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التربية على التسامح وتجسيد ثقافة العيش المشترك 

من التسامح إلى التعايش

Tolerance education and the embodiment of coexistence culture 

 From tolerance to coexistence
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تحت العلمي الـدَّولـي الـمؤتمـر أعمال

التربية على التسامح وتجسيد ثقافة العيش المشترك 

 من التسامح إلى التعايش

Tolerance education and the embodiment of coexistence culture 

From tolerance to coexistence 

 

ربيعة تمار ،المركز  الديمقراطي العربي ألمانيا برلين.د: إشراف وتنسيق 
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 وقائع كتاب    

 التربية على التسامح وتجسيد ثقافة العيش المشترك 

Tolerance education and the embodiment of coexistence culture  

 إشراف وتنسيق 
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من المحيط إلى  من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين

 .الخليج إضافة لمعالجة المشاكل الحضارية المشتركة

 رلين ب –

 الجزائر-
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من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين

الخليج إضافة لمعالجة المشاكل الحضارية المشتركة

–ومقره ألمانيا   العربي_الديمقراطي_المركز

 

 

 

 : في التعاون مع        

 اليمن  –  جامعة إب        •

   

 ليبيا –جامعة بنغازي        •

 

 

 

-1مخبر اللھجات ومعالجة الك@م، جامعة وھران  
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من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين
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 اليمن –نائب رئيس جامعة إب للدراسات العليا والبحث العلمي 
 اليمن –جامعة إب 

 الجزائر- 1معة وھران
 ليبيا

 الجزائر – العربي
 الصين –جامعة صن يات سين الحكومية 

 –جامعة إب  –عميد مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع 

 اليمن –استاذ القيادة التربوية كلية التربية جامعة اب 

 برلين –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا 

 برلين –ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي 

مفھوم التسامح باھتمام كبير في ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة من أجل ضمان استقرار المجتمع، 

 .إلى أھميته على مستوى الع5قات بين الدول وبعضھا

التسامح قيمة إنسانية ذات طابع عالمي، ولقد ظھر مفھوم التسامح من حاجة المجتمعات الغارقة في الحروب وا�قتتال 

ا?ھلي، وھو أعطى تقدما باھرا للمجتمعات والمؤسسات في الغرب، وحّرر ا>نسـان من قيود الخوف، لقد أرسى 

م التسامح قوانين أكثر إنسانية، وفرض على الـدول أنماطا جديدة مـن التفكير وإعمال العقل �ستنباط مخارج 

تجنب البشرية العنف والتعصب، وقـد التزمت ا?مـم المتحدة بتدعيم التسامح من خ5ل تعزيز التفاھم المتبادل بين 

والثقافة والعلـوم التابعة لFمم المتحدة، إلى موضوع ثقافة التسامح فأصدرت في 

، إع5ناً يتضمـن الـمبـادئ ا?ساسية للتسامح كثقافة تربوية ونفسية و 

 لعشرين، يوماً عالمياً للتسامح،وقـد أصبح ھذا اليوم ومنذ المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة وا

فالتسامح ھو نقيض التحيز والتطرف والتعصب وا�ستبداد، وھو القيمة ا?ساسية التي تنبثق عنھا حقوق ا>نسان في 

والتسامح يمثل حق ا>نسان في التمسك بعقيدته بشكل عادل ومتساو ودون تمييز، وھو ا?ساس 
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 اليمن –رئيس، جامعة إب  – المنصوب
 ليبيا –رئيس جامعة بنغازي  –

نائب رئيس جامعة إب للدراسات العليا والبحث العلمي  – حسان
جامعة إب  –عميد مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع  – عطران

معة وھرانمديرة مخبر مخبر اللھجات ومعالجة الك5م، جا
ليبيا –المركز الديمقراطي العربي  –المدير التنفيذي  – 

 برلين –ألمانيا  –رئيس المركز الديمقراطي العربي 

العربي الديمقراطي المركز – تمار  ربيعة .د : المؤتمر رئيس
جامعة صن يات سين الحكومية  –إسماعيل الشاھر شاھر . 

 اليمن  –  جامعة إب –فضل قاسم الحضرمي 
عميد مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع  –أكرم عبدالكريم ناجي عطران 

استاذ القيادة التربوية كلية التربية جامعة اب  –لجوفي د محمد احمد لطف ا.أ :اDستشارية
 اليمن –جامعة إب  –مراد يحيى الجحافي . 
المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا   –  أحمد بوھكو. د  :التحضيرية

 ٮرالجزا – 1جامعة باتنة –حنان طرشان 
المركز الديمقراطي العربي  –المدير ا?داري  –كريم عايش . أ:

مفھوم التسامح باھتمام كبير في ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة من أجل ضمان استقرار المجتمع، 

إلى أھميته على مستوى الع5قات بين الدول وبعضھاوتعايش أفراده في وئام وس5م با>ضافة 

التسامح قيمة إنسانية ذات طابع عالمي، ولقد ظھر مفھوم التسامح من حاجة المجتمعات الغارقة في الحروب وا�قتتال 

ا?ھلي، وھو أعطى تقدما باھرا للمجتمعات والمؤسسات في الغرب، وحّرر ا>نسـان من قيود الخوف، لقد أرسى 

م التسامح قوانين أكثر إنسانية، وفرض على الـدول أنماطا جديدة مـن التفكير وإعمال العقل �ستنباط مخارج 

تجنب البشرية العنف والتعصب، وقـد التزمت ا?مـم المتحدة بتدعيم التسامح من خ5ل تعزيز التفاھم المتبادل بين 

والثقافة والعلـوم التابعة لFمم المتحدة، إلى موضوع ثقافة التسامح فأصدرت في  وقد تنبھت منظمة اليونسكو للتربية

، إع5ناً يتضمـن الـمبـادئ ا?ساسية للتسامح كثقافة تربوية ونفسية و 1995السادس عشر من تشرين الثاني لعام 

وقـد أصبح ھذا اليوم ومنذ المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة وا

فالتسامح ھو نقيض التحيز والتطرف والتعصب وا�ستبداد، وھو القيمة ا?ساسية التي تنبثق عنھا حقوق ا>نسان في 

والتسامح يمثل حق ا>نسان في التمسك بعقيدته بشكل عادل ومتساو ودون تمييز، وھو ا?ساس 

 .العدالة ا�جتماعية والس5م في المجتمعات الحديثة
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 :الشرفية الرئاسة
المنصوب قاسم أحمد طارق .د.أ •
– الدرسي عزالدين .د .أ •
حسان الرحمن عبد فؤاد د.أ •
عطران الكريم عبد أكرم .د •
مديرة مخبر مخبر اللھجات ومعالجة الك5م، جا – بسناسي سعاد د.أ •
 الزغواني يوسف .د . أ •
رئيس المركز الديمقراطي العربي  – شرعان عمار .أ •

رئيس
. د :العلمية اللجنة رئيس •
فضل قاسم الحضرمي . د : المؤتمر مدير •
أكرم عبدالكريم ناجي عطران . د : العام المنسق •

 .اليمن
اDستشارية اللجنة رئيس •
. د :ا�شراف ھيئة رئيس •
التحضيرية اللجنة رئيس •
حنان طرشان .د : والنشر التنسيق •
: التنظيمية اللجنة رئيس •

  :-المؤتمر ديباجة

مفھوم التسامح باھتمام كبير في ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة من أجل ضمان استقرار المجتمع،   يحظى

وتعايش أفراده في وئام وس5م با>ضافة 

التسامح قيمة إنسانية ذات طابع عالمي، ولقد ظھر مفھوم التسامح من حاجة المجتمعات الغارقة في الحروب وا�قتتال 

ا?ھلي، وھو أعطى تقدما باھرا للمجتمعات والمؤسسات في الغرب، وحّرر ا>نسـان من قيود الخوف، لقد أرسى 

م التسامح قوانين أكثر إنسانية، وفرض على الـدول أنماطا جديدة مـن التفكير وإعمال العقل �ستنباط مخارج مفھو

تجنب البشرية العنف والتعصب، وقـد التزمت ا?مـم المتحدة بتدعيم التسامح من خ5ل تعزيز التفاھم المتبادل بين 

 . الثقافات والشعوب

وقد تنبھت منظمة اليونسكو للتربية

السادس عشر من تشرين الثاني لعام 

وقـد أصبح ھذا اليوم ومنذ المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة وا. اجتماعية

فالتسامح ھو نقيض التحيز والتطرف والتعصب وا�ستبداد، وھو القيمة ا?ساسية التي تنبثق عنھا حقوق ا>نسان في 

والتسامح يمثل حق ا>نسان في التمسك بعقيدته بشكل عادل ومتساو ودون تمييز، وھو ا?ساس . كل زمان ومكان

العدالة ا�جتماعية والس5م في المجتمعات الحديثةالعق5ني الممكن لتحقيق 
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أو ثقافة التسامح ، ھـو حديث ينبع من العقل الفردي وينتھي بالعقل الجمعي، 

 آن واحد ولعل ھذا يتطلب النضج ا�نفعالي والتوازن الفكري في

فثقافة التسامح تنطوي على العديد من ا?بعاد التي تستھدف التغيير في القناعات وإزالة بعض ا?فكار المستمدة من 

موروثات معرفية قديمة وإح5ل الجديد مكانھا والمبنية على أساس التسامح والعفـو والتصالح من اجل الس5م، 

 .اجتماعية، نفسية، تربوية، سياسية، دينية، واقتصادية

لذلك من الضروري بالنسبة إلى التعليم حول موضوع السماحة أن 

ة والدينية، ُتنشر طرق تعليم منتظمة وعقلية، توضح جذور عدم التسامح الثقافية وا�جتماعية وا�قتصادية والسياسي

ھذا المؤتمر الدولي للتعرف على جذور ال5تسامح في المجمعات 

على أھمية التربية على التسامح في تجسيد مظاھر التسامح 

العالمية المكافحة   ماعية ووصو� على المبادرات الدولية والمواثيق

 : التالية  بين مختلف الثقافات وعليه يمكن طرح التساؤ�ت

مح في المجتمعات و كيف يمكن تجسيد قيم التربية على التسا

 .التعرف على أھمية التربية على التسامح وقيم التسامح في تجسيد ثقافة العيش المشترك

 ثقافة العيش المشترك انط5قا من ا?سرة ووصو� على المبادرات العالمية للتسامح

المواطنة ، ال5عنف ،ثقافة العيش المشترك ، التعايش السلمي 

 . ،التمييز ا�جتماعي ، رفض اVخر

الثقافي التعايش العقيدي، التعايش  التعايش بين ا?ديان ،التعايش 

التعايش العرقي و التعايش ا>ثني، التعايش اللوني، التعايش الحضاري ، التعايش بين 

النقابي ،  التعايش   التعايش الحزبي 
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أو ثقافة التسامح ، ھـو حديث ينبع من العقل الفردي وينتھي بالعقل الجمعي،   التربية على التسامح

ولعل ھذا يتطلب النضج ا�نفعالي والتوازن الفكري في.أي انه يبدأ با>نسان الفرد وينتھي بالمجتمع الكبير

فثقافة التسامح تنطوي على العديد من ا?بعاد التي تستھدف التغيير في القناعات وإزالة بعض ا?فكار المستمدة من 

موروثات معرفية قديمة وإح5ل الجديد مكانھا والمبنية على أساس التسامح والعفـو والتصالح من اجل الس5م، 

اجتماعية، نفسية، تربوية، سياسية، دينية، واقتصادية: منھا وا?بعاد التي تتضمنھا ثقافة التسامح كثيرة

لذلك من الضروري بالنسبة إلى التعليم حول موضوع السماحة أن . فالتربية على التسامح ھي من أھّم أھداف التنشئة

ُتنشر طرق تعليم منتظمة وعقلية، توضح جذور عدم التسامح الثقافية وا�جتماعية وا�قتصادية والسياسي

ھذا المؤتمر الدولي للتعرف على جذور ال5تسامح في المجمعات   ولذلك جاء  وبذلك تكشف عن ا?سباب عن جذوره

على أھمية التربية على التسامح في تجسيد مظاھر التسامح   محاولة التعرف   المعاصرة وخاصة ا�فتراضية و كذا

ماعية ووصو� على المبادرات الدولية والمواثيقالمختلفة انط5قا من ا?سرة و المؤسسات ا�جت

بين مختلف الثقافات وعليه يمكن طرح التساؤ�ت  للتحيز والتمييز ا�جتماعي والعنصري ، ومنه بناء تفاھم

و كيف يمكن تجسيد قيم التربية على التسا  المعاصرة  ما ھي جذور ال5تسامح في المجتمعات
 المعاصرة وما عوائق ذلك ؟

التعرف على أھمية التربية على التسامح وقيم التسامح في تجسيد ثقافة العيش المشترك

 .محاولة التطرق لمظاھر التسامح وأنواعه في المجتمعات المعاصرة

 .المعاصرةالتعرف على عوائق التسامح وجذور ال5تسامح في المجتمعات 

 . التعرف على واقع التسامح في المجتمعات ا�فتراضية

ثقافة العيش المشترك انط5قا من ا?سرة ووصو� على المبادرات العالمية للتسامح محاولة طرح سبل لتجسيد 

  للموضوع مفاھيمي

المواطنة ، ال5عنف ،ثقافة العيش المشترك ، التعايش السلمي ، التربية على قيم   قيم التسامح ، التربية على التسامح

،التمييز ا�جتماعي ، رفض اVخر  ،  الحوار بين الثقافات، ال5تسامح

   .التسامح و التعايش مظاھر و  

   :ومظاھره

التعايش بين ا?ديان ،التعايش   ،  عايش بين اللھجات،الت

التعايش العرقي و التعايش ا>ثني، التعايش اللوني، التعايش الحضاري ، التعايش بين   التعايش الرقمي ،

  ياسيالتعايش الس  التعايش الطبقي وا�جتماعي، التعايش السلمي

 .   التعايش ا>نساني  العلمي ، التعايش ا?خ5قي ، التعايش 
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التربية على التسامح“ الحديث عن   إن

أي انه يبدأ با>نسان الفرد وينتھي بالمجتمع الكبير

فثقافة التسامح تنطوي على العديد من ا?بعاد التي تستھدف التغيير في القناعات وإزالة بعض ا?فكار المستمدة من 

موروثات معرفية قديمة وإح5ل الجديد مكانھا والمبنية على أساس التسامح والعفـو والتصالح من اجل الس5م، 

وا?بعاد التي تتضمنھا ثقافة التسامح كثيرة

فالتربية على التسامح ھي من أھّم أھداف التنشئة

ُتنشر طرق تعليم منتظمة وعقلية، توضح جذور عدم التسامح الثقافية وا�جتماعية وا�قتصادية والسياسي

وبذلك تكشف عن ا?سباب عن جذوره

المعاصرة وخاصة ا�فتراضية و كذا

المختلفة انط5قا من ا?سرة و المؤسسات ا�جت

للتحيز والتمييز ا�جتماعي والعنصري ، ومنه بناء تفاھم

ما ھي جذور ال5تسامح في المجتمعات •
المعاصرة وما عوائق ذلك ؟

  :-المؤتمر أھداف
التعرف على أھمية التربية على التسامح وقيم التسامح في تجسيد ثقافة العيش المشترك .1

محاولة التطرق لمظاھر التسامح وأنواعه في المجتمعات المعاصرة .2

التعرف على عوائق التسامح وجذور ال5تسامح في المجتمعات  .3

التعرف على واقع التسامح في المجتمعات ا�فتراضية .4

محاولة طرح سبل لتجسيد  .5

مفاھيمي مدخل : ا�ول المحور •

قيم التسامح ، التربية على التسامح

الحوار بين الثقافات، ال5تسامح. ،الحوار مع اVخر  

 أنواع  :  الثاني المحور •

ومظاھره التعايش   أنواع 1 –  

،الت  التعايش بين اللغات

التعايش الرقمي ،  الطائفي،

التعايش الطبقي وا�جتماعي، التعايش السلمي  ا?جناس ،

التعايش . الفكري التعايش 
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التسامح   التسامح العقيدي، التسامح الطائفي،

  التسامح الطبقي وا�جتماعي،  التسامح الجنسي،

 المحورالتسامح العلمي التسامح ا>نساني 

 ومؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ قيم التسامح

. 

العيش المشترك والحوار مع   ثقافة

Committee ificScient 
• DR . Eman Hasan Saleh PhD. 

English Language ( Applied 
Linguistics), Lebanese University
MA English Language, Lebanese 
University,Lebanon 

• DR . LOUALI  ABDELGHAFOUR 
– Doctorat en Sociologie. Centre 
d’études Doctorales « Esthétique 
et – Sciences de L’homme » 
Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines – Dhar Elmehraz 
Université Sidi Mohammed Ben 
Abdellah Fes  Maroc 

• DR . Samah Ramadan Ph.D.: 
sciences of education, Universite 
Saint Joseph –  Lebanon 

•  

ال.د • جامعة  ،محمد رم[
القديس يوسف، كلية العلوم 

 لبنان –التربوية، بيروت 
جامعة  –حنان طرشان .د •

 الجزاٮر – 1باتنة

د قاسم عبد عوض .أ  •
جامعة عدن  –المحبشي 
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  :ومظاھره

التسامح العقيدي، التسامح الطائفي،  التسامح الديني.التسامح الثقافي .التسامح اللغوي ، التسامح اللھجي

التسامح الجنسي،   التسامح العرقي و التسامح ا>ثني، التسامح اللوني،

التسامح العلمي التسامح ا>نساني . نقابي ، التسامح الفكريالتسامح ال  التسامح الحزبي

   .جذور ال5تسامح في المجتمعات المعاصرة

  .عوائق التسامح في المجتمعات المعاصرة
  :العيش المشترك  ثقافة  سبل تجسيد

ومؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ قيم التسامح  التعليمالمساجد ومناھج 

.الرقمي في المجتمعات ا�فتراضية  و تجسيد التسامح  وسائل ا>ع5م وا�تصال 

ثقافة  دور المبادرات العالمية و المواثيق الدولية و قانون التسامح في تجسيد

Committee
. Eman Hasan Saleh PhD. 

English Language ( Applied 
Linguistics), Lebanese University 
MA English Language, Lebanese 

ABDELGHAFOUR 
Doctorat en Sociologie. Centre 

d’études Doctorales « Esthétique 
Sciences de L’homme » 

Faculté des Lettres et Sciences 
Dhar Elmehraz 

Université Sidi Mohammed Ben 

. Samah Ramadan Ph.D.: 
sciences of education, Universite 

 

Pierrette Semaan Frayfer   . DR
Doctorat en éducation
de l’économie à l’université 
Libanaise 

. Nabegh Youssef Dhebian  DR
PhD in Human Resource 
Management – Lebanese 
University PhD in 
Educational Management MUBS 
University Damour, Lebanon 

Ahmed fadlelmola abdelghani  DR.
mohmed – ADVOCATE AND 
LEGAL ADVISOR AND 
STRATEGIC Sudan 

–Issam Iyrot  . DR
professor at Nablus university for 
vocational and technical education 
PhD in Political Studies and Public 
Law Palestinian

•

•

•

الجمھورية  –كلية اVداب 
 اليمنية

في  دكتواره  –ياسر خليل .د •
و    التربية المقارنة  التربية

عضو   ا>دارة التعليمية
المجلس القومي للمرأة ـ 
 –  محافظة البحر ا?حمر

  . 

 . 

2022 
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ومظاھره التسامح أنواع2  –  

التسامح اللغوي ، التسامح اللھجي

التسامح العرقي و التسامح ا>ثني، التسامح اللوني،  الرقمي ،

التسامح الحزبي  التسامح السياسي

جذور ال5تسامح في المجتمعات المعاصرة : الثالث

عوائق التسامح في المجتمعات المعاصرة :  الرابع المحور •
سبل تجسيد :  الخامس  المحور •
المساجد ومناھج   دور ا?سرة المدرسة .1

وسائل ا>ع5م وا�تصال  .2

دور المبادرات العالمية و المواثيق الدولية و قانون التسامح في تجسيد .3
 .اVخر

•  –Pierrette Semaan Frayfer 
en éducation- didactique 

de l’économie à l’université 

•   –. Nabegh Youssef Dhebian 
PhD in Human Resource 

Lebanese 

• Educational Management MUBS 
University Damour, Lebanon

• Ahmed fadlelmola abdelghani 
ADVOCATE AND 

LEGAL ADVISOR AND 
STRATEGIC Sudan- Khartoum

• Assistant  –
professor at Nablus university for 
vocational and technical education 
PhD in Political Studies and Public 

 

 : –العلمية اللجنة
 –جامعة جنوب الوادي 

.جمھورية مصر العربية

 –زينه فائز محمد . د •
, دكتوراه في ا�قتصاد

.سوريا –جامعة تشرين 
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ب محمد عبد_ الغيثي نائ. د •
عميد مركز التعليم المستمر 

 .اليمن –جامعة إب  –

أمين عبده اليفرسي رئبس . د •
وحدة الت`دريب مرك`ز التعل`يم 

 .اليمن -جامعة إب -المستمر

وحدة محمد المؤيد جامع`ة . د •
 .اليمن –إب 

فض̀```ل قاس̀```م الحض̀```رمي . د •
 .اليمن -جامعة إب

ن`````دى منص`````ور خش̀`````افة . د •
 .اليمن –جامعة إب 

إب  ص̀``ادق دم̀``اج جامع̀``ة. د •
 .اليمن –

 –وليد اليافعي جامعة إب . د •
 .اليمن

 –ھب̀``ه خال̀``د احم̀``د س̀``ليم . د •
دكت̀````وراه فلس̀````فة تخص̀````ص 
̀````دريس  -من̀````اھج وط̀````رق ت

أس̀``تاذ . اس``اليب اجتماعي̀``ات 
مس̀``````اعد جامع̀``````ة النج̀``````اح 

 .فلسطين-الوطنية نابلس 

̀``الم حس```ن . د • ̀``اح س ̀``د الفت عب
  دكت```وراه –عب```ده القب```اطي 

̀````````تراتيجي  التخط̀````````يط ا�س
 التربويوالتطوير 

أحمد محمد عبد _ ناصر . د •
دكتوراه في القانون الع`ام   –
اس̀``تاذ    العل̀``وم السياس̀``ية  و

و   في جامعتي ع`دن  مساعد
 اليمن –ابين 

̀`ده حس̀`ن . د • نص̀`ر ص̀`الح عب
̀``````````وراه –الجرب̀``````````اًن   -دكت

تخص``````ص إدارة وتخٌط``````يط 
 اليمن –جامعة صنعاء 

 –إس̀`````5م خال̀`````د محم̀`````د . د •
̀``وراه فلس```فة الدراس```ات   دكت

تماعي```````````ة وأس```````````اليب ا�ج
 –جامعة اليرم`وك   تدريسھا
 ا?ردن

نضال محمد رش`يد ص`الح . د •
 –مص̀`````````طفى الحم̀`````````داني 
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

الق̀````انون ال̀````دولي / دكت̀````وراه
 –الع̀````ام جامع̀````ة الموص̀````ل 

 العراق

 –محف̀```````وظ الس̀```````عيدي   .د •
̀``ي  اس̀``تاذ ج̀``امعي مخ̀``تص ف

̀`روان   الفلس̀`فة  –جامع̀`ة القي
 تونس

محم̀``د عب̀``دالفتاح زھ̀``رى . د •
̀````د النص̀````يح  ̀````وراه  –عب دكت

̀`ي إدارة الفن``ادق ال  –فلس̀`فة ف
كلي̀``````ة الس̀``````ياحة والفن̀``````ادق 
ا?س̀``````تاذ المس̀``````اعد بقس̀``````م 
̀`````ة  الدراس̀`````ات الفندقي̀`````ة كلي

جامع``ة  –الس``ياحة والفن``ادق 
جمھوري̀```````ة  –المنص̀```````ورة 
 .  مصر العربية

̀``````د  د ح̀``````اكم موس̀``````ى.أ  • عب
 – الحس̀``````````ناوي حص̀``````````ير

دكت̀`وراه ف̀`ي العل̀`وم التربوي̀`ة 
̀````ة  ̀````ة التربوي والنفس̀````ية الكلي

 .لعراقا –المفتوحة كرب5ء 

̀```ان ولھ̀```ي  .د • ̀```وراه   حن دكت
̀```ة ،  ̀```ات عام اتص̀```ال وع5ق
أس̀```تاذة محاض̀```رة أ جامع̀```ة 

مس̀```اعدية   محم̀```د الش̀```ريف
 .  الجزائر

مي`ثم منف`ي ك`اظم العمي`دي . د •
ق̀`````انون ع̀`````ام  دكت̀`````وراه  –

 . العراق –جامعه الكاظم 

  دكت`وراه –فطيمة ديلم`ي . د •
̀`ا ̀`ي ا?نثربولوجي ̀`ة     ف جامع

 ،الجزائر  الجزائر

̀`د الس̀`5م فاض̀`ل احم̀`د . د • عب
̀`````اريخ  – ̀`````ي الت ̀`````وراه ف دكت

الح```ديث التخص```ص ال```دقيق 
̀```بانيا  ̀```ي واس ̀```رب العرب المغ

جامع````ة . الع5ق````ات الدولي````ة
 العراق –سامراء 

دكت`وراه  –دعاء عويض`ة . د •
في الش`ئون ا>فريقي`ة جامع`ة 

جمھوري̀``ة مص̀``ر  –الق``اھرة 
 العربية

 –ط```ارق مھ̀```دي عب̀```اس 
دكتوراه ف`ي الت`اريخ الح`ديث 
تخص̀`````````ص 
̀```ة  جامع

 –ش̀`````````ھاب اليحي̀`````````اوي 
   دكت̀````وراه عل̀````م ا�جتم̀````اع

ف̀``ي المجل̀``س 
  العرب̀``ي للعل̀``وم ا�جتماعي̀``ة

،استاذ مس`اعد للتعل`يم الع`الي 
المعھ̀```````د الع̀```````الي للعل̀```````وم 
̀````ونس  ̀````ة ت جامع

̀```ه  ̀```عيد عثامن ̀```د س  –محم
̀`اريخ و حض̀`ا   رةت
 ا?ردن

دكت̀``وراه 
عل̀```م ال̀```نفس جامع̀```ة ت̀```ونس 
،المعھ̀`````د ال̀`````وطني للش̀`````غل 
̀```````ة  ̀```````ات ا�جتماعي والدراس

دكت`وراه 
فلس̀```فة 
الفلس̀````````````فة و 
التشك5ت الثقافي`ة المعاص`رة 
ا�بني```ة وممارس```ات جامع̀```ة 
̀```اديس ̀```ن ب   ب

̀`د الس̀`5م فاض̀`ل  احم̀`د عب
̀`````اريخ  ̀`````ي الت ̀`````وراه ف دكت
الح```ديث التخص```ص ال```دقيق 
̀```بانيا  ̀```ي واس ̀```رب العرب المغ

دكت̀`وراه 
الفلس̀`````فة المعاص̀`````رة 
 –اختص````اص فلس````فة الف````ن 

̀```ار ش̀```ھبو   –س̀```امية مخت
̀```س  ̀```م نف أس̀```تاذ مش̀```ارك عل
̀````ة مص̀````ر  ھوري

̀`ي البوس̀`يفي   –د حمي̀`دة عل
اس`````````تاذ بقس`````````م الخدم`````````ة 
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ط```ارق مھ̀```دي عب̀```اس . د •
دكتوراه ف`ي الت`اريخ الح`ديث 

تخص̀`````````ص  /والمعاص̀`````````ر
̀```ة  ̀```ات خارجي ̀```ة /ع5ق جامع

 العراق –بابل 

ش̀`````````ھاب اليحي̀`````````اوي . د •
دكت̀````وراه عل̀````م ا�جتم̀````اع

ف̀``ي المجل̀``س   عض̀``و فاع̀``ل
العرب̀``ي للعل̀``وم ا�جتماعي̀``ة

،استاذ مس`اعد للتعل`يم الع`الي 
المعھ̀```````د الع̀```````الي للعل̀```````وم 

̀````ونس .ا�نس̀````انية  ̀````ة ت جامع
 تونس –المنار 

̀```ه . د • ̀```عيد عثامن ̀```د س محم
̀`اريخ و حض̀`ا  دكت̀`وراه ت

ا?ردن –جامعة عجلون 

دكت̀``وراه  –مني̀``ة بقط̀``اش . د •
عل̀```م ال̀```نفس جامع̀```ة ت̀```ونس 
،المعھ̀`````د ال̀`````وطني للش̀`````غل 
̀```````ة  ̀```````ات ا�جتماعي والدراس

 تونس -بجامعة قرطاج

دكت`وراه  –  عتوتي زھي`ة. د •
فلس̀```فة -عل̀```وم اجتماعي̀```ة  –

الفلس̀````````````فة و :تخص̀````````````ص
التشك5ت الثقافي`ة المعاص`رة 
ا�بني```ة وممارس```ات جامع̀```ة 

̀```د ا ̀```د الحمي ̀```اديسعب ̀```ن ب ب
 الجزائر –مستغانم 

̀`د الس̀`5م فاض̀`ل . د • احم̀`د عب
̀`````اريخ  – ̀`````ي الت ̀`````وراه ف دكت

الح```ديث التخص```ص ال```دقيق 
̀```بانيا  ̀```ي واس ̀```رب العرب المغ

 .الع5قات الدولية

دكت̀`وراه  –د ھيب̀`ة مس̀`عودي  •
̀`````ي الفلس̀`````فة المعاص̀`````رة   ف

اختص````اص فلس````فة الف````ن 
 تونس

̀```ار ش̀```ھبو . د • س̀```امية مخت
̀```س  ̀```م نف أس̀```تاذ مش̀```ارك عل

̀````ل ̀````ة مص̀````ر جم  الطف ھوري
 العربية

̀`ي البوس̀`يفي .أ • د حمي̀`دة عل
اس`````````تاذ بقس`````````م الخدم`````````ة 
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ا�جتماعي̀```````ة كلي̀```````ة ا�داب 
 جامعة طرابلس ليبيا

 بن`اني – بوجمعة بن أحمد. د •
 اللس̀``````انيات ف̀``````ي دكت``````وراه
 الج̀``امعي المرك̀``ز   العربي̀``ة
 تامنغست

̀````وم قاج̀````ة . د • أس̀````تاذة  –كلث
بجامع```ة “ أ”محاض```رة قس```م 

الش̀`لف تخص̀`ص عل̀`م ال̀`نفس 
 الجزائر –

̀`د_ .د.م • ص̀`ابرين يوس̀`ف عب
جامع̀`````ة  -كلي`````ة الق̀`````انون –

 . العراق/ البيان بغداد

̀`در الحس̀`يني . د  •  –س̀`يف حي
/ عل̀```وم سياس̀```ية / دكت̀```وراه 

ال̀``نظم السياس̀``ية والسياس̀``ات 
ا�م̀```````ين الع̀```````ام   .العام```````ة

̀`اديميي  لمؤسس̀`ة تش̀`ريع لFك
 (NGO ) العل`وم السياس`ية

̀````ة  ̀````ة العراقي ̀````يس الجمعي رئ
ف̀`رع باب̀`ل / للعل̀`وم السياس̀`ية 

 العراق –

̀```````اري مص̀```````طفى . د •  –عم
علوم علم ا�جتماع   دكتوراه

جامع̀``ة     السياس``ي وال̀``ديني
̀``ان  ̀``د تلمس ̀``ر بلقاي ̀``ي بك  –أب

 الجزائر

حس̀``ين حس̀``ين زي̀``دان . د.م.ا •
دكت````وراه الغرش````اد النفس````ي 

 –دي̀``الي   والترب̀``وي جامع̀``ة
 العراق

̀``````ود فاض̀``````ل . د • ̀``````ي مول عل
̀```وم  –الط̀```البي  ̀```وراه عل دكت

 اقاع5م واتصال العر

 –  ميساء سليمان أبو ستة.د  •
دكت̀`````وراه من̀`````اھج وط̀`````رق 
تدريس جامعة القرآن الك`ريم 

 وتأصيل العلوم ،السودان

دكت̀`وره زين̀`ب محم̀`د ص̀`الح  •
دكت̀`````وراه عل̀`````م  –الع̀`````راق 

̀````افي جامع̀````ة  ا�جتم̀````اع الثق
 بغداد العراق

 ��� ����	�
 �� �	���
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

̀``د عل```ي . د  • ̀``ر اش```كح عب أمي
دكت`وراه  –اشكح المعم`وري 

̀`انون الجامع̀`ة   ف̀`ي فلس̀`فة الق
 لبنان –ا�س5مية 

د انس̀``ام قاس̀``م ح̀``اجم لطي̀``ف  •
  ق̀`انون  دكت`وراه –العب`ودي 

 العراق –جامعة بابل 

̀``````دي . د • ̀``````ى المھ ̀``````ة عل نادي
 –جامع``ة س``بھا  –عب``دالنبي 

 ليبيا

أب̀```و   خلي̀```ل عل̀```ي خلي̀```ل. د •
دكت`وراه عل`م ال`نفس  –جراد 

̀`````دس  ̀`````ة الق ̀`````وي جامع الترب
 فلسطين –المفتوحة 

 –  عب````د الق````ادر الش````ايط. د •
لعمل ا�س5مي ف`ي   دكتوراه

  ا�س̀`````````````5م وتطبيقات̀`````````````ه
المعاص̀````رة جامع̀````ة محم̀````د 

 المغرب –ا?ول وجدة 

دكت̀`وراه  –س̀`ماحي ھ̀`اجر .د •
لغ̀````ة وأدب عرب̀````ي جامع̀````ة 

جامع`ة بش`ار   طاھري محمد
 الجزائر –

 –س̀````````رمد الخزرج̀````````ي . د •
̀`````اع  ̀`````م ا�جتم ̀`````وراه عل دكت
̀``ا   –اختص̀``اص انثروبولوجي

 العراق –جامعة تكريت 

و مس̀`عود محم̀`د اب̀`  محم̀`د. د •
 –س̀`````الم احم̀`````د مص̀`````طفى 

̀```````ائق  ̀```````ي الوث ̀```````وراه ف دكت
رئ̀``````يس قس̀``````م   التاريخي̀``````ة

الوث````ائق التاريخي````ة جامع````ة 
 مصر –  المنصورة

تخص̀`ص  –غريب̀`ي يح̀`ي . د •
حق̀```وق ا>نس̀```ان والحري̀```ات 

“ عم̀``````ار ثليج̀``````ي”جامع̀``````ة 
 الجزائر –ا?غواط 

  دكت`وراه –بعزيز ن`ورة -. د •
   المدرس̀`````ي  عل̀`````م ال̀`````نفس

أب̀`````و ( 2جامع̀`````ة الجزائ̀`````ر 
 الجزائر) _ القاسم سعد

س̀````المة مس̀````عود موس̀````ى . د •
قس̀``م عل̀``م / مس̀``عود دكت̀``وراه

قس`م عل`م 
̀````ة  ̀````اع و عض̀````و ھيئ ا�جتم
 .ليبيا

̀``وان  ̀``اس فاض̀``ل عل  –عب
دكت̀``````وراه عل̀``````وم سياس̀``````ية 
̀```ة  ̀```ة ، جامع ̀```ات دولي وع5ق

ھش̀```ام مص̀```باح دكت̀```وراه 
تخص̀`````ص فلس̀`````فة 
لق̀````يم ف̀````ي الفك̀````ر 
الغربي المعاصر عبد الحميد 

 الجزائر

رج̀`اء حس̀`ين عب̀`د ا?مي̀`ر 
̀`انون  ̀`وراه ق  –دكت
. 

دكتوراه ف`ي 
العل̀``وم السياس̀``ية والع5ق̀``ات 
الدولي̀`````ة جامع̀`````ة الجزائ̀`````ر 

دكت̀``وراه 
̀```اع  �جتم
̀`دون  ̀`ن خل ̀`ائي جامع̀`ة اب الجن

أس̀`تاذة 
̀````م  قس̀````م عل
 2ال```نفس ،جامع```ة الجزائ```ر 

̀```ة عم̀```ر عبدالس̀```5م  لطيف
اس̀`تاذ مس̀`اعد بقس̀`م 
عل̀````````م اجتم̀````````اع وخدم̀````````ة 
 اجتماعية جامعة سرت ليبيا

  نب̀```راس احم̀```د عب̀```د_
̀``وراه لغ```ة  كت
انكليزي̀```ة الجامع̀```ة العراقي̀```ة 
قس̀`````م اللغ̀`````ة 

̀`````س محم̀`````د ص̀`````قر  إدري
باح̀````ث 
أخص̀``ائي نفس̀``ي 
ومحك̀`````م نزاع̀`````ات أس̀`````رية 
وحقوق مالية وحارس حديقة 
مرك̀```ز 
̀`نابل للدراس``ات والت``راث  الس

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

قس`م عل`م / ا�جتماع دكت`وراه
̀````ة  ̀````اع و عض̀````و ھيئ ا�جتم

ليبيا/ تدريس بجامعة سرت

̀``وان . د • ̀``اس فاض̀``ل عل عب
دكت̀``````وراه عل̀``````وم سياس̀``````ية 
̀```ة  ̀```ة ، جامع ̀```ات دولي وع5ق

 العراق/ الكوفة

ھش̀```ام مص̀```باح دكت̀```وراه . د •
تخص̀`````ص فلس̀`````فة  -فلس̀`````فة

لق̀````يم ف̀````ي الفك̀````ر العل̀````وم وا
الغربي المعاصر عبد الحميد 

الجزائر 2مھري قسنطينة

رج̀`اء حس̀`ين عب̀`د ا?مي̀`ر . د •
̀`اوي  ̀`انون  –الب ̀`وراه ق دكت

العراق –جامعة كرب5ء 

دكتوراه ف`ي  –عدان نبيلة . د •
العل̀``وم السياس̀``ية والع5ق̀``ات 
الدولي̀`````ة جامع̀`````ة الجزائ̀`````ر 

 ،الجزائر

دكت̀``وراه  –الم̀``احي ليل̀``ى . د •
̀```م ا ̀```ي عل ̀```وم ف ̀```اع عل �جتم

̀`دون  ̀`ن خل ̀`ائي جامع̀`ة اب الجن
 تيارت الجزائر

̀`ايزة . د • أس̀`تاذة   –برك̀`وش ف
̀````م -أ  –محاض̀````رة  قس̀````م عل

ال```نفس ،جامع```ة الجزائ```ر 
 الجزائر الجزائر

̀```ة عم̀```ر عبدالس̀```5م . د • لطيف
اس̀`تاذ مس̀`اعد بقس̀`م  –الب̀`رق 

عل̀````````م اجتم̀````````اع وخدم̀````````ة 
اجتماعية جامعة سرت ليبيا

نب̀```راس احم̀```د عب̀```د_ د .م •
̀``ي  ̀``وراه لغ```ة د –الخزرج كت

انكليزي̀```ة الجامع̀```ة العراقي̀```ة 
قس̀`````م اللغ̀`````ة /كلي̀`````ة اVداب 

 العراق  ا�نكليزية

̀`````س محم̀`````د ص̀`````قر . د • إدري
باح̀````ث -الص̀````قر -ج̀````رادات
أخص̀``ائي نفس̀``ي -وأك̀``اديمي 

ومحك̀`````م نزاع̀`````ات أس̀`````رية 
وحقوق مالية وحارس حديقة 

مرك̀```ز -الم̀```وروث الش̀```عبي 
̀`نابل للدراس``ات والت``راث  الس
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̀`````عير ̀`````عبي س ̀`````ل-الش -الخلي
 فلسطين

  ھالة الھذيلي بن حمودة، . د •
  دكت̀`وراه ف̀`ي عل̀`وم وتقني̀`ات

أس```تاذ مس```اعد ف```ي   الفن```ون
نظريات الفن بالمعھ`د الع`الي 
للفنون الجميلة جامعة سوس`ة 

 .تونس –

  حج̀````ر  منص̀````ور ب̀````ائق. د •
̀```د  ̀```وراه أص````ول  –محم دكت
الجزي̀`رة   جامع̀`ة   –  تربي̀`ة

 السودان  –

̀```````5ل داوود .د  • ̀```````تاذ  –ب أس
يس التعل̀`يم الع̀`الي مس̀`اعد رئ̀`

المركز المتوسطي للدراسات 
 )المغرب(وا?بحاث 

  دكت̀`وراه –خ̀`وة خديج̀`ة . د  •
كلي̀``````ة   عربي̀``````ة  لس̀``````انيات

̀``وم ا�نس̀``انية   –اVداب والعل
  جامع̀`ة اب̀`ن طفي̀`ل القنيط̀`رة

 المغرب –

̀`````د . د • ̀`````د يوس̀`````ف محم محم
فلس̀```فة   دكت̀```وراه –الح```افي 

̀``````ل  ̀``````رة العم السياس̀``````ية دائ
̀````````طيني  -والتخط̀````````يط الفلس

الفلس̀``طينية منظم̀``ة التحري̀``ر 
 غزة –فلسطين  –

عب̀``````د الغن̀``````ي احم̀``````د  د.م.ا •
̀```يس وح̀```دة  –الح̀```اوري  رئ

مرك̀`````ز    ض̀`````مان الج̀`````ودة
 –ا>رشاد التربوي والنفس`ي 

 اليمن –جامعة صنعاء 

ف̀`````وزي محم̀`````ود ال5ف̀`````ي .د •
دكت``````````وراه  –الحس``````````ومي 

 ��� ����	�
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

•

•

•

•

•

•

•

ادارةالمعھ̀```د الع̀```الي للعل̀```وم 
 ليبيا –والتقنية 

ب̀`زران ميس̀`ر حام̀`د أحم̀`د .د  •
ه ف̀``ي دكت̀``ورا  -عب̀``د الحمي̀``د

جامع̀`ة  –الت̀`اريخ ا>س̀`5مي 
 العراق –الموصل 

أس̀````تاذ  –آمن̀````ة ص̀````امت .د  •
  الحق`وق  مساعد قس`م الكلي`ة
جامع̀`ة  –و العل̀`وم السياس̀`ية 
  -الش̀`لف  حس`يبة ب̀`ن ب`وعلي

 .الجزائر

̀``ـادي  .د  • ̀``ـرة شــي  –  نـصـي
̀````ـ ـوراه تخص`````ص  دكـت
̀`````ين  الص̀`````وتيات العربي̀`````ة ب
الت̀``راث والمعاص̀``رة أس̀``تاذة 

  أ  جامعي````ة ـ محاض̀````رة
جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 

 .ـ الجزائر

 –محم̀```ود موس̀```ى زي̀```اد .د  •
̀```وراه ̀```ة -الفلس̀```فة-دكت الجامع
 ا?ردن –ا?ردنية 

  فاطم̀````ة  ب̀````ن مجاھ̀````د   د.أ •
̀````ة  –الزھ̀````راء  ̀````م  جامع عل

̀```ادي    جامع̀```ة –ال̀```نفس العي
 –قاص````دي مرب````اح ورقل````ة 

 الجزائر

  فاطم````ة الزھ````راء ح````اج.د  •
عل̀``وم   دكت̀``وراه –ص̀``ابري 

 –أستاذ محاضر أ  –  النفس
̀```اح   –جامع̀```ة قاص̀```دي مرب

 . ورقلة الجزائر

̀```در.د  • ̀```ان قوي ̀```ال نعم  –  من
̀```ة ̀```وم التربي ̀```وراه عل  –  دكت

مش̀``رفة ت̀``دريب مي̀``داني ف̀``ي 

  –الجامع̀`ة ا>س̀`5مية بغ̀`زة 

̀`````````ـامت  ̀`````````ـان الصـ إيمــ
دكت̀`````وراه ف̀`````ي 
̀``ات  ̀``وم و تقني اختص̀``اص عل
الفنون بالمعھد العالي للفن`ون 

دكتوراه ، 
تخص̀`ص أدب عرب̀`ي ح̀`ديث 
ومعاص̀``ر المرك̀``ز الج̀``امعي 

  عل````م
جامعة 

  . 

دكت̀``وراه 
في القانون العام أستاذ التعليم 
̀`وم  ̀`ة العل ̀`الي مس̀`اعد بكلي الع
̀`````````ة  �جتماعي
وا�قتص̀```ادية ع̀```ين الش̀```ق ، 

 –نورال̀``````````دين لش̀``````````كر 
̀`````اع  ̀`````م ا�جتم ̀`````وراه عل دكت
  جامع̀`ة اب̀`ن طفي̀`ل القنيط̀`رة

أستاذة 
محاض̀`رة أ تخص̀`ص حق̀`وق 
قالم`ة 

̀``تاذة  أس
محاضرة صنف أ بقسم علوم 
جامع̀```ة 
 الجزائر

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

الجامع̀`ة ا>س̀`5مية بغ̀`زة 
 .  فلسطين

̀`````````ـامت .د  • ̀`````````ـان الصـ إيمــ
دكت̀`````وراه ف̀`````ي  –ع̀`````روس 

̀``ات  ̀``وم و تقني اختص̀``اص عل
الفنون بالمعھد العالي للفن`ون 

 . تونس –الجميلة 

دكتوراه ،  –دريس محمد .د  •
تخص̀`ص أدب عرب̀`ي ح̀`ديث 
ومعاص̀``ر المرك̀``ز الج̀``امعي 

 . الجزائر –مغنية 

عل````م –  ط````ـاھر زب````ـيدة.د •
جامعة  –  ا�جتماع التربوي

.الجزائر 02 –الجزائر 

̀``وق . د • دكت̀``وراه  –ھش̀``ام خل
في القانون العام أستاذ التعليم 
̀`وم  ̀`ة العل ̀`الي مس̀`اعد بكلي الع

̀`````````ة وا ̀`````````ة القانوني �جتماعي
وا�قتص̀```ادية ع̀```ين الش̀```ق ، 

 المغرب

نورال̀``````````دين لش̀``````````كر . د •
̀`````اع  ̀`````م ا�جتم ̀`````وراه عل دكت
جامع̀`ة اب̀`ن طفي̀`ل القنيط̀`رة

 المغرب –

أستاذة  –آمال بن صويلح . د •
محاض̀`رة أ تخص̀`ص حق̀`وق 

قالم`ة  1945م`اي  8جامعة 
 الجزائر –

̀``دبودي . د • ̀``تاذة  –س̀``ھام ب أس
محاضرة صنف أ بقسم علوم 

جامع̀```ة ا�ع̀```5م وا�تص̀```ال 
الجزائر-باجي مختار عنابة 
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

 .اليمن –عيسى دبولن الشميري مدير عام مكتب رئيس جامعة إب 

 .اليمن -عفاف عبد الس5م الوھابي نائب مدير عام مكتب رئيس جامعة إب

 .اليمن –إب جامعة  –عبدالرحمن الخو�ني مركز التعليم المستمر 

 .اليمن –جامعة إب  –حكيمة منصور خشافة مركز التعليم المستمر 

 .اليمن –جامعة إب  –لينا الخو�ني مركز التعليم المستمر 

 .اليمن -جامعة إب –زكي مطيع الصباحي مدير عام البعثات 

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

 :التنظيمية اللجنة
عيسى دبولن الشميري مدير عام مكتب رئيس جامعة إب . أ •

عفاف عبد الس5م الوھابي نائب مدير عام مكتب رئيس جامعة إب. أ •

عبدالرحمن الخو�ني مركز التعليم المستمر . أ •

حكيمة منصور خشافة مركز التعليم المستمر . أ •

لينا الخو�ني مركز التعليم المستمر . أ •

زكي مطيع الصباحي مدير عام البعثات . أ •
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 لسادة المسؤولين اKداريين والتقنيين للمركز الديمقراطي العربي؛
التربية على التسامح وتجسيد : الموسوم السادة ا?ساتذة والباحثين المشاركين في المؤتمر العلمي الدولي

ثقافة العيش المشترك من التسامح إلى التعايش أحييكم بتحية طيبة مباركة، فس5م _ عليكم ورحماته 
 في إطار السلسلة المتواصلة للتظاھرات العلمية الدولية التي ينظمھا المركز الديمقراطي

أن  ىفي موضوع فكرة التسامح حين أشار إل
التسامح باعتباره من المرتكزات ا?ساسية لكل مجتمع مدني والعمل من السلم يقتضي ا�عتراف باVخر 

التربية على “ الحديث عن   إن القدرة على التعايش والتواصل مع اVخرين
أو ثقافة التسامح ، ھـو حديث ينبع من العقل الفردي وينتھي بالعقل الجمعي، أي انه يبدأ 
ولعل ھذا يتطلب النضج ا�نفعالي والتوازن الفكري في آن واحد 
عاد التي تستھدف التغيير في القناعات وإزالة بعض ا?فكار 
المستمدة من موروثات معرفية قديمة وإح5ل الجديد مكانھا والمبنية على أساس التسامح والعفـو 

اجتماعية، نفسية، تربوية، : والتصالح من اجل الس5م، وا?بعاد التي تتضمنھا ثقافة التسامح كثيرة منھا

  اللقاء بھ`دف ط`رح مختل`ف التوص`يات  بأننا سنباشر

نأم̀`ل أن نوف̀`ق   و التع̀`رف  عل̀`ى دور التربي̀`ة عل̀`ى التس̀`امح ف̀`ي تجس̀`يد ثقاف̀`ة الع̀`يش المش̀`ترك، وختام̀`ا
ف المتوخ̀`اة م̀`ن لقائن̀`ا ھ̀`ذا لم̀`ا في̀`ه مص̀`لحة وخي̀`ر 
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

 بسم L الرحمان الرحيم

   كلمة  العدد
  الديمقراطي العربيرئيس المركز 

  ب اليمن إالسيد رئيس جامعة 

  السيد رئيس جامعة بنغازي ليبيا السيدة 

  1مخبر اللھجات ومعالجة الك@م جامعة وھران 

لسادة المسؤولين اKداريين والتقنيين للمركز الديمقراطي العربي؛
السادة ا?ساتذة والباحثين المشاركين في المؤتمر العلمي الدولي

ثقافة العيش المشترك من التسامح إلى التعايش أحييكم بتحية طيبة مباركة، فس5م _ عليكم ورحماته 
في إطار السلسلة المتواصلة للتظاھرات العلمية الدولية التي ينظمھا المركز الديمقراطي

في موضوع فكرة التسامح حين أشار إل ؤتمر العلمي الدوليالعربي، منحت لي فرصة تنظيم ھذا الم
التسامح باعتباره من المرتكزات ا?ساسية لكل مجتمع مدني والعمل من السلم يقتضي ا�عتراف باVخر 

القدرة على التعايش والتواصل مع اVخرين وھو ھوه 
أو ثقافة التسامح ، ھـو حديث ينبع من العقل الفردي وينتھي بالعقل الجمعي، أي انه يبدأ 

ولعل ھذا يتطلب النضج ا�نفعالي والتوازن الفكري في آن واحد .با>نسان الفرد وينتھي بالمجتمع الكبير
عاد التي تستھدف التغيير في القناعات وإزالة بعض ا?فكار فثقافة التسامح تنطوي على العديد من ا?ب

المستمدة من موروثات معرفية قديمة وإح5ل الجديد مكانھا والمبنية على أساس التسامح والعفـو 
والتصالح من اجل الس5م، وا?بعاد التي تتضمنھا ثقافة التسامح كثيرة منھا

 .قتصاديةسياسية، دينية ا�

بأننا سنباشر   و تشھد وقائع ھذا اللقاء العلمي في طبعته ا?ولى
  بھدف تشخيص الظاھرة 

و التع̀`رف  عل̀`ى دور التربي̀`ة عل̀`ى التس̀`امح ف̀`ي تجس̀`يد ثقاف̀`ة الع̀`يش المش̀`ترك، وختام̀`ا
ف المتوخ̀`اة م̀`ن لقائن̀`ا ھ̀`ذا لم̀`ا في̀`ه مص̀`لحة وخي̀`ر جميع̀`ا ف̀`ي إن̀`ارة الطري̀`ق ووض̀`ع أس̀`س بل̀`وغ ا?ھ̀`دا

  .ا>نسانية جمعاء

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

 

 رئيس المركز 

السيد رئيس جامعة 

السيد رئيس جامعة بنغازي ليبيا السيدة 

مخبر اللھجات ومعالجة الك@م جامعة وھران مديرة 

لسادة المسؤولين اKداريين والتقنيين للمركز الديمقراطي العربي؛ا
السادة ا?ساتذة والباحثين المشاركين في المؤتمر العلمي الدولي

ثقافة العيش المشترك من التسامح إلى التعايش أحييكم بتحية طيبة مباركة، فس5م _ عليكم ورحماته 
في إطار السلسلة المتواصلة للتظاھرات العلمية الدولية التي ينظمھا المركز الديمقراطي وبركاته،

العربي، منحت لي فرصة تنظيم ھذا الم
التسامح باعتباره من المرتكزات ا?ساسية لكل مجتمع مدني والعمل من السلم يقتضي ا�عتراف باVخر 

ه وتقديره حق
أو ثقافة التسامح ، ھـو حديث ينبع من العقل الفردي وينتھي بالعقل الجمعي، أي انه يبدأ    التسامح

با>نسان الفرد وينتھي بالمجتمع الكبير
فثقافة التسامح تنطوي على العديد من ا?ب

المستمدة من موروثات معرفية قديمة وإح5ل الجديد مكانھا والمبنية على أساس التسامح والعفـو 
والتصالح من اجل الس5م، وا?بعاد التي تتضمنھا ثقافة التسامح كثيرة منھا

سياسية، دينية ا�

و تشھد وقائع ھذا اللقاء العلمي في طبعته ا?ولى
بھدف تشخيص الظاھرة 

و التع̀`رف  عل̀`ى دور التربي̀`ة عل̀`ى التس̀`امح ف̀`ي تجس̀`يد ثقاف̀`ة الع̀`يش المش̀`ترك، وختام̀`ا
جميع̀`ا ف̀`ي إن̀`ارة الطري̀`ق ووض̀`ع أس̀`س بل̀`وغ ا?ھ̀`دا

ا>نسانية جمعاء
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  دور مديري المدارس الحكومية في قصبة إربد بتعزيز قيم التسامح بين الطلبة من وجھة نظر المعلمين 37

 
 

48 

مخبر الدراسات الفلسفية وقضايا ا>نسان والمجتمع

 يةثانويإعدادي بالمغرب، دراسة وصفية تحليل 56

 

 م@مح قيم المواطنة وحقوق اKنسان في درس الفلسفة بالمغرب مقرر منار الفلسفة نموذجاً  69
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  الدكتوراه،�تخصص�الفلسفة�من�جامعة�الحسن�الثاني�،�بنمسيك،�الدار�البيضاء

 

98 

  لNحياء المستفيدة من سياسة الدولة للقضاء على السكن الصفيحي

  .ا?كاديمية الجھوية للتربية والتكوين، جھة فاس مكناس
 

دور المعلم والمجتمع المدرسي  في نشر قيم التسامح واحترام ثقافة ا�خرين  115
  المملكة العربية السعودية

   

  في ترسيخ قيمة التسامح 126

  الجزائر

  في كّفة اKقصاء وكّفة العيش المشترك 140

 

 .كسبيل للتعايش الثقافي الحضاري 160
  عامر ايمان باحثة دكتوراه تخصص فلسفة تطبيقية جامعة قالمة الجزائر

170 

  جامعة غرداية الجزائر
 ھيبة سيف الدين دكتوراه علم ا�جتماع الثقافي جامعة غرداية الجزائر
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

 فھرس المحتويات

 عنوان المداخلة

دراسة. (والمجتمع الفرد على واDجتماعية النفسية وأثاره اDجتماعي التسامح
 

 النبي عبد المھدي على نادية. د

ليبيا سبھا، جامعة  

دور مديري المدارس الحكومية في قصبة إربد بتعزيز قيم التسامح بين الطلبة من وجھة نظر المعلمين
  الدكتورة أثير حسني الكوري 

  مدرسة البحرينية ا?ساسية
  من جامعة اليرموك –دكتوراة إدارة تربوية 

  .ا?ردن/ بكالوريوس أدب انجليزي 

المواطنة قيم تعزيز في ودورھا التربية  
مداحي أمال  

رمضاني حسين. د  
 مخبر الدراسات الفلسفية وقضايا ا>نسان والمجتمع

الجزائر تيارت خلدون ابن جامعة  

ثانويإعدادي بالمغرب، دراسة وصفية تحليل لتربية على التسامح في الكتاب المدرسي الخاص باللغة العربية لللسنة ا�ولى
  ا�غرب/ وزارة�ال! بية�الوطنية/ عمر�القدري .د

م@مح قيم المواطنة وحقوق اKنسان في درس الفلسفة بالمغرب مقرر منار الفلسفة نموذجاً 

أكاديمية�جهة�طنجة�تطوان�الحسيمة/ أستاذ�مادة�الفلسفة: محمد�الجbcي. د

الدكتوراه،�تخصص�الفلسفة�من�جامعة�الحسن�الثاني�،�بنمسيك،�الدار�البيضاء

  الصراع إلى التفاوض من: لسكن المشتركا
لNحياء المستفيدة من سياسة الدولة للقضاء على السكن الصفيحي مقاربة سوسيولوجية

  الباحث الوالي عبد الغفور
  حاصل على شھادة الدكتوراة في علم ا�جتماع

  أستاذ التعليم الثانوي التأھيلي
ا?كاديمية الجھوية للتربية والتكوين، جھة فاس مكناس

 دور المعلم والمجتمع المدرسي  في نشر قيم التسامح واحترام ثقافة ا�خرين 
المملكة العربية السعودية/وزارة التعليم / علي  محمد بن  سامي عباس

في ترسيخ قيمة التسامح دور المؤسسات التربوية
  )ا�سرة والمدرسة نموذجا(

  طالبة دكتوراه: سالمين ھنية
  أستاذ التعليم العالي: عمارة بوجمعة. د

الجزائر/جامعة محمد البشير ا>براھيمي، برج بوعريريج
 

في كّفة اKقصاء وكّفة العيش المشترك: تعددّية المجتمع اللبناني
  لبنان.لدكتور بياريت فريفرا

كسبيل للتعايش الثقافي الحضاري" زكي المي@د"نظرية تعارف الحضارات عند
عامر ايمان باحثة دكتوراه تخصص فلسفة تطبيقية جامعة قالمة الجزائر

 

  دور المدرسة في ترسيخ قيم التسامح
جامعة غرداية الجزائر علم اجتماع التربية -سنة ثالثة-بوھالي الطاھر طالب دكتوراه

ھيبة سيف الدين دكتوراه علم ا�جتماع الثقافي جامعة غرداية الجزائر

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

 الرقم
1. 

دور مديري المدارس الحكومية في قصبة إربد بتعزيز قيم التسامح بين الطلبة من وجھة نظر المعلمين 2. 

3. 

لتربية على التسامح في الكتاب المدرسي الخاص باللغة العربية لللسنة ا�ولىا 4. 

م@مح قيم المواطنة وحقوق اKنسان في درس الفلسفة بالمغرب مقرر منار الفلسفة نموذجاً  5. 

مقاربة سوسيولوجية
6. 

7. 

8. 

9. 

10.

11.
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214 
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التعايش اKنساني وع@قته في التخفيف من أعراض اDكتئاب عند ا�فراد في المجتمع الواحد

239 

جامعة جندوبة تونس
269 

التسامح في بعض الحضارات القديمة والحديثة في ظل التطورات التكنولوجية

290 (Convention framework for a culture of tolerance ) 

أشكال التسامح ودورھا في مكافحة التمايز اDجتماعي في المجتمعات المعاصرة 308

329 

والّسياسّية 349

363 

  
  2شھرزاد حمدي، جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 .قراءة في عھد النبوة والخ@فة الراشدة 382

والتعليم ا�ولي والرياضة بالمغرب، وباحث دكتوراه، كلية اYداب والعلوم اKنسانية 

الُمَعقِباُت ا�خ@قية السمحة للقول بالوحدتين الوجودية والدينية 389

 

  ابن خلدون  انموذجا 402

410 
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

البنية العاملية والفروق الثقافية: التسامح الفكري لدى المراھقين العرب  

/ الدكتورة����                ُسـليمان�عبد�الواحـد�يوُسـف�����������������/ الدكتور   

قسم�علم�النفس�������������                 دكتوراه�علم�النفس�ال! بوي������������������������������  

مصر��������������������كلية�العلوم��جتماعية��-جامعة�قناة�السويس��–ال! بية��ةكلي

 دور النظام التربوي في نشر ثقافةالتسامح 
هيثم�محمد�الوحش. د  

)أصول�ال! بية(تخصص��-دكتوراة�الفلسفة�rي�ال! بية�  

 جمهورية�مصر�العربية

 لمواطنة في اKس@م
"مفھومھا، أھميتھا، قيمھا"  

 ا�ستاذ الدكتورعامر صباح أحمد الكبيسي
: تخصص/ الفلوجة/ العراق/ كلية اKمام ا�عظم الجامعة  

 

التعايش اKنساني وع@قته في التخفيف من أعراض اDكتئاب عند ا�فراد في المجتمع الواحد
بديعة   آيت مجبر د.سعيدي أنيسة      أ د.ط    

، الجزائر 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف   

  نحو براديغم جديد: التربية على الّتسامح
جامعة جندوبة تونس/ بالّراشد؛ أستاذ باحث في علم ا�جتماع محّمد . د  

 

 التسامح في بعض الحضارات القديمة والحديثة في ظل التطورات التكنولوجية
 الباحثة مريم العذراء سعد جاسم نصيف

( Convention framework for a culture of tolerance)اDطار اDتفاقي لثقافة التسامح
الباحثة حسنة المنصوري   

 
 

 أشكال التسامح ودورھا في مكافحة التمايز اDجتماعي في المجتمعات المعاصرة
 د ربيعة تمار      د فضل قاسم الحضرمي

 التربية على قيم المواطنة في لبنان
الدكتورة جميلة غريب   

والّسياسّية الّدينّية جذورھا: المعاصرة المجتمعات في الّتسامح أزمة  
صميدة نزار الّدكتور  

  

  الِعلم والتساُمح الديني عند موريس بوكاي
شھرزاد حمدي، جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 

قراءة في عھد النبوة والخ@فة الراشدة: Kس@م والتسامحا
  أنس بوس@م

والتعليم ا�ولي والرياضة بالمغرب، وباحث دكتوراه، كلية اYداب والعلوم اKنسانية مفتش تربوي للتعليم الثانوي، وزارة التربية الوطنية 
  .عين الشق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء

 

الُمَعقِباُت ا�خ@قية السمحة للقول بالوحدتين الوجودية والدينية: مسلك المتصوفِة في تأصيِل قّيِم التعايِش السلميّ 
بوجاوي  ناصر الدين.د  

ابن خلدون  انموذجا.تدبير اDخت@ف في المنظومة التربوية 
  نعار محمد

  ،)الجزائر(جامعة ابن خلدون تيارت  
 

 ميشال فوكو بين رفض اYخر وموت اKنسان
سعاد سحنون. د. ط  

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ
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12.

13.

14.
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.التسامح�	جتما}ي�وأثاره�النفسية�و	جتماعية�عgى�الفرد�وا�جتمع

قسم�علم�النفس،�كلية��داب،�جامعة�س��ا،�ليبيا

يعد�التسامح�بكافة�صوره�وأشكاله�و1ي�مختلف�مراحله�ثقافة�قائمة�ع9ى�التعقل،�تبحث�1ي�أسباب�ال! وي�والو+ي�

�يمثل�الحالة�اJث9ى�للحياة�اJدنية�اJعاصرة،�حيث�أنه�يعH �عن�حاجة� بأهمية�التفاهم�بTن�Rفراد�واJجتمعات،�كما

�النفسية� �وأثاره �التسامح��جتما+ي �ابراز�دور �إXى �الحالية راسة

�من�خ]ل� �التحلي9ي �واJنهج �الوصفي، �من�اJنهج �كُل �حيث�اعتمدت�الدراسة�ع9ى �واJجتمع، �الفرد و�جتماعية�ع9ى

تائج،�وال�fgتحليل�نتائج�الدراسات�السابقة�ال�fgتناولت�اJوضوع�اJطروح،�وتوصلت�الدراسة�إXى�رصد�العديد�من�الن

�نشر�السلم� �1ي �فاعل �دور �وله �والجسدية، �النفسية �Rفراد �بصحة �ايجابيا �ارتباطا �يرتبط �التسامح �أن �أهمها من

  . الداخ9ي�والتعايش�بTن�Rفراد�والشعوب،�1ي�زمن�أبرز�ما�يقال�عنه�أنه�زمن�الحروب�والصراعات

  .ماعية،�Rفراد�واJجتمعات

The Social Tolerance and its Psychological Effects on The Individual and 

Abstract: Tolerance in all its forms and in its various stages is a culture based on prudence, 

looking at the reasons for deliberation and awarenes

between individuals and societies, and represents the optimal state of contemporary civil life, 

as it expresses the human need for peace and a secure life.  Accordingly, the current study 

aimed to highlight the role of 

individual and society.  Tolerance is positively related to the psychological and physical 

health of individuals, and it has an active role in spreading internal peace and coexistence 

between individuals and peoples, in a time of what is most prominently said to be a time of 

 Keywords: tolerance, psychological effects, social effects, individuals and societies.  
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التسامح�	جتما}ي�وأثاره�النفسية�و	جتماعية�عgى�الفرد�وا�جتمع

)تحليليةنفسية�دراسة�(  

*نادية�عgى�ا�هدي�عبدالن��. د  

 قسم�علم�النفس،�كلية��داب،�جامعة�س��ا،�ليبيا

nad.abdlnabi@sebhau.edu.ly 

يعد�التسامح�بكافة�صوره�وأشكاله�و1ي�مختلف�مراحله�ثقافة�قائمة�ع9ى�التعقل،�تبحث�1ي�أسباب�ال! وي�والو+ي�

�يمثل�الحالة�اJث9ى�للحياة�اJدنية�اJعاصرة،�حيث�أنه�يعH �عن�حاجة� بأهمية�التفاهم�بTن�Rفراد�واJجتمعات،�كما

�rمنة �والحياة �السلم �هدفت�الد. sنسان�إXى �النفسية�وعليه �وأثاره �التسامح��جتما+ي �ابراز�دور �إXى �الحالية راسة

�من�خ]ل� �التحلي9ي �واJنهج �الوصفي، �من�اJنهج �كُل �حيث�اعتمدت�الدراسة�ع9ى �واJجتمع، �الفرد و�جتماعية�ع9ى

تحليل�نتائج�الدراسات�السابقة�ال�fgتناولت�اJوضوع�اJطروح،�وتوصلت�الدراسة�إXى�رصد�العديد�من�الن

�نشر�السلم� �1ي �فاعل �دور �وله �والجسدية، �النفسية �Rفراد �بصحة �ايجابيا �ارتباطا �يرتبط �التسامح �أن �أهمها من

الداخ9ي�والتعايش�بTن�Rفراد�والشعوب،�1ي�زمن�أبرز�ما�يقال�عنه�أنه�زمن�الحروب�والصراعات

ماعية،�Rفراد�واJجتمعاتالتسامح،�Rثار�النفسية،�Rثار��جت

The Social Tolerance and its Psychological Effects on The Individual and 

Society.  

: Tolerance in all its forms and in its various stages is a culture based on prudence, 

looking at the reasons for deliberation and awareness of the importance of understanding 

between individuals and societies, and represents the optimal state of contemporary civil life, 

as it expresses the human need for peace and a secure life.  Accordingly, the current study 

aimed to highlight the role of social tolerance and its psychological and social effects on the 

individual and society.  Tolerance is positively related to the psychological and physical 

health of individuals, and it has an active role in spreading internal peace and coexistence 

individuals and peoples, in a time of what is most prominently said to be a time of 

 

Keywords: tolerance, psychological effects, social effects, individuals and societies.
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 التسامح�	جتما}ي�وأثاره�النفسية�و	جتماعية�عgى�الفرد�وا�جتمع

 :ملخص�الدراسة

يعد�التسامح�بكافة�صوره�وأشكاله�و1ي�مختلف�مراحله�ثقافة�قائمة�ع9ى�التعقل،�تبحث�1ي�أسباب�ال! وي�والو+ي�

�يمثل�الحالة�اJث9ى�للحياة�اJدنية�اJعاصرة،�حيث�أنه�يعH �عن�حاجة� بأهمية�التفاهم�بTن�Rفراد�واJجتمعات،�كما

�rمنة �والحياة �السلم sنسان�إXى

�من�خ]ل� �التحلي9ي �واJنهج �الوصفي، �من�اJنهج �كُل �حيث�اعتمدت�الدراسة�ع9ى �واJجتمع، �الفرد و�جتماعية�ع9ى

تحليل�نتائج�الدراسات�السابقة�ال�fgتناولت�اJوضوع�اJطروح،�وتوصلت�الدراسة�إXى�رصد�العديد�من�الن

�نشر�السلم� �1ي �فاعل �دور �وله �والجسدية، �النفسية �Rفراد �بصحة �ايجابيا �ارتباطا �يرتبط �التسامح �أن �أهمها من

الداخ9ي�والتعايش�بTن�Rفراد�والشعوب،�1ي�زمن�أبرز�ما�يقال�عنه�أنه�زمن�الحروب�والصراعات

التسامح،�Rثار�النفسية،�Rثار��جت: الكلمات�اJفتاحية

The Social Tolerance and its Psychological Effects on The Individual and 

: Tolerance in all its forms and in its various stages is a culture based on prudence, 

s of the importance of understanding 

between individuals and societies, and represents the optimal state of contemporary civil life, 

as it expresses the human need for peace and a secure life.  Accordingly, the current study 

social tolerance and its psychological and social effects on the 

individual and society.  Tolerance is positively related to the psychological and physical 

health of individuals, and it has an active role in spreading internal peace and coexistence 

individuals and peoples, in a time of what is most prominently said to be a time of 

wars and conflicts. 

Keywords: tolerance, psychological effects, social effects, individuals and societies.
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�الروح،� �ع9ى �اJادة �فwxا �طغت �تسلطية �عوJة �ظل �1ي
ً
�خطT ا

ً
�حضاريا �مأزقا �اليوم تعيش�البشرية

�من� �والعاJيةبالعديد �تمر�اJجتمعاتاJحلية �حيث ،

لخارجية�العاJية�1ي�منظومة�القيم�وRساليب�

أصبح�الشباب�يعيش�1ي�و والسلوكيات،�مما�انعكس�ع9ى�حياة��نسان،فأصبح�يعيش�حالة�من�عدم�الرضا�عنواقعه،�

�بعد�يوم،مع�تطور�الحضارة�وتعقد�الع]قات�
ً
عالم�مشحون�بالتوترات�ويموج�بالخ]فات�والصراعات،�والتيت!�ايد�يوما

ة،�مما�زاد�من�حدةالعنف�وأصبح�هو�السلوك�السائد1ي�معظم�اJجتمعات،�لذا�اهتمت�كثT �من�الدراسات�

�اجتماعية� �وظروف �مختلفة �تاريخية �مراحل �1ي �واJظاهر �تلكا�سباب �بتحليل �والنفسية �و�جتماعية الفلسفية

�fgيجابية�الsبسبب�اهتمامه�بالصفات�الفاعلة�و�
ً
�ملحا

ً
�إنسانيا

ً
علم�النفس�sيجابي�مطلبا

�اJشاعر�sنسانية� �بتلك �والتبا�ي �التسامي �عمق �علwxا �وتضفي �إنسانيته �ع9ى �وتؤكد �sنسان، �قيمة �من تعضد

�اهت fgنسانية�والsالشخصية�� ��wا �تنفرد fgيجابية�الsوالخصائص�� يعد�حيث�م��wاعلم�النفس�sيجابي،sيجابية،

كما�جاء�مفهوم�التسامح�).2013�،79عبدالعال،�مظلوم،�

�وعلم�النفس��جتما+ي،�و�رشادي،� �العديد�من�دراسات�علم�النفس�بفروعه�اJختلفة�كعلم�نفس�الشخصية، 1ي

��نه� �اJرغوب�فwxا �وهو�من�سمات�الشخصية�sيجابية �مجال�الشخصية، �1ي �التسامح�من�اJوضوعات�الهامة يعد

ینطوي�ع9ى�مشاعر�الحب�واJودة،�ویدعم�الع]قات��جتماعیة�وأشكال�التفاعل��جتما+ي�بTن�مختلف�الجماعات�

عن��ساءة،�والقدرة�ع9ى�التغلب�ع9ى�Rخطاء�والعواطف�

السلبية�1ي�الحكم�ع9ى�الطرف�اJخطئ،�عن�طریق�أخذ�ذلك�اJخطئ�بالحب�والشفقة،�فعندما�یمارس�الفرد�التسامح�

�1ي� �رغبته �وعدم �نحو�الشخص�اf ¡Jء، �السلبیة �الفعل �وردود f¢السل� �والحكم ��ستياء، �1ي �حقه �عن �یتخ9ى فإنه

�والروحانية� �والجسدية، �والعقلیة، �النفسیة �الصحة �زیادة �تعمل�ع9ى �العامة �Rعراض�النفسیة �وهذه �منه، ام

حيث�اهتم�علماء�النفس�وع9ى�نطاق�واسع�خ]ل�السنوات�RخT ة�بموضوع�التسامح،�ویرجع�هذا��هتمام�إXى�أهمية�

Jفهوم،�وارتباطه�بالصحة�النفسیة�والجسمیة�وانعكاسه�ع9ى�الع]قات�الشخصیة�والصحة�العقلیة�لدى�Rفراد�

كما�استحوذ�مفهوم�التسامح�ع9ى�اهتمام�الكثT �من�اJختصTن�1ي�علم��جتماع�1ي�العقود�

�بالعواطف��يجابية�
ً
Rبحاث�أن�التسامح�مرتبط�ايجابيا

�العربية� �تعانياJنطقة �حيث �اJعاصر، �العالم �1ي �للمجتمعات
ً
�تدمT ا �أك© �الظواهر��جتماعية �ال�ªاعاJسلحمن ويعد

Jا�آثار�سلبية�ع9ى��قتصادوالبيئة�واwجتمع�حاليا�نزاعات�مسلحة�ذات�طابع�أه9ي،�نتج�عJجتمع،�وهذا�ما�حصل�1ي�ا

اللي¢�fحيث�أدت�الصراعاتوال�ªاعات�اJسلحةإXى�العديد�من��ثار�السلبية�اJدمرة�ع9ى�الفرد�واJجتمع،�وأول�من�دفع�
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�الروح،� �ع9ى �اJادة �فwxا �طغت �تسلطية �عوJة �ظل �1ي
ً
�خطT ا

ً
�حضاريا �مأزقا �اليوم تعيش�البشرية

� �وRخ]قية، �sنسانية �القيم �معها �(وانحسرت �من�)2009،2اJزين، �والعاJيةبالعديد �تمر�اJجتمعاتاJحلية �حيث ،

لخارجية�العاJية�1ي�منظومة�القيم�وRساليب�التغT ات��جتماعية�و�قتصاديةوالنفسية�نتيجة�التحو°ت�الداخلية�وا

والسلوكيات،�مما�انعكس�ع9ى�حياة��نسان،فأصبح�يعيش�حالة�من�عدم�الرضا�عنواقعه،�

�بعد�يوم،مع�تطور�الحضارة�وتعقد�الع]قات�
ً
عالم�مشحون�بالتوترات�ويموج�بالخ]فات�والصراعات،�والتيت!�ايد�يوما

ة،�مما�زاد�من�حدةالعنف�وأصبح�هو�السلوك�السائد1ي�معظم�اJجتمعات،�لذا�اهتمت�كثT �من�الدراسات�

�اجتماعية� �وظروف �مختلفة �تاريخية �مراحل �1ي �واJظاهر �تلكا�سباب �بتحليل �والنفسية �و�جتماعية الفلسفية

  ).2018�،2عمار،�(واقتصادية�وسياسية�ودينيةمتباينة�

��fgيجابية�الsبسبب�اهتمامه�بالصفات�الفاعلة�و�
ً
�ملحا

ً
�إنسانيا

ً
علم�النفس�sيجابي�مطلبا

�اJشاعر�sنسانية� �بتلك �والتبا�ي �التسامي �عمق �علwxا �وتضفي �إنسانيته �ع9ى �وتؤكد �sنسان، �قيمة �من تعضد

�اهت fgنسانية�والsالشخصية�� ��wا �تنفرد fgيجابية�الsوالخصائص�� sيجابية،

عبدالعال،�مظلوم،�(مفهوم�التسامح�من�أهم�موضوعات�علم�النفس��يجابي،�

�وعلم�النفس��جتما+ي،�و�رشادي،� �العديد�من�دراسات�علم�النفس�بفروعه�اJختلفة�كعلم�نفس�الشخصية، 1ي

  ). 2013،�الخنة

��نه� �اJرغوب�فwxا �وهو�من�سمات�الشخصية�sيجابية �مجال�الشخصية، �1ي �التسامح�من�اJوضوعات�الهامة يعد

ینطوي�ع9ى�مشاعر�الحب�واJودة،�ویدعم�الع]قات��جتماعیة�وأشكال�التفاعل��جتما+ي�بTن�مختلف�الجماعات�

عن��ساءة،�والقدرة�ع9ى�التغلب�ع9ى�Rخطاء�والعواطف��الذين�يعيشون�1ي�مجتمع�واحد،�وهو�میل�الفرد�للتجاوز 

السلبية�1ي�الحكم�ع9ى�الطرف�اJخطئ،�عن�طریق�أخذ�ذلك�اJخطئ�بالحب�والشفقة،�فعندما�یمارس�الفرد�التسامح�

�1ي� �رغبته �وعدم �نحو�الشخص�اf ¡Jء، �السلبیة �الفعل �وردود f¢السل� �والحكم ��ستياء، �1ي �حقه �عن �یتخ9ى فإنه

�والروحانية� �والجسدية، �والعقلیة، �النفسیة �الصحة �زیادة �تعمل�ع9ى �العامة �Rعراض�النفسیة �وهذه �منه، ام

  ).2017�،190البقمf،�(و) 2020�،153

حيث�اهتم�علماء�النفس�وع9ى�نطاق�واسع�خ]ل�السنوات�RخT ة�بموضوع�التسامح،�ویرجع�هذا��هتمام�إXى�أهمية�

Jفهوم،�وارتباطه�بالصحة�النفسیة�والجسمیة�وانعكاسه�ع9ى�الع]قات�الشخصیة�والصحة�العقلیة�لدى�Rفراد�

كما�استحوذ�مفهوم�التسامح�ع9ى�اهتمام�الكثT �من�اJختصTن�1ي�علم��جتماع�1ي�العقود�). 

�بالعواطف��يجابية��RخT ة�وذلك�°رتباطه�بجودة�الحياة،�حيث�بينت�الكثT �من
ً
Rبحاث�أن�التسامح�مرتبط�ايجابيا

�العربية� �تعانياJنطقة �حيث �اJعاصر، �العالم �1ي �للمجتمعات
ً
�تدمT ا �أك© �الظواهر��جتماعية �ال�ªاعاJسلحمن ويعد

Jا�آثار�سلبية�ع9ى��قتصادوالبيئة�واwحاليا�نزاعات�مسلحة�ذات�طابع�أه9ي،�نتج�ع

اللي¢�fحيث�أدت�الصراعاتوال�ªاعات�اJسلحةإXى�العديد�من��ثار�السلبية�اJدمرة�ع9ى�الفرد�واJجتمع،�وأول�من�دفع�
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�الدراسة �الروح،�:مقدمة �ع9ى �اJادة �فwxا �طغت �تسلطية �عوJة �ظل �1ي
ً
�خطT ا

ً
�حضاريا �مأزقا �اليوم تعيش�البشرية

� �وRخ]قية، �sنسانية �القيم �معها وانحسرت

التغT ات��جتماعية�و�قتصاديةوالنفسية�نتيجة�التحو°ت�الداخلية�وا

والسلوكيات،�مما�انعكس�ع9ى�حياة��نسان،فأصبح�يعيش�حالة�من�عدم�الرضا�عنواقعه،�

�بعد�يوم،مع�تطور�الحضارة�وتعقد�الع]قات�
ً
عالم�مشحون�بالتوترات�ويموج�بالخ]فات�والصراعات،�والتيت!�ايد�يوما

  Tمن�الدراسات�بصورة�كب� Tجتمعات،�لذا�اهتمت�كثJة،�مما�زاد�من�حدةالعنف�وأصبح�هو�السلوك�السائد1ي�معظم�ا

�اجتماعية� �وظروف �مختلفة �تاريخية �مراحل �1ي �واJظاهر �تلكا�سباب �بتحليل �والنفسية �و�جتماعية الفلسفية

واقتصادية�وسياسية�ودينيةمتباينة�

�ويعد�البحث�1ي�مفاهيم

�اJشاعر�sنسانية� �بتلك �والتبا�ي �التسامي �عمق �علwxا �وتضفي �إنسانيته �ع9ى �وتؤكد �sنسان، �قيمة �من تعضد

�اهت fgنسانية�والsالشخصية�� ��wا �تنفرد fgيجابية�الsوالخصائص�� sيجابية،

مفهوم�التسامح�من�أهم�موضوعات�علم�النفس��يجابي،�

�وعلم�النفس��جتما+ي،�و�رشادي،� �العديد�من�دراسات�علم�النفس�بفروعه�اJختلفة�كعلم�نفس�الشخصية، 1ي

fكلينيكي،�والتنظيمsالخنة(و

��نه� �اJرغوب�فwxا �وهو�من�سمات�الشخصية�sيجابية �مجال�الشخصية، �1ي �التسامح�من�اJوضوعات�الهامة يعد

ینطوي�ع9ى�مشاعر�الحب�واJودة،�ویدعم�الع]قات��جتماعیة�وأشكال�التفاعل��جتما+ي�بTن�مختلف�الجماعات�

الذين�يعيشون�1ي�مجتمع�واحد،�وهو�میل�الفرد�للتجاوز 

السلبية�1ي�الحكم�ع9ى�الطرف�اJخطئ،�عن�طریق�أخذ�ذلك�اJخطئ�بالحب�والشفقة،�فعندما�یمارس�الفرد�التسامح�

�1ي� �رغبته �وعدم �نحو�الشخص�اf ¡Jء، �السلبیة �الفعل �وردود f¢السل� �والحكم ��ستياء، �1ي �حقه �عن �یتخ9ى فإنه

�والروحانية��نتق �والجسدية، �والعقلیة، �النفسیة �الصحة �زیادة �تعمل�ع9ى �العامة �Rعراض�النفسیة �وهذه �منه، ام

2020النوايسة،�(لدى�الفرد

حيث�اهتم�علماء�النفس�وع9ى�نطاق�واسع�خ]ل�السنوات�RخT ة�بموضوع�التسامح،�ویرجع�هذا��هتمام�إXى�أهمية�

Jفهوم،�وارتباطه�بالصحة�النفسیة�والجسمیة�وانعكاسه�ع9ى�الع]قات�الشخصیة�والصحة�العقلیة�لدى�Rفراد�هذا�ا

). 2020�،153النوايسة،�(

RخT ة�وذلك�°رتباطه�بجودة�الحياة،�حيث�بينت�الكثT �من

  .ومwا�جودة�الحياة

�العربية� �تعانياJنطقة �حيث �اJعاصر، �العالم �1ي �للمجتمعات
ً
�تدمT ا �أك© �الظواهر��جتماعية �ال�ªاعاJسلحمن ويعد

Jا�آثار�سلبية�ع9ى��قتصادوالبيئة�واwحاليا�نزاعات�مسلحة�ذات�طابع�أه9ي،�نتج�ع

اللي¢�fحيث�أدت�الصراعاتوال�ªاعات�اJسلحةإXى�العديد�من��ثار�السلبية�اJدمرة�ع9ى�الفرد�واJجتمع،�وأول�من�دفع�
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ن¶wك�أمwا�الصµي�نتيجة�sصابات�وما�ي! تب�عليه�من�جروح�وإعاقات�
ُ
ثمن�هذا�الصراعفي�اJجتمع��ي�Rسرة،�حيث�أ

�تتعرض�لها�Rسر�وRفراد� fgبعد�صدمة�الحرب�ال� �بعد�الحرب�أو�ما ة،�أضف�إXى�ذلك�تبعات�ما

اJدنيTن�مما�سبب�لد·wم�صدمة�مؤJة�فقدوا�خ]لها�الشعور�با�مان�والسلم��جتما+ي�الذي�يعتH �من�أهم�حاجات�

مراض�و�ضطرابات�السلوكية�والجسيمة،�

�كذلك�الصدمات�العنيفة�ل¸طفال�والشباب�وكبار� �الذي�يحتاج�إXى�تدخل�ع]¹ي، f ºرJكالخوف�الدائم�والخوف�ا

sحباط�أو�القلق�أو��نطواء،�كما�يمكن�

فا°ضطرابات�السلوكية�وsدمان�ع9ى�اJؤثرات�العقلية�تساهم�

بشكل�مباشر�وغT �مباشر�1ي�ا¼wيار�الروح�اJعنوية�وهذا�يؤدي�بالضرورة�إXى�تحول�اJجتمع�من�حالة�التماسك�إXى�حالة�

وتري�الباحثة�أن��غياب�التسامح��جتما+ي�بTن�Rفراد�1ي�اJجتمع�اللي¢�fهو�السبب�Rسا½ �fفيما�تمر�به�ليبيا�اليوم�

من�اضطرابات�وأعمال�عنف�وانف]ت�أم¾f،�و°�شك�1ي�أن�هذه�الظروف�قد�انعكست�سلبا�ع9ى�الحياة��جتماعية�

�fgال� �الظواهر�السلبية �لكل �اJفعول �سريع f ¡نف� �ع]ج �أنه �ع9ى �التسامح �النظر�إXى �يمكن �لهذا ،

انتشرت�1ي�مجتمعنا�خ]ل�السنوات�RخT ة�°سيما�Rثار�اJ! تبة�عن�الحروب�وRزمات�ال�fgمرت�وتمر��wا�ب]دنا�منذ�

فقد�أشارت�العديد�من�الدراسات�إلىأن�العجز�عن�التسامح�له�آثار�سلبية�ع9ى�الع]قات��جتماعية�حيث�يؤدي�إXى�

الفشل�1ي�مواجهة�الصراعات�و�حباطات،�وتوقعات�rخرين،�كما�يؤدي�إXى�القصور�1ي�الكفاءة��جتماعية�كما�أنه�

̧فراد،ويسبب�زيادة� قلية،�كذلك�يؤثر�ع9ى�الحالة�الجسمية�ل

نسبة�الكوليس! ول�1ي�الدم�بما�يعوق�عمل�Rوعية�الدموية،�فقد�أشارت�العديد�من�الدراسات�إXى�أن�Rفراد�الذين�

اJشاعر�يتسمون�بعدم�اJقدرة�ع9ى�التسامح�قد�أظهروا�مستويات�مرتفعة�من�العصابية�والقلق�والعدائية�وغT ها�من�

� �و�جتما+ي f ¡التوافق�النف� �سوء �وبالتاXي �يمكن�أن�تدمر�الع]قات��جتماعية، fgال� �مظلوم،�(السلبية عبدالعال،

لهذا�فالتسامح�هو�الخيار��سلم�والذي�ينبÁي�التعامل�به�وتعميمه،�

�تحو°ت�اجتماعية� �من f¢اللي� �اJجتمع �يمر�به �ما �من �الحالية �الدراسة �مشكلة تنبع

واقتصادية�وسياسية�وثقافية�بسبب�الصراعات�وال�ªاعات�اJسلحة�الحاصلة�1ي�محيطه��جتما+ي،�والسيا½ f،�الذي�

̧مم� و°زالت�ليبيا�تمر�بمرحلة�مضطربة�تتسم�بالصراعات�وال�ªاعات�اJسلحة،�فمن�خ]ل�رصد�بعضالوكا°ت�التابعة�ل

ي�شخص�أي�
َ
اJتحدة�لبعض�اJناطق�ال�fgشهدت�نزاعات�مسلحة�تبTن�أن�هذهال�ªاعات�نتج�عwا�معاناة�حواXي�مليون

ذلكأن�ال�ªاعات�اJسلحة�بTن�أبناء�الوطن�ما��ي�إ°�وسيلة�
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ن¶wك�أمwا�الصµي�نتيجة�sصابات�وما�ي! تب�عليه�من�جروح�وإعاقات�
ُ
ثمن�هذا�الصراعفي�اJجتمع��ي�Rسرة،�حيث�أ

�تتعرض�لها�Rسر�وRفراد� fgبعد�صدمة�الحرب�ال� �بعد�الحرب�أو�ما ة،�أضف�إXى�ذلك�تبعات�ما

اJدنيTن�مما�سبب�لد·wم�صدمة�مؤJة�فقدوا�خ]لها�الشعور�با�مان�والسلم��جتما+ي�الذي�يعتH �من�أهم�حاجات�

  ). 253-252الرميح،�نصر،�(sنسان�ومطلب�ضروري�للعيش�1ي�بيئة�آمنة

 (� �للحروب�عديدة �أن�rثار�النفسية �R إXى مراض�و�ضطرابات�السلوكية�والجسيمة،�أهمها

�كذلك�الصدمات�العنيفة�ل¸طفال�والشباب�وكبار� �الذي�يحتاج�إXى�تدخل�ع]¹ي، f ºرJكالخوف�الدائم�والخوف�ا

sحباط�أو�القلق�أو��نطواء،�كما�يمكن�السن،�ف�fÅتربك�لد·wم�التوازن�النف¡ �fوقد�يدخل�الشخص�1ي�حالة�من�

فا°ضطرابات�السلوكية�وsدمان�ع9ى�اJؤثرات�العقلية�تساهم�." تؤدي�بالشباب�إXى�sدمان�ع9ى�الكحول�أو�اJخدرات

بشكل�مباشر�وغT �مباشر�1ي�ا¼wيار�الروح�اJعنوية�وهذا�يؤدي�بالضرورة�إXى�تحول�اJجتمع�من�حالة�التماسك�إXى�حالة�

  ). 89(الضعف�وسهولة��خ! اق�

وتري�الباحثة�أن��غياب�التسامح��جتما+ي�بTن�Rفراد�1ي�اJجتمع�اللي¢�fهو�السبب�Rسا½ �fفيما�تمر�به�ليبيا�اليوم�

من�اضطرابات�وأعمال�عنف�وانف]ت�أم¾f،�و°�شك�1ي�أن�هذه�الظروف�قد�انعكست�سلبا�ع9ى�الحياة��جتماعية�

�fgال� �الظواهر�السلبية �لكل �اJفعول �سريع f ¡نف� �ع]ج �أنه �ع9ى �التسامح �النظر�إXى �يمكن �لهذا ،

انتشرت�1ي�مجتمعنا�خ]ل�السنوات�RخT ة�°سيما�Rثار�اJ! تبة�عن�الحروب�وRزمات�ال�fgمرت�وتمر��wا�ب]دنا�منذ�

  .،�حيث�يتطلب�التسامح�طاقة�نفسية�°�تتواجد�لدي�الكثT ين

فقد�أشارت�العديد�من�الدراسات�إلىأن�العجز�عن�التسامح�له�آثار�سلبية�ع9ى�الع]قات��جتماعية�حيث�يؤدي�إXى�

الفشل�1ي�مواجهة�الصراعات�و�حباطات،�وتوقعات�rخرين،�كما�يؤدي�إXى�القصور�1ي�الكفاءة��جتماعية�كما�أنه�

̧فراد،ويسبب�زيادة�مرتبط�بالعديد�من�Rمراض�الجسمية،�والنفسية،�والع قلية،�كذلك�يؤثر�ع9ى�الحالة�الجسمية�ل

نسبة�الكوليس! ول�1ي�الدم�بما�يعوق�عمل�Rوعية�الدموية،�فقد�أشارت�العديد�من�الدراسات�إXى�أن�Rفراد�الذين�

يتسمون�بعدم�اJقدرة�ع9ى�التسامح�قد�أظهروا�مستويات�مرتفعة�من�العصابية�والقلق�والعدائية�وغT ها�من�

� �و�جتما+ي f ¡التوافق�النف� �سوء �وبالتاXي �يمكن�أن�تدمر�الع]قات��جتماعية، fgال� السلبية

�،fي�التعامل�به�وتعميمه،�).204-2017�،203البقمÁلهذا�فالتسامح�هو�الخيار��سلم�والذي�ينب

 ).2016�،152زرواXي،�(وان�فبديله�لن�يكون�سوي�العنف�والعنصرية�والعد

�وأهدافها �الدراسة �تحو°ت�اجتماعية�:مشكلة �من f¢اللي� �اJجتمع �يمر�به �ما �من �الحالية �الدراسة �مشكلة تنبع

واقتصادية�وسياسية�وثقافية�بسبب�الصراعات�وال�ªاعات�اJسلحة�الحاصلة�1ي�محيطه��جتما+ي،�والسيا½ f،�الذي�

  .عامقد�يؤثر�1ي�سلوكيات�أبنائه�بشكل�

̧مم� و°زالت�ليبيا�تمر�بمرحلة�مضطربة�تتسم�بالصراعات�وال�ªاعات�اJسلحة،�فمن�خ]ل�رصد�بعضالوكا°ت�التابعة�ل

ي�شخص�أي�
َ
اJتحدة�لبعض�اJناطق�ال�fgشهدت�نزاعات�مسلحة�تبTن�أن�هذهال�ªاعات�نتج�عwا�معاناة�حواXي�مليون

ذلكأن�ال�ªاعات�اJسلحة�بTن�أبناء�الوطن�ما��ي�إ°�وسيلة�).  2020�،261الرميح،�نصر،(تقريبا�ثلث�مجموع�السكان��

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ن¶wك�أمwا�الصµي�نتيجة�sصابات�وما�ي! تب�عليه�من�جروح�وإعاقات�
ُ
ثمن�هذا�الصراعفي�اJجتمع��ي�Rسرة،�حيث�أ

�تتعرض�لها�Rسر�وRفراد�وتشوهات�جسمي fgبعد�صدمة�الحرب�ال� �بعد�الحرب�أو�ما ة،�أضف�إXى�ذلك�تبعات�ما

اJدنيTن�مما�سبب�لد·wم�صدمة�مؤJة�فقدوا�خ]لها�الشعور�با�مان�والسلم��جتما+ي�الذي�يعتH �من�أهم�حاجات�

sنسان�ومطلب�ضروري�للعيش�1ي�بيئة�آمنة

 Tويش )� ) 2008الحوات،

�كذلك�الصدمات�العنيفة�ل¸طفال�والشباب�وكبار� �الذي�يحتاج�إXى�تدخل�ع]¹ي، f ºرJكالخوف�الدائم�والخوف�ا

السن،�ف�fÅتربك�لد·wم�التوازن�النف¡ �fوقد�يدخل�الشخص�1ي�حالة�من�

تؤدي�بالشباب�إXى�sدمان�ع9ى�الكحول�أو�اJخدرات

بشكل�مباشر�وغT �مباشر�1ي�ا¼wيار�الروح�اJعنوية�وهذا�يؤدي�بالضرورة�إXى�تحول�اJجتمع�من�حالة�التماسك�إXى�حالة�

الضعف�وسهولة��خ! اق��من

وتري�الباحثة�أن��غياب�التسامح��جتما+ي�بTن�Rفراد�1ي�اJجتمع�اللي¢�fهو�السبب�Rسا½ �fفيما�تمر�به�ليبيا�اليوم�

من�اضطرابات�وأعمال�عنف�وانف]ت�أم¾f،�و°�شك�1ي�أن�هذه�الظروف�قد�انعكست�سلبا�ع9ى�الحياة��جتماعية�

�اJجتمع �أفراد �ال�fgبTن �الظواهر�السلبية �لكل �اJفعول �سريع f ¡نف� �ع]ج �أنه �ع9ى �التسامح �النظر�إXى �يمكن �لهذا ،

انتشرت�1ي�مجتمعنا�خ]ل�السنوات�RخT ة�°سيما�Rثار�اJ! تبة�عن�الحروب�وRزمات�ال�fgمرت�وتمر��wا�ب]دنا�منذ�

،�حيث�يتطلب�التسامح�طاقة�نفسية�°�تتواجد�لدي�الكثT ين)2011(

فقد�أشارت�العديد�من�الدراسات�إلىأن�العجز�عن�التسامح�له�آثار�سلبية�ع9ى�الع]قات��جتماعية�حيث�يؤدي�إXى�

الفشل�1ي�مواجهة�الصراعات�و�حباطات،�وتوقعات�rخرين،�كما�يؤدي�إXى�القصور�1ي�الكفاءة��جتماعية�كما�أنه�

مرتبط�بالعديد�من�Rمراض�الجسمية،�والنفسية،�والع

نسبة�الكوليس! ول�1ي�الدم�بما�يعوق�عمل�Rوعية�الدموية،�فقد�أشارت�العديد�من�الدراسات�إXى�أن�Rفراد�الذين�

يتسمون�بعدم�اJقدرة�ع9ى�التسامح�قد�أظهروا�مستويات�مرتفعة�من�العصابية�والقلق�والعدائية�وغT ها�من�

� �و�جتما+ي f ¡التوافق�النف� �سوء �وبالتاXي �يمكن�أن�تدمر�الع]قات��جتماعية، fgال� السلبية

البقمf،�(و) 114 -2013�،107

فبديله�لن�يكون�سوي�العنف�والعنصرية�والعد

�وأهدافها �الدراسة مشكلة

واقتصادية�وسياسية�وثقافية�بسبب�الصراعات�وال�ªاعات�اJسلحة�الحاصلة�1ي�محيطه��جتما+ي،�والسيا½ f،�الذي�

قد�يؤثر�1ي�سلوكيات�أبنائه�بشكل�

̧مم� و°زالت�ليبيا�تمر�بمرحلة�مضطربة�تتسم�بالصراعات�وال�ªاعات�اJسلحة،�فمن�خ]ل�رصد�بعضالوكا°ت�التابعة�ل

ي�شخص�أي�
َ
اJتحدة�لبعض�اJناطق�ال�fgشهدت�نزاعات�مسلحة�تبTن�أن�هذهال�ªاعات�نتج�عwا�معاناة�حواXي�مليون

تقريبا�ثلث�مجموع�السكان��
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�التماسك�Rسري،� �انعكس�ع9ى �الذي ��جتما+ي �النسيج �وتمزق �اJختلفة، �ومكوناته �وتفكك�أنظمته �اJجتمع لهدم

اسات�إXى�أن�فا°¼wيار�اJعنوي�ل¸سرة�يعتR� Hك© �خطورة،��نه�يمس�أغلب�أسر�اJجتمع،�فقد�أشارت�العديد�من�الدر 

�اJجتمع�وبنيته� �ال�ªاعات�اJسلحة�ع9ى �ت! كها fgثار�الrمن�خ]ل�� �من�عوامل�التغT ��جتما+ي الحروب�عام]�مهما

ية�والصحية�وعليه�فإن�أزمة�ال�ªاعات�اJسلحة��ي�مواقف�ترتبط�با�فراد�اJتضررين�من�الناحية�النفسية�و�جتماع

�الكثT �من� �يتطلب �وهذا ��جتماعية، �حياwÉم �ع9ى �آثار�الحروب �انعكست �الذين �واJعوقTن �واJشوهTن �الجرÊى من

خدمات�التأهيل�والع]ج�JساعدwÉم�1ي�إعادة�التوافق�النف¡ �fلشخصياwÉم�وبيئاwÉم��جتماعية،�من�خ]ل�العمل�ع9ى�

wم�بقدراwÉم،�وامكانياwÉم،�وهذا�يمكن�أن�يتأتى�من�خ]ل�بيان�فاعلية�دور�

التسامح،�والعفو�عن�Rخرين،�ومغفرة�اخطاwÍم،�و�نعكاسات��يجابية�ع9ى�صحة��نسان،�وابراز�ما�للتسامح�من�

فات�وال�ªاعات�1ي�تحسTن�وتسوية�الخ] 

و1ي�اJقابل�يعد�عدم�التسامح�والعنفمن�الظواهر�الخطرة�الwÉ�fgدد�أمن�الفرد�خاصة،�واJجتمع�عامة،�1ي�ظل�تعدد�

�العنف� �ظهور �1ي �تداعيات �من �له �وJا �بأنواعه، ��جتما+ي �التعصب �الحاضر�مولدة �عصرنا �1ي تسامح

وهذا�ما�دعا�مؤسسات�اJجتمع�اJدني،�واJنظمات�الدولية�إXى�عقد�

الكثT �من�اJؤتمرات�والندوات�ال�fgتنادي�بالتسامح�والحوار�العق]ني�اJتحضر�بعيدا�عن�العنف�والصراع�الناتج�عن�

�التسامح �مبادئ �بمثابة�). ن �الدراسة �هذه �جاءت لهذا

�التسامح� �السابقةع9ى �الدراسات �تأكيد �ضوء �1ي �الدراسة �هذه �إجراء �إXى �الحاجة وتزداد

كما�دعت�الكثT �من�اJراكز�.�جتما+ي�و�عتدال�والتعاون،�وقبو°Ðخر،�ورفض��نغ]ق�والتعصب،�والعنف�اJجتمÏي

�أصبحت�تمثل� �قيم�التسامح�كثقافة �لطرح�ومناقشة �الثقافية�و�جتماعية، �واJحلية، �والدولية الهيئات��نسانية

). 2009�،3اJزين،�(مطلبا�ملحا�وحاجة�ماسة�1ي�ظل�انتشار�طواهر�العنف�والتطرف�وتفشwxا�1ي�مختلف�اJجتمعات�

ما�هو�دور�التسامح�1ي�تعزيز�الصحة�النفسية�

̧فراد�داخل�اJجتمع�اللي¢�f°سيما�بعد�الحروب�و�زمات�وما�ترتب�علwxا�من�تصدع�للع]قات�بTن�Rفراد�مما�·wدد� ل

  :�سئلة�التالية

 ما��ي�أهم�أثار�التسامح��جتما+ي�النفسية�و�جتماعية�ع9ى�حياة�الفرد�واJجتمع؟

 ما��ي�أهم�ما�أشارت�إله�الدراسات�السابقة�1ي�مجال�اJوضوع�اJطروح؟

  التسامح�بTن�أفراد�اJجتمع�من�خ]ل�التوصيات�ال�fgستطرحها�الورقة؟
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�التماسك�Rسري،� �انعكس�ع9ى �الذي ��جتما+ي �النسيج �وتمزق �اJختلفة، �ومكوناته �وتفكك�أنظمته �اJجتمع لهدم

فا°¼wيار�اJعنوي�ل¸سرة�يعتR� Hك© �خطورة،��نه�يمس�أغلب�أسر�اJجتمع،�فقد�أشارت�العديد�من�الدر 

�اJجتمع�وبنيته� �ال�ªاعات�اJسلحة�ع9ى �ت! كها fgثار�الrمن�خ]ل�� �من�عوامل�التغT ��جتما+ي الحروب�عام]�مهما

  .�جتماعية�والنفسية�و�قتصادية�والسياسية

وعليه�فإن�أزمة�ال�ªاعات�اJسلحة��ي�مواقف�ترتبط�با�فراد�اJتضررين�من�الناحية�النفسية�و�جتماع

�الكثT �من� �يتطلب �وهذا ��جتماعية، �حياwÉم �ع9ى �آثار�الحروب �انعكست �الذين �واJعوقTن �واJشوهTن �الجرÊى من

خدمات�التأهيل�والع]ج�JساعدwÉم�1ي�إعادة�التوافق�النف¡ �fلشخصياwÉم�وبيئاwÉم��جتماعية،�من�خ]ل�العمل�ع9ى�

wم�بقدراwÉم،�وامكانياwÉم،�وهذا�يمكن�أن�يتأتى�من�خ]ل�بيان�فاعلية�دور�تدعيم�معنوياwÉم�وتعزيز�ثق¶wم�وزيادة�إيما¼

التسامح،�والعفو�عن�Rخرين،�ومغفرة�اخطاwÍم،�و�نعكاسات��يجابية�ع9ى�صحة��نسان،�وابراز�ما�للتسامح�من�

وتسوية�الخ] ) اJصالحة�الوطنية(أثر�ايجابي�1ي�تعزيز�الثقة�بTن�Rفراد�وتحقيق�التصالح�

  .الصحة�النفسية�للفرد�واJجتمع

و1ي�اJقابل�يعد�عدم�التسامح�والعنفمن�الظواهر�الخطرة�الwÉ�fgدد�أمن�الفرد�خاصة،�واJجتمع�عامة،�1ي�ظل�تعدد�

�العنف� �ظهور �1ي �تداعيات �من �له �وJا �بأنواعه، ��جتما+ي �التعصب �الحاضر�مولدة �عصرنا �1ي تسامح

وهذا�ما�دعا�مؤسسات�اJجتمع�اJدني،�واJنظمات�الدولية�إXى�عقد�).2016�،209خزع9ى،�موم¾f،�ملحم،�

الكثT �من�اJؤتمرات�والندوات�ال�fgتنادي�بالتسامح�والحوار�العق]ني�اJتحضر�بعيدا�عن�العنف�والصراع�الناتج�عن�

� �وأشكاله �بمختلف�صوره �(التعصب �إع] 1995اليونسكو، �التسامح، �مبادئ ن

�النداءات �لهذه �التسامح�. استجابة �السابقةع9ى �الدراسات �تأكيد �ضوء �1ي �الدراسة �هذه �إجراء �إXى �الحاجة وتزداد

�جتما+ي�و�عتدال�والتعاون،�وقبو°Ðخر،�ورفض��نغ]ق�والتعصب،�والعنف�اJجتمÏي

�أصبحت�تمثل� �قيم�التسامح�كثقافة �لطرح�ومناقشة �الثقافية�و�جتماعية، �واJحلية، �والدولية الهيئات��نسانية

مطلبا�ملحا�وحاجة�ماسة�1ي�ظل�انتشار�طواهر�العنف�والتطرف�وتفشwxا�1ي�مختلف�اJجتمعات�

ما�هو�دور�التسامح�1ي�تعزيز�الصحة�النفسية�: التاXي�وعليه�تحددت�مشكلة�الدراسة�1ي��جابة�عن�السؤال�الرئيس

̧فراد�داخل�اJجتمع�اللي¢�f°سيما�بعد�الحروب�و�زمات�وما�ترتب�علwxا�من�تصدع�للع]قات�بTن�Rفراد�مما�·wدد� ل

  بناء�النسيج��جتما+ي�للمجتمع؟

�سئلة�التالية��جابة�ع9ى�تتحدد�أهداف�الدراسة�الحالية�1ي:وتساؤ���ا

 ما�هو�التسامح؟

ما��ي�أهم�أثار�التسامح��جتما+ي�النفسية�و�جتماعية�ع9ى�حياة�الفرد�واJجتمع؟

 ما��ي�أهم�النظريات�النفسية�و�جتماعية�ال�fgفسرت�التسامح؟

ما��ي�أهم�ما�أشارت�إله�الدراسات�السابقة�1ي�مجال�اJوضوع�اJطروح؟

التسامح�بTن�أفراد�اJجتمع�من�خ]ل�التوصيات�ال�fgستطرحها�الورقة؟ما��ي�سبل�تعزيز�مبدأ�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�التماسك�Rسري،� �انعكس�ع9ى �الذي ��جتما+ي �النسيج �وتمزق �اJختلفة، �ومكوناته �وتفكك�أنظمته �اJجتمع لهدم

فا°¼wيار�اJعنوي�ل¸سرة�يعتR� Hك© �خطورة،��نه�يمس�أغلب�أسر�اJجتمع،�فقد�أشارت�العديد�من�الدر 

�اJجتمع�وبنيته� �ال�ªاعات�اJسلحة�ع9ى �ت! كها fgثار�الrمن�خ]ل�� �من�عوامل�التغT ��جتما+ي الحروب�عام]�مهما

�جتماعية�والنفسية�و�قتصادية�والسياسية

وعليه�فإن�أزمة�ال�ªاعات�اJسلحة��ي�مواقف�ترتبط�با�فراد�اJتضررين�من�الناحية�النفسية�و�جتماع

�الكثT �من� �يتطلب �وهذا ��جتماعية، �حياwÉم �ع9ى �آثار�الحروب �انعكست �الذين �واJعوقTن �واJشوهTن �الجرÊى من

خدمات�التأهيل�والع]ج�JساعدwÉم�1ي�إعادة�التوافق�النف¡ �fلشخصياwÉم�وبيئاwÉم��جتماعية،�من�خ]ل�العمل�ع9ى�

تدعيم�معنوياwÉم�وتعزيز�ثق¶wم�وزيادة�إيما¼

التسامح،�والعفو�عن�Rخرين،�ومغفرة�اخطاwÍم،�و�نعكاسات��يجابية�ع9ى�صحة��نسان،�وابراز�ما�للتسامح�من�

أثر�ايجابي�1ي�تعزيز�الثقة�بTن�Rفراد�وتحقيق�التصالح�

الصحة�النفسية�للفرد�واJجتمع

و1ي�اJقابل�يعد�عدم�التسامح�والعنفمن�الظواهر�الخطرة�الwÉ�fgدد�أمن�الفرد�خاصة،�واJجتمع�عامة،�1ي�ظل�تعدد�

�ال] �العنف�- منابع �ظهور �1ي �تداعيات �من �له �وJا �بأنواعه، ��جتما+ي �التعصب �الحاضر�مولدة �عصرنا �1ي تسامح

خزع9ى،�موم¾f،�ملحم،�(اJجتمÏي�

الكثT �من�اJؤتمرات�والندوات�ال�fgتنادي�بالتسامح�والحوار�العق]ني�اJتحضر�بعيدا�عن�العنف�والصراع�الناتج�عن�

� �وأشكاله �بمختلف�صوره التعصب

�النداءات �لهذه استجابة

�جتما+ي�و�عتدال�والتعاون،�وقبو°Ðخر،�ورفض��نغ]ق�والتعصب،�والعنف�اJجتمÏي

�أصبحت�تمثل�و  �قيم�التسامح�كثقافة �لطرح�ومناقشة �الثقافية�و�جتماعية، �واJحلية، �والدولية الهيئات��نسانية

مطلبا�ملحا�وحاجة�ماسة�1ي�ظل�انتشار�طواهر�العنف�والتطرف�وتفشwxا�1ي�مختلف�اJجتمعات�

وعليه�تحددت�مشكلة�الدراسة�1ي��جابة�عن�السؤال�الرئيس

̧فراد�داخل�اJجتمع�اللي¢�f°سيما�بعد�الحروب�و�زمات�وما�ترتب�علwxا�من�تصدع�للع]قات�بTن�Rفراد�مما�·wدد� ل

بناء�النسيج��جتما+ي�للمجتمع؟

وتساؤ���ا�أهداف�الدراسة

ما�هو�التسامح؟ -1

ما��ي�أهم�أثار�التسامح��جتما+ي�النفسية�و�جتماعية�ع9ى�حياة�الفرد�واJجتمع؟ -2

ما��ي�أهم�النظريات�النفسية�و�جتماعية�ال�fgفسرت�التسامح؟� -3

ما��ي�أهم�ما�أشارت�إله�الدراسات�السابقة�1ي�مجال�اJوضوع�اJطروح؟ -4

ما��ي�سبل�تعزيز�مبدأ� -5
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يمثل�موضوع�التسامح�خطابا�ثقافيا�اجتماعيا�يحتاج�إXى�تHٍن�حقيقي�لعملية�تثقيف�مستمرة�توجه�

بة�تقاطع�و°ء�الفرد�عH �مراحل�زمنية،�تتناسب�وحجم�العملية�التثقيفية�ح�Ôgترفع�من�مستوى�وعيه�1ي�تخطي�عق

وتزداد�أهمية�البحث�التسامح�1ي�عصر�العوJة�حيث�تزداد�وثT ة�الع]قات�

� �اJواص]ت ��تصال �وسائل �1ي �التكنولو¹ي �التقدم �خ]ل �من �اJختلفة �واJجا°ت �الشعوب �بTن عبد�(والتفاع]ت

�والتعارض�بTن�Rمم�والشعوب،� �والتعددية م�التفاهم�والحوار،

والتقارب�بTن�الثقافات،�ورفض�منطق�صراع�الحضارات،ومحاربة�كل�ما�يدعو�إXى�الكراهية�والتحريض�ع9ى�العنف،�

�النفس� �علم �تخدم فتح�اJجال�لدراسات�مستقبلية

�هذا� �1ي �الدراسات �أن �خاصة ،f¢اللي� �اJجتمع �1ي �النفس�sيجابي �بحوث�علم �تضيف�إXى �أن �يمكن �كما sيجابي،

وتري�الباحثة�أن�هذه�الدراسة�جاءت�1ي�وقت�هام�ومهم�1ي�ظل�انتشار�العنف�وال�ªاعات�اJسلحة،�

ت��ضطرابات�النفسية�و�جتماعية،�مما�يعطي�موضوع�التسامح�أهمية�كبT ة،�ويجعله�حاجة�ماسة�

̧فراد . تنبع�أهمية�الدراسة�من�أهمية�دور�علم�النفس��يجابي�1ي�تعزيز�الصحة�النفسية�ل

أساسية�1ي�بناء�شخصية�الفرد�وأثرها�sيجابي�1ي�اJجتمع�حيث�يعد�التسامح�خطوة�

�ال�ªاعات� �وتسوية �الوطنية، �اJصالحة �تحقيق �1ي �يسهم �كما �اJتبادلة �والثقة �اJتصدعة �الع]قات �°ستعادة هامة

ع9ى�الصحة�النفسية�بشكل��كما�إن�التسامح�مفهوم�یؤثر 

ایجابي�فهو�وسیلة�للتخلص�من�مشاعر�الغضب�والتغلب�ع9ى�رغبة��نتقام،�وتحسTن�جهاز�اJناعة�ح�Ôgأنه�وصف�

ویعد�التسامح�عنصرا�هاما�من�عناصر�الع]ج�النف¡ �fللشفاء�من�بعض��ضطرابات�النفسية،�كما�

خصائيTن�النفسيTن�و�جتماعيTن�وأولياء�Rمور�إXى�أهمية�ال! بية�من�أجل�التسامح�

  .فالتسامح�دعوه�إXى�ترسيخ�قيم�التفاهم�والحوار

�عن� �الناتجة �حل�الكثT �من�اJشك]ت�°سيما �1ي �التسامح �بأهمية �اJجتمع تبصT �أفراد

Rزمات�ال�fgمر��wا�Rفراد�خ]ل�السنوات�RخT ة،�وذلك�عن�طريق�التوعية،�ومحاولة�تقديم�حلول�ومق! حات�يمكن�

أما�ال! بية�من�أجل�التسامح��جتما+ي�ف¶wدف�إXى�درء�التأثT ات�اJولدة�لشعور�الخوف�من�rخرين،�واستبعادهم،�

�والتفكR� Tخ]Øي� �الناقد �وتحف��Tالتأمل �اJستقلة، �تطوير�قدراwÉم�Ùصدار�Rحكام �الشباب�1ي �مساعدة وال! ك��Tع9ى

توفر�الدراسة�الحالية�معلومات�لل! بويTن،�وJخططي�اJناهج،�ومطوري�

�لتعزيز� �القرارات�اJناسبة �باتخاذ �التخطيط�ال! بوي�نتائج�يمكن�أن�تفيدهم �عملية �وللقائمTن�ع9ى �ال! بوية، الH امج
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يمثل�موضوع�التسامح�خطابا�ثقافيا�اجتماعيا�يحتاج�إXى�تHٍن�حقيقي�لعملية�تثقيف�مستمرة�توجه�

و°ء�الفرد�عH �مراحل�زمنية،�تتناسب�وحجم�العملية�التثقيفية�ح�Ôgترفع�من�مستوى�وعيه�1ي�تخطي�عق

وتزداد�أهمية�البحث�التسامح�1ي�عصر�العوJة�حيث�تزداد�وثT ة�الع]قات�).2016�،209خزع9ي،�وأخرون،�

� �اJواص]ت ��تصال �وسائل �1ي �التكنولو¹ي �التقدم �خ]ل �من �اJختلفة �واJجا°ت �الشعوب �بTن والتفاع]ت

�ترسيخ�قي �إXى �والتعارض�بTن�Rمم�والشعوب،�فالتسامح�دعوة �والتعددية م�التفاهم�والحوار،

والتقارب�بTن�الثقافات،�ورفض�منطق�صراع�الحضارات،ومحاربة�كل�ما�يدعو�إXى�الكراهية�والتحريض�ع9ى�العنف،�

  . الذي�يسوغ�معظم�الجرائم�السائدة�1ي�اJجتمع

� �تثT �تساؤ°ت�من�شأ¼wا �أ¼wا �الدراسة �لهذه �يضيف�أهمية �النفس�ومما �علم �تخدم فتح�اJجال�لدراسات�مستقبلية

�هذا� �1ي �الدراسات �أن �خاصة ،f¢اللي� �اJجتمع �1ي �النفس�sيجابي �بحوث�علم �تضيف�إXى �أن �يمكن �كما sيجابي،

وتري�الباحثة�أن�هذه�الدراسة�جاءت�1ي�وقت�هام�ومهم�1ي�ظل�انتشار�العنف�وال�ªاعات�اJسلحة،�

ت��ضطرابات�النفسية�و�جتماعية،�مما�يعطي�موضوع�التسامح�أهمية�كبT ة،�ويجعله�حاجة�ماسة�

f¢جتمع�الليJن�أفراد�اTلرأب�التصدعات�ب.  

̧فراد: تنبع�أهمية�الدراسة�من�أهمية�دور�علم�النفس��يجابي�1ي�تعزيز�الصحة�النفسية�ل

أساسية�1ي�بناء�شخصية�الفرد�وأثرها�sيجابي�1ي�اJجتمع�حيث�يعد�التسامح�خطوة��وبيان�أهمية�التسامح�كسمة

�ال�ªاعات� �وتسوية �الوطنية، �اJصالحة �تحقيق �1ي �يسهم �كما �اJتبادلة �والثقة �اJتصدعة �الع]قات �°ستعادة هامة

كما�إن�التسامح�مفهوم�یؤثر . والخ]فات�وحل�الكثT �من�اJشك]ت�القائمة�بTن�Rفراد

ایجابي�فهو�وسیلة�للتخلص�من�مشاعر�الغضب�والتغلب�ع9ى�رغبة��نتقام،�وتحسTن�جهاز�اJناعة�ح�Ôgأنه�وصف�

ویعد�التسامح�عنصرا�هاما�من�عناصر�الع]ج�النف¡ �fللشفاء�من�بعض��ضطرابات�النفسية،�كما�

خصائيTن�النفسيTن�و�جتماعيTن�وأولياء�Rمور�إXى�أهمية�ال! بية�من�أجل�التسامح�wÉدف�الدراسة�إXي�لفت�انتباه�� 

وXى�1ي�نبد�العنف،�والتعايش�السلم�fبTن�Rفراد
ُ
فالتسامح�دعوه�إXى�ترسيخ�قيم�التفاهم�والحوار. كخطوة�أ

�عن�:ثانيا��همية�التطبيقية �الناتجة �حل�الكثT �من�اJشك]ت�°سيما �1ي �التسامح �بأهمية �اJجتمع تبصT �أفراد

Rزمات�ال�fgمر��wا�Rفراد�خ]ل�السنوات�RخT ة،�وذلك�عن�طريق�التوعية،�ومحاولة�تقديم�حلول�ومق! حات�يمكن�

سري�لع]ج�مختلف�اJشك]ت
ُ
Rوال! بوي،�و�f ¡ا�1ي��رشاد�النفwستفادة�م�.   

أما�ال! بية�من�أجل�التسامح��جتما+ي�ف¶wدف�إXى�درء�التأثT ات�اJولدة�لشعور�الخوف�من�rخرين،�واستبعادهم،�

�والتفكR� Tخ]Øي� �الناقد �وتحف��Tالتأمل �اJستقلة، �تطوير�قدراwÉم�Ùصدار�Rحكام �الشباب�1ي �مساعدة وال! ك��Tع9ى

توفر�الدراسة�الحالية�معلومات�لل! بويTن،�وJخططي�اJناهج،�ومطوري��لتحقيق��ستقرار�النف¡ �fو�جتما+ي،�وعليه

�لتعزيز� �القرارات�اJناسبة �باتخاذ �التخطيط�ال! بوي�نتائج�يمكن�أن�تفيدهم �عملية �وللقائمTن�ع9ى �ال! بوية، الH امج

  .مبادئ�ومفاهيم�وقيم�التسامح��جتما+ي�باJناهج�ال! بوية
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

يمثل�موضوع�التسامح�خطابا�ثقافيا�اجتماعيا�يحتاج�إXى�تHٍن�حقيقي�لعملية�تثقيف�مستمرة�توجه�:أهمية�الدراسة

و°ء�الفرد�عH �مراحل�زمنية،�تتناسب�وحجم�العملية�التثقيفية�ح�Ôgترفع�من�مستوى�وعيه�1ي�تخطي�عق

خزع9ي،�وأخرون،�(الو°ءات�

� �اJواص]ت ��تصال �وسائل �1ي �التكنولو¹ي �التقدم �خ]ل �من �اJختلفة �واJجا°ت �الشعوب �بTن والتفاع]ت

� �2000الجواد، �ترسيخ�قي). 53، �إXى فالتسامح�دعوة

والتقارب�بTن�الثقافات،�ورفض�منطق�صراع�الحضارات،ومحاربة�كل�ما�يدعو�إXى�الكراهية�والتحريض�ع9ى�العنف،�

الذي�يسوغ�معظم�الجرائم�السائدة�1ي�اJجتمع

� �تثT �تساؤ°ت�من�شأ¼wا �أ¼wا �الدراسة �لهذه �يضيف�أهمية ومما

�هذا� �1ي �الدراسات �أن �خاصة ،f¢اللي� �اJجتمع �1ي �النفس�sيجابي �بحوث�علم �تضيف�إXى �أن �يمكن �كما sيجابي،

وتري�الباحثة�أن�هذه�الدراسة�جاءت�1ي�وقت�هام�ومهم�1ي�ظل�انتشار�العنف�وال�ªاعات�اJسلحة،�. اJوضوع�نادرة

ت��ضطرابات�النفسية�و�جتماعية،�مما�يعطي�موضوع�التسامح�أهمية�كبT ة،�ويجعله�حاجة�ماسة�وارتفاع�معد° 

f¢جتمع�الليJن�أفراد�اTلرأب�التصدعات�ب

��همية�النظرية
ً
:أو�

وبيان�أهمية�التسامح�كسمة

�ال�ªاعات� �وتسوية �الوطنية، �اJصالحة �تحقيق �1ي �يسهم �كما �اJتبادلة �والثقة �اJتصدعة �الع]قات �°ستعادة هامة

والخ]فات�وحل�الكثT �من�اJشك]ت�القائمة�بTن�Rفراد

ایجابي�فهو�وسیلة�للتخلص�من�مشاعر�الغضب�والتغلب�ع9ى�رغبة��نتقام،�وتحسTن�جهاز�اJناعة�ح�Ôgأنه�وصف�

 
ً
ویعد�التسامح�عنصرا�هاما�من�عناصر�الع]ج�النف¡ �fللشفاء�من�بعض��ضطرابات�النفسية،�كما�, تدخ]�اكلینیكیا

wÉدف�الدراسة�إXي�لفت�انتباه�� 

وXى�1ي�نبد�العنف،�والتعايش�السلم�fبTن�Rفراد
ُ
كخطوة�أ

ثانيا��همية�التطبيقية

Rزمات�ال�fgمر��wا�Rفراد�خ]ل�السنوات�RخT ة،�وذلك�عن�طريق�التوعية،�ومحاولة�تقديم�حلول�ومق! حات�يمكن�

سري�لع]ج�مختلف�اJشك]ت
ُ
Rوال! بوي،�و�f ¡ا�1ي��رشاد�النفwستفادة�م�

أما�ال! بية�من�أجل�التسامح��جتما+ي�ف¶wدف�إXى�درء�التأثT ات�اJولدة�لشعور�الخوف�من�rخرين،�واستبعادهم،�

�والتفكR� Tخ]Øي� �الناقد �وتحف��Tالتأمل �اJستقلة، �تطوير�قدراwÉم�Ùصدار�Rحكام �الشباب�1ي �مساعدة وال! ك��Tع9ى

لتحقيق��ستقرار�النف¡ �fو�جتما+ي،�وعليه

�لتعزيز� �القرارات�اJناسبة �باتخاذ �التخطيط�ال! بوي�نتائج�يمكن�أن�تفيدهم �عملية �وللقائمTن�ع9ى �ال! بوية، الH امج

مبادئ�ومفاهيم�وقيم�التسامح��جتما+ي�باJناهج�ال! بوية
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� �الوصف �مجرد �عند �الوصفي �اJنهج �°�يقف �حيث �الوصفي، �اJنهج جمع�(ى

بل�يمتد�إXى�تصنيف�الحقائق�والبيانات�وتحليلها�وتفسT ها�°ستنباط�د°°ت�ذات�مغزي،��wدف�

1ي�تشخيص��الوصول�إXي�نتائج�¼wائية�يمكن�تعميمها،�بحيث�تمكن�الباحث�من�الوقوف�ع9ى�طبيعة�الظاهرة�وتساعده

جوانب�القوة�والضعف�فwxا،�والعمل�ع9ى�تعزيز�جوانب�القوة�ومواجهة�جوانب�القصور�ووضع�التصورات�للحلول�

واJق! حات�ثم�التنبؤ�بما�ستكون�عليه�الظاهرة،�حيث�سيتم�استقراء�ما�توصلت�إليه�الدراسات�السابقة�من�نتائج�

بمع¾�ÔاللTن�والسهولة�ويأتي�1ي�اللغة�, 

�الجود� f¾سامحة�والتسميح�وتعJو�, لتدل�ع9ى�السماح�والسماحة�وا

�
ً
�باب�صار�سمحا �اJيم(من وقوم�) سكون

�العربية� �اللغة �1ي �التسامح �يستخدم كما

ويصH �عليه،�ويجادل�فيه�بال��fgي�ليدل�ع9ى�السياسة�ال�fgيتجمل��wا�الفرد�1ي�التعامل�مع�كل�ما�°�يوافق�عليه،�

�من�حقوق�اJخالفة،�و°زمة�من�لوازم�الحرية�ال�fgيقوم�علwxا�مع¾�ÔاJواطنة�1ي�
ً
أحسن،�ويتقبل�وجودة�بوصفه�حقا

" والتسامح�يع¾Ô". التباينالتسامح�ع9ى�أنه�العيش�اJش! ك�وتأمTن�التعايش�1ي�إطار�

وهو��ع! اف�بأن�تأكيد�الذات�يقتضىا°ع! اف�

�1ي�مجموعة�من�
ً
مكون�معر1ي�وجداني�سلوكي�نحو�الذات�وrخر�واJواقف�متمث]

�
ً
�للتصالح�مع�ذاته�ومع�rخر،�وتجعله�متصفا رف�واJعتقدات�واJبادئ�واJشاعر�والسلوكيات�ال�fgتدفع�صاحwÞا

� Tختلف�والذي�هو�تعبJخر�اrنساني،�ويشمل��التسامح�قبول�sقرار�بمبدأ�التعدد�sإذ�التسامح�1ي�أبسط�صوره�هو�

فوارق�مادية�ومعنوية�توجد�بTن�أبناء�اJجتمع�الواحد�وحكم�يعمق��ع! اف�باJغايرة�و�خت]ف،ذلك�أن�

�لقيود�التمركز�حول�الذات،�هذا�وقد�أثبتتتجارب�الشعوب�أن�التسامح�أفضل�وسيلة�لحياة�أفضل،�
ً
rخر�يمثل�كسرا

  .التغيT �1ي�حياة�اJجتمعات�والشعوب

�هفوات�)   �عن f ºهو�التغا� فالتسامح

،�وع9ى�هذا�rخرين،�وإيجاد�Rعذار�لهم،�مما�يسهم�1ي�تماسك�اJجتمع�ويؤدي�إXى�تقليلمعد°ت��نحرافو�ضطراب
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�ع9 �الدراسة �اعتمدت �الوصف �مجرد �عند �الوصفي �اJنهج �°�يقف �حيث �الوصفي، �اJنهج ى

بل�يمتد�إXى�تصنيف�الحقائق�والبيانات�وتحليلها�وتفسT ها�°ستنباط�د°°ت�ذات�مغزي،��wدف�

الوصول�إXي�نتائج�¼wائية�يمكن�تعميمها،�بحيث�تمكن�الباحث�من�الوقوف�ع9ى�طبيعة�الظاهرة�وتساعده

جوانب�القوة�والضعف�فwxا،�والعمل�ع9ى�تعزيز�جوانب�القوة�ومواجهة�جوانب�القصور�ووضع�التصورات�للحلول�

واJق! حات�ثم�التنبؤ�بما�ستكون�عليه�الظاهرة،�حيث�سيتم�استقراء�ما�توصلت�إليه�الدراسات�السابقة�من�نتائج�

  .ناقشت�Jوضوع�اJطروح

:  

, ) سمح(التسامح�1ي�اللغة�العربية�يعود�اXى�جذور�كلمة�:

  ).2004�،447, مجمع�اللغة�العربية�

� �الجود�" سمح"و1ي�مختار�الصحاح�حيث�جاءت�كلمة f¾سامحة�والتسميح�وتعJلتدل�ع9ى�السماح�والسماحة�وا

� �وسخاء �بكرم �وأعطى �و�" وسمح", د �أعطاه �أي �" سمح"له
ً
�باب�صار�سمحا من

�سماح �ونسوة �وامرأة�سمحة �1983, الرازي�. (لوزن�فقهاء �العربية�).312، �اللغة �1ي �التسامح �يستخدم كما

ليدل�ع9ى�السياسة�ال�fgيتجمل��wا�الفرد�1ي�التعامل�مع�كل�ما�°�يوافق�عليه،�

�من�حقوق�اJخالفة،�و°زمة�من�لوازم�الحرية�ال�fgيقوم�علwxا�مع¾�ÔاJواطنة�1ي�
ً
أحسن،�ويتقبل�وجودة�بوصفه�حقا

  ).2009�،23اJزين،�

التسامح�ع9ى�أنه�العيش�اJش! ك�وتأمTن�التعايش�1ي�إطار�) 2007صا1ى،�

وهو��ع! اف�بأن�تأكيد�الذات�يقتضىا°ع! اف�" �ع! اف�بتعدديةاJواقف�sنسانية�وتنوع�rراء�والقناعات�وRفعال�

�1ي�مجموعة�من�: "بأنه) 2010
ً
مكون�معر1ي�وجداني�سلوكي�نحو�الذات�وrخر�واJواقف�متمث]

�
ً
�للتصالح�مع�ذاته�ومع�rخر،�وتجعله�متصفا رف�واJعتقدات�واJبادئ�واJشاعر�والسلوكيات�ال�fgتدفع�صاحwÞا

 ).6" (بالتسامح�1ي�مواقف�الحياة�اJختلفة

� Tختلف�والذي�هو�تعبJخر�اrنساني،�ويشمل��التسامح�قبول�sقرار�بمبدأ�التعدد�sإذ�التسامح�1ي�أبسط�صوره�هو�

فوارق�مادية�ومعنوية�توجد�بTن�أبناء�اJجتمع�الواحد�وحكم�يعمق��ع! اف�باJغايرة�و�خت]ف،ذلك�أن�

�لقيود�التمركز�حول�الذات،�هذا�وقد�أثبتتتجارب�الشعوب�أن�التسامح�أفضل�وسيلة�لحياة�أفضل،�
ً
rخر�يمثل�كسرا

التغيT �1ي�حياة�اJجتمعات�والشعوبوتنظيم�Rمور،�كما�أنه�يحقق�فاعلية�كبT ة�1ي�مجال�التجديد�و 

�َرِحيٌم  ُفوٌر
َ
�غ �َهللا ِإنَّ

َ
�ف ْغِفُروا

َ
�َوت �َوَتْصَفُحوا ْعُفوا

َ
�ت )  14:التغابن] (ِإْن

rخرين،�وإيجاد�Rعذار�لهم،�مما�يسهم�1ي�تماسك�اJجتمع�ويؤدي�إXى�تقليلمعد°ت��نحرافو�ضطراب
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�البحث �ع9:منهج �الدراسة اعتمدت

بل�يمتد�إXى�تصنيف�الحقائق�والبيانات�وتحليلها�وتفسT ها�°ستنباط�د°°ت�ذات�مغزي،��wدف�) البيانات�والحقائق

الوصول�إXي�نتائج�¼wائية�يمكن�تعميمها،�بحيث�تمكن�الباحث�من�الوقوف�ع9ى�طبيعة�الظاهرة�وتساعده

جوانب�القوة�والضعف�فwxا،�والعمل�ع9ى�تعزيز�جوانب�القوة�ومواجهة�جوانب�القصور�ووضع�التصورات�للحلول�

واJق! حات�ثم�التنبؤ�بما�ستكون�عليه�الظاهرة،�حيث�سيتم�استقراء�ما�توصلت�إليه�الدراسات�السابقة�من�نتائج�

ناقشت�Jوضوع�اJطروح

:مصطلحات�الدراسة

 :سامحتعريف�الت
ً
:لغة

مجمع�اللغة�العربية�(مرادف�للتساهل�

و1ي�مختار�الصحاح�حيث�جاءت�كلمة�

�جا" أسمح" �أذا �وسخاء �بكرم �وأعطى د

�سماح" سمحاء" �ونسوة �وامرأة�سمحة لوزن�فقهاء

ليدل�ع9ى�السياسة�ال�fgيتجمل��wا�الفرد�1ي�التعامل�مع�كل�ما�°�يوافق�عليه،�

�من�حقوق�اJخالفة،�و°زمة�من�لوازم�الحرية�ال�fgيقوم�علwxا�مع¾�ÔاJواطنة�1ي�
ً
أحسن،�ويتقبل�وجودة�بوصفه�حقا

اJزين،�(الدول�اJدنية�الحديثة�

صا1ى،�(عرف�:اصطcحا

�ع! اف�بتعدديةاJواقف�sنسانية�وتنوع�rراء�والقناعات�وRفعال�

  ).3" (باÐخر�

� �(وقد�عرفته ، T2010شق

�اJعا
ً
�للتصالح�مع�ذاته�ومع�rخر،�وتجعله�متصفا رف�واJعتقدات�واJبادئ�واJشاعر�والسلوكيات�ال�fgتدفع�صاحwÞا

بالتسامح�1ي�مواقف�الحياة�اJختلفة

� Tختلف�والذي�هو�تعبJخر�اrنساني،�ويشمل��التسامح�قبول�sقرار�بمبدأ�التعدد�sإذ�التسامح�1ي�أبسط�صوره�هو�

فوارق�مادية�ومعنوية�توجد�بTن�أبناء�اJجتمع�الواحد�وحكم�يعمق��ع! اف�باJغايرة�و�خت]ف،ذلك�أن�عن�وجود�

�لقيود�التمركز�حول�الذات،�هذا�وقد�أثبتتتجارب�الشعوب�أن�التسامح�أفضل�وسيلة�لحياة�أفضل،�
ً
rخر�يمثل�كسرا

وتنظيم�Rمور،�كما�أنه�يحقق�فاعلية�كبT ة�1ي�مجال�التجديد�و 

�تعاXى �َرِحيٌم : [َقال ُفوٌر
َ
�غ �َهللا ِإنَّ

َ
�ف ْغِفُروا

َ
�َوت �َوَتْصَفُحوا ْعُفوا

َ
�ت ِإْن

rخرين،�وإيجاد�Rعذار�لهم،�مما�يسهم�1ي�تماسك�اJجتمع�ويؤدي�إXى�تقليلمعد°ت��نحرافو�ضطراب
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Rساس�يمكن�القول�بأن�التسامح�هو�مجموعة�من��تجاهات��جتماعية�والسلوكية�ال�fgتقوم�ع9ى�اح! ام�حرية�رأي�

ف�التسامح��جتما+ي�ع9ى�أنه�ثقافة�قائمة�ع9ى�التعقل،�تبحث�1ي�أسباب�ال! وي�والو+ي�

�للحياة� �اJث9ى �وهو�يمثل�الحالة �rمنة، �يعH �عن�حاجة�sنسان�إلىالسلم�والحياة �كما بTن�Rفراد،

�الثقا1ي� �و�لتقاء �الحوار �يتضمن ��جتما+ي �التسامح أن

  ).2016�،209خزع9ى،�أخرون،�

�، Tنا�و�شكال�التعبJتنوع�ال© ى�لثقافات�عاJح! ام�والقبول�والتقدير���Ô¾يع

  ".وللصفات�sنسانية�لدينا�ويتعزز�هذا�التسامح�باJعرفة�و�نفتاح�و�تصال�وحرية�الفكر�والضمT �واJعتقد

�من�اJفاهيم�sنسانية�sيجابية�ال�fgتعددت�بشأنه�وتنوعت��تجاهات�وrراء،�
ً
ُيعد�التسامح�واحدا

وقد�شق�طريقة�إXى�رحاب�تاريخ�sنسانية،�فأضفى�علwxا�اJزيد�من�الس]م�1ي�هذا�العالم�ا9Jيء�باJنغصات�فهو�كغT ه�

�مختلف�التوجهات� �التجاذبات�من �الكثT �من �وتخلله فية،

�وقت� Ôgح� �بالدراسات�الدينية
ً
�التسامح�مرتبطا �ظل�مفهوم وقد

�قريب�باعتباره�من�Rساليب�الدينية�الهامة�1ي�التغلب�ع9ى�الضغوط�الناتجة�عن�sساءة�الصادرة�من�rخرين،�ثم�بدأ

�وذلك�من�خ]ل�مفاهيم�علم�النفس��يجابي� ،f¾تناوله�بالبحث�والدراسة�خارج�السياق�الدي�
ً
�النفس�حديثا علماء

�النظر� �يمكن �ولهذا �واJروءة، �الصدق، �الكرم، �العفو، �Rمانة، �العدل، �كما �هامة، �إس]مية �إنسانية �قيمة �يعد كما

�عن� f ºامت¸�القلب�بالتسامح�وانشغل�العقل�بالتساهل�والتغا� �فإذا اJفعول،

أخطاء�rخرين،�وعم�الوئام،�والس]م،�وساد�العدل،�وانتشرت�اJحبة�بTن�البشر�أجمعTن،�ذلك��ن�التسامح�يعمق�

وقد�أكد�).2017�،106 عبدالعال،�مظلوم،

�القيم� �من �العديد �تنطوي�ع9ى �كH ى �إس]مية �قيمة �التسامح��جتما+ي �أن ع9ى

عرض�عن�:
َ
عرِف�وأ

ْ
مر�بال

ْ
عْفو�وأ

ْ
﴿ُخِذ�ال

إXى�أن�التعليم�يعد�أنجح�الوسائل�وأك© ها�فاعليةلغرس�قيم�التسامح،�وأول�خطوة�1ي�مجال�

التسامح،��ي�تعليم�الناس�الحقوق�والحريات�ال�fgيتشاركون�فwxا�وذلك�لكي�ُتح! م�هذه�الحقوق�والحريات،�فض]�عن�

ويعد�التسامح�1ي�مجال�التعليم�حاجة�ماسة�وضرورة�ملحة،�وهذا�

�الثقافية� �التسامح �عدم �أسباب �التسامحتتناول �لتعليم �وعق]نية �منهجية �أساليب �اعتماد �ع9ى �التشجيع يتطلب

سات�و�جتماعية�و�قتصادية�والسياسية�والدينية�وال�fgتمثل�الجذور�الرئيسة�للعنف،�كما�ينبÁي�أن�تسهم�السيا

ع9ى�أهمية�تلك�) 1423الط]ع،�(كما�أكد�

،�وهذا�°�يتأتى�إ°�
ً
ا�1ي�اJجتمعات�عموما éم�عمليw¶ا�وحماي éن�ط]بالجامعات�فكريTا�الجامعة�1ي�تحصwÞتلع�fgسؤولية�الJا
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Rساس�يمكن�القول�بأن�التسامح�هو�مجموعة�من��تجاهات��جتماعية�والسلوكية�ال�fgتقوم�ع9ى�اح! ام�حرية�رأي�

353.(  

ف�التسامح��جتما+ي�ع9ى�أنه�ثقافة�قائمة�ع9ى�التعقل،�تبحث�1ي�أسباب�ال! وي�والو+ي�عر

�للحياة� �اJث9ى �وهو�يمثل�الحالة �rمنة، �يعH �عن�حاجة�sنسان�إلىالسلم�والحياة �كما بTن�Rفراد،

2007.(� �(ويري �الثقا1ي�) 1999هنتنجتون، �و�لتقاء �الحوار �يتضمن ��جتما+ي �التسامح أن

خزع9ى،�أخرون،�( والقبو°J!�ايد�للقيم�والعقائد�واJمارسات�اJش! كة��بناء�اJجتمع

يع¾��Ôح! ام�والقبول�والتقدير�Jتنوع�ال© ى�لثقافات�عاJنا�و�شكال�التعبT ،�" بأنه�) 1995منظمة�اليونسكو،�

وللصفات�sنسانية�لدينا�ويتعزز�هذا�التسامح�باJعرفة�و�نفتاح�و�تصال�وحرية�الفكر�والضمT �واJعتقد

�من�اJفاهيم�sنسانية�sيجابية�ال�fgتعددت�بشأنه�وتنوعت��تجاهات�وrراء،�
ً
ُيعد�التسامح�واحدا

وقد�شق�طريقة�إXى�رحاب�تاريخ�sنسانية،�فأضفى�علwxا�اJزيد�من�الس]م�1ي�هذا�العالم�ا9Jيء�باJنغصات�فهو�كغT ه�

�اJعر  �ال! اكمات �الكثT �من �علwxا �جرى fgال� �اJفاهيم �مختلف�التوجهات�من �التجاذبات�من �الكثT �من �وتخلله فية،

� �مظلوم، �2017عبدالعال، �وقت�).106، Ôgح� �بالدراسات�الدينية
ً
�التسامح�مرتبطا �ظل�مفهوم وقد

قريب�باعتباره�من�Rساليب�الدينية�الهامة�1ي�التغلب�ع9ى�الضغوط�الناتجة�عن�sساءة�الصادرة�من�rخرين،�ثم�بدأ

�وذلك�من�خ]ل�مفاهيم�علم�النفس��يجابي� ،f¾تناوله�بالبحث�والدراسة�خارج�السياق�الدي�
ً
�النفس�حديثا علماء

�النظر� �يمكن �ولهذا �واJروءة، �الصدق، �الكرم، �العفو، �Rمانة، �العدل، �كما �هامة، �إس]مية �إنسانية �قيمة �يعد كما

�أنه�ع]ج�نف¡ �fسريع �عن��للتسامح�ع9ى f ºامت¸�القلب�بالتسامح�وانشغل�العقل�بالتساهل�والتغا� �فإذا اJفعول،

أخطاء�rخرين،�وعم�الوئام،�والس]م،�وساد�العدل،�وانتشرت�اJحبة�بTن�البشر�أجمعTن،�ذلك��ن�التسامح�يعمق�

عبدالعال،�مظلوم،(الع]قات�بTن�البشر�وير½ R�Ôساس�للتصالح�والتصا1ي�بTن�Rمم�والشعوب�

� �والغويري، �القيم�) 2008هندي �من �العديد �تنطوي�ع9ى �كH ى �إس]مية �قيمة �التسامح��جتما+ي �أن ع9ى

:Rخرى�،�ف�fÅإما�أن�تكون�بأخذ�ما�أمر�هللا�به،�أو�ب! ك�ما�ن�ÔÅعنه،�لقوله�تعاXى

199.(  

إXى�أن�التعليم�يعد�أنجح�الوسائل�وأك© ها�فاعليةلغرس�قيم�التسامح،�وأول�خطوة�1ي�مجال�) 

التسامح،��ي�تعليم�الناس�الحقوق�والحريات�ال�fgيتشاركون�فwxا�وذلك�لكي�ُتح! م�هذه�الحقوق�والحريات،�فض]�عن�

ويعد�التسامح�1ي�مجال�التعليم�حاجة�ماسة�وضرورة�ملحة،�وهذا�. ينتعزيز�القدرة�ع9ى�حماية�حقوق�وحريات�rخر 

�الثقافية� �التسامح �عدم �أسباب �التسامحتتناول �لتعليم �وعق]نية �منهجية �أساليب �اعتماد �ع9ى �التشجيع يتطلب

و�جتماعية�و�قتصادية�والسياسية�والدينية�وال�fgتمثل�الجذور�الرئيسة�للعنف،�كما�ينبÁي�أن�تسهم�السيا

�أكد�.والH امج�التعليمية�فيتعزيز�قيم�التسامح�وال]عنف�لدى�ط]ب�الجامعات كما

،�وهذا�°�يتأتى�إ°�
ً
ا�1ي�اJجتمعات�عموما éم�عمليw¶ا�وحماي éن�ط]بالجامعات�فكريTا�الجامعة�1ي�تحصwÞتلع�fgسؤولية�الJا

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

Rساس�يمكن�القول�بأن�التسامح�هو�مجموعة�من��تجاهات��جتماعية�والسلوكية�ال�fgتقوم�ع9ى�اح! ام�حرية�رأي�

2010�،353شقT ،". (الفرد

عر:التسامح�	جتما}ي

� �التفاهم �للحياة�بأهمية �اJث9ى �وهو�يمثل�الحالة �rمنة، �يعH �عن�حاجة�sنسان�إلىالسلم�والحياة �كما بTن�Rفراد،

� �(اJدنية 2007الزرا+ي،

والقبو°J!�ايد�للقيم�والعقائد�واJمارسات�اJش! كة��بناء�اJجتمع

منظمة�اليونسكو،�(عرفته�

وللصفات�sنسانية�لدينا�ويتعزز�هذا�التسامح�باJعرفة�و�نفتاح�و�تصال�وحرية�الفكر�والضمT �واJعتقد

�من�اJفاهيم�sنسانية�sيجابية�ال�fgتعددت�بشأنه�وتنوعت��تجاهات�وrراء،�:	طار�النظري 
ً
ُيعد�التسامح�واحدا

وقد�شق�طريقة�إXى�رحاب�تاريخ�sنسانية،�فأضفى�علwxا�اJزيد�من�الس]م�1ي�هذا�العالم�ا9Jيء�باJنغصات�فهو�كغT ه�

�اJعر  �ال! اكمات �الكثT �من �علwxا �جرى fgال� �اJفاهيم من

�(وRيديولوجيات� �مظلوم، عبدالعال،

قريب�باعتباره�من�Rساليب�الدينية�الهامة�1ي�التغلب�ع9ى�الضغوط�الناتجة�عن�sساءة�الصادرة�من�rخرين،�ثم�بدأ

�وذلك�من�خ]ل�مفاهيم�علم�النفس��يجابي� ،f¾تناوله�بالبحث�والدراسة�خارج�السياق�الدي�
ً
�النفس�حديثا علماء

)�،f2017�،191البقم.(  

�النظر� �يمكن �ولهذا �واJروءة، �الصدق، �الكرم، �العفو، �Rمانة، �العدل، �كما �هامة، �إس]مية �إنسانية �قيمة �يعد كما

�أنه�ع]ج�نف¡ �fسريع للتسامح�ع9ى

أخطاء�rخرين،�وعم�الوئام،�والس]م،�وساد�العدل،�وانتشرت�اJحبة�بTن�البشر�أجمعTن،�ذلك��ن�التسامح�يعمق�

الع]قات�بTن�البشر�وير½ R�Ôساس�للتصالح�والتصا1ي�بTن�Rمم�والشعوب�

� �من �(كُل �والغويري، هندي

Rخرى�،�ف�fÅإما�أن�تكون�بأخذ�ما�أمر�هللا�به،�أو�ب! ك�ما�ن�ÔÅعنه،�لقوله�تعاXى

جاِهِلTن﴾�
ْ
R�،199عراف(ال

� T1994السرحان،�(ويش (

التسامح،��ي�تعليم�الناس�الحقوق�والحريات�ال�fgيتشاركون�فwxا�وذلك�لكي�ُتح! م�هذه�الحقوق�والحريات،�فض]�عن�

تعزيز�القدرة�ع9ى�حماية�حقوق�وحريات�rخر 

�الثقافية� �التسامح �عدم �أسباب �التسامحتتناول �لتعليم �وعق]نية �منهجية �أساليب �اعتماد �ع9ى �التشجيع يتطلب

و�جتماعية�و�قتصادية�والسياسية�والدينية�وال�fgتمثل�الجذور�الرئيسة�للعنف،�كما�ينبÁي�أن�تسهم�السيا

والH امج�التعليمية�فيتعزيز�قيم�التسامح�وال]عنف�لدى�ط]ب�الجامعات

،�وهذا�°�يتأتى�إ°�
ً
ا�1ي�اJجتمعات�عموما éم�عمليw¶ا�وحماي éن�ط]بالجامعات�فكريTا�الجامعة�1ي�تحصwÞتلع�fgسؤولية�الJا
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الجامعات�1ي�نشر�الفكر�اJتسامح�اJعتدل�بTن�الط]ب،ومن�ثم�sسهام�1ي�

� �ل]ستقراروRمن �زعزعة �من �غيابالتسامح �حالة �1ي �يتعرض�له �قد �مما �عليه �واJحافظة �اJجتمع وُيم��T).9(تماسك

ساء�
ُ
Jأفكار�ا� �1ي

ً
�حقيقيا

ً
الحقيقي�حدوث�تغT ا

إليه�ومشاعره�تجاه�من�أساء�إليه،�حيث�يتخلص�من�مشاعر�الغضب�و�ستياء�ويتخ9ى�عن�حقه�1ي�الثأر�أو��نتقام�

¡ fء
ُ
Jساء�إليه�وا

ُ
Jويشكل�التسامح�الحقيقي�عملية�حقيقية�تحدث�تحو°�لدى�كل�من�ا.  

�فقط،�فيصدر�
ً
�التسامح�السطµي�فيتم�التعبT �عنه�سلوكيا أما

̧عراف��جتماعية،� �ل عH عن�التسامح�استجابة�للضغوط�الواقعة�عليه�من�قبل�rخرين�ومجاراة
ُ
الفرد�سلوكيات�ت

�أو� �اf ¡Jء، �مسامحة �إلwxع9ى ëìس
ُ
�أ �يجH �الفردالذي �عندما �السطµي �التسامح �غT �مهيألذلك،�ويحدث �يكون عندما

�ولم�يتخلص�من�اJشاعر�السلبية�تجاه� �إليه�لم�ُيشفى�مع�JRالعاطفي�لíساءة �يع¾�fأن�اJساء فالتسامح�السطµي

�تجاه� �واJشاعر�السلبية �لíساءة �العاطفي �Rلم f ¡ين� �ولم �التصالح �إXى
ً
�تماما �يصل �لم �الفرد �أن f¾وهذايع

��تجاهات� �1ي  Tالتغي� �تتضمن f îالشخ� ��عتداء �من �الشفاء �عملية �أن �ع9ى حثTن

�الطرف�rخر� �1ي �بعد�فقد�الثقة �استمرت�الع]قة �اJحايد�أو�ح��Ôgيجابي�إذا �إXى f¢والعواطف�من�السل)�،fالبقم

  

والذي�يع¾�fالتخ9ي�عن�اJشاعر�السلبية�واستبدالها�بمشاعر�حيادية�تجاه�

�نحو�اf ¡Jء� �اJشاعر�السلبية �إليه �اJساء �الفرد �يستبدل وهو�أن

�للع]قات� �تشكيل �إعادة f¾يع� وهو�هنا

�السلبية� �إضعاف�مشاعره �ع9ى بجدية

  

بغض�النظر�عما�إذا�كان�اf ¡Jء�اليه�يشاركه�هذه�

  .  العملية�أم�°،�أي�شعور�اf ¡Jء�بالندم�والخزي�والتأ½ �fعما�فعله�1ي�حق�اJساء�اليه
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الجامعات�1ي�نشر�الفكر�اJتسامح�اJعتدل�بTن�الط]ب،ومن�ثم�sسهام�1ي�دور��وهنا�يH زمن�خ]°ل! بية�الصحيحة،�

� �ل]ستقراروRمن �زعزعة �من �غيابالتسامح �حالة �1ي �يتعرض�له �قد �مما �عليه �واJحافظة �اJجتمع تماسك

  :الباحثون�بTن�نمطTن�من�التسامح

(Genuine Forgiveness):ساء��ويتضمن�التسامح
ُ
Jأفكار�ا� �1ي

ً
�حقيقيا

ً
الحقيقي�حدوث�تغT ا

إليه�ومشاعره�تجاه�من�أساء�إليه،�حيث�يتخلص�من�مشاعر�الغضب�و�ستياء�ويتخ9ى�عن�حقه�1ي�الثأر�أو��نتقام�

¡ fء
ُ
Jساء�إليه�وا

ُ
Jويشكل�التسامح�الحقيقي�عملية�حقيقية�تحدث�تحو°�لدى�كل�من�ا

Superficial Forgiveness):(فقط،�فيصدر��
ً
�التسامح�السطµي�فيتم�التعبT �عنه�سلوكيا أما

̧عراف��جتماعية،� �ل عH عن�التسامح�استجابة�للضغوط�الواقعة�عليه�من�قبل�rخرين�ومجاراة
ُ
الفرد�سلوكيات�ت

�أو� �اf ¡Jء، �مسامحة �إلwxع9ى ëìس
ُ
�أ �يجH �الفردالذي �عندما �السطµي �التسامح ويحدث

�ولم�يتخلص�من�اJشاعر�السلبية�تجاه� �إليه�لم�ُيشفى�مع�JRالعاطفي�لíساءة �يع¾�fأن�اJساء فالتسامح�السطµي

�تجاه� �واJشاعر�السلبية �لíساءة �العاطفي �Rلم f ¡ين� �ولم �التصالح �إXى
ً
�تماما �يصل �لم �الفرد �أن f¾وهذايع

�البا �معظم �ويتفق ¡ fء،
ُ
Jتجاهات�ا�� �1ي  Tالتغي� �تتضمن f îالشخ� ��عتداء �من �الشفاء �عملية �أن �ع9ى حثTن

�الطرف�rخر� �1ي �بعد�فقد�الثقة �استمرت�الع]قة �اJحايد�أو�ح��Ôgيجابي�إذا �إXى f¢والعواطف�من�السل

  :التسامح�إXى�مستويTن) Uysal&Stice, 2014(وقد�صنف�بعض�الباحثTن�ومwم�

والذي�يع¾�fالتخ9ي�عن�اJشاعر�السلبية�واستبدالها�بمشاعر�حيادية�تجاه��ستوى��ول�ويسمي�التسامح�الحيادي،

��يجابي، �ويعرف�بالتسامح �الثاني �ا�ستوى �نحو�اf ¡Jء��أما �اJشاعر�السلبية �إليه �اJساء �الفرد �يستبدل وهو�أن

�والتعاطف�والح �كالرحمة �والتقبلبمشاعر�إيجابية �للتعاون �للع]قات�. ب�و�ستعداد �تشكيل �إعادة f¾يع� وهو�هنا

 .اJتضررة�والناتجة�عن�sساءة�نحو�ع]قات�أك© �ايجابية

  :1ي��تي, )Barbee, K., 2008, p3(وهناك�أنماط�أخرى�للتسامح�لخصها�باربي�

� �ويعمل �اليه �أساء �من �مع �يتسامح �أن �إليه ساء
ُ
Jا� �السلبية�يقرر �إضعاف�مشاعره �ع9ى بجدية

طلق�عليه�التسامح�اJب¾�Ôع9ى�قرار
ُ
  .تجاهه،�ويشبه�هذا�النمط�من�التسامح�ما�أ

ساء�إليه�أن�يسامح�من�أساء�اليه�
ُ
Jء�اليه�يشاركه�هذه�حيث�يختار�اf ¡Jبغض�النظر�عما�إذا�كان�ا

العملية�أم�°،�أي�شعور�اf ¡Jء�بالندم�والخزي�والتأ½ �fعما�فعله�1ي�حق�اJساء�اليه
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من�خ]°ل! بية�الصحيحة،�

� �ل]ستقراروRمن �زعزعة �من �غيابالتسامح �حالة �1ي �يتعرض�له �قد �مما �عليه �واJحافظة �اJجتمع تماسك

الباحثون�بTن�نمطTن�من�التسامح

(Genuine Forgiveness)التسامح�الحقيقي

إليه�ومشاعره�تجاه�من�أساء�إليه،�حيث�يتخلص�من�مشاعر�الغضب�و�ستياء�ويتخ9ى�عن�حقه�1ي�الثأر�أو��نتقام�

¡ fء. ممن�أساء�إليه
ُ
Jساء�إليه�وا

ُ
Jويشكل�التسامح�الحقيقي�عملية�حقيقية�تحدث�تحو°�لدى�كل�من�ا

(Forgiveness التسامح�السط�ي

̧عراف��جتماعية،� �ل عH عن�التسامح�استجابة�للضغوط�الواقعة�عليه�من�قبل�rخرين�ومجاراة
ُ
الفرد�سلوكيات�ت

�أو� �اf ¡Jء، �مسامحة �إلwxع9ى ëìس
ُ
�أ �يجH �الفردالذي �عندما �السطµي �التسامح ويحدث

�ولم�يتخلص�من�اJشاعر�السلبية�تجاه� �إليه�لم�ُيشفى�مع�JRالعاطفي�لíساءة �يع¾�fأن�اJساء فالتسامح�السطµي

�تجاه�.اf ¡Jء �واJشاعر�السلبية �لíساءة �العاطفي �Rلم f ¡ين� �ولم �التصالح �إXى
ً
�تماما �يصل �لم �الفرد �أن f¾وهذايع

�البا �معظم �ويتفق ¡ fء،
ُ
Jا

�الطرف�rخر� �1ي �بعد�فقد�الثقة �استمرت�الع]قة �اJحايد�أو�ح��Ôgيجابي�إذا �إXى f¢والعواطف�من�السل

2017�،191.(  

وقد�صنف�بعض�الباحثTن�ومwم�

�ستوى��ول�ويسمي�التسامح�الحيادي،ا

  . الشخص�اf ¡Jء

��يجابي، �ويعرف�بالتسامح �الثاني �ا�ستوى أما

�والتعاطف�والح �كالرحمة بمشاعر�إيجابية

اJتضررة�والناتجة�عن�sساءة�نحو�ع]قات�أك© �ايجابية

وهناك�أنماط�أخرى�للتسامح�لخصها�باربي�

�ا�قصود �: التسامح �ويعمل �اليه �أساء �من �مع �يتسامح �أن �إليه ساء
ُ
Jا� يقرر

طلق�عليه�التسامح�اJب¾�Ôع9ى�قرار
ُ
تجاهه،�ويشبه�هذا�النمط�من�التسامح�ما�أ

ساء�إليه�أن�يسامح�من�أساء�اليه�: التسامح��حادي
ُ
Jحيث�يختار�ا

العملية�أم�°،�أي�شعور�اf ¡Jء�بالندم�والخزي�والتأ½ �fعما�فعله�1ي�حق�اJساء�اليه
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�إلیه� ساء
ُ
Jوا� ¡ fء

ُ
Jكل�من�ا� ��wا �یقوم fgال� �من�السلوكيات�Rخ]قية �مجموعة ویشT �إXى

ساء�إلیه�حیث�یتخ9ى�عن�حقه�1ي�
ُ
Jء�والتسامح�من�جانب�اf ¡

ُ
Jوإبداء�الندم�من�جانب�ا

  ).2020�،155النوايسة،�

ستخدم�حاول�علماء�النفس�وضع�محكات�لتعريف�التسامح��كمفهوم�نف¡ �fفا

  :محكات�أساسية�عند�تعريفهم�للتسامح�وذلك�كالتاXي

ساء�إليه�و1ي�رؤيته�لفعل�sساءة�1ي�معتقداته�واتجاهاته�وانفعا°ته
ُ
Jالتحول�الحادث�1ي�إدراك�ا.  

�والقرارات،و  �و�ختيارات، �Rهداف اJسئولية�و1ي

  .و+ي�اJساء�إلwxبذاته�ومن�أساء�إليه

Tى�فريقXالتسامح�أو�ماهيته�إ�Ô¾ن�بتحديدمعTهتمJن�اTحكات�انقسم�الباحثJنوتأسيسا�ع9ى�هذه�ا:  

�والتغلب�ع9ى�Rشياء� �إليه، �إليه�عن�حقه�فيا°نتقام�ممن�أساء ساء
ُ
Jا� تخ9ي

  

�°�يتضمن�خفض��نفعا°ت�أو�Rفكار  �أنه �التسامح�ع9ى ¡ fء��نظر�إXى
ُ
Jا� �تجاه والسلوكيات�السلبية

�لهذا�
ً
ساء�إليه�تجاه�من�أساء�1ي�حقه،�ولهذا�جاءتعريف�التسامح�وفقا

ُ
Jات�إيجابية�لدى�ا Tفقط،بلويتضمنحدوث�تغ

�تنازله�أو� �1ي �إليه ساء
ُ
Jوينعكس�1ي�رغبة�ا� �1ي�حقه، �منأساء �إليه�تجاه ساء

ُ
Jيحدث�لدى�ا� تغT �دافÏي

،�وإصدار�Rحكام�السلبية�تجاه�منسبب�له�Rذى�الجائر،�وإبدائه�

ذلك�من�ع9ى�أن�الفرد�اJتسامح�یتم��Tبمجموعة�من�الخصائص،�و 

�
ً
�وجدیرا �عن�نفسه،

ً
�راضیا �ومعتقداته، ��فكاره

ً
�متقب] �تجعله �من�معارف�ووجدانيات�وسلوكيات، �یمتلكه �ما خ]ل

�للضغوط�
ً
�ومتحم] �وتوازنه، �انفعا°ته �1ي

ً
�متحكما �وشهواته، �نزعاته �ع9ى �مسيطرا �معها،

ً
�ومتساه] بمحاسب¶wا

�آراء�ووجهات�نظر�rخرين�ب
 fء�من�التسامح،�
ً
�ومقدرا

ً
مح! ما

�لقیم�العقيدة،�وهذه�اJتغT ات�وRخ]ق�واJجتمع�والقانون�
ً
  ).304(والصفح،�وسعة�الصدر�واللTن�والود،�مراعیا

مح�بسهولة�إن�الخ]ف�ما�بTن�علماء�النفس�من�اJهتمTن�بدراسة�وفهم�م]بسات�عملية�التسامح�والتمي��TبTن�من�يسا

� حضانته�(ومن�°�يسامح�يرجع�إXى�أن�هناك�عاملTن�أساسيTن�يؤثران�1ي�موقف�Rنسان�من�عملية�التسامح�وهما

�او� �الحنان �وأجواء �العائلية �الحضانة �مسألة �ففي ،

1ي�عملية�التسامح،�ففي�ظل�الحنان�والتجاوز�والصفح�يصبح�

�وجدت� �فقد �الشخصية �لسمات �بالنسبة أما
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�إلیه�: وهناك�التسامح�ا�تبادل ساء
ُ
Jوا� ¡ fء

ُ
Jكل�من�ا� ��wا �یقوم fgال� �من�السلوكيات�Rخ]قية �مجموعة ویشT �إXى

ساء�إلیه�حیث�یتخ9ى�عن�حقه�1ي�تتضمن��ع! اف�بالخطأ،�
ُ
Jء�والتسامح�من�جانب�اf ¡

ُ
Jوإبداء�الندم�من�جانب�ا

�من�استعادة�ع]ق¶wما�
ً
النوايسة،�(إيقاع�Rذى�بمن�أساء�إلیه،�وبذلك�یتمكنا�معا

حاول�علماء�النفس�وضع�محكات�لتعريف�التسامح��كمفهوم�نف¡ �fفا:التسامح�من�وجهة�نظر�علماء�النفس

محكات�أساسية�عند�تعريفهم�للتسامح�وذلك�كالتاXي" فريدمان

ساء�إليه�و1ي�رؤيته�لفعل�sساءة�1ي�معتقداته�واتجاهاته�وانفعا°ته
ُ
Jالتحول�الحادث�1ي�إدراك�ا

� �الذاتي �التمكن �1ي �والقرارات،و ) (Self –Empowermentالتحول �و�ختيارات، �Rهداف و1ي

Self –Responsi(.  

و+ي�اJساء�إلwxبذاته�ومن�أساء�إليه)(Duality Consciousnessالتحول�من�الو+ي�اJزدوج�

  .تحول�1ي�إدراك�الخصال�Rساسية�للُمساء�إليه

Tى�فريقXالتسامح�أو�ماهيته�إ�Ô¾ن�بتحديدمعTهتمJن�اTحكات�انقسم�الباحثJوتأسيسا�ع9ى�هذه�ا

� Ô¾شياء�"يرى�أن�التسامح�يعRوالتغلب�ع9ى�� �إليه، �إليه�عن�حقه�فيا°نتقام�ممن�أساء ساء
ُ
Jا� تخ9ي

).Raniney, 2008, pp 9 – 10) (Barbee, K., 2008, 3 ) "�والغضب

�°�يتضمن�خفض��نفعا°ت�أو�Rفكار  �أنه �التسامح�ع9ى نظر�إXى

�لهذا�
ً
ساء�إليه�تجاه�من�أساء�1ي�حقه،�ولهذا�جاءتعريف�التسامح�وفقا

ُ
Jات�إيجابية�لدى�ا Tفقط،بلويتضمنحدوث�تغ

�تنازله�أو� �1ي �إليه ساء
ُ
Jوينعكس�1ي�رغبة�ا� �1ي�حقه، �منأساء �إليه�تجاه ساء

ُ
Jيحدث�لدى�ا� تغT �دافÏي

ه�1ي��نفعال�أو�الغضب�منه،�أو�الغيظ،�وإصدار�Rحكام�السلبية�تجاه�منسبب�له�Rذى�الجائر،�وإبدائه�

  (Orth,U., et al., 2008, pp 370 – 373)."كل�أشكال�الحنو�والشفقة�والخT ية

ع9ى�أن�الفرد�اJتسامح�یتم��Tبمجموعة�من�الخصائص،�و ) 2010شقT ،�(تؤكد�: سمات�الشخص�ا�تسامح

�
ً
�وجدیرا �عن�نفسه،

ً
�راضیا �ومعتقداته، ��فكاره

ً
�متقب] �تجعله �من�معارف�ووجدانيات�وسلوكيات، �یمتلكه �ما خ]ل

�للضغوط�
ً
�ومتحم] �وتوازنه، �انفعا°ته �1ي

ً
�متحكما �وشهواته، �نزعاته �ع9ى �مسيطرا �معها،

ً
�ومتساه] بمحاسب¶wا

�ع9ى�تحمل�آ°مه�الجسمية�والنفسية،
ً
�آراء�ووجهات�نظر�rخرين�ب�والشدائد،�قادرا

ً
�ومقدرا

ً
مح! ما

�لقیم�العقيدة،�وهذه�اJتغT ات�وRخ]ق�واJجتمع�والقانون�
ً
والصفح،�وسعة�الصدر�واللTن�والود،�مراعیا

إن�الخ]ف�ما�بTن�علماء�النفس�من�اJهتمTن�بدراسة�وفهم�م]بسات�عملية�التسامح�والتمي��TبTن�من�يسا

� ومن�°�يسامح�يرجع�إXى�أن�هناك�عاملTن�أساسيTن�يؤثران�1ي�موقف�Rنسان�من�عملية�التسامح�وهما

�السابقة �العاطفية �وارتباطاته �الشخصية(و) العائلية �او�)سماته �الحنان �وأجواء �العائلية �الحضانة �مسألة �ففي ،

�او�سلبيا� 1ي�عملية�التسامح،�ففي�ظل�الحنان�والتجاوز�والصفح�يصبح�العذابات�ال�fgعايشها�الشخص�تؤثر�ايجابا

�مستقب]�والعكس�صحيح �السياق �هذا �1ي �اك© �مي]�للعمل �وجدت�. �نسان �فقد �الشخصية �لسمات �بالنسبة أما
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وهناك�التسامح�ا�تبادل

تتضمن��ع! اف�بالخطأ،�

�من�استعادة�ع]ق¶wما�
ً
إيقاع�Rذى�بمن�أساء�إلیه،�وبذلك�یتمكنا�معا

التسامح�من�وجهة�نظر�علماء�النفس

فريدمان"،�و" بولك¡ f"كل�من�

ساء�إليه�و1ي�رؤيته�لفعل�sساءة�1ي�معتقداته�واتجاهاته�وانفعا°ته� -1
ُ
Jالتحول�الحادث�1ي�إدراك�ا

2- �� �الذاتي �التمكن �1ي التحول

(esponsibilityالذاتية

التحول�من�الو+ي�اJزدوج�� -3

تحول�1ي�إدراك�الخصال�Rساسية�للُمساء�إليه� -4

Tى�فريقXالتسامح�أو�ماهيته�إ�Ô¾ن�بتحديدمعTهتمJن�اTحكات�انقسم�الباحثJوتأسيسا�ع9ى�هذه�ا

��:الفريق��ول  Ô¾يرى�أن�التسامح�يع

واJرارة�والغيظ�والغضب

�°�يتضمن�خفض��نفعا°ت�أو�Rفكار :الفريق�الثاني �أنه �التسامح�ع9ى نظر�إXى

�لهذا�
ً
ساء�إليه�تجاه�من�أساء�1ي�حقه،�ولهذا�جاءتعريف�التسامح�وفقا

ُ
Jات�إيجابية�لدى�ا Tفقط،بلويتضمنحدوث�تغ

�بأنه �تنازله�أو�: "�تجاه �1ي �إليه ساء
ُ
Jوينعكس�1ي�رغبة�ا� �1ي�حقه، �منأساء �إليه�تجاه ساء

ُ
Jيحدث�لدى�ا� تغT �دافÏي

ه�1ي��نفعال�أو�الغضب�منه،�أو�الغيتخليه�عنحق

كل�أشكال�الحنو�والشفقة�والخT ية

سمات�الشخص�ا�تسامح

�
ً
�وجدیرا �عن�نفسه،

ً
�راضیا �ومعتقداته، ��فكاره

ً
�متقب] �تجعله �من�معارف�ووجدانيات�وسلوكيات، �یمتلكه �ما خ]ل

�للضغوط�
ً
�ومتحم] �وتوازنه، �انفعا°ته �1ي

ً
�متحكما �وشهواته، �نزعاته �ع9ى �مسيطرا �معها،

ً
�ومتساه] بمحاسب¶wا

�ع9ى�تحمل�آ°مه�الجسمية�والنفسية،
ً
والشدائد،�قادرا

�لقیم�العقيدة،�وهذه�اJتغT ات�وRخ]ق�واJجتمع�والقانون�
ً
والصفح،�وسعة�الصدر�واللTن�والود،�مراعیا

إن�الخ]ف�ما�بTن�علماء�النفس�من�اJهتمTن�بدراسة�وفهم�م]بسات�عملية�التسامح�والتمي��TبTن�من�يسا

� ومن�°�يسامح�يرجع�إXى�أن�هناك�عاملTن�أساسيTن�يؤثران�1ي�موقف�Rنسان�من�عملية�التسامح�وهما

�السابقة �العاطفية �وارتباطاته العائلية

� �او�سلبيا العذابات�ال�fgعايشها�الشخص�تؤثر�ايجابا

�مستقب]�والعكس�صحيح �السياق �هذا �1ي �اك© �مي]�للعمل �نسان
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الدراسات�أن��نانية�1ي�توجهات�الشخص�وميله�ل]ستمتاع�للذاتية�يعرقل�مسار�عملية�التسامح�بمع¾�Ôأن��شخاص�

وعكس�ذلك�نجد�Rشخاص�الذين�°�

̧خرين�بقدر�ما�يعطون��نفسهم كما�أ¼wم�, يتمتعون�بتلك�الصفات�يتم�Tونبمحبة�Rخر�والتعايش�معه،ويعطون�الحق�ل

.(  

�التفاعل� �أقدر�ع9ى �تجعلهم �وبصورة �إيجابي، �بشكل �حياwÉم �1ي �يتبنو¼wا �الحياة �1ي حة

�أ¼wم�أك© �سعادة�من�غT هم،�متسامحون،�وأك© � بإيجابية،�وبصورة�أك© �رضا�عن�هذه�الحياة�وتحمل�ضغوطها،�كما

�°�يسيئون�الظن،� �لد·wم�من�عيوب�أو�نقائص، لون�rخرين�بكل�ما

�بالبهجة� �ويشعرون �لذواwÉم، �محققون �النفس، �وطمأنينة �بالرضا �ويشعرون �Rخرين، �مساعدةومحبة �إXى ميالون

�وsحساس�بمشاعرهم� �rخرين �مع �تكيفهم �حسن �1ي �يسهم �الذي �التفكT �العاطفي �من �عاٍل �وبمستوي والسعادة

بإيجابية�مع�مشك]wÉم،�كذلك�يستطيعون�حل�مشك]wÉم�ويعH ون�عن�مشاعرهم�تجاه�شركاwÍم�1ي�الحياة�

�بكفاءة� �يتمتعون �كما �مستقرة، �انفعالية �ويحتفظون�بحياة �متفائلون�بطبعهم، �العمل، �1ي �ورؤساwÍم أو�أصدقاwÍم،

�يسميه�البعض�بالس]م�الداخ9ي،� �أو�ما ا،

كما�يتمتعون�بصحة�البدن�والعقل�والشعور�بالرضا�الشامل�1ي�مجا°ت�حياwÉم�اJختلفة،�كما�يتم�Tون�بأنماط�أفضل�

̧مور�بما�يجعلهم�يتحملون�ضغوط�الحياة�وأعباwÍا� من�التفكT �بصورة�تتحسن�ع9ى�آثارها�وتتغT �كثT �من�نظرwÉم�ل

ن�غT هم،�كما�يكونون�أك© �قدرة�ع9ى�التحمل�واJثابرة�ورحابة�الصدر،�وبالتاXي�فرص�تحقيق�السعادة�

95-96.(  

�العدائ �وإ¼wاء �آمنة، �بيئة �بناء �إعادة �1ي �يسهم �التسامح �أن �بعضهم�ع9ى �Rفراد �بTن ية

البعض،�ويزيد�من�رفاهية�اJتسامح�بتدعيم�الرغبة�لدية�1ي�sيثار��wدف�تدعيم�Rمن�والس]م�والبعد�عن�الخصومة�

�طبيعة� �تقتضwxا �اجتماعية عد�ضرورة

�اJسؤولية�إحدى� �وتعد�هذه �اJجتمع�الواحد، �وهو�جزء�من�اJسؤولية��جتماعیة�نحو�rخرین�1ي الحیاة�البشرية،

�بTن� �لتعزيز�روابط�الع]قات�sنسانية، �مطلوب f ½كعنصر�أسا� �قوwÉا �ويعزز �العامة �اJصلحة �تدعم fgال� القنوات

�fgعاني�الد°لية�الJفالتسامح�والعفو�والغفران�من�ا

  .تمس�القلوب�فيخلق�بداخلها�اJحبة�واJودة�و�ح! ام�لبناء�الذات�واJجتمع�ع9ى�أسس�اJحبة�والتعاون 

و1ي�اJقابل�وجدت�الدراسات�والبحوث�الطبية�والنفسية�أن�عدم�التسامح�غالبا�ما�يؤثر�بطريقة�سلبية�ع9ى�الوضع�

�f ¡التسامح�1ي�الوضع�النف� Tا�احدى�الجامعات��مريكية�حول�تأثwي�للممتنع�عن�التسامح،�ففي�دراسة�قامت��µالص

شارت�الدراسة�إXى�أن�عدم�التسامح،�والذي�يستمر�بتذكر�

�Ôgى�جلطات�وامراض�1ي�القلب�او�حXي،�وقد�يقود�1ي�بعض��حيان�اXذى�الذي�وقع�عليه�يعاني�من�ضغط�الدم�العا�

اJوت،�1ي�حTن�أن�الشخص�اJتسامح�°�يعاني�من�الضغط�ولديه�انخفاض�1ي�ضغط�الدم،�و1ي�حا°ت��رتياح�زيادة�
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الدراسات�أن��نانية�1ي�توجهات�الشخص�وميله�ل]ستمتاع�للذاتية�يعرقل�مسار�عملية�التسامح�بمع¾�Ôأن��شخا

وعكس�ذلك�نجد�Rشخا, يعانون�من�الª جسية�وحب�الذات�°�يميلون�إXى�الصفح�عن�Rخرين

̧خرين�بقدر�ما�يعطون��نفسهم يتمتعون�بتلك�الصفات�يتم�Tونبمحبة�Rخر�والتعايش�معه،ويعطون�الحق�ل

).Maltby,2007,p520(أك© �مي]�للتسامح�وممارسته�1ي�حياwÉم�اليوميةمع�Rخرين�

�التفاعل� �أقدر�ع9ى �تجعلهم �وبصورة �إيجابي، �بشكل �حياwÉم �1ي �يتبنو¼wا �الحياة �1ي �واضحة �بفلسفة �يتم�Tون كما

�أ¼wم�أك© �سعادة�من�غT هم،�متسامحون،�وأك© � بإيجابية،�وبصورة�أك© �رضا�عن�هذه�الحياة�وتحمل�ضغوطها،�كما

�وأ¼wم�يتقب �كما �باÐخرين، �وألفة�ومودة
ً
�°�يسيئون�الظن،�تواص] �لد·wم�من�عيوب�أو�نقائص، لون�rخرين�بكل�ما

�بالبهجة� �ويشعرون �لذواwÉم، �محققون �النفس، �وطمأنينة �بالرضا �ويشعرون �Rخرين، �مساعدةومحبة �إXى ميالون

�وsحساس�بمشاعرهم� �rخرين �مع �تكيفهم �حسن �1ي �يسهم �الذي �التفكT �العاطفي �من �عاٍل �وبمستوي والسعادة

بإيجابية�مع�مشك]wÉم،�كذلك�يستطيعون�حل�مشك]wÉم�ويعH ون�عن�مشاعرهم�تجاه�شركاwÍم�1ي�الحياة�

�بكفاءة� �يتمتعون �كما �مستقرة، �انفعالية �ويحتفظون�بحياة �متفائلون�بطبعهم، �العمل، �1ي �ورؤساwÍم أو�أصدقاwÍم،

wÍونقا� �ويتصفون�بصفاء�السريرة �ومهارات�اجتماعية�فائقة، �يسميه�البعض�بالس]م�الداخ9ي،�ذاتية�عالية، �أو�ما ا،

كما�يتمتعون�بصحة�البدن�والعقل�والشعور�بالرضا�الشامل�1ي�مجا°ت�حياwÉم�اJختلفة،�كما�يتم�Tون�بأنماط�أفضل�

̧مور�بما�يجعلهم�يتحملون�ضغوط�الحياة�وأعباwÍا� من�التفكT �بصورة�تتحسن�ع9ى�آثارها�وتتغT �كثT �من�نظرwÉم�ل

ن�غT هم،�كما�يكونون�أك© �قدرة�ع9ى�التحمل�واJثابرة�ورحابة�الصدر،�وبالتاXي�فر

2013�،95عبدالعال،�مظلوم،�(لد·wم�أع9ى،�وقابلي¶wم�ل]ستمتاع�بالحياة�أك© �وأدوم

Bel (العدائ� �وإ¼wاء �آمنة، �بيئة �بناء �إعادة �1ي �يسهم �التسامح �أن ع9ى

البعض،�ويزيد�من�رفاهية�اJتسامح�بتدعيم�الرغبة�لدية�1ي�sيثار��wدف�تدعيم�Rمن�والس]م�والبعد�عن�الخصومة�

  ).2017�،110عبدالعال،�مظلوم،�(واJجافاة�بينه�وبTن�من�أساء�إليه�

�وا�جتمع �التسامح�للفرد �(أشارت�:أهمية �أن�التسامح�) 2020النوايسة، �طبيعة�إXى �تقتضwxا �اجتماعية یعد�ضرورة

�اJسؤولية�إحدى� �وتعد�هذه �اJجتمع�الواحد، �وهو�جزء�من�اJسؤولية��جتماعیة�نحو�rخرین�1ي الحیاة�البشرية،

�بTن� �لتعزيز�روابط�الع]قات�sنسانية، �مطلوب f ½كعنصر�أسا� �قوwÉا �ويعزز �العامة �اJصلحة �تدعم fgال� القنوات

فالتسامح�والعفو�والغفران�من�اJعاني�الد°لية�ال�fg). 160(ه�وبTن�غT ه�من�اJجتمعات�Rخرى�

تمس�القلوب�فيخلق�بداخلها�اJحبة�واJودة�و�ح! ام�لبناء�الذات�واJجتمع�ع9ى�أسس�اJحبة�والتعاون 

و1ي�اJقابل�وجدت�الدراسات�والبحوث�الطبية�والنفسية�أن�عدم�التسامح�غالبا�ما�يؤثر�بطريقة�سلبية�ع9ى�الوضع�

�f ¡التسامح�1ي�الوضع�النف� Tا�احدى�الجامعات��مريكية�حول�تأثwي�للممتنع�عن�التسامح،�ففي�دراسة�قامت��µالص

شارت�الدراسة�إXى�أن�عدم�التسامح،�والذي�يستمر�بتذكر�والجسدي�لíناث�ومستوى�التوترات�اJرافقة�لذلك،�كما�أ

�Ôgى�جلطات�وامراض�1ي�القلب�او�حXي،�وقد�يقود�1ي�بعض��حيان�اXذى�الذي�وقع�عليه�يعاني�من�ضغط�الدم�العا�

اJوت،�1ي�حTن�أن�الشخص�اJتسامح�°�يعاني�من�الضغط�ولديه�انخفاض�1ي�ضغط�الدم،�و1ي�حا°ت��رتياح�زيادة�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

الدراسات�أن��نانية�1ي�توجهات�الشخص�وميله�ل]ستمتاع�للذاتية�يعرقل�مسار�عملية�التسامح�بمع¾�Ôأن��شخا

يعانون�من�الª جسية�وحب�الذات�°�يميلون�إXى�الصفح�عن�Rخرينالذين�

̧خرين�بقدر�ما�يعطون��نفسهم يتمتعون�بتلك�الصفات�يتم�Tونبمحبة�Rخر�والتعايش�معه،ويعطون�الحق�ل

أك© �مي]�للتسامح�وممارسته�1ي�حياwÉم�اليوميةمع�Rخرين�

�التفاعل� �أقدر�ع9ى �تجعلهم �وبصورة �إيجابي، �بشكل �حياwÉم �1ي �يتبنو¼wا �الحياة �1ي �واضحة �بفلسفة �يتم�Tون كما

�أ¼wم�أك© �سعادة�من�غT هم،�متسامحون،�وأك© � بإيجابية،�وبصورة�أك© �رضا�عن�هذه�الحياة�وتحمل�ضغوطها،�كما

�وأ¼wم�يتقب �كما �باÐخرين، �وألفة�ومودة
ً
تواص]

�بالبهجة� �ويشعرون �لذواwÉم، �محققون �النفس، �وطمأنينة �بالرضا �ويشعرون �Rخرين، �مساعدةومحبة �إXى ميالون

�وsحساس�بمشاعرهم� �rخرين �مع �تكيفهم �حسن �1ي �يسهم �الذي �التفكT �العاطفي �من �عاٍل �وبمستوي والسعادة

بإيجابية�مع�مشك]wÉم،�كذلك�يستطيعون�حل�مشك]wÉم�ويعH ون�عن�مشاعرهم�تجاه�شركاwÍم�1ي�الحياة��والتعاطف

�بكفاءة� �يتمتعون �كما �مستقرة، �انفعالية �ويحتفظون�بحياة �متفائلون�بطبعهم، �العمل، �1ي �ورؤساwÍم أو�أصدقاwÍم،

wÍونقا� �ويتصفون�بصفاء�السريرة �ومهارات�اجتماعية�فائقة، ذاتية�عالية،

كما�يتمتعون�بصحة�البدن�والعقل�والشعور�بالرضا�الشامل�1ي�مجا°ت�حياwÉم�اJختلفة،�كما�يتم�Tون�بأنماط�أفضل�

̧مور�بما�يجعلهم�يتحملون�ضغوط�الحياة�وأعباwÍا� من�التفكT �بصورة�تتحسن�ع9ى�آثارها�وتتغT �كثT �من�نظرwÉم�ل

ن�غT هم،�كما�يكونون�أك© �قدرة�ع9ى�التحمل�واJثابرة�ورحابة�الصدر،�وبالتاXي�فربصورة�أك© �م

لد·wم�أع9ى،�وقابلي¶wم�ل]ستمتاع�بالحياة�أك© �وأدوم

� (Belicki, 2004حيث�أكد

البعض،�ويزيد�من�رفاهية�اJتسامح�بتدعيم�الرغبة�لدية�1ي�sيثار��wدف�تدعيم�Rمن�والس]م�والبعد�عن�الخصومة�

واJجافاة�بينه�وبTن�من�أساء�إليه�

�وا�جتمع �التسامح�للفرد أهمية

�اJسؤولية�إحدى� �وتعد�هذه �اJجتمع�الواحد، �وهو�جزء�من�اJسؤولية��جتماعیة�نحو�rخرین�1ي الحیاة�البشرية،

�بTن� �لتعزيز�روابط�الع]قات�sنسانية، �مطلوب f ½كعنصر�أسا� �قوwÉا �ويعزز �العامة �اJصلحة �تدعم fgال� القنوات

ه�وبTن�غT ه�من�اJجتمعات�Rخرى�اJجتمع�الواحد،�وبين

تمس�القلوب�فيخلق�بداخلها�اJحبة�واJودة�و�ح! ام�لبناء�الذات�واJجتمع�ع9ى�أسس�اJحبة�والتعاون 

و1ي�اJقابل�وجدت�الدراسات�والبحوث�الطبية�والنفسية�أن�عدم�التسامح�غالبا�ما�يؤثر�بطريقة�سلبية�ع9ى�الوضع�

�f ¡التسامح�1ي�الوضع�النف� Tا�احدى�الجامعات��مريكية�حول�تأثwي�للممتنع�عن�التسامح،�ففي�دراسة�قامت��µالص

والجسدي�لíناث�ومستوى�التوترات�اJرافقة�لذلك،�كما�أ

�Ôgى�جلطات�وامراض�1ي�القلب�او�حXي،�وقد�يقود�1ي�بعض��حيان�اXذى�الذي�وقع�عليه�يعاني�من�ضغط�الدم�العا�

اJوت،�1ي�حTن�أن�الشخص�اJتسامح�°�يعاني�من�الضغط�ولديه�انخفاض�1ي�ضغط�الدم،�و1ي�حا°ت��رتياح�زيادة�
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�°�يراجعون�Rطباء��غراض�الع]ج�النف¡ �fوالبدني،�مقارنة�

�اJهم� �الدور �معرفة �هدفت�بعض�الدراسات�إXى كما

لب�من�اJشاركTن�1ي�إحدى�
ُ
والجسمية،�حيث�ط

�أو�عدم� �بالتسامح، �استجاباwÉم �فwxا �واتسمت �فعليه �إساءة �فwxا �حدثت fgال� �بعض�اJواقف �استدعاء الدراسات

التسامح،�ثم�تم�قياس�التغT ات�الفسيولوجية�اJصاحبة�°ستدعاwÍم�لتلك�اJواقف،�وقد�تبTن�أن�اJشاركTن�الذين�

�التغT ات� �وظلت�هذه �سلبية، �تغT ات�فسيولوجية �أظهروا �قد �التسامح �اJواقف�بعدم �هذه 1ي

�1ي� �بالتسامح�وقد�فسرت�النتيجة �باJشاركTن�الذين�اتسمت�استجاباwÉم �وذلك�باJقارنة �التجربة، �إجراء طوال�ف! ة

�للجهاز�العص¢ �الزائدة �من�خ]ل�خفض��ستثارة �الصحة �السمبتاوي��ع9ى f)عبد�� أنور،

ساعد�الفرد�ع9ى�التخلص�من�الضغوط�النفسية�ال�fgتنتج�عن�sساءة،�

كما�ُیتیح�إعادة�تشكیل�واستمرار�الع]قة�اJتضررة،�وهو�أمر�هام�لتقلیل�من�Rفكار�والعواطف�السلبیة�الناتجة�عن�

�الحياتية� �sنسانية �القيم �أهم �من �التسامح �قيمة �أن إXى

العاJية،�فع9ى�الصعيد�الفردي�تعد�مكسب�قيم�fراِق�ُيعزز�اح! ام�الفرد�لذاته�وارتباطه�باÐخرين،�أما�ع9ى�الصعيد�

�
ً
�مجتمعا �ليخلق �الواجبات �وأداء �الحقوق �تحصيل ضمن

�اح! امه� �الجميع �ع9ى �ُيحتم
ً
�قيميا

ً
�وكيانا �سياسية �مسؤولية �التسامح �تجاه �النظرة �هذه شكل

ُ
�وت ،

ً
�ملتحما

ً
م! احما

�نظ ��همية�بناء
ً
�بالنسبة�للمجتمع�وذلك�نظرا ام�و�يمثل�التسامح�أهمية�كبT ة

�اعتمد� �لهذا �وبTن�اJجتمعات�اJختلفة، �العاJيTن�داخل�اJجتمع�الواحد، �تعزيز�Rمن�والس]م �يسهم�1ي ،fقيم�عالم

�تعزيز�قيم� �1ي �التعليم �ودور �التسامح �معاني �ركز�ع9ى �الذي �التسامح �مبادئ إع]ن

لتسامح�يتضمن�عدم�مقابلة�sساءة�بإساءة�مثلها،�والحرص�ع9ى�

�بالخT �عن�طريق� �اJجتمع �ع9ى �يعود �مما �وRديان، �الرسل�وRنبياء �جميع التمسك�با�خ]ق�الراقية�ال�fgحث�علwxا

�والثق �العقائد �اح! ام �خ]ل �من �والحرية �والعدل �اJساواة �وتحقيق ،� �أفراده �بTن �والوحدة �التضامن افات�تحقيق

�تلك� �طر1ي �بTن �اJتبادلة �والثقة �اJتضررة �الع]قات �°ستعادة �مهمة �خطوة والتسامح

جام�والسÏي�لحل�اJشك]ت�البينية�الناتجة�عن�sساءة،�ومن�هنا�فهو�يحول�

�حيث� �الع]قات�Rسرية�والزوجية�وع]قات�العمل، �1ي
ً
�وعميقا

ً
�هاما

ً
ا

. يعمق�الثقة�والتعاون�و�نتماء�بTن�Rفراد،�ومن�ثم�يحسن�نوعية�الحياة�والرضا�عwا�ويدعم�أسباب��ستمتاع��wا

ى�أنه�يمثل�الحد�Rدنى�لجودة�الع]قات�sنسانية،�وبدون�التسامح�فإن�الس]م�

عامة�والس]م��جتما+ي�غT �ممكنTن،�فالتسامح�ُيعزز�من�ثقافة�الس]م�بTن�Rفراد�والجماعات�والشعوب،��نه�يحث�
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زئية�فقط�1ي�ضغط�الدم،�كما�أن�هؤ°ء��شخاص�°�يراجعون�Rطباء��غراض�الع]ج�النف¡ �fوالبدني،�مقارنة�

�(�الذين�°�يتسامحون�بسرعة� �2014جميل، �اJهم�).156، �الدور �معرفة �هدفت�بعض�الدراسات�إXى كما

لب�من�اJشاركTن�1ي�إحدى�الذي�يلعبه�التسامح�بالنسبة�للصحة�وطيب�الحياة�والعافية�النفسية�
ُ
والجسمية،�حيث�ط

�أو�عدم� �بالتسامح، �استجاباwÉم �فwxا �واتسمت �فعليه �إساءة �فwxا �حدثت fgال� �بعض�اJواقف �استدعاء الدراسات

التسامح،�ثم�تم�قياس�التغT ات�الفسيولوجية�اJصاحبة�°ستدعاwÍم�لتلك�اJواقف،�وقد�تبTن�أن�اJشاركTن�الذين�

�التغT ات� �وظلت�هذه �سلبية، �تغT ات�فسيولوجية �أظهروا �قد �التسامح �اJواقف�بعدم �هذه 1ي

�1ي� �بالتسامح�وقد�فسرت�النتيجة �باJشاركTن�الذين�اتسمت�استجاباwÉم �وذلك�باJقارنة �التجربة، �إجراء طوال�ف! ة

�للجهاز�العص¢ �الزائدة �من�خ]ل�خفض��ستثارة �الصحة �يحافظ�ع9ى �أن�التسامح ضوء

  

وللتسامح�أهمية�كبT ة�بالنسبة�للفرد�فهو�یساعد�الفرد�ع9ى�التخلص�من�الضغوط�النفسية�ال�fgتنتج�عن�sساءة،�

كما�ُیتیح�إعادة�تشكیل�واستمرار�الع]قة�اJتضررة،�وهو�أمر�هام�لتقلیل�من�Rفكار�والعواطف�السلبیة�الناتجة�عن�

� ،192 .( Tويش)� ،f ºالحياتية�) 2005العو� �sنسانية �القيم �أهم �من �التسامح �قيمة �أن إXى

العاJية،�فع9ى�الصعيد�الفردي�تعد�مكسب�قيم�fراِق�ُيعزز�اح! ام�الفرد�لذاته�وارتباطه�باÐخرين،�أما�ع9ى�الصعيد�

�ي �مستحق �ذاتي �تشريع �أنه �ع9ى سامح
َّ
�فُينظر�للت �اJجتمÏي

ً
�مجتمعا �ليخلق �الواجبات �وأداء �الحقوق �تحصيل ضمن

�اح! امه� �الجميع �ع9ى �ُيحتم
ً
�قيميا

ً
�وكيانا �سياسية �مسؤولية �التسامح �تجاه �النظرة �هذه شكل

ُ
�وت ،

ً
�ملتحما

ً
م! احما

اته� �نظ). 33(و�ل!�ام�بمضامينه�وأخ]قيَّ ��همية�بناء
ً
�بالنسبة�للمجتمع�وذلك�نظرا و�يمثل�التسامح�أهمية�كبT ة

�اعتمد� �لهذا �وبTن�اJجتمعات�اJختلفة، �العاJيTن�داخل�اJجتمع�الواحد، �تعزيز�Rمن�والس]م �يسهم�1ي ،fقيم�عالم

�لليونسكو� �تعزيز�قيم�) 1995(اJؤتمر�العام �1ي �التعليم �ودور �التسامح �معاني �ركز�ع9ى �الذي �التسامح �مبادئ إع]ن

لتسامح�يتضمن�عدم�مقابلة�sساءة�بإساءة�مثلها،�والحرفا). 2005�،33العوf º،�(التسامح�1ي�حياة�الناس�

�بالخT �عن�طريق� �اJجتمع �ع9ى �يعود �مما �وRديان، �الرسل�وRنبياء �جميع التمسك�با�خ]ق�الراقية�ال�fgحث�علwxا

�والثق �العقائد �اح! ام �خ]ل �من �والحرية �والعدل �اJساواة �وتحقيق ،� �أفراده �بTن �والوحدة �التضامن تحقيق

199� �تلك�).4، �طر1ي �بTن �اJتبادلة �والثقة �اJتضررة �الع]قات �°ستعادة �مهمة �خطوة والتسامح

�نحو�مزيد�من��نسجام�والسÏي�لحل�اJشك]ت�البينية�الناتجة�عن�sساءة،�ومن�هنا�فهو�يحول�
ُ
الع]قة،�وهو�خطوة

�اJتبادلة�و�نتقام �حيث�وللتسامح�أثر . دون��ساءة �الع]قات�Rسرية�والزوجية�وع]قات�العمل، �1ي
ً
�وعميقا

ً
�هاما

ً
ا

يعمق�الثقة�والتعاون�و�نتماء�بTن�Rفراد،�ومن�ثم�يحسن�نوعية�الحياة�والرضا�عwا�ويدعم�أسباب��ستمتاع��wا

2017�،167��،f2017�،190البقم.(  

ى�أنه�يمثل�الحد�Rدنى�لجودة�الع]قات�sنسانية،�وبدون�التسامح�فإن�الس]م�إXى�التسامح�ع9

عامة�والس]م��جتما+ي�غT �ممكنTن،�فالتسامح�ُيعزز�من�ثقافة�الس]م�بTن�Rفراد�والجماعات�والشعوب،��نه�يحث�

  ).312(ع9ى�تجنب�العنف�وsجبار�وsكراه�

2022 
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زئية�فقط�1ي�ضغط�الدم،�كما�أن�هؤ°ء��شخاج

با�شخاص�الذين�°�يتسامحون�بسرعة�

الذي�يلعبه�التسامح�بالنسبة�للصحة�وطيب�الحياة�والعافية�النفسية�

�أو�عدم� �بالتسامح، �استجاباwÉم �فwxا �واتسمت �فعليه �إساءة �فwxا �حدثت fgال� �بعض�اJواقف �استدعاء الدراسات

التسامح،�ثم�تم�قياس�التغT ات�الفسيولوجية�اJصاحبة�°ستدعاwÍم�لتلك�اJواقف،�وقد�تبTن�أن�اJشاركTن�الذين�

� �التغT ات�اتسمت�استجاباwÉم �وظلت�هذه �سلبية، �تغT ات�فسيولوجية �أظهروا �قد �التسامح �اJواقف�بعدم �هذه 1ي

�1ي� �بالتسامح�وقد�فسرت�النتيجة �باJشاركTن�الذين�اتسمت�استجاباwÉم �وذلك�باJقارنة �التجربة، �إجراء طوال�ف! ة

�للجهاز�العص¢ �الزائدة �من�خ]ل�خفض��ستثارة �الصحة �يحافظ�ع9ى �أن�التسامح ضوء

  ).2010�،494الصادق،�

وللتسامح�أهمية�كبT ة�بالنسبة�للفرد�فهو�

كما�ُیتیح�إعادة�تشكیل�واستمرار�الع]قة�اJتضررة،�وهو�أمر�هام�لتقلیل�من�Rفكار�والعواطف�السلبیة�الناتجة�عن�

�sس �(اءة ،f2017البقم� ،

العاJية،�فع9ى�الصعيد�الفردي�تعد�مكسب�قيم�fراِق�ُيعزز�اح! ام�الفرد�لذاته�وارتباطه�باÐخرين،�أما�ع9ى�الصعيد�

�ي �مستحق �ذاتي �تشريع �أنه �ع9ى سامح
َّ
�فُينظر�للت اJجتمÏي

�اح! امه� �الجميع �ع9ى �ُيحتم
ً
�قيميا

ً
�وكيانا �سياسية �مسؤولية �التسامح �تجاه �النظرة �هذه شكل

ُ
�وت ،

ً
�ملتحما

ً
م! احما

اته� و�ل!�ام�بمضامينه�وأخ]قيَّ

�اعتمد� �لهذا �وبTن�اJجتمعات�اJختلفة، �العاJيTن�داخل�اJجتمع�الواحد، �تعزيز�Rمن�والس]م �يسهم�1ي ،fقيم�عالم

�لليونسكو� اJؤتمر�العام

التسامح�1ي�حياة�الناس�

�بالخT �عن�طريق� �اJجتمع �ع9ى �يعود �مما �وRديان، �الرسل�وRنبياء �جميع التمسك�با�خ]ق�الراقية�ال�fgحث�علwxا

�والثق �العقائد �اح! ام �خ]ل �من �والحرية �والعدل �اJساواة �وتحقيق ،� �أفراده �بTن �والوحدة �التضامن تحقيق

� �(اJختلفة 199البطش،

�نحو�مزيد�من��ن
ُ
الع]قة،�وهو�خطوة

�اJتبادلة�و�نتقام دون��ساءة

يعمق�الثقة�والتعاون�و�نتماء�بTن�Rفراد،�ومن�ثم�يحسن�نوعية�الحياة�والرضا�عwا�ويدعم�أسباب��ستمتاع��wا

2017القحطاني،�أبوسيف،�(

� Tى�التسامح�ع9) 2000الرازي،�(ويشXإ

عامة�والس]م��جتما+ي�غT �ممكنTن،�فالتسامح�ُيعزز�من�ثقافة�الس]م�بTن�Rفراد�والجماعات�والشعوب،��نه�يحث�

ع9ى�تجنب�العنف�وsجبار�وsكراه�
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راض�جملة�من�الدراسات�ال�fgاهتمت�بدراسة�التسامح�وذلك�خ]ل�

�اJحاكم� �مراجÏي �من �عينة �لدى �التسامح �مستوى �ع9ى �التعرف �إXى �الدراسة هدفت

�و �القضایا�) 49(ذكور، �ذوي �من إناث،

،�كما�أظهرت�أظهرت�نتائج�الدراسة�أن�مستوى�التسامح�لدى�مراجÏي�هذهاJحاكم�كان�ع
ً
الیا

،�1ي�حTن�ارتبط�) �نبساطية،یقظة�الضمT ،��نفتاح�ع9ى�الخH ة،�واJقبولية

�أن�التسامح�عند�sناث�جاء�أع9ى�من�الذكور 
ً
  .كما�دلت�النتائج�أیضا

�وسمات� �و�نتقام �التسامح �من �كل �بTن �الع]قة �طبيعة �ع9ى لتعرف

تكونت�العينة�. الشخصية�لدى�طلبة�الجامعة،�كذلك�الكشف�عن�الفروق�1ي�التسامح�و�نتقام�بTن�الذكور�وsناث

سالب�طالب�وطالبة�من�طلبة�جامعة��مام�محمد�بن�سعود��س]مية،��أشارت�النتائج�إXى�وجود�ارتباط�

�بTن�التسامح�وكل�من��نبساطية،�
ً
�بTن�التسامح�و�نتقام،�كما�ظهرت�ارتباطات�موجبة�ودالةإحصائيا

ً
ودال�إحصائيا

�بينالتسامح�والعصابية،�
ً
�ودً��إحصائيا

ً
واJقبولية،�ويقظة�الضمT ،�و�نفتاح�ع9ى�الخH ة،�1ي�حTن�كان��رتباط�سالبا

�ع9ى� �و�نفتاح ، Tالضم� �ويقظة ��نبساطية، �من �وكل ��نتقام �بTن
ً
يا

�وكانت� �التسامح �1ي �الجنسTن �بTن �ظهرت�فروق كما

  .الفروق�باتجاه�sناث،�فيحTن�كانت�الفروق�1ي��نتقام�بTن�الجنسTن�دالة�وباتجاه�الذكور 

�طلبة� �لدى �التسامح �واحتمالية �اج! ار�الغضب، �بTن ��رتباطية �الع]قة �إيجاد إXى

�عينة� �تكونت ،� �التسامح �احتمالية �ومقياس �مقياس�اج! ار�الغضب �استخدام تم

كما�. wم�أفكار�°حقة�للغضب�و°�أفكار�انتقام

�اج! ار� �وsناث�1ي �بTن�الذكور �إحصائيا �و°�توجد�فروق�دالة �للتسامح�مع�rخرين، �احتمالية �لدى�الطلبة °�يوجد

إXى�الوقوف�ع9ى�طبيعة�الع]قة�بTن��ستمتاع�بالحياة�بوصفه�

أحد�مفاهيم�علم�النفس�sيجابي�وبTن�مفهومTن�السعادة�والتسامح،�وذلك�Jعرفة�ما�إذا�كان�هؤ°ء�الذين�يستمتعون�

�تكونت�العينة�من�ط]ب�الدراسات�ا �من�غT �اJستمتعTن�بحياwÉم،
ً
�بلغ�بحياwÉم�يكونون�أك© �سعادة�وتسامحا لعليا،

من�بعض�) ذكور�،إناث(طالبة�) 85(�عدد�sناث�حواXي�

وأسفرت�النتائج�عن�وجود�) كلية�rداب،�ال! بية�عام�وال! بية�النوعية،�معهد�الخدمة��جتماعية

ياة�والتسامح�بأبعاده�اJختلفة،�حيث�عكس�مفهوم��ستمتاع�بالحياة�حالة�الرضا�

�وrخرين�واJواقف� �ذاته �تجاه
ً
�أك© �تسامحا �الفرد �يجعل �الرضا �وهذا �يحياها، fgال� �الحياة �تجاه �الفرد �يعيشها fgال

�ح �السوية، �النفسية �الفرد �صحة �مؤشرات �من
ً
�هاما

ً
�مؤشرا �التسامح �يعد �حيث �التسامح�اJختلفة، �ارتبط يث
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

راض�جملة�من�الدراسات�ال�fgاهتمت�بدراسة�التسامح�وذلك�خ]ل�ستقوم�الباحثة�باستع

�اJحاكم��)2020 �مراجÏي �من �عينة �لدى �التسامح �مستوى �ع9ى �التعرف �إXى �الدراسة هدفت

�الكرك �محافظة �1ي �. النظامية �من �الدراسة �) 195(تكونت�عینة �و) 146(مwم ذكور،

أظهرت�نتائج�الدراسة�أن�مستوى�التسامح�لدى�مراجÏي�هذهاJحاكم�كان�عو 

�نبساطية،یقظة�الضمT ،��نفتاح�ع9ى�الخH ة،�واJقبولية(النتائج�ارتباط�التسامح�بشكل�ایجابي�1ي�

�أن�التسامح�عند�sناث�جاء�أع9ى�من�الذكور . بشكل�سل¢�fمع�عام]لعصابیة
ً
كما�دلت�النتائج�أیضا

�ا �إXى �الدراسة �وسمات�هدفت �و�نتقام �التسامح �من �كل �بTن �الع]قة �طبيعة �ع9ى لتعرف

الشخصية�لدى�طلبة�الجامعة،�كذلك�الكشف�عن�الفروق�1ي�التسامح�و�نتقام�بTن�الذكور�وsناث

طالب�وطالبة�من�طلبة�جامعة��مام�محمد�بن�سعود��س]مية،��أشارت�النتائج�إXى�وجود�ارتباط�

�بTن�التسامح�وكل�من��نبساطية،�
ً
�بTن�التسامح�و�نتقام،�كما�ظهرت�ارتباطات�موجبة�ودالةإحصائيا

ً
ودال�إحصائيا

�بينالتسامح�والعصابية،�
ً
�ودً��إحصائيا

ً
واJقبولية،�ويقظة�الضمT ،�و�نفتاح�ع9ى�الخH ة،�1ي�حTن�كان��رتباط�سالبا

�إحصائ �ودالة �سالبة �ع]قة �وجدت �ع9ى�كما �و�نفتاح ، Tالضم� �ويقظة ��نبساطية، �من �وكل ��نتقام �بTن
ً
يا

�والعصابية �بTن��نتقام
ً
�إحصائيا �ودالة �موجبة �وكانت�. الخH ة،وع]قة �التسامح �1ي �الجنسTن �بTن �ظهرت�فروق كما

الفروق�باتجاه�sناث،�فيحTن�كانت�الفروق�1ي��نتقام�بTن�الجنسTن�دالة�وباتجاه�الذكور 

� �طلبة��)2015نوري، �لدى �التسامح �واحتمالية �اج! ار�الغضب، �بTن ��رتباطية �الع]قة �إيجاد إXى

�بغداد �1ي �اJستنصرية �عينة�. الجامعة �تكونت ،� �التسامح �احتمالية �ومقياس �مقياس�اج! ار�الغضب �استخدام تم

wم�أفكار�°حقة�للغضب�و°�أفكار�انتقامبينت�نتائج�الدراسة�أن�الطلبة�ليس�لد·. طالبا�وطالبة

�اج! ار� �وsناث�1ي �بTن�الذكور �إحصائيا �و°�توجد�فروق�دالة �للتسامح�مع�rخرين، �احتمالية �لدى�الطلبة °�يوجد

  .الغضب�واحتمالية�التسامح،�و°�توجد�ع]قة�ارتباطية�بTن�متغT ي�البحث

إXى�الوقوف�ع9ى�طبيعة�الع]قة�بTن��ستمتاع�بالحياة�بوصفه��wÉدف�الدراسة�)2013عبدالعال،�مظلوم،�

أحد�مفاهيم�علم�النفس�sيجابي�وبTن�مفهومTن�السعادة�والتسامح،�وذلك�Jعرفة�ما�إذا�كان�هؤ°ء�الذين�يستمتعون�

�تكونت�العينة�من�ط]ب�الدراسات�ا �من�غT �اJستمتعTن�بحياwÉم،
ً
بحياwÉم�يكونون�أك© �سعادة�وتسامحا

،�ع9ى�حTن�بلغ�عدد�sناث�حواXي�) 65(�عدد�الذكور�
ً
طالبا

كلية�rداب،�ال! بية�عام�وال! بية�النوعية،�معهد�الخدمة��جتماعية

ياة�والتسامح�بأبعاده�اJختلفة،�حيث�عكس�مفهوم��ستمتاع�بالحياة�حالة�الرضا�ع]قة�ارتباطية�بTن��ستمتاع�بالح

�وrخرين�واJواقف� �ذاته �تجاه
ً
�أك© �تسامحا �الفرد �يجعل �الرضا �وهذا �يحياها، fgال� �الحياة �تجاه �الفرد �يعيشها fgال

�ح �السوية، �النفسية �الفرد �صحة �مؤشرات �من
ً
�هاما

ً
�مؤشرا �التسامح �يعد �حيث اJختلفة،

  .بانخفاض�نوبات�الغضب�واستعادة�الشعور�بالكفاءة�الشخصية

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ستقوم�الباحثة�باستع:الدراسات�السابقة

  :العرض�التاXي

� �(دراسة 2020النوايسة،

�الكرك �محافظة �1ي النظامية

و . الجزائيةوقضاياالتنفيذ

النتائج�ارتباط�التسامح�بشكل�ایجابي�1ي�

بشكل�سل¢�fمع�عام]لعصابیة

�(دراسة �ا)2017البقمي، �إXى �الدراسة هدفت

الشخصية�لدى�طلبة�الجامعة،�كذلك�الكشف�عن�الفروق�1ي�التسامح�و�نتقام�بTن�الذكور�وsناث

طالب�وطالبة�من�طلبة�جامعة��مام�محمد�بن�سعود��س]مية،��أشارت�النتائج�إXى�وجود�ارتباط�) 423(من�

�بTن�التسامح�وكل�من��نبساطية،�
ً
�بTن�التسامح�و�نتقام،�كما�ظهرت�ارتباطات�موجبة�ودالةإحصائيا

ً
ودال�إحصائيا

�بينالتسامح�والعصابية،�
ً
�ودً��إحصائيا

ً
واJقبولية،�ويقظة�الضمT ،�و�نفتاح�ع9ى�الخH ة،�1ي�حTن�كان��رتباط�سالبا

�إحصائ �ودالة �سالبة �ع]قة �وجدت كما

�والعصابية �بTن��نتقام
ً
�إحصائيا �ودالة �موجبة الخH ة،وع]قة

الفروق�باتجاه�sناث،�فيحTن�كانت�الفروق�1ي��نتقام�بTن�الجنسTن�دالة�وباتجاه�الذكور 

� �هدفت �(دراسة نوري،

�بغداد �1ي �اJستنصرية الجامعة

طالبا�وطالبة) 280(الدراسة�من�

�اج! ار� �وsناث�1ي �بTن�الذكور �إحصائيا �و°�توجد�فروق�دالة �للتسامح�مع�rخرين، �احتمالية �لدى�الطلبة °�يوجد

الغضب�واحتمالية�التسامح،�و°�توجد�ع]قة�ارتباطية�بTن�متغT ي�البحث

عبدالعال،�مظلوم،�(دراسة�

أحد�مفاهيم�علم�النفس�sيجابي�وبTن�مفهومTن�السعادة�والتسامح،�وذلك�Jعرفة�ما�إذا�كان�هؤ°ء�الذين�يستمتعون�

�تكونت�العينة�من�ط]ب�الدراسات�ا �من�غT �اJستمتعTن�بحياwÉم،
ً
بحياwÉم�يكونون�أك© �سعادة�وتسامحا

حيث�بلغ�عدد�الذكور�) 150(حجمها�

كلية�rداب،�ال! بية�عام�وال! بية�النوعية،�معهد�الخدمة��جتماعية(كليات�جامعة�بwا�

ع]قة�ارتباطية�بTن��ستمتاع�بالح

�وrخرين�واJواقف� �ذاته �تجاه
ً
�أك© �تسامحا �الفرد �يجعل �الرضا �وهذا �يحياها، fgال� �الحياة �تجاه �الفرد �يعيشها fgال

�ح �السوية، �النفسية �الفرد �صحة �مؤشرات �من
ً
�هاما

ً
�مؤشرا �التسامح �يعد �حيث اJختلفة،

بانخفاض�نوبات�الغضب�واستعادة�الشعور�بالكفاءة�الشخصية
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�متغT �النوعكعاملمحددا� �دور �وبيان �النفسية �والصحة �التسامح ��رتباط�بTن هدفت�Jعرفة

Tناث،�وتبsن�من�تحليل�النتائج�أن�من�

�بTن�
ً
�ودً��بTن�سمة�التسامح�والصحة�النفسية�لدى�الجنسTن،�1ي�الوقت�الذي�لم�توجد�فروقا

ً
�موجبا

ً
هناك�ارتباطا

�Ô îقRن�التسامح�والصحة�النفسية�لدى�طلبة�جامعة�Tى�تحديد�الع]قة�بXهدفت�إ

كشفت�. طالبا�وطالبة�تم�تطبيق�مقياس�للتسامح�وآخر�للصحة�النفسية

نتائج�الدراسة�عن�وجود�ع]قة�دالة�بTن�التسامح�والصحة�النفسية،�كما�أشارت�إXى�وجود�فروق�دالة�بTن�الذكور�

رفة�دور�التسامح�والتفاؤل�1ي�التنبؤ�بنوعية�الحياة�لدى�عينة�من�

�التنبؤ�بنوعية� الط]ب�الجامعيTن�1ي�ضوء�بعض�اJتغT ات�الديموغرافية،��wدف�الكشف�عن�التسامح�والتفاؤل�1ي

د�فروق�الحياة�لدى�عينة�من�ط]ب�الجامعة�الذين�ينتمون�إXى�كليات�نظرية�وعملية،�كما�wÉدف�إXى�التحقق�من�وجو 

�الفروق� �مدى �الكشف�عن �وكذلك �الحياة، �نوعية �1ي
ً
�وتفاؤ°

ً
�تسامحا �وRقل ،

ً
�وتفاؤ°

ً
�Rك© �تسامحا �الط]ب بTن

العمر،�اJستوى�التحصي9ي�للطالب،�نوع�التخصص،�مستوى�تعليم�Rب،�

�بTن�التسامح� �موجبة �دالة �ع]قة �وجود �إXى �الدراسة وصلت�نتائج�هذه

�بنوعية�الحياة�لدى�
ً
ومكونيه�الفرعيTن،�وكل�من�نوعية�الحياة�ومكوناwÉا�الفرعية،�والتفاؤل،�وكان�التفاؤل�أك© �تنبؤا

Rن�Tالط]ب،�ثم�التسامح�الك9ي،�ثم�التسامح�مع�الذات،�كما�برزت�فروق�ذات�د°لة�إحصائية�ب�،
ً
�وتفاؤ°

ً
ك© �تسامحا

سواء�كان�1ي�التسامح�مع�الذات�أو�
ً
�1ي�نوعية�الحياة�بمكوناwÉا�الفرعية�1ي�اتجاه�Rك© �تسامحا

ً
�وتفاؤ°

ً
وRقل�تسامحا

والعوامل�الخمسة��هدفت�إXى�معرفة�الع]قة�بTن�العفو�وع]قته�بكل�من�الرضا�عن�الحياة

� ) 160(من�طلبة�الجامعة�) 330(�قوامها

�وقد�توصلت� �السعودية، �العربية �الطائف�باJملكة �بكلية�ال! بية�جامعة �الخاصة �بقسم�ال! بية
ً
طالبا

�بTن�الدرجة�الكلية�للعفو�والرضا�عن�الحياة�وبTن�أبعاد�كل�
ً
ة�دالة�إحصائيا

� �للعفو�وكل�من �الكلية �الدرجة �بTن �دالة �ارتباطية �ع]قة �حTن�°�توجد �نبساطية،�(ع9ى

�بTن�الدرجة�الكلي
ً
 .ة�للعفو�وحالة�وسمة�الغضبو�نفتاح�ع9ى�الخH ة،�ويقظة�الضمT �وارتباطات�سلبية�دالة�إحصائيا

�ع9ى�صحة� �تناولت�التسامح�وأثاره fgال� �من�استعراض�الدراسات�السابقة ح

الفرد�الجسمية�و�النفسية،�أن�جميع�تلك�الدراسات�أكدت�ع9ى�الع]قة��يجابية�بTن�هذه�اJتغT ات،�حيث�أشارت�

�بانخفاض�معدل� �حیث�ارتبط�التسامح �الجسمية، �الفرد �ع9ى�صحة
ً
ثر�ایجابیا

� �الصادق، �عبد �) (2010أنور، ) 2014جميل،
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�متغT �النوعكعاملمحددا� �دور �وبيان �النفسية �والصحة �التسامح ��رتباط�بTن هدفت�Jعرفة

�وطالبة،�) 610(للتسامح،�ولقد�شملت�العينة�
ً
من�sناث،�وتبT) 312(من�الذكور،�و) 298(طالبا

�بTن�
ً
�ودً��بTن�سمة�التسامح�والصحة�النفسية�لدى�الجنسTن،�1ي�الوقت�الذي�لم�توجد�فروقا

ً
�موجبا

ً
هناك�ارتباطا

  .الجنسTن�1ي�سمة�التسامح

هدفت�إXى�تحديد�الع]قة�بTن�التسامح�والصحة�النفسية�لدى�طلبة�جامعة�Rق��Ô î)2012محيسن،الهلول،�

طالبا�وطالبة�تم�تطبيق�مقياس�للتسامح�وآخر�للصحة�النفسية)  420( تكونت�عينة�الدراسة�من�

نتائج�الدراسة�عن�وجود�ع]قة�دالة�بTن�التسامح�والصحة�النفسية،�كما�أشارت�إXى�وجود�فروق�دالة�بTن�الذكور�

رفة�دور�التسامح�والتفاؤل�1ي�التنبؤ�بنوعية�الحياة�لدى�عينة�من�هدفت�إXى�مع) 2010أنور،�عبد�الصادق،�

�التنبؤ�بنوعية� الط]ب�الجامعيTن�1ي�ضوء�بعض�اJتغT ات�الديموغرافية،��wدف�الكشف�عن�التسامح�والتفاؤل�1ي

الحياة�لدى�عينة�من�ط]ب�الجامعة�الذين�ينتمون�إXى�كليات�نظرية�وعملية،�كما�wÉدف�إXى�التحقق�من�وجو 

�الفروق� �مدى �الكشف�عن �وكذلك �الحياة، �نوعية �1ي
ً
�وتفاؤ°

ً
�تسامحا �وRقل ،

ً
�وتفاؤ°

ً
�Rك© �تسامحا �الط]ب بTن

العمر،�اJستوى�التحصي9ي�للطالب،�نوع�التخصص،�مستوى�تعليم�Rب،�(وع]ق¶wا�بعدد�من�اJتغT ات�الديموغرافية�

� جريت�ع9ى
ُ
�أ fgوال� ،)367 ( 

ً
�ت. طالبا �بTن�التسامح�وقد �موجبة �دالة �ع]قة �وجود �إXى �الدراسة وصلت�نتائج�هذه

�بنوعية�الحياة�لدى�
ً
ومكونيه�الفرعيTن،�وكل�من�نوعية�الحياة�ومكوناwÉا�الفرعية،�والتفاؤل،�وكان�التفاؤل�أك© �تنبؤا

Rن�Tالط]ب،�ثم�التسامح�الك9ي،�ثم�التسامح�مع�الذات،�كما�برزت�فروق�ذات�د°لة�إحصائية�ب

سواء�كان�1ي�التسامح�مع�الذات�أو�
ً
�1ي�نوعية�الحياة�بمكوناwÉا�الفرعية�1ي�اتجاه�Rك© �تسامحا

ً
�وتفاؤ°

ً
وRقل�تسامحا

  .التسامح�مع�rخر�أو�1ي�التسامح�الك9ي

هدفت�إXى�معرفة�الع]قة�بTن�العفو�وع]قته�بكل�من�الرضا�عن�الحياة�

�" الكH ى�للشخصية�والغضب وقد�أجريت�هذه�الدراسة�ع9ى�عينة�كلية�بلغ�قوامها

�وقد�توصلت� �السعودية، �العربية �الطائف�باJملكة �بكلية�ال! بية�جامعة �الخاصة �بقسم�ال! بية
ً
طالبا

�بTن�الدرجة�الكلية�للعفو�والرضا�عن�الحياة�وبTن�أبعاد�كل�نتائج�الدراسة�إXى�وجود�ع]قات�ارتباطي
ً
ة�دالة�إحصائيا

 (� �للعفو�وكل�من �الكلية �الدرجة �بTن �دالة �ارتباطية �ع]قة �حTن�°�توجد ع9ى

�بTن�الدرجة�الكلي
ً
و�نفتاح�ع9ى�الخH ة،�ويقظة�الضمT �وارتباطات�سلبية�دالة�إحصائيا

�الدراسات�السابقة �ع9ى�صحة�:التعليق�عgى �تناولت�التسامح�وأثاره fgال� �من�استعراض�الدراسات�السابقة يتضح

الفرد�الجسمية�و�النفسية،�أن�جميع�تلك�الدراسات�أكدت�ع9ى�الع]قة��يجابية�بTن�هذه�اJتغT ات،�حيث�أشارت�

�يؤ  �أن�التسامح �بانخفاض�معدل�معظم�الدراسات�إXى �حیث�ارتبط�التسامح �الجسمية، �الفرد �ع9ى�صحة
ً
ثر�ایجابیا

�الدموية �Rوعیة �كفاءة �وعدم �القلب، �ضربات �ومعدل �. (ضغط�الدم �الصادق، �عبد أنور،

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

� �(دراسة �متغT �النوعكعاملمحددا�)2013الخنة، �دور �وبيان �النفسية �والصحة �التسامح ��رتباط�بTن هدفت�Jعرفة

للتسامح،�ولقد�شملت�العينة�

�بTن�
ً
�ودً��بTن�سمة�التسامح�والصحة�النفسية�لدى�الجنسTن،�1ي�الوقت�الذي�لم�توجد�فروقا

ً
�موجبا

ً
هناك�ارتباطا

الجنسTن�1ي�سمة�التسامح

محيسن،الهلول،�(دراسة

تكونت�عينة�الدراسة�من��.1ي�غزة

نتائج�الدراسة�عن�وجود�ع]قة�دالة�بTن�التسامح�والصحة�النفسية،�كما�أشارت�إXى�وجود�فروق�دالة�بTن�الذكور�

 .وsناث�لصالح�sناث

أنور،�عبد�الصادق،�(دراسة

�التنبؤ�بنوعية� الط]ب�الجامعيTن�1ي�ضوء�بعض�اJتغT ات�الديموغرافية،��wدف�الكشف�عن�التسامح�والتفاؤل�1ي

الحياة�لدى�عينة�من�ط]ب�الجامعة�الذين�ينتمون�إXى�كليات�نظرية�وعملية،�كما�wÉدف�إXى�التحقق�من�وجو 

�الفروق� �مدى �الكشف�عن �وكذلك �الحياة، �نوعية �1ي
ً
�وتفاؤ°

ً
�تسامحا �وRقل ،

ً
�وتفاؤ°

ً
�Rك© �تسامحا �الط]ب بTن

وع]ق¶wا�بعدد�من�اJتغT ات�الديموغرافية�

�)Rم جريت�ع9ى
ُ
�أ fgوال� ،

�بنوعية�الحياة�لدى�
ً
ومكونيه�الفرعيTن،�وكل�من�نوعية�الحياة�ومكوناwÉا�الفرعية،�والتفاؤل،�وكان�التفاؤل�أك© �تنبؤا

Rن�Tالط]ب،�ثم�التسامح�الك9ي،�ثم�التسامح�مع�الذات،�كما�برزت�فروق�ذات�د°لة�إحصائية�ب

سواء�كان�1ي�التسامح�مع�الذات�أو�
ً
�1ي�نوعية�الحياة�بمكوناwÉا�الفرعية�1ي�اتجاه�Rك© �تسامحا

ً
�وتفاؤ°

ً
وRقل�تسامحا

التسامح�مع�rخر�أو�1ي�التسامح�الك9ي

�)2009جميل،�(دراسة�

الكH ى�للشخصية�والغضب

� �وقد�توصلت�) 170(طالبة، �السعودية، �العربية �الطائف�باJملكة �بكلية�ال! بية�جامعة �الخاصة �بقسم�ال! بية
ً
طالبا

نتائج�الدراسة�إXى�وجود�ع]قات�ارتباطي

� ) العصابية،اJقبولية(من

�بTن�الدرجة�الكلي
ً
و�نفتاح�ع9ى�الخH ة،�ويقظة�الضمT �وارتباطات�سلبية�دالة�إحصائيا

�الدراسات�السابقة التعليق�عgى

الفرد�الجسمية�و�النفسية،�أن�جميع�تلك�الدراسات�أكدت�ع9ى�الع]قة��يجابية�بTن�هذه�اJتغT ات،�حيث�أشارت�

�يؤ  �أن�التسامح معظم�الدراسات�إXى

�الدموية �Rوعیة �كفاءة �وعدم �القلب، �ضربات �ومعدل ضغط�الدم

 ).2009منصور،(
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� �والرضا �sیجابیة، �والعاطفة �والعقلیة، �النفسية، �الصحة �مع
ً
�إیجابیا �يرتبط�التسامح �الفرد،�كما �لدى �الحیاة عن

فینقله�من�حالة��حتقان�النف¡ �fوالرغبة�الشدیدة�1ي��نتقام�وأخذ�الثأر،�إXى�حا°ت�من�الهناء�والرضا�و�ستقرار�

وقد�فسر�النموذج�النف¡ �fالتسامح�بأنه�عملية�داخلية�يتم�فwxا�تحول�لكل�من�اf ¡Jء،�واJساء�اليه�وتعتمد�ع9ي�قدرة�

الفرد�ع9ى�استقبال�التسامح،�وتتضمن�هذه�العملية�جوانب�معرفية،�وانفعالية،�وسلوكية،�كما�تتوقف�ع9ى�السمات�

فقد�خلصت�نتائج�الكثT �من�الدراسات�إXى�ارتباط�موجب�ودال�بTن�اJیل�نحو�التسامح�مع�rخرین�

�من�مؤشرات�صحة�الفرد�النفسية�
ً
�هاما

ً
التسامح�مؤشرا

السوية،�من�خ]ل�ارتباطه�بانخفاض�نوبات�الغضب�واستعادة�الشعور�بالكفاءة�الشخصية،�لهذا�يكون�Rفراد�Rك© �

�من� �النتيجة خ]ل�يمكن�تفسT �هذه

�اJوجودات� �حول �اJعرفة �ع9ى �با°عتماد �الصحيح، �الحكم �تحت �يندرج ��جتما+ي �التسامح �أن �اJعر1ي النموذج

�ايضا�تناولت�بعض�الدراسات�التعرف�ع9ى�الفروق�بTن�الجنسTن�1ي�التسامح�و�نتقام،�وأشارت�نتائج�هذه�الدراسات

�من� �أع9ى �جاء �sناث �عند �التسامح �أن �إXى �النتائج �بعض �دلت �فقد �الدراسات، �تلك �نتائج �1ي �تباين �وجود إXى

2013 .(� �أكدته�دراسة �ما البقمf،�(وهذا

Tن�كانت�الفروق�1ي��نتقام�بTن�الجنسTن�باتجاه�

وJا�كان�التسامح�يرتبط�بخصائص�الشخصية�لذا�فإنه�يتضمن�مجموعة�من�اJشاعر�والسلوكيات�ال�fgتدفع�

جلن�و°�يجهرن�بالقول،�أو�يظهرن�عدائي¶wن�تجاه�غT هن،��ن�

نا1ى�مع�سمات�Rنوثة�ال�fgقد�تربTن�علwxا�وكلها�أمور�أثرت�ب]�شك�ع9ى�ارتفاع�درج¶wن�ع9ى�مقياس�التسامح�

،�حيث�ُتبدي�sناث�خاصية�التصالح�

�أنفسهن� �من�rخرين�1ي �يتعرضن�لها fgال� ت! ك�sساءة

مشاعر�الحنق�والرفض�والرغبة�1ي�رد�sساءة،�إنما�يتطهرن�أول�بأول�من�اJشاعر�السلبية�الناتجة�عن�هذه�sساءة،�

 ̧ �السلبية�ف]�يغضHن�و°�ُيضمرن�1ي�قلو�wن�العداء�ل �ُيروضن�أنفسهن�ع9ى�تقبل�sساءة�وتجاوز�أثارها خرين،�ولهذا

و1ي�اJقابل�أشارت�).2013عبدالعال،�مظلوم،�

خري�إXى�أنه�°�توجد�فروق�دالة�إحصائيا�بTن�الذكور�وsناث�1ي�سمة�التسامح�
ُ
التسامح،�) 2013الخنة،�(دراسات�أ

يقوم�هذا�النموذج�ع9ى�اJكونات�النT ولوجية�والبيولوجية،�حيث�يعمل�الجهاز�العص¢�fع9ى�

�إXي�حدوث�تحسن�
ً
التعامل�الفعال�مع�الظلم�أو�الجور�اJدرك�من�خ]ل�نشاط�الجهاز�العص¢�fالبارا�سمبتاوي�مؤديا
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� �والرضا �sیجابیة، �والعاطفة �والعقلیة، �النفسية، �الصحة �مع
ً
�إیجابیا �يرتبط�التسامح كما

فینقله�من�حالة��حتقان�النف¡ �fوالرغبة�الشدیدة�1ي��نتقام�وأخذ�الثأر،�إXى�حا°ت�من�الهناء�والرضا�و�ستقرار�

وقد�فسر�النموذج�النف¡ �fالتسامح�بأنه�عملية�داخلية�يتم�فwxا�تحول�لكل�من�اf ¡Jء،�واJساء�اليه�وتعتمد�ع9ي�قدرة�

الفرد�ع9ى�استقبال�التسامح،�وتتضمن�هذه�العملية�جوانب�معرفية،�وانفعالية،�وسلوكية،�كما�تتوقف�ع9ى�السمات�

فقد�خلصت�نتائج�الكثT �من�الدراسات�إXى�ارتباط�موجب�ودال�بTن�اJیل�نحو�التسامح�مع�rخرین�

�من�مؤشرات�صحة�الفرد�النفسية��وكل�من�اJقبولية،�ويقظة�الضمT ،�و�نبساطية،�حيث�يعد
ً
�هاما

ً
التسامح�مؤشرا

السوية،�من�خ]ل�ارتباطه�بانخفاض�نوبات�الغضب�واستعادة�الشعور�بالكفاءة�الشخصية،�لهذا�يكون�Rفراد�Rك© �

 
ً
�Rك© �تسامحا �اتجاه �1ي �الفرعية �بمكوناwÉا �الحياة �نوعية �1ي ،

ً
�وتفاؤ°

ً
�من�. تسامحا �النتيجة يمكن�تفسT �هذه

�اJوجودات� �حول �اJعرفة �ع9ى �با°عتماد �الصحيح، �الحكم �تحت �يندرج ��جتما+ي �التسامح �أن �اJعر1ي النموذج

 .واJواقف�ع9ى�مشاعر�rخرين�النابعة�من�التعاطف�معهم

ايضا�تناولت�بعض�الدراسات�التعرف�ع9ى�الفروق�بTن�الجنسTن�1ي�التسامح�و�نتقام،�وأشارت�نتائج�هذه�الدراسات

�من� �أع9ى �جاء �sناث �عند �التسامح �أن �إXى �النتائج �بعض �دلت �فقد �الدراسات، �تلك �نتائج �1ي �تباين �وجود إXى

�(و�) 2020 �الهلول، �) (2012محيسن، �مظلوم، 2013عبدالعال،

Tن�كانت�الفروق�1ي��نتقام�بTن�الجنسTن�باتجاه�وال�fgوجدت�فروقا�1ي�مستوي�التسامح�لصالح�sناث،�1ي�ح

وJا�كان�التسامح�يرتبط�بخصائص�الشخصية�لذا�فإنه�يتضمن�مجموعة�من�اJشاعر�والسلوكيات�ال�fgتدفع�

�ناث�للتسامح�أو�الصفح��¼wن�قد�تربTن�ع9ى�أن�يخجلن�و°�يجهرن�بالقول،�أو�يظهرن�عدائي¶wن�تجاه�غT هن،��ن�

نا1ى�مع�سمات�Rنوثة�ال�fgقد�تربTن�علwxا�وكلها�أمور�أثرت�ب]�شك�ع9ى�ارتفاع�درج¶wن�ع9ى�مقياس�التسامح�

،�حيث�ُتبدي�sناث�خاصية�التصالح�)التسامح�مع�الذات،�والتسامح�مع�rخر�والتسامح�مع�اJواقف

�ف]  ، Tعذار�للغRالصفح�وتلمس�� �قادرات�ع9ى �الذات، �أنفسهن��مع �من�rخرين�1ي �يتعرضن�لها fgال� ت! ك�sساءة

مشاعر�الحنق�والرفض�والرغبة�1ي�رد�sساءة،�إنما�يتطهرن�أول�بأول�من�اJشاعر�السلبية�الناتجة�عن�هذه�sساءة،�

 ̧ �السلبية�ف]�يغضHن�و°�ُيضمرن�1ي�قلو�wن�العداء�ل �ُيروضن�أنفسهن�ع9ى�تقبل�sساءة�وتجاوز�أثارها ولهذا

عبدالعال،�مظلوم،�(ويتمتعن�بمرونة�أك© �1ي�مواقف�sساءة�ويعفTن�عمن�أساء�1ي�حقهن�

خري�إXى�أنه�°�توجد�فروق�دالة�إحصائيا�بTن�الذكور�وsناث�1ي�سمة�التسامح�
ُ
دراسات�أ

2015.(  

 :ا�فسرة�للتسامح

يقوم�هذا�النموذج�ع9ى�اJكونات�النT ولوجية�والبيولوجية،�حيث�يعمل�الجهاز�العص¢�fع9ى�

�إXي�حدوث�تحسن�
ً
التعامل�الفعال�مع�الظلم�أو�الجور�اJدرك�من�خ]ل�نشاط�الجهاز�العص¢�fالبارا�سمبتاوي�مؤديا

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

� �والرضا �sیجابیة، �والعاطفة �والعقلیة، �النفسية، �الصحة �مع
ً
�إیجابیا �يرتبط�التسامح كما

فینقله�من�حالة��حتقان�النف¡ �fوالرغبة�الشدیدة�1ي��نتقام�وأخذ�الثأر،�إXى�حا°ت�من�الهناء�والرضا�و�ستقرار�

  . والشعور�بالسعادة

وقد�فسر�النموذج�النف¡ �fالتسامح�بأنه�عملية�داخلية�يتم�فwxا�تحول�لكل�من�اf ¡Jء،�واJساء�اليه�وتعتمد�ع9ي�قدرة�

الفرد�ع9ى�استقبال�التسامح،�وتتضمن�هذه�العملية�جوانب�معرفية،�وانفعالية،�وسلوكية،�كما�تتوقف�ع9ى�السمات�

فقد�خلصت�نتائج�الكثT �من�الدراسات�إXى�ارتباط�موجب�ودال�بTن�اJیل�نحو�التسامح�مع�rخرین�. الشخصية�للفرد

وكل�من�اJقبولية،�ويقظة�الضمT ،�و�نبساطية،�حيث�يعد

السوية،�من�خ]ل�ارتباطه�بانخفاض�نوبات�الغضب�واستعادة�الشعور�بالكفاءة�الشخصية،�لهذا�يكون�Rفراد�Rك© �

 
ً
�Rك© �تسامحا �اتجاه �1ي �الفرعية �بمكوناwÉا �الحياة �نوعية �1ي ،

ً
�وتفاؤ°

ً
تسامحا

�اJوجودات� �حول �اJعرفة �ع9ى �با°عتماد �الصحيح، �الحكم �تحت �يندرج ��جتما+ي �التسامح �أن �اJعر1ي النموذج

واJواقف�ع9ى�مشاعر�rخرين�النابعة�من�التعاطف�معهم

ايضا�تناولت�بعض�الدراسات�التعرف�ع9ى�الفروق�بTن�الجنسTن�1ي�التسامح�و�نتقام،�وأشارت�نتائج�هذه�الدراسات

�من� �أع9ى �جاء �sناث �عند �التسامح �أن �إXى �النتائج �بعض �دلت �فقد �الدراسات، �تلك �نتائج �1ي �تباين �وجود إXى

�(الذكور  2020النوايسة،

وال�fgوجدت�فروقا�1ي�مستوي�التسامح�لصالح�sناث،�1ي�ح) 2017

وJا�كان�التسامح�يرتبط�بخصائص�الشخصية�لذا�فإنه�يتضمن�مجموعة�من�اJشاعر�والسلوكيات�ال�fgتدفع�. الذكور 

�ناث�للتسامح�أو�الصفح��¼wن�قد�تربTن�ع9ى�أن�ي

نا1ى�مع�سمات�Rنوثة�ال�fgقد�تربTن�علwxا�وكلها�أمور�أثرت�ب]�شك�ع9ى�ارتفاع�درج¶wن�ع9ى�مقياس�التسامح�ذلك�يت

التسامح�مع�الذات،�والتسامح�مع�rخر�والتسامح�مع�اJواقف(بأبعاده�الث]ث�

�ف]  ، Tعذار�للغRالصفح�وتلمس�� �قادرات�ع9ى �الذات، مع

مشاعر�الحنق�والرفض�والرغبة�1ي�رد�sساءة،�إنما�يتطهرن�أول�بأول�من�اJشاعر�السلبية�الناتجة�عن�هذه�sساءة،�

 ̧ �السلبية�ف]�يغضHن�و°�ُيضمرن�1ي�قلو�wن�العداء�ل �ُيروضن�أنفسهن�ع9ى�تقبل�sساءة�وتجاوز�أثارها ولهذا

ويتمتعن�بمرونة�أك© �1ي�مواقف�sساءة�ويعفTن�عمن�أساء�1ي�حقهن�

خري�إXى�أنه�°�توجد�فروق�دالة�إحصائيا�بTن�الذكور�وsناث�1ي�سمة�التسامح�
ُ
دراسات�أ

2015نوري،�(اج! ار�الغضب�

ا�فسرة�للتسامح�النماذج�النظرية

يقوم�هذا�النموذج�ع9ى�اJكونات�النT ولوجية�والبيولوجية،�حيث�يعمل�الجهاز�العص¢�fع9ى�: النموذج�الفسيولو§ي

�إXي�حدوث�تحسن�
ً
التعامل�الفعال�مع�الظلم�أو�الجور�اJدرك�من�خ]ل�نشاط�الجهاز�العص¢�fالبارا�سمبتاوي�مؤديا
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�،� �وانخفاض�مستويات�القلق �وتنفس�أك© �اس! خاء ضربات�القلب�،

�النمائية �العملية �منظور �من �ويف! ض�هذا�/يركز�تفسT �التسامح ،� السيكولوجية

�ع9ى� �الفرد �قدرة �ع9ى �وتعتمد �اليه �واJساء �اf ¡Jء، من

وباJقابل�فإن�هناك�اتجاه�يركز�ع9ى�. استقبال�التسامح،�وتتضمن�هذه�العملية�جوانب�معرفية�،�وانفعالية�،�وسلوكية

البعد�النف¡ �fالذي�يتضمن�: دور�الدافعية�1ي�عدم�حدوث�التسامح،�ويتوافر�1ي�هذا�النموذج�بعدين�أساسTن�هما�

�ع9ى� �يشتمل �الثاني �والبعد ،� �وسلوكية �معرفية �اضطرابات �من �يصاحwÞا �وما �إليه �اJساء �عن �الصادرة �نفعا°ت

خري�ع9ى�حدوث�. ح�اJجال�للتسامح��من�عدمه
ُ
وتركز�نماذج�أ

مة�الدافعية�Rساسية�ال�fgتحكم�استجابات�Rفراد�1ي�حالة�

التسامح�يكون�تغيT �اجتما+ي�1ي�الدافعية�لتجنب�أو�

ات�بناءة�أو�قد�يحدث�توفيق�يتم�فيه�كف��ستجابات�التدمT ية�وبناء�استجاب

�تؤثر�1ي� �الفرد �شخصیة �1ي �دینامیات�معینة �وجود �ع9ى �التأكيد �من�خ]ل فسر�التسامح

�بعض� �ضوء �ُیفسر�1ي �الذي �التسامح �ومwا �جوانب�الشخصیة �1ي �ودوره �ال]شعور �ع9ى �ركز�فروید �فقد سلوكياته،

�هذا� �1ي �والجوهري f ½ساR� �واJبدأ �الفرد �يعيش�فwxا fgال� �البيئة �من �متعلم �السلوك �أن يري

والسلوك�الذي�°�يعزز�يميل�) شروط�التدعيم�sيجابي

�أو�اJحو�و�نطفاء� �sيجابية �السلوك�النمذجة �أساليب�تعديل �ومن�أهم ،

ع9ى�أن�التسامح�یمكن�اكتسابه�من�خ]ل�أنماط�1ي�اJجتمع�عن�طريق�

�جتما+ي�با°ش! اط،�والتعزيز،�التعلم�من�خ]ل�التعلم�بم]حظة�النماذج��جتماعية،�ويمكن�أن�يكتسب�التسامح�

يف! ض�النموذج�اJعر1ي�أن�التسامح��جتما+ي�يندرج�تحت�الحكم�الصحيح،�با°عتماد�ع9ى�

�
ً
ف�معهم،�وأن�يضع�نفسه�مكا¼wم�متقمصا

�وتقاليد� �عادات �الفرد �يح! م �هو�أن �التسامح �أن إXى

د�عwا،�واح! ام�عادات�وتقاليد�اJجتمع�الذي�يعيش�فيه،�التسامح�

�جتما+ي�يعود�إXى�أساليب�التنشئة��جتماعية�اJتبعة�من�الوالدين،�ومدى�تأكيدهما�ع9ى�عادات�وتقاليد�اJجتمع�
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� �يتضمن �وفسيولو¹ي f ¡خفض�معد°ت: نف��،� �وانخفاض�مستويات�القلق �وتنفس�أك© �اس! خاء ضربات�القلب�،

  ).2009�،39منصور،�(و�كتئاب�،�والعدائية،�الغضب�

�السيكولو§ي �النمائي �النمائية: النموذج �العملية �منظور �من يركز�تفسT �التسامح

�لكل� �تحول �فwxا �يتم �داخلية �عملية �ع9ى�التسامح �الفرد �قدرة �ع9ى �وتعتمد �اليه �واJساء �اf ¡Jء، من

استقبال�التسامح،�وتتضمن�هذه�العملية�جوانب�معرفية�،�وانفعالية�،�وسلوكية

دور�الدافعية�1ي�عدم�حدوث�التسامح،�ويتوافر�1ي�هذا�النموذج�بعدين�أساسTن�هما�

�ع9ى� �يشتمل �الثاني �والبعد ،� �وسلوكية �معرفية �اضطرابات �من �يصاحwÞا �وما �إليه �اJساء �عن �الصادرة �نفعا°ت

الع]قات�اJتبادلة�بTن�اf ¡Jء�واJساء�إليه�وال�fgتفسح�اJجال�للتسامح��من�عدمه

مة�الدافعية�Rساسية�ال�fgتحكم�استجابات�Rفراد�1ي�حالة�التسامح�بTن�Rفراد�،�والدور�البارز�الذي�تؤديه�منظو 

التسامح�يكون�تغيT �اجتما+ي�1ي�الدافعية�لتجنب�أو�" حدوث��ن¶wاكات�بيwم،�ويقوم�هذا��ف! اض�ع9ى�أساس�أن�

أو�قد�يحدث�توفيق�يتم�فيه�كف��ستجابات�التدمT ية�وبناء�استجاب" البحث�عن��نتقام�ضد�الفرد�اf ¡Jء

�ª«النف� �التحليل �تؤثر�1ي�: نموذج �الفرد �شخصیة �1ي �دینامیات�معینة �وجود �ع9ى �التأكيد �من�خ]ل فسر�التسامح

�بعض� �ضوء �ُیفسر�1ي �الذي �التسامح �ومwا �جوانب�الشخصیة �1ي �ودوره �ال]شعور �ع9ى �ركز�فروید �فقد سلوكياته،

 ).2020�،154النوايسة،�(لتسامي�میك�ªمات�الدفاع�كالتكوین�العك¡ f،�وا

�هذا� �1ي �والجوهري f ½ساR� �واJبدأ �الفرد �يعيش�فwxا fgال� �البيئة �من �متعلم �السلوك �أن يري

شروط�التدعيم�sيجابي(النموذج�النظري�هو�أن�السلوك�الذي�يعزز�يميل�إXى�التكرار�

f¢السل� �أو�اJحو�و�نطفاء�)التدعيم �sيجابية �السلوك�النمذجة �أساليب�تعديل �ومن�أهم ،

ع9ى�أن�التسامح�یمكن�اكتسابه�من�خ]ل�أنماط�1ي�اJجتمع�عن�طريق� (Bandura, 1983) ويؤكد

التعلم�من�خ]ل�التعلم�بم]حظة�النماذج��جتماعية،�ويمكن�أن�يكتسب�التسامح�

 .واJ]حظة،�وتعلم�Rنماط�اJتاحة�1ي�اJجتمع�بالنمذجة

يف! ض�النموذج�اJعر1ي�أن�التسامح��جتما+ي�يندرج�تحت�الحكم�الصحيح،�با°عتماد�ع9ى�: النموذج�النظري�ا�عرrي

�اJعرفة�حول�اJوجودات�واJواقف�ع9ى�مشاعر�rخرين�النابعة�من�التعاط
ً
ف�معهم،�وأن�يضع�نفسه�مكا¼wم�متقمصا

   ).2016�،209خزع9ى،�وأخرون،�

  ثانيا�النماذج�	جتماعية

� Tيش (Jeffries &Ransford, 1980) وتقاليد�� �عادات �الفرد �يح! م �هو�أن �التسامح �أن إXى

د�عwا،�واح! ام�عادات�وتقاليد�اJجتمع�الذي�يعيش�فيه،�التسامح�مجتمعه،�ال�fgاعتاد�علwxا�ومخالط¶wا�وعدم��بتعا

�جتما+ي�يعود�إXى�أساليب�التنشئة��جتماعية�اJتبعة�من�الوالدين،�ومدى�تأكيدهما�ع9ى�عادات�وتقاليد�اJجتمع�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

� �يتضمن �وفسيولو¹ي f ¡نف

و�كتئاب�،�والعدائية،�الغضب�

�السيكولو§ي �النمائي النموذج

� �أن �لكل�" النموذج �تحول �فwxا �يتم �داخلية �عملية التسامح

استقبال�التسامح،�وتتضمن�هذه�العملية�جوانب�معرفية�،�وانفعالية�،�وسلوكية

دور�الدافعية�1ي�عدم�حدوث�التسامح،�ويتوافر�1ي�هذا�النموذج�بعدين�أساسTن�هما�

�ع9ى� �يشتمل �الثاني �والبعد ،� �وسلوكية �معرفية �اضطرابات �من �يصاحwÞا �وما �إليه �اJساء �عن �الصادرة �نفعا°ت

الع]قات�اJتبادلة�بTن�اf ¡Jء�واJساء�إليه�وال�fgتف

التسامح�بTن�Rفراد�،�والدور�البارز�الذي�تؤديه�منظو 

حدوث��ن¶wاكات�بيwم،�ويقوم�هذا��ف! اض�ع9ى�أساس�أن�

البحث�عن��نتقام�ضد�الفرد�اf ¡Jء

  ).2009�،39منصور،�(

�ª«النف� �التحليل نموذج

�بعض� �ضوء �ُیفسر�1ي �الذي �التسامح �ومwا �جوانب�الشخصیة �1ي �ودوره �ال]شعور �ع9ى �ركز�فروید �فقد سلوكياته،

میك�ªمات�الدفاع�كالتكوین�العك¡ f،�وا

�السلوكي �هذا�:  النموذج �1ي �والجوهري f ½ساR� �واJبدأ �الفرد �يعيش�فwxا fgال� �البيئة �من �متعلم �السلوك �أن يري

النموذج�النظري�هو�أن�السلوك�الذي�يعزز�يميل�إXى�التكرار�

� ��ختفاء، �السل¢fشروط�(إXى التدعيم

ويؤكد).2002�،43العزة،�(

التعلم�من�خ]ل�التعلم�بم]حظة�النماذج��جتماعية،�ويمكن�أن�يكتسب�التسامح�

واJ]حظة،�وتعلم�Rنماط�اJتاحة�1ي�اJجتمع�بالنمذجة

النموذج�النظري�ا�عرrي

اJعرفة�حول�اJوجودات�واJواقف�ع9ى�مشاعر�rخرين�النابعة�من�التعاط

خزع9ى،�وأخرون،�(أدوارهم�وشخصياwÉم�

ثانيا�النماذج�	جتماعية

�التمركز�العر¬ي �:نظرية

مجتمعه،�ال�fgاعتاد�علwxا�ومخالط¶wا�وعدم��بتعا

�جتما+ي�يعود�إXى�أساليب�التنشئة��جتماعية�اJتبعة�من�الوالدين،�ومدى�تأكيدهما�ع9ى�عادات�وتقاليد�اJجتمع�
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 (Berry &Kalin, 1995) وقد�وضع�كُل�من�بT ي�وكالTن

   .من�اJجاميع�اJختلفة�اJكونة�للمجتمع

  .وأن�تكون�هناك�درجة�من��هتمام�باJجتمع�Rص9ي�دون�ازدراء�اJجتمعات�Rخرى 

 )..330pp-301(،�وRك© 

ة�أن�السمات�تفسر��نساق�1ي�سلوك��نسان،�وأشارت�إXى�أنه�

�الخH ات�البيئية�علة�نحو�مختلف،� �مwما �تماما،�حيث�يواجه�كُل °�يوجد�اثنTن�من�البشر�يمتلكون�السمات�نفسها

�سمة� �يحوز �الذي �الشخص �استجابة �عن �نحو�مختلف �ع9ى �يستجيب �التسامح �سمات �يمتلك �الذي فالشخص

حة�1ي�شخصية�الفرد�ويمكن�م]حظ¶wا�من�خ]ل�سلوكه،�وتنبع�هذه�السمة�من�اJرونة�العقلية�

�واJرونة� �الرأي�والدين�والعرق، �1ي �وان�اختلف�معهم �تفهم�وتقبل��خر�دون�ادني�صعوبات، �تؤدي�إXى fgوال� للفرد

كما�اف! ضت�هذه�النظرية�أن�البيئة��سرية�

 (Allport, 1979,p400-411).  

�واJرتبط� �أساس�الجمود، �ع9ى �وتقوم �النظريات�اJعرفية �من �النظرية �هذه تعد

بمفهوم��نفتاح�و��نغ]ق،�حيث�يمث]ن�البناء�اJعر1ي�للفرد،�وتري�هذه�النظرية�أن�كل�فرد�لديه�Rف�اJعتقدات�

علمية،�الدينية،�وهذه�اJعتقدات�اJرتبطة�بمجا°ت�الحياة�اJختلفة��جتماعية،�السياسية،��قتصادية،�الفكرية،�ال

�الع]قات�اJنتظمة� �والنسق�هو�مجموعة �انساق�اJعتقدات، �أطلق�علwxا �من�انساق�لدا �لدي�الفرد تنتظم�جميعها

. واJستقرة�بTن�أجزاء�او�عناصر�تؤثر�1ي�سلوك�ووظيفة�هذا�النسق،�ويكون�هذا�التأثT �بحسب�طبيعة�هذه�الع]قات

ون�البناء�اJعر1ي�للفرد،�وي! تب�عليه�أساليب�تفكT ،�وسلوك،�واتجاهات�وال�fgتعرف�بأ¼wا�

حيث�تكون�لديه�القدرة�ع9ى�التسامح�والتواصل�

حيث� (Closed-mind)ي�العقلية�اJغلقة،

�وإن� fgح� �القديمة�ويتعصب�لها، �ويتشبث�بمعتقداته �تساندها fgال� �كانت�قوة��دلة �مهما يرفض��فكار�الجديدة،

�،f ½2002،163الحلبو.(  
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وقد�وضع�كُل�من�بT ي�وكالTن�.الذي�ينتميان�إليه،�وإXى�درجة�ابتعادهما�عن�اJجتمعات�Rخرى 

   :اربعة�فروض��للتسامح��جتما+ي،�يمكن�تلخيصها�كما�ي9ي

   .أن��نفتاح�بTن�أبناء�اJجتمع�الواحد�يكون�ذا�قيمة�ثقافية�للمجتمع

   .وأن�هناك�مستويات�للتعصب�والتسامح�بTن�أبناء�اJجتمع�الواحد

من�اJجاميع�اJختلفة�اJكونة�للمجتمعوأن�هناك�وجهات�نظر�إيجابية�متبادلة�بTن�العديد�

وأن�تكون�هناك�درجة�من��هتمام�باJجتمع�Rص9ي�دون�ازدراء�اJجتمعات�Rخرى 

وقد�تب¾�Ôالباحثون�هذا��تجاه�1ي�التسامح�كونه�Rقرب�إXى�الواقع�اJعاش،�وRك© 

ة�أن�السمات�تفسر��نساق�1ي�سلوك��نسان،�وأشارت�إXى�أنه�تري�هذه�النظري�):جوردون�البورت

�الخH ات�البي �مwما �تماما،�حيث�يواجه�كُل °�يوجد�اثنTن�من�البشر�يمتلكون�السمات�نفسها

�سمة� �يحوز �الذي �الشخص �استجابة �عن �نحو�مختلف �ع9ى �يستجيب �التسامح �سمات �يمتلك �الذي فالشخص

�،257.( 

حة�1ي�شخصية�الفرد�ويمكن�م]حظ¶wا�من�خ]ل�سلوكه،�وتنبع�هذه�السمة�من�اJرونة�العقلية�

�واJرونة� �الرأي�والدين�والعرق، �1ي �وان�اختلف�معهم �تفهم�وتقبل��خر�دون�ادني�صعوبات، �تؤدي�إXى fgوال� للفرد

كما�اف! ضت�هذه�النظرية�أن�البيئة��سرية�. © �من�حل�للمشكلةالعقلية�للفرد�تنعكس�من�خ]ل�ايمانه�بوجود�أك

 .(411ال�fgيعيش�فwxا�الفرد،�والخH ات�ال�fgمر��wا�لها�تأثT �ايجابي�ف9ى�الفرد�اJتسامح

�انساق�ا�عتقدات�روكيش �واJرتبط��:نظرية �أساس�الجمود، �ع9ى �وتقوم �النظريات�اJعرفية �من �النظرية �هذه تعد

بمفهوم��نفتاح�و��نغ]ق،�حيث�يمث]ن�البناء�اJعر1ي�للفرد،�وتري�هذه�النظرية�أن�كل�فرد�لديه�Rف�اJعتقدات�

اJرتبطة�بمجا°ت�الحياة�اJختلفة��جتماعية،�السياسية،��قتصادية،�الفكرية،�ال

�الع]قات�اJنتظمة� �والنسق�هو�مجموعة �انساق�اJعتقدات، �أطلق�علwxا �من�انساق�لدا �لدي�الفرد تنتظم�جميعها

واJستقرة�بTن�أجزاء�او�عناصر�تؤثر�1ي�سلوك�ووظيفة�هذا�النسق،�ويكون�هذا�التأثT �بحسب�طبيعة�هذه�الع]قات

ون�البناء�اJعر1ي�للفرد،�وي! تب�عليه�أساليب�تفكT ،�وسلوك،�واتجاهات�وال�fgتعرف�بأ¼wا�وهذه��نساق��ي�ال�fgتك

حيث�تكون�لديه�القدرة�ع9ى�التسامح�والتواصل� (open-mind)سلوكيات�وأساليب�تفكT �الفرد،�ذي�العقل�اJنفتح،�

ي�العقلية�اJغلقة،أو�يوصف�بأ¼wا�أساليب�تفكT �الفرد�ذ. مع�أفكار�Rخرين،�الذين�يختلفون�عنه

�وإن� fgح� �القديمة�ويتعصب�لها، �ويتشبث�بمعتقداته �تساندها fgال� �كانت�قوة��دلة �مهما يرفض��فكار�الجديدة،

الحلبو½ f،�(و) 2009،31مفلح،�(و) 2010�،37عيدي،�(و) 2014�،72

 :التسامح�تعليق�عgى�النماذج�النظرية�rي�تفس'  
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

الذي�ينتميان�إليه،�وإXى�درجة�ابتعادهما�عن�اJجتمعات�Rخرى 

اربعة�فروض��للتسامح��جتما+ي،�يمكن�تلخيصها�كما�ي9ي

أن��نفتاح�بTن�أبناء�اJجتمع�الواحد�يكون�ذا�قيمة�ثقافية�للمجتمع  -1

وأن�هناك�مستويات�للتعصب�والتسامح�بTن�أبناء�اJجتمع�الواحد -2

وأن�هناك�وجهات�نظر�إيجابية�متبادلة�بTن�العديد� -3

وأن�تكون�هناك�درجة�من��هتمام�باJجتمع�Rص9ي�دون�ازدراء�اJجتمعات�Rخرى  -4

وقد�تب¾�Ôالباحثون�هذا��تجاه�1ي�التسامح�كونه�Rقرب�إXى�الواقع�اJعا

جوردون�البورت(نظرية�السمات�

�الخH ات�البي �مwما �تماما،�حيث�يواجه�كُل °�يوجد�اثنTن�من�البشر�يمتلكون�السمات�نفسها

�سمة� �يحوز �الذي �الشخص �استجابة �عن �نحو�مختلف �ع9ى �يستجيب �التسامح �سمات �يمتلك �الذي فالشخص

،�1990جابر،�(التعصب�

التسامح�سمة�واضحة�1ي�شخصية�الفرد�ويمكن�م]حظ¶wا�من�خ]ل�سلوكه،�وتنبع�هذه�السمة�من�اJرونة�العقلية�

�واJرونة� �الرأي�والدين�والعرق، �1ي �وان�اختلف�معهم �تفهم�وتقبل��خر�دون�ادني�صعوبات، �تؤدي�إXى fgوال� للفرد

العقلية�للفرد�تنعكس�من�خ]ل�ايمانه�بوجود�أك

ال�fgيعيش�فwxا�الفرد،�والخH ات�ال�fgمر��wا�لها�تأثT �ايجابي�ف9ى�الفرد�اJتسامح

�انساق�ا�عتقدات�روكيش نظرية

بمفهوم��نفتاح�و��نغ]ق،�حيث�يمث]ن�البناء�اJعر1ي�للفرد،�وتري�هذه�النظرية�أن�كل�فرد�لديه�Rف�اJعتقدات�

اJرتبطة�بمجا°ت�الحياة�اJختلفة��جتماعية،�السياسية،��قتصادية،�الفكرية،�ال

�الع]قات�اJنتظمة� �والنسق�هو�مجموعة �انساق�اJعتقدات، �أطلق�علwxا �من�انساق�لدا �لدي�الفرد تنتظم�جميعها

واJستقرة�بTن�أجزاء�او�عناصر�تؤثر�1ي�سلوك�ووظيفة�هذا�النسق،�ويكون�هذا�التأثT �بحسب�طبيعة�هذه�الع]قات

وهذه��نساق��ي�ال�fgتك

سلوكيات�وأساليب�تفكT �الفرد،�ذي�العقل�اJنفتح،�

مع�أفكار�Rخرين،�الذين�يختلفون�عنه

�وإن� fgح� �القديمة�ويتعصب�لها، �ويتشبث�بمعتقداته �تساندها fgال� �كانت�قوة��دلة �مهما يرفض��فكار�الجديدة،

2014عسل،�(كانت�خاطئة�

تعليق�عgى�النماذج�النظرية�rي�تفس'  
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: �تجاه�الفسيولو¹ي: يركز�تفسT �التسامح�من�منظور�النماذج�النظرية�السالفة�الذكر�ع9ى�ث]ث�اتجاهات�أساسية

الذي�يري�أن�للجهاز�العص¢�fدور�فعال�1ي�التعامل�بفاعلية�مع�sساءة�ال�fgيتعرض�لها�الفرد�من�خ]ل�نشاط�الجهاز�

حدوث�تحسن�نف¡ �fوفسيولو¹ي�عند�الشخص�اJتسامح�وذلك�عن�طريق�

� ��نفعال �أثناء �للجسم �تحدث fgال� �السلبية �الفسيولوجية �التغT ات �معدل�(خفض�معد°ت �الدم، �ضغط ارتفاع

�فعدم� �يفسر�معاناة�الفرد�غT �اJتسامح�من�Rثار�الصحية�السلبية، �وهذا ،

وقد�يقود�1ي�, تسامح،�و�ستمرار�1ي�تذكر��ذى�الذي�واجهه�الفرد�1ي�اJا�f ºيجعله�يعاني�من�ضغط�الدم�العاXي

ضمن�التسامح�عملية�داخلية�يتم�فwxا�تحول�لكل�من�اf ¡Jء،�واJساء�اليه،�وتت

وتؤكد�نظرية�التحليل�النف¡ �fع9ى�وجود�دینامیات�معینة�1ي�

شخصیة�الفرد�تؤثر�1ي�سلوكياته،�كذلك�سمات�شخصية�الفرد�تعد�من�اJحددات�الهامة�وال�fgتجعل�الفرد�يقبل�

كتسابه�من�خ]ل�أنماط�1ي�اJجتمع،�عن�طريق�التعلم�من�خ]ل�التعلم�

بم]حظة�النماذج��جتماعية،�بينما�يؤكد�النموذج�اJعر1ي�ع9ى�أن�التسامح��جتما+ي�يندرج�تحت�الحكم�الصحيح،�

�عادات�وتقاليد� �الفرد �يح! م �هو�أن �أن�التسامح �التمركز�العرØي �نظرية �ومwا تماعية،

حة�1ي�شخصية�الفرد�ويمكن�م]حظ¶wا�من�خ]ل�سلوكه،�وتنبع�

�ن �فسرت �بينما �Rخر، �وتقبل �تفهم �إXى �تؤدي fgوال� �للفرد �العقلية �اJرونة �من �السمة �اJعتقدات�هذه �انساق ظرية

 .التسامح�ع9ى�أساس�الجمود،�واJرتبط�بمفهوم��نفتاح�و�نغ]ق،�حيث�يمث]ن�البناء�اJعر1ي�للفرد

�fgسرية�الRالتسامح�ع9ى�البيئة�� Tى�1ي�تفس Hهمية�الكRوتري�الباحثة�أن�النماذج�النظرية��جتماعية�قد�أعطت�

�يتم� �أن�التسامح��جتما+ي �وأشارت�إXى �أو�سلبية، �كانت�ايجابية �إذا �فيما �wا

�اح! ام�عادات�وتقاليد� �ع9ى �ومدى�تأكيدهما اكتسابه�من�خ]ل�أساليب�التنشئة��جتماعية�اJتبعة�من�الوالدين،

�كا°نفعا°ت�الصادرة�عن�اJساء� f ¡ع9ى�دور�البعد�النف

�إليه� �واJساء �والبعد�الثاني�ويتضمن�درجة�الع]قة�بTن�اf ¡Jء �من�اضطرابات�معرفية�وسلوكية، �يصاحwÞا إليه�وما

لعدائية�بTن�Rفراد�وبعضهم�البعض،�ويزيد�من�رفاهية�اJتسامح�

�ضرورة� �فالتسامح �واJجافاة �الخصومة �عن �والبعد �والس]م �Rمن �تدعيم �sيثار��wدف �1ي �لدية �الرغبة بتدعيم
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يركز�تفسT �التسامح�من�منظور�النماذج�النظرية�السالفة�الذكر�ع9ى�ث]ث�اتجاهات�أساسية

الذي�يري�أن�للجهاز�العص¢�fدور�فعال�1ي�التعامل�بفاعلية�مع�sساءة�ال�fgيتعرض�لها�الفرد�من�خ]ل�نشاط�الجهاز�

حدوث�تحسن�نف¡ �fوفسيولو¹ي�عند�الشخص�اJتسامح�وذلك�عن�طريق�العص¢�fالبارا�سمبتاوي�والذي�يؤدي�إXى�

� ��نفعال �أثناء �للجسم �تحدث fgال� �السلبية �الفسيولوجية �التغT ات خفض�معد°ت

�فعدم�)ضربات�القلب،�معدل�افراز�الهرمونات �يفسر�معاناة�الفرد�غT �اJتسامح�من�Rثار�الصحية�السلبية، �وهذا ،

تسامح،�و�ستمرار�1ي�تذكر��ذى�الذي�واجهه�الفرد�1ي�اJا�f ºيجعله�يعاني�من�ضغط�الدم�العاXي

   .بعض�Rحيان�إXى�جلطات�وامراض�1ي�القلب�أو�ح�ÔgاJوت

التسامح�عملية�داخلية�يتم�فwxا�تحول�لكل�من�اf ¡Jء،�واJساء�اليه،�وتت" أما�النموذج�السيكولو¹ي�فT ي�أن�

�وانفعالية�،�وسلوكية وتؤكد�نظرية�التحليل�النف¡ �fع9ى�وجود�دینامیات�معینة�1ي�. هذه�العملية�جوانب�معرفية�،

شخصیة�الفرد�تؤثر�1ي�سلوكياته،�كذلك�سمات�شخصية�الفرد�تعد�من�اJحددات�الهامة�وال�fgتجعل�الفرد�يقبل�

كتسابه�من�خ]ل�أنماط�1ي�اJجتمع،�عن�طريق�التعلم�من�خ]ل�التعلم�وتري�النموذج��جتما+ي�أن�التسامح�یمكن�ا

بم]حظة�النماذج��جتماعية،�بينما�يؤكد�النموذج�اJعر1ي�ع9ى�أن�التسامح��جتما+ي�يندرج�تحت�الحكم�الصحيح،�

 .با°عتماد�ع9ى�اJعرفة�السابقة�للفرد�ودرجة�تعاطفه�مع�Rخرين

�تري�النماذج��ج �اJقابل �عادات�وتقاليد�و1ي �الفرد �يح! م �هو�أن �أن�التسامح �التمركز�العرØي �نظرية �ومwا تماعية،

مجتمعه،�وتري�نظرية�السمات�أن�التسامح�سمة�واضحة�1ي�شخصية�الفرد�ويمكن�م]حظ¶wا�من�خ]ل�سلوكه،�وتنبع�

�ن �فسرت �بينما �Rخر، �وتقبل �تفهم �إXى �تؤدي fgوال� �للفرد �العقلية �اJرونة �من �السمة هذه

التسامح�ع9ى�أساس�الجمود،�واJرتبط�بمفهوم��نفتاح�و�نغ]ق،�حيث�يمث]ن�البناء�اJعر1ي�للفرد

�fgسرية�الRالتسامح�ع9ى�البيئة�� Tى�1ي�تفس Hهمية�الكRوتري�الباحثة�أن�النماذج�النظرية��جتماعية�قد�أعطت�

�مر� fgات�ال Hوالخ� �الفرد، �يتم�يعيش�فwxا �أن�التسامح��جتما+ي �وأشارت�إXى �أو�سلبية، �كانت�ايجابية �إذا �فيما �wا

�اح! ام�عادات�وتقاليد� �ع9ى �ومدى�تأكيدهما اكتسابه�من�خ]ل�أساليب�التنشئة��جتماعية�اJتبعة�من�الوالدين،

  .اJجتمع�الذي�ينتميان�إليه

�اJختلفة �ركزت�النماذج�النظرية�النفسية�باتجاهاwÉا �كا°نفعا°ت�الصادرة�عن�اJساء��بينما f ¡ع9ى�دور�البعد�النف

�إليه� �واJساء �والبعد�الثاني�ويتضمن�درجة�الع]قة�بTن�اf ¡Jء �من�اضطرابات�معرفية�وسلوكية، �يصاحwÞا إليه�وما

  .ح�اJجال�للتسامح��من�عدمه

لعدائية�بTن�Rفراد�وبعضهم�البعض،�ويزيد�من�رفاهية�اJتسامح�التسامح�يسهم�1ي�إعادة�بناء�بيئة�آمنة،�وإ¼wاء�ا

�ضرورة� �فالتسامح �واJجافاة �الخصومة �عن �والبعد �والس]م �Rمن �تدعيم �sيثار��wدف �1ي �لدية �الرغبة بتدعيم

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

يركز�تفسT �التسامح�من�منظور�النماذج�النظرية�السالفة�الذكر�ع9ى�ث]ث�اتجاهات�أساسية

الذي�يري�أن�للجهاز�العص¢�fدور�فعال�1ي�التعامل�بفاعلية�مع�sساءة�ال�fgيتعرض�لها�الفرد�من�خ]ل�نشاط�الجهاز�

العص¢�fالبارا�سمبتاوي�والذي�يؤدي�إXى�

� ��نفعال �أثناء �للجسم �تحدث fgال� �السلبية �الفسيولوجية �التغT ات خفض�معد°ت

ضربات�القلب،�معدل�افراز�الهرمونات

تسامح،�و�ستمرار�1ي�تذكر��ذى�الذي�واجهه�الفرد�1ي�اJا�f ºيجعله�يعاني�من�ضغط�الدم�العاXيال

بعض�Rحيان�إXى�جلطات�وامراض�1ي�القلب�أو�ح�ÔgاJوت

أما�النموذج�السيكولو¹ي�فT ي�أن�

�وانفعالية�،�وسلوكية هذه�العملية�جوانب�معرفية�،

شخصیة�الفرد�تؤثر�1ي�سلوكياته،�كذلك�سمات�شخصية�الفرد�تعد�من�اJحددات�الهامة�وال�fgتجعل�الفرد�يقبل�

 .ع9ى�التسامح

وتري�النموذج��جتما+ي�أن�التسامح�یمكن�ا

بم]حظة�النماذج��جتماعية،�بينما�يؤكد�النموذج�اJعر1ي�ع9ى�أن�التسامح��جتما+ي�يندرج�تحت�الحكم�الصحيح،�

با°عتماد�ع9ى�اJعرفة�السابقة�للفرد�ودرجة�تعاطفه�مع�Rخرين

�تري�النماذج��ج �اJقابل و1ي

مجتمعه،�وتري�نظرية�السمات�أن�التسامح�سمة�وا

�ن �فسرت �بينما �Rخر، �وتقبل �تفهم �إXى �تؤدي fgوال� �للفرد �العقلية �اJرونة �من �السمة هذه

التسامح�ع9ى�أساس�الجمود،�واJرتبط�بمفهوم��نفتاح�و�نغ]ق،�حيث�يمث]ن�البناء�اJعر1ي�للفرد

�fgسرية�الRالتسامح�ع9ى�البيئة�� Tى�1ي�تفس Hهمية�الكRوتري�الباحثة�أن�النماذج�النظرية��جتماعية�قد�أعطت�

�مر� fgات�ال Hوالخ� �الفرد، يعيش�فwxا

�اح! ام�عادات�وتقاليد� �ع9ى �ومدى�تأكيدهما اكتسابه�من�خ]ل�أساليب�التنشئة��جتماعية�اJتبعة�من�الوالدين،

اJجتمع�الذي�ينتميان�إليه

�اJختلفة� �ركزت�النماذج�النظرية�النفسية�باتجاهاwÉا بينما

�إليه� �واJساء �والبعد�الثاني�ويتضمن�درجة�الع]قة�بTن�اf ¡Jء �من�اضطرابات�معرفية�وسلوكية، �يصاحwÞا إليه�وما

وال�fgتفسح�اJجال�للتسامح��من�عدمه

  : نتائج�الدراسة

التسامح�يسهم�1ي�إعادة�بناء�بيئة�آمنة،�وإ¼wاء�ا -1

�ضرورة� �فالتسامح �واJجافاة �الخصومة �عن �والبعد �والس]م �Rمن �تدعيم �sيثار��wدف �1ي �لدية �الرغبة بتدعيم
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د،�حيث�اجتماعية�تقتضwxا�طبيعة�الحیاة�البشرية،�وهو�جزء�من�اJسؤولية��جتماعية�نحو�rخرین�1ي�اJجتمع�الواح

يدعم�اJصلحة�العامة�ويعزز�قوwÉا�كعنصر�أسا½ �fمطلوب�لتعزيز�روابط�الع]قات�sنسانية،�بTن�اJجتمع�الواحد،�

�ع9ى�صحة�الفرد�الجسمية،�حیث�ارتبط�التسامح�بانخفاض�
ً
أشارت�معظم�الدراسات�إXى�أن�التسامح�يؤثر�إیجابیا

ويمكن�تفسT �هذه�النتيجة�1ي�ضوء�النموذج�

الفسيولو¹ي�القائم�ع9ى�اJكونات�النT ولوجية،�والبيولوجية،�حيث�أن�التسامح�يحافظ�ع9ى�الصحة،�من�خ]ل�حث�

�مع�الصحة�النفسية،�والعقلیة،�والعاطفة�sیجابیة،�والرضاعن�الحیاة�لدى�الفرد،�حيث�
ً
ارتبط�التسامح�إیجابیا

ینقل�التسامح�الفرد�من�حالة��حتقان�النف¡ �fوالرغبة�الشديدة�1ي��نتقام�وأخذ�الثأر،�إXى�حا°ت�من�الهناء�والرضا�

عمل�كمتغT �وسیط،�وتدخ]�ع]جيا�ايجابيا،�

¡ fء�فإن�حالته�الصحیة�
ُ
Jسامحة�اJساء�اليه�Jى�شخص�ما،�فعندما�یتجه�الشخص�اX1ي�حالة�توجیه�إساءة�إ

وذلك�بسبب�تحرره�من�اJشاعر�السلبیة�كالقلق،�

�من�مؤشرات�صحة�الفرد�النفسية�السوية،�من�خ]ل�ارتباطه�بانخفاض�نوبات�الغضب�
ً
�هاما

ً
يعد�التسامح�مؤشرا

،�1ي�نوعية�الحياة�بمكوناwÉا�الفرعية�
ً
�وتفاؤ°

ً
امحا

�يندرج�تحت� �أن�التسامح��جتما+ي ويمكن�تفسT �هذه�النتيجة�من�خ]ل�النموذج�اJعر1ي

  .الحكم�الصحيح،�با°عتماد�ع9ى�اJعرفة�حول�اJوجودات�واJواقف�ع9ى�مشاعر�rخرين�النابعة�من�التعاطف�معهم

�هذه� �نتائج �وأشارت �و�نتقام، �التسامح �1ي �الجنسTن �بTن �الفروق �ع9ى �التعرف �بعض�الدراسات �تناولت ايضا

الدراسات�إXى�وجود�تباين�1ي�نتائج�تلك�الدراسات،�فقد�دلت�بعض�النتائج�إXى�أن�التسامح�عند�sناث�جاء�أع9ى�من�

�القيمية� �بالجوانب ��هتمام �التسامح،وضرورة �ثقافة �لنشر فة

والخلقية�من�خ]ل�تخصيص�ندواتوبرامج�تلفزيونيه�واذاعية�تبث�Rفكار�والرؤى�الwÉ�fgدف�إXى�ترسيخ�قيمة�

�إقامة�الندوات�واJلتقيات��جتماعية�ومساعده�أفراد�اJجتمع�بصورة�عامه�ع9ى�تب¾�fوجهات�نظر�متعددة،

 .ومساعدwÉم�تقبل�الثقافات�الفرعية�اJتعددة�داخل�اJجتمع�الواحد،�و�نفتاح�ع9ى�الثقافات�Rخرى 
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اجتماعية�تقتضwxا�طبيعة�الحیاة�البشرية،�وهو�جزء�من�اJسؤولية��جتماعية�نحو�rخرین�1ي�اJجتمع�الواح

يدعم�اJصلحة�العامة�ويعزز�قوwÉا�كعنصر�أسا½ �fمطلوب�لتعزيز�روابط�الع]قات�sنسانية،�بTن�اJجتمع�الواحد،�

  .وبينه�وبTن�غT ه�من�اJجتمعات�Rخرى 

�ع9ى�صحة�الفرد�الجسمية،�حیث�ارتبط�التسامح�بانخفاض�
ً
أشارت�معظم�الدراسات�إXى�أن�التسامح�يؤثر�إیجابیا

ويمكن�تفسT �هذه�النتيجة�1ي�ضوء�النموذج�.الدم�ومعدل�ضربات�القلب،�وعدم�كفاءة�Rوعية�الدموية

الفسيولو¹ي�القائم�ع9ى�اJكونات�النT ولوجية،�والبيولوجية،�حيث�أن�التسامح�يحاف

  .وي عمل�الجهاز�العص¢�fع9ى�خفض��ستثارة�الزائدة�للجهاز�العص¢�fالسمبتا

�مع�الصحة�النفسية،�والعقلیة،�والعاطفة�sیجابیة،�والرضاعن�الحیاة�لدى�الفرد،�حيث�
ً
ارتبط�التسامح�إیجابیا

ینقل�التسامح�الفرد�من�حالة��حتقان�النف¡ �fوالرغبة�الشديدة�1ي��نتقام�وأخذ�الثأر،�إXى�حا°ت�من�الهناء�والرضا�

  .و�ستقرار�والشعور�بالسعادة

�یعمل�كمتغT �وسیط،�وتدخ]�ع]جيا�ايجابيا،�
ً
�وقائیا

ً
T �هذه�النتيجة�إXى�أن�التسامح�یمكن�أن�یشكل�میكان�Tما

¡ fء�فإن�حالته�الصحیة�
ُ
Jسامحة�اJساء�اليه�Jى�شخص�ما،�فعندما�یتجه�الشخص�اX1ي�حالة�توجیه�إساءة�إ

وذلك�بسبب�تحرره�من�اJشاعر�السلبیة�كالقلق،�) �ستمتاع�بالحياة(والعقلیة�تتحسن،�ویشعر�بالرفاهیة�النفسیة�

  ).أو�كفها(و�كتئاب�باÙضافة�إXى�ضبط�مشاعر�الغضب�

�من�مؤشرات�صحة�الفرد�النفسية�السوية،�من�خ]ل�ارتباطه�بانخفاض�نوبات�الغضب�
ً
�هاما

ً
يعد�التسامح�مؤشرا

،�1ي�نوعية�الحياة�بمكوناwÉا�الفرعية�واستعادة�الشعور�بالكفاءة�الشخصية،�لهذا�يكون�Rفراد�Rك© �تس
ً
�وتفاؤ°

ً
امحا

�يندرج�تحت�.  �أن�التسامح��جتما+ي ويمكن�تفسT �هذه�النتيجة�من�خ]ل�النموذج�اJعر1ي

الحكم�الصحيح،�با°عتماد�ع9ى�اJعرفة�حول�اJوجودات�واJواقف�ع9ى�مشاعر�rخرين�النابعة�من�التعاطف�معهم

�هذه� �نتائج �وأشارت �و�نتقام، �التسامح �1ي �الجنسTن �بTن �الفروق �ع9ى �التعرف �بعض�الدراسات �تناولت ايضا

الدراسات�إXى�وجود�تباين�1ي�نتائج�تلك�الدراسات،�فقد�دلت�بعض�النتائج�إXى�أن�التسامح�عند�sناث�جاء�أع9ى�من�

�اJختل �بأنواعها �Rع]م �وسائل �القيمية�مساهمة �بالجوانب ��هتمام �التسامح،وضرورة �ثقافة �لنشر فة

والخلقية�من�خ]ل�تخصيص�ندواتوبرامج�تلفزيونيه�واذاعية�تبث�Rفكار�والرؤى�الwÉ�fgدف�إXى�ترسيخ�قيمة�

إقامة�الندوات�واJلتقيات��جتماعية�ومساعده�أفراد�اJجتمع�بصورة�عامه�ع9ى�تب¾�fوجهات�نظر�متعددة،

ومساعدwÉم�تقبل�الثقافات�الفرعية�اJتعددة�داخل�اJجتمع�الواحد،�و�نفتاح�ع9ى�الثقافات�Rخرى 
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

اجتماعية�تقتضwxا�طبيعة�الحیاة�البشرية،�وهو�جزء�من�اJسؤولية��جتماعية�نحو�rخرین�1ي�اJجتمع�الواح

يدعم�اJصلحة�العامة�ويعزز�قوwÉا�كعنصر�أسا½ �fمطلوب�لتعزيز�روابط�الع]قات�sنسانية،�بTن�اJجتمع�الواحد،�

وبينه�وبTن�غT ه�من�اJجتمعات�Rخرى 

�ع9ى�صحة�الفرد�الجسمية،�حیث�ارتبط�التسامح�بانخفاض��-1
ً
أشارت�معظم�الدراسات�إXى�أن�التسامح�يؤثر�إیجابیا

الدم�ومعدل�ضربات�القلب،�وعدم�كفاءة�Rوعية�الدموية�معدل�ضغط

الفسيولو¹ي�القائم�ع9ى�اJكونات�النT ولوجية،�والبيولوجية،�حيث�أن�التسامح�يحاف

عمل�الجهاز�العص¢�fع9ى�خفض��ستثارة�الزائدة�للجهاز�العص¢�fالسمبتا

�مع�الصحة�النفسية،�والعقلیة،�والعاطفة�sیجابیة،�والرضاعن�الحیاة�لدى�الفرد،�حيث��-2
ً
ارتبط�التسامح�إیجابیا

ینقل�التسامح�الفرد�من�حالة��حتقان�النف¡ �fوالرغبة�الشديدة�1ي��نتقام�وأخذ�الثأر،�إXى�حا°ت�من�الهناء�والرضا�

و�ستقرار�والشعور�بالسعادة

T �هذه�النتيجة�إXى�أن�التسامح�یمكن�أن�وتش�����

¡ fء�فإن�حالته�الصحیة�
ُ
Jسامحة�اJساء�اليه�Jى�شخص�ما،�فعندما�یتجه�الشخص�اX1ي�حالة�توجیه�إساءة�إ

والعقلیة�تتحسن،�ویشعر�بالرفاهیة�النفسیة�

و�كتئاب�باÙضافة�إXى�ضبط�مشاعر�الغضب�

�من�مؤشرات�صحة�الفرد�النفسية�السوية،�من�خ]ل�ارتباطه�بانخفاض�نوبات�الغضب��-3
ً
�هاما

ً
يعد�التسامح�مؤشرا

واستعادة�الشعور�بالكفاءة�الشخصية،�لهذا�يكون�Rفراد�Rك© �تس

 
ً
�اتجاه�Rك© �تسامحا . 1ي

الحكم�الصحيح،�با°عتماد�ع9ى�اJعرفة�حول�اJوجودات�واJواقف�ع9ى�مشاعر�rخرين�النابعة�من�التعاطف�معهم

�هذه��-4 �نتائج �وأشارت �و�نتقام، �التسامح �1ي �الجنسTن �بTن �الفروق �ع9ى �التعرف �بعض�الدراسات �تناولت ايضا

الدراسات�إXى�وجود�تباين�1ي�نتائج�تلك�الدراسات،�فقد�دلت�بعض�النتائج�إXى�أن�التسامح�عند�sناث�جاء�أع9ى�من�

  .الذكور 

  :التوصيات

�اJختل -1 �بأنواعها �Rع]م �وسائل مساهمة

والخلقية�من�خ]ل�تخصيص�ندواتوبرامج�تلفزيونيه�واذاعية�تبث�Rفكار�والرؤى�الwÉ�fgدف�إXى�ترسيخ�قيمة�

  .التسامح

إقامة�الندوات�واJلتقيات��جتماعية�ومساعده�أفراد�اJجتمع�بصورة�عامه�ع9ى�تب¾�fوجهات�نظر�متعددة، -2

ومساعدwÉم�تقبل�الثقافات�الفرعية�اJتعددة�داخل�اJجتمع�الواحد،�و�نفتاح�ع9ى�الثقافات�Rخرى 
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�من� �والتحرر �وقبول�rخر�اJختلف، �مهارات�التسامح، �التدريب�ع9ى �أجل �من �بالH امج�sرشادية �هتمام

متغT ات�الشخصية�sيجابية،�والتمسك�

�الضبط� �ع9ى �والتدريب �اJتباينة، �rراء �ومناقشة �اJختلفة، �اJواقف �مع �بكفاءة �التعامل �ع9ى التدريب

�نفعاXي،�والتحكم�1ي�الغضب،�وسردالقصص�الدي¾�fوrيات�القرآنية�ال�fgتحض�ع9ى�التسامح�وتبTن�أثره�

f ¡وما�ي! تب�عليه�من�سكينة،�وطمأنينة،�وهدوء،�وأمن�نف. 

�حيث�غياب�Rفكار� �من �العصابية �تخفيف�حدة �صوب �اJوجهة �وsرشادية �الع]جية، �بالH امج و�هتمام

�f ¡شاعر�السلبية،�والشعور�بالغضب�لدى�الشباب�من�أجل�تحقيق�مستويات�سوية�من�التوافق�النفJوا

شباب�ع9ى�ال�ªعة��جتماعية�Jا�لها�من�دور�1ي�إحساس�الفرد�بالدفء�،�وبناء�ع]قات�إيجابية�مع�

 .rخرين،�ونبذ�العنف�والتطرف،�ومن�ثم�تمكيwم�من�التجاوز�عن�sساءات

�ودعم�مبادئ�التسامح� �مهارات�التفكs� Tيجابي، �وتنمية ،f¢السل� Tالتفك� �مقاومة �اس! اتيجية التدريب�ع9ى

التسامح،�التفاؤل،�Rمل،�العفو،�الثقة�بالنفس،�

�
ً
�ع9ى�تنمي¶wا�لد·wم�منذ�نعومة�أظفارهم�والحرص�ع9ى�إتباعها�1ي�حياwÉم�دعما

مجلة�أبحاث�الT موك،�. التغT �1ي�التفضي]ت�القيمية�عند�Rفراد�RردنيTن�بتقدمهم�1ي�العمر

مجلة�العلوم�النفسية�. الشخصية�لدى�عينة�من�طلبة�الجامعة

  .177-40�،155مجلة�البحوث�ال! بوية�والنفسية،�العدد�

البناء،�الديناميات،�النمو،�طرق�البحث،�التقويم،�دار�الwضة�العربية�للطباعة�

 ELGAمنشورات�, الطبعة�RوXى, التوجيه�ال! بوي�وsرشاد�النف¡ �fبTن�النظرية�والتطبيق

  .العنف�وsرهاب�تحليل�اجتما+ي،�منشورات�اJركز�القومي�للبحوث�والدراسات�العلمية،�طرابلس،�ليبيا
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�من� �والتحرر �وقبول�rخر�اJختلف، �مهارات�التسامح، �التدريب�ع9ى �أجل �من �بالH امج�sرشادية �هتمام

متغT ات�الشخصية�sيجابية،�والتمسك��نفعا°ت�السالبة�قدر�sمكان،�والتأكيد�ع9ى�اJهارات�sيجابية�أو�

. 

�الضبط� �ع9ى �والتدريب �اJتباينة، �rراء �ومناقشة �اJختلفة، �اJواقف �مع �بكفاءة �التعامل �ع9ى التدريب

�نفعاXي،�والتحكم�1ي�الغضب،�وسردالقصص�الدي¾�fوrيات�القرآنية�ال�fgتحض�ع9ى�التسامح�وتبTن�أثره�

وما�ي! تب�عليه�من�سكينة،�وطمأنينة،�وهدوء،�وأمن�نف¡ fفينفس�من�يسامح،�

�حيث�غياب�Rفكار� �من �العصابية �تخفيف�حدة �صوب �اJوجهة �وsرشادية �الع]جية، �بالH امج و�هتمام

�f ¡شاعر�السلبية،�والشعور�بالغضب�لدى�الشباب�من�أجل�تحقيق�مستويات�سوية�من�التوافق�النفJوا

 .والصحة�النفسية

شباب�ع9ى�ال�ªعة��جتماعية�Jا�لها�من�دور�1ي�إحساس�الفرد�بالدفء�،�وبناء�ع]قات�إيجابية�مع�

rخرين،�ونبذ�العنف�والتطرف،�ومن�ثم�تمكيwم�من�التجاوز�عن�sساءات

�ودعم�مبادئ�التسامح� �مهارات�التفكs� Tيجابي، �وتنمية ،f¢السل� Tالتفك� �مقاومة �اس! اتيجية التدريب�ع9ى

 .العفو،�من�أجل��رتقاء�بمستوى�الرفاهية�النفسية�للفرد

التسامح،�التفاؤل،�Rمل،�العفو،�الثقة�بالنفس،�(ضرورة�اهتمام�الوالدين�بتنمية�بذور�الشخصية�sيجابية�

والحرص�ع9ى�تنمي¶wا�لد·wم�منذ�نعومة�أظفارهم�والحر) �ستمتاع�بالحياة،

  .رار�حياwÉم�النف¡ f،�واJعنوي 

Ô ½يل،�مو Hن�بتقدمهم�1ي�العمر). 1991. (جTردنيRفراد�R1ي�التفضي]ت�القيمية�عند�� Tالتغ

  

الشخصية�لدى�عينة�من�طلبة�الجامعةالتسامح�و�نتقام�وع]ق¶wما�بسمات�). 2017. (

  .207-  25�،190،�اJجلد�3و�ال! بوية،�الجامعة��س]مية،�غزة،�العدد�

مجلة�البحوث�ال! بوية�والنفسية،�العدد�. الغفران�وع]قته�بمتغT ي�الجنس�والعمر). 2014

البناء،�الديناميات،�النمو،�طرق�البحث،�التقويم،�دار�الwضة�العربية�للطباعة�:نظريات�الشخصية�). 1991

التوجيه�ال! بوي�وsرشاد�النف¡ �fبTن�النظرية�والتطبيق). 2002. (وآخرون. سعدون�سلمان

العنف�وsرهاب�تحليل�اجتما+ي،�منشورات�اJركز�القومي�للبحوث�والدراسات�العلمية،�طرابلس،�ليبيا

2022 
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�من� -3 �والتحرر �وقبول�rخر�اJختلف، �مهارات�التسامح، �التدريب�ع9ى �أجل �من �بالH امج�sرشادية �هتمام

�نفعا°ت�السالبة�قدر�sمكان،�والتأكيد�ع9ى�اJهارات�sيجابية�أو�

.بأخ]ق�sس]م

�الضبط� -4 �ع9ى �والتدريب �اJتباينة، �rراء �ومناقشة �اJختلفة، �اJواقف �مع �بكفاءة �التعامل �ع9ى التدريب

�نفعاXي،�والتحكم�1ي�الغضب،�وسردالقصص�الدي¾�fوrيات�القرآنية�ال�fgتحض�ع9ى�التسامح�وتبTن�أثره�

فينفس�من�يسامح،�

�حيث�غياب�Rفكار� -5 �من �العصابية �تخفيف�حدة �صوب �اJوجهة �وsرشادية �الع]جية، �بالH امج و�هتمام

�f ¡شاعر�السلبية،�والشعور�بالغضب�لدى�الشباب�من�أجل�تحقيق�مستويات�سوية�من�التوافق�النفJوا

والصحة�النفسية

شباب�ع9ى�ال�ªعة��جتماعية�Jا�لها�من�دور�1ي�إحساس�الفرد�بالدفء�،�وبناء�ع]قات�إيجابية�مع�تشجيع�ال -6

rخرين،�ونبذ�العنف�والتطرف،�ومن�ثم�تمكيwم�من�التجاوز�عن�sساءات

�ودعم�مبادئ�التسامح� -7 �مهارات�التفكs� Tيجابي، �وتنمية ،f¢السل� Tالتفك� �مقاومة �اس! اتيجية التدريب�ع9ى

العفو،�من�أجل��رتقاء�بمستوى�الرفاهية�النفسية�للفردو 

ضرورة�اهتمام�الوالدين�بتنمية�بذور�الشخصية�sيجابية� -8

�ستمتاع�بالحياة،

رار�حياwÉم�النف¡ f،�واJعنوي °ستق

  :ا�راجع

جH يل،�مو½ Ô. البطش،�محمد -1

  .81-2�،45،�اJجلد�7العدد�

. (البقمf،�نورة�بنت�سعد�- 2

و�ال! بوية،�الجامعة��س]مية،�غزة،�العدد�

2014. (جميل،�بيداء�هاشم�- 3

1991. (حميدجابر�عبدال, جابر�- 4

  .القاهرة, والنشر�والتوزيع

5 -�f ½سعدون�سلمان, الحلبو

  .مالطا, 

العنف�وsرهاب�تحليل�اجتما+ي،�منشورات�اJركز�القومي�للبحوث�والدراسات�العلمية،�طرابلس،�ليبيا). 2008. (الحوات،�ع9ى�- 6
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1ي�التعلم�التعاوني�1ي�تنمية�التسامح��جتما+ي�

  .221-2�،209،�عدد��12ينة�من�طلبة�الصف�العاشر�Rسا½ 1�fي�مدينة�إربد،�اJجلة�Rردنية�1ي�العلوم�ال! بوية،�مجلد�

�قسم�علم� �الكويت، �جامعة �العلوم��جتماعية، �كلية ، Tماجست� �رسالة �النفسية، �بالصحة التسامح�وع]قته

آثار�ال�ªاعات�اJسلحة�ع9ى�اJجتمع�اللي¢�fودور�الخدمة��جتماعية�1ي�مواجه¶wا،�

  .عمان،�وزارة�الثقافة

مجلة�العلوم��نسانية،�العدد�الخامس،�). دراسة�تحليلية

  .،�القاهرة،�مكتبة��نجلو�اJصرية

�،�f¾نسان،�ندوة�حول�مناصرة�حقوق�الشباب�الفلسطيsركز�هدف�حقوق�

عنف�لدى�ط]ب�الجامعات،�اJجلة�ال! بوية،�كلية�rداب،�جامعة�اJنوفية،�

،�من�"تطوير�رعاية�الط]ب�1ي�الجامعات�اJصرية�1ي�ضوء�تحديات��نفتاح�الثقا1ي�1ي�عصر�اJعلومات

،�يناير،�دار�الفكر�27-26اJؤتمر�السنوي�العاشر�اJنعقد�1ي�الف! ة�من�

��يجابية �الشخصية �ببعض�اJتغT ات �ع]قته �1ي �بالحياة �علم�. �ستمتاع �1ي دراسة

بنوعية�الحياة�لدى�عينة�من�الط]ب�الجامعيTن�

  .571-9�،491،�اJجلد�

  .،�دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،�Rردن

الو+ي�Rخ]Øي�وع]قته�بالتسامح��جتما+ي�لدى�طالبات�اJرحلة�sعدادية�اJهجرات�قسرا،�رسالة�

� Tستويات�الذكاء�الثقا1ي�لدى�طلبة�الجامعة،�رسالة�ماجستJمنشورة،�دراسة�مقارنة�1ي�التسامح�وفقا�� Tغ
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1ي�التعلم�التعاوني�1ي�تنمية�التسامح��جتما+ي�) Jigsaw II(أثر�اس! اتيجية�).2016. (ملحم،�محمد. موم¾f،�عبد�اللطيف

ينة�من�طلبة�الصف�العاشر�Rسا½ 1�fي�مدينة�إربد،�اJجلة�Rردنية�1ي�العلوم�ال! بوية،�مجلد�

�قسم�علم� �الكويت، �جامعة �العلوم��جتماعية، �كلية ، Tماجست� �رسالة �النفسية، �بالصحة التسامح�وع]قته

  .،�دار�الحديث،�القاهرة1مختار�الصحاح�،�ط�) 2000. (كر

  .الكويت, دار�الرسالة�, مختار�الصحاح�). : 1983. (محمد�بن�ابو�بكر

آثار�ال�ªاعات�اJسلحة�ع9ى�اJجتمع�اللي¢�fودور�الخدمة��جتماعية�1ي�مواجه¶wا،�). 2020. (نصر،�ص]ح�أبو�القاسم

30�،252-278.  

عمان،�وزارة�الثقافة. دراسة�حالة�Rردن: الصراع�القيم�fلدى�الشباب�العربي). 1994

  .مطبعة�وفاء�تونس. التنوير�والتسامح�وتجديد�الفكر�العربي). 

دراسة�تحليلية(يجابي�1ي�تأكيد�انسانية��نسان�دور�علم�النفس�� 

،�القاهرة،�مكتبة��نجلو�اJصرية)وسط�العمر�-الرشد�-اJراهقة(مقياس�تشخيص�التسامح�). 2010

ركز�هدف�حقوق�sنسان،�ندوة�حول�مناصرة�حقوق�الشباب�الفلسطي¾�f،�حممة�تعزيز�ثقافة�التسامح،�م

  نوفمH ،�جامعة�القدس�اJفتوحة�غزة،�فلسطTن

عنف�لدى�ط]ب�الجامعات،�اJجلة�ال! بوية،�كلية�rداب،�جامعة�اJنوفية،�-تعزيز�قيم�التسامح�وال]). 2018

تطوير�رعاية�الط]ب�1ي�الجامعات�اJصرية�1ي�ضوء�تحديات��نفتاح�الثقا1ي�1ي�عصر�اJعلومات).  "2002

اJؤتمر�السنوي�العاشر�اJنعقد�1ي�الف! ة�من�( بحوث�مؤتمر�الجامعة�و�قضايا�اJجتمع�العربي�1ي�عصر�اJعلومات�

�مصطفى ��يجابية). 2013. (مظلوم، �الشخصية �ببعض�اJتغT ات �ع]قته �1ي �بالحياة �ستمتاع

  .165-39،76مجلة�كلية�ال! بية،�العدد�

بنوعية�الحياة�لدى�عينة�من�الط]ب�الجامعيTن�دور�التسامح�والتفاؤل�1ي�التنبؤ�). 2010(عبT �محمد�أنور،�فاتن�ص]ح�عبدالصادق�

،�اJجلد�13ي�ضوء�بعض�اJتغT ات�الديموغرافية،�مجلة�دراسات�عربية�1ي�علم�النفس،�العدد�

،�دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،�Rردن1تعديل�السلوك�sنساني،�ط�) 2002

الو+ي�Rخ]Øي�وع]قته�بالتسامح��جتما+ي�لدى�طالبات�اJرحلة�sعدادية�اJهجرات�قسرا،�رسالة�). 2014

  .ماجستT ،�جامعة�بغداد،�كلية�ال! بية�أبن�رشد،�العراق

 .(� Tستويات�الذكاء�الثقا1ي�لدى�طلبة�الجامعة،�رسالة�ماجستJدراسة�مقارنة�1ي�التسامح�وفقا�

  .كلية�rداب،�الجامعة�اJستنصرية،�العراق

2022 
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موم¾f،�عبد�اللطيف. خزع9ي،�قاسم�- 7

ينة�من�طلبة�الصف�العاشر�Rسا½ 1�fي�مدينة�إربد،�اJجلة�Rردنية�1ي�العلوم�ال! بوية،�مجلد�لدى�ع

�د°ل��- 8 �قسم�علم�). 2013(الخنه، �الكويت، �جامعة �العلوم��جتماعية، �كلية ، Tماجست� �رسالة �النفسية، �بالصحة التسامح�وع]قته

  .النفس

كرالرازي،�محمد�بن�أبي�ب�- 9

محمد�بن�ابو�بكر, الرازي -10

نصر،�ص]ح�أبو�القاسم. الرميح،�حورية-11

30كلية�rداب،�العدد��مجلة

1994. (السرحان،�حمود-12

).  2007. ( الزرا+ي،�محمد-13

دور�علم�النفس�� ) 2016. (زرواXي،�وسيلة-14

140 -158.  

15- T2010. (زينب�محمود, شق

حممة�تعزيز�ثقافة�التسامح،�م). 2007. (صا1ي،�يوسف-16

نوفمH ،�جامعة�القدس�اJفتوحة�غزة،�فلسطTن�11

2018. (عمار،�حلمىأبوالفتوح-17

  .18-53�،2العدد�

2002. (جواد،�مختارعبد�ال-18

بحوث�مؤتمر�الجامعة�و�قضايا�اJجتمع�العربي�1ي�عصر�اJعلومات�

  .هرةالعربي�،�القا

�تحية-19 �مصطفى. عبدالعال، مظلوم،

مجلة�كلية�ال! بية،�العدد�. النفس��يجابي

عبT �محمد�أنور،�فاتن�ص]ح�عبدالصادق�-20

1ي�ضوء�بعض�اJتغT ات�الديموغرافية،�مجلة�دراسات�عربية�1ي�علم�النفس،�العدد�

2002. (العزة،�سعيد�حسTن-21

2014. (عسل،�كاظمية�محمد-22

ماجستT ،�جامعة�بغداد،�كلية�ال! بية�أبن�رشد،�العراق

). 2010. (عيدي،�جاسم-23

كلية�rداب،�الجامعة�اJستنصرية،�العراق
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Ô îقRلدى�طلبة�جامعة�� �النفسية �بالصحة �للعلوم�. التسامح�وع]قته �العربية اJجلة

دور�الجامعات�الفلسطينية�1ي�تعزيز�قيم�التسامح�لدي�طلب¶wا�من�وجهة�نظرهم،�رسالة�ماجستT ،�كلية�

�1ي �العاطفي �العق]ني �والع]ج �الخاطئ �اJفهوم �إرشاديTن �لدى�طالبات��اثر�أسلوبTن �التسامح تنمية

العفو�وع]قته�بكل�من�الرضا�عن�الحياةوالعوامل�الخمسة�الكH ى�للشخصية�والغضب،�مجلة�

�باÙقبال�عل�الحياة�و�ندماج��جتماع�لدي� ë¢من� Tالتسامح�كمتغ

24�،165-229.  

�محافظة� �1ي �النظامية �اJحاكم �مراجÏي �لدى �الكH ى �الشخصية �بعوامل �وع]قته التسامح

  .52-68�،1مجلة�آداب�اJستنصرية،�العدد�

  .مكتب�سطور�للنشر

�1ي�Rردن�وتقدير� f ½ساRس]مية�للصف�العاشر�sتضمنة�1ي�كتاب�ال! بية�Jقيم�التسامح�ا

�،414-436.  

- :متوافر�عىل

Allport , G ,(1979): Th. 

Barbee, K. (2008). Agreeableness Face

38- Bandura, A. (1983).Psychological m

Berry, J., &Kalin, R. (1995). Multicultural

Jeffries, V., &Ransford, E. (1980). Socia. 

41- Orth. U. Berking. M. Walker. N.. M

Interpersonal Transgressions: . 
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  .،�مكتبة�الشروق�الدولية،�مصر4اJعجم�الوسيط،�ط�). 2004

�إسماعيل �لدى�طلبة�جامعة�RقÔ î). 2012. (الهلول، �النفسية �بالصحة التسامح�وع]قته

163.  

دور�الجامعات�الفلسطينية�1ي�تعزيز�قيم�التسامح�لدي�طلب¶wا�من�وجهة�نظرهم،�رسالة�ماجستT ،�كلية�) 2009

  

�1ي). 2009 �العاطفي �العق]ني �والع]ج �الخاطئ �اJفهوم �إرشاديTن اثر�أسلوبTن

  .أطروحة�دكتوراه،�الجامعة�اJستنصرية،�كلية�ال! بية،�ألعراق
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The Role of Public School Principals in 
in Promoting the Values of Tolerance 

from the Teachers’ Point of View  

PHD. Educational Administration

دور�مــديري�ا$ــدارس�الحكوميــة��ــي�قصــبة�إربــد�بتعزيــز�قــيم�التســامح�بــ
ن�الطلبــة�
قابلــةالنــو+ي

ُ
Jحيــث�اســتخدام�أســلوب�ا�،�

/  2021للعـام�الدرا½ـ �f) 4818(�عددهم�

ق! حــات�لـدور 
ُ
Jأبـرز�ا� مــديري�اJــدارس��ائُج�أنَّ

ق!ــ ح�الــذي�أشــار�إXــى�
ُ
Jن،�اT"تنميــة�قــيم�

جــاَء��،."ات�عمــل�ودورات�تثقيفيــة�للطلبــة

أكيــد�ع9ــى�تف عيــل�دور�مــديري�اJــدارس�رورة�التَّ

ات�الشخصـية،�وقبـول��خـت]ف�1ـي�الـرأي�

 بوية،�محافظة�إربد
َّ
ؤسسة�ال!

ُ
Jا.  
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عــرف�ع+ــى� راســة�إ/ــى�التَّ دور�مــديري�ا$ــدارس�الحكوميــة��ــي�قصــبة�إربــد�بتعزيــز�قــيم�التســامح�بــ
ن�الطلبــة�هــدفت�الّدِ
راســة�اســُتخدم�اJــنهُج�،� النــو+يومــن�أجــِل�تحقيــق�أهــداف�الّدِ

راسة�من�معلم�fومعلمات�قصبة�إربد،�والبالغ�عددهم� ،�وتكون�ُمجتمع�الّدِ

راســة) 30(راء�ث]ثــون� ق! ح،�مقابلـة�مــع�عينـة�الّدِ
ُ
Jأبـرز�ا� تــائُج�أنَّ أظهـرت�النَّ

ق!د�بتعزيــز�قــيم�التســامح�بــTن�ال
ُ
Jن،�اTعلمــJطلبــة�مــن�وجهــة�نظــر�ا

ة�خاصــة�قــيم�ال�ªاهــة�واJوضــوعية�مــن�خــ]ل�عقــد�ورشــات�عمــل�ودورات�تثقيفي

أكيــد�ع9 راســة،�أوصــت�الباحثــة�بضــرورة�التَّ ائج،�الgــ�fتوصــلت�إلwxــا�الّدِ

استخدام�أسلوب�الحوار�والجرأة�1ي�التعبT �1ي�الرأي�من�مبدأ�تشجيع�الحريـات�الشخص

  .من�خ]ل�عمل�أنشطة�حوارية�للطلبة

 بوية،�محافظة�إربد�اJعلمTن،�،مديري�اJدارس،�قيم�التسامح
َّ
ؤسسة�ال!

ُ
Jا
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Governorate 
mong Students 

  :ا�لخص

عــ راســة�إXــى�التَّ هــدفت�الّدِ

،�مــن�وجهــة�نظــر�اJعلمــTن

قننة
ُ
Jوتكون�ُمجتمع�الدشبه�ا�،

وقـد�تــم�إجـراء�ث]ثــون�،�2022

الحكوميــة�1ــي�قصــبة�إربــد�بتعزيــ

التســامح�عنــد�الطلبــة�خاصــة�ق

  .بأع9ى�تكرار

تــائج،�الgــ�fتوص و1ــي�ضــوء�النَّ

استخدام�أسلوب�الحوار�والجرأة�1ي�التعبT �1ي�الرأي�من�مبدأ�تشجيع�الحريو 

من�خ]ل�عمل�أنشطة�حوارية�للطلبة

قيم�التسامح:الكلماُت�ا�فتاحّية
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Abstract: 

The study aimed to identify the role of government school principals in Irbid Kasbah in 

promoting the values of tolerance among students from the teachers’ point of view. 4818) for 

the academic year 2022/2021, and thirty (30) interviews were 

sample. Students, in particular, have values 

workshops and educational courses for students.” It came with the highest frequency.

In light of the results of the study, the researcher 

emphasizing the importance of activating the role of school principals and using the method 

of dialogue and boldness in expressing opinion from the principle of encouraging personal 

freedoms, and accepting differences of opinio

students. 

Keywords: Tolerance Values, School Principals, Teachers, Educational Institution, Irbid 

Governorate 

عليميــ ؤسســات�التَّ
ُ
Jة�أن�تعيــد�تم�ع9ــى�ا

ة،�وباعتبــار�ال! بيــةوالتعليم�القلــب�النــابض�

�
ً
�وثيقـا

ً
ال،ويرتبط�النظـام�التعليمـ1�fـي�أي�دولـة�ارتباطـا

قــــيم�يم،�وتتمثــــل�التحــــديات�اJعاصــــرة�1ــــي�نشــــر�

وفT �أنشـطة�تربويـة�تسـاعد�الطلبـة�ع9ـى�

تعميــــق�قــــيم�التســــامح�لــــدى�دارس�مــــن�

�العلمـــ�fوالفكـــري�و�جتمـــا+ي�داخـــل�البيئـــة�

ــــل�النقــــد�وقبــــول�rخــــر�واح!ــــ ام�الفكــــر�

]م�الحنيـف�رسـخ¶wا�الشـريعة�sسـ]مية،�

دين�sســ]مي�وغرســها�1ــي�نفــوس�وضــمائر�

لكراهيـــة�والحقـــد�والضـــرب�والعنـــف�ة�كا

تسـامح�1ـي�حريـة�ممارسـة�" امح�الـدي¾�fبأنـه�

ك�°ن�sســــ]م�ديــــن�التســــامح�1ــــي�العــــدل�
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The study aimed to identify the role of government school principals in Irbid Kasbah in 

of tolerance among students from the teachers’ point of view. 4818) for 

the academic year 2022/2021, and thirty (30) interviews were conducted with the study 

sample. Students, in particular, have values of integrity and objectivity through holding 

workshops and educational courses for students.” It came with the highest frequency.

In light of the results of the study, the researcher recommended the necessity of 

emphasizing the importance of activating the role of school principals and using the method 

of dialogue and boldness in expressing opinion from the principle of encouraging personal 

freedoms, and accepting differences of opinion through conducting dialogue activities for 

Tolerance Values, School Principals, Teachers, Educational Institution, Irbid 

ؤسس
ُ
Jعرفــة،�وهــذه�الثــورة�ُتحــتم�ع9ــى�اJورة�معلوماتيــة�1ــي�جميــع�مجــا°ت�ا

عامــل�مــع�اJعرفــة،�وباعتبــار�ال! بي ار�وتخطــيط�وبنــاء�اJنــاهج�وأســاليب�التَّ

̧جيـال،ويرتبط�النظـام�التعليم والهـدف�هـو�تحقيـق�مسـتقبل�أفضـل�ل

جتمــــا+ي�ويــــنعكس�ذلــــك�ع9ــــى�التعلــــيم،�وتتمثــــل�التح �fو�قتصــــادي�و� 

اJـدراس�بكـل�مكوناwÉـا�بتـوفT �أنشالتسامح�1ي�فكر�وثقافة�Rجيـال،�حيـث�°بـد�أن�تسـهم�

ــــوار�والتســــامح�وقبــــول�التنــــوع،�وحgــــ��Ôيــــتمكن�مــــديري�اJــــدارس�م

wxم�العمـــل�ع9ـــى�إحـــداث�تغTـــ ات�وتعـــدي]ت�1ـــي�اJنـــاخ�العلمـــ�fوالفك

]ل�إشــــاعة�القــــيم�sنســــانية�وRخ]قيــــة،�وقــــيم�التســــامح�وتقبــــل�النقــــ

الثقافة�العربية�وsسـ]مية�وقيمـة�مـن�قـيم�sسـ]م�الحنيـ�التسامح�جزء�أصيل�1ي

ريم،�والتســامح�فضــيلة�إنســانية�إســ]مية�حــث�علwxــا�الــدين�sســ

ي�عـــن�اJشـــاكل��جتماعيـــة�والنفســـية�والثقافيـــة�والدينيـــة�كا

�هامه�1ي�حياة��فراد�داخـل�اJجتمـع،�لـذا�يعـرف�التسـامح�الـدي¾�fبأن
ً
والقلق�ال�fgت! ك�اثارا

ة�والتخ9ــــي�عــــن�التعصــــب�الــــدي¾�fوالتمTــــ��العنصــــري�الــــدي¾�fوذلــــك�°ن�sس

2015�،53.(  
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The study aimed to identify the role of government school principals in Irbid Kasbah in 

of tolerance among students from the teachers’ point of view. 4818) for 

conducted with the study 

of integrity and objectivity through holding 

workshops and educational courses for students.” It came with the highest frequency. 

recommended the necessity of 

emphasizing the importance of activating the role of school principals and using the method 

of dialogue and boldness in expressing opinion from the principle of encouraging personal 

n through conducting dialogue activities for 
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    :مقدمة

يشــهد�العــالم�ثــورة�معلوماتي

ســس�اختيــار�وتخطــيط�وبن
ُ
ظــر�1ــي�أ النَّ

والهـدف�ه�للمجتمعات�الحديثة،

بنظامهــــا�السيا½ــــ �fو�قتصــــادي�و� 

التسامح�1ي�فكر�وثقافة�Rجيـال،�حي

�نخــــراط�1ــــي�ثقافــــة�الحــــوار�والتس

طلبـــ¶wم�فإنـــه�يتعـــTن�علـــwxم�العم

اJدرســــية�مــــن�خــــ]ل�إشــــاعة�الق

  .اJخالف

التسامح�جزء�أصيل�1ي

وحــث�علwxــا�القــرآن�الكــريم،�والتس

البشـــر�مـــن�أجـــل�التخ9ـــي�عـــن�اJش

�هامه�1ي�حياة��فراد�داخ
ً
والقلق�ال�fgت! ك�اثارا

الشــــعائر�الدينيــــة�والتخ9ــــي�عــــن�التعص

2015ناجم،�ال" (واJساواة
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ى�مرتبــــة�إنســـــانية�ســــامية�تتح9ـــــى�بـــــالعفو�

ة�بالغة�1ي�حماية�النسيج��جتما+ي�لضمان�تحقيق�Rمن�

]�يمكــــن�أن�تســـــتمر�الحيــــاة�البشـــــرية�بـــــدون�

كال�اJمارســــات�العقائديـــة�وتبــــاين�الطقــــوس�

يـــــة�الحيـــــاة�وفـــــتح�ؤدي�إXـــــى�تحســـــTن�نوع

وق�الثقافيــة�والدينيــة�وsنســانية،�حيــث�

دية�وقبول��خت]ف�1ي�الرأي�والفكر�واح! ام�

اليب�اJناســــبة�مــــن�خــــ]ل�التعامــــل�مــــع�الطــــرفTن�

�اع لــم�يعــد�دور�مــدير�اJدرســة�. ف�وطبيعــة�الªــ

ن�ســـT �العمـــل،�وإنمـــا�امتـــد�دوره�ليشـــمل�

درة�ع9ـــى�انتقـــاء��ســتجابات�sيجابيـــة�مـــع�

وهنـــا�و°�بـــد�مـــن�. ة�والتعـــاون�واJشـــاركة

sشارة�إXى�أن�Rطراف�ال�fgتتم��Tبع]قة�وطيدة�فيما�بيwا�ويكون�أساسها�Rخذ�بوجهة�النظر�Rخرىتلجأ�إXـى�اسـتخدام�

ؤدي�هذا�Rسلوبالذي�يزيد�من�قابليةRفراد�للخوض�1ي�نقاشات�فعالة�والتعبT �عن�آراwÍـم�بصـورة�مباشـرة�ومناسـبة�لتـ

Tjosvold, 2007;Edw.(  

اJ¡ــ fء�يشــاركه�هــذه��ض�النظــر�عمــا�إذا�كــان

ا�كــل�مــن�اf ¡JءواJســاء�إليــه،�وتتضــمن�

اء�إليــه،�حيــث�يخ9ــى�عــن�حقــه�1ــي�إيقـــاع�

ل�بجديــة�ع9ــى�إضــعاف�مشــاعره�الســلبية�
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د�الفضـــــائل�Rخ]قيـــــة�الgــــ�fترتقـــــي�بــــالنفس�البشـــــرية�إXـــــى�مرتبــــة�إنس

والتسامح�ضرورة�اجتماعية�Jا�له�أهمّية�بالغة�1ي�حماية�النسيج��جتما+ي�لضمان�تحقيق�Rمن�

فـــــ]�يمكــــن�أن�تس. ل�ªاعــــات�بـــــTن�Rفـــــراد�والجماعــــاتــــى�الخ]فـــــات�وا

ع�الطبــــائع�واJواهـــب�واJيــــول�والطموحـــات�وتعــــدد�أشـــكال�اJمارســــ

ايز�اJنطلقـــــات�الفكريـــــة؛�وهـــــو�تنـــــّوع�إيجـــــابي�فيـــــه�ثـــــراء�وخصـــــوبة�تـــــؤدي�إXـــــ

ان،�وهــو�مــا�يسـتوجب�اJســاواة�بــTن�جميــع�البشــر�1ـي�الحقــوق�الثقافي

يشكل�التسامح�البيئة�اJ]ئمة�Ùقامة�اJجتمع�اJدني�وإرساء�قواعد�التعّددية�وقبول��خت]ف�1ي�الرأي�والفكر�واح! ام�

  ).2017اJوم¾�fولبابنه�والعقيل،�بدارنة�و 

القــــادر�ع9ــــى�امــــت]ك�Rســــاليب�اJناســــبة�مــــأتي�دور�مــــدير�اJدرســــة�كونــــه�

ªوقــف�وطبيعــة�الJــية�قائمــة�ع9ــى�إســ! اتيجية�مناســبة�تناســب�ا

�ام�بـــالقوانTن�وتطبيقهـــا،�والتأكـــد�مـــن�ســـT �العمة�ع9ـــى� النظـــام�و�ل!ـــ

يم�الطلبـــة�الثقـــة�والتســامح،�وتحمـــل�اJســـؤولية�واJقــدرة�ع9ـــى�انتق

لعنايـــة�والتعـــاء،�واســـتبعاد�مشـــاعر�الـــرفض�والعزلـــة�با°هتمـــام�وا

sشارة�إXى�أن�Rطراف�ال�fgتتم��Tبع]قة�وطيدة�فيما�بيwا�ويكون�أساسها�Rخذ�بوجهة�النظر�Rخر

هذا�Rسلوبالذي�يزيد�من�قابليةRفراد�للخوض�1ي�نقاشات�فعالة�والتعبT �عن�آراwÍـم�بص

Edwars, 2001;2007 ,(1ي�¼wاية�Rمر�إXى�الحصول�ع9ى�اJنفعة�اJتبادلة�وبالتاXي�حل�ال�ªاع�

  : أن�هناك�عدة�أنواع�للتسامح�و�ي) 2018

ث�يختــار�اJســاء�إليــه�أن�يســامح�مــن�أســاء�إليــه،�بغــض�النظــر�عم

T �إXــى�مجموعــة�مــن�الســلوكيات�Rخ]قيــة،�الgــ�fيقــوم��wــا�كــل�مــ

داء�النــدم�مــن�جانــب�اJ¡ــ fء،�والتســامح�مـــن�جانــب�اJســاء�إليــه،�حي

�من�استعادة�ع]ق¶wما
ً
 .إليه،�وبذلك�يتمكنا�معا

حيــث�يقــرر�اJســاء�إليــه�أن�يســامح�مــن�أســاء�إليــه،�ويعمــل�بجديــة�ع9

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

يعــــد�التســـــامح�أحــــد�الفضـــــ

والتسامح�ضرورة�اجتماعية�Jا�له�أهمي. واح! ام�ثقافة�rخر

اJجتمÏــــي،�والقضـــــاء�ع9ــــى�الخ]ف

التســـامح،�بســــبب�تنـــّوع�الطبــــائ

والشـــــعائر�وتمـــــايز�اJنطلقـــــات�الفكري

الخيـارات�أمــام�sنســان،�وهــو�م

يشكل�التسامح�البيئة�اJ]ئمة�Ùقامة�اJجتمع�اJدني�وإرساء�قواعد�التعد

اJوم¾�fولبابنه�والعقيل،�بدارنة�و (سيادة�القانون�

وهنــــا�يــــأتي�دور�مــــدير�اJدرس

اJتنــازعTن�بطريقــة�مرضــية�قائم

�ع9ـــى�اJحافظـــة�ع9ـــى�
ً
مقتصـــرا

القيــادة�والتطـــوير،�وتعلــيم�الطلب

rخـــرين،�والتحـــاور�البنـــاء،�واســـ

sشارة�إXى�أن�Rطراف�ال�fgتتم��Tبع]قة�وطيدة�فيما�بيwا�ويكون�أساسها�Rخذ�بوجهة�النظر�Rخر

wÍعن�آرا� Tفراد�للخوض�1ي�نقاشات�فعالة�والتعبRسلوبالذي�يزيد�من�قابليةRهذا�

1ي�¼wاية�Rمر�إXى�الحصول�ع9ى�اJنفعة�اJتبادلة�وبالتاXي�حل�ال�ªاع�

  أنواع�التسامح�وقيمها

2018(يذكر�بخاري�

حيــث�يختــ: التســامح�Rحــادي .1

  .العملية�أم�°

يشــT �إXــى�مجموع: التســامح�اJتبــادل .2

�ع!ــ اف�بالخطــأ،�وإبــداء�النــدم�م

�من�استعادة�ع]ق¶wماRذى�بمن�أساء�
ً
إليه،�وبذلك�يتمكنا�معا

حيــث�يقــ: التســامح�اJقصــود .3

  .تجاهه

راسات�الّسابقة   : الّدِ
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راســـة،�مـــن�حيـــث�ترك�Tهـــا�ع9ـــى�هـــدف� ذه�الّدِ

م¾�fمن�Rقدم�إXى�Rحدث سلسل�الزَّ
َّ
  . �تناولها�حسب�الت

التسامح��جتمـا+ي�لـدى�طلبـة�إXى�التعرف�ع9ى�مستوى�الذكاء�Rخ]Øي�وع]قته�ب

تكونــت�عينــة�الدراســة�. نهج�الوصــفي��رتبــاطي

طة�يتمتعـــــون�بدرجـــــة�عاليـــــة�مـــــن�التســـــامح�

  .لنتائج�وجود�ع]قة�ارتباطية�موجية�بTن�الذكاء�Rخ]Øي�والتسامح��جتما+ي

إXــى�التعــرف�ع9ــى�مســتوى�دراســة�هــدفت�

�) 899(تكونــــت�عينــــة�الدراســـــة�مــــن�
ً
طالبـــــا

�مــن�الطــ]ب،�
ً
ة،�وأن�الطالبــات�أك©ــ �تســامحا

 �Ôالط]ب�إXى�الصفوف�العليا،�وأن�الوضع�التعليم�fل6باء�ليس�له�تأثT �1ي�درجة�

�f¾س]مية�لقيم�التسامح�الديsال! بية��fى�التعرف�ع9ى�درجة�امت]ك�معلمXدراسة�هدفت�إ

يم�لــدى�طــ]ب�اJرحلــة�الثانويــة�مــن�وجهــة�

راســــة�. رتبــــاطيفي��  وتــــم�اختيــــار�عينــــة�الّدِ

�لل! بية�sس]مية،�و
ً
�) 20(معلما

ً
مشرفا

قد�كشفت�النتائج�عن�امت]ك�معلم�fال! بية�sس]مية�لقيم�التسامح�الدي¾�fبدرجة�متوسطة،�وكشفت�النتائج�

امح�الــدي¾�fلــدى�طــ]ب�اJرحلــة�الثانويــة،�

كما�تبTن�وجود�ع]قة�ارتباطية�بTن�استجابات�اJعلمTن�عن�امت]كهم�لقيم�التسـامح�الـدي¾f،�وتنمي¶wـا�لـدى�ط]�wـم�مـن�

ة�ممارســـة�مـــديري�اJـــدارس�الثانويـــة�1ـــي�

اتبعـت��،يم�التسـامح�مـن�وجهـة�نظـر�اJعلمـTن

�ومعلمة
ً
�ممارسة��،معلما راسة�أنَّ أظهرت�نتائج�الّدِ

ة�نظــــر�اJعلمـــTن�ككــــل�جـــاءت�متوســــطة،�

طة،�وأظهـــرت�النتـــائج�وجـــود�فـــروق�ذات�د°لـــة�

ديري�اJـدارس�الثانويـة�1ـي�محافظـة�جـرش�

روق�ذات�د°لـة�إحصـائية�بـTن�متوسـطات�

جــرش��ســاليب�حــل�ال�ªاعــات��ي�محافظــة
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راســـة،�م راســـات�الّســـابقة�ذات�الع]قـــة�بموضـــوع�هـــذه�الّدِ تعراض�للّدِ

م¾�fمن�Rقدم�إXى�Rحدث سلسل�الزَّ
َّ
راسة�ومنهجي¶wا�وأداwÉا،�وتّم�تناولها�حسب�الت ِ

إXى�التعرف�ع9ى�مستوى�الذكاء�Rخ]Øي�وع]قته�ب) 2013(وهدفت�دراسة�الزهT ي�

اســتخدم�اJــنهج�الوصــفي��رتب. ي�تربيــة�منطقــة�الرصــافة�بمدينــة�بغــداد

أظهـــــرت�نتـــــائج�الدراســـــة�أن�طلبـــــة�اJرحلـــــة�اJتوســـــطة�يتمتعـــــ. ة

لنتائج�وجود�ع]قة�ارتباطية�موجية�بTن�الذكاء�Rخ]Øي�والتسامح��جتما+ي�جتما+ي،�كما�تبTن�من�ا

دراســة�هــ�)Caliskan and Saglam, 2012(ن�كاليســكان�وســاج]م�

تكونــــت�عين. اســـــتخدم�اJــــنهج�الوصـــــفي. ة�اJرحلــــة��بتدائيـــــة�1ــــي�تركيــــا

ائج�أن�التســامح�لــدى�الطلبــة�قــد�جــاء�بدرجــة�مرتفعــة،�وأن�الطالب

وأن�درجة�التسامح�تنخفض�كلما�م�Ô 7الط]ب�إXى�الصفوف�العليا،�وأن�الوضع�التعليم�fل

2015(��f¾س]مية�لقيم�التسامح�الديsال! بية��fى�التعرف�ع9ى�درجة�امت]ك�معلمXدراسة�هدفت�إ

�fال! بيــة�sســ]مية�أنفســهم،�ودورهــم�1ــي�تنميــة�هــذه�القــيم�لــدى�ط

اســــتخدم�اJــــنهج�الوصــــفي�� . ويTن�تخصــــص�ال! بيــــة�sســــ]مية

�لل! بية�sس]مية،�و) 220(بطريقة�عشوائية�من�مدين�fgالرياض�وجدة،�حيث�بلغ�عدد�أفراد�العينة�
ً
معلما

قد�كشفت�النتائج�عن�امت]ك�معلم�fال! بية�sس]مية�لقيم�التسامح�الدي¾�fبدرجة�متوسطة،�وكشفت�النتائج�

ذي�يقــوم�بــه�معلمــو�ال! بيــة�sســ]مية�1ــي�تنميــة�قــيم�التســامح�الــدي¾�fل

كما�تبTن�وجود�ع]قة�ارتباطية�بTن�استجابات�اJعلمTن�عن�امت]كهم�لقيم�التسـامح�الـ

  .وجهة�نظر�اJشرفTن�ال! بويTن

درجـــة�ممارسالتعـــرف�إXـــى�) 2020( �بـــراهيم�والخصـــاونةو�زريقـــات

اليب�حـل�ال�ªاعـات�وع]ق¶wـا�بدرجـة�امـت]ك�الطلبـة�لقـيم�التسـامح�م

راسة�من� راسة�اJنهج�الوصفي��رتباطي،�وتكونت�عينة�الّدِ �ومعلمة) 421(ِ
ً
معلما

ة�1ــــي�محافظـــة�جــــرش��ســـاليب�حــــل�ال�ªاعـــات�مــــن�وجهـــة�نظــــر�اJعلم

ة�اJرحلـــة�الثانويـــة�لقـــيم�التســـامح�ككـــل�كانـــت�متوســـطة،�وأظهـــرت�النت

راسـة1ي�درجـة�ممارسـة�مـديري�اJـدارس�الثانويإحصائية�بTن�متوسطات�اسـتجا بات�أفـراد�عينـة�الّدِ

بينما�لـم�توجـد�فـروق�ذات�د°ل. �ساليب�حل�ال�ªاعات�تعزى�JتغT �الجنس،�ولصالح�sناث

راســة�1ــي�درجــة�ممارســة�مــديري�اJــدارس�الثانويــة�1ــي�محافظــ ة�الّدِ

  .تعزى�JتغT ات�اJؤهل�العلمf،�والخH ة
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فيمـــا�ي9ـــي�اســـتعراض�للد�

راسة�ومنهجي¶wا�وأداwÉا،�وتّم الّدِ

وهدفت�دراسة�الزهT ي�

اJرحلــة�اJتوســطة�1ــي�تربيــة�منطق

�وطالبـــــة) 306(مـــــن�
ً
طالبـــــا

�جتما+ي،�كما�تبTن�من�ا

وأجــرى�كــل�مــن�كاليســكان�وس

التســــامح�لــــدى�طلبـــــة�اJرحلــــة��بتدائي

وطالبــة،�وأظهــرت�النتــائج�أن�التس

وأن�درجة�التسامح�تنخفض�كلما�م

  .التسامح�عند�Rبناء

2015(وأجرىالناجم�

مــن�وجهــة�نظــر�معلمــ�fال! بيــة�sس

نظــــر�اJشــــرفTن�ال! بــــويTن�تخصــــ

بطريقة�عشوائية�من�مدين�fgالرياض�وجدة،�حيث�بل

 
ً
قد�كشفت�النتائج�عن�امت]ك�معلم�fال! بية�sس]مية�لقيم�التسامح�الدي¾�fبدرجة�متوسطة،�وكشفت�النتائج�. تربويا

ف�الــدور�الــذي�يقــوم�بعــن�ضــع

كما�تبTن�وجود�ع]قة�ارتباطية�بTن�استجابات�اJعلمTن�عن�امت]كهم�لقيم�التس

وجهة�نظر�اJشرفTن�ال! بويTن

زريقـــاتوهـــدفت�دراســـة�

محافظة�جـرش��سـاليب�حـل�ال�ªاع

راسة�اJنهج�الوصفي��رتباطي،�وتكونت�عينة�الد الّدِ

مـــديري�اJــــدارس�الثانويـــة�1ــــي�محافظ

ودرجـــة�امـــت]ك�طلبـــة�اJرحلـــة�الثانوي

إحصائية�بTن�متوسطات�اسـتجا

�ساليب�حل�ال�ªاعات�تعزى�JتغT �الجنس،�ولصالح�sناث

راســ اســتجابات�أفــراد�عينــة�الّدِ

تعزى�JتغT ات�اJؤهل�العلمf،�والخH ة
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راســــة�عــــن�غT هــــا�مــــن�ا،�و  تمTــــ�ت�هــــذه�الّدِ

دارس�الحكوميــــة�1ــــي�دور�مــــديري�اJــــــــت�

مكنـــة�لتفعيلـــ
ُ
Jـــدارس�ات�اJدور�مـــديري�ا

راســات�الســابقة�1ــي� ا�عــن�غT هــا�مــن�الّدِ

راسـة،�وقـد�تـم�sفـادة�مـن� ـراء�هـذه�الّدِ

اليب�sحصــــائية�اJتبعــــة،�ومناقشــــة�النتــــائج�

عليمــ�fكـــو¼wم�حلقـــة� ظـــام�التَّ ور�وضــبط�النَّ

دارس�الحكوميـة�تشـجيع�العمـل�ع9ـى�تعزيـز�قـيم�

ــد�°حظــت�وجــود�تقصــT �وعــدم�تفعيــل�

ي�اJدرسة،والذييسـاعد�ع9ــى�وجـود�بيئــة�آمنـه�للطالــب،�

عليمية�ومخرجاwÉا�بكل�الجوانب �قد�يؤثر�1ي�طبيعة�العملية�التَّ
ً
�سلبيا

ً
  .وهذا�يعد�مؤشرا

دارس�الحكوميـة�1ـي�قصـبة�إربـد�بتعزيـز�قـيم�

 ؟هة�نظر�ا�علم'ندور�مديري�ا�دارس�الحكومية�rي�قصبة�إربد�بتعزيز�قيم�التسامح�ب'ن�الطلبة�من�وج

د�بتعزيـز�قـيم�التسـامح�بـTن�الطلبـة�مـن�

 بويـــة�بشـــكل�خـــاص�
َّ
ؤسســـات�ال!

ُ
Jكل�عـــام�وا

راســـــة� يـــــة�الّدِ عليمّيــــة�وتطويرهـــــا،�تــــأتي�أهّمِ
ة�التَّ

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

تغTــــ ات�الgــــ�fتناول¶wــــا،�و 
ُ
Jات�الّســــابقة�مــــن�حيــــث�أهــــدافها�وا

راســــة�RوXــــى� الgــــ�fتناولــــت��–1ــــي�حــــدود�علــــم�الباحثــــة�–ــــا�الّدِ

مكنيم�التســـامح�بـــTن�الطلبـــة
ُ
Jق! حـــات�ا

ُ
Jـــى�اXعـــرف�إ ،�كمـــا�هـــدفت�التَّ

باÙضــافة�إXــى�تم�Tهــا�عــن�غT ه�،د�بتعزيــز�قــيم�التســامح�بــTن�الطلبــة

راسة�وعي ن¶wا،�ومن�هنا�يمكـن�القـول�أن�هنـاك�حاجـة�ملحـة�Ùجـراء�هـذه�الدِ

راســــة،�وRســــاليب�sحصــــ ظــــري،�وتطــــوير�أداة�الّدِ ي�إثــــراء�Rدب�الّنِ

راسة�وأسئل�µا   :مشكلة�الّدِ

ظ �fيؤد·wــا�مـــديري�اJـــدارس�الحكوميــة�1ـــي�التــأثT �ع9ـــى�تطـــور�وضــبط�النَّ

عليميـة،�فقـط�تطلـب�منمـديري�اJـدارس�الحكوميـ الوصل�بTن�جميع�عناصر�العملية�التَّ

ــدريس�ومعايشــ¶wا�للواقــع،�فقــد�°حظ�الباحثــةع�عمــل� 1ــي�مجــال�التَّ

لدورهم�1ــي�تعزيـز�قــيم�التسـامح�بــTن�الطلبـة�1ــي�اJدرسة،والذييسـاعد�ع9

عليمية�ومخرجاwÉا�بكل�الجوانب �قد�يؤثر�1ي�طبيعة�العملية�التَّ
ً
�سلبيا

ً
وهذا�يعد�مؤشرا

دور�مـديري�اJـدارس�الحكوميوبناء�ع9ى�ما�سبق�تتمثل�مشكلة�الدراسـة�1ـي�محاولـة�معرفـة�

  :وذلك�باÙجابة�ع9ى�السؤال�rتيالتسامح�بTن�الطلبة�من�وجهة�نظر�اJعلمTن،

دور�مديري�ا�دارس�الحكومية�rي�قصبة�إربد�بتعزيز�قيم�التسامح�ب'ن�الطلبة�من�وج

عـرف�إلىـدور�مـديري�اJـدارس�الحكوميـة�1ـي�قصـبة�إربـد�بتعزيـ ى�التَّ

ؤسس
ُ
Jؤسســـات�بشـــكل�عـــام�وا

ُ
Jفـــراد�واRـــا�ع9ـــى�wن�أجـــل��ســـتفادة�م

جتمÏي
ُ
Jي�اØح9ي،�حيث�يسهم�تطوير�وتنمية��ستثمار�1ي�الر .  

عليمّيــــة�وتطويره ديري�اJـــــدرس�الحكوميــــةالفّعال�1ـــــي�تنشــــيط�الَعملّيـــــة�التَّ

ة�لها�ع9ى�النحو  ية�العمليَّ ظرّية�وRهّمِ ية�النَّ   :rتي�ِ

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

راســــات�الّســــابقة�م وتباينــــت�الّدِ

راس راســــات�الســــابقة�بأ¼wــــا�الّدِ الّدِ

قصــبة�إربـــد�بتعزيـــز�قـــيم�التســـامح�ب

الحكوميــة�1ــي�قصــبة�إربــد�بتعزيــ

راسة�وعي مجا°ت�أداة�الّدِ

راســــات�الســــابقة�1ــــي�إثــــراء�Rدب�الن الّدِ

  .ومقارن¶wا

راسة�وأسئل�µا مشكلة�الّدِ

همــة�ال
ُ
J̧دوار�ا �لـــ

ً
gـــ�fيؤد·wــا�منظــرا

عليمي الوصل�بTن�جميع�عناصر�العملية�التَّ

 .التسامح�بTن�الطلبة

ومــن�خــ]ل�واقــع�عمــل�

بعضـمديري�اJدارسـلدورهم�1ــي�تعزي

عليمية�ومخرجاwÉا�بكل�الجوانب �قد�يؤثر�1ي�طبيعة�العملية�التَّ
ً
�سلبيا

ً
وهذا�يعد�مؤشرا

وبناء�ع9ى�ما�سبق�تتمثل�مشكلة�الدراس

التسامح�بTن�الطلبة�من�وجهة�نظر�اJعلمTن،

دور�مديري�ا�دارس�الحكومية�rي�قصبة�إربد�بتعزيز�قيم�التسامح�ب'ن�الطلبة�من�وجما. 1

  :أهداف�الدراسة

عـرف�إلى راسـة�إXـى�التَّ تسÏى�هذه�الّدِ

وجهـــة�نظـــر�اJعلمـــTن�مـــن�أجـــل��س

Jجتمع�ا
ُ
JيواÏجتم

ُ
Jي�اØح9ي،�حيث�يسهم�تطوير�وتنمية��ستثمار�1ي�الر

  :أهمية�الدراسة

يـــــة�أدوار�مــــديري�اJـــــ ��هّمِ
ً
نظــــرا

ظرّية�وRهم ية�النَّ ة�من�Rهّمِ الحاليَّ
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ي�ميــدان�جديــد�وُمجتمــع�دراســة�جديــد،�إذ�

 بّية�
َّ
أي�دراسة�من�هذا�الَنوع�1ي�ُمحافظة�إربد،�كما�ُيمكن�أن�ُتفيد�وزارة�ال!

 بوّيـة�
َّ
ياسـات�ال! ة،�والقـائمTن�ع9ـى�وضـع�الّسِ

̧دوار�مديرياJؤسسات�الحكومية�والخاصة�1ـي�وزارة� راسة�ِبتطوير�وتفعي ِ

 بويــــــة�مــــــن�خــــــ]ل�تعــــــرفهم�ع9ــــــى�Rدوار�
َّ
دالقيادات�ال!

ة�والخاصـة�Jـا�لهـا�مـن�أثـر�كبTـ �ع9ـى�دعــم�

وصــــــيات� تـــــائج�والتَّ ]ل��ســـــتفادة�مـــــن�النَّ

�كما�يأتي
ً
�وإجرائيا

ً
صطلحات�ال�fgتم�تعريُفها�اصط]حيا

ُ
Jراسة�بعض�ا ِ:  

و�1ــي�جماعــة�ير+ــى�مصــالحها�عــن�طريــق�

ات�و�ســـتعدادات�البشـــرية�وsمكانـــات�

ن�القــــــــيم�sنســــــــانية�وRخ]قيــــــــة�والدينيـــــــــة�

وار�و�نفتــــاح�ع9ــــى�rخــــرين�وتقبــــل�آراwÍــــم�

وتعرف�).2017�،213بدارنة�واJوم¾�fولبابنه�والعقيل،�

]ل�اســتجابات�عينــة�الدراســة�ها�مــن�خــ

�،�f را½ــــ ،�أمــــا�)2022/  2021(للعـــام�الّدِ

نة�لفقرات�Rداة ِ.  

راســة�وsجــراءات�ال]زمــة�للتحقــق�� الّدِ

راسة،�وsجراءات�والطرق�sحصائية�ال�fgتم�استخدامها�1ي�تحليل�البيانات ِ.  
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ظرّيــة يــة�النَّ راسـة�بمثابــة�إضــافة�علمّيــة�مهمــة�1ــي�ميــدان�جدي�:�هّمِ عــد�هــذه�الّدِ
ُ
ت

 بي�-ع9ى�حد�علم�الباحثة
َّ
أي�دراسة�من�هذا�الَنوع�1ي�ُمحافظة�إربد،�كما�ُيمكن�أن�ُتفيد�وزارة�ال!

عليم�1ي�Rردن�وsدارات�الّتابعة� عليمّيـة،�والقـائمTن�ع9والتَّ لهـا�1ـي�مجـال�sدارة�التَّ

̧دوار�مديرياJؤسسات�الحكومية�والخاصة�1 راسة�ِبتطوير�وتفعي ة�أن�يستفيدوا�من�نتائج�الّدِ

عليم   .ة�والتَّ

ــــــة يــــــة�الَعملّي راســــــة�أْن�: �هّمِ  بويــــــة�مُيمكــــــن�لنتــــــائج�هــــــذه�الّدِ
َّ
ُتفيــــــدالقيادات�ال!

م�للمسـاهمة�1ـي�تفعيـل�دور�مـديري�اJؤسسـات�الحكوميـة�والخاص

وير�وتعزيـــــز�قـــــيم�التســـــامح�عنـــــد�الطلبـــــة،�وذلـــــك�مـــــن�خـــــ]ل��ســـــ

gراسةو�ق! احات�ال لت�إلwxا�هذه�الّدِ  .�fتوصَّ

عريفات�	صطcحّية�و�جرائّية   :التَّ

�كما�يأتي
ً
�وإجرائيا

ً
صطلحات�ال�fgتم�تعريُفها�اصط]حيا

ُ
Jراسة�بعض�ا ِ

ل�نشــاط�اجتمــا+ي�هــادف�يــدرك�فيــه�القائــد�اJــدير�بأنــه�عضــو�1ــي�جماع

! ك�1ـــي�رســـم�الخطـــط�وتوزيـــع�اJســـؤوليات�حســـب�الكفايـــات�و�س

73.(  

�ام�الطلبــــــــة�بمنظومــــــــة�مــــــــن�القــــــــيم�sنس لوكات�الgــــــــ�fتعHــــــــ �عــــــــن�ال!ـــــــــ

اء�وقبــــول�rخــــر�وأدب�الحــــوار�و�نفتية�والعلميــــة،�كالصــــفح�وsخــــ

بدارنة�واJوم¾�fولبابنه�والعقيل،�" (وغT ها�من�القيم�ال�fgتشيع�اJحبة�واJودة�والرحمة�1ي�اJجتمع

امح�الgــ�fيمتلكهــا�الطلبــة�1ــي�اJــدراس،�والgــ�fيمكــن�قياســها�مــن�خ

  .ع9ى�استبانة�قيم�التسامح�ال�fgاعدwÉا�الباحثة

راسة�وُمحددا��ا   :ُحدود�الّدِ

راســـة�ع9ــــى�عينــــة�مـــن�معلمــــ�fومعلمــــات�1ـــي�قصــــبة�إربــــد ،�ذه�الّدِ

نة�لفقرات�RداةُمحدداwÉا�فإ¼wا�تتحدد�بُمستوى�صدق�Rداة�وموضوعية�استجابة� أفراد�العّيِ

راســة�وعين¶wــا�وأدا راســة،�ومجتمــع�الّدِ �Jــنهج�الّدِ
ً
�ةزء�وصــفا

راسة،�وsجراءات�والطرق�sحصائية�ال�fgتم�استخدامها�1ي�تحليل�البيانات من�صدق�وثبات�أداة�الّدِ

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ظرّيــة (  يــة�النَّ �هّمِ

ع9ى�حد�علم�الباحثة-لم�تجري�

عليم�1ي�Rردن�وsدارات�الت والتَّ

عليمّية�أن�يستفيدوا�من�نتائج�الد والتَّ

عليم  بّية�والتَّ
َّ
ال!

�ــــــة  يــــــة�الَعملّي �هّمِ

ا$ُسـتجدة�لهـم�للمسـاهمة��ـي�تفعيـل�دور�مـديري�ا$ؤسسـات�الحكوميـة�والخاصـة�$ـا�لهـا�مـن�أثـر�كب
ـ�6ع+ـى�دعــم�
وصــــــيات� تـــــائج�والتَّ وتـــــدريب�وتطـــــوير�وتعزيـــــز�قـــــيم�التســـــامح�عنـــــد�الطلبـــــة،�وذلـــــك�مـــــن�خـــــLل�Jســـــتفادة�مـــــن�النَّ

gو�ق! احات�ال

عريفات�	صطcحّية�و�جرائّية التَّ

�كما�يأتي
ً
�وإجرائيا

ً
صطلحات�ال�fgتم�تعريُفها�اصط]حيا

ُ
Jراسة�بعض�ا تضمنت�الّدِ

كــل�نشــاط�اجتم":مــديرو�ا�ــدارس

عـــاون�اJشـــ! ك�1ـــي�رسالتفكTـــ �والت

73, 2009طقن،�" (اJادّية

الســــــــلوكات�الg" :قــــــــيم�التســــــــامح

و�جتماعيةوالسياســــية�والعلمي

وغT ها�من�القيم�ال�fgتشيع�اJحبة�واJودة�والرحمة�1ي�اJجتمع

 
ً
قــيم�التســامح�الgــ: بأ¼wــا�إجرائيــا

ع9ى�استبانة�قيم�التسامح�ال�fgاعدwÉا�الباحثة

راسة�وُمحددا��ا ُحدود�الّدِ

راســـة�ع9 اقتصـــرت�هــــذه�الّدِ

ُمحدداwÉا�فإ¼wا�تتحدد�بُمستوى�صدق�Rداة�وموضوعية�استجابة�

  :الطريقة�و�جراءات

تضــّمن�هــذا�الجــزء�وصــ

راسة،�وsجراءات�والطرق�sحصائية�ال�fgتم�استخدامها�1ي�تحليل�البيانات من�صدق�وثبات�أداة�الّدِ

راسةمنهج�   :الّدِ



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 43    ن  برلي –المانيا / 

 
 

�f را½ــ /  2021(ى�رأس�عملهــم�خــ]ل�العــام�الّدِ

ة ة�العشوائيَّ نة�بالطريقة�الطبقّيِ ِ.  

راسـة�ع9ـى� راسـة،�حيـث�اشـتملت�عّينـة�الّدِ ِ

قابلــة
ُ
Jم�ع9ــى�ســؤال�اwÉوتّم�ة�وأخــذ�إجابــا

تــــّم�إجــــراء��ك�Jعرفــــة�وجهــــات�نظــــرهم،�حيــــث

عليمفي�قصبة�إربد  بية�والتَّ
َّ
�ومعلمةمن�العاملTن�1ي�وزارة�ال!

ً
  .معلما

حكمTن�وهو
ُ
Jقابلة�ع9ى�مجموعة�من�ا

ُ
Jعرض�ُسؤال�ا�:  

 ؟دور�مديري�ا�دارس�الحكومية�rي�قصبة�إربد�بتعزيز�قيم�التسامح�ب'ن�الطلبة�من�وجهة�نظر�ا�علم'ن

ته�بتحقيــــق�ياغة�للســــؤال،�ومــــدى�مناســــب

�ومعلمـة،�) 30(ق�إجـراء�مقـاب]ت�مـع�
ً
معلمـا

ي�الحصــــول�ع9ــــى�معلومــــات�ومق! حــــات�ُت©ــــ ي�

ساهم�1ي�تحسينه�وُمعالجته،�وذلك�من�خ]ل�طرح�سؤال�ذا�¼wاية�مفتوحة
ُ
  .ضوع�وت

wxم�وعـّرف¶wم�باسـمها�ومهن¶wـا�والهـدف�مـن�

وع،�وبعـــد�أن�تــّم�الحصـــول�ع9ـــى�مـــوافق¶wم�

�15-30(تغرقت�اJقابلـــة�مـــع�كـــل�فـــرد�مشـــارك�
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و+يتم�استخدام�اJنهج�   .النَّ

راســة�مــن� معلمــ�fومعلمــات�1ــي�قصــبة�إربدالــذين�ع9ــى�رأس�عملهــم�خِ

�ومعلمة،)4818
ً
ةمعلما ة�العشوائيَّ نة�بالطريقة�الطبقّيِ وتم�اختيار�العّيِ

راسـة،�حيـ ة�العشوائّية�مـن�ُمجتمـع�الّدِ راسة�بالطريقة�الطبقيَّ نة�الّدِ ِ

قننــة�وأخــذ�إجاب
ُ
Jقابلــة�شــبه�ا

ُ
Jم�عــن�طريــق�اw¶قامــت�الباحثــة�بمقــابل

راســــة�و�ــــي قننــــة�ــــوير�أداة�الّدِ
ُ
Jقابلــــة�شــــبه�ا

ُ
Jعرفــــة�وجهاJوذلــــك��،

عليمفي�قصبة�إربد) 30(  بية�والتَّ
َّ
�ومعلمةمن�العاملTن�1ي�وزارة�ال!

ً
معلما

قابلة
ُ
  "ا�

حكمTن�وهو
ُ
Jقابلة�ع9ى�مجموعة�من�ا

ُ
Jقابلة�تّم�عرض�ُسؤال�ا

ُ
Jصدق�محتوى�ا

دور�مديري�ا�دارس�الحكومية�rي�قصبة�إربد�بتعزيز�قيم�التسامح�ب'ن�الطلبة�من�وجهة�نظر�ا�علم'ن

م�وم]حظــــاwÉم�حــــول�ُســــؤال�اJقابلــــة�مــــن�حيــــث�ســــ]مة�الصــــياغة�للســــ

قننة
ُ
Jوذلك�من�خ]ل�جمع�البيانـات�عـن�طريـق�إجـراء�مقشبه�ا�،

قابلــــة�الفرصــــة�للباحثــــة�1ــــي�الحصــــول�ع9
ُ
Jع�البيانــــات�عــــن�طريــــق�ا

ساهم�1ي�تحسينه�وُمعالجته،�وذلك�من�خ]ل�طرح�سؤال�ذا�¼wاية�مفتوحة
ُ
ضوع�وت

وقبل�البدء�بإجراء�اJقابلة�مع�أفـراد�عّينـة�الّدراسـة،�قـّدمت�الباحثـة�نفسـها�إلـwxم�وعـّرف¶wم�باس

fغراض�البحث�العلم��
ّ
ستخدم�إ°

ُ
�إجاباwÉم�لن�ت   .نت�لهم�أنَّ

راســـة�بشـــكل�عــام�حـــول�اJوضـــوع،�وبعـــد�أن�ت وار�مـــع�أفــراد�عّينـــة�الّدِ

رح�الســـؤال�ع9ـــى�اJشـــاركTن�وتـــدوين�إجابـــاwÉم،�واســـتغرقت�اJقابلـــ

 .�أخذ�مواعيد�من�بعضهم

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

تم�استخدام�اJنهج�

راسة   :ُمجتمع�الّدِ

راســة�مــ تكــّوَن�ُمجتمــع�الّدِ

4818(والبالغ�عددهم�) 2022

راسة نة�الّدِ   : عّيِ

ة�العشوائي راسة�بالطريقة�الطبقيَّ نة�الّدِ تّم�اختيار�عّيِ

�ومعلمــة،�و )30(
ً
قامــت�الباحثمعلمــا

  .تدوين�م]حظاwÉم

راسة   :أداة�الّدِ

قامتالباحثــــة�بتطــــوير�أداة�الد

(مقاب]ت�شبه�مقننة�مع�

راسةصدق� قابلة: "أداة�الّدِ
ُ
ا�

قابلة�تمللتحقق�من�
ُ
Jصدق�محتوى�ا

دور�مديري�ا�دارس�الحكومية�rي�قصبة�إربد�بتعزيز�قيم�التسامح�ب'ن�الطلبة�من�وجهة�نظر�ا�علم'نما�-

�wــــدف�إبــــداء�آراwÍــــم�وم]حظــــاwÉم�ح

راسة   .أهداف�الّدِ

قابلة
ُ
  :تصميم�ا�

قابلة������
ُ
Jقننةتم�اعتماد�ا

ُ
Jشبه�ا

وقــــد�أتــــاح�أســــلوب�جمــــع�البيانــــ

ساهم�1ي�تحسينه�وُمعالجته،�وذلك�من�خ]ل�طرح�سؤال�ذا�¼wاية�مفتوحةاJو 
ُ
ضوع�وت

وقبل�البدء�بإجراء�اJقابلة�مع�أف

ستخدم�إ°
ُ
�إجاباwÉم�لن�ت مقابل¶wا،�وبّينت�لهم�أنَّ

بــدأت�الباحثـــة�الحـــوار�مـــع�أف������

Ùجـــراء�اJقابلـــة،�تـــّم�طـــرح�الســـ

،�وتّم�أخذ�مواعيد�من�بعضهم)دقيقة
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ش! كTن�1ي�الّدراسة�للتعرف�إXى�
ُ
Jفراد�اRقاب]ت�مع�

ُ
Jبأول�بعد�إجراء�ا�

ً
�جمع�البيانات�بعد�تصنيفها�وتحليلها�أو°

امح�بــTن�الطلبــة�مـــن�وجهــة�نظــر�اJعلمـــTن،�

wائّية� ق! حـات�،�ومـن�بعـض�)اJق! حـات(ِ
ُ
Jا

تنميـة�: (دور�مديري�اJدارس�الحكومية�1ي�قصبة�إربد�بتعزيز�قيم�التسامح�بTن�الطلبة�من�وجهة�نظر�اJعلمـTن

]ل�عقــــــــد�ورشــــــــات�عمــــــــل�ودورات�تثقيفيــــــــة�

خصية�Jديري�اJدارس�ال�fgتساعد�ع9ى�قيادة�واستغ]ل�الفرص� لتعزيـز�قـيم�العمل�ع9ى�تطوير�الخصائص�الشَّ

]حظــــات�الgــــ�fتـــــّم�, ة�للمق! حـــــات
ُ
Jــــى�اXوالرجــــوع�إ

ي�الحصــول�ع9ــى�اJعلومــات�مثــل�ضــيق�الوقــت�

اJوافقـة�ع9ــى�ة،�والتحقـق�مـن�صـدقها،�ثـم�أخـذ�

شــــ! كTن�1ــــي�الّدراســــة،�وتصــــنيف�
ُ
Jــــراد�ا

كـــرار،� راســـة�علwxـــا،�وذلـــك�حســـب�الّتِ ة�الّدِ

�،Ôع¾ـJتحمل�نفس�الفكرة�أو�نفس�ا�fgئمـة�ت�تجنب�تكرار�الفقرات�ال[
ُ
Jوصـيات�ا وتقـديم�التَّ

ن�خـــ]ل�إجابـــة�أفـــراد�العينـــة�ع9ـــى�ســـؤال�

دور�مديريا�ــــدارس�الحكوميــــة�rــــي�قصــــبة�إربــــد�بتعزيــــز�قــــيم�

ــات�أفـــراد�عّينـــة�الّدراســة�ممـــن�أجريـــت�

�ومعلمة
ً
  .معلما

 ؟دور�مديري�ا�دارس�الحكومية�rي�قصبة�إربد�بتعزيز�قيم�التسامح�ب'ن�الطلبة�من�وجهة�نظر�ا�علم'ن
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  : قابلة�وتفريغها

ش! كTن�1ي�الد
ُ
Jفراد�اRقاب]ت�مع�

ُ
Jبأول�بعد�إجراء�ا�

ً
�جمع�البيانات�بعد�تصنيفها�وتحليلها�أو°

ديري�اJـــدارس�الحكوميــة�1ــي�قصـــبة�إربــد�بتعزيــز�قــيم�التســـامح�بــTن�الطلب

wائّية� تائج�ووضعها�1ي�صورwÉا�الِّ فريغها�1ي�جداول�بعد�تنسيق�النَّ

دور�مديري�اJدارس�الحكومية�1ي�قصبة�إربد�بتعزيز�قيم�التسامح�بTن�الطلبة�من�وجهة�نظر�اJعلم

ة�مــــــــن�خــــــــ]ل�عقــــــــد�ورشد�الطلبــــــــة�خاصــــــــة�قــــــــيم�ال�ªاهــــــــة�واJوضــــــــوعي

خصية�Jديري�اJدارس�ال�fgتساعد�ع9ى�قيادة�واستغ]ل�الفر العمل�ع9ى�تطوير�الخصائص�الشَّ

ســــب�اJئوّيــــة�للمق! حـــــات
ّ
كــــرارات�والن ومــــن�ثــــّم�تـــــم�حســــاب�الّتِ

ومّمــا�تجــدر�sشــارة�إليــه�ُوجــود�بعــض�اJعيقــات�1ــي�الحصــول�ع9ــ

  .  °نشغال�اJشاركTن�بأعمالهم�وارتباطهم�بمواعيد

راســة،�والتحقـق�مـن�ص كلة�الِدراسـة�ووضـع�مخطـط�لهـا،�وإعـداد�أداة�الّدِ

شــــيق�مــــع�الجهــــات�اJعنيــــة،�ثــــم�تمــــ
ُ
Jفــــراد�اRقــــاب]ت�مــــع�

ُ
Jإجراء�ا

راســـ ق! حـــات�حســـب�إجابـــات�أفـــراد�عينـــة�الّدِ
ُ
Jقابلـــة�حـــول�ا

ُ
Jئلة�ا

ت�تجنب�تكرار�الفقرات�ال�fgتحمل�نفس�الفكرة�أو�نفس�اJع¾ة،�مع�مراعا

راسة�ومناقش�µا   نتائج�الّدِ

راســـة�مـــن�خـــ]ل�إجاب �للنتـــائج�الgـــ�fتوصـــلت�إلwxـــا�هـــذه�الّدِ
ً
زء�عرضـــا

راسة،�وع9ى�النحو�rتي ِ:  

دور�مديريا�ــــدارس�الحكوميــــة�rــــي�قصــــبة�إربــــد�بتعزيــــز�قــــيم�مــــا�: نتــــائج�ا�تعلقــــة�با¼جابــــة�عــــن�الســــؤال�ومناقشــــته

 ؟التسامح�ب'ن�الطلبة�من�وجهة�نظر�ا�علم'ن

كــرارات�والنســـب�اJئوّيـــة�Ùجابــات�أفـــ ذا�الســؤال�تـــم�اســـتخراج�الّتِ

�ومعلمة) 30(وتّم�طرح�الُسؤال�علwxم،�والذين�بلغ�عددهم��شبه�اJقننة
ً
معلما

دور�مديري�ا�دارس�الحكومية�rي�قصبة�إربد�بتعزيز�قيم�التسامح�ب'ن�الطلبة�من�وجهة�نظر�ا�علم'ن
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ُ
قابلة�وتفريغهاجمع�بيانات�ا�

ش! كTن�1ي�الد�����
ُ
Jفراد�اRقاب]ت�مع�

ُ
Jبأول�بعد�إجراء�ا�

ً
تّم�جمع�البيانات�بعد�تصنيفها�وتحليلها�أو°

آراwÍــم�حــول�دور�مــديري�اJـــدارس�الحكومي

تائج�ووضعها�1ي�صورwÉا�الوذلك�من�خ]ل�ت فريغها�1ي�جداول�بعد�تنسيق�النَّ

تعلقة�ل
ُ
JعلماJن�الطلبة�من�وجهة�نظر�اTدارس�الحكومية�1ي�قصبة�إربد�بتعزيز�قيم�التسامح�بJدور�مديري�ا

قــــــــيم�التســــــــامح�عنــــــــد�الطلبــــــــة�خاص

خصية�Jديري�اJدارس�ال�fgتساعد�ع9ى�قيادة�واستغ]ل�الفرللطلبة، العمل�ع9ى�تطوير�الخصائص�الشَّ

ومــــن�ثــــ،)التســــامح�بــــTن�الطلبــــة

ومّمــا�تج. ا�أثنــاء�إجــاب¶wمتســجيله

°نشغال�اJشاركTن�بأعمالهم�وارتباطهم�بمواعيد

راسة   : إجراءات�الّدِ

راسـة�ووض تحديـد�مشـكلة�الّدِ

راســــة�بالتنســــيق�مــــع�الجه تطبيــــق�الّدِ

قابل
ُ
Jتعلقـــة�بأســـئلة�ا

ُ
Jجابـــات�اs

والنسب�اJئوّية،�مع�مراعا

تائج   .1ي�ضوء�النَّ

راسة�ومناقش�µا نتائج�الّدِ

تضـــمن�هـــذا�الجـــزء�عرض

راسة،�وع9ى�النحو�rتي الّدِ

نتــــائج�ا�تعلقــــة�با¼جابــــة�عــــن�الســــؤال�ومناقشــــتهال

التسامح�ب'ن�الطلبة�من�وجهة�نظر�ا�علم'ن

ولíجابــة�عـــن�هـــذا�الســؤال�ت

شبه�اJقننةعلwxم�اJقابلة�

دور�مديري�ا�دارس�الحكومية�rي�قصبة�إربد�بتعزيز�قيم�التسامح�ب'ن�الطلبة�من�وجهة�نظر�ا�علم'نما�
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د�بتعزيــز�قــيم�دارس�الحكوميــة�1ــي�قصــبة�إربــ

كــــرارات�لهــــذه� ات،�ومــــن�ثــــم�حســــاب�الّتِ

مديري المدارس الحكومية في  لدور التكرارات والنسب المئوية 4جابات أفراد عينة الدِّراسة على سؤال اقتراحات أفراد عينة المقابلة
 قصبة إربد بتعزيز قيم التسامح بين الطلبة من وجھة نظر المعلمين

  %النسبة المئوية 

93.34% 

83.34% 

66.67% 

63.34% 

راســة�ع+ــى�الســـؤال�ا$فتــوح�قــد�تراوحــت�مــا�بـــ
ن� ســب�ا$ئويــة�Vجابـــات�أفــراد�عّينــة�الّدِ أّن�الّنِ
تنميـــــــة�قـــــــيم�التســـــــامح�عنـــــــد�الطلبـــــــة�خاصـــــــة�قـــــــيم�الYZاهـــــــة�

،�يلwxـــا�%)93.34(ع+ـــى�أع+ـــى�نســـبة�مئويـــة�بلغـــت�

خصية�Jديري�اJدارس�ال�fgتساعد�ع9ى�قيادة�واسـتغ]ل�الفـرص� العمل�ع9ى�تطوير�الخصائص�الشَّ

إنشــاء�فريــق�"لت�sجابــة�الgــ�fنصــت�ع9ــى�

" .ض�اJعلمــTن�واJرشــد�ال! بــوي�والطلبــة

ُمق! حات�من�وجهة�نظر�اJعلمTن�واJعلمات�حول�دور�مديري�اJدارس�الحكومية�1ي�قصبة�

ـــيم�التســـامح�عنـــد�الطلبـــة�خاصـــة�قـــيم�

،�وُيمكـــن�)28(،�أع9ـــى�تكـــرار�بلـــغ�."دارس

تمر�وعقـد�ورش�عمـل�ولقـاءات�ل]طـ]ع�

 ض�مســwÉ Tم�مــن�عقبــات،�وُمناقشــ¶wم�

دريبّيـة�مـن� ورات�التَّ وريـة�والـدَّ قـاءات�الدَّ ِ
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ؤال�تــّم�رصــد�اق! احــات�الســؤال�حــول�دور�مــديري�اJــدارس�الحكومي

اســــتجابة،�وتــــّم�توزيعهــــا�إXــــى�فئــــات،�ومــــ) 92(ة،�والgــــ�fكانــــت�تحملهــــا�

ق! حات،�كما�هو�مبTن�1ي�الجدول�
ُ
J1(ا.(  

  )1(جدول 

التكرارات والنسب المئوية 4جابات أفراد عينة الدِّراسة على سؤال اقتراحات أفراد عينة المقابلة
قصبة إربد بتعزيز قيم التسامح بين الطلبة من وجھة نظر المعلمين

  التكرار  ا4جابة


ة 



يم النزاھ



ة ق



ة خاص



د الطلب



امح عن



يم التس



ة ق


تنمي

ل ودورات 


ات عم


د ورش


(ل عق


ن خ


وعية م

  28والموض


ديري 



ية لم



ائص الشَّخص



وير الخص


تط
لتعزي
ز المدارس التي تساعد على قيادة واستغ(ل الف
رص 

  .قيم التسامح بين الطلبة

25  

على لعب دور أكبر فيما مديري المدارس 
  .قيم التسامح بين الطلبةيتعلق بغرس مفاھيم

20  


يم 

ز ق

ةلتعزي

ين الطلب

امح ب

دارس التس
في الم
بقيادة م
دير المدرس
ة وعض
وية بع
ض المعلم
ين والمرش
د 

.  
19  

راســة�ع9ــى�الســـ) 1( ســب�اJئويــة�Ùجابـــات�أفــراد�عّينــة�الّدِ ِ
ّ
أّن�الن

تنميـــــــة�قـــــــيم�التســـــــامح�عنـــــــ"،�حيـــــــث�حصـــــــلت�sجابـــــــة�الgـــــــ�fنصـــــــها�

ع9ـــى�أع9ـــى�نســـبة�مئوي�".]ل�عقـــد�ورشـــات�عمـــل�ودورات�تثقيفيـــة�للطلبـــة

خصية�Jديري�اJدارس�ال�fgتساعد�ع9ى�قيادة�واس العمل�ع9ى�تطوير�الخصائص�الشَّ

،�بينمــا�حصــلت�sجابــ)%83.34(بنســبة�مئويــة�بلغــت�." Tن�الطلبــة

1ــي�اJــدارس�بقيــادة�مــدير�اJدرســة�وعضــوية�بعــض�اJعلمTن�الطلبــة�

  ). 63.34%(ع9ى�أدنى�نسبة�مئوية�بلغت�

�هناك� ُمق! حات�من�وجهة�نظر�اJعلمTن�واJعلمات�حول�دور�مديري�اJدارس�الحكومية�1ي�قصبة�) 4(نَّ

ق!ـــ ح�الـــذي�نـــّص�ع9ـــى�
ُ
Jن�الطلبـــة،�وجـــاء�اTتنميـــة�قـــيم�التس"امح�بـــ

اJـــدارس�ن�خـــ]ل�عقـــد�ورشـــات�عمـــل�ودورات�تثقيفيـــة�Jـــديري 

تيجة�1ي�ضوء�رغبة� ديرينللباحثة�تفسT �هذه�النَّ
ُ
Jسـتمر�وعق�ا

ُ
Jـدريب�ا  ك��Tع9ـى�التَّ

َّ
1ي�ال!

،�وتــذليل�مــا�يع!ــ ض�مستنميــة�قــيم�التســامح�عنــد�الطلبــةي�مجــال�

وري قـاءات�الدَّ ِ
ّ
�الل عرف�ع9ى�كل�ما�يساعد�بتوفT �بيئة�آمنه�للطلبة،�باعتبـار�أنَّ ُمحاورwÉم�والتَّ

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

لíجابــة�عــن�هــذا�الســؤال�تــّم�رص

التســــامح�بــــTن�الطلبــــة،�والgــــ�fكان

ق! حات،�كما�هو�مبTن�1ي�الجدول�
ُ
Jا

التكرارات والنسب المئوية 4جابات أفراد عينة الدِّراسة على سؤال اقتراحات أفراد عينة المقابلة

  الرقم

1  


ة 



يم النزاھ



ة ق



ة خاص



د الطلب



امح عن



يم التس



ة ق


تنمي

ل ودورات 


ات عم


د ورش


(ل عق


ن خ


وعية م

والموض

  .تثقيفية للطلبة

2  


ى 



ل عل



ديري العم



ية لم



ائص الشَّخص



وير الخص


تط
المدارس التي تساعد على قيادة واستغ(ل الف
رص 

قيم التسامح بين الطلبة

3  
مديري المدارس ضرورة تشجيع 

يتعلق بغرس مفاھيم

4  


ق 

اء فري

يم إنش

ز ق
لتعزي
بقيادة م
دير المدرس
ة وعض
وية بع
ض المعلم
ين والمرش
د 

.التربوي والطلبة
  

(يبــTن�الجــدول�رقــم�

،�حيـــــــث�حص)93.34%-63.34%(

واJوضـــوعية�مـــن�خـــ]ل�عقـــد�ورش

خصية�Jديري�اJدارس�ال�fgتساعد�ع9ى�قيادة�واس"sجابة�ال�fgنصها� العمل�ع9ى�تطوير�الخصائص�الشَّ

قــيم�التســامح�بــTن�الطلبــلتعزيــز�

لتعزيــز�قــيم�التســامح�بــTن�الطلبــ

ع9ى�أدنى�نسبة�مئوية�بلغت�

نتائج�أ
َّ
�هناك�أظهرت�ال نَّ

إربـــد�بتعزيـــز�قـــيم�التســـامح�بـــTن�الطلب

ال�ªاهـــة�واJوضـــوعية�مـــن�خـــ]ل�عق

تيجة�1ي�ضوء�رغبة� للباحثة�تفسT �هذه�النَّ

ع9ــى�كــل�مــا�ُيســتجد�1ــي�مجــال�

عرف�ع9ى�كل�ما�يساعد�بتوفT �بيئة�آمنه�للطلبة،�باعتبو  ُمحاورwÉم�والتَّ
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كوa`ــا�ُتســهم��ــي�تعميــق�Jنتمــاء�للمدرســة،�و$ــا�لهــا�مــن�
6بوّيـــــة�وع+ـــــى�ا$ُجتمـــــع�بأكملـــــه،�وجـــــاء�ا$ُقeـــــ6ح�الـــــذي�يـــــنص�ع+ـــــى� َّeـــــة�ال العمـــــل�ع9ـــــى�تطـــــوير�"ع+ـــــى�الَعمليَّ

،�1ي�."لتعزيز�قيم�التسامح�بTن�الطلبةص�

ســتجدات�الgــ�fتركــز�
ُ
Jطــورات�وا ة�مواكبــة�التَّ

تعزيـــز�قــــيم�ارب�Rخــــرى�الgـــ�fيتـــوفر��wــــا�

بقيــادة��1ــي�اJــدارسيم�التســامح�بــTن�الطلبــة�

،�وُيمكـــن�للباحثـــة�تفســـT �هـــذه�)19(رار�بلـــغ�

تيجة�1ي�عدم�توفر�الخH ة�الكافية�لدى�الطلبة�1ي�نشر�قيم�التسامح�وحل�ال�ªاعـات،�فمـن�اJمكـن�أن�يـؤدي�إXـى�زيـادة� النَّ

ي�التعبTـ �1ـي�الـرأي�مـن�مبـدأ�تشـجيع�الحريــات�

 .،�وقبول��خت]ف�1ي�الرأي�من�خ]ل�عمل�أنشطة�حوارية�للطلبة

 بـويTن،�وذلـك�
َّ
دى�صـاِنÏي�القـرار�والقـادة�ال!

ة�1ــــي�اJــــدارس�الحكوميــــة�مــــن�وجهــــة�نظــــر�

من�خ]ل�1ي�اJدارس�الحكومية�وتعزيز�قيم�التسامح

في�قــــيم�التســــامحَتطبيــــق��ا�مــــن�أســــاليب

مكــن�أن�تتحقــق�مــن�تاجــات�الgـ�fيُ د�والنِ 

ا�جلة�التسامح�والشعور�بالسعادة�لدى�طلبة�الجامعة�1ي�ضوء�بعض�اJتغT ات�الديموغرافية،�

قـــيم�التســامح�لـــدى�طالبـــات�كليـــة�اربـــد�

،�)4(44 ،الجامعـــة�Rردنيـــةدراســـات،�العلـــوم�ال! بويـــة،�
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غبــة�لــدى� ــة�والرَّ افعيَّ ــديريني�توليــد�الدَّ
ُ
Jســهم�1ــي�تعميــق��نتم�ا

ُ
كو¼wــا�ت

ق!ـــــ ح�الـــــذي�ي
ُ
Jجتمـــــع�بأكملـــــه،�وجـــــاء�ا

ُ
Jبوّيـــــة�وع9ـــــى�ا 

َّ
ـــــة�ال! ى�الَعمليَّ

خصية�Jديري�اJدارس�ال�fgتساعد�ع9ى�قيادة�واستغ]ل�الفرص� الخصائص�الشَّ

ط�،�وُيمكــن�للباحثــة�تفســT �ذلــك)25(ــغ� 1ــي�ضــوء�أهميــة�مواكبــة�التَّ

خصـــية�Jـــديري�اJــــدارس،�وأهميـــة��طــــ]ع�ع9ـــى�التجـــارب�Rخ ائص�الشَّ

ق!ــ ح�الــذي�نــّص�ع9ــى�
ُ
Jلتعزيــز�قــيم�التســامح�بإنشــاء�فريــق�"ة،�وجــاء�ا

،�أقـــل�تكـــرار�بلـــغ�."وية�بعـــض�اJعلمـــTن�واJرشـــد�ال! بـــوي�والطلبـــة

تيجة�1ي�عدم�توفر�الخH ة�الكافية�لدى�الطلبة�1ي�نشر�قيم�التسامح�وحل�ال�ªاعـات،�فم النَّ

  .اJشاحنات�والعداوات�بTن�الطلبة

راسة�تو�f 9الباحثة�بما�ي9ي تائج�ال�fgتوصلت�إلwxا�الّدِ   :1ي�ضوء�النَّ

اسـتخدام�أسـلوب�الحـوار�والجـرأة�1ــي�التعبTـ �1ـي�الديري�اJـدارس�و 

،�وقبول��خت]ف�1ي�الرأي�من�خ]ل�عمل�أنشطة�حوارية�للطلبةونشر�قيم�التسامح

ـة،�وخاصـة�لـدى�صـاِنÏي�الق عليميَّ مكـن�1ـي�Rوسـاط�التَّ
َ
راسة�مـا�أ َتوظيف�َنتائج�الّدِ

طبيــــق�العم9ــــي�لتفعيــــل�قــــيم�التســــامح�بــــTن�الطلبــــة�1ــــي�اJــــدارس�الحكومي ي�التَّ

 .اJعلمTن�1ي�قصبة�إربد

 
َ
Jستجديد�اJوتعزيز�قيم�التسامحجدة�بكل�ما�يتعلق�بتحقيق�عارف�ا

ــــة�تُ راســــيَّ لقات�ِد َح و ة�للُمــــديرين،يطيَّ 
ُ
 ْ ل�مِ نــــاقش�ك

ُ
ا�مــــن�أسســــلوبً wــــا�أ

 بويــة
َّ
ــ�ات�ال!  والّسِ

ُ
Jـمات�ا ِTّم 

ُ
د�والنِ واِئــحديـد�الَف وتَ ،ســلوب�مwا�ة�لكــل�أ

 
ُ
 ،ل�مwا]ل�استخدام�ك

َ
 ف�الُخ يعر وت

َ
Rة�لتَ دائيَّ طوات� 

ً
 .طبيقها�عمليا

التسامح�والشعور�بالسعادة�لدى�طلبة�الجامعة�1ي�ضوء�بعض�اJتغT ات�الديموغرافية،�

  .51- 7،�)2(13اJجمعة،�جامعة�العربية�للعلوم�	جتماعية،�

قـــيم�التس). 2017(وم¾f،�حـــازم�ولبابنـــه،�أحمــد�والعقيـــل،�ســـاميا�محمـــد�

،fكـــاديمRدراســـات،�العلـــوم�ال! بويـــة،��ا�بالدرجـــة�العلميـــة�والتقـــدير�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

أهــم�الوســائل�الفاعلــة�1ــي�توليــ

ـــــ�أهميـــــة�وتـــــأثT �كبTـــــ   ع9ـــــى�الَعمليَّ

خصية�Jديري�اJدارس�ال�fgتساعد�ع9ى�قيادة�واستغ]ل�الفر الخصائص�الشَّ

اJرتبــة�الثانيــة�بتكــرار�بلــغ�

خص ع9ـــى�تطـــوير�الخصــــائص�الشَّ

ق!
ُ
Jن�الطلبــة،�وجــاء�اTالتســامح�بــ

مـــدير�اJدرســـة�وعضـــوية�بعـــض�اJعلم

تيجة�1ي�عدم�توفر�الخH ة�الكافية�لدى�الطلبة�1ي�نشر�قيم�التسامح�وحل�ال�ªاع النَّ

اJشاحنات�والعداوات�بTن�الطلبة

  :لتوصياتا

تائج�ال�fgتوصلت�إلwxا�الد 1ي�ضوء�النَّ

تفعيـل�دور�مـديري�اJـ -

ونشر�قيم�التسامح�الشخصية

راسة�م - َتوظيف�َنتائج�الّدِ

طبي لíفــــادة�مwــــا�1ــــي�التَّ

اJعلمTن�1ي�قصبة�إربد

 استمرار�تَ  -
َ
Jجديد�ا

 ورات�تَ دَ 
ْ
شــــيطيَّ ن

 بويــة
َّ
ؤسسـات�ال!

ُ
Jا

 ِخ 
ُ
]ل�استخدام�ك

  

 ا�صادر�وا�راجع

التسامح�والشعور�بالسعادة�لدى�طلبة�الجامعة�1ي�ضوء�بعض�اJتغT ات�الديموغرافية،�). 2018(بخاري،�نبيلة�

العربية�للعلوم�	جتماعية،�

بدارنــة،�مهـــدي�واJـــوم¾f،�حـــازم�ولبابن

الجامعيـــة�وع]ق¶wـــا�بالدرج

209- 224.  
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درجـــة�ممارســـة�مـــديري�ا�ـــدارس�الثانويـــة�rـــي�محافظـــة�

�جــــرش�Àســــاليب�حــــل�ال¾½اعــــات�وعcق�µــــا�بدرجــــة�امــــتcك�الطلبــــة�لقــــيم�التســــامح�مــــن�وجهــــة�نظــــر�ا�علمــــ'ن،

دراسـات�تربويـة،�ة�اJرحلـة�اJتوسـطة،�

الصــــــــــعوبات�والحلولدراســــــــــة�: �دارة�ال! بويــــــــــة�rــــــــــي�ا�ــــــــــدارس�العربيــــــــــة�بكينيــــــــــا

  .السودان

امح�الـــدي¾�fودورهــم�1ــي�تنمي¶wـــا�لــدى�طـــ]ب�

  .67-51،�)137(36مكتب�ال! بية�العربي�لدول�الخليج،�

Caliskan, H., & Saglam, H. (2012). 

to Tolerance Scale and an Analysis of the Tendencies of Primary School 

Students to Tolerance through Certain Variables, : 

Tjosvold, D. (2007). The Conflict 
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درجـــة�ممارســـة�مـــديري�ا�ـــدارس�الثانويـــة�rـــي�محافظـــة�)2020(انـــيس��،راهيم،�عـــدنان�والخصـــاونة

جــــرش�Àســــاليب�حــــل�ال¾½اعــــات�وعcق�µــــا�بدرجــــة�امــــتcك�الطلبــــة�لقــــيم�التســــامح�مــــن�وجهــــة�نظــــر�ا�علمــــ'ن،

  .أطروحة�دكتوراة�غT �منشورة،�جامعة�الT موك،�Rردن

الـذكاء�Rخ]Øـي�وع]قتـه�بالتسـامح��جتمـا+ي�لـدى�طلبـة�اJرحل). 

  .38-9،�)21(6وزارة�ال! بية�العراقية،�

�دارة�ال! بويــــــــــة�rــــــــــي�ا�ــــــــــدارس�العربيــــــــــة�بكينيــــــــــا). 2009(يخ�عمــــــــــر�

السودان, جامعة�أم�درمان�sس]مية�ة�غT �منشورة،أطروحة�دكتورا

درجـــة�امــت]ك�معلمـــ�fال! بيــة�sســ]مية�لقـــيم�التســامح�الـــدي¾�fودوره). 

مكتب�ال! بية�العربي�لدول�الخليج،�رسالة�الخليج�العربي،�

Caliskan, H., & Saglam, H. (2012). A Study on the Development of the Tendency 

to Tolerance Scale and an Analysis of the Tendencies of Primary School 

Students to Tolerance through Certain Variables, Educational Sciences

Theory & Practice, 12, (2),  

Tjosvold, D. (2007). The Conflict – Positive Organization: it depends Upon us, 

Journal of Organizational Behavior 

 
 
 
 
 
 
 
 

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

بـــراهيم،�عـــدنان�والخص� و�زريقـــات،�مT نـــا

جــــرش�Àســــاليب�حــــل�ال¾½اعــــات�وعcق�µــــا�بدرجــــة�امــــتcك�الطلبــــة�لقــــيم�التســــامح�مــــن�وجهــــة�نظــــر�ا�علمــــ'ن،

أطروحة�دكتوراة�غT �منشورة،�جامعة�الT موك،�Rردن

). 2013(الزهT ي،�محمد�

وزارة�ال! بية�العراقية،�

حســــــــــن�شــــــــــيخ�عمــــــــــر�, طقــــــــــن

أطروحة�دكتوراتقويمية،

). 2015(النــاجم،�محمــد�

رسالة�الخليج�العربي،�اJرحلة�الثانوية،�

  :ةا�راجع��جنبي

A Study on the Development of the Tendency 

to Tolerance Scale and an Analysis of the Tendencies of Primary School 

Educational Sciences

, 12, (2), 1440-1146.

Positive Organization: it depends Upon us, 

Journal of Organizational Behavior, 29(1), 19 – 28.
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ل! بية�ودورها�rي�تعزيز�قيم�ا�واطنة

) العلوم�	جتماعية�

  مخÃ �الدراسات�الفلسفية�و�قضايا��نسان�و�ا�جتمع��������������������

مســــتوى�ال�ــــ���أصــــبحت�تشــــكل�محــــور�أساســــيا�ع�ــــى�

يع��الهامـــة�1ـــي�الحيـــاة�sنســـانية،��ن�

إضــافة�, دف�تحقيــق��العــيش�الكــريم

الشـــعور�بوطنيتــه�يـــدرك�مــا�لـــه�و�مـــا�

ة�و�ال! بويـــة�هـــو�أن�التعلـــيم�و�ال! بيـــة�

ة��جتماعيـــــة�ليصـــــبح�للفـــــرد�دور�فعـــــا°�1ـــــي�

ة�كافـة�واجباتـه�و�أداء�مهامـه،�إن�هاتـه�

ات�اJفاهيميــة�اJتعلقــة�بال! بیــة�ع9ــى�اJواطنــة،�و�

Abstract: 

Citizenship education is one of the current topics that have become a 

fundamental focus at the level of studies and research of various 

kinds, and because its subject is one of the important topics in human 

life, because man needs

order to achieve a decent living in addition to keeping pace with 
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ل! بية�ودورها�rي�تعزيز�قيم�ا�واطنة�  

 
حس'ن�رمضاني. د  

 أمال�مداÄي�

العلوم�	جتماعية�(كلية�العلوم��نسانية�و�	جتماعية�  

تيارت/ جامعة�ابن�خلدون   

مخÃ �الدراسات�الفلسفية�و�قضايا��نسان�و�ا�جتمع��������������������           

 

الgــــ��fأصــــبحت�تشــــكل�مح, إن�ال&%بيــــة�ع�ــــى�ا�واطنــــة�مــــن�بــــ!ن�ا�واضــــيع�الراهنــــة

اث�بمختلـــف�أنواعهـــا،�و�°ن�موضـــوعها��مـــن�اJواضـــيع��الهام

ى�تنظــيم�حياتــه�داخــل�اJجتمــع��الواحــد،�و�ذلــك��wــدف�تحقي

الشـــعور�بوطنيت�دم�و��زدهـــار،�فكلمــا�كـــان�لــدى�الفـــرد�روح��نتمــاء�و 

وطن،�و�إن�مـــا�جعـــل�ال! بيـــة�تـــرتبط�بالعمليـــة�التعليميـــة�و�ال! بوي

ى�تنشـــــئة�Rفـــــراد،�بغيـــــة�التكيـــــف�مـــــع�البيئـــــة��جتماعيـــــة�ليص

عwـا�و�1ـي�اJقابـل�ممارسـة�كافـة�واجبات�مجتمعه،�و�ذلك�بإدراكه�لحقوقه�و�الدفاع

ن�بصــددها�نبحــث�مــن�خ]لهــا�عــن�اJقاربــات�اJفاهيميــة�اJتعلق

  .دورها�1ي�تنمية�و�تعزيز�القيم�الوطنية�لدى�Rفراد

  .�نتماء, طنيةالو , الوطن, ال! بية،�اJواطنة

Citizenship education is one of the current topics that have become a 

fundamental focus at the level of studies and research of various 

kinds, and because its subject is one of the important topics in human 

life, because man needs to organize his life within the same society, in 

order to achieve a decent living in addition to keeping pace with 
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إن�ال! بيــــة�ع9ــــى�اJواطنــــة�مــــ

الدراســـات�و�Rبحـــاث�بمختلـــ

sنســان�بحاجــة�إXــى�تنظــيم�حيات

إXــى�مواكبـــة��التقــدم�و��زده

عليـــه�اتجـــاه�الـــوطن،�و�إن�مـــ

عمليـــــات�تعمـــــل�ع9ـــــى�تنشـــــئة�Rف

مجتمعه،�و�ذلك�بإدراكه�لحقوقه�و�الدفاع

الدراســة�الgــ�fنحــن�بصــددها�نبح

دورها�1ي�تنمية�و�تعزيز�القيم�الوطنية�لدى�Rفراد

ال! بية،�اJواطنة:الكلمات�ا�فتاحية�

Citizenship education is one of the current topics that have become a 

fundamental focus at the level of studies and research of various 

kinds, and because its subject is one of the important topics in human 

to organize his life within the same society, in 

order to achieve a decent living in addition to keeping pace with 
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Progress and prosperity, whenever the individual has the spirit of 

belonging and a sense of patriotism, he realizes what he has and what 

he has towards the homeland, and what made education linked to the 

educational and educational process is that education and education 

are processes that work to raise individuals, in order to adapt to the 

social environment so that the individual has an effe

society, by recognizing and defending his rights and in return 

exercising all his duties and performing his tasks, this is the study 

through which we are looking for Conceptual approaches related to 

citizenship education, and its role in 

of national values among individuals

Key words:Education, citizenship, homeland, patriotism, affiliation

و�ي�ال��fgتعمـل�ع9ـى�, تعد�العملية�ال! بوية�من�Rعمال�sنسانية�اJتواصلة�باستمرار�الوجود�sنساني

إضــــافة�إXــــى��, ط��جتمــــا+ي�بمختلــــف�أبعــــاده

نـد�طـرف�معـTن�بـل��ـي��ة�°�تقـف�ع

ية�أو��قتصـادية�أو�الثقافيـة�وكـذلك��

إضــــافة�إXــــى�الحكــــام�و�مــــن�هــــم�1ــــي�

.                                                                                                                     دة�فÅـــــــــــ�fعمليـــــــــــة�متشـــــــــــابكةب�متعـــــــــــد

ات�و�اJنظومـــات��داخـــل��اJجتمـــع�،�كـــون�أن�

ة�العمريــــــة�اJناســـــبة�لل! بيـــــة�1ـــــي�مختلــــــف�

اJتمثلة�1ي�Rطفال�و�من�هم�1ي�سن�اJراهقة�و�هذا�ما�يجعـل��هتمـام�ي!�ايـد�مـن�أجـل�

ع�وهـذا�مـن�خـ]ل�مـا�يتعلمونـه�و�مـا�

يم�و�أهمهـا�السياسـية�و�اJتمثلـة�1ـي�

افة�إXـى�تعزيـز�الشـعور�بحـب��نتمــاء�

تسـمح�بالتعـايش�مـع�الغTـ �1ـي�ظـل��

وين�هاتــــه�الفئــــات�يعــــد�ســــبي]�مــــن�

.                                                    راد�اJجتمـــــــــــــع�وفـــــــــــــق�مبـــــــــــــدأ�اJســــــــــــــاواة�
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Progress and prosperity, whenever the individual has the spirit of 

belonging and a sense of patriotism, he realizes what he has and what 

has towards the homeland, and what made education linked to the 

educational and educational process is that education and education 

are processes that work to raise individuals, in order to adapt to the 

social environment so that the individual has an effective role in his 

society, by recognizing and defending his rights and in return 

exercising all his duties and performing his tasks, this is the study 

through which we are looking for Conceptual approaches related to 

citizenship education, and its role in the development and promotion 

of national values among individuals. 

:Education, citizenship, homeland, patriotism, affiliation

تعد�العملية�ال! بوية�من�Rعمال�sنسانية�اJتواصلة�باستمرار�الوجود�sنساني

ع�مــــن�اجــــل�التــــأقلم�و�التكيــــف�مــــع�الوســــط��جتمــــا+ي�بمختل

دف�الوصـول��إXـى�مسـتويات�أفضـل�باسـتمرار،�و�ال! بيـة�°�تقـ

wÉتم�بجميع�أطراف�اJجتمع��ومختلف�أنظمته�سـواء�كانـت�السياسـية�أو��قتص

إضــــافة�إX,   وXي���هتمــــام��با�ســــرة�كو¼wــــا�الركTــــ�ة�Rساســــية

و�مـــــــــــا�دامـــــــــــت�تشـــــــــــمل�جوانـــــــــــب�متعـــــــــــد, ـــــــــــف�اJجـــــــــــا°ت

ة�و�نظامهـــا�ال! بـــوي�و�التعليمـــ�fمـــن�أهـــم�اJؤسســـات�و�اJنظومـــات��داخ

Jأو�الفضـــــاء�ا�f f ناس, در½ــــــJيحتـــــوي�و�يتضـــــمن�الفئـــــة�العمريــــــة�ا

اJتمثلة�1ي�Rطفال�و�من�هم�1ي�سن�اJراهقة�و�هذا�ما�يجعـ

رس�مبـادئ�اJواطنـة�ليكونـوا�صـالحTن�داخـل�اJجتمـع�وهـذا�م

به�ال! بية�مراقبة�بيداغوجية�تسـÏى�لتكـوين�و�تعلـيم�و�تعزيـز�القـيم�و�أهمه

ة�و�إدراك��الحقـوق�و�الواجبـات�و�تعزيـز�الحقـوق�sنسـانية�إضـافة�إXـى�تعزي

�للوطن�و�أهمها�اJبادئ�Rخ]قية��ال�fgتمنح�الجميع��ح! ام�اJتبـادل�و 

و�°ن�العمليــــة�التعليميــــة�و�ال! بويــــة��تنطلــــق�مــــن�تكــــوين�هاتــــ

ور�و�التقـــــــــــــدم�للدولـــــــــــــة�و�إن�ال! بيـــــــــــــة�توحـــــــــــــد�أفـــــــــــــراد�اJجتمـــــــــــــ
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Progress and prosperity, whenever the individual has the spirit of 

belonging and a sense of patriotism, he realizes what he has and what 

has towards the homeland, and what made education linked to the 

educational and educational process is that education and education 

are processes that work to raise individuals, in order to adapt to the 

ctive role in his 

society, by recognizing and defending his rights and in return 

exercising all his duties and performing his tasks, this is the study 

through which we are looking for Conceptual approaches related to 

the development and promotion 

:Education, citizenship, homeland, patriotism, affiliation. 

  : مقدمة�    

تعد�العملية�ال! بوية�من�Rعمال�sنسانية�اJتواصلة�باستمرار�الوجود�sنساني�   

إعــــداد�أفــــراد�اJجتمــــع�مــــن�اج

Xـدف�الوصـول��إwتقـويم�نفسـه��

wÉتم�بجميع�أطراف�اJجتمع��ومختلف�أنظمته�س

اJؤسســــاتية،�و��ــــي�تــــوXي���هتم

مناصـــــــــــب�مـــــــــــن�مختلـــــــــــف�اJج

وان�اJدرســـة�و�نظامهـــا�ال! بـــ

Jأو�الفضـــــاء�ا�f در½ـــــJالوســـــط�ا

اJتمثلة�1ي�Rطفال�و�من�هم�1ي�سن�اJراهقة�و�هذا�ما�يجع, اJراحل�و�Rطوار

تكويwم���wدف�غـرس�مبـادئ�اJواطن

به�ال! بية�مراقبة�بيداغوجية�تستقوم�

معرفـة�و�إدراك��الحقـوق�و�الواجب

للوطن�و�أهمها�اJبادئ�Rخ]قية��ال�fgتمنح�الجميع��ح! ام�اJتب

و�°ن�العملي, التعــــدد�الثقــــا1ي��

الســـــــــــــبل�التطـــــــــــــور�و�التقـــــــــــــدم�للدول
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�fتسـT �الع]قـات�sنسـانية��مـن�اجـل�

مــــــــن���������������������������������������������������������������������������������������

يم�اJواطنــة�؟�و�تتفــرع��مــن�sشــكالية�

و�ــي�الســبيل�كــذلك�لتجديــد�الحيــاة�

ارات�و��تجاهــات�الgــ�fتســاعدها�ع9ــى�

،�ص�1985ة،�Rصـول�الثقافيـة�لل! بيـة�

 Citoyenneباللغـة�الفرنسـية�ويقابلهـا��

 وتــدل�1ــي�قــاموس citizenship ة

ـراءات�لديـه�لكـي�يكتسـب�اJواطنـة�

 �fلدولـــة�مـــا،�إمـــا�بســـبب�أنـــه�ولـــد�1ـــى�ً�

1ـــى�موضـــع�أخـــر�لفـــظ�اJواطنــــة�" روس

ــظ�اJــواطن�بمع¾ــ�Ôالشــخص�الــذى�
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و�منه�فإن�ال! بية�ع9ى�اJواطنة��تعزز�القيم�و�اJبـادئ�Rساسـية�الgـ�fتسـT �الع]ق

��������������������������������������������������������������������������������������0ذه��الحيــــــــاة

ور�ال! بيــة�1ــي�تعزيــز�قــيم�اJواطنــمــا�مــدى�د:  د�أن�نتســاءل�

 :  اJطروحة��العديد�من�التساؤ°ت�أبرزها�

  ما�هو�مفهوم�ال! بية�؟

 ما�مفهوم�اJواطنة�؟

 ما�هو�مفهوم�ال! بية�ع9ى�اJواطنة�؟�

  ما�ع]قة�ال! بية�باJواطنة�؟

  طنة�؟�هل�لل! بية�دور�1ي�تحقيق�اJوا

  فيما�تتمثل�معالم�ال! بية�ع9ى�اJواطنة�و�ما��ي�أهم�أهدافها��؟

 :مقاربة�مفاهيمية��

  

و�ــي�الســ� ا�الكامــل،��ــي�وســيلة��ســتمرار��جتمــا+ي�للحيــاة،

توياwÉا��جتماعيــة�والخلقيــة،�وعــن�طريقهــا�يكتســب�الفــرد�اJهــارات�و��تجاه

حمد�الهادي�عفيفي،�1ـي�أصـول�ال! بيـة،�Rصـول�الثقافي" ( مواكبة�متطلبات�الحياة�

 itoyennetéصطلح��اJواطنـة�هـو�ترجمـة�لكلمـةإن�م:  مفهوم�ا�واطنة�

و1ــى�اللغــة�sنجل�Tيــة�كلمــة staasbürgerschaft ة�كلمــة

أن�الفـرد�لـه�صـفة�اJـواطن�والبـد�مـن�تـوافر�بعـض�sجـراءات�لدي

و�شـــخص�مســـجل�رســـميا�أعضـــاء�مجتمـــع�سيا½ـــ �fلدولـــة�م

الــــروس"ة�أو�بموجـــب�تجنســــه�فwxـــا�،�كمـــا�ذكـــر�قـــاموس

ى�حكــم�دولــة�مــا�ع9ــى�نحــو�مباشــر�أو�غTــ �مباشــر،�ولفــظ�اJــواطن�بمع¾
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و�منه�فإن�ال! بية�ع9ى�اJواطنة��تعزز�القيم�و�اJب

اســــــــتمرارها�1ــــــــي�هــــــــذه��الحيــــــــ

خــ]ل�مــا�عــرض�°بــد�أن�نتس

اJطروحة��العديد�من�التساؤ°ت�أبرزها�

ما�هو�مفهوم�ال! بية�؟*      

ما�مفهوم�اJواطنة�؟*       

ما�هو�مفهوم�ال! بية�ع9ى�اJواطنة�؟�*  

ما�ع]قة�ال! بية�باJواطنة�؟* 

هل�لل! بية�دور�1ي�تحقيق�اJوا* 

فيما�تتمثل�معالم�ال! بية�ع9ى�اJواطنة�و�ما��ي�أهم�أهدافها��؟* 

مقاربة�مفاهيمية��     1

  :مفهوم�ال! بية��1.1

و�ال! بيــة�بمعناهــا�الكامــل،��" 

بمســتوياwÉا��جتماعيــة�والخلقي

مواكبة�متطلبات�الحياة�

  .)  21و��5

مفهوم�ا�واطنة��2.1  

1ــى�اللغــة�JRانيــة�كلمــة

Larousse أن�الفـرد�لـه�ص"ع9ى�

واJـــواطن�ذاتـــه�هـــو�شـــخص�م،" 

ضـــمن�هـــذه�الدولـــة�أو�بموجـــ

بمع¾ــ�ÔاJســاهمة�1ــى�حكــم�دول
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¼wلـة�محمـد�مصـطفى،�د�(ن�امتيـازات�

تعرف�ع9ى�أ¼wا�عملية�تفاعل�بTن�Rفراد�1ي�اJجتمع�الواحد�تمتد�إXى�اJجتمع�العالمs�fنساني�تقوم�

فراد�وكما�أ¼wا�مفهوم�تاري=ي�شامل�

�ما�هو�ثقا1ي�سلوكي�فض]�عن�كو¼wا� �ما�هو�مادي�وقانوني�ومwا ومعقد�له�أبعاد�عديدة�ومتنوعة�مwا

�f ½السيا� �تتأثر�بالنضج �ما �دولة �1ي �اJواطنة �،ذالك�فإن�نوعية �تدريجيا �يمكن�بلوغها �أو�غاية وسيلة

ثل�1ي�اJشاركة�1ي�الحياة�العامة�وعادة�ما�يشار�إXى��ذالك�

� �ديب �ولد �محمد �, 2010,سيدي )                                                                                               228ص

ساوية�1ي�اJجتمع�بما�ي! تب�علwxا�من�حقوق�و�واجبات�و�هو�ما�

�أية� �تمي��Tقائم�ع9ى �دون�ادني �الشعب�الذين�يعيون�فوق�تراب�الوطن�سواسية �أبناء �أن�كافة f¾يع

�و�اJوقف�الفكري� f ½السيا� معايT �مثل�الدين�أو�الجنس�أو�اللون�أو�اJستوى��قتصادي�أو��نتماء

وعليه�فإن�اJواطنة�مكانة�و��ي�تعد�ع]قة�اجتماعية�و�قانونية�وذلك�من�

مع�مراعاة�Rطراف�سواء�كان�, �ع9ى�تحقيق�كافة�الحقوق�sنسانية

�السياسية�و��جتماعية�و�القيام�بمختلف� �الحياة �1ي �الفعالة �اJشاركة �1ي اJواطن�الذي�يؤدي�مهامه

  . واجباته����1ي�مقابل�ذلك�تعمل�الدولة�ع9ى�تحقيق�و�ضمان�الحقوق�له

�النشاطات�و�اJمارسات�اJؤسساتية� �أصبحت�تشمل�كافة fgال� �من�اJواضيع �اJواطنة إن�ال! بية�ع9ى

�شخص �تنمية ��wدف �اJواطن �تنشئة �من��ع9ى �sنسانية يته

و�ي�wÉتم�إXى�تكوين�اJواطن�من�اجل�غرس�اJبادئ�ال�fgتجعله�وا+ي�

�و� �با°نتماء �ي! تب�عنه�الشعور ما

يواجهون�, بالثقة�بأنفسهم" ين�اJواطنTن�يتحلون�

و�يكون�لهم�صوت�1ي�تقرير�شؤون�مدارسهم�و�الµي�الذي�يعيشون�فيه�و�

2007 ,23      (  
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تع�بعضوية�بلد�معTن�ويستحق�بالتاXي�ما�ترتبه�هـذه�العضـوية�مـن�امتيـازات�

تعرف�ع9ى�أ¼wا�عملية�تفاعل�بTن�Rفراد�1ي�اJجتمع�الواحد�تمتد�إXى�اJجتمع�العالمs�fنساني�تقوم�

 Rن�Tا�مفهوم�تاريع9ى�روابط�ثقافية�تجذر�الو°ء�للوطن�وتشجيع�ع9ى�التعاون�بw¼فراد�وكما�أ

�ما�هو�ثقا1ي�سلوكي�فض]�عن�كو¼wا� �ما�هو�مادي�وقانوني�ومwا ومعقد�له�أبعاد�عديدة�ومتنوعة�مwا

�تتأثر�بالن �ما �دولة �1ي �اJواطنة �،ذالك�فإن�نوعية �تدريجيا �يمكن�بلوغها �أو�غاية وسيلة

ثل�1ي�اJشاركة�1ي�الحياة�العامة�وعادة�ما�يشار�إXى��ذالك�و�قتصادي�والرقم�fوالحضاري�واJوطنة�تتم

� �كثT ة �مجا°ت �وتشمل �الفعالة �(باJواطنة �ديب �ولد �محمد سيدي

ساوية�1ي�اJجتمع�بما�ي! تب�علwxا�من�حقوق�و�واجبات�و�هو�ما�تعرف�بأ¼wا�انتماء�و�عضوية�كاملة�و�مت

�أية� �تمي��Tقائم�ع9ى �دون�ادني �الشعب�الذين�يعيون�فوق�تراب�الوطن�سواسية �أبناء �أن�كافة f¾يع

�و�اJوقف�الفكري� f ½السيا� معايT �مثل�الدين�أو�الجنس�أو�اللون�أو�اJستوى��قتصادي�أو��نتماء

وعليه�فإن�اJواطنة�مكانة�و��ي�تعد�ع]قة�اجتماعية�و�قانونية�وذلك�من�) 8ص, 

اجل�ضمان�مبدأ�اJساواة�و�الحرص�ع9ى�تحقيق�كافة�الحقوق�sنسانية

�السياسية�و��جتماعية�و�القيام�بمختلف� �الحياة �1ي �الفعالة �اJشاركة �1ي اJواطن�الذي�يؤدي�مهامه

واجباته����1ي�مقابل�ذلك�تعمل�الدولة�ع9ى�تحقيق�و�ضمان�الحقوق�له

  :  مفهوم�ال! بية�عgى�ا�واطنة

�النشاطات�و�اJمارسات�اJؤسساتية� �أصبحت�تشمل�كافة fgال� �من�اJواضيع �اJواطنة إن�ال! بية�ع9ى

�شخص �تنمية ��wدف �اJواطن �تنشئة �تحرص�ع9ى fgال� �و�التعليمية �ال! بوية خاصة

و�ي�wÉتم�إXى�تكوين�اJواطن�من�اجل�غرس�اJبادئ�ال�fgتجعله�وا+ي�.        مختلف�مجا°wÉا�و�جوانwÞا

�واجباته�نحو�اJجتمع �أداء �و�, بحقوقه�السياسية�و��جتماعية�و�كذا �با°نتماء �ي! تب�عنه�الشعور ما

ين�اJواطنTن�يتحلون�الو°ء�للوطن��������و�ال! بية�ع9ى�اJواطنة�تعمل�تكو 

و�يكون�لهم�صوت�1ي�تقرير�شؤون�مدارسهم�و�الµي�الذي�يعيشون�فيه�و�, التمي��Tو��ستعباد�بشجاعة

2007, سامح�فوزي" (اJجتمع�بأسره�و�يكون�لهم�إسهام�1ي�تطوير�الحياة�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

تع�بعضوية�بلد�معTن�ويستحق�بالتاXي�ما�ترتبه�هيتم

    )١١،١٢ت،�ص�

تعرف�ع9ى�أ¼wا�عملية�تفاعل�بTن�Rفراد�1ي�اJجتمع�الواحد�تمتد�إXى�اJجتمع�العالمs�fنساني�تقوم�

 Rن�Tع9ى�روابط�ثقافية�تجذر�الو°ء�للوطن�وتشجيع�ع9ى�التعاون�ب

�ما�هو�ثقا1ي�سلوكي�فض]�عن�كو¼wا� �ما�هو�مادي�وقانوني�ومwا ومعقد�له�أبعاد�عديدة�ومتنوعة�مwا

�تتأثر�بالن �ما �دولة �1ي �اJواطنة �،ذالك�فإن�نوعية �تدريجيا �يمكن�بلوغها �أو�غاية وسيلة

و�قتصادي�والرقم�fوالحضاري�واJوطنة�تتم

� �كثT ة �مجا°ت �وتشمل �الفعالة باJواطنة

تعرف�بأ¼wا�انتماء�و�عضوية�كاملة�و�مت

�أية� �تمي��Tقائم�ع9ى �دون�ادني �الشعب�الذين�يعيون�فوق�تراب�الوطن�سواسية �أبناء �أن�كافة f¾يع

�و�اJوقف�الفكري� f ½السيا� معايT �مثل�الدين�أو�الجنس�أو�اللون�أو�اJستوى��قتصادي�أو��نتماء

, 2014, ادريس�ال�Tمي(

اجل�ضمان�مبدأ�اJساواة�و�الحر

�السياسية�و��جتماعية�و�القيام�بمختلف� �الحياة �1ي �الفعالة �اJشاركة �1ي اJواطن�الذي�يؤدي�مهامه

واجباته����1ي�مقابل�ذلك�تعمل�الدولة�ع9ى�تحقيق�و�ضمان�الحقوق�له

مفهوم�ال! بية�عgى�ا�واطنة�3.1

�النشاطات�و�اJمارسات�اJؤسساتية� �أصبحت�تشمل�كافة fgال� �من�اJواضيع �اJواطنة إن�ال! بية�ع9ى

�تحر fgال� �و�التعليمية �ال! بوية خاصة

مختلف�مجا°wÉا�و�جوانwÞا

�واجباته�نحو�اJجتمع �أداء بحقوقه�السياسية�و��جتماعية�و�كذا

الو°ء�للوطن��������و�ال! بية�ع9ى�اJواطنة�تعمل�تكو 

التمي��Tو��ستعباد�بشجاعة

اJجتمع�بأسره�و�يكون�لهم�إسهام�1ي�تطوير�الحياة�
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� �إXى �اJواطنة�تسÏى �بTن�ال! بية�و�اJواطنة�كون�أن�ال! بية�ع9ى �الشاملة� "هناك�ع]قة�وثيقة التنمية

�فيمكن� �sنساني، �والثقا1ي،�وRهم�من�كل�ذلك�بمعناها �السيا½ �fو��قتصادي�و�جتما+ي بمعناها

 :°ت�كثT ة�نذكر�مwاولل! بية�ع9ى�اJواطنة�د°

�نزال�نتلمس�خطواتنا�RوXى�إزاء� �العربي�ما �1ي�عاJنا القضية�RوXى�ع]قة�اJواطنة�بالدولة،�ذلك�أننا

�حوار�وجدل� �إثارة �إXى �الحاجة �تزداد �لذا ،fالعالم� �بالوضع �مقارنة �وحقوقها �للمواطنة �السليم اJفهوم

قوى�وطاقات�حكومية�وغT �حكومية،�سياسية�وفكرية�

وثقافية�ودينية�واجتماعية،�إضافة�إXى�مؤسسات�اJجتمع�اJدني�Jقاربة�هذا�اJفهوم�الذي�ارتبط�بفكرة�

الدولة�العصرية�الحديثة،�وبالتقدم�الذي�حصل�1ي�هذا�اJيدان،�و°�سيما�1ي�الدول�الغربية�اJتقدمة،�

 الدولة�واJواطن،�سواًء�1ي�نظرة�الدولة�إXى�اJواطن�أو�1ي�نظرة�RخT �إXى�الدولة

https://www.google.com/amp/s/www

بحت�تشـــكل�محـــور�أسا½ـــ f،�لـــدى�كـــل�

بيـة�ع9ـى�اJواطنـة�الحTن�للـوطن،�و��ن�ال!  

لها�ادوار�متعددة�و�مختلفة�و�تتداخل�1ي�مجا°ت�عدة�و�كلها�تصب�1ي�تحقيق�العدالـة��جتماعيـة�و�فـتح�

و�إن�مـن�أســس�  .ي�الحيــاة�السياسـية

ئة،�و�لعــــل�أهمهــــا�تعزيــــز�قــــيم�اJواطنــــة�و�

ا�الـداخ9ي�الـذي�·wـدف�إXـى�التعـاون�و�

اة�الت]ميـــذ�العامـــة�و��ن�اJدرســـة�مـــن�

�����������������������������������������������.يم�الت]ميــــذ�ع9ــــى�الحيــــاة��جتماعيــــة

, و�العمــل�ع9ــى�تعلــيم�اJواطنــة�اJدنيــة

راد�و�الجماعـــــات�باJ]حظـــــات�و�التقليــــــد�و�

, اءة�لهــم�1ــي��جتماعــات�اليوميــة�للنــاس

اء�العرØـــي�و�الجيـــو�ثقـــا1ي�للبيئـــة�و�نتيجـــة�

ال! بيـة�sنســانية�, أمــاني�غـازي�جـراد
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  :عcقة�ال! بية�با�واطنة�

� �إXى �اJواطنة�تسÏى �بTن�ال! بية�و�اJواطنة�كون�أن�ال! بية�ع9ى هناك�ع]قة�وثيقة

�فيمكن� �sنساني، �والثقا1ي،�وRهم�من�كل�ذلك�بمعناها �السيا½ �fو��قتصادي�و�جتما+ي بمعناها

�ذات�الصلة�باJوضوع ولل! بية�ع9ى�اJواطنة�د° .التوقف�عند�عدد�من�القضايا

�نزال�نتلمس�خطواتنا�RوXى�إزاء� �العربي�ما �1ي�عاJنا القضية�RوXى�ع]قة�اJواطنة�بالدولة،�ذلك�أننا

�حوار�وجدل� �إثارة �إXى �الحاجة �تزداد �لذا ،fالعالم� �بالوضع �مقارنة �وحقوقها �للمواطنة �السليم اJفهوم

قوى�وطاقات�حكومية�وغT �حكومية،�سياسية�وفكرية�حول�الفكرة�وأبعادها�وغاياwÉا�وسياقاwÉا،�وحشد�

وثقافية�ودينية�واجتماعية،�إضافة�إXى�مؤسسات�اJجتمع�اJدني�Jقاربة�هذا�اJفهوم�الذي�ارتبط�بفكرة�

الدولة�العصرية�الحديثة،�وبالتقدم�الذي�حصل�1ي�هذا�اJيدان،�و°�سيما�1ي�الدول�الغربية�اJتقدمة،�

�بTن�
ً
الدولة�واJواطن،�سواًء�1ي�نظرة�الدولة�إXى�اJواطن�أو�1ي�نظرة�RخT �إXى�الدولةال�fgشهدت�تصالحا

� �حسTن، �الرحمن inions/2010/11/19/p/s/www.aljazeera.net/amp/op عبد

  14/09/2022التاريخ�

  :دور�ال! بية�rي�تحقيق�ا�واطنة�

ة�ع9ـــى�اJواطنـــة�مـــن�اJواضـــيع�الراهنـــة�الgـــ�fأصـــبحت�تشـــكل�مح

اJجتمعات�و�ذلك�راجع�Jكان¶wا�1ي�السÏي�لكـوين�اJـواطنTن�الصـالحTن�للـوطن،�و��ن�ال!  

لها�ادوار�متعددة�و�مختلفة�و�تتداخل�1ي�مجا°ت�عدة�و�كلها�تصب�1ي�تحقيق�العدال

و�التشـارك�1ـي�الحيــاة�السياس�يبا�Ùالتفاعل وار��جتمـا+ي�مـن�أجـل�ا

الناشــــئة،�و�لعــــل�أهمهرة�نجــــد�دور�اJدرســــة�1ــــي�و�اJبــــادئ�لــــدى�

و��ن�اJدرسة�دورها�يكمن�1ـي�نظامهـا�الـداخ9ي�ال .الحقوق�sنسانية�و�الواجبات

ل�و�مختلـــف�الصـــفات�اJـــراد�الوصـــول�لهـــا�1ـــي�حيـــاة�الت]ميـــذ�العام

ل! بويــــة�و�التعليميــــة�الgــــ�fتقــــوم�بتعلــــيم�الت]ميــــية�للعمليــــة�ا

ال! بيــة�اJدنيــة�هــو�العمــل�ع9" ى�قــيم�اJواطنــة�أو�بمــا�يعــرف�

يكتســـــwÞا�Rفـــــراد�و�الجماعـــــات�باJ]حظـــــي�صـــــفة�نفســـــية�اجتماعيـــــة�

يم�لتأســيس�مواقــع�أدبيــة�و�مهنيــة�و�اجتماعيــة�بنــاءة�لهــم�1ــي��جتماع

فة�رســـمية�يحصـــلون�علwxـــا�تلقائيـــا�بحكـــم��نتمـــاء�العرØـــي�و�الجي

أمــاني�غـازي�ج" (الدولـة�الوطنيـة�للحكـم�/ منحـوه�للحكومــة�ذي
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عcقة�ال! بية�با�واطنة�-2

� �إXى �اJواطنة�تسÏى �بTن�ال! بية�و�اJواطنة�كون�أن�ال! بية�ع9ى هناك�ع]قة�وثيقة

�فيمكن� �sنساني، �والثقا1ي،�وRهم�من�كل�ذلك�بمعناها �السيا½ �fو��قتصادي�و�جتما+ي بمعناها

�ذات�الصلة�باJوضوع التوقف�عند�عدد�من�القضايا

�نزال�نتلمس�خطواتنا�RوXى�إزاء� �العربي�ما �1ي�عاJنا القضية�RوXى�ع]قة�اJواطنة�بالدولة،�ذلك�أننا

�حوار�وجدل� �إثارة �إXى �الحاجة �تزداد �لذا ،fالعالم� �بالوضع �مقارنة �وحقوقها �للمواطنة �السليم اJفهوم

حول�الفكرة�وأبعادها�وغاياwÉا�وسياقاwÉا،�وحشد�

وثقافية�ودينية�واجتماعية،�إضافة�إXى�مؤسسات�اJجتمع�اJدني�Jقاربة�هذا�اJفهوم�الذي�ارتبط�بفكرة�

الدولة�العصرية�الحديثة،�وبالتقدم�الذي�حصل�1ي�هذا�اJيدان،�و°�سيما�1ي�الدول�الغربية�اJتقدمة،�

�بTن�
ً
ال�fgشهدت�تصالحا

" � �حسTن، �الرحمن عبد

التاريخ��22:00تاريخ�الزيارة�

دور�ال! بية�rي�تحقيق�ا�واطنة� -3

إن�موضـــوع�ال! بيـــة�ع9ـــى�اJواطن

اJجتمعات�و�ذلك�راجع�Jكان¶wا�1ي�السÏي�لك

لها�ادوار�متعددة�و�مختلفة�و�تتداخل�1ي�مجا°ت�عدة�و�كلها�تصب�1ي�تحقيق�العدال

النقـاش�والحـوار��جتمـا+ي�م

ال! بيــــة�بعــــد�Rســــرة�نجــــد�دور�اJدرس

الحقوق�sنسانية�و�الواجبات

التضـــامن�والتكافـــل�و�مختلـــ

اJقومــــات�Rساســــية�للعمليــــ

و�إن�دور�ال! بيــة�ع9ــى�قــيم�اJواطن

فاJواطنـــــة�اJدنيـــــة��ـــــي�صـــــفة�نفس

التــدريب�و�التعلــيم�لتأســيس�مواق

ثـــم��ـــي�أيضـــا�صـــفة�رســـمية�يحص

التفـويض�الشـع¢�fالـذي
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فـــــــان�الـــــــو+ي�, دى�sنســـــــان�بـــــــالفطرة

ليم�يكتسـب�بـالتع, و�ال!�ام�بالواجبـات�نحـو�الـوطن

و�إذا�كانت�كـل�هـذه�الف!ـ ات�, و�الثقافة�و�اJجتمع

د�وان�تكـــون�مملوســـة�1ـــي�تســـريع�وتTـــ ة�

, 1989ة�لحقـوق�الطفــل�اJعتمـدة�ســنة�

°�يمكـن�النظـر�, ة�1ـي�ظـروف�جيـدة

� Tمحمـد�عبـد�هللا�الخوالـدة�و�ريـم�تيسـ

ة�ع9ــى�اJواطنــة�كــون�أ¼wــا�تســاهم�1ــي�

التنوع�الثقــا1ي�والهويــة�الوطنيــة�بمــا�يضــمن�

                                                      .  

أداء�كافــة�الواجبــات�قبــل�التفكTــ �1ــي�

ل�
ّ
امن�والتكافــــل��جتمـــــا+ي�الــــذي�يشـــــك

ي�الوســط�اJدر½ــ �fف¶wــدف�إXــى�التوعيــة�

وقـــد�م�����������لس]ل��جتمـــا+ي�و�نشـــر�ا

ى��اJواطنـة�ع9ـى�مـا�اق! حـه�اليونيسـكو�

و�ع9ـــــى�اJســــــتوى�, Jح9ـــــيي�اJجتمـــــع�ا

 التعاون�من�اجل�معالجة�اJشك]ت�و�تحقيق�العدالة�و�الس]م�و�الديمقراطية�1ي�مجتمعهم

 اح! ام��خت]فات�بTن�الناس�سواء�أكان�سبwÞا�الجنس�أم�العرق�أم�الثقافة�
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إذا�كـــــــان�التعلـــــــق�العـــــــاطفى�بـــــــالوطن�يوجـــــــد�لـــــــدى�sنس)     " 

و�ال!�ام�بالواجبـات�نحـ, و�ما�يتبعه�من�إحساس�باJسؤولية

و�الثقافة�و�اJجتمع, و�وسائل�sع]م, عن�طريق�Rسرة�و�اJدرسة

فـــان�النتـــائج�°بـــد�وان�تكـــون�مملوس, ي�إشـــباع�Rجيـــال�بقـــيم�اJواطنـــة

ة�الدوليــة�لحقـوق�الطفو1ـي�ضــوء�أحكـام��تفاقيـ.           ع�و�تحضــره

و�إن�يحظـى�بتنشـئة�اجتماعيـة�1ـي�ظـ, ذي�يجـب�أن�يلـج�اJدرسـة

محمـد�عبـ." (إليه�كمجرد�تلميذ�ينبÁي�إعداده�لكي�يكون�مواطنـا�1ـي�اJسـتقبل

  )    23ص, 2016, نة�و��نتماءال! بية�الوطنية�اJواط

هنــاك�العديــد�مــن�Rهــداف�لل! بيــة�ع9ــى�اJواطن:    ة�ع9ــى�اJواطنــة�

وازن�داخــل�اJجتمــع�الواحــد�كمــا�أ¼wــا�تســمح�بــالتنوع�الثقــا1ي�والهوي

.                                                      ون�صراع�مع�الغT اء�الحضاري�و�الذاتي�للمواطن�د

  ال! بية�ع9ى�اJواطنة�تسÏى�إXى�تعزيز�قيم�الهوية�الوطنية

اء�للــوطن�و�التمســك�بــه،�ليصــبح�الفــرد�مثقفــا�بــأداء�كافــة�الواجب

اJتمثلــــة�1ـــــي��ح!ــــ ام�و�التســـــامح�والتعــــاون�التضـــــامن�والتكافــــ

  الدعامة�Rساسية�للwوض�باJشروع�التنموي�للمجتمع

ى�اJواطنــة�تمكــن�حريــة�التعبTــ �و��ختيــار�خاصــة�1ــي�الوســط�اJدر½

  للمشاركة�1ي�الحياة�السياسية

و�التواصـــل��جتمـــا+ي�و�نشلتسامح اثقافة ى�اJواطنـــة��ـــي�تربيـــة�ع9ـــى�

بعـض�أهـداف�ال! بيـة�إXـى��اJواطنـة�عosler and starkey  ,9تاركي�

ـــــق�الســـــ]م�و�حقـــــوق�sنســـــان�و�الديمقراطيـــــة�1ـــــي�اJجتمـــــ

 .اJسؤولية��جتماعية�و�إدراك�أهمية��ل!�ام�اJدني

التعاون�من�اجل�معالجة�اJشك]ت�و�تحقيق�العدالة�و�الس]م�و�الديمقراطية�1ي�مجتمعهم

اح! ام��خت]فات�بTن�الناس�سواء�أكان�سبwÞا�الجنس�أم�العرق�أم�الثقافة�
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)     " 225, و�Rخ]قيـــــــة

و�ما�يتبعه�من�إحساس�باJسؤولية, بمقومات�اJواطنة

عن�طريق�Rسرة�و�اJدرسة, و�التأهيل

تتكامـــل�أدوارهـــا�1ـــي�إشـــباع�Rجي

ارتقـاء�اJجتمـع�و�تحضــره

فان�الطفـل�الـذي�يجـب�أن�يل

إليه�كمجرد�تلميذ�ينبÁي�إعداده�لكي�يكون�مواطن

f¢واط, الزعJال! بية�الوطنية�ا

أهــداف�ال! بيــة�ع9ــى�اJواطن�-4

تســاعد�ع9ــى�التــوازن�داخــل�اJجتم

�نتمـاء�الحضاري�و�الذاتي�للمواطن�د

ال! بية�ع9ى�اJواطنة�تسÏى�إXى�تعزيز�قيم�الهوية�الوطنية* .     

تــزرع�حــب��نتمــاء�للــوطن�و�التمس*   

  اخذ�الحقوق 

اJتمثلــــة�1ـــــي��ح!تعزيــــز�القـــــيم�*    

الدعامة�Rساسية�للwوض�باJشروع�التنموي�للمجتمع

ال! بيــة�ع9ــى�اJواطنــة�تمك *    

للمشاركة�1ي�الحياة�السياسية

ال! بيـــة�ع9ـــى�اJواطنـــة��ـــي�تربي  *  

حـدد�اوسـلر�و�سـتاركي�

تحقيـــــق�الســـــ, 11995ـــــي�عـــــام�

  : العالم�fمن�خ]ل�

اJسؤولية��جتماعية�و�إدراك�أهمية��ل!�ام�اJدني .1

التعاون�من�اجل�معالجة�اJشك]ت�و�تحقيق�العدالة�و�الس]م�و�الديمقراطية�1ي�مجتمعهم� .2

اح! ام��خت]فات�بTن�الناس�سواء�أكان�سبwÞا�الجنس�أم�العرق�أم�الثقافة� .3
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ال! بيــة�و�, راضــية�رابــح�بوزيــان(دوXي�

ن�Rنظمـــة�و�اJجـــا°ت�اJختلفـــة�ولكـــن�

يشــــــ! ك�التربوية ة��ن�فضــــــاء�اJؤسســــــات�

ي�الواقـع�sنســاني�كو¼wـا�تشــمل�كــل�

ة�أساسية�تساعد�الفرد�ع9ى�التأقلم�و��نخـراط�و�التفاعـل�وسـط�

و�دورهـا�1ـي�ترسـيخ�قـيم�اJواطنـة�الحقـة�

وي�و�التعليمــ�fبصــفة�خاصــة،�و�wÉــدف�

وطنيـة�و�ني�لد·wم�و�تساهم�1ي�بناء�شخصي¶wم�اJتوازنة،�اJزودة�بـالروح�ال

وقهم�و�يل!�مــون�بــأداء�واجبــاwÉم�ع9ــى�أكمــل�

ــية،�لــذلك�إن�ال! بيــة�و�تعزيــز�قــيم�

اء�كانـــــت�الغربيـــــة�أو�ل�اJجتمعـــــات�ســـــو 

،�مكتبة�Rنجلو�مصرية،�"  �صول�الثقافية�لل! بية

�عليه �تقوم �Æال� �و��سس �ا�واطنة �الحقوق�, امفهوم كلية

العربية�،دار��الدولة�وإشكالية�ا�واطنة�قراءة�rي�مفهوم�ا�واطنة

دليل�" , ال! بية�ع9ى�اJواطنة�و�حقوق�sنسان�فهم�مش! ك�للمبادئ�و�اJنهجيات

�الرباط �sنسان �لحقوق f¾الوط� , اJجلس
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و�العدالــة�ع9ــى�مســتوى�الــوطن�و�ع9ــى�اJســتوى�الــدوXي�

  )145, اJواطنة�الواقع�و�اJشك]ت

ل�إXـــى�أن�ال! بيـــة�ع9ـــى�اJواطنـــة�تشـــمل�العديـــد�مـــن�Rنظمـــة�و�اJج

قــــــيم�اJواطنــــــة��ن�فضــــــاء�اJؤسسوي�Rنســــــب�لتعزيــــــز�و�غــــــرس�

ددة�أبرزهـا�ال! بيــة�الgـ�fتعــد�ركTـ�ة�مــن�الركــائز�Rساسـية�1ــي�الواقـ

جوانب�الحياة،�و��ن�ال! بية�تعد�عملّية�أساسية�تساعد�الفرد�ع9ى�التأقلم�و��نخ

من�اJبـادئ�و�القـيم،�و�مـن�بـTن�هاتـه�القـيم�هـو�دورهـا�1ـي�ترس

ي�اJحــيط��جتمــا+ي�بصــفة�عامــة�و�الوســط�ال! بــوي�و�التعليم

ني�لد·wم�و�تساهم�1ي�بناء�شخصي¶wم�اJتوازنة،�اJزودة�بالسلوك المد

عور�بــالوطن،�و�جعلهــم�يحرصــون�ع9ــى�حقــوقهم�و�يل!�مــون�ب

وطن،�إضــافة�إXــى�التفاعــل�و�اJشــاركة�1ــي�الحيــاة�السياســية،�لــذلك�إن�ال! بي

بحت�وســـــيلة�مـــــن�وســـــائل�التقـــــدم�و�التطـــــور�لـــــدى�كـــــل�اJجتمعـــــات�س

�صول�الثقافية�لل! بية" rي�أصول�ال! بية� ,محمد�الهادي�عفيفي

1985 .  

�جندية �مصطفى �محمد �عليه, ¼wلة �تقوم �Æال� �و��سس �ا�واطنة مفهوم

  .د�ت, صرم, جامعة�اJنوفية, الدراسات�العليا�للبحوث

الدولة�وإشكالية�ا�واطنة�قراءة�rي�مفهوم�ا�واطنةس�سيدي�محمد�ولدديب�،

 .2010,كنوز�اJعرفه�العلمية�للنشر�والتوزيع�،�Rردن�عمان

ال! بية�ع9ى�اJواطنة�و�حقوق�sنسان�فهم�مش! ك�للمبادئ�و�اJنهجيات, ادريس�ال�Tمي

�sنسان �وحقوق �اJواطنة �ع9ى �ال! بية �الرباط, " Rندية �sنسان �لحقوق f¾الوط� اJجلس

 . 
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و�العدالــ�دعــم�التضــامن .4

اJواطنة�الواقع�و�اJشك]ت

  

  :خاتمة�

و�1ـــي�RخTـــ �نتوصـــل�إXـــى�أن�ال! بي

يبقــــــى�النظــــــام�ال! بــــــوي�Rنس

بعوامـل�متعــددة�أبرزهـا�ال! بي

جوانب�الحياة،�و��ن�ال! بية�تعد�عملي

من�اJبـادئ�و�الق�بيئته،�وفقا�للعديد

لــدى�الناشــئة،�1ــي�اJحــيط��جتم

السلوك المدإXى�تعزيز�و�تقويم�

حــب��نتمــاء�و�الشــعور�بــالوطن،�و�جعله

Xوجــه�اتجــاه�الــوطن،�إضــافة�إ

اJواطنـــــة�أصـــــبحت�وســـــيلة�م

 .العربية

  :الهوامش�

محمد�الهادي�عفيفي .1

1985القاهرة،�

�جندية .2 �مصطفى �محمد ¼wلة

الدراسات�العليا�للبحوث

س�سيدي�محمد�ولدديب�، .3

كنوز�اJعرفه�العلمية�للنشر�والتوزيع�،�Rردن�عمان

ادريس�ال�Tمي .4

�sنسان �وحقوق �اJواطنة �ع9ى �ال! بية Rندية

. 2014,اJغرب
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 ال! بية�عgى�التسامح�rي�الكتاب�ا�در��ªÉالخاص�باللغة�العربية�

 ،�دراسة�وصفية�تحليلية

Tolerance Education in the Arabic textbook for the first year of secondary 

preparatory school in Morocco, a 

  ا�غرب

DR. OMAR ELKADIRI/Ministry 

من�خ]ل�تحليل��التسامح�لدى�الت]ميذ

Jا� �التسامح �أنواع �مدى�التعرف�ع9ى �وبيان �الكتاب، ��wذا دمجة

�وذلك�باÙجابة�ع9ى�sشكالية�rتية �التسامح�لدى�الناشئة، �ترسيخ�قيمة �1ي �اJساهمة �ع9ى �كان�الكتاب�: قدرwÉا إذا

ما�ي�أنواع�التسامح�اJدمجة�1ي�الكتاب�

�باللغة�العربية�للسنة�RوXى�ثانوي�إعدادي؟�وما�مدى�قدرwÉا�ع9ى�ترسيخ�هذه�القيمة�لدى�اJتعلمTن؟�

 Rالسنة�� �اللعة�العربية �من�التعليم�الثانوي�sعدادياJختار�1ي ،�"وXى

�أهمها �النتائج �من �جملة �إXى �ركز�ع9ى��:الدراسة f ½درJالكتاب�ا� أن

التسامح�الدي¾�fالذي�نص�عليه�sس]م�والذي�يحتم�ع9ى�اJسلمTن�اح! ام�الديانات�Rخرى،�وحضرت�هذه�القيمة�

من�النصوص�اJخصصة��50٪فقد�حضرت�1ي

�و �دروس�التعبT �وsنشاء، �مجموع �مجموع�18.18٪من من

�أخذن �ما �إذا �لدى�اJتعلمTن�خاصة �القيمة �ل! سيخ�هذه �وكافيا �يعتH �مهما �وهو�ما �بعTن��عتبار�الدروس�اللغوية، ا

...  

Abstract  : This study seeks to kno

students by analyzing the Arabic t

types of tolerance incorporated in 

consolidation of the tolerance val
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ال! بية�عgى�التسامح�rي�الكتاب�ا�در��ªÉالخاص�باللغة�العربية�

،�دراسة�وصفية�تحليليةإعدادي�با�غرب  لللسنة��وbى�ثانوي 

Tolerance Education in the Arabic textbook for the first year of secondary 

preparatory school in Morocco, a descriptive and analytical study

ا�غرب/ وزارة�ال! بية�الوطنية/ عمر�القدري .د

DR. OMAR ELKADIRI/Ministry  ofNational Education /Morocco

التسامح�لدى�الت]ميذ�ةتسÏى�هذه�الدراسة�إXى�معرفة�دور�الكتاب�اJدر½ 1�fي�ترسيخ�قيم

�و  �إعدادي، �ثانوي �RوXى �للسنة �العربية �اJكتاب�اللغة �التسامح �أنواع التعرف�ع9ى

�وذلك�باÙجابة�ع9ى�sشكالية�rتية �التسامح�لدى�الناشئة، �ترسيخ�قيمة �1ي �اJساهمة �ع9ى قدرwÉا

ما�ي�أنواع�التسامح�اJدمجة�1ي�الكتاب�م،�ويساهم�1ي�نقل�القيم�إXى�اJتعلمTن،�فاJدر½ �fيشكل�رؤية�اJجتمع�للتعلي

�باللغة�العربية�للسنة�RوXى�ثانوي�إعدادي؟�وما�مدى�قدرwÉا�ع9ى�ترسيخ�هذه�القيمة�لدى�اJتعلمTن؟�

�كتاب� �الدراسة�ع9ى �السنة�R "هذه �اللعة�العربية اJختار�1ي

�وخلصت �التحلي9ي، �الوصفي �اJنهج �أهمها�استخدمنا �النتائج �من �جملة �إXى الدراسة

التسامح�الدي¾�fالذي�نص�عليه�sس]م�والذي�يحتم�ع9ى�اJسلمTن�اح! ام�الديانات�Rخرى،�وحضرت�هذه�القيمة�

فقد�حضرت�1ي�؛)تعبT �وإنشاء�-درس�لغوي -نصوص�قرائية(ادة

�حضرت�ضمن �الكتاب،كما �1ي �sس]مية �و�18.42٪للقيم �دروس�التعبT �وsنشاء، �مجموع من

�أخذن �ما �إذا �لدى�اJتعلمTن�خاصة �القيمة �ل! سيخ�هذه �وكافيا �يعتH �مهما �وهو�ما الدروس�اللغوية،

  .التكامل�مع�اJواد�Rخرى 

...الت]ميذ-الثانوي�إعدادي-تاب�اJدر½ fالك-ال! بية�-التسامح

s to know the role of the textbook in consolidating the to

rabic textbook for the first year of secondary preparator

ted in this book, and to indicate the extent of its ability

erance value among young people, by answering the follow
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ال! بية�عgى�التسامح�rي�الكتاب�ا�در��ªÉالخاص�باللغة�العربية�                     

لللسنة��وbى�ثانوي                        

Tolerance Education in the Arabic textbook for the first year of secondary 

descriptive and analytical study 

National Education /Morocco 

تسÏى�هذه�الدراسة�إXى�معرفة�دور�الكتاب�اJدر½ 1�fي�ترسيخ�قيم: ا�لخص

�و  �إعدادي، �ثانوي �RوXى �للسنة �العربية كتاب�اللغة

�وذلك�باÙجابة�ع9ى�sشكالية�rتية �التسامح�لدى�الناشئة، �ترسيخ�قيمة �1ي �اJساهمة �ع9ى قدرwÉا

اJدر½ �fيشكل�رؤية�اJجتمع�للتعلي

اJدر½ �fالخاص�باللغة�العربية�للسنة�RوXى�ثانوي�إعدادي؟�وما�مدى�قدرwÉا�ع9ى�ترسيخ�هذه�القيمة�لدى�اJتعلمTن؟�

� �1ي �واعتمدنا �كتاب�إجراء �الدراسة�ع9ى هذه

�وخلصتو  �التحلي9ي، �الوصفي �اJنهج استخدمنا

التسامح�الدي¾�fالذي�نص�عليه�sس]م�والذي�يحتم�ع9ى�اJسلمTن�اح! ام�الديانات�Rخرى،�وحضرت�هذه�القيمة�

Jادةضمن�جميع�مكونات�ا

�حضرت�ضمن �الكتاب،كما �1ي �sس]مية للقيم

�أخذن �ما �إذا �لدى�اJتعلمTن�خاصة �القيمة �ل! سيخ�هذه �وكافيا �يعتH �مهما �وهو�ما الدروس�اللغوية،

التكامل�مع�اJواد�Rخرى 

التسامح: الكلمات�ا�فاتيح

ing the tolerance value among 

 preparatory, and to identify the 

s ability to contribute to the 

e following problem : If the 
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textbook constitutes the society's vision of e

learners, what are the types of tolerance incorpora

preparatory? What is the extent of i

study, we relied on the book "The C

education", and we used the descrip

the textbook focused on the religious 

other religions, and this value was presen

in 50% of the texts devoted to Islam

and 13.63% of the total grammar 

among learners, especially if we tak

Keywords: Tolerance - Education 

أساس�العيش�sنساني�اJش! ك،لهذا�ينبÁي�أن�تسهم�1ي�ذلك�جميع�اJؤسسات�اJسؤولة�عن�

�من�قبل�هاته� �الناشئة �إXى �اJنقولة �°�يحصل�أي�تناقض�بTن�القيم Ôgح� جام،

�تق �تعد �لم fgال� �اJواطنة �مفهوم �1ي �حدود�تحو°�جذريا صر�ع9ى

�مختلف� �بTن �اJش! ك �القواسم �من �العديد �بوجود �اJتسمة �الكونية، �اJواطنة �مفهوم �برز وإنما

�التسامح�وقبول��خت]ف�و�ع! اف�بحق� �بقيمة �يتطلب�التح9ي �وهو�ما �الثقافات�واخت]فها، رغم�تعدد

تدفق�حرية�حقق�الغاية�Rسم�Ôو�ي�التعايش�السلمf،�ففي�زمن�العوJة�اJتسم�ب

�خت]ف،�وع9ى�اعتبار�التعددية�و�ورفض

،f ½فإن�التسامح�وحده�هو�الذي�يضمن��والسيا

�والتكوين�ضمن� �لل! بية f¾يثاق�الوطJا� رب�°�سيما

�بالعدل� �متسم �sس]مية �بالقيم ع

�ال! بوية� �والتوجهات ��ختيارات �اJتضمن �Rول �جزئه نص�الكتاب�Rبيض�1ي

�إXى� �نقلها �اJراد �القيم �مجال �1ي �والتوجهات من��ختيارات

�بروح�الحوار�والتسامح�وقبول��خت]ف لجان�.(التشبع
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e society's vision of education, and contributes to the transfer of va

pes of tolerance incorporated in the Arabic textbook for the firs

xtent of its ability to establish this value among learners

 "The Chosen One in Arabic Language, the first year of prepara

e descriptive analytical method.The study concluded a nu

e religious tolerance stipulated in Islam, which requires M

ue was present among all Components (texts - grammar-w

to Islamic values in the book, as well as in 13.63% of the 

 grammar lessons, which is important and sufficient to conso

 if we take into account integration with other materials. 

ucation - Textbook - Secondary Preparatory - student... 

أساس�العيش�sنساني�اJش! ك،لهذا�ينبÁي�أن�تسهم�1ي�ذلك�جميع�اJؤسسات�اJسؤولة�عن�

�من�قبل�هاته� �الناشئة �إXى �اJنقولة �°�يحصل�أي�تناقض�بTن�القيم Ôgح� �تناغم�وانسجام، �1ي التنشئة��جتماعية

�ت �الثالثة �Rلفية �1ي �العالم �تقشهد �تعد �لم fgال� �اJواطنة �مفهوم �1ي حو°�جذريا

�مختلف� �بTن �اJش! ك �القواسم �من �العديد �بوجود �اJتسمة �الكونية، �اJواطنة �مفهوم �برز وإنما

�التسامح�وقبول��خت]ف�و�ع! اف�بحق� �بقيمة �يتطلب�التح9ي �وهو�ما �الثقافات�واخت]فها، رغم�تعدد

حقق�الغاية�Rسم�Ôو�ي�التعايش�السلمf،�ففي�زمن�العوJة�اJتسم�بتلت�،خر�1ي�امت]ك�هويته�الخاصة

ورفض�،س�Rموال�والسلع�°�يمكن��ي�مجتمع�التقوقع�ع9ى�ذاته

Jوا�f¾بتعددها�اللغوي�والدي��Tوالقب9يتتم�f¢ذه�،f ½والسيا

fهذا��خت]ف�1ي�إطار�التعايش�السلم� Tلها�القدرة�ع9ى�تدب.  

Jبا� �ال! بية �1ي �للسياسات�العمومية �والتكوين�ضمن�غنصت�اJرجعيات�ال! بوية �لل! بية f¾يثاق�الوطJا� رب�°�سيما

�ال! بوي  �للنظام �Rساسية ��اJبادئ �متشع9ى �مواطن �بالعدل�بتكوين �متسم �sس]مية �بالقيم ع

�كما)7.،ص �ال! بوية��، �والتوجهات ��ختيارات �اJتضمن �Rول �جزئه نص�الكتاب�Rبيض�1ي

� �ال! بوية �اJناهج �مراجعة �1ي �اJعتمدة �إXى�باJغرب�ضالعامة �نقلها �اJراد �القيم �مجال �1ي �والتوجهات من��ختيارات

�غايات�أخرى�و�ي �كH ى�من�ضمن�عدة �غاية �بروح�الحوار�والتسامح�وقبول��خت]ف:JتعلمTن�ع9ى التشبع

  )7.،�ص

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

e transfer of values to the 

 for the first year of secondary 

earners? In conducting this 

ear of preparatory secondary 

ed a number of results: that 

s Muslims to respect the 

writing); She attended 

 of the total writing lessons, 

t to consolidate this value 

  ا�قدمة

أساس�العيش�sنساني�اJش! ك،لهذا�ينبÁي�أن�تسهم�1ي�ذلك�جميع�اJؤسسات�اJسؤولة�عن�ال! بية�ع9ى�القيم�تعد�

�تناغم�وان �1ي التنشئة��جتماعية

�. اJؤسسات �توقد �الثالثة �Rلفية �1ي �العالم شهد

�معينة �مختلف��،جغرافية �بTن �اJش! ك �القواسم �من �العديد �بوجود �اJتسمة �الكونية، �اJواطنة �مفهوم �برز وإنما

�التسامح�وقبول��خت]ف�و�ع! اف�بحق��،الشعوب �بقيمة �يتطلب�التح9ي �وهو�ما �الثقافات�واخت]فها، رغم�تعدد

 rخر�1ي�امت]ك�هويته�الخاصة

س�Rموال�والسلع�°�يمكن��ي�مجتمع�التقوقع�ع9ى�ذاتهو Rشخاص�ورؤ 

تتم��Tبتعددها�اللغوي�والدي¾�fوا�Jالكون �أن�معظم�دول 

fهذا��خت]ف�1ي�إطار�التعايش�السلم� Tلها�القدرة�ع9ى�تدب

�باJو  �ال! بية �1ي �للسياسات�العمومية نصت�اJرجعيات�ال! بوية

�ال! بوي  �للنظام �Rساسية اJبادئ

،ص1999اJيثاق،(والتسامح

� �ال! بوية �اJناهج �مراجعة �1ي �اJعتمدة العامة

�غايات�أخرى�و�يا �كH ى�من�ضمن�عدة �غاية JتعلمTن�ع9ى

،�ص2002مراجعة�اJناهج،

  :البحث�شكاليةإ
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من�خ]ل�تحليل�كتاب��التسامح�لدى�الت]ميذ

دمجة��wذا�الكتاب،�وبيان�مدى�قدرwÉا�ع9ى�

إذا�كان�الكتاب�اJدر½ �fيشكل�: اJساهمة�1ي�ترسيخ�قيمة�التسامح�لدى�الناشئة،�وذلك�باÙجابة�ع9ى�sشكالية�rتية

،�فما��ي�أنواع�التسامح�اJدمجة�1ي�الكتاب�اJدر½ �fالخاص�

  باللغة�العربية�للسنة�RوXى�ثانوي�إعدادي�وما�مدى�قدرwÉا�ع9ى�ترسيخ�هذه�القيمة�لدى�اJتعلمTن؟�

  اJتعلمTن؟

مة�الكتب�هوبيان�مدى�مسا�لدى�اJتعلمTن،

تزويد�الوزارة�الوصية�والجهات�اJسؤولة�عن�مراجعة�اJناهج�الدراسية�بمعلومات�ذات�قيمة�علمية�عن�واقع�ترسيخ�

�م �و1ي �التعليمية �اJواد �باØي �1ي تلف�اJراحل�خمح
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التسامح�لدى�الت]ميذ�ةتسÏى�هذه�الدراسة�إXى�معرفة�دور�الكتاب�اJدر½ 1�fي�ترسيخ�قيم

دمجة��wذا�الكتاب،�وبيان�مدى�قدرwÉا�ع9ى�التعرف�ع9ى�أنواع�التسامح�اJسنة�RوXى�ثانوي�إعدادي،�و 

اJساهمة�1ي�ترسيخ�قيمة�التسامح�لدى�الناشئة،�وذلك�باÙجابة�ع9ى�sشكالية�rتية

،�فما��ي�أنواع�التسامح�اJدمجة�1ي�الكتاب�اJدر½ �fالخارؤية�اJجتمع�للتعليم،�ويساهم�1ي�نقل�القيم�إXى�اJتعلمTن

باللغة�العربية�للسنة�RوXى�ثانوي�إعدادي�وما�مدى�قدرwÉا�ع9ى�ترسيخ�هذه�القيمة�لدى�اJتعلمTن؟�

  :مجموعة�من�Rسئلة�الفرعية�مwا�السابق�تتفرع�عن�السؤال�اJركزي 

  الكتاب�اJدر½ f؟يف�تم�إدماج�قيمة�التسامح�1ي�

  ؟fما��ي�مجا°ت�وأنواع�التسامح�ال�fgركز�علwxا�الكتاب�اJدر½ 

  ما��ي�مصادر�التسامح�اJدمجة�1ي�الكتاب�اJدر½ f؟

اJتعلمTن؟وسلوك�هل�تم�إدماج�قيمة�التسامح�بالقدر�الذي�يسمح�ب! سيخها�1ي�أذهان�

  :تكمن�أهمية�هذا�البحث�1ي

لدى�اJتعلمTن،�تسليط�الضوء�ع9ى�أهمية�الكتاب�اJدر½ 1�fي�ترسيخ�قيمة�التسامح

  .الخاصة�باللغة�العربية�باJرحلة�sعدادية�1ي�ذلك

تزويد�الوزارة�الوصية�والجهات�اJسؤولة�عن�مراجعة�اJناهج�الدراسية�بمعلومات�ذات�قيمة�علمية�عن�واقع�ترسيخ�

  .التسامح�1ي�الكتب�اJدرسية��wدف�تحسيwا�وتطويرها

�التس �ترسيخ�قيمة �واقع �الباحثTن�لدراسة �مافتح�آفاق�البحث�أمام �و1ي �التعليمية �اJواد �باØي �1ي مح

  :يسÏى�هذا�البحث�إXى�تحقيق�مجموعة�من�Rهداف�مwا

�f ½درJ1ي�ترسيخ�قيمة�التسامحالتعرف�ع9ى�دور�الكتاب�ا.  

f ½درJتضمنة�بالكتاب�اJومصادرها�التعرف�ع9ى�أنواع�مجا°ت�التسامح�ا.  

f ½درJدمجة�بالكتاب�اJالتعرف�ع9ى�أهمية�التسامح�ضمن�القيم�ا.  
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تسÏى�هذه�الدراسة�إXى�معرفة�دور�الكتاب�اJدر½ 1�fي�ترسيخ�قيم�

سنة�RوXى�ثانوي�إعدادي،�و اللغة�العربية�لل

اJساهمة�1ي�ترسيخ�قيمة�التسامح�لدى�الناشئة،�وذلك�باÙجابة�ع9ى�sشكالية�rتية

رؤية�اJجتمع�للتعليم،�ويساهم�1ي�نقل�القيم�إXى�اJتعلمTن

باللغة�العربية�للسنة�RوXى�ثانوي�إعدادي�وما�مدى�قدرwÉا�ع9ى�ترسيخ�هذه�القيمة�لدى�اJتعلمTن؟�

  :أسئلة�البحث

تتفرع�عن�السؤال�اJركزي 

يف�تم�إدماج�قيمة�التسامح�1ي�ك-

ما��ي�مجا°ت�وأنواع�التسامح�ال�fgركز�علwxا�الكتاب�اJدر½ -

ما��ي�مصادر�التسامح�اJدمجة�1ي�الكتاب�اJدر½ f؟-

هل�تم�إدماج�قيمة�التسامح�بالقدر�الذي�يسمح�ب! سيخها�1ي�أذهان�-

  :أهمية�البحث

تكمن�أهمية�هذا�البحث�1ي

تسليط�الضوء�ع9ى�أهمية�الكتاب�اJدر½ 1�fي�ترسيخ�قيمة�التسامح�-

الخاصة�باللغة�العربية�باJرحلة�sعدادية�1ي�ذلك

تزويد�الوزارة�الوصية�والجهات�اJسؤولة�عن�مراجعة�اJناهج�الدراسية�بمعلومات�ذات�قيمة�علمية�عن�واقع�ترسيخ�-

التسامح�1ي�الكتب�اJدرسية��wدف�تحسيwا�وتطويرهاقيمة�

�التس- �ترسيخ�قيمة �واقع �الباحثTن�لدراسة فتح�آفاق�البحث�أمام

  .الدراسية

  :أهداف�البحث

يسÏى�هذا�البحث�إXى�تحقيق�مجموعة�من�Rهداف�مwا

-�f ½درJالتعرف�ع9ى�دور�الكتاب�ا

-f ½درJتضمنة�بالكتاب�اJالتعرف�ع9ى�أنواع�مجا°ت�التسامح�ا

-f ½درJدمجة�بالكتاب�اJالتعرف�ع9ى�أهمية�التسامح�ضمن�القيم�ا
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التعليم��RوXى�منللسنة��باللغة�العربية�

تم�قد�الثانوي�sعدادي،�وما�دامت�الكتب�اJدرسية�متنوعة�1ي�العناوين�متشا�wة�1ي�اJحتوى�واJنطلقات�واJقاصد،�ف

واعتمدنا�1ي�إنجاز�. sعدادي�كعينة�للدراسة

اJساهلة،�أما�اصط]حا�فT اد�به�تكوين�موقف�إيجابي�

�أساس�شرعية�rخر�اJختلف�دينيا� �يسمح�بتعايش�الرؤى�و�تجاهات�اJختلفة�ع9ى ومتفهم�من�العقائد�وRفكار،

�وهو�يتخذ� ،f ¡وجن� �واجتما+ي �وقومي f¾وإث� �وعرØي f ½سيا� �أنه �ع9ى �الغربية �الثقافة �1ي �التسامح �مفهوم وينظر�إXى

�هذا� �وتمت�بلورة �الكائنات�البشرية، �بTن �للفروقات �اJساحة �م!�ايد �ح�Tا �يشمل �متنام، �تحمل �شكل �عامة بصورة

�وهو�الحل�الذي�أبرزته�التجربة�الغربية� �بديلة�ل]خت]فات�العقدية�والسياسية، �الغربية�كإجابة �الثقافة 1ي

للتعامل�مع�دوافع�الكراهية�حينما�تسود��سباب�دينية�أو�سياسية�أو�اقتصادية�أو�اجتماعية،�فهو�فضيلة�أخ]قية،�

  ).11-10.،�ص2012

�وsيثار�والعفو�وsحسان� �الرفق �قبيل �من �sس]م �شرعها fgال� �Rخ]قية �اJنظومة �فإن �sس]مية، �الثقافة �1ي أما

. واJداراة�والقول�الحسن�وRلفة�وRمانة،�وحث�اJسلمTن�ع9ى��ل!�ام��wا�وجعلها�سمة�شخصي¶wم�الخاصة�والعامة

يعرف�الكتاب�بأنه�مجموعة�من�اJعلومات�اJختارة�واJبوبة�واJبسطة�ال�fgيمكن�تدريسها�وال�fgمن�

حيث�عرضها�تمكن�الطالب�من�استخدام�الكتاب�اJدر½ �fبصورة�مستقلة،�وبعبارة�أخرى�إنه�مادة�تعليمية�عرضت�

اJادة�العلمية�بطريقة�منظمة�ومختارة�1ي�موضوع�معTن�وقد�وضعت�1ي�نصوص�مكتوبة�بحيث�تناسب�موقفا�

هو�وسيلة�تعليمية�وأداة�لتنفيذ�اwJاج،�إذ�يسهم�1ي�بلورة�الرؤية�التعليمية�ال�fgتحددها�الفلسفة�ال! بوية�للمجتمع،�

  )9.،ص2007وزارة�ال! بية�الوطنية،(

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

  

هذه�الدراسة�ع9ى�تحليل�محتوى�الكتاب�اJدر½ �fالخاص�باللغة�العربية�

الثانوي�sعدادي،�وما�دامت�الكتب�اJدرسية�متنوعة�1ي�العناوين�متشا�wة�1ي�اJحتوى�واJنطلقات�واJقاصد،�ف

sعدادي�كعينة�للدراسةالثانوي�التعليم�لسنة�RوXى�من�ل" اJختار�1ي�اللغة�العربية

  .Jنهج�الوصفي�التحلي9ي

اJساهلة،�أما�اصط]حا�فT اد�به�تكوين�موقف�إيجابي�: مشتق�من�السماحة�بمع¾�Ôالجود،�واJسامحة

�أساس�شرعية�rخر�اJختلف�دينيا� �يسمح�بتعايش�الرؤى�و�تجاهات�اJختلفة�ع9ى ومتفهم�من�العقائد�وRفكار،

  )20-19.،�ص2008الغرباوي،(التعبT �عن�آرائه�وعقيدته،�

�وهو�يتخذ� ،f ¡وجن� �واجتما+ي �وقومي f¾وإث� �وعرØي f ½سيا� �أنه �ع9ى �الغربية �الثقافة �1ي �التسامح �مفهوم وينظر�إXى

�هذا� �وتمت�بلورة �الكائنات�البشرية، �بTن �للفروقات �اJساحة �م!�ايد �ح�Tا �يشمل �متنام، �تحمل �شكل �عامة بصورة

�وهو�الحل�الذي�أبرزته�التجربة�الغربية� �بديلة�ل]خت]فات�العقدية�والسياسية، �الغربية�كإجابة �الثقافة 1ي

للتعامل�مع�دوافع�الكراهية�حينما�تسود��سباب�دينية�أو�سياسية�أو�اقتصادية�أو�اجتماعية،�فهو�فضيلة�أخ]قية،�

2012محفوظ،(ة،وضرورة�سياسية�ومجتمعية،�وسبيل�لضبط��خت]فات�البشري

�وsيثار�والعفو�وsحسان� �الرفق �قبيل �من �sس]م �شرعها fgال� �Rخ]قية �اJنظومة �فإن �sس]مية، �الثقافة �1ي أما

واJداراة�والقول�الحسن�وRلفة�وRمانة،�وحث�اJسلمTن�ع9ى��ل!�ام��wا�وجعلها�سمة�شخصي¶wم�الخاصة�والعامة

  )12. ،�ص2012محفوظ،�. (م�بمضمون�مبدأ�التسامح

يعرف�الكتاب�بأنه�مجموعة�من�اJعلومات�اJختارة�واJبوبة�واJبسطة�ال�fgيمكن�تدريسها�وال�fgمن�

حيث�عرضها�تمكن�الطالب�من�استخدام�الكتاب�اJدر½ �fبصورة�مستقلة،�وبعبارة�أخرى�إنه�مادة�تعليمية�عرضت�

اJادة�العلمية�بطريقة�منظمة�ومختارة�1ي�موضوع�معTن�وقد�وضعت�1ي�نصو

  )64.،�ص2011السيد، (بعينه�1ي�عمليات�التعليم�والتعلم

هو�وسيلة�تعليمية�وأداة�لتنفيذ�اwJاج،�إذ�يسهم�1ي�بلورة�الرؤية�التعليمية�ال�fgتحددها�الفلسفة�ال! بوية�للمجتمع،�

(.ي�تحقيق�غايات�تعليمية�تتمثل�1ي�القيم�واJثل�وRفكار�اJراد�نقلها�إXى�اJتعلم

2022 
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  :ومنهجه�عينة�البحث

هذه�الدراسة�ع9ى�تحليل�محتوى�الكتاب�اJدر½ �fالخا�تقتصر ا

الثانوي�sعدادي،�وما�دامت�الكتب�اJدرسية�متنوعة�1ي�العناوين�متشا�wة�1ي�اJحتوى�واJنطلقات�واJقاصد،�ف

اJختار�1ي�اللغة�العربية"اختيار�كتاب�

Jنهج�الوصفي�التحلي9يهذه�الدراسة�ع9ى�ا

  :مفاهيم�البحث

مشتق�من�السماحة�بمع¾�Ôالجود،�واJسامحة:لغة: التسامح

�أساس�شرعية�rخر�اJختلف�دينيا� �يسمح�بتعايش�الرؤى�و�تجاهات�اJختلفة�ع9ى ومتفهم�من�العقائد�وRفكار،

التعبT �عن�آرائه�وعقيدته،�وسياسيا�وحرية�

�وهو�يتخذ� ،f ¡وجن� �واجتما+ي �وقومي f¾وإث� �وعرØي f ½سيا� �أنه �ع9ى �الغربية �الثقافة �1ي �التسامح �مفهوم وينظر�إXى

�هذا� �وتمت�بلورة �الكائنات�البشرية، �بTن �للفروقات �اJساحة �م!�ايد �ح�Tا �يشمل �متنام، �تحمل �شكل �عامة بصورة

�وهو�الحل�الذي�أبرزته�التجربة�الغربية��اJفهوم �بديلة�ل]خت]فات�العقدية�والسياسية، �الغربية�كإجابة �الثقافة 1ي

للتعامل�مع�دوافع�الكراهية�حينما�تسود��سباب�دينية�أو�سياسية�أو�اقتصادية�أو�اجتماعية،�فهو�فضيلة�أخ]قية،�

وضرورة�سياسية�ومجتمعية،�وسبيل�لضبط��خت]فات�البشري

�وsيثار�والعفو�وsحسان� �الرفق �قبيل �من �sس]م �شرعها fgال� �Rخ]قية �اJنظومة �فإن �sس]مية، �الثقافة �1ي أما

واJداراة�والقول�الحسن�وRلفة�وRمانة،�وحث�اJسلمTن�ع9ى��ل!�ام��wا�وجعلها�سمة�شخصي¶wم�الخاصة�والعامة

م�بمضمون�مبدأ�التسامحكلها�تقت��f 7ل!�ا

يعرف�الكتاب�بأنه�مجموعة�من�اJعلومات�اJختارة�واJبوبة�واJبسطة�ال�fgيمكن�تدريسها�وال�fgمن�:ا�در��ªÉابالكت

حيث�عرضها�تمكن�الطالب�من�استخدام�الكتاب�اJدر½ �fبصورة�مستقلة،�وبعبارة�أخرى�إنه�مادة�تعليمية�عرضت�

اJادة�العلمية�بطريقة�منظمة�ومختارة�1ي�موضوع�معTن�وقد�وضعت�1ي�نصوفيه�

بعينه�1ي�عمليات�التعليم�والتعلم

هو�وسيلة�تعليمية�وأداة�لتنفيذ�اwJاج،�إذ�يسهم�1ي�بلورة�الرؤية�التعليمية�ال�fgتحددها�الفلسفة�ال! بوية�للمجتمع،�و 

ي�تحقيق�غايات�تعليمية�تتمثل�1ي�القيم�واJثل�وRفكار�اJراد�نقلها�إXى�اJتعلمو1
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يعتH �التعليم�الثانوي�sعدادي�جزءا�من�التعليم�الثانوي�ومرحلة�انتقالية�بTن�التعليم�

�للمتعلم،� f ½سار�الدراJا� �1ي فهو�مرحلة�وسطى

�،f ¡ة�نموه�الجسدي�والنف Tسجم�مع�وت

لíسهام�1ي��1ي�rونة�RخT ة،�بقضايا�ال! بية�بالبحث�1ي�موضوع�ال! بية�ع9ى�التسامح

مجموعة�من�(دراسة�سات�السابقة�ال�fgتناولت�هذا�اJوضوع

اJستفيضة�1ي�سياق�مواصلة�جهود��،�وقد�وردت�هذه�الدراسة

�كالتعايش� �بالتسامح �اJرتبطة �اJفاهيم �من �العديد �الدراسة �هذه �وشملت ،

وال�fgسعت�)2022الدري�والزاهري،(ودراسة

�اJنظ �1ي �التسامح �إدماج �مشروع �بتوظيف�فيذ �ال! بوية ومة

تكنولوجيا�اJعلومات�و�تصال،�وتم�اعتبار�هذه�الخطوات�صالحة��ن�يقاس�علwxا�1ي�إدماج�قيم�مماثلة،�وتم�اتخاذ�

درست�اJضامTن�السياسية�و�جتماعية�

�ال �Rساسية �و�جتماعيات�للمرحلة �اJدنية �ال! بية �Jادتي �الكتب�اJدرسية �1ي �التسامح �والخامس�لقيم صف�الرابع

إXى�أن�قيم�التسامح�لم�تؤخذ�بعTن��عتبار�كما�ينبÁي�أثناء�

�باللغة�العربية�1ي�السنة�RوXى�من�التعليم�الثانوي�sعدادي�

ية�هذه�اJرحلة�التعليمية�من�عمر�الت]ميذ�وأهمwxا�1ي�

غرس�القيم�اJراد�نقلها�إXى�اJتعلمTن�من�قبل�اJجتمع،�ونظرا�أيضا�لخصوصية�اللغة�العربية�باعتبارها�لغة�مدرسة�

� �مبدأ �باعتماد �تم �فيه �التسامح �أن�إدماج�قيمة f ½درJالكتاب�ا� �من�استقراء �ح حيث�توزع�التدرج�والتكامل؛

  :)التعبT �وsنشاء

�1ي�مwاج�اللغة�العربية��نه�باÙضافة�إXى�كونه�وسيلة�لتعرف�الت]ميذ�ع9ى�أساليب� �مركزيا اJكون�نشاطا

�الفنية،�ووسيلة�لتعرفهم�ع9ى�عالم�الثقافة�وRدب�والفكر،�فإنه�يعد�وسيلة� �وأنماطها اللغة�العربية�وطرق�تعبT ها
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يعتH �التعليم�الثانوي�sعدادي�جزءا�من�التعليم�الثانوي�ومرحلة�انتقالية�بTن�التعليم�:التعليم�الثانوي��عدادي

�والسلك�التأهي9ي، �اJناهج،لجان�مراجع(ي �ص2002ة �للمتعلم،��،)24.، f ½سار�الدراJا� �1ي فهو�مرحلة�وسطى

�،f ¡ة�نموه�الجسدي�والنف Tينسجم�مع�وت�fمسار�تربوي�تعليم� Hتعلم�عJا�اwxتتكون�من�ث]ث�سنوات�تعليمية�يتدرج�ف

  .1ي�أبعاده�العقلية�واJهارية�والوجدانية

Jن�واTنتزايد�اهتمام�الباحثTبقضايا�ال! بية�بالبحث�1ي�موضوع�ال! بية�ع9ى�التسامح�نشغل

سات�السابقة�ال�fgتناولت�هذا�اJوضوعاومن�الدر �،الحد�من�انتشار�مظاهر�العنف�وال]تسامح

،�وقد�وردت�هذه�الدراسةبإشراف�من�منظمة�التعاون�sس]مي

�sس]م �بسماحة �التعريف �1ي �كالتعايش�نظمة �بالتسامح �اJرتبطة �اJفاهيم �من �العديد �الدراسة �هذه �وشملت ،

ودراسة،�والتعارف�والعدل�والحوار�والرحمة�و�خت]ف�والتعددية�والحرية�والسلم

�لتن �اتباعها �ال]زم �الخطوات �اJنظف �1ي �التسامح �إدماج �مشروع فيذ

تكنولوجيا�اJعلومات�و�تصال،�وتم�اعتبار�هذه�الخطوات�صالحة��ن�يقاس�علwxا�1ي�إدماج�قيم�مماثلة،�وتم�اتخاذ�

درست�اJضامTن�السياسية�و�جتماعية��والfg)2015،أحمد�وعبد�هللا(ودراسة�.اJرحلة�الثانوية�مثا°�لتطبيق�اJشروع

�ال �Rساسية �و�جتماعيات�للمرحلة �اJدنية �ال! بية �Jادتي �الكتب�اJدرسية �1ي �التسامح لقيم

إXى�أن�قيم�التسامح�لم�تؤخذ�بعTن��عتبار�كما�ينبÁي�أثناء��الدراسة�خلصت،�و م�كوردستان�العراق

  .صياغة�الكتب�اJدرسية�اJذكورة

ع9ى�دور�الكتاب�اJدر½ �fالخاص�باللغة�العربية�1ي�السنة�RوXى�من�التعليم�الثانوي�sعدادي�

ية�هذه�اJرحلة�التعليمية�من�عمر�الت]ميذ�وأهمwxا�1ي�باJغرب�1ي�ترسيخ�قيمة�التسامح�لدى�اJتعلمTن،�نظرا�لخصوص

غرس�القيم�اJراد�نقلها�إXى�اJتعلمTن�من�قبل�اJجتمع،�ونظرا�أيضا�لخصوصية�اللغة�العربية�باعتبارها�لغة�مدرسة�

  .ولغة�تدريس،�ودورها�1ي�تكريس�قيم�الهوية�الحضارية�لدى�اJتعلمTن

  :عرض�نتائج�الدراسة�ومناقش�µا

�ªÉي�الكتاب�ا�درrة�إدماج�قيمة�التسامح�  

� �مبدأ �باعتماد �تم �فيه �التسامح �أن�إدماج�قيمة f ½درJالكتاب�ا� �من�استقراء ح

التعبT �وsنشاء-الدرس�اللغوي -النصوص�القرائية(إدماج�هذه�القيمة�ع9ى�مكونات�اJادة�الث]ث

�1ي�مwاج�اللغة�العربية��نه�باÙضافة�إXى�كونه�وسيلة�لتعرف�الت]ميذ�ع9ى�أساليب� �مركزيا اJكون�نشاطا

�الفنية،�ووسيلة�لتعرفهم�ع9ى�عالم�الثقافة�وRدب�والفكر،�فإنه�يعد�وسيلة� �وأنماطها اللغة�العربية�وطرق�تعبT ها
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التعليم�الثانوي��عدادي

�والسلك�التأهي9ي، �بتدائي

تتكون�من�ث]ث�سنوات�تعليمية�يتدرج�فwxا�اJتعلم�عH �مسار�تربوي�تعليم�fين

1ي�أبعاده�العقلية�واJهارية�والوجدانية

  

  الدراسات�السابقة

Jن�واTتزايد�اهتمام�الباحث

الحد�من�انتشار�مظاهر�العنف�وال]تسامح

بإشراف�من�منظمة�التعاون�sس]مي)2022اJؤلفTن،

Jس]ماs� �بسماحة �التعريف �1ي نظمة

والتعارف�والعدل�والحوار�والرحمة�و�خت]ف�والتعددية�والحرية�والسلم

�Jختل �مق! ح �تقديم �لتنإXى �اتباعها �ال]زم �الخطوات ف

تكنولوجيا�اJعلومات�و�تصال،�وتم�اعتبار�هذه�الخطوات�صالحة��ن�يقاس�علwxا�1ي�إدماج�قيم�مماثلة،�وتم�اتخاذ�

اJرحلة�الثانوية�مثا°�لتطبيق�اJشروع

�ال �Rساسية �و�جتماعيات�للمرحلة �اJدنية �ال! بية �Jادتي �الكتب�اJدرسية �1ي �التسامح لقيم

م�كوردستان�العراقيلوالسادس�1ي�إق

صياغة�الكتب�اJدرسية�اJذكورة

ع9ى�دور�الكتاب�اJدر½ �fالخاوتتم��Tدراستنا�ب! ك�Tها�

باJغرب�1ي�ترسيخ�قيمة�التسامح�لدى�اJتعلمTن،�نظرا�لخصوص

غرس�القيم�اJراد�نقلها�إXى�اJتعلمTن�من�قبل�اJجتمع،�ونظرا�أيضا�لخصوصية�اللغة�العربية�باعتبارها�لغة�مدرسة�

ولغة�تدريس،�ودورها�1ي�تكريس�قيم�الهوية�الحضارية�لدى�اJتعلمTن

عرض�نتائج�الدراسة�ومناقش�µا

ة�إدماج�قيمة�التسامح�rي�الكتاب�ا�در�ªÉكيفي- 1

� �مبدأ �باعتماد �تم �فيه �التسامح �أن�إدماج�قيمة f ½درJالكتاب�ا� �من�استقراء يتضح

إدماج�هذه�القيمة�ع9ى�مكونات�اJادة�الث]ث

  النصوص�القرائية-أ

� �1ي�مwاج�اللغة�العربية��نه�باÙضافة�إXى�كونه�وسيلة�لتعرف�الت]ميذ�ع9ى�أساليب�يعتH �هذا �مركزيا اJكون�نشاطا

�الفنية،�ووسيلة�لتعرفهم�ع9ى�عالم�الثقافة�وRدب�والفكر،�فإنه�يعد�وسيلة� �وأنماطها اللغة�العربية�وطرق�تعبT ها
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لذلك�تم�بناء�مwاج�اللغة�،)20.،�ص2009

العربية�وفق�اختيار�ال! بية�ع9ى�القيم،�وتم�توزيع�محاور�هذا�اJكون�ع9ى�ست�وحدات�بمعدل�ث]ث�وحدات�1ي�كل�

  اJجال��جتما+ي�و�قتصادي

صراحة�ضمن�الوحدة�RوXى�الخاصة�بالقيم�sس]مية�إذ�

نص�تقديم�هذه�الوحدة�ع9ى�أن�الدين�sس]مي�يقوم�ع9ى�قيم�سمحة�تدعو�إXى�sيمان�با�Eوإقامة�الحق�والعدالة،�

�و�تسام�با�خ]ق�الحميدة،� وكرام¶wم،

والتفاضل�بالتقوى،�وراهنت�هذه�الوحدة�ع9ى�أ°�يكتفي�اJتعلم�بتعرف�هذه�القيم�النبيلة،�وإنما�يجسدها�1ي�سلوكه�

لقيم�sس]مية؛�و1ي�ث]ثة�نصوص�من�

�وحدة �1ي �و1ي�نص�من�أصل�خمسة وهكذا��اJجال�السكاني،: اJجال��جتما+ي�و�قتصادي،

�التسامح�� �إدماج �كيفية �بيان وسيتم

Jحمد�العلمf،�ليبTن�للمتعلم�كيف�ينبÁي�أن�يكون�سلوك�اJسلم،�

�إXى� �تمت�sشارة �كما �بمجال�التسامح، �قيم�متعلقة ��wا،ومwا �التح9ي �إXى �sس]م �دعا fgال� �اJكارم �إXى فتمت�sشارة

  :ح�الجدول�rتي
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2009ال! بية�الوطنية،�وزارة(لتشكيل�الفكر،�وبناء�اJواقف،�وتكوين��تجاهات،

العربية�وفق�اختيار�ال! بية�ع9ى�القيم،�وتم�توزيع�محاور�هذا�اJكون�ع9ى�ست�وحدات�بمعدل�ث]ث�وحدات�1ي�كل�

  :ح�الجدول�rتي

  توزيع�محاور�مكون�النصوص�القرائية

  القيم�sس]مية: RوXىالوحدة�-  

  القيم�الوطنية�sنسانية: الوحدة�الثانية-

  اJجال�الحضاري : الوحدة�الثالثة-

اJجال��جتما+ي�و�قتصادي: الوحدة�الرابعة-  الدورة�الثانية

  اJجال�السكاني: الوحدة�الخامسة-

  اJجال�الف¾�fالثقا1ي: الوحدة�السادسة-

  

صراحة�ضمن�الوحدة�RوXى�الخاصة�بالقيم�sس]مية�إذ�" اJختار�1ي�اللغة�العربية"كتاب��وتم�إدراج�قيمة�التسامح�1ي

نص�تقديم�هذه�الوحدة�ع9ى�أن�الدين�sس]مي�يقوم�ع9ى�قيم�سمحة�تدعو�إXى�sيمان�با

�وضمان�حريات�الناس ،f¾والتسامح�الدي� �واح! ام�العهود، �با�مانة، �و�تسام�با�خ]ق�الحميدة،��والنصح وكرام¶wم،

والتفاضل�بالتقوى،�وراهنت�هذه�الوحدة�ع9ى�أ°�يكتفي�اJتعلم�بتعرف�هذه�القيم�النبيلة،�وإنما�يجسدها�1ي�سلوكه�

  .اليومي،�وأن�يتجاوب�بشكل�إيجابي�مع�الثقافات�Rخرى 

لقيم�sس]ميةوتم�إدماج�قيمة�التسامح�1ي�نصTن�من�أصل�أربعة�نصوص�مكونة�لوحدة�ا

�وحدة �1ي �و1ي�نص�من�أصل�خمسة اJجال��جتما+ي�و�قتصادي،

�نصوص، �ستة �التسامح �قيم �ع9ى �اJشتملة ��القرائية

  :كل�rتيومجا°ته�ومصادره�1ي�كل�نص�ع9ى�الش

Jحمد�العلمf،�ليبTن�للمتعلم�كيف�ينبÁي�أن�يكون�سلوك�اJسلم،�" السلوك�القويم"جاء�هذا�بعنوان�

�إXى� �تمت�sشارة �كما �بمجال�التسامح، �قيم�متعلقة ��wا،ومwا �التح9ي �إXى �sس]م �دعا fgال� �اJكارم �إXى فتمت�sشارة

wا�ما�ينتم�fإXى�مجال�ال]تسامح�كما�يوضح�الجدول�rتيالرذائل�ال�fgحذر�مwا�sس]م،�وم

2022 
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لتشكيل�الفكر،�وبناء�اJواقف،�وتكوين��تجاهات،

العربية�وفق�اختيار�ال! بية�ع9ى�القيم،�وتم�توزيع�محاور�هذا�اJكون�ع9ى�ست�وحدات�بمعدل�ث]ث�وحدات�1ي�كل�

دورة�كما�يوضح�الجدول�rتي

  

  

توزيع�محاور�مكون�النصوص�القرائية): 1(الجدول�

  الدورة�RوXى

الدورة�الثانية

  

وتم�إدراج�قيمة�التسامح�1ي

نص�تقديم�هذه�الوحدة�ع9ى�أن�الدين�sس]مي�يقوم�ع9ى�قيم�سمحة�تدعو�إXى�sيمان�با

�وضمان�حريات�الناس ،f¾والتسامح�الدي� �واح! ام�العهود، �با�مانة، والنصح

والتفاضل�بالتقوى،�وراهنت�هذه�الوحدة�ع9ى�أ°�يكتفي�اJتعلم�بتعرف�هذه�القيم�النبيلة،�وإنما�يجسدها�1ي�سلوكه�

اليومي،�وأن�يتجاوب�بشكل�إيجابي�مع�الثقافات�Rخرى 

وتم�إدماج�قيمة�التسامح�1ي�نصTن�من�أصل�أربعة�نصو

�وحدة �1ي �وحدة: أصل�أربعة �1ي �و1ي�نص�من�أصل�خمسة اJجال��جتما+ي�و�قتصادي،

�نصو �ستة �التسامح �قيم �ع9ى �اJشتملة �القرائية �النصوص �عدد يصبح

ومجا°ته�ومصادره�1ي�كل�نص�ع9ى�الش

جاء�هذا�بعنوان��:النص��ول -

�إXى� �تمت�sشارة �كما �بمجال�التسامح، �قيم�متعلقة ��wا،ومwا �التح9ي �إXى �sس]م �دعا fgال� �اJكارم �إXى فتمت�sشارة

الرذائل�ال�fgحذر�مwا�sس]م،�وم
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  :قيم�التسامح�ال��ÆينبÜي�أن�يتحgى��Ûا�ا�سلم�وقيم�الcتسامح�ال��Æعليه�تجن��ا

  sساءة-السفاهة�-الكH �-العداوة�

  . ،أما�مصدره�فهومقالة�فكرية

�وبي �sس]مية، �الحضارة �1ي f¾الدي� ن�امم�Tات�ومبادئ�التسامح

وهو�مقتطف�من�" التسامح�الدي¾f"،�لذلك�وسم�النص�بعنوان�

تمت�sشارة�1ي�تقديم�هذا�النص�إXى�أن�الدين�sس]مي�أسهم�1ي�نقل�

rالجدول�� �ضح �النص�تي كيف�تناول

  ممم'½ات�ومبادئ�التسامح�الديr��Þي�الحضارة��سcمية�وكيفية�معاملة�غ' �ا�سلم

�الديانات� �أتباع �تجاه �ا�سلم واجبات

  السماوية

�وذكرهم�- �جميعا �والرسل �با�نبياء sيمان

  باÙج]ل�و�ح! ام

�الديانات�- ��تباع �بسوء �التعرض عدم

  Rخرى 

�والتلطف�لهم�1ي�- معامل¶wم�معاملة�حسنة

  القول 

  رwÉمأن�يحسن�مجاو -

  أن�يقبل�ضياف¶wم-

  أن�يصاهرهم-

  ع9ى�الدولة�حماية�أماكن�عبادwÉم-

  ع9ى�الدولة�أن�°�تتدخل�1ي�عقائدهم-

  معامل¶wم�بالعدل�وsنصاف-
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قيم�التسامح�ال��ÆينبÜي�أن�يتحgى��Ûا�ا�سلم�وقيم�الcتسامح�ال��Æعليه�تجن��ا

  الcتسامح

� �-اJودة العداوة�-الخصومة�- البغضاء�- Rخوة-الكرامة- التعقل�-التواضع

  

f¾أما�مصدره�فهومقالة�فكريةح�من�الجدول�أن�هذا�النص�قدر�ركز�ع9ى�التسامح�الدي،

�ب �النص�لتعريف�اJتعلم �وبيخصص�هذا �sس]مية، �الحضارة �1ي f¾الدي� مم�Tات�ومبادئ�التسامح

،�لذلك�وسم�النص�بعنوان�السماوية�Rخرى واجبات�اJسلم�اتجاه�أتباع�الديانات�

تمت�sشارة�1ي�تقديم�هذا�النص�إXى�أن�الدين�sس]مي�أسهم�1ي�نقل�و Jصطفى�السبا+ي،�" ع�حضارتنا

rالجدول�� �ويوضح �والتآزر، �والتسامح �اJحبة �إXى �والكراهية �والحقد �العصبية �من sنسانية

  

ممم'½ات�ومبادئ�التسامح�الديr��Þي�الحضارة��سcمية�وكيفية�معاملة�غ' �ا�سلم

  مبادئ�التسامح�الديr��Þي��سcم  مم'½ات�التسامح�الديr��Þي��سcم

  .با�ديان�السابقة

sس]م�لم�يتعصب�دون�rراء�واJذاهب�

  .اتباع�أحسن�القول 

  .Rديان�السماوية�كلها�مصدرها�واحد-

�حيث�- �من �بيwم �تفاضل °� �إخوة Rنبياء

  .الرسالة،�وع9ى�اJسلمTن�sيمان��wم�جميعا

�ف- �°بد �بل �العقيدة، �ع9ى wxا�°�يمكن�sكراه

  .من��قتناع

أماكن�عبادة�أتباعالديانات�السماوية�مح! مة�-

  .حماي¶wا�كحماية�اJساجدو ويجب�الدفاع�عwا�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

قيم�التسامح�ال��ÆينبÜي�أن�يتحgى��Ûا�ا�سلم�وقيم�الcتسامح�ال��Æعليه�تجن��ا) 2(الجدول 

  التسامح

�- القول�الطيب�-الرفق�- اJودة

  �عتدال-�تحاد

  

f¾ويتضح�من�الجدول�أن�هذا�النص�قدر�ركز�ع9ى�التسامح�الدي

�ب:النص�الثاني- �النص�لتعريف�اJتعلم خصص�هذا

واجبات�اJسلم�اتجاه�أتباع�الديانات�

من�روائع�حضارتنا"كتاب�

�والت �والتسامح �اJحبة �إXى �والكراهية �والحقد �العصبية �من sنسانية

f¾موضوع�التسامح�الدي:  

ممم'½ات�ومبادئ�التسامح�الديr��Þي�الحضارة��سcمية�وكيفية�معاملة�غ' �ا�سلم): 3(الجدول 

مم'½ات�التسامح�الديr��Þي��سcم

با�ديان�السابقة�sس]م�لم�يضق�ذرعا-

sس]م�لم�يتعصب�دون�rراء�واJذاهب�-

  .اJتعددة

اتباع�أحسن�القول �إXى�sس]م�دعا-
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  مساواwÉم�باJسلمTن�1ي�الحقوق�والواجبات-

  صيانة�كرام¶wم�وحياwÉم�ومستقبلهم-

و1ي�قراءة�هذا�النص�وتحليله�اق! ح�الكتاب�اJدر½ �fع9ى�اJتعلمTن�مجموعة�من�Rنشطة�لضمان�فهم�وإدراك�أهمية�

�كأن�يبTن�أسباب�انتشار�ظاهرة�الكراهية�والعنف،�وأن�يبTن�سبب�إلحاح�sس]م�ع9ى�

�من� �يناسwÞا لكراهية،�وأن�يستدل�ع9ى�مبادئ�التسامح�الدي¾�fبما

Hي� �وأن ،f¾الدي� �التسامح �من �اJجتمع �يحققها fgكاسب�الJا� �يبTن �وأن �قرآنية، �الناس�� زآيات �جعلت fgال� Rسباب

يرتبط�به�من�عدل�ومساواة�وحرية�1ي�اJعتقد�وأمن�يعم�جميع�الناس،�

�حمد�يدعو�" إXى�ولدي"وهو�مقتطف�من�كتاب�

خذه�العمال�Jساعدة�أسرة�زميلهم�اJوقف�الذي�ات

�ودعوة�الناس�إXى�الرفق�بالعامل�الكادح �فالنص�يركز�ع9ى�مجال�. ، وهكذا

�الرفق�ب �يدعو�إXى طفال�أ ان�خليل�جH ان،

  .ويركز�هذا�النص�ع9ى�التسامح��جتما+ي،�ومصدره�قصة�واقعية

�عاش� �فكلما �العيش�اJش! ك، فضائل

�اخت]ف� �بTن�الناس�ع9ى التعاون�والتآزر

حذر�من�تانتماwÍم��جتما+ي�والعرØي�وحده�سبيل�الس]م�وRمن�والرخاء،�وإعمار�Rرض�وازدهار�الحياة�sنسانية،�و 

والتسامح�الذي�يH زه�النص��.مارRنانية�وتغليب�اJصلحة�الفردية�Jا�1ي�ذلك�من�تفكك�للمجتمع�وانتشار�للخراب�والد

" Tالحزام�الكب "Jيحكي��،حمد�غرناط

يتباد°ن�نظرات�خاطفة،�ويفسح�ن�ببعضهما،�

خر،�ثم�يتجه�كل�مwما�إXى�مكانه�ع9ى�الصخور�العالية،�وJا�بدأت�خT ات�البحر�من�السمك�تنضب�

هل�نحن�عدوان؟�فرد�: و�ي�مصدر�رزقهما�الوحيد،�جاءت�اJبادرة�من�أحدهما�الذي�توجه�نحو�زميله�وبادره�بالسؤال

�غT �عدوين� �كانا �فتساءل�Rول�إذا �وأن�العدو�هو�من�يأكل�أخيه، �عدوين، �يجعلهما �ما wما

فلماذا�ظلت�ع]ق¶wما�باردة�كل�تلك�السنTن�وJاذا�كانا�°�يكلمان�بعضا؟�ثمقرب�سلة�السمك�ال�fgكانت�تحتوي�ع9ى�

�يجود�عليك�البحرفمده�بواحدة�قائ]�°�تنس�أن�تعيدها� . إXي�عندما
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و1ي�قراءة�هذا�النص�وتحليله�اق! ح�الكتاب�اJدر½ �fع9ى�اJتعلمTن�مجموعة�من�Rنشطة�لضمان�فهم�وإدراك�أهمية�

قيمة�التسامح�الدي¾�fوتمثلها؛�كأن�يبTن�أسباب�انتشار�ظاهرة�الكراهية�والعنف،�وأن�يبTن�سبب�إلحاح�sس]م�ع9ى�

�من�مبدأ��قتناع�وsقناع�1ي�العقيدة�بدل�sكراه�وا �يناسwÞا لكراهية،�وأن�يستدل�ع9ى�مبادئ�التسامح�الدي¾�fبما

Hي� �وأن ،f¾الدي� �التسامح �من �اJجتمع �يحققها fgكاسب�الJا� �يبTن �وأن �قرآنية، آيات

  .يتخلون�عن�التسامح�الدي¾f،�والنتائج�اJ! تبة�عن�ذلك

� يرتبط�به�من�عدل�ومساواة�وحرية�1ي�اJعتقد�وأمن�يعم�جميع�الناس،�وهكذا�فالنص�ركز�ع9ى�التسامح�الدي¾�fوما

  .وأما�مصدرهفهو�مؤلف�فكري 

�النص�عنوان� وهو�مقتطف�من�كتاب��"فلª حم�العامل�اJسكTن"يحمل�هذا

�النص�إXى�التح9ي�بقيم�fgالرحمة�والتآزر�من�خ]ل اJوقف�الذي�اتsشادةب�هذا

�ودعوة�الناس�إXى�الرفق�بالعامل�الكادحالذي�هلك�1ي�حادث�داخل�ورشة�العمل ،

  .التسامح��جتما+ي،�واJصدر�اJعتمد�1ي�إقرار�ذلك�هو�حدث�واقÏي

�الزهور  �" بائع �البانية"مقتطف�من�قصة �الرفق�بلجH"مارتا �يدعو�إXى  ان�خليل�جH ان،

ويركز�هذا�النص�ع9ى�التسامح��جتما+ي،�ومصدره�قصة�واقعية�،،�وعدم�احتقارهم

� �" الناس�كالبنيان"عنوانه �عاتبينJعروف�الرصا1ي،وهو�قصيدة �فكلما �العيش�اJش! ك، فضائل

�إ°�وكان�ذلك �حال�اجتماع ��الناس�1ي �العامة، �1ي�حصول�اJنفعة التعاون�والتإذ�سببا

انتماwÍم��جتما+ي�والعرØي�وحده�سبيل�الس]م�وRمن�والرخاء،�وإعمار�Rرض�وازدهار�الحياة�sنسانية،�و 

Rنانية�وتغليب�اJصلحة�الفردية�Jا�1ي�ذلك�من�تفكك�للمجتمع�وانتشار�للخراب�والد

  . هو�التسامح��جتما+ي�وsنساني،�أما�مصدره�فهو�قصيدة�شعرية

"مقتطف�من�اJجموعة�القصصية�" أشباح�الشاطئ"بعنوان�

]�لعدة�سنTن�يلتقيان�بمكان�الصيد�نفسه�ف]�يعبآن�ببعضهما،�

خر،�ثم�يتجه�كل�مwما�إXى�مكانه�ع9ى�الصخور�العالية،�وJا�بدأت�خT ات�البحر�من�السمك�تنضب�

و�ي�مصدر�رزقهما�الوحيد،�جاءت�اJبادرة�من�أحدهما�الذي�توجه�نحو�زميله�وبادره�بالسؤال

�لم�يحدث�بي �غT �عدوين�rخر�بأنه �كانا �فتساءل�Rول�إذا �وأن�العدو�هو�من�يأكل�أخيه، �عدوين، �يجعلهما �ما wما

فلماذا�ظلت�ع]ق¶wما�باردة�كل�تلك�السنTن�وJاذا�كانا�°�يكلمان�بعضا؟�ثمقرب�سلة�السمك�ال�fgكانت�تحتوي�ع9ى�

فمده�بواحدة�قائ]�°�تنس�أن�تعيدها�،سمكتTن�من�زميله�الذي�لم�يصطد�أي�f Gء
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و1ي�قراءة�هذا�النص�وتحليله�اق! ح�الكتاب�اJدر½ �fع9ى�اJتعلمTن�مجموعة�من�Rنشطة�لضمان�فهم�وإدراك�أهمية�

قيمة�التسامح�الدي¾�fوتمثلها؛

مبدأ��قتناع�وsقناع�1ي�العقيدة�بدل�sكراه�وا

Hي� �وأن ،f¾الدي� �التسامح �من �اJجتمع �يحققها fgكاسب�الJا� �يبTن �وأن �قرآنية، آيات

يتخلون�عن�التسامح�الدي¾f،�والنتائج�اJ! تبة�عن�ذلك

وهكذا�فالنص�ركز�ع9ى�التسامح�الدي¾�fوما�

وأما�مصدرهفهو�مؤلف�فكري 

�النص�عنوان�:النص�الثالث- يحمل�هذا

�النص�إXى�التح9ي�بقيم�fgالرحمة�والت هذا

الذي�هلك�1ي�حادث�داخل�ورشة�العمل

التسامح��جتما+ي،�واJصدر�اJعتمد�1ي�إقرار�ذلك�هو�حدث�واقÏي

�:النص�الرابع- �الزهور "عنوانه بائع

،�وعدم�احتقارهمومآزرwÉمشوارعال

�:النص�الخامس- عنوانه

�إ°�وكان�ذلك �حال�اجتماع الناس�1ي

انتماwÍم��جتما+ي�والعرØي�وحده�سبيل�الس]م�وRمن�والرخاء،�وإعمار�Rرض�وازدهار�الحياة�sنسانية،�و 

Rنانية�وتغليب�اJصلحة�الفردية�Jا�1ي�ذلك�من�تفكك�للمجتمع�وانتشار�للخراب�والد

هو�التسامح��جتما+ي�وsنساني،�أما�مصدره�فهو�قصيدة�شعرية

بعنوان�:النص�السادس-

]�لعدة�سنTن�يلتقيان�بمكان�الصيد�نفسه�ف]�يعبظقصة�صيادين�

أحدهما�الطريق�ل6خر،�ثم�يتجه�كل�مwما�إXى�مكانه�ع9ى�الصخور�العالية،�وJا�بدأت�خT ات�البحر�من�السمك�تنضب�

و�ي�مصدر�رزقهما�الوحيد،�جاءت�اJبادرة�من�أحدهما�الذي�توجه�نحو�زميله�وبادره�بالسؤال

�لم�يحدث�بي rخر�بأنه

فلماذا�ظلت�ع]ق¶wما�باردة�كل�تلك�السنTن�وJاذا�كانا�°�يكلمان�بعضا؟�ثمقرب�سلة�السمك�ال�fgكانت�تحتوي�ع9ى�

سمكتTن�من�زميله�الذي�لم�يصطد�أي�
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�أما� والتسامح�الذي�يH زه�النص�هو�التسامح��جتما+ي،

�اJكون��ي�تمكTن�اJتعلم�من�إتقان�اللغة�العربية�واستعمال ها�استعما°�سليما،�فإن�رغم�أن�الغاية�الكH ى�من�هذا

Rمثلة�والشواهد�اللغوية�°�تخلو�من�حمولة�فكرية�واجتماعية،�تتطلب�من�اJتعلم�استيعا�wا،�ويوضح�الجدول�rتي�

  نوع�التسامحالنشاط�ا�طلوب�من�

العفو�-التواضع-أن�يزن�كلمات�من�

  الحلم-والصفح

Rفعال�الصحيحة�

واJعتلة�الواردة�1ي�

أن�يتعرف�أنواع�الفعل�

-f¾التسامح�الدي  

تعرف�حا°ت�البناء�1ي�

  فعل�Rمر�وع]مة�بنائه

  نصرة�اJظلوم- العدل-

استخراج�أمثلة�للنكرة�

  واJعرفة�من�النص

-sخاء- اJحبة-

تجنب�- التضامن

  أسباب�التفرقة�والف!ن
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�تدعو�القصة�إXى�التعاون�والتآزر�بTن�أفراد�اJجتمع �أما�.وهكذا والتسامح�الذي�يH زه�النص�هو�التسامح��جتما+ي،

  .مصدره�فهو�قصة�قصT ة

�اJكون��ي�تمكTن�اJتعلم�من�إتقان�اللغة�العربية�واستعمال رغم�أن�الغاية�الكH ى�من�هذا

Rمثلة�والشواهد�اللغوية�°�تخلو�من�حمولة�فكرية�واجتماعية،�تتطلب�من�اJتعلم�استيعا�wا،�ويو

  :كيفية�إدماج�التسامح�1ي�مكون�الدرس�اللغوي 

  كيفية�إدماج�التسامح�rي�مكون�الدرس�اللغوي 

النشاط�ا�طلوب�من�  موضوعه  نوع�الشاهد�اللغوي 

  ا�تعلم

آيات�من�سورة�

  )66-63(الفرقان

صفات�عباد�هللا�-

  اJؤمنTن

أن�يزن�كلمات�من�-

  هذه�rيات

نص�قصJ� Tصطفى�

من�"السبا+ي�كتاب�

  "روائع�حضارتنا

التسامح�ظل�سنة�-

وقاعدة�متبعة�1ي�

�الحضارة�sس]مية

وسبب�عدم�التسامح�

�f ½ناتج�عن�تنا

تعاليم�الدين�والجهل�

  �wا�

أن�يحدد�الفرق�-

Rفعال�الصحيحة�

واJعتلة�الواردة�1ي�

  النص

أن�يتعرف�أنواع�الفعل�-

  اJعتل

تعرف�حا°ت�البناء�1ي�-  محاربة�الظلم-  جمل

فعل�Rمر�وع]مة�بنائه

نص�قصT ��حمد�

البكري�السبا+ي�

اشتغل�"كتاب�

  "بعيوبك

صفات�اJجتمع�-

  اJتحضر

استخراج�أمثلة�للنكرة�

واJعرفة�من�النص

2022 
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�تدعو�القصة�إXى�التعاون�والت وهكذا

مصدره�فهو�قصة�قصT ة

  

  

  

  :الدرس�اللغوي - ب

�اJكون��ي�تمكTن�اJتعلم�من�إتقان�اللغة�العربية�واستعمال رغم�أن�الغاية�الكH ى�من�هذا

Rمثلة�والشواهد�اللغوية�°�تخلو�من�حمولة�فكرية�واجتماعية،�تتطلب�من�اJتعلم�استيعا�wا،�ويو

كيفية�إدماج�التسامح�1ي�مكون�الدرس�اللغوي 

كيفية�إدماج�التسامح�rي�مكون�الدرس�اللغوي ) 4(الجدول�

نوع�الشاهد�اللغوي  الدرس�

ا�TJان�الصر1ي�-

  واJجرد�واJزيد

آيات�من�سورة�

الفرقان

تصريف�الفعل�-

  اJثال�وRجوف

نص�قصJ� Tصطفى�-

السبا+ي�كتاب�

روائع�حضارتنا

ع]مات�البناء�1ي�-

  Rفعال

جمل-

نص�قصT ��حمد�  النكرة�واJعرفة-

البكري�السبا+ي�

كتاب�

بعيوبك
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ول�أنه�تمت�اJزواجة�بTن�التسامح��جتما+ي�sنساني�والتسامح�الدي¾1�fي�هذا�اJكون،�أما�مصادره�

f ½درJجمل�من�إنشاء�مؤلفي�الكتاب�ا 

�واستثمار�مكتسباته� للتعبT �عن�أفكاره،

�كيفية�)26.ص �الجدول�rتي �ويوضح ،

  ا�دمج�نوع�التسامح

من�R -العدل-الحرية�-الس]م�-

  لجميع�الناس

  التعاون�والتآزر��جتما+ي-اJوقف�

  التعاون�والتآزر��جتما+ي-اJوقف�

-السماحة-الكرم-التسامح�الدي¾fاJوقف�

عدم�sكراه�-Rخوة-الرفق-العدل

عدم�التمي��T-الرحمة-1ي�العقيدة

حماية�-ع9ى�أساس�دي¾�fأو�عرØي

  أماكن�عبادة�أهل�الكتاب
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ول�أنه�تمت�اJزواجة�بTن�التسامح��جتما+ي�sنساني�والتسامح�الدي¾1�fي�هذا�اJكون،�أما�مصادره�

جمل�من�إنشاء�مؤلفي�الكتاب�اJدر½ f- مؤلفات�فكرية- القرآن�الكريم

�اJتعلم� �اJجال�أمام �يفسح �إذ �ومقصدها، �اJكون�منتR�ÔÅنشطة �واستثمار�مكتسباته�يعد�هذا للتعبT �عن�أفكاره،

� �واJنهجية، �والفكرية �اللغوية �(اته �الوطنية، �ال! بية �ص2009وزارة ،

 :إدماج�التسامح�1ي�هذا�اJكون 

  كيفية�إدماج�التسامح�rي�مكون�التعب' �و�نشاء

النشاط�ا�طلوب�من�  موضوعه نوع�نص�	نطcق

  ا�تعلم

  

مقتطفمن�مقال�

يوسف�الكتاني�

مجلة�دعوة�بمقتطف�

�الس]م�1ي�-

كل�°��sس]م

يتجزأ�يشمل�

جميع�مجا°ت�

  الحياة

توسيع�وتفسT �الفكرة�-

  العامة�للنص

نص�قصJ� Tؤلفي�

  

عجز�أحد�-

الجT ان�عن�شراء�

  أضحية�العيد

-  Tوقف��توسيع�وتفسJا

  �جتما+ي

نص�قصJ� Tؤلفي�

  

التصدق�ع9ى�-

  اJحتاجTن

-  Tوقف��توسيع�وتفسJا

  �جتما+ي

نص�قصJ� Tصطفى�

من�كتاب��السبا+ي

يورد��"ع�حضارتنا

فيه�حديث�اJؤرخ�

عن�تعاليم�" ولز"

تعاليم�-

sس]مأسست�1ي�

تقاليد�العالم�

عظيمة�1ي�

التعامل�العادل�

-  Tوقف��توسيع�وتفسJا

  sنساني

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ول�أنه�تمت�اJزواجة�بTن�التسامح��جتما+ي�sنساني�والتسامح�الدي¾1�fي�هذا�اJكون،�أما�مصادره�ويتضح�من�الجد

القرآن�الكريم-:ف�fÅمتعددة

  التعب' �و�نشاء-3

�يف �إذ �ومقصدها، �اJكون�منتR�ÔÅنشطة يعد�هذا

�وإظهار�قدر  �واJنهجية، �والفكرية �اللغوية اته

إدماج�التسامح�1ي�هذا�اJكون 

  

كيفية�إدماج�التسامح�rي�مكون�التعب' �و�نشاء) 5(الجدول ��

نوع�نص�	نطcق  الدرس

تفسT �وتوسيع�-

فكرة�من�خ]ل�

أنشطة�/نص

  التطبيق

مقتطفمن�مقال�-

يوسف�الكتاني�ل

مقتطف�

  الحق

تفسT �وتوسيع���-

موقف�اجتما+ي�����

أنشطة�/

  �كتساب

نص�قصJ� Tؤلفي�-

  الكتاب

تفسT �وتوسيع�-

  /موقف�اجتما+ي�

  تطبيقأنشطة�ال

نص�قصJ� Tؤلفي��-

  الكتاب

تفسT �وتوسيع�-

  /موقف�إنساني�

  كتسابأنشطة��

نص�قصJ� Tصطفى�-

السبا+ي

روائع�حضارتنا"

فيه�حديث�اJؤر

� Tالشه"
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استثمار�الحديث�النبوي�

1ي�توسيع�وتفسT �موقف�

  الرفق-الرحمة-

تسوية�ال�ªاع��-حماية�اJظلوم-اJوقف�

عدم�-ال! احم-اJودة- بالحوار

  استعباد�الناس

عدم�-نبذ�التعصب- اJساواة-

التمي��TبTن�الناس�ع9ى�أساس�

  الجنس�أو�العرق 

� �الدينس �التسامح �مwا �اJكون �هذا �1ي �التسامح �من �مختلفة �أنواع �إدماج �تم �أنه �الجدول �من والسيا½ �fح

�الحضارة� �وتاريخ �والحديث�النبوي �الكريم �كالقرآن �مصادر�متنوعة �ع9ى �فيه �تم��عتماد �كما �sنساني، و�جتما+ي

تار�1ي�اللغة�العربية�ع9ى�sسهام�1ي�ترسيخ�قيمة�التسامح�لدى�اJتعلمTن�سنلجأ�إXى�قياس�

  النسبة�ا�ئوية  الدروس�ا�شتملة�عgى�قيمة�التسامح

23.07%  

18.18%  

18.42%  
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  الكريم  

حديث�نبوي�شريف�

أخرجه�مسلم�1ي�كتاب�

الس]م�باب�تحريم�قتل�

امرأة�عذبت�1ي�

هرة�حبس¶wا�

ومنعت�عwا�

  الطعام�ح�Ôgماتت

استثمار�الحديث�النبوي�-

1ي�توسيع�وتفسT �موقف�

إنساني�متعلق�بالرفق�

  بالحيوان

نص�قصJ� Tؤلفي�

  

زميل�1ي�القسم�-

يتعرض�لíهانة�

والشتم�والضرب�

  وعليك�حمايته

-�  Tوقف��توسيع�وتفسJا

  sنساني

نص�لحسTن�مؤنس�من�

  "الحضارة

الناس�متساوون�-

1ي�القدرات�

  الذهنية

البحث�عن�مصادر�1ي�-

موضوع�اJساواة�بTن�

�Tالناس�وعدم�التمي  

� �الدينس �التسامح �مwا �اJكون �هذا �1ي �التسامح �من �مختلفة �أنواع �إدماج �تم �أنه �الجدول �من ح

�الحضارة� �وتاريخ �والحديث�النبوي �الكريم �كالقرآن �مصادر�متنوعة �ع9ى �فيه �تم��عتماد �كما �sنساني، و�جتما+ي

  .sس]مية�واJؤلفات�الفكرية�واJقا°ت�وRمثلة�الواقعية

��ªÉيالكتاب�ا�درrميذ�cترسيخ�قيمة�التسامح�لدى�الت:  

تار�1ي�اللغة�العربية�ع9ى�sسهام�1ي�ترسيخ�قيمة�التسامح�لدى�اJتعلمTن�سنلجأ�إXى�قياس�لبيان�مدى�قدرة�كتاب�اJخ

  :نسبة�حضور�هذه�القيمة�ضمن�مكونات�الكتاب�معتمدين�ع9ى�الجدول�rتي

  نسبة�حضور�قيمة�التسامح�ضمن�مكونات�الكتاب

الدروس�ا�شتملة�عgى�قيمة�التسامح  عدد�الدروس

26  6  

22  4  

38  7  

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

  sس]م

تفسT �وتوسيع�-

  /موقف�إنساني�

  كتسابأنشطة��

حديث�نبوي�شريف�-

أخرجه�مسلم�1ي�كتاب�

الس]م�باب�تحريم�قتل�

  هرة

تفسT �وتوسيع�-

موقف�إنساني�1ي�

  /القيم�الوطنية�

  سابكتأنشطة��

نص�قصJ� Tؤلفي��-

  الكتاب

تعرف�: التوثيق-

مصادر�

أنشطة�/اJعلومات

  �كتساب

نص�لحسTن�مؤنس�من�-

الحضارة"كتاب�

  

� �الدينس �التسامح �مwا �اJكون �هذا �1ي �التسامح �من �مختلفة �أنواع �إدماج �تم �أنه �الجدول �من يتضح

�الحضارة� �وتاريخ �والحديث�النبوي �الكريم �كالقرآن �مصادر�متنوعة �ع9ى �فيه �تم��عتماد �كما �sنساني، و�جتما+ي

sس]مية�واJؤلفات�الفكرية�واJقا°ت�وRمثلة�الواقعية

الكتاب�ا�در���ªÉإسهاممدى�- 2

لبيان�مدى�قدرة�كتاب�اJخ

نسبة�حضور�هذه�القيمة�ضمن�مكونات�الكتاب�معتمدين�ع9ى�الجدول�rتي

نسبة�حضور�قيمة�التسامح�ضمن�مكونات�الكتاب) 6(الجدول 

  ا�كون 

  النصوص�القرائية

  الدرس�اللغوي 

  التعبT �وsنشاء
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ح�من�الجدول�أنه�تم�تنويع�مجا°ت�حضور�قيمة�التسامح�ضمن�الكتاب�اJدر½ f،�حيث�تم�توزيع�إدماجها�ع9ى�

و�ي�نسبة�بالغة�Rهمية،�وتضح�قيم¶wا�أك© �إذا�

من�النصوص��%�75اJخصصة�للقيم�sس]مية،�وضمن�

�%18.42من�الدروس�اللغوية،�وبنسبة�

وتكشف�هذه�القيم�عن�نسبة�حضور�عالية�لقيم�التسامح�ضمن�الكتاب�اJدر½ f،�وهو�

ما�يعد�كافيا�ل! سيخها�لدى�اJتعلمTن،�خاصة�أنه�تم�تنويع�حضورها�وتوزيعها�ع9ى�كل�مكونات�الكتاب�كما�سبقت�

توزيع�إدماج�قيمة�التسامح�ع9ى�كل�مكونات�مادة�اللغة�العربية�بالتعليم�الثانوي�sعدادي،وتم�ذلك�بمراعاة�مبدأي�

�عدم� �يدعو�إXى �الذي f¾الدي� �التسامح �أساسا �مwا f¢درسJا� �الكتاب �ضمن �التسامح �من �مختلفة �مجا°ت حضور

�وصيانة� �عبادwÉم، �أماكن �حماية �والسهر�ع9ى �وإنصاف، �وعدل �وسماحة �الكتاب�برفق �أهل �معاملة �وإXى التعصب،

ا+ي�sنساني�الذي�يدعو�إXى�تجنب�العداوة�والبغضاء�ويدعو�إXى�Rخوة�

-مؤلفات�فكرية-مقا°ت-الحديث�النبوي�الشريف

  .أمثلة�تاريخية

  .طريقة�إدماج�قيمة�التسامح�بالكتاب�اJدر½ �fتعد�كافية�ل! سيخ�هذه�القيمة�لدى�اJتعلمTن

يات�ال! بوية�Ùص]ح�تدعيم�حضور�التسامح�السيا½ �fأثناء�مراجعة�اJناهج�الدراسية�ال�fgنصت�ع9ى�ضرورwÉا�اJرجع

ندعو�إXى�إدراج�التسامح�الريا�f ºأثناء�مراجعة�اJناهج�ال! بوية�لíسهام�1ي�حل�معضلة�الشغب�الريا�f ºال�fgغالبا�
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ح�من�الجدول�أنه�تم�تنويع�مجا°ت�حضور�قيمة�التسامح�ضمن�الكتاب�اJدر½ f،�حيث�تم�توزيع�إدماجها�ع9ى�

و�ي�نسبة�بالغة�Rهمية،�وتضمن�مكون�النصوص�%23.07كل�مكونات�اJقرر،�إذ�حضرت�بنسبة

من�النصوص�اJخصصة�للقيم�sس]مية،�وضمن��%50علمنا�أن�قيمة�التسامح�حضرت�ضمن�

من�الدروس�اللغوية،�وبنسبة��%18.18اJخصصة�للمجال��جتما+ي�و�قتصادي،�كما�أ¼wا�حضرت�بسبة�

وتكشف�هذه�القيم�عن�نسبة�حضور�عالية�لقيم�التسامح�ضمن�الكتاب�اJدر½ f،�وهو�من�دروس�التعبT �وsنشاء،�

ما�يعد�كافيا�ل! سيخها�لدى�اJتعلمTن،�خاصة�أنه�تم�تنويع�حضورها�وتوزيعها�ع9ى�كل�مكونات�الكتاب�كما�سبقت�

  .sشارة،�وتم�أيضا�توزيع�حضورها�ع9ى�دروس�الدورة�RوXى�والدورة�الثانية

  والتوصيات

  :خلصت�الدراسة�إXى�جملة�من�النتائج�نجملها�1ي�rتي

f ½درJهمية�ضمن�الكتاب�اRحضور�قيمة�التسامح�بنسب�بالغة�.  

توزيع�إدماج�قيمة�التسامح�ع9ى�كل�مكونات�مادة�اللغة�العربية�بالتعليم�الثانوي�sعدادي،وتم�ذلك�بمراعاة�مبدأي�

  .قيمة�1ي�الكتاب�اJدر½ fالتكامل�والتدرج�1ي�إدماج�هذه�ال

�عدم� �يدعو�إXى �الذي f¾الدي� �التسامح �أساسا �مwا f¢درسJا� �الكتاب �ضمن �التسامح �من �مختلفة �مجا°ت حضور

�وصيانة� �عبادwÉم، �أماكن �حماية �والسهر�ع9ى �وإنصاف، �وعدل �وسماحة �الكتاب�برفق �أهل �معاملة �وإXى التعصب،

ا+ي�sنساني�الذي�يدعو�إXى�تجنب�العداوة�والبغضاء�ويدعو�إXى�Rخوة�كرام¶wم�وحياwÉم�ومستقبلهم،�والتسامح��جتم

fظلوم�والتعايش�السلمJآزر�ونصرة�ا.  

الحديث�النبوي�الشريف-القرآن�الكريم-: تنويع�مصادر�قيمة�التسامح�1ي�الكتاب�اJدر½ �fمwا

أمثلة�تاريخية-ونصوص�من�إنشاء�مؤلفي�الكتابجمل�-قصص�متخيلة

طريقة�إدماج�قيمة�التسامح�بالكتاب�اJدر½ �fتعد�كافية�ل! سيخ�هذه�القيمة�لدى�اJتعلمTن

  :واستثمارا�لنتائج�هذه�الدراسة�فإننا�نو�f 9ب

تدعيم�حضور�التسامح�السيا½ �fأثناء�مراجعة�اJناهج�الدراسية�ال�fgنصت�ع9ى�ضرورwÉا�اJرجع

ندعو�إXى�إدراج�التسامح�الريا�f ºأثناء�مراجعة�اJناهج�ال! بوية�لíسهام�1ي�حل�معضلة�الشغب�الريا�f ºال�fgغالبا�

  .ما�يتورط�فwxا�Rطفال�القاصرون،�وتنتج�عwا�خسائر�مادية�وبشرية�جسيمة

  �ئحة�ا�صادر�وا�راجع

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ويتضح�من�الجدول�أنه�تم�تنويع�مجا°ت�حضور�قيمة�التسامح�ضمن�الكتاب�اJدر½ f،�حيث�تم�توزيع�إدماجها�ع9ى�

كل�مكونات�اJقرر،�إذ�حضرت�بنسبة

علمنا�أن�قيمة�التسامح�حضرت�ضمن�

اJخصصة�للمجال��جتما+ي�و�قتصادي،�كما�أ¼wا�حضرت�بسبة�

من�دروس�التعبT �وsنشاء،�

ما�يعد�كافيا�ل! سيخها�لدى�اJتعلمTن،�خاصة�أنه�تم�تنويع�حضورها�وتوزيعها�ع9ى�كل�مكونات�الكتاب�كما�سبقت�

sشارة،�وتم�أيضا�توزيع�حضورها�ع9ى�دروس�الدورة�RوXى�والدورة�الثانية

والتوصياتخاتمة�ال

خلصت�الدراسة�إXى�جملة�من�النتائج�نجملها�1ي�rتي

-f ½درJهمية�ضمن�الكتاب�اRحضور�قيمة�التسامح�بنسب�بالغة�

توزيع�إدماج�قيمة�التسامح�ع9ى�كل�مكونات�مادة�اللغة�العربية�بالتعليم�الثانوي�sعدادي،وتم�ذلك�بمراعاة�مبدأي�-

التكامل�والتدرج�1ي�إدماج�هذه�ال

�عدم�- �يدعو�إXى �الذي f¾الدي� �التسامح �أساسا �مwا f¢درسJا� �الكتاب �ضمن �التسامح �من �مختلفة �مجا°ت حضور

�وصيانة� �عبادwÉم، �أماكن �حماية �والسهر�ع9ى �وإنصاف، �وعدل �وسماحة �الكتاب�برفق �أهل �معاملة �وإXى التعصب،

كرام¶wم�وحياwÉم�ومستقبلهم،�والتسامح��جتم

fظلوم�والتعايش�السلمJنسانية�والتعاون�والتآزر�ونصرة�اs

تنويع�مصادر�قيمة�التسامح�1ي�الكتاب�اJدر½ �fمwا-

قصص�متخيلة-قصص�واقعية

طريقة�إدماج�قيمة�التسامح�بالكتاب�اJدر½ �fتعد�كافية�ل! سيخ�هذه�القيمة�لدى�اJتعلمTن-

واستثمارا�لنتائج�هذه�الدراسة�فإننا�نو

تدعيم�حضور�التسامح�السيا½ �fأثناء�مراجعة�اJناهج�الدراسية�ال�fgنصت�ع9ى�ضرورwÉا�اJرجع-

  .التعليم�باJغرب

ندعو�إXى�إدراج�التسامح�الريا�f ºأثناء�مراجعة�اJناهج�ال! بوية�لíسهام�1ي�حل�معضلة�الشغب�الريا�f ºال�fgغالبا�-

ما�يتورط�فwxا�Rطفال�القاصرون،�وتنتج�عwا�خسائر�مادية�وبشرية�جسيمة

�ئحة�ا�صادر�وا�راجع
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اJضامTن�السياسية�و�جتماعية�لقيم�التسامح�

،�)دراسة�تحليلية(1ي�الكتب�اJدرسية�للمرحلة�Rساسية�الصف�الرابع�والخامس�والسادس�1ي�إقيلم�كوردستان�العراق

،�تصور�مق! ح�Ùدماج�قيم�التسامح�1ي�اJنظومة�ال! بوية�باJغرب�بتوظيف�

  .1،�مسالك�ال! بية�والتكوين،العدد

العربية�بسلك�التعليم�،�التوجwxات�ال! بوية�والH امج�الخاصة�بتدريس�مادة�اللغة�

،�التوجwxات�ال! بوية�والH امج�الخاصة�بتدريس�مادة�اللغة�العربية�بسلك�التعليم�

  ،�الكتاب�Rبيض،�الجزء�Rول،�وزارة�ال! بية�الوطنية

-،�التعايش�والتعارف�1ي�sس]م،�مفاهيم�ميسرة،�منظمة�التعاون�sس]مي،�جدة

  .لبنان�-الثقا1ي،�بT وت

  . دار�اJسT ة�للنشر�والتوزيع�والطباعة،�عمان

 sى�من�التعليم�الثانوي�XوRختار�1ي�اللغة�العربية�السنة�J13.عدادي،�ط،�ا�،

،�الحضارية�1.�التعايش�بTن�Rديان�والثقافات،�ط
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اJضامTن�السياسية�و�جتماعية�لقيم�التسامح�،�)2015(أحمد،�محمد�سعيد�حسTن�وعبد�هللا،�بشكوش�جعفر،�

1ي�الكتب�اJدرسية�للمرحلة�Rساسية�الصف�الرابع�والخامس�والسادس�1ي�إقيلم�كوردستان�العراق

  .1مجلة�جامعة�زاخو،�العدد�

،�تصور�مق! ح�Ùدماج�قيم�التسامح�1ي�اJنظومة�ال! بوية�باJغرب�بتوظيف�)2002(عيدالدري،�سعاد�والزاهري،�الس

،�مسالك�ال! بية�والتكوين،العدد-اJرحلة�الثانوية�نموذجا-تكنولوجيا�اJعلومات�و�تصال

،�التوجwxات�ال! بوية�والH امج�الخاصة�بتدريس�مادة�اللغة�)2009(وزارة�ال! بية�الوطنية،�

  .الرباط-الثانوي�sعدادي،�مديرية�اJناهج،�حسان

،�التوجwxات�ال! بوية�والH امج�الخاصة�بتدريس�مادة�اللغة�العربية�بسلك�التعليم�)2007(وزارة�ال! بية�الوطنية،�

  .الرباط-الثانوي�التأهي9ي،�مديرية�اJناهج،�حسان

،�الكتاب�Rبيض،�الجزء�Rول،�وزارة�ال! بية�الوطنية)J)2002غربيةلجان�مراجعة�اJناهج�ال! بوية�ا

،�التعايش�والتعارف�1ي�sس]م،�مفاهيم�ميسرة،�منظمة�التعاون�sس]مي،�جدة)2022(

  .اJملكة�العربية�السعودية

الثقا1ي،�بT وت،�اJركز�sس]مي�2.ح�وقضايا�العيش�اJش! ك،�ط)2012

  اJيثاق�الوط¾�fلل! بية�والتكوين

دار�اJسT ة�للنشر�والتوزيع�والطباعة،�عمان�،1،�موسوعة�اJصطلحات�ال! بوية،�ط�)2011

،�اJختار�1ي�اللغة�العربية�السنة�RوXى�من�التعليم�الثانوي�s )2013(عثماني،�اJيلود�وآخرون

  .اJغرب-مكتبة�اJدارس،�الدار�البيضاء

،�التسامح�ومنابع�ال]تسامح�فرص�التعايش�بTن�Rديان�والثقافات،�ط)2008

  .العراق-للطباعة�و�النشر،�بغداد
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أحمد،�محمد�سعيد�حسTن�وعبد�هللا،�بشكو) 1

1ي�الكتب�اJدرسية�للمرحلة�Rساسية�الصف�الرابع�والخامس�والسادس�1ي�إقيلم�كوردستان�العراق

مجلة�جامعة�زاخو،�العدد�

الدري،�سعاد�والزاهري،�الس) 2

تكنولوجيا�اJعلومات�و�تصال

وزارة�ال! بية�الوطنية،�) 3

الثانوي�sعدادي،�مديرية�اJناهج،�حسان

وزارة�ال! بية�الوطنية،�) 4

الثانوي�التأهي9ي،�مديرية�اJناهج،�حسان

لجان�مراجعة�اJناهج�ال! بوية�ا) 5

(مجموعة�من�اJؤلفTن) 6

اJملكة�العربية�السعودية

2012(محفوظ،�محمد) 7

اJيثاق�الوط¾�fلل! بية�والتكوين) 8

2011(السيد،�ع9ي�محمد،�) 9

عثماني،�اJيلود�وآخرون) 10

مكتبة�اJدارس،�الدار�البيضاء

2008(الغرباوي،�ماجد) 11

للطباعة�و�النشر،�بغداد
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 مcمح�قيم�ا�واطنة�وحقوق��نسان�rي�درس�الفلسفة�با�غرب

  ا�غرب/أكاديمية�جهة�طنجة�تطوان�الحسيمة

حاصل�عgى�شهادة�الدكتوراه،�تخصص�الفلسفة�من�جامعة�الحسن�الثاني،�كلية��داب�والعلوم�

  

�وقضية�دائمة�
ً
�ُمتجددا

ً
وحقوق�sنسان�بالوسط�اJدر½ �fاهتماما

�صلب� �1ي �اJسألة �هذه �تندرج لذلك،

�rليات� �إرساء �وع9ى �الخطاب�اJؤطر�للسلوك�واJعاملة، �إنتاج �ع9ى
ً
�حافزا شكل

ُ
�وت �العمومي،
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مcمح�قيم�ا�واطنة�وحقوق��نسان�rي�درس�الفلسفة�با�غرب

 مقرر�
ً
  منار�الفلسفة�نموذجا

أكاديمية�جهة�طنجة�تطوان�الحسيمة/ أستاذ�مادة�الفلسفة: محمد�الجbcي

حاصل�عgى�شهادة�الدكتوراه،�تخصص�الفلسفة�من�جامعة�الحسن�الثاني،�كلية��داب�والعلوم�

  �نسانية،�بنمسيك،�الدار�البيضاء

عد�مسالة�ال! بية�ع9ى�قيم�اJواطنة�
ُ
�وقضية�دائمة�ت

ً
�ُمتجددا

ً
وحقوق�sنسان�بالوسط�اJدر½ �fاهتماما

�النظر �ووجهات �الرؤى �ُمتعددة �اJقاربات، �ُمتجددة �صلب�. الراهنية، �1ي �اJسألة �هذه �تندرج لذلك،

�rليات� �إرساء �وع9ى �الخطاب�اJؤطر�للسلوك�واJعاملة، �إنتاج �ع9ى
ً
�حافزا شكل

ُ
�وت �العمومي،

  .1يم�إXى�اقتناع،�وال!�ام،�وممارسة
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مcمح�قيم�ا�واطنة�وحقوق��نسان�rي�درس�الفلسفة�با�غرب

محمد�الجbcي. د

حاصل�عgى�شهادة�الدكتوراه،�تخصص�الفلسفة�من�جامعة�الحسن�الثاني،�كلية��داب�والعلوم�

  :تقديم

عد�مسالة�ال! بية�ع9ى�قيم�اJواطنة�
ُ
ت

�النظر �ووجهات �الرؤى �ُمتعددة �اJقاربات، �ُمتجددة الراهنية،

�rليات� �إرساء �وع9ى �الخطاب�اJؤطر�للسلوك�واJعاملة، �إنتاج �ع9ى
ً
�حافزا شكل

ُ
�وت النقاش�العمومي،

يم�إXى�اقتناع،�وال!�ام،�وممارسةالكفيلة�بتحويل�الق

1
 - ��� 6�����
��/0� 1�2��
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�ع9ى� �وحقوق�sنسان �اJواطنة �استنبات�قيم إXى

�عمل� �تؤطر� fgال� �اJرجعية �الوثائق �من �العديد شدد
ُ
�ت �حيث �اJتعلمTن، �وممارسات �خطاب مستوى

�Ùنتاج� �فضاءا �تجويد�شروط�اشتغال�اJدرسة�اJغربية�الحالية�بجعلها اJنظومة�ال! بوية�ع9ى�ضرورة

f 9هو�خصو� �بTن�ما إقليم�f/ مح9ي/ ف! ض�أن�تجمع�1ي�بني¶wا

جام�والتوافق�ومد�جسور�التواصل�بTن�قيم�

f¾بالنص�الدي� دعمة
ُ
Jا� �Rخ]قية �القيم �1ي �أحيانا �أساسها �تجد �متباينة �مرجعيات �من الكتاب�(تمتح

�وباJعاهدات� �حقوق�sنسان �ببنود � �اJؤطرة � �الكونية �القيم س�الوقت�ع9ى

�الفلسفية�وRدبية�ال�fgتأخذ�ع9ى�عاتقها�الكفاح�من�أجل��ترسيخ�

�وهو�نفس�الرهان� �العام، �الفضاء والتضامن�والتعايش�واJواطنة�و�حقوق��نسان�1ي

اJرجعيات�اJنظمة�للمجال�ال! بوي�1ي�السياق�اJغربي،�اJحكوم�بالعديد�

من�اJتغT ات�مwا�مسالة�التغT ��جتما+ي�وتأثT ها�ع9ى�طبيعة�القيم�السائدة�1ي�اJؤسسات�التعليمية؛�

�Rخ �هذه �أن �اJغربي جتمع
ُ
Jا� �1ي �القيم �بمسألة �اJهتمTن �من ��العديد �ضمن�"T ة تتفاعل

�
ً
�وتبعا �وخياراته، �غاياته �وبتجدد �وتحوله، جتمع

ُ
Jا� �ارتباط�بتطور �و1ي ، Tالتغ� �دائمة منظومات�قيمية

لتجاذبه�بTن�الخصوصية�والكونية،�بTن�واقع�اJمارسات�القائمة،�وبTن�ما�تحمله�القيم�من�مثل�تعH �عن�

�تكوين�ُمتعلم�وبناء� � وي�اJغربي�ع9ى�ضرورة

مواطن�يتناسب�مع�مواصفات�مدرسة�القيم،�ال�fgمن�اJفروض�أن�ُتراهن�ع9ى�ربط�اJعارف�النظرية�

ع9ى�أن��-ما�أمكن-�الفاعلون�1ي��هذا�اJجال�

ل]ط]ع�ع9ى�ماهية�القيم�قبل�العمل�ع9ى�اختبارها�وتصريفها�
ً
سيا

ع9ى�مستوى�التفاعل�بTن�اJتعلمTن�من�جهة�وبTن�اJتعلمTن�وRطر�sدارية�وال! بوية�من�جهة�ثانية�،�إذ�
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�اJغربي �ال! بوي �النظام �أمكن�يسÏى �ما �جهته �ع9ى��من �وحقوق�sنسان �اJواطنة �استنبات�قيم إXى

�عمل� �تؤطر� fgال� �اJرجعية �الوثائق �من �العديد شدد
ُ
�ت �حيث �اJتعلمTن، �وممارسات �خطاب مستوى

�Ùنتاج� �فضاءا �تجويد�شروط�اشتغال�اJدرسة�اJغربية�الحالية�بجعلها اJنظومة�ال! بوية�ع9ى�ضرورة

�يُ  fgال� �هو�خصووتداول�القيم�sنسانية�النبيلة، �بTن�ما ف! ض�أن�تجمع�1ي�بني¶wا

عالمf،�وهذا�يع¾�fخلق��نسجام�والتوافق�ومد�جسور�التواصل�بTن�قيم�/ شموXي

f¾بالنص�الدي� دعمة
ُ
Jا� �Rخ]قية �القيم �1ي �أحيانا �أساسها �تجد �متباينة �مرجعيات �من تمتح

�نف �1ي �و�تنفتح �وباJعاهدات�، �حقوق�sنسان �ببنود � �اJؤطرة � �الكونية �القيم س�الوقت�ع9ى

الدولية�1ي�هذا�اJجال��وبالنصوص�الفلسفية�وRدبية�ال�fgتأخذ�ع9ى�عاتقها�الكفاح�من�أجل��ترسيخ�

�وهو�نفس�الرهان� �العام، �الفضاء والتضامن�والتعايش�واJواطنة�و�حقوق��نسان�1ي

�ع9ى�Rقل
ً
اJرجعيات�اJنظمة�للمجال�ال! بوي�1ي�السياق�اJغربي،�اJحكوم�بالعديد��-نظريا

من�اJتغT ات�مwا�مسالة�التغT ��جتما+ي�وتأثT ها�ع9ى�طبيعة�القيم�السائدة�1ي�اJؤسسات�التعليمية

�Rخ �هذه �أن �اJغربي جتمع
ُ
Jا� �1ي �القيم �بمسألة �اJهتمTن �من �العديد

�
ً
�وتبعا �وخياراته، �غاياته �وبتجدد �وتحوله، جتمع

ُ
Jا� �ارتباط�بتطور �و1ي ، Tالتغ� �دائمة منظومات�قيمية

لتجاذبه�بTن�الخصوصية�والكونية،�بTن�واقع�اJمارسات�القائمة،�وبTن�ما�تحمله�القيم�من�مثل�تعH �عن�

�أن�يكون  �ينبÁي �تكوين�ُمتعلم�وبناء�لذلك�ألح�اwJاج�ال! ب. 2"الطموح�نحو�ما � وي�اJغربي�ع9ى�ضرورة

مواطن�يتناسب�مع�مواصفات�مدرسة�القيم،�ال�fgمن�اJفروض�أن�ُتراهن�ع9ى�ربط�اJعارف�النظرية�

ال�fgيتلقاها�اJتعلم�بمجال�اJمارسات�الحياتية؛�إذ�حرص�الفاعلون�1ي��هذا�اJجال�

�أسا
ً
ل]ط]ع�ع9ى�ماهية�القيم�قبل�العمل�ع9ى�اختبارها�وتصريفها�تكون�الH امج�و�والدروس�مدخ]

ً
سيا

ع9ى�مستوى�التفاعل�بTن�اJتعلمTن�من�جهة�وبTن�اJتعلمTن�وRطر�sدارية�وال! بوية�من�جهة�ثانية�،�إذ�
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�اJغربيو  �ال! بوي �النظام يسÏى

�عمل� �تؤطر� fgال� �اJرجعية �الوثائق �من �العديد شدد
ُ
�ت �حيث �اJتعلمTن، �وممارسات �خطاب مستوى

�Ùنتاج� �فضاءا �تجويد�شروط�اشتغال�اJدرسة�اJغربية�الحالية�بجعلها اJنظومة�ال! بوية�ع9ى�ضرورة

�يُ  fgال� وتداول�القيم�sنسانية�النبيلة،

شموXي/ وط¾��fوما�هو�كوني

f¾بالنص�الدي� دعمة
ُ
Jا� �Rخ]قية �القيم �1ي �أحيانا �أساسها �تجد �متباينة �مرجعيات �من تمتح

�نف)والسنة �1ي �و�تنفتح ،

الدولية�1ي�هذا�اJجال��وبالنصو

�التسامح �وهو�نفس�الرهان� قيم� �العام، �الفضاء والتضامن�والتعايش�واJواطنة�و�حقوق��نسان�1ي

�ع9ى�Rقل-هالذي�تنشد
ً
نظريا

من�اJتغT ات�مwا�مسالة�التغT ��جتما+ي�وتأثT ها�ع9ى�طبيعة�القيم�السائدة�1ي�اJؤسسات�التعليمية

�Rخ �هذه �أن �اJغربي جتمع
ُ
Jا� �1ي �القيم �بمسألة �اJهتمTن �من �العديد �°حظ إذ

�
ً
�وتبعا �وخياراته، �غاياته �وبتجدد �وتحوله، جتمع

ُ
Jا� �ارتباط�بتطور �و1ي ، Tالتغ� �دائمة منظومات�قيمية

لتجاذبه�بTن�الخصوصية�والكونية،�بTن�واقع�اJمارسات�القائمة،�وبTن�ما�تحمله�القيم�من�مثل�تعH �عن�

�أن�يكون  �ينبÁي الطموح�نحو�ما

مواطن�يتناسب�مع�مواصفات�مدرسة�القيم،�ال�fgمن�اJفروض�أن�ُتراهن�ع9ى�ربط�اJعارف�النظرية�

ال�fgيتلقاها�اJتعلم�بمجال�اJمارسات�الحياتية

�أسا
ً
تكون�الH امج�و�والدروس�مدخ]

ع9ى�مستوى�التفاعل�بTن�اJتعلمTن�من�جهة�وبTن�اJتعلمTن�وRطر�sدارية�وال! بوية�من�جهة�ثانية�،�إذ�
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ع9ى��مجموعة�من�القيم�-بشكل�متدرج

نية�النبيلة�مثل�قيم�اJواطنة�وحقوق�sنسان�وما�يرتبط��wما�من�مفاهيم�فلسفية�ذات�حمولة�

�من� �الفلسفة�بوصفها �مادة �اJوادأهم���خاصة�مقرر

�ب �1ي
ً
�مرجعيا

ً
�ومكونا

ً
�أساسيا �

ً
�اJناهج�مدخ] ناء

التعلمية�ال�fgتروم�بدورها�عH �نقل�ديداكتيكي�وبيداغو¹ي�غرس�تلك�القيم�لدى�الناشئة�وتصريفها�1ي�

�مع�نظT �هاته�القيم�1ي�مرحلة�الجذع�
ً
�حيث�يتفاعل�اJتعلم�تدريجيا

]ل�بعض�Rشرطة�الوثائقية��الفلسفية�والقانونية�أو�من�خ

�الكتاب� �1ي درجة
ُ
Jا� �الصور �جانب�بعض� �إXى f ½الدرا� �الفصل �داخل �Rستاذ �ُيمكن�أن�يعرضها fgال

تعددة�1ي�السنة��RوXى��
ُ
Jا� � �وإدراك�وتمفص]wÉا اJدر½ f،�و�يسÏى�إXى�التعمق�1ي�مقارب¶wا�وفهم�معانwxا

لثانية�من�سلك�الباكالوريا�ب! سيخها�وتثبي¶wا�و�تصريفها�

قد�استوعب�معناها�)مواطن�الغد

ع9ى�مستوى�الكلمات�وجسدها�ع9ى�مستوى�Rشياء،�حيث�يتم��نتقال�من�اJعرفة�العاJة�إXى�السلوك�

�الع]قات� �مستوى �ع9ى ��نسجام �بالضرورة �Rفكار �ُمستوى �ع9ى ام

�الروابط� �تأسيس �1ي �اضطراب �إXى �يؤدي �التفكT �قد �بمنهج �إخ]ل �كل �اعتبار�أن �ع9ى sنسانية،

ع9ى�هذا�Rساس�ُيمكن�أن�نجزم�بأن�تدريس�مادة�الفلسفة�°�يستقيم�دون�ُمراعاة�مسألة�

�
ً
��wاته�الصفة؛�أي�مؤه]

ً
�جديرا

ً
لم�داخل�ورشة�الفلسفة�كيف�يغدو�مواطنا

�ع9ى�اJش! ك�sنساني�الكوني�انسجاما�مع�
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بشكل�متدرج�-يتعرف�اJتعلم�طيلة�مساره�الدرا½ �fباJستوى�الثانوي�التأهي9ي

نية�النبيلة�مثل�قيم�اJواطنة�وحقوق�sنسان�وما�يرتبط��wما�من�مفاهيم�فلسفية�ذات�حمولة�

�من� �الفلسفة�بوصفها �مادة �خاصة�مقرر �الدرا½ f؛ تنويرية�ونقدية�تؤثث�مضامTن�اJقرر

� �ال! بوية �القيم �تعد �إذ �للقيم؛ �ب"الحاملة �1ي
ً
�مرجعيا

ً
�ومكونا

ً
�أساسيا �

ً
مدخ]

التعلمية�ال�fgتروم�بدورها�عH �نقل�ديداكتيكي�وبيداغو¹ي�غرس�تلك�القيم�لدى�الناشئة�وتصريفها�1ي�

�مع�نظT �هاته�القيم�1ي�مرحلة�الجذع�3"شكل�اتجاهات�ومواقف�حياتية
ً
؛�حيث�يتفاعل�اJتعلم�تدريجيا

ش! ك�عن�طريق�قراءة�بعض�النصوص�الفلسفية�والقانونية�أو�من�خ
ُ
Jا

�الكتاب� �1ي درجة
ُ
Jا� �الصور �جانب�بعض� �إXى f ½الدرا� �الفصل �داخل �Rستاذ �ُيمكن�أن�يعرضها fgال

تعددة�1ي�السنة��RوXى��
ُ
Jا� � �وإدراك�وتمفص]wÉا اJدر½ f،�و�يسÏى�إXى�التعمق�1ي�مقارب¶wا�وفهم�معانwxا

لثانية�من�سلك�الباكالوريا�ب! سيخها�وتثبي¶wا�و�تصريفها�من�سلك�الباكالوريا،�لُيتوج�مساره��1ي�السنة�ا

مواطن�الغد(و�وتجسيدها�ع9ى�مستوى�Rفعال،�هكذا�ُيف! ض�أن��يكون�اJتعلم

ع9ى�مستوى�الكلمات�وجسدها�ع9ى�مستوى�Rشياء،�حيث�يتم��نتقال�من�اJعرفة�العاJة�إXى�السلوك�

��نسج �يستتبع �إذ �الع]قات�القويم، �مستوى �ع9ى ��نسجام �بالضرورة �Rفكار �ُمستوى �ع9ى ام

�الروابط� �تأسيس �1ي �اضطراب �إXى �يؤدي �التفكT �قد �بمنهج �إخ]ل �كل �اعتبار�أن �ع9ى sنسانية،

ع9ى�هذا�Rساس�ُيمكن�أن�نجزم�بأن�تدريس�مادة�الفلسفة�°�يستقيم�دون�ُمراعاة�مسألة�

��wاته�الصفةالقيم،�حيث�يتمثل�اJتع
ً
�جديرا

ً
لم�داخل�ورشة�الفلسفة�كيف�يغدو�مواطنا

للقيام�بدوره�كإنسان�كونيتصدر�عنه�أفعال�تروم�الحفاظ�ع9ى�اJش! ك�sنساني�الكوني�ان

                   

 ���� 6� ,���
 �;��;�
 : ����
 *���	�
 ,��� ���� *,���	 ���� �
ٕ� ,���	 8:
�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

يتعرف�اJتعلم�طيلة�مساره�الدرا½ �fباJستوى�الثانوي�التأهي9ي

نية�النبيلة�مثل�قيم�اJواطنة�وحقوق�sنسان�وما�يرتبط��wما�من�مفاهيم�فلسفية�ذات�حمولة�sنسا

f ½الدرا� تنويرية�ونقدية�تؤثث�مضامTن�اJقرر

��الدراسية �ال! بوية �القيم �تعد �إذ �للقيم؛ الحاملة

التعلمية�ال�fgتروم�بدورها�عH �نقل�ديداكتيكي�وبيداغو¹ي�غرس�تلك�القيم�لدى�الناشئة�وتصريفها�1ي�

شكل�اتجاهات�ومواقف�حياتية

ش! ك�عن�طريق�قراءة�بعض�النصو
ُ
Jا

�الكتاب� �1ي درجة
ُ
Jا� �الصور �جانب�بعض� �إXى f ½الدرا� �الفصل �داخل �Rستاذ �ُيمكن�أن�يعرضها fgال

تعددة�1ي�السنة��RوXى��
ُ
Jا� � �وإدراك�وتمفص]wÉا اJدر½ f،�و�يسÏى�إXى�التعمق�1ي�مقارب¶wا�وفهم�معانwxا

من�سلك�الباكالوريا،�لُيتوج�مساره��1ي�السنة�ا

و�وتجسيدها�ع9ى�مستوى�Rفعال،�هكذا�ُيف! ض�أن��يكون�اJتعلم

ع9ى�مستوى�الكلمات�وجسدها�ع9ى�مستوى�Rشياء،�حيث�يتم��نتقال�من�اJعرفة�العاJة�إXى�السلوك�

��ن �يستتبع �إذ القويم،

�الروابط� �تأسيس �1ي �اضطراب �إXى �يؤدي �التفكT �قد �بمنهج �إخ]ل �كل �اعتبار�أن �ع9ى sنسانية،

ع9ى�هذا�Rساس�ُيمكن�أن�نجزم�بأن�تدريس�مادة�الفلسفة�°�يستقيم�دون�ُمراعاة�مسألة�. sنسانية

القيم،�حيث�يتمثل�اJتع

للقيام�بدوره�كإنسان�كونيتصدر�عنه�أفعال�تروم�الحفا
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،�وكمواطن�ينتم�fلجماعة�سياسية�معينة�لها�

�أي�أن�يخلق�التوافق�بTن�مرجعيات�خاصة�متجسدة�1ي�قيم�هوية�وطنية��لها�م]مح�

فريدة�وأخرى�كونية،�تتمظهر�1ي�تكوين�متعلم�باJواصفات�ال�fgتنشدها�الفلسفة�ال! بوية؛�متعلم�ذي�

�العملية �الحياة �1ي ��ندماج �ع9ى �قادرة �ومنفتحة �ُمستقلة �متوازنة �وتأ�5شخصية رجحاwÉا،�بتناقضاwÉا

�دعائم� �ترسيخ �1ي �اJساهمة �كذلك �وباستطاعته �مستدامة �وطنية �تنمية �تحقيق �1ي �sسهام وبإمكانه

�1ي� �وحقوق�sنسان �اJواطنة تجليات�قيم

ألفينا�ذواتنا�1ي�ُمواجهة�إشكالية�فلسفية�ُمعقدة�

ما��ي�إذن�م]مح�قيم�اJواطنة�: ذات�متغT ات�متشابكة�وُمتداخلة�أمكننا�التعبT �عwا�1ي�الصيغة�التالية

�تركز�هذه� �وهل �التأهي9ي؟ �الثانوي �باJستوى �الفلسفة �درس �ومضامTن �مقررات �1ي �sنسان وحقوق

�أم� �القيم �هذه �حول �النظرية �الرهان�هو�نشر�اJعرفة �هل �الكفايات؟ �عل �اJضامTن�أم الدروس�ع9ى

  �ع9ى�ترسيخ�كفايات�اJواطنة�وحقوق�sنسان�ع9ى�ُمستوى�اJمارسة؟

��نتقال� �قبل �الورقة �هذه �1ي �اJحورية �اJفاهيم �تحديد �ضرورة
ً
�أو° �نق! ح �sشكا°ت �هذه Jقاربة

�لل! بية� f¾الوط� �اJيثاق �بعض�مضامTن �وتحليل �قراءة �مدخل �من f ½الدرا� �اwJاج نات
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،�وكمواطن�ينتم�fلجماعة�سياسية�معينة�لها�4ال�ªعة�الرواقية�وسعwxا�إXى�تأسيس�دعائم�مدينة�العالم

�أي�أن�يخلق�التوافق�بTن�مرجعيات�خاصة�متجسدة�1ي�قيم�هوية�وطنية��لها�م]مح�

فريدة�وأخرى�كونية،�تتمظهر�1ي�تكوين�متعلم�باJواصفات�ال�fgتنشدها�الفلسفة�ال! بوية

�العملية �الحياة �1ي ��ندماج �ع9ى �قادرة �ومنفتحة �ُمستقلة �متوازنة شخصية

�دعائم� �ترسيخ �1ي �اJساهمة �كذلك �وباستطاعته �مستدامة �وطنية �تنمية �تحقيق �1ي �sسهام وبإمكانه

  .6"ُمجتمع�اJواطنة�ودولة�اJؤسسات

�اJركب�وهو� �اJوضوع �لهذا �الشخصية �ُمقاربتنا �1ي�"من�خ]ل �وحقوق�sنسان �اJواطنة تجليات�قيم

 درس�الفلسفة�باJغرب،�
ً
ألفينا�ذواتنا�1ي�ُمواجهة�إشكالية�فلسفية�ُمعقدة�" مقرر�منار�الفلسفة�نموذجا

ذات�متغT ات�متشابكة�وُمتداخلة�أمكننا�التعبT �عwا�1ي�الصيغة�التالية

�تركز�هذه� �وهل �التأهي9ي؟ �الثانوي �باJستوى �الفلسفة �درس �ومضامTن �مقررات �1ي �sنسان وحقوق

�أم� �القيم �هذه �حول �النظرية �الرهان�هو�نشر�اJعرفة �هل �الكفايات؟ �عل �اJضامTن�أم الدروس�ع9ى

�ع9ى�ترسيخ�كفايات�اJواطنة�وحقوق�sنسان�ع9ى�ُمستوى�اJمارسة؟

��نتقال� �قبل �الورقة �هذه �1ي �اJحورية �اJفاهيم �تحديد �ضرورة
ً
�أو° �نق! ح �sشكا°ت �هذه Jقاربة

�لل! بية� f¾الوط� �اJيثاق �بعض�مضامTن �وتحليل �قراءة �مدخل �من f ½الدرا� �اwJاج نات
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ال�ªعة�الرواقية�وسعwxا�إXى�تأسيس�دعائم�مدينة�العالم

Éن�مرجعيات�خاصة�متجسدة�1ي�قيم�هوية�وطنية��لها�م]مح�رهاناTا�الخاصة؛�أي�أن�يخلق�التوافق�بw

فريدة�وأخرى�كونية،�تتمظهر�1ي�تكوين�متعلم�باJواصفات�ال�fgتنشدها�الفلسفة�ال! بوية

�العملية �الحياة �1ي ��ندماج �ع9ى �قادرة �ومنفتحة �ُمستقلة �متوازنة شخصية

�دعائم� �ترسيخ �1ي �اJساهمة �كذلك �وباستطاعته �مستدامة �وطنية �تنمية �تحقيق �1ي �sسهام وبإمكانه

ُمجتمع�اJواطنة�ودولة�اJؤسسات"

  إشكالية�البحث

�اJركب�وهو� �اJوضوع �لهذا �الشخصية �ُمقاربتنا من�خ]ل

درس�الفلسفة�باJغرب،�

ذات�متغT ات�متشابكة�وُمتداخلة�أمكننا�التعبT �عwا�1ي�الصيغة�التالية

�تركز�هذه� �وهل �التأهي9ي؟ �الثانوي �باJستوى �الفلسفة �درس �ومضامTن �مقررات �1ي �sنسان وحقوق

�أم� �القيم �هذه �حول �النظرية �الرهان�هو�نشر�اJعرفة �هل �الكفايات؟ �عل �اJضامTن�أم الدروس�ع9ى

الحرص�ع9ى�ترسيخ�كفايات�اJواطنة�وحقوق�sنسان�ع9ى�ُمستوى�اJمارسة؟

��نتقال� �قبل �الورقة �هذه �1ي �اJحورية �اJفاهيم �تحديد �ضرورة
ً
�أو° �نق! ح �sشكا°ت �هذه Jقاربة

�مكو  �لل! بية�°ستنطاق f¾الوط� �اJيثاق �بعض�مضامTن �وتحليل �قراءة �مدخل �من f ½الدرا� �اwJاج نات
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�مادة� �مقرر �1ي �الحاضرة �الحقوقية �القيم �مضمون �تحليل �جانب �إXى �اJغربية، �للمدرسة والتكوين

�معان� �وتحمل�ث]ثة �قيمة �القيم�جمع �والتكوين�أن �لل! بية و+ي

تلك�اJبادئ�ال�fg" بالتعليم�الثانوي�أن�القيم��ي�

�كُمثل� �Rفراد �ُيدركها fgوال� �التفكT �والحكم�أو�السلوك�أو�الفعل،

و�ي�الحق�والخR(�� Tكسيولوجيا(

كل�ما�هو�جدير�باهتمام�اJرء�وعنايته،�°عتبارات�اقتصادية�

،وهذا�يع¾�fأن�للقيمة�أبعاد�متعددة�تختلف�من�

�عبارة�عن� �عرفت�الباحثة�السوسيولوجية�رحمة�بورقية�القيم�بكو¼wا فضي]ت�ت"كما

  . 10"،�ومجموعات�اجتماعية

                                                           
7
- Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, Na  
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�مادة� �مقرر �1ي �الحاضرة �الحقوقية �القيم �مضمون �تحليل �جانب �إXى �اJغربية، �للمدرسة والتكوين

  .الفلسفة�بالتعليم�الثانوي�التأهي9ي

�اJوس عجم
ُ
Jا� �1ي �بيT �أوبTن �معان�يرى�جون �وتحمل�ث]ثة �قيمة �القيم�جمع �والتكوين�أن �لل! بية و+ي

  السمة�اJم�Tة�لشخص�أو�f Gء�بناء�ع9ى�تقدير�معTن؛

 خاصية�شخص�أو�f Gء�1ي�حد�ذاwÉما؛

 .خاصية�شخص�أو�f Gء�بالنظر�لتجسيده�لقيمة�معينة

عجم�الفلسفي�للُمتعلمTن�واJتعلمات�
ُ
Jبالتعليم�الثانوي�أن�القيم��ي�وقد�ورد�1ي�ا

�كُمثل� �Rفراد �ُيدركها fgوال� �طرق�وصيغ�التفكT �والحكم�أو�السلوك�أو�الفعل، يجب�أن�تتوافق�معها

(وهناك�ث]ث�قيم�ُعليا�تنتم�fإXى�اJبحث�الفلسفي�الخاص�بالقيم

كل�ما�هو�جدير�باهتمام�اJرء�وعنايته،�°عتبارات�اقتصادية�" صليبا�أن�القيمة�ُتطلق�ع9ى�

،وهذا�يع¾�fأن�للقيمة�أبعاد�متعددة�تختلف�من�9"أو�اجتماعية�أو�أخ]قية�أو�جمالية

�عبارة�عن� �عرفت�الباحثة�السوسيولوجية�رحمة�بورقية�القيم�بكو¼wا كما

جماعية�ُيمكن�اقتسامها،�أو�عدم�اقتسامها�من�طرف�أشخاص،�ومجموعات�اجتماعية

                   

Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, Nathan université, Paris 1981, pp 1025, 1026.
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�مادة� �مقرر �1ي �الحاضرة �الحقوقية �القيم �مضمون �تحليل �جانب �إXى �اJغربية، �للمدرسة والتكوين

الفلسفة�بالتعليم�الثانوي�التأهي9ي

  تحديد�ا�فاهيم

  مفهوم�القيم

�اJوس عجم
ُ
Jا� �1ي �بيT �أوبTن يرى�جون

  :7ُمتكاملة�ع9ى�Rقل

السمة�اJم�Tة�لشخص�أو� -

خاصية�شخص�أو� -

خاصية�شخص�أو� -

عجم�الفلسفي�للُمتعلمTن�واJتعلمات�
ُ
Jوقد�ورد�1ي�ا

�طرق�وصي يجب�أن�تتوافق�معها

وهناك�ث]ث�قيم�ُعليا�تنتم�fإXى�اJبحث�الفلسفي�الخا. ُعليا

  .8"والجمال

صليبا�أن�القيمة�ُتطلق�ع9ى�ويرى�جميل�

أو�سيكولوجية،�ـأو�اجتماعية�أو�أخ]قية�أو�جمالية

�عبارة�عن�. مجال�إXى�آخر �عرفت�الباحثة�السوسيولوجية�رحمة�بورقية�القيم�بكو¼wا كما

جماعية�ُيمكن�اقتسامها،�أو�عدم�اقتسامها�من�طرف�أشخا

than université, Paris 1981, pp 1025, 1026.
8
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عH �عن�مجموعة�من�اJبادئ�ال�fgتوجه�السلوك�sنساني�وتقوي�
ُ
يبدو�من�خ]ل�ما�سبق�أن�القيم�ت

يد��ع9ى�تماسك�اJجتمع�ويعمل�ع9ى�تجو 

�تؤطر� �ُمث9ى �قواعد �و �سامية �مبادئ �عن �عبارة �القيم �أن f¾يع� �وهذا �أفراده �بTن �التفاعل شروط

�بحيث� �أك© �معقولية، �جعلها �أفق �1ي �وُتنمwxا �sنسانية �أفعالهم �وwÉُذب Rفراد

�إذ�يتحمل�مسؤوليته�تجاه�ذاته�من�جهة�ومسؤوليته�ُتجاه�

�ُمهما�1ي�تقوية�الع]قات�بTن�الناس�كما�أ¼wا�ُتظفي�ع9ى
ً
��حيث�تلعب�القيم�دورا

�توافق� �وع9ى �اJجتمع �انسجام �السهر�ع9ى �غايته
ً
�كونيا

ً
�وإنسانيا

ً
�أخ]قيا Ô¾مع� ��جتماعية الحياة

  . الفاعلون�1ي�إطاره�بغض�النظر�عن�قناع¶wم�الفكرية�ومعتقداwÉم�الدينية�وانتماءاwÉم�الُجغرافية

�أو� �التاريخية �السياقات خت]ف

�1ي�تحديد�هويته،�وإذا�أردنا�الوقوف�عند�اJصطلح�
ً
�كبT ا

ً
دورا

عجم�الفرن¡ �fروبT �يشتق�من�اJواطن�بوصفه
ُ
Jواطنة�1ي�اJ1ي�السياق�الغربي�فسنجد�أن�مفهوم�ا» �

،�و�ي�إشارة�واضحة�إXى�11»وحقوقه�اJدنية�والسياسية

�قيامه� �خ]ل �من �إ° �حقوقه �من �الفرد �يستفيد °� �حيث �والواجب، �الحق نائية

�Jفهوم� �اJقدمة �التحديدات �أغلب �ثنايا �1ي �مبثوثة �نجدها �حقوقية �د°لة �التحديد �ولهذا بالواجب،

ال�fgُتحقق�له�شرط��نتماء��12 »
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عH �عن�مجموعة�من�اJبادئ�ال�fgتوجه�السلوك�sنساني�وتقوي�
ُ
يبدو�من�خ]ل�ما�سبق�أن�القيم�ت

الع]قات�بTن�البشر،�و�ُتكسب�الحياة�مع¾�Ôيسهم�1ي�الحفاظ�ع9ى�تماسك�اJجتمع�ويعمل�ع9ى�تجو 

�تؤطر� �ُمث9ى �قواعد �و �سامية �مبادئ �عن �عبارة �القيم �أن f¾يع� �وهذا �أفراده �بTن �التفاعل شروط

�بحيث�� �أك© �معقولية، �جعلها �أفق �1ي �وُتنمwxا �sنسانية �أفعالهم �وwÉُذب Rفراد

ينفتح�الفرد�ع9ى�مصs� Tنسانية�جمعاء؛�إذ�يتحمل�مسؤوليته�تجاه�ذاته�من�جهة�ومسؤوليته�ُتجاه�

�ُمهما�1ي�تقوية�الع]قات�بTن�الناس�كما�أ¼wا�ُتظفي�ع9ى
ً
الناس�من�جهة�أخرى؛�حيث�تلعب�القيم�دورا

�انس �السهر�ع9ى �غايته
ً
�كونيا

ً
�وإنسانيا

ً
�أخ]قيا Ô¾مع� ��جتماعية الحياة

الفاعلون�1ي�إطاره�بغض�النظر�عن�قناع¶wم�الفكرية�ومعتقداwÉم�الدينية�وانتماءاwÉم�الُجغرافية

�با �د°لته �تتباين �إذ �و�لتباس، �بالغموض �اJواطنة �مفهوم �أو�يتسم �التاريخية �السياقات خت]ف

�1ي�تحديد�هويته،�وإذا�أردنا�الوقوف�عند�اJصطلح��كذلكالجغرافية،�وتلعب�الثقافة�السائدة
ً
�كبT ا

ً
دورا

عجم�الفرن¡ �fروبT �يشتق�من�اJواطن�بوصفه
ُ
Jواطنة�1ي�اJ1ي�السياق�الغربي�فسنجد�أن�مفهوم�ا

وحقوقه�اJدنية�والسياسية�عضو�1ي�دولة�ما،�ينظر�إليه�من�زاوية�واجباته

�قيامه� �خ]ل �من �إ° �حقوقه �من �الفرد �يستفيد °� �حيث �والواجب، �الحق نائية

�Jفهوم� �اJقدمة �التحديدات �أغلب �ثنايا �1ي �مبثوثة �نجدها �حقوقية �د°لة �التحديد �ولهذا بالواجب،

اJواطن�الحاصل�ع9ى�الجنسية��حالة «اJواطنة،�الذي�ُيعH �كذلك�عن

  .لكيان�سيا½ �fما�ومن�ثمة�إمكانية�اJشاركة�1ي�تدبT �شؤونه

                   
11

- Michel Legran et autre (2002)Le Petit Larousse illustré, Paris p 221.  
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عH �عن�مجموعة�من�اJبادئ�ال�fgتوجه�السلوك�sنساني�وتقوي�
ُ
يبدو�من�خ]ل�ما�سبق�أن�القيم�ت

الع]قات�بTن�البشر،�و�ُتكسب�الحياة�مع¾�Ôيسهم�1ي�الحفا

�تؤطر� �ُمث9ى �قواعد �و �سامية �مبادئ �عن �عبارة �القيم �أن f¾يع� �وهذا �أفراده �بTن �التفاعل شروط

�(Attitudes)اتجاهات

ينفتح�الفرد�ع9ى�مصs� Tنسانية�جمعاء

�ُمهما�1ي�تقوية�الع]قات�بTن�الناس�كما�أ¼wا�ُتظفي�ع9ى
ً
الناس�من�جهة�أخرى؛�حيث�تلعب�القيم�دورا

�ان �السهر�ع9ى �غايته
ً
�كونيا

ً
�وإنسانيا

ً
�أخ]قيا Ô¾مع� ��جتماعية الحياة

الفاعلون�1ي�إطاره�بغض�النظر�عن�قناع¶wم�الفكرية�ومعتقداwÉم�الدينية�وانتماءاwÉم�الُجغرافية

  مفهوم�ا�واطنة

�با �د°لته �تتباين �إذ �و�لتباس، �بالغموض �اJواطنة �مفهوم يتسم

الجغرافية،�وتلعب�الثقافة�السائدة

عجم�الفرن¡ �fروبT �يشتق�من�اJواطن�بوصفه
ُ
Jواطنة�1ي�اJ1ي�السياق�الغربي�فسنجد�أن�مفهوم�ا

عضو�1ي�دولة�ما،�ينظر�إليه�من�زاوية�واجباته

�قيامه� �خ]ل �من �إ° �حقوقه �من �الفرد �يستفيد °� �حيث �والواجب، �الحق �بثنائية �اJواطنة ارتباط

�Jفهوم� �اJقدمة �التحديدات �أغلب �ثنايا �1ي �مبثوثة �نجدها �حقوقية �د°لة �التحديد �ولهذا بالواجب،

اJواطنة،�الذي�ُيعH �كذلك�عن

لكيان�سيا½ �fما�ومن�ثمة�إمكانية�اJشاركة�1ي�تدبT �شؤونه

)Le Petit Larousse illustré, Paris p 221.
12

 - ibid., p 221. 
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شT �إXى�أن�الكلمة�الفرنسية�
ُ
اJواطن،�ن

اليونانية،�Polisالذي�يق! ب�معناه�من�د°لة�مفردة�بوليس�

ال�fgتع¾�fاJدينة�بوصفها�وحدة�سياسية�مستقلة�°�كجماعة�من�السكان�فحسب،�إذ�أن�اJواطن�ليس�

�من�له� �اJواطن�ُتطلق�ع9ى �أي�أن�صفة ،

�أن��التحديد�Rثي¾�fللمواطنة�يستند�

ع9ى�مفهوم�الدور�والوظيفة،�فليس�كل�من�حتمت�عليه�الجغرافيا��ستقرار�فوق�بقعة�جغرافية�معينة�

بغض�النظر�عن�اJهام�" كلنا�مواطنون�يونانيون 

؛�فا�وXى�تتحدد�بالجنس�والعرق�14

�1ي� �اJشاركTن �كا�فراد �ومحظوظة �خاصة �فئات �وتقتصر�ع9ى
ً
�طابعا�ًنسبيا �تتخذ �أ¼wا �أي

دفع�الضرائب،�ممارسة�ُسلطة�القا�f ºأو�الحاكم�بفعل�انحدارهم�من�أصل�يوناني�إXى�جانب�ال!�امهم�ب

�ويستحق�ما� صفة�اJواطن�الذي�يتمتع�بُعضوية�وطن�ما،

�بكل�الحقوق�دون� �والتمتع �الحاجات�Rساسية �بتلبية �وحرية �من�العيش�بكرامة ي! تب�عن�عضويته

  .15ما�يتطلبه�انتماؤه�من�واجبات�وال!�امات�1ي�تدبT �شؤون�اJدينة�مع�بقية�اJواطنTن
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شT �إXى�أن�الكلمة�الفرنسية�/ باستحضارنا�للمع¾s�Ôتيمولوجيا°شتقائي�Jصطلح�اJواطنة
ُ
اJواطن،�ن

f¾صل�ال]تيRُمشتقة�من� Citas الذي�يق! ب�معناه�من�د°لة�مفردة�بوليس�

ال�fgتع¾�fاJدينة�بوصفها�وحدة�سياسية�مستقلة�°�كجماعة�من�السكان�فحسب،�إذ�أن�اJواطن�ليس�

�السلطة �من�يشارك�1ي �وإنما �اJدينة �من�له�13فقط�من�يسكن�1ي �اJواطن�ُتطلق�ع9ى �أي�أن�صفة ،

وهنا�ن]حظ�أن��التحديد�Rثي¾�fللمواطنة�يستند�. الدولة/ ؤون�اJدينةالقدرة�ع9ى�اJشاركة�1ي�تسيT �ش

ع9ى�مفهوم�الدور�والوظيفة،�فليس�كل�من�حتمت�عليه�الجغرافيا��ستقرار�فوق�بقعة�جغرافية�معينة�

�
ً
�يتمتع�بكامل�حقوق�اJواطنة�؛�كأن�نقول�مث]

ً
كلنا�مواطنون�يونانيون "مواطنا

14نقوم��wا،�إذ�هناك�فرق�شاسع�بTن�اJواطنة�واJساكنة�واJجاورة

�1ي� �اJشاركTن �كا�فراد �ومحظوظة �خاصة �فئات �وتقتصر�ع9ى
ً
�طابعا�ًنسبيا �تتخذ �أ¼wا �أي

ممارسة�ُسلطة�القا�f ºأو�الحاكم�بفعل�انحدارهم�من�أصل�يوناني�إXى�جانب�ال!�امهم�ب

  .بينما�تتحدد�الفئات�Rخرى�بمجرد��نتماء�إXى�كيان�سيا½ �fمحدد

� �ويستحق�ما�"وتدل�اJواطنة�1ي��صط]ح�اJعاصر�ع9ى صفة�اJواطن�الذي�يتمتع�بُعضوية�وطن�ما،

�بكل�الحقوق�دون� �والتمتع �الحاجات�Rساسية �بتلبية �وحرية �من�العيش�بكرامة ي! تب�عن�عضويته

ما�يتطلبه�انتماؤه�من�واجبات�وال!�امات�1ي�تدبT �شؤون�اJدينة�مع�بقية�اJواطنTن

  مفهوم�حقوق��نسان
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

باستحضارنا�للمع¾s�Ôتيمولوجيا°شتقا���

Citoyen�f¾صل�ال]تيRُمشتقة�من�

ال�fgتع¾�fاJدينة�بوصفها�وحدة�سياسية�مستقلة�°�كجماعة�من�السكان�فحسب،�إذ�أن�اJواطن�ليس�

�السلطة �من�يشارك�1ي �وإنما �اJدينة فقط�من�يسكن�1ي

القدرة�ع9ى�اJشاركة�1ي�تسيT �ش

ع9ى�مفهوم�الدور�والوظيفة،�فليس�كل�من�حتمت�عليه�الجغرافيا��ستقرار�فوق�بقعة�جغرافية�معينة�

�يتمتع�بكامل�حقوق�اJواطنة�
ً
مواطنا

fgجاورة�الJساكنة�واJواطنة�واJن�اTا،�إذ�هناك�فرق�شاسع�بwنقوم��

�1ي� �اJشاركTن �كا�فراد �ومحظوظة �خاصة �فئات �وتقتصر�ع9ى
ً
�طابعا�ًنسبيا �تتخذ �أ¼wا �أي والوظيفة؛

ممارسة�ُسلطة�القا�f ºأو�الحاكم�بفعل�انحدارهم�من�أصل�يوناني�إXى�جانب�ال!�امهم�ب

بينما�تتحدد�الفئات�Rخرى�بمجرد��نتماء�إXى�كيان�سيا½ �fمحدد

� وتدل�اJواطنة�1ي��صط]ح�اJعاصر�ع9ى

�بكل�الحقوق�دون� �والتمتع �الحاجات�Rساسية �بتلبية �وحرية �من�العيش�بكرامة ي! تب�عن�عضويته

ما�يتطلبه�انتماؤه�من�واجبات�وال!�امات�1ي�تدبT �شؤون�اJدينة�مع�بقية�اJواطنTنتمي�T،�و 

مفهوم�حقوق��نسان
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شكل�
ُ
حقوق�لصيقة�باÙنسان،�وت

والديانات�السماوية،�والشرائع�وقد�اهتمت��wا�ُمختلق�الحضارات�القديمة،�

�تزال� �وما �البشرية، �تاريخ �1ي f ½ساR� �شكلت�اJحور �أ¼wا كما

الحقوق�اJتأصلة�1ي�طبيعتنا�البشرية،�وال�fg°�يتس¾�Ôأن�نعيش�

�إمكانات�تنمية�واستثمار�ما�نتمتع�به�من�صفات�البشر،�وما�
ً
البشر،�وال�fgتكفل�لنا�كام]

�إXى� �تسند �و�ي �وغT �الروحية، �الروحية �احتياجاتنا �من�أجل�تلبية ، Tومواهب�وضم� �من�ذكاء وهبناه

  ".هتطلع�sنسان�اJستمر�إXى�حياة�تتم��Tباح! ام�وحماية�الكرامة�واJتأصلة�1ي�كل�إنسان�وقدر 

ويمكن�القول�بأن�حقوق�sنسان��ي�مجموع�الضمانات�والص]حيات،�كيفما�كان�مصدرها،�الهادفة�

حققة�
ُ
Jعنوية�اJادية�واJكانوا،�بجميع�مقومات�الحياة�ا� �كانوا،�وحيثما إXى�تمتيع�جميع�البشر،�كيفما

�ي�جيل�الحقوق�اJدنية�والسياسية،�وجيل�الحقوق�

  ...�قتصادية�و�جتماعية�والثقافية،�وجيل�حقوق�التضامن�اJتعلقة�بالبيئة�وRمن�والسلم

�1ي�مجموعة�من�
ً
يبدو�من�خ]ل�ما�سبق�أن�حقوق�sنسان��ي�تلك�الحقوق�ال�fgُترجمت�شيئا�فشيئا

نات،�معاهدات،�بروتوكو°ت،�وتنطبق�تلك�الحقوق�ع9ى�كل�كائن�بشري�دون�

وقد�صدرت�. ورغم�تنوع�حقوق�sنسان،�ف�fÅتتم��Tبطابع�الشمولية�والكونية،�وبعدم�قابلي¶wا�للتجزيء

دولية�وsقليمية�والجهوية�ذات��رتباط�بموضوع�حقوق�sنسان،�

وبTن�أهم�هذه�sع]نات�و�تفاقيات،�نذكر�sع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان،�والعهد�الدوXي�للحقوق�

اJدنية�والسياسية،�والعهد�الدوXي�للحقوق��قتصادية�و�جتماعية�والثقافية،�واتفاقية�القضاء�ع9ى�
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�وانتشارا
ً
شكل�"و�ي�. يعد�مفهوم�حقوق�sنسان،�من�اJفاهيم�Rك© �تداو°

ُ
حقوق�لصيقة�باÙنسان،�وت

وقد�اهتمت��wا�ُمختلق�الحضارات�القديمة،�. أساس�الكرامة�sنسانية

�الوطنية �والدساتT �والقوانTن �تزال�. الدولية، �وما �البشرية، �تاريخ �1ي f ½ساR� �شكلت�اJحور �أ¼wا كما

  .16"تحظى�با�همية�نفسها

� عرفها�منظمة�Rمم�اJتحدة�بأ¼wا
ُ
الحقوق�اJتأصلة�1ي�طبيعتنا�البشرية،�وال�fg°�يتس¾�Ôأن�نعيش�" وت

�إمكانات�تنمية�واستثمار�ما�نتمتع�به�من�صفات�البشر،�وما�
ً
البشر،�وال�fgتكفل�لنا�كام]

�إXى� �تسند �و�ي �وغT �الروحية، �الروحية �احتياجاتنا �من�أجل�تلبية ، Tومواهب�وضم� �من�ذكاء وهبناه

تطلع�sنسان�اJستمر�إXى�حياة�تتم��Tباح! ام�وحماية�الكرامة�واJتأصلة�1ي�كل�إنسان�وقدر 

ويمكن�القول�بأن�حقوق�sنسان��ي�مجموع�الضمانات�والص]حيات،�كيفما�كان�مصدرها،�الهادفة�

حققة�
ُ
Jعنوية�اJادية�واJكانوا،�بجميع�مقومات�الحياة�ا� �كانوا،�وحيثما إXى�تمتيع�جميع�البشر،�كيفما

  .للكرامة،�مما�يجعل�sنسان�كامل�sنسانية

�ي�جيل�الحقوق�اJدنية�والسياسية،�وجيل�الحقوق�: لحقوق�sنسان�ويمكن�التمي��TبTن�ث]ثة�أجيال

�قتصادية�و�جتماعية�والثقافية،�وجيل�حقوق�التضامن�اJتعلقة�بالبيئة�وRمن�والسلم

�1ي�مجموعة�من�
ً
يبدو�من�خ]ل�ما�سبق�أن�حقوق�sنسان��ي�تلك�الحقوق�ال�fgُترجمت�شيئا�فشيئا

نات،�معاهدات،�بروتوكو°ت،�وتنطبق�تلك�الحقوق�ع9ى�كل�كائن�بشري�دون�إع] 

  . 17تمي��Tيقوم�ع9ى�أساس�الجنس�أو�الدين�أو�العرق�أو�الهوية�الدينية

ورغم�تنوع�حقوق�sنسان،�ف�fÅتتم��Tبطابع�الشمولية�والكونية،�وبعدم�قابلي¶wا�للتجزيء

دولية�وsقليمية�والجهوية�ذات��رتباط�بموضوع�حقوق�sنسان،�العديد�من�sع]نات�و�تفاقيات�ال

وبTن�أهم�هذه�sع]نات�و�تفاقيات،�نذكر�sع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان،�والعهد�الدوXي�للحقوق�

اJدنية�والسياسية،�والعهد�الدوXي�للحقوق��قتصادية�و�جتماعية�والثقافية،�واتفاقية�القضاء�ع9ى�

  ...ل�التمي��Tضد�اJرأة،�واتفاقية�حقوق�الطفل
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�وانتشارا
ً
يعد�مفهوم�حقوق�sنسان،�من�اJفاهيم�Rك© �تداو°

أساس�الكرامة�sنسانية

�الوطنية �والدساتT �والقوانTن الدولية،

تحظى�با�همية�نفسها

عرفها�منظمة�Rمم�اJتحدة�بأ¼wا�
ُ
وت

�إمكانات�تنمية�واستثمار�ما�نتمتع�به�من�صفات�البشر،�وما�بغT ها�عيشة�
ً
البشر،�وال�fgتكفل�لنا�كام]

�إXى� �تسند �و�ي �وغT �الروحية، �الروحية �احتياجاتنا �من�أجل�تلبية ، Tومواهب�وضم� �من�ذكاء وهبناه

تطلع�sنسان�اJستمر�إXى�حياة�تتم��Tباح! ام�وحماية�الكرامة�واJتأصلة�1ي�كل�إنسان�وقدر 

ويمكن�القول�بأن�حقوق�sنسان��ي�مجموع�الضمانات�والص]حيات،�كيفما�كان�مصدرها،�الهادفة�

حققة�
ُ
Jعنوية�اJادية�واJكانوا،�بجميع�مقومات�الحياة�ا� �كانوا،�وحيثما إXى�تمتيع�جميع�البشر،�كيفما

للكرامة،�مما�يجعل�sنسان�كامل�sنسانية

ويمكن�التمي��TبTن�ث]ثة�أجيال

�قتصادية�و�جتماعية�والثقافية،�وجيل�حقوق�التضامن�اJتعلقة�بالبيئة�وRمن�والسلم

�1ي�مجموعة�من�
ً
يبدو�من�خ]ل�ما�سبق�أن�حقوق�sنسان��ي�تلك�الحقوق�ال�fgُترجمت�شيئا�فشيئا

إع] : النصوص�القانونية

تمي��Tيقوم�ع9ى�أساس�الجنس�أو�الدين�أو�العرق�أو�الهوية�الدينية

ورغم�تنوع�حقوق�sنسان،�ف�fÅتتم��Tبطابع�الشمولية�والكونية،�وبعدم�قابلي¶wا�للتجزيء

العديد�من�sع]نات�و�تفاقيات�ال

وبTن�أهم�هذه�sع]نات�و�تفاقيات،�نذكر�sع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان،�والعهد�الدوXي�للحقوق�

اJدنية�والسياسية،�والعهد�الدوXي�للحقوق��قتصادية�و�جتماعية�والثقافية،�واتفاقية�القضاء�ع9ى�

ل�التمي��Tضد�اJرأة،�واتفاقية�حقوق�الطفلجميع�أشكا
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�f ºاJا� �القرن �من �الخمسينيات �فمنذ �إص]ح، �تاريخ �بكونه �باJغرب �ال! بوي �النظام �تاريخ يوصف

H ى�رامت�خدمة�الب]د�وا
ُ
لصالح�العام�من�جهة،��ك

ويشT �مفهوم�sص]ح�حسب�دائرة�اJعارف�Rمريكية�

� Tن�منظومة�ال! بية�والتعليم،�واكتشاف�بدائل�جديدة�لكل�ما�هو�غTبذولة�لتحسJالجهود�ا

جتمع�وتلبية�احتياجاته�
ُ
Jعالية�1ي�حل�ُمشك]ت�ا

يؤكد�التحديد�السالف�ع9ى�أهمية�sص]ح�ضرورته�Jواكبة�التغT ات�الحاصلة�1ي�

�بقيمة�sص]ح�وضرورته�. 
ً
واع! افا

�همت�أغلب�عناصره�سواء�مwا�sداري� �fgراجعات�ال
ُ
Jبوي�جملة�من�التعدي]ت�و�ا

�اJؤسسات� �تقريب �ُبغية �تسيs� Tدارة �و�ال]تمركز�1ي �ال]مركزية �مبادئ �تقعيد �تم �حيث ،fالتنظيم

ات��ع9ى�تحقيق�قدر�من�التكافؤ�بTن�اJجا°ت�الجغرافية�وتجويد�اJمارس

��ال! بوي�التعليمf،��...اJهنية،�إXى�جانب�تفعيل�مجالس�اJؤسسة،��وأجرأة�التدبT �التشاركي، إلخ�و�مwا

اJتمثل�1ي�اwJاج�و�الH امج�و�اJقررات،�وكان�أخر�هاته�sص]حات�هو�اJيثاق�الوط¾�fلل! بية�و�التكوين��

جديدا�متباينا�من�حيث�اJب¾�ÔواJع¾�Ôعما�

،�حيث�دعا�إXى��مجموعة�من�1985

�التعلمية،� �التعليمية �جوهر�العملية �واعتبارها �القيم �منظومة �مركزية �ع9ى �التشديد �مwا � الرهانات
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

  :من�ا�درسة�كبنية�مادية�إbى�ا�درسة�كمختÃ �لزرع�القيم

�f ºاJا� �القرن �من �الخمسينيات �فمنذ �إص]ح، �تاريخ �بكونه �باJغرب �ال! بوي �النظام �تاريخ يوصف

H ى�رامت�خدمة�الب]د�وا
ُ
انخرطت�الوزارة�اJعنية�1ي�ُجملة�إص]حات�وأوراش�ك

ويشT �مفهوم�sص]ح�حسب�دائرة�اJعارف�Rمريكية�. 18وُنصرة�اJتعلم�وجودة�التدريس،�من�جهة�ثانية

� Tن�منظومة�ال! بية�والتعليم،�واكتشاف�بدائل�جديدة�لكل�ما�هو�غTبذولة�لتحسJالجهود�ا

جتمع�وتلبية�احتياجاته�صالح�مwا،�مما�يجعل�ال! بية�والتعليم�أك© �كفاءة�وف
ُ
Jعالية�1ي�حل�ُمشك]ت�ا

يؤكد�التحديد�السالف�ع9ى�أهمية�sص]ح�ضرورته�Jواكبة�التغT ات�الحاصلة�1ي�".  

جتمعية
ُ
Jتم�بالكفايات�أو�بالقيم�اwÉجتمع،�سواء�كانت�معرفية�أو�

ُ
J19ا .

�همت�أغلب�عناصره�سواء�مwا�sداري� �fgراجعات�ال
ُ
Jبوي�جملة�من�التعدي]ت�و�ا

�اJؤسسات� �تقريب �ُبغية �تسيs� Tدارة �و�ال]تمركز�1ي �ال]مركزية �مبادئ �تقعيد �تم �حيث ،fالتنظيم

ال! بوية�من�اJتعلمTن�والحرص�ع9ى�تحقيق�قدر�من�التكافؤ�بTن�اJجا°ت�الجغرافية�وتجويد�اJمارس

اJهنية،�إXى�جانب�تفعيل�مجالس�اJؤسسة،��وأجرأة�التدبT �التشاركي،

اJتمثل�1ي�اwJاج�و�الH امج�و�اJقررات،�وكان�أخر�هاته�sص]حات�هو�اJيثاق�الوط¾�fلل! بية�و�التكوين��

�
ً
�تربويا

ً
جديدا�متباينا�من�حيث�اJب¾�ÔواJع¾�Ôعما�،�الذي�يحمل�1ي�طياته�مشروعا

�1ي�sص]حات�السابقة،�خاصة�sص]ح�الصادر�سنة�
ً
201985كان�سائدا

�التعلمية،� �التعليمية �جوهر�العملية �واعتبارها �القيم �منظومة �مركزية �ع9ى �التشديد �مwا � الرهانات
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2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

من�ا�درسة�كبنية�مادية�إbى�ا�درسة�كمختÃ �لزرع�القيم

��f ºاJا� �القرن �من �الخمسينيات �فمنذ �إص]ح، �تاريخ �بكونه �باJغرب �ال! بوي �النظام �تاريخ يوصف

انخرطت�الوزارة�اJعنية�1ي�ُجملة�إص]حات�وأورا

وُنصرة�اJتعلم�وجودة�التدريس،�من�جهة�ثانية

الجهود�اJبذولة�لتحسTن�منظومة�ال! بية�والتعليم،�واكتشاف�بدائل�جديدة�لكل�ما�هو�غT �"إXى�مجموع�

صالح�مwا،�مما�يجعل�ال! بية�والتعليم�أك© �كفاءة�وف

".  وsسهام�1ي�تطوره�

جتمعية
ُ
Jتم�بالكفايات�أو�بالقيم�اwÉجتمع،�سواء�كانت�معرفية�أو�

ُ
Jا

�همت�أغلب�عناصره�سواء�مwا�sداري�عرف�النظام�ال!   �fgراجعات�ال
ُ
Jبوي�جملة�من�التعدي]ت�و�ا

�اJؤسسات� �تقريب �ُبغية �تسيs� Tدارة �و�ال]تمركز�1ي �ال]مركزية �مبادئ �تقعيد �تم �حيث ،fالتنظيم

ال! بوية�من�اJتعلمTن�والحر

اJهنية،�إXى�جانب�تفعيل�مجالس�اJؤسسة،��وأجرأة�التدبT �التشاركي،

اJتمثل�1ي�اwJاج�و�الH امج�و�اJقررات،�وكان�أخر�هاته�sص]حات�هو�اJيثاق�الوط¾�fلل! بية�و�التكوين��

�1999الصادرة�سنة�
ً
�تربويا

ً
،�الذي�يحمل�1ي�طياته�مشروعا

�1ي�sص]حات�السابقة،�خاصة�sص]ح�الصادر�سنة�
ً
كان�سائدا

�التعلمية،� �التعليمية �جوهر�العملية �واعتبارها �القيم �منظومة �مركزية �ع9ى �التشديد �مwا � الرهانات
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�fgي�للقيم�الÏرجJؤسس�اJوا�f ½ساRحدد�
ُ
Jا� ،�وجعلها

�سمات� �لها �فارقة �تربوية �لحظة �إزاء �أننا �معناه وهذا

� �بالقول�إن�ما �أشار�الخبT �ال! بوي�ُمحمد�الدريج�إXى�بعض�عناصرها يم��TاJشهد�"وخصائص�جديدة

مي]د�جديد�أو�عودة�ل]هتمام�ع9ى�مستوى�الدراسة�والبحث،�بقيم�ال! بية�وبعدها�

،�بعدما�سادت�منذ�الثمانينات�من�القرن�اJاf º،�ال�ªعة�التقنية�والنموذج�

 . 22"التكنولو¹ي�1ي�التعليم،�فظهر�ما�يعرف�باwJاج�sنساني�واwJاج�Rخ]Øي�

��نط]ق�تقديم�من�
ً
�النظام�ال! بوي�اJغربي�نق! ح�أو° Ùبراز�م]مح�قيم�اJواطنة�وحقوق�sنساني�1ي

قراءة�عامة�1ي�اJيثاق�الوط¾�fلل! بية�التكوين،�الذي�ينب¾�fع9ى�ث]ث�اختيارات�أو�غايات�كH ى�تتمثل�1ي�

�الغايات� Ôأسم� �من�قبل�الناشئة، ��wا �القيم�والتشبع �ع9ى �ال! بية �تعد إذ

وأوXى��ختيارات�والتوجهات�ال�fgتطمح�منظومة�ال! بية�والتكوين�إXى�التنصيص�علwxا�و�ل!�ام�

؛�w�24ا�كمرجعية�وطنية�وأخ]قية�تؤطر�اJناهج�الدراسية�بُمختلف�موادها�الدراسية�والتعليمية
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راهنة�ع9ى�ربط�اJدرسة�اJحيط�الخار 
ُ
J¹21يوا�fgي�للقيم�الÏرجJؤسس�اJوا�f ½ساRحدد�

ُ
Jا� ،�وجعلها

جتمع
ُ
Jا� �1ي �أفراد �بTن �وتناقلها �تداولها �سمات�. ينبÁي �لها �فارقة �تربوية �لحظة �إزاء �أننا �معناه وهذا

� �بالقول�إن�ما �أشار�الخبT �ال! بوي�ُمحمد�الدريج�إXى�بعض�عناصرها وخصائص�جديدة

مي]د�جديد�أو�عودة�ل]هتمام�ع9ى�مستوى�الدراسة�والبحث،�بقيم�ال! بية�وبعدها�

،�بعدما�سادت�منذ�الثمانينات�من�القرن�اJاf º،�ال�ªعة�التقنية�والنموذج�"مدرسة�القيم�

التكنولو¹ي�1ي�التعليم،�فظهر�ما�يعرف�باwJاج�sنساني�واwJاج�Rخ]Øي�

�ªÉاج�الدرا�åي�ا�rواطنة�وحقوق��نسان�  

��نط]ق�تقديم�من�
ً
�النظام�ال! بوي�اJغربي�نق! ح�أو° Ùبراز�م]مح�قيم�اJواطنة�وحقوق�sنساني�1ي

قراءة�عامة�1ي�اJيثاق�الوط¾�fلل! بية�التكوين،�الذي�ينب¾�fع9ى�ث]ث�اختيارات�أو�غايات�كH ى�تتمثل�1ي�

�القيم �الغايات�: ال! بية�عgى Ôأسم� �من�قبل�الناشئة، ��wا �القيم�والتشبع �ع9ى �ال! بية �تعد إذ

وأوXى��ختيارات�والتوجهات�ال�fgتطمح�منظومة�ال! بية�والتكوين�إXى�التنصيص�علwxا�و�ل!�ام�

�wا�كمرجعية�وطنية�وأخ]قية�تؤطر�اJناهج�الدراسية�بُمختلف�موادها�الدراسية�والتعليمية
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

راهنة�ع9ى�ربط�اJدرسة�اJحيط�الخار 
ُ
Jوا

جتمع
ُ
Jا� �1ي �أفراد �بTن �وتناقلها �تداولها ينبÁي

� �بالقول�إن�ما �أشار�الخبT �ال! بوي�ُمحمد�الدريج�إXى�بعض�عناصرها وخصائص�جديدة

مي]د�جديد�أو�عودة�ل]هتمام�ع9ى�مستوى�الدراسة�والبحث،�بقيم�ال! بية�وبعدها�ال! بوي�الحاضر،�هو�

مدرسة�القيم�" Rخ]Øي�

التكنولو¹ي�1ي�التعليم،�فظهر�ما�يعرف�باwJاج�sنساني�واwJاج�Rخ]Øي�

واطنة�وحقوق��نسان�rي�ا��åاج�الدرا�ªÉمcمح�قيم�ا�

��نط]ق�تقديم�من�
ً
�النظام�ال! بوي�اJغربي�نق! ح�أو° Ùبراز�م]مح�قيم�اJواطنة�وحقوق�sنساني�1ي

قراءة�عامة�1ي�اJيثاق�الوط¾�fلل! بية�التكوين،�الذي�ينب¾�fع9ى�ث]ث�اختيارات�أو�غايات�كH ى�تتمثل�1ي�

23:  

�القيم� - ال! بية�عgى

وأوXى��ختيارات�والتوجهات�ال�fgتطمح�منظومة�ال! بية�والتكوين�إXى�التنصيص�علwxا�و�ل!�ام�

�wا�كمرجعية�وطنية�وأخ]قية�تؤطر�اJناهج�الدراسية�بُمختلف�موادها�الدراسية�والتعليمية
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�قيم�اJواطنة� �ع9ى �وال! بية �والوطنية، �الدينية �القيم اح! ام

�التحاور،� �التسامح، �sنصات، �وتقديره، �العمل �جدية اح! ام

�بمساعدة� �للفلسفة �الجديد �اwJاج �1ي ة

�وتحقيق� �ومواهwÞم �ميولهم �تنمية �خ]ل �من ستقبلية،
ُ
Jا� �حياwÉم �مشاريع �بناء �ع9ى اJتعلمTن

 .26"ذواwÉم�فيما�يحبونه�من�أعمال،�وإشراكهم�1ي�تحديد�توجهاwÉم�الدراسية�بشكل�واع�وهادف

�،
ً
�ُمتفاع] �فاع]، �ذكيا

ً
ايات�تعلما

ستقبلية�للمتعلمTن
ُ
Jنية�واrمارسة�J1ي�الحياة�وا�

ً
�وُمثمرا

ً
،�ُمفيدا

ً
؛�حيث�تنب¾�fاJقاربة�27نشيطا

�ع9ى�اكتشاف�اJعارف�والقدرة�ع9ى�استنفارها�وتحويلها�للتعامل�مع�وضعيات�
ً
بالكفايات�أساسا

�بمثابة� fÅف� �اJغربي، �ال! بوي �للنظام �طريق �خارطة الذكر�بمثابة

سعفنا�1ي�فهم�ماهية�النظام�ال! بوي،��كما�أ¼wا�ُتجسد�رهانات�اجتماعية�
ُ
ع]مات�كH ى�دالة�ُيمكن�أن�ت

�
ً
�أفرادا �للمجتمع �الشاملة �التنمية �تحقيق �1ي �يساهم �أن �بلوغها �شأن �من �وخاصة �عامة �فردية و

�fgالقيمة�ال� �الرهان�°�يمكن�أن�يتحقق�دون��ستثمار�1ي�اJدرسة�ومنحها هذا

�مادته �أشار�1ي �والتكوين�عندما �لل! بية f¾يثاق�الوطJا� �صرح�به �ما �مع �أن�... جاما إXى
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��لذلك�ينبÁي�حث �قيم�اJواطنة�"اJتعلمTن�ع9ى �ع9ى �وال! بية �والوطنية، �الدينية �القيم اح! ام

�sنسان �جانب[وحقوق �التحاور،��]إXى �التسامح، �sنصات، �وتقديره، �العمل �جدية اح! ام

  .25"إلخ...التعاون،�التضامن،�الحرية،��ستق]ل،�اJسؤولية

�	ختيار �عgى �: ال! بية �أن �ال! بي"وُيمكن �هذه �بمساعدة�تتحقق �للفلسفة �الجديد �اwJاج �1ي ة

�وتحقيق� �ومواهwÞم �ميولهم �تنمية �خ]ل �من ستقبلية،
ُ
Jا� �حياwÉم �مشاريع �بناء �ع9ى اJتعلمTن

ذواwÉم�فيما�يحبونه�من�أعمال،�وإشراكهم�1ي�تحديد�توجهاwÉم�الدراسية�بشكل�واع�وهادف

�بيداغوجية �الكفايات�كممارسة �بالكف: ثم �ُتتيح�اJقاربة ،�إذ
ً
�ُمتفاع] �فاع]، �ذكيا

ً
ايات�تعلما

ستقبلية�للمتعلمTن
ُ
Jنية�واrمارسة�J1ي�الحياة�وا�

ً
�وُمثمرا

ً
،�ُمفيدا

ً
نشيطا

�ع9ى�اكتشاف�اJعارف�والقدرة�ع9ى�استنفارها�وتحويلها�للتعامل�مع�وضعيات�
ً
بالكفايات�أساسا

� �السالفة �الكH ى �بمثابة��تعتH ��ختيارات fÅف� �اJغربي، �ال! بوي �للنظام �طريق �خارطة الذكر�بمثابة

سعفنا�1ي�فهم�ماهية�النظام�ال! بوي،��كما�أ¼wا�ُتجسد�رهانات�اجتماعية�
ُ
ع]مات�كH ى�دالة�ُيمكن�أن�ت

�
ً
�أفرادا �للمجتمع �الشاملة �التنمية �تحقيق �1ي �يساهم �أن �بلوغها �شأن �من �وخاصة �عامة �فردية و

�القيمة�ال�fg،�غT �أن� �الرهان�°�يمكن�أن�يتحقق�دون��ستثمار�1ي�اJدرسة�ومنحها هذا

�مادته �أشار�1ي �والتكوين�عندما �لل! بية f¾يثاق�الوطJا� �صرح�به �ما �مع جاما
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

لذلك�ينبÁي�حث

�sنسان وحقوق

التعاون،�التضامن،�الحرية،��ستق]ل،�اJسؤولية

�	ختيار - �عgى ال! بية

�وتحقيق� �ومواهwÞم �ميولهم �تنمية �خ]ل �من ستقبلية،
ُ
Jا� �حياwÉم �مشاريع �بناء �ع9ى اJتعلمTن

ذواwÉم�فيما�يحبونه�من�أعمال،�وإشراكهم�1ي�تحديد�توجهاwÉم�الدراسية�بشكل�واع�وهادف

�بيداغوجية - �الكفايات�كممارسة ثم

ستقبلية�للمتعلمTن
ُ
Jنية�واrمارسة�J1ي�الحياة�وا�

ً
�وُمثمرا

ً
،�ُمفيدا

ً
نشيطا

�ع9ى�اكتشاف�اJعارف�والقدرة�ع9ى�استنفارها�وتحويلها�للتعامل�مع�وضعيات�
ً
بالكفايات�أساسا

 .28جديدة

� �السالفة �الكH ى تعتH ��ختيارات

سعفنا�1ي�فهم�ماهية�النظام�ال! بوي،��كما�أ¼wا�ُتجسد�رهانات�اجتماعية�
ُ
ع]مات�كH ى�دالة�ُيمكن�أن�ت

�
ً
�أفرادا �للمجتمع �الشاملة �التنمية �تحقيق �1ي �يساهم �أن �بلوغها �شأن �من �وخاصة �عامة �فردية و

،�غT �أن�29ومؤسسات

�مادته �أشار�1ي �والتكوين�عندما �لل! بية f¾يثاق�الوطJا� �صرح�به �ما �مع �انسجاما ،� تستحقها
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ا�،�يبدو�من�خ]ل�ما�سبق�أن�أول�م

يرغب�فيه�بعد�إشباع�حاجياته�البيولوجية�وتحقيقه��منه��جتما+ي�هو�الرغبة�1ي�تطوير�شروط�حياته�

�لتحقيق�إق]ع�
ً
�ُيعول�عليه�كثT ا

ً
�عق]نيا �

ً
�للتنمية�وتنظيما

ً
�رافدا � �واJدرسة�باعتبارها وتنمية�ُمحيطه،

غرس�فيه�بذو 
ُ
ر�هاته��ختيارات،�فمن�رحمها�جم�مع�رهانات�اJواطنTن،�تعد�اJشتل�الذي�ت

تولد�القيم�sنسانية�النبيلة،�ال�fgيسهر�الفاعلون�ال! بويون�ع9ى�تمرير�مضاميwا��واستنباwÉا�1ي�نفوس�

�الجماعة� �أفراد �جميع �معها �يتطبع �يومية �تغدو�ممارسة Ôgح� �اJطلوب �بالشكل �وترويجها اJتعلمTن

�بوصفهما� �و�التكوين�و�كذلك�الكتاب�Rبيض� لل! بية

�الغايات�و�ع9ى� �هذه �ومحورية � � �قيمة � �ع9ى �قد�شددا � �اJغربية �للمدرسة �اJرجعية �النظرية الخلفية

مركزية��منظومة�القيم�1ي�سياق�كوني�معولم�يعرف�تحو°ت�جذرية،�تش! ط�ضرورة�معه�تغيT �منهجية�

�الصعيد� �الراهن�ع9ى �الوضع �مع�خصوصية Ô 

��ختيار�Rول� �مwا �خصوصا �تلك�اJدخ]ت�الث]ث، �ع9ى �الضروري�sلحاح �من �كان وبالتاXي

·wتدي�نظام�"ال! بية�ع9ى�القيم،�ال�fgشدد�علwxا��اJيثاق�الوط¾�fلل! بية�والتكوين�بالقول�

التكوين�للمملكة�اJغربية�بمبادئ�العقيدة�sس]مية�و�قيمها�الرامية�لتكوين�اJواطن�اJتصف�

�أرحب� �1ي �و�اJعرفة، �الشغوف�بطلب�العلم ،� �و�التسامح � �با°عتدال �و�اJتسم �و�الص]ح باÙستقامة

 .31"اج�النافعأفاقهما،�و�اJتوقد�لíط]ع�و�sبداع،�و�اJطلوب�بروح�اJبادرة�sيجابية�و�sنت

ُيلخص�هذا�اJرتكز�أهم�م]مح�القيم�والكفايات�ال�fgينبÁي�أن�يتشبع��wا�متعلم�النظام�ال! بوي�اJغربي؛�

حيث�تم�التنصيص�ع9ى�أهمية�القيم�الدينية�ودورها�1ي�wÉذيب�سلوك�اJواطن�وتنوير�فكره�وحثه�ع9ى�

�اJتعلم� �شخصية �1ي �sبدا+ي لجانب
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،�يبدو�من�خ]ل�ما�سبق�أن�أول�م30"قطاع�ال! بية�والتكوين�أول�أسبقية�وطنية�بعد�الوحدة�ال! ابية

يرغب�فيه�بعد�إشباع�حاجياته�البيولوجية�وتحقيقه��منه��جتما+ي�هو�الرغبة�1ي�تطوير�شروط�حياته�

�لتحقيق�إق]ع�
ً
�ُيعول�عليه�كثT ا

ً
�عق]نيا �

ً
�للتنمية�وتنظيما

ً
�رافدا � �واJدرسة�باعتبارها وتنمية�ُمحيطه،

غرس�فيه�بذو 
ُ
جم�مع�رهانات�اJواطنTن،�تعد�اJشتل�الذي�ت

تولد�القيم�sنسانية�النبيلة،�ال�fgيسهر�الفاعلون�ال! بويون�ع9ى�تمرير�مضاميwا��واستنباwÉا�1ي�نفوس�

�الجماعة� �أفراد �جميع �معها �يتطبع �يومية �تغدو�ممارسة Ôgح� �اJطلوب �بالشكل �وترويجها اJتعلمTن

� f¾يثاق�الوطJا� �بأن �ُن]حظ� �لهذا � �بوصفهما�السياسية، �و�التكوين�و�كذلك�الكتاب�Rبيض� لل! بية

�الغايات�و�ع9ى� �هذه �ومحورية � � �قيمة � �ع9ى �قد�شددا � �اJغربية �للمدرسة �اJرجعية �النظرية الخلفية

مركزية��منظومة�القيم�1ي�سياق�كوني�معولم�يعرف�تحو°ت�جذرية،�تش! ط�ضرورة�معه�تغيT �منهجية�

�وتحيTن �الصعيد��تدبT �اJؤسسات�التعليمية �الراهن�ع9ى �الوضع �مع�خصوصية Ô Gتتما� Ôgبرامجها،ح

��ختيار�Rول� �مwا �خصوصا �تلك�اJدخ]ت�الث]ث، �ع9ى �الضروري�sلحاح �من �كان وبالتاXي

ال! بية�ع9ى�القيم،�ال�fgشدد�علwxا��اJيثاق�الوط¾�fلل! بية�والتكوين�بالقول�

التكوين�للمملكة�اJغربية�بمبادئ�العقيدة�sس]مية�و�قيمها�الرامية�لتكوين�اJواطن�اJتصف�

�أرحب� �1ي �و�اJعرفة، �الشغوف�بطلب�العلم ،� �و�التسامح � �با°عتدال �و�اJتسم �و�الص]ح باÙستقامة

أفاقهما،�و�اJتوقد�لíط]ع�و�sبداع،�و�اJطلوب�بروح�اJبادرة�sيجابية�و�sنت

ُيلخص�هذا�اJرتكز�أهم�م]مح�القيم�والكفايات�ال�fgينبÁي�أن�يتشبع��wا�متعلم�النظام�ال! بوي�اJغربي

حيث�تم�التنصيص�ع9ى�أهمية�القيم�الدينية�ودورها�1ي�wÉذيب�سلوك�اJواطن�وتنوير�فكره�وحثه�ع9ى�

�ا �أهمية �ع9ى �التشديد �جانب �إXى �rخرين، �واح! ام �اJتعلم�تقدير�ذاته �شخصية �1ي �sبدا+ي لجانب
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قطاع�ال! بية�والتكوين�أول�أسبقية�وطنية�بعد�الوحدة�ال! ابية"

يرغب�فيه�بعد�إشباع�حاجياته�البيولوجية�وتحقيقه��منه��جتما+ي�هو�الرغبة�1ي�تطوير�شروط�حياته�

�لتحقيق�إق]ع�
ً
�ُيعول�عليه�كثT ا

ً
�عق]نيا �

ً
�للتنمية�وتنظيما

ً
�رافدا � �واJدرسة�باعتبارها وتنمية�ُمحيطه،

غرس�فيه�بذو 
ُ
تربوي�ينسجم�مع�رهانات�اJواطنTن،�تعد�اJشتل�الذي�ت

تولد�القيم�sنسانية�النبيلة،�ال�fgيسهر�الفاعلون�ال! بويون�ع9ى�تمرير�مضاميwا��واستنباwÉا�1ي�نفوس�

�الجماعة� �أفراد �جميع �معها �يتطبع �يومية �تغدو�ممارسة Ôgح� �اJطلوب �بالشكل �وترويجها اJتعلمTن

� f¾يثاق�الوطJا� �بأن �ُن]حظ� �لهذا � السياسية،

�الغايات�و�ع9ى� �هذه �ومحورية � � �قيمة � �ع9ى �قد�شددا � �اJغربية �للمدرسة �اJرجعية �النظرية الخلفية

مركزية��منظومة�القيم�1ي�سياق�كوني�معولم�يعرف�تحو°ت�جذرية،�تش! ط�ضرورة�معه�تغيT �منهجية�

�وتحيTن تدبT �اJؤسسات�التعليمية

��ختيار�Rول�. الكوني �مwا �خصوصا �تلك�اJدخ]ت�الث]ث، �ع9ى �الضروري�sلحاح �من �كان وبالتاXي

ال! بية�ع9ى�القيم،�ال�fgشدد�علwxا��اJيثاق�الوط¾�fلل! بية�والتكوين�بالقول�:  اJتمثل�1ي�

التكوين�للمملكة�اJغربية�بمبادئ�العقيدة�sس]مية�و�قيمها�الرامية�لتكوين�اJواطن�اJتصف�ال! بية��و�

�أرحب� �1ي �و�اJعرفة، �الشغوف�بطلب�العلم ،� �و�التسامح � �با°عتدال �و�اJتسم �و�الص]ح باÙستقامة

أفاقهما،�و�اJتوقد�لíط]ع�و�sبداع،�و�اJطلوب�بروح�اJبادرة�sيجابية�و�sنت

ُيلخص�هذا�اJرتكز�أهم�م]مح�القيم�والكفايات�ال�fgينبÁي�أن�يتشبع��wا�متعلم�النظام�ال! بوي�اJغربي

حيث�تم�التنصيص�ع9ى�أهمية�القيم�الدينية�ودورها�1ي�wÉذيب�سلوك�اJواطن�وتنوير�فكره�وحثه�ع9ى�

�ا �أهمية �ع9ى �التشديد �جانب �إXى �rخرين، �واح! ام تقدير�ذاته
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�Rفراد� �وواجبات �حقوق �مستوى �ع9ى أما

صرح��wا�
ُ
Jبادئ�والحقوق�اJلل! بية�والتكوين�ع9ى�ضرورة�اح! ام�ا�f¾يثاق�الوطJوالجماعات�فقد�شدد�ا

�الدولية� �واJواثيق �و�تفاقيات عاهدات
ُ
Jا� ك

�ال! بوية� �واJناهج �الكتاب�Rبيض�اJتضمن�للH امج �1ي �بشكل�صريح �تحضر� fgنفس�الغايات�ال� و�ي

�وت �وتنمية �الكونية �sنسانية �القيم �ع9ى �ال! بية �مدخ9ي �باعتماد �صياغ¶wا �تمت fgال� طوير�الجديدة

استكمال�"الكفايات�ال! بوية،�حيث��تتحدد�وظيفة�النظام�التعليم�fحسب�هاته�الوثيقة�اJرجعية�1ي�

تربيته�ع9ى�قيم�العقيدة�sس]مية،�

ق�sنسان،�ومبادwÍا�الكونية،�ومن�

حيث�تنمية�كفاياته�التواصلية�و�س! اتيجية�واJنهجية�والثقافية�والتكنولوجية،�وتربيته�ع9ى��ختيار،�

وتدريبه�ع9ى�اتخاذ�قرارات�بسيطة�1ي�مساره�الدرا½ f،�و1ي�تدبT �ع]قاته�مع�رفاقه�1ي�اJدرسة�وخارجها�

�1ي� �والتكوين �لل! بية f¾الوط� �الكتاب�Rبيض�واJيثاق �من �كل �1ي �Rساسية ال! بوية

أس]ك�التعليم�باJدرسة�اJغربية�الحالية،�لتحدد�السمات�الخلقية�وال! بوية�للمتعلم�ال�fgُيراهن�علwxا�

� �والوطنية، �والخلقية، �الدينية، �بالقيم �التشبع �1ي
ً
�أساسا وsنسانية��واJتمثلة

wم،�وواعTن�بتاريخهم،�ومندمجTن�فاعلTن�1ي�

�وواجباwÉم �اJواطنTن �وحقوق �sنسان �بحقوق �معرفته �وتمتTن �33.ُمجتمعهم، �ذرعا�� �اJدرسة �تعد إذ
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�اJعرفة �وبإنتاج �بالبحث �شغفه �مضاعفة �1ي �Rفراد�. وفائدته �وواجبات �حقوق �مستوى �ع9ى أما

صرح��wا�
ُ
Jبادئ�والحقوق�اJلل! بية�والتكوين�ع9ى�ضرورة�اح! ام�ا�f¾يثاق�الوطJوالجماعات�فقد�شدد�ا

�ذل �تنص�ع9ى �كما �عام، �بوجه �وsنسان �واJرأة �الدولية�للطفل �واJواثيق �و�تفاقيات عاهدات
ُ
Jا� ك

  .واJصادق�علwxا�من�طرف�اJملكة�اJغربية

�ال! بوية� �واJناهج �الكتاب�Rبيض�اJتضمن�للH امج �1ي �بشكل�صريح �تحضر� fgنفس�الغايات�ال� و�ي

�وت �وتنمية �الكونية �sنسانية �القيم �ع9ى �ال! بية �مدخ9ي �باعتماد �صياغ¶wا �تمت fgال� الجديدة

الكفايات�ال! بوية،�حيث��تتحدد�وظيفة�النظام�التعليم�fحسب�هاته�الوثيقة�اJرجعية�1ي�

تربيته�ع9ى�قيم�العقيدة�sس]مية،��]و...[وتعزيز�ال! بية�ال�fgيتلقاها�الطفل�1ي�وسطه�Rسري�من�جهة

ق�sنسان،�ومبادwÍا�الكونية،�ومن�والهوية�الحضارية�ومبادwÍا�Rخ]قية�والثقافية،�وقيم�اJواطنة�وحقو 

حيث�تنمية�كفاياته�التواصلية�و�س! اتيجية�واJنهجية�والثقافية�والتكنولوجية،�وتربيته�ع9ى��ختيار،�

وتدريبه�ع9ى�اتخاذ�قرارات�بسيطة�1ي�مساره�الدرا½ f،�و1ي�تدبT �ع]قاته�مع�رفاقه�1ي�اJدرسة�وخارجها�

�1ي� �والتكوين �لل! بية f¾الوط� �الكتاب�Rبيض�واJيثاق �من �كل �1ي �Rساسية ال! بوية

أس]ك�التعليم�باJدرسة�اJغربية�الحالية،�لتحدد�السمات�الخلقية�وال! بوية�للمتعلم�ال�fgُيراهن�علwxا�

� �والوطنية، �والخلقية، �الدينية، �بالقيم �التشبع �1ي
ً
�أساسا �واJتمثلة �؛ �حدة �سلك�ع9ى كل

Rساسية،�لُيصبح�الت]ميذ�مواطنTن�مع!�ين��wوي¶wم،�وب! اwNم،�وواعTن�بتاريخهم،�ومندمجTن�فاعلTن�1ي�

�وواجباwÉم �اJواطنTن �وحقوق �sنسان �بحقوق �معرفته �وتمتTن ُمجتمعهم،
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�اJعرفة �وبإنتاج �بالبحث �شغفه �مضاعفة �1ي وفائدته

صرح��wا�
ُ
Jبادئ�والحقوق�اJلل! بية�والتكوين�ع9ى�ضرورة�اح! ام�ا�f¾يثاق�الوطJوالجماعات�فقد�شدد�ا

�ذل �تنص�ع9ى �كما �عام، �بوجه �وsنسان �واJرأة للطفل

واJصادق�علwxا�من�طرف�اJملكة�اJغربية

�ال! بوية�� �واJناهج �الكتاب�Rبيض�اJتضمن�للH امج �1ي �بشكل�صريح �تحضر� fgنفس�الغايات�ال� و�ي

�وت �وتنمية �الكونية �sنسانية �القيم �ع9ى �ال! بية �مدخ9ي �باعتماد �صياغ¶wا �تمت fgال� الجديدة

الكفايات�ال! بوية،�حيث��تتحدد�وظيفة�النظام�التعليم�fحسب�هاته�الوثيقة�اJرجعية�1ي�

وتعزيز�ال! بية�ال�fgيتلقاها�الطفل�1ي�وسطه�Rسري�من�جهة

والهوية�الحضارية�ومبادwÍا�Rخ]قية�والثقافية،�وقيم�اJواطنة�وحقو 

حيث�تنمية�كفاياته�التواصلية�و�س! اتيجية�واJنهجية�والثقافية�والتكنولوجية،�وتربيته�ع9ى��ختيار،�

وتدريبه�ع9ى�اتخاذ�قرارات�بسيطة�1ي�مساره�الدرا½ f،�و1ي�تدبT �ع]قاته�مع�رفاقه�1ي�اJدرسة�وخارجها�

  .32"من�جهة�أخرى 

�1ي��جاءت��ختيارات �والتكوين �لل! بية f¾الوط� �الكتاب�Rبيض�واJيثاق �من �كل �1ي �Rساسية ال! بوية

أس]ك�التعليم�باJدرسة�اJغربية�الحالية،�لتحدد�السمات�الخلقية�وال! بوية�للمتعلم�ال�fgُيراهن�علwxا�

� �والوطنية، �والخلقية، �الدينية، �بالقيم �التشبع �1ي
ً
�أساسا �واJتمثلة �؛ �حدة �سلك�ع9ى كل

Rساسية،�لُيصبح�الت]ميذ�مواطنTن�مع!�ين��wوي¶wم،�وب! ا

�وواجباwÉم �اJواطنTن �وحقوق �sنسان �بحقوق �معرفته �وتمتTن ُمجتمعهم،
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̧مة،�ولنقل�القيم� الشعور�با°نتماء�ل

وتكريس��نفتاح�اJغربي�. اJش! كة�للمجتمع�اJغربي�ولتجسيد�تعدد�روافد�الهوية�وثراء�الثقافة�الوطنية

يتضح�من�خ]ل�ما�. جمة�مع�مبادئ�العقل�واJناقضة�للغريزة�وRهواء

�الخصوصية� نائية
ُ
�ث �ع9ى �النبيلة �sنسانية � �القيم �مسألة �تركز�1ي حالية

�روافدها� �بكل �Rصيلة �اJغربية �الحنيف�والهوية �الدين�sس]مي �1ي تجسدة
ُ
Jا� �الخصوصية والكونية،

الثقافية�واللغوية�أما�الكونية�فتتمظهر�1ي�القيم�Rخ]قية�و�السياسية�ال�fgأبدعها�العقل�sنساني�1ي�

�مر� �ع9ى �و�السياسية �الفلسفات�Rخ]قية �راهنت�عليه �مع جم�هاته

�مع� �ُمنذ�نشأته�RوXى �التفكT �الفلسفي �من�محاور
ً
فمن�اJعروف�أن�القيم�شكلت�محورا

Jكانت�تضع�ا�fgا��ي�الw¼أ�Ô¾جال�التشريع�والتخطيط�بمعJا�1ي�هذا�اw¶والقواعد�اليونان�وكانت�ُمهم� Tعاي

وترتبط�القيم�كذلك�باJواثيق�الدولية�و�اJعاهدات�°سيما�وثيقة�

حقوق�اJرأة،�...حقوق�الطفل....واJعاهدات

نشطة�الحياة�اJدرسية�تتحول��هاته�القيم�من�دائرة�

�أي�تغدو�جزء�°�يتجزأ�من�اتجاهات�واس! اتيجيات�Rفراد،�حيث�ُتصبح�القيم�

  بمادة�الفلسفة�

°�يخفى�ع9ى�أي�ُمدرس�للفلسفة�وع9ى�أي�ُمتخصص�1ي�هذا�اJجال�اJعر1ي�ع9ى�أن�التوجwxات�الخاصة�

�مع�
ً
�انسجاما �التأهيلية �الثانوية �اJرحلة �1ي �للمتعلمTن �الفلسفة �تدريس �أهمية �ع9ى شدد

ُ
�ت باJادة
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�لصيانة�الثوابت�الوطنية،�ولتقوية
ً
�منيعا

ً
�قيميا

ً
�وحصنا

ً
̧مة،�ولنقل�القيم��ُمجتمعيا الشعور�با°نتماء�ل

اJش! كة�للمجتمع�اJغربي�ولتجسيد�تعدد�روافد�الهوية�وثراء�الثقافة�الوطنية

نسجمة�مع�مبادئ�العقل�واJناقضة�للغريزة�وRهواء�34الدائم�ع9ى�القيم�الكونية
ُ
Jا

�ال �اJغربية �اJدرسة �أن �الخصوصية�سبق نائية
ُ
�ث �ع9ى �النبيلة �sنسانية � �القيم �مسألة �تركز�1ي حالية

�روافدها� �بكل �Rصيلة �اJغربية �الحنيف�والهوية �الدين�sس]مي �1ي تجسدة
ُ
Jا� �الخصوصية والكونية،

الثقافية�واللغوية�أما�الكونية�فتتمظهر�1ي�القيم�Rخ]قية�و�السياسية�ال�fgأبدعها�العقل�sنساني�1ي�

�مر� �ع9ى �و�السياسية �الفلسفات�Rخ]قية �راهنت�عليه �مع �وتنسجم�هاته �ُمحيطه، �مع ياق�تفاعله

�مع� �ُمنذ�نشأته�RوXى �التفكT �الفلسفي �من�محاور
ً
فمن�اJعروف�أن�القيم�شكلت�محورا

Jكانت�تضع�ا�fgا��ي�الw¼أ�Ô¾جال�التشريع�والتخطيط�بمعJا�1ي�هذا�اw¶اليونان�وكانت�ُمهم

 
ً
�وسلوكا

ً
وترتبط�القيم�كذلك�باJواثيق�الدولية�و�اJعاهدات�°سيما�وثيقة�. 35"ال�fgتوجه�sنسان�فكرا

fع]ن�العالمsواطن�وJنسان�واsلحقوق��fع]ن�العالمs....عاهداتJوا

نشطة�الحياة�اJدرسية�تتحول��هاته�القيم�من�دائرة�ومن�مدخل�ال! بية�والتعليم�وانط]قا�من�تفعيل�أ

القول�إXى�دائرة�الفعل؛�أي�تغدو�جزء�°�يتجزأ�من�اتجاهات�واس! اتيجيات�Rفراد،�حيث�ُتصبح�القيم�

  .؛�أي�سياق�تشكل�أفكاره�وغاية�سلوكه

�مcمح�قيم�ا�واطنة�وحقوق��نسان�rي�التوج�æات�ال! بوية�الخاصة

°�يخفى�ع9ى�أي�ُمدرس�للفلسفة�وع9ى�أي�ُمتخصص�1ي�هذا�اJجال�اJعر1ي�ع9ى�أن�التوجwxات�الخاصة�

�ان �التأهيلية �الثانوية �اJرحلة �1ي �للمتعلمTن �الفلسفة �تدريس �أهمية �ع9ى شدد
ُ
�ت باJادة
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�لصيانة�الثوابت�الوطنية،�ولتقوية
ً
�منيعا

ً
�قيميا

ً
�وحصنا

ً
ُمجتمعيا

اJش! كة�للمجتمع�اJغربي�ولتجسيد�تعدد�روافد�الهوية�وثراء�الثقافة�الوطنية

الدائم�ع9ى�القيم�الكونية

�ال �اJغربية �اJدرسة �أن سبق

�روافدها� �بكل �Rصيلة �اJغربية �الحنيف�والهوية �الدين�sس]مي �1ي تجسدة
ُ
Jا� �الخصوصية والكونية،

الثقافية�واللغوية�أما�الكونية�فتتمظهر�1ي�القيم�Rخ]قية�و�السياسية�ال�fgأبدعها�العقل�sنساني�1ي�

�وتنس �ُمحيطه، �مع ياق�تفاعله

� �مع�"العصور، �ُمنذ�نشأته�RوXى �التفكT �الفلسفي �من�محاور
ً
فمن�اJعروف�أن�القيم�شكلت�محورا

Jكانت�تضع�ا�fgا��ي�الw¼أ�Ô¾جال�التشريع�والتخطيط�بمعJا�1ي�هذا�اw¶اليونان�وكانت�ُمهم

 
ً
�وسلوكا

ً
ال�fgتوجه�sنسان�فكرا

fع]ن�العالمsواطن�وJنسان�واsلحقوق��fع]ن�العالمs

ومن�مدخل�ال! بية�والتعليم�وانط]قا�من�تفعيل�أ

القول�إXى�دائرة�الفعل؛�أي�تغدو�جزء�°�يتجزأ�من�اتجاهات�واس! اتيجيات�Rفراد،�حيث�ُتصبح�القيم�

ُم]زمة�لسلوك�الفرد؛�أي�سياق�تشكل�أفكاره�وغاية�سلوكه

مcمح�قيم�ا�واطنة�وحقوق��نسان�rي�التوج�æات�ال! بوية�الخاصة

°�يخفى�ع9ى�أي�ُمدرس�للفلسفة�وع9ى�أي�ُمتخصص�1ي�هذا�اJجال�اJعر1ي�ع9ى�أن�التوجwxات�الخاصة�

�ان �التأهيلية �الثانوية �اJرحلة �1ي �للمتعلمTن �الفلسفة �تدريس �أهمية �ع9ى شدد
ُ
�ت باJادة

34
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�حيث� �بالذات؛ �تتصف�ببداية�تشكل�الو+ي fgرحلة�العمرية�الJا� �الو "خصوصية�هذه �الذاتي�ينشأ +ي

�f ¡ألوف،�وتظهر�عاطفة�الحب�بطابعها�الرومانJالحاجات،�وتنشأ�الرغبة�1ي��نزياح�عن�ا� Tبا�نا،�وتتغ

غامرة،�ونزعة�التحرر�من�السلطة،�وبخاصة�السلطة�
ُ
Jح]م،�وتنمو�لديه�روح�اR1ي�عالم��Ôgالف�

فإ¼wا�تعH �أول�ما�تعH �عن�نفسها�بالتمرد�

�بتحسTن�وضعها�بل�
ً
�ع9ى�وضع�من�أوضاع�الذات�أم]

ً
والتمرد�الك9ي�هنا�تمرد�وجودي�وليس�تمردا

أي�التمرد�اJيتافزيقي،�تمرد�ع9ى�" 

�و+ي�" ال]ء" �أول �التعبT �عن هنا

�الفلسفة� �تدريس �مشروع �تطبيق �حاولت fgال� �الدولية �التجارب �بعض هناك

،�ويستمد�هذا�sلحاح�ع9ى�تدريس�الفلسفة�مشروعيته�من�كون�أن�هذه�RخT ة�من�شأ¼wا�

� Tا،�و�ع9ى�ممارسة�التفكw¼يتلقو�fgراء�الrالنظرة�ال! كيبية�للمعارف�و�

النقدي�الحر�و�اJستقل�و�اJسؤول،�و�التشبع�بقيم�التسامح�و�اJساواة�و�ال�ªاهة�و�السلم�و�اJواطنة�و�

وحدها�ضمن�مwاج�،�وع9ى��هذا�Rساس�ُيمكن�للفلسفة��أن�تضطلع�بمهام�متعددة�سواء�ل

�الذهنية� �اJ]مح �تشكيل �1ي �الفارقة �العمرية �اللحظة �هذه �بلورة �1ي ،� � �التأهي9ي �الثانوي التعليم

الفاعل�الذي�يأمله�اJجتمع�اJح9ي�و�

�تربية�ع إXى��-°�محالة-9ى�التفكT �والقيمالكوني�ع9ى�حد�سواء�،�لهذا�ستسهم�مادة�الفلسفة�بوصفها

جانب��اJواد�الدراسية�Rخرى،�خاصة�الحاملة�للقيم�1ي�تشكيل�اJ]مح�الكH ى��لهوية��الفرد�والتأثT �1ي�

طبيعة�موقفه�من�ذاته�وحكمه�ع9ى�rخرين�وفق��اJرتكزات�Rساسية�للميثاق�الوط¾�fلل! بية�والتكوين�
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�بالذات؛ �تتصف�ببداية�تشكل�الو+ي fgرحلة�العمرية�الJا� خصوصية�هذه

�f ¡ألوف،�وتظهر�عاطفة�الحب�بطابعها�الرومانJالحاجات،�وتنشأ�الرغبة�1ي��نزياح�عن�ا� Tبا�نا،�وتتغ

غامرة،�ونزعة�التحرر�من�السلطة،�وبخاصة�السلطة�
ُ
Jح]م،�وتنمو�لديه�روح�اR1ي�عالم��Ôgالف�

راهقة،
ُ
Jى�مرحلة�اXعلن�الذات�عن�وصولها�إ

ُ
فإ¼wا�تعH �أول�ما�تعH �عن�نفسها�بالتمرد��وحTن�ت

�بتحسTن�وضعها�بل�
ً
�ع9ى�وضع�من�أوضاع�الذات�أم]

ً
والتمرد�الك9ي�هنا�تمرد�وجودي�وليس�تمردا

" فلسفة�التمرد"1ي�كتابه�" ألبT �كامو"هو�التمرد�باJع¾�Ôالذي�أشار�إليه�

�ال]ئية �بال�ªعة �مرة �سميته �تظهر�ما �هنا �. قة أن

� �أنه �الفلسفة�-رغم �تدريس �مشروع �تطبيق �حاولت fgال� �الدولية �التجارب �بعض هناك

،�ويستمد�هذا�sلحاح�ع9ى�تدريس�الفلسفة�مشروعيته�من�كون�أن�هذه�RخT ة�من�شأ¼wا�

النظرة�ال! كيبية�للمعارف�و�rراء�ال�fgيتلقو¼wا،�و�ع9ى�ممارسة�التفكT �" تعلمTن�ع9ى�بناء�

النقدي�الحر�و�اJستقل�و�اJسؤول،�و�التشبع�بقيم�التسامح�و�اJساواة�و�ال�ªاهة�و�السلم�و�اJواطنة�و�

،�وع9ى��هذا�Rساس�ُيمكن�للفلسفة��أن�تضطلع�بمهام�متعددة�سواء�ل

�الذهنية� �اJ]مح �تشكيل �1ي �الفارقة �العمرية �اللحظة �هذه �بلورة �1ي ،� � �التأهي9ي �الثانوي التعليم

الفاعل�الذي�يأمله�اJجتمع�اJح9ي�و�/  والسلوكية�واJعرفية�لشخصية،�و�ذلك�1ي�أفق�تأهيل�اJواطن

�تربية�ع الكوني�ع9ى�حد�سواء�،�لهذا�ستسهم�مادة�الفلسفة�بوصفها

جانب��اJواد�الدراسية�Rخرى،�خاصة�الحاملة�للقيم�1ي�تشكيل�اJ]مح�الكH ى��لهوية��الفرد�والتأثT �1ي�

طبيعة�موقفه�من�ذاته�وحكمه�ع9ى�rخرين�وفق��اJرتكزات�Rساسية�للميثاق�الوط¾�fلل! بية�والتكوين�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�بالذات �تتصف�ببداية�تشكل�الو+ي fgرحلة�العمرية�الJا� خصوصية�هذه

�f ¡ألوف،�وتظهر�عاطفة�الحب�بطابعها�الرومانJالحاجات،�وتنشأ�الرغبة�1ي��نزياح�عن�ا� Tبا�نا،�وتتغ

غامرة،�ونزعة�التحرر�من�السلطة،�وبخاصة�السلطة�
ُ
Jح]م،�وتنمو�لديه�روح�اR1ي�عالم��Ôgويغوص�الف

راهقة،...Rسرية
ُ
Jى�مرحلة�اXعلن�الذات�عن�وصولها�إ

ُ
وحTن�ت

�بتحسTن�وضعها�بل�. الك9ي
ً
�ع9ى�وضع�من�أوضاع�الذات�أم]

ً
والتمرد�الك9ي�هنا�تمرد�وجودي�وليس�تمردا

هو�التمرد�باJع¾�Ôالذي�أشار�إليه�

راه. العالم
ُ
Jا� �ال]ئيةفروح �بال�ªعة �مرة �سميته �تظهر�ما �هنا قة

�. 36"بالحرية �أنه رغم

،�ويستمد�هذا�sلحاح�ع9ى�تدريس�الفلسفة�مشروعيته�من�كون�أن�هذه�RخT ة�من�شأ¼wا�-37ل¸طفال

Jن�ع9ى�بناء�مساعدة�اTتعلم

النقدي�الحر�و�اJستقل�و�اJسؤول،�و�التشبع�بقيم�التسامح�و�اJساواة�و�ال�ªاهة�و�السلم�و�اJواطنة�و�

،�وع9ى��هذا�Rساس�ُيمكن�للفلسفة��أن�تضطلع�بمهام�متعددة�سواء�ل38"الكونية

�الذهنية� �اJ]مح �تشكيل �1ي �الفارقة �العمرية �اللحظة �هذه �بلورة �1ي ،� � �التأهي9ي �الثانوي التعليم

والسلوكية�واJعرفية�لشخصية،�و�ذلك�1ي�أفق�تأهيل�اJواطن

�تربية�ع الكوني�ع9ى�حد�سواء�،�لهذا�ستسهم�مادة�الفلسفة�بوصفها

جانب��اJواد�الدراسية�Rخرى،�خاصة�الحاملة�للقيم�1ي�تشكيل�اJ]مح�الكH ى��لهوية��الفرد�والتأثT �1ي�

طبيعة�موقفه�من�ذاته�وحكمه�ع9ى�rخرين�وفق��اJرتكزات�Rساسية�للميثاق�الوط¾�fلل! بية�والتكوين�

36
- ��L
��
 M� *���% "��:�

37
 -  >�% :��/0� 6=��;�
 �
��
 ���

�
 *c�A���
 
��
 *����
$5�
38

 -  *`L����
 �����(2007). *7��� 8�� *�;��;�
 ���� &��	� �D�/�
 `�
��
 � ����	�
 -�=���	�




 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 84    ن  برلي –المانيا / 

 
 

تحولت�الفلسفة�من�مادة�للمجرد�واJذاهب�

�اJمارسة� �عمق �1ي �القيم �جعل �ع9ى �القدرة �تمتلك �قيمية �نظرية �إXى �الواقع، �عن �اJتعالية الفكرية

�والثقافية �الف�Tيقية �وبيئته �أفق�التوافق�بTن�منازع�اJتعلم�الذاتية، �1ي �ومجال�تربوي، . البيداغوجية،

كما�-ومما�°�شك�فيه�أن�مسألة�القيم�قد�حظيت�باهتمام�الف]سفة�منذ�اليونان�إذ�حددها�الف]سفة�

�إXى� �اJؤسساتية �صيغته �1ي �الدرس�الفلسفي وسيسÏى

جرد�إXى�تجلياwÉا�الواقعية،�انط]قا�من�استدعاء�
ُ
Jها�من�طابعها�ا

�مع�ما�ورد�1ي�اwJاج�ال! بوي،�لهذا�
ً
العديد�من�مواقف�الف]سفة�والوقوف�ع9ى�تأم]wÉم�حولها،�تماشيا

فباستطاعة�تدريس�الفلسفة�من�الناحية�اJبدئية�أن�ُيسعف�اJتعلمTن�كما�سبقت�sشارة�ع9ى�بلورة�

�واJستقل� �الحر �النقدي  Tالتفك� �ممارسة �وع9ى �يتلقو¼wا، fgال� �وrراء �للمعارف ال! كيبية

إذ�تجد�هذه�القيم�. 40"واJسؤول،�والتشبع�بقيم�التسامح�واJساواة�وال�ªاهة�والسلم�واJواطنة�والكونية

�ومما ��wا �للتح9ي �Rليق �اJعر1ي �واJجال �Rمثل، fالتعليم� �الزمن �الفلسفة �مادة �وتصريفها�1ي رساwÉا

�أغورا� �الفلسفة �مادامت �إصرار�وإقدام، �بكل �وRشياء �الكلمات �مستوى �ع9ى �وتجسدها وترسيخها

�اليونان�إXى�rن �1ي �التأسيسية �ع9ى�. �والحوار�وإبراز�الذات�منذ�مرحل¶wا لذلك�ينبÁي

يات�وصوغ�اJفاهيم،�اJدرس�أن�يعرف�كيف�يحول�درسه�إXى�فضاء�فكري�خصب�غH �خلق�sشكال

�الخصبة� �الحوارات �بفتح �العقل �وفضاءات �الفهم �مساحات �توسع �ع9ى �باستعمال �يعمل بحيث

�الفلسفة�بمختلف�أس]كه�يدعو�بشكل�صريح�أو� ،��جل�ذلك�نجد�برنامج�مادة
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�مع��ختيارات�الكH ى�
ً
تحولت�الفلسفة�من�مادة�للمجرد�واJذاهب�"ال�fgحددها�اwJاج؛�حيث�جاما

�اJمارسة� �عمق �1ي �القيم �جعل �ع9ى �القدرة �تمتلك �قيمية �نظرية �إXى �الواقع، �عن �اJتعالية الفكرية

�وبي �أفق�التوافق�بTن�منازع�اJتعلم�الذاتية، �1ي �ومجال�تربوي، البيداغوجية،

  .39"لسفة�كمادة�ُمعلمة،�ذات�مهمة�قيمية�بامتياز

ومما�°�شك�فيه�أن�مسألة�القيم�قد�حظيت�باهتمام�الف]سفة�منذ�اليونان�إذ�حددها�الف]سفة�

�إXى�. قيم�الحق�والخT �والجمال �اJؤسساتية �صيغته �1ي �الدرس�الفلسفي وسيسÏى

جرد�إXى�تجلياwÉا�الواقعية،�انط]قا�من�استدعاء�تحليل�ومناقشة�مسألة�القيم�عH �نقل
ُ
Jها�من�طابعها�ا

�مع�ما�ورد�1ي�اwJاج�ال! بوي،�لهذا�
ً
العديد�من�مواقف�الف]سفة�والوقوف�ع9ى�تأم]wÉم�حولها،�تماشيا

فباستطاعة�تدريس�الفلسفة�من�الناحية�اJبدئية�أن�ُيسعف�اJتعلمTن�كما�سبقت�sشارة�ع9ى�بلورة�

�واJستقل� �الحر �النقدي  Tالتفك� �ممارسة �وع9ى �يتلقو¼wا، fgال� �وrراء �للمعارف ال! كيبية

واJسؤول،�والتشبع�بقيم�التسامح�واJساواة�وال�ªاهة�والسلم�واJواطنة�والكونية

�ومما ��wا �للتح9ي �Rليق �اJعر1ي �واJجال �Rمثل، fالتعليم� �الزمن �الفلسفة �مادة 1ي

�أغورا� �الفلسفة �مادامت �إصرار�وإقدام، �بكل �وRشياء �الكلمات �مستوى �ع9ى �وتجسدها وترسيخها

�اليونان�إXى�rن �1ي �التأسيسية �والحوار�وإبراز�الذات�منذ�مرحل¶wا

اJدرس�أن�يعرف�كيف�يحول�درسه�إXى�فضاء�فكري�خصب�غH �خلق�sشكال

�الخصبة� �الحوارات �بفتح �العقل �وفضاءات �الفهم �مساحات �توسع �ع9ى �باستعمال �يعمل بحيث

�الفلسفة�بمختلف�أس]كه�يدعو�بشكل�صريح�أو� ،��جل�ذلك�نجد�برنامج�مادة
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�مع��ختيارات�الكH ى�
ً
وانسجاما

�اJمارسة� �عمق �1ي �القيم �جعل �ع9ى �القدرة �تمتلك �قيمية �نظرية �إXى �الواقع، �عن �اJتعالية الفكرية

�وبي �أفق�التوافق�بTن�منازع�اJتعلم�الذاتية، �1ي �ومجال�تربوي، البيداغوجية،

لسفة�كمادة�ُمعلمة،�ذات�مهمة�قيمية�بامتيازلتصبح�الف

ومما�°�شك�فيه�أن�مسألة�القيم�قد�حظيت�باهتمام�الف]سفة�منذ�اليونان�إذ�حددها�الف]سفة�

قيم�الحق�والخT �والجمال: 1ي -سبقت�sشارة

تحليل�ومناقشة�مسألة�القيم�عH �نقل

�مع�ما�ورد�1ي�اwJاج�ال! بوي،�لهذا�
ً
العديد�من�مواقف�الف]سفة�والوقوف�ع9ى�تأم]wÉم�حولها،�تماشيا

فباستطاعة�تدريس�الفلسفة�من�الناحية�اJبدئية�أن�ُيسعف�اJتعلمTن�كما�سبقت�sشارة�ع9ى�بلورة�

� �واJستقل�"النظرة �الحر �النقدي  Tالتفك� �ممارسة �وع9ى �يتلقو¼wا، fgال� �وrراء �للمعارف ال! كيبية

واJسؤول،�والتشبع�بقيم�التسامح�واJساواة�وال�ªاهة�والسلم�واJواطنة�والكونية

�ومما ��wا �للتح9ي �Rليق �اJعر1ي �واJجال �Rمثل، fالتعليم� �الزمن �الفلسفة �مادة 1ي

�أغورا� �الفلسفة �مادامت �إصرار�وإقدام، �بكل �وRشياء �الكلمات �مستوى �ع9ى �وتجسدها وترسيخها

�اليونان�إXى�rن �1ي �التأسيسية السؤال�والنقاش�والحوار�وإبراز�الذات�منذ�مرحل¶wا

اJدرس�أن�يعرف�كيف�يحول�درسه�إXى�فضاء�فكري�خصب�غH �خلق�sشكال"

�الخصبة� �الحوارات �بفتح �العقل �وفضاءات �الفهم �مساحات �توسع �ع9ى �باستعمال �يعمل بحيث

�الفلسفة�بمختلف�أس]كه�يدعو�بشكل�صريح�أو�41"واJناقشات�الحرة ،��جل�ذلك�نجد�برنامج�مادة

39
 - ) 6�
 % ��)2018 (�;��;�
 ���� 6� ,���


40
 -  *`L����
 �����)2007(8�� *�;��;�
 ���� &��	� �D�/�
 `�
��
 � ����	�
 -�=���	�


41
 -6�����
 $�L��
 ���(2013)

$5��
.  



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 85    ن  برلي –المانيا / 

 
 

�مس �يتضمن f ½الدرا� �اJقرر �أصبح �إذ �sنسان، �وحقوق �اJواطنة �قيم �ع9ى �لل! بية f¾ة�ضم Tكب� احة

مكنة�لتحقيق�التوافق�بTن�Rفراد�1ي�الفضاء�
ُ
Jأي�البحث�عن�السبل�ا�

إذ�نقرأ�1ي�التوجwxات�ال! بوية�الخاصة�

�اJضامTن� �ال! ك��Tع9ى �بدل فلسفة،

� �اJرجعيات�اJعتمدة �1ي اJيثاق،�(�علwxا

�قيم�اJواطنة�و�حقوق� �و�ال! بية�ع9ى �القيم�الدينية�و�الوطنية، �اح! ام �حيث�ينبÁي ،

�ويمكن� ،f ½الدرا� �من�خ]ل�عناصر�اJقرر
ً
�ُجزئيا

ً
لقيمية�تفعي]

�Ùبراز�مدى� �1ي �إليه الذي�سنستند

ش! ك�1ي�ُمقدمة�الكتاب�ع9ى�أن�عملية�إنجاز�هذا�
ُ
Jبالجذع�ا�

قرر�راعت�عدة�اعتبارات،�نجد�بTن�تضاعيفها�ما�·wمنا�1ي�هذا�البحث�مثل�التنصيص�ع9ى�ضرورة
ُ
Jا.  

�وsنص �والتسامح �التضامن �بقيم �والتشبع �sنسان، �حقوق �ومبادئ �قيم اف�واح! ام�ترسيخ

�البيئة �وحماية �الخاصة، �الحاجات �وذوي �والطفل �اJرأة �الحضارة�حقوق �ع9ى �و�نفتاح ؛
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�مس �يتضمن f ½الدرا� �اJقرر �أصبح �إذ �sنسان، �وحقوق �اJواطنة �قيم �ع9ى �لل! بية f¾ضم

مكنة�لتحقيق�التوافق�بTن�Rفراد�1ي�الفضاء�
ُ
Jناقشة�أسئلة�العقل�العم9ي؛�أي�البحث�عن�السبل�اJ

إذ�نقرأ�1ي�التوجwxات�ال! بوية�الخاصة�... العمومي�ع9ى�ضوء�اح! ام�أخ]قيات�اJجال�العمومي�القائمة

� �ي9ي �ما �الفلسفة �لل"بتدريس�مادة �الجديد �إطار�اwJاج �1ي �اJضامTن�يتعTن �ال! ك��Tع9ى �بدل فلسفة،

� �اJرجعيات�اJعتمدة �1ي �قيم�اJنصوص�علwxا �اJتعلمTن�ع9ى �تربية �و�حدها، �اJجردة اJعرفية

�قيم�اJواطنة�و�حقوق� �و�ال! بية�ع9ى �القيم�الدينية�و�الوطنية، �اح! ام �حيث�ينبÁي ،

�الغايات�ا �نجد�لهذه �ويمكن�كما ،f ½الدرا� �من�خ]ل�عناصر�اJقرر
ً
�ُجزئيا

ً
لقيمية�تفعي]

� �مقرر �°�الحصر�إXى �اJثال �سبيل �ع9ى �Ùبراز�مدى��43"منار�الفلسفة" sشارة �1ي �إليه الذي�سنستند

  .حضور�قيم�اJواطنة�وحقوق�sنسان�بTن�تضاعيفيه

  قيم�ا�واطنة�وحقوق��نسان�rي�ُمقرر�منار�الفلسفة

  ا�ش! ك

ش! ك�1ي�ُمقدمة�الكتاب�ع9ى�أن�عملية�إنجاز�هذا�
ُ
Jشدد�مؤلفوا�ُمقرر�منار�الفلسفة�الخاص�بالجذع�ا

قرر�راعت�عدة�اعتبارات،�نجد�بTن�تضاعيفها�ما�·wمنا�1ي�هذا�البحث�مثل�التنصيص�ع9ى�ضرورة
ُ
Jا

�وsنص �والتسامح �التضامن �بقيم �والتشبع �sنسان، �حقوق �ومبادئ �قيم ترسيخ

�البيئة �وحماية �الخاصة، �الحاجات �وذوي �والطفل �اJرأة حقوق

  44ثقا1يsنسانية�بما�تتضمنه�من�تنوع�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�مس �يتضمن f ½الدرا� �اJقرر �أصبح �إذ �sنسان، �وحقوق �اJواطنة �قيم �ع9ى �لل! بية f¾ضم

Jناقشة�أسئلة�العقل�العم9ي

العمومي�ع9ى�ضوء�اح! ام�أخ]قيات�اJجال�العمومي�القائمة

� �ي9ي �ما �الفلسفة بتدريس�مادة

�قيم�اJنصو �اJتعلمTن�ع9ى �تربية �و�حدها، �اJجردة اJعرفية

�قيم�اJواطنة�و�حقوق�) الوثيقة��طار �و�ال! بية�ع9ى �القيم�الدينية�و�الوطنية، �اح! ام �حيث�ينبÁي ،

�الغايات�ا�s"...42نسان �نجد�لهذه كما

� �مقرر �°�الحصر�إXى �اJثال �سبيل �ع9ى sشارة

حضور�قيم�اJواطنة�وحقوق�sنسان�بTن�تضاعيفيه

قيم�ا�واطنة�وحقوق��نسان�rي�ُمقرر�منار�الفلسفة

ا�ش! كُمقرر�الجذع�

شدد�مؤلفوا�ُمقرر�منار�الفلسفة�الخا

قرر�راعت�عدة�اعتبارات،�نجد�بTن�تضاعيفها�ما�·wمنا�1ي�هذا�البحث�مثل�التنصيص�ع9ى�ضرورة
ُ
Jا

�وsنص • �والتسامح �التضامن �بقيم �والتشبع �sنسان، �حقوق �ومبادئ �قيم ترسيخ

�البيئة �وحماية �الخاصة، �الحاجات �وذوي �والطفل �اJرأة حقوق

sنسانية�بما�تتضمنه�من�تنوع�
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تعلق�باÙجراءات�البيداغوجية�إXى�ضرورة�توجيه�
ُ
Jشارة�1ي�الصفحة�الرابعة�1ي�الشق�اsتمت�

وهو�ما�ينسجم�كذلك�مع��45اJسؤولية�و�ستق]لية

ال! بية�ع9ى�ُحرية�التفكT �وتحمل�اJسؤولية؛�

  .،�و�ع! اف�بأهمي¶wا�إذا�كانت�ُمستندة�إXى�منهج�معقول 

ن�1ي�مقرر�درس�الفلسفة�من�خ]ل�الوقوف�ع9ى�

�f 7تعلقة�بعناصر�العقل�العم9ي،�الذي�يقت
ُ
Jراد�تحقيقها،�خاصة�تلك�اJضرورة�"أهم�الكفايات�ا

�إXى�جانب�التشبع�بقيم�التسامح�واح! ام��خت]ف�مع� التشبع�بقيم�الحوار�واح! ام�الرأي�rخر،

درج�
ُ
Jفرنان�ا� Tواطنة�ع9ى�مفهومي�الواجب�والحرية�لذلك�ُيمكنا�القول�أن�نص�جان�بيJس�ا

�اللقاء� التفلسف،�والذي�يتحدث�عن�دور�الساحة�العمومية�أغورا،�ال�fgكان�يتم�فwxا

لقد��.بTن�اJواطنTن�لتبادل�الرأي�واJشورة�ومناقشة�كل�قضاياهم�الفكرية�والسياسية�و�جتماعية

�أفراد� �بTن ش�وتحقيق��نسجام

�اJواطن� �رسم�م]مح�شخصية �1ي �يمكن�أن�ُيسعف�اJتعلم f ½هو�سند�أسا� �السياسية الجماعة

�الحقوق�والواجبات �بTن �التوازن ؛حيث�ركز��48ع9ى

النشأة�ع9ى�دور�إشاعة�السلطة�والثقافة�1ي�نشأة�التفكT �الفلسفي�القائم�ع9ى�النقد�

� Tنسان�وتفجsلتجويد�شروط�عيش�� �عwا Ô¾غ�°� �قدرات�عقلية �والH هان�بوصفهما و�ستد°ل

مواهبه�1ي�سياق�نظام�ديموقراطي�من�اJف! ض�أن�يحقق�Rفراد�العدالة،�لذلك�تعمد�مؤلفو�اJقرر�

بعض�اJفاهيم�اJؤشرة�ع9ى�قيم�اJواطنة�وحقوق�sنسان�كمفهوم�الديموقراطية�الذي�تم�

�الضروري�� �من �لذلك �النظر، �عن �ينفصل °� �الفعل �بان �مwم
ً
إيمانا

  .�قبل�العل�ع9ى�ترسيخها�ع9ى�مستوى�السلوك

إشكالية�الع]قة�بTن�الفلسفة�والدين�تم�التشديد�ع9ى�أهمية�الحوار�العق]ني�

بTن�الفلسفة�والدين�ودوره�1ي�ترسيخ�الحق�1ي��خت]ف�و1ي�نبذ�العنف�من�خ]ل�الوقوف�عند�

  ".فصل�اJقال�1ي�ما�بTن�الحكمة�والشريعة�من�اتصال
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تعلق�باÙجراءات�البيداغوجية�إXى�ضرورة�توجيه�
ُ
Jشارة�1ي�الصفحة�الرابعة�1ي�الشق�اsتمت�

اJسؤولية�و�ستق]ليةمشروع�الفصل�إXى�تدريب�اJتعلمTن�ع9ى�تحمل�

ال! بية�ع9ى�ُحرية�التفكT �وتحمل�اJسؤولية: التعلمات�ع9ى�مجموعة�من�القيم�من�أبرزها

،�و�ع! اف�بأهمي¶wا�إذا�كانت�ُمستندة�إXى�منهج�معقول 46إXى�جانب�اح! ام�أفكار�rخر

ن�1ي�مقرر�درس�الفلسفة�من�خ]ل�الوقوف�ع9ى�ونلمس�بعض�م]مح�قيم�اJواطنة�وحقوق�sنسا

تعلقة�بعناصر�العقل�العم9ي،�الذي�يقت
ُ
Jراد�تحقيقها،�خاصة�تلك�اJأهم�الكفايات�ا

�إXى�جانب�التشبع�بقيم�التسامح�واح! ام��خت]ف�مع� التشبع�بقيم�الحوار�واح! ام�الرأي�rخر،

  .47"التشبع�بمبادئ�وقيم�حقوق�sنسان

درج�
ُ
Jفرنان�ا� Tواطنة�ع9ى�مفهومي�الواجب�والحرية�لذلك�ُيمكنا�القول�أن�نص�جان�بيJس�ا

�اللقاء� التفلسف،�والذي�يتحدث�عن�دور�الساحة�العمومية�أغورا،�ال�fgكان�يتم�فwxا

بTن�اJواطنTن�لتبادل�الرأي�واJشورة�ومناقشة�كل�قضاياهم�الفكرية�والسياسية�و�جتماعية

�والنقاش�وتحقيق��ن �الرأي �حرية �إشاعة �1ي �أغورا �العمومية ساهمت�الساحة

�اJواطن� �رسم�م]مح�شخصية �1ي �يمكن�أن�ُيسعف�اJتعلم f ½هو�سند�أسا� �السياسية الجماعة

�الحقوق�والواجبات �بTن �التوازن �الحفاظ�ع9ى �من�خ]ل �العمومي �الفضاء �1ي ودوره

النشأة�ع9ى�دور�إشاعة�السلطة�والثقافة�1ي�نشأة�التفكT �الفلسفي�القائم�ع9ى�النقد�

� Tنسان�وتفجsلتجويد�شروط�عيش�� �عwا Ô¾غ�°� �قدرات�عقلية �والH هان�بوصفهما و�ستد°ل

مواهبه�1ي�سياق�نظام�ديموقراطي�من�اJف! ض�أن�يحقق�Rفراد�العدالة،�لذلك�تعمد�مؤلفو�اJقرر�

بعض�اJفاهيم�اJؤشرة�ع9ى�قيم�اJواطنة�وحقوق�sنسان�كمفهوم�الديموقراطية�الذي�تم�

� �ص �له �تعريف �الضروري���20وضع �من �لذلك �النظر، �عن �ينفصل °� �الفعل �بان �مwم
ً
إيمانا

استيعاب��د°لة�اJفاهيم��وتمثلها�بشكل�واضخ�قبل�العل�ع9ى�ترسيخها�ع9ى�مستوى�السلوك

إشكالية�الع]قة�بTن�الفلسفة�والدين�تم�التشديد�ع9ى�أهمية�الحوار�العق]ني�و1ي�سياق�ُمناقشة�

بTن�الفلسفة�والدين�ودوره�1ي�ترسيخ�الحق�1ي��خت]ف�و1ي�نبذ�العنف�من�خ]ل�الوقوف�عند�

فصل�اJقال�1ي�ما�بTن�الحكمة�والشريعة�من�اتصال"تصور�ابن�رشد�1ي�كتابه�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

تعلق�باÙجراءات�البيداغوجية�إXى�ضرورة�توجيه�كما�
ُ
Jشارة�1ي�الصفحة�الرابعة�1ي�الشق�اsتمت�

مشروع�الفصل�إXى�تدريب�اJتعلمTن�ع9ى�تحمل�

التعلمات�ع9ى�مجموعة�من�القيم�من�أبرزهاأنشطة

إXى�جانب�اح! ام�أفكار�rخر

ونلمس�بعض�م]مح�قيم�اJواطنة�وحقوق�sنسا

تعلقة�بعناصر�العقل�العم9ي،�الذي�يقت
ُ
Jراد�تحقيقها،�خاصة�تلك�اJأهم�الكفايات�ا

�إXى�جانب�التشبع�بقيم�التسامح�واح! ام��خت]ف�مع� التشبع�بقيم�الحوار�واح! ام�الرأي�rخر،

التشبع�بمبادئ�وقيم�حقوق�sنسان

درج�تتأس
ُ
Jفرنان�ا� Tواطنة�ع9ى�مفهومي�الواجب�والحرية�لذلك�ُيمكنا�القول�أن�نص�جان�بيJس�ا

�اللقاء�...1ي�ُعنصر التفلسف،�والذي�يتحدث�عن�دور�الساحة�العمومية�أغورا،�ال�fgكان�يتم�فwxا

بTن�اJواطنTن�لتبادل�الرأي�واJشورة�ومناقشة�كل�قضاياهم�الفكرية�والسياسية�و�جتماعية

�والنقا �الرأي �حرية �إشاعة �1ي �أغورا �العمومية ساهمت�الساحة

�اJواطن� �رسم�م]مح�شخصية �1ي �يمكن�أن�ُيسعف�اJتعلم f ½هو�سند�أسا� �السياسية الجماعة

�الحفا �من�خ]ل �العمومي �الفضاء �1ي ودوره

النشأة�ع9ى�دور�إشاعة�السلطة�والثقافة�1ي�نشأة�التفكT �الفلسفي�القائم�ع9ى�النقد�محور�فعل�

� Tنسان�وتفجsلتجويد�شروط�عيش�� �عwا Ô¾غ�°� �قدرات�عقلية �والH هان�بوصفهما و�ستد°ل

مواهبه�1ي�سياق�نظام�ديموقراطي�من�اJف! ض�أن�يحقق�Rفراد�العدالة،�لذلك�تعمد�مؤلفو�اJقرر�

بعض�اJفاهيم�اJؤشرة�ع9ى�قيم�اJواطنة�وحقوق�sنسان�كمفهوم�الديموقراطية�الذي�تم�إدراج�

� �ص �له �تعريف وضع

استيعاب��د°لة�اJفاهيم��وتمثلها�بشكل�وا

و1ي�سياق�ُمناقشة�

بTن�الفلسفة�والدين�ودوره�1ي�ترسيخ�الحق�1ي��خت]ف�و1ي�نبذ�العنف�من�خ]ل�الوقوف�عند�

تصور�ابن�رشد�1ي�كتابه�
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�وع9ى� ��ستق]لية �أهمية �ع9ى �الحديثة �الغربية عنصر�الفلسفة

��سس�مبادئ� �أي�استلهام �أن �معناه �وهذا �الحقيقة �البحث�عن �رحلة �1ي �العق9ي �اJنهج محورية

جام�ع9ى�مستوى�Rفكار�ومنه��نسجام�ع9ى�ُمستوى�الع]قات�

رؤية�ُمغايرة�للكون�ولíنسان،�تقوم�ع9ى�إعادة�بناء،�

عاصرةJناقشة�خصوصية�اJعرفة�
ُ
Jالفلسفة�ا

̧خطاء   العلمية�القائمة�ع9ى�النسبية�ع9ى�اعتبار�أن�اJعرفة�العلمية��ي�تصحيح�ل

نية�1ي�الفلسفة�اJعاصرة�هو�نص�سارتر�اJقتطف�من�كتابه�

�الحرية� fgقيم� �مwا �القيم �من �مجموعة �التنصيص�ع9ى �تم �حيث ،

�°� �مسؤوليته �غT �أن �مسؤول �sنسان �أن f¾يع� �وهذا �ذاتيته�" و�ختيار�واJسؤولية تنحصر�1ي

 
ً
�عwم�أيضا

ً
  ".بحيث�يكون�مسؤو°

أن�القيم�ال�fgُيدافع�عwا�الفكر�الفلسفي�لها�أبعاد�كونية�تروم�

�بينم،� �والجماعات�بغض�النظر�عن��خت]فات�اJوجودة �بTن�Rفراد جام

صوى�
ُ
نبيلة�وُمثل�عليا�باعتبارها�غايات�ق

للوجود�sنساني�مثل�sيمان�با°خت]ف�والحوار�والتسامح�ونبذ�العنف�ورفض�التعصب�واح! ام�

�يوضح�أن�الفلسفة�مجرد�ترف� وهذا

وهذا�يع¾�fأن�. 50"رتبطة�بحياة�sنسان�ومصT ه

�مجزوءة� �محاور �من �كمحور �عليه

�تكمن� �اJجزوءة �هذه �1ي �تحقيقwxا �أن�أهم�الكفايات�اJراد �إذ

�بصدد�هذه�القيم�1ي�أفق�ترسيخها�1ي�الفضاء�العمومي�تم�استثمار�تصور�للفيلسوف�

�اخت]فاwÉم� �من �الرغم �ع9ى �Rفراد �بTن �التسامح �أهمية �ع9ى �خ]لها �من �يؤكد �لوك �جون sنجل�Tي

ص�بأي�حال�من�Rحوال�أن�يضر�
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�إطار�مناقشة �1ي �التأكيد �تم �وع9ى��كما ��ستق]لية �أهمية �ع9ى �الحديثة �الغربية عنصر�الفلسفة

��سس�مبادئ� �أي�استلهام �أن �معناه �وهذا �الحقيقة �البحث�عن �رحلة �1ي �العق9ي �اJنهج محورية

العقل�من�شأنه�أن�يقود�إXى��نسجام�ع9ى�مستوى�Rفكار�ومنه��نس

رؤية�ُمغايرة�للكون�ولíنسان،�تقوم�ع9ى�إعادة�بناء،�" حديثة��حيث�قدمت�الفلسفة�ال

عاصرةJناقشة�خصوصية�اJعرفة�بينما�ُخصصت��.49"الو+ي�والذات�والحقيقة�واJنهج
ُ
Jالفلسفة�ا

̧خطاء العلمية�القائمة�ع9ى�النسبية�ع9ى�اعتبار�أن�اJعرفة�العلمية��ي�تصحيح�ل

نية�1ي�الفلسفة�اJعاصرة�هو�نص�سارتر�اJقتطف�من�كتابه�غT �أن�أبرز�سند�ُيحيل�إXى�القيم�sنسا

�إنسانية �فلسفة �الحرية�"الوجودية fgقيم� �مwا �القيم �من �مجموعة �التنصيص�ع9ى �تم �حيث ،

�°� �مسؤوليته �غT �أن �مسؤول �sنسان �أن f¾يع� �وهذا و�ختيار�واJسؤولية

 اJحدودة�بل�إ¼wا�تتعداه�إXى�جميع�الناس�
ً
�عwم�أيضا

ً
بحيث�يكون�مسؤو°

أن�القيم�ال�fgُيدافع�عwا�الفكر�الفلسفي�لها�أبعاد�كونية�تروم��يبدو�من�خ]ل��ستشهاد�السالف

�بينم،� �والجماعات�بغض�النظر�عن��خت]فات�اJوجودة �بTن�Rفراد تحقيق�التوافق�و�نسجام

صوى��تسÏى�الفلسفة�إXى�إنتاج�قيم�إنسانية"
ُ
نبيلة�وُمثل�عليا�باعتبارها�غايات�ق

للوجود�sنساني�مثل�sيمان�با°خت]ف�والحوار�والتسامح�ونبذ�العنف�ورفض�التعصب�واح! ام�

�يوض. حقوق�sنسان�واJرأة�والطفل،�وذوي��حتياجات�الخاصة وهذا

رتبطة�بحياة�sنسان�ومصT هفكري�°�ع]قة�له�بالواقع�sنساني�بل��ي�معرفة�ُم 

�مجزوءة� �محاور �من �كمحور �منصوص�عليه �نجده �الذي fالقيم� �باJنظور �أساسا �wÉتم الفلسفة

�تكمن� �اJجزوءة �هذه �1ي �تحقيقwxا �أن�أهم�الكفايات�اJراد �إذ ستوى�الجذوع�اJش! كة؛
ُ
J� الفلسفة

  .التشبع�بقيم�الحوار�واح! ام�الرأي�rخر

 .التشبع�بقيم�التسامح�واح! ام��خت]ف

�بصدد�هذه�القيم�1ي�أفق�ترسيخها�1ي�الفضاء�العمومي�تم�استثمار�تصور�للفيلسوف�

�اخت]فاwÉم� �من �الرغم �ع9ى �Rفراد �بTن �التسامح �أهمية �ع9ى �خ]لها �من �يؤكد �لوك �جون sنجل�Tي

يحق�لشخص�خاص�بأي�حال�من�Rحوال�أن�يضر��أنه�° : "�حيث�شدد�لوك�ع9ى
                   

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�إطار�مناقشة �1ي �التأكيد �تم كما

��سس�مبادئ� �أي�استلهام �أن �معناه �وهذا �الحقيقة �البحث�عن �رحلة �1ي �العق9ي �اJنهج محورية

العقل�من�شأنه�أن�يقود�إXى��ن

sنسانية؛�حيث�قدمت�الفلسفة�ال

الو+ي�والذات�والحقيقة�واJنهج

̧خطاء العلمية�القائمة�ع9ى�النسبية�ع9ى�اعتبار�أن�اJعرفة�العلمية��ي�تصحيح�ل

غT �أن�أبرز�سند�ُيحيل�إXى�القيم�sنسا

�إنسانية" �فلسفة الوجودية

�°� �مسؤوليته �غT �أن �مسؤول �sنسان �أن f¾يع� �وهذا و�ختيار�واJسؤولية

اJحدودة�بل�إ¼wا�تتعداه�إXى�جميع�الناس�

يبدو�من�خ]ل��ستشهاد�السالف

تحقيق�التوافق�و�ن

"إضافة�إXى�ذلك�

للوجود�sنساني�مثل�sيمان�با°خت]ف�والحوار�والتسامح�ونبذ�العنف�ورفض�التعصب�واح! ام�

حقوق�sنسان�واJرأة�والطفل،�وذوي��حتياجات�الخاصة

فكري�°�ع]قة�له�بالواقع�sنساني�بل��ي�معرفة�ُم 

�منصو �نجده �الذي fالقيم� �باJنظور �أساسا �wÉتم الفلسفة

ستوى�الجذوع�اJش! كة
ُ
J� الفلسفة

  : 151ي

التشبع�بقيم�الحوار�واح! ام�الرأي�rخر ∞

التشبع�بقيم�التسامح�واح! ام��خت]ف ∞

ولتعميق�النقاش�بصدد�هذه�القيم�1ي�أفق�ترسيخها�1ي�الفضاء�العمومي�تم�استثمار�تصور�للفيلسوف�

�اخت]فاwÉم� �من �الرغم �ع9ى �Rفراد �بTن �التسامح �أهمية �ع9ى �خ]لها �من �يؤكد �لوك �جون sنجل�Tي

�حيث�شدد�لوك�ع9ى الدينية�والعرقية؛
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إذ�°�. بممتلكات�الغT �اJدنية�أو�أن�يدمرها�بدعوى�أن�هذا�الغT �يؤمن�بدين�آخر�أو�ُيمارس�شعائر�أخرى 

يبدو�من�خ]ل�ما�سبق�أن�جون�

�مبادئ� �الحوار�وع9ى �قواعد �ع9ى �العدالة �مبادئ �ترسيخ �ضرورة إXى

تجسدة�1ي�العنف�إذ�
ُ
Jية�ا Tعات�التدم�ªلل�

ً
لن�يستقر�س]م�وأمان�" العقل�وروح�القانون�اJناقض�تماما

إذا�ساد�الرأي�القائل�بأن�الدين�ينبÁي�أن�

�والتسامح� �الحوار�والسلم �يدعو�إXى �خطاب�فكري �الفلسفة �أن �الدعامات�السابقة �من�خ]ل ح

�بTن�تضاعيف�نص�إريك�فايل،�
ً
ويرفض�العنف�والحرب�والكراهية،�وهو�نفس�اJع¾�Ôالذي�نجده�مبثوثا

  .54"عنف�من�العالمُيريد�أن�يختفي�ال

�من�قيم�حقوق�sنسان�تم�إدراج�اJادة�RوXى�من� ولتدعيم�ال! بية�ع9ى�التسامح�كقيمة�مرغوب�فwxا

�الظلم� �تقبل f¾تع� °� fÅف� �ولذلك �sنسان �حقوق �اح! ام �مع �التسامح �تتعارض�ممارسة °

�التمسك� �حر�1ي �اJرء �أن f¾تع� بل

�البشر� �sقرار�بأن f¾يع� والتسامح

  .مختلفTن�بطبعهم�1ي�مظهرهم�وأوضاعهم�ولغاwÉم�وقيمهم،�لهم�الحق�1ي�العيش�بس]م

ان�وأهمية�ترسيخها�1ي�تجويد�شروط�عيش�sنسان�أضحت�

تنظم�عدة�ُملتقيات�وطنية�ودولية�تنكب�ع9ى�تحديد�السبل�الكفيلة�ب! سيخ�هذه�اJبادئ�ع9ى�ُمستوى�

� Tتوف� �الحوار�وع9ى��ع! اف�اJتبادل�ُبغية �القائمة�ع9ى �وتدعو�إXى��نضباط�للقيم�الكونية اJمارسة،

� �الشبة �محمد �الباحث �حسب �فيه �تتداخل �إذ �سهلة، �ليس�مسألة �الهدف �هذا �بلوغ عدة�"غT �أن

�مwا�ما�يتعلق�بضرورة�نقد�فكرة�العوJة�والليH الية�اJتوحشة�

�والحقو  �الروحية �القيم �حساب �ع9ى �ولو ��قتصادية �والهيمنة �اJادي �الربح �مبدأ �ع9ى ق�القائمة

sنسانية،�ومwا�ما�يتعلق�بضرورة�نقد�الفكر�الدي¾�fاJتطرف�السائد�1ي�ُمجتمعاتنا�العربية�sس]مية،�
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بممتلكات�الغT �اJدنية�أو�أن�يدمرها�بدعوى�أن�هذا�الغT �يؤمن�بدين�آخر�أو�ُيمارس�شعائر�أخرى 

�ُمقدسة
ً
حافظة�ع9ى�حقوقه�sنسانية�باعتبارها�حقوقا

ُ
Jيبدو�من�خ]ل�ما�سبق�أن�جون�. 52"بد�من�ا

جتمعات�sنسانية
ُ
Jيدعو�ا� �مبادئ��لوك �الحوار�وع9ى �قواعد �ع9ى �العدالة �مبادئ �ترسيخ �ضرورة إXى

تجسدة�1ي�العنف�إذ�
ُ
Jية�ا Tعات�التدم�ªلل�

ً
العقل�وروح�القانون�اJناقض�تماما

وبا�حرى�أية�صداقة�بTن�الناس�و°�سبيل�للُمحافظة�علwxا،ّ�إذا�ساد�الرأي�القائل�بأن�الدين�ينبÁي�أن�

 

�والتسامح� �الحوار�والسلم �يدعو�إXى �خطاب�فكري �الفلسفة �أن �الدعامات�السابقة �من�خ]ل ح

�بTن�تضاعيف�نص�إريك�فايل،�
ً
ويرفض�العنف�والحرب�والكراهية،�وهو�نفس�اJع¾�Ôالذي�نجده�مبثوثا

ُيريد�أن�يختفي�ال"الذي�يقف�فيه�ع9ى�وظيفة�الفلسفة�وغاية�الفيلسوف�الذي�

�من�قيم�حقوق�sنسان�تم�إدراج�اJادة�RوXى�من� ولتدعيم�ال! بية�ع9ى�التسامح�كقيمة�مرغوب�فwxا

 :55إع]ن�مبادئ�التسامح�ال�fgنقرأ�فwxا�ما�ي9ي

�الظلم� �تقبل f¾تع� °� fÅف� �ولذلك �sنسان �حقوق �اح! ام �مع �التسامح �تتعارض�ممارسة °

� �عن �اJرء �أو�تخ9ي �بشأ¼wا�جتما+ي �أو�ال¶wاون �التمسك�. ُمعتقداته �حر�1ي �اJرء �أن f¾تع� بل

�بمعتقداwÉم �rخرون �يتمسك �أن �يقبل �وأنه �البشر�. بُمعتقداته، �sقرار�بأن f¾يع� والتسامح

مختلفTن�بطبعهم�1ي�مظهرهم�وأوضاعهم�ولغاwÉم�وقيمهم،�لهم�الحق�1ي�العيش�بس]م

�Jحورية�قيم�اJواطنة�وحقوق�sنس
ً
ان�وأهمية�ترسيخها�1ي�تجويد�شروط�عيش�sنسان�أونظرا

تنظم�عدة�ُملتقيات�وطنية�ودولية�تنكب�ع9ى�تحديد�السبل�الكفيلة�ب! سيخ�هذه�اJبادئ�ع9ى�ُمستوى�

� Tتوف� �الحوار�وع9ى��ع! اف�اJتبادل�ُبغية �القائمة�ع9ى �وتدعو�إXى��نضباط�للقيم�الكونية اJمارسة،

  .ضمان�Rمن�لكافة�مواط¾�fالعالمشروط�العيش�الكفيلة�ب

� �الشبة �محمد �الباحث �حسب �فيه �تتداخل �إذ �سهلة، �ليس�مسألة �الهدف �هذا �بلوغ غT �أن

اعتبارات�وتتقاطع�فيه�عدة�ُمستويات؛�مwا�ما�يتعلق�بضرورة�نقد�فكرة�العوJة�والليH الية�اJتوحشة�

�والحقو  �الروحية �القيم �حساب �ع9ى �ولو ��قتصادية �والهيمنة �اJادي �الربح �مبدأ �ع9ى القائمة

sنسانية،�ومwا�ما�يتعلق�بضرورة�نقد�الفكر�الدي¾�fاJتطرف�السائد�1ي�ُمجتمعاتنا�العربية�sس]مية،�
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بممتلكات�الغT �اJدنية�أو�أن�يدمرها�بدعوى�أن�هذا�الغT �يؤمن�بدين�آخر�أو�ُيمارس�شعائر�أخرى 

�ُمقدسة
ً
حافظة�ع9ى�حقوقه�sنسانية�باعتبارها�حقوقا

ُ
Jبد�من�ا

جتمعات�sنسانية
ُ
Jيدعو�ا� لوك

تجسدة�1ي�العنف�إذ�
ُ
Jية�ا Tعات�التدم�ªلل�

ً
العقل�وروح�القانون�اJناقض�تماما

وبا�حرى�أية�صداقة�بTن�الناس�و°�سبيل�للُمحافظة�علwxا،�

.53"بقوة�الس]ح�ُينشر 

�والتسامح� �الحوار�والسلم �يدعو�إXى �خطاب�فكري �الفلسفة �أن �الدعامات�السابقة �من�خ]ل يتضح

�بTن�تضاعيف�نص�إريك�فايل،�
ً
ويرفض�العنف�والحرب�والكراهية،�وهو�نفس�اJع¾�Ôالذي�نجده�مبثوثا

الذي�يقف�فيه�ع9ى�وظيفة�الفلسفة�وغاية�الفيلسوف�الذي�

�من�قيم�حقوق�sنسان�تم�إدراج�اJادة�RوXى�من� ولتدعيم�ال! بية�ع9ى�التسامح�كقيمة�مرغوب�فwxا

إع]ن�مبادئ�التسامح�ال�fgنقرأ�فwxا�ما�ي9ي

�الظلم� ∞ �تقبل f¾تع� °� fÅف� �ولذلك �sنسان �حقوق �اح! ام �مع �التسامح �تتعارض�ممارسة °

� �عن �اJرء �أو�تخ9ي �جتما+ي

�بمعتقداwÉم �rخرون �يتمسك �أن �يقبل �وأنه بُمعتقداته،

مختلفTن�بطبعهم�1ي�مظهرهم�وأوضاعهم�ولغاwÉم�وقيمهم،�لهم�الحق�1ي�العيش�بس]م

�Jحورية�قيم�اJواطنة�وحقوق�sنس
ً
ونظرا

تنظم�عدة�ُملتقيات�وطنية�ودولية�تنكب�ع9ى�تحديد�السبل�الكفيلة�ب! سيخ�هذه�اJبادئ�ع9ى�ُمستوى�

� Tتوف� �الحوار�وع9ى��ع! اف�اJتبادل�ُبغية �القائمة�ع9ى �وتدعو�إXى��نضباط�للقيم�الكونية اJمارسة،

شروط�العيش�الكفيلة�ب

� �الشبة �محمد �الباحث �حسب �فيه �تتداخل �إذ �سهلة، �ليس�مسألة �الهدف �هذا �بلوغ غT �أن

اعتبارات�وتتقاطع�فيه�عدة�ُمستويات

�والحقو  �الروحية �القيم �حساب �ع9ى �ولو ��قتصادية �والهيمنة �اJادي �الربح �مبدأ �ع9ى القائمة

sنسانية،�ومwا�ما�يتعلق�بضرورة�نقد�الفكر�الدي¾�fاJتطرف�السائد�1ي�ُمجتمعاتنا�العربية�sس]مية،�
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�أو�
ً
�أو�عرقيا

ً
�أو�سياسيا

ً
�دينيا

ً
ي�sرهابي�بكل�أشكاله�وتجلياته،�سواء�كان�إرهابا

جتمع�sنساني�1ي�حاجة�ُملحة�إXى�الفلسفة�ع9ى�اعتبار�أ¼wا�فكر�عق]ني�
ُ
Jخ]ل�ما�سبق�أن�ا

نقدي�حجا¹ي�بروح�كونية�يراهن�ع9ى�نفي�كل�شكل�من�أشكال�الفكر�اJوغلة�1ي�التطرف�واJؤسسة�

  .للكراهية�والعمل�1ي�ُمقابل�ذلك�ع9ى�نشر�ثقافة�الحوار�والتضامن�و�ع! اف�با°خت]ف

�الدعامات� �من �مجموعة �إدراج �تم �و�خت]ف �العنف �ونبذ �التسامح �ع9ى �ال! بية �سيلق و1ي

�الثقافات�للتحذير� �الطبيعة�والثقافة�كمحور�تعدد �مجزوءة �الفلسفية�خاصة�1ي

إذ�تؤدي�نزعة�التمركز�" من�خطورة�تفاقم�ال�ªعات�القائمة�ع9ى�التمركز�ع9ى�الذات�والعرق�واJجتمع�

جتمع،�إXى�أنواع�ُمختلفة�من�كره�Rجانب�ومن�ال�ªعات�الُعنصرية،�
ُ
Jحول�العرق،�ونزعة�التمركز�حول�ا

�.بشكل�صريح�وضم¾�fوبكل�أشكالها�سواء�الخاصة�مwا�أو�العامة

إXى�مقاربة�التباينات�الثقافية�و�جتماعية�والفلسفية،�

يعد�أسم�Ôأنماط�الوجود�الذي�ينبÁي�تمتيعه�بكافة�

وءات�ففي�إطار�هذه�اJجز . حقوقه�وجعله�يحتل�مكان�الصدارة�1ي�سلم�الحكم�ع9ى�قيمة�اJوجودات

سيتدرب�اJتعلم�ضمن�الH نامج�الدرا½ �fع9ى�منهجية�ترسيخ�وتدعيم�هذه�القيم�ع9ى�مستوى�السلوك�

�بصرية� �سمعية �أشرطة �وتحليل �وعH �مشاهدة ش! كة
ُ
Jوالعروض�ا� �البحوث �من �مجموعة �خ]ل من

 بوية�بمثابة�هذا�فيما�يتعلق�بمستوى�الجذوع�اJش! كة�ال�fgتعتH ها�التوجwxات�ال!

  .واJساءلة

�ب! سيخ�القيم�sنسانية� �اJنهجسة �مع�معظم�اJؤسسات�الدولية جم�الفلسفة

�سياق��ع! اف�بحق�ا عضد�أخ]قيات�التعايش�والتسامح�بTن�الناس�وذلك�1ي
ُ
�ت fgال� لغT �1ي�الكونية

�هو� سيكون�بإمكان�ثقافة�حقوق�sنسان�أن�تنتقل�مما

�وإيجاد� �أرض�الواقع، �ع9ى �تفعيلها �باÙمكان �يكون �ولكي �ومؤسساتي، �هو�عم9ي �ما �إXى نظري�وفلسفي

  .58"أو�جماعيةآليات�من�أجل�ترسيخها�1ي�السلوك�البشري�و1ي�الع]قات�sنسانية�فردية�كانت�
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�أو�
ً
�أو�عرقيا

ً
�أو�سياسيا

ً
�دينيا

ً
وُمحاربة�الفكر�sقصائي�sرهابي�بكل�أشكاله�وتجلياته،�سواء�كان�إرهابا

�أو�غT �ذلك
ً
�أو�مؤسساتيا

ً
�أو�عسكريا

ً
  .56"طائفيا

جتمع�sنساني�1ي�حاجة�ُملحة�إXى�الفلسفة�ع9ى�اعتبار�أ¼wا�فكر�عق]ني�
ُ
Jخ]ل�ما�سبق�أن�ا

نقدي�حجا¹ي�بروح�كونية�يراهن�ع9ى�نفي�كل�شكل�من�أشكال�الفكر�اJوغلة�1ي�التطرف�واJؤسسة�

للكراهية�والعمل�1ي�ُمقابل�ذلك�ع9ى�نشر�ثقافة�الحوار�والتضامن�و�ع! اف�با°خت]ف

�الدعامات� �من �مجموعة �إدراج �تم �و�خت]ف �العنف �ونبذ �التسامح �ع9ى �ال! بية �سيلق و1ي

�الثقافات�للتحذير� �الطبيعة�والثقافة�كمحور�تعدد �مجزوءة �الفلسفية�خاصة�1ي

من�خطورة�تفاقم�ال�ªعات�القائمة�ع9ى�التمركز�ع9ى�الذات�والعرق�واJجتمع�

جتمع،�إXى�أنواع�ُمختلفة�من�كره�Rجانب�ومن�ال�ªعات�الُعنصرية،�
ُ
Jحول�العرق،�ونزعة�التمركز�حول�ا

  .57"وال�fgُيمكن�أن�تصل�إXى�حدود�نزع�صفة�Rجن¢�fعن�sنسان

بشكل�صريح�وضم¾�fوبكل�أشكالها�سواء�الخاصة�مwا�أو�العامة�اJقرر ا�تحضر�القيم�sنسانية�1ي�هذ

إXى�مقاربة�التباينات�الثقافية�و�جتماعية�والفلسفية،�تسعى�مجزوءة�الطبيعة�والثقافة

يعد�أسم�Ôأنماط�الوجود�الذي�ينبÁي�تمتيعه�بكافة��sنسانال�fgتلتقي�مرجعياwÉا�1ي��تفاق�ع9ى�أن�

حقوقه�وجعله�يحتل�مكان�الصدارة�1ي�سلم�الحكم�ع9ى�قيمة�اJوجودات

سيتدرب�اJتعلم�ضمن�الH نامج�الدرا½ �fع9ى�منهجية�ترسيخ�وتدعيم�هذه�القيم�ع9ى�مستوى�السلوك�

�بصرية� �سمعية �أشرطة �وتحليل �وعH �مشاهدة ش! كة
ُ
Jوالعروض�ا� �البحوث �من �مجموعة �خ]ل من

هذا�فيما�يتعلق�بمستوى�الجذوع�اJش! كة�ال�fgتعتH ها�التوجwxات�ال!

واJساءلةخطاب�العقل��وعH ه�تقبله�ëاJتعلم�من�خ]له�

�ب! سيخ�القيم�sنسانية� �اJنهجسة �مع�معظم�اJؤسسات�الدولية سجم�الفلسفة

�سياق��ع! اف�بحق�ا عضد�أخ]قيات�التعايش�والتسامح�بTن�الناس�وذلك�1ي
ُ
�ت fgال� الكونية

�الطريقة� �هو�" التعبT �عن�رأيه�بكل�حرية�و�wذه سيكون�بإمكان�ثقافة�حقوق�sنسان�أن�تنتقل�مما

�وإيجاد� �أرض�الواقع، �ع9ى �تفعيلها �باÙمكان �يكون �ولكي �ومؤسساتي، �هو�عم9ي �ما �إXى نظري�وفلسفي

آليات�من�أجل�ترسيخها�1ي�السلوك�البشري�و1ي�الع]قات�sنسانية�فردية�كانت�
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�أو�
ً
�أو�عرقيا

ً
�أو�سياسيا

ً
�دينيا

ً
وُمحاربة�الفكر�sقصائي�sرهابي�بكل�أشكاله�وتجلياته،�سواء�كان�إرهابا

�أو�غT �ذلك
ً
�أو�مؤسساتيا

ً
�أو�عسكريا

ً
طائفيا

جتمع�sنساني�1ي�حاجة�ُملحة�إXى�الفلسفة�ع9ى�اعتبار�أ¼wا�فكر�عق]ني�يتضح�من�
ُ
Jخ]ل�ما�سبق�أن�ا

نقدي�حجا¹ي�بروح�كونية�يراهن�ع9ى�نفي�كل�شكل�من�أشكال�الفكر�اJوغلة�1ي�التطرف�واJؤسسة�

للكراهية�والعمل�1ي�ُمقابل�ذلك�ع9ى�نشر�ثقافة�الحوار�والتضامن�و�ع! اف�با°خت]ف

�الدعامات��هكذا �من �مجموعة �إدراج �تم �و�خت]ف �العنف �ونبذ �التسامح �ع9ى �ال! بية �سيلق و1ي

�الثقافات�للتحذير� �الطبيعة�والثقافة�كمحور�تعدد �مجزوءة البصرية�والنصوص�الفلسفية�خاصة�1ي

من�خطورة�تفاقم�ال�ªعات�القائمة�ع9ى�التمركز�ع9ى�الذات�والعرق�واJجتمع�

جتمع،�إXى�أنواع�ُمختلفة�من�كره�Rجانب�ومن�ال�ªعات�الُعنصرية،�
ُ
Jحول�العرق،�ونزعة�التمركز�حول�ا

وال�fgُيمكن�أن�تصل�إXى�حدود�نزع�صفة�Rجن¢�fعن�sنسان

تحضر�القيم�sنسانية�1ي�هذ

مجزوءة�الطبيعة�والثقافة حيث�نجد�بأن

ال�fgتلتقي�مرجعياwÉا�1ي��تفاق�ع9ى�أن�

حقوقه�وجعله�يحتل�مكان�الصدارة�1ي�سلم�الحكم�ع9ى�قيمة�اJوجودات

سيتدرب�اJتعلم�ضمن�الH نامج�الدرا½ �fع9ى�منهجية�ترسيخ�وتدعيم�هذه�القيم�ع9ى�مستوى�السلوك�

�بصرية� �سمعية �أشرطة �وتحليل �وعH �مشاهدة ش! كة
ُ
Jوالعروض�ا� �البحوث �من �مجموعة �خ]ل من

هذا�فيما�يتعلق�بمستوى�الجذوع�اJش! كة�ال�fgتعتH ها�التوجwxات�ال!. تتناول�مسألة�القيم

اللقاء�RوXي�الذي�ي�ëOاJتعلم�من�خ]له�

�ب! سيخ�القيم�sنسانية� �اJنهجسة �مع�معظم�اJؤسسات�الدولية �Rساس�تنسجم�الفلسفة �هذا ع9ى

�سياق��ع! اف�بحق�ا عضد�أخ]قيات�التعايش�والتسامح�بTن�الناس�وذلك�1ي
ُ
�ت fgال� الكونية

�الطريقة� التعبT �عن�رأيه�بكل�حرية�و�wذه

�وإيجاد� �أرض�الواقع، �ع9ى �تفعيلها �باÙمكان �يكون �ولكي �ومؤسساتي، �هو�عم9ي �ما �إXى نظري�وفلسفي

آليات�من�أجل�ترسيخها�1ي�السلوك�البشري�و1ي�الع]قات�sنسانية�فردية�كانت�
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�أو�
ً
جم�مع�مبادئه�التنويرية�دون�تضمنه�تصريحا

�للقيم�sنسانية�النبيلة�أو�انكبابه�ع9ى�ُمقاربة�القدرات�والكفايات�ال�fgمن�شأ¼wا�اJساهمة�1ي�
ً
تلميحا

�وبقوة�1ي�
ً
�وممارسة،�وهو�نفس�الرهان�الذي�نلفيه�حاضرا

ً
sنسان�تنظT ا

�الذي�يحتوي�بTن�تضاعيفه�ع9ى�ُنصوص� �بمستوى�السنة�أوXى�باكالوريا،

فلسفية�عميقة�انهجست�بالتساؤل�حول�sنسان�وشروط�عيشه�ودائرة�تفكT ه�وفعله�ومعايT �ُحكمه�

�أن�اJؤلفTن�قد�سعوا�إXى�تعميق�النقاش�حول�اJفاهيم�

قسم�أول�يخص��مجزوءة�sنسان،�و��ي�امتداد�طبيÏي�

�هذ �غT �أنه �اJش! ك، �الجذع �مرحلة �1ي �اJتعلم �علwxا �اطلع fgال� �و�الثقافة �الطبيعة �السنة�Jجزوءة ه

سيتعمق�1ي�ُمقاربة��مفهوم�sنسان�ليس�من�الناحية�الثقافية��و�Rن© وبولوجية��كما�كان�1ي�السابق�

،�حيث�سيدرك�ماهيته�وسيطلع�ع9ى�سماته�اJركبة�من�حيث�كونه�و+ي�و�

العناصر��¼wا�ماهيته،�°و+ي�و�رغبة�و�لغة�و�مجتمع،�بمع¾�Ôأنه�°�يمكن�أن�نفصل�sنسان�عن�هذه�

�ع9ى�حساب�الخصائص�Rخرى��نه� �و�أن�°�نفضل�أو�ُنقدر�إحداها �وجوده، �سيفقد� ال�fgمن�دو¼wا

بذلك�سيفقد��معناه�الحقيقي��وسيحيل�إXى�سمات�كائن�آخر�قد�يكون�أي�f Gء�إ°�sنسان،�ف]�وجود�

ويH ز�رهان�ال! بية�ع9ى� ،60لكائنات

�fgقاصد�الJا�ع9ى�بعض�اwxنقف�ف�fgدرسيالJح�1ي�ُمقدمة�الكتاب�ا

�اJواقف� �1ي �واستدماجها �اJبادئ�والقيم�sنسانية �ترسيخ �ع9ى
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  مقرر�السنة�أوbى�باكالوريا

�أو�
ً
°�ُيمكن�أن�يستقيم�حال�ُمقرر�مادة�الفلسفة�أو�ينسجم�مع�مبادئه�التنويرية�دون�تضمنه�تصريحا

�للقيم�sنسانية�النبيلة�أو�انكبابه�ع9ى�ُمقاربة�القدرات�والكفايات�ال�fgمن�شأ¼wا�اJساهمة�1ي�
ً
تلميحا

�وبقوة�1ي�تدعيم�قيم�اJواطنة�وحقوق�
ً
�وممارسة،�وهو�نفس�الرهان�الذي�نلفيه�حاضرا

ً
sنسان�تنظT ا

�الذي�يحتوي�بTن�تضاعيفه�ع9ى�ُنصو ُمقرر�منار�الفلسفة�الخاص�بمستوى�السنة�أوXى�باكالوريا،

فلسفية�عميقة�انهجست�بالتساؤل�حول�sنسان�وشروط�عيشه�ودائرة�تفكT ه�وفعله�ومعايT �ُحكمه�

حيط�به
ُ
Jى�تعميق�النقا�،لعالم�اXن�قد�سعوا�إTؤلفJحيثُن]حظ�أن�ا

قسم�أول�يخص��مجزوءة�sنسان،�و��ي�امتداد�طبيÏي�:  اJتعلقة�بالقيم�،�فقاموا�بتبويwÞا�اXى�قسمTن�

�هذ �غT �أنه �اJش! ك، �الجذع �مرحلة �1ي �اJتعلم �علwxا �اطلع fgال� �و�الثقافة �الطبيعة Jجزوءة

سيتعمق�1ي�ُمقاربة��مفهوم�sنسان�ليس�من�الناحية�الثقافية��و�Rن© وبولوجية��كما�كان�1ي�السابق�

�و�59بل�من�الناحية�اJاهوية ،�حيث�سيدرك�ماهيته�وسيطلع�ع9ى�سماته�اJركبة�من�حيث�كونه�و+ي

°و+ي�و�رغبة�و�لغة�و�مجتمع،�بمع¾�Ôأنه�°�يمكن�أن�نفصل�sنسان�عن�هذه�

�ع9ى�حساب�الخصائص�Rخرى��نه� �و�أن�°�نفضل�أو�ُنقدر�إحداها �وجوده، �سيفقد� ال�fgمن�دو¼wا

Gى�سمات�كائن�آخر�قد�يكون�أي�Xبذلك�سيفقد��معناه�الحقيقي��وسيحيل�إ

لكائناتلíنسان�بدون�القيم�وإ°�ظل�مجرد�كائن�محض�°�يختلف�عن�باØي�ا

�fgقاصد�الJا�ع9ى�بعض�اwxنقف�ف�fgدرسيالJستوى�بشكل�واضح�1ي�ُمقدمة�الكتاب�اJالقيم�1ي�هذا�ا

�مثل �تأليفه �1ي �اJواقف�: تمت�مراعاwÉا �1ي �واستدماجها �اJبادئ�والقيم�sنسانية �ترسيخ الحرص�ع9ى
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مقرر�السنة�أوbى�باكالوريا

°�ُيمكن�أن�يستقيم�حال�ُمقرر�مادة�الفلسفة�أو�ين

�للقيم�sنسانية�النبيلة�أو�انكبابه�ع9ى�ُمقاربة�القدرات�والكفايات�ال�fgمن�شأ¼wا�اJساهمة�1ي�
ً
تلميحا

تدعيم�قيم�اJواطنة�وحقوق�

ُمقرر�منار�الفلسفة�الخا

فلسفية�عميقة�انهجست�بالتساؤل�حول�sنسان�وشروط�عيشه�ودائرة�تفكT ه�وفعله�ومعايT �ُحكمه�

حيط�بهع9ى�ما�يجري�1ي�ا
ُ
Jلعالم�ا

اJتعلقة�بالقيم�،�فقاموا�بتبويwÞا�اXى�قسمTن�

�هذ �غT �أنه �اJش! ك، �الجذع �مرحلة �1ي �اJتعلم �علwxا �اطلع fgال� �و�الثقافة �الطبيعة Jجزوءة

سيتعمق�1ي�ُمقاربة��مفهوم�sنسان�ليس�من�الناحية�الثقافية��و�Rن© وبولوجية��كما�كان�1ي�السابق�

بل�من�الناحية�اJاهوية

°و+ي�و�رغبة�و�لغة�و�مجتمع،�بمع¾�Ôأنه�°�يمكن�أن�نفصل�sنسان�عن�هذه�

�ع9ى�حساب�الخصائص�Rخرى��نه� �و�أن�°�نفضل�أو�ُنقدر�إحداها �وجوده، �سيفقد� ال�fgمن�دو¼wا

بذلك�سيفقد��معناه�الحقيقي��وسيحيل�إXى�سمات�كائن�آخر�قد�يكون�أي�

لíنسان�بدون�القيم�وإ°�ظل�مجرد�كائن�محض�°�يختلف�عن�باØي�ا

القيم�1ي�هذا�اJستوى�بشكل�وا

�مثل �تأليفه �1ي تمت�مراعاwÉا

59
 - -�:N��
� e
��
 �5	 2�� ,��	 6	�
 ����D�
 .[�D/�
 ?���� ��� ,�� @ �� ��L���
 @��+	

 Z���LB �D��
� . �L���	������
 6� J ��LB�
 6�
6���	�J
 .��/0� "#�% ���% *>�%

60
 - 6�����
 $�L��
 ���)2013



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 91    ن  برلي –المانيا / 

 
 

¾�Ôالذي�نلمسه�1ي�الكفايات�اJراد�تحقيقها؛�حيث�نجد�

من�أبرزها�التشبع�بقيم�التسامح�و�خت]ف�والحقوق�sنسانية،�إXى�جانب�التشبع�بقيم�الفكر�النقدي�

�التكيف�مع�Rوضاع��جتماعية�السائدة �يع¾�fالقدرة�ع9ى و1ي�. ،�وهذا

حه�بTن�الفطرة�والتعاقد�إXى�جانب�

�الذي�يبحث�عن�مدى� �العقل�العم9ي �أسئلة �و�ي �بالسلطة، جتمع
ُ
Jوا� �باJجتمع، �الفرد مساءلة�ع]قة

�ماركس�ُمقتطف�من� �استثمار�نص�لكارل �تم �السياسية، �الدماعة �أفراد �بTن جام

رتبطة�باÙنسان�كالحق�والحرية�والعدالة�
ُ
Jودية،�الذي�تناول�فيه�العديد�من�القضايا�اwxلة�ال

جتمع�الغربي�1ي�العصور�الحديثة�ما��ي�إ°�
ُ
Jعرفها�ا�fgالحرية�ال

جتمع�الH جواز 
ُ
Jتشكلت�ع9ى�مقاس�ا� fgلكية�الفردية�الJحرية�ا� �أن�أ¼wا �ُيشT �إXى �لذا ي،

�كونية،�بل�يعتH ها�حقوق�تتعلق�بأفراد�وبمجتمع�
ً
جتمع�ليست�حقوقا

ُ
Jفراد�1ي�هذا�اRفليس�" ُحقوق�

�1ي�
ً
هناك�أي�حق�من�الحقوق�اJسماة�باÙنسانية�يتجاوز�sنسان�Rناني�أي�sنسان�باعتباره�عضوا

مصلحته�الخاصة�ولذته�الخاصة�اJتم�Tة�عن�

إXى�جانب�ذلك�تم�تذييل�هذا�النص�بمجموعة�من�اJقو°ت�الفلسفية�ال�fgُتH ز��خت]ف�

والتباين�بTن�الف]سفة،�وتوفر�بعض�الدعامات�ال�fgُيمكن�أن�ينطلق�مwا�اJتعلم�Jناقشة�هذا�اJوضوع�

ا�دون�أن�نن¡ s�Ôشارة�إXى�التحديد�sجرائي�Jفهوم�حقوق�sنسان�

نضوية�1ي�
ُ
Jيديولوجيا�اsمسألة�ع]قة�

�تحقيقها �اJراد �الكفايات �مع
ً
�أن�للتن�-جاما �لكون بيه

sدراك�تحكمه�إرادة�الو+ي�وال�ªوع�ال]وا+ي�نحو�الوهم،�وهذا�يع¾�fأن�الفلسفة�wÉدف�إXى�حث�Rفراد�
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¾�Ôالذي�نلمسه�1ي�الكفايات�اJراد�تحقيقهاوالسلوكات،�والتشبع�بممارس¶wا،�وهو�نفس�اJع

من�أبرزها�التشبع�بقيم�التسامح�و�خت]ف�والحقوق�sنسانية،�إXى�جانب�التشبع�بقيم�الفكر�النقدي�

�التكيف�مع�Rوضاع��جتماعية�السائدة61والحوار�واح! ام�الرأي�rخر �يع¾�fالقدرة�ع9ى ،�وهذا

جتمع�ال
ُ
Jى�جانب�سياق�درس�اXن�الفطرة�والتعاقد�إTذي�أثار�إشكال�أساس��جتماع�البشري�وتأرجحه�ب

�الذي�يبحث�عن�مدى� �العقل�العم9ي �أسئلة �و�ي �بالسلطة، جتمع
ُ
Jوا� �باJجتمع، �الفرد مساءلة�ع]قة

�ماركس�ُمقتطف�من� �استثمار�نص�لكارل �تم �السياسية، �الدماعة �أفراد �بTن جام

رتبطة�باÙنسان�كالحق�والحرية�والعدالة�
ُ
Jودية،�الذي�تناول�فيه�العديد�من�القضايا�اwxلة�ال

جتمع�الغربي�1ي�العصور�الحديثة�ما��ي�إ°��علىأن�حيث�أكد�ماركس�
ُ
Jعرفها�ا�fgالحرية�ال

جتمع�الH جواز 
ُ
Jتشكلت�ع9ى�مقاس�ا� fgلكية�الفردية�الJحرية�ا� أ¼wا

�كونية،�بل�يعتH ها�حقوق�تتعلق�بأفراد�وبمجتمع�
ً
جتمع�ليست�حقوقا

ُ
Jفراد�1ي�هذا�اRُحقوق�

�1ي�
ً
هناك�أي�حق�من�الحقوق�اJسماة�باÙنسانية�يتجاوز�sنسان�Rناني�أي�sنسان�باعتباره�عضوا

مصلحته�الخاصة�ولذته�الخاصة�اJتم�Tة�عن��اJجتمع�الH جوازي،�يع¾�fالفرد�اJنطوي�ع9ى�نفسه�وع9ى

إXى�جانب�ذلك�تم�تذييل�هذا�النص�بمجموعة�من�اJقو°ت�الفلسفية�ال�fgُتH ز��خت]ف�

والتباين�بTن�الف]سفة،�وتوفر�بعض�الدعامات�ال�fgُيمكن�أن�ينطلق�مwا�اJتعلم�Jناقشة�هذا�اJوضوع�

ختلفة،�هذ
ُ
Jجراوتقليبه�ع9ى�أوجهه�اsى�التحديد�Xشارة�إs�Ô ¡ا�دون�أن�نن

71 

نضوية�1ي��1يوتH ز�أهمية�الفكر�الفلسفي�القائم�ع9ى�النقد�سبيل�اJثال�
ُ
Jيديولوجيا�اsمسألة�ع]قة�

� �sنسان؟ �ما ��الfgإطار�مجزوءة �تحقيقها-خصصت �اJراد �الكفايات �مع
ً
انسجاما

sدراك�تحكمه�إرادة�الو+ي�وال�ªوع�ال]وا+ي�نحو�الوهم،�وهذا�يع¾�fأن�الفلسفة�wÉدف�إXى�حث�Rفراد�
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والسلوكات،�والتشبع�بممارس¶wا،�وهو�نفس�اJع

من�أبرزها�التشبع�بقيم�التسامح�و�خت]ف�والحقوق�sنسانية،�إXى�جانب�التشبع�بقيم�الفكر�النقدي�

والحوار�واح! ام�الرأي�rخر

جتمع�ال
ُ
Jسياق�درس�ا

�الذي�يبحث�عن�مدى� �العقل�العم9ي �أسئلة �و�ي �بالسلطة، جتمع
ُ
Jوا� �باJجتمع، �الفرد مساءلة�ع]قة

�ماركس�ُمقتطف�من� �استثمار�نص�لكارل �تم �السياسية، �الدماعة �أفراد �بTن �خلق��نسجام إمكانية

رتبطة�باÙنسان�كالحق�والحرية�والعدالة�كتابه�اJسا
ُ
Jودية،�الذي�تناول�فيه�العديد�من�القضايا�اwxلة�ال

واJواطنة؛�حيث�أكد�ماركس�

جتمع�الH جواز . حرية�وهمية
ُ
Jتشكلت�ع9ى�مقاس�ا� fgلكية�الفردية�الJحرية�ا� أ¼wا

�كونية،�بل�يعتH ها�حقوق�تتعلق�بأفراد�وبمجتمع�
ً
جتمع�ليست�حقوقا

ُ
Jفراد�1ي�هذا�اRُحقوق�

�1ي�
ً
هناك�أي�حق�من�الحقوق�اJسماة�باÙنسانية�يتجاوز�sنسان�Rناني�أي�sنسان�باعتباره�عضوا

اJجتمع�الH جوازي،�يع¾�fالفرد�اJنطوي�ع9ى�نفسه�وع9ى

إXى�جانب�ذلك�تم�تذييل�هذا�النص�بمجموعة�من�اJقو°ت�الفلسفية�ال�fgُتH ز��خت]ف��62"الجماعة

والتباين�بTن�الف]سفة،�وتوفر�بعض�الدعامات�ال�fgُيمكن�أن�ينطلق�مwا�اJتعلم�Jناقشة�هذا�اJوضوع�

ختلفة،�هذ
ُ
Jوتقليبه�ع9ى�أوجهه�ا

ثبت�1ي�الصفحة�
ُ
J71ا

وتH ز�أهمية�الفكر�الفلسفي�القائم�ع9ى�النقد�سبيل�اJثال�

� �sنسان؟ �ما إطار�مجزوءة

sدراك�تحكمه�إرادة�الو+ي�وال�ªوع�ال]وا+ي�نحو�الوهم،�وهذا�يع¾�fأن�الفلسفة�wÉدف�إXى�حث�Rفراد�
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�وحقوقهم� �قضاياهم �تع! ي �قد fgال� �والت]عبات �اJكر�والخداع �أشكال �لكل �والتفطن ��ح! اس ع9ى

ن�1ي�الفضاء�العام،�اللذين�قد�الجوهرية�من�قبل�كل�الفاعلTن�1ي�إنتاج�خطاب�اJواطنة�وحقوق�sنسا

�ُمعينة،� �لطبقة �الخاصة �بتحقيق�اJصلحة نهجسة
ُ
Jوا� نغلقة

ُ
Jا� �نظرهم �من�وجهة �اJسالة ينظرون�إXى

�أنواع� �من
ً
�نوعا �اعتs� Hيديولوجيا �عندما �ماركس�بوضوح، �كارل �الفيلسوف�JRاني �عH �عنه وهو�ما

�1ي�الظاهر،�1ي�حTن�أنه�
ً
�يبدو�حقيقيا

ً
لواقع�تصورا

إن�كشف�حقيقة�الخطاب�sيديولو¹ي�الوهم�fالثاوي�وراء�ما�تد+ي�هاته�التيارات�أنه�حقيقة�ُيمكن�

نغلق/ 
ُ
Jرة�ا H

ُ
Jوا� �واحدة �لثقافة ة

�اتخاذ� �1ي �و�ستق]لية �الحرية �بمبادئ �اJتعلم �تشبع ولعل

جتمع
ُ
Jي�أفراد�اØاك�لها�من�طرف�باw¶ساسية،�ورفض�أي�انRدراك�حقوقه�Ùالقرارات�ُعنصر�مركزي�.  

الشغل،�قد�تم�استثمار�تصور�للفيلسوف�الفرن¡ �fجون�

الُعنصر�اJحرر�للعامل�اJقهور،�وهو��wذا�اJع¾�Ôثوري�

لكن�1ي�ُمقابل�. f "64ء�مادي�إXى�ما�°�¼wاية

غ! ب�عن�نتاج�عمله�هو�1ي�الوقت�
ُ
Jالعامل�ا

�إليه،�ويدل�تملك�غT ه�له�حدوث�نزع�للملكية�يمس�
ً
و°�يعود�عمله�ذاته�منتميا

�بك �اJواقف�أن�الف]سفة �هذه �ع9ى �سياق�تعليقه عن�مظاهر�"شفهم�1ي

�الشغل،� �1ي �العمال �بحقوق �التحسيس �1ي �ُيساهمون �فإ¼wم �الشغل �1ي �والقهر�و�ستعباد �ست]ب

�ساعات� �وتقنTن �الذات، �وتحقيق �الحرية، �ُمقدم¶wا �و1ي ��wا، �والتمتع �بتحقيقها �اJطالبة �إXى ويدعون

تعرف�1ي�اJجزوءة�ع9ى�قيمة�إذ�سي

الفعل�وsبداع�sنساني�من�خ]ل�مجزوءة�الفاعلية�وsبداع،�وفwxا�سيكتشف�أن�التقنية�ليست��ي�

rلة�وRداة�فقط�بل��ي�نمط�من�الوجود�sنساني�و1ي�كثT �من�Rحيان��ي�°�تحاكي�sنسان�فقط�

�دعامة�. �به
ً
فتصبح�التقنية�أحيانا
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�وحقوقهم� �قضاياهم �تع! ي �قد fgال� �والت]عبات �اJكر�والخداع �أشكال �لكل �والتفطن ��ح! اس ع9ى

الجوهرية�من�قبل�كل�الفاعلTن�1ي�إنتاج�خطاب�اJواطنة�وحقوق�sنسا

�ُمعينة،� �لطبقة �الخاصة �بتحقيق�اJصلحة نهجسة
ُ
Jوا� نغلقة

ُ
Jا� �نظرهم �من�وجهة �اJسالة ينظرون�إXى

�أنواع� �من
ً
�نوعا �اعتs� Hيديولوجيا �عندما �ماركس�بوضوح، �كارل �الفيلسوف�JRاني �عH �عنه وهو�ما

�1ي�الظاهر،�1ي�حTن�أنه�الو+ي�اJغلوط�واJزيف�الذي�يحاول�أن�ُيقدم�عن�ا
ً
�يبدو�حقيقيا

ً
لواقع�تصورا

  .63ُمجرد�وهم�يرتبط�بمصلحة�اجتماعية�لطبقة�أو�فئة�ُمعينة

إن�كشف�حقيقة�الخطاب�sيديولو¹ي�الوهم�fالثاوي�وراء�ما�تد+ي�هاته�التيارات�أنه�حقيقة�ُيمكن�

�Rحادية �نظرة �من�سطوة �وتحرري �امت]ك�حس�نقدي �من تعلم
ُ
Jا /

�وال© وة �السلطة �لزمام �اJمتلكTن �اتخاذ�. �فعال �1ي �و�ستق]لية �الحرية �بمبادئ �اJتعلم �تشبع ولعل

جتمع
ُ
Jي�أفراد�اØاك�لها�من�طرف�باw¶ساسية،�ورفض�أي�انRدراك�حقوقه�Ùالقرارات�ُعنصر�مركزي�

رتبطة�بمفهوم�
ُ
Jشكا°ت�اsجون�أما�1ي�إطار�ُمقاربة��f ¡الشغل،�قد�تم�استثمار�تصور�للفيلسوف�الفرن

الُعنصر�اJحرر�للعامل�اJقهور،�وهو��wذا�اJع¾�Ôثوري�" بول�سارتر�الذي�يرى�أن�الشغل�ُيعد�1ي�الحقيقة�

إن�العامل�ُيدرك�نفسه�كقدرة�ع9ى�تغيf G� Tء�مادي�إXى�ما�°�¼wاية

غ! ب�عن�نتاج�عمله�هو�1ي�الوقت�" بخطورة�العمل؛�حيث�اعتH �أن��
ُ
Jالعامل�ا

�إليه،�ويدل�تملك�غT ه�له�حدوث�نزع�للملكية�يمس�. 
ً
و°�يعود�عمله�ذاته�منتميا

65.  

�بك�ُمحمد�الشبة �اJواقف�أن�الف]سفة �هذه �ع9ى �سياق�تعليقه 1ي

�الشغل،� �1ي �العمال �بحقوق �التحسيس �1ي �ُيساهمون �فإ¼wم �الشغل �1ي �والقهر�و�ستعباد �ست]ب

�ساعات� �وتقنTن �الذات، �وتحقيق �الحرية، �ُمقدم¶wا �و1ي ��wا، �والتمتع �بتحقيقها �اJطالبة �إXى ويدعون

�النقابات إذ�سي. 66"العمل،�و�ستفادة�من�ثمار�الُجهد،�والحق�1ي�إنشاء

الفعل�وsبداع�sنساني�من�خ]ل�مجزوءة�الفاعلية�وsبداع،�وفwxا�سيكتشف�أن�التقنية�ليست��ي�

rلة�وRداة�فقط�بل��ي�نمط�من�الوجود�sنساني�و1ي�كثT �من�Rحيان��ي�°�تحاكي�sنسان�فقط�

لوجود�الخاص�بهبل�تعH �عنه�وعن�وجوده؛�لهذا�أبدعها�لتعH �عن�ذلك�ا
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�وحقوقهم� �قضاياهم �تع! ي �قد fgال� �والت]عبات �اJكر�والخداع �أشكال �لكل �والتفطن ��ح! اس ع9ى

الجوهرية�من�قبل�كل�الفاعلTن�1ي�إنتاج�خطاب�اJواطنة�وحقوق�sنسا

�ُمعينة،� �لطبقة �الخاصة �بتحقيق�اJصلحة نهجسة
ُ
Jوا� نغلقة

ُ
Jا� �نظرهم �من�وجهة �اJسالة ينظرون�إXى

�أنواع� �من
ً
�نوعا �اعتs� Hيديولوجيا �عندما �ماركس�بوضوح، �كارل �الفيلسوف�JRاني �عH �عنه وهو�ما

الو+ي�اJغلوط�واJزيف�الذي�يحاول�أن�ُيقدم�عن�ا

ُمجرد�وهم�يرتبط�بمصلحة�اجتماعية�لطبقة�أو�فئة�ُمعينة

إن�كشف�حقيقة�الخطاب�sيديولو¹ي�الوهم�fالثاوي�وراء�ما�تد+ي�هاته�التيارات�أنه�حقيقة�ُيمكن�

�Rحادية �نظرة �من�سطوة �وتحرري �امت]ك�حس�نقدي �من تعلم
ُ
Jا

�وال© وة �السلطة �لزمام �اJمتلكTن �فعال

جتمع
ُ
Jي�أفراد�اØاك�لها�من�طرف�باw¶ساسية،�ورفض�أي�انRدراك�حقوقه�Ùالقرارات�ُعنصر�مركزي�

رتبطة�بمفهوم�
ُ
Jشكا°ت�اsأما�1ي�إطار�ُمقاربة�

بول�سارتر�الذي�يرى�أن�الشغل�ُيعد�1ي�الحقيقة�

إن�العامل�ُيدرك�نفسه�كقدرة�ع9ى�تغيT �...بالدرجة�RوXى

�ذلك�حسس�ماركيوز 

. ذاته�ُمغ! ب�عن�ذاته

65"ماهية�sنسان�ذاwÉا

ُمحمد�الشبةويرى�الباحث�

�الشغل،� �1ي �العمال �بحقوق �التحسيس �1ي �ُيساهمون �فإ¼wم �الشغل �1ي �والقهر�و�ستعباد �ست]ب

�ساعات� �وتقنTن �الذات، �وتحقيق �الحرية، �ُمقدم¶wا �و1ي ��wا، �والتمتع �بتحقيقها �اJطالبة �إXى ويدعون

�النقابات العمل،�و�ستفادة�من�ثمار�الُجهد،�والحق�1ي�إنشاء

الفعل�وsبداع�sنساني�من�خ]ل�مجزوءة�الفاعلية�وsبداع،�وفwxا�سيكتشف�أن�التقنية�ليست��ي�

rلة�وRداة�فقط�بل��ي�نمط�من�الوجود�sنساني�و1ي�كثT �من�Rحيان��ي�°�تحاكي�sنسان�فقط�

بل�تعH �عنه�وعن�وجوده؛�لهذا�أبدعها�لتعH �عن�ذلك�ا
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�وهو�ما� �للتحكم �آلة �أخرى �تغدو�أحايTن �قد �كما �ورهاناته، �لطموحاته �وتجسيد �لíنسان أساسية

�ويجود� �من�sنتاجية �الذي�يرفع f¾التق� �سلبيات�وإيجابيات�التطور �محور �1ي تعلم�بج]ء
ُ
Jا� سيلمسه

��ي�"  �التكنولوجيا �تصبح فعندما

�الشغلوع9ى� �سيكتشف�مفهوم كما

�التحررية� �قيمته �جانب�الوقوف�ع9ى �إXى ،

يولد�1ي�شخصية�اJتعلم�الشعور�بقيمة�الجماعة�والتبادل�معها�

فنجد�أن�اJجزوءات�أضحت�أربع�كل�واحدة�

مجزوءة�الوضع�البشري�تتناول�قيمة�الهوية�

الفردية�والجماعية�والتاريخية،�حيث��نهجاس�بمقاربة�الشخص�من�حيث�خصائصه�الذاتية�مرورا�

جح�بTن�الصداقة�والعداوة�وصو°�

�تشكيل� �1ي ��ستق]لية �قيمة �فتتناول �اJعرفة �مجزوءة أما

�اتصاف� �ولعل �مطلقة، �حقيقة �أية �وجود �إمكانية �تصديق �وعدم �الحقيقة �عن �والبحث اJعرفة

با°ستق]لية�1ي�التفكT �والعقلنة�1ي�اتخاذ�القرارات��ي�خطوة�مهمة�ولحظة�

�أفراد� �باØي �قبل �من �وان¶wاكها �اJساس�أو�wÉديدها �أشكال �من �شكل �ومقاومة �حقوقه، �Jعرفة فارقة

أما�مجزوءة�السياسة�فيتعرف�فwxا�ع9ى�قيمة�اJواطنة�وكذلك�قيمة�حقوق��نسان،�خاصة�

وفه�عند�تصورات�ف]سفة�العقد��جتما+ي،�الذين�أصبحت�معهم�قيم�اJواطنة�مشدودة�

إXى�مفاهيم�اJيثاق��جتما+ي�والدولة�الوطنية،�وقيم�التشارك�والتداول�ع9ى�السلطة،�1ي�دولة�العقل�

�عH �التعرف�ع9 �Rخ]قية، �قيمة �RخT ة �اJجزوءة ى�وسيكتشف�1ي

�و�كونية،� �خاصة �وكذلك�من�أبعاد �والحرية، �الضرورة �ثنائية �من �يحمل �وما �الواجب�Rخ]Øي مفهوم

تجعل�فضيلة�الواجب�فضيلة�إنسانية�كونية،�كما�أنه�سيتمثل�قيمة�الحرية،�و�سيقتنع�أن�sنسان�
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�وهو�ما� �للتحكم �آلة �أخرى �تغدو�أحايTن �قد �كما �ورهاناته، �لطموحاته �وتجسيد �لíنسان أساسية

�ويجود� �من�sنتاجية �الذي�يرفع f¾التق� �سلبيات�وإيجابيات�التطور �محور �1ي تعلم�بج]ء
ُ
Jا� سيلمسه

�الث �1ي �ويتحكم �من�جهة �شروط�العيش�اJادية �ثانية �من�جهة " قافة

�بأسرها �الثقافة �1ي �تتحكم �فإ¼wا �لíنتاج�اJادي، �الشغلوع9ى�.  67"الشكل�العام �سيكتشف�مفهوم كما

�بشكل�متساو �مزاولته �ع9ى �والنساء �كل�من�الرجال �التحررية�68قدرة �قيمته �جانب�الوقوف�ع9ى �إXى ،

يولد�1ي�شخصية�اJتعلم�الشعور�بقيمة�الجماعة�والتبادل�معها�وتجاوزه�للطبيعة،�تم�التبادل�الذي�س

  .جام�بTن�Rفراد

  قيم�ا�واطنة�rي�ُمقرر�السنة�الثانية�باكالوريا

�1ي�السنة�الختامية فنجد�أن�اJجزوءات�أ. أي�1ي�مستوى�الثانية�باكالوريا�؛أما

مجزوءة�الوضع�البشري�تتناول�قيمة�الهوية�: إنسانية�محددة،�و�ي�كاÐتيمwم�ُتركز�ع9ى�تناول�قيمة�

الفردية�والجماعية�والتاريخية،�حيث��نهجاس�بمقاربة�الشخص�من�حيث�خصائصه�الذاتية�مرورا�

بابراز�طبيعة�ع]قته�مع�الغT �مع�ما�تقتضيه�من�توليد�مشاعر�تتأرجح�بTن�الصداقة�والعداوة�وصو°�

�لíنسان �التاريخية �تشكيل�. اعلية �1ي ��ستق]لية �قيمة �فتتناول �اJعرفة �مجزوءة أما

�اتصاف� �ولعل �مطلقة، �حقيقة �أية �وجود �إمكانية �تصديق �وعدم �الحقيقة �عن �والبحث اJعرفة

با°ستق]لية�1ي�التفكT �والعقلنة�1ي�اتخاذ�القرارات��ي�خطوة�مهمة�ولحظة��]اJواطن�اJأمول 

�أفراد� �باØي �قبل �من �وان¶wاكها �اJساس�أو�wÉديدها �أشكال �من �شكل �ومقاومة �حقوقه، �Jعرفة فارقة

أما�مجزوءة�السياسة�فيتعرف�فwxا�ع9ى�قيمة�اJواطنة�وكذلك�قيمة�حقوق��نسان،�خاصة�

وفه�عند�تصورات�ف]سفة�العقد��جتما+ي،�الذين�أصبحت�معهم�قيم�اJواطنة�مشدودة�

إXى�مفاهيم�اJيثاق��جتما+ي�والدولة�الوطنية،�وقيم�التشارك�والتداول�ع9ى�السلطة،�1ي�دولة�العقل�

�واJؤسسات �الفردية �عH �التعرف�ع9. 69واJصلحة �Rخ]قية، �قيمة �RخT ة �اJجزوءة وسيكتشف�1ي

�و�كونية،� �خاصة �وكذلك�من�أبعاد �والحرية، �الضرورة �ثنائية �من �يحمل �وما �الواجب�Rخ]Øي مفهوم

تجعل�فضيلة�الواجب�فضيلة�إنسانية�كونية،�كما�أنه�سيتمثل�قيمة�الحرية،�و�سيقتنع�أن�sنسان�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�وهو�ما� �للتحكم �آلة �أخرى �تغدو�أحايTن �قد �كما �ورهاناته، �لطموحاته �وتجسيد �لíنسان أساسية

�ويجود� �من�sنتاجية �الذي�يرفع f¾التق� �سلبيات�وإيجابيات�التطور �محور �1ي تعلم�بج]ء
ُ
Jا� سيلمسه

�الث �1ي �ويتحكم �من�جهة شروط�العيش�اJادية

�بأسرها �الثقافة �1ي �تتحكم �فإ¼wا �لíنتاج�اJادي، الشكل�العام

�بشكل�متساو �مزاولته �ع9ى �والنساء �كل�من�الرجال قدرة

وتجاوزه�للطبيعة،�تم�التبادل�الذي�س

ودوره�1ي�خلق��نسجام�بTن�Rفراد

قيم�ا�واطنة�rي�ُمقرر�السنة�الثانية�باكالوريا�

�1ي�السنة�الختامية أما

مwم�ُتركز�ع9ى�تناول�قيمة�

الفردية�والجماعية�والتاريخية،�حيث��نهجاس�بمقاربة�الشخص�من�حيث�خصائصه�الذاتية�مرورا�

بابراز�طبيعة�ع]قته�مع�الغT �مع�ما�تقتضيه�من�توليد�مشاعر�تتأر

�الف �مناقشة �لíنسانإXى �التاريخية اعلية

�اتصاف� �ولعل �مطلقة، �حقيقة �أية �وجود �إمكانية �تصديق �وعدم �الحقيقة �عن �والبحث اJعرفة

اJواطن�اJأمول [اJتعلم

�أفراد� �باØي �قبل �من �وان¶wاكها �اJساس�أو�wÉديدها �أشكال �من �شكل �ومقاومة �حقوقه، �Jعرفة فارقة

أما�مجزوءة�السياسة�فيتعرف�فwxا�ع9ى�قيمة�اJواطنة�وكذلك�قيمة�حقوق��نسان،�خاصة�. اJجتمع

وفه�عند�تصورات�ف]سفة�العقد��جتما+ي،�الذين�أصبحت�معهم�قيم�اJواطنة�مشدودة�من�خ]ل�وق

إXى�مفاهيم�اJيثاق��جتما+ي�والدولة�الوطنية،�وقيم�التشارك�والتداول�ع9ى�السلطة،�1ي�دولة�العقل�

�واJؤسسات �الفردية واJصلحة

�و�كونية،� �خاصة �وكذلك�من�أبعاد �والحرية، �الضرورة �ثنائية �من �يحمل �وما �الواجب�Rخ]Øي مفهوم

تجعل�فضيلة�الواجب�فضيلة�إنسانية�كونية،�كما�أنه�سيتمثل�قيمة�الحرية،�و�سيقتنع�أن�sنسان�
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RخT �و1ي�. ؛�أي�أن�حريته�نسبية

سيتعرف�ع9ى�قيمة�السعادة�لكن�ليست�السعادة�اJادية،�بل�السعادة�الفكرية�والروحية���ال�fgتصهر�

يبدو�من�خ]ل�ما�سبق�أن�هناك�خيط�ناظم�تلتئم�حوله�كل�هاته�اJجزوءات�ع9ى�الرغم���من�تعدد�

ا�بحقول�معرفية�ُمتعددة،�إ°�أ¼wا�1ي�ُمجملها�ُتثT �سؤال�قيمة��نسان�من�

�وحقوق� �قيم�اJواطنة �أسئلة �من�مقاربة �ما �حد �تمكن�إXى �قد �أن�كتاب�منار�الفلسفة نستنتج�إذن،

�ع9ى� �تجسيدها �أفق �1ي �النظرية �الناحية �من �القيم محاو°�تشريح

�مفاهيم� �مستوى�عناوين �ع9ى �الفع9ي �التجسيد �من�خ]ل �اJباشرة �الناحية �من �السلوك�إما مستوى

صريحة�أومن�الناحية�الضمنية�و�بشكل�غT �صريح�و�مضمر�من�خ]ل�مفاهيم�قريبة�مwا�تحمل�د°لة�

�fgا�حw¶ا،�و�ممارسwxحالة�علsستاذ�لها�و�Rا�الرمزية،�من�خ]ل�مقاربة�w¶ني

ع9ى�اعتبار�أن�الحديث�. يضفي�علwxا�د°لة�وجودية�عملية�و�ليس�فقط�د°لة�مثالية�خطابية،�نظرية

�اJدرس� �دور �الحديث�عن �عن �بمعزل �°�يتم ق! حة،
ُ
Jا� �التحليل �أو�طرائق �أو�الرسوم

�الفهم� �ع9ى �تقوم �بيداغوجية �بطرق �والتوصيل �التلقTن �وظيفة �له سند
ُ
�ت �إذ نشط�تربوي،

�ع9ى�
ً
تكوين�مدرس�اJادة�"إ°�أن�أن�نجاح�هذه�اJهمة�النبيلة�متوقف�أساسا

�لل
ً
�بأن�يكون�ُممتلكا

ً
�1ي�مجال�تخصصه�أو° �رصينا

ً
�تكوينا �التعليم�العاXي �الثانوي�و1ي �اJدرسة�1ي مادة
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سيتعرف�ع9ى�قيمة�السعادة�لكن�ليست�السعادة�اJادية،�بل�السعادة�الفكرية�والروحية���ال�fgتصهر�

  .�ومادي�فيما�هو�كوني�إنساني�عام

يبدو�من�خ]ل�ما�سبق�أن�هناك�خيط�ناظم�تلتئم�حوله�كل�هاته�اJجزوءات�ع9ى�الرغم���من�تعدد�

ا�بحقول�معرفية�ُمتعددة،�إ°�أ¼wا�1ي�ُمجملها�ُتثT �سؤال�قيمة��نسان�من�اJفاهيم�اJؤطرة�لها�وارتباطه

  .الناحية�الخاصة�والكونية�ثم�من�الناحية�النظرية�وsجرائية

�وحقوق� �قيم�اJواطنة �أسئلة �من�مقاربة �ما �حد �تمكن�إXى �قد �أن�كتاب�منار�الفلسفة نستنتج�إذن،

� �اwJاج، �علwxا �حث fgال� �ع9ى�sنسان �تجسيدها �أفق �1ي �النظرية �الناحية �من �القيم محاو°�تشريح

�مفاهيم� �مستوى�عناوين �ع9ى �الفع9ي �التجسيد �من�خ]ل �اJباشرة �الناحية �من �السلوك�إما مستوى

صريحة�أومن�الناحية�الضمنية�و�بشكل�غT �صريح�و�مضمر�من�خ]ل�مفاهيم�قريبة�مwا�تحمل�د°لة�

ني¶wا�الرمزية،�من�خ]ل�مقاربة�Rستاذ�لها�و�sحالة�علwxا،�و�ممارس¶wا�ح�fgالقيم�sنسانية�النبيلة�1ي�ب

يضفي�علwxا�د°لة�وجودية�عملية�و�ليس�فقط�د°لة�مثالية�خطابية،�نظرية

�اJدرس� �دور �الحديث�عن �عن �بمعزل �°�يتم ق! حة،
ُ
Jا� �التحليل �أو�طرائق �أو�الرسوم

�الفهم� �ع9ى �تقوم �بيداغوجية �بطرق �والتوصيل �التلقTن �وظيفة �له سند
ُ
�ت �إذ نشط�تربوي،

�ع9ى�. 70وsفهام�بتعبT �الجاحظ
ً
إ°�أن�أن�نجاح�هذه�اJهمة�النبيلة�متوقف�أساسا

�لل
ً
�بأن�يكون�ُممتلكا

ً
�1ي�مجال�تخصصه�أو° �رصينا

ً
�تكوينا �التعليم�العاXي �الثانوي�و1ي 1ي
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كائن�حر�لكن�ضمن�شروط�أن© وبولوجية�و�وسيكولوجية�و�سياسية

سيتعرف�ع9ى�قيمة�السعادة�لكن�ليست�السعادة�اJادية،�بل�السعادة�الفكرية�والروحية���ال�fgتصهر�

كل�ما�هو�خاص�ومادي�فيما�هو�كوني�إنساني�عام

يبدو�من�خ]ل�ما�سبق�أن�هناك�خيط�ناظم�تلتئم�حوله�كل�هاته�اJجزوءات�ع9ى�الرغم���من�تعدد�

اJفاهيم�اJؤطرة�لها�وارتباطه

الناحية�الخاصة�والكونية�ثم�من�الناحية�النظرية�وsجرائية

  خcصة

�وحقوق� �قيم�اJواطنة �أسئلة �من�مقاربة �ما �حد �تمكن�إXى �قد �أن�كتاب�منار�الفلسفة نستنتج�إذن،

� �اwJاج، �علwxا �حث fgال� sنسان

�مفاهيم� �مستوى�عناوين �ع9ى �الفع9ي �التجسيد �من�خ]ل �اJباشرة �الناحية �من �السلوك�إما مستوى

صريحة�أومن�الناحية�الضمنية�و�بشكل�غT �صريح�و�مضمر�من�خ]ل�مفاهيم�قريبة�مwا�تحمل�د°لة�

القيم�sنسانية�النبيلة�1ي�ب

يضفي�علwxا�د°لة�وجودية�عملية�و�ليس�فقط�د°لة�مثالية�خطابية،�نظرية

�اJدرس� �دور �الحديث�عن �عن �بمعزل �°�يتم ق! حة،
ُ
Jا� �التحليل �أو�طرائق �النصوص�أو�الرسوم عن

�وُم  �الفهم�كفاعل �ع9ى �تقوم �بيداغوجية �بطرق �والتوصيل �التلقTن �وظيفة �له سند
ُ
�ت �إذ نشط�تربوي،

وsفهام�بتعبT �الجاحظ

�لل
ً
�بأن�يكون�ُممتلكا

ً
�1ي�مجال�تخصصه�أو° �رصينا

ً
�تكوينا �التعليم�العاXي �الثانوي�و1ي 1ي
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�ع9ى�اJواثيق�الدولية�
ً
�أو�ُمطلعا

ً
كما�يلزمه�التكوين�1ي�ثقافة�حقوق�sنسان�ملما

  . 71"وله�تكوين�1ي�كيفية�ال! بية�ع9ى�حقوق�sنسان�لفئة�الطلبة�والت]ميذ

�اJستوى�الثانوي� �1ي �اJقرر f ½الدرا� ج

التأهي9ي�ُتراهن�ع9ى�تدريس�القيم�من�الناحية�النظرية�كما�تسÏى�اXى�ترسيخها�من�الناحية�العملية�من�

�حيث� �اJجتمع، �وداخل أسوار�اJؤسسة

�من�ذلك�
ً
�وانط]قا �وwÉذيب�سلوك�أفراده، �تنويره �الشارع�وُيساهم�1ي جتمع�إXى

ُ
Jينقل�التلميذ�ثقافة�ا

بعة�اJعجم�الفلسفي�للمتعلمTن�واJتعلمات�بالتعليم�الثانوي،�الط

 .RوXى،�منشورات�مجلة�علوم�ال! بية،�مطبعة�النجاح�الجديدة،�اJغرب

 09السلوك�اJدني�وال! بية�ع9ى�القيم،�مجلة�الحياة�اJدرسية،�العدد�

 ..........مجلة�الجديد��اJوقع�sلك! وني

ش! كة�،�
ُ
Jغرب�ومسارات�ال! بية�ع9ى�القيم�اJدرسة�اJا

،�مساهمات��1ي�ديداكتيك�الفلسفة،�فصول�1ي�إشكالية�تدريس�

 .امن،�مطبعة�دار�النشر�اJغربية،�الدار�البيضاء

�للنشر�والتوزيع،� �دار�القرويTن �الفلسفي، �الدرس �1ي �sنسان �حقوق ،

واقع�تعليم�وإشكالية�تقويم،�مجلة�علوم�ال! بية،�
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�ع9ى�اJواثيق�الدولية��
ً
�أو�ُمطلعا

ً
كما�يلزمه�التكوين�1ي�ثقافة�حقوق�sنسان�ملما

وله�تكوين�1ي�كيفية�ال! بية�ع9ى�حقوق�sنسان�لفئة�الطلبة�والت]ميذ. والصكوك�الخاصة��wا

�الH نام �ومن�خ]ل �الفلسفة �سبق�أن�مادة �ما �اJستوى�الثانوي�يبدو�من�خ]ل �1ي �اJقرر f ½الدرا� ج

التأهي9ي�ُتراهن�ع9ى�تدريس�القيم�من�الناحية�النظرية�كما�تسÏى�اXى�ترسيخها�من�الناحية�العملية�من�

� f ½الدرا� �الفصل �1ي �تصريفها �ع9ى �حيث��وخارجخ]ل�حث�اJتعلم �اJجتمع، �وداخل أسوار�اJؤسسة

�من�ذلك�
ً
�وانط]قا �وwÉذيب�سلوك�أفراده، �تنويره �الشارع�وُيساهم�1ي جتمع�إXى

ُ
Jينقل�التلميذ�ثقافة�ا

f ½نامج�الدرا Hتتحقق�رهانات�ال .  

اJعجم�الفلسفي�للمتعلمTن�واJتعلمات�بالتعليم�الثانوي،�الط) 2018(أحمد�أوزي�وآخرون�

RوXى،�منشورات�مجلة�علوم�ال! بية،�مطبعة�النجاح�الجديدة،�اJغرب

السلوك�اJدني�وال! بية�ع9ى�القيم،�مجلة�الحياة�اJدرسية،�العدد�) 2008

مجلة�الجديد��اJوقع�sلك! وني) 2018(برقاوي�أحمد،�روح�اJراهقة

ش! كة�،��،)2011(اJودني�عبد�اللطيف�وآخرون
ُ
Jغرب�ومسارات�ال! بية�ع9ى�القيم�اJدرسة�اJا

 05دفاتر�ال! بية�والتكوين،�العدد�

 J1999يثاق�الوط¾�fلل! بية�والتكوين،�الطبعة��وXى�

،�مساهمات��1ي�ديداكتيك�الفلسفة،�فصول�1ي�إشكالية�تدريس�)2013(الجامÏي�عبد�الوهاب

امن،�مطبعة�دار�النشر�اJغربية،�الدار�البيضاءالفلسفة،�الطبعة�RوXى،�مشورات�صدى�التض

�محمد �للنشر�والتوزيع،�)2020(الشبة �دار�القرويTن �الفلسفي، �الدرس �1ي �sنسان �حقوق ،

. 

واقع�تعليم�وإشكالية�تقويم،�مجلة�علوم�ال! بية،�: القيم�1ي�مادة�الفلسفة�) 2018
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�]...[با�دوات�العلمية

والصكوك�الخاصة��wا

�الH نام� �ومن�خ]ل �الفلسفة �سبق�أن�مادة �ما يبدو�من�خ]ل

التأهي9ي�ُتراهن�ع9ى�تدريس�القيم�من�الناحية�النظرية�كما�تسÏى�اXى�ترسيخها�من�الناحية�العملية�من�

� f ½الدرا� �الفصل �1ي �تصريفها �ع9ى خ]ل�حث�اJتعلم

�من�ذلك�
ً
�وانط]قا �وwÉذيب�سلوك�أفراده، �تنويره �الشارع�وُيساهم�1ي جتمع�إXى

ُ
Jينقل�التلميذ�ثقافة�ا

f ½نامج�الدرا Hتتحقق�رهانات�ال

  :قائمة�ا�راجع

أحمد�أوزي�وآخرون� •

RوXى،�منشورات�مجلة�علوم�ال! بية،�مطبعة�النجاح�الجديدة،�اJغرب

•  H2008(أحمد�زني

برقاوي�أحمد،�روح�اJراهقة •

اJودني�عبد�اللطيف�وآخرون •
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  منالصراع�إbى�التفاوض
 حياء�ا�ستفيدة�من�سياسة�الدولة�للقضاء�عgى�السكن�الصفي�ي

Shared housing: from conflict to negotiation
A sociological approach to neighborhoods benefiting from the state's policy to 

  حاصل�عgى�شهادة�الدكتوراة�rي�علم�	جتماع

  .�كاديمية�الجهوية�لل! بية�والتكوين،�جهة�فاس�مكناس

�فهم� �إلىتقديم �هدفت �مكناس، �بمدينة �الحضرية �أكH �التجمعات �أحد �ع9ى �أجريناها �ميدانية �دراسة �خ]ل من

داخل�هذا�النمط�العمراني،�وذلك�من�خ]ل�محاولة�فهم�وتفسT لظاهرة�التساكن،�وما�

�من� �و�كذا تنتجه�هذه�RخT ة�من�مشاكل�اجتماعية�تصل�حد�الصراع�بسبب�تعدد�اJصالح�والحاجيات�وتداخلها،

إXى�منطق�التفاوض،�الذي�يقوم�ع9ى�تغليب�

�عن� �مصغرة �تعتH صورة fgال� �البيئة �داخل�هذه �Rقل�من�حدته �ع9ى �للحد �أسباب�الصراع، عناصر�التواصل�ع9ى

مع�عينة�قصدية��من�ساكنة��اعتمدنا�1ي�دراستنا�ع9ى�اJقاربة�الكيفية،عH �إجراء�عدد�من�اJقاب]ت�نصف�اJوجهة

�ع9ى� �للقضاء �الدولة �سياسة �من �اJستفيدة �السكنية ̧حياء �ل ،كأنموذجTن

خلصت�الدراسة�إXى�أن�اJساكن�اJش! كة��ي�مجال�لصراعات�متعددة�ومتنوعة،�يسبwÞا��حتقان�السك¾�fوما�يفرزه�

من�اضطرابات�وتوترات�بيع]ئقية1ي�صفوف�ساكن¶wا،�صراعات�غالبا�ما�يتم�تجاوزها�من�أجل�عيش�مش! ك،�باق! اح�

  .السكن،�السكن�ا�ش! ك،�الصراع،�التفاوض،�ح��êبرج�مو�ي�عمر�وع'ن�الشبيك

Abstract 

Through a field study we conducte

to provide a sociological unders

understand and explain the pheno

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

منالصراع�إbى�التفاوض: السكن�ا�ش! ك
حياء�ا�ستفيدة�من�سياسة�الدولة�للقضاء�عgى�السكن�الصفي�يلë مقاربة�سوسيولوجية

Shared housing: from conflict to negotiation 
A sociological approach to neighborhoods benefiting from the state's policy to 

eliminate slums 

  الواbي�عبد�الغفور الباحث�

حاصل�عgى�شهادة�الدكتوراة�rي�علم�	جتماع

  أستاذ�التعليم�الثانوي�التأهيgي

�كاديمية�الجهوية�لل! بية�والتكوين،�جهة�فاس�مكناس

  

�فهم� �إلىتقديم �هدفت �مكناس، �بمدينة �الحضرية �أكH �التجمعات �أحد �ع9ى �أجريناها �ميدانية �دراسة �خ]ل من

داخل�هذا�النمط�العمراني،�وذلك�من�خ]ل�محاولة�فهم�وتفسT لظاهرة�التساكن،�وما��للسكن�ا�ش! ك

�من� �و�كذا تنتجه�هذه�RخT ة�من�مشاكل�اجتماعية�تصل�حد�الصراع�بسبب�تعدد�اJصالح�والحاجيات�وتداخلها،

إXى�منطق�التفاوض،�الذي�يقوم�ع9ى�تغليب��خ]ل�فهم�كيفية�تدبT الساكنة�لهذا�الصراع،عH �تجاوز�منطق�الصدام

�عن� �مصغرة �تعتH صورة fgال� �البيئة �داخل�هذه �Rقل�من�حدته �ع9ى �للحد �أسباب�الصراع، عناصر�التواصل�ع9ى

  .اJجتمع،�وذلك�عن�طريق�وضع�عقد�اجتما+ي�مح9ي

اعتمدنا�1ي�دراستنا�ع9ى�اJقاربة�الكيفية،عH �إجراء�عدد�من�اJقاب]ت�نصف�اJوجهة

�الشبيك"و �ع9ى�"عTن �للقضاء �الدولة �سياسة �من �اJستفيدة �السكنية ̧حياء �ل ،كأنموذجTن

خلصت�الدراسة�إXى�أن�اJساكن�اJش! كة��ي�مجال�لصراعات�متعددة�ومتنوعة،�يسبwÞا��حتقان�السك¾�fوما�يفرزه�

من�اضطرابات�وتوترات�بيع]ئقية1ي�صفوف�ساكن¶wا،�صراعات�غالبا�ما�يتم�تجاوزها�من�أجل�عيش�مش! ك،�باق! اح�

  .  وضع�عقد�اجتما+ي�مح9ي�مب¾�fع9ى�التفاوض

السكن،�السكن�ا�ش! ك،�الصراع،�التفاوض،�ح��êبرج�مو�ي�عمر�وع'ن�الشبيك

 

e conducted on one of the largest urban gatherings in the city
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 :ملخص

�فهم� �إلىتقديم �هدفت �مكناس، �بمدينة �الحضرية �أكH �التجمعات �أحد �ع9ى �أجريناها �ميدانية �دراسة �خ]ل من

للسكن�ا�ش! كسوسيولو¹ي

�من� �و�كذا تنتجه�هذه�RخT ة�من�مشاكل�اجتماعية�تصل�حد�الصراع�بسبب�تعدد�اJصالح�والحاجيات�وتداخلها،

خ]ل�فهم�كيفية�تدبT الساكنة�لهذا�الصراع،عH �تجاوز�منطق�الصدام

�عن� �مصغرة �تعتH صورة fgال� �البيئة �داخل�هذه �Rقل�من�حدته �ع9ى �للحد �أسباب�الصراع، عناصر�التواصل�ع9ى

اJجتمع،�وذلك�عن�طريق�وضع�عقد�اجتما+ي�مح9ي

اعتمدنا�1ي�دراستنا�ع9ى�اJقاربة�الكيفية،عH �إجراء�عدد�من�اJقاب]ت�نصف�اJوجهة

� fìعمر"ح� �مو°ي و"برج

  .السكن�الصفيµي

خلصت�الدراسة�إXى�أن�اJساكن�اJش! كة��ي�مجال�لصراعات�متعددة�ومتنوعة،�يسبwÞا��حتقان�السك¾�fوما�يفرزه�

من�اضطرابات�وتوترات�بيع]ئقية1ي�صفوف�ساكن¶wا،�صراعات�غالبا�ما�يتم�تجاوزها�من�أجل�عيش�مش! ك،�باق! اح�

وضع�عقد�اجتما+ي�مح9ي�مب¾�fع9ى�التفاوض

السكن،�السكن�ا�ش! ك،�الصراع،�التفاوض،�ح��êبرج�مو�ي�عمر�وع'ن�الشبيك: احيةالكلمات�ا�فت

the city of Meknes, it aimed 

is urban pattern, by trying to 

e latter produces, that reach 
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the point of conflict due to the multiplicity of interests and needs and their overlapping And by 
understanding how the population manages this conflict by transcending the logic of conflict to the logic
of negotiation, which is based on giving priority to the elements of communication over the causes of the 
conflict to at least reduce its intensity within this environment, which is considered a microcosm of 
society, by establishing a local social contrac
In our study, we relied on the qualitative approach, by conducting a number of semi
with an intentional sample of the residents of BurjMoulay Omar and AinChebek neighborhoods, as a 
model for residential neighborhoods that was benef
concluded that Co-housing, is an area of 
the resulting relational disturbances an

overcome for the sake of cohabita

negotiation. 

Keywords: housing, shared housing, conflict, negotiation, BorjMoulay Omar and AinChebek 

neighborhoods. 

�بTن� �ساكنته �انتقلت �إذ �الديموغرا1ي، �اJستوى �ع9ى �ارتفاعا �اJغربية �للمدن �الحضري اJجال

�نمو� �مسج]�بذلك�معدل ألف�نسمة،
��رتف.)72 �من�هذا اع�شكل�عام]�مهما

�مستوى� �ع9ى �عرف¶wا fgال� �والتغT ات �التحو°ت �من �للعديد �مفسرا �و�عنصرا �الحضرية، �اJجا°ت �ديناميكية عوامل

يموغرافية،�تتوزع�بشكل�من�الثابت�أن�وثT ة�النمو�السكاني�اJتم�Tة�عموما�بارتفاعها�و�تباين�مؤشراwÉا�الد

إ¼wا�أك© �ارتفاعا�ع9ى�مستوى�Rحياء�الشعبية،�وخصوصا�تلك�

سواء�مwا�من�كانت�موضوع�إعادة�الهيكلة،�

�fدور�الصفيح�و�اJهددة�مساكwم�با°¼wيار�1ي�أحياء�اJدينة�القديمة�ضمن�ما�أطلق�عليه�

أمام�هذا�النمو�السريع�1ي�ال! كيبة�السكانية�للمدن�اJغربية�و�مwا�مدينة�مكناس�

�فرها�اJدينة�كمجال�ل�Hوغ�عقلية�جديدة،

�مختلف�الH امج�السكنية �العقاري�اJخصص�°حتواء �تنظيم�الوعاء �الذي�حتم�ضرورة .  fء

نتيجة�لذلك،�ظهرت�فكرة�Rبنية�اJقسمة�إXى�طوابق�وشقق�عديدة،�وهو�ما�قد�يسمح�بإسكان�عدد�كبT �من�Rسر�1ي�
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to the multiplicity of interests and needs and their over

e population manages this conflict by transcending the logic of conf

d on giving priority to the elements of communication over 

uce its intensity within this environment, which is considere

ocal social contract. . 

e qualitative approach, by conducting a number of sem

e of the residents of BurjMoulay Omar and AinChebek neig

orhoods that was benefit from the state's policy to elimina

ousing, is an area of multiple and varied conflicts, caused by housing conges

urbances and tensions in the ranks of its inhabitants, conf

habitation by proposing the establishment of a local socia

Keywords: housing, shared housing, conflict, negotiation, BorjMoulay Omar and AinChebek 

�بTن� �ساكنته �انتقلت �إذ �الديموغرا1ي، �اJستوى �ع9ى �ارتفاعا �اJغربية �للمدن �الحضري اJجال

2014�� �و��16من ��464مليون �و��20ألف�إXى �م�432مليون ألف�نسمة،

�السابقة�2.1باJائة،مقابل��2.2 72(باJائة�خ]ل�العشرية

�مستوى� �ع9ى �عرف¶wا fgال� �والتغT ات �التحو°ت �من �للعديد �مفسرا �و�عنصرا �الحضرية، �اJجا°ت �ديناميكية عوامل

  ...). �جتماعية،�الثقافية�و�العمرانية

من�الثابت�أن�وثT ة�النمو�السكاني�اJتم�Tة�عموما�بارتفاعها�و�تباين�مؤشراwÉا�الد

إ¼wا�أك© �ارتفاعا�ع9ى�مستوى�Rحياء�الشعبية،�وخصوصا�تلك�. غT �متساٍو�من�داخل�هذه�اJجا°ت�الحضرية�اJغربية

سواء�مwا�من�كانت�موضوع�إعادة�الهيكلة،�(اJستفيدة�من�سياسة�الدولة�للقضاء�ع9ى�السكن�الصفيµي�و�غT �ال]ئق�

�fدور�الصفيح�و�اJهددة�مساكwم�با°¼wيار�1ي�أحياء�اJدينة�القديمة�ضمن�ما�أطلق�عليه�أو�تلك�ال�fgاستقبلت�قاط¾

أمام�هذا�النمو�السريع�1ي�ال! كيبة�السكانية�للمدن�اJغربية�و�مwا�مدينة�مكناس�). بسياسة�إعادة�التوطTن�و�sسكان

فرها�اJدينة�كمجال�ل�Hوغ�عقلية�جديدة،موضوع�الدراسة،�فقد�ازداد�الطلب�ع9ى�جميع�الخدمات�ال�fgيمكن�أن�تو 

�مختلف�الH امج�السكنية �العقاري�اJخصص�°حتواء �تنظيم�الوعاء �الذي�حتم�ضرورة 
 fء

نتيجة�لذلك،�ظهرت�فكرة�Rبنية�اJقسمة�إXى�طوابق�وشقق�عديدة،�وهو�ما�قد�يسمح�بإسكان�عدد�كبT �من�Rسر�1ي�

                   

  .2014و��2004اJندوبية�السامية�للتخطيط،�إحصائي�
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their overlapping And by 

logic of conflict to the logic 

unication over the causes of the 

 is considered a microcosm of 

er of semi-directed interviews 

ebek neighborhoods, as a 

o eliminate slums. The study 

 by housing congestion and 

ants, conflicts that are often 

ocal social contract based on 

Keywords: housing, shared housing, conflict, negotiation, BorjMoulay Omar and AinChebek 
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� �عرف �بTن�لقد �ساكنته �انتقلت �إذ �الديموغرا1ي، �اJستوى �ع9ى �ارتفاعا �اJغربية �للمدن �الحضري اJجال

� 2014و��2004إحصائي

� �سنوي�قدره 2.2ديمغرا1ي

�مستوى� �ع9ى �عرف¶wا fgال� �والتغT ات �التحو°ت �من �للعديد �مفسرا �و�عنصرا �الحضرية، �اJجا°ت �ديناميكية عوامل

�جتماعية،�الثقافية�و�العمرانية(مجموعة�من�Rصعدة�

من�الثابت�أن�وثT ة�النمو�السكاني�اJتم�Tة�عموما�بارتفاعها�و�تباين�مؤشراwÉا�الد

غT �متساٍو�من�داخل�هذه�اJجا°ت�الحضرية�اJغربية

اJستفيدة�من�سياسة�الدولة�للقضاء�ع9ى�السكن�الصفيµي�و�غT �ال]ئق�

أو�تلك�ال�fgاستقبلت�قاط¾

بسياسة�إعادة�التوطTن�و�sسكان

موضوع�الدراسة،�فقد�ازداد�الطلب�ع9ى�جميع�الخدمات�ال�fgيمكن�أن�تو 

�السكنو  �رأسها �مختلف�الH امج�السكنية. ع9ى �العقاري�اJخصص�°حتواء �تنظيم�الوعاء �الذي�حتم�ضرورة ال
 fء

نتيجة�لذلك،�ظهرت�فكرة�Rبنية�اJقسمة�إXى�طوابق�وشقق�عديدة،�وهو�ما�قد�يسمح�بإسكان�عدد�كبT �من�Rسر�1ي�

اJندوبية�السامية�للتخطيط،�إحصا�-72
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�أك©  �أو�ث]ث�وأحيانا هكذا،�). أسرتTن

�عقاري�كا1ي،� �غياب�لوعاء �كبT �من�Rسر�1ي �الحلول�اJمكنة�°ستيعاب�عدد �السكن�اJش! ك�أحد ستصبح�مسألة

�التساكن �أخرى�ظاهرة �السطح�مرة �ستطفو�إXى �بعدما��هنا، والعيش�اJش! ك،

�بحثا� �تستد+ي �و �اهتماما f ¡تكت� fgال� �الظاهرة �و�ي ،

�كل�اJدن�ذات�نسب� �بل�1ي �مستوى�مدينة�مكناس�فقط، �ليس�ع9ى �تعرف�انتشارا، �وأ¼wا �خصوصا سوسيولوجيا،

مستوى�حجم�Rسر�(تتم�Tساكنة�هذه�Rحياء�بمجموعة�من�الخصائص�الديموغرافية�والسوسيواقتصادية�

جعل¶wا�متفردة�ومتم�Tة�...)  اJرتفع،�بنية�تعليمية�متدنية،�بنية�اقتصادية�ضعيفة،�وضع�اجتما+ي�ونف¡ �fغT �مستقر

.  شبه�الراقية،�مخلفة�بذلك�العديد�من�الظواهر�وRمراض��جتماعية

�النوع�من�السكن� والذي�قد�) اJسكن�اJش! ك(هذه�الخصائص،�إXى�جانب�حجم��حتقان�السكنيالذي�ينتجه�هذا

�بل�و�نز°ق�1ي �تداخل�وتشابك�اJصالح�والحاجيات، براثTن��جراء

�نحراف�والجريمة�أحيانا،�يفرض�Rمر�تفعيل�مبادئ�الحوار�والتعايش،�استنادا�إXى�منطق�التفاوض�الذي�يقوم�ع9ى�

  .تغليب�عناصر�التواصل�ع9ى�أسباب�الصراع،�واضعTن�بذلك�عقدا�اجتماعيا�محليا

�نحاول  �فإننا �الثقافات�وRصول، �ومتعدد �متنوع �مجتمع �اJغربي �الورقة��باعتبار�اJجتمع �هذه �خ]ل من

البحثية�التعرف�ع9ى�أسلوب�العيش�داخل�هذه�التجمعات�الحضرية،�ومدى�تأقلم�الساكنة�مع�هذا�النوع�من�السكن�

�fgال� ��شكا°ت �أهم �ما�ي �1ي �يتج9ى f ¡رئي� �تساؤل �عن �sجابة �خ]ل �من �وخصائصه، ومم�Tاته

�بغيةهذه�اJشاكل�ال�fgستصبح�°�محالة�مدخ]�للعديد�من�الصراعات

̧حياء� �ل �الفع9ي من�خ]ل�الكشف�عن�الواقع

�محاولTن�بذلك� �وغT �ال]ئق، �السكن�الصفيµي �ع9ى �للقضاء �الدولة �من�سياسة �تلك�اJستفيدة السكنية،�خصوصا

�السكنية� �السياسة �تجليات �أحد �باعتباره �العمراني، �النمط �هذا �داخل �اJش! ك �للسكن �سوسيولو¹ي �فهم تقديم

�تفرزه�هذه�RخT ة�من�� من�جهة،�وما

�بغية �الوضع �تدبT �الساكنة�لهذا �وكيفية �نحو�الصراع، �تقود أي�كيفية�العمل�ع9ى��ه؛بلوغ�عدم�مشاكل�اجتماعية

دا�إXى�sطار�النظري�استنا�،تجاوز�منطق�الصراع�نحو�منطق�التفاوض،�أو�الحد�ع9ى�Rقل�من�حدته�من�جهة�ثانية

ا�قابcت�،�وذلك�عH �إجراء�عدد�من�

،لكو¼wما�من�بينأكH �التجمعات�الحضرية�بمدينة�

�السكن�الصفي�ي �عgى �للقضاء �الدولة �من�خ]ل�سياسة�(موضوع�سياسة سواء
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� �نحو�Rع9ى(حات�صغT ة �) التوسع �التشاركي �أك© (عH �البناء �أو�ث]ث�وأحيانا أسرتTن

�عقاري�كا1ي،� �غياب�لوعاء �كبT �من�Rسر�1ي �الحلول�اJمكنة�°ستيعاب�عدد �السكن�اJش! ك�أحد ستصبح�مسألة

�من�مسكن�مستقل �التساكن. يمكن�كل�أسرة �أخرى�ظاهرة �السطح�مرة �ستطفو�إXى هنا،

�بحثا� �تستد+ي �و �اهتماما f ¡تكت� fgال� �الظاهرة �و�ي �الخصوص، �وجه �ع9ى �الصفيحية �Rحياء �1ي �كذلك كانت

�كل�اJدن�ذات�نسب� �بل�1ي �مستوى�مدينة�مكناس�فقط، �ليس�ع9ى �تعرف�انتشارا، �وأ¼wا �خصوصا سوسيولوجيا،

  إلخ،....نيطرةتحضر�مرتفعة�كالدار�البيضاء،�الرباط،�س]،�فاس�و�الق

تتم�Tساكنة�هذه�Rحياء�بمجموعة�من�الخصائص�الديموغرافية�والسوسيواقتصادية�

اJرتفع،�بنية�تعليمية�متدنية،�بنية�اقتصادية�ضعيفة،�وضع�اجتما+ي�ونف¡ �fغT �مستقر

شبه�الراقية،�مخلفة�بذلك�العديد�من�الظواهر�وRمراض��جتماعيةعن�باØي�Rحياء�السكنية�Rخرى؛�الراقية�مwا�و 

�النوع�من�السكن� هذه�الخصائص،�إXى�جانب�حجم��حتقان�السكنيالذي�ينتجه�هذا

�بل�و�نز°ق�1ي) Rسر�اJتساكنة(يصل�حد�الصراع�بTن�قاطنيه� �تداخل�وتشابك�اJصالح�والحاجيات، جراء

�نحراف�والجريمة�أحيانا،�يفرض�Rمر�تفعيل�مبادئ�الحوار�والتعايش،�استنادا�إXى�منطق�التفاوض�الذي�يقوم�ع9ى�

تغليب�عناصر�التواصل�ع9ى�أسباب�الصراع،�واضعTن�بذلك�عقدا�اجتماعيا�محليا

�نحاول  �فإننا �الثقافات�وRصول، �ومتعدد �متنوع �مجتمع �اJغربي باعتبار�اJجتمع

البحثية�التعرف�ع9ى�أسلوب�العيش�داخل�هذه�التجمعات�الحضرية،�ومدى�تأقلم�الساكنة�مع�هذا�النوع�من�السكن�

�fgال� ��شكا°ت �أهم �ما�ي �1ي �يتج9ى f ¡رئي� �تساؤل �عن �sجابة �خ]ل �من �وخصائصه، ومم�Tاته

هذه�اJشاكل�ال�fgستصبح�°�محالة�مدخ]�للعديد�من�الصراعات�تع! ض�حياة�القاطنTن�به،�و�كيف�يتم�تجاوز 

  .؟تعايش

�اليوم �مدننا �تعانيه �الكشف�عما �الورقة ̧حياء��،¼wدف�من�هذه �ل �الفع9ي من�خ]ل�الكشف�عن�الواقع

�محاولTن�بذلك� �وغT �ال]ئق، �السكن�الصفيµي �ع9ى �للقضاء �الدولة �من�سياسة �تلك�اJستفيدة السكنية،�خصوصا

�السكنية� �السياسة �تجليات �أحد �باعتباره �العمراني، �النمط �هذا �داخل �اJش! ك �للسكن �سوسيولو¹ي �فهم تقديم

� ”Cohabitation“ التساكنفهم�و�تفسT �لظاهرة�اJغربية،�و�ذلك�من�خ]ل؛�

�بغية �الوضع �تدبT �الساكنة�لهذا �وكيفية �نحو�الصراع، �تقود مشاكل�اجتماعية

تجاوز�منطق�الصراع�نحو�منطق�التفاوض،�أو�الحد�ع9ى�Rقل�من�حدته�من�جهة�ثانية

�1ي�دراستنا�ع9ى� ،�وذلك�عH �إجراء�عدد�من�ا�قاربة�الكيفيةلتحقيق�ذلك،�اعتمدنا

�fgن�الشبيك"و" برج�مو°ي�عمر"مع�عينة�منساكنTالتجمعات�الحضرية�بمدينة�"ع� Hما�من�بينأكw¼لكو،

�كان �ولكو¼wما �مكناس�من�جهة، �السكن�الصفي�يا �عgى �للقضاء �الدولة موضوع�سياسة

  .،�من�جهة�ثانية)إعادة�التوط'نأو�من�من�خ]ل�سياسة�

2022 
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�ذات�مسا �أرضية �بقع حات�صغT ة

�عقاري�كا1ي،� �غياب�لوعاء �كبT �من�Rسر�1ي �الحلول�اJمكنة�°ستيعاب�عدد �السكن�اJش! ك�أحد ستصبح�مسألة

�من�مسكن�مستقل يمكن�كل�أسرة

�الخصو �وجه �ع9ى �الصفيحية �Rحياء �1ي �كذلك كانت

�كل�اJدن�ذات�نسب� �بل�1ي �مستوى�مدينة�مكناس�فقط، �ليس�ع9ى �تعرف�انتشارا، �وأ¼wا �خصوصا سوسيولوجيا،

تحضر�مرتفعة�كالدار�البيضاء،�الرباط،�س]،�فاس�و�الق

  
تتم�Tساكنة�هذه�Rحياء�بمجموعة�من�الخصائص�الديموغرافية�والسوسيواقتصادية�

اJرتفع،�بنية�تعليمية�متدنية،�بنية�اقتصادية�ضعيفة،�وضع�اجتما+ي�ونف¡ �fغT �مستقر

عن�باØي�Rحياء�السكنية�Rخرى

�النوع�من�السكن� هذه�الخصائص،�إXى�جانب�حجم��حتقان�السكنيالذي�ينتجه�هذا

يصل�حد�الصراع�بTن�قاطنيه�

�نحراف�والجريمة�أحيانا،�يفرض�Rمر�تفعيل�مبادئ�الحوار�والتعايش،�استنادا�إXى�منطق�التفاوض�الذي�يقوم�ع9ى�

تغليب�عناصر�التواصل�ع9ى�أسباب�الصراع،�واضعTن�بذلك�عقدا�اجتماعيا�محليا

�نحاول  �فإننا �الثقافات�وRصول، �ومتعدد �متنوع �مجتمع �اJغربي باعتبار�اJجتمع

البحثية�التعرف�ع9ى�أسلوب�العيش�داخل�هذه�التجمعات�الحضرية،�ومدى�تأقلم�الساكنة�مع�هذا�النوع�من�السكن�

�اJش! ك( �ال�fg) السكن ��شكا°ت �أهم �ما�ي �1ي �يتج9ى f ¡رئي� �تساؤل �عن �sجابة �خ]ل �من �وخصائصه، ومم�Tاته

تع! ض�حياة�القاطنTن�به،�و�كيف�يتم�تجاوز 

تعايشالنسجام�و �تحقيق�

�اليوم �مدننا �تعانيه �الكشف�عما �الورقة ¼wدف�من�هذه

�محاولTن�بذلك� �وغT �ال]ئق، �السكن�الصفيµي �ع9ى �للقضاء �الدولة �من�سياسة �تلك�اJستفيدة السكنية،�خصوصا

�السكنية� �السياسة �تجليات �أحد �باعتباره �العمراني، �النمط �هذا �داخل �اJش! ك �للسكن �سوسيولو¹ي �فهم تقديم

اJغربية،�و�ذلك�من�خ]ل؛�

�بغية �الوضع �تدبT �الساكنة�لهذا �وكيفية �نحو�الصراع، �تقود مشاكل�اجتماعية

تجاوز�منطق�الصراع�نحو�منطق�التفاوض،�أو�الحد�ع9ى�Rقل�من�حدته�من�جهة�ثانية

�1ي�دراستنا�ع9ى�. للمقاربة�sيكولوجية لتحقيق�ذلك،�اعتمدنا

مع�عينة�منساكن��fgنصف�ا�وجهة

�كان �ولكو¼wما مكناس�من�جهة،

أو�من�من�خ]ل�سياسة��إعادة�الهيكلة
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إذا�.إن�السكن�باعتباره�أداة�مهمة�1ي�فهم�وإعطاء�السلوكات�مع¾Ô،�يفرض�علينا�تحديد�د°لة�هذا�اJفهوم

وجدنا�اJشتقات�الفعلية�وsسمية�منه�تحيلع9ى�أربعة�معان�رئيسة،�بّيwا�

�،Ô¾عّدللسكJكان�اJقامةباsى�فعل�Xإ� Tفعل�السكن�الذي�يش

ن
َ
�" اJْسك �يحوي ن"الذي

ْ
بتسكTن�" (الّسك

وأخT ا،الهدوء�والسكينة�كأسم�Ôغاية�يرغب�1ي�تحقيقها�الساكن�1ي�

�الدار� �و �ا�ªJل �البيت، �أيضا؛ �نجد �العربية �اللغة �مرادفاتعديدةJاقديعنwxاJْسكن،ففي هناك

� بالنسبة��”Demeure” ،“Maison“ةعلىالتواXي؛

�Ô¾مازيغّية�أيضابمعRغة“Axxam” ) َْخام
َ
،�)أ

�والجنوب� �سوس �أمازيغ �يستعملهما كما

�وRسروالجماعات اتاشتغالواستعمال  Rفراد

أين�نمارس�:ومغطى،�بمع¾Ô داخ9ي،�مغلق

  .أسري  فضاء�اجتما+ي اJختلفة،وعن

�ومرافق �جدرانا �غرفا، �أو�مكان�يضم �عن�مساحة �هو�عبارة �ف�Tيقي، �...إن�السكن�من�منظور °�تحمل�،

̧فراد�أية�د°°ت�خاصة،�ماعدا�الد°°ت�اJرتبطة�بتلبية�حاجياwÉا�الحيوية�Rولية� وهو�*)R(...)76كل،�النوم(بالنسبة�ل

خ]ل�ندوة�sسكان�الثالثة�" سطوف�نضال

ف]�مع¾��Ô.ف�صورة�لع]قة�التمفصل�بTن�الحاويات�ومحتوياwÉا�الرمزية

�معيشا� �باعتباره �والسكن �للمكان، �وظيفي f ½تحويل�هند� �ع9ى �قائما ماديا

ح�Ôgّوإن�كان��،مستمّدة��وفق�نماذج�ثقافية

�اليومي �فإن�السكن�°�يمكن�.)78(كه�وتخصيصه�فياستخدامه هكذا،

                                                           

_211212.  

,Chez soi, les territoires de l’intimité. 

فل 
ّ
،�– وزو دراسةميدانّيةJدينةت�Tي  -الط

  .6،�ص�1620

 .83،�ص44،1997 -43،�اJعهد�الجامÏي�للبحث�العلمf،�ملف�عدد�

النسيج�العمراني�للمسكن�ذو�الفناء�الداخ9ي�للعائلة�الواحدة�من�خ]ل�تحقيق�متطلبات��نسان�الخدمية�

 .2007،�الهيئة�العليا�لتطوير�مدينةالرياض،�السعودية،

�ضمن � عة، �اجتماعياكتاب �الطفل �تنشئة ،�أنماط
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 :حول�مفهوم�السكن

إن�السكن�باعتباره�أداة�مهمة�1ي�فهم�وإعطاء�السلوكات�مع¾Ô،�يفرض�علينا�تحديد�د°لة�هذا�اJفهوم

وجدنا�اJشتقات�الفعلية�وsسمية�منه�تحيلع9ى�أربعة�معان�رئيسة،�بي) ن.ك.س(الجذر�اللغوي�للكلمة�

فعل�السكن�الذي�يشT �إXى�فعل�sقامةباJكان�اJعد: ع9ى�النحو�التاXي)73(1ي�معجم�لسان�العرب

� �به �واJقصود �السكن، �فعل �مكان  Hيعت� �الذي  TخR� ن"و"الّسكن"هذا
َ
اJْسك

ن،�أهل�اJْسكن
ُ
وأخT ا،الهدوء�والسكينة�كأسم�Ôغاية�يرغب�1ي�تحقيقها�الساكن�1ي�. ذي�يْسك

�أيضا �نجد �العربية �اللغة �مرادفاتعديدةJاقديعنwxاJْسكن،ففي هناك

�اJعاني �*)74(ففي غتينالفرنسّيةوsنجل�TّيةعلىالتواXي؛
ّ
والّتييقابلهابالل

انّية�
ّ
غةRمازيغّي.بالنسبة�للغةالث

ّ
وقدوردwÉذهالكلمةفيقاموسالل

f(”Tigmmi“ثم*)75(  ّمِ
ْ
اْرْت (  ”Taddart“و�)ِتك �أمازي�)َتدَّ �يستعملهما كما

  .،�وكلها�تع¾�fمع¾s�Ôقامة�1ي�اJكان

�ب �أومايعرف �السكن �مفهوم �كيفي"السك¾Ô" إن اتاشتغالواستعمال يشT �إXى

داخ9ي،�مغلق مكان فهو؛نوع�ما لحياة sطارsيكولو¹ي السك¾f،�وال�fgتشT أيضاإXى

اJختلفة،وعن البناءات أشكال من عدد عن يعH  ،�باÙضافةإXى�أنه؟بطريقةدائمة

�ومرافق �جدرانا �غرفا، �أو�مكان�يضم �عن�مساحة �هو�عبارة �ف�Tيقي، إن�السكن�من�منظور

̧فراد�أية�د°°ت�خاصة،�ماعدا�الد°°ت�اJرتبطة�بتلبية�حاجياwÉا�الحيوية�Rولية� بالنسبة�ل

سطوف�نضال"ما�ذهب�إليه�العديد�من�اJفكرين�أمثال�أستاذ�العمارة�بجامعة�البعث�

ف�صورة�لع]قة�التمفصل�بTن�الحاويات�ومحتوياwÉا�الرمزية*)77(2007ال�fgأقيمت�بالرياض�سنة�
ّ
فهو�يؤل

�فضاءً  �السكن�بوصفه �بTن �للمقابلة �معيشا��هنا �باعتباره �والسكن �للمكان، �وظيفي f ½تحويل�هند� �ع9ى �قائما ماديا

ومتخي]�يرشح�بالتمث]ت�والرموز،��ن�عملية�التحويل�ثّم��ستغ]ل�تتّم�وفق�نماذج�ثقافية

�اليومي كه�وتخصيصه�فياستخدامه
ّ
�لتمل طTن�سابقا

ّ
�من�قبل�اJخط إنتاج�الفضاء

                   

د�الثالث�عشر،�)تاريخدون�(ابن�منظور،�لسان�العرب
ّ
211_ ص،صبT وت،�،�دار�صادر،�ا�جل

 2003)soi, les territoires de l’intimité, Armand colin, paris, P61

 شخصّية تشكيل 1ي والخار¹ي هالّداخ9ي بفضائي العائ9ي كن

16،أفريل 01 ،مخH الطفل،اJدينةوالبيئة،جامعةباتنة،الجزائر،�العدد

،�اJعهد�الجامÏي�للبحث�العلمf،�ملف�عدد�مجلة�البحث�العلميرشيدة�أف]ل،�السكن�رأسمال�مجاXي،�

النسيج�العمراني�للمسكن�ذو�الفناء�الداخ9ي�للعائلة�الواحدة�من�خ]ل�تحقيق�متطلبات��نسان�الخدمية�

،�الهيئة�العليا�لتطوير�مدينةالرياض،�السعودية،"أكõ �من�مجرد�مساكن... ال�ي"دوة�	سكان�الثالثة�

�اجت �تنشئة �عالم �اJسكن �بT ينا¹ي، �ضمنرو¹ي �اJصّنعة، �اJجتمعات �1ي �للطفل ماعية

 .167،�ص1984الدار�العربية�للكتاب،�تأليف�جما+ي،�تعريب�صالح�البكاري،

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

حول�مفهوم�السكن .1

إن�السكن�باعتباره�أداة�مهمة�1ي�فهم�وإعطاء�السلوكات�مع¾Ô،�يفرض�علينا�تحديد�د°لة�هذا�اJفهوم

الجذر�اللغوي�للكلمة�انطلقنا�من�

1ي�معجم�لسان�العرب" ابن�منظور "

� �به �واJقصود �السكن، �فعل �مكان  Hيعت� �الذي  TخR� هذا

ن،�أهل�اJْسكن)الكاف
ُ
ذي�يْسك

ّ
،أي؛�sنسان�ال

  .مسكنه

�أيضا �نجد �العربية �اللغة �مرادفاتعديدةJاقديعنwxاJْسكن،ففي هناك

�اJعانيمعبعضا°خت]  ففي

غة�RوXى،�و�
ّ
�”House“لل

Tamezdugt) 
ْ
وْغث

ُ
ْمزذ

َ
 )ث

،�وكلها�تع¾�fمع¾s�Ôقامة�1ي�اJكانللمغرب�الشرØي

�ب� �أومايعرف �السكن �مفهوم إن

السك¾f،�وال�fgتشT أيضاإXى لفضاwÍم

بطريقةدائمة فعل�السكن

�ومرافق �جدرانا �غرفا، �أو�مكان�يضم �عن�مساحة �هو�عبارة �ف�Tيقي، إن�السكن�من�منظور

̧فراد�أية�د°°ت�خاصة،�ماعدا�الد°°ت�اJرتبطة�بتلبية�حاجياwÉا�الحيوية�Rولية� بالنسبة�ل

ما�ذهب�إليه�العديد�من�اJفكرين�أمثال�أستاذ�العمارة�بجامعة�البعث�

ال�fgأقيمت�بالرياض�سنة�

�فضاءً  �السكن�بوصفه �بTن �للمقابلة هنا

ومتخي]�يرشح�بالتمث]ت�والرموز،��ن�عملية�التحويل�ثم
ّ
�من�قبل�اJخط إنتاج�الفضاء

ابن�منظور،�لسان�العرب�-73

74-   Serfaty. Garzon. P(2003
�دورالّسكن-75 رزيقةبوشلقية،

،مخH الطفل،اJدينةوالبيئة،جامعةباتنة،الجزائر،�العددوبيئةالطفل مجلةالعمارة
رشيدة�أف]ل،�السكن�رأسمال�مجاXي،� -76
النسيج�العمراني�للمسكن�ذو�الفناء�الداخ9ي�للعائلة�الواحدة�من�خ]ل�تحقيق�متطلبات��نسان�الخدمية�نضال�سطوف،�تشكيل��-77

دوة�	سكان�الثالثة�و�جتماعية�والسلوكية،
�اجت  -78 �تنشئة �عالم �اJسكن �بT ينا¹ي، رو¹ي

الدار�العربية�للكتاب،�تأليف�جما+ي،�تعريب�صالح�البكاري،: طرابلس
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�البيولوجية� �اJتطلبات ��wدف�تحقيق �sنسان �إليه �يأوي �والذي �وسقف، �جدران �من �يتشكل �الذي �بالفراغ حصره

هو�مكان�يتحول�بحكم�التعايش�فجات�النفسية�و�جتماعية�والثقافية،�

�تجارب�تفاعلية�ذات�الصبغة� �وبالتاXي �تربطهم�ع]قة�القرابة�والجوار، �مجال�يضم�أفرادا و�ستغ]ل�والتفاعل�إXى

،�بل�ع9ى�النقيض�تماما؛�من��نساني

وأهميته�الجوهرية�تم�فهمها�بشكل�خاص�من�قبل�الف]سفة�الطوباويTن،�

�ويدعم� �يرافق �لíسكان �تصورا �اق! حوا الذين

 Corbusier”Leهمية�والدور�الذي�Rالذي�حدد�

وال�fgتعارض�بطريقة�جذرية�شعرية�هولدرلTن�

د�لعلم�نفس�حقيقي�وهو�أول�من�مهّ �

�ثبات�برأيه �تعطي�sنسان�أسباب�أو�أوهام fgال� �اJكـان�*)81(متتالية�من�الصور ففـي�كتـابـه�جمالية

،�عH �باش]ر�عن�اJسكن�بأنه�اJساحة�اJحببة�RوXى�لنا،�إنه�حامي�القيم�والحميمية،�

كما��.بداخله�قيم�فردية�خاصة،�وذلك��ن�اJشاعر�تسكن�معنا

كما�.)82(أنه�اعتH ه�أول�انفتاح�لنا�ع9ى�العالم�منذ�الو°دة،�إنه�اJعيش�واJتخيل،�إنه�ركننا�1ي�العالم،�إنه�كوننا�Rول 

�كان� �إذا �خصوصا �البيت، �بفضل �محفوظة �مwا  Tالكث� �الضياع،�ن �من �ذكرياتنا

�صغT ة �شقة �وليس�مجرد �طابق��مكونة�تعقيد من

1ي�صناديق�مفروضة�يعيشون��السكان

كما�يفتقد��.متعدد�الطوابقالعمودي،�

كل�ف"،أيضا�للكونية،�حيث�أنه�°�تقام�البيوت�وسط�محيطها�الطبيÏي،�وتصبح�الع]قة�بTن�البيت�والفراغ�مصطنعة

                                                           

Thibaud Zuppinger, Humanisme et urbanisme

contemporaine, Dossier 2009 

,Urbanisme, Les Editions G. C 

اJؤسسة�الجامعية�للدراسات�والنشر�،1ط
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�البيولوجية� �اJتطلبات ��wدف�تحقيق �sنسان �إليه �يأوي �والذي �وسقف، �جدران �من �يتشكل �الذي �بالفراغ حصره

جات�النفسية�و�جتماعية�والثقافية،�والف�Tيولوجية�فقط،�بل�يتجاوزه�لتلبية�الحا

�تجارب�تفاعلية�ذات�الصبغة� �وبالتاXي �تربطهم�ع]قة�القرابة�والجوار، �مجال�يضم�أفرادا و�ستغ]ل�والتفاعل�إXى

  .الوجدانية�والتواصلية�و�نفعالية

�نسانيليس�مجا��هامشيا�من�الوجود�فالسكن��،من�الناحية�الفلسفية

وأهميته�الجوهرية�تم�فهمها�بشكل�خاص�.خ]له�هو�مفهوم�لíنسان،�وللحياة�الكريمة

”Thomas More،”Charles Fourier“،”Étienne Cabet “ويدعم��� �يرافق �لíسكان �تصورا �اق! حوا الذين

“Corbusier”Leلوكوربوزييهعكس�ما�جاء�به�*)79(مشروعهم�لتحسTن�حياة�sنسان

وال�fgتعارض�بطريقة�جذرية�شعرية�هولدرلTن��)80( 1ي�حياة�sنسان�بوصفه�له�كآلة�للسكن

”“Heideggerتفيد�أن��fgنسان�يعيش�شاعريا[والs[ .  

�G. Bachelard“”غاستونباشcرع9ى�مستوى�اJقاربة�النفسية،�فإن�

�ثبات�برأيه �تعطي�sنسان�أسباب�أو�أوهام fgال� متتالية�من�الصور

”La Poétique de L’espace�،ى�لنا،�إنه�حامي�القيم�والحميميةXوRحببة�Jساحة�اJسكن�بأنه�اJباش]ر�عن�ا� Hع�،

بداخله�قيم�فردية�خاصة،�وذلك��ن�اJشاعر�تسكن�معناإنه�ي! ك�فيه�وعH ه�كل�الذكريات�وRح]م�ال�fgترتبط�

أنه�اعتH ه�أول�انفتاح�لنا�ع9ى�العالم�منذ�الو°دة،�إنه�اJعيش�واJتخيل،�إنه�ركننا�1ي�العالم،�إنه�كوننا�Rول 

�كان� �إذا �خصوصا �البيت، �بفضل �محفوظة �مwا  Tالكث� �الضياع،�ن �من �ذكرياتنا

��باش]ر  �أن �أن �يجب �الحقيقي �صغT ةيتم�Tبالالبيت �شقة �وليس�مجرد تعقيد

السكان�وهذا�راجع�لكون .1ي�باريس�بمع¾�Ôالكلمة��اعتH �أنه�°�وجود�لبيوت

العمودي،��السكنوجودبسبب�قيمة�الحميمية�لالبيت�1ي�اJدينة�يفتقد�

أيضا�للكونية،�حيث�أنه�°�تقام�البيوت�وسط�محيطها�الطبيÏي،�وتصبح�الع]قة�بTن�البيت�والفراغ�مصطنعة

                   

Humanisme et urbanisme, Implications perception, axiologie et rationa

ossier 2009 - L'habitat, un monde à l'échelle humaine, sur le site web : 

philosophiques.org.dernière visite, le /16/03/019. 

ions G. Crès & Cie, Paris .p.219. Cité par Thibaud Zuppinger, op,cité

ط،�اجتماعية�للمجال�السك�Þ،�دراسة�ميدانية�-مقاربة�نفسية�

   

  :87رجاء�مكي�طبارة،�اJرجع�نفسه،�ص�

Cahiers interna)1982( Volume IXXII. : P.U.F, Paris. 
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�البيولوجية� �اJتطلبات ��wدف�تحقيق �sنسان �إليه �يأوي �والذي �وسقف، �جدران �من �يتشكل �الذي �بالفراغ حصره

والف�Tيولوجية�فقط،�بل�يتجاوزه�لتلبية�الحا

�تجارب�تفاعلية�ذات�الصبغة� �وبالتاXي �تربطهم�ع]قة�القرابة�والجوار، �مجال�يضم�أفرادا و�ستغ]ل�والتفاعل�إXى

الوجدانية�والتواصلية�و�نفعالية

من�الناحية�الفلسفية

خ]له�هو�مفهوم�لíنسان،�وللحياة�الكريمة

“Thomas More”أمثال

مشروعهم�لتحسTن�حياة�sنسان

1ي�حياة�sنسان�بوصفه�له�ك�يجب�أن�يحتله�السكن

Heideggerهايدجرال�fgاش¶wر��wا�

ع9ى�مستوى�اJقاربة�النفسية،�فإن�

� �ثبات�برأيهللمسكن�يعتH ه �تعطي�sنسان�أسباب�أو�أوهام fgال� متتالية�من�الصور

“La Poétique de L’espace”أو

إنه�ي! ك�فيه�وعH ه�كل�الذكريات�وRح]م�ال�fgترتبط�

أنه�اعتH ه�أول�انفتاح�لنا�ع9ى�العالم�منذ�الو°دة،�إنه�اJعيش�واJتخيل،�إنه�ركننا�1ي�العالم،�إنه�كوننا�Rول 

�كان� �إذا �خصوصا �البيت، �بفضل �محفوظة �مwا  Tالكث� �الضياع،�ن �من �ذكرياتنا �يحفظ �البيت أن

باش]ر يعتقد."احقيقيابيت"

اعتH �أنه�°�وجود�لبيوت�؛حيثواحد

البيت�1ي�اJدينة�يفتقد��مايجعلعلwxم،�

أيضا�للكونية،�حيث�أنه�°�تقام�البيوت�وسط�محيطها�الطبيÏي،�وتصبح�الع]قة�بTن�البيت�والفراغ�مصطنعة

79- t rationalité dans la pensée 

: http://www.Implications 

iques.org/Habitat/dossier.html

80- Le Corbusier( 1925)uppinger, op,cité.

�-)1995(رجاء�مكي�طبارة-81

  .88صبT وت،�والتوزيع،

رجاء�مكي�طبارة،�اJرجع�نفسه،�ورد�عند�� -82

iers internationaux de Sociologie.
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إذ�“Max Bicar”بيكاريدعم�هذا�الرأي�ماكس�
83(.  

من�وجهة�نظر�سوسيولوجية،�فالسكن�هو�خلق�مساحة�يومية،�وهو�إحاطة�بسلسلة�واسعة�من�الع]قات�

اط��وبذلك�فإن�ساك¾�fا�ªJل�يكونون�1ي�ع]قات�مع�نسق�اجتما+ي،�ومع�أنم

�أنه�يشكل�حلقة�. �مع�عائ]wÉم�بمركبات�ع]ئقية�معينة كما

��ستق]ل�بالسكن�يرتبطإXى�حّد�بعيدبمؤّسسة�

��جتماع� �خارج �ووظيفة �د°لة �أّية �من �خاليا �يكون �يكاد فا�ªJل

  .)84(العائ9ي،�وإنشاؤه�عادة�ما�يندرج�1ي�هذا�السياق،�إذ�هو�يستكمل�شروط��ع! اف��جتما+ي�وRخ]Øي
 �جتماعية كل�وظائفها تؤدى ظله إذ1ي

 ىأدن

�حيث  الدول  أغلب اهتمت وسلوكات�أفراده،

  ل�منالدو  بعض هذااJجال،بل�وجعلته

�من� �العديد �طرق �مف! ق �1ي �يتموقع �كونه �1ي �للسكن �السوسيولو¹ي �التحليل �وصعوبة �أهمية تكمن

�والفعل �اJدينة fgإن�.)86(�جتما+ي سوسيولوجي

سوسيولوجيا�السكن�wÉتم�بدراسة�الع]قة�الجدلية�بTن�السكن�واJدينة،�هذه�الع]قة�ال�fgتنتج�تفاع]�لتقييم�البيئة�

من�)87(ونسب�تملك�اJساكن�و�ستق]لية�وRمن

  . لثةو�جتما+ي�1ي�مقابل�sقصاء�وال¶wميش،�من�جهة�ثا

�العامة� �والصحة �الحضري �التخطيط �مجا°ت �1ي �العامة �السياسة �من �أساسيا �عنصرا يعتH �السكن

لذا�يجب�ع9ى�علم��جتماع�أن�يأخذ�. 

                                                           

اJؤسسة�الجامعية�للدراسات�والنشر�والتوزيع�،�

�،f ¡عدد��إنسانيات1ي�السكن�التقليدي�التون

  .9،ص 2001عبدالحمیددلیمf،�أزمةsسكانفيالجزائر،دكتوراهدولةفيعلماÙجتماعالحضري،معهدعلماÙجتماع،قسنطینة،

, . 
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يدعم�هذا�الرأي�ماكس�."ما�يحيط�به�يصبح�ميكانيكيا�والحياة�Rليفة�تنفلت�هاربة�1ي�كل�اتجاه

83("البيوت�تشبه�Rنابيب�ال�fgتشفط�البشر�داخلها�بواسطة�تفريغ�الهواء

من�وجهة�نظر�سوسيولوجية،�فالسكن�هو�خلق�مساحة�يومية،�وهو�إحاطة�بسلسلة�واسعة�من�الع]قات�

واJشاهد�العائلية�ال�fgيجب�اكتشافها؛�وبذلك�فإن�ساك¾�fا�ªJل�يكونون�1ي�ع]قات�مع�نسق�اجتما+ي،�ومع�أنم

�بيwم�وبشكل�خاص�مع�عائ]wÉم�بمركبات�ع]ئقية�معينة جماعاتية�أوعصبية�يرتبطون�فيما

وصل�بTن�الفرد�واJجتمع،�بل�وإحدى�آليات�الدمج��جتما+ي�طاJا�أّن��ستق]ل�بالسكن�يرتبطإXى�حد

�والضبط�و�ل!�ام ��نتماء �من �تعنيه �بما ��جتماع� .الزواج �خارج �ووظيفة �د°لة �أّية �من �خاليا �يكون �يكاد فا�ªJل

العائ9ي،�وإنشاؤه�عادة�ما�يندرج�1ي�هذا�السياق،�إذ�هو�يستكمل�شروط��ع! اف��جتما+ي�وRخ]Øي

حياةRسرة؛إذ1ي مقومات أهم من يعتH  اJسكن أن �جتماع

أدن فيه °تتوفر أفراده�والذي عدد مع يتناسب ° الذي والسكن

�حيث أنماط جميع 1ي بالغا تأثT ا مستلزماwÉا،يؤثر الحياةو وسلوكات�أفراده،

هذااJجال،بل�وجعلته وبحوثا�1ي دراسات وأقامت اJناسب اJسكن

   .) 85(داهمهاالتصنيع اJشاكل،خاصةبعدأن
�من� �العديد �طرق �مف! ق �1ي �يتموقع �كونه �1ي �للسكن �السوسيولو¹ي �التحليل �وصعوبة �أهمية تكمن

�Rسرة �والفعلو  �س¶w]كا ،سوسيولو¹يسوسيولوجيا �اJدينة fgسوسيولوجي

سوسيولوجيا�السكن�wÉتم�بدراسة�الع]قة�الجدلية�بTن�السكن�واJدينة،�هذه�الع]قة�ال�fgتنتج�تفاع]�لتقييم�البيئة�

�اJرافق�والخدمات�ثم�النقل ،f¾السك� ونسب�تملك�اJساكن�و�ستق]لية�وRمن�)الµي

و�جتما+ي�1ي�مقابل�sقصاء�وال¶wميش،�من�جهة�ثا،�ثم�مستوى��ندماج�الحضري�

�العامة� �والصحة �الحضري �التخطيط �مجا°ت �1ي �العامة �السياسة �من �أساسيا �عنصرا يعتH �السكن

. “Mixité Sociale”�ندماج��جتما+ي"والتنشئة��جتماعية�و�ندماج�1ي�اJدينة�

                   

اJؤسسة�الجامعية�للدراسات�والنشر�والتوزيع�،��،الطبعة��الثانية�،�ترجمة�غالب�هلسا،جماليات�ا�كان

1ي�السكن�التقليدي�التون¡ f،��ةأن© وبولوجي،�من�سT ورة�الرمز�من�العتبة�إXى�وسط�الدار،�قراءة�

عبدالحمیددلیمf،�أزمةsسكانفيالجزائر،دكتوراهدولةفيعلماÙجتماعالحضري،معهدعلماÙجتماع،قسنطینة،

 ), sociologie du logement,Edition la découverte,paris,p 23
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ما�يحيط�به�يصبح�ميكانيكيا�والحياة�Rليفة�تنفلت�هاربة�1ي�كل�اتجاه

البيوت�تشبه�Rنابيب�ال�fgتشفط�البشر�داخلها�بواسطة�تفري"يقول؛�

من�وجهة�نظر�سوسيولوجية،�فالسكن�هو�خلق�مساحة�يومية،�وهو�إحاطة�بسلسلة�واسعة�من�الع]قات�

واJشاهد�العائلية�ال�fgيجب�اكتشافها

�بيwم�وبشكل�خا جماعاتية�أوعصبية�يرتبطون�فيما

وصل�بTن�الفرد�واJجتمع،�بل�وإحدى�آليات�الدمج��جتما+ي�طاJا�أن

�والضبط�و�ل!�ام ��نتماء �من �تعنيه �بما الزواج

العائ9ي،�وإنشاؤه�عادة�ما�يندرج�1ي�هذا�السياق،�إذ�هو�يستكمل�شروط��ع! اف��جتما+ي�وRخ]Øي

�جتماع علماء يرى 

والسكن .Rخ]قية وال! بويةو

  

الحياةو شروط

اJسكن توفT  بمسألة النامية

اJشاكل،خاصةبعدأن أعظم

�من� �العديد �طرق �مف! ق �1ي �يتموقع �كونه �1ي �للسكن �السوسيولو¹ي �التحليل �وصعوبة �أهمية تكمن

�السوسيولوجيات �Rسرة؛ سوسيولوجيا

سوسيولوجيا�السكن�wÉتم�بدراسة�الع]قة�الجدلية�بTن�السكن�واJدينة،�هذه�الع]قة�ال�fgتنتج�تفاع]�لتقييم�البيئة�

�اJرافق�والخدمات�ثم�النقل(الخارجية�من�جهة� ،f¾السك� الµي

،�ثم�مستوى��ندماج�الحضري�جهة�ثانية

�العامة� �والصحة �الحضري �التخطيط �مجا°ت �1ي �العامة �السياسة �من �أساسيا �عنصرا يعتH �السكن

والتنشئة��جتماعية�و�ندماج�1ي�اJدينة�

جماليات�ا�كان،�)1984(غاستونباش]ر -83

  .38ص�،�بT وت
،�من�سT ورة�الرمز�من�العتبة�إXى�وسط�الدار،�قراءة�)2005( عماد�صولة -84

  .أبريل�جوان�29

عبدالحمیددلیمf،�أزمةsسكانفيالجزائر،دكتوراهدولةفيعلماÙجتماعالحضري،معهدعلماÙجتماع،قسنطینة،�-85

86- YankelFijalkow( 2011

87-Fijalkow, Ibid., p 23. 
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Yankel”Fijalkowمن�حيث��كشفه�لعلم�

بالخصوصية�القومية،��ن�sسكان�متجذر�بعمق�1ي�

وبالتاXي��فسوسيولوجيته��ي�أك© �من�مجرد�أشياء�أخرى�من�هذا�العلم،�

أمر�يفسر�اخت]ف�نوعية�وطبيعة��وهو 

) الHَْ اْرْك ( عبارة�عن�دور�للصفيحنجد�تلك�ال�fgكانت�

1ي�إطار�سياسة�الدولة�للقضاء��،وال�fgتم�هدمها�وإعادة�بناwÍا،�كأحد�الحلول��س! اتيجية�Ùزال¶wا�من�اJشهد�الحضري 

 .ى�السكن�الصفي�ي

إن�Rحياء�السكنية�اJستفيدة�من�سياسة�الدولة�للقضاء�ع9ى�السكن�الصفيµي�وغT �ال]ئق��عرفت�تحو°�

م�ªل�أو�(إXى�سكن�من�الصلب�و�sسمنت�

مدينة�مكناس�إXى�جانب�أحياء�كل��هاع9ى�مستوى 

�إXى�جانب�كل�من f¾ستوى�الوطJاْر�: "ع9ى�ا ُدوَّ

ِنّية"بالدار�البيضاء�و
ْ
�هذا�الµي. إلخ...بالقنيطرة" الّساك

�من �الصفيµي �السكن �ع9ى �للقضاء �الدولة �عليه�سياسة �أطلق �مشروعمهم،

�وتفعيل �إبان��أجرأة �الهيكلة �إعادة سياسة

�اعتبارات؛� �راجع�اXى�عدة �وهذا م�بشعبي¶wا،

قيم�نوعية�الفئة��جتماعية�ال�fgت�لقاطنيه�ويعكس

ع9ى��،ثانيا�. ة�ودون�الفقT ة،�ونادرا�و1ي�أحسن�Rحوال�اJتوسطة�ع9ى�مستوى�السلم��جتما+ي

  .أو�اJحتشمة�1ي�غالب�Rحيان

ُحوَماْت 
ْ
مها�كانت�صفيحية�وخضعت�،�معظ)ال

بمع¾�Ôأن�النسبة�اJهمة�من�ساكنته�. )

fgن�سنTمتدة�ما�بJ1981،�خصوصا�1ي�الف! ة�ا   

  

                                                           

YankelFijalkow est un professeiur de sciences socia

chercheur au Centre de recherches sur 

l’urbain, les po  

عH ها�تتم�wÉيئة�الµي�الصفيµي�من�خ]ل�تجزئته�وتزويده�بالطرق�اJعبدة،�الكهرباء�واJاء�الصالح�للشرب،�
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 يبار�هذه�Rبعاد�اJختلفة،�وهذا�ما�
ّ
“Yankel”Fijalkow)٭(يانكلفيجالكوز�عليه�رك

بالخصوصية�القومية،��ن�sسكان�متجذر�بعمق�1ي�هذا�العلم��سبب�ارتباط�من�خ]له�اجتماع�السكن�الذي�يشرح

وبالتاXي��فسوسيولوجيته��ي�أك© �من�مجرد�أشياء�أخرى�من�هذا�العلم،��.سياسات�التخطيط�الوط¾�fوالصحة�العامة

�Ôg88(كل�إقليم�ع9ى�تاريخفهو�يعتمد�ع9ى�تاريخ�كل�بلد،�أو�ح(.  
وهو . تختلف�اJساكن�من�حيث؛�نوعها،�طبيعة�بناwÍا،�وخصائصها�اJادية

نجد�تلك�ال�fgكانت��،اJساكن�أحد�أنواع�هذه�من�بTن. الفئات��جتماعية�ال�fgتقطwا

وال�fgتم�هدمها�وإعادة�بناwÍا،�كأحد�الحلول��س! اتيجية�Ùزال¶wا�من�اJشهد�الحضري 

  
gى�السكن�الصفي�يالسكن�ا�ش! ك�كأحد�تجليات�سياسة�الدولة�للقضاء�ع

إن�Rحياء�السكنية�اJستفيدة�من�سياسة�الدولة�للقضاء�ع9ى�السكن�الصفيµي�وغT �ال]ئق��عرفت�تحو°�

ة(،�بانتقال�قاطنwxا�من�سكن�صفيµي�)اJادي
َ
اك إXى�سكن�من�الصلب�و�sسمنت�) ْبرَّ

هاع9ى�مستوى Rحياء،�بل�من�أضخم�يعتÊ� Hي�برج�مو°ي�عمر�أحد�هذه

اْرَياْن�السعيدية
َ
ّبيْك "،�و"ك �إXى�جانب�كل�من�أكH هابل�ومن�". ِعيْنالشّ f¾ستوى�الوطJع9ى�ا

ة"بالرباط،�
َ
ويل

ْ
اْرَياْنالّسك

َ
و "و"ك

ُ
اْرَياْنط

َ
بالدار�البيضاء�و" َماك

�من� �الصفيµي �السكن �ع9ى �للقضاء �الدولة سياسة

D`aménagement Urbain”“Planآلياتك�� �وتفعيلأحد أجرأة

f ºاJت�،سبعينيات�القرن�ا� fgحياء�السكنية�الRاعتباراتَس و سيصبح�اليوم�من�� �راجع�اXى�عدة �وهذا م�بشعبي¶wا،

Jادية�وطبيعية�اJلسكن�ع9ى�مستوى�البنية�ا
ّ
لقاطنيه�ويعكس�مرآة�الذييشك

 ة�ودون�الفقT ة،�ونادرا�و1ي�أحسن�Rحوال�اJتوسطة�ع9ى�مستوى�السلم��جتما+ي

أو�اJحتشمة�1ي�غالب�Rحيان�تَقدةالتجه�Tات�واJرافق��جتماعية�اJف�ضعف�البنية�التحتية�وغياب

ُحوَماْت (يتشكل�هذا�الµي�اليوم�من�مجموعة�من�Rحياء�الصغT ة�
ْ
ال

)P.D.U(والتأهيل،�خصوصا�1ي�سياق�برنامج�التنمية�الحضرية�

اْت (لم�تغادر�مكا¼wا،�بل�استقرت�به�بعد�هدم�مساكwا�
َ
،�خصوصا�1ي�الف! ة�اJمتدة�ما�بTن�سنfg)الHّْ اك

.وهو�ما�يمكننا�م]حظته�من�خ]ل�اJبيان�أسفله. جديد،لتعيد�بناwÍا�من�

                   

 un professeiur de sciences sociales à l'École nationale supérieure d'architecture 

erches sur l’habitat (UMR LAVUE du CNRS). Il travaille sur l’histoire 

ain, les politiques urbaines et du logement, la gentrification des quar

عH ها�تتم�wÉيئة�الµي�الصفيµي�من�خ]ل�تجزئته�وتزويده�بالطرق�اJعبدة،�الكهرباء�واJاء�الصالح�للشرب،��إعادة�الهيكلة�rي�ا�وقع؛

  .وقنوات�الصرف�الصµي،�واJرافق�العمومية�Rساسية
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بار�هذه�Rبعاد�اJختلفة،�وهذا�ما�بعTن��عت

اجتماع�السكن�الذي�يشرح

سياسات�التخطيط�الوط¾�fوالصحة�العامة

�Ôgفهو�يعتمد�ع9ى�تاريخ�كل�بلد،�أو�ح

تختلف�اJساكن�من�حيث

الفئات��جتماعية�ال�fgتقطwا

وال�fgتم�هدمها�وإعادة�بناwÍا،�كأحد�الحلول��س! اتيجية�Ùزال¶wا�من�اJشهد�الحضري 

  .ع9ى�السكن�غT �ال]ئق
2. gالسكن�ا�ش! ك�كأحد�تجليات�سياسة�الدولة�للقضاء�ع

إن�Rحياء�السكنية�اJستفيدة�من�سياسة�الدولة�للقضاء�ع9ى�السكن�الصفيµي�وغT �ال]ئق��عرفت�تحو°�

اJادي(ع9ى�اJستوى�الف�Tيقي�

يعتÊ� Hي�برج�مو°ي�عمر�أحد�هذهو ). شقة

اْرَياْن�السعيدية"،�"سيدي�بابا"من؛
َ
ك

ة اْر�الدوم"و�" الَحاجَّ بالرباط،�" ُدوَّ

�إطار  �1ي �الذياستفاد

Planالتنميةالحضريةبرنامج

f ºاJسبعينيات�القرن�ا

ع9ى�مستوى�البنية�اJادية�وطبيعية�ا�J،أو°

 ة�ودون�الفقT ة،�ونادرا�و1ي�أحسن�Rحوال�اJتوسطة�ع9ى�مستوى�السلم��جتما+يأي�الفئة�الفق�Tفيه؛

ضعف�البنية�التحتية�وغياب�مستوى 

يتشكل�هذا�الµي�اليوم�من�مجموعة�من�Rحياء�الصغT ة�

والتأهيل،�خصوصا�1ي�سياق�برنامج�التنمية�الحضرية�)٭(Ùعادة�الهيكلة

لم�تغادر�مكا¼wا،�بل�استقرت�به�بعد�هدم�مساكwا�

،لتعيد�بناwÍا�من�1997و�

  

 tecture Paris Val-de-Seine et)٭(

istoire des sciences sociales de 

es quartiers populaires anciens.

88- Fijalkow, Ibid., p23. 
إعادة�الهيكلة�rي�ا�وقع؛ - )٭(

وقنوات�الصرف�الصµي،�واJرافق�العمومية�Rساسية
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- 1993-1981ا�شكلة�لÃ ج�مو�ي�عمر�سنوات�

Source : Inspection Régionale de l`Habitat, de l`Urbanisme, et de la politique de la ville  

ة(بعد�عملية�الهدم،�لن�تستفيد�من�إعادة�بناء�مسكن�جديد�ع9ى�أنقاض�Rول�
َ
اك َّ Hْإ°�أسرة�واحدة�أو�) ال

كل�أسرة�(،�وهو�ما�يفسر�اليوم�تواجد�أسرتTن�مختلفتTن�تسكنان�نفس�ا�ªJل�

�Rسر�Rخرى� �تضطر�باØي �من�(هكذا �كانت�تستأجر�جزءا fgال

مسكن�إعادة�بناء(مغادرة�الµي�) رب�Rسرة

� Hو�برامجمستقبلية،و�هو�ماتأتى�فع]�ع

أو�من�خارجه��،إعادة�التوطTن�ال�fgستكون�إما�من�داخل�نفس�الµي�كما�هو�الشأن�بالنسبة�لµي�عTن�الشبيك

  .  برج�مو°ي�عمر

��ªتفويت��را�“Le Glissement”(ع9ى��

�التوطTن�أو�sسكان �مختلف�الH امج�Rخرى�ذات�الصلة�بسياسات�إعادة �1ي �كان�يقع �جعل.عكس�ما Rسر��وهو�ما

�كانت�تظهر �أخرى�1ي بعض�Rحيان�صيغ

عدم�إمكانية�بسبب�تتوفر�ع9ى�اJال�الكا1ي�لضمان�تمويل�البناء�

Cohabitation(.  

و�ي�إحدى�سياسات�الدولة�Ùزالة�اJساكن�الصفيحية�من�اJشهد�الحضري�

،�و�ي�عملية�)أنموذجاIIIع9ى�مستوى�جزء�من�Êي�عTن�الشبيك�وÊي�مرجان�

É� �طور �أو�1ي �ومهيئة �مجهزة �جديدة �تجزيئات �اXى �الساكنة �بنقل �الصفيµي �السكن �ع9ى wيئة�ي

�مغادرة� �Rسر�اJستفيدة �من �رفض�عدد �بيwا �من �كان �النتائج، �من �مجموعة ع9ى

�تفويت�بقعهم� �إXى �مالية JقاولTن�أو�) Glissement(غياب�موارد

،�أو�1ي�أحسن�Rحوال�)بيع�أو�كراء(أشكال��ستثمار

ما�يجعل�البقعة�الواحدة�اJمنوحة��.)اJستفيد�يساهم�بالبقعة�Rرضية�بينما�اJقاول�يتكلف�ببناwÍا

                                                           

T �قطع�،�وقد�تم�توف1992نفذت�هذه�العملية�ع9ى�مستوى�النسيج�اJكنا½ 1�fي�إطار�مشروع�مدينة�مرجان�بعد�خطاب�ملكي�سنة�

حيا��18أرضية�لساكنة�Rحياء�الصفيحية�بأثمنة�مناسبة،�حيث�قدر�عدد�اJواقع�الصفيحية�باJدينة�ال�fgاس¶wدف¶wا�هذه�العملية�أنذاك�

P.D.U.  
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

ا�شكلة�لÃ ج�مو�ي�عمر�سنوات�" الحومات" تطور�عمليات�الهدم�عgى�مستوى�

1997. 

: Inspection Régionale de l`Habitat, de l`Urbanisme, et de la politique de la ville

  )بتصرف�من�الباحث( 

بعد�عملية�الهدم،�لن�تستفيد�من�إعادة�بناء�مسكن�جديد�ع9ى�أنقاض�Rول�

،�وهو�ما�يفسر�اليوم�تواجد�أسرتTن�مختلفتTن�تسكنان�نفس�ا�ªJل�)اJالكTن�لها�عموما

� �بناء �تم �بعدما �). ا�ªJل�بشكل�مش! كتمتلك�شق¶wا، �Rسر�Rخرى �تضطر�باØي هكذا

رب�Rسرة�،السكن�الصفيµي،�أو�Rسر�الحديثة�التكوين�أنذاك�من�طرف�أبناءاJالك

�من�عمليات�،)1ي�مكان�آخر�من�اJدينة و�برامجمستقبلية،و�هو�ماتأتى�فع]�عH ��1ي�انتظار�استفادwÉا

إعادة�التوطTن�ال�fgستكون�إما�من�داخل�نفس�الµي�كما�هو�الشأن�بالنسبة�لµي�عTن�الشبيك

برج�مو°ي�عمر�نسبة�إXى�Êي�كما�هو�الحال�بالنسبة�للساكنة�الصفيحيةالH جاوية

�م��Tبرنامج�التنمية�الحضرية�هو�غياب تفويت��را(ظاهرة�التفويت� إن�ما

�التوطTن�أو�sسكان �مختلف�الH امج�Rخرى�ذات�الصلة�بسياسات�إعادة �1ي �كان�يقع عكس�ما

�اليوم �تعيش�فwxا fgال� �1ي�.مساكwا �ذلك،�لكن كانت�تظهرمقابل

تتوفر�ع9ى�اJال�الكا1ي�لضمان�تمويل�البناء��؛)غT �مستفيدة(شراكة�مع�أسر�أخرى�

Cohabitation( بالتساكن�هنا�بدأ�الحديث�مجددا�عن�ما�يسمR .ÔوXى�من�تحقيق�هذا�الورش

و�ي�إحدى�سياسات�الدولة�Ùزالة�اJساكن�الصفيحية�من�اJشهد�الحضري�*)i(ع9ى�مستوى�إعادة�التوطTن

ع9ى�مستوى�جزء�من�Êي�عTن�الشبيك�وÊي�مرجان�(كما�هو�الشأن�بالنسبة�Jدينة�مكناس�

É� �طور �أو�1ي �ومهيئة �مجهزة �جديدة �تجزيئات �اXى �الساكنة �بنقل �الصفيµي �السكن �ع9ى ي

�مغادرة��ستسفر  �Rسر�اJستفيدة �من �رفض�عدد �بيwا �من �كان �النتائج، �من �مجموعة ع9ى

� �البعض�مwمخصوصا �دفع �ما ��مع، �تفويت�بقعهم �إXى �مالية غياب�موارد

أشكال��ستثمار،كشكل�من�بناwÍا�وتقسيمها�إXى�عدد�من�الشقق

اJستفيد�يساهم�بالبقعة�Rرضية�بينما�اJقاول�يتكلف�ببناwÍا

                   

نفذت�هذه�العملية�ع9ى�مستوى�النسيج�اJكنا½ 1�fي�إطار�مشروع�مدينة�مرجان�بعد�خطاب�ملكي�سنة�

أرضية�لساكنة�Rحياء�الصفيحية�بأثمنة�مناسبة،�حيث�قدر�عدد�اJواقع�الصفيحية�باJدينة�ال�fgاس¶wدف¶wا�هذه�العملية�أنذاك�

P.D.Uصفيحيا�اXى�جانب�البؤر�ال�fgفشلت�فwxا�عملية�إعادة�الهيكلة�عH �برنامج��التنمية�الحضرية�
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تطور�عمليات�الهدم�عgى�مستوى�) : 1(ا�بيان�رقم�

  

  

  

 
: Inspection Régionale de l`Habitat, de l`Urbanisme, et de la politique de la ville-juin 2013

بعد�عملية�الهدم،�لن�تستفيد�من�إعادة�بناء�مسكن�جديد�ع9ى�أنقاض�Rول�

اJالكTن�لها�عموما(اثنتTن�ع9ى�Rك© 

� �بناء �تم �بعدما تمتلك�شق¶wا،

السكن�الصفيµي،�أو�Rسر�الحديثة�التكوين�أنذاك�من�طرف�أبناءاJالك

ة(صفيµي
َ
اك 1ي�مكان�آخر�من�اJدينة�)ْبرَّ

إعادة�التوطTن�ال�fgستكون�إما�من�داخل�نفس�الµي�كما�هو�الشأن�بالنسبة�لµي�عTن�الشبيك�سياسة

كما�هو�الحال�بالنسبة�للساكنة�الصفيحيةالH جاوية

�م��Tبرنامج�التنمية�الحضرية�هو�غياب إن�ما

�التوطTن�أو�sسكان �مختلف�الH امج�Rخرى�ذات�الصلة�بسياسات�إعادة �1ي �كان�يقع عكس�ما

�اليومتتكفلببناء�اJستفيدة �تعيش�فwxا fgال� مساكwا

شراكة�مع�أسر�أخرى�الي�تتمثل�1

RوXى�من�تحقيق�هذا�الورش

ع9ى�مستوى�إعادة�التوطTن

كما�هو�الشأن�بالنسبة�Jدينة�مكناس�

É� �طور �أو�1ي �ومهيئة �مجهزة �جديدة �تجزيئات �اXى �الساكنة �بنقل �الصفيµي �السكن �ع9ى �الwائي �القضاء تروم

�. تدريجية �العملية ستسفر هذه

�Rصلية�أحياwÍم �البعض�مwمخصوصا �دفع �ما ،

بناwÍا�وتقسيمها�إXى�عدد�من�الشقق،�wدف�خواص

اJستفيد�يساهم�بالبقعة�Rرضية�بينما�اJقاول�يتكلف�ببناwÍا( البناء1ي��مشارك¶wم

نفذت�هذه�العملية�ع9ى�مستوى�النسيج�اJكنا½ 1�fي�إطار�مشروع�مدينة�مرجان�بعد�خطاب�ملكي�سنة��- )٭(

أرضية�لساكنة�Rحياء�الصفيحية�بأثمنة�مناسبة،�حيث�قدر�عدد�اJواقع�الصفيحية�باJدينة�ال�fgاس¶wدف¶wا�هذه�العملية�أنذاك�

صفيحيا�اXى�جانب�البؤر�ال�fgفشلت�فwxا�عملية�إعادة�الهيكلة�عH �برنامج��التنمية�الحضرية�
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�عامل�آخر�ساهم�1ي�انتشار  مستوى�وارتفاع�ظاهرة�التساكن�،�وهذا

�إXى� �سابقا، �الصفيح �دور f¾قاط� �من �الذكر�اليوم �السالفة �الدولة �من�سياسة �اJستفيدة تتشكل�Rحياء

�الحضرية� �بالجماعة �اJحيطة �القرى �قدمت�من �من �مwا

� ة"،
َ
�Jدينة�"ْشَراك �التابعة �والدواوير ،

�مكناس،� �جانب�أخرى�قدمت�من�خارج�عمالة إXى

إلخ،�وأيضا�منخ]ل�انتقالبعض�"...يطرة

ساكنة�اJجال�الحضري�Jدينة�مكناس�إلwxا،قادمة�من�أحياء�يمكن�وصفها�أ¼wا�1ي�نفس�الدرجة�أو�أقل�ع9ى�مستوى�

�اJْشقوْق  اَية"و"الHْْ ْج دَّ ةالّرْ
َ
�ال

ّْ
ªال .(...."� �من�هذا النوع

وال�fgدعا�من�خ]لها�الدارسTن�إXى�إنجاز�

�،Ùبراز�أهمية�هذه�الظاهرة�وحجمها�وما�يرتبط��wا�من�أسباب،�وما�ينتج�عwا�من�آثار

وهو�ال
 fء�الذي�. ثر،�وال�fgقد�تحدث�بTن�الوافدين�الجدد�واJستقرين�القدامى

  . بثقافة�ال¶wميش�وما�ينتج�عwا�من�صراعات�بTن�اJتساكنTن

القيمة�اJالية���fمعTن،�وضعف�ومحدودية

اJهاجر�الجديد�لتلبية�حاجاته�1ي�انتظار�الحصول�ع9ى�عمل،�يبقى�حله�الوحيد�ل]ستقرار�هو�

البحث�عن�مسكن�1ي�أحد�Rحياء�الفقT ة�ذات�السومةالكرائية�Rقل�مقارنة�بأحياء�سكنية�أخرى،�وهو�ما�Jسناه�من�

يختارون�هذا�النوع�من�) غT �اJ]ك(أن�أهم�Rسباب�ال�fgجعلت�اJستجوبTن�اJك! ين�

�مش! كة،�ضيقة�1ي�كثT �من�Rحيان،�غT �آمنة� �كو¼wا

�1ي� �أن�ندرجها�هنا �اJدن�اJغربية�اليوم،�وال�fgارتأينا ها

هذه�الدراسة�نظرا��همي¶wا�1ي�تشكيل�بنية�Rحياء�عموما�والرفع�من�حجم�ظاهرة�التساكن�واJساكن�اJش! كة؛�هجرة�

لكن�ما�. لكRفارقة�جنوب�الصحراء�والنازحTن�السوريTن،�كل�حسب�ظروفه�ال�fgجعلته�يغادر�بلده�قسرا�أو�رغبة�1ي�ذ

رغم�حجمها�الضعيف�مقارنة�با�نواع�السالفة�

�1ي� �اJهاجرين�عH ها �هو�مدى�مساهمة �وإنما �اJختلفة، �من�أبعادها �العالم�ومقارب¶wا �معظم�دول �تعرفها fgال

وما،�واJدينة�sسماعيلية�ع9ى�وجه�الخصوص،�فهؤ°ء�إXى�جانب�كو¼wم�

رب�واJخازن�اJهملة،�فالبعض�مwم�اختار�أن�يقطن�بأحياء�شعبية�أو�

�الشبيك �أحي"عTن �جانب �إXى ،� ،�"اJْنصور "اء

�منازل� �داخل �من �اJساحة، �ضيقة �غالبي¶wا �1ي �شقق �كراء �اختاروا هؤ°ء

                                                           

الطبعة��،و�الثقافة�الحضرية�با�غرب،�دراسة�rي�البناء��جتما}ي��دن�الصفيح
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�فوق  �ث]ث�أسر�فما �عامل�آخر�ساهم�1ي�انتشار قطwا ،�وهذا

�إXى� �سابقا، �الصفيح �دور f¾قاط� �من �الذكر�اليوم �السالفة �الدولة �من�سياسة �اJستفيدة تتشكل�Rحياء

�الحضرية� �بالجماعة �اJحيطة �القرى �قدمت�من �من �مwا �إطار�عمليات�الهجرة؛ �1ي �علwxا �وافدة جانب�فئات�أخرى

� ة"،
َ
�"بوْدْربال ور الحا"، دُّ

ْ
�ق �"ج �"الْخنيَشات"، �"ْحَجاَوة"، ،

�النوع�من�Rحياء �لهذا �مهمة �تمثل�روافد fgمكناس،�. وال� �جانب�أخرى�قدمت�من�خارج�عمالة إXى

ْد "،�"تاونات"،�"تازة"،"الراشيدية" يطرةالقن"،�"قرية�اّبا�ْمْحّمْ

ساكنة�اJجال�الحضري�Jدينة�مكناس�إلwxا،قادمة�من�أحياء�يمكن�وصفها�أ¼wا�1ي�نفس�الدرجة�أو�أقل�ع9ى�مستوى�

� �والعمرانية، ��جتماعية �َباَبا"ك(الهشاشة �"ِسيدي ْرَعة"،
ْ
�"ُبوك �اJْشقوْق "، الHْْ ْج

وال�fgدعا�من�خ]لها�الدارسTن�إXى�إنجاز�* )89(تهادراس�إحدى�الهجرة،�سبق�وأن�نبه�إليه�الدكتور�بوشنفاتي�بوزيان�1ي

Ùبراز�أهمية�هذه�الظاهرة�وحجمها�وما�يرتبط��wا�من�أسباب،�وما�ينتج�عwا�من�آثار�،بحوث�ع9ى�مختلف�اJستويات

ثر،�وال�fgقد�تحدث�بTن�الوافدين�الجدد�واJستقرين�القدامىخصوصا�ما�تنتجه�عملية�التأثT �والتأ

بثقافة�ال¶wميش�وما�ينتج�عwا�من�صراعات�بTن�اJتساكنTن�أساساواJتعلق��،حاولنا�أن�نعالج�جانبا�من�جوانبه

إن�قرار�الهجرة،�1ي�غياب�Jؤه]ت�أكاديمية�أو�مستوى�تكوين�م�fYمعTن،�وضعف�ومحدودية

اJهاجر�الجديد�لتلبية�حاجاته�1ي�انتظار�الحصول�ع9ى�عمل،�يبقى�حله�الوحيد�ل]ستقرار�هو�

البحث�عن�مسكن�1ي�أحد�Rحياء�الفقT ة�ذات�السومةالكرائية�Rقل�مقارنة�بأحياء�سكنية�أخرى،�وهو�ما�Jسناه�من�

أن�أهم�Rسباب�ال�fgجعلت�اJستجوبTن�اJك! ين�خ]ل�مقاب]تنا�ال�fgأبانت�ع9ى�

�مش! كة،�ضيقة�1ي�كثT �من�Rحيان،�غT �آمنة� Rحياء�هو�ضعف�قيمة�sيجار�ال�fgترتبط�بخصائص�معينة؛�كو¼wا

  . وبعيدة�عن�أهم�اJرافق�والخدمات

�1ي�من�بTن�أنواع�الهجرات�Rخرى�ال�fgأصبحت�تعرف �أن�ندرجها�هنا �اJدن�اJغربية�اليوم،�وال�fgارتأينا ها

هذه�الدراسة�نظرا��همي¶wا�1ي�تشكيل�بنية�Rحياء�عموما�والرفع�من�حجم�ظاهرة�التساكن�واJساكن�اJش! كة

Rفارقة�جنوب�الصحراء�والنازحTن�السوريTن،�كل�حسب�ظروفه�ال�fgجعلته�يغادر�بلده�قسرا�أو�رغبة�1ي�ذ

رغم�حجمها�الضعيف�مقارنة�با�نواع�السالفة�(·wمنا�1ي�هذه�الدراسة،�ليس�هو�الحديث�عن�هذا�النوع�من�الهجرات�

�1ي� �اJهاجرين�عH ها �هو�مدى�مساهمة �وإنما �اJختلفة، �من�أبعادها �العالم�ومقارب¶wا �معظم�دول �تعرفها fgال

وما،�واJدينة�sسماعيلية�ع9ى�وجه�الخصوتشكيل�لبنة�من�لبنات�اJجتمع�اJغربي�عم

اختاروا��ستقرار�ببعض�اJساكن�الخالية�أو�اJآرب�واJخازن�اJهملة،�فالبعض�مwم�اختار�أن�يقطن�بأحياء�شعبية�أو�

� �أحياء؛ �من �كل �1ي �لنا �تأكد �وهو�ما �عمر"هامشية، �مو°ي �الشبيك"و" برج عTن

�و �منازل�. إلخ....III"ْمْرجان"، �داخل �من �اJساحة، �ضيقة �غالبي¶wا �1ي �شقق �كراء �اختاروا هؤ°ء

                   

و�الثقافة�الحضرية�با�غرب،�دراسة�rي�البناء��جتما}ي��دن�الصفيحrي�التحضر�،�

  .Rولىمنشورات�الحوار�Rكاديم�fوالجامÏي،الدار�البيضاء،�اJغرب
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�فوق قد�ت�حد�اJستفيدين� �ث]ث�أسر�فما قطwا

  . الكثافة�السكانية

�إXى� �سابقا، �الصفيح �دور f¾قاط� �من �الذكر�اليوم �السالفة �الدولة �من�سياسة �اJستفيدة تتشكل�Rحياء

�إطار�عمليات�الهجرة �1ي �علwxا �وافدة جانب�فئات�أخرى

�َك  �"الّدخيَسة"Jكناس، ،

وراْي "
ُ
ك
َ
�النوع�من�Rحياء.) إلخ..،"أ �لهذا �مهمة �تمثل�روافد fgوال

"خصوصا؛�مدن�أقاليم�

ساكنة�اJجال�الحضري�Jدينة�مكناس�إلwxا،قادمة�من�أحياء�يمكن�وصفها�أ¼wا�1ي�نفس�الدرجة�أو�أقل�ع9ى�مستوى�

� �والعمرانية، ��جتماعية الهشاشة

الهجرة،�سبق�وأن�نبه�إليه�الدكتور�بوشنفاتي�بوزيان�1ي

بحوث�ع9ى�مختلف�اJستويات

خصوصا�ما�تنتجه�عملية�التأثT �والتأ

حاولنا�أن�نعالج�جانبا�من�جوانبه

إن�قرار�الهجرة،�1ي�غياب�Jؤه]ت�أكاديمية�أو�مستوى�تكوين�م

�fgهاجر�الجديد�لتلبية�حاجاته�1ي�انتظار�الحصول�ع9ى�عمل،�يبقى�حله�الوحيد�ل]ستقرار�هو��يذخرهاللرأسمال�الJا

البحث�عن�مسكن�1ي�أحد�Rحياء�الفقT ة�ذات�السومةالكرائية�Rقل�مقارنة�بأحياء�سكنية�أخرى،�وهو�ما�Jسناه�من�

خ]ل�مقاب]تنا�ال�fgأبانت�ع9ى�

Rحياء�هو�ضعف�قيمة�sيجار�ال�fgترتبط�بخصائص�معينة

وبعيدة�عن�أهم�اJرافق�والخدمات

من�بTن�أنواع�الهجرات�Rخرى�ال�fgأصبحت�تعرف

هذه�الدراسة�نظرا��همي¶wا�1ي�تشكيل�بنية�Rحياء�عموما�والرفع�من�حجم�ظاهرة�التساكن�واJساكن�اJش! كة

Rفارقة�جنوب�الصحراء�والنازحTن�السوريTن،�كل�حسب�ظروفه�ال�fgجعلته�يغادر�بلده�قسرا�أو�رغبة�1ي�ذ

·wمنا�1ي�هذه�الدراسة،�ليس�هو�الحديث�عن�هذا�النوع�من�الهجرات�

�1ي�) الذكر �اJهاجرين�عH ها �هو�مدى�مساهمة �وإنما �اJختلفة، �من�أبعادها �العالم�ومقارب¶wا �معظم�دول �تعرفها fgال

تشكيل�لبنة�من�لبنات�اJجتمع�اJغربي�عم

Jساكن�الخالية�أو�اJاختاروا��ستقرار�ببعض�ا

�أحياء �من �كل �1ي �لنا �تأكد �وهو�ما هامشية،

�"الَبساتTن" �و"ِويْس]ن"، ،

،�)1988(بوزيانبوشنفاتي-89

Rولىمنشورات�الحوار�Rكاديم�fوالجامÏي،الدار�البيضاء،�اJغرب
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�قد �وهو�ما �كبT ة، �بأعداد �فwxا �يقطنون �أقل، �بسومة �أحيانا �وقديمة �ومه! ئة �نحو �مش! كة �ال�ªوع �احتمالية �يطرح

�مع�قيم� بTن�اJهاجرين�اJحملTن�بثقافات�وقيم�تتنافر�أحيانا

� �Rمر�الذي �وتعددها، �لتنوعها �نظرا �معها �التأقلم �يستطيعوا �لم fgيقود�وال� قد

الضبط��جتما+ي،�وهذا�ما�توصل�مستوى�

1ي�دراس¶wما�حول�توزيع�الجريمة�و�نحراف�1ي�

أثر�هذا�التساكن�عgى�ا�تساكن'ن�هنا�سنجد�أنفسنا�مجH ين�ع9ى�محاولة�فهم�

.  

 

مسألة�اJش! ك،�بمع¾Ô؛�إن�السكن�إXى�جانب�أسرة�أوأسر�أخرى�يطرح�1ي�كثT �من�Rحيان�التساؤل�حول�

 مدخل�اJسكن،�السُّ 
َّ
 م،Rْس ل

ُ
ح،sنارة،�ط

بل�وكيفية�تدبT �كل�من�فناء�اJسكن�ومطبخه�أو�

�احالة�من�ال]تفاهم،�أو�نوع�بدون�شك،

��جتماعية �العلوم �إليه �من�تنظر كحالة

�الهدف� �الناجمة�عن�ا¼wيار�اJعايT �والقيم��جتماعية�أو�فتقار�إXى عدم��ستقرار�لدى�Rفراد،

�يُ  �يحتويه�من�مكونات�مش! كة �ففي�غياب�لتدبT �معقلن�للمجال�اJش! ك�وما نصف�كل�Rفراد�هكذا،

ت]سن،�ضرب�وجرح،�حمل�الس]ح�Rبيض�وأدوات�

 
ّ
سم�به�وهو�ما�يجعل�هذا�النوع�من�السكن،�مدخ]�لفهم�الصراع�الذي�تت

وخصائص�الحياة�والع]قات�أحد�سمات�

�تعظيم� �كل�طرف�إXى �حيث�يسÏى �ي! جم�ذلك�النوع�من�اخت]ل�اJوازين�من�داخل�التفاع]ت�اليومية، sنسانية،

�واJتخص �اJهتمون �أو°ها fgال� �بؤر�هتمام �1ي �وكذا �تعريفاته، �1ي �تعددا �الصراع �مفهوم �له�رف صون

”Longmanمن�� �حالة �بأنه �تعريف�الصراع إXى
ت! جم�تضارب�Rهداف،�مّما�يؤّدي�)91

�الفردية�أو� نظرا�لطبيعة�اJفهوم�اJعقدة�واJتشابكة�وتعدد�مستوياwÉا
                                                           

SHAW: University of Chicago Press, 

،�مركز�دراسات�دراسات�مستقبلية
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�قد �وهو�ما �كبT ة، �بأعداد �فwxا �يقطنون �أقل، �بسومة �أحيانا �وقديمة �ومه! ئة مش! كة

  .الصراعات�وال�ªاعات�اJادية�والثقافية�مستقب]

� �النوع�من�Rحياء،�قد�ينشأ �مع�قيم��احتكاك1ي�هذا بTن�اJهاجرين�اJحملTن�بثقافات�وقيم�تتنافر�أحيانا

�إليه �الذي�هاجروا �اJجتمع �،ومبادئ �Rمر�الذي �وتعددها، �لتنوعها �نظرا �معها �التأقلم �يستطيعوا �لم fgوال

مستوى�من�الصراع�والخ]فات�القيمية،�وبالتاXي�التأثT �ع9ى�

1ي�دراس¶wما�حول�توزيع�الجريمة�و�نحراف�1ي��”H.Mackay“ه¾ ي�مكايو“C.Show”كليفوردشو

هنا�سنجد�أنفسنا�مجH ين�ع9ى�محاولة�فهم�.)90(الوسط�الحضري�Jدينة�شيكاغو

.كيف�يمكن�للمش! ك�أن�يكون�مدخ�cللصراع�؟: من�خcل��جابة�عن�سؤال

 .السكن�ا�ش! ك�مدخل�من�مداخل�الصراع�ب'ن�ا�تساكن'ن

إن�السكن�إXى�جانب�أسرة�أوأسر�أخرى�يطرح�1ي�كثT �من�Rحيان�التساؤل�حول�

مدخل�اJسكن،�الس(كيفية�تدبT �مختلف�اJرافق�والخدمات�ال�fgيش! ك�فwxا�قاطنوا�نفس�اJسكن

بل�وكيفية�تدبT �كل�من�فناء�اJسكن�ومطبخه�أو�. )ادات�مستقلةاس¶w]ك�اJاء�والكهرباء،1ي�غياب�لعدَّ 

  .بالنسبة�ل¸سر�ال�fgتقتسم�غرف�نفس�الشقة) اJرحاض

بدون�شك،لكل�ما�هو�مش! ك�سيخلق�) �حتكار(إن��حتكاك�اليومي�و�ستغ]ل�اJتفرد

“Annomie”�fالدوركايم� �الذي. باJفهوم ��جتماعيةوهواJفهوم �العلوم �إليه تنظر

�الهدف� �الناجمة�عن�ا¼wيار�اJعايT �والقيم��جتماعية�أو�فتقار�إXى عدم��ستقرار�لدى�Rفراد،

�يُ  �يحتويه�من�مكونات�مش! كة �ففي�غياب�لتدبT �معقلن�للمجال�اJش! ك�وما هكذا،

ت]سن،�ضرب�وجرح،�حمل�الس]ح�Rبيض�وأدوات�(صراعات�ومشاجراتاJتساكنTن،�قد�يقود�1ي�كثT �من�Rحيان�إXى�

وهو�ما�يجعل�هذا�النوع�من�السكن،�مدخ]�لفهم�الصراع�الذي�تت. ،�تختلف�حدwÉا�حسب�كل�وضعية

  .هذه�Rحياء�السكنية�الفقT ة�والهامشية

أحد�سمات��وهو إن�الصراع�كأحد�الظواهر�ال�fgوجدت�مع�وجود��نسان،

�تعظيم� �كل�طرف�إXى �حيث�يسÏى �ي! جم�ذلك�النوع�من�اخت]ل�اJوازين�من�داخل�التفاع]ت�اليومية، sنسانية،

  .منفعة�rخر�ع9ى�حسابمنفعته�ال�fgلن�تتحقق�إ°�

�واJتخص �اJهتمون �أو°ها fgال� �بؤر�هتمام �1ي �وكذا �تعريفاته، �1ي �تعددا �الصراع �مفهوم رف

�قاموس� �يذهب �اللغوي �اJستوى “Longman”لونجمانع9ى

91(أفكار�متعارضة�ومتناقضة�و مبادئ��أو ��خت]ف�أو�عدم��تفاق�بTن�جماعات

تTن�أو�جماعتTن �الفردية�أو�.إXى�الخ]ف�أو�التصارع�بTن�قوَّ نظرا�لطبيعة�اJفهوم�اJعقدة�واJتشابكة�وتعدد�مستوياwÉا
                   

SHAW Clifford and MacKAY Henry: Juvenile Delinquency and Urban Areas

دراسات�مستقبلية"مجلة�منT �محمود�بدوى،�مفهوم�الصراع،�دراسة�1ي�Rصول�النظرية�ل¸سباب�وRنواع،

  .2،�ص1997اJستقبل،�جامعة�أسيوط،�العدد�الثالث،�يوليو�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�قد �وهو�ما �كبT ة، �بأعداد �فwxا �يقطنون �أقل، �بسومة �أحيانا �وقديمة �ومه! ئة مش! كة

الصراعات�وال�ªاعات�اJادية�والثقافية�مستقب]

�النوع�من�Rحياء،�قد�ينشأ� 1ي�هذا

�إليه �الذي�هاجروا �اJجتمع ومبادئ

من�الصراع�والخ]فات�القيمية،�وبالتاXي�التأثT �ع9ى��متنوعة�نحوأشكال

كليفوردشوإليه�أيضا�كل�من�

الوسط�الحضري�Jدينة�شيكاغو

من�خcل��جابة�عن�سؤال

السكن�ا�ش! ك�مدخل�من�مداخل�الصراع�ب'ن�ا�تساكن'ن .3

إن�السكن�إXى�جانب�أسرة�أوأسر�أخرى�يطرح�1ي�كثT �من�Rحيان�التساؤل�حول�

كيفية�تدبT �مختلف�اJرافق�والخدمات�ال�fgيش! ك�فwxا�قاطنوا�نفس�اJسكن

اس¶w]ك�اJاء�والكهرباء،1ي�غياب�لعدَّ فواتT ��وأحيانا

اJرحاض(مرافقه�الصحية�

إن��حتكاك�اليومي�و�ستغ]ل�اJتفرد

�الفوضى ”�Annomieنومياومن

�الهدف�و ��ضطراب�والقلق �الناجمة�عن�ا¼wيار�اJعايT �والقيم��جتماعية�أو�فتقار�إXى عدم��ستقرار�لدى�Rفراد،

�يُ .واJثل�العليا �يحتويه�من�مكونات�مش! كة �ففي�غياب�لتدبT �معقلن�للمجال�اJش! ك�وما هكذا،

اJتساكنTن،�قد�يقود�1ي�كثT �من�Rحيان�إXى�

،�تختلف�حدwÉا�حسب�كل�وضعية)أخرى 

هذه�Rحياء�السكنية�الفقT ة�والهامشية

إن�الصراع�كأحد�الظواهر�ال�fgوجدت�مع�وجود��نسان،

�تعظيم� �كل�طرف�إXى �حيث�يسÏى �ي! جم�ذلك�النوع�من�اخت]ل�اJوازين�من�داخل�التفاع]ت�اليومية، sنسانية،

منفعته�ال�fgلن�تتحقق�إ°�

�واJتخصيعْ  �اJهتمون �أو°ها fgال� �بؤر�هتمام �1ي �وكذا �تعريفاته، �1ي �تعددا �الصراع �مفهوم رف

�و�التحليل �قاموس�.بالدراسة �يذهب �اللغوي �اJستوى ع9ى

�خت]ف�أو�عدم��تفاق�بTن�جماعات

تTن�أو�جماعتTن إXى�الخ]ف�أو�التصارع�بTن�قوَّ

90-uvenile Delinquency and Urban Areas.Chicago

(1942). 

منT �محمود�بدوى،�مفهوم�الصراع،�دراسة�1ي�Rصول�النظرية�ل¸سباب�وRنواع، -91

اJستقبل،�جامعة�أسيوط،�العدد�الثالث،�يوليو�
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�التاريخية �و�كذا ��قتصادية �السياسية، �الثقافية، ��جتماعية، اختلفت�.�النفسية،

f ¡ستوى�النفJا� �اJفهوم�إXى�موقف��؛فع9ى يشT �هذا

تبدو��،من�هذا�اJنطلق*)92(يكون�للفرد�فيه�دافع�للتورط�أو�الدخول�1ي�نشاطTن�أو�أك© ،�لهما�طبيعة�متضادة�تماما

�من�داخل�بيئة�سكنية�(فاÙنساني خصوصا

،كحالة�من�عدم��رتياح�أو�الضغط�النف¡ �fالناتج�عن�التعارض�أو�عدم�التوافق�

يؤكد�ع9ى�“Edward Murray”يإدوارد�مورا

�وعمليات��خت]ل� �من�جهة، �التكيف�sنساني �ع9ى �الفرد �بقدرة �اJتعلقة �اJوضوعات فهم

�RمT كي� ��جتماع �عالم �حدده �كما فالصراع

أو�بTن�Rفراد�و�الجماعات،�أو�يمكن�أن�يحدث�بTن�Rفراد�أو�بTن�الجماعات،�

�أو�الجماعات�ذاwÉا �أو�من�داخل�نفس�الجماعة �مجال�. )94(، �1ي �يدخل هو�مفهوم

 TخR� �تنظر�علىأّ¼wذا fgةهذاالصراعال 

ويرجع�تفسT �ذلك�إXى�حقيقة�أن��.اJواردالنادرة

�و�نسجام� �التوازن �لغياب
ً
�نتيجة ينشب

�الرضا �حا°ت�من�عدم �بسبب�وجود
ً
�ويحدث�أيضا �أو��ن، �اJادية بخصوص�اJوارد

�عالم �جعل �السياق، �نفس  1ي

 من نيشتكون  Rفرادالذي بTن الع]قات

نشاط�الشخص�تكمن�في�الصراع�ماهية

�ع9ى� �وتغليwÞا �والذاتية �Rنانية �ولتأصل �لتعارض�اJصالح، �نتيجة �عادة ينشأ

�ع9ى� �القضاء �من�سياسة �اJستفيدة �حول�Rحياء �لنا �دراسة �1ي �سجلناها fgارتبطت�أغلب�الصراعات�ال

،�أساسا�بمسألة�أشكال�استغ]ل�اJش! ك�

كالسلم،�) طريقة�احتكاره(و�نوعيا�كا°ستغ]ل�Rحادي��جزاء�من�اJجال�اJش! ك�

أو�من�خ]ل�الطريقة�ال�fgتتم�من��،�والذي�يشكل�فwxا�تضييقا�ع9ى�حرية�rخرين�من�جهة،

  .خ]لها�تدبT �فواتT �اس¶w]ك�اJاء�والكهرباء�وال�fgتعرف�ارتفاعا�مهو°�نظرا�لتعدد�Rشطر�اJس¶wلكة�فwxا

                                                           

https://e3arabi.com/? )آخر�زيارة�للموقع�
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�التاريخية �و�كذا ��قتصادية �السياسية، �الثقافية، ��جتماعية، �النفسية، �أبعادها؛ �تنوع �وكذا الجماعية

�اJستوى�النف¡ f،تعاريف�حسب�كل�حقل�من�تلك�الحقول�اJعرفية فع9ى

يكون�للفرد�فيه�دافع�للتورط�أو�الدخول�1ي�نشاطTن�أو�أك© ،�لهما�طبيعة�متضادة�تماما

�التكي �ع9ى �الفرد �بقدرة �فهم�تلك�اJوضوعات�اJتعلقة فاÙنسانيأهمية�الصراع�1ي

،كحالة�من�عدم��رتياح�أو�الضغط�النف¡ �fالناتج�عن�التعارض�أو�عدم�التوافق�)متعددة�Rصول�والثقافات�الفرعية

إدوارد�موراوهو�ما�جعل.بTن�رغبتTن�أو�حاجتTن�أو�أك© �من�رغبات�الفرد�أو�حاجاته

�وعمليات��خت]ل� �من�جهة، �التكيف�sنساني �ع9ى �الفرد �بقدرة �اJتعلقة �اJوضوعات فهم

�ثانية �جهة �من
ً
��جتما+ي. )93(أيضا �اJستوى �ع9ى �RمT كي�؛أما ��جتماع �عالم �حدده �كما فالصراع

“ Lewis Coser�،ن�الجماعاتTفراد�أو�بRن�Tيمكن�أن�يحدث�ب

�البعض �الجماعات�وبعضها �أو�الجماعات�ذاwÉابTن �أو�من�داخل�نفس�الجماعة ،

�تنظر�علىأ¼ fgفينظرّيةهذاالصراعال
ً
�خ]لهامساهمة �من �قدم fgوال� بالنظرّيِةالوظيفّية،

اJواردالنادرة أوحÔgّ القّوةوالجاه امت]ك 1ي بةأوالقيمالرغ مجا�wٍةحول 

�مختلف �°�تخلو�مwا �أساسية ��جتماعية�كسمة �و�ن،جوانب�الحياة �التوازن �لغياب
ً
�نتيجة ينشب

�الرضا �حا°ت�من�عدم �بسبب�وجود
ً
�ويحدث�أيضا �معTّن، �اجتما+ٍي �محيٍط �1ي والنظام

�الخصوص �وجه �ع9ى �مwا �عالم�.اJش! كة �جعل �السياق، �نفس 1ي

�حصيلةتلكRalfDahrendorf“”رالفداهرندوف �الصراع الع]قات من

ماهيةن�أ ”Maciver Robert“ماكيفروبيج روب' تى ير  Rحداث،1ي�حTن

�نحو�الهدف �ع9ى��،فهو نحو�rخر�أك© �منه �وتغليwÞا �والذاتية �Rنانية �ولتأصل �لتعارض�اJصالح، �نتيجة �عادة ينشأ

�ع9ى� �القضاء �من�سياسة �اJستفيدة �حول�Rحياء �لنا �دراسة �1ي �سجلناها fgارتبطت�أغلب�الصراعات�ال

،�أساسا�بمسألة�أشكال�استغ]ل�اJش! ك�)نموذ¹ي�برج�مو°ي�عمر�وعTن�الشبيك(سالسكن�الصفيµي�بمدينة�مكنا

و�نوعيا�كا°ستغ]ل�Rحادي��جزاء�من�اJجال�اJش! ك�...) عدد�اJرات،�اJدة�الزمنية

،�والذي�يشكل�فwxا�تضييقا�ع9ى�حرية�rخرين�من�جهة،...مدخل�اJسكن�أو�السطح

خ]لها�تدبT �فواتT �اس¶w]ك�اJاء�والكهرباء�وال�fgتعرف�ارتفاعا�مهو°�نظرا�لتعدد�Rشطر�اJس¶wلكة�فwxا

                   

  .2ص�

Edward J. Murray ,Conflict , The Psychological Aspects, in  

  .بدوى،�اJرجع�نفسه،�نفس�الصفحة

bi.com/?p=812247:ع9ى�اJوقع��لك! وني�من�العمليات��جتماعية�1ي�علم��جتماع،
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�أبعادها �تنوع �وكذا الجماعية

تعاريف�حسب�كل�حقل�من�تلك�الحقول�اJعرفيةوتباينت�ال

يكون�للفرد�فيه�دافع�للتورط�أو�الدخول�1ي�نشاطTن�أو�أك© ،�لهما�طبيعة�متضادة�تماما

�التكي �ع9ى �الفرد �بقدرة �فهم�تلك�اJوضوعات�اJتعلقة أهمية�الصراع�1ي

متعددة�Rصول�والثقافات�الفرعية

بTن�رغبتTن�أو�حاجتTن�أو�أك© �من�رغبات�الفرد�أو�حاجاته

�اJفهوم �هذا �وعمليات��خت]ل��ي�1أهمية �من�جهة، �التكيف�sنساني �ع9ى �الفرد �بقدرة �اJتعلقة �اJوضوعات فهم

�ثانية�يالعق9 �جهة �من
ً
أيضا

  ” Lewis Coserلويس�كوزراJعاصر

�البعض �الجماعات�وبعضها بTن

� بالنظرّيِةالوظيفيلويسكوزراهتمام

مجا�wٍةحول  عن هوعبارة

� �مختلفالصراع �°�تخلو�مwا �أساسية كسمة

Tمع� �اجتما+ٍي �محيٍط �1ي والنظام

�الخصو �وجه �ع9ى �مwا اJش! كة

رالفداهرندوف�جتماعا�Jاني

Rحداث،1ي�حTن 1ي اخت]ٍف 

�نحو�الهدف نحو�rخر�أك© �منه

  .)95(الغT ّية

�ع9ى� �القضاء �من�سياسة �اJستفيدة �حول�Rحياء �لنا �دراسة �1ي �سجلناها fgارتبطت�أغلب�الصراعات�ال

السكن�الصفيµي�بمدينة�مكنا

عدد�اJرات،�اJدة�الزمنية(كميا�

مدخل�اJسكن�أو�السطح

خ]لها�تدبT �فواتT �اس¶w]ك�اJاء�والكهرباء�وال�fgتعرف�ارتفاعا�مهو°�نظرا�لتعدد�Rشطر�اJس¶wلكة�فwxا

ص�بدوى،�اJرجع�نفسه،��-92

93- , in IESS, pp. 220 –225 .

بدوى،�اJرجع�نفسه،�نفس�الصفحة�-94

من�العمليات��جتماعية�1ي�علم��جتماع،الصراع��-95

  ).202112\12\تمت�بتاريخ�
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�يجعل� �وهو�ما �تقلل�من�إمكانية�الضبط��جتما+ي، f¾جال�السكJش! كة�من�داخل�نفس�اJلكية�اJإن�ا

”Oscar Newmanنظري� �القابل�ةصاحب الفضاء

�مسؤولية� �ويتحملون �بملكيته �يشعر�الناس �عندما �أك© �أماًنا �يكون �اJجال أن

فإذا�أخذنا�اJلكية�اJش! كة�لبعض�مكونات�اJسكن،�فإن�غياب�هذا�الضبط��جتما+ي�قد�نلمسه�من�

�أو�مراحيضه �،كما�س]لم�اJسكن�أو�ح�ÔgفنائاwÉا

�للمخدرات� �التعاطي ��wدف �Rمور، ��ولياء �غياب �1ي �خفية �Rسر�اJتساكنة �وإناث �ذكور �بTن �الت]Øي �فرصة تتيح

�مثل�هاته �السالفة��،صور �دراستنا �1ي سجلناها

�مwم� �sناث �خصوصا �ضحاياها قادت

�غH �الشرعيTن �وRبناء �العازبات �اJطاف�Rمهات �¼wاية �1ي �هذه�.لتنتج �مثل �وقوع إن

حايا�والجناة،�صراع�يبلغ�مداه�اJتابعات�

�النوع�من�السكن�اJش! ك �،اخل�هذا

و�ي�الظاهرة�ال�fgتعرف�انتشارا�خصوصا�1ي�صفوف�العنصر�

،�الكشف�عن�أسرار�Rفراد�و�عائ]wÉم

بانعدامها�بشكل��أقرتمن�عينة�الدراسة�

� �فيه �تتمتع �الوقت�الذي �متوسطة، �كو¼wا �ع9ى باستق]لية��فقط�مwم%5مwم

يجعل��،اJساكن�اJش! كةعدد�من�داخل�هذا�النوع�من�Rحياء�ال�fgتتسم�بارتفاع

ممتلكاwÉم،�بل�وحميمي¶wم،�خصوصا�وأن�طبيعة�مواد�بناء�اJساكن�

إXى�جانب�كل�هذا،�يعمق�غياب�الحواجز�ما�

�وRزقةوالشوارع�كمجال�عام�تلك�الهوة�ما�بTن�الخصوصية�وانعدامها،�وهذا�ما�يتج9ى�1ي�

من�هنا،�يمكن�. �بواب�ونوافذ�معظم�اJساكن

�النوع�من�اJساكن �فالتعدي�ع9ى�خصوصية�و�هذا ؛

�جتماعيةقيم�� الذي�يعتH �من�بTن�أهم�ال

�الذات� �1ي �اJهيكل �الداخ9ي �sحساس ذلك

Pالنيف،��بمفاهيم� �العرض، كالوجه،

                                                           

96 - Oscar Newman  )1972( , Defensible Space: People and Design in the 

دراسة�سوسيولوجية��rي��حياء�ا�ستفيدة�من�سياسة�القضاء�عgى�السكن�الصفي�ي�

  ).غT �منشورة(،�322،�ص��2021،�رسالة�دكتوراة�1ي�علم��جتماع،�كلية�rداب�و�العلوم��نسانية�ظهر�اJهراز،�فاس،�
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�يجعل� �وهو�ما �تقلل�من�إمكانية�الضبط��جتما+ي، f¾جال�السكJش! كة�من�داخل�نفس�اJلكية�اJإن�ا

�ح �وأمانا، �أمنا �أقل �اJساكن �يعتH هذه �نيومانيث “Oscar Newman”أوسكار

“L’espace Défendable”مسؤولية�� �ويتحملون �بملكيته �يشعر�الناس �عندما �أك© �أماًنا �يكون �اJجال أن

فإذا�أخذنا�اJلكية�اJش! كة�لبعض�مكونات�اJسكن،�فإن�غياب�هذا�الضبط��جتما+ي�قد�نلمسه�من�

�يحدث�من�انحراف �أو�مراحيضه�مث]،�فا�سطح.ات�جنسيةوتحرش�اتخ]ل�ما كما�س]لم�اJسكن�أو�ح�ÔgفنائاwÉا

�للمخدرات� �التعاطي ��wدف �Rمور، ��ولياء �غياب �1ي �خفية �Rسر�اJتساكنة �وإناث �ذكور �بTن �الت]Øي �فرصة تتيح

� �رضائية �بع]قات�جنسية �القيام Ôgسكرات�أو�حJو�أوا  Tهاته. رضائية�غ� �مثل صور

�العرض �وهتك ��غتصاب �من �حا°ت �وقوع �إXى �فwxا �توصلنا fgوال،�� قادت

�الدعارة �نحو�ام¶wان �غH �الشرعيTن�،وRطفال �وRبناء �العازبات �اJطاف�Rمهات �¼wاية �1ي لتنتج

Rحداث�°�يمكن�أن�تمر�دون�الدخول�1ي�شجارات�وصراعات�بTن�ذوي�الضحايا�والجناة،�صراع�يبل

�النوع�من�السكن�اJش! كمن�بTن�Rمور�Rخرى�ال�fgتشعل�فتيل�الشجار�والخصومات�من�د اخل�هذا

و�ي�الظاهرة�ال�fgتعرف�انتشارا�خصوصا�1ي�صفوف�العنصر�،�"الْتHْْ ِكيك" جل�ما�يصطلح�عليه�بالدارجة�العامية

الكشف�عن�أسرار�Rفراد�و�عائ]wÉميسهل�معها��،مwا�ع9ى�وجه�الخصوص�فخصائص�ا�سكن�الف'½يقية

  .وحميمي¶wم�اwÉملواضح�ع9ى�خصوصي

من�عينة�الدراسة�%85نأن�أهم�ما�يفتقد�إليه�ساكنوا�اJساكن�اJش! كةهو�خصوصي¶wم،�إذ�

�يعH �سوى� �لم �حTن �1ي �10%مطلق، �فيه �تتمتع �الوقت�الذي �متوسطة، �كو¼wا �ع9ى مwم

  .)97(واح! ام�شبه�تام�لخصوصي¶wم
من�داخل�هذا�النوع�من�Rحياء�ال�fgتتسم�بارتفاع�الخصوصية

ممتلكاwÉم،�بل�وحميمي¶wم،�خصوصا�وأن�طبيعة�مواد�بناء�اJساكن�ع9ى�صيانة�وحفظأسرارهم�و�

إXى�جانب�كل�هذا،�يعمق�غياب�الحواجز�ما�. 1ي�الشقق�اJتجاورة�ال�و�ُيدار وتصاميمها�تسمح�بسماع�و�رؤية�كل�ما�يق

ص�وRزقةوالشوارع�كمجال�عام�تلك�الهوة�ما�بTن�الخصوصية�وانعدامها،�وهذا�ما�يتج9ى�1ي�

�بواب�ونوافذ�معظم�اJساكن) وجها�لوجه(أو�ذلك�التقابل�اJباشر��،تلك�Rبواب�اJفتوحة�طوال�اليوم

�النوع�من�اJساكن�رب�من�زاوية�أخرى�مفهوم�الصراع�الذي�تعرفه�معظم هذا

الذي�يعتH �من�بTن�أهم�ال) الشرف(هذا�اJفهوم�. لشرفهمومساٍس �ٍدّ حميمية�Rفراد��ي�1ي�واقع�Rمر�تعَ 

�اJجتمعات �الحق]ل،كل �يشT �1ي �والذي �الذات��إXىسيكولو¹ي �1ي �اJهيكل �الداخ9ي �sحساس ذلك

� �بـينا�فراد، �والكH يـاء �بالعظمة �الشعور �sنسانية “Bourdieu”.PعH �عنهوالذي

                   

Defensible Space: People and Design in the Violent City, Londres: A

دراسة�سوسيولوجية��rي��حياء�ا�ستفيدة�من�سياسة�القضاء�عgى�السكن�الصفي�ي�: الواXي�عبد�الغفور،�السكن�و�الجريمة

،�رسالة�دكتوراة�1ي�علم��جتماع،�كلية�rداب�و�العلوم��نسانية�ظهر�اJهراز،�فاس،�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�يجعل� �وهو�ما �تقلل�من�إمكانية�الضبط��جتما+ي، f¾جال�السكJش! كة�من�داخل�نفس�اJلكية�اJإن�ا

�ح �وأمانا، �أمنا �أقل �اJساكن هذه

 ”L’espace Défendableللدفاع

فإذا�أخذنا�اJلكية�اJش! كة�لبعض�مكونات�اJسكن،�فإن�غياب�هذا�الضبط��جتما+ي�قد�نلمسه�من�. )96(تجاهه

�يحدث�من�انحراف خ]ل�ما

�للمخدرات� �التعاطي ��wدف �Rمور، ��ولياء �غياب �1ي �خفية �Rسر�اJتساكنة �وإناث �ذكور �بTن �الت]Øي �فرصة تتيح

� �رضائية �بع]قات�جنسية �القيام Ôgسكرات�أو�حJوا

�العرض�،الذكر �وهتك ��غتصاب �من �حا°ت �وقوع �إXى �فwxا �توصلنا fgوال

�الدعارة �نحو�ام¶wان وRطفال

Rحداث�°�يمكن�أن�تمر�دون�الدخول�1ي�شجارات�وصراعات�بTن�ذوي�ال

  .القضائية�واJحاكم

من�بTن�Rمور�Rخرى�ال�fgتشعل�فتيل�الشجار�والخصومات�من�د

نسجل�ما�يصطلح�عليه�بالدارجة�العامية

فخصائص�ا�سكن�الف'½يقية.النسائي

لواضح�ع9ى�خصوصيوهو�ما�ي! جم��عتداء�ا

ن�أهم�ما�يفتقد�إليه�ساكنوا�اJساكن�اJش! كةهو�خصوصي¶wم،�إذ�إ

�يعH �سوى� �لم �حTن �1ي مطلق،

واح! ام�شبه�تام�لخصوصي¶wم

الخصوصيةإن�غياب�

ع9ى�صيانة�وحفظأسرارهم�و�ساكنwxاغT �قادرين�

وتصاميمها�تسمح�بسماع�و�رؤية�كل�ما�يق

بTن�اJسكن�كمجال�خاص�وRزقةوالشوارع�كمجال�عام�تلك�الهوة�ما�بTن�الخصوصية�وانعدامها،�وهذا�ما�يتج9ى�1ي�

تلك�Rبواب�اJفتوحة�طوال�اليوم

رب�من�زاوية�أخرى�مفهوم�الصراع�الذي�تعرفه�معظمأن�نقا

حميمية�Rفراد��ي�1ي�واقع�Rمر�تعَ 

fgال�� �فwxا �اJجتمعاتتش! ك كل

�والكH ي �بالعظمة �الشعور sنسانية

dres: Architectural Press. 

الواXي�عبد�الغفور،�السكن�و�الجريمة�-97

،�رسالة�دكتوراة�1ي�علم��جتماع،�كلية�rداب�و�العلوم��نسانية�ظهر�اJهراز،�فاس،�بمكناس
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�العرف �الدين، �با�خ]ق، �يرتبطسوسيولوجيا �الوقت �ذات ،خصوصا�)99(القيمو �1ي

� �يشكل �°�يمكن�بذلك fgال� �اJقدسات أحد

�الس]ح� �استعمال �حد �تصل �نشوب�شجارات�قد �1ي �مجا°�للشك °�يدع

لم�تكن�السبيل�الوحيد�للصراع�من�داخل�مثل�هاته�البيئة�السكنية�اJش! كة،�

الصراخ�أو�Rصوات�الصاخبة�بعض�السلوكات�اJزعجةك

نفس�الشقة�أو�(اJش! ك�هممجالن�1ي�

�fgية�الwxميال! بوية�وال! فwxتلك��و ،أفتقدها�ح

 إشكالية�العيش�ا�ش! ك

إن�sقامة�بمسكن�مش! ك،�يطرح�مسألة�غياب��ستق]لية�لدى�Rسر�اJتساكنة�كما�تمت�sشارة�إليه�

�يفرض�ضرورة��ل!�ام�بعقد�اجتما+ي�يفرضه�العقد�اJجاXي�كشكل�من�أشكال�مخرجات�التفاوض،� سالفا،�وهو�ما

�تفاقيات�ال�fgتؤطر�وتنظم�حرك¶wم�1ي�اJجال�الذي�يستغلونه�بشكل�

�ت]مذة �استعمله �الذي �اJفهوم �وهو �صراع، �يتولد �قد ��جتما+ي، �العقد ��wذا ��ل!�ام �غياب روبرت�1ي

�التج �مثل؛ �أخرى �جوار�مفاهيم �إXى �sنساني، �للسلوك �دراس¶wم �1ي �البيئة �علم �من اور�،مستلهمينه

�fgشاكل��جتماعية�الJالذي�حاول�دراسة�ا

ال�fgاهتمت�بالتفاع]ت�بTن�الناس�والوسط�

�الطبيÏي� �التطور �دراسة �خ]لها �من �حاول �معTن، �جغرا1ي �وسط �1ي �الجماعات �بTن �التفاع]ت �وكذا الطبيÏي،

1ي�هذا�النمط�من�الحياة،�حاول�بارك�

لظواهر��جتماعية�ال�fgصاحبت�التوسع�الحضري،�تطرق�لها�بالدراسة�والتحليل�وفق�اJنظور�

�باعتباره �حضري، مجا°�خصبا��امجال

نسان�وما�يمتلكه�من�مواقف�زخر�به�من�خصوصيات�وأنماط�وقيم،�وبTن��

�القاطنTن� �و�قيم �سلوك �تحديد �1ي �يعتH �عام]�حاسما ،

�نشT �إXى �اJدرسة، �هذه �رواد �طرف �من �والبحث �الدراسة �موضوع �كانت fgال� �الصراع �أوجه �بTن �؛من

�كانت�(الصراعات�sثنية�والعرقية،�صراع�العصابات،�صراع�اJنحرفTن�والجانحTن،�الصراعات�Rسرية� هذه�RخT ة

                                                           

،�	جتماعيةمجلة�العلوم�	نسانية�وبوزيدي�سو°ف،إشكالية�الشرف�لدى�اJرأة،�رؤية�نقدية�للطالبة�الجامعية�الداخلية�بوهران،�

R.E.Park .La Ville comme   

منشورات�مختH �،�1ط،�الثقافة�وا�جال،�دراسة�rي�سوسيولوجيا�التحضر�والهجرة�rي�ا�غرب

  .�60كلية�rداب�والعلوم�sنسانية�ظهر�اJهراز،�فاس،�ص�
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�وغT ها �الحشمة، �العرف* )98(الحياء، �الدين، �با�خ]ق، �يرتبطسوسيولوجيا �الوقت �ذات 1ي

�اJرأ �جسد ��بنة(ة �Rخت، �الزوجة، �الذي..)Rم، ،�� يشكل

�من�Rشكال، �بأي�شكل �الس]ح��وهوما�تدنيسها �استعمال �حد �تصل �نشوب�شجارات�قد �1ي �مجا°�للشك °�يدع

  .مرورا�باستعمال�Rيدي�والت]سنwأو�أي�س]ح�آخر�للدفاع�ع
لم�تكن�السبيل�الوحيد�للصراع�من�داخل�مثل�هاته�البيئة�السكنية�اJش! كة،��،هاته�ا�ش! ك

بعض�السلوكات�اJزعجةك�حرية�rخرين،�سواء�من�خ]ل�لتعدي�ع9ى

�أو�هناك،� ن�1ي�مراهقو أطفال�و �يثT هاالفو�Ô ºال��fgأو�تلكwا�ساكن�هنا

ال! بوية�وال! فwxية�ال��fgاJؤسساتبديل�للعب�1ي�غياب�للفضاءات�الرياضية�و 

  . ال�fgتم�تغييwÞا�أثناء�ت�ªيل�سياسات�إعادة�الهيكلة�أو�إعادة�التوطTن�وsسكان

إشكالية�العيش�ا�ش! كمن�أجل�تجاوز�:من�الصراع�إbى�التفاوض

إن�sقامة�بمسكن�مش! ك،�يطرح�مسألة�غياب��ستق]لية�لدى�Rسر�اJتساكنة�كما�تمت�sشارة�إليه�

�يفرض�ضرورة��ل!�ام�بعقد�اجتما+ي�يفرضه�العقد�اJجاXي�كشكل�من�أشكال�مخرجات�التفاوض،� سالفا،�وهو�ما

�تفاقيات�ال�fgتؤطر�وتنظم�حرك¶wم�1ي�اJجال�الذي�يستغلونه�بشكل�والذي�من�خ]له�ضرورة��ل!�ام�بمجموعة�من�

�ت]مذة �استعمله �الذي �اJفهوم �وهو �صراع، �يتولد �قد ��جتما+ي، �العقد ��wذا ��ل!�ام �غياب 1ي

�مثل �أخرى �جوار�مفاهيم �إXى �sنساني، �للسلوك �دراس¶wم �1ي �البيئة �علم �من ،مستلهمينه

�التنافر�والتضاد الذي�حاول�دراسة�اJشاكل��جتماعية�ال�fg ،شيكاغو  روبرت�بارك�هو�أحد�رواد�مدرسة.والتناغم،

ال�fgاهتمت�بالتفاع]ت�بTن�الناس�والوسط��ا�قاربة��يكولوجية،�واستخدم�1ي�ذلك�إطار�نظريات�الصراع

�الطبيÏي� �التطور �دراسة �خ]لها �من �حاول �معTن، �جغرا1ي �وسط �1ي �الجماعات �بTن �التفاع]ت �وكذا الطبيÏي،

1ي�هذا�النمط�من�الحياة،�حاول�بارك�.للمجتمع،فخلص�إXى�أن�الحياة�اJدينية��ي�حياة�صراع�بامتياز�من�أجل�البقاء

لظواهر��جتماعية�ال�fgصاحبت�التوسع�الحضري،�تطرق�لها�بالدراسة�والتحليل�وفق�اJنظور�

�بTن �الحاصل �التفاعل �من �لها �تفسT ه �1ي �باعتبارهاJدينةك�ينطلق �حضري، مجال

زخر�به�من�خصوصيات�وأنماط�وقيم،�وبTن��تلدراس¶wا�بكل�ما�

� �به �جاء �ما �وفق �شيكاغوفاJجال �مدرسة �القاطنTن�رواد �و�قيم �سلوك �تحديد �1ي �يعتH �عام]�حاسما ،

�نشT �إXى �اJدرسة، �هذه �رواد �طرف �من �والبحث �الدراسة �موضوع �كانت fgال� �الصراع �أوجه �بTن من

الصراعات�sثنية�والعرقية،�صراع�العصابات،�صراع�اJنحرفTن�والجانحTن،�الصراعات�Rسرية�

                   

بوزيدي�سو°ف،إشكالية�الشرف�لدى�اJرأة،�رؤية�نقدية�للطالبة�الجامعية�الداخلية�بوهران،�

112.  

  .113سو°ف،�اJرجع�نفسه،�ص�

e comme Laboratoire sociale, in Y.Grafmeyere et al, L’Ecole de Chicago, 

الثقافة�وا�جال،�دراسة�rي�سوسيولوجيا�التحضر�والهجرة�rي�ا�غرب،�)2015

جامعة�سيدي�محمد�بن�عبد�هللا�ـ�كلية�rداب�والعلوم�sنسانية�ظهر�اJهراز،�فاس،�. سوسيولوجا�التنمية�sجتماعية
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�وغT ها �الحشمة، الحياء،

�ي �Rمربحينما �اJرأتعلق جسد

�من�Rشكال، �بأي�شكل تدنيسها

أو�أي�س]ح�آخر�للدفاع�ع�،Rبيض

ا�ش! كإن�مسألة�

لتعدي�ع9ىبل�أيضا�من�خ]°

� �أو�هناك، ال�fgيحدwNا�ساكن�هنا

بديل�للعب�1ي�غياب�للفضاءات�الرياضية�و ك،�)نفس�ا�ªJل 

ال�fgتم�تغييwÞا�أثناء�ت�ªيل�سياسات�إعادة�الهيكلة�أو�إعادة�التوطTن�وsسكان

من�الصراع�إbى�التفاوض .4

إن�sقامة�بمسكن�مش! ك،�يطرح�مسألة�غياب��ستق]لية�لدى�Rسر�اJتساكنة�كما�تمت�sشارة�إليه�

�يفرض�ضرورة��ل!�ام�بعقد�اجتما+ي�يفرضه�العقد�اJجاXي�كشكل�من�أشكال�مخرجات�التفاوض،� سالفا،�وهو�ما

والذي�من�خ]له�ضرورة��ل!�ام�بمجموعة�من�

�ت]مذة. مش! ك �استعمله �الذي �اJفهوم �وهو �صراع، �يتولد �قد ��جتما+ي، �العقد ��wذا ��ل!�ام �غياب 1ي

�مثل“R.Park”بارك �أخرى �جوار�مفاهيم �إXى �sنساني، �للسلوك �دراس¶wم �1ي �البيئة �علم �من ،مستلهمينه

�التنافر�والتضاد والتناغم،

نظريات�الصراعتدرسها�

�الطبيÏي� �التطور �دراسة �خ]لها �من �حاول �معTن، �جغرا1ي �وسط �1ي �الجماعات �بTن �التفاع]ت �وكذا الطبيÏي،

للمجتمع،فخلص�إXى�أن�الحياة�اJدينية��ي�حياة�صراع�بامتياز�من�أجل�البقاء

لظواهر��جتماعية�ال�fgصاحبت�التوسع�الحضري،�تطرق�لها�بالدراسة�والتحليل�وفق�اJنظور�مقاربة�مجموعة�من�ا

�بTن�الذي�sيكولو¹ي �الحاصل �التفاعل �من �لها �تفسT ه �1ي ينطلق

لدراس¶wا�بكل�ما�)100(ومختH ا�اجتماعيا

�.وتمث]ت �به �جاء �ما �وفق فاJجال

�نشT �إXى.)101(فيه �اJدرسة، �هذه �رواد �طرف �من �والبحث �الدراسة �موضوع �كانت fgال� �الصراع �أوجه �بTن من

الصراعات�sثنية�والعرقية،�صراع�العصابات،�صراع�اJنحرفTن�والجانحTن،�الصراعات�Rسرية�

بوزيدي�سو°ف،إشكالية�الشرف�لدى�اJرأة،�رؤية�نقدية�للطالبة�الجامعية�الداخلية�بوهران،��-98

2،�ص�2014،�شتنH �16عدد�

سو°ف،�اJرجع�نفسه،�ص��-99

100-e Chicago, Op, cité .p.179.   

2015(عبد�الرحمان�اJالكي-101

سوسيولوجا�التنمية�sجتماعية
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�بعد� �البولونيTن �الف]حTن �وضعية حول

�نسبة� �وارتفاع �Rسرة �داخل �صراعات حدوث

�للفرد) السكن �امتداد �لخص¶wا�. هو أبعاد

�اJجال� �توظيف�آليات�تدبT �وتنظيم �1ي �تكمن �مبدئية �وظيفة �اJجاXي حيث�يحقق�العقد

واJبدأ�الذي��،�fبTن�اJتساكنTن�قواعد�التفاعل

�امتداده� �اJبدأ �لهذا �أن�تعطي �ب! تيبات�وتدابT من�شأ¼wا الذي�يف! ض�القيام

ن�استغ]ل�اJكان�كيف�ما�كانت�مساحته،�والتحرك�فيه�

العقد�اJجاXي�1ي�بعده�البنيوي��وعليه،�فإن

  .يخدم�استمرارعملية�التساكن�عH �تدعيم�مبدأ�التوازنات�ال�fgمن�اJفروض�أن�تؤطر�تحرك�اJتساكنTن�1ي�مجال�واحد

�تم� �الذي �اJجاXي ��جتما+ي �العقد �هذا �صور �من �مجموعة �إXى ��wا �قمنا fgال� �خ]°لدراسة �من توصلنا

�مفهوم�التفاوضيمكن�الكشف�عن�.

دف�اJطلوب�الوصول�إليه،�فالتفاوض�

�يتم�من�خ]له�عرض�وتبادل�وتقريب� �من�القضايا، �قائم�بTن�طرفTن�أو�أك© �حول�قضية هو�موقف�تعبT ي�حركي

أو�الحصول�ع9ى��،�ع9ى�اJصالح�القائمة

إطار�ع]قة�ترابطية�بTن�أطراف��،1يخربالقيام�بعمل�معTن�أو��متناع�عن�عمل�معTن

،�بد°�من�الدخول�1ي�صراعات�واستخدام�العنف�والقوة،�ولعل�

لتحقيق�هذه�. نحو�التفاوض،�وهذا�°�يتوافر�إ°�بتفاعل�هذا�الفرد�مع�غT ه

�تبقى�* )104(الحاجة،�يجب�أن�يتب¾�ÔاJتفاوض�سياسة�التعاون�وRخذ�والعطاء�من�جانب�الطرفTن إXى�جانب�هذا،

�وحميميته �بل ��وخصوصياته، �دوافعه �بTن �من Rخرى،�أيضا

�فلو°�اJفاوضات�وما�تنت�ÔÅإليه�من�تعاقدات،�

كما�أن�خوفه�من�اJساس�بشرفه�و�شرف�عائلته،�

                                                           

  .20ص�،

،سلسلة�غT �دورية،�اJكتبة�كراسات�مستقبلية
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� ��wا �قام fgال� �الدراسة �نتائج �طوماسإحدى �إسحاق �بعد�“ ”W.Thomasوليام �البولونيTن �الف]حTن �وضعية حول

�و  �التنظيم �سوء �من �نوع �خلق �1ي �تسببت fgوال� �أمريكا، �إXى �نسبة�هجرwÉم �وارتفاع �Rسرة �داخل �صراعات حدوث

�ا�جاbي ��للعقد �اJجال �اعتبار�أن �ع9ى �متعددة، السكن(أبعادا

  :)102(1ي�ث]ث�و�ي

�اJجال��يفي؛ �توظيف�آليات�تدبT �وتنظيم �1ي �تكمن �مبدئية �وظيفة �اJجاXي حيث�يحقق�العقد

  .بشكل�يضمن�للجميع�حقهم�1ي��ستغ]ل�اJش! ك

�fبTن�اJتساكنTن�قواعد�التفاعل½ ِ رْ ؛�وذلك�ع9ى�اعتبار�أن�العقد�اJجاXي�يُ بعد�نف»��ªاجتما}ي

�التوازن  �هو�مبدأ �العملية �هذه �امتداده��يحكم �اJبدأ �لهذا �أن�تعطي �ب! تيبات�وتدابT من�شأ¼wا الذي�يف! ض�القيام

 �حيث�إن�العقد�اJجاXي�من�شأنه�أن�يَق 
ّ
ªكان�كيف�ما�كانت�مساحته،�والتحرك�فيه�Jن�استغ]ل�ا

وعليه،�فإن�.بشكل�يتكيف�مع�الحاجيات�اJجالية�للمتساكنTن�ومع�متطلباwÉم�الحيوية

يخدم�استمرارعملية�التساكن�عH �تدعيم�مبدأ�التوازنات�ال�fgمن�اJفروض�أن�تؤطر�تحرك�اJتساكنTن�1ي�مجال�واحد

�تم� �الذي �اJجاXي ��جتما+ي �العقد �هذا �صور �من �مجموعة �إXى ��wا �قمنا fgال� �خ]°لدراسة �من توصلنا

.تأسيسه�بناء�ع9ى�تفاوضات�بTن�اJتساكنTن،�تستند�إXى�مبدأي�الحق�والواجب

دف�اJطلوب�الوصول�إليه،�فالتفاوض�من�خ]ل�النظرة�الكلية�لكل�من�القضية�التفاوضية�وأطرافها،�وخطواته،�واله

�يتم�من�خ]له�عرض�وتبادل�وتقريب� �من�القضايا، �قائم�بTن�طرفTن�أو�أك© �حول�قضية هو�موقف�تعبT ي�حركي

واستخدام�كافة�أساليب�sقناع�للحفاظ�ع9ى�اJصالح�القائمة�،ومواءمة�وتكييف�وجهات�النظر

 rنبإجبار�الطرف�Tن�أو��متناع�عن�عمل�معTخربالقيام�بعمل�مع

 T103(العملية�التفاوضية�تجاه�أنفسهم�أو�تجاه�الغ(.  
،�بد°�من�الدخول�1ي�صراعات�واستخدام�العنف�والقوة،�ولعل�بالتفاوضإن�الفرد�1ى�حاجة�دائمة�للتذرع�

نحو�التفاوض،�وهذا�°�يتوافر�إ°�بتفاعل�هذا�الفرد�مع�غT ه�الحاجة�إXى�Rمن�من�بTن�أهم�دوافع�الفرد

الحاجة،�يجب�أن�يتب¾�ÔاJتفاوض�سياسة�التعاون�وRخذ�والعطاء�من�جانب�الطرفTن

�الفرد �حوزة �1ى fgال� �اJمتلكات �وحميميته�ع9ى �بل وخصوصياته،

فاح! ام�اJلكية،�يحل�محل�اغتصا�wا�و�ستي]ء�علwxا�بالقوة�والبطش؛�فلو°�اJفاوضات�وما�تنت�ÔÅإليه�من�تعاقدات،�

كما�أن�خوفه�من�اJساس�بشرفه�و�شرف�عائلته،�.f Gء�من�ممتلكاته�يJا�استطاع�اJرء�أن�يطم[ن�إXى�احتفاظه�بأ

                   

  .91ص�

،القاهرة،�الدار�اJصرية�اللبنانية،�تنمية�ا�هارات�التفاوضية،�)1993

كراسات�مستقبليةمباريات�التفاوض�1ى�مواجهة�آليات�التسلط�والتطرف،،�)1997

  

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

� ��wا �قام fgال� �الدراسة �نتائج إحدى

�و  �التنظيم �سوء �من �نوع �خلق �1ي �تسببت fgوال� �أمريكا، �إXى هجرwÉم

  .)إلخ......الجرائم

�ا�جاbي�إن للعقد

1ي�ث]ث�و�ي "رشيدة�أفي]ل" الباحثة

�وظيفي؛( بعد

بشكل�يضمن�للجميع�حقهم�1ي��ستغ]ل�اJش! ك

بعد�نف»��ªاجتما}ي-

�التوازن  �هو�مبدأ �العملية �هذه يحكم

  .وفاعليته

؛�حيث�إن�العقد�اJجاXي�من�شأنه�أن�يَق بعد�بنيوي -

بشكل�يتكيف�مع�الحاجيات�اJجالية�للمتساكنTن�ومع�متطلباwÉم�الحيوية

يخدم�استمرارعملية�التساكن�عH �تدعيم�مبدأ�التوازنات�ال�fgمن�اJفروض�أن�تؤطر�تحرك�اJتساكنTن�1ي�مجال�واحد

�تم� �الذي �اJجاXي ��جتما+ي �العقد �هذا �صور �من �مجموعة �إXى ��wا �قمنا fgال� �خ]°لدراسة �من توصلنا

تأسيسه�بناء�ع9ى�تفاوضات�بTن�اJتساكنTن،�تستند�إXى�مبدأي�الحق�والواجب

من�خ]ل�النظرة�الكلية�لكل�من�القضية�التفاوضية�وأطرافها،�وخطواته،�واله

�يتم�من�خ]له�عرض�وتبادل�وتقريب� �من�القضايا، �قائم�بTن�طرفTن�أو�أك© �حول�قضية هو�موقف�تعبT ي�حركي

ومواءمة�وتكييف�وجهات�النظر

بإجبار�الطرف�r �،منفعة�جديدة

 Tالعملية�التفاوضية�تجاه�أنفسهم�أو�تجاه�الغ

إن�الفرد�1ى�حاجة�دائمة�للتذرع�

الحاجة�إXى�Rمن�من�بTن�أهم�دوافع�الفرد

الحاجة،�يجب�أن�يتب¾�ÔاJتفاوض�سياسة�التعاون�وRخذ�والعطاء�من�جانب�الطرفTن

�الفرد �حوزة �1ى fgال� �اJمتلكات �للحفاظ�ع9ى الحاجة

فاح! ام�اJلكية،�يحل�محل�اغتصا�wا�و�ستي]ء�علwxا�بالقوة�والبطش

Jا�استطاع�اJرء�أن�يطم[ن�إXى�احتفاظه�بأ

أف]ل،�مرجع�سابق،�ص��-102

1993(محسن�الخضT ى ��-103

1997(حسن�محمد�وجيه��-104

  .84ص،�:القاهرة�Rكاديمية،
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من�اعتداء�rخرين�علwxم�جنسيا�أو�جسديا�وح�Ôgنفسيا،�يعتH �من�

�مبحوثون�منتمون��إXى�مجموعة�من�الصور  �لنا ال�fgقدمها

،�حول�كيفية�تدبT هم�Jجالهم�السك¾�fاJش! ك،�من�حيث؛�أو°،�استغ]لهم�له�

� �يتحقق �وهنا ��ول ، �1ي�ا�بدأ �اJتساكنTن �أحقية ؛

ثانيا،�تدبT هم�للسبل�الكفيلة�بتحقيق�نظافة�و�صيانة،ثم�الحفاظ�ع9ى�هذا�اJلك�

�الثاني �ثانيةا�بدأ �أي�الواجب�من�جهة هذا� .؛

ء�والكهرباء�1ي�هذه�اJساكن�ال�fg°�تتوفر�إ°�ع9ى�عدادات�

مش! كة�لتجاوز�الصراع�اJحتمل،�والذي�يمكن�أن�ينشب�بTن�قاطنwxا�عH �مجموعة�من�الصيغ�التوافقية،�نذكر�من�

�1ي�مسكنه�قدرا�من�اJال �صيغة�قد* ")*(ع9ى�كل�شخص�أن�يدفع�مقابل�كل�آلة�كهربائية�يستخدمها

�اJحتملة� ��حتكاكات �حدة �التخفيف�من �Rسر�اJتساكنة �خ]له �من �تسÏى الذي

�مركب،��، �مدخ]لصراع �تصبح fgوال

�مستوى�البعد�الوظيفي�لهذا� فالخلل�ع9ى

�البعد� �ع9ى �سيؤثر�°�محالة �والخدمات�اJش! كة، �اJجال �تدبT �وتنظيم �مستوى �الخلل�ع9ى Ô¾بمع� �اJجاXي، التعاقد

� �بعده �سيؤثر�ع9ى �وبالتاXي �ال]توازن، �من �نوعا �سيخلق �أي ��جتما+ي، f ¡اية�النفw¼� �يفرض�1ي �قد �الذي البنيوي،

�عملية� �استمرار �سيعرقل �وبالتاXي �اJتساكنة، �ل¸سر �اليومي �اJعيش �ع9ى �سلبية �انعكاسات اJطاف

�اJ]ك� �من �مwم �مهمة �نسبة �لكون �غياب�بديل،ونظرا �1ي �شققا(لكن يصعب� )يمتلكون

لتاXي�سيصبح�اJسكن�اJف! ض�كونه�مجا°�للتساكن،�بمعناه�التعايش�

باعتباره��،بل�وسيفقد�خاصيته�Rساسية

ون�عليه�وجود�آخرين�سيفسدابجحيم

�هم�(”J.P.Sarter“بول�سارتر الجحيم

�خاصة� �راهنية f ¡تكت� fgال� �الظاهرة �و�ي �بامتياز، �التساكن �لظاهرة يعتH �السكن�اJش! ك�وعاء

وذلك�بحكم�انتشارها�ع9ى�مستوى�الحواضر�اJغربية،�خصوصا�بعد�اJحاو°ت�اJتعددة�لت�ªيل�سياسات�إزالة�السكن�

�fgينتجها�وال�fgشاكل��جتماعية�الJم�ا

                                                           

،�فصاحبه�سيدفع�مقابل�)تلفاز،�ث]جة�وآلة�تصبTن

عندما�يستغل�البعض�مwم�أدوات�صغT ة�تس¶wلك�الكهرباء�خفية�و�°�يصرح��wا،�كاJكواة،�أو�بعض�Rلعاب��لك! ونية�و�أجهزة�
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من�اعتداء�rخرين�علwxم�جنسيا�أو�جسديا�وح�Ôgنفسيا،�يعتH �من�....)ائهأمه،�زوجته،�بناته�وأبن

  . بTن�أهم�أسباب�هذا�التفاوض

إXى�مجموعة�من�الصور 1ي�دراستنا��هذا،توصلنا�التفاوض

،�حول�كيفية�تدبT هم�Jجالهم�السك¾�fاJش! ك،�من�حيث"ح�fìبرج�مو°ي�عمر�وعTن�الشبيك

� �ا�ªJلية �بعض�Rشغال �(بالتناوب�لقضاء �الّتْخمال، �...)الّتْصبTن، �يتحقق �وهنا ،

ثانيا،�تدبT هم�للسبل�الكفيلة�بتحقيق�نظافة�و�صيانة،ثم�الحفا. ك�اJش! ك�من�جهة

�ا�ªJل  �Rسطح�وعتبة �sنارةالس]لم، �يحقق�...)، �ما �وهذا �الثاني، ا�بدأ

ء�والكهرباء�1ي�هذه�اJساكن�ال�fg°�تتوفر�إ°�ع9ى�عدادات�العقد��جتما+ي،�·wم�أيضا�كيفية�تدبT �عملية�اس¶w]ك�اJا

مش! كة�لتجاوز�الصراع�اJحتمل،�والذي�يمكن�أن�ينشب�بTن�قاطنwxا�عH �مجموعة�من�الصي

�1ي�مسكنه�قدرا�من�اJال ع9ى�كل�شخص�أن�يدفع�مقابل�كل�آلة�كهربائية�يستخدمها

   .يكون�فwxا�إنصاف�بTن�من�يس¶wلك�أقل�ومن�يس¶wلك�أك© 

�	جتما}ي �اJحتملة��العقد ��حتكاكات �حدة �التخفيف�من �Rسر�اJتساكنة �خ]له �من �تسÏى الذي

�لبعض�الخروقات �أحيانا �يتعرض�نفسه �قد �صراعات، �وقوع �دون ،والحيلولة

�فقدان�الثقة�وخيانة�Rمانةبلوخلق�اضطرابات�بيع]ئق �مستوى�البعد�الوظيفي�لهذا�. )**( ية�عنوا¼wا فالخلل�ع9ى

�البعد� �ع9ى �سيؤثر�°�محالة �والخدمات�اJش! كة، �اJجال �تدبT �وتنظيم �مستوى �الخلل�ع9ى Ô¾بمع� �اJجاXي، التعاقد

� �بعده �سيؤثر�ع9ى �وبالتاXي �ال]توازن، �من �نوعا �سيخلق �أي ��جتما+ي، f ¡النف

�عملية� �استمرار �سيعرقل �وبالتاXي �اJتساكنة، �ل¸سر �اليومي �اJعيش �ع9ى �سلبية �انعكاسات اJطاف

Cohabitation( .� �اJ]ك �من �مwم �مهمة �نسبة �لكون �غياب�بديل،ونظرا �1ي لكن

�اJكتسب� لتاXي�سيصبح�اJسكن�اJف! ض�كونه�مجا°�للتساكن،�بمعناه�التعايش�،�وبا)اJلكية(علwxم�التخ9ي�عن�هذا

بل�وسيفقد�خاصيته�Rساسية�،جام،�يصبح�مجا°�للصراع�والشجار�واJشاحنات�اليومية

ليصبح�جحيم،)G.Bachler( غاستونباش]روفق�تعبT  اJساحة�اJحببة�RوXى�لíنسان�

� �جاء �تصور كما ��1ي �جون f ¡بول�سارترالفيلسوف�والكاتب�الفرن

�خاصة� �راهنية f ¡تكت� fgال� �الظاهرة �و�ي �بامتياز، �التساكن �لظاهرة يعتH �السكن�اJش! ك�وعاء

وذلك�بحكم�انتشارها�ع9ى�مستوى�الحواضر�اJغربية،�خصوصا�بعد�اJحاو°ت�اJتعددة�لت�ªيل�سياسات�إزالة�السكن�

م�اJشاكل��جتماعية�ال�fgينتجها�وال�fgهذا�النوع�من�السكن�وبالنظر�إXى�حج. غT �ال]ئق�من�اJشهد�الحضري�اJغربي

                   

تلفاز،�ث]جة�وآلة�تصبTن(يتوفر�ع9ى�عدد�من�Rجهزة�) شقة�أو�غرفة(ع9ى�سبيل�اJثال،��إذا�كان�اJسكن�

  .تورة�الكهرباء�مقسوم�ع9ى�عدد�Rجهزة�اJتواجدة�باJسكن�كله

عندما�يستغل�البعض�مwم�أدوات�صغT ة�تس¶wلك�الكهرباء�خفية�و�°�يصرح��wا،�كاJكواة،�أو�بعض�Rلعاب��لك! ونية�و�أجهزة�
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أمه،�زوجته،�بناته�وأبن(كخوفه�ع9ى�أقاربه

بTن�أهم�أسباب�هذا�التفاوض

التفاوض�امتثا°�Jبدأ

ح�fìبرج�مو°ي�عمر�وعTن�الشبيك"ل

� �ا�ªJلية �بعض�Rشغال بالتناوب�لقضاء

ك�اJش! ك�من�جهةاستغ]ل�اJل

�ا�ªJل (اJش! ك� �Rسطح�وعتبة الس]لم،

العقد��جتما+ي،�·wم�أيضا�كيفية�تدبT �عملية�اس¶w]ك�اJا

مش! كة�لتجاوز�الصراع�اJحتمل،�والذي�يمكن�أن�ينشب�بTن�قاطنwxا�عH �مجموعة�من�الصي

�ي9ي �1ي�مسكنه�قدرا�من�اJال: "بيwا�ما ع9ى�كل�شخص�أن�يدفع�مقابل�كل�آلة�كهربائية�يستخدمها

يكون�فwxا�إنصاف�بTن�من�يس¶wلك�أقل�ومن�يس¶wلك�أك© 

� �	جتما}يإن العقد

�لبعض�الخروقات �أحيانا �يتعرض�نفسه �قد �صراعات، �وقوع �دون والحيلولة

بلوخلق�اضطرابات�بيع]ئق

�البعد� �ع9ى �سيؤثر�°�محالة �والخدمات�اJش! كة، �اJجال �تدبT �وتنظيم �مستوى �الخلل�ع9ى Ô¾بمع� �اJجاXي، التعاقد

� �بعده �سيؤثر�ع9ى �وبالتاXي �ال]توازن، �من �نوعا �سيخلق �أي ��جتما+ي، f ¡النف

�عملية� �استمرار �سيعرقل �وبالتاXي �اJتساكنة، �ل¸سر �اليومي �اJعيش �ع9ى �سلبية �انعكاسات اJطاف

Cohabitation(التساكن

�اJكتسب� علwxم�التخ9ي�عن�هذا

والتآلف�و�نسجام،�يصبح�مجا°�للصراع�والشجار�واJشاحنات�اليومية

اJساحة�اJحببة�RوXى�لíنسان�

�الهادئة �الحياة ��،طعم �جاء كما

 .)Rخرون

 خاتمة

�خاصة� �راهنية f ¡تكت� fgال� �الظاهرة �و�ي �بامتياز، �التساكن �لظاهرة يعتH �السكن�اJش! ك�وعاء

وذلك�بحكم�انتشارها�ع9ى�مستوى�الحواضر�اJغربية،�خصوصا�بعد�اJحاو°ت�اJتعددة�لت�ªيل�سياسات�إزالة�السكن�

غT �ال]ئق�من�اJشهد�الحضري�اJغربي

ع9ى�سبيل�اJثال،��إذا�كان�اJسكن��-)*( 

تورة�الكهرباء�مقسوم�ع9ى�عدد�Rجهزة�اJتواجدة�باJسكن�كلهاس¶w]كها�معدل�فا

عندما�يستغل�البعض�مwم�أدوات�صغT ة�تس¶wلك�الكهرباء�خفية�و�°�يصرح��wا،�كاJكواة،�أو�بعض�Rلعاب��لك! ونية�و�أجهزة��-)**( 

  .الكمبيوتر
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�منطق��الحوار�والتعايش �إXى استنادا

f îوالثقافة��جتماعية�دورا� يلعب�السلوك�الشخ

عملية�تفاعلية�ديناميكية�اجتماعية،�حركية�مستمرة،�wÉدف�إXى�

الخ]ف�بTن�طرف�أو�أك© �من�أجل�تحقيق�

صدق�النوايا�من�أجل�استمرار�تبادل�

  .د�الثالث�عشر،�دون�تاريخ

أف]ل�رشيدة�،�السكن�رأسمال�مجاXي،�مجلة�البحث�العلمf،�اJعهد�الجامÏي�للبحث�العلمf،�ملف�

�اJغرب،� �1ي �التحضر�والهجرة �سوسيولوجيا �1ي �دراسة �واJجال، �الثقافة ،� �الرحمان عبد

�كلية�rداب�والعلوم� جامعة�سيدي�محمد�بن�عبد�هللا�ـ

�سياسة� �من �اJستفيدة �Rحياء �1ي � وجية

�كلية�rداب�والعلوم��نسانية� �1ي�علم��جتماع، �بمكناس،�رسالة�دكتوراة �السكن�الصفيµي القضاء�ع9ى

�بوهر  �الداخلية �الجامعية �للطالبة �نقدية �رؤية �اJرأة، �لدى �الشرف �سو°ف،إشكالية ان،�بوزيدي

�Jدن� �sجتما+ي �البناء �1ي �دراسة �باJغرب، �الحضرية �الثقافة �التحضر�و �1ي �بوزيان، بوشنفاتي

�القاه �والتطرف، �التسلط �آليات �مواجهة �التفاوض�1ى �مباريات �وجيه، �محمد كراسات�: رةحسن

 .1993الدار�اJصرية�اللبنانية،�

�عبدالحمید،� fدلیم

  . 2001أزمةsسكانفيالجزائر،دكتوراهدولةفيعلماÙجتماعالحضري،معهدعلماÙجتماع،قسنطینة،

اجتماعية�للمجال�السك¾f،�دراسة�ميدانية،�اJؤسسة�الجامعية�

فل تشكيل 1ي والخار¹ي
ّ
�- شخصّيةالط

وبيئةالطفل،مخH الطفل،اJدينةوالبيئة،جامعةباتنة،الجزائر،�

كتاب�أنماط� رو¹ي�بT ينا¹ي،�اJسكن�عالم�تنشئة�اجتماعية�للطفل�1ي�اJجتمعات�اJصّنعة،�ضمن

 .1984الدار�العربية�للكتاب،�تأليف�جما+ي،�تعريب�صالح�البكاري،

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�صراعات�بTن�قاطنيه �1ي �الدخول �مبادئ��،�مداها �من�تفعيل الحوار�والتعايشفرض�نوعا

يلعب�السلوك�الشخf î.للحيلولة�دون�وقوع�شجارات�وارتكاب�انحرافات�وجرائم

عملية�تفاعلية�ديناميكية�اجتماعية،�حركية�مستمرة،�wÉدف�إXى� باعتباره�،التفاوض�هذا�رة�ونتائج

الخ]ف�بTن�طرف�أو�أك© �من�أجل�تحقيق�  حل�تقارب�وجهات�النظر�1ي�التوصل�إXى�ترا�f ºحول�اتفاق�ما،�أو�حل�

حيثأن�من�أهم�مم�Tات�التفاوض�الناجح،��حسن�السلوك�اJتمثل�1ي�

د�الثالث�عشر،�دون�تاريخ: ابن�منظور،�لسان�العرب،�بT وت
ّ
دار�صادر،�اJجل

أف]ل�رشيدة�،�السكن�رأسمال�مجاXي،�مجلة�البحث�العلمf،�اJعهد�الجامÏي�للبحث�العلمf،�ملف�

44،1997. 

� �اJغرب،�اJالكي �1ي �التحضر�والهجرة �سوسيولوجيا �1ي �دراسة �واJجال، �الثقافة ،� �الرحمان عبد

جامعة�سيدي�محمد�بن�عبد�هللا�. منشورات�مختH �سوسيولوجا�التنمية�sجتماعية

 .s1�،2015نسانية�ظهر�اJهراز،�فاس،�ط

�والجريمة �السكن �الغفور، �عبد �سوسيول: الواXي �سياسة�دراسة �من �اJستفيدة �Rحياء �1ي � وجية

�كلية�rداب�والعلوم��نسانية� �1ي�علم��جتماع، �بمكناس،�رسالة�دكتوراة �السكن�الصفيµي القضاء�ع9ى

 ).غT �منشورة(،�322،�ص��2021ظهر�اJهراز،�فاس،�

�بوهر  �الداخلية �الجامعية �للطالبة �نقدية �رؤية �اJرأة، �لدى �الشرف �سو°ف،إشكالية بوزيدي

  .2014،�شتنH �16مجلة�العلوم��نسانية�و�جتماعية،�عدد�

�Jدن� �sجتما+ي �البناء �1ي �دراسة �باJغرب، �الحضرية �الثقافة �التحضر�و �1ي �بوزيان، بوشنفاتي

  .1988الصفيح،�منشورات�الحوار،�الطبعة�RوXى،

�القاه �والتطرف، �التسلط �آليات �مواجهة �التفاوض�1ى �مباريات �وجيه، �محمد حسن

  .1997مستقبلية،�سلسلة�غT �دورية،�اJكتبة�Rكاديمية،�

الدار�اJصرية�اللبنانية،�: الخضT ى�محسن،�تنمية�اJهارات�التفاوضية،�القاهرة�

�عبدالحمید،� fدلیم

أزمةsسكانفيالجزائر،دكتوراهدولةفيعلماÙجتماعالحضري،معهدعلماÙجتماع،قسنطینة،

اجتماعية�للمجال�السك¾f،�دراسة�ميدانية،�اJؤسسة�الجامعية��-مقاربة�نفسية�- ارة،رجاء�مكي�طب

   .1�،1995للدراسات�والنشر�والتوزيع،�ط

�دورالّسكنالعائ9ي والخار¹ي الّداخ9ي بفضائيه رزيقةبوشلقية،

�مجلةالعمارة– ةJدينةت�Tيوزو وبيئةالطفل،مخH الطفل،اJدينةوالبيئة،جامعةباتنة،الجزائر،� ،

  .1620،أفريل

رو¹ي�بT ينا¹ي،�اJسكن�عالم�تنشئة�اجتماعية�للطفل�1ي�اJجتمعات�اJصن

الدار�العربية�للكتاب،�تأليف�جما+ي،�تعريب�صالح�البكاري،: تنشئة�الطفل�اجتماعيا،�طرابلس
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�صراعات�بTن�قاطنيه �1ي �الدخول يبلغ�مداها

للحيلولة�دون�وقوع�شجارات�وارتكاب�انحرافات�وجرائم�التفاوض

رة�ونتائجكبT ا�1ي�توجيه�وإدا

حل�تقارب�وجهات�النظر�1ي�التوصل�إXى�ترا�f ºحول�اتفاق�ما،�أو�حل�

حيثأن�من�أهم�مم�Tات�التفاوض�النااwÉم،�إراد

 .الع]قات�بTن�Rطراف

  اJصادر�واJراجع
 

ابن�منظور،�لسان�العرب،�بT وت .1

أف]ل�رشيدة�،�السكن�رأسمال�مجاXي،�مجلة�البحث�العلمf،�اJعهد�الجامÏي�للبحث�العلمf،�ملف� .2

44،1997 -43عدد�

3. � اJالكي

منشورات�مختH �سوسيولوجا�التنمية�sجتماعية

sنسانية�ظهر�اJهراز،�فاس،�ط

�والجريمة .4 �السكن �الغفور، �عبد الواXي

�كلية�rداب�والعلوم��نسانية� �1ي�علم��جتماع، �بمكناس،�رسالة�دكتوراة �السكن�الصفيµي القضاء�ع9ى

ظهر�اJهراز،�فاس،�

�بوهر  .5 �الداخلية �الجامعية �للطالبة �نقدية �رؤية �اJرأة، �لدى �الشرف �سو°ف،إشكالية بوزيدي

مجلة�العلوم��نسانية�و�جتماعية،�عدد�

�Jدن� .6 �sجتما+ي �البناء �1ي �دراسة �باJغرب، �الحضرية �الثقافة �التحضر�و �1ي �بوزيان، بوشنفاتي

الصفيح،�منشورات�الحوار،�الطبعة�RوXى،

�القاه .7 �والتطرف، �التسلط �آليات �مواجهة �التفاوض�1ى �مباريات �وجيه، �محمد حسن

مستقبلية،�سلسلة�غT �دورية،�اJكتبة�Rكاديمية،�

الخضT ى�محسن،�تنمية�اJهارات�التفاوضية،�القاهرة� .8

�عبدالحمید،� .9 fدلیم

أزمةsسكانفيالجزائر،دكتوراهدولةفيعلماÙجتماعالحضري،معهدعلماÙجتماع،قسنطینة،

رجاء�مكي�طب .10

للدراسات�والنشر�والتوزيع،�ط

�دورالس .11 رزيقةبوشلقية،

دراسةميدانّيةJدينةت�Tيوزو

،أفريل 01 العدد

رو¹ي�بT ينا¹ي،�اJسكن�عالم�تنشئة�اجتماعية�للطفل�1ي�اJجتمعات�اJصن .12

تنشئة�الطفل�اجتماعيا،�طرابلس
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1ي�السكن�التقليدي��ةة�عماد،�من�سT ورة�الرمز�من�العتبة�إXى�وسط�الدار،�قراءة�أن© وبولوجي

�والنشر� �للدراسات �الجامعية �اJؤسسة �هلسا، �غالب �ترجمة ،� �اJكان �جماليات غاستونباش]ر،

�دراسة�1ي�Rصول�النظرية�ل¸سباب�وRنواع، �مفهوم�الصراع، دراسات�"مجلة�حمود�بدوى،

  .1997مستقبلية،�مركز�دراسات�اJستقبل،�جامعة�أسيوط،�العدد�الثالث،�يوليو�

�من�خ]ل� �الواحدة �للعائلة �الداخ9ي �تشكيل�النسيج�العمراني�للمسكن�ذو�الفناء نضال�سطوف،

� �الثالثة ��سكان �دوة �والسلوكية، �و�جتماعية �مجرد�... الµي"الخدمية أك© �من

17. Cahiers internationaux de Socio

18. Clifford SHAW and MacKAY

of Chicago Press, (1942). 

19. Edward J. Murray ,Conflict , 
20. Le Corbusier, Urbanisme, L
21. Newman Oscar, Defensible Space: 

Press. 1972.   

22. Serfaty. Garzon P, Chez soi, 
23. YankelFijalkow, sociologie 
24. Zuppinger Thibaud, Humanis

dans la pensée contemporaine, 

web : http://www.Implicat
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دور�ا�علم�وا�جتمع�ا�درr���ªÉي�نشر�قيم�التسامح�واح! ام�ثقافة��خرين�

The role of the teacher and 

  ا�ملكة�العربية�السعودية

Mohammad Sami Abbas/ Ministry of Education/ Saudi Arabia     

�التعليم�لدى�الط]ب �قيم�إدارة �تنمية �1ي �ومدى�تأثT ها �اJدرسة �البيئة �منظومة �التعرف�ع9ى �إXى ،�.هدفت�الدراسة

استخدم�الباحث�اJنهج�الوصفي�حيث�يتناسب�مع�أهداف�

�دقيقا،�وقد�تكونت�عینة� �1ي�تفعيل�القيم�ووصفها�وصفا البحث�من�خ]ل�دراسة�واقع�اJدرسة�من�خ]ل�متابع¶wا

� �للعام �الدراسية �اJراحل �مختلف �من �الدمام �شرق �مداس �من �و 2020مدرسة �استخدام�، تم

اJحور�Rول�دور�إدارة�اJدسة�1ي�تفعيل�قيم�إدارة�

�ويمكن�القول�إن�القيم�تشكل�مضمون�الثقافة�ومحتواها،�والثقافة��ي�التعبT �الµي�عن�القيم،�كما�أ¼wا�تل
ً
عب�دورا

�1ي�تشكيل� :الفرد،�ويمكن�تلخيص�أهمي¶wا�1ي�حياة�الفرد�1ي�Rمور�rتية
ً
�مهما

ً
تلعب�القيم�دورا

 
ً
�حيا

ً
   الشخصية�الفردية�وتحديد�أهدافها�1ي�إطار�معيار�صحيح،�ولقد�كانت�شخصية�الن¢�fعليه�الس]م�نموذجا

  الH امج�و�Rنشطة

Abstract: 
 

The study aimed to identify the school environ

management among students, and how

sample consisted of (51) schools from eas

questionnaires were used as a measure

management in activating the values of e

Activate the values of education manage

culture is the living expression of values, an

importance in the life of the individual can 

peace be upon him, was a living example
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er and the schoolcommunity in developing the values of e

management 
  

ا�ملكة�العربية�السعودية/وزارة�التعليم�/ عgي��محمد�بن��سامي�عباس

Mohammad Sami Abbas/ Ministry of Education/ Saudi Arabia   

.  

�التعليم�لدى�الط]ب �قيم�إدارة �تنمية �1ي �ومدى�تأثT ها �اJدرسة �البيئة �منظومة �التعرف�ع9ى �إXى هدفت�الدراسة

استخدم�الباحث�اJنهج�الوصفي�حيث�يتناسب�مع�أهداف��وكيفية�نشر�قيم�التسامح�واح! ام�ثقافة�rخرين�،�وقد

�دقيقا،�وقد�تكونت�عینة� �1ي�تفعيل�القيم�ووصفها�وصفا البحث�من�خ]ل�دراسة�واقع�اJدرسة�من�خ]ل�متابع¶wا

� �للعام �الدراسية �اJراحل �مختلف �من �الدمام �شرق �مداس �من مدرسة

اJحور�Rول�دور�إدارة�اJدسة�1ي�تفعيل�قيم�إدارة��: محورين�للقياس،�وتكون�أداة�الدراسة�ع9ى�

  .التعليم�واJحور�الثاني�دور�إدارة�اJعلم�1ي�تفعيل�قيم�إدارة�التعليم�

ويمكن�القول�إن�القيم�تشكل�مضمون�الثقافة�ومحتواها،�والثقافة��ي�التعبT �الµي�عن�القيم،�كما�أ¼wا�تل

الفرد،�ويمكن�تلخيص�أهمي¶wا�1ي�حياة�الفرد�1ي�Rمور�rتية

 
ً
�حيا

ً
الشخصية�الفردية�وتحديد�أهدافها�1ي�إطار�معيار�صحيح،�ولقد�كانت�شخصية�الن¢�fعليه�الس]م�نموذجا

الH امج�و�Rنشطة�–إدارة�اJدرسة��–الط]ب� –اJعلم��–القيم

e school environment system and its impact on the development of 

d how to spread the values of tolerance and respect for the cult

s from eastern Dammam schools from different academic levels for 

easurement tool, and the study tool is on two axes: the first a

of education management, and the second axis is the role of 

anagement. It can be said that values constitute the content an

pression of values, and it plays a prominent role in determining the behavior of 

ividual can be summarized in the following matters: And the persona

ample 
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e values of education 

محمد�بن��سامي�عباس

Mohammad Sami Abbas/ Ministry of Education/ Saudi Arabia   

  : ملخص�الدراسة
  

�التعليم�لدى�الط]ب �قيم�إدارة �تنمية �1ي �ومدى�تأثT ها �اJدرسة �البيئة �منظومة �التعرف�ع9ى �إXى هدفت�الدراسة

وكيفية�نشر�قيم�التسامح�واح! ام�ثقافة�rخرين�،�وقد

�دقيقا،�وقد�تكونت�عینة� �1ي�تفعيل�القيم�ووصفها�وصفا البحث�من�خ]ل�دراسة�واقع�اJدرسة�من�خ]ل�متابع¶wا

� �من �) ٥١(الدراسة �للعام �الدراسية �اJراحل �مختلف �من �الدمام �شرق �مداس �من مدرسة

للقياس،�وتكون�أداة�الدراسة�ع9ى��ستبانات�كأداة�

التعليم�واJحور�الثاني�دور�إدارة�اJعلم�1ي�تفعيل�قيم�إدارة�التعليم�

  

ويمكن�القول�إن�القيم�تشكل�مضمون�الثقافة�ومحتواها،�والثقافة��ي�التعبT �الµي�عن�القيم،�كما�أ¼wا�تل

�1ي�تحديد�سلوك�
ً
الفرد،�ويمكن�تلخيص�أهمي¶wا�1ي�حياة�الفرد�1ي�Rمور�rتيةبارزا

 
ً
�حيا

ً
الشخصية�الفردية�وتحديد�أهدافها�1ي�إطار�معيار�صحيح،�ولقد�كانت�شخصية�الن¢�fعليه�الس]م�نموذجا

القيم:الكلمات�ا�فتاحية

  

ent of the values of education 

the culture of others. The study 

evels for the year 2020, and the 

e first axis is the role of school 

e role of teacher management in 

ent and content of culture, and 

havior of the individual, and its 

the personality of the Prophet, 
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Keywords:Values - teacher - students - 

�حيث� �ال! بوية؛ �القيم �ترسيخ �1ي ه
ُ
�إغفال �يمكن °� �دوًرا �تؤدي �و�ي �متخصصة، �اجتماعية

ً
�مؤسسة �اJدرسة عد

ُ
ت

�ضرورة� �تأكيد �مع �وشرحها، �الدراسة �مواد �1ي �القيم�صراحة �هذه �وذلك�بتناول �ومقصودة، �مباشرة ا
ً
�طرق تستخدم

H �مwا،�ومعرفة�السلوك�الحسن�الذي�جاء�

كما�قد�تمارس�اJدرسة�الثواب�والعقاب�وال! غيب�وال! هيب�1ي�تعليمها�للقيم،�كما�تستخدم�اJدرسة�العديد�من�

ه،�مثل�إظهار�اJوافقة�وتقديم�الجوائز،�وقد�يحدث�العكس�فيما�

ثل�واJبادئ�1ي�نفوس�Rطفال،�وذلك�بضرب�
ُ
J1ي�غرس�القيم�وا� Tفضل�التبكRرغوبة،�ومن�Jيتصل�بالسلوك�والقيم�ا

  .Rمثال�والقدوة�العلمية،�وبيان�ثمرات�القيم،�وبيان�أضرار�مخالف¶wا�وإثارة�الطاقات�الخTِّ ة

جد�1ي�تحصTن�الط]ب�بالقيم�Rخ]قية،�و°�يمكن�إغفال�دور�اJعلم�1ي�

نه�من�إحداث�تغيT �1ي�سلوكياwÉم،�باÙضافة�إXى�أن�الط]ب�يتأثرون� ِ

دونه�ويحتذون�به�1ي� ِ
ّ
،�ويتعلمون�منه�القيم�وRفكار،�فهو�مثلهم�Rع9ى�يقل

فمسؤولية�القيم�الخلقية�وغرسها�وتنمي¶wا،�تقع�ع9ى�عاتق�جميع�القائمTن�ع9ى�شؤون�ال! بية�1ي�اJدرسة،�بل��ي�

�مواجهة�انحراف�بعض�الشباب� �1ي �بارز دوٌر

�النفس�وس]مة� �إص]ح �إXى �wÉدف fgال� �الشباب �لهؤ°ء �الخلقية �ال! بية �خ]ل �من ��نحرافات، �هذه �معالجة خ]ل

� �أن�تحثَّ �اJدرسة �ويجب�ع9ى �با�خ]ق�الحميدة، �والتح9ي �لíس]م، �الصحيح همهم
َ
�وف �وذلك�بتعزيز�إيما¼wم تكويwا،

ضرورة�التمسك�بالقيم�الخلقية�عامة،�وأن�تؤكد�ذلك�من�خ]ل�برامجها�اJختلفة�وأنشط¶wا�اJتنوعة،�

تعمل�القيم�sنسانية�ع9ى�التقريب�بTن�Rمم�والشعوب�عن�طريق�ترسيخ��ح! ام�اJتبادل،�والتفاهم�وقبول�rخر،�

القائمة�ع9ى�أساس�التمي��Tبسبب�اللون�أو�الجنس�أو�العرق�أو�اJعتقد�الدي¾f،�حيث�تعمل�القيم�

�والتقارب�لتعميق��تصال�بTن�الشعوب� �التشابه �أوجه �رؤية �الحد�من�هذه��خت]فات�والحث�ع9ى �ع9ى sنسانية

ة�والناضجة�واJتماسكة،�و1ي�حمايته�من�

�الداخ9ي� �يشعر�بالس]م �كذلك �الفرد وتجعل

�ومحب¶wم،� �واح! امهم �الناس �ثقة �كسب �ع9ى �تساعده �كما ��جتماعية، �الحياة �1ي �و�ستقرار�والتوازن والطمأنينة

  .الظروف�برضا�وقناعة،�وتشكيل�نمط�عام�للمجتمع�وقانون�يراقب�تحركاته
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�ال! بوية �القيم �ترسيخ �1ي ه
ُ
�إغفال �يمكن °� �دوًرا �تؤدي �و�ي �متخصصة، �اجتماعية

ً
�مؤسسة �اJدرسة عد

ُ
ت

�ضرورة� �تأكيد �مع �وشرحها، �الدراسة �مواد �1ي �القيم�صراحة �هذه �وذلك�بتناول �ومقصودة، �مباشرة ا
ً
�طرق تستخدم

H �مwا،�ومعرفة�السلوك�الحسن�الذي�جاء�التمسك��wا،�ويمكن�استخداُم�القصص�ومناقشة�ما�جاء�فwxا،�وأخذ�الع

ëìب�السلوك�الس   .فwxا�والسلوك�الس�ëìل]ستفادة�من�السلوك�الطيب،�وتجنُّ

كما�قد�تمارس�اJدرسة�الثواب�والعقاب�وال! غيب�وال! هيب�1ي�تعليمها�للقيم،�كما�تستخدم�اJدرسة�العديد�من�

ه،�مثل�إظهار�اJوافقة�وتقديم�الجوائز،�وقد�يحدث�العكس�فيما�Rساليب�لتثبيت�بعض�أنواع�السلوك�اJرغوب�في

ثل�واJبادئ�1ي�نفوس�Rطفال،�وذلك�بضرب�
ُ
J1ي�غرس�القيم�وا� Tفضل�التبكRرغوبة،�ومن�Jيتصل�بالسلوك�والقيم�ا

Tا�وإثارة�الطاقات�الخw¶مثال�والقدوة�العلمية،�وبيان�ثمرات�القيم،�وبيان�أضرار�مخالفR

و°�بد�من�التعاون�بTن�Rسرة�واJدرسة�واJسجد�1ي�تحصTن�الط]ب�بالقيم�Rخ]قية،�و°�يمكن�إغفال�دور�اJعلم�1ي�

نه�من�إحداث�تغيT �1ي�سلوكياwÉم،�باÙضافة�إXى�أن�الط]ب�يتأثرون� ِ
ّ
غرس�القيم�بTن�الط]ب�Jِا�له�من�أثر�عظيم�يمك

،�ويتعلمون�منه�القيم�وRفكار،�فهو�مثلهم�Rع9ى�يقلبالسمات�البارزة�والسلوك�اJتم��Tللمعلم

فمسؤولية�القيم�الخلقية�وغرسها�وتنمي¶wا،�تقع�ع9ى�عاتق�جميع�القائمTن�ع9ى�شؤون�ال! بية�1ي�اJدرسة،�بل��ي�

�أن�يكون�لها �ويمكن�للمدرسة �اJجتمع�بمؤسساته�اJتعددة، �مواجهة�انحراف�بعض�الشباب��مسؤولية �1ي �بارز دوٌر

�النفس�وس]مة� �إص]ح �إXى �wÉدف fgال� �الشباب �لهؤ°ء �الخلقية �ال! بية �خ]ل �من ��نحرافات، �هذه �معالجة خ]ل

� �أن�تحثَّ �اJدرسة �ويجب�ع9ى �با�خ]ق�الحميدة، �والتح9ي �لíس]م، �الصحيح همهم
َ
�وف �وذلك�بتعزيز�إيما¼wم تكويwا،

ضرورة�التمسك�بالقيم�الخلقية�عامة،�وأن�تؤكد�ذلك�من�خ]ل�برامجها�اJختلفة�وأنشط¶wا�اJتنوعة،�

م�من�خ]لها   . وجميع�الخH ات�ال�fgُتقدَّ

تعمل�القيم�sنسانية�ع9ى�التقريب�بTن�Rمم�والشعوب�عن�طريق�ترسيخ��ح! ام�اJتبادل،�والتفاهم�وقبول�rخر،�

القائمة�ع9ى�أساس�التمي��Tبسبب�اللون�أو�الجنس�أو�العرق�أو�اJعتقد�الدي¾f،�حيث�تعمل�القيم�

�والتقارب�لتعميق��تصال�بTن�الشعوب� �التشابه �أوجه �رؤية �الحد�من�هذه��خت]فات�والحث�ع9ى �ع9ى sنسانية

ة�والناضجة�واJتماسكة،�و1ي�حمايته�من�كما�ان�للقيم�sنسانية�أهمية�كبT ة�1ي�بناء�شخصية�الفرد�القوي

�له �واقية �درعا �القيم �هذه �تشكل �حيث �والخطأ، �الزلل �1ي �الداخ9ي�. الوقوع �يشعر�بالس]م �كذلك �الفرد وتجعل

�ومحب¶wم،� �واح! امهم �الناس �ثقة �كسب �ع9ى �تساعده �كما ��جتماعية، �الحياة �1ي �و�ستقرار�والتوازن والطمأنينة

الظروف�برضا�وقناعة،�وتشكيل�نمط�عام�للمجتمع�وقانون�يراقب�تحركاته
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  :مقدمـة

�ال! بوية� �القيم �ترسيخ �1ي ه
ُ
�إغفال �يمكن °� �دوًرا �تؤدي �و�ي �متخصصة، �اجتماعية

ً
�مؤسسة �اJدرسة عد

ُ
ت

�ضرورة� �تأكيد �مع �وشرحها، �الدراسة �مواد �1ي �القيم�صراحة �هذه �وذلك�بتناول �ومقصودة، �مباشرة ا
ً
�طرق تستخدم

التمسك��wا،�ويمكن�استخداُم�القصص�ومناقشة�ما�جاء�فwxا،�وأخذ�الع

فwxا�والسلوك�الس�ëìل]ستفادة�من�السلوك�الطيب،�وتجن

كما�قد�تمارس�اJدرسة�الثواب�والعقاب�وال! غيب�وال! هيب�1ي�تعليمها�للقيم،�كما�تستخدم�اJدرسة�العديد�من�������

Rساليب�لتثبيت�بعض�أنواع�السلوك�اJرغوب�في

ثل�واJبادئ�1ي�نفوس�Rطفال،�وذلك�بضرب�
ُ
J1ي�غرس�القيم�وا� Tفضل�التبكRرغوبة،�ومن�Jيتصل�بالسلوك�والقيم�ا

Tا�وإثارة�الطاقات�الخw¶مثال�والقدوة�العلمية،�وبيان�ثمرات�القيم،�وبيان�أضرار�مخالفR

Jدرسة�واJسرة�واRن�Tو°�بد�من�التعاون�ب

غرس�القيم�بTن�الط]ب�Jِا�له�من�أثر�عظيم�يمك

بالسمات�البارزة�والسلوك�اJتم��Tللمعلم

فاته   .سلوكه�وتصرُّ

فمسؤولية�القيم�الخلقية�وغرسها�وتنمي¶wا،�تقع�ع9ى�عاتق�جميع�القائمTن�ع9ى�شؤون�ال! بية�1ي�اJدرسة،�بل��ي�����

�أن�يكون�لها �ويمكن�للمدرسة �اJجتمع�بمؤسساته�اJتعددة، مسؤولية

�النفس�وس]مة� �إص]ح �إXى �wÉدف fgال� �الشباب �لهؤ°ء �الخلقية �ال! بية �خ]ل �من ��نحرافات، �هذه �معالجة خ]ل

� �أن�تحثَّ �اJدرسة �ويجب�ع9ى �با�خ]ق�الحميدة، �والتح9ي �لíس]م، �الصحيح همهم
َ
�وف �وذلك�بتعزيز�إيما¼wم تكويwا،

ضرورة�التمسك�بالقيم�الخلقية�عامة،�وأن�تؤكد�ذلك�من�خ]ل�برامجها�اJختلفة�وأنشط¶wا�اJتنوعة،�ت]ميذها�ع9ى�

م�من�خ]لها وجميع�الخH ات�ال�fgُتقدَّ

تعمل�القيم�sنسانية�ع9ى�التقريب�بTن�Rمم�والشعوب�عن�طريق�ترسيخ��ح! ام�اJتبادل،�والتفاهم�وقبول�rخر،�

القائمة�ع9ى�أساس�التمي��Tبسبب�اللون�أو�الجنس�أو�العرق�أو�اJعتقد�الدي¾f،�حيث�تعمل�القيم�ونبذ�الصراعات�

�والتقارب�لتعميق��تصال�بTن�الشعوب� �التشابه �أوجه �رؤية �الحد�من�هذه��خت]فات�والحث�ع9ى �ع9ى sنسانية

كما�ان�للقيم�sنسانية�أهمية�كبT ة�1ي�بناء�شخصية�الفرد�القوي. وRمم

�له �واقية �درعا �القيم �هذه �تشكل �حيث �والخطأ، �الزلل �1ي الوقوع

�ومحب¶wم،� �واح! امهم �الناس �ثقة �كسب �ع9ى �تساعده �كما ��جتماعية، �الحياة �1ي �و�ستقرار�والتوازن والطمأنينة

الظروف�برضا�وقناعة،�وتشكيل�نمط�عام�للمجتمع�وقانون�يراقب�تحركاته�والقدرة�ع9ى�التأقلم�مع
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ه�1ي�عملية�ترسيخ�القيم�ال! بوية،�تكمن�1ي�النقاط�التالية�
ُ
�°�يمكن�إغفال

ً
كبT ا

�ويكون�ذلك�بتناول�هذه�القيم�بشكل�صريح�1ي�مواد�الدراسة�مع�شرحها،� �واJقصودة، استخدام�الطرق�اJباشرة

استخداُم�القصص�ومناقشة�ما�جاء�فwxا�مع�الط]ب،�وأخذ�العH �مwا،�وال! ك��Tع9ى�السلوك�الحسن�الذي�جاء�فwxا�

  . ب�القيم�السيئة

�مثل�تعزيز�الط]ب� �تعليم�للقيم�للط]ب، يب�وال! هيب�1ي

مثل�التعاون�و�دب�واح! ام�اJعلم�والط]ب�وتكريمهم،�ومعاقبة�من�يسرقون�

وة،�وبيان�ثمرات�ومن�اJستحسن�التبكT �1ي�غرس�القيم�واJبادئ�1ي�نفوس�Rطفال،�عن�طريق�ضرب�Rمثال�والقد

وفوائد�القيم،�وتفصيل�أضرار�مخالف¶wا،�و°�بد�من�التعاون�بTن�اJدرسة�و�سرة�واJسجد�إن�وجد�1ي�تحصTن�وزرع�

نه�من� ِ
ّ
القيم�Rخ]قية�بالط]ب،�وهذا�يبTن�الدور�اJهم�للمعلم�1ي�غرس�القيم�بTن�الط]ب�Jِا�له�من�أثر�عظيم�يمك

�والسلوك�اJتم��Tللمعلم،� افة�إXى�ذلك�أن�الط]ب�يتأثرون�ويقتدون�بالسمات�البارزة

 .ي�زرع�قيم�إدارة�التعليم�لدى�الط]ب

 .ن�أن�تؤثر�1ي�تنمية�القيم

  .ال�fgتساهم�1ي�تنمية�القيم�لدى�الط]ب
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  :محاولة��جابة�عن��سئلة�التاليةتحديد�مشكلة�الدراسة�الحالية�rي�

 اJدرسة�1ي�تنمية�قيم�إدارة�التعليم�لدى�الط]ب؟

  لدى�الط]ب؟ما�دور�اJعلم��1ي�تنمية�قيم�إدارة�التعليم�

ه�1ي�عملية�ترسيخ�القيم�ال! بوية،�تكمن�1ي�النقاط�التالية�واJجتمع�اJدر½ ��fدورا�
ُ
�°�يمكن�إغفال

ً
كبT ا

�ويكون�ذلك�بتناول�هذه�القيم�بشكل�صريح�1ي�مواد�الدراسة�مع�شرحها،� �واJقصودة، استخدام�الطرق�اJباشرة

  . ضرورة�التمسك��wا

استخداُم�القصص�ومناقشة�ما�جاء�فwxا�مع�الط]ب،�وأخذ�العH �مwا،�وال! ك��Tع9ى�السلوك�الحسن�الذي�جاء�فwxا�

ب�القيم�السيئة والتحذير�السلوك�والقيم�السيئة�ل]ستفادة�من�القيم�الطيبة،�وتجنُّ

�مثل�تعزيز�الط]ب�ممارسة�اJعلم�واJدرسة�طريقة�الثواب�والعقاب�وال! غ �تعليم�للقيم�للط]ب، يب�وال! هيب�1ي

مثل�التعاون�و�دب�واح! ام�اJعلم�والط]ب�وتكريمهم،�ومعاقبة�من�يسرقون��  الذين�يمتازون�بالتح9ي�بالقيم�الجيدة

ومن�اJستحسن�التبكT �1ي�غرس�القيم�واJبادئ�1ي�نفوس�Rطفال،�عن�طريق�ضرب�Rمثال�والقد

Jدرسة�و�سرة�واJن�اTا،�و°�بد�من�التعاون�بw¶وفوائد�القيم،�وتفصيل�أضرار�مخالف

القيم�Rخ]قية�بالط]ب،�وهذا�يبTن�الدور�اJهم�للمعلم�1ي�غرس�القيم�بTن�الط]ب�Jِا�له�من�أثر�عظيم�يمك

�والسلوك�اJتم��Tللمعلم،�تغيT �سلوكياwÉم�السلبية،�إض افة�إXى�ذلك�أن�الط]ب�يتأثرون�ويقتدون�بالسمات�البارزة

  .ويتعلمون�منه�القيم�وRخ]ق،��نه�مثلهم�Rع9ى�للصداقة

التعرف�ع9ى�منظومة�البيئة�اJدرسية�ومدى�تأثT ها�فـي�زرع�قيم�إدارة�التعليم�لدى�الط]ب

اJفهوم�sجرائي�Jنظومة�البيئات�اJدرسية�ال�fgيمكـن�أن�تؤثر�1ي�تنمية�القيم

 .اJدرسة�1ي�تنمية�القيم�من�خ]ل�دور�اJعلم�

 .التعرف�ع9ى�دور�اJعلم��1ي�تنمية�القيم�لدى�الط]ب

ال�fgتساهم�1ي�تنمية�القيم�لدى�الط]بالتوصل�إXى�الع]قة��رتباطية�بTن�عناصر�البيئة�اJدرسية�
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  :مشكلة�الدراسة

تحديد�مشكلة�الدراسة�الحالية�rي�

اJدرسة�1ي�تنمية�قيم�إدارة�التعليم�لدى�الط]ب؟�إدارة��ما�دور -1

ما�دور�اJعلم��1ي�تنمية�قيم�إدارة�التعليم�-3

  :أهداف�الدراسـة

واJجتمع�اJدر½ ��fدورا��إن�للمعلم������

�ويكون�ذلك�بتناول�هذه�القيم�بشكل�صريح�1ي�مواد�الدراسة�مع�شرحها،�-1 �واJقصودة، استخدام�الطرق�اJباشرة

ضرورة�التمسك��wاوالتأكيد�ع9ى�

استخداُم�القصص�ومناقشة�ما�جاء�فwxا�مع�الط]ب،�وأخذ�العH �مwا،�وال! ك��Tع9ى�السلوك�الحسن�الذي�جاء�فwxا�-2

والتحذير�السلوك�والقيم�السيئة�ل]ستفادة�من�القيم�الطيبة،�وتجن

ممارسة�اJعلم�واJدرسة�طريقة�الثواب�والعقاب�وال! غ-3

الذين�يمتازون�بالتح9ي�بالقيم�الجيدة

 او�يكذبون 

ومن�اJستحسن�التبكT �1ي�غرس�القيم�واJبادئ�1ي�نفوس�Rطفال،�عن�طريق�ضرب�Rمثال�والقد-4

Jدرسة�و�سرة�واJن�اTا،�و°�بد�من�التعاون�بw¶وفوائد�القيم،�وتفصيل�أضرار�مخالف

القيم�Rخ]قية�بالط]ب،�وهذا�يبTن�الدور�اJهم�للمعلم�1ي�غرس�القيم�بTن�الط]ب�Jِا�له�من�أثر�عظيم�يمك

تغيT �سلوكياwÉم�السلبية،�إض

ويتعلمون�منه�القيم�وRخ]ق،��نه�مثلهم�Rع9ى�للصداقة

  :أهمية�الدراسـة

التعرف�ع9ى�منظومة�البيئة�اJدرسية�ومدى�تأثT ها�ف-1

اJفهوم�sجرائي�Jنظومة�البيئات�اJدرسية�ال�fgيمكالتعرف�ع9ى�-2

اJدرسة�1ي�تنمية�القيم�من�خ]ل�دور�اJعلم��إدارة��التعرف�ع9ى�دور -3

التعرف�ع9ى�دور�اJعلم��1ي�تنمية�القيم�لدى�الط]ب-5

التوصل�إXى�الع]قة��رتباطية�بTن�عناصر�البيئة�اJدرسية�-7
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وضع�مق! حات�حول�تطوير�ورفع�مستوى�عطاء�وفعالية�دور�اJعلم��1ي�العملية�ال! بوية�من�خ]ل�تنشيط�مهارات�

يل�دور�اJعلم��ومواكبته�لتطورات�ية�اJتاحة�واJساعدة�1ي�تفع

]ل�استغ]ل�منظومة�البيئة�اJدرسية�وعناصرها�

مجموعة�من�العناصر�تشكل�بمجموعها�ك¸�واحدا�مع�بعضها�البعض�حيث�يرتبط�

  ).م١٩٩٩اللقاني�والجمل،�" (ن�العناصر�تشكل�مجموعة�جزئية�من�هذا�النظام

�البيئة�اJدرسية�وتحيط� �تكونت�مwا fgمجموعة�العناصر�ال

�وتشمل�sشراف�sداري� �أو�سلبيا �إيجابيا �اJدرسة�من�إمكانيات�مادية�أو�كوادر�بشرية�تؤثر�فيه�تأثT ا �1ي بالطالب�

قدره،�وتأتي�بمع¾�Ôالتعديل،�أو�:  fء�تقييما،�أي

� �Rفراد ��wا �يعتقد �وفكرية �عن�معايT �وجدانية �يتعاملون�مع�Rشياء�عبارة وبموجwÞا

�،Ô¾عJ1ي�فلك�ا� �مضامTن�أخرى�كانت�تدور

� �أو��سـتقامة، �واJحافظـة، �أو�اJ]زمة �أو�الثمن�والقدر، أو� fء،

  ).دوام�والثبات،�أو�العزيمة�والرغبة��الدافعة�إXى�العمل،�أو��عتدال�وعدم��نحـراف�،�أو�sلحاد�واJيل�

�اح! ام�ثقافة/ التسامح�/ التنمية�الذاتية
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وضع�مق! حات�حول�تطوير�ورفع�مستوى�عطاء�وفعالية�دور�اJعلم��1ي�العملية�ال! بوية�من�خ]ل�تنشيط�مهارات�

 .ة�القيم�لدى�الط]ب

ادة�النظـر�فـي�استغ]ل�العناصر�البيئية�اJتاحة�واJساعدة�1ي�تفع

إتاحة�الفرصة�J]حقة�التطورات�الشاملة�للعملية�ال! بويـة�مـن�خـ]ل�استغ]ل�منظومة�البيئة�اJدرسية�وعناصرها�

  .تقديم�مق! حات�تربوية�وتعليمية�تساند�توظيف�القيم

      

(System SchoolEnvironment) منظومة�البيئة�ا�درسية

مجموعة�من�العناصر�تشكل�بمجموعها�ك¸�واحدا�مع�بعضها�البعض�حيث�يرتبط�" يعرف�النظام�أو�اJنظومة�بأنه�

مجموعـة�مـن�العناصر�تشكل�مجموعة�جزئية�من�هذا�النظام: "

�بأ¼wامنظومة�البيئة� �البيئة�اJدرسية�وتحيط�: اJدرسية�إجرائيا �تكونت�مwا fgمجموعة�العناصر�ال

�وتشمل�sشراف�sداري� �أو�سلبيا �إيجابيا �اJدرسة�من�إمكانيات�مادية�أو�كوادر�بشرية�تؤثر�فيه�تأثT ا �1ي بالطالب�

  .نهج�Jدر½ �fواJب¾�ÔاJدر½ �fوالتقنيات�التعليمة�اJلحقة�به

مفردها�القيمة،�واستخدمت�Jعرفه�قيمة�ال
 fء،�وقيم�ال
 fء�تقييما،�أي

 )م١٩٨٠اJعجم�الوسيط،�( fء�ذو�القيمة،�وضده�الذي�°�قيمة�له�

�) م٢٠٠٥ �Rفراد ��wا �يعتقد �وفكرية �عن�معايT �وجدانية عبارة

١٤٢٠� �1ي�فلك�اJع¾Ô،�) هـ إXى�أنه�1ي�بعض�السياقات�أخـذ�اللفـظ�مضامTن�أخرى�كانت�تدور

�ومwا �Jناسبات�محددة، �واJحافظ: ( ولكwا �أو�اJ]زمة �أو�الثمن�والقدر، �ال
 fء، �عليه �يقوم ما

دوام�والثبات،�أو�العزيمة�والرغبة��الدافعة�إXى�العمل،�أو��عتدال�وعدم��نحـراف�،�أو�sلحاد�واJيل�

 :قيم�إدارة�التعليم���وتشتمل�عgى�

التنمية�الذاتية/  اJسؤولية��جتماعية�/  العدل�العمل�بروح�الفريق�
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وضع�مق! حات�حول�تطوير�ورفع�مستوى�عطاء�وفعالية�دور�اJعلم��1ي�العملية�ال! بوية�من�خ]ل�تنشيط�مهارات�-8 

التفكT �وتنميـة�القيم�لدى�الط]ب

فتح�اJجال�1ي�إعـادة�النظـر�فـي�استغ]ل�العناصر�البي-9

 .العصر

إتاحة�الفرصة�J]حقة�التطورات�الشاملة�للعملية�ال! بوي- 10

 .اJتوفرة

تقديم�مق! حات�تربوية�وتعليمية�تساند�توظيف�القيم- 11

  :مصطلحات�الدراسـة

منظومة�البيئة�ا�درسية-   

يعرف�النظام�أو�اJنظومة�بأنه�

: "أو�هو". كل�عنصر�باÐخر

منظومة�البيئة�: تعريف�الباحث�

�وتشمل�sشراف�sداري� �أو�سلبيا �إيجابيا �اJدرسة�من�إمكانيات�مادية�أو�كوادر�بشرية�تؤثر�فيه�تأثT ا �1ي بالطالب�

واJرشد�واJـنهج�Jدر½ �fواJب¾�ÔاJدر½ �fوالتقنيات�التعليمة�اJلحقة�به

 :القيم-

مفردها�القيمة،�واستخدمت�Jعرفه�قيمة�ال: القيم�لغة

ال
 fء�ذو�القيمة،�وضده�الذي�°�قيمة�له�

� �يرى�الج]د �كما ٢٠٠٥(و�ي

 .بالقبول�أو�الرفض

١٤٢٠(وقد�أشارت�اJحضار�

�ومwا �Jناسبات�محددة، ولكwا

الـدوام�والثبات،�أو�العزيمة�والرغبة��الدافعة�إXى�العمل،�أو��عتدال�وعدم��نح

قيم�إدارة�التعليم���وتشتمل�عgى�-

العدل�العمل�بروح�الفريق�/ sتقان��/ اJواطنة��

  rخرين
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�القرآن� �من �اJستنبطة �الس]م �قيم �ع9ى ال

وبTن�الوجود�كله�ت�ع]قة�س]م�بTن�اJسلم�

وأن�. ه�بغT ه�من�الناس،�وع]قته�بما�حوله�سواء�كان�حيوانا�أو�نباتا�أو�جمـادا�

  .للمدرسة�الدور�RكH �1ي�تربية�Rطفال�ع9ى�القيم�sس]مية�عامة�وقيم�الس]م�مwا�بصفة�خاصة

ي�تصميم�لوحات،�وإبراز�الدور�الهام�الذي�

�اJدرسـية� �للمشـك]ت �حلو° �تضع �كو¼wا �واJعارف �الخH ات �°كتساب �الت]ميذ �مساعدة �1ي �اللوحات �هذه �به تقوم

سهل�ع9ى�اJعلـم�إرشاد�الت]ميذ�بطريقة�

�اJدرسية� �اللوحات�sرشادية �تنفيذ ي

  .ائف�sرشادية�والقيم�الفنية��سس�التصميم�وعناصره

ن�اJتغT ات�اJدرسية�وال�fgحددwÉا�الدراسة�1ي�

اتجاهات�اJعلمTن�وsدارة�اJدرسية�نحو�الت]ميذ،�والت]ميذ�نحو�اJدرسة�وع]قات�الت]ميذ��جتماعية،�والفروق�فـي�

�اتجاهات� �وبTن �للت]ميذ و�التفكT �الخلقي

اJتعلمTن�نحوهم�كما�يدركها�هؤ°ء�الت]ميذ،�وبTن�درج¶wم�الكلية�ع9ى�اختيار�اJناخ�اJدر½ f،�ووجود�فروق�ذات�د°لة�

�الت]ميذ�RكH �سنا �لصالح �نمو�التفكT �الخلقي وهم�ط]ب�الصف�الثالث��1Rي

  :1ي�ضوء�مشكلة�الدراسة�وأهدافها�وأهمي¶wا�يمكن�صياغة�فروض�الدراسة�الحالية�ع9ى�النحو�التاXي
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 ):هـ

�القرآن� �من �اJستنبطة �الس]م �قيم �ع9ى �Rطفـال �تربية �1ي ��بتدائية �اJدرسة �دور �التعرف�ع9ى �إXى هدفت�الدراسة

وكانت�أهم�النتائج�ال�fgخرجت��wا�الدراسة�أن�قيم�الس]م�sس]مية�نظمـت�ع]قة�س]م�بTن�اJسلم�

فشملت�ع]قته�بنفسه�وخالقه�وع]قتـه�بغT ه�من�الناس،�وع]قته�بما�حوله�سواء�كان�حيوانا�أو�نباتا�أو�جم

للمدرسة�الدور�RكH �1ي�تربية�Rطفال�ع9ى�القيم�sس]مية�عامة�وقيم�الس]م�مwا�بصفة�خاصة

 ):م٢٠٠٨

ى�تحديد�مدى��ستفادة�من�خصائص�رسوم�Rطفـال�فـي�تصميم�لوحات،�وإبراز�الدور�الهام�الذي�

�للمش �حلو° �تضع �كو¼wا �واJعارف �الخH ات �°كتساب �الت]ميذ �مساعدة �1ي �اللوحات �هذه �به تقوم

سهل�ع9ى�اJعلة�بأسلوب�جديد�يفيد�التلميذ�1ي�تحسTن�سلوكه�باÙضافة�إXى�أ¼wا�ت

�اJدرسية� �اللوحات�sرشادية �تنفيذ �فـي �Rطفال �من�خصائص�رسوم ��ستفادة �إمكانية �إXى �توصلت�الدراسة وقد

بصياغة�متوازنة�بTن�محافظ¶wا�ع9ى�الوظـائف�sرشادية�والقيم�الفنية��سس�التصميم�وعناصره

 ):هـ

هدفت�الدراسة�إXى�معرفة�الع]قة�بTن�مستوى�النمو�الخلقـي�وعـدد�مـن�اJتغT ات�اJدرسية�وال�fgحددwÉا�الدراسة�1ي�

اتجاهات�اJعلمTن�وsدارة�اJدرسية�نحو�الت]ميذ،�والت]ميذ�نحو�اJدرسة�وع]قات�الت]ميذ��جتماعية،�والفروق�ف

 .Jتوسطةمستوى�النمو�الخلقي�للمراحل�الث]ثة�ا

�اتجاهات� �وبTن �للت]ميذ �نمـو�التفكT �الخلقي �بـTن �إيجابيـة �هناك�ع]قة �أن �لها �توصلت fgال� �النتائج �أهم �من وكان

اJتعلمTن�نحوهم�كما�يدركها�هؤ°ء�الت]ميذ،�وبTن�درج¶wم�الكلية�ع9ى�اختيار�اJناخ�اJدر½ f،�ووجود�فروق�ذات�د°لة�

� �الت]ميذ�RكH �سنا �بTن �الت]ميذ�RكH �سناإحصائية �لصالح �نمو�التفكT �الخلقي 1ي

1ي�ضوء�مشكلة�الدراسة�وأهدافها�وأهمي¶wا�يمكن�صياغة�فروض�الدراسة�الحالية�ع9ى�النحو�التاXي
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  الدراسات�السابقة�

هـ١٤٢٧(دراسة�سندي�-

�Rطف �تربية �1ي ��بتدائية �اJدرسة �دور �التعرف�ع9ى �إXى هدفت�الدراسة

 .والسنة

وكانت�أهم�النتائج�ال�fgخرجت��wا�الدراسة�أن�قيم�الس]م�sس]مية�نظم

فشملت�ع]قته�بنفسه�وخالقه�وع]قت

للمدرسة�الدور�RكH �1ي�تربية�Rطفال�ع9ى�القيم�sس]مية�عامة�وقيم�الس]م�مwا�بصفة�خاصة
  

٢٠٠٨(دراسة�الحضرمي�-

Xطفهدفت�الدراسة�إRى�تحديد�مدى��ستفادة�من�خصائص�رسوم�

�للمش �حلو° �تضع �كو¼wا �واJعارف �الخH ات �°كتساب �الت]ميذ �مساعدة �1ي �اللوحات �هذه �به تقوم

وال! بويـة�بأسلوب�جديد�يفيد�التلميذ�1ي�تحسTن�سلوكه�باÙضافة�إXى�أ¼wا�ت

 .جماعية

�ف �Rطفال �من�خصائص�رسوم ��ستفادة �إمكانية �إXى �توصلت�الدراسة وقد

بصياغة�متوازنة�بTن�محافظ¶wا�ع9ى�الوظ

-��ªهـ١٤٢٢(دراسة�البي

هدفت�الدراسة�إXى�معرفة�الع]قة�بTن�مستوى�النمو�الخلق

اتجاهات�اJعلمTن�وsدارة�اJدرسية�نحو�الت]ميذ،�والت]ميذ�نحو�اJدرسة�وع]قات�الت]ميذ��جتماعية،�والفروق�ف

مستوى�النمو�الخلقي�للمراحل�الث]ثة�ا

�إيجابي �هناك�ع]قة �أن �لها �توصلت fgال� �النتائج �أهم �من وكان

اJتعلمTن�نحوهم�كما�يدركها�هؤ°ء�الت]ميذ،�وبTن�درج¶wم�الكلية�ع9ى�اختيار�اJنا

� �الت]ميذ�RكH �سنا �بTن إحصائية

  .اJتوسط

  :فروض�الدراسـة

1ي�ضوء�مشكلة�الدراسة�وأهدافها�وأهمي¶wا�يمكن�صياغة�فروض�الدراسة�الحالية�ع9ى�النحو�التاXي
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عgى�زرع�القيم�rي�نفوس��توجد�عcقة�ذات�د�لة�إحصائية�ب'ن�ا�علم�rي�تفعيل�قيم�إدارة�التعليم�وأثرها

�نفوس� �rي �القيم �زرع �عgى �وأثرها � �التعليم �إدارة �تفعيل�قيم �rي �ب'ن �إحصائية �ذات�د�لة توجد�عcقة

�استخ �تم �اJنهج �هذا �و1ي �اJسµي، �الوصفي �اJنهج �الحالية �الدراسة �الباحث�1ي �الوصفي�استخدم �sحصاء دام

�تنمية�قيم� �1ي �أثر�البيئات�اJدرسية �للتعرف�ع9ى �و�نحرافات�اJعيارية �استخراج�اJتوسطات�الحسابية، اJتمثل�1ي

اJتعلقة�بالفروق�بTن�متوسطات�استجابات�

عينة�الدراسة�وفقا�JتغT ات�الدراسة،�وكذلك�التوصل�إXى�الع]قة��رتباطية�بTن�عناصر�البيئة�اJدرسية�ال�fgيتم�من�

من�خ]ل�ال! ك��Tع9ى�محور�دور�إدارة�

  .اJدرسة�1ي�تفعيل�قيم�إدارة�التعليم�وأيضا�دور�اJعلم�1ي�تفعيل�قيم�إدارة�التعليم�

  

وتم�إعداد�أداة�الدراسة�1ي�،�لíجابة�ع9ى�فقرات��ستبانة

�1ي�كل�محور�من�
ً
�عبارة�مع¾�Ôمحدد�يقيس�هدفا�محددا
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توجد�عcقة�ذات�د�لة�إحصائية�ب'ن�ا�علم�rي�تفعيل�قيم�إدارة�التعليم�وأثرها

�نفوس� �rي �القيم �زرع �عgى �وأثرها � �التعليم �إدارة �تفعيل�قيم �rي �ب'ن �إحصائية �ذات�د�لة توجد�عcقة

  

�استخ �تم �اJنهج �هذا �و1ي �اJسµي، �الوصفي �اJنهج �الحالية �الدراسة �الباحث�1ي استخدم

�تنمية�قيم� �1ي �أثر�البيئات�اJدرسية �للتعرف�ع9ى �و�نحرافات�اJعيارية �استخراج�اJتوسطات�الحسابية، اJتمثل�1ي

 .إدارة�التعليم�وذلك�من�خ]ل��ستجابات�ال�fgتم�تفريغها�من�أداة�الدراسة

اJتعلقة�بالفروق�بTن�متوسطات�استجابات�كما�تم�استخدام�sحصاء�التحلي9ي�اJتمثل�1ي�الكشف�عن�النتائج�

عينة�الدراسة�وفقا�JتغT ات�الدراسة،�وكذلك�التوصل�إXى�الع]قة��رتباطية�بTن�عناصر�البيئة�اJدرسية�ال�fgيتم�من�

من�خ]ل�ال! ك��Tع9ى�محور�دور�إدارة��مدرسة�لتطبيق�علwxا�أداة�الدراسة��لتفعيل�القيم�داخل�اJدرسة�

اJدرسة�1ي�تفعيل�قيم�إدارة�التعليم�وأيضا�دور�اJعلم�1ي�تفعيل�قيم�إدارة�التعليم�

�ªÉكرت�الخما :  

  :حسب�ما�یgي�وفقا��قياس�ليكرت�الخما��ªÉأداة�الدراسة

 
ً
،�عالیة،�متوسطة،�منخفضة،�منخفضة�جدا

ً
لíجابة�ع9ى�فقرات��ستبانة)   عالیة�جدا

 .صورwÉا�Rولية،�حیث�اشتملت�ع9ى�أربعة�محاور�رئيسة

�1ي�كل�محور�من�رو+ي�1ي�اختيار�فقرات�أداة�الدراسة�التنوع�وأن�بكو 
ً
ن�لكل�ّ�عبارة�مع¾�Ôمحدد�يقيس�هدفا�محددا

 �ساليب��حصائية�ا�ستخدمة

  ) : Spss(قام�الباحث�باستخدام�النظم��حصائية�
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توجد�عcقة�ذات�د�لة�إحصائية�ب'ن�ا�علم�rي�تفعيل�قيم�إدارة�التعليم�وأثرها �

 ".الطcب��

�نفوس� � �rي �القيم �زرع �عgى �وأثرها � �التعليم �إدارة �تفعيل�قيم �rي �ب'ن �إحصائية �ذات�د�لة توجد�عcقة

 ".الطcب��
 

  : الطريقة�و�جراءات

 
ً
  : منهج�الدراسة: أو�

�استخ �تم �اJنهج �هذا �و1ي �اJسµي، �الوصفي �اJنهج �الحالية �الدراسة �الباحث�1ي استخدم

�تنمية�قيم� �1ي �أثر�البيئات�اJدرسية �للتعرف�ع9ى �و�نحرافات�اJعيارية �استخراج�اJتوسطات�الحسابية، اJتمثل�1ي

إدارة�التعليم�وذلك�من�خ]ل��ستجابات�ال�fgتم�تفريغها�من�أداة�الدراسة

كما�تم�استخدام�sحصاء�التحلي9ي�اJتمثل�1ي�الكشف�عن�النتائج�

عينة�الدراسة�وفقا�JتغT ات�الدراسة،�وكذلك�التوصل�إXى�الع]قة��رتباطية�بTن�عناصر�البيئة�اJدرسية�ال�fgيتم�من�

  .خ]لها�تنمية�القيم

 
ً
  :عينة�الدراسة: ثانيا

مدرسة�لتطبيق�علwxا�أداة�الدراسة��لتفعيل�القيم�داخل�اJدرسة�) 51(اختيار�

اJدرسة�1ي�تفعيل�قيم�إدارة�التعليم�وأيضا�دور�اJعلم�1ي�تفعيل�قيم�إدارة�التعليم�

ا
ً
  :أداة�الدراسة: ثالث

�ªÉاستخدام�مقياس�لیكرت�الخما

أداة�الدراسةتم�صياغة�فقرات�

 ) 
ً
،�عالیة،�متوسطة،�منخفضة،�منخفضة�جدا

ً
عالیة�جدا

صورwÉا�Rولية،�حیث�اشتملت�ع9ى�أربعة�محاور�رئيسة

رو+ي�1ي�اختيار�فقرات�أداة�الدراسة�التنوع�وأن�بكو 

  .محاور�أداة�الدراسة

�ساليب��حصائية�ا�ستخدمة

قام�الباحث�باستخدام�النظم��حصائية�
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1ي�استخراج�اJتوسطات�الحسابية،�و�نحرافات�اJعيارية�والنسب�اJئوية�Jعرفة�درجة�أثر�كل�عنصر�من�

اJدرسة�واJعلم�1ي�تنمية�القيم�لدى�ط]ب�مدارس�مكتب�

تساق�الداخ9ي��داة�الدراسة�بإيجاد�معام]ت��رتباط�باستخدام�معامل��رتباط�بT سون�

) ١0(،�ومحور�دور�اJعلم��ویشمل�ات

دور�إدارة�ا�درسة�rي�تفعيل�قيم�إدارة�التعليم��

والجدول�التاXي�يوضح�نتائج�،�تجميع�sجابات�وترم�Tها�للوصول�للنتائج�

النسبة�ا�ئوية 	نحراف�ا�عياري  التقدير

 75.4 1.075 درجة�عالية

 75.0 1.059 درجة�عالية

 72.8 1.102 درجة�عالية

 71.0 1.170 درجة�عالية

 66.4 1.177 درجة�متوسطة

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

1ي�استخراج�اJتوسطات�الحسابية،�و�نحرافات�اJعيارية�والنسب�اJئوية�Jعرفة�درجة�أثر�كل�عنصر�من�

اJدرسة�واJعلم�1ي�تنمية�القيم�لدى�ط]ب�مدارس�مكتب��إدارة��عناصر�البيئة�اJدرسية�1ي�تنمية�القيم�ودور�ك]�من

تساق�الداخ9ي��داة�الدراسة�بإيجاد�معام]ت��رتباط�باستخدام�معامل��رتباط�بT سون�تم�التحقق�من�صدق��

 .بTن�فقرات�البعد�والدرجة�الكلبة

اتفقر ) 10(اJدرسة��وشمل��إدارة��محور�دور : �ي�محورين

    :نتائج�الدراسة�وتفس' ها

دور�إدارة�ا�درسة�rي�تفعيل�قيم�إدارة�التعليم��توجد�عcقة�ذات�د�لة�إحصائية�ب'ن�"ينص�الفرض�Rول�ع9ى�أنه�

 ."وأثرها�عgى�زرع�القيم�rي�نفوس�الطcب�

تجميع�sجابات�وترم�Tها�للوصول�للنتائج��وللتحقق�من�صحة�هذا�الفرض�تم�

  .�رأي�إدارة�ا�درسة�rي�تفعيل�قيم�إدارة�التعليم�

ترتيب�العبارة���تنازليا�حسب�ا�توسطات ا�توسط��الحسابي النسبة�ا�ئوية

وsرشاد�1ي�تفعيل�تقوم�اJدرسة�با°ستفادة�من�برامج�التوجيه� 3.77

.القيم�لدى�ط]�wا�داخل�اJدرسة�وخارجها

3.75 �f¾داء�الفRعلم��1ي�دورات�خارجية�لتطوير�Jدرسة�اJتشرك�ا

تتيح�اJدرسة�للط]ب�اJشاركة�1ي�الH امج�القيمية�اJعروضة� 3.64

.تقوم�اJدرسة�بمتابعة�أداء�الط]ب�1ي�جميع�Rنشطة 3.55

تشجع�اJدرسة�الط]ب�ع9ى�إنتاج�أعمال�جديدة�ومبتكرة� 3.32

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

1ي�استخراج�اJتوسطات�الحسابية،�و�نحرافات�اJعيارية�والنسب�اJئوية�Jعرفة�درجة�أثر�كل�عنصر�من��ذلك��وتمثل

عناصر�البيئة�اJدرسية�1ي�تنمية�القيم�ودور�ك]�من

  .تعليم�شرق�الدمام�

 �داة�صدق�-2

تم�التحقق�من�صدق��

بTن�فقرات�البعد�والدرجة�الكلبة

محورينتكونت�أداة�الدراسة�من�

  ،�اتفقر 

نتائج�الدراسة�وتفس' ها

  :الفرض��ول �نتائج .1

ينص�الفرض�Rول�ع9ى�أنه�

وأثرها�عgى�زرع�القيم�rي�نفوس�الطcب�
  

وللتحقق�من�صحة�هذا�الفرض�تم�

  .هذا�الفرض

يوضح�رأي�إدارة�ا�درسة�rي�تفعيل�قيم�إدارة�التعليم�: )1( رقم�جدول 

 ال! تيب ترتيب�العبارة���تنازليا�حسب�ا�توسطات

تقوم�اJدرسة�با°ستفادة�من�برامج�التوجيه�

 القيم�لدى�ط]�wا�داخل�اJدرسة�وخارجها

١ 

�f¾داء�الفRعلم��1ي�دورات�خارجية�لتطوير�Jدرسة�اJ٢ تشرك�ا 

تتيح�اJدرسة�للط]ب�اJشاركة�1ي�الH امج�القيمية�اJعروضة�

.داخل�البيئة�اJدرسية  

٣ 

 ٤ تقوم�اJدرسة�بمتابعة�أداء�الط]ب�1ي�جميع�Rنشطة

 ٥ تشجع�اJدرسة�الط]ب�ع9ى�إنتاج�أعمال�جديدة�ومبتكرة�
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 63.2 1.140 درجة�متوسطة

 62.2 1.385 درجة�متوسطة

 62.2 1.146 درجة�متوسطة

 61.0 1.033 درجة�متوسطة

 53.2 1.346 درجة�متوسطة

ا�علم�rي�تفعيل�قيم�إدارة�التعليم��وأثرها�

�للوصول�للنتائج� �تجميع�sجابات�وترم�Tها والجدول�التاXي�يوضح�نتائج�هذا�،

 	نحراف التقدير

 ا�عياري 

النسبة�

 ا�ئوية

ط��

 83.6 0.922 درجة�عالية

 82.8 1.002 درجة�عالية

 79.6 0.952 درجة�عالية

 75.4 1.118 درجة�عالية

 ��� ����	�
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

تقوم�اJدرسة�بتنمية�العمل�sبدا+ي�لدى�الط]ب 3.16

.ترا+ي�اJدرسة�اJرونة�1ي�جدول�الحصص 3.11

توجه�اJدرسة�اJعلم�لزيارة�معلمTن�متم�Tين�باJدرسة�أو�1ي� 3.11

.مدارس�أخرى�بغرض�تبادل�الخH ة

تستفيد�اJدرسة�من�الط]ب�1ي�تصميم�بعض�اللوحات� 3.05

.sرشادية�القيمية�داخل�اJدرسة�

يتوفر�1ي�اJدرسة�معامل�Jمارسة�Rعمال�بمختلف�أنواعها 2.66

ا�علم�rي�تفعيل�قيم�إدارة�التعليم��وأثرها�دور �توجد�عcقة�ذات�د�لة�إحصائية�ب'ن"ينص�الفرض�Rول�ع9ى�أنه�

 ".القيم�rي�نفوس�الطcب��

�الفرض�تم� �للوصول�للنتائج��وللتحقق�من�صحة�هذا تجميع�sجابات�وترم�Tها

  .   rي�تفعيل�قيم�إدارة�التعليم��ا�علم��رأي�

ا�توسط��

 الحسابي

حسب�ا�توسطات�Iترتيب�العبارة���تنازليا

4.18 f ½نهج�الدراJعلم�ع9ى�نشر�قيم�إدارة�التعليم�من�خ]ل�اJيعمل�ا.

.ُيقيم�اJعلم�أعمال�الط]ب�ال�fgتتناول�القيم�بانتظام 4.14

.اJعلمTن�خطة�تربوية�لتعزيز�القيم�لدى�الط]ب 3.98

يقوم�معلم�fاللغة�العربية�من�خ]ل�موضوعات�sنشاء�بنشر�القيم�من� 3.77

fخ]ل�حث�الط]ب�ع9ى�اختيار�موضوع�قيم.

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

 ٦ تقوم�اJدرسة�بتنمية�العمل�sبدا+ي�لدى�الط]ب

 ٧ ترا+ي�اJدرسة�اJرونة�1ي�جدول�الحصص

توجه�اJدرسة�اJعلم�لزيارة�معلمTن�متم�Tين�باJدرسة�أو�1ي�

 مدارس�أخرى�بغرض�تبادل�الخH ة

٨ 

تستفيد�اJدرسة�من�الط]ب�1ي�تصميم�بعض�اللوحات�

 sرشادية�القيمية�داخل�اJدرسة�

٩ 

 ١٠ يتوفر�1ي�اJدرسة�معامل�Jمارسة�Rعمال�بمختلف�أنواعها

  

 :الثانينتائج�الفرض� .2

ينص�الفرض�Rول�ع9ى�أنه�

القيم�rي�نفوس�الطcب��عgى�زرع�
3.   

�الفرض�تم� وللتحقق�من�صحة�هذا

  .الفرض

يوضح�رأي�:  )2( رقم�جدول 

 ال! تيب ترتيب�العبارة���تنازليا

f ½نهج�الدراJعلم�ع9ى�نشر�قيم�إدارة�التعليم�من�خ]ل�اJ١ يعمل�ا 

 ٢ ُيقيم�اJعلم�أعمال�الط]ب�ال�fgتتناول�القيم�بانتظام

اJعلمTن�خطة�تربوية�لتعزيز�القيم�لدى�الط]بينفذ�  ٣ 

يقوم�معلم�fاللغة�العربية�من�خ]ل�موضوعات�sنشاء�بنشر�القيم�من�

fخ]ل�حث�الط]ب�ع9ى�اختيار�موضوع�قيم 

٤ 
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 72.8 0.990 درجة�عالية

 72.8 1.102 درجة�عالية

 71.8 1.041 درجة�عالية

 71.4 1.087 درجة�عالية

 71.4 1.043 درجة�عالية

 70.4 1.023 درجة�عالية

ضرورة�تنمية�برامج�التوجيه�وsرشاد�1ي�البيئة�اJدرسية�من�خ]ل�قیام�البيئة�اJدرسية�باتخاذ�الخطوات�ال]زمة�

العمل�ع9ى�إيجاد�بنود�لتقديم�التحف��TاJعنوي�واJادي�لíدارة�اJدرسية�واJعلمTن�والط]ب�الذين�يقومون�بأعمال�

تنظيم�مسابقات�بإبراز�أعمال�الط]ب�سواء�داخل�البيئة�اJدرسية�أو�خارجها�من�خ]ل�تخصيص�م�Tانية�خاصة�

�1ي� �معاصرة �الذي�يقوم�به�الط]ب�بقضايا f¾الف� �امن�خ]ل�ربط�Rداء �اJدرسية�1ي�Rنشطة تفعيل�دور�sدارة

  .اJجتمع،�وكذلك�تخصيص�جزء�من�sصدارات�ال�fgتعدها��اJدرسة�Ùبراز�أعمال�الط]ب�اJبدعة

�اJعارض�اJدرسية�وتفعيل�عمل� �إقامة یفیة

العمل�ع9ى�توعية�أولياء�Rمور�بدور�برامج�التوجيه�وsرشاد�1ي�صقل�شخصية�الط]ب�وتكاملها�من�خ]ل�إقامة�

 

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

قيمة�داخل�الط]ب�يقوم�معلم�fال! بية�sس]مية�ع9ى�ربط�اJنهج�بغرز� 3.64

.مدعومة�با�حاديث�وrيات�القرآنية

.تتضمن�أهداف�كل�مادة�أهداف�وجدانية�خاصة�بالقيم 3.64

.توظيف�Rحداث�الجارية�1ي�غرس�القيم�لدى�الط]ب 3.59

التقويم�التشخي�f îالذي�·wتم�بتحديد�جوانب�القوة� 3.57

f¾والضعف�1ي�العمل�الف.

.تساهم�وسائل�التقويم�1ي�تنمية�التفكT ��بتكاري�لدى�الط]ب 3.57

.يسمح�محتوى�اJناهج�بالتفاعل�واJشاركة�بTن�اJعلم�والطالب 3.52

  :	ستنتاجات�والتوصيات

:بناًء�عgى�النتائج�السابقة�يمكن�تقديم�عدد�من�التوصيات�و�ي��كما�یgي

ضرورة�تنمية�برامج�التوجيه�وsرشاد�1ي�البيئة�اJدرسية�من�خ]ل�قیام�البيئة�اJدرسية�باتخاذ�الخطوات�ال]زمة�

  .للعمل�ع9ى�إبراز�قيم�إدارة�التعليم�لدى�الط]ب

العمل�ع9ى�إيجاد�بنود�لتقديم�التحف��TاJعنوي�واJادي�لíدارة�اJدرسية�واJعلمTن�والط]ب�الذين�يقومون�بأعمال�

  .إبداعية�متم�Tة�داخل�البيئة�اJدرسية

تنظيم�مسابقات�بإبراز�أعمال�الط]ب�سواء�داخل�البيئة�اJدرسية�أو�خارجها�من�خ]ل�تخصيص�م�Tانية�خاصة�

�1ي� �معاصرة �الذي�يقوم�به�الط]ب�بقضايا f¾الف� �امن�خ]ل�ربط�Rداء �اJدرسية�1ي�Rنشطة تفعيل�دور�sدارة

اJجتمع،�وكذلك�تخصيص�جزء�من�sصدارات�ال�fgتعدها��اJدرسة�Ùبراز�أعمال�الط]ب�اJبدعة

�لتدريب�الط]ب�حول�ك �عقد�دورات�تدريبية�وورش�تطبيقية �اJعارض�اJدرسية�وتفعيل�عمل�ضرورة �إقامة یفیة

  .Rنشطة�ال]صفية�1ي�اJدرسة

العمل�ع9ى�توعية�أولياء�Rمور�بدور�برامج�التوجيه�وsرشاد�1ي�صقل�شخصية�الط]ب�وتكاملها�من�خ]ل�إقامة�

.ندوات�داخل�اJدارس�يتم�دعوة�rباء�وأن�تأخذ�هذه�الندوات�صفة��ستمرارية

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

يقوم�معلم�fال! بية�sس]مية�ع9ى�ربط�اJنهج�بغرز�

 مدعومة�با�حاديث�وrيات�القرآنية

٥ 

 ٦ تتضمن�أهداف�كل�مادة�أهداف�وجدانية�خاصة�بالقيم

 ٧ توظيف�Rحداث�الجارية�1ي�غرس�القيم�لدى�الط]ب

التقويم�التشخي�f îالذي�·wتم�بتحديد�جوانب�القوة�تعويد�الط]ب�ع9ى�

f¾والضعف�1ي�العمل�الف 

٨ 

 ٩ تساهم�وسائل�التقويم�1ي�تنمية�التفكT ��بتكاري�لدى�الط]ب

 ١٠ يسمح�محتوى�اJناهج�بالتفاعل�واJشاركة�بTن�اJعلم�والطالب

	ستنتاجات�والتوصيات

بناًء�عgى�النتائج�السابقة�يمكن�تقديم�عدد�من�التوصيات�و������  

 

ضرورة�تنمية�برامج�التوجيه�وsرشاد�1ي�البيئة�اJدرسية�من�خ]ل�قیام�البيئة�اJدرسية�باتخاذ�الخطوات�ال]زمة�-1

للعمل�ع9ى�إبراز�قيم�إدارة�التعليم�لدى�الط]ب
 

العمل�ع9ى�إيجاد�بنود�لتقديم�التحف��TاJعنوي�واJادي�لíدارة�اJدرسية�واJعلمTن�والط]ب�الذين�يقومون�بأعمال�-2

إبداعية�متم�Tة�داخل�البيئة�اJدرسية
 

تنظيم�مسابقات�بإبراز�أعمال�الط]ب�سواء�داخل�البيئة�اJدرسية�أو�خارجها�من�خ]ل�تخصيص�م�Tانية�خاصة�-3

  .بقاتلهذه�اJسا
 

�1ي�-4 �معاصرة �الذي�يقوم�به�الط]ب�بقضايا f¾الف� �امن�خ]ل�ربط�Rداء �اJدرسية�1ي�Rنشطة تفعيل�دور�sدارة

اJجتمع،�وكذلك�تخصيص�جزء�من�sصدارات�ال�fgتعدها��اJدرسة�Ùبراز�أعمال�الط]ب�اJبدعة
 

�عقد�دورات�تدريبية�وور-5 ضرورة

Rنشطة�ال]صفية�1ي�اJدرسة
 

العمل�ع9ى�توعية�أولياء�Rمور�بدور�برامج�التوجيه�وsرشاد�1ي�صقل�شخصية�الط]ب�وتكاملها�من�خ]ل�إقامة�-6

ندوات�داخل�اJدارس�يتم�دعوة�rباء�وأن�تأخذ�هذه�الندوات�صفة��ستمرارية
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دورات�تدريبية�مكثفة�لجمیع�Rطراف�ال�fgتعمل�ع9ى�برامج�Rنشطة�1ي�البیئة�اJدرسية،�من�خ]ل�

�التدریس،� �وطرق �اJناھج �أقسام �1ي �وخاصة �الجامعات�والكلیات، �التدریس�1ي � �هيئة �أعضاء �مع �التعاون ضرورة

ئةاJدرسیة�1ي�الكشف�عن�القیم�الدى�الط]ب،�وأن�تأخذ�الدورات�صفة�

ة�ق�الـ! اث�1ي�مؤسسة�الرسالة،�مؤسس

  .م١٩٧٨

،�مؤسسة�أم�٢م�اجتماعيـات�ال! بية،�ط

ة�السـعودية،�مطبعة�مكتب�ال! بية�العربي�

  .م٢٠٠٣ـ��١٤٢٤ات،�الريـاض،

  .م١٩٨٤دار�العربيـة�للكتاب،�تونس،�

،�دار�الwضة�العربية،�القاهرة،�٢نفس،�ط

  .م١٩٩٤،�مصر،�القاهرة،�
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دورات�تدريبية�مكثفة�لجمیع�Rطراف�ال�fgتعمل�ع9ى�برامج�Rنشطة�1ي�الب

  تب¾�fمشر1ي�التوجيه�وsرشاد�لهذه�الدورات،

�اJنا �أقسام �1ي �وخاصة �الجامعات�والكلیات، �التدریس�1ي � �هيئة �أعضاء �مع �التعاون ضرورة

تفعیل�دور�البیئةاJدرسیة�1ي�الكشف�عن�القیم�الدى�الط]ب،�وأن�تأخذ�الدورات�صفة��Ùعطاء�دورات�تدریبیة�حول 

 .�ستمرارية�واJتابعة�الجادة

:  

القـاموس�اJحـيط،�مكتـب�تحقيـق�الـ! اث�1ي�مؤسسة�الرسالة،�مؤسس: مجد�الدين�محمد�يعقوب�الفT وز�آبـادي

  .م١٩٩٦

١٩٧٨التفسs� Tس]مي�للفكر�البشري،�دار��عتصام،�القاهرة،�

قـراءات�1ي�علـم�اجتماعي: جمال�محمد�الهنيدي،�وعبد�الرحمن�عبـد�الـرحمن�النقيـب

  .م�٢٠٠٥ـه�

تطـور�نظـام�التعلـيم�1ي�اJملكـة�العربيـة�السـعودية،�مطبعة�مكتب�ال! بية�العربي�: د�الغامـدي�وآخـرون

  .م٢٠٠٢لدول�الخليج�العربي،�الرياض،�

البحث�العلمf،�مفهومه،�أدواته،�أسـاليبه،�دار�إشراقـات،�الريـاض،

أسس�ال! بيـة�sسـ]مية�1ي�السـنة�النبويـة،�الـدار�العربي: لصيد�الزنتاني

منـاهج�البحـث�1ي�ال! بيـة�وعلـم�الـنفس،�ط: عبد�الحميد�جابر�وأحمد�خـT �كـاظم

،�مصر،�القاهرة،�٦أسسـها�وتنظيماته�ا�وتقـويم�أثرهـا،�طاJنـاهج�: د�اللطيـف
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دورات�تدريبية�مكثفة�لجمیع�Rطراف�ال�fgتعمل�ع9ى�برامج�Rنشطة�1ي�الب�ضرورة�عقد-7

تب¾�fمشر1ي�التوجيه�وsرشاد�لهذه�الدورات،
 

�اJنا-8 �أقسام �1ي �وخاصة �الجامعات�والكلیات، �التدریس�1ي � �هيئة �أعضاء �مع �التعاون ضرورة

Ùعطاء�دورات�تدریبیة�حول 

�ستمرارية�واJتابعة�الجادة

  :    ا�راجـــعقائمة�

:ا�راجع�باللغة�العربية

مجد�الدين�محمد�يعقوب�الفT وز�آب)  1

١٩٩٦-ـه٥�،١٤١٦الرسالة،�ط

التفسs� Tس]مي�للفكر�البشري،�دار��عتصام،�القاهرة،�: أنور�الجندي)   2
  

جمال�محمد�الهنيدي،�وعبد�الرحمن�عب)   3

ــ�ـه�١٤٢٥القرى،�الرياض،�

حمـدان�أحمـد�الغامـدي�وآخ)  4

لدول�الخليج�العربي،�الرياض،�

البحث�العلمf،�مفهومه،�أدواته،�أس: ذرقان�عبيدات)  5

لصيد�الزنتانيعبد�الحميد�ا)   6

عبد�الحميد�جابر�وأحمد�خ)  7

  .ـ١٩٦٨

فـؤاد�إبـراهيم�عبـد�اللطيـف)  8
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�الخليج،� �لدول �العربية �مطبعة �والثانويـة، طة

التنشئة�sجتماعية�: كيف�نربي�أطفالنا

،�معهد�sدارة�العامة�
ً
  قسم�التوجيه�وsرشاد،��–رعاية�اJتأخرين�دراسيا

  ،اJركز�الوط¾�fللوثائق��26ن�قضايا�ال! بية،�اJلف�

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�الخليج،� �لدول �العربية �مطبعة �والثانويـة، �اJتوسـطة �لـدى�طـ]ب�اJـرحلتTن �السلوكية القيم

كيف�نربي�أطفالنا"،�1974إسماعيل،�محمد�عماد�الدين�واسكندر،�إبراهيم�وفام،�رشدي�

  . ،�دار�الwضة�العربية،�القاهرة

،�معهد�sدارة�العامة�") 2012() أبو�سالم،�أشرف�فؤاد�محمد
ً
رعاية�اJتأخرين�دراسيا

الطفل�بTن�األسرة�واJدرسة،�سلسلة�مـن�قضايا�ال! بية،�اJلف�)   2001

  .ال! بوية،�الجزائر،�دون�طبعة
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�عقل)  9 �عطا �ل: محمود �السلوكية القيم

 .هـ١٤٢٢الرياض،�
 

إسماعيل،�محمد�عماد�الدين�واسكندر،�إبراهيم�وفام،�رشدي�) 10

  للطفل�

،�دار�الwضة�العربية،�القاهرة"1ي�Rسرة�العربية
 

 

أبو�سالم،�أشرف�فؤاد�محمد) 11

    .الرياض
 

 

2001(ملحقة�سعيدة�) 12

ال! بوية،�الجزائر،�دون�طبعة
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  دور�ا�ؤسسات�ال! بوية�rي�ترسيخ�قيمة�التسامح

  أستاذ�التعليم�العاXي

  الجزائر/جامعة�محمد�البشs� Tبراهيمf،�برج�بوعريريج

University of Moham  

نعيش�اليوم�1ي�عالم�متغT �م9يء�بالصراعات�والخ]فات،�ومحاو°ت�ترسيخ�العديد�من�القيم�1ي�أفراد�

�لظهور� �نظرا �التاريخية �عH �اJراحل �واJفكرين �الباحثTن �لدى �بالغة �أهمية �اJوضوع �هذا f ¡يكت� لذا

 .العديد�من�Rزمات��جتماعية،�والسياسية�ال�fgأثرت�سلبا�ع9ى�اJجتمع

من�أهم�اJؤسسات�ال! بوية�ال�fgتلعب�دورا�

وعليه�من�خ]ل�هذه�اJداخلة�العلمية�سيتم�التطرق�إXى�دور�كل�من�Rسرة�1ي�ترسيخ�ثقافة�التسامح�

 .ودور�اJدرسة�من�خ]ل�فريقها�ال! بوي�1ي�غرس�قيمة�التسامح�لدى�اJتعلمTن

  .دور،�اJؤسسات�ال! بوية،�Rسرة،�اJدرسة،�التسامح
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دور�ا�ؤسسات�ال! بوية�rي�ترسيخ�قيمة�التسامح

  )�سرة�وا�درسة�نموذجا(

  طالبة�دكتوراه: ساTJن�هنية

أستاذ�التعليم�العاXي: بوجمعةعمارة�. د

جامعة�محمد�البشs� Tبراهيمf،�برج�بوعريريج

Mohamed El Bachir El Ibrahimi-Bordj Bou Arréridj

نعيش�اليوم�1ي�عالم�متغT �م9يء�بالصراعات�والخ]فات،�ومحاو°ت�ترسيخ�العديد�من�القيم�1ي�أفراد�

 .ضرورة�حتمية،�وخاصة�قيمة�التسامح

�لظهور� �نظرا �التاريخية �عH �اJراحل �واJفكرين �الباحثTن �لدى �بالغة �أهمية �اJوضوع �هذا f ¡يكت� لذا

العديد�من�Rزمات��جتماعية،�والسياسية�ال�fgأثرت�سلبا�ع9ى�اJجتمع

من�أهم�اJؤسسات�ال! بوية�ال�fgتلعب�دورا�. سةوتعتH �اJؤسسات��جتماعية�ال! بوية�مwا�Rسرة�واJدر 

 .كبT ا�1ي�غرس�قيمه�التسامح�1ي�النشء

وعليه�من�خ]ل�هذه�اJداخلة�العلمية�سيتم�التطرق�إXى�دور�كل�من�Rسرة�1ي�ترسيخ�ثقافة�التسامح�

ودور�اJدرسة�من�خ]ل�فريقها�ال! بوي�1ي�غرس�قيمة�التسامح�لدى�اJتعلمTن

دور،�اJؤسسات�ال! بوية،�Rسرة،�اJدرسة،�التسامح
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rréridj /Algeria

 :ا�لخص

نعيش�اليوم�1ي�عالم�متغT �م9يء�بالصراعات�والخ]فات،�ومحاو°ت�ترسيخ�العديد�من�القيم�1ي�أفراد�

ضرورة�حتمية،�وخاصة�قيمة�التسامح�هو �اJجتمع

�لظهور� �نظرا �التاريخية �عH �اJراحل �واJفكرين �الباحثTن �لدى �بالغة �أهمية �اJوضوع �هذا f ¡يكت� لذا

العديد�من�Rزمات��جتماعية،�والسياسية�ال�fgأثرت�سلبا�ع9ى�اJجتمع

وتعتH �اJؤسسات��جتماعية�ال! بوية�مwا�Rسرة�واJدر 

كبT ا�1ي�غرس�قيمه�التسامح�1ي�النشء

وعليه�من�خ]ل�هذه�اJداخلة�العلمية�سيتم�التطرق�إXى�دور�كل�من�Rسرة�1ي�ترسيخ�ثقافة�التسامح�

ودور�اJدرسة�من�خ]ل�فريقها�ال! بوي�1ي�غرس�قيمة�التسامح�لدى�اJتعلمTن. لدى�أفرادها

دور،�اJؤسسات�ال! بوية،�Rسرة،�اJدرسة،�التسامح�:لكلمات�ا�فتاحيةا
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Summary  

Today we live in a changing 

establish many values in me

tolerance. 

Therefore, this topic is of grea

historical stages due to the e

affected society. 

The social and educational ins

most important educational ins

tolerance in young people. 

Therefore, through this scient

culture of tolerance among its 

educational team, in instilling th

Keywords: role, educational ins

 ات��جتماعيـــة�الgـــ�fأفـــرزت�العديـــد�

ؤتمرات�والنــدوات�العلميــة�مــن�أجــل�نشــر�

مـــن�خـــ]ل��1995ادئ�التســـامح�ســـنة�

ب�السياســـــــــية�والدينيـــــــــة�والثقافيـــــــــة�

ة�التســـامح،�فا�ســـرة�تقـــوم�بتنشـــئة�

�Rســـــرةةامح،��هتمـــــام�بالطفـــــل�مسؤولي

فــراد�أفعــالهم�مــع�غTــ هم�مــن�أام]wÉم�و 
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anging world full of conflicts and disagreements, an

in members of society are an imperative, especia

opic is of great importance to researchers and thinkers 

o the emergence of many social and political crises 

ional institutions, including the family and the schoo

ional institutions that play a major role in insti

is scientific intervention, the role of each family in conso

ong its members will be addressed. And the school’

tilling the value of tolerance among learners. 

ional institutions, family, school, tolerance. 

مـــع�التغTـــ ات��جتماعي�اانية،�وفضـــيلة�أخ]قيـــة،�زادت�أهمي¶wـــ

راعات�والخ]فــات�بــTن�أفــراد�اJجتمــع،�فقــد�أقيمــت�اJــؤتمرات�والنــدوات�العلمي

وقـــد�أعلنـــت�منظمـــة�اليونيســـكو�ع9ـــى�مبـــادئ�التســـ. ة�التســـامح

فالتســـــــــامح�يشـــــــــمل�العديـــــــــد�مـــــــــن�الجوانـــــــــب�السياس. ـــــــــامح

  .الخ...و�جتماعية�والفكرية

ة�Rســـرة�واJدرســـة�لهمـــا�دور�فعـــال�1ــي�ترســـيخ�قيمـــة�التســـامح،�فا�س

التســـــامح،��هتمـــــام�بالطفمتعلقـــــة�بمـــــن�ثوابـــــت�وقيم�يم��جتماعيـــــة

حياتــه�ويــنعكس�هــذا�1ــي�تعــام]wÉم�و وXــى�مــن�R �ل�العمريــة
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ments, and attempts to 

ive, especially the value of 

thinkers throughout the 

ical crises that negatively 

e school. It is one of the 

e in instilling the value of 

ily in consolidating the 

e school’s role, through its 

 :مقدمة

نســـانية،�وفضةإالتســـامح�قيم

مــن�الصــراعات�والخ]فــات�ب

والتوعيـــة�بأهميـــة�التســـامح

ثيقـــــــــة�مبـــــــــادئ�التســـــــــامحو 

و�جتماعية�والفكرية

واJؤسســات�ال! بويـــة�Rســـرة�واJدرس

أبناwÍـــــا�ع9ـــــى�القـــــيم��جتماعي

1ــي�اJراحــل�العمريــة�ةخاصــ
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ى�التكيــــف�و�نـــــدماج�مـــــع�ع9ـــــ�اقادر 

حيـــث�. امح�بـــاJع¾�ÔاJعاصـــر�للكلمـــات

ة�الجهـود،�واسـمح�إذا�جـاء�وأعطـى�

 )25،�ص1997ابن�منظور،(. ¾�fع9ى�اJطلوب�واJسامحة��ي�اJساهلة

بينمــا�1ــي�قــاموس�. ة�rخــر�وطــرق�تفكTــ ه

ى�مبــدأ��خــت]ف�وهــو�يتعــارض�مــع�

 )13،�ص2010مسدودة،(. 

راعات�الدينيــة�الgــ�fعرف¶wــا�أوروبــا�بــTن�

ي�انجل!ــ ا�ثــم�تعمــم�اســتخدام�التســامح�

و°حقـــــا�وبدرجـــــة�أقـــــل�بـــــTن�Rديـــــان�

ة�القــانون�واJجتمــع�اJــدني�والعلمانيــة�

��fح!ــــ ام�والقبــــول�يع¾ــــ:" وم�التســــامح

نســانية�لــدينا،�ويتعــزز�هــذا�التســامح�

ه�الوئـام�1ـي�سـياق��خـت]ف�وهـو�لـيس�

ار�التبـــاين�والتســـامح،�يع¾ـــ��fع!ـــ اف�

�f و��ع! افبــأن�تأكيـد�الــذات�يقت7ــ

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

قادر ء،�ليصـــــبحالــــنشوتكـــــوين��يضـــــا�1ــــي�اعـــــدادأاهم�اJدرسة

 .مة�التسامحومwا�قي�ن�خ]ل�التشبع�بالقيم��جتماعية

: 

ن�أن�اللغـــة�العربيـــة�°�تنطـــوي�ع9ـــى�مفهـــوم�واضـــح�للتســـامح�بـــاJع¾�ÔاJعاص

رب�سـمح،�التسـامح،�السـماحة،�والتسـميح�وتع¾ـ�fلغـة�الجهـ

¾�fع9ى�اJطلوب�واJسامحة��ي�اJساهلةبكرا�وسحاء�وأسمح�وتسامح�وافق

]روس�الفرن¡ــ �fفــإن�التســامح�يع¾ــ�fاح!ــ ام�حريــة�rخــر�وطــ

إن�اJفهــوم�يع¾ــ�fقبــول�آراء�rخــرين�وســلوكهم�ع9ــى�مبــدأ��خ

. مفهوم�التسلط�وهذا�اJفهوم�يعد�من�أهم�سمات�اJجتمع�الديمقراطي

امح�1ــي�القــرن�الســادس�عشــر�إبــان�الحــروب�والصــراعات�الديني

تانت�حيــث�انتÅــ�Ôالتســامح�مــع�الH وتســتانت�1ــي�انجل!ــ ا�ثــ

و°حقـــــا�وبدرج�دات�وخاصـــــة�بـــــTن�طوائـــــف�الـــــدين�الواحـــــد�اJســـــيحية

ومــع�ظهــور�دولــة�القــانون�واJجتموير اJفهــوم�بظهــور�أفكــار�عصــر�التن

 .ر°ت�الفكمي]دي�توسع�مفهوم�التسامح�ع9ى�مجا

ادة�RوXــــى�مــــن�إعــــ]ن�مبــــادئ�حقــــوق�sنســــان�مفهــــوم�التســــامح

sــ ،�للصــفات�Tنــا�و�شــكال�التعبJنســانية�لــ ي�لثقافــات�عا

وحرية�الفكـر�والضـمT �واJعتقـد،�وأنـه�الوئـام�1ـي�س�تصال�

 )14،15،�ص2010مسدودة،("واجبا�أخ]قيا�فحسب

ه�فـــن�العـــيش�اJشـــ! ك�وتـــأمTن�التعـــايش�1ـــي�إطـــار�التبـــاين�والتس

ف�sنسـانية،�وتنــوع�rراء�والقناعــات�وRفعـال،�وهــو��ع! افب

 )2000صا1ي،

2022 
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اJجتمــــع،�وتســـــاهم�اJدرسة

ن�خ]ل�التشبع�بالقيم��جتماعيةاJجتمع�م

:مفهوم�التسامح: أو�

 :لغة-1

ن�أن�اللغـــة�العربيو يـــرى�اJفكـــر 

جاء�1ي�لسـان�العـرب�سـمح،�التس

بكرا�وسحاء�وأسمح�وتسامح�وافق

أمــا�1ــي�قــاموس�الــ]روس�الفرن¡

العلــوم��جتماعيــة�فــإن�اJفه

مفهوم�التسلط�وهذا�اJفهوم�يعد�من�أهم�سمات�اJجتمع�الديمقراطي

 :اصطcحا-2

ظهــر�مفهــوم�التســامح�1ــي�القــ

الكاثوليــك�والH وتســتانت�حي

مـــــع�كـــــل�اJعتقـــــدات�وخاصـــــ

اJفهــوم�بظه�اJختلفــة�وتطــور 

مي]دي�توسع�مفهوم�التسامح�ع9ى�مجا�19خ]ل�القرن�

وقــــد�جــــاء�1ــــي�اJــــادة�RوXــــى�مــــ

ر�للتنــوع�ال©ــ ي�لثقافــالتقــديو 

�و،�باJعرفة�و�نفتاح

واجبا�أخ]قيا�فحسب

أنـــه�فـــن�الع: هنالـــك�مـــن�عرفـــه

بالتعدديـة�واJواقــف�sنسـانية،�وتن

صا1ي،(. �ع! اف�باÐخر
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 .التعامل�مع�rخر�من�خ]ل�sيمان�بوحدة�Rصل�البشري�1ي�مواجهة�التعصب�والتشدد�وsرهاب

Rمـر�يمكـن�تحقيقـه�ل�الحضـاري،�وهـذا�

 .sسهال�1ي�تثبيت�السمة�الرئيسية�للثقافات�sنسانية�والتفاعل�1ي�ما�بيwا

 .التأكيد�ع9ى�التسامح�والتعايش�السلم�fمع�rخر،�وإنكار�نزعات�التفوق�والسيطرة

راطيـــة،�]م،�وRمـــن�البيiـــf،�والديمق

طياwÉـا�معـاني�ن�اJعـاني�الgـ�fتحمـل�1ـي�

بيل�ربــك�بالحكمــة�واJوعظــة�الحســنة�

) 125:  النحــل�آيــة"(و�أعلــم�باJهتــدين

ق�الكلمــة�واJوعظــة�الحســنة،�وهمـــا�

فبمــا�رحمــة�مــن�هللا�لنــت�:"  بحانه�وتعــاXى

ذا�إواســتغفر�لهــم�وشــاورهم�1ــي�Rمــر�فــ

و1ـــي�تفســr� Tيـــة�أن�Rخـــ]ق�) 159

ن�الثـــواب�وRجـــر،�وRخـــ]ق�الســـيئة�
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 : �ثار�ا�! تبة�عgى�التسامح

 :أهم�rثار�اJ! تبة�ع9ى�التسامح��ي

التعامل�مع�rخر�من�خ]ل�sيمان�بوحدة�Rصل�البشري�1ي�مواجهة�التعصب�والتشدد�وsرهاب

إعداد�صياغة�صورة�rخر�1ي�إطار�من�التسامح�Ùحـداث�التفاعـل�الحضـاري،�وه

 .وتداولها�بشكل�سهل�القائم�ع9ى�انتاج�اJعلومات

sسهال�1ي�تثبيت�السمة�الرئيسية�للثقافات�sنسانية�والتفاعل�1ي�ما�بيwا

التأكيد�ع9ى�التسامح�والتعايش�السلم�fمع�rخر،�وإنكار�نزعات�التفوق�والسيطرة

وي�للحـــوار�مـــع�rخـــر�مثـــل�حقـــوق�sنســـان،�والســـ]م،�وRم

 )125،�ص2022الذه9ي،

 : ن�الكريم�والسنة�النبوية

gعـاني�الJالتسامح�با°سم�1ي�القرآن�الكريم�ولكن�ورد�العديد�مـن�ا�

: 

ادع�إXــى�ســبيل�ربــك�بالحكم: " تعــاXىيقــول�هللا�:  ة�واJوعظــة�الحســنة

ي�أحســن�إن�ربــك�هـو�أعلــم�بمــن�ظــل�عــن�سـبيله�وهــو�أعلــم�باJهت

ه�الكــريم�بالــدعوة�إXــى�هللا�ســبحانه�وتعــاXى�عــن�طريــق�الكلمــ

 .أن�يتح9ى�به�اJسلممن�أسس�التسامح�الذي�يجب�

لقــد�جــاء�1ــي�rيــة�قولــه�ســبحانه�وتعــاXى:  ظ�وســعه�الصــدر

واســتغفر�له�ا�غلــيظ�القلــب�لنفضــوا�مــن�حولــك�فــاعف�عــwم

159  يـــةســـورة�آل�عمــران�آ"(ى�هللا�إن�هللا�يحــب�اJتـــوكلTن

اس�إXـــى�ديـــن�هللا�تـــرغwÞم�فيـــه�مـــع�مـــا�لصـــاحبه�مـــن�الثـــواب�وRج

 .تنفر�الناس�عن�الدين،�وتبÁي�إليه�ما�لصاحwÞا�من�العقاب

2022 
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�ثار�ا�! تبة�عgى�التسامح4-

أهم�rثار�اJ! تبة�ع9ى�التسامح��يمن�

التعامل�مع�rخر�من�خ]ل�sيمان�بوحدة�Rصل�البشري�1ي�مواجهة�التعصب�والتشدد�وsرهاب-

إعداد�صياغة�صورة�rخر�1ي�إطار�من�التسامح�Ùح-

القائم�ع9ى�انتاج�اJعلومات�ر ظبصورة�سريعة�ن

sسهال�1ي�تثبيت�السمة�الرئيسية�للثقافات�sنسانية�والتفاعل�1ي�ما�بيwا-

التأكيد�ع9ى�التسامح�والتعايش�السلم�fمع�rخر،�وإنكار�نزعات�التفوق�والسيطرة-

إن�التوظيـــف�ال! بـــوي�للحـــ-

الذه9ي،(. التنمية�اJستدامة

التسامح�rي�القرآن�الكريم�والسنة�النبوية5-

لم�يرد�لفظ�التسامح�با°سم�1ي�القرآن�الكريم�ولكن�ورد�العديد�م

:يالتسامح�و�ي�كما�ي9

الــدعوة�بالحكمــة�واJوعظــة�الحس-

وجـادلهم�بــال��fgــي�أحســن�إن�رب

فــا�Eيخاطــب�نبيــه�الكــريم�بال

من�أسس�التسامح�الذي�يجب�

الحلــم�وكظــم�الغــيظ�وســعه�الص-

لهــم�ولــو�كنــت�فظــا�غلــيظ�القل

عزمــت�فتوكـــل�ع9ـــى�هللا�إن�هللا�يح

الحســـنة�تجـــذب�النـــاس�إXـــى�دي

تنفر�الناس�عن�الدين،�وتبÁي�إليه�ما�لصاحwÞا�من�العقاب
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الحق�وإن�السـاعة�Ðتيــة�ا�بيwمـا�إ°�بــ

فيــه،�بـل�قابــل�sســاءة�ة�أذيـذي�°�

 )663،�ص2021سالم،. (باÙحسان،�وذنبه�بالغفران،�لينال�اJتسامح�من�ربه�جزيل�Rجر�والثواب

1ــي��ت�1ــي�بعــض�اJواقــف�الgــ�fتجلــت

تسـامح�الن¢ـ�fصـ9ى�حاديث�ال�fgتحوي�مواقف�تدل�ع9ـى�

الن¢ـــ�fا�رواه�أبـــو�هريـــرة�رºـــ �fهللا�عنـــه�أن�

 "إن�هللا�يحب�سمح�البيع،�سمح�الشراء،�سمح�القضاء

�ال�محاســـــن�Rخـــــ]ق�ومكارمهـــــا،�وتـــــرك

 .أصحابه�رضوان�هللا�علwxم

�fgال،�عن�جفاء�من�يريد�تألفة�لدخول��س]م،�والصـفح�والـدفع�بـالJذى�1ي�النفس�واRع9ى�� Hشدة�ص

w¶م،�والقيـــــام�بالعديـــــد�مـــــن�ـــــا�وتـــــربي

مية،�والعقليــــة�والوظيفــــة�الخلقيــــة،�

اء�منظومــة�القــيم��بناwÍــا،�ومــن�هــذه�

ي�و�نفعـــــاXي�و�جتمـــــا+ي�للطفـــــل،�

�fينتمـ�fـgرحلـة�النمائيـة�الJا�وطبيعـة�ا

�والتـــدريب�الـــذي�يحتاجـــه�لتحقيـــق�

ة��جتماعيــــة�النفســــية�ل¸ســــرة�1ــــي�

ل�وأســـــرته�الحـــــب�والتقـــــدير�لذاتـــــه�دون�

ا+ي،�وتســاعد�Rســرة�الطفــل�أيضــا�ع9ــى�
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ومــا�خلقنـا�السـماوات�وRرض�ومــا�بيwمـا�إ°�ب:"  ول�هللا�تعـاXى

ومع¾ــr�Ôيــة�أن�الصـفح�الــذي�°�) 85:  الحجــر�rيـة"(فح�الجميـل

باÙحسان،�وذنبه�بالغفران،�لينال�اJتسامح�من�ربه�جزيل�Rجر�والثواب

مثلــت�1ــي�بعــنة�النبويــة�ع9ــى�العديــد�مــن�صــور�التســامح،�والgــ�fت

 :ص9ى�هللا�عليه�وسلم�و�ي�كما�ي9ي

حاديث�ال�fgتحوي�مواقف�تدل�ع9هنالك�العديد�من�R :  التسامح�1ي�البيع�والشراء

ي�اJعـــام]ت�عمومـــا�وخاصـــة�البيـــوع�ونـــذكر�مـــا�رواه�أبـــو�هريـــ

إن�هللا�يحب�سمح�البيع،�سمح�الشراء،�سمح�القضاء:"  ص9ى�هللا�عليه�وسلم�قال

ال�محاســـــدعو�إXـــــى�اJســـــامحة�وحســـــن�اJعاملـــــة،�واســـــتعم

 .الوشاح�1ي�البيع�كذلك�سبب�لوجود�الH كة

أصحابه�رضوان�هللا�علwxمالرفق�واللTن�1ي�معاملة�الرسول�ص9ى�هللا�عليه�وسلم�

شدة�صH �ع9ى�Rذى�1ي�النفس�واJال،�عن�جفاء�من�يريد�تألفة�لدخول��س]م،�والص

 )664،�ص

 :دور��سرة�rي�ترسيخ�قيم�التسامح

w¶ـــــا�وتـــــربيwÍســـــؤولة�ع9ـــــى�تنشـــــئة�أبناJـــــى�واXوRة��جتماعيـــــة�

ا�الوظيفــــة��جتماعيــــة،�والوظيفــــة�العاطفيــــة،�والجســــمية،�والعقلي

وRســرة�تســÏى�جاهــدة�لبنــاء�منظومــ. تمرار�واســتقرار�الحيــاة

الـــــب�النمـــــو�الجســـــم�fوالعق9ـــــي�و�نفعرة�دورا�مهمـــــا�1ـــــي�تحقيـــــق�مط

فمعرفة�Rسرة�لطبيعة�عملية�النمو�للطفل،�والعوامـل�اJـؤثرة�علwxـا�وطبيعـة�اJرحل

ـــية�ومطالـــب�نمـــوه�يســـاعدوها�ع9ـــى�تـــوفT �الفـــرص�والتـــدريب�ال

فتســــاعد�البيئــــة��جتماعي. د�قدراتــــه�الوراثيــــة�واســــتعدادهدو 

�رتبـــــاط�العــــاطفي�بـــــTن�الطفـــــل�وأســـــرته�الح.ق�مطالـــــب�نمـــــوه

يا�لســ]مته�النفســية�و�لنمــوه�العق9ــي�و�جتمــا+ي،�وتســاعد�Rس

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

يقــول�هللا�تع:  العفـو�والصـفح-

فاصـفح�الصــفح�الجميـل

باÙحسان،�وذنبه�بالغفران،�لينال�اJتسامح�من�ربه�جزيل�Rجر�والثواب

وتشــتمل�الســنة�النبويــة�ع9ــ

ص9ى�هللا�عليه�وسلم�و�ي�كما�ي9ي�شخص�الرسول 

التسامح�1ي�البيع�والشراء-

هللا�عليـــه�وســـلم�1ـــي�اJعـــام]ت�عموم

ص9ى�هللا�عليه�وسلم�قال

1ـــــي�هـــــذا�الحـــــديث�يـــــدعو�إXـــــى�اJس

الوشاح�1ي�البيع�كذلك�سبب�لوجود�الH كة

الرفق�واللTن�1ي�معاملة�الرسول�ص9ى�هللا�عليه�وسلم�-

شدة�صH �ع9ى�Rذى�1ي�النفس�واJال،�عن�جفاء�من�يريد�تألفة�لدخول��س]م،�والص-

2021سالم،. (�ي�أحسن

دور��سرة�rي�ترسيخ�قيم�التسامح: ثانيا

Rســـــرة��ـــــي�اJؤسســـــة��جتماعي

الوظــــائف�مwــــا�الوظيفــــة��جتماعي

وذلــك�ضــمانا�°ســتمرار�واســ

 .القيم�قيم�التسامح

تلعـــــب�Rســـــرة�دورا�مهمـــــا�1ـــــ

فمعرفة�Rسرة�لطبيعة�عملية�النمو�للطفل،�والعوام

إلwxـــا�وحاجاتـــه�النفســـية�ومطال

مطالــــب�نمــــوه�1ــــي�حــــدو 

الطفــــل�ع9ـــــى�تحقيـــــق�مطالـــــ

إســراف�يعتHــ �أساســيا�لســ]مته�النفس
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ؤولي¶wا�تنمــ1�fــي�الطفــل�حــب��ســتط]ع�

النجـاح�وتقـديره�كمـا��والبحث�وتشجيعه�ع9ى�التعبT �عن�النفس�واJبادرة�والتجريب�وتساعد�ع9ـى�تحقيـق

�fـــــgلـــــه�الفـــــرص�ال�ëـــــOتغ]لها،�كمـــــا�ت

65( 

ـــامح�مــــع�rخـــر،�وعــــدم�التعصــــب،�

و�مــن�الوئــام،�والتماســك�والتفــاهم،�

درة،�والقبــول�بــا°خت]ف�1ــي�الــرأي،�

ى�الصـــغT �حgـــ�Ôينشـــأ�Rبنـــاء�1ـــي�أســـرة�

 .صالحة�متمسكة�بالقيم�sس]مية�بعيدة�عن��ضطرابات�النفسية�والعنف�والتعصب

ى�Rبــوين،�وكلمــا�عــودت�Rســرة�أبناwÍــا�

Tن�للتســـامح�ومتحلـــTن�بقيمـــه،�فتنميـــة�

ا°قتـــداء�والتوجيـــه،�ي�أغلـــب�Rحيـــان�ب

ون�ســـلوك�Rبنـــاء�دائمـــا�1ـــي�مراحـــل�

درها�Rب�وRم،�Rب�الـــذي�يفقـــد�آليـــات�

ه�إXــى�اJجتمـــع�وهــم�يمتلكــون�قـــدرة�

وار�واJناقشــة،�وتقبـــل�رأي�rخــر�لـــم�تعـــد�

ــة�التنشــئة�والتعلــيم،�ولــم�تســتطع�

وف�يقتــل�1ــي�مهــده�ومــن�هنــا�تظهــر�أهميــة�

 :وذكرت�إحدى�الدراسات�أن�من�واجبات�الوالدين�لتعليم�الطفل�قيمة�التسامح�ما�ي9ي

 .ار�أن�لغة�الحوار��ي�حجر�الزاوية�1ي�تعليم�الطفل�التسامح
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1�fا�تنمــw¶عر1ــي�عنــدما�تكــون�متفهمــة�لــدورها�ومســؤوليJوه�ا

والبحث�وتشجيعه�ع9ى�التعبT �عن�النفس�واJبادرة�والتجريب�وتساعد�ع9ـى�تحقي

ه�°كتشـــــاف�ميولـــــه�وقدراتـــــه�وتوجهـــــه�لحســــن�اســـــتغ]لها،�كم

65،�ص2015مطوري،.(تساعد�ع9ى��بتكار�وتقدير�العلم�والفن�1ي�سن�مبكرة

يؤثر�ع9ــــى�اكتســــاب�قـــيم�لــــدى�الطفـــل�ومwــــا�قــــيم�التســـامح�مــــ

تهج�أســاليب�التنشــئة��جتماعيــة�الســوية�يســودها�جــو�مــن�الوئ

دى�أبناwÍــا�أســلوب�التســامح�مــع�rخــر،�والعفــو�عنــد�اJقــدرة،�والقب

gح� Tـــ �ع9ـــى�الصـــغTـــ ،�ويعطـــف�الكبTالكب� Tع،�ويح!ـــ م�الصـــغ

صالحة�متمسكة�بالقيم�sس]مية�بعيدة�عن��ضطرابات�النفسية�والعنف�والتعصب

نشء�وتنميــة�احساســهم�بــاÐخر�هــو�واجــب�ع9ــى�Rبــوين،�وكلم

ى�التســـامح�مـــع�أنفســـهم�وعمـــل�rخـــرين�نشـــؤا�محبـــTن�للتســـامح�ومتحل

تم�لـــدى�Rفـــراد�عبثـــا�أو�بالصـــدفة،�وإنمـــا�تـــتم�1ـــي�أغلـــب�Rحي

رة�دورا�مهمـــا�1ـــي�التنشـــئة��جتماعيـــة�ل¸فـــراد،�فهـــم�يوجهـــون�ســـلوك�Rبن

 )672،�ص2021

رة�هـــو�ســـلوك�وممارســـة،�ولـــيس�توجwxـــات�يصـــدرها�Rب�وRم،�Rب�ال

ه�وأبنائــه�يجــب�أن�°�يتوقـــع�أن�يخــرج�أبنائــه�إXــى�اJجتمع�زوجتـــ

م�rخـــر،�وإن�قضــية�تعويـــد�Rبنـــاء�ع9ــى�الحـــوار�واJناقشــة،�وتقب

ا��ــي�ضــرورة�مــن�ضــرورات�الحيــاة�العصــرية�1ــي�عمليــة�التنش

ذا�الــدور�اJــأمول�مwــا،�التســامح�1ــي�اJجتمــع�ســوف�يقتــل�1ــي�مه

 )38،ص2011سيد،وصادق،.(مسؤولية�Rسرة�نحو�تنمية�قيم�التسامح

وذكرت�إحدى�الدراسات�أن�من�واجبات�الوالدين�لتعليم�الطفل�قيمة�التسامح�ما�ي9ي

ار�أن�لغة�الحوار��ي�حجر�الزاوية�1ي�تعليم�الطفل�التسامح�هتمام�بلغة�الحوار،�ع9ى�اعتب

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

الــب�نمــوه�اJعر1ــتحقيــق�مط

والبحث�وتشجيعه�ع9ى�التعبT �عن�النفس�واJبادرة�والتجريب�وتساعد�ع9

مامـــــه�°كتشـــــأتتــــيح�الفـــــرص�

تساعد�ع9ى��بتكار�وتقدير�العلم�والفن�1ي�سن�مبكرة

وهـــذا�بــــالطبع�ســـيؤثر�ع9ــــى�اكتس

 .والحوار

وRســرة�الgــ�fتنــتهج�أســاليب�التنش

ل�ينمــ�fلــدى�أبناwÍــا�أســبشــك

واJســـاواة�بـــTن�الجميـــع،�ويح!

صالحة�متمسكة�بالقيم�sس]مية�بعيدة�عن��ضطرابات�النفسية�والعنف�والتعصب

تربيــة�التســامح�1ــي�الــنشء�وتنمي

منـــذ�الصـــغر�ع9ـــى�التســـامح�م

قيمـــة�التســـامح�°�تـــتم�لـــدى�Rف

تـــؤدي�Rســـرة�دورا�مهمـــا�1ـــي�التنش

2021سالم،(. النمو�اJختلفة

والتســـامح�1ـــي�Rســـرة�هـــو�ســـلوك�وممارس

التســامح�الســليم�مــع�زوجتـــ

ع9ــى�التســـامح�أو�فهــم�rخـــر،�وإن�قض

قضــية�ترفwxيــة�إنمــا��ــي�ضــرورة�م

 RــJــذا�الــدور�اwســرة�القيــام��

مسؤولية�Rسرة�نحو�تنمية�قيم�التسامح

وذكرت�إحدى�الدراسات�أن�من�واجبات�الوالدين�لتعليم�الطفل�قيمة�التسامح�ما�ي9ي

�هتمام�بلغة�الحوار،�ع9ى�اعتب-
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افس�شـــريفا�وموضـــوعيا�فإنـــه�يـــوفر�

دفع�إXــــى��ع!ــــ اف�بقــــدرات�rخــــرين�

رار�بالخطــأ�بمســاعدة�وتشــجيع�مــن�

ه�هــــو�الخطــــوة�RوXــــى�نحــــو��عتــــذار�

ك�حgــ�Ôيكــون�هــذا�التســامح�تســامحا�

داقة�والتسـامح،�سـواء�1ـي�ع]قاتـه�

107( 

 .تعتH �اJدرسة�اJؤسسة��جتماعية�الثانية�بعد�Rسرة�و�ي�النسق�Rسا½ 1�fي�اJجتمع

دها�اJجتمـــع�Ùنجـــاز�عمـــل�خـــاص�هـــو�

ل�الثقافـة�لتكـوين�شخصـيه�الفـرد،�

� TعـــــــايJمـــــــن�ا� Tل�للمدرســـــــة�مـــــــزودا�بـــــــالكث

ـــــع�الـــــدائرة��جتماعيـــــة�تعلـــــم�أدوار�

]ن�مبـادئ،�أكـدت�الـدول�Rعضـاء�

�ولقــــد�شــــملت�ديباجــــة�اJــــؤتمر . امح

 �fلتعزيـــز�مبــدأ�التســـامح،�والgــ�fتـــنص�
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افس�البغـــيض�واJعـــايرة�الكاذبـــة،�فـــإذا�كـــان�التنـــافس�شـــ

ادل�الخHــــ ة،�وكــــذلك�فــــإن�التنــــافس�اJوضــــو+ي�يــــدفع�إXــــى��ع!

ى�تقــويم�نفســه�وأدائــه�1ــي�اJواقــف�اJختلفــة،�وsقــرار�بالخط

اد�ع9ــــى��ع!ــــ اف�بالخطــــأ�و°�ينكــــره،��ن��ع!ــــ اف�بــــه�هــــو�الخط

. 

ع9ــى�ذلــك�حgــ�Ôيكو�تقبــل��عتــذار�مــن�rخــرين،�وتشــجيعه�

 .خاليا�من�التنازل�والضعف

اره�اJبكـرة�ع9ـى�اكتسـاب�مفـاهيم�التعـاطف�والصـداقة�والتس

107،�ص2011حسونة،. (الواقعية�بمن�حوله�أو�1ي�Rلعاب�ال! بوية�اJقدمة�له

 :التسامح�دور�ا�درسة�rي�ترسيخ�ثقافة

تعتH �اJدرسة�اJؤسسة��جتماعية�الثانية�بعد�Rسرة�و�ي�النسق�Rسا½ 1�fي�اJجتمع

�ـــي�قبـــل�كـــل�Gـــ fء�مؤسســـة�أوجـــدها�اJجتم:" وي�عـــن�اJدرســـة

 ".�ع9ى�الحياة��جتماعية�وتحسيwا

wـا�وظيفـة�ال! بيـة�ونقـل�الثقافـوللمدرسة�العديد�من�الوظائف�ال�fgتقوم��wا�م

يـــــــدخل�الطفـــــــل�للمدرســـــــة�مـــــــ. ه�وســـــــلوكه،�وع]قتـــــــه�بـــــــاJجتمع

يم�و�تجاهـــــات�الgـــــ�fقطع¶wـــــا�حياتـــــه�Rســـــرية�لتتوســـــع�الـــــدائرة��جتماعي

 )34،�ص1997شفيق،(ك�اجتماعية�جديدة�وأنماط�السلو 

 .وعليه�فاJدرسة�تطلع�بغرس�كثT �من�القيم�ومwا�قيمة�التسامح

عـ]ن�مبـادئ،�أكإحـول��1995ذي�نعقد�1ي�نـوفمH �سـنه�1ي�اJؤتمر�العام�لليونسكو�وال

ح!ــــ ام�1ــــي�جــــو�يســــوده�التســــامحي�العــــيش�بكرامــــة�و� 

واد،�اJـــادة�الرابعــة�خاصـــة�بــالتعليم�كمجـــال�أسا½ــ �fلتعزيـــز�مب

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

تجنيـــب�الطفـــل�التنـــافس�البغ-

Hلفــــة�وتبــــادل�الخRجــــوا�مــــن�

 .وwÉنئة�اJتم�Tين

يب�الطفــل�ع9ــى�تقــويم�نفستــدر -

الكبـــار،�حgــــ�Ôيعتــــاد�ع9ــــى��ع!

.ل6خرين،�وقبوله�مwم

توجيــه�الطفــل�نحــو�تقبــل��عت-

خاليا�من�التنازل�والضعف

تدريب�طفل�1ـي�أعمـاره�اJبك-

الواقعية�بمن�حوله�أو�1ي�Rلعاب�ال! بوية�اJقدمة�له

دور�ا�درسة�rي�ترسيخ�ثقافة: ثالثا

تعتH �اJدرسة�اJؤسسة��جتماعية�الثانية�بعد�Rسرة�و�ي�النسق�Rسا½ 1�fي�اJجتمع

ويقـــول�جـــون�ديـــوي�عـــن�اJدرس

الحفاظ�ع9ى�الحياة��جتماعية�وتحسيwا

وللمدرسة�العديد�من�الوظائف�ال�fgتقوم��wا�م

وتقريـــــــر�اتجاهاتـــــــه�وســـــــلوكه،�وع]قت

�جتماعيـــــة�والقـــــيم�و�تجاه

اجتماعية�جديدة�وأنماط�السلو 

وعليه�فاJدرسة�تطلع�بغرس�كثT �من�القيم�ومwا�قيمة�التسامح

1ي�اJؤتمر�العام�لليونسكو�وال

ع9ــــى�حــــق��نســــان�1ــــي�العــــيش�بكرام

مجموعــة�مـــن�اJــواد،�اJـــادة�الرابع

 :ع9ى�ما�ي9ي
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ي�مجـــــال�التســـــامح،��ـــــي�تعلـــــيم�النـــــاس�

يــــات�فضــــ]�عــــن�تعزيــــز�والحر ذه�الحقــــوق�

 ينبÁي�أن�يعتH �التعليم�1ي�مجال�التسامح�ضرورة�ملحة،�ولذا�يلزم�التشجيع�ع9ى�اعتماد�

]�تســـــــــامح�الثقافيـــــــــة�و�جتماعيـــــــــة�

ف�و�ســـــــــتبداد،�وينبÁـــــــــي�أن�تســـــــــهم�

موعـات�Tن�Rفـراد�وكـذلك�بـTن�اJج

ل�اJؤديــة�إXــى�الخــوف�مــن�rخــرين�

  .و�استبعادهم�،�و�مساعدة�النشء�ع9ى�تنمية�قدراwÉم�ع9ى�استق]ل�الراي�والتفكT �النقدي�Rخ]Øي

ويع¾ــــ�f. يم�و�حقــــوق�sنســـان�وال]عنــــف

اهج�الدراســـــية،�ومضـــــامTن�الكتـــــب�اJدرســـــية�

Tن�ة�الجديـدة،�بغيـة�تنشـئة�مـواطن

ة�حــــــق�قــــــدرها،�ويح! مــــــون�كرامــــــة�

". ل�الغTـــــــــ �عنيفـــــــــة�ى�حلهـــــــــا�بوســـــــــائ

ع،�والH اغماتيـة�الgـ�fتشـهدها�اJدرسـة�

ة�التقليديــــــة�تســــــيطر�ع9ــــــى�تماســــــك�

م�وعليــــــه�يمكــــــن�عــــــرض�أهــــــ. ضــــــحة

ات�أساســـــية�لتنميـــــة�قيمـــــة�التســـــامح�لـــــدى�
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تســـــامح،�وأول�خطـــــوة�1ـــــي�مجـــــال�التس]ـــــع�الوســـــائل�Jنـــــع�ال

ات�الgــــ�fيتشــــاركون�فwxــــا،�وذلــــك�لكــــي�تح!ــــ م�هــــذه�الحقــــوق�

 .حماية�حقوق�وحريات�rخرين

ينبÁي�أن�يعتH �التعليم�1ي�مجال�التسامح�ضرورة�ملحة،�ولذا�يلزم�التشجيع�ع9ى�اعتماد�

ة�وعق]نيـــــــــة�لتعلـــــــــيم�التســـــــــامح�تتنـــــــــاول�أســـــــــباب�الـــــــــ]�تســـــــــامح�الثقافي

ادية�والسياســـــــــية�والدينيـــــــــة،�أي�الجـــــــــذور�الرئيســـــــــية�للعنـــــــــف�و�ســـــــــ

السياسات�والH امج�التعليمية�1ي�تعزيز�التفاهم�والتضامن�والتسامح�بـTن�Rفـ

 .بTن�Rمم�وفيماsثنية�والثقافية�والدينية�واللغوية�

ال�التســامح�يجــب�أن�يســ¶wدف�مقاومــة�تــأثT �العوامــل�اJؤدي

و�استبعادهم�،�و�مساعدة�النشء�ع9ى�تنمية�قدراwÉم�ع9ى�استق]ل�الراي�والتفكT �النقدي�Rخ]Øي

اندة�وتنفيــــذ�بـــرامج�للبحــــوث��جتماعيــــة�وللتعلـــيم�و�حقــــوق�sنس

ة�خاصـــــة�لتحســـــTن�إعـــــداد�اJعلمـــــTن،�واJنـــــاهج�الدراســـــية،�ومض

والدروس�وغT ها�من�اJـواد�التعليميـة�بمـا�فwxـا�التكنولوجيـات�التعليميـة�الجدي

ؤولTن�ومنفتحــــــTن�ع9ــــــى�ثقافــــــات�rخــــــرين،�يقــــــدرون�الحريــــــة�حــــــق�ق

Tن�البشـــــــــر،�وقـــــــــادرين�ع9ـــــــــى�درء�ال�ªاعـــــــــات�أو�ع9ـــــــــى�حلهـــــــــا�بوس

http://hrlibrary.umn.e 

 :ةا�درسليات�تنمية�قيمة�التسامح�عن�طريق�

من�ثقافة�اJجتمـع،�والH اغماتي�مشتقة�بممارسات�ظلت�مرتبطة

اول�التحــــــرر�مــــــن�الثقافــــــة�التقليديــــــة،�جعــــــل�Rنظمــــــة�التقليدي

ل�التعلــــــيم�كنشــــــاط�يمــــــارس�دون�فلســــــفة�تربويــــــة�واضــــــحة

ى�ذلـــــك،�والgـــــ�fتعـــــد�1ـــــي�نفـــــس�الوقـــــت�آليـــــات�أساســـــية�لتنمي

 : التفك' �العلمي�كطريقة�لل! بية�السليمة
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التعلـــــيم�هـــــو�أنجـــــع�الوسأن�-

الحقــــوق�والحريــــات�الgــــ�fيتش

حماية�حقوق�وحريات�rخرين�ىعزمهم�ع9

ينبÁي�أن�يعتH �التعليم�1ي�مجال�التسامح�ضرورة�ملحة،�ولذا�يلزم�التشجيع�ع9ى�اعتماد�-

أســـــــــاليب�منهجيـــــــــة�وعق]نيـــــــــ

و�قتصـــــــــادية�والسياســـــــــية�والديني

السياسات�والH امج�التعليمية�1ي�تعزيز�التفاهم�والتضامن�والتسامح�ب

sثنية�والثقافية�والدينية�واللغوية�

إن�التعلــيم�1ــي�مجــال�التســامح�يج-

و�استبعادهم�،�و�مساعدة�النشء�ع9ى�تنمية�قدراwÉم�ع9ى�استق]ل�الراي�والتفكT �النقدي�Rخ]Øي

مســـاندة�وتنفيــــأننـــا�نتعهــــد�ب-

ذلـــــك�إبـــــ]ء�عنايـــــة�خاصـــــة�لتحس

والدروس�وغT ها�من�اJـواد�التعليمي

يقظــــــTن�مســــــؤولTن�ومنفتحــــــTن�ع9

sنســـــــــان�وفـــــــــروق�بـــــــــTن�البش

.umn.edu/arab/tolerance.html)

آليات�تنمية�قيمة�التسامح�عن�طريق�-1

ظلت�مرتبطة�التسامح�كقيمة

حاليــــــا�والgــــــ�fتحــــــاول�التحــــــرر�م

مجتمعاwÉــــــا،�وجعــــــل�التعلــــــيم�كنش

gـــــؤثرة�ع9ـــــى�ذلـــــك،�والJالعوامـــــل�ا

 .اJتعلمTن

التفك' �العلمي�كطريقة�لل! بية�السليمة _
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ع9ـــى�Rســاليب�التقليديــة�1ــي�ال! بيـــة�

ى�قتـــل�روح�sبـــداع�و�بتكـــار�لـــدى�

فة�الH اغماتيـة�مـن�خـ]ل�آراء�جـون�ديـوي�

: ى�تزويـــد�الت]ميـــذ�باتجاهـــات�أهمهـــا

�جلـه�فـالتعليم��من�اJف! ض�أن��ستعارات�ال�fgتستخدمها�اJدرسة�تعكس�ثقافة�اJجتمع�الـذي�أنشـئت

يمهم�إ°�أن�التصـور�الصـنا+ي�الحـديث�عـن�

هد�صــراعا�بــTن�الثقافــة�اJوضــوعية�

دمها�اJدرسـة،�تتضـمن�اسـتعارات�تربويـة�

ة�إذا�كانــــت�مرتبطــــة�ببيئــــة�اJدرســــة�

ا�مــــــن�اJــــــنهج�العلمــــــ�fالقــــــائم�ع9ــــــى�

�ة�الجماعـة�وديموم¶wـا�تجـد�اJدرسـة�نفسـها

ا،�ويعHـ ون�ذلـك�بم]حظـاwÉم�وRحكـام�

توى�الت]ميـــذ�يعتمــد�ع9ــى�معـــززات�

 .افز،�وينعكس�ذلك�ع9ى�نشاط�الطرفTن�اJعلم�واJتعلم�1ي�زيادة�دافعي¶wم�للتعلم

اوز�اJشـك]ت�اJدرسـية�ممـا�يع¾ـ�fأن�

،�ت.f،�دالعبا½ــ (. التعليميــةT �العمليــة�

�f ــل،�وي! تــب�ع9ــى�ســلوكه�التدري¡ــ

ل�تتعـداها�إXـى�جوانـب�تربويـة�عديـدة،�
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ع9ـــى�Rس�يركــز � �مختلــف�أطــواره�مـــن�التحضــT ي�إXــى�الجــامÏي

ادا�ع9ـــى�التحفـــيظ�والنقـــل�والتقليـــد،�ممـــا�أدى�ذلـــك�اXـــى�قتـــل�روح�sب

لـذا�نـادت�الفلسـفة�الH اغماتيـة�م.  �قـادر�ع9ـى�التفكTـ �الفعـال

ميـــة،�و°بـــد�أن�تركـــز�ال! بيـــة�ع9ــى�تزويـــد�الت]ميادات�التفكTـــ �بطريقــة�عل

 .العقلية�اJتحررة�وsخ]ص�واJسؤولية

 : ال! بوية

من�اJف! ض�أن��ستعارات�ال�fgتستخدمها�اJدرسة�تعكس�ثقافة�اJجتمع�الـ

وقناعاwÉم�الشخصية�وقـيمهم�إ°�أن�التصر�1ي�دوافع�Rفراد�

فÅــ�fتشــهد�صــراعا�ب. ثقافــة�1ــي�اJدرســة�موضــوعية�أك©ــ الــل�

اJشـكلة�موضـوعية�الgـ�fتقـدمها�اJدرسـة،�تتض. ا�والثقافـة�التقليديـة

تكــــون�ايجابيــــة�إذا�كانــــ. ون�ومــــدير�اJدرســــة�والنظــــام�ال! بــــوي 

�ســــــتعارة�ال! بويــــــة�تصــــــبح�مزيجــــــا�مــــــن�اJ. ــــــة�والجغرافيــــــة

w¶تجعـل�الحفـاظ�ع9ـى�هويـة�الجماعـة�وديموم�fـgن�ذات�الجمعيـة�ال

 .مضطرة�إXى�تنمية�قيمة�أساسية�و�ي�التسامح

 : معززات�التعليم�والتعلم

الكثT �من�اJعلمون�يسعدون�بنجاح�ت]ميذهم�1ي�مهمة�تعليمية�مـا،�ويعHـ ون�ذل

ولتحقيــق�¼wايـــات�الــتعلم�ع9ــى�مســتوى�الت]مي...) ممتـــاز،�جيــد

افز،�وينعكس�ذلك�ع9ى�نشاط�الطرفTن�اJعلم�واJتعلم�1ي�زيادة�دافعي¶wم�للتعلم

ويعتH ��ح! ام�أهم�حوافز�التعلم،�مشجعة�ع9ى�ممارسـة�اJهنـة�وتجـاوز�اJشـك]ت�اJدرس

 �أسا½ــ 1�fــي�قيمــة�التســامح�عامــل�أسا½ــ �fلتحســTن�ســT �العملي

 :ا�تعلم'ندور�ا�علم�rي�تنمية�قيم�التسامح�عند�

ن�الدراســات�أن�اJعلــم�هــو�اJســؤول�Rول�داخــل�الفصــل،�وي! ت

Xادة�الدراسـية�بـل�تتعـداها�إJة�°�تنحصر�1ي�تفهم�ا Tوتعامله�مع�طلبته�نتائج�كث
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°زال�التعلــيم�عHــ �مختلــف�أط

والتعلـــيم،�اعتمـــادا�ع9ـــى�التحف

اJتعلم،�وأصبح�غTـ �قـادر�ع9

ع9ــى�تنميـــة�عـــادات�التفكTـــ �بطريق

العقلية�اJتحررة�وsخ]ص

ال! بوية تأث' �	ستعارات-

من�اJف! ض�أن��ستعارات�ال�fgتستخدمها�اJدرسة�تعكس�ثقافة�اJجتمع�ال

ر�1ي�دوافع�Rفراد�ثاJدر½ �fوجد�ليؤ 

منتجــات�التعلــيم�جعــل�

ال�fgتسـÏى�إلwxـا�والثقافـة�التقليدي

ون�ومــــدير�اJدرسيســــتخدمها�اJعلمــــ

�جتماعيــــــة�والثقافيــــــة�والجغرافي

اJوضوعية،�ومـن�ذات�الجمعي

مضطرة�إXى�تنمية�قيمة�أساسية�و�ي�التسامح

معززات�التعليم�والتعلم-

الكثT �من�اJعلمون�يسعدون�بنجاح�ت]ميذهم�1ي�مهمة�تعليمية�م

ممتـــاز،�جي(الgــ�fيقــدمو¼wا�لهــم�

افز،�وينعكس�ذلك�ع9ى�نشاط�الطرفTن�اJعلم�واJتعلم�1ي�زيادة�دافعي¶wم�للتعلموحو 

ويعتH ��ح! ام�أهم�حوافز�التعلم،�مشجعة�ع9ى�ممارس

�ح!ــ ام�كمتغTــ �أسا½ــ 1�fــي�قيم
 )8ص

دور�ا�علم�rي�تنمية�قيم�التسامح�عند�-2

تشــT �العديــد�مــن�الدراســات�أن�اJعل

وتعامله�مع�طلبته�نتائج�كثT ة�°�تنحصر�1ي�تفهم�اJادة�الدراس
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وتكـوين��أثT �ع9ـى�شخصـية�الطالـب

اJعلمون�هم�نماذج�يقلدها�الت]ميذ�بالدرجة�RوXى،�كما�أن�دورهم�يتعدى�ذلـك�إXـى�كـو¼wم�وكـ]ء�لتنميـة�

ـــؤولية�اتخــاذ�القـــرار�باختيــار�القـــيم�

تخدام�أســـاليب�معاملـــة�الت]ميـــذ�الgـــ�fتعـــزز�

،�أيـت�حمـودة،�دس(ا�لغـرس�هـذه�القـيم�

�غـرسم�تجعـل�اJعلـم�لـه�القـدرة�ع9ـى�

ى�التكـــوين��جتمــا+ي�والثقـــا1ي�للطالـــب�

ى�درجــة�عاليــة�مــن�الخلــق�والتســامح�

ات�ال! بويـة�Rخـرى�كا�سـرة،�واJسـجد،�

الحطـــاب�(ذه�القيمــة�ذلــك�مــا�ذكــره�

 

مـن�خـ]ل�. يم�التسـامح�لـدى�اJتعلمـTن

ي�الحـــا°ت�الgـــ�fتعـــاني�مـــن�مشـــك]ت�

ي�الـــــنفس،�وســـــيطرت�الضـــــمT �ع9ـــــى�

 :ومن�sجراءات�ال�fgيتم�اعتمادها�لتنمية�التسامح�وتجنب�العداء�والتوتر�1ي�اJدرسة�ما�ي9ي

ام�وأنشــــطة�تــــتم�فقــــط�مــــن�خــــ]ل�

اخت]ف�الــــديانات،�1ــــي�sســــ]م�يمكــــن�

Tن�كــرم�هللا�وحبــه�لعبــاده،�كمــا�أن�

ـــتعلم�للتـــدبر�1ـــي�الطبيعـــة�البشـــرية�
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يتعلق�باJادة،�وآخـر�يتعلـق�بالنجـاح�والتفـوق،�وجانـب�آخـر�لـه�تـأثT �ع9ـ

 )93،�ص2000السمرائي،. (واتجاهاته�وwÉذيب�خلقه

اJعلمون�هم�نماذج�يقلدها�الت]ميذ�بالدرجة�RوXى،�كما�أن�دورهم�يتعدى�ذل

تعليميـــا�فقــط�بـــل�أخ]قيــا�أيضـــا،�يتــوXى�مســـؤولية�اتخم�لــيس�

ب�أن�يعلمهـــا�لت]ميـــذه�ضـــمن�اJـــنهج،�اســـتخدام�أســـاليب�معامل

اليب�ال! بويـة�و�سـ! اتيجيات�الgـ�fيجـب�أن�يتبعهـا�لغـرس�ه

م�تجعـل�اJعلإن�الع]قة�الجيدة�ال�fgأساسها��ح!ـ ام�اJتبـادل�بـTن�اJعلـم�واJـتعل

 .من�القيم�ومwا�قيمة�التسامح

ا�اJربــون�داخـــل�أســوار�اJدرســـة��ــي�العمـــل�ع9ــى�التكـــوين��جتم

بــأدواره�1ــي�اJجتمــع�اJحــيط�بــه�يكونــون�ع9ــى�درجــة�عالي�ن�القيــام

واJسامحة�مع�rخرين�هذا�الدور�يحتاج�إXـى�مسـاندة�مـن�اJنظومـات�ال! بويـة�Rخ

لتعزيــز�هــذه�القيمــة�]م،�وقيمــة�التســامح�تحتــاج�إXــى�بــرامج�عديـــد

 "الحديث�عن�قيم�التسامح�إ°�1ي�إطار�مشروع�تربوي�متكامل

 :ا�تعلم'ندور��رشاد�ال! بوي�rي�تنمية�التسامح�عند�

يساهم�اJرشدون�وال! بويون�وRخصائيون�النفسـيون�1ـي�ترسـيخ�قـيم�التسـامح�ل

مwـــا�التـــدخل�1ـــي�الحـــا°ت�الgن�Rدوار�حـــددwÉا�اللـــوائح�واJهـــام�

لوكية�أو�اجتماعيـــــة�والgـــــ�fتـــــؤدي�إXـــــى�انخفـــــاض�الثقـــــة�1ـــــي�الـــــنفس،�وس

ومن�sجراءات�ال�fgيتم�اعتمادها�لتنمية�التسامح�وتجنب�العداء�والتوتر�1ي�اJدرسة�ما�ي9ي

ن�خــــ]ل�تكليــــف�اJتعلمــــTن�بمهــــام�وأنشمــــ:  ياق�الع]قــــات�اJتبادلــــة

 .التعلم�التعاوني،�وتتخللها�أنشطة�تنم�fالذكاء�العاطفي

رغــــم�أن�هــــذا�اJجــــال�يختلــــف�بــــاخت]ف�الــــ: ياق�الروÊــــي�للتســــامح

̧ التكــوين�اJعر1ــي� تبــTن�كــرم�هللا�وحبفكــار�وrيــات�وRحاديــث�الgــ�fل

ان�والتعـــرف�علwxـــا�عامـــل�مثTـــ �يثTـــ �التفكTـــ �يـــدفع�اJـــتعلم�للت

 .وخصائصها�اJش! كة،�وضرورة�التعايش�بTن�جميع�Rجناس
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يتعلق�باJادة،�وآخـر�يتعلمwا�ما�

واتجاهاته�وwÉذيب�خلقه�هقيم

اJعلمون�هم�نماذج�يقلدها�الت]ميذ�بالدرجة�RوXى،�كما�أن�دورهم�يتعدى�ذل

القــيم،�فــدور�اJعلـــم�لــيس�

Rخ]قيـــة�الgـــ�fيجـــب�أن�يعلمه

القيم،�واتبـاع�Rسـاليب�ال! بوي

 )31ص

إن�الع]قة�الجيدة�ال�fgأساسها��ح!

من�القيم�ومwا�قيمة�التسامح�العديد

اJهمــة�الgـــ�fيقــوم��wـــا�اJربــون�داخ

بحيــث�يــتمكن�مــن�القيــام

Xخرين�هذا�الدور�يحتاج�إrسامحة�مع�Jوا

ووســائل�sعــ]م،�وقيمــة�التس

الحديث�عن�قيم�التسامح�إ°�1ي�إطار�مشروع�تربوي�متكامل):" 1989

دور��رشاد�ال! بوي�rي�تنمية�التسامح�عند�-3

يساهم�اJرشدون�وال! بويون�وRخصائيون�النفس

القيـــام�بمجموعـــة�مـــن�Rدوار�ح

نفســـــية�أو�ســـــلوكية�أو�اجتماعي

ومن�sجراءات�ال�fgيتم�اعتمادها�لتنمية�التسامح�وتجنب�العداء�والتوتر�1ي�اJدرسة�ما�ي9ي. الذات

تفعيــــل�ســــياق�الع]قــــات�اJتبادل-

التعلم�التعاوني،�وتتخللها�أنشطة�تنم�fالذكاء�العاطفي

تفعيــــل�الســــياق�الروÊــــي�للتس-

التكــوين�اJعر1تفعيلــه�مــن�خــ]ل�

تنـــاول�فلســـفة�Rديـــان�والتعـــ

وخصائصها�اJش! كة،�وضرورة�التعايش�بTن�جميع�Rجناس



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 136    ن  برلي –المانيا / 

 
 

ر�مـــن�ســـيطرة�Rنـــا�ورة�ذات�ايجابيـــة،�والتحـــر 

الــــتعلم،�وتكــــون��ةــــرض�أثنــــاء�عمليــــ

 

 .حقوق�sنسان�والتسامح

إن�اJــــربTن�يحتــــاجون�إXــــى�بنــــاء�منــــاهج�

أن�تجعــــــل�مــــــن�ن�للمنــــــاهج�التعليميــــــة�

ث�يمكـــــن�للمعلمـــــTن�اعتمادهـــــا�ا،�وحيـــــ

 .ببساطة�1ي�مجال�عملهم�ال! بوي،�لتحقيق�الغايات�وRهداف�ال! بوية�للتسامح

اء�اJهــــارات�والقــــدرات�التســــامحية�عنــــد�

يـات�التطبيقيـة�اJمكنـة�1ـي�ة�للفعال

( 

ناع�السياســة�ال! بويــة�العمــل�معــا�ع9ــى�

و�خــت]ف،�حيــث�الم�يفــيض�بــالتنوع�

ة،�الgـــ�fتقـــوم�ع9ـــى�Rمـــن�والســــ]م�

ى�ال! بيــــة�أن�تركـــــز�ع9ــــى�بــــث�اJعـــــارف�

ك�مـــــن�أجـــــل�بنـــــاء�الحيـــــاة��جتماعيـــــة�

ري�دوغــــ]س�. (وق��نســــانية�اJشــــ! كة

راءات�التســامح�1ــي�شخصــية�اJتعلمــTن�
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مســـاعدة�اJـــتعلم�ع9ـــى�إدراك�صـــورة�ذات�ايجابيـــة،�والتح:  ذاتي�للتســـامح

وضــــعيات�تعليميــــة�تعــــرض�أثن�]ل�نشــــاطات�تحــــدث�خــــ]ل

 )10،صت.العبا½ f،�د(مرتبطة�بمواقف�ثقافية�واجتماعية�من�بيئة�اJتعلم�

 :التسامحج�وطرق�التدريس�rي�تعزيز�قيم�

حقوق�sنسان�والتسامح�للمناهج�وطرق�التدريس�أهمية�كبT ة�1ي�تعزيز 

! اتيجيات�ضــــرورية�لتعلــــيم�التســــامح�بطريقــــة�فعالــــة،�فــــإن�اJــــربTن�يحت

ورة�ومتخصصــــــة؛�ل! ســــــيخ�فضــــــيلة�التســــــامح،�يمكــــــن�للمنــــــاهج�التعليمي

امح�أمـــــرا�ســـــه]�وميســـــورا،�وقابـــــل�للتطبيـــــق�تربويـــــا،�وحيـــــ

ببساطة�1ي�مجال�عملهم�ال! بوي،�لتحقيق�الغايات�وRهداف�ال! بوية�للتسامح

اج�بالضــــرورة�إXــــى�اســــ! اتيجية�عمليــــة�تمكــــن�مــــن�بنــــاء�اJهــــارات�والق

الط]ب،�وهذا�اJنهج�يجب�أن�يتضمن�تحديدا�Jختلف�اJعـايT �العمليـة�للفعال

)2012وطفة،. (مجال�التسامح�بصورة�تتصف�بطابع�الديمومة�و�ستمرار

ايش�ع9ــى�مبــدأ�التســامح،�يتوجــب�ع9ــى�اJــربيTن�وصــناع�السياســ

! اتيجيات�متقدمــة؛�ل! ســيخ�دعــائم�التســامح�والســ]م�1ــي�عــالم�يفــيض�ب

فه�اJبـــدأ�الضـــامن�للحيـــاة�sنســـانية�والديمقراطيـــة،�الgـــ�fتق

و1ــــي�هــــذا�اJـــــدار�يتوجــــب�ع9ــــى�ال! بيــــة�أن�ترك. ــــى�مبـــــدأ��خــــت]ف

لـــــك�مـــــن�أجـــــاء�اJهـــــارات�ال! بويـــــة�الضـــــرورية�لهـــــذه�الغايـــــة،�وذ

ات�ع9ــــى�مبــــدأ�التســــامح�وقبــــول�rخــــر�ع9ــــى�مبــــدأ�الحقــــوق��نس

ز�ع9ــى�مجموعــة�مــن�اJبــادئ��جــل�تطبيــق�اجــراءات�التســ

 .مسؤولية�ال! بية��جل�التسامح

 .اعتماد�مقاربات�ايجابية�لتنمية�القيم�Rخ]قية

f¾الضم� Tتعليم�الت]ميذ�التفك. 

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

الســـياق�الـــذاتي�للتســـامح-

ذلــــك�مــــن�خــــ]ل�نشــــ. Rع9ــــى

مرتبطة�بمواقف�ثقافية�واجتماعية�من�بيئة�اJتعلم�

دور�ا�ناهج�وطرق�التدريس�rي�تعزيز�قيم�-4

للمناهج�وطرق�التدريس�أهمية�كبT ة�1ي�تعزيز 

ولبنــــاء�اســــ! اتيجيات�ضــــرورية�لتعل

تعليميــــــة�متطــــــورة�ومتخصص

تعليم�التســـــامح�أمـــــرا�سةهمـــــم

ببساطة�1ي�مجال�عملهم�ال! بوي،�لتحقيق�الغايات�وRهداف�ال! بوية�للتسامح

Xالتعلــــيم�يحتــــاج�بالضــــرورة�إ

الط]ب،�وهذا�اJنهج�يجب�أن�يتضمن�تحديدا�Jختلف�اJع

مجال�التسامح�بصورة�تتصف�بطابع�الديمومة�و�ستمرار

مــن�أجــل�التعــايش�ع9ــى�مبــدأ�التس

بنــاء�اســ! اتيجيات�متقدمــة؛

يHـــ ز�التســـامح�بوصـــفه�اJبـــ

واJحبــــة�والقبــــول�ع9ــــى�مبـــــدأ��خ

التســـــامحية�وبنـــــاء�اJهـــــارات�ال! بوي

وتأصــــيل�مقومــــات�ع9ــــى�مبــــدأ�التس
 )68،�ص1998وآخرون،

أن�تركــز�ع9ــى�مجموع�اJدرســةع9ــى�

 :و�ي�كما�ي9ي

مسؤولية�ال! بية��جل�التسامح�تحميل�اJدرسة-

اعتماد�مقاربات�ايجابية�لتنمية�القيم�Rخ]قية-

-f¾الضم� Tتعليم�الت]ميذ�التفك
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 .اللغات�Rجنبية�انط]قا�من�اJؤلفات�Rدبية�منذ�الطفولة

 )11ت،�ص.العبا½ f،�د(. التشجيع�ع9ى�دمج�التفكR� Tدبي�والتفكT �العلم�fوالتفكT �الريا1�f ºي�نفس�الوقت

وهـــو�ضـــروري�Ùحـــ]ل�. رد�1ـــي�اJجتمـــع

واJؤسسـات�ال! بويـة�Rسـرة�واJدرسـة�

 .معنية�°سيما�1ي�وقتنا�الحاضر�بتفعيل�دورهما�1ي�ترسيخ�هذه�القيمة�sنسانية�لدى�النشء

 :وعليه�من�التوصيات�ال�fgنؤكد�علwxا�من�خ]ل�هذه�اJداخلة�العلمية�ما�ي9ي

ي�غــرس�العديــد�مــن�القــيم�مwــا�قيمــة�

 .ن�يكون�اJعلمTن�النموذج�القدوة�لدى�اJتعلمTن�ح�Ôgيتمكنوا�من�غرس�التسامح�لدى�اJتعلمTن

 .،�1ي�Rسرة�واJدرسةتعليم�لغة�الحوار،�وقبول�rخر،�واح! امه�،�والبعد�ع9ى�التعصب�والتشدد
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

 .دمج�تعدد�الثقافات�1ي�التعليم

 .ال! ك��Tوالتأكيد�ع9ى�أوجه�التشابه�بTن�الثقافات

 .إيجاد�جو�ايجابي�1ي�اJدرسة

اللغات�Rجنبية�انط]قا�من�اJؤلفات�Rدبية�منذ�الطفولة

التشجيع�ع9ى�دمج�التفكR� Tدبي�والتفكT �العلم�fوالتفكT �الريا1�f ºي�نفس�الوقت

ق�مـــن�حقـــوق�sنســـان،�°بـــد�أن�يتمتـــع�بـــه�كـــل�فـــرد�1ـــي�اJجتم

واJؤسسـات�ال! بوي. 1ي�س]م�داخ9ي�مع�الذات،�وخار¹ي�مع�باØي�أفـراد�اJجتمـع

معنية�°سيما�1ي�وقتنا�الحاضر�بتفعيل�دورهما�1ي�ترسيخ�هذه�القيمة�sنسانية�لدى�النشء

وعليه�من�التوصيات�ال�fgنؤكد�علwxا�من�خ]ل�هذه�اJداخلة�العلمية�ما�ي9ي

ن�Rســرة�واJدرســة�Rدوار�اJلقــاة�ع9ــى�عاتقهمــا�1ــي�غــرس�العدي

 .أن�تتضمن�اJناهج�ال! بوية�ما�يعزز�قيمه�التسامح

ن�يكون�اJعلمTن�النموذج�القدوة�لدى�اJتعلمTن�ح�Ôgيتمكنوا�من�غرس�التسامح�لدى�اJتعلمTن

 .التسامحنشر�الو+ي�بأهمية�قيمة�

تعليم�لغة�الحوار،�وقبول�rخر،�واح! امه�،�والبعد�ع9ى�التعصب�والتشدد

 .التعريف�بالثقافات�Rخرى�والتعريف�بأوجه�التشابه�بيwا

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

دمج�تعدد�الثقافات�1ي�التعليم-

ال! ك��Tوالتأكيد�ع9ى�أوجه�التشابه�بTن�الثقافات-

 .محاربة�العنصرية-

إيجاد�جو�ايجابي�1ي�اJدرسة-

اللغات�Rجنبية�انط]قا�من�اJؤلفات�Rدبية�منذ�الطفولةالتسجيل�ع9ى�تعلم�-

التشجيع�ع9ى�دمج�التفكR� Tدبي�والتفكT �العلم�fوالتفكT �الريا1�f ºي�نفس�الوقت-

 :خاتمة

وعليـــه�التســـامح�حـــق�مـــن�حق

1ي�س]م�داخ9ي�مع�الذات،�وخار¹ي�مع�باØي�أف�والعيش

معنية�°سيما�1ي�وقتنا�الحاضر�بتفعيل�دورهما�1ي�ترسيخ�هذه�القيمة�sنسانية�لدى�النشء

وعليه�من�التوصيات�ال�fgنؤكد�علwxا�من�خ]ل�هذه�اJداخلة�العلمية�ما�ي9ي

ي�كــل�مــن�Rســرة�واJدرس°بــد�أن�تÏــ-

 .التسامح

أن�تتضمن�اJناهج�ال! بوية�ما�يعزز�قيمه�التسامح-

ن�يكون�اJعلمTن�النموذج�القدوة�لدى�اJتعلمTن�ح�Ôgيتمكنوا�من�غرس�التسامح�لدى�اJتعلمTنأ-

نشر�الو+ي�بأهمية�قيمة�-

تعليم�لغة�الحوار،�وقبول�rخر،�واح! امه�،�والبعد�ع9ى�التعصب�والتشدد-

التعريف�بالثقافات�Rخرى�والتعريف�بأوجه�التشابه�بيwا-
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،�دار�1العـرب،طلسـان�:  )1997(أبي�الفضل�جمال�الدين�محمد�بن�مكرم�ابن�منظور�sفريقي�اJصري،

ول�الهويـــة�واJجـــا°ت��جتماعيـــة�1ـــي�

وم�sنســانية�و�جتماعيــة،�معهــد�علــم�

ة�الطفولــة�العربيـــة،�اJجلــد�الثــاني�عشـــر،�

ال! بية�ع9ى�التسامح�مع�rخر�دراسة�تحليلية�1ـي�ضـوء�العقيـدة�

 .sصدار�الثالث�والعشرين

ور�دوXــــــي،�اJنظمــــــة�العربيــــــة�لل! بيــــــة�

لطنة�عمــــان�1ــــي�تعزيــــز�قــــيم�التســــامح�

 .،�سلطنه�عمان1،�العدد

ذكرة�لنيــل�شــهادة�اJاجســتT �1ــي�الفلســفة،�

نحــــو�تنميــــة�قــــيم�ثقافــــة�رة�واJدرســــة�

 .،�القاهرة146،�مجلة�كلية�ال! بية،�جامعة�Rزهر،�الجزء�Rول،�العدد�

ي�تنميـة�قـيم�ال! بيـة�البيئيـة�اJدرسـية�

علـم��جتمـاع�البيئـة،��1ي�علم��جتماع،�تخصـص

ة�لـــــدى�أعضـــــاء�هيئـــــة�التـــــدريس�1ـــــي�
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

أبي�الفضل�جمال�الدين�محمد�بن�مكرم�ابن�منظور�sفريقي�اJصري،

 .صادر�للطباعة�والنشر�،�بT وت،�لبنان

عـــدد�خـــاص�بـــاJلتقى�الـــدوXي�Rول�حـــول�الهويـــ:  )دس(ة،�

و°ت�السوســيو�ثقافيــة�1ــي�اJجتمــع�الجزائــري،�مجلــه�العلــوم�sنســانية�و�جتماعي

 .عة�الجزائرالنفس�وعلوم�ال! بية،�جام

Rطفــال�وتنميــة�التســـامح،�مجلــة�الطفولــة�العربي:  )2011(ونة،

ال! بية�ع9ى�التسامح�مع�rخر�دراسة�تحليلية�1:  )2021(أسماء�سالم�أحمد�بن�عفيف،

�،f̧بحاث�والنشر�العلم sصدار�الثالث�والعشرينsس]مية،�اJجلة�Rكاديمية�ل

تعلــــــيم�حقــــــوق��نســــــان�مــــــن�منظــــــور�دوXــــــي،�اJنظم:  )1998(رون،

 .والثقافية�والعلوم،�الكويت

دور�مــــديري�اJــــدارس�1ــــي�ســــلطنة�عمــــ:  )2022(ــــر�زحــــوط،

،�العدد18ة�1ي�العلوم�ال! بوية،�اJجلد�الفكري�لدى�الطلبة،�اJجلة�Rردني

خطــاب�التســامح�1ــي�فكــر�Rنــوار،�مــذكرة�لنيــل�شــهادة�اJاجس:  )2010

 .كلية�العلوم��جتماعية،�قسم�الفلسفة،�الجزائر

مســــؤولية�Rســــرة�واJدرس:  )2011(د،�عــــزة�أحمــــد�صــــادق�،

،�مجلة�كلية�ال! بية،�جامعة�Rزهر،�الجزء�Rول،�العدد�) رؤية�تربوية�مق! حة

مؤسسات�التنشـئة��جتماعيـة�ودورهـا�1ـي�تنميـة�قـ�):2015

1ي�علم��جتماع،�تخص�نموذجا،�أطروحة�مكملة�لنيل�شهادة�الدكتوراه�علوم

  خيضر�بسكرة،�الجزائر

يات�وأســـــاليب�التـــــدريس�اJتبعـــــة�لـــــدى�أعضاســـــ! اتيج): 2000

  .،�العدد�Rول،�تونس20كليات�ال! بية،�اJجلة�العربية�لل! بية،�اJجلد

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

 :قائمة�ا�راجع

أبي�الفضل�جمال�الدين�محمد�بن�مكرم�ابن�منظور�sفريقي�اJصري،-

صادر�للطباعة�والنشر�،�بT وت،�لبنان

آيـــت�حمـــودة�حكيمـــة،�-

ظــل�التحــو°ت�السوســيو�ثقافي

النفس�وعلوم�ال! بية،�جام

أمــل�محمــد�حســـونة،-

 .48العدد�

أسماء�سالم�أحمد�بن�عفيف،-

�،f̧بحاث�والنشر�العلم sس]مية،�اJجلة�Rكاديمية�ل

ري�دوغــــــ]س�وآخــــــرون،-

والثقافية�والعلوم،�الكويت

ربيــــع�الــــذه9ي،�لخضــــر�زحــــوط،-

الفكري�لدى�الطلبة،�اJجلة�Rردني

2010(مســدودة�وهيبــة،-

كلية�العلوم��جتماعية،�قسم�الفلسفة،�الجزائر

محمــــد�ســــيد�محمــــد،�عــــزة�أحم-

رؤية�تربوية�مق! حة(التسامح�

2015(أسماء،�مطوري�-

نموذجا،�أطروحة�مكملة�لنيل�شهادة�الدكتوراه�علوم

خيضر�بسكرة،�الجزائرحمد�جامعة�م

2000(الســـــمرائي،�مهـــــدي�-

كليات�ال! بية،�اJجلة�العربية�لل! بية،�اJجلد
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،�اJكتــــــب�الجــــــامÏي�الحــــــديث،�3رية،�ط

  .فن�ال! بية�ع9ى�التسامح،�مقال�ع9ى�شبكة�النبأ�اJعلوماتية

ــوق�sنســان،�نــدوة�حــول�مناصــرة�
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

ات��جتماعيــــــة�العمليــــــة�Rســــــرية،�طالتشــــــريع): 1997

فن�ال! بية�ع9ى�التسامح،�مقال�ع9ى�شبكة�النبأ�اJعلوماتية): 2012

حملــة�تعزيــز�ثقافــة�التســامح�مركــز�هــدف�لحقــوق�sنس): 2007

  .لسطي¾f،�جامعة�القدس�اJفتوحة،�فلسطTن

 http://hrlibrary. Umn.edu./arab/tolerance. 
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ة�العيش�ا�ش! ك
ّ
ة��قصاء�وكف

ّ
  rي�كف

The pluralism of Lebanese society: in the context of 

exclusion and coexistence  

�من�ا�TJات �وتعتH �أيًضا �واJرسلTن، �Rنبياء �نادى��wا fgنسانيّ �أنبل�الصفات�الsة�

�فّن �التسامحف.  اJجتمعات�ذات�الهويات�اJختلفة التعايش�مع��هو�

فالتسامح�. وقبولهم،�ع9ى�أسس��ح! ام�والقبول�اJتبادل

  .1ي�ظل�التعددية�الثقافية�و�زدهار�

ثقافة�الخ]ف�والعنف�1ي��خت]ف�والتعّددية�

ة�1ي�التحويل�من�ثقاقة�إقصاء�rخر�إXى�

� �وتخوين�كّل �للقتل�والتخلف�والفساد من�يختلف�لواحد�أن�تكون�مصدًرا

وتودي�بالشعوب�إXى�أن�يكونوا�مرwÉنTن�لزعماء�حرب�°�للوطن�بحيث�يخضعوا�Ùرادة�هذا�

  .لوه�للحصول�ع9ى�أدنى�حقوقهم�وما�أك© �هذه�Rمثال�1ي�العالم�العربي

ة�من�شأ¼wا�أن�تنعكس�سلًبا�ع9ى�ة�و�جتماعيّ 

�التسامح�واح! ام�sنسان �القائم�ع9ى �اJجتمع �أساس�بناء فقد�. أن�ال! بية��ي

رجال��Tن�الجميع�سواء�أكانت�اJدرسة�أو 

ة�مصدر�غ¾�Ôمن�شأ¼wا�أن�تقود�إXى�النمو�والتنمية�

ل�من�عقيدة�أو�ثقافة
ّ
�ع9ى�. وذلك�من�خ]ل�sيمان�باÙنسان�وقدراته�°�بما�يمث

ّ
وللحث

�1ي�غرس�تلك�القيم�sنسانّية�...  دوًرا

�Ôع9ى�صعيد�العالم�الذي�بات�يعيش�1ي�قرية�

ة�واحدة�تحتوي�ع9ى�العديد�من�rراء�واJعتقدات�و�خت]فات،�°�يمكن�إ°�أن�تسود�ثقافة�التسامح�وتقّبل�rخر�

 . ة�sبداع�والتوسع�1ي�sنتاج�الحضاري 
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ة�العيش�ا�ش! ك: تعددّية�ا�جتمع�اللبناني
ّ
ة��قصاء�وكف

ّ
rي�كف

The pluralism of Lebanese society: in the context of 

exclusion and coexistence

  .الدكتور�بياريت�فريفر

�من�ا�TJاتالتسامح�من� �وتعتH �أيًضا �واJرسلTن، �Rنبياء �نادى��wا fgأنبل�الصفات�ال

�الع]قات�بTن�البشر�والحضارات�و  اJجتمعات�ذات�الهويات�اJختلفة�ن

وقبولهم،�ع9ى�أسس��ح! ام�والقبول�اJتبادل... يختلفون�1ي�الفكر�واJعتقد�واللون�والجنس

و�زدهار��التقدم�والنمو والعيش�اJش! ك�مضامTن�ومفاهيم�قادة��ن�تضمن�للمجتمع

�الورقة�البحثّية�إXى�إظهار�rثار�اJ! ّتبة�عن�نشر� ثقافة�الخ]ف�والعنف�1ي��خت]ف�والتعدتسÏى�هذه

داخل�اJجتمع،�مع�تبيان�دور�بعض�اJؤسسات��جتماعّية�والدينّية�والثقافّية�1ي�التحويل�من�ثقاقة�إقصاء�rخر�إXى�

  .ثقافة�التسامح�والعيش�اJش! ك�وإبراز�أهّمي¶wا�1ي�تقّدم�اJجتمعات�وازدهارها

�ا �داخل�اJجتمع �وتخوين�كلدية ف�والفساد
ّ
�للقتل�والتخل لواحد�أن�تكون�مصدًرا

،
ً
�أو�فكريا

ً
�أو�عرقيا

ً
وتودي�بالشعوب�إXى�أن�يكونوا�مرwÉنTن�لزعماء�حرب�°�للوطن�بحيث�يخضعوا�Ùرادة�هذا�ا

لوه�للحصول�ع9ى�أدنى�حقوقهم�وما�أك© �هذه�Rمثال�1ي�العالم�العربي

ة�و�جتماعيّ فقد�يرى�البعض�أن�مظاهر�الفساد�وفشل�الخطط��قتصاديّ 

�يرى�آخرون �بينما �والتعليم، �التسامح�واح! ام�sنسان�،ال! بية �القائم�ع9ى �اJجتمع �أساس�بناء أن�ال! بية��ي

Tن�الجميع�سواء�أكانت�اJدرسة�أو ي�مسؤولّية�مش! كة�بانّية��ة�أن�ثقافة�التسامح�والقيم�sنس

  ...ة،�أو�Rحزاب�السياسّية،�أو�sع]م،�أو�النوادي�،

باÙضافة�إXى�ما�سبق،�يمكن�أن�تكون�التعّددية�اJجتمعّية�مصدر�غ¾�Ôمن�شأ¼wا�أن�تقود�إXى�النمو�والتنمية�

ل�من�عقيدة�أو�ثقافةوالرفاهية�للفرد�كما�اJجتمع،�
ّ
وذلك�من�خ]ل�sيمان�باÙنسان�وقدراته�°�بما�يمث

�جانب�مؤسسات�اJجتمع�من�إع]م�وتربية�ودين �إXى �تلعب�الدولة �Rمر، ... هذا

�هوّيات�وآراء�rخرين
ً
  .والسÏي�إXى�بناء�مواطن�مع!���wوّيته�متقب]

إذن�1ي�ظل�الثقافات�اJتباينة�سواء�داخل�اJجتمع�الواحد�أو�ح�Ôgّع9ى�صعيد�العالم�الذي�بات�يعيش�1ي�قرية�

ة�واحدة�تحتوي�ع9ى�العديد�من�rراء�واJعتقدات�و�خت]فات،�°�يمكن�إ°�أن�تسود�ثقافة�التسامح�وتقب

ة�sبداع�والتوسع�1ي�sنتاج�الحضاري يسهم�1ي�زيادRمر�الذي�
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تعددّية�ا�جتمع�اللبناني

The pluralism of Lebanese society: in the context of 

 
ّ
  صا�لخ

��عتH �ت التسامح�من�ثقافة

�الع]قات�بTن�البشر�والحضارات�و  �تزّين كو¼wا

يختلفون�1ي�الفكر�واJعتقد�واللون�والجنسين�الذين�rخر 

والعيش�اJش! ك�مضامTن�ومفاهيم�قادة��ن�تضمن�للمجتمع

�الورقة�البحثي تسÏى�هذه

داخل�اJجتمع،�مع�تبيان�دور�بعض�اJؤسسات��جتماعي

ثقافة�التسامح�والعيش�اJش! ك�وإبراز�أهم

�ا �داخل�اJجتمع يمكن�للتعّددية

،يّ عقائد
ً
�أو�فكريا

ً
�أو�عرقيا

ً
ا

الزعيم�أو�ذاك�يتوّسلوه�للحصول�ع9ى�أدنى�حقوقهم�وما�أك© �هذه�Rمثال�1ي�العالم�العربي

فقد�يرى�البعض�أن�مظاهر�الفساد�وفشل�الخطط��قتصادي

�يرى�آخرون �بينما �والتعليم، ال! بية

ة�أن�ثقافة�التسامح�والقيم�sنسبّينت�هذه�الورق

ة،�أو�Rحزاب�السياسيالدين�ودور�العباد

باÙضافة�إXى�ما�سبق،�يمكن�أن�تكون�التعد

والرفاهية�للفرد�كما�اJجتمع،�

�جانب�مؤسسات�اJجتمع�من�إع]م�وتربية�ودين �إXى �تلعب�الدولة �Rمر، هذا

والسÏي�إXى�بناء�مواطن�مع!���wوي

gجتمع�الواحد�أو�حJتباينة�سواء�داخل�اJإذن�1ي�ظل�الثقافات�ا

كونّية�واحدة�تحتوي�ع9ى�العديد�من�rراء�واJعتقدات�و�خت]فات،�°�يمكن�إ°�أن�تسود�ثقافة�التسامح�وتقب

Rمر�الذي�واح! ام�آراءه�وأفكاره�
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Abstract 

The culture of tolerance is consi

messengers, and it is also considere

beings, civilizations and societies 

who differ in thought, belief, color, gen

acceptance. Tolerance and coexist

and prosperity to society in light of cu

This research paper seeks to s

difference and pluralism within socie

institutions in transforming the cult

and highlighting its importance in 

society can be a source of murd

ideologically, ethnically or ideologica

homeland, so that they submit to th

Some may see that the manifes

reflect negatively on education, wh

on tolerance and respect for human 

values are a shared responsibility a

parties, media, clubs... 

In addition to the above, socie

development and well-being for th

being and his abilities and not in a 

institutions of society such as the 

values and striving to build a citizen 

others. So in light of the different

world, which now lives in one gl

culture of tolerance and acceptance of 

which contributes to increasing crea
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erance is considered one of the noblest qualities advocated 

so considered one of the human features as it adorns the relat

 societies with different identities. Tolerance is the art of coe

ief, color, gender... and accepting them, on the basis of respec

 coexistence are content and concepts leaders that guaran

ight of cultural pluralism. 

 paper seeks to show the effects of spreading a culture of conf

ithin society, while clarifying the role of some social, re

the culture of exclusion of the other to a culture of tolerance an

ance in the progress and prosperity of societies. Plura

e a source of murder, backwardness, corruption and betrayal of ever

eologically, and it leads peoples to be dependent on war 

it to the will of this leader or that they beg him to obtain 

anifestations of corruption and the failure of economic an

ion, while others believe that education is the basis for bui

 for human beings. This paper showed that the culture of 

 responsibility among all, whether it is schools, clergymen, places of 

ove, societal pluralism can be a source of wealth th

eing for the individual as well as the community, through

 not in a belief or culture. In order to urge this matter, the s

 as the media, education and religion…, plays a role in ins

 a citizen who is proud of his identity and accepts the iden

ifferent cultures, whether within the same society or even a

ives in one global village that contains many opinions, beliefs an

 acceptance of the other and respect for his views and id

creativity and expansion in cultural production.  
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vocated by the prophets and 

e relations between human 

e art of coexisting with others 

asis of respect and mutual 

 guarantee progress, growth 

ure of conflict and violence in 

e social, religious and cultural 

ure of tolerance and coexistence, 

ies. Pluralism within a single 

l of everyone who differs 

 on war leaders, not for the 

btain their lowest rights.  

ure of economic and social plans will 

asis for building a society based 

 tolerance and human 

en, places of worship, political 

lth that leads to growth, 

rough belief in the human 

er, the state, along with the 

le in instilling these human 

e identities and opinions of 

 or even at the level of the 

beliefs and differences, the 

s and ideas can only prevail, 
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�تقدّمه�الطبيعة�من�ثروات�وغنائم �بيwا�°كتناز�ما . لطاJا�عاشت�Rمم�الصراعات�والحروب،�وتنازعت�فيما

معاٍن�سياسّية��ة�أو�ما�شابه�1ي�العلن،�ولكwا�تحمل�1ي�باطwا

�rخر�دون� �وإلغاء ÔعمR� �الحقد �ثقافة �إXى �خلفها f 

رات�ال�fgتفرض�وقعها�ع9ى�حياة�الفررد�

� Tخاطر�كطاقات�التدمJة�وتفرض�ا
ّ
عناصر��ل!�يد�الطTن�بل

�إ°� ��ي �ما �العيش�اJش! ك�وتقّبل�rخر، افة

ومن�هذا�اJنطلق،�طرح�جاك�ديلور�1ي�

بناء�أي�التشارك�والتعاون�مع�أ": م�للعيش�مع�rخرين

اJجتمع�للwوض�به،�فالعالم�ينتشر�فيه�العنف�والكراهية�بما�ينقض�Rمل�والس]م�الذين�يشك]ن�الرهان��ساس�

��نصهار� �ثقافة �إنتاج �عن �اJسؤولة �وحدها ��ي �ومؤسساته �التعليم �هل ولكن

�وأمنّية �وسياسّية �واجتماعّية ينعكس�ع9ى�... ظروف�اقتصادية

�ومتسامح�ليستبدلها�1ي�إعادة�إنتاج� ٍfّ¾عن�تأدية�واجبه�1ي�بناء�إنساٍن�وط� TخRال! بية�والتعليم،�بحيث�يتقاعس�هذا�

أم�جماعة�معّينة،�إنما�تش! ك�°�تقع�ال! بية�ع9ى�عاتق�فرد�معTّن�

�إXى�Rحزاب�السياسّية�
ً
�باJدرسة�وsع]م،�وصو° فwxا�مؤسسات�اJجتمع�كافة،�بدًءا�من�Rسرة�ودور�العبادة،�مروًرا

�من�أهمية�نشر�ثقافة�التسامح�وقبول�rخر�واخ]فاته،�عقدت�اليونسكو�1ي�العام� ا
ً
مؤتمرها��1995فانط]ق

اJؤتمر�ع9ى�هذا�اJادة�RوXى�من��wفيعرف¶

ويتعزز�هذا�التسامح�. و�شكال�التعبT �وللصفات�sنسانية

نه�الوئام�1ي�سياق��خت]ف،�وهو�ليس�واجبا�أخ]قيا�

�إح]ل� �يسهم�1ي �تيسر�قيام�الس]م، fgهو�الفضيلة�ال� �والتسامح، �وقانوني�أيضا، f ½هو�واجب�سيا� �وإنما فحسب،

�أو�التنازل�أو�التساهل�بل�التسامح�هو�قبل �اJساواة f¾اتخاذ��°�يع� ë Gكل�

و°�يجوز�بأي�. موقف�إيجابي�فيه�إقرار�بحق�rخرين�1ي�التمتع�بحقوق�sنسان�وحرياته�Rساسية�اJع! ف��wا�عاJيا
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�تقدّم �بيwا�°كتناز�ما لطاJا�عاشت�Rمم�الصراعات�والحروب،�وتنازعت�فيما

ولطاJا�تقاتلت�الشعوب�فيما�بيwا�لدوافع�دينّية�أو�عرقّية�أو�ما�شابه�1ي�العلن،�ولكwا�تحمل�1ي�باطwا

�rخر�دون� �وإلغاء ÔعمR� �الحقد �ثقافة �إXى �خلفها f 
�يم �من �تقود �بات�العنف�والتعّصب�عقيدًة فقد

ت
ّ
ف�وفقر�وتشت

ّ
ومع�التطّورات�ال�fgتفرض�وقعها�ع9ى�حياة�الفررد��...�ك! اث�إXى�ما�ستؤول�إليه�اJجتمعات�من�تخل

ة�وتفرض�اJخاطر�كطاقات�التدمT �هذه�التدخل��...واJجتمع،�من�عوJة،�إرهاب،�أسلحة�نووية،�
ّ
عناصر��ل!�يد�الطTن�بل

  . وإلغاء�rخر،�والسيطرة�العمياء�مع�طمث�rخر

�لثق �العنف�والتطّرف�اJناهضة �العيش�اJش! ك�وتقبيعتH �البعض�أن�انتشار�ثقافة افة

ومن�هذا�اJنطلق،�طرح�جاك�ديلور�1ي�. انعكاسات�للنظام�ال! بوي�الذي�لم�يزّود�Rجيال�باJهارات�والقيم�sنسانية

م�للعيش�مع�rخرين"مبدأ�(Delors, 1996)" التعليم�ذلك�الك��ªاJكنون 
ّ
التعل

اJجتمع�للwوض�به،�فالعالم�ينتشر�فيه�العنف�والكراهية�بما�ينقض�Rمل�والس]م�الذين�يشك]ن�الرهان��ساس�

�واJجتمعات ��نصهار�. ة �ثقافة �إنتاج �عن �اJسؤولة �وحدها ��ي �ومؤسساته �التعليم �هل ولكن

� �نتيجة ف�اJجتمع
ّ
�تخل �أن �يرى�آخرون �وسياسيلهذا، �واجتماعّية ظروف�اقتصادية

�ومتسامح�ليستبدلها�1ي�إعادة�إنتاج� ٍfّ¾عن�تأدية�واجبه�1ي�بناء�إنساٍن�وط� TخRال! بية�والتعليم،�بحيث�يتقاعس�هذا�

°�تقع�ال! بية�ع9ى�عاتق�فرد�معTّن��مهما�تكن�Rسباب،�فما�هو�متفق�عليه،�أنه

�إXى�Rحزاب�السياسي
ً
�باJدرسة�وsع]م،�وصو° فwxا�مؤسسات�اJجتمع�كافة،�بدًءا�من�Rسرة�ودور�العبادة،�مروًرا

�من�أهمية�نشر�ثقافة�التسامح�وقبول�rخر�واخ]فاته،�عقدت�اليونسكو�1ي�العام� ا
ً
فانط]ق

عّرف¶وقد�. الذي�تمحور�حول�التسامح�وأهميته�الثامنة�والعشرين

و�شكال�التعبT �وللصفات�sنسانية�معالالع�ال© ي�لثقافات��ح! ام�والقبول�والتقدير�للتنوّ 

نه�الوئام�1ي�سياق��خت]ف،�وهو�ليس�واجبا�أخ]قيا�إ. الضمT �واJعتقدباJعرفة�و�نفتاح�و�تصال�وحرية�الفكر�و 

�إح]ل� �يسهم�1ي �تيسر�قيام�الس]م، fgهو�الفضيلة�ال� �والتسامح، �وقانوني�أيضا، f ½هو�واجب�سيا� �وإنما فحسب،

�الحرب �الس]م�محل�ثقافة �أو�التنازل�أو�التساهل�بل�التسامح�هو�قبلفهو�. ثقافة �اJساواة f¾يع�°

موقف�إيجابي�فيه�إقرار�بحق�rخرين�1ي�التمتع�بحقوق�sنسان�وحرياته�Rساسية�اJع! ف��wا�عاJيا
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  مقّدمة

�تقدم �بيwا�°كتناز�ما لطاJا�عاشت�Rمم�الصراعات�والحروب،�وتنازعت�فيما

ولطاJا�تقاتلت�الشعوب�فيما�بيwا�لدوافع�ديني

�بات�العنف�والتعص. واقتصادّية فقد

�ك! اث�إXى�ما�ستؤول�إليه�اJجتمعات�من�تخل

واJجتمع،�من�عوJة،�إرهاب،�أسلحة�نووية،�

وإلغاء�rخر،�والسيطرة�العمياء�مع�طمث�rخر

�العنف�والتطر يعتH �البعض�أن�انتشار�ثقافة

انعكاسات�للنظام�ال! بوي�الذي�لم�يزو

التعليم�ذلك�الك��ªاJكنون "التقرير

اJجتمع�للwوض�به،�فالعالم�ينتشر�فيه�العنف�والكراهية�بما�ينقض�Rمل�والس]م�الذين�يشك]ن�الرهان��ساس�

�واJجتمعات �البشرّية �تقّدم ع9ى

  والتعايش؟؟

�تخل �أن �يرى�آخرون لهذا،

f¾عن�تأدية�واجبه�1ي�بناء�إنساٍن�وط� TخRال! بية�والتعليم،�بحيث�يتقاعس�هذا�

  .السلطة�القائمة

مهما�تكن�Rسباب،�فما�هو�متفق�عليه،�أنه

�إXى�Rحزاب�السياسي
ً
�باJدرسة�وsع]م،�وصو° فwxا�مؤسسات�اJجتمع�كافة،�بدًءا�من�Rسرة�ودور�العبادة،�مروًرا

  ...والنوادي

�من�أهمية�نشر�ثقافة�التسامح�وقبول�rخر�واخ]فاته،�عقدت�اليونسكو�1ي�العام� ا
ً
فانط]ق

الثامنة�والعشرين�تهور دالعامفي�

�ح! ام�والقبول�والتقدير�للتنو: "أنه

باJعرفة�و�نفتاح�و�تصال�وحرية�الفكر�و 

�إح]ل� �يسهم�1ي �تيسر�قيام�الس]م، fgهو�الفضيلة�ال� �والتسامح، �وقانوني�أيضا، f ½هو�واجب�سيا� �وإنما فحسب،

�الحرب �الس]م�محل�ثقافة ثقافة

موقف�إيجابي�فيه�إقرار�بحق�rخرين�1ي�التمتع�بحقوق�sنسان�وحرياته�Rساسية�اJع! ف��wا�عاJيا
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والتسامح�ممارسة�ينبÁي�أن�يأخذ��wا�Rفراد�والجماعات�

�ظل�عصرٍ  �1ي بات�°�يعرف�الحدود��ل�rخر�خصوًصا

السادسة�من�اJادة�صت�Rمم�اJتحدة�و1ي�

فهل�. من�شهر�تشرين�الثاني�من�كل�عام

بقيت�ثقافة�التسامح�ورقة�من�روزنامة�تسقط�1ي�آخر�اليوم؟�هل�بقيت�توصيات�اJؤتمرات�حHً ا�ع9ى�ورق؟�هل�باتت�

ط�بصراعات�ونزاعات�تضعف�كيانه�وتقّسمه،�

�يقال�جمر�تحت�رماد�تنطلق�مع�أول� ل�من�مدينة�إXى�أخرى�ومن�منطقة�إXى�أخرى�أو�أقل�ما

أن�تفرض�و�قتصادّيةاJشك]ت�السياسّية�

�تقّبل� �نشر�قيم�التسامح�وثقافة �1ي �لم�ينجح

  من��ي�الجهات�اJسؤولة�1ي�نشر�ثقافة�التسامح�والعيش�اJش! ك�داخل�اJجتمع؟��

� دية��خت]ف�والتعّد بة�عن�نشر�ثقافة�الخ]ف�والعنف�1ي

ة�1ي�التحويل�من�ثقاقة�إقصاء�rخر�إXى�

 .فة�ع9ى�الفرد�وع9ى�اJجتمع�ككل
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والتسامح�ممارسة�ينبÁي�أن�يأخذ��wا�Rفراد�والجماعات�. حال��حتجاج�بالتسامح�لتH ير�اJساس��wذه�القيم�Rساسية

  )R1995مم�اJتحدة،�

�من� ا
ً
�وانط]ق �ظل�عصرٍ لذا، �1ي �التسامح�وتقّبل�rخر�خصوًصا �انتشار�ثقافة أهمية

،�خّصصت�Rمم�اJتحدة�و1ي�...منفتًحا�ع9ى�بعضه�متنّوع��تجاهات�والخلفيات�واJظاهر�وRديان

من�شهر�تشرين�الثاني�من�كل�عام�16والواقع�1ي�" للتسامحاليوم�الدوXي�"ملخص�مؤتمرها�العام�إXى�إع]ن�عن�

بقيت�ثقافة�التسامح�ورقة�من�روزنامة�تسقط�1ي�آخر�اليوم؟�هل�بقيت�توصيات�اJؤتمرات�حHً ا�ع9ى�ورق؟�هل�باتت�

  ثقافة�التسامح�أسطورة�1ي�أساطT �ألف�وليلة؟؟

ن�يتخّبط�بصراعات�ونزاعات�تضعف�كيانه�وتقسأمام�هذا�الواقع،�°�زالت�اJجتمعات�العربية�ومwا�لبنا

�يقال�جمر�تحت�رماد�تنطلق�مع�أول� ل�من�مدينة�إXى�أخرى�ومن�منطقة�إXى�أخرى�أو�أقل�ما

f¾ش! ك�و�تصهار�الوطJيار�لثقافة�العيش�اw¼شرارة�1ي�ظل�ا.  

اJشك]ت�السياسياعت�استطهل�فما�هو�واقع�العيش�اJش! ك�والتسامح�1ي�لبنان،�

�تقب �نشر�قيم�التسامح�وثقافة �1ي �لم�ينجح �اللبنانّي fّأم�أن�النظام�التعليم� �sنسانّية، �ال! بية�ومبادwÍا �ع9ى وقعها

  : Rسئلة�التالية�ينببÁي�البحث�1ي�،لíجابة�عن�هذا�السؤال

ف؟كيف�يمكن�للتعددّية�1ي�اJجتمع�الواحد�
ّ
 أن�تكون�مصدًرا�للتخل

من��ي�الجهات�اJسؤولة�1ي�نشر�ثقافة�التسامح�والعيش�اJش! ك�داخل�اJجتمع؟��

  كيف�يمكن�جعل�التعددّية�أن�تكون�مصدًرا�للتقّدم�وsزدهار؟

  أهداف�الورقة

�الورقة�البحثيّ  �wÉدف�هذه ة�إXى�إظهار�rثار�اJ! ّتبة�عن�نشر�ثقافة�الخ]ف�والعنف�1ي

ة�1ي�التحويل�من�ثقاقة�إقصاء�rخر�إXى�ة�والثقافيّ ة�والدينيّ داخل�اJجتمع،�مع�تبيان�دور�بعض�اJؤسسات��جتماعيّ 

  .وإبراز�أهّمي¶wا�1ي�تقّدم�اJجتمعات�وازدهارها�ثقافة�التسامح�والعيش�اJش! ك

  أهمية�الورقة�

  :تسهم�هذه�الورقة�البحثية�1ي

فة�ع9ى�الفرد�وع9ى�اJجتمع�ككل
ّ
خطورة�التعددية�اJجتمعية�اJتخل

 بيان�التعددية�اJجتمعية�1ي�لبنان�
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حال��حتجاج�بالتسامح�لتH ير�اJساس��wذه�القيم�Rساسية

Rمم�اJتحدة،�( ".والدول 

�من� ا
ً
�وانط]ق لذا،

منفتًحا�ع9ى�بعضه�متنّوع��تجاهات�والخلفيات�واJظاهر�وRديان

ملخص�مؤتمرها�العام�إXى�إع]ن�عن�

بقيت�ثقافة�التسامح�ورقة�من�روزنامة�تسقط�1ي�آخر�اليوم؟�هل�بقيت�توصيات�اJؤتمرات�حHً ا�ع9ى�ورق؟�هل�باتت�

ثقافة�التسامح�أسطورة�1ي�أساطT �ألف�وليلة؟؟

أمام�هذا�الواقع،�°�زالت�اJجتمعات�العربية�ومwا�لبنا

�يقال�جمر�تحت�رماد�تنطلق�مع�أول� و°�زالت�الحروب�تتنّقل�من�مدينة�إXى�أخرى�ومن�منطقة�إXى�أخرى�أو�أقل�ما

f¾ش! ك�و�تصهار�الوطJيار�لثقافة�العيش�اw¼شرارة�1ي�ظل�ا

فما�هو�واقع�العيش�اJش! ك�والتسامح�1ي�لبنان،�

�sنساني �ال! بية�ومبادwÍا �ع9ى وقعها

  rخر؟

لíجابة�عن�هذا�السؤال

كيف�يمكن�للتعددّية�1ي�اJجتمع�الواحد� -1

من��ي�الجهات�اJسؤولة�1ي�نشر�ثقافة�التسامح�والعيش�اJش! ك�داخل�اJجتمع؟�� -2

كيف�يمكن�جعل�التعددي -3

أهداف�الورقة

�الورقة�البحثي wÉدف�هذه

داخل�اJجتمع،�مع�تبيان�دور�بعض�اJؤسسات��جتماعي

ثقافة�التسامح�والعيش�اJش! ك

أهمية�الورقة�

تسهم�هذه�الورقة�البحثية�1ي

خطورة�التعددية�اJجتمعية�اJتخلإظهار�� -

بيان�التعددية�اJجتمعية�1ي�لبنان� -
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 ة�بنشر�ثقافة�التسامح�ونبذ�العنف

ف�إXى�مصدر�للنمو�وsزدهار
ّ
 .تبيان�كيفية�تحويل�التعددية�اJجتمع�الواحد�من�عبء�ومصدر�للتخل

�ع9ى�sط]ق�اJشك]ت� �ولكن�أخطرها ف،

�القتل�والحقد� �إXى �بأهلها �تدفع fgوال� �بالية، ة

عندئٍذ�يتقاتل�اJجتمع�الواحد�فيما�بينه�وتك© �الحروب�و�نقسامات�ومعها�ُيقتل�Rبرياء�

وأمام�هذا�الواقع�تعجز�الدولة�عن�Jلمة�شملها�وترميم�أركا¼wا�فتستنجد�بدوٍل�أخرى�لتفرض�سلط¶wا�علwxا�

فةتحّول�الطائفة�أو�العرق�
ّ
ود�الحروب�و�نقسامات،�بل�أيًضا�تفرز�نظرة�التعّددية�اJتخل

د�مرجع�لíيمان�إXى�نوع�من�Rحزاب�السياسية�ال�fgتتنافس�ع9ى�السلطة�والقّوة�وتعمل�ع9ى�تأهيل�أتباعها�

�للدولة �العامة �السياسة �1ي �وأهدافها . عاwÉا

ب�مبدأ�الزعامات�ع9ى�حساب�الوطن�وقد�

��جتماعية� �الحياة �ع9ى �والجماعات Rحزاب

إذ،�تسهم�Rحزاب�1ي�بناء�ودعم�. ى�1ي�النمو�غT �اJتوازن�للمناطق

�اJرافق� �بناء �إXى �فتسÏى �الشخصّية �Jصالحها �دعًما �فwxا �وترى ة

�حيث� �النمو�والتنمية، �1ي �متعّمًدا
ً
�مناطق�أخرى�إهما° �اJقابل�تشهد و1ي

ي! ّتب�عن�. ا�لل�ªوح�أو�للهجرة�بحًثا�عن�حياة�كريمة

ا��ة�تطال��قتصاد�واJجتمع�أجمع،�بحيث éتخسر�الدولة�كم

�للب¾�Ôالتحتية�وشبكة�اJواص]ت،ناهيك�عن� �مناJساحات�الشاسعة�غT �اJستثمرة�نظًرا�°فتقادها
ً

هائ]

ينتج�عن�هذا�. �عمل�إضافّية�لقاط¾�fتلك�اJناطق

ة�،�ومن�جهة�أخرى،�ازدياد�نسب�الفقر�

�1ي�العمالة�والسكن�وبالتاXي�ظهور�
ً
والحرمان�مع�ال�ªوح�تجاه�مناطق�أخرى�وال�fgبدورها�ستشهد�تخمة
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الكشف�عن�اJؤسسات�والجهات�اJعنّية�بنشر�ثقافة�التسامح�ونبذ�العنف

ف�إXى�مصدر�للنمو�وsزدهار
ّ
تبيان�كيفية�تحويل�التعددية�اJجتمع�الواحد�من�عبء�ومصدر�للتخل

ف
ّ
 ّية�ا�جتمع�الواحد�مصدًرا�للتخل

�ع9ى�sط]ق�اJشك]ت� �ولكن�أخطرها ف،
ّ
�تسحب�اJجتمعات�نحو�التخل fgشك]ت�الJعتقدات�واJتلك�ا� كثT ة

�القتل�والحقد� �إXى �بأهلها �تدفع fgوال� �بالية، �ال�fg°�زالت�تتمّسك�بعقائد�دينّية�وعرقّية�وذهنّية رة

عندئٍذ�يتقاتل�اJجتمع�الواحد�فيما�بينه�وتك© �الحروب�و�نقسامات�ومعها�ُيقتل�Rبرياء�.ونبذ�rخرين

وأمام�هذا�الواقع�تعجز�الدولة�عن�Jلمة�شملها�وترميم�أركا¼wا�فتستنجد�بدوٍل�أخرى�لتفرض�سلط¶wا�علwxا�

  .وما�يحمل�ذلك�من�عواقب�وخيمة

ود�الحروب�و�نقسامات،�بل�أيًضا�تفرز�نظرة�التعّددية�اJتخل°�يقف�Rمر�عند�حد

د�مرجع�لíيمان�إXى�نوع�من�Rحزاب�السياسية�ال�fgتتنافس�ع9ى�السلطة�والقو

�تط �وبلورة �للمراكز�السياسّية �ودعمهم �وتحضT هم ا، éوعقائدي� �للدولةسياسًيا �العامة �السياسة �1ي �وأهدافها عاwÉا
ّ
ل

ب�مبدأ�الزعامات�ع9ى�حساب�الوطن�وقد�
ّ
استطاعت�هذه�الثقافة�أن�تضعف�أدوار�الدولة�لصالح�Rحزاب�بحيث�تغل

ة،�ومن�أبرزها
ّ
  :نتج�عwا�الكثT �من�اJشك]ت�ال�fgتزيد�الطTن�بل

�ا�ناطق �ب'ن �:النمو�غ' �ا�توازن �مظاهر�سيطرة �أوXى ��جتماعية�من �الحياة �ع9ى �والجماعات Rحزاب

ى�1ي�النمو�غT �اJتوازن�للمناطق
ّ
و�قتصادية�والسياسية�1ي�البلد�تتج9

�الشخصي �Jصالحها �دعًما �فwxا �وترى �انتخابّية �أصواًتا �تدّر�علwxا fgال� اJناطق

�ا Ô¾ؤسسات�والبJمتعم... لتحتّيةوا�
ً
�مناطق�أخرى�إهما° �اJقابل�تشهد و1ي

تفتقر��بسط�مكّونات�العيش،�حينئٍذ�يضطر�أهلها�إّما�لل�ªوح�أو�للهجرة�بحًثا�عن�حياة�كريمة

هذا�الخلل�1ي�ال]مساواة�بTن�اJناطق�آثار�جّمة�تطال��قتصاد�واJجتمع�أجمع،�بحيث

�للب¾�Ôالتحتية�وشبكة�اJواص]ت،ناهيك�عن� �مناJساحات�الشاسعة�غT �اJستثمرة�نظًرا�°فتقادها
ً

هائ]

عدم�وجود�مرافق�ومؤسسات�اقتصادية�تؤّمن�فرص�عمل�إضافّية�لقاط¾�fتلك�اJناطق

ة�،�ومن�جهة�أخرى،�ازدياد�نسب�الفقر�ال�ªيف��قتصادي،�ضعف�بأرقام�النمو��قتصادي�للبلد�من�جه

�1ي�العمالة�والسكن�وبالتاXي�ظهور�
ً
والحرمان�مع�ال�ªوح�تجاه�مناطق�أخرى�وال�fgبدورها�ستشهد�تخمة

 . أحزمة�البؤس

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

الكشف�عن�اJؤسسات�والجهات�اJعني -

تبيان�كيفية�تحويل�التعددية�اJجتمع�الواحد�من�عبء�ومصدر�للتخل -

-  

فتعدد -1
ّ
ّية�ا�جتمع�الواحد�مصدًرا�للتخل

�ت fgشك]ت�الJعتقدات�واJتلك�ا� كثT ة

�ال�fg°�زالت�تتمس �اJتحّجرة العقائدية

ونبذ�rخرينوأعمال�العنف�

وأمام�هذا�الواقع�تعجز�الدولة�عن�Jلمة�شملها�وترميم�أركا¼wا�فتستنجد�بدوٍل�أخرى�لتفرض�سلط¶wا�علwxا�. أو�ُيهّجرون

وما�يحمل�ذلك�من�عواقب�وخيمة

°�يقف�Rمر�عند�حد

من�مجّرد�مرجع�لíيمان�إXى�نوع�من�Rحزاب�السياسية�ال�fgتتنافس�ع9ى�السلطة�والقو... 

�للمراكز�السياسي �ودعمهم �وتحضT هم ا، éوعقائدي� سياسًيا

استطاعت�هذه�الثقافة�أن�تضعف�أدوار�الدولة�لصالح�Rحزاب�بحيث�تغل

نتج�عwا�الكثT �من�اJشك]ت�ال�fgتزيد�الطTن�بل

  

�ا�ناطق - �ب'ن النمو�غ' �ا�توازن

و�قتصادية�والسياسية�1ي�البلد�تتج9

�انتخابي �أصواًتا �تدّر�علwxا fgال� اJناطق

�ا Ô¾ؤسسات�والبJوا

تفتقر��بسط�مكّو

هذا�الخلل�1ي�ال]مساواة�بTن�اJناطق�آثار�جم

�للب¾�Ôالتحتية�وشبكة�اJواص]ت،ناهيك�عن� �مناJساحات�الشاسعة�غT �اJستثمرة�نظًرا�°فتقادها
ً

هائ]

عدم�وجود�مرافق�ومؤسسات�اقتصادية�تؤم

ال�ªيف��قتصادي،�ضعف�بأرقام�النمو��قتصادي�للبلد�من�جه

�1ي�العمالة�والسكن�وبالتاXي�ظهور�
ً
والحرمان�مع�ال�ªوح�تجاه�مناطق�أخرى�وال�fgبدورها�ستشهد�تخمة

أحزمة�البؤس
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شخص�واحد�أو��بيدقصد�باJركزية�تجميع�ص]حيات�اتخاذ�القرارات�1ي�إدارة�

عندما�تحكم�Rحزاب�السلطة،�تلجأ�إXى�اعتماد�

. عاwÉا�وأهدافها�و�ستمرارّية�1ي�النهج�والحكم

�الحريا �يمنع �الذي �واJركزي �الديكتاتوري �الحكم �من �التعبT �و1ي�فة �1ي ت

� �الفكر عنه �للحريات�وتكبيل 1ي��القمع

�وفض] �.شخاصا�عدد�قليل�منطة�بيد�شخص�واحد�أو�

 : ،�وله�أيًضاللحقائق�واJعطيات�التجاهل

�الهجرة� �يرون�1ي �عندئٍذ �لدى�الشباب، �قتل�الطموحات�و�بتكار�وخصوًصا إXى

�ال]مساواة� �من �ذلك �عن �ينجم �وما نTن

  )2021الحياري،

عند�طغيان�ثقافة�Rحزاب�البلطجّية�ع9ى�ثقافة�

�الزعيم �ليتبعوا �كيف�. ¶wم �أحد �ع9ى ف]�يخفى

ل�العائلة�للزعيم�أو�الحزب�Ùطعام�Rبناء�أو�لتعليمهم�ولطباب¶wم�أو�ما�شابه،�ي¶wافتون�إلwxم�لتأمTن�

�وتعزيز� �لتمرير�الصفقات �وجعهم �فيستغّل �أو�ذاك �الزعيم �لهذا �الناس �يدين ٍذ

 .  نات�البلد��قتصادية

�بيwم� �اJشهد�1ي�العالم�العربي،�و1ي�لبنان�أيًضا،�حيث�يتقاسم�السياسيون�الحصص�فيما ما�أك© �هذا

  .ت�ع9ى�حساب�الوطن�والشعب،�غT �آ�Twن�باJشك]ت�واJعاناة�ال�fgتعانwxا�شعوب�أممهم

�بناء� �إXى �تعمل�جاهدة fgال� �تلك�اJؤسسة��جتماعية ��ي اJدرسة

�ومخ عات
ّ
�التطل �يحاكي �تجعله fgال� �واJهارات �اJعارف �من �كاٍف �قدر �يمتلك �وواٍع تلف�ف

�وقد�سعت�هذه� �أوروبّيٍة ف]�يخفى�ع9ى�أحد�أن�الب]د�العربية�كان�مستعمرة�من�قبل�دوٍل

�والجامعات �اJدارس �لفتح �واJنظمات �تشهد�. ات �هنا، من

°�يمكن�التغا�f ºعن�دور��وإXى�جانب�ذلك،

�إXى� �والطاعة �الو°ء �غرس�ثقافة �شأ¼wا �أيديولوجيات�من �ع9ى �Rجيال �اJدارس�وتربية �بناء �1ي Rحزاب
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قصد�باJركزية�تجميع�ص]حيات�اتخاذ�القرارات�1ي�إدارة�ي:ا�ركزية�rي�القرار�و�دارة

Rن�لهذا�الشخصعدد�محدود�من�Hى�اعتماد�لذا،�. شخاص�التابعXحزاب�السلطة،�تلجأ�إRعندما�تحكم�

عاwÉا�وأهدافها�و�ستمراري
ّ
مركزية�القرار�بما�يؤّمن�لها�إعادة�إنتاج�اJجتمع�وفًقا�لتطل

�الحريا �يمنع �الذي �واJركزّي �الديكتاتوري �الحكم �من فة
ّ
�اJتخل �الشعوب �تعاني لهذا،

 .العيش�مضطهًدا�كل�فكٍر�وكل�معارض�للممارسات�ال�fgيقوم��wا

� �القول، �يمكن �النظإذن �تطبيق �اJركزي إن ��ام ��تجين�السلطة1ي عنه

طة�بيد�شخص�واحد�أو�وترك��Tالسل�الصارمة،بسبب�sجراءات�

ف�بفإن�النظام�اJركزي�
ّ
د�التخل

ّ
التجاهلحالة�من��قخليول

 .تدّمر�اJجتمع�بأكملهخطورة�القرار�الفاشل�

�الهجرة��ي�اJركزيةتؤدّ  �يرون�1ي �عندئٍذ �لدى�الشباب، �قتل�الطموحات�و�بتكار�وخصوًصا إXى

 .م]ذهم�الوحيد�لíبداع�و�بتكار�

� �معيّ تفصيل �أفراد �قياس �ع9ى �وRنظمة �ال]مساواة�القوانTن �من �ذلك �عن �ينجم �وما نTن

 .وال]عدالة

ط�والهيمنة�العمياء�ع9ى�شؤون�الحياة�كافة
ّ
الحياري،. (التسل

عند�طغيان�ثقافة�Rحزاب�البلطجي�:إضعاف�مؤسسات�الدولة�لحساب�ا�صالح�الخاصة

�الزعيم �ليتبعوا �مواطنّي¶wم �الناس�من �يتجّرد �ومؤسساwÉا، �وقوانيwا الدولة

ل�العائلة�للزعيم�أو�الحزب�Ùطعام�Rبناء�أو�لتعليمهم�ولطباب¶wم�أو�ما�شابه،�ي¶wافتون�إلwxم�لتأمTن�

�حقوقهم �وتعزيز�عندئ. أبسط �لتمرير�الصفقات �وجعهم �فيستغّل �أو�ذاك �الزعيم �لهذا �الناس �يدين ٍذ

مصالحه�الخاصة�ال�fgتؤّمن�له�sستمرارية�والسيطرة�ع9ى�مكّونات�البلد��قتصادية

�بيwم� �اJشهد�1ي�العالم�العربي،�و1ي�لبنان�أيًضا،�حيث�يتقاسم�السياسيون�الحصص�فيما ما�أك© �هذا

ت�ع9ى�حساب�الوطن�والشعب،�غT �آ�Twن�باJشك]ت�واJعاناة�ال�fgتعانwxا�شعوب�أممهمويك�ªون�ال© وا

�والحزبية �بناء�: إنتشار�ا�دارس�الطائفية �إXى �تعمل�جاهدة fgال� �تلك�اJؤسسة��جتماعية ��ي اJدرسة

�التطل �يحاكي �تجعله fgال� �واJهارات �اJعارف �من �كاٍف �قدر �يمتلك �وواٍع ف

�أوروبي ف]�يخفى�ع9ى�أحد�أن�الب]د�العربية�كان�مستعمرة�من�قبل�دوٍل

�والجامعات �اJدارس �لفتح �واJنظمات �sرسالّيات �جلب �إXى �حكمها �ف! ة �خ]ل الدول

f¾دارس�ذات�الطابع�الديJمن�ا� Tجتمعات�العربّية�الكثJى�جانب�ذلك،. اXوإ

�إXى� �والطاعة �الو°ء �غرس�ثقافة �شأ¼wا �أيديولوجيات�من �ع9ى �Rجيال �اJدارس�وتربية �بناء �1ي Rحزاب

 .الحزب�وقادته

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ا�ركزية�rي�القرار�و�دارة -

Rعدد�محدود�من�

مركزية�القرار�بما�يؤم

�اJتخل �الشعوب �تعاني لهذا،

العيش�مضطهًدا�كل�فكٍر�وكل�معارض�للممارسات�ال�fgيقوم��wا

� �القول، �يمكن إذن

بسبب�sجراءات��اJجتمع

فإن�النظام�اJركزي��،كعن�ذل

خطورة�القرار�الفاشل� •

تؤدّ  •

م]ذهم�الوحيد�لíبداع�و�بتكار�

• � تفصيل

وال]عدالة

ط�والهيمنة�العمياء�ع9ى�شؤون�الحياة�كافة •
ّ
التسل

إضعاف�مؤسسات�الدولة�لحساب�ا�صال -

�يتجر �ومؤسساwÉا، �وقوانيwا الدولة

تتوّسل�العائلة�للزعيم�أو�الحزب�Ùطعام�Rبناء�أو�لتعليمهم�ولطباب¶wم�أو�ما�شابه،�ي¶wافتون�إلwxم�لتأمTن�

�حقوقهم أبسط

مصالحه�الخاصة�ال�fgتؤم

�بيwم� �اJشهد�1ي�العالم�العربي،�و1ي�لبنان�أيًضا،�حيث�يتقاسم�السياسيون�الحصص�فيما ما�أك© �هذا

ويك�ªون�ال© وا

  

�والحزبية - إنتشار�ا�دارس�الطائفية

�التطل �يحاكي �تجعله fgال� �واJهارات �اJعارف �من �كاٍف �قدر �يمتلك �وواٍع �مثّقف جيل

بات
ّ
�أوروبي. اJتطل ف]�يخفى�ع9ى�أحد�أن�الب]د�العربية�كان�مستعمرة�من�قبل�دوٍل

�sرسالي �جلب �إXى �حكمها �ف! ة �خ]ل الدول

اJجتمعات�العربّي

�إXى� �والطاعة �الو°ء �غرس�ثقافة �شأ¼wا �أيديولوجيات�من �ع9ى �Rجيال �اJدارس�وتربية �بناء �1ي Rحزاب

الحزب�وقادته
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كثT ة�تلك�Rمثلة�ال�fgتطرح�1ي�هذا�اJضمار،�وخT �مثيل�ع9ى�ذلك،�النظام�التعليم�fاللبناني�الذي�يتألف�

�من�مشك]ت�ماديّ  �تعاني �باÙجمال �و�ي �للدولة �والتابعة وبنيوّيةمن��ةية

ضعف�1ي�التجه�Tات�والب¾�Ôالتحتية،�وضعف�الرقابة�واJحاسبة،�وشق�اJدارس�الخاصة�وال�fgبمجملها�

ت�د�وتنّوع�اJجتمع،�بحيث�نصّ ظًرا�لتعّد 

ض�لكرامة�أحد�ما�لم�یخل�بالنظام�العام�أو�ینا1ي�rداب�أو�یتعرّ 

ا�الخاصة،�ع9ى�أن�تسT �1ي�Rدیان�أو�اJذاهب�و°�یمكن�أن�تمس�حقوق�الطوائف�من�جهة�إنشاء�مدارسه

̧نظمة�العامة�ال�fgتصدرها�الدولة�1ي�شأن�اJعارف�العموم �ل
ً
  )1926الدستور�اللبناني،�" ( .ةیّ قا

اء�للمدرسة�والتعليم،�لقد�سعوا�جاهدين�من�التطوير�RخT �للَمناهج�

ف،�
ّ
بناني�هو�ِنظام�فاسد�ومتخل

ّ
�النظام�ال! بوي�الل

�لíنسان�الطائفي�اJتعّصب�الذي�سّبب�للبنان�
ً
ل�َمصدرا

ناهج�الدراسّية�أّ¼wا�تسÏى�إXى�بناء�
َ
Jة�وا

�من�حياته�اليومّية،
ً
بة�الحضارة�و�نفتاح��ة�انط]قا

َ
وُمواك

ر�الحاصل�1ي�أسواق�العمل�عن�طريق�إدخال�مواد�جديدة�

�الwوض��أك© �من ة
ّ
�خط �وضع �ع9ى �قرن ربع

ربية�حصدنا؟�هل�حصدنا�أيديولوجيا�الطائفّية�ال�fgتغلغلت�1ي�نفوس�

الطائفّية�ع9ى�حّب�الوطن؟�أم��- �الزعامات�السياسّية

ين�العامّ  �الدَّ �يتآكله
ً
�فوضوّيا

ً
ويتخّبط��ا

ى�بالبطالة�: إنتشار�ثقافة�الفساد�وا�حسوبيات�عgى�حساب�الكفاءة�والجدارة
ّ
ف�تتج9

ّ
أوXى�مظاهر�التخل

ة،�حيث�تشهد�هذه�RخT ة�زحمة�1ي�اJوظفTن�الذين�°�عمل�لهم�أو�

°�مكان�. Xى�مراكز�عملهم،�فقط��¼wم�موظفوين�محسوبون�ع9ى�هذا�الزعيم�أو�ذاك

ل�يد�الزعيم�أو�يعطيه�صوته��نتخابي�هو�الذي�يستحق�الوظيفة�

ف�
ّ
�من�مظاهر�التخل

ً
�ومظهرا �انتشار�الفساد اس�1ي

�وأصبحت� �والريعية �sتكالية �ونشر�ثقافة �وsنتاجية �إضعاف�نسب�sنتاج �إXى �حيث�تؤدي اJجتمÏي،

ل¸سف�هذا�هو�الوضع�الساري�1ي�اJجمتع�اللبناني،�

  . وأتباع�السياسيTن�وأقار�wم�بغض�النظر�عن�كفائ¶wم�وجهدهم
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كثT ة�تلك�Rمثلة�ال�fgتطرح�1ي�هذا�اJضمار،�وخT �مثيل�ع9ى�ذلك،�النظام�التعليم�fاللبناني�الذي�يتألف�

�من�مشك]ت�ماديشق�اJدارس�الرسم:  �تعاني �باÙجمال �و�ي �للدولة �والتابعة ية

ضعف�1ي�التجه�Tات�والب¾�Ôالتحتية،�وضعف�الرقابة�واJحاسبة،�وشق�اJدارس�الخاصة�وال�fgبمجملها�

ظًرا�لتعّدنهذا�الواقع�القائم�قد�كّرسه�الدستور�اللبناني�.  مدارس�طائفية

 
ً
ما�لم�یخل�بالنظام�العام�أو�ینا1ي�rداب�أو�یتعر�التعلیم�حرّ : "ادة�العاشرة�منه�صراحة

Rدیان�أو�اJذاهب�و°�یمكن�أن�تمس�حقوق�الطوائف�من�جهة�إنشاء�مدارسه

̧نظمة�العامة�ال�fgتصدرها�الدولة�1ي�شأن�اJعارف�العموم �ل
ً
قا

وبما�أن�ال! بويTن�يؤمنون�بالدور�البّناء�للمدرسة�والتعليم،�لقد�سعوا�جاهدين�من�التطوير�RخT �للَمناهج�

بنانّية�1ي�العام�
ّ
بناني�هو�ِنظام�فاسد�ومتخل1997ة�الل

ّ
،�دْحض�مقولة�أّن�النظام�ال! بوي�الل

�
ّ

�إ° �لíنسان�الطائفي�اJتعص fء
ً
ل�َمصدرا

ّ
�°�بل�ُيشك f¾نسان�الوطs

د�مصT �الوطن ناهج�الدراسي. الكثT �من�اJصائب�وهدَّ
َ
Jة�ال! بوّية�وا

ّ
علنت�الخط

َ
فقد�أ

�من�حياته�اليومّي
ً
واطنّية�انط]قا

ُ
Jالفرد�وتكوين�شخصّيته��جتماعّية�وا

بة�التطّور�الحاصل�1ي�أسواق�العمل�عن�طريق�إدخال�مواد�جديدة�
َ
�وُمواك ّية،�كما

َ
Jع9ى�الثقافات�العا

م ِ
ّ
�للُمتعل �والَعملّية �الِعلمّية �rفاق ز �مرور .ِ �وبعد أك© �من�واليوم

ربية�حصدنا؟�هل�حصدنا�أيديولوجيا�الطائفيأّي�ت: ��التنفيذ�نتساءل

نة�الناقصة�ال�fgتق�f 7بتغليب�حّب�الزعامات�السياسّية
َ
واط

ُ
Jبناء�أم�اR

�فوضوي
ً
�اقتصادّيا

ً
�أم�نظاما �من�الحراك؟

ً
�ممنوعا

ً
�جامدا

ً
�اجتماعّيا

ً
نظاما

 )2019فريفر،�(بالفساد�وضعف�sنتاج�؟�

إنتشار�ثقافة�الفساد�وا�حسوبيات�عgى�حساب�الكفاءة�والجدارة

عة�1ي�الدوائر�وsدارات�الحكومّية،�حيث�تشهد�هذه�RخT ة�زحمة�1ي�اJوظفTن�الذين�°�عمل�لهم�أو�

�إ
ً
Xى�مراكز�عملهم،�فقط��¼wم�موظفوين�محسوبون�ع9ى�هذا�الزعيم�أو�ذاك°�يحضرون�أص]

للكفاءة،�فمن�يملك�التوصية�أو�يقّبل�يد�الزعيم�أو�يعطيه�صوته��نتخابي�هو�الذي�يستحق�الوظيفة�

�لها
ً
 .واJراكز��واJناصب�ح�Ôgلو�لم�يكن�أه]

�الركن�Rس �اJجتمعات�العربية، �1ي �من�مظاهر�التخلتعتH �اJحسوبية
ً
�ومظهرا �انتشار�الفساد اس�1ي

�وأصبحت� �والريعية �sتكالية �ونشر�ثقافة �وsنتاجية �إضعاف�نسب�sنتاج �إXى �حيث�تؤدي اJجتمÏي،

ل¸سف�هذا�هو�الوضع�الساري�1ي�اJجمتع�اللبناني،�. ثقافة�تربت�علwxا�أجيال�وتوارث¶wا�أجيال�تلو�أجيال

وأتباع�السياسيTن�وأقار�wم�بغض�النظر�عن�كفائ¶wم�وجهدهم�حيث�°�مكان�إ°�للمحازبTن
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كثT ة�تلك�Rمثلة�ال�fgتطرح�1ي�هذا�اJضمار،�وخT �مثيل�ع9ى�ذلك،�النظام�التعليم�fاللبناني�الذي�يتألف�

: شّقTنمن�

ضعف�1ي�التجه�Tات�والب¾�Ôالتحتية،�وضعف�الرقابة�واJحاسبة،�وشق�اJدارس�الخاصة�وال�fgبمجملها�

مدارس�طائفية

Jا 
ً
ادة�العاشرة�منه�صراحة

Rدیان�أو�اJذاهب�و°�یمكن�أن�تمس�حقوق�الطوائف�من�جهة�إنشاء�مدارسه

̧نظمة�العامة�ال�fgتصدرها�الدولة�1ي�شأن�اJعارف�العمومذلك�وف �ل
ً
قا

وبما�أن�ال! بويTن�يؤمنون�بالدور�البن

بنانّي
ّ
الدراسّية�الل

ّ
�إ° �f Gء ينتج�كّل

د�مصT �الوطن الكثT �من�اJصائب�وهدَّ

الفرد�وتكوين�شخصي

ي
َ
Jع9ى�الثقافات�العا

�الِعلمي �rفاق ز تعّزِ

ال! بوي�ح��Tّالتنفيذ�نتساءل

نة�الناقصة�ال�fgتق
َ
واط

ُ
Jبناء�أم�اR

�اقتصادي
ً
�أم�نظاما �من�الحراك؟

ً
�ممنوعا

ً
�جامدا

ً
�اجتماعّيا

ً
نظاما

بالفساد�وضعف�sنتاج�؟�

إنتشار�ثقافة�الفساد�وا�حسوبيات�عgى�حساب�الكفاءة�والجدارة -

اJقّنعة�1ي�الدوائر�وsدارات�الحكومي

�إ
ً
°�يحضرون�أص]

للكفاءة،�فمن�يملك�التوصية�أو�يقب

�لها
ً
واJراكز��واJناصب�ح�Ôgلو�لم�يكن�أه]

�الركن�Rس �اJجتمعات�العربية، �1ي تعتH �اJحسوبية

�وأصبحت� �والريعية �sتكالية �ونشر�ثقافة �وsنتاجية �إضعاف�نسب�sنتاج �إXى �حيث�تؤدي اJجتمÏي،

ثقافة�تربت�علwxا�أجيال�وتوارث¶wا�أجيال�تلو�أجيال

حيث�°�مكان�إ°�للمحازبTن
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�الح �1ي �اJرأة �wÉميش�دور فة�ع9ى
ّ
اة�يدت�اJجتمعات�التقليدية�واJتخل

ع9ى�أ¼wا�آلة�معها�تعامل�الو �،رها�باÙنجاب�وتربية�Rو°د

�تلك�اJجتمعات�للعنف�الجسدي�كما� �1ي ض�اJرأة

 .فاعلة

أنه�ع9ى�صعيد�التعليم�°�زالت�اJرأة��

بما�يزید�عن��2018نسبة�Rمیة�حيث�بلغت�النسبة��1ي�العـام�

كع9ى�مستوى�دلیل�اJساواة�بTن�الجنسـTن�فـي�

وع9ى�صعيد�العمل،�ف]�تتجاوز�حصة�النساء�من�القـوى�العاملـة�

ي�أضعف�نسبة�مسجلة�1ي�Rقـاليم�الرئيسـية�

،�%) 7.13(،�وقطـر�%) 1.13(،�ُوعمــان�

� �نموا �Rقل �والدول التقرير��قتصادي�(ة

� �للعام �أشار�تقرير�Rمم�اJتحدة�حول�مؤشر�اقتصاد�اJعرفة والذي�يتألف�من�مؤشرات��2021وبدوره

��قتصادية، �الحياة �و1ي �التعليم �و1ي �السياسة �جانب�مؤشرات�... ي إXى

دولة،�وقد�جاء��154،إXى�عدد�الدول�اJشاركة�والبالغ�

ت�1ي
َّ
�قطر�ال�fgحل ،�ثمَّ

ً
،�)38(اJركز��عاJيا

(� �ُعمان �سلطنة �مصر�)52(، ،)53(�،

،�)137(،�العراق�)111(،�الجزائر�)103

�يتبTّن�) 2021 �Rرقام، من�خ]ل�هذه

�اJعتقدات� �من�الدول�العربية�°�يزال�يعاني�من�صعوبات�جّمة�ومن�ضمwا �كبTً ا �أن�عدًدا

�كذ �اليد، �أصابع �السياسية�°�يتجاوز �الحياة �1ي �°�زال�تمثيل�اJرأة �لبنان، �صعيد �1ي�فع9ى لك�أيضصا

�عن� �ناهيك �الرجل، �مع �التمي��Tوال]مساواة �للكثT �من ض

ف�والجهل�و�نطواء�
ّ
�1ي�الحياة�وإبقاءها�ع9ى�مظاهر�التخل wÉميش�اJرأة�وتحطيم�قدراwÉا�وطموحاwÉا

ة�أو�معتقدات�وتقاليد�بالية�ترى�1ي�اJجتمعات�العربية�بيئة�حاضنة�لهذا�الفكر�الرجÏّي�لتبقى�

Jض�باwت� �أن �تستطيع �قد �اJجتمعات �هذه �أن �العلم، �الحياة�مع �مع! ك �وإدخالها رأة
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�وأدوراها �الح:��ميش�ا�رأة �1ي �اJرأة �wÉميش�دور فة�ع9ى
ّ
�تعّمدت�اJجتمعات�التقليدية�واJتخل لطاJا

رها�باÙنجاب�وتربية�Rو°دادو أوحصر��،�جتماعية�و�قتصادية�والسياسية

 Tالتعب� �الرأي�1ي Ôgجتمعات�للعنف�الجسدي�كما�. °�تمتلك�حق�الخيار�أو�حJتلك�ا� �1ي تتعّرض�اJرأة

فاعلةالة�و يجانتs اJعنوي�ف�fÅممنوعة�من�أن�تكون�1ي�صلب�الحياة�

�2020فقد�أشار�التقرير��قتصادي�العربي�اJوّحح�الصادر�1ي�العام�

نسبة�Rمیة�حيث�بلغت�النسبة��1ي�العالعربية�تعاني�1ي�بعض�الدول�من�ارتفاع�

�والسودان یـنعكس�ذلـكع9ى�مستوى�دلیل�اJساواة�بTن�الجنس. 1ي�الیمن�والعراق�وموریتانیا

وع9ى�صعيد�العمل،�ف]�تتجاوز�حصة�النساء�من�الق. العربیــةدل�Rمیــة�فــي�بعض�الــدول�

،وهـي�أضعف�نسبة�م�12018ي�اJائة�1ي�العام��3.20دول�العربية�حواXي�

ى�هذه�النسبة�فـي�كـل�مــن�الــيمن��
ّ
،�ُوعمــان�)فــي�اJائــة�0.8(تتدن

4.14 (%� �نموا �Rقل �والدول �الزراعيـة �بعـض�البلـدان �فـي �ترتفـع �بينما ،

  )2020العربي�اJوّحد،�

� �للعام �أشار�تقرير�Rمم�اJتحدة�حول�مؤشر�اقتصاد�اJعرفة وبدوره

1� �اJرأة �وضع �من�ضمwا ��قتصادية،عديدة �الحياة �و1ي �التعليم �و1ي �السياسة ي

،إXى�عدد�الدول�اJشاركة�والبال....أخرى�كالتكنولوجيا�والب¾�Ôالتحتية�و�تصا°ت

ت�1ي) s)11مارات�1ي�اJركز�: ترتيب�الدول�العربية�ع9ى�اJؤشر�كما�ي9ي
َّ
�قطر�ال�fgحل ،�ثمَّ

ً
عاJيا

�اJركز� �السعودية �العربية �اJملكة �نالت �)40(فيما �الكويت ،)48(

103(،�Rردن�)101(،�اJغرب�)92(،�لبنان�)83(،�تونس�)55

145 (� �)147(موريتانيا �واليمن �اJتحدة،).(150(، R 2021مم

�من�الدول�العربية�°�يزال�يعاني�من�صعوبات�جم �كبTً ا بشكل�ج9ي�أن�عدًدا

  .السائدة�حول�أدوار�اJرأة�وإمكانياwÉا�1ي�اJجتمع

�كذ �اليد، �أصابع �السياسية�°�يتجاوز �الحياة �1ي �°�زال�تمثيل�اJرأة �لبنان، �صعيد فع9ى

�عن� �ناهيك �الرجل، �مع �التمي��Tوال]مساواة �للكثT �من �تتعّرض �بحيث �والعملية ��قتصادية الحياة

  ....ال]عدالة�1ي�Rحوال�الشخصية�واJدنية

�1ي�الحياة�وإبقاءها�ع9ى�مظاهر�التخل wÉميش�اJرأة�وتحطيم�قدراwÉا�وطموحاwÉا

ٍج�دينية�أو�معتقدات�وتقاليد�بالية�ترى�1ي�اJجتمعات�العربية�بيئة�حاضنة�لهذا�الفكر�الرجÏي

�بامتياز �تwض�باJ. ة �أن �تستطيع �قد �اJجتمعات �هذه �أن �العلم، مع
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�وأدوراها - ��ميش�ا�رأة

�جتماعية�و�قتصادية�والسياسية

 Tالتعب� �الرأي�1ي Ôgتمتلك�حق�الخيار�أو�ح�°

اJعنوي�ف�fÅممنوعة�من�أن�تكون�1ي�صلب�الحياة�

فقد�أشار�التقرير��قتصادي�العربي�اJوح

العربية�تعاني�1ي�بعض�الدول�من�ارتفاع�

�والسودان% 40 1ي�الیمن�والعراق�وموریتانیا

معـدل�Rمیــة�فــي�بعض�ال

فـي�الـدول�العربية�حواXي�

� .فـي�العـالم

� 4.14(والعـراق

العربي�اJوّحد،�

� �للعام �أشار�تقرير�Rمم�اJتحدة�حول�مؤشر�اقتصاد�اJعرفة وبدوره

1� �اJرأة �وضع �من�ضمwا عديدة

أخرى�كالتكنولوجيا�والب¾�Ôالتحتية�و�تصا°ت

ترتيب�الدول�العربية�ع9ى�اJؤشر�كما�ي9ي

�اJركز� �السعودية �العربية �اJملكة �نالت فيما

55(البحرين�

� 145(السودان

�من�الدول�العربية�°�يزال�يعاني�من�صعوبات�جم �كبTً ا �أن�عدًدا بشكل�ج9ّي

السائدة�حول�أدوار�اJرأة�وإمكانياwÉا�1ي�اJجتمع

�كذ �اليد، �أصابع �السياسية�°�يتجاوز �الحياة �1ي �°�زال�تمثيل�اJرأة �لبنان، �صعيد فع9ى

�تتعر �بحيث �والعملية ��قتصادية الحياة

ال]عدالة�1ي�Rحوال�الشخصية�واJدنية

�1ي�الحياة�وإبقاءها�ع9ى�مظاهر�التخلإن� wÉميش�اJرأة�وتحطيم�قدراwÉا�وطموحاwÉا

بحجٍج�دينّية�أو�معتقدات�وتقاليد�بالية�ترى�1ي�اJجتمعات�العربية�بيئة�حاضنة�لهذا�الفكر�الرجÏي

�بامتياز ذكورّية
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�نحو�Rفضل ��wا �تطوير�تلك�اJجتمعات�وsرتقاء �1ي �من�فوائد �لها �Jا �أنواعها Ô .�°� فهم

  .يتوانوا�أبًدا�عن¶wميشها�1ي�اJجتمع�وإبقاءها�ع9ى�هامش�الحياة�وأن�تبقى�رهينة�واقعها�اJزري

بحيث�يؤدي�ذلك�....  للبلد�اعية�و�قتصادية�والسياسية�والثقافية

�ناهيك�عن�اضمح]ل�قيم�اJواطنة�والعيش�اJش! ك�لصالح�حب� �وال]عدالة�وال]مساواة Ô ºنشر�ثقافات�الفو

�كرامة�الوطن�الذي�يحتضنه °�. حية�بدمه�لصالحه�متناسًيا

دها�صراع�Rحزاب�
ّ
فة�نتيجة�الحروب�و�نقسامات�ال�fgتول

أما�زلتم�تسألون�Jاذا�مجتمعاتنا�العربية�

ل�أرًضا�خصبة�°حتضان�العنف�وsرهاب�

فة؟�أما�زلتم�تفتشون�عن�أسباب�الواقع�اJرير�ال�fgتعيشه�النساء�وRو°د�1ي�ظل�طغيان�

  ك�داخل�ا�جتمعالجهات�ا�سؤولة�rي�نشر�ثقافة�التسامح�والعيش�ا�ش!

��بنائه� �وقوي�حاضًنا �قويم �مجتمع �بناء �إXى �جاهدة �أن�تسÏى �من�شا¼wا fgؤسسات�الJتعددت�الجهات�وا

�sنسانية� �القيم �نشر� �راية �تحمل fgال� �والجهات �اJؤسسات �أبرز أما

�fgسرة�تلك�الوحدة��جتماعية�الR� Hتعت

 ّf îي�خصوًصا�1و�جتما+ّي�والثقافيّ �الشخ

�والعادات�القيماJبادئو فإن�نمط�الع]قات�sنسانية�القائم�داخل�Rسرة�هو�الذي�يحدد�

�تقوم�بTن�أفراد�Rسرة،�وحجر� fgج�الع]قات�ال

ط�والتعصّ 
ّ
ب�طة�واJتشّددة�°�تنتج�إ°�التسل

،�الواقعففي�. ع9ى�الحوار�و�نفتاح�تجاه�rخر،�تنتج�sبداع�والتسامح�والعيش�اJش! ك

  .يكتسبون�السلوك�الحسن�وRخ]ق�الحميدة�أو�العكس

ع9ى��نعكسة�تالعربية�وروح��تكاليّ �ة

�عنه� �بالنيابة �القرارات �يتخذ �من �يتقّبل حاكم

ى�بوضوح�1ي�الثقافات�العربية،�وهو�خT �مثيل�عن�ال! بية�Rسرية�السائدة�1ي�
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�نحو�Rفضل ��wا �تطوير�تلك�اJجتمعات�وsرتقاء �1ي �من�فوائد �لها �Jا �أنواعها Ôgّش� �1ي العملية

يتوانوا�أبًدا�عن¶wميشها�1ي�اJجتمع�وإبقاءها�ع9ى�هامش�الحياة�وأن�تبقى�رهينة�واقعها�اJزري

اعية�و�قتصادية�والسياسية�والثقافيةلهذه�اJشك]ت�آثار�سلبية�ع9ى�الحياة��جتم

�ناهيك�عن�اضمح]ل�قيم�اJواطنة�والعيش�اJش! ك�لصالح�حب� �وال]عدالة�وال]مساواة Ô ºنشر�ثقافات�الفو

�كرامة�الوطن�الذي�يحتضنه الزعيم�والو°ء�له�لدرجة�أن�الشعب�بات�·wتف�بالتضحية�بدمه�لصالحه�متناسًيا

فة�نتيجة�الحروب�و�نقسامات�ال�fgتول
ّ
يقف�Rمر�عند�هذا�الحّد،�بل�تغدو�تلك�اJجتمعات�متخل

أما�زلتم�تسألون�Jاذا�مجتمعاتنا�العربية�. فيما�بيwان�فيتقاتل�Rباء�و�بناء�وRشقاء�فيما�بيwم�لنصرة�هذا�أو�ذاك

ل�أرًضا�خصبة�°حتضان�العنف�وsرهاب�كلها�الفقر�والحرمان�والعوز؟�
ّ
أما�زلتم�تسألون�Jاذا�هذه�اJجتمعات�تشك

ة�اJتطّرفة؟�أما�زلتم�تفتشون�عن�أسباب�الواقع�اJرير�ال�fgتعيشه�النساء�وRو°د�1ي�ظل�طغيان�

  

الجهات�ا�سؤولة�rي�نشر�ثقافة�التسامح�والعيش�ا�ش!

��بنائه� �وقوي�حاضًنا �قويم �مجتمع �بناء �إXى �جاهدة �أن�تسÏى �من�شا¼wا fgؤسسات�الJتعددت�الجهات�وا

�والحر �والعيش�اJش! ك �و�ح! ام �sنسانية�. باJساواة �القيم �نشر� �راية �تحمل fgال� �والجهات �اJؤسسات �أبرز أما

 :اJش! كة�وثقافات�التسامح�وRخّوة�والعيش�

: 

تعتR� Hسرة�تلك�الوحدة��جتماعية�ال�fg. تبصر�عينا�الطفلنورها��ول�مّرة�1ي�أحضان�أمه�و1ي�دفء�أسرته

 �و�ي�النواة�RوXى�ال�fgتفاعل�مع�أفرادها،
ّ
الشخf îّ �هو ر�ع9ى�نّم تؤث

فإن�نمط�الع]قات�sنسانية�القائم�داخل�Rسرة�هو�الذي�يحدد�إذن،�

 .وي! ترع�ع9ى�أساسها

�تقوم�بTن�أفراد�Rسرة،�وحجر��بTن�Rب�وRم�الع]قة�القائمة fgساس�لنسج�الع]قات�الRحور�Jي�ا�

طة�واJتشّددة�°�تنتج�إ°�التسل. نشئةلتشّرب�العادات�والقيم�واJبادئ
ّ
فالع]قة�اJتسل

ع9ى�الحوار�و�نفتاح�تجاه�rخر،�تنتج�sبداع�والتسامح�والعيش�اJش! ك�والعنف،�أما�الع]قة�القائمة

 
ّ
يكتسبون�السلوك�الحسن�وRخ]ق�الحميدة�أو�العكس�لون��wم�ومwمصون�شخصّية�أباwÍم�ويتمث

ط�والرضيعتH �البعض�أن�
ّ
سرّيةوخ�اJنتشرة�1ي�الحياة�R ع]قات�التسل

��واطنJحافيصب�، �تسلطّي عبًدالالعربي �عنه��نظام �بالنيابة �القرارات �يتخذ �من �يتقّبل حاكم

ى�بوضوح�1ي�الثقافات�العربية،�وهو�خT �مثيل�عن�ال! بية�Rسرية�السائدة�1ي�
ّ
بالفعل�هذا�ما�يتج9
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�نحو�Rفضل ��wا �تطوير�تلك�اJجتمعات�وsرتقاء �1ي �من�فوائد �لها �Jا �أنواعها Ôgّش� �1ي العملية

يتوانوا�أبًدا�عن¶wميشها�1ي�اJجتمع�وإبقاءها�ع9ى�هامش�الحياة�وأن�تبقى�رهينة�واقعها�اJزري

لهذه�اJشك]ت�آثار�سلبية�ع9ى�الحياة��جتم

� �ناهيك�عن�اضمح]ل�قيم�اJواطنة�والعيش�اJش! ك�لصالح�حب�إXى �وال]عدالة�وال]مساواة Ô ºنشر�ثقافات�الفو

الزعيم�والو°ء�له�لدرجة�أن�الشعب�بات�·wتف�بالت

يقف�Rمر�عند�هذا�الحّد،�بل�تغدو�تلك�اJجتمعات�متخل

فيما�بيwان�فيتقاتل�Rباء�و�بناء�وRشقاء�فيما�بيwم�لنصرة�هذا�أو�ذاك

يتآكلها�الفقر�والحرمان�والعوز؟�

والحركات�Rصولّية�اJتطّرفة؟�أما�زلتم�تفتشون�عن�أسباب�الواقع�اJرير�ال�fgتعيشه�النساء�وRو°د�1ي�ظل�طغيان�

  ثقافة�التمي��Tوالعنف؟�

الجهات�ا�سؤولة�rي�نشر�ثقافة�التسامح�والعيش�ا�ش! -2

��بنائه� �وقوي�حاضًنا �قويم �مجتمع �بناء �إXى �جاهدة �أن�تسÏى �من�شا¼wا fgؤسسات�الJتعددت�الجهات�وا

�والحر �والعيش�اJش! ك �و�ح! ام باJساواة

والوطنّية�وثقافات�التسامح�وRخو

 
ً
:دور��سرة: أو�

تبصر�عينا�الطفلنورها��ول�مر

تفاعل�مع�أفرادها،ينشأ�فwxا�الطفل�وي

إذن،�. RوXى�حياته�مراحل

وي! ترع�ع9ى�أساسها�الفرد�كتسwÞاال�fgسي

الع]قة�القائمة�تعّد 

نشئةلتشّرالزاوية�1ي�عملية�الت

والعنف،�أما�الع]قة�القائمة

Rبناء�يتقّمصون�شخصّية�أباwÍم�ويتمث

يعتH �البعض�أن�

� ،الحياةمختلف�ميادين

بالفعل�هذا�ما�يتج9. )2014الخضرا،�(
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الخوف�من�إبداء�الرأي،�الخوف�من��بالعنف�وال! هيب،

تنعكس�ع9ى�... ة�من�مالية�واقتصادّية�واجتماعّية

واقعها�وأدوارها،�إذ�إن�Rم�اXى�جانب�Rب�مجH ًة�ع9ى�العمل�لساعات�طويلة�تمضwxا�بعيدة�عن�أسرwÉا�Ùعال¶wا،�Rمر�

�مشكلة� �يوم �بعد �يوًما �ت!�ايد �إنما �الحد، �هذا مر�عنذ

̧يناء�1ي�أتون�الحياة�وصعا�wا   .ٍتوضياٍع�ل

ال�fgاستباحت�كل�" العوJة�الكاسحة" 

�ع9ى�العادات�والقيم،�مروًرا�بتثقيف�Rبناء�ع9ى�

  .ل��نفتاح�ع9ى�الغT �ولكن�دون�طمث�هويته

�كانت�سواء�� �مهما ��خت]فات وتقّبل

ف�عند�ماورد�1ي�سورة�يوسف�من�القرآن�

َغُفوُر�
ْ
ُه�ُهَو�ال �ِإنَّ يۖ� ْم�َرِبّ

ُ
ك
َ
ْسَتْغِفُر�ل

َ
�أ
َ
اَل�َسْوف

َ
ق

�اJائدة �1ي�سورة �ورد �ُيذكر�مwاع9ى�سبيل�اJثال�ما ْم�: "ل�rخر�آيات�كثT ة
ُ
�ِمْنك َنا

ْ
�َجَعل ّلٍ

ُ
ِلك

َخ 
ْ
ِبُقوا�ال

َ
اْست

َ
ْم�ف

ُ
َتاك

َ
ْم�1ِي�َما�آ

ُ
َوك

ُ
ِكْن�ِلَيْبل

َ
�َواِحَدًة�َول

ً
ة مَّ

ُ
ْم�أ

ُ
ك
َ
َجَعل

َ
ُه�ل

َّ
ْو�َشاَء�الل

َ
ْم�َجِميًعا�َوِمwَْاًجا�َول

ُ
ِه�َمْرِجُعك

َّ
ى�الل

َ
Xاِت�ِإ َTْ

ُرُس ل�rخر�والتسامح�حTن�سأله�تلميذه�
ْ
: ُبط

 
ً
اٍت،�َبْل�«: �اJسيح�قائ] ى�َسْبِع�َمرَّ

َ
Xَك�ِإ

َ
وُل�ل

ُ
ق
َ
�أ

َ
°

�أحَببُتكم� �أنا �كما
ً
�أيضا �أنتم وا �أِحبُّ ،

،�هذه�الرسا°ت�ال�fgتعمل�ع9ى�...هذه��ي�الرسا°ت�السماوية�ال�fgلطاJا�لعبت�الدور�الجامع�واJتسامح�واJحب

ا�
ً
ل�للحقد�والف!ن�بوق

ّ
ولكن،�ك©ٌ ��مª جا°wÉاتعت9ي�اJنابر�لتشك

تتكاثر�هذه�Rصوات�. يات�الدين�والدفاع�عنه

�بيئة� �لها �وتجد �اJجتمعات�العربية �1ي ل�rخر�
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ط�Rبوي�والرضوخ�بالعنف�وال! هيب،
ّ
لت�بالتسل

ّ
�تمث تلك�اJجتمعات�ال�fgلطاJا

f¾التطّرف�الدي...  

�إXى�ما�سبق،�تتخّبط�Rسرةبمشك]ت�جّمة�من�مالية�واقتصادي
ً
ن�وإضافة

واقعها�وأدوارها،�إذ�إن�Rم�اXى�جانب�Rب�مجH ًة�ع9ى�العمل�لساعات�طويلة�تمضwxا�بعيدة�عن�أسرwÉا�Ùعال¶wا،�Rمر�

�حساب�التنشئة�Rسرية �ع9ى �مشكلة�°�يقف�R . الذي�سيكون�حتًما �يوم �بعد �يوًما �ت!�ايد �إنما �الحد، �هذا مر�عنذ

̧يناء�1ي�أتون�الحياة�وصعا�wا ٍتوضياٍع�ل
ّ
ك�Rسري�وما�ينجم�عن�ذلك�من�تشت

" اليوم،�و1ي�ظل�sنفتاح�ع9ى�العالم�fالحاصل،�أي�بعبارة�أخرى،�انتشار�

ة�Rسرة�أك© �تعقيًدا،�بدًءا�من�الحفاظ�ع9ى�العادات�والقيم،�مروًرا�بتثقيف�Rبناء�ع9ى�مات،�باتت�مهّم 

�إXى�تقّبل��نفتاح�ع9ى�الغT �ولكن�دون�طمث�هويته
ً
ل�اJسؤولية�والحياة�التشاركّية،�ووصو°

� �مهّمة �مسؤولّية �Rسرة �ع9ى �تقع �نشر�قيملهذا، �التسامحاJواطنةو �1ي

  .بالرأي�أم�بالعقيدة�أو�بالعادات�أو�غT �ذلك

 : أماكن�العبادة�ودور�رجال�الدين

ف�عند�ماورد�1ي�سورة�يوسف�من�القرآن�
ّ
�التوق

ً
�ينبÁي�بداية �1ي�سلوكات�رجال�الدين�وأقوالهم،

َباَنا�اْس 
َ
وا�َيا�أ

ُ
ال
َ
ا�َخاِطِئTَن�ق نَّ

ُ
ا�ك ُنوَبَنا�ِإنَّ

ُ
َنا�ذ

َ
ْم�َرِب* َتْغِفْر�ل

ُ
ك
َ
ْسَتْغِفُر�ل

َ
�أ
َ
اَل�َسْوف

َ
ق

�اJائدة �1ي�سورة �ورد �ُيذكر�مwاع9ى�سبيل�اJثال�ما �لتقّبل�rخر�آيات�كثT ة �كان�أيًضا كما

َخ 
ْ
ِبُقوا�ال

َ
اْست

َ
ْم�ف

ُ
َتاك

َ
ْم�1ِي�َما�آ

ُ
َوك

ُ
ِكْن�ِلَيْبل

َ
�َواِحَدًة�َول

ً
ة مَّ

ُ
ْم�أ

ُ
ك
َ
َجَعل

َ
ُه�ل

َّ
ْو�َشاَء�الل

َ
َوِمwَْاًجا�َول

ْنُتْم�ِفيِه�َتْخَتِلُفوَن 
ُ
  "ك

1ي�أقواله�وحياته�أعمال�تقّبل�rخر�والتسامح�حTن�سأله�تلميذه��كذلك�Rمر،�فقد�جّسد�السيد�اJسيح

اٍت؟ ى�َسْبِع�َمرَّ
َ
Xُه؟�َهْل�ِإ

َ
ْغِفُر�ل

َ
َنا�أ

َ
nِي�َوأ

َ
�أ يَّ

َ
Xًة�ُيْخِطُئ�ِإ ْم�َمرَّ

َ
 ". ،�ك

ً
فرّد�اJسيح�قائ]

اٍت  ًة�َسْبَع�َمرَّ   ."َمرَّ

�يوحنا �بحسب�إنجيل �اJسيح �أقو�لسيد  : " ومن
ً
�بعضا �بعُضكم �،أحبوا

هذه��ي�الرسا°ت�السماوية�ال�fgلطاJا�لعبت�الدور�الجامع�واJتسامح�واJحب

ولكن،�ك©ٌ ��مª جا°wÉاتعت9ي�اJنابر�لتشك...قل�البشري�ومنعه�عن�Rذية�والقتل�والسوء

ة�والتسامح،�مشّرعة�1ي�ذلك�أذّية�rخر�تحت�مسّميات�الدين�والدفاع�عنه

�بال �Rصوات�اJنادية �بيئة�وباتت�تعلو�أك© �فأك© �ع9ى �لها �وتجد �اJجتمعات�العربية �1ي �وتقّبل�rخر� حب�والتسامح

  .حاضنة�تخوض�الحروب�وترّهب�الشعوب�1ي�ظل�رفع�رايات�الجهاد�1ي�سبيل�هللا
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ّ
�تمث تلك�اJجتمعات�ال�fgلطاJا

التطّرف�الدي¾�fالفشل،�كبت�الحرية،

�إXى�ما�سبق،�تتخبففي�لبنا
ً
ن�وإضافة

واقعها�وأدوارها،�إذ�إن�Rم�اXى�جانب�Rب�مجH ًة�ع9ى�العمل�لساعات�طويلة�تمضwxا�بعيدة�عن�أسرwÉا�Ùعال¶wا،�Rمر�

�حساب�التنشئة�Rسرية �ع9ى الذي�سيكون�حتًما

ك�Rسري�وما�ينجم�عن�ذلك�من�تشت
ّ
التفك

اليوم،�و1ي�ظل�sنفتاح�ع9ى�العالم�fالحاصل،�أي�بعبارة�أخرى،�انتشار�

الحدود�واJحّرمات،�باتت�مهّم 

تحّمل�اJسؤولية�والحياة�التشاركي

�مسؤولي �Rسرة �ع9ى �تقع لهذا،

بالرأي�أم�بالعقيدة�أو�بالعادات�أو�غT �ذلك

أماكن�العبادة�ودور�رجال�الدين: ثانًيا

�التوق
ً
�ينبÁي�بداية قبل�الغوص�1ي�سلوكات�رجال�الدين�وأقوالهم،

َباَنا�اْس : "الكريم�عن�التسامح
َ
وا�َيا�أ

ُ
ال
َ
ق

ِحيُم    ".الرَّ

�اJائدة �1ي�سورة �ورد �ُيذكر�مwاع9ى�سبيل�اJثال�ما �لتقّبل�rخر�آيات�كثT ة �كان�أيًضا كما

 
ً
َخ �ِشْرَعة

ْ
ِبُقوا�ال

َ
اْست

َ
ْم�ف

ُ
َتاك

َ
ْم�1ِي�َما�آ

ُ
َوك

ُ
ِكْن�ِلَيْبل

َ
�َواِحَدًة�َول

ً
ة مَّ

ُ
ْم�أ

ُ
ك
َ
َجَعل

َ
ُه�ل

َّ
ْو�َشاَء�الل

َ
َوِمwَْاًجا�َول

ْم�ِبَما
ُ
ُئك ُيَنّبِ

َ
ْنُتْم�ِفيِه�َتْخَتِلُفوَن �ف

ُ
ك

كذلك�Rمر،�فقد�جّسد�السيد�اJسيح

اٍت؟" ى�َسْبِع�َمرَّ
َ
Xُه؟�َهْل�ِإ

َ
ْغِفُر�ل

َ
َنا�أ

َ
nِي�َوأ

َ
�أ يَّ

َ
Xًة�ُيْخِطُئ�ِإ ْم�َمرَّ

َ
،�ك َياَربُّ

ى�َسْبِعTَن�
َ
Xاٍت ِإ ًة�َسْبَع�َمرَّ َمرَّ

�يوحنا �بحسب�إنجيل �اJسيح �أقو�لسيد ومن

 ".اَبعُضكم�َبعضً 

هذه��ي�الرسا°ت�السماوية�ال�fgلطاJا�لعبت�الدور�الجامع�واJتسامح�واJحب

قل�البشري�ومنعه�عن�Rذية�والقتل�والسوءترويض�الع

ولنبذ�معاني�Rخّوة�والتسامح،�مشر

�بال �Rصوات�اJنادية وباتت�تعلو�أك© �فأك© �ع9ى

حاضنة�تخوض�الحروب�وترّه
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��wدف� �بيwا �سبقت�وتقاتلت�فيما �طوائف�ومذاهب�عديدة، �أرضه �ع9ى �يحتضن �الذي �البلد �هذا �لبنان، و1ي

�لبنان�ب �الشرق "ب�حيwا بالفعل،�لقد�". سوسرا

عه�لنشر�ثقافة�الحقد�وإقصاء�rخر�ال�fgيستفيد�مwا�

  وائف�وRحزابزعماء�السياسة�والحرب،�Rمر�الذي�انعكس�ع9ى�إضعاف�الدولة�ومؤسساwÉا�لصالح�زعماء�الط

إيماًنا�بأهمية�الدين�1ي�حياة�sنسان،�ُعقدت�مؤتمرات�وندوات�كثT ة�ومؤخًرا�ُعقد�1ي�اJملكة�العربية�السعودية�

 �Ôبضرورة�مواجهة�كل�تطّرف�دي¾�fوالعمل�

كيف�أعيش�"ع،�باÙضافة�إXى�العمل�ع9ى�تغيT �الذهنيات�لتتمحور�حول�

ال�1ي�بناء�الحضارات�وبناء�sنسانية�ال��fgي�صفة�عامة�بTن�الجميع�

�اJجتمع� �مسؤولّية �مواطنTن�قادرين��ن�يتحّملوا �إعداد ها

لذلك�تقع�ع9ى�عاتق�. والوطن،�والعمل�ع9ى�تنميته�وتطويره�مستندين�ع9ى�أسس�متينة�وصالحة�تتوارث�عR� Hجيال

ف]�يمكن�أن�. ل�هذه�اJسؤولية�الكبT ة

�وتتكاثر�ال�ªاعات�والخ]فات� �رونقه �سيفقد�ذاك�اJجتمع �عندئٍذ �wÉميش�القيم�واJبادئ�الوطنية، �ع9ى �اJجتمع f¾يُب

� يّولد�ذلك�من�حروب�وانقسامات�فتسقط�معه�فكرة��نتماء�والو°ء�للوطن�لتطÁى�أفكار�الزعامات�وsس!�°م،�وما

�بل�تجاوزت�ذلك� �تدريس�اJتعلمTن�للمعارف�واJهارات�Rساسية�فحسب، �اJدرسة�ع9ى إذن،°�تقتصر�مهمة

ل�اJدرسة�ذاك�اJجمتع�ال��fgي�جزء�منه،فمهم¶wا�Rساسية�مشارك¶wا�مع�

�القيم�Rخ]قّية� �وضعت�مسألة �السنوات�RخT ة، ففي

ة�1ي�اJدرسة�تحت�اJجهر،�حيث�بتنا�نتساءل�عن�دور�اJدرسة�من�حيث�غرثتلك�القيم�1ي�نقوس�

�يباع�وُيش! ى�دون�sك! اث�إXى�بناء�مواطن�صالح�يعمل�ع9ى�
ً
سلعة

�متعلمTن�من�مختلف�الطبقات�والبيئات�واJعتقدات�والطوائف،�لذلك�يلقى�ع9ى� تحتضن�اJدرسة�1ي�رحا�wا

�ت �من�أجل�نقل�التسامح�و�قبول�rخرين�كو¼wا �التنّوع��fالقيم�واJواقف�ال�fgيتم�إعدادها حتضن�كل�هذا

  (Hammoud, 2015). والعمل�ع9ى�جعله�مصدر�غ¾�Ôيكتسبونه�الط]ب�ويحماونه�معهم�إلة�حياwÉم�اJستقبلّية

�للمعلم،�فهو�صانع�مستقبل�الجيل�الجديد�وهو�العنصر�Rساس�
ً
وهنا�تH ز�Rهمية�الكH ى�للمدرسة�وتحديدا

�ايجابًيا� ر�علwxم�تأثTً ا
ّ
اJواطنة�نفوس�النشء�وتدريwÞم�علwxا،�حيث�يؤث

�تأدية�دوره�. كونه�القدوة�ومثلهم�Rع9ى�عR� Hساليب�اJستخدمة�1ي�طريقة�التدريس�وتفاعلهم�معه �1ي فهو�مطالٌب
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��wدف� �بيwا �سبقت�وتقاتلت�فيما �طوائف�ومذاهب�عديدة، �أرضه �ع9ى �يحتضن �الذي �البلد �هذا �لبنان، و1ي

 sلغاء�والهيمنة�بعدما�كانت�تعيش�sلبنان�ب� نصهار�والتنّوع�الزاهر�ح�Ôgلّقب�حيwا

نجحت�الحرب�بأن�تمزق�صورة�اJجتمع�اJنصهر�والغ¾�fبتنّوعه�لنشر�ثقافة�الحقد�وإقصاء�rخر�ال�fgيستفيد�مwا�

زعماء�السياسة�والحرب،�Rمر�الذي�انعكس�ع9ى�إضعاف�الدولة�ومؤسساwÉا�لصالح�زعماء�الط

إيماًنا�بأهمية�الدين�1ي�حياة�sنسان،�ُعقدت�مؤتمرات�وندوات�كثT ة�ومؤخًرا�ُعقد�1ي�اJملكة�العربية�السعودية�

والذي�أو�Ô 9بضرورة�مواجهة�كل�تطر" حوار�Rديان�1ي�ا�TJان“القيم�اJشª كة�

وعامل�التنّوع،�باÙضافة�إXى�العمل�ع9ى�تغيT �الذهنيات�لتتمحور�حول�ع9ى�نشر��دين�اJعاملة�الحسنة�

ع9ى�اعتبار�أن�الدين�هو�بعٌد�فّعال�1ي�بناء�الحضارات�وبناء�sنسانية�ال��fgي�صفة�عامة�بTن�الجميع�

  )2022أوبرو،... (تجمعهم�قيم�الكرامة�واح! ام�الذات�وrخر،

 :ا�دارس�وا�ؤسسات�ال! بوية

�مواطنTن�قادرين��ن�يتحم �إعداد �من�أهّمها �لتحقيق�أهداف�عديدة �كل�مجتمع يسÏى

والوطن،�والعمل�ع9ى�تنميته�وتطويره�مستندين�ع9ى�أسس�متينة�وصالحة�تتوارث�عR� Hجيال

Hسؤولية�الكJؤسسات�ال! بوية،�اJةا Tسؤولية�الكبJى�1ي�إعداد�أجيال�جديدة�قادرة�ع9ى�تحّمل�هذه�ا 

�وتتكاثر�ال�ªاعات�والخ]فات� �رونقه �سيفقد�ذاك�اJجتمع �عندئٍذ �wÉميش�القيم�واJبادئ�الوطنية، �ع9ى �اJجتمع f¾يُب

� فتسقط�معه�فكرة��نتماء�والو°ء�للوطن�لتطÁى�أفكار�الزعامات�وsس!�°م،�وما

  

�بل�تجاوزت�ذلك� �تدريس�اJتعلمTن�للمعارف�واJهارات�Rساسية�فحسب، �اJدرسة�ع9ى إذن،°�تقتصر�مهمة

ل�اJدرسة�ذاك�اJجمتع�ال��fgي�جزء�منه،فمهم¶wا�Rساسية�مشارك¶wا�مع�. لتشمل�تعليم�اJبادئ�والقيم�والقوانTن
ّ
تمث

�جيل �إXى �جيٍل �من �اJتوارثة �واJبادئ �القيم �القيم�Rخ]قي.ولئك�اJتعلمTن �وضعت�مسألة �السنوات�RخT ة، ففي

ة�1ي�اJدرسة�تحت�اJجهر،�حيث�بتنا�نتساءل�عن�دور�اJدرسة�من�حيث�غرثتلك�القيم�1ي�نقوس�

�يباع�وُيش! ى�دون�sك! اث�إXى�بناء�مواطن�صالح�يعمل�ع9ى��Rبناء،�أو�أن�دورها�يقتصر�ع9ى�التعليم�الذي�بات
ً
سلعة

�متعلمTن�من�مختلف�الطبقات�والبيئات�واJعتقدات�والطوائف،�لذلك�يلقى�ع9ى� تحتضن�اJدرسة�1ي�رحا�wا

�ت �من�أجل�نقل�التسامح�و�قبول�rخرين�كو¼wا �fالقيم�واJواقف�ال�fgيتم�إعدادها

والعمل�ع9ى�جعله�مصدر�غ¾�Ôيكتسبونه�الط]ب�ويحماونه�معهم�إلة�حياwÉم�اJستقبلّي

�للمعلم،�فهو�صانع�مستقبل�الجيل�الجديد�وهو�العنصر�Rساس�
ً
وهنا�تH ز�Rهمية�الكH ى�للمدرسة�وتحديدا

اJواطنة�نفوس�النشء�وتدريwÞم�علwxا،�حيث�يؤث1ي�غرس�وتثبيت�القيم�sنسانّية�و�خ]قّية�و 

كونه�القدوة�ومثلهم�Rع9ى�عR� Hساليب�اJستخدمة�1ي�طريقة�التدريس�وتفاعلهم�معه

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

��wدف� �بيwا �سبقت�وتقاتلت�فيما �طوائف�ومذاهب�عديدة، �أرضه �ع9ى �يحتضن �الذي �البلد �هذا �لبنان، و1ي

 sلغاء�والهيمنة�بعدما�كانت�تعيش�s

نجحت�الحرب�بأن�تمّزق�صورة�اJجتمع�اJنصهر�والغ¾�fبتنو

زعماء�السياسة�والحرب،�Rمر�الذي�انعكس�ع9ى�إضعاف�الدولة�ومؤسساwÉا�لصالح�زعماء�الط

إيماًنا�بأهمية�الدين�1ي�حياة�sنسان،�ُعقدت�مؤتمرات�وندوات�كثT ة�ومؤخًرا�ُعقد�1ي�اJملكة�العربية�السعودية�

القيم�اJشª كة� ملتقى�12022ي�العام�

ع9ى�نشر��دين�اJعاملة�الحسنة�

ع9ى�اعتبار�أن�الدين�هو�بعٌد�فع" دي¾�fمع�rخر

تجمعهم�قيم�الكرامة�واح! ام�الذات�وrخر،

ا
ً
ا�دارس�وا�ؤسسات�ال! بوية: ثالث

�من�أهم �لتحقيق�أهداف�عديدة �كل�مجتمع يسÏى

والوطن،�والعمل�ع9ى�تنميته�وتطويره�مستندين�ع9ى�أسس�متينة�وصالحة�تتوارث�عR� Hجيال

Hسؤولية�الكJؤسسات�ال! بوية،�اJا

�وتتكاثر�ال�ªاعات�والخ]فات� �رونقه �سيفقد�ذاك�اJجتمع �عندئٍذ �wÉميش�القيم�واJبادئ�الوطنية، �ع9ى �اJجتمع f¾يُب

� فتسقط�معه�فكرة��نتماء�والو°ء�للوطن�لتطÁى�أفكار�الزعامات�وsس!�°م،�وما

 
ً
  .تدّمر�الحجر�والبشر�معا

�بل�تجاوزت�ذلك� �تدريس�اJتعلمTن�للمعارف�واJهارات�Rساسية�فحسب، �اJدرسة�ع9ى إذن،°�تقتصر�مهمة

لتشمل�تعليم�اJبادئ�والقيم�والقوانTن

�جيلأ �إXى �جيٍل �من �اJتوارثة �واJبادئ �القيم ولئك�اJتعلمTن

وsنسانّية�والوطنّية�1ي�اJدرسة�تحت�اJجهر،�حيث�بتنا�نتساءل�عن�دور�اJدرسة�من�حيث�غرثتلك�القيم�1ي�نقوس�

Rبناء،�أو�أن�دورها�يقتصر�ع9ى�التعليم�الذي�بات

 .الwوض�بمجتمعه

�متعلمTن�من�مختلف�الطبقات�والبيئات�واJعتقدات�والطوائف،�لذلك�يلقى�ع9ى� تحتضن�اJدرسة�1ي�رحا�wا

�ت �من�أجل�نقل�التسامح�و�قبول�rخرين�كو¼wا عاتقهاتبّ¾�fالقيم�واJواقف�ال�fgيتم�إعدادها

والعمل�ع9ى�جعله�مصدر�غ¾�Ôيكتسبونه�الط]ب�ويحماونه�معهم�إلة�حياwÉم�اJستقبلي

�للمعلم،�فهو�صانع�مستقبل�الجيل�الجديد�وهو�العنصر�Rساس�
ً
وهنا�تH ز�Rهمية�الكH ى�للمدرسة�وتحديدا

1ي�غرس�وتثبيت�القيم�sنساني

كونه�القدوة�ومثلهم�Rع9ى�عR� Hساليب�اJستخدمة�1ي�طريقة�التدريس�وتفاعلهم�معه
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�الرأي �حرية �rخرين، �الحوار��ل واJعتقد،

مة�Rونيسكو�مجموعة�من�Rسئلة�
ّ
لقد�أوردت�منظ

�تح �وصفوفهم �أعمارهم �اختلفت �مهما �اJتعلمTن �مع ��wا �التسامح��اJفتوح �ثقافة �قبول �إXى woّم

 ما�هو�نوع�اJجتمع�الذي�يمكن�أن�يكون�لدينا�إذا�حققنا�ثقافة�الس]م؟�

�الع]قات� �و1ي �بلدنا �سياسة �1ي �مجتمعاتنا، �1ي �العائلية، �حياتنا �1ي �أن�تتج9ى �الثقافة كيف�يمكن�لهذه

 هل�يمكن�أن�تصبح�حقوق�sنسان�حقيقة�1ي�غياب�ال!�ام�مجتمÏي�بالتسامح؟�

 

 ما��ي�اهتماماتك�الشخصية�واهتمامات�مجتمعك�فيما�يتعلق�بمسألة�التسامح؟�

 )(UNESCO, 1994يمكنك�الربط�بTن�اهتماماتك�الشخصية�وإح]ل�الس]م�1ي�العالم؟�

�إXى� �والسÏي �وغاياته، �اJجتمع �لخدمة �وذلك �والتثقيف �التعليم �ع9ى �الحصول �إXى �اJجتمعات �تدأب إذن،

فغالًبا�ما�ترتبط�هذه�الغاياتبأهداف�أو�مشك]ت�

�مختلف� �1ي �اJواطنTن �مشاركة �خ]ل �من تماعية

�fإرشادات�حول�ال¶wديدات�ال�fgتتعرض�لها�

ها�كذلك�Rمر،�تدأب�تلك�اJجتمعات�ع9ى�نشر�ثقافة�التسامح�والتعايشوتعزيز�القيم�sنسانّيةJا�ل

ة�Rسرة�دون�حسيب�ورقيب،�وقد�بات�ينافس�Rهل�ع9ى�سلط¶wم�

ن�القيم�والعادات�وRنماط�السلوكّية،�

  . �حدود�لها�و°�ضوابط

�بحيث �اJوروثة، �الثقافة �لنقل �ومصدر�بارز �واJواطنة �الحرية �منارة �يعتs� Hع]م �يلطاJا �أكs�� Hع]معد من

�
ً
�فقدبات�أك© �وسائل�التواصل�تأثT ا �النشء، �الرأي�العام�وبا�خص�ع9ى �ع9ى

ً
�تأثT ا �والثقافية اJؤسسات��جتماعية

�قدراته �وذلك�بحكم الواسعة��تلف�اJجتمعات،

ال�fgيعرضها�واسعة�من�الناس�بسرعة�فائقة،�من�خ]ل�الH امج�
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�الرأي �حرية �rخرين، �تقّبل �كالتسامح، �اJجتمع �1ي �السائدة �القيم �تنمية �مجال �1ي وانجاحه

  ....الديموقراطي،�نبذ�الخ]فات�العنصرّية�والكره�والعدوانّية،�

مة�Rونيسكو�مجموعة�من�Rسئلة�ة�غرس�قيم�التسامح�إXى�جانب�قيم�غنسانّية�أخرى،�
ّ
لقد�أوردت�منظ

�تح �وصفوفهم �أعمارهم �اختلفت �مهما �اJتعلمTن �مع ��wا �اJفتوح

ما�هو�نوع�اJجتمع�الذي�يمكن�أن�يكون�لدينا�إذا�حققنا�ثقافة�الس]م؟�

�الع]قات� �و1ي �بلدنا �سياسة �1ي �مجتمعاتنا، �1ي �العائلية، �حياتنا �1ي �أن�تتج9ى �الثقافة كيف�يمكن�لهذه

 والس]م؟�ما��ي�الع]قة�ال�fgتراها�بTن�التسامح�

هل�يمكن�أن�تصبح�حقوق�sنسان�حقيقة�1ي�غياب�ال!�ام�مجتمÏي�بالتسامح؟�

 برأيك،�هل�هناك�ع]قة�مهمة�بTن�حقوق�sنسان�والديمقراطية؟�

ما��ي�اهتماماتك�الشخصية�واهتمامات�مجتمعك�فيما�يتعلق�بمسألة�التسامح؟�

  كيف�تربط�هذه��هتمامات�بمشكلة�التسامح�العالمf؟�

يمكنك�الربط�بTن�اهتماماتك�الشخصية�وإح]ل�الس]م�1ي�العالم؟�

�إXى� �والسÏي �وغاياته، �اJجتمع �لخدمة �وذلك �والتثقيف �التعليم �ع9ى �الحصول �إXى �اJجتمعات �تدأب إذن،

فغالًبا�ما�ترتبط�هذه�الغاياتبأهداف�أو�مشك]ت�...الwوض�به�ع9ى�الصعد�كافة�من�سياسّية�واقتصادّية�واجتماعّية�

��ج �والتنمية �البشرية �التنمية �لتحقيق �التعليم �يكون �مختلف�معينة،كأن �1ي �اJواطنTن �مشاركة �خ]ل �من تماعية

ر�التعليم�البي�fiإرشادات�حول�ال¶wديدات�ال�fgتتعرض�لها�
ّ
Rنشطة��جتماعية�والثقافية�و�قتصادية،�أو�كأن�يوف

كذلك�Rمر،�تدأب�تلك�اJجتمعات�ع9ى�نشر�ثقافة�التسامح�والتعايشوتعزيز�القيم�sنساني

  . ة�1ي�بناء�الس]م�واح! ام�حقوق�sنسان�وممارسة�الديمقراطية

 �عcم�

ان¶wك�sع]م�حرمة�البيوت�وغزا�خصوصّية�Rسرة�دون�حسيب�ورقيب،�وقد�بات�ينافس�Rهل�ع9ى�سلط¶wم�

�تتضّمن�القيم�والعادات�وRنماط�السلوكي fgهل�الRا�wيقوم��� fgبناء،�وخلخل�بذلك�وظائف�التنشئة�الRتجاه�

�حدود�لها�و°�ضوابطوقد�أنتج�ذلك�فرًدا�ذو�كيان�مستقّل�يتمّتع�بحرّية�شخصّية�° 

�بحي �اJوروثة، �الثقافة �لنقل �ومصدر�بارز �واJواطنة �الحرية �منارة �يعتs� Hع]م لطاJا

�
ً
�فقدبات�أك© �وسائل�التواصل�تأثT ا �النشء، �الرأي�العام�وبا�خص�ع9ى �ع9ى

ً
�تأثT ا �والثقافية اJؤسسات��جتماعية

� �وتشكيل �الثقافة، �مخفيصناعة �البشر�1ي �توجهات �وتحديد �قدراتهالو+ي، �وذلك�بحكم تلف�اJجتمعات،

واسعة�من�الناس�بسرعة�فائقة،�من�خ]ل�الH امج�شريحة�علومات�بكافة�أشكالها�إXى�

2022 
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�تقب �كالتسامح، �اJجتمع �1ي �السائدة �القيم �تنمية �مجال �1ي وانجاحه

الديموقراطي،�نبذ�الخ]فات�العنصري

ونظًرا��همّية�غرس�قيم�التسامح�إXى�جانب�قيم�غنساني

�تح �وصفوفهم �أعمارهم �اختلفت �مهما �اJتعلمTن �مع ��wا �النقاش�اJفتوح �أن واعتH ت

  : واJشاركة��wا،�و�ي

ما�هو�نوع�اJجتمع�الذي�يمكن�أن�يكون�لدينا�إذا�حققنا�ثقافة�الس]م؟� -

�الع]قات� - �و1ي �بلدنا �سياسة �1ي �مجتمعاتنا، �1ي �العائلية، �حياتنا �1ي �أن�تتج9ى �الثقافة كيف�يمكن�لهذه

 الدولية؟�

ما��ي�الع]قة�ال�fgتراها�بTن�التسامح� -

هل�يمكن�أن�تصبح�حقوق�sنسان�حقيقة�1ي�غياب�ال!�ام�مجتمÏي�بالتسامح؟� -

برأيك،�هل�هناك�ع]قة�مهمة�بTن�حقوق�sنسان�والديمقراطية؟� -

ما��ي�اهتماماتك�الشخصية�واهتمامات�مجتمعك�فيما�يتعلق�بمسألة�التسامح؟� -

كيف�تربط�هذه��هتمامات�بمشكلة�التسامح�العالمf؟� -

يمكنك�الربط�بTن�اهتماماتك�الشخصية�وإح]ل�الس]م�1ي�العالم؟��هل -

 

�إXى� �والسÏي �وغاياته، �اJجتمع �لخدمة �وذلك �والتثقيف �التعليم �ع9ى �الحصول �إXى �اJجتمعات �تدأب إذن،

الwوض�به�ع9ى�الصعد�كافة�من�سياسي

��ج �والتنمية �البشرية �التنمية �لتحقيق �التعليم �يكون معينة،كأن

Rنشطة��جتماعية�والثقافية�و�قتصادية،�أو�كأن�يوف

كذلك�Rمر،�تدأب�تلك�اJجتمعات�ع9ى�نشر�ثقافة�التسامح�والتعايشوتعزيز�القيم�sنساني... البيئة�الطبيعية

من�أهمّية�1ي�بناء�الس]م�واح! ام�حقوق�sنسان�وممارسة�الديمقراطية

�عcم�: رابًعا

ان¶wك�sع]م�حرمة�البيوت�وغزا�خصوصي�

�تتضم fgهل�الRا�wيقوم��� fgبناء،�وخلخل�بذلك�وظائف�التنشئة�الRتجاه�

وقد�أنتج�ذلك�فرًدا�ذو�كيان�مستقل

�بحي �اJوروثة، �الثقافة �لنقل �ومصدر�بارز �واJواطنة �الحرية �منارة �يعتs� Hع]م لطاJا

�
ً
�فقدبات�أك© �وسائل�التواصل�تأثT ا �النشء، �الرأي�العام�وبا�خص�ع9ى �ع9ى

ً
�تأثT ا �والثقافية اJؤسسات��جتماعية

� �وتشكيل �الثقافة، فيصناعة

Jؤثرة�1ي�نشر�اJى�واXعلومات�بكافة�أشكالها�إ
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� �أيًضا �القادرة �ومحاربة�و�ي �التسامح �نشر�ثقافة ع9ى

فمن�منطلق�أن�لíع]م�ذو�وجهTن،فإما�أن�يكون�من�ذوي�الصحافة�الصفراء�ويختار�ثنشر��ثقافة�الكراهية�

1ي��لم�يعد�ُيسمع�1ي�وسائل�sع]موالحقد،�أو��أن�يكون�اJنH �الحر�وأن�يختار�نشر�ثقافة�التسامح�والعيش�اJش! ك،

�وفئات� �فئات �ع9ى �sع]مي �والتحريض �rخر �من �والخوف �والحقد �التخوين �لغة سوى

د�بث�خطابات�الكراهية�والتحريض�وتخوين�الطرف�rخر،�فتصّب�الزيت�ع9ى�النار�لتوقد�الف!ن�بنار�

�من�رجال� �إما �العربية�مملوكة � لوسائل�sع]م

�بعرض�الحائط�مبادئ�
ً
�أو�ذاك�ضاربة �الزعيم �واJنH �لهذا �فتغدو�الصوت�الصادح نة

فغدت�السياسة�...) مسموع��مرئي،(ا�هو�1ي�لبنان�غدا�sع]م�بأطيافه�كافة�

ل�جزًءا�من�الصراعات�القائمة،�بحيث�يعطي�للحرية�معاٍن�جديدة�wÉدف�

�قيم� �من �تبّقى �بعرض�الحائط�ما �ضارًبا سه،

�
ّ
�من�بث �تحمل�1ي�مضاميwا أهمية�التواصل��جتما+ي�واJواقع��لك! ونية�وما

2011(  

�ق�بمواقع�التواصل��جتما+ي،�وكأنه�ُوجد�لتنمية�sنسان�ال]جتما+ي�وال]منتج،�بحيث�تك© �اJواقع

�f 7فقط�مضيعة�لوقت�الشباب،فبدل�من�أن�يكون�جيل�منتج�يق� الجوفاء�إذ�°�مضامTن�و°�رسائل�عميقة،�إنما

�من�التعليقات�اJشينة�واJهينة�بحق�اJتابعTن�

  .و�غT �ذلكب�الدي¾�fأو�بالتمي��Tالعنصري�أ

بمثابة�طائفة،�أو�مجموعة�طوائف�أو�اجتماع�

�بنظم�تنسق� �بيwا �ترتبط�فيما �بيwا 1ي�(فيما

f¾1ي�براهيم،�بن�"(ل�لجزء�من�الرأي�العام��جل�تنفيذ�برنامج�وط

ادرة�يلخص�من�هذين�التعريفان،�أن�Rحزاب�السياسيةتمتلك�قوة�تأثT �ع9ى�مجموعة�من�الرأي�العام،�ف�fÅالق

�قادرة��ن�تنشر�ثقافة�الحرب�والعنف� �الوقت�نفسه، و1ي
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��إخبارية �أو�رياضّية ��....أو�دينيةأو�تثقيفية �أيًضا �القادرة و�ي

فمن�منطلق�أن�لíع]م�ذو�وجهTن،فإما�أن�يكون�من�ذوي�الصحافة�الصفراء�ويختار�ثنشر��ثقافة�الكراهية�

والحقد،�أو��أن�يكون�اJنH �الحر�وأن�يختار�نشر�ثقافة�التسامح�والعيش�اJش! ك،

�وفئات� �فئات �ع9ى �sع]مي �والتحريض �rخر �من �والخوف �والحقد �التخوين �لغة سوى

د�بث�خطابات�الكراهية�والتحريض�وتخوين�الطرف�rخر،�فتصّب�الزيت�ع9ى�النار�لتوقد�الف!ن�بنار�

�ا �أن�أغلبية �الوجه�إXى �هذا �السبب�وراء �من�رجال�قد�يعود �إما �العربية�مملوكة � لوسائل�sع]م

�بعرض�الحائط�مبادئ�
ً
�أو�ذاك�ضاربة �الزعيم �واJنH �لهذا �فتغدو�الصوت�الصادح �معّينة �لطائفة �أو�تابعة سياسة

  .ة�واJوضوعّية

�الواقع�اJرير�عّما�هو�1ي�لبنان�غدا�sع]م�بأطيافه�كافة� °�يختلف�هذا

ل�جزًءا�من�الصراعات�القائمة،�بحيث�يعطي�للحرية�معاٍن�جديدة�wÉدف�
ّ
كما�السياسيTن�شغله�الشاغل�وبات�يشك

�تبق �بعرض�الحائط�ما �ضارًبا �ويقّدسه، عه
ّ
�يرف �أو�أن �بشخصهم، �والتجريح �Rفراد �ان¶wاك�حرمة �إXى ا

�°�يمكن�التغا�f ºعن �من�بث�كما �تحمل�1ي�مضاميwا أهمية�التواصل��جتما+ي�واJواقع��لك! ونية�وما

2011الرفا+ي،�. (�فكاٍر�جديدة�من�شأ¼wا�ضرب�اJبادئ�وRسس��جتماعية�السائدة

ق�بمواقع�التواصل��جتما+ي،�وكأنه�ُوجد�لتنمية�sنسان�ال]جتما+ي�وال]منتج،�بحيث�تك© �اJواقع

�فقط�مضيعة�لوقت�الشباب،فبدل�من�أن�يكون�جيل�منتج�يق الجوفاء�إذ�°�مضامTن�و°�رسائل�عميقة،�إنما

كما�°�يمكن�التغا�f ºعن�الكّم�من�التعليقات�اJشينة�واJهينة�بحق�اJتابعTن�. وقته�ليتابع�مواقع�°�طعم�لها�و°�لون 

ّضب�الدي¾�fأو�بالتمي��Tالعنصري�أضون�لبعضهم�إما�بالكره�السيا½ �fأو�بالتع

 :�حزاب�السياسية

Maurice Deverger) (بأنه� f ½بمثابة�طائفة،�أو�مجموعة�طوائف�أو�اجتماع�: " الحزب�السيا

�1ي�الب]د� �منتشرة �لجان،�وجمعيات�محلّية(جماعات�صغT ة �بنظم�تنسق�...) أقسام، �بيwا ترتبط�فيما

2021�،81(  

ل�لجزء�من�الرأي�العام��جل�تنفيذ�برنامج�وط¾P. wingy) (fفه�بT و�وينÁي�
ّ
تنظيم�دائم�ممث

يلخص�من�هذين�التعريفان،�أن�Rحزاب�السياسيةتمتلك�قوة�تأثT �ع9ى�مجموعة�من�الرأي�العام،�ف�fÅالق

�قادرة��ن�تنشر�ثقافة�الحرب�والعنف�... ع9ى�نشر�معاني�العيش�اJش! ك�والديمقراطية�والس]م �الوقت�نفسه، و1ي

2022 
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� �أكانت�برامج إخباريةسواء

  .ف�أو�العكسالتطرّ 

فمن�منطلق�أن�لíع]م�ذو�وجهTن،فإما�أن�يكون�من�ذوي�الصحافة�الصفراء�ويختار�ثنشر��ثقافة�الكراهية�

والحقد،�أو��أن�يكون�اJنH �الحر�وأن�يختار�نشر�ثقافة�التسامح�والعيش�اJش! ك،

�العربية �وفئات��اJجتمعات �فئات �ع9ى �sع]مي �والتحريض �rخر �من �والخوف �والحقد �التخوين �لغة سوى

،وتتعّمد�بث�خطابات�الكراهية�والتحريض�وتخوين�الطرف�rخر،�فتصبمضادة

�ا. الحقد�والكراهية �أن�أغلبية �الوجه�إXى �هذا �السبب�وراء قد�يعود

�بعرض�الحائط�مبادئ�
ً
�أو�ذاك�ضاربة �الزعيم �واJنH �لهذا �فتغدو�الصوت�الصادح �معّينة �لطائفة �أو�تابعة سياسة

الكلمة�الحّرة�واJصدقّية�واJوضوعي

�الواقع�اJرير�عم °�يختلف�هذا

كما�السياسيTن�شغله�الشاغل�وبات�يشك

�يرف �أو�أن �بشخصهم، �والتجريح �Rفراد �ان¶wاك�حرمة �إXى إّما

�°�يمكن�التغا�f ºعن. ومبادئ كما

�فكاٍر�جديدة�من�شأ¼wا�ضرب�اJبادئ�وRسس��جتماعية�السائدة

ق�بمواقع�التواصل��جتما+ي،�وكأنه�ُوجد�لتنمية�sنسان�ال]جتما+ي�وال]منتج،�بحيث�تك© �اJواقع
ّ
ففيما�يتعل

�فقط�مضيعة�لوقت�الشباب،فبدل�من�أن�يكون�جيل�منتج�يق الجوفاء�إذ�°�مضامTن�و°�رسائل�عميقة،�إنما

وقته�ليتابع�مواقع�°�طعم�لها�و°�لون 

الذين�يتعّرضون�لبعضهم�إما�بالكره�السيا½ �fأو�بالتع

�حزاب�السياسية: خامًسا

(evergerيعّرف�دوفرجيه��

�1ي�الب]د� �منتشرة جماعات�صغT ة

2021براهيم،�بن�طاهر،�

ويعّرفه�بT و�وينÁي�

  )2021�،81طاهر،�

يلخص�من�هذين�التعريفان،�أن�Rحزاب�السياسيةتمتلك�قوة�تأثT �ع9ى�مجموعة�من�الرأي�العام،�ف�fÅالق

ع9ى�نشر�معاني�العيش�اJش! ك�والديمقراطية�والس]م

  ...والدكتاتورية
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�من� �برامج �وضع �ع9ى �تعمل�Rحزاب�السياسية ط�بصراعات�وف!ن،

سلط¶wا�ع9ى�أكH �قدر�ممكن�من�الشعب،�عندئٍذ�تحتل�Rحزاب�مكانة�

داخل�اJجتمعإنما�تتبع�rحادية�وتعمل�جاهدة�ع9ى�

�لطا fgوال� �قراراwÉا �1ي �الدكتاتورية �بالهيمنة �Rحزاب �بسياسة�تمتاز�هذه �عرفت Jا

�تدمT �بلدان� �عن �أسفرت fgال� �والطائفية �والعقائدية حة

�والسياسة� �و�قتصاد �اJجتمع �1ي �ال]حق �الضرر �عن �ناهيك �اJواطنTن �آ°ف �مئات حي¶wا

. إذ�لكل�حزب�خلفّيته�ومرجعيته....  ة

�تفصيل�السياسة�
ً
�محاولة �الطائفة �باسم �ناطًقا بت�نفسها

�fgقليمية�الsعارك�Jظ�عليه�1ي�خضم�ا

ة�تقاتل�فwxا�Rخ�ضد�أخيه�والجار�ضد�

بحيث�باتت�تعددّية��،م1��Tي�منطقة�الشرق�Rوسط

  .مقّوماته

ة،�إ°�أن�ثقافة�Rحزاب�الطائفية�والعقائدية�°�زالت�أقوى�من�

�والبعض�rخر�� �قرارات�الدولة، �ع9ى �والبعض�rخر�·wيمن �الس]ح، �يملك�سلطة فالبعض�مwا

،�ول¸سف،�يعملون�جاهدين�ع9ى�تلقTن�Rطفال�وتنشئ¶wم�ع9ى�حب�الو°ء�للزعيم�الذي�

�لبنان�والعمل�ع9ى� �رد�أمجاد �إXى اهدًة

أمام�هذا�اJشهد،�يقف�اJجتمع�اللبناني�عاجًزا�عن�إيقاف��¼wيار�الحاصل�1ي�قيم�الواطنة�والتسامح�والعيش�اJش! ك�

ثقافة�التسامح�بTن�Rحزاب�غرس��ضرورة

الwوض�بالفرد�واJجتمع��من�اجلمن�Rولوية�

،�الديمقراطية�وحكم�القانون تأمTن�مسؤولية�تشكل�عماد�حقوق�sنسان�والتعددية�و 

وهذا�°�يع¾�fأن�تعارض�التسامح�مع�اح! ام�حقوق�sنسان،�

. 1ي�التمسك�بمعتقداته�وأنه�يقبل�أن�يتمسك�rخرون�بمعتقداwÉم

وأوضاعهم�ولغاwÉم�وسلوكهم�وقيمهم،�لهم�الحق�1ي�
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�من� �برامج �وضع �ع9ى �تعمل�Rحزاب�السياسية �تتخّبط�بصراعات�وف!ن، fgال� �أغلب�اJجتمعات�العربية، ففي

سلط¶wا�ع9ى�أكH �قدر�ممكن�من�الشعب،�عندئٍذ�تحتل�Rحزاب�مكانة��شأ¼wا�أن�تق�f îأدوار�الدولة�لصالحها�لتبسط

داخل�اJجتمعإنما�تتبع�rحادية�وتعمل�جاهدة�ع9ى�°�تؤمن�بالشراكة�بمعظمها�Rحزاب�السياسية

�عwا �يختلف �rخر�الذي �لطا�.إلغاء fgوال� �قراراwÉا �1ي �الدكتاتورية �بالهيمنة �Rحزاب تمتاز�هذه

  .الطغيان�وإقصاء�rخرين

�تدمT �بلدان� �عن �أسفرت fgال� �والطائفية �والعقائدية حة
ّ
�اJسل �التنظيمات Ô ºفو� �من �اJجتمعات �تلك عانت

�والسياسة� �و�قتصاد �اJجتمع �1ي �ال]حق �الضرر �عن �ناهيك �اJواطنTن �آ°ف �مئات ضحي¶wا

  . ما�تبّقى�من�دولةوالهيمنات�الخارجية�ع9ى�مفاصل�

ةوعلمانيّ �ةأبعاد�عقائدية�ودينية�وطائفيّ �Rحزاب�1ي�لبنان�بTن

�تفصيل�السياسة�
ً
�محاولة �الطائفة �باسم �ناطًقا �بحيث�نّصبت�نفسها �أحزاب�طائفية ��ي معظم�Rحزاب�اللبيانّية

  . العامة�بما�يتوافق�مع�أهدافها�وطموحاwÉا

لعبت�Rحزاب�دوًرا�بارًزا�1ي�بناء�الوطن�والحفاظ�عليه�1ي�خضم�اJعارك�sقليمية�ال��fg،1ي�قراءة�للتاريخ�اللبناني

تّوج�بحرب�أهلّية�تقاتل�فwxا�1�Rي�تاريخه،�والذي�ولكن،�كان�لها�أيًضا�دوًرا�سلبًيا

م1��Tي�منطقة�الشرق�Rوسطفما�كان�أن�فقد�لبنان�رونقه�ا�J،الجار��wدف�sلغاء�والسيطرة

مقّوماتهمجتمعه�مصدًرا�للقتال�و�نقسامات�الداخلية�ال�fgخّسرت�و°�زالت�الكثT �من�

رغم�اJسا+ي�ا�HJولة�Ùحياء�معاني��نصهار�والوطنّية،�إ°�أن�ثقافة�Rحزاب�الطائفية�والعقائدية�°�زالت�أقوى�من�

�والبعض�rخر�� �قرارات�الدولة، �ع9ى �والبعض�rخر�·wيمن �الس]ح، �يملك�سلطة فالبعض�مwا

،�ول¸سف،�يعملون�جاهدين�ع9ى�تلقTن�Rطفال�وتنشئ¶wم�ع9ى�حب�الو°ء�للزعيم�الذي�...ف�وفق�قرارات�دولية

�نسÏى�ج"حامي�الطائفة�وحقوقها �مwا �القليلة ة
ّ
�مقابل�القل �لبنان�والعمل�ع9ى�، �رد�أمجاد �إXى اهدًة

أمام�هذا�اJشهد،�يقف�اJجتمع�اللبناني�عاجًزا�عن�إيقاف��¼wيار�الحاصل�1ي�قيم�الواطنة�والتسامح�والعيش�اJش! ك�

�البحث�ب. 1ي�ظل�نشر�ثقافة�الفساد�والطائفية�واJحسوبيات �ينبÁي ضرورةلهذا،

من�Rولوية�خاصة�اذا�كانت�1ي�مصلحة�الوطن�واJواطن�،ة�ذلك

 .التعّددية�مصدًرا�للتقّدم�وال�åوض

مسؤولية�تشكل�عماد�حقوق�sنسان�والتعددية�و �إن�ثقافة�التسامح��ي

تعارض�التسامح�مع�اح! ام�حقوق�sنسان،�يمكن�ان�ي]�ف. �ستبداديةالعنف�والتطّرفو

1ي�التمسك�بمعتقداته�وأنه�يقبل�أن�يتمسك�rخرون�بمعتقداwÉم�ّقهح�ذلكع¾�fيبل��،عن�معتقداته

وأوضاعهم�ولغاwÉم�وسلوكهم�وقيمهم،�لهم�الحق�1ي��والتسامح�يع¾s�fقرار�بأن�البشر�اJختلفTن�بطبعهم�1ي�مظهرهم
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�تتخب fgال� �أغلب�اJجتمعات�العربية، ففي

شأ¼wا�أن�تق�f îأدوار�الدولة�لصالحها�لتبسط

Rحزاب�السياسيةفما�زالت�. الدولة

�عwا �يختلف �rخر�الذي إلغاء

الطغيان�وإقصاء�rخرين

�اJسل �التنظيمات Ô ºفو� �من �اJجتمعات �تلك عانت

�والسياسة� �و�قتصاد �اJجتمع �1ي �ال]حق �الضرر �عن �ناهيك �اJواطنTن �آ°ف �مئات �ضحي¶wا �راح �حروب ونشوب

والهيمنات�الخارجية�ع9ى�مفاصل�

Rحزاب�1ي�لبنان�بTنوتتعّدد�عتتنوّ 

�بحيث�نصف �أحزاب�طائفية ��ي معظم�Rحزاب�اللبيانّية

العامة�بما�يتوافق�مع�أهدافها�وطموحاwÉا

1ي�قراءة�للتاريخ�اللبناني

ولكن،�كان�لها�أيًضا�دوًرا�سلبًيا. كان�يواجهها

الجار��wدف�sلغاء�والسيطرة

مجتمعه�مصدًرا�للقتال�و�نقسامات�الداخلية�ال�fgخس

رغم�اJسا+ي�ا�HJولة�Ùحياء�معاني��نصهار�والوطني

�ومؤسساwÉا، �والبعض�rخر���الدولة �قرارات�الدولة، �ع9ى �والبعض�rخر�·wيمن �الس]ح، �يملك�سلطة فالبعض�مwا

يتصّرف�وفق�قرارات�دولية

�أنه� �ع9ى حامي�الطائفة�وحقوقها"يصّور

  . ازدهاره

أمام�هذا�اJشهد،�يقف�اJجتمع�اللبناني�عاجًزا�عن�إيقاف��¼wيار�الحاصل�1ي�قيم�الواطنة�والتسامح�والعيش�اJش! ك�

1ي�ظل�نشر�ثقافة�الفساد�والطائفية�واJحسوبيات

والتأكيد�ع9ى�أهمّية�ذلك

  .و�رتقاء�به

التعّددية�مصدًرا�للتقّدم�وال�åوض -3

إن�ثقافة�التسامح��ي

العنف�والتطّرفو�ونبذ�ثقافة

عن�معتقداته�فردال�ىتخ9ي

والتسامح�يع¾s�fقرار�بأن�البشر�اJختلفTن�بطبعهم�1ي�مظهرهم"
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 Tي�أن�تفرض�ع9ي�الغÁأيضا�أن�آراء�الفرد�°�ينب�f¾هم،�و�ي�تع Hنسكو،�" .بس]م�و1ي�أن�يطابق�مظهرهم�مخR

�النمو�والتنمي �إXى �بTن��مم�والسÏي �من�نشر�الس]م �لها �اJجتمعات�Jا �1ي �التسامح �نشر�قيم ��همية ة،�نظًرا

�وأن� �خصوًصا �وتقّبل�rخر، �التسامح �مضامTن ز

ة�والتكنولوجّية�الهائلة�ال�fgتفررض�وقعها�عل�

�الرأي�واJعتقد�واللون�والجنس �ي�من�مسؤولية�جهات�... ل��خت]فات�1ي

لذا،�تطرح�هذه�الورقة�اق! احاwÉا�ع9ى�صعيد�الدولة،�ال! بية�والتعليم،�

تناولت�اJادة�الثانية�من�اJؤتمر��العام�الذي�عقدته�اليونسكو�دور�الدولة�1ي�نشر�التسامح�والعيش�اJش! ك�من�

�القوانTن� �إنفاذ �و1ي �التشريعات �التح1��Tي �وعدم �العدل �ضمان f 

�Tقتصادية�و�جتماعية�لكل�شخص�دون�أي�تمي�� .

�اJجتمع،� وبغية�إشاعة�اJزيد�من�التسامح�1ي

ينبÁي�للدول�أن�تصادق�ع9ي��تفاقيات�الدولية�القائمة�بشأن�حقوق�sنسان،�وأن�تصوغ�عند�الضرورة�تشريعات�

  )1995اليونسكو،�

بالتساوي�من�م�الرعاية��جتماعّية�والصحّية�وRمن�

�°�يمكن� فمن�دون�مؤسسات�الدولة

إعادة�اللحمة�بيwا�واJواطنTن�وو°wÍم�لها،�عندئٍذ�تضمحل�قّوة�الزعيم�وسلطته�لصالح�مؤسسات�

�وال �1ي تطبيق�القوانTن�ومحاسبة�تشّدد

أداwÉا�1ي�الذي�يعتH �القطاع�العام��،�وتنظيم�مهمات

 .،�ومن�خ]له�تبدأ�عملية�الwوض�والتنمية

فيذ�برامج�إص]حّية�شاملة،�والعمل�ع9ى�sنماء�
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 Tي�أن�تفرض�ع9ي�الغÁأيضا�أن�آراء�الفرد�°�ينب�f¾هم،�و�ي�تع Hبس]م�و1ي�أن�يطابق�مظهرهم�مخ

�النمو�والتنمي �إXى �بTن��مم�والسÏي �من�نشر�الس]م �لها �اJجتمعات�Jا �1ي �التسامح �نشر�قيم ��همية نظًرا

�وتقب �التسامح �مضامTن �تعّزز �ان �اق! احات�من�شأ¼wا �وضع �إXى �البحثية �الورقة �هذه تسÏى

العالم�اليوم�بات�مفتوًحا�ع9ى�بعضه�البعض�1ي�ظّل�التطورات�التقنّية�والتكنولوجّية�الهائلة�ال�fgتفررض�وقعها�عل�

  . أنماط�الحياة�للمجتمعات�كافة

�أن�نشر�ثقافة �الرأي�واJعتقد�واللون�والجنس�وبما التسامح�وتقّبل��خت]فات�1ي

لذا،�تطرح�هذه�الورقة�اق! احاwÉا�ع9ى�صعيد�الدولة،�ال! بية�والتعليم،�. دة�1ي�اJجتمع�تعمل�ع9ى�بناء�sنسان

  : عgى�صعيد�الدولة�ومؤسسا��ا

تناولت�اJادة�الثانية�من�اJؤتمر��العام�الذي�عقدته�اليونسكو�دور�الدولة�1ي�نشر�التسامح�والعيش�اJش! ك�من�

�القوانTن� �إنفاذ �و1ي �التشريعات �التح1��Tي �وعدم �العدل �ضمان f 7يقت� �الدولة �مستوي �ع9ي �التسامح إن

رص��قتصادية�و�جتماعية�لكل�شخص�دون�أي�تمي�Tوهو�يقت�f 7أيضا�إتاحة�الف. وsجراءات�القضائية�وsدارية

�يؤدي�إXي�sحباط�والعدوانية�والتعصب �اJجتمع،�.فكل�استبعاد�أو�wÉميش�إنما وبغية�إشاعة�اJزيد�من�التسامح�1ي

ينبÁي�للدول�أن�تصادق�ع9ي��تفاقيات�الدولية�القائمة�بشأن�حقوق�sنسان،�وأن�تصوغ�عند�الضرورة�تشريعات�

اليونسكو،�." (ة�لضمان�اJساواة�1ي�اJعاملة�وتكافؤ�الفرص�لكل�فئات�اJجتمع�وأفراده

  :ة�أن�تسÏى�جاهدًة�إXى

بناء�دولة�القانون�واJؤّسسات�القادرة��ن�تقّدم�الرعاية��جتماعّية�والصحي

� �تمي��Tأو�تفرقة �وإداراwÉادون �وأنظم¶wا �°�يمكن�. من�خ]ل�مؤسساwÉا فمن�دون�مؤسسات�الدولة

إعادة�اللحمة�بيwا�واJواطنTن�وو°wÍم�لها،�عندئٍذ�تضمحل�قّوة�الزعيم�وسلطته�لصالح�مؤسسات�

 
ً
 .  الدولة�الراعية�لكل�اJواطنTن�سواسية

�الرقابية �اJراقبة�واJحاسبة�عH �تفعيل�Rجهزة �1ي وال�،د

،�وتنظيم�مهمات)sدارة�الرشيدة( واعتماد�الحوكمة�،الفاسدين

،�ومن�خ]له�تبدأ�عملية�الwوض�والتنميةتنفيذ�خططها��قتصادية�و�جتماعية�واJالية

فيذ�برامج�إص]حيالثقة�بTن�اJواطن�والدولة�من�خ]ل�إعداد�وتن

ة
ّ
 .اJتوازن�1ي�اJناطق�كاف
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

بس]م�و1ي�أن�يطابق�مظهرهم�مخH هم،�و�ي�تع¾�fأيضا�أن�آراء�الفرد�°�ينبÁي�أن�تفرض�ع9ي�الغT �شالعي

1995(  

�النمو�والتنمي �إXى �بTن��مم�والسÏي �من�نشر�الس]م �لها �اJجتمعات�Jا �1ي �التسامح �نشر�قيم ��همية نظًرا

�تعز �ان �اق! احات�من�شأ¼wا �وضع �إXى �البحثية �الورقة �هذه تسÏى

العالم�اليوم�بات�مفتوًحا�ع9ى�بعضه�البعض�1ي�ظل

أنماط�الحياة�للمجتمعات�كافة

�أن�نشر�ثقافة وبما

متعّددة�1ي�اJجتمع�تعمل�ع9ى�بناء�sنسان

 .اJجتمع،�وsع]م

 أ
ً
عgى�صعيد�الدولة�ومؤسسا��ا: و�

تناولت�اJادة�الثانية�من�اJؤتمر��العام�الذي�عقدته�اليونسكو�دور�الدولة�1ي�نشر�التسامح�والعيش�اJش! ك�من�

  : خ]ل

�يقت" �الدولة �مستوي �ع9ي �التسامح إن

وsجراءات�القضائية�وsدارية

�يؤدي�إXي�sحباط�والعدوانية�والتعصب فكل�استبعاد�أو�wÉميش�إنما

ينبÁي�للدول�أن�تصادق�ع9ي��تفاقيات�الدولية�القائمة�بشأن�حقوق�sنسان،�وأن�تصوغ�عند�الضرورة�تشريعات�

ة�لضمان�اJساواة�1ي�اJعاملة�وتكافؤ�الفرجديد

ة�أن�تسÏى�جاهدًة�إXىكذلك�ع9ى�الدول

بناء�دولة�القانون�واJؤس  - أ

� �تمي��Tأو�تفرقة دون

إعادة�اللحمة�بيwا�واJواطنTن�وو°wÍم�لها،�عندئٍذ�تضمحل�قو

 
ً
الدولة�الراعية�لكل�اJواطنTن�سواسية

�الرقابية  - ب �اJراقبة�واJحاسبة�عH �تفعيل�Rجهزة �1ي التشّدد

الفاسدين

تنفيذ�خططها��قتصادية�و�جتماعية�واJالية

الثقة�بTن�اJواطن�والدولة�من�خ]ل�إعداد�وتنإعادة�  - ت

اJتوازن�1ي�اJناطق�كاف
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�التخفيف�من�الفساد�اJستشري�1ي� ة�ال�fgمن�شأ¼wا

sدارات�واJؤسسات�العامة،�كما�وتقليص�الكلفة�والوقت�1ي�إنجاز�اJعام]ت�الرسمّية،�وما�قد�يؤّدي�

�قيم� �حول �نقاش �وحلقات �العامة �بالندوات �عامة �وهيئات ات

إن�التعليم�هو�أنجع�الوسائل�Jنع�ال]تسامح،�وأول�خطوة�1ي�مجال�التسامح،��ي�تعليم�الناس�الحقوق�

�الحقوق�والحريات�فض]�عن�تعزيز�عزمهم�ع9ي�حماية�ح �وذلك�لكي�تح! م�هذه �يتشاركون�فwxا fgقوق�والحريات�ال

�أساليب� �اعتماد �التشجيع�ع9ي �يلزم �ولذا �ملحة، �مجال�التسامح�ضرورة �أن�يعتH �التعليم�1ي ينبÁي

�-منهجية�وعق]نية�لتعليم�التسامح�تتناول�أسباب�ال]تسامح�الثقافية�و�جتماعية�و�قتصادية�والسياسية�والدينية�

ي�أن�تسهم�السياسات�والH امج�التعليمية�1ي�تعزيز�التفاهم�والتضامن�

�Rمم �بTن �وفيما �واللغوية �والدينية �والثقافية �و�جتماعية ��ثنية �اJجموعات �بTن �وكذلك �Rفراد �بTن " .والتسامح

م�فكر��العيش�اJش! ك�وتقّبل�rخر�و1ي�هذا�السياق،�ينبÁي�ع9ى�اJعنيTن�1ي�الشؤون�ال! بوية�العمل�ع9ى�دع

�و�ي� �مختلفة، �وطبقات �واتجاهات �بيئات �من مTن

�sخت]ف� �1ي Ô¾الغ� �تقّبل�rخر�وثقافة �نشر�قيم �عملية �تبدأ �فمwا �الوطن، �كامل�مساحة �ع9ى منتشرة

 ة�وجعلها�إجبارية�من�صلب�اJناهج�الدراسيّ 
ّ
م�1ي�بيئته�ة،�بحيث�ينخرط�اJتعل

،�Rمر�الذي�ينعكس�إيجاًبا�ع9ى�دافعّيته�

  .ط�اJجتمÏي�اJتعدد�Rطياف

سنة�وما�يحمل�ذلك�من�إيجابيات�من�شأ¼wا�من�جهة،�

�دور� �حول �السائدة �التقليدّية �كسر�الذهنّية �إXى �باÙضافة �الجنسTن، �بTن �ما �التعليم �1ي �اJساواة تأمTن

�نصف�اJجتمع� �أ¼wا �ع9ى �الداعمة �بالذهنّية �واستبدالها �ªل،

أو�من�جهة�أخرى،�تأخT �سن�. ق�النجاحات

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�التخفيف�من�الفساد�اJستشري�1ي� العمل�ع9ى�إنشاء�وتفعيل�الحكومة�sلك! ونّية�ال�fgمن�شأ¼wا

sدارات�واJؤسسات�العامة،�كما�وتقليص�الكلفة�والوقت�1ي�إنجاز�اJعام]ت�الرسمي

 .1ي�الدولة�ومؤسساwÉا�الثقةك�إXى�زيادة�

�نقا �وحلقات �العامة �بالندوات �عامة �وهيئات �بلدّيات �من �اJحلية �اJجتمعات قيام

 .التسامح�وتقّبل�rخر�وال! ك��Tع9ى�أهمية�الحوار

  :عgى�صعيد�التعليم�ومؤسساته

  : �اJؤتمر��العام�الذي�عقدته�اليونسكو�1ي�اJاّدة�الرابعة�منه

إن�التعليم�هو�أنجع�الوسائل�Jنع�ال]تسامح،�وأول�خطوة�1ي�مجال�التسامح،��ي�تعليم�الناس�الحقوق�

�الحقوق�والحريات�فض]�عن�تعزيز�عزمهم�ع9ي�حماية�ح �وذلك�لكي�تح! م�هذه �يتشاركون�فwxا fgوالحريات�ال

�أساليب� �اعتماد �التشجيع�ع9ي �يلزم �ولذا �ملحة، �مجال�التسامح�ضرورة �أن�يعتH �التعليم�1ي ينبÁي

منهجية�وعق]نية�لتعليم�التسامح�تتناول�أسباب�ال]تسامح�الثقافية�و�جتماعية�و�قتصادية�والسياسية�والدينية�

Áامج�التعليمية�1ي�تعزيز�التفاهم�والتضامن�أي�الجذور�الرئيسية�للعنف�و�ستبعاد،�وينب Hي�أن�تسهم�السياسات�وال

�Rمم �بTن �وفيما �واللغوية �والدينية �والثقافية �و�جتماعية ��ثنية �اJجموعات �بTن �وكذلك �Rفراد �بTن والتسامح

و1ي�هذا�السياق،�ينبÁي�ع9ى�اJعنيTن�1ي�الشؤون�ال! بوية�العمل�ع9ى�دع

  :وتعزيز�ثقافة�الحوار�معه�وذلك�من�خ]ل

�الرسميّ  �اJدارس �الحكوميّ دعم  ة
ّ
�متعل �تضم �كو¼wا �و�ي�ة �مختلفة، �وطبقات �واتجاهات �بيئات �من مTن

�sخت]ف� �1ي Ô¾الغ� �تقّبل�rخر�وثقافة �نشر�قيم �عملية �تبدأ �فمwا �الوطن، �كامل�مساحة �ع9ى منتشرة

ة�وجعلها�إجبارية�من�صلب�اJناهج�الدراسيّ إدخال�Rنشطة��التنمويّ 

،�Rمر�الذي�ينعكس�إيجاًبا�ع9ى�دافعي...ةة�والرياضيّ ة�و�جتماعيّ ة�وsنسانيّ ويشارك�1ي�Rنشطة�البيئيّ 

ط�اJجتمÏي�اJتعدد�Rطيافمن�خ]ل�إكسابه�ثقافة�التعاون�والتضامن�و�نخرا

سنة�وما�يحمل�ذلك�من�إيجابيات�من�شأ¼wا�من�جهة،��15جعل�التعليم�إلزامًيا�للذكور�كما�لíناث�لعمر�

�كسر�الذهنّي �إXى �باÙضافة �الجنسTن، �بTن �ما �التعليم �1ي �اJساواة تأمTن

Jوا� �تدبT �شؤون�العائلة �اJنحصر�1ي �نصف�اJجتمع�الفتاة �أ¼wا �ع9ى �الداعمة �بالذهنّية �واستبدالها �ªل،

قادرة��ن�تكون�إXى�جانب�الرجل�1ي�مختلف�اJيادين�وتحّقق�النجاحات
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العمل�ع9ى�إنشاء�وتفعيل�الحكومة�sلك! وني  - ث

sدارات�واJؤسسات�العامة،�كما�وتقليص�الكلفة�والوقت�1ي�إنجاز�اJعام]ت�الرسمي

ك�إXى�زيادة�ذل

�بلدي  -  ج �من �اJحلية �اJجتمعات قيام

التسامح�وتقّب

عgى�صعيد�التعليم�ومؤسساته:ثانًيا

فقد�نّص�اJؤتمر��العام�الذي�عقدته�اليونسكو�1ي�اJاد

إن�التعليم�هو�أنجع�الوسائل�Jنع�ال]تسامح،�وأول�خطوة�1ي�مجال�التسامح،��ي�تعليم�الناس�الحقوق�" 

�الحقوق�والحريات�فض]�عن�تعزيز�عزمهم�ع9ي�حماية�ح �وذلك�لكي�تح! م�هذه �يتشاركون�فwxا fgوالحريات�ال

�أساليب�.وحريات�rخرين �اعتماد �التشجيع�ع9ي �يلزم �ولذا �ملحة، �مجال�التسامح�ضرورة �أن�يعتH �التعليم�1ي ينبÁي

منهجية�وعق]نية�لتعليم�التسامح�تتناول�أسباب�ال]تسامح�الثقافية�و�جتماعية�و�قتصادية�والسياسية�والدينية�

Áأي�الجذور�الرئيسية�للعنف�و�ستبعاد،�وينب

�Rمم �بTن �وفيما �واللغوية �والدينية �والثقافية �و�جتماعية ��ثنية �اJجموعات �بTن �وكذلك �Rفراد �بTن والتسامح

  ). 1995اليونسكو�،�

و1ي�هذا�السياق،�ينبÁي�ع9ى�اJعنيTن�1ي�الشؤون�ال! بوية�العمل�ع9ى�دع

وتعزيز�ثقافة�الحوار�معه�وذلك�من�خ]ل

  

�الرسمي  - أ �اJدارس دعم

�تقب �نشر�قيم �عملية �تبدأ �فمwا �الوطن، �كامل�مساحة �ع9ى منتشرة

  .والتّنوع

إدخال�Rنشطة��التنموي  - ب

ويشارك�1ي�Rنشطة�البي

من�خ]ل�إكسابه�ثقافة�التعاون�والتضامن�و�نخرا

جعل�التعليم�إلزامًيا�للذكور�كما�لíناث�لعمر�  - ت

�كسر�الذهني �إXى �باÙضافة �الجنسTن، �بTن �ما �التعليم �1ي �اJساواة تأمTن

Jوا� �تدبT �شؤون�العائلة �اJنحصر�1ي الفتاة

قادرة��ن�تكون�إXى�جانب�الرجل�1ي�مختلف�اJيادين�وتحق
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الزواج�وكسر�معتقد�زواج�القاصرات�من�ميل،�ومن�ميل�آخر،�محاربة�عمالة�Rو°د�عن�طريق�تثقيفهم�

ثقافة�الفرد�اJس¶wلك�بثقافة�الفرد�اJنتج،�وذلك�عH �حث�اJتعلمTن�وتدريwÞم�ع9ى�ثقافة�الريادة�

�العمليّ �، �1ي �التكنولوجيا ة�وتوظيف

 
ّ
بات�العصروحل�اJشك]ت�ال�fgقد�ف�مع�متطل

�وsخت]فات� �الفروقات �rخر�ويقّدرون �sنسان �يح! مون �rخرين، �ثقافات �ع9ي �ومنفتحTن تواجههم،

�العام� �1ي��1995عقد�1ي �اJرأة �مشاركة بضرورة

عملية�صنع�القرار�وتوXي�اJناصب�السياسية،�إ°�أن�مشارك¶wا1ي�صنع�القرار�وتولwxا�للمناصب�السياسّية��

�كوتا� �لجان�وجمعّيات�للحصول�ع9ى �1ي �أم�محاو°ت�كثT ة كما

 :�اJرأة�إXى

�1ي�مختلف�..... ة�وثقافّية� وذلك�Ùبراز�أدوارها

�f îستوى�التنموي�الشخJا�له�من�فائدة�ع9ى�اJتشجيع�النساء�ع9ى�التعليم�ومتابعة�تعليمهن�وذلك�

 

 .تشجيع�اJرأة�ع9ى�الدخول�1ي�عالم�ريادة�Rعمال�وتثبيت�قدراwÉا�وإمكانياwÉا�إXى�جانب�الرجل

�منحهم� �وذلك�من�خ]ل �كافة، �الصعد �ع9ى ة

��همية�ذلك�1ي�بناء�روابط�sنسانية�
ً
ة�نظرا

�كونه� �وRبناء �Rفراد �التأثT �ع9ى �1ي
ً
�مهما

ً
�يلعب�دورا �ووسائله �بمختلف�أشكاله �أن�sع]م �ذكر�آنًفا، كما

فهو�القادر�ع9ى�نشر�ثقافة�التسامح�وتقّبل�rخر�ومكافحة�

  .ف�واستيعاب�rخر�والعيش�اJش! ك
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الزواج�وكسر�معتقد�زواج�القاصرات�من�ميل،�ومن�ميل�آخر،�محاربة�عمالة�Rو°د�عن�طريق�تثقيفهم�

ثقافة�الفرد�اJس¶wلك�بثقافة�الفرد�اJنتج،�وذلك�عH �حث�اJتعلمTن�وتدريwÞم�ع9ى�ثقافة�الريادة�

  .و�بتكار�وsبداع�عوًضا�عن�ثقافة��تكالّية�والتبعّية

�اJدرسية �الكتب �ومضامTن �الدراسية، �واJناهج �اJعلمTن، ،إعداد

 التعليميّ 
ّ
ة،�بغية�تنشئة�أفراد�قادرين�ع9ى�التكّيف�مع�متطل

�rخر�ويقد �sنسان �يح! مون �rخرين، �ثقافات �ع9ي �ومنفتحTن تواجههم،

  عgى�صعيد�ا�جتمع

�اJرأة �الذي�: تعزيز�دور �للمرأة �الرابع fؤتمر�العالمJالعام�أقر�ا� عقد�1ي

عملية�صنع�القرار�وتوXي�اJناصب�السياسية،�إ°�أن�مشارك¶wا1ي�صنع�القرار�وتولwxا�للمناصب�السياسي

�°�زالت�ضعيفة �اJجتمعات�العربية �لجان�وجمعي. 1ي �1ي �أم�محاو°ت�كثT ة كما

�اJرأة�إXى.ميعها�باءت�بالفشلة�1ي�السياسة�إ°�أن�ج
ّ
لذا،�ينبÁي�حث

انضمام�اJرأة�إXى�جمعّيات�ونوادي�اجتماعية�وسياسّية�وثقافّية�

 .ميادين�الحياة

�f îستوى�التنموي�الشخJا�له�من�فائدة�ع9ى�اJتشجيع�النساء�ع9ى�التعليم�ومتابعة�تعليمهن�وذلك�

 . التاXي�يسمح�ذلك�بتخفيف�نسبة�زواج�القاصراتواJجتمÏي�وب

تشجيع�اJرأة�ع9ى�الدخول�1ي�عالم�ريادة�Rعمال�وتثبيت�قدراwÉا�وإمكانياwÉا�إXى�جانب�الرجل

�وذلك�من�خ]ل�منحهم� �كافة، �الصعد �ع9ى �حقيقّية �قوى�فاعلة ��¼wم �بأرضهم �الشباب�وتثبي¶wم دعم

 .التقديمات�اJالية�واJعنوّية�ال]زمة

��همية�ذلك�1ي�بناء�روابط�sنسانية�
ً
�الشباب�ع9ى�sنضمام�إXى�جمعّيات�ومؤسسات�إنسانّية�نظرا

 .وكسر�حواجز�الطائفّية�ونبذ�التفرقة

  عgى�صعيد��عcم: 

�كونه� �وRبناء �Rفراد �التأثT �ع9ى �1ي
ً
�مهما

ً
�يلعب�دورا �ووسائله �بمختلف�أشكاله �أن�sع]م �ذكر�آنًفا، كما

فهو�القادر�ع9ى�نشر�ثقافة�التسامح�وتقب. استطاع�أن�يدخل�إXى�كل�بيت�ويطال�الصغار�كما�الكبار

 .  

ا�من�قوة�التأثر�
ً
 :يجب�العمل�ع9ىلíع]م�بأشكاله�كافة،�هذه�فانط]ق

ف�واستيعاب�rخر�والعيش�اJش! كتضمTن�الخطابات�sع]مّية�لقيم�التسامح�ومكافحة�التطرّ 
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الزواج�وكسر�معتقد�زواج�القاصرات�من�ميل،�ومن�ميل�آخر،�محاربة�عمالة�Rو°د�عن�طريق�تثقيفهم�

 .وتعلمwxم

ثقافة�الفرد�اJس¶wلك�بثقافة�الفرد�اJنتج،�وذلك�عH �حث�اJتعلمTن�وتدريwÞم�ع9ى�ثقافة�الريادة�استبدال�  - ث

و�بتكار�وsبداع�عوًضا�عن�ثقافة��تكالي

�اJدرسية  -  ج �الكتب �ومضامTن �الدراسية، �واJناهج �اJعلمTن، إعداد

مية
ّ
التعليميّ /التعل

�rخر�ويقد �sنسان �يح! مون �rخرين، �ثقافات �ع9ي �ومنفتحTن تواجههم،

  .بيwم

ا
ً
عgى�صعيد�ا�جتمع: ثالث

�اJرأة  - أ تعزيز�دور

عملية�صنع�القرار�وتوXي�اJناصب�السياسية،�إ°�أن�مشارك¶wا1ي�صنع�القرار�وتولwxا�للمناصب�السياسي

�°�زالت�ضعيفة �اJجتمعات�العربية 1ي

نسائّية�1ي�السياسة�إ°�أن�ج

انضمام�اJرأة�إXى�جمعي -

ميادين�الحياة

- �f îستوى�التنموي�الشخJا�له�من�فائدة�ع9ى�اJتشجيع�النساء�ع9ى�التعليم�ومتابعة�تعليمهن�وذلك�

واJجتمÏي�وب

تشجيع�اJرأة�ع9ى�الدخول�1ي�عالم�ريادة�Rعمال�وتثبيت�قدراwÉا�وإمكانياwÉا�إXى�جانب�الرجل -

�حقيقي  - ب �قوى�فاعلة ��¼wم �بأرضهم �الشباب�وتثبي¶wم دعم

التقديمات�اJالية�واJعنوي

�الشباب�ع9ى�sنضمام�إXى�جمعي  - ت
ّ
حث

وكسر�حواجز�الطائفي

: رابًعا

�كونه� �وRبناء �Rفراد �التأثT �ع9ى �1ي
ً
�مهما

ً
�يلعب�دورا �ووسائله �بمختلف�أشكاله �أن�sع]م �ذكر�آنًفا، كما

استطاع�أن�يدخل�إXى�كل�بيت�ويطال�الصغار�كما�الكبار

. العنف�والتطّرف�والكره

ا�من�قّوة�التأثر�
ً
فانط]ق

تضمTن�الخطابات�sع]مي�-
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�ممارسات�التعّصب� �عن �بعيًدا �التقارب�بيwم �ع9ى �والحوار�بTن�مختلف�الشعوب�والعمل تعزيز�التواصل

�للشباب�Jمارسة�حقهم�1ي��تصال�والتعبT �اJسؤول�لخدمة�أوطا¼wم� ة

ة�تعّزز�قيم�التسامح�ة�1ي�الوسائل�sع]ميّ 

2015( 

ات�معتدلة�تنادي�بالس]م�ومختلف�القيم�الساميةوعقد�حلقات�حوارّية�وندوات�للتفاعل�

 .ة�عالية

 .ضة�والداعية�إXى�الكره�وتخوين�rخرين

ة�ة�نبذ�العنف�والتطّرف�من�خ]ل�عرض�برامج�إع]ميّ 

ن�ّرف�مة�الداعية�إXى�الس]م�ونبذ�التط

  .ة�بTن�الط]ب�وكذلك�أيًضا�إكسا�wم�تلك�القيم�السامية

�إXى�التعّصب�الدي¾�fوالعرØي�والخ]فات� ة�تعود�جذورها

ية�بخ]فاwÉا�ومهتّمة�بمصالحها�الذاتّية�

عندئٍذ�يفتقد�sنسان�كرامة�العيش�ال]ئق�وأبسط�حقوقه�ليغدو�

  .لوبةفرًدا�مستضعًفا�خاضًعا�لقرارات�الزعماء�أو�أن�يجد�نفسه�ع9ى�أدراج�الطائرة�تحمله�إXى�بلد�يجد�به�كرامته�اJس

ة�داخل�اJجتمع�الواحد�ممكن�أن�تكون�مصدًرا�

ف�والفقر�والحرمان�مستشهدًة�بأمثلة�من�الواقع�اللبناني،�وذلك�من�خ]ل�سيطرة�فكر�الزعامات�ع9ى�حساب�

  ... ل�وsقصاء،�التمي1��Tي�أشكاله�كافة

ر�من�خ]ل�نشر�قيم��نصهار�الوطن�وقبول�rخرين�مع�

،��بتعاد�
ً
ل�مختلف�rراء�ال�fgتكون�غ¾�Ôًلهذا�اJجتمع�عH �دعم�اJرأة�وشؤو¼wا،�دعم�التعليم�وجعل�التعليم�إلزاميا

  . ف�واستبدالها�بلغة��عتدال�الداعية�إXى�التسامح�والعيش�اJش! ك

�التسامح� �تنشر�ثقافة �أن �شأ¼wا �من fgؤسسات�والجهات�الJا� �أبرز �إXى ق

،� �العبادة �دور �السياسّية،��ة، Rحزاب
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�ممارسات�التعص �عن �بعيًدا �التقارب�بيwم �ع9ى �والحوار�بTن�مختلف�الشعوب�والعمل تعزيز�التواصل

  .وsرهاب�والتطّرف

�للشباب�Jمارسة�حقهم�1ي��تصال�والتعبT �اJسؤول�لخدمة�أوطا¼wم�ة�وsع]ميّ الثقافيّ ص� ة

 

ة�1ي�الوسائل�sع]مية�ع9ى�إنتاج�محتويات�إع]ميّ ة�وsع]ميّ تشجيع�اJواهب�الفكريّ 

2015ماراتي،�اJحور�الفكري�s .(و�ع! اف�باÐخر�والعيش�اJش! ك�والس]م

ات�معتدلة�تنادي�بالس]م�ومختلف�القيم�الساميةوعقد�حلقات�حوارياستقطاب�شخصيّ 

 .مع�الشباب�والط]ب

ة�موضوعّية�ذات�مهنّية�عاليةالتشجيع�ع9ى�قيام�مؤسسات�إع]ميّ 
ّ
ة�مستقل

 
ّ
الخطابات�اJحّرضة�والداعية�إXى�الكره�وتخوين�rخرين��بتعاد�عن�بث

ة�نبذ�العنف�والتطّرف�من�خ]ل�عرض�برامج�إع]مينشر�قيم�التسامح�وتقّبل�rخر�وإبراز�أهميّ 

ة�الداعية�إXى�الس]م�ونبذ�التطة�والثقافيّ ة�حول�القيم�sنسانيّ ة�وط]بيّ القيام�بمسابقات�مدرسيّ 

روح�اJنافسة�sيجابّية�بTن�الط]ب�وكذلك�أيًضا�إكسا�wم�تلك�القيم�الساميةشأ¼wا�أن�تخلق�

�إXى�التعص °�شك�أن�اJجتمعات�العربية�تغرق�1ي�مشك]ت�جّمة�تعود�جذورها

بيwا�متلّهية�بخ]فاwÉا�ومهتمة،�بحيث�تودي�بتلك�اJجتمعات�بأن�تتقاتل�وتتصارع�فيما�

عندئٍذ�يفتقد�sنسان�كرامة�العيش�ال]ئق�وأبسط�حقوقه�ليغدو�. ة�متناسية�بذلك�مصلحة�الوطن�واJواطن

فرًدا�مستضعًفا�خاضًعا�لقرارات�الزعماء�أو�أن�يجد�نفسه�ع9ى�أدراج�الطائرة�تحمله�إXى�بلد�يجد�به�كرامته�اJس

فقد�سعت�هذه�الورقة�البحثّية�إXى�إظهار�كيف�أن�التعددّية�داخل�اJجتمع�الواحد�ممكن�أن�تكون�مصدًرا�

ف�والفقر�والحرمان�مستشهدًة�بأمثلة�من�الواقع�اللبناني،�وذلك�من�خ]ل�سيطرة�فكر�الزعامات�ع9ى�حساب�

ل�وsقصاء،�التمي1��Tي�أشكاله�كافةالوطن،�التقاتل�الدي¾f،�إع]ء�لغة�التخوين�واستباحة�ثقافة�القت

و1ي�اJقابل،�يمكن�أن�تكون�مصدًرا�ل]زدهار�والتطّور�من�خ]ل�نشر�قيم��نصهار�الوطن�وقبول�rخرين�مع�

،��بتعاد�
ً
ل�مختلف�rراء�ال�fgتكون�غ¾�Ôًلهذا�اJجتمع�عH �دعم�اJرأة�وشؤو¼wا،�دعم�التعليم�وجعل�التعليم�إلزاميا

لغة�التخوين�والتطّرف�واستبدالها�بلغة��عتدال�الداعية�إXى�التسامح�والعيش�اJش! ك

�التسامح� �تنشر�ثقافة �أن �شأ¼wا �من fgؤسسات�والجهات�الJا� �أبرز �إXى �التطّرق �إXى �الورقة، �سعت�هذه كما

،� �العبادة �دور �ال! بوّية، �اJؤسسات �الحصر °� �اJثال �سبيل �ع9ى �مwا �اJش! ك والعيش

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�ممارسات�التعص�- �عن �بعيًدا �التقارب�بيwم �ع9ى �والحوار�بTن�مختلف�الشعوب�والعمل تعزيز�التواصل

وsرهاب�والتطّرف

توفT �الفرص� -

 .ومجتمعاwÉم

تشجيع�اJواهب�الفكري -

و�ع! اف�باÐخر�والعيش�اJش! ك�والس]م

استقطاب�شخصيّ �-

مع�الشباب�والط]ب

التشجيع�ع9ى�قيام�مؤسسات�إع]مي�-

-  
ّ
�بتعاد�عن�بث

نشر�قيم�التسامح�وتقبإعداد�و  -

  .منّوعة

القيام�بمسابقات�مدرسي -

شأ¼wا�أن�تخلق�

  الخاتمة

°�شك�أن�اJجتمعات�العربية�تغرق�1ي�مشك]ت�جم

السياسّية،�بحيث�تودي�بتلك�اJجتمعات�بأن�تتقاتل�وتتصارع�فيما�

والفئوّية�متناسية�بذلك�مصلحة�الوطن�واJواطن

فرًدا�مستضعًفا�خاضًعا�لقرارات�الزعماء�أو�أن�يجد�نفسه�ع9ى�أدراج�الطائرة�تحمله�إXى�بلد�يجد�به�كرامته�اJس

فقد�سعت�هذه�الورقة�البحثي

ف�والفقر�والحرمان�مستشهدًة�بأمثلة�من�الواقع�اللبناني،�وذلك�من�خ]ل�سيطرة�فكر�الزعامات�ع9ى�حساب�
ّ
للتخل

الوطن،�التقاتل�الدي¾f،�إع]ء�لغة�التخوين�واستباحة�ثقافة�القت

و1ي�اJقابل،�يمكن�أن�تكون�مصدًرا�ل]زدهار�والتطو�

،��بتعاد�
ً
تقّبل�مختلف�rراء�ال�fgتكون�غ¾�Ôًلهذا�اJجتمع�عH �دعم�اJرأة�وشؤو¼wا،�دعم�التعليم�وجعل�التعليم�إلزاميا

لغة�التخوين�والتطّرف�واستبدالها�بلغة��عتدال�الداعية�إXى�التسامح�والعيش�اJش! ك�عن

�التطر �إXى �الورقة، �سعت�هذه كما

�ال! بوي �اJؤسسات �الحصر °� �اJثال �سبيل �ع9ى �مwا �اJش! ك والعيش
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�الرخاء� �وتأمTن �واJجتمع �الفرد �بناء �1ي �تسهم �أن �شأ¼wا �من �اق! احات �مجموعة �تقديم �طريق �عن وذلك

�ومكوّ  �شرائحه �بمختلف �اJجتمÏي �النسيج �تماسك �اJتنوّ ز �عةناته

�الهوّية�وع9ى�الثقافة� �ع9ى ا
ً
�خوف �تحمل�1ي�طّياwÉا fgة�الحاصلة�وال

الwوض�و�زدهار�داخل�اJجتمع��ي�ر�و 

�وليس�للخ]فات�و�نقسامات Ô¾للغ�،

�1ي� ز�اJجمتعات�العربية�كامل�اهتمامها

�1ي� �الجهل �ثمن �يدفع �الذي �وsنسان ة

ة�
ً
فهل�يمكن��لهذه�اJجتمعات�أن�تجمع�بTن�sيمان�با�Eوsنسانّية�مًعا،�أم�تبقى�غارق

�الرزاق �عبد �موقع). محمد �من : مأخوذ

http:

 France24. اJملكة�العربية�السعودية

https://www.un.org/ar/observances 

مجلة�. ب�السياسية�ودورها�rي�عملية�رسم�السياسات�العامة

https://ma 

 ).27(دمشق��مجلة�جامعة. دور��عcم�rي�العصر�الرقمي�rي�تشكيل�قيم��سر�العربية

 .مأخوذ�من�مجلة�الغد��لك! ونية. دور��سرة�rي�ترسيخ�ثقافة�التسامح�ونبذ�الكراهية

 صندوق�النقد�الدوXي

 .اليونسكو.ذلك�الك¾½�ا�كنون 

ص�). 99(مؤسسة�الفكر�العربي،�نشرة�أفق�
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�الرخاء� �وتأمTن �واJجتمع �الفرد �بناء �1ي �تسهم �أن �شأ¼wا �من �اق! احات �مجموعة �تقديم �طريق �عن وذلك

�يعزّ  �والتعايش �التسامح �ثقافة �ومكوترسيخ �شرائحه �بمختلف �اJجتمÏي �النسيج �تماسك ز

sات� Tبوجه�التغي� �الهويوتجعله�صامًدا �ع9ى ا
ً
�خوف �تحمل�1ي�طّياwÉا fgّية�الحاصلة�والJقليمّية�والعا

ر�و من�أهم�متطلبات�التطوّ ف. �Ôع9ى�العادات�والقيم�السائدة�1ي�مجتمعاتنا

�والتعايش �أمع�rخرين�وقبول�التعّدد�التسامح �ع9ى �ية �مصدًرا �وليس�للخ]فات�و�نقسامات¼wا Ô¾للغ

� �ال�ع9ى �بTن�أتنوّ هذا �1ي�. �طراف�كافةع�وتعزيز�الع]قة ز�اJجمتعات�العربية�كامل�اهتمامها
ّ
ترك

�1ي� �الجهل �ثمن �يدفع �الذي �وsنسان �باÙنسانّية �sيمان �متناسية �أجله، �ومن �إسمه �تحت �هللا�و�تقتتال عبادة

فهل�يمكن��لهذه�اJجتمعات�أن�تجمع�بTن�sيمان�با�Eوsنساني. �واJهانة

  1ي�جهل�اJعتقدات�البالية؟

�التسامح). 2017. ( �الرزاق: ترجمة. (نظرّية �عبد محمد

http://nosos.net/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7 

 Rمم�اJتحدة. 2021مؤشر�اقتصاد�ا�عرفة�

اJملكة�العربية�السعودية: ملتقى�القيم�اJش! كة. حوار��ديان�rي�ا�'½ان

servances/tolerance-day: مأخوذ�من. اليوم�العا�ي�للتسامح

ب�السياسية�ودورها�rي�عملية�رسم�السياسات�العامةمفهوم��حزا). 2021.(براهيم،�طاهر،�و�بن�طاهر،�ع9ي

 .88- 79ص�ص�

/ps://mawdoo3.com: مأخوذ�من. مفهوم�اJركزية�وال]مركزية). 

دور��عcم�rي�العصر�الرقمي�rي�تشكيل�قيم��سر�العربية). 

دور��سرة�rي�ترسيخ�ثقافة�التسامح�ونبذ�الكراهية). 2014

ف
ّ
 https://mawdoo3.com: مأخوذ�من. مظاهر�التخل

صندوق�النقد�الدوXيمنشورات�. التقرير��قتصادي�العربي�اJوّحد). 2020

ذلك�الك¾½�ا�كنون : إعادة�النظر�rي�التعليم). 2013. (طويل،�صبµي،�وكوجرو،�ماري 

مؤسسة�الفكر�العربي،�نشرة�أفق��.ال! بية�rي�لبنان�ب'ن��يديولوجيا�والبيداغوجيا

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�الرخاء�...sع]م �وتأمTن �واJجتمع �الفرد �بناء �1ي �تسهم �أن �شأ¼wا �من �اق! احات �مجموعة �تقديم �طريق �عن وذلك

 . و�زدهار

� �يعزإن �والتعايش �التسامح �ثقافة ترسيخ

sات� Tبوجه�التغي� وتجعله�صامًدا

وح�Ôgّع9ى�العادات�والقيم�السائدة�1ي�مجتمعاتنا

� �والتعايشنشر�ثقافة التسامح

��والعمل�ع9ى الحفاظ�ع9ى

�باÙنساني �sيمان �متناسية �أجله، �ومن �إسمه �تحت �هللا�و�تقتتال عبادة

الذّل�واJهانة�العبادات�ليعيش

1ي�جهل�اJعتقدات�البالية؟

  �ئحة�ا�راجع

- � �ع9ي �نوائي،  Hأك) .

-9%8A%D9%91%D8%A9

8%A7%D9%85%D8%AD/

مؤشر�اقتصاد�ا�عرفة�). R) .2021مم�اJتحدة -

حوار��ديان�rي�ا�'½ان). 2022. (أوبرو،�طارق  -

اليوم�العا�ي�للتسامح). R) .1995مم�اJتحدة -

براهيم،�طاهر،�و�بن�طاهر،�ع9ي -

،�ص�ص�)2(،�6مجلد�: أبحاث

). 2021. (الحياري،�إيمان -

). 2011. (الرفا+ي،�محمد -

2014. (الخضرا،�عبد�العزيز -

مظاهر�التخل). 2022. (ص]ح،�رزان -

2020. (صندوق�النقد�الدوXي -

طويل،�صبµي،�وكوجرو،�ماري  -

ال! بية�rي�لبنان�ب'ن��يديولوجيا�والبيداغوجيا). 2019. (فريفر،�بياريت -

342  
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: اس! جع�1ي). 36(مجلة�اوراق�تربوّية�. 

�التطّرف �ومكافحة �من�.التسامح : مأخوذ

https:/رأة_دور _عن_مقالJجتمع_1ي_اJا 

https://watfa.net/arc 

- Hammoud, G. (2015). Education à

- Thimothy, K. (2021). The Role of Toleranc

https://samplius.com/free-essay

- UNESCO. (1994). La tolérance, porte ouverte sur la paix

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

. العوJة�بديل�عن�الوطن�واJواطنة،�أم�مواطنة�بديلة؟). 
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 .الثقاrي�الحضاري كسبيل�للتعايش�

The theory of the acquaintance of civilizations according to "Zaki Al

Milad" as away of cultural and civilized coexistence

  عامر�ايمان�باحثة�دكتوراه�تخصص�فلسفة�تطبيقية�جامعة�قاJة�الجزائر

�عصر� �1ي �اJش! ك �العيش �ثقافة �تعزيز �أجل �من �مwا �°بد إنسانية

و�ستبداد�والتعصب،��وانتشار�الكراهية

̧زمات�اJتعددة�ال�fgشهدها�ا لعالم�وال�fgأدت�نتيجة�ل

�بعد�ومع�انتشار� اXى�حرب�الكل�ضد�الكل�خاصة�بعد�الحرب�الباردة�واستمرار�الصراع�بTن�الدول�والحضارات�فيما

�ذعر� �حالة �بمثابة �كان �الحضارات �بصدام �اJوسومة �هينينغتون �صامويل �أطروحة �فمث]�ظهور �الكراهية خطابات

�مستقبل��نسان�من�تفرق�وانتشار�ال]تسامح� سيؤول�اليه

والعنف�بسبب�الصدام،�وع9ى�خ]ف�هذه�النظرية�أسس�اJفكر�العربي�زكي�اJي]د�نظرية�تعارف�الحضارات�ال�fgتركز�

مرجعية�ع9ى�وحدة�Rصل�sنساني�وتقبل�التعدد�الفكري�و�حتكام�اXى�القيم��نسانية�و�Rخ]قية�با°ستناد�ع9ى�

دينية�و�ال! ك��Tع9ى�النص�القرآني�من�أجل�نشر�ثقافة�السلم�والتعارف�الذي�ينم�fثقافة�الحوار�بTن�الحضارات�خاصة�

  

 حدة�sنسانية

Abstract 

Tolerance, dialogue and recognition are in

coexistence in an era of sectarian, re

and the spread of hatred, tyranny an

in Western thought as a result of 

against all, especially after the 

andcivilizations later and with the sprea

became in a state of dispersion an

dispersal and the spread of intolerance an

thinker Zaki al-Milad established 

unity of human origin, accepting in
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The theory of the acquaintance of civilizations according to "Zaki Al

Milad" as away of cultural and civilized coexistence

عامر�ايمان�باحثة�دكتوراه�تخصص�فلسفة�تطبيقية�جامعة�قاJة�الجزائر

��ع! اف �و �عصر��ائلفض�والحوار �1ي �اJش! ك �العيش �ثقافة �تعزيز �أجل �من �مwا �°بد إنسانية

وانتشار�الكراهيةيسودهالصراع�الطائفي�والدي¾�fوالعرØي�كما�تسوده�أنماط�معينة�من�التنافر�

̧زمات�اJتعددة�ال�fgشهدها�ا�فقد�ظهر�كنتيجة�ملحة�فرضها�الصراع�القائم�1ي�الفكر�الغربي نتيجة�ل

�بعد�ومع�انتشار� اXى�حرب�الكل�ضد�الكل�خاصة�بعد�الحرب�الباردة�واستمرار�الصراع�بTن�الدول�والحضارات�فيما

�ذعر� �حالة �بمثابة �كان �الحضارات �بصدام �اJوسومة �هينينغتون �صامويل �أطروحة �فمث]�ظهور �الكراهية خطابات

�تشتت�وذعر�مما �حالة �1ي �الفردوأصبح�العالم �مستقبل��نسان�من�تفرق�وانتشار�ال]تسامح��شهدها سيؤول�اليه

والعنف�بسبب�الصدام،�وع9ى�خ]ف�هذه�النظرية�أسس�اJفكر�العربي�زكي�اJي]د�نظرية�تعارف�الحضارات�ال�fgتركز�

ع9ى�وحدة�Rصل�sنساني�وتقبل�التعدد�الفكري�و�حتكام�اXى�القيم��نسانية�و�Rخ]قية�با°ستناد�ع9ى�

دينية�و�ال! ك��Tع9ى�النص�القرآني�من�أجل�نشر�ثقافة�السلم�والتعارف�الذي�ينم�fثقافة�الحوار�بTن�الحضارات�خاصة�

fية،�1ي�سبيل�مشروع�الس]م�العالمJس]مية�وما�تحمله�من�قيم�عاsالحضارة�.  

حدة�sنسانيةالتعارف،�الحوار،�الحضارة،�الدين��س]مي،�الثقافة،و 

 recognition are indispensable human virtues in order to pro

tarian, religious and ethnic conflict, as well as certain pa

ranny and intolerance. It emerged as an urgent result im

 as a result of the multiple crises that the world witnessed, whic

er the Cold War and the continuation of the conflict

ith the spread of hate speeches. The individual witnesse

ispersion and panic, which will lead to the future of the hum

 of intolerance and violence due to the clash In contrast to 

blished the theory of the acquaintance of civilizations, wh

an origin, accepting intellectual pluralism and appealing to human and
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The theory of the acquaintance of civilizations according to "Zaki Al-

Milad" as away of cultural and civilized coexistence 

عامر�ايمان�باحثة�دكتوراه�تخصص�فلسفة�تطبيقية�جامعة�قاJة�الجزائر

 اJلخص

�الت ��ع! اف�امحسيعد �و والحوار

يسودهالصراع�الطائفي�والدي¾�fوالعرØي�كما�تسوده�أنماط�معينة�من�التنافر�

فقد�ظهر�كنتيجة�ملحة�فرضها�الصراع�القائم�1ي�الفكر�الغربي

�بعد�ومع�انتشار� اXى�حرب�الكل�ضد�الكل�خاصة�بعد�الحرب�الباردة�واستمرار�الصراع�بTن�الدول�والحضارات�فيما

�ذعر� �حالة �بمثابة �كان �الحضارات �بصدام �اJوسومة �هينينغتون �صامويل �أطروحة �فمث]�ظهور �الكراهية خطابات

�تشتت�وذعر�مما �حالة �1ي �الفردوأصبح�العالم شهدها

والعنف�بسبب�الصدام،�وع9ى�خ]ف�هذه�النظرية�أسس�اJفكر�العربي�زكي�اJي]د�نظرية�تعارف�الحضارات�ال�fgتركز�

ع9ى�وحدة�Rصل�sنساني�وتقبل�التعدد�الفكري�و�حتكام�اXى�القيم��نسانية�و�Rخ]قية�با°ستناد�ع9ى�

دينية�و�ال! ك��Tع9ى�النص�القرآني�من�أجل�نشر�ثقافة�السلم�والتعارف�الذي�ينم�fثقافة�الحوار�بTن�الحضارات�خاصة�

fية،�1ي�سبيل�مشروع�الس]م�العالمJس]مية�وما�تحمله�من�قيم�عاsالحضارة�

التعارف،�الحوار،�الحضارة،�الدين��س]مي،�الثقافة،و : الكلمات�ا�فتاحية

er to promote a culture of 

ain patterns of disharmony 

 result imposed by the conflict 

d, which led to a war of all 

e conflict between countries 

itnessed it and the world 

e human being in terms of 

rast to this theory, the Arab 

ions, which focuses on the 

an and moral values based 
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on a religious reference and focusing on 

acquaintance that develops a culture of 

civilizations, especially civilization. 

Key words : 

Acquaintance,dialogue, civilization, 

احر�والتعــذيب�والــدمار�الــذي�شــمل�العــالم،�

و°�جديــدا�مــن�خــ]ل�حــرب�أيديولوجيــة�

أ�والســـÏي�الـــدؤوب�نحــــو�الصـــدارة�الثقافيــــة�

ع��تحــــاد�الســــوفياتي�وبالتــــاXي�أصــــبحت��ــــي�

دة�نظريــات�فكريــة�وايديولوجيــة�لكــي�تHــ ز�

) 1952(بيعة�الع]قة�بTن�الحضارات�و�بلدان�العالم،�بداية�بنظرية�¼wاية�التاريخ�للمفكـر�Rمريكـي�فرانسـيس�فوكويامـا

) 202-1913(ة�حـــوار�الحضـــارات�لغـــارودي

ة�فوكويامـا�مـن�خـ]ل��تنبwxـه�بـأن�العـالم�1ـي�

اؤمية�تعكـس�صـراع�حضـاري�بـTن�الثقافـات�

لهمجية�والشعوب�والدول�وبالتاXي�يصبح�العالم�متجه�نحو�الهاوية�كما�يصبح�عبارة�عن�حلقات�مختلفة�من�الH برية�وا

داث�اJتتاليــة�والهجمــات�الgــ�fشــهدها�العــالم�

وف�والعــداء�للســ]م�مــن�خــ]ل�النظريــات�

لف��كما�تصف�طبيعة�العالم�sس]مي�بالقبلية�ال�fgيسود�فwxـا�التنـاحر�بـTن�

اTJن�بـدون�مسـلمات�وحقـائق،�Rمـر�الـذي�

وال]تســـامح�و�ســـتبداد،�مـــن��داء�و��غتصـــاب

توحاة�مــــن�البيئــــة�sســــ]مية�ذات�أســــس�

دينية،�سياسية،�ثقافية،�واجتماعية،�من�أجل�تبيان�حقيقة�الحضارة�sس]مية�كما�سÏى�rخـرون�Ùثبـات�صـدارة�مـا�

ده�°يكفــي،�كمــا�أن�الصــدام�ينــذر�بفنــاء�النــوع�

sنساني،�أما�التعارف�فهو�دعوة�هللا�1ي�محكم�ت�ªيله�اXى�تعارف�الشعوب�والقبائل�Rمر�الذي�يخفف�من�حدة�الصراع�

ســـاوية�اJنســـوبة�اليـــه،�كمـــا�يتــــيح�ـــبه�مأ

وني�و�بتعـــاد�عـــن��قتتـــال�بـــTن�الطوائـــف�

يد�ثقافـة�العـيش�اJشـ! ك�بـTن�الحضـارات�مـن�

ف�ســـاهمت�نظريـــة�تعـــارف�الحضـــارات��1ـــي�
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d focusing on theQuranic text in order to spread a cu

ops a culture of dialogue among 

zation. Islam and its global values, for the sake of the glob

ization, the Islamic religion, the culture, unity of humanity

رب�العاJيــة�الثانيــة�وتوقــف�العــالم�عــن�القــذف�بالســ]ح�والتنــاحر�والتعــذيب�وال

عود�معســكرين�ع9ــى�حســاب�الــدول�Rخــرى�ثــم�شــهد�العــالم�تحــو°�جديــ

أ�والســـÏي�ال.م�.ياتي�و�الــــوكرين�الشـــرØي�والغربـــي�أي��تحــــاد�الســـوف

كرية�وان¶wــــت�بصــــدارة�بــــ]د�العــــم�ســــام�1ــــي�مقابــــل�تراجــــع��تحــــاد�الس

ا�تملكــه�مــن�مــؤه]ت�لــذلك،�مــن�هــذا�اJنطلــق�بــرزت�عــدة�نظريــات�فكري

بيعة�الع]قة�بTن�الحضارات�و�بلدان�العالم،�بداية�بنظرية�¼wاية�التاريخ�للمفكـر�Rمريك

يادة�الغـــرب�Rمريكـــي�اXـــى�Rبــد�وتحقيـــق�حلـــم�العوJـــة�و�نظريـــة�حـــوار�الحض

اJكملـة��طروحـة�فوكويامـا�م) 2008-1927(وتتبعها�نظرية�صدام�الحضارات�لهينينغتـون 

كما�تبشر�بتفاصيل�تشـاؤمية�تعكـ.. تقدم�وهناك�منافس�شرس�لهم�°بد�من�مواجهته

والشعوب�والدول�وبالتاXي�يصبح�العالم�متجه�نحو�الهاوية�كما�يصبح�عبارة�عن�حلقات�مختلفة�من�الH برية�وا

ا�ابــن�خلــدون�Rمــر�الــذي�ينــذر�بفنائــه،�كمــا�أن�Rحــداث�اJتتاليــة�والهجم

بتمH ،�ألقــي�فwxــا�اللــوم�ع9ــى�العــالم�sســ]مي�وبالتــاXي�تزايــد�الخــوف�والعــ

لف��كما�تصف�طبيعة�العالم�sس]مي�بالقبلية�ال�fgيسود�فwxاJغلوطة�ال�fgتشوه�صورته�وتصفه�باJتخ

كما�تحمل�تلك�النظريات�اJعاديـة�لíسـ]م�1ـي�طياwÉـا�العـداء�بـTن�العـاTJن�بـدون�مس

̧مـــة�sســـ]مية�يســـوده�التنـــاحر�والكـــره�والعـــداء�و��غتصـــاب ول�ل

مــــن�بنــــاء�نظريــــة�مســـتوحاة�مــــ)1965(ق�اJفكــــر�الســــعودي�زكـــي�اJــــي]د�

دينية،�سياسية،�ثقافية،�واجتماعية،�من�أجل�تبيان�حقيقة�الحضارة�sس]مية�كما�سÏى�rخ

�ن�الحــوار�وحــده�°يكفــي،�كم" تعــارف�الحضــارات"مة�بة�موســو 

sنساني،�أما�التعارف�فهو�دعوة�هللا�1ي�محكم�ت�ªيله�اXى�تعارف�الشعوب�والقبائل�Rمر�الذي�يخفف�من�حدة�الصراع�

رف�ع9ـــى�العـــالم�sســـ]مي�و�بالتـــاXي�ين¡ــــ �Ôتلـــك�الصـــورة�الشـــبه�مأ

ائق�ونشـــر�التســـامح�و�خـــوة�وتعزيـــز�فكـــرة�الســـ]م�الكـــوني�و�بتع

وتقبل�rخر�اJختلف�عنا�دينيـا�وفكريـا�وهكـذا�·wـدف�زكـي�اJـي]د�اXـى�تجسـيد�ثقافـة�العـيش�اJش

كيـــف�ســـاهمت�نظري: ي�العـــالم�sســـ]مي،�وعليـــه�نطـــرح�التســـاؤل�التـــاXي
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o spread a culture of peace and 

the global peace project. 

manity  

  :مقدمة

بعـد�ان¶wــاء�الحــرب�العاJيــة�الثاني

والgــ�fان¶wــت�بصــعود�معســكرين�ع9

اســـتمرت�بـــTن�اJعســــكرين�الشـــ

و�جتماعيــــة�والعســــكرية�وان¶wــــ

الســيدة�RوXــى�نظــرا�Jــا�تملكــه�م

بيعة�الع]قة�بTن�الحضارات�و�بلدان�العالم،�بداية�بنظرية�¼wاية�التاريخ�للمفكط

الgــ�fتـــدعو�اXـــى�ســـيادة�الغـــرب�Rمريك

وتتبعها�نظرية�صدام�الحضارات�لهينينغت

تقدم�وهناك�منافس�شرس�لهم�°بد�من�مواجهته

والشعوب�والدول�وبالتاXي�يصبح�العالم�متجه�نحو�الهاوية�كما�يصبح�عبارة�عن�حلقات�مختلفة�من�الH برية�وا

كتلــك�الgــ�fتحــدث�عwــا�ابــن�خل

ســبتمH ،�ألقــي�فwxــ11كأحــداث�

اJغلوطة�ال�fgتشوه�صورته�وتصفه�باJتخ

كما�تحمل�تلك�النظريات�اJعادي..القبائل�

̧م يعHـــ �عـــن�مســـتقبل�مجهـــول�ل

هـــذا�الصــــدد�انطلــــق�اJفكــــر�الس

دينية،�سياسية،�ثقافية،�واجتماعية،�من�أجل�تبيان�حقيقة�الحضارة�sس]مية�كما�سÏى�rخ

ينتمــون�اليــه،�و�ــي�نظريــة�موســ

sنساني،�أما�التعارف�فهو�دعوة�هللا�1ي�محكم�ت�ªيله�اXى�تعارف�الشعوب�والقبائل�Rمر�الذي�يخفف�من�حدة�الصراع�

ويجعـــل�الجميـــع�يتعـــرف�ع9ـــى�الع

التعـــارف��كشـــف�الحقـــائق�ونش

وتقبل�rخر�اJختلف�عنا�دينيـا�وفكري

1ـــي�العـــالم�sسخـــ]ل�نظريـــة�متأصـــلة�
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�fاتخــدها�زكــي�اJــي]د�كمرجعيــة�لفكرتــه�؟�

  والثقا1ي�مستقب]؟�

ة�تحليليـة�نقديـة��هـم�النظريـات�1ـي�فلسـفة�

الحضـارات�الgـ�fتحـدث�عwـا�هينينغتـون�و�

Tن�النظــــريتTن�قبــــل�أن�يشــــرع�1ــــي�عــــرض�

ة�وsع]ميـة��تحـت�عنـوان�صـدام�الحضـارات�1ــي�

Tن�و�متشـائمTن�مـن�مسـتقبل�sنسـانية،�

  .�Ôيفهم�الجميع�فكرة�نظريته

واJوسـوم�ب�صـدام�الحضـارات�وإعـادة�

ة�والهويــات�الثقافيــة�والgـ��fــي�ع9ــى�اJســتوى�

فـا°خت]ف��i"الم�مـا�بعـد�الحـرب�البـاردة

دم�تقبـــل�rخــر�والخـــوف�مـــن�فكـــرة�تقـــدم�

ن�الصـــراع�الـــذي�ســـيكون�ع9ـــى�مســـتوى�

تكون�الصــــراعات��ثنيــــة�والعرقيــــة�داخــــل�

متعــددة�Rقطــاب�ومتعــددة�الحضــارات�

ارات�امــــا�متقطعــــة�او�غTــــ �موجــــودة�و1ــــي�ف!ــــ ة�

ت�الـــدول�القوميــــة�1ـــي�الغـــرب�بريطانيــــا�

دد�Rقطــاب�تتنــافس�فبمــا�بيwــا�و1ــي�الحــرب�

  iii.الباردة�أصبحت�السياسة�الكونية�ثنائية�القطب�بعض�العالم�مع�أمريكا�و�rخر�مع�السوفييت�

عـالم�الثالـث�كانـت�ة�تلـك�اJتواجـدة�1ـي�ال

والخ]صـة�أن�عـالم�مـا�بعـد�الحـرب�البـاردة�

! كة�و�خت]فـــــــات��ـــــــي�الgـــــــ�fتشـــــــكل�اJصـــــــالح�

ة�وأشــكال�التطــور�السيا½ــ �fو�قتصــادي�
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راع�والعــداء��الحضــاري؟�ومــا�ي�أهــم�Rســس�واJنطلقــات�الgــ�fاتخــدها�زك

�واXى�أي�مدى�يمكن�اJراهنة�ع9ى�هذه�النظرية�من�أجل�تعزيز�التعايش�الحضاري 

  :العالم�ب'ن�صراع�الحضارات�وحوار�الحضارات،�ا�آزق�والثغرات

ي�اJـي]د�قبـل�أن�يؤسـس�لنظريتـه�1ـي�التعـارف�اXـى�دراسـة�تحليليـة�نقدي

الحضـارات�الgالتاريخ�ولحضارة�وال�fgاش¶wرت�ع9ى�مـدى�هـذه�السـنTن،�أهمهـا�نظريـة�صـدام�

ارودي�مبينــــا�Rخطــــاء�و�Rخطــــار�الgــــ�fيمكــــن�أن�تحملهــــا�هتــــTن�النظــــ

  مسلمات�فكرته،�اذن�فماذا�تفيد�تلك�النظرية�وكيف�انتقدها�اJي]د؟

 :عرض�نظرية�صدام�الحضارات�ونقدها�من�منظور�زكي�ا�يcد

ا°�أثـار�الكثTـ �مـن�الضـجة�1ـي�Rواسـط��جتماعيـة�وsع]ميـة��تحـ

،�وقد�اختلفت�أصـوات�تلـك�الضـجة�بـTن�مؤيـدين�ومعارضـTن�و�متش

gى�تطوير�الفكرة�1ي�كتاب�وشرحها�بالتفصيل�حXمر�الذي�دفع�به�اRيفهم�الجميع�فكرة�نظريته�Ô

واJوسـ1993يشT �هينينغتون�1ي�كتابه�الذي�عرض�فيه�نظرية�صدام�الحضارات�سـنة�

اJوضــوع�الرئي¡ــ �fلهـذا�الكتــاب�هــو�أن�الثقافـة�والهويــات�الثقافي"ى�أن�

gـ�fتشـكل�أنمـاط�التماسـك�والتفسـخ�والصـراع�1ـي�عـالم�مـا�بعارية��ـي�ال

و�ســـبب�انتشــار�الكراهيـــة�والعـــداء�بـــTن�الجميــع�بســـبب�عـــدم�تقبـــل�rخ

  . حضارة�ع9ى�حساب�أخرى 

يـــة�كو¼wـــا�تنطلـــق�مـــن�الصـــكالية�1ـــي�ع]قـــة�العوJـــة�بالهويـــة�الثقاف

! تبط�القضــــايا�الجوهريــــة�بــــا°خت]ف�بــــTن�الحضــــارات�وســــتكون�الصــــ

  ii.الحضارة�السياسية�اJقبلة�ع9ى�اJستوى�اJح9ي

متعــددة�Rقطأن�عــالم��مابعــد�الحــرب�البــاردة�تحــول�اXــى�سياســة�كونيــة�

 ات�الوجــــود�sنســــاني�كانــــت��تصــــا°ت�بــــTن�الحضــــارات�امــــا�متقطع

اتخـــذت�السياســــة�الكونيـــة�بعـــدين�وقــــد�كانـــت�الـــدول�القومي�1500واXي�ســـنة�

روســيا�وأJانيــا�وامريكــا�تشــكل�نظامــا�عاJيــا�متعــدد�Rقطــاب�تتنبانيا�والنمســا�وب

الباردة�أصبحت�السياسة�الكونية�ثنائية�القطب�بعض�العالم�مع�أمريكا�و�rخر�مع�السوفييت�

ون�أن�بعـض�دول�العـالم�اJنتميـة�لحركـة�عـدم��نحيـاز�خاصـة�تلـك�اJتواج

والخ]صـة�أن�ع"تعاني�من�صراع�فالعالم�اذن�كـان�عبـارة�عـن�تصـارع�ثقـا1ي�بـTن�الحضـارات،�

ن�ســـــــبع�او�ثمـــــــان�حضـــــــارات�العوامـــــــل�الثقافيـــــــة�اJشـــــــ! كة�و�خت]ف

جــاءت�مــن�حضــارات�مختلفــة�وأشــكال�التطاهــم�دول�العــالم�. ات�الــدول 

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

تجــاوز�فكــرة�الصــراع�والعــداء��الحض

واXى�أي�مدى�يمكن�اJراهنة�ع9ى�هذه�النظرية�من�أجل�تعزيز�التعايش�الحضاري 

العالم�ب'ن�صراع�الحضارات�وحوار�الحضارات،�ا�: أو�

1ي�البداية�نعرض�زكـي�اJـي]د�قب

التاريخ�ولحضارة�وال�fgاش¶wرت�ع9ى�م

حــــوار�الحضــــارات�لغــــارودي�مبين

مسلمات�فكرته،�اذن�فماذا�تفيد�تلك�النظرية�وكيف�انتقدها�اJي]د؟

عرض�نظرية�صدام�الحضارات�ونقدها�من�منظور�زكي�ا�يcد-1

ض�هينينغتـون�مقـا°�أثـار�الكثTعـر 

،�وقد�اختلفت�أص1993صحيفة�سنة�

gى�تطوير�الفكرة�1ي�كتاب�وشرحها�بالتفصيل�حXمر�الذي�دفع�به�اR

يشT �هينينغتون�1ي�كتابه�الذي�عرض�فيه�نظرية�صدام�الحضارات�س

صـنع�النظــام�العــالم�fاXـى�أن�

العام�هويات�حضـارية��ـي�ال

الحضــاري�والثقـــا1ي�هـــو�ســـبب�انتش

حضارة�ع9ى�حساب�أخرى 

كمـــا�تثTـــ �أطروحتـــه�إشـــكالية�1ـــي�ع]ق

عــــالمf،�كــــذلك�ســــ! تبط�القضــــ

الحضارة�السياسية�اJقبلة�ع9ى�اJستوى�اJح9ي

ويضــيف�هينينغتــون�بــأن�عــالم��مابع

وأنــــه�خــــ]ل�معظــــم�ف!ــــ ات�الوج

الحقبـــة�الحديثـــة�حــــواXي�ســـنة�

وفرنســا�واســبانيا�والنمســا�وب

الباردة�أصبحت�السياسة�الكونية�ثنائية�القطب�بعض�العالم�مع�أمريكا�و�rخر�مع�السوفييت�

ويضيف�هينينغتـون�أن�بعـض�دول�الع

تعاني�من�صراع�فالعالم�اذن�ك

هـــــــو�عـــــــالم�مكـــــــون�مـــــــن�ســـــــبع�او�ثم

والخصــومات�وتقاربــات�الــدول 
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ن�حـروب�داميـة��با�سـلحة�أو�صـراعات�

  .أيديولوجية�وانما�بسبب�التوجه�الثقا1ي�بTن�الدول�والحضارات�ال�fgتشكل�ركائز�أساسية�لفعل�الصدام

ــــTن�الــــدول�والجماعــــات�الgــــ�fتنتمــــ�fاXــــى�

اك�ع]قــات�أك©ـــ �عرضــة�للصـــراع�مــن�غT هـــا�

T انــــــه�Rرثــــــوذكس�والثقافــــــة�Tن��ســــــلم�وج

f¾ســــ]مي�والتوكيــــد�الصــــيsة�والتعصــــب�.v�

ه�الحضـــارات�Rخـــرى�ع9ـــى�أن�تبقـــى�الحضـــارة�

دة�1ـــي�الصـــدام�الحقيقـــي�بـــTن�الحضـــارة�

ر�Rك©ــ �wÉديــدا�للســ]م�العــالم�fوالضــمان�

ووجه�أصابع��wÉام�نحو�sس]م�Rمر�الذي�فتح�مجا°�

ــعه،�فقـد�اعتHــ ه�هينينغتـون�أنــه�العــدو�

ختلفا��TJته�غT �الغربية�وكثافته�السـكانية�وهـو�بـذلك�يـدعم�

دموا�ويتطــوروا�شـرط�قبــولهم�النمـوذج�الغربــي،�

fن�أجــــل�الصــــراع�ع9ــــى�النظــــام�العــــالم�

ه�كمـا�لـه�طـابع�عسـكري�حربـي�وعنيـف�مـع�

هــذا�وبالتــاXي��viiتبدادية�تخلــط�الــدين�بالسياســية

ل�دون�شــــك�اXــــى�تــــدمT �الكثTــــ �مــــن�الحضــــارات�

،�ب�لـه�هينينغتـون�مـن�أغـاليط�1ـي�نظريتـه

ن�اJنطلقــات�RوXــى�لبنــاء�نظريــة�تعــارف�

تH �زكي�اJي]د�ان�نظرية�هينينغتون�1ي�صراع�الحضارات��ي�نظرية�تعسفية�1ي�حق�sس]م�و1ي�حق�العالم��¼wا�تنذر�

ث�بطريقـة�بصراع�عالم�fوحضاري�بTن�الحضارات�وبالتاXي�سينتشر�الظلم�والعدوانية�كل�أرجاء�العالم�فهو�بذلك�يتحـد

 1�fــــي�مختلــــف�مراكــــز�العــــالم�كــــان�متوقــــع�

ة�تحطم�آمــال�العــالم�وتبشــر�بحــرب�بــارد

  :ويبTن�زكي�اJي]د�اJنµى�النقدي�لهذه�النظرية�1ي�اJستويات�التالية

أن�معظم�الباحثTن�الغربيTن�يفسرون�السT ورة�التاريخية�ع9ى�أساس�الصراع�وال�ªاع�والصدام�ع9ى�مستوى�الثقافات�

ارات�Rخـرى�بمنطــق��سـتعمار�وsمH ياليــة�
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فالصراعات�بTن�الجميع�لم�تعد�عبارة�عـن�حـروب�دامي�iv."السائدة�تختلف�من�حضارة��خرى 

أيديولوجية�وانما�بسبب�التوجه�الثقا1ي�بTن�الدول�والحضارات�ال�fgتشكل�ركائز�أساسية�لفعل�الصدام

دام�سيســــود�1ــــي�هــــذا�العــــالم�الناGــــ �ëلــــن�تكــــون�الع]قــــات�بــــTن�الــــدول�والجماع

ـــات�وثيقــة�بـــل�غالبــا�مـــا�ســتكون�عدائيـــة�بيــد�أن�هنـــاك�ع]قــات�أك©

وط�التقســــــيم�الحضــــــاري�عنفــــــا��ــــــي�تلــــــك�اJوجــــــودة�بــــــTن��ســــــلم�وج

ربيTن�وســــتكون�الصــــراعات�1ــــي�الwايــــة�بــــTن�الغطرســــة�الغربيــــة�والتعصــــ

ددة�اJركزيـــات�فكـــل�حضـــارة�لهـــا�مـــايكفي�لتواجـــه�بـــه�الحضـــارات�Rخ

  .ول�بأي�شكل�من�Rشكال�تبيان�و�تأكيد�تفوقهاالغربية�1ي�اJركزية��¼wا�تحا

ه�ســـتتحد�أوروبـــا�وأمريكـــا�معـــا�أو�تتســـاند�كـــل�مwمـــا�ع9ـــى�حـــدة�1ـــي�الص

ا°ت�و1ــي�الحقبــة�الناشــئة�صــدام�الحضــارات�هــو�الخطــر�Rك©ــ �wÉدي

ووجه�أصابع��wÉام�نحو�sس]م�Rمر�الذي�فتح�مجا°�vi.يد�ضد�حرب�عاJية�هو�نظام�عالم�fيقوم�ع9ى�الحضارات

�فيمكننـا�أن�نتســاءل�ع9ـى�أي�أســاس�وضـع�sســ]م�1ــي�غTـ �موضــعه،�فق

ختلفا��TJته�غT �الغربية�وكثافته�السالجديد�بسبب�ثقافته�اJغلقة�نظرا�لطموحه�1ي�أن�يكون�م

ال�بيـبس�الــذي�يقـول�اJســلمون�يسـتطيعون�أن�يتقـدموا�ويتطــوروا�ش

ون�أن�اJواجهــــة�القادمــــة�ســــتكون�قادمــــة�مــــن�العــــالم�sســــ]مي�مــــن�أجــــ

كل�للغـرب�حضـارة�مختلفـة�شـعwÞا�مقتنـع�بتفـوق�ثقافتـه�كمـا�لـه�ط

 ة�التطــرف�وsرهــاب،�كمــا�وصــفه�بالعقيــدة��ســتبدادية�تخلــط�ال

عــــالم�fويحيــــل�دون�شــــك�اXــــ �الكثTــــ �مــــن�النــــاس�و·wــــدد�النظــــام�ال

اJتصادمة،�أثار�قلقا�مضاعفا�خاصة�لدى�بعض�مفكري�sس]م�نظـرا�Jـا�نسـب�لـه�هينينغت

ر�زكــي�اJــي]د�فيمكننــا�اعتبــار�نظريــة�صــدام�الحضــارات�مــن�اJنطلق

  ،الحضارات�من�خ]ل�وضعها�ع9ى�طاولة�النقد�ونبش�أوراقها

تH �زكي�اJي]د�ان�نظرية�هينينغتون�1ي�صراع�الحضارات��ي�نظرية�تعسفية�1ي�حق�sس]م�و1ي�حق�العالم��¼wا�تنذر�

بصراع�عالم�fوحضاري�بTن�الحضارات�وبالتاXي�سينتشر�الظلم�والعدوانية�كل�أرجاء�العالم�فهو�بذلك�يتح

  .غT �مباشرة�عن�حرب�ايديولوجية�تتشارك�فwxا�عدة�أطراف

خط�الــــذي�لقتــــه�هــــذه�النظريــــة�والســــجال�الثقــــا1ي�والسيا½ــــ 1�fــــي�مختل

ي�ظــرف�كــان�العــالم�يستبشــر�فيــه�بان¶wــاء�الحــرب�البــاردة�لــتحطم�آم

ويبTن�زكي�اJي]د�اJنµى�النقدي�لهذه�النظرية�1ي�اJستويات�التاليةviii.تبشر�بصراع�بTن�الحضارات

أن�معظم�الباحثTن�الغربيTن�يفسرون�السT ورة�التاريخية�ع9ى�أساس�الصراع�وال�ªاع�والصدام�ع9ى�مستوى�الثقافات�

مـع�الحضــارات�Rخـرى�بمنط�ارات،�كمـا�أن�العقليــة�الغربيـة�دومــا�مـا�تتعامــل
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

السائدة�تختلف�من�حضارة��خرى 

أيديولوجية�وانما�بسبب�التوجه�الثقا1ي�بTن�الدول�والحضارات�ال�fgتشكل�ركائز�أساسية�لفعل�الصدام

ى�أن�الصــــدام�سيســــويؤكــــد�ع9ــــ

حضــارات�مختلفــة�ع]قـــات�وثيق

ويضــــــيف�أن�أشــــــد�خطــــــوط�التقس

واJســــيحيTن�الغــــربيTن�وســــتكون�الص

فـــالحرب�الثقافيـــة�متعـــددة�اJركزي

الغربية�1ي�اJركزية��¼wا�تحا

و1ـــي�RخTـــ �يضـــيف�أنـــه�ســـتتحد�أوروب

والH بريــة،�1ــي�شــ�ÔgاJجــا°ت�و1ــ

يد�ضد�حرب�عاJية�هو�نظام�عالم�fيقوم�ع9ى�الحضاراتRك

للحTـ ة�و�النقــاش�فيمكننـا�أن�نتس

الجديد�بسبب�ثقافته�اJغلقة�نظرا�لطموحه�1ي�أن�يكون�م

مقولـة�Rمريكـي�دانيــال�بيـبس�ال

ويــــرى�هينينغتــــون�أن�اJواجهــــة�القادم

الجديد،�فاÙس]م�يشـكل�للغـرب�حض

تــزاحم�اJهــاجرين�وك©ــ ة�التطــرف�وsره

ال¶wديــــد�الــــذي�بــــات�يحTــــ �الكثTــــ

اJتصادمة،�أثار�قلقا�مضاعفا�خاصة�لدى�بعض�مفكري�sس]م�نظ

Jفكــر�زكــي�اJلعــل�مــن�أشــهرهم�ا

الحضارات�من�خ]ل�وضعها�ع9ى�طاولة�النقد�ونبش�أوراقها

تH �زكي�اJي]د�ان�نظرية�هينينغتون�1ي�صراع�الحضارات��ي�نظرية�تعسفية�1ي�حق�sس]م�و1ي�حق�العالم��¼wا�تنذر�اع

بصراع�عالم�fوحضاري�بTن�الحضارات�وبالتاXي�سينتشر�الظلم�والعدوانية�كل�أرجاء�العالم�فهو�بذلك�يتح

غT �مباشرة�عن�حرب�ايديولوجية�تتشارك�فwxا�عدة�أطراف

ويضــــيف�بــــأن�الســــخط�الــــذي�لقت

الحــدوث�فقــد�جــاءت�1ــي�ظــرف�ك

تبشر�بصراع�بTن�الحضارات

أن�معظم�الباحثTن�الغربيTن�يفسرون�السT ورة�التاريخية�ع9ى�أساس�الصراع�وال�ªاع�والصدام�ع9ى�مستوى�الثقافات�-

و�Rجنـاس�والحضــارات،�كمـا�أن�العقلي
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والسيطرة�كما�أن�هينينغتون�لم�يتعامل�بموضوعية�مع�اJوضوع�وانما�بأدوات�منهجية�تخص�مجاله�Rكاديم1�fي�علم�

فهذه�النظرية��ي�نظرية�تق! ب�مـن�علـم�السياسـة�

ية�حربيـة�مــن�خــ]ل�مــا�بينــه�هينينغتــون�1ــي�

م�لنــا�حقيقـة�التنبــؤ�بمسـتقبل�الحضــارات�

ارات،�وتركـز�الطـرح�عنـده�بصـورة�أساسـية�

فهوم�لم�ينتبه�اXى��x."ع9ى�فرضية�الصدام�بTن�الحضارات،�لكنه�أشار�1ي�خاتمة�اJقال�وبشكل�عابر�اXى�الدعوة�للتعايش

ارات�وصــــور�التضــــامن�و�التكافــــل�الgــــ�fتســــود�

اهم�ويبعـد�الصـراع�والصـدام�الـذي�سـببه�ســوء�

يته�رؤيــة�تشــاؤمية�وســوداوية�تنــذر�ببــؤس�

ا�عــن�الحضــارات�Rخــرى�الgــ�fتقــع�خــارج�

كرية�للـدول�sسـ]مية�والكونفوشيوســية�أو�

كري�1ــي�شــرق�آســيا�واســتغ]ل�خ]فــات�

فكـل�هـذه�الـدعاوي�تنحـو��xiايش�الحضـارات

ام�وســــيلة�للتعــــايش�بــــTن�الحضــــارات�بــــل�

اء�الحضــارة�sنســانية�ومــع�مــا�يمكــن�ان�

ون�مــــازال�يــــدعو�اXــــى�تعزيــــز�النفــــور�بــــTن�

�اع�1ــي�اJســتقبل�ســتكون� ؤرة�اJركزيــة�للªــ

ة�لíســـــ]م�بصـــــفة�مباشـــــرة�بـــــدون�مHـــــ رات�

رم�القـــيم�والتســـامح�وتقبـــل�rخـــر�إضـــافة�اXـــى�

التقدم�1ي�العلوم�واJعارف�ال�fgساهم��wا�اJسلمون�1ي�الرØي�بالحضارة�sنسانية،�كل�هذه�Rمور�جحد��wـا�هينينغتـون�

ى�نظريــــة�غربيــــة�اJنشــــأ�أقــــل�حــــدة�وأك©ــــ �

ذي�يؤســس�لع]قــات�الهيمنــة�و�ضــطراب�

د�التـاري=ي�والفلسـفي�و�جتمـا+ي�للغـرب�
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والسيطرة�كما�أن�هينينغتون�لم�يتعامل�بموضوعية�مع�اJوضوع�وانما�بأدوات�منهجية�تخص�مجاله�Rكاديم1�fي�علم�

فهذه�النظرية��ي�نظرية�تق! ب�م�ix.السياسة��ن�الصراع�موضوع�جوهري�1ي�مجال�العلوم�السياسية

ال��الفلســفة�والحضـارة��¼wــا�بنيــت�ع9ــى�أســس�سياســية�حربيـة�مــ

Tن�السياســات�وبالتـاXي�°�تكــون�هـذه�النظريــة�شـاملة�لكــي�ترسـم�لنــا�حقيق

  .انط]قا�من�Rوضاع�ال�fgتسود�العالم�اليوم

غتون�أي�مجال�للنظر�والتفكT �1ـي�فرضـية�الحـوار�بـTن�الحضـارات،�وتركـ

ع9ى�فرضية�الصدام�بTن�الحضارات،�لكنه�أشار�1ي�خاتمة�اJقال�وبشكل�عابر�اXى�الدعوة�للتعايش

لحضــــارات�وصــــور�التضة�اJتموضــــعة�1ــــي�التعــــايش�الســــلم�fوالتعــــاون�بــــTن�ا

ه�اXـى�دعـوة�الحضـارات�اXـى�الحــوار�الـذي�يعـزز�التفـاهم�ويبعـد�الصـ

و�بالتــاXي�انتبــه�اXــى�الجانــب�الســل¢�fفقــط�اذ�تعتHــ �فرضــيته�رؤيــة�تش

ون�اXــى�التعــاون�بــTن�الغــرب�Rوروبــي�و�Rمريكــي�الشــماXي�أمــا�عــن�الحض

د�هينينغتـون�ع9ــى�ضـرورة�الحـد�مـن�توسـع�القــوة�العسـكرية�للـدول�sس

الحفــاظ�ع9ــى�التفــوق�العســكري�1ــي�شيض�القــدرات�العســكرية�الغربيــة�و 

sس]م،�ثم�يتساءل�اJي]د�عن�مدى�جدوى�هذه�الـدعاوي�1ـي�التأسـيس�لتعـايش�الحضـ

ا�ذات�طــــابع�امH يــــاXي�و�صــــراع�وتنــــازع�°�يمكــــن�أن�يكـــون�1ــــي�مقــــام�وســــيلة�للتع

  .بالعكس�من�ذلك�فهو�يدعو�للتناحر�فيما�بيwم

وق�اJســلمون�1ــي�العلــوم�واJعــارف�واســتفادة�الغــرب�مــwم�1ــي�بنــاء�الحضــ

تقبل�فــــان�الغــــرب�°زال�تحــــت�الجحــــود�لíســــ]م،�وهينينغتــــون�مــــازال�ي

رب�نحــو��صــطدام�مســتقب]�باÙســ]م،�ويضــيف�اXــى�كــون�البــؤرة�اJركزي

°�تتصـــــف�هـــــذه�الرؤيـــــة�بالصـــــحة��¼wـــــا�معاديـــــة�لíســـــ]م�بص. xii]مية

رم�القـــيم�والتسد�حـــارب�sســـ]م�الظلـــم�ودعـــا�للتعـــايش�الســـلم�fومكـــا

التقدم�1ي�العلوم�واJعارف�ال�fgساهم��wا�اJسلمون�1ي�الرØي�بالحضارة�sنسانية،�كل�هذه�Rمور�

  .ولم�يH رها�1ي�طروحاته�خوفا�ع9ى�مصالح�الغرب

ى�نظريــــة�غربيية�التشــــاؤمية�عــــن�صــــدام�الحضــــارات،�°بــــد�مــــن�التنويــــه�اXــــ

  .انفتاحا�من�النظرية�RوXى�و�ي�حوار�الحضارات�ونخص�بالذكر�رو¹ي�غارودي

  :ي�غارودينقد�حوار�الحضارات�عند�رو§

ى�قبــول�rخــر�والتفــاهم�وبالتــاXي��بتعــاد�عــن�الصــراع�الــذي�يؤســ

بTن�الحضارات،�وبالتاXي�فهو�ينطلق�من�مقولة�حوار�الحضارات�1ي�توجيـه�النقـد�التـاري=
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

والسيطرة�كما�أن�هينينغتون�لم�يتعامل�بموضوعية�مع�اJوضوع�وانما�بأدوات�منهجية�تخص�مجاله�Rكاديم1�fي�علم�

السياسة��ن�الصراع�موضوع�جوهري�1ي�مجال�العلوم�السياسية

ممــا�تصــب�1ــي�مجــال��الفلس�أك©ـ  

فكـرة�الصــراع�بـTن�السياســات�وبالت

انط]قا�من�Rوضاع�ال�fgتسود�العالم�اليوم

غتون�أي�مجال�للنظر�والتفكT �1لم�يعط�هينين"-

ع9ى�فرضية�الصدام�بTن�الحضارات،�لكنه�أشار�1ي�خاتمة�اJقال�وبشكل�عابر�اXى�الدعوة�للتعايش

Rشــــكال�sيجابيــــة�اJتموضــــعة�1

العـالم�وكـذلك�لـم�ينبـه�اXـى�دعـ

الفهــم�و�اJغالطــات،�فهــو�بالتــاXي�انتب

  .مالعال

ان�دعــوة�هينينغتــون�اXــى�التعــ�-

اJحـيط�الغربـي�فيؤكـد�هينينغتـ

�عتــدال�1ــي�تخفــيض�القــدرات�العس

sس]م،�ثم�يتساءل�اJي]د�عن�مدى�جدوى�هذه�ال

منµـــى�ســــل¢w¼��fــــا�ذات�طــــابع�امH ي

بالعكس�من�ذلك�فهو�يدعو�للتناحر�فيما�بيwم

بــالرغم�مــن�تفــوق�اJســلمون�1ــ�-

يقدمــــه�الــــدين�للمســــتقبل�فــــان�الغ

TJن�ودفــع�الغــرب�نحــو��صــالعــا

بـــــTن�الغـــــرب�ودول�إســـــ]مية

ومســـلمات�قويـــة،�فقـــد�حـــارب�sس

التقدم�1ي�العلوم�واJعارف�ال�fgساهم��wا�اJسلمون�1ي�الرØي�بالحضارة�sنسانية،�كل�هذه�Rمور�

ولم�يH رها�1ي�طروحاته�خوفا�ع9ى�مصالح�الغرب

بعــــد�عــــرض�الفرضــــية�التشــــاؤمية�ع

انفتاحا�من�النظرية�RوXى�و�ي�حوار�الحضارات�ونخص�بالذكر�رو¹ي�غارودي

نقد�حوار�الحضارات�عند�رو§-2

ان�الحــوار�يشــجع�ع9ــى�قبــول�rخ

بTن�الحضارات،�وبالتاXي�فهو�ينطلق�من�مقولة�حوار�الحضارات�1ي�توجي
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لكـــي�. د�أن�وصـــل�اXـــى�مـــأزق�حضـــاري�خطTـــ 

اور�معهــا��wــدف�الــتعلم�و�ســتفادة�مــن�

ه�حgــ�Ôن�دون�التفكTـ �1ـي��طـ]ع�ع9ـى�تجربتـ

وهذا�خطأ�كبT �كون�الغرب�لم�يعتمد�ع9ى�أسس�صريحة�لكي�يعلن�عن�عداءه�للحضارات�Rخرى،�وبالتاXي�فالغرب�هو�

ل]غربيــة�وجعلهــا�Tن�الــدول�خاصــة�تلــك�ا

ال�الـذي�يعـادل�أهميـة�العلـوم�والتقنيـات،�

وانطلق�غارودي�من�نقد�العالم�الغربي�ومخاطبته�من�أجل��نفتاح�ع9ى�rخر�كما�أراد�أن�يدفعـه�Jراجعـة�ذاتـه�وتراثـه�

الم�وأ°�يبقـى�متقوقعـا�ع9ـى�ذاتـه�فقـط�

Tن�الحضـــارات�وحــده�يمكـــن�أن�يولــد�مشـــروع�

لتجــــارب�الحاليــــة�1ــــي�اســـــيا�تقبل�الجميــــع،�ان�ا

ري�1ـي�الجماعيـة�1ـي�افريقيـا،�مثـل�تجـارب�

ذا�اJشـــــروع�الكـــــوني�1ـــــي�القـــــرن�الحـــــادي�

ارات�يؤكـــد�زكـــي�اJـــي]د�ع9ـــى�أهمي¶wـــا�1ـــي�تعزيـــز�

رى�غTــ �Rوروبيــة،�لكنــه�يرىــأن�غــارودي�

��1ي�اطار�التثاقف�والتواصل�الفكري�واJعر1ي�كما�ا¼wا�ليست�نظرية�

اور�الحضـــــارات،�كيـــــف�يمكـــــن�للحضـــــارات�أن�

Tن�عـــن�الحضـــارات�لهـــم�صـــفة�قانونيـــة؟�

ا�مــن��نقســامات�والتعــدديات�الدينيــة�

ن�يكـــون�الم�1ـــي�حـــTن�أن�هينينغتـــون�أراد�أ

ة�التفكTــــــ �1ــــــي�كيفيــــــة�تجــــــاوز�الغــــــرب�أزمتــــــه�

رب�وتشــــخص�أزمتــــه�ثــــم�تنتقــــل�اXــــى�العــــالم،�

ادرا�ع9ــى�وضــع�كــل�حضــارات�العــالم�1ــي�

ه��ســــتع]ئية�ففعــــل�الحــــوار�لــــه�ضــــوابط�

  

ي�فلسـفة�الحضـارة�بحيـث�قـام�نقـد�أشـهر�

  .النظريات�الحضارية�رواجا�1ي�العالم،�انطلق�فيما�بعد�اXى�تأسيس�نظريته�1ي�تعارف�الحضارات
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تصـــحيح�مســـاراته�بعـــد�أن�وصـــل�اXدعوة�لحـــوار�الحضـــارات�بقصـــد�

ةوجب�عليــه��نفتــاح�ع9ــى�الحضــارات�Rخــرى�كاÙســ]م�والتحــاور�معهــ

Tخـر�مـن�دون�التفكrم�w¶ـا�الغـرب��ـي�ازمـة�تعـايش�فهــو�يـwxوقـع�ف�f

وهذا�خطأ�كبT �كون�الغرب�لم�يعتمد�ع9ى�أسس�صريحة�لكي�يعلن�عن�عداءه�للحضارات�Rخرى،�وبالتاXي�فالغرب�هو�

 .اJسؤول�Rول�عن�الخطأ�الذي�وقع�فيه�وبالتاXي�وجب�عليه�تصحيح�خطأه

وار�الحضــارات�ع9ــى�أســس�مــن�أجــل�تعزيــز�ثقافــة�الحــوار�بــTن�الــدول�خاص

ة،�كمـا�تـدعو�هـذه�النظريـة�اXـى�ال! كTـ��ع9ـى�مبحـث�الجمـال�الـذي�يع

وانطلق�غارودي�من�نقد�العالم�الغربي�ومخاطبته�من�أجل��نفتاح�ع9ى�rخر�كما�أراد�أن�يدفع

ه�اXى�العالم�ويكتشف�مسـتقبله�اJشـ! ك�مـع�بقيـة�العـالم�وأ°�يبقوتاريخه�وأن�يغT �من�نظرت

الحـــوار�بــTن�الحضـــارات�وح�ان"يقـــول�غــارودي�xiv.ي�تجربتـــه�الحضــارية

 اع�اJســــتقبل�وذلــــك�ابتغــــاء�أن�يخ!ـــــ ع�الجميــــع�مســــتقبل�الجميــــع،�ان�ا

تجارب�غاندي�وتجربة�الثورة�الثقافية�الصينية�تجـارب�نT يـري�1ـي�الجماعي

تتـــــيح�لنـــــا�أن�نرســـــم�منـــــذ�اليـــــوم�الخطـــــوط�RوXـــــى�لهـــــذا�اJشـــــ�- و

  xv"والعشرين،�مشروع�Rمل

رة�Rساســـية�الgـــ�fتـــدور�حولهـــا�فكـــرة�نظريـــة�حـــوار�الحضـــارات�يؤكـــد�زك

ر�وفهمــه�و�نفتــاح�والتواصــل�مــع�الثقافــات�والحضــارات�Rخــرى�غTــ �Rوروبي

��1ي�اطار�التثاقف�والتواصل�الفكري�واJعر1ي�كما�ا¼wا�ليست�نظرية�غرات،�ف]يمكن�الرجوع�اXى�هذه�النظرية�

كمـــــا�يتســـــاءل�زكـــــي�اJـــــي]د�عـــــن�كيفيـــــة�تحـــــاور�الحضـــــارات،�كي�xvi.ة�للتعمـــــيم

تعمال�مصـــطلح�تحـــاور�هـــل�عـــن�طريـــق�ممثلـــTن�ومفوضـــTن�عـــن�الحض

ل�و°�يكفــي�ممثـل�واحــد�لكــل�حضــارة،��ن�كــل�حضـارة�فwxــا�مــن��نقس

  xvii.واJذهبية�والقومية�وغT ها�مما�يحيل�اXى�استحالة�تحقيق�هذه�الفكرة

ن�حـــوار�الحضـــارات�أن�يكـــون�مـــن�منظـــور�الغـــرب�اXـــى�العـــالم�1ـــي�حـــTن�أن�هينينغت

ور�الغــــــرب�اXــــــى�العــــــالم،�وك]همــــــا�كــــــان�ينطلــــــق�مــــــن�خلفيــــــة�التفكTــــــ �1ــــــ

اXي�فكلتــــا�النظــــريتTن�حســــب�زكــــي�اJــــي]د�تنطلــــق�مــــن�الغــــرب�وتشــــخص�أزمت

حــTن�أنــه�كــان�قــادرا�ع9ــ�ح�الغــرب�مســاره�ويتصــالح�مــع�العــالم�1ــي

ن�اJحتمــــل�أن�يــــرفض�الغــــرب�الحــــوار�مــــع�rخــــر�نظــــرا�ل�ªعتــــه��ســــتع]ئية�ففع

  .وخصائص�لعل�من�أهمها�أن�يكون�بTن�جماعات�متكافئة�وتقبل�التنازل�للحوار

gنطلقات�الفكرية�والنقدية�الJي]د�نظريتـه�1ـي�فلسـفة�الحضمن�خ]ل�عرض�اJا�زكي�اwبدأ���f

النظريات�الحضارية�رواجا�1ي�العالم،�انطلق�فيما�بعد�اXى�تأسيس�نظريته�1ي�تعارف�الحضارات

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�نـــه�هـــو�اJع¾ـــw��fـــذه�الـــدعوة�لح

يتخطــى�تلــك�Rزمــةوجب�عليــه��نفت

�ن�Rزمـة�الgـ�fوقـع�فxiii�wx.بعضـها

وهذا�خطأ�كبT �كون�الغرب�لم�يعتمد�ع9ى�أسس�صريحة�لكي�يعلن�عن�عداءه�للحضارات�Rخرى،�وبالتاXي�فالغرب�هو�

اJسؤول�Rول�عن�الخطأ�الذي�وقع�فيه�وبالتاXي�وجب�عليه�تصحيح�خطأه

وقــد�قامــت�نظريــة�حــوار�الحضــ

بم�ªلة�الثقافة�الغربيـة،�كمـا�تـ

وانطلق�غارودي�من�نقد�العالم�الغربي�ومخاطبته�من�أجل��نفتاح�ع9ى�rخر�كما�أراد�أن�يدفع

وتاريخه�وأن�يغT �من�نظرت

بــل�أن�يعــيش�الحـــوار�1ــي�تجربتـــ

كــــوني�يتســــق�مــــع�اخ!ــــ اع�اJســــتقبل�وذل

تجارب�غاندي�وتجربة�الثورة�الثقافية�الصينية�تج�-وافريقيا�وامريكا�

°هـــــوتي�التحـــــرر�1ـــــي�البTـــــ و

والعشرين،�مشروع�Rمل

gساســـية�الRبعـــد�عـــرض�الفكـــرة�

�نفتــاح�ع9ــى�rخــر�وفهمــه�و�نفت

وقع�1ي�ثغرات،�ف]يمكن�الرجوع�اXى�هذه�النظرية�

كونيـــــة�عامـــــة�قابلـــــة�للتعمـــــيم

تتحـــاور؟�حgـــ�Ôيصـــح�اســـتعمال�مص

ال
ــ fء�لــن�يحصــل�و°�يكف�فهـذا

واJذهبية�والقومية�وغT ها�مما�يحيل�اXى�استحالة�تحقيق�هذه�الفكرة

كمـــا�أراد�غـــارودي�مـــن�حـــوار�الحض�

Xالصــــــدام�هــــــو�منظــــــور�الغــــــرب�ا

وبالتــــاXي�فكلتــــا�النظ�xviii.الحضــــارية

فغــارودي�أراد�ان�يصــحح�الغــرب�مس

كفــــة�واحــــدة،�فمــــن�اJحتمــــل�أن�ي

وخصائص�لعل�من�أهمها�أن�يكون�بTن�جماعات�متكافئة�وتقبل�التنازل�للحوار

gنطلقات�الفكرية�والنقدية�الJمن�خ]ل�عرض�ا

النظريات�الحضارية�رواجا�1ي�العالم،�انطلق�فيما�بعد�اXى�تأسيس�نظريته�1ي�تعارف�الحضارات
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]مية�كو¼wــــا�بنيــــت�ع9ــــى�أســــس�عقائديــــة�

ــل�الحــد�مــن�الصــراعات�وتجــاوز�اJــآزق�

زر�بـــTن�الجميـــع�حســـب�مـــا�دعـــا�لـــه�هللا�1ـــي�

ا�وانمــــــا�تســــــتند�اXــــــى�ضــــــرورة�بنــــــاء�وتقـــــــدم�

ة�والخHــ ة�و�ســتwاض�بجميــع�الحضــارات،�

ح�تعبT ا�عن�الرؤية�sس]مية�1ي�هذا�الشأن،�فالعالم�محتاج�

  xix.�ع9ى�التعاقب�الحضاري 

انــــا�جعلنــــاكم�شــــعوبا�وقبائــــل�(ة�الكريمــــة�

ي�rيـة،��ن�كلمgـ�fخلقنـاكم�وجعلنــاكم�

مية�1ـــي�دعوwÉـــا�ـــف�بواجـــب�Rمـــة�sســـ] 

اذن�فمفهوم�تعارف�الحضارات�مفهوم�إس]مي�يتوقف�ع9ى�Rساس�الذي�تدعو�اليه�rيـة�الكريمـة،��ن�سـنة�الكائنـات�

1ي�هذا�العالم�بعد�الخلق�هو�التعارف�من�أجل�التفاهم�وتبادل�اJعارف�من�أجل�تشيد�الحضارة�sنسانية�ال�fgتحتاج�

اب�منظومـة�القـيم�والحـروب�الطائفيـة�

والعرقية�والتمي��Tالعنصري�باسم�الجنس�والعرق�والدين،�اذن�ف]�بد�من�النظر�1ي�الواقع�اJتأزم�و�عتماد�ع9ى�نظريـة�

الم�sسـ]مي�مـن�عـداءات�واwÉامـات�مـزورة�

fgقروءة،الJرئيــــةواJا1ـــــي تلعــــب الغربيةا Tدوراخط 

 وRصولية،با°ســـتفادةمن والتطـــرف اب

 صورةsسـ]م تشـوه الغربيةالfg �ع]م

 للـــدين الخـــاطئ نظـــراللفهم وليةوsرهاب

 عـــن عندمانســـمع اJقابـــل �ع]م،ولكنـــب
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مــــن�البيئــــة�sســــ]مية�كو¼wارف�الحضــــارات�نظريــــة�أصــــيلة�التصــــور�نابعــــة�

ي]د�يجعلهــا�نظريــة�عامــة�1ــي�تعــارف�الشــعوب�والثقافــات�مــن�أجــل�الحــ

ي�النظريـــات�Rخـــرى�وهـــذا�لنشـــر�الســـ]م�والتـــآلف�والتـــآزر�بـــTن�الجمي

ارف�الحضــــــارات�°�تع¾ــــــ�fمجــــــرد��ع!ــــــ اف�بالحضـــــــارات�وتنوعهــــــا�وانمــــــا�تس

الم�وتأســيس�الشــراكة�الحضــارية�فيمــا�بيwــا�وتبــادل�اJعرفــة�والخHــ ة�و�س

وأوضح�تعبT ا�عن�الرؤية�sس]مية�1ي�هذا�الشأن،�فالعالم�محتاج��كما�أن�مفهوم�التعارف�أك© �دقة�من�مفهوم�الحوار 

اXى�التعارف�واJعرفة�ال�fgتزيح�الجهل�بش�Ôgصوره�و�التعارف�أيضا�يحافظ�ع9ى�التعاقب�الحضاري 

ارف�الحضــــارات�يتأســــس�وفقــــا�Jســــارين�متضــــمنTن�1ــــي�rيــــة�الكريمــــ

  :هما�كالتاXي�13

gيـة،��ن�كلمrوظيفتـه�حفـظ�التنـوع�باعتبـاره�سـنة�كونيــة�كمـا�هـو�متضـمن�1ـي��f¾وي

ي��ن�كلمـــة�لتعـــارفوا�ليســـت�مجـــرد�توصـــيف�لواقـــع�بـــل��ـــي�تكليـــف�بواج

اذن�فمفهوم�تعارف�الحضارات�مفهوم�إس]مي�يتوقف�ع9ى�Rساس�الذي�تدعو�اليه�rي

1ي�هذا�العالم�بعد�الخلق�هو�التعارف�من�أجل�التفاهم�وتبادل�اJعارف�من�أجل�تشيد�الحضارة�sنسانية�ال�fgتحتاج�

شـهده�اليـوم�مـن�أزمـات�باتـت�wÉـدد�الكيـان�sنسـاني�كغيـاب�منظوم

والعرقية�والتمي��Tالعنصري�باسم�الجنس�والعرق�والدين،�اذن�ف]�بد�من�النظر�1ي�الواقع�اJتأزم�و�عتماد�ع9ى�نظري

العـالم�sسـ]مي�مخاصة�Jـا�شـهده�. التعارف�من�أجل�حل�يبعد�البشرية�عن�هاوية��¼wيار

الغربيةاJرئيــــةواJقروءة،الfg �عــــ]م وســـــائل 1ــــي عليــــه اتعدائيــــةكما�ي مســـــبق

باÙرهـــاب sســـ]م وصـــم خـــ]ل مـــن والعـــالمf الغربـــي للرأيالعـــام

�ع]م وسائل ذلك ،كماتفعلxxi"واس]مي بلدعربي أك© من 1ي تحصل

آنيماريشمي¸¼wدوماينسبلíس]مصفاتا�صـــوليةوsرهاب JRانيـــة Jستشـــرقة

�ع]م،ولكن وســـائل 1ـــي sســـ]م عـــن مايقـــال كـــل نصـــدق تجعلنـــا�fوالgـــ

  xxii.اJسيحية �ي هذه نقول  الب]دRوروبيةهل
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تعارف�الحضارات،�الرؤية�والتأسيس:ثانيا

  :ضبط�ا�فهوم-1

تعتHــــ �نظريــــة�تعــــارف�الحضــــارات�نظري

ليطورهــا�زكــي�اJــي]د�يجعلهــا�نظري

الكونيـــة�الgـــ�fتحـــددت�1ـــي�النظري

  .م�ت�ªيلهمحك

ان�مقولــــــة�تعــــــارف�الحضــــــارات�°�تع¾

الحضــارات�1ــي�العــالم�وتأســيس�الش

كما�أن�مفهوم�التعارف�أك© �دقة�من�مفهوم�الحوار 

اXى�التعارف�واJعرفة�ال�fgتزيح�الجهل�بش�Ôgصوره�و�التعارف�أيضا�يحاف

كمــــا�أن�مفهــــوم�تعــــارف�الحضــــ

13الحجرات�rية) لتعارفوا

مسـار�تكـوي¾�fوظيفتـه�حفـظ: أو°

  .كلwxما�يشT �اXى�الفطرة

مســـار�تكليفـــي��ن�كلمـــة�لتع: ثانيـــا

  xx,للتعارف

اذن�فمفهوم�تعارف�الحضارات�مفهوم�إس]مي�يتوقف�ع9ى�Rساس�الذي�تدعو�اليه�rي

1ي�هذا�العالم�بعد�الخلق�هو�التعارف�من�أجل�التفاهم�وتبادل�اJعارف�من�أجل�تشيد�الحضارة�sنسانية�ال�fgتحتاج�

شـهده�الياXى�التعارف�خاصة�Jا�ت

والعرقية�والتمي��Tالعنصري�باسم�الجنس�والعرق�والدين،�اذن�ف]�بد�من�النظر�1ي�الواقع�اJتأزم�و�عتماد�ع9ى�نظري

التعارف�من�أجل�حل�يبعد�البشرية�عن�هاوية��¼wيار

مســـــبق خــــ]ل مــــن"تحــــذر�منــــه�

للرأيالعـــام صورةsســـ]م تشـــويه

تحصل الfg العنف أحداث

Jستشـــرقةا�ذلكـــا كماتضـــيف

والgـــ الـــدين بأحكـــام والجهـــل

الب]دRوروبيةهل 1ي العنف أعمال
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دد�طبيعـــة�الع]قـــات�مـــع�Rمـــم�والحضـــارات�

اب�أخـرى،�فـاJفهوم�الجديـد�الـذي�يركــز�

و�مفهـــوم�تعــــارف�الحضـــارات�اJتضـــمن�1ــــي�

ا�خلقنــاكم�مـــن�ذكــر�وأنrـــ�Ôوجعلنــاكم�شـــعوبا�

ريحة�اXـــى�تعـــارف�النـــاس�والشـــعوب�فيمـــا�

اني�نبيـــل�تحملـــه�هـــذه�rيـــة�ضـــمن�طياwÉـــا�

اظرا�إلـــwxم�بكــــل�تنـــوعهم�وتعــــددهم�واخــــت]ف�

اس�بالرغم�من�اخت]ف�السن¶wم�وألوا¼wم���أ¼wم�ذو�أصل�انساني�واحد�وتجمعهم�

sقرار�بتنوع�النوع�sنساني�وبوجود�شعوب�وقبائل�مختلفة�ومنتشرة�عH �أرجاء�الكون�وهذه�أيضا�حقيقة�اجتماعية�

  .افع�واJعارف�والثورات

ن��خــت]ف�وجــب�أن�تتحــدد�تحــت�أســـاس�

عوب�والقبائــــل�ع9ــــى�حســــب�امتــــدادهم�

ع�الســـبل��wـــم�وتعـــيش�كـــل�امـــة�بمعـــزل�عـــن�

  R.xxvمم�Rخرى�وأن�يتصادموا�ويحدث�بيwم�تنافر�يسبب�السياسة�أو�السلطة�أو�ال© وة

و�الــذي�يحــدد�مســتويات�الحــوار�والتعــاون�

تخدام�مصــطلح�التعــارف�1ــي�القــرآن�مخTــ ا�

ت�غطائــه�كا°نفتــاح�والتواصــل�والســ]م�ومــد�

ان�(]ل�¼wايــة�rيــة�الكريمــة،�لقولــه�تعــاXى�

ن�الصــــراعات�وضـــبط��ن¶wاكــــات�الgــــ�fتســــود�

ا�روحيا،�كما�أن�التقوى�هنا�تحيل�اXى�مفهوم�عام�

ا�أ¼wـــــا�قـــــادرة�ع9ـــــى�ترســـــيخ�ونشـــــر�مفهـــــوم�
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  :أسس�نظرية�تعارف�الحضارات

ور�sســـ]مي�مفهـــوم�خــاص�بـــه�ونـــابع�مـــن�بيئتـــه�لكـــي�يحــدد�طبيعـــة�الع]ق

اد�عـن�اJفـاهيم�الضـيقة�والgـ�fتنحـاز�لحضـارة�ع9ـى�حسـاب�أخـرى،�ف

ق�بنجاعتـــه�وبقيمتـــه�اJعرفيـــة�وRخ]قيــــة�وsنســـانية�هـــو�مفهـــوم�تع

انـــا�خلقنــاكم�مـــيـــا�أ·wــا�النــاس�(:ذي�خاطــب�هللا�بـــه�جميــع�النـــاس�بقولــه

ففـــي�هـــذه�rيـــة�،�دعـــوة�صـــريحة�اXـــى�تع�xxiii)رمكم�عنـــد�هللا�أتقـــاكم

اهم�و��بتعـــاد�عـــن��قتتـــال�مـــن�أجـــل�غايـــة�وهـــدف�انســـاني�نبيـــل�تحمل

  :ساس�العام�الذي�تقوم�عليه�هذه�النظرية،�ويمكن�ابرازه�1ي

ـــي�توجــــه�اXـــى�كافــــة�النــــاس�بصـــيغة�يــــا�أ·wـــا�النــــاس�نــــاظرا�إلـــwxم�بكــــ

  .ألسن¶wم�وألوا¼wم�دون�النظر�اXى�التمايزات�و�التفرقات�و��خت]فات

اس�بالرغم�من�اخت]ف�السن¶wم�وألوا¼wم���أ¼wم�ذو�أصل�انساني�واحد�وتجمعهم�التذكT �بوحدة�Rصل�sنساني�فالن

  

sقرار�بتنوع�النوع�sنساني�وبوجود�شعوب�وقبائل�مختلفة�ومنتشرة�عH �أرجاء�الكون�وهذه�أيضا�حقيقة�اجتماعية�

افع�واJعارف�والثوراتي،�فالجميع�يتشارك�1ي�اعمار�Rرض�وتبادل�اJن

]ل�rيــة�الكريمــة�أن�وحــدة�Rصـــل�sنســاني�بــالرغم�مــن��خــت]ف�وج

رآن�الكــــريم�للتعــــارف�مــــن�خــــ]ل�التنــــوع�بــــTن�النــــاس�وكــــل�الشــــعوب�والقبائ

هـــذه�Rرض،�و°�يع¾ـــ�fأن�يتفرقـــوا�وتنقطـــع�الســـبل��wادمهم�ع9ـــى�

Rمم�Rخرى�وأن�يتصادموا�ويحدث�بيwم�تنافر�يسبب�السياسة�أو�السلطة�أو�ال© وة

وار�والتعــاون�قبــل�ان�يحــدث�التعــارف��ن�هــذا�RخTــ �هــو�الــذي�يح

ى�إزالــة�الصــدام�بــTن�Rمــم�والحضــارات،�لهــذا�كــان�اســتخدام�مص

ة�والفاعليــة،�كمــا�أنــه�مصــطلح�يجمــع�عــدة�مفــاهيم�تحــت�غطائــه�كا°نفت

  xxviالجسور�ورفض��نغ]ق�والقطيعة�والكراهية

ن�القــيم�وRخــ]ق�نهجــا�تكامليــا�1ــي�فعــل�التعــارف�مــن�خــ]ل�¼wايــة�rي

فالعـــالم�اذن�بحاجــــة�الــــة�منظومــــة�قـــيم�للحــــد�مــــن�الصــــراعات�وض) 

ا�روحيا،�كما�أن�التقوى�هنا�تحيل�اXى�مفهوم�عام�أرجاءه،�وزاد��لحاح�ع9ى�القيم�1ي�العالم�اJعاصر�الذي�يشهد�خواء

امع�لكـــــل�القـــــيم�وrداب�وRخـــــ]ق�و�wـــــا�يرتقـــــي��نســـــان�كمـــــا�أ¼wـــــا�قـــــ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

أسس�نظرية�تعارف�الحضارات-2

°بــد�أن�يكـــون�للتصـــور�sســـ]مي�مفه

�بتعـاد�عـن�اJفRخـرى�مـن�خـ]ل�

عليـــه�زكـــي�اJـــي]د�ويثــــق�بنجاعتـــ

القــرآن�الكــريم�الـــذي�خاطــب�هللا�ب

وقبائـــل�لتعـــارفوا�ان�أكـــرمكم�عن

بيـــwم�مـــن�أجـــل�التفـــاهم�و��بتع

 Rساس�العام�الذي�تقوم�عليه�هذه�النظرية،�ويمكن�ابرازه�1يويمكن�اعتباره�

ان�الخطـــاب�اJتضــــمن�1ـــي�توجــــ

ألسن¶wم�وألوا¼wم�دون�النظر�اXى�التمايزات�و�التفرقات�و��خت]فات

التذكT �بوحدة�Rصل�sنساني�فالن-

  sنسانية�قبل�كل�f Gء

sقرار�بتنوع�النوع�sنساني�وبوجود�شعوب�وقبائل�مختلفة�ومنتشرة�عH �أرجاء�الكون�وهذه�أيضا�حقيقة�اجتماعية��-

وقانون�تاري=ي،�فالجميع�يتشارك�1ي�اعمار�Rرض�وتبادل�اJن

ويتوضــح�لنــا�مــن�خــ]ل�rيــة�الكريم-

  xxiv.التعارف

كمــــا�يؤســــس�القــــرآن�الكــــريم�للتع�-

وتكـــاثرهم�وبقـــاؤهم�وتقـــادمهم�ع9

Rمم�Rخرى�وأن�يتصادموا�ويحدث�بيwم�تنافر�يسبب�السياسة�أو�السلطة�أو�ال© وة

°�يمكــن�ان�يــتم�الحــوار�والتعــاون�قب-

·wــدف�التعــارف�اXــى�إزالــة�الص�كمــا

�نــه�1ــي�غايــة�الدقــة�والفاعليــة،�كم

الجسور�ورفض��نغ]ق�والقطيعة�والكراهية

م�مــن�القــيم�وRخكمــا�يتخــد�sســ] -

) أكـــرمكم�عــــد�هللا�أتقــــاكم

أرجاءه،�وزاد��لحاح�ع9ى�القيم�1ي�العالم�اJعاصر�الذي�يشهد�خواء

بوصـــــفها��طـــــار�لجـــــامع�لكـــــل�الق

 xxvii.التعارف
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هـــو�اون�ويحــدد�لهـــا�شـــكلها�ودرج¶wــا�وصـــورwÉا،�و 

�اع فــــاذا�مــــا��xxviii.دث�بســــبب�الصــــدام�والªــــ

بق�ع9ـى�بعـض�الحضـارات�مـن�دون�معرف¶wـا�

رف�والتقنيات�ال�fgتفيد�البشر�وبالتـاXي�سـتختفي�مظـاهر�

بح�اJســتقبل�ع9ـى�مـا�يـرام�كمـا�ســتتقدم�

رسالة�كونية�وقيم�متنوعة�بإمكا¼wا�أن�تحد�من�الصراع،�ومن�أبرز�القيم�ال�fgيمكن�استخ]صها�

وده�للتعـرف�ع9ـى�مـا�يقربـه�مـن�الطـرف�

اور�1ـي�ثقافـاwÉم�وحضـاراwÉم�عمـا�يقـرب�

ـــة�Rهـــداف�و�بالتـــاXي�يصـــبح�rخـــر�ع9ـــى�

ل�التسامح�والحب�دراية�بثقافة�فرد�غريب�عن�ثقافته�ويتس¾�Ôله�التبادل�اJعر1ي�وقبول��خت]ف�و�بالتاXي�تنتشر�أشكا

]م�وأفكـــاره�والخـــروج�مـــن�مصـــالح�السياســـيTن�

رة�الســــ]م�صــــورwÉا�الحقيقيــــة�وتضــــمن�

ي�الحضــارة�الغربيــة�وقـد�بنيــت�علwxــا�فأهلكــت�

ر�°بــد�مــن�تجــاوزه�عــن�طريــق�اللقــاءات�

ــل�التخ9ــي�عــن�نزعــة��ســتئثار�بتحديــد�

من�خ]ل�التعاون�بTن�الجميع،��نه�مطلب�ضروري�فـا�رض�لل©ـ وات�

يست�للصدام�وفسك�الدماء،�بل�لينتفع�كل�مجتمع�من�مجتمع�آخر�فاÙنتاج�كلـه�لíنسـانية�كلهـا،�والتعـارف�

  .يساعد�ع9ى�تعزيز�التبادل�و�بتعاد�عن�صور��ستغ]ل�الذي�رسمها�اJجتمع�الغربي

الحضـارية�ويعـرف�ع�فتخـرج�عـن�Rحاديـة�

ه�sبداعيـــة�وتتخاطــب�الحضـــارات�والثقافـــات�
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وم�واســع�يؤســـس�Jفـــاهيم�كــالحوار�والوحـــدة�والتعـــاون�ويحــدد�لهـــا�ش

ى�فاعلي¶wــــا�وتطورهــــا�واســــتمرارها�و�يªــــ�ع�الخ]فــــات�الgــــ�fتحــــدث�بســــبب�الص

تعارفت�الحضارات�واJجتمعـات�فسـتختفي�كـل�مظـاهر�التميTـ��والحكـم�اJسـبق�ع9ـى�بعـ

رف�والتقنيات�ال�fgتفيد�البشر�وبالتأو�التعايش�معها�وسيتيح�التعارف�تبادل�مختلف�العلوم�واJعا

اهر�التسـامح�والحــب�والحريـة�و�التعـايش�السـلم�fوسيصـبح�اJســ

  :أهداف�تعارف�الحضارات

رسالة�كونية�وقيم�متنوعة�بإمكا¼wا�أن�تحد�من�الصراع،�ومن�أبرز�القيم�ال�fgيمكن�استخ]صها�

فالتعارف�sيجابي�هو�الذي�يبذل�فيه�كل�طـرف�أقîـ �Ôجهـوده�للتع

لقـائمون�بالتعـارف�والتحـاور�1ـي�ثقافأو�Rطراف�Rخرى�ال�fgتشاركه�التطلع�نفسه�فيبحث�ا

فيتـــيح�التعـــارف�إمكانيـــة�تشـــارك�Rفكـــار�اJتقاربـــة�Rهـــ�xxix"اهو�انســـاني

دراية�بثقافة�فرد�غريب�عن�ثقافته�ويتس¾�Ôله�التبادل�اJعر1ي�وقبول��خت]ف�و�بالتاXي�تنتشر�أشكا

  .والتضامن�وكل�القيم�sيجابية

اج�التعـــايش�الســـلم�fاXـــى�فهـــم�عميـــق�بفلســـفة�الســـ]م�وأفكـــاره�والخ

حاب�اJنفعــــة�وبالتــــاXي�البحــــث�عــــن�حضــــارة�ثقافيــــة�تمــــنح�فكــــرة�الســــ

  xxx.بادئ�°�اJصالح

ففكـرة�الصــراع�فكــرة�عريقــة�1ـي�الحضــارة�الغربي: اوز�عقيــدة�الصــراع

راع�هــو�اJحــرك�Rسا½ــ �fلسياســة�الغــرب،�ولتجــاوز�هــذا�Rمــر�°بــد�م

gفكــرة�لشــJعاصــرة�مــن�أجــل�التخ9ب�اJجتمعــات�اJالحضــارات�وا�Ô

  xxxi..اJفاهيم�كالديمقراطية�وحقوق��نسان�والحرية�والتطور�والتنمية�وغT ها

من�خ]ل�التعاون�بTن�الجميع،��نه�مطلب�ضروري�ف: تشجيع�فكرة��نتفاع�اJتبادل�من�خT ات�Rرض

يست�للصدام�وفسك�الدماء،�بل�لينتفع�كل�مجتمع�من�مجتمع�آخر�فاÙنتاج�كل

يساعد�ع9ى�تعزيز�التبادل�و�بتعاد�عن�صور��ستغ]ل�الذي�رسمها�اJجتمع�الغربي

بحيث�تبتعد�كل�حضارة�عن�العزلـة�والتقوقـع�فتخـرج�ع: اح! ام�الخصوصيات�الحضارية

ة�الحضـــارية�الgــ�fتزدهـــر�فwxـــا�قــوى��نســـان�وقدراتــه�sبداعيـــة�وتتخاط

  xxxii.وتح! م�كل�حضارة�خصوصية�الحضارة�Rخرى 

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

فمفهــوم�التعـــارف�مفهـــوم�واســ

الــــذي�يحــــافظ�ع9ــــى�فاعلي¶wــــا�وتطوره

تعارفت�الحضارات�واJجتمعـات�فس

أو�التعايش�معها�وسيتيح�التعارف�تبادل�مختلف�العلوم�واJعا

�اع�وتظهـر�بـدلها�مظـاهر�التس الªـ

  .sنسانية�

أهداف�تعارف�الحضارات-3

رسالة�كونية�وقيم�متنوعة�بإمكا¼wا�أن�تحد�من�الصراع،�ومن�أبرز�القيم�ال�fgيمكن�استخ]صها��ة�التعارفتحمل�نظري

  :من�النظرية�ما�ي9ي

فالتعارف�sيجابي�هو�الذي�يبذل�فيه�كل�ط:"التقارب�والتسامح�

أو�Rطراف�Rخرى�ال�fgتشاركه�التطلع�نفسه�فيبحث�ا

بيـــwم�نحـــو�كـــل�مـــاهو�انســـاني

دراية�بثقافة�فرد�غريب�عن�ثقافته�ويتس¾�Ôله�التبادل�اJعر1ي�وقبول��خت]ف�و�بالتاXي�تنتشر�أشكا

والتضامن�وكل�القيم�sيجابية

fيحتـــاج�التعـــايش�الس: التعــايش�الســـلم

والعســــكريTن�وأصــــحاب�اJنفعــــ

Jصالحوضعها�1ي�ذمة�اJبادئ�°�ا

فـك�عقــدة�الهيمنــة�وتجـاوز�عقي

الحيــاة�ومــازال�الصــراع�هــو�اJحــ

واJحــاورات�بــTن�النخــب�اJفكــرة�لش

اJفاهيم�كالديمقراطية�وحقوق��نسان�والحرية�والتطور�والتنمية�وغT ها

تشجيع�فكرة��نتفاع�اJتبادل�من�خT ات�Rرض

يست�للصدام�وفسك�الدماء،�بل�لينتفع�كل�مجتمع�من�مجتمع�آخر�فاÙنتاج�كلواJنافع�ول

يساعد�ع9ى�تعزيز�التبادل�و�بتعاد�عن�صور��ستغ]ل�الذي�رسمها�اJجتمع�الغربي

اح! ام�الخصوصيات�الحضارية

العــالم�تجربـــة�التعدديــة�الحضـــ

وتح! م�كل�حضارة�خصوصية�الحضارة�Rخرى 
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أ¼wانظريـــة�هادفـــة�لنشـــر�ارات،�يمكننـــا�أن�نســـتنتج�

اء�الهــادف�لخلــق�فائــدة�والــذي�يــتم�عــن�

دمر�sنسـانية�وتفرقهـا�وتعلـن�حـرب�الكـل�

ان،�كمــا�تخطــى�نظريــة�حــوار�الحضــارات�

كو¼wا�غT �كافية�ف]�يمكن�للحضارات�أن�تتحاور�بدون�أساس�متTن�يضمن�لها�التسامح�كما�أن�كلتا�النظرتTن�بدئتا�من�

كونيــة�هادفــة�اXــى��]مي�متــTن�ضــمن�رؤيــة

ايش�الســــلم�fو��ســــتفادة�مــــن�rخــــر�والتبــــادل�

م�طريـق�اJسـتقبل�بصـورة�واعيـة�وتشـارك�

  .لحضارة�حكرا�ع9ى�العالم�الغربي�ع9ى�حساب�كل�الفئات�Rخرى 
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ار�زكـــي�اJـــي]د�1ـــي�تحليـــل�نظريـــة�تعـــارف�الحضـــارات،�يمكننـــا�أن�نس

Tن�الحضــارات�وتربيــة�الشــعوب�ع9ــى�التســامح�والحــوار�البنــاء�الهــادف�لخل

طريق�التعارف،�بحيث�انطلق�اJـي]د�مـن�نقـد�نظريـة�صـدام�الحضـارات�الgـ�fتـدمر�sنس

ا�تنشــر�تنبــؤات�مخيفــة�حــول�مصــT ��نســان،�كمــا�تخطول�sســ]م،�كمــ

كو¼wا�غT �كافية�ف]�يمكن�للحضارات�أن�تتحاور�بدون�أساس�متTن�يضمن�لها�التسامح�كما�أن�كلتا�النظرتTن�بدئتا�من�

ن�هنــا�يؤســس�زكــي�اJــي]د�نظريــة�التعــارف�وفــق�أســاس�إســ]مي�متــTن�ض

�fالبشــــر��ن�تلــــك��ــــي�ســــنة�الكــــون�مــــن�أجــــل�التعــــايش�الســــلم�fو��س

ان�عـن�هـذه�النظريـة�مـن�أجـل�الرØـي�باÙنسـانية�ورسـم�طريـق�اJس

لحضارة�حكرا�ع9ى�العالم�الغربي�ع9ى�حساب�كل�الفئات�Rخرى فwxا�جميع�الحضارات�و°�تبقى�فكرة�الرØي�با
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  :خاتمة

Jختامـــا�وبعـــد�عـــرض�أفكـــار�زكـــي�ا

التســامح�و�ســتقرار�بــTن�الحضــ

Jطريق�التعارف،�بحيث�انطلق�ا

ضــد�الكــل�خاصــة�حــول�sســ]م،�كم

كو¼wا�غT �كافية�ف]�يمكن�للحضارات�أن�تتحاور�بدون�أساس�متTن�يضمن�لها�التسامح�كما�أن�كلتا�النظرتTن�بدئتا�من�

الغــرب�دون�غTــ ه،�مــن�هنــا�يؤس

خلــــق�التعــــارف�بــــTن�ب¾ــــ�fالبشــــر��ن�تل

الحضاري،�فيمكن�الرهـان�عـن�ه

فwxا�جميع�الحضارات�و°�تبقى�فكرة�الرØي�با
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  دور�ا�درسة�rي�ترسيخ�قيم�التسامح

  الجزائر�جامعة�غرداية

 الجزائر

ســــامح�
ّ
عـــالم�تضـــاءلت�فيـــه�مســـاحات�الت

ازال�البــــاحثون�يكـــــّدون�ويكثفــــون�جهـــــودهم�

! اتيجيات�سياســـية�وأمنيـــة�فّعالـــة�قـــادرة�ع9ـــى�مواجهـــة�

 ام�rخــر�وهــو�تحليــل�إنســاني�Ùحــ]ل�الّســ]م�

 ام�القواعـــــــــــد�والقوانينكوســـــــــــائل�للحفـــــــــــاظ�ع9ـــــــــــى�

حـول�إعــ]ن�مبــادئ��1995ول�Rعضــاء�ســنة

سامح
ّ
  .ول�Rعضاء�ع9ى�حق�sنسان�1ي�العيش�بكرامة�واح! ام�1ي�جّو�يسوده�الت

ا�اJـاّدة�الّرابعـة�اJتعلقـة�بـالتعليم�كمجـال�

يم�هــو�أنجــع�الوســائل�Jنــع�ال]تســامح،وأول�

اركون�فwxا،وذلــــك�لكــــي�تح!ــــ م�هــــذه�الحقــــوق�

ك�°يـتم�عـن�طريـق�إدمـاج�مـواد�دراسـية�،أو�

وتحويله�إXى�سّنة�دائمة��من�خ]ل�إدماج�إجراءات�

  .قافيةو�جتماعية

  ?فإXى�أي�مدى�يمكن�أن�تساهم�اJدرسة�1ي�نشر�ثقافة�التسامح�والتقليل�من�الغلو�والتطرف

سامح
ّ
  ?ي��يمكن�أن�يضطلع�به�اJعلم�خصوصا�والفريق�ال! بوي�عموما�1ي�نشر�ثقافة�الت

  ? سامح�لدى�طلب¶wا�و�رتقاء�به

  سامح،الغلو�والتطرف
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دور�ا�درسة�rي�ترسيخ�قيم�التسامح

جامعة�غرداية�علم�اجتماع�ال! بية�-سنة�ثالثة-بوهاXي�الطاهر�طالب�دكتوراه

الجزائر�جامعة�غرداية الثقا1ي هيبة�سيف�الدين�دكتوراه�علم��جتماع

عـــالم�تض�يوميـــة�1ــــيي�عـــالم�أصــــبح�فيـــه�العنـــف�عقيـــدة�وممارســـة�

يم�الّســــ]م�تحـــــت�مطــــارق�العنـــــف�ومضــــارب�التعصــــب�،مـــــازال�البــــاحثون�يك

ع�وتحليلـــه�بحثـــا�عـــن�أفضـــل�الســـبل�لبنـــاء�اســـ! اتيجيات�سياســـية�وأمني

 105.تحديات�العنف�والعدوان

ات�واح!ــ ام�rخــر�وهــ
ّ
ن�حقــوق�sنســان،يدخل�1ــي�أطــار�اح!ــ ام�الــذ

والخـــــــــــار¹ي�،إ°�أّنـــــــــــه�°�يتعـــــــــــارض�مـــــــــــع�اح!ـــــــــــ ام�القواعـــــــــــد�والقوانينكوس)ات

ي�عق
ّ
دتــه�الـّدول�Rعضــاء�ستمرارية�اJجتمــع،ففي�اJــؤتمر�الّعـام�لليونســكووالذ

بشأن�التسامح،أكدت�الّدول�Rعضاء�ع9ى�حق�sنسان�1ي�العيش�بكرامة�واح! ام�1ي�جو

سامح،شملت�ديباجة��اJؤتمرمجموعة�من�اJواد،من�بيwـا�اJـاّدة�الر

إّن�الّتعلــيم�هــو�أنجــ:"امح،وال�fgنصــت�1ــي�بنــد�مــن�بنودهــا�ع9ــى�مــا�ي9ــي�

امح��ــــي�تعلــــيم�النــــاس�الحقــــوق�والحريــــات�الgــــ�fيتشــــاركون�فwxا،وذل

 rخرينيات�فض]�عن�تعزيز�عزمهم�ع9ى�حماية�حقوق�وحريات�."  

سـامح�إ°�أّن�ذلـك�°يـتم�عـ
ّ
واJدرسة�إXى�جانب�كل�مساعwxا�فÅـ�fمعنيـة�بتنميـة�قـيم�الت

سامح-مواضيع�خ]ل�مرحلة�التعليم�فحسب�إنما�فعالية�تعلمه
ّ
وتحويله�إXى�سّنة�دائمة��من�خ]ل�إدماج�إجراءات��-الت

قافيةو�جتماعيةسامح�خ]ل�سياسات�التعليم�اعتماد
ّ
ا�ع9ى�جميع�Rدوات�الّدينية�والث

فإXى�أي�مدى�يمكن�أن�تساهم�اJدرسة�1ي�نشر�ثقافة�التسامح�والتقليل�من�الغلو�والتطرف

ي��يمكن�أن�يضطلع�به�اJعلم�خصوصا�والفريق�ال! بوي�عموما�1ي�نشر�ثقافة�الت

  ?ل]زمة�لزرع�وتنمّية�قيم�التسامح�عند�اJتعلمTنما�ي�Rدوات�واJمارسات�ا

سامح�لدى�طلب¶wا�و�رتقاء�به
ّ
كيف�يمكن�ترشيد�دور�اJدرسة�1ي�تنمية�ثقافة�الت

  .ستحاول�sجابة�عن�هاته�Rسئلة�وأخرى�انط]ق�من�تدرجنا�1ي�مراحل�اJقال

سامح،
ّ
سامح،ثقافة�اJدرسة،الت

ّ
سامح،الغلو�والتطرفقيم�الت

ّ
الت
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بوهاXي�الطاهر�طالب�دكتوراه

هيبة�سيف�الدين�دكتوراه�علم��جتماع

1ـــي�عـــالم�أص: الدراســـةملخـــص�

وتراجعــــت�معــــه�قـــــيم�الّســــ]م�تح

لّدراســـة�هـــذا�الواقـــع�وتحليلـــه�بحث

تحديات�العنف�والعدوان

مح�هــو�حــق�مــن�حقــوق�sنسالتســا

ات(الـــــــــــّداخ9ي�
ّ
داخـــــــــــل�الـــــــــــذ

Jجتمــع،ففي�اJاستقرارواسـتمرارية�ا

بشأن�التسامح،أكدت�الّدول�Rعضاء�ع9ى�حق�sنسان�1ي�العيش�بكرامة�واح! ام�1ي�جو

wواد،من�بيJؤتمرمجموعة�من�اJسامح،شملت�ديباجة��ا
ّ
و�جل�تعزيز�مبدأ�الت

ســامح،وال�fgنصلتعزيــ
ّ
ز�مبــدأ�الت

ســــامح��ــــي�تعل
ّ
خطــــوة�1ــــي�مجــــال�الت

 rوالحّريات�فض]�عن�تعزيز�عزمهم�ع9ى�حماية�حقوق�وحريات�

Åا�فwxى�جانب�كل�مساعXدرسة�إJوا

مواضيع�خ]ل�مرحلة�التعليم�فحسب�إنما�فعالية�تعلمه

سامح�خ]ل�سياسات�التعليم�اعتماد
ّ
الت

فإXى�أي�مدى�يمكن�أن�تساهم�اJدرسة�1ي�نشر�ثقافة�التسامح�والتقليل�من�الغلو�والتطرف�-

ي��يمكن�أن�يضطلع�به�اJعلم�خصوصا�والفريق�ال! بوي�عموما�1ي�نشر�ثقافة�الت-
ّ
ماهو�الّدور�الذ

ما�ي�Rدوات�واJمارسات�ا-

كيف�يمكن�ترشيد�دور�اJدرسة�1ي�تنمية�ثقافة�الت-

ستحاول�sجابة�عن�هاته�Rسئلة�وأخرى�انط]ق�من�تدرجنا�1ي�مراحل�اJقال

اJدرسة،الت: الكلمات�ا�فتاحية�
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 Study summary: In a science 

tolerance has diminished and the va

intolerance, researchers continue 

how best to build effective politica

and aggression. 

Tolerance is a human right, with

humanitarian analysis for internal peace. (

for rules and laws as means of main

Conference on a Declaration of Princip

right to live in dignity and respect in an a

In order to promote the principle of 

including the fourth article on ed

stipulated in an item: "Education is 

the area of tolerance is to teach peop

these rights and freedoms as to pro

Together with all its endeavours, 

However, this is done not only throug

phase, but also through the effec

permanent year through the integra

religious, cultural and social instru

- To what extent can the school con

extremism? 

What role can a teacher and the ed

What tools and practices are neede

How can the school's role in developing an

You will try to answer these questions an

Keywords: School, tolerance, tolerance va
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n a science where violence has become a daily creed and pract

 and the values of peace have declined under the hamm

tinue to intensify their efforts to study and analyze this rea

ive political and security strategies capable of meeting the ch

ht, within the framework of self-respect and respect for 

ternal peace. (Within and outside), however, it is not inconsis

eans of maintaining the stability and continuity of society. At th

ion of Principles on Tolerance held in 1995, member States affir

 respect in an atmosphere of tolerance. 

e principle of tolerance, the preamble to the Conference includ

e on education as an area for promoting the principle of 

tion is the most effective means of preventing intolerance, an

each people the rights and freedoms in which they participa

s as to promote their promotion. 

eavours, the school is concerned with the development of 

ly through the integration of study materials, or subjects 

e effectiveness of its learning - tolerance - and its transfor

e integration of tolerance procedures through education po

 instruments. 

ool contribute to spreading a culture of tolerance and re

 the educational team in general play in spreading the cu

ices are needed to cultivate and develop tolerance values in learners

e in developing and upgrading its students' culture of tolerance 

ese questions and the start of our graduation in the stages of 

erance, tolerance values, tolerance culture, tolerance and extre
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d practice, in a world where 

e hammers of violence and 

lyze this reality in search of 

ing the challenges of violence 

 respect for the other and is a 

 is not inconsistent with respect 

ty. At the UNESCO General 

er States affirmed the human 

onference included a series of articles, 

e principle of tolerance, which 

lerance, and the first step in 

 participate, so as to respect 

ment of tolerance values. 

bjects during the education 

 its transformation into a 

ucation policies based on all 

erance and reducing tolerance and 

the culture of tolerance? 

ues in learners? 

tolerance be rationalized? 

ages of the article. 

 extremism. 
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و�ح! اب�Rه9ي�يرجعانإXى��عوامل�سياسية�من�

راكة�فwxا�ودمج�كل�أطراف�العملية�السياسية�1ي�إدارة�

سامح�بTن�اJواطنTن�1ي
ّ
�الدولة�إXى�جانب�هذه�Rسباب�السياسية�توجد�أسباب�اجتماعية�من�أبرزها�تراجع�ثقافة�الت

�اJطالب�بالديمقراطية�وتداول�السلطة�إXى�حركات�طائفية� ر�ع9ى�اJغرضTن�تحويل�الحراك��حتجا¹ي

  .و1ي�RخT �تصديرمفهوم�الحرب�الطائفية�اJدفوعة�بالرغبة�1ي�نفي�rخرالطائفي�واجتثاثه

سامح�
ّ
قاسم�(1106ي�حقيق¶wا�عن�غياب�الت

سامح�عند�Rطفال�هو�حديث�عن�البّناء�

مجرد�تقديم�مواد�دراسية�العاطفي�للت]ميذ�،اJوضوع�الذي�تتجاهله�Rنظمة�ال! بوية�1ي�كثT �من�جوانwÞا�فهو�ليس�

�يشمل� �إنه �ال! بوية �العملية �سياق �1ي �اJعلمTن �طرف �من ية

دمات�والتحكم�1ي�التوتر،�واس! اتيجيات�تركز�ع9ى�تدريب�اJعلمTن�ع9ى�مقابلة�مسائل�

�fجال�التعليمJراسة�1ي�إطار�التعرف�ع9ى�الجهود�و�هتمامات�1ي�نشر�ثقافة�التسامح�والس]م�1ي�ا

بية�وsس]مية�واهر�اJقلقة�1ي�اJجتمعات�العر 

اهرة�وال�fgتتخذ�أشكا°�متعددة�تنشأ�1ي�ظروف�معينة�أهمها�غياب�

�لوسائل�sع]م f¢السل� �فض]�عن�الّدور �اJجتمع �1ي �اJختلفة وتتخذ�.  بوية

مثل�1ي�sنكار�ع9ى�rخر�ورفضه�،وعدم�القبول�بالحوار�وسيلة�لحل�الخ]فات،�وقد�

قاسم�محمد�عبد�الرحيم�(107.تتطور�ليصبح�العنف�اللفظي�والبدني�وسائل�لحل�الخ]فات�بيت�Rفراد�والجماعات

غلو�والتشّدد،�وعليه�فإّن�الحاجة�إXى�تعميم�

قافة�إXى�
ّ
سامح�داخل�اJجتمع�أصبحت�ضروري�ومهمة�أك© �من�أي�وقت�مÔ 7،وان�تحويل�هذه�الث
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و�ح! اب�Rه9ي�يرجعانإXى��عوامل�سياسية�من�تشهد�اJنطقة�العربية�معّد°ت�غT �مسبوقة�من��حتقان�الطائفي�

راكة�فwxا�ودمج�كل�أطراف�العملية�السياسية�1ي�إدارة� أهمهاالفشل�اJ! اكم�1ي�ترسيخ�آليات�التداولع9ى�السلطة�والشّ

الدولة�إXى�جانب�هذه�Rسباب�السياسية�توجد�أسباب�اجتماعية�من�أبرزها�تراجع�ثقافة�الت

�اJطالب�بالديمقراطية�وتداول�السلطة�إXى�حركات�طائفية� ر�ع9ى�اJغرضTن�تحويل�الحراك��حتجا¹ي

و1ي�RخT �تصديرمفهوم�الحرب�الطائفية�اJدفوعة�بالرغبة�1ي�نفي�rخرالطائفي�واجتثاثه

1ي�حقيق¶wا�عن�غياب�الت�ول�العربية�1ي�الّسنوات�RخT ة�من�مآ½ �fوكوارث�ناتجة

  ).2،ص2018،مصطفى�محمد�عبد�هللا�قاسم،

سامح�عند�Rطفال�هو�حديث�عن�البن
ّ
�1ي�تنمية�قيم�الت �ودور�اJدرسة�خصوصا والحديث�عن�دورالتعليم�عموما

العاطفي�للت]ميذ�،اJوضوع�الذي�تتجاهله�Rنظمة�ال! بوية�1ي�كثT �من�جوانwÞا�فهو�ليس�

�يشمل� �إنه �ال! بوية �العملية �سياق �1ي �اJعلمTن �طرف �من �عفّوية �ممارسات �مجرد �وليس �التسامح �بتعليم خاصة

اس! اتيجيات�تتعلق�بتوجيه�الّصدمات�والتحكم�1ي�التوتر،�واس! اتيجيات�تركز�ع9ى�تدريب�اJعلمTن�ع9ى�مقابلة�مسائل�

  .ل�Jنع�تصاعد�الخ]فاتواقعية�كاÙهانة�والتشاجر�والتدخ

�fجال�التعليمJراسة�1ي�إطار�التعرف�ع9ى�الجهود�و�هتمامات�1ي�نشر�ثقافة�التسامح�والس]م�1ي�ا

واهر�اJقلقة�1ي�اJجتمعات�العر 
ّ
تعد�ظاهرة�التطرف�بشكل�عام�والتطرف�الدي¾�fبشكل�خاص�من�الظ

اهرة�وال�fgتتخذ�أشكا°�متعددة�تنشأ�1ي�ظروف�معينة�أهمها�غياب�
ّ
�واJجتمع�الّدوXي�بشكل�عام�فهذه�الظ

�لوسائل�sع]م f¢السل� �فض]�عن�الّدور �اJجتمع �1ي �اJختلفة  بوية
ّ
 بوي�من�قبل�اJؤسسات�ال!

مثل�1ي�sنكار�ع9ى�rخر�ورفضه�،وعدم�القبول�بالحوار�وسيلة�لحل�الخ]فات،�وقد�اهرة�أشكا°�متعددة،�فقد�تت

تتطور�ليصبح�العنف�اللفظي�والبدني�وسائل�لحل�الخ]فات�بيت�Rفراد�والجماعات

غلو�والتشّدهذه�الظاهرة�الناتجة�عن�غياب�ثقافة�السلم�والتسامح�وال�fgحل�محلها�ال

سامح�داخل�اJجتمع�أصبحت�ضروري�ومهمة�أك© �من�أي�وقت�م7
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  :مقدمة

تشهد�اJنطقة�العربية�معّد°ت�غT �مسبوقة�من��حتقان�الطائفي�

أهمهاالفشل�اJ! اكم�1ي�ترسيخ�آليات�التداولع9ى�السلطة�والش

الدولة�إXى�جانب�هذه�Rسباب�السياسية�توجد�أسباب�اجتماعية�من�أبرزها�تراجع�ثقافة�الت

�اJطالب�بالديمقراطية�وتداول�السلطة�إXى�حركات�طائفية� اJنطقة�مايّسر�ع9ى�اJغرضTن�تحويل�الحراك��حتجا¹ي

و1ي�RخT �تصديرمفهوم�الحرب�الطائفية�اJدفوعة�بالرغبة�1ي�نفي�rخرالطائفي�واجتثاثه

فماتعيشه�بعض�الّدول�العربية�1ي�الس

،مصطفى�محمد�عبد�هللا�قاسم،

�1ي�تنمية�قيم�الت �ودور�اJدرسة�خصوصا والحديث�عن�دورالتعليم�عموما

العاطفي�للت]ميذ�،اJوضوع�الذي�تتجاهله�Rنظمة�ال! بوية�1ي�كثT �من�جوانwÞا�فهو�ليس�

�عفو �ممارسات �مجرد �وليس �التسامح �بتعليم خاصة

اس! اتيجيات�تتعلق�بتوجيه�الص

واقعية�كاÙهانة�والتشاجر�والتدخ

�fجال�التعليمJلذا�تأتي�هذه�الّدراسة�1ي�إطار�التعرف�ع9ى�الجهود�و�هتمامات�1ي�نشر�ثقافة�التسامح�والس]م�1ي�ا

  .ال! بوي�بمدارسنا�

  :إشكالية�الّدراسة�

تعد�ظاهرة�التطرف�بشكل�عام�والتطرف�الدي¾�fبشكل�خا

بشكل�خاص�واJجتمع�الّدوXي�بشكل�عام�فهذه�الظ

 بوي�من�قبل�اJؤسسات�ال!
ّ
�ال! التوجيه

اهرة�أشكا°�متعددة،�فقد�تت
ّ
الظ

تتطور�ليصبح�العنف�اللفظي�والبدني�وسائل�لحل�الخ]فات�بيت�Rفراد�والجماعات

  ).43ص2018طعامنة،

هذه�الظاهرة�الناتجة�عن�غياب�ثقافة�السلم�والتسامح�وال�fgحل�محلها�ال

سامح�داخل�اJجتمع�أصبحت�ضروري�ومهمة�أك© �من�أي�وقت�م
ّ
وتأصيل�ثقافة�الت
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�اJجتمع�من�خ]ل�مؤسسات�اJجتمع�اJختلفة� �1ي قافة�وتأصيلها

�f ½درJدرسة�1ي�محاربة�الظاهرة�ونشر�ثقافة�السلم�1ي�الوسط�اJوعليه�فإن�هذه�الورقة�جاءت�للبحث��1ي�دور�ا.  

1ي�) ليونيسكوا(يتب¾�Ôالباحث�تعريف�التسامح�الذي�اعتمدته�منظمة�Rمم�اJتحدة�لل! بية�والعلوم�والثقافة�

� Tعرفة�و�نفتاح�والتواصل�وحرية�الفكر�والضمJالتسامح�با� �التعبT وللصفات�sنسانية�لدينا،يتعزز�هذا و�شكال�

�f ½سيا� �واجب �،بل �فحسب �أخ]قيا �واجبا �ليس ��خت]ف،وهو �فيسياق �الوئام �هو سامح

�ثقافة� �محل �الس]م �ثقافة �إح]ل �1ي ]م،يسهم

قافة�والّسياسة�وال! بية�
ّ
تدل�كلمة�تسامح�ع9ى�مع¾�Ôمش! ك�1ي�مجال�الدين�والفلسفةوالث

 Tونمو�الضم T1ي�حرية�التفك�f ½خرين�وأحاسيسهم،وهو�عامل�أساrوهو�القدرة�ع9ى�تقبل�أفكار�،.  

وهو�كذلك�.بهأو�عدم�منع�من�يخالفنا�وعدم�تجن

سامح�1ي�جماعة�أو�مجتمع�معTن�ترتبط�بنسبة�Rفراد�Rجانب�والذين�يتم�تقبلهم�1ي�

 Maison deو1ي�هذا�اJجال�يتم�الحديث�1ي�اللغة�الفرنسية�عن�

�النوع�من�البيوت� �هذا �ع9ى �القضاء �القانونية�وsدارية،تّم �تحت�اJراقبة �تمارس�نشاطها �بيت�دعارة و�ي

�و�عتدال،ويعرف� �التوسط �عن �بعدا �الشطط �وsسراف،او �الغلو ه
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�اJجتمع�من�خ]ل�مؤسسات�اJجتمع�اJختلفة� �1ي قافة�وتأصيلها
ّ
�الث �°�تقل�أهمية�عن�تعميم�هذه سلوك�مجتمÏي

  .وغT ها�من��مؤسسات�التنشئة��جتماعية

�f ½درJدرسة�1ي�محاربة�الظاهرة�ونشر�ثقافة�السلم�1ي�الوسط�اJوعليه�فإن�هذه�الورقة�جاءت�للبحث��1ي�دور�ا

: 

يتب¾�Ôالباحث�تعريف�التسامح�الذي�اعتمدته�منظمة�Rمم�اJتحدة�لل! بية�والعلوم�والثقافة�

سامح�بتارخ
ّ
  نوفمH 16ادة�RوXى�من�إع]¼wا�للت

 1995 �التسامح�يع¾��fح! ام�والقبول�والتقدير�للتنوع�ال© ي�لثقافات�عاJنا

� Tعرفة�و�نفتاح�والتواصل�وحرية�الفكر�والضمJالتسامح�با� �التعبT وللصفات�sنسانية�لدينا،يتعزز�هذا و�شكال�

�f ½سيا� �واجب �،بل �فحسب �أخ]قيا �واجبا �ليس ��خت]ف،وهو �فيسياق �الوئام �هو سامح

�ثقافة� �محل �الس]م �ثقافة �إح]ل �1ي �الّس]م،يسهم �قيام �تيسر fgال� �الفضيلة �لكونه سامح

 108).11،ص2018محمد�عبد�هللا�مصطفى�قاسم،

تدل�كلمة�تسامح�ع9ى�مع¾�Ôمش! ك�1ي�مجال�الدين�والفلسفةوالث��صطcحية

 Tونمو�الضم T1ي�حرية�التفك�f ½خرين�وأحاسيسهم،وهو�عامل�أساrوهو�القدرة�ع9ى�تقبل�أفكار�،

أو�عدم�منع�من�يخالفنا�وعدم�تجن/التسامح�هو�فعل�وسلوك�،يظهر�من�خ]ل�القدرة�ع9ى�التحمل�و

  .تنازل�يحدث�بناءع9ى�مبادئ�وقواعد�معينة

سامح�1ي�جماعة�أو�مجتمع�معTن�ترتبط�بنسبة�Rفراد�Rجانب�والذين�يتم�تقبلهم�1ي�
ّ
�قمة�الت

و1ي�هذا�اJجال�يتم�الحديث�1ي�اللغة�الفرنسية�عن�.اJجتمع�دون�أن�ينتج�ذلك�مظاهر�العزلة�وال¶wميش

�النوع�من�البيوت� �هذا �ع9ى �القضاء �القانونية�وsدارية،تّم �تحت�اJراقبة �تمارس�نشاطها �بيت�دعارة و�ي

2016etAnne JouveLatifa Ibn Ziatin(  

� �التطرف �(يعرف �و�عتدال،ويعرف�)لغويا �التوسط �عن �بعدا �الشطط �وsسراف،او �الغلو �أّنه ع9ى

  .ه�الخروج�عن�اJفاهيم�وRعراف�والتقاليد
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�الث �°�تقل�أهمية�عن�تعميم�هذه سلوك�مجتمÏي

وغT ها�من��مؤسسات�التنشئة��جتماعية�كا�سرة�واJدرسة

�f ½درJدرسة�1ي�محاربة�الظاهرة�ونشر�ثقافة�السلم�1ي�الوسط�اJوعليه�فإن�هذه�الورقة�جاءت�للبحث��1ي�دور�ا

:مصطلحات�الّدراسة

سامح
ّ
يتب¾�Ôالباحث�تعريف�التسامح�الذي�اعتمدته�منظمة�Rمم�اJتحدة�لل! بية�والعلوم�والثقافة�: الت

سامح�بتار
ّ
ادة�RوXى�من�إع]¼wا�للت

ّ
Jا

إّن�التسامح�يع¾��fح! ام�والقبول�والتقدير�للتنوع�ال© ي�لثقافات�عاJنا:"

� Tعرفة�و�نفتاح�والتواصل�وحرية�الفكر�والضمJالتسامح�با� �التعبT وللصفات�sنسانية�لدينا،يتعزز�هذا و�شكال�

�سيا½ �fواJعتقد،و  �واجب �،بل �فحسب �أخ]قيا �واجبا �ليس ��خت]ف،وهو �فيسياق �الوئام �هو سامح
ّ
الت

�الس �قيام �تيسر fgال� �الفضيلة �لكونه سامح
ّ
وقانونيأيضاوالت

محمد�عبد�هللا�مصطفى�قاسم،"(الحرب

�صطcحيةمن�الّناحية�ا-

 Tونمو�الضم T1ي�حرية�التفك�f ½خرين�وأحاسيسهم،وهو�عامل�أساrوهو�القدرة�ع9ى�تقبل�أفكار�،

التسامح�هو�فعل�وسلوك�،يظهر�من�خ]ل�القدرة�ع9ى�التحمل�و-

تنازل�يحدث�بناءع9ى�مبادئ�وقواعد�معينة

ّ
و1ي�علم��جتماع�فإّن�قمة�الت

اJجتمع�دون�أن�ينتج�ذلك�مظاهر�العزلة�وال¶wميش

toléranceدارية،تمsالقانونية�و� �تحت�اJراقبة �تمارس�نشاطها �بيت�دعارة و�ي

p19،2016(109."1946سنة�

�:التطرف- �التطرف يعرف

بأّنه�الخروج�عن�اJفاهيم�وRعراف�والتقاليد) ماعيااجت(
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ه�سلوك�مضطرب�يعكس�بنية�نفسية�راسخة�1ي�أعماق�الّنفس�البشرية،تقوم�ع9ى�كراهية�rخر�

  ). 46-45ص�ص2018

وع�من�ال! بية�الwÉ�fgدف�إXى�تحقيق�التفاهم�والّس]م�ع9ى�

wا�كل�°�يتجزأ،�قوامها�مبدأ�الع]قات�الودية�بTن�الشعوب�ذات�Rنظمة��جتماعية�والسياسية�

  ).583ص2019بنت�بندر�بن�عطاء�هللا�Rيداء،

�RخT ة،و°سيما� �rونة �1ي �بك© ة �استخدامها �شاع fgصطلحات�الJسامح�من�ا

جامعة�(1ي�إع]م�مبادئ�التسامح1995

�1ي� �Rمن �تشيع �أن �شأ¼wا �من �سلوكية �ضوابط �تفرز �وتصورات �قيم �وجود f¾تع� قافة

سامح�
ّ
�فك]هما،الت �الّس]م �يكمله �أن �°بد ما

�للّس]م� �اJحّبة �اJجتمعات �كل �إلwxا �تسÏى �وغاية �نبيل �إنساني �هدف ]م

�اJجتمع�فحسب�،بل�°  �بTن�أعضاء �أن�تتوافر�لدى��أن�تتوافر�فيما بد�أيضا

سامح�ينطوي�ع9ى�قدر�من�اJعاناة�والـّتحمل�من�قبل�الشخص�

  .ينبÁي�التعبT عن��ح! ام�أيضا

�توجد�جماعات�مختلفة�ذات�معتقدات�و� �ومستحي]�1ي�الوقت�نفسه�،فهو�ضروري�عندما سامح�يبدو�ضروريا

�البديل�rخر�هو� �العيش�معا،وذلك��ّن سوى
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ه�سلوك�مضطرب�يعكس�بنية�نفسية�راسخة�1ي�أعماق�الّنفس�البشرية،تقوم�ع9ى�كراهية�rخر�

2018قاسم�محمد�عبد�الرحيم�،طعامنة،( 110"،والعجز�عن�فهمه�وتقبل�وجهة�نظره

بأ¼wا�ذلك�الّنوع�من�ال! بية�الwÉ�fgدف�إXى�تحقيق�التفاهم�والس�1995نظمة�اليونسكو

wا�كل�°�يتجزأ،�قوامها�مبدأ�الع]قات�الودية�بTن�الشعوب�ذات�Rنظمة��جتماعية�والسياسية�

بنت�بندر�بن�عطاء�هللا�Rيداء،�سارة(111.اJتباينة�،ومبدأ�اح! ام�حقوق�sنسان�وحرياته�Rساسية

سامح
ّ
�الـت �RخT ة،و°سيما�: مفهوم�ثقافة �rونة �1ي �بك© ة �استخدامها �شاع fgصطلحات�الJسامح�من�ا

ّ
�الت ثقافة

مة�اليونسكو�1ي�دورته�الثامنة�والعشرون�عام�
ّ
1995عندما�أعتمده�اJؤتمر�العام�Jنظ

�1ي� �Rمن �تشيع �أن �شأ¼wا �من �سلوكية �ضوابط �تفرز �وتصورات �قيم �وجود f¾تع� قافة
ّ
�الث وهذه

  ).2007عبد�هللا�بن�بية،(112فوسوتجا1ي�الجنوح�إXى�العنف

  

  :للتسامح�خصائص�وسمات�أهمها

�الع]قات�بيت�Rفرادوالشعوب� �1ي �اJنشود �السسامح�وحده �يكمله �أن �°بد ،وإّنما

�اJحب �اJجتمعات �كل �إلwxا �تسÏى �وغاية �نبيل �إنساني �هدف �الّس]م �rخر�،إّن �مضمون �،يكمل ]م

  .اعية�للرخاء�وRمان�

�اJجتمع�فحسب�،بل�°  �بTن�أعضاء �أن�تتوافر�فيما سامح�فضيلة�أو�قيمة�°بّد

سامح�ينطوي�ع9ى�قدر�من�اJعاناة�وال
ّ
سامح�عن�مفهوم�ال]مبا°ة،فالت

  .تجاه�من�يختلف�عنه،ع9ى�عكس�ال]مبا°ة�ال�fg°�ي! تب�علwxا�أي�أعباء

سامح�عند�الّتعامل�مع�rخر،بل
ّ
ينبÁي�التعبT عن��ح! ام�أيضا�°�يكفي�التعبT �عن�الت

  .�هناك�تنوعا�أو�تعددا�1ي�اJجتمع�أي�كانت�طبيعته

�توجد�جماعات�مختلفة�ذات�معتقدات�و� �ومستحي]�1ي�الوقت�نفسه�،فهو�ضروري�عندما سامح�يبدو�ضروريا

� �لهم �°�بديل �وأّنه �أو�متناقضة �متعارضة �أو�دينية �العيش�معا،وذلك��نخلفيات�سياسية سوى

  .الصراع�اJسلح�أو�الحرب�Rهلية�

  سامح�مع�مفاهيم�أخرى�مثل�مفهوم�التنوع�والخصوصية،
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

بأّنه�سلوك�مضطرب�يعكس�بنية�نفسية�راسخة�1ي�أعماق�الن) نفسيا(كما�يعرف

،والعجز�عن�فهمه�وتقبل�وجهة�نظره

نظمة�اليونسكوتعرفها�م: ثقافة�الّسcم

الصعيد�الدوXي�،أي�أّ¼wا�كل�°�يتجزأ،�قوامها�مبدأ�الع]قات�الودية�بTن�الشعوب�ذات�Rنظمة��جتماعية�والسياسية�

اJتباينة�،ومبدأ�اح! ام�حقوق�sنسان�وحرياته�Rساسية

سامح-
ّ
�الـت مفهوم�ثقافة

عندما�أعتمده�اJؤتمر�العام�Jنظ

�1ي�).2005وتامنيس �Rمن �تشيع �أن �شأ¼wا �من �سلوكية �ضوابط �تفرز �وتصورات �قيم �وجود f¾تع� قافة
ّ
�الث وهذه

الّنفوسوتجا1ي�الجنوح�إXى�العنف

سامح
ّ
  :خصائص�الت

إن�ّللتسامح�خصائص�وسمات�أهمها

�الع]قات�بيت�Rفرادوالشعوب�-1 �1ي �اJنشود سامح�وحده
ّ
ليس�الت

�rخر�،إن �مضمون �،يكمل والّس]م

والّساعية�للرخاء�وRمان�

سامح�فضيلة�أو�قيمة�°بد�-2
ّ
ليس�الت

  .الّدولة

سامح�عن�مفهوم�ال]مبا°ة،فالت�-3
ّ
يختلف�مفهوم�الت

تجاه�من�يختلف�عنه،ع9ى�عكس�ال]مبا°ة�ال�fg°�ي! تب�علwxا�أي�أعباء

سامح�عند�الت�-4
ّ
°�يكفي�التعبT �عن�الت

يف! ض�التّسامح�أّن�هناك�تنوعا�أو�تعددا�1ي�اJجتمع�أي�كانت�طبيعته-5

�توجد�جماعات�مختلفة�ذات�معتقدات�و�-6 �ومستحي]�1ي�الوقت�نفسه�،فهو�ضروري�عندما سامح�يبدو�ضروريا
ّ
الت

�وأن �أو�متناقضة �متعارضة �أو�دينية خلفيات�سياسية

الصراع�اJسلح�أو�الحرب�Rهلية�

سامح�مع�مفاهيم�أخرى�مثل�مفهوم�التنوع�والخصوصية،�-7
ّ
يتشابك�مفهوم�الت
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زياد�(�113هناك�تنوعا�أو�تعددا�1ي�اJجتمع�أيا�كانت�طبيعته

�وكذاقبول� �الواحد �الّدين �داخل �و�ج¶wادات �الدينية،وقبو°Ðراء �ومذاهwÞم �rخرين �أديان قبول

ش�1ي�إطار�التباين�sقرار�بالتنوع�sنساني�واح! ام�rخر�اJختلف�ثقافيا�وsيمان�بإمكانية�التعاي

�والعادات� �الحياة �أنماط �اختلفت �،وإن �الواحدة قافة

  .خ�f îع9ى�اخت]ف�الشرائح�والطبقات��جتماعية

̧فكار�وrراء� �ل �التعصب �اJختلفونفي �الرأي �اح! ام ر�هو

الشخصية،وsقرار�بتعددية�اJواقف�الفلسفية�والفكرية�وsقرار�بتنوع�rراء�والقناعات�وRفعال،والنظريات�وRفكار�

� �والتعددية �اجتماعية �كحقيقة f ½السيا� ��خت]ف �قبول f¾لتنظيم�ويع� �كإطار السياسية

�وبالحرية� �الحزبية �و�قرار�بالتعددية �السياسية �الخ]فات �لتسوية �العنف�و�ستقطاب �بنبذ � f ½السيا� �خت]ف

�والسياسات� �النظم �تلك �خ]ل �،فمن �التعليمية �وسياساwÉا  بوية

تستطيع�إجراء�التغيT ات�والتعدي]ت�ع9ى�فكروقيم�أفرادها،ولكون�منظومة�ال! بية�والتعليم�تلعب�دورا�مهما�1ي�تقّدم�

�اJجتمعات�الحديث �أّن �انتهج¶wا،لذلك�نجد fgس! اتيجيات�والخطط�ال�� �¼wضت�اJجتمعات�أو�تأخرها،حسب�نوع ة

بوظيفة�اJدرسة�من�كو¼wا�مجرد�مؤسسة�للتعليمفقط�إXى�مؤسسة�تعليمية�ذات�وظيفة�اجتماعية�مسايرة�لتطورات�

�تحمل� �وع9ى �اJح9ي �العمل �ع9ى �مصغر�يدرب�ط]به �مجتمع wا

  ).ص2008الحوامدمحمد�فؤادوالعدواني�زيد�سليمان،
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سامح�أّن�هناك�تنوعا�أو�تعددا�1ي�اJجتمع�أيا�كانت�طبيعته
ّ
واJواطنة�والجماعة�السياسية�الواحدة،يف! ض�الت

�الد �داخل �و�ج¶wادات �الدينية،وقبو°Ðراء �ومذاهwÞم �rخرين �أديان قبول

  .6خر

sقرار�بالتنوع�sنساني�واح! ام�rخر�اJختلف�ثقافيا�وsيمان�بإمكانية�التعاي

�والعادات� �الحياة �أنماط �اختلفت �،وإن �الواحدة قافة
ّ
�الث �داخل �اجتماعيا �اJختلف قبول

خ�f îع9ى�اخت]ف�الشرائح�والطبقات��جتماعية قاليد�وأنماط�اJلبس�واJظهر�الشّ

�وتقدي �الفكر�اJختلف �قبول f¾راء�ويعŗفكار�و �ل �التعصب �اJختلفونفي �الرأي �اح! ام ر�هو

الشخصية،وsقرار�بتعددية�اJواقف�الفلسفية�والفكرية�وsقرار�بتنوع�rراء�والقناعات�وRفعال،والنظريات�وRفكار�

� �والتعددية �اجتماعية �كحقيقة f ½السيا� ��خت]ف �قبول f¾ويع

�وبالحرية� �الحزبية �و�قرار�بالتعددية �السياسية �الخ]فات �لتسوية �العنف�و�ستقطاب �بنبذ � f ½السيا� �خت]ف

  .والحقوق�Rساسية�لكل�Rطياف�السياسية�1ي�اJجتمع�الواحد

  :ا�درسة�ونشر�ثقافة�الّسلم�

�ال! �لنظمها �كبT ا �اهتماما �والسياسات�ولية �النظم �تلك �خ]ل �،فمن �التعليمية �وسياساwÉا  بوية

تستطيع�إجراء�التغيT ات�والتعدي]ت�ع9ى�فكروقيم�أفرادها،ولكون�منظومة�ال! بية�والتعليم�تلعب�دورا�مهما�1ي�تقد

�أن �انتهج¶wا،لذلك�نجد fgس! اتيجيات�والخطط�ال�� اJجتمعات�أو�تأخرها،حسب�نوع

بوظيفة�اJدرسة�من�كو¼wا�مجرد�مؤسسة�للتعليمفقط�إXى�مؤسسة�تعليمية�ذات�وظيفة�اجتماعية�مسايرة�لتطورات�

�تحمل� �وع9ى �اJح9ي �العمل �ع9ى �مصغر�يدرب�ط]به �مجتمع �توصف�بأّ¼wا �أصبحت�اJدرسة ��جتماعية،كما الحياة

  ب�ونشر�قافات�اJختلفة�وغرس�القيم�لدى�الط] 

الحوامدمحمد�فؤادوالعدواني�زيد�سليمان،( 114الو+ي�Rم¾�fومحاربة�التعصب�والعنف
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

واJواطنة�والجماعة�السياسية�الواحدة،يف! ض�الت

  ).52دت،ص�بركات،ب

سامح�
ّ
  :أنواع�الت

1-�Þالدي� سامح
ّ
�الد:الت �داخل �و�ج¶wادات �الدينية،وقبو°Ðراء �ومذاهwÞم �rخرين �أديان قبول

الخصوصيات�الدينية�ل6خر

قاrي-2
ّ
سامح�الث

ّ
sقرار�بالتنوع�sنساني�واح! ام�rخر�اJختلف�ثقافيا�وsيمان�بإمكانية�التعاي:الت

قا1ي
ّ
  .الث

�	جتما}ي-3 سامح
ّ
�الث:الت �داخل �اجتماعيا �اJختلف قبول

والّتقاليد�وأنماط�اJلبس�واJظهر�الش

�الفكري -4 سامح
ّ
�وتقدي:الت �الفكر�اJختلف �قبول f¾ويع

الشخصية،وsقرار�بتعددية�اJواقف�الفلسفية�والفكرية�وsقرار�بتنوع�rراء�والقناعات�وRفعال،والنظريات�وRفكار�

  .العلمية�اJخالفة

5-�ªÉالسيا� سامح
ّ
�: الت �والتعددية �اجتماعية �كحقيقة f ½السيا� ��خت]ف �قبول f¾ويع

�وبالحرية� �الحزبية �و�قرار�بالتعددية �السياسية �الخ]فات �لتسوية �العنف�و�ستقطاب �بنبذ � f ½السيا� �خت]ف

والحقوق�Rساسية�لكل�Rطياف�السياسية�1ي�اJجتمع�الواحد

ا�درسة�ونشر�ثقافة�الّسلم�

�ال! �لنظمها �كبT ا �اهتماما �الّدولية �اJجتمعات توXي

تستطيع�إجراء�التغيT ات�والتعدي]ت�ع9ى�فكروقيم�أفرادها،ولكون�منظومة�ال! بية�والتعليم�تلعب�دورا�مهما�1ي�تقد

�أن �انتهج¶wا،لذلك�نجد fgس! اتيجيات�والخطط�ال�� اJجتمعات�أو�تأخرها،حسب�نوع

بوظيفة�اJدرسة�من�كو¼wا�مجرد�مؤسسة�للتعليمفقط�إXى�مؤسسة�تعليمية�ذات�وظيفة�اجتماعية�مسايرة�لتطورات�

�توصف�بأ¼ �أصبحت�اJدرسة ��جتماعية،كما الحياة

قافات�اJختلفة�وغرس�القيم�لدى�الط] 
ّ
اJسؤولية�ونشر�الث

الو+ي�Rم¾�fومحاربة�التعصب�والعنف
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�تعزيزالقيم�والفضائل�و�تجاهات�الضرورية� �للتصدي�Jهمة �مختلفة �كثT ة �التعليمية�استجابات� قدمت�اJؤسسة

 EducationCharacter(،تربية�الشخصية

� �الثقا1ي �التنوع �ع9ى  Interculturel(،ال! بية

Civic Educa(نسان�sال! بية�ع9ى�حقوق�،

Citizensh(ال! بيةعلىالّس]م،)Peace 

�أكدت�ع9ى�ضرورة��هتمام�باJعلم�وجعله�محورالعملية�التعليمية�والعمل� RخT ة

�من� �بجملة �أن�ّيتح9ى �اJعلم �ع9ى وبات

  :الكفايات�ال�fgتجعل�منه��ناشرا�ومساهما�بفاعلية�1ي�نشر�ثقافة�السلم�لدى�ط]به�ومwا

اح! ام�عقل�الطالب�إXى�أق�Ô îدرجة،واح! ام�هذا�العقل�وwÉيئة�كل�الظروف�للطلبة�°ستعمال�عقولهم�ليس�فقط�

�نذكر�مwا�اJحبة�و�ح! ام�والتعبT �عن� فس�البشرية�و�ي�كثT ة�جدا

ويمكن�للمعلم�اJؤهل�واJتمتع�بالكفايات�جميعا،أن�يجعل�من�مادة�ال! بية�sس]مية�مادة�تسهم�وبشكل�فاعل�1ي�نشر�

�نفوس� �1ي �وغرسها قافة
ّ
�الث �هذه �لتحقيق �مايكفيه �اJقدسة

�مجموعة�من�اJبادئ��جل�تطبيق�إجراءات�التسامح�1ي�شخصية� �اJدرسة�أن�تركز�ع9ى �كل�Rحوال�ع9ى وإنه�و1ي
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�تعزيزالقيم�والفضائل�و�تجاهات�الضرورية� �للتصدي�Jهمة �مختلفة �كثT ة �التعليمية�استجابات� قدمت�اJؤسسة

  :للتسامح�،مwا�عل�سبيل�اJثال�°�الحصر

Values Educa(خ]قيةRال! بية�،ُُُُ)Ethical Education(تربية�الشخصية،

� قافية
ّ
�الث �التعددية �ع9ى �)Multicultural Education(،ال! بية �الثقا1ي �التنوع �ع9ى ،ال! بية

ivic Education(ِ،ال! بية�اJدنية)Diversity Education(،ال! بية�ع9ى�التنوع�

Human (واطنةJا� �ع9ى tizenship Education(،ال! بية

  ).21قاسم،مصطفى�محمد�عبدهللا،ص(115،ال! بية�الدينية

  : دور�ا�علم�rي�نشر�ثقافة�الّسلم

�العقود �العلوم�ال! بوية�1ي �أكدت�ع9ى�ضرورة��هتمام�باJعلم�وجعله�محورالعملية�التعليمية�والعمل��تطور RخT ة

�واجتماعيا �وانفعاليا �وعقليا �جسميا �متكاملة �بصورة �تطوير�شخصيته �أن�.ع9ى �اJعلم �ع9ى وبات

الكفايات�ال�fgتجعل�منه��ناشرا�ومساهما�بفاعلية�1ي�نشر�ثقافة�السلم�لدى�ط]به�ومwا

اح! ام�عقل�الطالب�إXى�أق�Ô îدرجة،واح! ام�هذا�العقل�وwÉيئة�كل�الظروف�للطلبة�°ستعمال�عقولهم�ليس�فقط�

  .1ي�اJواد�ذات�الطابع�العلم�fبل�1ي�جميع�اJواد�الّدراسية

  .إعطاwÍم�الحرية�1ي�التفكT �و�ي�الباعث��الحقيقي�ع9ى�sبداع

�نذكر�مwا�اJحبة�و�ح! ام�والتعبT �عن�التوازن�الوجداني�القائم�ع9ى�تلبية�حا جة�الّنفس�البشرية�و�ي�كثT ة�جدا

  اعتماد�اJعارف�الحديثة�1ي�كل�فقرات�الّدراسة�و1ي�مختلف�الصفوف�

ويمكن�للمعلم�اJؤهل�واJتمتع�بالكفايات�جميعا،أن�يجعل�من�مادة�ال! بية�sس]مية�مادة�تسهم�وبشكل�فاعل�1ي�نشر�

�الث �هذه �لتحقيق �مايكفيه �النصوص�اJقدسة �1ي �وسيجد سامح
ّ
�والت �والتعاون حبة

  ).ص�2018قاسم�محمد�عبد�الرحيم�،طعامنة،

�مجموعة�من�اJبادئ��جل�تطبيق�إجراءات�التسامح�1ي�شخصية� �اJدرسة�أن�تركز�ع9ى �كل�Rحوال�ع9ى وإنه�و1ي

سامح
ّ
  .تحميل�اJدرسة�مسؤولية�ال! بية��جل�الت

  .اعتماد�مقاربات�ايجابية�لتنمية�القيم�Rخ]قية
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�تعزيزالقيم�والفضائل�و�تجاهات�الضرورية�- �للتصدي�Jهمة �مختلفة �كثT ة �التعليمية�استجابات� قدمت�اJؤسسة

للتسامح�،مwا�عل�سبيل�اJثال�°�الحصر

Education(ال! بية�عل�القيم�

(
ّ
�الث �التعددية �ع9ى ،ال! بية

Education(ال! بية�ع9ى�التنوع�،

)man Rights Education

Education(ال! بية�الدينية،

دور�ا�علم�rي�نشر�ثقافة�الّسلم-

�العقود �العلوم�ال! بوية�1ي تطور

�واجتماعيا �وانفعاليا �وعقليا �جسميا �متكاملة �بصورة �تطوير�شخصيته ع9ى

الكفايات�ال�fgتجعل�منه��ناشرا�ومساهما�بفاعلية�1ي�نشر�ثقافة�السلم�لدى�ط]به�ومwا

اح! ام�عقل�الطالب�إXى�أق�Ô îدرجة،واح! ام�هذا�العقل�وwÉيئة�كل�الظروف�للطلبة�°ستعمال�عقولهم�ليس�فقط�*

1ي�اJواد�ذات�الطابع�العلم�fبل�1ي�جميع�اJواد�الد

إعطاwÍم�الحرية�1ي�التفكT �و�ي�الباعث��الحقيقي�ع9ى�sبداع* 

التوازن�الوجداني�القائم�ع9ى�تلبية�حا* 

ات
ّ
  .الذ

اعتماد�اJعارف�الحديثة�1ي�كل�فقرات�الد*

ويمكن�للمعلم�اJؤهل�واJتمتع�بالكفايات�جميعا،أن�يجعل�من�مادة�ال! بية�sس]مية�مادة�تسهم�وبشكل�فاعل�1ي�نشر�

Jا� �النصوروح �1ي �وسيجد سامح
ّ
�والت �والتعاون حبة

قاسم�محمد�عبد�الرحيم�،طعامنة،( R116جيال

�مجموعة�من�اJبادئ��جل�تطبيق�إجراءات�التسامح�1ي�شخصية�- �اJدرسة�أن�تركز�ع9ى �كل�Rحوال�ع9ى وإنه�و1ي

  :ي9ياJتعلمTن�و�ي�كما�

تحميل�اJدرسة�مسؤولية�ال! بية��جل�الت-1

اعتماد�مقاربات�ايجابية�لتنمية�القيم�Rخ]قية�-2

115.*7��� 8��*U
 ��� ���� �;2D� ,��:
116� ,��:.*7��� 8��*U
 ��� ���� �;2D
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  .......).ص....عبا½ �fسعاد،(117التشجيع�ع9ى�دمج�التفكR� Tدبي�والتفكT �العلم�fوالتفكT �الريا1�f ºي�نفس�الوقت

من�خ]ل�برامج�.1ي�الوسط�اJدر½ 1�fي�تحقيق�مجتمع�آمن�ومستقر

�التلم �كرامة �أجواءمن��اح! ام �ويشيع يذ

  .سامح�بد°�مwا

سامح
ّ
  .جا°ت�والصراعات�السياسية�والحزبية�ال�fgتعيق�أهدافها�1ي�إشاعة�ثقافة�الت

�1ي� �°سيما �وتوصياwÉا �بنتائجها �وRخذ سامح

ات�واح! ام�rخر�وهو�عامل�أسا½ Ù�fح]ل�الس]م�

�استقرار� �ع9ى �للحفاظ �كوسائل �والقوانTن �القواعد �اح! ام �°�يتعارض�مع ،إ°�انه

�ذلك�°� سامح،إ°�أّن
ّ
�الت �ال! بويTن�هم�معنيون�بقيمة �جانب�كل�متعاملwxا �إXى ولة،واJدرسة

لمه�وتحويله�إXى�سمة�يكون�من�عليم،إنما�فعلية�تع

  والثقافية��و�جتماعيةسامح�خ]ل�سياقات�التعليم،معتمدين�ع9ى�جميع�Rدوات�الدينية�

                                                           

�����
*������
12  ,:1.*474)695  
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�f¾الضم� Tميذ�التفك[.  

  .قافات�1ي�التعليم

قافات
ّ
  .ال! ك��Tوالتأكيد�ع9ى�أوجه�التشابه�بTن�الث

  .ايجابي�1ي�اJدرسة

.التشجيع�ع9ى�تعلم�اللغات�Rجنبية�انط]قا�من�اJؤلفات�Rدبية�منذ�الطفولة

التشجيع�ع9ى�دمج�التفكR� Tدبي�والتفكT �العلم�fوالتفكT �الريا1�f ºي�نفس�الوقت

1ي�الوسط�اJدر½ 1�fي�تحقيق�مجتمع�آمن�ومستقرسامح�ونبذ�الغلو�1ي�والتطرف�

  .هة�وخطط�علمية�عملّية�وأنشطة�ممنهجة�

f ½اج�الّدراwJسامح�1ي�الجيل�الجديد�منذ�صغره�وذلك�خ]ل�ا.  

�التلم �كرامة �اح! ام �يرسخ �وإداري fتعليم� �نمط �بان¶wاج �اJدرسة �داخل �تسامµي

  .والتواصل��يجابي�داخل�اJدرسة�و1ي�محيطها��جتما+ي��

سامح�بد°�مwا
ّ
وضع�آليات�وتصورات�لكيفية�نبذ�ظاهرة�العنف�وإح]ل�ظاهرة�الت

سجا°ت�والصراعات�السياسية�والحزبية�ال�fgتعيق�أهدافها�1ي�إشاعة�ثقافة�الت

�1ي� �°سيما �وتوصياwÉا �بنتائجها �وRخذ سامح
ّ
�الت �بثقافة �صلة �ذات � �ال! بوية �العلمية �إجراءRبحاث التكثيف�من

ات�واح! ام�rخر�وهو�عامل�أسا½ Ù�fح]ل�الس]م�
ّ
سامح�هو�حق�من�حقوق�sنسان،يدخل�1ي�إطار�اح! ام�الذ

� �للحفاوالخار¹ي �كوسائل �والقوانTن �القواعد �اح! ام �°�يتعارض�مع ،إ°�انه

�الت �ال! بويTن�هم�معنيون�بقيمة �جانب�كل�متعاملwxا �إXى �والّدولة،واJدرسة �اJجتمع واستمرارية

يكفي�عن�طريق�إدماج�مواد�دراسية�أو�مواضيع�خ]ل�مرحلة�الّتعليم،إنما�فعلية�تع

سامح�خ]ل�سياقات�التعليم،معتمدين�ع9ى�جميع�Rدوات�الدينية�
ّ
خ]ل�إدماج�إجراءات�الت
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3-��f¾الضم� Tتعليم�الّت]ميذ�التفك

قافات�1ي�التعليم�-4
ّ
دمج�تعدد�الث

ال! ك��Tوالتأكيد�ع9ى�أوجه�التشابه�بTن�الث�-5

  .محاربة�العنصرية�-6

ايجابي�1ي�اJدرسةخلق�مناخ��-7

التشجيع�ع9ى�تعلم�اللغات�Rجنبية�انط]قا�من�اJؤلفات�Rدبية�منذ�الطفولة-8

التشجيع�ع9ى�دمج�التفكR� Tدبي�والتفكT �العلم�fوالتفكT �الريا1�f ºي�نفس�الوقت�-9

  :التوصيات

سامح�ونبذ�الغلو�1ي�والتطرف�-
ّ
توضيح�أهمية�الت

مدرسّية�موّجهة�وخطط�علمية�عملي

سامح�1ي�الجيل�الجديد�منذ�صغره�وذلك�خ]ل�اwJاج�الد-
ّ
غرس�قيم�الت

�يرس- �وإداري fتعليم� �نمط �بان¶wاج �اJدرسة �داخل �تسامµي نشر�مناخ

والتواصل��يجابي�داخل�اJدرسة�و1ي�محيطها��جتما+ي��118الحوار

وضع�آليات�وتصورات�لكيفية�نبذ�ظاهرة�العنف�وإح]ل�ظاهرة�الت�-

إبعاد�اJدرسة�عن�السجا°ت�والصراعات�السياسية�والحزبية�ال�fgتعيق�أهدافها�1ي�إشاعة�ثقافة�الت�-

�الت - �بثقافة �صلة �ذات � �ال! بوية �العلمية �إجراءRبحاث التكثيف�من

�f ½درJالوسط�ا.  

  :خاتمة

سامح�هو�حق�من�حقوق�sنسان،يدخل�1ي�إطار�اح! ام�الذ
ّ
الت

ات(الّداخ9ي
ّ
�الذ �)داخل والخار¹ي

�الت �ال! بويTن�هم�معنيون�بقيمة �جانب�كل�متعاملwxا �إXى �والّدولة،واJدرسة �اJجتمع واستمرارية

يكفي�عن�طريق�إدماج�مواد�دراسية�أو�مواضيع�خ]ل�مرحلة�الت

سامح�خ]ل�سياقات�التعليم،معتمدين�ع9ى�جميع�Rدوات�الدينية�
ّ
خ]ل�إدماج�إجراءات�الت

117 ����* 6����)2018:(7 4��� �1�2� 9	��� �1 7	 ���� ���
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،مجلة�البحث�العلم1�fي��ثقافة�التسامح�والسcم�rي�التعليم�السعودي

باب�الفلسطي��Þمن�وجهة�نظر�طلبة�جامعة�القدس�
ّ
سامح�لدى�الش

ّ
مستوى�ثقافة�الت

̧بحاث�والتطوير�   .الرياض:،شركة�العبيكان�ل

ج�ال! بوية�rي�محاربة��رهاب�من�خcل�تعليم�

�الت �نشر�ثقافة �الغلو�rي �ومكافحة سامح

.  

� �،اJجلد �البحوث�والدراسات�العلمية �مجلة رقم�12،

  .2021يناير23،.ع9ى�اسعد�وطفة

سامح
ّ
�ثقافة�الت دراسة�ميدانية�عgى�-دور�ا�درسة�rي�اكتساب�ط�Ûcا

العدد�Rول،�اJجلد�. مجلة�كلية�ال! بية،�جامعة�كفر�الشيخ

8- Latifa Ibn Ziatin etAnne Jouve(2016).

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

ثقافة�التسامح�والسcم�rي�التعليم�السعودي):R)2019يداء�،سارة�بنت�بندر�بن�عطاهللا

باب�الفلسطي��Þمن�وجهة�نظر�طلبة�جامعة�القدس�):ب�د�ت�،
ّ
سامح�لدى�الش

ّ
مستوى�ثقافة�الت

  .فلسطTن

̧بحاث�والتطوير�-التشخيص�والحلول -�رهاب):2007(بن�بية�،عبدهللا�بن�محفوظ ،شركة�العبيكان�ل

دور�ا�ناهج�ال! بوية�rي�محاربة��رهاب�من�خcل�تعليم�):2008(الحوامدة�،محمد��فؤاد،�والعدواني�زيد�سليمان

  . Rردن:،كلية�أربد�،جامعة�البلقاء�التطبيقية�

� �الرحيم �عبد �محمد �،قاسم �ا�درسة):2018(طعامنة �وا��åاج-دور �الت-ا�علم �نشر�ثقافة rي

.88-40،ص21مجلة�قطاع�الدراسات�sنسانية�بجامعة�Rزهر�،العدد�

�الّسلم): �ثقافة �ترسيخ �rي �التعليم �دور �،اJجلد �البحوث�والدراسات�العلمية �مجلة ،

ع9ى�اسعد�وطفة- وني�داJوقع��لك!,ال! بية�عgى�التسامح�مقال�

سامح):2018(قاسم�،مصطفى�محمد�عبد�هللا�
ّ
�ثقافة�الت دور�ا�درسة�rي�اكتساب�ط�Ûcا

مجلة�كلية�ال! بية،�جامعة�كفر�الشيخ.�ا�دارس�الثانويةبمحافظة�الغربية�

1190.  

ouve(2016).Dis nous latifa c est quoi La Toleronce?Edition 
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  :راجع�ـــــــــــــــــــــــــــــــا�

Rيداء�،سارة�بنت�بندر�بن�عطاهللا�-1

  ،�20ال! بية،العدد

ب�د�ت�،(بركات�،زياد��-2

فلسطTن:ا�فتوحة�rي�طل�كرم�

بن�بية�،عبدهللا�بن�محفو�-3

الحوامدة�،محمد��فؤاد،�والعدواني�زيد�سليمان�- 4

سامح�
ّ
،كلية�أربد�،جامعة�البلقاء�التطبيقية�ثقافة�الت

� �الرحيم �عبد �محمد �،قاسم طعامنة

مجلة�قطاع�الدراسات�sنسانية�بجامعة�Rزهر�،العدد�. والتطرف

�،سعاد-5 f ½2018(عبا:(

  .695-474،ص1

مقال�: ع9ي�اسعد�وطفة-6

قاسم�،مصطفى�محمد�عبد�هللا��-7

طcب�ومعلمي�بعض�ا�دارس�الثانويةبمحافظة�الغربية�

1190-1121،ص) 90(الثاني،

?Edition de l atelier.Paris 
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البنية�العاملية�والفروق�الثقافية

هدى�ملوح�الفضgي/ الدكتورة�������

قسم�علم�النفس�������������

جامعة�الكويت�–كلية�العلوم��جتماعية�

امح�الفكــري�لـــدى�عينـــة�مـــن�اJـــراهقTن�

ولتحقيق�هـذا�الهـدف�). كويتية�–مصرية�

ه�بعـــد�التحقـــق�مـــن�صـــدقه�وثباتـــه�ع9ـــى�

كـــويfg،�وباســـتخدام�) 160(مصـــري،�و

،�توصـلت�الدراســة�إXــى� AMOS25امج

تظم�حولــه�العوامــل�اJشــاهدة�العشــر�

ر،�وتقبـــل��خـــت]ف،�والتواصـــل�مـــع�rخـــر،�

،�كمــا�أشــارت�النتــائج�إXــى�)ايش،�ونبــذ�العنــف

  .عدم�وجود�فروق�دالة�إحصائًيا�1ي�التسامح�الفكري�بTن�اJراهقTن�العرب�ترجع�للثقافة

  

Intellectual Tolerance among Arab Adolescents: 

Abstract: 

           The study aimed to identify the global structure of intellectual tolerance among a sample of 

Arab adolescents, and to reveal the difference

culture. By applying a measure of intellectual tolerance after verifying its validity and stability on a 

sample of (360) adolescents, including (200) Egyptians and (160) Kuwaitis, and using exploratory 

confirmatory factor analysis using AMOS25 program, the results indicated that intellectual tolerance 

among Arab adolescents is A general latent factor around which the ten observational factors are 

organized, in addition to the absence of statistically

among Arab adolescents due to culture.

key words: Intellectual Tolerance 
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البنية�العاملية�والفروق�الثقافية: التسامح�الفكري�لدى�ا�راهق'ن�العرب

�������           ُسـليمان�عبد�الواحـد�يوُسـف�����������������/ 

�������������                                       دكتوراه�علم�النفس�ال! بوي��������

كلية�العلوم��جتماعية������������        مصر��- جامعة�قناة�السويس��–ال! بية�

دفت�الدراســـة�الحاليـــة�إXـــى�التعــرف�ع9ـــى�البنيـــة�العامليـــة�للتســـامح�الفكــ

مصرية�(العرب،�والكشف�عن�الفروق�بيwم�1ي�التسامح�الفكري�تبًعا�للثقافة�

اء�مقيـــاس�للتســـامح�الفكـــري�لـــدى�اJـــراهقTن،�وتطبيقـــه�بعـــد�التحق

مصـــري،�و) 200(رًدا�مـــن�اJـــراهقTن�اJصـــريTن�والكـــويتيTن�مـــwم�

برنـامجام9ي��ستكشـا1ي،�والتحليــل�العــام9ي�التوكيـدي�باســتخدام�

دى�اJــراهقTن�العــرب�عبــارة�عــن�عامــل�كــامن�عــام�تنــتظم�حول

ة،�وsع!ـــ اف�بـــاÐخر،�والوســـطية،�وقبـــول�rخـــر،�وتقبـــل��خـــ

يــة�التعبTــ �عــن�الــرأي،��والتعــايش،�ونبــذ�العنــا°ت�وإدارwÉــا،�وحر 

عدم�وجود�فروق�دالة�إحصائًيا�1ي�التسامح�الفكري�بTن�اJراهقTن�العرب�ترجع�للثقافة

  .الثقافة�-البنية�العاملية��-  اJراهقة - التسامح�الفكري 

Intellectual Tolerance among Arab Adolescents: The Factorial structure 

Differences 

The study aimed to identify the global structure of intellectual tolerance among a sample of 

Arab adolescents, and to reveal the differences between them in intellectual tolerance according to 

culture. By applying a measure of intellectual tolerance after verifying its validity and stability on a 

sample of (360) adolescents, including (200) Egyptians and (160) Kuwaitis, and using exploratory 

confirmatory factor analysis using AMOS25 program, the results indicated that intellectual tolerance 

among Arab adolescents is A general latent factor around which the ten observational factors are 

organized, in addition to the absence of statistically significant differences in intellectual tolerance 

among Arab adolescents due to culture. 

Intellectual Tolerance - Adolescence - The Factorial structure - Cultural.

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

  التسامح�الفكري�لدى�ا�راهق'ن�العرب

/ الدكتور ����  

دكتوراه�علم�النفس�ال! بوي��������                    

ال! بية��ةكلي�����  

  :ملخص�الدراسة

هــدفت�الدراســـة�الحالي    

العرب،�والكشف�عن�الفروق�بيwم�1ي�التسامح�الفكري�تبًعا�للثقافة�

الباحثـــان�ببنـــاء�مقيـــاس�للتسقـــام�

فـــرًدا�مـــن�اJ) 360(عينـــة�قوامهـــا�

التحليـل�العــام9ي��ستكشـا1ي،�والتحلي

أن�التســامح�الفكــري�لــدى�اJــ

اJرونـــة�الفكريـــة،�وsع!: (و�ـــي

wÉوالــتحكم�1ــي��نفعــا°ت�وإدار

عدم�وجود�فروق�دالة�إحصائًيا�1ي�التسامح�الفكري�بTن�اJراهقTن�العرب�ترجع�للثقافة

التسامح�الفكري : الكلمات�ا�فتاحية

The Factorial structure and Cultural 

The study aimed to identify the global structure of intellectual tolerance among a sample of 

s between them in intellectual tolerance according to 

culture. By applying a measure of intellectual tolerance after verifying its validity and stability on a 

sample of (360) adolescents, including (200) Egyptians and (160) Kuwaitis, and using exploratory and 

confirmatory factor analysis using AMOS25 program, the results indicated that intellectual tolerance 

among Arab adolescents is A general latent factor around which the ten observational factors are 

significant differences in intellectual tolerance 

Cultural. 
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إذ�اتخـذت�هـذه�القيمـة��انية�منـذ�Rزل،

وقـد�حـث�الـدين�. د�و�متـداد�والحضـور�

: ال�هللا�تباركــت�أســماؤه�1ــي�كتابــه�العزيــز

صــ9ى�هللا��-وقــال�رســول�هللا�). r�،14يــة،�

ذا�إن�دل�ع9ـى�شـÔìء�فإنمـا�يـدل�ع9ـى�

ي�1ــي�تعام]تـه�1ـي�جميــع�منـاÊي�حياتــه؛�

ة�وsيجابيـــة�1ـــي�حياتنـــا�اليوميـــة�ع9ـــى�اJســـتوى�

والع]قــات��جتماعيــة�واســتمرارها�يعتمــد�

مــروة�حســن،�(دات�والخصــائص�والخصـال�

�ن�العديــد�مــن�البــاحثTن�1ــي�علــم�الــنفس

 بسـبب متجانسـة غTـ  مـا�تكـون  ـادة

 مختمفـة، أو�سياسـية ومعنويـة دينيـة

والقبـول� بـا°ح! ام البشـر نوعيـة عـن

بـTن�مؤشـرات�الصـحة�النفسـية��ةة�ارتباطيـ

كــــذلك�. رتبط�بــــاعت]ل�الصـــحة�النفســـية

                                                           

التسـامح�مصـطلح�إXـى�أن��انشT �الباحثي(*)  

التسامح�الفكري�( ويختلف�مصطلح. Rك© �استخداًما�من�الناحية�السيكولوجية�و1ي�الحياة�العامة

Forgiveness (.  

 ��� ����	�
 �� �	���
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Forgiveness* ،زلRنسـانية�منـذ�sا�الشـعوب�w¶قيمة�كونية�عرف

يًغا�متعـددة�ومتنوعـة�مـن�حيـث�البسـاطة�والتعقيـد�و�متـداد�والحض

قــال�هللا�تباركى�التســامح�مثلــه�مثــل�بــاØي�Rديــان�الســماوية،�ف

غْ 
َ
�َوت

ْ
ِحــيٌم َفُحوا ُفــوٌر�رَّ

َ
ــَه�غ

َّ
�ٱلل ــِإنَّ

َ
�ف
ْ
،�rيــة،�التغــابنســورة�" (ِفــُروا

Ô 7سمًحا�إذا�باع،�وإذا�اش! ى،�وإذا�اقت�
ً
وهـذا�إن�دل�ع9. "رحم�هللا�رج]

أخ]Øـي�1ــي�تعام]ت���ع9ـى�التح9ـي�بــا�خ]ق،�وتصـرف�الفــرد�بشـكل

  .و�جتماعية�وRكاديمية�واJهنية�مما�يشعره�بجودة�حياته�النفسية

أحـــد�أهـــم�الســـلوكيات��جتماعيــة�وsيجابيـــة�1ـــي�حياتنامح�يعتHـــ �

والع]قــات��جتماعيحيــث�أن�نجــاح�التفاعــل��جتمــا+ي�, ا+ي�وRســري 

نفس�وrخـر�وتقبــل��خـت]ف�مــع�rخـر�1ــي�اJعتقـدات�والخصــائص�والخص

نوات�RخTــ ة�جــذب�موضــوع�التســامح�اهتمــام�م!�ايــد�مــن�العديــد�م

عـادة والgـf الحديثـة اJجتمعـات لديمقراطيـة يـةجوىر  ية

دينيـة وتب¾ـ�Ôمعتقـدات مختمفـة، حيـاة أنمـاط وتب¾ـf الثقافيـة،

عـن والتعبTـ  التحـدث العـالم،�وطـرق  ثقافـات وتنـوع دير�ل©ـ اء

من�الدراسـات�وجـود�ع]قـة�ارتباطيـ�العديدحيث�أوضحت�

وجـــدت�أن�عـــدم�القــــدرة�ع9ـــى�التســـامح�تـــرتبط�بــــاعت]ل�الص�كمــــاامح،�

                   

  (*)Forgiveness ـا
ً
�هـو �-التسـامح�-اJصـطلح�وهـذا ،Jصـطلح��العفـو�يكولو¹ي�مرادف

RToleranceك© �استخداًما�من�الناحية�السيكولوجية�و1ي�الحياة�العامة التسامح�(
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  :مقدمـة

Forgivenessالتسامح�ُيعد�

�وصـيًغا�متعـ
ً
sنسانية�أشكا°

sســ]مي�الحنيــف�ع9ــى�التســامح�مثل

غْ "
َ
�َوت

ْ
�َوَتْصــَفُحوا

ْ
ْعُفــوا

َ
َوِإن�ت

�سمًحا�إذا�باع،�وإذا�اش! ى،�وإذا�اقت":  -عليه�وسلم
ً
رحم�هللا�رج]

اهميـة�وضـرورة�ال! كTــ��ع9ـى�التح9

مما�يشعره�بجودة�حياته�النفسية

Hكمــا�أن�التســـامح�يعت

الشخîــ �fو�جتمــا+ي�وRســ

ع9ـى�التســامح�مـع�الــنفس�وrخ

2016�،368.(  

و1ــي�الســنوات�RخTــ ة�ج

نفسـية دعامـة باعتبـاره�

الثقافيـة، الخمفيـات اخـت]ف

هـو�التقـدير�ل©ـ اء فالتسـامح

(Boghian, 2016). حيث�أو

الجيـــدة�وبـــTن�التســـامح،�

�يسـتخدم�1ـي 
ً
Rدب�السـيكولو¹ي�مرادف

( 1ي�هذه�الدراسة�عن�مصطلح�)



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 181    ن  برلي –المانيا / 

 
 

التســامح�كأحــد�اJتغTــ ات�الهامــة�1ــى�

 حسـن؛�وهـاني�(Alfonso, 2013)�وألفونسـو�

،�)2017(؛�ورشـاد�عبدالسـتار�)2016

حيــــث��)2020(،�وهالــــة�شــــمبولية�)2019

  ).1ي�حياة�الفرد�واJجتمع

�جتمـــــا+ي،�والتســـــامح�السيا½ـــــ f،�امح�

2017�،49( .  

أن�sنسـان�اJتسـامح�فكرًيـا�ُيقـر�بـأن�

ة�Ðراءه،�أو�يفرضـها�بـالقوة�والقسـر�أو�بالخـداع�

ا�أ¼wـا�ليسـت�سـوى�محاولـة�للتعبTـ �درك�تماًمـ

Toleranceعقــل�الفــرد�مــن�آفــة���fيحمــ

 Tى�انتشار�عصابات�التكفXوتؤدي�إ��، Tتغل�التفك�fgالتعصب�وسطحية�الفكر،�ال.  

ة�ومتمTــــ�ة�عــــن�غT هــــا�مــــن�اJراحــــل،�ففwxــــا�

ة�1ــــى�إحــــداث�التغيTـــ ،�وفwxــــا�الجوانــــب�

النفســـــــية،�كمـــــــا�أ¼wـــــــا�مرحلـــــــة�مليئـــــــــة�

ا�مرحلـة�حرجـة�1ـى�حيـاة�sنسـان�حيـث�

،�وقـــد�الـــذكور�وsنـــاث ات�بيولوجيـــة�عنـــد�

1ــــى�حقيقــــة�Rمــــر�يمكــــن�ة�واحــــدة،�إ°�أ¼wــــا�

ســـــنة�ويقابلهـــــا�اJرحلـــــة�) 14 – 12(ن�

ا�اJرحلـة�الثانويـة،�ومراهقـة�متـأخرة�مـن�

 ��� ����	�
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التســامح�كأحدة�مــن�الدراســات�الســيكولوجية�الgــ�fاهتمــت�بدراســة�

؛�وألفونسـو�)2010(الصـادق� عبTـ �أنـور�وفـاتن�عبـد�:ابي�ومwـا

16(؛�ومـروة�حسـن�(Alaedein-Zawawi, 2015)�وع]ء�الدين�زواوي�

2019(،�وأمــــاني�ســــعد�)2018(ناء�ســــليمان�ونبيلــــة�أبوزيــــد�

1ي�حياة�الفرد�واJجتمعكبT ة� أهميةو ذو�أثر�إيجابي��أشارت�جميعها�إXى�أن�التسامح

التســـــامح�الـــــدي¾f،�والتســـــامح�: امح�أنمـــــاط�وانـــــواع�مـــــن�أهمهـــــا

2017،�محمد�زيدان�وحس¾�fالهاشمf(ووالتسامح�الثقا1ي،�والتسامح�الفكري�

أن�sنس) 50 - 2017�،49(محمد�زيـدان�وحسـ¾�fالهاشـم�f يرى 

لكل�إنسان�الحرية�1ي�التعبT �عن�آرائه�وافكاره،�وإن�كانـت�مخالفـة�Ðراءه،�أو�يفرضـ

واJغالطة،�باÙضافة�إXى�اح! ام�ما�لدى�غT ه�من�آراء�وأفكـار،�°نـه�يـدرك�تماًمـ

oleranceومــن�ثــم�فــإن�التســامح�الفكــري�. ن�جوانــب�الحقيقــة

 Tى�انتشار�عصابات�التكفXوتؤدي�إ��، Tتغل�التفك�fgالتعصب�وسطحية�الفكر،�ال

عــــد�مرحلــــة�اJراهقــــة�فــــإن�ة�أخــــري؛�
ُ
مرحلــــة�هامــــة�ومتمTــــ�ة�عــــت

ة�اJتمثلـــــة�1ــــى�الطاقــــة�والحيويـــة�والنمــــو�الســــريع�والرغبـــة�1ــــى�إحــــ

النفســـــــ�اJشـــــــك]تعور�بالحـــــــــزن�و�كتئـــــــاب�وحـــــــدوث�بعـــــــض�

،�ممـا�يجعلهـا�مرحلـة�حرج�نفعالية�واJشـك]ت�Rكاديميـة بات

ــــدوث�تغTـــ ات�بيولوجيـــ. ة�اJراهقـــة�إXـــى�مرحلـــة وتتمTـــ��بـــداي¶wا�بحـ

ـــــة�اJراهقــــة�مرحلــــة�واحــــدة،�إ°�أ¼w -ن�غTــــ �اJتخصصــــTن أن�مرحلـ

ــــــل� مراهقـــــة�مبكـــــرة�مـــــن�: "ع9ـــــى�النحـــــو�التـــــاXى�فرعيـــــة]ث�مراحـ

سـنة�ويقابلهـا�اJرحلـة�الثانوي) s)15 – 17عدادية�أو�اJتوسطة،�ومراهقة�متوسـطة�مـن�
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هنــاك�مجموعــة�م!�ايــدة�مــن�الدراس

علـم�الـنفس�sيجـابي�ومwـا

؛�وع]ء�الدين�زواوي�)2014(

وطــــه�الشــــمري�وســــناء�ســــليمان�ونبيل

أشارت�جميعها�إXى�أن�التسامح

وللتســـــامح�أنمـــــاط�وان

ووالتسامح�الثقا1ي،�والتسامح�الفكري�

يرى و1ي�هذا�الصدد�

لكل�إنسان�الحرية�1ي�التعبT �عن�آرائه�وافكاره،�وإن�كان

واJغالطة،�باÙضافة�إXى�اح! ام�ما�لدى�غT ه�من�آراء�وأفك

عــن�جانــب�أو�أك©ــ �مــن�جوانــ

 Tى�انتشار�عصابات�التكفXوتؤدي�إ��، Tتغل�التفك�fgالتعصب�وسطحية�الفكر،�ال

ومــــن�ناحيــــة�أخــــري؛�

الجوانـــب�sيجابيــــة�اJتمثلـــــة�1

الســـــــلبية�مثـــــــل�الشـــــــعور�بالحـــــــــ

باتو�ضطرا ،بالصراعات

Xراهقـــة�إJــــال�مـــن�مرحلـــة�ا �نتقـ

مــــن�غTــــ �اJتخصص -يتصــــور�الــــبعض�

ــــــل� تقســـــيمها�إXـــــى�ثـــــ]ث�مراحـ

sعدادية�أو�اJتوسطة،�ومراهقة�متوس



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 182    ن  برلي –المانيا / 

 

 

�انالحاليـــان�دفــع�الباحثــي�Rمــر�الــذ

مــن�موضــوعات��اخصــبً �ايمثــل�موضـوعً 

  . واJجتمعات�والشعوبجوهر�حياة�Rفراد�

راء�دراسـة�سـيكوم! ية�°سـتخراج�اJكونـات�

،�وهـــــذا�مـــــا�حـــــدا�1ـــــى�البيئـــــة�العربيـــــةراهقTن�

Éمً ا�1ـــي�ســـلوكياwعمـــا�كانـــت�عليـــه�1ـــي��

؛�ممـا�مـن�مؤشـرات�الصـحة�النفسـية

  . و�خارجهاقاعات�الدراسة�أ

�التســـامحدرة�الدراســـات�الســـابقة�عـــن�

لدراســـات�الســـابقة�إXـــى�نـــدرة�ل هما]ل�فحصـــ

°�،�كمــا�اJــراهقTن�الجــامعيTنلــدى�ا�خص�

للتســامح�الفكــري�ة�والفــروق�الثقافيــة�

حيــــث�إن�عجــــز�. غــــرة�1ــــى�هــــذا�اJجــــال

يـــؤثر�ع9ـــى�صــــحتم�الفكــــري�ن�التســـامح�

�،f عرهم�بــنقص�الشــعور�بــا�من�النف¡ــ

�.الدراســة�قاعــاتداخــل��Rكــاديمfيلهم�

ومـن�هنـا�تظهـر�. ة1ـى�البيئـة�العربيـ�ري 

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

Rمــر�ال). 2011�،71،�يوُســفُســليمان�( نة�ويقابلهــا�اJرحلــة�الجامعيــة

يمثــل�موض حـد�ذاتــه�ي1ــ�إذ�أنــه امح�الفكـري�لــدى�اJــراهقTن�العـرب

جوهر�حياة�Rفراد��مثليُ فهو� يوالتطبيق�ي ع9ى�اJستويTن�النظر 

ا�من�هذا؛�سوف�نحاول�ومـن�خـ]ل�هـذا�الطـرح،�إجـراء�دراسـة�سـ
ً
وانط]ق

التســـــامح�الفكـــــري�لـــــدى�اJـــــراهقTن�الم�الســـــيكوم! ية�Jقيـــــاس�

  .إXى�إجراء�الدراسة�الحالية

تغTـــً ا�1ـــي�ســـ�يلحـــظ�الجامعيـــةـــال�اJـــراهقTن�وخاصـــة�باJرحلـــة�

مـن�مؤشالفكـري�كمؤشـر�هـام��التسـامح تدني�مستوى �وسبب�ذلك�هو 

قاعات�الدراسة�أRفراد�من�الجنسTن�سواء�داخل�ينعكس�ع9ى�سلوك�هؤ°ء�

مـــن�اJ]حظـــات�الشخصـــية�ونـــدرة�الدراس�الحاليـــة�كلة�الدراســـة

مـــن�خـــ]ل�فحصـــ�انالباحثـــ�توصـــ] ،�حيـــث�راهقTن�الجـــامعيTن

العربيـة�أو�Rجنبيــة�وبــا�خص��ســواءً �التســامح�الفكــري ت�

البنيــة�العامليــة�والفــروق�الثقافيتناولــت��-انالباحثــ�wــاعل�xادود�مــا�اطلعــ

،�ومــــن�ثــــم�جــــاءت�الدراســــة�الحاليــــة�محاولــــة�لســــد�ثغــــرة�1ــــى�ه

ن�تحقيـــق�مســــتوى�مناســـب�مـــن�التســـامح�عـــ�- الجامعيــــة]ب�اJرحلـــة�

دراwÉم�وكفــاءاwÉم�اJعرفيــة،�ودوافعهــم�للــتعلم،�ويشــعرهم�بــنقص�الش

ع9ــى�تحصــيلهم��ليميــة،�Rمــر�الــذي�يــؤثر�ســلًباه�للمشــك]ت�التع

للتسـامح�الفكـري زالنا�1ي�حاجة�إXى�التعمق�1ي�فهم�العوامل�اJكونة�

  :السؤالTن�التاليTنمشكلة�الدراسة�الحالية�وال�fgتتطلب�sجابة�عن�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ســنة�ويقابلهــا�اJرحل) 22 – 18(

بالتســامح�الفكـري�لإXـى��هتمــام�

ع9ى�اJستويTن�النظر �علم�النفس�sيجابي

ا�من�هذا؛�سوف�نحاول�وم
ً
وانط]ق

العامليـــــة�واJعـــــالم�الســـــيكوم! ية�Jقي

إXى�إجراء�الدراسة�الحالية�انبالباحث

  :مشكلة�الدراسة

إن�اJتتبـــع�لحـــال�اJـــراهقTن�وخاص

وسبب�ذلك�هو �ف! ات�ماضية

ينعكس�ع9ى�سلوك�هؤ°ء�

وتنبثـــق�مشـــكلة�الدراس

الفكـــري�لـــدى�اJـــراهقTن�الجـــامعيTن

الدراسـات�الgــ�fتناولــت�

1ــي�حــدود�مــا�اطلع�-توجــد�دراســة

،�ومــــن�ثلــــدى�اJــــراهقTن�العــــرب

طـــ]ب�اJرحلـــة��–اJـــراهقTن�

النفسـية�ويحــد�مــن�قــدراwÉم�وكف

ويجعلهــم�عرضــه�للمشــك]ت�التع

زالنا�1ي�حاجة�إXى�التعمق�1ي�فهم�العوامل�اJكونة��إننا�° كما�

مشكلة�الدراسة�الحالية�وال�fgتتطلب�sجابة�عن�
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 .؟العرب

للثقافـــة��ترجـــع�العـــربـــدى�اJـــراهقTن�

عينـــة�مـــن�اJـــراهقTن�لـــدى��امح�الفكـــري 

 .)كويتية�–مصرية�

ق�بالتســامح؛�وخاصــة�التســامح�الفكــري،�

ة�Ùلقــاء�الضــوء�ع9ــى�التســامح�الفكــري�

̧من�  .الفكري ل

لتحديـــــد�مســـــتوى��-ى�اJكتبـــــة�العربيـــــة

 . ييتمتع�بكفاءة�سيكوم! ية�من�صدق�وثبات�واتساق�داخ9

  .امح�الفكري لتنمية�التس1ى�إعداد�برامج�تدخل�سيكولو¹ى�

�fتظهــر�بشـــكل�واضــح�وج9ــي�1ــي�توافـــق�

يفــرض�آراءه�وأفكــاره�بــالقوة�أو�القســر�

ن�كانــــت�إأن�يح! مهـــا�و وعليــــه��فكـــاره،

غTــ �دقيقــة�أو�غTــ �واJناقشــة�أ¼wــا�وار�البّنــاء�
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العربلدى�اJراهقTن� للتسامح�الفكري ما�طبيعة�البنية�العاملية�

لـــدى�اJـــ�التســـامح�الفكـــري  ي1ـــية�إحصـــائ�ذات�د°لـــةد�فـــروق�

  .؟)كويتية�–

للتســـامح�الفكـــإXـــى�التعـــرف�ع9ـــى�البنيـــة�العامليـــة�دف�الدراســـة�الحاليـــة�

مصرية�(للثقافة�ا�تبعً �التسامح�الفكري  ي،�والكشف�عن�الفروق�بيwم�1

ة�الحاليــة�إضــافة�لــ¸دب�النف¡ــ �fوال! بــوي�اJتعلــق�بالتســامح

لــذا�تســÏى�الدراســة�Ùلقــاء�الض. ــدرة�1ــي�تنــاول�التســامح�الفكــري 

̧من�العنصر�الفاعل� ة�العاملية�باعتبارهتالكشف�عن�بني ل

يضـــــاف�إXـــــى�اJكتبـــــ�-للمـــــراهقTن�التســـــامح�الفكـــــري Jقيـــــاس��ان

يتمتع�بكفاءة�سيكوم! ية�من�صدق�وثبات�واتساق�داخ�9العربلدى�اJراهقTن��التسامح�الفكري 

سهم�نتائج�
ُ
1ى�إعداد�برامج�تدخل�سيكولو¹ى�الدراسة�الحالية�يمكن�أن�ت

  

Tolerance:  

ة�مــن�اJكونــات�اJعرفيـــة�والوجدانيــة�والســلوكية،�الgــ�fتظهــر�بش

يفــرض�آراءه�وأفكه�واح! امــه�وتحملــه�وقبولــه�اخــت]ف�rخــرين�معــه،�بحيــث�°�

فكـــاره،أة،�وأن�ُيقــــر�بـــأن�ل6خـــر�الحريــــة�1ـــي�التعبTـــ �عــــن�أرائـــه�و 

ل�وُيغTّــ �أفكــاره�وآرائــه�إذا�اتضــح�لــه�مــن�خــ]ل�الحــوار�البّنــاء�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ما�طبيعة�البنية�العاملية�� - 1

هـــل�توجـــد�فـــروق� - 2

–مصرية�(

  :أهداف�الدراسـة

wÉـــدف�الدراســـة�الحالي

،�والكشف�عن�الفروق�بيwم�1العرب

  :أهمية�الدراسـة

تقــدم�الدراســة�الحالي .1

نــدرة�1ــي�تن�توجــدحيــث�

الكشف�عن�بنيمن�خ]ل�

انبنـــــاء�الباحثـــــ .2

التسامح�الفكري 

سهم�نتائج� .3
ُ
يمكن�أن�ت

  :مصطلحات�الدراسـة

Tolerance التسامح�الفكري  -1

مجموعــة�مــن�اJكونهــو�

الفــرد�مــع�ذاتــه�واح! امــه�وتحمل

واJغالطـــة،�وأن�ُيق�أو�بالخـــداع

مخالفــة،�وأن�ُيعــّدل�وُيغTّــ �أفك

  .صحيحة�
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اJراهقـة�1ـي�Rداء�/ �fيحصـل�علwxـا�اJراهـق

تم�الوصـول�إليـه�مـن�خـ]ل�التحليـل�العـام9ى�

عبــــارة�عـــن�طريقــــة�تســــتخدم�1ــــى�"بأنــــه�

 ات�واخ!�الهــا�1ــى�عـدد�أقــل�مــن�العوامــل�

  . ال�Ôgيمكن�أن�تفسر�الع]قات�بTن�تلك�اJتغT ات�أو�الظاهرة�موضع��هتمام

 �علwxـا�الفـرد�مـن�طفولتـه�بكـل�مـا�فwxـا�مـن�

  .sعدادية

  .سنة�ويقابلها�اJرحلة�الثانوية

  .سنة�ويقابلها�اJرحلة�الجامعية

�ســـنة) 21 – 18( اوح�أعمـــارهم�مـــا�بـــTن�

،�ومــــن�ثــــم�فهــــم�يقعــــون�1ــــي�بمصــــر�والكويــــت
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الدرجـة�الgـ�fيحصـل�علwx" ابأ¼wـا�1ي�الدراسة�الحالية�إجرائيً �ان

  ". الدراسة�ي�1اJٌعد التسامح�الفكري 

The Factor Structure:  

يـتم�الوصـول�إليـ� Construct validityن�أشـكال�صـدق�البنـاء�

بأنــــه�) 2011�،455( حســــنيعرفــــه�عـــزت��يوالتحليــــل�العــــام9

ددة�اJتغTـ ات�ودراســة�الع]قــات�القائمــة�بـTن�اJتغTــ ات�واخ!�اله

ال�Ôgيمكن�أن�تفسر�الع]قات�بTن�تلك�اJتغT ات�أو�الظاهرة�موضع��هتمام

Adolescence: 

القنطرة�ال�fgيعHـ �علwxـا�الفـ"أ¼wا�بJراهقة�ا) 2011�،71( يوُسفُسليمان�

  :وتنقسم�إXى�صعوبات�واعتمادية�إXى�رشده�بكل�ما�فيه�من�قدرات�واستق]لية،

sعداديةسنة�ويقابلها�اJرحلة��14 – 13 – 12من�عمر�: اJراهقة�اJبكرة

سنة�ويقابلها�اJرحلة�الثانوية�17 – 16 – 15من�عمر�: اJراهقة�اJتوسطة

سنة�ويقابلها�اJرحلة�الجامعية�22 – 21 – 20 – 19 – 18من�عمر�: اJراهقة�اJتأخرة

الطـــ]ب�والطالبـــات�الـــذين�ت!ـــ اوح�أعم"الدراســـة�الحاليـــة��ي1ـــ�نTاJراهق

بمصــــر�والكويالجامعيــــة�بــــبعض�الكليــــات�النظريــــة�والعمليــــة�التعليميــــة�

  

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

انالباحث�اعرفهيُ و 

التسامح�الفكري ع9ى�مقياس�

The Factor Structureالبنية�العاملية���-2

شـكل�مـن�أشـكال�ص�ي�ـ

Factor analysis .والتحليــــل�الع

TتغJتحليـل�البيانــات�متعــددة�ا

ال�Ôgيمكن�أن�تفسر�الع]قات�بTن�تلك�اJتغT ات�أو�الظاهرة�موضع��هتمام

Adolescenceهقة�ا�را�-3

ُسليمان��ُيعّرف

صعوبات�واعتمادية�إXى�رشده�بكل�ما�فيه�من�قدرات�واستق]لية،

اJراهقة�اJبكرة  .أ 

اJراهقة�اJتوسطة  .ب 

اJراهقة�اJتأخرة  .ج 

بـــاJراهقويقصـــد�

التعليميــــة� ةويدرســــون�باJرحلــــ

  .اJراهقة�اJتأخرة�ةمرحل
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  :لدراسة�ع9ى�النحو�التاXيل 

 .عوامل�عشرةمن�خ]ل�

�–مصـرية�(للثقافـة��ترجـع�العـربراهقTن�

  .الحاليةة��هداف�الدراسة�ت

�التســامح�الفكــري�لــدى�اJــراهقTناس�

 .Tن

اJصــــريTن��الجــــامعيTن�اJــــراهقTنمــــن�

 .الجامعيــــة اJــــراهقTن�باJرحلــــةلــــدى�

السـيد�الخمي¡ـ f،�(  :،�مwـامقـاييسات�و 

�،fالهاشـــم�f¾؛�وجميلـــة�2017دان�وحســـ

 ،�موزعــة�ع9ــى)2ملحـق�(مفــردة�) 50(ن�

طية،�وقبــــــول�rخــــــر،�وتقبــــــل��خــــــت]ف،�
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 فرضTنيمكن�صياغة�،�مشكلة�الدراسة�وأهدافها�وأهمي¶wا

من�خ]ل� العربلدى�اJراهقTن� الفكري للتسامح�تتوافر�بنية�عاملية�

لـدى�اJـراهقTن��التسامح�الفكـري  ي1 اتوجد�فروق�دالة�إحصائيً 

  

ت]ءمJ) اJقارن،�والعام9ي(تم�استخدام�اJنهج�الوصفي�

بتطبيــق�مقيــاس��انالحاليــ�انقــام�الباحثــ�:عينــة�الخصــائص�الســيكوم! ية

TنالكويتيTن�من�الجنساJصريTن�و من�اJراهقTن�) 168

مــــن�فــــرًدا�) 360(تكونــــت�عينــــة�الدراســــة�Rساســــية�مــــن��:

  .كويfg) 160(مصري،�و) 200

  ):انالباحث/ إعداد( التسامح�الفكري�لدى�ا�راهق'ن

لــــدى��التعــــرف�ع9ــــى�مســــتوى�التســــامح�الفكــــري إXــــى��ذا�اJقيــــاس

مـن�دراسـات�و الفكـري�أدبيـات�التسـامح��ع9ـى�بعـض�ان

�،f 2005�،f؛�ومحمـــد�زيـــدان�وحســـ2011؛�وعـــارف�الســـحيم

مــن�اJقيــاس�ويتكــون�). 2022ع�الــذه9ي�ولخضــر�زحــوط،�

اJرونــــــة�الفكريــــــة،�وsع!ــــــ اف�بــــــاÐخر،�والوســــــطية،�وقبــــــ(: ي

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

  :الدراسـة�افرض

مشكلة�الدراسة�وأهدافها�وأهمي¶wا1ي�ضوء�

تتوافر�بنية�عاملية�  - 1

توجد�فروق�دالة�إحصائيً °�  - 2

 .)كويتية

  : الطريقة�و�جراءات

 
ً
تم�استخدام�اJنهج�الوصفي� : منهج�الدراسة: أو�

 
ً
  :عينة�الدراسة: ثانيا

عينــة�الخصــائص�الســيكوم! ية  . أ

168(ع9ى�عينة�قوامها�

:العينــــة��ساســــية  . ب

200(والكويتيTن�مwم�

 
ً
  :أداة�الدراسة: ثالثا

التسامح�الفكري�لدى�ا�راهق'نمقياس� •

هــــذا�اJقيــــاس�·wــــدف

الباحثـان ااطلعـه�وÙعداد

1993�،f ؛�وصـــالح�الدا½ـــ

؛�وربيــع�الــذه9ي�ولخض2021اللعبــون،�

يأبعــــــاد��ــــــ�)10(عشــــــرة�
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،�)ن�الـــرأي،��والتعـــايش،�ونبـــذ�العنـــف

 طريقـة عبـارة�خمسـة�خيـارات�تتبـع

�كثTـً ا��–إXـى�حـٍد�مـا�  �-°�تنطبـق�ع9ـيَّ

 تحصـل�sجابـة بينمـا درجـات، خمـس

مـا��fيحصـل�علwxـا�كـل�مـتعلم�ع9ـى�اJقيـاس�

�حيث�تدل�الدرجة�اJرتفعة�ع9ى�ارتفاع�مستوى�التسامح�الفكـري،�1ـي�حـTن�تـدل�الدرجـة�

الحـــاXي�عـــن�طريـــق��ا�قيـــاس�صـــدقن�

ومـن�% 90°�تقـل�عـن��)1ملحـق�(محكمTن�

الوكيــــل�حلمــــ�f(نســــبة��تفــــاق��لحســــاب

�طريقـــةخـــ]ل�ذا�الصـــدق�التميTـــ�ي�مـــن�

مقيــــاس�م�تطبيــــق�محــــك�خــــار¹ي�وهــــو�

�R�٪27٪ع9ـــى�وال27ك�بغـــرض�تحديـــد�ال

لد°لــــة�الفـــروق�بــــTن�" ت"ـــاب�اختبـــار�

) 45(،�وأدنـــى�طالًبـــا�وطالبـــة) 45(،�أي�أع9ـــى�

مـوعتTن؛�حيـث�طي�درجـات�أفـراد�اJج

�ع9ـــى�) 0.01(توى�د°لـــة�
ً

ممـــا�ُيعـــد�دلـــي]

الحــاXي�فقــد��ا�قيــاسثبــات�وفيمــا�يخــص�

ممـا�يـدل�) 0.902 -0.778( بـTنـت�مـا�

كـــل�درجـــة�مـــن�خـــ]ل�حســـاب�ارتبـــاط�

وجميعهـا�دالـة�إحصـائًيا�) 0.806 -0.526
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ر،�والـــتحكم�1ـــي��نفعـــا°ت�وإدارwÉـــا،�وحريـــة�التعبTـــ �عـــن�الـــرأي،��والتع

عبـارة�خمسكـل�نمـط��سـتجابة�ع9ـى�ويتـدرج�. مفـردات) 5( خمسـة

 تنطبـق�ع9ـيَّ �–كثTـً ا� تنطبـق�ع9ـيَّ  – كثTـً ا�جـًدا ع9ـيَّ �تنطبـق

خمـس ع9ـى "كثTـً ا�جـًدا ع9ـيَّ �تنطبـق"sجابـة� تحصـل حيـث ،

وت!ـ اوح�مـدى�الـدرجات�الgـ�fيحصـل�علwx ؛واحـدة درجـة ع9ـى" 

؛�حيث�تدل�الدرجة�اJرتفعة�ع9ى�ارتفاع�مستوى�التسامح�الفك

مـــن��التحقـــقوتـــم�. اض�مســـتواه�لـــدى�اJراهـــق�الجـــامÏي

محكمTن��ع9ى�نسبة�اتفاق�مفردات�اJقياس�حيث�حازت�جميع

لحســــاب�Cooper اء�علwxــــا�جميًعــــا،�وذلــــك�طبًقــــا�Jعادلــــة�كــــوبر

عتHـــ �ذلـــك)226،�
ُ
وكـــذا�الصـــدق�التميT،�مؤشـــًرا�لصـــدق�اJقيـــاس�،�وأ

،�حيــــث�تــــم�تطبيــــ)2003�،427أبــــو�عــــ]م،�رجــــاء�(ــــ�fذكرهــــا�

وذلـــك�بغـــرض�تحدي) 2017( محمـــد�زيـــدان�وحســـ¾�fالهاشـــمf/ داد

،�وتــــم�حســـاب�اختبأفـــراد�عينــــة�الخصـــائص�الســـيكوم! ية ع9ـــى

،�أي�أع9ـــى�)٪27(،�وأدنـــى�)٪27(وعتTن�الطـــرفيتTن،�وهمـــا�أع9ـــى�

،�فكانت�هنـاك�فـروق�دالـة�إحصـائًيا�بـTن�متوسـطي�درجـ)168

و�ـــي�قيمـــة�دالـــة�إحصـــائًيا�عنـــد�مســـتوى�د°لـــ) 4.982(اJحســـوبة�

وفيمــا�يخــ .اXي�ع9ــى�التميTــ��بــTن�مرتفÏــي�ومنخف7ــ R�fداء�عليــه

وال�Ôgتراوحـت�مـا� ودرجته�الكلية�بعاد�اJقياس�كرونباخ� -

مـــن�خـــ�للمقيـــاس�الحـــاXي�يالـــداخ��gتســـاقحســـاب��كمـــا�تـــم�

0.526( بـTنبالدرجة�الكلية�للمقيـاس�ف! اوحـت�قـيم�معامـل��رتبـاط�مـا�

  .،�مما�يشT �إXى�التماسك�الداخ9ي�للمقياس

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

والتواصـــل�مـــع�rخـــر،�والـــتحكم�1

خمسـةيشـتمل�كـل�بعـد�ع9ـى�

تنطبـق(بـTن� ت! اوحليكرت�

ـا
ً
�إط]ق ،)°�تنطبـق�ع9ـيَّ

ـا"
ً
�إط]ق " °�تنطبق�ع9ـيَّ

؛�حيث�تدل�الدرجة�اJرتفعة�ع9ى�ارتفاع�مستوى�التسامح�الفكدرجة) 250 – 50(بTن�

اJنخفضـــة�ع9ـــى�انخفـــاض�مس

مTن
ّ
حيث�حازت�جميع�؛صدق�اJحك

ثــــم�فقــــد�تــــم�sبقــــاء�علwxــــا�جميًع

،�f�،2012اJفgـــمحمــد�و 

اJقارنــــات�الطرفيــــة�الgــــ�fذكره

التســـامح�الفكـــري�إعـــداد

ع9ـــىع9ـــى�اJحـــك�الخــــار¹ي�

متوســـطي�اJجمـــوعتTن�الطـــرفيتTن،�وهم

168 × ٪27( طالًبا�وطالبة

اJحســـوبة�" ت"بلغـــت�قيمـــة�

Tي�ع9ــى�التميXقيــاس�الحــاJقــدرة�ا

ألفا�تم�حسابه�بطريقة

ع9ـــى�ثبـــات�اJقيـــاس؛�كمـــا�تـــم�

بالدرجة�الكلية�للمقيـاس�ف! اوح مفردة

،�مما�يشT �إXى�التماسك�الداخ9ي�للمقياس)0.01(عند�مستوى�
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مـن�خـcل��العـربلـدى�ا�ـراهق'ن��للتسـامح�الفكـري 

ا1ي�بطريقــة�اJكونــات�Rساسـية�مــع�تــدوير�

،�حســـنعـــزت�(تقلة�عـــن�بعضـــها�الـــبعض�

) 50(الحـاXي�واJكـون�مـن��امح�الفكـري 

�عشـــرةعـــن�اســـتخ]ص��يفر�التحليـــل�العـــام9

مفــردة�حيــث�كانــت��يحيح،�ولــم�يحـذف�أ

التحليـــــــل�العـــــــام9ي�التوكيـــــــدي��انتخدم�الباحثـــــــ

� �عشرة �ع9ى �اJقياس عوامل�) 10(مفردات

تراوحت�،�مفردات) 5(العامل�Rول�للمقياس�

�هذا� �ع9ى �التشبعات�RكH �للبنود �وكانت �التشبعات�جوهرية، �وكانت�هذه ،

) 0.890 - 0.561( ،�تراوحت�تشبعاwÉا�بTن

�العامل�الثالث��.خر �ع9ى )  5(وتشبع

�البنود�تقيس� �وكانت�هذه �التشبعات�جوهرية، وكانت�هذه

�بTن �تشبعاwÉا �تراوحت �هذه�) 0.811 - 0.505( ، وكانت

،�تراوحت�مفردات)  5( الخامسوتشبع�ع9ى�العامل�
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  :نتائج�الدراسة�وتفس' ها

  :نتائج�الفرض��ول�وتفس' ها

للتسـامح�الفكـري تتوافر�بنيـة�عامليـة�"ينص�الفرض��ول�ع9ى�أنه�

�ستكشـا1ي�بطريقــة�اJكون ذا�الفـرض�تــم�اســتخدام�التحليـل�العــام9ي

والgـــ�Ôتكـــون�فwxـــا�العوامـــل�مســـتقلة�عـــن�بعض�Varimaxة�الفاريمـــاكس�

التسـامح�الفكJعام]ت�ارتباط�استجابات�أفـراد�العينـة�ع9ـى�مقيـاس�

 Rع9ـــى�ذلـــك�فقـــد�أســـفر�التحليـــل�العا�ساســـية،�واعتمـــادً د�مكوناتـــه�

Hــ �مـن�الواحــد�الصــحيح،�ولــم�يحقابلــة�للتفسـT ،�بجــذور�كامنــة�أك

اســـــــتخدم�الباحثـــــــ�ثـــــــم،�Kaiserوفـــــــق�محـــــــك�كـــــــايزر�) 0.3

  : ،�وكانت�النتائج�كما�ي9ى

   :Explatory Factor Analysisالتحليل�العامgي�	ستكشاrي�

� �عن ��ستكشا1ي �العام9ي �التحليل �نتائج ��تشبعأسفرت �عشرة �ع9ى �اJقياس مفردات

� �)%79.365(فسرت�مجتمعة�مًعا العامل�Rول�للمقياس�؛�حبث�تشبع�ع9ى

�هذا�)0.807 -  �ع9ى �التشبعات�RكH �للبنود �وكانت �التشبعات�جوهرية، �وكانت�هذه ،

،�تراوحت�تشبعاwÉا�بTنمفردات)  5(وتشبع�ع9ى�العامل�الثانى�. ا�رونة�الفكرية

�تقيس� �البنود �وكانت�هذه �التشبعات�جوهرية، �ع! اف�با�خروكانت�هذه

�بTن �تراوحت�تشبعاwÉا �البنود�تقيس�) 0.901 - 0.697( ، �وكانت�هذه �التشبعات�جوهرية، وكانت�هذه

� �العامل �ع9ى �بTنمفردات)  5( الرابعوتشبع �تشبعاwÉا �تراوحت ،

وتشبع�ع9ى�العامل��،قبول��خره�البنود�تقيس�التشبعات�جوهرية،�وكانت�هذ
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نتائج�الدراسة�وتفس' ها

نتائج�الفرض��ول�وتفس' ها�- 1

ينص�الفرض��ول�ع9ى�أنه�

  ". عوامل�عشرة

و°ختبـار�هــذا�الفـرض�ت

اJحـــاور�بطريقـــة�الفاريمـــاكس�

Jعام]ت�ارتباط�استجابات�أف) 2011�،458

 Rمفـــردة�لتحديـــد�مكوناتـــه�

قابلــة�للتفس" مكونــات"عوامـل�

3(تشـــــــبعاwÉا�أكHـــــــ �مـــــــن�

،�وكانت�النتائج�كما�ي9ى AMOS25بH نامج

التحليل�العامgي�	ستكشاrي�  .أ 

� �عن ��ستكشا1ي �العام9ي �التحليل �نتائج أسفرت

�" مكونات" فسرت�مجتمعة�مًعا

�بTن -  0.559( تشبعاwÉا

ا�رونة�الفكريةالعامل�تقيس�

�تقيس� �البنود �وكانت�هذه �التشبعات�جوهرية، وكانت�هذه

�بTنمفردات �تراوحت�تشبعاwÉا ،

��.الوسطية �العامل �ع9ى وتشبع

التشبعات�جوهرية،�وكانت�هذ
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�تقيس� �البنود �وكانت�هذه �التشبعات�جوهرية، تقبل�	ختcف،�وكانت�هذه

�التشبعات�) 0.799 - 0 وكانت�هذه

�العامل� �تراوحت�مفردات)  5( السابعوتشبع�ع9ى ،

� �تقيس �البنود �هذه �وكانت �جوهرية، �التشبعات �هذه �rي�وكانت التحكم

وكانت�) 0.790 - 0.545( ،�تراوحت�تشبعاwÉا�بTن

�حرية�التعب' �عن�الرأي ) 5( التاسعوتشبع�ع9ى�العامل�،

�البنود�تقيس� �وكانت�هذه �التشبعات�جوهرية، وكانت�هذه

�بTن �تشبعاwÉا �تراوحت وكانت�هذه�) 0.903 - 0.630( ،

�العام9 �التحليل �أكد �ثم �ع9ى��يومن �ستكشا1ي

�باســـتخدام�التحليــــل�العـــام9ي�التوكيــــدي

  .يوضح�ذلك) 1( وجدول 

) =360(  
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�تقيس�) 0.804 - �البنود �وكانت�هذه �التشبعات�جوهرية، وكانت�هذه

�بTنمفردات)  5( السادس �تراوحت�تشبعاwÉا ، )0.596

�تقيس� �البنود �وكانت�هذه �التواصل�مع��خرجوهرية، �العامل�، وتشبع�ع9ى

 - 0.850 (� �تقيس �البنود �هذه �وكانت �جوهرية، �التشبعات �هذه وكانت

،�تراوحت�تشبعاwÉا�بTنتمفردا)  5( الثامنوتشبع�ع9ى�العامل�

حرية�التعب' �عن�الرأيهذه�التشبعات�جوهرية،�وكانت�هذه�البنود�تقيس�

�بTن �تراوحت�تشبعاwÉا �البنود�تقيس�) 0.860 - 0.638( ، �وكانت�هذه �التشبعات�جوهرية، وكانت�هذه

�العام �ع9ى �وتشبع �بTنمفردات)  5( العاشرل �تشبعاwÉا �تراوحت ،

�تقيس� �البنود �وكانت�هذه �العنفالتشبعات�جوهرية، �العام9. نبذ �التحليل �أكد �ثم ومن

  .عينة�الدراسةأفراد�

  :Confirmatory Factor Analysisالتحليل�العامgي�التوكيدى�

باســـتخدام�التحلي ائج�التحليـــل�العــــام9ى��ستكشـــا1ي��قامـــا�الباحثــــان

AMOS(23)وجدول �للمقياس،صدق�البنائى�الللتحقق�من��

= (مؤشرات�حسن�اJطابقة�للنموذج�ن) 1(جدول�

2022 
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�بTن - 0.601( تشبعاwÉا

� �العامل �ع9ى السادسوتشبع

�تقيس� �البنود �وكانت�هذه جوهرية،

�بTن  0.614( تشبعاwÉا

وتشبع�ع9ى�العامل�	نفعا�ت�وإدار��ا،�

هذه�التشبعات�جوهرية،�وكانت�هذه�البنود�تقيس�

�بTنمفردات �تراوحت�تشبعاwÉا ،

�التعايش �العام، �ع9ى وتشبع

�تقيس� �البنود �وكانت�هذه التشبعات�جوهرية،

أفراد�لدى��البناءصدق�

التحليل�العامgي�التوكيدى�  .ب 

نتــــائج�التحلي1ـــى�ضـــوء�

AMOS(23)باستخدام�برنامج�
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  المثالي للمؤشرالمدى 

  2222أن تكون قيمة كا

  غير دالة احصائياً 

  )5555(إلى ) 

  )1111(إلى ) صفر

  )1111(إلى ) صفر

  )0.10.10.10.1(إلى ) صفر

  )0.10.10.10.1(إلى ) صفر

أن تكون قيمة المؤشر للنموذج الحالي أقل من 
  للنموذج المشبعنظيرتھا 

  )1111(إلى ) صفر

  )1111(إلى ) صفر

  )1111(إلى ) صفر

  )1111(إلى ) صفر

  )1111(إلى ) صفر

 

راد�عينــة�الدراســة،�ويشــT �إXــى�

�fـgطابقـة،�والJرات�الدالـة�ع9ـى�جـودة�هـذه�ا

جــودة�اJطابقــة،�حيــث�كانــت��رف�بمؤشــرات

  2كـانسـبة�(النسبة�بTن�كاي�تربيع�ودرجات�الحرية�

وذج�اJق!ـ ح�مطـابق�تماًمـا�للنمـوذج�اJف!ـ ض��

(لبيانات�العينة،�باÙضافة�إXى�مؤشر�حسن�اJطابقة�

(اJعـــدل� AGFI (،�ومؤشـــر�اJطابقـــة�اJعيـــاري�
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المدى   قيمة المؤشر  مؤشرات حسن المطابقة

2222  XXXX
2222

    1111.206206206206  

0000.138138138138  

أن تكون قيمة كا

غير دالة احصائياً 

0000.814814814814  )1111 (

صفر(  GFIGFIGFIGFI    0000.883883883883مؤشر حسن المطابقة 

صفر(  AGFIAGFIAGFIAGFI    0000.852852852852مؤشر حسن المطابقة المصحح 

صفر(  RMSRRMSRRMSRRMSR    0000.010010010010جذر متوسط مربعات البواقي 

صفر(  RMSEARMSEARMSEARMSEA    0000.013013013013جذر متوسط خطأ ا�قتراب 

  ECVIECVIECVIECVIمؤشر الصدق الزائف المتوقع للنموذج 

  مؤشر الصدق الزائف المتوقع للنموذج المشبع

0000.798798798798  

0000.768768768768  

أن تكون قيمة المؤشر للنموذج الحالي أقل من 
نظيرتھا 

صفر(  NFINFINFINFI    0000.854854854854مؤشر المطابقة المعياري 

صفر(  CFICFICFICFI    0000.901901901901مؤشر المطابقة المقارن 

صفر(  IFIIFIIFIIFI    0000.936936936936    مؤشر المطابقة التزايدي 

    TLITLITLITLI    0000.914914914914  )صفر

صفر(  RFIRFIRFIRFI    0000.880880880880مؤشر المطابقة النسبي 

أن�النمــوذج�ا'ف%ــ�ض�للمقيــاس�يطــابق��بيانــات�أفــراد�عينــة�الدراســة،�ويشــ���إ�ــى�
تشبع�بنود�ا'قياس�ع3ى�عشرة�عوامل؛�من�خ:ل�العديـد�مـن�ا'ؤشـرات�الدالـة�ع3ـى�جـودة�هـذه�ا'طابقـة،�وال-ـ,�

يــتم�قبــول�النمــوذج�ا'ف%ــ�ض�للبيانــات�أو�رفضــه�Fــي�ضــوBCا،�وال-ــ,�تعــرف�بمؤشــرات
dfالنسبة�بTن�كاي�تربيع�ودرجات�الحرية�   / X2 دلـت�) 5(ت�هـذه�القيمـة�أقـل�مـن�

دلـت�ع9ـى�أن�النمـوذج�اJق!ـ ح�مط) 2(وذج��ولكـن�إذا�كانـت�أقـل�مـن�

ن�اJطابقـة�اJصـحح�بـدرجات�الحريـة�أو�GFIلبيانات�العينة،�باÙضافة�إXى�مؤشر�حسن�اJطابقة�

،�ومؤشـــر�اJطابق) (NFI (،�ومؤشـــر�اJطابقـــة�اJقـــارن�  (CFIة�ال!�ايـــدى�

2022 
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مؤشرات حسن المطابقة  م

2222ا�ختبار ا�حصائي كا  1111

  2222كامستوى د�لة 

dfdfdfdf  /XXXX  2222كانسبة   2222
2222

    

مؤشر حسن المطابقة   3333

مؤشر حسن المطابقة المصحح   4444

جذر متوسط مربعات البواقي   5555

جذر متوسط خطأ ا�قتراب   6666

مؤشر الصدق الزائف المتوقع للنموذج   7777

مؤشر الصدق الزائف المتوقع للنموذج المشبع

مؤشر المطابقة المعياري   8888

مؤشر المطابقة المقارن   9999

مؤشر المطابقة التزايدي   

TLITLITLITLIمؤشر توكر لويس   

مؤشر المطابقة النسبي   12121212

أن�النم) 1(يتضــح�مــن�جــدول�

تشبع�بنود�اJقياس�ع9ى�عشرة�عوامل

يــتم�قبــول�النمــوذج�اJف!ــ ض�للبيان

فـإذا�كانـت�هـذه�القيم) 0.814= ( )

ع9ى�قبول�النمـوذج��ولكـن�إذا�كان

،�ومؤشـر�حسـن�اJطابقـة�اJص)

 ،�ومؤشـــر�اJطابقـــة�ال!�ايـــدى�
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(IFI) (،�ومؤشـــر�تـــوكر�لـــويس� TLI 0.914(�

وتشــT �القيمــة�). واحــد�صــحيح(ذه�اJؤشــرات�

ة�باÙضـافة�إXـى�مؤشـر�جـذر�متوسـط�مربـع�

fالخطــأ�التقري¢ــ(RMSEA) إذا�ســاوت�

) 0.05�،0.08(ات،�وإذا�كانــت�محصــورة�بــTن�

فيـتم�رفـض�النمـوذج،�وبلغـت�) 0.08

ى�أن�النمـــوذج�يطـــابق�البيانـــات�بدرجـــة�

،�ممــا�يؤكــد�تشــبع�اJكونــات�)371 - 369

دق�البنـــائي�Jقيـــاس�التســـامح�الفكـــري�وأنـــه�

ح�النمــوذج�اJف!ــ ض�للتســامح�الفكــري�

 .AMOS25باستخدام�برنامج�

نموذج�التحليل�العام9ي�التوكيدي�للتسامح�الفكري 
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0.883�،0.852�،0.854�،0.901�،0.936�،0.914(ى�التـــواXى�

ة�تصــل�إXــى�حــد�تســاو·wا�مــع�الحــد�Rقîــ �Ôلهــذه�اJؤشــرات�

Xضـافة�إÙى�تطابق�أفضل�للنمـوذج�مـع�بيانـات�العينـة�باXؤشرات�إJرتفعة�1ي�هذه�اJا

يــل�العــام9ي�التوكيــدي،�فــإذا�ســاوت�رات��جــودة�اJطابقــة�1ــي�التحل

ل�دل�ذلــك�ع9ــى�أن�النمــوذج�يطــابق�تماًمــا�البيانــات،�وإذا�كانــت�محص

0.08(فإن�النموذج�يطابق�بدرجة�كبT ة�بيانـات�العينـة،�أمـا�إذا�زادت�قيمـت�عـن�

ويـــدل�ذلـــك�ع9ـــى�أن�النمـــ) 0.1(وهـــو�أقـــل�مـــن�) 0.013(ة�الحاليـــة�

2016�،369عــزت�حســن،�(ى�الصــدق�البنــائى�للمقيــاس�

ل�واحـــد�وهـــو�التســـامح�الفكـــري��وهـــذا�يؤكـــد�الصـــدق�البنـــائي�Jقي

التــاXي�يوضــح�النمــوذج�اJف!) 1(دق�عــام9ي�ع9ــى�البيئــة�العربيــة،�وشــكل�

نموذج�التحليل�العام9ي�التوكيدي�للتسامح�الفكري ) 1(شكل�  
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وبلغـــت�قـــيمهم�ع9ـــى�التـــواXى��)

Xوجميعهــا�قــيم�مرتفعــة�تصــل�إ

اJرتفعة�1ي�هذه�اJؤشرات�إXى�تطابق�أفضل�للنم

وهــو�مــن�أهــم�مؤشــرات��جــودة�اJطابق�

فأقــل�دل�ذلــك�ع9) 0.05(قيمتــه�

فإن�النموذج�يطابق�بدرجة�كبT ة�بيان

قيمتـــه�1ـــي�الدراســـة�الحاليـــة�

وهــو�مــا�يشــT �إXــى�الصــدق�البن, كبTــ ة

العشـــرة�ع9ـــى�عامـــل�واحـــد�وهـــ

ع�بــد°°ت�صــدق�عــام9ي�ع9يتمتــ
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ى�صـــــدق�البنـــــاء�التحgـــــ�fأو�الكـــــامن�لهـــــذا�

اJكونــة��العشــر تظم�حولــه�Rبعــاد�الفرعيــة�

ن�طريــق�التحليــل�العــام9ي��ستكشــا1ي،�

ذى�أسـفر�عـن�وجـود�عامـل�عـام�تتجمـع�

عمـل�إXـى�حـد�مـا�بصـورة�مسـتقلة�وكلهـا�

لدى�ا�راهق'ن��التسامح�الفكري  

�الفرض�فقد�تم�حساب�اJتوسط�و�نحراف�اJعياري�وقيمة� للتسامح�" ت"وللتحقق�من�صحة�هذا

Xيكما�هو�موضح�بالجدول�التا:  

أفراد�عينة�لد°لة�الفروق�بTن�متوسطات�درجات�

  .التسامح�الفكري 
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�ع9ـــــى�صـــــدق�البن
ً
�قويـــــا

ً
ضـــــح�أن�التحليـــــل�العـــــام9ي�قـــــدم�دلـــــي]

عبــارة�عــن�عامــل�كــامن�عــام�واحــد�ينــتظم�حولــه�Rبعامح�الفكــري�

  .الحالية�لدراسةRول�ل�فرض�

عوامــل�مســتقلة�عــن�طريــق�التحلي�T �هــذه�النتيجــة�1ــى�ضــوء�وجــود

ذه�العوامـل�باسـتخدام�التحليـل�العـام9ي�التوكيـدي�والـذى�أسـفر�ع

عمـل�إXـى�حي التسـامح�الفكـري أنـه�يمكـن�القـول�بـأن��ي؛�أالعشـر

  .احد

  :نتائج�الفرض�الثاني�وتفس' ها

� �أنه يr اتوجد�فروق�دالة�إحصائيً ��"ينص�الفرض�الثاني�ع9ى

  ". )كويتية�–مصرية�(

�الفرض�فقد�تم�حساب�اJتوسط�و�نحراف�اJعياري�وقيمة� وللتحقق�من�صحة�هذا

كما�هو�موضح�بالجدول�التاX) كويتية – مصرية( للثقافة الدى�أفراد�عينة�الدراسة�تبعً 

لد°لة�الفروق�بTن�متوسطات�درجات�" ت"اJتوسطات�و�نحرافات�اJعيارية�وقيمة�

التسامح�الفكري 1ي�) كويتية – مصرية( لثقافةاالدراسة�باخت]ف�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

يتضـــــح�أن�التحليممـــــا�ســـــبق�

التســامح�الفكــاJقيــاس،�وأن�

فرض�الوبذلك�يتحقق��.له

ويمكــن�تفســT �هــذه�النتيج

ثم�التحقق�من�هـذه�العوامـل�باس

العشـرحوله�هـذه�العوامـل�

احدتسهم�1ي�عامل�عام�و 

نتائج�الفرض�الثاني�وتفس' ها�- 2

   � �أنه ينص�الفرض�الثاني�ع9ى

(للثقافة��ترجع�العرب

�الفرض�فقد�تم�حساب�اJتوسط�و�نحراف�اJعياري�وقيمة� وللتحقق�من�صحة�هذا

لدى�أفراد�عينة�الدراسة�تبعً �الفكري 

اJتوسطات�و�نحرافات�اJعيارية�وقيمة�) 3(جدول�

الدراسة�باخت]ف�



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 192    ن  برلي –المانيا / 

 

 

D.F لة مستوى  "ت" قيمةXالد  

  دالةغير     1111.367367367367  358358358358

  دالةغير     0000.993993993993  358358358358

  دالةغير     1111.126126126126  358358358358

  دالةغير     1111.051051051051  358358358358

  دالةغير     1111.230230230230  358358358358

  دالةغير     1111.310310310310  358358358358

  دالةغير     1111.033033033033  358358358358

  دالةغير     1111.342342342342  358358358358

  دالةغير     1111.760760760760  358358358358

  دالةغير     0000.882882882882  358358358358

  دالةغير     1111.275275275275  358358358358

  .فTنلد°لة�الطر ��1.960
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D.F  ع  م  ن  الثقافة

358358358358    4444.568568568568    19191919.930930930930  200200200200  مصرية

    4444.091091091091    20202020.562562562562  160160160160  كويتية

358358358358    4444.581581581581    19191919.970970970970  200200200200  مصرية

    4444.390390390390    20202020.443443443443  160160160160  كويتية

358358358358    4444.542542542542    20202020.005005005005  200200200200  مصرية

    4444.232232232232    20202020.531531531531  160160160160  كويتية

358358358358    4444.582582582582    19191919.965965965965  200200200200  مصرية

    4444.181181181181    20202020.456456456456  160160160160  كويتية

358358358358    4444.491491491491    20202020.135135135135  200200200200  مصرية

    4444.236236236236    20202020.706706706706  160160160160  كويتية

358358358358    4444.602602602602    20202020.020020020020  200200200200  مصرية

    3333.912912912912    20202020.618618618618  160160160160  كويتية

358358358358    4444.500500500500    20202020.010010010010  200200200200  مصريةالتحكم في ا�نفعا�ت 

    4444.042042042042    20202020.481481481481  160160160160  كويتية

358358358358    4444.561561561561    19191919.935935935935  200200200200  مصرية

    4444.001001001001    20202020.550550550550  160160160160    كويتية

358358358358    4444.576576576576    20202020.020020020020  200200200200  مصرية

    4444.430430430430    20202020.862862862862  160160160160  كويتية

358358358358    4444.547547547547    19191919.910910910910  200200200200  مصرية

    5555.029029029029    20202020.356356356356  160160160160  كويتية

358358358358    45454545.137137137137    199199199199.902902902902  200200200200  مصرية

    37373737.478478478478    205205205205.572572572572  160160160160  كويتية

960) = 0.05(؛����وعند�مستوى�2.576) = 0.01(الجدولية�عند�مستوى�" ت"قيمة�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

  التسامح الفكري

    المرونة الفكرية

    ا4عتراف با^خر

    الوسطية

  قبول ا^خر

  تقبل ا�خت`ف

  التواصل مع ا^خر

التحكم في ا�نفعا�ت 
  وإدارتھا

حرية التعبير عن 
  الرأي

  التعايش

  نبذ العنف

  الدرجة الكلية

قيمة��*
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ترجـع��العـربلدى�اJـراهقTن��التسامح�الفكري 

التســــامح�1ــــى�أبعــــاد�) 0.05؛�0.01(تويي�

يختلفــون�عــن�بعضــهم�°��)الكويتيــة -

  .للدراسة�الحالية

�انwxــا�الباحثــذه�النتيجــة�الgــ�Ôتوصــل�إل

تناولــــت�بحــــث�الفــــروق�1ــــي��fالgــــ -همــــا

عينـة���إ°�أن�هذه�النتيجة�يمكـن�تفسـT ها�1ـى�ضـوء�طبيعـة

تشـــــابه�العوامـــــل�الثقافيـــــة��وكـــــذاويتيTن،�

�fإضـافة�. متشـابهظل�نظـام�حيـاتي�وتعليمـ

،�إضــافة�إXــى�أن�اJــراهقTن�بكــل�مــن�ياwÉم

فلـم�يُعـد�اJجتمـع�العربـي�يتسـاهل�مـع�

ممــــا�جعــــل�أفــــراد�عينــــة�الدراســــة�. ري 

  .التسامح�الفكري  °�يختلفون�عن�بعضهم�البعض�1ي

ضرورة�عقد�دورات�تدريبية�وندوات�تثقيفية�مستمرة�للمراهقTن�الجامعيTن�من�أجل�تنمية�وتطوير�البنية�

 .التسامح�الفكري 

ضرورة��هتمام�بقيم�التسامح�ال�fgتضمن�السعادة�للبشرية،�وتجعل�الفرد�أك© �إيجابية�ورفاهة�ومناعة�

لدى�بإجراء�مزيد�من�الدراسات�والبحوث�ال�fgتتناول�قيم�التسامح�وخاصة�التسامح�الفكري�

 .)إلخ... ،�ذوي�صعوبات�التعلم
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التسامح�الفكري ا�1ى�وجود�فروق�دالة�إحصائيً عدم�) 3(ح�من�جدول�

دالــــة�عنــــد�مســــتويي�غTــــ �" ت"،�حيــــث�كانــــت�قيمــــة�)كويتيــــة

- اJصــرية( الثقــافتTنة�ممــا�يشــT �إXــى�أن�اJــراهقTن�مــن�

للدراسة�الحالية�ييشT �إXى�تحقق�الفرض�الثان�مما،�التسامح�الفكري 

رغم�مــن�عــدم�وجــود�دراســات�ســابقة�تؤيــد�أو�تعــارض�هــذه�النتيج

همــــا1ــــى�حــــدود�إط]ع -رض�نتيجــــة�لنــــدرة�الدراســــات�الســــابقة

؛�إ°�أن�هذه�النتيجة�يمكـن�تفسثقافة�لدى�اJراهقTن�العربتبًعا�لل

ابه�خصائصـــــها�بـــــTن�Rفـــــراد�ســـــواء�أكـــــانوا�مصـــــريTن�أو�كـــــويتيTن،�

ظل�نظـام�حي�ي1الثقافتTن�اJصرية�والكويتية�نشطة�اJش! كة�بTن�

ة�متشــا�wة�لجميــع�اJــراهقTن�مهمــا�اختلفــت�جنســياwÉم

فلـم�يُعـ،�وتقاليـد�اJجتمـع�العربـي�بقيم�وعـاداتالثقافتTن�اJصرية�والكويتية�يل!�م�

ــــا�مــــع�أي�تجــــاوز��رف�الفكــــري 
ً
�منــــه�الفكــــري و°�يتســــامح�إط]ق

°�يختلفون�عن�بعضهم�البعض�1يالثقافتTن�اJصرية�والكويتية�ب�اJراهقTن�العرب

  :ومق! حات�بحثية

ضرورة�عقد�دورات�تدريبية�وندوات�تثقيفية�مستمرة�للمراهقTن�الجامعيTن�من�أجل�تنمية�وتطوير�البنية�

التسامح�الفكري Rخ]قية�والشخصية�من�خ]ل��هتمام�بقيم�التسامح�وخاصة�

ضرورة��هتمام�بقيم�التسامح�ال�fgتضمن�السعادة�للبشرية،�وتجعل�الفرد�أك© �إيجابية�ورفاهة�ومناعة�

  .وجودة�حياة�نفسية�وأمًنا�فكرًيا

بإجراء�مزيد�من�الدراسات�والبحوث�ال�fgتتناول�قيم�التسامح�وخاصة�التسامح�الفكري�

ذوي�صعوبات�التعلم،�موهوبTنعاديTن،�( الجامعيTن�من�اJراهقTن

2022 
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يتضح�من�جدول�

كويتيــــة – مصــــرية( للثقافــــة

ودرجتــه�الكليــة�ممــا�يش�الفكــري 

التسامح�الفكري البعض�1ي�

وع9ــى�الــرغم�مــن�عــدم�وج

واJتعلقــــة��wــــذا�الفــــرض�نتيجــــ

تبًعا�لل�التسامح�الفكري 

وتشـــــابه�خصائصـــــها�ب�الدراســـــة

Rن�و�هتمامات�وTش! كة�بJنشطة�ا

إXــى�أن�البيئــة�التعليميــة�متشــ

الثقافتTن�اJصرية�والكويتية�يل!�م�

والتطــــرف�الفكــــري التجــــاوز�

اJراهقTن�العرب�الحالية

ومق! حات�بحثيةتوصيات�تربوية�

ضرورة�عقد�دورات�تدريبية�وندوات�تثقيفية�مستمرة�للمراهقTن�الجامعيTن�من�أجل�تنمية�وتطوير�البنية� - 1

Rخ]قية�والشخصية�من�خ]ل��هتمام�بقيم�التسامح�وخاصة�

ضرورة��هتمام�بقيم�التسامح�ال�fgتضمن�السعادة�للبشرية،�وتجعل�الفرد�أك© �إيجابية�ورفاهة�ومناعة� - 2

وجودة�حياة�نفسية�وأمًنا�فكرًيا

بإجراء�مزيد�من�الدراسات�والبحوث�ال�fgتتناول�قيم�التسامح�وخاصة�التسامح�الفكري�التوصية� - 3

من�اJراهقTن�متباينةفئات�
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�التطرف �Jواجهة �مق! حة �تربوية ال! بية�. صيغة

�ط]ب� �لدى f ¡النف� �والهناء �والتسامح �Rمل �بTن �للع]قات ي

�،29 )102(�،2�،25 – 75.  

دراسة�مطبقة�ع9ى�: إسهام�وسائل�sع]م�1ي�تنمية�قيم�التسامح�الفكري 

�للبحوث� ��سcمية �الجامعة مجلة

دار�اJسT ة�: عمان). 5ط�( ج�وتنظيما��ا

�تعزيز�قيم�التسامح� دور�مديري�اJدارس�1ي�سلطنة�ُعمان�1ي

 18البحث�العلمf،�جامعة�الT موك،�

دار�النشر�: القاهرة. �SPSSللبيانات�باستخدام�برنامج�

. الفروق�1ى�الع]قة�بTن�التسامح�واج! ار�Rفكار�لدى�اJعنفات�وغT �اJعنفات

  .مؤسسة�طيبة�للنشر�والتوزيع: 

�وحوار� �الكونية �القيم �rي ��سcم �نوقع ندوة

  .256 – 239،�مركز�الدراسات�sس]مية�بالقT وان،�جامعة�الزيتونة،�
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                            :  

� f ¡الخمي� �س]مة �الفكري ). 1993(السيد �التسامح �التطرف: تربية �Jواجهة �مق! حة �تربوية صيغة

  .109 – 10�،26�،77،�رابطة�ال! بية�الحديثة،�

�ط]ب�). 2019 �لدى f ¡النف� �والهناء �والتسامح �Rمل �بTن �للع]قات �البنائي النموذج

،�ا�جلة�ا�صرية�للدراسات�النفسية. الدراسات�العليا�بكلية�ال! بية

إسهام�وسائل�sع]م�1ي�تنمية�قيم�التسامح�الفكري ). 2021(جميلة�بنت�محمد�اللعبون�

�sع]م �مجال �1ي �والعاملTن �واJتخصصTن �اJهتمTن �من �للبحو. عينة ��سcمية �الجامعة مجلة

  .273 – 245،�)4( 29،�الجامعة�sس]مية�بغزة،�

أسس�بناء�ا�ناهج�وتنظيما��ا). f )2012مد�أمTن�اJفgأحمد�الوكيل،�ومح

  .للنشر�والتوزيع�والطباعة

�ولخضر�زحوط� �تعزيز�قيم�التسامح�). 2022(ربيع�بن�اJر�الذه9ي، دور�مديري�اJدارس�1ي�سلطنة�ُعمان�1ي

البحث�العلمf،�جامعة�الT موك،�،�عمادة�ا�جلة��ردنية�rي�العلوم�ال! بوية. الفكري�لدى�الطلبة

138.  

التحليل�	حصائى�للبيانات�باستخدام�برنامج�). 2003( م

الفروق�1ى�الع]قة�بTن�التسامح�واج! ار�Rفكار�لدى�اJعنفات�وغT �اJعنفات). 2017(رشا�محمد�عبدالستار�

  .466 – 413،�)3( 27،�دراسات�نفسية

: القاهرة. مبادىء�علم�النفس�العام). 2011(ُسليمان�عبد�الواحد�يوسف�

�والحوار�الثقا1ي). 2005 �الفكري �وحوار�. التسامح �الكونية �القيم �rي ��سcم �نوقع ندوة

،�مركز�الدراسات�sس]مية�بالقT وان،�جامعة�الزيتونة،�
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:                            ا�راجـــع

  .القرآن�الكريم

� f ¡الخمي� �س]مة السيد

،�رابطة�ال! بية�الحديثة،�ا�عاصرة

� �سعد �عادل 2019(أماني

الدراسات�العليا�بكلية�ال! بية

جميلة�بنت�محمد�اللعبون�

�sع]م �مجال �1ي �والعاملTن �واJتخصصTن �اJهتمTن �من عينة

،�الجامعة�sس]مية�بغزة،��نسانية

أحمد�الوكيل،�ومح�fحلم

للنشر�والتوزيع�والطباعة

�ولخضر�زحوط� ربيع�بن�اJر�الذه9ي،

الفكري�لدى�الطلبة

)1(�،121 – 138

�أبو�ع]  مرجاء�محمود

  .للجامعات

رشا�محمد�عبدالستار�

دراسات�نفسية

ُسليمان�عبد�الواحد�يوسف�

� f ½الدا� 2005(صالح

،�مركز�الدراسات�sس]مية�بالقT وان،�جامعة�الزيتونة،�الحضارات
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فعالية�برنامج�معر1ي�سلوكي�لتنمية�

،�كلية�البنات�ل6داب�والعلوم�مجلة�البحث�العلمي�rي��داب

�طيبة� �واJأمول�جامعة �الواقع �الفكري �التسامح �قيم �وتنمية الجامعة

  . ،�كلية�ال! بية،�جامعة�طيبة،�اJدينة�اJنورة،�السعودية

التنبؤ�بنوعية�الحياة�لدى��التسامح�والتفاؤل�1ي

،�علم�النفس�دراسات�عربية�rي. ضوء�بعض�اJتغT ات�الديموجرافية

: القاهرة. �SPSS 18حصاء�النف»��ªوال! بوي�تطبيقات�باستخدام�برنامج�

�و�جتماعية �والنفسية �ال! بوية �للعلوم �ا�تقدم تطبيقات�: �حصاء

فاعلية�برنامج�قائم�ع9ى�اJواقف�الحياتية�1ي�تنمية�

�الفلسفة �نحو�مادة �الثانوية �اJرحلة �واتجاهات�ط]°ب �الفكري �للجمعية�الم. ح ؤتمر�الدوbي

أكتوبر،�دار�الضيافة،��4 – 1�،3ي�الف! ة�من�

�لدى� f ½والتخصص�الدرا� �النوع غT ي

�ا�جلة�ا�صرية�للدراسات�النفسية ،26 )92(�،

f 7ي�ومنخفÏن�مرتفTالتسامح�من�الجنس :

  .552 – 74�،513ة�سوهاج،�
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فعالية�برنامج�معر1ي�سلوكي�لتنمية�). 2018(طه�مطر�الشمري،�وسناء�محمد�سليمان،�ونبيلة�أمTن�أبوزيد�

مجلة�البحث�العلمي�rي��داب. التسامح�لدى�ط]ب�الجامعة�بالكويت

  .110 – 19�،1�،77،�جامعة�عTن�شمس،�

� fطيبة�). 2011(سحيم� �واJأمول�جامعة �الواقع �الفكري �التسامح �قيم �وتنمية الجامعة

،�كلية�ال! بية،�جامعة�طيبة،�اJدينة�اJنورة،�السعوديةرسالة�ماجست' 

�وفاتن�ص]ح�عبد التسامح�والتفاؤل�1ير�دو ). 2010(الصادق� عبT �محمد�أنور،

ضوء�بعض�اJتغT ات�الديموجرافية�يعينة�من�الط]ب�الجامعيTن�1

571. 

�حصاء�النف»��ªوال! بوي�تطبيقات�باستخدام�برنامج�). 2011(عزت�عبد�الحميد�حسن�

  .ي

� �حسن �عبدالحميد �و�جتماعية). 2016(عزت �والنفسية �ال! بوية �للعلوم �ا�تقدم �حصاء

  .يدار�الفكر�العرب: القاهرة. LISREL 8.8باستخدام�برنامج�ل'½رل�

� fهاشم�الهاشم�f¾واقف�الحياتية�1ي�تنمية�). 2017(محمد�سعيد�زيدان،�وحسJفاعلية�برنامج�قائم�ع9ى�ا

�الفلسفة �نحو�مادة �الثانوية �اJرحلة �واتجاهات�ط]°ب �الفكري ح

،�1ي�الف! ة�من�"التسامح�وقبول��خر"ال! بوية�للدراسات�	جتماعية�

  .71 – 1�،36جامعة�عTن�شمس،�

�مت). 2016 �ضوء �1ي f îالشخ� �والهناء �لدى�التسامح f ½والتخصص�الدرا� �النوع غT ي

ا�جلة�ا�صرية�للدراسات�النفسية). دراسة�ارتباطية(ط]ب�كلية�ال! بية�جامعة�حلوان�

مرتفÏي�ومنخفمهارات�إدارة�الذات�لدى�اJراهقTن�). 2020(هالة�محمد�شمبولية�

ة�سوهاج،�جامع�،�كلية�ال! بية،ال! بويةا�جلة�. دراسة�فارقة�تنبؤية
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طه�مطر�الشمري،�وسناء�محمد�سليمان،�ونبيلة�أمTن�أبوزيد�

التسامح�لدى�ط]ب�الجامعة�بالكويت

،�جامعة�عTن�شمس،�وال! بية

� fالسحيم� عارف�بن�مرزوق

رسالة�ماجست' . أنموذًجا

�وفاتن�ص]ح�عبد عبT �محمد�أنور،

عينة�من�الط]ب�الجامعيTن�1

9 )3(�،491 – 571

عزت�عبد�الحميد�حسن�

يالعربدار�الفكر�

� �حسن �عبدالحميد عزت

باستخدام�برنامج�ل'½رل�

�fهاشم�الهاشم�f¾محمد�سعيد�زيدان،�وحس

�الفلسفةالتسام �نحو�مادة �الثانوية �اJرحلة �واتجاهات�ط]°ب �الفكري ح

ال! بوية�للدراسات�	جتماعية�

جامعة�عTن�شمس،�

�محمد�حسن� 2016(مروة

ط]ب�كلية�ال! بية�جامعة�حلوان�

367 – 405.  

هالة�محمد�شمبولية�

دراسة�فارقة�تنبؤية
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�الجامعة�التنبؤ�بال �ط]ب �لدى سعادة

184.  

Alaedein-Zawawi, J. (2015). Religious commitment and psychological well

being: forgiveness as a mediator. 

Alfonso, D. J. (2013). Forgiveness, Gratitude and subjective well

Filipino adolescents.  

Boghian, I. (2016). Teachers’ perspectives on tolerance education. A Literature 

review. Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics
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ثقافةالتسامح�

The role of the educational system in spreading the culture of tolerance

)أصول�ال! بية

نشــــر�ثقافةالتســــامح�1ــــي��1ــــي�ــــام�ال! بــــوي 

وذلك�من�خ]ل�شـرح�الـدور�ال! بـوي�لكـل�

�إعــــ]ء�القــــيم�الســــلوكية�sيجابيــــة1ــــي�, 

ة�اJتعلمـTن�لتقبــل�قـيم�اJجتمـع�وغـرس�ثقافــة�

  .داب�ومبادئ�الحوار�الفعال

�و , أثنـــاء�الحـــوار�اJبنيـــة�ع9ـــى�التســـامح�ة

, أســاليب�ومهــارات�sقنــاعwإكسا�و ,  �الجمÏــي

, جتماعيـــة�والنفســـية�للطـــ]بة�التعليميـــة�و� 

, من�خ]ل�RخصائيTن��جتماعيTن�والنفسـيTن

مـــن�خــ]ل�تعلـــيمهم�آداب�الحـــوار�, ـــا°ت

f îويصبح�جزءا�من�تكوينه�الشخ.  

, الفـــرد�ع9ـــى�الحـــوار�والنقـــاش�ةســـاعدوم

Tن�ات��جتماعيــة�والتــأثTتبــادل�بــJوالتــأثر�ا� 

1ــــي�توســــيع��ةســــاعدواJ, وار�والتعامــــل�معــــه
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ثقافةالتسامح�دور�النظام�ال! بوي�rي�نشر�  

The role of the educational system in spreading the culture of tolerance

هيثم�محمد�الوحش. د  

أصول�ال! بية(تخصص��-دكتوراة�الفلسفة�rي�ال! بية�  

 جمهورية�مصر�العربية

بعــــض�عناصــــر�النظــــام�ال! بتســــليط�الضــــوء�ع9ــــى�دور�كل�رئــــيس�

وذلك�من�خ]ل�ش, اJعلم�وRسرة�واJدرسة�وsع]م�وجماعة�الرفاقوهذه�العناصر��ي�

, اJتســــامح�الحــــوار ال�دور�اJعلــــم�1ــــي�عمليــــة�ال! ســــيخ�لثقافــــة�

حيـث�يجــب�أن�يأخـذ�اJعلـم�ع9ـى�عاتقــه�مهمـة�wÉيئـة�اJتعلمـTن�لتقب

من�خ]ل�تعليم��تجاهات�واJفاهيم�اJتعلقة�بآداب�ومبادئ�الحوار�الفعال

الحريـــةع9ـــى�ه�تدريبـــو ,إكســـاب�الطفـــل�مهـــارة�sنصـــاتـــ]ل�

العمــل�ع9ــى�تخفيــف�rثــار�الســلبية�للتفكTــ �الجمÏــيو , لديــه�

  .وتوفT �القدوة�الحسنة�له

تقـــديم�كـــل�Rوجـــه�اJمكنـــة�واJتاحـــة�للرعايـــة�التعليميـــة�و� ن�خـــ]ل�

من�خ]ل�RخصائيTن��جتماعيTن�والنفس, والتواصل�مع�أسرهم, والسÏي�لحل�مشك]wÉم�داخل�اJدرسة�وخارجها

تعويـــد�الطــ]ب�ع9ـــى�ضـــبط�الســلوكيات�و�نفعـــا°تو , ]ب�أول�بـــأول 

ويصبح�جزءا�من�تكوينه�الشخf î, ع9ى�الحوار�sيجابي�ح�Ôgيتعود�الطالب

وم,تجاهـــات�sيجابيـــة�لثقافـــة�الحـــوارتعزيـــز�القـــيم�و�ن�خـــ]ل�

  .إثارة�اهتمام�Rفراد�بالحوار�وآدابه

Jــ ات�و�هتمامــات��جتماعي�ةســاعدك�مــن�خــ]ل�اHع9ــى�زيــادة�الخ

عنــــد�الحــــديث�والحــــوار�والتعامخاصــــة��أي�مــــا�كــــان�ى�تقبــــل�rخــــر 

  .القائمة�ع9ى�اJحبة�والتسامح
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The role of the educational system in spreading the culture of tolerance 

  لخصا�

هــــدف�هــــذا�البحــــث�بشــــكل�رئــــيس�

وهذه�العناصر��ي�, اJجتمع

  :وكان�كالتاXي, عنصر

يمكــــن�إجمــــال�دور�اJعل: اJعلــــم�-1

حيـث�يج,وتنميـة�مهـارات�الحـوار

من�خ]ل�تعليم��تجاهات�واJفاهيم�اJتعلقة�ب�اJتسامح�الحوار 

وذلـــك�مـــن�خـــ]ل�: Rســـرة�-2

�تنميــة�روح�النقــد�البنــاء

وتوفT �القدوة�الحسنة�له

وذلـــك�مـــن�خـــ]ل�: اJدرســـة�-3

والسÏي�لحل�مشك]wÉم�داخل�اJدرسة�وخارجها

طــ]ب�أول�بـــأول Jتابعــة�حالـــة�ال

ح�Ôgيتعود�الطالب, والنقاش

وذلـــك�مـــن�خـــ]ل�: sعــ]م�-4

إثارة�اهتمام�Rفراد�بالحوار�وآدابهو 

وذلــك�مــن�خ: جماعـة�الرفــاق�-5

ع9ــــى�تقبــــل�rخ�ةســــاعدواJ,الت]ميــــذ

القائمة�ع9ى�اJحبة�والتسامح�الع]قات��جتماعية
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Abstract 

The main objective of this research

in spreading a culture of tolerance in socie

the media and the group of comra

follows:                                              

1- The teacher: the teacher’s role can 

dialogue, in uphold

2- The family: by providing the chi

during dialogue, developing his spiri

collec

3-The school: by providing all possi

for students, seeking to solve their pro

families, through social and psycho

to familiarize students with contro

dialogue and discussion, so that th

of his personal formation 

4- Media: by promoting the values 

dialogue and discussion, an

5-The group of comrades: by 

mutual influence and influence a

was, especially when talking, 

toexpandsocialrelations based on l
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is research is to shed light on the role of some elements of th

erance in society, and these elements are the teacher, th

e group of comrades, by explaining the educational role of each el

:                                               

s role can be summarized in the process of consolidating th

ogue, in upholding positive behavioral values and developing dia

the child with the skill of listening, training him on freedom

oping his spirit of constructive criticism, working to mitigate th

collective thinking, providing him with methods and ski

providing

ossible and available aspects of educational, social an

ve their problems inside and outside the school, and comm

 psychological specialists, to follow up on the status of stu

 controlling behaviors and emotions, through Teaching th

that the student becomes accustomed to positive dialogue, an

e values and positive trends of the culture of dialogue, assis

 discussion, and raising the interest of individuals in dialogue an

es: by helping to increase social experiences and in

uence among students, and by helping to accept the o

talking, dialogue and dealing with it, an

on love and tolerance. 
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s of the educational system 

her, the family, the school, 

e of each element, and it was as 

ating the culture of tolerant 

oping dialogue skills. Effective.  

 on freedom based on tolerance 

igate the negative effects of 

s and skills of persuasion, and 

providinghimagoodexample.                   

, social and psychological care 

 communicating with their 

us of students firsthand, and 

eaching them the etiquette of 

dialogue, and becomes part 

ogue, assisting the individual in 

s in dialogue and its etiquette.  

periences and interests, and the 

o accept the other, whatever it 

 it, and by helping 
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وبــTن�تحســTن�جــودة�الحيــاة�, امح�والتعامــل��wــا

فالشـخص�اJتسـامح�أك©ـ �قـدرة�ع9ـى�تكـوين�

بطريقـــة�سلســة�تــوفر�لـــه�, ة�وبيئتــه�اJحيطــة

بــد°�مـن�هــدرها�1ـي�مشــاعر�, ازات�أفضـل

أيضا�ممن��،�لكنككل��ي�جزء�من�ثقافة�اJجتمع

صـفة�يولـد��wـا�sنسـان�ت�وليسـة�والتعـود�

امح�فإنـه�يكتسـwÞا�مـن�أسـرته�الصـغT ة�ممثلـة�

ة�و�جتماعيــــة�والسياســــية�فضــــ]�عــــن�الثقافــــة�

مهمـا�كانــت��حgـG ,Ôـ fء�مwــا�و�أي�ثقافـة�مـن

, الgــ�fتشــكل�جــزء�كبTــ �مwــا�اJواقف�sيديولوجيــة

حgـ�Ôأنـه�يمكـن�القـول�بـأن�الحيوانــات�, 

 مجــا°ت جميــع وإنماتشــمل أخــرى  ةدون 

, )120(بوالحــر  الســلم حــالfg 1ــي معاملةغT اJســلمTن

امح�الgـ�fينبÁـي�القـول�بمنتÅـ�Ôالوضـوح�بأ¼wـا�

َوَجـَزاُء�: (قال�تعاXى�,علما�بأن�الشريعة�sس]مية�الغراء�تحض�ع9ى�العفو�والتسامح

ع�العلــم�بـــأن�العفــو�اJقصــود�هنــا�هــو��1ـــي�

�يكون�1ي�حالة�الشـخص�القريـب�قرابـة�الـدم�

ومع�ذلك�فقـد�حـض�sسـ]م�1ـي�هـذه�الحالـة�

                                                           

  .35ص, م1999
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wن�تــذويت�قيمــة�التســامح�والتعامــل��Tيجــابي�وجــود�ع]قــة�وطيــدة�بــsنفس�

فالشـخص�اJتس, ال�fgتعتH �من�أهم�أهـداف�ال! بيـة�1ـي�القـرن�الحـادي�والعشـرين

والشـــعور�بالصــحة�النفســية�والتكيــف�1ـــي�مجتمعــة�وبيئتــه�اJحيط, ــة

تحقيـق�إنجــازات�أفضوتتـيح�لــه�اسـتثمار�طاقاتــه�وإمكانياتـه�ل, عادة�والرفاهيــة

  .  )119(الغضب�والحقد�و�نتقام

�ي�جزء�من�ثقافة�اJجتمعال�fgيتسم��wا�الفرد��أن�ثقافة�التسامحن�الضروري�معرفة�

ينبÁي�معرفته�أن�التسامحمن�الصفات�اJكتسبة�عـن�طريـق�الـتعلم�واJمارسـة�والتعـود�

و1ـي�العـادة�أول�مـا�يكتسـب�الفـرد�صـفة�التسـامح�فإنـه�يكتس،�ويحمل�جيناwÉا�عH �الوراثـة

دورهما�يكونــــا�قــــد�اكتســــباها�مــــن�البيئــــة�التعليميــــة�و�جتماعيــــة�والسياس

  .حيطة�وال�fgلها�بالغ�Rثر�1ي�ذلك

°�تخلــو�أي�ثقافـة�م�قـدح�هـو�قيمـة�ثقافيـة�ــــــــ�اجتماعيـة�التســام�أن

اJواقف�sيديولوجيفضــ]�عنــ, السياســية�wــااعتبارا�Éجتماعيــة�و �

, ديدة��ن�التسـامح�Gـ fء�فطـري�ومحبـب�لــدى�النفـوس�البشـرية

  .غT �الناطقة�وال�fg°�عقل�لها�1ي�كثT �من�Rحيان�ما�تتصف�به

بحالــةدون  °تخــتص, الــذي�هــو�ديننــا�الحنيــف�سماحةsســ]م

معاملةغT اJســلمTن ،أو1ييعضــا�بعضــهم اJجتمــع يمعاملــةأفراد ةف

Áينب�fـgس]مية�1ي�أمس�الحاجة�لنشر�ثقافة�التسـامح�الsالعربية�و

علما�بأن�الشريعة�sس]مية�الغراء�تحض�ع9ى�العفو�والتسامح, غT �حاضرة�بقوة�وبالشكل�اJطلوب

َح�
َ
ْصــل

َ
Tَن ْن�َعَفـــا�َوأ ِJِــا

َّ
�الظ ـــُه�°�ُيِحــبُّ ــِه�ِإنَّ

َّ
ــى�الل

َ
ْجُرُه�َع9

َ
ــأ
َ
مــع�العلــم�ب,)ف

�ن�القصاص�يكون�1ي�حالة�الش, القصاصأصعب�الحا°ت�ال�fgير¹ى�فwxا�التسامح�وهيحالة�

ومع�ذلك�فقـ, بائهوالرحم�والذي�بكل�تأكيد�ستكون�له�معزة�خاصة�1ي�نفوس�أهله�وأقر 

  .أيضا�عن�العفو�والتسامح�والرحمة
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f¾ن�1ي�العصر�الحاضر, عبد�اللطيف�بن�إبراهيم�الحسTسلمJ1999,دار�ابن�الجوزي, الدمام, تسامح�الغرب�مع�ا
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  :  مقدمة

يؤكــد�علــم�الــنفس�sيجــابي�وج�

well beingمن�أهم�أه�� Hتعت�fgال

صــداقات�وع]قــات�طيبــة

الشـعور�بالسـعادة�والرفاهيــة

الغضب�والحقد�و�نتقام

ن�الضروري�معرفة�مو ���������

ينبÁي�معرفته�أن�التسامحمن�الصفات�اJكتسبة�ع

ويحمل�جيناwÉا�عH �الوراثـة

1ــــي�الوالــــدين�اللــــذين�بــــدورهما�يكون

Jوروثة�1ي�البيئة�اJلها�بالا�fgحيطة�وال

ويمكـن�القـول�بـأن����������

�-هــذه�الثقافــة��- ظــروف

سـاطة�شـديدة��ن�التسوذلـك�بب

غT �الناطقة�وال�fg°�عقل�لها�1ي�كثT �من�Rحيان�ما�تتصف�به

سماحةsسأيضــا�يجــدر�القــول�بــأن�و 

الفرديةوالجماعيــةفالحياة

العربية�وsس]مية�1ي�أمس�الحاجة�لنشر�ثقافة�التس�اJجتمعاتن�إلذا�فو 

غT �حاضرة�بقوة�وبالشكل�اJطلوب

ْص
َ
َمــْن�َعَفـــا�َوأ

َ
َهــا�ف

ُ
ل
ْ
�ِمث

ٌ
َئة َئٍة�َســِيّ َســِيّ

أصعب�الحا°ت�ال�fgير¹ى�فwxا�التسامح�وهيحالة�

والرحم�والذي�بكل�تأكيد�ستكون�له�معزة�خاصة�1ي�نفوس�أهله�وأقر 

أيضا�عن�العفو�والتسامح�والرحمة

119) 
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120-�f¾عبد�اللطيف�بن�إبراهيم�الحس
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يستوجب��اJجتمÏي،مما Jواجهةالعنف

 إلwxا وتنجذب تحwÞاالنفوس الfg الصفات

إن�سيادة�ثقافة�التسامح�°�تع¾�fالتسامح�مع�rخرين�حTن�يرتكبون�Rخطاء�فقط،�بل�تع¾�fقبول�rخرين�كأفراد�

�مواقف� �من �يتبنوه �وما �متباينة �آراء �من �به �يؤمنون �وما �أفكار�مختلفة �من �يحملونه �ما �بكل �وتجمعات وجماعات

و1ي�الواقع�تع¾�fسيادة�ثقافة�التسامح�1ي�اJجتمع�تمتع�الناس�بالحرية،�حرية�

�الناس،� �بTن �اJساواة �وانعدام �عامة، �غياب�الحريات�الشخصية �التسامح �غياب f¾يع� �كما �والعقيدة، الفكر�والرأي

ا�من�شأنه�تمكTن�فئة�مجمعية�أو�طبقة�اجتماعية�معينة�

  .)122(باحتكار�السلطة�1ي�اJجتمع�وقيامها�بحرمان�غالبية�أفراد�اJجتمع�وفئاته�وطبقاته�Rخرى�من�حقوقهم�اJشروعة

يشعر�الفرد�أن�الوطن�يعامله��حينما, 

  :)123(ناء�كاÐتي

 .بصورة�موحدة�تعكس�العدالة

�أو�sخ]ل�� �الثغرات�القانونية خ]ل

 .وتذليل�كافة�الصعاب�أمامهم

�1ي�أو�احتكار�ابناء� طبقة�معينة�للمناصب�العليا

 .وانما�يجب�أن�يكون�اJقياس�1ي�ذلك�هو�الكفاءة�و�ستحقاق

يسهل�من�خ]لها�معرفة�, وهناك�طرق�كثT ة�1ي�عصر�اJعلومات

�أي�مجتمع �1ي �التسامح �بدون�توفT �حلول�لها�, وتعتH �النقاط�السابقة�مشك]ت�تعوق�نشر�ثقافة ووجودها
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-https://www.albayan.ae/opinions/2006متاح�ع9ى�الرابط�

رسالة�دكتوراة�, نسان�ا�صري�rي�سياق�التحديات�الراهنة�دراسة�مستقبلية
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Jواجهةالعنف الراهن يفرضهاالواقع Jلحةالfg الضرورياتا من باتت

الصفات من اJواطنة،فالتسامح قيم Ùنسانيةوتعزيز القيما

إن�سيادة�ثقافة�التسامح�°�تع¾�fالتسامح�مع�rخرين�حTن�يرتكبون�Rخطاء�فقط،�بل�تع¾�fقبول�rخرين�كأفراد�

�مواقف� �من �يتبنوه �وما �متباينة �آراء �من �به �يؤمنون �وما �أفكار�مختلفة �من �يحملونه �ما �بكل �وتجمعات وجماعات

و1ي�الواقع�تع¾�fسيادة�ثقافة�التسامح�1ي�اJجتمع�تمتع�الناس�بالحرية،�حرية�. أيديولوجية�ومعتقدات�دينية�خاصة

�الناس،� �بTن �اJساواة �وانعدام �عامة، �غياب�الحريات�الشخصية �التسامح �غياب f¾يع� �كما �والعقيدة، الفكر�والرأي

ا�من�شأنه�تمكTن�فئة�مجمعية�أو�طبقة�اجتماعية�معينة�وهذ. وسيطرة�فكرة�إيديولوجية�معينة�ع9ى�غT ها�من�أفكار

باحتكار�السلطة�1ي�اJجتمع�وقيامها�بحرمان�غالبية�أفراد�اJجتمع�وفئاته�وطبقاته�Rخرى�من�حقوقهم�اJشروعة

, طرفعصب�أو�يتالفرد�فرصة��ن�يت�ا�f°�يجد�معهgال�ثقافة�التسامح

وذلك�بتحقيق�العدالة�واJساواة�بTن�أبناء�الوطن�دون�استثناء�كاÐتي

بصورة�موحدة�تعكس�العدالة, حصول�جميع�أبناء�الشعب�ع9ى�حقوقهم�التعليمية�والصحية

�°ئقا �تكريما �اJج¶wد �اJقصر, تكريم �, ومعاقبة �الفرصة �إتاحة �من�-وعدم

 .�ن�يوجد�أحد�فوق�القانون �-بالعدالة�بصورة�متعمدة�ومباشرة

وتذليل�كافة�الصعاب�أمامهم, وتب¾�fأصحاب�العقليات�الفذة�اJتم�Tة, التشجيع�ع9ى�التفوق�والنبوغ

�لفئات�بعيwا�لوظائف�محددة أو�احتكار�ابناء�, يجب�أن�°�يكون�هناك�احتكارا

وانما�يجب�أن�يكون�اJقياس�1ي�ذلك�هو�الكفاءة�و�ستحقاق, الحكومة�بكافة�مؤسساwÉا

وهناك�طرق�كثT ة�1ي�عصر�اJعلومات, وRخذ�بمق! حاته, اح! ام�توجهات�اJواطن�وآرائه

 .كام�وكل�ممث9ي�الشعبالديموقراطية�1ي�اختيار�الح

�أي�مجتمع �1ي �التسامح وتعتH �النقاط�السابقة�مشك]ت�تعوق�نشر�ثقافة

 .يشكل�دافعا�قويا�لنشر�التعصب�والكراهية�والتطرف
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متاح�ع9ى�الرابط�, 2006, فH اير24, البيان�رؤية�متجددة, ثقافة�التسامح�والديمقراطية

  م28/8/2022تاريخ�الدخول�ع9ى�اJوقع�

ا�نظومة�ال! بوية�ومواجهة�إشكاليات�التطرف�الفكري�ل�نسان�ا�صري�rي�سياق�التحديات�الراهنة�دراسة�مستقبلية

 .113., م2022,جامعة�كفر�الشيخ
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باتت ولذافثقافةالتسامح

القيما ترسيخ ع9ى الحرص

  .)121(القلوب

  :بحثمشكلة�ال

إن�سيادة�ثقافة�التسامح�°�تع¾�fالتسامح�مع�rخرين�حTن�يرتكبون�Rخطاء�فقط،�بل�تع¾�fقبول�rخرين�كأفراد�

�مواقف� �من �يتبنوه �وما �متباينة �آراء �من �به �يؤمنون �وما �أفكار�مختلفة �من �يحملونه �ما �بكل �وتجمعات وجماعات

أيديولوجية�ومعتقدات�دينية�خاصة

�الناس،� �بTن �اJساواة �وانعدام �عامة، �غياب�الحريات�الشخصية �التسامح �غياب f¾يع� �كما �والعقيدة، الفكر�والرأي

وسيطرة�فكرة�إيديولوجية�معينة�ع9ى�غT ها�من�أفكار

باحتكار�السلطة�1ي�اJجتمع�وقيامها�بحرمان�غالبية�أفراد�اJجتمع�وفئاته�وطبقاته�Rخرى�من�حقوقهم�اJشروعة

ثقافة�التسامح�تحققتو �

وذلك�بتحقيق�العدالة�واJساواة�بTن�أبناء�الوطن�دون�است, بأنه�جزء�منه

حصول�جميع�أبناء�الشعب�ع9ى�حقوقهم�التعليمية�والصحية •

�°ئقا� • �تكريما �اJج¶wد تكريم

بالعدالة�بصورة�متعمدة�ومباشرة

التشجيع�ع9ى�التفوق�والنبوغ •

�لفئات�بعيwا�لوظائف�محددة • يجب�أن�°�يكون�هناك�احتكارا

الحكومة�بكافة�مؤسساwÉا

اح! ام�توجهات�اJواطن�وآرائه •

 .ماذا�يريد�اJوطن

الديموقراطية�1ي�اختيار�الح •

�أي�مجتمع���������� �1ي �التسامح وتعتH �النقاط�السابقة�مشك]ت�تعوق�نشر�ثقافة

يشكل�دافعا�قويا�لنشر�التعصب�والكراهية�والتطرف

121) ��_ ��% ��� ,����	�
 ������ @���	�
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.23.  
ثقافة�التسامح�والديمقراطية, محمد�عبد�العزيز�ربيع�-122

تاريخ�الدخول�ع9ى�اJوقع�, 02-24-1.894317
ا�نظومة�ال! بوية�ومواجهة�إشكاليات�التطرف�الفكري�ل, هيثم�محمد�الوحش�-123

جامعة�كفر�الشيخ, كلية�ال! بية, غT �منشورة
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  .من�آثار�سلبية�ع9ى�اJجتمع

إثـراء�وإضـافة��ويعتHـ  ,نشـر�ثقافـة�التسـامح

 - sعـــــــــ]م - اJدرســـــــــة - Rســـــــــرة - ـــــــــاJعلم

 .نشر�ثقافةالتسامح�1ي�اJجتمع

أي�, )124(ويقــال�ســامح�وتســامح�إذا�تســاهل

  .)125(تدل�ع9ى�الس]سة�والسهولة

الgــــ�f, ريعات�الناتجــــة�مــــن�اJوروثــــات�واJعتقــــدات
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

  :ويجيب�البحث�عن�السؤال�الرئي¡ �fالتاXي

  ؟التسامح�ثقافة�نشر�دور�النظام�ال! بويفي�

  :منه�Rسئلة�التالية

  ؟1ي�نشر�ثقافة�التسامح

  تسامح؟ي�نشر�ثقافة�ال

  نشر�ثقافة�التسامح؟

  نشر�ثقافة�التسامح؟

  ؟نشر�ثقافة�التسامحدور�جماعة�الرفاق�1ي�

  :كونه

من�آثار�سلبية�ع9ى�اJجتمعغيابه�يعكسه�وما��,سامحمن�الضوء�ع9ى�موضوع�الت

نشـر�ثقافـودور�ال! بيـة�1ـي�� بيـة�والتسـامحربط�بـTن�ال!يـمـن�كونـه�

 .1ي�هذا�اJجالوالدراسات�

وهيـــــــــاJعلم, عناصـــــــــر�النظـــــــــام�ال! بـــــــــوي تكمنأهميةالبحثفيأ¼wيستعرضدورمجموعةمن

نشر�ثقافةالتسامح�1ي�اJجتمع1ي��بعض�عناصر�النظام�ال! بوي ع9ى�دور�

 .والتعصب, التسامحXى�خطورة�عدم�

ويقــال�ســامح�وتس, بمع¾ــ�Ôجــاد�وأعطــى�عــن�ســخاء) ســمح(تق�مــن�جــذر�كلمــة�

تدل�ع9ى�الس]سة�والسهولة, كما�يقول�أحمد�بن�فارس, ورجل�سمح�أي�سهل

والــــرؤى�اJســــتمدة�مــــن�التشــــريعات�الناتجــــة�مي�التوجهــــات�وRفكــــار�

  .ومدى�تحليه��wا, "فضيلة�لتسامح"تتشكل�مwا�رؤية�اJجتمع�ل

                   

  .490ص�, م1994,بT وت, دار�صادر, لسان�العرب, أبو�الفضل�محمد�بن�مكرم�بن�ع9ي�بن�منظور 

  .99ص, م�1979, 3ج, دار�الفكر, بT وت, معجم�مقاييس�اللغة, أبو�الحسTن�أحمد�بن�فارس�بن�زكريا

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ويجيب�البحث�عن�السؤال�الرئي¡ �fالتاXي

دور�النظام�ال! بويفي�ما�

منه�Rسئلة�التاليةوتتفرع�

1ي�نشر�ثقافة�التسامح�دور�اJعلمما��-

ي�نشر�ثقافة�الدور�Rسرة�1ما��-

نشر�ثقافة�التسامح؟دور�اJدرسة�فيما��-

نشر�ثقافة�التسامح؟دور�sع]م�1ي�ما� -

دور�جماعة�الرفاق�1ي�ما��-

  :بحثأهمية�ال

كونهإXى��بحثترجع�أهمية�ال

من�الضوء�ع9ى�موضوع�التلقي�مزيدا�ي -

مـن�كونبحـث�تنبع�أهمية�ال -

والدراسات�̧بحاث�ل

تكمنأهميةالبحثفيأ¼wيستعرضدورمجموعةمن -

  .جماعةالرفاق

  :أهداف�البحث

  :wÉدف�الدراسة�إXى

ع9ى�دور�تسليط�الضوء�� -

Xى�خطورة�عدم�إات�تنبيه�اJجتمع -

  :مفاهيم�البحث

لغــة�يشــتق�مــن�جــذر�كلم: التســامح�-

ورجل�سمح�أي�سهل, °ين�1ي�اJعاملة

�ــــي�التوجهــــات�وRفك: ثقافــــة�التســــامح�-

تتشكل�مwا�رؤية�اJجتمع�ل

أبو�الفضل�محمد�بن�مكرم�بن�ع9ي�بن�منظور 124 -
أبو�الحسTن�أحمد�بن�فارس�بن�زكريا�-125
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�fتتفاعـــل�وتعمـــل�معـــا�لتنظـــيم�عمليـــة�ال! بيـــة�

 . Ù126نماء�القيم�واJبادئ�لدى�اJجتمع�وترسيخها�1ي�Rفراد

, رة�واJدرســة�وsعــ]م�وجماعــة�الرفــاق

 :و�ي�كالتاXي, ويتناول�الدور�ال! بوي�لكل�مwا�1ي�نشر�ثقافة�التسامح�وتجنب�التعصب�والتطرف

, التعصـباجهـة�مو و نشـر�التسـامح�ات�اJتنوعـة�ل

وبصــــورة�, كــــان�نـــوع�الخطـــاب, ف�الحـــواري 

  :1ي�العناصر�التالية

ب�أن�يأخــــذ�اJعلــــم�ع9ــــى�عاتقــــه�مهمــــة�wÉيئـــــة�

يم��تجاهـات�واJفـاهيم�اJتعلقـة�بـآداب�

وتعزيـــــز�قـــــيم�, ل�اJشـــــك]ت�بـــــالطرق�العق]نيـــــة

 .التسامح�ونبذ�العنف�والحث�والتشجيع�ع9ى�الصداقات�ال�fgتنم�Ôالسلوك�sيجابي

, داء�الـرأي�بحريـة�تامـة�1ـي�مختلـف�القضـايا

ضا�إعطاwÍم�نصيب�من��ستق]لية�1ي�التفكT �واستنتاج�الحلول�ال�fgتساعد�

, ى�إقامـة�الع]قـات��جتماعيـة�النافعـة

 .واJرونة�1ي�الحوار�وقبول�rخر

, ومحاولــة�طــرح�Rفكــار�البديلــة�بالتــدريج

والوضـوح�, وعدم�sكثار�1ي�الحديث�بطريقة�تنفر�اJتعلمـTن

مــــع�عــــرض�أكHــــ �قــــدر�ممكــــن�مــــن�, ورة�رأي�ومشــــورة

                                                           

https://eyarabi.com/educational ,ى�ا�وقع�gتاريخ�الدخول�ع
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

و�مجموعـــة�مـــن�التنظيمـــات�وRســـاليب�والقواعـــد�الgـــ�fتتفاعـــل�وتعم

Ùنماء�القيم�واJبادئ�لدى�اJجتمع�وترسيخها�1ي�Rفراد, وتسيT �شؤون�التعليم

�ــي�اJعلــم�وRســرة�واJدرس�,1ــي�النظــام�ال! بــوي �خمســة�محــاور�رئيســية

ويتناول�الدور�ال! بوي�لكل�مwا�1ي�نشر�ثقافة�التسامح�وتجنب�التعصب�والتطرف

 :rي�نشر�ثقافة�التسامح

مـن�الخطابـات�اJتنوعـة�ل, بق�عرضـهم�أن�يسـتخدم�كـل�مـا�سـ

وحيــــث�اســـتد+ى�اJوقـــف�الحـــواري , وارات�والنقاشـــات�مـــع�الطـــ]ب

1ي�العناصر�التالية, تفصيلية�يمكن�إجمال�دور�اJعلم�1ي�عملية�ال! سيخ�لثقافة�الحوار

حيــــث�يجــــب�أن�يأخــــذ�اJعل�,sيجابيــــة�وتنميــــة�مهــــارات�الحــــوار�لوكية

مـن�خـ]ل�تعلـيم��تجاه�اJتسامح�اJتعلمTن�لتقبل�قيم�اJجتمع�وغرس�ثقافة�الحوار 

 . ومبادئ�الحوار�الفعال

حـــــل�اJشـــــك]ت�ب�اعدة�اJتعلمـــــTن�ع9ـــــى�ضـــــبط�انفعـــــا°wÉم�وكيفيـــــة

التسامح�ونبذ�العنف�والحث�والتشجيع�ع9ى�الصداقات�ال�fgتنم�Ôالسلوك�sيجابي

يجـب�ع9ـى�اJعلـم�تشـجيع�اJتعلمـTن�ع9ـى�إبـداء�الـرأي�بحري: ي�اJتعلمـTن

ضا�إعطاwÍم�نصيب�من��ستق]لية�1ي�التفكT �واستنتاج�الحلول�ال�fgتساعد�وأي, وتدريwÞم�ع9ى�طرق�عرض�Rفكار

 . ع9ى�تنمية�شخصي¶wم�وترفع�مستوى�ثقافة�الحوار�لد·wم

والقدرة�ع9ـى�إقامـ, العمل�ع9ى�إكساب�اJتعلمTن�فنون��تصال�الجيد�مع�rخرين

واJرونة�1ي�الحوار�وقبول�rخر, دل�والتشجيع�ع9ى�النقاش�و�هتمام�بهوالعمل�ع9ى�ترسيخ��ح! ام�اJتبا

ومحاولــ, ن�الجهــد�1ــي�محاولــة�معرفــة�وجهــات�نظــر�اJتعلمــTن�اJختلفــة

 .واستحضار�أكH �قدر�ممكن�من�Rدلة�والشواهد�ال�fgتؤيد�ك]مه

وعدم�sكثار�1ي�الحديث�بطريقة�تنفر�اJتعلم, فاءة�1ي�استغ]ل�الوقت�اJتاحsيجاز�1ي�الحوار�مع�الك

 .1ي�عرض�Rفكار�مع�ترتيwÞا�بشكل�منطقي�يتناسب�مع�عقليات�اJتعلمTن

وإنمــــا�1ــــي�صــــورة�رأي�ومشــــورة, دم�توجيــــه�النصــــائح�1ــــي�صــــورة�أوامــــر

 .الشروع�1ي�طرح�الحل�الwائي

                   

Eyarabi ,22/2/2021ى�الرابط, مgمتاح�ع :sciences-https://eyarabi.com/educational

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

هـــو�مجموعـــ: النظـــام�ال! بـــوي �-

وتسيT �شؤون�التعليم, والتعليم

  :البحثمحاور�

خمســة�محمــن�يتكــون�البحــث�

ويتناول�الدور�ال! بوي�لكل�مwا�1ي�نشر�ثقافة�التسامح�وتجنب�التعصب�والتطرف

rي�نشر�ثقافة�التسامح�دور�ا�علم -1 �

ينبÁي�ع9ـى�اJعلـم�أن�يس����������

وذلـــك�أثنـــاء�قيادتـــه�للحــــوارات�والنقاش

تفصيلية�يمكن�إجمال�دور�اJعلم�1ي�عملية�ال! سيخ�لثقافة�الحوار

إعــــ]ء�القــــيم�الســــلوكية •

اJتعلمTن�لتقبل�قيم�اJجتمع�وغرس�ثقافة�الحوار 

ومبادئ�الحوار�الفعال

الســـــÏي�نحـــــو�مســـــاعدة�اJتعلم •

التسامح�ونبذ�العنف�والحث�والتشجيع�ع9ى�الصداقات�ال�fgتنم�Ôالسلوك�sيجابي

التـأثs� Tيجـابي�1ـي�اJتعلمـTن •

وتدريwÞم�ع9ى�طرق�عرض�Rفكار

ع9ى�تنمية�شخصي¶wم�وترفع�مستوى�ثقافة�الحوار�لد·wم

العمل�ع9ى�إكساب�اJتعلمTن�فنون��تصال�الجيد�مع�rخرين •

والعمل�ع9ى�ترسيخ��ح! ام�اJتبا

بــذل�اJزيــد�مــن�الجهــد�1ــي�محاول •

واستحضار�أكH �قدر�ممكن�من�Rدلة�والشواهد�ال�fgتؤيد�ك]مه

sيجاز�1ي�الحوار�مع�الك •

1ي�عرض�Rفكار�مع�ترتيwÞا�بشكل�منطقي�يتناسب�مع�عقليات�اJتعلمTن

التنبــــه�إXــــى�عــــدم�توجيــــه�النص •

الشروع�1ي�طرح�الحل�الwاقبل�, البدائل

126) ,��D�
 ��:Eyarabiإي�عربي�, 

 .م30/5/2022
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ومحاولــــة�امتصــــاص�, وســــوء�الســــريرة, �ــــي�حالــــة�وجــــود�مــــتعلم�يتصــــف�بالعدوانيــــة

وصـــب�كـــل��هتمـــام�وال! كTـــ��نحـــو�, �تمسشخصـــيته

 .ى�محاورته�بالعقل�بعيدا�عن�العواطف�واJشاعر

 .وإتاحة�الفرصة�كاملة�له�كي�يعرض�وجهة�نظرة�وحثه�ع9ى�ذلك

إذ�أن�ال! بيـة�الgـ�fيتلقاهـا�وهـو�طفـل�تسـهم�

وفwxـــا�تشــتد�قابليتــه�للتفاعــل�مــع�العوامـــل�

, ومبــادئ�الســلوك, وأســاليب�التفكTــ , يم

تجدات�اJســــتقبلية�وتــــوحش�العوJــــة�مــــن�

ومــع�تفـاقم�أزمــة�الطفولــة�, ن�ناحيـة�ثانيــة

وإعــــادة�فحــــص�, لمات�الخاصـــة�بتنشــــئة�Rطفـــال

  .)128(�لتصبح�قادرة�ع9ى�wÉيئة�وتحصTن�Rجيال�القادمة�ثقافيا�ومعرفيا

مــن�حيــث�وجــوب�تنميــة�ثقافــة�الحــوار�, 

وباعتبــار�Rســرة�أحــد�الوســائط�, ول�rخــر

, بفهم�معمق�وعفو�وتسـامح�تدريب�الطفل�منذ�نعومة�أظفاره�ع9ى�sنصات�ل6خر 

كمـــا��,ل�آداب�الحـــوار�دون�اJقاطعـــةاد�الطفـــ

ح�Ôg, �والتحليل�اJش! ك�بأسلوب�سهل�ومبسط

ذي�ينصـــت�أثنـــاء�الحـــوار�يوظـــف�أك©ـــ �مـــن�

, ى�التفكTـــــ �بخطــــوات�منظمـــــة�متسلســـــلة

ن�واقعهـم�وتـدريwÞم�ع9ـى��نسـجام�والتوافـق�

  :و�ي�كما�ي9ي�-ذا�هم�أتقنوا�مهارة�تنفيذه�

                                                           

  .  245ص�, م

اJــؤتمر�الســنوي�Rول�Jركــز�رعايــة�وتنميــة�الطفولــة�, املة

 . 213ص, م2002, ةجامعة�اJنصور 

  .12ص, م200, عمان
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1ــــي�حالــــة�وجــــود�مــــتعلم�يتصــــف�بالعدوانيــــة, دوء�Rعصــــاب

وعـــدم�اســـتخدام�ألفـــاظ�تمسشخصـــيته, ات�إليـــه�قـــدر�اJســـتطاع

ى�محاورته�بالعقل�بعيدا�عن�العواطف�واJشاعرواللجوء�إX, القضية�اJطروحة�ع9ى�طاولة�الحوار

وإتاحة�الفرصة�كاملة�له�كي�يعرض�وجهة�نظرة�وحثه�ع9ى�ذلك, محاولة�زرع�الثقة�1ي�نفس�اJتعلم�الخجول 

 :ي�نشر�ثقافة�التسامح

إذ�أن�ال! بيـ, تعد�مرحلة�الطفولة�مـن�أهـم�وأخطـر�اJراحـل�الgـ�fيمـر��wـا�sنسـان

وفwxـــا�تشــتد�قابليت, فإمــا�أن�ينشـــأ�متســامحا�وإمــا�أن�ينشــأ�غTــ �ذلــك�يته

والقــيم, واJفــاهيم, انــا�مــن�اJعرفــةويكتســب�ألو , ه�واتجاهاتــه

  .)127(مما�يجعل�سنوات�الطفولة�حاسمة�1ي�مستقبله

فمــــع�تنــــامي�اJســــتجدات�اJس, تقبل�الطفولــــة�صــــلح�مســــتقبل�Rمــــة

اســتجاب¶wا�Jـا�حولهــا�مــن�ناحيـة�ثانيرايTن�اJجتمعــات�العربيـة�وضــعف�

يصـــبح�مــــن�اJحـــتم�مراجعــــة�القناعـــات�واJســــلمات�الخاصـــة�بتنش, ة

�لتصبح�قادرة�ع9ى�wÉيئة�وتحصTن�Rجيال�القادمة�ثقافيا�ومعرفيا

, هنــاك�دور�واجــب�ع9ــى�Rســرة�تجــاه�الطفــل, ع�دور�اJعلــم

ولكــي�تنمــو�لديــه�ثقافــة�قبــول�rخــر, غTــ �اJتســامحةينه�ضــد�Rفكــار�

  :القيام�باÐتيفإن�علwxا�, ال! بوية�اJهمة�1ي�العملية�التعليمية

تدريب�الطفل�منذ�نعومة�أظفاره�ع9ى�sنصات�ل: إكساب�الطفل�مهارة��نصات

وذلـــك�لكـــي�يعتـــاد�الطفـــ, ق�تبـــادل�الحـــوار�واJناقشـــة�مـــع�Rبـــوين

و�مشكلة�للنقاش�والتحليل�اJش! ك�بأسلوب�سهل�ومبسطالحوار�بTن�أفراد�Rسرة�بطرح�قضية�أ

�ن�الطفـــل�الـــذي�ينصـــ, رح��ســـئلة�وsجابـــة�عـــن�مـــا�يطلـــب�منـــه

وهـــــذا�يكســــب�الطفـــــل�القـــــدرة�ع9ــــى�التفكTـــــ, م�الحـــــوار�والهـــــدف�منــــه

مهـارات��تصـال�والتواصـل�لـدى�Rبنـاء�للتعبTـ �عـن�واقعهـم�وتـوير�

ذا�هم�أتقنوا�مهارة�تنفيذه�إهذا��-وهنا�يجب�تعريف�Rطفال�بفوائد�sنصات�

                   

م2000, القاهرة, الدار�ا�صرية�اللبنانية, "	تجاهات�الحديثة�rي�تربية�طفل�ما�قبل�ا�درسة

العمليــة�ال! بويــة�1ــي�ريــاض�Rطفــال�1ــي�ضــوء�بعــض�معــايT �الجــودة�الشــاملة, ]م�العطــواني

جامعة�اJنصور , مركز�رعاية�وتنمية�الطفولة, 2002ديسمH ��26 -25, الواقع�والطموح�-الطفل�اJصري�من�أجل�اJستقبل�

  . 377ص, م2001, بT وت, ابن�حزم�للنشر�والتوزيع, "من�أساليب�ال! بية�rي�القرآن�الكريم

عمان, دار�الشرق , "	تجاهات�الوالدية�rي�التنشئة�	جتماعية�وعcق�µا�بمخاوف�الذات

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

اJحافظــــة�ع9ــــى�هــــدوء�Rعص •

غضـــبه�باÙنصـــات�إليـــه�قـــ

القضية�اJطروحة�ع9ى�طاولة�الحوار

محاولة�زرع�الثقة�1ي�نفس�اJتعلم�ال •

ي�نشر�ثقافة�التسامحر��سرة�rدو  -2 �

تعد�مرحلة�الطفولة�مـ����������

1ــي�تكــوين�م]مــح�شخصــيته

اJحيطــة�وتنفــتح�ميولــه�واتجاهات

مما�يجعل�سنوات�الطفولة�حاسمة�1ي�مستقبله

فــــإذا�صــــلح�مســــتقبل�الطفول����������

ناحيـة�ومــع�تصـلب�شــرايTن�اJجتمع

العربيـــة�مــــن�ناحيـــة�ثالثــــة

وتقويم�آلياwÉا؛�لتصبح�قادرة�ع9ى�wÉيئة�وتحصTن�Rجيال�القادمة�ثقافيا�ومعرفيا, أهدافها

ولــذا�فبــالتوازي�مــع�دور�اJعل�         

تحصــينه�ضــد�Rفكلديــه�كــي�يــتم�

ال! بوية�اJهمة�1ي�العملية�التعليمية

إكساب�الطفل�مهارة��نصات •

وذلـــك�عـــن�طريـــق�تبـــادل�الح

الحوار�بTن�أفراد�Rسرة�بطرح�قضية�أز يعز يمكن�ت

يـــتعلم�الطفـــل�طـــرح��ســـئلة�وsجاب

حاســــة�لكـــــي�يفهــــم�الحـــــوار�واله

ويساعد�ع9ى�تطـوير�

 .)129(مع�ذو·wم

وهنا�يجب�تعريف�Rطفال�بفوائد�sنصات�����������

	تجاهات�الحديثة�rي�تربية�طفل�ما�قبل�ا�درسة" , شبل�بدران�-127
عبــد�العظــيم�عبــد�الســ]م�العطــواني�-128

الطفل�اJصري�من�أجل�اJستقبل�
من�أساليب�ال! بية�rي�القر", عثمان�قدري �-129

	تجاهات�الوالدية�rي�التنشئة�	جتماعية�وعcق�µا�بمخاوف�الذات", فاطمة�اJنتصر�الكتاني�-
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وبالتــاXي�يــوفر�, نتيجــة�شــدة�تركTــ�ه, كل�أســرع

وال!ـــ وي�1ـــي�الـــرد�ع9ـــى�كـــل�مـــن�, ى�الهـــدوء

 .وذلك�نتيجة�للفهم�اJب¾�fع9ى�sنصات�الجيد

, تم�تحقيــق�Rهــداف�والغايــات�اJشـــ! كة

  .فإ¼wا�°بد�أن�تب¾�fع9ى�حوار�فعال�أساسه�استماع�كل�عضو�وإنصاته�الجيد�Jق! حات�زم]ءه

وهـذا�يشـعرهم�بأنـه�شـخص�, يث�rخـرين

وذلك��نه�يتيح�للفرد��ط]ع�ع9ى�أكH �قدر�ممكن�من�Rفكار�

كل�الـدقيق�حgـ�Ôيـتمكن�مـن�اتخـاذ�القـرار�

خصـائص�ومقومـات�تب¾ـ�Ô, وار�sيجابيـة

, مـع�اJراقبـة�غTـ �اJلحوظـة, ة�1ـي�اJعاملـة

و°بـــد�مـــن�إعطـــاء�الفرصـــة�, ايT �اJجتمـــع

,  �عـــن�نفســـه�بكـــل�مـــا�يملـــك�مـــن�مهـــارات

وإتاحــــة�, واJناقشــــة�1ــــي�مختلــــف�أمورهــــا

 .)130(�1ي�الحوار�والتعبT �وحرية��ختيار

  

وبالتـــــاXي�تحصـــــنه�ضـــــد�, ات�الخلقيـــــة�والســـــلوكية

  .وال�fgفيما�بعد�ستتشكل�هويته�الدينية�ع9ى�أساسها

وبالتاXي�تمكنه�مـن�الحكـم�الصـحيح�ع9ـى�Rفكـار�وع9ـى�

وتشـعره�بـأمن�والراحـة�, ض�التسـلط�والقمـع

                                                           

, القاهرة, جماعة�عTن�شمس, كلية�ال! بية, مؤتمر�التعليم�1ي�العالم�sس]مي�اJؤتلف�واJختلف
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مــة��بشــكل�أســرع�ن�اJتلقــي�إذا�أنصــت�فإنــه�ســيتلقى�اJعلو , 

  .الوقت�ليمارس�فيه�أعمال�أخرى 

�ن�sنصـــات�الجيـــد�يجHـــ �sنســـان�ع9ـــى�الهـــدوء, ا°ت�ســـوء�الفهـــم

وذلك�نتيجة�للفهم�اJب¾�fع9ى�sنصات�الجيد, يخالفه�1ي�الرأي�فض]�عمن�يتفق�معه

وذلــك��ن�جهــود�الجماعــة�إذا�تضــافرت�لكــي�يــتم�تحقيــ, ل�الجمــا+ي

فإ¼wا�°بد�أن�تب¾�fع9ى�حوار�فعال�أساسه�استماع�كل�عضو�وإنصاته�الجيد�Jق! حات�زم]ءه

يث�rخـرين�نه�يوضح�مدى�اهتمام�الفرد�لحـد, يعلم�اح! ام�rخر�ويقوي�الع]قة�معه

  .جدير�با°ح! ام�وبأن�تب¾�Ôمعه�الع]قات

وذلك��نه�يتيح�للفرد��ط]ع�ع9ى�أكH �قدر�ممكن�من�Rفكار�, يكسب�الخH ات�وبالتاXي�يساعد�1ي�تعليم�اتخاذ�القرار

الشـكل�الـدقيق�حgوبالتاXي�يتمكن�من�تحليلهـا�ب, وrراء�ال�fgتتبناها�وتعرضها�Rطراف�Rخرى 

لثقافـة�الحـوار�sيجابي: أثنـاء�الحـوار�ا�بنية�عgى�التسامح�تدريب�الطفل�عgى�الحرية

مwـا�مبـدأ�ثقـة�الطفـل�بنفسـه�باسـتخدام�اJرونـة�1ـي�اJعامل, ادئ�خاصـة

وفقـــا�JعـــايT �اJجتم�اJتســـامح�لوكيات�تعتمـــد�ع9ـــى�الثقافـــة�الجيـــدة�للحـــوار 

وإشـــعاره�بالحريـــة�أثنـــاء�الحـــوار�معـــه�ليســـتطيع�أن�يعHـــ �عـــن�نفس, 

واJناقش, ن�أفرادهــــايســــود��ح!ــــ ام�بــــT, يع��wــــا�اJنــــاخ�الــــديموقراطي

وإعطاwÍم�مزيد�من�الفرص�1ي�الحوار�والتعبT �وحرية��ختيار, 

:يساعد�عgى�ما�يgي, ا�تسامح�وهنا�يجب�القول�بأن�تدريب�الطفل�عgى�الحوار 

وبعيـــــدة�عـــــن��نحرافـــــات�الخلقيـــــة�والس, ى�أن�ينشـــــأ�الطفـــــل�تنشـــــئة�ســـــوية

  .التعصب�وتحثه�ع9ى�التسامح�والعفو

وال�fgفيما�بعد�ستتشكل�هويته�الدينية�ع9ى�أساسها, تكسبه�اJفاهيم�واJبادئ�الدينية�السليمة

وبالتاXي�تمكنه�مـن�الحك, اركه�الفكرية�وتنم�fعقلهتكسبه�الخH ات�اJتنوعة�وتوسع�مد

  .التعصبمما�يمنعه�من��نز°ق�1ي�براثن�

يب¾�fشخصية�الطفل�بنـاء�سـويا�ويرسـخ�لديـه�مفـاهيم�قبـول�الحريـة�ورفـض�التسـلط�والقم

                   

مؤتمر�التعليم�1ي�العالم�sس]مي�اJؤتلف�واJختلف, حوار�1ي�مؤسستنا�ال! بوية�اJؤتلف�واJختلف

  .  13ص, م2009

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

, تــوفT �الوقــت�والجهــد�-1

الوقت�ليمارس�فيه�أعمال�أخرى 

التقليـــل�مـــن�احتمـــا°ت�ســـوء�الفه�-2

يخالفه�1ي�الرأي�فض]�عمن�يتفق�معه

يشــجع�ع9ــى�العمــل�الجمــا+ي�-3

فإ¼wا�°بد�أن�تب¾�fع9ى�حوار�فعال�أساسه�استماع�كل�عضو�وإنصاته�الجيد�Jق! حات�زم]ءه

يعلم�اح! ام�rخر�ويقوي�الع]قة�معه�-4

جدير�با°ح! ام�وبأن�تب¾�Ôمعه�الع]قات

يكسب�الخH ات�وبالتاXي�يساعد�1ي�تعليم�اتخاذ�القرار�-5

وrراء�ال�fgتتبناها�وتعرضها�Rطراف�Rخرى 

  .اJناسب

تدريب�الطفل�عgى�الحرية •

ع9ى�أسس�ومبـادئ�خاصـة

وإكســـابه�ســـلوكيات�تعتمـــ

, للطفـــل�1ـــي�الحـــديث

فا�ســــرة�الgــــ�fيشــــيع��wــــا�اJن

, الفرصة�Ðراء�أبناwÍا

وهنا�يجب�القول�بأن�تدريب�الطفل�عgى�الحوار 

يســـــاعد�ع9ـــــى�أن�ينشـــــأ�الطفـــــ�-1

التعصب�وتحثه�ع9ى�التسامح�والعفو

تكسبه�اJفاهيم�واJبادئ�الدينية�السليمة�-2

تكسبه�الخH ات�اJتنوعة�وتوسع�مد�-3

 Tمما�يمنعه�من��نز°ق�1ي�براثن�, الغ

يب¾�fشخصية�الطفل�بنـاء�س�-4

 . النفسية

حوار�1ي�مؤسستنا�ال! بوية�اJؤتلف�واJختلفال, سهT �ع9ي�الجيار�-130

2009, فH اير�1يناير�اXى��31الف! ة�من�
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�ور�اJهمـــة�للغايـــة�1ـــي�تنميـــة�ثقافـــة�الحـــوار 

ى�ردود�مــن�الطفــل�بــالتعبT �عــن�رأيــه�مــع�

طفل�النقد�البناء�1ي�حواره�القائم�من�هنا�يتعلم�ال

ــــه�ع9ــــى�الفحــــص�وع9ــــى�حســــن��ختيــــار�

 .)131(وتدربه�ع9ى�النقد�البناء

درة�ع9ـى�إصـدار�Rحكـام�واتخـاذ�القـرارات�

ومـن�ثـم�تجنـب�, ثم�تفنيدها�Jعرفة�مدى�صـح¶wا

̧فكار�اJتطرفة�بسهولة  .لك�أهمية�كH ى�حيث�تؤدي�إXى�عدم�انقياده�ل

�يق! ح�البحثولذا�, تعصبTن�وغT �اJتسامحTن

والعمــل�, روف�التاليــة�1ــي�بيئــات�Rطفــال

تمر�ل¸طفــــال�ع9ــــى�البــــوح�بــــآراwÍم�وطــــرح�

والتأكيــــد�ع9ــــى�أن�, ولهم�إذا�أرادوا�ذلــــك

ولــــيس�, ]ل�Rهــــداف�اJــــراد�الوصــــول�إلwxــــا

 ,f îإرضاء�شخ. 

مع�sيحاء�1ي�الوقت�ذاته�بالرأي�اJفضل�لد·wما�سلفا�

  .ينطبق�ع9ى�اJعلم�1ي�اJدرسة

بــTن�Rطفــال�1ــي��جيع�ع9ــى�النقاشــات�اJفتوحــة

�ــي�, ي�وجهــة�النظـر�الصــحيحة�الوحيـدة

  .دون�الحوار�وتصحيح�الرؤى�اJختلفة

فتعليم�تلك�rداب�يتم�من�خ]ل�, اتباع�آداب�الحوار�بال!�امهم��wا�أثناء�حوارهم�معهم

  .)132(وغT ها�من�آداب�متعلقة�بالحوار
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

̧مـــور�اJتاحـــةتنم: تنميـــة�روح�النقـــد�البنـــاء مـــن�Rمـــور�اJهمـــة�للغاي, يـــة�النقـــد�والتقيـــيم�ل

وذلــك�مــن�خــ]ل�طــرح�Rســئلة�الgــ�fتحتــاج�إXــى�ردود�م, امح�والعفــو

من�هنا�يتعلم�ال, شرح�وجهة�نظره�لíجابة�ال�fgيختارها�عن�Rسئلة�ال�fgيتلقاها

وRســــرة�تعــــد�الطفــــل�للتغيTــــ �وتدربــــه�ع9ــــى�الفح, نظم��فكــــاره�ومعتقداتــــه

وتدربه�ع9ى�النقد�البناء, إزاء�ما�يتعرض�له�من�مثT ات�متباينة�1ي�اJجتمع

ويمكن�القول�بأن�تنميـة�الـروح�النقديـة�لـدى�Rطفـال�تمكـwم�مـن�القـدرة�ع9ـى�إص

ثم�تفنيدها�Jعرفة�مدى�ص, وذلك�عن�طريق�تنظيم�اJعلومات�وتحليلها, بطريقة�منطقية�وعق]نية

̧فكار�اJتطرفة�بسهولةولذ, الطفل��عتماد�ع9ى�التلقي�والتلقي�وفقط لك�أهمية�كH ى�حيث�تؤدي�إXى�عدم�انقياده�ل

 : العمل�عgى�تخفيف��ثار�السلبية�للتفك' �الجم ي

تعصبTن�وغT �اJتسامحTنهو�من�خصائص�اJ, الجمÏي�اJيل�إXى�استخدام�ما�يسم�Ôالفكرة�أو�الرأي

مــن�خــ]ل�العمــل�ع9ــى�نشــر�الظــروف�التالي, "يالتفكTــ �الجمÏــ"ك�بفكــرة�

 :أيضا�ع9ى�دمجها�ضمن�أساليب�التعليم

والتشــــجيع�الــــدائم�واJســــتمر�ل¸طف, وف�والرهبــــة�مــــن�نفــــس�الطفــــل

حــــولهم�إذا�أرادوا�ذل�تقــــاد�كــــل�مــــاوعــــدم�ال!ــــ دد�مطلقــــا�1ــــي�ان, جاعة�1ــــي�أي�نقــــاش

Jهــــداف�اRطلــــوب�تحقيقهــــا�مــــن�خــــ]ل�Jصــــلحة�اJول��ي�عمــــل�هــــو�تحقيــــق�اRدف�

, أو�الزم]ء�واJعلمTن�وح�ÔgاJدراء, اJطلوب�إرضاء�الوالدين�وRسرة�1ي�ا�ªJل 

مع�sيحاء�1ي�الوقت�ذاته�بالرأي�اJفضل�لد·wما�سلفا�, Rطفال�حول�موضوع�ماأن�يتجنب�الوالدين�طلب�آراء�

ينطبق�ع9ى�اJعلم�1ي�اJدرسة, وما�ينطبق�1ي�هذا�الشأن�ع9ى�Rسرة�1ي�البيت, وتشجيع�الطفل�ع9ى�تبنيه

والتشــجيع�ع9ــى�النقاش, ى��ســتق]لية�1ــي�الفكــر�عــن�إخوانــه�وأقرانــه

تعلـيم�Rبنــاء�مـن�خــ]ل�عـرض�وجهــة�نظـر�واحـدة�تعتHــ ��ـي�وجهــة�النظ

دون�الحوار�وتصحيح�الرؤى�اJختلفة, أو��ي�وجهة�نظر�اJعلم, وجهة�نظر�وزارة�ال! بية�والتعليم

اتباع�آداب�الحوار�بال!�امهم��wا�أثناء�حوارهم�معهموع9ى�الوالدين�تربية�أبناwÍم�ع9ى�

وغT ها�من�آداب�متعلقة�بالحوار, وRمانة, والتواضع, كالصدق, تدريب�Rبناء�ع9ى�القيم�اJختلفة

                   

ص�ص�, م2005, اهرةالق, دار�غريب�للطباعة�والنشر�والتوزيع, "سيكولوجية�الطفل

 .  31ص, مs ,2005سكندرية, مؤسسة�الشباب�الجامعة, "�سرة�ومشاكل�الحياة�العائلية

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

تنميـــة�روح�النقـــد�البنـــاء •

القــائم�ع9ــى�التســامح�والعف

شرح�وجهة�نظره�لíجابة�ال�fgيختارها�عن�Rسئلة�ال�fgيتلقاها

ع9ــــى�أســــاس�مــــنظم��فكــــاره�ومعتقدات

إزاء�ما�يتعرض�له�من�مثT ات�متباينة�1ي�اJجتمع, و�نتقاء

ويمكن�القول�بأن�تنميـ����������

بطريقة�منطقية�وعق]نية

الطفل��عتماد�ع9ى�التلقي�والتلقي�وفقط

العمل�عgى�تخفيف��ثار�السلبية�للتفك' �الجم •

اJيل�إXى�استخدام�ما�يسم�Ôالفكرة�أو�الرأي

تقلــيص�آثــار�التمســك�بفكــرة�

أيضا�ع9ى�دمجها�ضمن�أساليب�التعليم

الســــÏي�لطــــرد�الخــــوف�والرهب -

أفكــــارهم�بشــــجاعة�1ــــي�أي�نق

الهــــدف�Rول��ي�عمــــل�هــــ

اJطلوب�إرضاء�الوالدين�وRسرة�1ي�ا�ªJل 

أن�يتجنب�الوالدين�طلب�آراء� -

وتشجيع�الطفل�ع9ى�تبنيه

تعويــد�الطفــل�ع9ــى��ســتق]لية�1 -

 .حضور�الوالدين

تعلـيم�Rبن, ويسـود�التعلـيم�الحــاXي

وجهة�نظر�وزارة�ال! بية�والتعليم

وع9ى�الوالدين�تربية�أبناwÍم�ع9ى�

تدريب�Rبناء�ع9ى�القيم�اJختلفة

  

سيكولوجية�الطفل" , وفيق�صفوت�مختار�-131
�سرة�ومشاكل�الحياة�العائلية", طارق�كمال�-132
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مرحلـة�الطفولـة�,  ات�اكتسـwÞا�مـن�اJـرحلتTن

ى�الهـــــدوء�الـــــذي�كـــــان�ســـــائدا�1ـــــي�مرحلـــــة�

  .منذ�الصغر

ه�1ـــي�كثTـــ �مـــن�Rحيـــان�إXـــى�إتبـــاع�أســـاليب�

حيث�لن�يؤدي�بـالطرف�, اليب�غT �الفعالة�لíقناع

اXي�فمـا�أن�يـزول�سـبب�الخـوف�حgـ�Ôيرتـد�

ســيدفعهم�, دوام�بضـرورة�القيــام�بــأمور�معينــة

�ن�الـبعض�1ـي�الطـرف�اJقابـل�إذا�, ي�sقنـاع

وأما�البقية�فمن�اJمكن�, فهو�يفعل�ذلك��wدف�التخلص�من�sلحاح

هـو�السـبيل�, من�اJمكن�أن�يتخيل�البعض�أن�إظهار�الحماس�الزائد�والشغف�الشديد��مر�ما

ة��wــذا�الشــكل�مــن�اJمكــن�أن�يــؤدي�إXــى�

1ي�كثT �من�Rحيان�قد�يستمر�البعض�1ي�التحدث�لف! ات�طويلة�باذ°�جهدا�

أو�أن�يقول�ما�, وجهة�نظره�دون�أن�ي! ك�للطرف�rخر�فرصة�التعبT �عن

  .rخر�عن�الحوار�برمته

رف�rخــر�الــذي�يــراد�منــه��قتنــاع�بوجهــة�نظــر�

�ن�هــذا�الطــرف�إذا�اقتنــع�بدايــة�,ائر�فادحــة

وبالتـاXي�يعـود�إXـى�, فإنه�ما�يلبث�أن�يكتشف�ذلك�بعد�بعض�الوقت

  .نظرا�°كتشافه�كذب�اJعلومات�ال�fgقدمت�إليه

د�1ـي�تقويـة�مهـارات�sقنـاع�ة�الgـ�fتسـاع

ادا�ع9ــى�فهــم�وجهــات�نظــر�rخــرين�وفهمهــا�
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 : إكساب�الطفل�أساليب�ومهارات��قناع

مسـلحا�بكـل�مـا�لديـه�مـن�خHـ ات�اكتسـwÞا�م, ينتقل�اJراهق�إXى�مرحلة�الشباب

و1ـــــي�مرحلـــــة�الشـــــباب�يعـــــود�اJوقـــــف�الفلســـــفي�إXـــــى�الهـــــدوء�ال, ة�اJراهقـــــة
منذ�الصغر, ة�1ي�الطفلوهنا�تكمن�أهمية��غرس�القيم�Rصيل, )133

ن�معرفـــة�أن�افتقـــار�الفـــرد�Jهـــارات�sقنـــاع�قـــد�يـــؤدي�بـــه�1ـــي�كثTـــ �م

 :ومن�هذه�Rساليب�ما�ي9ي, خاطئة��wدف�تغيT �وجهات�النظر�اJقابلة

اليب�غT �الفعالة�لíقناعوهو�من�Rس, أو�ما�يمكن�أن�يسم�Ôبا°ب!�از: 

وبالتـاXي�فمـا�أن�ي, وإنما�بسبب�الخـوف�ممـا�ي¶wـدده, rخر�إXى�القبول�بالرأي�عن�قناعة

ن�القــول�بــأن�الــبعض�يعتقـد�أن�تــذكr� Tخــرين�ع9ــى�الــدوام�بضـرورة�القي

مـن�Rسـاليب�الخاطئـة�1ـي�sقنـاع�وهـو�أيضـا, 1ي�¼wاية�اJطاف�لفعل�هـذه�Rمـور 

فهو�يفعل�ذلك��wدف�التخلص�من�sلحاح, نفذ�ما�يطلب�منه�بعد�sلحاح�اJتكرر�عليه

  .أن�يغضبوا�ويصدوا�بقوة�عن�هذا�Rمر

من�اJمكن�أن�يتخيل�البعض�أن�إظهار�الحماس�الزائد�والشغف�الشديد��مر�ما: 

لكــwم�°�يعلمــون�أن�sفــراط�1ــي�الحماســة��wــذا�الش, ر�والتــأثT �فيــه

  .وعكس�ما�هو�متوقع�تماما

1ي�كثT �من�Rحيان�قد�يستمر�البعض�1ي�التحدث�لف! ات�طويلة�باذ°�جهدا�: ستماع�للطرف�rخر

دون�أن�ي! ك�للطرف�rخر�فرصة�التعبT �عن, كبT ا�Ùقناع�الطرف�اJقابل�بوجهة�نظره

rخر�عن�الحوار�برمته�وينتج�عنه�أن�يعرض�الطرف, وهو�Rمر�الذي�يعود�بنتائج�عكسية

عــادة�مــا�تقــود�إســاءة�الفهــم�اJســبقة�للطــرف�rخــر�الــذي�ي: رف�rخــر

ممــا�قــد�يتســبب�1ــي�خســائر�فادحــة�ه�معلومــات�يجانwÞــا�الصــواب

gغلوطة�الJعلومات�اJقدمت�إليهوبناء�ع9ى�ا�f ,فإنه�ما�يلبث�أن�يكتشف�ذلك�بعد�بعض�الوقت

نظرا�°كتشافه�كذب�اJعلومات�ال�fgقدمت�إليه, ومن�اJمكن�أن�°�يقتنع�¼wائيا�بعد�ذلك, تغيT �رأيه�مرة�أخرى 

و1ي�هذا�الصدد�ينبÁي�القول�بأن�هناك�مجموعة�من�الخطـوات�العمليـة�الgـ�fتس

اعتمــادا�ع9ــى�فه, حgــ�Ôيــتم�التوصــل�إXــى�حلــول�مناســبة�للطــرفTن

  :و�ي�كالتاXي

                   

 .7ص, م2003,دار�فرحة�للنشر�والتوزيع, القاهرة, "ال! بية�والطريق�الثالث

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

إكساب�الطفل�أساليب�ومهارات��قناع •

ينتقل�اJراهق�إXى�مرحلة�الشباب����������

اJبكـــــرة�ومرحلـــــة�اJراهقـــــة

133(الطفولة�اJتأخرة

وبدايـــة�°بـــد�مـــن�معرفـــ����������

خاطئة��wدف�تغيT �وجهات�النظر�اJقابلة

: ال! هيب�والتخويف -

rخر�إXى�القبول�بالرأي�عن�قناعة

  .عما�تم�إقناعه�به

ويمكــن�القــول�بــأن�ال: sلحـاح -

1ي�¼wاية�اJطاف�لفعل�هـذه�Rم

نفذ�ما�يطلب�منه�بعد�sلحاح�اJتكرر�عليه

أن�يغضبوا�ويصدوا�بقوة�عن�هذا�Rمر

: ماس�اJبالغ�فيهالح -

Rوحــد�Ùقنــاع�rخــر�والتــأثT �في

وعكس�ما�هو�متوقع�تماما, نتائج�غT �مرجوة

ستماع�للطرف�rخرالتحدث�دون��  -

كبT ا�Ùقناع�الطرف�اJقابل�بوجهة�نظره

وهو�Rمر�الذي�يعود�بنتائج�عكسية, يريد

إســاءة�فهــم�الطــرف�rخــر -

ى�إعطائــه�معلومــات�يجانwÞإXــ, معينــه

gغلوطة�الJعلومات�اJوبناء�ع9ى�ا

تغيT �رأيه�مرة�أخرى 

و1ي�هذا�الصدد�ينبÁي�القول�بأن�هناك�مجموعة�من�الخط����������

حgــ�Ôيــ, وتطويرهــا�بشــكل�فاعــل

و�ي�كالتاXي, بطريقة�صحيحة

ال! بية�والطريق�الثالث", عصام�الدين�ه]ل -133
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, با°رتبـاط�بــالطرف�rخــر, د�طر1ــي�الحــوار

ا�مــا�هــو�قــدوة�أو��تفــاق�ع9ــى�أن�أحــد, 

تعمــل�تلــك�الثقـة�ع9ــى�كســر�, Tن�الطـرفTن

1ــي�, ل�البــدء�1ــي�حــوار�أو�نقــاش�مــع�طــرف�مــا

رف�rخــر�عــن�طبيعــة�مشــكلته�ومحاولــة�

بطريقــة�يــتم�فwxــا�تقــديم�حــل�مناســب�ر�

 .ومن�اJمكن�أن�يؤدي�Ùقناع�الطرف�rخر

مـن�اJعلـوم�أنـه�: ن�يقـوم�بمحاولـة�sقنـاع

 .وأيضا�°�توجد�وجهة�نظر�مثالية�تماما

لبيات�اJحتملــــة�1ــــي�وجهــــة�نظــــره�وكيفيــــة�ســــعيه�

�ن�1ــي�هــذه�, اXي�يزيــد�مــن�فــرص�اقتناعــه

 .ح�لهم�أنه�درس�جميع�جوانب�القضية�وع9ى�استعداد�لكل��حتما°ت

, بـــأمر�مـــا, اع�طـــرف�آخـــر�°�يعرفـــه�جيـــدا

تما+ي�حديثة�جكأن�تتم�عملية�اJراسلة�عH �وسيلة�تواصل�ا

دون�أن�, ره�كتابـــة�بالتفصـــيل�وباستفاضـــة

ولشــد�, ماعلجذبــه�وحثــه�ع9ــى��ســت, مه�

ولكـــن�يجـــب�أن�تـــتم�هـــذه�العمليــــة�, دعاة��ن�يقتنــــع

حgــ�Ôيمكwالتأ½ــ w��fــا�و�قتــداء�, ي�حياتــه

, يم�Rبنــــاء�وبــــا�خص�1ــــي�مرحلــــة�الطفولــــة

وبالتــاXي�الخطــأ�والضــ]ل�1ــي�, اطئ�للقــدوة

1ــي�تربيــة�اJتعلمــTن�ومحاولــة�غــرس�, ي�البيــت

 .�ن�الطفل�حينما�يختار�القدوة�الجيدة�فإنه�سوف�يقلدها�1ي�معظم�سلوكياwÉا

, كاJثــابرة�ع9ــى�العلــم�والعمــل, فات�الجيــدة
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حيـث�°بــد�أن�يشــعر�أحـد�طر1ــي�الح: اط��تفـاق�أو��هتمــام�اJشــ! كة

, يطة�كا°شــ! اك�معــا�1ــي��هتمــام�بأحــد�الفنــون�أو�الرياضــات

ويمكـن�اســتثمار�تلــك�اJشـاعر�1ــي�بنــاء�ثقـة�متبادلــة�بــTن�الطـرفTن, رفTن

  .وتعد�عام]�مهما�من�عوامل�sقناع

ومــن�هنــا�يجــب�التفكTــ �قبــل�البــدء�1ــي�ح: ديم�الخدمــة�للطــرف�rخــر

وذلــك�مــن�خــ]ل�ســؤال�الطـرف�rخــ, ن��wــا�مســاعدة�هـذا�الطــرف

Jثــم�النقــاش�والتفــاوض�وعــرض�وجهــة�النظــر�, شــكلةاف�أصــل�ا

ومن�اJمكن�أن�يؤدي�Ùقناع�الطرف�rخر, وهو�Rمر�الذي�سينعكس�إيجابيا�ع9ى�الحوار

التحدث�عن�الجوانب�sيجابية�والسـلبية�1ـي�وجهـة�النظـر�الgـ�fيطرحهـا�مـن�يقـوم�بمحاول

وأيضا�°�توجد�وجهة�نظر�مثالية�تماما, قة�اJطلقة°�يمكن��حد�أن�يد+ي�معرفة�الحقي

خص�الــــذي�يعــــرض�ويعــــدد�الجوانــــب�اJتناقضــــة�والســــلبيات�اJحتملــــة�1

وبالتــاXي�يزيــد�م, يمكــن�أن�يشــعر�الطــرف�rخــر�بمــدى�صــدقه, ام�الجميــع

ح�لهم�أنه�درس�جميع�جوانب�القضية�وع9ى�استعداد�لكل��حتما°ت

يرغـــب�1ـــي�إقنـــاع�طـــرف�آخ, إذا�كـــان�هنـــاك�طرفـــا�مـــا: ة�اJناســـبة�للتواصـــل

f îشخ� Tما�بشكل�غwوسيلة�تواصل�ا, فا�فضل�أن�يتم�التواصل�بي� Hراسلة�عJكأن�تتم�عملية�ا

�ن�ذلـــك�يتـــيح�للشـــخص�أن�يتحـــدث�عـــن�وجهـــة�نظـــره�كتابـــة�بالتفص, 

 .وبالتاXي�يتسم�الحوار�بالهدوء��نفعاXي, يتخلل�ذلك�أي�مقاطعة

ينبÁــي�عنــد�الحــوار�منــاداة�الطـرف�rخــر�باســمه�: رف�rخــر�باســمه

ويمكـــن�أن�يكـــون�ذلـــك�مـــدعاة��ن�يقتنــــع, ك�مـــا�يشـــعره�بالرضــــا

 .        �فwxا

مــن�اJعلــوم�أن�الجميــع�1ــي�حاجــة�لقــدوة�حســنة�1ــي�حياتــه: تــوف' �القــدوة�الحســنة

ولــــذا�فــــإن�ع9ــــى�الوالــــدين�تعلــــيم�Rبنــــاء�وب, تفادة�مــــن�تجار�wــــا�1ــــي�الحيــــاة

حgــ�Ôيجنبــوهم�بــذلك�الوقــوع�1ــي�اختيــار�خــاطئ�للقــ, دوة�الحســنة

 :و¼wاوتنبع�أهمية�القدوة�الحسنة�من�ك, كل�ما�ي! تب�بعد�هذا��ختيار

وع9ــى�اJربــي�1ــي�البيــت, ن�الوقــت�واJجهــود�ع9ــى�اJعلــم�1ــي�اJدرســة

�ن�الطفل�حينما�يختار�القدوة�الجيدة�فإنه�سوف�يقلدها�1ي�معظم�سلوكياwÉا, القيم�والسلوكيات�القويمة�فwxم

وتمتلــك�الكثTــ �مــن�الصــفات�الجيــ, م�بحســن�Rخــ]ق�والســلوكيات

 .وبعيدة�عن�الكثT �من�الصفات�السلبية

2022 
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العثـور�ع9ــى�نقــاط��تفـاق�أو��هتم -

ولــو�1ــي�أمــور�بســيطة�كا°شــ

مشـ! كة�بــTن�الطــرفTن

وتعد�عام]�مهما�من�عوامل�sقناع, حاجز�الشك

معرفــة�كيفيــة�تقــديم�الخدم -

الطريقـة�الgــ�fيمكــن��wــا�مس

Jــ��°كتشــاف�أصــل�اTال! ك

وهو�Rمر�الذي�سينعكس�إيجابيا�ع9ى�الحوار, Jشكلته

التحدث�عن�الجوانب�sيجابية�والس -

°�يمكن��حد�أن�يد+ي�معرفة�الحقي

إذا�فالشــــخص�الــــذي�يع����������

أمــام�الجميــع, للتغلــب�علwxــا

لة�سيتضح�لهم�أنه�درس�جميع�جوانب�القضية�وع9ى�استعداد�لكل��حتما°تالحا

اختيـــار�الطريقـــة�اJناســـبة�للتواص� -

f îشخ� Tما�بشكل�غwفا�فضل�أن�يتم�التواصل�بي

, كاÙيميـــل�وغTـــ �ذلـــك

يتخلل�ذلك�أي�مقاطعة

مخاطبـة�الطــرف�rخــر�باس -

و1ـــي�ذلـــك�مـــا�يشـــ, انتباهـــه

بطريقة�غT �مبالغ�فwxا

تــوف' �القــدوة�الحســنة •

و�ســــتفادة�مــــن�تجار�w, بنهجهــــا

طريقــة�اختيــار�القــدوة�الحس

كل�ما�ي! تب�بعد�هذا��ختيار

تــوفر�الكثTــ �مــن�الوقــت�واJجه -

القيم�والسلوكيات�القويمة�فwxم

تنــتج�أجيــا°�تتســم�بحســن�Rخ -

وبعيدة�عن�الكثT �من�الصفات�السلبية, والجد�و�ج¶wاد
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, ومهمـــا�اختلفـــت�ثقافتـــه, ا�كانـــت�معتقداتـــه

وبــــث�روح�التســــامح�, م�حريــــة�الــــرأي�والتعبTــــ 

وتبصـT هم�بمكـارم�, وتربويـا, وثقافيا, والعمل�ع9ى�wÉيئة�Rجواء�اJناسبة�لنمو�الت]ميذ�تنمية�م]ئمة�دينيا

دف�إXــى�نشــر�روح�التعــاون�والتكامــل�وقبـــول�

  :وذلك�كاÐتي, عدم�التسامح�والتفاهم

مهمـا�, واح!ـ ام�رأي�الغTـ , واللTن�واللطف

عن�طريق�تتبع�وم]حظة�السلوكيات�, وإع]ء�السلوكيات�sيجابية�1ي�نفوس�الط]ب

ب�أن�يتبـع�بالتحـدث�بشـكل�مباشـر�دون�تأجيـل�

حgـــ�Ôيـــتمكن�مـــن��ســـتجابة�لíرشـــادات�

, ك�إXـى�تحطـيم�شخصـيته�وثقتـه�بنفسـه

يم�التســــامح�و�عتــــدال�والوســــطية�ونبــــذ�

اء�مشـاركته�ع9ـى�سـبيل�اJثـال�1ـي�نـدوة�أو�

وبالتــاXي�ينمــ�fلــدى�الت]ميــذ�, ل�فيمــا�بيــwم

� Tم�مهارات��ستماع�والتحليل�والنقد�والتعبw·ويطور�لد

وغــــرس�روح�اJــــودة�, بطة�لــــدى�الت]ميــــذ

وبــــذلك�يــــتم�, داقة�قويــــة�ومتينــــة�مــــع�أقــــرا¼wم

�ëالطفــل��ن�Oــوت, ن�اJشــك]ت�النفســية

دريwÞم�ع9ـى�اتخـاذ�القـرار�مـن�خـ]ل�فـتح�

لقــدرة�ع9ــى�وا, وrراء, وتبــادل�Rفكــار, رأي
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 :ينشر�ثقافة�التسامح

أيـــا�كانـــت�معتقدات, ا�1ـــي�تـــدريب�التلميـــذ�ع9ـــى�فنـــون�التعامـــل�مـــع�rخـــر

ودعــــم�حريــــة�الــــرأي�والتعبT, ى�Rســــاليب�ال! بويــــة�الحديثــــة�1ــــي�تنشــــئة�الطفــــل

والعمل�ع9ى�wÉيئة�Rجواء�اJناسبة�لنمو�الت]ميذ�تنمية�م]ئمة�دينيا

  . وحسن�الخصال

والgــwÉ�fــدف�إXــى�نشــ, ن�دور�اJدرســة�1ــي�تنميــة�ثقافــة�الحــوار�لــدى�الطــ]ب

عدم�التسامح�والتفاهم9ى�أي�أسباب�قد�تؤدي�°حقا�إXى�ومن�ثم�القضاء�ع

Ô¾نطق�والحسJبدأ�الحوار�بالعقل�واJوعظة�الحسنة�, ال! سيخ�Jن�واللطفوالجدال�باTوالل

وإع]ء�السلوكيات�sيجابية�1ي�نفوس�الط]ب, كان��خت]ف�1ي�وجهة�النظر�معه

  .والعمل�ع9ى�تعديلها�إXى�أفضل�ما�يكون 

يجـب�أن�يتبـع�بالتح, ب��wـاويمكن�القول�بأن�تحديد�سلوكيات�الطفل�غT �اJرغو 

حgـــ�Ôيـــتمكن�م, ومحاولـــة�التأكـــد�مـــن�فهـــم�الطفـــل�للمقصـــود, لوكه�الخـــاطئ

حgـ�Ô°�يـؤدي�ذلـك�إXـى�تحط, مع�ضرورة�أ°�يتم�توبيخ�الطفل�أو�زجره�أو�شـتمه

  .نتائج�سلبية�غT �مرغوب�فwxا

طة�اJدرســــية�بــــدور�بــــالغ�Rهميــــة�1ــــي�ترســــيخ��ثقافــــة�الحــــوار�وقــــيم�التســــامح�و�عت

يؤديـه�الطالبأثنـاء�مشـاركته�عJ,9ـا�تحويـه�مـن�أسـلوب�عصـف�ذه¾ـf, ]ب

ممــا�يســاهم�1ــي�زيــادة��نــدماج�والتفاعــل�فيمــا�بيــ, ه�وبــTن�زم]ئــه

ويطور�لد·wم�مهارات��ستماع�والتحليل�والنقد�والتعبT �, بعيدا�عن�التعصب, ثقافة�الحوار�1ي�التعاون�sيجابي�اJتبادل

ي�تعــــديل�الســــلوكيات�غTــــ �اJنضــــبطة�لــــتغ]ل�Rنشــــطة�اJدرســــية�1ــــ

وبالتــــاXي�تمكيــــwم�مــــن�تكــــوين�ع]قــــات�صــــداقة�قويــــة�ومتين, اركة�فيمــــا�بيــــwم

يطهم�Rصــغر�وتجنيــwÞم�العزلــة�الgــ�fعــادة�مــا�تتســبب�1ــي�كثTــ �مــن�اJشــ

  .Rفكار�غT �اJتسامحة

وتـدريwÞم�ع9, ع9ى�اJدرسة�wÉيئة�اJناخ�الذي�يشجع�الت]ميذ�ع9ى�اJشاركة�1ي�Rنشطة

وإبــداء�الــرأي, والgــ�fتقــوي�عمليــة�Rخــذ�والعطــاء, ة�للت]ميــذ

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ينشر�ثقافة�التسامحدور�ا�درسة�ف -3 �

إن�للمدرســـة�دورا�مهمـــا��ـــي�تـــدريب�التلميـــذ�ع#ـــى�فنـــون�التعامـــل�مـــع��خـــر
لــــك�با°عتمــــاد�ع9ــــى�Rســــاليب�ال! بويوذ

والعمل�ع9ى�wÉيئة�Rجواء�اJناسبة�لنمو�الت]ميذ�تنمية�م]ئمة�دينيا, واJودة�وsخاء

وحسن�الخصال, Rخ]ق

مــن�دور�اJدرســة�1ــويك����������

ومن�ثم�القضاء�ع, rخر

1-�Ô¾نطق�والحسJبدأ�الحوار�بالعقل�واJال! سيخ�

كان��خت]ف�1ي�وجهة�النظر�معه

والعمل�ع9ى�تعديلها�إXى�أفضل�ما�يكون , غT �اJرغوب�فwxا

ويمكن�القول�بأن�تحديد�سلوكيات�الطفل�غT �اJرغو ����������

مــع�الطفـــل�حـــول�ســـلوكه�الخـــاطئ

مع�ضرورة�أ°�يتم�توبيخ�الطفل�أو�زجره�أو�ش, والتعليمات

نتائج�سلبية�غT �مرغوب�فwxاويؤدي�ل

تقــــوم�Rنشــــطة�اJدرســــية�بــــ�-2

1ـي�نفـوس�الطـ]ب, العنف

ه�وبــTن�زم]ئأو�منــاظرة�بينــ, محاضــرة

ثقافة�الحوار�1ي�التعاون�sيجابي�اJتبادل

  .عن�الذات

ويمكــــن�اســــتغ]ل�Rنش����������

والتعــــاون�واJشــــاركة�فيمــــا�بيــــwم

دمجهــم�مــع�محــيطهم�Rصــغر�وتجني

Rفكار�غT �اJتسامحة�يتقبل

ع9ى�اJدرسة�wÉيئة�اJناخ�الذي�يشجع�الت]ميذ�ع9ى�اJشاركة�1ي�Rنشطة�-3

بــاب�اJناقشــات�اJنظمــة�للت]مي
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وهـذه�بعـض�, )134(وإقناع�أولياء�Rمور�بأهمية�Rنشطة�اJدرسية�من�Rمور�الداعمة�لتنميـة�ثقافـة�الحـوار

  :غT �اJتسامحة

والســـÏي�لحـــل�مشـــك]wÉم�, ة�والنفســـية�للطـــ]ب

Jتابعـــــة�حالـــــة�, ائيTن��جتمـــــاعيTن�والنفســـــيTن

الطالــب�حgـ�Ôيتعـود�, يمهم�آداب�الحـوار�والنقـاش

�و°�ينسـاقوا�وراء, ى�أي�أفكـار�متطرفـة�ومنحرفـة

, عمليـة�إجـراء�الحـوارات�والنقاشـات�هل

, نعكس�ع9ـى�تفهمـه�Ùدارة�حـوار�بنـاء�مـع�rخــرين

ووســــــائل�, ب�التليفزيــــــون�والراديــــــو�والصــــــحف

ورة�أن�تفتقـــد�تلــــك�الوســـائل�للمراقبــــة�

, لتعصــب�وعــدم�التســامحاJناهضــة�ل, وار

مـــــن�خـــــ]ل�, ـــــه�تـــــت]ءم�ومتطلبـــــات�نمـــــوه

وتقـــديم�بــرامج�حواريــه�1ــي�قالـــب�, ايT �اJجتمــع

فÅــ�fتـؤثر�بشـكل�فعـال�1ـي�تنميــة�, ات�الحديثـة

ويجــب�علwxـــا�أن�, ة�ثقافــة�الحــوار�sيجــابي
(.  

                                                           

7 .  

مـن�, جامعـة�القـاهرة, كليـة�ريـاض�Rطفـال, ا�ؤتمر�السنوي�ال! بية�الوجدانيـة�للطفـل

73.  
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وإقناع�أولياء�Rمور�بأهمية�Rنشطة�اJدرسية�من�Rمور�الداعمة�لتنميـة�ثقاف

غT �اJتسامحةعقول�الط]ب�من�Rفكار��لتحصTن, الوظائف�ال�fgينبÁي�أن�تقوم��wا�اJدرسة

و�جتماعيـــة�والنفســـية�للطه�اJمكنـــة�واJتاحـــة�للرعايـــة�التعليميـــة�

مـــــن�خـــــ]ل�RخصـــــائيTن��جتمـــــاعيTن�والنفس, والتواصـــــل�مـــــع�أســـــرهم, ة�وخارجهـــــا

مــن�خـ]ل�تعلـيمهم�آداب�الحـوار�والنق, ى�ضـبط�السـلوكيات�و�نفعـا°ت

 ,f îويصبح�جزءا�من�تكوينه�الشخ. 

fـ �العلمـTم�النقـد�والحكـم�ع9ـى�أي�أفكـار�متطرف, رق�التفكwيمكـ�Ôـgح

 .اJتعصبTن�وغT �اJتسامحTن

ممـا�يسـهل, �هتمام�بخلق�ع]قـات�وروابـط�متمTـ�ة�بـTن�الطـ]ب�وبـTن�اJعلمـTن

 .عدم�التسامح�والتعصب�Rثر�1ي�مواجهة�

 :نشر�ثقافة�التسامحدور��عcم�rي�

]م�دور�قـوي�1ـي�تنشـئة�الفـرد�وتنميـة�ثقافتــه�بمـا�يـنعكس�ع9ـى�تفهم

ويلعــــــب�التليفزيــــــون�والرادي, التعصــــــب�وعــــــدم�التســــــامح�اء�ع9ــــــى�مشــــــك]ت

ومـــن�الخطــــورة�أن�تفتق, Rطفـــالدورا�مهمــــا�1ـــي�تربيــــة�وتثقيـــف�وتنشــــئة�

ة�الحــوارويكمــن�دور�وســائل�sعــ]م�1ــي�تنميــة�ثقافــ, دم�خ]لهــا

  :تعزيز�القيم�و	تجاهات��يجابية�لثقافة�الحوار

ق�بـــــرامج�تربويـــــة�وثقافيـــــه�تـــــت]ءم�ومتطلبرد�وتنميـــــة�القـــــيم�البنـــــاءة�عـــــن�طريـــــ

ه�بمواصـــفات�تتناســب�مــع�عــادات�وتقاليـــد�وفــق�معــايT �اJجتمــع

  .)135(اجتما+ي�لينم�fاتجاهات�Rطفال�نحو�rخر�ول�Tيد�من�ثق¶wم�بأنفسهم

ة�وسـائل�sعـ]م�بالنسـبة�ل¸طفــال�والكبـار�1ـي�اJجتمعـات�الحديثـة

ذا�°بــد�مــن��ســـتغ]ل�Rمثــل�لهــا�و�ســتفادة�مwــا�1ــي�تنميـــة�ثقافــة�الح

)136(ويجب�ع9ى�rباء�متابعة�ما�يقدم�فwxا, تتحرى�الدقة�واJوضوعية�فيما�تقدمه

                   

7ص, م2004, القاهرة, دار�السحاب�للنشر�والتوزيع, "�بناء�سرة�ومشكcت�"

ا�ؤتمر�السنوي�ال! بية�الوجدانيـة�للطفـل, "دور�وسائل��عcم�rي�الحد�من�عنف��طفال

  . 

73ص, م2011, القاهرة, دار�البيان�لل! جمة�والنشر�والتوزيع, "مع'ن��باء�rي�تربية��بناء

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

وإقناع�أولياء�Rمور�بأهمية�Rنشطة�اJدرسية�من�Rمور�الداعمة�لتنمي, النقد�الذاتي

الوظائف�ال�fgينبÁي�أن�تقوم��wا�اJدرسة

تقـــديم�كـــل�Rوجـــه�اJمكنـــ •

داخـــــل�اJدرســـــة�وخارجهـــــا

 .الط]ب�أول�بأول 

تعويـد�الطـ]ب�ع9ـى�ضـبط�الس •

, ع9ى�الحوار�sيجابي

• Tتعليم�الط]ب�طـرق�التفك

اJتعصبTن�وغT �اJتسامحTن

�هتمام�بخلق�ع]قـات�ورواب •

ال�fgلها�بالغ�Rثر�1ي�مواجهة�

دور��عcم�rي� -4 �

لوسـائل�sعـ]م�دور�قـ����������

ممـــــا�يســــــاهم�1ــــــي�القضــــــاء�ع9ــــــى�مش

دورا�مهمــــ, التواصـــل��جتمـــا+ي

واJتابعــة�ع9ــى�مــا�يقــدم�خ]لهــا

 Hع:  

تعزيز�القيم�و	تجاهات��يجابية�لثقافة�الحوار -

صـــــقل�شخصـــــية�الفـــــرد�وتنميـــــ

تخصــيص�بــرامج�معينــه�بمواص

اجتما+ي�لينم�fاتجاهات�Rطفال�نحو�rخر�ول�Tيد�من�ثق¶wم�بأنفسهم

وتـزداد�أهميـة�وسـائل�sع����������

ولــذا�°بــد�مــن��س, القــيم�اJختلفــة

تتحرى�الدقة�واJوضوعية�فيما�تقدمه

", حسن�مصطفى�عبد�اJعطي�-134
دور�وسائل��عcم�rي�الحد�من�عنف��طفال", عبد�الواحد�عبد�الرحمن�-135

.  92ص�, م2006, إبريل�9-8الف! ة�
مع'ن��باء�rي�تربية��بناء" , ياسر�سيد�أحمد�-136
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للوصــول�إXــى�حلــول�للمشـــك]ت�, يمكــن�لوســائل�<عــ=م�أن�تســاعد��ــي�تعزيــز�ثقافــة�الحـــوار�بــ3ن�الفئــات�ا0ختلفــة

نظــر�الخاصــة�بكــل�Rطــراف�ذات�ف�وجهــات�ال

f ½أو�ثقا1ي�أو�سيا�f ºأو�ريا�f¾فلكل�, ف

̧فـــراد�الوقـــوف�ع9ـــى�, اش حgـــ�Ôيتســـ¾�Ôل

وتنمية��تجاهات�السلوكية�البناءة�بإيجاد�ع]قات�مبنية�ع9ى�الثقة�و�ح! ام�اJتبادل�

مــــن�تنــــوع�°�يتــــوفر�1ــــي�أي��ع�بمــــا�يتمTــــ��بــــه

راد�1ـــي�مختلـــف�اJوضـــوعات�عـــن�طريـــق�

و�تعزيـــز�ثقافـــة�الحـــوار�مـــن�خـــ]ل�القـــيم�

ــي�نشــر�العنــف�والتعصــب�بــTن�الشــباب�

  ).138(وانتقاء�ما�يتم�مشاهدته

ى�محبـــة�العـــدل�والســـ]م�ي�تربيـــة�الـــنشء�ع9ـــ

واJســــاعدة�ع9ــــى�, ة�نظــــر�Rجيــــال�الصــــاعدة

ويجـب�علwxـا�أيضـا�أن�تقـوم�بـدورها�, وأشكالهما

عصــــبTن�يــــتم�اســــتغ]لها�مــــن�قبــــل�اJت, ة

جرت�العادة�أن�يختار�Rطفال�رفاقهم�من�اJحيطTن��wم�من�جT ان�وأقارب�بسبب�ضـيق�الع]قـات��جتماعيـة�

, وين�ع]قــات�أك©ــ �مــع�جماعــات�الرفــاق

فتلـــــك�الجماعـــــات�, ـــــل�اJســـــتوى�الثقـــــا1ي
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  :الفرد�عgى�الحوار�والنقاش

ائل�sعــ]م�أن�تســاعد�1ــي�تعزيــز�ثقافــة�الحـــوار�بــTن�الفئــات�اJختلفــة

وتوضــيح�مختلــف�وجهــات�ال, ادل�اJعلومــات�الدقيقــة�والصــحيحة

̧فراد�لعملية�النقاش ف¾�fأو�ريا�f ºأو�ثقا1ي�أو�سيا½ f, والحوار�حول�موضوع�ما, وذلك�بإتاحة�الفرصة�ل

�ام�بـــآداب�الحـــوار�أثنـــاء�النقـــاش اورين�1ـــي�تلـــك�اJوضـــوعات��ل!ـــ

وتنمية��تجاهات�السلوكية�البناءة�بإيجاد�ع]قات�مبنية�ع9ى�الثقة�و�ح! ام�اJتبادل�, د�الحوار�sيجابي�السليم
137(.  

  :إثارة�اهتمام��فراد�بالحوار�وآدابه

الثقافــــة�العامــــة�للمجتمــــع�بمــــا�يتمT, ائل�sعــــ]م�وخاصــــة�التليفزيــــون 

والقـــدرة�ع9ـــى�جـــذب�اهتمـــام�Rفـــراد�1ـــي�مختل, ث�ســـهولة�نقـــل�اJعلومـــات

فالـــدور�sيجـــابي�الـــذي�يلعبـــه�التليفزيـــون�هـــو�تعزيـــز�ثقاف, وان�الزاهيـــة

أمــا�الــدور�الســل¢�fللتليفزيــون�ينــدرج�1ــي�نشــر�العن, افــة�الحــوار�Ôعلwxــا�ثق

وانتقاء�ما�يتم�مشاهدته, ومثل�تلك�Rف]م�يجب�تفاد·wا, وRطفال�مما�يتنا1ى�مع�ثقافة�الحوار

ول�بأنـــه�ينبÁـــي�لوســـائل�sعـــ]م�أن�تســـاهم�بـــدور�فاعـــل�1ـــي�تربيـــة�الـــنشء�ع9

والتعريــــف�بوجهــــة�نظــــر�Rجي, وع9ــــى�اح!ــــ ام�حــــق�rخــــر�ورأيــــه, امح�والعفــــو

وأشكالهما�امبكافة�صورهوالكراهية�ومحاربة�العنصرية�, توصيلها��صحاب�القرار

حgــــ�Ô°�ت!ــــ ك�مســــاحة�فارغــــة, شــــفافية�وحياديــــةات�بمصــــداقية�و 

 :نشر�ثقافة�التسامحدور�جماعة�الرفاق�rي�

جرت�العادة�أن�يختار�Rطفال�رفاقهم�من�اJحيطTن��wم�من�جT ان�وأقارب�بسبب�ض

ولهم�لســن�اJدرســة�تــزداد�دائــرة�معــارفهم�فيســتطيع�الطفــل�تكــوين�ع]ق

اعتبـــــارات�أخـــــرى�مثـــــل�اJســـــه�واهتماماتـــــه�بغـــــض�النظـــــر�عـــــن�أي�

                   

  . 18-17ص�ص�, م2010, عمان, دار�الراية�للنشر�والتوزيع, "�عcم�ال! بوي 

 .  112ص, م2005, عالم�الكتب�للطباعة�والنشر, "�عcم�وا�جتمع

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

الفرد�عgى�الحوار�والنقاش�ةساعدم -

يمكــن�لوســائل�sعــ]م�أن�تس����������

وذلــك�بتبــادل�اJعلوم, اJجتمعيــة

  .الصلة

̧فراد�لعملية�النقا���������� وذلك�بإتاحة�الفرصة�ل

وع9ـــى�اJحـــاورين�1ـــي�تل, فـــرد�رأيـــه

د�الحوار�sيجابي�السليمقواع

137(بTن�Rطراف�اJتحاورة

إثارة�اهتمام��فراد�بالحوار�و -

تعكــــس�وســــائل�sعــــ]م�وخاص����������

حيـــث�ســـهولة�نق, مؤسســـة�أخـــرى 

وRلـــوان�الزاهي, الصـــور�اJتحركـــة

واJعتقــدات�الgــ�fتب¾ــ�Ôعلwxــا�ثق

وRطفال�مما�يتنا1ى�مع�ثقافة�الحوار

����������Áويمكـــن�القـــول�بأنـــه�ينب

والتســــامح�والعفــــو�والحريــــة

توصيلها��صحاب�القرار

1ــــي�نشــــر�اJعلومــــات�بمصــــداقية�و 

  .  طرفTنواJت

دور�جماعة�الرفاق�rي� -5 �

جرت�العادة�أن�يختار�Rطفال�رفاقهم�من�اJحيطTن��wم�من�جT ان�وأقارب�بسبب�ض����������

وبوصــولهم�لســن�اJدرس, 1ــي�الصــغر

والـــــذين�يشـــــاركونه�ميولـــــه�واهتمامات

�عcم�ال! بوي " , محمد�أبو�سمرة�-137
138- f¾م�وا�جتمع" , أماني�عمر�الحسيcع�
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وللرفــاق�تـــأثT �كبTــ �1ــي�تربيـــة�, ممــا�يعــد�تغ3ـــF�كيفــي��ــي�تأثF3اDEــا�الوظيفيـــة�والســلوكية

  .تساعد�ع9ى�زيادة�الخH ات�و�هتمامات��جتماعية�والتأثT �والتأثر�اJتبادل�بTن�الت]ميذ

  

وع9ـــى�ضــــبط�, ـــن�القـــدرة�ع9ــــى�الســـيطرة

, 1ـي�الجماعـة, ى�أن�يحظـى�باهتمـام�rخـرين

1ــي��أثــر�عظــيم�,ة�وsعــ]م�وجماعــة�الرفــاق

Rفكـار��نحـو��أفكـارهم�بصـورة�منضـبطة

والفكــــر�اJســــتنT �, الســــماحة�والعفــــو�ادئ

�ــي�, �fتــدعو�إXــى�التعصــب�وتحــض�عليــه

تتخــذ�مــن��° اجيــأحgــ�Ôيخرجــوا��وذلــك, 

ومن�هنـا�كانـت�فكـرة�هـذا�البحـث�الـذي�تنـاول�

                                                           

, مجلة�البحث�العلمي�rي�ال! بية,رسالة�ماجستT �منشورة�

170.  
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

ممــا�يعــد�تغTـــ �كيفــي�1ــي�تأثT اwÉــا�الوظيفيـــة�والســلوكية, ة�ومتداخلـــة

  :)140(وأهم�وظائف�جماعة�الرفاق��ي, )s)139نسان�لكونه�كائن�اجتما+ي�بفطرته

  .شأ¼wا�1ي�ذلك�شأن�Rسرةتعمل�ع9ى�نمو�شخصية�الفرد�

  .تساعده�ع9ى�تكوين�الع]قات��جتماعية

  .واJكانة��جتماعية, Xى��نتماءإتشبع�احتياجات�الطفل�

  .و�تجاهات�لدى�أفراد�الجماعة, والعادات, تساعد�ع9ى�تكوين�القيم

  :أ¼wا�1يالحوار�التسامح�أثناء�ويكمن�دور�جماعة�الرفاق�1ي�تنمية�ثقافة�

تساعد�ع9ى�زيادة�الخH ات�و�هتمامات��جتماعية�والتأثT �والتأثر�اJتبادل�بTن�الت]ميذ

  .خاصة�عند�الحديث�والحوار�والتعامل�معه�أي�ما�كان�تساعد�ع9ى�تقبل�rخر 

  .القائمة�ع9ى�اJحبة�والتسامح�تساعد�أفرادها�1ي�توسيع�الع]قات��جتماعية

  .أو�دور�الناصح, كدور�القائد, اكتساب�Rدوار��جتماعية

  .تساعد�ع9ى��ع! اف�بحقوق�rخرين�ومراعاwÉا

بمـــا�لــــد·wا�مـــن�القـــ, حيح�التطــــرف�و�نحـــراف�الســـلوكي�بــــTن�أعضـــاwÍا

1ـي�جماعـة�الرفـاق�ع9ـى�أن�يحظـ�فيحـرص�كـل�فـرد,  �ëع]قات�إنسانية�بـTن�Rفـراد

  .وقوانيwا�من�خ]ل�معايT �الجماعة

ل�مكوناتــه�وأخــص�مwــا�بالــذكر��اJعلــم�وRســرة�واJدرســة�وsعــ]م�وجماع

أفكـارهم�بص�وتوجيـه, نمط�sيجـابي�اJقبـول�1ـي�ذهـن�وعقـول�الطـ]ب

مبــــادئوتغرز�فــــwxم�،�f°�تنكرهــــا�Rعــــراف�والتقاليــــد�والــــدين

ن�Rفكــار�الgــ�fتــدعو�إXول�هــؤ°ء�الطــ]ب�مــشــك�أن�حمايــة�عقــ�و° 

, هلة�اليســT ة�ولكwــا�تحتــاج�إXــى�مجهــود�يتكــاتف�1ــي�بذلــه�الجميــع

ومن�هنـا�كانـ, شعارات�لها�ع9ى�الدوام, التسامح�والعفو�والحوار�الهادئ�العق]نيالهادف

                   

رسالة�ماجستT �منشورة�, "دور�ا�ؤسسات�ال! بوية�rي�تنمية�ثقافة�الحوار�لدى��فراد", منال�سيف�الدين�أحمد�عبد�الرحمن

170ص, م2010, عمان, توزيعدار�اJناهج�للنشر�وال, "أسس�ال! بية�الحديثة�ونظم�التعليم

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

تــربطهم�ع]قــات�متبادلــة�ومتداخل

sنسان�لكونه�كائن�اجتما+ي�بفطرته

تعمل�ع9ى�نمو�شخصية�الفرد��-

تساعده�ع9ى�تكوين�الع]قات��جتماعية�-

تشبع�احتياجات�الطفل��-

تساعد�ع9ى�تكوين�القيم�-

ويكمن�دور�جماعة�الرفاق�1ي�تنمية�ثقافة�����������

تساعد�ع9ى�زيادة�الخH ات�و�هتمامات��جتماعية�والتأثT �والتأثر�اJتبادل�بTن�الت]ميذ�-

تساعد�ع9ى�تقبل�rخر �-

تساعد�أفرادها�1ي�توسيع�الع]قات��جتماعية�-

اكتساب�Rدوار��جتماعيةتساعد�ع9ى��-

تساعد�ع9ى��ع! اف�بحقوق�rخرين�ومراعاwÉا�-

القـــدرة�ع9ـــى�تصـــحيح�التطــــرف�و�نح�-

  .أعضاwÍا

تن
 �ëع]قات�إنسانية�بـTن�Rف�-

من�خ]ل�معايT �الجماعة

  :الخاتمة

بكــل�مكوناتــ�ال! بــوي �نظــامإن�لل

وفق�الـنمط�sيج�ل�Rفكار�تشكي

العق]نيــــة�sيجابيــــة�الgــــ�f°�تنكره

و° , الخTــ ��القــائم�ع9ــى�حــب

wة�ولك Tمهمــة�ليســت�بالســهلة�اليســ

التسامح�والعفو�والحوار�الهادئ�العق]نيالهادف

منال�سيف�الدين�أحمد�عبد�الرحمن�-139

   302ص, م1019, 20ع
أسس�ال! بية�الحديثة�ونظم�التعليم", محسن�ع9ي�عطية -140
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وبالتأكيـد�إذا�أتــم�كـل�مكـون�دوره�ع9ـى�الوجــه�

  :ا�راجع. Rمثل�ستشهد�الساحة��جتماعية�تغT ات�ملحوظة�تعود�بالنفع�والفائدة�ع9ى�اJجتمعات�العربية

  .م1979, 3ج, دار�الفكر

  .م1994,بT وت

  .م

  .576ع, الو+ي�sس]مي

  .م2004, القاهرة, حاب�للنشر�والتوزيع

https://eyarabi.com/educational,تاريخ�

�اJؤتلف� �sس]مي �العالم �1ي مؤتمر�التعليم

  .م2009, فH اير

  .م2000, القاهرة, الدار�اJصرية�اللبنانية

  .مs ,2005سكندرية

, ال! بوية�rي�رياض��طفال�rي�ضوء�بعض�معاي' �الجودة�الشاملة

� �اJستقبل �أجل �من �اJصري �الطفل �الطفولة �وتنمية �Jركز�رعاية �والطموح�-اJؤتمر�السنوي�Rول �26 -25, الواقع

�الحاضر �العصر �rي �ا�سلم'ن �مع �الغرب �ابن�, الدمام, "تسامح دار

ا�ؤتمر�السنوي�ال! بية�الوجدانية�, "دور�وسائل��عcم�rي�الحد�من�عنف��طفال

  .م2001, بT وت, ابن�حزم�للنشر�والتوزيع

  .م2003,دار�فرحة�للنشر�والتوزيع

�بمخاوف�الذات , دار�الشرق , "	جتماعية�وعcق�µا

  .م2010, عمان, دار�اJناهج�للنشر�والتوزيع

  .م

متاح�ع9ى�الرابط�, 2006, فH اير24, البيان�رؤية�متجددة

  .م28/8/2022تاريخ�الدخول�ع9ى�اJوقع�

, "ال! بوية�rي�تنمية�ثقافة�الحوار�لدى��فراد

  .م2005, القاهرة, دار�غريب�للطباعة�والنشر�والتوزيع
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

وبالتأكيـد�إذا�أت, القيـام�بـه�-السـالفة�الــذكر��-ون�مــن�هـذه�اJكونـات�

Rمثل�ستشهد�الساحة��جتماعية�تغT ات�ملحوظة�تعود�بالنفع�والفائدة�ع9ى�اJجتمعات�العربية

دار�الفكر, بT وت, للغةمعجم�مقاييس�ا, أبو�الحسTن�أحمد�بن�فارس�بن�زكريا

بT وت, دار�صادر, لسان�العرب, أبو�الفضل�محمد�بن�مكرم�بن�ع9ي�بن�منظور 

م2005, عالم�الكتب�للطباعة�والنشر, "�عcم�وا�جتمع" 

الو+ي�sس]ميمجلة�, حاجتنا�إbى�التعامل�بثقافة�التسامح, )م2013

دار�السحاب�للنشر�والتوزيع, "�سرة�ومشكcت��بناء", حسن�مصطفى�عبد�اJعطي

sciences-https://eyarabi.com/educational:متاح�ع9ى�الرابط, مEyarabi ,22/2/2021إي�عربي�

  .م5/2022

�ا�ؤتلف�وا�ختلف �ال! بوية �مؤسستنا �اJؤتلف�, الحوار�rي �sس]مي �العالم �1ي مؤتمر�التعليم

فH اير 1اXى�يناير��31الف! ة�من�, القاهرة, جماعة�عTن�شمس

الدار�اJصرية�اللبنانية, "	تجاهات�الحديثة�rي�تربية�طفل�ما�قبل�ا�درسة

sسكندرية, مؤسسة�الشباب�الجامعة, "�سرة�ومشاكل�الحياة�العائلية

ال! بوية�rي�رياض��طفال�rي�ضوء�بعالعملية�, عبد�العظيم�عبد�الس]م�العطواني

� �اJستقبل �أجل �من �اJصري �الطفل �الطفولة �وتنمية �Jركز�رعاية اJؤتمر�السنوي�Rول

  .م2002, جامعة�اJنصورة, الطفولةمركز�رعاية�وتنمية�

f¾الحس� �إبراهيم �بن �اللطيف �الحاضر", عبد �العصر �rي �ا�سلم'ن �مع �الغرب تسامح

دور�وسائل��عcم�rي�الحد�من�عنف��طفال", عبد�الواحد�عبد�الرحمن

  .م2006, إبريل�9-8ة�من�الف!  , جامعة�القاهرة, كلية�رياض�Rطفال

ابن�حزم�للنشر�والتوزيع, "من�أساليب�ال! بية�rي�القرآن�الكريم

دار�فرحة�للنشر�والتوزيع, القاهرة, "ال! بية�والطريق�الثالث", 

�اJنتصر�الكتاني �التنشئة", فاطمة �rي �بمخاوف�الذات�	تجاهات�الوالدية 	جتماعية�وعcق�µا

دار�اJناهج�للنشر�والتوزيع, "أسس�ال! بية�الحديثة�ونظم�التعليم"

م2010, عمان, دار�الراية�للنشر�والتوزيع, "�عcم�ال! بوي 

البيان�رؤية�متجددة, ثقافة�التسامح�والديمقراطية, محمد�عبد�العزيز�ربيع

https://www.albayan.ae/opinions/2006 ,وقع�Jتاريخ�الدخول�ع9ى�ا

ال! بوية�rي�تنمية�ثقافة�الحوار�لدى��فراددور�ا�ؤسسات�", )م2019(, منال�سيف�الدين�أحمد�عبد�الرحمن

  .20ع, مجلة�البحث�العلم1�fي�ال! بية,رسالة�ماجستT �منشورة�

دار�غريب�للطباعة�والنشر�والتوزيع, "سيكولوجية�الطفل" , وفيق�صفوت�مختار

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

الـدور�اJنـوط�بكـل�مكـون�مــن�هـ

Rمثل�ستشهد�الساحة��جتماعية�تغT ات�ملحوظة�تعود�بالنفع�والفائدة�ع9ى�اJجتمعات�العربية

أبو�الحسTن�أحمد�بن�فارس�بن�زكريا -1

أبو�الفضل�محمد�بن�مكرم�بن�ع9ي�بن�منظور  -2

3- f¾أماني�عمر�الحسي , "

2013(, حسن�أبو�غدة -4

حسن�مصطفى�عبد�اJعطي -5

إي�عربي�, رقية�الصايم-6

30/5الدخول�ع9ى�اJوقع�

�الجيار -7 �ا�ؤتلف�وا�ختلف, سهT �ع9ي �ال! بوية �مؤسستنا الحوار�rي

جماعة�عTن�شمس, كلية�ال! بية, واJختلف

	تجاهات�الحديثة�rي�تربية�طفل�ما�قبل�ا�درسة" , شبل�بدران -8

�سرة�ومشاكل�الحياة�العائلية", طارق�كمال -9

عبد�العظيم�عبد�الس]م�العطواني - 10

� �اJستقبل �أجل �من �اJصري �الطفل �الطفولة �وتنمية �Jركز�رعاية اJؤتمر�السنوي�Rول

� Hمركز�رعاية�وتنمية�, 2002ديسم

11 - f¾الحس� �إبراهيم �بن �اللطيف عبد

  .م1999,الجوزي

عبد�الواحد�عبد�الرحمن - 12

كلية�رياض�Rطفال, للطفل

من�أساليب�ال! بية�rي�القر", عثمان�قدري  - 13

, عصام�الدين�ه]ل�- 14

�اJنتصر�الكتاني - 15 فاطمة

  .م2000, عمان

", محسن�ع9ي�عطية - 16

�عcم�ال! بوي " , محمد�أبو�سمرة - 17

محمد�عبد�العزيز�ربيع - 18

1.894317-24-02-https://www.albayan.ae/opinions/2006

منال�سيف�الدين�أحمد�عبد�الرحمن - 19

رسالة�ماجستT �منشورة�

وفيق�صفوت�مختار - 20
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  .م2011, القاهرة, لل! جمة�والنشر�والتوزيع

�سياق� �rي �ا�صري �ل�نسان �الفكري �التطرف �إشكاليات �ومواجهة �ال! بوية ا�نظومة

  .م2022, كلية�ال! بية, جامعة�كفر�الشيخ
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

لل! جمة�والنشر�والتوزيعدار�البيان�, "مع'ن��باء�rي�تربية��بناء

�الوحش �محمد �ل, هيثم �الفكري �التطرف �إشكاليات �ومواجهة �ال! بوية ا�نظومة

جامعة�كفر�الشيخ, رسالة�دكتوراة�غT �منشورة, التحديات�الراهنة�دراسة�مستقبلية

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

مع'ن��باء�rي�تربية��بناء" , ياسر�سيد�أحمد - 21

�الوحش - 22 �محمد هيثم

التحديات�الراهنة�دراسة�مستقبلية
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�ª«ستاذ�الدكتورعامر�صباح�أحمد�الكبي�

تفس' : تخصص

  �رب�العاTJن�وأفضل�الص]ة�وأتم�التسليم�ع9ى�سيدنا�محمد�وع9ى�آل�بيته�وصحبه�أجمعTن

�يقوم�به�الفرد�لصالح�
ً
�حضاريا

ً
فاJواطنة�1ي�حقيق¶wا،�ومن�خ]ل�منظومة�قيمها�اJتعددة،تعد�سلوكا

ه�ومجتمعـــه،�حيــث�تصـــبح�اJواطنــة�عبـــارة�عـــن�

�ع9ى�الهوية�الخاصة�بكل�مجتمع�وأمنه�واستقراره،وصيانته�من�

�مختلف�Rطراف� �فإن �ثم �ومن ،
ً
�وعاJيا

ً
�واقليميا

ً
�محليا �و�قتصادية �والسياسية ال¶wديدات�والتحديات��جتماعية

�fgهارات�الJعارف�والقيم�و�تجاهات�واJفراد�واRإكساب�� �فلسفة�يتم�من�خ]لها f¾تب� رسمية�وRهلية�تدعو�إXى

يستطيعون�من�خ]لها�تحقيق�مقومات�اJواطنة�الصالحة،�وتتم�هذه�العملية�من�خ]ل�تربية�اJواطنة�الwÉ�fgدف�إXى�

�اJجتمعية� �واكتساب�كفايات�اJشاركة ساس�باJواطنة�sيجابية

�العربية� �مجمعاتنا �وتعزيزهالدى �اJواطنة �قيم �تنمية �ضعف �من �نلمسه �فيما �الدراسة �مشكلة تتمثل

ع،�وخاصـة�1ـي�هـذه�الظـروف�العصـيبة�الgـ�fتمـر�

فـذكرت�فwxـا�أهميـة�هـذا��أمـا�ا�قدمـةث،�

فكـــــان�تحتـــــه��وأمـــــا�ا�بحـــــث��ول .  ة�البحـــــث

،�بينت�فيه�حقيقة�ماهية�ا�واطنة�rي�	سcم
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 ا�واطنة�rي��سcم

"مفهومها،�أهمي�µا،�قيمها"  

�ª«ستاذ�الدكتورعامر�صباح�أحمد�الكبي� 

تخصص/ الفلوجة/ العراق/ كلية��مام��عظم�الجامعة

 

�رب�العاTJن�وأفضل�الص]ة�وأتم�التسليم�ع9ى�سيدنا�محمد�وع9ى�آل�بيته�وصحبه�أجمعTن

�يقوم�به�الفرد�لصالح�
ً
�حضاريا

ً
فاJواطنة�1ي�حقيق¶wا،�ومن�خ]ل�منظومة�قيمها�اJتعددة،تعد�سلوكا

  .وطنه�ومجتمعه،�الذي�يعيش�فيه،�و�ي�ال!�ام�عقدي�وأخ]Øي�وحضاري 

ة�مبنيـــة�ع9ــى�قـــيم�ومبـــادئ�sنســان�الســـوي�تجــاه�وطنـــه�ومجتمعـــه،�حي

  .شخ�f îوممارسة�يومية�1ي�حياته�وضمT ه

تH ز�أهمية�اJواطنة�وترتيwÞا�من�أجل�الحفاظ�ع9ى�الهوية�الخاصة�بكل�مجتمع�وأمنه�واستقراره،وصيانته�من�

�مختلف�Rطراف� �فإن �ثم �ومن ،
ً
�وعاJيا

ً
�واقليميا

ً
�محليا �و�قتصادية �والسياسية ال¶wديدات�والتحديات��جتماعية

�fgهارات�الJعارف�والقيم�و�تجاهات�واJفراد�واRإكساب�� �فلسفة�يتم�من�خ]لها f¾تب� رسمية�وRهلية�تدعو�إXى

يستطيعون�من�خ]لها�تحقيق�مقومات�اJواطنة�الصالحة،�وتتم�هذه�العملية�من�خ]ل�تربية�اJواطنة�الwÉ�fgدف�إXى�

�وتنمية�sح �Jقتضيات�الوطنية، �قيم�Rفراد �اJجتمعية�تنمية �واكتساب�كفايات�اJشاركة ساس�باJواطنة�sيجابية

�العربية� �مجمعاتنا �وتعزيزهالدى �اJواطنة �قيم �تنمية �ضعف �من �نلمسه �فيما �الدراسة �مشكلة تتمثل

  .�بسبب�ضعف�الواعز�الدي¾�fالذي�أصاب�مجتماعتنا

هذا�اJوضوع�اJهـم�1ـي�حيـاة�الفـرد�واJجتمـع،�وخاصـة�1ـي�هفأردت�أن�ابحث�1ي�

مية،�وكانت�طبيعة�هذا�البحث�مكونة�من�مقدمة�وث]ثة�مباحـث،�

ي�حيـــــاة�الفـــــرد�واJجتمـــــع،�وطريقـــــة�البحـــــث�فيـــــه،�وخطـــــة�البحـــــث

ماهية�ا�واطنة�rي�	سcم: ا�طلب�الثاني.تعريف�ا�واطنة�لغة�واصطcحا

  .مفهوم�اJواطنة�من�خ]ل�اJفهوم�sس]مي�اJعاصر

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

 كلية��مام��عظم�الجامعة

  ا�قدمة

الحمد��Eرب�العاTJن�وأفضل�الص]ة�وأتم�التسليم�ع9ى�سيدنا�محمد�وع9ى�آل�بيته�وصحبه�أجمعTن

�يقوم�به�الفرد�لصالح�:وبعد�
ً
�حضاريا

ً
فاJواطنة�1ي�حقيق¶wا،�ومن�خ]ل�منظومة�قيمها�اJتعددة،تعد�سلوكا

وطنه�ومجتمعه،�الذي�يعيش�فيه،�و�ي�ال!�ام�عقدي�وأخ]Øي�وحضاري 

فاJواطنــة�مبنيـــة�ع9ــى�ق

شخ�f îوممارسة�يومية�1ي�حياته�وضمT هسلوك�

  :أهمية�الدراسة

تH ز�أهمية�اJواطنة�وترتيwÞا�من�أجل�الحفا

�مختلف�Rطراف� �فإن �ثم �ومن ،
ً
�وعاJيا

ً
�واقليميا

ً
�محليا �و�قتصادية �والسياسية ال¶wديدات�والتحديات��جتماعية

�إكساب�Rفراد�واJعارف�والقيم�و�تجاهات�واJهارات�ال�fgال �فلسفة�يتم�من�خ]لها f¾تب� رسمية�وRهلية�تدعو�إXى

يستطيعون�من�خ]لها�تحقيق�مقومات�اJواطنة�الصالحة،�وتتم�هذه�العملية�من�خ]ل�تربية�اJواطنة�الwÉ�fgدف�إXى�

�وتنمية�sح �Jقتضيات�الوطنية، �قيم�Rفراد تنمية

  .الفعالة

  : إشكالية�الدراسة

�العربية� �مجمعاتنا �وتعزيزهالدى �اJواطنة �قيم �تنمية �ضعف �من �نلمسه �فيما �الدراسة �مشكلة تتمثل

و�س]مية؛�بسبب�ضعف�الواعز�الدي¾�fالذي�أصاب�مجتماعتنا

  :خطة�البحث

فأردت�أن�ابحث�1ي�

مية،�وكانت�طبيعة�هذا�البحث�مكونة�من�مقدمة�وث]ثة�مباح�wا�امتنا�sس] 

اJوضـــــوع�وخاصـــــة�1ـــــي�حيـــــاة�الفـــــ

تعريف�ا�واطنة�لغة�واصطcحا: ا�طلب��ول : مطلبان

مفهوم�اJواطنة�من�خ]ل�اJفهوم�sس]مي�اJعاصر
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يـة�هـذا�اJفهـوم�مـن�خـ]ل�بينـت�فيـه�أهم

  .     ص

اJطلـــب�: ،�ويشـــتمل�ع9ــى�خمســـة�مطالـــب

قيمـــــــــة�: ،�اJطلـــــــــب�الرابـــــــــعة�الحريـــــــــةقيمـــــــــ

ـــّب�اJوضـــوع�والبحــــث،�بينـــت�فيـــه�قــــيم�

بحـــث،�لت�إلwxـــا�مـــن�خـــ]ل�دراســـ1�fgـــي�هـــذا�ال

 
ً
  تعريف�ا�واطنة�لغة�واصطcحا

،�: أقام،�وأوطنه: وهو�ا�ªJل�الذي�تقيم�فيه،�وهو�موطن�sنسان�ومحله،�وأوطن
ً
اتخذه�وطنا

�واستوطن¶wا،�
ً
ن¶wا�توطينا

َّ
�يقيم�فwxا،�وأوطنت�Rرض،ووط

ً
�ومسكنا

ً
اتخذها�مح]

  .141أوطان،�وهو�م�ªل�إقامة�sنسان�ولد�فيه�أم�لم�يولد

من�خ]ل�النتاج�الفكري�يعتH �مفهوم�اJواطنة�من�اJفاهيم�الحضارية�ال�fgأفرزwÉا�الفكر�الحديث�

لíنسان،�ومن�خ]ل�تراكم�اJنجزات�الحضارية،�وال�fgساهمت�1ي�رفع�sنسان�وجعلته�قيمة�عاليا�بعد�ما�غاب�وغيب�

�مختا �أحمد �الدكتور �فعرفها ��صط]Êي، �تعريف�اJواطنة �1ي �والهيئات �العلماء، �أقوال �تعددت ر�عبد�ولهذا

�تفرض� ،
ً
�البشر�جميعا �أفراد �وأعضاؤها �العالم، �وطwا �واحدة، �أسرة �اعتبار�sنسانية �إXى �ترمي نزعة

�الب]د�ع9ى�اخت ]ف�تنوعها�وحدة��نتماء�والو°ء�من�قبل�كل�اJكونات�السكانية�1ي

�عند� �أن�تذوب�كل�خ]فات�البشر�واخت]فاwÉم f 

�ع9ى�العيش�اJش! ك�فيه،�وهنا�نع¾�fبالوطن�ع9ى�اJستوى�
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بينـت�فيـأهميـة�ا�واطنـة�rـي��سـcم،:وأما�ا�بحث�الثاني�فكـان�تحـت�عنـوان

تب�حول�هذا�اJفهوم�من�أصحاب�العلماء��ختصاص
ُ
الشريعة�sس]مية،�وما�ك

،�ويشـــتمل�ع9قـــيم�ا�واطنــة�rـــي��ســـcم: وأمــا�ا�بحـــث�الثالـــث�فكـــان�تحـــت�عنـــوان

قيمـــــــــ: ،�اJطلـــــــــب�الثالـــــــــثقيمـــــــــة�العـــــــــدل: ،�اJطلـــــــــب�الثـــــــــاني

،�ويعـــد�هـــذا�اJبحـــث�هــــو�لـــّب�اJوضقيمــــة�التعـــايش�الســــلمي�:امس

  .اJواطنة�من�خ]ل�التصور�sس]مي�للمواطنة

ذا�البحـــث�بخاتمـــة�ذكـــرت�فwxـــا�أهـــم�النتـــائج�الgـــ�fتوصـــلت�إلwxـــا�مـــن�خ

  .وبعدها�ذكرت�اJصادر�اJراجع�ال�fgاعتمدت�علwxا�1ي�كتابة�هذا�البحث

  ا�بحث��ول 

 : ا�طلب��ول 
ً
تعريف�ا�واطنة�لغة�واصطcحا

وهو�ا�ªJل�الذي�تقيم�فيه،�وهو�موطن�sنسان�ومحله،�وأوطن: من�الوطن

�واستوطن¶wا،�: ذا�وكذا،�أيأوطن�ف]ن�أرض�ك
ً
ن¶wا�توطينا

َّ
�يقيم�فwxا،�وأوطنت�Rرض،ووط

ً
�ومسكنا

ً
اتخذها�مح]

،�وجمع�الوطن
ً
أوطان،�وهو�م�ªل�إقامة�sنسان�ولد�فيه�أم�لم�يولد: اتخذwÉا�وطنا

يعتH �مفهوم�اJواطنة�من�اJفاهيم�الحضارية�ال�fgأفرزwÉا�الفكر�الحديث�

لíنسان،�ومن�خ]ل�تراكم�اJنجزات�الحضارية،�وال�fgساهمت�1ي�رفع�sنسان�وجعلته�قيمة�عاليا�بعد�ما�غاب�وغيب�

  .لف! ات�طويلة�وتحت�مسميات�مختلفة

�مختا �أحمد �الدكتور �فعرفها ��صط]Êي، �تعريف�اJواطنة �1ي �والهيئات �العلماء، �أقوال �تعددت ولهذا

�تفرض� ،
ً
�البشر�جميعا �أفراد �وأعضاؤها �العالم، �وطwا �واحدة، �أسرة �اعتبار�sنسانية �إXى �ترمي نزعة

  .142اJواطنة�ع9ى�كل�الشعوب�اح! ام�حقوق�sنسان

�أماني�غازي�بأ¼wا �اخت: وعرف¶wا �الب]د�ع9ى وحدة��نتماء�والو°ء�من�قبل�كل�اJكونات�السكانية�1ي

�عند� �أن�تذوب�كل�خ]فات�البشر�واخت]فاwÉم f 7مر�الذي�يقتR� �الذي�يحتضwا، �للوطن f¢ذهJوا� f¾والدي� العرØي

حدود�اJشاركة�والتعاون�1ي�بناء�الوطن�وتنميته،�والحفاظ�ع9ى�العيش�اJش! ك�فيه،�وهنا�نع¾�fبالوطن�ع9ى�اJستوى�

                   

  . 13/451لسان�العرب�°بن�منظور��– 7/454كتاب�العTن�للفراهيدي�

  . 3/2462معجم�اللغة�العربية�اJعاصرة�للدكتور�أحمد�مختار�عبد�الحميد�

  . 307اJواطنة�العاJية��ماني�غازي�جرار�ص

2022 
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وأما�ا�بحث�الثاني�فكـان�تحـت�عنـوان

تب�حول�هذا�اJفهوم�من�أصحاب�العلماء��ختصا
ُ
الشريعة�sس]مية،�وما�ك

وأمــا�ا�بحـــث�الثالـــث�فكـــان�تحـــت�عنـــوان

،�اJطلـــــــــقيمـــــــــة�ا�ســـــــــاواة: Rول 

اJطلـــب�الخـــامسا�شـــاركة،

اJواطنة�من�خ]ل�التصور�sس]مي�للمواطنة

وختمـــت�هـــذا�البحـــث�بخاتم

وبعدها�ذكرت�اJصادر�اJراجع�ال�fgاعتمدت�علwxا�1ي�كتابة�هذا�البحث

من�الوطن�:ا�واطنة�لغة

أوطن�ف]ن�أرض�ك: يقال

،�وجمع�الوطن: أي
ً
اتخذwÉا�وطنا

 
ً
يعتH �مفهوم�اJواطنة�من�اJفاهيم�الحضارية�ال�fgأفرزwÉا�الفكر�الحديث�:ا�واطنة�اصطcحا

لíنسان،�ومن�خ]ل�تراكم�اJنجزات�الحضارية،�وال�fgساهمت�1ي�رفع�sنسان�وجعلته�قيمة�عاليا�بعد�ما�غاب�وغيب�

لف! ات�طويلة�وتحت�مسميات�مختلفة

�مختا�������� �أحمد �الدكتور �فعرفها ��صط]Êي، �تعريف�اJواطنة �1ي �والهيئات �العلماء، �أقوال �تعددت ولهذا

�بأ¼wا �تفرض�: الحميد ،
ً
�البشر�جميعا �أفراد �وأعضاؤها �العالم، �وطwا �واحدة، �أسرة �اعتبار�sنسانية �إXى �ترمي نزعة

اJواطنة�ع9ى�كل�الشعوب�اح! ام�حقوق�sنسان

�أماني�غازي�بأ¼wا������� وعرف¶wا

�Rمر�الذي�يقت �الذي�يحتضwا، �للوطن f¢ذهJوا� f¾والدي� العرØي

حدود�اJشاركة�والتعاون�1ي�بناء�الوطن�وتنميته،�والحفا

  .143الضيق�أو�العام

كتاب�العTن�للفراهيدي�: ينظر�- 141
معجم�اللغة�العربية�اJعاصرة�للدكتور�أحمد�مختار�عبد�الحميد��- 142
اJواطنة�العاJية��ماني�غازي�جرار��- 143
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�تلك� �تتضمنه �وبما �الدولة، �تلك �قانون �يحددها �كما �ودولة �فرد �بTن ع]قة

مكانة�أو�ع]قة�تقوم�بTن�شخص�طبيÏي،�وبTن�مجتمع�سيا½ f،�أو�

يقدم�الطرف�Rول�الو°ء،�ويتوXى�الطرف�الثاني�مهمة�الحماية،�وتتحدد�

�ي�صفة�اJواطن�: ويمكن�أن�نقول�بأن�التعاريف�السابقة�معانwxا�متقاربة�وتصف�1ي�اتجاه�واحد،�وهو�أن�اJواطنة

  

�الوطن� �للفظ �sس]مية �الرؤية �علwxا f¾تنب� fgال� �وRسس �القواعد �خ]ل �من �ينبثق �sس]مي �اJفهوم �1ي اJواطنة

اJسلم�كفرد�وعناصر�Rمة،�وهم��تعبT �عن�الصلة�ال�fgتربط�بTن

�تجمع�بTن�اJسلمTن�وحكامهم�من�جهة،� fgالصلة�ال�
ً
�وتتوج�هذه�الص]ت�جميعا Rفراد�اJسلمون�والحاكم�وsمام،

�وأهميته�بالنسبة�لíنسان،� �يدل�ع9ى�أهمية�مفهوم�اJواطنة�1ي�sس]م، أن�القرآن�الكريم�اعتH �إخراج�ومما

ِو�
َ
ْم�أ

ُ
ْنُفَسك

َ
وا�أ

ُ
ُتل
ْ
ِن�اق

َ
wِxْْم�أ

َ
َتْبَنا�َعل

َ
ا�ك نَّ

َ
ْو�أ

َ
﴿�َول

ِبيًتا﴾
ْ
�َتث َشدَّ

َ
ُهْم�َوأ

َ
اَن�َخTًْ ا�ل

َ
ك
َ
وَن�ِبِه�ل

ُ
  .147ا�َما�ُيوَعظ

ما�أطيبك�من�بلد،�وأحبك�إXّي،�: ((�بالخروج�من�مكة

sس]م�يتجاوز�ع]قة�اJواطن�بوطنه�مسقط�رأسه�فقط�إXى�اJجتمع�sنساني�

ككل،�فاJواطنة�عبارة�عن�مستويات�ودوائر�متعددة�من�الع]قات،�تبدأ�من�ع]قة�اJواطن�اJسلم�بمجتمعه�اJح9ي�

�الع]قات �وهذه ،fالعالم� �sنساني �باJجتمع �ان¶wاًء �وsس]مي، �العربي �باJجتمع
ً
��مرورا

ً
�حقوقا �أنبتت �امتدت حيث

                                                           

5 .  

  . 8م،��ص13�،2007الع]قة�بTن�الدولة�واJجتمع�1ي�الب]د�العربية،�Jحمد�اJالكي،�اJجلة�العربية�للعوم�والسياسية،�العدد
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�بأ¼wا �تلك�: الH يطانية �تتضمنه �وبما �الدولة، �تلك �قانون �يحددها �كما �ودولة �فرد �بTن ع]قة

  .144الع]قة�من�واجبات�وحقوق�فwxا

مكانة�أو�ع]قة�تقوم�بTن�شخص�طبيÏي،�وبTن�مجتمع�سيا½ f،�أو�: وعرفها�قاموس�علم��جتماع�اJواطنة�بأ¼wا

يقدم�الطرف�Rول�الو°ء،�ويتوXى�الطرف�الثاني�مهمة�الحماية،�وتتحدد��ما�يعرف�بالدولة،�ومن�خ]ل�هذه�الع]قة

  .145هذه�الع]قة�بTن�الشخص�والدولة�عن�طريق�القانون 

ويمكن�أن�نقول�بأن�التعاريف�السابقة�معانwxا�متقاربة�وتصف�1ي�اتجاه�واحد،�وهو�أن�اJواطنة

  .ل�fgيفرضها�عليه�انتماؤه�إXى�الوطنالذي�يتمتع�بالحقوق،�ويل!�م�بالواجبات�ا

  ماهية�ا�واطنة�rي�	سcم: ا�طلب�الثاني

�للف �sس]مية �الرؤية �علwxا f¾تنب� fgال� �وRسس �القواعد �خ]ل �من �ينبثق �sس]مي �اJفهوم �1ي اJواطنة

تعبT �عن�الصلة�ال�fgتربط�بTن: واJواطن،�فالشريعة��س]مية�ترى�أن�اJواطنة��ي

�تجمع�بTن�اJسلمTن�وحكامهم�من�جهة،� fgالصلة�ال�
ً
�وتتوج�هذه�الص]ت�جميعا Rفراد�اJسلمون�والحاكم�وsمام،

  .146وبTن�Rرض�ال�fgيقيمون�علwxا�من�جهة�أخرى 

� �وأهميته�بالنسبة�لíنسان، �يدل�ع9ى�أهمية�مفهوم�اJواطنة�1ي�sس]م، ومما

ِو�: sنسان�من�دياره�معادل�للقتل�الذي�يخرجه�من�عداد�Rحياء،�قال�تعاXى
َ
ْم�أ

ُ
ْنُفَسك

َ
وا�أ

ُ
ُتل
ْ
ِن�اق

َ
wِxْْم�أ

َ
َتْبَنا�َعل

َ
ا�ك نَّ

َ
ْو�أ

َ
﴿�َول

و 
ُ
َعل
َ
wُْم�ف َّ¼

َ
ْو�أ

َ
ِليٌل�ِمwُْْم�َول

َ
�ق

َّ
وُه�ِإ°

ُ
َعل
َ
ْم�َما�ف

ُ
ِبيًتا﴾اْخُرُجوا�ِمْن�ِدَياِرك

ْ
�َتث َشدَّ

َ
ُهْم�َوأ

َ
اَن�َخTًْ ا�ل

َ
ك
َ
وَن�ِبِه�ل

ُ
ا�َما�ُيوَعظ

 �عن�حب�الوطن�و�رتباط�به،�بقوله�Jا�هّم�بالخروج�من�مكة

  .148))لو°�أن�قومي�أخرجوني�منك�ما�سكنت�غT ك

�فإن�مفهوم�اJواطنة�1ي sس]م�يتجاوز�ع]قة�اJواطن�بوطنه�مسقط�رأسه�فقط�إXى�اJجتمع�sنساني��ولهذا

ككل،�فاJواطنة�عبارة�عن�مستويات�ودوائر�متعددة�من�الع]قات،�تبدأ�من�ع]قة�اJواطن�اJسلم�بمجتمعه�اJح9ي�

�الع]قات �وهذه ،fالعالم� �sنساني �باJجتمع �ان¶wاًء �وsس]مي، �العربي �باJجتمع
ً
مرورا

  .وواجبات�وتفاع]ت�محكومة�بضوابط�شرعية

                   

5طية�1ي�البلدان�العربية�لع9ي�خليفة�الكواري�صمفهوم�اJواطنة�1ي�الدولة�الديمقرا

  . 10دور�التعليم�Rسا½ 1�fي�تنمية�قيم�اJواطنة،�لشT ين�مشرف�ص

الع]قة�بTن�الدولة�واJجتمع�1ي�الب]د�العربية،�Jحمد�اJالكي،�اJجلة�العربية�للعوم�والسياسية،�العدد

  

  . 3926رقم�-5/723ال! مذي�1ي�سننه،�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�اJعارف� �دائرة �بأ¼wاوعرفته الH يطانية

الع]قة�من�واجبات�وحقوق�فwxا

وعرفها�قاموس�علم��جتماع�اJواطنة�بأ¼wا�������

ما�يعرف�بالدولة،�ومن�خ]ل�هذه�الع]قة

هذه�الع]قة�بTن�الشخص�والدولة�عن�طريق�القانون 

ويمكن�أن�نقول�بأن�التعاريف�السابقة�معانwxا�متقاربة�وتصف�1ي�اتجاه�واحد،�وهو�أن�اJواطنة

الذي�يتمتع�بالحقوق،�ويل!�م�بالواجبات�ا

�للف �sس]مية �الرؤية �علwxا f¾تنب� fgال� �وRسس �القواعد �خ]ل �من �ينبثق �sس]مي �اJفهوم �1ي اJواطنة

واJواطن،�فالشريعة��س]مية�ترى�أن�اJواطنة��ي

�تجمع�بTن�اJسلمTن�وحكامهم�من�جهة،� fgالصلة�ال�
ً
�وتتوج�هذه�الص]ت�جميعا Rفراد�اJسلمون�والحاكم�وsمام،

وبTن�Rرض�ال�fgيقيمون�علwxا�من�جهة�أخرى 

��������� �وأهميته�بالنسبة�لíنسان، �يدل�ع9ى�أهمية�مفهوم�اJواطنة�1ي�sس]م، ومما

sنسان�من�دياره�معادل�للقتل�الذي�يخرجه�من�عداد�Rحياء،�قال�تعاXى

و 
ُ
َعل
َ
wُْم�ف َّ¼

َ
ْو�أ

َ
ِليٌل�ِمwُْْم�َول

َ
�ق

َّ
وُه�ِإ°

ُ
َعل
َ
ْم�َما�ف

ُ
اْخُرُجوا�ِمْن�ِدَياِرك

�f¢ولهذا�فإن�النρا�هم�Jعن�حب�الوطن�و�رتباط�به،�بقوله�� Hّع

لو°�أن�قومي�أخرجوني�منك�ما�سكنت�غT ك

�فإن�مفهوم�اJواطنة�1ي�������� ولهذا

ككل،�فاJواطنة�عبارة�عن�مستويات�ودوائر�متعددة�من�الع]قات،�تبدأ�من�ع]قة�اJواطن�اJسلم�بمجتمعه�اJح9ي�

�الع]قات �وهذه ،fالعالم� �sنساني �باJجتمع �ان¶wاًء �وsس]مي، �العربي �باJجتمع
ً
مرورا

وواجبات�وتفاع]ت�محكومة�بضوابط�شرعية

مفهوم�اJواطنة�1ي�الدولة�الديمقرا: ينظر�- 144
دور�التعليم�Rسا½ 1�fي�تنمية�قيم�اJواطنة،�لشT ين�مشرف�: ينظر�- 145
الع]قة�بTن�الدولة�واJجتمع�1ي�الب]د�العربية،�Jحمد�اJالكي،�اJجلة�العربية�للعوم�والسياسية،�العدد: ينظر�- 146
  . 66ساء�rية�سورة�الن�- 147
ال! مذي�1ي�سننه،�: الحديث�أخرجه�- 148
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فاJواطنة�1ي�sس]م��ي�صورة�من�صور�التفاعل�sنساني�بTن�أفراد�اJجتمع�الواحد�من�جهة،�واJجتمع�sنساني�

ع9ى�منفع¶wم�العالم�fمن�جهة�اخرى،�وال�fgتقوم�ع9ى�أساس�الحقوق�والواجبات�وsخاء�وحب�الخT �للناس،�والحرص�

وقد�تج9ى�هذا�اJفهوم�منذ�نشأة�الدولة�sس]مية�1ي�اJدينة�اJنورة،�وشكلت�البداية�لتعايش�اJواطنTن�غT �اJسيحيTن�

ρعروفة��Jا� �RوXى �السياسية الوثيقة

وبذلك�منح�sس]م�حق�اJواطنة�لغT �اJسلمTن،�وتوXي�الوظائف�1ي�الدولة�شريطة�توفر�الشروط�كا�مانة�و�خ]ص�

� Tعن�معاي� Hّتع�fgمنية�الRاد�السياسية�و�جتماعية�و

�بالحقوق� �الفرد �و+ي �تعHّ �عن �بأ¼wا �أهمي¶wا �تH ز �كما �الحماية، �1ي �Rفراد �قبل �من �اJشاركة �ومستوى �نتماء،

�إدراك� �تعكس�مدى �كما �الوطنية، �اJصلحة �ع9ى

 -ومن�أهم�Rمور�ال�fgتH ز�فwxا�أهمية�اJواطنة�1ي�sس]م،�أن�الشريعة�sس]مية�
ً
�-ومن�قبل�أربعة�عشر�قرنا

� �قيم �وممارسة �اJجتمع، �وس]مة �وأمن �بشؤون ��هتمام �حيث �من �sنسان �بحقوق �واJشاركة،�اهتمت التعاون

�تعاXى �قال �الحياة، �من�ضروريات �ضرورة �وجعل¶wا �والوطن، �خT �اJجتمع �فيه �Jا �العام �بالنظام �والتقيد : والتطوير،

ِه 
َّ
ِر�َوُتْؤِمُنوَن�ِبالل

َ
ْنك
ُ ْ
Jْوَن�َعِن�اwَْْعُروِف�َوَت

َ ْ
Jُمُروَن�ِبا

ْ
اِس�َتأ ْخِرَجْت�ِللنَّ

ُ
ٍة�أ مَّ

ُ
ْنُتْم�َخTَْ �أ

ُ
  .  152﴾﴿ك

�تعبT �عن�الع]قة�ال�fgتربط�الفرد�اJسلم� تأتي�أهمية�مفهوم�اJواطنة�1ي�الشريعة�sس]مية�كذلك،�بأ¼wا

�مسلمTن�وغT هم،�وقد�برزت�  �عن�الع]قة�بTن�أرض�sس]م،�ومن�يعيشون�علwxا�سواء�أكانوا

�fgأسسها�1ي�اJدينة�اJنورة،�وال�fgشكلت�البداية�لتعايش�

                                                           

  . 183ص

  . 23دور�Rسرة�1ي�تنمية�قيم�اJواطنة�لدى�الشباب�1ي�ظل�تحيات�العوJة،�لسعيد�بن�سعيد�ناصر�حمدان،�ص

°�حقوق،�Jحمد�عمارة،�دار�الس]م�للطباعة�والنشر،�
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فاJواطنة�1ي�sس]م��ي�صورة�من�صور�التفاعل�sنساني�بTن�أفراد�اJجتمع�الواحد�من�جهة،�واJجتمع�sنساني�

العالم�fمن�جهة�اخرى،�وال�fgتقوم�ع9ى�أساس�الحقوق�والواجبات�وsخاء�وحب�الخT �للناس،�والحر

  .149والتعاون�معهم�بما�ير�f ºهللا

وقد�تج9ى�هذا�اJفهوم�منذ�نشأة�الدولة�sس]مية�1ي�اJدينة�اJنورة،�وشكلت�البداية�لتعايش�اJواطنTن�غT �اJسيحيTن�

� �أصدر�الرسول �لذلك �sس]مية، �الشريعة �مبادئ �وفق �sس]مية �الدولة ρمع

وبذلك�منح�sس]م�حق�اJواطنة�لغT �اJسلمTن،�وتوXي�الوظائف�1ي�الدولة�شريطة�توفر�الشروط�كا�مانة�و�خ]

  . 150للدولة،�باعتبارهم�جزء�من�نسيج�هذه�الدولة

 ا�بحث�الثاني

 أهمية�ا�واطنة�rي��سcم

اد�السياسية�و�جتماعية�وRمنية�ال�fgتعHتكمن�أهمية�اJواطنة�1ي�أ¼wا�من�القضايا�ذات�Rبع

Hتع� �بأ¼wا �أهمي¶wا �تH ز �كما �الحماية، �1ي �Rفراد �قبل �من �اJشاركة �ومستوى �نتماء،

�إدراك� �تعكس�مدى �كما �الوطنية، �اJصلحة �والحرص�ع9ى �العامة، �اJرافق �وصيانة �rخر، �والنظر�إXى والواجبات،

  .151اJواطن�لدوره�1ي�مواجهة�التحديات�ال�fgتواجه�اJجتمع�والدولة�1ي�آن�واحد

ومن�أهم�Rمور�ال�fgتH ز�فwxا�أهمية�اJواطنة�1ي�sس]م،�أن�الشريعة�sس]مية�

� �قيم �وممارسة �اJجتمع، �وس]مة �وأمن �بشؤون ��هتمام �حيث �من �sنسان �بحقوق اهتمت

�تعاXى �قال �الحياة، �من�ضروريات �ضرورة �وجعل¶wا �والوطن، �خT �اJجتمع �فيه �Jا �العام �بالنظام �والتقيد والتطوير،

ِه 
َّ
ِر�َوُتْؤِمُنوَن�ِبالل

َ
ْنك
ُ ْ
Jْوَن�َعِن�اwَْْعُروِف�َوَت

َ ْ
Jُمُروَن�ِبا

ْ
اِس�َتأ ْخِرَجْت�ِللنَّ

ُ
ٍة�أ مَّ

ُ
ْنُتْم�َخTَْ �أ

ُ
﴿ك

�تعبT �عن�الع]قة�ال�fgتربط�الفرد�اJسلم� تأتي�أهمية�مفهوم�اJواطنة�1ي�الشريعة�sس]مية�كذلك،�بأ¼wا

�مسلمTن�وغT هم،�وقد�برزت�  �عن�الع]قة�بTن�أرض�sس]م،�ومن�يعيشون�علwxا�سواء�أكانوا

�fgأسسها�1ي�اJدينة�اJنورة،�وال�fgشكلت�البداية�لتعايش�لبنات�دولته�ال�ρح�عندما�أنشأ�الرسول�

  .اJواطنTن�اJسيحيTن�مع�اJسلمTن،�وفق�مبادئ�الشريعة�sس]مية

                   

  . 16اJواطنة�الصالحة،�السمات�والواجبات،�Jحمود�أبو�دف�ص

م،�ص1،2005مفهوم�الوطنية،�لزين�العابدين�الركابي،�دار�غيناء�للنشر،�الرياض،�ط

دور�Rسرة�1ي�تنمية�قيم�اJواطنة�لدى�الشباب�1ي�ظل�تحيات�العوJة،�لسعيد�بن�سعيد�ناصر�حمدان،�

°�حقوق،�Jحمد�عمارة،�دار�الس]م�للطباعة�والنشر،�... sس]م�وحقوق�sنسان�ضرورات�: ينظر�-. 111
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فاJواطنة�1ي�sس]م��ي�صورة�من�صور�التفاعل�sنساني�بTن�أفراد�اJجتمع�الواحد�من�جهة،�واJجتمع�sنساني�

العالم�fمن�جهة�اخرى،�وال�fgتقوم�ع9ى�أساس�الحقوق�والواجبات�وsخاء�وحب�الخT �للناس،�والحر

والتعاون�معهم�بما�ير�f ºهللا

وقد�تج9ى�هذا�اJفهوم�منذ�نشأة�الدولة�sس]مية�1ي�اJدينة�اJنورة،�وشكلت�البداية�لتعايش�اJواطنTن�غT �اJسيحيTن�

� �أصدر�الرسول �لذلك �sس]مية، �الشريعة �مبادئ �وفق �sس]مية �الدولة مع

  ".صحيفة�اJدينة"ـب

وبذلك�منح�sس]م�حق�اJواطنة�لغT �اJسلمTن،�وتوXي�الوظائف�1ي�الدولة�شريطة�توفر�الشروط�كا�مانة�و�خ]

للدولة،�باعتبارهم�جزء�من�نسيج�هذه�الدولة

تكمن�أهمية�اJواطنة�1ي�أ¼wا�من�القضايا�ذات�Rبع  

Hتع� �بأ¼wا �أهمي¶wا �تH ز �كما �الحماية، �1ي �Rفراد �قبل �من �اJشاركة �ومستوى �نتماء،

�والحر �العامة، �اJرافق �وصيانة �rخر، �والنظر�إXى والواجبات،

اJواطن�لدوره�1ي�مواجهة�التحديات�ال�fgتواجه�اJجتمع�والدولة�1ي�آن�واحد

ومن�أهم�Rمور�ال�fgتH ز�فwxا�أهمية�اJواطنة�1ي�sس]م،�أن�الشريعة�sس]مية�  

� �قيم �وممارسة �اJجتمع، �وس]مة �وأمن �بشؤون ��هتمام �حيث �من �sنسان �بحقوق اهتمت

�تعاXى �قال �الحياة، �من�ضروريات �ضرورة �وجعل¶wا �والوطن، �خT �اJجتمع �فيه �Jا �العام �بالنظام �والتقيد والتطوير،

ِه 
َّ
ِر�َوُتْؤِمُنوَن�ِبالل

َ
ْنك
ُ ْ
Jْوَن�َعِن�اwَْْعُروِف�َوَت

َ ْ
Jُمُروَن�ِبا

ْ
اِس�َتأ ْخِرَجْت�ِللنَّ

ُ
ٍة�أ مَّ

ُ
ْنُتْم�َخTَْ �أ

ُ
﴿ك

�تعبT �عن�الع]قة�ال�fgتربط�الفرد�اJسلم�و  تأتي�أهمية�مفهوم�اJواطنة�1ي�الشريعة�sس]مية�كذلك،�بأ¼wا

�مسلمTن�وغT هم،�وقد�برزت� �تعHّ �عن�الع]قة�بTن�أرض�sس]م،�ومن�يعيشون�علwxا�سواء�أكانوا بأفراد�Rمة،�كما

أهميته�أك© �وأوضح�عندما�أنشأ�الرسول�

اJواطنTن�اJسيحيTن�مع�اJسلمTن،�وفق�مبادئ�الشريعة�sس]مية

اJواطنة�الصالحة،�السمات�والواجبات،�Jحمود�أبو�دف�: ينظر�- 149
مفهوم�الوطنية،�لزين�العابدين�الركابي،�دار�غيناء�للنشر،�الرياض،�ط: ينظر�- 150
دور�Rسرة�1ي�تنمية�قيم�اJواطنة�لدى�الشباب�1ي�ظل�تحيات�العوJة،�لسعيد�بن�سعيد�ناصر�حمدان،��- 151
111سورة�آل�عمران�rية��- 152

. 93م،ص1�،2005مصر،�ط
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،�وال�fgتعتH �الدستور�Rول�1ي�"صحيفة�اJدينة

�بعد�جيل،�حيث�اعتH ت�الwxود�واJشركTن�
ً
الذي�سار�عليه�اJسلمون�جي]

�لهم�من�حقوق�وما�علwxم�من�واجبات،�وإن�للwxود� اJقيمTن�1ي�اJدينة�من�مواط¾�fالدولة�sس]مية،�كما�حددت�ما

ية�الروابط�والع]قات�بTن�مواط¾�fالبلد�الواحد�ع9ى�أساس�

�والحفاظ�ع9ى� �العامة، �تعليمات�الس]مة �اتباع �1ي �وبذل�الجهد ،
ً
�أو° �العامة �وتحقيق�اJصالح �الظلم، �ورفع العدل،

�التناص �يدعو�إXى �فاÙس]م �عامة، �وسائر�Rوطان�sس]مية �خاصة، �وأهله �للوطن �والتطور ر�بTن�Rمن�و�ستقرار،

�عن�تناصر�الجاهلية�العمياء،�ال�fgتقوم�ع9ى�العنصرية�والعصبية�القبلية
ً
  . 154اJواطنTن�بعيدا

�العرق�واJؤسسات،� �1ي �تعددي�متنوع �مدني f ½سيا� �نظام �بناء �إXى �تؤدي �أ¼wا ،
ً
�أيضا �اJواطنة �أهمية وتأتي

ت�التكوينات�واJكونات�السياسية�وتحتضن�تطور�هذه�السلطة�وتلك�اJؤسسات�بطرق�ديمقراطية،�بمع¾�Ôكلما�تعدد

�للحق�
ً
�معيارا �اJواطنة �تكون �وبالتاXي �الحديثة، �اJدنية �الدولة �لبناء

ً
�أساسا �اJواطنة �تصبح �و�جتماعية، والثقافية

�كما� �لغT �اJسلمTن، ت�حقوق�اJواطنة

حق�الحماية،�مثل�حماية�الدماء�وRبدان�وRعراض�وRموال�واJمتلكات�والتأمTن�من�العجز�والشيخوخة�

نه،�و°�يجH �ع9ى�حق�التدين�وعدم�إكراه�غT �اJسلمTن�ع9ى�اعتناق�sس]م،�وله�الحق�1ي�البقاء�ع9ى�دي

  

                                                           

�لل �دار�امام�الدعوة �لزيد�عبد�الكريم، �الرياض،�حب�الوطن�من�منظور�شر+ي، طباعة�والنشر،
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صحيفة�اJدينة"الوثيقة�السياسية�RوXى�اJعروفة�بـ�ρولذلك�أصدر�الرسول�

�أساس�اJواطنة �بعد�جيل،�حيث�اعتH ت�الwxود�واJشركTن��د�فwxا
ً
الذي�سار�عليه�اJسلمون�جي]

�لهم�من�حقوق�وما�علwxم�من�واجبات،�وإن�للwxود� اJقيمTن�1ي�اJدينة�من�مواط¾�fالدولة�sس]مية،�كما�حددت�ما

  .153ديwم�وللمسلمTن�ديwم�إ°�من�ظلم�وأثم

،�أ¼wا�wÉدف�إXى�تقو 
ً
ية�الروابط�والع]قات�بTن�مواط¾�fالبلد�الواحد�ع9ى�أساس�وتأتي�أهمية�اJواطنة�أيضا

�والحفا �العامة، �تعليمات�الس]مة �اتباع �1ي �وبذل�الجهد ،
ً
�أو° �العامة �وتحقيق�اJصالح �الظلم، �ورفع العدل،

�التناص �يدعو�إXى �فاÙس]م �عامة، �وسائر�Rوطان�sس]مية �خاصة، �وأهله �للوطن �والتطور Rمن�و�ستقرار،

�عن�تناصر�الجاهلية�العمياء،�ال�fgتقوم�ع9ى�العنصرية�والعصبية�القبلية
ً
اJواطنTن�بعيدا

�العرق�واJؤسسات،� �1ي �تعددي�متنوع �مدني f ½سيا� �نظام �بناء �إXى �تؤدي �أ¼wا ،
ً
�أيضا �اJواطنة �أهمية وتأتي

وتحتضن�تطور�هذه�السلطة�وتلك�اJؤسسات�بطرق�ديمقراطية،�بمع¾�Ôكلما�تعدد

�للحق�
ً
�معيارا �اJواطنة �تكون �وبالتاXي �الحديثة، �اJدنية �الدولة �لبناء

ً
�أساسا �اJواطنة �تصبح �و�جتماعية، والثقافية

  . 155والواجب،�تتحد�عH ها�الع]قة�بTن�اJجتمع�والدولة

�أقر  �sس]مية �الشريعة �أن ،
ً
�أيضا �sس]م �1ي �اJواطنة �أهمية �كما�وتأتي �لغT �اJسلمTن، ت�حقوق�اJواطنة

  : فرضت�علwxم�واجبات،�ومن�هذه�الحقوق 

حق�الحماية،�مثل�حماية�الدماء�وRبدان�وRعراض�وRموال�واJمتلكات�والتأمTن�من�العجز�والشيخوخة�

حق�التدين�وعدم�إكراه�غT �اJسلمTن�ع9ى�اعتناق�sس]م،�وله�الحق�1ي�البقاء�ع9ى�دي

�Jا�ورد�1ي�القرآن�الكريم،�حيث�قال�تعاXى
ً
  .156﴿°�إكراه�1ي�الدين﴾: تركه،�تطبيقا

  

  

 

 

 
                   

  . 183الوطنية،�لزين�العابدين�الركابي،�ص

  . 168ه،�ص1406دمشق،��- خلق�اJسلم،�Jحمد�الغزاXي،�دار�القلم

  . 24اJواطنة�ودورها�1ي�بناء�الدولة�القوية�ص

�لل: وينظر�-. 256 �دار�امام�الدعوة �لزيد�عبد�الكريم، حب�الوطن�من�منظور�شر+ي،
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ولذلك�أصدر�الرسول�

�أساس�اJواطنة sس]م،�وال�fgحّدد�فwxا

�لهم�من�حقوق�وما�علwxم�من�واجبات،�وإن�للwxود� اJقيمTن�1ي�اJدينة�من�مواط¾�fالدولة�sس]مية،�كما�حددت�ما

ديwم�وللمسلمTن�ديwم�إ°�من�ظلم�وأثم

،�أ¼wا�wÉدف�إXى�تقو 
ً
وتأتي�أهمية�اJواطنة�أيضا

�والحفا �العامة، �تعليمات�الس]مة �اتباع �1ي �وبذل�الجهد ،
ً
�أو° �العامة �وتحقيق�اJصالح �الظلم، �ورفع العدل،

�التناص �يدعو�إXى �فاÙس]م �عامة، �وسائر�Rوطان�sس]مية �خاصة، �وأهله �للوطن �والتطور Rمن�و�ستقرار،

�عن�تناصر�الجاهلية�العمياء،�ال�fgتقوم�ع9ى�العنصرية�والعصبية�القبلية
ً
اJواطنTن�بعيدا

�العرق�واJؤسسات،� �1ي �تعددي�متنوع �مدني f ½سيا� �نظام �بناء �إXى �تؤدي �أ¼wا ،
ً
�أيضا �اJواطنة �أهمية وتأتي

وتحتضن�تطور�هذه�السلطة�وتلك�اJؤسسات�بطرق�ديمقراطية،�بمع¾�Ôكلما�تعدد

�للحق�
ً
�معيارا �اJواطنة �تكون �وبالتاXي �الحديثة، �اJدنية �الدولة �لبناء

ً
�أساسا �اJواطنة �تصبح �و�جتماعية، والثقافية

والواجب،�تتحد�عH ها�الع]قة�بTن�اJجتمع�والدولة

�أقر    �sس]مية �الشريعة �أن ،
ً
�أيضا �sس]م �1ي �اJواطنة �أهمية وتأتي

فرضت�علwxم�واجبات،�ومن�هذه�الحقوق 

حق�الحماية،�مثل�حماية�الدماء�وRبدان�وRعراض�وRموال�واJمتلكات�والتأمTن�من�العجز�والشيخوخة�-

  .والفقر

حق�التدين�وعدم�إكراه�غT �اJسلمTن�ع9ى�اعتناق�sس]م،�وله�الحق�1ي�البقاء�ع9ى�دي�-

�Jا�ورد�1ي�القرآن�الكريم،�حيث�قال�تعاXى
ً
تركه،�تطبيقا

الوطنية،�لزين�العابدين�الركابي،�مفهوم�: ينظر�- 153
خلق�اJسلم،�Jحمد�الغزاXي،�دار�القلم: ينظر�- 154
اJواطنة�ودورها�1ي�بناء�الدولة�القوية�: ينظر�- 155
156 -�� �البقرة�rية 256سورة
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�أو�اJكان�الذي�يعيش�فيه،� �لصالح�وطنه، �الفرد �سلوك�تطو+ي�حضاري�يقوم�به �1ي�حقيق¶wا إن�اJواطنة

�يخضع�أو�يرتبط�بنظام�رسم�fأو�لوائح�أو�مكافآت�مباشرة
ً
  .وأخ]Øي�أك© �من�كو¼wا�سلوكا

واJواطنة�مبنية�ع9ى�قيم�ومبادئ،�ولكل�مجتمع�ثقافته�الخاصة�ال�fgتم�Tه�عن�غT ه�من�اJجتمعات،�والقيم�

جود�اخت]ف�1ي�القيم�أحد�مكونات�الثقافة،�ومن�ثم�فإن�القيم�تختلف�من�مجتمع�Ðخر،�فقد�أكدت�الدراسات�و 

�القيم� �من �توفر�مجموعة �من �°بد �ولهذا �تختلف�الثقافات�والحضارات�والقيم، �أن �الطبيÏي �كان�من
ً
إذا

�اليومية� �الحياة �1ي �مفهوم�اJواطنة �من�خ]لها �يتج9ى fgأدنى�من�الشروط�ال� �حد �ووجود �كل�مجتمع، �1ي Rساسية

�الدين� �وكان�آخرها �كافة�Rديان�السماوية، �أكدwÉا fgساسية�الRن�الناس�من�القيم�Tب� �اJساواة تعد�قيمة

اJعام]ت�دون�تفرقة�أو�تمي��Tبيwم�ع9ى�أساس�العرق�

� �ِإنَّ وا
ُ
�ِلَتَعاَرف َباِئَل

َ
�َوق �ُشُعوًبا ْم

ُ
َناك

ْ
�َوَجَعل Ô

َ

و°�تتحقق�اJواطنة�إ°�بتساوي�جميع�اJواطنTن�واJواطنات�1ي�الحقوق�والواجبات،�وتتاح�أمام�الجميع�نفس�

�وذلك��ن� �ذلك�التساوي�أمام�القانون�الذي�هو�اJرجع�الوحيد�1ي�تحديد�تلك�الحقوق�والواجبات، f¾ويع� ،

Xى�wÉديد��ستقرار�1ي�الوطن،��ن�كل�مواطن�يشعر�بالحيف�او�الحرمان�دون�

والوطن�الذي�تتعدد�أصول�مواطنيه�العرقية،�وعقائدهم�الدينية،�وانتماءاwÉم�الثقافية�والسياسية،�°�يمكن�

�واجتماعية� �وسياسية �قانونية �منظومة �يرتكز�ع9ى �الذين �اJواطنة أ
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 ا�بحث�الثالث

 قيم�ا�واطنة�rي��سcم

�أو�اJكان�الذي�يعيش�فيه،� �لصالح�وطنه، �الفرد �سلوك�تطو+ي�حضاري�يقوم�به �1ي�حقيق¶wا إن�اJواطنة

�f¾ا�ال!�ام�ديw¼هذا�أ�Ô¾أو�لوائح�أو�مكافومع�fيخضع�أو�يرتبط�بنظام�رسم�
ً
وأخ]Øي�أك© �من�كو¼wا�سلوكا

واJواطنة�مبنية�ع9ى�قيم�ومبادئ،�ولكل�مجتمع�ثقافته�الخاصة�ال�fgتم�Tه�عن�غT ه�من�اJجتمعات،�والقيم�

أحد�مكونات�الثقافة،�ومن�ثم�فإن�القيم�تختلف�من�مجتمع�Ðخر،�فقد�أكدت�الدراسات�و 

  .وأولوياwÉا�من�مجتمع�Ðخر

�القيم� �من �توفر�مجموعة �من �°بد �ولهذا �تختلف�الثقافات�والحضارات�والقيم، �أن �الطبيÏي �كان�من
ً
إذا

�اليومية� �الحياة �1ي �مفهوم�اJواطنة �من�خ]لها �يتج9ى fgأدنى�من�الشروط�ال� �حد �ووجود �كل�مجتمع، �1ي Rساسية

  .اwÉم�بغT هم

  :ومن�أهم�قيم�اJواطنة�1ي�الشريعة�sس]مية�ما�ي9ي

  قيمة�ا�ساواة: ا�طلب��ول 

�الدين� �وكان�آخرها �كافة�Rديان�السماوية، �أكدwÉا fgساسية�الRن�الناس�من�القيم�Tب� �اJساواة تعد�قيمة

اJعام]ت�دون�تفرقة�أو�تمي��Tبيwم�ع9ى�أساس�العرق�sس]مي،�فقد�نادى�sس]م�منذ�ظهوره�باJساواة�بTن�الناس�1ي�

�تعاXى �قال �: أو�الجنس�أو�اللون، �ِإنَّ وا
ُ
�ِلَتَعاَرف َباِئَل

َ
�َوق �ُشُعوًبا ْم

ُ
َناك

ْ
�َوَجَعل Ô

َ
rْن
ُ
ٍر�َوأ

َ
ك
َ
�ذ �ِمْن ْم

ُ
ْقَناك

َ
�َخل ا �ِإنَّ اُس �النَّ wَا ُّ·

َ
�َياأ ﴿

هَ 
َّ
�الل ْم�ِإنَّ

ُ
ْتَقاك

َ
ِه�أ

َّ
ْم�ِعْنَد�الل

ُ
َرَمك

ْ
ك
َ
  .157َعِليٌم�َخِبTٌ ﴾�أ

و°�تتحقق�اJواطنة�إ°�بتساوي�جميع�اJواطنTن�واJواطنات�1ي�الحقوق�والواجبات،�وتتاح�أمام�الجميع�نفس�

�وذلك��ن� �ذلك�التساوي�أمام�القانون�الذي�هو�اJرجع�الوحيد�1ي�تحديد�تلك�الحقوق�والواجبات، f¾ويع� ،

Xى�wÉديد��ستقرار�1ي�الوطن،��ن�كل�مواطن�يشعر�بالحيف�او�الحرمان�دون�حالة�عدم�اح! ام�مبدأ�اJساواة،�يؤدي�إ

�ع9ى�قيم�اJواطنة
ً
  .158حق�مما�يتاح�لغT ه،�يصبح�متمردا

والوطن�الذي�تتعدد�أصول�مواطنيه�العرقية،�وعقائدهم�الدينية،�وانتماءاwÉم�الثقافية�والسياسية،�°�يمكن�

�مبد �أساس �إ°�ع9ى �واستقراره �وحدته �واجتماعية�ضمان �وسياسية �قانونية �منظومة �يرتكز�ع9ى �الذين �اJواطنة أ
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2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�أو�اJكان�الذي�يعيش�فيه،� �لصالح�وطنه، �الفرد �سلوك�تطو+ي�حضاري�يقوم�به �1ي�حقيق¶wا إن�اJواطنة

�f¾ا�ال!�ام�ديw¼هذا�أ�Ô¾ومع

واJواطنة�مبنية�ع9ى�قيم�ومبادئ،�ولكل�مجتمع�ثقافته�الخاصة�ال�fgتم�Tه�عن�غT ه�من�اJجتمعات،�والقيم��

أحد�مكونات�الثقافة،�ومن�ثم�فإن�القيم�تختلف�من�مجتمع�Ðخر،�فقد�أكدت�الدراسات�و 

وأولوياwÉا�من�مجتمع�Ðخر

�القيم� �من �توفر�مجموعة �من �°بد �ولهذا �تختلف�الثقافات�والحضارات�والقيم، �أن �الطبيÏي �كان�من
ً
إذا

�اليومية� �الحياة �1ي �مفهوم�اJواطنة �من�خ]لها �يتج9ى fgأدنى�من�الشروط�ال� �حد �ووجود �كل�مجتمع، �1ي Rساسية

اwÉم�بغT همللمواطنTن،�و1ي�ع]ق

ومن�أهم�قيم�اJواطنة�1ي�الشريعة�sس]مية�ما�ي9ي

�الدين�   �وكان�آخرها �كافة�Rديان�السماوية، �أكدwÉا fgساسية�الRن�الناس�من�القيم�Tب� �اJساواة تعد�قيمة

sس]مي،�فقد�نادى�sس]م�منذ�ظهوره�باJساواة�بTن�الناس�1ي�

�تعاXى �قال أو�الجنس�أو�اللون،

هَ 
َّ
�الل ْم�ِإنَّ

ُ
ْتَقاك

َ
ِه�أ

َّ
ْم�ِعْنَد�الل

ُ
َرَمك

ْ
ك
َ
أ

و°�تتحقق�اJواطنة�إ°�بتساوي�جميع�اJواطنTن�واJواطنات�1ي�الحقوق�والواجبات،�وتتاح�أمام�الجميع�نفس�

�وذلك��ن� �ذلك�التساوي�أمام�القانون�الذي�هو�اJرجع�الوحيد�1ي�تحديد�تلك�الحقوق�والواجبات، f¾ويع� الفرص،

حالة�عدم�اح! ام�مبدأ�اJساواة،�يؤدي�إ

�ع9ى�قيم�اJواطنة
ً
حق�مما�يتاح�لغT ه،�يصبح�متمردا

والوطن�الذي�تتعدد�أصول�مواطنيه�العرقية،�وعقائدهم�الدينية،�وانتماءاwÉم�الثقافية�والسياسية،�°�يمكن�  

�مبد �أساس �إ°�ع9ى �واستقراره �وحدته ضمان

13سورة�الحجرات�rية��- 157
كتاب�بيان�من�أجل�الديمقراطية،�لH هان�غليون،�: ينظر�- 158
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وأخ]قية�متكاملة،�واJساواة�كمقوم�رئي¡ �fللمواطنة،�تع¾�fأنه�°�مجال�للتمي��TبTن�اJواطنTن�ع9ى�أساس�الجنس�أو�

f ½أو�القناعات�الفكرية�أو��نتماء�والنشاط�السيا�f¾عتقد�الديJي،�او�اØصل�العرR159اللون�أو�.  

�1ي� �ظاهرة �وهو�حقيقة �اJواطنة، �قيم �أصول �من �يعتH �حجر�Rساس�وأصل �Rفراد، �بTن �اJساواة فقيمة

�اعتبار�أن�اJساواة�صورة�من�صور� �ع9ى النظام�sس]مي،�وسمة�°زمة�للمجتمع�اJسلم،�وخاصية�من�خصائصه�،

�من� �أو�هيئة �الطبقات �من �أو�لطبقة ة

 �Ôع9ى��عتداد�با�صول�وRنساب�واJركز��جتما+ي�

�الحقوق� �1ي �اJطلقة �اJساواة �بمبدأ �نطاقها �1ي �تمتع ��wا �ال!�م �فمن �كافة، �الناس �إXى �موجهة �وشريعته والطبقي،

،�"13-2-1"ولهذا�تعتH �قيمة�اJساواة�من�أهم�اJبادئ�العامة�ال�fgنص�علwxا�إع]ن�حقوق�sنسان�1ي�اJواد�

م،�وكذلك�تضمنته�جميع�دساتT �العالم،�حيث�تنص�جميعها�1ي�مضمو¼wا،�ع9ى�أن�اJواطنTن�لدى�

القانون�سواء،�وهم�متساوون�1ي�الحقوق�والواجبات�العامة،�و°�تمي��Tبيwم�1ي�ذلك�بسبب�الجنس�أو�Rصل�أو�اللغة�

�الشريعة� �بيwا �ومن �السماوية، �Rديان �جميع �إلwxا �دعت fgال� �اJواطنة �قيم �أهم �من �العدل �قيمة تعد

�العدل�مرتبطة� �أن�قيمة �كما �مستحقه، �القسط�واJوازنة�وsنصاف�وإيصال�كل�حق�إXى f¾فالعدل�تع

�بقيمة�اJساواة،�ف]�تتحقق�اJساواة�إ°�بتحقيق�العدل،�ليكون�الجميع�أمام�القانون�سواء،�فكلما�اتسع�
ً
�وثيقا

ً
ارتباطا

�الناس�لوطwم�وحwÞم�له� �انتماء �زاد دالة��جتماعية

  .162حية�1ي�سبيله�1ي�جميع�الظروف�وRوقات

إن�مهمة�كافة�الرسل�1ي�جوهرها،�ما��ي�إ°�الدعوة�إXى�العدل�والعمل�ع9ى�اقامته،�فالعدل�ما�هو�إ°�أداء�

�ع9ى�sس]م،��ن�sس]م�هو�العدل،�وأن�هللا�تعاXى�أمر�بالعدل�
ً
�زائدا

ً
كما�أنه�ليس�شيئا

َه�
َّ
ُقوا�الل ْقَوى�َواتَّ َرُب�ِللتَّ

ْ
ق
َ
وا�ُهَو�أ

ُ
وا�اْعِدل

ُ
ْعِدل

َ
�ت

َّ
°
َ
ى�أ

َ
ْوٍم�َع9

َ
ُن�ق

                                                           

   1ة�Jو½ �Ôمصطفى�شحادة�ص

  . 48،�ص2005موسوعة�القيم�وRخ]ق�sس]مية،�Ùسماعيل�عبد�الفتاح�الكا1ي،�مركز��سكندرية�للكتاب،�
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وأخ]قية�متكاملة،�واJساواة�كمقوم�رئي¡ �fللمواطنة،�تع¾�fأنه�°�مجال�للتمي��TبTن�اJواطنTن�ع9ى�أساس�الجنس�أو�

f ½أو�القناعات�الفكرية�أو��نتماء�والنشاط�السيا�f¾عتقد�الديJي،�او�اØصل�العرRاللون�أو�

�1ي� �ظاهرة �وهو�حقيقة �اJواطنة، �قيم �أصول �من �يعتH �حجر�Rساس�وأصل �Rفراد، �بTن �اJساواة فقيمة

�اعتبار�أن�اJساواة�صورة�من�صور� �ع9ى النظام�sس]مي،�وسمة�°زمة�للمجتمع�اJسلم،�وخاصية�من�خصائصه�،

�أو�لسلط �امتيازات�لحاكم �وجود �عدم �ينص�ع9ى �فíس]م �اJطلقة، �من�العدالة �أو�هيئة �الطبقات �من �أو�لطبقة ة

�من�أصل�واحد،�وإXى�مصT �واحد،�وق�Ô 7ع9ى��عتداد�با�صول�وRنساب�واJركز��جتما+ي�
ً
الهيئات،�فالناس�جميعا

�الحقوق� �1ي �اJطلقة �اJساواة �بمبدأ �نطاقها �1ي �تمتع ��wا �ال!�م �فمن �كافة، �الناس �إXى �موجهة �وشريعته والطبقي،

  .160﴿إنما�اJؤمنون�اخوة﴾: قرره�القرآن�الكريم�بقوله�تعاXى

ولهذا�تعتH �قيمة�اJساواة�من�أهم�اJبادئ�العامة�ال�fgنص�علwxا�إع]ن�حقوق�sنسان�1ي�اJواد�

م،�وكذلك�تضمنته�جميع�دساتT �العالم،�حيث�تنص�جميعها�1ي�مضمو¼wا،�ع9ى�أن�اJواطنTن�لدى�

القانون�سواء،�وهم�متساوون�1ي�الحقوق�والواجبات�العامة،�و°�تمي��Tبيwم�1ي�ذلك�بسبب�الجنس�أو�Rصل�أو�اللغة�

  قيمة�العدل: ا�طلب�الثاني

�الشريعة� �بيwا �ومن �السماوية، �Rديان �جميع �إلwxا �دعت fgال� �اJواطنة �قيم �أهم �من �العدل �قيمة تعد

�العدل�مرتبطة� �أن�قيمة �كما �مستحقه، �القسط�واJوازنة�وsنصاف�وإيصال�كل�حق�إXى f¾فالعدل�تع

�بقيمة�اJساواة،�ف]�تتحقق�اJساواة�إ°�بتحقيق�العدل،�ليكون�الجميع�أمام�القانون�سواء،�فكلما�اتسع�
ً
�وثيقا

ً
ارتباطا

�انتشرت�الع �وكلما �الناس�لوطwم�وحwÞم�له��الخT �وRمن�و�ستقرار، �انتماء �زاد دالة��جتماعية

وإخ]صهم�وتفانwxم�1ي�سبيل�رفعته�وحمايته،�والتضحية�1ي�سبيله�1ي�جميع�الظروف�وRوقات

إن�مهمة�كافة�الرسل�1ي�جوهرها،�ما��ي�إ°�الدعوة�إXى�العدل�والعمل�ع9ى�اقامته،�فالعدل�ما�هو�إ°�أداء�

�ع9ى�sس]م،��ن�sس]م�هو�العدل،�وأن�هللا�تعاXى�أمر�بالعدل�حقوق�هللا�وحقوق�العباد،�
ً
�زائدا

ً
كما�أنه�ليس�شيئا

َه�: ناء�ح�Ôgمع�Rعداء،�قال�تعاXى
َّ
ُقوا�الل ْقَوى�َواتَّ َرُب�ِللتَّ

ْ
ق
َ
وا�ُهَو�أ

ُ
وا�اْعِدل

ُ
ْعِدل

َ
�ت

َّ
°
َ
ى�أ

َ
ْوٍم�َع9

َ
ْم�َشَنآُن�ق

ُ
ك �َيْجِرَمنَّ

َ
﴿َو°

وَن﴾
ُ
ْعَمل

َ
  .163َخِبTٌ �ِبَما�ت

                   

  . 53العدالة�مفهومها�ومنطلقاwÉا،��بي�بكر�ع9ي�محمد�أمTن�ص

ة�Jو½ �Ôمصطفى�شحادة�صمبدأ�اJساواة�أمام�اJرافق�العام: ينظر�– 10

  . 15القانون�sداري�والقضاء�sداري،�لسعيد�نكشاوي،�ص�

موسوعة�القيم�وRخ]ق�sس]مية،�Ùسماعيل�عبد�الفتاح�الكا1ي،�مركز��سكندرية�للكتاب،�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

وأخ]قية�متكاملة،�واJساواة�كمقوم�رئي¡ �fللمواطنة،�تع¾�fأنه�°�مجال�للتمي��TبTن�اJواطنTن�ع9ى�أساس�الجنس�أو�

f ½أو�القناعات�الفكرية�أو��نتماء�والنشاط�السيا�f¾عتقد�الديJي،�او�اØصل�العرRاللون�أو�

�1ي�   �ظاهرة �وهو�حقيقة �اJواطنة، �قيم �أصول �من �يعتH �حجر�Rساس�وأصل �Rفراد، �بTن �اJساواة فقيمة

�اعتبار�أن�اJساواة�صورة�من�صور� �ع9ى النظام�sس]مي،�وسمة�°زمة�للمجتمع�اJسلم،�وخاصية�من�خصائصه�،

�أو�لسلط �امتيازات�لحاكم �وجود �عدم �ينص�ع9ى �فíس]م �اJطلقة، العدالة

�من�أصل�واحد،�وإXى�مصT �واحد،�وق
ً
الهيئات،�فالناس�جميعا

�الحقوق� �1ي �اJطلقة �اJساواة �بمبدأ �نطاقها �1ي �تمتع ��wا �ال!�م �فمن �كافة، �الناس �إXى �موجهة �وشريعته والطبقي،

قرره�القرآن�الكريم�بقوله�تعاXى�والحريات،�وهذا�ما

ولهذا�تعتH �قيمة�اJساواة�من�أهم�اJبادئ�العامة�ال�fgنص�علwxا�إع]ن�حقوق�sنسان�1ي�اJواد�

م،�وكذلك�تضمنته�جميع�دساتT �العالم،�حيث�تنص�جميعها�1ي�مضمو¼wا،�ع9ى�أن�اJواطنTن�لدى�1879الصادر�عام�

القانون�سواء،�وهم�متساوون�1ي�الحقوق�والواجبات�العامة،�و°�تمي��Tبيwم�1ي�ذلك�بسبب�الجنس�أو�Rصل�أو�اللغة�

  .161أو�الدين�أو�العقيدة

�الشريعة� �بيwا �ومن �السماوية، �Rديان �جميع �إلwxا �دعت fgال� �اJواطنة �قيم �أهم �من �العدل �قيمة تعد

� �العدل�مرتبطة�sس]مية، �أن�قيمة �كما �مستحقه، �القسط�واJوازنة�وsنصاف�وإيصال�كل�حق�إXى f¾فالعدل�تع

�بقيمة�اJساواة،�ف]�تتحقق�اJساواة�إ°�بتحقيق�العدل،�ليكون�الجميع�أمام�القانون�سواء،�فكلما�اتسع�
ً
�وثيقا

ً
ارتباطا

�انتشرت�الع �وكلما �الخT �وRمن�و�ستقرار، نطاق�تطبيقه�عّم

وإخ]صهم�وتفانwxم�1ي�سبيل�رفعته�وحمايته،�والت

إن�مهمة�كافة�الرسل�1ي�جوهرها،�ما��ي�إ°�الدعوة�إXى�العدل�والعمل�ع9ى�اقامته،�فالعدل�ما�هو�إ°�أداء�

حقوق�هللا�وحقوق�العباد،�

دون�استثناء�ح�Ôgمع�Rعداء،�قال�تعاXى

َه�
َّ
�الل وَن﴾ِإنَّ

ُ
ْعَمل

َ
َخِبTٌ �ِبَما�ت

العدالة�مفهومها�ومنطلقاwÉا،��بي�بكر�ع9ي�محمد�أمTن�: ينظر�- 159
10سورة�الحجرات�rية��- 160
القانون�sداري�والقضاء�sداري،�لسعيد�نكشاوي،�: ينظر��- 161
موسوعة�القيم�وRخ]ق�sس]مية،�Ùسماعيل�عبد�الفتاح�الكا1ي،�مركز��سكندرية�للكتاب،�: ينظر�- 162
  . 8سورة�اJائدة�rية��- 163
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�ع9ى�تطبيق�العدل�1ي�جميع�أمور�ومجا°ت�الحياة،�فممن�يظلهم�هللا�1ي�
ً
حا

إمام�: سبعة�يظلهم�هللا�1ي�ظله�يوم�°�ظل�إ°�ظله

�مختلف� �ع9ى �لíنسان �اليومي �السلوك �1ي �وت! جم �النفوس �1ي �تتعمق �عندما العدل

�Rمن� �مناخ�يسوده �ظل �1ي �اJستدامة �التنمية �وتحقيق �لwوض�Rوطان ال

� �ستخلق �أو�انحيازها �أو�غيا�wا �العدالة �قيمة �تدني �فإن �اJقابل �و1ي �يجعل�و�ستقرار�والطمأنينة،
ً
�اجتماعيا

ً
مناخا

�°�يعنيه
ً
�ثانويا

ً
  .مشاركة�اJواطن�واهتمامه�باJصلحة�العامة�وبشؤون�وطنه�ومجتمعه�أمرا

�بالتساوي�بTن�أبناء�ومناطة�الوطن،�ودون�أي�

�وكافة� لتعليمية�والصحية�و�جتماعية�والثقافية،

�إXى�ضمان�اJشاركة�اJجتمعية�الذاتية�ال�fgيكون�الدافع�لها�
ً
الخدمات�ال�fgتوفر�للجميع�حياة�معيشية�كريمة،�وصو°

�للوطن،�وذلك�من�جميع� �الwÉ�fgدف�إXى�تحقيق�مصلحة�الجميع�تحت�مظلة�اJصلحة�العليا هو�اJواطنة�الصالحة،

الحرية��ي�القدرة�ع9ى�اختيار�ما�نريد،�و1ي�الوقت�نفسه�التمتع�بقدرة�مماثلة�ع9ى�عدم�اختيار�ما�°�نريد،�

،�وممارسة�الشعائر�الدينية،�وحرية�التنقل�داخل�الوطن،�

f ½ؤتمرات�واللقاءات�ذات�الطابع��جتما+ي�والسياJشاركة�1ي�اJوحرية�ا�، Tوحرية�التعب.  

�f¢لكل�ن�f ¡نبياء�والرسل،�وكانت�الشعار�الرئيRأما�حرية��عتقاد،�فإن�الحرية�الدينية�من�أولويات�دعوة�

  .1ي�دعوته�وسنته،�وقررها�القرآن�الكريم�1ي�آيات�كثT ة

الحرية�الدينية��ي�من�أهم�حقوق�sنسان�بعد�حق�الحياة،�إن�لم�تسبقها�وتتفوق�علwxا،��ن�الدين�أحد�

�العقيدة� �لذلك�شرع�sس]م�حماية �حق�الحياة، �الشرع�ع9ى �1ي �ويقدم �وهو�أهم�الضروريات، الضروريات�الخمس،

ولهذا�جاء�sس]م�ليكفل�الحرية�الدينية�لíنسان،�وليس�اJسلمTن�أو�اJؤمنTن�به�فحسب،�بل�ليحافظ�ع9ى�

�وكفلت� �وسلوكه، �بTن�عقيدة�sنسان�وفكره f ¡ليبقى�التوازن�الفكري�والعق9ي�والنف� الحرية�الدينية�لكل�شخص،

                                                           

  . 91م،�ص1�،2003القاهرة،�ط
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

f¢كذلك�أكد�النρع9ى�تطبيق�العدل�1ي�جميع�أمور�ومجا°ت�الحياة،�فممن�يظلهم�هللا�1ي���
ً
�واضحا

ً
تأكيدا

سبعة�يظلهم�هللا�1ي�ظله�يوم�°�ظل�إ°�ظله: ((ρظله�يوم�°�ظل�إ°�ظله�إمام�عادل،�حيث�قال�رسول�هللا�

�ركائز� �فإن �مختلف�وعليه �ع9ى �لíنسان �اليومي �السلوك �1ي �وت! جم �النفوس �1ي �تتعمق �عندما العدل

�منا �ظل �1ي �اJستدامة �التنمية �وتحقيق �لwوض�Rوطان �والفّعال �ست! ك�Rثر�العميق اJستويات،

� �ستخلق �أو�انحيازها �أو�غيا�wا �العدالة �قيمة �تدني �فإن �اJقابل �و1ي و�ستقرار�والطمأنينة،

�°�يعنيه
ً
�ثانويا

ً
مشاركة�اJواطن�واهتمامه�باJصلحة�العامة�وبشؤون�وطنه�ومجتمعه�أمرا

ولذلك�فع9ى�الدولة�تطبيق�العدالة�من�خ]ل�إتاحة�الفرص�بالتساوي�بTن�أبناء�ومناطة�الوطن،�ودون�أي�

�بحيث�يشمل�ذلك�جميع�اJجا°ت��قتصادية�وا �وكافة�تح��Tأو�محاباة، لتعليمية�والصحية�و�جتماعية�والثقافية،

�إXى�ضمان�اJشاركة�اJجتمعية�الذاتية�ال�fgيكون�الدافع�لها�
ً
الخدمات�ال�fgتوفر�للجميع�حياة�معيشية�كريمة،�وصو°

�للوطن،�وذلك�من�جميع� �الwÉ�fgدف�إXى�تحقيق�مصلحة�الجميع�تحت�مظلة�اJصلحة�العليا هو�اJواطنة�الصالحة،

  .165ومذاهب�اJجتمع�دون�استثناء

  قيمة�الحرية: ا�طلب�الثالث

الحرية��ي�القدرة�ع9ى�اختيار�ما�نريد،�و1ي�الوقت�نفسه�التمتع�بقدرة�مماثلة�ع9ى�عدم�اختيار�ما�°�نريد،�

  .فالشخص�الحر�هو�الذي�°�يقيده�عائق�إزاء�ما�يريد�عمله

،�وممارسة�الشعائر�الدينية،�وحرية�التنقل�داخل�الوطن،�حرية��عتقاد: وقيمة�الحرية�تتناول�أمور�عدة�مثل

f ½ؤتمرات�واللقاءات�ذات�الطابع��جتما+ي�والسياJشاركة�1ي�اJوحرية�ا�، Tوحرية�التعب

�f¢لكل�ن�f ¡نبياء�والرسل،�وكانت�الشعار�الرئيRأما�حرية��عتقاد،�فإن�الحرية�الدينية�من�أولويات�دعوة�

1ي�دعوته�وسنته،�وقررها�القرآن�الكريم�1ي�آيات�كثT ة�ρهللا�

الحرية�الدينية��ي�من�أهم�حقوق�sنسان�بعد�حق�الحياة،�إن�لم�تسبقها�وتتفوق�علwxا،��ن�الدين�أحد�

�العقيدة� �لذلك�شرع�sس]م�حماية �حق�الحياة، �الشرع�ع9ى �1ي �ويقدم �وهو�أهم�الضروريات، الضروريات�الخمس،

ولهذا�جاء�sس]م�ليكفل�الحرية�الدينية�لíنسان،�وليس�اJسلمTن�أو�اJؤمنTن�به�فحسب،�بل�ليحاف

�وكفلت� �وسلوكه، �بTن�عقيدة�sنسان�وفكره f ¡ليبقى�التوازن�الفكري�والعق9ي�والنف� الحرية�الدينية�لكل�شخص،

  .167ى�أرضهاالشريعة�sس]مية�الحرية�الدينية�لجميع�اJواطنTن�ع9

                   

  . 660،�رقم1/133ه،�البخاري�1ي�صحيح

القاهرة،�ط�-اJجتمع�اJدني،�قضايا�اJواطنةوحقوق�sنسان،�لع9ي�ليلة،�مكتبة�Rنجلو

  .369الحرية�الدينية�1ي�الشريعة�sس]مية�ابعادها�وضوابطها،�Jحمد�الزحي9ي،�ص

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

f¢كذلك�أكد�الن

ظله�يوم�°�ظل�إ°�ظله�إمام�عادل،�حيث�قال�رسول�هللا�

  . 164...))عادل

� �ركائز �فإن وعليه

�والفع �ست! ك�Rثر�العميق اJستويات،

� �ستخلق �أو�انحيازها �أو�غيا�wا �العدالة �قيمة �تدني �فإن �اJقابل �و1ي و�ستقرار�والطمأنينة،

�°�يعنيه
ً
�ثانويا

ً
مشاركة�اJواطن�واهتمامه�باJصلحة�العامة�وبشؤون�وطنه�ومجتمعه�أمرا

ولذلك�فع9ى�الدولة�تطبيق�العدالة�من�خ]ل�إتاحة�الفر

�بحيث�يشمل�ذلك�جميع�اJجا°ت��قتصادية�وا تح��Tأو�محاباة،

�إXى�ضمان�اJشاركة�اJجتمعية�الذاتية�ال�fgيكون�الدافع�لها�
ً
الخدمات�ال�fgتوفر�للجميع�حياة�معيشية�كريمة،�وصو°

�للوطن،�وذلك�من�جميع� �الwÉ�fgدف�إXى�تحقيق�مصلحة�الجميع�تحت�مظلة�اJصلحة�العليا هو�اJواطنة�الصالحة،

ومذاهب�اJجتمع�دون�است�فئات

الحرية��ي�القدرة�ع9ى�اختيار�ما�نريد،�و1ي�الوقت�نفسه�التمتع�بقدرة�مماثلة�ع9ى�عدم�اختيار�ما�°�نريد،�

فالشخص�الحر�هو�الذي�°�يقيده�عائق�إزاء�ما�يريد�عمله

وقيمة�الحرية�تتناول�أمور�عدة�مثل

f ½ؤتمرات�واللقاءات�ذات�الطابع��جتما+ي�والسياJشاركة�1ي�اJوحرية�ا�، Tوحرية�التعب

�f¢لكل�ن�f ¡نبياء�والرسل،�وكانت�الشعار�الرئيRأما�حرية��عتقاد،�فإن�الحرية�الدينية�من�أولويات�دعوة�

هللا�ورسول،�وأعلwا�رسول�

الحرية�الدينية��ي�من�أهم�حقوق�sنسان�بعد�حق�الحياة،�إن�لم�تسبقها�وتتفوق�علwxا،��ن�الدين�أحد�

�العقيدة� �لذلك�شرع�sس]م�حماية �حق�الحياة، �الشرع�ع9ى �1ي �ويقدم �وهو�أهم�الضروريات، الضروريات�الخمس،

  .166التدينوحرية�

ولهذا�جاء�sس]م�ليكفل�الحرية�الدينية�لíنسان،�وليس�اJسلمTن�أو�اJؤمنTن�به�فحسب،�بل�ليحاف

�وكفلت� �وسلوكه، �بTن�عقيدة�sنسان�وفكره f ¡ليبقى�التوازن�الفكري�والعق9ي�والنف� الحرية�الدينية�لكل�شخص،

الشريعة�sس]مية�الحرية�الدينية�لجميع�اJواطنTن�ع9

البخاري�1ي�صحيح: الحديث�أخرجه�- 164
اJجتمع�اJدني،�قضايا�اJواطنةوحقوق�sنسان،�لع9ي�ليلة،�مكتبة�Rنجلو: ينظر�- 165
الحرية�الدينية�1ي�الشريعة�sس]مية�ابعادها�وضوابطها،�Jحمد�الزحي9ي،�: ينظر�- 166
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ومنعت�الشريعة�sس]مية�sكراه�1ي�الدين،�وحافظت�ع9ى�أماكن�العبادة�لجميع�الديانات،�وتحققت�الحرية�

،�وذلك��ن�sكراه�168﴿°�إكراه�1ي�الدين�قد�تبTن�الرشد�من�الÁي﴾

�والظلم�والقتل�بل�هو�أشد�من� �وسبيل�للتسلط�والفساد�وسفك�الدماء، ،

عطي�الرأي�1ي�sس]م�أهمية�ومكانة�سامية،�وانطلقت�حرية�الرأي�لتكتسب�
ُ
وأما�حرية�التعبT �بالرأي،�فقد�أ

،�يتاج�بموجبه�لكل�إنسان�أن�يقول�رأيه�دون�تمي��TبTن�فرد�وآخر،�فلكل�مسلم�أن�ي
ً
قول�رأيه�بصراحة�مع¾�Ôساميا

،�و°�يجH �ع9ى�السكوت،��ن�
ً
ووضوح،�ويبدي�وجهة�نظره�بثقة�ودونما�خوف،�فاÙس]م�لم�يقيد�حرية�و°�يكبت�رأيا

�ع9ى�الدخول�
ً
�ال�fgترفض�الجH �وsكراه،�ولذلك�لم�يكره�sس]م�أحدا sس]م�تعامل�مع�طبيعة�sنسان�وفطرته،

�تحفظ� fgال� �تحقيق�اJصالح �1ي �و�ي �مقاصد�الشريعة�sس]مية، مندرج�1ي

أن�حرية�الرأي�1ي�sس]م�مل!�مة�بالتصور�sس]مي�Jفهوم�الحرية�بشكل�كامل،�ومنبثقة�عwا�

سÏى�لتمكTن�شرع�هللا�1ي�Rرض،�و�ي�وسيلة�من�وسائل�اJجتمع�اJسلم�لتطبيق�

�ونبذ� �الحق، �بمناصرة �اJسلمTن �حياة �1ي �العام �الشأن �موضوعها �الدين، �أساس�من �ع9ى �الحياة �هللا�وإقامة شرع

  .172د�الشرعالباطل،�وحراسة�الفضائل�sنسانية�وRخ]ق�الفاضلة،�منطلقة�من�منهج�sس]م،�ومقيدة�بمقاص

  

اJشاركة�1ي�الحياة�العامة�تع¾�fإمكانية�ولوج�جميع�اJجا°ت�السياسية�و�قتصادية�و�جتماعية�والثقافية،�

�اJواطنة�وحقوق� �التعليم�وال! بية�ع9ى �من�استفادة�Rطفال�من�الحق�1ي
ً
�بدءا ،�Tمتاحة�أمام�الجميع�دون�أي�تمي

�النشاط� �وحرية ،f¾والف� �الفكري �sبداع �بحرية
ً
�ومرورا �العامة، �الخدمات �من �اJواطنTن �عموم استفادة

مفهوم�الشورى�- وتأتي�أهمية�اJشاركة�كقيمة�من�قيم�اJواطنة�أن�الشريعة�sس]مية�اهتمت��wذا�اJفهوم،

،�ونصت�آياwÉا�الكريمة�ع9ى�اJشاركة�1ي�صنع�القرار�
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ومنعت�الشريعة�sس]مية�sكراه�1ي�الدين،�وحافظت�ع9ى�أماكن�العبادة�لجميع�الديانات،�وتحققت�الحرية�

﴿°�إكراه�1ي�الدين�قد�تبTن�الرشد�من�الÁي﴾: قال�تعاXى. الدينية�لجميع�القانطTن�1ي�ديار�sس]م

�و�ختيار �لíرادة �والغاء �والظلم�والقتل�بل�هو�أشد�من�اسقاط�للعقل، �وسبيل�للتسلط�والفساد�وسفك�الدماء، ،

عطي�الرأي�1ي�sس]م�أهمية�ومكانة�سامية،�وانطلقت�حرية�الرأي�لتكتسب�
ُ
وأما�حرية�التعبT �بالرأي،�فقد�أ

،�يتاج�بموجبه�لكل�إنسان�أن�يقول�رأيه�دون�تمي��TبTن�فرد�وآخر،�فلكل�مسلم�أن�ي
ً
مع¾�Ôساميا

،�و°�يجH �ع9ى�السكوت،��ن�
ً
ووضوح،�ويبدي�وجهة�نظره�بثقة�ودونما�خوف،�فاÙس]م�لم�يقيد�حرية�و°�يكبت�رأيا

�ع9ى�الدخول�
ً
�ال�fgترفض�الجH �وsكراه،�ولذلك�لم�يكره�sس]م�أحدا sس]م�تعامل�مع�طبيعة�sنسان�وفطرته،

�الرأي�1ي�sس]م �تحف�ومجال�حرية fgال� �تحقيق�اJصالح �1ي �و�ي �مقاصد�الشريعة�sس]مية، مندرج�1ي

  .171الضرورات�الخمس،�ع9ى�تفاوت�1ي�ال! تيب�حسب�ما�يقتضيه�الحال

أن�حرية�الرأي�1ي�sس]م�مل!�مة�بالتصور�sس]مي�Jفهوم�الحرية�بشكل�كامل،�ومنبثقة�عwا�

سÏى�لتمكTن�شرع�هللا�1ي�Rرض،�و�ي�وسيلة�من�وسائل�اJجتمع�اJسلم�لتطبيق�1ي�اJصدر�واJمارسة،�ف�fÅحرية�ت

�ونبذ� �الحق، �بمناصرة �اJسلمTن �حياة �1ي �العام �الشأن �موضوعها �الدين، �أساس�من �ع9ى �الحياة �هللا�وإقامة شرع

الباطل،�وحراسة�الفضائل�sنسانية�وRخ]ق�الفاضلة،�منطلقة�من�منهج�sس]م،�ومقيدة�بمقاص

  قيمة�ا�شاركة�: ا�طلب�الرابع

اJشاركة�1ي�الحياة�العامة�تع¾�fإمكانية�ولوج�جميع�اJجا°ت�السياسية�و�قتصادية�و�جتماعية�والثقافية،�

�اJواطنة�وحقوق� �التعليم�وال! بية�ع9ى �من�استفادة�Rطفال�من�الحق�1ي
ً
�بدءا ،�Tمتاحة�أمام�الجميع�دون�أي�تمي

�النشاط� �وحرية ،f¾والف� �الفكري �sبداع �بحرية
ً
�ومرورا �العامة، �الخدمات �من �اJواطنTن �عموم استفادة

 .173الثقا1ي�و�جتما+ي،�وان¶wاًء،�بحق�اJشاركة�1ي�تدبT �الشأن�العام

وتأتي�أهمية�اJشاركة�كقيمة�من�قيم�اJواطنة�أن�الشريعة�sس]مية�اهتمت��wذا�اJفهوم،

،�ونصت�آياwÉا�الكريمة�ع9ى�اJشاركة�1ي�صنع�القرار�"سورة�الشورى"الذي�نزلت�إحدى�سوره�بإسم
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  . 37اJواطنة�بTن�السياسية�الشرعية�والتحديات�اJعاصرة�ص�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ومنعت�الشريعة�sس]مية�sكراه�1ي�الدين،�وحافظت�ع9ى�أماكن�العبادة�لجميع�الديانات،�وتحققت�الحرية�

الدينية�لجميع�القانطTن�1ي�ديار�sس]م

�و�ختيار �لíرادة �والغاء اسقاط�للعقل،

  .169القتل

عطي�الرأي�1ي�sس]م�أهمية�ومكانة�سامية،�وانطلقت�حرية�الرأي�لتكتسب�
ُ
وأما�حرية�التعبT �بالرأي،�فقد�أ

،�يتاج�بموجبه�لكل�إنسان�أن�يقول�رأيه�دون�تمي��TبTن�فرد�وآخر،�فلكل�مسلم�أن�ي
ً
مع¾�Ôساميا

،�و°�يجH �ع9ى�السكوت،��ن�
ً
ووضوح،�ويبدي�وجهة�نظره�بثقة�ودونما�خوف،�فاÙس]م�لم�يقيد�حرية�و°�يكبت�رأيا

�ع9ى�الدخول�
ً
�ال�fgترفض�الجH �وsكراه،�ولذلك�لم�يكره�sس]م�أحدا sس]م�تعامل�مع�طبيعة�sنسان�وفطرته،

  .170فيه

�الرأي�1ي�sس]م ومجال�حرية

الضرورات�الخمس،�ع9ى�تفاوت�1ي�ال! تيب�حسب�ما�يقتضيه�الحال

أن�حرية�الرأي�1ي�sس]م�مل!�مة�بالتصور�sس]مي�Jفهوم�الحرية�بشكل�كامل،�ومنبثقة�عwا�: والخ]صة��ي

1ي�اJصدر�واJمارسة،�ف�fÅحرية�ت

�ونبذ� �الحق، �بمناصرة �اJسلمTن �حياة �1ي �العام �الشأن �موضوعها �الدين، �أساس�من �ع9ى �الحياة �هللا�وإقامة شرع

الباطل،�وحراسة�الفضائل�sنسانية�وRخ]ق�الفاضلة،�منطلقة�من�منهج�sس]م،�ومقيدة�بمقاص

اJشاركة�1ي�الحياة�العامة�تع¾�fإمكانية�ولوج�جميع�اJجا°ت�السياسية�و�قتصادية�و�جتماعية�والثقافية،�

�اJواطنة�وحقوق� �التعليم�وال! بية�ع9ى �من�استفادة�Rطفال�من�الحق�1ي
ً
�بدءا ،�Tمتاحة�أمام�الجميع�دون�أي�تمي

�و  �النشاط�sنسان، �وحرية ،f¾والف� �الفكري �sبداع �بحرية
ً
�ومرورا �العامة، �الخدمات �من �اJواطنTن �عموم استفادة

الثقا1ي�و�جتما+ي،�وان¶wاًء،�بحق�اJشاركة�1ي�تدبT �الشأن�العام

وتأتي�أهمية�اJشاركة�كقيمة�من�قيم�اJواطنة�أن�الشريعة�sس]مية�اهتمت��wذا�اJفهوم،

الذي�نزلت�إحدى�سوره�بإسم�-ي�القرآن�الكريم1

                                                             
حقوق�sنسان�1ي�sس]م�للزحي9ي�: ينظر�- 167
. 256سورة�البقرة�rية��- 168
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�: ،�كما�ورد�1ي�سورة�النمل�قوله�تعاXى�ع9ى�لسان�ملكة�سبأ
ُ َ
¸
َ ْ
Jا�اwَ ُّ·

َ
ْت�َياأ

َ
ال
َ
﴿�ق

ْمر�﴾
َ ْ
R176﴿�َوَشاِوْرُهْم�1ِي�.  

وما�بعده،�بصفة�أساسية�1ي�تسيT �الحياة�

�الدولة� �قيام �منذ �اJجتمع�sس]مي، �تشكل��wا fgال� �اJجتمعية �الديمقراطية �مفهوم

�وع9ى� �الناس، �بTن �اJساواة �وع9ى �الفردية الحرية

التكافل�والعدل��جتما+ي،�وهذا�نتج�من�العقيدة�sس]ميةالسمحةال�fgتمثل�أفضل�العقائد�ال�fgتحدثت�عن�تنظيم�

�اJشاركة� �أن �نجد �أخرى �ناحية �ومن �أساسديمقراطي، �ع9ى �تقوم fgال� �اJجتمع أفراد

�أمارة�الفكر�والعلم� ة،�وال�fgظلت�Jختلف�اJلل�والنحل�Rقدر�ع9ى�بناء�حضارة�إنسانية�عاJية�ظهرت�فwxا

�عطاwÍا�� ��ستمرار�1ي �ع9ى اJجتمعية

�مجتمÏي� �دفع �وشكلت�قوة �العربي �ال! اث �كتب wا

�أمراء�الفكر�والعلم�اJتبنTن� °ستمرارية�البناء�الحضاري�للدولة�العربية�متغلبة�ع9ى�الشدائد�واJحن�ال�fgتعرض�لها

  قيمة�التعايش�السلمي

واطنة�1ي�الشريعة�sس]مية،��ي�قيمة�التعايش�السلمf،�فالتعايش�السلم�fمن�شأنه�

�للوطن�وليس�للقبيلة�أو�العشT ة�أو� أن�يعمل�ع9ى�صهر��نتماءات�الفرعية�1ي�بوتقة�واحدة،�يكون�الو°ء�Rول�فwxا

ي�أي�بلد�بمختلف�انتماءاwÉم�الفرعية�

فمن�الصعوبة�بمكان�أن�يعيش�sنسان�مع�نفسه�دون�أن�يختلط�مع�بقية�اJجتمعات�Rخرى،�ضمن�أطر�

�داخل� �لتواجد�Rفراد �من�اJفردات�اJهمة fالتعايش�السلم� �مفردة �تعد �لذا �آن�واحد، �1ي �وتكاملية �تفاعلية عملية

�أنموذج� �صياغة �ع9ى �القادرة �الواحدة �sنسانية �دائرة �ضمن �sنسان �لتواجد ÔسمR� ردة

                                                           

الفكر�السيا½ �fلíمام�محمد�عبده،�لعبد�العاطي�محمد�أحمد،�رسالة�ماجستT ،�كلية��قتصاد�والعلوم�السياسية،�جامعة�
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ْمُرُهْم�ُشوَرى�َبْيwَُْم﴾
َ
،�كما�ورد�1ي�سورة�النمل�قوله�تعاXى�ع9ى�لسان�ملكة�سبأ174﴿َوأ

ْشَهُدوِن�﴾
َ
�Ôت َّgْمًرا�َح

َ
�أ
ً
اِطَعة

َ
ْنُت�ق

ُ
ْمر�﴾: ،�و1ي�سورة�آل�عمران175ِري�َما�ك

َ ْ
Rَوَشاِوْرُهْم�1ِي��﴿

�f¢فهوم�للشورى�1ي�التجربة�العملية�1ي�عهد�النJوقد�تج9ى�اρالحياة��� Tوما�بعده،�بصفة�أساسية�1ي�تسي

�الدولة� �قيام �منذ �اJجتمع�sس]مي، �تشكل��wا fgال� �اJجتمعية �الديمقراطية �مفهوم �من�ترسخ �اJنطلقة السياسية،

  .العربية�sس]مية�1ي�اJدينة�اJنورة،�وما�عرف�بوثيقة�اJدينة

� �ع9ى �السياسية �اJشاركة �تعتمد
ً
�الفكر�sس]ميأيضا �وع9ى�و1ي �الناس، �بTن �اJساواة �وع9ى �الفردية الحرية

التكافل�والعدل��جتما+ي،�وهذا�نتج�من�العقيدة�sس]ميةالسمحةال�fgتمثل�أفضل�العقائد�ال�fgتحدثت�عن�تنظيم�

�بTن �والع]قات �الناس �اJشاركة�� أمور �أن �نجد �أخرى �ناحية �ومن �أساسديمقراطي، �ع9ى �تقوم fgال� �اJجتمع أفراد

�أمارة�الفكر�والعلم� ة،�وال�fgظلت�Jختلف�اJلل�والنحل�Rقدر�ع9ى�بناء�حضارة�إنسانية�عاJية�ظهرت�فwxا

�حيث�عملت�اJشاركة �الراشدة، �أعقبت�الخ]فة fgال� �النظم � عقبات�استبداد

�� �زخرت fgال� �والسياسية �الفكرية �التعددية �من �صورة �1ي �مجتمÏي�ع �دفع �وشكلت�قوة �العربي �ال! اث �كتب wا

�أمراء�الفكر�والعلم�اJتبنTن� °ستمرارية�البناء�الحضاري�للدولة�العربية�متغلبة�ع9ى�الشدائد�واJحن�ال�fgتعرض�لها

  .J177بدأ�اJشاركة�1ي�صنع�القرار،�بصورة�أو�بأخرى 

قيمة�التعايش�السلمي: ا�طلب�الخامس

Jتعزز�ا�fgمور�الRمن�شأنه�من��fفالتعايش�السلم�،fس]مية،��ي�قيمة�التعايش�السلمsواطنة�1ي�الشريعة�

�للوطن�وليس�للقبيلة�أو�العشT ة�أو� أن�يعمل�ع9ى�صهر��نتماءات�الفرعية�1ي�بوتقة�واحدة،�يكون�الو°ء�Rول�فwxا

ي�أي�بلد�بمختلف�انتماءاwÉم�الفرعية�الطائفة،�وهذا�بدوره�يسهم�1ي�تعزيز�الوحدة�الوطنية�الجامعة�لكل�اJواطنTن�1

فمن�الصعوبة�بمكان�أن�يعيش�sنسان�مع�نفسه�دون�أن�يختلط�مع�بقية�اJجتمعات�Rخرى،�ضمن�أطر�

�داخل� �لتواجد�Rفراد �من�اJفردات�اJهمة fالتعايش�السلم� �مفردة �تعد �لذا �آن�واحد، �1ي �وتكاملية �تفاعلية عملية

�أنموذج� �صياغة �ع9ى �القادرة �الواحدة �sنسانية �دائرة �ضمن �sنسان �لتواجد ÔسمR� ردة

                   

 .  
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الفكر�السيا½ �fلíمام�محمد�عبده،�لعبد�العاطي�محمد�أحمد،�رسالة�ماجستT ،�كلية��قتصاد�والعلوم�السياسية،�جامعة�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ْمُرُهْم�ُشوَرى�َبْيwَُْم﴾: 1ي�قوله�تعاXى
َ
﴿َوأ

ْم 
َ
ُتوِني�1ِي�أ

ْ
ف
َ
ْشَهُدوِن�﴾أ

َ
�Ôت َّgْمًرا�َح

َ
�أ
ً
اِطَعة

َ
ْنُت�ق

ُ
ِري�َما�ك

�f¢فهوم�للشورى�1ي�التجربة�العملية�1ي�عهد�النJوقد�تج9ى�ا

�من�ترس �اJنطلقة السياسية،

العربية�sس]مية�1ي�اJدينة�اJنورة،�وما�عرف�بوثيقة�اJدينة

� �ع9ى �السياسية �اJشاركة �تعتمد
ً
�الفكر�sس]ميأيضا و1ي

التكافل�والعدل��جتما+ي،�وهذا�نتج�من�العقيدة�sس]ميةالسمحةال�fgتمثل�أفضل�العقائد�ال�fgتحدثت�عن�تنظيم�

�بTن �والع]قات �الناس أمور

�أمارة�الفكر�والعلم�اJجتمعي ة،�وال�fgظلت�Jختلف�اJلل�والنحل�Rقدر�ع9ى�بناء�حضارة�إنسانية�عاJية�ظهرت�فwxا

�حيث�عملت�اJشاركة �الراشدة، �أعقبت�الخ]فة fgال� �النظم عقبات�استبداد

�� �زخرت fgال� �والسياسية �الفكرية �التعددية �من �صورة �1ي الرائع

�أمراء�الفكر�والعلم�اJتبنTن� °ستمرارية�البناء�الحضاري�للدولة�العربية�متغلبة�ع9ى�الشدائد�واJحن�ال�fgتعرض�لها

Jبدأ�اJشاركة�1ي�صنع�القرار،�بصورة�أو�بأخرى 

  

Jتعزز�ا�fgمور�الRمن�

�للوطن�وليس�للقبيلة�أو�العشT ة�أو� أن�يعمل�ع9ى�صهر��نتماءات�الفرعية�1ي�بوتقة�واحدة،�يكون�الو°ء�Rول�فwxا

الطائفة،�وهذا�بدوره�يسهم�1ي�تعزيز�الوحدة�الوطنية�الجامعة�لكل�اJواطنTن�1

  .Rخرى 

فمن�الصعوبة�بمكان�أن�يعيش�sنسان�مع�نفسه�دون�أن�يختلط�مع�بقية�اJجتمعات�Rخرى،�ضمن�أطر�

�داخل� �لتواجد�Rفراد �من�اJفردات�اJهمة fالتعايش�السلم� �مفردة �تعد �لذا �آن�واحد، �1ي �وتكاملية �تفاعلية عملية

�اJف ��ي �بل �أنموذج�اJجتمعات، �صياغة �ع9ى �القادرة �الواحدة �sنسانية �دائرة �ضمن �sنسان �لتواجد ÔسمR� ردة

 38سورة�الشورى�rية��- 174
  . 32سورة�النمل�rية�- 175
159سورة�آل�عمران�rية�- 176
الفكر�السيا½ �fلíمام�محمد�عبده،�لعبد�العاطي�محمد�أحمد،�رسالة�ماجستT ،�كلية��قتصاد�والعلوم�السياسية،�جامعة�: ينظر�- 177

  . 178م،�ص1977القاهرة،�
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�من�الثقة�و�ح! ام�اJتبادلTن،�ومن�الرغبة�1ي�التعاون�لخs� Tنسانية�1ي�اJجا°ت�ذات� �ابتداًء التعايش�بTن�الناس،

يان�السماوية�والحضارات�اJختلفة�1ي�العمل�من�أجل�أن�

�f¾الذي�يعم�ب� Tفيه�الخ� �ما �والتعاون�ع9ى �تعيش�sنسانية�1ي�جو�من�sخاء Ôgوح� �العالم، يسود�Rمن�والس]م�1ي

�القيمة �هذ �ع9ى �أكدا �النبوية �والسنة �الكريم �القرآن �أن �القيمة �هذه �أهمية �روابط��وتأتي �من �تزيد fgال

� وا�ِإنَّ
ُ
َباِئَل�ِلَتَعاَرف

َ
ْم�ُشُعوًبا�َوق

ُ
َناك

ْ
�Ôَوَجَعل

َ

�fو°�عجم�،fفضل�لعربي�ع9ى�عجم�°

وهناك�الكثT �من�الشواهد�ال�fgتدل�ع9ى�أن�sس]م�هو�دين�التعايش�السلم�fبTن�الشعوب�الذي�رّسخ�قيم�

�
ً
�ع9ى�ساحة�الع]قات�الدولية�بTن�الشعوب،�وهدفا

ً
�مطروحا

ً
ولهذا�أصبح�مصطلح�التعايش�السلم�fشعارا

�إذ�إن��ستقرار� �أقام�أصحاب�الديانات�اJختلفة�1ي�مجتمع�واحد�ودولة�واحدة، �إذا �و°�سيما �يسÏى�إليه،
ً
منشودا

ص�كل�مجتمع�ودولة�ع9ى�التوصل�إXى�

  .   182صيغة�تضمن�التعايش�السلمf،�والبناء�بTن�اتباع�الديانات�اJختلفة��wا،�سواء��wدي�من�الدين،�أو�بفكر�وضÏي

�الطاهرين�وصحبه�الهداة� �آل�بيته �محمد�وع9ى سيدنا

�البحث�اJتواضع،�أذكر�أهم�النتائج�ال�fgتوصلت� فبعد�توفيق�هللا�وتيسT ه�1ي�هذه�الرحلة�اJمتعة�مع�هذا

 .من�الوطن�وهو�ا�ªJل�الذي�تقيم�فيه،�وهو�موطن��نسان�ومحله

�عليه� �يفرضها fgبالواجبات�ال� �ويل!�م �بالحقوق، �يتمتع �الذي �اJواطن صفة

                                                           

،�لعبT �سهام�مهدي،�ص
ً
  . 173مفهوم�التعايش�السلم�fودوره�1ي�تحقيق�الوحدة�الوطنية�العراق�أنموذجا

  . 68م،�ص1970
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�من�الثقة�و�ح! ام�اJتبادلTن،�ومن�الرغبة�1ي�التعاون�لخs� Tنسانية�1ي�اJجا°ت�ذات� �ابتداًء التعايش�بTن�الناس،

يان�السماوية�والحضارات�اJختلفة�1ي�العمل�من�أجل�أن�التعايش�السلمياJراد�به�أن�تلتقي�ارادة�أهل�Rد

�f¾الذي�يعم�ب� Tفيه�الخ� �ما �والتعاون�ع9ى �تعيش�sنسانية�1ي�جو�من�sخاء Ôgوح� �العالم، يسود�Rمن�والس]م�1ي

  .179ناء

�القيمة �هذ �ع9ى �أكدا �النبوية �والسنة �الكريم �القرآن �أن �القيمة �هذه �أهمية وتأتي

�: اJواطنة�بTن�أبناء�اJجتمع،�قال�تعاXى وا�ِإنَّ
ُ
َباِئَل�ِلَتَعاَرف

َ
ْم�ُشُعوًبا�َوق

ُ
َناك

ْ
�Ôَوَجَعل

َ
rْن
ُ
ٍر�َوأ

َ
ك
َ
ْم�ِمْن�ذ

ُ
ْقَناك

َ
ا�َخل اُس�ِإنَّ wَا�النَّ ُّ·

َ
﴿�َيا�أ

﴾ ٌTَه�َعِليٌم�َخِب
َّ
�الل ْم�ِإنَّ

ُ
ْتَقاك

َ
ِه�أ

َّ
ْم�ِعْنَد�الل

ُ
َرَمك

ْ
ك
َ
  .180أ

°�فضل�لعربي�ع9ى�: ((ρويقول�رسول�اJحبة�والتعايش�السلم�fلب¾�fالبشر�سيدنا�محمد�

  .181))ع9ى�عربي،�و°�أحمر�ع9ى�أسود،�و°�أسود�ع9ى�أحمر،�إ°�بالتقوى 

وهناك�الكثT �من�الشواهد�ال�fgتدل�ع9ى�أن�sس]م�هو�دين�التعايش�السلم�fبTن�الشعوب�الذي�رس

  .اطنة�1ي�أع9ى�قيمها،�وهو�الذي�حفظ�كرامة�sنسان

�
ً
�ع9ى�ساحة�الع]قات�الدولية�بTن�الشعوب،�وهدفا

ً
�مطروحا

ً
ولهذا�أصبح�مصطلح�التعايش�السلم�fشعارا

�إذ�إن��ستقرار� �أقام�أصحاب�الديانات�اJختلفة�1ي�مجتمع�واحد�ودولة�واحدة، �إذا �و°�سيما �يسÏى�إليه،
ً
منشودا

بالداخل�يأتي�قبل��ستقرار�وبناء�الس]م�1ي�الخارج،�ومن�ثم�حرص�كل�مجتمع�ودولة�ع9ى�التوصل�إXى�

صيغة�تضمن�التعايش�السلمf،�والبناء�بTن�اتباع�الديانات�اJختلفة��wا،�سواء��wدي�من�الدين،�أو�بفكر�وضÏي

  الخاتمة

� �والس]م�ع9ى �والص]ة �والختام، �البدء �الطاهرين�وصحبه�الهداة��1ي �آل�بيته �محمد�وع9ى سيدنا

  .Rع]م،�ومن�تبعهم�بإحسان�إXى�يوم�الدين

�البحث�اJتواضع،�أذكر�أهم�النتائج�ال�fgتوصلت� فبعد�توفيق�هللا�وتيسT ه�1ي�هذه�الرحلة�اJمتعة�مع�هذا

من�الوطن�وهو�ا�ªJل�الذي�تقيم�فيه،�وهو�موطن��نسان�ومحله: اJواطنة�1ي�اللغة��ي

��ي ��صط]ح �1ي �عليه�: اJواطنة �يفرضها fgبالواجبات�ال� �ويل!�م �بالحقوق، �يتمتع �الذي �اJواطن صفة

 .انتماؤه�إXى�الوطن

                   

،�لعبT �سهام�مهدي،�
ً
مفهوم�التعايش�السلم�fودوره�1ي�تحقيق�الوحدة�الوطنية�العراق�أنموذجا

1970مصطلحات�العلوم��جتماعية،��حمد�زكي�بدوي،�مكتبة�ابنان،�بT وت،�

13  .  

  . 4/289والبwxقي�1ي�شعب�sيمان��-5/411أحمد�1ي�مسنده�

  .4القواعد�الكH ى�لتعايش�السلم�fمن�خ]ل�القواعد�الكلية،�ص

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�من�الثقة�و�ح! ام�اJتبادلTن،�ومن�الرغبة�1ي�التعاون�لخs� Tنسانية�1ي�اJجا°ت�ذات� �ابتداًء التعايش�بTن�الناس،

  .�178هتمام�اJش! ك

التعايش�السلمياJراد�به�أن�تلتقي�ارادة�أهل�Rد

�f¾الذي�يعم�ب� Tفيه�الخ� �ما �والتعاون�ع9ى �تعيش�sنسانية�1ي�جو�من�sخاء Ôgوح� �العالم، يسود�Rمن�والس]م�1ي

�دون�استثناء
ً
البشر�جميعا

�القيمة �هذ �ع9ى �أكدا �النبوية �والسنة �الكريم �القرآن �أن �القيمة �هذه �أهمية وتأتي

اJواطنة�بTن�أبناء�اJجتمع،�قال�تعاXى

﴾ ٌTَه�َعِليٌم�َخِب
َّ
�الل ْم�ِإنَّ

ُ
ْتَقاك

َ
ِه�أ

َّ
ْم�ِعْنَد�الل

ُ
َرَمك

ْ
ك
َ
أ

ويقول�رسول�اJحبة�والتعايش�السلم�fلب¾�fالبشر�سيدنا�محمد�

ع9ى�عربي،�و°�أحمر�ع9ى�أسود،�و°�أسود�ع9ى�أحمر،�إ°�بالتقوى 

وهناك�الكثT �من�الشواهد�ال�fgتدل�ع9ى�أن�sس]م�هو�دين�التعايش�السلم�fبTن�الشعوب�الذي�رس

اطنة�1ي�أع9ى�قيمها،�وهو�الذي�حفاJو 

�
ً
�ع9ى�ساحة�الع]قات�الدولية�بTن�الشعوب،�وهدفا

ً
�مطروحا

ً
ولهذا�أصبح�مصطلح�التعايش�السلم�fشعارا

�إذ�إن��ستقرار� �أقام�أصحاب�الديانات�اJختلفة�1ي�مجتمع�واحد�ودولة�واحدة، �إذا �و°�سيما �يسÏى�إليه،
ً
منشودا

بالداخل�يأتي�قبل��ستقرار�وبناء�الس]م�1ي�الخارج،�ومن�ثم�حر�وبناء�الس]م

صيغة�تضمن�التعايش�السلمf،�والبناء�بTن�اتباع�الديانات�اJختلفة��wا،�سواء��wدي�من�الدين،�أو�بفكر�وضÏي

�والس]م�ع9ى� �والص]ة �والختام، �البدء الحمد�1�Eي

Rع]م،�ومن�تبعهم�بإحسان�إXى�يوم�الدين

�البحث�اJتواضع،�أذكر�أهم�النتائج�ال�fgتوصلت� فبعد�توفيق�هللا�وتيسT ه�1ي�هذه�الرحلة�اJمتعة�مع�هذا

  :إلwxا

اJواطنة�1ي�اللغة��ي� -1

��ي -2 ��صط]ح �1ي اJواطنة

انتماؤه�إXى�الوطن

،�لعبT �سهام�مهدي،�: ينظر�- 178
ً
مفهوم�التعايش�السلم�fودوره�1ي�تحقيق�الوحدة�الوطنية�العراق�أنموذجا

مصطلحات�العلوم��جتماعية،��حمد�زكي�بدوي،�مكتبة�ابنان،�بT وت،��معجم: ينظر�- 179
13سورة��الحجرات�rية��- 180
أحمد�1ي�مسنده�: الحديث�اخرجه�- 181
القواعد�الكH ى�لتعايش�السلم�fمن�خ]ل�القواعد�الكلية،�: ينظر�- 182
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م�كفرد�وعناصر�Rمة،�وهم�Rفراد�تعبT �عن�الصلة�ال�fgتربط�بTن�اJسل

�تجمع�بTن�اJسلمTن�وحكامهم�من� fgالصلة�ال�
ً
�الص]ت�جميعا �وتتوج�هذه اJسلمون�والحاكم�وsمام،

sس]مية�اهتمت�بحقوق�sنسان،�أن�الشريعة�

من�حيث��هتمام�بشؤون�وأمن�وس]مة�اJجتمع،�وممارسة�قيم�التعاون�واJشاركة،�والتطوير،�والتقيد�

 .بالنظام�العام�Jا�فيه�خT �اJجتمع�والوطن،�وجعل¶wا�ضرورة�من�ضروريات�الحياة

�القيم �هذه �ومن�أهم �تمتاز��wا، �عدة �قيم �لها �sس]م �1ي �والعد: اJواطنة �اJساواة، �والحرية،�قيمة ل،

واJشاركة،�والتعايش�السلمf،�ولكل�واحدة�من�هذه�القيم��ثوابت�ومرتكزات،�اثبتت�من�خ]لها�أهمية�

�ط �مصر، �والنشر، �للطباعة �دار�الس]م �محمد�عمارة، ،�1°�حقوق،

 .م2006حب�الوطن�من�منظور�شر+ي،�زيد�عبد�الكريم،�دار�امام�الدعوة�للطباعة�والنشر،�الرياض،�

�دمشق� �جامعة �مجلة �الزحي9ي، �محمد �للدكتور �وضوابطها، �ابعادها �sس]مية �الشريعة �1ي �الدينية الحرية

س]م�والنظم�الحديثة،�للدكتور�محمد�بن�سعود�البشر،�بحث�مقدم�لجائزة�نايف�بن�عبد�

 .م2�،1997حقوق�sنسان�1ي�sس]م،�للدكتور�محمد�الزحي9ي،�دار�الكلم�الطيب،�دمشق،�ط

طنة�لدى�الشباب�1ي�ظل�تحيات�العوJة،�لسعيد�بن�سعيد�ناصر�حمدان،�مركز�

 .ه1429البحوث�والدراسات��جتماعية،�جامعة�اJلك�خالد،�اJملكة�العربية�السعودية،�

�، Tين�مشرف،�رسالة�ماجست Tواطنة،�لشJ1ي�تنمية�قيم�ا�f ½ساRم2007دور�التعليم�. 

�تحقيق �مكتبة�: ، �شركة �شاكر، �محمد أحمد

مختار�أحمد�الندوي،�مكتبة�رشد�للنشر�
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

تعبT �عن�الصلة�ال�fgتربط�بTن�اJسل: ماهية�اJواطنة�1ي�sس]م��ي

�تجمع�بTن�اJسلمTن�وحكامهم�من� fgالصلة�ال�
ً
�الص]ت�جميعا �وتتوج�هذه اJسلمون�والحاكم�وsمام،

 جهة،�وبTن�Rرض�ال�fgيقيمون�علwxا�من�جهة�أخرى 

أن�الشريعة�sس]مية�اهتمت�بحقوق�s: أهمية�اJواطنة�1ي�sس]م�تH ز�1ي�عدة�أمور،�أهمها

من�حيث��هتمام�بشؤون�وأمن�وس]مة�اJجتمع،�وممارسة�قيم�التعاون�واJشاركة،�والتطوير،�والتقيد�

بالنظام�العام�Jا�فيه�خT �اJجتمع�والوطن،�وجعل¶wا�ضرورة�من�ضروريات�الحياة

�القيم �هذه �ومن�أهم �تمتاز��wا، �عدة �قيم �لها �sس]م �1ي اJواطنة

واJشاركة،�والتعايش�السلمf،�ولكل�واحدة�من�هذه�القيم��ثوابت�ومرتكزات،�اثبتت�من�خ]لها�أهمية�

  .اJواطنة�1ي�الشريعة�sس]مية

�ط... sس]م�وحقوق�sنسان�ضرورات� �مصر، �والنشر، �للطباعة �دار�الس]م �محمد�عمارة، °�حقوق،

حب�الوطن�من�منظور�شر+ي،�زيد�عبد�الكريم،�دار�امام�الدعوة�للطباعة�والنشر،�الرياض،�

�دمشق� �جامعة �مجلة �الزحي9ي، �محمد �للدكتور �وضوابطها، �ابعادها �sس]مية �الشريعة �1ي �الدينية الحرية

 .م1�،2011،�العدد�27للعلوم��قتصادية�والقانونية،�مجلد�

 sس]م�والنظم�الحديثة،�للدكتور�محمد�بن�سعود�البشر،�بحث�مقدم�لجائزة�نايف�بن�عبد�حرية�الرأي�1ي�

 .م2009

حقوق�sنسان�1ي�sس]م،�للدكتور�محمد�الزحي9ي،�دار�الكلم�الطيب،�دمشق،�ط

 ه،1406دمشق،��-خلق�اJسلم،�محمد�الغزاXي،�دار�القلم

طنة�لدى�الشباب�1ي�ظل�تحيات�العوJة،�لسعيد�بن�سعيد�ناصر�حمدان،�مركز�دور�Rسرة�1ي�تنمية�قيم�اJوا

البحوث�والدراسات��جتماعية،�جامعة�اJلك�خالد،�اJملكة�العربية�السعودية،�

�، Tين�مشرف،�رسالة�ماجست Tواطنة،�لشJ1ي�تنمية�قيم�ا�f ½ساRدور�التعليم�

 لدين�عبد�الحليم،الرأي�العام�1ي�sس]م،�Jح�fìا

�ال! مذي�ت �بن�سورة Ô ¡عي� �بن �Jحمد �ال! مذي، �تحقيق279سªن ه،

f¢م2�،1975مصر،�ط�-ومطبعة�مصطفى�البابي�الحل . 

مختار�أحمد�الندوي،�مكتبة�رشد�للنشر�: ه،�تحقيق458شعب�sيمان،��حمد�بن�الحسTن�بن�ع9ي�البwxقي�ت

 .م2003،�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ماهية�اJواطنة�1ي�sس]م��ي -3

�تجمع�بTن�اJسلمTن�وحكامهم�من� fgالصلة�ال�
ً
�الص]ت�جميعا �وتتوج�هذه اJسلمون�والحاكم�وsمام،

جهة،�وبTن�Rرض�ال�fgيقيمون�علwxا�من�جهة�أخرى 

أهمية�اJواطنة�1ي�sس]م�تH ز�1ي�عدة�أمور،�أهمها� -4

من�حيث��هتمام�بشؤون�وأمن�وس]مة�اJجتمع،�وممارسة�قيم�التعاون�واJشاركة،�والتطوير،�والتقيد�

بالنظام�العام�Jا�فيه�خT �اJجتمع�والوطن،�وجعل¶wا�ضرورة�من�ضروريات�الحياة

�القيم -5 �هذه �ومن�أهم �تمتاز��wا، �عدة �قيم �لها �sس]م �1ي اJواطنة

واJشاركة،�والتعايش�السلمf،�ولكل�واحدة�من�هذه�القيم��ثوابت�ومرتكزات،�اثبتت�من�خ]لها�أهمية�

اJواطنة�1ي�الشريعة�sس]مية

  ثبت�ا�صادر

 بعد�القرآن�الكريم

sس]م�وحقوق�sنسان�ضرورات� -1

 .م2005

حب�الوطن�من�منظور�شر+ي،�زيد�عبد�الكريم،�دار�امام�الدعوة�للطباعة�والنشر،�الرياض،� -2

�دمشق� -3 �جامعة �مجلة �الزحي9ي، �محمد �للدكتور �وضوابطها، �ابعادها �sس]مية �الشريعة �1ي �الدينية الحرية

للعلوم��قتصادية�والقانونية،�مجلد�

4-  sحرية�الرأي�1ي�

1�،2009العزيز،�ط

حقوق�sنسان�1ي�sس]م،�للدكتور�محمد�الزحي9ي،�دار�الكلم�الطيب،�دمشق،�ط -5

خلق�اJسلم،�محمد�الغزاXي،�دار�القلم -6

دور�Rسرة�1ي�تنمية�قيم�اJوا -7

البحوث�والدراسات��جتماعية،�جامعة�اJلك�خالد،�اJملكة�العربية�السعودية،�

8- �، Tين�مشرف،�رسالة�ماجست Tواطنة،�لشJ1ي�تنمية�قيم�ا�f ½ساRدور�التعليم�

الرأي�العام�1ي�sس]م،�Jح�fìا -9

�ال! مذي�ت - 10 �بن�سورة Ô ¡عي� �بن �Jحمد �ال! مذي، سªن

f¢ومطبعة�مصطفى�البابي�الحل

شعب�sيمان،��حمد�بن�الحسTن�بن�ع9ي�البwxقي�ت - 11

،�1والتوزيع،�ط
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،�1محمد�زهT �بن�ناصر�الناصر،�دار�طوق�النجاة،�ط

 .م1965ضوابط�اJصلحة�1ي�الشريعة�sس]مية،�Jحمد�سعيد�رمضان�البوطي،�مؤسسة�الرسالة،�

 .م2010 العدالة�مفهومها�ومنطلقاwÉا،��بي�بكر�ع9ي�محمد�أمTن،�دار�الزمان،�دمشق،

،�13الع]قة�بTن�الدولة�واJجتمع�1ي�الب]د�العربية،�Jحمد�اJالكي،�اJجلة�العربية�للعوم�والسياسية،�العدد

الفكر�السيا½ �fلíمام�محمد�عبده،�لعبد�العاطي�محمد�أحمد،��رسالة�ماجستT �،�كلية��قتصاد�والعلوم�

 .م1�،2009اJغرب،�ط�-sداري�والقضاء�sداري،�لسعيد�نكشاوي،�دار�النشر�للمعرفة�

�تحقيق �ود. د: ، �اJخزومي، إبراهيم�. مهدي

 .م5�،2006بيان�من�أجل�الديمقراطية،�لH هان�غليون،�اJركز�الثقا1ي�العربي،�بT وت،�ط

 .هـ3�،1414بT وت،�ط-،�دار�صادر

 .م16�،2002مبدأ�اJساواة�أمام�اJرافق�العامة،�Jو½ �Ôمصطفى�شحادة،�مجلة�الشريعة�والقانون،�العدد�

 .م1�،2003القاهرة،�ط�-اJجتمع�اJدني،�قضايا�اJواطنة�وحقوق�sنسان،�لع9ي�ليلة،�مكتبة�Rنجلو

�- أحمد�محمد�شاكر،�دار�الحديث: ،�تحقيق

 .م1�،2008بد�الحميد�عمر،�عالم�الكتب،�ط

 .م1970معجم�مصطلحات�العلوم��جتماعية،��حمد�زكي�بدوي،�مكتبة�ابنان،�بT وت،�

،�لعبT �سهام�مهدي
ً
 .مفهوم�التعايش�السلم�fودوره�1ي�تحقيق�الوحدة�الوطنية�العراق�أنموذجا

�الوحدة� �مركز�دراسات �الكواري، �خليفة 9ي

 .م1،2005

 . واطنة�بTن�السياسية�الشرعية�والتحديات�اJعاصرة،�للدكتور�ع]ء�الدين�عبد�الرزاق�جنكو

،�رشدي�بوزكري،�رسالة�ماجستT ،�كلية�الحقوق�
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

محمد�زهT �بن�ناصر�الناصر،�دار�طوق�النجاة،�ط: صحيح�البخاري،�Jحمد�بن�إسماعيل�البخاري،�تحقيق

ضوابط�اJصلحة�1ي�الشريعة�sس]مية،�Jحمد�سعيد�رمضان�البوطي،�مؤسسة�الرسالة،�

العدالة�مفهومها�ومنطلقاwÉا،��بي�بكر�ع9ي�محمد�أمTن،�دار�الزمان،�دمشق،

الع]قة�بTن�الدولة�واJجتمع�1ي�الب]د�العربية،�Jحمد�اJالكي،�اJجلة�العربية�للعوم�والسياسية،�العدد

الفكر�السيا½ �fلíمام�محمد�عبده،�لعبد�العاطي�محمد�أحمد،��رسالة�ماجستT �،�كلية��قتصاد�والعلوم�

 .م1977السياسية،�جامعة�القاهرة،�

sداري�والقضاء�sداري،�لسعيد�نكشاوي،�دار�النشر�للمعرفة�

 القواعد�الكH ى�لتعايش�السلم�fمن�خ]ل�القواعد�الكلية،�

�ت �الفراهيدي، �عمرو �بن �أحمد �بن �للخليل �تحقيق170كتاب�العTن، ه،

 .ي،�دار�ومكتبة�اله]ل

بيان�من�أجل�الديمقراطية،�لH هان�غليون،�اJركز�الثقا1ي�العربي،�بT وت،�ط

ه،�دار�صادر711لسان�العرب�Jحمد�بن�مكرم�بن�ع9ي�ابن�منظور�Rنصاري�ت

مبدأ�اJساواة�أمام�اJرافق�العامة،�Jو½ �Ôمصطفى�شحادة،�مجلة�الشريعة�والقانون،�العدد�

اJجتمع�اJدني،�قضايا�اJواطنة�وحقوق�sنسان،�لع9ي�ليلة،�مكتبة�Rنجلو

ه،�تحقيق241مسند�sمام�أحمد،��حمد�بن�حنبل�بن�ه]ل�الشيباني�ت

 .م995

بد�الحميد�عمر،�عالم�الكتب،�طمعجم�اللغة�العربية�اJعاصرة،�للدكتور�أحمد�مختار�ع

معجم�مصطلحات�العلوم��جتماعية،��حمد�زكي�بدوي،�مكتبة�ابنان،�بT وت،�

،�لعبT �سهام�مهدي
ً
مفهوم�التعايش�السلم�fودوره�1ي�تحقيق�الوحدة�الوطنية�العراق�أنموذجا

�لع �العربية �البلدان �1ي �الديمقراطية �الدولة �1ي �اJواطنة �الوحدة�مفهوم �مركز�دراسات �الكواري، �خليفة 9ي

 .م1�،2004بT وت،�ط

1،2005مفهوم�الوطنية،�لزين�العابدين�الركابي،�دار�غيناء�للنشر،�الرياض،�ط

 .م2004اJواطنة�الصالحة،�السمات�والواجبات،�Jحمود�أبو�دف،�

 .م1�،2011اJواطنة�العاJية،��ماني�غازي�جرار،�دار�وائل،�ط

واطنة�بTن�السياسية�الشرعية�والتحديات�اJعاصرة،�للدكتور�ع]ء�الدين�عبد�الرزاق�جنكو

،�رشدي�بوزكري،�رسالة�ماجستT ،�كلية�الحقوق�-الكويت�انموذجا–اJواطنة�ودورها�1ي�بناء�الدولة�القوية�

 .م2013والعلوم�السياسية،�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

صحيح�البخاري،�Jحمد�بن�إسماعيل�البخاري،�تحقيق - 12

 .ه1422

ضوابط�اJصلحة�1ي�الشريعة�sس]مية،�Jحمد�سعيد�رمضان�البوطي،�مؤسسة�الرسالة،� - 13

العدالة�مفهومها�ومنطلقاwÉا،��بي�بكر�ع9ي�محمد�أمTن،�دار�الزمان،�دمشق، - 14

الع]قة�بTن�الدولة�واJجتمع�1ي�الب]د�العربية،�Jحمد�اJالكي،�اJجلة�العربية�للعوم�والسياسية،�العدد - 15

 .م2007

الفكر�السيا½ �fلíمام�محمد�عبده،�لعبد�العاطي�محمد�أحمد،��رسالة�ماجستT �،�كلية��قتصاد�والعلوم�� - 16

السياسية،�جامعة�القاهرة،�

sداري�والقضاء�sداري،�لسعيد�نكشاوي،�دار�النشر�للمعرفة�القانون� - 17

القواعد�الكH ى�لتعايش�السلم�fمن�خ]ل�القواعد�الكلية،� - 18

�ت - 19 �الفراهيدي، �عمرو �بن �أحمد �بن �للخليل كتاب�العTن،

السامرائي،�دار�ومكتبة�اله]ل

بيان�من�أجل�الديمقراطية،�لH هان�غليون،�اJركز�الثقا1ي�العربي،�بT وت،�ط�كتاب - 20

لسان�العرب�Jحمد�بن�مكرم�بن�ع9ي�ابن�منظور�Rنصاري�ت - 21

مبدأ�اJساواة�أمام�اJرافق�العامة،�Jو½ �Ôمصطفى�شحادة،�مجلة�الشريعة�والقانون،�العدد� - 22

اJجتمع�اJدني،�قضايا�اJواطنة�وحقوق�sنسان،�لع9ي�ليلة،�مكتبة�Rنجلو - 23

مسند�sمام�أحمد،��حمد�بن�حنبل�بن�ه]ل�الشيباني�ت - 24

1�،995القاهرة،�ط

معجم�اللغة�العربية�اJعاصرة،�للدكتور�أحمد�مختار�ع - 25

معجم�مصطلحات�العلوم��جتماعية،��حمد�زكي�بدوي،�مكتبة�ابنان،�بT وت،� - 26

،�لعبT �سهام�مهدي - 27
ً
مفهوم�التعايش�السلم�fودوره�1ي�تحقيق�الوحدة�الوطنية�العراق�أنموذجا

�لع - 28 �العربية �البلدان �1ي �الديمقراطية �الدولة �1ي �اJواطنة مفهوم

بT وت،�ط�-العربية

مفهوم�الوطنية،�لزين�العابدين�الركابي،�دار�غيناء�للنشر،�الرياض،�ط - 29

اJواطنة�الصالحة،�السمات�والواجبات،�Jحمود�أبو�دف،� - 30

اJواطنة�العاJية،��ماني�غازي�جرار،�دار�وائل،�ط - 31

32 - Jعاصرة،�للدكتور�ع]ء�الدين�عبد�الرزاق�جنكواJن�السياسية�الشرعية�والتحديات�اTواطنة�ب

اJواطنة�ودورها�1ي�بناء�الدولة�القوية� - 33

والعلوم�السياسية،�
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  .2005ح�الكا1ي،�مركز��سكندرية�للكتاب،�

و�عcقته�rي�التخفيف�من�أعراض��كتئاب�عند��فراد�rي�ا�جتمع�

  coexistence and its relationship in alleviating symptoms of depression 

among individuals in the same society  
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

ح�الكا1ي،�مركز��سكندرية�للكتاب،�موسوعة�القيم�وRخ]ق�sس]مية،�Ùسماعيل�عبد�الفتا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

و�عcقته�rي�التخفيف�من�أعراض��كتئاب�عند��فراد�rي�ا�جتمع�� التعايش��نساني

  الواحد�

coexistence and its relationship in alleviating symptoms of depression 

among individuals in the same society

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

موسوعة�القيم�وRخ]ق�sس]مية،�Ùسماعيل�عبد�الفتا - 34

التعايش��نساني

coexistence and its relationship in alleviating symptoms of depression 



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 228    ن  برلي –المانيا / 

 

 

 Hمج

الجزائر

ُيعد�التعايش�حاجة�أساسية�للمجتمع�sنساني��و�مؤشرا�إيجابيا�ع9ى�sستقرار�و�sزدهار�و�التقدم��،�لذا�فإن�حاجة�

1ي�بيئة�يسودها�Rمان�و�Rمن�و�الذي�ينعكس�بصورة�

�sيجابي�يبعث�الراحة�و�الطمأنينة�1ي�النفوس�و�ُيشكل�

ع�العرØي�و�تحتوي�ع9ى�التعدد�و�التنو 

ض�إXى�تكامل�و�التصادم�إXى�تعايش�و�التعصب�إXى�تسامح�،�

  . ذلك�°ن�التنوع�و�التعدد�و�sخت]ف�1ي�الكون�واقع�ملموس�و�فيه�حكمة�إ°هية�عميقة�

ي�1ـــــــــي�اJجتمـــــــــع�sنســـــــــاني�منـــــــــذ�الخليقـــــــــة�

ـــــــو�مصـــــــدر�لل©ـــــــ اء�و�الرØـــــــي�sنســـــــاني�إذا�

ذا�فثقافــــــــــة�التعــــــــــايش�sجتمــــــــــا+ي�أو�sنســــــــــاني�

ـــــــارية�للتواصـــــــل�و�التفـــــــاهم�بـــــــTن�البشـــــــر�

ـــــــــو+ي�و�حكمــــــــــة�لتمهـــــــــد�الطريـــــــــق�أمــــــــــام�

�ام� بحقــــــــــــوق�اJواطنــــــــــــة�لم�fو�التســــــــــــامح�و�sل!ــــــــــــ

ق�مwـــــــا�و�تتأســـــــس�علwxـــــــا�مجموعـــــــة�مـــــــن�

دل�و�اJســـــــــاواة�و��حســـــــــن�الجـــــــــوار�و�Rمـــــــــن�

ــــــــTن�أفــــــــرادا�،و�يجنwÞــــــــا�مظــــــــاهر�العنــــــــف�

  .و�sقصاء�و�العنصرية�بش�Ôgأنواعها�و�يكفwxا�شرور�الصراع�و�Rزمات�sجتماعية�اJقيتة�

 ) و�معيشة

 ) الحياة�
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مجH  آيت   بديعة د.أ      أنيسة سعيدي د.ط    

الجزائر ، 2 سطيف دباغين لمين محمد جامعة  

ُيعد�التعايش�حاجة�أساسية�للمجتمع�sنساني��و�مؤشرا�إيجابيا�ع9ى�sستقرار�و�sزدهار�و�التقدم��،�لذا�فإن�حاجة�

1ي�بيئة�يسودها�Rمان�و�Rمن�و�الذي�ينعكس�بصورة�اJجتمع�إXى�التعايش�sجتما+ي�sنساني�تعتH �ضرورة�ملحة�

فهذا�اJناخ�sيجابي�يبعث�الراحة�و�الطمأنينة�1ي�النفوس�و�ُيشكل�. إيجابية�ع9ى�درجة�رقيه�و�تقدمه�1ي�ش�ÔgالنواÊي�

تحتوي�ع9ى�التعدد�و�التنو �بذلك��فاJجتمعات�sنسانية�لبنة�حافًزا�للعمل�و�sبداع��و�sستقرار��،�و 

ض�إXى�تكامل�و�التصادم�إXى�تعايش�و�التعصب�إXى�تسامح�،�معها�بو+ي�تام�عندما�يحول�التناق

ذلك�°ن�التنوع�و�التعدد�و�sخت]ف�1ي�الكون�واقع�ملموس�و�فيه�حكمة�إ°هية�عميقة�

ي�1ـــــــــي�اJجتمذا�sخـــــــــت]ف�و�التنـــــــــوع�البشـــــــــري�شـــــــــأن�فطـــــــــري�و�طبيÏـــــــــ

و�°�ســـــــبيل�إXـــــــى�إلغائـــــــه�أو�تجاهلـــــــه�فهـــــــو�مصـــــــ�،ة�هللا�تعـــــــاXى�ذلـــــــك

لــــــــــذا�فثقافــــــــــة�التع.ي�تعزيــــــــــز�مبــــــــــدأ�ثقافــــــــــة�التعــــــــــايش�1ــــــــــي�اJجتمــــــــــع�

تنـــــــوع�و�sخـــــــت]ف�1ـــــــي�اJجتمـــــــع�و�ضـــــــرورة�حضـــــــارية�للتواصارب�بـــــــTن�ال

ك�يتوقــــــــــع��مـــــــــن�اJجتمعـــــــــات�أن�تتعامـــــــــل�مــــــــــع�ذلـــــــــك�الواقـــــــــع�بـــــــــو+ي�و�حكم

روح�الفريــــــــــــق�1ــــــــــــي�بيئــــــــــــة�يســــــــــــودها�التعــــــــــــايش�الســــــــــــلم�fو�التســــــــــــامح�و�sل!

 ام�و�كفالـــــــة�حقـــــــوق�sنســـــــان�و�حرياتـــــــه�Rساســـــــية�و�الgـــــــ�fتنبثـــــــق�مwـــــــا�و�تتأس

 ى�و�1ـــــــــي�مقـــــــــدم¶wا�مراعـــــــــاة�الفطـــــــــرة�و�الحريـــــــــة�و�العـــــــــدل�و�اJســـــــــ

تلفــــــــTن�أفــــــــرورية�لتحقيــــــــق�التفــــــــاهم�و�التعــــــــايش�بــــــــTن�البشــــــــر�اJخ

و�sقصاء�و�العنصرية�بش�Ôgأنواعها�و�يكفwxا�شرور�الصراع�و�Rزمات�sجتماعية�اJقيتة�

  : مفهوم�التعايش��rي�اللغة�و��صطcح�

  : التعايش�rي�اللغة�

  .تتعدد�اJعاني�ال�fgعلwxا�لفظة�عيش�و�مما�يتفرع�مwا�من�صيغ�صرفية�

 : العTن�و�الياء�و�الشTن�أصل�واحد�يدل�ع9ى�

 و�اJعيشة�الذي�يعيش��wا�sنسان�: اJطعم�و�اJشرب�

 من�مطعم�و�مشرب�و�ما�تكون�به�الحياة�

 و�عيشون�علم�جماعه�: العلم�للجماعة�

و�معيشة( و�معاشا�) عيشا( يعيش�) عاش�الرجل�( الحياة�و�قد�

الحياة�: يدل�ع9ى�الحياة�و�البقاء�قال�الخليل�،�العيش�( العيش�

2022 
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  :مقدمة�

ُيعد�التعايش�حاجة�أساسية�للمجتمع�sنساني��و�مؤشرا�إيجابيا�ع9ى�sستقرار�و�sزدهار�و�التقدم��،�لذا�فإن�حاجة�

اJجتمع�إXى�التعايش�sجتما+ي�sنساني�تعتH �ضرورة�ملحة�

إيجابية�ع9ى�درجة�رقيه�و�تقدمه�1ي�ش�ÔgالنواÊي�

حافًزا�للعمل�و�sبداع��و�sستقرار��،�و 

معها�بو+ي�تام�عندما�يحول�التناقالثقا1ي�يمكن�التعامل�

ذلك�°ن�التنوع�و�التعدد�و�sخت]ف�1ي�الكون�واقع�ملموس�و�فيه�حكمة�إ°هية�عميقة�

ن�هـــــــــذا�sخـــــــــت]ف�و�التن1ـــــــــي�الحقيقـــــــــة�عـــــــــ

حيـــــــث�إقتضـــــــت�حكمـــــــة�هللا�تعـــــــ

مــــــــــا�وفــــــــــق�اJجتمــــــــــع�1ــــــــــي�تعزيــــــــــز�مب

ضـــــــرورة�حياتيـــــــة�للتقـــــــارب�بـــــــTن�ال

و�بنـــــــــاءا�ع9ـــــــــى�ذلـــــــــك�يتوقــــــــــع��م. 

الجميــــــــــــع�للعمــــــــــــل�بــــــــــــروح�الفريــــــــــــ

ميـــــــع�و�إح!ـــــــ ام�و�كفالـــــــة�حقللج

اJبـــــــــادئ�و�القـــــــــيم�الكHـــــــــ ى�و�1ـــــــــ

بإعتبارهــــــــا�شــــــــروطا�ضــــــــرورية�لتحقي

و�sقصاء�و�العنصرية�بش�Ôgأنواعها�و�يكفwxا�شرور�الصراع�و�Rزمات�sجتماعية�اJقيتة�

مفهوم�التعايش��rي�اللغة�و��صطcح��-1

التعايش�rي�اللغة��-1-1

تتعدد�اJعاني�ال�fgعلwxا�لفظة�عيش�و�مما�يتفرع�مwا�من�صي

العTن�و�الياء�و�الشTن�أصل�واحد�يدل�ع9ى�: َعيش� -

اJطعم�و�اJشرب� -

من�مطعم�و�مشرب�و�ما�تكون�به�الحياة�: الطعام� -

العلم�للجماعة� -

الحياة�و�قد�: الحياة� -

العيش��:البقاء� -
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��fمعجـــــــــــــــم�( ودة�و�منـــــــــــــــه�التعــــــــــــــايش�الســـــــــــــــلم

( تقـــــــوم�بـــــــه�مـــــــن�ل�ع9ـــــــى�الحيـــــــاة�،�و�مـــــــا�

ايش�مــــــــــــن�حيـــــــــــث�sصــــــــــــط]ح�،�بينمــــــــــــا�أن�

  .اJفهوم�من�الناحية�sصط]حية�

عايشــــــوا�،�أي�عاشــــــوا�ع9ــــــى�Rلفــــــة�و�
َ
ايش�،�و�ت

م�تعــــــــدد�فئــــــــاwÉم�و�أعــــــــراقهم�و�أديــــــــا¼wم�

و+ي�باÙخت]فـــــــــات�بـــــــــTن�Rفـــــــــراد�و�الجماعـــــــــات��

رفTن�و�أك©ـــــــ �،�فهـــــــو�يع¾ـــــــ�fإســـــــتعداًدا�مـــــــن�

  )30،ص

يش�بالســــــلم�داخــــــل�اJجتمعــــــات��اJتنوعــــــة�بــــــل�

ــــــــن�تجنــــــــب�ال�ªاعــــــــات�و�الحــــــــروب��بــــــــTن�

peaceful coexistence أي�معالجـــــــة����،

ا�للمؤسســــــــات�الدوليــــــــة�تجنًبــــــــا��خطــــــــار�الحــــــــرب�

يط�معـــــــTن�يقبـــــــل�بعضـــــــها�الـــــــبعض�و�تـــــــذوب�

يط�و�ال¶wمـــــــــــيش�و�التســـــــــــلط�و�Rحاديـــــــــــة�و�

ــــــــيش�و�التســــــــلط�و�Rحاديــــــــة�و�القهــــــــر�و�

و�ســـــــــلوكه�،�إذا�مـــــــــن�اJمكـــــــــن�تجـــــــــاوز�� ه

طـــــــــــه�.( ـــــــــــس�ع9ـــــــــــى�Rركـــــــــــان�الصـــــــــــحيحة�

و�التعايش�sنساني�من�الناحية�العملية��ي�إقامة�ع]قة�بTن�إثنTن�أو�أك© �من�الجماعات��اJختلفة�الهوية�ال�fgتعيش�

�و� �و�التفاعل �من�sتصال �معينة �درجة �يشمل �البعض�كما �العيش�بجانب�بعضهم �مجرد �أك© �من يشمل

محمد�عبد�.(التعاون�يمكن�أن�يمهد�التعايش�لتحقيق�اJصالحة�ع9ى�أساس�الس]م�و�الحقيقة�و�العدالة�و�التسامح�
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ع9ــــــــــــــى�Rلفـــــــــــــــة�و�اJــــــــــــــودة�و�منـــــــــــــــه�التع) و�تعايشـــــــــــــــوا( عاشــــــــــــــوا�: ـــــــــــــــودة�

 )50،ص2010

ـــــــظ�التعـــــــايش�،�كمـــــــا�جـــــــاء�1ـــــــي�اJعـــــــاجم�اللغويـــــــة�،�تحيـــــــل�ع9ـــــــى�الحي

  .،�و�ما�تكون�عليه�من�اJودة�و�Rلفة�) مأكل�و�و�مطعم�،و�تبادل�اJنافع

  : التعايش�rي��صطcح�

اجم�sصــــــــــــط]حية�لـــــــــــم�أجــــــــــــدهم�يـــــــــــوردون�تعريفــــــــــــا�التعـــــــــــايش�مــــــــــــن�حي

اJفهوم�من�الناحية�sصط]حية�اJتأخرين�من�العلماء�و�اJفكرين�أعطوا�تعريفات�متعددة�لهذا�

co – Ex  :عايش
َ
�فهــــــم�ُمتعــــــايش�،�و�ت

ً
مــــــن�التعــــــايش�تعايشــــــا

ايش�sجامــــــــا+ي�،�يع¾ــــــــ�fأن�اJجتمــــــــع�يعــــــــيش�أهلــــــــُه�1ــــــــي�وئــــــــام�رغــــــــم�تعــــــــدد�فئ

ش�ع9ـــــــــى�إح!ـــــــــ ام�rخـــــــــرين�و�حريـــــــــاwÉم�و�الـــــــــو+ي�باÙخت]فـــــــــوم�التعـــــــــاي

و�°ن�التعـــــــايش�هـــــــو�تفاعـــــــل�بـــــــTن�طـــــــرفTن�و�أك©. دير�التنـــــــوع�الثقـــــــا1ي�

،ص1998،الكبي»�ª( . عدة�أطراف�لتطوير�عيش�مش! ك�يسوده�الحوار�و�التفاهم

ــــــي�اللغــــــة�العربيــــــة�1ــــــي�البدايــــــة�للد°لــــــة�ع9ــــــى�العــــــيش�بالســــــلم�داخ

ي�الســــــــتينات�و�الســــــــبعينات�مــــــــن�القــــــــرن�العشــــــــرين�تعبTــــــــ ا�عــــــــن�تجنــــــــ

�fالتعـــــــايش�الســـــــلم��fاردة�بـــــــالتوافق�ع9ـــــــى�مـــــــا�ســـــــم coexistence 

]ل�التفــــــــاوض�و�الحــــــــوار�الســــــــلم�f،�و�اللجــــــــوء��أحيانــــــــا�للمؤسســــــــات�الدولي

 )93،ص�2005

ـــــــ�fوجـــــــود�نـــــــواة�مشـــــــ! كة�لفئـــــــات�متناقضـــــــة�1ـــــــي�محـــــــيط�معـــــــTن�يقب

ات�القائمـــــــــــة�فيمـــــــــــا�بيwـــــــــــا�بعيـــــــــــدا�عـــــــــــن�مبـــــــــــدأ��التقســـــــــــيط�و�ال¶wم

�ام�فيمــــــــا�بيwــــــــا�بعيــــــــدا�عــــــــن�مبــــــــدأ�التقســــــــيط�و�ال¶wمــــــــيش�و�التس  �sل!ــــــــ

�ام�بمبـــــــــدأ�sح!ـــــــــ ام�اJتبـــــــــادل�لحريـــــــــة�الـــــــــرأي�و�طـــــــــرق�تفكTـــــــــ ه

ة�و�السياســـــــــــية�و�اJجتمعيـــــــــــة�و�sديولوجيـــــــــــة�مgـــــــــــ�Ôمـــــــــــا�تأســـــــــــس�ع9ـــــــــــ

  

و�التعايش�sنساني�من�الناحية�العملية��ي�إقامة�ع]قة�بTن�إثنTن�أو�أك© �من�الجماعات��اJختلفة�الهوية�ال�fgتعيش�

�و� �و�التفاعل �من�sتصال �معينة �درجة �يشمل �البعض�كما �العيش�بجانب�بعضهم �مجرد �أك© �من يشمل

التعاون�يمكن�أن�يمهد�التعايش�لتحقيق�اJصالحة�ع9ى�أساس�الس]م�و�الحقيقة�و�العدالة�و�التسامح�

2022 
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Rلفــــــــــــــة�و�اJـــــــــــــــودة�� -

2010الوسيط،

و�بالتـــــــاXي�فـــــــإن�مع¾ـــــــ�Ôلفـــــــظ�التع

مأكل�و�و�مطعم�،و�تبادل�اJنافع

التعايش�rي��صطcح��-1-2

عنـــــــــــد�تتبÏــــــــــــي�للمعـــــــــــاجم�sصــــــــــــ

اJتأخرين�من�العلماء�و�اJفكرين�أعطوا�تعريفات�متعددة�لهذا�

 Existenceالّتعــــــاُيش��

و�التعــــــــايش�sجامــــــــا+ي�،�يع¾. اJــــــــودة�

و�يقـــــــــوم�التعـــــــــاي. و�مصـــــــــالحهم�

و�الَقبـــــــول��wـــــــا�و�تقـــــــدير�التنـــــــوع�الثق

عدة�أطراف�لتطوير�عيش�مش! ك�يسوده�الحوار�و�التفاهم

و�مــــــا�أســــــتخدم�اJفــــــرُد�1ــــــي�اللغــــــ

جــــــــاء�إســــــــتخدامه�1ــــــــي�الســــــــتينات�و�الس

أقطـــــــاب�الحـــــــرب�البـــــــاردة�بـــــــالتوافق�ع9

ال�ªاعــــــــات�مــــــــن�خــــــــ]ل�التفــــــــاوض�و�الح

2005عبد�العزيز،(. النووية�

التعـــــــايش�sنســـــــاني�يع¾ـــــــ�fوجـــــــ

و�sخت]فـــــــــــات�القائم�الخ]فـــــــــــات

�ام�فيم القهــــــــر�و�العنــــــــف�عHــــــــ �sل!ــــــــ

�ام�بمبـــــــــدأ�sح! العنـــــــــف��عHـــــــــ �sل!ـــــــــ

الخ]فـــــــــــات�الفكريـــــــــــة�و�السياســـــــــــ

  )134،ص2011حسن�،

و�التعايش�sنساني�من�الناحية�العملية��ي�إقامة�ع]قة�بTن�إثنTن�أو�أك© �من�الجماعات��اJختلفة�الهوية�ال�fgتعيش�

�و�بتقارب� �و�التفاعل �من�sتصال �معينة �درجة �يشمل �البعض�كما �العيش�بجانب�بعضهم �مجرد �أك© �من يشمل

التعاون�يمكن�أن�يمهد�التعايش�لتحقيق�اJصالحة�ع9ى�أساس�الس]م�و�الحقيقة�و�العدالة�و�التسامح�

  )86،ص2001الجبار،
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ساني�1ي�بيان�لها�أنه�إح! ام�rخرين�و�حرياwÉم�و�sع! اف�

خر�كما�هو�،�وتقدير�التنوع�الثقا1ي�،�ويرى�آخرون�بأنه�إجتماع�مجموعة�من�الناس�

 sشرب�و�أساسيات�الحياة�بغض�النظر�عن�الدين�و�Jن�،�تربطهم�وسائل�العيش�من�مأكل�و�اTنتماءات�1ي�مكان�مع

�خرى�،�و�يع! ف�كل�مwما�بحق�rخر��دون�إندماج�و�إنصهار�،�أي�أن�يكون�التعايش�اJطلوب�مع�مجموعة�مختلفة�

�يضمن� �بما �بالتنوع �تعلم�العيش�اJش! ك�و�القبول �أنه �ع9ى � �الدراسة هذه

وجود�ع]قة�مع�rخر�،�و�السمة�البارزة�فيه�وجود�ع]قة�يع! ف�rخر�بوجوده�،�إذ�°�يكفي�أن�يشعر�الناس�بإنتماwÍم�

ود�إدراك�مش! ك�بوجود�rخر�،�للدولة�،�إ°�إذا�كانوا�يشعرون�بأن�rخرين��ينتمون�إلwxا��أيضا�،�ومن�ثم�°بد�من�وج

  .اJستوى�السيا½ �fو�sديولو¹ي��يحمل�مع¾�Ôالحد�من�الصراعات�العقائدية�

اJستوى�sقتصادي�ن�يحمل�ع]قات�التعاون�بTن�الحكومات�و�الشعوب�فيما�له�صلة�باJسائل�

اJستوى�الدي¾�fو�الثقا1ي�و�الحضاري�،�و�يشمل�مع¾�Ôالتعايش�الدي¾�fأو�التعايش�الحضاري�،�

  .ع9ى�مستوى�Rفراد�داخل�اJجتمع��الواحد�و�بTن�الشعوب�و�اJجتمعات�sنسانية�

ت�،�إذ��اJستوى�sجتما+ي�،�الذي�يشمل�معيشة�جماعات�مع�بعضها��البعض�أو�1ي�نفس�الوق

  )202،ص2010،�جوزيف�و�عبد�هللا

حول�التحليل�السوسيولو¹ي�للتعايش�السلم�fانه�من�الضروري�العمل�ع9ى�نشر�

�اJجتمع� �مكونات �كافة �بTن �و�التعاون � �Rلفة �إXى �ذلك �حيث�يؤدي �اJجتمع �1ي �sجتما+ي �التعايش�sنساني ثقافة

صب�و�الضغينة�و�لذلك�كان�لزاما�الحرص�ع9ى�غرس�
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ساني�1ي�بيان�لها�أنه�إح! ام�rخرين�و�حرياwÉم�و�sع! اف�بأن�اليونيسكو�قد�عرفت�التعايش�sن

باÙخت]ف�بTن�Rفراد�و�القبول�بآخر�كما�هو�،�وتقدير�التنوع�الثقا1ي�،�ويرى�آخرون�بأنه�إجتماع�مجموعة�من�الناس�

 sشرب�و�أساسيات�الحياة�بغض�النظر�عن�الدين�و�Jن�،�تربطهم�وسائل�العيش�من�مأكل�و�اT1ي�مكان�مع

�خرى�،�و�يع! ف�كل�مwما�بحق�rخر��دون�إندماج�و�إنصهار�،�أي�أن�يكون�التعايش�اJطلوب�مع�مجموعة�مختلفة�

  )15،ص2012الكبي»��ª،�( . 1ي�الدين�و�اللون�أو�الطائفة�أو�القومية�

  :  التعريف��جرائي�للتعايش��نساني�

� �1ي �للتعايش�sنساني �يضمن�ي �بما �بالتنوع �تعلم�العيش�اJش! ك�و�القبول �أنه �ع9ى � �الدراسة هذه

وجود�ع]قة�مع�rخر�،�و�السمة�البارزة�فيه�وجود�ع]قة�يع! ف�rخر�بوجوده�،�إذ�°�يكفي�أن�يشعر�الناس�بإنتماwÍم�

للدولة�،�إ°�إذا�كانوا�يشعرون�بأن�rخرين��ينتمون�إلwxا��أيضا�،�ومن�ثم�°بد�من�وج

  .وأن�rخر�مق! ن�بوجودنا�و�العكس�صحيح�

  : مستويات�التعايش��نساني�

اJستوى�السيا½ �fو�sديولو¹ي��يحمل�مع¾�Ôالحد�من�الصراعات�العقائدية�

اJستوى�sقتصادي�ن�يحمل�ع]قات�التعاون�بTن�الحكومات�و�الشعوب�فيما�له�صلة�باJسائل�

  

اJستوى�الدي¾�fو�الثقا1ي�و�الحضاري�،�و�يشمل�مع¾�Ôالتعايش�الدي¾�fأو�التعايش�الحضاري�،�

ع9ى�مستوى�Rفراد�داخل�اJجتمع��الواحد�و�بTن�الشعوب�و�اJجتمعات�sنسانية�

اJستوى�sجتما+ي�،�الذي�يشمل�معيشة�جماعات�مع�بعضها��البعض�أو�1ي�نفس�الوق

جوزيف�و�عبد�.(يتجه�التعايش�إXى�sنصهار�و�sندماج�،�بحيث�يزول�بعضها�و�يذوب�1ي�rخر�

  : قيم�التعايش��نساني�

حول�التحليل�السوسيولو¹ي�للتعايش�السلم�fانه�من�الضروري�العمل�ع9ى�نشر��2020ذكرت�دراسة�صابر�و�رشيد�

�اJجتمع� �مكونات �كافة �بTن �و�التعاون � �Rلفة �إXى �ذلك �حيث�يؤدي �اJجتمع �1ي �sجتما+ي �التعايش�sنساني ثقافة

صب�و�الضغينة�و�لذلك�كان�لزاما�الحرالدينية�و�اJذهبية�و�الثقافية�لتحقيق�الس]م�بعيدا�عن�التع

  : قيم�التعايش�rتية�1ي�نفوس�أفراد�اJجتمع�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

بأن�اليونيسكو�قد�عرفت�التعايش�sن�2012الكبي¡ ��fعرفه

باÙخت]ف�بTن�Rفراد�و�القبول�ب

 sشرب�و�أساسيات�الحياة�بغض�النظر�عن�الدين�و�Jن�،�تربطهم�وسائل�العيش�من�مأكل�و�اT1ي�مكان�مع

�خرى�،�و�يع! ف�كل�مwما�بحق�rخر��دون�إندماج�و�إنصهار�،�أي�أن�يكون�التعايش�اJطلوب�مع�مجموعة�مختلفة�

1ي�الدين�و�اللون�أو�الطائفة�أو�القومية�

التعريف��جرائي�للتعايش��نساني��-1-3

� �1ي �للتعايش�sنساني التعريف�sجرائي

وجود�ع]قة�مع�rخر�،�و�السمة�البارزة�فيه�وجود�ع]قة�يع! ف�rخر�بوجوده�،�إذ�°�يكفي�أن�يشعر�الناس�بإنتماwÍم�

للدولة�،�إ°�إذا�كانوا�يشعرون�بأن�rخرين��ينتمون�إلwxا��أيضا�،�ومن�ثم�°بد�من�وج

وأن�rخر�مق! ن�بوجودنا�و�العكس�صحيح�

مستويات�التعايش��نساني��-2

اJستوى�السيا½ �fو�sديولو¹ي��يحمل�مع¾�Ôالحد�من�الصراعات�العقائدية��:ا�ستوى��ول�-2-1

اJستوى�sقتصادي�ن�يحمل�ع]قات�التعاون�بTن�الحكومات�و�الشعوب�فيما�له�صلة�باJسائل��:ا�ستوى�الثاني�-2-2

  .sقتصادية�و�التجارية�

اJستوى�الدي¾�fو�الثقا1ي�و�الحضاري�،�و�يشمل�مع¾�Ôالتعايش�الدي¾�fأو�التعايش�الحضاري�،��:ا�ستوى�الثالث�-2-3

ع9ى�مستوى�Rفراد�داخل�اJجتمع��الواحد�و�بTن�الشعوب�و�اJجتمعات�sنسانية�

اJستوى�sجتما+ي�،�الذي�يشمل�معيشة�جماعات�مع�بعضها��البعض�أو�1ي�نفس�الوق�:ا�ستوى�الرابع�-2-4

يتجه�التعايش�إXى�sنصهار�و�sندماج�،�بحيث�يزول�بعضها�و�يذوب�1ي�rخر�

  

  

قيم�التعايش��نساني��-3

ذكرت�دراسة�صابر�و�رشيد�

�اJجتمع� �مكونات �كافة �بTن �و�التعاون � �Rلفة �إXى �ذلك �حيث�يؤدي �اJجتمع �1ي �sجتما+ي �التعايش�sنساني ثقافة

الدينية�و�اJذهبية�و�الثقافية�لتحقيق�الس]م�بعيدا�عن�التع

قيم�التعايش�rتية�1ي�نفوس�أفراد�اJجتمع�
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�يع¾�fاJعاملة�بعدل��ومساواة�حيث� و�يقصد�به�العيش�بكرامة�و�إح! ام�من�قبل�الجميع�،�كما

أو�العقيدة�أو�ر�عن�sخت]ف�1ي�اللون�

  .حيث�يعمل�القانون�و�النظام�ع9ى�تحقيق�اJساواة�1ي�اJجتمع�و�اJحافظة�ع9ى�Rمن�و�الحقوق 

يش�السلم�fاJثمر�مراعاة�اJصلحة�العامة�و�العيش�اJش! ك�تؤدي�إXى��قوة�إيجابية�نحو�التعا

تعتs� Hيجابية�قوة�دافعة�للمجتمع�نحو�التماسك�و�التعايش�السلمs�fنساني��و�محفزا�للعمل�من�

�،�و�تع¾�fأن�يملك�sنسان�شخصيته�و�قراراته�و� كH �مظاهر�sنسانية�

  .يحدد�خياراته�بعيدا�عن�اي�نوع�من�sكراه�أو�التسلط�،�و�لهذا�فإن�الحرية�من�أهم�و�أثمن�القيم�1ي�الحياة�

�اJفاهيم��Rخ]قية�sنسانية�1ي�التعايش�بTن�الناس�،�و� تع¾�fتحمل�مذاهب�و�يمثل�إحدى��أهم�

�مشاعر�rخرين� �و�مراعاة �عليه �نحن �تختلف�عما �كانت �و�إن �و�ثقاف¶wم �خصوصياwÉم �و�إح! ام �و�آراwÍم rخرين

  .فقيمة�التسامح�رك�Tة�أساسية�لحقوق�sنسان�و�الديمقراطية�و�العدل�و�الحرية�

يتفق�الكتT �من�العلماء�و�الباحثTن�ع9ى�أهمية�التنشئة�sجتماعية�كإحدى�عمليات�البناء�

�مع� Ô Gيتما� جام�مع�القواعد�و�النظم�sجتماعية�وفق�ما

نشئة�تعتH �وسيلة�رئيسية�1ي�زرع�و�تعزيز�ثقافة�التعايش�و�

�1ي�عملية�التنشئة�و� �رئيسيا و�تلعب�Rسرة�و�اJدرسة�دورا

ال�Tيا�و�سنغافورة�إXى�وضع��برامج�خاصة�باÙدماج�sجما+ي�تحاول�

و�يتخلل�هذه�. من�خ]لها�ترسيخ�قيم�التعايش�و�التسامح�نظرا�للتنوع�العرØي�و�الدي¾�fو�الثقا1ي�الذي�يسود�اJجتمع��

�اJصا �ع]قات �تشجيع �مثل �sجتما+ي �sدماج �تحقيق ��wا �قصد fgال� �rليات �من �العديد �و�الH امج �و�الزواج هرة

اJخيمات�و�sسكان�و�غT ها��من�Rنشطة�ال�fgتساعد�ع9ى�تحقيق�نتائج�ايجابية�لرفع�مستوى�التعايش�بTن�أفراد�

�عناصر�sتصال�و�ذلك �1ي �اساسيا �و�اسلوبا �مهما �أك© �وسائل��°�شك�أن�الحوار�يعد�عنصرا لكونه

و�للحوار�. sتصال�إستخداما�بTن�الناس�فقد�جعل�هللا�لغة�الحوار�وسيلة�للتفاهم�و�التواصل�و�التعايش�مع�rخرين�
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�يع¾�fاJعاملة�بعدل��ومساواة�حيث� و�يقصد�به�العيش�بكرامة�و�إح! ام�من�قبل�الجميع�،�كما

ر�عن�sخت]ف�1ي�اللون�يتقبل�الناس�بعضهم�البعض�لتحقيق�حاجاwÉم�Rساسية�1ي�الحياة�بغض�النظ

حيث�يعمل�القانون�و�النظام�ع9ى�تحقيق�اJساواة�1ي�اJجتمع�و�اJحافظة�ع9ى�Rمن�و�الحقوق 

مراعاة�اJصلحة�العامة�و�العيش�اJش! ك�تؤدي�إXى��قوة�إيجابية�نحو�التعا�

  .بعيدا�عن�اJصالحة�ال�fgقد�تخدم�فئة�دون�غT ها�

تعتs� Hيجابية�قوة�دافعة�للمجتمع�نحو�التماسك�و�التعايش�السلمs�fنساني��و�محفزا�للعمل�من�

��Tرتقاء�به�نحو�التمsجتمع�و�Jأجل�تطور�ا.  

�،�و�تع¾�fأن�يملك�sنسان�شخصيته�و�قراراته�و�°شك�بأن�الحرية�تعتH �من�أ كH �مظاهر�sنسانية�

يحدد�خياراته�بعيدا�عن�اي�نوع�من�sكراه�أو�التسلط�،�و�لهذا�فإن�الحرية�من�أهم�و�أثمن�القيم�1ي�الحياة�

�اJفاهيم��Rخ]قية�sنسانية�1ي�التعايش�بTن�الناس�،�و� و�يمثل�إحدى��أهم�

�مشاعر�rخرين� �و�مراعاة �عليه �نحن �تختلف�عما �كانت �و�إن �و�ثقاف¶wم �خصوصياwÉم �و�إح! ام �و�آراwÍم rخرين

64(  

فقيمة�التسامح�رك�Tة�أساسية�لحقوق�sنسان�و�الديمقراطية�و�العدل�و�الحرية�

  : أدوات�تعزيز�التعايش��نساني�

يتفق�الكتT �من�العلماء�و�الباحثTن�ع9ى�أهمية�التنشئة�sجتماعية�كإحدى�عمليات�البناء�: �جتماعية�

�يتما sجتما+ي�حيث�تعمل�ع9ى�إعداد��فراد�و�wÉيئ¶wم�لíنسجام�مع�القواعد�و�النظم�sجتماعية�وفق�ما

نشئة�تعتH �وسيلة�رئيسية�1ي�زرع�و�تعزيز�ثقافة�التعايش�و�و�مما�°شك�فيه�أن�عملية�الت. الثقافة�sجتماعية�السائدة�

�و�تقبل�rخر�و�إح! ام�حقوقه�و�خصوصيته� �1ي�عملية�التنشئة�و�. التسامح� �رئيسيا و�تلعب�Rسرة�و�اJدرسة�دورا

  .غT ها�من�القيم�ال�fgتمثل�اJجتمع�و�ثقافته�و�توجهاته�

ال�Tيا�و�سنغافورة�إXى�وضع��برامج�خاصة�باÙدماج�sجما+ي�تحاول�سعت�بعض�الدول�مثل�م: 

من�خ]لها�ترسيخ�قيم�التعايش�و�التسامح�نظرا�للتنوع�العرØي�و�الدي¾�fو�الثقا1ي�الذي�يسود�اJجتمع��

�اJصا �ع]قات �تشجيع �مثل �sجتما+ي �sدماج �تحقيق ��wا �قصد fgال� �rليات �من �العديد الH امج

اJخيمات�و�sسكان�و�غT ها��من�Rنشطة�ال�fgتساعد�ع9ى�تحقيق�نتائج�ايجابية�لرفع�مستوى�التعايش�بTن�أفراد�

  اJجتمع�ع9ى�اخت]ف�و�تنوع�اعراقهم�و�دياناwÉم�و�مذهwÞم�

�عناصر�sتصال�و�ذلك �1ي �اساسيا �و�اسلوبا �مهما °�شك�أن�الحوار�يعد�عنصرا

sتصال�إستخداما�بTن�الناس�فقد�جعل�هللا�لغة�الحوار�وسيلة�للتفاهم�و�التواصل�و�التعايش�مع�rخرين�

2022 
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�يع¾�fاJعاملة�بعدل��ومساواة�حيث�: قبول��خر��-3-1 و�يقصد�به�العيش�بكرامة�و�إح! ام�من�قبل�الجميع�،�كما

يتقبل�الناس�بعضهم�البعض�لتحقيق�حاجاwÉم�Rساسية�1ي�الحياة�بغض�النظ

  .الثقافة�أو�غT ها�

حيث�يعمل�القانون�و�النظام�ع9ى�تحقيق�اJساواة�1ي�اJجتمع�و�اJحافظة�ع9ى�Rمن�و�الحقوق : إح! ام�القانون��-3-2

�:ا�صلحة�العامة��-3-3

بعيدا�عن�اJصالحة�ال�fgقد�تخدم�فئة�دون�غT ها�

تعتs� Hيجابية�قوة�دافعة�للمجتمع�نحو�التماسك�و�التعايش�السلمs�fنساني��و�محفزا�للعمل�من��:�يجابية���-3-4

��Tرتقاء�به�نحو�التمsجتمع�و�Jأجل�تطور�ا

°شك�بأن�الحرية�تعتH �من�أ: الحرية��-3-5

يحدد�خياراته�بعيدا�عن�اي�نوع�من�sكراه�أو�التسلط�،�و�لهذا�فإن�الحرية�من�أهم�و�أثمن�القيم�1ي�الحياة�

�اJفاهيم��Rخ]قية�sنسانية�1ي�التعايش�بTن�الناس�،�و� :التسامح��-3-6 و�يمثل�إحدى��أهم�

�مشاعر�rخرين� �و�مراعاة �عليه �نحن �تختلف�عما �كانت �و�إن �و�ثقاف¶wم �خصوصياwÉم �و�إح! ام �و�آراwÍم rخرين

64،ص2009القصراوي،(.

فقيمة�التسامح�رك�Tة�أساسية�لحقوق�sنسان�و�الديمقراطية�و�العدل�و�الحرية�

أدوات�تعزيز�التعايش��نساني��-4

�جتماعية��التنشئة�-4-1

sجتما+ي�حيث�تعمل�ع9ى�إعداد��فراد�و�wÉيئ¶wم�لíن

الثقافة�sجتماعية�السائدة�

�و�تقبل�rخر�و�إح! ام�حقوقه�و�خصوصيته� التسامح�

غT ها�من�القيم�ال�fgتمثل�اJجتمع�و�ثقافته�و�توجهاته�

: �دماج��جما}ي��-4-2

من�خ]لها�ترسيخ�قيم�التعايش�و�التسامح�نظرا�للتنوع�العرØي�و�الدي¾�fو�الثقا1ي�الذي�يسود�اJجتمع��

�اJصا �ع]قات �تشجيع �مثل �sجتما+ي �sدماج �تحقيق ��wا �قصد fgال� �rليات �من �العديد الH امج

اJخيمات�و�sسكان�و�غT ها��من�Rنشطة�ال�fgتساعد�ع9ى�تحقيق�نتائج�ايجابية�لرفع�مستوى�التعايش�بTن�أفراد�

اJجتمع�ع9ى�اخت]ف�و�تنوع�اعراقهم�و�دياناwÉم�و�مذهwÞم�

�عناصر�sتصال�و�ذلك�:الحوار��-4-3 �1ي �اساسيا �و�اسلوبا �مهما °�شك�أن�الحوار�يعد�عنصرا

sتصال�إستخداما�بTن�الناس�فقد�جعل�هللا�لغة�الحوار�وسيلة�للتفاهم�و�التواصل�و�التعايش�مع�rخرين�
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تأثT �قوي�و�فعال�1ي�النفوس�،�فهو�الوسيلة�اJباشرة�لíقناع�و�sقتناع�و�أداة�Ùعمال�العقل�و�التفكT �و�تمحيص�

غالب�( . الفرد�الحرية�1ي�sختيار�بما�يحقق�مبادئ�التعايش�والتسامح�و�التفاهم�مع�rخرين�

الكثT �من�الدراسات�و�الH امج�و�التجارب�السابقة�تناولت�مفهوم�التعايش�ع9ى�مستوى�الدول�و�اJجتمعات�و�Rقليات�

و�قد�ركزت�. Jعرفة�أهم�مرتكزاته�و�اJبادئ�ال�Ôgتعمل�ع9ى�تعزيزه�بTن�الناس�و�كذلك�التعرف�ع9ى�مستواه�و�مجا°ته�

�تجارب�مركز�اJلك�عبد� �1ي ته�أحد�أهم�عناصر�التعايش�كما

و�التعايش�و�التسامح�1ي�الH نامج�الوط¾1�fي�

ة�لتعزيز�قيم�حسب�ما�أشار�إليه���1ي�دراسته�حول�التجارب�العربية�و�العاJي

�Ô¾أصل�الكلمة�،�جاء�مع�Ô¾بمع�Ô¾تع�fgختلفة�ففي�علوم�اللغة�و�الJن�مجا°ت�العلوم�اTتتعدد�معاني�كلمة�التقبل�ب

�أي�رضيه�
ً
و�. م�التقبل�1ي�اللغة�العربية�و�1ي�اJعجم�الوج��Tبأن�كلمة�مشتقة�من�الفعل�قبل�،�قبل�ال
 �fقبو°

و�يقال�. 
 �fأي�رضيه�عن�طيب�خاطر�

أولئك�الذين�نتقبل�عwم�أحسن�ما�" 1ي�القرآن�الكريم�قال�تعاXى��

و��ي�تع¾�fأن��� acceptarمأخوذة�من�الكلمة�ال]تينة�

accepو�يوافق�عليه���ë 
بمع¾�Ôيقبل�ال

�f ½علم�فمث]�يقال�تقبل�التصميم�الهند

اقبل�الدواء�،�و�1ي�علم�sجتماع�قال�تقبل�الفرد�

lynn &(  

لكلمة�التقبل�تعتH �خارج�حدود�البنية�ال�fgسنناقشها�1ي�هذا�البحث�،�فالتقبل�

و�هذا�. اJقصود�1ي�هذا�البحث�هو�التقبل�الذي�يصف�شكل�الع]قة�بي�sنسان�و�ذاته�،��و�بTن�sنسان�و�rخرين�

�rخرين� �ازاء �الفرد �تصف�إتجاهات � هو�صفة

�و�التسامح� �rخرين�باÙيجابية �ازاء �تصف�اتجاهات�الفرد �يعw�� Hا�. و�ي�ضفة �صفة و��ي

مرضاهم�و�ت]ميذهم�حيث�يبدون�نحوهم�sح! ام��و�

و�التقبل�مفهوم�موضو+ي�1ي�طبيعته�،�و�يستعبد�Rحكام�القيمية�و�sنغماس�sنفعاXي�
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تأثT �قوي�و�فعال�1ي�النفوس�،�فهو�الوسيلة�اJباشرة�لíقناع�و�sقتناع�و�أداة�Ùعمال�العقل�و�التفكT �و�تمحيص�

الفرد�الحرية�1ي�sختيار�بما�يحقق�مبادئ�التعايش�والتسامح�و�التفاهم�مع�rخرين�

الكثT �من�الدراسات�و�الH امج�و�التجارب�السابقة�تناولت�مفهوم�التعايش�ع9ى�مستوى�الدول�و�اJجتمعات�و�Rقليات�

Jعرفة�أهم�مرتكزاته�و�اJبادئ�ال�Ôgتعمل�ع9ى�تعزيزه�بTن�الناس�و�كذلك�التعرف�ع9ى�مستواه�و�مجا°ته�

�الحوار�بشكل�خاص�بصف �مبدأ �تجارب�مركز�اJلك�عبد�بعض�الدراسات�ع9ى �1ي ته�أحد�أهم�عناصر�التعايش�كما

و�التعايش�و�التسامح�1ي�الH نامج�الوط¾1�fي���2010و�التسامح�و�اح! ام�rخر�1ي�دولة�الكويت�

حسب�ما�أشار�إليه���1ي�دراسته�حول�التجارب�العربية�و�العاJي�2005دولة�sمارات�العربية�اJتحدة��

  : اJواطنة�و�التعايش�sنساني�السلم�fبصفة�مباشرة�أو�غT �مباشرة��فيما�ي9ي�

  :    )اللغوي�و��صطÄcي( و���خر �الذات�و 

�Ô¾أصل�الكلمة�،�جاء�مع�Ô¾بمع�Ô¾تع�fgختلفة�ففي�علوم�اللغة�و�الJن�مجا°ت�العلوم�اTتتعدد�معاني�كلمة�التقبل�ب

م�التقبل�1ي�اللغة�العربية�و�1ي�اJعجم�الوج��Tبأن�كلمة�مشتقة�من�الفعل�قبل�،�قبل�ال

يقال��قبل�هللا�دعاء�ف]ن�أي�إستجابة�و�يقال�قبل�الخH �أي�صدقه�و�تقبل�ال
 �fأي�رضيه�عن�طيب�خاطر�

1ي�القرآن�الكريم�قال�تعاXى��و�. تقبل�هللا�صالح�Rعمال�،�أي�رضwxا�و�أثاب�علwxا�

  ) �16حقاف��ية�

مأخوذة�من�الكلمة�ال]تينة��� acceptanceأما�1ي�اللغات�الغربية�كان�Rصل�sشتقاØي��لكلمة�

 acceptكما�تشتق�1ي�اللغة�sنجل�Tية�من�الفعل�.  �ëبإرادة�أو�إستحسان�

  .و�يتقبل�اJواقف�صعبة�التغيT �،�و�ذلك�كما�ورد�1ي�قاموس�أكسفورد�

علم�فمث]�يقال�تقبل�التصميم�الهند½ �fأما�عن�مع¾�Ôكلمة�التقبل�1ي�فروع�العلم�اJختلفة�فاJع¾�Ôيتحدد�بمجال�كل�

اقبل�الدواء�،�و�1ي�علم�sجتماع�قال�تقبل�الفرد��–تقبل�القضية��–تقبل�الوظيفة��–تقبل�إستخدام�التكنولوجيا�

lynn & williams,p89 , 2010(معايT �الجماعة��بمع¾�Ôالخضوع�و�الطاعة�و�التطبع��wا�

لكلمة�التقبل�تعتH �خارج�حدود�البنية�ال�fgسنناقشها�1ي�هذا�البحث�،�فالتقبل�كل�اJعاني�و�sستخدامات�السابقة�

اJقصود�1ي�هذا�البحث�هو�التقبل�الذي�يصف�شكل�الع]قة�بي�sنسان�و�ذاته�،��و�بTن�sنسان�و�rخرين�

  .هو�اJع¾��Ôالتقبل�الحقيقي��1ي�علم�النفس�و�علوم�sرشاد�

� �كفا1ي �الدين �و�ع]ء �الحميد �جابر�عبد �معجم �1ي �rخرين��1988فالتقبل �ازاء �الفرد �تصف�إتجاهات � هو�صفة

 .� �و�التسامح �rخرين�باÙيجابية �ازاء �تصف�اتجاهات�الفرد و�ي�ضفة

مرضاهم�و�ت]ميذهم�حيث�يبدون�نحوهم�sح! ام��و�اJعالجون�النفسيون�و�اJعلمون�عن�مشاعرهم�و�إتجاهاwÉم�نحو�

و�التقبل�مفهوم�موضو+ي�1ي�طبيعته�،�و�يستعبد�Rحكام�القيمية�و�sنغماس�sنفعاXي�. sعتبار�و�التقدير�لهم�كافراد�
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تأثT �قوي�و�فعال�1ي�النفوس�،�فهو�الوسيلة�اJباشرة�لíقناع�و�sقتناع�و�أداة�Ùعمال�العقل�و�التفكT �و�تمحيص�

الفرد�الحرية�1ي�sختيار�بما�يحقق�مبادئ�التعايش�والتسامح�و�التفاهم�مع�rخرين�ل¸دلة�و�الH اهTن�و�منح�

  )155،ص2018محمد،

الكثT �من�الدراسات�و�الH امج�و�التجارب�السابقة�تناولت�مفهوم�التعايش�ع9ى�مستوى�الدول�و�اJجتمعات�و�Rقليات�

Jعرفة�أهم�مرتكزاته�و�اJبادئ�ال�Ôgتعمل�ع9ى�تعزيزه�بTن�الناس�و�كذلك�التعرف�ع9ى�مستواه�و�مجا°ته�

�الحوار�بشكل�خا �مبدأ بعض�الدراسات�ع9ى

���f¾خر�1ي�دولة�الكويت��2017العزيز�الوطrو�التسامح�و�اح! ام�

دولة�sمارات�العربية�اJتحدة��

اJواطنة�و�التعايش�sنساني�السلم�fبصفة�مباشرة�أو�غT �مباشرة��فيما�ي9ي�

الذات�و �تقبلمفهوم���-5 

�Ô¾أصل�الكلمة�،�جاء�مع�Ô¾بمع�Ô¾تع�fgختلفة�ففي�علوم�اللغة�و�الJن�مجا°ت�العلوم�اTتتعدد�معاني�كلمة�التقبل�ب

م�التقبل�1ي�اللغة�العربية�و�1ي�اJعجم�الوج��Tبأن�كلمة�مشتقة�من�الفعل�قبل�،�قبل�المفهو 

يقال��قبل�هللا�دعاء�ف]ن�أي�إستجابة�و�يقال�قبل�الخH �أي�صدقه�و�تقبل�ال

تقبل�هللا�صالح�Rعمال�،�أي�رضwxا�و�أثاب�علwxا�

�حقاف��ية�.( " عملو�ا��

أما�1ي�اللغات�الغربية�كان�Rصل�sشتقاØي��لكلمة�

استقبل�ال
 �ëبإرادة�أو�إستحسان�

و�يتقبل�اJواقف�صعبة�التغيT �،�و�ذلك�كما�ورد�1ي�قاموس�أكسفورد�

أما�عن�مع¾�Ôكلمة�التقبل�1ي�فروع�العلم�اJختلفة�فاJع¾�Ôيتحدد�بمجال�كل�

تقبل�إستخدام�التكنولوجيا��–

معايT �الجماعة��بمع¾�Ôالخضوع�و�الطاعة�و�التطبع��wا�

كل�اJعاني�و�sستخدامات�السابقة�

اJقصود�1ي�هذا�البحث�هو�التقبل�الذي�يصف�شكل�الع]قة�بي�sنسان�و�ذاته�،��و�بTن�sنسان�و�rخرين�

هو�اJع¾��Ôالتقبل�الحقيقي��1ي�علم�النفس�و�علوم�sرشاد�

� �كفا1ي �الدين �و�ع]ء �الحميد �جابر�عبد �معجم �1ي فالتقبل

�و�التسامح� � . باÙيجابية

اJعالجون�النفسيون�و�اJعلمون�عن�مشاعرهم�و�إتجاهاwÉم�نحو�

sعتبار�و�التقدير�لهم�كافراد�
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� �أو�°�يوافق�عليه �أن�يعH �عن�تقلبه��فراد�°�يعحبه�سلوكهم�، �حيث�يمكن�للفرد �معجم�. ،  dictionary ofو�1ي

(flanagnan,2012,p199)  

الطب�النف¡ �f،�يعرف�التقبل�بأنه�اJوافقة�و�القبول�و�يستخدم�1ي�وصف�نوع�من�أنواع�الع]ج�النف¡ �fو�هو��الع]ج�

ح�مما�سبق�أن�التقبل�1ي�معاجم�علم�النفس�العربية�و�Rجنبية�،�يقصد�به�sتجاه�sيجابي�الذي�يكونه�الفرد�

�بالع]ج�النف¡ �fو�الذي�يقصد�به�تقبل�اJريض�Jرضه�و�الع]ج�

.  

self accepخر��rو�تقبل�acceptance of 

 triad of و�قد�أطلق�علwxا�اسم�ثالوث�التقبل

� تقبل�الذات�و�مفهوم�تقبل�rخر�و�: ومن�أك© �مفاهيم�التقبل�إنتشارا�و�دراسة�1ي�ال! اث�النف¡ �fهما

�أي�بتعبT �آخر�كيف�يمكن�لتقبل�الذات�و�تقبل�rخر�أن� �البحث� �هذا �1ي �اJعنيان�بالدراسة هذان�اJفهومان�هما

�أفراد� �خفض�أعراض�sكتئاب�عند �و�كيف�يؤثر�ذلك�ع9ى Jجتمعات�

( تقبل�الذات�بأنه�sعتبار�sيجابي�غT �اJشروط�لذات�الفرد�ككل�

تقبل�الذات�يتضمن�فهم�الفرد�لنفسه�بدون�إصدار�نقد�أو�حكم�أخ]Øي�ع9ى�

بأنه�مطابقة�صورة�الفرد�عن�ذاته�كما��ي�1ي�الواقع�ع9ى�صورته�كما�يود�أن�يكون�

sيجابية�و�السلبية�كما��أنه�مدى�إرتياح�الفرد�Jا�يتمتع�به�من�الخصائص�و�الصفات�الشخصية�

   )199،�ص�2008الجميل،( 

كما�عرف�بأنه�إتجاه�الفرد�نحو�الشعور�بالرضا�نحو�ذاته�و�قدراته�و�إستعداداته�،�و�معرفته�بحدود�قدراته�

أن�تقبل�الذات�هو�تمتع�الفرد�بالصحة�النفسية�و�الجسمية�و�التوافق�مع�نفسه�و�مجتمعه�

   )45،�ص�
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� �أو�°�يوافق�عليه �أن�يعH �عن�تقلبه��فراد�°�يعحبه�سلوكهم�، �حيث�يمكن�للفرد ،

(flanagnan,2012,p199)يعرف�التقبل�بأنه�تم��Tالفرد�باÙتجاه�sيجابي�نحو�rخرين��

الطب�النف¡ �f،�يعرف�التقبل�بأنه�اJوافقة�و�القبول�و�يستخدم�1ي�وصف�نوع�من�أنواع�الع]ج�النف¡ �fو�هو��الع]ج�

  .  acceptance thearapyالنف¡ �fو�هو�الع]ج�بالتقبل�

ح�مما�سبق�أن�التقبل�1ي�معاجم�علم�النفس�العربية�و�Rجنبية�،�يقصد�به�sتجاه�sيجابي�الذي�يكونه�الفرد�

إXى�جانب�اJع¾�Ôالخاص�بالع]ج�النف¡ �fو�الذي�يقصد�به�تقبل�اJريض�Jرضه�و�الع]ج�. نحو�نفسه�و�نحو�rخرين�

.من�أساليب�الع]ج�النف¡ �fالنف¡ �f،�و�تقبل�اJعالج�للمريض�و�التقبل�كأسلوب�

(Gracى�ث]ثة�أنواع�و��ي��Xتقبل�الذات�: التقبل�إlf acceptance

و�قد�أطلق�علwxا�اسم�ثالوث�التقبل� life or condition acceptanceو�تقبل�الحياة�أو�شروط�الحياة�

ومن�أك© �مفاهيم�التقبل�إنتشارا�و�دراسة�1ي�ال! اث�النف¡ �fهما�

�أي�بتعبT �آخر�كيف�يمكن�لتقبل�الذات�و�تقبل�rخر�أن� �البحث� �هذا �1ي �اJعنيان�بالدراسة هذان�اJفهومان�هما

�ا �بTن �sنساني fالتعايش�السلم� �1ي �أفراد�يساهم �خفض�أعراض�sكتئاب�عند �و�كيف�يؤثر�ذلك�ع9ى Jجتمعات�

تقبل�الذات�بأنه�sعتبار�sيجابي�غT �اJشروط�لذات�الفرد�ككل��1961فقد�عرف�عالم�النفس�Rمريكي�كارل�روجر�

تقبل�الذات�يتضمن�فهم�الفرد�لنفسه�بدون�إصدار�نقد�أو�حكم�أخ]Øي�ع9ى�و�أضاف�أن�) إنفعا°ته�

بأنه�مطابقة�صورة�الفرد�عن�ذاته�كما��ي�1ي�الواقع�ع9ى�صورته�كما�يود�أن�يكون��1988كما�عرفه�الشرقاوي�

أنه�مدى�إرتياح�الفرد�Jا�يتمتع�به�من�الخصائص�و�الصفات�الشخصية�

( يدركها�هو�1ي�الجوانب�sجتماعية�و�اJزاجية�و�sنفعالية�و�العقلية�و�الجسمية��

كما�عرف�بأنه�إتجاه�الفرد�نحو�الشعور�بالرضا�نحو�ذاته�و�قدراته�و�إستعداداته�،�و�معرفته�بحدود�قدراته�

(dictionary of ps    

أن�تقبل�الذات�هو�تمتع�الفرد�بالصحة�النفسية�و�الجسمية�و�التوافق�مع�نفسه�و�مجتمعه��

،�ص�2010عايز�،( و�له�القدرة�ع9ى�التعامل�الناجح�و�يشعر�باÙح! ام�من�rخرين�

  : ح�من�التعريفات�السابقة�
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� �أو�°�يوافق�عليه �أن�يعH �عن�تقلبه��فراد�°�يعحبه�سلوكهم�، �حيث�يمكن�للفرد ،

psychology  خرين����rيجابي�نحو�sتجاه�Ùالفرد�با��Tيعرف�التقبل�بأنه�تم

الطب�النف¡ �f،�يعرف�التقبل�بأنه�اJوافقة�و�القبول�و�يستخدم�1ي�وصف�نوع�من�أنواع�الع]ج�النف¡ �fو�هو��الع]ج�

النف¡ �fو�هو�الع]ج�بالتقبل�

يتضح�مما�سبق�أن�التقبل�1ي�معاجم�علم�النفس�العربية�و�Rجنبية�،�يقصد�به�sتجاه�sيجابي�الذي�يكونه�الفرد�و�

نحو�نفسه�و�نحو�rخرين�

النف¡ �f،�و�تقبل�اJعالج�للمريض�و�التقبل�كأسلوب�

  : أنواع��التقبل��-6

(Gracy ,2007)و�قسم�بامي]�

others و�تقبل�الحياة�أو�شروط�الحياة��

acceptance �� ومن�أك© �مفاهيم�التقبل�إنتشارا�و�دراسة�1ي�ال! اث�النف¡ �fهما

�أي�بتعبT �آخر�كيف�يمكن�لتقبل�الذات�و�تقبل�rخر�أن� �البحث� �هذا �1ي �اJعنيان�بالدراسة هذان�اJفهومان�هما

�ا �بTن �sنساني fالتعايش�السلم� �1ي يساهم

  .   اJجتمع�الواحد

)(fung,2011,p35 

  : تقبل�الذات��-6-1

فقد�عرف�عالم�النفس�Rمريكي�كارل�روجر�

إنفعا°ته��-أفكاره�-خH اته

كما�عرفه�الشرقاوي�. نفسه�

  .علwxا�

� Hا�يتمتع�به�من�الخصائص�و�الصفات�الشخصية��1981و�يرى�عنJأنه�مدى�إرتياح�الفرد�

يدركها�هو�1ي�الجوانب�sجتماعية�و�اJزاجية�و�sنفعالية�و�العقلية�و�الجسمية��

كما�عرف�بأنه�إتجاه�الفرد�نحو�الشعور�بالرضا�نحو�ذاته�و�قدراته�و�إستعداداته�،�و�معرفته�بحدود�قدراته�

y of psychology ,1985,p16)

�1988أما�القي¡ �fفT ى��

و�له�القدرة�ع9ى�التعامل�الناج

يتضح�من�التعريفات�السابقة�
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و�هذا�ما�يتفق�عليه�كل�من�كاJن�و�روجزز�و�جوJان�و�فينwي�1ي�تعريفاwÉم�

تقبل�الذات�هو�معرفة�الفرد�بنقاط�قوته�و�نقاط�ضعفه�و�حدود�قدراته�و�إستعداداته�و�هذا�ما�يتفق�عليه�اغلب�

 تقبل�الذات�هو�الشعور�بالرضا�نحو�الذات�كما�1ي�تعريف�قاموس�علم�النفس�

 ات�يكون�بدون�شروط�أو�أحكام�أو�إتاقادات�كما�1ي�تعريف�روجرز�

 .تقبل�الذات�هو�شعور�يستمتع�به�الفرد��ح�Ôgو�إن�لم�يتم�قبول�هاذا�الفرد�من�قبل�rخرين�

 .تقبل�الذات�هو�أهم�مؤشرات�التكيف�و�الصحة�النفسية�و�هذا�ما�إتفق�عليه�جل�العلماء�

إستخ]صه�من�تحليل�تعريفات�تقبل�الذات�يمكن�أن�ينطبق�أيضا�ع9ى�تعريف�تقبل�rخر�و�ذلك��ن�

و�فيما�ي9ي�. م]مح�مفهوم�التقبل�تحت�مظلة�علم�النفس�سواءا�كان�التقبل�موجها�نحو�الذات�أو�موجها�نحو�rخر�

تقبل�rخر�بأنه�إتجاه�الفرد�نحو�الغT ية�و�نحو�عدم�إصدار�Rحكام�و�نحو�عدم�ال¶wديد�،�

خر�،�و�ذلك�كله�بصرف�النظر�عن�الظروف�اJحيطة�،�و�عرف�بأنه�

 X.(Williams  andى�sهتمام�الفعال�باÐخرين�

�يريدونه�بدون�معاقب¶wم�أو� كما�عرف�بأنه�إستعداد�لدى�الفرد�من�خ]له�يسمح�للناس�بفعل�أو�قول�أو�اعتقاد�ما

كون�البيئة�محببة�أو�بغيضة�و�لكن�تعتمد�ع9ى�توجهات�الفرد�

من�خ]ل�الدراسات�و�Rبحاث�السابقة�إXى�قائمة�تشمل�السمات�ال�fgتم��Tالفرد�الذي�يتقبل�

 .إح! ام�معتقدات�rخر�و�عدم�التفرقة�ع9ى�أساس�sخت]ف�1ي�هذه�اJعتقدات�

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

و�هذا�ما�يتفق�عليه�كل�من�كاJن�و�روجزز�و�جوJان�و�فين�أن�تقبل�الذات�هو�التقدير�sيجابي�للذات

تقبل�الذات�هو�معرفة�الفرد�بنقاط�قوته�و�نقاط�ضعفه�و�حدود�قدراته�و�إستعداداته�و�هذا�ما�يتفق�عليه�اغلب�

تقبل�الذات�هو�الشعور�بالرضا�نحو�الذات�كما�1ي�تعريف�قاموس�علم�النفس�

ات�يكون�بدون�شروط�أو�أحكام�أو�إتاقادات�كما�1ي�تعريف�روجرز�

تقبل�الذات�هو�شعور�يستمتع�به�الفرد��ح�Ôgو�إن�لم�يتم�قبول�هاذا�الفرد�من�قبل�rخرين�

تقبل�الذات�هو�أهم�مؤشرات�التكيف�و�الصحة�النفسية�و�هذا�ما�إتفق�عليه�جل�العلماء�

إستخ]صه�من�تحليل�تعريفات�تقبل�الذات�يمكن�أن�ينطبق�أيضا�ع9ى�تعريف�تقبل�rخر�و�ذلك��ن�

م]مح�مفهوم�التقبل�تحت�مظلة�علم�النفس�سواءا�كان�التقبل�موجها�نحو�الذات�أو�موجها�نحو�rخر�

  : نستعرض�بعض�تعريفات�التقبل�ل6خر��

jennings ��،ديد�w¶حكام�و�نحو�عدم�الRية�و�نحو�عدم�إصدار� Tخر�بأنه�إتجاه�الفرد�نحو�الغrتقبل�

و�السÏي�الدائم�إXى�sعتبار�sيجابي�غT �مشروط�ل6خر�،�و�ذلك�كله�بصرف�النظر�عن�الظروف�اJحيطة�،�و�عرف�بأنه�

Xى�sهتمام�الفعال�باÐخرين�sتجاه�نحو�rخرين�بإنفتاح�و�دون�إصدار�احكام�علwxم�و�يؤدي�ذلك�إ

�يريدونه�بدون�معاقب¶wم�أو� كما�عرف�بأنه�إستعداد�لدى�الفرد�من�خ]له�يسمح�للناس�بفعل�أو�قول�أو�اعتقاد�ما

(Michael E.Bernard , 2013, p 156)   

كون�البيئة�محببة�أو�بغيضة�و�لكن�تعتمد�ع9ى�توجهات�الفرد�كما�عرف�تقبل�rخر��بأنه�عملية�ذاتية�°�تعتمد�ع9ى�

  )  نفس�ا�رجع�السابق

من�خ]ل�الدراسات�و�Rبحاث�السابقة�إXى�قائمة�تشمل�السمات�ال�fgتم��Tالفرد�الذي�يتقبل�

 .إح! ام�rخر�و�عدم�إصدار�Rحكام�عليه�

� Tاك�حقوق�الغw¶عدم�إن. 

إح! ام�معتقدات�rخر�و�عدم�التفرقة�ع9ى�أساس�sخت]ف�1ي�هذه�اJعتقدات�

 مراعاة�نوع�القرارات��ن�نتائجها�تؤثر�ع9ى�rخر�

 .السÏي�لخدمة�و�مساعدة�rخر�

 التعبT �عن�sهتمام�باÐخر�
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أن�تقبل�الذات�هو�التقدير�sيجابي�للذات

تقبل�الذات�هو�معرفة�الفرد�بنقاط�قوته�و�نقاط�ضعفه�و�حدود�قدراته�و�إستعداداته�و�هذا�ما�يتفق�عليه�اغلب�.

 العلماء�

تقبل�الذات�هو�الشعور�بالرضا�نحو�الذات�كما�1ي�تعريف�قاموس�علم�النفس� -

ات�يكون�بدون�شروط�أو�أحكام�أو�إتاقادات�كما�1ي�تعريف�روجرز�تقبل�الذ -

تقبل�الذات�هو�شعور�يستمتع�به�الفرد��ح�Ôgو�إن�لم�يتم�قبول�هاذا�الفرد�من�قبل�rخرين� -

تقبل�الذات�هو�أهم�مؤشرات�التكيف�و�الصحة�النفسية�و�هذا�ما�إتفق�عليه�جل�العلماء�� -

  :  تقبل��خر��-6-2

إستخ]صه�من�تحليل�تعريفات�تقبل�الذات�يمكن�أن�ينطبق�أيضا�ع9ى�تعريف�تقبل�rخر�و�ذلك��ن��معظم�ما�تم�

م]مح�مفهوم�التقبل�تحت�مظلة�علم�النفس�سواءا�كان�التقبل�موجها�نحو�الذات�أو�موجها�نحو�rخر�

نستعرض�بعض�تعريفات�التقبل�ل

 jennings 1967فقد�عرف�

و�السÏي�الدائم�إXى�sعتبار�sيجابي�غT �مشروط�ل

sتجاه�نحو�rخرين�بإنفتاح�و�دون�إصدار�احكام�علwxم�و�يؤدي�ذلك�إ

Lynn, 2011,p112)  

�يريدونه�بدون�معاقب¶wم�أو� كما�عرف�بأنه�إستعداد�لدى�الفرد�من�خ]له�يسمح�للناس�بفعل�أو�قول�أو�اعتقاد�ما

(Michael E.Bernard , 2013, p 156)انتقادهم�

كما�عرف�تقبل�rخر��بأنه�عملية�ذاتية�°�تعتمد�ع9ى�

نفس�ا�رجع�السابق( . نحو�ما�حوله�

من�خ]ل�الدراسات�و�Rبحاث�السابقة�إXى�قائمة�تشمل�السمات�ال�fgتم��Tالفرد�الذي�يتقبل�كما�توصل�الباحثون�

  : rخر�عن�غT ه�و��ي�

إح! ام�rخر�و�عدم�إصدار�Rحكام�عليه� -

- �� Tاك�حقوق�الغw¶عدم�إن

إح! ام�معتقدات�rخر�و�عدم�التفرقة�ع9ى�أساس�sخت]ف�1ي�هذه�اJعتقدات�� -

مراعاة�نوع�القرارات��ن�نتائجها�تؤثر�ع9ى�rخر� -

السÏي�لخدمة�و�مساعدة�rخر� -

التعبT �عن�sهتمام�باÐخر� -
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ومن�خ]ل�السمات�السابق�ذكرها�و�التعريفات�نستنتج�أن�تقبل�rخر�هو�إح! ام�إنسانيته�بصرف�النظر�عن�جنسه�

–بدون�شروط�و�التعامل�معه�هو��

  :��كتئاب�عند��فراد�

وع�التن�ل�صييفية�التعامل�مع��خت]ف�والتف

ع�تحت�مH رات�دينية�وعرقية،�أصبح�

�1ي�غاية�
ً
موضوع�إدارة�التنوع،�من�خ]ل�صناعة�التعايش،�داخل�اJجتمع�الواحد،�أو�بTن�اJجتمعات�sنسانية،�أمرا

أصبح�مفهوم�التعايش�أحد�ومن�هذا�اJنطلق�

اJفاهيم�اJحورية�الهادفة�Ùدارة�التنوع�1ي�اJجتمعات�sنسانية�بشكل�سليم،�وتحويله�إXى�قوة�دفع�لتعزيز�التماسك�

�1ي� �sنسانية، �الع]قات �لتسوية �مطلقة �كضرورة �التعايش، �ن

�إذ�إن�البديل�للتعايش�هو،�بالضرورة،�sقصاء�وsلغاء�وما�ي! تب�

و�لعل�من�أهم�Rخطار�ال�fgتسود�1ي�اJجتمعات�الخ]فات�و�الحروب�Rهلية�

̧فراد� و�يرفع�من�وتT ة�القلق�و�الخوف�و���و�غT ها�و�هذا�كله�ينعكس�ع9ى�الصحة�النفسية�ل

أبو��(.الفوبيا�sجتماعية��و�sكتئاب�خاصة�و�بالتاXي�ينتج�لنا�مجتمع�متدهور��مضطرب�يسوده��تجانس�بTن�أفراده

1ي�ع]قة�دائمة�مع�rخر�و�هذه�الع]قة�قد�

تتسم�بالتواصل�من�خ]ل�الحب�و�العمل�،�حيث�تنفتح�إمكانات�الفرد�و�تزدهر�،�و�تتواصل�حسيا�و�عقليا�و�عاطفيا�،�

Rعراض�اJصاحبة�Ùضطراب�التفاعل�بTن�Rنا�و�rخر�،�

وهو�مرض�يصيب�النفس�والجسم�ويؤثر�ع9ى�طريقة�التفكT �والتصرف،�ومن�شأنه�أن�يؤدي�إXى�العديد�من�اJشك]ت�

�°�يستطيع�Rشخاص�اJصابون� �وعادًة �العالم، �1ي العاطفية�والجسدية،�حيث�أنه�ُيعد�أحد�أك© �Rمراض�اJنتشرة
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 عدم�تحمل�اJسؤولية�عن�تصرفات�rخر�

 .ع�rخر�و�عدم�إدانته�بسبب�إخت]فه�معنا�إح! ام�sخت]ف�م

 .تقبل�rخر�Jا�هو�عليه�

ومن�خ]ل�السمات�السابق�ذكرها�و�التعريفات�نستنتج�أن�تقبل�rخر�هو�إح! ام�إنسانيته�بصرف�النظر�عن�جنسه�

و�التعامل�معه�هو��.اJستوى�sجتما+ي�و�sقتصادي�و�التعليم�f-وظيفته-

  . اصدار�احكام�

تقبل��خر�rي��التعايش�السلمي�ب'ن�الشعوب��و�خفض��كتئاب�عند��فراد�

�تواجه�اJجتمعات�sنسانية�اليوم�هو�ك fgيفية�التعامل�مع��خت]ف�والتفلعل�من�أهم�التحديات�ال

ائع�تحت�مH رات�دينية�وعرقية،�أصبح�ضة�التحريض�ع9ى�العنف�وارتكاب�الفوتT  ومع�تزايد�. 

�1ي�غاية�
ً
موضوع�إدارة�التنوع،�من�خ]ل�صناعة�التعايش،�داخل�اJجتمع�الواحد،�أو�بTن�اJجتمعات�sنسانية،�أمرا

ومن�هذا�اJنطلق�. Rهمية،�ليس�فقط��صحاب�القرار�السيا½ f،�بل��فراد�اJجتمع�كافة

اJفاهيم�اJحورية�الهادفة�Ùدارة�التنوع�1ي�اJجتمعات�sنسانية�بشكل�سليم،�وتحويله�إXى�قوة�دفع�لتعزيز�التماسك�

�العالم �شعوب �بTن �الس]م �وتحقيق �1ي�. اJجتمÏي �sنسانية، �الع]قات �لتسوية �مطلقة �كضرورة �التعايش، �ن

لم�يعد�مwا�مفر؛�إذ�إن�البديل�للتعايش�هو،�بالضرورة،�sقصاء�وsلغاء�وما�ي! تب��اJجتمعات�وRديان�وRوطان،

و�لعل�من�أهم�Rخطار�ال�fgتسود�1ي�اJجتمعات�الخ]فات�و�الحروب�Rهلية���.علwxما�من�عنف�وفوÔ º،�وعنف�مضاد

̧فراد�..  و�غT ها�و�هذا�كله�ينعكس�ع9ى�الصحة�النفسية�ل

الفوبيا�sجتماعية��و�sكتئاب�خاصة�و�بالتاXي�ينتج�لنا�مجتمع�متدهور��مضطرب�يسوده��تجانس�بTن�أفراده

 :  

1ي�ع]قة�دائمة�مع�rخر�و�هذه�الع]قة�قد�" أنا"sكتئاب�خاصية�وجودية�،�ترتبط�بوجود�sنسان�من�حيث�هو�

تتسم�بالتواصل�من�خ]ل�الحب�و�العمل�،�حيث�تنفتح�إمكانات�الفرد�و�تزدهر�،�و�تتواصل�حسيا�و�عقليا�و�عاطفيا�،�

Rعراض�اJصاحبة�Ùضطراب�التفاعل�بTن�Rنا�و�rخر�،��فتكون��جملة�–و�قد�تتعطل�هذه�الع]قة�بدرجات�متباينة�

  أو�بTن�الذات�و�الواقع�العياني�،�وال�fgمن�أهمها�الشعور�باÙكتئاب�

وهو�مرض�يصيب�النفس�والجسم�ويؤثر�ع9ى�طريقة�التفكT �والتصرف،�ومن�شأنه�أن�يؤدي�إXى�العديد�من�اJشك]ت�

�°�يستطيع�Rشخا �وعادًة �العالم، �1ي العاطفية�والجسدية،�حيث�أنه�ُيعد�أحد�أك© �Rمراض�اJنتشرة
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عدم�تحمل�اJسؤولية�عن�تصرفات�rخر� -

إح! ام�sخت]ف�م -

تقبل�rخر�Jا�هو�عليه�� -

ومن�خ]ل�السمات�السابق�ذكرها�و�التعريفات�نستنتج�أن�تقبل�rخر�هو�إح! ام�إنسانيته�بصرف�النظر�عن�جنسه�

-عمره-لونه- عرقه-دينه�–

اصدار�احكام�-انتقاد- رفض

تقبل��خر�rي��التعايش�السلمي�ب'ن�الشعوب��و�خفمساهمة� -7

�تواجه�اJجتمعات�sنسانية�اليوم�هو�ك fgلعل�من�أهم�التحديات�ال

. الثقا1ي�والدي¾�fوالعرØي

�1ي�غاية�
ً
موضوع�إدارة�التنوع،�من�خ]ل�صناعة�التعايش،�داخل�اJجتمع�الواحد،�أو�بTن�اJجتمعات�sنسانية،�أمرا

Rهمية،�ليس�فقط��صحاب�القرار�السيا½ f،�بل��فراد�اJجتمع�كافة

اJفاهيم�اJحورية�الهادفة�Ùدارة�التنوع�1ي�اJجتمعات�sنسانية�بشكل�سليم،�وتحويله�إXى�قوة�دفع�لتعزيز�التماسك�

�العالم �شعوب �بTن �الس]م �وتحقيق اJجتمÏي

اJجتمعات�وRديان�وRوطان،

علwxما�من�عنف�وفوÔ º،�وعنف�مضاد

.. ،�العصابات�،�السرقة�

الفوبيا�sجتماعية��و�sكتئاب�خاصة�و�بالتاXي�ينتج�لنا�مجتمع�متدهور��مضطرب�يسوده��تجانس�بTن�أفراده

،�c99،ص2008ع(  

  

  

: تعريف�sكتئاب��-8

sكتئاب�خاصية�وجودية�،�ترتبط�بوجود�sنسان�من�حيث�هو�

تتسم�بالتواصل�من�خ]ل�الحب�و�العمل�،�حيث�تنفتح�إمكانات�الفرد�و�تزدهر�،�و�تتواصل�حسيا�و�عقليا�و�عاطفيا�،�

و�قد�تتعطل�هذه�الع]قة�بدرجات�متباينة�

أو�بTن�الذات�و�الواقع�العياني�،�وال�fgمن�أهمها�الشعور�باÙكتئاب�

وهو�مرض�يصيب�النفس�والجسم�ويؤثر�ع9ى�طريقة�التفكT �والتصرف،�ومن�شأنه�أن�يؤدي�إXى�العديد�من�اJشك]ت�

�°�يستطيع�Rشخا �وعادًة �العالم، �1ي العاطفية�والجسدية،�حيث�أنه�ُيعد�أحد�أك© �Rمراض�اJنتشرة
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د،�إذ�إن��كتئاب�ُيسبب�لهم�شعوًرا�بانعدام�أية�رغبة�1ي�

 )نفس�ا�رجع�السابق

ينبÁي�ع9ى�العالم�اليوم�sهتمام�بقضية�الحوار�،�و�قبول�rخر�و�التواصل�معه�ح�Ôgيعم�Rمن�و�الس]م�1ي�العالم�،�
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  ،�دراسة�تحليلية�لبعض�sضطرابات�السلوكية�و�ع]ق¶wا�بتقبل�الذات�بغداد

  ثقافة�التسامح،�دار�القلم�للنشر�و�التوزيع�فلسطTن

  2012العراق����f3الوسائل�sقتصادية�1ي�التعايش�الطبعة�

  2011،دار�اJعرفة�بT وت�
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  ،�قياس�القيم�sجتماعية�و�ع]ق¶wا�بتقبل�الذات،�دار�النصر،القاهرة،مصر
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conference of the autralian psycho
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d as part of the symposium Abert Ellis A tribiute to the 43r
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  نحو�براديغم�جديد

 جامعة�جندوبة�تونس

Education on 

Mohamed Berrached,  

Jandouba University  

سامح
ّ
وح�Ôgّ. اشئة�قيم�العيش�اJش! ك،�ومن�ضمن�هذه�القيم�قيمة�الت

سامح�من�منظور�غT �تقليدّي،�أي�من�

قيم�العيش�اJش! ك�°�ُتخ!�ل�1ي�تقديم�معارف�يستظهر��wا�الّت]ميذ�

ة�و1ي�تفاع]wÉم�مع�rخر،�فتصبح�تلك�القيم�مجّرد�معارف�°جتياز�

سامح�من��سامح�باعتبارها
ّ
سبي]�Ùرساء�ثقافة�الت

مTن�من�
ّ
سامح�لدى�اJعل

ّ
�قيم�الت �إرساء ��شتغال�ع9ى

�تنمية�مثل�تلك�اJهارات�يجعل�من� ،��ّن

مTن
ّ
  .�fكثT ا�ما�°�تجد�صدى�لها�عند�اJتعل

سامح/ اJهارات�الحياتّية�
ّ
 ثقافة�الت

Abstract 

The school has been established for a varie

coexistence such as tolerance. In or

the value of tolerance from an unconven

core, the statement: the values of coe

invoke on the day of the exam and

rendering these values  mere kno

education on tolerance as a way of es

paradigm. Teachers’ values of tol

dialogue, critical thinking, and crea
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ّ
نحو�براديغم�جديد: سامحال! بية�عgى�الت

جامعة�جندوبة�تونس/ محّمد�بالّراشد؛�أستاذ�باحث�1ي�علم��جتماع�. د

on Tolerance: Towards a New Paradigm

Mohamed Berrached, Research Professor of Sociology

Jandouba University - Tunisia

  

ُوجدت�اJدرسة�لغايات�كثT ة�مwا�إكساب�الّناشئة�قيم�العيش�اJش! ك،�ومن�ضمن�هذه�القيم�قيمة�الت

سامح�من�منظور�غT �تقليدي
ّ
ور�اJهّم�والحيوّي�يتوّجب�علwxا��شتغال�ع9ى�قيمة�الت

قيم�العيش�اJش! ك�°�ُتخ!�ل�1ي�تقديم�معارف�يستظهر��wا�الت" �fبراديغم�جديد�نواته�الصلبة�مقولة

ون�عwا�1ي�سلوكّياwÉم�اليومّية�و1ي�تفاع]wÉم�مع�rخر،�فتصبح�تلك�القيم�مجر

سامح�باعتبارها
ّ
وضمن�هذا�الّسياق�تتناول�هذه�الدراسة�ال! بية�ع9ى�الت

�قيم�التlife skillsخ]ل�اعتماد�براديغم�اJهارات�الحياتّية� �إرساء ،�حيث�يتّم��شتغال�ع9ى

�تنمية�مثل�تلك�اJهارات�يجعل�من� �والتفكs� Tبدا+ّي،��ّن خ]ل�تنمية�مهارات�حياتّية�مثل�الحوار�والّتفكT �النقدّي

سامح�فع]�تربوّيا�يتعاXى�عن�خطب�الوعظ�وsرشاد�ال�fgّكثT ا�ما�°�تجد�صدى�لها�عند�اJتعل

سامح/ ال! بية�
ّ
سامح/ الت

ّ
اJهارات�الحياتي/ الH اديغم/ الّتضامن/ ال! بية�ع9ى�الت

ished for a variety of purposes, including teaching the 

erance. In order for the school to play this important and vital ro

 an unconventional perspective. That is by adopting a ne

of coexistence, is not reduced to providing knowle

m and then abandon in their daily behaviors and interac

ere knowledge to pass the exam. Within this context, th

way of establishing a culture of tolerance through the adop

ues of tolerance are developed through the advancement of 

ing, and creative thinking. The development of such skills 
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Tolerance: Towards a New Paradigm

Research Professor of Sociology

  ملخص

ُوجدت�اJدرسة�لغايات�كثT ة�مwا�إكساب�الن

تؤّدي�اJدرسة�هذا�الّدور�اJهّم

خ]ل�تبّ¾�fبراديغم�جديد�نواته�الصلبة�مقولة

ون�عwا�1ي�سلوكي
ّ
يوم��متحان�ثّم�يتخل

وضمن�هذا�الّسياق�تتناول�هذه�الدراسة�ال! بية�ع9ى�الت". �متحان

خ]ل�اعتماد�براديغم�اJهارات�الحياتي

خ]ل�تنمية�مهارات�حياتّية�مثل�الحوار�والت

 
ّ
سامح�فع]�تربوّيال!

ّ
 بية�ع9ى�الت

ال! بية�: الكلمات�اJفاتيح

ing the youth the values of 

d vital role, it must work on 

ing a new paradigm; its solid 

nowledge, which students 

 interactions with the other, 

text, this study deals with 

the adoption of the life skills 

ment of life skills such as 

 skills makes education on 
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tolerance an educational act tha

resonate with learners. 

Keywords: education / tolerance /

tolerance 

  

�وتناميا�كبT ين�للتّيارات�اJتطّرفة�واJتعّصبة� ة�1ي�السنوات�RخT ة�صعودا

ولعّل�أكH �. دا�نتيجة�تزايد�نزعات�كراهية�rخر�ونبذه�وانتشارها�1ي�بلدان�كثT ة�1ي�العالم

عود�تنامي�الجدران�العازلة�بTن�البشر�1ي�وقت�اعتقد�فيه�الكثT ون�أّن�¼wاية�تلك�الجدران�بدأت�

ية�
ّ
ياق�عرفت�اJنطقة�العربّية�حروبا�تحت�يافطة�الهوّية�اJحل

ك
ّ
. �لبعض�اJجتمعات�العربّية�صارمهّددا�بالّتفك

ف
ّ
عند��ع! اف�بتنّوع�تلك���العيش�اJش! ك�صار�°�يتوق

�نشر�ثقافة� �دون �°�يتحّقق �وهو�ما �منه �و�ستفادة ع

سات�اJجتمع�اJختلفة�و1ي�مقّدم¶wا�اJدرسة�ال�fgمن�

�والّتعاطف�والّتعاون  �Rمر�الذي�...ضامن الخ،

�مقّوما�أساسيا�1ي�إرساء�عيش�مش! ك،�

ع�وتستفيد�من�التعّدد�1ي�بناء�الّس]م�1ي�أبعاده�

�1ي� �انتصرت�للّتجانس�والّتماثل�ونبذ�الّتعّدد f

أر�فT ّد�
ّ
سليم�با�مر�الواقع�إXى�حTن�يأتي�وقت�الث

سامح�دورها�ع9ى�الوجه�Rكمل�يكون�لزاما�

الذي�اخ!�ل�تقديم�قيم�العيش�اJش! ك�1ي�شكل�معارف�نظرّية�

 
ّ
�عندما�يتّم�تأطT ها�ضمن�سامح�°�تكون�ناجعة�إ°

ساؤل�عن�أّي�براديغم�يجعل�
ّ
لقTن�و�ستظهار،�وهو�ما�يدفعنا�إXى�الت

ات�
ّ
سامح�و�ع! اف�باÐخر�اJغاير�نّدا�للذ

�عيش�مش! ك� سامح�Ùرساء
ّ
�الت �ع9ى �ال! بية اه
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 act that transcends preaching speeches and guidance 

erance / education on tolerance / solidarity / paradigm / 

�وتناميا�كبT ين�للتي ة�واJنطقة�العربّية�خاّصة�1ي�السنوات�RخT ة�صعودا

! ك�مهّددا�نتيجة�تزايد�نزعات�كراهية�rخر�ونبذه�وانتشارها�1ي�بلدان�كثT ة�1ي�العالم

عود�تنامي�الجدران�العازلة�بTن�البشر�1ي�وقت�اعتقد�فيه�الكثT ون�أن

f ºاJى�القرن�ا
ّ
ياق�عرفت�اJنطقة�العربّية�حروبا�تحت�يافطة�الهويو1ي�هذا�الّس . مع�ا¼wيار�جدار�برلTن�1ي�مو1

سيج��جتما+ّي�لبعض�اJجتمعات�العربي)ة�واJناطقّية�والقبلّية
ّ
،�ح�Ôgّأن�الن

سامح�مبتÁى�وهدفا�صريحا��ّن�العيش�اJش! ك�صار�°�يتوق
ّ
حت�ثقافة�الت

�°�يتحق �وهو�ما �منه �و�ستفادة �التنّوع �ذلك �تثمTن �إXى �ذلك �يتجاوز �وإّنما دها

ب�مساهمات�مؤّسسات�اJجتمع�اJختلفة�و1ي�مقد
ّ
سامح�وتجذيرها�بTن�الّناس،�Rمر�الذي�يتطل

�والّتعاطف�والت �والّتضامن سامح
ّ
�الت �قبيل �من �العيش�اJش! ك �قيم اشئة

  .�fبراديغم�جديد�ييّسر�لها�القيام�بدورها

سامح�تعّد�مقّوما�أساسيا�1ي�إرساء�عيش�مش! ك،�
ّ
ا�كانت�قيم�العيش�اJش! ك�حصيلة�ثقافة،�فإّن�ال! بية�ع9ى�الت

ولتحقيق�هذا�الهدف�Rسم�Ô°�بّد�من�تبّ¾�fمقاربة�جديدة�تثّمن�التنّوع�وتستفيد�من�التعد

� �وهو�ما �انتصرت�للّتة�والكونّية، fgّتلك�ال� °�تحّققهاJقاربة�اJغايرة،

سليم�با�مر�الواقع�إXى�حTن�يأتي�وقت�الث
ّ
ؤى،�ح�Ôgأنتجت�1ي�RخT �ثقافة�الَغلبة�وضرورة�الت

سامح�دورها�ع9ى�الوجه�Rكمل�يكون�لزاما�إذا�ولتجاوز�هذه�اJقاربة�RخT ة�وح�Ôgّتؤدّ 
ّ
ي�ال! بية�ع9ى�الت

�fبراديغم�جديد�يقطع�مع�الH اديغم�الك]سيكّيالذي�اخ!�ل�تقديم�قيم�العيش�اJش! ك�1ي�شكل�معارف�نظري

سامح�°�تكون�ناجعة�إ°. م��wا�بان¶wاء��متحان
ّ
بمع¾�Ôأّن�ال! بية�ع9ى�الت

ظ�وsرشاد�ويقطع�مع�الّتلقTن�و�ستظهار،�وهو�ما�يدفعنا�إXى�الت

سامح�و�ع! اف�باÐخر�اJغاير�ند
ّ
سامح�مكّونا�من�مكّونات�ثقافة�العيش�اJش! ك�القائمة�ع9ى�الت

�الت �ع9ى �ال! بية �براديغم�يمكن�أن�تتبّناه �أّي Ô¾بمع� مستوى�الحقوق�واJسؤولّيات؟
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ance which often do not 

igm / life skills / culture of 

  :مقدمة

عرف�العالم�عاّمة�واJنطقة�العربي

! ك�مهّدح�Ôgّبات�العيش�اJش

دليل�ع9ى�هذا�الّصعود�تنامي�الجدران�العازلة�بTن�البشر�1ي�وقت�اعتقد�فيه�الكثT ون�أن

f ºاJى�القرن�ا
ّ
مع�ا¼wيار�جدار�برلTن�1ي�مو1

اJذهبّية�والطائفّية�واJناطقّي(

سامح�مبتÁى�وهدفا�صريحا��ن
ّ
ومن�هنا�أضحت�ثقافة�الت

�التنو �ذلك �تثمTن �إXى �ذلك �يتجاوز �وإّنما اJجتمعات�وتعّددها

سامح�وتجذيرها�بTن�الّناس،�Rمر�الذي�يتطل
ّ
الت

�النّ  �إكساب �التمهامها �قبيل �من �العيش�اJش! ك �قيم اشئة

يقت�f 7مwا�تبّ¾�fبراديغم�جديد�ييس

  :�شكالّية .1

ا�كانت�قيم�العيش�اJش! ك�حصيلة�ثقافة،�فإن
ّ
J

ولتحقيق�هذا�الهدف�Rسم�Ô°�بد

� �وهو�ما اJحلّية�والوطنّية�والكونّية،

Rفكار�وrراء�والّرؤى،�ح�Ôgأنتجت�1ي�RخT �ثقافة�الَغلبة�وضرورة�الت

إذا�ولتجاوز�هذه�اJقاربة�RخT ة�وحg. الّصاع�صاعTن

علwxا�تبّ¾�fبراديغم�جديد�يقطع�مع�الH اديغم�الك]سيكي

م��wا�بان¶wاء��متحان
ّ
تنت�fÅع]قة�اJتعل

ى�عن�الوعظ�وsرشاد�ويقطع�مع�الت
ّ
براديغم�يتخ9

سامح�مكّونا�من�مكو
ّ
ال! بية�ع9ى�الت

مستوى�الحقوق�واJسؤولي�ع9ى
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les aptitudes à la vie quotidienne�

�العالم�العربّي� �العالم�عاّمة�و1ي �1ي �وتوطيwا راسة�بقيمة�من�قيم�العيش�اJش! ك�وبسبل�تبيئ¶wا

د�الحاجة�اJاّسة�إXى�من�إرهاب�وعنف�ونز 
ّ
اع�واح! اب�يؤك

�مستوى� �ع9ى �سياسّية�جماعّية ر�إرادة

سامح،�ناهيكم�باح! امها�و�ل!�ام��wا�اجتماعّيا�وسياسّيا�وقانونّيا�من�جانب�

�مشبع� �البشر�اليوم �واقع ��ّن سامح
ّ
�الت �ع9ى �لل! بية ة

 . د�أشكا°�مختلفة�من�العنف

�سامح�ال�fgّ°�تزال�متدنّية�بل�غائبة�1ي

كثT �من�Rحيان�وينظر�إلwxا�بازدراء�أو�استخفاف�أحيانا�بوصفها�عامل�ضعف�وليس�موطن�قّوة�Rمر�الذي�

�إزاء� �والعشائرّية، �و�ثنّية �والطائفّية ة

�أو� ى�أو�غT �مسلم�مثل�اJسيµي�أو�الwxودّي

". 184 كماني�أو�الشورّي�أو�RمازيÁّي�أو�غT هم

ب��185سامح�جعل�الكثT ين�من�Rفراد�واJجموعات�يتبّنون�ما�يسّميه�أمارتيا�صن

�مقاربات�تعكس�الخوف�من�rخر�والحذر�منه�إن�لم�نقل�عداوته �و�ي ويجعل�هذا�.،

تطمح�الدراسة�إXى�"فع9ى�الصعيد�الّنظرّي�

                                                           

سامح�والعدالة�: واصل�ضمن�مجموعة�من�الباحثTن
ّ
ائفّية�والت

ّ
الط

  120-119ص�

والذي�يأخذ�شكل�اف! اض�أن�أّي�شخص�" انتماء�منفردا

�إXى� f1ي�الواقع�ينتم� �كائن�بشرّي �أّي ونحن�نعلم�بالطبع�أّن

أن�ُتكسب�الفرد��-ويحدث�أحيانا–ات�الجماعّية�يمكن�

أمارتيا�صن؛�الهوّية�:،�للمزيد�ير¹ى�الّرجوع�إXى�

�عالم�اJعرفة�عدد �والفنون�وrداب، �يونيو�352قافة ،
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� �اJهارات�الحياتّية �تكون �وكيف�يمكن�أن �من�التنّوع؟ �ويستفيد ienneد

سامح؟
ّ
  ة�لH اديغم�جديد�لل! بية�ع9ى�الت

  :أهمّية�الّدراسة

  :راسة�من�جملة�من�العوامل�يمكن�إجمالها�1ي�الّنقاط�rتية

�العالم�عام �1ي �وتوطيwا راسة�بقيمة�من�قيم�العيش�اJش! ك�وبسبل�تبيئ¶wا

من�إرهاب�وعنف�ونز "�خاّصة�وأّن�ما�هو�سائد�1ي�هذا�العالم�

�سياسي ر�إرادة
ّ
�rن�°�تتوف �فلحّد �سائدة، �ثقافة سامح�لتصبح

ّ
�الت نشر�وتعزيز�قيم

سامح،�ناهيكم�باح! امها�و�ل!�ام��wا�اجتماعي
ّ
الدولة�ل]ع! اف�بقيم�ومبادئ�الت

�واJجتمع ��ن". 183الفرد سامح
ّ
�الت �ع9ى �لل! بية �ملّحة �صارت �الحاجة �أّن Ô¾بمع

د�أشكا°�مختلفة�من�العنف...غينة�والكراهية�ونبذ�rخر
ّ
الخمّما�ول

سامح�الg"بالضعف���-العاّمة�مwا�والفردّية-قافة�الّسائدة�
ّ
إزاء�قيم�الت

كثT �من�Rحيان�وينظر�إلwxا�بازدراء�أو�استخفاف�أحيانا�بوصفها�عامل�ضعف�وليس�موطن�قو

�والطائفي �الدينّية �أوجهه �بجميع �والتطّرف �بالتعّصب �الكثT ين ث

�من�طائفة�أخر  �أو�مسلما �أي�غT �عربّي ى�أو�غT �مسلم�مثل�اJسيµي�أو�الwxوديrخر،�سواء�كان�غربّيا

 كماني�أو�الشوري
ّ
�أو��يزيدّي�أو�سواهم،�أو�غT �العربّي�مثل�الكردّي�أو�ال!

سامح�جعل�الكثT ين�من�Rفراد�واJجموعات�يتبّن
ّ
�ضعف�ثقافة�الت

�مقاربات�تعكس�الخوف�من�rخر�والحذر�منه�إن�لم�نقل�عداوته"ات��خ!�الّية �و�ي ،

سامح�منصّبا�ع9ى�البعدين�الّنظري�والعم9يّ 
ّ
فع9ى�الصعيد�الن. الوضع��هتمام�بالت

                   

سامح
ّ
ثقافة�القطيعة�والّتواصل�ضمن�مجموعة�من�الباحثTن: �1ي�الحاجة�إXى�الت

ص�-،�ص2013ة�من�الفتنة�إXى�دولة�القانون،�بT وت،�مركز�دراسات�الوحدة�العربّية،�

  

انتماء�منفردا"وع�مختلف�من��خ!�الّية�ال�fgّيمكن�أن�نسّمwxا�هناك�ن

�إXى�جماعة�واحدة�فقط،�°�أك© �و°�أقّل  ونحن�نعلم�بالطبع�أّن. �f Gء،

وكّل�هذه�الهوّيات�الجماعّية�يمكن�. Jي]د�والّص]ت�والّتحالفاتدة،�من�خ]ل�ا

،�للمزيد�ير¹ى�الر...ورغم�ذلك،�فإن�فرضّية��نتماء�اJنفرد�شائعة�بصورة�عجيبة

� �ترجمة ،fّالحتم� TصJعرفة�عددوهم�اJعالم�ا� �والفنون�وrداب، قافة
ّ
�للث fّ¾جلس�الوطJا� �الكويت، سحر�توفيق،
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�من�التنو �ويستفيد يثّمن�التعّدد

أرضّية�لH اديغم�جديد�لل! بية�ع9ى�الت

أهمّية�الّدراسةrي� .2

ى�أهمّية�الّدراسة�من�جملة�من�العوامل�يمكن�إجمالها�1ي�الن
ّ
تتأت

�العالم�عام - �1ي �وتوطيwا تّتصل�الّدراسة�بقيمة�من�قيم�العيش�اJش! ك�وبسبل�تبيئ¶wا

وsس]مّي�خاّصة�وأّن
ّ
�الت نشر�وتعزيز�قيم

الدولة�ل]ع! اف�بقيم�ومبادئ�الت

�واJجتمع الفرد

بالّضغينة�والكراهية�ونبذ�rخر

قافة�الّسائدة� -
ّ
سم�الث

ّ
تت

كثT �من�Rحيان�وينظر�إلwxا�بازدراء�أو�استخفاف�أحيانا�بوصفها�عامل�ضعف�وليس�موطن�قو

�بالتعص �الكثT ين �تشّبث �إXى أّدى

rخر،�سواء�كان�غربي

الّصاب�fّiأو��يزيدّي�أو�سواهم،�أو�غT �العربي

بمع¾�Ôأّن�ضعف�ثقافة�الت

ات��خ!�الّيةاJقارب"
ّ
الوضع��هتمام�بالت

شعبان؛�1ي�الحاجة�إXى�الت�عبد�الحسTن183

�نتقالّية�من�الفتنة�إXى�دولة�القانون،�بT وت،�مركز�دراسات�الوحدة�العربي

  
  120اJرجع�السابق،�ص�184
هناك�ن"يعتH �أمارتيا�صن�أّن�185

�إXى�جماعة�واحدة�فقط،�°�أك© �و°�أقل �f Gء، �أّو°�وقبل�كّل ينتم�fعملّيا،

جماعات�مختلفة�متعّددة،�من�خ]ل�ا

ورغم�ذلك،�فإن�فرضي. شعورا�با°نتماء�والو°ء

�: والعنف �ترجمة ،fّالحتم� TصJوهم�ا

2008 .  
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ة�عن�طريق�منظمة�اليونسكو�1ي�ته�Rمم�اJتحد

�قيمة� �لتصTّ ه �وأخ]قّية �فلسفّية �قيمة �من �وأخرجته ،

�حقوقّية �مقاربة �ع9ى f¾بJا� �العيش�اJش! ك �أو�با�حرى �حقوق�sنسان، �تندرج�ضمن �ع9ى�. ة وأّما

�وقبول� سامح
ّ
�الت �قيم

ّ
�لبث �وسياسّية ة

�منه باب �الشّ �شرائح�"ة �مختلف �أن �أي ،

ة�تحتاج�إXى�ما�هو�أبعد�من�التعريف�بالتسامح�والّدعوة�إليه،�إّ¼wا�محتاجة�إXى�

سامح�وتساعد�تلك�الفئات�اJختلفة�ع9ى�استيعابه�ومن�ثم��ل!�ام�به،�و°حقا�العمل�به،�

�ما�ف�ëgيفقد�بريقه�أ°�وهو�العمل�ع9ى�نشر�قيم�العيش�

فقد�طÁى�ع9ى�اJمارسة�ال! بوّية�والتعليمّية�منظور�نفÏّي�أو�هو�

Entreprenaristeيحصر�وظائف��� يكاد

غل�وأسواق� إعداد�الكفاءات�والقوى�البشرّية�اJؤّهلة�للشّ

غل� ا�جعل�هاجس�اJدرسة�يكاد�ُيخ!�ل�1ي�مواكبة�تحّو°ت�سوق�الشّ

به�ذلك�من�ترك��Tع9ى�بناء�يد�عاملة�مختّصة�عوضا�عن�بناء�إنسان�متوازن�قادر�

�إنسان�وفق�مواصفات� يس�فقط�تكوين

سامح�ُيعيد�للمدرسة�مع¾�Ôبدأت�تفقده�و�ي�

م�فيه�
ّ
" موادّ "ليست�فقط�اJكان�الذي�نتعل

بمع¾�Ôأن�للمدرسة�مع¾�Ôآخر�". 189م�العيش�سوّيا

ق�بثقافة�العيش�اJش! ك�والعيش�مع�rخر،�

ا�أن�يتعّرفوا�ع9ى�اHJّ رات�يحاولون�دائم

�ع9ى� �أو�بعضه �يدرسونه �ما �أو�قيمة �جدوى �1ي كون

                                                           

ة�1ي�ضوء�رؤى�يرجTن�هابرماس،�مجلة�نقد�وتنوير،�العدد�

  1995نوفمH �/ تشرين�الثاني��16اعتمد�هذا�sع]ن�من�قبل�اJؤتمر�العام�لليونسكو�1ي�دورته�الثامنة�والعشرين�1ي�باريس�بتاريخ�

�بT وت،�  بية�والّتنوير�1ي�تنمية�اJجتمع�العربّي،

ة،�ضمن�فتµي�ال! يكي،�كريستوف�فولف،�جاك�بو°ن؛�

شر،�
ّ
  427ه،�ص1431-م�2010ة�للن
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سامح�=
ّ
ته�Rمم�اJتحد"186اJختلفة) الت

ّ
،�خاّصة�بعد�أن�تبن

� �ب �ُوسم سامح"إع]ن
ّ
�الت �بشأن �مبادئ �فلسفي"187إع]ن �قيمة �من �وأخرجته ،

�حقوقي �مقاربة �ع9ى f¾بJا� �العيش�اJش! ك �أو�با�حرى �حقوق�sنسان، �تندرج�ضمن ة

� �"طبيقّي، �ضرورة �ثّمة �أّن �وسياسيف]�شّك �وأخ]قّية اجتماعّية

�منه باب �الشّ �وخاّصة �اJجتمع �فئات �بTن �والتطّرف �التعّصب �ونبذ �خت]ف

سامح�والد
ّ
اJجتمعات�وخاّصة�الشبابّية�تحتاج�إXى�ما�هو�أبعد�من�التعريف�بالت

 
ّ
عمل�الت

ُ
سامح�وتساعد�تلك�الفئات�اJختلفة�ع9ى�استيعابه�ومن�ثم��ل!�ام�به،�و°حقا�العمل�به،�أنشطة�ت

 .و�ي�مسألة�سنأتي�ع9ى�تبيا¼wا�°حقا

ة�الّدراسة�كذلك�من�تناولها�لبعد�تربوّي�ما�ف�ëgيفقد�بريقه�أ°�وهو�العمل�ع9ى�نشر�قيم�العيش�

فقد�طÁى�ع9ى�اJمارسة�ال! بوّية�والتعليمي�.اJش! ك�وترسيخها�وتجذيرها�لدى�الّناشئة

�اقتصادوّي  ��Economisteمنظور �مقاو°تي �منظور Ôgّأو�حreprenariste

إعداد�الكفاءات�والقوى�البشري:  بوّية�1ي�دور�اقتصادّي�ضّيق�ومحدود

مّما�جعل�هاجس�اJدرسة�يكاد�ُيخ!�ل�1ي�مواكبة�تحو" 188قتصاد،�دعما�للّتنمية�اJنشودة

به�ذلك�من�ترك��Tع9ى�بناء�يد�عاملة�مختّصة�عوضا�عن�بناء�إنسان�متوازن�قادر�
ّ
ريعة،�بما�يتطل

�ول �وتمظهراwÉا �بمختلف�أوجهها �محيطه �التحّو°ت�1ي �مواكبة �إنسان�وفق�مواصفات�ع9ى يس�فقط�تكوين

سامح�ُيعيد�للمدرسة�مع¾�Ôبدأت�تفقده�و�ي�. سات�اقتصادّية
ّ
بمع¾�Ôأّن��هتمام�بال! بية�ع9ى�الت

 بية�ع9ى�قيم�العيش�اJش! ك،�أو��ي�با�حرى�
ّ
ليست�فقط�اJكان�الذي�نتعل"سة�لل!

م�العيش�سوّيا"الفضاء�الذي�نعيش�فيه�معا"wا�كذلك�
ّ
،�نتعل

ق�بثقافة�العيش�اJش! ك�والعيش�مع�rخر،�
ّ
عّد�يدا�عاملة�مختّصة،�وهذا�اJع¾�Ôيتعل

ُ
غT �مع¾�ÔاJنشأة�ال�fgّت

مTن��ّن�هؤ°ء�
ّ
سبة�إXى�اJتعل

ّ
يحاولون�دائم"وهو�مع¾�ÔينبÁي�أن�يكون�واضحا�بالن

�ع9ى� �أو�بعضه �يدرسونه �ما �أو�قيمة �جدوى �1ي كون
ّ
�يشك �ما �وكثT ا �ما، �موضوعا �يدرسون �أجلها �من f

                   

باب�الجامÏيّ  سامح�لدى�الشّ
ّ
دراسة�ميدانّية�1ي�ضوء�رؤى�يرجTن�هابرماس،�مجلة�نقد�وتنوير،�العدد�: �ثقافة�الت

  193،�ص�2022) مارس�- آذار(الحادي�عشر،�السنة�الثالثة�

اعتمد�هذا�sع]ن�من�قبل�اJؤتمر�العام�لليونسكو�1ي�دورته�الثامنة�والعشرين�1ي�باريس�بتاريخ�

 بية�والّتنوير�1ي�تنمية�اJجتمع�العربي
ّ
فTن؛�ال!

ّ
 بية�وحقوق�sنسان�ضمن�مجموعة�من�اJؤل

ّ
�إشكالّية�ال!

  26-25ص�-،�ص2005) 39(ركز�دراسات�الوحدة�العربية،�سلسلة�كتب�اJستقبل�العربّي�

م�الّتنّوع
ّ
 بوّية�والسياسّية،�ضمن�فتµي�ال! يكي،�كريستوف�فولف،�جاك�بو°ن: ؛�الّتدريس�وتعل

ّ
الّرهانات�ال!

شر،��-تتحاور،�بT وت�أقطار�عربّية�ومسلمة�وأوروبّية
ّ
تونس،�الّدار�اJتوّسطّية�للن
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(=رصد�أبعاده�

� �ب �ُوسم إع]ن

�حقوقي �مقاربة �ع9ى f¾بJا� �العيش�اJش! ك �أو�با�حرى �حقوق�sنسان، �تندرج�ضمن حقوقّية

� �الّتطبيقّي، اJستوى

�التعص �ونبذ �خت]ف

اJجتمعات�وخاّصة�الشبابي

 
ّ
عمل�الت

ُ
أنشطة�ت

و�ي�مسألة�سنأتي�ع9ى�تبيا¼wا�°حقا

تنبع�أهمّية�الّدراسة�كذلك�من�تناولها�لبعد�تربوي -

اJش! ك�وترسيخها�وتجذيرها�لدى�الن

� �اقتصادوي"با�حرى منظور

 بوّية�1ي�دور�اقتصادي
ّ
اJؤّسسة�ال!

قتصاد،�دعما�للّتنمية�اJنشودة�

اJتواترة�والّسريعة،�بما�يتطل

�ول �وتمظهراwÉا �بمختلف�أوجهها �محيطه �التحّو°ت�1ي �مواكبة ع9ى

حّددwÉا�مؤّسسات�اقتصادي

 بية�ع9ى�قيم�العيش�اJش! ك،�أو��ي�با�حرى�
ّ
كو¼wا�مؤّسسة�لل!

اJدرسة،�ولكwّا�كذلك�

عد
ُ
غT �مع¾�ÔاJنشأة�ال�fgّت

وهو�مع¾�ÔينبÁي�أن�يكون�وا

�يشك �ما �وكثT ا �ما، �موضوعا �يدرسون �أجلها �من fgّال

186ّ
إبراهيم�عبد�العظيم؛�ثقافة�الت

الحادي�عشر،�السنة�الثالثة�
اعتمد�هذا�sع]ن�من�قبل�اJؤتمر�العام�لليونسكو�1ي�دورته�الثامنة�والعشرين�1ي�باريس�بتاريخ�187
188�

ّ
مصطفى�محسن؛�إشكالّية�ال!

ركز�دراسات�الوحدة�العربّية،�سلسلة�كتب�اJستقبل�العربيم
كريستTن�دولوريمومH ¹ي؛�الّتدريس�وتعل189

 بية�والّديمقراطّية
ّ
أقطار�عربّية�ومسلمة�وأوروبي: ال!
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�طغيان� �ظّل �1ي �بات�مهّددا �الذي Ô¾عJا� �هذا ة

غT �أّن�هذا�. ة�أ°�و�ي�Rهداف�الوجدانّية

�إXى� �ذلك �ويعزى �sيجابّية، �وآثاره ته

مّية�1ي�
ّ
�صياغة�Rهداف�الّسلوكّية�التعل

�بلوغ�وتحقيق�هذه�Rهداف�وبخاّصة�اJستويات�

�ا�من�الوقت�الذي�تحتاجه�Rهداف�اJعرفّية�وRهداف�الّنفس

� �العملّية �وهو�البعد��–�1ي الّتعليمّية

�فالّسلوك �الوجدان �اJعارف�إXى �َعّرف�. ى �من فليس�كّل

سلوكه�اليومّي،�و1ي�ع]قته�باÐخر،��سامح�ال!�م�به�1ي

سامح،�ومثلما�سنأتي�ع9ى�
ّ
 بوّي�ع9ى�الت

�اJواقف�واJيو°ت� �بناء �بيداغوجيا �أي ،

بة�وتحتاج�إXى�وقت�أطول�بكثT �مّما�تحتاجه�مسائل�أخرى�

�fّ ½للفشل�الدرا�la dimension oubliée de 

 ك��Tع9ى�وجه�واحد�من�
ّ
�وعليه�ع9ى�ال!

� fّسار�التعليمJا� �إتمام �ع9ى �القدرة �انعدام �1ي ر�-الّرسوب(ل
ّ
�اJبك ،�...)�نقطاع

�عملت�اJدرسة�ع9ى� fgّللقيم�ال� ات�اJناقضة

مات�
ّ
ر�التحاق�عدد�من�خّريwي�اJدارس�والجامعات�باJنظ

�الّدراسة� �بTن�الّنجاح�1ي �اJفارقة �أليست�هذه �مع�rخر؟ �خ]فاwÉا

�ترسيخ�قيم�الحوار�واJصالحة�وفّض� �1ي مدرسة

�fgّا"هادة�العليا�عن�إعمال�القيم�الwÞ1ي�" اكتس

 ّf ¡ف]�. ه�بعد�من� وأن�يكون�ذلك�البعد�منسّيا

عليم�1ي�تبيئة�قيم�العيش�اJش! ك�وتوطيwا�

ن�حجم�انتشار�السلوكّيات�اJحفوفة�باJخاطر�1ي�الوسط�

ة��شتغال�ع9ى�منظومة�القيم�ات�تH ز�هشاش
                                                           

م�fاJرحلة�Rساسّية�1ي�محافظات�
ّ
ة�من�وجهة�نظر�معل

  147،�ص2017،�نيسان�)18(د�الخامس�ع�

ة�وحدة�
ّ
Jاذا�°�·wتّم�اJدّرسون�بمقاربة�الوجدان؟�مجل

   239ص�
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�بات�مهد �الذي Ô¾عJا� �هذا �بأهمّية �الّتوعية �الّدراسة �تروم �سبق �ما �ع9ى وبناء

 .wxا�أع]هة�و�خ!�الّية�اJشار�إل

ة�الدراسة�كذلك�من�تناولها�Jسألة�ع9ى�غاية�من�Rهمّية�أ°�و�ي�Rهداف�الوجداني

�sيجابي �وآثاره �أهمّيته �التعليمّية،ع9ى �العملّية �1ي �مغّيبا �يكون �يكاد �الوجداني البعد

م�1ي�صياغة�هذا
ّ
البعد�الوجداني،إذ�تعّد�صياغة�Rهداف�الس�الصعوبات�ال�fgيجدها�اJعل

كما�أّن�بلوغ�وتحقيق�هذه�Rهداف�وبخاص. هذا�اJجال�أصعب�من�صياغ¶wا�1ي�اJجال�اJعر1يّ 

�تحتاج�إXى�وقت�أطول�بكثT �جّدا�من�الوقت�الذي�تحتاجه�Rهداف�اJعرفي �مwا العليا

�العملي �1ي fّ îع� �بعد �م]مسة �الّدراسة �تحاول �اJنطلق �هذا ومن

�فالس �الوجدان �اJعارف�إXى ى
ّ
�تتخط �مسألة سامح

ّ
�حيث�الت السلوكّي،

سامح�ال!�م�به�1ي
ّ
سامح�بات�متسامحا،�وليس�كّل�من�عّدد�فوائد�الت

سامح�هو�متسامح�فع]
ّ
 بوّي�ع9ى�الت. �من�خطب��جل�الت

ّ
فا°شتغال�ال!

�اJواقف�واJيو°ت� �بناء �بيداغوجيا �أي �الوجدانّي، �اJجال �بيداغوجيا �مجال �ضمن �يندرج �°حقا، توضيحه

بة�وتحتاج�إXى�وقت�أطول�بكثT �مم�وترجم¶wا�إXى�سلوك�يومّي�وعم9ّي،
ّ
و�ي�مسألة�مرك

 .تدور�با�ساس�حول�مضامTن�معرفّية

f ½للفشل�الدرا�fّ ¡نJا�أيضا�من�إثارة�ما�نسّميه�بالبعد�اw¶راسة�أهمّي

l’éc  .شتغلون�1ي�الحقJبوّي�وعليه�ع9ى�ال!فقد�دأب�الفاعلون�ا 
ّ
ل�ال!

fّسار�الّتعليمJا� �إتمام �ع9ى �القدرة �انعدام �1ي ل
ّ
�وهو�اJتمث fّ ½را

gللقيم�ال� �تلك�الّسلوكّيات�اJناقضة �آخر�يتجّسد�1ي wم�يتناسون�أو�ُيغفلون�بعدا

وبتعبT �ثاٍن،�بم�ُيفّسر�التحاق�عدد�من�خّريwي�اJدارس�والجامعات�باJنظ. ¶wا�وترسيخها�لدى�الّناشئة

�بTن�الن �اJفارقة �أليست�هذه �مع�rخر؟ �خ]فاwÉا �العنف�سبي]�للحّل Ô¾ّتتب� f

�لل �أفكار�متطّرفة�وممارسة�العنف�عنوان�فشل�ذريع fصالحة�وفضJترسيخ�قيم�الحوار�وا� �1ي مدرسة

هادة�العليا�عن�إعمال�القيم�الg.الخ.... الخ]فات�بطرق�سلمّية ؟�أي�أّنه�إذا�عجز�صاحب�الشّ

 ّf ¡ولكّنه�بعد�من�،fّ ½ة،�فذلك�بعد�من�أبعاد�الفشل�الّدرا

عكس�بطريقة�أو�بأخرى�فشل�مؤّسسة�ال! بية�والّتعليم�1ي�تبيئة�قيم�العيش�اJش! ك�وتوطيwا�

تبدو�اJسألة�أك© �تعقيدا�حينما�نتبTّن�حجم�انتشار�السلوكّيات�اJحفوفة�باJخاطر�1ي�الوسط�

ها�سلوكّيات�تH ز�هشاش...�من�عنف�وغّش�1ي��متحانات
ّ
الخ،�و�ي�كل

                   

�معوقات�استخدام�Rهداف�الوجدانّية�1ي�العملّية�التعليمّية�من�وجهة�نظر�معل

 بوّية�وا
ّ
̧بحاث�والّدراسات�ال! د�الخامس�ع�ة�جامعة�القدس�اJفتوحة�ل

ّ
لنفسّية،�اJجل

Jاذا�°�·wتّم�اJدّر: عبد�هللا�صحراوي�ونجاة�شبوح؛�Rهداف�الوجدانّية�الغائب�RكH �1ي�الّتدريس

د�
ّ
،�ص�2018يلية�،�جو )الجزء�Rّول (خاّص��2،�العدد�9نمية�واJوارد�البشرّية،�اJجل
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�الد". R190قّل  �تروم �سبق �ما �ع9ى وبناء

اJقاربة�النفعّية�و�خ!�الي

تنبع�أهمّية�الّدراسة�كذلك�من�تناولها�Jسألة�ع9ى�غاية�من�Rهمي -

�مغي �يكون �يكاد �الوجداني البعد

الصعوبات�ال�fgيجدها�اJعل

هذا�اJجال�أصعب�من�صياغ¶wا�1ي�اJجال�اJعر1ي

�تحتاج�إXى�وقت�أطول�بكثT �جد �مwا العليا

�الد".  191حركّية �تحاول �اJنطلق �هذا ومن

�حيث�الت�- الوجدانّي  الّسلوكّي،

سامح�بات�متسامحا،�وليس�كل
ّ
الت

وليس�كّل�من�خطب��جل�الت

�الوجداني �اJجال �بيداغوجيا �مجال �ضمن �يندرج �°حقا، توضيحه

وترجم¶wا�إXى�سلوك�يومي

تدور�با�ساس�حول�مضامTن�معرفي

تستمّد�الّدراسة�أهمّي -

l’échec scolaire

�وهو�اJتمث fّ ½الّدرا� الفشل

�آخر�يتجس لكwّم�يتناسون�أو�ُيغفلون�بعدا

¶wا�وترسيخها�لدى�النتثبي

�العنف�سبي]�للحل Ô¾ّتتب� fgّال� اJتطّرفة

�لل �أفكار�متطّرفة�وممارسة�العنف�عنوان�فشل�ذريع f¾ّوتب

الخ]فات�بطرق�سلمي

حياته�اليومّية،�فذلك�بعد�من�أبعاد�الفشل�الد

عكس�بطريقة�أو�بأخرى�فشل�مؤسيع¾�fأّنه�°�ي

تبدو�اJسألة�أك© �تعقيدا�حينما�نتبT. عند�الّناشئة

اJدر½ �fّمن�عنف�وغش

أنور�شحادة�نصار؛�معوقات�استخدام�Rهداف�الوجداني190

̧بحاث�والد ة�جامعة�القدس�اJفتوحة�ل
ّ
غّزة،�مجل

عبد�هللا�صحراوي�ونجاة�شبوح191

البحث�1ي�الّتنمية�واJوارد�البشرّية،�اJجل
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�بعدا�رئيسّيا�وهو�مدى�قدرة� Tن�أهملوا

�لدى�الّناشئة �ال! بية�. اJدرسة�1ي�مختلف�مستوياwÉا�ع9ى�ترسيخ�قيم�العيش�اJش! ك�وتجذيرها �فإّن ولهذا

،�والذي�جّسد�التحاق�شّبان�وشاّبات�

�الّتنظيمات� �1ي �اJدرسة �انخراط�عدد�من�خّريwي

دان�ما�يعكس�1ي�جانب�منه�فشل�تلك�اJدرسة�1ي�تجذير�قيم�العيش�اJش! ك�1ي�وج

سامح�وآثارها�من�الّناحية��جتماعّية�والسياسّية�ينبÁي�

�مجتمع �أّي �ثقافة �تشكيل �1ي ومن�هذا�". 192ا

̧فراد�واJجتمع،�كما�أّ¼wا�تلعب�دورا�1ي�إدراك�Rفراد� عبارة�عن�اJثاليات�العليا�ل

ارتباطها�عند�البشر�أهمّية�القيم�1ي�"وتكمن�

�من� �و�ي �فعل، �وردود �وأقوال �أفعال �من �sنسان �يصدر�عن ا

�fّYJوا� �Rسّري �بمحيطه �ع]قته �م]مح �ترسم f

اXي�مكانته�1ي�اJجتمع�باعتبارها�الواجهة�ال�fgّيقّدم�

توّجه�سلوك�الفرد�1ي�حياته�اليومّية،�

�fيعيشها�الفرد�1ي�اJواقف�بصورها�اJختلفة،�حيث�

بلغة�مغايرة،�".195ة�1ي�الجماعات�اJختلفة

البشرّية�ال��fgّالقيم�ترجع�با�ساس�إXى�الدينامّية�

د�أفعال�نتجت�عن�مثT ات�الطبيعة�الحّسية،�مّما�يجعل�

�1ي� مة
ّ
�والجماعات�ومتحك �لسلوك�Rفراد ها

                                                           

د�
ّ
،�سبتمH �2،�العدد10ة�العلوم�القانونّية�والّسياسّية،�اJجل

ة�ميدانّية،�سوسة،�سعيدان�للطباعة،�سلسلة�

  254،�ص�2012
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�بعدا�رئيسي. عامة،�وقيم�العيش�اJش! ك�خاّصة �نعتH �أن�الفاعلTن�ال! بوّيTن�أهملوا ولهذا

�لدى�الن اJدرسة�1ي�مختلف�مستوياwÉا�ع9ى�ترسيخ�قيم�العيش�اJش! ك�وتجذيرها

ل�مدخ]�Jقارب
ّ
�البعد�rخر�للفشل�الّدرا½ fّ،�والذي�جسسامح�تشك ة�هذا

�والعنيفة �انخراط�عدد�من�خر. مTن�بالتنظيمات�اJتطّرفة �أّن �أوجه Ô¾بمع

العنيفة�واJتطّرفة،�إّنما�يعكس�1ي�جانب�منه�فشل�تلك�اJدرسة�1ي�تجذير�قيم�العيش�اJش! ك�1ي�وج

 ّf ½وبذلك�نكون�أمام�وجه�آخر�للفشل�الّدرا. 

سامح�وآثارها�من�الّناحية��جتماعي"ترى�الباحثة�آمال�فاضل�أّنه�
ّ
قبل�التطّرق�إXى�تعريف�قيمة�الت

� �" القيم"ق�لتعريف�مصطلح �RخT �يعتH �عنصرا �أيكون�هذا �ثقافة �تشكيل �1ي رئيسّيا

̧فراد�واJجتمع،�كما�أ¼"اJنطلق�ارتأينا�تعريف�القيم�ال��fgّي� عبارة�عن�اJثاليات�العليا�ل

̧مور�حولهم،�ومرتكزا�أساسّيا�تقوم�عليه�عملّية�الّتفاعل��جتما+يّ  وتكمن�". 193ل

�من� �و�ي �فعل، �وردود �وأقوال �أفعال �من �sنسان �يصدر�عن �كبT �عّما �حّد �إXى �مسؤولة fÅف� �ذاwÉا، �الحياة Ô¾بمع

�Rسر �بمحيطه �ع]قته �م]مح �ترسم fgّال� �و�ي �فعله، �وردود �وانفعا°ته �لسلوكاته ة

غT ه�من�Rفراد�وتحّدد�بالّتاXي�مكانته�1ي�اJجتمع�باعتبارها�الواجهة�الg،�وترسم�نظرته�إXى�نفسه�و 

�ُعّدت�القيم�". w�194ا�الفرد�نفسه�أمام�rخرين توّجه�سلوك�الفرد�1ي�حياته�اليومي) طاقة�كامنة(دينامّيات�"ولهذا

 ّgاّدية�الJتستقبل�الّرسائل�ا�fgّختلفة،�حيث�فس�اجتماعّية�الJواقف�بصورها�اJيعيشها�الفرد�1ي�ا�f

ي�هذا�إXى�إنتاج�السلوك�الذي�يقود�بدوره�إXى�تكوين�الع]قات�البشرّية�1ي�الجماعات�اJختلفة

أّن�القيم�ترجع�با�ساس�إXى�الدينامي"هة�لíنسان�1ي�بعديه�الّنف¡ �fّو�جتما+ّي،�ولذلك�نجد�

تجعل�sنسان�يعطي�لسلوكه�مع¾�Ôأبعد�من�أن�يكون�مجّرد�أفعال�نتجت�عن�مثT ات�الطبيعة�الحس

�من�هوّية�sنسان�وكيانه �والجماعات�ومتحك". 196من�القيم�جزءا �لسلوك�Rفراد �تكون�القيم�موّجها وهكذا

  :Rبعاد�ة،�و�ي�ذات�نظام�ث]ثّي 

                   

ة�العلوم�القانونّية�والس
ّ
سامح�بالجزائر،�مجل

ّ
أصيل�الّسيا½ �fّو�جتما+ّي�لقيمة�الت

  

الواقع�والّرهانات،�دراسة�تحليلّية�ميدانّية،�سوسة،�سعيدان�للطباعة،�سلسلة�: �ال! بية�sس]مّية�والتنشئة�ع9ى�القيم

  27ص�
2012/ 21فاطمة�الزهراء�بوكرمة�أغ]ل؛�دور�اJدرسة�1ي�ال! بية�ع9ى�القيم،�عالم�ال! بية،�العدد�
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عامة،�وقيم�العيش�اJش! ك�خاص

�لدى�الن اJدرسة�1ي�مختلف�مستوياwÉا�ع9ى�ترسيخ�قيم�العيش�اJش! ك�وتجذيرها

ل�مدخ]�Jقارب
ّ
سامح�تشك

ّ
ع9ى�الت

مTن�بالتنظيمات�اJتطر
ّ
متعل

العنيفة�واJتطّرفة،�إّن

وبذلك�نكون�أمام�وجه�آخر�للفشل�الد. أولئك�Rفراد

  :مفاهيم�الّدراسة. 3

  القيم*

ترى�الباحثة�آمال�فاضل�أّنه�

� التطّرق�لتعريف�مصطلح

gنطلق�ارتأينا�تعريف�القيم�الJا

̧مور�حولهم،�ومرتكزا�أساسّي ل

�حد �إXى �مسؤولة fÅف� �ذاwÉا، �الحياة Ô¾بمع

gال� �و�ي �فعله، �وردود �وانفعا°ته �لسلوكاته �Rساسّية الّضوابط

و�جتما+ّي،�وترسم�نظرته�إXى�نفسه�و 

�wا�الفرد�نفسه�أمام�rخرين

ط�اJراكز�الّنفس�اجتماعّي وتنشّ

يؤّدي�هذا�إXى�إنتاج�الّسلوك�الذي�يقود�بدوره�إXى�تكوين�الع]قات�البشري

القيم�موّجهة�لíنسان�1ي�بعديه�الن

تجعل�sنسان�يعطي�لسلوكه�مع¾�Ôأبعد�من�أن�يكون�مجر

�من�هوّية�sنسان�وكيانه من�القيم�جزءا

الّروابط��جتماعّية،�و�ي�ذات�نظام�ث]

192fّ ½آمال�فاضل؛�الّتأصيل�الّسيا

  152،�ص2019
   152اJرجع�الّسابق،�ص�193
انة؛�ال! بية�sس]مّي194 محّمد�سخّ

،�ص�2013 )1(الكلمات،�مداد�
فاطمة�الزهراء�بوكرمة�أغ]ل؛�دور�اJدرسة�1ي�ال! بية�ع9ى�القيم،�عالم�ال! بية،�العدد�195
196J255رجع�الّسابق،�صا  
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 �رغم�غياب�ع]قته�بالواقع،�كما�هو�الشأن�1ي�اJساواة�كقيمة�مث]؛

ها�قيم�1ي�
ّ
سامح�وRمانة،�و�ي�كل

ّ
،�كما�هو�الحال�1ي�الصدق�والت

جديد�أو�sص]ح،�كما�هو�الحال�1ي�البحث�عن�الّنجاعة�

�وتوّجه� �وميو°wÉم �Rفراد �مواقف �علwxا Ô¾ُتب� �مبادئ �أو��ي �له، هة

ن�أو�جماعة�تعمل�اJجتمعات�ع9ى�اخت]ف�ثقافاwÉا�ع9ى�نقل�قيمها�

  .سامح

�ع9ى�س]سة�وسهولة،�ومنه�سمح�له�بال
 fء،�ورجل�َسْمٌح�أي�جواد،�وقوم�

محاء،�والفصح�الّصحيح�أّنه�الديانة�الّسمحة،�والّسماح�

و1ي�الحديث�اJشهور�. واJسامحة�اJساهلة،�وتسامحوا�تساهلوا

سهولة�اJعشر�(وأخ]Øّي�) الديانة�الّسمحة

�اJساومة� �إXى Ô¾عJا� �ينقاد ومن�مجال�اJعام]ت�الّتجارّية

  ". R�197مر�بيwما�فT ضيان

�اJختلفة �sنسان �حياة ��جتماعّية،�: مجا°ت �الع]قات الّدين،

�Ô¾سامحة(الّصفح�"ى�معناها�معJوهو�-) ا

شارك
ّ
ولذلك�يرى�البعض�. فاهم�ومن�ثم�إXى�الّتقارب�فالت

�والعشرة� �الصحبة �1ي اس�بعضهم�بعضا

�� �اJقاومة والّصendurance�� Hو�ي

� fّ¾ال]تي� �الفعل �تنحدر�من �كابد��tolerareو�ي ومعناه

�تجّنبه�من �إXى �نسÏى �°نوافق�عليه�وما Rوضاع��ل�ما

 خيص�1ي�مراعاة�بعض�القواعد�أو�القوانTن�ومن�مرادفاwÉا�الحلم�

�قاعدة� �تفرضه �ما �مع �عسر�موافقة �وجود �1ي �اJسامحة �يكون�1ي �ما �ومنه ة
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شاط�sنسانّي�رغم�غياب�ع]قته�بالواقع،�كما�هو�الشأن�1ي�اJساواة�كقيمة�مث]
ّ
شاط�وهو�بعد�واقÏّي،�كما�هو�الحال�1ي�الصدق�والت

ّ
د�مبادئ�الن

 

ف�أو�الّتجديد�أو�sص]ح،�كما�هو�الحال�1ي�البحث�عن�النبعد�بموجبه�تحّدد�معايT �الحكم�ع9ى�الّتصرّ 

 ]حية،�وما��ي�الّنتائج�اJرتقبة؟�

�وتوج �وميو°wÉم �Rفراد �مواقف �علwxا Ô¾ُتب� �مبادئ �أو��ي �له، �وموّجهة �sنسانّي شاط
ّ
�للن زة

ن�أو�جماعة�تعمل�اJجتمعات�ع9ى�اخت]ف�ثقافاwÉا�ع9ى�نقل�قيمها�¶wا�1ي�حياة�sنسان�فردا�كا

سامح
ّ
من�جيل�إXى�آخر،�علما�وأّن�لبعض�تلك�القيم�بعد�إنسانّي�كونّي�مثل�قيمة�الت

Tن�واJيم�والحاء�أصل�يدّل�ع9ى�س]سة�وسهولة،�ومنه�سمح�له�بال
 fء،�ورجل�َسْمٌح�أي�جواد،�وقوم�

سمحاء�ومساميح،�وُيقال�عن�sس]م�عادة�إّنه�الديانة�الّسمحاء،�والفصح�الّصحيح�أن

واJسامحة�اJساهلة،�وتسامحوا�تساهلوا. الجود،�أسمح�وسامح�وافق�ع9ى�اJطلوب

الّديانة�الس(ح،�وإXى�حّد�ما�تقّدم�مجال�دي¾�fّاJجال�الّد°Xّي�1ي�ما�·wّم�سم

� راء(ودنيوي�معام]تّي �البيع�والشّ ومن�مجال�اJعام]ت�الّت). التيسT �1ي

د�ليستقّر�Rمر�بيwما�فT ضيانع�واJش! ي�ع9ى�السلعة،�يتساومان�فيتقارب��نعقا

�أع]ه�– �تقديمه �تّم �اJختلفة�-كما �sنسان �حياة مجا°ت

�Ô¾ش! ك�يتعّدى�معناها�معJة،�ولذلك�فهو�1ي�نظرنا�قيمة�من�قيم�العيش�ا

سامح
ّ
عطي�للت

ُ
إXى�معاني�الّتفاوض�والّتفاهم�ومن�ثم�إXى�الّتقارب�فالت��-ل�الذي�ا

�اJوافقة �قريب�يكون�الوفاق�ومعناه Ô¾مع� �والعشرة�: 1ي �الصحبة �1ي �الّناس�بعضهم�بعضا يقولون�لو°�موافقة

� �تكون �الفرنسّية ��la toléranceو1ي �من tolerantaال]تينّية

� �له �أو�الخضوع �با�مر�الواقع �ال]تي¾résignation�fوالقبول �الفعل �تنحدر�من و�ي

la toتجن�� �إXى �نسÏى �°نوافق�عليه�وما �تحّمل�ما ل�1ي
ّ
الفعل�أو�اJوقف�اJتمث

 خيص�1ي�مراعاة�بعض�القواعد�أو�القوانTن�ومن�مرادفاwÉا�الحلم�. والحا°ت�أو�1ي�عدم�السÏي�إXى�منعه
ّ
ومن�معانwxا�ال!

�قاعدة� �تفرضه �ما �مع �عسر�موافقة �وجود �1ي �اJسامحة �يكون�1ي �ما �ومنه ��نجل�Tّية �1ي Ô¾عJوكذلك�هو�ا

                   

  50،�ص1سامح،�اJش! ك،�العدد
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شاط�sنساني  . أ
ّ
بعد�يحّفز�الن

  . ب
ّ
بعد�يحّدد�مبادئ�الن

متناول�Rفراد؛

بعد�بموجبه�تحّدد�معايT �الحكم�ع9ى�الت  . ت

والّص]حية،�وما��ي�الن

�sنساني شاط
ّ
�للن �محّفزة �القيم وعموما

ونظرا��همّي¶wا�1ي�حياة�sنسان�فردا�كا. سلوكّياwÉم

من�جيل�إXى�آخر،�علما�وأّن�لبعض�تلك�القيم�بعد�إنساني

  التسامح*

1ي�العربّية�الّسTن�واJيم�والحاء�أصل�يدل"

سمحاء�ومساميح،�وُيقال�عن�sس]م�عادة�إن

الجود،�أسمح�وسامح�وافق�ع9ى�اJطلوب: والّسماحة

اJجال�الّد°Xّي�1ي�ما�·wم. الّسماح�رباٌح 

باع
ّ
ودنيوي�معام]تّي) ولTن�الط

واJجاذبة�بTن�البائع�واJش! ي�ع9ى�السلعة،�يتساومان�فيتقارب��نعقا

� سامح
ّ
�الت �لفظ ي

ّ
–يغط

اJعام]ت�الّتجارّية،�ولذلك�فهو�1ي�نظرنا�قيمة�من�قيم�العيش�اJش! ك�يتعد

 R�Ô¾عJسامحا
ّ
عطي�للت

ُ
ّول�الذي�ا

� �اJوافقة"أّنه �قريب�يكون�الوفاق�ومعناه Ô¾مع� 1ي

�الهلكة �. لكانت �تكون �الفرنسّية و1ي

patience� �له �أو�الخضوع �با�مر�الواقع والقبول

�. وعانى f¾وتعla tolérance 

والحا°ت�أو�1ي�عدم�الّسÏي�إXى�منعه

��نجل�Tي/ والّتفّهم �1ي Ô¾عJوكذلك�هو�ا

سامح،�اJش! ك،�العدد197
ّ
منT �السعيداني؛�1ي�الت
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ساهل�تجاه�انحراف�معيارّي�ما�والقبول�

Ô،�فهو�اJكابدة�واJعاناة�وتحّمل�انحراف�معيارّي�ما،�وقبل�ذلك�هو�

�ورفض�الّتفاعل�مع� ث�باJواقف�الخاّصة

�فwxا� �الّتعايش�مع�وضعّيات�مختلفة �ع9ى عنوان�القدرة

�الّتفاهم��إّن .  �Ùرساء �سبيل سامح
ّ
الت

قبول�آراء�rخرين�وسلوكهم�ع9ى�"،�ولذلك�اعتH ه�معجم�العلوم��جتماعّية�

". �199هذا�اJفهوم�أحد�سمات�اJجتمع�الّديمقراطّي 

خص�تجاه�rخر�وخاّصة�rخر�اJختلف�عن�الذات�دينّيا�

�ونبذه وهو�من�هذا�". �200وجب�إقصاؤه

�للمجتمع� �فتؤّسس �والتنّوع ر��خت]ف

wا�تعقلن�الّصراعات�اJجتمعّية�بTن�مكّوناته،�

ة��ي��نط]ق�من�تنّوع�واخت]ف�مقبولTن�

�rتية".  �نستخلص�الفكرة �هنا : ومن

�Ùقرار� �بل�هو�واجب�قانونّي �أو�مبادئ�ودعوات�سياسّية، ا

."�f¾لتب� �ملّحة �الحاجة �كانت �هنا ومن

سامح�عن�منظمة�اليونسكو�
ّ
،�حيث�صدر�إع]ن�مبادئ�بشأن�الت

�تدبT �الخ]فات�بطرق�سلمّية�وضمان�عيش�

سامح�1ي�معناه�اJعاصر�مع�الفهم�
ّ
و�wذا�يقطع�الت

ة�للعيش�اJش! ك،�تقوم�ع9ى��نفتاح�ع9ى�rخر�أو�هو�

ليصT ا�معا�من�القيم�sنسانية�ل]ع! اف�
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ساهل�تجاه�انحراف�معياري. ة�معيارّية�ما
ّ
سامح�بالت

ّ
ق�الت

ّ
غوّي�إذا،�يتعل

ّ
1ي��شتقاق�الل

  ".198ه�كذلك

سامح�ومثلما�تّم�تبيانه�معاني�ود°°ت�شÔgّ،�فهو�اJكابدة�واJعاناة�وتحّمل�انحراف�معياري

شّبث�باJواقف�الخاص. قارب�فالتفاهم
ّ
�الت �أي�عدم ساهل

ّ
�هو�الت �الّتفاهم وقبل

سامح�
ّ
�تقّدم�–لذلك�صار�الت �ما �ع9ى �الّتعايش�مع�وضعي�-بناء �ع9ى عنوان�القدرة

�ما �مش! ك �لبناء �والّتفاوض�معه �ومحاورته �rخر�بل . ل

la compréhension ه�معجم�العلوم��جتماعّية� Hولذلك�اعت�،

وُيعّد�هذا�اJفهوم�أحد�سمات�اJجتمع�الد. مبدأ��خت]ف،�ويتعارض�مع�مفهوم�الّسلطة�والقهر�والعنف

سامح�
ّ
خص�تجاه�rخر�وخاّصة�rخر�اJختلف�عن�الذات�ديني" �الت ى��wا�الشّ

ّ
سلوك�وقيمة�يتح9

�ونبذه �وجب�إقصاؤه
ّ
�للذات�وإ° �أن�يكون�مشا�wا �ينبÁي �الجميع �بأّن ��عتقاد �°�ينبÁي إذ

  .الجانب�دعامة�من�دعامات�اJجتمع�الديمقراطّي 

�والتنو ر��خت]ف
ّ
�تؤط �اJش! ك �العيش �قيم �من �قيمة سامح

ّ
�الت �يكون سبق،

الديمقراطية�وسيلة�لنمّو�اJجتمع�وتقّدمه�من�حيث�إّ¼wا�تعقلن�الّص

�فيه سبة�لحركّية�الحياة
ّ
�بالن الديمقراطّية��ي��نط]ق�من�تنو. ع�إيجابّي

�قمعهما �و°�يتأّسس�ع9ى �و�خت]ف �الحّرية �يضمن ". 201جام

� �اJعاصر�لم�يعد �أو�مبادئ�ودعوات�سياسّي"سامح�بمعناه �وسلوكّيا �أخ]قّيا واجبا

�اJش! ك�sنساني �إXى ��خت]ف�والدعوة �وحّق �والّتنّوع ".202دية

سامح�قيمة�للعيش�اJش! ك�ع9ى�الّصعيد�الكونّي،�حيث�صدر�إع]ن�مبادئ�بشأن�الت

�واضحة�ورا �Rمر�الذي�ي! جم�قناعة �تدبT �الخ]فات�بطرق�سلمي، �أّن سخة�مفادها

سامح
ّ
سامح�1ي�معناه�اJعاصر�مع�الفهم�. ع�التعّدد�يمّران�وجوبا�بإرساء�ثقافة�الت

ّ
و�wذا�يقطع�الت

سامح�إهانة�ل6خر
ّ
  ".203سامح�الذي�°�يزال�سائدا�ويعّد�الت

ذه�الّدراسة�ع9ى�أّنه�قيمة�مركزّية�للعيش�اJش! ك،�تقوم�ع9ى��نفتاح�ع9ى�rخر�أو�هو�سامح�1ي�ه

ليصT ا�معا�من�القيم�sنسانية�ل]ع! اف�"l’ouvertureبا°نفتاح��-مثلما�ذهب�إXى�ذلك�الباحث�رضا�بوكراع

                   

سامح،�عالم�ال! بية،�العدد
ّ
 بية�ع9ى�قيم�الت

ّ
  274،�ص�21/2012اJدرسة�وال!

  36-35ص�-ص،��1�،1997البعد�الديمقراطّي،�بT وت،�دار�الطليعة،�ط

  �118اJرجع�السابق،�ص
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أخ]قّية�أو�قانونّية�معيارّية�ما

به�ع9ى�الّرغم�من�أّنه�كذلك

gسامح�ومثلما�تّم�تبيانه�معاني�ود°°ت�ش
ّ
يحمل�الت

�والّتقارب�فالّتفاهم اJفاوضة

لذلك�صار�الت. مواقف�rخرين

�والت �ومحاورته �rخر�بل �وتحّمل �واJعاناة الّصفح

préhension mutuelleاJتبادل�

مبدأ��خت]ف،�ويتعارض�مع�مفهوم�الس

سامح�وعليه�يمكن�الق
ّ
ول�إّن�الت

�بأن. وفكرّيا ��عتقاد �°�ينبÁي إذ

الجانب�دعامة�من�دعامات�اJجتمع�الديمقراطي

� �ما �خ]ل �التمن �يكون سبق،

الديمقراطية�وسيلة�لنمو"الديمقراطّي�حيث�

�نحو�حالة�تنّوع�إيجابي وتوّجهها

�الحر �يضمن �نحو�انسجام و�ّتجاه

�اJعاصر�لم�يعد� سامح�بمعناه
ّ
الت

�وحق �والّتنّوع الّتعايش�والّتعّددية

سامح�قيمة�للعيش�اJش! ك�ع9ى�الص
ّ
الت

)� Hمر�الذي�ي! جم�قناعة�وا)1995نوفمR� ،

مش! ك�1ي�إطار�التنّوع�التعّدد�يمر

سامح�الذي�°�يزال�سائدا�ويعد
ّ
النتشويللت

سامح�1ي�ه
ّ
وعليه،�نستخدم�الت

مثلما�ذهب�إXى�ذلك�الباحث�رضا�بوكراع�–مرتبط�

  50اJرجع�الّسابق،�ص198
 بية�ع9ى�قيم�الت199

ّ
محّمد��wاوي؛�اJدرسة�وال!

  275اJرجع�نفسه،�ص200
محّمد�وقيدي؛�البعد�الديمقراطي201
عبد�الحسTن�شعبان؛�اJرجع�السابق،�202
  119اJرجع�نفسه،�ص�203
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�وsثراء� �اJساواة �ع9ى �قائم �س]م ر�1ي

سامح�قيمة�عيش� ."
ّ
وبذلك،�يكون�الت

� �اJختلفة غوّية(ياwÉا
ّ
�والل �والعرقّية ..). .الدينّية

يكون�قادرا�ع9ى��عتماد�ع9ى�تكوين�قوّي�1ي�القيم�Rخ]قّية�

عائر�الدينّية   ".�205ع9ى�إرادته�الحّرة،�ح1�Ôgّي�الشّ

بما�هو�موافق�عليه�بل�ومطلوب�(...) فعل�ممارس�ع9ى�ذات�أو�مجموعة�ذوات�

� Tا�طاقات�حّية�جديدة�ويصw·تنشأ�لد�Ô

�ال! بية�فعل�هادف،�غرضه�إحداث�تغيT �1ي�ذات�

ق�Rمر�بفعل�ممارس�
ّ
ما�تعل

ّ
م�عن�تربية�كل

بمع¾�Ôأن�ال! بية�� ."207اJرغوب�Tن�وتوجwxه��ّتجاه

�وتوجwxه �الفيبT ي�للفعل�وغرضه�إحداث�تغيT �1ي�سلوك�Rفراد Ô¾عJسامح�. �با
ّ
�ذلك�بالت �ربطنا �ما وإذا

�سلوكّياwÉم� �1ي سامح
ّ
�الت f¾ّنحو�تب� �وتوجwxهم �مواقف�Rفراد �تشكيل �غرضها �تربية سامح

� �محّددة �زمنّية �ف! ة �امتداد �ع9ى �أفراد �الّدراسة(�ممارس�ع9ى بغرض�) ف! ة

سامح،�و�ي�تربية�عابرة�للمواّد�الّدراسّية�و°�تختّص��wا�

 بوّي�). الخ...مثل�sنسانّيات�
ّ
فالفعل�ال!

�لذلك�الفعل رة
ّ
�اJؤط فع9ى�. �التشريعّية

 بية�) 
ّ
غرس�ما�أجمع�wÉدف�إXى�"أّن�ال!

فال! بية�وفقا�Jا�نّص�". 208...سامح�و�عتدال�

�قيمة� �وبيwا �من �الّناشئة �لدى �قيم �منظومة �إرساء �تنشد �تربية �با�حرى �أو��ي �القيم �ع9ى �تربية �القانون �هذا عليه

  .الخ...

                                                           
204Boukraa (R) ; Comprendre la Mondia 

  اJدر½ fّ �لل! بية�والّتعليم�
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�البش �بTن �الّتعايش �ويمّجدان �والعنصرّية، �التعّصب �يعارضان �وsثراء�فهما �اJساواة �ع9ى �قائم �س]م ر�1ي

قا1ي�و�جتما+يّ 
ّ
�الث �ينشدان�وحدة�sنسان�الكونّية�1ي�تنّوعها "w204ما

� �اJختلفة ياwÉا
ّ
�تجل �1ي �اJغايرة �وتنتصر�°ح! ام �والعنصرّية ب

يكون�قادرا�ع9ى��عتماد�ع9ى�تكوين�قوي"ته�من�أّنه�ُيوجب�ع9ى�كّل�فرد�أن�

gع9ى�ع]قاته�الخاّصة�والحفاظ�ع9ى�إرادته�الحّرة،�ح�fّ¢س
ّ
ابع�الن

ّ
�fتسمح�له�بإضفاء�الط

سامح
ّ
  :الت

G. ا��w¼ّفعل�ممارس�ع9ى�ذات�أو�مجموعة�ذوات�"ال! بية�بأ

ات�ح�Ôgّتنشأ�لد·wا�طاقات�حي. من�هذه�الذات�أو�الذوات
ّ
و·wدف�هذا�الفعل�إXى�إحداث�تغيT �1ي�الذ

بمع¾�Ôإّن�ال! بية�فعل�هادف،�غرضه�إحداث�تغيT �1ي�ذات�". 206عل�اJمارس�علwxمهؤ°ء�أنفسهم�عناصر�حّية�لهذا�الف

م�عن�تربية�كل"يقول��Ch. Hadjiولهذا�نجد�شارل�حwّي�. م�فردا�كان�أو�مجموعة
ّ
نتكل

ع9ى�فرد�أو�مجموعة�أفراد��wدف�تشكيل�سلوك�Rشخاص�اJعنّيTن�وتوجwxه��ّتجاه

�وتوجwxه �الفيبT ي�للفعل�وغرضه�إحداث�تغيT �1ي�سلوك�Rفراد Ô¾عJبا�

�نحو�تب¾ �وتوجwxهم �مواقف�Rفراد �تشكيل �غرضها �تربية سامح
ّ
�الت �ع9ى �ال! بية

�محد �زمنّية �ف! ة �امتداد �ع9ى �أفراد �ممارس�ع9ى �تربوّي �فعل أو�ي

سامح،�و�ي�تربية�عابرة�للمواد
ّ
ك�قيم�العيش�اJش! ك�و1ي�طليع¶wا�قيمة�الت

مثل�sنساني(مواّد�أخرى���Ôوإن�كان�حضور�بعض�اJواّد�أك© �وضوحا�من

�الّنصوص�التشريعي �تحّددها fgّش! ك�الJقيم�العيش�ا� �إرساء �يشتغل�ع9ى بشكل�عام

) 2002(سبيل�اJثال�جاء�1ي�القانون�الّتوجي�fّÅلل! بية�والتعليم�اJدر½ �fبتونس�

سامح�و�عتدال�
ّ
ون�من�قيم�تنعقد�ع9ى�تثمTن�العلم�والعمل�والّتضامن�والت

�لدى�الن �قيم �منظومة �إرساء �تنشد �تربية �با�حرى �أو��ي �القيم �ع9ى �تربية �القانون �هذا عليه

سامح�وقاية�للّناشئة�من�التعّصب�والتطّرفسامح�الهادفة�إXى�إرساء�ثق
ّ
...افة�الت

                   

ondialisation : Etudes sociologiques, Tunis, Centre de Publication 
205Bonetti (D) & Alt ; Tolérance et vivre ensemble, Co 
206Mialaret (G) ; les Sciences de l’Education, Que sais 

207Hadji (Ch) ; Penser et agir l’éducation,  

،�القانون�الّتوجي�fّÅلل! بية�والّت2002جويلية��23بتاريخ��2002-80من�القانون�عدد
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�التعّص. باÐخر �يعارضان فهما

�ينشدان�وحدة�sنسان�الكوني. اJتبادل إّ¼wما

�والعنصري �تعارض�التعّصب مش! ك

سامح�أهمّيته�من�أّن
ّ
ويستمّد�الت

ابع�الن
ّ
ال�fgّتسمح�له�بإضفاء�الط

 

سامحال! بية�عgى�/ ال! بية*
ّ
الت

G. Mialaretيعّرف�ميا°ريه

من�هذه�الذات�أو�الذوات

هؤ°ء�أنفسهم�عناصر�حّية�لهذا�الف

م�فردا�كان�أو�مجموعة
ّ
اJتعل

ع9ى�فرد�أو�مجموعة�أفراد��wدف�تشكيل�سلوك�Rشخا

�وتوجwxه �الفيبT ي�للفعل�وغرضه�إحداث�تغيT �1ي�سلوك�Rفراد Ô¾عJبا� فعل�عق]نّي

�نحو�تب¾ �وتوجwxهم �مواقف�Rفراد �تشكيل �غرضها �تربية سامح
ّ
�الت �ع9ى �ال! بية �أّن سنجد

�ال �مع �تربوي. غT وتفاع]wÉم �فعل أو�ي

ك�قيم�العيش�اJش! ك�و1ي�طليع¶wا�قيمة�الت
ّ
إقدارهم�ع9ى�تمل

ماّدة�واحدة،�ح�Ôgّوإن�كان�حضور�بعض�اJواد

gش! ك�الJقيم�العيش�ا� �إرساء �يشتغل�ع9ى بشكل�عام

سبيل�اJثال�جاء�1ي�القانون�الت

عليه�الّتونسّيون�من�قيم�تنعقد�ع9ى�تثمTن�العلم�والعمل�والت

�الن �لدى �قيم �منظومة �إرساء �تنشد �تربية �با�حرى �أو��ي �القيم �ع9ى �تربية �القانون �هذا عليه

سامح�الهادفة�إXى�إرساء�ثق
ّ
الت

سامح*
ّ
  :ثقافة�الت

ication Universitaire, 2005, p56

mble, Comalace, 2015, p-p 12-13

ue sais-je, Paris, PUF, 1991, p30

ucation, Paris, E, S, F 1992, p31
من�القانون�عدد�3من�الفصل�208
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سامح�تقوم�.  ب�حصيلة�ثقافة
ّ
وثقافة�الت

�وقيم�الّسماحة� Tن،
ّ
�الل ات�ع9ى

ّ
�للذ يومّي

ات
ّ
سامح�1ي�...واJثل�العليا�وتمي��Tما�يطلب�1ي�تحقيق�سلوك�منفتح�متسامح�مع! ف�باÐخر�اع! افه�بالذ

ّ
لذلك�يبدو�الت

سام". 209ب�والكراهية
ّ
ح�وترتكز�ثقافة�الت

سامح�ثمرة�. °�تسامح�دون�اخت]ف
ّ
فالت

�1ي� ��رتماء �وعدم �f Gء �بكّل ظر�الّدائم

�fgّسامح��ي�تلك�الثقافة�ال
ّ
و�wذا�تكون�ثقافة�الت

! اف�م¶wا�اJدرسة،�و�ي�ثقافة�محورها��نفتاح�ع9ى�rخر�و�ع

� �توماس�كون �كتابات �1ي �اJتكاملة �العلمّية(T.Kuhnة �الثورات سنة�)بنية

�fتحكم�اشتغال�الّتفكT �1ي�ف! ة�معّينة�ويتّم�تقديم�هذه�

�وممارساwÉم �معر1ّي�. رات�الفاعلTن �جما+ّي �بناء والH اديغم

                                                           

ر�العربّي 
ّ
هشام��ات�الندوة�اJهداة�إXى�روح�اJفك

�لدى� سامح��جتما+ّي
ّ
�1ي�تنمية�الت عليم�الّتعاونّي

  209،�ص2�،2016د�عدد

  64،�ص2015،�شتاء�167-�166اJعاصر،�عدد
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سامح�كما�الّتعّصب�حصيلة�ثقافة
ّ
�هذا�RخT �ليس�معطى�طبيعّيا،�فالت

 .� �1ي�جوهره أي�تدريب�" تسميح"فالعنصر�الّتثقيفّي
ّ
�للذ يومّي

واJثل�العليا�وتمي��Tما�يطلب�1ي�تحقيق�سلوك�منفتح�متسامح�مع! ف�باÐخر�اع! افه�بالذ

ا�لدفع�ما�لدى�البشر�من�استعداد�للعداوة�والّتنافر�والتعّصب�والكراهية

  : عائم�مwا

 نبذ�العنف�كأسلوب�لحّل�الخ]فات؛

 ط�وفرض�الّرأي؛

سليم�بمنطق�الحقيقة�اJطلقة؛
ّ
 رفض�الحقائق�اJطلقة�أو�الت

 �نتصار�للحوار�والّنقاش�أسلوبا�1ي�الّتعامل�مع�rخر؛

 ور�النمطّية�وتجّنب�الوقوع�1ي�الّتنميط؛

 sبدا+ي�والفكر�الّنقدّي؛

 .�نتصار�إXى�نسبّية�الحقيقة�وتنّوع�rراء�وتعّددها

سامح�أّ¼wا�ثقافة�تواجه�رهان�إرساء��خت]ف�إذ�
ّ
°�تسامح�دون�اخت]ف"ة�لثقافة�الت

�وقبول�استئناف�النّ  �والفكر�واJفهوم، �قبول�حراك�الصورة �بكلمران�طويل�ع9ى ظر�الّدائم

قافّية
ّ
ات�بتغTّ اwÉا�وrخر�بسياقاته�الث

ّ
و�wذا�تكون�ثقافة�الت". 210منطقة�اJطلق�وقبول�الذ

سات�اجتماعّية�مختلفة�1ي�إرساwÍا�و1ي�مقّدم¶wا�اJدرسة،�و�ي�ثقافة�محورها��نفتاح�ع9ى�rخر�و�ع

Le Paradigme 

 "� �توماس�كون �كتابات �1ي �اJتكاملة �الّنظرّية �صيغته 1ي

مجموعة�القواعد�ال�fgّتحكم�اشتغال�الّتفكT �1ي�ف! ة�معي"ف�كون�الH اديغم�بأّنه�

�وممارساwÉم �تصّورات�الفاعلTن �الوقت�نفسه �1ي �يحّدد fّمفاهيم� �عH �نظام القواعد

                   

سامح،�فعالّيات�الندوة�اJهداة�إXى�روح�اJفك
ّ
سامح�ضمن�عمل�جما+ّي؛�الّتنوير�والت

ّ
�sنسانية�وثقافة�الت

  422،�ص2005،�قرطاج،�بيت�الحكمة،�)2005فيفري�

1ي�الّتعليم�الّتعاوني�(JigsawII)يجّية�طيف�موم¾�fومحّمد�ملحم؛�أثر�اس! ات

د�عدد
ّ
 بوّية،�مجل

ّ
ة�Rردنية�1ي�العلوم�ال!

ّ
�العاشر�السا½ 1�fّي�مدينة�إربد،�اJجل

،�الفكر�العربّي�اJعاصر،�عدد�مفهوم�الH اديغم�وانتقا°ته�1ي�العلوم�الّدقيقة�وsنسانّية

2022 
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سامح�أّن�هذا�RخT �ليس�معطى�طبيعي
ّ
تع¾�fثقافة�الت

�الّتوعية�والّتثقيف" . ع9ى

واJثل�العليا�وتمي��Tما�يطلب�1ي�تحقيق�سلوك�منفتح�متسامح�مع! ف�باÐخر�اع! افه�بالذ

هذا�اJقام�ضرورّيا�لدفع�ما�لدى�البشر�من�استعداد�للعداوة�والت

ع9ى�مجموعة�من�الّدعائم�مwا

نبذ�العنف�كأسلوب�لحل -

ط�وفرض�الر -
ّ
رفض�التسل

رفض�الحقائق�اJطلقة�أو�الت -

�نتصار�للحوار�والّنقا -

رفض�الّصور�النمطّي -

sبدا+ي�والفكر�الن�تبّ¾�fالفكر  -

�نتصار�إXى�نسبّية�الحقيقة�وتنو -

ّ
ولعّل�أهّم�خاصّية�لثقافة�الت

�وقبول�است �والفكر�واJفهوم، �قبول�حراك�الصورة مران�طويل�ع9ى

Tات�بتغ
ّ
منطقة�اJطلق�وقبول�الذ

تسهم�مؤّسسات�اجتماعّية�مختلفة�1ي�إرساwÍا�و1ي�مقد

  .به�نّدا�للذات

Le ParadigmeالÃ اديغم*

� " الH اديغم"ظهر�مفهوم

ويعّرف�كون�الH اديغم�بأن". 1962211

�يحد fّمفاهيم� �عH �نظام القواعد

محسن�الزّرا+ي؛�sنسانّية�وثقافة�الت209

فيفري��11-8قرطاج�(شرابي�
طيف�موم¾�fومحم210

ّ
قاسم�خزع9ي�وعبد�الل

f ½العاشر�السا�
ّ
عّينة�من�طلبة�الصف

محّمد�مري¾f؛�مفهوم�الH اديغم�وانتقا°ته�1ي�العلوم�الد211
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ويH ز�. ات�الفاعلTن�بوصفهم�حاملTن�للمفاهيم�ومعHّ ين�عwا�بتمشّيات�ملموسة

 ".�212لهذا�RخT �وليم9ي�عليه�توّجهات�شاملة�لفعله

  :213بالطريقة�rتية

 .ا�ع9ى�نحو�مطلق،�إذ�ليس�الكون�هو�اJرجع�RخT �الذي�تقاس�إليه�الّنظرّيات�دائما

�العلم� �ذلك�أّن �للرأسمال�مث]، سبة
ّ
�هو�الحال�بالن ة�كما

�الذين� �العلماء �من �أي�مجموعة �العلماء، �من حد

�1ي� �العلماء �عن�sحساس�عند �ينشأ �إذ �الH اديغم �Jفهوم ي

ع�ظهورها،�
ّ
وتحدث�Rزمة�عندما�يفاجأ�هؤ°ء�العلماء�بظاهرة�غT �متوق

حد�العلم�fع9ى�فئتTن�تتشّبث�أو°هما�بالH اديغم�

 ".ع�الفئة�الثانية�إXى�إبدال�جددي�ويكون�الحاصل�ثورة�علمّية�جديدة

 ّf¢ويعتمد�لفهم�ظواهر�علمّية�. �والّتجري

�fgّواهر�الجديدة�ال
ّ
عندما�يصبح�غT �قادر�ع9ى�دراسة�الظ

 
ّ
�ال! �الفعل �انتقال �براديغم��1ي �من  بوّي

م�واJعرفة�بما�
ّ
م�واJتعل

ّ
م�إXى�براديغم�تفاع9ّي�محاوره�اJعل

� �بفعالّية ��ستجابة �ع9ى �شخص�ما �اليومّية�قدرة �الحياة بات
ّ
Jتطل

�للفرد� �تخّول fgال� �القدرات �تلك �العاJّية ة

رت�1ي�سلوكّيات�Rفراد�
ّ
�fتزايدت�1ي�عصرنا�الحاXي�وأث

                                                           

215Gherissi (A) &Melliti (I) ; Développer 
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�1ي�rن�نفسه،�يحّدد�سلوكّيات�الفاعلTن�بوصفهم�حاملTن�للمفاهيم�ومعHّ ين�عwا�بتمشي

 Rل�
ّ
فق�الفكرّي�لهذا�RخT �وليم9ي�عليه�توّجهات�شاملة�لفعلهالH اديغم�1ي�ف! ة�من�تاريخ�اJجتمع�ليشك

بالطريقة�rتية��T.Kuhnخصائص�الH اديغم�عند�توماس�كون�

ليس�الH اديغم�واقعّيا�ع9ى�نحو�مطلق،�إذ�ليس�الكون�هو�اJرجع�RخT �الذي�تقاس�إليه�الن

� �ذلك�أنليس�الH اديغم�نظاما �للرأسمال�مث]، سبة
ّ
�هو�الحال�بالن �من�اJعارف�الجزئّية�كما تراكمّيا

فا�من�مراحل�وأجزاء�وإنجازات�°�انقطاع�بيwا
ّ
 .ص]�مؤل

�الذين� �العلماء �من �أي�مجموعة �العلماء، �من �مّتحد �بواسطة �بل �ذاته، �بحّد �فرد �بواسطة  �العلم

 .وقواعد�مستمّدة�من�نظرة�واحدة�إXى�العالميش! كون�1ي�تقاليد�

�1ي��T.Kuhnدتوماس�كون  �العلماء �عن�sحساس�عند �ينشأ �إذ �الH اديغم �Jفهوم �الّتاري=ي ابع
ّ
�الط ع9ى

وتحدث�Rزمة�عندما�يفاجأ�هؤ°ء�العلماء�بظاهرة�غT �متوق. مجال�البحث�العلم�fّبوجود�أزمات

هنا�يحصل�انقسام�اJّتحد�العلم�fّع9ى�فئتTن�تتشب. ع9ى�شرحها�العادي�

ع�الفئة�الثانية�إXى�إبدال�جددي�ويكون�الحاصل�ثورة�علمي
ّ
القائم،�1ي�حTن�تتطل

� Tاديغم�منوال�تفك Hفالun modèle de pensée�f¢عر1ّي�والّتجريJن�اTكّونJن�اTيجمع�ب

عندما�يصبح�غT �قادر�ع9ى�دراسة�الظ��-مثلما�يرى�كون ��-ويتغTّ �الH اديغم

�يحكمه �الذي �الحقل �1ي �ال!". 214ظهرت �الفعل �انتقال �1ي  بوّي
ّ
�ال! �الحقل �1ي �تجسيده ل

ّ
ويتمث

م�إXى�براديغم�تفاع9ّي�محاوره�اJعل
ّ
م،�أي�من�براديغم�محوره�اJعل

ّ
التعليم�إXى�براديغم�التعل

 .�ي�مجال�مشاركة�وتفاعل

  

� �الحياتّية �اJهارات ��life skillsف �بفعالي"بكو¼wا ��ستجابة �ع9ى �شخص�ما قدرة

�تخو fgال� �القدرات �تلك �العاJّية �الصّحة �منظمة �إّياها �أعطته �الذي Ô¾للمع� �وفقا fÅف

�ستجابة�الفاعلة�والّناجعة�لتحّديات�الحياة�اليومّية�،�ال�fgّتزايدت�1ي�عصرنا�الحاXي�وأث

  . فسّية�والذهنّية�والبدنّية¶wم�النّ 

                   
212B 

  �65اJرجع�السابق،�ص�
214Bou 

lopper les aptitudes à la vie quotidienne chez les adolescents e

investissement d’avenir, Tunis, Unicef- Ministè 
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�1ي�rن�نفسه،�يحّدد�سلوكي fّ¢وتجري

الH اديغم�1ي�ف! ة�من�تاريخ�اJجتمع�ليشك

ويمكن�تدقيق�أهّم�خصائص�الH اديغم�عند�توماس�كون�

ليس�الH اديغم�واقعّي" -

- � ليس�الH اديغم�نظاما
ّ
ا�مّتص]�مؤل

ّ
ليس�خط

�بحد - �فرد �بواسطة °�يتغTّ �العلم

يش! كون�1ي�تقاليد�

دتوماس�كون ... -
ّ
يؤك

fّمجال�البحث�العلم

�العملو°�يقدر�
ّ
القائم،�1ي�حTن�تتطل

� Tاديغم�منوال�تفك Hفال

ويتغTّ �الH اديغم. طبيعّية�وإنسانّية

�يحكمه �الذي �الحقل �1ي ظهرت
ّ
التعليم�إXى�براديغم�التعل

�ي�مجال�مشاركة�وتفاعل

  ا�هارات�الحياتّية*

� �الحياتّية �اJهارات تعّرف

�إي".215وتحّدياwÉا �أعطته �الذي Ô¾للمع� �وفقا fÅف

�ستجابة�الفاعلة�والّناجعة�لتحد

وكذلك�1ي�صّح¶wم�النّ 

Boukraa (R) ; op., cit, p187
محّمد�مري¾f؛�اJرجع�الّسابق،��213

Boukraa( R ) ; op., cit, p187

escents et jeunes tunisiens : un 

inistère de la santé, 2014, p38



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 250    ن  برلي –المانيا / 

 
 

مة�اليونسيف�والذي�
ّ
ته�منظ

ّ
صنيف�الذي�تبن

�1ي�منطقة�الشرق�Rوسط�وشمال�إفريقيا�و�ي�ذات�صلة�با�بعاد�

م�لتكون�
ّ
اتي(وتعل

ّ
م�لتعمل�) البعد�الذ

ّ
وتعل

�تصنيف�). �واJواطنة �أسفله �الّرسم ويقّدم

ة�رغبة�اJدرسة�1ي��شتغال�بH اديغم�مغاير�للH اديغم�الك]سيكي�حيث�نقل�اJعارف�

بمع¾�Ôأن�اعتماد�تنمية�تلك�. �Ôفيه�اJهارات�و°�ُتدّرس

ب�أك© �بكثT �من�
ّ
�يتطل قافة

ّ
�اكتساب�تلك�الث

  .واصل�الّناجع�مع�rخر

� سؤ��1997قد�طرح�برؤية�استشرافّية�واستباقّية�سنة

Pourrons-Nous vivre enseوهو�سؤال�1ي��

ّتصال�بسبب�انتشار�وسائط�الّنقل�وتكنولوجيا�اJعلومات�و�

�العالم�الفرن¡ �fّانتبه�إXى�إشكاليات�حقيقّية�

هل�بإمكاننا�العيش�معا�متساوين�ومختلفTن�

قاّرة�الجماعات�ال�fgّتدافع�عن�نفسها�

�تملك�سيطرة�ضعيفة�ع9ى� ة�Rخرى�حيث�العوJة

من�شوائب�ومخاطر�لعّل�أهّمها�بمع¾�Ôأن�العيش�اJش! ك�1ي�زمن�العوJة�°يخلو�

 �fّموّحد�بما�يعنيه�ذلك�من�تقارب�1ي�

هات،�فقد�بات�الكوكب�فضاء�لتجاذبات�فاعلTن�بعضهم�آثر��نكفاء�ع9ى�ذاته�ورفض�rخر،�فيما�

                                                           

مقاربة�Rنظمة�وRبعاد�Rربعة�نحو�: ة�واJواطنة�1ي�الشرق�Rوسط�وشمال�افريقيا
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وقد�ُوجدت�تصنيفات�عديدة�لهذه�اJهارات�الحياتّية�مwا�ذلك�الّتصنيف�الذي�تبن

د�اثن�fgعشرة�مهارة�رئيسّية،�اعتH ها�Rهّم�1ي�منطقة�الشرق�Rوسط�وشمال�إفريقيا�و�ي�ذات�صلة�با�بعاد�

م�لتعرف�: يونسكو�للتعليم�و�يدwÉا�ال
ّ
م�لتكون�) البعد�اJعر1يّ (تعل

ّ
وتعل

� �rخرين �لتشارك م
ّ
�واJواطنة(وتعل ��جتما+ّي م

ّ
�التعل بعد

  216اليونسيف�لهذه�اJهارات�ومكّوناwÉا

الحياتّية�رغبة�اJدرسة�1ي��شتغال�بH اديغم�مغاير�للH اديغم�الك]سيكي�حيث�نقل�اJعارف�ويعكس��هتمام�باJهارات�

�تنّم�Ôفيه�اJهارات�و°�ُتدّر �عمودّي�هو�اJهيمن�إXى�مسار�تفاع9ّي

�مفاد �قناعة �ُي! جم �إّنما سامح،
ّ
�الت �ثقافة �اكتساب�تلك�الثاJهارات�مدخ]�Ùرساء �أّن ها

ات�وتيّسر�الّتواصل�الّناجع�مع�rخر
ّ
ب�مهارات�تنّم�fالثقة�1ي�الذ

ّ
سامح،�إّنه�يتطل

سامح
ّ
  rي�الحاجة�إbى�الت

�آ°ن�توران� fّ ¡لقد�كان�عالم��جتماع�الفرنA. Touraineقد�طرح�برؤية�استشرافّي�

ous vivre ensemble égaux et différents ?217:ا�جعله�عنوان�أحد�أبرز�كتبه�أ°�وهو

رح��1ي�سياق�عرفت�1ي�البشرّية
ُ
بسبب�انتشار�وسائط�الّنقل�وتكنولوجيا�اJعلومات�و���-ه�ط

f ¡أّن�العالم�الفرن�
ّ
تقاربا�بTن�ب¾�fالبشر�°�نظT �له�1ي�تاريخ�البشرّية،�إ°

هل�بإمكاننا�العيش�معا�متساوين�ومختلفTن�"وعميقة�تواجه�العيش�اJش! ك�ع9ى�هذا�الكوكب�اJعولم�لذلك�تساءل�

قاّرة�الجماعات�الg: تTن�تتباعدان�بشكل�م!�ايدعن�بعضهما�البعضإذا�كان�عاJنا�منقسما�إXى�قارّ 

�تملك�سيطرة�ضعيفة�ع9ى� �والقاّرة�Rخرى�حيث�العوJة �من�الخارج، �تغلغل�Rفراد�وRفكار�وRعراف�الوافدة

بمع¾�Ôأن�العيش�اJش! ك�1ي�زمن�العوJة�°يخلو�". �218والجما+ّي؟

افضة�لكّل�وافد�1ي�وقت�تسÏى�العوJة�إXى�فرض�نمط�معي
 �fّموّح

هات،�فقد�بات�الكوكب�فضاء�لتجاذبات�فاعلTن�بعضهم�آثر��نكفاء�ع9ى�ذاته�ورفض�rخر،�فيما�

                   

�إعادة�النظر�1ي�تعليم�اJهارات�الحياتّية�واJواطنة�1ي�الشرق�Rوسط�وشمال�افريقيا

  7،�ص2017تحقيق�مهارات�القرن�العشرين،�عّمان،�
217Touraine (A) ; Pourrons-Nous vivre ensemble égaux et diffé
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وقد�ُوجدت�تصنيفات�عديدة�لهذه�اJهارات�الحياتي

حّدد�اثن�fgعشرة�مهارة�رئيسي

Rربعة�ال�fgّحّددwÉا�ال

�Rدواتّي ( �) البعد �rخرين �لتشارك م
ّ
وتعل

اليونسيف�لهذه�اJهارات�ومكو

  

  

  

ويعكس��هتمام�باJهارات�

ضمن�مسار�تواص9ّي�عمودّي�هو�اJهيمن�إXى�مسار�تفاع9ي

�الت �ثقافة اJهارات�مدخ]�Ùرساء

سامح،�إّنه�يتطل
ّ
معرفة�ماهية�الت

سامح. 4
ّ
rي�الحاجة�إbى�الت

f ¡لقد�كان�عالم��جتماع�الفرن

مهّما�جعله�عنوان�أحد�أبرز�كتبه�أ°�وهو

رح��1ي�سياق�عرفت�1ي�البشري
ُ
غاية�Rهمّية��ّنه�ط

تقاربا�بTن�ب¾�fالبشر�°�نظT �له�1ي�تاريخ�البشري��-وبسبب�العوJة

وعميقة�تواجه�العيش�اJش! ك�ع9ى�هذا�الكوكب�اJعولم�لذلك�تساءل�

إذا�كان�عاJنا�منقسما�إXى�قارّ 

�والقار �من�الخارج، �تغلغل�Rفراد�وRفكار�وRعراف�الوافدة ضّد

�والجما+ّي؟ fّ îالّسلوك�الشخ

بروز�الجماعات�الّرافضة�لكّل�وافد�1ي�وقت�تسÏى�العوJة�إXى�فرض�نمط�معي

الّسلوك�والتوّجهات،�فقد�بات�الكوكب�فضاء�لتجاذبات�فاعلTن�بعضهم�آثر��نكفاء�ع9ى�ذاته�ورفض�rخر،�فيما�

يونسيف؛�إعادة�النظر�1ي�تعليم�اJهارات�الحياتي216

تحقيق�مهارات�القرن�العشرين،�عّم

t différents, Paris, Fayard, 1997
218Ibid, p15 
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يا�من�نزعة��نطواء�ع9ى�النفس�ورفض�

اني�يتّجسد�1ي�نفيه�الخصوصّيات�اJحلّية�

نا�نعيش�معا�1ي�جميع�أرجاء�الكوكب،�ولكن�من�الّصحيح�أيضا�

les groupes iا�w¶انتشرت�. ومضاعف� لذلك

اJجتمعات�إXى�جماعات�يجمعها�عن�لت�

�نسّمwxا� �أن �يمكن �أو�سياسّية �اثنية ة،

ة�و°�ح1�Ôgّي�الغزو�العسكرّي،�ولكن�1ي�rلهة�

�نتقاسم� �وعندما �تقريبا، �مش! ك  fء

�الواحد� �داخل�اJجتمع Ôgّنزعات�تنمو�ح�

�أمTن�معلوف� �أسماه �ما ات�وصعود
ّ
�الذ �ع9ى كفاء

ة�الذي�يبدأ�مساره�بإعادة�تعّرف�الفرد�ع9ى�

�هو�الذي�يتعّرض�للتحّدي�فسوف�يجري�تصليب�

�fّ¾خرى،�ولو�كان�التحّدي�مّتجها�ل]نتماء�الّديRات�

بمع¾�Ô". 221ة�تصليب�لهذا��نتماء،�ح�Ôgيتحّول�إXى�هوّيات�حاكمة

�f¾يع� �ما wÞا
ّ
ة�انقسامات�ناجمة�عن�عودة��نتماءات�Rّولية�وتصل

�العالم�شهد�1ي�زمن�العوJة�واكتساح�تكنولوجيا�اJعلومات�و�ّتصال�كّل�الفضاءات�

�العيش�اJش! ك�ع9ى�كوكب�Rرض�بات�أك© �

إّن�العيش�معا�"�بعض�الباحثTن�يعتقدون�أّنه�°�يمكننا�القول�

  " .1222ي�منطق¶wم�أو�1ي�أّم¶wم

د�مع¾�Ôالعيش�اJش! ك،�بل�إّ¼wا�كثT ا�ما�

� ��ّن �يع¾�fمشاركة�نفس�"، العيش�معا

�يمكن�أن�تب¾�Ôعليه�مساحة�سياسّية�مش! كة�بناء�ع9ى�
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وإذا�كان�خطر�الفريق�Rّول�متأّتيا�من�نزعة��نطواء�ع9ى�النفس�ورفض�. ة�كّل�الخصوصّياتانتصر�البعض�rخر�Ùزال

اني�يتّجسد�1ي�نفيه�الخصوصي
ّ
ي�من�الفريق�الث

ّ
rخر�وما�يستتبع�ذلك�من�تعّصب�وتطّرف،�فإّن�الخطر�اJتأت

A. Touraineإّننا�نعيش�معا�1ي�جميع�أرجاء�الكوكب،�ولكن�من�الص"الّصواب�القول�أّنه�من�

�الهوّياتية �اJجموعات �تقوية �تتّم �العالم �من �es groupes identitairesمكان

الطوائف،�اJذاهب،�القومّيات،�وتحّولت�: ة�ع9ى��نتماء�اJش! ك�

� �والسلطة �والثقافة �اJجتمع �نفس�اJنطقة، �أو�سياسي: كثب�وع9ى �اثنية �ثقافّية، �دينية، سلطة

wا�°�تجد�شرعّي¶wا�1ي�السيادة�الشعبّية�والّنجاعة��قتصادّية�و°�ح1�Ôgّي�الغزو�العسكري

�الجماعة �تقاليد �نتقاسم�. ساطT �أو �وعندما �تقريبا، �مش! ك �f Gء �أي �لدينا �وليس �معا �جميعا �نكون وعندما

�نرفض�أولئك�الذين�يختلفون�عّنا �نزعات�تنمو�ح�gبمع¾Ô". 219نا أّن

�نزعات��ن �بسبب�تنامي ا �وهشّ �مهزوزا �أمTن�معلوف�تجعل�من�العيش�الجما+ي �أسماه �ما ات�وصعود
ّ
�الذ �ع9ى كفاء

les Identités Meurtrièتصليب�الهوّية�الذي�يبدأ�مساره�بإعادة�تعر"حيث�يتّم��

لو�كان��نتماء�القب9ّي�هو�الذي�يتعّرض�للتحد. نفسه�من�خ]ل�انتمائه�Rك© �عرضة�للّ¶wديد

�نتماء�إXى�القبيلة،�وتتحّول�الهوّية�القبلّية�إXى�مزاحم�لكافة�الهوّيات�Rخرى،�ولو�كان�التحد

�أو�العرØّي،�فسوف�تنطلق�عملّية�تصليب�لهذا��نتماء،�ح�Ôgّيتحّو

تشهد�البشرّية�انقسامات�ناجمة�عن�عودة��نتماءات�Rو" اJف! ض"�1ي�عصر�تقارب�البشر�

سامح
ّ
  .خروتراجع�الت

فصيل،�نقول�إّن�العالم�شهد�1ي�زمن�العوJة�واكتساح�تكنولوجيا�اJعلومات�و�ت

ح�Ôgّأن�الكثT ين�من�البشر�صاروا�مقتنعTن�بأّن�العيش�اJش! ك�ع9ى�كوكب�Rرض�بات�أك© ��- ة

انتشار�نتماءات�Rّولّية�وتصاعدهاإXى�درجة�أّن�بعض�الباحثTن�يعتقدون�أّنه�°�يمكننا�القول�

1ي�منطق¶wم�أو�1ي�أم�فالبشر�يعيشون�معا�وهم�محبوسون�1ي�قبيل¶wم�أو 

صوا�من�انتماءات�أخرى�wÉّدد�مع¾�Ôالعيش�اJش! ك،�بل�إ¼
ّ
بعبارة�مغايرة�يعيش�البشر�معا�ولكwّم�لم�يتخل

� ��ّن ات�ت! جم�تراجع�مساحة�اJش! ك�sنسانّي،
ّ
ل�إXى�نزعات�انكفاء�ع9ى�الذ

لق�ضمT �اجتما+ّي�يمكن�أن�تب¾�Ôعليه�مساحة�سياسي�لíنسانّية�واJساهمة�1ي�خ

                   

220Maalouf (A) ; les identités Meurtrières,  

سبتم7�Hه،�1444صفر���10مسT ة�الهوّيات�القاتلة،�الشرق�Rوسط،�Rربعاء،�
222Bone 
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انتصر�البعض�rخر�Ùزال

rخر�وما�يستتبع�ذلك�من�تعّص

  .ما�·wّدد�التنّوع�البشرّي 

A. Touraineيرى�آ°ن�توران�

�تتم �العالم �من �مكان �كّل �1ي أن

الجمعّيات�اJبنّية�ع9ى��نتماء�اJش! ك�

� �والسلطة �والثقافة �اJجتمع �نفس�اJنطقة، كثب�وع9ى

�ّ¼wا�°�تجد�شرعّي¶wا�1ي�السيادة�الشعبي) كاريزمية(

 Rالجماعةو� �تقاليد ساطT �أو

�نرفض�أولئك�الذين�يختلفون�عن �فإّننا اJعتقدات�والّتاريخ

�وهش �مهزوزا تجعل�من�العيش�الجما+ي

eurtrières220بالهوّيات�القاتلة�

نفسه�من�خ]ل�انتمائه�Rك© �عرضة�لل¶

�نتماء�إXى�القبيلة،�وتتحّول�الهوي

أو�اJذه¢�fّأو�القومّي�أو�العرØّي

�1ي�عصر�تقارب�البشر� أّن

تنامي�نزعات�العداء�ل6خروتراجع�الت

وب
 fء�من�الّتفصيل،�نقول�إّن

ةبما�فwxا�Rسرّية�وال! بويّ 

انتشار�نتماءات�Rّولّية�وتصاعدهاإXى�درجة�أن- يسرا

فالبشر�يعيشون�معا�وهم�محبوسون�1ي�قبيل¶wم�أو . هو�حقيقة�واقعة

بعبارة�مغايرة�يعيش�البشر�معا�ولك

تتحّول�إXى�نزعات�انكفاء�ع9ى�الذ

اJفهوم�العالم�fّلíنسانّية�واJساهمة�1ي�خ

219Ibid, p13 

eurtrières, Paris, GRASSET, 1998
توفيق�السيف؛�مسT ة�الهوّيات�القاتلة،�الشرق�Rوسط،�Rربعاء،�221

Bonetti (D) &alt, op., cit, p3
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�الفردّية� �أبعادها �العيش�اJش! ك�اليوم�°�يخلو�من�تمركز�حول�الذات�1ي

ات�حالة�من�الحذر�بل�من�الخوف�من�rخر�

ولكwّا�أيضا�(...) �fنريد�حصر�شخص�ما�فwxا�

�نشعر�بالH د�ويكون� الفقر�وRزمة�أو�عندما

�للكثT �من� �أك© �إغراء �اليوم ��ي �صغT �مغلق �عالم �إXى �العودة هذه

ص�مساحة�اJش! ك�وتنمو�1ي�إطارها�مساحات�ضّيقة�تّتجه�

ة�ع9ى�كذلك�كثT ة�تبدو�من�القتال�ع9ى�الهوّية�1ي�اJنطقة�العربّية�وصو°�

�لنمو� �و°فتا �مثT ا �تراجعا �اليوم �فيه �نحيا �"الذي �ع9ى �rخرالقدرة حسن�"و" تحّمل

ينظر�.  ة�ما�يجعل�هذا��حتمال�والحسن�غT �قابلTن�للبقاء�بل�يصبح�موضوعالنقاش�شعبوّي 

�الجدران�". �225التاريخ �تصاعد �جّسد وقد

بحسب�عبارة�جاك�دريدا؛�حيث�" حسن�الضيافة

�الوقت�الّراهن �يحدث�1ي �بناء�الجدران�وRسوار�والحوائط�العازلة�مثلما �لظاهرة �تاريخه�تناميا . يشهد�العالم�1ي

صلة�تقوم�بتشييدها،�أي�أربعة�أضعاف�

�fكانت�موجودة�لدى�سقوط�حائط�برلTن�1ي�¼wاية�الثمانينات�حيث�كان�يبلغ�عدد�الحوائط�

جدارا��75تجاوزت��1945فبعد�أن�كانت�عشرة�سنة�

�rخر� �rخر�الوافد، �مع �ديمقراطّية فة

وأصبحت�مسألة�التعّددية�الثقافّية�). 

ونجم�عن�تزايد�أعداد�. ف�1ي�بلدان�كثT ة

ش�لندوات�فكرّية�تستج9ي�فwxا�الّنخب�

                                                           

،�السنة�السادسة�6ة�جاك�دريدا،�الّتفاهم،�عدد

  48،�ص�2017،�أبريل�66ة�الديمقراطّية،�العدد
227Brugère (F) &Le Blanc (G) ; Quelle hospi
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�لحقوق�sنسان �الفردي". s223ع]ن�العاXي �أبعادها �العيش�اJش! ك�اليوم�°�يخلو�من�تمركز�حول�الذات�1ي ولكّن

 .ة�و�ثنية�ما�يجعل�التفاهم�بTن�البشر�صعب�التحّقق

ات�حالة�من�الحذر�بل�من�الخوف�من�rخر�تعكس�نزعات��رتداد�إXى�� 
ّ
نتماءات�Rّولّية،�ونزعات��نطواء�ع9ى�الذ

ليست�فقط�الخضوع�للبيئة�ال�fgّنريد�حصر�شخص�ما�فwxا�"�نزعة�الجماعوّية�اJتصاعدة�

م�من�
ّ
�نتأل �وعندما �نكون�خائفTن، �الذي�نشعر�فيه�با°رتياح�حينما �نشعر�بالH د�ويكون�اJلجأ الفقر�وRزمة�أو�عندما

�القبيلة �أحضان �إXى �هو�العودة �الوحيد �للكثT �من�. العزاء �أك© �إغراء �اليوم ��ي �صغT �مغلق �عالم �إXى �العودة هذه

ص�مساحة�اJش! ك�وتنمو�1ي�إطارها�مساحات�ضي
ّ
،�وهذا�يشT �إXى�أزمة�العيش�اJش! ك�حيث�تتقل

ة�ع9ى�كذلك�كثT ة�تبدو�من�القتال�ع9ى�الهوي
ّ
ات�ورفض�rخر�وRدل

  .إXى�الصعود�اJ!�ايد�لليمTن�اJتطّرف�1ي�الغرب�و1ي�الشرق�ع9ى�حّد�سواء

� �العالم �يشهد �"وبتعبT �آخر، �لنمّو �و°فتا �مثT ا �تراجعا �اليوم �فيه �نحيا الذي

ثمة�ما�يجعل�هذا��حتمال�والحسن�غT �قابلTن�للبقاء�بل�يصبح�موضوعالنقا

�مّر�الّتاريخ �بنيت�ع9ى fgّال� �الحضارة �سwxدم �وبربري�محتمل �كقاتل �الوافد

 
ّ
حسن�الضيافة"ي�العالم�بما�1ي�ذلك�العالم�اJتقّدم�عن�ة�لتخ9

�الوقت�الر �يحدث�1ي �بناء�الجدران�وRسوار�والحوائط�العازلة�مثلما �لظاهرة �تاريخه�تناميا يشهد�العالم�1ي

صلة�تقوم�بتشييدها،�أي�أربعة�أضعاف�دولة�لد·wا�بالفعل�حوائط�عازلة�وجدران�فا�65فاليوم�نحو�ثلث�دول�العالم،�

عدد�الحوائط�الفاصلة�ال�fgّكانت�موجودة�لدى�سقوط�حائط�برلTن�1ي�¼wاية�الثمانينات�حيث�كان�يبل
فبعد�أن�كانت�عشرة�سنة�"ونجم�عن�ذلك�ازدياد�عدد�الجدران�". 226

 ".227كلم�40000وله�

�ديمقراطي �اJصّنفة �الدول �فwxا �بما �الّدول �تعامل �قضّية �العازلة �الجدران �بناء �أعاد هكذا

). ومعاناة�مهاجري�دول�الجنوب�1ي�دول�الشمال�متعّددة�Rوجه

زايد�الهجرة�غT �الشرعّية�وتنامي�اليمTن�اJتطّرف�1ي�بلدان�كثT ةة�مع�ت

سامح�ال�fgّأضحت�مجّرد�شعار�أو�محور�نقاش�لندوات�فكري
ّ
الجدران�العازلة�اه!�از�مقولة�الت

                   

سامح�1ي�الفلسفة�الغربّية
ّ
قراءة�سوسيولوجّية�1ي�تفكيكّية�جاك�دريدا،�الت: �الت

  213ه،�ص�

ة�الديمقراطّية،�العدد...القومّية�حوائط�واسوار�الدولة�
ّ
فعل�مسرÊّي�للقّوة��مH يالّية،�مجل

uelle hospitalité pour les migrants ? Sciences Humaines, Hors-Série, 

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�لحقوق�sنسان sع]ن�العاXي

و�جتماعّية�و�ثنية�ما�يجعل�التفاهم�بTن�البشر�صعب�التحق

تعكس�نزعات��رتداد�إXى�� 

بمع¾�Ôأّن�نزعة�الجماعوّية�اJتصاعدة�

�نتأل �وعندما �نكون�خائفTن، �الذي�نشعر�فيه�با°رتياح�حينما اJلجأ

�القبيلة �أحضان �إXى �هو�العودة �الوحيد العزاء

،�وهذا�يشT �إXى�أزمة�العيش�اJش! ك�حيث�تتقل"224الّناس

ات�ورفض�rخر�وRدلإXى��نغ
ّ
]ق�ع9ى�الذ

إXى�الصعود�اJ!�ايد�لليمTن�اJتطر

� �العالم �يشهد وبتعبT �آخر،

ثّمة�ما�يجعل�هذا��حتمال�والحسن�غT �قابلTن�للبقاء�بل�يصبح�موضوعالنقا. اJقّدمة�له" الّضيافة

gال� �الحضارة �سwxدم �وبربري�محتمل �كقاتل �الوافد fّ¢̧جن ل

 
ّ
العازلة�ترجمة�عملّية�لتخ9

�الوقت�الر"لم� �يحدث�1ي �بناء�الجدران�وRسوار�والحوائط�العازلة�مثلما �لظاهرة �تاريخه�تناميا يشهد�العالم�1ي

فاليوم�نحو�ثلث�دول�العالم،�

عدد�الحوائط�الفاصلة�ال�fgّكانت�موجودة�لدى�سقوط�حائط�برلTن�1ي�¼wاية�الثمانينات�حيث�كان�يبل

226حائطا�فقط�16العازلة�

لة�ما�ط�2017سنة�
ّ
وله�مشك

�قضي �العازلة �الجدران �بناء �أعاد هكذا

ومعاناة�مهاجري�دول�الجنوب�1ي�دول�الشمال�متعد(اJختلف�ثقافّيا�

موضع�شّك�كبT �خاّصة�مع�ت

الجدران�العازلة�اه!�از�مقولة�الت

223Ibid, p3 
224Ibid, p4  

سامح�1ي�الفلسفة�الغربي225
ّ
محّمد�أحمد�عبد�هللا؛�الت

ه،�2018�،1430عشرة،�صيف�
منال�لطفي؛�حوائط�واسوار�الدولة�226

Série, N°22, mai-Juin 2017 ? 

p48 
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�مرفوضتTن�من�قبل� عامل�مع�rخر�باتتا

�1ي��خت]ف�وحقوق� �رفعت�راية�حقوق�sنسان�والحّق f

الحصر��ة�وأيضا�اقتصادّية،�فع9ى�سبيل�الذكر�° 

الذي�" الّنمل�Rبيض"جئTن�اJسلمTن�من�بنغ]ديش�ب�

  ).الهند(ة�1ي�العالم�

جرس��2016ت�لجنة�مدينة�نيويورك�لحقوق�sنسان�منذ�

د�. الخطر�1ي�تقرير�من�أربع�وث]ثTن�صفحة�حول�كراهية�Rجانب�من�عرب�وآسيوّيTن�وسيخ�و·wود�ومسلمTن
ّ
وقد�أك

�ض�لهجوم�وفق�استط]ع�يشمل�أربع�مائة�ألف

من�بأي�شكوى�للشرطة�خوفا�من�الّصدام�مع�رجال�

ر�أي�حماية�لهّن،�
ّ
�ال1�fgّي�الغالب�°�توف

واJشكلة�°�تقتصر�ع9ى�نيويورك�فقط،�ففي�باريس�عاصمة�

�أو�الجسدّي�أحيانا�والظاهرة�1ي�تزايد�منذ�

1� �للذات �مصدر�خطر�وwÉديد �وجعلته �rخر، �اخ!�لت �أبعادها�ة ي

ظرة�إXى�rخر�محكومة�بتلك�الصورة�النمطّية�تصاعدت�نزعة�ال]تسامح�

ان�1ي�بلجيكيا�ع9ى�صبّية�محّجبة�وخلعا�عwا�حجا�wا�ومّزقا�

 229"عودي�إXى�ب]دك"�fيستعملها�اJتطّرفون�1ي�الغرب�

�- هجمات�سبتمH (سامح�غT �اJسلمTن�1ي�الغرب�بالذات�وRحداث�عديدة�

د�
ّ
1�Ôي�داخل�هذين�العاTJن�حيث�القيم�تؤك

�وsس]مّي� �العاTJن�العربّي �1ي سامح
ّ
ص�الت

انسة�وأخرى�تعّددّية�ة�إXى�مجتمعات�متج

ع�داخلها،�ولهذا�انتشرت�ظاهرة�القتل�ع9ى�الهوّية�ح1�Ôgّي�

ص�
ّ
،�كما�انتشرت�ظواهر�ت! جم�حالة�من�رفض�rخر�ومن�تقل

،�وصو°�)�عتداء�ع9ى�نجيب�محفوظ�مث]

                                                           

�القرن�العشرين �1ي �العربّي �تغTّ �: �اJجتمع بحث�1ي
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

� �اJكابدة�واJعاناة ��ّن �بعد�نظرّي�محض، �مرفوضتTن�من�قبل�سامح�1ي �الّتعامل�مع�rخر�باتتا 1ي

�تلك�اJجتمعات� �1ي Ô"نسان�والحق" الديمقراطّيةsرفعت�راية�حقوق�� fgّال

�عة��نعزالّية�عH �خطابات�دينّية�وعرقّية�وأيضا�اقتصادّي
ّ
ªج�لهذه�ال

جئTن�اJسلمTن�من�بنغ]ديش�ب�" �wاراتياجاناتا"وصف�مسؤول�رفيع�اJستوى�من�
ّ
الحاكم�ال]

ويشد�هذا�الوصف��نتباه�إليه��ّنه�يصدر�1ي�أكH �ديمقراطّية�1ي�العالم�

ت�لجنة�مدينة�نيويورك�لحقوق�sنسان�منذ�"ه،�ياق�اJتحامل�ع9ى�rخر،�والّرافض�ل
ّ
دق

الخطر�1ي�تقرير�من�أربع�وث]ثTن�صفحة�حول�كراهية�Rجانب�من�عرب�وآسيوّيTن�وسيخ�و·wود�ومسلمTن

ان�نيويورك�تتعّرض�لهجوم�وفق�استط]ع�يشمل�أربع�مائة�ألف
ّ
�واحدة�من�أربع�نساء�محّجبات�من�سك

واJؤسف�أّن�أغلwÞّن�°�يتقّدمن�بأي�شكوى�للشرطة�خوفا�من�الص. ان�نيويورك�نفسها

من�الشرطة�يحملون�الكراهية�نفسها�لديwّن�وجنسياwÉّن�أو�خوفا�من�عائ]wÉّن�ال1�fgّي�الغالب�°�توف

واJشكلة�°�تقتصر�ع9ى�نيويورك�فقط،�ففي�باريس�عاصمة�(...) ّن��1ي�البيت�والّتقليل�من�خروجه

�أو�الجسدّي فظّي
ّ
ا�نساء�محّجبات�1ي�Rماكن�العاّمة�للعنف�الل

1� �للذات �مصدر�خطر�وwÉديد �وجعلته �rخر، �اخ!�لت �نمطّية �صورة �أمام �صرنا نا

ا�أصبحت�الّنظرة�إXى�rخر�محكومة�بتلك�الصورة�النمطي. الخ
ّ
Jو

اعتدى�شاّبان�1ي�بلجيكيا�ع9ى�صبّية�م�2018سنة�"ففي�. �العنف

هT ة�ال�fgّيستعملها�اJتطّرفون�1ي�الغرب�Tن�1ي�صدر  ها�مكّررين�الجملة�الشّ

سامح�غT �اJسلمTن�1ي�الغرب�بالذات�وRحداث�عديدة�
ّ
،�كما�شمل�العنف�الناجم�عن�غياب�الت

  ).الخ...أحداث�مدريد

ربّي�وsس]مّي�فقط،�بل�ح1�Ôgّي�داخل�هذين�العاTJن�حيث�القيم�تؤكسامح�تراجعا�خارج�العاTJن�الع

�الّتعارف �ع9ى �تشّجع �الّسمحة �وحيث�الديانة �الضيف، �إكرام �العاTJن�العربي.ع9ى �1ي سامح
ّ
ص�الت

ّ
فقدتقل

ففي�اJنطقة�العربّية�حيث�تصّنف�اJجتمعات�العربّية�إXى�مجتمعات�متج

بدت�1ي�أغلwÞا�عاجزة�عن�تدبT �التنّوع�داخلها،�ولهذا�انتشرت�ظاهرة�القتل�ع9ى�الهوي

ي¢fّ،�كما�انتشرت�ظواهر�ت! جم�حالة�من�رفض�rخر�ومن�تقل
ّ
ف�متجانسة�مثل�اJجتمع�الل

رات�ذلك��عتداءات�ع9ى�اJبدعTن�سامح�1ي�اJنطق �عتداء�ع9ى�نجيب�محفو(ة�ومن�مؤشّ

                   

  2022أغسطس��21عربّي��دائرة�اJوت�والشهرة،�القدس�ال

�العربي �اJجتمع �إXى�حليم�بركات؛ �الّرجوع �ير¹ى �علwxا، f¾ب� fgّسس�الRصنيف�و

  25،�ص�R2000حوال�والع]قات،�بT وت،�مركز�دراسات�الوحدة�العربّية،�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�بعد�نظري سامح�1ي
ّ
الفكرّية�مسألة�الت

�تلك�اJجتمعات� �1ي Ôgّح� شرائح�واسعة

يات
ّ
�عة��نعزالي. الخ...Rقل

ّ
ªويرّوج�لهذه�ال

وصف�مسؤول�رفيع�اJستوى�من�"

ويشّد�هذا�الوصف��نتباه�إليه��ن. يل¶wم�موارد�الب]د

1ي�ذات�الّسياق�اJتحامل�ع9ى�rخر،�والر

الخطر�1ي�تقرير�من�أربع�وث]ثTن�صفحة�حول�كراهية�Rجانب�من�عرب�وآسيوي

الّتقرير�أّن�واحدة�من�أربع�نساء�م

ان�نيويورك�نفسها
ّ
شخص�من�سك

من�الشرطة�يحملون�الكراهية�نفسها�لديwن

بل�تق! ح�بقاءهّن�1ي�البيت�والت

الحّريات�تتعّرض�يومّيا�نساء�م

�نمطي". 2013228 �صورة �أمام �صرنا �أّننا Ô¾بمع

الخ...�قتصادّية�والثقافّية�

معه�ح�Ôgّبلغت�حّد�العنف

Tن�1ي�صدر 
ّ
ثيا�wا�وجرحاها�بالسك

،�كما�شمل�العنف�الّناجم�عن�غياب�الت"

أحداث�مدريد�-أحداث�باريس

سامح�تراجعا�خارج�العاTJن�الع
ّ
°�يسّجل�الت

�الس �وحيث�الديانة �الضيف، �إكرام ع9ى

 Tنطقة�العربي. بشكل�ملحوظ�وخطJففي�ا

بدت�1ي�أغلwÞا�عاجزة�عن�تدبT �التنو230وثالثة�فسيفسائّية

اJجتمعات�ال�fgُّتصّنف�متجانسة�مثل�اJجتمع�الل

سامح�1ي�اJنطق
ّ
مساحة�الت

بروين�حبيب؛�دائرة�اJوت�والشهرة،�القدس�ال228
  اJرجع�نفسه229
230gسس�الRالّتصنيف�و� �هذا للتعّمق�1ي

Rحوال�والع]قات،�بT وت،�مركز�دراسات�الوحدة�العربي
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وقد�جّسدت�عملّيات�الحرق�تلك�تصاعد�

عTن�"زائر�تحطيم�تمثال�1ي�الج�2017

د�امرأة�عارية�ُصنعت�من�الحجر�Rبيض�واJرمر�وسط�

�تراجع� �وبانتشاره �العربّية �اJنطقة �انتشر�1ي ف

من�) داعش(بلغت�أقصاها�فيما�ارتكبه�تنظيم�الدولة�sس]مية�بالعراق�والشام�

ساء�
ّ
�الن �اغتصاب �تّم �حيث ��يزيدية �ل¸قلية �واJشينة ا

�عجز�الدولة� �يبTّن �Rمر�الذي �اJختلفة �بتصنيفاwÉا مجتمعاwÉا

�مقاربة� �إXى �الوطنّية �انتصار�الدولة �أّن Ô¾بمع

�العيش�اJش �قواعد �هشاشة �اJطاف�إXى �¼wاية �1ي Ô ى�Xك�وليس�إ !

�إXى�منطق�الحوار�والّتواصل�الّناجع� ة�ولم�يكن�مستندا

سامح�انتــــشر�التعّصب�1ي�اJنطقة�العــــربّية�

�بذلك�) اJناطقّي  �مرّسخا f ¡الجن� والتعّصب

ة�°�غرابة�1ي�أن�تعرف�هذه�اJنطقة�العنف�و�قتتال�

ر�هذه�الّصراعات�داخل�اJجتمعات�العربّية�

صراع�الحضارات�والثقافات�هو�صراع�داخل�اJجتمع�

 R� �الدائرة �1ي �أي�العالم�و°يبدو�الوضع وسع

�مساجد�اJسلمTن�1ي�أفغانستان�من�قبل�فاعلTن�يدينون�بذات�الديانة�

                                                           

wا�لم�تنته�فقد�جاء�1ي�مقال�1ي�جريدة�اJغرب�التونسّية�

ة،�استباح�مجرمون�مجهولون�حرمة�مقامات�أولياء�هللا�

ت�مع�سنة�سوداء��ي�الّسنة�ذاwÉا�ال�fgّعرفت�فwxا�

خيف�بعودة��عتداء�ع9ى�أضرحة�Rولياء�من�جديد
ُ
Jع]ن�أّول�أمس�عن�. �واsوقد�تّم�

لي9ى�بورقعة،�ظاهرة�حرق�". إXى�الحرق�من�قبل�مجهولTن

  11/2/2021ة؟،�اJغرب�

س�بج]ء�انتشار�خطاب�التطّرف�1ي�الجزائر،�وح�Ôgّلو�كان�

�معها� �ويتفاعلون �فيه اغية
ّ
�الط �مباشر�بالقيم �بشكل رون

  86،�ص�GLDة،�تونس�

سامح�والعدالة��نتقالّية
ّ
،�مرجع�سابق،�...ة�والت
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�fgولياء�1ي�تونس�خاصة�خ]ل�سنRى�إحراق�ضرائح�Xوقد�جّسدت�عملي.  2013231و�2012إ

2017وغT �بعيد�عن�تونس�تّم�سنة�. تسامح�1ي�مجتمع�يصّنف�ع9ى�أّنه�متجانس

،�حيث�أقدم�شاّب�ع9ى�تخريب�الّتمثال�الذي�يجّسد�امرأة�عارية�ُصنعت�من�ال

� �سنة �محّرم��1898نحته �أّنه �العربي. 232بدعوى �اJنطقة �انتشر�1ي فالتطّرف

fgّس]مية�بالعراق�والشام��عت�دائرة�العنف�الsبلغت�أقصاها�فيما�ارتكبه�تنظيم�الدولة�

�تم �حيث ��يزيدية �ل¸قلية �واJشينة �جّدا �القاسية �معام]ته �1ي �ذروwÉا �بلغت �وترويع �قتل جرائم

  . الخ...

�1ي �العربّية �اJنطقة �العيش�اJش! ك�1ي �يب�Tت�قواعد �Rمر�الذي �اJختلفة �بتصنيفاwÉا مجتمعاwÉا

�rخر �واح! ام �والّتنّوع �التعّددية �ثقافة �توطTن �عن �الوطني. ة �انتصار�الدولة �أّن Ô¾بمع

�العيش�اJش �قواعد �هشاشة �اJطاف�إXى �¼wاية �1ي Ô 7أف� �الوطنّية �والوحدة
ّ
�الصف جانس�ووحدة

�إXى�منطق�الحوار�والت جانس�كان�وراءه�منطق�الغلبة�والقّوة�ولم�يكن�مستندا

سامح�انتــــ. ات�بعيدا�عـــن�ال¶wديد�والعــــــنف
ّ
وهكذا�عوض�أن�يسود�الت

 ّf¾الّدي� �/ ب �والجهوّي �القب9ّي �والتعّصب fّ¢ذهJناطقّي (اJا

ة�1ي�ع]قته�باÐخر�داخل�ذات�الوطن،�ومن�ثّمة�°�غرابة�1ي�أن�تعرف�هذه�اJنطقة�العنف�و�قتتال�

ولعّل�تفّجر�هذه�الّص. 233)حّد�سواء�وRمثلة�ع9ى�ذلك�كثT ة�من�اJغرب�واJشرق�ع9ى

صراع�الحضارات�والثقافات�هو�صراع�داخل�اJجتمع�"نفسها�هو�الذي�دفع�الباحث�اJغربّي�ع9ي�أومليل�إXى�القول�إن�

�قيل �والغرب�كما �بTن�sس]م �R ".�234الواحد�قبل�أن�يكون�صراعا �الدائرة �1ي و°يبدو�الوضع

�من�التفجT ات�الwÉ�fgّز�مساجد�اJسلمTن�1ي�أفغانستان�من�قبل�فاعلTن�يدينون�بذات�الديانة�

  ...).تفجT �مساجد�الشيعة�من�قبل�السنة�أو�العكس

                   

الزوايا�انتشارا�1ي�السنتTن�اJذكورتTن�أع]ه�ولكwّا�لم�تنته�فقد�جاء�1ي�مقال�1ي�جريدة�اJغرب�التونسي1ي�الواقع�عرفت�ظاهرة�إحراق�

1ي�هجمة�عنيفة�وغT �مسبوقة�1ي�تاريخ�الب]د�التونسّية،�استباح�مجرمون�مجهولون�حرمة�مقامات�أولياء�هللا�

ت�مع�سنة�سوداء��ي�الس(...) م�الحTن�بالنبش�والحرق�والهد
ّ
وبعد�أن�ظننا�أّن�هذه�الجرائم�قد�ذهبت�وول

خيف�بعودة��عتداء�ع9ى�أضرحة�Rولياء�من�جديد(...) 
ُ
Jفا¹ئ�واJا� Hكان�الخ

إXى�الحرق�من�قبل�مجهولTن) و°ية�القصرين(ي�معتمدّية�ح¡ �fالفريد��بوجمعة�الّسايح�1

من�يحم�fالّزوايا�واJقامات�من�نT ان�سلفّية؟،�اJغرب�: الحTن�تعود�من�جديد�

س�بج]ء�انتشار�خطاب�التطروقد�اعتH �الباحث�1ي�علم��جتماع�الناصر�جابي�إن�الظاهرة�أصبحت�تعك

�الط �مباشر�بالقيم �بشكل رون
ّ
�يتأث �اJجتمع �1ي �أعضاء �الwاية �1ي �فهم �عقلّيا �Rفعال�مضطربTن مرتكبو�هذه

   2018أكتوبر��9،�أصوات�مغاربية�

سامح�نموذجا،�مقاربة�سوسيو�تربوّية،�تونس�: اJش! ك بية�ع9ى�قيم�العيش�
ّ
الت

سامح�والعدالة��نتقالي: سامح�إXى�التعّددية�الثقافّية،�ضمن�مجموعة�من�الباحثTن
ّ
ائفّية�والت

ّ
الط
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�fgولياء�1ي�تونس�خاصة�خ]ل�سنRى�إحراق�ضرائح�Xإ

تسامح�1ي�مجتمع�يصّنف�ع9ى�أن
ّ
ال]

،�حيث�أقدم�شاّب�ع9ى�تخريب�الت"الفّوارة

� �سنة �نحته �تّم �سطيف مدينة

gسامح�وتوّسعت�دائرة�العنف�ال
ّ
الت

�جد �القاسية �معام]ته �1ي �ذروwÉا �بلغت �وترويع �قتل جرائم

...والبنات�وسبwxن�وبيعهن

�العربي �اJنطقة �العيش�اJش! ك�1ي اه!ّ�ت�قواعد

�التعد �ثقافة �توطTن �عن �العربّية الوطنّية

�الوطني �والوحدة
ّ
�الصف الّتجانس�ووحدة

��ّن�منطق�الّتجانس�كان�وراءه�منطق�الغلبة�والقو ص]ب¶wا،

وتدبT ��خت]فـــــــــات�بعيدا�عـــن�ال¶wديد�والع

�الّدي¾fاتّ "و� �التعّصب �شكل خذ

اJقاربة��نعزالّية�1ي�ع]قته�باÐخر�داخل�ذات�الوطن،�ومن�ثم

وRمثلة�ع9ى�ذلك�كثT ة�من�اJغرب�واJشرق�ع9ى(

نفسها�هو�الذي�دفع�الباحث�اJغربي

�قيل �والغرب�كما �بTن�sس]م �الواحد�قبل�أن�يكون�صراعا العربّي

sس]مّي�أفضل�و°�أدّل�من�التفجT ات�الwÉ�fgز

تفجT �مساجد�الشيعة�من�قبل�السنة�أو�العكس(

1ي�الواقع�عرفت�ظاهرة�إحراق�231

1ي�هجمة�عنيفة�وغT �مسبوقة�1ي�تاريخ�الب]د�التونسي: "ما�ي9ي�11/2/2021بتاريخ�

الّصالحTن�بالنبش�والحرق�والهد

�f ½تونس��غتيال�السيا (...)

تعّرض�مقام�الوXّي�بوجمعة�الّسايح�1

أضرحة�Rولياء�الّصالحTن�تعود�من�جديد�
وقد�اعتH �الباحث�1ي�علم��جتماع�الناصر�جابي�إن�الظاهرة�أصبحت�تعك232

�عقلي �Rفعال�مضطربTن مرتكبو�هذه

،�أصوات�مغاربية�...بطريق¶wم
 بية�ع9ى�قيم�العيش�233

ّ
محّمد�بالّراشد؛�ال!

سامح�إXى�التعد234
ّ
ع9ي�أومليل؛�من�الت
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�الغد �قبل �اليوم �أنّ ". 235سامح Ô¾ع9ى�بمع� ب
ّ
�للتغل ه

سامح،�تلك�
ّ
�أشكال�رفض�rخر�يحتاج�العالم�إXى�إرساء�ثقافة�الت

�fّ¾الوط� �الصعيدين �ع9ى �rخر�و�ع! افبمساهماته �اح! ام �ع9ى �تقوم �مش! ك �عيش �لقواعد س

�بل�هو�تلبية�لحاجة�ملّحة��ّنه�خارج�دائرة�التنّوع� سامح�ليس�خيارا

�fgّالعق]نّية�ال� Tتغاير�سيكون�العيش�الجما+ي�قائما�ع9ى�منطق�الغلبة�والعنف�وردود�الفعل�غJعايش�ا

  ...).جنسّية

� ��نعزالّية �التّيارات �تنامي �مwا �عديدة �والعرقّية�(ة الّدينية

�الشغل�و1ي� ات�1ي
ّ
�عامل�wÉديد�لفرص�الذ �تزايد�الخوف�من�rخر�الذي�سيكون�حضوره �أيضا ومwا

ت�فيه�اJوارد�واضطربت�فيه�منظومة�اJناخ�نتيجة�نمط��س¶w]ك�

�اند°ع�نزاعات�عنيفة�وصراعات�دموّية�حول�اJوارد�الحياتّية�بمختلف�

د�تتعاXى�عن�Rنانّية�والتمركز��ع9ى�هذه�Rرض�يحتاج�إXى�قواع

سامح�باعتباره��236فاهم�بTن�البشر�
ّ
وتنتصر�إXى�الت

سامح��سباب�عّدة�أهّمها�
ّ
وهكذا�فالعالم�يحتاج�إXى�الت

�و°�سابقة� �مستجّدة �وثقافّية �وسوسيو�اقتصادّية ة

�1ي� سامح�وثقافة�التسامح�لعوامل�يمكن�إجمال�أهّمها

 .ع�والتعّدد�1ي�rراء�وRفكار

س
ّ
 .طوير�ويدفع�إXى�الجمود�والتكل

�فليبياة�والشواهد�ع9ى�ذلك�كثT ة�من�اليمن� وليس�. الخ...إXى�سوريا

�ومwا� �يقتضwxا fgّال� �واJهارات سامح
ّ
�غياب�الت �عن ح

 .الخ

�أسلوب� �باعتبارها �آلية�حكم�فقط�وإّنما بارها

سامح�حينئذ�
ّ
ي�"فمفهوم�الت

ّ
هو�نوع�من�الّتج9

                                                           

  116،�مرجع�سابق،�ص...سامح�والعدالة��نتقالّية

اJعارف�السبع�الضرورية�ل! بية�اJستقبل،�ترجمة�عزيز�لزرق�ومنT �الحجو¹ي،�الدار�البيضاء،�باريس،�دار�

ما�يؤّدي�1ي�¼wاية�اJطاف�إXى�منع� أو�حول�العرق�وحول�اJجتمع�إنّ
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� �وغT ها �Rسباب �الغد"ولهذه �قبل �اليوم سامح
ّ
�الت �إXى �ووجودا �حياة �محتاجون نحن

ف�ونزعات��نكفاء�ع9ى�الذات�وكّل�أشكال�رفض�rخر�يحتاج�العالم�إXى�إرساء�ثقافة�الت

f¾الوط� �الصعيدين �ع9ى �rخر�و�ع! افبمساهماته �اح! ام �ع9ى �تقوم �مش! ك �عيش �لقواعد س

�بل�هو�تلبية�لحاجة�ملحبمع¾�Ôأن��نتص سامح�ليس�خيارا
ّ
ار�لثقافة�الت

عايش�اJتغاير�سيكون�العيش�الجما+ي�قائما�ع9ى�منطق�الغلبة�والعنف�وردود�الفعل�غT �العق]ني

جنسّية/ ّيةلغو / عرقّية/دينّية(�أوجها�مع�الفوبيا�من�rخر�تحت�ذرائع�مختلفة�

��نعزالي �التّيارات �تنامي �مwا �عديدة �وجودّية �أزمات �الكوكب �هذا �ع9ى �العيش�اJش! ك يعرف

�عامل�wÉديد�لفر �تزايد�الخوف�من�rخر�الذي�سيكون�حضوره �أيضا ومwا

�ال �1ي�هذا زمن�الذي�شّحت�فيه�اJوارد�واضطربت�فيه�منظومة�اJناالعيش�الكريم�°سيما

الذي�هيمن�ع9ى�العالم،�Rمر�الذي�يعّزز�فرص�اند°ع�نزاعات�عنيفة�وصراعات�دموّية�حول�اJوارد�الحياتي

وبلغة�أك© �وضوحا،�نقول�إن�العيش�الجما+ّي�ع9ى�هذه�Rرض�يحتاج�إXى�قواع

ه�اJفكر�إدغار�موران�من�عقبات�الّتواصل�والّتفاهم�بTن�البشر�

وهكذا�فالعالم�يحتاج�إXى�الت. عنوان��ع! اف�باÐخر�وبأهمّية�دوره�1ي�بناء�اJش! ك�sنسانّي 

�وثقافي �وسوسيو�اقتصادّية �بيئّية �تحّو°ت �ييّسر�مجا�wة �بما �اJش! ك �العيش �قواعد متTن

  .عامل�معها

سامح�لعوامل�يمكن�إجمال�أهم
ّ
سامح�وثقافة�الت

ّ
�فتبدو�الحاجة�ملّحة�إXى�الت �وsس]مّي

ف�والّتعّصب�بما�يعنيه�ذلك�من�إقصاء�ل6خر�ونبذ�للتنّوع�والتعّد

ب�بما�·wّدد�sبداع،�و·wّمش�أفكار�الّتجديد�والّتطوير�ويدفع�إXى�الجمود�والتكل

�الخ]فات�بطرق�سلمّية�والشواهد�ع9ى�ذلك�كثT ة�من�اليمن� العجز�عن�حّل

gال� �واJهارات سامح
ّ
�غياب�الت �عن �وواضح ر�صريح �مؤشّ

ّ
�و�ح! اب�إ° ��قتتال �إXى جوء

الخ...م�1ي��نفعا°ت�وتفادي�العنف�والقدرة�ع9ى�الحوار�والّتفاوض

�الديمقراطّية�°�باعت �إرساء �إXى �العالم �هذا �آلية�حكم�فقط�وإنعوب�1ي بارها

سامح
ّ
سامح�حينئذ�. عيش�يقوم�ع9ى�التنّوع�والّتعّدد�وsبداع�ومن�ثم�ع9ى�الت

ّ
فمفهوم�الت

                   

سامح؛�ضمن�مجموعة�من�الب
ّ
سامح�والعدالة��نتقالي: احثTن�1ي�الحاجة�إXى�الت

ّ
ائفّية�والت

ّ
الط

اJعارف�السبع�الضرورية�ل! بية�اJستقبل،�ترجمة�عزيز�لزرق�ومنT �ال: �تربية�اJستقبل

أو�حول�العرق�وحول�اJجتمع�إنّضح�موران�كيف�أّن�الّتمركز�حول�الذات�
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� �وغT ها �Rسباب ولهذه

التعّصب�والتطّرف�ونزعات��نكفاء�ع9ى�الذات�وكل

f¾الوط� �الصعيدين �ع9ى �rخر�و�ع! افبمساهماته �اح! ام �ع9ى �تقوم �مش! ك �عيش �لقواعد �تؤّسس fgّال� الثقافة

�وتثميwا fّأن��نتص. والعالم�Ô¾بمع

و�خت]ف�والّتعايش�اJتغاير�سيكون�العيش�الجما+ي�قائما�ع9ى�منطق�الغلبة�والعنف�وردود�الفعل�غT �العق]ني

تبلغ�أوجها�مع�الفوبيا�من�rخر�تحت�ذرا

�وجودي �أزمات �الكوكب �هذا �ع9ى �العيش�اJش! ك يعرف

غوّية
ّ
�عامل�wÉديد�لفر) الخ...والل �تزايد�الخوف�من�rخر�الذي�سيكون�حضوره �أيضا ومwا

�ال �1ي�هذا العيش�الكريم�°سيما

الذي�هيمن�ع9ى�العالم،�Rمر�الذي�يعز

وبلغة�أك© �وضوحا،�نقول�إن�العيش�الجما+ي. ضرو�wا

ات�الذي�عّده�اJفكر�إدغار�موران�من�عقبات�الت
ّ
حول�الذ

عنوان��ع! اف�باÐخر�وبأهمّية�دوره�1ي�بناء�اJش! ك�sنساني

�ييست �بما �اJش! ك �العيش �قواعد متTن

لíنسانّية�1ي�الّتعامل�معها

�1ي�العاTJن�العربّي�وsس]مي وأّما

  :ةالّنقاط�rتي

تنامي�التطّرف�والّتعص -

تنامي�التعّصب�بما�·wد -

�الخ]فات�بطرق�سلمي - العجز�عن�حّل

�و�ح! اب�إ° ��قتتال �إXى جوء
ّ
الل

م�1ي��نفعا°ت�وتفادي�العنف�والقدرة�ع9ى�الحوار�والت
ّ
التحك

�الديمقراطي - �إرساء �إXى �العالم �هذا عوب�1ي توق�الشّ

عيش�يقوم�ع9ى�التنّو

رضوان�السّيد؛�1ي�الحاجة�إXى�الت235
إدغار�موران؛�تربية�اJستقبل236

،�ويوّضح�موران�كيف�أن2002توبقال�للنشر،�

-أنظر�ص. الّتفاهم�بTن�البشر
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سامح�نقول�بأّن�
ّ
م�تحديدا�مانعا�Jفهوم�الت

سامح�
ّ
�ك]هما�الديمقراطّية��جتماعّية�والت

�إXى�تحرير�sنسان�من�كافة�أشكال�العبودّية�والقهر� �fتسÏى

�محّمد� سامح�حسب�عبارة
ّ
ى�من�كون�الت

ل�استجابة�
ّ
�با�حرى�يمث �ولكّنه �العظيمة، ة

�الكH ى  �أوقات��ضطرابات��يديولوجّية �1ي �إXى�". 238ة ��نتقال �أّن Ô¾بمع

سامح�الذي�هو�
ّ
�والعالم�sس]مّي�إّنما�يمّر�عH �تبيئة�الت

ات�واح! ام�rخر،�وهو�عامل�أساس�Ùح]ل�الّس]م�

�و  �القواعد �اح! ام �وهو�°�يتعارض�مع �ع9ى�، �للحفاظ �كوسائل القوانTن

�إطار�التنّوع� �1ي �تيّسر�العيش�اJش! ك f

� ى
ّ
�يتأت �الّسبيل�: السؤال�rتيومن�هنا ما

  �Ô°�يحكم�العيش�اJش! ك�بمنطق�الغلبة�أو�بالفوÔ º؟

  : 240سامح�يق! ح�الباحث�عبد�الحسTن�شعبان�بعض�العناصر�Rساسّية�ال�fgّمن�بيwا

�1ي��خت]ف�وإقرار�تعتمد�مبادئ�اJواطنة�الكاملة�واJساو  �الّتامة�والحّق اة

�الّسليمة� �القضائّية �البيئة �ولعّل �والحريات، �الحقوق �وحماية �القانون �لتطبيق �ونزيه

 ��خت]ف�واJساواة�وإحقاق�الحقوق؛

 بية�من�أنجع�الوسائل�Jنع�
ّ
مي��Tلكون�الّتعليم�وال!

�يتشاركون�فwxا� fgّم�الwÉاس�حقوقهم�وحّريا

ف�. سع�لذكرها�كاملة
ّ
لذلك�وقبل�أن�نتوق

اشئة�يكون�من�الّضرورّي�التأكيد�ع9ى�أّن�

                                                           

  80،�ص�2005،�شتاء�

� د
ّ
�اJجل �والّتكوين، �مسالك�ال! بية �العدد3مTن، ،1 )2020(�،
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وإذا�حاولنا�أن�نقّدم�تحديدا�مانعا�Jفهوم�الت. �Jفهوم�حقوق�sنسان�والديمقراطّية

سامح�يكا1ئ�اJفهوم�الديمقراطّي�بأبعاده��جتماعّية��ّن�ك]هما�الديمقراطي

�إXى�تحرير�sنسان�من�كافة�أشكال�العبودي مفهومان�يتضّمنان�قيم�sنسان�وحقوقه�ال�fgّتسÏى

� سامح�وإرساwÍا
ّ
�الت �ثقافة �بناء �إXى �الحاجة ى�من�كون�التولعّل

ّ
تتأت

�ولكن �العظيمة، �والفلسفّية �الدينّية �الّتعاليم �ُتملwxا �أساسّية ليس�فضيلة

�الكH ى  �أوقات��ضطرابات��يديولوجّية �1ي �والسياسّية بات��جتماعّية

وطTن�حقوق�sنسان�1ي�العالم�العربّي�والعالم�sس]مّي�إّنما�يمرة�وت

ات�واح! ام�rخر،�وهو�عامل�أساس�Ùح]ل�الس
ّ
�من�حقوق�sنسان�يدخل�1ي�إطار�اح! ام�الذ

ات
ّ
�الذ �و ) داخل �القواعد �اح! ام �وهو�°�يتعارض�مع والخار¹ّي،

 ".239استقرار�واستمرارّية�اJجتمع�والدولة

� �الوجيه �من �يكون �ماسبق، �ع9ى �إطار�التنوبناء �1ي �تيّسر�العيش�اJش! ك fgّال� سامح
ّ
�الت �ثقافة �إرساء �ع9ى العمل

�العنف �من�انحراف��خت]فات�إXى �يمنع �يتأت. �1ي��خت]ف�بما ومن�هنا

سامح�ح�Ôgّ°�يحكم�العيش�اJش! ك�بمنطق�الغلبة�أو�بالفوÔ º؟

سامح�يق! ح�الباحث�عبد�الحسTن�شعبان�بعض�العناصر�Rساسّية�ال�fgّمن�بيwا

تعتمد�مبادئ�اJواطنة�الكاملة�واJساو ) تشريعّية(وجود�قوانTن�وأنظمة�

 دّية؛

�ولعل �والحّريات، �الحقوق �وحماية �القانون �لتطبيق �ونزيه �مستقّل �قضاء وجود

ي�دورا�إيجابّيا�1ي�sقرار�بحّق��خت]ف�واJساواة�وإحقاق�الحقوق؛

ع9ى�اJساواة�وعدم�الّتمي��Tلكون�الّتعليم�وال!�وضع�مناهج�تربوّية�وتعليمّية�تقوم

�تعليم�الّناس�حقوقهم�وحر ريق��ي
ّ
�الط �هذه �ع9ى �الخطوة�RوXى ولعّل

 .وتأكيدهم�عزمهم�ع9ى�حماي¶wا

سع�لذكرها�كاملةوقد�أضاف�الباحث�عناصر�أخرى�ع9ى�غاية�من�Rهمّية�لكّن�ا
ّ
Jجال�°�يت

سامح�وترسيخها�لدى�الّناشئة�يكون�من�الض
ّ
عند�نقطة�دور�ال! بية�والّتعليم�1ي�بناء�ثقافة�الت

                   

سامح�1ي�مواجهة�الّتطّرف،�شؤون�عربّية�عدد�
ّ
،�شتاء��124ال! بية�ع9ى�الت

  80ورد�عند�ع9ي�أسعد�وطفة؛�اJرجع�الّسابق،�ص�

�والت  بية
ّ
�مسالك�ال! مTن،

ّ
�اJتعل سامح�عند

ّ
�الت �قيمة �لتنمية �تعليمّية تربوّية

  129-128ص�-�اJرجع�الّسابق،�ص�
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الحقيقّي�Jفهوم�حقوق�sنسان�والديمقراطي

سامح�يكا1ئمفهوم�ا
ّ
لت

gنسان�وحقوقه�الsمفهومان�يتضّمنان�قيم�

ط
ّ
سل

ّ
�الت. 237"والت �ثقافة �بناء �إXى �الحاجة ولعّل

�أساسي"أركون� ليس�فضيلة

بات��جتماعّي
ّ
للمتطل

الديمقراطّية�وت

حّق�من�حقوق�sنسان�يدخل�1ي�إطار�اح! ام�الذ"إ°�

� ات(الّداخ9ّي
ّ
�الذ داخل

استقرار�واستمرارّية�اJجتمع�والدولة

� �الوجيه �من �يكون �ماسبق، �ع9ى بناء

�العنف �من�انحراف��خت]فات�إXى �يمنع �1ي��خت]ف�بما �والحّق والّتعّدد

سامح�ح�Ôgّ°�يحكم�العيش�اJش! ك�بمنطق�الغلبة�أو�بالفوÔ º؟
ّ
ل! سيخ�ثقافة�الت

سامح�يق! ح�الباحث�عبد�الحسTن�شعبان�بعض�العناصر�Rساسي
ّ
لبناء�ثقافة�الت

وجود�قوانTن�وأنظمة� -

التنّوع�والتعّددّية؛

�مستقّل - �قضاء وجود

ستؤّدي�دورا�إيجابّيا�1ي�sقرار�بحق

وضع�مناهج�تربوّية�وتعليمي -

تسامح
ّ
�الط. ال] �هذه �ع9ى �الخطوة�RوXى ولعّل

وتأكيدهم�عزمهم�ع9ى�حماي¶wا

وقد�أضاف�الباحث�عناصر�أخرى�ع9ى�غاية�من�Rهمي

عند�نقطة�دور�ال! بية�والّتعليم�1ي�بناء�ثقافة�الت

ع9ي�أسعد�وطفة؛�ال! بية�ع9ى�الت237
ورد�عند�ع9ي�أسعد�وطفة؛�اJرجع�الس238
�إجراءات�239 �تعليميسعادعباس؛ تربوّية

  53ص
عبد�الحسTن�شعبان؛�اJرجع�الس240
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�الق �أشار�إليه�عبد�الحسTن�شعبان��شتغال�ع9ى�مداخل�متنّوعة�مwا انونّي�سامح�يستد+ي�ومثلما

وضمن�. قافة�ليس�با�مر�اليسT �أو�الهTّن

ى�الّسؤال
ّ
يه�: سامح،�ومن�خ]ل�ذلك�يتأت

ّ
أي�براديغم�يمكن�تبن

�fgّا�الحركّية�الwة�1ي�العالم،�وذلك�°عتبارات�عّدة�م Tة�1ي�ب]د�كث

�تنامي� �أيضا �ومwا �ومتباينة، �مختلفة �بلدان ن

سامح
ّ
  .،�وعليه�بات�الحديث�اليوم�عن�الحاجة�إXى�ال! بية�ع9ى�الت

ذ�العنف�أولوّية�إنسانّية�واجتماعّية�وحضارّية�

�ع9ى�  بية
ّ
�ال! �بأّن �والدول �Rمم �أدركت لقد

ولن�تكون�. ول�الجهود�الكبT ة�1ي�مواجهة�العنف�والتطّرف�وsرهاب

من�أجل�Rمن�للمحافظة�ا�°ستخدام�أساليب�العنف�1ي�مواجهة�العنف�عينه�

�وقاية�من�العنف�ومن�التطّرف� ��ّ¼wا سامح�ضرورة

�لها�من�وقاية� ]م�وتفادي�العنف�°بّد

تسامح��ي�ال�fgّجعلت�اليونسكو�تشّدد�1ي�إع]¼wا�

�1ي� �وأّول�خطوة تسامح،
ّ
التعليم�هو�أنجع�الوسائل�Jنع�ال]

�fيتشاركون�فwxا�وذلك�لكي�تح! م�هذه�الحقوق�والحّريات�فض]�

قافة���اليونسكو�و�ي
ّ
�بالث �اJعنّية �الّدولّية اJنظمة

 بية�
ّ
اس�حقوقهم�وحّرياwÉم،�و�ي�بذلك�تعطي�ال!

بلور��ّن��ع! اف�بكونّية�الحقوق�حماية�

سامح�
ّ
�مجال�الت �تأثT �"عليم�1ي أن�يس¶wدف�مقاومة

�استق] �ع9ى �قدراwÉم �تنمية �ع9ى �الّرأي�شء ل
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�أشار�إليه�عبد�الحسTن�شعبان��شتغال�ع9ى�مداخل�متنو سامح�يستد+ي�ومثلما

قافة�ليس�با�مر�اليسT �أو�الهT...والّتعليم�fّوsع]مّي ) العدXيّ (ئّي�
ّ
الخ��ن�إرساء�تلك�الث

ى�الس
ّ
سامح،�ومن�خ]ل�ذلك�يتأت

ّ
هذا�sطار�يندرج�دور�ال! بية�والّتعليم�1ي�بناء�ثقافة�الت

سامح؟
ّ
  ة�ناجعة�ع9ى�الت

سامح�وبراديغم�ا�هارات�الحياتّية
ّ
  ال! بية�عgى�الت

سامح�تحّديا�للمنظومات�ال! بوّية�1ي�ب]د�كثT ة�1ي�العالم،�وذلك�°عتبارات�عد

Tأو�ب� �الواحد �البلد �داخل ��نتقال �خ]ل �من �البشر�اليوم �علwxا �تنامي�بات �أيضا �ومwا �ومتباينة، �مختلفة �بلدان ن

،�وعليه�بات�الحديث�اليوم�عن�الحاجة�إXى�ال! بية�ع9ى�الت...ية�Jقاربات�اخ!�الّية�انعزالّية

سامح
ّ
  :rي�الحاجة�إbى�ال! بية�عgى�الت

� سامح�والّس]م�ونب"يعتH �الباحث�ع9ي�أسعد�وطفة�أّن
ّ
ذ�العنف�أولوّيال! بية�ع9ى�الت

�اJعاصرة �الحياة �جوانب �مختلف �1ي �شعارها �وترفع �Rمم ��wا �بأن. تنادي �والدول �Rمم �أدركت لقد

ر�ع9ى�الّدول�الجهود�الكبT ة�1ي�مواجهة�العنف�والتطر
ّ
سامحوقيمه�وتأصيل�معانيه�ستوف

ول�بصدد�دفع�الفواتT �الغالية�جّدا�°ستخدام�أساليب�العنف�1ي�مواجهة�العنف�عينه�

�وقاية�من�العنف�ومن�التطر". �241جتما+ي�ع9ى�Rمن�العام�والسلم ��ّ¼wا سامح�ضرورة
ّ
�الت  بية�ع9ى

ّ
�ال! �أّن Ô¾بمع

تسامح
ّ
�ما�رغب. �أعراض�ال] ت�الّدول�1ي�إرساء�الّس]م�وتفادي�العنف�°بدفإذا

سامح
ّ
  .نفسها�وتحصيwا�وهو�ما�°�يتّم�إ°�ب! بية�ناجعة�ع9ى�الت

تسامح��ي�ال�fgّجعلت�اليونسكو�تشد
ّ
ة�الوقائّية�والحمائّية�للمجتمعات�من�مخاطر�ال]

سامح�اJوسوم�بإع]ن�مبادئ�بشأن�ا
ّ
�) 1995(لت �أّن التعليم�هو�أنجع�الوسائل�Jنع�ال]"ع9ى

سامح�هو�تعليم�الّناس�الحقوق�والحّريات�ال�fgّيتشاركون�فwxا�وذلك�لكي�تح! م�هذه�الحقوق�والحر

�حماية�حقوق�وحّريات�rخرين �ع9ى �اليونسكو�و�ي".  242عن�تعزيز�عزمهم أي�أّن

سامح�تمّر�وجوبا�بتعليم�الّناس�حقوقهم�وحّر
ّ
وال! بية�والعلم�أدركت�أّن�ال! بية�ع9ى�الت

 بية�ع9ى�حقوق�sنسان
ّ
  .سامح�مع¾�Ôوهو�ال!

 
ّ
سامح�قاب]�للّتبلور��ّن��ع! اف�بكوني�للبشر�ذات�الحقوق�والحّريات�يجعل�من�الت

سامح�
ّ
�مجال�الت �الّتعليم�1ي �ع9ى �يتحّقق�ذلك�اعتH ت�اليونسكو�أّن Ô

�استق] �ع9ى �قدراwÉم �تنمية �ع9ى شء
ّ
�الن �ومساعدة �واستبعادهم �rخرين �من �الخوف �إXى ية
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�أشار�إليه�عبد�الحسTن�شعبان��شتغال�ع9ى�مداخل�متنو سامح�يستد+ي�ومثلما
ّ
ترسيخ�ثقافة�الت

ومwا�القضائّي�) التشريÏيّ (

هذا�sطار�يندرج�دور�ال! بية�والت

سامح؟Ùرساء�تربي
ّ
ة�ناجعة�ع9ى�الت

سامح�وبراديغم�ا�هارات�الحياتّية. 5
ّ
ال! بية�عgى�الت

سامح�تحد
ّ
 بية�ع9ى�الت

ّ
ل�ال!

ّ
تشك

Tأو�ب� �الواحد �البلد �داخل ��نتقال �خ]ل �من �البشر�اليوم �علwxا بات

ية�Jقاربات�اخ!�الي
ّ
التّيارات�اJتبن

سامح*
ّ
rي�الحاجة�إbى�ال! بية�عgى�الت

يعتH �الباحث�ع9ي�أسعد�وطفة�أن

�اJعاصرة �الحياة �جوانب �مختلف �1ي �شعارها �وترفع �Rمم ��wا تنادي

سامحوقيمه�وتأصيل�معانيه�ستوف
ّ
الت

ول�بصدد�دفع�الفواتT �الغالية�جدالّد 

ع9ى�Rمن�العام�والسلم

ومن�التعّصب�ومن�كّل�أعراض�ال]

نفسها�وتحصيwا�وهو�ما�°�يتّم

ولعّل�هذه�Rهمّية�الوقائّية�والحمائي

اJوسوم�بإع]ن�مبادئ�بشأن�ا

سامح�هو�تعليم�الّناس�الحقوق�والحر
ّ
مجال�الت

�حماية�حقوق�وحر �ع9ى عن�تعزيز�عزمهم

وال! بية�والعلم�أدركت�أّن�ال! بية�ع9ى�الت

 بية�ع9ى�حقوق�sنسان
ّ
سامح�مع¾�Ôوهو�ال!

ّ
ع9ى�الت

إن��قتناع�بأّن�للبشر�ذات�الحقوق�والحر

�يتحّقق�ذلك�اعتH ت�اليونسكو�أن. للتنّوع�والتعّدد Ôgّوح

�الن �ومساعدة �واستبعادهم �rخرين �من �الخوف �إXى �اJؤّدية العوامل

ع9ي�أسعد�وطفة؛�اJرجع�الّسابق،�241
سامح�242

ّ
إع]ن�مبادئ�بشأن�الت
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�عندما�
ّ
�تعليم�الّناس�حقوقهم�°�يكتمل�إ° f¾ل�الذي�يع

. عليم�مقاومة�العوامل�اJفضيةإXى�الخوف�من�rخر�والذي�قد�ينت�fÅإXى�إقصاء�ذلك�rخر�اJغاير

مTن�بحقوق�sنسان�
ّ
سامح�د°لة�أبعد�بكثT �من�مجّرد�تعريف�اJتعل

�°�مقتنعTن� مون
ّ
�اJتعل �بحيث�يكون �من��خت]ف�واJغايرة، ة

  .ع¾�Ôالعمل�ع9ى�كسب�التأييد�لهما

�جعل� �ع9ى  بية
ّ
�ال! �تلك �بقدرة �مشروط �ذلك

�مع�rخرين�اJختلفTن� �وتفاع]wÉا �إXى�ممارسات�تحكم�ع]قاwÉا لها

�با�ساس�ولكن�السؤال�الذي�يH ز�ضمن�هذا� ة

�لحقوق�sنسان�حيث�الفقرة� fالعالم� �من�sع]ن �بدءا ة

wÉدف�ال! بية�إXى�إنماء�شخصّية�sنسان�إنماء�كام]،�

عنصرّية�أو�سامح�والصداقة�بTن�جميع�الشعوب�والجماعات�ال

من�العهد�الدوXّي�الخاّص�بالحقوق��13

�الطفل �لحقوق �الدولّية ��تفاقّية فهذه�. 245من

م
ّ
�من�حقوق�اJتعل �ُملزمة�. وليس�خيارا) ة(ا فالّدول

عمل�حّق�sنسان�1ي�تعليم�ينشر�ثقافة�
ُ
wا�بذلك�ت

                                                           

و�ي�مّتفقة�ع9ى�وجوب�. �فرد�1ي�ال! بية�والّتعليم

. يات�Rساسّيةة�والحس�بكرام¶wا،�وإXى�توطيد�اح! ام�حقوق�sنسان�والحرّ 

�شخص�من�sسهام�بدور�نافع�1ي�مجتمع�حّر،�وتوثيق�أواصر�الّتفاهم�

اJّتحدة�من�أجل�ة،�ودعم�Rنشطة�ال�fgّتقوم��wا�Rمم�

إعداد�. د(...) ول�Rطراف�ع9ى�أن�يكون�الّتعليم�موّجها�نحو�

�بTن�الجنسTن�وا �الشعوب�سامح�واJساواة �بTن�جميع لصداقة
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�تعليم�الّناس�حقوقهم�°�يكتمل�إ°". 243فكR� Tخ]Øيّ  f¾ّول�الذي�يعR�Ô¾عJا� �أّن Ô¾بمع

عليم�مقاومة�العوامل�اJفضيةإXى�الخوف�من�rخر�والذي�قد�ينت�fÅإXى�إقصاء�ذلك�rخر�اJغاير

سامح�د°لة�أبعد�بكثT �من�مجّرد�تعريف�اJتعلفلتعليم�حقوق�sنسان�1ي�إط
ّ
ار�ال! بية�ع9ى�الت

�اJتعل �بحيث�يكون �من��خت]ف�واJغايرة، �مواقف�إيجابّية �ت]مس�إكساب�الّناشئة wا

ع¾�Ôالعمل�ع9ى�كسب�التأييد�لهماع�والتعّدد�وإّنما�مستعّدين�للّدفاع�عwما�سلمّيا�بم

�ال! �تلك �بقدرة �مشروط �ذلك تسامحولكّن
ّ
�ال] �Jواجهة �Rنسب �باJدخل سامح

�مع�rخرين�اJختلفTن� �وتفاع]wÉا �إXى�ممارسات�تحكم�ع]قاwÉا �وتحّولها اشئة�تستبطن�حقوق�sنسان�فتل!�م��wا

�با�ساس�ولكن�السؤال�الذي�يH ز�ضمن�هذا� سامح�ك! بية�وجدانّية�سلوكّية
ّ
�الت  بية�ع9ى

ّ
طبيعة�ال!

 بية�مرجعّي¶wا
ّ
  .ياق�هو�من�أين�تستمّد�هذه�ال!

سامح
ّ
  :rي�مرجعّية�ال! بية�عgى�الت

  :سامح�مرجعّية�لها�1ي�Rبعاد�rتية

�حيث�الصكوك �الحقوØّي، �لحقوق�sنسان�حيث�الفقرة��البعد fالعالم� �من�sع]ن �بدءا �الدولّية والعهود

wÉدف�ال! بية�إXى�إنماء�شخصي"من�ذات�sع]ن�تنّص�ع9ى�أن��26الثانية�من�اJادة�

سامح�والصداقة�بTن�جميع�الشعوب�والجماعات�ال
ّ
وإXى�تعزيز�اح! ام�sنسان�وتنمية�الّتفاهم�والت

13،�مرورا�باJادة�"ة،�وإXى�زيادة�مجهود�Rمم�اJّتحدة�لحفظ�الّس]م

�والثقافّية �و�جتماعّية �244ة �اJادة �الدولي�29وصو°�إXى ��تفاقّية من

�ال �ع9ى �تجعل�من�ال! بية �الحقوقّية مة
ّ
�من�حقوق�اJتعل �حّقا سامح

ّ
ت

عمل�حّق
ُ
سامح،��ّ¼wا�بذلك�ت

ّ
بموجب�هذه��ّتفاقّيات�ب! بية�الّناشئة�ع9ى�الت

                   

  )3- 4( سامح

تقّر�الّدول�Rطراف�1ي�هذا�العهد�بحّق�كّل�فرد�1ي�ال! بية�والت"جاء�1ي�الفقرة�RوXى�من�هذه�اJادة�ما�يأتي�

عليم�إXى�sنماء�الكامل�للشخصّية�sنسانّية�والحس�بكرام¶wا،�وإXى�توطيد�اح! ام�حقوق�sنسان�والحر

 بية�والّتعليم�تمكTن�كّل�شخص�من�sسهام�بدور�نافع�1ي�مجتمع�حر
ّ
فقة�كذلك�ع9ى�وجوب�اس¶wداف�ال!

gنشطة�الRمم�ومختلف�الفئات�الس]لّية�أو��ثنّية�أو�الدينّية،�ودعم�Rن�جميع�Tسامح�والصداقة�ب

توافق�الّدول�Rطراف�ع9ى�أن�يكون�الت: من��تفاقّية�الدولّية�لحقوق�الطفل�ما�يأتي

�بTن�الجنسTن�وا سامح�واJساواة
ّ
�بروح�من�الّتفاهم�والت �مجتمع�حّر، �1ي �تستشعر�اJسؤولية الطفل�لحياة

ان�RصلّيTن
ّ
  .ة�والدينّية�وRشخاص�الذين�ينتمون�إXى�السك
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�والّتفكR� Tخ]Øي والّتفكT �الّنقدّي

يس¶wدف�ذلك�الّتعليم�مقاومة�العوامل�اJفضيةإXى�الخوف�من�rخر�والذي�قد�ينت�fÅإXى�إقصاء�ذلك�rخر�اJغاير

فلتعليم�حقوق�sنسان�1ي�إط

�ت]مس�إكساب�الن �إّ¼wا وأجيالها،

فقط�بأهمّية�التنّوع�والتعّدد�وإن

�ال] �Jواجهة �Rنسب �باJدخل سامح
ّ
�الت �ع9ى �ال! بية تعّد

�وتحو الّناشئة�تستبطن�حقوق�sنسان�فتل!�م��wا

� ى
ّ
�تتأت �التومن�هنا  بية�ع9ى

ّ
طبيعة�ال!

الّسياق�هو�من�أين�تستمّد�هذه�ال!

سامح*
ّ
rي�مرجعّية�ال! بية�عgى�الت

سامح�مرجعي
ّ
 بية�ع9ى�الت

ّ
تجد�ال!

�حيث�الصكوك - �الحقوØّي، البعد

الثانية�من�اJادة�

وإXى�تعزيز�اح! ام�sنسان�وتنمية�الت

الدينّية،�وإXى�زيادة�مجهود�Rمم�اJت

�و�جتماعي �قتصادّية

�ال �ع9ى �تجعل�من�ال! بية �الحقوقّية Rرضّية

بموجب�هذه��ّتفاقّي

سامح
ّ
 .الت

سامح243
ّ
إع]ن�مبادئ�بشأن�الت

جاء�1ي�الفقرة�RوXى�من�هذه�اJادة�ما�يأتي�244

توجيه�ال! بية�والّتعليم�إXى�sنماء�الكامل�للشخصي

و�ي�مّتفقة�كذلك�ع9ى�وجوب�اس¶wداف�ال!

سامح�والصداقة�بTن�جميع�Rمم�ومختلف�الفئات�الس]لي
ّ
والت

  .صيانة�الّس]م
فاقّية�الدولي�29جاء�1ي�اJادة�245 من��تّ

�مجتمع�حر �1ي �تستشعر�اJسؤولية الطفل�لحياة

والجماعات�sثنّية�والوطنّية�والديني
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ّرب�ع9ى�العيش�صل�باJع¾�Ôالذي�ُيضفى�ع9ى�اJدرسة،�والذي�يجعلها�فضاء�للتد

 Tد�من�الع]قات�خاّصة�للطفل�الّصغ .

م�الطفل�
ّ
ة�للطفل�من�خ]ل�اخت]طه�بأطفال�جدد�وجماعات�جديدة،�فيتعل

�جديدة �أدوارا �الحقوق�. م م
ّ
فهو�يتعل

م�الّتعاون�و�نضباط�الّسلوكّي 
ّ
. والواجبات،�وضبط��نفعا°ت�والتوفيق�بTن�حاجته�وحاجات�الغT ،�ويتعل

". 246ة�وما�يكتسبه�من�مخالطة�رفاقه�1ي�اJدرسة

�للحياة� عّد
ُ
�°�ت fÅف� �وبالّتاXي �والعمل��wا، �كبT ة�°كتشاف�قواعد�العيش�معا تتيح�فرصا

م�
ّ
د�من�خ]ل�انتصار�البيداغوجيا�اJعاصرة�إXى�جملة�مبادئ�أّولها�محورّية�اJتعل

�بالفوارق� �sيمان �وثالwoا �Rنشطة �تلك �1ي

 ّf ½ن�ورابعها�عدم�تأثيم�الخطأ�و�ع! اف�به�سبي]�للتقّدم�1ي�الّتحصيل�الّدراTإن�هذه�. م

مTن�مختلفTن�1ي�انتماءاwÉم��
ّ
يضّم�متعل

ر�
ّ
�إXى�إثم،�وبذلك�يوف ة�و1ي�قدراwÉم�و1ي�مواهwÞم،�والجميع�قابل�للخطأ�و°�سبيل�لتحويل�الخطأ

حيث�تكون�هذه�RخT ة�إعمال�حّق�وهو�الحّق�1ي�ال! بية�

�fgّا�خصوصّية�الهوّية،�وهذه�الخصوصّية��ي�الwذلك�°�ينفي�ع�

سامح�لدى�Rطفال�°�تخ!�ل�1ي�تقديم�

 بوّية�1ي�كثT �من�"]ميذ�وهو�موضوع�
ّ
تتجاهله�Rنظمة�ال!

مTن�1ي�
ّ
د�ممارسات�عفوّية�من�قبل�اJعل

                                                           

 بية،�العدد�الّتاسع�)�منذ�الصغر
ّ
ة�علوم�ال!

ّ
،�مجل

 بية�ع9ى�قيم�العيش�اJش!  
ّ
ك،�د�بالراشد؛�ال!
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البعد�السوسيو�تربوّي�واJّتصل�باJع¾�Ôالذي�ُيضفى�ع9ى�اJدرسة،�والذي�يجعلها�فضاء�للتد

�العلم�فحسب،�بل��ي�نسيج�معّقد�من�الع]قات�خاص"
ّ
ليست�محضنا�لبث

ع�الّدائرة��جتماعّية�للطفل�من�خ]ل�اخت]طه�بأطفال�جدد�وجماعات�جديدة،�فيتعل

�ك �نظم، �شكل �1ي �اJعايT ��جتماعّية �من �اJزيد �جديدةها �أدوارا م
ّ
�يتعل ما

ّ
والواجبات،�وضبط��نفعا°ت�والتوفيق�بTن�حاجته�وحاجات�الغT ،�ويتعل

م�كّل�ذلك�من�خ]ل�ما�يتلّقاه�من�علوم�معرفّية�وما�يكتسبه�من�مخالطة�رفاقه�1ي�اJدرسة

�وبالت�اJدرسة� �والعمل��wا، �كبT ة�°كتشاف�قواعد�العيش�معا تتيح�فرصا

 .ة�بل��ي�جزء�من�الحياة�بحسب�عبارة�جون�ديوي 

البعد�البيداغو¹ي،�ويتجّسد�من�خ]ل�انتصار�البيداغوجيا�اJعاصرة�إXى�جملة�مبادئ�أو

 ّfالّتعليم� �وثال�-شاط �Rنشطة �تلك �1ي �الّتعاونّي �البعد �تمتTن �وثانwxا ،fم
ّ
الّتعل

مTن�ورابعها�عدم�تأثيم�الخطأ�و�ع! اف�به�سبي]�للتقّدم�1ي�الت
ّ
ة�بTن�اJتعل

�فهو�فصل. كائز�البيداغوجّية�تجعل�الفصل�فضاء�للّتعايش�اJتغاير

�إXى�إثم،�وبذلك�يوف ة�و1ي�قدراwÉم�و1ي�مواهwÞم،�والجميع�قابل�للخطأ�و°�سبيل�لتحويل�الخطأ

سامح�بما�هو�تأطT �للتنّوع�1ي�الفصل
ّ
 .البعد�البيداغو¹ّي�مناخا�للت

سامح،�ب
ّ
حيث�تكون�هذه�RخT ة�إعمال�حقل�هذه�Rبعاد�مجتمعة�مرجعّية�ال! بية�ع9ى�الت

سامح�مرجعّية�واضحة،�فإّن�ذلك�°�ينفي�عwا�خصوصّية�الهوي
ّ
وأن�تكون�لل! بية�ع9ى�الت

  .�براديغم�اJهارات�الحياتّية

سامح�تربية�وجدانّية�
ّ
  عاطفّية-ال! بية�عgى�الت

سامح�تربية�وجدانّية
ّ
سامح�لدى�Rطفال�°�تخ!�ل�1ي�تقديم��-يقصد�بكون�ال! بية�ع9ى�الت

ّ
عاطفّية�كون�تنمية�قيمة�الت

ق�بالبناء�العاطفي�للّت]ميذ�وهو�موضوع�. سامح�فقط
ّ
فا�مر�يتعل

سامح،�و°�مجّرد�ممارسات�عفويد�تق
ّ
ديم�مواّد�دراسّية�خاّصة�بتعليم�الت

                   

من�أجل�اندماج�اجتما+ّي�منذ�الصغر(��شتغال�اJدر½ �fّع9ى�تنمية�الطفل�

  67- 66ص��-ص

سامح،�ير¹ى�الّرجوع�إXى�محّمد�بالراشد
ّ
 بية�ع9ى�الت

ّ
لة�Jرجعّية�ال!

ّ
للمزيد�حول�هذه�Rبعاد�اJشك

126  
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البعد�السوسيو�تربوي -

"فاJدرسة�. معا

ففwxا�تتوّسع�الّدائرة��جتماعي

�اJعايT ��جتماعي �من �اJزيد �جّوها من

والواجبات،�وضبط��نفعا°ت�والتوفيق�بTن�حاجته�وحاجات�الغT ،�ويتعل

م�كّل�ذلك�من�خ]ل�ما�يتلق
ّ
فالطفل�يتعل

�اJدرسة� �أّن Ô¾بمع

�جتماعّية�بل��ي�جزء�من�الحياة�بحسب�عبارة�جون�ديوي 

البعد�البيداغو¹ي،�ويتجس -

 ّfالّتعليم� شاط
ّ
�الن 1ي

مTن�ورابعها�عدم�تأثيم�الخطأ�و�ع! اف�به�سبي]�للتقد
ّ
التعليمّية�بTن�اJتعل

الّركائز�البيداغوجّية�تجعل�الفصل�فضاء�للت

�إXى�إثم،�وبذلك�يوف �جتماعّية�و1ي�قدراwÉم�و1ي�مواهwÞم،�والجميع�قابل�للخطأ�و°�سبيل�لتحويل�الخطأ

البعد�البيداغو¹ّي�مناخا�للت

ل�هذه�Rبعاد�مجتمعة�مرجعي
ّ
تشك

سامح
ّ
  .247ع9ى�الت

سامح�مرجعي
ّ
وأن�تكون�لل! بية�ع9ى�الت

تساعد�ع9ى�تب¾�fّبراديغم�اJهارات�الحياتي

سامح�تربية�وجدانّية�*
ّ
ال! بية�عgى�الت

سامح�تربية�وجداني
ّ
يقصد�بكون�ال! بية�ع9ى�الت

سامح�فقط
ّ
معارف�حول�الت

جوانwÞا،�فهو�ليس�مجّرد�تق

246f ½درJعبد�العزيز�قريش؛��شتغال�ا

،�ص2011وRربعون،�أكتوبر�
247ّ

للمزيد�حول�هذه�Rبعاد�اJشك

126-105ص�-مرجع�سابق،�ص
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�أن�تنجز� سامح�فعل�واع�وممارسة�قصدّية�وهادفة�ولذلك�°بّد

  249وال�fgتشتمل�ع9ى�ث]ث�درجات

  

سامح�
ّ
نافة�تربية�تتجاوز��ستيعاب�والتوعية�إXى��ل!�ام�فالتغيT �أي��ل!�ام�بالت

 Tيروم�تقديم�معارف�°�غ�f¾إن�أو��ي�. �تلقي

سامح�ومختلف�د°°ته�وتطّوره�
ّ
من�اكتساب�مع¾�Ôالت

�تنشد�الّتوعية� ��ّ¼wا �والوجدانّي، �تربية�ت]مس�البعد�العاطفّي fÅف

  .ة�مكمن�القّوة�والصعوبة�1ي�rن�نفسه

�معارف�حول� �تقديم �بكثT �من Ôوأسم� �أعمق �غرضها

،�ولذلك�ف�fÅتندرج�ضمن�سامح،�بل�هو�اشتغال�ع9ى�التوعية�وsقناع�ومن�ثم�ع9ى�بناء�مواقف�وتوجيه�سلوكّيات

م�فقط،�وإّنما�أيضا�
ّ
�fتفرض�رؤية�أخرى�°��نشطة�الّتعليم�والتعل

�التعبT �عن� �الّتلميذ �تطلب�من �أو�جزئية �مقالية �أسئلة �صيغة �1ي �واردة �غالبا نصادفها

ن�من�الوقوف�عند�مدى�ال!�ام�
ّ
¶wا�°�تمك

م�إّما�خوفا�منه�أو�رغبة�1ي�
ّ
أي�كثT ا�ما�يكون�مسايرا�لرأي�اJعل

الوجدانّي�إشكالّية�أخرى�ذات�بصلة��-

�ذات�طبيعة�شاملة�ومتداخلة�بTن� ة�بل�إّ¼wا

أهداف�°�ترتبط��أو�sحساس�باJسؤولّية�

سامح�تستد+ي�تغيT ا�1ي�الّتقييم�تماما�مثل�

                                                           

249Tibbits (F) ; les nouveaux modèles pour  

�اJغربّية��-ظرّية �الشركة �القسم، �1ي تطبيقاwÉا

حسيس
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سامح�فعل�واع�وممارسة�قصدّي". 248
ّ
 بية�ع9ى�الت

ّ
�ال! �أّن Ô¾بمع

Tax��!اق! حها�تيب�fgّمعّينة�مثل�تلك�الTibbitsتشتمل�ع9ى�ث]ث�درجات�fgوال

سامح�وفقا�لهذه�الّصنافة�تربية�تتجاوز��ستيعاب�والتوعية�إXى��ل!�ام�فالتغيT �أي��ل!�ام�بالت

وعليه�°�يمكن�مقارب¶wا�وفق�براديغم�تقليدّي�تلقي¾�fّيروم�تقديم�معارف�°�غT . مبدأ�1ي�الحياة�والعمل�به

م�
ّ
�بمرحلة�تمكTن�اJتعل ) ة(ج�ع9ى�مراحل�تبدأ

ّ
من�اكتساب�مع¾�Ôالت

مون�ويعملون�وفقه
ّ
�اJتعل �أن�يل!�م�به �والوجداني. وصو°�إXى �تربية�ت]مس�البعد�العاطفّي fÅف

سا
ّ
مح�1ي�الحياة�العملّية،�وهذه�الخصوصّية�مكمن�القور�ع9ى�ممارسة�الت

�معارف�حول� �تقديم �بكثT �من Ôوأسم� �أعمق �غرضها �بأّن �التاّم �الو+ي سامح
ّ
�الت �ع9ى  بية

ّ
�ال! �ع9ى ب��شتغال

سامح،�بل�هو�اشتغال�ع9ى�التوعية�وsقناع�ومن�ثم�ع9ى�بناء�مواقف�وتوجيه�سلوكي

بيداغوجيا�اJجال�الوجدانّي،�تلك�البيداغوجيا�ال�fgّتفرض�رؤية�أخرى�°��نشطة�الّت

� �نكاد f"الت� �تطلب�من �أو�جزئية �مقالية �أسئلة �صيغة �1ي �واردة �غالبا نصادفها

 ."
ّ
وبعبارة�أخرى،�إن�هذه�Rسئلة�اJقالّية�وع9ى�أهمّي¶wا�°�تمك

سامح�و°�بمدى�العمل�به،��ّن�إبداء�الّرأي�كثT ا�ما�يكون�مسايرا�لرأي�اJعل

-قييم�اJجال�العاطفّي فض]�عن�ذلك�تثT �مسألة�ت. الحصول�ع9ى�ع]مات�جّيدة

�fgيو°ت�والJواقف�واJن�"بطبيعة�اTذات�طبيعة�شاملة�ومتداخلة�ب� °�ترتبط�بدرس�أو�حصة�أو�ح�Ôgّبماّدة�بل�إّ¼wا

�أهداف�طويلة�اJدى �أو�sحساس�باJسؤولي. wا fّفالحّس�الّنقدّي�أو�الفضول�العلم

 Tا�1ي�الت". 251ة�دون�أخرى،�و°�تتحّقق�1ي�زمن�قص Tسامح�تستد+ي�تغي
ّ
ولهذا�فإّن�ال! بية�ع9ى�الت

                   

   �53اJرجع�السابق،�ص�

odèles pour l’enseignement des droits de l’homme, démocratie et

  214،�ص��21�،2012القيم�واJدرسة،�عالم�ال! بية�عدد

�الوجدانّي  �اJجال �بيداغوجيا �الفاربي؛ طيف�
ّ
�الل �وعبد �موÊى �آيت �الّنظرّية: د مبادؤها

  9ص1992

 Tالتغي

التكّفل�و�ل!�ام

الّتحسيس/اكتساب�القيم�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

248سياق�العملّية�ال! بوّية

 Taxonomieضمن�صنافة

سامح�وفقا�لهذه�الص
ّ
فال! بية�ع9ى�الت

مبدأ�1ي�الحياة�والعمل�به

�بمرحلة�تمكTن�اJتعل �تربية�تتدّرج�ع9ى�مراحل�تبدأ شئنا

مون�ويعملون�وفقه
ّ
�اJتعل �أن�يل!�م�به وصو°�إXى

وsقناع�بما�ييّسر�ع9ى�ممارسة�الت

�الت �ع9ى  بية
ّ
�ال! �ع9ى ب��شتغال

ّ
يتطل

سامح،�بل�هو�اشتغال�ع9ى�التوعية�وsقناع�ومن�ثم�ع9ى�بناء�مواقف�وتوجيه�سلوكي
ّ
الت

gجال�الوجدانّي،�تلك�البيداغوجيا�الJبيداغوجيا�ا

� �نكاد fgّال� �الّتقييم �نشطة

". 250موقف�أو�إبداء�رأي

سامح�و°�بمدى�العمل�به،��ن
ّ
مTن�بالت

ّ
اJتعل

الحصول�ع9ى�ع]مات�جّيدة

�fgيو°ت�والJواقف�واJبطبيعة�ا

�أهداف�طويلة�اJدى �أّ¼wا اJواّد،�كما

 Tبماّدة�دون�أخرى،�و°�تتحّقق�1ي�زمن�قص

سعاد�عبا½ f؛�اJرجع�الّسابق،�248

ocratie et droits de l’homme, 2002

ورد�عند�ع]ل�بن�العزمية؛�القيم�واJدرسة،�عالم�ال! بية�عدد
�الفاربي250 طيف�

ّ
�الل �وعبد �موÊى �آيت محّمد

شر،�الرباط�،�
ّ
1992للطباعة�والن

  10اJرجع�نفسه،�ص251
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ة�تس¶wدف�بناء�مهارات�حياتّية�محّددة،�و�ي�تربية�°�تختّص��wا�

�حّددwÉا� fgّال� �أن�ييّسر�م]مسة�Rبعاد �براديغم�جديد�من�شأنه f

�fتجعل�تلك�ال! بية�قادرة�فع]�ع9ى�إحداث�تغيT �1ي�اJواقف�والّسلوكّيات،�وليست�مجّرد�

ومن�هنا�يمكن�أن�تكون�اJهارات�الحياتّية�براديغما�جديدا�

Jبعاد�اRة�ت]مس� TخRم��هذه�
ّ
ختلفة�لشخصّية�اJتعل

م�لتشارك�rخرين(أو�بالعيش�مع�rخر�1ي�إطار�التنّوع�
ّ
،�فإّن�)تعل

�هذه�RخT ة�تضّم�مجموعة�من�تلك�اJهارات�من�

�ع9ى� �والقدرة �اJرونة �إXى �الصدر�وتقدير�مشاعر�rخرين�إضافة ��نفعا°ت�وسعة �1ي م

�الخاّص� f
ّ

 
�من�التم ب�نوعا
ّ
سامح�يتطل

�f
ّ

 
��شتغال�علwxا�يقت�f 7اح! ام�اJبادئ�اJكّونة�للتم

  

f¾ّهارات�: ة�صحيحة�وتدريب�فJم�ا
ّ
+ سرعة�تعل

باJمارسة�فقط�تكتسب�. wا�تقوم�ع9ى�اJمارسة

  �م]ئمة�Jمارسة�اJهارة�اJطلوبة

  �من�شأن�ذلك�أن�يجعلها�مرحلة�من¶wية

  اJهارة�تقوم�ع9ى�سرعة�Rداء�ثم�ال! قية�فيه

                                                           

�لنيل�شهادة �مذكرة �لدى�طلبة�اJرحلة�الثانوّية�1ي�قطاع�غزة، �دة
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ف�fÅتربية�تفاعلّية�وجدانّية�تس¶wدف�بناء�مهارات�حياتّية�محد. دريس

  

�أن�ييّس �براديغم�جديد�من�شأنه f¾ّتب� سامح
ّ
�الت �ع9ى �لل! بية بة

نافة�اJذكورة�أع]ه،�وال�fgّتجعل�تلك�ال! بية�قادرة�فع]�ع9ى�إحداث�تغيT �1ي�اJواقف�والس

ومن�هنا�يمكن�أن�تكون�اJهارات�الحياتي. ستظهار��wا�يوم��متحان�°�غT مTن�ل] 

  براديغم�ا�هارات�الحياتّية�مدخل�ل! بية�ناجعة�عgى�التسامح

Jبعاد�اRة�ت]مس� TخRى�أّن�هذه�Xإ� �اJهارات�الحياتّية�وأصنافها Ô¾عJ� �عند�تحديدنا أشرنا

م�لتكون (ق�مwا�بنحت�كيان�الذات�
ّ
أو�بالعيش�مع�rخر�1ي�إطار�التنّو) تعل

سامح�°سيما�وأّن�هذه�RخT ة�تضّم
ّ
ر��شتغال�ع9ى�تنمية�ثقافة�الت

�ع9ى� �والقدرة �اJرونة �إXى �الصدر�وتقدير�مشاعر�rخرين�إضافة ��نفعا°ت�وسعة �1ي م
ّ
شاعر�والّتحك

سامح�يتطل. ف�وقبول�rخر�والّتعامل�مع�الضغوط
ّ
�اكتساب�ثقافة�الت وعليه�فإّن

ف�عندها
ّ
  . الذي�°�يقطع�مع�اJعارف�النظرّية�ولكن�°�يتوق

سامح،�فإّن��شتغال�علwxا�يقت�f 7اح! ام�اJبادئ�اJكو
ّ
ة�براديغما�ناجعا�لل! بة�ع9ى�الت

  :�252الذي�يقوم�عليه�إنجاز�تلك�اJهارات�وال�fgُّحّددت�ع9ى�النحو�rتي

  مبادئ�اكتساب�ا�هارات�الحياتّية

  ا�ظهر

م�اJهارة�ع9ى�أسس�علمّية�صحيحة�وتدريب�فّ¾  الّصحيح
ّ
تعل

  .اقتصاد�1ي�اJجهود

اJهارة�ليست�معطى�نظرّيا،�إّ¼wا�تقوم�ع9ى�اJمارسة

  .اJهارة

ضرورة�إيجاد�فرص�م]ئمة�Jمارسة�اJهارة�اJطلوبة

عدم�تجميع�ف! ات�اJمارسة��ّن�من�شأن�ذلك�أن�يجعلها�مرحلة�من¶wية

اJهارة�تقوم�ع9ى�سرعة�Rداء�ثم�ال! قية�فيه

                   

�لدى�طلبة�اJرحلة�الثانوّي �بالذكاءات�اJتعّددة �اJهارات�الحياتّية�وع]قاwÉا

  82،�ص�2010 -2009اJاجستT �،�غزة،�الجامعة�sس]مّية�،�السنة�الجامعّية�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

الّتغيT �1ي�طرق�الّتدريس

  .غT هاماّدة�دراسّية�دون�

�الت �ع9ى �لل! بية بة
ّ
�اJرك �الطبيعة f 7تقت

الّصنافة�اJذكورة�أع]ه،�وال�fgّتجعل�تلك�ال! بية�قادرة�فع]�ع9ى�إحداث�تغيT �1ي�اJواقف�والس

مTن�ل] 
ّ
معارف�ُتقّدم�للمتعل

  . Jقاربة�تلك�اJسألة

براديغم�ا�هارات�الحياتّية�مدخل�ل! بية�ناجعة�عgى�التسامح*

�اJهارات�الحياتي Ô¾عJ� �عند�تحديدنا أشرنا

ق�مwا�بنحت�كيان�الذات�
ّ
سواء�ما�تعل

هذه�اJهارات�تيّسر��شتغال�ع9ى�تنمية�ثقافة�الت

Jع9ى�قبيل�ضبط�ا� �والقدرة �اJرونة �إXى �الصدر�وتقدير�مشاعر�rخرين�إضافة ��نفعا°ت�وسعة �1ي م
ّ
شاعر�والّتحك

التكّيف�وقبول�rخر�والّتعامل�مع�الضغوط

الذي�°�يقطع�مع�اJعارف�النظري

اJهارات�الحياتّية�براديغما�ناجعا�لل! بة�ع9ى�التتعّد�

gهارات�والJالذي�يقوم�عليه�إنجاز�تلك�ا�fّالعلم

  ا�بدأ

�fّنطق�العلمJالّصحيحاعتماد�ا

  اJمارسة

  توفT �فرصة�للممارسة

  توزيع�ف! ات�اJمارسة

  سرعة�Rداء�

�اJهارات�الحياتي252 عبد�الرحمان�الوا1ي؛

اJاجستT �،�غزة،�الجامعة�sس]مّي
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ذلك�°��هذه�RخT ة�ومثلما،�سبقت�sشارة�إXى�

سامح�تع¾�fضبط�اJشاعر،�فإّن�
ّ
ا�كانت�ال! بية�ع9ى�الت

م�1ي�انفعا°wÉم�
ّ
ن�مدى�قدرwÉم�ع9ى�التحك

ة�الو+ي�بأّن�هذه�ال! بية��ي�با�ساس�

ّسر��اJقاربة�البيداغوجّية�ال�fgّتّم�تبّنwxا�ينبÁي�أن�تي

وبعبارة�مغايرة،�ينب¾�fبراديغم�اJهارات�الحياتّية�ع9ى�الجمع�بTن�

ع�وع9ى�تقدير�مشاعر�rخرين،�وع9ى�الّتفاوض�

لون�فريقا�
ّ
مTن�يشك

ّ
ة�وتعاونّية�تجعل�اJتعل

�ع9ى�  بية
ّ
�ال! Ô¾تب� �أن �يكون�من�اJنطقّي ومن�هنا

م�وإّنما�
ّ
،�بمع¾�Ôأن�تلك�ال! بية�تروم�تنمية�مهارة�الحوار،�فهذا�RخT �مثله�مثل�أّي�مهارة�°�ُيعل

�
ّ
سامح�°�وجود�له�إ°

ّ
ناقض�Rّول�هو�أن�الت

�مقّيدا� �ل6خر�منحا �ويمنحه �يعطيه �من �بوجود ق

� Tالحّر،�فخ]ل�الّنقاش�الحّر�تتحّدد�معاي�

الحرص�ع9ى�عمليا،�دليل�"فالحوار�هو�

وينب¾�fهذا�الحرص�ع9ى�استبعاد�. اح! ام�rخر�و�ستعداد�لقبول�أفكاره�والدفاع�عwا�وتمكينه�من�حق�التعبT �عwا

�التّ �وجما+يّ �إن�الحوار�هو�تدريب�فردّي  عارف�ع9ى

ممكنا�الحديث�عن�معرفة�باÐخر�دون�محاورته�ومحاججته،�ولكن�دون�مغالطة�

واصل�بTن�ض�ع9ى�التّ وطارد�الجهل�واJحرّ 

� �لسلوكيّ والتّ سامح �وهو�نابذ ات�ضامن،

� �لتجاوز �اJث9ى �Rداة �الحوار�واعتباره  Rزماتبفضائل

مون�
ّ
�اJتعل �حولها �يتفاعل �وضعّيات �أي �حوار�وتحاور، ات

�يكون� �قد �كما سامح،
ّ
�الت �غياب �الوضعّيات �تلك �منطلق �يكون �قد ظر،

يجعله�حوارا��لكي�° هداف�الحوار،�أس�1ي�البداية�

                                                           

� �رياض�بن�خليفة �ضمن �النصوص�و (بات، �للنشرعّد أجمع �العيش�)ها ،

  169ص،�2016ة�ة�و�جتماعيّ 
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سامح،��ّن�هذه�RخT ة�ومثلما،�سبقت�sشارة�إXى�
ّ
ر�براديغم�اJهارات�الحياتّية�أرضّية�م]ئمة�لل! بية�ع9ى�الت

. ظري�وتقت�f 7توفT �فرص�للممارسة
ّ
ا�كانت�ال! بية�ع9ى�الت

ّ
J�Ô¾بمع

�إXى�وضع�ت]ميذه�1ي�سياقات�تحّتم�علwxم�ضبط�اJشاعر،�ليتبTّن�مدى�قدرwÉم�ع9ى�التحك

  .نمطّية�اكتسبوها�منذ�الّصغرومدى�قدرwÉم�ع9ى�القطع�مع�صور�

سامح�من�خ]ل�براديغم�اJهارات�الحياتّية�الو+ي�بأن
ّ
 بية�ع9ى�الت

ّ
ب��شتغال�ع9ى�ال!

وبالّتاXي�فإّن�اJقاربة�البيداغوجي. �وعم9ّي�وأّن�هذين�البعدين�يتكام]ن

وبعبارة�مغايرة،�ينب¾�fبراديغم�اJهارات�الحياتي. نTن�و°�تعزلهما�عن�بعضهما�البعض

مTن�ع9ى�ممارسة�التنّوع�وع9ى�تقدير�مشاعر�rخرين،�وع9ى�الت
ّ
�بمع¾�Ôأّنه�ينشد�مساعدة�اJتعل

�اJها ب�مقاربات�بيداغوجّية�تفاعلّية�وتعاونّية�تجعل�اJتعلفهذه
ّ
�تتطل رات�وغT ها،

�البديل �وتقّدم �وتنقد �تتفاوض�وتتحاور �تربوّية �أو�مجموعة �يكون�من�اJنطقي. ا ومن�هنا

  :سامح�ع9ى�جملة�من�اJبادئ�لعّل�أهّمها�

،�بمع¾�Ôأن�تلك�ال! بية�تروم�تنمية�مهارة�الحوار،�فهذا�RخT �مثله�مثل�أي

سامح�يقوم�ع9ى�تناقضTن�Habermesوقد�اعتH �هابرماس
ّ
الّتناقض�Rّول�هو�أن�الت"أن�الت

س. سامح
ّ
�الت �هو�أّن اني

ّ
�لوالّتناقض�الث �ويمنحه �يعطيه �من �بوجود �يتحّقق امح

سامح�ع9ى�الّنقاش�الحّر،�فخ]ل�الن
ّ
ناقض�من�الضرورّي�أن�يwض�الت

فالحوار�هو�". 253وبفضله�تwار�الّسيادة�اJفروضة�بTن�Rطراف�اJشاركة

اح! ام�rخر�و�ستعداد�لقبول�أفكاره�والدفاع�عwا�وتمكينه�من�حق�التعبT �عwا

�سلفاRفكار�اJسبقة�واJواقف�Rيديولوجية�اJسقطة�أو�اJعّد  إن�الحوار�هو�تدريب�فردي. ة

ممكنا�الحديث�عن�معرفة�باÐخر�دون�محاورته�ومحا�،�ذلك�أنه�ليس

 ...�ع9ى�غلبته�والهيمنة�عليه�
ّ
وطارد�الجهل�واJحرعارف،�د�اJعرفة�والتّ فالحوار�هو�مول

�الرّ � �وابط��جتماعيّ الحوار�باني �ومنتج  أة
ّ
�الت �خ]ق سامح

�خاصّ  �ولكنّ ة  ة،
ّ
�يتطل �ه ��وsيمانب�sرادة �لتجاوز �اJث9ى �Rداة �الحوار�واعتباره بفضائل

  ."254العنف�ومحاصرة�مق! فيه�مهما�كانت�ايديولوجي¶wم

�وضعي �أي �حوار�وتحاور، �توفT �وضعّيات �إXى �مدعّوا م
ّ
�اJعل �يكون �اJنطلق �هذا ومن

�الت �غياب �الوضعّيات �تلك �منطلق �يكون �قد �الّنظر، �ووجهات �Rفكار�واJواقف فيتبادلون

س�1ي�البداية�اJدرّ �ديحّد "ولهذا�من�الّضرورّي�أن�. الخ..سامح

                   

  �217اJرجع�الّسابق،�ص

�ليبيا �1ي  الشّ : �الحوار�والتوافق
ّ
�روط�واJتطل �رياض�بن�خليفة �ضمن بات،

ة�و�جتماعية�أخرى،�تونس،�جامعة�تونس،�كلية�العلوم�sنسانيّ اJش! ك�1ي�ليبيا�و1ي�مجا°ت�جغرافيّ 
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ر�براديغم�اJهارات�الحياتّية�أرضي
ّ
يوف

تخ!�ل�1ي�البعد�الّنظري�وتقت7

م�مدعّو�إXى�وضع�ت]ميذه�1ي�سياقات�تحت
ّ
اJعل

ومدى�قدرwÉم�ع9ى�القطع�مع�صور�

 بية�ع9ى�الت
ّ
ب��شتغال�ع9ى�ال!

ّ
يتطل

ذات�بعدين�نظرّي�وعم9ّي�وأّن�هذين�البعدين�يتكام]ن

 ابط�بTن�اJكّونTن�و°�تعزلهما�عن�بعضهما�البعض
ّ
ال!

الّنظرّي�والعم9ّي�بمع¾�Ôأّنه�ينشد�مساعدة�اJتعل

�اJش! ك �اJها...وبناء فهذه

�وتقد �وتنقد �تتفاوض�وتتحاور �تربوّية �أو�مجموعة تربوّيا

سامح�ع9ى�جملة�من�اJبادئ�لعل
ّ
الت

،�بمع¾�Ôأن�تلك�ال! بية�تروم�تنمية�مهارة�الحوار،�فهذا�RخT �مثله�مثل�أي! بية�عgى�الحوارال

Ôهابرماس.ينّم� Hوقد�اعت

سامح
ّ
�الت �عدم �خ]ل من

ولكي�ينحّل�الّتناقض�من�الضروري. بحدود

سامح�وحدوده
ّ
وبفضله�تwار�الس. الت

اح! ام�rخر�و�ستعداد�لقبول�أفكاره�والدفاع�عwا�وتمكينه�من�حق�التعبT �عwا

Rفكار�اJسبقة�واJواقف�Rيديولوجية�اJسقطة�أو�اJعد

،�ذلك�أنه�ليسوالفكرّي �خf îّ الشّ 

ودون�حرص�ع9ى�غلبته�والهيمنة�عليه�

�اJجتمع �...أفراد �ّن أذلك

�والعنصريّ عصّ التّ  �خاصّ ب ة

العنف�ومحاصرة�مق! فيه�مهما�كانت�ايديولوجي¶wم" وطرد"

ّ
�اJعل �يكون �اJنطلق �هذا ومن

�الن �ووجهات �Rفكار�واJواقف فيتبادلون

سامح
ّ
موضوعها�تعزيز�الت

؛�اJرجع�السأحمد�عبد�هللامحمود�253
�ليبيااJنصف�ونّ 254 �1ي �الحوار�والتوافق اس؛

اJش! ك�1ي�ليبيا�و1ي�مجا°ت�جغرافي
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ّ
م�جملة�من�وليس�الغرض�هو�الحوار�فقط،�بل�تعل

 ل،�التّ 
ّ
ب،�عصّ وليس�بالتّ ة�حاجج�با�دل

سامح�وال]تسامح�سبي]�لتنمية�مهارة�الحوار�والّتواصل�

  ".256عايش�معه�1ي�عالم�متنّوع

�f 7سامح�تقت
ّ
سامح�هدفه،�ولهذا�فإّن�ال! بية�ع9ى�الت

�من�ضروب�الّ¶wريج� �إ°�ضربا م
ّ
�اJتعل �فيه �°�يرى �جدل �RخT �إXى �هذا ل

�يªّ�ل fgّال� �السياقات �من �ومن�ته م
ّ
�اJعل �فwxا ها

فالحوار�حول�. رة�لفرص�ممارسة�الحوار

� ...) اJغرب�- الجزائر�-تونس-ليبيا(ة�معاملة�°جئTن�قادمTن�من�إفريقيا�جنوب�الصحراء�1ي�دول�شمال�إفريقيا

�اJعام]ت� �الّتفكT �1ي مTن�ع9ى
ّ
�وتحفز�اJتعل قه

�اليومّية �حياwÉم �1ي �أو�غT �و+ي �و+ي �عن �يعيشو¼wا f .تربية�� سامح
ّ
�الت �ع9ى فال! بية

مTن�Jهارات�الحوار�والّتواصل�وما�يرتبط��wما�من�مهارات�

�منهجيّ  �أساليب �اعتماد �ع9ى �وعق]نيّ شجيع  ة
ّ
�الت �لتعليم �تتناول�ة سامح

ة�للعنف�و�ستبداد،�ة،�أي�الجذور�الرئيسيّ 

 
ّ
�والت �R ضامن �بTن �بTن�سامح �وكذلك فراد

 
ّ
�الت �مجال �1ي �عليم �ينبÁي ن�يس¶wدف�أسامح

خرين�واستبعادهم�ومساعدة�النشء�ع9ى�تنمية�قدراwÉم�ع9ى�استق]ل�

�غالب�Rوقات�ع9ى� �1ي f¾بJنقيض�التعّصب�ا� Tخ

ى�أهمّية�تنمية�الفكر�.أحكام�مسبقة�وع9ى�صور�نمطية�تخ!�ل�صورة�rخر�1ي�بعد�واحد�يكون�ع9ى�Rرجح�سلبّيا
ّ
وتتأت

�ور�النمطّية�والشّك�فwxا�والبحث�1ي�Rسس

�يع¾�fالتحّرر�من� ة�حصيلة�تنشئة�اجتماعّية،�ونقدها

مTن�من�تجاوز�Rحكام�اJسبقة�ومن�تفادي�الّتفكT ��خ!�اXّي�الذي�يجعلهم�

سامح�تمّر�وجوبا�
ّ
 بية�ع9ى�الت

ّ
بمع¾�Ôأّن�ال!

                                                           

 ة�داخليّ �الدافعيّ 
ّ
م�1ي�ة�اJنشأ�وبدائل�التعليم�والتعل

  160ه،�ص�1433-م2012،�السنة�العاشرة،�صيف�
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wxوليس�الغرض�هو�الحوار�فقط،�بل�تعل. ا�من�خ]لهمحوار�هدف�وغاية�نأمل�الوصول�إل

ل،�التّ قبّ sنصات،��ح! ام،��خت]ف،�التّ : القيم�واJسلكيات�والطرازات�اJختلفة�مwا
سامح�وال]تسامح�سبي]�لتنمية�مهارة�الحوار�والت". 255

ّ
و�wذا�يكون�الحوار�حول�مسائل�الت

الحوار�هو�طريق�لفهم�rخر�ومن�ثم�القدرة�ع9ى�الّتعايش�معه�1ي�عالم�متنو

سامح�هدفه،�ولهذا�فإنسامح�بالحوار،�ويصبح�للحوار�م
ّ
ع¾�Ôعندما�يكون�الت

ّ
�اJتعل �فيه �°�يرى �جدل �RخT �إXى �هذا �°�يتحّول Ôgّالحوار�ح� �اختيار�مسائل حسن

gال� �السياقات �من �أهمّيته سامح
ّ
�الت �الحوار�حول �يكتسب �مغايرة، بلغة

رة�لفرص
ّ
�هذا�RخT �لتكون�موّجهة�للفعل�الحوار،�وموف �يبنwxا fgات�الدالة�ال

� ة�معاملة�°جئTن�قادمTن�من�إفريقيا�جنوب�الصحراء�1ي�دول�شمال�إفريقيا

�°�ي �عندما Ô¾تعل�معJوتحّفز�ا� �ت© ي�الحوار�وتعّمقه ة
ّ
نطلق�من�وضعّيات�دال

�اليومّي �حياwÉم �1ي �أو�غT �و+ي �و+ي �عن �يعيشو¼wا fgّال� �والع]قات��جتماعّية ة

 
ّ
مTن�Jهارات�الحوار�والّتواصل�وما�يرتبط��wما�من�مهارات�ة�بالضرورة،�ويظّل�شرط�تحّققها�تنمية�اJتعل

  . فاوض،�وحسن�sنصات�إXى�rخر�وتقدير�مواقف�rخر�ورؤاه

قدّي 
ّ
�التفك' �الن �عgى  "و:! بية

ّ
�الت �يلزم �منهجيّ لذا �أساليب �اعتماد �ع9ى شجيع

ة،�أي�الجذور�الرئيسيينيّ ة�والّد ة�والسياسيّ ة�و�قتصاديّ و�جتماعيّ �ةأسباب�ال]تسامح�الثقافيّ 

�التّ  �والH امج �السياسات �تسهم �تعزيز�التّ عليميّ ن �1ي �والتّ ة  فاهم
ّ
�والت ضامن

�والدينيّ قافيّ   ة
ّ
�والل �بTن�غويّ ة �وفيما �التالتّ �ّن إ�.Rممة �مجال �1ي عليم

خرين�واستبعادهم�ومساعدة�النشء�ع9ى�تنمية�قدراwÉم�ع9ى�استق]ل�Xى�الخوف�من�r إية�العوامل�اJؤدّ 

  ."257قدي�Rخ]Øي

 R� �هذا ��ّن سامح،
ّ
خT �نقيض�التعّصفكT �الّنقدي�من�أسس�الت

أحكام�مسبقة�وع9ى�صور�نمطية�تخ!�ل�صورة�rخر�1ي�بعد�واحد�يكون�ع9ى�Rرجح�سلبي

م�القدرة�ع9ى�مساءلة�تلك�الّصور�النمطّية�والشك
ّ
قدي�1ي�جانب�مwا�من�إكساب�اJتعل

�تلك�الّصور�الّنمطّية�حصيلة�تنشئة�اجتماعي �fبنيت�علwxا،�وهو�أمر�ليس�بالهTّن��ّن

مTن�من�تجاوز�Rحكام�اJسبقة�ومن�تفادي�الت
ّ
قدّي�1ي�تمكTن�اJتعل

ية�للعنف
ّ
بمع¾�Ôأّن. رون�بسرعة�ودون�إعمال�عقل�بأفكار�التّيارات�اJتطّرفة�واJتبن

                   

؛�الدافعيّ )تنسيق(لحميمة�وعبد�هللام�بالحوار؛�ضمن�الزهرة�براهيم�

  189،�ص2018ة،�الرباط،�مطابع�الرباط�نت،
،�السنة�العاشرة،�صيف�37فاهم�عدد�يات،�التّ حّد الفرص�والتّ : �العوJة�وقيم�الس]م�والتسامح

  47،�صاJرجع�السابق
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ّ
حوار�هدف�وغاية�نأمل�الوصول�إل�wxفلكّل . فوضويا

القيم�واJسلكيات�والطرازات�اJختلفة�مwا

255فطرّ ب�والتّ عصّ نبذ�التّ 

الحوار�هو�طريق�لفهم�rخر�ومن�ثم�القدرة�ع9ى�الت"مع�rخر،��ّن�

سامح�بالحوار،�ويصبح�للحوار�م
ّ
يتأّسس�الت

gالحوار�ح� �اختيار�مسائل حسن

�الوقت �الت. وإضاعة �الحوار�حول �يكتسب �مغايرة، بلغة

�هذا�RخT �لتكون�موج �يبنwxا fgالوضعّيات�الدالة�ال

� وضعّية�معاملة�°جئTن�قادمTن�من�إفريقيا�جنوب�الصحراء�1ي�دول�شمال�إفريقيا

�°�ي �عندما Ô¾مع� �كّل يفقد

gال� �والع]قات��جتماعّية اليومّية

حوارّية�وتواصلّية�بالضرورة،�ويظل

من�قبيل�الّتفاوض،�وحسن�sنصات�إXى�rخر�وتقدير�مواقف�rخر�ورؤاه

قدّي ال
ّ
�التفك' �الن �عgى ! بية

أسباب�ال]تسامح�الثقافيّ 

� �التأوينبÁي �والH امج �السياسات �تسهم ن

 اJجموعات��ثنيّ 
ّ
�والث قافيّ ة

العوامل�اJؤدّ �تأثT  مقاومة�

قدي�Rخ]ØيفكT �النّ ي�والتّ أالر 

�الّتفكT �الّنقدي�من�أسس�الت �تنمية�مهارة تعّد

أحكام�مسبقة�وع9ى�صور�نمطية�تخ!�ل�صورة�rخر�1ي�بعد�واحد�يكون�ع9ى�Rر

الّنقدي�1ي�جانب�مwا�من�إكساب�اJتعل

Tا،�وهو�أمر�ليس�بالهwxبنيت�عل�fgّال

  .سلطة�كانت�قد�أرس¶wا

تسهم�تنمية�الّتفكT �الّنقدّي�1ي�تمكTن�اJتعل

رون�بسرعة�ودون�إعمال�عقل�بأفكار�التي
ّ
يتأث

 عبد�هللا�لحميمة�التّ 255
ّ
م�بالحوارعل

ة،�الرباط،�مطابع�الرباط�نت،اJدرسة�العموميّ 
أحمد�زايد؛�العوJة�وقيم�الس]م�والتسامح256
اJرجع�الّسابقسعاد�عبا½ f؛�257
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�بح��TكبT �من� �يتمّتعون �ثّم �ومن �أفكارا �ويسائلون �يتساءلون ]ميذ

�د°لة� �ذات �مسائل �تتناول �بيداغوجّية �ومحامل ة

wما�معام]ت�يومّية�بمع¾�Ôأفعال�وردود�أفعال�

�ع9ى� �تقوم �ك]سيكّية يات�بيداغوجّية

وعليه،�يكون�من�اJنطقّي�إدراج�التفكT �الّنقدّي�

  .�ما�يقّدم�من�أفكار

��نس �تمنع �كما ��نفعال �وتمنع �وراء�صTن ياق

لذلك،�فإّن��شتغال�ع9ى�الّتفكT �. ض�ع9ى�rخر�وتعمل�ع9ى�إبراز�مساوئه�فقط

 بية�ع9ى�وسائل�sع]م،�ذلك�أّن�
ّ
م¶wا�ال!

�عH �وسائل�sع]م�بطريقة�مباشرة�أو�غT �مباشرة،�وعليه�يكون�

ة�وتحليلها�من�منطلق�اح! ام�قيم�العيش�اJش! ك�مثل�

�أي� �تحّمل�rخر�وتجّنب��صطدام�معه، �ع9ى �كبT ة ب�ذلك�قدرة

�الّنقمة� �إXى �يؤّدي �سلمّية �بطرق �الخ]فات �إدارة �العجز�عن

Jدرسة�بتنمية�مهارة�حّل�ولذلك�فإّن�اهتمام�ا

اشئة�ع9ى�إدارة�الخ]فات�دون�عنف�ومن�ثم�دون�تعّصب�أو�تطّرف�1ي�الّرأي�Rمر�

 بوّية،��ّن�تلك�ال! بية�صارت�
ّ
ع9ى�اJنظومات�ال!

ب�هذا�الّتحّدي�الو+ي�بجملة�. ع�واع! اف�با°خت]ف
ّ
ويتطل

�اJهارات� �فتنمية �البعض، �عن�بعضها �منعزلة ة

القطع�مع�اخ!�ال�القيم�1ي�معارف،�فالقيم�ترتبط�ببيداغوجيا�اJجال�الوجدانّي�وبالّتاXي�°�يمكن�اعتبار�نقل�

ع9ى�اعتبار�اJعارف�واJضامTن�اJّتصلة�بالقيم�و1ي�

اشئة�مواقف�إيجابّية�من�التنّوع�و�خت]ف�ومن�ثم�من�

واصل�1ي�الفصل،�وع9ى�تثمTن�مبادرات�

�أن�تنسجم�مع� �ينبÁي فاJقاربات�البيداغوجّية�اJعتمدة،
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�ثم �ومن �أفكارا �ويسائلون �يتساءلون �الّت]ميذ �تجعل fgّال� الّنقدّي

  . ة�والقدرة�ع9ى�اّتخاذ�القرارات

�بيداغوجي �ومحامل �تفاعلّية �بيداغوجيا �إ°�باعتماد فكT �الّنقدّي

فالتطّرف�والّتعّصب�ليسا�مسألتTن�نظرّيتTن،�إّ¼wما�معام]ت�يومي

يات�بيداغوجي �لتمشّ �وفقا �°�تتّم �مقارب¶wما �فإّن �وبالّتاXي ات�باÐخر�اJغاير،

 
ّ
وعليه،�يكون�من�اJنطقي. م�ف�fìبناwÍالقTن�وع9ى�تقديم�الحقائق�كاملة�ودون�مساهمة�اJتعل

سليم�اJطلق�بكّل�ما�يقّد
ّ
تعلمّية�تثّمن�نسبّية�الحقيقة�وترفض�الت

��نس �تمنع �كما ��نفعال �وتمنع �والّرصTن �الّتفكT �الهادئ �ع9ى مTن
ّ
�اJتعل فكT �النقدّي

ة�مwا�تلك�ال�fgّتحّرض�ع9ى�rخر�وتعمل�ع9ى�إبراز�مساوئه�فقط

 بية�ع9ى�وسائل�sع]م،�ذلك�أن
ّ
�هو�اشتغال�يستد+ي�مقاربة�أفقّية�تتشارك�فwxا�مواّد�كثT ة�و1ي�مقّدم¶wا�ال!

ّتحريضّية�والّدعائّية�يمّر�عH �وسائل�sع]م�بطريقة�مباشرة�أو�غT �مباشرة،�وعليه�يكون�ا�من�الخطابات�ال

اشئة�القدرة�ع9ى�نقد�اJضامTن�sع]مّية�وتحليلها�من�منطلق�اح! ام�قيم�العيش�اJش! ك�مثل�

 .  

�الخcفات�بطرق�سلمّية �حّل �تحّمل�rخر�وتجن�؛! بية�عgى �ع9ى �كبT ة ب�ذلك�قدرة
ّ
ويتطل

��نفعا°ت �1ي �سلمي. فس�والّتحكم �بطرق �الخ]فات �إدارة �العجز�عن �ّن

ولذلك�فإّن�اهتمام�اJ.  والحقد،�ومن�ثم�إXى�الكراهية�ونبذ�rخر�مّما�يعّزز�ضروب�ال]تسامح

ة�تدّرب�الّناشئة�ع9ى�إدارة�الخ]فات�دون�عنف�ومن�ثم�دون�تعص

سامح�قيمة�وأرضّية�للعيش�اJش! ك
ّ
 .الذي�يساعد�ع9ى�تبيئة�الت

سبة�
ّ
سامح�تحّديا�كبT ا�بالن

ّ
 بية�ع9ى�الت

ّ
ع9ى�اJنظومات�ال!ابقة�من�ال!

سامح�بما�هو�اح! ام�للتنّوع�واع! اف�با°خت]ف
ّ
ن�الت

ّ
ة�ع9ى�تنمية�مهارات�توط

سامح�و�ي
ّ
  : بات�ال�fgتس¶wدف�توفT �أرضية�للت

�تج fgّال� �للمwاج، �التجزيئّية �اJهارات��عة �فتنمية �البعض، �عن�بعضها �منعزلة �الّدراسّية عل�اJواّد

 ة�مسألة�عابرة�للمواّد�الّدراسّية؛

القطع�مع�اخ!�ال�القيم�1ي�معارف،�فالقيم�ترتبط�ببيداغوجيا�اJجال�الوجداني

ع9ى�اعتبار�اJعارف�واJضامTن�اJت�د�نقل�Jعارف�حول�القيم،�إّ¼wا�مسألة�تشتغل

سامح�أرضّية�Ùكساب�الّناشئة�مواقف�إيجابّية�من�التنو
ّ
قة�بالت

ّ
�تلك�اJتعل حالتنا

 .�بذلك�تجريد�هذا�RخT �من�كّل�نزعة�استع]ئّية�ل6خر

د�ع9ى�تنويع�مسارات�الّتواصل�1ي�الفصل،�وع9ى�تثمTن�مبادرات�اعتماد�مقاربات�بيداغوجّية�تفاعلّية�تساع

�الذات �ع9ى �نزعات��نطواء �كّل �أن�تن. مTن�لتجاوز �ينبÁي فاJقاربات�البيداغوجّية�اJعتمدة،

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

� Tالّتفك� �مهارة الّنقدّيبتنمية

�ستق]لّية�والقدرة�ع9ى�اّتخاذ�القرارات

�الّتفكT �الّن Ôينّم� �أن °�يمكن

م
ّ
سبة�إXى�اJتعل

ّ
فالتطّر.  Tنبالن

�وبالت ات�باÐخر�اJغاير،
ّ
�الذ تعكس�ع]قة

الّتلقTن�وع9ى�تقديم�الحقائق�كاملة�ودون�مساهمة�اJتعل

مّية�تثم�-1ي�سياقات�تعليمّية
ّ
تعل

�الّتفكT �النقدّي �تنمية تساعد

gّا�تلك�الwالّدعايات�وخاّصة�م

الّنقدّي�هو�اشتغال�يستد+ي�مقاربة�أفقي

جزءا�مهّما�من�الخطابات�ال

من�اJهّم�إكساب�الّناشئة�القدرة�ع9ى�نقد�اJضامTن�sع]مي

سامح�والّتضامن
ّ
. الخ...الت

�الخcفات�بطرق�سلمّيةال �حّل ! بية�عgى

�ضبط�الّنفس�والت �ع9ى القدرة

والحقد،�ومن�ثم�إXى�الكراهية�ونبذ�rخر�مم

الخ]فات�بطرق�سلمّية�تدّرب�الن

سامح�قيمة�وأرضي
ّ
الذي�يساعد�ع9ى�تبيئة�الت

ّ
تجعل�اJهارات�الّسابقة�من�ال!

ن�الت
ّ
مبنّية�ع9ى�تنمية�مهارات�توط

بات�ال�fgتس¶wدف�توفT �أرضية�للت
ّ
من�اJتطل

�التجزيئ - �عة
ّ
ªال� تجاوز

الحياتّية�مسألة�عابرة�للمواد

القطع�مع�اخ!�ال�القيم�1ي�معارف،�فالقيم�ترتبط�ببيداغوجيا�اJجال�الوجداني -

القيم�مجّرد�نقل�Jعارف�حول�القيم،�إ¼

قة�بالت
ّ
�تلك�اJتعل حالتنا

سامح�فيتّم�بذلك�تجريد�هذا�RخT �من�كل
ّ
الت

اعتماد�مقاربات�بيداغوجي -

�كّل مTن�لتجاوز
ّ
اJتعل
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ه�ه�كذلك�فينبÁي�أن�يكون�منسجما�مع�ما�نّصت�علي

�تجعل� fgّوجه�الخصوص�وال� ة�بحقوق�sنسان�وبحقوق�الطفل�ع9ى

�-،�بما�يؤّهلهم�ل]شتغال�ع9ى�البعد�العاطفّي 

ممارسة�واعية�تس¶wدف�بناء�اJواقف�واJيو°ت،�وتوجيه�الّسلوكّيات�نحو��نفتاح�ع9ى�

 بوّيTن�
ّ
�ال! �للفاعلTن �يمكن �الوجدانّي �اJجال �بيداغوجيا �1ي �عميق وبتكوين

شجيع�يبدأ�ببناء�مwاج�مرن�°�
ّ
�fبراديغمات�جديدة،�وهذا�الت

جديد�ومن�ثم�وضع�برامج�دراسّية�وكتب�مدرسّية�تساعد�

� �لها �بيداغوجّية �أرضّية �تحف��Tسامح 1ي

�فعله� �كان �إذا �البشرّي �للفعل �موّجهة �قيمة سامح

سامح�1ي�غياب�الحّرية�و°�حرّية�1ي�فضاء�يغيب�

�اJيدانّية �ال! بوّية م،�) الزيارات
ّ
�التعل وأنشطة

ة�وبالّتاXي�ينبÁي�إرساء�تكامل�بTن�الّنوادي�

�الّنظرّي  �بTن �تمفصل �إقامة سامح��مTن
ّ
�ف]�يصT �الت والعم9ّي،

م�
ّ
�التعل �أنشطة �ع]قة �الّنظر�1ي �إعادة سامح

��ّن�Rسئلة� مTن،
ّ
�بطلب�إبداء�الرأي�من�اJتعل تجديد�طرق�تقييم�درجة�اكتساب�القيم�ف]�ينبÁي��كتفاء

. موثوقا�فwxا�feed backم�تغذية�راجعة�

م�وسلوكه
ّ
�تكون�تلك�. سامح�1ي�مواقف�اJتعل Ôgّوح

 ).الّتغيT �- �ل!�ام

�fgّش! ك�الJمن�قيم�العيش�ا� TخRهذا��

�والدينّية سامح�...) السياسّية
ّ
�الت �تدعو�إXى fgّال

�عندما�تدرج�ضمن�سياق�أوسع�هو�
ّ
سامح�°�تكون�ذات�مع¾�Ôإ°

�حيث�العنف� �اليومّية، �حياته �1ي �تعقيدا �وتزداد ة

�اعتماد�براديغم�اJهارات�الحياتّية�مدخ]�لل! بية�ع9ى�

�صعوبات� �أي �القيم، �ع9ى  بية
ّ
�ال! �مسألة �تطرحها f

 بو 
ّ
�ال! �الفعل �1ي �بحيث�يصT �من�ة ّي
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 بية�القائمة�ع9ى�مبدأ�أّن�التعليم�حّق�وبما�أّنه�كذلك�فينبÁي�أن�يكون�من

�الخصو �وجه �الخاّصة�بحقوق�sنسان�وبحقوق�الطفل�ع9ى صوص�الدولّية

 بية�الرئيسّية
ّ
 .سامح�من�أهداف�ال!

مTن�1ي�بيداغوجيا�اJجال�الوجدانّي،�بما�يؤّهلهم�ل]شتغال�ع9ى�البعد�العاطفي
ّ
مات�واJعل

ّ
تعميق�تكوين�اJعل

ممارسة�واعية�تس¶wدف�بناء�اJواقف�واJيو°ت،�وتوجيه�الس]ميذ�ب

�بنجاعة �معه �الوجداني. واصل �اJجال �بيداغوجيا �1ي �عميق وبتكوين

 . Tن��شتغال�وفق�براديغم�غT �تقليدّي 

 ّgجديدات�البيداغوجّية�ال
ّ
�fتحّفز�تبّ¾�fبراديغمات�جديدة،�وهذا�الت

م،�وإّنما�يتيح�له�فرص�sبداع�والّتجديد�ومن�ثم�وضع�برامج�دراسي
ّ
د�عمل�اJعل

�أرضي سامح
ّ
�الت �ع9ى �ال! بية �تجد �أخرى �وبعبارة �جديدة، �براديغمات f

�البشري �للفعل �موّجهة �قيمة سامح
ّ
�بالت م

ّ
�اJعل �يقتنع �لن �ذلك �ودون �وsبداع جديد

سامح�1ي�غياب�الحر
ّ
سامح�ع]قة�جدلّية�بالحّرية،�إذ�°�حديث�عن�الت

 .سامح�ويسود�فيه�التعّصب

�ا �أنشطة �بTن �كامل �اJدرسّية �الثقافّية(لحياة �ال! بوّي/ الّنوادي الزيارات

سامح�ومثلما�سبق�الّتأكيد�ع9ى�ذلك�ليس�مجّرد�معارف�نظرّية�وبالّتاXي�ينبÁي�إرساء�تكامل�بTن�الن

�الّنظري �بTن �تمفصل �إقامة مTن
ّ
�للمتعل Ô¾ّيتس� Ôgّح� م

ّ
�التعل �وأنشطة اJختلفة

�محضة �الن. ة �إعادة سامح
ّ
�الت �ع9ى �تفرض�ال! بية �مغايرة، بعبارة

 .بأنشطة�الحياة�اJدرسّية

�بطلب�إبداء�الرأي�من�اJتعل تجديد�طرق�تقييم�درجة�اكتساب�القيم�ف]�ينبÁي��كتفاء

م�تغذية�راجعة�
ّ
ر�للمعل

ّ
�fتطلب�من�الت]ميذ�إبداء�آراwÍم�°�يمكن�أن�توف

سامح�1ي�مواقف�اJتعل
ّ
�اعتماد�طرق�تقييم�ت]مس�فع]�أثر�الت بمع¾�Ôمن�اJهّم

�ل!�ام�-يعاب�ست(رق�ناجعة،�°بد�أنت]مس�تلك�الّدرجات�اJشار�إلwxا�

gش! ك�الJمن�قيم�العيش�ا� TخRسامح،��ّن�هذا�
ّ
يحتاج�البشر�اليوم�أك© �من�أي�وقت�م�Ô 7إXى�تربية�ناجعة�ع9ى�الت

� �الّرغم�من�الخطابات�الكثT ة �ع9ى �اه!�ازا �السنوات�RخT ة �والديني(عرفت�1ي السياسّية

�عندما�تدرج�ضمن�سياق�أوسع�هو�. د�فوائده�1ي�حياة�sنسان
ّ
سامح�°�تكون�ذات�مع¾�Ôإ°

ّ
 بية�ع9ى�الت

ّ
ولكّن�ال!

�اليومي �حياته �1ي �تعقيدا �وتزداد �معقّدة �مشاكل �Jجا�wة �اJ]ئمة �اJهارات �من م

ومن�هنا�فإّن�اعتماد�براديغم�اJهارات�الحياتي. خرف�وحيث�النظرة�الدونّية�ل6 
ّ
�ال! �مسألة �تطرحها fgّال� �الصعوبات �ع9ى ب

ّ
�التغل �ع9ى �ناحية �من �يساعد سامح

�ال! �الفعل �1ي �تربوّية �إحداث�ديناميكّية �ع9ى �أخرى �ناحية �ومن �الوجدانّي، �اJجال بيداغوجيا

2022 
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 بية�القائمة�ع9ى�مبدأ�أن
ّ
فلسفة�ال!

sع]نات�والّنصوص

سامح�من�أهداف�ال!
ّ
الت

مات�واJعل -
ّ
تعميق�تكوين�اJعل

�للّت]ميذ�ب الوجدانّي

�بنجاعة �معه rخر�والّتواصل

اJعنّيTن��شتغال�وفق�براديغم�غT �تقليدي

تشجيع�الّتجديدات�البيداغوجي -

م،�وإّن
ّ
يقّيد�عمل�اJعل

�الت �ع9ى �ال! بية �تجد �أخرى �وبعبارة �جديدة، �براديغمات f¾ّتب� ع9ى

�اJعل �يقتنع �لن �ذلك �ودون �وsبداع الّتجديد

سامح�ع]قة�جدلي.مقّيدا
ّ
فللت

سامح�ويسود�فيه�التعص
ّ
فيه�الت

�ا - �أنشطة �بTن الّتكامل

سامح�ومثلما�سبق�الت
ّ
فالت

�التعل �وأنشطة اJختلفة

�محضة �نظرّية مسألة

بأنشطة�الحياة�اJدرسي

�بطلب�إبداء�الرأي�من�اJتعل - تجديد�طرق�تقييم�درجة�اكتساب�القيم�ف]�ينبÁي��كتفاء

ة�ال�fgّتطلب�من�الت]ميذ�إبداء�آراwÍم�°�يمكن�أن�توفاJقاليّ 

�اعتماد�طرق�تقييم�ت]مس�فع]�أثر�الت بمع¾�Ôمن�اJهّم

رق�ناجعة،�°بد�أنت]مس�تلك�الد
ّ
الط

  :خاتمة

يحتاج�البشر�اليوم�أك© �من�أي�وقت�م

�الر �ع9ى �اه!�ازا �السنوات�RخT ة عرفت�1ي

وتمّجد�فوائده�1ي�حياة�sنسان

�معقد �مشاكل �Jجا�wة �اJ]ئمة �اJهارات �من م
ّ
�اJتعل �تمكTن سياق

والّتعّصب�والتطّرف�وحيث�النظرة�الدوني

�التغل �ع9ى �ناحية �من �يساعد سامح
ّ
الت

�إحداث�ديناميكي �ع9ى �أخرى �ناحية �ومن �الوجدانّي، �اJجال بيداغوجيا



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 266    ن  برلي –المانيا / 

 
 

سامح�فعل�تربوّي�جما+ّي�يجمع�بTن�الّنظرّي�

بة�ولكwّا�محّفزة�ع9ى�
ّ
ة�خيطا�ناظما�لها،�وهو�بذلك�مسألة�مرك

�الّنظرّية �القسم،��-مبادؤها �1ي تطبيقاwÉا

2012.  

 
ّ
ة،�م�1ي�اJدرسة�العموميّ ة�اJنشأ�وبدائل�التعليم�والتعل

� �مركز�دراسات�الوحدة� �Rحوال�والع]قات، بT وت،

�تونس،� �أخرى، �مجا°ت�جغرافية �و1ي �ليبيا �العيش�اJش! ك�1ي ،

  .2012/ �21دور�اJدرسة�1ي�ال! بية�ع9ى�القيم،�عالم�ال! بية،�العدد�

�تتحاور،� �وأوروبّية �ومسلمة أقطار�عربّية

�دراسة� �من�خ]ل �وطرق�ع]جها �مظاهرها، أسبا�wا،

2019.  

سامح��
ّ
1ي�الّتعليم�الّتعاونّي�1ي�تنمية�الت

د�عدد
ّ
 بوّية،�مجل

ّ
،�2ة�Rردنية�1ي�العلوم�ال!

- م2012العاشرة،�صيف�،�السنة��37والتحديات،�التفاهم�عدد�
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سامح�فعل�تربوي. سامح�1ي�مختلف�Rنشطة�اJدرسّية
ّ
 بية�ع9ى�الت

ّ
فال!

�ليجعل�من�تنمية�اJهارات�الحياتّية�خيطا�ناظما�لها،�وهو�بذلك�مسألة�مرك

  .جله�تشتغل�اJدرسة

طيف( الفاربي
ّ
�الل �الوجدانّي )عبد �اJجال �بيداغوجيا �الن: ؛ مبادؤها

شر،�الرباط،�
ّ
  .1992ة�للطباعة�والن

سامح،�عالم�
ّ
 بية�ع9ى�قيم�الت

ّ
21/2012ال! بية،�العدد�اJدرسة�وال!

ة�اJنشأ�وبدائل�التعليم�والتعلة�داخليّ ؛�الدافعيّ )تنسيق(؛�)عبد�هللا( لحميمة

  .2018.باط�نت،

�القرن�العشرين �1ي �: �اJجتمع�العربّي �تغR� Tّحوال�والع]قات، بحث�1ي

  .�21�،2012القيم�واJدرسة،�عالم�ال! بية�عدد

�للنشر �النصوص�واعدها �تونس،�)جمع �أخرى، �مجا°ت�جغرافية �و1ي �ليبيا �العيش�اJش! ك�1ي ،

  .2016جامعة�تونس،�كلية�العلوم�sنسانية�و�جتماعية�

؛�دور�اJدرسة�1ي�ال! بية�ع9ى�القيم،�عالم�ال! بية،�العدد�)فاطمة�الزهراء

�بو°ن)كريستوف( �والّديمقراطّية)جاك( ،  بية
ّ
�ال! أقطار�عربي: ؛

شر،�
ّ
  .ه1431-م�2010ار�اJتوّسطّية�للن

�العربّية �اJنطقة �1ي fّ¾التطّرف�الّدي� �دراسة�: �أيديولوجيا �من�خ]ل �وطرق�ع]جها �مظاهرها، أسبا�wا،

د�Rّول،�العدد�الثاني،�جوان�
ّ
2019مقارنة�بTن�تونس�وليبيا،�مدارات�تاريخّية،�اJجل

طف
ّ
�(JigsawII)؛�أثر�اس! اتيجّية�)محّمد( وملحم�)عبد�الل

ة�Rردنية�1ي�العلوم�ال!
ّ
�العاشر�السا½ 1�fّي�مدينة�إربد،�اJجل

ّ
نة�من�طلبة�الصف

الفرص�والتحديات،�التفاهم�عدد�: �العوJة�وقيم�الس]م�والتسامح

2022 
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سامح�1ي�مختلف�Rنشطة�اJدرسي
ّ
اJمكن�ممارسة�الت

والعم9ّي�ويعH �اJواّد�ليجعل�من�تنمية�اJهارات�الحياتي

جله�تشتغل�اJدرسةالّتجديد�الذي�� 

  ا�راجع

غة�العربّيةب
ّ
  الل

�موÊى الفاربيو )محّمد( آيت
ّ
الشركة�اJغربّية�للطباعة�والن

 بية�ع9ى�قيم�الت)محّمد( �wاوي 
ّ
؛�اJدرسة�وال!

لحميمة�و ) الزهرة( براهيم

باط�نت،باط،�مطابع�الرّ الرّ 

�اJجتمع�العربّي)حليم( بركات ؛

  .2000العربّية،�

؛�القيم�واJدرسة،�عالم�ال! بية�عدد)ع]ل( بن�العزمية

�النصو( )رياض( بن�خليفة جمع

جامعة�تونس،�كلية�العلوم�sنسانية�و�جتماعية�

فاطمة�الزهراء( بوكرمة�أغ]ل

�فولف)فتµي( ال! يكي ، )

تونس،�الّدار�اJتوّسطّي�- بT وت

ابت
ّ
�التطر)زهرة( الث �أيديولوجيا ؛

مقارنة�بTن�تونس�وليبيا،�مدارات�تاريخي

( وموم¾f)قاسم( خزع9ي
ّ
عبد�الل

�جتما+ّي�لدى�عّينة�من�طلبة�الصف

2016.  

؛�العوJة�وقيم�الس]م�والتسامح)أحمد( زايد

  .ه1433
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هانات،�دراسة�تحليلّية�ميدانّية،�سوسة،�سعيدان�

�اJرحلة� fم
ّ
�نظر�معل �وجهة �من �التعليمّية ة

د�الخامس�
ّ
 بوّية�والنفسّية،�اJجل

ّ
راسات�ال!

قافة�والفنون�
ّ
�للث fّ¾جلس�الوطJالكويت،�ا� ترجمة�سحر�توفيق،

د�
ّ
�اJجل  بية�والّتكوين،

ّ
،�3مTن،�مسالك�ال!

ة�1ي�ضوء�رؤى�يرجTن�هابرماس،�مجلة�

،�6ة�1ي�تفكيكّية�جاك�دريدا،�الّتفاهم،�عدد

�هشام�شرابي� فيفري��11-8قرطاج�(ر�العربّي

�العلوم� د�ة
ّ
�اJجل �والّسياسّية، القانونّية

�الصغر �منذ �اجتما+ّي �اندماج �أجل �علوم�)من ة
ّ
�مجل ،

�العدد ة�الديمقراطّية،
ّ
�أبريل�66ة،�مجل ،

�بT وت�مركز�دراسات� �القانون، �دولة �إXى �من�الفتنة ة
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الواقع�والّرهانات،�دراسة�تحليلي: �ال! بية�sس]مّية�والتنشئة�ع9ى�القيم

  .2013 )1(الكلمات،�

سامح،�اJش! ك،�العدد
ّ
  .1�1ي�الت

�استخد �نظر�معل�معوقات �وجهة �من �التعليمّية �العملّية �1ي �Rهداف�الوجدانّية ام

 بوي
ّ
̧بحاث�والّدراسات�ال! ة�جامعة�القدس�اJفتوحة�ل

ّ
ة�1ي�محافظات�غّزة،�مجل

�: ة�والعنف ،fّالحتم� TصJوهم�اf¾جلس�الوطJالكويت،�ا� ترجمة�سحر�توفيق،

  .2008،�يونيو�352وrداب،�عالم�اJعرفة�عدد

مTن،�مسالك�ال!
ّ
سامح�عند�التعل

ّ
�إجراءات�تربوّية�تعليمّية�لتنمية�قيمة�الت

 
ّ
باب�الجامÏيّ �ثقافة�الت دراسة�ميدانّية�1ي�ضوء�رؤى�يرجTن�هابرماس،�مجلة�: سامح�لدى�الشّ

  .2022) مارس�-آذار(نقد�وتنوير،�العدد�الحادي�عشر،�السنة�الثالثة�

سامح�1ي�الفلسفة�الغربّية
ّ
قراءة�سوسيولوجّية�1ي�تفكيكّي: �الت

  .ه2018�،1430دسة�عشرة،�صيف�

� �هشام�شرابي ر�العربّي
ّ
�روح�اJفك �إXى �اJهداة �فعالّيات�الندوة سامح،

ّ
نوير�والت

  .2005،�قرطاج،�بيت�الحكمة،�

� �العلوم ة
ّ
�مجل سامح�بالجزائر،

ّ
�الت �لقيمة �و�جتما+ّي fّ ½أصيل�الّسيا

2019.  

� �الطفل �تنمية �ع9ى fّ ½درJا� �اجتما+ي(��شتغال �اندماج �أجل من

  .2011اسع�وRربعون،�أكتوبر�

ة�الديمقراطيفعل�مسر ...�حوائط�واسوار�الدولة�القومّية
ّ
�للقّوة��مH يالّية،�مجل Êّي

�بT وت�مركز�دراسات�:  �القانون، �دولة �إXى �من�الفتنة ��نتقالّية �والعدالة سامح
ّ
�والت ائفّية

ّ
الط

  

2022 
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انة ؛�ال! بية�sس]مي)محّمد( سخّ

الكلمات،�للطباعة،�سلسلة�مداد�

سامح،�اJش! ك،�العدد)منT ( السعيداني
ّ
؛�1ي�الت

�نصار �استخد)أنور ( شحادة �معوقات ؛

Rساسّية�1ي�محافظات�غّزة،�مجل

  .2017،�نيسان�)18(ع�

�الهوّية�والعنف)أمارتيا( صن ؛

وrداب،�عالم�اJعرفة�عدد

�إجراءات�تربوّي)سعاد(عباس� ؛

  .)2020( 1العدد

؛�ثقافة�الت)إبراهيم( عبد�العظيم

نقد�وتنوير،�العدد�الحادي�عشر،�السنة�الثالثة�

سامح�1ي�الفلسفة�الغربي)محّمد�أحمد( عبدهللا
ّ
؛�الت

دسة�عشرة،�صيف�السنة�السا

�فعالي سامح،
ّ
�الّتنوير�والت عمل�جما+ي؛

،�قرطاج،�بيت�الحكمة،�)2005

�الّتأصيل�الّسيا½ f)آمال( فاضل ؛

2019،�سبتمH �2،�العدد10

�العزيز( قريش �اJدر½ f)عبد ��شتغال ؛

 بية،�العدد�الّتاسع�وRربعون،�أكتوبر�
ّ
ال!

�حوائط�واسوار�الدولة�القومي)منال( لطفي ؛

2017.  

�من�الباحثTن : مجموعة

  .2013الوحدة�العربّية،�
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،�بT وت،�مركز�دراسات�الوحدة�العربّية،�سلسلة�كتب�

�عدد �اJعاصر، �الفكر�العربّي ،�167-166ة،

ل! بية�اJستقبل،�ترجمة�عزيز�لزرق�ومنT �الحجو¹ي،�الدار�

�غزة،� �قطاع �1ي �الثانوّية �اJرحلة �طلبة �لدى دة

- 2010.  

 ّf ½درJا� �والتعليم ،�2002- 80القانون�عدد:  بية

  .2005،�شتاء�124ة�عدد�

 

Bonetti (D) & Alt ; Tolérance et vivre ense

Boukraa (R) ; Comprendre la Mond

Universitaire, 2005. 

Brugère (F) &Le Blanc (G) ; Quelle h

mai-Juin 2017 ? 

Gherissi (A) &Melliti (I) ; Développer 

tunisiens : un investissement d’avenir,

Mialaret (G) ; les Sciences de l’Educa

Touraine (A) ; Pourrons-Nous vivre ense
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 بية�والّتنوير�1ي�تنمية�اJجتمع�ال
ّ
عربّي،�بT وت،�مركز�دراسات�الوحدة�العربي�ال!

2005.  

�الفكر�العربي �وsنسانّية، �الّدقيقة �العلوم �1ي �وانتقا°ته �الH اديغم �مفهوم

ل! بية�اJستقبل،�ترجمة�عزيز�لزرق�ومنT �الاJعارف�السبع�الضرورية�: �تربية�اJستقبل

  .2002البيضاء،�باريس،�دار�توبقال�للنشر،�

�الثانوي �اJرحلة �طلبة �لدى �اJتعّددة �بالذكاءات �وع]قاwÉا �الحياتّية �اJهارات

-2009ة،�السنة�الجامعّية�مذكرة�لنيل�شهادة�اJاجستT ،�غزة،�الجامعة�sس]ميّ 

�التونسّية( �اJدر½ f)الجمهورّية �والتعليم  بية
ّ
�لل! fÅالقانون�الّتوجي� ؛

.  

سامح�1ي�مواجهة�الّتطّرف،�شؤون�عربّية�عدد�
ّ
�ال! بية�ع9ى�الت

سامح�
ّ
 ) .1995نوفمH �(�إع]ن�مبادئ�بشأن�الت

rance et vivre ensemble, Comalace, 2015. 

a Mondialisation : Etudes sociologiques, Tunis, Centre de P

uelle hospitalité pour les migrants ? Sciences Humaines, 

velopper les aptitudes à la vie quotidienne chez les adolescen

t d’avenir, Tunis, Unicef- Ministère de la santé, 2014. 

e l’Education, Que sais-je, Paris, PUF, 1991. 

ous vivre ensemble égaux et différents, Paris, Fayard, 1997
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 بية�والت
ّ
فTن؛�ال!

ّ
مجموعة�من�اJؤل

2005) 39(اJستقبل�العربّي�

f¾الد)محّمد( مري� �العلوم �1ي �وانتقا°ته �الH اديغم �مفهوم ؛
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  ل�التطورات�التكنولوجية�

  ف

  .2021الجامعة�اJستنصریة�قسم�الع]قات�الدولیة�والسیاسة�الخارجیة�1ي�سنة�

1ي�اJنتدى�العربي�للمرأة��واتحاد�نقابات�اJدربTن�

/  Abstract          

we see that tolerance represents a civil virtue ,a political       . ,
especially in societies with political ,

Peace times when it is with 
In spite of the crystallization of tolerance in 
content and application in a more clear and mature manner ,
this does not mean that 
because the absence of 
tolerance means that it suffers from a state of society and its alienation 

And they will flourish and continue 
adherence to what tolerance of its different types is ,as 

long as those societies and civilizations are not devoid of different 
and do not live in a world of one color or one shape     ،

k about tolerance and its involvement in conflicts 
and its relationship to the future in terms of technological development.

 

 

رورة�سياسية�وأخ]قية�واجتماعية�خاصـة�1ي�اJجتمعات�ذات�التنوع�

ة�للمجتمعات�الــ�fgتعــاني�مــن�نزاعــات�أو�

ات�الســ]م�عنــدما�يكــون�مــع�ذو�مكونات�

�f ½ر�وضـوح�ونضجا�الفكر�السيا

و�اJجتمع��مـن�التسـامح�يعـ¾�fمعاناتـه�مـن�

ذا�اJجتمع�وحضارته�يســـتقران�ويزدهـــران�
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

التسامح�rي�بعض�الحضارات�القديمة�والحديثة�rي�ظل�التطورات�التكنولوجية�

الباحثة�مريم�العذراء�سعد�جاسم�نصیف

الجامعة�اJستنصریة�قسم�الع]قات�الدولیة�والسیاسة�الخارجیة�1ي�سنة�/علوم�سیاسیة�

1ي�اJنتدى�العربي�للمرأة��واتحاد�نقابات�اJدربTن��یئة�الجمعية�العراقیة�1ي�العلوم�السیاسیة�وعضو 

  .العرب�وعضو�1ي�فريق�س]منا�1ي�شبابنا

we see that tolerance represents a civil virtue
moral and social necessity ,especially in societies wi

sectarian ,and national diversity  .Peace times when it is with 
components  .In spite of the crystallization of tolerance in 

content and application in a more clear and mature manner
modern and contemporary political thought ,this does not mean that 

         .civilizations are devoid of it ,because the absence of 
tolerance means that it suffers from a state of society and its alienation 

and alienation from its civilisation  .And they will flouri
       .adherence to what tolerance of its different types is

long as those societies and civilizations are not devoid of different 
and do not live in a world of one color or one shape

we  will talk about tolerance and its involvement in conflicts 
and its relationship to the future in terms of technological development

بداية�نرى�أنه�يمثل�التسـامح�فضيلة�مدنيـة�ضـرورة�سياسية�وأخ]قية�واجتماعية�خاص

ائف،�القـومي،�إذ�°�يعــد�وجــود�التســامح�ضـرورة�أزمــة�للمجتمعات�ال

ضـرورة�°�زمــة�لكــل�اJجتمعات�حــ1�Ôgي�أوقــات�الســ]م�عن�ل�أن�وجــوده

الرغم�مــن�تبلــور�التسـامح�مفهومـا�ومضمونا�وتطبيقا�بشـكل�أكبـر�وضـوح�ون

منـه،��ن�خلـو�اJجتمع��م�الحديث�واJعاصر،�إ°�أن�ذلك�°�يع¾�fخلـو�الحضارات�القديمة

ف�و�الحـروب�Rهليـة�والخارجية�بمـا�°�يـــدع�هـــذا�اJجتمع�وحضارته�يس

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

التسامح�rي�بعض�الحضارات�القديمة�والحديثة�rي�        

  

 Tعلوم�سیاسیة�/ماجست

عضو�1ي�ھیئة�الجمعية�العراقیة�1ي�العلوم�السیاسیة�وعضو  العراق

العرب�وعضو�1ي�فريق�س]منا�1ي�شبابنا

  

First of all ,we see that tolerance represents a civil virtue
         moral and social necessity

religious ,sectarian
different      .components
concept      ,content and application in a more clear and mature manner

modern and contem
ancient         .

tolerance means that it suffers from a state of society and its alienation 
and alienation from its civilisation

without its       .
long as those societies and civilizations are not devoid of different 

diversity ,and do not live in a world of one color or one shape
therefore  ,we  will tal

and its relationship to the future in terms of technological development 

  //الملخص 

  

بداية�نرى�أنه�يمثل�التسـامح�فضيلة�مدني 

السيا½ f،�الدي¾f،الطــائف،�القـ

صــراعات�فحســب،�بــل�أن�وجــ

وعلــى�بــالرغم�مــن�تبلــ. مختلفــة

الحديث�واJعاصر،�إ°�أن�ذلك�°�يع¾�fخل

حالـة�دائمـة�مـن�العنـف�و�الحـروب�Rهلي
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Jجتمعات�والحضارات�°�تخلو�من�التنوعات�

عن�التسامح�وماهية�تدخله�. وبالتاXي�سوف�نتحدث

رورة�سياسية�وأخ]قية�واجتماعية،�خاصـة�

�fgو°�يعد�وجود�التسامح�ضرورة�°زمة�للمجتمعات�ال

ـع�خلـو�اJجتم. ة�لكل�اJجتمعات�ح1�Ôgي�أوقات�السلم

�اJجتمـع� �هذا �يـدع °� �بمـا �والخارجيـة، ة

�اJجتمعات� �تلك �أن �طاJا �اJختلفة، �بأنواعه �التسامح �إتباعهما �لو° �ويستمران، �ويزدهران �يستقران وحضارته

  .�تعيش�1ي�عالم�من�لون�واحد�و°�شكل�واحد

  .جا�1ي�الفكر�sنساني�الحديث�واJعاصر

تطرح�إشكالية�البحث��مدى��خت]ف�والتوافق�1ي�تحديد�التسامح�كمصطلح�ومفهوم��و�كمبدأ�1ي�

Tolereو��� ،f ½ويقا� �Tolerantiaأي�يعاني

وعادات�تختلف�عما��1Kي�اللغة��نكل�Tية�بمع¾�Ôاستعداد�اJرء�لتحمل�معتقدات�وممارسات

بدرجة�أكH �إXى�التسامح�الدي¾f،�أي�السماح�بوجود�

محتمل�أو�: صفة�تع¾Tolérablefو�كلمة

  .السلوك�الذي�°�توافقه�أو�تحبه

  .تع¾�fاJوافقة�وتحمل�Rفكار�واJعتقدات�البغيضة�أو�غT �اJستحبة�لنا�اJكروهة
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

Jجتمعات�والحضارات�°�تخلو�من�التنوعات�و°�إتباعه�مـــا�التســـامح�بأنواعـــه�اJختلفـــة�طاJـا�أن�تلـــك�ا

وبالتاXي�سوف�نتحدث. اJختلفة،�و°�تعيش�1ي�عالم�من�لون�واحد�و°�شكل�واحد

  .بالصراعات�وباJستقبل�من�ناحية�التطور�التكنولو¹ي

دنيـة�ضـرورة�سياسية�وأخ]قية�واجتماعية،�خاصسامح�هو�أحد�اJبادئ�sنسانية�والدينية،�كما�يمثل�فضيلة�م

و°�يعد�وجود�التسامح�ضرورة�°زمة�للمجتمعات�ال�fg. 1ي�اJجتمعات�ذات�التنوع�السياسـي،�الدي¾f،�الطائفي�القـومي

اني�من�نزاعات�أو�صراعات�فحسب،�بل�أن�وجوده�ضرورة�°زمـة�لكل�اJجتمعات�ح1�Ôgي�أوقات�السلم

�والخارجي �Rهليـة �العنـف�والحـروب �مـن �دائمـة �حالـة �مـن �معانيـه f¾

�اJجتمعات� �تلك �أن �طاJا �اJختلفة، �بأنواعه �التسامح �إتباعهما �لو° �ويستمران، �ويزدهران �يستقران وحضارته

�تعيش�1ي�عالم�من�لون�واحد�و°�شكل�واحدوالحضارات،�°�تخلو�من�التنوعات�اJختلفة،�و° 

تبلور�مفهوم�التسامح�ومضمونا�وتطبيقا�1ي�عصرنا،�بشكل�أك© �وضوحا�ونضجا�1ي�الفكر�sنساني�الحديث�واJعاصر

تطرح�إشكالية�البحث��مدى��خت]ف�والتوافق�1ي�تحديد�التسامح�كمصطلح�ومفهوم��و�كمبدأ�1ي�

  .1ي�بعض�الحضارات�و�الديانات�القديمة�والحديثة�

  :اJع¾�Ôاللغوي�و�صط]Êي�للتسامح

  

Toléranceن��Tن�ال]تينيتTمن�الكلمت� ��نكل�Tية 1Tolereي

[  

1ي�اللغة��نكل�Tية�بمع¾�Ôاستعداد�اJرء�لتحمل�معتقدات�وممارسات

� Tأيضا�فعل�التسامح�نفسه،�وتش�f¾يعتقد�به،�وتعTolérassionsأي�السماح�بوجود���،f¾ى�التسامح�الديXإ� Hبدرجة�أك

و�كلمة]r].2راء�الدينية�وأشكال�العبادة�اJتناقضة�أو�اJختلفة�مـع�اJعتقـد�السـائد

  ]3: [ويشT �قاموس�أكسفورد�إXى�أن

السلوك�الذي�°�توافقه�أو�تحبه�تع¾��fستجابة�أو�اJوافقة�ع9ى�rراء�أو 

  .تع¾�fإمكانية�قبول�آراء�وسلوك�Rفراد�غT �اJتوافقTن�معهم

تع¾�fاJوافقة�وتحمل�Rفكار�واJعتقدات�البغيضة�أو�غT �اJستحبة�لنا�اJكروهة

2022 
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ويســـتمران�لـــو°�إتباعه�مـــا�التســـ

اJختلفة،�و°�تعيش�1ي�عالم�من�لون�واحد�و°�شكل�واحد

بالصراعات�وباJستقبل�من�ناحية�التطور�التكنولو¹ي

  //اJقدمة�

سامح�هو�أحد�اJبادئ�sنسانية�والدينية،�كما�يمثل�فضيلة�م
ّ
الت

1ي�اJجتمعات�ذات�التنوع�السياس

تعـاني�من�نزاعات�أو�صراعات�فحسب،�بل�أن�وجوده�ضرورة�°زم

�مـ �معانيـه f¾يعـ� �التسـامح، مـن

�اJجتمعات� �تلك �أن �طاJا �اJختلفة، �بأنواعه �التسامح �إتباعهما �لو° �ويستمران، �ويزدهران �يستقران وحضارته

والحضارات،�°�تخلو�من�التنوعات�اJختلفة،�و° 

تبلور�مفهوم�التسامح�ومضمونا�وتطبيقا�1ي�عصرنا،�بشكل�أك© �وضوحا�ون

  

تطرح�إشكالية�البحث��مدى��خت]ف�والتوافق�1ي�تحديد�التسامح�كمصطلح�ومفهوم��و�كمبدأ�1ي�: إشكالية�البحث�

1ي�بعض�الحضارات�و�الديانات�القديمة�والحديثة�sس]م�و�

  :ماهيـة�التسـامح

اJع¾�Ôاللغوي�و�صط]Êي�للتسامح

  :  اJع¾�Ôالغربي�للتسامح

� � �التسامح Toléranceتشتق�كلمة

�التساهل
ً
]1. [وتع¾�fلغويا

1ي�اللغة��نكل�Tية�بمع¾�Ôاستعداد�اJرء�لتحمل�معتقدات�وممارسات�Toléranceخدم�وتست

� Tأيضا�فعل�التسامح�نفسه،�وتش�f¾يعتقد�به،�وتع

rراء�الدينية�وأشكال�العبادة�اJتناقضة�أو�اJختلفة�م

  .ممكن�احتماله

  

ويشT �قاموس�أكسفورد�إXى�أن

  

Tolerance� راء�أوrوافقة�ع9ى�Jستجابة�أو�ا��f¾تع

Tolerantن�معهم�TتوافقJا� Tفراد�غRإمكانية�قبول�آراء�وسلوك��f¾تع

Tolerableكروهة�Jستحبة�لنا�اJا� Tعتقدات�البغيضة�أو�غJفكار�واRوافقة�وتحمل�Jا�f¾تع
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�التساهل�1ي�خ]ف�من� �وفكرة �اJرونة، �فكرة �فيحتوي�ع9ى �العربية، �اللغة �التسامح�1ي �كلمة Ô¾عJالجذر�العربي�� أما

 fء�كتعبT �عن�ال¶wذيب،�وRخ]قية��يجابية�

f ½أي�يعاني�ويقا.  

�لتحمل�معتقدات�وممارسات�وعادات�تختلف�عما� �استعداد�اJرء Ô¾بمع� �اللغة��نجل�Tية 1ي

بدرجة�أكH �إXى�التسامح�الدي¾�fأي�السماح�بوجود�

يختلف�مع¾�Ôالتسامح�1ي�اللغة�العربية�عن�معناه�1ي�اللغات�Rجنبية،�فقد�جاء�1ي�قاموس�لسان�العرب�أن�السماح�

�العـرب� �والكتـاب �البـاحثTن �أغلب �لكن ،

�Ô¾عـJتتجـاوز�ا�fgن�العمل�بالرؤيـة�الغربيـة�الـTة�مفضل

�rخـر�بـروح� �مـع �التعامـل �اJـرء �يحـاول T �أن

�غT ه�من�حقوقه�الطبيعية،�وأن�يتوXى�اJرء�بكل�لطف�دحض�rراء�الخاطئة�ال�fgتقـال�ع9ى�
ً
ع�أحدا
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̧فعال�ال�fg°�نوافقها،�بالتعايش�معها�لكن�°�نشج   .عهاتع¾�fالسماح�ل

  .تع¾�fالسماح�ل6راء�وRفعال�غT �اJرغوبة�بالحدوث�و�ستمرار

  

�التساهل�1ي�خ]ف�من� �وفكرة �اJرونة، �فكرة �فيحتوي�ع9ى �العربية، �اللغة �التسامح�1ي �كلمة Ô¾عJالجذر�العربي�� أما

أحقية�أو�f Gء�كتعبT �عن�ال¶wذيب،�وRخ]قية��يجابية�الخ]فات،�بل�والتنازل�لشخص�من�Rشخاص،�عن�رأي�أو�

f¾4. :أن�هـذه�الكلمة�تع[  

Toleranceن�Tن�ال]تينيتTية�من�الكلمت�T1ي��نجلTolere�f ½أي�يعاني�ويقا

�التساهل
ً
  ..وتع¾�fلغويا

�لتحمل�معتقدات�وممارسات�وعادات�تختلف�عما� �استعداد�اJرء Ô¾بمع� �اللغة��نجل�Tية 1ي

� Tأيضا�فعل�التسامح�نفسه،�وتش�f¾يعتقد�به،�وتعTolerationأي�السماح�بوجود���f¾ى�التسامح�الديXإ� Hبدرجة�أك

  ]5.[السـائد�rراء�الدينية�وأشكال�العبادة�اJتناقضة�أو�اJختلفة�مـع�اJعتقـد

يختلف�مع¾�Ôالتسامح�1ي�اللغة�العربية�عن�معناه�1ي�اللغات�Rجنبية،�فقد�جاء�1ي�قاموس�لسان�العرب�أن�السماح�

 
ً
  ]6.[الجود،�سمح�سماحة�وسموحة�وسماحا

  :اJع¾��Ôصط]Êي�للتسامح

 
ً
�وغربيـا �عربيـا �للتسـامح �اللغـوي �اJفهـوم �بTن �Jسناه �الذي �البت]ف �أغلب �لكن ،

رين،�°�يأخذون�بمعاني�التسامح�ود°°تـه�اللغويـة�العربيـة�مفضلTن�العمل�بالرؤي

 - تطور�مفهوم�التسامح�إXى�أن�أصـبح�يتضـمن�
ً
  :عنصـرين�أساسـيTن�-اصـط]حيا

  رد�أو�الجماعة�1ي��خت]ف

  واجب�الفرد�أو�الجماعـة�1ي�احـ! ام�حـق�الغـT �1ي��خـت]ف

�أن1745اموس�لتسـدلر� �: م �اJ”التسـامح �يحـاول �آخـر�غـT �أن
ً
لـيس�شـيئا

�غT ه�من�حقوقه�الطبيعية،�وأن�يتوXى�اJرء�بكل�لطف�دحض�rراء�الخاطئة�ال�fgتق
ً
ع�أحدا
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Tolerateنوافقها،�بالتعايش�معها�لكن�°�نشج��°�fģفعال�ال تع¾�fالسماح�ل

Tolerationرغوبة�بالحدوث�و�ستمرار�Jا� Tفعال�غRالسماح�ل6راء�و�f¾تع

  :  اJع¾�Ôالعربي�للتسامح

  

�التساهل�1ي�خ]ف�من� �وفكرة �اJرونة، �فكرة �فيحتوي�ع9ى �العربية، �اللغة �التسامح�1ي �كلمة Ô¾عJالجذر�العربي�� أما

الخ]فات،�بل�والتنازل�لشخص�من�Rشخا

  .1ي�التعامل�معه

  

أن�هـذه�الكلمة�تع¾f“ اJـورد”ويقـول�قـاموس�

  

Toleranceتشتق�كلمة�التسامح�

Tolerantiaالتساهل��
ً
وتع¾�fلغويا

�لتحمل�معتقدات�وممارسات�وعادات�تختلف�عما��Toleranceوتستخدم� �استعداد�اJرء Ô¾بمع� �اللغة��نجل�Tية 1ي

� Tأيضا�فعل�التسامح�نفسه،�وتش�f¾يعتقد�به،�وتع

rراء�الدينية�وأشكال�العبادة�اJتناقضة�أو�اJختلفة�م

يختلف�مع¾�Ôالتسامح�1ي�اللغة�العربية�عن�معناه�1ي�اللغات�Rجنبية،�فقد�جاء�1ي�قاموس�لسان�العرب�أن�السماح�

 : والسماحة
ً
الجود،�سمح�سماحة�وسموحة�وسماحا

اJع¾��Ôصط]Êي�للتسامح

�اJفه �بTن �Jسناه �الذي �اخـت]ف رغم

اJعاصـرين،�°�يأخذون�بمعاني�التسامح�ود°°ت

  .اللغـوي�Rص9ي�للكلمة

تطور�مفهوم�التسامح�إXى�أن�أص

  

ق�أيحـق�الفـرد�أو�الجماعة�1ي��خت]فالحـ-أ

  

واجب�الفرد�أو�الجماع: الواجـب-ب

  

�قـاموس�لتسـدلر� �1ي �جـاء وقـد

�غT ه�من�حقوقه�الطبيعية،�وأن�يتوXى�اJرء�بكل�لطف�دحض�rراء�الخاطئة�ال�fgتق
ً
سـلمية،�وأن�°�يمنـع�أحدا
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�هـو� �مـا �غـT ه �لتعلـيم �ويحتمـل �تواضـع، ل

�rخري  �ع9ى �الحكم �أو�عدم �العقل �بحرية �هـذا�]. 8السماح ويكشف

fgطلقة�الJتولد�التعصب�ن�إحدى�السمات�العامة�للتسامح�و�ي�الحرية�ولكن�ليس�ا..  

�أو� �اJغايرة �واJمارسات �العقائد �حيال ،
ً
�فكريا �أو�متحررة �متفهمة رؤية

  :اJضادة،�لعقائد�الشخص�اJتسامح�وممارساته،�ويأخذ�مصطلح�التسامح�عند�الصليبيTن�معانٍي�عدة�مwا

  .حقوقه�الدقيقة،�بالرغم�من�قدرته�ع9ى�دفعه

التسامح�هو�: هو�أن�يح! م�اJرء�آراء�غT ه،�°عتقاده�إ¼wا�محاولة�للتعبT �عن�جانب�من�جوانب�الحقيقة�الرابع

  .مختلفة�عما�لديه�هو�من�طرق�تفكT �وحياة

�الغرض�منه�ليس�Rخذ�باJمنوعات�ولكن�الوصول�إXى� �توافقيا،ً
ً
لو�تحققت�هذه�اJعاني،��صبح�مبدأ�التسامح�مبدأ

  :عدة�تعريفات�Jفهوم�التسامح�مwا

قاعدة�سلوكية�قوامها�ترك�حرية�التعبT �عن�الرأي�لكل�فرد�ح�Ôgولو�كنا�°�نشاطره�

�اJع¾Ô،�مع��ع! اف� اح! ام�ودي�Ðراء�rخر،�وذلك�باعتبارها�مساهمة�1ي�الحقيقة�الشاملة�ويأتي�هذا

�مwا،�وهو�
ً
طلقة،�وإنما�يمكن�أن�يكون�جزءا

عموما،�التسامح�هو�اJوقف��يجابياJتفهم�للعقائد�وRفكار،�يسمح�بتعايش�الرؤى�و�تجاهات�اJختلفة�ع9ى�أساس�

�وتعبT �عن�موقف�فكري�من�جهة،� ر�وRخ]ق،

  .يحدد�طريقة�التعامل،�مع�اJفاهيم�وRفكار�اJغايرة�ع9ى�مستوى�العمل

  يحدد�طريقة�التعامل�مع�اJفاهيم�وRفكار�اJغايرة�ع9ى�مستوى�النظر

القوة�والفاعلية�والتج9ي،�يتحول�إXى�موقف�إنساني�ثابت،�وال!�ام�أخ]Øي�راسخ،�ومصدرا�

°�يراد��-1ي�رأينا- التساهل�: أو°: من�خ]ل�البحث�1ي�مفهوم�التسامح�ومعانيه،�توصلنا�إXى�م]حظات�مهمة�ينبÁي�عرضها

�تخليا� �هذا f¾أ°�يع� �به، �أو��هتمام �له، ��ك! اث ون
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�القائمون  �يكتwÞا fgوال� �ويحتم�، �تواضـع، �بكـل �اJرء �يج¶wد �وأن �اJنابر، �هذه ع9ى

�بأنه �التسامح �الH يطانية �اJوسوعة �rخري : وعرفت �ع9ى �الحكم �أو�عدم �العقل �بحرية السماح

fgطلقة�الJن�إحدى�السمات�العامة�للتسامح�و�ي�الحرية�ولكن�ليس�ا

�أنه �كذلك�ع9ى
ً
�اصط]حا �أو�”: وُيعرف�التسامح �اJغايرة �واJمارسات �العقائد �حيال ،

ً
�فكريا �أو�متحررة �متفهمة رؤية

اJضادة،�لعقائد�الشخص�اJتسامح�وممارساته،�ويأخذ�مصطلح�التسامح�عند�الصليبيTن�معانٍي�عدة�مwا

حقوقه�الدقيقة،�بالرغم�من�قدرته�ع9ى�دفعه�تحمل�اJرء�ب]�اع! اض،�كل�اعتداء�ع9ى

  .اح! ام�حرية�sنسان�1ي�التعبT �عن�آرائه�ولو�كانت�مضادة��رائك

هو�أن�يح! م�اJرء�آراء�غT ه،�°عتقاده�إ¼wا�محاولة�للتعبT �عن�جانب�من�جوانب�الحقيقة�الرابع

مختلفة�عما�لديه�هو�من�طرق�تفكT �وحياةقبول�طرق�تفكr� Tخر،�وطرق�حياته�

�الغرض�منه�ليس�Rخذ�باJمنوعات�ولكن�الوصول�إXى� �توافقيا،ً
ً
لو�تحققت�هذه�اJعاني،��صبح�مبدأ�التسامح�مبدأ

عدة�تعريفات�Jفهوم�التسامح�مwاAndré Lalande] 9[”اندريه�°°ند

قاعدة�سلوكية�قوامها�ترك�حرية�التعبT �عن�الرأي�لكل�فرد�ح�Ôgولو�كنا�°�نشاطره�استعداد�عق9ي�أو�

�اJع¾Ô،�مع��ع! اف� اح! ام�ودي�Ðراء�rخر،�وذلك�باعتبارها�مساهمة�1ي�الحقيقة�الشاملة�ويأتي�هذا

�مwا،�وهو�°�يمتلك�الحقيقة�اJ) الفردي�أو�الجمÏي(بأن�أي�طرف�من�أطراف�التعامل
ً
طلقة،�وإنما�يمكن�أن�يكون�جزءا

�آخر�مwا
ً
  .“مع�rخر�يعد�تكمي9ي�أو�يمتلك�جزءا

عموما،�التسامح�هو�اJوقف��يجابياJتفهم�للعقائد�وRفكار،�يسمح�بتعايش�الرؤى�و�تجاهات�اJختلفة�ع9ى�أساس�

�فـالتسامح�هو�ام!�اج�بTن�الفك �وعليه ،
ً
�ودينيا �وتعبT �عن�موقف�فكري�من�جهة،�شرعية�rخر�سياسيا ر�وRخ]ق،

  .وموقف�أخ]Øي�من�جهة�أخرى 

يحدد�طريقة�التعامل،�مع�اJفاهيم�وRفكار�اJغايرة�ع9ى�مستوى�العمل

يحدد�طريقة�التعامل�مع�اJفاهيم�وRفكار�اJغايرة�ع9ى�مستوى�النظر

القوة�والفاعلية�والتج9ي،�يتحول�إXى�موقف�إنساني�ثابت،�وال!�ام�أخ]Øي�راسعندما�يصبح�للتسامح�كل�

من�خ]ل�البحث�1ي�مفهوم�التسامح�ومعانيه،�توصلنا�إXى�م]حظات�مهمة�ينبÁي�عرضها

f¾يع� �التساهل ��ن �التسامح، Ô¾د: مع� �ت! ك�rخر�لشأ¼wم �تخليا�أن �هذا f¾أ°�يع� �به، �أو��هتمام �له، ��ك! اث ون
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�القائمون  �يكتwÞا fgوال� منابر�الوعظ،

  ]7.[أفضـل

�بأنه �التسامح �الH يطانية �اJوسوعة وعرفت

fgطلقة�الJالتعريـف�عـن�إحدى�السمات�العامة�للتسامح�و�ي�الحرية�ولكن�ليس�ا

�أنه �كذلك�ع9ى
ً
�اصط]حا وُيعرف�التسامح

اJضادة،�لعقائد�الشخص�اJتسامح�وممارساته،�ويأخذ�مصطلح�التسامح�عند�الصليبيTن�معانٍي�عدة�مwا

تحمل�اJرء�ب]�اع! اض،�كل�اعتداء�ع9ى: Rول 

اح! ام�حرية�sنسان�1ي�التعبT �عن�آرائه�ولو�كانت�مضادة��رائك: الثاني

هو�أن�يح! م�اJرء�آراء�غT ه،�°عتقاده�إ¼wا�محاولة�للتعبT �عن�جانب�من�جوانب�الحقيقة�الرابع: الثالث

قبول�طرق�تفكr� Tخر،�وطرق�حياته�

�الغرض�منه�ليس�Rخذ�باJمنوعات�ولكن�الوصول�إXى� �توافقيا،ً
ً
لو�تحققت�هذه�اJعاني،��صبح�مبدأ�التسامح�مبدأ

  .التوافقات

اندريه�°°ند” كما�يقدم�

استعداد�عق9ي�أو�“التسامح�هو

  .“الرأي

�اJع¾Ô،�مع��ع! اف�”التسامح�هو� اح! ام�ودي�Ðراء�rخر،�وذلك�باعتبارها�مساهمة�1ي�الحقيقة�الشاملة�ويأتي�هذا

بأن�أي�طرف�من�أطراف�التعامل

�آخر�مwا
ً
مع�rخر�يعد�تكمي9ي�أو�يمتلك�جزءا

عموما،�التسامح�هو�اJوقف��يجابياJتفهم�للعقائد�وRفكار،�يسمح�بتعايش�الرؤى�و�تجاهات�اJختلفة�ع9ى�أساس�

�ف �وعليه ،
ً
�ودينيا شرعية�rخر�سياسيا

وموقف�أخ]Øي�من�جهة�أخرى 

يحدد�طريقة�التعامل،�مع�اJفاهيم�وRفكار�اJغايرة�ع9ى�مستوى�العمل: اJوقف�Rخ]Øي-أ

يحدد�طريقة�التعامل�مع�اJفاهيم�وRفكار�اJغايرة�ع9ى�مستوى�النظر: واJوقف�فكري -ب

عندما�يصبح�للتسامح�كل�

  .ل]ستلهام

من�خ]ل�البحث�1ي�مفهوم�التسامح�ومعانيه،�توصلنا�إXى�م]حظات�مهمة�ينبÁي�عرضها

f¾يع� �التساهل ��ن �التسامح، Ô¾مع

  وتملصا؟
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الذات�وrخر�والتسامح�تعامل�ع9ى�أساس�

�أو�أن �اJطلقة، �يمتلك�كل�الحقيقة �أنه �زعمه �من�خ]ل�عدم �باÐخر، �يمارس�ع]قته يتفرد��أن�sنسان�يجب�أن

فالتحمل�يرادف�امت]كية�الحق�بالنسبة�للذات،�والتعامل�مع�rخر�ع9ى�انه�°�يمتلكه،�ولكنه�يتحمله�بالرغم�من�

ذلك،�أما�مع�التسامح�فأمر�مختلف،�إذ�انه�يقوم�ع9ى�اف! اض�تعددية�امت]ك�الحقيقة�أو�عدم�الجزم�بامت]كها�

هنالك�تقاطع�واش! اك�بTن�التسامح�و�ع! اف�بحقوق�rخرين،�و�ع! اف��wم�أو°��وما�يفهم�من�مع¾�Ôالتسامح�

هو�اللTن�1ي�تقبل�rخر�ع9ى�جميع�مستوياته�الوجودية�والفكرية�والسلوكية،�وأسوأ�ما�يمكن�أن�يتصور�هو�أن�°�

عH ��نتماء�لدائرة�دينية�ضيقة�الفهم،�تتخذ�من�ترسانة�

�داعما�لها،�ال�fgترى�نفسها��ي�من�يستحق�الوجود،�ومن�يحمل�الفكر�السليم��
ً
�لها،�ومن�التخلف�منهجا

ً
التعصب�درعا

،�أنه�حق�تن!�عه�اJجتمعات،�حينما�تنخرط�بفعالية��خت]ف�

إننا�كبشر�°�نمتلك�الحقيقة�اJطلقة،�وإنما�

�و�كل�عملية�تسامح�تقود�إXى�
ً
rخر�صاحب�حق�كامل�1ي�أن�يكون�مختلفا

  .�ع! اف�بحق�rخر�أن�يعتقد،�وان�يقول،�وان�يفعل،�ما�يوازي�أو�ي]ئم�هذا��ع! اف

�خت]ف�من�طبيعة�“ فـــ. أن�عدم�التسامح�ورفض�rخر�اJختلف�واJغاير،�يؤدي�الحروب�وال�ªاعات

�
َ
�َو° �َواِحَدًة

ً
ة مَّ

ُ
�أ اَس �النَّ َجَعَل

َ
�ل َك �َربُّ ْو�َشاء

َ
َول

 
ْ
نَت�ُتك

َ
أ
َ
ف
َ
�أ �َجِميًعا ُهْم

ُّ
ل
ُ
ْرِض�ك

َ
Rَمَن�َمن�1ِي�Ðاَس�َك� �النَّ ِرُه

�تباعد�بTن� �لكي�°�يتحول��خت]ف�إXى �التسامح، �لذلك�نحتاج�إXى �اليومية، �خت]ف�هو�مشهد�من�مشاهد�الحياة

حياة�الناس�النفوس،�وزرع�Rحقاد،�وال�ªاعات،�°بد�من�التسامح�ح�Ôgيصبح��خت]ف�رحمة�بTن�الناس،�ويضفي�ع9ى�
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الذات�وrخر�والتسامح�تعامل�ع9ى�أساس�: التحمل�°�يتوافق�مع�التسامح�أيضا،��نه�يقيم�حدود�بTن�الطرفTن

�أو�أن �اJطلقة، �يمتلك�كل�الحقيقة �أنه �زعمه �من�خ]ل�عدم �باÐخر، �يمارس�ع]قته أن�sنسان�يجب�أن

فالتحمل�يرادف�امت]كية�الحق�بالنسبة�للذات،�والتعامل�مع�rخر�ع9ى�انه�°�يمتلكه،�ولكنه�يتحمله�بالرغم�من�

ذلك،�أما�مع�التسامح�فأمر�مختلف،�إذ�انه�يقوم�ع9ى�اف! اض�تعددية�امت]ك�الحقيقة�أو�عدم�الجزم�بامت]كها�

  بالنسبة�لطرف�ع9ى�حساب�rخر

هنالك�تقاطع�واش! اك�بTن�التسامح�و�ع! اف�بحقوق�rخرين،�و�ع! اف��wم�أو°��وما�يفهم�من�مع¾�Ôالتسامح�

هو�اللTن�1ي�تقبل�rخر�ع9ى�جميع�مستوياته�الوجودية�والفكرية�والسلوكية،�وأسوأ�ما�يمكن�أن�يتصور�هو�أن�°�

عH ��نتماء�لدائرة�دينية�ضيقة�الفهم،�تتخذ�من�ترسانة��sنسان،�وذلك�عادة�ما�يتم= 

�داعما�لها،�ال�fgترى�نفسها��ي�من�يستحق�الوجود،�ومن�يحمل�الفكر�السليم��
ً
�لها،�ومن�التخلف�منهجا

ً
التعصب�درعا

  )التعددية(و) تقبل��خت]ف(فالتسامح�يب¾�Ôع9ى�فكرة�

،�أنه�حق�تن!�عه�اJجتمعات،�حينما�تنخرط�بفعالية��خت]ف�التسامح�ليس�منة�أو�هبة�يتفضل��wا�أحد�ع9ى�غT ه

متعدد�اJستويات�واJعاني،�وع9ى�Rساس�نفسه�من��خت]ف�والتنوع،�فـإننا�كبشر�°�نمتلك�الحقيقة�اJطلقة،�وإنما�

  .�ي�موزعة�بTن�البشر،�وتحتاج�إXى�إنصات�وتواصل�مستمر�بيwم

�و�كل�عملية�تسامح�تقود�إXى�وتكمن�فكرة�التسامح�1ي�قبول�اعتبار�
ً
rخر�صاحب�حق�كامل�1ي�أن�يكون�مختلفا

�ع! اف�بحق�rخر�أن�يعتقد،�وان�يقول،�وان�يفعل،�ما�يوازي�أو�ي]ئم�هذا��ع! اف

أن�عدم�التسامح�ورفض�rخر�اJختلف�واJغاير،�يؤدي�الحروب�وال�ªاعات

�ومن�ضروراته��جتماع �ومن�مقتضيات�العقل، �َربُّ”: قال�هللا�تعاXى. ر، ْو�َشاء
َ
َول

ل”: ،�وقوله�تعاXى)سورة�هود
ُ
ْرِض�ك

َ
Rَمَن�َمن�1ِي�Ðَك� ْو�َشاء�َربُّ

َ
َول

  ).سورة�يونس/ 

�تباعد�بTن� �لكي�°�يتحول��خت]ف�إXى �التسامح، �لذلك�نحتاج�إXى �اليومية، �خت]ف�هو�مشهد�من�مشاهد�الحياة

النفوس،�وزرع�Rحقاد،�وال�ªاعات،�°بد�من�التسامح�ح�Ôgيصبح��خت]ف�رحمة�بTن�الناس،�ويضفي�ع9ى�
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ً
التحمل�°�يتوافق�مع�التسامح�أيضا،��نه�يقيم�حدود�بTن�الطرفTن:ثانيا

�أو�أن �اJطلقة، �يمتلك�كل�الحقيقة �أنه �زعمه �من�خ]ل�عدم �باÐخر، �يمارس�ع]قته أن�sنسان�يجب�أن

  .بامت]كها

  

فالتحمل�يرادف�امت]كية�الحق�بالنسبة�للذات،�والتعامل�مع�rخر�ع9ى�انه�°�يمتلكه،�ولكنه�يتحمله�بالرغم�من��

ذلك،�أما�مع�التسامح�فأمر�مختلف،�إذ�انه�يقوم�ع9ى�اف! اض�تعددية�امت]ك�الحقيقة�أو�عدم�الجزم�بامت]كها�

بالنسبة�لطرف�ع9ى�حساب�rخر

  

 ثالث
ً
هنالك�تقاطع�واش! اك�بTن�التسامح�و�ع! اف�بحقوق�rخرين،�و�ع! اف��wم�أو°��وما�يفهم�من�مع¾�Ôالتسامح�: ا

هو�اللTن�1ي�تقبل�rخر�ع9ى�جميع�مستوياته�الوجودية�والفكرية�والسلوكية،�وأسوأ�ما�يمكن�أن�يتصور�هو�أن�°�

= نتسامح�1ي�وجود�rخر�

�داعما�لها،�ال�fgترى�نفسها��ي�من�يستحق�الوجود،�ومن�يحمل�الفكر�السليم��
ً
�لها،�ومن�التخلف�منهجا

ً
التعصب�درعا

فالتسامح�يب¾�Ôع9ى�فكرة�

  

التسامح�ليس�منة�أو�هبة�يتفضل��wا�أحد�ع9ى�غT ه

متعدد�اJستويات�واJعاني،�وع9ى�Rساس�نفسه�من��خت]ف�والتنوع،�ف

�ي�موزعة�بTن�البشر،�وتحتاج�إXى�إنصات�وتواصل�مستمر�بيwم

  

وتكمن�فكرة�التسامح�1ي�قبول�اعتبار�

�ع! اف�بحق�rخر�أن�يعتقد،�وان�يقول،�وان�يفعل،�ما�يوازي�أو�ي]ئم�هذا��ع! اف

  

أن�عدم�التسامح�ورفض�rخر�اJختلف�واJغاير،�يؤدي�الحروب�وال�ªاعات“ جون�لوك”ويرى�

�ومن�ضروراته��جتماعالبش �ومن�مقتضيات�العقل، ر،

�ُمْخَتِلِفTَن  وَن
ُ
سورة�هود/ 118(”َيَزال

�ُمْؤِمِنTَن 
ْ
وُنوا

ُ
�Ôَيك َّg99(”َح /

�تباعد�بTن� �لكي�°�يتحول��خت]ف�إXى �التسامح، �لذلك�نحتاج�إXى �اليومية، �خت]ف�هو�مشهد�من�مشاهد�الحياة

النفوس،�وزرع�Rحقاد،�وال�ªاعات،�°بد�من�التسامح�ح�Ôgيصبح��خت]ف�رحمة�بTن�الناس،�ويضفي�ع9ى�

  .متعة�العيش
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،��ي�الس]ح�الفعال�1ي�القضاء�ع9ى�ظاهرة�العنف�
ً
�ورأيا

ً
إذ�إن�إشاعة�أجواء�السلم�والتسامح،�والقبول�باÐخر�وجودا

 �fالعنف�من�خ]ل�تفعيل�مفهوم�التسامح�بشكل�عم9ي�

�°�يلÁي� �وجهات�النظر، �1ي �والتباين �والتباعد �للجفاء
ً
��خت]ف�ليس�سببا � ع! اف�

الجوامع�اJش! كة�بTن�ب¾s�fنسان،�وتعدد��ج¶wادات�ليس�مدعاة�للنبذ�والنفي،�وإنما�كل�هذا�يؤسس�ل]نخراط�1ي�

مّو�بالّنفس�البشرّية�إXى� ع�عن�الّصغائر�والسُّ

سل�وRنبياء�واJصلحTن؛�Jا�له�من�دور�

لخ]فات�والّصراعات�بTن�Rفراد�

سامح�يع¾�fاح! ام�ثقافة�وعقيدة�وقيم�rخرين،�وهو�رك�Tة�أساسّية�لحقوق�sنسان،�والديمقراطية�

�f¾بل�يع� �منه، f¢واتخاذ�موقف�سل� ل�rخر�وإهماله،

�11995ي�دورته�الثامنة�والعشرون�1ي�باريس�سنة�

  :ضمن�عدة�مواد

�ليس�أخ]قيا� �والتسامح �الفكر�والضمT �واJعتقدات، �وحرية �واJعرفة �و�خت]ف�عH ��نفتاح �التنوع �وقبول اح! ام

  .فقط�بل�سيا½ �fوقانوني،�وهو�فضيلة�تسهم�1ي�إح]ل�ثقافة�السلم�محل�ثقافة�الحرب

ق�rخـر�1ي�التمتـع�بحقوقـه،�وهـو�ممارسـة�

ة�الثقافيـة�والديمقراطيـة�وحكـم�القـانون،�

�ستبداد�والدوغماتية،�ويثبت�اJعايT �ال�fgتنصب�علwxا�الصكوك�الدولية�الخاصة�بحقوق�
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،��ي�الس]ح�الفعال�1ي�القضاء�ع9ى�ظاهرة�العنف�
ً
�ورأيا

ً
إذ�إن�إشاعة�أجواء�السلم�والتسامح،�والقبول�باÐخر�وجودا

وعليه�يجب��نتقال�من�فكرة��خت]ف�الذي�يقت�f 7العنف�من�خ]ل�تفعيل�مفهوم�التسامح�بشكل�عم9ي�

�للتعارف�و�  �مشروعا �جعله �°�يلÁي�إXى �وجهات�النظر، �1ي �والتباين �والتباعد �للجفاء
ً
��خت]ف�ليس�سببا � ع! اف�

الجوامع�اJش! كة�بTن�ب¾s�fنسان،�وتعدد��ج¶wادات�ليس�مدعاة�للنبذ�والنفي،�وإنما�كل�هذا�يؤسس�ل]نخراط�1ي�

  .مشروع�التعارف�والفهم�اJتبادل

ع�عن�الّصغائر�والسسامح�مفهوم�يع¾�fالعفو�عند�اJقدرة،�وعد
ّ
م�رّد�sساءة�باÙساءة،�وال! ف

ة�الّرسل�وRنبياء�واJصلحTن
ّ
سامح�كمفهوم�أخ]Øّي�اجتما+ّي�دعا�إليه�كاف

ّ
ة�عالية،�والت

لخ]فات�والصة�كH ى�1ي�تحقيق�وحدة،�وتضامن،�وتماسك�اJجتمعات،�والقضاء�ع9ى�ا

سامح�يع¾�fاح! ام�ثقافة�وعقيدة�وقيم�rخرين،�وهو�رك�Tة�أساسّية�لحقوق�sنسان،�والديمقراطية�

  .والعدل،�والحريات�sنسانّية�العامة

  :اJفهوم��صط]Êي�الحديث

�الـدالTن�ع �بل�يع¾�fا°ة�وعـدم��كـ! اث، �منه، f¢واتخاذ�موقف�سل� 9ى�تجاهـل�rخر�وإهماله،

10[  

1ي�دورته�الثامنة�والعشرون�1ي�باريس�سنة�) اليونسكو(اعتمد�اJؤتمر�العام�Jنظمة�ال! بية�والثقافة�والعلوم�

�للتسامح،�تضمنه�sع]ن�الذي�أصدرته�اJنظمة��ووضحته�
ً
�شام]

ً
ضمن�عدة�موادتعريفا

�ليس�أخ]قيا� �والتسامح �الفكر�والضمT �واJعتقدات، �وحرية �واJعرفة �و�خت]ف�عH ��نفتاح �التنوع �وقبول اح! ام

فقط�بل�سيا½ �fوقانوني،�وهو�فضيلة�تسهم�1ي�إح]ل�ثقافة�السلم�محل�ثقافة�الحرب

�بـل�هـو  اتخـاذ�موقـف�ايجـابي�ُيقـر�بحـق�rخـر�1ي�التمت�اهل�والتنـازل،

  .ب�ع9ى�الدول�والجماعات�وRفراد�Rخذ�به

كل�عمـاد�حقـوق�sنسـان�والتعدديـة�بمـا�فwxـا�التعدديـة�الثقافيـة�والديمقراطي

�ستبداد�والدوغماتية،�ويثبت�اJعايT �ال�fgتنصب�علwxا�الصكوك�الدولية�الخاصة�بحقوق�وي�التسامح�ع9ى�نبذ�
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،��ي�الس]ح�الفعال�1ي�القضاء�ع9ى�ظاهرة�العنف�
ً
�ورأيا

ً
إذ�إن�إشاعة�أجواء�السلم�والتسامح،�والقبول�باÐخر�وجودا

وعليه�يجب��نتقال�من�فكرة��خت]ف�الذي�يقت. البشري 

�للتعارف�و�  �مشروعا �جعله إXى

الجوامع�اJش! كة�بTن�ب¾s�fنسان،�وتعدد��ج¶wادات�ليس�مدعاة�للنبذ�والنفي،�وإنما�كل�هذا�يؤسس�ل]نخراط�1ي�

مشروع�التعارف�والفهم�اJتبادل

  

سامح�مفهوم�يع¾�fالعفو�عند�اJقدرة،�وعد
ّ
الت

سامح�كمفهوم�أخ]Øي
ّ
مرتبة�أخ]قّية�عالية،�والت

وأهمّية�كH ى�1ي�تحقيق�وحدة،�وتضامن،�وتماسك�اJجتمعات،�والقضاء�ع9ى�ا

سامح�يع¾�fاح! ام�ثقافة�وعقيدة�وقيم�rخرين،�وهو�رك�Tة�أساسي
ّ
والجماعات،�والت

والعدل،�والحريات�sنسانّية�العامة

  

اJفهوم��صط]Êي�الحديث

  

التسامح�°�يع¾�fال]مبـا°ة�وعـ

10[موقفا�ذا�طابع�ايجابي�

  

اعتمد�اJؤتمر�العام�Jنظمة�ال! بية�والثقافة�والعلوم�

�للتسامح،�تضمنه�sع]ن�الذي�أصدرته�اJنظمة��وو
ً
�شام]

ً
تعريفا

  

  :اJادة�RوXى

  

�ليس�أخ]قيا� �والتسامح �الفكر�والضمT �واJعتقدات، �وحرية �واJعرفة �و�خت]ف�عH ��نفتاح �التنوع �وقبول اح! ام

فقط�بل�سيا½ �fوقانوني،�وهو�فضيلة�تسهم�1ي�إح]ل�ثقافة�السلم�محل�ثقافة�الحرب

التسـامح�°�يعـ¾�fالتسـاهل�والتن

يجـب�ع9ى�الدول�والجماعات�وRفراد�Rخذ�به

التسامح�مسؤولية�تشـكل�عمـاد�حق

وينطـوي�التسامح�ع9ى�نبذ�

  .sنسان
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التسامح�°�يع¾�fقبول�الظلم��جتما+ي�أو�تخ9ي�الفرد�عن�معتقداته�وال¶wاون��wا،�بـل�يعـ¾�fتمسـكه�بمعتقداتـه�وقبولـه�

�القـوانTن� �وتشـريع �الدولية، �والتشريعات �باJواثيق �عR� Hخذ �نشر�التسامح �1ي �الدولة �دور �ع9ى تحث

  .ادئ�العدل�واJساواة،�وعدم�wÉميش�كافة�الفئات�اJستضعفة

لبحوث�والدراسات�العلميـة�ودور�الـتعلم�والصـحافة�

�بفعل�العوJة
ً
  .دماجا

�أسـباب� �ومعرفـة �sنسـان �حقـوق �تعليم �ع9ى �الدراسية �اJناهج �وتشجيع �التعليم، �أهمية �ع9ى أكدت

حددت�: ا°ت�ال! بية�والتعليم�والثقافة�و�تصال�اJادة�السادسة

يوم�السادس�عشر�من�تشرين�الثاني�من�كل�عام�ل]حتفال�به�كيوم�عالم�fللتسامح،�واتخاذ�ال! تيبات�ال]زمة�لنشره�

�و°�أن� �عن�قناعته، �اJرء �أن�يتخ9ى f¾بأنه�°�يع� �الحديث�للتسامح، محمد�عابد�الجابري�اJع¾��Ôصط]Êي

ف�عن�إظهارها�والدفاع�عwا�والدعوة�لها،�بل�يع¾��fمتناع�عن�استعمال�أية�وسيلة�من�وسائل�العنف�والتجريح،�

�الرأي�rخر،� �تحمل �ع9ى �والقدرة �التعبT �الديمقراطي، �1ي �والحق ��خت]ف، �1ي �الحق اح! ام

والصH �ع9ى�أشياء�°�يحwÞا�sنسان�و°�يرغب�فwxا،�و�أبعد�من�ذلك�قد�يصH �ع9ى�ما�يعتH ه�مناقضة�Jنظومته�الفكرية�

ا،�ويتج9ى�ذلك�1ي��ستعداد�لتقبل�وجهات�النظر�

�اJدني�عن�كل�Rفكار� �أن�يعH �داخل�الفضاء �1ي ه

ه�إ°�إذا�حاول�فرضها�بالقوة�والعنف�
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التسامح�°�يع¾�fقبول�الظلم��جتما+ي�أو�تخ9ي�الفرد�عن�معتقداته�وال¶wاون��wا،�بـل�يع

  .ش�بس]مك�rخرين�بمعتقداwÉم�وهو�إقرار�بحق�الفرد�1ي�العي

�وتش �الدولية، �والتشريعات �باJواثيق �عR� Hخذ �نشر�التسامح �1ي �الدولة �دور �ع9ى تحث

ادئ�العدل�واJساواة،�وعدم�wÉميش�كافة�الفئات�اJستضعفة

لبحوث�والدراسات�العلميح�Rبعاد��جتماعية�للتسامح�وال�fgتؤكد�ع9ى�ا

�بفعل�العوJة
ً
امح،�وضـرورته�للعـالم،�بعـد�أن�أصـبح�أكثـر�انـدماجا

�حق �تعليم �ع9ى �الدراسية �اJناهج �وتشجيع �التعليم، �أهمية �ع9ى أكدت

  .من�rخر�و�ال]تسامح

نصت�ع9ى��ل!�ام�بالعمل�عH �مجـا°ت�ال! بية�والتعليم�والثقافة�و�تصال�اJادة�السادسة

يوم�السادس�عشر�من�تشرين�الثاني�من�كل�عام�ل]حتفال�به�كيوم�عالم�fللتسامح،�واتخاذ�ال! تيبات�ال]زمة�لنشره�

�و°�أن� �عن�قناعته، �اJرء �أن�يتخ9ى f¾بأنه�°�يع� �الحديث�للتسامح، محمد�عابد�الجابري�اJع¾��Ôصط]Êي

ف�عن�إظهارها�والدفاع�عwا�والدعوة�لها،�بل�يع¾��fمتناع�عن�استعمال�أية�وسيلة�من�وسائل�العنف�والتجريح،�

  ]11.[! ام�rراء�وليس�فرضها

�الرأي�rخر،� �تحمل �ع9ى �والقدرة �التعبT �الديمقراطي، �1ي �والحق ��خت]ف، �1ي �الحق اح! ام

والصH �ع9ى�أشياء�°�يحwÞا�sنسان�و°�يرغب�فwxا،�و�أبعد�من�ذلك�قد�يصH �ع9ى�ما�يعتH ه�مناقضة�Jنظومته�الفكرية�

يضمنا�رغم�اخت]فاتنـا،�ويتج9ى�ذلك�1ي��ستعداد�لتقبل�وجهات�النظر��أي�أن�نعيش�نحن�وrخرون�1ي�عـالم�واحـد

  .لوك�والـرأي�رغم�عدم�موافقـتنا�علwxـا

�أركون�التسامح�بأنه �اJدني�عن�كل�Rفكار�: ويعرف�محمد �أن�يعH �داخل�الفضاء �1ي �اJـواطن�بحقـه �ع! اف�للفرد

�fgيريدها�و°�أحد�يستطيع�أن�يعاقبه�علـى�آرائـه�إ°�إذا�حاول�فرضها�بالقوة�والعنف�السياسية�والدينية�الفلسفية�ال
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التسامح�°�يع¾�fقبول�الظلم��جتما+ي�أو�تخ9ي�الفرد�عن�معتقداته�وال¶wاون��wا،�ب

تمسـك�rخرين�بمعتقداwÉم�وهو�إقرار�بحق�الفرد�1ي�العي

�الثانية �وتش: اJادة �الدولية، �والتشريعات �باJواثيق �عR� Hخذ �نشر�التسامح �1ي �الدولة �دور �ع9ى تحث

الداخليـة�بموجـب�مبـادئ�العدل�واJساواة،�وعدم�wÉميش�كافة�الفئات�اJستضعفة

توضح�Rبعاد��جتماعية�للتسامح�وال�fgتؤكد�ع9ى�ا: اJادة�الثالثة

وsعـ]م�1ي�نشـر�التسـامح،�وضـ

  

�الرابعة �حق: اJادة �تعليم �ع9ى �الدراسية �اJناهج �وتشجيع �التعليم، �أهمية �ع9ى أكدت

من�rخر�و�ال]تسامح�العنـف�والخوف

  

نصت�ع9ى��ل!�ام�بالعمل�عH �مج: اJـادة�الخامسة

يوم�السادس�عشر�من�تشرين�الثاني�من�كل�عام�ل]حتفال�به�كيوم�عالم�fللتسامح،�واتخاذ�ال! تيبات�ال]زمة�لنشره�

  ,بكل�اللغات

  

� �و°�أن�ويحدد �عن�قناعته، �اJرء �أن�يتخ9ى f¾بأنه�°�يع� �الحديث�للتسامح، محمد�عابد�الجابري�اJع¾��Ôصط]Êي

يكـف�عن�إظهارها�والدفاع�عwا�والدعوة�لها،�بل�يع¾��fمتناع�عن�استعمال�أية�وسيلة�من�وسائل�العنف�والتجريح،�

أي�التسامح�هو�احـ! ام�rراء�وليس�فرضها

  

�ال �يع¾fأي�أن �الرأي�rخر،�: تسامح �تحمل �ع9ى �والقدرة �التعبT �الديمقراطي، �1ي �والحق ��خت]ف، �1ي �الحق اح! ام

والصH �ع9ى�أشياء�°�يحwÞا�sنسان�و°�يرغب�فwxا،�و�أبعد�من�ذلك�قد�يصH �ع9ى�ما�يعتH ه�مناقضة�Jنظومته�الفكرية�

  .وRخ]قية

  

أي�أن�نعيش�نحن�وrخرون�1ي�ع

اJختلفة،�1ي�السـلوك�والـرأي�رغم�عدم�موافق

  

�أركون�التسامح�بأنه ويعرف�محمد

السياسية�والدينية�الفلسفية�ال

  ]12[علـى�rخـرين
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ار،�يسـمح�بتعايش�الـرؤى�و�تجاهات�

،
ً
،�دينيا

ً
وحرية�التعبT �عن�آرائه�.…شرعية�rخر�اJختلف�سياسيا

�وطرق� �اJختلفة، �التعبT ية �وأنماطه �عاJنا، �لثقافات �ال© ي �وتقدير�التنوع �واح! ام �قبول f¾يع� �التسامح �فإن وعليه

قـط،�بل�وواجـب�سياسـي�وحقوØي�ي�ف

  ل�ع9ى�إح]ل�ثقافة�الس]م�محل�ثقافة�الحرب،�وهو�ليس�مجرد�إقرار،�و°�مجرد�تنازل�أو

  ]14.[ان،�والحريـات�Rساسـية�ل6خـرين

�ن�الفكر�نفسه�. T ه�وسلوكه،�وآرائه�السياسية�والدينية

�وتفعيل� �وrخرين، �لíنسان�الفرد �اJعتقد �عH �ممارسات�وسلوكيات�تتعلق�بإقرار�حرية �الواقع، �1ي �التعبT �عنه يتم

  .ة�والقدرة�ع9ى�sص]ح�1ي�الحاضر،�والتطلع�اJتفائل�إXى�اJستقبل
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موقـف�ايجـابي�متفهم�مـن�العقائد�وRفكـار،�يسـ: د�الغرباوي�التسـامح�بأنه

�عن��ح! اب�وsقصاء�ع9ى�أساس�
ً
،اJختلفة�بعيدا

ً
،�دينيا

ً
شرعية�rخر�اJختلف�سياسيا

�وطرق� �اJختلفة، �التعبT ية �وأنماطه �عاJنا، �لثقافات �ال© ي �وتقدير�التنوع �واح! ام �قبول f¾يع� �التسامح �فإن وعليه

انية،�فهـو�تناسق�1ي��خـت]ف،�وهـو�ليس�واجـب�أخ]قـي�ف

ل�ع9ى�إح]ل�ثقافة�الس]م�محل�ثقافة�الحرب،�وهو�ليس�مجرد�إقرار،�و°�مجرد�تنازل�أو

تجاوز،�بل�هو�موقف�فعال�مدعوم�با°ع! اف�بـالحقوق�العاJيـة�لíنسـان،�والحريـات�Rساس

امح�إ°�بـاح! ام�حريـة�rخـر،�وطـرق�تفكـT ه�وسلوكه،�وآرائه�السياسية�والدينية

�وتفعيل� �وrخرين، �لíنسان�الفرد �اJعتقد �عH �ممارسات�وسلوكيات�تتعلق�بإقرار�حرية �الواقع، �1ي �التعبT �عنه يتم

  واJعرفةة�والفكـر�

f¾خ]صة�القول،�أن�التسامح�يع:  

  .�ع! اف�باÐخر�واح! ام�حقوقه�ومصالحه

  .تكريس�مبدأ�الحوار�مع�rخر�بد°�من�العنف�وsكراه

ر�sنسان�من�دوافع�الثأر�والشر،�ومنحـه�الحريـة�والقدرة�ع9ى�sص]ح�1ي�الحاضر،�والتطلع�اJتفائل�إXى�اJستقبل

  .Jواطنة�وتعزيز�للهوية�الوطنية

  :يمكن�تصنيف�التسامح�من�حيث�أنواعه�إXى

  : أنواع�التسامح�من�حيث�طبيعته

  :بTن�نوعTن�من�التسامح
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ويعـرف�ماجـد�الغرباوي�التسـامح�بأنه

�عن��ح! اب�وsقصاء�ع9ى�أساس�
ً
اJختلفة�بعيدا

  ]13[وعقيدته

  

�وطرق� �اJختلفة، �التعبT ية �وأنماطه �عاJنا، �لثقافات �ال© ي �وتقدير�التنوع �واح! ام �قبول f¾يع� �التسامح �فإن وعليه

تحقيق�كينونتنـا�sنسـانية،�فه

أيضـا،�وهـو�فضيلة�تعمـل�ع9ى�إح]ل�ثقافة�الس]م�محل�ثقافة�الحرب،�وهو�ليس�مجرد�إقرار،�و°�مجرد�تنازل�أو

  

تجاوز،�بل�هو�موقف�فعال�مدعوم�با°ع! اف�ب

  

لـذلك�°�يتحقـق�التسـامح�إ°�بـ�

�وتفعيل� �وrخرين، �لíنسان�الفرد �اJعتقد �عH �ممارسات�وسلوكيات�تتعلق�بإقرار�حرية �الواقع، �1ي �التعبT �عنه يتم

التباين�1ي�الرأي�والثقافـة�والفك

  

f¾خ]صة�القول،�أن�التسامح�يع

  

�ع! اف�باÐخر�واح! ام�حقوقه�ومصالحه

تكريس�مبدأ�الحوار�مع�rخر�بد°�من�العنف�وsكراه

تحريـر�sنسان�من�دوافع�الثأر�والشر،�ومنح

Jواطنة�وتعزيز�للهوية�الوطنيةتجسيد�قيم�ا

  : أنواع�التسامح

  

يمكن�تصنيف�التسامح�من�حيث�أنواعه�إXى

  

أنواع�التسامح�من�حيث�طبيعته-1

  

��Tن�من�التسامح“ جون�لوك”مTن�نوعTب
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ى�وشأ¼wا،�دات�والشعائر�الدينية�أو�اJذهبية�Rخر 

ع9ى�الخضوع�لهيئـة�) ذهب�الرسمـي�أو�السائد

حTن�يعتقد�رجال�السلطة�والسياسة،�ويتصرفون�ع9ى�

  ]wx].15م�اضـطرارا

�Rخـرى،� �واJذاهب �Rديان �ترك �مجرد �يقتصر�ع9ى �ف] �اJوضو+ي، �التسامح أما

  ].16[هللابـادة�ة�أو�مذهبيـة�ممكنـة�لع

با°ع! اف�بحقوق�sنسان�عن�اقتناع،�وإيمان�حقيقيTن،�وتأكيد�النصوص�

�الثقافيـة �ولـيس�.. ية، �الحقيقـي و�ح! ام

  :ه�لكنـه�يطلق�علwxا

�هـو�حق� �وإنما �أحد، �ع9ى �يتفضـل�به ه

  ]18.[ناء�بغض�النظر�عن�أديا¼wم�وأحوالهم�ومعتقداwÉم�ومذاهwÞم

ابي�عند�حد�الكف�عن�إتيان�ما�فيه�تشدد�أو�تضيق�ع9ى�rخـر�أو�ان¶wاك�لحقوقه،�بل�ويزيد�

لتنازل�لـه�وحـب�خر�واح! ام�حقوقه�والتعاون�معه�أو�العفو�عنه�وا

ويمكن�أن�نستنتج�من�ذلك�التسامح�الشك9ي�السل¢�fهو�تسامح�اضطراري،�أو�إجبـاري،��نـه�°�يتأسـس�علـى�قناعـة�

�من�اJندوبات� �يعده �لذلك�فإنه �حقيقية �و°�عن�قناعة �واختياريا �إراديا �به �وقبوله �التسامح �به�اJتسامح�إن ويقبل

اضطرارا�°�اختيارا��سباب�تفرضها�عليه�البيئة�اJحيطة�به،�ومن�ثم�فإنه�°�يتمسك�بـه�ويمكـن�أن�يتخلـى�عنـه�حاJـا�

امح�اJوضو+ي��يجابي�هو�تسامح�اختياري��نه�يتأسس�ع9ى�قناعة�وقبول�إراديTن�اختياريTن�

  

إذ�°�ينشأ�عن�عقيدة�حقيقيـة�بـل�) اJظهري 

  .ح�أن�عدم�التسامح�سيؤدي�إXى�شرور�كبT ة
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�هـو�أن�تـ! ك�اJعتقـدات�والشعائر�الدينية�أو�اJذهبية�Rخر ) : مظهري  التسـامح�الشـك9ي،

غـT �الـدين�أو�اJـذهب�الرسمـي�أو�السائد(حاب�تلـك�اJعتقـدات�Rخـرى�

�(ويكون�التسامح�شكليا�. دينية�1ي�الدولة�أو�الكنيسة
ً
حTن�يعتقد�رجال�السلطة�والسياسة،�ويتصرفون�ع9ى�) مظهريـا

وrخرين�أتباع�باطل�لكـwم�يصـH ون�علـwxم�اضـطرارا�أساس�امت]كهم�الحقيقة�لوحدهم�،

�Rخ): جـوهري  �واJذاهب �Rديان �ترك �مجرد �يقتصر�ع9ى �ف] �اJوضو+ي، �التسامح أما

�اعـ! اف�ايجـابي�بأ¼wا�عقائـد�دينيـة�أو�مذهبيـ
ً
عائرها�وشـأ¼wا،�بـل�هـو�أساسـا

با°ع! اف�بحقوق�sنسان�عن�اقتناع،�وإيمان�حقيقيTن،�وتأكيد�النصو) الجوهري (ويتحقق�التسامح�اJوضو+ي�

�الثقافي �السياسـية، �Rمـور ��خـت]ف�1ي �ايجابيـة �علـى �هو�بمسـتواها، �أو�ما الدستورية

  ]17.[بمصلحة�سياسية�معينة�ويزول�بزوالهارتبط�

تصنيفا�ممـاث]��نـواع�التسـامح�مـن�حيـث�طبيعتـه�لكنـه�يطلق�علwxا“ محمود�حمدي�زقزوق

�يتفضـ �بأنـه �الذي�°�يشعر�صاحبه التسامح��يجابي�هو�التسامح

ستثناء�بغض�النظر�عن�أديا¼wم�وأحوالهم�ومعتقداwÉم�ومذاهwÞم

ـابي�عند�حد�الكف�عن�إتيان�ما�فيه�تشدد�أو�تضيق�ع9ى�rخ

عم9ي�فيه�إكرام�ل6خر�واح! ام�حقوقه�والتعاون�معه�أو�العفو�عنه�وا/قوXي/عليه�إتيان�سلوك�فكري 

  ]19.[ه�وعـن�حقوقه

ويمكن�أن�نستنتج�من�ذلك�التسامح�الشك9ي�السل¢�fهو�تسامح�اضطراري،�أو�إجبـاري،��ن

�من�اJندوبات� �يعده �لذلك�فإنه �حقيقية �و°�عن�قناعة �واختياريا �إراديا �به �وقبوله �التسامح اJتسامح�إن

اضطرارا�°�اختيارا��سباب�تفرضها�عليه�البيئة�اJحيطة�به،�ومن�ثم�فإنه�°�يتمسك�ب

امح�اJوضو+ي��يجابي�هو�تسامح�اختياري��نه�يتأسس�ع9ى�قناعة�وقبول�إراديTن�اختياريTن�

  .حه�،ومن�ثم�تمسكه�به�ورفضه�التخ9ي�عنهوإيمان�حقيقي�من�اJتسامح�بتسام

اJظهري (يبدو�أن�التسامح�السل¢f،�متطابقا�مع�التسامح�الشك9ي�

تمليه،�أو�تفرضه�الظروف�السياسية�و�جتماعية�ال�fgتوضح�أن�عدم�التسامح�سيؤدي�إXى�شرور�كبT ة
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�-أ مظهري (تسامح�شك9ي

ونقيضـه�هـو�إرغـام�أصـحاب�تل

دينية�1ي�الدولة�أو�الكنيسة

أساس�امت]كهم�الحقيقة�لوحدهم�،

  

�-ب �موضـو+ي جـوهري (تسامح

وعقائـدها�وشـعائرها�وشـأ¼wا،�بـ

  

ويتحقق�التسامح�اJوضو+ي�

�عل �هو�بمسـتواها، �أو�ما الدستورية

اJؤقـت�اJصـلµي�الـذي�يـرتبط�

  

محمود�حمدي�زقزوق”ويقدم�

  

�بأن: التسـامح��يجابي �الذي�°�يشعر�صاحبه التسامح��يجابي�هو�التسامح

ستثناء�بغض�النظر�عن�أديا¼wم�وأحوالهم�ومعتقداwÉم�ومذاهwÞملجميع�Rشخاص�دون�ا

و°�يقف�التسامح��يجـابي�عند�حد�الكف�عن�إتيان�ما�فيه�تشدد�أو�تضيق�ع9ى�rخ

عليه�إتيان�سلوك�فكري 

الخـT �لـه�والـدفاع�عنـه�وعـن�حقوقه

ويمكن�أن�نستنتج�من�ذلك�التسامح�الشك9ي�السل¢�fهو�تسامح�اضطراري،�أو�إجب

�من�اJندوبات� �يعده �لذلك�فإنه �حقيقية �و°�عن�قناعة �واختياريا �إراديا �به �وقبوله �التسامح اJتسامح�إن

اضطرارا�°�اختيارا��سباب�تفرضها�عليه�البيئة�اJحيطة�به،�ومن�ثم�فإنه�°�يتمسك�ب

أمكنـه�ذلـك،�وأن�التسـامح�اJوضو+ي��يجابي�هو�تسامح�اختياري��نه�يتأسس�ع9ى�قناعة�وقبول�إراديTن�اختياريTن�

وإيمان�حقيقي�من�اJتسامح�بتسام

  

f¢متطابقا�مع�التسامح�الشك9ي�: التسـامح�السـل�،f¢يبدو�أن�التسامح�السل

تمليه،�أو�تفرضه�الظروف�السياسية�و�جتماعية�ال�fgتو
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اك�لحقوقـه�1ي�أدنى�مستوياته،�وبمجرد�

ال]مبا°ة�به�و�نعزال�عنه�أو��متناع�عن�التفاعل�معه�إ°�للضرورة�القاهرة�و1ي�أضيق�الحـدود،�بتحمـل�sنسـان�

ليس�فيه�مساس�مباشر�بشخصه،�أو�حرمانه�من�سلوك�أو�سمات�أو�ثقافة�rخر�الذي�يتفاعل�

دأ�وقيمة�التسامح�مع�rخر،�بل�يقوم�ع9ى�الضعف�والعجز�

ل¢f،�عن�تصور�يفيد�بأن�من�يجري�التسامح�معهـم،�°�يستحقون�بالفعل�أن�ُيمنحوا�

ه��ويع¾�fذلك،�أ¼wم�°�يتمتعون�بنفس�الحقوق�

� �عقيدة�) الجوهري (ـو+ي �عن �ينشـأ إذ

ع9ى�حقوق�sنسان�العامة��ظ�الناجح

�ويتطـابق�هذا� �مع�rخر�اJختلف�ولو�تغـT ت�الظـروف، أي�استمرار�الطرف�اJتسامح�1ي�تسامحها
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ن�فرض�كل�مـا�فيـه�تشـدد�أو�تضـييق�علـى�rخـر،�أو�ان¶wـاك�لحقوق

ال]مبا°ة�به�و�نعزال�عنه�أو��متناع�عن�التفاعل�معه�إ°�للضرورة�القاهرة�و1ي�أضيق�الح

�Jا�هو�مختلف�عما�يرضاه
ً
  اضطراًرا

ليس�فيه�مساس�مباشر�بشخصه،�أو�حرمانه�من�سلوك�أو�سمات�أو�ثقافة�rخر�الذي�يتفاعل�

و°�يقوم�هذا�التسامح�ع9ى�اقتناع�وإيمان�حقيقيTن�بمبـدأ�وقيمة�التسامح�مع�rخر،�بل�يقوم�ع9ى�الضعف�والعجز�

  ]25.[هعن�ال]تسامح�مع�rخر،�أو�الخـوف�مـن�عاقبـة�أو�تكلفـة�ال]تسـامح�معـ

امح�السـل¢f،�عن�تصور�يفيد�بأن�من�يجري�التسامح�معهـم،�°�يستحقون�بالفعل�أن�ُيمنحوا�

تلك�الحقوق�Rساسية�ال�fgيل!�م�اJجتمع�اJدني�بتقديمها�لكل�مواطنيـه��ويع¾�fذلك،�أ¼wم�°�يتمتعون�بنفس�الحقوق�

̧عضاء�rخرين�1ي�اJجتمع   ]20[.اJمنوحة�ل

� ��يجابي(دو�الثاني �) التسـامح �اJوضـو+ي �التسامح �مع متطابقـا

  ر�من�مجرد�قبول�بالتعايش�مع�اJعتقدات�و�الحضـارات

�ي! تب�ع9ى�ذلك�من�الحفاظ�النا �بكل�ما �أيضا �والتعاون�معها Rخرى،�بل�واح! امها

].21[  

  : أنواع�التسامح�من�حيث�استمراريته

  :يكون�التسامح�من�حيث�استمراريته�ع9ى�نوعTن

�مع�rخر�اJختلف�ولو�تغ أي�استمرار�الطرف�اJتسامح�1ي�تسامحها

  .اJوضو+ي�الجوهري��يجابي��ختياري 

  .أي�تخلـى�الطرف�اJتسامح�عـن�تسـامحه�1ي�ظـروف�معينـة

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ـف�عـن�فرض�كل�موبـذلك�يكـون�الك

ال]مبا°ة�به�و�نعزال�عنه�أو��متناع�عن�التفاعل�معه�إ°�للضرورة�القاهرة�و1ي�أضيق�الح

�Jا�هو�مختلف�عما�يرضاه
ً
اضطراًرا

  

� ليس�فيه�مساس�مباشر�بشخصه،�أو�حرمانه�من�سلوك�أو�سمات�أو�ثقافة�rخر�الذي�يتفاعل�ويوافق�عليه،�مما

  .معه

  

و°�يقوم�هذا�التسامح�ع9ى�اقتناع�وإيمان�حقيقيTن�بمب

عن�ال]تسامح�مع�rخر،�أو�الخ

  

�التسـامح�السـ �مثـل�هـذا وينشـأ

تلك�الحقوق�Rساسية�ال�fgيل!�م�اJجتمع�اJدني�بتقديمها�لكل�مواطني

̧عضاء�rخرين�1ي�اJجتمع اJمنوحة�ل

  

� �يبـدو�الثاني ،� �ذلك وبخ]ف

حقيقيـة،�ويكون�أكثـر�من�مجرد�قبول�بالتعايش�مع�اJعتقدات�و�الحض

  

�ي! تب�ع9ى�ذلك�من�الحفا �بكل�ما �أيضا �والتعاون�معها Rخرى،�بل�واح! امها

.[وبخاصة�الحرية�الدينية

  

أنواع�التسامح�من�حيث�استمراريته

  

يكون�التسامح�من�حيث�استمراريته�ع9ى�نوعTن

  

�مع�rخر�اJختلف�ولو�تغ: التسامح�الدائم-1 أي�استمرار�الطرف�اJتسامح�1ي�تسامحها

اJوضو+ي�الجوهري��يجابي��ختياري النوع�مع�التسامح�

  

أي�تخلـى�الطرف�اJتسامح�ع: التسامح�اJؤقت-2
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ر+ي�فقد�اتسم�منهجه�بالتسامح�م�وللمرة�RوXى،�فكرة�اعتماد�تسامح�مؤقت�ولكن�ش

وحرية�الضمT ،�ولكن�بشكل�مؤقت�من�أجل�الس]م�Rه9ي�والس]م�العالمf،�وردع�الحركات�الثوريـة،�بـالرغم�مـن�أن�

  .يتم�تبنيه�وتطبيقه�داخليا�1ي�نطاق�دولة�واحدة�أو�مجتمع�واحد

  .يتم�تبنيه�وتطبيقه�خارجيا�1ي�نطاق�دول�أو�مجتمعات�متعددة

  .وغالبا�ما�يكون�التسامح�الخار¹ي�انعكاسا�للتسامح�الداخ9ي�وتجسيدا�له�ع9ى�الصعيد�الخار¹ي

  :نف�التسامح�من�حيث�نطاقه،�أو�درجة�اتساعه�وشموله،�إXى�نوعTن�أساسيTن

يتسع�وتمتد�حدوده�ليشمل�كل�اJكونات�اJجتمعية�1ي�مجتمع�واحد�أو�دولة�واحدة�أو�إقليم�واحد،�

يضيق�التسامح�وتقتصر�حدوده،�مجتمع�واحد�أو�دولة�واحدة�أو�إقليم�واحد�أو�يقتصر�1ي�اJجتمع�

  .الواحد�أو�الدولة�الواحدة،�أو�sقليم�الواحد�أو�العالم�ع9ى�جماعة�أو�طائفة�أو�قومية�أو�حزب�أو�مكون�دون�آخر

اسية�و�جتماعية�و�قتصـادية�والدينيـة�والعرقيـة،�

،�عH �تبنيه�قيم�الحوار�الوط¾�fالـداخ9ي�القـائم�علـى��حـ! ام�
ً
�وسلميا

ً
ع�التعايش�مع�تعدديته�إيجابيا

�موضو  �كل �الحوار، �الفرد�ذا �يقسم ع

�الحاجة� �يكمنـان�1ي�شموليتـه�واستيعابه ��ن�نجاح�الحوار�وفعاليته ،�
ً
�أو�فكريا

ً
�ثقافيا �

ً
�كان�سياسيا واJجتمع�سواء
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  .ع�التسـامح�الشـك9ي�اJظهـري�السـل¢��fضـطراري 

م�وللمرة�RوXى،�فكرة�اعتماد�تسامح�مؤقت�ولكن�ش11526ي�عام�

وحرية�الضمT ،�ولكن�بشكل�مؤقت�من�أجل�الس]م�Rه9ي�والس]م�العالمf،�وردع�الحركات�الثوري

  ]22. [رة�قد�وجدت�تطبيقها�العم9ي�قبل�ذلك

  : أنواع�التسامح�من�حيث�أبعاده

  :أساسيTنيمكن�أن�يصنف�التسامح�من�حيث�نطاقه�إXى�نوعTن�

يتم�تبنيه�وتطبيقه�داخليا�1ي�نطاق�دولة�واحدة�أو�مجتمع�واحد

يتم�تبنيه�وتطبيقه�خارجيا�1ي�نطاق�دول�أو�مجتمعات�متعددة

وغالبا�ما�يكون�التسامح�الخار¹ي�انعكاسا�للتسامح�الداخ9ي�وتجسيدا�له�ع9ى�الصعيد�الخار¹ي

  : ع�التسامح�من�حيث�نطاقه

نف�التسامح�من�حيث�نطاقه،�أو�درجة�اتساعه�وشموله،�إXى�نوعTن�أساسيTن

يتسع�وتمتد�حدوده�ليشمل�كل�اJكونات�اJجتمعية�1ي�مجتمع�واحد�أو�دولة�واحدة�أو�إقليم�واحد،�

  .أو�يشمل�كل�العالم�ودوله�ومجتمعاته

يضيق�التسامح�وتقتصر�حدوده،�مجتمع�واحد�أو�دولة�واحدة�أو�إقليم�واحد�أو�يقتصر�1ي�اJجتمع�

الواحد�أو�الدولة�الواحدة،�أو�sقليم�الواحد�أو�العالم�ع9ى�جماعة�أو�طائفة�أو�قومية�أو�حزب�أو�مكون�دون�آخر

اسية�و�جتماعية�و�قتصويتحقق�التسامح�1ي�الدولة�الواحدة�ذات�الطبيعة�التعددية�السي

،�عH �تبنيه�قيم�الحوار�الوط¾�fال
ً
�وسلميا

ً
ع�التعايش�مع�تعدديته�إيجابيا

�والكراهيـة �التعصب �ونبـذ �والعـدل، �موضو ] 23[اف �كل �الحوار، �هـذا �يشمل وأن

�يكمنـان�1ي�شموليت ��ن�نجاح�الحوار�وفعاليته ،�
ً
�أو�فكريا

ً
�ثقافيا �

ً
�كان�سياسيا واJجتمع�سواء

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ويتطـابق�هـذا�النـوع�مـع�التسـامح�الش

  

1ي�عام�“ إراسم”وقـد�طرح�

وحرية�الضمT ،�ولكن�بشكل�مؤقت�من�أجل�الس]م�Rه9ي�والس]م�العالمf،�وردع�الحركات�الثوري

الفكـرة�قد�وجدت�تطبيقها�العم9ي�قبل�ذلك

  

أنواع�التسامح�من�حيث�أبعاده

  

يمكن�أن�يصنف�التسامح�من�حيث�نطاقه�إXى�نوعTن�

  

يتم�تبنيه�وتطبيقه�داخليا�1ي�نطاق�دولة�واحدة�أو�مجتمع�واحد: التسامح�الداخ9ي-1

  

يتم�تبنيه�وتطبيقه�خارجيا�1ي�نطاق�دول�أو�مجتمعات�متعددة: التسامح�الخار¹ي-2

  

وغالبا�ما�يكون�التسامح�الخار¹ي�انعكاسا�للتسامح�الداخ9ي�وتجسيدا�له�ع9ى�الصعيد�الخار¹ي

  

ع�التسامح�من�حيث�نطاقهأنوا

  

ُيمكن�أن�يّصنف�التسامح�من�حيث�نطاقه،�أو�درجة�اتساعه�وشموله،�إXى�نوعTن�أساسيTن

يتسع�وتمتد�حدوده�ليشمل�كل�اJكونات�اJجتمعية�1ي�مجتمع�واحد�أو�دولة�واحدة�أو�إقليم�واحد،�: التسامح�العام-1

أو�يشمل�كل�العالم�ودوله�ومجتمعاته

يضيق�التسامح�وتقتصر�حدوده،�مجتمع�واحد�أو�دولة�واحدة�أو�إقليم�واحد�أو�يقتصر�1ي�اJجتمع�: لخاصالتسامح�ا-2

الواحد�أو�الدولة�الواحدة،�أو�sقليم�الواحد�أو�العالم�ع9ى�جماعة�أو�طائفة�أو�قومية�أو�حزب�أو�مكون�دون�آخر

ويتحقق�التسامح�1ي�الدولة�الواحدة�ذات�الطبيعة�التعددية�السي

،�عH �تبنيه�قيم�الحوار�الوط¾�fال
ً
�وسلميا

ً
إذا�اسـتطاع�اJجتمـع�التعايش�مع�تعدديته�إيجابيا

�ونب �والعـدل، �وRنصـاف اJتبـادل،

�يكمن ��ن�نجاح�الحوار�وفعاليته ،�
ً
�أو�فكريا

ً
�ثقافيا �

ً
�كان�سياسيا واJجتمع�سواء

  ]24[العامة
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امح�العـالم��fنـه�يقوي�النسـيج�الـداخ9ي�1ي�

لف�والتكاتف،�وبخ]ف�ذلك،�فإن�غلق�باب�الحوار�يع¾�fغياب�اJشاركة�والتعددية�

�ع9ى�غياب�التسامح�ع9ى�اJستوى�الوط¾f،�بعد�أن�بات
ً
�لحقيقة�أنه��وقد�بات�اJجتمع�العالم�fاليوم�يضع�قيودا

ً
مدركا

fستوى�العالمJ26.[ال�ع9ى�ا[  

�fستوى�العالمJلتحقيق�التسامح�ع9ى�ا� حيث�يعد�تحقيق�التسامح�الداخ9ي�و�نفتاح�ع9ى�الثقافات�اJحلية،�شرطا

قافة�معينة�للحقيقة�يؤدي��wا�إXى�رفض�الثقافات�Rخرى�

فا°ج¶wـاد�وsبـداع�حـق�دم�التعصـب،�

ريم�حق�التفكT �و�عتقاد�والتعبT �بفـرض�قيود�

ا�هو�سائد�سواء�أكان�ذلك�ل�وت�ªل�عقوبات�بالذين�يتجرؤون�ع9ى�التفكT �خارج�م
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وكلما�ساد�الحوار�والتسامح�الداخ9ي،�كلما�أمكن�أن�يتحقق�الحـوار�والتسـامح�العـالم��fن

  بيل��سمـي�وRرØى،�لضـبط��خـت]ف

ذموم،�وتفعيل�قيم�التعاون�والتآلف�والتكاتف،�وبخ]ف�ذلك،�فإن�غلق�باب�الحوار�يع¾�fغياب�اJشاركة�والتعددية�

�ع9ى�غياب�التسامح�ع9ى�اJستوى�الوط¾f،�بعد�أن�بات
ً
وقد�بات�اJجتمع�العالم�fاليوم�يضع�قيودا

fستوى�العالمJساس�الذي�يقوم�عليه�التسامح،�ومن�ثم�التعايش�الفعـال�ع9ى�اR

�fستوى�العالمJلتحقيق�التسامح�ع9ى�ا� حيث�يعد�تحقيق�التسامح�الداخ9ي�و�نفتاح�ع9ى�الثقافات�اJحلية،�شرطا

قافة�معينة�للحقيقة�يؤدي��wا�إXى�رفض�الثقافات�Rخرى�وبTن�الثقافات�Rخرى،�وع9ى�العكس�فإن��عتقاد�بامت]ك�ث

  : أنواع�التسامح�من�حيث�موضوعه

  :وتشمل�اJواضيع�ال�fgيتناولها�التسامح

�Ðداب�الحـوار�وعـدم�التعص
ً
يقصد�بالتسامح�الفكري�احـ! ام�rراء�وRفكـار�اJخالفـة�وفقـا

  ]28.[لكل�إنسان�بغض�النظر�عن�لونه،�جنسه،�دينه

ونقيض�التسامح�الفكري�هو�ال]تسامح�الفكري�الذي�يعـ¾�fحجـب�وتحـريم�حق�التفكT �و�عتقاد�والتعبT �بف

وضوابط�تمنع�ممارسة�هذا�الحق،�بـل�وت�ªل�عقوبات�بالذين�يتجرؤون�ع9ى�التفكT �خارج�م

  ]29. [يدة�أو�عH �ممارسات�قمعية

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

وكلما�ساد�الحوار�والتسامح�الداخ9ي،�كلما�أمكن�أن�يتحقق�الح

هـو�السـبيل��سمـي�وRرØى،�لضكـل�بلد،�و 

  

اJـذموم،�وتفعيل�قيم�التعاون�والت

  ]25.[والتسامح

  

�ع9ى�غياب�التسامح�ع9ى�اJستوى�الوط¾f،�بعد�أن�بات
ً
وقد�بات�اJجتمع�العالم�fاليوم�يضع�قيودا

Rساس�الذي�يقوم�عليه�التسامح،�ومن�ثم�التعايش�الفع

  

�fستوى�العالمJلتحقيق�التسامح�ع9ى�ا� حيث�يعد�تحقيق�التسامح�الداخ9ي�و�نفتاح�ع9ى�الثقافات�اJحلية،�شرطا

وبTن�الثقافات�Rخرى،�وع9ى�العكس�فإن��عتقاد�بامت]ك�ث

  ]27.[و�نغ]ق�عwا

  

أنواع�التسامح�من�حيث�موضوعه

  

وتشمل�اJواضيع�ال�fgيتناولها�التسامح

  

  : التسامح�الفكري -1

  

يقصد�بالتسامح�الفكري�احـ! ام�rراء�وRفك

لكل�إنسان�بغض�النظر�عن�لونه،�جنسه،�دينه

  

ونقيض�التسامح�الفكري�هو�ال]تسامح�الفكري�الذي�يع

وضوابط�تمنع�ممارسة�هذا�الحق،�ب

بقوانTن�مّقيدة�أو�عH �ممارسات�قمعية
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�بالقيم� �التمسك �وعدم �اJختلفة، �الثقافيـة �والتوجهات �والتقاليد �القيم، �واح! ام �قبول �الثقا1ي �بالتسامح يقصد

 T30.[أو�أي�شكل�أو�نمط�للتغي[  

�العالم�و�شكال�التعبT �اJختلفة� �لثقافات�Rخرى�1ي �عن�قبول�واح! ام�الخصائص�اJختلفة ويعH �التسامح�الثقا1ي

��تصـا°ت� �وزيـادة �العـالم �علـى العقـل

دات�واJمارسـات،�ومـن�ثم�فـإن�التسـامح�يعـH �عـن�

  ]31. [زداد�با°ع! اف�بالحقوق�sنسانية�الكلية�والحريات�Rساسية��ل6خرين

�أشكال� �مختلف �ورفض �نقدية، �بروح �التباين �احتواء ى

ات�ثقافية،�والتباينات�1ي�rراء�متحركة�

�تتم��Tبالص]بة� �مرسـومة �حـدود �لهـا تباينات�الثقافية

�يتعلق�باخت]فات�السلوك�والـرأي،�ولكـن� ��ستعداد�لتقبل�وجهات�النظر�اJختلفة،�فيما
ً
يقصد�بالتسامح�اجتماعيا

وهو�] 33.[ويرتبط�التسامح��جتما+ي�بسياسات�الحرية�1ي�ميدان�الرقابة��جتماعية

رية�والعرقيـة�والعـدوان�تتنـا1ى�مـع�مبـدأ�

�السياسـية� �الظـروف �تفرضـها fgالـ� ود

�ويطمـح� �ويعـH �عwـا، �الظـروف �لتلـك ي

Jجتمعات�الذكورية�ال�fgرأة�من�قيود�العادات�والتقاليد�ال]شرعية�وال]إنسانية�خاصة�1ي�ا

�تجـاه� �والتسـامح �واJخالفـة، �اJختلفـة رى

ع�مـن�التسـامح،�1ي�الظـروف�الـ�fgذا�النـو 

  ]35.[دات�الدينيـة�أو�اJذهبيـة�Rخـرى 
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�بالقيم� �التمسك �وعدم �اJختلفة، �الثقافيـة �والتوجهات �والتقاليد �القيم، �واح! ام �قبول �الثقا1ي �بالتسامح يقصد

أو�أي�شكل�أو�نمط�للتغيT ات�الثقافية�الخاصـة،�وتأييد�كل�رغبة�1ي�التجديد�

�العالم�و�شكال�التعبT �اJختلفة� �لثقافات�Rخرى�1ي �عن�قبول�واح! ام�الخصائص�اJختلفة ويعH �التسامح�الثقا1ي

  .ل�مwا،�أو��ساليwÞا�اJختلفة�1ي�الحياة

�وانفتـاح �اJعرفـة �مـع �وهو�يـزداد ��خت]ف، �مع �التجانس �التسامح f¾يع� �عل�إذ العقـل

ات�Rخـرى،�فضـ]�عـن�حريـة�التفكـT �واJعتقـدات�واJمارسـات،�وم

زداد�با°ع! اف�بالحقوق�sنسانية�الكلية�والحريات�Rساسية��ل6

�أشكال� �مختلف �ورفض �نقدية، �بروح �التباين �احتواء �علـى �القـدرة �1ي �الثقا1ي �للتسامح �Rساس اJنطلق

التعصب،��ن�التباينات�1ي�اJجتمع�اJتعدد�ليست�تباينـات�1ي�rراء�بـل�تباينـات�ثقافية،�والتباينات�1ي�rراء�متحركة�

�حTن�إن�ال �1ي �يكون�حليف�الغد �قد �حبحيث�إن�معارض�اليوم �لهـا تباينات�الثقافية

�نزاعية
ً
  ]32.[و�ستمرار�والدوام�دون�أن�تكون�حتما

�يتعلق�باخت]فات�السلوك�وال ��ستعداد�لتقبل�وجهات�النظر�اJختلفة،�فيما
ً
يقصد�بالتسامح�اجتماعيا

�بالضرورة، ويرتبط�التسامح��جتما+ي�بسياسات�الحرية�1ي�ميدان�الرقابة��جتماعية�دون�اJوافقة�علwxا

�عـن�التفاضـل�العنصـري 
ً
�ن�العنصـرية�والعرقي. اس�إنسـاني�بعيـدا

� �وال¶wمـيش، �sقصـاء �Jمارسـات �اJرأة �تعرض �تفرضويرجع fgالـ� �القيـود �مـن �مجموعـة إXى

�الظ �لتلـك �ينتمـي �الـذي �الثقـا1ي �التخلـف �بسـبب �تجـذرت fgال� �و�قتصادية ة

ال�اJـرأة�من�قيود�العادات�والتقاليد�ال]شرعية�وال]إنسانية�خاصة�1ي�ا

  

�اJختلف �Rخـرى �واJذهبيـة �الدينيـة �اJعتقدات �واح! ام �قبول ،f¾الدي� �بالتسامح يقصد

ا�،�و�ع! اف�بحق�اJرء�1ي�تب¾�fأية�ديانة�أو�مذهب�وتظهر�ضرورة�هـذا�النـو 

ة�معينة�علـى�اJجتمـع،�وتضـطهد�أصـحاب�اJعتقـدات�الدينيـة�أو�اJذهبي
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  : التسامح�الثقا1ي-2

�الثقافي �والتوجهات �والتقاليد �القيم، �واح! ام �قبول �الثقا1ي �بالتسامح يقصد

والتقاليد�والتوجهـات�الثقافية�الخاص

�العالم�و�شكال�التعبT �اJختلفة�� �لثقافات�Rخرى�1ي �عن�قبول�واح! ام�الخصائص�اJختلفة ويعH �التسامح�الثقا1ي

الخاصة�بكـل�مwا،�أو��ساليwÞا�اJختلفة�1ي�الحياة

�وهو�ي ��خت]ف، �مع �التجانس �التسامح f¾يع� إذ

والتفـاع]ت�مع�الثقافـات�Rخـ

اتجـاه�نشـط�ينشـأ�ويـزداد�با°ع! اف�بالحقوق�sنسانية�الكلية�والحريات�Rساسية��ل

  

�الق�ويكمن �1ي �الثقا1ي �للتسامح �Rساس اJنطلق

التعصب،��ن�التباينات�1ي�اJجتمع�اJتعدد�ليست�تباين

�حTن�إن�ال �1ي �يكون�حليف�الغد �قد بحيث�إن�معارض�اليوم

�نزاعية
ً
و�ستمرار�والدوام�دون�أن�تكون�حتما

  

  : التسامح��جتما+ي-3

�يتعلق�باخت]فات�السلوك�وال ��ستعداد�لتقبل�وجهات�النظر�اJختلفة،�فيما
ً
يقصد�بالتسامح�اجتماعيا

�بالضرورة، دون�اJوافقة�علwxا

اع! اف�باÐخر�ع9ى�أسـاس�إنس

  ]34. [التسـامح

�sقص �Jمارسـات �اJرأة �تعرض ويرجع

�تج fgال� �و�قتصادية و�جتماعيـة

التسـامح�هنـا�إXى�انتشـال�اJـرأة�من�قيود�العادات�والتقاليد�ال]شرعية�وال]إنسانية�خاصة�1ي�ا

  .تحكمها�السلطة�Rبوية

4-f¾التسامح�الدي :  

�الديني �اJعتقدات �واح! ام �قبول ،f¾الدي� �بالتسامح يقصد

معتنقwxـا�،�و�ع! اف�بحق�اJرء�1ي�تب¾�fأية�ديانة�أو�مذهب�وتظهر�ضرورة�ه

تسـيطر�فwxـا�حركـة�دينيـة�معينة�عل
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اخـل�ة،�أو�مـع�الرؤى�اJذهبيـة�Rخرى�د

�لكنه�مطالب�بأن�°� �نفسه، �آخر�ع9ى �أن�يطبق�وجهات�نظر�فرد Ôg

  ]36.[ق�ممارسة�معتقداwÉم�الدينية�واJذهبيـة

ا�يمكـن�أن�يـتم�من�داخل�عقيدة�دينية�أو�

واء�أكان��خت]ف�1ي�العقائد�الدينية�بـTن�

إن�العقـاب�علـى��عتقاد�الخطأ،�أمر�مرجعه�

بعض،�فاÙيمـان�بالـدين�أمـر�فطـري�1ي��كل�البشر�

ق�ممارسـة�شـعائرها�وطقوسـها�أي�التعـايش�

ا�تعطـي�للدولـة�شـرعي¶wا�كدولـة،�أي�كإدارة�

�الحضارات�. الدينية �بعـض �1ي التسامح

ل�هـذه�الحضـارة�1ي�الحقيقـة،��ي�ائـت]ف�

ارة�ف]�بد�من�أن�تركز�ع9ى�Rسلوب�sنساني�1ي�اJواجهة�أي�أسلوب��ع! اف�

�بTن� �واJساواة �اJتبادل �أساس��ح! ام �ع9ى �تقوم تقرة،

�بTن� �واخت]فات �تباينات �بوجود �و�ع! اف �شأنه �من �rخر�والحط �ازدراء �وعدم ة،

  .ات�بما�يعكس�حقيقة�خصوصية�ظروف�نشأة�وتطور�كل�حضارة
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دي¾f،�هـو�التسـامح�بـTن�الـرؤى�الدينيـة�ل¸ديان�اJختلفـة،�أو�مـ

�لكنه�مطالب�بأن�°� �نفسه، �آخر�ع9ى �أن�يطبق�وجهات�نظر�فرد Ôgأو�يتفهم�أو�حـ� �وأن�يفهـم�الفـرد دين�الواحد،

عائر�الدينيـة�ل6خـر�ويكفـل�التسـامح�الـدي¾�fللجميـع،�حـق�ممارسة�معتقداwÉم�الدينية�واJذهبي

الـدي¾�fلـيس�فكـرة�سياسـية،�لكـن�التعبـT �عwـا�يمكـن�أن�يز�أن�التسـامح�

37[  

،�سـواء�أكان��خت]ف�1ي�العقائد�الدينية�بهللاع��خت]فـات�الدينيـة�بـTن�الشـعوب�هـي�إرادة�

بيـwم�وبـTن�أفـراد�اJجتمعـات�Rخـرى،�وعليـه�فـإن�العقـاب�عل�ع،�أو 

ات�ذات�Rديـان�اJختلفـة�،�أن�تحـ! م�بعضـها�الـبعض،�فاÙيمـان�بال

�يعتقد�رولز�ولكل�Rديـان�واJـذاهب�مـن�منظـور� التسـامح�الـدي¾f،�حـق�ممارسـة�شكما

�ممارسة�التسامح�ثبـات�التـوازن��جتمـا+ي�داخـل�الجماعـة،�فإ¼wـا�تعطـي�للدول

�للجماعة �العامة �/ ؤون �واJذاهب �Rديان �بTن �الع]قات �ذلك �1ي الدينيةبما

يؤكد�كلود�ليفي�ش! اوس،�عدم�وجود�حضارة�عاJية�باJع¾�ÔاJطلق،��ن�مثـل�هـذه�الحض

  ات�ذات�أبعاد�عاJية،�فكل�ثقافة�لها�هوي¶wا�Rصلية

  .Ïى�إXى�مwـاج�سـلم�fآمـنادم�أو�تتصـارع،�مـا�دامـت�تسـ

فالحوار�هو�طريق�مناسب�لكل�حضـارة�ف]�بد�من�أن�تركز�ع9ى�Rسلوب�sنساني�1ي�اJواجهة�أي�أسلوب��ع! اف�

�بTن� �واJساواة �اJتبادل �أساس��ح! ام �ع9ى �تقوم �ومسـتقرة، �سلمية �دولية �بيئة �إيجاد وار�الحضارات�إXى

�بTن� �واخت]فات �تباينات �بوجود �و�ع! اف �شأنه �من �rخر�والحط �ازدراء �وعدم �اJختلفـة، �والحضارات ات

ات�بما�يعكس�حقيقة�خصوصية�ظروف�نشأة�وتطور�كل�حضارة
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وبـذلك�فـإن�التسـامح�الـدي¾f،�ه

�وأن�يفهـم�الفـ الـدين�الواحد،

يتـدخل�1ي�الشـعائر�الدينيـة�ل6

  

ويـرى�جـون�رولـز�أن�التسـامح�

37).[سياسـية(غT �دينية�

  

ووفقـا�لـذلك،�فـإن�جميـع��خت]ف

Rفـراد�1ي�نفـس�اJجتمـع،�أو 

وع9ى�اJجتمعـات�ذات�Rديهللا إXى�

Jديـان�واRيعتقد�رولز�ولكل�� كما

  .بحرية�ودون�تعصب

وإذ�تحفظ�ممارسة�التسامح�ثب

�للجماعة �العامة للشـؤون

  :والديانات

  

يؤكد�كلود�ليفي�ش! اوس،�عدم�وجود�حضارة�عاJية�باJع¾�ÔاJطلق،��ن�مث

ثقافـات�ذات�أبعاد�عاJية،�فكل�ثقافة�لها�هوي¶wا�Rصلية

  

والحضارات�°�تتصـادم�أو�تتصـ

  

فالحوار�هو�طريق�مناسب�لكل�حض

  .باÐخر�واح! امه

  

�ومس �سلمية �دولية �بيئة �إيجاد �حـوار�الحضارات�إXى ويسÏى

�اJختلفـالثقا �والحضارات فـات

الحضارات�والثقافـات�بما�يعكس�حقيقة�خصوصية�ظروف�نشأة�وتطور�كل�حضارة
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ربط�مقولة�،�فقد�“جون�لوك”ارتبطت�مسألة�التسامح�بالقضية�الدينية،�وأول�من�كتب�1ي�هذا�اJجال�هو�الفيلسوف�

�fgسيحية�الJنشأت�داخل�الديانة�ا�fgشكلة�الخ]فات�الJ�،سألة�الدينية�بوصفها�الحل�العق]ني�الوحيدJالتسامح�با

مختلفة�والتسامح�1ي�الدين،�هو�اح! ام�حرية�التعبT ،�و�نفتاح�الفكري�تجاه�الذين�يمارسون�ديانات�وعقائد�دينية�

� �لرسالة �مقدمته �1ي �بالتفصيل f¾الدي� �التسامح �لوك”لفكرة �موضوع�“ جون 1ي

للحق�ع9ى�التساوي�واJماثلة،�فهؤ°ء�يؤكدون�ع9ى�التسامح�°ن�

�أو� �تعتقد�بأن�كل�دين�يكشف�عن�جزء fgال� �بنسبية�الدين�أو�النسبية�الدينية، تعتقد�هذه�الرؤية،

  .كلها�ضرورية�من�أجل�تحصيل�الحق�بأكمله

إ°�أن�مسألة�التسامح�فwxا�قدر�كبT �من�اJحذور�1ي�حالة�قر�wا�أو�بعدها�عن�الدين،�فبمستوى�ما�للمتطرفTن�الدينيTن�

الفكر�الكن¡ �fاJسيµي�بالذات�فكرة�التسامح،�فقد�

�بل�مع�اJذاهب� �ليس�فقط�Rديان�Rخرى، �وأي�تساهل�معه، f¾كان�هنالك�رجال�دين�كبار�يحاربون�التسامح�الدي

 Tص]ح�أو�التغيsم�يمثلون�w¼� (د��نه�يج

�وأ¼wم�الوحيدون�الذين�يستحقون��ح! ام،� �باطل، �أو�يجاورها �°�يساورها fgال� �اJطلقة أن�الكاثوليك�هم�الحقيقة

ناء�الكاثوليك�من�التسامح�1ي�رسالته�حول�التسامح،��¼wم�يدينون�بالو°ء�للبابا�

  .الضد�من�فكرة��ستهجان�اJقابلة�للH وتستانت�من�الكاثوليك
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ارتبطت�مسألة�التسامح�بالقضية�الدينية،�وأول�من�كتب�1ي�هذا�اJجال�هو�الفيلسوف�

�fgسيحية�الJنشأت�داخل�الديانة�ا�fgشكلة�الخ]فات�الJ�،سألة�الدينية�بوصفها�الحل�العق]ني�الوحيدJالتسامح�با

  .تمثل�الدين�الرئي¡ 1�fي�الثقافة�الغربية

والتسامح�1ي�الدين،�هو�اح! ام�حرية�التعبT ،�و�نفتاح�الفكري�تجاه�الذين�يمارسون�ديانات�وعقائد�دينية�

�بدوي  �الرحمن �“ عبد �لرسالة �مقدمته �1ي �بالتفصيل f¾الدي� �التسامح لفكرة

f¾فكار�1ي�التسامح�الديRالتسامح،�إذ�قدم�عرضا�وتحلي]��هم�.  

  :هنالك�نوعان�من�الرؤى�الدينية

للحق�ع9ى�التساوي�واJماثلة،�فهؤ°ء�يؤكدون�ع9ى�التسامح�°ن��يرى�أن�Rديان�متساوية،�وإ¼wا�ممتلكة

  .كل�دين�من�Rديان�يمثل�الحق

�أو� �تعتقد�بأن�كل�دين�يكشف�عن�جزء fgال� �بنسبية�الدين�أو�النسبية�الدينية، تعتقد�هذه�الرؤية،

كلها�ضرورية�من�أجل�تحصيل�الحق�بأكملهجانب�من�الحق،�يؤمن�أصحا�wا�بفكرة�التكامل�الدي¾f،�إذ�أن�Rديان�

إ°�أن�مسألة�التسامح�فwxا�قدر�كبT �من�اJحذور�1ي�حالة�قر�wا�أو�بعدها�عن�الدين،�فبمستوى�ما�للمتطرفTن�الدينيTن�

  من�أثر�1ي�العنف�و�ال]تسامح،�ورفض�rخر�وعدم��ع! اف�به

الفكر�الكن¡ �fاJسيµي�بالذات�فكرة�التسامح،�فقد��وعارض�البعض�من�رجال�الدين�1ي�العصر�الوسيط�وخاصة�مع

�بل�مع�اJذاهب� �ليس�فقط�Rديان�Rخرى، �وأي�تساهل�معه، f¾كان�هنالك�رجال�دين�كبار�يحاربون�التسامح�الدي

�¼wم�يمثلون�sص]ح�أو�التغيT (الدينية�اJسيحية�Rخرى،�ومwم�من�دعا�إXى�عدم�التسامح�مع�الH وتستانت

�وأ¼wم�الوحيدون�الذين�يستحقون��ح! ام،� �باطل، �أو�يجاورها �°�يساورها fgال� �اJطلقة أن�الكاثوليك�هم�الحقيقة

هو�استثناء�الكاثوليك�من�التسامح�1ي�رسالته�حول�التسامح،��¼wم�يدينون�بالو°ء�للبابا�) لوك

الضد�من�فكرة��ستهجان�اJقابلة�للH وتستانت�من�الكاثوليكوJلك�فرنسا�حيwا،�وكأ¼wا�جاءت�ب
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ارتبطت�مسألة�التسامح�بالقضية�الدينية،�وأول�من�كتب�1ي�هذا�اJجال�هو�الفيلسوف�

�fgسيحية�الJنشأت�داخل�الديانة�ا�fgشكلة�الخ]فات�الJ�،سألة�الدينية�بوصفها�الحل�العق]ني�الوحيدJالتسامح�با

تمثل�الدين�الرئي¡ 1�fي�الثقافة�الغربية

  

والتسامح�1ي�الدين،�هو�اح! ام�حرية�التعبT ،�و�نفتاح�الفكري�تجاه�الذين�يمارسون�ديانات�وعقائد�دينية�

  .عّما�نمارس

  

�تعرض� �بدوي ”وقد �الرحمن عبد

f¾فكار�1ي�التسامح�الديRالتسامح،�إذ�قدم�عرضا�وتحلي]��هم�

  

هنالك�نوعان�من�الرؤى�الدينية

  

يرى�أن�Rديان�متساوية،�وإ¼wا�ممتلكة: الرؤية�Rول 

كل�دين�من�Rديان�يمثل�الحق

  

�أو�: الرؤية�الثانية �تعتقد�بأن�كل�دين�يكشف�عن�جزء fgال� �بنسبية�الدين�أو�النسبية�الدينية، تعتقد�هذه�الرؤية،

جانب�من�الحق،�يؤمن�أصحا�wا�بفكرة�التكامل�الدي¾f،�إذ�أن�Rديان�

  

إ°�أن�مسألة�التسامح�فwxا�قدر�كبT �من�اJحذور�1ي�حالة�قر�wا�أو�بعدها�عن�الدين،�فبمستوى�ما�للمتطرفTن�الدينيTن�

من�أثر�1ي�العنف�و�ال]تسامح،�ورفض�rخر�وعدم��ع! اف�به

  

وعارض�البعض�من�رجال�الدين�1ي�العصر�الوسيط�وخاصة�مع

�بل�مع�اJذاهب� �ليس�فقط�Rديان�Rخرى، �وأي�تساهل�معه، f¾كان�هنالك�رجال�دين�كبار�يحاربون�التسامح�الدي

الدينية�اJسيحية�Rخرى،�ومwم�من�دعا�إXى�عدم�التسامح�مع�الH وتستانت

�وأ¼wم�الوحيدون�الذين�يستحقون��ح! ام،� �باطل، �أو�يجاورها �°�يساورها fgال� �اJطلقة أن�الكاثوليك�هم�الحقيقة

  .وع9ى�العكس

  

�يستهجن�ع9ى� لوك(ومما

وJلك�فرنسا�حيwا،�وكأ¼wا�جاءت�ب
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لم�تقتصر�ع9ى�الفكر�الكن¡ f،�بل�تجد�كثT ا�من�الرموز�

�–عند�البعض��– الدينية�sس]مية��ي�Rخرى،�°�ترى�الحق�إ°�فwxا�ومwا�ومعها،�أما�الباØي�فهم�1ي�ض]ل،�°�بل�يجب

�وتعاون�وحسن�ظن�ودعاء� �ودعوة�وس]م�وأخّوة �بل�هو�مشروع�تعارف�وفكر، �القرآن�ليس�مشروع�حرب، rخر�1ي

�راسخا�لتنظيم�الع]قة�بTن�اJسلمTن�وغT هم�
ً
اسا

  .أو�بيwم،�ع9ى�أنه�نوع�من��نف]ت�و�ال]مسؤولية،�بل�هو�التسامح�الذي�°�يلÁي�الفوارق�و�خت]فات�والخصوصيات

Tن�إن�sس]م�الذي�جاء�به�رسول�sنسانية�محمد�ص9ى�هللا�عليه�وع9ى�اله�وسلم�وقدمه�ذلك�التقدم�اJلحوظ�حمل�ب

فمن�أشهر�هذه�القوانTن�اJهمة�ال�fgكان�لها�

اللTن�وال]عنف�والتسامح�الذي�أكدت�عليه�

  .الواردة�عن�أهل�البيت�علwxم�الس]م

  ففي�القرآن�الكريم�هناك�أك© �من�آية،�تدعو�إXى�اللTن�والسلم�ونبذ�العنف�والبطش

ْحَسُن 
َ
�fgِِ�َي�أ

َّ
ُهْم�ِبال

ْ
َحَسَنِة�َوَجاِدل

ْ
ِة�ال

َ
ْوِعظ

َ ْ
Jَمِة�َوا

ْ
ِحك

ْ
 ”: ويقول ). َك�ِبال

َ
wُÞَْم�َوِإذ

َ
ا�َخاط

ْعِرْض�”: ويقول 
َ
ُعْرِف�َوأ

ْ
ُمْر�ِبال

ْ
َعْفَو�َوأ

ْ
�ال

ْ
ُخذ

�فأن�مع¾�Ôالتسامح�
ً
اءت�وحملته�هذه�اللفظة�لغويا

“ :هو�التساهل�واJساهلة�1ي�كل�جوانب�الحياة،�لذلك�جاء�قول�الرسول�Rكرم�محمد�ص9ى�هللا�عليه�وع9ى�اله�وسلم

إن�سT ة�الرسول�محمد�ص9ى�هللا�عليه�وع9ى�اله�وسلم�وأهل�

؛�فالرسول�Rكرم�ص9ى�هللا�عليه�وع9ى�
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لم�تقتصر�ع9ى�الفكر�الكن¡ f،�بل�تجد�كثT ا�من�الرموز�) أي�مسألة�الوقوف�بالضد�من�مبدأ�التسامح

الدينية�sس]مية��ي�Rخرى،�°�ترى�الحق�إ°�فwxا�ومwا�ومعها،�أما�الباØي�فهم�1ي�ض]ل،�°�بل�يجب

  .قتلهم�وإلغاءهم�ع9ى�مستوى�الفكر�والسلوك�والوجود�أيضا

  :التسامح�1ي�الدين�sس]مية�

�ودعوة�وس]م�وأخو �بل�هو�مشروع�تعارف�وفكر، �القرآن�ليس�مشروع�حرب، rخر�1ي

�راسخا�لتنظيم�الع]قة�بTن�اJسلمTن�وغT هم�وعليه�ف]�يجوز�أن�يفهم�التسامح�الذي�جعل�له�sس]م�أس
ً
اسا

أو�بيwم،�ع9ى�أنه�نوع�من��نف]ت�و�ال]مسؤولية،�بل�هو�التسامح�الذي�°�يلÁي�الفوارق�و�خت]فات�والخصوصيات

إن�sس]م�الذي�جاء�به�رسول�sنسانية�محمد�ص9ى�هللا�عليه�وع9ى�اله�وسلم�وقدمه�ذلك�التقدم�اJلحو

 HكRأرجاء�العالم��Ôgن�عدة�مهمة�عملت�ع9ى�نشره�1ي�شTكان�لها�.طياته�قوان�fgهمة�الJن�اTفمن�أشهر�هذه�القوان

اللTن�وال]عنف�والتسامح�الذي�أكدت�عليه�: الدور�RكH ،�والطائل�1ي�تقدم�اJسلمTن�1ي�مختلف�اJيادين�هو�قانون 

�عن�Rحاديث�الشريفة�
ً
الواردة�عن�أهل�البيت�علwxم�الس]مrيات�اJباركة�فض]

ففي�القرآن�الكريم�هناك�أك© �من�آية،�تدعو�إXى�اللTن�والسلم�ونبذ�العنف�والبطش

ْحَسُن 
َ
�fgِِ�َي�أ

َّ
ُهْم�ِبال

ْ
َحَسَنِة�َوَجاِدل

ْ
ِة�ال

َ
ْوِعظ

َ ْ
Jَمِة�َوا

ْ
ِحك

ْ
َك�ِبال ى�َسِبيِل�َرِبّ

َ
Xاْدُع�ِإ

ْحَسُن : (ويقول 
َ
�fgِِ�َي�أ

َّ
�ِبال ِكَتاِب�ِإ°َّ

ْ
ْهَل�ال

َ
وا�أ

ُ
�ُتَجاِدل

َ
ويقول “ َو°

�فأن�مع¾�Ôالتسامح�أما�التسامح�من�وجهة�نظر�السنة�النبوية،�فإنه�يتشارك�مع�ما�ج
ً
اءت�وحملته�هذه�اللفظة�لغويا

هو�التساهل�واJساهلة�1ي�كل�جوانب�الحياة،�لذلك�جاء�قول�الرسول�Rكرم�محمد�ص9ى�هللا�عليه�وع9ى�اله�وسلم

�Ô 7إذا�باع�وإذا�اش! ى�وإذا�اقت�
ً
إن�سT ة�الرسول�محمد�ص9ى�هللا�عليه�وع9ى�اله�وسلم�وأهل�”رحم�هللا�امرئ�سمحا

�ومصداق�لسلوك�منهجية�الس]م�والتسامح�1ي�Rمة؛�فالرسول�Rكرم�ص9ى�هللا�عليه�وع9ى� ه�علwxم�كانوا�أبرز�تجٍلّ

  .اله�وسلم�قائد�الحركة�السلمية�ال]عنفية�RوXى�1ي�تاريخ�العالم
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أي�مسألة�الوقوف�بالضد�من�مبدأ�التسامح(وهذه�الفكرة

الدينية�sس]مية��ي�Rخرى،�°�ترى�الحق�إ°�فwxا�ومwا�ومعها،�أما�الباØي�فهم�1ي�ض]ل،�°�بل�يجب

قتلهم�وإلغاءهم�ع9ى�مستوى�الفكر�والسلوك�والوجود�أيضا

  

  

التسامح�1ي�الدين�sس]مية�

  

�ودعوة�وس]م�وأخو �بل�هو�مشروع�تعارف�وفكر، �القرآن�ليس�مشروع�حرب، rخر�1ي

 Tس]م�أس. بالخsوعليه�ف]�يجوز�أن�يفهم�التسامح�الذي�جعل�له�

أو�بيwم،�ع9ى�أنه�نوع�من��نف]ت�و�ال]مسؤولية،�بل�هو�التسامح�الذي�°�يلÁي�الفوارق�و�خت]فات�والخصوصيات

  

إن�sس]م�الذي�جاء�به�رسول�sنسانية�محمد�ص9ى�هللا�عليه�وع9ى�اله�وسلم�وقدمه�ذلك�التقدم�اJلحو

 HكRأرجاء�العالم��Ôgن�عدة�مهمة�عملت�ع9ى�نشره�1ي�شTطياته�قوان

الدور�RكH ،�والطائل�1ي�تقدم�اJسلمTن�1ي�مختلف�اJيادين�هو�قانون 

�عن�Rحاديث�الشريفة�
ً
rيات�اJباركة�فض]

ففي�القرآن�الكريم�هناك�أك© �من�آية،�تدعو�إXى�اللTن�والسلم�ونبذ�العنف�والبطش

ى�َسِبيِل�َرِب”: يقول�سبحانه�وتعاXى
َ
Xاْدُع�ِإ

ًما
َ
وا�َس]

ُ
ال
َ
وَن�ق

ُ
َجاِهل

ْ
ويقول .”ال

َجاِهِلَن 
ْ
  .”َعْن�ال

  

أما�التسامح�من�وجهة�نظر�السنة�النبوية،�فإنه�يتشارك�مع�ما�ج

هو�التساهل�واJساهلة�1ي�كل�جوانب�الحياة،�لذلك�جاء�قول�الرسول�Rكرم�محمد�ص9ى�هللا�عليه�وع9ى�اله�وسلم

�إذا�باع�وإذا�اش! ى�وإذا�اقت
ً
رحم�هللا�امرئ�سمحا

�ومصداق�لسلوك�منهجية�الس]م�والتسامح�1ي�Rمةبيت ه�علwxم�كانوا�أبرز�تجٍلّ

اله�وسلم�قائد�الحركة�السلمية�ال]عنفية�RوXى�1ي�تاريخ�العالم
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�جتماعية�واJحاسن�وهو�عقيدة�قوية�تضم�جميع�الفضائل�

�من�كيا¼wم،�وهو�
ً
sنسانية،�والس]م�مبدأ�من�اJبادئ�ال�fgعمق�sس]م�جذورها�1ي�نفوس�اJسلمTن،�وأصبحت�جزءا

�نفس�حروف�السلم� �تجمع �أن�كلمة�sس]م �1ي �و°�غرابة �والطمأنينة، �توفT �السكينة �يجتمعان�1ي �والس]م sس]م

م،�وذلك�يعكس�تناسب�اJبدأ�واJنهج�والحكم�واJوضوع،�وقد�جعل�هللا�الس]م�تحية�اJسلم،�بحيث�°�ينبÁي�

الس]م�”أن�يتكلم�sنسان�اJسلم�مع�آخر�قبل�أن�يبدأ�بكلمة�الس]م،�حيث�قال�رسولنا�الكريم�ص9ى�هللا�عليه�وسلم�

Ô¾وهو�اسم�من�أسماء�هللا�الحس.  

�للبشرية�وÙنقاذها�وإخراجها�من�الظلمات�اXى�
ً
�ورحمة

ً
ومما�°�شك�فيه،�أن�الرسول�ص9ى�هللا�عليه�وسلم،�جاء�س]ما

�إXى�أع9ى�مراتب�Rخ]ق�sنسانية�1ي�كل�تعام]wÉم�1ي�الحياة
ً
  .النور،�ح�Ôgيصل�الناس�جميعا

لم�بأسره�وخاصة�العرب�قد�شهد�حروبا�كثT ة�1ي�زمن�نشأة�الرسول�وقبل�بعثته،�فكانت�القبائل�

العربية�تتقاتل�فيما�بيwا�أو�مع�القبائل�Rخرى�بسبب�أو�بدون�سبب،�وقد�جاء�sس]م�الحنيف�ليخرج�الناس�من�هذه�

كان�الرسول�ص9ى�هللا�عليه�وسلم�حريصا�ع9ى�

�عن�الطرق� �يبحث�دائما �وكان�ص9ى�هللا�عليه�وسلم�أيضا �يؤدي�إلwxا، �عن�الحروب�وعن�كل�ما �الناس�تماما إبعاد

Ùقرار�الس]م�وحمايته�من�اJعتدين�عليه،�

�اJعتدين� �1ي�سبيله،�وهللا�هو�الس]م،�وأمرهم�بأن�يقاتلوا وقد�أمر�هللا�سبحانه�وتعاXى�اJسلمTن�اJؤمنTن�بأن�يقاتلوا

يعيش�ع9ى�هذه�Rرض،�فالس]م�يشمل�أمور�

�فإن�وجد�الس]م�انتفت�الحروب� �الحياة�ويشمل�Rفراد�واJجتمعات�والشعوب�والقبائل، اJسلمTن�1ي�جميع�مناÊي

  .ة�واJحبة�واJودة�بTن�الشعوب

�يشكل�للمسلمTن� �مما �مفهوم�الس]م، �علwxا f¾ينب� �قواعد�وأحكام �عدة يفة،

�بTن� �اJساواة �تظهر�1ي �الس]م �يتحقق Ôgح� �توفرها �الواجب �والشروط �القوانTن �وهذه �عليه، �يسT ون
ً
�دوليا

ً
قانونا

�الناَس،�بغض�النظر�عن�اخت]ف�معتقداwÉم�وألوا¼wم وألسن¶wم،�ينتمون��ر�أنَّ

كم�Ðدَم،�وآدم�من�تراٍب،�°�فضَل�”: 
ُّ
ل
ُ
ك
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وهو�عقيدة�قوية�تضم�جميع�الفضائل�. إن�ديننا�sس]مي�هو�دين�التسامح�واJحبة�والس]م

�من�كيا¼wم،�وهو�
ً
sنسانية،�والس]م�مبدأ�من�اJبادئ�ال�fgعمق�sس]م�جذورها�1ي�نفوس�اJسلمTن،�وأصبحت�جزءا

�نفس�حروف�السلم� �تجمع �أن�كلمة�sس]م �1ي �و°�غرابة �والطمأنينة، �توفT �السكينة �يجتمعان�1ي �والس]م sس]م

م،�وذلك�يعكس�تناسب�اJبدأ�واJنهج�والحكم�واJوضوع،�وقد�جعل�هللا�الس]م�تحية�اJسلم،�بحيث�°�ينبÁي�

أن�يتكلم�sنسان�اJسلم�مع�آخر�قبل�أن�يبدأ�بكلمة�الس]م،�حيث�قال�رسولنا�الكريم�ص9ى�هللا�عليه�وسلم�

وهو�اسم�من�أسماء�هللا�الحس¾Ô: عد�Rمانوسبب�ذلك�أن�الس]م�أمان،�و°�ك]م�إ°�ب

�للبشرية�وÙنقاذها�وإخراجها�من�الظلمات�اXى�
ً
�ورحمة

ً
ومما�°�شك�فيه،�أن�الرسول�ص9ى�هللا�عليه�وسلم،�جاء�س]ما

�إXى�أع9ى�مراتب�Rخ]ق�sنسانية�1ي�كل�تعام]wÉم�1ي�الحياة
ً
النور،�ح�Ôgيصل�الناس�جميعا

لم�بأسره�وخاصة�العرب�قد�شهد�حروبا�كثT ة�1ي�زمن�نشأة�الرسول�وقبل�بعثته،�فكانت�القبائل�

العربية�تتقاتل�فيما�بيwا�أو�مع�القبائل�Rخرى�بسبب�أو�بدون�سبب،�وقد�جاء�sس]م�الحنيف�ليخرج�الناس�من�هذه�

كان�الرسول�ص9ى�هللا�عليه�وسلم�حريصا�ع9ى�الحياة�السيئة�والصعبة،�وينقلهم�إXى�حيث�Rمن�وRمان�والسكينة،�و 

�عن�الطرق� �يبحث�دائما �وكان�ص9ى�هللا�عليه�وسلم�أيضا �يؤدي�إلwxا، �عن�الحروب�وعن�كل�ما �الناس�تماما إبعاد

  .السلمية�والهادئة�للتعامل�مع�اJخالفTن�له

،�بل�إن�الحرب�وضعت�1ي�الشريعة�
ً
Ùقرار�الس]م�وحمايته�من�اJعتدين�عليه،�إقرار�الس]م�°�يع¾�fانتفاء�الحرب�تماما

�اJعتدين� �1ي�سبيله،�وهللا�هو�الس]م،�وأمرهم�بأن�يقاتلوا وقد�أمر�هللا�سبحانه�وتعاXى�اJسلمTن�اJؤمنTن�بأن�يقاتلوا

  .وينصروا�اJعتدى�علwxم�rمنTن�اJساTJن

يعيش�ع9ى�هذه�Rرض،�فالس]م�يشمل�أمور�إن�الس]م�بمفهومه�السلم�fهو�أمنية�ورغبة�أكيدة�يتمناها�كل�إنسان�

�فإن�وجد�الس]م�انتفت�الحروب� �الحياة�ويشمل�Rفراد�واJجتمعات�والشعوب�والقبائل، اJسلمTن�1ي�جميع�مناÊي

والضغائن�بTن�الناس،�وعمت�الراحة�والطمأنينة�والحرّية�واJحبة�واJودة�بTن�الشعوب

�الشر  �النبوية �القرآن�الكريم�والسنة �يشكل�للمسلمTن�و1ي �مما �مفهوم�الس]م، �علwxا f¾ينب� �قواعد�وأحكام �عدة يفة،

�بTن� �اJساواة �تظهر�1ي �الس]م �يتحقق Ôgح� �توفرها �الواجب �والشروط �القوانTن �وهذه �عليه، �يسT ون
ً
�دوليا

ً
قانونا

�الناَس،�بغض�النظر�عن�اخت]ف�معتقداwÉم�وألوا¼wم ر�أنَّ الشعوب�بعضها�البعض،�فاÙس]م�ُيقِرّ

�ص9ى�هللا�عليه�وسلم ّfِ¢نسانية���ومنه�قول�النsى�أصٍل�واحٍد،�فهم�إخوة�1ي�Xإ :

  “�إ°�بالتقوى 
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إن�ديننا�sس]مي�هو�دين�التسامح�واJحبة�والس]م

�من�كيا¼wم،�وهو�
ً
sنسانية،�والس]م�مبدأ�من�اJبادئ�ال�fgعمق�sس]م�جذورها�1ي�نفوس�اJسلمTن،�وأصبحت�جزءا

  .غاية�sس]م�1ي�Rرض

  

�نفس�حروف�السلم� �تجمع �أن�كلمة�sس]م �1ي �و°�غرابة �والطمأنينة، �توفT �السكينة �يجتمعان�1ي �والس]م sس]م

م،�وذلك�يعكس�تناسب�اJبدأ�واJنهج�والحكم�واJوضوع،�وقد�جعل�هللا�الس]م�تحية�اJسلم،�بحيث�°�ينبÁي�والس] 

أن�يتكلم�sنسان�اJسلم�مع�آخر�قبل�أن�يبدأ�بكلمة�الس]م،�حيث�قال�رسولنا�الكريم�ص9ى�هللا�عليه�وسلم�

وسبب�ذلك�أن�الس]م�أمان،�و°�ك]م�إ°�ب“ قبل�الك]م

  

�للبشرية�وÙنقاذها�وإخراجها�من�الظلمات�اXى�
ً
�ورحمة

ً
ومما�°�شك�فيه،�أن�الرسول�ص9ى�هللا�عليه�وسلم،�جاء�س]ما

�إXى�أع9ى�مراتب�Rخ]ق�sنسانية�1ي�كل�تعام]wÉم�1ي�الحياة
ً
النور،�ح�Ôgيصل�الناس�جميعا

  

لم�بأسره�وخاصة�العرب�قد�شهد�حروبا�كثT ة�1ي�زمن�نشأة�الرسول�وقبل�بعثته،�فكانت�القبائل�ومن�اJعروف�أن�العا

العربية�تتقاتل�فيما�بيwا�أو�مع�القبائل�Rخرى�بسبب�أو�بدون�سبب،�وقد�جاء�sس]م�الحنيف�ليخرج�الناس�من�هذه�

الحياة�السيئة�والصعبة،�وينقلهم�إXى�حيث�Rمن�وRمان�والسكينة،�و 

�عن�الطرق� �يبحث�دائما �وكان�ص9ى�هللا�عليه�وسلم�أيضا �يؤدي�إلwxا، �عن�الحروب�وعن�كل�ما �الناس�تماما إبعاد

السلمية�والهادئة�للتعامل�مع�اJخالفTن�له

،�بل�إن�الحرب�وضعت�1ي�الشريعة�
ً
إقرار�الس]م�°�يع¾�fانتفاء�الحرب�تماما

�اJعتدين� �1ي�سبيله،�وهللا�هو�الس]م،�وأمرهم�بأن�يقاتلوا وقد�أمر�هللا�سبحانه�وتعاXى�اJسلمTن�اJؤمنTن�بأن�يقاتلوا

وينصروا�اJعتدى�علwxم�rمنTن�اJساTJن

إن�الس]م�بمفهومه�السلم�fهو�أمنية�ورغبة�أكيدة�يتمناها�كل�إنسان�

�فإن�وجد�الس]م�انتفت�الحروب� �الحياة�ويشمل�Rفراد�واJجتمعات�والشعوب�والقبائل، اJسلمTن�1ي�جميع�مناÊي

والضغائن�بTن�الناس،�وعمت�الراحة�والطمأنينة�والحري

�الشر  �النبوية �القرآن�الكريم�والسنة و1ي

�بTن� �اJساواة �تظهر�1ي �الس]م �يتحقق Ôgح� �توفرها �الواجب �والشروط �القوانTن �وهذه �عليه، �يسT ون
ً
�دوليا

ً
قانونا

الشعوب�بعضها�البعض،�فاÙس]م�ُيقِر

fِ¢نسانية���ومنه�قول�النsى�أصٍل�واحٍد،�فهم�إخوة�1ي�Xإ

�إ°�بالتقوى  ّfٍْعَجِم
َ
�ع9ى�أ لعربٍيّ
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وsنصاف،�ودفع�الظلم،��كما�أن�الوفاء�بالعهود،�ومنع�العدوان،�وإيثار�السلم�ع9ى�الحرب�إ°�للضرورة�وإقامة�العدل

من�القواعد�Rساسية�لتحقيق�الس]م�بTن�الشعوب�واJجتمعات،�ف]�يعتدي�أحٌد�ع9ى�حق�أحٍد،�و°�يظلم�أحٌد�أحًدا،�

  .فاÙس]م�يسÏى�دائما�إXى�استقرار�Rمة�sس]مية،�كما�يسÏى�إXى�استقرار�ع]قات�اJسلمTن�با�مم�Rخرى 

س]م�العالم�fيتج9ى�1ي�تعزيز�التعايش�السلم�fوإشاعة�ال! احم�بTن�الناس�ونبذ�العنف�

والتطرف�بكل�صوره�ومظاهره،�وكذلك�1ي�نشر�ثقافة�الحوار�الهادف�بTن�أتباع�Rديان�والثقافات�Jواجهة�اJشك]ت�

  .والثقافية�1ي�ذلك�وتحقيق�الس]م�بTن�مكونات�اJجتمعات�sنسانية�وتعزيز�جهود�اJؤسسات�الدينية

�بل�كان�عاJيا�وشمولية،�
ً
�او�وطنيا

ً
�قوميا

ً
�و°�هدفا

ً
�شخصيا

ً
�1ي�sس]م،�فما�كان�أمرا

ً
�عظيما

ً
إن�للس]م�العالم�fشأنا

��فاJوXى�عز�وجل،�عندما�خلق�البشر�لم�يخلقهم�
ً
فالس]م�هو�Rصل�الذي�يجب�أن�يسود�الع]قات�بTن�الناس�جميعا

لفوا�ويعTن�بعضهم�بعضا،�فاÙس]م�يدعو�اXى�

fويكشف�لنا�التاريخ�أن�جميع�الحضارات�كانت�تواقة�من�أجل�تحقيق�الس]م�العالم.  

رحها�sس]م�منذ�قرون�عديدة�من�الزمن،�باعتباره�ضرورة�لكل�مناÊي�الحياة�البشرية،�

وقد�حان�الوقت�لنقف�ع9ى�عتبات�اJجتمع�الدوXي�ونقود�أجيالنا�إXى�لغة�الحوار�ونصرخ�بصوت�عال�°�للحروب�°�

  .17،�ص2005،�اJقومات�الفلسفية�للتسامح�الثقا1ي،�sمارات�العربية�اJتحدة،�

: ،�ترجمة١شرق�وغ�رب،�طالتسامح�بTن�

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

كما�أن�الوفاء�بالعهود،�ومنع�العدوان،�وإيثار�السلم�ع9ى�الحرب�إ°�للضرورة�وإقامة�العدل

من�القواعد�Rساسية�لتحقيق�الس]م�بTن�الشعوب�واJجتمعات،�ف]�يعتدي�أحٌد�ع9ى�حق�أحٍد،�و°�يظلم�أحٌد�أحًدا،�

فاÙس]م�يسÏى�دائما�إXى�استقرار�Rمة�sس]مية،�كما�يسÏى�إXى�استقرار�ع]قات�اJسلمTن�با�مم�Rخرى 

س]م�العالم�fيتج9ى�1ي�تعزيز�التعايش�السلم�fوإشاعة�ال! احم�بTن�الناس�ونبذ�العنف�إن�أثر�sس]م�1ي�تحقيق�ال

والتطرف�بكل�صوره�ومظاهره،�وكذلك�1ي�نشر�ثقافة�الحوار�الهادف�بTن�أتباع�Rديان�والثقافات�Jواجهة�اJشك]ت�

وتحقيق�الس]م�بTن�مكونات�اJجتمعات�sنسانية�وتعزيز�جهود�اJؤسسات�الدينية

�بل�كان�عاJيا�وشمولية،�
ً
�او�وطنيا

ً
�قوميا

ً
�و°�هدفا

ً
�شخصيا

ً
�1ي�sس]م،�فما�كان�أمرا

ً
�عظيما

ً
إن�للس]م�العالم�fشأنا

��فاJوXى�عز�وجل،�عندما�خلق�البشر�لم�يخلقهم�
ً
فالس]م�هو�Rصل�الذي�يجب�أن�يسود�الع]قات�بTن�الناس�جميعا

�وإنما�خلقهم�ليتعارفوا�و�تآلفوا�ويعTن�بعضهم�بعضا،�فاÙس]م�يدعو�اXى�
ً
أو�يتناحروا�ويستعبد�بعضهم�بعضا

  .استقرار�اJسلمTن�واستقرار�غT هم�ممن�يعيشون�ع9ى�هذه�Rرض

fويكشف�لنا�التاريخ�أن�جميع�الحضارات�كانت�تواقة�من�أجل�تحقيق�الس]م�العالم

رحها�sس]م�منذ�قرون�عديدة�من�الزمن،�باعتباره�ضرورة�لكل�مناÊي�الحياة�البشرية،�الس]م�ضرورة�حضارية،�ط

  .ابتداء�من�الفرد�وان¶wاًء�بالعالم�أجمع،�فيه�يتأسس�ويتطور�اJجتمع

وقد�حان�الوقت�لنقف�ع9ى�عتبات�اJجتمع�الدوXي�ونقود�أجيالنا�إXى�لغة�الحوار�ونصر

  .للقتل�°�للدمار�و°�للعنف

،�اJقومات�الفلسفية�للتسامح�الثقا1ي،�sمارات�العربية�اJتحدة،�

17.  

17.  

التسامح�بTن�): مجموعة�باحثTن: (كمثال�أخ]Øي،�ع�ن: نيكولسون،�التسامح

  .٢٩،�ص١٩٩٢يم�العريس،�دار�الساØي�للطباعة�والنشر،�بT وت،�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

كما�أن�الوفاء�بالعهود،�ومنع�العدوان،�وإيثار�السلم�ع9ى�الحرب�إ°�للضرورة�وإقامة�العدل

من�القواعد�Rساسية�لتحقيق�الس]م�بTن�الشعوب�واJجتمعات،�ف]�يعتدي�أحٌد�ع9ى�حق�أحٍد،�و°�يظلم�أحٌد�أحًدا،�

فاÙس]م�يسÏى�دائما�إXى�استقرار�Rمة�sس]مية،�كما�يسÏى�إXى�استقرار�ع]قات�اJسلمTن�با�مم�Rخرى 

إن�أثر�sس]م�1ي�تحقيق�ال

والتطرف�بكل�صوره�ومظاهره،�وكذلك�1ي�نشر�ثقافة�الحوار�الهادف�بTن�أتباع�Rديان�والثقافات�Jواجهة�اJشك]ت�

وتحقيق�الس]م�بTن�مكونات�اJجتمعات�sنسانية�وتعزيز�جهود�اJؤسسات�الدينية

  //الخاتمة�

  

�بل�كان�عاJيا�وشمولية،�
ً
�او�وطنيا

ً
�قوميا

ً
�و°�هدفا

ً
�شخصيا

ً
�1ي�sس]م،�فما�كان�أمرا

ً
�عظيما

ً
إن�للس]م�العالم�fشأنا

��فاJوXى�عز�وجل،�عندما�خلق�البشر�لم�يخلقهم�
ً
فالس]م�هو�Rصل�الذي�يجب�أن�يسود�الع]قات�بTن�الناس�جميعا

�وإنما�خلقهم�ليتعارفوا�و�ت�ليتعادوا
ً
أو�يتناحروا�ويستعبد�بعضهم�بعضا

استقرار�اJسلمTن�واستقرار�غT هم�ممن�يعيشون�ع9ى�هذه�Rرض

�fويكشف�لنا�التاريخ�أن�جميع�الحضارات�كانت�تواقة�من�أجل�تحقيق�الس]م�العالم

الس]م�ضرورة�حضارية،�ط

ابتداء�من�الفرد�وان¶wاًء�بالعالم�أجمع،�فيه�يتأسس�ويتطور�اJجتمع

وقد�حان�الوقت�لنقف�ع9ى�عتبات�اJجتمع�الدوXي�ونقود�أجيالنا�إXى�لغة�الحوار�ونصر

للقتل�°�للدمار�و°�للعنفلíرهاب�°�

  //قائمة�اJراجع�

  

،�اJقومات�الفلسفية�للتسامح�الثقا1ي،�sمارات�العربية�اJتحدة،�هللاعصام�عبد�]1[

  

17اJصدر�نفسه،�ص]2[

  

17اJصدر�نفسه،�ص]3[

  

نيكولسون،�التسامح. ب. بي! ]4[

إبراھيم�العريس،�دار�الساØي�للطباعة�والنشر،�بT وت،�
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،�28-37قضايا�إس]مية�معاصرة،�العدد�

التسامح�بTن�شرق�وغرب،�مصدر�سبق�ذكره،�

التسامح�وجذور�ال]تسامح،�مصدر�سبق�

�1428،�منشورات�كلية�الدعوة�sس]مية،�طرابلس،� ھـ

ات�التسامح�1ي�الديان): مجموعة�باحثTن

،�كلية�٨حميد�نفل�النداوي،�ثقافة�التسامح�وجدلية�الع]قة�بTن�أ°نا�وrخر،�اJجلة�السياسية�والدولية،�العدد�

ولد�1ي�ديجون،�ودرس�1ي�عدة�)  

نال�شهادة�1ي�الفلسفة�. 1888و��1883

�1ي�الفلسفة�بالسوربون 
ً
�مساعدا

ً
،�صار�أستاذا

. تخرج�ع9ى�يديه�الفوج�Rول�من�ط]ب�قسم�الفلسفة
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

قضايا�إس]مية�معاصرة،�العدد�: مقارنة�بTن�Rديان�والعقل�الحديث،�مجلة: محمد�أركون،�1ي�التسامح

  .56،�ص�2008مركز�دراسات�فلسفة�الدين،�بغداد،�

التسامح�بTن�شرق�وغرب،�مصدر�سبق�ذكره،�): مجموعة�باحثTن: (ي�اللغات�الغربية،�عنسمT �الخليل،�التسامح�1

التسامح�وجذور�ال]تسامح،�مصدر�سبق�): مجموعة�باحثTن: (محمد�مج¶wد�شبس! ی،�إشكالية�التسامح،�عن

  .975ص��،2005منT �البعلبكي،�قاموس�اJورد،�دار�العلم�للم]يTن،�بT وت�،

17.  

،�منشورات�كلية�الدعوة�sس]مية،�طرابلس،�3شوØي�أبو�خليل،�تسامح�sس]م�وتعصب�خصومه،�ط

42.  

مجموعة�باحثTن: (ثائر�عباس�النصراوي،�التسامح�الدي¾1�fي�مدرسة�النجف�Rشرف،�عن

  .116ص��2010السماوية�،بيت�الحكمة،�بغداد،

حميد�نفل�النداوي،�ثقافة�التسامح�وجدلية�الع]قة�بTن�أ°نا�وrخر،�اJجلة�السياسية�والدولية،�العدد�

  .144،�ص2008العلوم�السياسية،�الجامعة�اJستنصرية�،

)  1963-1876(فرن¡ �fفيلسوف�) André Lalande: اندريه�°°ند�بالفرنسية

1883مدارس�ريفية،�إXى�أن�انتقل�إXى�مدرسة�أنري�الرابع،�فدار�اJعلمTن�العليا�ما�بTن�

�1ي�الفلسفة�بالسوربون �1909و1ي�سنة�. 1899،�وشهادة�الدكتوراه�1ي�rداب�عام�
ً
�مساعدا

ً
صار�أستاذا

�بالجامعة�اJصرية١٩١٨
ً
تخرج�ع9ى�يديه�الفوج�Rول�من�ط]ب�قسم�الفلسفة. ،�ثم�عمل�أستاذا

  .اJعروف�بمعجم�°°ند

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

محمد�أركون،�1ي�التسامح]5[

مركز�دراسات�فلسفة�الدين،�بغداد،�

  

سمT �الخليل،�التسامح�1]6[

  .7ص�– 6ص

  

محمد�مج¶wد�شبس! ی،�إشكالية�التسامح،�عن]7[

  .81ذكره،�ص

  

منT �البعلبكي،�قاموس�اJورد،�دار�العلم�للم]يTن،�بT وت�،]8[

  

17اJصدر�نفسه،�ص]9[

شوØي�أبو�خليل،�تسامح�sس]م�وتعصب�خصومه،�ط]10[

  .41،ص

  

42اJصدر�نفسه،�ص]11[

  

ثائر�عباس�النصراوي،�التسامح�الدي¾1�fي�مدرسة�النجف�Rشرف،�عن]12[

السماوية�،بيت�الحكمة،�بغداد،

  

حميد�نفل�النداوي،�ثقافة�التسامح�وجدلية�الع]قة�بTن�أ°نا�وrخر،�اJجلة�السياسية�والدولية،�العدد�]13[

العلوم�السياسية،�الجامعة�اJستنصرية�،

  

اندريه�°°ند�بالفرنسية]14[

مدارس�ريفية،�إXى�أن�انتقل�إXى�مدرسة�أنري�الرابع،�فدار�اJعلمTن�العليا�ما�بTن�

،�وشهادة�الدكتوراه�1ي�rداب�عام�١٨٨٨عام�

١٩١٨وأستاذ�كر½ �fعام�

لف�
َ
اJعروف�بمعجم�°°ند“ اJعجم�الفلسفي”أ
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  .12،�ص1999د�العربي�لحقوق�sنسان،�تونس،�

  .28،�ص1997ابري،�قضايا�1ي�الفكر�اJعاصر،�مركز�دراسات�الوحدة�العربية،�بT وت،�

ھاشم�صالح،�دار�: ،�ترجمة�وتعليق

،�مؤسسة�عارف�1،�ط)�التعايش�بTن�Rديان�والثقافات

،�2006،�دار�الدعوة�sس]مية�للنشر،�طرابلس�،

،�مركز�النجف�للثقافة�والبحوث�

،�2006عبد�الرحمن�بدوي،�مركز�دراسات�فلسفة�الدين،�بغداد،�

  .201مصدر�سبق�ذكره،�ص

ALmansur.com  
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اJعھد�العربي�لحقوق�sنسان،�تونس،�. �وآخرون،�دراسات�1ي�التسامح

ابري،�قضايا�1ي�الفكر�اJعاصر،�مركز�دراسات�الوحدة�العربية،�بT وت،�

�f¾س]م�اليوم(محمد�أركون،�قضايا�1ي�نقد�العقل�الديsترجمة�وتعليق٢،�ط)كيف�نفھم��،

  .243،�ص2000الطليعة�للطباعة�والنشر،�بT وت،�

فرص�التعايش�بTن�Rديان�والثقافات(ال]تسامح�ماجد�الغرباوي،�التسامح�ومنابع�

  .20،�ص�2008النجف،�

،�دار�الدعوة�sس]مية�للنشر،�طرابلس�،1ياسTن�بن�ع9ي،�مفهوم�التسامح�بTن�sس]م�والغرب،�ط

١الفكر�sس]مي،�طحسن�السيد�عز�الدين�،بحر�العلوم،�اJجتمع�اJدني�1ي�

عبد�الرحمن�بدوي،�مركز�دراسات�فلسفة�الدين،�بغداد،�: جون�لوك،�رسالة�1ي�التسامح،�ترجمة�وتعليق

84.  

�f¾س]م�اليوم(محمد�أركون،�قضايا�1ي�نقد�العقل�الديsمصدر�سبق�ذكره،�) كيف�نفھم�

www.ALmansurمؤسسة�اJنصور�الثقافية،�1ي�مفهوم�التسامح�أفكار�أولية،�

  .1وم�التسامح�أفكار�أولية،�مصدر�سبق�ذكره،�ص

  56ديلو�،�مصدر�سبق�ذكره�،�ص

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

نا¹ي�البكوش�وآخرون،�دراسات�1ي�التسامح]15[

  

ابري،�قضايا�1ي�الفكر�اJعاصر،�مركز�دراسات�الوحدة�العربية،�بT وت،�محمد�عابد�الج]16[

  

]17[�f¾محمد�أركون،�قضايا�1ي�نقد�العقل�الدي

الطليعة�للطباعة�والنشر،�بT وت،�

  

ماجد�الغرباوي،�التسامح�ومنابع�]18[

للطباعة،�بغداد�ـ�النجف،�

  

ياسTن�بن�ع9ي،�مفهوم�التسامح�بTن�sس]م�والغرب،�ط]19[

  .13ص

  

حسن�السيد�عز�الدين�،بحر�العلوم،�اJجتمع�اJدني�1ي�]20[

  .130،�ص2008،

  

جون�لوك،�رسالة�1ي�التسامح،�ترجمة�وتعليق]21[

  .8ص

  

84اJصدر�نفسه،�ص]22[

  

]23[�f¾محمد�أركون،�قضايا�1ي�نقد�العقل�الدي

  

مؤسسة�اJنصور�الثقافية،�1ي�مفهوم�التسامح�أفكار�أولية،�]24[

  

1ي�مفھوم�التسامح�أفكار�أولية،�مصدر�سبق�ذكره،�]25[

  

ديلو�،�مصدر�سبق�ذكره�،�. ستيفن�م]26[
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-109،�ص2004،�وزارة�Rوقاف�والشؤون�sس]مية،�قطر،�

،�اJؤسسة�العربية�١رؤية�إس]مية�للحوار،�ط

-109،�ص2004،�وزارة�Rوقاف�والشؤون�sس]مية،�قطر،�

سعد�الفيشاوي،الهيئة�اJصرية�العامة�للكتاب،�القاھرة،�
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  .198محمود�حمدي�زقزوق،�مصدر�سبق�ذكره،�ص

  .163صدر�سبق�ذكره،ص

  .20اب،�مصدر�سبق�ذكره،�ص

،�وزارة�Rوقاف�والشؤون�sس]مية،�قطر،�١،�ط)الذات�مع�rخر(عبد�الستار�الهيfg،�الحوار�

رؤية�إس]مية�للحوار،�ط..ع9ي�العليان،�حوار�الحضارات�1ي�القرن�الحادي�والعشرين

  .193،�ص2004للدراسات�والنشر،�بT وت�،

  .20اب،�مصدر�سبق�ذكره،�ص

،�وزارة�Rوقاف�والشؤون�sس]مية،�قطر،�1،�ط)الذات�مع�rخر(عبد�الستار�الهيfg،�الحوار�

  .96ناء�محمد�حسن،�مصدر�سبق�ذكره،�ص

  .57الحسTن�شعبان،�مصدر�سبق�ذكره،�ص

60.  

سعد�الفيشاوي،الهيئة�اJصرية�العامة�للكتاب،�القا: اJعجم�العلم�fللمعتقدات�الدينية،�ترجمة�وتعريب

  

  

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

محمود�حمدي�زقزوق،�مصدر�سبق�ذكره،�]27[

  

صدر�سبق�ذكره،جوزيف�لوكلT ،�م]28[

  

أشرف�عبد�الوھاب،�مصدر�سبق�ذكره،�] 29[

  

عبد�الستار�الهيfg،�الحوار�]30[

112.  

  

ع9ي�العليان،�حوار�الحضارات�1ي�القرن�الحادي�والعشرينهللا عبد�]31[

للدراسات�والنشر،�بT وت�،

  

أشرف�عبد�الوھاب،�مصدر�سبق�ذكره،�] 32[

  

عبد�الستار�الهيfg،�الحوار�]33[

112.  

  

ھناء�محمد�حسن،�مصدر�سبق�ذكره،�]34[

  

الحسTن�شعبان،�مصدر�سبق�ذكره،�عبد�]35[

  

60اJصدر�نفسه،�ص]36[

  

اJعجم�العلم�fللمعتقدات�الدينية،�ترجمة�وتعريب]37[

  .236،�ص2007
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Convention framework for a culture of tolerance

بنغازي ليبيا – الليبية

حرص�ميثاق� التسامح�فكرة�سامية�دعت�له�الشريعة��س]مية�وتدعمه�جميع�اJنظمات�sنسانية�والدول�اJتطورة،�

،وقد�كان�من�بTن�مقاصد�الهيئة�� ن�وي]ت�الحروب�

�نص� �كما ،��Tتمي� �أي �ذلك�دون �ع9ى �والتشجيع �للناس�جميعا �والحريات��ساسية �حقوق�sنسان �اح! ام ضرورة

�ع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان�ع9ى�الحرية�والحق�1ي�التعبT �والتفكT �و�حرية�الرأي�و�حرية�العقيدة�وحرية�sش! اك�

�1995،وتم�التأكيد�ع9ى�هذا�Rمر�أيضا�1ي�العهد�الدوXي�للحقوق�اJدنية�والسياسية،�و1ي�العام

�1ي� �وكيف�يكون�التسامح �التسامح Ô¾وبينت�مع

ثقافة�التسامح�،�واعتبار�اليوم�الخامس�عشر�من�كل�سنة�

كان�لها�دور�1ي�النص� كما�أن��تفاقيات�sقليمية�sس]مية�وRمريكية�وRوروبية�و�فريقية�

تمكTن�ثقافة��ع9ى�حقوق�sنسان�والحريات�Rساسية�،�Rمر�الذي�من�شأنه�أن�يخلق�بيئة�ناجحة�سليمة�سويه�1ي

ا�أك© �رحابة،�وأن�نجعل�الطريق�أك© �اتساًعا�ح�Ôgيشمل�
ً
Jش! ك�،�و�نستطيع�يًدا�بيد�أن�نخلق�عاJالتسامح�والعيش�ا

Summary : 

 

 

Tolerance is a lofty idea advocated

developed countries. In its preambl

succeeding generations from the scourge of 

encourage human rights and fund

Declaration of Human Rights stipu
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 	طار��تفا¬ي�لثقافة�التسامح

Convention framework for a culture of tolerance

الليبية الدولي ا?كاديمية القانون ماجستير قسم المنصوري باحثة

التسامح�فكرة�سامية�دعت�له�الشريعة��س]مية�وتدعمه�جميع�اJنظمات�sنسانية�والدول�اJتطورة،�

ن�وي]ت�الحروب�Rمم�اJتحدة�1ي�ديباجته�ع9ى�نبذ�الحرب�وانقاذ��جيال�اJقبلة�م

�نص� �كما ،��Tتمي� �أي �ذلك�دون �ع9ى �والتشجيع �للناس�جميعا �والحريات��ساسية �حقوق�sنسان �اح! ام ضرورة

�ع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان�ع9ى�الحرية�والحق�1ي�التعبT �والتفكT �و�حرية�الرأي�و�حرية�العقيدة�وحرية�sش! اك�

،وتم�التأكيد�ع9ى�هذا�Rمر�أيضا�1ي�العهد�الدوXي�للحقوق�اJدنية�والسياسية،�و1ي�العام

�مبادئ�التسامح� � �اليونسكو�عن �منظمة �1ي �الدول�Rعضاء �1ي� اعلنت� �وكيف�يكون�التسامح �التسامح Ô¾وبينت�مع

ثقافة�التسامح�،�واعتبار�اليوم�الخامس�عشر�من�كل�سنة��الدولة�،و�Rبعاد��جتماعية�له�،ودور�ال! بية�1ي�ترسيخ

كما�أن��تفاقيات�sقليمية�sس]مية�وRمريكية�وRوروبية�و�فريقية�

ع9ى�حقوق�sنسان�والحريات�Rساسية�،�Rمر�الذي�من�شأنه�أن�يخلق�بيئة�ناجحة�سليمة�سويه�1ي

ا�أك© �رحابة،�وأن�نجعل�الطريق�أك© �اتساًعا�ح�Ôgيشمل�
ً
Jش! ك�،�و�نستطيع�يًدا�بيد�أن�نخلق�عاJالتسامح�والعيش�ا

 .الجميع�فنسT �مًعا�نحو�مستقبل�أفضل

vocated by Islamic Sharia and supported by all humanitarian organi

s preamble, the Charter of the United Nations sought to renounce 

 the scourge of war. One of the Commission's purposes 

d fundamental freedoms for all without any discriminat

hts stipulated on freedom and the right of expression and
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Convention framework for a culture of tolerance 

المنصوري باحثة حسنة  

  :اJلخص�

التسامح�فكرة�سامية�دعت�له�الشريعة��س]مية�وتدعمه�جميع�اJنظمات�sنسانية�والدول�اJتطورة،�

Rمم�اJتحدة�1ي�ديباجته�ع9ى�نبذ�الحرب�وانقاذ��جيال�اJقبلة�م

�نص� �كما ،��Tتمي� �أي �ذلك�دون �ع9ى �والتشجيع �للناس�جميعا �والحريات��ساسية �حقوق�sنسان �اح! ام ضرورة

�ع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان�ع9ى�الحرية�والحق�1ي�التعبT �والتفكT �و�حرية�الرأي�و�حرية�العقيدة�وحرية�sش! اك�

،وتم�التأكيد�ع9ى�هذا�Rمر�أيضا�1ي�العهد�الدوXي�للحقوق�اJدنية�والسياسية،�و1ي�العام تجمعات�السلمية�1ي�ال

�مبادئ�التسامح� � �اليونسكو�عن �منظمة �1ي �الدول�Rعضاء اعلنت�

الدولة�،و�Rبعاد��جتماعية�له�،ودور�ال! بية�1ي�ترسيخ

كما�أن��تفاقيات�sقليمية�sس]مية�وRمريكية�وRوروبية�و�فريقية� اليوم�العالم�fللتسامح،�

ع9ى�حقوق�sنسان�والحريات�Rساسية�،�Rمر�الذي�من�شأنه�أن�يخلق�بيئة�نا

ا�أك© �رحابة،�وأن�نجعل�الطريق�أك© �اتساًعا�ح�Ôgيشمل�
ً
Jش! ك�،�و�نستطيع�يًدا�بيد�أن�نخلق�عاJالتسامح�والعيش�ا

الجميع�فنسT �مًعا�نحو�مستقبل�أفضل

anitarian organizations and 

ht to renounce war and save 

s purposes was to respect and 

iscrimination. As the Universal 

pression and thought, freedom of 
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opinion, freedom of belief and freedom of participation in peaceful assemblies. This matter was also 

emphasized in the International Covenant on Civil and Political Rights. In 1995, UNESCO member states  

declared  The principles of tolerance, showed the m

social dimensions, and the role of education in consolidating the culture of tolerance, also considering the 

fifteenth day of each year the International Day for Tolerance. In addition, the Islamic, A

and African regional agreements had a role in the text  on human rights and fundamental freedoms, which 

would create a successful and healthy environment together in enabling a culture of tolerance and 

coexistence. Therefore, we can hand 

more wide to include everyone so that we can walk together towards a better future.

عامل�إثراء�°��وقوامه�أن�يدرك�اJرء�أن�التنوع�الثقا1ي�يمثل�

�وأن�يÏي�أن�كل�ثقافة،�بما�فwxا�من�اخت]فات�مباشرة�وبادية�للعيان،�تنطوي�ع9ى�سمة�عاJية�وكأ¼wا�

�Rفكار� �جميع �احتواء �ع9ى �قادرة �آمنة �يوفر�بيئة �أن �ليستطيع �التسامح �خلق �إXى �وهاده اJختلفة�كرم�هللا�sنسان

وا
ُ
َباِئَل�ِلَتَعاَرف

َ
ْم�ُشُعوًبا�َوق

ُ
َناك

ْ
�Ôَوَجَعل

َ
).((2( 

رين�تتفق�ثقافة�التسامح�مع�حقوق��نسان�،�وان�للمرء�ان�يتب¾�Ôمعتقدات�وأراء�وأفكار�تختلف�عن�ما�يتبناه��خ

�أرائه� �التعبT �عن �1ي �والحق �الحرية �1ي �الحق �للمرء �كما �معTن، �فكر�أو�رأي f¾تب� �او�ذاك �هذا �يفرض�ع9ى �ان دون

�هذه� �ع9ى �نّص �وقد �الثقافية، �الحياة �1ي �اJشاركة �وحرية �الدينية �والحرية �التفكT �و�عتقاد �1ي �والحق ومعتقداته

والعهد�الدوXي�للحقوق�اJدنية�والسياسية�وسبقهم�ميثاق�Rمم�

�ع9ى�الس]م�وRمان�واتخاذ�كل�التدابT �ال]زمة�لذلك،�ويعتH �اع]ن�منظمة�اليونيسكو�
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ief and freedom of participation in peaceful assemblies. Th

ional Covenant on Civil and Political Rights. In 1995, UNE

olerance, showed the meaning of tolerance, how tolerance is in 

e role of education in consolidating the culture of tolerance, a

e International Day for Tolerance. In addition, the Islamic, 

ents had a role in the text  on human rights and fundamen

 and healthy environment together in enabling a culture of 

e can hand in hand create a world way  more spacious, an

one so that we can walk together towards a better future.

؛�وقوامه�أن�يدرك�اJرء�أن�التنوع�الثقا1ي�يمثل�
ً
التسامح�1ي�الواقع�حالة�ذهنية�وو+ي،�بل�هو�لزوم�أيضا

�وأن�يÏي�أن�كل�ثقافة،�بما�فwxا�من�اخت]فات�مباشرة�وبادية�للعيان،�تنطوي�ع9ى�سمة�عاJية�وكأ¼wا�

 )1."(تتحدث�بلغة�تنطق��wا�sنسانية�جمعاء

�Rفكار� �جميع �احتواء �ع9ى �قادرة �آمنة �يوفر�بيئة �أن �ليستطيع �التسامح �خلق �إXى �وهاده كرم�هللا�sنسان

وا
ُ
َباِئَل�ِلَتَعاَرف

َ
ْم�ُشُعوًبا�َوق

ُ
َناك

ْ
�Ôَوَجَعل

َ
rْن
ُ
ٍر�َوأ

َ
ك
َ
ْم�ِمْن�ذ

ُ
ْقَناك

َ
ا�َخل اُس�ِإنَّ wَا�النَّ ُّ·

َ
َيا�أ

تتفق�ثقافة�التسامح�مع�حقوق��نسان�،�وان�للمرء�ان�يتب¾�Ôمعتقدات�وأراء�وأفكار�تختلف�عن�ما�يتبناه��خ

�أرائه� �التعبT �عن �1ي �والحق �الحرية �1ي �الحق �للمرء �كما �معTن، �فكر�أو�رأي f¾تب� �او�ذاك �هذا �يفرض�ع9ى �ان دون

�نص �وقد �الثقافية، �الحياة �1ي �اJشاركة �وحرية �الدينية �والحرية �التفكT �و�عتقاد �1ي �والحق ومعتقداته

والعهد�الدوXي�للحقوق�اJدنية�والسياسية�وسبقهم�ميثاق�Rمم��الحقوق�والحريات�1ي�sع]ن�العالم�fلحقوق��نسان

اJتحدة�1ي�النص�ع9ى�الحرص�ع9ى�الس]م�وRمان�واتخاذ�كل�التدابT �ال]زمة�لذلك،�ويعتH �اع]ن�منظمة�اليونيسكو�
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mblies. This matter was also 

n 1995, UNESCO member states  

 tolerance is in the state, its 

erance, also considering the 

slamic, American, European 

damental freedoms, which 

ing a culture of tolerance and 

ore spacious, and to make the road 

er future. 

 :اJقدمة

 

"
ً
التسامح�1ي�الواقع�حالة�ذهنية�وو+ي،�بل�هو�لزوم�أيضا

عامل�انقسام؛�وأن�يÏي�أن�كل�ثقافة،�بما�فwxا�من�اخت]فات�مباشرة�وبادية�للعيان،�تنطوي�ع9ى�سمة�عاJية�وكأ¼wا�

تتحدث�بلغة�تنطق��wا�sنسانية�جمعاء

 

�Rفكار� �جميع �احتواء �ع9ى �قادرة �آمنة �يوفر�بيئة �أن �ليستطيع �التسامح �خلق �إXى �وهاده كرم�هللا�sنسان

ْن:(( واJتنوعة،�قال�تعاXى�
ُ
ٍر�َوأ

َ
ك
َ
ْم�ِمْن�ذ

ُ
ْقَناك

َ
ا�َخل اُس�ِإنَّ wَا�النَّ ُّ·

َ
َيا�أ

تتفق�ثقافة�التسامح�مع�حقوق��نسان�،�وان�للمرء�ان�يتب¾�Ôمعتقدات�وأراء�وأفكار�تختلف�عن�ما�يتبناه��خ

�أرائه� �التعبT �عن �1ي �والحق �الحرية �1ي �الحق �للمرء �كما �معTن، �فكر�أو�رأي f¾تب� �او�ذاك �هذا �يفرض�ع9ى �ان دون

�نص �وقد �الثقافية، �الحياة �1ي �اJشاركة �وحرية �الدينية �والحرية �التفكT �و�عتقاد �1ي �والحق ومعتقداته

الحقوق�والحريات�1ي�sع]ن�العالم�fلحقوق��نسان

اJتحدة�1ي�النص�ع9ى�الحرص
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�وت �مفهومه �التسامح�وتحدد �تعلن�صراحة�عن�ضرورة fgال� �الدولية�RوXى �الدول�بشأن�مبادئ�التسامح�التغطية لزم

�البيئة�السوية�لدعم�التسامح� �تعزيز�وترسيخ�حقوق��نسان�ال��fgي�بدورها �1ي �كان�ل]تفاقيات�sقليمية�دور كما

Rول��تفاقيات�سواء�التفاقيات�sس]مية�او��مريكية�او�Rوروبية�او��فريقية�،لذلك�ستتناول�الباحثة�1ي�اJبحث�

 .الدولية�اJتضمنة�لثقافة�التسامح�ثم�1ي�اJبحث�الثاني��تفاقيات�sقليمية�اJتضمنة�لثقافة�التسامح

https://wwwوقع�J19/7/2022،�تاريخ�زيارة�ا  
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�وت �مفهومه �التسامح�وتحدد �تعلن�صراحة�عن�ضرورة fgال� �الدولية�RوXى بشأن�مبادئ�التسامح�التغطية

 .Rعضاء�بتشجيع�ثقافة�التسامح�والعيش�اJش! ك

�البيئة�السوية�لدعم�التسامح� �تعزيز�وترسيخ�حقوق��نسان�ال��fgي�بدورها �1ي �كان�ل]تفاقيات�sقليمية�دور كما

سواء�التفاقيات�sس]مية�او��مريكية�او�Rوروبية�او��فريقية�،لذلك�ستتناول�الباحثة�1ي�اJبحث�

الدولية�اJتضمنة�لثقافة�التسامح�ثم�1ي�اJبحث�الثاني��تفاقيات�sقليمية�اJتضمنة�لثقافة�التسامح

https://www.unesco.org/ar/days/tolerance-day،�اJديرة�العامة�لليونسكو،

13.  
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�وت �مفهومه �التسامح�وتحدد �تعلن�صراحة�عن�ضرورة fgال� �الدولية�RوXى بشأن�مبادئ�التسامح�التغطية

Rعضاء�بتشجيع�ثقافة�التسامح�والعيش�اJش! ك

 

�البيئة�السوية�لدعم�التسامح� �تعزيز�وترسيخ�حقوق��نسان�ال��fgي�بدورها �1ي �كان�ل]تفاقيات�sقليمية�دور كما

سواء�التفاقيات�sس]مية�او��مريكية�او�Rوروبية�او��فريقية�،لذلك�ستتناول�الباحثة�1ي�اJبحث�

الدولية�اJتضمنة�لثقافة�التسامح�ثم�1ي�اJبحث�الثاني��تفاقيات�sقليمية�اJتضمنة�لثقافة�التسامح

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(1) Audrey Azoulay،ديرة�العامة�لليونسكوJا�،

13سورة�الحجرات��ية�) 2(
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خ]قية�ٕاXى�
ٔ
�ل!�ايد�حدة�عدم�التسامح�1ي�كثT �من�بقع�العالم�1ي�عصرنا�الحاXي،�فقد�تحول�التسامح�من�فضيلة�ا

ً
نظرا

wا�وضروره�للبقاء�والعيش�اJش! ك�1ي�س]م�مع�

 :جميع�شرائح�اJجتمع�البشري�،�وهذا�ما�ستحاول�الباحثة�ايضاحه�1ي�اJطالب��تية�

�لبلوغ�الغايات�إن�ميثاق�Rمم�اJتحدة�يؤكد�1ي�ديباجته�ع9ى�ان�ممارسة�التسامح��احد�اJبادئ�ال�fgينبÁي�تطبيق ها

�أنه� �ع9ى �الثالثة �الفقرة �بمقاصد��مم�اJتحدة �اJتعلقة �اJادة�RوXى �الفصل�Rول�1ي �1ي نص�ميثاق�Rمم�اJتحدة

�وع9ى� �وsنسانية �وثقافيا �و�جتماعية تصادية

تعزيز�اح! ام�حقوق�sنسان�والحريات�Rساسية�للناس�جميعا�والتشجيع�ع9ى�ذلك�إط]قا�ب]�تمي��Tبسبب�الجنس�أو�

النص�ع9ى�اح! ام�حقوق�sنسان�وحرياته�بدون�أي�

،كما�نص�أيضا�اJيثاق�ع9ى�ضرورة�الحفاظ�

 ع9ى�السلم�وعدم�تعريض�السلم�وRمن�الدوليTن�للخطر،�واتخاذ�التدابT �ال]زمة�للحفاظ�ع9ى�السلم�وRمن�الدوليTن

 .Rمر�الذي�من�شأنه�تحقيق�أو�إيجاد�بيئة�سليمة�تكفل�وتحقق�ثقافة�التسامح�والعيش�اJش! ك

م�عبدالباسط�عبد�الرحيم�عباس،مبدأ�التسامح�1ي�اطار�اJواثيق�الدولية،مجلة�العلوم�القانونية�و�السياسية،�كلية�القانون�
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 :�تفاقيات�الدولية�اJتضمنة�لثقافة�التسامح�

�ل!�ايد�حدة�عدم�التسامح�1ي�كثT �من�بقع�العالم�1ي�عصرنا�الحاXي،�فقد�تحول�التسامح�من�فضيلة�ا
ً
نظرا

wا�وضروره�للبقاء�والعيش�اJش! ك�1ي�س]م�مع�موقف�قانوني�موضع�اهتمام�اJجتمع�الدوXي�بأسره�وحاجه�°�غ¾�Ôع

جميع�شرائح�اJجتمع�البشري�،�وهذا�ما�ستحاول�الباحثة�ايضاحه�1ي�اJطالب��تية�

  1945ميثاق�Rمم�اJتحدة�سنة�

إن�ميثاق�Rمم�اJتحدة�يؤكد�1ي�ديباجته�ع9ى�ان�ممارسة�التسامح��احد�اJبادئ�ال�fgينبÁي�تطبيق

 )1.(ال�fgتنشدها�Rمم�اJتحدة�1ي�سبيل�منع�نشوب�الحرب�والعيس�1ي�س]م

�أنه� �ع9ى �الثالثة �الفقرة �بمقاصد��مم�اJتحدة �اJتعلقة �اJادة�RوXى �الفصل�Rول�1ي �1ي نص�ميثاق�Rمم�اJتحدة

��ق �ذات�الصبغة �اJسائل�الدولية �حل �ع9ى �التعاون�الدوXي �وع9ى�تحقيق �وsنسانية �وثقافيا �و�جتماعية تصادية

تعزيز�اح! ام�حقوق�sنسان�والحريات�Rساسية�للناس�جميعا�والتشجيع�ع9ى�ذلك�إط]قا�ب]�تمي��Tبسبب�الجنس�أو�

 )2".(اللغة�أو�الدين�و°�تفريق�بTن�الرجال�والنساء

النص�ع9ى�اح! ام�حقوق�sنسان�وحرياته�بدون�أي�يتبTن�من�نص�اJادة�السابقة�أنه�ميثاق�Rمم�اJتحدة�قد�عنيا�ب

،كما�نص�أيضا�اJيثاق�ع9ى�ضرورة�الحفا تم�T،�وهذا�Rمر�الذي�يكفل�ويحقق�مبدأ�التسامح�اJتعارف�عليه�دوليا�

ع9ى�السلم�وعدم�تعريض�السلم�وRمن�الدوليTن�للخطر،�واتخاذ�التدابT �ال]زمة�للحفا

Rمر�الذي�من�شأنه�تحقيق�أو�إيجاد�بيئة�سليمة�تكفل�وتحقق�ثقافة�التسامح�والعيش�اJش! ك

م�عبدالباسط�عبد�الرحيم�عباس،مبدأ�التسامح�1ي�اطار�اJواثيق�الدولية،مجلة�العلوم�القانونية�و�السياسية،�كلية�القانون�

 .520والعلوم�السياسية،جامعة�دياXي،د�ت،ص

 .3الفقرة��R1مم�اJتحدة�اJادة�

 s1948ع]ن�العالم�fلحقوق��نسان�سنة�
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�تفاقيات�الدولية�اJتضمنة�لثقافة�التسامح�// اJبحث�Rول���

�ل!�ايد�حدة�عدم�التسامح�1ي�كثT �من�بقع�العالم�1ي�عصرنا�الحاXي،�فقد�تحول�التسامح�من�فضيلة�ا 
ً
نظرا

موقف�قانوني�موضع�اهتمام�اJجتمع�الدوXي�بأسره�وحاجه�°�غ¾�Ôع

جميع�شرائح�اJجتمع�البشري�،�وهذا�ما�ستحاول�الباحثة�ايضاحه�1ي�اJطالب��تية�

ميثاق�Rمم�اJتحدة�سنة�// اJطلب�Rول 

إن�ميثاق�Rمم�اJتحدة�يؤكد�1ي�ديباجته�ع9ى�ان�ممارسة�التسامح��احد�اJبادئ�ال�fgينبÁي�تطبيق

ال�fgتنشدها�Rمم�اJتحدة�1ي�سبيل�منع�نشوب�الحرب�والعيس�1ي�س]م

�أنه�    �ع9ى �الثالثة �الفقرة �بمقاصد��مم�اJتحدة �اJتعلقة �اJادة�RوXى �الفصل�Rول�1ي �1ي نص�ميثاق�Rمم�اJتحدة

��ق" �ذات�الصبغة �اJسائل�الدولية �حل �ع9ى �التعاون�الدوXي تحقيق

تعزيز�اح! ام�حقوق�sنسان�والحريات�Rساسية�للناس�جميعا�والتشجيع�ع9ى�ذلك�إط]قا�ب]�تمي��Tبسبب�الجنس�أو�

اللغة�أو�الدين�و°�تفريق�بTن�الرجال�والنساء

يتبTن�من�نص�اJادة�السابقة�أنه�ميثاق�Rمم�اJتحدة�قد�عنيا�ب

تم�T،�وهذا�Rمر�الذي�يكفل�ويحقق�مبدأ�التسامح�اJتعارف�عليه�دوليا�

ع9ى�السلم�وعدم�تعريض�السلم�وRمن�الدوليTن�للخطر،�واتخاذ�التدابT �ال]زمة�للحفا

Rمر�الذي�من�شأنه�تحقيق�أو�إيجاد�بيئة�سليمة�تكفل�وتحقق�ثقافة�التسامح�والعيش�اJش! ك 

 

 

 

 

 

 

م�عبدالباسط�عبد�الرحيم�عباس،مبدأ�التسامح�1ي�اطار�اJواثيق�الدولية،مجلة�العلوم�القانونية�و�السياسية،�كلية�القانون�.م )1(

والعلوم�السياسية،جامعة�دياXي،د�ت،

Rمم�اJتحدة�اJادة�ميثاق� )2(

sع]ن�العالم�fلحقوق��نسان�سنة�// اJطلب�الثاني
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̧مم�اJتحدة�1ي� وقد�1948ديسمH �10اعُتمد�sع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان�بموجب�قرار�الجمعية�العامة�التابعة�ل

�كانت�شعوب�Rمم� �وJا �حقوق�sنسان �حماية ون

اJتحدة�قد�أكدت�1ي�اJيثاق�إيما¼wا�بحقوق�sنسان�Rساسية�وبكرامة�الفرد�وقدره�وبما�للرجال�والنساء�من�الحقوق�

وJا�كانت�الدول�Rعضاء�قد�تعهدت�بالتعاون�مع�Rمم�اJتحدة�ع9ى�ضمان�مراعاة�حقوق�sنسان�والحريات�

Rساسية�واح! امها�فإن�الجمعية�العامة�تنادي��wذا�sع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان�ع9ى�انه�اJستوى�اJش! ك�الذي�

نه�مادة�أبرز�هذه�اJواد�ذات�الصلة�بمبدأ�التسامح��ي�اJادة�RوXى�ال�fgتنص�ع9ى�أ

�فقد�نصت �الثانية �اJادة � �أن�لكل�إنسان�حق�" اما ع9ى

التمتع�بكافة�الحقوق�والحريات�الواردة�1ي�هذا�sع]ن�دون�أي�تم��Tالتم��Tبسبب�العنصر�أو�اللون�أو�الجنس�أو�اللغة�

�هذا�Rساس�فإن�sع]ن�يكفل�الطريق�لتحتقيق�مبدأ� وبذلك�وع9ى

نجد�أن�الحرية�" أن�لكل�فرد�الحق�1ي�الحياة�والحرية�وس]مة�شخصه

ع]ن�تكفل�وتضمن�تحقيق�مبدأ�التسامح�اJتعارف�عليه�1ي�اJواثيق�الدولية�فإذا�

ما�اح! م�كل�شخص�نطاقه�الذي�يمكنه�ممارسة�حقوقه�فيه�دون�أن�يتعدى�ع9ى�حقوق�rخرين�فإنه�يحقق�تقبل�

لكل�شخص�الحق�1ي�حرية�التفكT �والضمT �والدين�ويشمل�هذا�

�بالتعليم�واJمارسة�وإقامة�الشعائر�ومراعاwÉا�سواء�اكان� الحق�1ي�حرية�تغT �ديانة�أو�عقيدته�وحريتنا��عراب�عwما

� Tويشمل�هذا�لكل�شخص�الحق�1ي�حرية�الرأي�والتعب

�sع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان�موضع�التطبيق�يكفل�تحقيق�

مبدأ�التسامح�ف]�التسامح�بدون�وجود�حرية�،بدون�أن�يكون�للفرد�الحرية�1ي�الرأي�و�التعبT �وحرية�التفكT �والدين،�
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̧مم�اJتحدة�1ي� اعُتمد�sع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان�بموجب�قرار�الجمعية�العامة�التابعة�ل

�القان((...  �يتوXى �أن �الضروري �من �كانا �كانت�شعوب�Rمم�Jا �وJا �حقوق�sنسان �حماية ون

اJتحدة�قد�أكدت�1ي�اJيثاق�إيما¼wا�بحقوق�sنسان�Rساسية�وبكرامة�الفرد�وقدره�وبما�للرجال�والنساء�من�الحقوق�

وJا�كانت�الدول�Rعضاء�قد�تعهدت�بالتعاون�مع�Rمم�اJتحدة�ع9ى�ضمان�مراعاة�حقوق�sنسان�والحريات�

Rساسية�واح! امها�فإن�الجمعية�العامة�تنادي��wذا�sع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان�ع9ى�انه�اJستوى�اJش! ك�الذي�

 ..)) ينبÁي�أن�تس¶wدف�كافة�الشعوب�وRمم

مادة�أبرز�هذه�اJواد�ذات�الصلة�بمبدأ�التسامح��ي�اJادة�RوXى�ال�fgتنص�ع9ى�أ�30يتكون�sع]ن��من�ديباجه�و

�والحقوق  �الكرامة �متساويTن�1ي �الناس�أحرارا �فقد�نصت" يولد�جميع �الثانية �اJادة � اما

التمتع�بكافة�الحقوق�والحريات�الواردة�1ي�هذا�sع]ن�دون�أي�تم��Tالتم��Tبسبب�العنصر�أو�اللون�أو�الجنس�أو�اللغة�

�هذا�Rساس�فإن�sع]ن�يكفل�الطريق�لتحتقيق�مبدأ�."..أو�الدين�أو�الرئيس�سيا½ �fأو�أي�رأي�آخر� وبذلك�وع9ى

 .التسامح�والعيش�اJش! ك�بإعتبار�ان�حقوق��نسان�عماد�التسامح

�اJادة�الثالثة�من�sع]ن�نصت�ع9ى أن�لكل�فرد�الحق�1ي�الحياة�والحرية�وس]مة�شخصه" أيضا

 sكفوله�لكل�شخص�بموجب�هذا�Jواثيق�الدولية�فإذا�اJتعارف�عليه�1ي�اJع]ن�تكفل�وتضمن�تحقيق�مبدأ�التسامح�ا

ما�اح! م�كل�شخص�نطاقه�الذي�يمكنه�ممارسة�حقوقه�فيه�دون�أن�يتعدى�ع9ى�حقوق�rخرين�فإنه�يحقق�تقبل�

 .�خر�ويعزز�التنوع�الثقا1ي�الذي�°بد�منه

لكل�شخص�الحق�1ي�حرية�التفكT �والضمT �والدين�ويشمل�هذا�"ن�نصت�أيضا�اJادة�الثامنة�عشر�من�sع]ن�ع9ى�أ

�بالتعليم�واJمارسة�وإقامة�الشعائر�ومراعاwÉا�سواء�اكان� الحق�1ي�حرية�تغT �ديانة�أو�عقيدته�وحريتنا��عراب�عwما

لكل�شخص�الحق�1ي�حرية�الرأي�والتعبT �"اJادة�التاسعة�عشر�نصت�ع9ى�أن�� "

وضع�نصوص�sع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان�موضع�التطبيق�يكفل�تحقيق�) 1.( "دون�أي�تدخل

مبدأ�التسامح�ف]�التسامح�بدون�وجود�حرية�،بدون�أن�يكون�للفرد�الحرية�1ي�الرأي�و�التعبT �وحرية�التفكT �والدين،�
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̧مم�اJتحدة�1ي�  اعُتمد�sع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان�بموجب�قرار�الجمعية�العامة�التابعة�ل

�sع]ن �ديباجة �1ي ((... ورد

اJتحدة�قد�أكدت�1ي�اJيثاق�إيما¼wا�بحقوق�sنسان�Rساسية�وبكرامة�الفرد�وقدره�وبما�للرجال�والنساء�من�الحقوق�

وJا�كانت�الدول�Rعضاء�قد�تعهدت�بالتعاون�مع�Rمم�اJتحدة�ع9ى�ضمان�مراعاة�حقوق�sنسان�والحريات� متساويه

Rساسية�واح! امها�فإن�الجمعية�العامة�تنادي��wذا�sع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان�ع9ى�انه�اJستوى�اJش! ك�الذي�

ينبÁي�أن�تس¶wدف�كافة�الشعوب�وRمم

يتكون�sع]ن��من�ديباجه�و   

�والحقوق " �الكرامة �متساويTن�1ي �الناس�أحرارا يولد�جميع

التمتع�بكافة�الحقوق�والحريات�الواردة�1ي�هذا�sع]ن�دون�أي�تم��Tالتم��Tبسبب�العنصر�أو�اللون�أو�الجنس�أو�اللغة�

أو�الدين�أو�الرئيس�سيا½ �fأو�أي�رأي�آخر�

التسامح�والعيش�اJش! ك�بإعتبار�ان�حقوق��نسان�عماد�التسامح

�اJادة�الثالثة�من�sع]ن�نصت�ع9ى    أيضا

 sكفوله�لكل�شخص�بموجب�هذا�Jا

ما�اح! م�كل�شخص�نطاقه�الذي�يمكنه�ممارسة�حقوقه�فيه�دون�أن�يتعدى�ع9ى�حقوق�rخرين�فإنه�يحقق�تقبل�

�خر�ويعزز�التنوع�الثقا1ي�الذي�°بد�منه

نصت�أيضا�اJادة�الثامنة�عشر�من�sع]ن�ع9ى�أ 

�بالتعليم�واJمارسة�وإقامة�الشعائر�ومراعاwÉا�سواء�اكان� الحق�1ي�حرية�تغT �ديانة�أو�عقيدته�وحريتنا��عراب�عwما

"ذلك�سرا�أم�مع�جماعة

دون�أي�تدخل الحق�حرية�اعتناق�

مبدأ�التسامح�ف]�التسامح�بدون�وجود�حرية�،بدون�أن�يكون�للفرد�الحرية�1ي�الرأي�و�التعبT �وحرية�التفكT �والدين،�
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]ن�العالم�fلحقوق�sنسان�داعمه�وأساس�ومرسخه�Jبدأ�التسامح�اJتعارف�

https://www.un.org/ar/universa/ 

للحقوق�اJدنية�والسياسية�ع9ى�الحقوق�الواردة�1ي�sع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان�وتذكر�الباحثة�

بعض�من�هذه�الحقوق�ذات�الع]قة�والصلة�بمبدأ�التسامح�وال�fgمن�شأن�مراعاwÉا�وتطبيقها�تفعيل�ثقافة�التسامح�

رجال�والنساء�وع9ى�حق�التمتع�بجميع�الحقوق�

لكل�فرد�الحق�1ي�الحرية�و1ي�"�أيضا�1ي�اJادة�التاسعة�من�هو�ع9ى�أن�

1ي�أي�wÉمة�الناس�جميعا�سواء�أمام�القضاء�ومن�حق�كل�فرد�لدى�الفصل�

وجهت�إليه�أو�1ي�حقوقه�وال!�اماته�1ي�أي�دعوى�مدنيه�أن�تكون�قضيته�محل�نظر�منصف�وعل¾�fمن�قبل�محكمة�

لكل�إنسان�الحق�1ي�حرية�الفكر�والوجدان�ودين�و°�يجوز�إخضاع�حرية�

أن�"اما�اJادة�التاسعة�عشر�نصت�ع9ى�

 T1".(لكل�إنسان�الحق�1ي�اعتناق�أراء�دون�مضايقة�ولكل�إنسان�الحق�1ي�حرية�التعب( 

hrli 
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]ن�العالم�fلحقوق�sنسان�داعمه�وأساس�ومرسخه�Jبدأ�التسامح�اJتعارف�Rمر�الذي�يجعل�الحقوق�الواردة�1ي�sع

s1948 /ar/universal-declaration-human-rightsع]ن�العالم�fلحقوق��نسان�

 :  1966العهد�الدوXي�للحقوق�اJدنية�والسياسية

للحقوق�اJدنية�والسياسية�ع9ى�الحقوق�الواردة�1ي�sع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان�وتذكر�الباحثة�

بعض�من�هذه�الحقوق�ذات�الع]قة�والصلة�بمبدأ�التسامح�وال�fgمن�شأن�مراعاwÉا�وتطبيقها�تفعيل�ثقافة�التسامح�

رجال�والنساء�وع9ى�حق�التمتع�بجميع�الحقوق�اJساواة�بTن�ال"بTن�الشعوب�حيث�ونص�1ي�اJادة�الثالثة�من�هو�ع9ى�

ونّص�أيضا�1ي�اJادة�التاسعة�من�هو�ع9ى�أن�"اJدنية�والسياسية�الواردة�1ي�هذا�العهد

الناس�جميعا�سواء�أمام�القضاء�ومن�حق�كل�فرد�لدى�الفصل�"كما�نصت�اJادة�الرابعة�عشر�ع9ى�أن�

وجهت�إليه�أو�1ي�حقوقه�وال!�اماته�1ي�أي�دعوى�مدنيه�أن�تكون�قضيته�محل�نظر�منصف�وعل¾�fمن�قبل�محكمة�

 ".مختصة�ومستقلة�منشأة�بحكم�القانون 

�الثامنة�عشر�ع9ى�أن� �نصت�اJادة لكل�إنسان�الحق�1ي�حرية�الفكر�والوجدان�ودين�و°�يجوز�إخضاع�حرية�”أيضا

اما�اJادة�التاسعة�عشر�نصت�ع9ى�“ ر�دينه�أو�معتقداته�إXى�القيود�إ°�القيود�ال�fgفرضها�القانون 

 Tلكل�إنسان�الحق�1ي�اعتناق�أراء�دون�مضايقة�ولكل�إنسان�الحق�1ي�حرية�التعب

hrlibrary.umn.edu/arab/b003.htmlالعهد�الدوXي�للحقوق�اJدنية�والسياسية�
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Rمر�الذي�يجعل�الحقوق�الواردة�1ي�sع 

 .عليه�دوليا

sع]ن�العالم�fلحقوق��نسان� )1(

العهد�الدوXي�للحقوق�اJدنية�والسياسية// اJطلب�الثالث

 

للحقوق�اJدنية�والسياسية�ع9ى�الحقوق�الواردة�1ي�sع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان�وتذكر�الباحثة�أكد�العهد�الدوXي�

بعض�من�هذه�الحقوق�ذات�الع]قة�والصلة�بمبدأ�التسامح�وال�fgمن�شأن�مراعاwÉا�وتطبيقها�تفعيل�ثقافة�التسامح�

بTن�الشعوب�حيث�ونص�1ي�اJادة�الثالثة�من�هو�ع9ى�

اJدنية�والسياسية�الواردة�1ي�هذا�العهد

 ".Rمان�ع9ى�شخصه

كما�نصت�اJادة�الرابعة�عشر�ع9ى�أن�

وجهت�إليه�أو�1ي�حقوقه�وال!�اماته�1ي�أي�دعوى�مدنيه�أن�تكون�قضيته�محل�نظر�منصف�وعل¾�fمن�قبل�محكمة�

مختصة�ومستقلة�منشأة�بحكم�القانون 

�الثامنة�عشر�ع9ى�أن� �نصت�اJادة أيضا

ر�دينه�أو�معتقداته�إXى�القيود�إ°�القيود�ال�fgفرضها�القانون sنسان�1ي�إظها

 Tلكل�إنسان�الحق�1ي�اعتناق�أراء�دون�مضايقة�ولكل�إنسان�الحق�1ي�حرية�التعب

  

  

  

  

 

العهد�الدوXي�للحقوق�اJدنية�والسياسية� )1(
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1995  

�الثامنة�والعشرين� �الدورة �باريس�1ي اجتمعت�1ي

هذه�الدول�باعتبارها�ميثاق��وإذ�تضع

1ي�انفسنا�ان�ننقذ�Rجيال�اJقبلة�من�وي]ت�الحرب�

و1ي�سبيل�هذه�الغايات��اع!�منا�... وأن�نؤكد�من��جديد�إيماننا�بالحقوق�Rساسية�لíنسان�و�بكرامة�الفرد�وقدره

1945  

لكي�°�يفشل�السلم�من�اJحتم�أن�يقوم�ع9ى�أساس�من�التضامن�الفكري�واJعنوي�بTن�

 Tو�ضم� Tادة�" لكل�شخص�الحق�1ي�حرية�التفكJحرية�الرأي�" 18ا

�الشعوب� �جميع �بTن �والصداقة �والتسامح �التفاهم �تنمية �إXى �wÉدف �أن �يجب �ال! بية أن

 .sقليمية�اJتعلقة��wا

 .اتفاقية�مناهضة�التعذيب�وغT ه�من�ضروب�اJعاملة�أو�العقوبة�القاسية�أو�ال]إنسانية�أو�اJهينة

 .أساس�الدين�أو�اJعتقد
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1995: اع]ن�مبدأ�التسامح�من�قبل�منظمة�اليونسكو�سنة

�لل! بية�والعلم�والثقافة �1ي�منظمة�Rمم�اJتحدة �الثامنة�والعشرين� الدول�Rعضاء �الدورة �باريس�1ي اجتمعت�1ي

وإذ�تضع  1995نوفمH / تشرين�الثاني�16أكتوبر�إXى�/تشرين�Rول 

1ي�انفسنا�ان�ننقذ�Rجيال�اJقبلة�من�وي]ت�الحرب� نحن�شعوب�Rمم�اJتحدة�وقد�إلينا�" Rمم�اJتحدة�حيث�ينص�

وأن�نؤكد�من��جديد�إيماننا�بالحقوق�Rساسية�لíنسان�و�بكرامة�الفرد�وقدره

�بس]م�وحسن�الجوار
ً
 "ا�بالتسامح�وأن�نعيش�معا

1945نوفمH �/تشرين�الثاني�16ر�أن�اJيثاق�التأسي¡ �fلليونسكو�اJعتمدة�1ي�

لكي�°�يفشل�السلم�من�اJحتم�أن�يقوم�ع9ى�أساس�من�التضامن�الفكري�واJعنوي�بTن�"أن�

لكل�شخص�الحق�1ي�حرية�التفكT �و�ضمT "العالم�fلحقوق�sنسان�

�الشعوب� �جميع �بTن �والصداقة �والتسامح �التفاهم �تنمية �إXى �wÉدف �أن �يجب �ال! بية أن

 .26اJادة�"والجماعات�العنصرية�أو�الدينية

 :لصلة،�بما�1ي�ذلكالدولية�ذات�ا  بالصكوك

 .�بالحقوق�اJدنية�والسياسية

 .و�جتماعية�والثقافية  �بالحقوق��قتصادية

 .جميع�أشكال�التمي��Tالعنصري  �تفاقية�الدولية�للقضاء�ع9ى

 .واJعاقبة�علwxا  الجماعية sبادة  �تفاقية�الخاصة�بمنع�جريمة

 

sقليمية�اJتعلقة��wا والصكوك  1967الخاصة�بوضع�ال]جئTن�وبروتوكولها�لعام�

 .جميع�أشكال�التمي��Tضد�اJرأة

اتفاقية�مناهضة�التعذيب�وغT ه�من�ضروب�اJعاملة�أو�العقوبة�القاسية�أو�ال]إنسانية�أو�اJهينة

أساس�الدين�أو�اJعتقد جميع�أشكال�التعصب�والتمي��TالقائمTن�ع9ى القضاء�ع9ى

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

اع]ن�مبدأ�التسامح�من�قبل�منظمة�اليونسكو�سنة// اJطلب�الرابع

 

�لل! بية�والعلم�والثقافة إن  �1ي�منظمة�Rمم�اJتحدة الدول�Rعضاء

تشرين�Rول �25للمؤتمر�العام�من�

Rمم�اJتحدة�حيث�ينص�

وأن�نؤكد�من��جديد�إيماننا�بالحقوق�Rساسية�لíنسان�و�بكرامة�الفرد�وقدره... 

�بس]م�وحسن�الجواران�نأخذ�انفسن
ً
ا�بالتسامح�وأن�نعيش�معا

ر�أن�اJيثاق�التأسي¡ �fلليونسكو�اJعتمدة�1ي�
ّ
وتذك

أن� نص��1ي�ديباجته�ع9ى��

 " ب¾�fالبشر

ر�بأن�sع]ن�
ّ
العالم�fلحقوق�sنسان�وإذ�تذك

 Tوالتعب "� �الشعوب�"و�19اJادة �جميع �بTن �والصداقة �والتسامح �التفاهم �تنمية �إXى �wÉدف �أن �يجب �ال! بية أن

والجماعات�العنصرية�أو�الدينية

بالصكوك تحيط�علًما  وإذ

العهد�الدوXي�الخاص�بالحقوق�اJدنية�والسياسية •

العهد�الدوXي�الخاص�بالحقوق��قتصادية •

�تفاقية�الدولية�للقضاء�ع9ى •

�تفاقية�الخاصة�بمنع�جريمة •

 .فاقية�حقوق�الطفلات •

الخاصة�بوضع�ال]جئTن�وبروتوكولها�لعام��1951اتفاقية�عام� •

جميع�أشكال�التمي��Tضد�اJرأة اتفاقية�القضاء�ع9ى •

اتفاقية�مناهضة�التعذيب�وغT ه�من�ضروب�اJعاملة�أو�العقوبة�القاسية�أو�ال]إنسانية�أو�اJهينة •

القضاء�ع9ى بشأن  sع]ن •
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 .دينية�ولغوية

 .القمة�العالم�fللتنمية��جتماعية

،�وتشدد�ع9ى�مسؤوليات�الدول� ا�ال!�ايدالراهن�1ي�أعمال�التعصب�والعنف�وsرهاب�والكراهية�والعنصرية�

1ي�تنمية�وتشجيع�اح! ام�حقوق�sنسان�وحرياتته�Rساسية�بدون�أي�تمي��Tع9ى�أساس�العرق�أو�الجنس�أو�اللغة�أو�

�و��نفتاح� �من�خ]ل�اJعرفة �و�شكال�التعبT �وتصرفاته �عاJنا �لثقافه f¾الغ� �وقبول�التنوع �التسامح�اح! ام f¾يع

أخ]قيا�فحسب�وإنما�هو�التسامح�الوئام�1ي�سياق��خت]ف�وهو�ليس�واجبا�

 

 fء�هو�موقف�فاعل�ينشأ�عن��قرار�بحقوق�

�القيم� ��wذه �لتH ير�اJساس �التسامح استغ]ل

التسامح�هو�اJسؤولية�ال�fgتصون�حقوق�sنسان�و�التعددية�بما�1ي�ذلك�التعددية�الثقافية�والديمقراطية�وسيادة�

مع�اح! ام�حقوق�sنسان�ف�fÅ°�تع¾�fتقبل�الظلم��جتما+ي�أو�تخ9ي�اJرء�عن�

وتع¾s�fقرار�. معتقداته�أو�اضعافها�بل�تع¾�fان�اJرء�حر�1ي��ل!�ام�بمعتقداته�و�أنه�يقبل�ال!�ام��خرين�بمعتقداwÉم

�ل �والقيم �والسلوك �واللغة �اJظهر�والوضع �حيث �من �بطبعهم �البشر�مختلفTن �و1ي�بأن �العيش�بس]م �1ي �الحق هم

 )1( .و�ي�تع¾�fأيضا�أن�أراء�اJرء�°�ينبÁي�أن�تفرض�ع9ى�rخرين

�مستوى�الدولة� �التسامح�ع9ى حيث�يستلزم

تناولت�اJادة�الثالثة�التسامح�1ي�Rبعاد��جتماعية�اما�اJادة�الرابعة�فقد�
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دينية�ولغوية  إثنية�وإXى�أقليات أو قومية  أقليات حقوق�Rشخاص�اJنتمTن�إXى

 .sع]ن�اJتعلق�بالتدابT �الرامية�إXى�القضاء�ع9ى�sرهاب�الدوXي

 .رنامج�عمل�فينا�الصادران�عن�اJؤتمر�العالم�fلحقوق�sنسان

القمة�العالم�fللتنمية��جتماعية  اJعتمدان�من�مؤتمر إع]ن�وخطة�عمل�كوبwاغن

 .إع]ن�اليونسكو�بشأن�العنصر�والتح��Tالعنصري 

 .التعليم مجال  1ي  التمي�T بشأن�مكافحة اليونسكو

ا�ال!�ايدالراهن�1ي�أعمال�التعصب�والعنف�وsرهاب�والكراهية�والعنصرية�

1ي�تنمية�وتشجيع�اح! ام�حقوق�sنسان�وحرياتته�Rساسية�بدون�أي�تمي��Tع9ى�أساس�العرق�أو�الجنس�أو�اللغة�أو�

 .الدين�و1ي�مكافحة�التعصب

 :ادئ�التسامح،�وتعلن�عن�ما�ي9ي�تعتمد�رسميا�sع]ن�اJتعلق�بمب

 ) اJادة�RوXى�مع¾�Ôالتسامح

�و��نفتاح� �من�خ]ل�اJعرفة �و�شكال�التعبT �وتصرفاته �عاJنا �لثقافه f¾الغ� �وقبول�التنوع �التسامح�اح! ام f¾يع

التسامح�الوئام�1ي�سياق��خت]ف�وهو�ليس�واجبا�. والتواصل�و�حرية�الفكر�وضمT �واJعتقد

 .أيضا�ويسهم�1ي�استبدال�ثقافة�الحرب�بثقافة�الس]م ضرورة�سياسية�وقانونية�

°�يع¾�fتسامح�Rذعان�أو�التنازل�أو�التساهل�فالتسامح�قبل�كل�f Gء�هو�موقف�فاعل�ينشأ�عن��قرار�بحقوق�

�حال �بأي �يجوز �و° �ل6خرين �Rساسية �والحريات �العاJية �القيم��sنسان ��wذه �لتH ير�اJساس �التسامح استغ]ل

 .Rساسية�وينبÁي�ع9ى�Rفراد�والجماعات�والدول�أن�تمارس�التسامح

التسامح�هو�اJسؤولية�ال�fgتصون�حقوق�sنسان�و�التعددية�بما�1ي�ذلك�التعددية�الثقافية�والديمقراطية�وسيادة�

مع�اح! ام�حقوق�sنسان�ف�fÅ°�تع¾�fتقبل�الظلم��جتما+ي�أو�تخ9ي�اJرء�عن�حيث�أ¼wا�ممارسة�التسامح�تنسجم�

معتقداته�أو�اضعافها�بل�تع¾�fان�اJرء�حر�1ي��ل!�ام�بمعتقداته�و�أنه�يقبل�ال!�ام��خرين�بمعتقداwÉم

�ل �والقيم �والسلوك �واللغة �اJظهر�والوضع �حيث �من �بطبعهم �البشر�مختلفTن بأن

و�ي�تع¾�fأيضا�أن�أراء�اJرء�°�ينبÁي�أن�تفرض�ع9ى�rخرين

� �منه �الثانية �اJادة �تناول�sع]ن�1ي �مستوى�الدولة(كما �مستوى�الدولة�) التسامح�ع9ى �التسامح�ع9ى حيث�يستلزم

تناولت�اJادة�الثالثة�التسامح�1ي�Rبعاد��جتماعية�اما�اJادة�الرابعة�فقد�ان¶wاج�العدل�وعدم��نحياز�1ي�التشريعات�و�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

حقوق�Rشخا بشأن  sع]ن •

sع]ن�اJتعلق�بالتدابT �الرامية�إXى�القضاء�ع9ى�sرهاب�الدوXي •

رنامج�عمل�فينا�الصادران�عن�اJؤتمر�العالم�fلحقوق�sنسانإع]ن�وب •

إع]ن�وخطة�عمل�كوبwاغن •

إع]ن�اليونسكو�بشأن�العنصر�والتح��Tالعنصري  •

اليونسكو  وتوصية اتفاقية •

ا�ال!�ايدالراهن�1ي�أعمال�التعصب�والعنف�وsرهاب�والكراهية�والعنصرية�وإذا�يقلقه

1ي�تنمية�وتشجيع�اح! ام�حقوق�sنسان�وحرياتته�Rساسية�بدون�أي�تمي��Tع9ى�أساس�العرق�أو�الجنس�أو�اللغة�أو�

الدين�و1ي�مكافحة�التعصب

تعتمد�رسميا�sع]ن�اJتعلق�بمب

اJادة�RوXى�مع¾�Ôالتسامح(

�و��نفتاح�. 1 �من�خ]ل�اJعرفة �و�شكال�التعبT �وتصرفاته �عاJنا �لثقافه f¾الغ� �وقبول�التنوع �التسامح�اح! ام f¾يع

والتواصل�و�حرية�الفكر�وضمT �واJعتقد

ضرورة�سياسية�وقانونية�

°�يع¾�fتسامح�Rذعان�أو�التنازل�أو�التساهل�فالتسامح�قبل�كل� . 2

�ل �Rساسية �والحريات �العاJية sنسان

Rساسية�وينبÁي�ع9ى�Rفراد�والجماعات�والدول�أن�تمارس�التسامح

التسامح�هو�اJسؤولية�ال�fgتصون�حقوق�sنسان�و�التعددية�بما�1ي�ذلك�التعددية�الثقافية�والديمقراطية�وسيادة� . 3

 .القانون 

حيث�أ¼wا�ممارسة�التسامح�تن . 4

معتقداته�أو�اضعافها�بل�تع¾�fان�اJرء�حر�1ي��ل!�ام�بمعتقداته�و�أنه�يقبل�ال!�ام��خرين�بمعتقداwÉم

�ل �والقيم �والسلوك �واللغة �اJظهر�والوضع �حيث �من �بطبعهم �البشر�مختلفTن بأن

و�ي�تع¾�fأيضا�أن�أراء�اJرء�°�ينبÁي�أن�تفرض�ع9ى�rخرين. التصرف�ع9ى�طبيع¶wا

  

� �منه �الثانية �اJادة �تناول�sع]ن�1ي كما

ان¶wاج�العدل�وعدم��نحياز�1ي�التشريعات�و�
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� �ملحة، �ضرورة �التسامح �أجل �من �اعتبار�ال! بية �و�وجوب �غرس�التسامح �وسيلة ��ي �ال! بية �ان وأيضا� نصت�ع9ى

لH امج�واJؤسسات�تضمنت�اJادة�الخامسة�ال!�ام�الدول�Rعضاء�1ي�منظمة�اليونسكو�بتشجيع�التسامح��من�خ]ل�ا

نوفمH ��16وأعلنت�اJادة�السادسة�وRخT ة�رسميا�عن�يوم�

 .من�كل�سنة�اليوم�العالمX�fي�التسامح��wدف�نشر�التوعية�بTن�الناس�و�تسليم�الضوء�ع9ى�مخاطر�التعصب
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� �ملحة، �ضرورة �التسامح �أجل �من �اعتبار�ال! بية �و�وجوب �غرس�التسامح �وسيلة ��ي �ال! بية �ان نصت�ع9ى

تضمنت�اJادة�الخامسة�ال!�ام�الدول�Rعضاء�1ي�منظمة�اليونسكو�بتشجيع�التسامح��من�خ]ل�ا

وأعلنت�اJادة�السادسة�وRخT ة�رسميا�عن�يوم�. والعلوم�والثقافة�والتواصل ال�fgتع¾1�fي�مجا°ت�ال! بية�

من�كل�سنة�اليوم�العالمX�fي�التسامح��wدف�نشر�التوعية�بTن�الناس�و�تسليم�الضوء�ع9ى�مخاطر�التعصب

(1) https://tolerance./التسامح-بشأن-مبادئ-إع]ن 
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� �ملحة، �ضرورة �التسامح �أجل �من �اعتبار�ال! بية �و�وجوب �غرس�التسامح �وسيلة ��ي �ال! بية �ان نصت�ع9ى

تضمنت�اJادة�الخامسة�ال!�ام�الدول�Rعضاء�1ي�منظمة�اليونسكو�بتشجيع�التسامح��من�خ]ل�ا

ال�fgتع¾1�fي�مجا°ت�ال! بية�

من�كل�سنة�اليوم�العالمX�fي�التسامح��wدف�نشر�التوعية�بTن�الناس�و�تسليم�الضوء�ع9ى�مخاطر�التعصب
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ع9ى��تفاقيات�sقليمية�ذات�الصلة�بمبادئ�

�لتعزيز� �اتفاقية�دولية�معنيه�بمبادئ�التسامح�والعيش�اJش! ك�،وإنما �1ي
ً
تكون�الدولة�طرفا

ودعم��تفاقيات�الدولية�اJذكورة�سابقا�،فإنه�من�شأن��تفاقيات�sقليمية�أن�تعزز�وتدعم�وترسخ�مفهوم�التسامح�

�ما� ستتناوله�الباحثة�1ي� فريقي�او�عربي،�وهذا

التاريخ�sس]مي�يحوي�العديد�من�الوثائق�ذات�الصلة�به�الس]م�و�حقوق�sنسان�ومن�شان�الس]م�ترسيخ�مبادئ�

ذ�الحروب�والكراهية،�ومن�ابرز�الوثائق��س]مية�وثيقة�صلح�الحديبية�

يوقف�القتال�بTن�اJسلمTن�وقريش�لعشر�سنوات،�ف]�يكون�بيwم�حرب�و°�سرقة�و°�خيانة�و°�إغ]ل�

�ومن�يريد�عه �فمن�ُيِرد�عهد�اJسلمTن�دخل�به، �عقدهم، �إXى �انضمامها �1ي د�قريش�دخل�به،�أن�لكل�قبيلة�الحرية

°�تكرهوا�أحدا�ع9ى�الدخول�1ى�دين�sس]م�فإنه�بTن�واضح�ج9ى�

م�وشرح�صدره�ونور�بصT ته�دخل�د°ئله�وبراهينه�°�يحتاج�إXى�أن�يكره�أحد�ع9ى�الدخول�فيه،�بل�من�هداه�هللا�لíس] 

 )2.(فيه�ع9ى�بينة،�ومن�أعم�Ôهللا�قلبه�وختم�ع9ى�سمعه�وبصره�فإنه�°�يفيده�الدخول�1ى�الدين�مكرها�مقسورا

 بالتفصيل

-1ى-إكراه-°- تفسT ات- 5و-آية/19/

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
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 :�تفاقيات�sقليمية�اJتضمنة�لثقافة�التسامح�

� �ينبÁي�ع9ى�الدول�أن�تصادق� ع9ى��تفاقيات�sقليمية�ذات�الصلة�بمبادئ� من�أجل�إشاعة�اJزيد�من�التسامح،

�لتعزيز� �اتفاقية�دولية�معنيه�بمبادئ�التسامح�والعيش�اJش! ك�،وإنما �1ي
ً
تكون�الدولة�طرفا

ودعم��تفاقيات�الدولية�اJذكورة�سابقا�،فإنه�من�شأن��تفاقيات�sقليمية�أن�تعزز�وتدعم�وترس

�fش! ك�من�منظور�إقليمJما�إس]مي�او�أمريكي�او�اوروبي�او�أ� والعيش�ا� فريقي�او�عربي،�وهذا

 :اJواثيق�sس]مية�ذات�الصلة�بالتسامح

التاريخ�sس]مي�يحوي�العديد�من�الوثائق�ذات�الصلة�به�الس]م�و�حقوق�sنسان�ومن�شان�الس]م�ترسيخ�مبادئ�

ذ�الحروب�والكراهية،�ومن�ابرز�الوثائق��س]مية�وثيقة�صلح�الحديبية�التسامح�والعيش�اJش! ك�بTن�الشعوب�ونب

يوقف�القتال�بTن�اJسلمTن�وقريش�لعشر�سنوات،�ف]�يكون�بيwم�حرب�و°�سرقة�و°�خيانة�و°�إغ]ل�

�ومن�يريد�عه �فمن�ُيِرد�عهد�اJسلمTن�دخل�به، �عقدهم، �إXى �انضمامها �1ي أن�لكل�قبيلة�الحرية

 )1".(فدخلت�خزاعة�عهد�اJسلمTن،�وبنو�بكر�1ي�عهد�قريش

°�تكرهوا�أحدا�ع9ى�الدخول�1ى�دين�sس]م�فإنه�بTن�وا: أى) °�إكراه�1ى�الدين: (ويقول�هللا�سبحانه�و�تعاXى

د°ئله�وبراهينه�°�يحتاج�إXى�أن�يكره�أحد�ع9ى�الدخول�فيه،�بل�من�هداه�هللا�لíس] 

فيه�ع9ى�بينة،�ومن�أعم�Ôهللا�قلبه�وختم�ع9ى�سمعه�وبصره�فإنه�°�يفيده�الدخول�1ى�الدين�مكرها�مقسورا

 com.sotor://https/بالتفصيل_الحديبية_صلح_قصة

 story/com7.youm.www://https/2018/5/

 3800127/الرشد-تبTن- قد- الدين
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�تفاقيات�sقليمية�اJتضمنة�لثقافة�التسامح�// اJبحث�الثاني

   � �ينبÁي�ع9ى�الدول�أن�تصادق� من�أجل�إشاعة�اJزيد�من�التسامح،

�ف]�يكفي�أن� �لتعزيز�التسامح، �اتفاقية�دولية�معنيه�بمبادئ�التسامح�والعيش�اJش! ك�،وإنما �1ي
ً
تكون�الدولة�طرفا

ودعم��تفاقيات�الدولية�اJذكورة�سابقا�،فإنه�من�شأن��تفاقيات�sقليمية�أن�تعزز�وتدعم�وترس

�fش! ك�من�منظور�إقليمJوالعيش�ا

 :اJطالب��تية�

اJواثيق�sس]مية�ذات�الصلة�بالتسامح// اJطلب�Rول 

التاريخ�sس]مي�يحوي�العديد�من�الوثائق�ذات�الصلة�به�الس]م�و�حقوق�sنسان�ومن�شان�الس]م�ترسيخ�مبادئ�  

التسامح�والعيش�اJش! ك�بTن�الشعوب�ونب

يوقف�القتال�بTن�اJسلمTن�وقريش�لعشر�سنوات،�ف]�يكون�بيwم�حرب�و°�سرقة�و°�خيانة�و°�إغ]ل�"حيث�جاء�فwxا�

�ومن�يريد�عه �فمن�ُيِرد�عهد�اJسلمTن�دخل�به، �عقدهم، �إXى �انضمامها �1ي أن�لكل�قبيلة�الحرية

فدخلت�خزاعة�عهد�اJسلمTن،�وبنو�بكر�1ي�عهد�قريش

ويقول�هللا�سبحانه�و�تعاXى

د°ئله�وبراهينه�°�يحتاج�إXى�أن�يكره�أحد�ع9ى�الدخول�فيه،�بل�من�هداه�هللا�لíس] 

فيه�ع9ى�بينة،�ومن�أعم�Ôهللا�قلبه�وختم�ع9ى�سمعه�وبصره�فإنه�°�يفيده�الدخول�1ى�الدين�مكرها�مقسورا
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وخطبة�أبي�بكر�الصديق�عنده�توليه�الخ]فة�ومعاهدة�

�sس]مية�� �الوثائق �هذه �مصر�كل �أهل �مع

 .خر�داعمة�وعماد�مبادئ�التسامح�والعيش�اJش! ك

� �sس]م�سنة �1ي �عن�حقوق�sنسان fالعالم� �البيان �اJجلس�sس]مي �1981اعتماد � حيث� م،

�الحرية�وأشار�كذلك�إXى �حرية��حق �بأنه وقال

�أن �وليس��حد �مستمرة �يولد�sنسان�و�ي ��wا fgال� �الطبيعية �الصفة �و�ي ��sنسان�مقدسة م�Ôg"يعتدي�علwxا

�لعمر�بن�الخطاب�ر�f ºهللا�عwا �الدوXي�. من�كلمة �اJجتمع وع9ى

بTن�الناس�جميعا��فهم�سواسيه�أمام�

" عربي�و°�لحمر�ع9ى�أسود�و°�لسود�ع9ى�أحمر�إ°�بالتقوى 

من�"كلكم�Ðدم�وآدم�من�تراب"وأن�الناس�كلها�1ي�القيمة�sنسانية�سواء�

لكل�شخص�أن�يفكر�ويعتقد�ويعH �عن�

كره�ومعتقده�دون�تدخل�او�مصادره�من�احد�ما�دام�يل!�م�بالحدود�العامة�ال�fgأقرwÉا�الشريعة�و°�يجوز�إذاعة�

�
ً
حيث�ذكر�ان�لكل�شخص�حرية��عتقاد�وحريات�العبادة�وفقا

و�إع]ن��2005إXى�إع]ن�حقوق�الطفل�1ي�sس]م�الذي�تم�من�قبل�اJؤتمر�sس]مي�الثاني�وث]ثون�سنة�

 .وغT ها�من�الوثائق

� �sنسانية �اJعاملة �قواعد �إرساء �1ي �الحروب�ودعم�كانت�سابقه �ونبذ والس]م

�من�شأن� �قواعد�الشريعة�sس]مية �فإن� ،��Tأو�تفريق�أو�تمي��Tأوتعصب�أو�تح� �دون�إكراه الحريات�واJساواة

 .مراعاwÉا�والعمل��wا�ووضعها�موضع�التنفيذ�تحقيق�أع9ى�مستوى�ممكن��Jبادئ�التسامح�والعيش�اJش! ك

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
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وخطبة�أبي�بكر�الصديق�عنده�توليه�الخ]فة�ومعاهدة� نجران�وخطبة�الوداع�كما�تتضمن�الوثائق�sس]مية�صلح�

�sس]مية�� �الوثائق �هذه �مصر�كل �أهل �العاص�مع �عمر�بن �اJقدس�ومعاهدة �بيت �أهل �مع �الخطاب عمر�بن

تضمنت�حقوق�sنسان�ال��fgي�بشكل�او�بآخر�داعمة�وعماد�مبادئ�التسامح�والعيش�اJش! ك

� �sس]م�سنة �1ي �عن�حقوق�sنسان fالعالم� �البيان �اJجلس�sس]مي اعتماد

� �مwا �sس]م �1ي �حقوق�sنسان �البيان �الحياةتضمن �1ي وأشار�كذلك�إXى�الحق

�أن �وليس��حد �مستمرة �يولد�sنسان�و�ي ��wا fgال� �الطبيعية �الصفة �و�ي sنسان�مقدسة

�لعمر�بن�الخطاب�ر�f ºهللا�عwا"استعبدwÉم�الناس�وقد�ولدwÉم�أمهاwÉم�أحرارا من�كلمة

بTن�الناس�جميعا��فهم�سواسيه�أمام��حق�اJساواةمساندة�كل�شعب�يجاهد�من�أجل�حريته�،�تتضمن�البيان�

عربي�و°�لحمر�ع9ى�أسود�و°�لسود�ع9ى�أحمر�إ°�بالتقوى �°�فضل�لعربي�ع9ى�أعجم�fو°�لعجم�fع9ى

وأن�الناس�كلها�1ي�القيمة�sنسانية�سواء�.من�خطبة��الن¢�fص9ى�هللا�عليه�وسلم�

لكل�شخص�أن�يفكر�ويعتقد�ويعH �عن��حق�حرية�التفكT �و��عتقاد�والتعبT  نص�ع9ى�� أيضا. 

كره�ومعتقده�دون�تدخل�او�مصادره�من�احد�ما�دام�يل!�م�بالحدود�العامة�ال�fgأقرwÉا�الشريعة�و°�يجوز�إذاعة�

��حق�الحرية�الدينيةكما�نص�البيان�عن�
ً
حيث�ذكر�ان�لكل�شخص�حرية��عتقاد�وحريات�العبادة�وفقا

 )1). (6:الكافرون�" (لكم�دينكم�وليا�دين�دين

إXى�إع]ن�حقوق�الطفل�1ي�sس]م�الذي�تم�من�قبل�اJؤتمر�sس]مي�الثاني�وث]ثون�سنة�

وغT ها�من�الوثائق  1990القاهرة�حول�حقوق�sنسان�1ي�sس]م�مؤتمر�العالم�sس]مي�1ي�

� �sس]مية �الشريعة � وحيث�أن �sنسانية �اJعاملة �قواعد �إرساء �1ي كانت�سابقه

�من�شأن� �قواعد�الشريعة�sس]مية �فإن� ،��Tأو�تفريق�أو�تمي��Tأوتعصب�أو�تح� �دون�إكراه الحريات�واJساواة

مراعاwÉا�والعمل��wا�ووضعها�موضع�التنفيذ�تحقيق�أع9ى�مستوى�ممكن��Jبادئ�التسامح�والعيش�اJش! ك

http://hrlibrary.umn.edu/arab/UIDHR 
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كما�تتضمن�الوثائق�sس]مية�صلح�

�العا �عمر�بن �اJقدس�ومعاهدة �بيت �أهل �مع �الخطاب عمر�بن

تضمنت�حقوق�sنسان�ال��fgي�بشكل�او�ب

�والجدير�بالذكر�  �sس]م�سنة �1ي �عن�حقوق�sنسان fالعالم� �البيان �اJجلس�sس]مي اعتماد

� �مwا �sس]م �1ي �حقوق�sنسان �البيان تضمن

�أن �وليس��حد �مستمرة �يولد�sنسان�و�ي ��wا fgال� �الطبيعية �الصفة �و�ي sنسان�مقدسة

استعبدwÉم�الناس�وقد�ولدwÉم�أمهاwÉم�أحرارا

مساندة�كل�شعب�يجاهد�من�أجل�حريته�،�تتضمن�البيان�

°�فضل�لعربي�ع9ى�أ"الشريعة�

من�خطبة��الن¢�fص9ى�هللا�عليه�وسلم�

. خطبة�حجة�الوداع

كره�ومعتقده�دون�تدخل�او�مصادره�من�احد�ما�دام�يل!�م�بالحدود�العامة�ال�fgأقرwÉا�الشريعة�و°�يجوز�إذاعة�ف

كما�نص�البيان�عن�. الباطل

لكم�دينكم�وليا�دين�دين"Jعتقده�

 

إXى�إع]ن�حقوق�الطفل�1ي�sس]م�الذي�تم�من�قبل�اJؤتمر�sس]مي�الثاني�وث]ثون�سنة��إضافة

القاهرة�حول�حقوق�sنسان�1ي�sس]م�مؤتمر�العالم�sس]مي�1ي�

�� �sس]مية �الشريعة وحيث�أن

�من�شأن� �قواعد�الشريعة�sس]مية �فإن� ،��Tأو�تفريق�أو�تمي��Tأوتعصب�أو�تح� �دون�إكراه الحريات�واJساواة

مراعاwÉا�والعمل��wا�ووضعها�موضع�التنفيذ�تحقيق�أع9ى�مستوى�ممكن��Jبادئ�التسامح�والعيش�اJش! ك

 

)1( /arab/UIDHR.html
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كية�يتأسس�أساس�النظام�Rمريكي�لحماية�حقوق�sنسان�ع9ى�اتفاقيتTن�دوليتTن�وهما�ميثاق�منظمة�الدول�Rمري

و��تفاقية�Rمريكية�اJتعلقة�بحقوق�sنسان�وال�fgدخلت�

�الH وتوكول�الخاص�بالحقوق��قتصادية� و�الحق��wذه��خT ة�بروتوكلTن�إضافيTن�اولهما

�العمل�والحق�1ي� �تتعلق�بالحق�1ي �الH وتوكول�أحكام و�تناول�هذا

بإلغاء�عقوبة� ظروف�عمل�عادلة�مرضية�والحقوق�النقابية�والحق�1ي�الضمان��جتما+ي�وثانwxما�الH وتوكول�الخاص�

Rساسية�لها،�وكان�من�بTن�هذه�Rغراض�تقوية�

تدين�الدول�"الس]م�وRمن�1ي�القارة�،كما�بينت�1ي�اJادة�الثالثة�مبادwÍا�وكان�من�بTن�هذه�اJبادئ�ال�fgأكدت�علwxا�

لس]م�Rمريكية�الحرب�العدوانية�فالنصر�°�يجلب�حقوقه�كما�أن�العدالة��جتماعية�وRمن��جتما+ي�هما�اساس�ا

�أو�الجنس� �أو�العقيدة �دون�تمي��Tبسبب�العرق�أو�الجنسية �للفرد الدائم�وتعلن�الدول�Rمريكية�الحقوق�Rساسية

د�أنه�كل�يؤك�1948إضافة�إXى�sع]ن�Rمريكي�لحقوق�وواجبات�sنسان�الصادر�عن�منظمة�الدول�Rمريكية�عام�

�1ي� �البعض�نص�sع]ن �بلعضهم �كإخوة �يتصرفوا �والحقوق�ويجب�أن �الكرامة �1ي �متساويTن
ً
البشر�يولدون�أحرارا

الفصل�Rول�منه�اJتعلق�بالحقوق��ع9ى�الحق�1ي�الحياة�والحرية�والس]مة�و�الحق�1ي�اJساواة�أمام�القانون�إضافة�إXى�

� �1ي�السر�و1ي�العلن�وايضا� ل�شخص�الحق�1ي�اعتناق�ديانة�ما وممارس¶wا

ومن�شأن�هذه�الحقوق�دعم�وترسيخ�مبادئ�التسامح�

 ��� ����	�
 �� �	���
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

 :الوثائق��مريكية�ذات�الصلة�بالتسامح�

يتأسس�أساس�النظام�Rمريكي�لحماية�حقوق�sنسان�ع9ى�اتفاقيتTن�دوليتTن�وهما�ميثاق�منظمة�الدول�Rمري

و��تفاقية�Rمريكية�اJتعلقة�بحقوق�sنسان�وال�fgدخلت�1951ديسمH �13وبدأ�العمل�به�1ي�

�الH وتوكول�الخا�1978 و�الحق��wذه��خT ة�بروتوكلTن�إضافيTن�اولهما

�عام� �العمل�والحق�1ي��1988و�جتماعية�وثقافية�الذي�اعتمد�1ي �تتعلق�بالحق�1ي �الH وتوكول�أحكام و�تناول�هذا

ظروف�عمل�عادلة�مرضية�والحقوق�النقابية�والحق�1ي�الضمان��جتما+ي�وثانwxما�الH وتوكول�الخا

Rساسية�لها،�وكان�من�بTن�هذه�Rغراض�تقوية�أعلنت�منظمة�الدول�Rمريكية�1ي�ميثاقها�1ي�اJادة�الثانية�Rغراض�

الس]م�وRمن�1ي�القارة�،كما�بينت�1ي�اJادة�الثالثة�مبادwÍا�وكان�من�بTن�هذه�اJبادئ�ال�fgأكدت�علwxا�

Rمريكية�الحرب�العدوانية�فالنصر�°�يجلب�حقوقه�كما�أن�العدالة��جتماعية�وRمن��جتما+ي�هما�اساس�ا

�أو�الجنس� �أو�العقيدة �دون�تمي��Tبسبب�العرق�أو�الجنسية �للفرد الدائم�وتعلن�الدول�Rمريكية�الحقوق�Rساسية

  ".ويجب�توجيه�تعليم�الشعوب�نحو�العدالة�والحرية�والس]م

إضافة�إXى�sع]ن�Rمريكي�لحقوق�وواجبات�sنسان�الصادر�عن�منظمة�الدول�Rمريكية�عام�

�1ي� �البعض�نص�sع]ن �بلعضهم �كإخوة �يتصرفوا �والحقوق�ويجب�أن �الكرامة �1ي �متساويTن
ً
البشر�يولدون�أحرارا

الفصل�Rول�منه�اJتعلق�بالحقوق��ع9ى�الحق�1ي�الحياة�والحرية�والس]مة�و�الحق�1ي�اJساواة�أمام�القانون�إضافة�إXى�

�الحق�1ي�الحرية�الدينية�والعبادة�حيث�لك ل�شخص�الحق�1ي�اعتناق�ديانة�ما

ومن�شأن�هذه�الحقوق�دعم�وترسيخ�مبادئ�التسامح�. تضمن��ع]ن��الحق�1ي�حرية�البحث�والرأي�والتعبT �والنشر

 .وجعل�إمكانية�العيش�اJش! ك��Jختلف�الثقافات��ممكنه�ومتصوره

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

الوثائق��مريكية�ذات�الصلة�بالتسامح�// اJطلب�الثاني

يتأسس�أساس�النظام�Rمريكي�لحماية�حقوق�sنسان�ع9ى�اتفاقيتTن�دوليتTن�وهما�ميثاق�منظمة�الدول�Rمري     

وبدأ�العمل�به�1ي�1948أبريل��30اHJ م�1ي�

1978ح��Tالنفاذ�1ي�سنة�

�عام� و�جتماعية�وثقافية�الذي�اعتمد�1ي

ظروف�عمل�عادلة�مرضية�والحقوق�النقابية�والحق�1ي�الضمان��جتما+ي�وثانwxما�الH وتوكول�الخا

 )s1990).1عدام�عام�

أعلنت�منظمة�الدول�Rمريكية�1ي�ميثاقها�1ي�اJادة�الثانية�Rغراض�   

الس]م�وRمن�1ي�القارة�،كما�بينت�1ي�اJادة�الثالثة�مبادwÍا�وكان�من�بTن�هذه�اJبادئ�ال�fgأكدت�علwxا�

Rمريكية�الحرب�العدوانية�فالنصر�°�يجلب�حقوقه�كما�أن�العدالة��جتماعية�وRمن��جتما+ي�هما�اساس�ا

�أو�الجنس� �أو�العقيدة �دون�تمي��Tبسبب�العرق�أو�الجنسية �للفرد الدائم�وتعلن�الدول�Rمريكية�الحقوق�Rساسية

ويجب�توجيه�تعليم�الشعوب�نحو�العدالة�والحرية�والس]م

إضافة�إXى�sع]ن�Rمريكي�لحقوق�وواجبات�sنسان�الصادر�عن�منظمة�الدول�Rمريكية�عام�

�1ي� �البعض�نص�sع]ن �بلعضهم �كإخوة �يتصرفوا �والحقوق�ويجب�أن �الكرامة �1ي �متساويTن
ً
البشر�يولدون�أحرارا

الفصل�Rول�منه�اJتعلق�بالحقوق��ع9ى�الحق�1ي�الحياة�والحرية�والس]مة�و�الحق�1ي�اJساواة�أمام�القانون�إضافة�إXى�

الحق�1ي�الحرية�الدينية�والعبادة�حيث�لك

تضمن��ع]ن��الحق�1ي�حرية�البحث�والرأي�والتعبT �والنشر

وجعل�إمكانية�العيش�اJش! ك��Jختلف�الثقافات��ممكنه�ومتصوره
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نتيجة�للجهود�منظمة�مجلس�أوروبا�تم�التوقيع�ع9ى��تفاقية�Rوروبية�لحماية�حقوق�sنسان�وحريات�Rساسية�1ي�

�لحقوق�� �Rوروبية و�تحتوي��تفاقية

تضمنت��تفاقية�Rوروبية�لحقوق�sنسان�النص�ع9ى�حق�حرية�sنسان�حيث�لكل�إنسان�له�حق�الحرية�وRمن�

�النص�ع9ى�أن�لكل�إنسان�الحق�1ي�حرية�التفكT �وضمT �والعقيده�وهذا�الحق�يشمل�
ً
لشخصه�،كما�تضمنت�أيضا

و�إقامة�الشعائر�الدينية�والتعليم�و�اJمارسة�سواء�ع9ى�انفراد�أو�با°جتماع�مع�rخرين�

  ،�وأن�لكل�إنسان�الحق�1ي�حرية�التعبT �وأيضا�له�الحرية�1ي��جتماعات�السلمية�

�اJقررة �والحريات �بالحقوق �التمتع �كان��ويكفل
ً
�تم��Tأيا �أي �دون ��تفاقية 1ي

�أو� �او�Rصل�القومي�أو��جتما+ي �او�غT ها f ½أو�رأي�سيا� �أو�العقيدة كالجنس�أو�العرق�او�اللون�أو�اللغة

،��2013/2014نسان،كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،جامعة�سطيف،

�sنسان� �لحقوق �Rوروبية �با°تفاقية �اJلحقة كالH وتوكو°ت

� �Jنع �Rوروبية ��تفاقية �إXى �إضافة ،
ً
�أو�بروتوكو° �واJعاملة التعذيب

العقوبة�غT �إنسانية�أو�اJهنة�و��تفاقية�Rوروبية�بشأن�ممارسة�حقوق�Rطفال�واJيثاق��جتما+ي�Rوروبي�وغT ها�
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

  :Rوروبية�ذات�الصلة�بالتسامح�الوثائق�

نتيجة�للجهود�منظمة�مجلس�أوروبا�تم�التوقيع�ع9ى��تفاقية�Rوروبية�لحماية�حقوق�sنسان�وحريات�Rساسية�1ي�

� H1950سبتم�� �يوم �1953سبتمH ��3ودخلت�ح��Tالنفاذ

 )1.(مادة�66وخمسة�أبواب�موزعة�ع9ى�

تضمنت��تفاقية�Rوروبية�لحقوق�sنسان�النص�ع9ى�حق�حرية�sنسان�حيث�لكل�إنسان�له�حق�الحرية�وRمن�

�النص�ع9ى�أن�لكل�إنسان�الحق�1ي�حرية�التفكT �وضمT �والعقيده�وهذا�الحق�يشمل�
ً
لشخصه�،كما�تضمنت�أيضا

و�إقامة�الشعائر�الدينية�والتعليم�و�اJمارسة�سواء�ع9ى�انفراد�أو�با°جتماع�مع�rخرين��حرية�تغيT �الدين�أو�العقيدة

بصفة�ع]نية�أو�1ي�نطاق�خاص،�وأن�لكل�إنسان�الحق�1ي�حرية�التعبT �وأيضا�له�الحرية�1ي��جتماعات�السلمية�

� �rخرين، �مع �جماعات �تكوين �اJقررة وحرية �والحريات �بالحقوق �التمتع ويكفل

�أو� �او�Rصل�القومي�أو��جتما+ي �او�غT ها f ½أو�رأي�سيا� �أو�العقيدة كالجنس�أو�العرق�او�اللون�أو�اللغة

 .�نتماء�إXى�اقلية�قومية�أو�ال© وة�أو�اJي]د�أو�أي�وضع�آخر

�نسان،كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،جامعة�سطيف،بوج]ل�ص]ح�الدين،محاضرات�1ي�قانون�حقوق�

� ��نسان �لحقوق �Rوروبية ��تفاقيات �من �sنسان� وغT ها �لحقوق �Rوروبية �با°تفاقية �اJلحقة كالH وتوكو°ت

� �الH وتوكو°ت � �هذه ���14عدد �Jنع �Rوروبية ��تفاقية �إXى �إضافة ،
ً
بروتوكو°

العقوبة�غT �إنسانية�أو�اJهنة�و��تفاقية�Rوروبية�بشأن�ممارسة�حقوق�Rطفال�واJيثاق��جتما+ي�Rوروبي�وغT ها�

 .من�اJواثيق�اJعنية�بحقوق�sنسان�1ي�نطاق�sقليم�Rوروبي

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

الوثائق�// اJطلب�الثالث

نتيجة�للجهود�منظمة�مجلس�أوروبا�تم�التوقيع�ع9ى��تفاقية�Rوروبية�لحماية�حقوق�sنسان�وحريات�Rساسية�1ي�

� �بتاريخ �روما سبتمH ��4مدينة

وخمسة�أبواب�موزعة�ع9ى�sنسان�ع9ى�ديباجة�

تضمنت��تفاقية�Rوروبية�لحقوق�sنسان�النص�ع9ى�حق�حرية�sنسان�حيث�لكل�إنسان�له�حق�الحرية�وRمن�

�النص�ع9ى�أن�لكل�إنسان�الحق�1ي�حرية�التفكT �وضمT �والعقيده�وهذا�الحق�يشمل�
ً
لشخصه�،كما�تضمنت�أيضا

حرية�تغيT �الدين�أو�العقيدة

بصفة�ع]نية�أو�1ي�نطاق�خا

� �rخرين، �مع �جماعات �تكوين وحرية

�أو�: أساسه �او�Rصل�القومي�أو��جتما+ي �او�غT ها f ½أو�رأي�سيا� �أو�العقيدة كالجنس�أو�العرق�او�اللون�أو�اللغة

�نتماء�إXى�اقلية�قومية�أو�ال© وة�أو�اJي]د�أو�أي�وضع�آخر

  

  

  

  

  

 

بوج]ل�ص]ح�الدين،محاضرات�1ي�قانون�حقوق�. أ )1(

 .36ص�

� ��نسان �لحقوق �Rوروبية ��تفاقيات �من وغT ها

��1950عام �الH وتوكو°ت � �هذه �عدد وبلغ

العقوبة�غT �إنسانية�أو�اJهنة�و��تفاقية�Rوروبية�بشأن�ممارسة�حقوق�Rطفال�واJيثاق��جتما+ي�Rوروبي�وغT ها�

من�اJواثيق�اJعنية�بحقوق�sنسان�1ي�نطاق�sقليم�Rوروبي
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لتفكT �والبحث�و�الضمT �والعقيدة�،�من�شأن�

�ëبيئة�سويه�Jبادئ�التسامح�والعيش�اJش! ك�ف]�تسامح�بدون�س]م�و°�

 .ومنح�rخر�مساحة�للتعبT �عن�آراءه�و�أفكاره�و�معتقداته
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

لتفكT �والبحث�و�الضمT �والعقيدة�،�من�شأن�وغ¾�fعن�البيان�أنه�من�شأن�ضمان�حرية�sنسان�وحقه�1ي�التعبT �و�ا

كل�هذه�الحقوق�منفرده�أو�مجتمعه�أن�ت�ëOبيئة�سويه�Jبادئ�التسامح�والعيش�اJش! ك�ف]�تسامح�بدون�س]م�و°�

ومنح�rخر�مساحة�للتعبT �عن�آراءه�و�أفكاره�و�معتقداته س]م�بدون�تقبل�الرأي�rخر�

 .33،34ص

 

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

وغ¾�fعن�البيان�أنه�من�شأن�ضمان�حرية�sنسان�وحقه�1ي�التعبT �و�ا

كل�هذه�الحقوق�منفرده�أو�مجتمعه�أن�ت

س]م�بدون�تقبل�الرأي�rخر�

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

مرجع�سابق�،�ص� )1(
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و�تمت�اJوافقة�عليه�ودخل��1981ُعِرض�اJيثاق�Rفريقي�لحقوق�sنسان�ع9ى�مؤتمر�القمة�Rفريقي�1ي�نT وبي�عام

�°�يتجزأ�من�
ً
حيث�أكدت�الديباجة�ال�fgتعد�جزءا

�بالحق�1ي�التنمية�وعدم�فصل�الحقوق�اJدنية�

والسياسية�عن�الحقوق��قتصادية�و�جتماعية�وثقافية�،�كما�أكدت�ع9ى�عزم�الدول�sفريقية�ع9ى�إزالة�كل�أشكال�

�ال�fgيجب�أن�ي�وقيم�الحضارة�1ي�أفر  يقيا

تمتع�كل�شخص�بالحقوق� �اJيثاق�Rفريقي�لحقوق�sنسان�والشعوب�يجد�أن�اJيثاق�قد�نص�ع9ى�

أو�العرق�او�اللون�أو�الجنس�أو�اللغة�والحريات�اJكفولة�1ي�هذا�اJيثاق�دون�أي�تم��Tخاصة�إذا�كان�قائم�ع9ى�العنصر�

كما�نصت�.أو�الدين�أو�الرأي�السيا½ �fأو�أي�رأي�آخر�أو�اJنشأ�الوط¾�fاو��جتما+ي�أو�ال© وة�أو�اJولد�او�أي�وضع�آخر

�البدنية�واJعنوية،�وأن�لكل أيضا�ع9ى�اJساواة�بTن�الناس�أمام�القانون�وع9ى�الحق�1ي�اح! ام�الحياة�وس]مة�الشخص�

فرد�الحق�1ي�الحرية�وRمان�الشخf î،�و�حرية�العقيدة�وممارسة�الشعائر�الدينية�مكفولة�أيضا�و°�يجوز�تعريض�

Tن�الشعوب�،�فالشعوب�كلها�الجدير�بذكر�أن�اJيثاق�لم�يكتفي�بذكر�اJساواة�بTن�Rفراد�فقط�وإنما�كذلك�اJساواة�ب

�آخر� �شعب �ع9ى �الشعب �سيطرة �يH ر �ما �وليس�هناك �نفس�الحقوق �ولها �بنفس�الكرامة �وتتمتع � سواسيه وأن� ،

�اJيثاق�واجب� �هذا �الدول�Rطراف�1ي �ع9ى �ويقع �والدوXي f¾الوط� �الصعيدين �ع9ى �وRمن �الس]م �1ي للشعوب�الحق

مان�اح! امها�عن�طريق�التعليم�وال! بية�وsع]م�واتخاذ�التدابT �ال�fgمن�

�ع9ى� � �sنسان �بحقوق �معينة �أخرى �اتفاقيات �أيضا �هناك �والشعوب �sنسان �لحقوق �Rفريقي �اJيثاق �جانب إXى

�باJيثاق� �الخاص �والH وتوكول ،� �الطفل �رفاهية �لحقوق �Rفريقي اJيثاق

وبروتوكول�اJيثاق�Rفريقي�لحقوق�sنسان�والشعوب�
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 :ذات�الصلة�بالتسامح� sفريقية� اJواثيق�

ُعِرض�اJيثاق�Rفريقي�لحقوق�sنسان�ع9ى�مؤتمر�القمة�Rفريقي�1ي�نT وبي�عام

�°�يتجزأ�من�.مادة�68،�يتألف�هذا�اJيثاق�من�ديباجة�و�
ً
حيث�أكدت�الديباجة�ال�fgتعد�جزءا

لة��هتمام�الخاص�بالحق�1ي�التنمية�وعدم�فصل�الحقوق�اJدنية�اJيثاق�ع9ى�أن�الدول�Rعضاء�مقتنعه�بضرورة�كفا

والسياسية�عن�الحقوق��قتصادية�و�جتماعية�وثقافية�،�كما�أكدت�ع9ى�عزم�الدول�sفريقية�ع9ى�إزالة�كل�أشكال�

�للفضائل�ال�fgتتمتع��wا�التقاليد�ذات�الطابع�التاري=ي�وقيم�الحضارة�1ي�أفر  وعwxا

 ) 1.(تنبع�مwا�وتتسم��wا�أفكارها�حول�مفهوم�حقوق�sنسان�والشعوب

�اJيثاق�Rفريقي�لحقوق�sنسان�والشعوب�يجد�أن�اJيثاق�قد�نص�ع9ى�

والحريات�اJكفولة�1ي�هذا�اJيثاق�دون�أي�تم��Tخاصة�إذا�كان�قائم�ع9ى�العنصر�

أو�الدين�أو�الرأي�السيا½ �fأو�أي�رأي�آخر�أو�اJنشأ�الوط¾�fاو��جتما+ي�أو�ال© وة�أو�اJولد�او�أي�وضع�آخر

أيضا�ع9ى�اJساواة�بTن�الناس�أمام�القانون�وع9ى�الحق�1ي�اح! ام�الحياة�وس]مة�الشخص�

فرد�الحق�1ي�الحرية�وRمان�الشخf î،�و�حرية�العقيدة�وممارسة�الشعائر�الدينية�مكفولة�أيضا�و°�يجوز�تعريض�

 .احد�Ùجراءات�تقيد�ممارسة�هذه�الحرية�مع�مراعاة�القانون�والنظام�العام�

الجدير�بذكر�أن�اJيثاق�لم�يكتفي�بذكر�اJساواة�بTن�Rفراد�فقط�وإنما�كذلك�اJساواة�ب

�آخر� �شعب �ع9ى �الشعب �سيطرة �يH ر �ما �وليس�هناك �نفس�الحقوق �ولها �بنفس�الكرامة �وتتمتع سواسيه

�اJيثاق�واجب� �هذا �الدول�Rطراف�1ي �ع9ى �ويقع �والدوXي f¾الوط� �الصعيدين �ع9ى �وRمن �الس]م �1ي للشعوب�الحق

مان�اح! امها�عن�طريق�التعليم�وال! بية�وsع]م�واتخاذ�التدابT �ال�fgمن�الwوض�بالحقوق�والحريات�الواردة�فيه�وض

 شأ¼wا�أن�تضمن�فهم�هذه�الحريات�والحقوق�وما�يقابلها�من�ال!�امات�وواجبات

�ع9ى� � �sنسان �بحقوق �معينة �أخرى �اتفاقيات �أيضا �هناك �والشعوب �sنسان �لحقوق �Rفريقي �اJيثاق �جانب إXى

� �مwا �الخا:تذكر�الباحثة �والH وتوكول ،� �الطفل �رفاهية �لحقوق �Rفريقي اJيثاق

وبروتوكول�اJيثاق�Rفريقي�لحقوق�sنسان�والشعوب�� Rفريقي�Ùنشاء�اJحكمة�sفريقية�لحقوق�sنسان�والشعوب،

 .والحكم�واJيثاق�Rفريقي�حول�الديمقراطية�و�نتخابات
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اJواثيق�// اJطلب�الرابع

ُعِرض�اJيثاق�Rفريقي�لحقوق�sنسان�ع9ى�مؤتمر�القمة�Rفريقي�1ي�نT وبي�عام

،�يتألف�هذا�اJيثاق�من�ديباجة�و��1986ح��Tالنفاذ�عام�

اJيثاق�ع9ى�أن�الدول�Rعضاء�مقتنعه�بضرورة�كفا

والسياسية�عن�الحقوق��قتصادية�و�جتماعية�وثقافية�،�كما�أكدت�ع9ى�عزم�الدول�sفريقية�ع9ى�إزالة�كل�أشكال�

�للفضائل�ال�fgتتمتع��wا�التقاليد�ذات�الطابع�التاري� �ستعمار�وعن وعwxا

تنبع�مwا�وتتسم��wا�أفكارها�حول�مفهوم�حقوق�sنسان�والشعوب

اJتتبع�Xي�نصوص�اJيثاق�Rفريقي�لحقوق�sنسان�والشعوب�يجد�أن�اJيثاق�قد�نص�ع9ى�

والحريات�اJكفولة�1ي�هذا�اJيثاق�دون�أي�تم��Tخاصة�إذا�كان�قائم�ع9ى�العنصر�

أو�الدين�أو�الرأي�السيا½ �fأو�أي�رأي�آخر�أو�اJنشأ�الوط¾�fاو��جتما+ي�أو�ال© وة�أو�اJولد�او�أي�وضع�آخر

أيضا�ع9ى�اJساواة�بTن�الناس�أمام�القانون�وع9ى�الحق�1ي�اح! ام�الحياة�وس]مة�الشخص�

فرد�الحق�1ي�الحرية�وRمان�الشخf î،�و�حرية�العقيدة�وممارسة�الشعائر�الدينية�مكفولة�أيضا�و°�يجوز�تعريض�

احد�Ùجراءات�تقيد�ممارسة�هذه�الحرية�مع�مراعاة�القانون�والنظام�العام�

الجدير�بذكر�أن�اJيثاق�لم�يكتفي�بذكر�اJساواة�بTن�Rفراد�فقط�وإنما�كذلك�اJساواة�ب 

�آخر� �شعب �ع9ى �الشعب �سيطرة �يH ر �ما �وليس�هناك �نفس�الحقوق �ولها �بنفس�الكرامة �وتتمتع سواسيه

�اJيثاق�واجب� �هذا �الدول�Rطراف�1ي �ع9ى �ويقع �والدوXي f¾الوط� �الصعيدين �ع9ى �وRمن �الس]م �1ي للشعوب�الحق

الwوض�بالحقوق�والحريات�الواردة�فيه�وض

شأ¼wا�أن�تضمن�فهم�هذه�الحريات�والحقوق�وما�يقابلها�من�ال!�امات�وواجبات

�ع9ى� � �sنسان �بحقوق �معينة �أخرى �اتفاقيات �أيضا �هناك �والشعوب �sنسان �لحقوق �Rفريقي �اJيثاق �جانب إXى

�افريقيا �قارة ��مستوى �مwا تذكر�الباحثة

Rفريقي�Ùنشاء�اJحكمة�sفريقية�لحقوق�sنسان�والشعوب،

واJيثاق�Rفريقي�حول�الديمقراطية�و�نتخابات بشأن�حقوق�اJرأة،�



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 305    ن  برلي –المانيا / 

 

 

�fgلبلوغ�الغايات�ال� �1ي�ديباجته�أن�ممارسة�التسامح��ي�أحد�اJبادئ�ال�fgيجب�تطبيقها يؤكد�ميثاق�Rمم�اJتحدة

ويعتH �نشر�التسامح�من�أبرز�مقاصد�

التعاون�الدوXي�1ي�حل�اJشاكل�الدولية�ال�fgتتسم�بطابع�اقتصادي�أو�اجتما+ي�أو�

ثقا1ي�أو�إنساني،�و1ي�تعزيز�وتشجيع�اح! ام�حقوق�sنسان�والحريات�Rساسية�للجميع�دون�تمي��Tع9ى�أساس�العنصر�

يز�التفاهم�اJتبادل�بTن�الثقافات�والشعوب،�وتكمن�ضرورة�هذا�

�ل!�ام�1ي�جوهر�ميثاق�Rمم�اJتحدة،�و1ي�sع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان��والعهد�الدوXي�للحقوق�اJدنية�السياسية�

�زياد �تشهد fgال� �الف! ة �هذه �1ي �خصوًصا ،Ô التطرف�� ة

من�تشرين�الثاني��1�،16ي�“يونسكو“و1ي�اJؤتمر�العام�لـ

،�اعتمدت�الدول�Rعضاء�إع]ن�اJبادئ�بشأن�التسامح�وخطة�عمل�خاصة�به�ومبادئه�وتعريفه�وجعلت�من�

�أيضا� ولم�يقتصر�Rمر�ع9ى��تفاقيات�واJواثيق�الدولية�اJعنية�بحقوق�sنسان�لتحقيق�بيئة�سوية�للتسامح�وإنما

�1ي� �ورد �التسامح�والعيش�اJش! ك�بTن�الشعوب�و�التأكيد�ع9ى�ما �ترسيخ�مفهوم �1ي
ً
كان�ل]تفاقيات�sقليمية�دورا

�fستوى��قليمJة�ع9ى�ا Tتكون�لها�فاعلية�كب�Ôgنسان�حsية�حقوق�Jوالتأكيد�ع9ى�عا

. وقد�إشارة�الباحثة�إXى�بعض�هذه��تفاقيات�والوثائق�مwا�الوثائق�sس]مية�والوثائق�Rمريكية�وRوروبية�وRفريقية

جنب�دون�حدود�أو�فواصل،�لذا�فإن�علينا�التح9ي�بخلق�التسامح�
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�fgلبلوغ�الغايات�ال� �1ي�ديباجته�أن�ممارسة�التسامح��ي�أحد�اJبادئ�ال�fgيجب�تطبيقها يؤكد�ميثاق�Rمم�اJتحدة

�1ي�سبيل�منع�نشوب�الحروب�وال�ªاعات�وصون�السلم �Rمم�اJتحدة ويعتH �نشر�التسامح�من�أبرز�مقاصد�.تنشدها

التعاون�الدوXي�1ي�حل�اJشاكل�الدولية�ال�fgتتسم�بطابع�اقتصادي�أو�اجتما+ي�أو�Rمم�اJتحدة،�من�خ]ل�تحقيق�

ثقا1ي�أو�إنساني،�و1ي�تعزيز�وتشجيع�اح! ام�حقوق�sنسان�والحريات�Rساسية�للجميع�دون�تمي��Tع9ى�أساس�العنصر�

 .أو�الجنس�أو�اللغة�أو�الدين

يز�التفاهم�اJتبادل�بTن�الثقافات�والشعوب،�وتكمن�ضرورة�هذا�وتل!�م�Rمم�اJتحدة�بتدعيم�التسامح�من�خ]ل�تعز 

�ل!�ام�1ي�جوهر�ميثاق�Rمم�اJتحدة،�و1ي�sع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان��والعهد�الدوXي�للحقوق�اJدنية�السياسية�

�زياد �تشهد fgال� �الف! ة �هذه �1ي �خصوًصا ،Ô 7الوقت�الحاضر�من�أي�وقت�م� �1ي �أك© �أهمية �و�ي كذلك،

و1ي�اJؤتمر�العام�لـ) 1.(العنيف�واتساع�الصراعات�ال�fgتتجاهل�الحياة�sنسانية

،�اعتمدت�الدول�Rعضاء�إع]ن�اJبادئ�بشأن�التسامح�وخطة�عمل�خاصة�به�ومبادئه�وتعريفه�وجعلت�من�

�للتسامح�تحتفل�به�جم
ً
�عاJيا

ً
 .يع�الدول��عضاء�1ي�كل�سنةهذا�اليوم�يوما

�أيضا� ولم�يقتصر�Rمر�ع9ى��تفاقيات�واJواثيق�الدولية�اJعنية�بحقوق�sنسان�لتحقيق�بيئة�سوية�للتسامح�وإنما

�1ي� �ورد �التسامح�والعيش�اJش! ك�بTن�الشعوب�و�التأكيد�ع9ى�ما �ترسيخ�مفهوم �1ي
ً
كان�ل]تفاقيات�sقليمية�دورا

والتأكيد�ع9ى�عاJية�حقوق�sنسان�ح�Ôgتكون�لها�فاعلية�كبT ة�ع9ى�اJستوى��قليم�f خ]ل�

وقد�إشارة�الباحثة�إXى�بعض�هذه��تفاقيات�والوثائق�مwا�الوثائق�sس]مية�والوثائق�Rمريكية�وRوروبية�وRفريقية

جنب�دون�حدود�أو�فواصل،�لذا�فإن�علينا�التح9ي�بخلق�التسامح�فالعالم�قد�اصبح�قرية�صغT ة�نعيش�فwxا�جنًبا�إXى�

 .لكي�نستطيع�مواصلة�الطريق�بأمان�وس]م�لنا�و�بنائنا

https://www.enabbaladi.net/arch 
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 :الخاتمة�

 

�fgلبلوغ�الغايات�ال� �1ي�ديباجته�أن�ممارسة�التسامح��ي�أحد�اJبادئ�ال�fgيجب�تطبيقها يؤكد�ميثاق�Rمم�اJتحدة

�1ي�سبيل�منع�نشوب�الحروب�وال�ªاعات�وصون�السلم �Rمم�اJتحدة تنشدها

Rمم�اJتحدة،�من�خ]ل�تحقيق�

ثقا1ي�أو�إنساني،�و1ي�تعزيز�وتشجيع�اح! ام�حقوق�sنسان�والحريات�Rساسية�للجميع�دون�تمي��Tع9ى�أساس�العنصر�

أو�الجنس�أو�اللغة�أو�الدين

 

وتل!�م�Rمم�اJتحدة�بتدعيم�التسامح�من�خ]ل�تعز 

�ل!�ام�1ي�جوهر�ميثاق�Rمم�اJتحدة،�و1ي�sع]ن�العالم�fلحقوق�sنسان��والعهد�الدوXي�للحقوق�اJدنية�السياسية�

�الوقت�الحاضر�من�أي�وقت�م �1ي �أك© �أهمية �و�ي كذلك،

العنيف�واتساع�الصراعات�ال�fgتتجاهل�الحياة�sنسانية

،�اعتمدت�الدول�Rعضاء�إع]ن�اJبادئ�بشأن�التسامح�وخطة�عمل�خاصة�به�ومبادئه�وتعريفه�وجعلت�من�1995

�للتسامح�تحتفل�به�جم
ً
�عاJيا

ً
هذا�اليوم�يوما

 

�أيضا� ولم�يقتصر�Rمر�ع9ى��تفاقيات�واJواثيق�الدولية�اJعنية�بحقوق�sنسان�لتحقيق�بيئة�سوية�للتسامح�وإنما

�1ي� �ورد �التسامح�والعيش�اJش! ك�بTن�الشعوب�و�التأكيد�ع9ى�ما �ترسيخ�مفهوم �1ي
ً
كان�ل]تفاقيات�sقليمية�دورا

خ]ل�� ية�من�تفاقيات�الدول

وقد�إشارة�الباحثة�إXى�بعض�هذه��تفاقيات�والوثائق�مwا�الوثائق�sس]مية�والوثائق�Rمريكية�وRوروبية�وRفريقية 

فالعالم�قد�اصبح�قرية�صغT ة�نعيش�فwxا�جنًبا�إXى�

لكي�نستطيع�مواصلة�الطريق�بأمان�وس]م�لنا�و�بنائنا
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31مرجع�سابق�،�ص�  

،كلية�الحقوق�والعلوم�2013/2014

،مجلة�العلوم�)ت.د(م��عبدالباسط�عبد�الرحيم�عباس،مبدأ�التسامح�1ي�اطار�اJواثيق�الدولية،

 .لية�القانون�والعلوم�السياسية،جامعة�دياXي
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 :اJراجع��قائمة�اJصادر�و 

 القرآن�الكريم

 .sع]ن�العالم�fلحقوق��نسان

 .العهد�الدوXي�للحقوق�اJدنية�والسياسية

 .اع]ن�اليونسكو�بشأن�مبادئ�التسامح

 .sع]ن�Rمريكي�لحقوق�وواجبات��نسان

 .�تفاقية�Rوروبية�لحقوق��نسان

 .اJيثاق��فريقي�لحقوق��نسان�والشعوب

 .Rمم�اJتحدةميثاق�

 .ميثاق�منظمة�الدول��مريكية

2013بوج]ل�ص]ح�الدين،محاضرات�1ي�قانون�حقوق��نسان،

 .السياسية،جامعة�سطيف

م��عبدالباسط�عبد�الرحيم�عباس،مبدأ�التسامح�1ي�اطار�اJواثيق�الدولية،

لية�القانون�والعلوم�السياسية،جامعة�دياXيالقانونية�و�السياسية،�ك

www.unesco.org/ar/days/tolerance، 

https://tolerance.tavaana.org/ar/cont 
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      .أشكال�التسامح�ودورها�rي�مكافحة�التمايز�	جتما}ي�rي�ا�جتمعات�ا�عاصرة

  د�فضل�قاسم�الحضرمي

�أجل� �من �اJعاصرة �اJجتمعية �اJتغT ات �ضوء �كبT �1ي �باهتمام �التسامح مفهوم

ضمان�استقرار�اJجتمع،�وتعايش�أفراده�1ي�وئام�وس]م�باÙضافة�إXى�أهميته�ع9ى�مستوى�

سامح�قيمة�إنسانية�ذات�طابع�عالمf،�ولقد�ظهر�مفهوم�التسامح�من�حاجة�اJجتمعات�

�للمجتمعات�واJؤسسات�1ي� �باهرا الغارقة�1ي�الحروب�و�قتتال�Rه9ي،�وهو�أعطى�تقدما

ان�من�قيود�الخوف،�لقد�أر½ �Ôمفهوم�التسامح�قوانTن�أك© �إنسانية،�

�تجنب� �مخارج �°ستنباط �العقل �التفكT �وإعمال ن

�بتدعيم�التسامح�من�خ]ل�تعزيز� م�اJتحدة

التسامح�1ي�مكافحة�التمايز��جتما+ي�

 التمي���Tجتما+ي.التسامح�الحضاري�

Tolerance Forms and their Role in Combating Social Differentiation in 

The concept of tolerance receives grea

societal changes in order to ensure 

its members in harmony and peace, in a

relations between countries. 

concept of tolerance emerged

strife, and it gave remarkable progress 

and freed man from the shac

more humane laws, imposed ne

mind and reason to create 

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

أشكال�التسامح�ودورها�rي�مكافحة�التمايز�	جتما}ي�rي�ا�جتمعات�ا�عاصرة

د�فضل�قاسم�الحضرمي��������������������������������������������د�ربيعة�تمار 
 

�أجل� �من �اJعاصرة �اJجتمعية �اJتغT ات �ضوء �كبT �1ي �باهتمام �التسامح مفهوم

ضمان�استقرار�اJجتمع،�وتعايش�أفراده�1ي�وئام�وس]م�باÙضافة�إXى�أهميته�ع9ى�مستوى�

 .الع]قات�بTن�الدول�وبعضها

سامح�قيمة�إنسانية�ذات�طابع�عالمf،�ولقد�ظهر�مفهوم�التسامح�من�حاجة�اJجتمعات�

�للمجتمعات�واJؤسسات�1ي� �باهرا الغارقة�1ي�الحروب�و�قتتال�Rه9ي،�وهو�أعطى�تقدما

الغرب،�وحّرر�sنسـان�من�قيود�الخوف،�لقد�أر½ �Ôمفهوم�التسامح�قوانTن�أك© �إنسانية،�

�أنما �الـدول �تجنب�وفرض�ع9ى �مخارج �°ستنباط �العقل �التفكT �وإعمال �مـن �جديدة طا

�بتدعيم�التسامح�من�خ]ل�تعزيز� �وقـد�ال!�مت�Rمـم�اJتحدة �العنف�والتعصب، البشرية

 . التفاهم�اJتبادل�بTن�الثقافات�والشعوب

التسامح�1ي�مكافحة�التمايز��جتما+ي�� لذلك�جاءت�دراستنا�هذه�للتعرف�ع9ى�دور�أشكال

  اJجتمعات�اJعاصرة

 : الكلمات�اJفتاحية

التسامح�الحضاري�.التسامح�الثقا1ي�.التسامح�الفكري . التسامح�sنساني�

Tolerance Forms and their Role in Combating Social Differentiation in 

Contemporary Societies.   

Su   

erance receives great attention in the light of contem

er to ensure the stability of society and the coexist

y and peace, in addition to its importance at the 

tries. Tolerance is a universal human value, an

erged from the need of societies mired in wars an

arkable progress to societies and institutions in th

e shackles of fear. The concept of tolerance esta

posed new patterns of thinking on states and the use of 

o create ways out for humanity to avoid violence an
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أشكال�التسامح�ودورها�rي�مكافحة�التمايز�	جتما}ي�rي�ا�جتمعات�ا�عاصرة

د�ربيعة�تمار 
 اJلخص

�أجل�� يحظى �من �اJعاصرة �اJجتمعية �اJتغT ات �ضوء �كبT �1ي �باهتمام �التسامح مفهوم

ضمان�استقرار�اJجتمع،�وتعايش�أفراده�1ي�وئام�وس]م�باÙضافة�إXى�أهميته�ع9ى�مستوى�

الع]قات�بTن�الدول�وبعضها

سامح�قيمة�إنسانية�ذات�طابع�عالمf،�ولقد�ظهر�مفهوم�التسامح�من�حاجة�اJجتمعات�الت

�للمجتمعات�واJؤسسات�1ي� �باهرا الغارقة�1ي�الحروب�و�قتتال�Rه9ي،�وهو�أعطى�تقدما

الغرب،�وحّرر�sنس

�الـ وفرض�ع9ى

�وق �العنف�والتعصب، البشرية

التفاهم�اJتبادل�بTن�الثقافات�والشعوب

لذلك�جاءت�دراستنا�هذه�للتعرف�ع9ى�دور�أشكال

اJجتمعات�اJعاصرة1ي�

الكلمات�اJفتاحية

التسامح�sنساني�

 

Tolerance Forms and their Role in Combating Social Differentiation in 

Contemporary Societies

Summary

 of contemporary 

e coexistence of 

t the level of 

lue, and the 

ars and civil 

ions in the West, 

erance established 

es and the use of 

 violence and 
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intolerance. The United Nations 

by promoting mutual underst

our study came to identify 

Intellectual to.    

التسامح�تتمثل�1ي�كونه�ذا�بعد�وجودي،�اي�ضروري��ستمرار�حركة�الحياة�وذلك�

�من�قوة�التأثT �1ي�توجيه�مسارات�الفرد�وتفكT ه�وسلوكه� �لها °�يتم�بمعزل�عن�ال! بية�Jا

عملية�اجتماعية�هادفة�قادرة�ع9ى�ان�تسهم�1ي�اقامة�ع]قات�

  تH ز�اهمية�مؤسسات�التعليم�ودورها�1ي�تعزيز�التسامح

تم�تفعيله�Jواجهة�مفاهيم�" تنظT يا

�و�فراط�والتفوق�ع9ى��خرين،� �وال!�مت�والتعصب�و�نغ]ق�و�نحياز�والعداء التشدد

�و�جتماعية� �والسياسية �والتاريخية �مwا لدينية

�الحوار� �بلغة �فصار�يعH �عنه �فتعددت�د°°ته�واتسعت�طروحاته�، ،� والثقافية�والعرقية

� �اJعاصر�من�حوارات�تنطلق�من �حاضرنا �يعرف�1ي �ما �وفق �( وع9ى �التسامح 1ي� (مفهوم

ولتفعيل� ١وك�،�لتعميق�اJفهوم�اJنهج�واJوضوع�،�او�1ي�الفكر�والواقع�او�1ي�القعيدة�والسل

  "ي�والحضاري�للواقع�وينظر�ايضا

 تم�ال! ويج�للتسامح�بشكل�م!�ايد�1ي�البيئات�الوطنية�والدولية�والتنظيمية

fقادة�من�دول�مختلفة�و�تحاد�. من�أجل�إقامة�عدالة�متعددة�الثقافات�والتعايش�السلم

�fgالحكومية�أكدوا�جميًعا�ع9ى�أهمية�السياسات�ال� Tنظمات�غJتحدة�واJمم�اRو

�للتسامح� �الدوXي �يوم�Rمم�اJتحدة �إXى �أخرى�، �من�بTن�أمور �أدت�، fgالتسامح�وال� تعزز

�اعتH ت�هذه�Rسباب�للتسامح�Rسباب�الرئيسية��ي�،�أ
ً
و°

   ) ،�تجنب�ال�ªاعات�اJجتمعية�،�وثانًيا�،�اح! ام�اJساواة�1ي�اJكانة�وحقوق�rخرين
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 Nations has committed itself to strengthening to

 understanding between cultures and peoples. Therefore, 

entify the role of tolerance forms in combating socia

differentiation in contemporary socie.  

Human to. : key words    

Cultural tolerance Civilizational to.  . -tual tolerance

Social discrimina.  

  

التسامح�تتمثل�1ي�كونه�ذا�بعد�وجودي،�اي�ضروري��ستمرار�حركة�الحياة�وذلك��أهمية

�من�قوة�التأثT �1ي�توجيه�مسارات�الفرد�وتفكT ه�وسلوكه� �لها °�يتم�بمعزل�عن�ال! بية�Jا

عملية�اجتماعية�هادفة�قادرة�ع9ى�ان�تسهم�1ي�اقامة�ع]قات��نهنحو�اتجاهات�معينة�ولكو 

تH ز�اهمية�مؤسسات�التعليم�ودورها�1ي�تعزيز�التسامحيسودها�التسامح�وهنا�

تنظT يا�–" وفكريا" اخ]قيا" ،�مفهوما) التسامح�( يعد�مفهوم�

�و�فراط�والتفوق�ع9ى��خرين،� �وال!�مت�والتعصب�و�نغ]ق�و�نحياز�والعداء التشدد

�ا �و�عتقادات ��فكار�وrراء �1ي �و�جتماعية�و°سيما �والسياسية �والتاريخية �مwا لدينية

�الحوار� �بلغة �فصار�يعH �عنه �فتعددت�د°°ته�واتسعت�طروحاته�، ،� والثقافية�والعرقية

� �اJعاصر�من�حوارات�تنطلق�من �حاضرنا �يعرف�1ي �ما �وفق وع9ى

وك�،�لتعميق�اJفهوم�اJنهج�واJوضوع�،�او�1ي�الفكر�والواقع�او�1ي�القعيدة�والسل

د°°ته�ولربط�طروحاته�واJتغT �التاري=ي�والحضاري�للواقع�وينظر�ايضا

تم�ال! ويج�للتسامح�بشكل�م!�ايد�1ي�البيئات�الوطنية�والدولية�والتنظيمية

fمن�أجل�إقامة�عدالة�متعددة�الثقافات�والتعايش�السلم

�fgالحكومية�أكدوا�جميًعا�ع9ى�أهمية�السياسات�ال� Tنظمات�غJتحدة�واJمم�اRو

�للتسامح� �الدوXي �يوم�Rمم�اJتحدة �إXى �أخرى�، �من�بTن�أمور �أدت�، fgالتسامح�وال� تعزز

 قانون�نموذ¹ي�أوروبي

اعتH ت�هذه�Rسباب�للتسامح�Rسباب�الرئيسية��ي�،�أ لتعزيز�التسامح�وقمع�التعصب

،�تجنب�ال�ªاعات�اJجتمعية�،�وثانًيا�،�اح! ام�اJساواة�1ي�اJكانة�وحقوق�rخرين
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ening tolerance 

es. Therefore, 

mbating social 

porary societies

an tolerance

ional tolerance

-iscrimination

  التسامح

أهميةان�

�من�قوة�التأثT �1ي�توجيه�مسارات�الفرد�وتفكT ه�وسلوكه� �لها °�يتم�بمعزل�عن�ال! بية�Jا

نحو�اتجاهات�معينة�ولكو 

يسودها�التسامح�وهنا�

يعد�مفهوم�

�و�فراط�والتفوق�ع9ى��خرين،� �وال!�مت�والتعصب�و�نغ]ق�و�نحياز�والعداء التشدد

�ا �و�عتقادات ��فكار�وrراء �1ي و°سيما

�الحوار� �بلغة �فصار�يعH �عنه �فتعددت�د°°ته�واتسعت�طروحاته�، ،� والثقافية�والعرقية

� �اJعاصر�من�حوارات�تنطلق�من �حاضرنا �يعرف�1ي �ما �وفق وع9ى

اJنهج�واJوضوع�،�او�1ي�الفكر�والواقع�او�1ي�القعيدة�والسل

د°°ته�ولربط�طروحاته�واJتغT �التاري

تم�ال! ويج�للتسامح�بشكل�م!�ايد�1ي�البيئات�الوطنية�والدولية�والتنظيمية

fمن�أجل�إقامة�عدالة�متعددة�الثقافات�والتعايش�السلم

وRمم�اJتحدة�واJنظمات�غT �الحكومية�أكدوا�جميًعا�ع9ى�أهمية�السياسات�الR��fgوروبي

�للتسامح� �الدوXي �يوم�Rمم�اJتحدة �إXى �أخرى�، �من�بTن�أمور �أدت�، fgالتسامح�وال� تعزز

قانون�نموذ¹ي�أوروبي'و

لتعزيز�التسامح�وقمع�التعصب

،�تجنب�ال�ªاعات�اJجتمعية�،�وثانًيا�،�اح! ام�اJساواة�1ي�اJكانة�وحقوق�rخرين
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�يتوXى� �إذ �إذ�يتوXى�حل�اJشك]ت�الناتجة�من�تأتي�أهمية�التسامح؛

�ëìل�ش
ّ
حق�rخر�،�بتوطيد�مبدأ�شديد�Rهمية،�بل�يمث

وذلك�يجعل�منه�أمر�الحياة�sنسانية�Jواجهة�اJشاكل�الطارئة�

�اJفهوم� ��wذا �إذا �والتسامح �ع9ى �التفوق �واعتقاد �التعصب�وتقدير�الذات �من �تتولد fgال

�حسن� �أو�الثقافة �أو�العرق �الدين �حيث �من �rخر�سواء �لتحقيق fالسلم� �الحل يمثل

ختلف�فئات�اJجتمعات�ع9ى�تعدد�انتماءاwÉم�الفكرية�أو�العرفية�أو�الدينية،�

�نعم،�ولهذا�Rمر�أصبح�اليوم� من�اJنظمات�العاJية�واJؤسسات�ً

حاجة�ً�ملحة،�لقيت�اهتماما�كبT �العلمية�و�جتماعية�وsنسانية؛�إذ�جعلت�منظمة�Rمم�

� �مبدئية �وليست �براغماتية �اهتمامات �إXى �تستند �اJبدئية��-أ¼wا �الطرق �مع تتوافق

والH اغماتية�للتفكT �1ي�القضايا�اJجتمعية�و�لذلك�قد�يكون�لها�آثار�مختلفة�ع9ى�الع]قات�

  اXي�هو�تعزيز�دراسة�التسامح��جتما+ي�

�والتطو+ي� �الفردي �اJجال �التسامح �فتجاوز �مضامTن�جديدة �التسامح �حملت�مفردة وقد

�واح! امها �واJعارضة �استيعاب��خت]ف �ع9ى �وقدرته �اJجتمع �طاقة  .ع9ى

يجة�م]زمة�لكينونتنا�ان�التسامح�نت

  258البشرية�،��ننا�جميعا�من�نتاج�الضعف�،�فنحن�ضعفاء�ميالون�للخطأ�،
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  :أهمية�ا�وضوع�

�إذ�يتوXى�حل�اJشك]ت�الناتجة�من�تأتي�أهمية�التسامح تأتي�أهمية�التسامح؛

،�بتوطيد�مبدأ�شديد�Rهمية،�بل�يمث�خت]فحل�اJشك]ت�الناتجة�من�

وذلك�يجعل�منه�أمر�الحياة�sنسانية�Jواجهة�اJشاكل�الطارئة�. وقبوله�كيفما�كان�توجهه

�اJفهوم� ��wذا �إذا �والتسامح �ع9ى �التفوق �واعتقاد �التعصب�وتقدير�الذات �من �تتولد fgال

�حسن� �أو�الثقافة �أو�العرق �الدين �حيث �من �rخر�سواء �لتحقيق fالسلم� �الحل يمثل

ختلف�فئات�اJجتمعات�ع9ى�تعدد�انتماءاwÉم�الفكرية�أو�العرفية�أو�الدينية،�التعايش�بTن�م

�نعم،�ولهذا�Rمر�أصبح�اليوم��.بل�ح�Ôgاخت]ف�لغاwÉم من�اJنظمات�العاJية�واJؤسسات�ً

حاجة�ً�ملحة،�لقيت�اهتماما�كبT �العلمية�و�جتماعية�وsنسانية

  التسامح�اJتحدة�ترسيخ�مبادئ

 تختلف�أشكال�التسامح�هذه�rي�مدى�شد��ا

� �مبدئية �وليست �براغماتية �اهتمامات �إXى �تستند أ¼wا

والH اغماتية�للتفكT �1ي�القضايا�اJجتمعية�و�لذلك�قد�يكون�لها�آثار�مختلفة�ع9ى�الع]قات�

 بTن�اJجموعات�1ي�التنوع�الثقا1ي

اXي�هو�تعزيز�دراسة�التسامح��جتما+ي�الهدف�من�البحث�الح

�والتطو+ي� �الفردي �اJجال �التسامح �فتجاوز �مضامTن�جديدة �التسامح �حملت�مفردة وقد

�د� �واح! امها" ليصبح �واJعارضة �استيعاب��خت]ف �ع9ى �وقدرته �اJجتمع �طاقة ع9ى

ان�التسامح�نت:" وتأكيدا�ع9ى�هذا�الك]م�نذكر�هنا�ما�قاله�فولتT �1ي�

البشرية�،��ننا�جميعا�من�نتاج�الضعف�،�فنحن�ضعفاء�ميالون�للخطأ�،

                   

6����
 ����	�
 ���:
� ��� O	��� ��
� 6�N�J
 ����	�
 ,�=;�  ,: ��;��� -��
� ���� �� ��
 -�� ����
�� �������� 

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

أهمية�ا�وضوع�

تأتي�أهمية�التسامح

حل�اJشك]ت�الناتجة�من�

وقبوله�كيفما�كان�توجهه

�اJفهوم� ��wذا �إذا �والتسامح �ع9ى �التفوق �واعتقاد �التعصب�وتقدير�الذات �من �تتولد fgال

�حسن� �أو�الثقافة �أو�العرق �الدين �حيث �من �rخر�سواء �لتحقيق fالسلم� �الحل يمثل

التعايش�بTن�م

بل�ح�Ôgاخت]ف�لغاwÉم

حاجة�ً�ملحة،�لقيت�اهتماما�كبT �العلمية�و�جتماعية�وsنسانية

اJتحدة�ترسيخ�مبادئ

تختلف�أشكال�التسامح�هذه�rي�مدى�شد��ا

� �مبدئية �وليست �براغماتية �اهتمامات �إXى �تستند أ¼wا

والH اغماتية�للتفكT �1ي�القضايا�اJجتمعية�و�لذلك�قد�يكون�لها�آثار�مختلفة�ع9ى�الع]قات�

بTن�اJجموعات�1ي�التنوع�الثقا1ي

الهدف�من�البحث�الح

�والتطو+ي� �الفردي �اJجال �التسامح �فتجاوز �مضامTن�جديدة �التسامح �حملت�مفردة وقد

�د� ليصبح

وتأكيدا�ع9ى�هذا�الك]م�نذكر�هنا�ما�قاله�فولتT �1ي�

البشرية�،��ننا�جميعا�من�نتاج�الضعف�،�فنحن�ضعفاء�ميالون�للخطأ�،
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�مراعاة� �اJتبادل، ��ع! اف�و�ح! ام �بأنه �التسامح �يعرف �اJتحدة، �Rمم �Jواثيق ووفًقا

الحقوق�والحريات�لجميع�الناس،�دون�تمي��Tع9ى�أساس�الخصائص��جتماعية�والطبقية�

عنف�والتخ9ي�عن�العدوان،�ويرى�بعض�علماء�ال! بية�أن�التسامح�هو�كلمة�السر�1ي�نبذ�ال

ويتج9ى�1ي�قدرة�الفرد�ع9ى�إدراك�أن�آراء�rخرين،�وطرائقهم�1ي�الحياة،�وأنماط�سلوكهم،�

�دون� �يع! ف��wا �ثم �ومن �هو، �وطرائقه �سماته �تختلف�عن �Rخرى �سماwÉم �من والعديد

�النظر� �وجهة �من �إليه �ينظر حينما

فبوصفه�قيمة�(حينما،�ينظر�إليه�من�جانب�الفرد�الذي�يمارسه،�

ليس�التسامح�ذا�قيمة�فحسب،�بل�هو�قيمة�1ي�ذاته،�ف]�يمكن�أن�ُيستبدل�بأشياء�تفوقه�

 و�يقايض�بقيم�أخرى�مثل�Rمن�أ

�نحو�التنوع� �التسامح �الوقت�الراهن�ع9ى �1ي �قاصًرا �يعد �لم �التسامح والحق�أن�مصطلح

الدي¾�fفقط،�بل�اتسع�ليشمل�التوجهات�السياسية�اJتباينة،�وقضايا�مثل�التنوع�العرØي،�

 euthanasia جهاضsالقاسم�و . و� يبقى

                                                           

G���Y�  6����
 ���
� |
�DK
  G����


 دراسة ميدانية في ضوء رؤى يورجين ھابرماس

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�مراعاة� �اJتبادل، ��ع! اف�و�ح! ام �بأنه �التسامح �يعرف �اJتحدة، �Rمم �Jواثيق ووفًقا

الحقوق�والحريات�لجميع�الناس،�دون�تمي��Tع9ى�أساس�الخصائص��جتماعية�والطبقية�

 .259والدينية�وsثنية�أو�غT ها�من�الصفات

ويرى�بعض�علماء�ال! بية�أن�التسامح�هو�كلمة�السر�1ي�نبذ�ال

ويتج9ى�1ي�قدرة�الفرد�ع9ى�إدراك�أن�آراء�rخرين،�وطرائقهم�1ي�الحياة،�وأنماط�سلوكهم،�

�دون� �يع! ف��wا �ثم �ومن �هو، �وطرائقه �سماته �تختلف�عن �Rخرى �سماwÉم �من والعديد

 (Mitin, Sergei et.al. 2017:1194 ) .مواجهة�أو�اع! اض

� �1ي �التسامح �مفهوم �: وجهTنويتمثل �النظر�) قيمة(فهو �وجهة �من �إليه �ينظر حينما

حينما،�ينظر�إليه�من�جانب�الفرد�الذي�يمارسه،�) فضيلة(�جتماعية،�و

ليس�التسامح�ذا�قيمة�فحسب،�بل�هو�قيمة�1ي�ذاته،�ف]�يمكن�أن�ُيستبدل�بأشياء�تفوقه�

و�يقايض�بقيم�أخرى�مثل�Rمن�أأن�يكون�له�ثمن،�وأن�ُيبادل�أ�260أهمية�ومنفعة�و°�يمكن

�نحو�التنوع� �التسامح �الوقت�الراهن�ع9ى �1ي �قاصًرا �يعد �لم �التسامح والحق�أن�مصطلح

الدي¾�fفقط،�بل�اتسع�ليشمل�التوجهات�السياسية�اJتباينة،�وقضايا�مثل�التنوع�العرØي،�

�اJوت�الرحيم �الجنسية، �اJثلية ��جتما+ي،  euthanasiaالنوع
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�مراعاة��  �اJتبادل، ��ع! اف�و�ح! ام �بأنه �التسامح �يعرف �اJتحدة، �Rمم �Jواثيق ووفًقا

الحقوق�والحريات�لجميع�الناس،�دون�تمي��Tع9ى�أساس�الخصائص��جتماعية�والطبقية�

والدينية�وsثنية�أو�غT ها�من�الصفات

ويرى�بعض�علماء�ال! بية�أن�التسامح�هو�كلمة�السر�1ي�نبذ�ال

ويتج9ى�1ي�قدرة�الفرد�ع9ى�إدراك�أن�آراء�rخرين،�وطرائقهم�1ي�الحياة،�وأنماط�سلوكهم،�

�دون� �يع! ف��wا �ثم �ومن �هو، �وطرائقه �سماته �تختلف�عن �Rخرى �سماwÉم �من والعديد

مواجهة�أو�اع! اض

� �1ي �التسامح �مفهوم ويتمثل

�جتماعية،�و

ليس�التسامح�ذا�قيمة�فحسب،�بل�هو�قيمة�1ي�ذاته،�ف]�يمكن�أن�ُيستبدل�بأشياء�تفوقه�

أهمية�ومنفعة�و°�يمكن

�نحو�التنوع� �التسامح �الوقت�الراهن�ع9ى �1ي �قاصًرا �يعد �لم �التسامح والحق�أن�مصطلح

الدي¾�fفقط،�بل�اتسع�ليشمل�التوجهات�السياسية�اJتباينة،�وقضايا�مثل�التنوع�العرØي،�

�اJوت�الرحيم �الجنسية، �اJثلية ��جتما+ي، النوع
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�والع]قات�بTن� �للجدل، �اJعتقدات�مثT ة �تكون �تظهر�عندما �التسامح �أهمية اJش! ك�أن

�من�نزاعات�أو�صراعات� �تعاني fgللمجتمعات�ال� �°زمة �التسامح�°�يعد�ضرورة إن�وجود

�عندما� �أوقات�السلم �1ي Ôgجتمعات�حJا� �لكل °زمة

وهكذا�أضµى�التسامح�مفهوًما�مهًما�وضرورًيا�

�اJنظمات��جتماعية� �تتبناها �رفيعة �إنسانية �وقيمة �وأصبح�فضيلة للتعايش�بTن�البشر،

�والرفاه �الس]م �لتحقيق �الدولية �والهيئات �وساهم�والسياسية، �sنساني، �للمجتمع ية

 261.العلماء�1ي�تخصصات�علمية�ش1�Ôgي�بلورة�مفهومه�وتحديد�أبعاده�اJختلفة

ونخلص�1ي�الwاية�إXى�أن�ثمة�ضرورة�اجتماعية�وأخ]قية�وسياسية�لبث�ثقافة�التسامح�

وقبول��خت]ف�ونبذ�التعصب�والتطرف�بTن�فئات�اJجتمع�وخاصة�الشباب�منه،�وبالتاXي�

ينبÁي�أن�يتم�وضع�خطط�علمية�لنشر�تلك�الثقافة�وتنمي¶wا�ومحاصرة�كل�صور�التعصب�

والتطرف�وال]تسامح،�وتصحيح�اJفاهيم�وRفكار�اJغلوطة�ال�fgتحاول�بعض�قوى�التطرف�

�ثقافة� �و°�شك�أن�سيادة �يتعلق�بالتسامح�وقبول��خت]ف، �بTن�فئات�اJجتمع�فيما wا

�التنمية��جتماعية� �لكل�برامج �والثقافية الحاضنة��جتماعية

�كافة� �1ي �التغT �والتطور �ع9ى �Rك© �انفتاًحا �اJتسامح�هو�اJجتمع �فاJجتمع و�قتصادية،

�القيم��نسانية؛�فهو�قيمة�أخcقية�نقيضة�للتعصب،�وقيمة�دينية�

قَبل�با�ختcف،�وقيمة�حقوقية�
َ
،�وقيمة�سياسية�ت

��Þي�إطار�ا�واطنة،�وقيمة�اجتماعية�تعrَحّدد�الحقوق�والواجبات�
ُ
تدعو�لعدم�التمي'½�وت
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�والع]قات�بTن� �للجدل، �اJعتقدات�مثT ة �تكون �تظهر�عندما �التسامح �أهمية اJش! ك�أن

  الجماعات�متضاربة

 التسامح�فضيلة�مدنية�وضرورة�أخcقية�واجتماعية

�من�نزاعات�أو�صراعات� �تعاني fgللمجتمعات�ال� �°زمة �التسامح�°�يعد�ضرورة إن�وجود

� �يعد�ضرورة �إن�وجوده �بل �عندما�فحسب، �أوقات�السلم �1ي Ôgجتمعات�حJا� �لكل °زمة

وهكذا�أضµى�التسامح�مفهوًما�مهًما�وضرورًيا�. يكون�اJجتمع�ذا�مكونات�اجتماعية�متباينة

�اJنظمات��جتماعية� �تتبناها �رفيعة �إنسانية �وقيمة �وأصبح�فضيلة للتعايش�بTن�البشر،

�والرفاه �الس]م �لتحقيق �الدولية �والهيئات والسياسية،

العلماء�1ي�تخصصات�علمية�ش1�Ôgي�بلورة�مفهومه�وتحديد�أبعاده�اJختلفة

ونخلص�1ي�الwاية�إXى�أن�ثمة�ضرورة�اجتماعية�وأخ]قية�وسياسية�لبث�ثقافة�التسامح�

وقبول��خت]ف�ونبذ�التعصب�والتطرف�بTن�فئات�اJجتمع�وخاصة�الشباب�منه،�وبالتاXي�

ينبÁي�أن�يتم�وضع�خطط�علمية�لنشر�تلك�الثقافة�وتنمي¶wا�ومحاصرة�كل�صور�التعصب�

والتطرف�وال]تسامح،�وتصحيح�اJفاهيم�وRفكار�اJغلوطة�ال�fgتحاول�بعض�قوى�التطرف�

�ثقافة� �و°�شك�أن�سيادة �يتعلق�بالتسامح�وقبول��خت]ف، �بTن�فئات�اJجتمع�فيما wا

�تمثل �التنمية��جتماعية��التسامح�وحضورها �لكل�برامج �والثقافية الحاضنة��جتماعية

�كافة� �1ي �التغT �والتطور �ع9ى �Rك© �انفتاًحا �اJتسامح�هو�اJجتمع �فاJجتمع و�قتصادية،

 

التسامح�هو�أسمى�القيم��نسانية؛�فهو�قيمة�أخcقية�نقيضة�للتعصب،�وقيمة�دينية�

قَبل�با�ختcف،�وقيمة�حقوقية�"ا�حبة"و" �خاء"مرتبطة�بمفهومي�
َ
،�وقيمة�سياسية�ت

��Þي�إطار�ا�واطنة،�وقيمة�اجتماعية�تعrَحّدد�الحقوق�والواجبات�
ُ
تدعو�لعدم�التمي'½�وت

                   

������
 -
�A��
 e�� 6� ����	�
 % ., .� ., �
� &��� 6�� ., .7
# ���� �	�� 

https://iasj.net/iasj/download/a9c76558f09c2121 

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�والع]قات�بTن� �للجدل، �اJعتقدات�مثT ة �تكون �تظهر�عندما �التسامح �أهمية اJش! ك�أن

الجماعات�متضاربة

التسامح�فضيلة�مدنية�وضرورة�أخcقية�واجتماعية

�من�نزاعات�أو�صراعات� �تعاني fgللمجتمعات�ال� �°زمة �التسامح�°�يعد�ضرورة إن�وجود

� �يعد�ضرورة �إن�وجوده �بل فحسب،

يكون�اJجتمع�ذا�مكونات�اجتماعية�متباينة

�اJنظمات��جتماعية� �تتبناها �رفيعة �إنسانية �وقيمة �وأصبح�فضيلة للتعايش�بTن�البشر،

�والرفاه �الس]م �لتحقيق �الدولية �والهيئات والسياسية،

العلماء�1ي�تخصصات�علمية�ش1�Ôgي�بلورة�مفهومه�وتحديد�أبعاده�اJختلفة

ونخلص�1ي�الwاية�إXى�أن�ثمة�ضرورة�اجتماعية�وأخ]قية�وسياسية�لبث�ثقافة�التسامح�

وقبول��خت]ف�ونبذ�التعصب�والتطرف�بTن�فئات�اJجتمع�وخاصة�الشباب�منه،�وبالتاXي�

ينبÁي�أن�يتم�وضع�خطط�علمية�لنشر�تلك�الثقافة�وتنمي¶wا�ومحاصرة�كل�صور�التعصب�

والتطرف�وال]تسامح،�وتصحيح�اJفاهيم�وRفكار�اJغلوطة�ال�fgتحاول�بعض�قوى�التطرف�

�ثقافة� �و°�شك�أن�سيادة �يتعلق�بالتسامح�وقبول��خت]ف، �بTن�فئات�اJجتمع�فيما بwoّا

�تمثل التسامح�وحضورها

�كافة� �1ي �التغT �والتطور �ع9ى �Rك© �انفتاًحا �اJتسامح�هو�اJجتمع �فاJجتمع و�قتصادية،

 .اJجا°ت

التسامح�هو�أسم

مرتبطة�بمفهومي�

��Þي�إطار�ا�واطنة،�وقيمة�اجتماعية�تعrَحّدد�الحقوق�والواجبات�
ُ
تدعو�لعدم�التمي'½�وت

261
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�م�وممارسا��م؛�حÆ$�لو�كانت�عكس�ما�

�مع� ��خت]ف �وتح! م ��نفتاح،  �عن

�روح�sيجابية�1ي�اJجتمعات�من�خ]ل�نبذ�

�جماعة� �فِمن�حق�أّي �ع9ى�حقوق�sنسان،

. ما�يع¾�fأن�الحرية�الثقافية�1ي�جوهرها�تستند�ع9ى�مبدأ�التسامح

� �هو �التسامح �بأنَّ �ويليامز �برنارد �الH يطاني �الفيلسوف �يرى �sطار �هذا الفضيلة�"و1ي

�بنفس�الوقت؛�لدى�الجماعات�ال�fgتختلف�أو�

ه�1ي�الwاية� عتقدات�Rخ]قية�والسياسية�والدينية،�إ°�أنّ
ُ
Jتتناقض�مع�بعضها�البعض�1ي�ا

�إحباط� �إXى �خ]ف�يؤدي �إXى �°�يتحول �كي

 .ع�معاناة�وعنف�وصراعات�وحروب

،�أعلنت�الدول�Rعضاء�1995أكتوبر�من�العام�

Rجيال�اJقبلة�من�وي]ت�"Ùنقاذ�" 

1ي�س]م�"للعيش�" رهبالحقوق�Rساسية�لíنسان�وبكرامة�الفرد�وقد

�f¾ن�بTعنوي�بJالتضامن�الفكري�وا

�الرأي �والتعبT �عن �التفكT �والضمT �والدين �حرية �"1ي �وأنَّ ،

�الشعوب� �بTن �والصداقة �والتسامح �التفاهم تنمية

� �مفهوم �مع �تتقاطع fgال� �اJفاهيم �من �عدد �ع9ى ز�sع]ن
َّ
�رك كالحقوق�" التسامح"لقد

والحريات،�وذلك�من�زاوية�التنوع�الثقا1ي�والعيش�اJش! ك�وضرورة�التواصل�مع�rخر،�أي�

� �الشرعية �للسلطة �أعطى ه �أنَّ �بـ) الدولة(�كما
ً
�العدل�"تكليفا ضمان

سارعة�"ي�التشريعات،�و1ي�إنفاذ�القوانTن�وsجراءات�القضائية�وsدارية
ُ
Jوا�،
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ل�أفكارهم�وآرا%�م�وممارسا��م؛�حÆالتعايش�مع��خرين� بُّ
َ
ق
َ
بسcم،�وت

. 

�مع� ��خت]ف �وتح! م ��نفتاح، َعHِّ �عن
ُ
�ت

ٌ
�هو�فضيلة �التسامح �بأنَّ �نستنتج �هنا من

�روح�sيجابية�1ي�اJجتمعات�من�خ]ل�نبذ� ز�ع9ى�القواسم�اJش! كة،�وَتُبثُّ
ّ
rخرين،�وُتَرِك

�وتس �فِمن�حق�أيالعنف، �تحقيق�الس]م�والحفاظ�ع9ى�حقوق�sنسان، �إXى Ïى

ما�يع¾�fأن�الحرية�الثقافية�1ي�جوهرها�تستند�ع9ى�مبدأ�التسامح. ممارسة�ثقاف¶wا�ِبُحّرَية

� �هو �التسامح �بأنَّ �ويليامز �برنارد �الH يطاني �الفيلسوف �يرى �sطار �هذا و1ي

�التسامح�ض روري�وصعب؛�بنفس�الوقت؛�لدى�الجماعات�ال�fgتختلف�أو�،�أي�أنَّ

عتقدات�Rخ]قية�والسياسية�والدينية،�إ°�أن
ُ
Jتتناقض�مع�بعضها�البعض�1ي�ا

�إحباط� �إXى �خ]ف�يؤدي �إXى �°�يتحول �كي ��خت]ف؛ �هذا ��نسنة �التسامح �عن °�بديل

ب،�فتكون�نتيجته�ع9ى�أرض�الواق ع�معاناة�وعنف�وصراعات�وحروبوعدوانية�وتعصُّ

أكتوبر�من�العام��16بمناسبة�العيد�الخمسTن�لليونسكو�1ي�

" مبادئ�بشأن�التسامح"1ي�منظمة�Rمم�اJتحدة�مجموعة�

� �مwا
ً
بالحقوق�Rساسية�لíنسان�وبكرامة�الفرد�وقد"،�إيمانا

دت�هذه�اJبادىء�ع9ى�ضرورة�"وحسن�جوار
َّ
التضامن�الفكري�واJعنوي�بTن�ب¾�f"؛�وقد�أك

�لكل�شخص� �الرأي"والحق �والتعبT �عن �التفكT �والضمT �والدين �حرية 1ي

� �1ي �الكفيلة ��ي �وحدها �الشعوب�"ال! بية �بTن �والصداقة �والتسامح �التفاهم تنمية

 والتسامح،�". والدينية) sثنية(ات�العنصرية�

� �مفهوم �مع �تتقاطع fgال� �اJفاهيم �من �عدد �ع9ى ز�sع]ن
َّ
�رك لقد

والحريات،�وذلك�من�زاوية�التنوع�الثقا1ي�والعيش�اJش! ك�وضرورة�التواصل�مع�rخر،�أي�

� �الشرعية �للسلطة �أعطى ه �أنَّ �كما �التنوع؛ �ع9ى �نفتاح

1�� ُّTداريةوعدم�التحsجراءات�القضائية�وsن�وTي�التشريعات،�و1ي�إنفاذ�القوان
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التعايش�مع��خرين�

.تؤمن�به

     Hَِع
ُ
�ت

ٌ
�هو�فضيلة �التسامح �بأنَّ �نستنتج �هنا من

ز�ع9ى�القواسم�اJش! كة،�وَتُبث
ّ
rخرين،�وُتَرِك

�وتس العنف،

ممارسة�ثقاف¶wا�ِبُحر

� �هو �التسامح �بأنَّ �ويليامز �برنارد �الH يطاني �الفيلسوف �يرى �sطار �هذا و1ي

�التسامح�ض"الصعبة ،�أي�أنَّ

عتقدات�Rخ]قية�والسياسية�والدينية،�إ°�أن
ُ
Jتتناقض�مع�بعضها�البعض�1ي�ا

��خت]ف �هذا ��نسنة �التسامح �عن °�بديل
وعدوانية�وتعصُّ

بمناسبة�العيد�الخمسTن�لليونسكو�1ي�

1ي�منظمة�Rمم�اJتحدة�مجموعة�

�"الحرب �مwا
ً
،�إيمانا

وحسن�جوار

�لكل�شخص�" البشر والحق

� �1ي �الكفيلة ��ي �وحدها ال! بية

ات�العنصرية�والجماع

    � �مفهوم �مع �تتقاطع fgال� �اJفاهيم �من �عدد �ع9ى ز�sع]ن
َّ
�رك لقد

والحريات،�وذلك�من�زاوية�التنوع�الثقا1ي�والعيش�اJش! ك�وضرورة�التواصل�مع�rخر،�أي�

�التنوع �ع9ى �نفتاح

1�� ُّTوعدم�التح
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صادقة�ع9ى��تفاقيات�الدولية�القائمة�بشأن�حقوق�sنسان
ُ
Jو"ا� صوغ�تشريعات�"،

والحق�" التضامن�الفكري�واJعنوي�بTن�ب¾�fالبشر

�ال! بية�وحدها��ي�"1ي�حرية�التفكT �والضمT �والدين�والتعبT �عن�الرأي ،�وأنَّ

�العنصرية� �والجماعات �الشعوب �بTن �والصداقة �والتسامح �التفاهم تنمية

�هو� �بل �أو�التساهل �التنازل f¾يع�

� �أنَّ �وبما �ل6خرين؛ �Rساسية �وبالحريات �العاJية �sنسان �بحقوق �يع! ف �إيجابي موقف

فلهم�الحق�1ي�العيش�..) اJظهر،�اللغة،�السلوك،�القيم،�اJعتقد

�1ي �اJختلطة �اJجتمعات �بقاء �ضمان �قادر�ع9ى �التسامح �من���فوحده �منطقة كل

" الدواء"ل�خطوة�أساس�1ي�محاربة�التطرف،�فالتسامح�هو�

�الطائفية �العصبية � �التمايز��جتما+ي � �ع9ى �للقضاء �للشرائع�-الفعال ناقضة
ُ
Jا� اJذهبية

�ابن� مة
ّ
�الع] �أشار�إليه �ما �وهذا �العصبية، �تختلف�عن�طبيعة �فللدين�طبيعة السماوية،

�وتفرد� �أهل�العصبية، �ُتذهب�بالتنافس�والتحاسد�الذي�1ي �الدينية صبغة

  ،�فهاتTن�العاهتTن��جتماعيتTن�موجودتTن�1ي�العصبية،�

� �والحوار�والتسـامح �التنوع �ثقافة �تعلم �إXى �مجتمعاتنا �الحالـة�. ة وهـذه

 . من�مشاكلنا��جتماعیة�والسیاسیة�وح�Ôgالدینیة�مwا

توعبة�بحیـث�تمكنـه�مـن�التـأثT �علـىً�ر�

ش�عالم�التنظT �ویتحجم�1ي�حـدود�

ة�شـؤون�اJجتمـع�والدولـة�،�فیحـدد�
                                                           

    مجلة تعايش    على اaخر واحترام اXخت(ف ونبذ العنف

https://www.peacems.com/taayosh/articles/pathshttps://www.peacems.com/taayosh/articles/pathshttps://www.peacems.com/taayosh/articles/pathshttps://www.peacems.com/taayosh/articles/paths/ 
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صادقة�ع9ى��تفاقيات�الدولية�القائمة�بشأن�حقوق�sنسان
ُ
Jا

   262". جديدة�لضمان�اJساواة�1ي�اJعاملة�وتكافؤ�الفرص

 مضمون�التسامح

دت�هذه�اJبادىء�ع9ى�ضرورة
َّ
�البشر" وقد�أك f¾ن�بTعنوي�بJالتضامن�الفكري�وا

1ي�حرية�التفكT �والضمT �والدين�والتعبT �عن�الرأي"لكل�شخص�

� �1ي �العنصرية�"الكفيلة �والجماعات �الشعوب �بTن �والصداقة �والتسامح �التفاهم تنمية

�° ". والدينية)  �Rممية، �النظرة �وفق �هو�والتسامح، �بل �أو�التساهل �التنازل f¾يع�

�ل �Rساسية �وبالحريات �العاJية �sنسان �بحقوق �يع! ف �إيجابي موقف

اJظهر،�اللغة،�السلوك،�القيم،�اJعتقد(البشر�متنوعون�بطبيع¶wم�

�1ي �اJختلطة �اJجتمعات �بقاء �ضمان �قادر�ع9ى �التسامح �فوحده

ل�خطوة�أساس�1ي�محاربة�التطرف،�فالتسامح�هو�
ّ
�التسامح�ُيشك �ان¶wاج�مبدأ إنَّ

�الطائفية �العصبية � �التمايز��جتما+ي � �ع9ى �للقضاء الفعال

�الع] �أشار�إليه �ما �وهذا �العصبية، �تختلف�عن�طبيعة �فللدين�طبيعة السماوية،

� �وتفرد�ال"خلدون�بأنَّ �أهل�العصبية، �ُتذهب�بالتنافس�والتحاسد�الذي�1ي �الدينية صبغة

،�فهاتTن�العاهتTن��جتماعيتTن�موجودتTن�1ي�العصبية،�"الوجهة�للحق

�والحوار�والتس �التنوع �ثقافة �تعلم �إXى �مجتمعاتنا �مـدى�حاجـة ا

�للكثیـر�
ً
�رئیسـا

ً
�ازل�سـببا من�مشاكلنا��جتماعیة�والسیاسیة�وح�Ôgالدینیة�مwات�و°�تـ

از�الفكـر�sسـ]مي�بحركیـة�واسـعة�وشـمولیة�مسـتوعبة�بحیـ

�یعیش�عالم�التنظT �ویت �فهو�لیس�فك�ا ،� �ساحـة�Rحداث�بقوة

اة�ویدخل�1ي�كافـة�شـؤون�اJجتمة�،�إنم�هو�ینطلق�1ي�آفاق�الحی
                   

على اaخر واحترام اXخت(ف ونبذ العنفالتسامح جوھره القبول واXنفتاح 

https://www.peacems.com/taayosh/articles/pathshttps://www.peacems.com/taayosh/articles/pathshttps://www.peacems.com/taayosh/articles/pathshttps://www.peacems.com/taayosh/articles/paths----ofofofof----tolerance/ptolerance/ptolerance/ptolerance/p
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� صادقة�ع9ى��تفاقيات�الدولية�القائمة�بشأن�حقوق�sنسان"1ي
ُ
Jا

جديدة�لضمان�اJساواة�1ي�اJعاملة�وتكافؤ�الفر

مضمون�التسامح    

دت�هذه�اJبادىء�ع9ى�ضرورة
َّ
وقد�أك

لكل�شخص�

� �1ي الكفيلة

) sثنية(

�ل �Rساسية �وبالحريات �العاJية �sنسان �بحقوق �يع! ف �إيجابي موقف

البشر�متنوعون�بطبيع¶wم�

�1ي �اJختلطة �اJجتمعات �بقاء �ضمان �قادر�ع9ى �التسامح �فوحده بس]م؛

 .العالم

�التسامح�ُيشك �ان¶wاج�مبدأ إنَّ

�الطائفية �العصبية � �التمايز��جتما+ي � �ع9ى �للقضاء الفعال

�الع] �أشار�إليه �ما �وهذا �العصبية، �تختلف�عن�طبيعة �فللدين�طبيعة السماوية،

� خلدون�بأنَّ

الوجهة�للحق

�مـدى�حاج �لنـا بـTن

�ازل�س كانـت�و°�تـ

ویمتـاز�الفكـر�sس

�ساحـ �ّ
ً
تجریدیا

خاصـة�،�إنم�هو�ینطلق�1ي�آفاق�الحی

    
التسامح جوھره القبول واXنفتاح  ادي سعيد دقناشف262262262262

tolerance/ptolerance/ptolerance/ptolerance/ptttt----a07a07a07a07----fdsaeedfdsaeedfdsaeedfdsaeed
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وهـذا�هـو�العامـل�. موقفـه�مـن�كـل�قضـیة�ً�مـع�تطـور�ویقدم�الحل�البدیل�لكل�مشكلة�وطرح�

�ـالح� . ددا�الحیاة�1ي�مسا�ارwÉا�التاریخیة�الطویلة �ـابك�اJصـ تشـ

  ،�263رنا�الـ�ـ�ارهن�

  يعد�التسامح�نقيض�التعصب�والتح��T،والتطرف�وغT ها�من�الظواهر��نسانية�

ال�fgتنا1ى�القيم�sنسانية�ذلك�أن�التسامح�هو�قيمة�مهمة�تبثق�عwا�حقوق�sنسان�لذلك�

زالة�Rفكار�اJستمدة�من�موروثات�ثقافية�واJتعصبة�

أفكار�اJبنية�ع9ى�أساس�التصالح�من�أجل�الس]م�لذلك�أردنا�أن�تحدث�عن�

ال�التسامح�1ي�مكافحة�التعصب�والتمي��Tالعنصري�و�جتما+ي��وسوف�نشرح�

  

�الشكل�من� �قبول�واح! ام�اJعتقدات�الدينية�وتظهر�أهمية�هذا f¾ويقصد�بالتسامح�الدي

 ينطلق�التسامح�الفكري�أساسا�من�اح! ام�rراء�وفقا�Ðداب�الحوار

،�و�قرار�
ً
ا°ت�Rساسية�للتسامح�والذي�يشT �اXى�اح! ام�rخر�اJختلف�ثقافيا

بأمكانية�التعايش�1ي�اطار�التباين�و�خت]ف�الثقا1ي،�ف]�دا+ي�للصراع�و�قتتال�والتناحر،�

�ل¸فكار�الشخصية،� �التعصب �وينفي �الحوار�والتخاطب �آداب f 

�الفلسفية� �اJواقف �بتعددية ��ع! اف �ع9ى �ويقوم �و�بداع، ¶wاد

�عwا،� �الناجمة �و�خ]ق �و�فعال �والقناعات �rراء �تنوع �ويقرب ��نسانية، والفكرية

                                                           

ص  جامعة الموصل -العلوم السياسية  التسامح وقبول المختلف في الفكر العربي ا>س5مي كلية
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موقفـه�مـن�كـل�قضـیة�ً�مـع�تطـور�ویقدم�الحل�البدیل�لكل�مشكلة�وطرح�
الكبیـر�الـذي�جعلـه�حیـًا�متجـددا�الحیاة�+ي�مسا�ار)'ا�التاریخیة�الطویلة

ـ�ـانیة�نتیجـ�ـة�ثـ�ـورة�ّ�وفـ�ـي�عصـ�ـرنا�الـ�ـ�ارهن�Tن�اJجتمعـ�ـات�sنس

  :أبعاد التسامح ونطاقه 

يعد�التسامح�نقيض�التعصب�والتح��T،والتطرف�وغT ها�من�الظواهر��نسانية�

ال�fgتنا1ى�القيم�sنسانية�ذلك�أن�التسامح�هو�قيمة�مهمة�تبثق�عwا�حقوق�sنسان�لذلك�

زالة�Rفكار�اJستمدة�من�موروثات�ثقافية�واJتعصبة�إجاءت�ال! بية�ع9ى�التسامح�من�أجل�

أفكار�اJبنية�ع9ى�أساس�التصالح�من�أجل�الس]م�لذلك�أردنا�أن�تحدث�عن�وإح]ل�مكا¼wا�

ال�التسامح�1ي�مكافحة�التعصب�والتمي��Tالعنصري�و�جتما+ي��وسوف�نشرح�أهمية�أشك

  :ذلك�1ي�العناصر�rتية

  :أو���أهمية��التسامح�الديr����Þي�ا�جتمعات�ا�عاصرة�

�الشكل�من� �قبول�واح! ام�اJعتقدات�الدينية�وتظهر�أهمية�هذا f¾ويقصد�بالتسامح�الدي

  معتقداwÉم��1ي�أنه�يكفل�ل¸فراد�ممارسة

  :ثانيا��الcتسامح�الفكري�وضرورة��التسامح�الفكري�

ينطلق�التسامح�الفكري�أساسا�من�اح! ام�rراء�وفقا�Ðداب�الحوار

،�و�قرار�Jج
ً
ا°ت�Rساسية�للتسامح�والذي�يشT �اXى�اح! ام�rخر�اJختلف�ثقافيا

بأمكانية�التعايش�1ي�اطار�التباين�و�خت]ف�الثقا1ي،�ف]�دا+ي�للصراع�و�قتتال�والتناحر،�

�ل¸فكار�الشخصية،� �التعصب �وينفي �الحوار�والتخاطب �آداب f 7يقت� �الفكري والتسامح

��ج �1ي �بالحق �الفلسفية�ويؤكد �اJواقف �بتعددية ��ع! اف �ع9ى �ويقوم �و�بداع، ¶wاد

�عwا،� �الناجمة �و�خ]ق �و�فعال �والقناعات �rراء �تنوع �ويقرب ��نسانية، والفكرية
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موقفـه�مـن�كـل�قضـیة�ً�مـع�تطـور�ویقدم�الحل�البدیل�لكل�مشكلة�وطرح�
الكبیـر�الـذي�جعلـه�حیـًا�متجـددا�الحیاة�+ي�مسا�ار)'ا�التاریخیة�الطویلة

بـ�ـTن�اJجتمعـ�ـات�sنس

أبعاد التسامح ونطاقه 

يعد�التسامح�نقيض�التعصب�والتح��T،والتطرف�وغT ها�من�الظواهر��نسانية�

ال�fgتنا1ى�القيم�sنسانية�ذلك�أن�التسامح�هو�قيمة�مهمة�تبثق�عwا�حقوق�sنسان�لذلك�

جاءت�ال! بية�ع9ى�التسامح�من�أجل�

وإح]ل�مكا¼wا�

أهمية�أشك

ذلك�1ي�العناصر�rتية

أو���أهمية��التسامح�الديr����Þي�ا�جتمعات�ا�عاصرة�

�الشكل�من� �قبول�واح! ام�اJعتقدات�الدينية�وتظهر�أهمية�هذا f¾ويقصد�بالتسامح�الدي

1ي�أنه�يكفل�ل¸فراد�ممارسة�التسامح

ثانيا��الcتسامح�الفكري�وضرورة��التسامح�الفكري�

ينطلق�التسامح�الفكري�أساسا�من�اح! ام�rراء�وفقا�Ðداب�الحوار

Jجعد�من�ا

بأمكانية�التعايش�1ي�اطار�التباين�و�خت]ف�الثقا1ي،�ف]�دا+ي�للصراع�و�قتتال�والتناحر،�

�يقت �الفكري والتسامح

��ج �1ي �بالحق ويؤكد

�عwا،� �الناجمة �و�خ]ق �و�فعال �والقناعات �rراء �تنوع �ويقرب ��نسانية، والفكرية

فائز صالح محمود أللھيبي. م.أ 263
482 

 



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 316    ن  برلي –المانيا / 

 
 

�fģمور�والقضايا�ال فا°نسان�اJثقف�الحضاري�هو�من�يتم��Tبموقف�مشارك�ك9ي�وشامل�ل

 :نية�وتجسيد�التسامح�الثقاrي�

�ـات� �ـف�والقومیـ �ـذاهب�والطوائـ ان�واJـ

اني�فیتجلـىّ��ومعتقدات�وأع�ارف�تؤدي�إXى�

�الجماعـات�یشـ! كون�فـي�كـو¼wم�یسـعون� ذه

إن�اح! ام�القيم��طموحاwÉم�ومصالحهم�،�و 

�انتشار� �ظل �1ي �rخر�خاصة �°ح! ام �ضروريا �أمرا �يعد �الثقافية �والتوجهات والتقاليد

لتسامح�الثقا1ي�انط]قا�من�قبول�rخرين�

واح! ام�خصائصهم�الثقافية�و1ي�ظل��ع! اف�بالحقوق��نسانية�والحريات�فإن�اح! ام�

�والعنصري� �والتمي���Tجتما+ي ��Tمن�أجل�تجنب�التح� � �بات�ضرورة � التبيانات�الثقافية

   ب�و�ستبداد�فغياب�التسامح�يع¾�fانتشار�ظواهر�متعددة�كالعنف�الرمزي�والتعص

إن�التم��Tالعنصري�كظاهرة�اجتماعية�تفشت�1ي�اJجتمعات�وباتت�°�تقتصر�ع9ى�أساس�

Rصل�والجنس�بل�ظهرت�اشكال�جديدة�للتمي���Tجتما+ي�1ي�عدم�قبول�اJهاجرين�وكذا�

لف�الدراسات�السوسيولوجية�أن�

� �أو�بدائيا �كان�متقدما �أن�لكل�مجتمع�سواء �ال�fgالتمايز��جتما+ي � TعايJمجموعة�من�ا

�عوامل� �مجموعة �هناك �وبالتاXي � �ويتم��Tالتمايز��جتما+ي Rعضاء

تحدد�التفاضل�بTن�أعضاء�الجماعات��وأك© �نماذج�التمايز��جتما+ي�هو�الجنس�أي�عندما�

��Ôوكذا�يعد�السن�أيضا�عام]�يمكن�أن�يفرق�الشباب�أو�Rطفال�

�لكن�هناك� نصيف�RخT �يمكن�أن�يعتH �بيولوجيا

�خ]له�� �من � �ثقافية �أسس �ع9ى �تمايز �اJجتمعات �بعض �1ي ��جتما+ي �للتمايز  Tمعاي

�علماء� �منظور � �من�خ]ل �التمايز��جتما+ي �أبعاد �إXى �السوسيولوجية �القراءة من�خ]ل

�العوامل� ��ي �Rساسية �نعتH ها �يمكن�أن الكH ى�أو�ما

� Tه�عام]�غ Hويمكن�أن�نعت� �القوة�وثالثا �ثانيا �العلماء�باسم�ال© وة اJادية�أو°�ويختصرها
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�fģمور�والقضايا�ال فا°نسان�اJثقف�الحضاري�هو�من�يتم��Tبموقف�مشارك�ك9ي�وشامل�ل

  تحيط�به

نية�وتجسيد�التسامح�الثقاrي�ثالثا��	ع! اف�بالحقوق��نسا

�ـذاهب�والطوائ �ـان�واJـ �ـاس�وRدیـ �ارق�وRجنـ �ـ �ـن�Rعـ �ـر�مـ دد�الكبیـ

�ـیم�ـا�التوحـد�فـي�اJجتمـع�sنسـاني�فیتجلـىّ��ومعتقدات�وأع�ارف�تؤدي�إXى� �ـل�قـ ي�تحمـ

�أم�كـل ،� �الجماعـات�ی�ات�مختلفـة�ومتنوعـة أعضـاء�هـذه

�طموحاwÉم�ومصالحهم�،�و  �فـي�أن�ما�ّّ� ش�بك�ارمـة�وسـ]م�وتحقیـقّ�

�انتشار� �ظل �1ي �rخر�خاصة �°ح! ام �ضروريا �أمرا �يعد �الثقافية �والتوجهات والتقاليد

لتسامح�الثقا1ي�انط]قا�من�قبول�rخرين�التعصب�الفكري�و�ستبداد�الثقا1ي�وعليه�يأتي�ا

واح! ام�خصائصهم�الثقافية�و1ي�ظل��ع! اف�بالحقوق��نسانية�والحريات�فإن�اح! ام�

�والعنصري� �والتمي���Tجتما+ي ��Tمن�أجل�تجنب�التح� � �بات�ضرورة � التبيانات�الثقافية

فغياب�التسامح�يع¾�fانتشار�ظواهر�متعددة�كالعنف�الرمزي�والتعص

  :	ع! اف�با�خر�وتجسيد�التسامح��	جتما}ي�

إن�التم��Tالعنصري�كظاهرة�اجتماعية�تفشت�1ي�اJجتمعات�وباتت�°�تقتصر�ع9ى�أساس�

Rصل�والجنس�بل�ظهرت�اشكال�جديدة�للتمي���Tجتما+ي�1ي�عدم�قبول�اJهاجرين�وكذا�

لف�الدراسات�السوسيولوجية�أن�كشف�مخت����  التمي��Tع9ى�أساس�الجنس��وغT ها

� �أو�بدائيا �كان�متقدما �أن�لكل�مجتمع�سواء التمايز��جتما+ي

� �عوامل��أساسهايصنف�ع9ى �مجموعة �هناك �وبالتاXي � �ويتم��Tالتمايز��جتما+ي Rعضاء

تحدد�التفاضل�بTن�أعضاء�الجماعات��وأك© �نماذج�التمايز��جتما+ي�هو�الجنس�أي�عندما�

نتحدث�عن�الذكر�وRن��Ôrوكذا�يعد�السن�أيضا�عام]�يمكن�أن�يفرق�الشباب�أو�Rطفال�

�الت �واJ]حظ�أن�هذا �لكن�هناك�عن�كبار�السن� نصيف�RخT �يمكن�أن�يعتH �بيولوجيا

�خ]له�� �من � �ثقافية �أسس �ع9ى �تمايز �اJجتمعات �بعض �1ي ��جتما+ي �للتمايز  Tمعاي

  )81.،ص2007السمالوطي،

�علماء� �منظور � �من�خ]ل �التمايز��جتما+ي �أبعاد �إXى �السوسيولوجية �القراءة من�خ]ل

�أن� �جليا �يتضح � �العوامل��Rبعاد�جتماع ��ي �Rساسية �نعتH ها �يمكن�أن الكH ى�أو�ما

� Tه�عام]�غ Hويمكن�أن�نعت� �القوة�وثالثا �ثانيا �العلماء�باسم�ال© وة اJادية�أو°�ويختصرها

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�fģمور�والقضايا�ال فا°نسان�اJثقف�الحضاري�هو�من�يتم��Tبموقف�مشارك�ك9ي�وشامل�ل

تحيط�به

ثالثا��	ع! اف�بالحقوق��نسا

�ـدد�الكبی إن�العـ

�ـل�قـ �ـي�تحمـ التـ

ثقافـات�مختلفـ

للعـیش�بك�ارمـ

�انتشار� �ظل �1ي �rخر�خاصة �°ح! ام �ضروريا �أمرا �يعد �الثقافية �والتوجهات والتقاليد

التعصب�الفكري�و�ستبداد�الثقا1ي�وعليه�يأتي�ا

واح! ام�خصائصهم�الثقافية�و1ي�ظل��ع! اف�بالحقوق��نسانية�والحريات�فإن�اح! ام�

�والعنصري� �والتمي���Tجتما+ي ��Tمن�أجل�تجنب�التح� � �بات�ضرورة � التبيانات�الثقافية

فغياب�التسامح�يع¾�fانتشار�ظواهر�متعددة�كالعنف�الرمزي�والتعص

	ع! اف�با�خر�وتجسيد�التسامح��	جتما}ي�

إن�التم��Tالعنصري�كظاهرة�اجتماعية�تفشت�1ي�اJجتمعات�وباتت�°�تقتصر�ع9ى�أساس�

Rصل�والجنس�بل�ظهرت�اشكال�جديدة�للتمي���Tجتما+ي�1ي�عدم�قبول�اJهاجرين�وكذا�

التمي��Tع9ى�أساس�الجنس��وغT ها

� �أو�بدائيا �كان�متقدما �أن�لكل�مجتمع�سواء التمايز��جتما+ي

� يصنف�ع9ى

تحدد�التفاضل�بTن�أعضاء�الجماعات��وأك© �نماذج�التمايز��جتما+ي�هو�الجنس�أي�عندما�

نتحدث�عن�الذكر�وRن

�واJ]ح عن�كبار�السن�

�خ]له�� �من � �ثقافية �أسس �ع9ى �تمايز �اJجتمعات �بعض �1ي ��جتما+ي �للتمايز  Tمعاي

السمالوطي،(

�علماء� �منظور � �من�خ]ل �التمايز��جتما+ي �أبعاد �إXى �السوسيولوجية �القراءة من�خ]ل

�يتض � �جتماع

� Tه�عام]�غ Hويمكن�أن�نعت� �القوة�وثالثا �ثانيا �العلماء�باسم�ال© وة اJادية�أو°�ويختصرها
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��ي� �ليست �العوامل �هذه �أن �أيضا �الصدد �wذا

غT �متساو�تعد�عام]�من�عوامل�التمايز�

تخلو�سياسة�التسامح�أن�تكون�قبو°�لشرعية���خت]ف�بمع¾�Ôأن�الظروف�اJتسامح�

ن� ي! ك�حرية�التعبT ���وrراء�ويأتي�التسامح�1ي�الجوهر�1ي�قبول�rخر�اJختلف�واح! امه�،

�f¾خطاء،�بل�تعRن�يرتكبون�Tمن�الناس�ح� Tمع�الغ

�بالنسبة� �الثقافة �هذه �أهمية �إدراك إن

  264،�وسيادwÉا�1ي�مجتمعات�الغرب�الرأسمالية

،�اطيةديمقر  ضرورة التسامح فإن) 

�ي�ذلك� والديمقراطية. تتغذى�من�صراع�Rفكار،�وتندثر�بصراع�Rجساد

°�يمكن�ضما¼wا�إ°�1ي�نظام��مبادئ

ان�التعددية�السياسية�وتأصيل�ثقافة�سياسية�دائمة�ع9ى�قبول��خت]ف�1ي�الرأي�وجعله�

�التداول�السلم�fللسلطة�عH �صناديق��ق! اع� �لكل�اJواطنTن�وsيمان�بمبدأ
ً
�طبيعيا

ً
حقا

                                                           

 ·  دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

� �نود �لكن �والهيبة �اJكانة ��ي��sشارةمادي �ليست �العوامل �هذه �أن �أيضا �الصدد �wذا

�بأسلوب �يتم�توزيعها fgال� �فكل�اJوارد غT �متساو�تعد�عام]�من�عوامل�التمايز��الوحيدة

  �جتما+ي�1ي�اJجتمع

��ªÉالتسامح��السيا  

تخلو�سياسة�التسامح�أن�تكون�قبو°�لشرعية���خت]ف�بمع¾�Ôأن�الظروف�اJتسامح�

ي! ك�حرية�التعبT ���وrراء�ويأتي�التسامح�1ي�الجوهر�1ي�قبول�rخر�اJختلف�واح! امه�،

مع�الغT �من�الناس�حTن�يرتكبون�Rخطاء،�بل�تع¾�f التسامح °�تع¾�fوجوب التسامح

� �رؤوسهم �1ي �يحملونه �ما �بكل �بالنسبة�... قبولهم �الثقافة �هذه �أهمية �إدراك إن

،�وسيادwÉا�1ي�مجتمعات�الغرب�الرأسماليةالديمقراطية

� f ¡الفرن� �الفيلسوف �موران"حسب ) إدجار

تتغذى�من�صراع�Rفكار،�وتندثر�بصراع�Rجساد الديمقراطية

�ث]ثة�مبادئ�أساسية مبادئو�ي�: النظام�الذي�يح! م�عمليا
265...   

ان�التعددية�السياسية�وتأصيل�ثقافة�سياسية�دائمة�ع9ى�قبول��خت]ف�1ي�الرأي�وجعله�

�التداول�السلم�fللسلطة�عH �صناديق��ق! اع� �لكل�اJواطنTن�وsيمان�بمبدأ
ً
�طبيعيا

ً
حقا

                   

2016
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دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: الثقافة والديمقراطية 

 مفاهيم�فلسفية�التسامح�  · 2018

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

� �نود �لكن �والهيبة �اJكانة مادي

�بأسلوب �يتم�توزيعها fgال� �فكل�اJوارد الوحيدة

�جتما+ي�1ي�اJجتمع

��ªÉالتسامح��السيا

تخلو�سياسة�التسامح�أن�تكون�قبو°�لشرعية���خت]ف�بمع¾�Ôأن�الظروف�اJتسامح���

ي! ك�حرية�التعبT ���وrراء�ويأتي�التسامح�1ي�الجوهر�1ي�قبول�rخر�اJختلف�واح! امه�،

التسامح ثقافة

� �رؤوسهم �1ي �يحملونه �ما �بكل قبولهم

الديمقراطية للعملية

� f ¡الفرن� �الفيلسوف حسب

الديمقراطية �ن

�ث]ثة�مبادئ�أساسية النظام�الذي�يح! م�عمليا

265تمثي9ي

ان�التعددية�السياسية�وتأصيل�ثقافة�سياسية�دائمة�ع9ى�قبول��خت]ف�1ي�الرأي�وجعله�

�التداول�السلم�fللسلطة�عH �صناديق��ق! اع� �لكل�اJواطنTن�وsيمان�بمبدأ
ً
�طبيعيا

ً
حقا

2016  ربيع، محمد عبد العزيز

 
 

  

 
265f ¡2018رمضان�بسطاوي

 الدار�اJصرية�اللبنانية
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�تخفيف�نزاعات�العنف�والتعصب� �1ي �اJساعدة وان�غياب�التسامح�.من�شأن�ذلك�كله

�السياسيTن�°مت]ك�السلطة� �الشعوب�وRمم�بسبب�تطلع �منه ي

لتسامح�ليس�مجرد�حق�لصاحبه�بل�واجب�عليه�أيضا�لضمان�التعايش�السلم�fوالتفاعل�

�للتسامح�ف]�يمكن�أن�يكون�هناك�تسامح�دون� �أساسية ن�الحوار�وسيلة

بما�ينت�fÅباÙقناع�و�قتناع�وقبول�Rخر�و�ع! اف�به�أو�

�ھو�تسھیل� �لتحقیقھا �التسامح �تعلیم سÏى

Jشكلة�ال�fgنشر�الس]م�من�خ]ل�مراعاة�حقوق�sنسان�وممارسة�اJشاركة�الشعبیة،�أما�ا

f¾مRنسان�وsدد�حقوق�  

�واJتعصبة� �من�موروثات�ثقافية �Rفكار�اJستمدة زالة

  :الخاتمة�أفكار�اJبنية�ع9ى�أساس�التصالح�من�أجل�الس]م

�للدولـة� �تعطـي �فإ¼wـا �الجماعـة، ل

�Rديان� �بTن �الع]قات �ذلك �1ي بما

سامح�1ي�غياب�الحّرية�و°�حرّية�1ي�فضاء�

بات�ضرورة��من�أجل�تجنب�التح���Tوالتمي���Tجتما+ي�والعنصري�فغياب�التسامح�يع¾�fانتشار�

�التّ  �1ي �ينخرط �نحو�كّل وّج ذي عوات�الّد �ه

 sنسان ةمرتب�إXىلم�ترتق�بعد��أّ¼wا
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�تخفيف�نزاعات�العنف�والتعصب� �1ي �اJساعدة من�شأن�ذلك�كله

�تعان �اخطر�ما f ½ن�°مت]ك�السلطة�السياTالسياسي� �الشعوب�وRمم�بسبب�تطلع �منه ي

  

لتسامح�ليس�مجرد�حق�لصاحبه�بل�واجب�عليه�أيضا�لضمان�التعايش�السلم�fوالتفاعل�

� �ا�يجابي �للتسامح�ف]�يمكن�أن�يكون�هناك�تسامح�دون�كما �أساسية ن�الحوار�وسيلة

بما�ينت�fÅباÙقناع�و�قتناع�وقبول�Rخر�و�ع! اف�به�أو�وجود�آلية�للتفاهم�وتبادل�rراء�

�اJم�Tة، �لتحقیقفابخصائصه �التسامح �تعلیم �یسÏى fgال� لعملیة��جتماعیة

نشر�الس]م�من�خ]ل�مراعاة�حقوق�sنسان�وممارسة�اJشاركة�الشعبیة،�أما�ا

f¾مRنسان�وsواجھتھا�فھي�التعصب�وعدم�التسامح�وھو�یھدد�حقوق�Jى�Ïس

�التسامح�من�أجل� �ع9ى �واJتعصبة�إجاءت�ال! بية �من�موروثات�ثقافية �Rفكار�اJستمدة زالة

أفكار�اJبنية�ع9ى�أساس�التصالح�من�أجل�الس]موإح]ل�مكا¼wا�

��التسامح �ع9ى �الجماع�تعمل �داخـل ��جتمـا+ي �التـوازن ثبـات

�للجماعة �العامة �للشـؤون �كإدارة �أي �كدولـة، �Rديان�/ رعي¶wا �بTن �الع]قات �ذلك �1ي بما

  .واJذاهب�الدينية

سامح�1ي�غياب�الحر
ّ
سامح�ع]قة�جدلّية�بالحّرية،�إذ�°�حديث�عن�الت

سامح�ويسود�فيه�التعّصب
ّ
 .ب�فيه�الت

بات�ضرورة��من�أجل�تجنب�التح���Tوالتمي���Tجتما+ي�والعنصري�فغياب�التسامح�يع¾�fانتشار�

   ظواهر�متعددة�كالعنف�الرمزي�والتعصب�و�ستبداد�

�هو� �الّس �خاصّيةتسامح  �يا½ fّ الفعل
ّ
�التال �1ي �ينخرط ذي

 �أشكالومختلف� 
ّ
 الت

ّ
أّ¼wا سّوغبم عوبط�ع9ى�الشّ سل

 :التوصيات�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�تخفيف�نزاعات�العنف�والتعصب� �1ي �اJساعدة من�شأن�ذلك�كله

�تعان �اخطر�ما f ½السيا

  والنفوذ�

  :خاتمة�

لتسامح�ليس�مجرد�حق�لصاحبه�بل�واجب�عليه�أيضا�لضمان�التعايش�السلم�fوالتفاعل�ا

� �يجابي

وجود�آلية�للتفاهم�وتبادل�rراء�

�اJم�Tة، بخصائصه

نشر�الس]م�من�خ]ل�مراعاة�حقوق�sنسان�وممارسة�اJشاركة�الشعبیة،�أما�ا

یسÏى�Jواجھتھ

1- � �التسامح�من�أجل �ع9ى جاءت�ال! بية

وإح]ل�مكا¼wا�

2- � التسامحممارسة

�للش �كإدارة �أي �كدولـة، شـرعي¶wا

واJذاهب�الدينية

سامح�ع]قة�جدلي -3
ّ
لت

سامح�ويسود�فيه�التعصيغي
ّ
ب�فيه�الت

بات�ضرورة��من�أجل�تجنب�التح���Tوالتمي���Tجتما+ي�والعنصري�فغياب�التسامح�يع¾�fانتشار� -4

ظواهر�متعددة�كالعنف�الرمزي�والتعصب�و�ستبداد�

�ا�ّن إ��� -5
ّ

�هو�ل] تسامح

 �ستعمارّية،

التوصيات�
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 .عقد�الندوات�حول�أهمية�التسامح�بمشاركة�مؤسسات�اJجتمع�اJدني

 .لغرس�ثقافة�التسامح

 تدربية�للتأكيد�ع9ى�ضرورة�التسامح�وكيفية�نشر�ثقافته�1ي�اJجتمعات�اJعاصرة

والشعوب�1ي� الثقافات و�نفتاح�ع9ى

 الH امج�واJقررات�واJساجد�وRسرة�كذلك

 ��� ����	�
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

عقد�الندوات�حول�أهمية�التسامح�بمشاركة�مؤسسات�اJجتمع�اJدني

لغرس�ثقافة�التسامح�ت]ميذ�وRساتذة���عمل�ودورات�تدريبية�لل

تدربية�للتأكيد�ع9ى�ضرورة�التسامح�وكيفية�نشر�ثقافته�1ي�اJجتمعات�اJعاصرةش�

 .لتعزيز�التسامح إط]ق�مبادرات�إع]مية�هادفة

�وذلك�تعميق�قيم � �التسامح �بثقافة �نشر�الو+ي و�نفتاح�ع9ى التسامح ضرورة

الH امج�واJقررات�واJساجد�وRسرة�كذلكاJجتمع�من�خ]ل�ال! ك��Tع9ى�هذه�القيم�من�خ]ل�

   :اJراجع�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

عقد�الندوات�حول�أهمية�التسامح�بمشاركة�مؤسسات�اJجتمع�اJدنيضرورة�� .1

عقد�ورش�عمل�ودورات�تدريبية�لل .2

لقاء�محاضرات�وورش� .3

إط]ق�مبادرات�إع]مية�هادفة .4

�وذلك�تعميق�قيم .5 � �التسامح �بثقافة �نشر�الو+ي ضرورة

اJجتمع�من�خ]ل�ال! ك��Tع9ى�هذه�القيم�من�خ]ل�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اJراجع�
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fمجلة�بيت�الحكمة�مجلة� مفهوم�التسامح��س]مي�وانعكاساته�ع9ى�واقعية�التعايش�السلم

 ٢٠١٥لسنة�

̧بحاث�والنشر� 1 )تحليلية�1ي�ضوء�العقيدة�اإلساJية اJجلة�Rكاديمية�ل

ISSN: 2706- 

دراسة�ميدانية�rي�ضوء�رؤى�يورج'ن�

 فاتن�محمد�رزاق

مجلة� التسامح�جوهره�القبول�و�نفتاح�ع9ى�rخر�واح! ام��خت]ف�ونبذ�العنف

 https://www  

  · والتوزيع�دار�اليازوري�العلمية�للنشر 

 مفاهيم�فلسفية�التسامح�الدار�اJصرية�اللبنانية

ع�الجزء�Rول�مدخل�لدراسة�اJفاهيم�والقضايا�
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

fمفهوم�التسامح��س]مي�وانعكاساته�ع9ى�واقعية�التعايش�السلم

لسنة�٣٦نشر�1ي�العدد�٢٠١٤-  ٥- ١٩بتاريخ�١٥/٩١٨دراسات�فلسفية�رقم�

تحليلية�1ي�ضوء�العقيدة�اإلساJيةدراسة�)ال! بية�ع9ى�التسامح�مع�rخر�

6495-م��0202-3-5: تأريخ�sصدار| sصدار�الثالث�والعشرون�

باب� حس��Þإبراهيم�عبد�العظيم
ّ
دراسة�ميدانية�rي�ضوء�رؤى�يورج'ن� الجام يّ ثقافة�التسامح�لدى�الش

فاتن�محمد�رزاق. م. ع9ي�عباس�مراد�م. د. م. التسامح�1ي�بعض�الحضارات�القديمة�أ

https://iasj.net/iasj/download/a9c76558f09c212  

التسامح�جوهره�القبول�و�نفتاح�ع9ى�rخر�واح! ام��خت]ف�ونبذ�العنف فادي�سعيد�دقناش

ps://www.peacems.com/taayosh/articles/paths-of-tolerance

دار�اليازوري�العلمية�للنشر : الثقافة�والديمقراطية 20161  ربيع،�محمد�عبد�العزيز

f ¡صرية�اللبنانية  · 2018رمضان�بسطاويJمفاهيم�فلسفية�التسامح�الدار�ا

ع�الجزء�Rول�مدخل�لدراسة�اJفاهيم�والقضايا�االسمالوطي�نبيل�البناء�النظري��لعلم��جتم

2007  

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

1- مفهوم�التسامح��س]مي�وانعكاساته�ع9ى�واقعية�التعايش�السلمf    غد�سليم

دراسات�فلسفية�رقم�

ال! بية�ع9ى�التسامح�مع�rخر� -2

�fصدار�الثالث�والعشرون�| العلمs

حس��Þإبراهيم�عبد�العظيم -3

 هابرماس

التسامح�1ي�بعض�الحضارات�القديمة�أ -4

a9c76558f09c212

فادي�سعيد�دقناش -5

tolerance/pتعايش

ربيع،�محمد�عبد�العزيز -6

7-  1f ¡رمضان�بسطاوي

السمالوطي�نبيل�البناء�النظري��لعلم��جتم -8

2007 5"�ساسة�
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 ال! بية�عgى�قيم�ا�واطنة�rي�لبنان

�العنف� �الكثT �من �يسود �إذ �البشرية، �للع]قات ��نساني Ô¾عJا� ور

Rمر�الذي�شكل�حالة�من�ال]توازن�بTن�ما�تنص�

�روح�اJواطنة�� �عH �إحياء �إنسان�اليوم، �إنسانية��نسان�اXى �البحث�عن�سبل�اعادة �كانت�أهمية من�هنا

  . ع��نسانية

،�مثلها�1ي�ذلك�فعل�وليست�صفة،�فعل�يقوم�فوق�ذلك�ع9ى�التفاعل

�بعضهم� �إتجاه �اJجتمع �أبناء �عن �الصادرة �السلوكيات�والتصرفات �1ي �ي! جم فعل

إنتاج�فكر�مواط¾�fومواطنة�ومواطنية،�

�وإتمام� �ل]فراد �الحقوق �احقاق �ع9ى �اJراقبة �تمارس�حق Ôgال� �الديمقراطية، �اJؤسساتية �الدولة �خارج ف]�مواطنة

�العامة� �الساسات �فيه �تساهم �الذي ��جتما+ي ��ندماج �قواعد �ووفق ��جتماعية �العدالة �م�Tان الواجبات�ضمن

لكن�اJواطنة�كي�تنمو�1ي�تلك�ال! بية،�°بد�من�وجود�قوانTن�ترا+ي�تلك�اJصالح�وفق�شرعية�السلطة،�مع�

�اJشاركة� �1ي ��فراد �حقوق �وضمان ،
ً
�وإجتماعيا

ً
�إقتصاديا �اJجتمع �وتنمية �الخاصة، �ع9ى �العامة �اJصلحة تغليب

  .ر+ي�مصالح��فراد�1ي�اJجتمع�دون�أي�تمايز�سواء�1ي�ال! شح�أو��ق! اع

�sعتبار�لروح� �إعادة �شأ¼wا �من Ôgال� �اJواطنة، �قيم �ع9ى �ال! بية �أصول �عن �البحث �أهمية �كانت �هنا من

�بTن �لبنان �العنف�1ي �وإنتشار�ثقافة �التوترات�الطائفية �ظل �1ي �°سيما �اللبناني، �اJجتمع �1ي �الفئات���نسانية كافة

أما�إشكاليتنا�فتطال،�Rسباب�ال�Ôgتعيق�ترسيخ�الثقافة�اJواطنية�واJواطنة�1ي�اJجتمع�اللبناني،�علما�أن�

� �لعام �1ي�Rشهر��وXى �يزيد�من�حا°ت�العنف�والتعصب�بشكل�مخيف�°سيما �يحتم�2022الواقع��جتما+ي �مما ،
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ال! بية�عgى�قيم�ا�واطنة�rي�لبنان

 الدكتورة�جميلة�غريب

 الجامعة�اللبنانية

 

�تده �من �الحديثة �اJجتمعات �العنف�تعاني �الكثT �من �يسود �إذ �البشرية، �للع]قات ��نساني Ô¾عJا� ور

Rمر�الذي�شكل�حالة�من�ال]توازن�بTن�ما�تنص�. والتفاوت�بTن�Rفراد،�وثمة�الكثT �من��زمات�والعقبات�بTن�الدول 

  . عليه�الدساتT �وبTن�ما�تمارسه��نماط��واJؤسسات�الثقافية�1ي�مجتمعنا

�روح�اJواطنة�� �عH �إحياء �إنسان�اليوم، �إنسانية��نسان�اXى �البحث�عن�سبل�اعادة �كانت�أهمية من�هنا

والتسامح�بTن��فراد،�والذي�تجمع�عليه�كافة�اJعتقدات�الدينية�والشرائع��نسانية

فعل�وليست�صفة،�فعل�يقوم�فوق�ذلك�ع9ى�التفاعل" فاJواطنة�كما�يقول�عندنان��مTن��ي

� �بعضهم��)�2009مTن، �إتجاه �اJجتمع �أبناء �عن �الصادرة �السلوكيات�والتصرفات �1ي �ي! جم فعل

  . البعض�من�جهة�وإتجاه�الدولة�ومؤسساwÉا�من�جهة�أخرى 

إنتاج�فكر�مواط¾�fومواطنة�ومواطنية،�إ°�أن�بلورة�ذلك�الفعل�اJواط¾f،�نحتاج�اXى�تربة�خصبة�قادرة�ع9ى�

�وإتمام� �ل]فراد �الحقوق �احقاق �ع9ى �اJراقبة �تمارس�حق Ôgال� �الديمقراطية، �اJؤسساتية �الدولة �خارج ف]�مواطنة

�العامة� �الساسات �فيه �تساهم �الذي ��جتما+ي ��ندماج �قواعد �ووفق ��جتماعية �العدالة �م�Tان الواجبات�ضمن

  . ة�والسياسية�والثقافية�للدولة

لكن�اJواطنة�كي�تنمو�1ي�تلك�ال! بية،�°بد�من�وجود�قوانTن�ترا+ي�تلك�اJصالح�وفق�شرعية�السلطة،�مع�

�اJشاركة� �1ي ��فراد �حقوق �وضمان ،
ً
�وإجتماعيا

ً
�إقتصاديا �اJجتمع �وتنمية �الخاصة، �ع9ى �العامة �اJصلحة تغليب

ر+ي�مصالح��فراد�1ي�اJجتمع�دون�أي�تمايز�سواء�1ي�ال! شح�أو��ق! اعالسياسية�وفق�قانون�إنتخابي�ي

�sعتبار�لروح� �إعادة �شأ¼wا �من Ôgال� �اJواطنة، �قيم �ع9ى �ال! بية �أصول �عن �البحث �أهمية �كانت �هنا من

�بTن �لبنان �العنف�1ي �وإنتشار�ثقافة �التوترات�الطائفية �ظل �1ي �°سيما �اللبناني، �اJجتمع �1ي �نسانية

أما�إشكاليتنا�فتطال،�Rسباب�ال�Ôgتعيق�ترسيخ�الثقافة�اJواطنية�واJواطنة�1ي�اJجتمع�اللبناني،�علما�أن�

� �لعام �1ي�Rشهر��وXى �يزيد�من�حا°ت�العنف�والتعصب�بشكل�مخيف�°سيما الواقع��جتما+ي
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�تده �من �الحديثة �اJجتمعات تعاني

والتفاوت�بTن�Rفراد،�وثمة�الكثT �من��زمات�والعقبات�بTن�الدول 

عليه�الدساتT �وبTن�ما�تمارسه��نماط��واJؤسسات�الثقافية�1ي�مجتمعنا

�روح�اJواطنة�� �عH �إحياء �إنسان�اليوم، �إنسانية��نسان�اXى �البحث�عن�سبل�اعادة �كانت�أهمية من�هنا

والتسامح�بTن��فراد،�والذي�تجمع�عليه�كافة�اJعتقدات�الدينية�والشرا

فاJواطنة�كما�يقول�عندنان��مTن��ي

�اJسامحة �(" مثل �مTن،

البعض�من�جهة�وإتجاه�الدولة�ومؤسساwÉا�من�جهة�أخرى 

إ°�أن�بلورة�ذلك�الفعل�اJواط¾f،�نحتاج�اXى�تربة�خصبة�قادرة�ع9ى�

�وإتمام� �ل]فراد �الحقوق �احقاق �ع9ى �اJراقبة �تمارس�حق Ôgال� �الديمقراطية، �اJؤسساتية �الدولة �خارج ف]�مواطنة

�العامة� �الساسات �فيه �تساهم �الذي ��جتما+ي ��ندماج �قواعد �ووفق ��جتماعية �العدالة �م�Tان الواجبات�ضمن

ة�والسياسية�والثقافية�للدولة�قتصادية�و�جتماعي

لكن�اJواطنة�كي�تنمو�1ي�تلك�ال! بية،�°بد�من�وجود�قوانTن�ترا+ي�تلك�اJصالح�وفق�شرعية�السلطة،�مع�

�اJشاركة� �1ي ��فراد �حقوق �وضمان ،
ً
�وإجتماعيا

ً
�إقتصاديا �اJجتمع �وتنمية �الخاصة، �ع9ى �العامة �اJصلحة تغليب

السياسية�وفق�قانون�إنتخابي�ي

�sعتبار�لروح� �إعادة �شأ¼wا �من Ôgال� �اJواطنة، �قيم �ع9ى �ال! بية �أصول �عن �البحث �أهمية �كانت �هنا من

�بTن �لبنان �العنف�1ي �وإنتشار�ثقافة �التوترات�الطائفية �ظل �1ي �°سيما �اللبناني، �اJجتمع �1ي �نسانية

  .والجماعات�

�أن� أما�إشكاليتنا�فتطال،�Rسباب�ال�Ôgتعيق�ترسيخ�الثقافة�اJواطنية�واJواطنة�1ي�اJجتمع�اللبناني،�علما

� �لعام �1ي�Rشهر��وXى �يزيد�من�حا°ت�العنف�والتعصب�بشكل�مخيف�°سيما الواقع��جتما+ي
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�كانت�وقود�  �إحياء�ثقافة�الحوار�والتسامح�بTن�الشرائح��جتما+ي�ال�ÔgلطاJا

ي�واJنهج�الوصفي�لتحليل�نتائح�إستط]ع�رأي�Jجموعة�من�

  .اJواطنية

ينتظر�منجزات�ضرورية�شÔg،�...يقول�ع9ي�خليفة�1ي�كتابه�وطن�ب]د�مواطنTن،�نحن�1ي�لبنان�لنا�تاريخ�°�يزال�ينتظر

ولكن�قبل�التطرق�اXى�. الحديثةقد�يكون�أهمها�إرساء�دور�اJواطن�1ي�الدولة،�كما��ي�الحال�1ي�الديقمراطيات�الغربية�

  .موضوع�اJواطنة�1ي�لبنان،�°�بد�من�إلقاء�الضوء�ع9ى�أبرز�تلك�اJفاهيم�ال�Ôgتشكل�حقل�البحث�اJعر1ي

�ويكون� sنسان�الذي�يستقر�بشكل�ثابت�بداخل�الدولة�أو�يحمل�جنسي¶wا

�فيتمتع�بشكل�متساوي�مع�بقية�اJواطنTن�بمجموعة�من�الحقوق� �1ي�الحكم�ويخضع�للقوانTن�الصادرة�عwا
ً
مشاركا

�اJواطن� �فكرة ��دوات �تلك �بTن �من �وكان �ÙدارwÉا، �أدوات �لها إخ! عوا

�مهما�بلغت�قدرته�
ً
السيا½ �fالحر،�وبذلك�م�Tوا�بTن�الهمج�غT �اJدينTن�وبTن�اJواطنTن�الذين�لم�يكونوا�ليطيعوا�رج]

�فكرة�اJجتمع�السيا½ �fاJجرد� وبالرغم�من�أن�اليونان�كانت�قد�نقلت�الينا
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Hكانت�وقود�البحث�عن�إعادة�السلوك�السوي�ع�  �إحياء�ثقافة�الحوار�والتسامح�بTن�الشرائح��جتما+ي�ال�ÔgلطاJا

ولدراسة�هذه�البحث�سنلجأ�اXى�اJنهج��حصائي�واJنهج�الوصفي�لتحليل�نتائح�إستط]ع�رأي�Jجموعة�من�

̧خر،�ومدى�ترسخ�1ي�نفوسهم�الروح� اJواطنيةالط]ب�اللبنانيTن�حول�مدى�تقبلهم�ل

  :ستتناول�هذه�الدراسة�كل�من

  : القسم�Rول 

 قيم�اJواطنة�واJواطنية

 الطائفة�والطائفية

 القسم�الثاني�ال! بية�ع9ى�قيم�اJواطنة�1ي�الدستور�اللبناني

 .قيم�اJواطنة�1ي�إتفاق�الطائف

 معوقات�ال! بية�ع9ى�اJواطنة�1ي�لبنان

 لبحث�اJيدانيتحليل�نتائج�ا: القسم�الثالث

  تحليل�نتائج�استط]ع�الرأي

  

يقول�ع9ي�خليفة�1ي�كتابه�وطن�ب]د�مواطنTن،�نحن�1ي�لبنان�لنا�تاريخ�°�يزال�ينتظر

قد�يكون�أهمها�إرساء�دور�اJواطن�1ي�الدولة،�كما��ي�الحال�1ي�الديقمراطيات�الغربية�

موضوع�اJواطنة�1ي�لبنان،�°�بد�من�إلقاء�الضوء�ع9ى�أبرز�تلك�اJفاهيم�ال�Ôgتشكل�حقل�البحث�اJعر1ي

�ويكون�" تدل�مفردة�مواطن�ع9ى�ذلك� sنسان�الذي�يستقر�بشكل�ثابت�بداخل�الدولة�أو�يحمل�جنسي¶wا

�فيتمتع�بشكل�متساوي�مع�بقية�اJواطنTن�بمجموعة�من�الحقوق� �1ي�الحكم�ويخضع�للقوانTن�الصادرة�عwا
ً
مشاركا

 )2007الشاعر،�(".  ويل!�م�بأداء�مجموعة�من�الواجبات�اتجاه�الدولة

� �اJدينة �اليونانيون �إخ! ع �اJواطن�عندما �فكرة ��دوات �تلك �بTن �من �وكان �ÙدارwÉا، �أدوات �لها إخ! عوا

�مهما�بلغت�قدرته�
ً
السيا½ �fالحر،�وبذلك�م�Tوا�بTن�الهمج�غT �اJدينTن�وبTن�اJواطنTن�الذين�لم�يكونوا�ليطيعوا�رج]

�فكرة�اJجتمع�السيا½ �fاJجرد�. �متثال�للقوانTن وبالرغم�من�أن�اليونان�كانت�قد�نقلت�الينا
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Hالبحث�عن�إعادة�السلوك�السوي�ع

  .�زمات�عH �التاريخ

ولدراسة�هذه�البحث�سنلجأ�اXى�اJنهج��حصا

̧خر،�ومدى�ترس الط]ب�اللبنانيTن�حول�مدى�تقبلهم�ل

ستتناول�هذه�الدراسة�كل�من

القسم�Rول 

 اJواطنة� �

قيم�اJواطنة�واJواطنية �

الطائفة�والطائفية �

القسم�الثاني�ال! بية�ع9ى�قيم�اJواطنة�1ي�الدستور�اللبناني �

قيم�اJواطنة�1ي�إتفاق�الطائف �

معوقات�ال! بية�ع9ى�اJواطنة�1ي�لبنان �

القسم�الثالث

تحليل�نتائج�استط]ع�الرأي

  التوصيات

  الخاتمة

  القسم�Rول 

يقول�ع9ي�خليفة�1ي�كتابه�وطن�ب]د�مواطنTن،�نحن�1ي�لبنان�لنا�تاريخ�°�يزال�ينتظر

قد�يكون�أهمها�إرساء�دور�اJواطن�1ي�الدولة،�كما��ي�الحال�1ي�الديقمراطيات�الغربية�

موضوع�اJواطنة�1ي�لبنان،�°�بد�من�إلقاء�الضوء�ع9ى�أبرز�تلك�اJفاهيم�ال�Ôgتشكل�حقل�البحث�اJعر1ي

  :اJواطن  . أ

تدل�مفردة�مواطن�ع9ى�ذلك�

�فيتمتع�بشكل�متساوي�مع�بقية�اJواطنTن�بمجموعة�من�الحقوق� �1ي�الحكم�ويخضع�للقوانTن�الصادرة�عwا
ً
مشاركا

ويل!�م�بأداء�مجموعة�من�الواجبات�اتجاه�الدولة

� �اJدينة �اليونانيون �إخ! ع عندما

�مهما�بلغت�قدرته�
ً
السيا½ �fالحر،�وبذلك�م�Tوا�بTن�الهمج�غT �اJدينTن�وبTن�اJواطنTن�الذين�لم�يكونوا�ليطيعوا�رج]

�متثال�للقوانTنوقوته،�ولكن�يقبلون�
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�للمواطنTن�°� �بتعريفها �اJرحلة �تجاوزت�هذه �قد �فإن�روما �واJتساوين �اJواطنTن �من �جماعة �تشكله �الذي والخياXي

هو�"فاJواطن�بحسب�أرسطو�. ؤدين��ل!�امات

 .schnapper, 2016 p)". كل�من�لديه�إمكانية�اJشاركة�1ي�سلطة�الدولة�والقضاء�يمكن�إعتباره�مواطنا�1ي�هذه�اJدينة

�بم �تخليصه، �أي �إخ! اعه، �تم �من�ربقة�العضو�الذي �اJدينة، �هو�عضو�1ي ا

� �التحرير�للفرد�من��)2008بيضون، هذا

لدولة�أو�اJدينة،�وال�Ôgالبيئة�الطبيعية�Rهلية�ي! افق�مع�إل!�ام�الفرد�1ي�القوانTن�و�نظمة�و�عراف�ال�Ôgتسود�1ي�ا

�حقوق��نسان� �1ي �اJتمثلة �العليا �القيم �اXى �حيث�يمتثل�الفرد �والحرية�الشخصية، �جو�من�الديمقراطية �1ي تسود

�الدولة�بموجب�العقد�القائم�بينه�وبTن�الدولة�واJواطنTن� �1ي �Jمارساته�وسلوكه
ً
�وضابطا

ً
�حدا �ويتخذها

�شارة�اXى�أن�التمايز�الطبقي�والعنصري�كان�سائد�وبقوة�1ي�الحقبة�اJواطنية�الدستورية�1ي�

�ومراقبة،�وبTن�العبيد�و�جانب�من�
ً
أثنا،�حيث�كان�التفاوت�حاد�بTن��حرار�الذين�يشكلون�مجالس�الحكم�مشاركة

1ي�ذلك�اJشاركة�1ي�الحكم،�إضافة�اXى�ذلك�

sنسان�الذي�يستقر�بشكل�"فاJواطن�إذا�هو�

�1ي�الحكم�ويخضع�للقوانTن�الصادرة�عwا�فيتمتع�بشكل�متساوي�
ً
ثابت�بداخل�الدولة�أو�يحمل�جنسي¶wا�ويكون�مشاركا

  . )2007الشاعر،�( ".اJواطنTن�بمجموعة�من�الحقوق�ويل!�م�بأداء�مجموعة�من�الواجبات�اتجاه�الدولة

ي�إستمراري�تربوي�طويل��مد،�تجسدت�اJواطنة�1ي�

�واJمارسات��جتماعية �اJؤسسات �من �اXى�. مجموعة �تصبح �أن �يمكن �اJواطنة ان

اJواطنة،�. صورية�أو�شكلة�1ي�حال�لم�يتم�ترجم¶wا�1ي�صورة�مؤسسات�تنظم�الحياة�اJش! كة�بكشل�خقيقي�وملموس

،��فعيش�أفراد�معا�°�مجموع�اJواطنTن�الذين�يملكون�لسيادة،�و�ي�أساس�الرابط��جتما+ي�1ي�اJجتمع�الديمقراطي

�كو¼wم�مواطنTن�تابعTن� يع¾�fبالضرورة�إعتناقهم�ذات�الدين�أو�إش! اكهم�1ي�التبعية�لذات�الحاكم�أو�السلطة�وإنما

�لهحقوق�وعليه� �الذي �الحر، f ½السيا� �اJواطن �صفة ��ي فاJواطنة

�التعبT �عن� �حق �الصحية، �حق�الرعاية �التعليم، حق

�وإتقانه �العمل، �أداء �عنه،وواجب �والدفاع �للوطن �الو°ء �فاJواطنة�…واجب �عليه وبناء

�من� �بTن �معنىاJساواة �وتضمن �تحمل fgوال� �عنه ة

مwا�ما�هو�مادي�قانوني،�ومwا�ما�هو�ثقا1ي�

أو�غاية�يمكن�بلوغه�تدريجيا،�لذلك�فإن�نوعية�اJواطنة�1ي�
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�للمواطنTن�°� �بتعريفها �اJرحلة �تجاوزت�هذه �قد �فإن�روما �واJتساوين �اJواطنTن �من �جماعة �تشكله �الذي والخياXي

�حائزين�لحقوق�وم
ً
ؤدين��ل!�اماتبإعتبارهم�أعضاء�1ي�اJدينة�ولكن�بإعتبارهم�أفرادا

كل�من�لديه�إمكانية�اJشاركة�1ي�سلطة�الدولة�والقضاء�يمكن�إعتباره�مواطنا�1ي�هذه�اJدينة

�هو� �اJدنية، �الدولة �1ي �بم"فاJواطن �تخليصه، �أي �إخ! اعه، �تم العضو�الذي

 
ً
�( ".التبعية�والو°ء�التلقائيTن�لجماعات��صل�والتقليد�ال�Ôgيولد�فwxا�حكما بيضون،

البيئة�الطبيعية�Rهلية�ي! افق�مع�إل!�ام�الفرد�1ي�القوانTن�و�نظمة�و�عراف�ال�Ôgتسود�1ي�ا

�حقوق��نسان� �1ي �اJتمثلة �العليا �القيم �اXى �حيث�يمتثل�الفرد �والحرية�الشخصية، �جو�من�الديمقراطية �1ي تسود

�الدولة�بموجب�العقد�القائم�بينه�وبTن�الدولة�واJواطنTن� �1ي �Jمارساته�وسلوكه
ً
�وضابطا

ً
�حدا �ويتخذها

�شارة�اXى�أن�التمايز�الطبقي�والعنصري�كان�سائد�وبقوة�1ي�الحقبة�اJواطنية�الدستورية�1ي�

�ومراقبة،�وبTن�العبيد�و�جانب�من�
ً
أثنا،�حيث�كان�التفاوت�حاد�بTن��حرار�الذين�يشكلون�مجالس�الحكم�مشاركة

1ي�ذلك�اJشاركة�1ي�الحكم،�إضافة�اXى�ذلك��جهة�أخرى،�حيث�يمنع�عwم�كل�ما�له�ع]قة�بحقوق��ثينTن��حرار�بما

فاJواطن�إذا�هو�. حرمان�النساء�من�أي�نوع�من�أنواع�اJشاركة�السياسية�لعقود�طويلة

�1ي�الحكم�ويخضع�للقوانTن�الصادرة�عwا�فيتمتع�بشكل�متساوي�
ً
ثابت�بداخل�الدولة�أو�يحمل�جنسي¶wا�ويكون�مشاركا

اJواطنTن�بمجموعة�من�الحقوق�ويل!�م�بأداء�مجموعة�من�الواجبات�اتجاه�الدولة

اJواطنة�ليست�بكيان�أو�ذات�أو�جوهر،��ي�بنيان�تاري=ي�إستمراري�تربوي�طويل��مد،�تجسدت�اJواطنة�1ي�

� �1ي �أعم �وبشكل �قانونية �واJمارسات��جتماعيةقواعد �اJؤسسات �من مجموعة

صورية�أو�شكلة�1ي�حال�لم�يتم�ترجم¶wا�1ي�صورة�مؤسسات�تنظم�الحياة�اJش! كة�بكشل�خقيقي�وملموس

مجموع�اJواطنTن�الذين�يملكون�لسيادة،�و�ي�أساس�الرابط��جتما+ي�1ي�اJجتمع�الديمقراطي

�كو¼wم�مواطنTن�تابعTن� يع¾�fبالضرورة�إعتناقهم�ذات�الدين�أو�إش! اكهم�1ي�التبعية�لذات�الحاكم�أو�السلطة�وإنما

 )schnapper� �لهحقوق�وعليه�.  )2016، �الذي �الحر، f ½السيا� �اJواطن �صفة ��ي فاJواطنة

�الحقوق  �وطن،ومن�هذه �إXى �انتمائه �طبيعة �التعبT �عن�: ت�تفرضها �حق �الصحية، �حق�الرعاية �التعليم، حق

�فمwا �وإتقانه: أماالواجبات، �العمل، �أداء �عنه،وواجب �والدفاع �للوطن �الو°ء واجب

� �يحددها �ع]قة �الفردبدولته، �اJنبثق"ع]قة �والقوانTن �من�الدستور �بTن �معنىاJساواة �وتضمن �تحمل fgوال� �عنه ة

 )2003جوزيف،�

مwا�ما�هو�مادي�قانوني،�ومwا�ما�هو�ثقا1ي� إذا�اJواطنة�مفهوم�تاري=ي�شامل�ومعقد�لهأبعاد�عديدة�ومتنوعة

أو�غاية�يمكن�بلوغه�تدريجيا،�لذلك�فإن�نوعية�اJواطنة�1ي��سلوكي�مرتبط�بال! بية�اJواطنية،��ومwاأيضا�ما�هو�وسيلة

  )2001الكواري،�(. ج�السيا½ �fوالرØي�الحضاري 
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�للمواطنTن�°� �بتعريفها �اJرحلة �تجاوزت�هذه �قد �فإن�روما �واJتساوين �اJواطنTن �من �جماعة �تشكله �الذي والخياXي

�حائزين�لحقوق�وم
ً
بإعتبارهم�أعضاء�1ي�اJدينة�ولكن�بإعتبارهم�أفرادا

كل�من�لديه�إمكانية�اJشاركة�1ي�سلطة�الدولة�والقضاء�يمكن�إعتباره�مواطنا�1ي�هذه�اJدينة

�هو�. (24 �اJدنية، �الدولة �1ي فاJواطن

 
ً
التبعية�والو°ء�التلقائيTن�لجماعات��صل�والتقليد�ال�Ôgيولد�فwxا�حكما

البيئة�الطبيعية�Rهلية�ي! افق�مع�إل!�ام�الفرد�1ي�القوانTن�و�نظمة�و�عراف�ال�Ôgتسود�1ي�ا

�حقوق��نسان� �1ي �اJتمثلة �العليا �القيم �اXى �حيث�يمتثل�الفرد �والحرية�الشخصية، �جو�من�الديمقراطية �1ي تسود

�الدولة�بموجب�العقد�القائم�بينه�وبTن�الدولة�واJواطنTن� �1ي �Jمارساته�وسلوكه
ً
�وضابطا

ً
�حدا �ويتخذها واJواطنTن؛

  . �خرين

�شارة�اXى�أن�التمايز�الطبقي�والعنصري�كان�سائد�وبقوة�1ي�الحقبة�اJواطنية�الدستورية�1ي�هنا�°بد�من�

�ومراقبة،�وبTن�العبيد�و�جانب�من�
ً
أثنا،�حيث�كان�التفاوت�حاد�بTن��حرار�الذين�يشكلون�مجالس�الحكم�مشاركة

جهة�أخرى،�حيث�يمنع�عwم�كل�ما�له�ع]قة�بحقوق��ثينTن��حرار�بما

حرمان�النساء�من�أي�نوع�من�أنواع�اJشاركة�السياسية�لعقود�طويلة

�1ي�الحكم�ويخضع�للقوانTن�الصادرة�عwا�فيتمتع�بشكل�متساوي�
ً
ثابت�بداخل�الدولة�أو�يحمل�جنسي¶wا�ويكون�مشاركا

اJواطنTن�بمجموعة�من�الحقوق�ويل!�م�بأداء�مجموعة�من�الواجبات�اتجاه�الدولة�مع�بقية

  :ا�واطنة  . ب

اJواطنة�ليست�بكيان�أو�ذات�أو�جوهر،��ي�بنيان�تاري

� �1ي �أعم �وبشكل �قانونية قواعد

صورية�أو�شكلة�1ي�حال�لم�يتم�ترجم¶wا�1ي�صورة�مؤسسات�تنظم�الحياة�اJش! كة�بكشل�خقيقي�وملموس

مجموع�اJواطنTن�الذين�يملكون�لسيادة،�و�ي�أساس�الرابط��جتما+ي�1ي�اJجتمع�الديمقراطي

�كو¼wم�مواطنTن�تابعTن� يع¾�fبالضرورة�إعتناقهم�ذات�الدين�أو�إش! اكهم�1ي�التبعية�لذات�الحاكم�أو�السلطة�وإنما

f ½السيا�  .لذات�النظام

�الحقوق واجبا �وطن،ومن�هذه �إXى �انتمائه �طبيعة ت�تفرضها

�فمwا... الرأي أماالواجبات،

� �يحددها �ع]قة �الفردبدولته، ع]قة

جوزيف،�(". يسمون�مواطنTن

إذا�اJواطنة�مفهوم�تاري

سلوكي�مرتبط�بال! بية�اJواطنية،��ومwاأيضا�ما�هو�وسيلة

دولة�ماتتأثر�بالنضج�السيا½ �fوالرØي�الحضاري 
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�وهو�ح��Tب ،� f ½السياTا�w¶والدولة�بسلط� ن��فراد

� Tغ� Tواطنة�تعتمد�ع9ى�معايJتمنح�الحقوق�الرسمية�للمواطنة،�إ°�أن�استحقاقات�ا�Ôgإن�الدولة��ي�ال

رسمية�تقررها�الظروف�الحاكمة�1ي�اJجال�اJدني،�عليه��ينطوي�اJجال�اJدني�ع9ى�بناء�تفاهمات�مش! كة�بشأن�أي�

�فإن�اJواطنة�تتكون�من�ث]ثة� من�هنا

�الحريات� �حماية �اJدنية �الحقوق �تشمل �إذ �و�جتماعية، �والسياسية �اJدنية �الحقوق ��ي �الحقوق �من أنواع

الفردية،وبما�1ي�ذلك�حرية�الشخص�وحرية�التعبT �والفكر�والعقيدة،�والحق�1ي�التملك�وإبرام�العقود�سارية�اJفعول،�

�اJدنية� �العدالة �Jحاكم �الحديثة �الحديثة �باJؤسسات �ارتبطت �الت �اJدنية �الحقوق أما

وتشمل�الحقوق��(Marshall, 1950) .وفقا�للبعد�الحقوØي�

�سلطات�سياسية�أو�كناخب� �هيئة�مناط��wا �السياسية�كعضو�1ي �ممارسة�السلطة 1ي

�مثل� �لحاملها، �خاصة �وصفات �امتيازات �تعطي �فالجنسية �الجنسية، �مفهوم �التوقف�عند �من �°�بد هنا

أما�اJواطنة�. بشخصية�الفرد�وهوية�رسمية�له�عندما�يخرج�من�حدود�بلده�

ف�fÅرابطة�قانونية�دستورية�قائمة�بTن�الفرد�ودولته�ال�fgيقيم�فwxا�بشكل�ثابت،�ويتمتع�بجنسي¶wا�ع9ى�اساس�جملة�

�و �الكامل ��ل!�ام �خ]ل �من �البلد �1ي ��خرين �حقوق �بموجwÞما �وترا+ى �والحقوق، �الواجبات �للقانون�من �ح! ام

ف�fÅمجموعة�من�الع]قات�اJتبادلة�بTن�الفرد�والدولة�وبTن�Rفراد�بعضهم�ببعض�قائمة�ع9ى�اساس�ما�

يسم�Ôبالحقوق�والواجبات،�و�ي�ال�fgيحددها�القانون�Rسا½ �fأوالدستور،�وبالطبع�1ي�ظل�نظام�ديمقراطي�حقيقي�

واطنة،�ولكن�ما�يخلق�وتسبب�1ي�خلق�أشكال�مختلفة�للمواطنة�يكمن�1ي�

الطريقة�ال�Ôgيتم�1ي�إطارها�تقرير�وتسوية�هويات�واستحقاقات�اJواطنة�بTن�اJجال�والدولة،�وهو�ما�يندرج�1ي�تعريف�

 . جتماعيةاJواطنة�السياسية�الثقافية�و�قتصادية�°سيما�بعد�بلورة�مفهوم�دولة�الرفاه�والضمان�� 

إن�فلسفة�الدولة�اJدنية�تقوم�ع9ى�أساس�أن�الفرد�قيمة�إجتماعية�سياسية�بحد�ذاته،�دون�أية�وسائط�

�عن�أي�أخرى،�و�ي�ال�Ôgتعمل�1ي�تخطيط�شؤو¼wا�وتنظيمها�الداخ9ي�ع9ى�قاعدة�القوانTن�و�حكام�الوضعية،�
ً
بعيدا

تبعية�دينية�أو�ماورائية،�بحيث�تكون�معايT �التعاطي�مع�اJواطن�الكفاءة�والجدارة�وsستحقاق�وRهلية�وليس�اللون�

بحيث�تؤمن�Jواطنwxا�الحرية�الدينية،�1ي�نطاق�الحق�العام�أو�ضمن�حدود�sنتظام�العام،�

،�ي! تب�عليه�مساواة�جميع�اJواطنTن�مساواة�كاملة،�تامة،�1ي�
ً
�محايدا

ً
ي�مجتمعها�موقفا

العلمانية��–الحقوق�والواجبات،�دونما�تمي��Tبسبب�اJذهب�أو�Rصل�sجتما+ي�أو�العقيدة�أو�اللون،�فالدولة�اJدنية�

ولة�طائفية�أو�مذهبية�أو�عرقية�أو�أي�دولة�

من�هذا�اJنطلق،�تكون�مهمة�الدولة�اJدنية�الديمقراطية�الليH الية�والدستورية،�اJحافظة�ع9ى�كل�أعضاء�

�اJواطنTن� �جميع �وحريات �حقوق �تضمن �الدولة فهذه
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�اJجال�اJدني �يطلق�عليه �إرتباط�وثيق�بما �وهو�ح��Tب-اJواطنة�ع9ى ،� f ½السيا

� Tغ� Tواطنة�تعتمد�ع9ى�معايJتمنح�الحقوق�الرسمية�للمواطنة،�إ°�أن�استحقاقات�ا�Ôgإن�الدولة��ي�ال

رسمية�تقررها�الظروف�الحاكمة�1ي�اJجال�اJدني،�عليه��ينطوي�اJجال�اJدني�ع9ى�بناء�تفاهمات�مش! كة�بشأن�أي�

�والتمتع�1ي�الحق�بالحقوق�1ي�ا �فإن�اJواطنة�تتكون�من�ث]ثة�. Jجال�اJدني�فراد�يحق�لهم�وضع�اJواطن، من�هنا

�الحريات� �حماية �اJدنية �الحقوق �تشمل �إذ �و�جتماعية، �والسياسية �اJدنية �الحقوق ��ي �الحقوق �من أنواع

الفردية،وبما�1ي�ذلك�حرية�الشخص�وحرية�التعبT �والفكر�والعقيدة،�والحق�1ي�التملك�وإبرام�العقود�سارية�اJفعول،�

�اJدنية�.  �العدالة �Jحاكم �الحديثة �الحديثة �باJؤسسات �ارتبطت �الت �اJدنية �الحقوق أما

وفقا�للبعد�الحقوØي�" بالتمرتب��جتما+ي"وهو�ما�يطلق�علwxا�مارشال�

�اJشاركة �الحق�1ي �سلطات�سياسية�أو�كناخب��السياسية �هيئة�مناط��wا �السياسية�كعضو�1ي �ممارسة�السلطة 1ي

(soysal, 1994)  

�مثل� �لحاملها، �خاصة �وصفات �امتيازات �تعطي �فالجنسية �الجنسية، �مفهوم �التوقف�عند �من �°�بد هنا

بشخصية�الفرد�وهوية�رسمية�له�عندما�يخرج�من�حدود�بلده�الحماية�خارج�الدولة،�وبطاقة�للتعريف�

ف�fÅرابطة�قانونية�دستورية�قائمة�بTن�الفرد�ودولته�ال�fgيقيم�فwxا�بشكل�ثابت،�ويتمتع�بجنسي¶wا�ع9ى�اساس�جملة�

�و �الكامل ��ل!�ام �خ]ل �من �البلد �1ي ��خرين �حقوق �بموجwÞما �وترا+ى �والحقوق، �الواجبات من

ف�fÅمجموعة�من�الع]قات�اJتبادلة�بTن�الفرد�والدولة�وبTن�Rفراد�بعضهم�ببعض�قائمة�ع9ى�اساس�ما�

يسم�Ôبالحقوق�والواجبات،�و�ي�ال�fgيحددها�القانون�Rسا½ �fأوالدستور،�وبالطبع�1ي�ظل�نظام�ديمقراطي�حقيقي�

Jتكفل�حقوق�ا�Ôgواطنة،�ولكن�ما�يخلق�وتسبب�1ي�خلق�أشكال�مختلفة�للمواطنة�يكمن�1ي�فالدولة��ي�ال

الطريقة�ال�Ôgيتم�1ي�إطارها�تقرير�وتسوية�هويات�واستحقاقات�اJواطنة�بTن�اJجال�والدولة،�وهو�ما�يندرج�1ي�تعريف�

اJواطنة�السياسية�الثقافية�و�قتصادية�°سيما�بعد�بلورة�مفهوم�دولة�الرفاه�والضمان�� 

  �ي�دولة�قادرة�ع9ى�إحقاق�حقوق�اJواطنTن؟" دولة

إن�فلسفة�الدولة�اJدنية�تقوم�ع9ى�أساس�أن�الفرد�قيمة�إجتماعية�سياسية�بحد�ذاته،�دون�أية�وسائط�

أخرى،�و�ي�ال�Ôgتعمل�1ي�تخطيط�شؤو¼wا�وتنظيمها�الداخ9ي�ع9ى�قاعدة�القوانTن�و�حكام�الوضعية،�

تبعية�دينية�أو�ماورائية،�بحيث�تكون�معايT �التعاطي�مع�اJواطن�الكفاءة�والجدارة�وsستحقاق�وRهلية�وليس�اللون�

بحيث�تؤمن�Jواطنwxا�الحرية�الدينية،�1ي�نطاق�الحق�العام�أو�ضمن�حدود�sنتظام�العام،�. الطائفي�أو�أي�إنتماء�آخر

،�ي! تب�عليه�مساواة�جميع�اJواطنTن�مساواة�كاملة،�تامة،�1ي�وتقف�من�العقائد�الدينية�1
ً
�محايدا

ً
ي�مجتمعها�موقفا

الحقوق�والواجبات،�دونما�تمي��Tبسبب�اJذهب�أو�Rصل�sجتما+ي�أو�العقيدة�أو�اللون،�فالدولة�اJدنية�

ولة�طائفية�أو�مذهبية�أو�عرقية�أو�أي�دولة�°�يمكن�أن�تكون�معادية�أو�متنكرة�لشرعة�حقوق�sنسان�وإ°�أصبحت�د

من�هذا�اJنطلق،�تكون�مهمة�الدولة�اJدنية�الديمقراطية�الليH الية�والدستورية،�اJحافظة�ع9ى�كل�أعضاء�

�والجنس�والفكر �والدين �القومية �بغض�النظر�عن �اJواطنTن�. اJجتمع �جميع �وحريات �حقوق �تضمن �الدولة فهذه
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�اJجال�اJدني �يطلق�عليه �إرتباط�وثيق�بما اJواطنة�ع9ى

إن�الدولة��ي�ال�Ôgتمنح�الحقوق�الرسمية�للمواطنة،�إ°�أن�استحقاقات�اJواطنة�تعتمد�ع9ى�معايT �غT �إذ�. الشرعية

رسمية�تقررها�الظروف�الحاكمة�1ي�اJجال�اJدني،�عليه��ينطوي�اJجال�اJدني�ع9ى�بناء�تفاهمات�مش! كة�بشأن�أي�

�والتمتع�1ي�الحق�بالحقوق�1ي�ا �فراد�يحق�لهم�وضع�اJواطن،

�الحريات� �حماية �اJدنية �الحقوق �تشمل �إذ �و�جتماعية، �والسياسية �اJدنية �الحقوق ��ي �الحقوق �من أنواع

الفردية،وبما�1ي�ذلك�حرية�الشخص�وحرية�التعبT �والفكر�والعقيدة،�والحق�1ي�التملك�وإبرام�العقود�سارية�اJفعول،�

� �العدالةوالحق �نيل . 1ي

وهو�ما�يطلق�علwxا�مارشال��والجنائية

�اJشاركة �الحق�1ي السياسية

(sal, 1994. �عضاء�تلك�الهيئة

�مثل� �لحاملها، �خاصة �وصفات �امتيازات �تعطي �فالجنسية �الجنسية، �مفهوم �التوقف�عند �من �°�بد هنا

الحماية�خارج�الدولة،�وبطاقة�للتعريف�

ف�fÅرابطة�قانونية�دستورية�قائمة�بTن�الفرد�ودولته�ال�fgيقيم�فwxا�بشكل�ثابت،�ويتمتع�بجنسي¶wا�ع9ى�اساس�جملة�

�و �الكامل ��ل!�ام �خ]ل �من �البلد �1ي ��خرين �حقوق �بموجwÞما �وترا+ى �والحقوق، �الواجبات من

ف�fÅمجموعة�من�الع]قات�اJتبادلة�بTن�الفرد�والدولة�وبTن�Rفراد�بعضهم�ببعض�قائمة�ع9ى�اساس�ما�. والدستور 

يسم�Ôبالحقوق�والواجبات،�و�ي�ال�fgيحددها�القانون�Rسا½ �fأوالدستور،�وبالطبع�1ي�ظل�نظام�ديمقراطي�حقيقي�

  .وفاعل

Jتكفل�حقوق�ا�Ôgفالدولة��ي�ال

الطريقة�ال�Ôgيتم�1ي�إطارها�تقرير�وتسوية�هويات�واستحقاقات�اJواطنة�بTن�اJجال�والدولة،�وهو�ما�يندرج�1ي�تعريف�

اJواطنة�السياسية�الثقافية�و�قتصادية�°سيما�بعد�بلورة�مفهوم�دولة�الرفاه�والضمان�� 

دولة"ولكن�هل�كل�

إن�فلسفة�الدولة�اJدنية�تقوم�ع9ى�أساس�أن�الفرد�قيمة�إجتماعية�سياسية�بحد�ذاته،�دون�أية�وسائط�

أخرى،�و�ي�ال�Ôgتعمل�1ي�تخطيط�شؤو¼wا�وتنظيمها�الداخ9ي�ع9ى�قاعدة�القوانTن�و�حكام�الوضعية،�

تبعية�دينية�أو�ماورائية،�بحيث�تكون�معايT �التعاطي�مع�اJواطن�الكفاءة�والجدارة�وsستحقاق�وRهلية�وليس�اللون�

الطائفي�أو�أي�إنتماء�آخر

وتقف�من�العقائد�الدينية�1

الحقوق�والواجبات،�دونما�تمي��Tبسبب�اJذهب�أو�Rصل�sجتما+ي�أو�العقيدة�أو�اللون،�فالدولة�اJدنية�

°�يمكن�أن�تكون�معادية�أو�متنكرة�لشرعة�حقوق�sنسان�وإ°�أصبحت�د

  .علمانية�–غT �مدنية�

من�هذا�اJنطلق،�تكون�مهمة�الدولة�اJدنية�الديمقراطية�الليH الية�والدستورية،�اJحافظة�ع9ى�كل�أعضاء�

�والجنس�والفكر �والدين �القومية �بغض�النظر�عن اJجتمع
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�الحقوق�والواجبات �1ى �اJواطنTن �بTن �اJساواة ��ي �ديمقراطية، �قاعدة �ع9ى �تقوم �مواطنة،
َ
�دولة  ,habib). اعتبارها

�كليا�بالدولة�اJدنية،�
ٌ
وهذه�اJواطنة�لصيقة

فاJواطنة�°�تتحقق�إ°�1ي�دولة�مدنية�ديمقراطية�

�إطار� �1ي ��wا �يؤمن �الذي �بالشكل �وأفكاره �معتقداته �ممارسة �1ي �وقناعاته �اJواطن �كرامة �تصون �دستورية تعددية

�العيش�الكريم �يوفر�له �بشكل �كان�. ن فإذا

  .للمواطن�هذه�اJساواة�1ي�الحقوق�ال�fgيضمwا�الدستور،�فذلك�يع¾�fإنعدام�التمي��TبTن�اJواطنTن

وهكذا�فإن�الدولة�اJدنية�إنما�تسمح�Jواطنwxا�بممارسة�عقائدهم�بحرية،�وبدون�تمي�T،�وبنفس�الشروط،�

��wدف� �بTن�اJدنية�والديموقراطية نجد�أن�هناك�ع]قة�قوية

تحقيق�حرية�الشعوب،فيستحيل�تحقق�الدولة�اJدنية�خارج�اطار��سس�الديموقراطية،�بل�يؤدي�القسر�1ي�فرضها�

دولة�مدنية،�وبدون�كما�انه�°�يمكن�تصور�تحقيق�الديموقراطية�من�دون�ان�تكون�1ي�

الطرفTن�°�يمكن�الولوج�لتحقيق�اJواطنة�الكاملة�والفاعلة�والواعية�1ي�أي�مجتمع،�إذ�تصان�اJواطنة�بقدرة�النظم�

� �إXى �انتمائه �طبيعة �واجبات�تفرضها �وعليه �لهحقوق �الذي �اJواطن �صفة ��ي �هذه�اJواطنة وطن،ومن

واجب�الو°ء�للوطن�والدفاع�: أماالواجبات،�فمwا

� �يحددها �ع]قة �الفردبدولته، �ع]قة �فاJواطنة �عليه �والقوانTن�"وبناء الدستور

  )2003جوزيف،�

فلو�رجعنا�إXى�تعريف�كلمة�اJواطنة��فسنجد�أن�أساسها�اJوطن�سيما�1ي�اللغة�العربية،�و�ي�بذلك�تختلف�

�الوطن،�فاJوطن�هو�مكان��قامة�او��ستقرار�او�الو°دة�حيث�ي �اما�عن�كلمة�الوطنية�ال�fgأساسها ! عرع�الطفل،

�الوطن�،�وع9ى�الرغم�من�أن�الفرد�1ي�كلتا� الوطن�فهو�اJكان�الذي�ينتم�fاليه�الفرد�من�خ]ل�انتمائه�لجماعة�هذا

�من�الناحية��جتماعية�والجغرافية�إ°�أن�مشاركته�وانتمائه�1ي�الوطن�تكون�
ً
�ومنتميا

ً
�ومشاركا

ً
الحالتTن�يعتH �مواطنا

� Hوطن�°نه�يعتJشاركة�كمواطن�1ي�اJمن�ا� Tية�،�وبالتأكيد�أن��نتماء�للوطن�اعمق�بكث

�لبلد� الواجبات�sلزامية�علىاJواطن�تتفاوت�تبعا

  .يجب�ع9ى�اJواطنTن�إطاعة�القوانTن�الجنائية�التيسن¶wا�حكوم¶wم�،�ح�Ôgأثناء�وجودهم�1ي�الخارج
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�الحقوق�والواجبات �1ى �اJواطنTن �بTن �اJساواة ��ي �ديمقراطية، �قاعدة �ع9ى �تقوم �مواطنة،
َ
�دولة اعتبارها

�كليا�بالدولة�اJدنية،�. وعليه�فاJواطنون�لهم�حقوق�يتمتعون��wا،�مقابل�واجباٍت�يؤدو¼wا
ٌ
وهذه�اJواطنة�لصيقة

فاJواطنة�°�تتحقق�إ°�1ي�دولة�مدنية�ديمقراطية�،�وعليه. ة�بدون�مواطنة،�و°�مواطنة�بدون�دولة�مدنية

�إطار� �1ي ��wا �يؤمن �الذي �بالشكل �وأفكاره �معتقداته �ممارسة �1ي �وقناعاته �اJواطن �كرامة �تصون �دستورية تعددية

�الشعب �أقره �الذي �اJواط. الدستور �حقوق �كافة �يح! م �الدستور �العيش�الكريموهذا �يوفر�له �بشكل ن

للمواطن�هذه�اJساواة�1ي�الحقوق�ال�fgيضمwا�الدستور،�فذلك�يع¾�fإنعدام�التمي��TبTن�اJواطنTن

وهكذا�فإن�الدولة�اJدنية�إنما�تسمح�Jواطنwxا�بممارسة�عقائدهم�بحرية،�وبدون�تمي�T،�وبنفس�الشروط،�

�اJواطنة� �1ي �أساس�حق�الجميع ��wدف�لذلك�. بالتساوي ع9ى �بTن�اJدنية�والديموقراطية نجد�أن�هناك�ع]قة�قوية

تحقيق�حرية�الشعوب،فيستحيل�تحقق�الدولة�اJدنية�خارج�اطار��سس�الديموقراطية،�بل�يؤدي�القسر�1ي�فرضها�

كما�انه�°�يمكن�تصور�تحقيق�الديموقراطية�من�دون�ان�تكون�1ي�. اXى�نتائجعكسية�Jا�wÉدف�اليه

الطرفTن�°�يمكن�الولوج�لتحقيق�اJواطنة�الكاملة�والفاعلة�والواعية�1ي�أي�مجتمع،�إذ�تصان�اJواطنة�بقدرة�النظم�

  . الديمقراطية�ع9ى�تأمTن�حقوقها�دستوريا�وتطبيقيا

� �إXى �انتمائه �طبيعة �واجبات�تفرضها �وعليه �لهحقوق �الذي �اJواطن �صفة ��ي اJواطنة

أماالواجبات،�فمwا... حق�التعليم،�حق�الرعاية�الصحية،�حق�التعبT �عن�الرأي

�وإتقانه �العمل، �أداء �…عنه،وواجب �يحددها �ع]قة �الفردبدولته، �ع]قة �فاJواطنة �عليه وبناء

جوزيف،�("اJساواة�بTن�من�يسمون�مواطنTناJنبثقة�عنه�وال�fgتحمل�وتضمن�معنى

فلو�رجعنا�إXى�تعريف�كلمة�اJواطنة��فسنجد�أن�أساسها�اJوطن�سيما�1ي�اللغة�العربية،�و�ي�بذلك�تختلف�

�الوطن،�فاJوطن�هو�مكان��قامة�او��ستقرار�او�الو°دة�حيث�ي عن�كلمة�الوطنية�ال�fgأساسها

�الوطن�،�وع9ى�الرغم�من�أن�الفرد�1ي�كلتا� الوطن�فهو�اJكان�الذي�ينتم�fاليه�الفرد�من�خ]ل�انتمائه�لجماعة�هذا

�من�الناحية��جتماعية�والجغرافية�إ°�أن�مشاركته�وانتمائه�1ي�الوطن�تكون�
ً
�ومنتميا

ً
�ومشاركا

ً
الحالتTن�يعتH �مواطنا

ية�،�وبالتأكيد�أن��نتماء�للوطن�اعمق�بكثT �من�اJشاركة�كمواطن�1ي�اJوطن�°نه�يعتH �من�ناحية�اجتماعية�سياس

�كما�هو�الحال�1ي�اJوطن�
ً
�وليس�تابعا

ً
 .)2000ناصيف،�(نفسه�شريكا

� �(john, 2007)أبرز�مسؤوليات�أو�واجبات�اJواطنة، �لبلد�هذه الواجبات�sلزامية�علىاJواطن�تتفاوت�تبعا

  :اJرء�،�ويمكن�أن�تشمل�التاXي

  الخدمة�1ي�القوات�اJسلحة�1ى�الب]د�حال�مناداة�ب]ده�له

يجب�ع9ى�اJواطنTن�إطاعة�القوانTن�الجنائية�التيسن¶wا�حكوم¶wم�،�ح�Ôgأثناء�وجودهم�1ي�الخارج

  والو°ء�السيا½ �fللدولة�واJجتمع

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�الحقوق�والواجباتب �1ى �اJواطنTن �بTن �اJساواة ��ي �ديمقراطية، �قاعدة �ع9ى �تقوم �مواطنة،
َ
�دولة اعتبارها

وعليه�فاJواطنون�لهم�حقوق�يتمتعون��wا،�مقابل�واجباٍت�يؤدو¼wا(2009

ة�بدون�مواطنة،�و°�مواطنة�بدون�دولة�مدنيةف]�دولة�مدني

�إطار� �1ي ��wا �يؤمن �الذي �بالشكل �وأفكاره �معتقداته �ممارسة �1ي �وقناعاته �اJواطن �كرامة �تصون �دستورية تعددية

�الشعب �أقره �الذي الدستور

للمواطن�هذه�اJساواة�1ي�الحقوق�ال�fgيضمwا�الدستور،�فذلك�يع¾�fإنعدام�التمي��TبTن�اJواطنTن

وهكذا�فإن�الدولة�اJدنية�إنما�تسمح�Jواطنwxا�بممارسة�عقائدهم�بحرية،�وبدون�تمي�T،�وبنفس�الشروط،�

�اJواطنة� �1ي �أساس�حق�الجميع ع9ى

تحقيق�حرية�الشعوب،فيستحيل�تحقق�الدولة�اJدنية�خارج�اطار��سس�الديموقراطية،�بل�يؤدي�القسر�1ي�فرضها�

اXى�نتائجعكسية�Jا�wÉدف�اليه

الطرفTن�°�يمكن�الولوج�لتحقيق�اJواطنة�الكاملة�والفاعلة�والواعية�1ي�أي�مجتمع،�إذ�تصان�اJواطنة�بقدرة�النظم�

الديمقراطية�ع9ى�تأمTن�حقوقها�دستوريا�وتطبيقيا

� �إذا �إXى �انتمائه �طبيعة �واجبات�تفرضها �وعليه �لهحقوق �الذي �اJواطن �صفة ��ي اJواطنة

حق�التعليم،�حق�الرعاية�الصحية،�حق�التعبT �عن�الرأي: الحقوق 

�وإتقانه �العمل، �أداء عنه،وواجب

اJنبثقة�عنه�وال�fgتحمل�وتضمن�معنى

فلو�رجعنا�إXى�تعريف�كلمة�اJواطنة��فسنجد�أن�أساسها�اJوطن�سيما�1ي�اللغة�العربية،�و�ي�بذلك�تختلف�

�الوطن،�فاJوطن�هو�مكان��قامة�او��ستقرار�او�الو°دة�حيث�ي عن�كلمة�الوطنية�ال�fgأساسها

�الوطن�،�وع9ى�الرغم�من�أن�الفرد�1ي�كلتا� الوطن�فهو�اJكان�الذي�ينتم�fاليه�الفرد�من�خ]ل�انتمائه�لجماعة�هذا

�من�الناحية��جتماعية�والجغرافية�إ°�أن�مشاركته�وانتمائه�1ي�الوطن�تكون�
ً
�ومنتميا

ً
�ومشاركا

ً
الحالتTن�يعتH �مواطنا

من�ناحية�اجتماعية�سياس

�كما�هو�الحال�1ي�اJوطن�
ً
�وليس�تابعا

ً
نفسه�شريكا

� أبرز�مسؤوليات�أو�واجبات�اJواطنة،

اJرء�،�ويمكن�أن�تشمل�التاXي

  دفع�الضرائب -

 التصويت -

الخدمة�1ي�القوات�اJسلحة�1ى�الب]د�حال�مناداة�ب]ده�له -

يجب�ع9ى�اJواطنTن�إطاعة�القوانTن�الجنائية�التيسن¶wا�حكوم¶wم�،�ح�Ôgأثناء�وجودهم�1ي�الخارج -

والو°ء�السيا½ �fللدولة�واJجتمع�إظهار��ل!�ام -
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  (heater p. 27):الشروط�والواجبات�ال�ÔgيتعTن�ع9ى�اJواطن�أن�يؤد·wا�وأبرزها

 

جيد��لذلك�يجب�ع9ى�اJواطن�أن�يكون�لديه�رأي

�ع9ى�مصالحه�وأمwا�بإع!�از�وأن�يقدم�

�للمساعدة
ً
�ميا° �يكون �وأن �معهم، �وس]م �ود �هو�العيش�1ي �إخوانه �تجاه �واجب�اJواطن وذا��إن

،�وأن�يمتنع�عن�حسد��خرين�
ً
طيبة،�وأن�يمتنع�عن�التسبب�1ي�اJشاكل�الناتجة�عن�كونه�نكدا

32( 

1ي�حTن�شددت�شرعة�حقوق��نسان�العاJية�ع9ى�منع�أي�تمي��Tقائمع9ى�معايT �تحكمية�مثل�الدين�أو�الجنس�أو�

اللون�أو�اJستوى��قتصادي�أو�نتماء�السيا½ �fواJوقف�الفكري،�وإعتH ت�أنه�أمام�اJواطن�أربع�قيم�محورية�يمكن�

�والجنسية،�واJعاملة�اJتساويةأمام� �والعمل، �العديد�من�الحقوق�مثل�حق�التعليم، تنعكس�1ي

القانون�والقضاء،�واللجوء�إXى�Rساليب�وRدوات�القانونية�Jواجهة�موظفيالحكومة�بما�1ي�هذا�اللجوء�إXى�القضاء،�

وهذا�ما�نصت�عليه�شرعة��.�fgتساعد�ع9ى�هذا

تنعكس�1ي�العديد�من�الحقوق�مثل�حرية��عتقاد�وممارسة�الشعائر�الدينية،�وحريةالتنقل�داخل�

�حتجاج�ع9ى��الوطن،�وحق�الحديث�واJناقشة�بحرية�مع�rخرين�حول�مشك]ت�اJجتمعومستقبله،�وحرية�تأييد�أو 

�اJؤتمرات�أو� �1ي �اJشاركة �وحرية �الحكومة، �ضد �موجها �هذا�حتجاج �لو�كان Ôgح� �ما، �أو�موقف�أو�سياسة قضية

تتضمن�العديد�منالحقوق�مثل�الحق�1ي�تنظيم�حم]ت�الضغط�السلم�fع9ى�الحكومة�أو�بعض�

�مث]لتظاهر� �اJنظم fالسلم� ��حتجاج �أشكال �كل �وممارسة �قراراwÉا، �أو�بعض �برامجها �أو �لتغT سياس¶wا سؤلTن

�Rحزاب� �وتأسيس�أو��ش! اك�1ي �بكافةأشكالها، �العامة ��نتخابات �والتصويت�1ي �القانون، �ينظمها وsضراب�كما
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  انتقاد�ظروف�الحياة�السياسية�واJدنية�عH �مراقبة�السلطة

  اJشاركة�من�أجل�تحسTن�نوعية�الحياةالسياسية�واJدنية

  إح! ام�حقوق�rخرين

  .الدفاع�عن�حقوق�الفرد�وحقوق�rخرينضد�أولئك�الذين�يسيئون�إلwxا

الشروط�والواجبات�ال�ÔgيتعTن�ع9ى�اJواطن�أن�يؤد·wا�وأبرزها�با°ضافة�اXى�ماسبق�يدرج�هي! �بعض

 .تجاه�أخيه�اJواطن،�وليس�إتجاه�الدولة�فقطاأن�يضيف�واجبات�اJواطن�

لذلك�يجب�ع9ى�اJواطن�أن�يكون�لديه�رأي. يدين�اJواطن�للحكام�با°ح! ام�والو°ء�والطاعة

 .وأن�يعلن�موافقه. وصائب�عن�النظام�وأفعاله

إن�واجب�اJواطن�الصالح�تجاه�الدولة�بكاملها�هو�أن�يحافظ�ع9ى�مصالحه�وأمwا�بإع!�از�وأن�يقدم�

 .حياته�وممتلكاته�1ي�سبيل�اJحافظة�علwxا

�للمساعدة
ً
�ميا° �يكون �وأن �معهم، �وس]م �ود �هو�العيش�1ي �إخوانه �تجاه �واجب�اJواطن إن

،�وأن�يمتنع�عن�حسد��خرين�
ً
طيبة،�وأن�يمتنع�عن�التسبب�1ي�اJشاكل�الناتجة�عن�كونه�نكدا

32صفحة��heater(. ع9ى�ما�يمتازون�به،�وأن�°�يحرمهم��متيازات�ال�Ôgلد·wم

1ي�حTن�شددت�شرعة�حقوق��نسان�العاJية�ع9ى�منع�أي�تمي��Tقائمع9ى�معايT �تحكمية�مثل�الدين�أو�الجنس�أو�

اللون�أو�اJستوى��قتصادي�أو�نتماء�السيا½ �fواJوقف�الفكري،�وإعتH ت�أنه�أمام�اJواطن�أربع�قيم�محورية�يمكن�

  )1993ان،��نس

�والجنسية،�واJعاملة�اJتساويةأمام� �والعمل، �العديد�من�الحقوق�مثل�حق�التعليم، تنعكس�1ي

القانون�والقضاء،�واللجوء�إXى�Rساليب�وRدوات�القانونية�Jواجهة�موظفيالحكومة�بما�1ي�هذا�اللجوء�إXى�القضاء،�

�fgتساعد�ع9ى�هذاواJعرفة�وJsام�بتاريخ�الوطن�ومشاكله،والحصول�ع9ى�اJعلومات�ال

  

تنعكس�1ي�العديد�من�الحقوق�مثل�حرية��عتقاد�وممارسة�الشعائر�الدينية،�وحريةالتنقل�داخل�

الوطن،�وحق�الحديث�واJناقشة�بحرية�مع�rخرين�حول�مشك]ت�اJجتمعومستقبله،�وحرية�تأييد�أو 

�اJؤتمرات�أو� �1ي �اJشاركة �وحرية �الحكومة، �ضد �موجها �هذا�حتجاج �لو�كان Ôgح� �ما، �أو�موقف�أو�سياسة قضية

f ½اللقاءات�ذات�الطابعا°جتما+ي�أو�السيا.  

تتضمن�العديد�منالحقوق�مثل�الحق�1ي�تنظيم�حم]ت�الضغط�السلم�fع9ى�الحكومة�أو�بعض�

�مث]لتظاهر� �اJنظم fالسلم� ��حتجاج �أشكال �كل �وممارسة �قراراwÉا، �أو�بعض �برامجها �أو �لتغT سياس¶wا سؤلTن

�Rحزاب� �وتأسيس�أو��ش! اك�1ي �بكافةأشكالها، �العامة ��نتخابات �والتصويت�1ي �القانون، �ينظمها وsضراب�كما

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

انتقاد�ظروف�الحياة�السياسية�واJدنية�عH �مراقبة�السلطة -

اJشاركة�من�أجل�تحسTن�نوعية�الحياةالسياسية�واJدنية -

إح! ام�حقوق�rخرين -

الدفاع�عن�حقوق�الفرد�وحقوق�rخرينضد�أولئك�الذين�يسيئون�إلwxا -

با°ضافة�اXى�ماسبق�يدرج�هي! �بعض

أن�يضيف�واجبات�اJواطن� -

يدين�اJواطن�للحكام�با°ح! ام�والو°ء�والطاعة -

وصائب�عن�النظام�وأفعاله

إن�واجب�اJواطن�الصالح�تجاه�الدولة�بكاملها�هو�أن�يحاف -

حياته�وممتلكاته�1ي�سبيل�اJحافظة�علwxا

�للمساعدة -
ً
�ميا° �يكون �وأن �معهم، �وس]م �ود �هو�العيش�1ي �إخوانه �تجاه �واجب�اJواطن إن

،�وأن�يمتنع�عن�حسد��خرين�
ً
طيبة،�وأن�يمتنع�عن�التسبب�1ي�اJشاكل�الناتجة�عن�كونه�نكدا

ع9ى�ما�يمتازون�به،�وأن�°�يحرمهم��متيازات�ال�Ôgلد·wم

1ي�حTن�شددت�شرعة�حقوق��نسان�العاJية�ع9ى�منع�أي�تمي��Tقائمع9ى�معايT �تحكمية�مثل�الدين�أو�الجنس�أو��

اللون�أو�اJستوى��قتصادي�أو�نتماء�السيا½ �fواJوقف�الفكري،�وإعتH ت�أنه�أمام�اJواطن�أربع�قيم�محورية�يمكن�

�نس(: أن�يندرج�1ي�ظلها

�والجنسية،�واJعاملة�اJتساويةأمام��:قيمة�اJساواة�-أو° �والعمل، �العديد�من�الحقوق�مثل�حق�التعليم، تنعكس�1ي

القانون�والقضاء،�واللجوء�إXى�Rساليب�وRدوات�القانونية�Jواجهة�موظفيالحكومة�بما�1ي�هذا�اللجوء�إXى�القضاء،�

واJعرفة�وJsام�بتاريخ�الوطن�ومشاكله،والحصول�ع9ى�اJعلومات�ال

  .حقوق��نسان�العاJية

تنعكس�1ي�العديد�من�الحقوق�مثل�حرية��عتقاد�وممارسة�الشعائر�الدينية،�وحريةالتنقل�داخل��:قيمة�الحرية�-ثانيا

الوطن،�وحق�الحديث�واJناقشة�بحرية�مع�rخرين�حول�مشك]ت�اJجتمعومستقبله،�وحرية�تأييد�أو 

�اJؤتمرات�أو� �1ي �اJشاركة �وحرية �الحكومة، �ضد �موجها �هذا�حتجاج �لو�كان Ôgح� �ما، �أو�موقف�أو�سياسة قضية

f ½اللقاءات�ذات�الطابعا°جتما+ي�أو�السيا

تتضمن�العديد�منالحقوق�مثل�الحق�1ي�تنظيم�حم]ت�الضغط�السلم�fع9ى�الحكومة�أو�بعض�: قيمة�اJشاركة�-ثالثا

Jمث]لتظاهر�ا� �اJنظم fالسلم� ��حتجاج �أشكال �كل �وممارسة �قراراwÉا، �أو�بعض �برامجها �أو �لتغT سياس¶wا سؤلTن

�Rحزاب� �وتأسيس�أو��ش! اك�1ي �بكافةأشكالها، �العامة ��نتخابات �والتصويت�1ي �القانون، �ينظمها وsضراب�كما
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مع�أو�لخدمة�بعض�أفراده،�وال! شح�1ي��نتخابات�

�واح! ام� �للوطن، �العسكرية �الخدمة �وتأدية �الضرائب، أبرزالواجبات�مثل�واجب�دفع

�الرسمية،� �الدولة �أجهزة �تنفيذ�جدي�من�قبل تتطابق�مع

و�درارت�التابعة�لها،�فالدستور�اللبناني�وأن�كان�قد�نص�ع9ى�كل�تلك�التشريعات�والقوانTن�إ°�انه�1ي�الوقت�نفسه�

افة�اXى�نأي�بنفسه�عن�إدارة�الشأن��جتما+ي�لصالح�الطوائف،�ولصالح��نتماء�RوXي�1ي�التنشئة��جتماعية،�إض

فاJرأة�اللبنانية�°تزال�ح�Ôgاليوم�°�. 

فاJساواة�والعدالة��جتماعية�إما�تقاس�بم�Tان�موحد�عند�الجميع�

اJواطنية�كسلوك�وكممارسة�1ي�الوطن،�إنما�تعH �عن�سT ورة�من�التنشئة��جتماعية�والسياسية�ال�Ôgتصبغ�

�اJواطنة �فإن�مفهموم�اJواطنية�يؤسس�لبناء �اJواطنية�كما�. لذا فال! بية

تدل�ع9ى�مجموعة�مواد�ونشاطات�من�شأ¼wا�أن�تغذي�الو+ي�

�من�تصور�
ً
�و�تشكيل�اJواطن�وتنميته�انط]قا �وموضوعها الوط¾�fو�ل!�ام�الوط¾�fوالعمل�الوط¾�fبطبيعة�مضمو¼wا

f ½واطن�ومن�واقع�التجربة�1ي�حياة�الجماعة�الوطنية�ووجودها�السياJاهية�اJن�T2000ناصيف،�( فلسفي�مع(.  

�به- f ½ساR� �وإهتمامها يريد�. اJواطن

�،f¾الوط� �وعمله �وال!�امه �ووعيه �قدراته، �تنمية �إعداده، �تكوين�اJواطن، �اJواطنية �ال! بية ناصيف�نصار�من�خ]ل

لوط¾�fكنتيجة�حتمية�ل! بية�اJواطنية،�وذلك�من�خ]ل�مضمون�مجموعة�مواد�ونشاطات�،�وكأنه�

�وتوعيه� �مدارك�تفكT �اJواطن �تفتح �اJواطنية فال! بية

ناصيف،�( .و�ي�روح�اJواطنية�وجوهرها

�روح� �وخلق �وهو�اJواطن f ½سا�� �نحو�هدفها �تكن�مصوبة � �لم �ما �منقوصة �ستكون �ال! بية �هذه �أن علما

الحها�فمن�اJمكن�ان�تكون�ال! بية�موجهة�نحو�هدف�السلطة�الحاكمة�اJتمثل�بتحقيق�مص

الشخصية�أو�معززة�ل]نتماء�Rه9ي�والطائفي�كما�يحدث�1ي�لبنان�اليوم�وبالتاXي�تفقد�قيم¶wا�ك! بية�وطنية�تنم�fالو°ء�

حمل�فإذا�كانت�اJواطنة�تحدد�ع]قة�الفردبدولته،�ع]قة�يحددها�الدستور�والقوانTن�اJنبثقة�عنه�وال�fgت

�الرابطة�الجامعة�واJ]زمة�للمجتمع�اJدني�و�ي� فإن�اJواطنية��ي

�هو�دون� �للتعددية�وإح! ام�rخر�كما �الدولة�لجهة��ح! ام �اJواطنTن�1ي �الفرد�مع �تحدد�ع]قة إذ

ق�أو�اللون�أو�اللغة�فتغدو�الع]قة�بذلك�ع]قة�تعاون�وتبادل��راء�وRفكار�
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

مع�أو�لخدمة�بعض�أفراده،�وال! شح�1ي��نتخابات�السياسية�أو�الجمعيات�أو�أي�تنظيمات�أخرىتعمل�لخدمة�اJجت

�واح! ام��:اJسؤولية��جتماعية �للوطن، �العسكرية �الخدمة �وتأدية �الضرائب، أبرزالواجبات�مثل�واجب�دفع

   .القانون،واح! م�حرية�وخصوصية�rخرين

�ما �دون�أي�فائدة �الحقوق�والواجبات�تبقى �الرسمية،��إ°�ان�هذه �الدولة �أجهزة �تنفيذ�جدي�من�قبل تتطابق�مع

و�درارت�التابعة�لها،�فالدستور�اللبناني�وأن�كان�قد�نص�ع9ى�كل�تلك�التشريعات�والقوانTن�إ°�انه�1ي�الوقت�نفسه�

نأي�بنفسه�عن�إدارة�الشأن��جتما+ي�لصالح�الطوائف،�ولصالح��نتماء�RوXي�1ي�التنشئة��جتماعية،�إض

�بTن�الرجل�واJرأة . ذلك��ستنسابية�1ي�العدالة�واJساواة�بTن�اللبنانيTن�°سيما

f¢ا�من�أب�أجنwÍان�موحد�عند�الجميع�. يسمح�لها�بإعطاء�الجنسية��بنا�Tساواة�والعدالة��جتماعية�إما�تقاس�بمJفا

اJواطنية�كسلوك�وكممارسة�1ي�الوطن،�إنما�تعH �عن�سT ورة�من�التنشئة��جتماعية�والسياسية�ال�Ôgتصب

�بسلوكيات�اJجتمع�الذي�ينمو�فيه �اJواطنة. الفرد �فإن�مفهموم�اJواطنية�يؤسس�لبناء لذا

تدل�ع9ى�مجموعة�مواد�ونشاطات�من�شأ¼wا�أن�تغذي�الو+ي�: "بأ¼wايعنwxا�ناصيف�نصار�1ي�كتابه�ال! بية�والسياسة�

�من�تصور�
ً
�و�تشكيل�اJواطن�وتنميته�انط]قا �وموضوعها الوط¾�fو�ل!�ام�الوط¾�fوالعمل�الوط¾�fبطبيعة�مضمو¼wا

f ½واطن�ومن�واقع�التجربة�1ي�حياة�الجماعة�الوطنية�ووجودها�السياJاهية�اJن�Tفلسفي�مع

�الفرد �التعريف�تركز�ع9ى �هذا �من
ً
�انط]قا �اJواطنية �ع9ى �ال! بية -إن

�،f¾الوط� �وعمله �وال!�امه �ووعيه �قدراته، �تنمية �إعداده، �تكوين�اJواطن، �اJواطنية �ال! بية ناصيف�نصار�من�خ]ل

لوط¾�fكنتيجة�حتمية�ل! بية�اJواطنية،�وذلك�من�خ]ل�مضمون�مجموعة�مواد�ونشاطات�،�وكأنه�

�ال! بية �هذه �بدون
ً
�مواطنا �°�يصبح �الفرد �بان �وتوعيه�. بذلك�يقول �مدارك�تفكT �اJواطن �تفتح �اJواطنية فال! بية

و�ي�روح�اJواطنية�وجوهرها�لحقوقه�وواجباته�،وتؤدي�بالضرورة�اXى�خلق�روح��نتماء�الوط¾�fبداخله،

�روح� �وخلق �وهو�اJواطن f ½سا�� �نحو�هدفها �تكن�مصوبة � �لم �ما �منقوصة �ستكون �ال! بية �هذه �أن علما

فمن�اJمكن�ان�تكون�ال! بية�موجهة�نحو�هدف�السلطة�الحاكمة�اJتمثل�بتحقيق�مص. 

الشخصية�أو�معززة�ل]نتماء�Rه9ي�والطائفي�كما�يحدث�1ي�لبنان�اليوم�وبالتاXي�تفقد�قيم¶wا�ك! بية�وطنية�تنم�fالو°ء�

f¾الطائفي�ع9ى�حساب�الو°ء�و�نتماء�الوط  .  

فإذا�كانت�اJواطنة�تحدد�ع]قة�الفردبدولته،�ع]قة�يحددها�الدستور�والقوانTن�اJنبثقة�عنه�وال�fgت

�بTن�من�يسمون�مواطنTن �الرابطة�الجامعة�واJ]زمة�للمجتمع�اJدني�و�ي�" . وتضمن�معنىاJساواة فإن�اJواطنية��ي

�هو�دون� �للتعددية�وإح! ام�rخر�كما �الدولة�لجهة��ح! ام �اJواطنTن�1ي �الفرد�مع �تحدد�ع]قة إذ

ق�أو�اللون�أو�اللغة�فتغدو�الع]قة�بذلك�ع]قة�تعاون�وتبادل��راء�وRفكار�الرجوع�اXى�التم��Tع9ى�أساس�الدين�أو�العر 

  .بما�يخدم�مصلحة�الوطن�العليا
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السياسية�أو�الجمعيات�أو�أي�تنظيمات�أخر

  .العامة�بكافةأشكالها

� اJسؤولية��جتماعية�-رابعا

القانون،واح! م�حرية�وخصوصية�rخرين

�ما �دون�أي�فائدة �الحقوق�والواجبات�تبقى إ°�ان�هذه

و�درارت�التابعة�لها،�فالدستور�اللبناني�وأن�كان�قد�نص�ع9ى�كل�تلك�التشريعات�والقوانTن�إ°�انه�1ي�الوقت�نفسه�

نأي�بنفسه�عن�إدارة�الشأن��جتما+ي�لصالح�الطوائف،�ولصالح��نتماء�RوXي�1ي�التنشئة��جتماعية،�إض

�بTن�الرجل�واJرأة ذلك��ستنسابية�1ي�العدالة�واJساواة�بTن�اللبنانيTن�°سيما

f¢ا�من�أب�أجنwÍيسمح�لها�بإعطاء�الجنسية��بنا

  .أو�°�جدوى�مwا

  اطنيةا�و �- ت

اJواطنية�كسلوك�وكممارسة�1ي�الوطن،�إنما�تعH �عن�سT ورة�من�التنشئة��جتماعية�والسياسية�ال�Ôgتصب

�بسلوكيات�اJجتمع�الذي�ينمو�فيه الفرد

يعنwxا�ناصيف�نصار�1ي�كتابه�ال! بية�والسياسة�

�من�تصور�
ً
�و�تشكيل�اJواطن�وتنميته�انط]قا �وموضوعها الوط¾�fو�ل!�ام�الوط¾�fوالعمل�الوط¾�fبطبيعة�مضمو¼wا

f ½واطن�ومن�واقع�التجربة�1ي�حياة�الجماعة�الوطنية�ووجودها�السياJاهية�اJن�Tفلسفي�مع

�الفرد �التعريف�تركز�ع9ى �هذا �من
ً
�انط]قا �اJواطنية �ع9ى �ال! بية إن

�،f¾الوط� �وعمله �وال!�امه �ووعيه �قدراته، �تنمية �إعداده، �تكوين�اJواطن، �اJواطنية �ال! بية ناصيف�نصار�من�خ]ل

لوط¾�fكنتيجة�حتمية�ل! بية�اJواطنية،�وذلك�من�خ]ل�مضمون�مجموعة�مواد�ونشاطات�،�وكأنه�وبالتاXي�إندماجه�ا

�ال! بية �هذه �بدون
ً
�مواطنا �°�يصبح �الفرد �بان بذلك�يقول

لحقوقه�وواجباته�،وتؤدي�بالضرورة�اXى�خلق�روح��نتماء�الوط¾�fبداخله،

�روح��)2000 �وخلق �وهو�اJواطن f ½سا�� �نحو�هدفها �تكن�مصوبة � �لم �ما �منقوصة �ستكون �ال! بية �هذه �أن علما

. �نتماء�الوط¾�fبداخله

الشخصية�أو�معززة�ل]نتماء�Rه9ي�والطائفي�كما�يحدث�1ي�لبنان�اليوم�وبالتاXي�تفقد�قيم¶wا�ك! بية�وطنية�تنم�fالو°ء�

f¾الطائفي�ع9ى�حساب�الو°ء�و�نتماء�الوط

فإذا�كانت�اJواطنة�تحدد�ع]قة�الفردبدولته،�ع]قة�يحددها�الدستور�والقوانTن�اJنبثقة�عنه�وال�fgت

�بTن�من�يسمون�مواطنTن وتضمن�معنىاJساواة

�هو�دون�". أساس��نتماء �للتعددية�وإح! ام�rخر�كما �الدولة�لجهة��ح! ام �اJواطنTن�1ي �الفرد�مع �تحدد�ع]قة إذ

الرجوع�اXى�التم��Tع9ى�أساس�الدين�أو�العر 

بما�يخدم�مصلحة�الوطن�العليا
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�fgواطنية�وبدونه�°�قيمة�فعلية�للمواطنة�الJفهوم�اJالحقيقي�� Ô¾عJنجد�أن�عنصر��نتماء�هو�ا� من�هنا

وهنا�الفرق�بTن�. ن�التابعية�ووثيقة�سفر�°جتياز�الحدود

وال�Ôgتتبلور�1ي�السلوكيات�. الوطنية�أو�الجنسية�واJواطنية�بما�يتمايز�كل�مفهوم�من�حيث�الد°لة�عن�مفهوم�اJواطنة

فالوطنية�تدل�"إ°�أن�اJواطنية�ليست�الوطنية�أو�الجنسية،�

� Tأو�غ�
ً
�مباشرا

ً
ع9ى�إنتماء�اJرء�اXى�دولة�قومية،�1ي�حTن�أن�اJواطنية�تمنح�الحق�با°ش! اك�1ي�تسيT �اJجتمع�تسيT ا

  )تورين

�للوطن،� �الحقيقي�يتعلق�بمدى�توفر�عنصر��نتماء �بمعناه وتحقق�مفهوم�اJواطنه

وما�ي! تب�ع9ى�ذلك�من�تضامن�اجتما+ي�بTن�اJواطنTن�1ي��

� �الحقوق�اJمنوحة �1ي �كاملة �مساواة �عنه �سينتج �للمواطنه �القانوني �الوضع �°ن �الدولة
ً
�ودستوريا

ً
�قانونا للمواطنTن

ومساواة�1ي�الخدمات�ال�fgتقدمها�الدولة�للمواطنTن�ومساواة�1ي�الواجبات�و�ل!�امات�اJفروضة�ع9ى�اJواطنTن�مقابل�

  .الحقوق�والخدمات�اJقدمة�لهم�من�قبل�الدولة،�واJساواة�بTن�اJواطنTن�أمام�القانون 

�ع9ى�تلقف�
ً
�1ي�أي�اJجتمع�دون�أن�يكون�اJجتمع�نفسه�قادرا يتبلورا

�الدولة� �تكون �أن �دون �اJجتمع �1ي �يظهر�أثرهما و°

بحرية�كاملة�واJؤسسات�اJدنية�مساهمة�1ي�بلورwÉما�ضمن�نظام�ديموقراطي،�يسمح�بتعدد�rراء�و�فكار�1ي�اJجتمع�

�اJدني�وشعورها� �تكون�قد�حصلت�إحساسها �ما �اJؤسسات�عادة �أن�هذه
ً
�نجد�أيضا من�هنا

باJواطنية�إما�عن�طريق�ثقاف¶wا�اJتأتية�من�بلدان�تمارس�الديموقراطية،�سيما�ما�يتعلق�بحقوق�اJواطن�وواجباته،�

ومن�هذه�اJؤسسات�النقابات�اJهنية�. 

 .  

أما�".جماعة�يرتبط�أعضاؤها�بعضهم�ببعض�بشعور�عميق�باJشاركة

إن�معيار�كل�طائفة�هو�وجود�جماعة�من�

�ومتحدون� ��wم، �خاصة �أو�تقاليد �أو�لغة ديانة،

بواسطة�العرق�والديانة�واللغة�1ي�شعور�يتم��Tبالتعاضد،��wدف�اJحافظة�ع9ى�تقاليدهم�وعباداwÉم،�وضمانة�تعليم�

� Tا�رشيد�شقwxجة�الطائفةأدلو "فالطائفة�أو�ما�يسم")�، Tفقد��)2003شق

،�ويمتاز�بسمات�خاصة�1ي�إطار�ال! كيبة�الطوائفية�اللبنانية
ً
عامل،�(" تكتل�بشري�جرى�تجميعه�تاريخيا

�كما�عَرف¶wا�بعض�اJجتمعات،�بل�سياسة�
ً
�عاديا

ً
ليست�انتماًء�دينيا

�و�نسان� �والحضارة �والثقافة �حساب�الدين �ع9ى �الطبقية �سيطرwÉا �لديمومة �الطبقات�اJسيطرة �تعتمدها مH مجة

التمي��TبTن�الطائفية�كشعور�مذه¢�fوإيديولو¹ي�ينم�fالتبعية�والخصوصيات�

�وبTن� ،f¾الوط� �والشعور �الو°ءات�Rهلية�ع9ى�حساب��نتماء fى�حد�التقوقع�فينمXيصل�ا� �وأحيانا كعامل�إنعزال،

�والدنيويات �اJاديات �عن �اJ! فعة �الروحانية �بالسمات �بيwا �ترتبط�فيما Ôgال� �رعايا�فتنظ.الطائفة �بصف¶wم ̧فراد ر�ل
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�fgواطنية�وبدونه�°�قيمة�فعلية�للمواطنة�الJفهوم�اJالحقيقي�� Ô¾عJنجد�أن�عنصر��نتماء�هو�ا� من�هنا

�وتفرض�واجبات�و°�تعH �إ°�ع
ً
ن�التابعية�ووثيقة�سفر�°جتياز�الحدودتبقى�مجرد�جنسية�تمنح�حقوقا

الوطنية�أو�الجنسية�واJواطنية�بما�يتمايز�كل�مفهوم�من�حيث�الد°لة�عن�مفهوم�اJواطنة

إ°�أن�اJواطنية�ليست�الوطنية�أو�الجنسية،�. واJمارسات�السياسية�و�جتماعية�والثقافية�للمواطن

� Tأو�غ�
ً
�مباشرا

ً
ع9ى�إنتماء�اJرء�اXى�دولة�قومية،�1ي�حTن�أن�اJواطنية�تمنح�الحق�با°ش! اك�1ي�تسيT �اJجتمع�تسيT ا

 
ً
�1ي�أداء�الواجبات�بينما�اJواطنة�تمنح�حقوقا

ً
تورين( "الوطنية�تخلق�تضامنا

�للوطن،�لذلك�فإن�مدى�نجاح� �الحقيقي�يتعلق�بمدى�توفر�عنصر��نتماء �بمعناه وتحقق�مفهوم�اJواطنه

وما�ي! تب�ع9ى�ذلك�من�تضامن�اجتما+ي�بTن�اJواطنTن�1ي��. والذي�يسبق�مفهوم�اJواطنة�من�خ]ل�ال! بية�اJواطنية

� �الحقوق�اJمنوحة �1ي �كاملة �مساواة �عنه �سينتج �للمواطنه �القانوني �الوضع �°ن الدولة

ومساواة�1ي�الخدمات�ال�fgتقدمها�الدولة�للمواطنTن�ومساواة�1ي�الواجبات�و�ل!�امات�اJفروضة�ع9ى�اJواطنTن�مقابل�

الحقوق�والخدمات�اJقدمة�لهم�من�قبل�الدولة،�واJساواة�بTن�اJواطنTن�أمام�القانون 

�ع9ى�تلقف�أ°�أن�اJواطنة�وال! بية�اJواطنية�لم�
ً
�1ي�أي�اJجتمع�دون�أن�يكون�اJجتمع�نفسه�قادرا يتبلورا

�فwxا �لتنمو �الصالحة ��رضية �لها �ومؤمن �اJصطلحات �الدولة�. هذه �تكون �أن �دون �اJجتمع �1ي �يظهر�أثرهما و°

واJؤسسات�اJدنية�مساهمة�1ي�بلورwÉما�ضمن�نظام�ديموقراطي،�يسمح�بتعدد�rراء�و�فكار�1ي�اJجتمع�

�اJدني�وشعورها� �تكون�قد�حصلت�إحساسها �ما �اJؤسسات�عادة �أن�هذه
ً
�نجد�أيضا من�هنا

باJواطنية�إما�عن�طريق�ثقاف¶wا�اJتأتية�من�بلدان�تمارس�الديموقراطية،�سيما�ما�يتعلق�بحقوق�اJواطن�وواجباته،�

. يدة�عن�نظام�الحكم�الديموقراطيناس�بأنظمة�قريبة�أوبع

. والعمالية�و�حزاب�و�تحادات�والروابط�وجمعيات�الدفاع�عن�حقوق��نسان

  الطائفة�والطائفية

جماعة�يرتبط�أعضاؤها�بعضهم�ببعض�بشعور�عميق�باJشاركة"بأ¼wا�"إن�مفهوم�الطائفة�حسب�ما�يعرفها�هيلري 

�ي9ي1930تموز��31محكمة�العدل�الدولية�فقد�عرفت�الطائفة�1ي� إن�معيار�كل�طائفة�هو�وجود�جماعة�من�: "،�بما

�أو� �عرق �اXى �وينتمون �معينة، �أو�محلة �بلد �1ي �ومتحدون��يعيشون ��wم، �خاصة �أو�تقاليد �أو�لغة ديانة،

بواسطة�العرق�والديانة�واللغة�1ي�شعور�يتم��Tبالتعاضد،��wدف�اJحافظة�ع9ى�تقاليدهم�وعباداwÉم،�وضمانة�تعليم�

فالطائفة�أو�ما�يسمwxا�رشيد�شقT �. )1991سليمان،�(. وتربية�أو°دهم�وفق�تطلعاwÉم

،�ويمتاز�بسمات�خاصة�1ي�إطار�ال! كيبة�الطوائفية�اللبنانية
ً
تكتل�بشري�جرى�تجميعه�تاريخيا

�fÅجتمعات،�بل�سياسة�"أما�فيما�خص�مفهوم��الطائفية�فJا�بعض�اw¶كما�عَرف�
ً
�عاديا

ً
ليست�انتماًء�دينيا

�و�نسان� �والحضارة �والثقافة �حساب�الدين �ع9ى �الطبقية �سيطرwÉا �لديمومة �الطبقات�اJسيطرة �تعتمدها مH مجة

التمي��TبTن�الطائفية�كشعور�مذه¢�fوإيديولو¹ي�ينم�fالتبعية�والخصوصيات��إذن�°بد�من�)

�وبTن� ،f¾الوط� �والشعور �الو°ءات�Rهلية�ع9ى�حساب��نتماء fى�حد�التقوقع�فينمXيصل�ا� �وأحيانا كعامل�إنعزال،

�والدنيويات �اJاديات �عن �اJ! فعة �الروحانية �بالسمات �بيwا �ترتبط�فيما Ôgال� الطائفة
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�fgواطنية�وبدونه�°�قيمة�فعلية�للمواطنة�الJفهوم�اJالحقيقي�� Ô¾عJنجد�أن�عنصر��نتماء�هو�ا� من�هنا

�وتفرض�واجبات�و°�تعH �إ°�ع
ً
تبقى�مجرد�جنسية�تمنح�حقوقا

الوطنية�أو�الجنسية�واJواطنية�بما�يتمايز�كل�مفهوم�من�حيث�الد°لة�عن�مفهوم�اJواطنة

واJمارسات�السياسية�و�جتماعية�والثقافية�للمواطن

� Tأو�غ�
ً
�مباشرا

ً
ع9ى�إنتماء�اJرء�اXى�دولة�قومية،�1ي�حTن�أن�اJواطنية�تمنح�الحق�با°ش! اك�1ي�تسيT �اJجتمع�تسيT ا

 . مباشر
ً
�1ي�أداء�الواجبات�بينما�اJواطنة�تمنح�حقوقا

ً
الوطنية�تخلق�تضامنا

لذلك�فإن�مدى�نجاح�

والذي�يسبق�مفهوم�اJواطنة�من�خ]ل�ال! بية�اJواطنية

� �الحقوق�اJمنوحة �1ي �كاملة �مساواة �عنه �سينتج �للمواطنه �القانوني �الوضع �°ن الدولة

ومساواة�1ي�الخدمات�ال�fgتقدمها�الدولة�للمواطنTن�ومساواة�1ي�الواجبات�و�ل!�امات�اJفروضة�ع9ى�اJواطنTن�مقابل�

الحقوق�والخدمات�اJقدمة�لهم�من�قبل�الدولة،�واJساواة�بTن�اJواطنTن�أمام�القانون 

أ°�أن�اJواطنة�وال! بية�اJواطنية�لم�

�فwxا �لتنمو �الصالحة ��رضية �لها �ومؤمن �اJصطلحات هذه

واJؤسسات�اJدنية�مساهمة�1ي�بلورwÉما�ضمن�نظام�ديموقراطي،�يسمح�بتعدد�rراء�و�فكار�1ي�اJجتمع�

�اJواطنTن �اJدني�وشعورها�. بTن�جميع �تكون�قد�حصلت�إحساسها �ما �اJؤسسات�عادة �أن�هذه
ً
�نجد�أيضا من�هنا

باJواطنية�إما�عن�طريق�ثقاف¶wا�اJتأتية�من�بلدان�تمارس�الديموقراطية،�سيما�ما�يتعلق�بحقوق�اJواطن�وواجباته،�

وإما�من�خ]ل��ستئناس�بأنظمة�قريبة�أوبع

والعمالية�و�حزاب�و�تحادات�والروابط�وجمعيات�الدفاع�عن�حقوق��نسان

الطائفة�والطائفية  . ت

إن�مفهوم�الطائفة�حسب�ما�يعرفها�هيلري 

محكمة�العدل�الدولية�فقد�عرفت�الطائفة�1ي�

�أو� �عرق �اXى �وينتمون �معينة، �أو�محلة �بلد �1ي �شخاص�يعيشون

بواسطة�العرق�والديانة�واللغة�1ي�شعور�يتم��Tبالتعاضد،��wدف�اJحافظة�ع9ى�تقاليدهم�وعباداwÉم،�وضمانة�تعليم�

وتربية�أو°دهم�وفق�تطلعاwÉم

،�ويمتاز�بسمات�خاصة�1ي�إطار�ال! كيبة�الطوائفية�اللبنانية: "ُعرفت�بأ¼wا
ً
تكتل�بشري�جرى�تجميعه�تاريخيا

1989( 

��fÅأما�فيما�خص�مفهوم��الطائفية�ف

�و�نسان� �والحضارة �والثقافة �حساب�الدين �ع9ى �الطبقية �سيطرwÉا �لديمومة �الطبقات�اJسيطرة �تعتمدها مH مجة

)1989عامل،�( ".كإنسان

�وبTن� ،f¾الوط� �والشعور �الو°ءات�Rهلية�ع9ى�حساب��نتماء fى�حد�التقوقع�فينمXيصل�ا� �وأحيانا كعامل�إنعزال،

�والدنيويات �اJاديات �عن �اJ! فعة �الروحانية �بالسمات �بيwا �ترتبط�فيما Ôgال� الطائفة
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� ��ختيار�بموجwÞا �و°�يحق�له �بسمات�جH ية �ُتقولبه �دون�أن �ضمن�الجماعة �الطائفيةوحالة �1ي �فالطائفية�.كما لذا

،�إنما��ي�عنوان�لتجمع�بشري�يحمل�مواصفات�تاريخية
ً
وبالتاXي�قد�يكون�رجال�الطائفة�. ليست�عقيدة�وليست�إلزاما

  .ذلك�هم�محسوبون�ع9ى�الطائفة��wدف�تأمTن�مصالح�خاصة�وفئوية

�1ي� �الوحدات��ساسية �تشكل �إن�الجماعات�الدينية �إذ �من�التعقيد، �كبT ة �درجة �ع9ى �اللبناني �اJجتمع بنية

�بشبه�إستق]ل�ذاتي �تتمتع �كيانات�سياسية �اJجتمع، �سياق�تطور �تبدو�. وقد�إكتسبت�1ي �اللبنانية فالدولة

�وترتبط�ببعضها� �السياسية، �حياwÉا �وتتشارك�1ي ا

إذ�أن�هذه�ال! كيبة�للنظام�السيا½ �fاللبناني،�تقوم�ع9ى�التعارض�بTن�

� �تفاصيلها �بكل �وتمسك �بكامله �اللبناني �الشعب �نظامحياة ،
ً
�اللحد"إذا �اXى �اJهد �تخ! ق�"من �و�ي ،

�كافة �ومؤسساwÉا �السياسية ��قتصادي�وحياwÉا �تركيwÞا �1ي �وتدخل �للب]د �التاريخ�.البنية�جتماعية �كانت�وقائع واذا

1ي�. طورالديموقراطي�للنظام�ويمنع�استقرار�كيانه

�هذا� �الغاء f¾تع� �تجاوزه �اXى �الدعوة �وان �لبنان، �وجود �علة �الطائفي �هذاالنظام �ان �ترى �واسعة �هناك�قوى اJقابل

  .هذا�الواقع�شجع�ع9ى�تقدم�خصوصيات�الطوائف�ع9ى�حساب�شروط�قيام�الدولة�وبناء�مؤسساwÉا

�للبنان
ً
جاء�هذا�الدستور�. فرنسا�وال�fgوجب�علwxا�أن�تضع�دستورا

ن�الطائفية�1ي� �الذمة�لتكوُّ �وأعطى�براءة �الذي�كانت�تعيشه�الب]د�منذ�تأسيسها، �التشرذم��جتما+ي ل�Tيد�من�حدة

ور�تنص�ع9ى�حرية��عتقاد�واح! ام��حوال�الشخصية�واJصالح�الدينية،�

�الطوائف� �وقراراwÉم�زعماء �الذين�تحكمت�بحرياwÉم �من�نفوس�اللبنانيTن �واJواطنية �اJواطنة �مر�الذي�أهمل�دور

ة�إنشاء�مدارسها�°�يمكن�أن�تمس�حقوق�الطوائف�من�جه

�ل]نظمة�العامة�ال�Ôgتصدرها�الدولة�1ي�شأن�اJعارف�العمومية
ً
  )1926شيحا،�(". الخاصة�ع9ى�أن�تسT �1ي�ذلك�وفقا

�الجذور�الطائفية�أك© �منه�ترسيخ�الطوائف�1ي�

والدولة�بTن�الطوائف�كمرجعية�ثانوية�1ي�

النظام،�فالحاجة�لها�°�تتبلور�إ°�1ي�ساعة�الخطر،�وهذه�اJسألة�ليست�حديثة،�إذ�كرست�اJواد�ال�Ôgوضعت�منذ�

فأرست�مواد�الدستور�فكرة�التعايش�معا�

�أو�وسائل�لتحقيقها�وهو�ما�عززwÉا�اJواثيق�ال]حقة
ً
  .دون�ان�تضع�ضوابط�للعيش�معا

�وأشمل �أوسع �ولتكريس�طائفي �ُيمأسس�Jرحلة �جديد فاJيثاق�. سوى�فصل

وب،�تم�بTن�الطائفتTن�ذات�الصدارة�بTن�الطوائف��س]مية�والطوائف�اJسيحية،�

ة�واJوارنة،�وكان�·wدف�اXى�توزيع�مناصب�الدولة�الرئيسية�والوظائف�1ي�ميدان�السلطة�التنفيذية�بTن�
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� ��ختيار�بموجwÞا �و°�يحق�له �بسمات�جH ية �ُتقولبه �دون�أن �ضمن�الجماعة وحالة

،�إنما��ي�عنوان�لتجمع�بشري�يحمل�مواصفات�تاريخية
ً
ليست�عقيدة�وليست�إلزاما

ذلك�هم�محسوبون�ع9ى�الطائفة��wدف�تأمTن�مصالح�خاصة�وفئوية�ملحدين�و°�يع! فون�بدين�ومع

  صراع�استمرارية�لبنان: اJواطنة�والطائفية

�1ي� �الوحدات��ساسية �تشكل �إن�الجماعات�الدينية �إذ �من�التعقيد، �كبT ة �درجة �ع9ى �اللبناني �اJجتمع بنية

�بشبه�إستق]ل�ذاتي �تتمتع �كيانات�سياسية �اJجتمع، �سياق�تطور وقد�إكتسبت�1ي

�بTن�جماعات�دينية �-كاتحاد �تتقاسم�سلط¶w–إجتماعية �وترتبط�ببعضها�سياسية، �السياسية، �حياwÉا �وتتشارك�1ي ا

إذ�أن�هذه�ال! كيبة�للنظام�السيا½ �fاللبناني،�تقوم�ع9ى�التعارض�بTن��)1991سليمان،�(" بنوع�من�الفدارلية�الضمنية

  . الدولة�اJوحدة�اJركزية�وبTن�العملية�السياسية�الطائفية�ال]مركزية

� �تفاصيلها �بكل �وتمسك �بكامله �اللبناني �الشعب �نظامحياة ،
ً
إذا

�كافة �ومؤسساwÉا �السياسية ��قتصادي�وحياwÉا �تركيwÞا �1ي �وتدخل �للب]د البنية�جتماعية

طورالديموقراطي�للنظام�ويمنع�استقرار�كيانهاللبناني�قد�اثبتت�ان�هذا�القيد�الطائفي�سيظل�يحجز�كما�يحجرالت

�هذا� �الغاء f¾تع� �تجاوزه �اXى �الدعوة �وان �لبنان، �وجود �علة �الطائفي �هذاالنظام �ان �ترى �واسعة �هناك�قوى اJقابل

هذا�الواقع�شجع�ع9ى�تقدم�خصوصيات�الطوائف�ع9ى�حساب�شروط�قيام�الدولة�وبناء�مؤسساwÉا

�للبنان�-ومع�إع]ن�لبنان�الكبT �من�ِقبل�الدولة�اJنتدبة
ً
فرنسا�وال�fgوجب�علwxا�أن�تضع�دستورا

�الذمة�لتكو �وأعطى�براءة �الذي�كانت�تعيشه�الب]د�منذ�تأسيسها، �التشرذم��جتما+ي ل�Tيد�من�حدة

ور�تنص�ع9ى�حرية��عتقاد�واح! ام��حوال�الشخصية�واJصالح�الدينية،�فاJادة�التاسعة�من�الدست

�الطوائف� �وقراراwÉم�زعماء �الذين�تحكمت�بحرياwÉم �من�نفوس�اللبنانيTن �واJواطنية �اJواطنة �مر�الذي�أهمل�دور

°�يمكن�أن�تمس�حقوق�الطوائف�من�جه"أما�اJادة�العاشرة�فتنص�ع9ى�حرية�التعليم�

�ل]نظمة�العامة�ال�Ôgتصدرها�الدولة�1ي�شأن�اJعارف�العمومية
ً
الخاصة�ع9ى�أن�تسT �1ي�ذلك�وفقا

،�رسخ�الجذور�الطائفية�أك© �منه�ترسيخ�الطوائف�1ي�
ً
�التشريع�للطوائف�عH �تاريخ�لبنان�القديم�والحديث�معا هذا

والدولة�بTن�الطوائف�كمرجعية�ثانوية�1ي�. ن،�إذ�أن�كل�طائفة�لها��م�الحنون�اJستقرة�1ي�مكان�ما�من�العالم

النظام،�فالحاجة�لها�°�تتبلور�إ°�1ي�ساعة�الخطر،�وهذه�اJسألة�ليست�حديثة،�إذ�كرست�اJواد�ال�Ôgوضعت�منذ�

فأرست�مواد�الدستور�فكرة�التعايش�معا�. ظ�علwxا�ح��Ôgنعهد�اJتصرفية،�الطوائف�1ي�متاريس�°يزال�الزمن�محاف

�أو�وسائل�لتحقيقها�وهو�ما�عززwÉا�اJواثيق�ال]حقة
ً
دون�ان�تضع�ضوابط�للعيش�معا

� �سنة f¾الوفاق�الوط� �وثيقة �وأشمل�1943وما �أوسع �ولتكريس�طائفي �ُيمأسس�Jرحلة �جديد سوى�فصل

وب،�تم�بTن�الطائفتTن�ذات�الصدارة�بTن�الطوائف��س]مية�والطوائف�اJسيحية،�الوط¾�fعبارة�عن�توافق�غT �مكت

ة�واJوارنة،�وكان�·wدف�اXى�توزيع�مناصب�الدولة�الرئيسية�والوظائف�1ي�ميدان�السلطة�التنفيذية�بTن�
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� ��ختيار�بموجwÞا �و°�يحق�له �بسمات�جH ية �ُتقولبه �دون�أن �ضمن�الجماعة وحالة

،�إنما��ي�عنوان�لتجمع�بشري�يحمل�مواصفات�تاريخية
ً
ليست�عقيدة�وليست�إلزاما

ملحدين�و°�يع! فون�بدين�ومع

اJواطنة�والطائفية: القسم�الثاني

�1ي��تقوم �الوحدات��ساسية �تشكل �إن�الجماعات�الدينية �إذ �من�التعقيد، �كبT ة �درجة �ع9ى �اللبناني �اJجتمع بنية

�بشبه�إستق]ل�ذاتي. تكوينه �تتمتع �كيانات�سياسية �اJجتمع، �سياق�تطور وقد�إكتسبت�1ي

�بTن�جماعات�دينية" كاتحاد

بنوع�من�الفدارلية�الضمنية

الدولة�اJوحدة�اJركزية�وبTن�العملية�السياسية�الطائفية�ال]مركزية

��فالطائفية �تفاصيلها �بكل �وتمسك �بكامله �اللبناني �الشعب �نظامحياة ،
ً
إذا

�كافة �ومؤسساwÉا �السياسية ��قتصادي�وحياwÉا �تركيwÞا �1ي �وتدخل �للب]د البنية�جتماعية

اللبناني�قد�اثبتت�ان�هذا�القيد�الطائفي�سيظل�ي

�هذا� �الغاء f¾تع� �تجاوزه �اXى �الدعوة �وان �لبنان، �وجود �علة �الطائفي �هذاالنظام �ان �ترى �واسعة �هناك�قوى اJقابل

هذا�الواقع�شجع�ع9ى�تقدم�خصوصيات�الطوائف�ع9ى�حساب�شروط�قيام�الدولة�وبناء�مؤسساwÉا. الكيان

ومع�إع]ن�لبنان�الكبT �من�ِقبل�الدولة�اJنتدبة

�الذمة�لتكو �وأعطى�براءة �الذي�كانت�تعيشه�الب]د�منذ�تأسيسها، �التشرذم��جتما+ي ل�Tيد�من�حدة

فاJادة�التاسعة�من�الدست. القانون�اللبناني

�الطوائف� �وقراراwÉم�زعماء �الذين�تحكمت�بحرياwÉم �من�نفوس�اللبنانيTن �واJواطنية �اJواطنة �مر�الذي�أهمل�دور

أما�اJادة�العاشرة�فتنص�ع9ى�حرية�التعليم�. واJذاهب

�ل]نظمة�العامة�ال�Ôgتصدرها�الدولة�1ي�شأن�اJعارف�العمومية
ً
الخاصة�ع9ى�أن�تسT �1ي�ذلك�وفقا

،�رس
ً
�التشريع�للطوائف�عH �تاريخ�لبنان�القديم�والحديث�معا هذا

ن،�إذ�أن�كل�طائفة�لها��م�الحنون�اJستقرة�1ي�مكان�ما�من�العالملبنا

النظام،�فالحاجة�لها�°�تتبلور�إ°�1ي�ساعة�الخطر،�وهذه�اJسألة�ليست�حديثة،�إذ�كرست�اJواد�ال�Ôgوضعت�منذ�

عهد�اJتصرفية،�الطوائف�1ي�متاريس�°يزال�الزمن�محاف

�أو�وسائل�لتحقيقها�وهو�ما�عززwÉا�اJواثيق�ال]حقة
ً
دون�ان�تضع�ضوابط�للعيش�معا

� �سنة f¾الوفاق�الوط� �وثيقة وما

الوط¾�fعبارة�عن�توافق�غT �مكت

أي�بTن�الُسّنة�واJوارنة،�وكان�·wدف�اXى�توزيع�مناصب�الدولة�الرئيسية�والوظائف�1ي�ميدان�السلطة�التنفيذية�بTن�
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�اXى�دستور�غT �مدون�اXى�جانب�الدستور�اJدون،� ق�العر1ي

�1ي�مراكز�الفئة��وXى�1ي�الدولة
ً
  . ح�Ôgتفوق�اJيثاق�ع9ى�الدستور�°نعكاسه�ع9ى�نظام�الحكم�بأكمله�خصوصا

�بTن�قوتTن�إجتماعيتTن�إحداهما� �قائم �الذي�كان �للصراع �نتيجة �اJيثاق�جاء �أن�هذا f¢الصلي� �يعتH �كمال �كان لذا

ولكن�". أن�نفيان�°�يصنعان�أمة"تتطلع�اXى�العروبة�و�خرى�تنحو�نحو�الخصوصية،�لهذا�السبب�إعتH �جورج�نقاش�

�وأبرزها� �علwxا، �التغلب �من �°بد �الداخلية �اJصاعب �وان �سيتحقق �النظام �أن �لتثبت �جاءت �الداخلية التأكيدات

�يقظة� �ساعة ��ي �الطائفية �إلغاء �يمكن�فwxا Ôgال� ساعة

  )1943الجريدة�الرسمية،�

�السياسية �للطائفية �القانوني �البناء �تدعيم ��ستق]ل، �عهد �منذ �اللبنانية، �الدولة �من�. وتابعت �سلسلة فأصدرت

القوانTن��wدف�منح�رؤساء�الطوائف�ص]حيات�واسعة�تسمح�لهم�بتشديد�قبض¶wم�ع9ى�أبناء�طوائفهم،�فكان�قانون�

�القوانTن�الخاصة�
ً
،�وإعتمدت�الدولة�اللبنانية�رسميا

وجاء�هذا�التكريس�للطوائف�من�خ]ل�القادة�اللبنانTن�الذين�توالوا�

�1ي �جاء �تثبيت�ما �شهاب�الذي�عمل�ع9ى �الرئيس�فؤاد �ف! ة
ً
�خصوصا �الحكم، �وكرس�بموجبه��ع9ى f¾يثاق�الوطJا

wا،�سواء�مجلس�الخدمة�اJدنية�وهيئة�

�حالته� �من �اJجتمع �تحويل �1ي �اJساهمة �1ي �تنجح �اJؤسسات�لم �هذه ��أن

�ع9ى� �الدولة �الطوائف�أقوى�من �وسيطرة �حيث�ظلت�سلطة �اJواطنية، عH �تعزيز�الروح

�بتحديد�طائفة�الوظيفة إذ�. ولم�تنتِه�مسT ة�التعامل�مع�الطائفية�1ي��دارة�والوظائف�بتحديد�النسب�فقط،�وإنما

وهذا�ما�أضفى��)24صفحة��2006إسكندر،�

ولقد�شهدت�و°ية�الرئيس�شارل�الحلو�

 . �� �هذه �وجه نقسامات�وباطwا�وكان

لم�يصمد�اJيثاق�الوط¾�fأمام�التدهور�الذي�بدا�يلوح�با°فق�1ي�النصف��ول�من�

.  

وال�Ôgبدورها�تعد�مفصل�أسا½ f،�بعد�مرحلة�نزاع�

هذه�. تخللها�مرحلة�هدنة�قبل�أن�يصار�اXى�وضع�إتفاق�الطائف

�لبنان �حدثت�1ي �ما �عقب�أزمة �بتسوية�جديدة �كل�مرة �1ي �لبنان�تأتي �مر��wا Ôgيكون�. الصراعات�ال� �كل�تسوية و1ي

¹ي�هو�اJسT �واJيسر�لها�سواء�لجهة��لتحام�1ي�الخارج�أو�لجهة�الرعاية�لها�من�الداخل�من�قبل�الزعماء�

من�هنا�فإن�مفهوم�التسوية�اXى�جانب�الديموقراطية�التوافقية�لم�تقدم�بجديد�للبنان�سوى�
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� �تحول�اJيثا�)1998محسن، �اXى�دستور�غT �مدون�اXى�جانب�الدستور�اJدون،�هكذا ق�العر1ي

�1ي�مراكز�الفئة��وXى�1ي�الدولة
ً
ح�Ôgتفوق�اJيثاق�ع9ى�الدستور�°نعكاسه�ع9ى�نظام�الحكم�بأكمله�خصوصا

�بTن�قوتTن�إجتماعيتTن�إحداهما� �قائم �الذي�كان �للصراع �نتيجة �اJيثاق�جاء �أن�هذا f¢الصلي� �يعتH �كمال �كان لذا

تتطلع�اXى�العروبة�و�خرى�تنحو�نحو�الخصوصية،�لهذا�السبب�إعتH �جورج�نقاش�

�وأبرزها� �علwxا، �التغلب �من �°بد �الداخلية �اJصاعب �وان �سيتحقق �النظام �أن �لتثبت �جاءت �الداخلية التأكيدات

f ½السيا� �الصعيد �ع9ى �البلد �مwا �يعاني Ôgال� �ال"الطائفية �يقظة�إن �ساعة ��ي �الطائفية �إلغاء �يمكن�فwxا Ôgال� ساعة

الجريدة�الرسمية،�( ".وطنية�شاملة�مباركة�1ي�تاريخ�لبنان،�وسنسÏى�لتكون�قريبة

�السياسية �للطائفية �القانوني �البناء �تدعيم ��ستق]ل، �عهد �منذ �اللبنانية، �الدولة وتابعت

القوانTن��wدف�منح�رؤساء�الطوائف�ص]حيات�واسعة�تسمح�لهم�بتشديد�قبض¶wم�ع9ى�أبناء�طوائفهم،�فكان�قانون�

�القوانTن�الخاصة�طائفة�17بتحديد�عدد�الطوائف�اللبنانية�البالغة�
ً
،�وإعتمدت�الدولة�اللبنانية�رسميا

وجاء�هذا�التكريس�للطوائف�من�خ]ل�القادة�اللبنانTن�الذين�توالوا�.  )166صفحة��2008أرازوني،�

�1ي �جاء �تثبيت�ما �شهاب�الذي�عمل�ع9ى �الرئيس�فؤاد �ف! ة
ً
�خصوصا �الحكم، ع9ى

�زدواجية�والتبعية�1ي�الحكم،�رغم�كل��ص]حات�ال�Ôgعمل�ع9ى�إستحداwNا،�سواء�مجلس�الخدمة�اJدنية�وهيئة�

�والضمان��جتما+ي �حالته�. التفتيش�اJركزي �من �اJجتمع �تحويل �1ي �اJساهمة �1ي �تنجح �اJؤسسات�لم �هذه ��أن

�اJدنية �حالته �اXى �ع9ى��Rهلية �الدولة �الطوائف�أقوى�من �وسيطرة �حيث�ظلت�سلطة �اJواطنية، عH �تعزيز�الروح

�بتحديد�طائفة�الوظيفة ولم�تنتِه�مسT ة�التعامل�مع�الطائفية�1ي��دارة�والوظائف�بتحديد�النسب�فقط،�وإنما

إسكندر،�( بدت�السوابق�1ي�شغل�بعض�الوظائف�العليا�تأخذ�منµى�العرف�الثابت

�من�تثبيت�طائفية�الوظائف�1ي��دارات�الرسمية�والحكومية
ً
ولقد�شهدت�و°ية�الرئيس�شارل�الحلو�. بالفعل�مزيدا

�اJجا°ت Ôgش� �و1ي
ً
�معا �والدولة �اJجتمع �مستوى ��نقسامات�ع9ى �أنواع Ôgش .

 
ً
�والطائفي�ثانيا

ً
لم�يصمد�اJيثاق�الوط¾�fأمام�التدهور�الذي�بدا�يلوح�با°فق�1ي�النصف��ول�من�. �نتماء�الدي¾�fأو°

.السبعينات،�وبات�من�الضروري�البحث�عن�بديل�يعيد�السلم�اJفقود�1ي�الوطن

وال�Ôgبدورها�تعد�مفصل�أسا½ f،�بعد�مرحلة�نزاع���هنا�°�بد�من�التوقف�عندأهم�مرحلة�1ي��تاريخ�لبنان�الحديث،

تخللها�مرحلة�هدنة�قبل�أن�يصار�اXى�وضع�إتفاق�الطائف�1989ح1975��Ôgوصراع�أخذ�الصفة�الدموية�منذ�

�لبنان �حدثت�1ي �ما �عقب�أزمة �بتسوية�جديدة �كل�مرة �1ي �لبنان�تأتي �مر��wا Ôgالصراعات�ال

¹ي�هو�اJسT �واJيسر�لها�سواء�لجهة��لتحام�1ي�الخارج�أو�لجهة�الرعاية�لها�من�الداخل�من�قبل�الزعماء�

من�هنا�فإن�مفهوم�التسوية�اXى�جانب�الديموقراطية�التوافقية�لم�تقدم�بجديد�للبنان�سوى�

  .جديدةالهدنة�اJؤقتة�ريثما�يتم�التحضT �بالعتاد�والعديد��زمة�

2022 
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�(. الطوائف�بالتساوي  محسن،

�1ي�مراكز�الفئة��وXى�1ي�الدولة
ً
ح�Ôgتفوق�اJيثاق�ع9ى�الدستور�°نعكاسه�ع9ى�نظام�الحكم�بأكمله�خصوصا

�بTن�قوتTن�إجتماعيتTن�إحداهما� �قائم �الذي�كان �للصراع �نتيجة �اJيثاق�جاء �أن�هذا f¢الصلي� �يعتH �كمال �كان لذا

تتطلع�اXى�العروبة�و�خرى�تنحو�نحو�الخصوصية،�لهذا�السبب�إعتH �جورج�نقا

�وأبرزها� �علwxا، �التغلب �من �°بد �الداخلية �اJصاعب �وان �سيتحقق �النظام �أن �لتثبت �جاءت �الداخلية التأكيدات

f ½السيا� �الصعيد �ع9ى �البلد �مwا �يعاني Ôgال� الطائفية

وطنية�شاملة�مباركة�1ي�تاريخ�لبنان،�وسنسÏى�لتكون�قريبة

�السياسية �للطائفية �القانوني �البناء �تدعيم ��ستق]ل، �عهد �منذ �اللبنانية، �الدولة وتابعت

القوانTن��wدف�منح�رؤساء�الطوائف�ص]حيات�واسعة�تسمح�لهم�بتشديد�قبض¶wم�ع9ى�أبناء�طوائفهم،�فكان�قانون�

بتحديد�عدد�الطوائف�اللبنانية�البالغة��1951نيسان�

أرازوني،�(بتلك�الطوائف�

�1ي �جاء �تثبيت�ما �شهاب�الذي�عمل�ع9ى �الرئيس�فؤاد �ف! ة
ً
�خصوصا �الحكم، ع9ى

�زدواجية�والتبعية�1ي�الحكم،�رغم�كل��ص]حات�ال�Ôgعمل�ع9ى�إستحدا

�والضمان��جتما+ي التفتيش�اJركزي

�اJدنية �حالته �اXى Rهلية

  .اللبنانيTن

�بتحديد�طائفة�الوظيفة ولم�تنتِه�مسT ة�التعامل�مع�الطائفية�1ي��دارة�والوظائف�بتحديد�النسب�فقط،�وإنما

بدت�السوابق�1ي�شغل�بعض�الوظائف�العليا�تأخذ�منµى�العرف�الثابت

�من�تثبيت�طائفية�الوظائف�1ي��دارات�الرسمية�والحكومية
ً
بالفعل�مزيدا

�اJجا°ت Ôgش� �و1ي
ً
�معا �والدولة �اJجتمع �مستوى ��نقسامات�ع9ى �أنواع Ôgش

 
ً
�والطائفي�ثانيا

ً
�نتماء�الدي¾�fأو°

السبعينات،�وبات�من�الضروري�البحث�عن�بديل�يعيد�السلم�اJفقود�1ي�الوطن

هنا�°�بد�من�التوقف�عندأهم�مرحلة�1ي��تاريخ�لبنان�الحديث،

وصراع�أخذ�الصفة�الدموية�منذ�

�لبنان �حدثت�1ي �ما �عقب�أزمة �بتسوية�جديدة �كل�مرة �1ي �لبنان�تأتي �مر��wا Ôgالصراعات�ال

¹ي�هو�اJسT �واJيسر�لها�سواء�لجهة��لتحام�1ي�الخارج�أو�لجهة�الرعاية�لها�من�الداخل�من�قبل�الزعماء�العنصر�الخار 

من�هنا�فإن�مفهوم�التسوية�اXى�جانب�الديموقراطية�التوافقية�لم�تقدم�بجديد�للبنان�سوى�. ذوي�الصلة�الخارجية

الهدنة�اJؤقتة�ريثما�يتم�التحضT �بالعتاد�والعديد��زمة�
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عقد�1ي�مدينة�الطائف�السعودية�مؤتمرالذي�أر½ �Ôقواعد�جديدة�1ي�التعامل�السيا½ �fوالقانوني�و�داري�من�خ]ل�

تلك�الوثيقة�ال�Ôgتحولت�اXى��دستور�للبنان،�وتعتH �مرجعية�

من�تعدي]ت�وإضافات�رئيسية�ع9ى�الدستور�اللبناني،�تم�Tت�بت]�f Gوفكرة�

اJرجعية�الرسمية�للدولة�اللبنانية،�مع�إقرارها�لحقوق�الطوائف�اJنفصلة�عن�إرادة�الدولة�وسلتطها،�ما�أعطاها�نوع�

�الذا �والتمويل �لرعاياها �الشخصية �إصدار�قوانTن��حوال �حق �لجهة ��جتماعية �الحصانة �جانب�تعزيز�من �اXى تي،

  .ما��ي�أبرز�التعدي]ت�ال�Ôgتمت�بموجب�الوثيقة�الجديدة؟

�للحرب�بTن�اللبنانيTن
ً
�تلك�اJبادئ�ال�Ôgكانت�سببا �وثيقة�الطائفبمبادئ�وإص]حات�عامة، إذ�تنص��ص]حات�. تبدأ

�الواقع��جتما+ي،� �مج!�أة�ومت]عبة�ع9ى �جاءت�بمعظمها �فقد� ه،

°¼wا�تكرس�وتعزز�الوجود�الطائفي�الذي�يعوق�قيام�الدولة�اJدنية�وبناء�اJواطنة�واJواطنية�الصحية�والسليمة،�كما�

يق�ع9ى�حساب�فا°ص]حات�°�تب¾�ÔعH �زيادة�حصص�ومكتسبات�لفر 

�خر،�و°�تعيد�التوازن�الوط¾f،�طاJا�أن�الب¾�Ôالطائفية�°زالت�ع9ى�حالها،�أو�ع9ى�العكس�من�ذلك،�قد�وجدت�ال! بة�

�أن�قراءة�معمقة�ودقيقة�لوثيقة�الطائف�سوف�تجد�فwxا�الكثT �من�التناقض�
ً
علما

ع9ى�أن�يضع�مجلس�النواب�"رية�ال�Ôgعمل�ع9ى�إقرارها�إتفاق�الطائف�تدعو�اXى�إلغاء�الطائفية�

�1ي�معظم� �°�ينص�ع9ى�هوية�الحاكم�كما �كما و�بالرغم�من�أن�الدستور�الجديد�°�ينص�ع9ى�هوية�دينية�للدولة،

�أو�1 �الدستور �1ي fرسم� �لدين �°�وجود �وإذ ،
ً
�غالبا �با°س]م �الحاكم �وهوية �الدولة �دين �تحدد Ôgال� �العربية ي�الدول

�الطوائف� �وحقوق �حرية �يكرس�ويصون �من�أن �الجديد �الدستور �يمنع �ذلك�لم ���أن �اللبنانية، �للدولة القوانTن،

لبنان�جمهورية�ديمقراطية�:" حيث�نصت�الفقرة�ج�من�مقدمة�الدستور�ع9ى�ما�ي9ي

حرية�الرأي�واJعتقد�وع9ى�العدالة��جتماعية�واJساواة�1ي�

 . )12صفحة��

ولتعزيز�دور�الطائفية�1ي�اJجتمع�اللبناني،�فقد�جاءت�اJادة�التاسعة�من�الدستور�ل!�يد�من�هيمنة�الطائفة�ولتعطwxا�

أن�حرية��عتقاد�مطلقة،�والدولة�بتأدي¶wا�فروض��ج]ل��EتعاXى�تح! م�

امة�الشعائر�الدينية�تحت�حماي¶wا،�ع9ى�أن�°�يكون�1ي�ذلك�إخ]ل�1ي�النظام�

�ل¸هلTن�ع9ى�إخت]ف�مللهم،�إح! ام�نظام��حوال�الشخصية�واJصالح�الدينية
ً
الطائف،�(". العام،�و�ي�تضمن�أيضا
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

عقد�1ي�مدينة�الطائف�السعودية�مؤتمرالذي�أر½ �Ôقواعد�جديدة�1ي�التعامل�السيا½ �fوالقانوني�و�داري�من�خ]ل�

�ب
ً
تلك�الوثيقة�ال�Ôgتحولت�اXى��دستور�للبنان،�وتعتH �مرجعية�".  وثيقة�الوفاق�الوط¾f" �تفاق�ع9ى�ما�سم�f°حقا

من�تعدي]ت�وإضافات�رئيسية�ع9ى�الدستور�اللبناني،�تم�Tت�بت]قانونية�للدولة�اللبنانية�بما�تنص�عليه�

اJرجعية�الرسمية�للدولة�اللبنانية،�مع�إقرارها�لحقوق�الطوائف�اJنفصلة�عن�إرادة�الدولة�وسلتطها،�ما�أعطاها�نوع�

�الذا �والتمويل �لرعاياها �الشخصية �إصدار�قوانTن��حوال �حق �لجهة ��جتماعية �الحصانة من

ما��ي�أبرز�التعدي]ت�ال�Ôgتمت�بموجب�الوثيقة�الجديدة؟: لذا�نتساءل. سلطة�مؤسسة�ع9ى�أخرى 

�للحرب�بTن�اللبنانيTن
ً
�تلك�اJبادئ�ال�Ôgكانت�سببا �وثيقة�الطائفبمبادئ�وإص]حات�عامة، تبدأ

  Tه9ي�وليس�تغيRجتمع�Jتعديل�ا� �الواقع��جتما+ي،�السياسية�ع9ى �مج!�أة�ومت]عبة�ع9ى �جاءت�بمعظمها �فقد� ه،

°¼wا�تكرس�وتعزز�الوجود�الطائفي�الذي�يعوق�قيام�الدولة�اJدنية�وبناء�اJواطنة�واJواطنية�الصحية�والسليمة،�كما�

فا°ص]حات�°�تب¾�ÔعH �زيادة�حصص�ومكتسبات�لفر . �قيام�الدولة�العلمانية�1ي�لبنان

�خر،�و°�تعيد�التوازن�الوط¾f،�طاJا�أن�الب¾�Ôالطائفية�°زالت�ع9ى�حالها،�أو�ع9ى�العكس�من�ذلك،�قد�وجدت�ال! بة�

�أن�قراءة�معمقة�ودقيقة�لوثيقة�الطائف�سوف�تجد�فwxا�الكثT �من�التناقض�. الخصبة�لتنمية�طائفية�مستدامة
ً
علما

رية�ال�Ôgعمل�ع9ى�إقرارها�إتفاق�الطائف�تدعو�اXى�إلغاء�الطائفية�

�للقواعد��تية
ً
  :قانون�إنتخاب�خارج�القيد�الطائفي�توزع�اJقاعد�النيابية�وفقا

  .بالتساوي�بTن�اJسيحTن�واJسلمTن

�بTن�طوائف�كل�من�الفئتTن
ً
 .نسبيا

 

 �128نواب�اXى��108اXى�زيادة�عدد�النواب�من�
ً
 .نائب�حاليا

�1ي�معظم� �°�ينص�ع9ى�هوية�الحاكم�كما �كما و�بالرغم�من�أن�الدستور�الجديد�°�ينص�ع9ى�هوية�دينية�للدولة،

�أو�1 �الدستور �1ي fرسم� �لدين �°�وجود �وإذ ،
ً
�غالبا �با°س]م �الحاكم �وهوية �الدولة �دين �تحدد Ôgال� �العربية الدول

�الطوائف� �وحقوق �حرية �يكرس�ويصون �من�أن �الجديد �الدستور �يمنع �ذلك�لم ���أن �اللبنانية، �للدولة القوانTن،

حيث�نصت�الفقرة�ج�من�مقدمة�الدستور�ع9ى�ما�ي9ي. واJذاهب�1ي�لبنان�ع9ى�إخت]فها

حرية�الرأي�واJعتقد�وع9ى�العدالة��جتماعية�واJساواة�1ي��برJانية،�تقوم�ع9ى�إح! ام�الحريات�العامة،�و1ي�طليع¶wا

�1989الطائف،�( "الحقوق�والواجبات�بTن�جميع�اJواطنTن�دون�تمايز�و°�تفضيل

ولتعزيز�دور�الطائفية�1ي�اJجتمع�اللبناني،�فقد�جاءت�اJادة�التاسعة�من�الدستور�ل!�يد�من�هيمنة�الطائفة�ولتعطwxا�

أن�حرية��عتقاد�مطلقة،�والدولة�بتأدي¶wا�فروض��ج]ل�:" شرعية�التثبت�1ي�الدولة،�حيث�جاء�فwxا�

امة�الشعائر�الدينية�تحت�حماي¶wا،�ع9ى�أن�°�يكون�1ي�ذلك�إخ]ل�1ي�النظام�جميع��ديان�واJذاهب،�وتكفل�حرية�إق

�ل¸هلTن�ع9ى�إخت]ف�مللهم،�إح! ام�نظام��حوال�الشخصية�واJصالح�الدينية
ً
العام،�و�ي�تضمن�أيضا

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

عقد�1ي�مدينة�الطائف�السعودية�مؤتمرالذي�أر½ �Ôقواعد�جديدة�1ي�التعامل�السيا½ �fوالقانوني�و�داري�من�خ]ل�

�ب
ً
�تفاق�ع9ى�ما�سم�f°حقا

قانونية�للدولة�اللبنانية�بما�تنص�عليه�

اJرجعية�الرسمية�للدولة�اللبنانية،�مع�إقرارها�لحقوق�الطوائف�اJنفصلة�عن�إرادة�الدولة�وسلتطها،�ما�أعطاها�نوع�

�الذا �والتمويل �لرعاياها �الشخصية �إصدار�قوانTن��حوال �حق �لجهة ��جتماعية �الحصانة من

سلطة�مؤسسة�ع9ى�أخرى 

�للحرب�بTن�اللبنانيTن
ً
�تلك�اJبادئ�ال�Ôgكانت�سببا �وثيقة�الطائفبمبادئ�وإص]حات�عامة، تبدأ

  Tه9ي�وليس�تغيRجتمع�Jتعديل�ا� السياسية�ع9ى

°¼wا�تكرس�وتعزز�الوجود�الطائفي�الذي�يعوق�قيام�الدولة�اJدنية�وبناء�اJواطنة�واJواطنية�الصحية�والسليمة،�كما�

فرص�قيام�الدولة�العلمانية�1ي�لبنان" ينÏي"

�خر،�و°�تعيد�التوازن�الوط¾f،�طاJا�أن�الب¾�Ôالطائفية�°زالت�ع9ى�حالها،�أو�ع9ى�العكس�من�ذلك،�قد�وجدت�ال! بة�

الخصبة�لتنمية�طائفية�مستدامة

  . 1ي�طياwÉا

رية�ال�Ôgعمل�ع9ى�إقرارها�إتفاق�الطائف�تدعو�اXى�إلغاء�الطائفية�إن�sص]حات�الدستو 

�للقواعد��تية
ً
قانون�إنتخاب�خارج�القيد�الطائفي�توزع�اJقاعد�النيابية�وفقا

بالتساوي�بTن�اJسيحTن�واJسلمTن -1

�بTن�طوائف�كل�من�الفئتTن -2
ً
نسبيا

�بTن�اJناطق -3
ً
 "نسبيا

اXى�زيادة�عدد�النواب�من��با°ضافة� -4

�1ي�معظم� �°�ينص�ع9ى�هوية�الحاكم�كما �كما و�بالرغم�من�أن�الدستور�الجديد�°�ينص�ع9ى�هوية�دينية�للدولة،

�أو�1 �الدستور �1ي fرسم� �لدين �°�وجود �وإذ ،
ً
�غالبا �با°س]م �الحاكم �وهوية �الدولة �دين �تحدد Ôgال� �العربية الدول

�الطوائف� �وحقوق �حرية �يكرس�ويصون �من�أن �الجديد �الدستور �يمنع �ذلك�لم ���أن �اللبنانية، �للدولة القوانTن،

واJذاهب�1ي�لبنان�ع9ى�إخت]فها

برJانية،�تقوم�ع9ى�إح! ام�الحريات�العامة،�و1ي�طليع¶wا

الحقوق�والواجبات�بTن�جميع�اJواطنTن�دون�تمايز�و°�تفضيل

ولتعزيز�دور�الطائفية�1ي�اJجتمع�اللبناني،�فقد�جاءت�اJادة�التاسعة�من�الدستور�ل!�يد�من�هيمنة�الطائفة�ولتعطwxا��

شرعية�التثبت�1ي�الدولة،�حيث�جاء�فwxا�

جميع��ديان�واJذاهب،�وتكفل�حرية�إق

�ل¸هلTن�ع9ى�إخت]ف�مللهم،�إح! ام�نظام��حوال�الشخصية�واJصالح�الدينية
ً
العام،�و�ي�تضمن�أيضا
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انية�الشخصية�اJعنوية�1ي�الدولة�وعزز�دورها��جتما+ي�

" ي"وليس�ببعيد�عن�هذا�اJنطق،�فقد�تحدثت�الفقرة�

� �اJقابل�تتحدث�الفقرة �أن" ح"1ي إلغاء�:" الدستورية�ع9ى

  )12صفحة��1989الطائف،�(".  �fالعمل�ع9ى�تحقيقه�وفق�خطة�مرحلية

مع�إنتخاب�:" من�الدستور�الجديد،��حيث�نصت��هذه�اJادة�ع9ى�أنه�و

�تتمثل�فيه�جميع�العائ]ت�الروحية�وتنحصر�

هنا�يمكننا�أن�نتساءل�عن�جدوى�دعوة�الدستور�اللبناني�اXى�إلغاء�الطائفية�السياسية،�1ي�اJقابل�يدعو�اXى�إنشاء�

�اJصT ية �القضايا �النظر�1ي �أن�الكثT �من�السياسيTن�. ديد�يضم�ممثلTن�عن�جميع�الطوائف�مهمته علما

واJفكريTن�اللبنانيTن�يرون�ان�وجود�هذه�اJادة�جاء��wدف�إقامة�التوازن�بTن�الطوائف�اللبنانية�بحيث�يصار�اXى�إسناد�

حيث�غدت�اJرجعية�. القائم�1ي�الرئاسات�الث]ث��وXى

للسلطة�السياسية�1ي�لبنان�منفصلة�عن�سلطة�الدولة�ليشارك��wا�رؤساء�الطوائف�الروحية�بقوة�وسيطرة�أقوى�مما�

�فإن�الدستور�اللبناني�كان�قد�نص�ع9ى�الحقوق�والحريات�التقليدية،�لكن�هذه�الحريا
ً
ت�قد�إصطدمت�بالواقع�أيضا

الذي�نزع�عwا�الصفة�الحقيقية،�وجعلها�مجرد�حقوق�وحريات�داخل�نطاق�الطائفة�بحيث�يتمتع��wا�أبناء�كل�طائفة�

وبذلك�تجردت�الحرية�من�صف¶wا�العامة�الكلية�وتقوقعت�1ي�حدود�طائفية�خاصة�ح�Ôgقرر�جانب�

�اللبنانيTن� �فإن�حياة �الطائفية، �ع9ى
ً
�مبنيا °�تستقيم�إ°�1ي�نطاق�"م��جتما+ي

هذا�ما�جعل�سلطة�رجال�الدين�تطال�كافة�نواÊي�الحياة��جتماعية�

̧فراد�منذ�الو°دة�وح�Ôgالوفاة،�وذلك�من�خ]ل�القوة�النافذة�لقوانTن��حوال�الشخصية�ال�Ôgأعطت� والشخصية�ل

�حرية�بناء�اJدارس�
ً
واJحاكم�رجال�الدين�سلطات�تفوق�سلطة�الدولة،�سيما�وأن�القانون�قد�كفل�للطوائف�ايضا

�ع9ى�-والحرية��قتصادية�و�ستشفائية�1ي�لبنان،�وهذا�يكرس�وجود�الرعايا�1ي�النظام�Rه9ي
ً
العص¢�fما�سيؤثر�سلبا

  .ع]قة�اJواطنTن�1ي�الدخول�اXى�دولة�مدنية�تر+ى�مصالحهم�وتؤمن�إحتياجاwÉم�كافة

كانوا�مسيح�fìب]د�الشام�تعرضوا�ل]ضطهاد�من�

�بحاج¶wم�اXى�مجتمعهم�الخاص��wم �( "وا �قائد��)1973بولس، واXى

ة�ال�Ôgجعلت�من�أوXى�الخصائص�القومي

�والسياسية� ��قتصادية ��مور �1ي �البطريركية �حول �اJاروني ��لتفاف هذا

�جاء�1ي�اJادة� من�الدستور���10والدي¾f،�كما

�إنشاء� و°�يمكن�أن�تمس�حقوق�الطوائف�من�جهة
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

انية�الشخصية�اJعنوية�1ي�الدولة�وعزز�دورها��جتما+ي�كل�ذلك�أعطى�للطوائف�واJذاهب�اللبن

وليس�ببعيد�عن�هذا�اJنطق،�فقد�تحدثت�الفقرة�.فس�الدولة�1ي�السيطرة�ع9ى�الشعب

�تناقض�العيش�اJش! ك �". °�شرعية��ي�سلطة �اJقابل�تتحدث�الفقرة 1ي

ائفية�السياسية�هدف�وط¾�fأسا½ �fيق�f 7العمل�ع9ى�تحقيقه�وفق�خطة�مرحلية

من�الدستور�الجديد،��حيث�نصت��هذه�اJادة�ع9ى�أنه�و�22أما�النتاقض�الكبT ،�فقد�جاء�1ي�اJادة�

�f°�طائفي�ُيستحدث�مجلس�للشيوخ�تتمثل�فيه�جميع�العائ]ت�الروحية�وتنحصر�أول�مجلس�نواب�ع9ى�أساس�وط¾

  .)1989الطائف،�( "ص]حياته�1ي�القضايا�اJصT ية

هنا�يمكننا�أن�نتساءل�عن�جدوى�دعوة�الدستور�اللبناني�اXى�إلغاء�الطائفية�السياسية،�1ي�اJقابل�يدعو�اXى�إنشاء�

�اJصT ية �القضايا �النظر�1ي ديد�يضم�ممثلTن�عن�جميع�الطوائف�مهمته

واJفكريTن�اللبنانيTن�يرون�ان�وجود�هذه�اJادة�جاء��wدف�إقامة�التوازن�بTن�الطوائف�اللبنانية�بحيث�يصار�اXى�إسناد�

القائم�1ي�الرئاسات�الث]ث��وXىرئاسة�هذا�اJجلس�اXى�شخصية�درزية،�ذلك�ع9ى�غرار�العرف�

للسلطة�السياسية�1ي�لبنان�منفصلة�عن�سلطة�الدولة�ليشارك��wا�رؤساء�الطوائف�الروحية�بقوة�وسيطرة�أقوى�مما�

�فإن�الدستور�اللبناني�كان�قد�نص�ع9ى�الحقوق�والحريات�التقليدية،�لكن�هذه�الحريا
ً
أيضا

الذي�نزع�عwا�الصفة�الحقيقية،�وجعلها�مجرد�حقوق�وحريات�داخل�نطاق�الطائفة�بحيث�يتمتع��wا�أبناء�كل�طائفة�

وبذلك�تجردت�الحرية�من�صف¶wا�العامة�الكلية�وتقوقعت�1ي�حدود�طائفية�خاصة�ح�Ôgقرر�جانب�

�كان�النظا �اللبنانيTن�من�الفقه�اللبناني�أنه�Jا �فإن�حياة �الطائفية، �ع9ى
ً
�مبنيا م��جتما+ي

هذا�ما�جعل�سلطة�رجال�الدين�تطال�كافة�نواÊي�الحياة��جتماعية��)275صفحة��1966رباط،�

̧فراد�منذ�الو°دة�وح�Ôgالوفاة،�وذلك�من�خ]ل�القوة�النافذة�لقوانTن��حوال�الشخصية�ال�Ôgأعطت� والشخصية�ل

�حرية�بناء�اJدارس�
ً
رجال�الدين�سلطات�تفوق�سلطة�الدولة،�سيما�وأن�القانون�قد�كفل�للطوائف�ايضا

والحرية��قتصادية�و�ستشفائية�1ي�لبنان،�وهذا�يكرس�وجود�الرعايا�1ي�النظام�Rه9ي

ع]قة�اJواطنTن�1ي�الدخول�اXى�دولة�مدنية�تر+ى�مصالحهم�وتؤمن�إحتياجاwÉم�كافة

كانوا�مسيح�fìب]د�الشام�تعرضوا�ل]ضطهاد�من�فاJوارنة�. "لقد�كان�لطوائف�لبنان�كٌل�خصوصيته�وظروفه�التاريخية

�بحاج¶wم�اXى�مجتمعهم�الخاص �ومن�ثم�الب�TنطيTن�الروم�قبل�أن�يحّسوا اليعاقبة،

أوXى�الخصائص�القومي"فكان�يوحنا�مارون�أول�بطريرك�لهم،�وقد�برزت�1ي�عهده�

� ،fgوالسياسية��)1985ح� ��قتصادية ��مور �1ي �البطريركية �حول �اJاروني ��لتفاف هذا

  . و�جتماعية�يقابله�اليوم�نوع�من�التمايز�السيا½ 1�fي�النظرة�اXى�لبنان�الوطن

�جاء�1ي�اJادة��وعليه�فإن�الدستور�اللبناني�قد�شرع�للطوائف حرية�التعليم�الخاص�والدي¾f،�كما

� �تنص�ع9ى Ôgوال� �بالنظام"اللبناني، �يخل �لم �الحر�ما �إنشاء�...التعليم و°�يمكن�أن�تمس�حقوق�الطوائف�من�جهة
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كل�ذلك�أعطى�للطوائف�واJذاهب�اللبن)14صفحة��1989

فس�الدولة�1ي�السيطرة�ع9ى�الشعبوالقانوني،�فأضحت�تنا

�أن �تناقض�العيش�اJش! ك:" ع9ى °�شرعية��ي�سلطة

ائفية�السياسية�هدف�وط¾�fأسا½ �fيقالط

أما�النتاقض�الكبT ،�فقد�جاء�1ي�اJادة��

أول�مجلس�نواب�ع9ى�أساس�وط¾

ص]حياته�1ي�القضايا�اJصT ية

هنا�يمكننا�أن�نتساءل�عن�جدوى�دعوة�الدستور�اللبناني�اXى�إلغاء�الطائفية�السياسية،�1ي�اJقابل�يدعو�اXى�إنشاء�

�اJصT يةمجلس�ج �القضايا �النظر�1ي ديد�يضم�ممثلTن�عن�جميع�الطوائف�مهمته

واJفكريTن�اللبنانيTن�يرون�ان�وجود�هذه�اJادة�جاء��wدف�إقامة�التوازن�بTن�الطوائف�اللبنانية�بحيث�يصار�اXى�إسناد�

رئاسة�هذا�اJجلس�اXى�شخصية�درزية،�ذلك�ع9ى�غرار�العرف�

للسلطة�السياسية�1ي�لبنان�منفصلة�عن�سلطة�الدولة�ليشارك��wا�رؤساء�الطوائف�الروحية�بقوة�وسيطرة�أقوى�مما�

  . كانت�عليه�1ي�السابق

�فإن�الدستور�اللبناني�كان�قد�نص�ع9ى�الحقوق�والحريات�التقليدية،�لكن�هذه�الحريا
ً
أيضا

الذي�نزع�عwا�الصفة�الحقيقية،�وجعلها�مجرد�حقوق�وحريات�داخل�نطاق�الطائفة�بحيث�يتمتع��wا�أبناء�كل�طائفة�

وبذلك�تجردت�الحرية�من�صف¶wا�العامة�الكلية�وتقوقعت�1ي�حدود�طائفية�خاصة�ح�Ôgقرر�جانب�. 1ي�حدود�طائفته

�كان�النظا من�الفقه�اللبناني�أنه�Jا

رباط،�(". الطائفة�وبظلها

̧فراد�منذ�الو°دة�وح�Ôgالوفاة،�وذلك�من�خ]ل�القوة�النافذة�لقوانTن��حوال�الشخصية�ال�Ôgأعطت� والشخصية�ل

�حرية�بناء�اJدارس�
ً
رجال�الدين�سلطات�تفوق�سلطة�الدولة،�سيما�وأن�القانون�قد�كفل�للطوائف�ايضا

والحرية��قتصادية�و�ستشفائية�1ي�لبنان،�وهذا�يكرس�وجود�الرعايا�1ي�النظام�Rه9ي

ع]قة�اJواطنTن�1ي�الدخول�اXى�دولة�مدنية�تر+ى�مصالحهم�وتؤمن�إحتياجاwÉم�كافة

لقد�كان�لطوائف�لبنان�كٌل�خصوصيته�وظروفه�التاريخية

�ومن�ثم�الب�TنطيTن�الروم�قبل�أن�يحس اليعاقبة،

فكان�يوحنا�مارون�أول�بطريرك�لهم،�وقد�برزت�1ي�عهده�. يحم�fوجودهم

�أمة �الشعب �( ".هذا ،fgح

و�جتماعية�يقابله�اليوم�نوع�من�التمايز�السيا½ 1�fي�النظرة�اXى�لبنان�الوطن

وعليه�فإن�الدستور�اللبناني�قد�شرع�للطوائف

� �تنص�ع9ى Ôgوال� اللبناني،
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�العمو  �اJعارف �شأن �1ي �الدولة �تصدرها Ôgال� �العامة ̧نظمة �ل
ً
�وفقا �ذلك �تسT �1ي �أن �ع9ى �الخاصة، " ميةمدارسها

وهذا�الوضع�يساهم�اXى�حٍد�ما�1ي�التباعد�بTن�اللبنانيTن�وعدم��ندماج�الوط¾f،�وبالتاXي�خلق�أجواء�

�الشبان�اللبنانيون�من�مشارب�ثقافية�مختلفة�سواء�كانت� متنافرة�بTن�اJواطنTن�من�الناحية�الثقافية�ال�Ôgيتلقاها

�فا°مر�ليس�ببعيد �التعليمية �واJناهج �الH امج �مستوى �ع9ى �أما �التعليمية، �اJؤسسات �مستوى �ع9ى واJشكلة�. هذا

يwم،�رؤية�تعليمية�توحد�اللبنانيTن�حول�أفكار�وتطلعات�مش! كة�تدمجهم�و°�تفرق�ب

إن�غياب�الهدف��سا½ �fمن�التعليم�أي�القضاء�ع9ى�التعصب�

�تب¾�fإص]حات�إجتماعية�وسياسية�هادفة�تؤدي�اXى�رفاهية�اJجتمع،� �وتربية�الجيل�الصاعد�ع9ى �والطائفي، Ôعم�

كما�أن�اJستوى�التعليم�fواJعر1ي�. يعمق�الهوة�بTن�اJواطنTن

�لبناء�اJواطنة�والعمل�ع9ى�
ً
�مثاليا

ً
إنط]قا�مما�سبق،�لكي�تكون�اJدرسة�مكانا

 
ً
كأن�تكون�اJدراس��.تنمية�الحس�النقدي�لدى�الت]ميذ�وذلك�من�خ]ل�ممارسة�اJواطنية�وليس��كتفاء��wا�نظريا

�الحوار�و�نغ]ق� ؟�رفض�أو�تقبل��خر،
ً
�دينيا �الحرية�ضمن�إطار�اJسموح�واJمنوع �وتدعو�اXى �دينية ذات�مرجعية

�التنشئة��جتماعية�منذ� �تتبناها �دينية�طائفية ية

� �الطائفية �الثقافة �إنتاج �من�إعاد �الخفي �منهجها �اJدارس�1ي �تغرسه �ما �وبTن �للطفل، �1ي�–الو°دة �°سيما اJذهبية

�بقوانTن� �حوال�"السيا½ �fاليومي�يعود�اXى�إقرار�الدولة�اللبنانية�

وال�Ôgتع¾�fمجموعة��وضاع�و�وصاف��جتماعية،�ال�Ôgتم���Tفراد�بعضهم�عن�بعض�1ي�اJجتمع�الذي�

رامل،�ينسبون�اXى�يعيشون�فيه،�مواطنون�كانوا�أو�أجانب�،�راشدون�أم�قاصرون�،�عازبون�أم�م!�وجون،�مطلقون�أم�أ

�ويف! ض�القانون�أ¼wم� �ومح]ت�إقامة�ت! كز�فwxا�مصالحهم، �يعرفون��wا �أسماء �ذووا هذين�الوالدين�أم�اXى�غT هما،

با°ضافة�اXى�ذلك،�يتم��Tمفهوم�عبارة��حوال�الشخصية�1ي�لبنان،�بمفهوم�خاص،�يتج9ى�با°ضافة�اXى��حكام�اXى�

الخاص�" ر.ل�60"تتناول�الفرد�وأوضاعه�1ي�اJجتمع،�و�حكام�ال�Ôgتنظم�الطوائف�الدينية،�ذلك�بموجب�القرار�رقم

�اليوم �اXى �به
ً
�(. و°يزال�معمو° �اXى��)1995عبدهللا، با°ضافة

اJادة�التاسعة�من�الدستور�اللبناني�الجديد،�وال�Ôgإع! فت�للطوائف�بالشخصية�اJعنوية،�وبحق�التشريع�والقضاء،�

الخاصة�برعاياها،�كذلك�بحق�إدارة�شؤو¼wا�

�معنوية�يشملها�القانون�العام
ً
  .وفق�أنظم¶wا�الخاصة،�ح�Ôgأصبحت�هذه�الطوائف�أشخاصا
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�العمو  �اJعارف �شأن �1ي �الدولة �تصدرها Ôgال� �العامة ̧نظمة �ل
ً
�وفقا �ذلك �تسT �1ي �أن �ع9ى �الخاصة، مدارسها

وهذا�الوضع�يساهم�اXى�حٍد�ما�1ي�التباعد�بTن�اللبنانيTن�وعدم��ندماج�الوط¾f،�وبالتاXي�خلق�أجواء�

�الشبان�اللبنانيون�من�مشارب�ثقافية�مختلفة�سواء�كانت� متنافرة�بTن�اJواطنTن�من�الناحية�الثقافية�ال�Ôgيتلقاها

  )1985حfg،�( .إجتماعية

�فا°مر�ليس�ببعيد �التعليمية �واJناهج �الH امج �مستوى �ع9ى �أما �التعليمية، �اJؤسسات �مستوى �ع9ى هذا

رؤية�تعليمية�توحد�اللبنانيTن�حول�أفكار�وتطلعات�مش! كة�تدمجهم�و°�تفرق�ب"�ساس�تكمن�1ي�عدم�وجود�

إن�غياب�الهدف��سا½ �fمن�التعليم�أي�القضاء�ع9ى�التعصب�.  كغياب�كتاب�تاريخ�موحد�لكل�اJدارس�اللبنانية

�تب¾�fإص]حات�إجتماعية�وسياسية�هادفة�تؤدي�اXى�رفاهية�اJجتمع،� �وتربية�الجيل�الصاعد�ع9ى �والطائفي، Ôعم�

يعمق�الهوة�بTن�اJواطنTنوتحقيق�الذات�من�خ]ل��ح! ام�اJتبادل،�كل�ذلك�س

�لبناء�اJواطنة�والعمل�ع9ى�.  بات�من�أسس�الفوارق�بTن�اللبنانيTن
ً
�مثاليا

ً
إنط]قا�مما�سبق،�لكي�تكون�اJدرسة�مكانا

 
ً
تنمية�الحس�النقدي�لدى�الت]ميذ�وذلك�من�خ]ل�ممارسة�اJواطنية�وليس��كتفاء��wا�نظريا

�الحوار�و�نغ]ق� ؟�رفض�أو�تقبل��خر،
ً
�دينيا �الحرية�ضمن�إطار�اJسموح�واJمنوع �وتدعو�اXى �دينية ذات�مرجعية

  . �سري�واJذه¢f،�كلها�معايT �تضع�التلميذ�أمام�إمتحان�الو°ء�أو��نتماء

�من�مرجع �تطرحه��سرة �اJعايT �بTن�ما �إزدواجية �بقوة �تH ز �التنشئة��جتماعية�منذ�وهنا �تتبناها �دينية�طائفية ية

� �الطائفية �الثقافة �إنتاج �من�إعاد �الخفي �منهجها �اJدارس�1ي �تغرسه �ما �وبTن �للطفل، الو°دة

  .الحرية�اJعطاة�لتلك�اJدارس�1ي�وضع�برامجها�ومرجعياwÉا�ومنهجها

�بقوانTن��ضح�للطائفية�1ي�السلوك السيا½ �fاليومي�يعود�اXى�إقرار�الدولة�اللبنانية�

وال�Ôgتع¾�fمجموعة��وضاع�و�وصاف��جتماعية،�ال�Ôgتم���Tفراد�بعضهم�عن�بعض�1ي�اJجتمع�الذي�

يعيشون�فيه،�مواطنون�كانوا�أو�أجانب�،�راشدون�أم�قاصرون�،�عازبون�أم�م!�وجون،�مطلقون�أم�أ

�ويف! ض�القانون�أ¼wم� �ومح]ت�إقامة�ت! كز�فwxا�مصالحهم، �يعرفون��wا �أسماء �ذووا هذين�الوالدين�أم�اXى�غT هما،

  )33-13الصفحات��1970الخطيب،�

با°ضافة�اXى�ذلك،�يتم��Tمفهوم�عبارة��حوال�الشخصية�1ي�لبنان،�بمفهوم�خاص،�يتج9ى�با°ضافة�اXى��حكام�اXى�

تتناول�الفرد�وأوضاعه�1ي�اJجتمع،�و�حكام�ال�Ôgتنظم�الطوائف�الدينية،�ذلك�بموجب�القرار�رقم

� �الذي�صدر�سنة �1936بإقرار�نظام�الطوائف�الدينية �اليوم، �اXى �به
ً
و°يزال�معمو°

اJادة�التاسعة�من�الدستور�اللبناني�الجديد،�وال�Ôgإع! فت�للطوائف�بالشخصية�اJعنوية،�وبحق�التشريع�والقضاء،�

الخاصة�برعاياها،�كذلك�بحق�إدارة�شؤو¼wا�وبحقها�باJحافظة�ع9ى�كل�ما�يتعلق�بشؤو¼wا�وقضايا��حوال�الشخصية�

�معنوية�يشملها�القانون�العام
ً
وفق�أنظم¶wا�الخاصة،�ح�Ôgأصبحت�هذه�الطوائف�أشخاصا

  التحليل�ا�يداني�لعينة�البحث
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�العمو  �اJعارف �شأن �1ي �الدولة �تصدرها Ôgال� �العامة ̧نظمة �ل
ً
�وفقا �ذلك �تسT �1ي �أن �ع9ى �الخاصة، مدارسها

وهذا�الوضع�يساهم�اXى�حٍد�ما�1ي�التباعد�بTن�اللبنانيTن�وعدم��ندماج�الوط¾f،�وبالتاXي�خلق�أجواء��)2008بيضون،�(

�الشبان�اللبنانيون�من�مشارب�ثقافية�مختلفة�سواء�كانت� متنافرة�بTن�اJواطنTن�من�الناحية�الثقافية�ال�Ôgيتلقاها

إجتماعية-ثقافية�دينية�أم

�فا°مر�ليس�ببعيد �التعليمية �واJناهج �الH امج �مستوى �ع9ى �أما �التعليمية، �اJؤسسات �مستوى �ع9ى هذا

�ساس�تكمن�1ي�عدم�وجود�

كغياب�كتاب�تاريخ�موحد�لكل�اJدارس�اللبنانية

�تب¾�fإص]حات�إجتماعية�وسياسية�هادفة�تؤدي�اXى�رفاهية�اJجتمع،� �وتربية�الجيل�الصاعد�ع9ى �والطائفي، Ôعم�

وتحقيق�الذات�من�خ]ل��ح! ام�اJتبادل،�كل�ذلك�س

بات�من�أسس�الفوارق�بTن�اللبنانيTن

 
ً
تنمية�الحس�النقدي�لدى�الت]ميذ�وذلك�من�خ]ل�ممارسة�اJواطنية�وليس��كتفاء��wا�نظريا

�الحوار�و�نغ]ق� ؟�رفض�أو�تقبل��خر،
ً
�دينيا �الحرية�ضمن�إطار�اJسموح�واJمنوع �وتدعو�اXى �دينية ذات�مرجعية

�سري�واJذه¢f،�كلها�معايT �تضع�التلميذ�أمام�إمتحان�الو°ء�أو��نتماء

�من�مرجع �تطرحه��سرة �اJعايT �بTن�ما �إزدواجية �بقوة �تH ز وهنا

� �الطائفية �الثقافة �إنتاج �من�إعاد �الخفي �منهجها �اJدارس�1ي �تغرسه �ما �وبTن �للطفل، الو°دة

الحرية�اJعطاة�لتلك�اJدارس�1ي�وضع�برامجها�ومرجعياwÉا�ومنهجها

�فإن�التغلغل�الواضح�للطائفية�1ي�السلوك لهذا

وال�Ôgتع¾�fمجموعة��وضاع�و�وصاف��جتماعية،�ال�Ôgتم���Tفراد�بعضهم�عن�بعض�1ي�اJجتمع�الذي�". الشخصية

يعيشون�فيه،�مواطنون�كانوا�أو�أجانب�،�راشدون�أم�قاصرون�،�عازبون�أم�م!�وجون،�مطلقون�أم�أ

�ويف! ض�القانون�أ¼wم� �ومح]ت�إقامة�ت! كز�فwxا�مصالحهم، �يعرفون��wا �أسماء �ذووا هذين�الوالدين�أم�اXى�غT هما،

الخطيب،�(. دائمو�الوجود�فwxا

با°ضافة�اXى�ذلك،�يتم��Tمفهوم�عبارة��حوال�الشخصية�1ي�لبنان،�بمفهوم�خا

تتناول�الفرد�وأوضاعه�1ي�اJجتمع،�و�حكام�ال�Ôgتنظم�الطوائف�الدينية،�ذلك�بموجب�القرار�رقم

� �الذي�صدر�سنة بإقرار�نظام�الطوائف�الدينية

اJادة�التاسعة�من�الدستور�اللبناني�الجديد،�وال�Ôgإع! فت�للطوائف�بالشخصية�اJعنوية،�وبحق�التشريع�والقضاء،�

وبحقها�باJحافظة�ع9ى�كل�ما�يتعلق�بشؤو¼wا�وقضايا��حوال�الشخصية�

�معنوية�يشملها�القانون�العام
ً
وفق�أنظم¶wا�الخاصة،�ح�Ôgأصبحت�هذه�الطوائف�أشخاصا

التحليل�ا�يداني�لعينة�البحث: القسم�الثالث
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� �القسم�تحليل�البحث�اJيداني�للمستجوبTن�حول�إستمارة�الدراسة،�وال�Ôgتناولت� wدف�من�سؤً��¼�23يتناول�هذا

  :وقد�تم�نشر�sستمارة�ع9ى�ث]ث�مواقع�إجتماعية�كH ى 

  .ألف�طالب�وأستاذ�من�كل�محافظات�لبنان

لط]ب�السنة��وXى�والثانية�وال�Ôgمعهد�العلوم��جتماعية�ع9ى�الواتس�أب�

مستجوب��1262وتراوح�عدد�اJستجيبTن�

�بحسب�إستجاباwÉم�لوسائط�التواصل��جتماعية،�ولكن�عند�تحليل�هذه�النتائج�ع9ى�برنامج�
ً
تم�إختيارهم�عشوائيا

�تستكمل �الجندر�والعمر�ولم �ع9ى �إقتصر�عدد�. ت لهذا

Percen 

 

 

 

100.0 

�الدراسة�حيث�إن� �العمرية��فراد �يظهر�النسبة�الفارقة �العينة�بحسب�العمر، �توزع�افراد �الجدول�أع]ه، يظهر�لنا

�ع9ى�
ً
،�يعود�Rمر�اXى�أن�الفئة�اJراهقة�والشبابية��ي�Rك© �إنخراطا

ي�وRك© �إستجابة�لهذا�النوع�من�Rسئلة�بسبب�الوقت�الطويل�الذي�يقضونه�ع9ى�وسائل�

  . التواصل�والتقبل�الكبT �لهذا�النمط�من��ستمارات��wدف�إبداء�الرأي�وحرية�التواصل�مع�Rخر�1ي�اJجتمع

من�% s34ناث�1ي�مقابل�من�أفراد�العينة�هم�
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

� �القسم�تحليل�البحث�اJيداني�للمستجوبTن�حول�إستمارة�الدراسة،�وال�Ôgتناولت� يتناول�هذا

وقد�تم�نشر�sستمارة�ع9ى�ث]ث�مواقع�إجتماعية�كH ى . خ]لهم��جابة�ع9ى�تساؤو°ت�sشكالية

ألف�طالب�وأستاذ�من�كل�محافظات�لبنان��32وXى�صفحة�ط]ب�لبنان�ع9ى�التيليغرام�وال�Ôgتضم�

معهد�العلوم��جتماعية�ع9ى�الواتس�أب�-الثانية�صفحة�الجامعة�اللبنانية

 .طالب�وطالبة

 .الصفحة�الشخصية�للباحث�ع9ى�الفيسبوك�والواتس�أب

وتراوح�عدد�اJستجيبTن�. أيلول �8أب�وتم�إغ]ق�استقبال�rراء�1ي��8فقد�تم�طرح��ستمارة�من�تاريخ�

�بحسب�إستجاباwÉم�لوسائط�التواصل��جتماعية،�ولكن�عند�تحليل�هذه�النتائج�ع9ى�برنامج�
ً
تم�إختيارهم�عشوائيا

�إقتصر �43 �sجابات �كون �تستكملإستمارة �الجندر�والعمر�ولم �ع9ى ت

 .مواطن�لبنان�

  توزع�أفراد�العينة�بحسب�العمر

Frequency Percent

477 39.1 

360 29.5 

171 14.0 

79 6.5 

76 6.2 

56 4.6 

1219 100.0

�الدراسة�حيث�إن� �العمرية��فراد �يظهر�النسبة�الفارقة �العينة�بحسب�العمر، �توزع�افراد �الجدول�أع]ه، يظهر�لنا

�ع9ى�25-15من�اJستجوبTن�من��الفئة�العمرية�
ً
،�يعود�Rمر�اXى�أن�الفئة�اJراهقة�والشبابية��ي�Rك© �إنخراطا

ي�وRك© �إستجابة�لهذا�النوع�من�Rسئلة�بسبب�الوقت�الطويل�الذي�يقضونه�ع9ى�وسائل�وسائل�التواصل�Rجتما+

التواصل�والتقبل�الكبT �لهذا�النمط�من��ستمارات��wدف�إبداء�الرأي�وحرية�التواصل�مع�Rخر�1ي�اJجتمع

من�أفراد�العينة�هم�% �66توزع�أفراد�العينة�بحسب�الجندر،�فقد�سجلت�

  .هذا�ما�يظهره�الجدول�أدناه

  توزع�أفراد�العينة�بحسب�الجندر

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

� �القسم�تحليل�البحث�اJيداني�للمستجوبTن�حول�إستمارة�الدراسة،�وال�Ôgتناولت� يتناول�هذا

خ]لهم��جابة�ع9ى�تساؤو°ت�sشكالية

�وXى�صفحة�ط]ب�لبنان�ع9ى�التيليغرام�وال�Ôgتضم� ( 

الثانية�صفحة�الجامعة�اللبنانية ( 

طالب�وطالبة��853تضم�

الصفحة�الشخصية�للباحث�ع9ى�الفيسبوك�والواتس�أب ( 

فقد�تم�طرح��ستمارة�من�تاريخ�

�بحسب�إستجاباwÉم�لوسائط�التواصل��جتماعية،�ولكن�عند�تحليل�هذه�النتائج�ع9ى�برنامج�
ً
تم�إختيارهم�عشوائيا

SPSS �� �إلغاء �تم 43فقد

مواطن�لبنان��1219الستجوبTن�ع9ى�

توزع�أفراد�العينة�بحسب�العمر�1جدول�

 العمر

15-20 

20-25 

25-30 

30-35 

35-40 

 وما�فوق �40

Total 

�الدراسة�حيث�إن� �العمرية��فراد �يظهر�النسبة�الفارقة �العينة�بحسب�العمر، �توزع�افراد �الجدول�أع]ه، يظهر�لنا

من�اJستجوبTن�من��الفئة�العمرية�%  68.6

وسائل�التواصل�Rجتما+

التواصل�والتقبل�الكبT �لهذا�النمط�من��ستمارات��wدف�إبداء�الرأي�وحرية�التواصل�مع�Rخر�1ي�اJجتمع

أما�بخصوص�توزع�أفراد�العينة�بحسب�الجندر،�فقد�سجلت�

هذا�ما�يظهره�الجدول�أدناه. الذكور 

توزع�أفراد�العينة�بحسب�الجندر1رسم�توضيµي��
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Percent 

9.8 

44.2 

8.2 

30.8 

7.0 

100.0 

،�% 44يظهر�الجدول�أع]ه،�توزع�أفراد�العينة�بحسب�اJحافظات،�إذ�سجلت�محافظة�الشمال�النسبة�Rع9ى�بنسبة�

،�1ي�حTن�سجلت�النسب�Rدني�1ي�محافظة�البقاع�

Percent 

16.2 

43.4 

32.2 

8.1 
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

  توزع�أفراد�العينة�بحسب�اJحافظة

Frequency 

119 

539 

100 

376 

85 

1219 

يظهر�الجدول�أع]ه،�توزع�أفراد�العينة�بحسب�اJحافظات،�إذ�سجلت�محافظة�الشمال�النسبة�Rع9ى�بنسبة�

،�1ي�حTن�سجلت�النسب�Rدني�1ي�محافظة�البقاع�%10،�ثم�محافظة�الجنوب�بنسبة�% 31تلwxا�محافظة�عكار�بنسبة�

  % . 8وومحافظة�بT وت�بنسبة�

fستوى�التعليمJتوزع�أفراد�العينة�بحسب�ا  

Frequency 

198 

529 

393 

99 

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

توزع�أفراد�العينة�بحسب�اJحافظة�2جدول�

 اJحافظة

 الجنوب

 الشمال

 البقاع

 عكار

 بT وت

Total 

يظهر�الجدول�أع]ه،�توزع�أفراد�العينة�بحسب�اJحافظات،�إذ�سجلت�محافظة�الشمال�النسبة�Rع9ى�بنسبة�

تلwxا�محافظة�عكار�بنسبة�

وومحافظة�بT وت�بنسبة�% 8بنسبة�

توزع�أفراد�العينة�بحسب�اJستوى�التعليم3�fجدول�

 ا�ستوى�التعليمي

  

 بروفيه

 ثانوي 

 جامÏي

 دراسات�عليا
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100.0 

% 32تلwxا�نسبة�. الثانوي من�الط]ب�% 

  .للدراسات�العليا

Total 

410 

33.6% 

809 

66.4% 

1219 

100.0% 

% 32من�افراد�العينة�اJستجوبTن�°�يطلعون�ع9ى�الدستور،�1ي�حTن�

�Jرحلة�
ً
�وصو° �اJدنية �ال! بية �مادة �تعليم �اJراحل��بدائية �منذ �يعتمد �اللبناني �أن�اJنهج �اXى �°�بد�من�sشارة هنا

�وع]قته� �الدستور �مواد �التعرف�ع9ى �كفاية �ع9ى
ً
�حصرا �والثاني ��ول �اJحور �تنص�1ي �الزامية �مادة �و�ي الثانوي،

�اJحتوى��ك© �من�مدة� �الط]ب�°�يتعايشون�مع �والتلقTن�نجد

Total 

410 

33.6% 

809 

66.4% 

1219 

100.0% 
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

1219 

% 43يظهر�الجدول�أع]،�توزع�افراد�العينة�بحسب�مستواهم�التعليمf،�فإن��

للدراسات�العليا% 8مقابل�% 16أما�ط]ب�الH وفيه�فسجلوا�نسبة�

 توزع�أفراد�العينة�بحسب�إط]عهم�ع9ى�الدستور�اللبناني

 هل�أطلعت�ع9ى�الدستور�اللبناني؟

 ° نعم

85 325 

7.0% 26.7% 

310 499 

25.4% 40.9% 

395 824 

32.4% 67.6% 

من�افراد�العينة�اJستجوبTن�°�يطلعون�ع9ى�الدستور،�1ي�حTن�% 68يتبTن�لنا�من�خ]ل�الجدول�السابق،�أن�

  .مwم�كانوا�قد�إطلعوا�ع9ى�مواد�الدستور 

�Jرحلة�
ً
�وصو° �اJدنية �ال! بية �مادة �تعليم �اJراحل��بدائية �منذ �يعتمد �اللبناني �أن�اJنهج �اXى �°�بد�من�sشارة هنا

�وع]قته� �الدستور �مواد �التعرف�ع9ى �كفاية �ع9ى
ً
�حصرا �والثاني ��ول �اJحور �تنص�1ي �الزامية �مادة �و�ي الثانوي،

 .� �يعتمد �اJنهج �اJحتوى��ك© �من�مدة�و�ن �الط]ب�°�يتعايشون�مع الحفظ�والتلقTن�نجد

  توزع�أفراد�العينة�بحسب�اJحافظة�ع9ى��م]ك�العامة

 هل�اللبناني�يحافظ�ع9ى�Rم]ك�العامة؟

 ° نعم

153 257 

12.6% 21.1% 

87 722 

7.1% 59.2% 

240 979 

19.7% 80.3% 

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

Total 

يظهر�الجدول�أع]،�توزع�افراد�العينة�بحسب�مستواهم�التعليمf،�فإن��

أما�ط]ب�الH وفيه�ف. من�الط]ب�الجامعيTن

توزع�أفراد�العينة�بحسب�إط]عهم�ع9ى�الدستور�اللبناني�4جدول�

  

 ذكر

  

Ôrان 

Total 

يتبTن�لنا�من�خ]ل�الجدول�السابق،�أن�

مwم�كانوا�قد�إطلعوا�ع9ى�مواد�الدستور 

�Jرحلة�
ً
�وصو° �اJدنية �ال! بية �مادة �تعليم �اJراحل��بدائية �منذ �يعتمد �اللبناني �أن�اJنهج �اXى �°�بد�من�sشارة هنا

�وع]قته� �الدستور �مواد �التعرف�ع9ى �كفاية �ع9ى
ً
�حصرا �والثاني ��ول �اJحور �تنص�1ي �الزامية �مادة �و�ي الثانوي،

. بالحريات�والديمقراطية

  . اJسابقة�و�متحان

توزع�أفراد�العينة�بحسب�اJحافظة�ع9ى��م]ك�العامة�5جدول�

  

 ذكر

Ôrان 

Total 
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1ي�سؤالنا�حول�مدى�إح! ام�اللبناني�للمساحات�العامة�و�م]ك�العامة�فقد�إعتH ت�الغالبية�الكH ى�من�اJستجوبTن�

� Hن�إعتTأن�اللبناني�% 20العامة،�1ي�ح

ولكن�إن�مسألة��م]ك�العامة�1ي�لبنان،�تنحصر�1ي�إطار�اJؤسسات�الرسمية�فقط،�1ي�حTن�كل�ما�له�ع]قة�با�م]ك�

�للطو  �اJحسوبTن �علwxا �إستوXى �فقط �الحرشية �واJشاعات �و�رصفة �العامة �والحدائق �والزعماء�البحرية ائف

�أن�أمر�إن¶wاك��م]ك�العامة�°�يقتصر�
ً
علما

�ام]ك� �تحافظ�ع9ى Ôgال� �والتشريعات �العامة �للقوانTن �حثيثة ��مر�متابعة �يلزم �وإنما �فقط، �اJواطنTن �سلوك ع9ى

Total 

410 

33.6% 

809 

66.4% 

1219 

100.0% 

� Hحيث�ع� �العامة ��دارة �أداء �عن �اللبناني Ô ºر� �بحسب�مدى �العينة �أفراد �توزع �أع]ه، من�% 77يظهر�الجدول

مwم�عن�رضاهم�عن�أداء�sدارة�العامة�1ي�

أداء��دارة�العامة�يؤدي�1ي�الغالب�اXى�إن¶wاك�حرمات�وقوانTن�وسT �عمل�تلك��درات،�

فتسهل�عملية�الفساد�والواسطة،�الرشاوي�Ùنجاز�اJعام]ت،�وتختفي�معايT �الجودة��وتضعف�الثقة�بإدرات�الدولة،�

  .لفرق�

  توزع�أفراد�العينة�بحسب�معرفة��اJواطن�اللبناني�لحقوقه�وواجباته

Total 

410 

33.6% 

809 
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

1ي�سؤالنا�حول�مدى�إح! ام�اللبناني�للمساحات�العامة�و�م]ك�العامة�فقد�إعتH ت�الغالبية�الكH ى�من�اJستجوبTن�

العامة،�1ي�حTن�إعتH �أن�اJواطنTن�اللبنانيTن�°�يح! مون�اJساحات�العامة�و�م]ك�

  .�ع9ى�أم]ك�العامة�للدولة

ولكن�إن�مسألة��م]ك�العامة�1ي�لبنان،�تنحصر�1ي�إطار�اJؤسسات�الرسمية�فقط،�1ي�حTن�كل�ما�له�ع]قة�با�م]ك�

�للطو  �اJحسوبTن �علwxا �إستوXى �فقط �الحرشية �واJشاعات �و�رصفة �العامة �والحدائق البحرية

�أن�أمر�إن¶wاك��م]ك�العامة�°�يقتصر�. السياسيTن،�فتحولت�اXى�محميات�عائلية�وطائفية�ع9ى�مساحة�الوطن
ً
علما

�تحاف Ôgال� �والتشريعات �العامة �للقوانTن �حثيثة ��مر�متابعة �يلزم �وإنما �فقط، �اJواطنTن �سلوك ع9ى

  .نسابية�أو�تمايزالدولة�ال��Ôgي�ملك�للجميع�دون�أي�إست

  توزع�أفراد�العينة�بحسب�رضاهم�ع9ى�أداء��دارة�العامة

 مدى�ر�Ô ºاللبناني�عن�أداء��دارة�العامة

 ° نعم

34 376 

2.8% 30.8% 

241 568 

19.8% 46.6% 

275 944 

22.6% 77.4% 

� Hحيث�ع� �العامة ��دارة �أداء �عن �اللبناني Ô ºر� �بحسب�مدى �العينة �أفراد �توزع �أع]ه، يظهر�الجدول

�1ي�حTن�سجل� مwم�عن�رضاهم�عن�أداء�sدارة�العامة�1ي�% 23اJستجوبTن�عن�عدم�تقبلهم��داء��دارة�العامة،

أداء��دارة�العامة�يؤدي�1ي�الغالب�اXى�إن¶wاك�حرمات�وقوانTن�وسT �عمل�تلك��درات،�إن�عدم�ر�Ô ºاJواطنTن�عن�

فتسهل�عملية�الفساد�والواسطة،�الرشاوي�Ùنجاز�اJعام]ت،�وتختفي�معايT �الجودة��وتضعف�الثقة�بإدرات�الدولة،�

لفرق�فيحل��صطفاء�السل¢�fمحل�الكفاءات�والقدرات�العلمية�القادرة�ع9ى�صناعة�ا

توزع�أفراد�العينة�بحسب�معرفة��اJواطن�اللبناني�لحقوقه�وواجباته

 معرفة�اJواطن�اللبناني�للحقوقه�وواجباته

 ° نعم

68 342 

5.6% 28.1% 

292 517 

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

1ي�سؤالنا�حول�مدى�إح! ام�اللبناني�للمساحات�العامة�و�م]ك�العامة�فقد�إعتH ت�الغالبية�الكH ى�من�اJستجوبTن�

أن�اJواطنTن�اللبنانيTن�°�يح! مون�اJساحات�العامة�و�م]ك�%  80بنسبة�

يحافظ�ع9ى�أم]ك�العامة�للدولة

ولكن�إن�مسألة��م]ك�العامة�1ي�لبنان،�تنحصر�1ي�إطار�اJؤسسات�الرسمية�فقط،�1ي�حTن�كل�ما�له�ع]قة�با�م]ك�

�للطو  �اJحسوبTن �علwxا �إستوXى �فقط �الحرشية �واJشاعات �و�رصفة �العامة �والحدائق البحرية

السياسيTن،�فتحولت�اXى�محميات�عائلية�وطائفية�ع9ى�مساحة�الوطن

�تحاف Ôgال� �والتشريعات �العامة �للقوانTن �حثيثة ��مر�متابعة �يلزم �وإنما �فقط، �اJواطنTن �سلوك ع9ى

الدولة�ال��Ôgي�ملك�للجميع�دون�أي�إست

توزع�أفراد�العينة�بحسب�رضاهم�ع9ى�أداء��دارة�العامة�6جدول�

 الجندر 

 ذكر

Ôrان 

Total 

�� Hحيث�ع� �العامة ��دارة �أداء �عن �اللبناني Ô ºر� �بحسب�مدى �العينة �أفراد �توزع �أع]ه، يظهر�الجدول

�1ي�حTن�سجل� اJستجوبTن�عن�عدم�تقبلهم��داء��دارة�العامة،

  . الب]د

إن�عدم�ر�Ô ºاJواطنTن�عن�

فتسهل�عملية�الفساد�والواسطة،�الرشاوي�Ùنجاز�اJعام]ت،�وتختفي�معايT �الجودة��وتضعف�الثقة�بإدرات�الدولة،�

فيحل��صطفاء�السل¢�fمحل�الكفاءات�والقدرات�العلمية�القادرة�ع9ى�صناعة�ا

توزع�أفراد�العينة�بحسب�معرفة��اJواطن�اللبناني�لحقوقه�وواجباته��7جدول�

 الجندر 

  

 ذكر

Ôrان 
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66.4% 

1219 

100.0% 

من�حيث�إط]ع�اللبناني�ع9ى�مواد�الدستور�إذ�

� Hأن�اعت� �وتواصل�Rمر�اXى �الدستور، �مواد �العينة�°�يعرفون�% 70مwم�عدم�إط]عهم�ع9ى من�افراد

�الدستورية� �وواجباwÉم �حقوقهم �ع9ى �إط]ع �ع9ى wم

يف�السيا½ �fالواجب�إتباعها�للمراهقTن�والشباب�من�أجل�التوعية�

  .�ع]م�السياسية�واJواطنية�والوطنية�حول�حقوقهم�وواجباwÉم�سواء�1ي�اJدارس�او�1ي�اJراكز�الحزبية�أو�عH �وسائل

Total 
 اJشاركة�السياسية

17 410 

1.4% 33.6% 

136 809 

11.2% 66.4% 

153 1219 

12.6% 100.0% 

  :يظهر�الجدول�أع]ه،�توزع�أفراد�العينة�بحسب�تعريفهم�Jفهوم�اJواطنة،�حيث�جاءت�النتائج�ع9ى�الشكل�التاXي

�تعد� Ôgال� �السياسية �والتنشئة f ½ضعف�التثقيف�السيا� �يرجع �اJواطنة �مفهوم �sختيارات�لتحديد �التخبط�1ي إن

�بالحرية� �ع]قة �ع9ى �مفاهيم �من �تحو·wا �وما �والديمقراطية ية

واJواطنة�والوطن�وغT ها�العديد�من�اJفاهيم�ال�Ôgمن�اJهم�توعية�الط]ب�والشباب�اللبناني�علwxا�كي�يحدد�فيما�بعد�

  د�العينة�بحسب�تحديد�الع]قة�بTن�اJواطنة�والدولة�القوية�الفاعلة

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

24.0% 42.4% 

360 859 

29.5% 70.5% 

من�حيث�إط]ع�اللبناني�ع9ى�مواد�الدستور�إذ�) 4(يبدو�أن�أرقام�الجدول�أع]ه�تحاكي�اXى�حد�كبT �أرقام�الجدول�رقم�

� Hأن�اعت� �وتواصل�Rمر�اXى �الدستور، �مواد مwم�عدم�إط]عهم�ع9ى

� �سجلت�نسبة �حTن �1ي �كمواطنTن، �وواجباwÉم �الدستورية�م% 30حقوقهم �وواجباwÉم �حقوقهم �ع9ى �إط]ع �ع9ى wم

هذا�Rمر�يفسر�ضعف�التنشئة�السياسية�والتثيف�السيا½ �fالواجب�إتباعها�للمراهقTن�والشباب�من�أجل�التوعية�

السياسية�واJواطنية�والوطنية�حول�حقوقهم�وواجباwÉم�سواء�1ي�اJدارس�او�1ي�اJراكز�الحزبية�أو�عH �وسائل

  توزع�أفراد�العينة�بحسب�تحديدهم�Jفهوم�اJواطنة

 .حدد�مفهوم�اJواطنة�برأيك

اJشاركة�السياسية �نتماء الواجبات الحقوق 

119 206 68 

9.8% 16.9% 5.6% 

195 274 204 

16.0 22.5% 16.7% 

314 480 272 

25.8 39.4% 22.3% 

يظهر�الجدول�أع]ه،�توزع�أفراد�العينة�بحسب�تعريفهم�Jفهوم�اJواطنة،�حيث�جاءت�النتائج�ع9ى�الشكل�التاXي

  .من�اJستجوبTن�يعتH ون�أن�اJواطنة�تع¾�fالواجبات

 .اJواطنة�تع¾�fالحقوق يعتH ون�أن�

 .يعتH ون�أن�اJواطنة�تع¾��fنتماء�للوطن

 .يعتH ون�أن�اJواطنة�تع¾�fاJشاركة�السياسية

�تعد� Ôgال� �السياسية �والتنشئة f ½ضعف�التثقيف�السيا� �يرجع �اJواطنة �مفهوم �sختيارات�لتحديد �التخبط�1ي إن

�السياس �السلوكيات �ع9ى �للتوعية f ¡الرئي� �بالحرية�اJدخل �ع]قة �ع9ى �مفاهيم �من �تحو·wا �وما �والديمقراطية ية

واJواطنة�والوطن�وغT ها�العديد�من�اJفاهيم�ال�Ôgمن�اJهم�توعية�الط]ب�والشباب�اللبناني�علwxا�كي�يحدد�فيما�بعد�

  .خياراته�السياسية�والحزبية�ونشاطاته�العامة�1ي�اJجتمع

د�العينة�بحسب�تحديد�الع]قة�بTن�اJواطنة�والدولة�القوية�الفاعلة

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

Total 

يبدو�أن�أرقام�الجدول�أع]ه�تحاكي�اXى�حد�كبT �أرقام�الجدول�رقم�

�أن�اعتH �% 68سجل� �وتواصل�Rمر�اXى �الدستور، �مواد مwم�عدم�إط]عهم�ع9ى

� �سجلت�نسبة �حTن �1ي �كمواطنTن، �وواجباwÉم حقوقهم

  . كمواطنTن

هذا�Rمر�يفسر�ضعف�التنشئة�السياسية�والت

السياسية�واJواطنية�والوطنية�حول�حقوقهم�وواجباwÉم�سواء�1ي�اJدارس�او�1ي�اJراكز�الحزبية�أو�عH �وسائل

توزع�أفراد�العينة�بحسب�تحديدهم�Jفهوم�اJواطنة�8جدول�

 الجندر
الحقوق 

 ذكر
119

9.8%

Ôrان 
195

16.0%

Total 
314

25.8%

يظهر�الجدول�أع]ه،�توزع�أفراد�العينة�بحسب�تعريفهم�Jفهوم�اJواطنة،�حيث�جاءت�النتائج�ع9ى�الشكل�التاXي

من�اJستجوبTن�يعتH ون�أن�اJواطنة�تع¾�fالواجبات% 39 ( 

يعتH ون�أن�% 26 ( 

يعتH ون�أن�اJواطنة�تع¾��fنتماء�للوطن% 22 ( 

يعتH ون�أن�اJواطنة�تع¾�fاJشاركة�السياسية% 13 ( 

�تعد� Ôgال� �السياسية �والتنشئة f ½ضعف�التثقيف�السيا� �يرجع �اJواطنة �مفهوم �sختيارات�لتحديد �التخبط�1ي إن

�السياس �السلوكيات �ع9ى �للتوعية f ¡الرئي� اJدخل

واJواطنة�والوطن�وغT ها�العديد�من�اJفاهيم�ال�Ôgمن�اJهم�توعية�الط]ب�والشباب�اللبناني�علwxا�كي�يحدد�فيما�بعد�

خياراته�السياسية�والحزبية�ونشاطاته�العامة�1ي�اJجتمع

د�العينة�بحسب�تحديد�الع]قة�بTن�اJواطنة�والدولة�القوية�الفاعلةتوزع�افرا�9جدول�
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Total 

410 

33.6% 

809 

66.4% 

1219 

100.0% 

افراد�العينة�حول�مدى�ال! ابط�بTن�مفهومي�الدولة�الفاعلة�والقوية�وبTن�مفهوم�اJواطنة،�حيث�تقاربت�

يعتH ون�أن�°�ع]قة�%  50نعم�هناك�إرتباط�بTن�الدولة�الفاعلة�واJواطنة�و

يدل�ع9ى�تردد�اJستجوبTن�حول�أهمية�ال! ابط�بTن�اJفاهيم�

°سيما�وان�تكون�الدولة�القوية�الفاعلة�والقانونية�كشرط�لبلورة�مفهوم�اJواطنة�1ي�الحياة�السياسية�و�قتصادية�

  ).إنظر�اXى�اJحور�Rول�حول�مفهوم�اJواطنة�وع]ق¶wا�بالدولة

Total جواب�° 

 410 

0.0% 33.6% 

 809 

0.3% 66.4% 

 1219 

0.3% 100.0% 

من�اJراهقTن�والشباب�برغب¶wم�القوية�بالهجرة،�

�ضعف�اJؤشرات��قتصادية� �اXى �فT جع �بالهجرة �سبب�رغب¶wم �عن �أما �بالهجرة، �°�يرغبون أ¼wم

هو�السبب�Rول،�أماالسبب�الثاني�هو�البطالة�

،�أما�سبب�ضعف��ندماج��جتما+ي�حل�

أزمة�حادة�أثرت�ع9ى�مجمل�القطاعات�الحيوية�1ي�الدولة،�

��نتحار� �واJعد°ت �اJواطنTن، �بTن �التفاوت �حدة �إرتفاع �سواء ��جتماعية �اJؤسرات �ع9ى f¢سل� �بشكل وإنعكست

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
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 الدولة�القوية�والفاعلة�شرط�للمواطنة

 نعم °

205 205 

16.8% 16.8% 

398 411 

32.6% 33.7% 

603 616 

49.5% 50.5% 

افراد�العينة�حول�مدى�ال! ابط�بTن�مفهومي�الدولة�الفاعلة�والقوية�وبTن�مفهوم�اJواطنة،�حيث�تقاربت�

نعم�هناك�إرتباط�بTن�الدولة�الفاعلة�واJواطنة�و%  50النسب�باJناصفة�بTن�اJفهومTن،�

يدل�ع9ى�تردد�اJستجوبTن�حول�أهمية�ال! ابط�بTن�اJفاهيم�وهذا�إن�دل�ع9ى�f Gء�إنما�. بTن�الدولة�الفاعلة�واJواطنة

°سيما�وان�تكون�الدولة�القوية�الفاعلة�والقانونية�كشرط�لبلورة�مفهوم�اJواطنة�1ي�الحياة�السياسية�و�قتصادية�

إنظر�اXى�اJحور�Rول�حول�مفهوم�اJواطنة�وع]ق¶wا�بالدولة

  توزع�أفراد�العينة�بحسب�رغب¶wم�بالهجرة

 الرغبة�بالهجرة

°�جواب ° نعم

393 17 0 

32.2% 1.4% 0.0%

667 138 4 

54.7% 11.3% 0.3%

1060 155 4 

87.0% 12.7% 0.3%

� Hم�بالهجرة،�فقد�عw¶ن�الشباب�حول�رغبTستجوبJم�القوية�بالهجرة،�% 87اw¶ن�والشباب�برغبTراهقJمن�ا

�ضعف�اJؤشرات��قتصادية� �اXى �فT جع �بالهجرة �سبب�رغب¶wم �عن �أما �بالهجرة، �°�يرغبون أ¼wم

� Hن،�حيث�عTن�أن�الفقر�% 41و�جتماعية�عند�اللبنانيTول،�أماالسبب�الثاني�هو�البطالة�من�الستجوبRهو�السبب�

�بنسبة�
ً
،�أما�سبب�ضعف��ندماج��جتما+ي�حل�% 22،�وغياب�السياسات��جتماعية�للدولة�حل�ثالثا

  2،�هذا�ما�أظهره�الرسم�التوضيµي�رقم�11%

أزمة�حادة�أثرت�ع9ى�مجمل�القطاعات�الحيوية�1ي�الدولة،��يذكر�أن�الواقع�sقتصادي�وsجتما+ي�للب]د�يعاني�من

��نتحار� �واJعد°ت �اJواطنTن، �بTن �التفاوت �حدة �إرتفاع �سواء ��جتماعية �اJؤسرات �ع9ى f¢سل� �بشكل وإنعكست

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

 الجندر 

 ذكر

Ôrان 

Total 

افراد�العينة�حول�مدى�ال! ابط�بTن�مفهومي�الدولة�الفاعلة�والقوية�وبTن�مفهوم�اJواطنة،�حيث�تقاربت�حاولنا�سؤال�

النسب�باJناصفة�بTن�اJفهومTن،�

بTن�الدولة�الفاعلة�واJواطنة

°سيما�وان�تكون�الدولة�القوية�الفاعلة�والقانونية�كشرط�لبلورة�مفهوم�اJواطنة�1ي�الحياة�السياسية�و�قتصادية�

إنظر�اXى�اJحور�Rول�حول�مفهوم�اJواطنة�وع]ق¶wا�بالدولة. (و�جتماعية�Jواطنwxا

توزع�أفراد�العينة�بحسب�رغب¶wم�بالهجرة�10جدول�

 الجندر 

 ذكر

Ôrان 

Total 

اJستجوبTن�الشباب�حول�رغب¶wم�بالهجرة،�فقد�عH �عند�سؤالنا�

� Hإعت� �ضعف�اJؤشرات��قتصادية�% 13فيما �اXى �فT جع �بالهجرة �سبب�رغب¶wم �عن �أما �بالهجرة، �°�يرغبون أ¼wم

� Hن،�حيث�عTو�جتماعية�عند�اللبناني

�بنسبة�%26بنسبة�
ً
،�وغياب�السياسات��جتماعية�للدولة�حل�ثالثا

11باJرتبة�RخT ة�بنسبة�

يذكر�أن�الواقع�sقتصادي�وsجتما+ي�للب]د�يعاني�من

��نتحار� �واJعد°ت �اJواطنTن، �بTن �التفاوت �حدة �إرتفاع �سواء ��جتماعية �اJؤسرات �ع9ى f¢سل� �بشكل وإنعكست
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�إنظر�اXى(والجريمة�والعنف�اللفظي�واJعنوي،�إضافة�اXى�تخطي�معد°ت�الفقر�والبطالة�اJعد°ت�السابقة�بأضعاف�

  توزع�أفراد�العينة�بحسب�الع]قة�بTن�التنشئة��جتماعية�واJواطنة

Total 

410 

33.6% 

809 

66.4% 

1219 

100.0% 

� Hواطنة�حيث�إعتJن�وسائط�التنشئة��جتماعية�وال! بية�ع9ى�قيم�اTمن�% 69يظهر�الجدول�أع]ه،�مدى�الع]قة�ب

  . أن�°�ع]قة�بTن�وسائط�التنشئة��جتماعية�واJواطنة

�قيم� �ع9ى ��طفال �تربى Ôgال� ��جتماعية �للتنشئة �إنعكاس ��ي ما

  .إجتماعية�وسياسية�ووطنية�تصقل�شخصيته�منذ�الطفولة،�وهذا�ما�سبق�وتطرقنا�له�1ي�القسم�Rول 

Total 

410 

 ��� ����	�
 �� �	���
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

والجريمة�والعنف�اللفظي�واJعنوي،�إضافة�اXى�تخطي�معد°ت�الفقر�والبطالة�اJعد°ت�السابقة�بأضعاف�

  )2022الدوXي،�() تقرير�البنك�الدوXي�حول�لبنان

  توزيع�أفراد�العينة�بحسب�أسباب�الهجرة

توزع�أفراد�العينة�بحسب�الع]قة�بTن�التنشئة��جتماعية�واJواطنة

 الع]قة�بTن�التنشئة��جتماعية�واJواطنة

 ° نعم

324 86 

26.6 7.1% 

519 290 

42.6 23.8% 

843 376 

69.2 30.8% 

� Hواطنة�حيث�إعتJن�وسائط�التنشئة��جتماعية�وال! بية�ع9ى�قيم�اTيظهر�الجدول�أع]ه،�مدى�الع]قة�ب

� Hما،�فيما�إعتwواطنة% 31اأفراد�العينة�أن�هناك�ع]قة�قوية�بيJن�وسائط�التنشئة��جتماعية�واTأن�°�ع]قة�ب

�إن ��جتماعية �والسلوكيات �الثقافية ��نماط �قيم�إن �ع9ى ��طفال �تربى Ôgال� ��جتماعية �للتنشئة �إنعكاس ��ي ما

إجتماعية�وسياسية�ووطنية�تصقل�شخصيته�منذ�الطفولة،�وهذا�ما�سبق�وتطرقنا�له�1ي�القسم�Rول 

  توزع�أفراد�العينة�بحسب�مشارك¶wم�با°نتخابات

 اJشاركة�1ي��نتخابات

 نعم ك]�

308 102 

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

والجريمة�والعنف�اللفظي�واJعنوي،�إضافة�اXى�تخطي�معد°ت�الفقر�والبطالة�اJعد°ت�السابقة�بأضعاف�

تقرير�البنك�الدوXي�حول�لبنان

توزيع�أفراد�العينة�بحسب�أسباب�الهجرة��2رسم�توضيµي�

 
توزع�أفراد�العينة�بحسب�الع]قة�بTن�التنشئة��جتماعية�واJواطنة11جدول�

 الجندر 

الع]قة�بTن�التنشئة��جتماعية�واJواطنة

نعم

324 ذكر

26.6%

Ôr519 ان

42.6%

Total 843

69.2%

� Hواطنة�حيث�إعتJن�وسائط�التنشئة��جتماعية�وال! بية�ع9ى�قيم�اTيظهر�الجدول�أع]ه،�مدى�الع]قة�ب

� Hما،�فيما�إعتwاأفراد�العينة�أن�هناك�ع]قة�قوية�بي

�إن ��جتماعية �والسلوكيات �الثقافية ��نماط إن

إجتماعية�وسياسية�ووطنية�تصقل�شخصيته�منذ�الطفولة،�وهذا�ما�سبق�وتطرقنا�له�1ي�القسم�Rول 

توزع�أفراد�العينة�بحسب�مشارك¶wم�با°نتخابات�12جدول�

 الجندر 

اJشاركة�1ي��نتخابات�

ك]�

308 ذكر
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33.6% 

809 

66.4% 

1219 

100.0% 

 Hنتخابات،�حيث�عsم�1ي�w¶م�% 75يظهر�الجدول�السابق،�توزع�أفراد�العنية�بحسب�مشاركw¶م�عن�عدم�مشاركwم

  .مwم�عن�مشارك¶wم�1ي�عملية�sق! اع

من�أفراد�العينة�هم�من�اJراهقTن�الشباب�

لبنانية�رغم�إع! افها�بحق�الشباب�1ي�اJشاركة�السياسية�إ°�أن�القوانTن��نتخابية�

�ال �سن �تجاوز �بمن �محصورة ��نتخابية �اJشاركة �حيث�ان �الحق، �هذا �علwxم �تمنع �°�تزال �فيما��21السارية عام

Jوا� ��ق! اع �1ي �عشر�بالحرية �الثامنة �سن �الحق�Jن�تجاوز �تعطي �السياسيةالقوانTن�الدستورية �نجد�. شاركة وهنا

�ستنسابية�و�زدواجية�1ي�التعاطي�القانوني�مع�فئة�الشباب�،�فالدولة�اللبنانية�تمارس�حق�العقاب�ع9ى�كل�شاب�

�يتجاوز�سن�ال Ôgشاركة�السياسية�حJتمنع�عليه�ا� �°�كwا �يرجع��مر�اXى��21تجاوز�السن�الثامن�عشر، �ربما عام،

الشباب�التغT ية�حيث�يصعب�علwxم�اقناعهم�أو�السيطرة�علwxم�كون�طموحاwÉم�وإرادwÉم�

Total 

410 

33.6% 

809 

66.4% 

1219 

100.0% 

�افراد�العنية�عن�رغب¶wم�بالهجرة،�أعدنا�سؤالهم�عن�رغب¶wم�بالحصول�ع9ى�جنسية�أخرى�اXى�جانب� بعد�أن�سألنا

�حTن�سجل� �1ي �اللبنانية، مwم�عن�رغب¶wم�بالحصول�ع9ى�جنسية�غT �الجنسية

يفسر�أن�أزمة�اللبناني�مع�وطنه�ليس�أزمة�هوية�

 ��� ����	�
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

25.3% 8.4% 

605 204 

49.6 % 16.7% 

913 306 

74.9% 25.1% 

 Hنتخابات،�حيث�عsم�1ي�w¶يظهر�الجدول�السابق،�توزع�أفراد�العنية�بحسب�مشارك

Ôgن�أجاب��1ي��نتخابات�النيابية�الTق! اع% 25جرت�1ي�شهر�أيار،�1ي�حsم�1ي�عملية�w¶م�عن�مشاركwم

من�أفراد�العينة�هم�من�اJراهقTن�الشباب�% 39هنا�°�بد�من�التوضيح�حول�مسألتTن،�Rول�أنه�سبق�ومر�معنا�أن�

  .وبالتاXي�°�يحق�لهم�اJشاركة�1ي�عملية��ق! اع

لبنانية�رغم�إع! افها�بحق�الشباب�1ي�اJشاركة�السياسية�إ°�أن�القوانTن��نتخابية�أما�اJسألة�الثانية��ي�أن�الدولة�ال

�ال �سن �تجاوز �بمن �محصورة ��نتخابية �اJشاركة �حيث�ان �الحق، �هذا �علwxم �تمنع �°�تزال السارية

Jوا� ��ق! اع �1ي �عشر�بالحرية �الثامنة �سن �الحق�Jن�تجاوز �تعطي القوانTن�الدستورية

�ستنسابية�و�زدواجية�1ي�التعاطي�القانوني�مع�فئة�الشباب�،�فالدولة�اللبنانية�تمارس�حق�العقاب�ع9ى�كل�شاب�

�يتجاوز�سن�ال Ôgشاركة�السياسية�حJتمنع�عليه�ا� �°�كwا تجاوز�السن�الثامن�عشر،

الشباب�التغT ية�حيث�يصعب�علwxم�اقناعهم�أو�السيطرة�علwxم�كون�طموحاwÉم�وإرادwÉم��تخوف�اهل�السلطة�من�آراء

  .ع9ى�صناعة�الثورة�أكH �من��ستس]م�للواقع�السيا½ �fاJعاش

  توزع�أفراد�العينة�بحسب�رغب¶wم�بالحصول�ع9ى�جنسية�أخرى 

 الرغبة�بالحصول�ع9ى�جنسية�أخرى 

 ° نعم

137 273 

11.2% 22.4% 

375 434 

30.8% 35.6% 

512 707 

42.0% 58.0% 

�افراد�العنية�عن�رغب¶wم�بالهجرة،�أعدنا�سؤالهم�عن�رغب¶wم�بالحصول�ع9ى�جنسية�أخرى�اXى�جانب� بعد�أن�سألنا

� Hحيث�ع� �حTن�سجل�% 42الجنسية�اللبنانية، �1ي �اللبنانية، مwم�عن�رغب¶wم�بالحصول�ع9ى�جنسية�غT �الجنسية

يفسر�أن�أزمة�اللبناني�مع�وطنه�ليس�أزمة�هوية�مwم�عن�عدم�رغب¶wم�بالحصول�ع9ى�جنسية�أخرى،�Rمر�الذي�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

25.3

Ôr605 ان

49.6

Total 913

74.9

 Hنتخابات،�حيث�عsم�1ي�w¶يظهر�الجدول�السابق،�توزع�أفراد�العنية�بحسب�مشارك

Ôg1ي��نتخابات�النيابية�ال

هنا�°�بد�من�التوضيح�حول�مسألتTن،�Rول�أنه�سبق�ومر�معنا�أن�

وبالتاXي�°�يحق�لهم�اJشاركة�1ي�عملية��ق! اع

أما�اJسألة�الثانية��ي�أن�الدولة�ال

�ال �سن �تجاوز �بمن �محصورة ��نتخابية �اJشاركة �حيث�ان �الحق، �هذا �علwxم �تمنع �°�تزال السارية

Jوا� ��ق! اع �1ي �عشر�بالحرية �الثامنة �سن �الحق�Jن�تجاوز �تعطي القوانTن�الدستورية

�ستنسابية�و�زدواجية�1ي�التعاطي�القانوني�مع�فئة�الشباب�،�فالدولة�اللبنانية�تمارس�حق�العقاب�ع9ى�كل�شاب�

�يتجاوز�سن�ال Ôgشاركة�السياسية�حJتمنع�عليه�ا� �°�كwا تجاوز�السن�الثامن�عشر،

تخوف�اهل�السلطة�من�آراء

ع9ى�صناعة�الثورة�أكH �من��ستس]م�للواقع�السيا½ �fاJعا

توزع�أفراد�العينة�بحسب�رغب¶wم�بالحصول�ع9ى�جنسية�أخرى �13جدول�

 الجندر 

الرغبة�بالحصول�ع9ى�جنسية�أخرى 

نعم

137 ذكر

11.2%

Ôr375 ان

30.8%

Total 512

42.0%

�افراد�العنية�عن�رغب¶wم�بالهجرة،�أعدنا�سؤالهم�عن�رغب¶wم�بالحصول�ع9ى�جنسية�أخرى�اXى�جانب� بعد�أن�سألنا

� Hحيث�ع� الجنسية�اللبنانية،

مwم�عن�عدم�رغب¶wم�بالحصول�ع9ى�جنسية�أخرى،�Rمر�الذي�% 58
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�تأمTن� �إستيعاب�اJواطن�اللبناني�من�ناحية �1ي �الرعائية �وسياسية�حيث�فشلت�الدولة �إقتصادية �أزمة ��ي بقدر�ما

  ).مصنع-مسكن

Total 

��نتماء� حب

 °�جواب للعائلة

206 0 410 

16.9% 0.0% 33.6% 

254 6 809 

20.8% 0.5% 66.4% 

460 6 1219 

37.7% 0.5% 100.0% 

يظهر�الجدول�السابق�توزع�أراء�افراد�العينة�بحسب�أولوية�Rهل�عند�تربية�أبناwÍم،�حيث�جاءت�النتائج�ع9ى�الشكل�

�،f¾جتمع�اللبناني�ع9ى�حساب��نتماء�الوطJمن�خ]ل�هذا�الجدول،�تظهر�لنا�عملية�إعادة�إنتاج�ال! بية�الطائفية�1ي�ا

جد�أو�الكنيسة�مرورا�بالµي،�كلها�تسهم�

�الهوية� �بTن ��نتماءات �متعدد �اللبناني �اJواطن �يجعل �الذي f¾الوط� �حساب��نتماء �ع9ى �الطائفية �تعزيز�ال�ªعة 1ي

�
ً
اJواطنية��ي��ضعف�كون�السياسات��جتماعية�اJرهونة�بإدارة�الدولة�تعد�ضعيفة�جدا

من�خ]ل�برامجها��نمائية�و�قتصادية�والسياسية�و�جتماعية�لصالح�سيطرة�الطوائف�ع9ى�تلك�اJقدرات��مر�

الروحية�1ي�الب]د�كنوع�من�السيطرة�ع9ى�العقول�

  توزع�أفراد�العينة�بحسب�راwÍم�حول�اJساواة�بTن�النوع��جتما+ي�1ي�الدستور 

 ��� ����	�
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�تأمTن� �إستيعاب�اJواطن�اللبناني�من�ناحية �1ي �الرعائية �وسياسية�حيث�فشلت�الدولة �إقتصادية �أزمة ��ي بقدر�ما

مسكن- ملبس-مأكل-مستشفى- مدرسة(خدماته�وحاجاته�الحياتية�من�كفايات�اJيم�

  توزع�أفراد�العينة�بحسب�أولوية�تربية�Rبناء

 أولوية�تربية��بناء

 حب��نتماء�للوطن حب��نتماء�للطائفة

��نتماء� حب

للعائلة

 51 206

12.6 4.2% 16.9%

 289 254

21.3 23.7% 20.8%

 340 460

33.9 27.9% 37.7%

يظهر�الجدول�السابق�توزع�أراء�افراد�العينة�بحسب�أولوية�Rهل�عند�تربية�أبناwÍم،�حيث�جاءت�النتائج�ع9ى�الشكل�

  يعتH ون�أو�أولوية��نتماء�تكون�للعائلة�باJرتبة�RوXى

 .�نتماء�للطائف��ي�باJرتبة�الثانيةيعتH ون�أن�حب�

 . يعتH ون�أن��نتماء�للوطن�هو�باJرتبة�الثالثة

 .عن��جابة% 

�،f¾جتمع�اللبناني�ع9ى�حساب��نتماء�الوطJمن�خ]ل�هذا�الجدول،�تظهر�لنا�عملية�إعادة�إنتاج�ال! بية�الطائفية�1ي�ا

ة��جتماعية�بداية�1ي�sسرة�واJدرسة�واJسجد�أو�الكنيسة�مرورا�بالµي،�كلها�تسهم�Rمر�الذي�تعززه�وسائط�التنشئ

�الهوية� �بTن ��نتماءات �متعدد �اللبناني �اJواطن �يجعل �الذي f¾الوط� �حساب��نتماء �ع9ى �الطائفية �تعزيز�ال�ªعة 1ي

�للهوية�الوطنية-
ً
 . اJذهبية�وصو°

–�
ً
اJواطنية��ي��ضعف�كون�السياسات��جتماعية�اJرهونة�بإدارة�الدولة�تعد�ضعيفة�جدا

من�خ]ل�برامجها��نمائية�و�قتصادية�والسياسية�و�جتماعية�لصالح�سيطرة�الطوائف�ع9ى�تلك�اJقدرات��مر�

الروحية�1ي�الب]د�كنوع�من�السيطرة�ع9ى�العقول�الذي�يجعل�اJواطن�مرهون�لثقافة��عاشة�ال�Ôgتقوم��wا�اJجالس�

توزع�أفراد�العينة�بحسب�راwÍم�حول�اJساواة�بTن�النوع��جتما+ي�1ي�الدستور 

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�تأمTن� �إستيعاب�اJواطن�اللبناني�من�ناحية �1ي �الرعائية �وسياسية�حيث�فشلت�الدولة �إقتصادية �أزمة ��ي بقدر�ما

خدماته�وحاجاته�الحياتية�من�كفايات�اJيم�

توزع�أفراد�العينة�بحسب�أولوية�تربية�Rبناء�14جدول�

 الجندر 

أولوية�تربية��بناء

حب��نتماء�للطائفة

 153 ذكر

12.6%

Ôr260 ان 

21.3%

Total 413 

33.9%

يظهر�الجدول�السابق�توزع�أراء�افراد�العينة�بحسب�أولوية�Rهل�عند�تربية�أبناwÍم،�حيث�جاءت�النتائج�ع9ى�الشكل�

  :التاXي

يعتH ون�أو�أولوية��نتماء�تكون�للعائلة�باJرتبة�RوXى% 38 ( 

يعتH ون�أن�حب�% 34 ( 

يعتH ون�أن��نتماء�للوطن�هو�باJرتبة�الثالثة% 28 ( 

% 0.5فيما�إمتنع� ( 

�،f¾جتمع�اللبناني�ع9ى�حساب��نتماء�الوطJمن�خ]ل�هذا�الجدول،�تظهر�لنا�عملية�إعادة�إنتاج�ال! بية�الطائفية�1ي�ا

Rمر�الذي�تعززه�وسائط�التنشئ

�الهوية� �بTن ��نتماءات �متعدد �اللبناني �اJواطن �يجعل �الذي f¾الوط� �حساب��نتماء �ع9ى �الطائفية �تعزيز�ال�ªعة 1ي

�للهوية�الوطنية-العائلية�والهوية�الدينية
ً
اJذهبية�وصو°

–الوطنية��إ°�أن�الهوية

من�خ]ل�برامجها��نمائية�و�قتصادية�والسياسية�و�جتماعية�لصالح�سيطرة�الطوائف�ع9ى�تلك�اJقدرات��مر�

الذي�يجعل�اJواطن�مرهون�لثقافة��عاشة�ال�Ôgتقوم��wا�اJجالس�

 
ً
  .واJوائد�1ي�آن�معا

توزع�أفراد�العينة�بحسب�راwÍم�حول�اJساواة�بTن�النوع��جتما+ي�1ي�الدستور �15جدول�
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Total 

410 

33.6% 

809 

66.4% 

1219 

100.0% 

أ¼wم�لم�يطلعوا�ع9ى�مواد�% 68وكان�قد�أجاب�

�الدستور� �بأن �رأ·wم �عن �العينة �أفراد من

أن�الدتور�اللبناني�يؤمن�اJساواة�بTن�الرجل�واJرأة�

�مع�البعد�القانوني�Jواد�الدستور�اللبناني�أو�ما�يسم�Ôبوثيقة�الطائف،�ال�Ôgشعرت�اJساواة�
ً
وهذا�ما�°�يتوافق�أيضا

ة�التصرف�1ي��حوال�الشخصية�بTن�اللبنانيTن�امام�القانون�من�جهة�ومن�جهة�أخرى�أعطت�الطوائف�واJذاهب�حري

Total 

�السلطة� أجهزة

 °�جواب ال! بية��سرية

155 25 410 

12.7% 2.1% 33.6% 

249 66 809 

20.4% 5.5% 66.4% 

404 91 1219 

33.1% 7.5% 100.0% 

�ع9ى� �وجاءت��جوبة �لبنان �1ي �اJواطنة بناء

  .يعتH ون�أن�ال! بية��سرية��ي�سبب�فشل�ال! بية�ع9ى�قيم�اJواطنة

 .يعتH ون�أن�فشل�ال! بية�ع9ى�قيم�اJواطنة��ي�أجهزة�السلطة�الرسمية�ع9ى�العادلة
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 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

 الدستور�يؤمن�اJساواة�بTن�الرجل�واJرأة

 ° نعم

189 221 

15.5% 18.1% 

363 446 

29.8% 36.6% 

552 667 

45.3% 54.7% 

وكان�قد�أجاب�) 4(سبق�وسألنا�العينة�إذا�ما�إطلعوا�ع9ى�مواد�الستور�1ي�الجدول�رقم�

� Hحيث�ع� �يظهر�بعض�التناقض، �أع]ه، �الجدول �إ°�أن �الدستور�% 55الدستور، �بأن �رأ·wم �عن �العينة �أفراد من

أن�الدتور�اللبناني�يؤمن�اJساواة�بTن�الرجل�واJرأة�% 45إعتH ��اللبناني�°�ينص�ع9ى�اJساواة�بTن�الرجل�واJرأة،�فيما

�مع�البعد�القانوني�Jواد�الدستور�اللبناني�أو�ما�يسم�Ôبوثيقة�الطائف،�ال�Ôgشعرت�اJساواة�
ً
وهذا�ما�°�يتوافق�أيضا

بTن�اللبنانيTن�امام�القانون�من�جهة�ومن�جهة�أخرى�أعطت�الطوائف�واJذاهب�حري

  .لرعاياها،�وهو�ما�سبق�وتطرنا�اليه

  توزع�أفراد�العينة�بحسب�معوقات�بناء�اJواطنة

 معوقات�بناء�اJواطنة

 اJحسوبيات�اJذهبية �نتماء�الطائفي

�السلطة� أجهزة

 الرسمية

1 96 

0.1% 7.9% 

21 273 

1.7% 22.4% 

22 369 

1.8% 30.3% 

� �معوقات �حول �بحسب�آراwÍم �العينة �أفراد �توزع �أع]ه، �ع9ى�يظهر�الجدول �وجاءت��جوبة �لبنان �1ي �اJواطنة بناء

يعتH ون�أن�ال! بية��سرية��ي�سبب�فشل�ال! بية�ع9ى�قيم�اJواطنة

يعتH ون�أن�فشل�ال! بية�ع9ى�قيم�اJواطنة��ي�أجهزة�السلطة�الرسمية�ع9ى�العادلة

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

 الجندر 

 ذكر

Ôrان 

Total 

سبق�وسألنا�العينة�إذا�ما�إطلعوا�ع9ى�مواد�الستور�1ي�الجدول�رقم�

� Hحيث�ع� �يظهر�بعض�التناقض، �أع]ه، �الجدول �إ°�أن الدستور،

اللبناني�°�ينص�ع9ى�اJساواة�بTن�الرجل�واJرأة،�فيما

  . 1ي�مواده

�مع�البعد�القانوني�Jواد�الدستور�اللبناني�أو�ما�يسم�Ôبوثيقة�الطائف،�ال�Ôgشعرت�اJساواة�
ً
وهذا�ما�°�يتوافق�أيضا

بTن�اللبنانيTن�امام�القانون�من�جهة�ومن�جهة�أخرى�أعطت�الطوائف�واJذاهب�حري

لرعاياها،�وهو�ما�سبق�وتطرنا�اليه

توزع�أفراد�العينة�بحسب�معوقات�بناء�اJواطنة��16جدول�

 الجندر 

معوقات�بناء�اJواطنة

   

�نتماء�الطائفي

 133 ذكر

10.9% 

Ôr200 ان 

16.4% 

Total 333 

27.3% 

� �معوقات �حول �بحسب�آراwÍم �العينة �أفراد �توزع �أع]ه، يظهر�الجدول

  :الشكل�التاXي

يعتH ون�أن�ال! بية��سرية��ي�سبب�فشل�ال! بية�ع9ى�قيم�اJواطنة% 33 ( 

يعتH ون�أن�فشل�ال! بية�ع9ى�قيم�اJواطنة��ي�أجهزة�السلطة�الرسمية�ع9ى�العادلة% 30 ( 
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 .السبب�1ي�فشل�ال! بية�اJواطنة

�يرونه�مناسب�حول�أسباب�فشل�ال! بية�ع9ى�قيم� �الحرية�للمستجوبTن�1ي�كتابة�ما �السؤال�تركنا �لهذا عند�طرحنا

��جابات�السابقة �توجه �مع �إجاباwÉم �تطابق �مدى �Jعرفة �أن�. رات�مسبقة، �اJفارقة لكن

�سرية��ي�سبب�من�أسباب�معوقات�ال! بية�ع9ى�اJواطنة،�

 .ق�بالعائلة�كخيار�أوXي

Total  

410 

33.6% 

809 

66.4% 

1219 

100.0% 

� Hواطنة�حيث�عJن�°�يراهنون�ع9ى�أي�دور�ل]ع]م�1ي�تعزيز�ثقافة�اTستجوبJن�لنا�من�خ]ل�هذا�الجدول،�أن�اTيتب

ع]قة�بTن�اJواطنة�عن�تأييدهم�لوجود�

ربما�يرجع�سبب�رفض�أفراد�العينة�لوجود�أي�ع]قة�بTن�تعزيز�ال! بية�ع9ى�قيم�اJواطنة��ن��ع]م�اللبناني�إع]م�

�مواطن �حساب�بناء �لوكان�ذلك�ع9ى Ôgح� �الربح�والربح�بشجع �هدفه �ثم�إن��إقتصادي�بالدرجة��وXى �حر، f ½سيا

�يشكل� �ما �وهذا � �تتحدث�بإسم�مالكwxا، �ومذهبية �طائفية �قنوات�ذات�مراجع �لبنان��ي �1ي �الخاصة قنوات��ع]م

إضافة�اXى�غياب�أي�نوع�من�الH امج�ذات��هداف�البناءة�1ي�تعزيز�

  توزع�أفراد�العينة�بحسب�رأ·wم�بدور�الجامعة�الوطنية�وتعزيز�قيم�اJواطنة

Total جواب�° 

410 

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

السبب�1ي�فشل�ال! بية�اJواطنةان��نتماء�الطائفي�وال! بية�ع9ى�الطائفية��ي�

 .يرجعون�فشل�ال! بية�ع9ى�قيم�اJواطنة��ي�اJحسوبيات�اJذهبية

 .يفضلون�عدم��جابة�ع9ى�هذا�السؤال

�يرونه�مناسب�حول�أسباب�فشل�ال! بية�ع9ى�قيم� �الحرية�للمستجوبTن�1ي�كتابة�ما �السؤال�تركنا �لهذا عند�طرحنا

�خيا �تحديد �دون ��جابات�السابقةاJواطنة �توجه �مع �إجاباwÉم �تطابق �مدى �Jعرفة رات�مسبقة،

�سرية��ي�سبب�من�أسباب�معوقات�ال! بية�ع9ى�اJواطنة،�-العينة�اJستجوبة�تعيد�تثبيت�فكرة�أن�ال! بية�الطائفية

ق�بالعائلة�كخيار�أوXيرغم�تحديدها�1ي�السؤال�السابق�أن�أولولية�تربية��طفال�تكمن�1ي�حب�والتعل

  توزع�أفراد�العينة�بحسب�الع]قة�بTن��ع]م�وبناء�اJواطنة

 �ع]م�اللبناني�واJواطنة

 °�جواب ك] 

265 71 

6.1 21.7% 5.8% 

 500 162 

12.1 41.0% 13.3% 

 765 233 

18.1 62.8% 19.1% 

� Hواطنة�حيث�عJن�°�يراهنون�ع9ى�أي�دور�ل]ع]م�1ي�تعزيز�ثقافة�اTستجوبJن�لنا�من�خ]ل�هذا�الجدول،�أن�اTيتب

� Hواطنة�،�فيما�عJن��ع]م�اللبناني�وثقافة�اTم�أن�°�ع]قة�بwعن�تأييدهم�لوجود�% 18م

  .عن�sجابة�حول�السؤال% 19

ربما�يرجع�سبب�رفض�أفراد�العينة�لوجود�أي�ع]قة�بTن�تعزيز�ال! بية�ع9ى�قيم�اJواطنة��ن��ع]م�اللبناني�إع]م�

�مواطن �حساب�بناء �لوكان�ذلك�ع9ى Ôgح� �الربح�والربح�بشجع �هدفه إقتصادي�بالدرجة��وXى

�يشكل� �ما �وهذا � �تتحدث�بإسم�مالكwxا، �ومذهبية �طائفية �قنوات�ذات�مراجع �لبنان��ي �1ي �الخاصة قنوات��ع]م

إضافة�اXى�غياب�أي�نوع�من�الH امج�ذات��هداف�البناءة�1ي�تعزيز�. خطورة�بشكل�دائم�ع9ى�السلم��ه9ي�1ي�الب]د

  .نانيTنالثقافة�اJواطنية�والوطنية�عند�اللب

توزع�أفراد�العينة�بحسب�رأ·wم�بدور�الجامعة�الوطنية�وتعزيز�قيم�اJواطنة

 الجامعة�اللبنانية�وتعزيز�قيم�اJواطنة

°�جواب ك] نعم

229 154 27 

2022 
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ان��نتماء�الطائفي�وال! بية�ع9ى�الطائفية��ي�% 27 ( 

يرجعون�فشل�ال! بية�ع9ى�قيم�اJواطنة��ي�اJحسوبيات�اJذهبية% 2 ( 

يفضلون�عدم��جابة�ع9ى�هذا�السؤال% 7.5 ( 

�يرونه�مناسب�حول�أسباب�فشل�ال! بية�ع9ى�قيم� �الحرية�للمستجوبTن�1ي�كتابة�ما �السؤال�تركنا �لهذا عند�طرحنا

�خيا �تحديد �دون اJواطنة

العينة�اJستجوبة�تعيد�تثبيت�فكرة�أن�ال! بية�الطائفية

رغم�تحديدها�1ي�السؤال�السابق�أن�أولولية�تربية��طفال�تكمن�1ي�حب�والتعل

توزع�أفراد�العينة�بحسب�الع]قة�بTن��ع]م�وبناء�اJواطنة�17جدول�

 الجندر 

�ع]م�اللبناني�واJواطنة

 نعم

 74 ذكر

6.1%

Ôr147 ان 

12.1%

Total 221 

18.1%

� Hواطنة�حيث�عJن�°�يراهنون�ع9ى�أي�دور�ل]ع]م�1ي�تعزيز�ثقافة�اTستجوبJن�لنا�من�خ]ل�هذا�الجدول،�أن�اTيتب

62 %� Hواطنة�،�فيما�عJن��ع]م�اللبناني�وثقافة�اTم�أن�°�ع]قة�بwم

19و�ع]م،�1ي�حTن�إمتنع�

ربما�يرجع�سبب�رفض�أفراد�العينة�لوجود�أي�ع]قة�بTن�تعزيز�ال! بية�ع9ى�قيم�اJواطنة��ن��ع]م�اللبناني�إع]م�

�مواطن �حساب�بناء �لوكان�ذلك�ع9ى Ôgح� �الربح�والربح�بشجع �هدفه إقتصادي�بالدرجة��وXى

�يشكل� �ما �وهذا � �تتحدث�بإسم�مالكwxا، �ومذهبية �طائفية �قنوات�ذات�مراجع �لبنان��ي �1ي �الخاصة قنوات��ع]م

خطورة�بشكل�دائم�ع9ى�السلم��ه9ي�1ي�الب]د

الثقافة�اJواطنية�والوطنية�عند�اللب

توزع�أفراد�العينة�بحسب�رأ·wم�بدور�الجامعة�الوطنية�وتعزيز�قيم�اJواطنة�18جدول�

 الجندر 

الجامعة�اللبنانية�وتعزيز�قيم�اJواطنة

نعم

229 ذكر
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33.6% 

809 

66.4% 

1219 

100.0% 

من�أفراد�العينة�يعتH ون�أن�للجامعة�الوطنية�دور�1ي�تعزيز�ال! بية�ع9ى�

عن�% 7اللبنانيTن،�فيما�إمتنع��ان�°�دور�لها�1ي�تعزيز�القيم�ع9ى�ال! بية�اJواطنة�لدى

هنا�°بد�من�sشارة�اXى�أن�الجامعة�الوطنية�تعد�الحاضنة�RكJ� Hعظم�الفئات�والطبقات�والطوائف�اللبنانية�سواء�

ي�دورها�وهناك�إجماع�وط¾�fوثقة�كH ى�1

  .اJيثاØي�الوط¾�fسواء�1ي�تعزيز�اJواطنة��او�ال! بية�ع9ى�قيم�التعايش�والتسامح�الوط¾�fبTن�مختلف�الفئات�اللبنانية

1ي�الخاتمة،�°�بد�من�ال! ك��Tع9ى�أن�بلوغ�اJواطنة�مستواها�الفع9ي�والسلوك�الوط¾f،�°�بد�لها�من�تربة�صالحة�نمو�

�والتطبيق،�فإن�مثالية�النصوص�تفضحها�أساليب�

لم�تتحول�بعد�اXى��10452التطبيق،�حيث�اJحسوبيات�و�س!�°م�والصفقات�وغياب�أي�رادع�أخ]Øي�وط¾f،�كون�ال

ولة�بأجهزwÉا�عن�وطن،��ي�موطن�أو�مسكن�أو�مكان�لجوء�لكwا�لم�تتحول�اXى�وطن�ير+ى�مواطنيه،�حيث�تخلت�الد

اJواطنTن�اXى�أتباع�وأق�Ô îالحا°ت�اXى�رعايا،�تغنwxم��عاشة�عن�

  :لهذا�°�بد�من�اعادة�النظر�1ي�ما�ي9ي

كل�اJواطنTن�الخدمات�الحياتية�الرئيسية�ال�Ôgتعمقت�

تشرين�ح�Ôgبات�الوطن�1ي�أكH �أزمة�إقتصادية�1ي�تاريخه،�جعلت�الهوة�بTن�اللبناني�كبT ة�

إقرار�مادة�اJواطنة�واJواطنية�1ي�مناهج�ال! بية�1ي�حال�لن�يتم�تعديل�مواد��جتماعيات�خصوصا�التاريخ�

�وتعزز� ��نتماء �روح �تغزي �الطالب �عند �الفكر�الوطن �بمشارب �مباشرة �صلة �ع9ى Ôgال� �وال! بية ماع

 .مع�تعديل�اJناهج�ال! بوية�بما�يرا+ي�تطلعات�الوطن�و�ستدامة�1ي�صناعة�اJواطن

 .نTن�اJباشرةتعديل�قوانTن��حوال�الشخصية�بما�يكف�يد�الطوائف�عن�التدخل�1ي�شؤون�اJواط

�بحسب�العقد� ��وXى �عن��نتماء �يجعل�اJواطن�يتخ9ى �أمان�إقتصادي�إجتما+ي �بشبكة �الدولة �تقوم أن

 .أن�تبادر�الدولة�اXى��صفطاء�والتوظيف�ع9ى�أساس�الهوية�الفردية�°�ع9ى�أساس�هوية�الجماعة�والطائفة
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18.8% 12.6% 2.2% 

435 311 63 

35.7% 25.5% 5.2% 

664 465 90 

54.5% 38.1% 7.4% 

من�أفراد�العينة�يعتH ون�أن�للجامعة�الوطنية�دور�1ي�تعزيز�ال! بية�ع9ى�% 55يتبTن�لنا�من�خ]ل�الجدول�أع]ه،�أن�

� Hواطنة،�فيما�إعتJواطنة�لدى% 38قيم�اJان�°�دور�لها�1ي�تعزيز�القيم�ع9ى�ال! بية�ا

هنا�°بد�من�sشارة�اXى�أن�الجامعة�الوطنية�تعد�الحاضنة�RكJ� Hعظم�الفئات�والطبقات�والطوائف�اللبنانية�سواء�

وهناك�إجماع�وط¾�fوثقة�كH ى�1. 1ي�الكادر��كاديم�fأم�1ي�العدد�الط]بي�وال�Ôgتنتشر�ع9ى�مساحات�الوطن

اJيثاØي�الوط¾�fسواء�1ي�تعزيز�اJواطنة��او�ال! بية�ع9ى�قيم�التعايش�والتسامح�الوط¾�fبTن�مختلف�الفئات�اللبنانية

1ي�الخاتمة،�°�بد�من�ال! ك��Tع9ى�أن�بلوغ�اJواطنة�مستواها�الفع9ي�والسلوك�الوط¾f،�°�بد�لها�من�تربة�صالحة�نمو�

�ال �تلك�ال! بية�عمادها ،� دولة�القوية�الفاعلة�بTن�النصوص�والتطبيق،�فإن�مثالية�النصوفwxا

التطبيق،�حيث�اJحسوبيات�و�س!�°م�والصفقات�وغياب�أي�رادع�أخ]Øي�وط¾f،�كون�ال

وطن،��ي�موطن�أو�مسكن�أو�مكان�لجوء�لكwا�لم�تتحول�اXى�وطن�ير+ى�مواطنيه،�حيث�تخلت�الد

اJواطنTن�اXى�أتباع�وأق�Ô îالحا°ت�اXى�رعايا،�تغنwxم��عاشة�عن�–و°�يزالون�-تلك�اJهمة�اXى�الطوائف�الذين�حولوا�

 TصJلهذا�°�بد�من�اعادة�النظر�1ي�ما�ي9ي.امر�عن�الحريات�1ي�تقرير�ا

كل�اJواطنTن�الخدمات�الحياتية�الرئيسية�ال�Ôgتعمقت�تعزيز�السياسة��جتماعية�لدولة�الرعاية�بما�يؤمن�ل

تشرين�ح�Ôgبات�الوطن�1ي�أكH �أزمة�إقتصادية�1ي�تاريخه،�جعلت�الهوة�بTن�اللبناني�كبT ة��

إقرار�مادة�اJواطنة�واJواطنية�1ي�مناهج�ال! بية�1ي�حال�لن�يتم�تعديل�مواد��جتماعيات�خصوصا�التاريخ�

�وتعزز� ��نتماء �روح �تغزي �الطالب �عند �الفكر�الوطن �بمشارب �مباشرة �صلة �ع9ى Ôgال� �وال! بية ماع

مع�تعديل�اJناهج�ال! بوية�بما�يرا+ي�تطلعات�الوطن�و�ستدامة�1ي�صناعة�اJواطن. اJواطنة�الفاعلة�

تعديل�قوانTن��حوال�الشخصية�بما�يكف�يد�الطوائف�عن�التدخل�1ي�شؤون�اJواط

�بحسب�العقد� ��وXى �عن��نتماء �يجعل�اJواطن�يتخ9ى �أمان�إقتصادي�إجتما+ي �بشبكة �الدولة �تقوم أن

 .�جتما+ي�بينه�وبTن�الدولة�بعيدا�عن�سيطرة�نظام�اJلل

أن�تبادر�الدولة�اXى��صفطاء�والتوظيف�ع9ى�أساس�الهوية�الفردية�°�ع9ى�أساس�هوية�الجماعة�والطائفة

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

18.8%

Ôr435 ان

35.7%

Total 664

54.5%

يتبTن�لنا�من�خ]ل�الجدول�أع]ه،�أن�

� Hواطنة،�فيما�إعتJقيم�ا

  .sجابة�حول�السؤال

هنا�°بد�من�sشارة�اXى�أن�الجامعة�الوطنية�تعد�الحاضنة�RكJ� Hعظم�الفئات�والطبقات�والطوائف�اللبنانية�سواء�

1ي�الكادر��كاديم�fأم�1ي�العدد�الط]بي�وال�Ôgتنتشر�ع9ى�مساحات�الوطن

اJيثاØي�الوط¾�fسواء�1ي�تعزيز�اJواطنة��او�ال! بية�ع9ى�قيم�التعايش�والتسامح�الوط¾�fبTن�مختلف�الفئات�اللبنانية

1ي�الخاتمة،�°�بد�من�ال! ك��Tع9ى�أن�بلوغ�اJواطنة�مستواها�الفع9ي�والسلوك�الوط¾f،�°�بد�لها�من�تربة�صالحة�نمو�

�ال �تلك�ال! بية�عمادها ،� فwxا

التطبيق،�حيث�اJحسوبيات�و�س!�°م�والصفقات�وغياب�أي�رادع�أخ]Øي�وط¾f،�كون�ال

وطن،��ي�موطن�أو�مسكن�أو�مكان�لجوء�لكwا�لم�تتحول�اXى�وطن�ير+ى�مواطنيه،�حيث�تخلت�الد

تلك�اJهمة�اXى�الطوائف�الذين�حولوا�

امر�عن�الحريات�1ي�تقرير�اJصT الحقوق�و�و 

تعزيز�السياسة��جتماعية�لدولة�الرعاية�بما�يؤمن�ل ( 

�17بعد�حراك�

 
ً
  .جدا

إقرار�مادة�اJواطنة�واJواطنية�1ي�مناهج�ال! بية�1ي�حال�لن�يتم�تعديل�مواد��جتماعيات�خصوصا�التاريخ� ( 

�وتعزز�و�جت ��نتماء �روح �تغزي �الطالب �عند �الفكر�الوطن �بمشارب �مباشرة �صلة �ع9ى Ôgال� �وال! بية ماع

اJواطنة�الفاعلة�

تعديل�قوانTن��حوال�الشخصية�بما�يكف�يد�الطوائف�عن�التدخل�1ي�شؤون�اJواط ( 

�بحسب�العقد� (  ��وXى �عن��نتماء �يجعل�اJواطن�يتخ9ى �أمان�إقتصادي�إجتما+ي �بشبكة �الدولة �تقوم أن

�جتما+ي�بينه�وبTن�الدولة�بعيدا�عن�سيطرة�نظام�اJلل

أن�تبادر�الدولة�اXى��صفطاء�والتوظيف�ع9ى�أساس�الهوية�الفردية�°�ع9ى�أساس�هوية�الجماعة�والطائفة ( 
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�التوتر� �فرص �تزيد �أو�شعارات �برامج �أي �1ي �بالتدخل �الرابعة �السلطة �عمل �الشرعية ��جهزة �تراقب أن

�ال �يخص�اJادة �بما �خصوصا �بما �وتفعلwxا �الدستور �مواد �الطائفية��95الوقوف�ع9ى �°لغاء �الدستور من

 دستورية

نوعية�برامج�وندوات�إع]مية�وتثقيفية�تزيد�الو+ي�اJجتمÏي�1ي�sختيارات��نتخابية�لتغT �الصورة�النمطية�

Consociationalism and .beyrouth  :majd 

gall��،2016 .26. 

Attachment and socia .معروف� Tمكان�غ   :

combridge: combridge universi�،1950.  

universi�،1994.  

www.nhdrlebanon.org .]2008] متصل .  

  

  .1970دار�النشر�غT �مدون،�

  .2006مجد�اJؤسسة�الجامعية�للنشر�والتوزيع�،�

  

  .2022البنك�الدوXي،�
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�فر �تزيد �أو�شعارات �برامج �أي �1ي �بالتدخل �الرابعة �السلطة �عمل �الشرعية ��جهزة �تراقب أن

f¢ذهJالطائفي�وا 

�ال �يخص�اJادة �بما �خصوصا �بما �وتفعلwxا �الدستور �مواد الوقوف�ع9ى

�أو��كتفاء��wا�1ي�النصوص�ال
ً
�وليس�صوريا

ً
دستوريةتطبيقيا

نوعية�برامج�وندوات�إع]مية�وتثقيفية�تزيد�الو+ي�اJجتمÏي�1ي�sختيارات��نتخابية�لتغT �الصورة�النمطية�

  .عن��نتخابات�اللبنانية

Camelle h. habib .2009.m and the continuous crisis in the Lebanese system

2009 .373. 

Dominique schnapper .2016.qu'est-ce que la citoyennete ?'paris  :gallimard

waters E. Richter .1991. and socialization: The positive side of social influence

1991 .pp.185-214.  

1991. 1991 .p 15.  

 .1950.citizenship and social class .London   :ridge university press

yasemin soysal .1994.limits of citizenship .chicago   :university of chicago press

  .1989اسم�غT �معروف،�:  بT وت. فوثيقة�اتفاق�الطائ.1989

lebanon.org. نحو�دولة�اJواطن،�التقرير�الوط¾�fللتنمية�البشرية�.2008

  . معجم�مصطلحات�العلوم��جتماعية

  .1966اسم�غT �معروف،�:  بT وت. القانون�الدستوري�1ي�لبنان.1966

  .1943اسم�غT �معروف،�:  بT وت��.1943. الجمهورية�اللبنانية. 

  .1914جامعة�السوربون،�:   باريس. محاضرات�1ي�ال! بية.1914

دار�النشر�غT �مدون،�:  بT وت. الزواج�1ي�الشرع��س]مي�والقوانTن�اللبنانية.1970

مجد�اJؤسسة�الجامعية�للنشر�والتوزيع�،�:  بT وت. الطائفية�1ي�لبنان�اXى�أين.2006

  .251. 1973مؤسسة�بدران،�:   بT وت. لبنان�والبلدان�اJجاورة.1973

البنك�الدوXي،�:  بT وت. مؤشرات�الفقر�والبطالة�1ي�لبنان.2022. تقرير،�البنك�الدوbي

2022 
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�فر (  �تزيد �أو�شعارات �برامج �أي �1ي �بالتدخل �الرابعة �السلطة �عمل �الشرعية ��جهزة �تراقب أن

f¢ذهJالطائفي�وا

�ال (  �يخص�اJادة �بما �خصوصا �بما �وتفعلwxا �الدستور �مواد الوقوف�ع9ى

�أو��كتفاء��wا�1ي�النصو. السياسية
ً
�وليس�صوريا

ً
تطبيقيا

نوعية�برامج�وندوات�إع]مية�وتثقيفية�تزيد�الو+ي�اJجتمÏي�1ي�sختيارات��نتخابية�لتغT �الصورة�النمطية� ( 

عن��نتخابات�اللبنانية

1. Camelle h. habib

beyrouth�،2009

2. Dominique schnapper

3. j&waters E. Richter

plenum press�،1991

4. Levy&Arich .1991

5. T. H. Marshall .

6. yasemin soysal

1989. إتفاق�الطائف .7
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معجم�مصطلحات�العلوم��جتماعية.أحمد�زكي�بدوي  .9

1966. إدمون�رباط .10

  .أ�ن�تورين .11

. الجريدة�الرسمية .12

1914. إميل�دوركهايم .13

1970. أنور�الخطيب .14

2006. ' �إسكندربش .15

1973. بولس�بولس .16

تقرير،�البنك�الدوbي .17



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 347    ن  برلي –المانيا / 

 
 

  .3ص�. 2009دار�الجامعة�الجديدة،�

  .685�،1995جريدة�نداء�الوطن�عدد�

  .2008اسم�غT �معروف،�

  .1998اسم�غT �معروف،�

. الواقع�واJمكن�1ي�اJمارسة�الديمقراطية�اللبنانية

2003 .47.  

3�،2001 .  

  .2004دار�الفكر�العربي،�

  .19. 1991دار�العلم�للم]يTن،�

  .27. 2001مركز�دراسات�الوحدة�العربية�،�

www.home.birzeit.edu .]16] متصل�

  

  .66. 2004دار�الشروق�للنشر�والتوزيع،�

؟�
ً
  .18. 2000دار�الطليعة،�:  بT وت�. 1ي�ال! بية�والسياسة�،م�ÔgيصT �الفرد�1ي�الدول�العربية�مواطنا
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  ةياسيّ والّس �ةينيّ جذورها�الّد 

جامعة�  للعلوم��سcمّية�بالق' وان

ونسّية�
ّ
  و�ية�قفصة�الجمهورّية�الت

�ّن إف�،ف�والعنفطرّ التّ �أشكال وتوسيع�دوائر�اJش! ك�ونبذ�كّل 

�التّ �ةالفرق�أشكال �خطاب فريق�وتصاعد

� ��أدركناما �هذه ومخاطرها��الحالةعمق

 و�دواعwxا�وكشف�اJستور�والتّ 
ّ

  .ح�بهمصرّ  صريح�بال]

 ال ةوفصل�حال
ّ

 ،��تسامح]
ّ
هاب�نحو�رواسwÞا�والذ

� 
ّ
 كائن�متسامح�ولكن�الظ

ّ
�fgروف��ي�ال

الخ]ص�وتحقيق��ةوفكر �ة،عاء�امت]ك�الحقيق

 �،و�نتشار�1ي�العالم�ةلط
ّ
 �ي�ال

ّ
ل��fgتمث

  .والغربة وsقصاء   

   تسامح؟ل]� Rساسّيانافعان�الّد �wما

  :ةاليتائج�التّ النّ �إXىل]ن¶wاء�

  .�تسامح] 

 �ةم¶wا�قيم �Ôوت! اجع�و1ي�مقّد 
ّ
  .سامحالت
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ّ
جذورها�الّد �:ا�عاصرةسامح�rي�ا�جتمعات�الت

 الّدكتور�نزار�صميدة

للعلوم��سcمّية�بالق' وانأستاذ�مساعد�rي�اختصاص�أصول�الّدين�با�عهد�العاbي�

ونسّية��الّزيتونة
ّ
و�ية�قفصة�الجمهورّية�الت

 
ّ
وتوسيع�دوائر�اJش! ك�ونبذ�كّل�sنسانّي  ة ك��Tع9ى�وحدعيه�عصرنا�من�ال!

 s� �هذا �عكس �عن �يكشف �توّس دّ اليوم �خ]ل �من �عاء أشكالع

�انسّم �ةجديد�ةحال�و°دة إXى   لwxا
ّ

��وإذا .تسامح ] ما

و�دواعwxا�وكشف�اJستور�والت�أسبا�wاالبحث�1ي��إXىمدعوون��فإّننا  ة،والعمليّ 

وفصل�حال�أصل�ي�البحث�1ي��أساسّية ةهذه�تwض�بمهّم 

�أصله1ي��sنسان أّن نزعم��،�إّننااس�راهناع9ى�و+ي�النّ ة�

عاء�امت]ك�الحقيقدّ إو �ي¾fّ ب�الّد عصّ التّ �أّن وقد�نعتT. � H همع�غ موجود�°�يتسامح

 �ةاJرتبط�ةياسرجل�الّس �أهداف
ُ
Jلطالّس  لك�وتوسيعبتدعيم�ا

 �وRلفةعايش�ل�الكبT �من�التّ 
ّ
   العنف�ةحال�إXى ،سامحوالت

  :عالم�و�ياJ ةواضح�إشكالّية

بأّ¼wما sقرار إXى يا½ fّ راع�الّس والصّ �ي¾fّ الّد  بعصّ التّ �أشكال

ل]ن¶wاء�sشكال،�هذا��واJقارن�لحّل �و�ستقرائّي �اري=يّ لنا�ع9ى�اJنهج�التّ 

  .ةصليّ R �ةنسانيّ �sةمن��غ! اب�وضياع�الهويّ �ة

 الالعنف�و �أسباببرز�أهو��الوحدةع9ى��القائمةين�وروحه�
ّ

[

 �يا½ fّ ع9ى�مشاريع�الّس �
ّ
�fgجعلت�من�القيم�تت]�Ô Gوت! اجع�و1ي�مقد�ي�ال

 �/�تسامح�
ّ
  .ةياسالّس �/ين�الّد �/	غ! اب��/سامح�الت
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 �أزمة
ّ
الت

أستاذ�مساعد�rي�اختصاص�أصول�الّدين�با�عهد�العاbي�

 ا�
ّ
  صلخ

 رغم�ما�يّد    
ّ
عيه�عصرنا�من�ال!

�البشريّ  �s �ةواقع �هذا �عكس �عن �يكشف اليوم

� ة،والكراهيّ   أّدىوهو�ما

والعمليّ �ةومخرجاwÉا�القيميّ 

هذه�تwض�بمهم�ةورقتنا�البحثيّ �إّن ���

  اريخ1ي�التّ �ةاJمتّد 
ّ
ة�ر واJؤث

موجود�°�يتسامح�إXىلته�حوّ 

أهدافجانب��إXى ة،عادالّس 

ل�الكبT �من�التحوّ التّ �ة1ي�اعتقادنا�حال

إشكالّيينطلق�بحثنا�هذا�من�   

أشكالظر�1ي�كيف�يقودنا�النّ   -

لنا�ع9ى�اJنهج�التّ وقد�عوّ     

 ال  -
ّ

ة�تسامح�عنوان�حال]

ين�وروحه�الجهل�بمقاصد�الّد   -

�ةواJصلح�ةاJنفع�ةغلب -

 ال: الكلمات�ا�فاتيح
ّ

cتسامح��
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Tolerance Crisis in Contemporary Societies: Its Religious and Political Roots

Assistant Professor of Theology, 

 Abstract 

      Despite our time's claim of focusing on 

and rejecting all forms of extremis

this claim through the expansion of 

the birth of a new state of intolerance. 

practical outcomes, we are invited

authorized. 

   Our research paper has the fund

historical deposits that affect peop

claim to possess the truth, the idea of sa

consolidating monarchy, expanding po

of great transformation from coexis

   Our research is based on a clear pro

- How does looking at religious in

primary drivers of zero tolerance? 

   We have relied on the historica

conclude the following outcomes:

- Do not tolerate the title of a state of a

- Ignorance of religion's purposes an

intolerance. 

- The predominance of the benefi

and foremost tolerance value. 
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Dr. Nizar Smida 

eology, Higher Institute of Islamic Sciences, Kairouan, Universi
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 of focusing on the unity of humanity, expanding the circ

xtremism and violence, the reality of humankind today revea

pansion of divisive forms and the escalation of discourse and

tolerance. If we recognize the depth of this situation, its ris

e are invited to investigate its causes and reasons, reveal the leve

e fundamental task of researching the origin of intolerance, going 

t people's consciousness. We may consider that religious in

the idea of salvation and happiness, together with the po

panding power and spreading around the world, are wha

 coexistence, familiarity and tolerance to violence, exclusion an

 on a clear problem: 

igious intolerance and political conflict lead us to recogni

 

istorical, investigative and comparative approach to sol

comes: 

e of a state of alienation and loss of the original human identity

purposes and spirit of unity is the most important cause of vio

benefit and interest over the political projects has made va
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Tolerance Crisis in Contemporary Societies: Its Religious and Political Roots 

airouan, University of Ezzitouna 

ing the circles of the common 

day reveals the reversal of 

iscourse and hatred, which led to 

ion, its risks and its value and 

 the level and declare it not 

olerance, going towards its 

ligious intolerance and the 

 the political man's goals of 

, are what we believe is a state 

ence, exclusion and alienation. 

o recognize that they are the 

to solving this problem to 

an identity. 

ant cause of violence and 

as made values fade, decline 
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Keywords: intolerance / tolerance / alienation / debt / politics. 

ع9ى�ما�يضمن�عيشا�مش! كا�بTن��أكيدالتّ 

�يسمّ  �ما �التّ مث]�ع9ى �مجهود �بTن�يه عاون

 �ءصدقاأذي�بموجبه�يكون�البشر�
ّ
ة�الحيا�ةيتقاسمون�لذ

ع9ى�اخت]فها��wذا��Rديان تبل�¼wض،�

�والعنف�وsضرار مظاهر�الفساد� ، ّTب� ن�1ي�وهذا

�ع9ى�كوكب� �9ىجابت�عأيانات�فالّد �،Rرضع�انتشارها

فاعل�تجعل�من�البشر�من�التّ �ةحال�وإنتاج

�أعراقهممهما�اختلفت� ،فwxم  ةيقوم�ع9ى�اح! ام�وتكريم�البشريّ 

268(  
ّ
�يصل��fgتتحّق ال �sنسانق�عندما

°��فا�ديان ،الحرب�والعنف م¶wا�شّر و1ي�مقّد 

اعتبارها��جهةبل�من� ،و�حتفا°ت�فقط

  .ع]قته�بغT ه�وبالعالم

                                                           

 �،�دار ن�بدوي احمتحقيق�عبد�الرّ 
ّ
،� اث�العربّي ال!

،�1.مركز�دراسات�الوحدة�العربّية،�بT وت،�ط 

� �"ليادإ�سيامT  "ى�دل والقيم�باÙنسانين�وع]قته

 جمة،�بT وت،�ط
ّ
س�اJقّد "و. م1�،2007ة�لل!

�ةهيّ لإ رعايةمن�دون� يبقى�قاصرا�ع9ى�تجسيم�كمال�الوجود

 ��� ����	�
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Keywords: intolerance / tolerance / alienation / debt / politics.  

التّ جاه�واضحا�نحو�كان��تّ �ةغارقمع�R �يا½ fّ الّس �فكT �الفلسفّي 

� �مظاهر�التصادم �والعنف اس�يخلو�من    ،و�ح! ام
ّ
�يسم�"أرسطو"ز�حيث�رك �ما مث]�ع9ى

  عيدوالّس    Tّ الخ الوجود�تأسيسجل�
ّ
ذي�بموجبه�يكون�البشر�ال

،�ائملم�الّد خيار�الّس �تأسيس أوعايش�وحدها�ع9ى�مطلب�التّ 

�عن�حّق  �عن�كّل �sنسان تعبT ها �العيش�بعيدا ��1ي مظاهر�الفساد

 �ةبراهيميّ s �ةماويّ يانات�الّس و1ي�الّد 
ّ
�ع9ى�كوكب��fgتوّس ال ع�انتشارها

 �:وهو
ّ
وإنتاج ،عايش�معهوالتّ  rخرقاء�مع�كيف�يمكن�الل

يقوم�ع9ى�اح! ام�وتكريم�البشرّي�إرشادّي �يعملون�جميعا�ع9ى�ترسيخ�نموذج�

�يسّم �ةمركزيّ �غايةتقوم�ع9ى� 268("ةلهيّ s عادةالّس "�Ôترتبط�بما

و1ي�مقّد  رورالشّ �ويبتعد�فwxا�عن�كّل  ،وRحزان r°م  ب�فwxا�ع9ى�كّل 

 الشّ �جهةمن��إلwxاينظر�  ةكو¼wا�تجارب�تعبديّ 
ّ
و�حتفا°ت�فقطقوس�عائر�والط

ع]قته�بغT ه�وبالعالم�ةفهم�حقيقته�وطبيع sنسانيعيد�  من�خ]لها�

                   

تحقيق�عبد�الر�،بن�حنTن�إسحاق ةترجم  ،�"وماخوسخني�إXى Rخ]ق": " أرسطو"كتاب�

   ":بول�ريكور "كتاب��أيضانظر�
ّ
 ترجمة�جورج�زيناتي،كآخر،�عيwا�  اتالذ

�العلمfّ �إXى ةخاصّ   �ذلك�اJجهود
ّ
�قيماJتعل �الّد ة�ق�بالبحث�1ي ين�وع]قته

 جمة،�بT وت،�ط
ّ
مة�العربّية�لل!

ّ
بحث�عن�الّتاريخ�واJع¾1�Ôي�الّدين،�ترجمة�سعود�اJوXى،�اJنظ

: Sacré et Profane, éd, Gallimard,  MIRCEA .ELIADE 

  "ني!�ب°ي" JRانّي هو�مفهوم�استعمله�الفيلسوف�
ّ
يبقى�قاصرا�ع9ى�تجسيم�كمال�الوجود�sنسان أّن ذي�يعتH �ال

  .ّر الش
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  ا�قّدمة �

فكT �الفلسفّي منذ�بدايات�التّ    

�النّ  �مظاهر�التصادم اس�يخلو�من

جل�أ�من�وsنسان sنسان

  .)266(ةنسآاJت

    
ّ
وحدها�ع9ى�مطلب�الت�ةز�الفلسفولم�ترك

�عن�حق�ةاJطلب�من�جه تعبT ها

و1ي�الّد �القديمةرائع�الشّ 

وهو اJستمّر �sنسانسؤال�

عبيدا��Eيعملون�جميعا�ع9ى�ترسيخ�نموذج�

  .)267(؟وثقافاwÉم

تقوم�ع9ى��Rديان أّن ذلك�   

  ةمرحل
ّ
ب�فwxا�ع9ى�كّل يتغل

كو¼wا�تجارب�تعبدي�جهةتؤخذ�من�

من�خ]لها��ةتجارب�تواصليّ 

كتاب��ةانظر�هنا�خاصّ  (266

 �م،�أو 1989 بT وت،�لبنان،
ُ
نظر�ا

� Hم2005نوفم.  

��العودةيمكن� (267 خاصّ هنا

بحث�عن�الّتاريخ�واJع¾1�Ôي�الدال" :وتحديدا�كتابيه

  : "نيوّي والّد 

189. -mard, Paris, 1997, pp 187

هو�مفهوم�استعمله�الفيلسوف� (268

الش�إXى انحدارهتحفظه�وتمنع�
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�ع9ى��دةمتعّد  �ةجاز�اJهّم إنبمدى�قدرwÉا

�أشكالمن��للحّد �ةsنسانيّ  اJعرفةمن�جميع�حقول�

  .لواقع�البشر أفضل  ع9ى�استشراف�اJساعدة

حيث� ،ةوالسياسيّ  ةينيّ والّد �ةوالفلسفيّ 

سواء��،اJمارسة1ي�عالم��أي  Rعيان1ي�

 نّ أ أساسع9ى� 
ّ
اس��wذه�من�النّ آما�ه�كل

 Ðالقبول�با� f بحّق  خر�و�ع! اف�� �خت]ف��له

 �أّن  أي ،به ن�يضّر أنه�أما�من�ش
ّ
سامح�الت

 sىوهذا�ما�يدفعنا�  ة،للبشريّ �يجابّي الواقع�Xإ�

خطابات��وكّل  فريقّي التّ سباب�الفكر�أبالبحث�1ي�جذور�و 

 و �عاXي�والعنف
ّ
�ةمن�جه�،سامحيحاصر�امتداد�الت

�fgمارسات�الّس أنشأJةلبيّ ت�و°�تزال�ا�

�التّ  �خطاب f¾وتب� ��،وsقصاء عاXي �أّن واعتH نا

�ةفبحثنا�ينطلق�من�معالج  .مwا�حّد ال�

� �عصرنا �1ي �مرتبطأالتّ �إXىسامح �كو¼wا �ع9ى 1ي� ةكيد

و�أسنكشف�عن�الجذور��ثّم �،صولهأسامح�و 

  ستخ]صاتمن�s �ةجمل
ّ
¼wا�أ�fgمن�شال

�1ي�سياق�من�التّ    يجابّي s �داول�العلمfّ وتوسيع�مداراwÉا
ّ
ذي�يسهم�1ي�ال

                                                           

��اJحافظة إمكان �  sنسانّي ع9ى �إطار ودعمه�1ي

 وكذا�،"يورغن�هابرماس"و�"دغار�مورانإ"من�

 �عن�عHّ  ،من�تراجع�واغ! اب�ةsنسانيّ الوقائع�

 وانحصار�قيم�التّ 
ّ
  .سامحفاعل�والت

�أشكال أي ة،فاء�الهويّ انكيه�بيسّم  ما�إXىيقوده�ذلك�

 
ّ
  .معه�سامح�ستع]ء�عليه�وعدم�الت

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�اليوم�1ي�حقول��ةينيّ الّد جارب��هتمام�بالتّ �أصبح متعّد مرتبطا

من�جميع�حقول��و�ستفادةالجهود��ساسا�1ي�تنسيق�كّل أ

اJساعدة ةالعمليّ من�القيم��ةوالعمل�ع9ى�ترسيخ�جمهر  ،

والفلسفي�ةن© وبولوجيّ راسات�R اليوم�1ي�سياق�الّد �ةمركزيّ �ةسامح�مكان

1ي��ةدومجّس �Rذهان1ي��ةراسخ�ةع9ى�ما�يجعل�من�هذه�القيم

 ،وXيّ قارب�الّد عاون�والتّ التّ �أشكال أو�Rديانلقاء��أو بحوار�الحضارات�

�الوحد �درب�بناء   ة،داJتعّد �ةك© �ع9ى
ّ
�القبول�باÐ ال f 7تقت� fg

  .)271(تّي افاء�الهويّ كو��ن �نغ]قو�أب�عصّ ن�يكون�ذلك�مدخ]�للتّ 

 °�يصبح�له�مع¾��Ôةكونه�قيم
ّ

  إذا إ°
ّ
ما�من�ش�صناه�من�كّل خل

الواقع�s �ةكشرط�من�شروط�ص]حيّ �إليهننظر��أنعلينا� 

 
ّ
بالبحث�1ي�جذور�و ،�قهايمنع�تحّق �و أ ةل�هذه�القيميعط

�Tي�والعنفيدعم�حظوظ�التّ �أننه�أما�من�ش�ي�كّل ،�أميXعا

  .sنسانقريبا�من��sنسانيكون�فwxا��ةنسانيّ إ ةلحضار 

 �،البعيدة Rسبابو�أالجذور��لةمسأنبحث�1ي��أناخ! نا�
ّ
�fgال

� �للتّ وتؤّس  واصل  �ةواJركزيّ  فاضلس
ّ
�الت�ةقافيّ الث �خطاب f¾وتب

� Rقّل ع9ى��أو wÞا�رب�اJوصل�لتجنّ الّد �Ùدراكبيل�البحث�عن�هذه�الجذور�هو�الّس 

�النّ  �يقودنا �قيمكيف �تراجع  �ةظر�1ي
ّ
�الت �عصرنا �1ي سامح

  ؟ةواJختلف�دةاJتعّد  اJمارسةمن��وبأشكال

 اعتماد�التّ 
ّ

 
 �° أوّ حيث�سننظر��:اXي�fالتّ م
ّ
سامح�و 1ي�مفهوم�الت

جمل�إXىننت�fÅل،�عاJنا�اJعاصر  واستحضارها�1ي ةق�هذه�القيم

�لتعميق� �اJس منطلقا �1ي�سياق�من�التّ  ة،لأالبحث�1ي وتوسيع�مداراwÉا

 
ّ
 ويُ  �fgتطرح�اليوم�ع9ى�البشر�ال

ّ
  .هاسهم�1ي�حل

                   

 
ّ
�1ي�سياق�الفلسفات�ال �تبحث�1ي�شروط�مصطلح�يستعمل�راهنا fgإمكان

من��كّل �أعمال خاّصةانظر�هنا�  ،"ةومرض�الحداث�ةقنيالتّ �ةهيمن"،�"

 ّf ¡فهوم��"دغار�مورانإ" الفرنJا� ��إXى ةلíشار هذا الوقائع��إليه آلتما

فاعل�والتوانحصار�قيم�التّ �وsنسان sنسانواصل�بTن�التّ �أشكالالحرب�وضعف�

يقوده�ذلك��أن  صوله�من�دون أن�يفتخر�بأشعب�1ي�العالم� كّل  حّق  من�

  وأا�الخوف�من�الغT �ّم إ روبض�ات�وما�يستدعيه�من
ّ
�ستع]ء�عليه�وعدم�الت
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�النّ     أصبححو�وع9ى�هذا

s ّ269(ةنسانوي(،  
ّ
أ لةاJتمث

،)270(الهاوية�نحدار�نحو�

 �ةقيم�وتحتّل    
ّ
سامح�مكانالت

 �يتّم 
ّ
ع9ى�ما�يجعل�من�هذه�القيم�ة ك��Tخاصّ ال!

 
ّ
بحوار�الحضارات��Rمر ق�تعل

 �ةالقيم
ّ
�تقّد كل �ما �الوحدأموا �درب�بناء ك© �ع9ى

ن�يكون�ذلك�مدخ]�للتأدون� �مTّ والتّ 

 ف   
ّ
كونه�قيم�ةسامح�من�جهالت

 ليس�مطلوبا�1ي�ذاته�بل

 �أن1ي�ما�يمكن� ظر�النّ 
ّ
يعط

مي�Tوشعارات�التّ �sقصاء

 
ّ
لحضار   رما�هو�الفاعل�اJؤث

اخ! نا��Rساسوع9ى�هذا�   

 
ّ
�التّ ال �تمنع fg ّوالت� �فاعل واصل

البحث�عن�هذه�الجذور�هو�الس

 s ّالن  :و�ي ةاليالتّ �ةشكالي� �يقودنا كيف

وبأشكال ةبجذور�بعيد Rصل

اعتماد�الّت�إXىما�يدفعنا� وهذا   

ق�هذه�القيمتحّق ل�اJانعة Rسباب

 أ
ّ
�لتعميق� لن�تمث منطلقا

 �اتsشكاليّ مزيد�رصد�
ّ
�fgتطرح�اليوم�ع9ى�البشر�ال

�1ي�سياق�الفلسفات�ال�ةنسانويّ �sاJهّمة (269 مصطلح�يستعمل�راهنا

"ابرماسه" ما�يسميه�ةمقاوم

    ".رديوبيار�بو "
الفرن¡ �fاستعمل�الفيلسوف (270

الحرب�وضعف��دائرةع�نفسه�1ي�توّس 

271) � Hمن��أّن  "بوا فرانس"اعت

 
ّ
ات�وما�يستدعيه�من�نغ]ق�ع9ى�الذ



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�
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� �يفيد �ما �الّس   ةدال  wا¼ّ أد �بع9ى �للمختلف ن�أماح

�ين�يكون�ذلك�حام]�Jعانأالقبول�و�ع! اف�من�دون�

 �°لة
ّ
 " ةلفظ�ّن ة�أغويّ الل

ّ
عن�   تعHّ �"سامحالت

�ف  ،فضو�الرّ أقصاء�و�sأشكال�العنف� ــ �"سمح"ـ

�ةؤيتجاه�من�هو�مخالف�Xي�1ي�الرّ �ل¢fّ الّس 

 �ةوحضاريّ 
ّ
��ةدال �ظّل التّ �إمكانع9ى �عايش�1ي

 �ة،اJعاصر �ةن© وبولوجيّ 
ّ
�تنظر�خاصّ ال fg� 1ي�ة

�أو �،مظاهر��غ! اب �التّ �أشكالساسا بTن�باعد

� �عن �التّ �أشكالو�بتعاد �ومحاو°ت قصاء�إ  عاXي

من�له�وتحوّ �ةيّ سيحاJ بTن�اJذاهب راع�

� �بTن �اJتبادل �العنف �سياقات �1ي �معتنقي��"الكاثوليك"ت �من وغT هم

� �باعتماد �الخ]فات �هذه  �مبدأتجاوز
ّ
ساس�أك سامحالت

�وإيقاف ،جاهاwÉمع9ى�اخت]ف�اتّ " اJسيحيTن

  .)274(حايا

 �،اJثمرة ةوالعاJيّ  ةيخ�مبادئ�الكونيّ 
ّ
�تال fgن�أTخذ�بع

�باتّ  �مقاومفع كو¼wا��ةمن�جه�ةالعو�Jةجاه

بشT �ع9ى�التّ  انط]قا�من��عتماد�ةقتل�اJغاير 

                                                           

-7/249ت،�.،�د1.لسان�العرب،�دار�صادر،�بT وت،�لبنان،�ط

 
ّ
 ةب�واJركزيّ عصّ ب�مقا°ت�التّ قافات�وتجنّ ظر�1ي�حوار�الث

واستبدال�ذلك��وsقصاء، ةوالقوّ �ةمقكسبيل�لتوقيف�معاني�النّ 

�انظر�كتابه� قاموس�فولتT �الفلسفّي،�ترجمة�: ،

  .125ة�اJتطّرف�ص

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
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 آسامح�و 
ّ
  قهليات�تحق

 
ّ
�الل �اJعاجم �  ةغويّ Xى �1ي �لفظأوالبحث  " ةصل

ّ
�جن�"سامحالت �يفيد �ما د

�نحن  �لغ�،نكونه القبول�و�ع! اف�من�دون��ةفلفظ�سمح�يفيد

الّد°لة أبعادمن��ّن أوهذا�يجعلنا�نكتشف�  ،)272(و�تغييب�الوجود�الخاّص 

 Rغايرخذه�Jشكال�العنف�أي�شكل�من�أ°�يستبطن�،�نا�من�ا

 إيتان�
ّ
الّس   �نفعال�  و�أ   ورفض��نقطاع�ةسبيّ Xى�معاني�الن

�ف �1ي��صط]ح�الشائع  �ّن إا
ّ
وحضاريّ �ةفكريّ �ةقيم�إXىسامح�يحيل�مفهوم�الت

�بكثاف �حضرت �الّس �ةوقد ن© وبولوجيّ R  و�ةالفلسفيّ  ياقات1ي

�تنقي�ةاJساعد مظاهر��غ! اب�من�كّل �ةنسانيّ الع]قات��sةع9ى

�التّ  �وانعدام �بTن ��،ةالبشريّ  ةRسر  أفرادواصل �عن و�بتعاد

    .)273(ةنسانيّ �sةراجه�من�دائر 

�اJفهوم� �الفكر�اJسيµيّ إهذا راع�الصّ   ع�بعد�توّس   خصوصا�،Xى

�عمليّ  �مستويات  �ة،Xى
ّ
�تجل �بTن �اJتبادل �العنف �سياقات �1ي ت

�الّد  �رجال �الكثT �من � إXى عوةالّد  إXىين�حيث�عمل �باعتماد �الخ]فات �هذه تجاوز

اJسيحيTن" تعايش�تجمع�بTن ةأرضيّ والعمل�ع9ى�خلق��،عارض

حاياوسقوط�الّض �العداوة تأجيجXى�إت�دّ أو   �fgحصلت�بيwم

 rبسامح�� يخ�مبادئ�الكونيّ س1ي�سياق�تر �ةبالغ�ةيهّم أن�وهنا

sن�الشّ �نسانّي قارب�Tش! ك�بJباتّ والّد  ،عوبوالبحث�عن�ا� فع

  موذج�الواحد
ّ
قتل�اJغاير   ويريد�،ذي�°�يتسامح�مع��خت]فاتال

                   

لسان�العرب،�دار�صادر،�بT وت،�لبنان،�ط: ابن�منظور�جمال�الّدين�محّمد�بن�مكرم: 1ي�واJعاني

�يتّ �خاّصة "س! اوس كلود�لفي" أعمال إXى  صل�بالنّ فيما
ّ
ظر�1ي�حوار�الث

  Race et Histoire, Ed Gonthier ,Paris 1961  :هكتاب�ةخاصّ 

 �ةهميّ أمن��"فولتT "د�عليه�
ّ
كسبيل�لتوقيف�معاني�النّ   سامح��عتماد�ع9ى�الت

�انظر�كتابه�)مfيرتيلابليلة�القّديس� ةحادث(  rخر رأياJعتقد�واح! ام��حرّية ،

،f ½أي��f ½�،تطّر2017يوسف�نبيل،�مراجعة�ج]ل�الّدين�عّز�الّدين�ع9ي،�مؤّسسة�هنداويJم،�ماّدة�ا
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1. � 
ّ
سامح�و rي�معÞ$�الت

 إ ةبالعود   
ّ
�الل �اJعاجم Xى

   يكون 
ّ
�نحو�غT �ال  ذيع9ى

و�تغييب�الوجود�الخاأنازل�التّ 

 ّf ¡يّ أو �موقف�نفØ[يتّ   خ Rخذه�

يتان�لفظتان�مؤدّ   �"تسامح"و

  .واJوقف�والقيم

�فّم أ��� �1ي��صط]ح�الشائع ا

�والتّ  �دعّد �خت]ف �بكثاف، �حضرت وقد

 s ّختلف اتمكانيJساعد�ةاJا

 الشّ 
ّ
�والث �الت قافاتعوب وانعدام

 rراجه�من�دائر خإو�أ خر

   � �اJفهوم��أصلوقد�يعود هذا

�الفكرّي  �عمليإ مداره �مستويات Xى

�الد .ةاJسيحيّ  �رجال �الكثT �من حيث�عمل

عارضلتّ ا أشكال عابيست° 

 �اميةالّد نزيف�الحرب�
ّ
�fgحصلت�بيwمال

    
ّ
سامح�r ويحظى�مفهوم�الت

قارب�sالتّ �ةيهّم أ�عتبار�

موذج�الواحدلفرض�النّ �ةمحاول

واJعاني�الّد°°ت نظر�هذهاُ  (272

250.   
273) � إXىنحيل��أنيمكن�هنا

قافّية
ّ
   ،ةثنيّ و�sالث

ُ
خاصّ �نظر�هناا

 اُ  (274
ّ
د�عليه�نظر�هنا�ما�يؤك

حرّيةع9ى��ةعايش�اJبنيّ بقيم�التّ 

يوسف�نبيل،�مراجعة�ج]ل�الّدين�عز



 ��� ����	�
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 ��� ���	�
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�ةللبشريّ  �ّن أب�ةما�هو�دال�ع9ى�القناع 
275(.   

 �ةفيعالرّ �ةخ]قيّ R �ةهذه�القيم�ع9ى
ّ
�fgال

يحلم�بذلك�من�خ]ل��"طكان"كما�كان�

�الرّ   �،البعيدة الغايةهذه��أو هان�هذا
ّ
�ال fg�°

��،"ةالغT يّ  �1ي �استمرارها �إطار وشروط

 إق�وهو�ما�°�يتحّق 
ّ

��من�خ]ل�بذل�كّل °

   .)277(للبشر�خوّي R  خذ�بعTن��عتبار�البعد

لم�تنتج��ةيجابيّ إو�أكانت��ةسلبيّ �ةظاهر 

 ،�فهاءفنا�أو وبروزها�واستمرارها�
ّ
ة�sنسانيّ واهر�الظ

وتزداد��أحياناتخفت��،دةمتجّد  ةقديم�

ق�الفوائد�يحّق �أنما�يمكن��ق�باستغ]ل�كّل 

 اJباشرةتائج�والنّ �ةالعمليّ ز�ع9ى�الغايات�

� �وغاياته��أويلوالتّ وممارسته �Jقاصده الخاطئ

فرضه�ع9ى��وبضرورة ،ما�يعتقد�فيه�ة
                                                           

�كّل  �كتابات �1ي �كتابه" بيار�بورديو"  من�ع س�بؤ : "1ي

�دمشق� �sع]مّية، �والخدمات شر
ّ
�والن راسات

مة�
ّ
 جمة،�مركز�ترجمة�جوزيف�عبد�هللا،�مراجعة�سعود�اJوXى،�اJنظ

ّ
العربّية�لل!

من�خ]ل�،�والواجب�الحّق  قيم�ةرض�ع9ى�وحد

�دار� �ترجمة�عثمان�أمTن، مشروع�للّس]م�الّدائم،

  ".ةخو إنا�

 
ّ
�العملّيةبالغايات��لطانّي ذي�يربط�الفعل�الّس ال

 �وRخ]ق
ُ
،�ترجمة�أكرم�RمT "نظر�هنا�كتاب�ا

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
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 وهو�ما�·wّد �،ق اJتفوّ �ربّي الغ�موذج�الحضارّي 
ّ
 ةسامح�من�جهد�مع¾�Ôالت

 ��و مTّ ع�والتّ نوّ  �عن�التّ 
ّ
 �انيالث

ّ
 �ة �عن�الوحديعHّ �يّ ك9

ّ
275(قاءوالل

 " ةمدلو°ت�ولفظ�تتنوعّ 
ّ
ع9ى ةلتكون�1ي�مجموعها�دال�"سامحالت

 �ة،نسانيّ 
ّ
كما�كان��ةبديّ لم�R ن�يكون�مستقبل�الّس أذي�ينبÁي�ال

 الف. )276("ةيّ 
ّ
�اسامح�وفق�مت �الرّ �ةيناه�يصبح�بمثابأرتا هذا

� �من �النّ �ةعادإانط]قا ��وأشكال "ةالهويّ "ظر�Jفهوم �مع الغT يّ "تفاعلها

وهو�ما�°�يتحق�،�مTّ  �عن�التّ اJعHّ �وبعدها�الخصوf 9ّ  نسانّي �sمحافظ¶wا�ع9ى�بعدها�الكونّي 

 
ّ
خذ�بعTن��عتبار�البعدأت  ةوقناع�ةرا�وممارسسامح�فكسيس�للت

  ةrي�ا�جتمعات�ا�عاصر  �تسامح

ظاهر �كّل �ّن أمفادها��ةللقضايا�الحضاريّ �ةحليل�واJعالجالتّ �أساليب

وبروزها�واستمرارها��نشأwÉار�وعوامل�تفّس �أسبابق�بمعزل�عن�

 �Rسبابمن��ة
ّ
  .دهارها�وتجّد وتطوّ �أصلها �عن��fgتعHّ ال

 هو�ا
ّ
�تسامحه�حينما�نتعر دذي�سنعتمل

ّ
�ةباعتباره�حال�ض�ل]

 �ةسياسيّ ��سباب إنتاجها ةإعاد أور�دواعwxا�
ّ
ق�باستغ]ل�كلتتعل

 ،)278(ةليّ فحTن�تسيطر�عليه�اJفاعيل�اJكيا  ولة
ّ
 ال

ّ
ز�ع9ى�الغايات��fgترك

�والقيم � .باJبادئ �التّ   جانب  �إXىهذا �فهم � نديّ سوء وممارسته

ةبصّح اJطلق� sيماننوع�من��إXى ي¾fّ ل��عتقاد�الّد ما�يتحوّ 
                   

 
ّ
�الت Ô¾مع� �حال ك��Tع9ى �هو �بما �بالتّ �ةسامح ��ع! اف �كّل نوّ من �كتابات �1ي ع

�والن �للّدراسات �كنعان �دار �دّراج، �فيصل �وتقديم �مراجعة �صبح، �محّمد ترجمة

ترجمة�جوزيف�عبد�هللا،�مراجعة�سعود�اJوXى،�اJنظ: اJصطنع�و�صطناع: "1ي�كتابه

    ". م1�،2008.ة،�بT روت،�لبنان،�ط

�ب رض�ع9ى�وحداس�1ي�كوكب�R ي�جمع�النّ أ "ةالعاJيّ �ةياسالّس "ـــيمكن�تعريwÞا

 ّfخاصّ �،م�ذلكيجّس �ول�ع9ى�وضع�دستور�عالم� مشروع�للّس": "طكان"كتاب��ةينظر�هنا

  ".م1952

 
ّ

 " :كتابه 1ي�قصاءللحرب�و�sجذرّي �ب�كحّل عصّ عنف�ونبذ�التّ �غاندي�ل]
ّ
نا�كل

Tous Les Hommes sont Fr  

 �،اJعاصر�يا½ fّ حليل�الّس 1ي�سياقات�التّ �اJعتمدة الّد°لةبنفس�ة�ليّ 
ّ
ال

   "ميكيافيل" ةطروحأXى�إاستنادا��
ّ
وRخ]ق يا½ �fg ّfتفصل�بTن�الفعل�الّس ال

شر�والّتوزيع،�القاهرة،�
ّ
ــل   "م�2004بع�والن   ."ميكيافيل"ـ
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موذج�الحضارّي النّ �ةبقيم

 �عن�الّتيعHّ �فردّي  ل وّ R  :وجهTن 

تتنوعّ �Rساسوع9ى�هذا�   

نسانيّ يب¾�Ôمستقبل�s علwxا

�لتصوّ  يّ تبوليو سمكو لا"ــره

�تتحّق   ق
ّ

��إ° �من انط]قا

محافظ¶wا�ع9ى�بعدها�الكونّي 

 أجل�التّ أالجهود�من�
ّ
سيس�للت

 الجذور� .2
ّ

cتسامح�

أساليب1ي��ةهناك�ثابت    

ق�بمعزل�عن�ولم�تتحّق �ة،واحد  ةدفع

ةمجموع�إXىدائما� تحتكم

 التّ ومثل�هذا�   
ّ

 
هو�ا�fم

   أخرى  أحياناظهورا�
ّ
ر�دواعwxا�بتوف

 
ّ
ولةالّد رجل��إلwxا�fgيسÏى�ال

 �أك©  
ّ
�تعل �من �والقيمقها باJبادئ

ما�يتحوّ �ةحيث�عاد�،اJختلفة

 اُ  (275
ّ
�ال! �التنظر�هنا Ô¾مع�  ك��Tع9ى

�در: )أجزاء3(العالم �فيصل �وتقديم �مراجعة �صبح، �محّمد ترجمة

1ي�كتابه�"رياردبو  جون "و ،"م2010

دراسات�الوحدة�العربّية،�بT روت،�لبنان،�ط

�ب" ةيّ تبوليو سمكو لا" (276 يمكن�تعريwÞا

ول�ع9ى�وضع�دستور�عالمfتوافق�الّد 

R.1�،1952نجلو�اJصرّية،�ط

 �ةنظر�هنا�دعو اُ  (277
ّ

غاندي�ل]

es sont Frères, Editions Folio, 1969.

ة�ليّ فاستعملنا�لفظ�اJكيا (278

�،للقيم اعتبار دونما ةجاعوالنّ 
ّ
بع�والن

ّ
مؤمن،�مكتبة�ابن�سينا�للط
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 ّf ½والّد �يا ّf¾ي� 
ّ
]ن�سواء�1ي�انفصالهما�يمث

للفكر��ةصور �وتأسيسواصل�فاعل�والتّ 

 .�مTّ عاXي�وعقد��صطفاء�والتّ 

� �جميع �ت�أركانعائر�1ي  ؤ الكون�وفق�ما
ّ
ده�ك

1ي��فاÙنسان  ،)279(اريخ�والجغرافياالتّ �

لعالم�وموقفه�لسبل�تفكT ه�ورؤيته� تنعكس�ع9ى

̧ والنّ �، �ةو�حاملأ ةناجي ذاتك   نا�ظر�ل

�أوسعXى�نشره�ع9ى�صعيد�إÏي�غلب�الحا°ت�بالّس 

Ùنسانع9ى��رتقاء�با.  

�رورّي من�الضّ �أصبحة،�يطر والّس �ةلطرغبات�الس 

دافع�يقع�استثماره�من��أو   فاعل�إXى ،ات

�الّد  �والوجدان�يمارسه �الو+ي �ع9ى ين

 �ةالعرقيّ �ةب�ودعم�مقا°ت�اJركزيّ 
ّ
�ة،قافيّ والث

 و�أ ،واJختار�Rفضلعب�الشّ 
ّ
ط�ما�سل

ويل�نصوص�أاخت]فاwÉم�1ي�ت�9ىب�عما�ترتّ 

�ترتّ �ة،ومانيّ الرّ  ه�من�محاو°ت�ليب�عوما

� اقتتال��ةساد�من�حال ما�أو  ة،Rصليّ ديان¶wا

�تّم �أو  ،-"نتالH وتستا �الحروب��ما 1ي

�الكنيس �خطاب �استثمار �من �ةانط]قا

                                                           

  ،"م1972ة�ل! جمة�الروائع،�بT وت،�لبنان�
ّ
 ذال

ّ
د�ي�فيه�يؤك

ايم�وسامي�الّدروبّي،�دار�الهيئة�اJصرّية�العاّمة�للّتأليف�

جعلت�الكثT �من��ةومثل�هذه�القراء  ة،غطيH ير�والتّ 

 ب،�و�ح! ا
ُ
�"زيد�أبو نصر�حامد�" أعمالنظر�هنا�ا

�الجهل�والّزيف�: كفT فكT �1ي�زمن�التّ التّ  ضّد

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
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 �Rساليب
ّ
يا½ fّ العاملTن�الّس �أّن وهذا�ما�يجعلنا�نعتH ��،رق والط

 الا+ي�الحاسم�°نتشار�موقف�
ّ

فاعل�والتاXي�منع�الحوار�والتّ وبالتّ �،�تسامح]

عاXي�وعقد��صطفاء�والتالتّ �يع9ى�معان�سيتأّس  للممارسةوشكل�  ،بعصّ والتّ 

 ّ�Þال أساس ي 
ّ

cتسامح�  

�ديّ التّ   التّ �بدايةن�منذ
ّ
�جميع�قوس�والشّ اريخ�وظهرت�الط عائر�1ي

 Rن© وبولوجو�  ّية،
ّ
 ال

ّ
�ترك fg امتداد�ظاهر� �ز�ع9ى �ن�1يديّ التّ ة

تنعكس�ع9ى�الصفةهذه��ّن أ1ي��و°�شّك �،نكائن�متديّ �- كما�يرى�الكثT ون

،ةالهويّ تضخيم�و ��ستع]ء بأشكال ي¾fّ ن��عتقاد�الّد يتلوّ 

 
ّ
غلب�الحا°ت�بالّسأمرتبطا�1ي��ي¾fّ يمان�الّد ذي�يجعل�من�f sء�ال

ع9ى��رتقاء�با�Ùةالقادر �ةسال�Ôبالرّ ما�يسّم �إطار 1ي��،Rرضلب�سكان�الغ

رغبات�الّس و �ةوتوجwxها�مفتوحا�ع9ى�اJصلح�ةينيّ ص�الّد 

 �أساسه من�مجال�روÊيّ �ةينيّ الّد �ةجربالتّ   ل تحوّ 
ّ
اتتطهT �الذ

�العمل �الغايات �تحقيق ��ّية،جل �يعود �القوّي �إXىوهذا �اJفعول  �ذلك
ّ
�ال �الدذي يمارسه

ب�ودعم�مقا°ت�اJركزيعصّ جيج�التّ أ1ي�ت يناريخ�من�استخدام�الّد عH �التّ 

الشّ �wمبأ¼ّ  sيمانبTن�الwxود�وغT هم�1ي�سياق��ةمن�خ]ل�ما�حدث�من�حروب�دامي

ما�ترتّ �أو  ة،دفاعا�عن�عقائد�الفراعن�ةsبادومحاو°ت��اJ]حقة

�من�تحويل� الرّ �ةمH اطوريّ دين�معتمد�لí �إXى ةاJسيحيّ انط]قا

�ع9ى� وعنفا�ةل�كراهيّ نصّ بالتّ �إلwxا  �  ورفض�بقاwÍا ديان¶wا

�اJسيحيّ  ��ةاJذاهب ��ةوخاصّ  -نفسها الH وتستا"و�"الكاثوليك"بTن

�للّد  �دافعاستخدام �كعنصر �الكنيس�،رق الشّ �fمسلم�ةمقاتل�إXى ين �خطاب �استثمار �من انط]قا

                   

بنانّية�ل! جمة�الّروائع،�بT وت،�لبنان�خواطر" ":باسكال
ّ
جنة�الل

ّ
،�ترجمة�إدوار�البستاني،�الل

،�ترجمة�عبد�الّدايم�وسامي�الّدروبيينوالّد �Rخ]قعا�بمن" :وكتاب�sنسان

  .سالفا�اJذكورة "دلياإ امT سي"وكذا�كتابات� "ن سو برغ

H ير�والتّ يديولوجيا�للتّ أXى�إوتحويله�  ،ينللّد �ةلبيّ كثT ا�عن��ستعما°ت�الّس 

و�ح! ا فريق�تنشر�قيم�العنف�والتّ �أنيمكن��ةداأيرون�فwxا��وأبعادها، ة

التّ : "مث]�كتابه  ،ي¾fّ وربطه�باJفعول�الّد �ة،تفكيك�خطاب�العنف�والكراهيّ 

  ."م�2�،1995.والخرافة،مكتبة�مدبوXي،�القاهرة،�ط
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Rساليببمختلف��rخرين   

ا+ي�الحاسم�°نتشار�موقف�الّد  ترابطهما�أو 

والتّ �ةوغمائيّ ع9ى�الّد �ةقائم

   - أ
ّ
ي�Þّ ب�الّد عصّ الت

التّ �ةتجرب�sنسانعرف�   

وR �ةالفلسفيّ راسات�الّد 

كما�يرى�الكثT ون-أصله

يتلوّ  ما�ةوعاد�،rخرينمن�

 �،Jشروع�الخ]ص
ّ

 
 ال
ّ
fء�ال

 ودعم�حضوره�
ّ
لغ�سبةبالن

    
ّ
Jصوص�الّد نّ الويل�أا�كان�تو

تحوّ �أشكالظر�بعمق�1ي�النّ 

�العملأ �الغايات �تحقيق جل

  .)280(والفعل

عH �التّ �ةن�عانت�البشريّ [ول   

من�خ]ل�ما�حدث�من�حروب�دامي

اJ]حقة أشكالعلwxم�من�

�من�تحويل��أيضا أو  ة،وراتّ ال انط]قا

 ةاجععوب�الرّ الشّ �إلزام

��واسعة �اJسيحي بTن اJذاهب

�للّد  من ةليبيّ الصّ  استخدام

باسكالبل��T"نظر�هنا�كتاب�اُ  (279

sنسان سعادةين�مصدر�الّد �ّن أع9ى�

شر،�مصر،�
ّ
برغ"لــ   ".م1971والن

كثT ا�عن��ستعما°ت�الس�"ماركس"ث�يتحّد  (280

 
ّ
 ال

ّ
ةينيّ الّد �ةجربلون�التّ ذين�يحل

 
ّ
�تتّ ال fgتفكيك�خطاب�العنف�والكراهي�إعادةجه�نحو�

والخرافة،مكتبة�مدبوXي،�القاهرة،�ط
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�شهدت �من��ةس]ميّ s �ةالحضار ه�و�ما نفسها

  .sس]مّي عت�لتشمل�غالب�العالم�

 الين�بنشر�قيم�ارتباط�الّد �ّن إف�ة،ينيّ 
ّ

[�

 
ّ
�تخط �والتّ قد �الحرب �واقع �بنا فريق�ت

 �أمر وهو�  ،
ّ
ى�1ي�مستويات�الخطاب�يتج9

 ،�)281(اJعاصر�
ّ
با�تعصّ �أك©   أصبحذي�ال

 مّ إ ،دة
ّ
ات�ا�انط]قا�من��نغ]ق�ع9ى�الذ

� إXى ة �ودعم ��نفتاح �من  الالحذر
ّ

[�

�الصّ  �ع9ى °� �فع] �ومحاربته �النّ اJختلف �ظرّي عيد

 
ّ
 �ةالعنيف�أفعالهاى�1ي�وما�يتج9

ّ
�fg�Ôتسّم ال

  .)282( لعصرنا�الحاضر

 اJتعالية ةالفكر�اJغلق�والهويّ �بإنتاجارتبط�

 
ّ
�العوامل�ال   fgبرز

ّ
 س�لكّل تسامح�وتؤّس  تنتج�ال]

الخطاب��تأثT اتم�تضخّ �ةاليوم�نتيج�

 �ي¾fّ ع9ى�الفكر�الّد 
ّ
Xى�إ ةعو س�بالّد ذي�يتلبّ ال

�ةم¶wا�قيمو1ي�مقّد   ة،فيعXى�القيم�الرّ إينشد�الوصول�
 ّن أحو�ساد��عتقاد�بوع9ى�هذا�النّ ،�)284

                                                           

ويعتH �هذا�  �،wائّي الّ   غارب�و�ف! اقالتّ �حّد �إXى

Jزيد��واJغايرة،�خت]ف��أشكال�fgتستبطن�داخلها�

،�ترجمة�جمال�شحّيد،�اJنظمة�اJنهج" :كتابه

 R ّةينيّ و�الّد أ ةياسيّ سواء�الّس �ةيديولوجي.    

s ّو�ما�أ ،وتحقيقها�للخ]ص�من�الشرّ �ةنساني

 قّل أوتبيح�قتل�اJخالف�و�عتداء�عليه�و1ي��

و�بلور�ذلك�1ي�كتابه��،والعدل�Xى�الخT �والحّق 

�الرّ  �هذه �النّ �ةؤيمثل �خ]ل �الّس من �يا½ fّ ظر�للفعل

 ��� ����	�
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�والصّ �ثقافة �أصارى راع�بTن�اJسلمTن�والنّ العداء �شهدت، و�ما

عت�لتشمل�غالب�العالم�توّس �داميةصراعات�و �عديدةمحن��إXى ىوأدّ  سامح�بTن�اJذاهب�والفرق 

ينيّ صوص�الّد ويل�النّ أخTن�واJهتمTن�بتمحور�ترك��TاJؤّر �اJعاناة

� �حضارتنا �و1ي �اليوم �قائما �°�يزال �  ،اJعاصرةتسامح �كثT ا �اعتقدنا fgاأ¼ّ الwتخط�� قد

Jه�1ي��خت]ف�والتّ بحّق �ل6خر قوامه��ع! اف��آخر  النا�عا ّTم�،

 �ةالجذريّ �ةلغT يّ ل
ّ
�sنسانت]زم�اليوم�واقع��أصبحت�fgال

دةاJهّد  ةالهويّ فاع�عن�الّد �أبرزها مختلفةرات�تحت�مHّ   خر

 �أبناء ةودعو �ةذاتيّ البين
ّ
�والث �الواحد ةالواحد�ةقافالعرق

�باJخالف �مهاجم�أو  ،بخطر��لتقاء �خ]ل �الص�ةمن �ع9ى °� �فع] �ومحاربته اJختلف

  ةد �عنه�الحركات�اJتشّد وهو�ما�تعHّ �،يضا�ع9ى�اJستوى�العم9يّ 
ّ
وما�يتج9

 �ةب�عنه�من�عود
ّ

�فق�او ت�العنف�وال]
ّ

لعصرنا�الحاضر�ة� تسامح�كع]مات�ممTّ وال]

�القول� ارتبط��إذا أي ةلبيّ الّس ع9ى�نحو�من�  خذأ إذاين�الّد �ّن أيمكننا

 أيصبح��،صديقك�كعدو�° �إليهظر�الغT �والنّ 
ّ
�العوامل�ال برز

�ةوهو�ما�تعيشه�البشريّ �ّي،والعم�9ظرّي شكال�الفعل�العنيف�ع9ى�الصعيدين�النّ 

 ع�دوائر�التّ وتوّس �ة،يديولوجيّ 
ّ
ع9ى�الفكر�الد�ةلبصبحت�غاأ�fgكفT �ال

sنهج�الّد �اعببإتّ  ةنسانيّ مال�Jا ّf¾ه�ي T283(وحده�دون�غ(.    

 الو �يا�ªÉّ انحراف�الفعل�الّس 
ّ

cتسامح�  

ينشد�الوصول��أخ]Øيّ  لفع�ساسهو�با� �يا½ fّ الفعل�الّس 

 التّ �أشكال عن�كّل �sمكانو�بتعاد�قدر�
ّ
284(لمنافر�والعنف�والظ

                   

إXىتماما��Rنامختلفا�عن��اكائن�rخر ع9ى�اعتبار��للّد°لةيستعمل��"ة

 
ّ
ية1ي��أو  اJتنّوعة الوحدة1ي��البشرّية آمال م�كّل يحط

ّ
 �الكل

ّ
�fgتستبطن�داخلها�ال

كتابه�وخاّصة "ار�مورانغدإ" أعمال إXى العودةيمكن��ةريّ ذالج�الغT ّيةل�مفهوم�

    ".م��1�،2012. جمة،�مركز�دراسات�الوحدة�العربّية،�بT وت،�لبنان،�ط

R  ثT اتأبالتّ �أساساوارتباطها��sرهاب مسألةحول�  "°ن�قريشآ"ــل  ةحفيّ 

 أ ى�1ي�كّل 
ّ
ه الكنيسةرته�ذي�برّ شكال�الفعل�العنيف�ال Ù�sنقاذ ةمحاول�بأنّ

 �ةس]ميّ جاهات�s د�لبعض��تّ 
ّ
�sس]م،��بTن�ديار�الكفر�وديار��fgتمTّ ال

 �أف]طون هذا�اJوقف�سائدا�منذ�
ّ
Xى�الخT �والحقإتقود��ةحكيم�ةممارس  يا½ fّ ذي�اعتH �الفعل�الّس ال

�محاور  �1ي �"يا½ fّ الّس "و�"ةالجمهوريّ " تيثم ، Rالفكر�� �الرّ   نوارّي وواصل �هذه مثل
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ثقافة واستغ]ل�ذلك�لنشر�

 
ّ
سامح�بTن�اJذاهب�والفرق غياب�الت

اJعاناةه�ن�كانت�هذل[و    

� �حضارتنا �و1ي �اليوم �قائما �°�يزال تسامح

لنا�عا�Jوأنتجت ،داموالصّ 

ل عوةالّد  وأشكال  العنيف

خرÙ  rقصاءسعيا��وأك©  

�كّل  البين�أشكال ورفض

�باJخالف�وsقرار  تسامح بخطر��لتقاء

يضا�ع9ى�اJستوى�العم9يأ بل�فحسب

 sب�عنه�من�عودوما�ترتّ  رهاب

�القول��وإجما°     يمكننا

الغT �والن�ةبلسأJقا°ت��سوأّس 

شكال�الفعل�العنيف�ع9ى�الصعيدين�النأ

يديولوجيّ R �ةعايوالّد �فريقّي التّ 

مال�sك طرب�إXىوالسÏي�  الحّق 

انحراف�الفعل�الّس   - ب

الفعل�الس�ّن أ يغلب�ع9ى�الظّن    

و�بتعاد�قدر� السلم�ثّم   ةالعدال

ةالجذريّ �ةالغT يّ "مفهوم� (281

هاJفهوم�مفهوما�خطT ا�  ��نّ
ّ
يحط

 �إدراكع�1ي�وّس التّ 
ّ
ل�مفهوم�وتمث

 جمة،�مركز�دراسات�الوحدة�العربي
ّ
العربّية�لل!

حفيّ عمال�الّص نظر�هنا�R اُ  (282

283-  
ّ
ى�1ي�كّل هذا�مث]�ما�تج9

 
ّ
د�لبعض��تى�1ي�الخطاب�اJتشّد يتج9

 �Rحوال
ّ
  .سامح�معهعدم�الت

هذا�اJوقف�سائدا�منذ��ظّل  -284

�محاور   "الّسابعة   الّرسالة" �1ي ثم
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خصوصا� ،ل¢fّ الفعل�الّس �أشكال ه�من�كّل 

 
ّ
�اJعارضTنع�و�خت]ف�والت ضمن�سياق� ،سامح�مع
285(.  

�أ rن حّد �إXىو � اريخعH �التّ  ل �هّم أحد

wامه�سواء�باr� ّÉخر استبعاد��ةراع�ومحاول

�عاد �الH هانّي �ةي �الخطاب �تراجع  اXى

�نع �داخل�الخطاب�الّس ©ولهذا يا½ �f �دائما

 
ّ
هو��يا½ fّ ذي�يعرضه�الّس واعتبار�اJشروع�ال

�يا½ fّ موذج�الّس فاع�عن�النّ الّد �أشكال

 �Rخرى تسامح�مع�غT ه�من�اJشاريع�
ّ
�fgتقود�1ي�ال

�أشكالومختلف� ،ة�ستعماريّ عوات�الّد 

وهذا�  .نماط��رتقاء��wاأو�أشكال�أ إXى

راته�وتصوّ �ةانط]قا�من�قناعاته��خ!�اليّ 

 �،"اJشروع�الكونّي 
ّ
�ةنسانيّ ذي�يريد�توحيد�sال

Jشاريع�العوJؤدّ باعتبارها�الّس �ة،سويق�Jي�لتحقيق�بيل�ا

" درياربو "يه�ما�يسّم �إXىي�وهذا�ما�يؤدّ 

                                                                                

 
ّ
�والت �والتّ لم    عايشسامح

ّ
�تج9 �كما �1ي كتاب�  ى

من��لíنسانتحريرا�  الّسياسةذي�يعتH �من�خ]له�

بدي]�للعنف�وابتعادا�عن��أطرافهاواصل�بTن�

أخ]ق�: ،�انظر�كتابهالحوار�داخل�الفضاء�العمومّي 

Morale et Communication, ed, Flamm

،�ترجمة�فؤاد�شاهTن،�جميل�قاسم،�رضا�الشاي¢f،�مركز�sنماء�

قد�عفا�عنه��أسلوبا  فاعل�معه�واعتبارهالتّ �أنواع

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
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ه�من�كّل ذوتنق�ر�الو+ي�البشرّي تطهّ �أن¼wا�أمن�ش�يجابّي إ1ي�جوهرها�فعل�

�ثوابت�التّ �يمقراطّي  �والتّ عّد القائم�ع9ى  نوّ د
ّ
ع�و�خت]ف�والت

 �عاXي�ويدعم�قيموالتّ �sقصاء
ّ
 فاعل�قاء�والتّ الل

ّ
(ةشاركيّ والت

�الفعل�الّس  ��يا½ fّ نتائج �نذهب��اJختلفةومظاهره  نّ أ إXىيجعلنا
ّ
�مث له

راع�ومحاولوالصّ �اJغالبة أشكالع9ى��-و°�تزال - ياسةالّس حيث�قامت�

�� �يؤدّ   ،ةو�جتماعيّ  ةياسيّ الّس  Rهدافتحقيق �عادوهو�ما ي

 وتجنّ �اJوافقة
ّ
�نع .ةومدنيّ �أخ]قّية ةسامح�كقيمب�الت ولهذا

واعتبار�اJشروع�ال�،rخرمه�يس�ما�يقّد عاء�الفهم�الكامل�وتبخب�وادّ 

 ،�sنسانق�ما�يريده�يحّق 
ّ
أشكال1ي��ةخاصّ  Rمرى�هذا�وقد�تج9

تسامح�مع�غT ه�من�اJشاريع��أّي دون��،اريخقها�عH �التّ اJشاريع�اJمكن�تحّق 

 التّ �أشكال كّل �إXى
ّ
 �ف�اJادّي خل

ّ
  .)286(قا1يّ والث

 �يا½ fّ الفعل�الّس �ةخاصيّ 
ّ
الّد �ه�نحو�كّل وّج ذي�ينخرط�1ي�التّ ال

 �،sنسان ةمرتب�إXىلم�ترتق�بعد��wاأ¼ّ  سّوغبم
ّ
�fgتحتاج�وال

 دّ إرغم�
ّ
انط]قا�من�قناعاته��خ!�الي،�يمارس�عكس�ذلك�- ك��Tع9ى�القيمعائه�ال!

اJشروع�الكونّي "ا�يطلق�عليه�ونشرها�وتH ير�ذلك�بم�ةعاء�امت]ك�الحقيق

   و�نمط�واحد�كما�هو�الحال�اليوم
ّ
سويق�Jشاريع�العو1Jي�الت

 
ّ
وهذا�ما�يؤد�،�سبيل�°�يجب�أن�يف! ق،ككّل �نسانية�fgsتنعم��wا�ر�ال

                                                                                                                        

�التّ  �من �وّح نسان �لحالوتؤّس �،العنف�وأشكالش �الّس �ةمدنيّ �ةس  قوامها
ّ
�والت لم

 �العقد��جتما+يّ " ةوخاصّ " جون�جاك�روسو�" أعمالوكذا�1ي�
ّ
ذي�يعتH �من�خ]له�ال

  .نسآوالت�والّسعادة ةقوامها�الحريّ �ةاجتماعيّ �ةسيسا�لحال

 �ةيمقراطيّ الّد �أّن 
ّ
 من�قيم��تحّد  ةشاوريّ الت

ّ
واصل�بTن�وتجعل�من�التّ �،�تسامحال]

 �ةحال�إقرار ب�وتمنع�عصّ التّ �إXى
ّ
الحوار�داخل�الفضاء�العمومي�إنعاشسامح�تساعد�ع9ى�من�الت

d, Flammarion, Paris, 1986. 

،�ترجمة�فؤاد�شاهTن،�جميل�قاسم،�رضا�الشاي¢f،�مركز�sنماء�خT نسان�R اريخ�وsالتّ �ة¼wاي" ":فوكويامافرنسيس�"لكتاب�

أنواعنوع�من��أيورفض�،�وما�فيه�من�تحامل�ع9ى�اJشروع��ش! اكّي �"م1993
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1ي�جوهرها�فعل��ياسةالّس 

�تب¾ّ  �النّ بعد f يمقراطّيموذج�الّد

sقصاءف�منابع�يجّف �اجتما+يّ 

�الفعل�الّس  علكن�تتبّ     نتائج

 الجذور�
ّ

حيث�قامت��،�تسامح]

��أو  �عائقا �أمامباعتباره

اJوافقةفرض��أشكال وسيطرة

 التّ   من�أشكالع9ى�
ّ
ب�وادّ صل

 
ّ
يحّق �أنذي�يمكن�الوحيد�ال

 
ّ
اJشاريع�اJمكن�تحق�ةواعتباره�¼wاي�يH اXيّ الل

إXى ةلليH اليّ  بTننظر�اJتعصّ 

�ا�ّن إ���
ّ

خاصيّ تسامح�هو�ل]

 
ّ
 الت

ّ
بم عوبط�ع9ى�الشّ سل

رغم�- يا½ fّ ما�يجعل�من�الّس 

عاء�امت]ك�الحقيقدّ با�ةاJرتبط

و�نمط�واحد�كما�هو�الحال�اليومأبا°عتماد�ع9ى�نموذج�

 طوّ م�والتّ قّد شكال�التّ أ
ّ
ر�ال

                                                             

�sتحرّ �ةكممارس �التّ ر �من نسان

وكذا�1ي��،"نTنالتّ "الشهT �  "هوبز"

 
ّ
سيسا�لحالأوت�،لم�ستعباد�والظ

أّن  إXى "هابرماس" يذهب -285

 �اJغالبة، أشكال
ّ
إXى�fgتف�f 7ال

  : وتواصل

لكتاب� هنا�العودةيمكن� -286

1�،1993.القومّي�لبنان،�بT وت،ط

  .هرالّد 
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�كّل �،عنوّ التّ �إعدام أشكال مظاهر��ومنع

 
ّ
دام�صّ لا�ةس�لحالّس أهو�ما��،ةقافيّ الث

� �ع9ى �جوهره �1ي 1ي��ةغبوالرّ �اJغالبة أساليبقائما

 
ّ
�مقو°ت�الن �ع9ى �ةسبيّ وعوض��عتماد

  .)288(باÙنسان sنسان

�،لتحرير�البشر�وتنظيم�حياwÉم�ةبما��ي�محاول

 الرأيوفرض��بةلغتستبطن�دائما�منطق�ال

 
ّ
�عنف�الط �يستبدل وسلطته��ةاغيذي

 ن�ادّ إ�- و�ياسة
ّ
ه�يميل�نّ إف  -سامح+ى�الت

   .)289(و�خت]ف�ةشكال�اJعارض

  ا�عالجة

 إ ة°�تصبح�ذات�قيم�ة،والقريب
ّ

�عندما�°

��إيقافها �الفعل ن�أمن�ش�إذ والّتأثT ،عن

�الصّ  �مبادئ ��عتبار �بعTن والفعل��ة]حيّ خذ

س�Jا�يمكن�تسميته�ّس ؤ بل�ت�و�ستقرائّي 

                                                           

 ��خت]ف�بما�يجعل�مwا�مسارا�تت]1�Ô Gي�سياقه�كّل 
ّ
عاون�والتّ   سامح�قيم�الت

�هويّ تمTّ   ناءإف إXى أيضا �وضياع ته���الغرب�ذاته

  ..43- 42م،�ص�ص�2006،�خريف�

 ال
ّ
�ّن أو ،�دمّد والتّ �ةصل�بالقوّ هو�دائما�متّ �ةقافث

ودول��ةاJشعّ   دول�اJحور �إXىم�العالم�اليوم�

�الحضارات �العالمfّ،ترجمة��صدام �الّنظام �صنع إعادة

ع9ى�قيم��اJب¾fّ �الحقيقّي �لمfّ عايش�الّس 1ي�بناء�التّ 

  :انظر. من�خ]ل�سلطة�Rغلبّية

Benjamin Conston : De La Liberté Chez Les 

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�الخطT �من�قتل�الغT يّ � �اJشروع �هذا �يحمله أشكالات�بما

 
ّ
  تهفاع�عن�مركزيّ ده�الّد وتعّم �حادّي  ويج�Jشروعه�R 1ي�ال!

ّ
الث

 
ّ
�الل �من  وجعل

ّ
�الث �بTن �اJختلفقاء ��ةقافات �ع9ى �جوهره �1ي قائما

�والتّ حا°ت�التّ  وض �وافق �بTن �مقو°ت�الن�،عوبوالشّ �Rممفاهم �ع9ى وعوض��عتماد

sنسان ع]قةع9ى��ةسامح�وتسيطر�الحرب�ومنطق�القوّ ت

بما��ي�محاول�-  نسانّي رغم�ظاهرها�s - ياسةالّس  أّن ع9ى��أكيد

تستبطن�دائما�منطق�ال�wافإ¼ّ  ،ر+يّ القانون�والعنف�الشّ �ةواستبداله�بسلط

 
ّ
�الت �قيم �استبعاد �ظّل حgّ   سامحاXي �1ي Ô� ّالّد الن�  �يمقراطّي ظام

ّ
�عنف�الطال �يستبدل ذي

 ّgو ح�Ôياسةالّس رجل��ّن أب�ةالقناع  ز بما�يعزّ �ة،ن�كانت�نسبيّ إ

شكال�اJعارضأو�تقبيح�أستبعاد�وا�ة،وفرض�اJوافق�ةشكال�القوّ 

 
ّ
 غل

ّ
ا�عالجة إbىمن�الفهم�: سامح�ب�عgى�عوائق�الت

 �ةبقيم�صلة
ّ
والقريب�ةسبا�wا�البعيدأو �اجذوره�ةسامح�من�جهالت

�اJمكن �الحلول �نحو�تقديم ��للحّد �ةساسا إيقافها أو Rسبابمن�هذه

�تداوXيّ أ والّتاريخّية �بعد �ذات �تكون �الصأي�ن �مبادئ ��عتبار �بعTن خذ

و�ستقرا   فسT ّي والتّ �حلي9يّ اليوم�°�تقتصر�ع9ى�بعدها�التّ �ةالعلميّ 

                   

�خت]ف�بما�يجعل�مwا�مسارا�تت]1�Ô Gي�سياقه�كل�أشكال وتف¾�fكّل �اJغايرة،تقتل��العوJة

�  °�·wّد �Rسلوبمثل�هذا
ّ
�فقط�الث  د

ّ
��ة،�غربيّ قافات�ال] �يؤدّ نّ إبل أيضاي�ه

لة�الفكر�العربّي�اJعاصر�،�عدد�
ّ
،�خريف�135- 134لطة�الجهنمّية،�ورد�بمجل

المنطق��ّن أع9ى��"إعادة�صنع�الّنظام�العالم��fّصدام�الحضارات" 1ي�كتابه

 دعوات�الحوار�بTن�اJختلفTن�ليست�
ّ

 �إ°
ّ
 ،�م�بوضوح�ع9ى�صعيد�الواقعشعارا�يتحط

ّ
م�العالم�اليوم�ذي�يقّس ال

�Rقوى Jنطق��وخاضعة �الحضارات: هنتنغتون�صاموئيل: انظر�هنا(، صدام

شر،�ط
ّ
  .) 469- 465م،�ص�ص�2�،1999.طلعت�الشايب،�تقديم�ص]ح�قنصود،�دار�سطزر�للن

"� Rهنّ أ نوكشف�ع�،يمقراطّي سلوب�الّد بعمق�   
ّ
1ي�بناء�التّ �ةل�طريق°�يمث

من�خ]ل�سلطة�Rغلبّية��ستبداد�صياغة إعادة�ي�  1ي�جوهرها�ةيمقراطيّ 

Chez Les Modernes, ed, Pluriel, Paris 1980. 
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ّ
�إXىذي�·wدف�العنف�ال

 
ّ
  .)r)287خرسامح�مع�الت

 �يا½ fّ الّس �إمعان ّن إ���
ّ
1ي�ال!

�اريخعH �التّ �واJواجهة �الل، �من وجعل

�و�نتشار �فع�متداد وض،

 
ّ
 تنتش�ةقافيّ الث

ّ
ت ر�قيم�ال]

أكيدالتّ وباJحصل�يمكننا�   

واستبداله�بسلط�ب�العنف�البدائّي وتجنّ 

�التوبالتّ �،واJوافقة �قيم �استبعاد اXي

حgّ �ةغلبيّ بعنف�R �ةاJطلق

شكال�القوأ Xى�كّل ة�إاJمارس�أثناء

 �إمكانrي� .3
ّ
 الت

ّ
غل

اJّتصلةرصد�اJشك]ت��ّن إ   

 
ّ
�لتتّ تت �سع �اJمكنأجه �الحلول �نحو�تقديم ساسا

�الحضاريّ الّد  والّتاريخي ةراسات

[Jالعلميّ فالبحوث�  ة،مءوا

العوJة أّن  "بودريار"يرى� -287

�فاعلوالتّ  ،� Hأّن ويعت�� مثل�هذا

،�انظر�مقال�الّسلطة�الجهنميةالخاصّ 

1ي�كتابه" غتون نهنت"  يدافع -288

دعوات�الحوار�بTن�اJختلفTن�ليست�

 �Rطراف
ّ
�تابعال �تبقى fgوخاضعة ة

طلعت�الشايب،�تقديم�ص]ح�قنصود،�دار�سطزر�للن

كونستون بنيامTن�"راجع� -289

 
ّ
يمقراطيّ الّد �أّن معتH ا��،سامحالت
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� �اJوقف�اJناسب�والقرار�ن�يتّ أع9ى خذوا

�   تائجوالنّ �اتستخ]صs من
ّ
�يمكننا�ال fg

غلب�1ي�سياق�حرصها�ع9ى�التّ �،اليوم�تحقيقه

 الو �دةاJتعّد بعناوينه�ومH راته�
ّ

غاته��تسامح�وفق�مسوّ ]

�ةوالب]غات�اJستعمل�ةائفعارات�الزّ ي�الشّ 

�بناwÍا��ةمن�وضع�خطط�عمليّ  تسهم�1ي

 rدها�عها�وتعّد شكال�تنوّ أب ن�نفسهوتع! ف�لها�1ي�

ول�تفرض�ع9ى�الّد �مضادة ةعن�سلط

 ّf ½ا�فيه�من�أو �ياJأبعادنسنته�تجاوزا��

 .�ستبداد�و�ستغ]ل�والعنف

��أو   �تسامح �اJتضرّ �أو اس¶wدافه بل��،ر تعيTن

�ةعوب�اJختلفساسا�بالشّ أيضا�و أبل��ة،

 
ّ
جه�وتتّ �،وشقاwÍا�°مهاآى�فع]�واقع�تتخط

لتكوين��،sنسان1ي�مجال�حقوق��ةاشط

�تحت� �عنه �دي¾fّ مسوّ �أّي فاع  عرØيّ �أو  غ

1ي��وsمعان ،كشف�ما�يحدثأو� ةبتعري

 Rركيولو¹يّ ات�الحفر�   
ّ
�ال �إدراكذي�يساعد�ع9ى

                                                           

بقدر�  ،لم�تعد�ذات�محتوى�نظرّي �-  له�ارئيسيّ 

�الفعل��ةالحقيق ��ي �إXى اJؤدية  و�الوسائلأ1ي�نظره

: Prob René Thom    

 �ّي،�س! داد�Rسلوبواعتماد�
ّ
�ال �إXىذي�يعود�بنا

،�"اJيكرو�ف�Tيائّي "ذات�البعد��الّسلطة إلwxا�fgتسÏى�

�القومّي، �منشورات�مركز�sنماء �ط جن،  ،1.بT وت،
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� 
ّ
�اJجا°ت�اJختلفالبحث�ال ��ةذي�يساعد�الفاعلTن�1ي ع9ى

  .)290(ةات�اJطروححديّ 

� �ع9ى ��شتغال ��ةمجموع�إXى ةئيسيّ الرّ �ةsشكاليّ قادنا من

  

 
ّ
اليوم�تحقيقه�ةنسانيّ ورهانا�تحاول��sةرئيسيّ �ةسامح�حاجل�مطلب�الت

بعناوينه�ومH راته��وsقصاء بمختلف�مظاهرهشكال�العنف�

 .�fgيدافع�عwا�البعض

 ال°�يمكن�تجاوز�حا°ت�
ّ

  اJختلفة�تسامح�]
ّ

 �إ°
ّ
�من�تخط ي�الشّ انط]قا

 
ّ
�إجريد�اJسائلتنظT �و التّ �إXىذي�يميل�خب�ال من�وضع�خطط�عملي�بّد  ذ�°،

 �ةقدميّ نجازها�القوى�التّ 
ّ
وتع! ف�لها�1ي�r ة،�نسانيّ �sةوحد�إXى�fgتستند�ال

عن�سلط�عبارةيكون�" مجتمع�مدني�عالمfّ " سيسأي�العمل�ع9ى�ت

 
ّ
يا½ fّ الّس �ةخلقأجاه�وتدفع�1ي�اتّ �،عايش�اJش! كسامح�والتّ اح! ام�قيم�الت

�ستبداد�و�ستغ]ل�والعنف�إXىواJيل��لطةوالّس الحكم��استدامة1ي��غبةبالرّ 

� �نشر�قيم �يقف�وراء �من �بتعيTن ��كتفاء  الليس�اJطلوب
ّ

�تسامح]

 إاJطلوب�هو�العمل�ع9ى�
ّ
ة،ول�القائمق�فقط�بالّد قرار�توافقات�°�تتعل

 �أن ةالبشريّ  أرادتما��إذا ةو�ي�توافقات�ضروريّ  .�fgتسكن�العالم
ّ
تتخط

 �عادةالّس من��ةحال
ّ
 .هم�ودون�استثناءيغنم�مwا�البشر�كل

 �ةتكثيف�اJلتقيات�واJنتديات�الفكريّ 
ّ
اشطات�النّ قاءات�بTن�الجمعيّ والل

 ّfمهّم �عالم� �لتH ير��ةمحاول�كّل �ةدانإته
ّ

�ال] �تحت�الّد �أو تسامح �عنه فاع

بتعري�أساساترتبط��Rخ]Øيّ �نحراف��أشكال ةمقاوم�ّن أذلك�

�ومن�يستفيد�منه �من�عمليّ �،بيان�من�يقف�وراءه ات�الحفر�R انط]قا

  دةاJحّد والفصول��وRصول 
ّ
  .)291(اهرةللظ

                   

  -  ةالحقيق�أّن  إXى "ومطروني�
ّ
رئيسيّ �اوهدف�fgكانت�و°�تزال�مطلبا�للعلم�ال

 �ةتائج�العمليّ 
ّ
��،رض�الواقعأ  ق�ع9ى�fgتتحّق ال f¾يع� الحقيق�ّن أوهذا

نظر
ُ
Probables  et Catastrophes, ed, PUF, Paris,  1998, Pp 124 :-  .128:ا

�الحقيقّي �أّن  واعتماد��أعماقهاXى�إ العودةيقت��f 7ةظاهر ��ّي  �ستقراء

 �اJعتمدة وsس! اتيجّيةكنولوجيا�البدايات�ويساعدنا�ع9ى�اكتشاف�التّ 
ّ
�fgتسÏى�لتحقيق�الغايات�ال

�الغرض��"فوكو"كتابات� �القومي: اJراقبة�واJعاقبة  :وأبرزها1ي �منشورات�مركز�sنماء �الّسجن، و°دة
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�أي ،"موذج�القرارّي النّ "ــب

حديّ التّ �ةJعالج�رورّي الضّ 

   � �هذا ��Rساسوع9ى �ع9ى ��شتغال قادنا

  :اXيحو�التّ تبويwÞا�ع9ى�النّ 

 �  
ّ
 يمث

ّ
ل�مطلب�الت

شكال�العنف�أ�ع9ى�كّل 

 لا
ّ

   ةخ]قيّ أ�]
ّ
�fgيدافع�عwا�البعضال

°�يمكن�تجاوز�حا°ت� � 

 وخطاب�النّ 
ّ
خب�ال

نجازها�القوى�التّ إو 

ي�العمل�ع9ى�تأ ،واخت]فها

 
ّ
اح! ام�قيم�الت

بالرّ ترتبط�  ةسلبيّ 

 � � �نشر�قيم �يقف�وراء �من �بتعيTن ��كتفاء ليس�اJطلوب

اJطلوب�هو�العمل�ع9ى�

 
ّ
�fgتسكن�العالمال

حال�تأسيس نحو

تكثيف�اJلتقيات�واJنتديات�الفكري � 

عالمfّ �عامّ �رأي

ذلك�  ،ثقا1يّ    أو

�ومن�يستفيد�منه بيان�من�يقف�وراءه

وRصول الجذور�

290-  ّf ¡فكر�الفرنJروني�" يذهب�ا

� تائج�العمليبالنّ �ع]قةذات��أصبحتما

نظر�.اJنشودةتحقيق�الغايات�
ُ
ا

291- � Hأّن  "ميشال�فوكو"يعت

البدايات�ويساعدنا�ع9ى�اكتشاف�الت

��العودةيمكن� كتابات��إXىهنا

  .م1990



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 359    ن  برلي –المانيا / 

 
 

�ةمّ ثليس��إذ ،تدفع�لظهورها�واستمرارها

  ةالبيئيّ 1ي�اJجا°ت��صة
ّ
وع9ى� .ةبيعيّ والط

تكشف�عن��ةليات�بحثيّ آعندما�يكون�مسبوقا�ب

�اJدخل��وRركان با�سس اJعرفة �دائما �ي

�الّتحديات� �ع9ى ب
ّ
�الّتغل �ع9ى �تساعد fg

تسامح�هو�ما�يجعلنا�فع]�نحيط��wذه�

� �يمكن �حالنسّم �أنوما  إXى�نحدار�" ةيه

ذي�
ّ
ة�اليوم�من�أشكال�الّتقّدم�1ي�الّتقهقر�ال

كما�يشT ��"بؤس�العالم�ةوضعيّ " أو جاعة،

�وتوافق�البشر، �يؤّدي�1ي� ية�وراء�شعارات�الوحدة وهو�ما

 وإخفاقاتاليوم�من�تراجعات��ةالبشريّ 

 �،وsقصاءفريق�والعنف�
ّ
�تعHّ وال fgعن�نفسها�� 

ما��ةوعاد ،wديدال¶ّ �ة1ي�وضعيّ �إظهارها

وجعلها��ةخاصّ  ةهويّ 1ي�تعميم��غبةبالرّ 

ماذج�وأقدرها�ع9ى��ستجابة�Jطالب�sنسانّية�

�أو� �اJادّية �القّوة �بTن �تراوحت �أشكا°�متعّددة �اتخذت fg

� �ورغبته، �Rقوى �rخر�وفرض�إرادة �ع9ى �الهيمنة �إXى �الشّ ها عوب�وتبخيس�جهود

��لف�واJركزّية، �زالت�بعد�واعتبارها  "ةبربريّ "ما

  .ة�الكاملة
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تدفع�لظهورها�واستمرارها�وأسساجذورا��ةخ]قيّ أ أو ةاجتماعيّ �أو  إنسانّيةظاهره�

 
ّ
صةاJتخصّ  ةالعلميّ راسات�د�ع9ى�ذلك�الّد  fء�لم�يكن�من�قبل�برعما�كما�تؤك

 
ّ
  ة،ممارسسامح�نظرا�و حو�°�يمكن�الحديث�عن�مستقبل�الت

ّ
عندما�يكون�مسبوقا�ب�إ°

�عH �الّتاريخ، �بالّسلوك�sنسانّي �ذات�الّصلة اJعرفة ّن � �وأسبابه�البعيدة

�الت �ع9ى �تساعد fg
ّ
�ال �أو�اJشاريع �الحلول �إXى fÅتنت� �أن �تريد fg

ّ
�ال الدقيقة

 �ةياسيّ والّس  ةينيّ الّد ه�نظرنا�نحو�الجذور�ّج فأن�نو   ة،
ّ

تسامح�هو�ما�يجعلنا�فع]�نحيط��wذه��ل]

� �اJعاصر�لها �الجدل  ضمن
ّ
�اJكث �حولها، �يمكن�ف�واJتكّرر وما

�تعيشه�البشرّية�اليوم�من�أشكال�الت" دغار�مورانإ"ذلك� عند�تعّرضه�Jا

يرتبط��wذا�ال! اجع�الكبT �لíيتيقّي�والّزحف�الواسع�للمصلحة�واJنقعة�والّنجاعة،

�وتوافق�البشر، �اJتخّفية�وراء�شعارات�الوحدة �لنتائج�العوJة عند�تفكيكه

البشريّ بلغته��ماأّن�و�ي�ة�واحد�ثابتةحول��)موران�وبورديو(جلTن

 
ّ
�الت �قيم �التّ  والوحدةسامح�ضمور �قيم فريق�والعنف�وتعاXي

إظهارهاانط]قا�من��ةالهويّ فاع�عن�بالّد �مرتبطةما�تكون��ةعاد

بالرّ  مرتبطةتكون��أو  ،إلwxاوافع�الّد �أهّم  ةياسيّ الّس هانات�والرّ 

ى�اليوم�1ي�اعتبار�الّنموذج�الغربّي�أرØى�الّنماذج�وأقدرها�ع9ى��ستجابة�Jطالب�sنساني
ّ
مثلما�يتج9

��س �ع9ى �القو��ستبعاد�أساليبدائما �بTن �تراوحت �أشكا°�متعّددة �اتخذت fg
ّ
ال

� �ورغبته، �Rقوى �rخر�وفرض�إرادة �ع9ى �الهيمنة �إXى ها
ّ
�كل �تؤّدي fg

�بشكل�فيه�كثT �من�الّتعاXي�والّصلف�واJركزّية، ظر�لثقافاwÉا

ة�الكاملةنسانيّ مراتب��sإXىقاء�ع9ى��رت�قادرةوغT �بعيدة�عن�الحضارة�والثقافة�

  قائمة�ا�صادر�وا�راجع
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  ةخاتم �

     ّTظاهره��ّل لك�أّن ن�وهكذا�نتب

f Gء�لم�يكن�من�قبل�برعما�كما�تؤك

حو�°�يمكن�الحديث�عن�مستقبل�التهذا�النّ 

�ذات�الص�جذوره وأسبابه�البعيدة

�ال�للمعالجة رورّي الضّ  الّدقيقة

اJطروحة�ع9ى�sنسانّية،

 
ّ
 ونج�اهرةالظ

ّ
�ذ �ر�رؤيتنا لها

�يوصّ �"الهاوية ذلك� فكما

يرتبط��wذا�ال! اجع�الكبT �لíيتيقي

�اJتخف" ودير و ب بيار"ذلك��إXى �لنتائج�العوJة عند�تفكيكه

ء�الّرجلTنالتقا�نظرنا�إXى�

�يع�ماإنّ  ة،تيقيّ إ �الت�إXىود �قيم ضمور

عاد�مختلفةضمن�مشاريع�

والرّ �ةينيّ الّد  أوي]تالتّ تكون�

ى�اليوم�1ي�اعتبار�الن�ذات�طابع�كونّي 
ّ
مثلما�يتج9

�و  وغاياwÉا، سيتأّس هو�ما

�كل �تؤّدي fg
ّ
�وال �الّناعمة Rساليب

�بشكل�فيه�كثT �من�الت�اJختلفة 1ي�العالم�والّنظر�لثقافاwÉا

قافة�
ّ
بعيدة�عن�الحضارة�والث

  

  

  

  

  

قائمة�ا�صادر�وا�راجع �
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 �،�دار ن�بدوي احمتحقيق�عبد�الرّ 
ّ
،�بT وت،� اث�العربّي ال!

  .م2005،�نوفمH �1.مركز�دراسات�الوحدة�العربّية،�بT وت،�ط

�بT وت،�  جمة،
ّ
مة�العربّية�لل!

ّ
ين،�ترجمة�سعود�اJوXى،�اJنظ

  .ت.،�د1.لسان�العرب،�دار�صادر،�بT وت،�لبنان،�ط
،�ترجمة�يوسف�نبيل،�مراجعة�ج]ل�الّدين�عّز�الّدين�ع9ي،�مؤّسسة�هنداوي،�

للّدراسات�د�صبح،�مراجعة�وتقديم�فيصل�دّراج،�دار�كنعان�

�العربّية� مة
ّ
�اJنظ �اJوXى، �سعود �مراجعة �هللا، �عبد �جوزيف ترجمة

.   
  .م1�،1952.مان�أمTن،�دار�Rنجلو�اJصرّية،�ط

  .م2004شر�والتوزيع،�القاهرة،�
 .م1972وائع،�بT وت،�لبنان�

روبّي،�دار�الهيئة�اJصرّية�العاّمة�للّتأليف�

�ط �القاهرة، �مدبوXي، �مكتبة ،�2.يف�والخرافة،

 جمة،�مركز�دراسات�الوحدة�العربّية،�بT وت،�

اي¢f،�مركز�sنماء� ،�ترجمة�فؤاد�شاهTن،�جميل�قاسم،�رضا�الشّ

  .م2006،�خريف�135- �134اJعاصر�،�عدد�

�ص]ح� �تقديم ايب، �الشّ �طلعت ،ترجمة

  .م1990 ،1.بT وت،�ط sنماء�القومّي،

� MIRCEA .ELIADE : Sacré et
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تحقيق�عبد�الرّ �،بن�حنTن�إسحاق ةترجم  ،�وماخوسخني�إXى 

مركز�دراسات�الوحدة�العربّية،�بT وت،�ط ترجمة�جورج�زيناتي،كآخر،�عيwا�  ات

�اJنظال بحث�عن�الّتاريخ�واJع¾1�Ôي�الّدين،�ترجمة�سعود�اJوXى،

 

لسان�العرب،�دار�صادر،�بT وت،�لبنان،�ط: مكرمابن�منظور�جمال�الّدين�محّمد�بن�

قاموس�فولتT �الفلسفّي،�ترجمة�يوسف�نبيل،�مراجعة�ج]ل�الّدين�عّز

  م،�2017

ترجمة�محّمد�صبح،�مراجعة�وتقديم�فيصل�در: )أجزاء3(س�العالم

 .م2010شر�والخدمات�sع]مّية،�دمشق�

�و�صطناعا:  �اJنظ: Jصطنع �اJوXى، �سعود �مراجعة �هللا، �عبد �جوزيف ترجمة

.م1�،2008. جمة،�مركز�دراسات�الوحدة�العربّية،�بT روت،�لبنان،�ط

مان�أمTن،�دار�Rنجلو�اJصريمشروع�للّس]م�الّدائم،�ترجمة�عث: 

شر�والّتوزيع،�القاهرة،�
ّ
بع�والن

ّ
RمT ،�ترجمة�أكرم�مؤمن،�مكتبة�ابن�سينا�للط

بنانّية�ل! جمة�الّروائع،�بT وت،�لبنان�خواطر
ّ
جنة�الل

ّ
،�ترجمة�إدوار�البستاني،�الل

،�ترجمة�عبد�الّدايم�وسامي�الّدروبّي،�دار�الهيئة�اJصريينوالّد �Rخ]قعا�بمن�

  .م1971شر،�مصر،�
�التّ التّ : زيد�أبو  �زمن �ط: كفT فكT �1ي �القاهرة، �مدبوXي، �مكتبة �والّزيف�والخرافة، �الجهل ضّد

 جمة،�مركز�دراسات�الوحدة�العربي،�ترجمة�جمال�شحّيد،�اJنهج
ّ
اJنظمة�العربّية�لل!

     .م�2012

،�ترجمة�فؤاد�شاهTن،�جميل�قاسم،�رضا�الشخT نسان�R اريخ�وsالتّ �ة¼wاي�:نسيس�فوكوياما

 .م1�،1993.�لبنان،�بT وت،ط

ة�الفكر�العربّي�اJعاصر�،�عدد�مقال�الّسلطة�
ّ
الجهنمّية،�ورد�بمجل

�صاموئيل �الحضارات: هنتنغتون �الش�صدام �طلعت �العالمfّ،ترجمة �الّنظام �صنع إعادة

شر،�ط
ّ
  .م2�،1999.قنصود،�دار�سطور�للن

sنماء�القومّي،و°دة�الّسجن،�منشورات�مركز�: اJراقبة�واJعاقبة

: Sacré et Profane, éd, Gallimard, Paris, 1997.  
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 Rخ]ق: أرسطو �

 .م1989 لبنان،

   :بول�ريكور � �
ّ
اتالذ

ال :ليادإ�مT سيا �

 . م1�،2007ط

ابن�منظور�جمال�الّد �

�  Tالفلسفي: فولت� Tقاموس�فولت

،f ½أي��f ½2017

س�العالمبؤ : بيار�بورديو �

شر�والخدمات�sع]مي
ّ
والن

: رياردبو  جون  �

 جمة،�مركز�دراسات�الوحدة�العربي
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  الِعلم�والتساُمح�الدي��Þعند�موريس�بوكاي

Science and religious tolerance at 

  2شهرزاد�حمدي،�جامعة�محمد�TJن�دباغTن�سطيف

ل�مطلبً 
ّ
ا�ا�بTن�Rفراد�واJجتمعات�ع9ى�اخت]فها،�ولهذا�فلقد�شك

�ِصراعات �شهدت fgال� �الف! ات �تلك �1ي �بخاصة �sنساني، �ُتقّره�بتH ير�رفض��خت]ف�كَم �دار�التاريخ ا

�f ½نه�من�أهمية�فاِرقة،�فالدين�شرط�أسا

�أهّمها� �خلق�أديان�كثT ة، �مّما �دينية، �وعقيدة �شريعة�ومwاج، ا

رصة�أكH �ل]ع! اف�والتجسيد�حينَم 
ُ
ا�يتأّسس�خذ�التساُمح�الدي¾�fف

� f ¡للطبيب�الفرن� fالِعلم� �الجهد �كتابه�"موريس�بوكاي"د : 1ي

�الِعلم� �ضوء �ع9ى �وُمناقش¶wا �بدراس¶wا �Rديان �مع ا

�ُمتساِمحة �موضوعية �عقلية �ع9ى �كد°لة �القرآن ��wا �حظي fgال� �وبا�خص�الِدراسة �الكتاب�. الحديث، �هذا ليكون

�كيفية�تجسيد� �الوقوف�ع9ى للتساُمح�الدي¾��f"بوكاي"من�ِخ]ل�فحصه

ولقد�اعتمدنا�. مها�و�ستنتاجات�ال�fgوصل�إلwxا

  : ج�ال�fgتوّصلنا�إلwxا،�فfÅا�النتائ

_ اJناهج�الِعلمية�_ اJوضوعية�_ القرآن�

Abstract: 

Tolerance, as a high human value, i

For this reason, it has been an urgen

witnessed conflicts and rivalries by

monotheistic mentality. Among i

distinct importance. Religion is a prere
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الِعلم�والتساُمح�الدي��Þعند�موريس�بوكاي

Science and religious tolerance at maurice bukaille

شهرزاد�حمدي،�جامعة�محمد�TJن�دباغTن�سطيف

 يفرض�التساُمح�كقيمة�إنسانية�راقية،�تعاُيًش 
ً
ا�بTن�Rفراد�واJجتمعات�ع9ى�اخت]فها،�ولهذا�فلقد�شكا�ُمش! ك

�ِصراعات �شهدت fgال� �الف! ات �تلك �1ي �بخاصة �sنساني، دار�التاريخ

ومن�أهم�أشكاله�نجد�التساُمح�الدي¾J�،fا�يتضّمنه�من�أهمية�فاِرقة،�فالدين�شرط�أسا½ �f. الذهنية�الواحدية�اJقيتة

�مم �دينية، �وعقيدة �شريعة�ومwاج، �مّنا �فلكّل �الحضاري�وُبعد�جوهري�1ي�sنسان، للبناء

رصة�أكH �ل]ع! اف�والتجسيد�حينَم . التوراة،�sنجيل�وsس]م
ُ
ويّتخذ�التساُمح�الدي¾�fف

� f ¡للطبيب�الفرن� fالِعلم� �الجهد �الصّدد �هذا �1ي �ولنا شوفاته،
ُ
�بك �له �كداِعم �الِعلم ع9ى

�ِحوارً  ل
ّ
�ُيمث �الذي �والِعلم، �والقرآن �وsنجيل �وتساُمًح التوراة �الِعلم�ا �ضوء �ع9ى �وُمناقش¶wا �بدراس¶wا �Rديان �مع ا

�ُمتساِمحة �موضوعية �عقلية �ع9ى �كد°لة �القرآن ��wا �حظي fgال� �وبا�خص�الِدراسة الحديث،

�نحاول  �البحثية، �لورقتنا �كيفية�تجسيد��ا �الوقوف�ع9ى من�ِخ]ل�فحصه

با°ستناد�ع9ى�الِعلم�من�دون�خلفيات�إيديولوجية،�وRدلة�ال�fgقّدمها�و�ستنتاجات�ال�fgوصل�إلwxا

أّما�النتائ. د�1ي�اJنهج�التحلي9ي�واJنهج�اJقارن�واJنهج�النقدي

  .ة�sنسانية،�وبالتحديد�التساُمح�الدي¾f أهمية�التساُمح�1ي�الحيا

   ."موريس�بوكاي"الدور�الِحواري�التساُمµي�الذي�لعبه�كتاب�

  .بروز�الِعلم�والتساُمح�الدي¾1�fي�إنصاف�القرآن�وتصحيح�rراء�الخاِطئة�حوله

القرآن�_ sنجيل�_ التوراة�_ الِعلم�الحديث�_ الدي¾��fالتساُمح

an value, imposes a common living between  different indivi

een an urgent demand throughout human history, especially in 

lries by justifying the rejection of difference as approve

ong its most important forms, we find religious tolerance, 

igion is a prerequisite for civilized construction and an essen
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maurice bukaille 

ص
ّ
  :ُملخ

يفرض�التساُمح�كقيمة�إنسانية�راقية،�تعاُيًش �

ًح  ِ
ّ
�َم ُمل �ع9ى �ِصراعاتا �شهدت fgال� �الف! ات �تلك �1ي �بخاصة �sنساني، دار�التاريخ

الذهنية�الواحدية�اJقيتة

�فلكل �الحضاري�وُبعد�جوهري�1ي�sنسان، للبناء

التوراة،�sنجيل�وsس]م: السماوية�الديانات

�الصد �هذا �1ي �ولنا شوفاته،
ُ
�بك �له �كداِعم �الِعلم ع9ى

�ُيمث �الذي �والِعلم، �والقرآن �وsنجيل التوراة

�ُمتساِمحة �موضوعية �عقلية �ع9ى �كد°لة �القرآن ��wا �حظي fgال� �وبا�خص�الِدراسة الحديث،

�نحاول ومضمونه�محوًر  �البحثية، �لورقتنا ا

با°ستناد�ع9ى�الِعلم�من�دون�خلفيات�إيديولوجية،�وRدلة�ال�fgقد

ع9ى�مناهج�بحثية�تتحّدد�1ي�اJنهج�التحلي9ي�واJنهج�اJقارن�واJنهج�النقدي

أهمية�التساُمح�1ي�الحيا -

الدور�الِحواري�التساُمµي�الذي�لعبه�كتاب� -

بروز�الِعلم�والتساُمح�الدي¾1�fي�إنصاف�القرآن�وتصحيح�rراء�الخاِطئة�حوله�-

التساُمح��:الكلمات�ا�فتاحية

  .الحقيقة

individuals and societies. 

, especially in those periods that 

ifference as approved by the abhorrent 

igious tolerance, because of its 

 an essential dimension in 
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human. Each of us has a law, a curricu

important of which are the heaven

greater opportunity for recognition an

its discoveries, and we have in this regar

book: the torat, the bible, the qur’an an

by studying and discussing them in 

qur’an as an indication of a toleran

focus of our research paper, we try

tolerance based on science with

conclusions he reached. We have re

the comparative method, and the cri

- the importance of tolerance in hu

- the tolerant dialogue role played by

- the emergence of science and religious 

erroneous opinions about it. 

Key words: religious tolerance _ m

methods _ truth. 

ل�ذخT ة�هامة�تمتح�مwا�طاق¶wا�لطلب�مزيد�من�

�مّما� �وُتماِرس�شعاِئرها، ها،�وشريعة�دينية�تعتِقد��wا

Jتعاُيش�ا� �بعض�البعض�و�ي�أمام جتمعات�مع

ض�sقبال�
ُ
ة�ال�fgترف �مع�ِتلك�العقول�اJتحّجرة�والهشّ

�الغT �اJختِلف� �مع �التواصل �ِص]ت �عقد �عن �التعنيف�واJمانعة �صِعدت�موجات �ُهنا ومن

قة�من�الِصراع�والكراهية،�و�¼wمام�باJركزية�والقيادة�

ل�هذا�الواقع�اJمّزق�ُمناسبة�
ّ
وخطف�Rضواء�مع�السÏي�إXى�تعتيم�منطقة�الغT �الذي�°�ينتم�fإXى�ذات��نتماء،�فشك

Tص��
ّ
�ُمخل �وأنه ��نعطافية، وأهميته

�من� �بروز�العديد �تخّصصات �عّدة �ع9ى �اJفتوح ليعِرف�التاريخ
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, a curriculum, and a religious belief, which created man

heavenly religions: the torah, the bible and islam. Religious 

 for recognition and embodiment when it is based on science as a suppor

ave in this regard the scientific effort of the French doctor “M

e qur’an and science, which leads to a dialogue and tolerance 

them in the light of modern science, especially the study th

ion of a tolerant objective mentality. In order for this book and

 paper, we try through its examination to identify how “bucaille

 on science without ideological backgrounds, the evidence he presen

e have relied on research methods that are defined in th

d the critical method. As for our findings, they are: 

erance in human life, specifically religious tolerance. 

layed by Maurice bucailles’s book. 

ergence of science and religious tolerance in the fairness of the qur’an and the correc

erance _ modern science _ the torat _ the bible _ the qur’an _ o

ل�ذخT ة�هامة�تمتح�مwا�طاق¶wا�لطلب�مزيد�من�� Differnenceتعيش�sنسانية�ع9ى�وقع��خت]ف
ّ
والتنّوع،�الذي�ُيشك

�مم �وُتماِرس�شعاِئرها، �مجموعة�هّوية�ثقافية�وتاريخية�واجتماعية�تخّصها،�وشريعة�دينية�تعتِقد��wا

�وال© اء Ô¾الِغ� �من �يوًم . ا �يكن �لم  لكن
ً
��كتناز�حاِئ] �هذا �تعاُيش�ا�Jا أمام

ّصل�وإحداث�الَق داوة�وإقامة�الَف  �مع�ِتلك�العقول�اJتح
ّ
طع،�إ°

�الغT �اJختِلف� �مع �التواصل �ِص]ت �عقد �عن �التعنيف�واJمانعة �صِعدت�موجات �ُهنا ومن

فعايشت�اJجتمعات�و°�تزال�وضعيات�ُمؤّرقة�من�الِصراع�والكراهية،�و�¼wمام�باJركزية�والقيادة�

وخطف�Rضواء�مع�السÏي�إXى�تعتيم�منطقة�الغT �الذي�°�ينتم�fإXى�ذات��نتماء،�فشك

�ال �مبدأ �بقيمة �للتوعية �ضمT �العقل، �معها �أيقظت  Toleranceتساُمحيِقظة

�والعنف �التعّصب �متاهات �من �عّد.  sViolenceنسانية �ع9ى �اJفتوح ليعِرف�التاريخ
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d many religions, the most 

. Religious tolerance takes a 

 on science as a supporter of it with 

tor “Maurice bucaille” in his 

d tolerance whith religions 

e study that received the holy 

k and its content to be the 

le” embodies religious 

ence he presented and the 

d in the analytical method, 

an and the correction of 

ur’an _ objectivity _ scientific 

  

  :مقّدمة

تعيش�sنسانية�ع9ى�وقع��خت]ف

�مجموعة�هّوية�ثقافية�وتاريخية�واجتماعية�تخص �فلكّل الحياة،

 
َ
 خل

ً
Jعا� �وال© اءق Ô¾الِغ� �من ا

داوة�وإقامة�الَف ا�للعَ تختلف،�أو��داِفعً 

�Rخر�ُحبً  �وكرامةع9ى �الغT �اJختِلف�. ا �مع �التواصل �ِص]ت �عقد �عن �التعنيف�واJمانعة �صِعدت�موجات �ُهنا ومن

 rنساني�1ي�s Tجتمعات�و°�تزال�وضعيات�ُمؤر�!خJفعايشت�ا

وخطف�Rضواء�مع�السÏي�إXى�تعتيم�منطقة�الغT �الذي�°�ينتم�fإXى�ذات��نتماء،�فشك

�ال �مبدأ �بقيمة �للتوعية �ضمT �العقل، �معها �أيقظت يِقظة

�التعّص �متاهات �من sنسانية
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�التساُمح� �أهّمها �من �أنواع، �بعّدة �يرتِبط الذي

�حينَم  �له �ليكون�ف�الِنداء �ِعلمية، �قاِعدة �تؤّسس�له ا

�مwمَ  �بعد�أن�عاش�كّل �ف! ات�ُمضطِربة�خ]ل�، ا

Maurice bucaille  )1920_1998م(�

�ُمعتمًد  �ُمقاربات�دت�اJوضوعية�بالH هنة�الِعلمية، ا

 �عن�التساُمح�الدي¾�fبا°ستناد�إXى�الِعلم�الحديث�

�والتساُمح�النَ � �الِعلم �بTن �الوثيق ظم

�واحتقارِه واخِت]فاwÉِم م�وsنقاص�من�قيم¶wم،�،

�إيبدو �من��Charlie hebdo"شارbي الساِخرة

�وَ  �الغربية، �الب]د �1ي �اJسلمون �باÙرهاب�والدموية�َو ض�له سم�sس]م

�الُخصوص �وجه �ع9ى f¾والدي� �عامة �بصفة �التساُمح �ثقافة �وِغياب �الُعنف�الغربي . يات

�اJجال�للعيش�1ي� �وعدم�فسح ية�الضّيق،

أنا�أنا،�دي¾�fدي¾f،�وإن�كان�القصد�بالطبع�هو��نفتاح�مع�الِحفاظ�ع9ى�مسافة�ُتحّقق�

� �يشهد �الواقع �إّن ��نتشار�الواِسع�ثم ع9ى

ساَم 
ُ
Jا� �دعاوى �مع �و�ّتصال �معها �الع]قة حة�طع

�يصنعه�حقيقة�دون�اف! اءات�يته�أو�ع9ى�Rقل�ِبَم  ا

�هذه�الحا°ت�ال�fgانتقلت�من�ُمستوى�توصيفها�بالعاِبرة�

�ع9ى� �اJقِبلة �والذات ص�للتفكT �الحصيف�والضمT �الµّي

�مقاُمها� �العديد�من�الشراِئح�اJعرفية، اهتمام

ظ�ع9ى�الوحدة�والت]ُحم�مع�ضمان�بقاء�

 �fالضرورة�اJنهجية�أن�نِقف�ِبداية�ع9ى�مفهومه�ونقِبض�ع9ى�
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�إليه �والدعوى �التساُمح �نموذج �لبسط �مwا �الفلسفية روحات
ُ
�بعد. الط �يرتِبط الذي

Religious  . حينَم� �له ف�الِنداء
ّ
�أك© �ويتكث �سيقوى �النوع هذا

�بعد�أن�عاش�كل �بالدليل�الذي�°�ُيرّد، f¾دعم�التساُمح�الدي� �1ي ا

ف�الطبيب�الفرن¡ �f. نة�°�ُيمكن�حجwÞا
ّ
 Maurice bucaille"موريس�بوكاي"وُيعّد�مؤل

�ُمعتمًد ِدراسة�جادة،�ناَش " التوراة�وsنجيل�والقرآن�والعلم دت�اJوضوعية�بالH هنة�الِعلمية،

عHّ �عن�التساُمح�الدي¾�fبا°ستناد�إXى�الِعلم�الحديث�
ُ
بحث�والعودة�إXى�النصوص،�ليخرج�بنتائج�ت

�البحث �لهذا �اJحوري �sشكال �يكون ��؛وعليه، �أحدث �"بوكاي"كيف

دة�للتساُم    ح�الدي¾f؟���ل�الُخ]صات�ال�fgتوّصل�إلwxا�اJجّسِ

  ُمناسبة�	ستشكال

� �Rفراد �حّق �1ي �و�ن¶wاكات�اJتواِصلة واخِت]فاwÉِملفية�Rحداث�اJتأّزِمة

�من�ذلك �ُمشّوهة�حولهم، �سوداوية �إيبدو"رسومات�: ور شارbي

�وَ � �الغربية، �الب]د �1ي �اJسلمون والتعنيف�الذي�يتعّرض�له

�الُخصو �وجه �ع9ى f¾والدي� �عامة �بصفة �التساُمح �ثقافة �وِغياب �الُعنف�الغربي يات
ّ
�تجل �من �وغT ها و�قتتال،

 
َ
�العال �النمذجة�القاِتلة�1ي �إXى �وعدم�فباÙضافة �منطق�الهّوية�الضّيق، �إXى م�العربي�و�حتكام

أنا�أنا،�دي¾�fدي¾f،�وإن�كان�القصد�بالطبع�هو��نفتاح�مع�الِحفا: فضاء�عاِبر�لُحدود�ُمكرهات

�والذوبان ��ستغراق �ُمهلكات �1ي �الضياع �من �الشخصية �حصانة �. طلب �يشهد �الواقع �إّن ثم

 
َ
�ق �تدعو�إXى �أخرى �وجود �رغم �الُعنف، �ع9ى �تحريضية �و�تلخطابات �معها �الع]قة طع

�وRهم��ع! اف بأحّقيته�أو�ع9ى�Rقل�ِبَم � Recognitionل��خت]ف،

 لت�الحقيقة�إXى�
ً
كّل�هذه�الحا°ت�ال�fgانتقلت�من�ُمستوى�توصيفها�بالعاِبرة�. مwا�الحّق �زيف،�لننُشد�بد°

ص�للتفكT �الحصيف�والضمT �الµي �وُمنغّ �ُمقِلق �نمط�حياة �أصبحت �sقرار�بأ¼wا �ُمستوى إXى

�الذي�أثار  ،f¾ى�طرح�استشكال�التساُمح�الديXإ� �مقاُمها��ا �العديد�من�الشراِئح�اJعرفية، اهتمام

 .  

  ح�الدي�Þح�والتساُم 

القيم�sنسانية�اJنشودة�بقّوة�وإلحاح،�ُبغية�الِحفاظ�ع9ى�الوحدة�والت]ُحم�مع�ضمان�بقاء�أهم�

وتقت�f 7الضرورة�اJنهجية�أن�نِقف�ِبداية�ع9ى�مفهومه�ونقِبض�ع9ى�. استمرارية�وحيويةد�والُخصوصية�1ي�حالة�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�إليه �والدعوى �التساُمح �نموذج �لبسط �مwا �الفلسفية روحات
ُ
الط

 fReligious toleranceالدي¾

 � Scienceالِعلم
َ
�بالدليل�الذي�°�ُيردطرف f¾دعم�التساُمح�الدي� �1ي ا

ُعصور�ُمعّينة�°�ُيمكن�حجwÞا

التوراة�وsنجيل�والقرآن�والعلم:"اJوسوم�ب

بحث�والعودة�إXى�النصوالتحليل�اJقاِرن،�وال

�البحث. واJنطق �لهذا �اJحوري �sشكال �يكون وعليه،

ل�الُخ]صات�ال�fgتوص
ّ
الدي¾f؟�وفيم�تتمث

 
ً
ُمناسبة�	ستشكال: أو�

�َخ  �حقع9ى �1ي �و�ن¶wاكات�اJتواِصلة لفية�Rحداث�اJتأّزِمة

�رسم�صُ  �إXى �ُمشووالسÏي �سوداوية ور

�الكريم، f¢الن� �شخصية

�الُخصو �وجه �ع9ى f¾والدي� �عامة �بصفة �التساُمح �ثقافة �وِغياب �الُعنف�الغربي يات
ّ
�تجل �من �وغT ها و�قتتال،

 
َ
�العال �النمذجة�القاِتلة�1ي �إXى باÙضافة

فضاء�عاِبر�لُحدود�ُمكرهات

�والذوبان ��ستغراق �ُمهلكات �1ي �الضياع �من �الشخصية �حصانة طلب

 
َ
�ق �تدعو�إXى �أخرى �وجود �رغم �الُعنف، �ع9ى �تحريضية لخطابات

�وRهم��ع! اف و�ح! ام�وتقّبل��خت]ف،

وأكاذيب�حّولت�الحقيقة�إXى�

�وُمنغ �ُمقِلق �نمط�حياة �أصبحت �sقرار�بأ¼wا �ُمستوى إXى

�تدفُعنَ  ، Tالغ� �الذي�أثار ُمعانقة ،f¾ى�طرح�استشكال�التساُمح�الديXإ� ا

. الحاXي�يّتِخذ�مقال�الِعلم

  

ح�والتساُم rي�التسامُ : اثانيً 

أهم�يأتي�التساُمح�كأحد�

التفّرد�والُخصوصية�1ي�حالة�

  .شبكته�الد°لية

  مفهوم�التساُمح_ 1
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ة�جواِنب،�مwا�اللغوي�ومwا��صط]Êي�ومwا�ما�تطرحه�الكتب�الدينية،�

احة�الجود،�ورجل�سمح�وامرأة�سمحة،�يقال�سمح�وأسمح�إذا�

ا�أسمح�فإنما�يقال�1ي�اJتابعة�و�نقياد�وسمح�Xي�ف]ن�أي�أعطاني،�وسمح�Xي�بذلك�

فاJع¾�Ôُمتعّدد�بحسب�اJفهوم�اللغوي،�

 TخRتداول�هذا�
ُ
Jقرب�للمفهوم�اRن،�وTوافقة�والتساُهل�واللJوا�، T؛فُيفيد�الجود�والكرم،�والُخضوع�والطاعة�للغ�

 
ً
�لكن�شرط ،fgُمقّومات�هّوي� �وكافة fgولغ� f¾ودي� �أن�داتي ا

ا�ع¾�fق��wا،�أن�تسمح�Xي�بالتعبT �عwا�من�دون�قيود�أو�إكراهات،�وذات�اJوقف�سيكون�صادرً 

م�ِضمن�ُمع! ك�الفلسفة�الغربية،�بسبب�اJناخ�

�شهدت�تصاعًد  fgاعات�والتناُحرات�ال�ªوال� �بالحروب�الدينية �اJشحونة �وRجواء ف�العقل�الفلسفي�الِصرا+ي
ّ
�فكل ا،

�مو .   �به Ô¾إيجابيً قًف وُيع� �ُمتفّهًم ا �من�ا ا

ِوفق�دعامة�. جاهات�اJختلفة�من�دون�إقصاء�و°�اح! اب

�عقيدته �وكذا �حرية �بكّل �رأيه �التعبT �عن �1ي . )293(ه

ضاء�رحب�وواِسع�°لتقاء�وجهات�النظر�والعقائد�وال�ªعات�اJتنّوعة،�وتبّ¾��fخت]ف�بدرء�

1ي�أنسكلوبيديا�"باÙضافة�إXى�أن�التساُمح�

�الهامة� �الّسمات �إحدى �التعريف�يكشف�عن وهذا

�التعصب �التعبT �والُحكم،�. )294("د �حّرية إ¼wا

�فبدل�أن�يكون� الشخص�ل�إXى�وهم�مؤقت،

تمنح�الحّرية�الحق�1ي�التساُمح�لكّل�Rطراف،�

خذه�أهم�اJبادئ�اJنظورة�واJعمولة،�لكن�الحّرية�اJطلوبة��ي�حّرية�لها�ُحدود�وأطر�

ية�اJطلقة،�أنتصر��فكاري�وعقيدتي�إXى�درجة�اJساس��wّوية�

                                                           

  319،�وزارة�الشؤون�sس]مية�وRوقاف�والدعوة�وsرشاد،�اJملكة�العربية�السعودية،�ص�

،�الحضارية�للطباعة�والنشر،�1،�طالتسامح�ومنابع�الcتسامح،�فرص�التعايش�ب'ن��ديان�والثقافات

  185،�دار�قباء�الحديثة�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�القاهرة،�ص�
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

ى�sجابة�عن�سؤال�اJفهوم�1ي�عّدة�جواِنب،�مwا�اللغوي�ومwا��صط]Êي�ومwا�ما�تطرحه�الكتب�الدينية،�

  . ااستنتاجيً �اا�إجرائيً وُيضاف�أن�ينحت�الباحث�مفهوًم 

احة�الجود،�ورجل�سمح�وامرأة�سمحة،�يقال�سمح�وأسمح�إذا�َم ماح�والَس الَس : جاء�1ي�لسان�العرب،�مع¾�Ôالتساُمح

جادوا�أعطى�عن�كرم�وسخاء،�وأّما�أسمح�فإنما�يقال�1ي�اJتابعة�و�نقياد�وسمح�Xي�ف]ن�أي�أعطاني،�وسمح�Xي�بذلك�

سامحة�اJساهلة،�وتسامحوا�تساهلوا
ُ
Jطلوب،�واJُمتعد. )292( ع9ى�ا�Ô¾عJفا

 TخRتداول�هذا�
ُ
Jقرب�للمفهوم�اRن،�وTوافقة�والتساُهل�واللJوا�، Tفُيفيد�الجود�والكرم،�والُخضوع�والطاعة�للغ

 
ً
�فليس�شرط ساهلة،

ُ
Jا� �واعتقاأي �أفكاري �1ي f¾توافق� �أن �ُمقوا �وكافة fgولغ� f¾ودي� داتي

ق��wا،�أن�تسمح�Xي�بالتعبT �عwا�من�دون�قيود�أو�إكراهات،�وذات�اJوقف�سيكون�صادرً 

سامحة
ُ
Jساهلة�واJبُموجب�قانون�ا.  

  

م�ِضمن�ُمع! ك�الفلسفة�الغربية،�بسبب�اJنا18_17إXى�ف! ة�القرن��اا�هو�ُمسّجل�تاريخيً يعود�مفهوم�التساُمح�كَم 

�شهدت�تصاعًد  fgاعات�والتناُحرات�ال�ªوال� �بالحروب�الدينية �اJشحونة �وRجواء الِصرا+ي

�التساُمح �قيمة f¾ّتب� �ُممّزق�من�ِخ]ل�الدعوى�إXى �التنظT �لواقع .  ة

Rفكار�والرؤى�والعقائد،�يتيح�فرصة�تعاُيش�الثقافات�و�ّتجاهات�اJختلفة�من�دون�إقصاء�و°�اح! اب

�بكل �رأيه �التعبT �عن �1ي �وحّقه �والسياسية، �الدينية �الناحية �من �rخر�اJختلف شرعية

 
َ
ضاء�رحب�وواِسع�°لتقاء�وجهات�النظر�والعقائد�وال�ªعات�اJتنولة�ف

باÙضافة�إXى�أن�التساُمح�.  ماح�للُمختلف�بإبداء�رأيه�السيا½ �fوُممارسة�شعاِئره�الدينية

 r� �ع9ى �الُحكم �أو� �العقل �بحّرية �السماح f¾يع� �الس. خرينبريتانيكا �إحدى �التعريف�يكشف�عن وهذا

�الحّرية ��wا f¾وأع� �التعصب. للتساُمح د
ّ
�ُتول �فإ¼wا

ّ
�وإ° �ليست�ُمطلقة �الحّرية �أن بيد

�فبدل�أن�يكون� Freedomفالتساُمح�مشروط�بالحّرية �تحّول�إXى�وهم�مؤقت،
ّ
�وإ° �ف]�تساُمح�من�دو¼wا، ،

تمنح�الحّرية�الحق�1ي�التساُمح�لكل.  ا�Ùّمرة�الذي�تسامح�معها�خاِضعً ا�وبقناعة�يكون�ُمطيعً 

�ُيباِدر�بالتساُمح�ويّتخذه�أهم�اJبادئ�اJنظورة�واJعمولة،�لكن�الحّرية�اJطلوبة��ي�حر

لتعّصب�ومنه�التطّرف،�فبإسم�الحّرية�اJطلقة،�أنتصر��فكاري�وعقيدتي�إXى�درجة�اJساس��wو

  .  rخرين�وتضييق�فضاء�sبداء�لد·wم

                   

،�وزارة�الشؤون�sس]مية�وRوقاف�والدعوة�وsرشاد،�اJملكة�العربية�السعودية،�3،�جالعرب�لسان

التسامح�ومنابع�الcتسامح،�فرص�التعايش�ب'ن��ديان�والثقافات،�)2008

،�دار�قباء�الحديثة�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�القاهرة،�5،�طالفلسفيعجم�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ى�sجابة�عن�سؤال�اJفهوم�1ي�عد
ّ
تتج9

وُيضاف�أن�ينحت�الباحث�مفهوًم 

  ا�فهوم�اللغوي �1.1

جاء�1ي�لسان�العرب،�مع¾�Ôالتساُمح

جادوا�أعطى�عن�كرم�وسخاء،�وأم

�f¾ساهلة،�وتسامحوا�تساهلواوسامح�أي�وافقJسامحة�ا
ُ
Jطلوب،�واJع9ى�ا

 TخRتداول�هذا�
ُ
Jقرب�للمفهوم�اRن،�وTوافقة�والتساُهل�واللJوا�، Tفُيفيد�الجود�والكرم،�والُخضوع�والطاعة�للغ

 
ً
�فليس�شرط ساهلة،

ُ
Jا� أي

ق��wا،�أن�تسمح�Xي�بالتعبT �عwا�من�دون�قيود�أو�إكراهات،�وذات�اJوقف�سيكون�صادرً 
ّ
تتساهل�مÏي�فيم�تعل

سامحة
ُ
Jساهلة�واJبُموجب�قانون�ا

  ا�فهوم�	صطÄcي 2.1

يعود�مفهوم�التساُمح�كَم 

�شهدت�تصاعًد  fgاعات�والتناُحرات�ال�ªوال� �بالحروب�الدينية �اJشحونة �وRجواء الِصرا+ي

�ُممز �التنظT �لواقع �بُمهّمة نفسه

Rفكار�والرؤى�والعقائد،�يتيح�فرصة�تعاُيش�الثقافات�و�ت

�وحق �والسياسية، �الدينية �الناحية �من �rخر�اJختلف شرعية

 فالتساُمح��wذه�الد°
َ
لة�ف

ماح�للُمختلف�بإبداء�رأيه�السيا½ �fوُممارسة�شعاِئره�الدينيةالِخ]ف�والَس 

 r� �ع9ى �الُحكم �أو� �العقل �بحّرية �السماح f¾يع� بريتانيكا

�الحّرية ��wا f¾وأع� للتساُمح

فالتساُمح�مشروط�بالحّرية

�ُحّرا�وبقناعة�يكون�ُمطيعً ُمتساِمًح  ا

وتجعل�الكّل�ُيباِدر�بالتساُمح�ويت

�أصبحت�داِفعً 
ّ
لتعّصب�ومنه�التطرا�لوإ°

rخرين�وتضييق�فضاء�sبداء�لد·wم

لسان،�)ت.د(ابن�منظور،�� )292(
2008(ماجد�الغرباوي،�  )293(

   20بغداد،�ص�
ا�عجم�،�)2007(مراد�وهبه،� )294(
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�فيه�وترهيبً  �من�إرجاع�ا �ففي�ا السيئة�بالسيئة،

 �ْوِلَك وا�ِمْن�َح 
َ
�عَ ف

ُ
 wُْْم�واْستَ اْعف

َ
ُهْم�ْغِفْر�ل

 Tْ ً إْن�ُتْبُدوا�َخ : "
َ
 ا�أ

َ
 ْو�ُتْخُفوُه�أ

َ
ْن�ْعُفوا�عَ ْو�ت

فقيمة�التساُمح�بّينة�1ي�هذه�. )297("ُموَن 

. �السيئة�بالسيئة�وُمقابل¶wا�بالحسنة�والعفو

�الرأي�Rخر� �اح! ام �مع �التعاُمل �والُيسر�1ي �السهولة �ومwا �اJغفرة �مwا �كثT ة، Jعاني

  . ا�وأن�ُيشاور�غT ه�1ي�Rمرسلم�بأن�يكون�لّينً 

له�°�ُيمكن�أبًد 
ّ
إذ�°�يستطيع�Rعم��Ô؛ا�أن�ُيمث

�النور  �و�نعتاق��wم�1ي �°�ُيمكwم�تحرير�غT هم�من�قيوده �الظ]م، �أولئك�الذين�يقبعون�1ي ،Ôأعم� أولئك�. أن�يقود

الذين�يجهلون�الخلود،�°�يقدرون�ع9ى�تخليص�rخرين�من�ِشراك�الخوف�من�اJوت،�أولئك�الذين�يفتقدون�إXى�عيش�

لذين�ينشدون�Rغاني�ال�fg°�تصدر�عن�القلب،�والذين�°�يبتسمون�بحّق،�°�ُيمكwم�أن�

�الصدق� �مبادئ �rخرين �تعليم �بإمكا¼wم �ليس �اJنافقون أولئك

�الذات� �1ي �تأصيله �1ي �بَس ن �تتعامل Ôgح� �مع�اJسامحة ماحة

مه،�وبالضبط�من�يفتِقد�إXى�التساُمح�ومظاهره�فلن�يقِدر�ع9ى�منحه،�وإّدعاء�

 
ً
من�يعيشه�صاِحبه�1ي�كّل�نقطة��ا�ُمتأّص]

ِتح�من�ْمتَ ُيضاف�أن�نقيض�التساُمح�هو�ال]تساُمح،�والذي�يَ 

س�1ي�¼wاي¶wا�لكّل�ماهو�ُمنغلق،�ُمتعّصب�

  .كه�ذهنية�مشدودة�بقّوة�إXى�مرجعياwÉا�لدرجة�التطّرف

                                                           

،�دار�الخيال�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�1ع9ي�الحداد،�ط

� �تنويرية   - ماجد�الغرباوي�نموذًجا�–التسامح�رؤية�إسcمية
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

  مفهوم�التساُمح�rي�القرآن�الكريم�

� �التساُمح، �فيه�وترهيبً ترغيبً شِمل�القرآن�الكريم�العديد�من�rيات�الداعية�إXى ا

 �هللا�ِلنَت �ٍة�ِمَن 
َ
 ل

é
 ُهْم�ولو�كنت�فظ

َ
 ا�غ

َ
 الَق �ِليظ

َ
ِب�°

ْ
وا�ِمْن�َح نَف ل ضُّ

 �ْمَت زَ ا�عَ 
َ
 وَ تَ ف

َّ
 ْل�عَ ك

َ
�اJتَ �ى�هللا�ِإنَّ 9 لTَن وَ هللا�ُيِحبُّ ِ

ّ
: "وقوله.  )295("ك

 
َ
 : "وقوله�.)296("اِديرً ا�ق

َ
ْل�َس wُْْم�وَ ْح�عَ اْصَف ف

ُ
 ق

َ
[ 

َ
 َس م�ف

َ
 يَ �ْوف

َ
ُموَن ْعل

�هللا�ع9ى�
ّ
تفعيلها�وsسراع�1ي�العمل��wا�ودفع�رّد�السيئة�بالسيئة�وُمقابل¶wا�بالحسنة�والعفوrيات�الكريمة،�فلقد�حث

 
ً
�حاِم] �ورد �الرأي�Rخر��ا �اح! ام �مع �التعاُمل �والُيسر�1ي �السهولة �ومwا �اJغفرة �مwا �كثT ة، Jعاني

ى�هللا�عليه�و 
ّ
سلم�بأن�يكون�لّينً �1ي�دعوة�هللا�للن¢�fمحمد�ص9

  ورة�خاِدعة�للتساُمح

بقناعة،�فإن�إّدعاء�الوداعة�والوّد�°�ُيمكن�أبًد �ية�°ِزمة�لقيام�التساُمح

�النور  �و�نعتاق��wم�1ي �°�ُيمكwم�تحرير�غT هم�من�قيوده �الظ]م، �أولئك�الذين�يقبعون�1ي ،Ôأعم� أن�يقود

الذين�يجهلون�الخلود،�°�يقدرون�ع9ى�تخليص�rخرين�من�ِشراك�الخوف�من�اJوت،�أولئك�الذين�يفتقدون�إXى�عيش�

لذين�ينشدون�Rغاني�ال�fg°�تصدر�عن�القلب،�والذين�°�يبتسمون�بحقي¶wا�وبشغف،�وا

�وأوفياء �ُسعداء �ويكونوا �rخرين �الصدق�.  ُيساعدوا �مبادئ �rخرين �تعليم �بإمكا¼wم �ليس �اJنافقون أولئك

�الذات� �1ي �تأصيله �1ي �تتعTّن fgال� �التساُمح، �تحّقق �شريطة إ¼wا

ففاِقد�ال
 fء�°�ُيقّدمه،�وبالضبط�من�يفتِقد�إXى�التساُمح�ومظاهره�فلن�يقِدر�ع9ى�منحه،�وإد

 ينبÁي�أن�يكون�ناِبعً . �°�يرتبط�به�بأّي�شكل�من�Rشكال
ً
ا�ُمتأّص]

ُيضاف�أن�نقيض�التساُمح�هو�ال]تساُمح،�والذي�يَ . ل�إXى�ِخداع�ُسرعان�ما�سينكشف

،�و�ي�مشارب�تؤّسس�1ي�¼wاي¶wا�لكل)299(ة�منابع�خطT ة�كالُعنف،�الو°ء�القب9ي�وُسلطة�القيم

كه�ذهنية�مشدودة�بقّوة�إXى�مرجعياwÉا�لدرجة�التطرلج�°�ينفتح�و°�يقبل�ا
ّ
لتحاور�والتساُمح،�تتمل
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يات�والعلوم��جتماعية،ع�الثقا1ي�أساس�التكاُمل�الوط¾f،�مجلة�°رك�للفلسفة�واللسان

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

مفهوم�التساُمح�rي�القرآ�3.1

� �التساُمح، شِمل�القرآن�الكريم�العديد�من�rيات�الداعية�إXى

 : "قوله�تعاXى
َ
ٍة�ِمَن ْحَم ا�رَ ِبَم ف

 َش وَ 
َ
 اِوْرُهْم�1ي�Rْمِر�ف

َ
ا�عَ إذ

 
َ
 ُفوé هللا�كان�عَ �إنَّ ُسوٍء�ف

َ
ا�ق

�هللا�ع9ى�
ّ
rيات�الكريمة،�فلقد�حث

�كًم  �التساُمح  وجاء
ً
�حاِم] �ورد ا

واستشارته،�وهذا�ج9ّي�1ي�دعوة�هللا�للن¢�fمحمد�ص9

ورة�خاِدعة�للتساُمحالوداعة�كصُ _ 2

إذا�كانت�الحّرية�°ِزمة�لقيام�التساُمح

�النور  �و�نعتاق��wم�1ي �°�ُيمكwم�تحرير�غT هم�من�قيوده �الظ]م، �أولئك�الذين�يقبعون�1ي ،Ôأعم� أن�يقود

الذين�يجهلون�الخلود،�°�يقدرون�ع9ى�تخليص�rخرين�من�ِشراك�الخوف�من�اJوت،�أولئك�الذين�يفتقدون�إXى�عيش�

ي¶wا�وبشغف،�وا
ّ
حياwÉم�1ي�كل

�وأوفياء �ُسعداء �ويكونوا �rخرين ُيساعدوا

�تحق. )298(و�ستقامة �شريطة إ¼wا

ففاِقد�ال. غT ها،�وبدوره�باJثل

الوداعة�وتمثيل�الوّد�°�يرتبط�به�بأي

�تحّول�إXى�ِخداع�ُسرعان�ما�سينكشف
ّ
نقاط�حياته،�وإ°

ِعّدة�منابع�خطT ة�كالُعنف،�الو°ء�القب9ي�وُسلطة�القيم

وعنيف،�مؤّدلج�°�ينفتح�و°�يقبل�ا

  

  

159سورة�آل�عمران،�rية�  )295(
149سورة�النساء،�rية� )296(
89سورة�الزخرف،�rية� )297(
التسامح�قمة�تزهر�الحياة،�رؤية�جديدة�تزهر�الحياة،�)2011( أوشو، )298(

   49ص�

�أنظر )299( �مخلوف،: للتفصيل�أك© ، �مسعود �دنيا إيمان�عامر،

وقائع�مؤتمر�التنّوع�الثقا1ي�أساس�التكاُمل�الوط¾f،�مجلة�°رك�للفلسفة�واللسان

  239_238_237: صفحات



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 367    ن  برلي –المانيا / 

 
 

التساُمح�الفكري،�التساُمح�السيا½ f،�التساُمح�العرØي،�التساُمح�

فالتساُمح�الفكري�يكون�بقبول�Rفكار�Rخرى�اJختلفة�عن�أفكارنا�

�والسماح�با°ختيار �السياسية �فT تبط�باJشاركة f ½السيا� �بانفتاح�. ا ق�العرØي
ّ
�حTن�يتعل 1ي

Tن�ع9ى�حساب�آخر،�د�وعدم�التعّصب�لعرق�ُمع

في�و�جتما+ي�1ي�إرساء�دعائم�التضامن�و�لتحام�والوحدة�بTن�الشرائح�اJجتمعية�ع9ى�اخت]ف�اJكانة�والطبقة،�1ي�نَ 

ر�ِبخ]ق�قيمة�sنسانية�1ي�حّد�ذاwÉا،�و·wّم�
ُ
وsنساني�الذي��°�ينظ

ا�بالنسبة�للتساُمح�الدي¾f،�وهو�من�أهم�أنواع�التساُمح�

وتأتي�أهميته�1ي�كونه�مفتاح�ُحصول�Rنواع�Rخرى،�فالدين�جوهر�الحياة�وهو�الشرط�الرئي¡ �fللبناء�الحضاري،�فإن�

�للواقع�ة�بضرورة�تفعيله�والتقعيد�له�بخاصة�من�ِقبل�الفلسفة،�نظرً  ا

خطاب�الكراهية�ع9ى�حساب��مرة�لُصعود�

أن�" ؛والتساُمح�الدي¾�fمعناه. ُنزول�خطاب�اJحبة�اJحتضن�لíنسانية�1ي�إنساني¶wا�والداِعم�°خت]فاwÉا�أبرزها�الدينية

ا�يشاء،�وأن�يكون�أهل�ية�1ي�تأدية�شعاِئر�دينه�كَم 

أنه�من�حيث�مبادئه�وتعاليمه��Rديان�اJختلفة�أمام�قوانTن�الدولة�سواء،�ولننظر�إXى�sس]م�1ي�ضوء�هذا�التعريف�نرَ 

هو�إعطاء�كاِمل�الحق�لكّل�فرد�1ي�ُممارسة�شعاِئر�عقيدته،�

 ُمختلفة�إXى�القانون،�فهم�سواسية�أمام�الدولة،�ولن�1ي�sس]م�نموذًج 
ً
ا�ا�صادق

�به�عناية�خاصة،� ومن�الف]سفة�اJحدثTن�الذين�ُعنيوا

فه
ّ
�ُمؤل �1ي �التساُمح��������������:بالتحديد �1ي رسالة

�باسم�الدين�لكّي�يقتحم�الحقوق�اJدنية�

ض�أحد�للوصاية�وفرض�دين�ُمعTّن،�والدولة�

وللتساُمح�. ليس�لها�الحق�1ي�اختيار�دين�واِحد�ُتمارس�به�ُسلط¶wا�إذ�ينبÁي�الفصل�بيwا�وبTن�الشؤون�اJدنية�والدنيوية

��جتما+ي� �والعقل �الفلسفي �العقل �دعم �شهدنا �فقد عاصرة،

دت�1ي�ُمناسبات�كثT ة�وأعلنت�
ّ
ي،�وغT ها�من�العقول�اJتداِخلة�واJقصود�مwا�الحقول�اJعرفية�ال�fgأك

� شوفاته،
ُ
�وك �الِعلم �من �الدعم �سيكون �لحظات�ة 1ي
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

التساُمح�الفكري،�التساُمح�السيا½ f،�التساُمح�العرØي،�التساُمح�؛بحسب�أهمية�مبدأ�التساُمح،�هناك�عّدة�أنواع�منه

f¾نساني�والتساُمح�الديsختلفة�عن�أفكارنا�.  )300(�جتما+ي،�التساُمح�Jخرى�اRفكار�Rفالتساُمح�الفكري�يكون�بقبول�

�والسماح�با°ختيار �السياسية �فT تبط�باJشاركة f ½السيا� �أّما م�اJغايرة،

Rعراق�ع9ى�بعضها�البعض�وفتح�اJجال�لُحدوث�تفاعل�عرØي�ُمتعّدد�وعدم�التعّصب�لعرق�ُمع

و�جتما+ي�1ي�إرساء�دعائم�التضامن�و�لتحام�والوحدة�بTن�الشرائح�اJجتمعية�ع9ى�اخت]ف�اJكانة�والطبقة،�1ي�نَ 

ر�ِبخ]ق�قيمة�sنسانية�1ي�حد.  لل! اُتبية��جتماعية�ال�fgتنت�fÅبتصنيفات�حاّدة
ُ
وsنساني�الذي��°�ينظ

 
َ
م�fب]�حدود�و°�فواِصل�انتمائية،�أّما�بالنسبة�للتساُمح�الدي¾f،�وهو�من�أهم�أنواع�التساُمح�ع�إنساني�عال

وتأتي�أهميته�1ي�كونه�مفتاح�ُحصول�Rنواع�Rخرى،�فالدين�جوهر�الحياة�وهو�الشرط�الرئي¡ �fللبناء�الحضاري،�فإن�

  .ق�البقية�وبقناعة�وتجذيركانت�العقيدة�ُمتساِمحة�كانت�الداِفع�Rول�°نبثا

  مفهوم�التساُمح�الدي��Þوعcقته�بالِعلم

م�التساُمح�الدي¾�fكأحد�الِنداءات�اJلّحة�بضرورة�تفعيله�والتقعيد�له�بخاصة�من�ِقبل�الفلسفة،�نظرً 

ق�وRجواء�اJتناحرة�وسيادة�العقليات�الصدامية�ال�fgتؤّسس�1ي�كّل�مرة�لُصعود�

ُنزول�خطاب�اJحبة�اJحتضن�لíنسانية�1ي�إنساني¶wا�والداِعم�°خت]فاwÉا�أبرزها�الدينية

ا�وأن�تكون�له�الحّرية�1ي�تأدية�شعاِئر�دينه�كَم �فرد�1ي�Rمة�حق�أن�يعتقد�ما�يراه�حًق 

Rديان�اJختلفة�أمام�قوانTن�الدولة�سواء،�ولننظر�إXى�sس]م�1ي�ضوء�هذا�التعريف�نرَ 

هو�إعطاء�كاِمل�الحّق�لكّل�فرد�1ي�ُممارسة�شعاِئر�عقيدته،�  .)R"(...))301صلية�هو�أرØى�Rديان�1ي�تحقيق�هذه�اJبادئ�

ُمختلفة�إXى�القانون،�فهم�سواسية�أمام�الدولة،�ولن�1ي�sس]م�نموذًج �ن�يدين�بديانة

�عليه
ّ
�به�عناية�خاصة،�. عن�الدين�الحنيف�الذي�بسط�التساُمح�الدي¾�fوحث ومن�الف]سفة�اJحدثTن�الذين�ُعنيوا

� �sنجل�Tي �الفيلسوف �لوك"نجد �ُمؤل�)مJohn locke )1632_1704  "جون �1ي بالتحديد

A letter concerning الذي�قصد�به�أنه�ما�ِمن�أحد�يمتِلك�الحّق�باسم�الدين�لكي�،

Tفقوة�الدين�ُمتأّتية�من�اقتناع�العقل،�وهللا�لم�ُيفّوض�أحد�للوصاية�وفرض�دين�ُمع

ليس�لها�الحق�1ي�اختيار�دين�واِحد�ُتمارس�به�ُسلط¶wا�إذ�ينبÁي�الفصل�بيwا�وبTن�الشؤون�اJدنية�والدنيوية

Jا� �الف! ة �1ي �بالتحديد �بالِعلم، �وطيدة �ع]قة f¾جتما+ي�الدي�� �والعقل �الفلسفي �العقل �دعم �شهدنا �فقد عاصرة،
ّ
ي،�وغT ها�من�العقول�اJتداِخلة�واJقصود�مwا�الحقول�اJعرفية�ال�fgأك

�ِخطاباwÉا �وأّسست�له f¾الدي� �التساُمح �قيمة �. عن شوفاته،
ُ
�وك �الِعلم �من �الدعم �سيكون �اJّرة �هذه لكن
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  أنواع�التساُمح_ 3

بحسب�أهمية�مبدأ�التساُمح،�هناك�عد

f¾نساني�والتساُمح�الديsجتما+ي،�التساُمح��

 
َ
�والسماح�با°ختيارورؤى�العال �السياسية �فT تبط�باJشاركة f ½السيا� �أّما م�اJغايرة،

Rعراق�ع9ى�بعضها�البعض�وفتح�اJجال�لُحدوث�تفاعل�عرØي�ُمتعد

و�جتما+ي�1ي�إرساء�دعائم�التضامن�و�لتحام�والوحدة�بTن�الشرائح�اJجتمعية�ع9ى�اخت]ف�اJكانة�والطبقة،�1ي�نَ 

لل! اُتبية��جتماعية�ال�fgتنت�fÅبتصنيفات�حاد

 بإقامة�ُمجتم
َ
ع�إنساني�عال

وتأتي�أهميته�1ي�كونه�مفتاح�ُحصول�Rنواع�Rخرى،�فالدين�جوهر�الحياة�وهو�الشرط�الرئي¡ �fللبناء�الحضاري،�فإن�

كانت�العقيدة�ُمتساِمحة�كانت�الداِفع�Rول�°نبثا

مفهوم�التساُمح�الدي��Þوعcقته�بالِعلم_ 4

يتقّدم�التساُمح�الدي¾�fكأحد�الِنداءات�اJلح

اJمّزق�وRجواء�اJتناحرة�وسيادة�العقليات�الصدامية�ال�fgتؤس

ُنزول�خطاب�اJحبة�اJحتضن�لíنسانية�1ي�إنساني¶wا�والداِعم�°خت]فاwÉا�أبرزها�الدينية

يكون�لكّل�فرد�1ي�Rمة�حق�أن�يعتقد�ما�يراه�حًق 

Rديان�اJختلفة�أمام�قوانTن�الدولة�سواء،�ولننظر�إXى�sس]م�1ي�ضوء�هذا�التعريف�نرَ 

Rصلية�هو�أرØى�Rديان�1ي�تحقيق�هذه�اJبادئ�

وأن�يخضع�الجميع�مّمن�يدين�بديانة

عن�الدين�الحنيف�الذي�بسط�التساُمح�الدي¾�fوحث

� �sنجل�Tي �الفيلسوف نجد

 letter concerning toleration

فقّوة�الدين�ُمتأت. )302(وRمور�الدينية

ليس�لها�الحق�1ي�اختيار�دين�واِحد�ُتمارس�به�ُسلط¶wا�إذ�ينبÁي�الفصل�بيwا�وبTن�الشؤون�اJدنية�والدنيوية

Jا� �الف! ة �1ي �بالتحديد �بالِعلم، �وطيدة �ع]قة f¾الدي

والعقل�التاري=ي،�وغT ها�من�العقول�اJتداِخلة�واJقصود�مwا�الحقول�اJعرفية�ال�fgأك

�وأّس f¾الدي� �التساُمح �قيمة عن

مظاهر�التسامح�وأنواعهياسمTن�نجيب،�� )300(

،�تم�التصّف14:59: ،�الساعة2020
فيض�الخاطر،�)2012(أحمد�أمTن،� )301(
رسالة�rي�التسامح،�)1997(جون�لوك،� )302(
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م�فwxا�ذهنيات�التعّصب�
ّ
ا،�بعد�أن�كان�الِعلم�والدين�يتخاصمان�1ي�كّل�ف! ة�تتحك

�توّصل�سيكون�الِعلم�حليف�التساُمح�الدي¾f،�حينَم  �ُيHِ ز�من�ِخ]ل�أحدث�ما ا

�°نصافه،� �الوقت �حان �والُجحود، �الُنفور �انطباعات �لقي �الذي �الدين، ذلك

ا�التوراة�وsنجيل�والقرآن�والِعلم،�مرجعً 

  . ساُمح�الدي¾fالِعلم�والت

�مجموعة� �ِضمن �ُيصّنف�بحّق �قّيم fr

والِعلم،�وإع]ن�التساُمح�الدي¾�fت�اJوضوعية،��جل�الوصول�إXى�الحقيقة�1ي�مجال�الدين�

م،�تلّقى�تعليمه�إXى�1920جويلية�عام�

ا�1ي�ى�ع9ى�اJسيحية�الكاثوليكية،�وعضوً 

fم،�واختّص�1ي�أمراض�الجهاز�الهضم .

،�وكان�من�مرضاه�1ي�ذلك�الوقت�أفراد�من�عائلة�الرئيس�اJصري�

�الطب� ية
ّ
�بكل �ليلتحق �الفرنسية �العاصمة �إXى �الثانية �الحرب�العاJية �اند°ع قبيل

ا�1ي�ا�شابً جّراًح �م�كان�قد�أن�ÔÅدراسته�Rكاديمية،�ليشتِغل�بعيادة�الجامعة

ع،�م�دروًس 
ّ
�نحٍو�ُمتقط ية�ع9ى

ّ
�الكل �1ي ا

�داِفعً  �نراها fgال� ��ي �الكاثوليكية، �اJسيحية �ال! بية �ع9ى �بشكٍل�والتنِشئة �البحث �ع9ى �لíقبال ا

،� Protestantismدة�وُمحاِفظة�ترفض��نفتاح�بِخ]ف�الH وتستانتية

فاته. �بالبحث�والِدراسة
ّ
الكتاب�اJقّدس�: من�مؤل

العH انيTن�1ي�: مو½ �Ôوفرعون _ م�1980

التحقيقات�الطّبية�الحديثة�ال�fg: مومياءات�فرعون�والطب

                                                           

��وريس�بوكاي �الفكر�الِعلمي �الدراسات�rي �مجلة ،

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

ا،�بعد�أن�كان�الِعلم�والدين�يتخاصمان�1ي�كّل�ف! ة�تتحكتاريخية�حاِسمة�تعِقد�النظم�بيwَُم 

سيكون�الِعلم�حليف�التساُمح�الدي¾f،�حينَم .  والرجعية�وابتغاء�اJصلحة�الضّيقة

�1ي �موجود ��كتشاف �هذا �أن �وال�إليه، �الُنفور �انطباعات �لقي �الذي �الدين، ذلك

�f ¡نجيل�والقرآن�والِعلم،�مرجعً : 1ي�كتابه�"موريس�بوكاي"�بحوث�الطبيب�والباِحث�الفرنsالتوراة�و

الِعلم�والت: ا�العودة�إليه�1ي�ُمناسبة�طرق�هذا�اJوضوع1ي�غاية�Rهمية�ُيش! ط�داِئًم 

  موريس�بوكاي�وإعcن�التساُمح�الديr��Þي�ضوء�الِعلم�

� �والِعلم، �والقرآن �وsنجيل �ُيصن"�وريس�بوكاي"التوراة �قّيم frبح� �ُجهد ،

ت�اJوضوعية،��جل�الوصول�إXى�الحقيقة�1ي�مجال�الدين� الُبحوث�الِعلمية�ال�fgتوخّ

  .وتجسيده�من�ِخ]ل�النتائج�اJتوّصل�إلwxا

  موريس�بوكاي،�س' ة�وفكر

جويلية�عام��19بفرنسا�1ي�" بون�ليفيك"،�الطبيب�الفرن¡ f،�ولد�1ي�مدينة�

ا�ترّبى�ع9ى�اJسيحية�الكاثوليكية،�وعضوً كان�طبيبً . غT ةغاية�اJستوى�الثانوي�1ي�مدينة�كاثوليكية�1ي�مدينته�الص

ًف 
ّ
م،�واختص1982م�إXى�1945ا،�مارس�الطب�من�الجمعية�الفرنسية�لِعلم�اJصريات،�وُمؤل

،�وكان�من�مرضاه�1ي�ذلك�الوقت�أفراد�من�عائلة�الرئيس�اJصري�"فيصل�آل�سعود"لك�كان�الطبيب�الشخ�f îللَم 

� �بكل�"بوكاي"توجه �ليلتحق �الفرنسية �العاصمة �إXى �الثانية �الحرب�العاJية �اند°ع قبيل

م�كان�قد�أن�ÔÅدراسته�Rكاديمية،�ليشتِغل�بعيادة�الجامعة1945ا�ان¶wت�الحرب�1ي�

�كان�ُيقّدم�دروًس . Rمراض�الباطنية�ويتخّصص�1ي�طب�Rمعاء �العمل، �جانب�هذا إXى

�داِفعً  �نراها fgال� ��ي �الكاثوليكية، �اJسيحية �ال! بية �ع9ى والتنِشئة

عقيدة�الكاثوليك�ُمتشّددة�وُمحاِفظة�ترفض��نفتاح�بِخ]ف�الH وتستانتية

�بالبحث�والِدراسة" بوكاي"ا�جعل�ب�حاِفزً  يكسر�قيود��نغ]ق�و·wّم

1980اJقّدسة��sنسان�من�أين�أتى؟�إجابة�الِعلم�والكتب_ 

مومياءات�فرعون�والطب_ م�1987مصر،�ما�موافقات�الكتب�اJقّدسة�مع�التاريخ�

  .)304(م1989تأّم]ت�1ي�القرآن�الكريم�_ م�1987

  	هتمام�بالِدراسات�الشرقية

                   

�دراسة �الِعلم، �ضوء �القرآن�rي �إثبات�رّبانية �rي �البوكابي ��وريس�بوكاي�ا�نهج �الفكر�الِعلمي rي
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تاريخية�حاِسمة�تعِقد�النظم�بيwَُم 

والرجعية�وابتغاء�اJصلحة�الضي

�1ي �موجود ��كتشاف �هذا �أن إليه،

�f ¡بالضبط��تعّد�بحوث�الطبيب�والباِحث�الفرن

1ي�غاية�Rهمية�ُيش! ط�داِئًم 

 
ً
موريس�بوكاي�وإعcن�التساُمح�الديr��Þي�ضوء�الِعلم�: اثالث

�كتاب ل
ّ
�: ُيشك �والِعلم، �والقرآن �وsنجيل التوراة

ت�اJوضوعية،��جل�الوصول�إXى�الحقيقة�1ي�مجال�الدين� الُبحوث�الِعلمية�ال�fgتوخّ

وتجسيده�من�ِخ]ل�النتائج�اJتوص

موريس�بوكاي،�س' ة�وفكر�.1

،�الطبيب�الفرن¡ f،�ولد�1ي�مدينة�"موريس�بوكاي"

غاية�اJستوى�الثانوي�1ي�مدينة�كاثوليكية�1ي�مدينته�الص

الجمعية�الفرنسية�لِعلم�اJصريات،�وُمؤل

كان�الطبيب�الشخ�f îللَم 

�السادات" �. "أنور توجه

ا�ان¶wت�الحرب�1ي�
ّ
Jبجامعة�باريس،�و

Rمراض�الباطنية�ويتخّصص�1ي�طب�Rمعاء

�لتفّوقهتقديرً  �داِفعً . )303(ا �نراها fgال� ��ي �الكاثوليكية، �اJسيحية �ال! بية �ع9ى والتنِشئة

عقيدة�الكاثوليك�ُمتشدُمعاِكس،�فاJعروف�أن�

�التعّصب�حاِفزً  فكان�هذا

_ م�1976والقرآن�والِعلم�

مصر،�ما�موافقات�الكتب�اJقد

1987 "موريس�بوكاي"كتwÞا�

	هتمام�بالِدراسات�الشرقية�1.1

)303( � �القرإلياس�دكار، �إثبات�رّبانية �rي �البوكابي ا�نهج

9العقدية�ومقارنة�Rديان،�م�
  301اJرجع�نفسه،�ص� )304(
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حيث�التحق��؛سة�الwxودية�واJسيحية،�وله�اهتمامات�باJصريات

1ي�. بالجمعية�الفرنسية�للمصريات�1ي�بداية�الخمسينات،�درس�فwxا�الهT وغليفية�و�ي�لغة�الحضارة�اJصرية�القديمة

م،�كنت�11935ي�عام�: اادثة�كان�لها�أثر�كبT �1ي�حياته�°حًق 

�1ي�مدرسة�مسيحية،�أعلن�ِخ]لها�Rب�بT ونيه�أحد�علماء� ا

قرأنا�سنة،�هذا�وكنا�قد�R15000حافT �الجيولوجية،�عن�اكتشاف�رسوم�بشرية�1ي�كهف�1ي�جنوب�إسبانيا�تعود�إXى�

� �إXى �وجه�Rرض�يعود �أول�إنسان�ع9ى �أن�تاريخ�ظهور �كتاب�الدين�باJدرسة كت¾14000��fي
ّ
�فتمل سنة�قبل�اJسيح،

�تعاُرض�انتصر�الدينمن�فضلك،�°�ُتخِلط�بTن�شيئTن�مختلفTن،�فإن�وقع�بيwَم  �!ا

� �التكوينية��"بوكاي"�rثر�ع9ى �سنواته 1ي

ق�ببحث�التوافق�بTن�الدين�من�ِخ]ل�نصوصه�اJقّدسة�

لع�ع9ى�ترجمة�القرآن�طلع�الخمسينات،�
ّ
حTن�اط

�قرأ� �عندما �تH هن�ع9ى�جدواها �العربية �للغة وبدأت�دراسته

ا�ُيحّدد�مومياء�فرعون�الخروج�الذي�طارد�

  الِدراسة�الشكلية�للكتاب�������������������������������������������������������������������������������
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معرفة�عميقة�بالكتب�الدينية�اJقّدسة�الwxودية�واJسيحية،�وله�اهتمامات�باJصريات

بالجمعية�الفرنسية�للمصريات�1ي�بداية�الخمسينات،�درس�فwxا�الهT وغليفية�و�ي�لغة�الحضارة�اJصرية�القديمة

ادثة�كان�لها�أثر�كبT �1ي�حياته�°حًق ر�مع�علماء�وأطباء�أمريكيTن�1ي�شيكاغو�ح

�1ي�مدرسة�مسيحية،�أعلن�ِخ]لها�Rب�بT ونيه�أحد�علماء�1ي�الخامسة�عشرة�من�عمري،�حيwا�كنت�°�أزال�طالبً  ا

RحافT �الجيولوجية،�عن�اكتشاف�رسوم�بشرية�1ي�كهف�1ي�جنوب�إسبانيا�تعود�إXى�

�إXى� �وجه�Rرض�يعود �أول�إنسان�ع9ى �أن�تاريخ�ظهور �كتاب�الدين�باJدرسة 1ي

من�فضلك،�°�ُتخِلط�بTن�شيئTن�مختلفTن،�فإن�وقع�بيwَم : wما�أصدق؟�قال

�ُمH هن�علwxا �ِعلمية �حقيقة �هذه �لق. °، �بالغ�rثر�ع9ى �لهذان�العاِم]ن �كان د

ق�ببحث�التوافق�بTن�الدين�من�ِخ]ل�نصوصه�اJقد.  ونتائج�وُخ]صات�بحوثه�فيم�بعد
ّ
وُهناك�عاِمل�ثالث�يتعل

رً 
ّ
طلع�الخمسينات،�ا�لديه،�بالتحديد�1ي�َم وبTن�الِعلم�الحديث،�وبدأ�تأثT �هذا�العاِمل�ُمبك

�(" غاستون�بcش'  �قرأ�). م1949طبعة �عندما �تH هن�ع9ى�جدواها �العربية �للغة وبدأت�دراسته

ا�ُيحّدد�مومياء�فرعون�الخروج�الذي�طارد�ا�بحثيً م،�ليق! ح�مشروعً 1974القرآن�الكريم،�قبل�زيارته�RوXى�Jصر�سنة�

  .)305(يل�وكان�مصT ه�الغرق�1ي�البحر

الِدراسة�الشكلية�للكتاب�������������������������������������������������������������������������������

   

      الشيخ�حسن�خالد

  اJكتب�sس]مي

  دمشق

  صفحة

                   

299  

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

معرفة�عميقة�بالكتب�الدينية�اJقد "بوكاي"يمتِلك�

بالجمعية�الفرنسية�للمصريات�1ي�بداية�الخمسينات،�درس�فwxا�الهT وغليفية�و�ي�لغة�الحضارة�اJصرية�القديمة

ر�مع�علماء�وأطباء�أمريكيTن�1ي�شيكاغو�ح1987عام�
ّ
م،�تذك

1ي�الخامسة�عشرة�من�عمري،�حيwا�كنت�°�أزال�طالبً 

RحافT �الجيولوجية،�عن�اكتشاف�رسوم�بشرية�1ي�كهف�1ي�جنوب�إسبانيا�تعود�إXى�

�إXى� �وجه�Rرض�يعود �أول�إنسان�ع9ى �أن�تاريخ�ظهور �كتاب�الدين�باJدرسة 1ي

wما�أصدق؟�قال: الحT ة�وقلت أ·ُّ

�ُمH هن�علwxا: فقلت �ِعلمية �حقيقة �هذه ،°

ونتائج�وُخ]صات�بحوثه�فيم�بعد

وبTن�الِعلم�الحديث،�وبدأ�تأثT �هذا�العاِمل�ُمبك

غاستون�بcش' "الكريم�للُمستشرق�

القرآن�الكريم،�قبل�زيارته�RوXى�Jصر�سنة�

يل�وكان�مصT ه�الغرق�1ي�البحرالن¢�fمو½ �Ôوب¾�fإسرائ

الِدراسة�الشكلية�للكتاب�������������������������������������������������������������������������������. 2

ف
ّ
  موريس�بوكاي: اJؤل

الشيخ�حسن�خالد: ال! جمة

  الثالثة: الطبعة

اJكتب�sس]مي: دار�النشر

دمشق�-بT وت�: بلد�دار�النشر

  1990: السنة

صفحة�296: عدد�الصفحات
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��حتقان� �وتلطيف�أجواء �اJقطوع �تقريب�وجهات�النظر�ووصل �إXى �ساِبقة �ف! ات�زمنية �ُمنذ �العقل�sنساني دأب

� �جدلية �1ي �والِصدام، �الُفرقة �ِخطابات �وتصاُعد �العقل�ا �فّعلها fgال� �كِتلك ملحوظة،

 LoveوبTن�أخرى�راِفضة�له�وُمؤّسسة�لِخطاب�اJحبة

ستعَج 
ُ
Jا� �sنسانية �اJطالب �من �داِئًم فالِحوار�والتساُمح �ِتبعً لة ا�ا،

�ويأتي�كتاب �وsنجيل�: ب�وsقصاء، التوراة

�وعقد�حوار�بTن�ُمختلف�Rديان� f¾الدي� �نوعه ة�عن�التقعيد�للتساُمح�1ي

�وينشد�اJعرفة� �يطلب�الحّق �اJدارك، �واِسع قاِرئ�حصيف،

�والقبول� �تحِمل�الحب�أو�الكره، fgسبقة�الJحاسيس�اRد�من�العواطف�و

 
ً
�آفاق �له �°�ريب�ستفتح �وأ¼wا �وبالقرآن، �وباÙنجيل �بالتوراة �جديدة،صل �ا

يس¶wِدف�الكتاب�القاِرئ�الرصTن،�ُمحكم�الرأي�

سافات�ا�َم ّناء�معه،�راِسًم قد�ِص]ت�الحوار�البَ 

نائية�الحب�والكره،�القبول�
ُ
م�ِوفق�ث

ُ
رجعية�Rحاسيس�ال�fgتحك

شوفات�
ُ
ق�بالتوراة�وباÙنجيل�والقرآن�1ي�سياق�ك

وبحث�يّتخذ��الوثائق،�ويعتِمد�الفكر�اJجّرد�

صف�ُمقّدم¶wا�بالتجّرد�و�بتعاد�عن�مشاعر�
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  مة�تشجيعية�rي�حّق�الكتاب

��حتقان� �وتلطيف�أجواء �اJقطوع �تقريب�وجهات�النظر�ووصل �إXى �ساِبقة �ف! ات�زمنية �ُمنذ �العقل�sنساني دأب

ًق 
ُ
�تراف �هذا �صل �جدلية �1ي �والِصدام، �الُفرقة �ِخطابات �وتصاُعد ا

وبTن�أخرى�راِفضة�له�وُمؤس� Hate speechبTن�مواِقف�داِعمة�لِخطاب�الكراهية

�اJش! ك ستعَج . Living  commonوالتعاُيش
ُ
Jا� �sنسانية �اJطالب �من فالِحوار�والتساُمح

�ويأتي�كتاب �التعّصب�وsقصاء، �التنامي�اJستمر�لوتT ة �لصّد �ثانية �ومن�جهة هة،

�وعقد�حوار�بTن�ُمختلف�Rديان� f¾الدي� �نوعه �ِعلمية�حّية�عن�التقعيد�للتساُمح�1ي �بحثية �كصورة والقرآن�والِعلم،

�ِحواريً ُيماِرس�دوًر  �بناءً ا �كل��ا �يطلب�الحقمع� �اJدارك، �واِسع قاِرئ�حصيف،

�والقبول� �تحِمل�الحب�أو�الكره، fgسبقة�الJحاسيس�اRوُمجّرد�من�العواطف�و� �عن�التشّنجات، ا

 
ً
�آفاق �له �°�ريب�ستفتح �وأ¼wا �وبالقرآن، �وباÙنجيل �بالتوراة �تّتصل �موضوعات�هامة �ُيعالج �نه

يس¶wِدف�الكتاب�القاِرئ�الرصTن،�ُمحكم�الرأي�.  )306((...)"وتدخل�به�1ي�أجواء�من�اJقابلة�واJقارنة�والدرس�والتمحيص�

قد�ِص]ت�الحوار�البَ ودقيقه،�الذي�يسÏى�إXى�الحقيقة�°�غT ها�بصرف�النظر�عن�حاِملها�لعَ 

نائية�الحب�والكره،�القبول�كالجانب�العاطفي�وَم شات�اJعرفة�الصحيحة�
ُ
م�ِوفق�ث

ُ
رجعية�Rحاسيس�ال�fgتحك

شوفات�
ُ
ق�بالتوراة�وباÙنجيل�والقرآن�1ي�سياق�ك

ّ
والرفض،�يتناول�باJعالجة�موضوعات�ع9ى�قدر�كبT �من�Rهمية�تتعل

وبحث�يّتخذ��الوثائق،�ويعتِمد�الفكر�اJجر�إنه�كتاب�ِعلم. الِعلم،�تعتِمد�مقاربات�منهجية�ِعلمية�كاJقابلة�واJقارنة

ة�وُعمق�وأهمية
ّ
ويكفي�أن�تّتصف�ُمقّدم¶wا�بالتجر.  ،�وُيHِ ز�قضايا�كثT ة�بدق
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  : الفهرس

مة�تشجيعية�rي�حّق�الكتابكلِ . 3

��حتقان� �وتلطيف�أجواء �اJقطوع �تقريب�وجهات�النظر�ووصل �إXى �ساِبقة �ف! ات�زمنية �ُمنذ �العقل�sنساني دأب

�وَح  ًق وال�ªاعات،
ُ
�تراف �هذا صل

بTن�مواِقف�داِعمة�لِخطاب�الكراهية�؛الفلسفي

speech ش! ك�Jا� والتعاُيش

�من�ج �لصد�همي¶wا �ثانية �ومن�جهة هة،

�ِعلمية�حي �بحثية �كصورة والقرآن�والِعلم،

ُيماِرس�دوًر "ككتاب�. ونتائج�الِعلم

�بعيًد  �عن�التشّنالصحيحة، ا

�تت�؛والرفض �موضوعات�هامة �ُيعالج �نه

وتدخل�به�1ي�أجواء�من�اJقابلة�واJقارنة�والدرس�والتمحيص�

ودقيقه،�الذي�يسÏى�إXى�الحقيقة�°�غT ها�بصرف�النظر�عن�حاِملها�لعَ 

عن�ُمشّوشات�اJعرفة�الصحيحة�

والرفض،�يتناول�باJعالجة�موضوعات�ع9ى�قدر�كبT �من�Rهمية�تتعل

الِعلم،�تعتِمد�مقاربات�منهجية�ِعلمية�كاJقابلة�واJقارنة

للوصول�إXى�الحّق،�وُيHِ ز�قضايا�كثT ة�بدق

التوراة�و�نجيل�والقرموريس�بوكاي،� )306(
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�و°�ُيطعن�فwxا �°�ترّد fgال� �كشف�الحقائق�بواِسطة�Rدلة �1ي ��ج¶wاد �الت. )307(ا وصيف،��wذا

  . ل�فwxا�1ي�مرحلة�الِدراسة�اJتنية

�ُمقارنة�مع� �1ي�ضوء �بالعهد�القديم�ثم�القرآن، �يبدأ ي،

�ويرى�التعّصب� �كاJوقف�الwxودي�واJوقف�اJسيµي، فية�من�القرآن،

ل�
ّ
موعة�خاصة�به�من�الكتابات�اJقّدسة،�ُتمث

�sس]م �أم �اJسيحية �كانت�أم �الwxودية �الديانات، �بإحدى�هذه �اJعطيات�.  �ُمؤمن واعتبار�

�يضع�العهد�القديم�وsنجيل�والقرآن�1ي�خٍط�واحد�كمجموعة�من�الوÊي� اJوضوعية�اJستقاة�من�تاريخ�الديانات،

رة� ِ
ّ
�الب]د�الغربية�اJتأث �فإنه�غT �مقبول�1ي ي�عند�اJسلمTن،

يّتضح�حجم�الُجحود�بسماوية�. )308(منة،�فT فضون�إعطاء�القرآن�ِصفة�الكتاب�اJوÊى�به

مة�Rنسنة�عليه�وُتªِ�له�من�ُمستوى�الدين�اJرسل�عن�

ها�
ّ
رون�أن�العهد�القديم�وsنجيل�والقرآن�كل

ُ
طريق�الوÊي�للبشر،�ع9ى�الرغم�من�أن�اJسلمTن�°�ُيماِثلون�الِفعل�و°�ينك

عديد�من�تعاليم�التوراة�وsنجيل�ن�ال

ا�بTّن�ُرØي�اJكانة�ال�fgشغلها�1ي�تاريخ��ُمسلم�sيمان�بالكتب�ال�fgسبقت�القرآن،�كَم 

�ِمثلَم  �وكّرم��و°دته�ُمعجزة �1ي�Rناجيل، �ورد ا

�ُمسِلم �كّل �فرض�ع9ى �الكتب�الساِبقة�وsيمان��wا �ينكر��؛فاح! ام �لم إذ

�قبل�الن¢�fمحمد� �للرسل�وRنبياء �ªلة�كبT ة

ِكتَ 
ْ
�وَ ع9ى�رَ �َل زَّ اِب�الِذي�نَ ال ِكتاِب�ُسوِلِه

ْ
ال

 ضَ �لَّ د�ضَّ 
َ
[ 

َ
فالدعوة�واِضحة�. )310("اِعيًد بَ �°

�فهو�كاِفر�وضاّل  �ذلك �يفعل �ومن �واستبعاد، �°�تفريق وُيضيف�. ا،

�؛ا�يتم�1ي�أيامه�ع9ى�أع9ى�ُمستوى�1ي�العالم�اJسيµي

ا�عن�اJجمع�الفاتيكاني�الثاني�لغT �اJسيحيTن،�تضّمنت�توجwxات�

ت�اJا�f ºوانحرافاته�اJرتكبة�1ي�حّق�
ّ
Ùرساء�قواِعد�الحوار�بTن�اJسيحيTن�واJسلمTن،�1ي�إصراٍر�مwا�ع9ى��ع! اف�بز°
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�و°�ُيطعن�فwxا �°�ترّد fgال� �كشف�الحقائق�بواِسطة�Rدلة �1ي ��ج¶wاد ا

ى�أهمية�الكتاب�وقيمته�الِعلمية�اJوضوعية،�لُنفّصل�فwxا�1ي�مرحلة�الِدراسة�اJتنية

  تحليل�ا�حتوى�وُمناقشة��فكار

�ُمقارنة�مع� �1ي�ضوء �بالعهد�القديم�ثم�القرآن، �يبدأ �بتقسيم�مwwي، �وsنجيل�والقرآن�والِعلم، التوراة

ة�ِعلمية
ّ
  .د�التساُمح�الدي¾�fِوفق�أدل

 ن�ونفي�الوÄي�عنه

�ويرى�التعص �كاJوقف�الwxودي�واJوقف�اJسيµي، �التعّسفية�من�القرآن، �للمواِقف�الدينية رفضه

موعة�خاصة�به�من�الكتابات�اJقدُيشT ��ِبداية�إXى�أن�كّل�دين�من�Rديان�الث]ثة�يمتِلك�مج

�sس]م �أم �اJسيحية �كانت�أم �الwxودية �الديانات، �بإحدى�هذه �ُمؤمن �كّل �لدى ب�sيمان

�يضع�العهد�القديم�وsنجيل�والقرآن�1ي�خٍط�واحد�كمجموعة�من�الوÊي� اJوضوعية�اJستقاة�من�تاريخ�الديانات،

 
ً
�وإن�كان�مقبو° �Rمر� �الب]د�الغربية�اJتأث�غT �أن�هذا �فإنه�غT �مقبول�1ي بشكل�مبدئي�عند�اJسلمTن،

اJسيحية�اJهّيمنة،�فT فضون�إعطاء�القرآن�ِصفة�الكتاب�اJوÊى�به

اJسيحية�ُتضفي�ّسمة�Rنسنة�عليه�وُتªِ�له�من�ُمستوى�الدين�اJرسل�عن��–القرآن�وأنه�من�مصدر�إلfÅ،�فالwxودية�

رون�أن�العهد�القديم�وsنجيل�والقرآن�كل
ُ
طريق�الوÊي�للبشر،�ع9ى�الرغم�من�أن�اJسلمTن�°�ُيماِثلون�الِفعل�و°�ينك

فالوÊي�القرآني�الذي�نزل�عِقب�سّتة�قرون�من�اJسيح،�تضّمن�ال

ة،�بل�وألزم�كّل�ُمسلم�sيمان�بالكتب�ال�fgسبقت�القرآن،�كَم 

�ِمثلَم  �و°دته�ُمعجزة �الذي�أظهر�القرآن�أّن ،Ô ¡وعي� Ô ½مو� �إبراهيم، نوح،

�باسمها �بأن�أطلق�سورة �مريم �كل.  )309(والدته �فرض�ع9ى �الكتب�الساِبقة�وsيمان��wا فاح! ام

�بل�ع9ى�ِخ]ف�ذلك�تَ  �بالوÊي، �أو�ارتباطها �وأقام�َم اًم َم القرآن�وجودها �قبل�الن¢�fمحمد�ا، �للرسل�وRنبياء �ªلة�كبT ة

 يَ : "م،�لقوله�تعاXى
َ
wَ أ �الِذيَن ·ُّ �ءَ ُنوَ اَم ءَ �ا

ْ
�ِبا�Eِوَ ا

ْ
�وَ َر اِمُنوا ِكتَ ُسوِلِه

ْ
ال

ُفْر�ِبا�Eوَ ْن�يَ 
ْ
 َم ك

َ
[ 

َ
ُتِبِه�وَ ِتِه�وَ ِئك

ُ
يَ ُرُسِلِه�وَ ك

ْ
 ال

َ
د�ضَّ َق ْوِم�rِخِر�ف

�جميعً  �ورُسِله �وكتبه �فهو�كاِفر�وضال�وم]ئكته �ذلك �يفعل �ومن �واستبعاد، �°�تفريق ا،

 ً Tّيا�رديكاليً ة�ست! اجع،�ليظهر�أن�ُهناك�تغµسيJا�يتم�1ي�أيامه�ع9ى�أع9ى�ُمستوى�1ي�العالم�ا

ا�عن�اJجمع�الفاتيكاني�الثاني�لغT �اJسيحيTن،�تضمحيث�أصدرت�أمانة�الفاتيكان�وثيقة،�وُوّزعت�°ِحًق 

ت�اJا�f ºوانحرافاته�اJرتكبة�1ي�حق
ّ
Ùرساء�قواِعد�الحوار�بTن�اJسيحيTن�واJسلمTن،�1ي�إصراٍر�مwا�ع9ى��ع! اف�بز°

                   

  نفسه،�الصفحة�نفسها

13  

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�وأيضً  �والغرض، �°�تردالحقد fgال� �كشف�الحقائق�بواِسطة�Rدلة �1ي ��ج¶wاد ا

ى�أهمية�الكتاب�وقيمته�الِعلمية�اJوضوعية،�لُنفص
ّ
تتج9

تحليل�ا�حتوى�وُمناقشة��فكار. 4

�بتقسيم�مw: يتم��Tّكتاب �وsنجيل�والقرآن�والِعلم، التوراة

لُيجّسد�التساُمح�الدي¾�fِوفق�أدلالِعلم�الحديث،�

ضّد�أنسنة�القرآن�ونفي�الوÄي�عنه. 1.4

�التعس�"بوكاي"ُيبدي� �للمواِقف�الدينية رفضه

ُيشT ��ِبداية�إXى�أن�كل. والُنكران�فwxا

�sس]مصَ عَ  �أم �اJسيحية �كانت�أم �الwxودية �الديانات، �بإحدى�هذه �ُمؤمن �كّل �لدى ب�sيمان

�يضع�العهد�القديم�وsنجيل�والقرآن�1ي�خٍط�واحد�كمجموعة�من�الوÊي� اJوضوعية�اJستقاة�من�تاريخ�الديانات،

 �.اJكتوب
ً
�وإن�كان�مقبو° �Rمر� غT �أن�هذا

اJسيحية�اJهّيمنة،�فT فضون�إعطاء�القرآن�ِصفة�الكتاب�اJوÊى�به�–بالwxودية�

القرآن�وأنه�من�مصدر�إلfÅ،�فالwxودية�

رون�أن�العهد�القديم�وsنجيل�والقرآن�كل
ُ
طريق�الوÊي�للبشر،�ع9ى�الرغم�من�أن�اJسلمTن�°�ُيماِثلون�الِفعل�و°�ينك

فالوÊي�القرآني�الذي�نزل�عِقب�ست. ديانات�سماوية

وذكرهما�أك© �من�مّرة،�بل�وألزم�كل

�رسل�مثل �الذي�أظهر�القرآن�أن: الوÊي ،Ô ¡وعي� Ô ½مو� �إبراهيم، نوح،

�باسمها �بأن�أطلق�سورة �مريم والدته

�بل�ع9ى�ِخ]ف�ذلك�تَ  �بالوÊي، �أو�ارتباطها القرآن�وجودها

م،�لقوله�تعاXى
ّ
ى�هللا�عليه�وسل

ّ
ص9

 
َ
 �َل نزَ الِذي�أ

َ
ْن�يَ َم ْبُل�وَ ِمن�ق

�جميعً  �ورُسِله �وكتبه �با�Eوم]ئكته �sيمان و�ي

،�أن�هذه�الِحّدة�ست! اجع،�ليظهر�أن�ُهناك�تغT"بوكاي"

حيث�أصدرت�أمانة�الفاتيكان�وثيقة،�وُوز

Ùرساء�قواِعد�الحوار�بTن�اJسيحيTن�واJسلمTن،�1ي�إصراٍر�مwا�ع9ى��ع! اف�بز°

  7اJصدر�نفسه،�ص�  )307(
  13اJصدر�نفسه،�ص� )308(
نفسه،�الصفحة�نفسهااJصدر� )309(
136: سورة�النساء،�rية  )310(
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. )311(ت�محاو°ت�قليلة�لم�تدعمها�وسائل�sع]م�اJختلفة

�وربط�العاTJن� �بيwُما، �الثغرة �وسّد �بTن�اJسيحيTن�واJسلمTن، �والفكرية ��wدف�تقريب�اJسافات�العقدية �جهود إ¼wا

�ضَ  � �سياق �جاءت�1ي �للتعّصب�wا ِديد

�fgال� �والتلفزيون، �كاÙذاعة ف�بإعانة�وسائل�sع]م�واJيديا

ومن�منظور�يتحّرى�اJيتا�. �الُسلطة�الراِبعة�بعد�التشريعية�والتنفيذية�والقضائية

ا�تتحالف�مع�ُسلطة�النظام،�
ّ
J�،خر�والكراهيةrب�وإقصاء�

Jean baudrillard  )1929_20071ي�تحليله��)م

،�The violence of globalizationعنف�العوJة�

The vio ًا،�ولكن�ا�ُمصطنعً ،�مّما�خلق�واِقع

شوفات�الِعلم�
ُ
�وك �تعاليمه �وُيقارن �ليبحث�مؤلفه �القديم، �بالعهد بحثه

°�يحتار�قارئ�العهد�القديم�من�sجابة،�فتجده�ُيرّدد�ما�

ا�هم�بشر�مّمن�أوÊى�رغم�أن�الذين�كتبوها�إّنَم 

ويجهل�.  "هذا�من�عند�هللا: كتبت�فإ¼wا�سُتخفي�ذلك�بالتصريح

ولقد�كانت�هناك�نحو�. اا�واِحًد �وليس�نصً 

دم�ع9ى�نص�الشارحTن�الwxود،�والذي�استخ

والك© ة�ُتحّل�الريب�بشأن�عدم�اJساس�بالنص�

بس�
ُ
رت�لكان�باÙمكان�عقد�ُمقارنات�والوصول�إXى�نتائج�توّضح�ل

  . )315(ا�1ي�نص�العهد�القديم

                                                           

  اJصطنع�و�صطناع،�ذهنية�sرهاب،�روح�sرهاب،�عنف�العالم

ُيشT �اJ! جم�1ي�الهاِمش�ع9ى�سبيل�النقد،�أن�هذا�الك]م�

�يد� �ُتثبت�أن�كثT �من�نصوص�التوراة�وsنجيل�1ي�طال¶wا �اJوضوع، �هذا

   24_23ا�يعرض�بعض�الحجّج،�أنظر�ص�ص�
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ت�محاو°ت�قليلة�لم�تدعمها�وسائل�sع]م�اJختلفةاJسلمTن�من�ِقبل�الغرب�صاِحب�الن
ّ
شأة�اJسيحية،�ولكwا�ظل

�وسد �بTن�اJسيحيTن�واJسلمTن، �والفكرية ��wدف�تقريب�اJسافات�العقدية �جهود إ¼wا

�والتعاُيش�معً  �الِحوار�والتساُمح �وأ¼بأرِبطة �ُتحسب�بخاصة �نوعية �نقلة fÅف� �ضَ ا، � �سياق �جاءت�1ي wا

�fgال� �والتلفزيون، �كاÙذاعة ف�بإعانة�وسائل�sع]م�واJيديا
ّ
�لم�تتكث �يتيمة �بقيت�مسا+ي �غT �أ¼wا والرفض�اJنتِشر،

ا�1ي�الراِهن،�وتعّد�الُسلطة�الراِبعة�بعد�التشريعية�والتنفيذية�والقضائية

J�،خر�والكراهيةrول�1ي�نشر�الُعنف�والتعّصب�وإقصاء�Rيديا�الفاِعل�Jل�ا

�f ¡جون�بودريار" �عنه�الفيلسوف�والسوسيولو¹ي�الفرن"ean baudrillard 

Symbolic violence   ا،�وwÉيا
ّ
عنف�العوJة�: �ي�ث]ثة�1ي�تجل

The violence of terrorisع]م��sوعنف�The violence of media
312( .� شوفات�الِعلم��"بوكاي"ويشرع

ُ
�وك �تعاليمه �وُيقارن �ليبحث�مّؤلفه �القديم، �بالعهد بحثه

ف�العهد�القديم؟،�لُيجيب
ّ
°�يحتار�قارئ�العهد�القديم�من�sجابة،�فتجده�ُيرد: من�هو�ُمؤل

ها�هو�هللا
ّ
ف�هذه�الكتب�اJقّدسة�كل

ّ
رغم�أن�الذين�كتبوها�إن. قرأه��1ي�مدخل�التوراة،�بأن�ُمؤل

كتبت�فإ¼wا�سُتخفي�ذلك�بالتصريحولكن�إن�تكن�يد�البشر�قد�. 

ا�يذكر�أدموند�جاكوب�ك© ة�من�النصوص�وليس�نصً الكثT ون�بأنه�كان�1ي�Rصل�كَم 

نص�الشارحTن�الwxود،�والذي�استخ: القرن�الثالث�قبل�اJسيح�ث]ثة�أشكال�لنص�التوراة�العH ي�ع9ى�Rقل

والك© ة�ُتحّل�الريب�بشأن�عدم�اJساس�بالنص�. )R")314قل�1ي�جزء�من�ال! جمة�اليونانية،�وRسفار�السامرية�الخمسة

رت�لكان�باÙمكان�عقد�ُمقارنات�والوصول�إXى�نتائج�تو
ّ
ر،�ولو�توف

ّ
Rص9ي،�ثم�إن�هذه�Rشكال�الث]ثة�°�ُتتوف

ا�1ي�نص�العهد�القديمأن�إسهام�sنسان�يبدو�عظيًم �"بوكاي

  تأّمcت�rي�العهد�القديم�rي�ضوء�الِعلم�الحديث

                   

14_15    

اJصطنع�و�صطناع،�ذهنية�sرهاب،�روح�sرهاب،�عنف�العالم: و�س!�ادة،�أنظر�كتبه

ُيشT �اJ! جم�1ي�الهاِمش�ع9ى�سبيل�النقد،�أن�هذا�الك]م��– 22،�مصدر�سابق،�ص�و�نجيل�والقرآن�والِعلم

�ُتثبت�أن�كثT �من�نصو �اJوضوع، ف�من�أحكام�بخصوص�هذا
ّ
�سيأتي�للُمؤل �ما يصعب�تطبيقه�ع9ى

ا�يعرض�بعض�الحجّج،�أنظر�،�إنَم "جاكوب"بحّجة��"بوكاي"°�يكتفي��-نفسه،�الصفحة�نفسها

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

اJسلمTن�من�ِقبل�الغرب�صاِحب�الن

�وسد �بTن�اJسيحيTن�واJسلمTن، �والفكرية ��wدف�تقريب�اJسافات�العقدية �جهود إ¼wا

�والتعاُيش�معً  �الِحوار�والتساُمح بأرِبطة

�لم�تتكث �يتيمة �بقيت�مسا+ي �غT �أ¼wا والرفض�اJنتِشر،

ا�1ي�الراِهن،�وتعدا�ِمحوريً تلعب�دوًر 

ل�اJيديا�الفاِعل�Rول�1ي�نشر�الُعنف�والتعص
ّ
شك

ُ
ظاِهري،�ت

�f ¡عنه�الفيلسوف�والسوسيولو¹ي�الفرن� Hّوهذا�ما�ع

  lenceلظاهرة�الُعنف�الرمزي 

 ence of terrorismعنف�sرهاب

�حقيقي ��صطناع 312(هذا

  . الحديث

  rي�العهد�القديم. 2.4

من�هو�ُمؤل: سؤال�"بوكاي"يطرح�

قرأه��1ي�مدخل�التوراة،�بأن�ُمؤل

. )313(الروح�القدس�إلwxم

الكثT ون�بأنه�كان�1ي�Rصل�كَم 

القرن�الثالث�قبل�اJسيح�ث]ثة�أشكال�لنص�التوراة�العH ي�ع9ى�Rقل

Rقل�1ي�جزء�من�ال! جمة�اليونانية،�وRسفار�السامرية�الخمسة

Rص9ي،�ثم�إن�هذه�Rشكال�الث]ثة�°�ُتتوف

بوكاي"وبالُعموم�ُيقّر�. القضية

  

تأّمcت�rي�العهد�القديم�rي�ضوء�الِعلم�الحديث. 3.4

14اJصدر�نفسه،�ص�ص� )311(
و�س!�ادة،�أنظر�كتبهللتفصيل�� )312(
و�نجيل�والقرالتوراة�موريس�بوكاي،� )313(

�سيأتي�للُمؤل �ما يصعب�تطبيقه�ع9ى

  .البشر

  24اJصدر�نفسه،�ص� )314(

نفسه،�الصفحة�نفسهااJصدر� )315(
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ضات�بTن�سفر�
ُ
�العهد�القديم�والِعلم�الحديث،�وأبان�عن�تناق

  

. رواية�RوXى�بالفصل�Rول�وrيات�RوXى�من�الفصل�الثاني،�و�ي�صرح�كبT �من�Rخطاء�من�وجهة�نظر�الِعلم

وع9ى�وجه�القمر�ظ]م�. وكانت�Rرض�خربة�وخالية

�لتكوين� �البدائية �أن�اJرحلة �الكتاب، �الثالث�من�هذا �الجزء ن�1ي

. وقال�هللا�ليكن�نور�فكان�نور،�ورأى�هللا�النور�أنه�حسن

إن�النور�". وكان�صباح�يوم�واحد،�وكان�مساء�

بة�ال�fgتحدث�ع9ى�سطح�النجوم،�ال�fgلم�تكّون�بعد�1ي�هذه�اJرحلة�حسب�

�1ي�rية�
ّ
1ي�اليوم�الرابع،�Ùحداث��14ك،�لم�يتم�ذكرها�1ي�سفر�التكوين�إ°

1ي�) النور (لكنه�من�غT �اJنطقي�ذكر�rثر�الحاِصل�

اليوم�Rول،�1ي�حTن�أن�السبب�الفاِعل�مخلوق�1ي�اليوم�الرابع،�وRك© �جعل�وجود�اJساء�والصباح�1ي�اليوم�Rول،�

�بعد�وجود�Rرض�ودورا¼wا�تحت�إضاءة�

ا،�ويبدو�أن�ُعنصر�اJخّيلة�sنسانية�قد�كان�له�

و�ي�رواية�من�تاريخ�أقدم�بث]ثة�.  للخلق�1ي�سفر�التكوين،��ي�تكِملة�للرواية�RوXى،�لكwا�لم�توÊي�يا°نتقادات�نفسها

ا،�تمتد�ع9ى�خلق�sنسان�وجنة�Rرض�أك© �من�امتدادها�ع9ى�خلق�Rرض�

قت�الذي�صنع�·wواه�sله�Rرض�والسماء،�لم�تكن�بعد�نبتت�شجرة�حقل�ع9ى�

وفجأة�ظهرت�موجة�ماء�من�. �ن�·wوه�sله�لم�ُي�ªل�اJطر�علwxا�ولم�يكن�فwxا�sنسان�ليفلحها

هذه�. )317("ة،�وكان�sنسانا�من�الحياRرض�فسقت�كل�سطحها،�وجبل�·wوه�sنسان�من�طيwا،�ونفخ�1ي�منخريه�نفًس 

�وتركت� �تكّون�السماء، Ôgو°�ح� �الدقيق، Ô¾عJرض�باRن�

اJجال�مفتوح�للتفكT ،�بأنه�1ي�اللحظة�ال�fgخلق�هللا�فwxا�sنسان،�وبسبب�عدم�وجود�أمطار�من�السماء،�لم�يكن�

�1ي�الوقت�زرع�هللا�ُبستانً "اJياه�ال�fgخرجت�من�Rرض�كانت�قد�غمرت�سطح�الياِبسة� ا
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ضات�بTن�سفر�
ُ
ُمقارنات�ُمهّمة�وكثT ة�بTن�نصوص�العهد�القديم�والِعلم�الحديث،�وأبان�عن�تناق

  :التكوين�وما�طرحه�الِعلم،�وسنعرض�البعض�مwا

  :،�بروايتTن�ُمتقاربتTن�عن�الخلق"دوفو"يبدأ�سفر�التكوين�كما�نّبه�إXى�ذلك�Rب�

رواية�RوXى�بالفصل�Rول�وrيات�RوXى�من�الفصل�الثاني،�و�ي�صرح�كبT �من�Rخطاء�من�وجهة�نظر�الِعلم

وكانت�Rرض�خربة�وخالية. 1ي�البدء�خلق�هللا�السماوات�وRرض: "2_ 

�اJياه �وجه �سيتبTّ لكن�كَم ". ،�هللا�يرف�ع9ى �لتكوين�ا �البدائية �أن�اJرحلة �الكتاب، �الثالث�من�هذا �الجزء ن�1ي

وقال�هللا�ليكن�نور�فكان�نور،�ورأى�هللا�النور�أنه�حسن: " 5_3: وrيات.  العالم�شهدت�وجود�طبقة�غازية�وليس�اJاء

 وفصل�هللا�بTن�النور�والظ]م،�وسّم�Ôهللا�النور�¼wارً 
ً
،�وكان�مساء�ا�والظ]م�سّماه�لي]

بة�ال�fgتحدث�ع9ى�سطح�النجوم،�ال�fgلم�تكو
ّ
�الكون،�هو�ِنتاج�التفاع]ت�اJرك

 
َ
�1ي�rية��ن�Rجرام�اJضيئة�1ي�الفل

ّ
ك،�لم�يتم�ذكرها�1ي�سفر�التكوين�إ°

�وهو�دقيق�جًد  �من�أجل�إنارة�Rرض، لكنه�من�غT �اJنطقي�ذكر�rثر�الحاِصل�. ابTن�الwار�والليل،

اليوم�Rول،�1ي�حTن�أن�السبب�الفاِعل�مخلوق�1ي�اليوم�الرابع،�وRك© �جعل�وجود�اJساء�والصباح�1ي�اليوم�Rول،�

�بعد�وجود�Rرض�ودورا¼wا�تحت�إضاءة�وهو�أمر�رمزي�محض،�فاJساء�والصباح�كعناصر�للي
ّ
وم،�°�ُتتاح�لíدراك،�إ°

ا،�ويبدو�أن�ُعنصر�اJخيا�وِعلميً إذن،�تتناقض�ُنصوص�العهد�القديم�منطقيً 

  . sسهام�Rوفر�1ي�تدويwا،�وتحريف�اJع¾R�Ôص9ي

للخلق�1ي�سفر�التكوين،��ي�تكِملة�للرواية�RوXى،�لكwا�لم�توÊي�يا°نتقادات�نفسها

ا،�تمتد�ع9ى�خلق�sنسان�وجنة�Rرض�أك© �من�امتدادها�ع9ى�خلق�Rرض�إ¼wا�مسافة�زمنية�قصT ة�جًد 

قت�الذي�صنع�·wواه�sله�Rرض�والسماء،�لم�تكن�بعد�نبتت�شجرة�حقل�ع9ى�1ي�الو : "والسماء،�نذكرها�بإيجاز�شديد

�ن�·wوه�sله�لم�ُي�ªل�اJطر�علwxا�ولم�يكن�فwxا�sنسان�ليفلحها�

Rرض�فسقت�كل�سطحها،�وجبل�·wوه�sنسان�من�طيwا،�ونفخ�1ي�منخريه�نفًس 

�تكو Ôgو°�ح� �الدقيق، Ô¾عJرض�باRلم�تذكر�تكّون�� fgال� �الرواية�الwxوية�من�نصوص�التوراة، �ي

اJجال�مفتوح�للتفكT ،�بأنه�1ي�اللحظة�ال�fgخلق�هللا�فwxا�sنسان،�وبسبب�عدم�وجود�أمطار�من�السماء،�لم�يكن�

اJياه�ال�fgخرجت�من�Rرض�كانت�قد�غمرت�سطح�الياِبسة��ُهناك�نبات�أرf º،�مع�أن
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ُمقارنات�ُمهم�"موريس�بوكاي"عقد�

التكوين�وما�طرحه�الِعلم،�وسنعرض�البعض�مwا

  خلق�العالم. 1.3.4

يبدأ�سفر�التكوين�كما�نّبه�إXى�ذلك�Rب�

  :الرواية�RوXى_ أ�

ق�ال
ّ
رواية�RوXى�بالفصل�Rول�وrيات�RوXى�من�الفصل�الثاني،�و�ي�صرح�كبT �من�Rخطاء�من�وجهة�نظر�الِعلمتتعل

_ 1ففي�الفصل�Rول�آية�

�اJياه"وروح �وجه ،�هللا�يرف�ع9ى

العالم�شهدت�وجود�طبقة�غازية�وليس�اJاء

وفصل�هللا�بTن�النور�والظ]م،�وسم

الذي�يم9ئ�الكون،�هو�ِنتاج�التفاع]ت�اJرك

 �؛إفادة�التوراة
َ
�ن�Rجرام�اJضيئة�1ي�الفل

�وهو�دقيق�جًد �فصل �من�أجل�إنارة�Rرض، بTن�الwار�والليل،

اليوم�Rول،�1ي�حTن�أن�السبب�الفاِعل�مخلوق�1ي�اليوم�الرابع،�وRك© �جعل�وجود�اJساء�والصباح�1ي�اليوم�Rول،�

وهو�أمر�رمزي�محض،�فاJساء�والصباح�كعناصر�للي

إذن،�تتناقض�ُنصو. )316(نجم�الشمس

sسهام�Rوفر�1ي�تدويwا،�وتحريف�اJع¾R�Ôص9ي

  :الرواية�الثانية_ ب

للخلق�1ي�سفر�التكوين،��ي�تكِملة�للرواية�RوXى،�لكwا�لم�توÊي�يا°نتقادات�نفسها�

إ¼wا�مسافة�زمنية�قصT ة�جًد . اقرون�تقريبً 

والسماء،�نذكرها�بإيجاز�شديد

�؛Rرض،�و°�عشبة�حقل

Rرض�فسقت�كل�سطحها،�وجبل�·wوه�sنسان�من�طيwا،�ونفخ�1ي�منخريه�نفًس 

�الرواية�الwxوية�من�نصو �ي

اJجال�مفتوح�للتفكT ،�بأنه�1ي�اللحظة�ال�fgخلق�هللا�فwxا�sنسان،�وبسبب�عدم�وجود�أمطار�من�السماء،�لم�يكن�

ُهناك�نبات�أرf º،�مع�أن

44اJصدر�نفسه،�ص�ص� )316(
50ص� اJصدر�نفسه،�ص )317(
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ا،�فظهور�sنسان�ا�1ي�وقت�واِحد،�وهذا�ليس�صحيح�ِعلميً 

�بTن�الحدثTن .  )318(من�السنTن�الفاِصلة

�ولم� ،fالِعلم� �تطابقها �ناحية �أو�من �العق9ي لها

برواية�الطوفان،�أنه�وحسب�مصدر�·wوي،�فإّن�عاِمل�ُحدوثه�كان�ماء�اJطر،�ولكن�

ا�Jا�هو�هذا�وقد�أصاب�الطوفان�ِتبعً . 

بعدها�أعيد�ِبناء�sنسانية�. وجه�Rرض

�ُوِلد�إبراهيم�عليه�الس]م�عقب�ث]ثة�قرون�تقريبً  ا�ا

�1ي�ظرف�زم¾�fقليل؟�إضافة�إXى�أن�اJعطيات� فهل�ُيعقل�أن�يحدث�هذا

قبل�اJسيح�عليه��1850و�1800ض�واJعارف�الحديثة،�ف�fÅتضع�إبراهيم�عليه�الس]م�فيم�بTن�سنة�

. ا�من�إبراهيم�عليه�الس]ما�ُيشT �سفر�التكوين�1ي�إنسابه،�يقع�قبل�ث]ثة�قرون�تقريبً 

ح�اJعارف�لثاني�والعشرين�قبل�اJسيح،�وهو�الزمن�الذي�تسمَ 

�Rجيال� �إXى �آثارها �تناقلت �مدنيات �فيه �وازدهرت �Rرض، �مناطق �من �العديد �ِخ]له رت

طوفان�بTن�ا�اJستوى�Rول�1ي�تحديد�السبب�الجوهري�1ي�ُحدوث�ال

�البشرية�وجميع�الكائنات�الحّية،�من�ثّم�

إعادة�بناء�sنسانية�1ي�ف! ة�زمنية�قليلة،�والثالث�ع9ى�ُمستوى�ف! ة�ُحدوثه،�وباJجمل�تتقّدم�رواية�الطوفان�كِمثال�

  .      طيات�العهد�القديم�وما�يقوله�الِعلم�الحديث�وما�يفرضه�اJنطق

ِبداية،�إن�الكثT �من�. تحتوي�Rناجيل�مقاِطع�قليلة،�ُيمكن�أن�تأخذنا�إXى�إحداث�ُمجا�wة�مع�مضمون�الُعلوم�الحديثة

شفاء�اJر�Ô ºكصر+ى�: زات،�°�ُيمكن�أن�تكون�ذات�تفسT �ِعلمf،�مثل

والعجائب�اJادية�الخاِرجة�عن�ِنطاق�اJألوف�والخاِرقة�

�غT �ُمعتادة،� �ُصورة �1ي �الطبيعية �الظاهرة �تأتي وقد

ل�هللا�بُقدرته�1ي�كّل�هذه�Rحداث،�ف]�اندهاش�مwا،�

�وبطيب�خا�"بوكاي �ُيؤِمن ِطر�بأن�بأنه

 
ً
قد�انقضت�فقط�بTن�أول��أن�عشرين�جي]
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ا�1ي�وقت�واِحد،�وهذا�ليس�صحيح�ِعلميً وبالتاXي�فالنبات�وsنسان�ظهرَ ". 

 
َ
�و°�نعل �النبات�ع9ى�Rرض، �بTن�الحدثTن�م�كم�من�اJ]يTنكان�بعد�ف! ة�طويلة�من�ظهور من�السنTن�الفاِصلة

�ولم� ،fالِعلم� �تطابقها �ناحية �أو�من �العق9ي �تقّبلها �ناحية �من �سواء �وغT �منطقية، �ُمتناِقضة �التوراتية

ض�صارِخ
ُ
  . ن�الرواية�الثانية�انتقادات�كثT ة،�غT �أ¼wا�أبانت�عن�تناق

برواية�الطوفان،�أنه�وحسب�مصدر�·wوي،�فإّن�عاِمل�ُحدوثه�كان�ماء�اJطر،�ولكن�من�بTن�اJتناِقضات�ال�fgاختّصت�

. ا1ي�فقرة�أخرى�من�مصدر�كهنوتي،�ُتوّضح�أن�سببه�ماء�اJطر�وينابيع�Rرض�معً 

وجه�Rرض�واِرد�1ي�سفر�التكوين،�كل�النوع�البشري،�وجميع�الكائنات�الحّية�اJخلوقة�ع9ى

�ُوِلد�إبراهيم�عليه�الس]م�عقب�ث]ثة�قرون�تقريبً �؛ا�من�أبناء�نوح�عليه�الس]م�الث]ثة�ونساwÍم ا
ّ
Jبحيث�أنه�

لت�1ي�ُمجتمعات
ّ
�1ي�ظرف�زم¾�fقليل؟�إضافة�إXى�أن�اJعطيات�. وجد�sنسانية�وقد�تشك فهل�ُيعقل�أن�يحدث�هذا

ض�واJعارف�الحديثة،�ف�fÅتضع�إبراهيم�عليه�الس]م�فيم�بTن�سنة�

ا�ُيشT �سفر�التكوين�1ي�إنسابه،�يقع�قبل�ث]ثة�قرون�تقريبً وإذا�كان�الطوفان�كَم 

لثاني�والعشرين�قبل�اJسيح،�وهو�الزمن�الذي�تسمَ يجب�أن�يكون�قد�وقع�1ي�القرن�الواحد�والعشرين�أو�ا

�Rجيال� �إXى �آثارها �تناقلت �مدنيات �فيه �وازدهرت �Rرض، �مناطق �من �العديد �ِخ]له رت

ضات�ع9ى�ث]ثة�ُمستويات
ُ
أّما�اJستوى�Rول�1ي�تحديد�السبب�الجوهري�1ي�ُحدوث�ال�؛إ¼wا�تناق

مصدري�الwxوي�والكهنوتي،�والثاني�ع9ى�ُمستوى�قضية�إصابة�الطوفان�كّل�البشرية�وجميع�الكائنات�الحي

إعادة�بناء�sنسانية�1ي�ف! ة�زمنية�قليلة،�والثالث�ع9ى�ُمستوى�ف! ة�ُحدوثه،�وباJجمل�تتقد

طيات�العهد�القديم�وما�يقوله�الِعلم�الحديث�وما�يفرضه�اJنطقصاِدق�عن�التضاد�الحاِصل�بTن�ُمع

  Rناجيل�والِعلم�الحديث

تحتوي�Rناجيل�مقاِطع�قليلة،�ُيمكن�أن�تأخذنا�إXى�إحداث�ُمجا�wة�مع�مضمون�الُعلوم�الحديثة

قة�باJعج
ّ
زات،�°�ُيمكن�أن�تكون�ذات�تفسT �ِعلمf،�مثلأخبارها�ال�fgُتثT �اهتمام�الناس،�اJتعل

�أو�الكساحات�أو�العَ  �أو�الH ص�أو�قيامة�العازارالجنون، Ôألوف�والخاِرقة�. مJادية�الخاِرجة�عن�ِنطاق�اJوالعجائب�ا

�خمرً  �اJاء �وتحويل �اJاء، �ع9ى �كسT �اJسيح �الطبيعة، �غT �ُمعتادة،�. القانون �ُصورة �1ي �الطبيعية �الظاهرة �تأتي وقد

ل�هللا�بُقدرته�1ي�كّل�هذه�Rحداث،�ف]�اندها. لوقوِعها�1ي�ظرف�زم¾�fقصT ،��كهدوء�العاِصفة�اJفا¹ئ يتدخّ

�إليه �ليست�كذلك�بالنسبة �غT �أ¼wا �للبشر، �ُمعجزات�بالنسبة �. و�ي بوكاي"وُيصّرح

 : "،�لكنه�°�يمكنه�تقّبل�بأن�يقال�أن�هللا�أوÊى�بنص
ً
أن�عشرين�جي]
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". الذي�خلق�فيه�sنسان

 
َ
�و°�نعل �النبات�ع9ى�Rرض، كان�بعد�ف! ة�طويلة�من�ظهور

�تقب �ناحية �من �سواء �وغT �منطقية، �ُمتناِقضة فالنصوص�التوراتية

ض�صاِر
ُ
تتضّمن�الرواية�الثانية�انتقادات�كثT ة،�غT �أ¼wا�أبانت�عن�تناق

  الطوفان_ ج

من�بTن�اJتناِقضات�ال�fgاختّص

1ي�فقرة�أخرى�من�مصدر�كهنوتي،�ُتو

واِرد�1ي�سفر�التكوين،�كل�النوع�البشري،�وجميع�الكائنات�الحي

ا�من�أبناء�نوح�عليه�الس]م�الث]ثة�ونساwÍمحبً َس 

لت�1ي�ُمجتمعات
ّ
وجد�sنسانية�وقد�تشك

 التار 
َ
ض�واJعارف�الحديثة،�ف�fÅتضع�إبراهيم�عليه�الس]م�فيم�بTن�سنة�يخية�تتناق

وإذا�كان�الطوفان�كَم . الس]م

يجب�أن�يكون�قد�وقع�1ي�القرن�الواحد�والعشرين�أو�ا

�Rجيال� �إXى �آثارها �تناقلت �مدنيات �فيه �وازدهرت �Rرض، �مناطق �من �العديد �ِخ]له �تطّورت �بتأكيده، الِعلمية

ضات�ع9ى�ث]ثة�ُمستويات. )319(ال]ِحقة
ُ
إ¼wا�تناق

مصدري�الwxوي�والكهنوتي،�والثاني�ع9ى�ُمستوى�قضية�إصابة�الطوفان�كل

إعادة�بناء�sنسانية�1ي�ف! ة�زمنية�قليلة،�والثالث�ع9ى�ُمستوى�ف! ة�ُحدوثه،�وباJجمل�تتقد

صاِدق�عن�التضاد�الحاِصل�بTن�ُمع

Rناجيل�والِعلم�الحديث. 2.3.4

تحتوي�Rناجيل�مقاِطع�قليلة،�ُيمكن�أن�تأخذنا�إXى�إحداث�ُمجا�wة�مع�مضمون�الُعلوم�الحديثة

أخبارها�ال�fgُتثT �اهتمام�الناس،�اJتعل

�أو�الكساحات�أو�العَ  الجنون،

�خمرً  �اJاء �وتحويل �اJاء، �ع9ى �كسT �اJسيح �الطبيعة، لقانون

لوقوِعها�1ي�ظرف�زم¾�fقصT ،��كهدوء�العاِصفة�اJفا¹

�إليه �ليست�كذلك�بالنسبة �غT �أ¼wا �للبشر، �ُمعجزات�بالنسبة و�ي

اJسيح�شفى�Rبرص،�لكنه�°�يمكنه�تقب

50اJصدر�نفسه،�ص�ص� )318(
57اJصدر�نفسه،�ص�ص� )319(
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�توراة� �من ض�الكتب�اJقّدسة
ُ
�تناق ّضح

�الِعلمية� �واJعطيات �اJنطق �أثبته �ما �وهذا �البشر، �يد ل

�لم�ُيبدي� �اJقام�توافق�والتساُمح�الدي¾�f،�كيف�ذلك؟� �أن�الِعلم�1ي�هذا رفضه�لبعض��"بوكاي"نا

اتية،�إّنما�تسامح�معها�لته�أو�اف! اضاته�الذ

�،fنطقي�والِعلمJا�وعرضها�ع9ى�محّك�النظر�اw¶ا�وِدراسwxعليه�الِعلم�الحديث،�ثم�إن�إقباله�بالبحث�ف�

�ع9ى�الِعلم�سُينِصف�القرآن�من�ال¶wم� ا

ى�بذاwÉا،�1ي�موِقف�ُيعHّ �عن�قيمة�التساُمح�الدي¾�fوضرورته�

�Jن�آبى�جّراء�نفٍس�هاِوية�أو�عقٍل�ُمتكHّ �يمتِنع�

من�ِدراسة�وبحث�وُمقارنة�العهد�القديم�وRناجيل�وتقييمها�ِوفق�محّك�النظر�اJنطقي�والنظرية�

د�من�ُحضور�اJخّيلة�sنسانية�وsسهام�

�منطقيً �fواJقاِرن�داِئمً  �وِعلميً ا وُيبTّن�. اا

�ِلقاءً  �يكون �عندما �خاصة �والِعلم، �القرآن �اJدهش�بTن �اللقاء �يكتِسwÞا fgال� �إXى��قدر�Rهمية �منه ق
ُ
�التواف أقرب�إXى

ظر�الكثT ؟�ُيشT �الواقع�أن��خت]ف،�أليس�من�الغريب�1ي�هذا�العصر�مواجهة�كتاب�دين�بُمعطيات�ِعلمية�دنيوية�1ي�ن

ا�باJساِئل�الدينية،�بل�ُتنِقص�من�قيم¶wا�وتزدر·wا�بتH ير�ارتكاِزها�ع9ى�

الwxودية�واJسيحية�فقط،��؛م�1ي�الِب]د�الغربية�عن�الِعلم�والدين

�خاِطئة� �مفاهيم �إXى �اJستندة �الكاِذبة �Rحكام �بالكثT �من �عليه �ُحكم �قد �نه

فالع]قة�اJعهودة�بTن�الِعلم�والدين،�.  

�ُتقّدم� �كثT ة، �ضرب�من�ضروٍب �ولكن�هذا ،f¾الدي� ق�الدنيوي�ع9ى

صال،�وأن�الدنيوي�°�ينتِصر�ع9ى�الدي¾f،�بل�يتأّسس�

 حة�ع9ى�فشِلها�1ي�القطع�ب
َ
ذان�Tن�الدي¾�fوالِعلمf،�الل

�استحالة� �عن �الربط�والتجسT �ُمعِلنة �1ي �اJعاصرة ف�دعوات

أن�الحديث�عن�الِعلم�والدين�1ي�اJنطقة�الفكرية�الغربية،�يقتِصر�ع9ى�الwxودية�

�عن�الصواب�والحقيقة �البعيدة �عنه �اJغلوطة وسُنقّدم�. رات�واJفاهيم

 Tتاب�1ي�تفصي]ته�وُشروحاته�كث.  

                                                           

     115: عن�رفضه،�أنظر�ِبداية�من�صفحة
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َ
�لوق �يقول �إنجليها �1ي ض�الكتب�اJقد. )320("ا

ُ
�تناق �النصوص�وRفكار�يّتضح �wذه

Jا� �sنسانية �اJخّيلة �لدخول �وذلك �الِعلمية�وإنجيل، �واJعطيات �اJنطق �أثبته �ما �وهذا �البشر، �يد ل �وتدخّ ع! ك،

�لم�ُيبدي� �اJقام�توافق�والتساُمح�الدي¾�f،�كيف�ذلك؟� �أن�الِعلم�1ي�هذا نا

ضات�صريحة�من�ُمنطلق�ُمخّيلته�أو�اف! اضاته�الذ
ُ
يانه�لها�ع9ى�أ¼wا�تتضّمن�تناق

�عليه�الِعلم�الحديث،�ثم�إن�إقباله�بالبحث�فwxا�وِدراس¶wا�وعرضها�ع9ى�محك

 
َ
�ف �بعدما �وانتقدها �وناقشها �دائًم واعتمادً . حصهاا،�فلقد�حاورها �ع9ى�الِعلم�سُينِصف�القرآن�من�ال¶wم�ا ا

ى�بذاwÉا،�1ي�موِقف�ُيعHّ �عن�قيمة�التساُمح�الدي¾�fوضرورته�
ّ
ن�كانت�حقيقته�الرّبانية�وأنه�ُموÊى�به�تتج9

Hن�آبى�جّراء�نفٍس�هاِوية�أو�عقٍل�ُمتكJ�
ّ
ا�يستند�إXى�الِعلم،�ليكون�حّجة�ودليل�°�اع! اض�عليه�إ°

شوفات�الِعلم
ُ
ق�آياته�مع�ك

ُ
  اف

من�ِدراسة�وبحث�وُمقارنة�العهد�القديم�وRناجيل�وتقييمها�ِوفق�محك

د�من�ُحضور�اJخي
ّ
ضات�الحاِصلة،�والتأك

ُ
الِعلمية،�والنتائج�ال�fgتوّصل�إلwxا،�الباِرزة�1ي�التناق

ن،�بذات�اJنهج�البح�frواJقاِرن�داِئمً انتقل�إXى�القرآ. �الwxودية�واJسيحية

�ِلقاءً  �يكون �عندما �خاصة �والِعلم، �القرآن �اJدهش�بTن �اللقاء �يكتِسwÞا fgال� قدر�Rهمية

�خت]ف،�أليس�من�الغريب�1ي�هذا�العصر�مواجهة�كتاب�دين�بُمعطيات�ِعلمية�دنيوية�1ي�ن

ا�باJساِئل�الدينية،�بل�ُتنِقص�من�قيم¶wا�وتزدر·wا�بتH ير�ارتكاِزها�ع9ى�ناء�البعض�مwا،�°�ُتبدي�اهتماًم 

م�1ي�الِب]د�الغربية�عن�الِعلم�والدين
ّ
ُيضاف�أن�اJقصود�بالدين�1ي�سياق�التكل

�نصيب �لíس]م �خاِطئة��؛جيل �مفاهيم �إXى �اJستندة �الكاِذبة �Rحكام �بالكثT �من �عليه �ُحكم �قد �نه

.  )321(ا�هو�حقيقةة،�من�الصعب�اعتمادها�اليوم�لتكوين�فكرة�صحيحة�عمَّ 

�اعتبار�تفوّ  �ع9ى �غT �موصولة، �ُتقدرة �كثT ة، �ضرب�من�ضروٍب �ولكن�هذا ،f¾الدي� ق�الدنيوي�ع9ى

�ِتلك�ال�fgُتدِرك�قيمة�التواصل�و�ّتصال،�وأن�الدنيوي�°�ينتِصر�ع9ى�الدي¾f،�بل�يتأس ة�للغاية،

�دليل�قوي�الّصحة�ع9ى�فشِلها�1ي�القطع�ب
ّ
ل�معه،�وما�تجربة�الحداثة�الغربية�إ°

�استحالة� �عن �الربط�والتجسT �ُمعِلنة �1ي �اJعاصرة ف�دعوات
ّ
�لتتكث �القطيعة، �موجات �ُصعود �رغم ا

أن�الحديث�عن�الِعلم�والدين�1ي�اJنطقة�الفكرية�الغربية،�يقتِصر�ع9ى�الwxودية��"بوكاي"وُيضيف�

�عن�الصواب�والحقيقة �البعيدة �عنه �اJغلوطة �التصّورات�واJفاهيم �بُحكم �و°�ِذكر�لíس]م، واJسيحية،

تاب�1ي�تفصي]ته�وُشروحاته�كثT �واJقارنات�ال�fgبّينت�1ي�rخر�التوافق�القرآني�والِعلمf،�فالك

                   

]ع�ع9ى�التحليل�النقدي�Jا�ُيعِلن��– 
ّ
عن�رفضه،�أنظر�ِبداية�من�صفحة�"بوكاي"لíط

  

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�كَم  �وإبراهيم  إنسان
َ
�لوق �يقول ا

Jا� �sنسانية �اJخّيلة �لدخول �وذلك وإنجيل،

�لم�ُيبدي�. الحديثة �اJقام�توافق�والتساُمح�الدي¾�f،�كيف�ذلك؟� �أن�الِعلم�1ي�هذا �ُ·wّمنا وما

النصوص�وتّبيانه�لها�ع9ى�أ¼wا�تتضم

باJنطق�وما�دّل�عليه�الِعلم�الحديث،�ثم�إن�إقباله�بالبحث�فwxا�وِدراس¶wا�وعرضها�ع9ى�محك

�تساُمًح   يعّد
َ
�ف �بعدما �وانتقدها �وناقشها ا،�فلقد�حاورها

ن�كانت�حقيقته�الربالباِطلة،�وإ

ا�يستند�إXى�الِعلم،�ليكون�حجبخاصة�حينَم 

  .عن�قبول�الحّق 

شوفات�الِعلمرّبانية�القرآن�وتو . 4.4
ُ
ق�آياته�مع�ك

ُ
اف

 
َ
من�ِدراسة�وبحث�وُمقارنة�العهد�القديم�وRناجيل�وتقييمها�ِوفق�محك�"بوكاي"رغ�بعد�أن�ف

ضات�الحاِصلة،�والتأك
ُ
الِعلمية،�والنتائج�ال�fgتوّصل�إلwxا،�الباِرزة�1ي�التناق

البشري�1ي�نصوص�الwxودية�واJسيحية

�ِلقاءً  �يكون �عندما �خاصة �والِعلم، �القرآن �اJدهش�بTن �اللقاء �يكتِسwÞا fgال� قدر�Rهمية

�خت]ف،�أليس�من�الغريب�1ي�هذا�العصر�مواجهة�كتاب�دين�بُمعطيات�ِعلمية�دنيوية�1ي�ن

الِعلميات�باستثناء�البعض�مwا،�°�ُتبدي�اهتماًم 

 TساطR .قصود�بالدين�1ي�سياق�التكلJُيضاف�أن�ا

�نصيب �لíس]م �تسجيل �دون من

 وُمضَ 
َ
ل ِ
ّ
ة،�من�الصعب�اعتمادها�اليوم�لتكوين�فكرة�صحيحة�عمَّ ل

�اعتبار�تفو �ع9ى �غT �موصولة، �ُمتوّترة �ع]قة �ي

�ِتلك�ال�fgُتدِرك�قيمة�التواصل�و�ت استثناءات�ُمهّمة�للغاية،

ل�معه،�وما�تجربة�الحداثة�الغربية�إ°عليه�ويتكاَم 

 
َ
�يف! ق �أبًد لم �لتتكثا �القطيعة، �موجات �ُصعود �رغم ا

وُيضيف�. الفصل�والتمزيق

�التصو �بُحكم �و°�ِذكر�لíس]م، واJسيحية،

بعض�من�النصوص�واJقارنات�ال�fgبي

  أصالة�القرآن. 1.4.4

 107اJصدر�نفسه،�ص�� )320(
  139اJصدر�نفسه،�ص� )321(
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��Tّتم�fgا�كتب�العهد�القديم�والجديد،�فالفروق�الwxي�°�يناِفُسه�فÊن�كتب�الوTِدة�ب
قة�بالتوقيت،�كمَ 

ّ
ينحو�البعض�بأن�ا�بTن�الشطر�Rول�من�الوÊي�والشطر�الثاني،�°�ترجع�1ي�أساسها�إXى�مسائل�ُمتعل

� �الwxودي �نصوص�الوÊي �تدوين �حكمت fgللظروف�ال� اJسيµي،��–ا

�يرتد�إXى�القرن�السابع�اJي]دي�يقول�البعض�بأن�نصً  ا

غT ه�من�النصوص،�ال�fgتعود�إXى�خمسة�عشر�

wا�م]حظة�صحيحة�ولكwا�ليست�كافية،��ي�من�قبيل�التماس�الُعذر�للتعدي]ت�البشرية�1ي�نصوص�

ي�هو�أك© �حداثة،�والتأكيد�ع9ى�ا�للقرآن،�الذ

اJسيµي،�و�ي�من��–م�بكثT �الوÊي�الwxودي�

ر�البعض�تحريفات�العهد�القديم�والجديد�با�سبقية�الزمنية�ُمقارنة�مع�القرآن،�

ا�بتقديم�الُعذر�لُحصول�،�ف�fÅأك© �تH يرً 

�البشري  �للتعديل �يخضع �لم �حديث�غT �أنه �القرآن�ولو�أنه �sشارة�. ف�با°ع! اف�بأن وتنبÁي

ى�هللا�عليه�
ّ
ال��fgي�جملة�الروايات��فعال�وأقوال�محمد�ص9

ب�الخطأ�إلwxا،�فلقد�خضعت�للنقد�الدقيق�

ا�أن�أّي�ة�ُمتغTّ ة،�فكَم �ي�كا�ناجيل�تحتوي�أصال

ا�بعده�بكثT ،�فإن�Rمر�نفسه،�فبعض�من�Rحاديث�ُدّونت�بعد�وفاة�

�وبTن� �الخلط�بينه �لذلك�يجب�عدم �به، �الدين�اJوÊى �وأنه �القرآن انية

�ع9ى� fÅف� �وsنقاص، �التعديل�وsضافة �ناحية �من ض�للخطأ

� Hا�ستتضّمن�نسبة�أكw¼د�بأصالته،�فإ

قوي�وفwxا�الضعيف،�غT �أ¼wا�ُمتأّصلة�ُمقارنة�

 ً Tن�الرسول��؛اا�وضع�القرآن،�فإنه�يختلف�عن�ذلك�كث�

ر�للقرآن�وهكذا�فقد�تت. واJؤمنTن�كانوا�يحفظونه�مع�تتاُبع�الوÊي،�ثم�يكتبه�1ي�نفس�الوقت�الكتبة�الذين�كانوا�حوله
ّ
وف

�الرسول  �وفاة Ôgمر�كذلك�حR� �ظّل . )324("وقد

: ا�افتقدته�Rناجي9ئ،�ثّم�إن�قوله�تعاXى

 الِذي�عَ ) 
َّ
َق �َم ل

ْ
 ِبال

َ
 عَ ) 4(ِم�ل

َّ
ا�َم �اَن sنَس �َم ل

قيمة�القلم�أن�مواضيع�الوÊي�Rول�كانت�تبيان�

فالكتابة�تحفظ� .)326(اظ�بالقرآن�مكتوبً 
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Tتم�fgا�كتب�العهد�القديم�والجديد،�فالفروق�الwxي�°�يناِفُسه�فÊن�كتب�الوTتمتِلك�أصالة�القرآن�مكانة�ُمتفّرِدة�ب

قة�بالتوقيت،�كمَ 
ّ
بTن�الشطر�Rول�من�الوÊي�والشطر�الثاني،�°�ترجع�1ي�أساسها�إXى�مسائل�ُمتعل

�اعتبارً  �ُيوXي �أن �دون �نصوبات، �تدوين �حكمت fgللظروف�ال� ا

يقول�البعض�بأن�نصً . �الوÊي�القرآني،�وظروف�نزول�القرآن�ع9ى�الرسول 

غT ه�من�النصو�ن�دون�مّس�التغيT �الذي�طاَل ة�أك© �1ي�الوصول�إلينا�م

wا�م]حظة�صحيحة�ولكwا�ليست�كافية،��ي�من�قبيل�التماس�الُعذر�للتعدي]ت�البشرية�1ي�نصو

ا�للقرآن،�الذاJسيحية�ع9ى�مّر�Rجيال�اJت]ِحقة،�أك© �من�أن�تكون�تدعيًم 

فأصالة�القرآن�تتقّدم�بكثT �الوÊي�الwxودي�. )322(ا�ِمن�التحريف�الذي�أصاب�RولTّن

تحظى�به�حظوة�خاصة،�وقد�ُيفّسر�البعض�تحريفات�العهد�القديم�والجديد�با�سبقية�الزمنية�ُمقارنة�مع�القرآن،�

،�ف�fÅأك© �تH يرً قناعا�باÙا�وفw¼ ً Tا�م]حظة�صحيحة،�غT �أ¼wا�ليست�ُمعطى�كافيً 

�البشري  �للتعديل �يخضع �لم �حديث�غT �أنه �القرآن�ولو�أنه ف�با°ع! اف�بأن

ال��fgي�جملة�الروايات��فعال�وأقوال�محمد�ص9هة�إXى�الفرق�بTن�القرآن�كتاب�الوÊي،�وRحاديث�

ا�كانت�إمكانية�تسّرب�الخطأ�إلwxا،�فلقد�خضعت�للنقد�الدقيق�. م،�ال�fgبدأ�بعض�أصحابه�1ي�كتاب¶wا�بعد�وفاته
ّ
Jو

رة�جًد  ِ
�ي�كا�ناجيل�تحتوي�أصال. ا�عن�وفاة�الرسول ا،�ح�Ôgأنه�تم�اعتماد�ُمستندات�ُمتأخّ

ا�بعده�بكثT ،�فإن�Rمر�نفسه،�فبعض�من�Rحاديث�ُدوإنجيل�لم�يكتب�1ي�زمن�عي¡ �Ôعليه�الس]م،�إّنَم 

�وبTن� �الخلط�بينه �لذلك�يجب�عدم �به، �الدين�اJوÊى �وأنه �القرآن �رّبانية �غT �ُمباِشر�لتأكيد �تنويه إنه

�وsنقا �التعديل�وsضافة �ناحية �من �للتعّرض�للخطأ �قابلة �والثانية فا�ول�أصيل

د�بأصالته،�فإ¼wا�ستتضم
ّ
لكن�إذا�كانت�أحاديث�الرسول�شاِرحة�للوÊي�القرآني،�وقد�أك

قوي�وفwxا�الضعيف،�غT �أ¼wا�ُمتأصمن�Rصالة�ع9ى�ِحساب�التحريف،�وإن�كانت�من�ُعنصر�بشري،�ففwxا�ال

أّما�وضع�القرآن،�فإنه�يختلف�عن�ذلك�كثT ً . "ا�تعّرضها�للتعدي]ت�البشريةبا�ناجيل�ال�fgأثبتنا�ساِبًق 

واJؤمنTن�كانوا�يحفظونه�مع�تتاُبع�الوÊي،�ثم�يكتبه�1ي�نفس�الوقت�الكتبة�الذين�كانوا�حوله

�يكونَ  �لم �اللذان �Rصالة �أبًد ا ̧ناجيلا �ل رّين
ّ
�ُمتوف �الرسول . ا �وفاة Ôgمر�كذلك�حR� �ظّل وقد

ة�ع9ى�أصالة�القرآن،�هذا�مَ 
ّ
ا�افتقدته�Rناجي9ا�الوسيلة�اJث9ى�وRداة�الدال

 
َ
 َخ ) 1( َق ل

َ
 ِمْن�عَ �اَن sنَس �َق ل

َ
رَ ) 2(ٍق�ل

ْ
�وَ إق

ْ
َك َر أ  �بُّ

َ
R َر
ْ
) 3(ْم�ك

أن�مواضيع�الوÊي�Rول�كانت�تبيان�" ترجمة�Jعاني�القرآن"وقد�لوِحظ�من�قبل�ِدراسة�

�ُيفّسر��هتمام�النبوي�با°حتفاظ�بالقرآن�مكتوبً  فه�أداة�لتحصيل�اJعرفة�sنسانية،�ِمّما
                   

  

إن�هذا�القول�°�ينطِبق�ع9ى�Rحاديث��ال�fgثبت�تواترها�": إ¼wا�كا�ناجيل��ذات�أصالة�ُمتغTّ ة" –

  

5،4،3،2،1  

  159،�مصدر�سابق،�ص�التوراة�و�نجيل�والقرآن�والِعلم
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تمتِلك�أصالة�القرآن�مكانة�ُمتفر

بTن�الشطر�Rول�من�الوÊي�والشطر�الثاني،�°�ترجع�1ي�أساسها�إXى�مسائل�ُمتعل

�اعتبارً  �ُيوXي �أن �دون �تتصّدر�اJسّببات، ها
ّ
يجعل

ونصوص�الوÊي�القرآني،�وظروف�نزول�القرآن�ع9ى�الرسول 

كانت�له�الحظّية�أك© �1ي�الوصول�إلينا�م

إّ¼wا�م]حظة�صحيحة�ولكwا�ليست�كافية،��ي�من�قبيل�التماس�الُعذر�للتعدي]ت�البشرية�1ي�نصو. ا�1ي�القديمقرنً 

اJسيحية�ع9ى�مّر�Rجيال�اJت]ِحقة،�أك© �من�أن�تكون�تدعيًم �–الwxودية�

ا�ِمن�التحريف�الذي�أصاب�RولTأنه�أقّل�خطرً 

تحظى�به�حظوة�خاصة،�وقد�ُيفس

¼wا�م]حظة�صحيحة،�غT �أ¼wا�ليست�ُمعطى�كافيً ال�fgنع!ِ ف�بكو 

�البشري  �للتعديل �يخضع �لم �حديث�غT �أنه �القرآن�ولو�أنه ف�با°ع! اف�بأن
ّ
�بدل�التوق التحريف،

اJنّوهة�إXى�الفرق�بTن�القرآن�كتاب�الوÊي،�وRحاديث�

م،�ال�fgبدأ�بعض�أصحابه�1ي�كتاب¶wا�بعد�وفاته
ّ
وسل

ا،�ح�Ôgأنه�تم�اعتماد�ُمستندات�ُمتأخ°ِحًق 

إنجيل�لم�يكتب�1ي�زمن�عي¡ �Ôعليه�الس]م،�إن

�رب.  )323(الرسول  �غT �ُمباِشر�لتأكيد �تنويه إنه

�للتعر�Rحاديث�النبوية، �قابلة �والثانية فا�ول�أصيل

لكن�إذا�كانت�أحاديث�الرسول�شاِرحة�للوÊي�القرآني،�وقد�أك. شاِكلة�Rناجيل

من�Rصالة�ع9ى�ِحساب�التحريف،�وإن�كانت�من�ُعنصر�بشري،�ففwxا�ال

با�ناجيل�ال�fgأثبتنا�ساِبًق 

واJؤمنTن�كانوا�يحفظونه�مع�تتاُبع�الوÊي،�ثم�يكتبه�1ي�نفس�الوقت�الكتبة�الذين�كانوا�حوله

�ُعنصرَ  �البداية �يكونَ من �لم �اللذان �Rصالة ا

ا�الوسيلة�اJث9ى�وRداة�الدالفالِحفظ�والكتابة�كانَ 

رَ "
ْ
�إق

ْ
َك ِباْسِم�رَ أ  الِذي�َخ �ّبِ

َ
ل

 
َ
 ْم�يَ ل

َ
وقد�لوِحظ�من�قبل�ِدراسة�. )325()"5(ْم�ْعل

بوّصفه�أداة�لتحصيل�اJعرفة�sنسانية،�ِمم

  157اJصدر�نفسه،�ص� )322(
– 158  اJصدر�نفسه،�ص )323(

  .الصفحة�نفسها
  158اJصدر�نفسه،�ص� )324(
5،4،3،2،1:  سورة�العلق،�rيات )325(
التوراة�و�نجيل�والقرموريس�بوكاي،�� )326(
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�يجب�إرفاقه� �بل �كدليل، �°�ينفع �وحده

�الن¢�fمحمد�ّص9ى�
ّ
كل�ُشwÞة،�ولهذه�اJناسبة�الناِفعة،�بل��ي�موضوع�الوÊي�Rول،�حث

�فيلسوف� �عwا  Hّع� fgال� �ِتلك �فلسفية، �دعوى والكتابة

د�ع9ى�،�حينَم 
ّ
ر�ا�أك

ّ
أهمي¶wا�بعد�أن�تجذ

 ا�وَ اَه نَّ يَّ َز ا�وَ اَه ْينَ نَ بَ 
َ
ُروٍج هَ ما�ل

ُ
. )327("ا�ِمن�ف

لٌّ �رَ َم والَق �ْمَس الشَّ 
ُ
 يَ �ك

َ
َس َج ْجِري�ِ� �Ôمَّ ٍل�مُّ

 �رَ خَّ َس 
َ
م�مَّ ل
ُ
 ك

َ
Rِك�تَ ْرِض�وَ ا�1ِي�

ْ
ُفل
ْ
ْجِري�1ِي�ال

إّن�تباعد�Rجرام�السماوية� .)329("ِحيٌم رَّ �

 
َّ
ل
ُ
ا�َم ا�كانت�متباعدة�كانت�قوى�الجاذبية�فيم�بيwا�ضعيفة،�وك

�السياق�والقصد�ُهنَ . ا�هو�الشأن�بالنسبة�للقمر�عند�قربه�من�Rرض ا

�والجزر  ليتوافق�الِعلم�  .)330(ر�حسب�قانون�الجاذبية�ع9ى�وضع�اJياه�1ي�البحار،�فتظهر�عملية�اJّد

�الحياة�1ي�Rرض،�يقول�هللا
ّ
: وهو�اJسؤول�عن�بث

 اعً تَ َم ) 32(ا�
َّ
ْم�وَ ا�ل
ُ
 ك

َ
ْم�نعَ ِ�

ُ
.  )331()"33(اِمك

 . اوالوحيد�1ي�مجموعة�النظام�الشم¡ R�fحسن�استقرارً 
َ
 ول

َ
اJاء��ْو°

د�ع9ى�
ّ
�ُيؤك �والِعلم�اليوم ̧رض، �ل �بالنسبة ح�أهمية�اJاء ِ
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�يجب�إرفاقه� �بل �كدليل، �°�ينفع �والِحفظ�وحده �القول، �من �الضياع �عن ë¾م� �1ي �واJدّون �و�ندثار، د

كل�ُشwÞة،�ولهذه�اJناسبة�الناِفعة،�بل��ي�موضوع�الوÊي�Rول،�حثباJكتوب�ح�Ôgيقع�sقناع�وترّد�

�ُمهتًم  �وكان �القرآنم �بكتابة �عH. ا fgال� �ِتلك �فلسفية، �دعوى والكتابة

decons "جاك�دريدا"Jacques derrida  )1930_2010حينَم )م�،

 .التاريخ�اJيتاف�Tيقي�بالصوت�كمركزية

  ِعلم�الفلك�1ي�القرآن

  :]ت�1ي�السماء،�وهذه�بعض�Rفكار�العامة�حولها

 : "يقول�هللا�تعاXى،�واJقصد�عموم�الناس
َ
 أ
َ
 ف
َ
 ْم�يَ ل

َ
Xِإ�
ْ
ُروا

ُ
 َم ى�السَّ نظ

َ
 اِء�ف

َ
 ْوق

َ
 ُهْم�ك

َ
بَ �ْيف

مَّ wَ ْو¼َ رَ ٍد�تَ َم Tِْ �عَ اِت�ِبغَ اوَ َم السَّ 
ُ
 ى�عَ وَ اْستَ �ا�ث

َ
الشَّ �رَ خَّ َس ْرِش�وَ ى�العَ 9

 
َ
 عَ اِت�ل

َّ
م�ِبِلَق ل
ُ
ْم�ُتوِقُنوَن اِء�رَ ك

ُ
ك  : " وقوله. )328("ّبِ

َ
 أ
َ
 �رَ ْم�تَ ل

َ
َس �هللاَ �نَّ أ

 عَ �َع َق اِء�ان�تَ َم السَّ 
َ
9 

َ
Rِنِه�ِإنَّ �ْرِض�ِإ°َّ ى�

ْ
 �ِبِإذ

َ
 َر ِهللا�ِبالِناِس�ل

ٌ
�ُءوف

 
َّ
ل
ُ
ل�عصب�تواز¼wا،�وك ِ

ّ
 َم ع9ى�مسافات�كبT ة�وُمتناسبة�ُيمث

َّ
ل
ُ
ا�كانت�متباعدة�كانت�قوى�الجاذبية�فيم�بيwا�ضعيفة،�وك

ا�هو�الشأن�بالنسبة�للقمر�عند�قربه�من�Rرضكانت�ُمتقاِربة�استند�بعضها�ع9ى�rخر،�ِمثلَم 

ر�حسب�قانون�الجاذبية�ع9ى�وضع�اJياه�1ي�البحار،�فتظهر�عملية�اJد

ق�بخلق�السماوات
ّ
  . الحديث�مع�rيات�القرآنية�ال�fgتتعل

̧رض  اJاء�كحياة�ل

وهو�اJسؤول�عن�بثا�ع9ى�قيمة�اJاء،�فهو�رمز�للحياة�وخاِلق�لها،�

 ) 30(ا�اَه 
َ
جبَ وَ ) 31(ا�اَه ْرعَ مَ ا�وَ َه اءَ ا�مَ ِمwَْ �َج ْخرَ أ

ْ
 �اَل ال

َ
ا�اَه ْرَس أ

والوحيد�1ي�مجموعة�النظام�الشم¡ R�fحسن�استقرارً Rرض�بحسب�القرآن�الكوكب�الوحيد�الغ¾�fباJاء،�

�عن�نجم�مّيت�كالقمر �ُيؤك. )332( لكانت�Rرض�عبارة �والِعلم�اليوم ̧رض، �ل �بالنسبة ح�أهمية�اJاء �ُيوّضِ �ما هذا

  . اا�مّيتً ه�لكانت�الياِبسة�نجًم 

ل�الكون 
ّ
  أصل�الحياة�وتشك

                   

   188،�مصدر�سابق،�ص�التوراة�و�نجيل�والقرآن�والعلم

33،32،31،30  

  211،�مصدر�سابق،�ص�التوراة�و�نجيل�والقرآن�والعلم

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�الَف  �واJدّوَق وتمنع �و�ندثار، د

باJكتوب�ح�Ôgيقع�sقناع�وترّد

�ُمهتًم  �وكان م
ّ
�وسل �عليه هللا

 deconstructionالتفكيك

التاريخ�اJيتاف�Tيقي�بالصوت�كمركزية

ِعلم�الفلك�1ي�القرآن. 2.4.4

أك© �القرآن�من�التأّم]ت�1ي�السماء،�وهذه�بعض�Rفكار�العامة�حولها

يقول�هللا�تعاXى،�واJقصد�عموم�الناس

ِذي�رَ : "قوله
ّ
 ُهللا�ال

َ
السَّ �َع ف

 ُيَد 
َ
Rُر�  ُيَف �ْمرَ ّبِ

َ
rُل�  يَ ّصِ

َ
اِت�ل

بَ 
ْ
 ال

َ
َم السَّ �ُيْمِسَك ْمِرِه�وَ ْحِر�ِبأ

ع9ى�مسافات�كبT ة�وُمتناسبة�ُيمث

كانت�ُمتقاِربة�استند�بعضها�ع9ى�rخر،�ِمثلَم 

ر�حسب�قانون�الجاذبية�ع9ى�وضع�اJياه�1ي�البحار،�فتظهر�عملية�اJد�؛الفلكي
ّ
حيث�يؤث

الحديث�مع�rيات�القرآنية�ال�fgتتعل

̧رض. 3.4.4 اJاء�كحياة�ل

� ً Tد�القرآن�كث
ّ
ا�ع9ى�قيمة�اJاء،�فهو�رمز�للحياة�وخاِلق�لها،�لقد�أك

 َو "
َ
R ْعَد بَ �ْرَض� 

َ
اَه َح دَ �ِلَك ذ

Rرض�بحسب�القرآن�الكوكب�الوحيد�الغ¾�fباJاء،�

�عن�نجم�مي لكانت�Rرض�عبارة

 
َ
 ذلك،�ول

َ
ه�لكانت�الياِبسة�نجًم و°

ل�الكون .  4.4.4
ّ
أصل�الحياة�وتشك

  6: ق،�rيةسورة� )327(
  2:  سورة�الرعد،�rية )328(
  65: سورة�الحج،�rية )329(
التوراة�و�نجيل�والقرموريس�بوكاي،� )330(
33،32،31،30: سورة�النازعات،�rيات )331(
التوراة�و�نجيل�والقرموريس�بوكاي،� )332(
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" . 
َ
 �وَ أ

َ
 �الِذيَن �رَ ْم�يَ ل

َ
 َف ك

َ
اِت�اوَ َم السَّ �نَّ ُروا�أ

لظاهرة�نشوء�الكون،�أن�فالتفسT �القرآني�

�نظرية� �معه �تّتِفق �ما �وهذا �والِشقاق، صل

�"بوكاي"�1ي�ضوء�الِعلم�الحديث�واJنطق،�توّصل�

 
ً
مت�سة�1ي�صيغ¶wا�الحالية�°�تخدم�الواقع�إط]ق

ّ
ا،�فلقد�تحك

� �الwxودية �1ي �بِفعل��–اJوجود اJسيحية،

�الوÊي�القرآني�فثُبت�إّتفاقه�مع�. ص أّما

wا�انيته�وأنه�دين�موÊى�به،�وRك© �من�هذه�الّسمة�ال�fgينبÁي��ع! اف��

�با�صالة�الفريدة�ولوجود� �نظT �تم�Tّه ا

ا�ى�التساُمح�الدي¾�fبشكٍل�°�ريب�فيه،�تساُمًح 

�وضع� �الخوض�1ي �وعدم �وsنجيل �القديم للعهد

ا�يحضر�التسامح�الذي�يع¾�fقبول�الفكرة�ثم�

ُمعطيات�الِعلم�الحديثة،�1ي�وقت�سّجلت�

مع�القرآن�ُمتساِمحة�إXى�درجة�كبT ة�" 

 انيً 
ً
�أصي] �وُمتَّ ا، �ِفًق ، �مع �ولهذا�ا الِعلم،

ق�بَم 
ّ
تة،�خصوصة�فقط،�تتعل

ّ
رحلة�ُمؤق

�وتدعم�الصواب ح�Rخطاء �إدراك�ِ �نِصل�إXى ية،

�وتحقيق�تعاُيش�ُمش! ك� �ِمفتاح�التقّدم fÅف� �عwا، �°�رجعة fgال� �sنسان�وضرورته �حياة �1ي f¾التساُمح�الدي� أهمية

�ترزح�تحت� fgظاهر�السلبية�الJا� �وما نفع،

�نظريً  �التساُمح �لِغياب�عقيدة �حتمية �وعمليً �نتيجة �نوعه�ا �با�خّص ا،

�والعلم �والقرآن �وsنجيل �1ي�"التوراة �قّيمة �ُمناسبة ،

ه�اJنطق،�من�شخصية�غربية�أبانت�بالُحّجة�

                                                           

 علم�الكونيات�مقّد ،�)2014
ً
: تر�،مة�قص' ة�جدا

294،293،292،291   
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ل�الكون 
ّ
لقرآن�آية�يوِجز�من�ِخ]لها�تكّون�الخلق�وأصل�الحياة�وكيف�تشك

نَ عَ َج ا�وَ اُهَم 
ْ
 �ا�ِمَن ل

َ
Jلَّ ا

ُ
 �اِء�ك

َ
 G Êٍَء�fْ 

َ
�أ  ّيٍ
َ
 ف

َ
فالتفسT �القرآني�. )333("ُيؤِمُنوَن �]

�لُهمَ  �فحصل �وُمنضمTّن، �ُملتحمتTن �الَف ا �والَف ا �تتتق �ما �وهذا �والِشقاق، صل

  . لكية�والف�Tيائية،�كأحدث�النظريات�أو�النماذج�الَف 

  تم�والنتائج�

اِحصة�للنصوص�1ي�ضوء�الِعلم�الحديث�واJنطق،�توصالبحثية،�اJقارنة�والَف �بعد��ن¶wاء�من�هذه�الِدراسة

 
ً
إXى��أن�الرأي�الغاِلب�اJهّيمن�1ي�ب]ده�عن�الكتب�اJقّدسة�1ي�صيغ¶wا�الحالية�°�تخدم�الواقع�إط]ق

ض�والتضاد
ُ
�التناق �وتبTّن �مختِلفة، �شروط�وظروف�تاريخية �مجموعة ��فwxا �الwxودية �1ي اJوجود

�جاء�الِعلم�واJنطق�ليتعارض�مع�ُمحتوى�ِتلك�النصوص العاِمل�البشري،�ولهذا

دت�أصالته�ورّبانيته�وأنه�دين�موÊى�به،�وRك© �من�هذه�الس
ّ
اJعطى�الِعلم�fالحديث،�وتأك

�فإنه�يجب�أنه�ُيعطى�له�موقعً  �ُممتازً بالقناعة�الِعلمية�واJنطقية�والتاريخية، �نظT �تمTا ا

ى�التساُمح�الدي¾�fبشكٍل�°�ريب�فيه،�تساُمًح . )335(أخبار�ِعلمية�لديه�بمثابة�تحٍد�للمخّيلة�sنسانية�وتفسT اwÉا
ّ
ويتج9

� �ِعلمية �رؤى �عن �ا �ِدراسة �1ي �جهة �من �وضع��"بوكاي"موضوعية، �الخوض�1ي �وعدم �وsنجيل �القديم للعهد

ة،�وُهنَ 
ّ
ا�يحضر�التسامح�الذي�يع¾�fقبول�الفكرة�ثم�Rحكام�علwxما�من��ف! اضات�الذاتية،�بل�بُمقت�Ô 7شواِهد�وأدل

ُمعطيات�الِعلم�الحديثة،�1ي�وقت�سج�وRك© �1ي�مرحلة�ُمقارنة�آيات�القرآن�مع. wا�ونقدها�من�ثم�إع]ن�النتيجة

" بوكاي"ا�له�وإخراِجه�من�داِئرة�الوÊي،�فكانت�جهود�فيه�الِذهنية�الغربية�رفضً 

�دينً  �باعتباِره � �لها �وأسّس �اع! ف��wا fgوالنتيجة�ال� �الِعلم�واJنطق، �رّبانيً باعتماد ا

  

خصوصة�فقط،�تتعلا�ما�ُننّوه�بالتأكيد�إXى�كو¼wا�¼wاية�ظرفية�مَ ا�البحثية،�ال�fgداِئًم 

�والرَ  �الجّدية �ُيش! ط�فwxا �مراِحل�جديدة �وتدعم�الصوابها ح�Rخطاء �ُتصّحِ صانة،

�ِمفتاح�التقد fÅف� �عwا، �°�رجعة fgال� �sنسان�وضرورته �حياة �1ي f¾التساُمح�الدي� أهمية

�لتَ  �الخاّصة�وتنفِتح�ع9ى�غT ها ه�البشرية�ع]ماwÉا �ترزح�تحت�نتِفع�وتَ ِ fgظاهر�السلبية�الJا� �وما نفع،

�الشعوب�من�إقصاء �نظريً �وطأwÉا �التساُمح �لِغياب�عقيدة �حتمية �نتيجة
ّ
�إ° �وكراهية، ونبذ

�الطبيب� �كتاب �ب"موريس�بوكاي"ليكون عّنون
ُ
Jا� �والعلم: "، �والقرآن �وsنجيل التوراة

شوفات�ِعلمية�حديثة�وما�ُيقرّ 
ُ
ه�اJنطق،�من�شخصية�غربية�أبانت�بالتجسيد�التساُمح�الدي¾f،�با°عتماد�ع9ى�ك

                   
  

2014(ل]س!�ادة�والتفصيل�1ي�تاريخ�ومضمون�النظرية�أو�النموذج،�أنظر�كتاب�بي! �كولز،�

  61: من�صفحة�،�مؤسسة�هنداوي،�مصر،�ابتداءً 

294،293،292،291: ،�مصدر�سابق،�صفحاتالتوراة�و�نجيل�والقرآن�والعلم
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لقرآن�آية�يوِجز�من�ِخ]لها�تكويذكر�ا

 َو 
َ
R ْرَض� 

َ
 ْتًق ا�رَ تَ انَ ك

َ
اُهَم ْقنَ تَ َف ا�ف

�وُمنضمTالسماوات�وRرض�كانتَ  �ُملتحمتTن ا

،�كأحدث�النظريات�أو�النماذج�الَف )334(�نفجار�العظيم

4.5 . 
َ
تم�والنتائج�عgى�سبيل�الخ

بعد��ن¶wاء�من�هذه�الِدراسة

إXى��أن�الرأي�الغاِلب�اJهّيمن�1ي�ب]ده�عن�الكتب�اJقد

Tوتب� �مختِلفة، �شروط�وظروف�تاريخية �مجموعة فwxا

�جاء�الِعلم�واJنطق�ليتعارض�مع�ُمحتوى�ِتلك�النصو العاِمل�البشري،�ولهذا

دت�أصالته�ورب
ّ
اJعطى�الِعلم�fالحديث،�وتأك

�فإنه�يجب�أنه�ُيعطى�له�موقعً  بالقناعة�الِعلمية�واJنطقية�والتاريخية،

أخبار�ِعلمية�لديه�بمثابة�تحٍد�للمخي

�ُمنبِثًق  �ِعلمية �رؤى �عن ا

Rحكام�علwxما�من��ف! اضات�الذاتية،�بل�بُمقت

بحwoا�ونقدها�من�ثم�إع]ن�النتيجة

فيه�الِذهنية�الغربية�رفضً 

�وأسس �اع! ف��wا fgوالنتيجة�ال� �الِعلم�واJنطق، باعتماد

  . تتقّدم�له�ِرفعة�Rمِكنة

  :خاتمة

ا�البحثية،�ال�fgداِئًم 1ي�¼wاية�ورقِتنَ 

بعَ 
ّ
�أن�تت �الجدينبÁي �ُيش! ط�فwxا �مراِحل�جديدة ها

�ِمفتاح�التقد fÅف� �عwا، �°�رجعة fgال� �sنسان�وضرورته �حياة �1ي f¾التساُمح�الدي� أهمية

�الخاص ه�البشرية�ع]ماwÉا تحفظ�1ي�ِخضّمِ

�الشعوب�من�إقصاء وطأwÉا

f¾الدي .� �الطبيب �كتاب ليكون

شوفات�ِعلمية�حديثة�وما�ُيقر
ُ
تجسيد�التساُمح�الدي¾f،�با°عتماد�ع9ى�ك

  r  :30يةسورة�Rنبياء،� )333(

ل]س!�ادة�والتفصيل�1ي�تاريخ�ومضمون�النظرية�أو�النموذج،�أنظر�كتاب�بي! �كولز،�� )334(

،�مؤسسة�هنداوي،�مصر،�ابتداءً )ط.د(محمد�فتµي�خضر،�
التوراة�و�نجيل�والقرموريس�بوكاي،� )335(



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 379    ن  برلي –المانيا / 

 
 

�ُمتساِمًح  �كان �حTن �1ي ضات،
ُ
�تناق �القرآن،�ها �مع �بالِعلم ا

� f¾ى�تفعيل�التساُمح�الديXخر��الحاجة�إrوقبول�

�َم  �تكون�أحكامنا �يجب�أن �تتحّرى�ا �أّسس�ِعلمية �ع9ى بينة

منة،�فالغربي�ُمطالب�بان¶wاج�التساُمح�

روحات�ف]ِسفته�ال�fgتتغّ¾1�Ôي�كّل�مرة�بأخ]قيات�
ُ
ا،�إذا�ما�أراد�اJشروعية�لط

�أيضً .  ��النظري  �اJطالبة �وبأك© �وتطال �بل ا

راءات�اJسعورة�بداء�الهّويات�الخاِنقة،�ومنه�

�°�fgميش�والقمع،�الw¶دية�والتساُمح�و�خت]ف،�و�بتعاد�عن�أشكال�ال

ه�بأن�سبيل�Rح
ّ
�يجب�الو+ي�بّل�كل ادية�فون،�ولهذا

ة�والحاِضنة�ل]خت]فات�والتنّوعات،�اJتقّومة�ع9ى�

ا�بانِشراحات�ع9ى�ُمستوى�جميع�التساُمح�كُمنطلق�ونتيجة،��ي�أبقى�الُسبل�وأفضلها�وRهم�أ¼wا�°�تنت�fÅبانسداد،�إّنَم 

،�دار�الخيال�للطباعة�1ع9ي�الحداد،�ط

�rي�الفكر�العلمي��وريس�بوكاي ،�ن�rي�ضوء�العلم،�دراسة�

،�وقائع�اماجد�الغرباوي�نموذًج �–التسامح�رؤية�إسcمية�تنويرية�

  .46،�ع�3أساس�التكاُمل�الوط¾f،�مجلة�°رك�للفلسفة�واللسانيات�والعلوم��جتماعية،�م�

  .،�مؤسسة�هنداوي،�مصر)ط,د(محمد�فتµي�خضر،�

ثقافة،�اJشروع�القومي�لل! جمة،�،�اJجلس�Rع9ى�لل

  .،�دار�قباء�الحديثة�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�القاهرة

�ط �خالد، �بT وت،�3الشيخ �اJكتب�sس]مي، ،
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�ُمتساِمًح  �كان �حTن �1ي ضات،
ُ
�تناق ها

ّ
�تتخل �اJقّدسة �كتwÞا �وأن �اعتقادات�ب]ده شاشة

�.  انيته f¾ى�تفعيل�التساُمح�الديXبأمّس�الحاجة�إ� �وبإصرار�ُمت]ِحق�أنّنا واليوم�نقولها

�كَم  �معه، �باب�النقاش�والتحاور �وفتح �َم ا، �تكون�أحكامنا �يجب�أن ا

اJوضوعية�وليس�من�قبيل�الذاتية�والعواِطف�ال�fgتستغلها�جهات�إرادات�الهّيمنة،�فالغربي�ُمطالب�بان¶wاج�التساُمح�

روحات�ف]ِسفته�ال�fgتتغ¾ينيً الدي¾�fمع�غT ه�ممن�يختِلفون�عنه�د
ُ
ا،�إذا�ما�أراد�اJشروعية�لط

�الح��Tّالنظري  �حبيسة �ِشعارات �ُمجّرد fÅف�
ّ
�وإ° �العاJية، �ِرحاب �و1ي ا

راءات�اJسعورة�بداء�الهوإلحاحية�العربي،�الذي�يتخّبط�1ي�وي]ت�من�اJضائق�sيديولوجية،�والقِ 

�°�fgميش�والقمع،�الw¶يستد+ي�الوضع�تصعيد�لهجة��نفتاح�والتعّددية�والتساُمح�و�خت]ف،�و�بتعاد�عن�أشكال�ال

�يجب�الو+ي�بل تخُدم�ِسوى�اJركزيات�السياسية�اJتواِطئة�مع�رجال�الدين�اJزّيفون،�ولهذا

حيمة�باJقّومات�الخاّصة�والحاِضنة�ل]خت]فات�والتنونية،�الرَ ا�الك© ة�الغَ والفردانية�مسدود،�بينمَ 

التساُمح�كُمنطلق�ونتيجة،��ي�أبقى�الُسبل�وأفضلها�وRهم�أ¼wا�°�تنت�fÅبانسداد،�إّنَم 

  

  .،�مؤسسة�هنداوي،�مصر)ط.د(،�فيض�الخاطر،�

ع9ي�الحداد،�ط: ،�ترالتسامح�قمة�تزهر�الحياة،�رؤية�جديدة�تزهر�الحياة

.  

�rي�الفكر�العلمي��وريس�بوكاي البوكابي�rي�إثبات�رّبانية�القرآن�rي�ضوء�العلم،�دراسة�

  .1،�ع�9مجلة�الدراسات�العقدية�ومقارنة�Rديان،�م�

التسامح�رؤية�إسcمية�تنويرية�،�)2022(إيمان�عامر،�دنيا�مسعود�مخلوف،�

أساس�التكاُمل�الوط¾f،�مجلة�°رك�للفلسفة�واللسانيات�والعلوم��جتماعية،�م�

محمد�فتµي�خضر،�: ،�تر)2014(،�اعلم�الكونيات�مقّدمة�قص' ة�جًد 

،�اJجلس�Rع9ى�لل1م¾�Ôأبو�سنه،�ط: ،�تررسالة�rي�التسامح،�

،�دار�قباء�الحديثة�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�القاهرة5،�طا�عجم�الفلسفي،�

1990(� �و�نجيل�والقرآن�والعلم، �ترالتوراة �ط: ، �خالد، الشيخ
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�َه  �اJقدوالدليل �كتwÞا �وأن �اعتقادات�ب]ده شاشة

ليقتِنع�بأصالته�ورّبانيته

�باب�النقاذهبيً اJختلف�َم  �وفتح ا،

اJوضوعية�وليس�من�قبيل�الذاتية�والعواِطف�ال�fgتستغلها�جهات�إرادات�الهي

الدي¾�fمع�غT ه�ممن�يختِلفون�عنه�د

�وإ°العيش�معً  �العاJية، �ِرحاب �و1ي ا

إلحاحية�العربي،�الذي�يتخّبط�1ي�وي]ت�من�اJضائق�sيديولوجية،�والقِ 

يستد+ي�الوضع�تصعيد�لهجة��نفتاح�والتعد

تخُدم�ِسوى�اJركزيات�السياسية�اJتواِطئة�مع�رجال�الدين�اJزي

والفردانية�مسدود،�بينمَ 

التساُمح�كُمنطلق�ونتيجة،��ي�أبقى�الُسبل�وأفضلها�وRهم�أ¼wا�°�تنت�fÅبانسداد،�إن

     .      Rصعدة�الحياتية

  قائمة�ا�صادر�وا�راجع

  القرآن�الكريم

،�)2012(أحمد�أمTن،�_ 1

التسامح�قمة�تزهر�الحياة،�رؤية�جديدة�تزهر�الحياة،�)2011(أوشو،�_ 2

.والنشر�والتوزيع،�بT وت

البوكابي�rي�إثبات�رّبانية�القرا�نهج�إلياس�دكار،�_ 3

مجلة�الدراسات�العقدية�ومقارنة�Rديان،�م�

إيمان�عامر،�دنيا�مسعود�مخلوف،�_ 4

أساس�التكاُمل�الوط¾f،�مجلة�°رك�للفلسفة�واللسانيات�والعلوم��جتماعية،�م�مؤتمر�التنّوع�الثقا1ي�

علم�الكونيات�مقّدمة�قص' ة�جًد بي! �كولز،�_ 5

،�)1997(جون�لوك،�_ 6

  .مصر

،�)2007(مراد�وهبه،�_ 7

8 _� 1990(موريس�بوكاي،

  .دمشق
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مظاهر ياسTن�نجيب،�_ 9
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 .قراءة�rي�عهد�النبوة�والخcفة�الراشدة

Islam and Tolerance: A Reading in th

�وباحث� �با�غرب، �والرياضة ��وbي �والتعليم �الوطنية �ال! بية �وزارة �الثانوي، �للتعليم تربوي

  .دكتوراه،�كلية��داب�والعلوم��نسانية�ع'ن�الشق،�جامعة�الحسن�الثاني،�الدار�البيضاء

Educational Inspector for Secondary Education, Ministry of National Education, 

Primary Education and Sports in Morocco, and PhD researcher, Faculty of Letters and 

Human Sciences, Ain Chock, Hassan II University, Casablanca.

�لها،�ثم�حرية�العقيدة� �للديانات�السماوية�ومكم]�وخاتما نس¶wل�نقط�اJقال�بالحديث�عن�sس]م�باعتباره�مصدقا

بداية�تنظيم�الع]قة�مع�غT �اJسلمTن�1ي�

الH �بالغT ،�،�و الع]قة�مع�غT �اJسلمTن�1ي�عهد�الخلفاء�الراشدين

  .sس]م،�التسامح،�sس]م�وقيمة�التسامح،�عهد�النبوة،�عهد�الخلفاء�الراشدين

Abstract: 

We begin the points of the article 

monotheistic religions, then the free

address the issue of the spread of 

with non-Muslims in the era of th

issue of regulating the relationsh

Honoring Muslims with others, we conc

of the People of the Book and the issue of 
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قراءة�rي�عهد�النبوة�والخcفة�الراشدة: �سcم�والتسامح

ing in the Era of Prophethood and the Rightly Guided Cal

  أنس�بوسcم

�وباحث� �با�غرب، �والرياضة ��وbي �والتعليم �الوطنية �ال! بية �وزارة �الثانوي، �للتعليم تربوي

دكتوراه،�كلية��داب�والعلوم��نسانية�ع'ن�الشق،�جامعة�الحسن�الثاني،�الدار�البيضاء

Educational Inspector for Secondary Education, Ministry of National Education, 

Education and Sports in Morocco, and PhD researcher, Faculty of Letters and 

Human Sciences, Ain Chock, Hassan II University, Casablanca. 

�لها،�ثم�حرية�العقيدة� �للديانات�السماوية�ومكم]�وخاتما نس¶wل�نقط�اJقال�بالحديث�عن�sس]م�باعتباره�مصدقا

بداية�تنظيم�الع]قة�مع�غT �اJسلمTن�1ي�،�و انتشار�sس]م�والتسامحالدينية��هل�الكتاب،�ونعالج�بعد�ذلك�مسألة�

الع]قة�مع�غT �اJسلمTن�1ي�عهد�الخلفاء�الراشدين�تنظيم،�ثم�مسألة�عهد�الرسول�ص9ى�هللا�عليه�وسلم

  .الجزيةوقضية��ونختم�بتناول�إشكالية�تنظيم�Rحوال�الشخصية��هل�الكتاب

sس]م،�التسامح،�sس]م�وقيمة�التسامح،�عهد�النبوة،�عهد�الخلفاء�الراشدين

   

e article by talking about Islam as confirming, complemen

en the freedom of religious belief for the People of the 

e spread of Islam and tolerance, and the beginning of organi

e era of the Messenger, may God bless him and grant him

tionship with non-Muslims In the era of the Rightly-

ers, we conclude by addressing the problem of regulating 

d the issue of tribute. 
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�سcم�والتسامح

ed Caliphate 

�وباحث��مفتش �با�غرب، �والرياضة ��وbي �والتعليم �الوطنية �ال! بية �وزارة �الثانوي، �للتعليم تربوي

دكتوراه،�كلية��داب�والعلوم��نسانية�ع'ن�الشق،�جامعة�الحسن�الثاني،�الدار�البيضاء

Educational Inspector for Secondary Education, Ministry of National Education, 

Education and Sports in Morocco, and PhD researcher, Faculty of Letters and 

  

  ملخص�الدراسة

�لها،�ثم�حرية�العقيدة� �للديانات�السماوية�ومكم]�وخاتما نس¶wل�نقط�اJقال�بالحديث�عن�sس]م�باعتباره�مصدقا

الدينية��هل�الكتاب،�ونعالج�بعد�ذلك�مسألة�

عهد�الرسول�ص9ى�هللا�عليه�وسلم

ونختم�بتناول�إشكالية�تنظيم�Rحوال�الشخصية��هل�الكتاب

sس]م،�التسامح،�sس]م�وقيمة�التسامح،�عهد�النبوة،�عهد�الخلفاء�الراشدين�:الكلمات�ا�فتاحية
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Guided Caliphs. 

مما�°شك�فيه�أن�عهد�النبوة�والخ]فة�الراشدة�يعد�اJرحلة�التأسيسية�سواء�من�الناحية�الدينية�أو�التاريخية�أو�

�اJرتبطة��wذه�القيمة� �تقديم�أهم�القضايا �لذلك�ارتأينا � ح�Ôgالقانونية�لقيمة�التسامح�1ي�إطار�اJنظومة�sس]مية،

��هل� �العقيدة �وحرية �السابقة، �السماوية �الديانات �من قف�sس]م

�وتنظيم� ، Tبالغ� Hوال� �غT �اJسلمTن، �مع �الع]قة �تنظيم �وكذا �والفتوحات، �الدعوة �زمن �التسامح �ومسألة الكتاب،

�اJستن �البحث�ع9ى�اJنهج�التاري=ي �1ي � د�إXى�تعريف�ارتكزنا

الحديث�فتفسT ه�ثم�تركيب�الخ]صات�و�ستنتاجات،�كما�اعتمدنا�اJنهج�التحلي9ي،�باعتباره�منهجا�يقوم�ع9ى�تجزيء�

�العوامل� �وبلوغ �الدراسة، �عملية �تسهيل �وذلك�بغية �تشكلها fgال� �Rولية �العناصر� �إXى �البحثية �أو�اJشكلة الظاهرة

�لذلك� �سبقته، fgن�الديانات�الTالتعايش�والتسامح�ب� �الدين�ع9ى�ضرورة منذ�ظهور�sس]م�ونزول�القرآن�أكد�هذا

Eبا� �آمنا �وأنزل�إXى��قولوا �أنزل�إلينا وما

إبراهيم�وإسماعيل�وإسحاق�ويعقوب�وRسباط�وما�أوتي�مو½ �Ôوعي¡ �Ôوما�أوتي�النبيون�من�ر�wم�°�نفرق�بTن�أحد�

،�كما�أن�هذه�Rديان�السابقة�عن�sس]م،��ي�نابعة�من�معTن�واحد،�

شرع�لكم�من�: "قال�تعاXى. خر�ممن�اتبعها

"  �Ôبح�نوحا�والذي�أوحينا�إليك�وما�وصينا�به�إبراهيم�ومو½ �Ôوعي¡ �Ôأن�أقيموا�الدين�و°�تفرقوا�فيه

ن�ربه�واJؤمنون�كل�آمن�با�Eوم]ئكته�وكتبه�

 TصJوإليك�ا� �غفرانك�ربنا �وأطعنا �(" ورسله�°�نفرق�بTن�أحد�من�رسله�وقالوا�سمعنا �البقرة،�rية �)285سورة كما�أن�،

�هللا�سبحانه �لقول �مصداقا �السابقTن، �والرسل �السماوية �الكتب �بجميع �sيمان �أتباعه �أوجب�ع9ى آمن�: "sس]م

سورة�البقرة،�(" �وم]ئكته�وكتبه�ورسله�°�نفرق�بTن�أحد�من�رسله
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erance, Islam and the value of tolerance, the era of prophecy, 

مما�°شك�فيه�أن�عهد�النبوة�والخ]فة�الراشدة�يعد�اJرحلة�التأسيسية�سواء�من�الناحية�الدينية�أو�التاريخية�أو�

�اJرتبطة��wذه�القيمة� �تقديم�أهم�القضايا �لذلك�ارتأينا � ح�Ôgالقانونية�لقيمة�التسامح�1ي�إطار�اJنظومة�sس]مية،

�بمو  �تتعلق �قضايا �و�ي �اJذكورة، �الف! ة ��هل�خ]ل �العقيدة �وحرية �السابقة، �السماوية �الديانات �من قف�sس]م

�وتنظيم� ، Tبالغ� Hوال� �غT �اJسلمTن، �مع �الع]قة �تنظيم �وكذا �والفتوحات، �الدعوة �زمن �التسامح �ومسألة الكتاب،

�وإشكالية�الجزية �البحث�ع9ى�اJنهج�التاريوقد�. Rحوال�الشخصية��هل�الكتاب، �1ي � ارتكزنا

الحديث�فتفسT ه�ثم�تركيب�الخ]صات�و�ستنتاجات،�كما�اعتمدنا�اJنهج�التحلي9ي،�باعتباره�منهجا�يقوم�ع9ى�تجزيء�

�العوامل� �وبلوغ �الدراسة، �عملية �تسهيل �وذلك�بغية �تشكلها fgال� �Rولية �العناصر� �إXى �البحثية �أو�اJشكلة الظاهرة

شوwÍا�إضا
ُ
  .فة�إXى�خصائصها�ومم�TاwÉاوالظروف�ال�fgأفضت�إXى�ن

  �سcم�مصدق�للديانات�السماوية�ومكمل�وخاتم�لها

�لذلك� �سبقته، fgن�الديانات�الTالتعايش�والتسامح�ب� �الدين�ع9ى�ضرورة منذ�ظهور�sس]م�ونزول�القرآن�أكد�هذا

�با: "اقتضت�حكمة�الخالق�أن�يكون�sس]م�مكم]�لها،�حيث�يقول�عز�وجل �آمنا قولوا

إبراهيم�وإسماعيل�وإسحاق�ويعقوب�وRسباط�وما�أوتي�مو½ �Ôوعي¡ �Ôوما�أوتي�النبيون�من�ر�wم�°�نفرق�بTن�أحد�

،�كما�أن�هذه�Rديان�السابقة�عن�sس]م،��ي�نابعة�من�معTن�واحد،�)136سورة�البقرة،�rية�(" 

�دون�أن�نعتدي�أو�نسخر�ممن�اتبعها �أن�نح! مها �وبالتاXي�علينا Xى،

 �Ôبح�نوحا�والذي�أوحينا�إليك�وما�وصينا�به�إبراهيم�ومو½ �Ôوعي¡ �Ôأن�أقيموا�الدين�و°�تفرقوا�فيه

�وقال�سبحانه �م: "، �أنزل�إليه ن�ربه�واJؤمنون�كل�آمن�باآمن�الرسول�بما

 TصJوإليك�ا� �غفرانك�ربنا �وأطعنا ورسله�°�نفرق�بTن�أحد�من�رسله�وقالوا�سمعنا

�هللا�سبحانه �لقول �مصداقا �السابقTن، �والرسل �السماوية �الكتب �بجميع �sيمان �أتباعه �أوجب�ع9ى sس]م

سول�بما�أنزل�إليه�من�ربه�واJؤمنون�كل�آمن�با�Eوم]ئكته�وكتبه�ورسله�°�نفرق�بTن�أحد�من�رسله
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  مقدمة

مما�°شك�فيه�أن�عهد�النبوة�والخ]فة�الراشدة�يعد�اJرحلة�التأسيسية�سواء�من�الناحية�الدينية�أو�التاريخية�أو�

�اJرتبطة��wذه�القيمة� �تقديم�أهم�القضايا �لذلك�ارتأينا � ح�Ôgالقانونية�لقيمة�التسامح�1ي�إطار�اJنظومة�sس]مية،

�بمو  �تتعلق �قضايا �و�ي �اJذكورة، �الف! ة خ]ل

�وتنظيم� ، Tبالغ� Hوال� �غT �اJسلمTن، �مع �الع]قة �تنظيم �وكذا �والفتوحات، �الدعوة �زمن �التسامح �ومسألة الكتاب،

�وإشكالية�الجزية Rحوال�الشخصية��هل�الكتاب،

الحديث�فتفسT ه�ثم�تركيب�الخ]صات�و�ستنتاجات،�كما�اعتمدنا�اJنهج�التحلي9ي،�باعتباره�منهجا�يقوم�ع9ى�تجزيء�

�العوامل� �وبلوغ �الدراسة، �عملية �تسهيل �وذلك�بغية �تشكلها fgال� �Rولية �العناصر� �إXى �البحثية �أو�اJشكلة الظاهرة

شوwÍا�إضا
ُ
والظروف�ال�fgأفضت�إXى�ن

�سcم�مصدق�للديانات�السماوية�ومكمل�وخاتم�لها�-1

�لذلك� �سبقته، fgن�الديانات�الTالتعايش�والتسامح�ب� �الدين�ع9ى�ضرورة منذ�ظهور�sس]م�ونزول�القرآن�أكد�هذا

اقتضت�حكمة�الخالق�أن�يكون�sس]م�مكم]�لها،�حيث�يقول�عز�وجل

إبراهيم�وإسماعيل�وإسحاق�ويعقوب�وRسباط�وما�أوتي�مو½ �Ôوعي¡ �Ôوما�أوتي�النبيون�من�ر�wم�°�نفرق�بTن�أحد�

" مwم�ونحن�له�مسلمون 

�دون�أن�نعتدي�أو�نوهو�هللا�سبحانه�وتعا �أن�نح! مها �وبالتاXي�علينا Xى،

الدين�ما�أو�Ô 9بح�نوحا�والذي�أوحينا�إليك�وما�وصينا�به�إبراهيم�ومو½ �Ôوعي¡ �Ôأن�أقيموا�الدين�و°�تفرقوا�فيه

)� �rية �الشورى، �وقال�سبحانه)13سورة ،

 TصJوإليك�ا� �غفرانك�ربنا �وأطعنا ورسله�°�نفرق�بTن�أحد�من�رسله�وقالوا�سمعنا

�هللا�سبحانه �لقول �مصداقا �السابقTن، �والرسل �السماوية �الكتب �بجميع �sيمان �أتباعه �أوجب�ع9ى sس]م

سول�بما�أنزل�إليه�من�ربه�واJؤمنون�كل�آمن�باالر 

  .)r 285ية

حرية�العقيدة�الدينية�Àهل�الكتاب�-2
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وقل�الحق�من�ربكم�من�شاء�: "،�وقال

سورة�يونس،�(" أفأنت�تكره�الناس�ح�Ôgيكونوا�مسلمTن

،�وتتج9ى�الحكمة�sلهية�ومظاهر�دعوته�وحرصه�ع9ى�إفشاء�تعاليم�التعايش�بTن�Rديان�1ي�حماية�اJساجد�

�ببعض�لهدمت� �الناس�بعضهم ولو°�دفع

�من�مسلمTن�و·wود� �أطيافها �بTن�جميع ،

�أساس� �ع9ى �اJدينة �سكان �بTن �واJساواة �العدل �مبدأ �تحقيق �عملت�ع9ى fgال� �اJدينة �إطار�صحيفة 1ي

sس]مية�1ي�حرية،�وبعد�أن�عقد�صلح�الحديبية�مع�قريش،�ليأمن�بذلك�الجهة�الجنوبية�من�اJدينة�وتكون�الدعوة�

عمد�الن¢�fعليه�الص]ة�والس]م�لتأمTن�الجهة�الشمالية�للمدينة،�فعقد�معاهدات�مع�غT �اJسلمTن�خارج�حدود�دولة�

اJدينة،�حيث�عقد�اتفاقية�سلمية�مع�نصارى�نجران�1ي�العام�العاشر�من�الهجرة،�ومع�·wود�فدك�وأيلة�وتيماء،�ومع�

��ي� fgبال� �وجادلهم �الحسنة �واJوعظة �سبيل�ربك�بالحكمة �إXي ادع

،�ومن�شواهد�التسامح�أيضا�)125سورة�النحل،�rية�

�ي9ي �بما �قادته Ô " : فّرغوا�وسوف�تمر� �قد �بأقوام ون

: �واJفكر�الفرن¡ �fكوستاف�لوبون�يقول 

م من اJؤرخون  َجهله وما�
ْ
 العرب ِحل

مهم، لديwم Rمم من كثT  اعتناق
ُ
 وُنظ

  �عليه�وسلم

حمان�الرحيم،�هذا�كتاب�من�محمد�باسم�هللا�الر 

للwxود�ديwم�وللمسلمTن�ديwم�موالwxم�

�من�الwxود،�فإن�له�النصر�وRسوة�غT �مظلومTن�و°�متناصر�علwxم ابن�( "وإنه�من�تبعنا

أ·wا�الناس،�ربكم�واحد�كلكم�Ðدم،�وآدم�من�

  .)22 – 21،�ص�1998الجاحظ،�

ه�يؤدون�شعائر�ديwم،�وكتب�لهم�عهدا�جاء�

�وغائwÞم� �وأموالهم �وأرضهم �ومل¶wم �أنفسهم ع9ى
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�(" °�إكراه�1ي�الدين�قد�تبTن�الرشد�من�الÁي �rية �البقرة، ،�وقال)256سورة

أفأنت�تكره�الناس�ح�Ôgيكونوا�مسلمTن: "،�وقال�سبحانه)29سورة�الكهف،�rية�(" فليؤمن�ومن�شاء�فليكفر

،�وتتج9ى�الحكمة�sلهية�ومظاهر�دعوته�وحرصه�ع9ى�إفشاء�تعاليم�التعايش�بTن�Rديان�1ي�حماية�اJساجد�

�تعاXى �لقوله �مصداقا �السماوية، �للديانات �اJقدسة �ببعض�لهدمت�: "وRماكن �الناس�بعضهم ولو°�دفع

  .)40سورة�الحج،�rية�(" صوامع�وبيع�وصلوات�ومساجد�يذكر�فwxا�اسم�هللا�كثT ا

  انتشار��سcم�والتسامح

�اJدينة �إ°�بعد�أن�انتشر�Rمن�1ي �من�مسلمTن�و·wود� اJنورة�لم�ينتشر�sس]م�وتستقر�دولته، �أطيافها �بTن�جميع ،

�أساس� �ع9ى �اJدينة �سكان �بTن �واJساواة �العدل �مبدأ �تحقيق �عملت�ع9ى fgال� �اJدينة �إطار�صحيفة 1ي

  . اJواطنة�لكل�فرد�من�سكا¼wا

وبعد�أن�عقد�صلح�الحديبية�مع�قريش،�ليأمن�بذلك�الجهة�الجنوبية�من�اJدينة�وتكون�الدعوة�

عمد�الن¢�fعليه�الص]ة�والس]م�لتأمTن�الجهة�الشمالية�للمدينة،�فعقد�معاهدات�مع�غT �اJسلمTن�خارج�حدود�دولة�

اJدينة،�حيث�عقد�اتفاقية�سلمية�مع�نصارى�نجران�1ي�العام�العاشر�من�الهجرة،�ومع�·wود�فدك�وأيلة�وتيماء،�ومع�

�وذلك�ال!�ا �تعاXىب¾�fصخر�من�كنانة، �بقوله ��ي�: "ما fgبال� �وجادلهم �الحسنة �واJوعظة �سبيل�ربك�بالحكمة �إXي ادع

سورة�النحل،�rية�(" أحسن�إن�ربك�هو�أعلم�بمن�ضل�عن�سبيله�وهو�أعلم�باJهتدين

�ي9ي �بما �قادته Ô 9أو� �والذي �بكر�الصديق، �أبي �ضوابط�الحرب�عند �1ي �جاء ما

،�وهذا�ما�جعل�اJؤرخ�واJفكر�الفرن¡ �fكوستاف�لوبون�يقول "أنفسهم�1ي�الصوامع،�فدعوهم�وما�فرغوا�أنفسهم�له

�.ديwم مثل دينا و° العرب مثل متسامحTن فاتحTن تعرف

اعتناق سهولة و1ي فتوحهم، اتساع 1ي السريعة Rسباب من كان

630(.  

بداية�تنظيم�العcقة�مع�غ' �ا�سلم'ن�rي�عهد�الرسول�صgى�هللا�عليه�وسلم

باسم�هللا�الر : "صحيفة�اJدينة�أبرز�مرجع�1ي�هذا�السياق،�حيث�جاء�فwxا

.. الن¢�fص9ى�هللا�عليه�وسلم�بTن�اJؤمنTن�واJسلمTن�من�قريش�وي© ب�ومن�تبعهم

�من�الwxود،�فإن�له�النصر�وRسوة�غT �مظلومTن�و°�متناصر�علwxم.. وأنفسهم�إ°�من�ظلم�وأثم وإنه�من�تبعنا

أ·wا�الناس،�ربكم�واحد�كلكم�Ðدم،�وآدم�من�: "،�أضف�إXى�ذلك�خطبة�حجة�الوداع،�وال�fgجاء�فwxا

الجاحظ،�( "تراب،�أكرمكم�عند�هللا�أتقاكم،�وليس�لعربي�ع9ى�عجم�fفضل�إ°�بالتقوى 

ه�يؤدون�شعائر�ديwم،�وكتب�لهم�عهدا�جاء�وأقامهم�1ي�شطر�مسجد�- كما�قلنا�-كما�صالح�الرسول�Rكرم�وفد�نجران�

�هللا �رسول f¢الن� �محمد �جوار�هللا�وذمة �وحاشي¶wم �وغائwÞم�: ولنجران �وأموالهم �وأرضهم �ومل¶wم �أنفسهم ع9ى

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

°�إكراه�1ي�الدين�قد�تبTن�الرشد�من�الÁي: "قال�تعاXى

فليؤمن�ومن�شاء�فليكفر

،�وتتج9ى�الحكمة�sلهية�ومظاهر�دعوته�وحرصه�ع9ى�إفشاء�تعاليم�التعايش�بTن�Rديان�1ي�حماية�اJساجد�)r99ية�

�تعاXى�والكنائس �لقوله �مصداقا �السماوية، �للديانات �اJقدسة وRماكن

صوامع�وبيع�وصلوات�ومساجد�يذكر�فwxا�اسم�هللا�كثT ا

انتشار��سcم�والتسامح�-3

�اJدينة �إ°�بعد�أن�انتشر�Rمن�1ي لم�ينتشر�sس]م�وتستقر�دولته،

� �أساس� ومشركTن، �ع9ى �اJدينة �سكان �بTن �واJساواة �العدل �مبدأ �تحقيق �عملت�ع9ى fgال� �اJدينة �إطار�صحيفة 1ي

اJواطنة�لكل�فرد�من�سكا¼wا

وبعد�أن�عقد�صلح�الحديبية�مع�قريش،�ليأمن�بذلك�الجهة�الجنوبية�من�اJدينة�وتكون�الدعوة�

عمد�الن¢�fعليه�الص]ة�والس]م�لتأمTن�الجهة�الشمالية�للمدينة،�فعقد�معاهدات�مع�غT �اJسلمTن�خارج�حدود�دولة�

اJدينة،�حيث�عقد�اتفاقية�سلمية�مع�نصارى�نجران�1ي�العام�العاشر�من�الهجرة،�ومع�·wود�فدك�وأيلة�وتيماء،�ومع�

�وذلك�ال!�ا ب¾�fصخر�من�كنانة،

أحسن�إن�ربك�هو�أعلم�بمن�ضل�عن�سبيله�وهو�أعلم�باJهتدين

�أو �والذي �بكر�الصديق، �أبي �ضوابط�الحرب�عند �1ي �جاء ما

أنفسهم�1ي�الصوامع،�فدعوهم�وما�فرغوا�أنفسهم�له

تعرف لم Rمم أن فالحق"

كان وتسامحهم الفاتحTن

630،�ص�2012لوبون،�(" ولغ¶wم

بداية�تنظيم�العcقة�مع�غ' �ا�سلم'ن�rي�عهد�الرسول�صgى��-4

� Hاتعتwxدينة�أبرز�مرجع�1ي�هذا�السياق،�حيث�جاء�فJصحيفة�ا

الن¢�fص9ى�هللا�عليه�وسلم�بTن�اJؤمنTن�واJسلمTن�من�قريش�وي© ب�ومن�تبعهم

وأنفسهم�إ°�من�ظلم�وأثم

،�أضف�إXى�ذلك�خطبة�حجة�الوداع،�وال�fgجاء�فwxا)94،�ص�2001هشام،�

تراب،�أكرمكم�عند�هللا�أتقاكم،�وليس�لعربي�ع9ى�

كما�صالح�الرسول�Rكرم�وفد�نجران�

�هللا: "فيه �رسول f¢الن� �محمد �جوار�هللا�وذمة �وحاشي¶wم ولنجران
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و°�وافه�عن�: "،�ويروى"وشاهدهم�وبيعهم�°�يغT �أسقف�عن�سقيفاه�و°�راهب�عن�رهبانيته�و°�واقف�عن�وقفانيته

أن�لهم�ما�:"،�كما�نص�عليه�الص]ة�والس]م�1ي�معاهدته�معهم

� Tم،�°�يحشرون�و°�يعشرون�و°�يطأ�أرضهم�جيش،�و°�يغw¶م�ورهبانيwÉمن�بيعهم�وصلوا� Tم�من�قليل�وكثw·تحت�أيد

،�"لحوا�فيما�علwxم�غT �مثقلTن�بظلم�و°�ظاTJن

�والس]م �الص]ة �هم�بعض�اJسلمTن�بمنعهم�فقال�عليه �حان�وقت�ص]wÉم، : جد�عندما

�سلم� �الجوار�ع]قة �بدول �ع]ق¶wا sس]م

أو�نصراني� وإنه�من�أسلم�من�·wودي: 

  .فإنه�من�اJؤمنTن�له�ما�لهم�وعليه�ما�علwxم،�ومن�كان�ع9ي�·wوديته�أو�نصرانيته�فإنه�°�يرد�عwا

fالعليم f ½قدJتو1ى اJنصا هـ927سنة� ا 

 صالح الخطاب بن عمر بأن وعبادة، خالد

 أهل عمر، اJؤمنTن أمT  هللا عبد أعطى

سكن ° إ¼wا مل¶wا، وسائر وبري�wا ومقيمها
ُ
 ت

 ُيضار و° ديwم، ع9ى يكرهون  و° أموالهم،

 مدن يقصد(اJدائن�� أهل يعطي كما 

 أقام ومن مأمwم، يبلغوا حÔg وماله نفسه

 ويخ9ي الروم، مع وماله بنفسه يسT  أن

 فمن Rرض، أهل من فwxا كان مأمwم،�ومن

 منه يؤخذ ° فإنه أرضه، إXى رجع شاء

 الخلفاء وذمة وسلم عليه هللا ص9ى هللا

�قال�تعاXى wÞم�فيه؛ �اJسلمTن�ورغَّ �أوجبه�هللا�تعاXى�ع9ى �الH �بأهل�الكتاب�ما °�يwاكم�هللا�عن�: "لعل�من�أبرز�صور

�إلwxم�إن�هللا�يحب�اJقسطTن �الدين�ولم�يخرجوكم�من�دياركم�أن�تH وهم�وتقسطوا �1ي �يقاتلوكم سورة�(" الذين�لم

اليوم�أحل�لكم�الطيبات�وطعام�الذين�أوتوا�الكتاب�حل�لكم�وطعامكم�حل�
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وشاهدهم�وبيعهم�°�يغT �أسقف�عن�سقيفاه�و°�راهب�عن�رهبانيته�و°�واقف�عن�وقفانيته

،�كما�نص�عليه�الص]ة�والس]م�1ي�معاهدته�معهم"لقيم�ع9ى�البيت�اJعد�لعبادة�النصارى 

� Tم،�°�يحشرون�و°�يعشرون�و°�يطأ�أرضهم�جيش،�و°�يغw¶م�ورهبانيwÉمن�بيعهم�وصلوا� Tم�من�قليل�وكثw·تحت�أيد

لحوا�فيما�علwxم�غT �مثقلTن�بظلم�و°�ظاTJنحق�من�حقوقهم�و°�سلطا¼wم�و°�f Gء�مما�كانوا�عليه�ما�نصحوا�وأص

�والس]م �الص]ة �هم�بعض�اJسلمTن�بمنعهم�فقال�عليه �حان�وقت�ص]wÉم، �باJسجد�عندما �أن�يصلوا �أرادوا وJا

   .فاستقبلوا�اJشرق�وصلوا�ص]wÉم

� �فدولة �من�دول�الجوار، �بغT هم �اJسلمTن �ع]قة �Rكرم، f¢الن� �سلم�م �الجوار�ع]قة �بدول �ع]ق¶wا sس]م

: واح! ام،�وهذا�ما�بدا�1ي�كتابه�عليه�الص]ة�والس]م�Jلك�اليمن،�حيث�قال�له

فإنه�من�اJؤمنTن�له�ما�لهم�وعليه�ما�علwxم،�ومن�كان�ع9ي�·wوديته�أو�نصرانيته�فإنه�°�يرد�عwا

  غ' �ا�سلم'ن�rي�عهد�الخلفاء�الراشدين�تنظيم�العcقة�مع

العليمf الدين العهدة�العمرية،�حيث�أورد�مجT �لعل�أبرز�مثال�1ي�هذا�sطار�هو 

خالد عن وأبي�عثمان حازم أبي عن لسيف أسنده الذي 

أعطى ما أهذا الرحيم، الرحمن هللا بسم" :لهم هـ،�وكتب15بالجابية�سنة�

ومقيمها ولصلبا¼wم ولكنائسهم و�موالهم �نفسهم أمانا 

أموالهم، من و°�f Gء صلبا¼wم، من و° حدها من و° مwا ُينتقص

 الجزية يعطوا أن إيليا أهل وع9ى الwxود، من أحد معهم بإيليا

نفسه ع9ى آمن فهو مwم خرج فمن واللصوص، الروم مwا يخرجوا

أن إيلياء أهل من أحب ومن الجزية، من إيليا أهل ع9ى ما مثل

مأمwم،�ومن يبلغوا حÔg وصليwÞم بيع¶wم وع9ى أنفسهم ع9ى آمنون 

شاء ومن الروم، مع سار شاء ومن الجزية، من إيليا ع9ى ما مثل

هللا رسول  وذمة وذمته، هللا عهد الكتاب أهذا 1ي ما حصادهم،�وع9ى

  .)2ت،�ص�.الدين،�د مجT (" الجزية من عليه الذي أعطوا

wÞم�فيه؛ �اJسلمTن�ورغَّ �أوجبه�هللا�تعاXى�ع9ى �الH �بأهل�الكتاب�ما لعل�من�أبرز�صور

�إلwxم�إن�هللا�يحب�اJقسطTن �الدين�ولم�يخرجوكم�من�دياركم�أن�تH وهم�وتقسطوا �1ي �يقاتلوكم الذين�لم

اليوم�أحل�لكم�الطيبات�وطعام�الذين�أوتوا�الكتاب�حل�لكم�وطعامكم�حل�: "،�وكذلك�قوله�عز�وجل

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

وشاهدهم�وبيعهم�°�يغT �أسقف�عن�سقيفاه�و°�راهب�عن�رهبانيته�و°�واقف�عن�وقفانيته

لقيم�ع9ى�البيت�اJعد�لعبادة�النصارى وهو�ا. وفهيته

� Tم،�°�يحشرون�و°�يعشرون�و°�يطأ�أرضهم�جيش،�و°�يغw¶م�ورهبانيwÉمن�بيعهم�وصلوا� Tم�من�قليل�وكثw·تحت�أيد

حق�من�حقوقهم�و°�سلطا¼wم�و°�

�والس]م �الص]ة �هم�بعض�اJسلمTن�بمنعهم�فقال�عليه �حان�وقت�ص]wÉم، �باJسجد�عندما �أن�يصلوا �أرادوا وJا

فاستقبلوا�اJشرق�وصلوا�ص]wÉم! دعوهم

� �فدولة �من�دول�الجوار، �بغT هم �اJسلمTن �ع]قة �Rكرم، f¢الن� م
ّ
�نظ كما

واح! ام،�وهذا�ما�بدا�1ي�كتابه�عليه�الص]ة�والس]م�Jلك�اليمن،�حيث�قال�له

فإنه�من�اJؤمنTن�له�ما�لهم�وعليه�ما�علwxم،�ومن�كان�ع9ي�·wوديته�أو�نصرانيته�فإنه�°�يرد�عwا

تنظيم�العcقة�مع�-5

لعل�أبرز�مثال�1ي�هذا�sطار�هو 

 الطH ي، نص عن منقو°

بالجابية�سنة� إيلياء أهل

 أعطاهم أمان، من إيليا

ُينتقص و° wÉُدم و° كنائسهم

بإيليا ُيسكن و° مwم، أحد

يخرجوا أن ع9ى )فلسطTن

مثل وعليه آمن فهو مwم

آمنون  فإ¼wم وصليwÞم، بيع¶wم

مثل وعليه قعد مwم شاء

حصادهم،�وع9ى يحصد حf G Ôgء

أعطوا إذا اJؤمنTن، وذمة

6-� Ãبالغ' � ال  

wÞم�فيه �اJسلمTن�ورغَّ �أوجبه�هللا�تعاXى�ع9ى �الH �بأهل�الكتاب�ما لعل�من�أبرز�صور

�إلwxم�إن�هللا�يحب�اJقسطTن �الدين�ولم�يخرجوكم�من�دياركم�أن�تH وهم�وتقسطوا �1ي �يقاتلوكم الذين�لم

،�وكذلك�قوله�عز�وجل)8اJمتحنة،�rية�



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 385    ن  برلي –المانيا / 

 
 

�،�و°�أدل�ع9ى�هذا�من)5سورة�اJائدة،�rية�

وقد�أعطى�الن¢�fالكريم�مثا°�أع9ى�1ي�التسامح،�فقد�روي�أنه�كان�يحضر�و°ئم�أهل�الكتاب�ويشيع�جنائزهم،�ويعود�

 �لهم�عباءته�ودعاهم�إXى�الجلوس�علwxا

�فأنا�خصمه،�ومن�كنت�خصمه�خصمته�يوم�القيامة،�وقال� من�آذى�ذميا

�بغT �طيب�نفس �شيئا �منه �أو�أخذ �فوق�طاقته �أو�كلفه �أو�انتقصه �معاهدا �يوم�: أ°�من�ظلم �حجيجه فأنا

�نصارى�ذلك�بأن� �إنا �الذين�قالوا لتجدن�أقر�wم�للذين�آمنوا

مwم�قسيسTن�ورهبانا�وأ¼wم�°�يستكH ون�وإذا�سمعوا�ما�أنزل�إXى�الرسول�ترى�أعيwم�تفيض�من�الدمع�مما�عرفوا�

ترسيخا�لحق�التعبد�و�عتقاد�لم�يطالب�sس]م�الذمي�با°ل!�ام�با�حكام�ال�fgتتعارض�مع�عقيدته�كأحكام�العبادات�

وRحكام�اJنظمة�للزواج�والط]ق�أو��نضمام�إXى�جيش�اJسلمTن،�فأعطى�sس]م�للذميTن�من�·wود�ونصارى�الحق�

فإن�جاؤوك�فاحكم�بيwم�أو�أعرض�: "

�اJقسطTن �يحب �هللا �إن �بالقسط �بيwم �فاحكم �حكمت �وإن �شيئا �يضروك �فلن �عwم �تعرض �وإن وكيف�. عwم

  .)43و�42سورة�اJائدة،�rية�

 للمسلمTن بالنسبة الزكاة مقابل و1ى الجهاد،

 ع9ى إ° تجب ° كذلك بل Rساسية، 

 الرهبان و° الفقT  ع9ى و°�تجب Rموال،

 الحول  آخر 1ي مرة تدفع كالزكاة و�ي�.الزكاة

 أصناف، ث]ثة تصنيفه إXى حنيفة أبو 

 ع9ى دينارا وأربعون  وثمانية اJتوسط 

 واحد بدينار Rقل الشافÏي�مقدرة�ع9ى

 رأي هو با�خذ RوXى أن rراء،�ويبدو هذه
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سورة�اJائدة،�rية�(" لهم�واJحصنات�من�اJؤمنات�واJحصنات�من�الذين�أوتوا�الكتاب�من�قبلكم

  .ه�من�مارية�القبطيةقبول�الرسول�Rكرم�هدية�مقوقس�مصر�وزواج

وقد�أعطى�الن¢�fالكريم�مثا°�أع9ى�1ي�التسامح،�فقد�روي�أنه�كان�يحضر�و°ئم�أهل�الكتاب�ويشيع�جنائزهم،�ويعود�

�زاره�وفد�نصارى�نجران�فرش�لهم�عباءته�ودعاهم�إXى�الجلوس�علwxا مرضاهم،�ويزورهم�ويكرمهم،�ح�Ôgُروي�أنه�Jا

�قال�عليه�الص]ة�والس]م �فأنا�خصمه،�ومن�كنت�خصمه�خصمته�يوم�القيامة،�وقال�" لهذا من�آذى�ذميا

�بغT �طيب�نفس �شيئا �منه �أو�أخذ �فوق�طاقته �أو�كلفه �أو�انتقصه �معاهدا أ°�من�ظلم

  .)100ابن�حجر�العسق]ني،�ص�

�نصارى�ذلك�بأن�: "ة�يقول�تعاXىوعن�خصوصية�مودة�sس]م�للمسيحي �إنا �الذين�قالوا لتجدن�أقر�wم�للذين�آمنوا

مwم�قسيسTن�ورهبانا�وأ¼wم�°�يستكH ون�وإذا�سمعوا�ما�أنزل�إXى�الرسول�ترى�أعيwم�تفيض�من�الدمع�مما�عرفوا�

  .)83و�82سورة�اJائدة،�rية�( "من�الحق�يقولون�ربنا�آمنا�فاكتبنا�مع�الشاهدين

  مستوى�تنظيم��حوال�الشخصية�Àهل�الكتاب

ترسيخا�لحق�التعبد�و�عتقاد�لم�يطالب�sس]م�الذمي�با°ل!�ام�با�حكام�ال�fgتتعارض�مع�عقيدته�كأحكام�العبادات�

وRحكام�اJنظمة�للزواج�والط]ق�أو��نضمام�إXى�جيش�اJسلمTن،�فأعطى�sس]م�للذميTن�من�·wود�ونصارى�الحق�

: "قال�تعاXى. ط�بأحوالهم�الشخصيةباللجوء�إXى�قوانيwم�وشرائعهم�1ي�كل�ما�يرتب

�اJقسطTن �يحب �هللا �إن �بالقسط �بيwم �فاحكم �حكمت �وإن �شيئا �يضروك �فلن �عwم �تعرض �وإن عwم

سورة�اJائدة،�rية�( "يحكمونك�وعندهم�التوراة�فwxا�حكم�هللا�ثم�يتولون�من�بعد�ذلك

الجهاد، واجب عن إعفاwÍم لقاء اJسلمTن غT  اJواطنTن رؤوس

الحاجات من فضل وفيما القادرين ع9ى إ° تجب ° كالزكاة

Rموال، ذوي  كانوا ولو العبد، و° اJجنون  و° الص¢f و° اJرأة 

الزكاة نطاق من أضيق الجزية فنطاق اJقاتلTن، من ليسوا 

 ذهب .rراء حوله فتختلف عليه منصوص غT  مقدراها 

�الفقT  دينارا عشرة اثنا  ع9ى دينارا وعشرون وأربعة ع9ى

الشافÏي�مقدرة�ع9ى وعند Rك© ، أو Rقل 1ي سواء مطلقا sمام اج¶wاد إXى ذلك

هذه كل مع تتفق روايات ث]ث أحمد عن وورد الو°ة، اج¶wاد
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لهم�واJحصنات�من�اJؤمنات�واJحصنات�من�الذين�أوتوا�الكتاب�من�قبلكم

قبول�الرسول�Rكرم�هدية�مقوقس�مصر�وزواج

وقد�أعطى�الن¢�fالكريم�مثا°�أع9ى�1ي�التسامح،�فقد�روي�أنه�كان�يحضر�و°ئم�أهل�الكتاب�ويشيع�جنائزهم،�ويعود�

�زاره�وفد�نصارى�نجران�فر مرضاهم،�ويزورهم�ويكرمهم،�ح�Ôgُروي�أنه�Jا

  .)285،�ص�1974لبارة،�(

� �قال�عليه�الص]ة�والس]موتأكيدا لهذا

�بغT �طيب�نفس: "أيضا �شيئا �منه �أو�أخذ �فوق�طاقته �أو�كلفه �أو�انتقصه �معاهدا أ°�من�ظلم

ابن�حجر�العسق]ني،�ص(" القيامة

وعن�خصوصية�مودة�sس]م�للمسيحي

مwم�قسيسTن�ورهبانا�وأ¼wم�°�يستكH ون�وإذا�سمعوا�ما�أنزل�إXى�الرسول�ترى�أعيwم�تفيض�من�الدمع�مما�عرفوا�

من�الحق�يقولون�ربنا�آمنا�فاكتبنا�مع�الشاهدين

مستوى�تنظيم��حوال�الشخصية�Àهل�الكتابعgى��-7

ترسيخا�لحق�التعبد�و�عتقاد�لم�يطالب�sس]م�الذمي�با°ل!�ام�با�حكام�ال�fgتتعارض�مع�عقيدته�كأحكام�العبادات��

وRحكام�اJنظمة�للزواج�والط]ق�أو��نضمام�إXى�جيش�اJسلمTن،�فأعطى�sس]م�للذميTن�من�·wود�ونصارى�الحق�

باللجوء�إXى�قوانيwم�وشرائعهم�1ي�كل�ما�يرتب

�اJقسطTن �يحب �هللا �إن �بالقسط �بيwم �فاحكم �حكمت �وإن �شيئا �يضروك �فلن �عwم �تعرض �وإن عwم

يحكمونك�وعندهم�التوراة�فwxا�حكم�هللا�ثم�يتولون�من�بعد�ذلك

  الجزية -8

رؤوس ع9ى ضريبة الجزية

كالزكاة و�ي. الفروق بعض مع

 تلزم ف] حر، عاقل رجل

 كبw¼��، Tم شيخ ع9ى و°

 أن إ° اله]لية السنة من

اثنا و�ي�:فwxا �ج¶wاد ومنع

f¾ذلك أن مالك ويرى . الغ

اج¶wاد إXى Rك©  تقدير وي! ك
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آية� أن ذلك .أخرى  ناحية من الدولة وحاجات

 لم اJدينة�الذي دستور  وبTن بيwا تعارض

 وهذا خار¹ي، عدوان أي ضد اJدينة عن

 مال ع9ى وليس دولته تجاه ماXي ال!�ام

 سوى  آخر شيئا اJاXي�1ي�حقهم الواجب

 ° باJسمÔ فالعH ة. لد·wم قبو° أك©  آخر

 مع بالصدقة الجزية اسم استبدل حيث

Ô ºأمر من يكن ومهما ،"ديننا ونحفظ نر 

 سT "مسيµي،�وهو� باحث الحقيقة �wذه

 تكن لم بحيث البساطة من كانت الجزية

 الرعايا من إخوا¼wم ع9ى مفروضة كانت

�السنة�اJطهرة� �التعايش�مع�rخر،�مستندين�إXى�نصوص�وردت�1ي يظن�بعض�اJتطرفTن،�أن�sس]م�°�يقر�بمبدأ

�°�أساس�له�من�الصحة،�ومن�هذه�النصوص�ال�fgأشاروا�إلwxا�ما�أخرجه�مسلم�

�خرجن�الwxود�والنصارى�من�: "عمر�بن�الخطاب،�أنه�سمع�رسول�هللا�ص9ى�هللا�عليه�وسلم�يقول 

أخرجوا�الwxود�والنصارى�من�: "،�وما�أخرجه�ال�Hار�1ي�مسنده�عن�عمر�أن�الن¢�fعليه�الص]ة�والس]م�قال

  .الجزيرة�°��كلها،�وهو�الحجاز�خاصة

  .دار�العلم�للم]يTن

  .مؤسسة�هنداوي�للتعليم�والثقافة
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وحاجات ناحية من وقت كل 1ي اJسلمTن غT  حا°ت مراعاة

تعارض ،�و°)ه9( التشريع عهد من متأخر وقت 1ي ا�ªJلة اJدنية

عن للدفاع معهم عسكري  تعاون  ع9ى نص بنوده أحد فإن

ال!�ام فرد أي ع9ى أنه به اJسلم من إنه ثم. تشريعها نزول بعد

الواجب يكون  أن ف]بد وعليه اJسلمTن، غT  ع9ى تشرع ° و�ي

آخر اسم أي اختيار من بأس ° الجزية تسمية أسماعهم ع9ى

حيث تغلب، ب¾Ô نصارى  1ي�شأن الخطاب بن عمر الخليفة

نرR Ô ºع]ج،�فإنا كجزية جزية تكن لم إذا أما: "إذ�قالوا علwxم،

�wذه وبسيط،�واع! ف زهيد اJعينTن اJسلمTن غT  من �ل!�ام�اJاXي

 � Tى الدعوة"الشهXس]م إs"الجزية هذه لكن: "قال ،�حيث

كانت الs fgجبارية الخدمة�العسكرية من أعف¶wم أ¼wا °حظنا

�التعايش�مع�rخر،�مستندين�إXى�نصو يظن�بعض�اJتطرفTن،�أن�sس]م�°�يقر�بمبدأ

�°�أساس�له�من�الصحة،�ومن�هذه�النصوص�ال�fgأشاروا�إلwxا�ما�أخرجه�مسلم� فهموها�ع9ى�غT �مقاصدها،�فهو�ظنٌّ

عمر�بن�الخطاب،�أنه�سمع�رسول�هللا�ص9ى�هللا�عليه�وسلم�يقول 

،�وما�أخرجه�ال�Hار�1ي�مسنده�عن�عمر�أن�الن¢�fعليه�الص]ة�والس]م�قال

الجزيرة�°��كلها،�وهو�الأن�العلماء�اJحققTن�يعتH ون�أن�اJراد�به�بعض�

  .دار�الكتب�العلمية: بT وت. 2البيان�والتبيTن،�ج�

  .4تخريج�مشكاة�اJصابيح،�ج�. 

  .ن.،�د1 ج والخليل، القدس تاريخ 1ي الجليل Rنس

دار�العلم�للم]يTن: لبنان. روح�الدين�sس]مي). 1974. (لبارة،�عفيف�عبد�الفتاح

مؤسسة�هنداوي�للتعليم�والثقافة: القاهرة. ترجمة�عادل�زعي! . حضارة�العرب). 2012
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مراعاة معه يمكن حيث مالك،

اJدنية rيات من الجزية

فإن الwxود، جزية ع9ى ينص

بعد حÔg الجزية يسقط مما

و�ي .الزكاة سوى  حق مسلم

ع9ى ثقلت نعم،�إذا .الزكاة

الخليفة فعل كما تماما. با°سم

علwxم، لتضعيفها قبولهم

�ل!�ام�اJاXي هذا أن فالحق

 1ي�كتابه" آرنولد توماس

°حظنا إذا كاهلهم،�وذلك تثقل

  .اJسلمTن

  خاتمة

�التعايش�مع�rخر،�مستندين�إXى�نصو يظن�بعض�اJتطرفTن،�أن�sس]م�°�يقر�بمبدأ

فهموها�ع9ى�غT �مقاصدها،�فهو�ظن

عمر�بن�الخطاب،�أنه�سمع�رسول�هللا�ص9ى�هللا�عليه�وسلم�يقول عن�" صحيحه"1ي�

،�وما�أخرجه�ال�Hار�1ي�مسنده�عن�عمر�أن�الن¢�fعليه�الص]ة�والس]م�قال"جزيرة�العرب

أن�العلماء�اJحققTن�يعتH ون�أن�اJراد�به�بعض�،�غT �"جزيرة�العرب

  :قائمة�ا�راجع

  القرآن�الكريم�)1

البيان�والتبيTن،�ج�). 1998. (الجاحظ) 2

. ابن�حجر�العسق]ني) 3

4 ( Tالدين مج) .نس ).ت.دR

لبارة،�عفيف�عبد�الفتاح) 5

2012. (لوبون،�كوستاف) 6
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 .،�مكتبة�الصفاء2السT ة�النبوية،�ج�
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��خcقية�السمحة�للقوِل�
ُ
َعِقبات

ُ
ا�

  د�ناصر�الدين�بوجاوي�ا�درسة�العليا�لëساتذة�بوزريعة�الجزائر

�مفاهيَم� �ع9ى �تأّسَسْت
ً
�°هوتّية

ً
�منظومة �ذلَك وَق

َ
�ف اَن

َ
�ك َما �وإنَّ َحْسُب

َ
�ف ٍة

R�
َ
�الفرقة

َ
وفية �الكثTُ �ِمَن�الدارسTَن�الصُّ ك© �،�ِلذلَك�عدَّ

�أرباُب� �اعتمَدُه �الِذي �الّنظرّيِ سلِك
َ
Jا� �َعْرِض �1ي �ُجْهدَنا �اJقاِل �َهذا �1ِي َرغَنا

ْ
�أف َولقْد

�بِ  قافاِت�َومناويِل�التفاهِم�َوالتسامِح�بTن�Rدياِن�َوُهو�اJسلُك�الِذي�ُيقرُّ عايِش�بTن�الثَّ َوْحدِة�َصوِف�1ي�تقريِر�ُسبِل�التَّ

ا�
َ
�ِمْن�أْن�ُيْف�fَ 7هذ

َ
ٍة�واحدٍة�َو°�بمنهٍج�واحٍد،�َو°�ِمرية

 .�
َ
1ِي�هذا�الّسياِق�َنُصوغ�هذِه�sشكالّية

�ُروحانًيا�ِلتأِسيِس�
ً

�َمدخ] و1ّيِ
�1ِي�الِعرفاِن�الصُّ

ُ
ة

صوِف�الف �الذي�َيستظهُر�ُنصوَص�التَّ ِ� لسفّيِ

 .� و1ّيِ
�الصُّ �ُمؤَدى�القوِل �أنَّ �إXى ان¶wيَنا

،�التج9ي
ُ
 . Rدياِن،�التعايُش،�التسامُح،�اJحبة

Résumé en français  

Le soufisme n'était pas seulement 

système théologique fondé sur des concepts théoriques qui ont contribué d'une façon décis

à l'acceptation de l'autrui civilisationnel et doctrinale,

l’estimés les plus pacifisteparmi

épargné d'effort à présenter le chemin théorique ad

les modes de coexistence entre les cultures et visant à offrir les moyens de compréhension et 

d'indulgence entre les religions

tributaire d'aucune seule manière et

l'acceptation de la diversité et la différence et à l'harmonie et la compassion d'une autre part. 

Nous élaborons dans ce contexte la problématique suivante que nous preno

notre article : en quel sens l’unicité existentielle et religieuse

elles comme étant un accès spirituel en vue d'instaurer une culture de cohabitation ? Pour y 

apporter une réponse adéquate nous avons adopté la méthode phénoménologique 

les textes du Soufisme philosophique démontrant l'unité de l'existence et des relig

exigences morales. Tenant compte de ce qui précède nous nous sommes arrivés 
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��خcقية�السمحة�للقوِل�: لُك�ا�تصوفِة�rي�تأصيِل�قّيِم�التعايِش�السلمّي 
ُ
َعِقبات

ُ
ا�

  الَوحدت'ِن�الوجودّيِة�َوالدي�Þّ بِ 

د�ناصر�الدين�بوجاوي�ا�درسة�العليا�لëساتذة�بوزريعة�الجزائر

�°هوتي
ً
�منظومة �ذلَك وَق

َ
�ف اَن

َ
�ك َما �وإنَّ َحْسُب

َ
�ف لوكّيٍة �السُّ  بّيِة

َّ
�ال! �ِمَن ا

�الكثTُ �ِمَن�الدارسTَن�الص بوِل�rخِر�الَحضارّي�َوالَعَقدّي،�ِلذلَك�عدَّ
َ
ٍة�اضطلعْت�ِبَدوٍر�كبTٍ �1ي�ق

��س]مّيِة  �الن. ِق سلِك
َ
Jا� �َعْرِض �1ي �ُجْهدَنا �اJقاِل �َهذا �1ِي َرغَنا

ْ
�أف َولقْد

قافاِت�َومناويِل�التفاهِم�َوالتسامِح�بTن�Rدياِن�َوُهو�اJسلُك�الِذي�ُيقر عايِش�بTن�الثَّ َصوِف�1ي�تقريِر�ُسبِل�التَّ

�ِمْن�أْن�ُيْف
َ
�غTَ �َمنوٍط�بكفّيٍة�واحدٍة�َو°�بمنهٍج�واحٍد،�َو°�ِمرية �fgَتجعُل�السبيَل�إXى�ُموافقة�الحّقِ

ِع�و�خت]ِف�وإXى�التآلِف�وال! اُحِم�ِمْن�وجٍه�ثاٍن  بوٍل�للتنوُّ
َ
قريُر�ِمْن�َوْجٍه�إXى�ق . التَّ

�1ِي�الِعرفاِن�الص: �fُنراعwَxا�1ِي�ُعْرِض�َمقاِلنا
ُ
�والدينّية

ُ
�معً¾�Ôَتكوُن�الَوحدتاِن�الوجودّية ِبأّيِ

�الذي�َيستظهُر�ُنصو.  نهَج�الفينومينولو¹ّيِ
َ
Jِلتقديم�إجابٍة�وافيٍة�توّسلَنا�ا

�Rخ]قّيِة  �َولوازِمهما �Rدياِن �َوَوحدِة �الُوجوِد �َوحدِة �حقيقِة �ع9ى
ُ
�َيقف . اْستظهاًرا

�الكراهّيِة�َوالُعنِف 
ُ
حبِة�َوالِسلِم�َوُمجانبة

َ
Jِن�إْرساُء�اTِبالَوْحَدت.  

�
ُ
�الوجوِد،�َوحدة

ُ
،�التج9يَوحدة

ُ
Rدياِن،�التعايُش،�التسامُح،�اJحبة

Le soufisme n'était pas seulement une sort d'éducation comportementale mais aussi un 

système théologique fondé sur des concepts théoriques qui ont contribué d'une façon décis

l'acceptation de l'autrui civilisationnel et doctrinale, et c'est ainsi que les érudits du soufisme 

pacifisteparmi les courants islamiques.dans cet article nous n'avons pas 

épargné d'effort à présenter le chemin théorique adopté par les maîtres du Soufis 

les modes de coexistence entre les cultures et visant à offrir les moyens de compréhension et 

entre les religions et c'est le chemin confirmant l’unicité de la vérité

tributaire d'aucune seule manière et méthode, Ce constat mènera indéniablement d'une part à 

l'acceptation de la diversité et la différence et à l'harmonie et la compassion d'une autre part. 

Nous élaborons dans ce contexte la problématique suivante que nous preno

: en quel sens l’unicité existentielle et religieuse dans le soufisme se considèrent

elles comme étant un accès spirituel en vue d'instaurer une culture de cohabitation ? Pour y 

apporter une réponse adéquate nous avons adopté la méthode phénoménologique 

les textes du Soufisme philosophique démontrant l'unité de l'existence et des relig

. Tenant compte de ce qui précède nous nous sommes arrivés 
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لُك�ا�تصوفِة�rي�تأصيِل�قّيِم�التعايِش�السلمّي سْم 

د�ناصر�الدين�بوجاوي�ا�درسة�العليا�لëساتذة�بوزريعة�الجزائر�                                

ص�بالعربّية
ّ
  ا�لخ

�َضربً 
ُ
َصوف �التَّ �يكِن ْم

َ
 بيل

َّ
�ال! �ِمَن ا

بوِل�rخِر�الَحضاري
َ
نظرّيٍة�اضطلعْت�ِبَدوٍر�كبTٍ �1ي�ق

�الفر  �بTَن ساُمًحا
َ
��س]مّيِة ت ِق

قافاِت�َومناويِل�التفاهِم�َوالتسامِح�بTن�Rدياِن�َوُهو�اJسلُك�الِذي�ُيقر عايِش�بTن�الثَّ الّتَصوِف�1ي�تقريِر�ُسبِل�التَّ

�fgَتجعُل�السبيَل�إXى�ُموافقة�الحقالَحقيقِة�الِ 
بوٍل�للتنوُّ

َ
قريُر�ِمْن�َوْجٍه�إXى�ق التَّ

gا�1ِي�ُعْرِض�َمقاِلناالwَxُنراع�f

ش! ِك؟
ُ
Jقافة�الَعيش�ا

َ
. ث

�Rخ]قي �َولوازِمهما �Rدياِن �َوَوحدِة �الُوجوِد �َوحدِة �حقيقِة �ع9ى
ُ
�َيقف اْستظهاًرا

�الكراهي
ُ
حبِة�َوالِسلِم�َوُمجانبة

َ
Jِن�إْرساُء�اTِبالَوْحَدت

�:الكلمات�ا�فتاحية
ُ
�الوجوِد،�َوحدة

ُ
َوحدة

'éducation comportementale mais aussi un 

système théologique fondé sur des concepts théoriques qui ont contribué d'une façon décisive 

et c'est ainsi que les érudits du soufisme 

.dans cet article nous n'avons pas 

maîtres du Soufis déterminant 

les modes de coexistence entre les cultures et visant à offrir les moyens de compréhension et 

l’unicité de la vérité qui n'est 

méthode, Ce constat mènera indéniablement d'une part à 

l'acceptation de la diversité et la différence et à l'harmonie et la compassion d'une autre part. 

Nous élaborons dans ce contexte la problématique suivante que nous prenons en compte dans 

dans le soufisme se considèrent-

elles comme étant un accès spirituel en vue d'instaurer une culture de cohabitation ? Pour y 

apporter une réponse adéquate nous avons adopté la méthode phénoménologique qui expose 

les textes du Soufisme philosophique démontrant l'unité de l'existence et des religions et leurs 

. Tenant compte de ce qui précède nous nous sommes arrivés l’implication 
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du concept de l’unicité de l’êtreet des religions 

pacifique fondé sur l’amour, exempt de haines et de violences.

Mots-clés :unicité de l’être, unicité des religions, vivre

manifestation.   

 

ترمي�هذه�الدراسة�من�جهٍة�إXى�تبيان�أثر�التأويل�الباط¾�fوالنظرة�العرفانية�1ي�تأسيس�أخ]قيات�التعايش�وإبراز�من�

�اعتبار�كل�اJخلوقات�تجليات� �ع9ى �قائمة �توحيدية �أخ]قية �تكريس�نظرة �1ي �الوجود �وحدة �عقيدة جهة�أخرى�دور

القيمة�Rصلية�باعتبار�كون�قلو�wم�تجنُح�إXى�عبادة�هللا�Rوحد�

 . مهما�تعدد�مسالك�العبادة�ومهما�اختلفوا�1ي�الوسائل�ال�fgيتوسلو¼wا�1ي�تحقيق�العبودية

�من� �قرون �طيلة ،� �ابن�عربي �و�بخاصٍة �كبار�اJتصوفة �الذي�شيده �والسلوكِي �الفلسفي �بشقه �العرفاني �التأويل إن

الروحية�لهُو�اJسلُك�Rمثل�لتأسيس�فهٍم�دي¾�fٍقائٍم�ع9ى�وحدة�البشر�العقلية�والوجدانية�وبخاصة�وحدwÉم��

�ومحبة� �ِسلٍم �1ي �اJواطنون �فيه �يعيُش �مجتمٍع �لقيام �و�العم9ُي �النظري
ُ
�فهو�اJنفذ �وبالتاXي

توجهاwÉم�العملية�و�مهما�اختلفت�عرقياwÉم�ولغاwÉم�؛�ذلَك�أَن�

��بحركية�خ]قة�ع9ى�مستوى�التأويل�والفهوم�ع9ى�عكس�الفهم�السلفي�الذي�يتم��Tبسكونية�

�غنية�مف �ع9ى�وحدٍة توحة�ع9ى�ص�يقوُم

�1ي�سT ورة�تأويلية�تغ¾�fالقاريء�واJقروء� �بتقبل�التأوي]ت�اJخالفة�واJغايرة،�بل�باستيعا�wا التعدد�الد°Xي�ما�يسمُح

�و�تعمُل�ع9ى�توسيع�أفق�الرؤية�ع9ى�صعيد�الفرد�و�ع9ى�صعيد�الجماعات�مما�يساهم�
ً
معا�1ي�جدلية�ارتقائية�روحيا

�فwxم�قّيم�التسامح�وتنأى��wم�عن�نوازغ�

�اJمارسة� �ع9ى �القائمة �وRخ]ق �للسلوك �الصو1ي �ال¶wذيب �يتبوأها fgال� �ا�ªJلة �جميعه، �هذا �عن
ً
�فض] وسنظهر،

�التصوف�ليس�رؤية� �ذلك�أَن مستوى�الجماعات؛

معينة�للعالم�فحسب�بل�هو�فاعلية�باطنية�ذات�غاية�أخ]قية�ترمي�إXى�تزكية�النفوس�عH �دربٍة�روحيٍة�راقيٍة�قائمة�

1ي�جانب�ع9ى�تحلية�Rنفس�بالقيم�sيجابية�من�تعايش�ومحبة�وتسامح�وتعاون�وإخاء�و1ي�جانب�آخر�ع9ى�التخلية�

�ع9ى�مستوى�Rفراد�
ً
�و�تنويريا

ً
�نورانيا

ً
�كل�هذا�يلعب�دورا

�قوامها� �فعالة �حوارية �ضوء �ع9ى �القرارات�الرشيدة �و�صناعة �العام �تدبT �الفضاء �حسن �1ي �يساهُم والجماعات�ما

التسامح�وُعمقها�اJحبة�و�نبذ�البغضاء�والعنف�؛�لذلك�
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du concept de l’unicité de l’êtreet des religions qui est donc l’élaborationd’

exempt de haines et de violences. 

unicité de l’être, unicité des religions, vivre-ensemble, cohabitation, l’amour, 

ترمي�هذه�الدراسة�من�جهٍة�إXى�تبيان�أثر�التأويل�الباط¾�fوالنظرة�العرفانية�1ي�تأسيس�أخ]قيات�التعايش�وإبراز�من�

�اعتبار�كل�اJخلوقات�تجليات� �ع9ى �قائمة �توحيدية �أخ]قية �تكريس�نظرة �1ي �الوجود �وحدة �عقيدة جهة�أخرى�دور

 
ُ
القيمة�Rصلية�باعتبار�كون�قلو�wم�تجنُح�إXى�عبادة�هللا�Rوحد��للذات�sلهية�وصفاته�وبالتاXي�تساوي�البشر�من�حيث

مهما�تعدد�مسالك�العبادة�ومهما�اختلفوا�1ي�الوسائل�ال�fgيتوسلو¼wا�1ي�تحقيق�العبودية

�من� �قرون �طيلة ،� �ابن�عربي �و�بخاصٍة �كبار�اJتصوفة �الذي�شيده �والسلوكِي �الفلسفي �بشقه �العرفاني �التأويل إن

الروحية�لهُو�اJسلُك�Rمثل�لتأسيس�فهٍم�دي¾�fٍقائٍم�ع9ى�وحدة�البشر�العقلية�والوجدانية�وبخاصة�وحدwÉم��

�ومحبة� �ِسلٍم �1ي �اJواطنون �فيه �يعيُش �مجتمٍع �لقيام �و�العم9ُي �النظري
ُ
�فهو�اJنفذ �وبالتاXي

توجهاwÉم�العملية�و�مهما�اختلفت�عرقياwÉم�ولغاwÉم��وتسامٍح�مهما�تعددت�رؤاهم�الدينية�ومهما�تضاربت

الفهم�الصو1ي�للدين�يتم��Tّبحركية�خ]قة�ع9ى�مستوى�التأويل�والفهوم�ع9ى�عكس�الفهم�السلفي�الذي�يتم��Tبسكونية�

�غنية�مف �ع9ى�وحدٍة �للنصوص�يقوُم �التأويل�الصو1ي �يجعُل �ما �و�هذا ، Tآلية�ع9ى�مستوى�الفهم�والتفس

�1ي�سT ورة�تأويلية�تغ¾�fالقاريء�واJقروء� �بتقبل�التأوي]ت�اJخالفة�واJغايرة،�بل�باستيعا�wا التعدد�الد°Xي�ما�يسمُح

�و�تعمُل�ع9ى�توسيع�أفق�الرؤية�ع9ى�صعيد�الفرد�و�ع9ى�صعيد�الجماعات�مما�يساهم�
ً
معا�1ي�جدلية�ارتقائية�روحيا

لتقبل��خت]ف�بش�Ôgصنوفِه�،�بل�و�ترّسخ�فwxم�قّي�1ي�wÉيئة�اJواطنTن�

 

�اJمارسة� �ع9ى �القائمة �وRخ]ق �للسلوك �الصو1ي �ال¶wذيب �يتبوأها fgال� �ا�ªJلة �جميعه، �هذا �عن
ً
�فض] وسنظهر،

�الذوات�و�ع9ى �مستوى� �صالحTن�ع9ى �تشكيل�أفراد �1ي مستوى�الجماعات�الباطنية

معينة�للعالم�فحسب�بل�هو�فاعلية�باطنية�ذات�غاية�أخ]قية�ترمي�إXى�تزكية�النفوس�عH �دربٍة�روحيٍة�راقيٍة�قائمة�

1ي�جانب�ع9ى�تحلية�Rنفس�بالقيم�sيجابية�من�تعايش�ومحبة�وتسامح�وتعاون�وإخاء�و1ي�جانب�آخر�ع9ى�التخلية�

�ع9ى�مستوى�Rفراد�
ً
�و�تنويريا

ً
�نورانيا

ً
حية�كل�الخصال�السلبية�من�عنف�و�كراهية�و�أنانية�؛�كل�هذا�يلعب�دورا

�قوامها� �فعالة �حوارية �ضوء �ع9ى �القرارات�الرشيدة �و�صناعة �العام �تدبT �الفضاء �حسن �1ي �يساهُم والجماعات�ما

�و�تقبل��خت]ف�و�ممارسة
ُ
�القيمة

ُ
التسامح�وُعمقها�اJحبة�و�نبذ�البغضاء�والعنف��تساوي�البشر�من�حيث
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l’élaborationd’un monde 

ensemble, cohabitation, l’amour, 

  ا�قّدمة�
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�اعتبار�كل�اJخلوقات�تجليات� �ع9ى �قائمة �توحيدية �أخ]قية �تكريس�نظرة �1ي �الوجود �وحدة �عقيدة جهة�أخرى�دور

 
ُ
للذات�sلهية�وصفاته�وبالتاXي�تساوي�البشر�من�حيث

مهما�تعدد�مسالك�العبادة�ومهما�اختلفوا�1ي�الوسائل�ال�fgيتوسلو¼wا�1ي�تحقيق�العبودية

�من� �قرون �طيلة ،� �ابن�عربي �و�بخاصٍة �كبار�اJتصوفة �الذي�شيده �والسلوكِي �الفلسفي �بشقه �العرفاني �التأويل إن

الروحية�لهُو�اJسلُك�Rمثل�لتأسيس�فهٍم�دي¾�fٍقائٍم�ع9ى�وحدة�البشر�العقلية�والوجدانية�وبخاصة�وحدwÉم���sنجازات

�ومحبة� �ِسلٍم �1ي �اJواطنون �فيه �يعيُش �مجتمٍع �لقيام �و�العم9ُي �النظري
ُ
�فهو�اJنفذ �وبالتاXي �؛ �وRخ]قية sنسانية

وتسامٍح�مهما�تعددت�رؤاهم�الدينية�ومهما�تضاربت

الفهم�الصو1ي�للدين�يتم��Tّبحركية�خ]قة�ع9ى�مستوى�التأويل�والفهوم�ع9ى�عكس�الفهم�السلفي�الذي�يتم��Tبسكونية�

�للنصو �التأويل�الصو1ي �يجعُل �ما �و�هذا ، Tآلية�ع9ى�مستوى�الفهم�والتفس

�1ي�سT ورة�تأويلية�تغ¾�fالقاريء�واJقروء� �بتقبل�التأوي]ت�اJخالفة�واJغايرة،�بل�باستيعا�wا التعدد�الد°Xي�ما�يسمُح

�و�تعمُل�ع9ى�توسيع�أفق�الرؤية�ع9ى�صعيد�الفرد�و�ع9ى�صعيد�الجماعات�مما�يساهم�
ً
معا�1ي�جدلية�ارتقائية�روحيا

بشكل�ملحوظ�1ي�wÉيئة�اJواطنTن�

 .العنف�ومزالق�الكراهية

�اJمارسة�� �ع9ى �القائمة �وRخ]ق �للسلوك �الصو1ي �ال¶wذيب �يتبوأها fgال� �ا�ªJلة �جميعه، �هذا �عن
ً
�فض] وسنظهر،

�الذوات�و�ع9ى �مستوى� �صالحTن�ع9ى �تشكيل�أفراد �1ي الباطنية

معينة�للعالم�فحسب�بل�هو�فاعلية�باطنية�ذات�غاية�أخ]قية�ترمي�إXى�تزكية�النفوس�عH �دربٍة�روحيٍة�راقيٍة�قائمة�

1ي�جانب�ع9ى�تحلية�Rنفس�بالقيم�sيجابية�من�تعايش�ومحبة�وتسامح�وتعاون�وإخاء�و1ي�جانب�آخر�ع9ى�التخلية�

حية�كل�الخصال�السلبية�من�عنف�و�كراهية�و�أنانية�عH �تن

�قوامها� �فعالة �حوارية �ضوء �ع9ى �القرارات�الرشيدة �و�صناعة �العام �تدبT �الفضاء �حسن �1ي �يساهُم والجماعات�ما

�و�تقبل��خت]ف�و�ممارسة
ُ
�القيمة

ُ
تساوي�البشر�من�حيث
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ارتأينا�1ي�هذه�اJحاولة�أن�نسلط�الضوء�ع9ى�ماهية�التأصيل�الصو1ي�العرفاني�لقيم�التعايش�والس]م،�وع9ى�التأويل�

�
ً
�و�وجوديا

ً
�ل]خت]ف�ضمن�وحدٍة�د°لية�تستوعب�rخر�معرفيا

ً
 .العقدي�الذي�يؤسس�نظريا

�العقدي� ��خت]ف �استيعاب �إXى f 7

�من�وحدة�الشعور�الدي¾�fلدى�البشر؟�أُيمكن�اعتبار�وحدة�الوجود�ووحدة�Rديان�مسلكTن�عقديTن�يفضيان�
ً
انط]قا

موها�Jصطلح�وحدة�الوجود،�وسنورد�ههنا�بعًضا�ِمwَا�

�. wا�توحيُد�الخالق�باJخلوق�ع9ى�سبيل�التج9ي وما�هذا�معناه�أنَّ

�
ً
�بل��ي�ُهللا�ويخH نا�ويضيف�اJتصوفة�1ي�سياق�اعتقادهم�بوحدة�الوجود�أَن�Rشياء�اJحسوسِة�ليست�خلقا

ً
حقيقة

�
ً
�،�لكونه�مستورا

ً
كل�خلٍق�تراه�العيوُن�فهو�عTُن�الحق�،�و�لكن�الخيال�اJحجوب�سماُه�خلقا

و�إذا�كاَن�الحق�هو�اJتج9ي�1ي�كل�موجود،�ف]�موجوَد�إ°�هو�ناطٌق�بالحّق،�نه�°�يتج9ى�1ي�مظهر�إ°�

ى�
ّ
�جميِع�Rسماء،�باعتبار�كونه�°�يتجزأ،�لكن�ليست�اJظاهر�ال�fgيتج9

ُ
سم�من�أسمائه،�و�كل�اسم�موصوف

�فإذا�كانت�التسوية�1ي�غاية���عتدال�تج9ى�جميع�Rسماء،�وإذا�لم�يبغ�الغاية�لكنه�لم�

�عن�طور�
َ
السبع�و�بطُن�سائر�Rسماء�و�الكما°ت،�و�إذا�انحط

�ال�fgلم�تظهر�عليه�من�Rسماء�sلهية�و�الصفاِت�كانت� sنساِن�بقَي�النطُق�1ي�الباطِن�1ي�الجميع�ح�Ôgالجماد،�فإنَّ

طن�الوجوِد�سمع�ك]م�الكل�باطنة�فيه�لعدم�قابلية�اJج9ى،�ف]�موجوَد�إ°�و�له�نطٌق�ظاهًرا�أو�باطًنا،�فمن�كوشف�ببوا

�الحّق  �هو�عTُن �العTن �تراه �خلق �فكل �الوجوِد، �هذا �باطن �العلَم �فإنَّ �أحمد�.[جر�اJدر، �بن �الرزاق عبد

� �بT وت�لبنان، �دار�الكتب�العلمية، � �وحدة�]. 1971، �لفهم �لنا و°�معدل

�يتوقف�ظهوره�ع9ى� �1ي�الحق�للظهوِر�لذاتِه،�إضافة�إXى�كمال�أسمائّيٍ

عبد�هللا�sل�fÅ[ق�و�يلزم�من�هذا�أن�الحق�غT �محصور�1ي�هذا�التعTّن�أو�ذاَك��

وبناًء�] 2013،�دار�الكتب�العلمية،�50-

                                                           

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

ارتأينا�1ي�هذه�اJحاولة�أن�نسلط�الضوء�ع9ى�ماهية�التأصيل�الصو1ي�العرفاني�لقيم�التعايش�والس]م،�وع9ى�التأويل�

�
ً
�و�وجوديا

ً
�ل]خت]ف�ضمن�وحدٍة�د°لية�تستوعب�rخر�معرفيا

ً
العقدي�الذي�يؤسس�نظريا

�العقدي� ��خت]ف �استيعاب �إXى f 7يف� �الذي �اJتصوفة، �أع]م �بِه �قاَل �الذي ، �َوال]هوتيُّ الفلسفي

�من�وحدة�الشعور�الدي¾�fلدى�البشر؟�أُيمكن�اعتبار�وحدة�الوجود�ووحدة�Rديان�مسلكTن�عقديTن�يفضيان�
ً
انط]قا

  إXى�التعايش�والس]م�ع9ى�اJستوى�العم9ي�واJجتمÏّي؟�

 اني�وحدة�الوجود�لدى�سادة�ا�تصوفة�

تحظى�مصنفات�سادة�اJتصوفة�بالعديد�من�التعاريف�ال�fgقّدموها�Jصطلح�وحدة�الوجود،�وسنورد�ههنا�بعًضا�ِمwَا�

كوُ¼wَاإدراك�الك© ة�1ي�عTِن�الوحدة�و�بعبارة�أخرى�إّ¼wا�توحيُد�الخالق�باJخلوق�ع9ى�سبيل�التج9ي

 :يقول�النابل¡ 1�fي�ذلك��336ُجوَد�واحٌد�أو�َحقيقَتُه�واحدٌة�،

 ليس�الوجوُد�كما�يقاُل�اثنان���حٌق�و�خلٌق�؛�إذ�هما�شيئان

 337هذا�اJقال�عليه�قبح�العقيدِة��عند�اJحقق�ظاهُر�البط]ِن�

�
ً
ويضيف�اJتصوفة�1ي�سياق�اعتقادهم�بوحدة�الوجود�أَن�Rشياء�اJحسوسِة�ليست�خلقا

 :�
ً
�،�لكونه�مستورا

ً
كل�خلٍق�تراه�العيوُن�فهو�عTُن�الحق�،�و�لكن�الخيال�اJحجوب�سماُه�خلقا

و�إذا�كاَن�الحق�هو�اJتج9ي�1ي�كل�موجود،�ف]�موجوَد�إ°�هو�ناطٌق�بالحق

�جميِع�Rسماء،�باعتبار�كونه�°�يتجزأ،�لكن�ليست�اJظاهر�ال�fgيتج9
ُ
سم�من�أسمائه،�و�كل�اسم�موصوف

متفاوتة��عتدال�و�التسوية؛�فإذا�كانت�التسوية�1ي�غاية���عتدال�تج9ى�جميع�Rسماء،�وإذا�لم�يب

�عن�طور��يخرج�عن�حد��عتدال�sنسانّي�ظهر�الُنطق�و�الصفات
َ
السبع�و�بطُن�سائر�Rسماء�و�الكما°ت،�و�إذا�انحط

�ال�fgلم�تظهر�عليه�من�Rسماء�sلهية�و�الصفاِت�كانت� sنساِن�بقَي�النطُق�1ي�الباطِن�1ي�الجميع�ح�Ôgالجماد،�فإنَّ

باطنة�فيه�لعدم�قابلية�اJج9ى،�ف]�موجوَد�إ°�و�له�نطٌق�ظاهًرا�أو�باطًنا،�فمن�كوشف�ببوا

�الحق �هو�عTُن �العTن �تراه �خلق �فكل �الوجوِد، �هذا �باطن �العلَم �فإنَّ جر�اJدر،

�ص� �19ص�الحكم، �بT وت�لبنان، �دار�الكتب�العلمية، � ،

ا�هو�كمال�ذاتّي�1ي�الحق�للظهوِر�لذاتِه،�إضافة�إXى�كمال�أسماالوجود�عن�إدراك�اJيل�الذاتي�بم

Tمحصور�1ي�هذا�التع� Tُن�و�يتحّقق�و�يلزم�من�هذا�أن�الحق�غTّإيجاِد�العالِم،�و�با�سماء�يتع

-49صص�السيماوي،�كشف�الواردات�لطالب�الكما°ت�وغاية�الدرجات،

                   

�،�f ¡ص140الوجود�الحق�للنابل. 
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ارتأينا�1ي�هذه�اJحاولة�أن�نسلط�الضوء�ع9ى�ماهية�التأصيل�الصو1ي�العرفاني�لقيم�التعايش�والس]م،�وع9ى�التأويل�

�
ً
�و�وجوديا

ً
�ل]خت]ف�ضمن�وحدٍة�د°لية�تستوعب�rخر�معرفيا

ً
العقدي�الذي�يؤسس�نظريا

� �الـتأسيُس �َوال]هوتيفما الفلسفيُّ

�من�وحدة�الشعور�الدي¾�fلدى�البشر؟�أُيمكن�اعتبار�وحدة�الوجود�ووحدة�Rديان�مسلكTن�عقديTن�يفضيان�
ً
انط]قا

إXى�التعايش�والس]م�ع9ى�اJستوى�العم9ي�واJجتمÏي

اني�وحدة�الوجود�لدى�سادة�ا�تصوفة�ِحواُر�مع -1

تحظى�مصنفات�سادة�اJتصوفة�بالعديد�من�التعاريف�ال�fgقد

كوُ¼wَاإدراك�الك© ة�1ي�عTِن�الوحدة�و�بعبارة�أخرى�إ¼

ُجوَد�واحٌد�أو�َحقيقَتُه�واحدٌة�،الوُ 

ليس�الوجوُد�كما�يقاُل�اثنان���حٌق�و�خلٌق�

هذا�اJقال�عليه�قبح�العقيدِة��عند�اJحقق�ظاهُر�البط]ِن�

�
ً
ويضيف�اJتصوفة�1ي�سياق�اعتقادهم�بوحدة�الوجود�أَن�Rشياء�اJحسوسِة�ليست�خلقا

: القاشانيبذلك�،�فيقول 

و�إذا�كاَن�الحق�هو�اJتج9ي�1ي�كل�موجود،�ف]�موجوَد�إ°�هو�ناطٌق�بالحق�338.بصورة�خلقيٍة 

�جميِع�Rسماء،�باعتبار�كونه�°�يتجزأ،�لكن�ليست�اJظاهر�ال�fgيتج19ي�صورة�ا
ُ
سم�من�أسمائه،�و�كل�اسم�موصوف

متفاوتة��عتدال�و�التسوية؛�فإذا�كانت�التسوية�1ي�غاية���عتدال�تج9ى�جميع�Rسماء،�وإذا�لم�يب

يخرج�عن�حد��عتدال�sنساني

�ال�fgلم�تظهر�عليه�من�Rسماء�sلهية�و�الصفاِت�كانت� sنساِن�بقَي�النطُق�1ي�الباطِن�1ي�الجميع�ح�Ôgالجماد،�فإنَّ

باطنة�فيه�لعدم�قابلية�اJج9ى،�ف]�موجوَد�إ°�و�له�نطٌق�ظاهًرا�أو�باطًنا،�فمن�كوشف�ببوا

�الحق �هو�عTُن �العTن �تراه �خلق �فكل �الوجوِد، �هذا �باطن �العلَم �فإنَّ �الحجر�اJدر، �1ي Ôgح

� �شرح�فصوص�الحكم، القاشانّي،

الوجود�عن�إدراك�اJيل�الذاتي�بم

إيجاِد�العالِم،�و�با�سماء�يتعTُّن�و�يتحق

السيماوي،�كشف�الواردات�لطالب�الكما°ت�وغاية�الدرجات،/الرومي

336��،�f ¡الوجود�الحق�للنابل
2/170ديوان�النابل¡ �f،�ج�337
شرح�فصوص�الحكم�للقاشاني،��338
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ع9ى�ذلك�يرى�اJتصوفة�أن�التعدد�°�يتنا1ى�مع�الوحدة�طاJا�أنه�فهُم�ع9ى�أنه�تعدٌد�نس¢�fٌاعتباري�،�و1ي�ذلك�يقول�

�وخاص�وهو�حقيقة� ،� �sضافية �Rفراد �وهو�ع9ى عاٌم،

�وهو�مظهٌر�لحقيقة�
ً
�العام�فأمر�اعتباري،�°�وجود�له�إ°�تخي] �وأما ،

ً
�واجبيا

ً
�حقيقيا

ً
�موجودة�وجودا ،

ٌ
مطلقة

�و°�تك©ً ا�1ي�تلك�
ً
الوجود�الحق�الواحد�،�و°�اخت]ف�أفراد�هذا�الوجود�العام�بحسب�استعدادهم�؛�ف]�يوجب�تغTّ ا

تمظهرات�°�بمع¾��Ôتحاد�بTن�هويتTن�متغايرتTن�بل�بمع¾�Ôأَن�هللا�°�يتج9ى�إ°�

�باعتبار�أ¼wا�عوض�عن�العبد�و�إ°�ف]�عبد�و�°�رب�؛�إذ�بانتفاء�
ً
ع9ى�نفسه�،�و�لكن�تسم�Ôتلك�اللطيفة�sلهية�عبدا

�
ً
�1ي�صورة�الكائنات�فهو�أنُه�كان�وجودا

�أن�يرى�نفسه�1ي�مرآة�الوجود�،�وأْن�تظهر�أسماؤه�و�صفاته�،�فظهر�1ي� �،�ثم�أراَد
ٌ
�،�ليس�له�اسم�و�°�صفة

ً
مطلقا

��ي�مجاُل�الواحد�ومظاهرهُ 
ً
  .342فا�غياُر�بوصفها�خلقا

الم�هو�تجٍل�للحق�بما�هو�تجٍل�ظاهر�1ي�مرايا�صور�Rعيان�الثابتة�،�وال�fgيستحيُل�وجود�تلك�Rعيان�الثابتة�1ي�

�فصوص� �معاني �1ي �خصوص�الكلم �مطالع �القيصري، �محمود �بن �داود الشيخ

س�إ°�التج9ي�الوجودي�الحقاني�الظاهر�1ي�مرايا�

ي�الوجودي،�فإَن�العالم�من�حيث�
ّ
صور�Rعيان�الثابتة�ال�fgيستحيل�وجود�تلك�Rعيان�1ي�الخارج�بدون�ذلك�التج9

Jعياِن�ع9ى�عدمها�واRشهود�هو�ُر�بحسب�أنواع�

،��302الكلم�1ي�معاني�فصوص�الحكم،�ص�

�لتج9ي�الحق�1ي�مرايات�Rعيان�الثابتة
ٌ
وع9ى�هذا�Rساس�. وُيفهم�من�هذا�أَن�العالم�نتيجة

. 344ب،�ومن�هذا�الوجه�فهو�متجرٌد�عن�Rسماء�والصفات�والنسِب�و�الك© ةِ 

                                                           

�ص �الصو1ي، �موسوعة �معدي، f¾الحسينيالحسي� �ينظر� �اJحمود462، �ينظر�عبد �نور��، بن

 .381�،2019الطي¢f،�روض�اJعاني�ومجالس�Rنس�وال¶wاني،شرح�الحكم�الطيبية،�دار�الكتب�العلمية�،�ص

�روض�القلوب�اJستطاب�لحسن�بن�رضوان،�ص
ً
 .2بشرح�القاشاني�،�و�ينظر�أيضا

شرح�فصوص��ينظر�. 2006،�دار�الكتب�العلمية،�

دين�القونوي�وشرحه�مصباح�Rنس�بTن�مفتاح�غيب�الجمع�والوجود�لصدر�ال
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

ع9ى�ذلك�يرى�اJتصوفة�أن�التعدد�°�يتنا1ى�مع�الوحدة�طاJا�أنه�فهُم�ع9ى�أنه�تعدٌد�نس¢�fٌاعتباري�،�و1ي�ذلك�يقول�

�مفهومان �للوجوِد �الصوفية �السادة �وخا: عند ،� �sضافية �Rفراد �وهو�ع9ى عاٌم،

�وهو�مظهٌر�لحقيقة�
ً
�العام�فأمر�اعتباري،�°�وجود�له�إ°�تخي] �وأما ،

ً
�واجبيا

ً
�حقيقيا

ً
�موجودة�وجودا ،

ٌ
مطلقة

Tالوجود�الحق�الواحد�،�و°�اخت]ف�أفراد�هذا�الوجود�العام�بحسب�استعدادهم�؛�ف]�يوجب�تغ

تمظهرات�°�بمع¾��Ôتحاد�بTن�هويتTن�متغايرتTن�بل�بمع¾�Ôأَن�هللا�°�يتج9ى�إ°��عند�سادة�التصوف�ظاهر�1ي�ال

�باعتبار�أ¼wا�عوض�عن�العبد�و�إ°�ف]�عبد�و�°�رب�
ً
ع9ى�نفسه�،�و�لكن�تسم�Ôتلك�اللطيفة�sلهية�عبدا

ا�سبب�ظهور�هللا�340.اسم�اJربوب�انتفى�اسم�الرب�،�فما�ثمة�إ°�هللا�وحده �وأمَّ
ً
�1ي�صورة�الكائنات�فهو�أنُه�كان�وجودا

�أن�يرى�نفسه�1ي�مرآة�الوجود�،�وأْن�تظهر�أسماؤه�و�صفاته�،�فظهر�1ي� �،�ثم�أراَد
ٌ
�،�ليس�له�اسم�و�°�صفة

ً
مطلقا

��ي�مجاُل�الواحد�ومظاهرهُ �341.صورة�الكائنات�اJعدومة�العTن،�الثابتة�1ي�علمه�تعاXى
ً
فا�غياُر�بوصفها�خلقا

الم�هو�تجٍل�للحق�بما�هو�تجٍل�ظاهر�1ي�مرايا�صور�Rعيان�الثابتة�،�وال�fgيستحيُل�وجود�تلك�Rعيان�الثابتة�1ي�

�الوجودي �التج9ي �هذا �بدون �خصو[الخارج �مطالع �القيصري، �محمود �بن �داود الشيخ

س�إ°�التج9ي�الوجودي�الحقاني�الظاهر�1ي�مرايا�إذ�وجود�العالم�لي�343].2012،�دار�الكتب�العلمية،�

ي�الوجودي،�فإَن�العالم�من�حيث�
ّ
صور�Rعيان�الثابتة�ال�fgيستحيل�وجود�تلك�Rعيان�1ي�الخارج�بدون�ذلك�التج9

Jعياِن�ع9ى�عدمها�واRنّوُع�و�يتصّوُر�بحسب�أنواع�
َ
الوجود�عTن�الحق�الظاهر�1ي�مرايا�Rعيان،�°�غT ه�و�هو�َيت

الشيخ�داود�بن�محمود�القيصري،�مطالع�خصوص�الكلم�1ي�معاني�فصو

�لتج9ي�الحق�1ي�مرايات�Rعيان�الثابتة] 2012
ٌ
وُيفهم�من�هذا�أَن�العالم�نتيجة

�فحس
ً
ب،�ومن�هذا�الوجه�فهو�متجرٌد�عن�Rسماء�والصفات�والنسِب�و�الك© ةِ ينظر�إXى�هللا�ع9ى�أنه�من�جهٍة�وجودا

                   

 .ص�26الجوهر�النفيس�للحفناوي�

�ج �للجي9ي �الكامل �صs1/62نسان �الصو1ي، �موسوعة �معدي، f¾الحسينيالحسي� �ينظر� ،

الطي¢f،�روض�اJعاني�ومجالس�Rنس�وال¶wاني،شرح�الحكم�الطيبية،�دار�الكتب�العلمية�،�

�روض�القلوب�اJستطاب�لحسن�بن�رضوان،�. �11الحكم�°بن�عربي�ص�
ً
بشرح�القاشاني�،�و�ينظر�أيضا

 .ص1/56اJكتوبات��حمد�السرهندي�،�ج

،�دار�الكتب�العلمية،�132م]�حسن�بن�مو½ �Ôبن�عبد�هللا�اJردي�الباني،�شرح�حكم�الشيخ�RكH ،�ص�

 .226،ص�2وينظر�الفتوحات�اJكية�°بن�عربي�ج.  ص�

� مفتاح�غيب�الجمع�والوجود�لصدر�ال  شمس�الدين�محمد�بن�حمزة�بن�محمد�الفناري،

 .2010ص�،�23- 22ص. 

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ع9ى�ذلك�يرى�اJتصوفة�أن�التعدد�°�يتنا1ى�مع�الوحدة�طاJا�أنه�فهُم�ع9ى�أنه�تعدٌد�نس¢�fٌاعتباري�،�و1ي�ذلك�يقول�

�الحفناوي  �مفهومان:" محمد �للوجوِد �الصوفية �السادة عند

�وهو�مظهٌر�لحقيقة��واحدة
ً
�العام�فأمر�اعتباري،�°�وجود�له�إ°�تخي] �وأما ،

ً
�واجبيا

ً
�حقيقيا

ً
�موجودة�وجودا ،

ٌ
مطلقة

الوجود�الحق�الواحد�،�و°�اخت]ف�أفراد�هذا�الوجود�العام�بحسب�استعدادهم�

 339".الحقيقة

فا�Eعند�سادة�التصوف�ظاهر�1ي�ال��

�باعتبار�أ¼wا�عوض�عن�العبد�و�إ°�ف]�عبد�و�°�رب�
ً
ع9ى�نفسه�،�و�لكن�تسم�Ôتلك�اللطيفة�sلهية�عبدا

اسم�اJربوب�انتفى�اسم�الرب�،�فما�ثمة�إ°�هللا�وحده

�أن�يرى�نفسه�1ي�مرآة�الوجود�،�وأْن�تظهر�أسماؤه�و�صفاته�،�فظهر�1ي� �،�ثم�أراَد
ٌ
�،�ليس�له�اسم�و�°�صفة

ً
مطلقا

صورة�الكائنات�اJعدومة�العTن،�الثابتة�1ي�علمه�تعاXى

الم�هو�تجٍل�للحق�بما�هو�تجٍل�ظاهر�1ي�مرايا�صور�Rعيان�الثابتة�،�وال�fgيستحيُل�وجود�تلك�Rعيان�الثابتة�1ي�فالع�

�الوجودي �التج9ي �هذا �بدون الخارج

،�دار�الكتب�العلمية،�369الحكم،�ص�

صور�Rعيان�الثابتة�ال�fgيستحيل�وجود�تلك�Rعيان�1ي�الخارج�بدون�ذلك�التج9

نو
َ
الوجود�عTن�الحق�الظاهر�1ي�مرايا�Rعيان،�°�غT ه�و�هو�َيت

الشيخ�داود�بن�محمود�القيصري،�مطالع�خصو[الوجود�الحق�°�غT ه��

2012دار�الكتب�العلمية،�

�فحس
ً
ينظر�إXى�هللا�ع9ى�أنه�من�جهٍة�وجودا

الجوهر�النفيس�للحفناوي��339
�ج�340 �للجي9ي �الكامل sنسان

الطي¢f،�روض�اJعاني�ومجالس�Rنس�وال¶wاني،شرح�الحكم�الطيبية،�دار�الكتب�العلمية�،�/الدائم
انظر�فصوص�الحكم�°بن�عربي��341
اJكتوبات��حمد�السرهندي�،�ج342
343�، HكRردي�الباني،�شرح�حكم�الشيخ�Jبن�عبد�هللا�ا�Ô ½م]�حسن�بن�مو

�1،365الحكم�للقيصري�،�ج
344�� شمس�الدين�محمد�بن�حمزة�بن�محمد�الفناري،

. دار�الكتب�العلمية اJعقول،
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�وسوًيا،�ينضاف�إليِه�إذ�ذاك�
ً
و�من�جهة�أخرى�أنه�ووجود�باعتبار�تعينه�و�ظهوره�من�حيث�كون�التعTن�والظهور�خلقا

ا�
ً
،�لذلك�فاÙنساُن�من�جهة�كونه�مخلوق

،�61عبد�الكريم�بن�إبراهيم�الجي9ي،�ص

أْي�أَن�َهللا�من��. 347وبناء�ع9ى�ذلك�°�يرَى�ع9ى�وجه�الحقيقة�إ°�هللا�وهو�الكل�باJطابقِة 

سب�
ّ
�والن �الوجودية �Rمور �جميع �يستغرُق �عربي، �ابن �يرى �النظرة، �هذه �وفق

�،
ً
�وشرعا

ً
�و�عق]

ً
�ُعرفا

ً
،�أو�مذمومة

ً
�وعق]

ً
العدمية�،�بحيث�°�يمكن�أن�يفوته�نعٌت�مwا�،�وسواًء�كانت�محمودًة�عرفا

 .350أو�إفراد�الحق�بالوجود،�1ي�Rزل�و�Rبد

وإذا�شهد�ما�سواه�سم��fَشهود�هللا�تعاXى،��فما�دام�الشاهُد�1ي�حضرة�هللا�سم�fَهذا�الكشف�مشاهدة،

ست�العجم�بنت�النفيس�بن�أبي�القاسم�البغدادية،�شرح�مشاهد�

،�و�اJشاهدة��ي�] 2006،�دار�الكتب�العلمية،�

�بالكلية،�1ي�عTن�الذات�Rحدية،�مع�ارتفاع�sثنينية
ً
واس¶w]ك�أوصافَك�. 354جميعا

� �1ي �العطرة �الباقة �برهامي، �إدفاوي �سليم �صسيد �توزيع�186التصوف، ،

                                                           

مفتاح�غيب�الجمع�والوجود�لصدر�الدين�القونوي�وشرحه�مصباح�Rنس�بTن�

ينظر�أيًضأ�. 2009،�دار�الكتب�العلمية�،��157
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�وسوًيا،�ينضاف�إليِه�إذ�ذاك�
ً
و�من�جهة�أخرى�أنه�ووجود�باعتبار�تعينه�و�ظهوره�من�حيث�كون�التعTن�والظهور�خلقا

 .345كل�وصٍف،�ويسم�Ôكل�اسم�ويقبل�كل�حكم�

ا�346الرحمن�1ي�صورة�إنسان�وعليه�فباطُن�sنسان�الرحمُن�وهذا�يجعلنا�نرَى 
ً
،�لذلك�فاÙنساُن�من�جهة�كونه�مخلوق

عبد�الكريم�بن�إبراهيم�الجي9ي،�[فهو�موضوع�الذل�والعجز،�ومن�جهة�كونه�صورة�الرحمن،�فله�الكمال�والعّز 

وبناء�ع9ى�ذلك�°�يرَى�ع9ى�وجه�الحقيقة�إ°�هللا�وهو�الكل�باJطابقِة ] 2016

�اJوجودات �عTُن �الوجوُد
ُ
�والن. حيث �الوجودية �Rمور �جميع �يستغرُق �عربي، �ابن �يرى �النظرة، �هذه فا�Eوفق

�،
ً
�وشرعا

ً
�و�عق]

ً
�ُعرفا

ً
،�أو�مذمومة

ً
�وعق]

ً
العدمية�،�بحيث�°�يمكن�أن�يفوته�نعٌت�مwا�،�وسواًء�كانت�محمودًة�عرفا

   .348خاصةوليس�ذلك�إ°�Jسم�Ôهللا�

�أع]م�التصوف�مصطلحات�ش�Ôgللتدليل�ع9ى�وحدة�الوجود�مwا�
َ
 :ولقد�صاغ

�عن�الوجود�الحادث
ً
د�القديم�مجردا أو�إفراد�الحق�بالوجود،�1ي�Rزل�و�Rبد�349شهوُد�اJوحَّ

شهود�هللا�تعاXى،��فما�دام�الشاهُد�1ي�حضرة�هللا�سم�fَهذا�الكشف�مشاهدة،

ست�العجم�بنت�النفيس�بن�أبي�القاسم�البغدادية،�شرح�مشاهد�[كشًفأ�°�شهوًدا،�وقد�يسم�Ôشهوًدا�°�مشاهدة�

،�دار�الكتب�العلمية،�R167سرار�القدسية�ومطالع�Rنوار�sلهية�للشيخ�RكH �ابن�عربي،�ص�

 .352رؤية�الحق�1ي�كل�ذرة�من�ذرات�الوجود�أو �

 .353رؤية�الحق�بالخلق

�بالكلية،�1ي�عTن�الذات�Rحدية،�مع�ارتفاع�sثنينية] Rكوان[ زوال�الرسوم�
ً
جميعا

�بكليتَك  �منك �الكل �و�اشتغال �. [بأوصافِه �1ي �العطرة �الباقة �برهامي، �إدفاوي �سليم سيد

 .]2001مكتبة�أو°د�طه�الغنيم�fالصوفية،�

                   

� مفتاح�غيب�الجمع�والوجود�لصدر�الدين�القونوي�وشرحه�مصباح�Rنس�بTن�  شمس�الدين�محمد�بن�حمزة�بن�محمد�الفناري،

 .2010ص�،��27-28- 26. 

�fص211غانم . 

 . 50حاشية�العطار�ع9ى�شرح�الخبي1�f îي�اJنطق�لحسن�العطار�ص

157ي�ع9ى�فصوص�الحكم،��صشرح�الجامد�الرحمن�بن�أحمد�اJلقب�بنور�الدين،�

 .�85الحكم�°بن�عربي،�ص

 .ص27ئق�التصوف�°بن�عجيبة�،�

 .ص�46

 .ص�64

 تحفة�السالكTن�ود°لة�السائرين�1ي�بيان. ص120

 .ص171اصط]حات�الصوفية�للقاشاني،�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�وسوًيا،�ينضاف�إليِه�إذ�ذاك�
ً
و�من�جهة�أخرى�أنه�ووجود�باعتبار�تعينه�و�ظهوره�من�حيث�كون�التعTن�والظهور�خلقا

كل�وصٍف،�ويسم�Ôكل�اسم�ويقبل�كل�حكم�

وعليه�فباطُن�sنسان�الرحمُن�وهذا�يجعلنا�نرَى �

فهو�موضوع�الذل�والعجز،�ومن�جهة�كونه�صورة�الرحمن،�فله�الكمال�والعز

2016دار�الكتب�العلمية�،�

�اJوجودات �عTُن �الوجوُد
ُ
حيث

�،
ً
�وشرعا

ً
�و�عق]

ً
�ُعرفا

ً
،�أو�مذمومة

ً
�وعق]

ً
العدمية�،�بحيث�°�يمكن�أن�يفوته�نعٌت�مwا�،�وسواًء�كانت�محمودًة�عرفا

وليس�ذلك�إ°�Jسم�Ôهللا�

�أع]م�التصوف�مصطلحات�ش�Ôgللتدليل�ع9ى�وحدة�الوجود�مwا�
َ
ولقد�صاغ

�عن�الوجود�الحادث: التوحيد-1
ً
د�القديم�مجردا شهوُد�اJوحَّ

شهود�هللا�تعاXى،��فما�دام�الشاهُد�1ي�حضرة�هللا�سم�fَهذا�الكشف�مشاهدة،: اJشاهدة�-2

كشًفأ�°�شهوًدا،�وقد�يسم�Ôشهوًدا�°�مشاهدة�

Rسرار�القدسية�ومطالع�Rنوار�sلهية�للشيخ�RكH �ابن�عربي،�

�351رؤية�الحق�1ي�Rشياء

رؤية�الحق�بالخلق: الشهود-3

زوال�الرسوم�: الفناء�-4

�بكليتَك  �منك �الكل �و�اشتغال بأوصافِه

مكتبة�أو°د�طه�الغنيم�fالصوفية،�

345�� شمس�الدين�محمد�بن�حمزة�بن�محمد�الفناري،

. دار�الكتب�العلمية اJعقول،
غانم�fاJنح�القدوسيةللمست��346
حاشية�العطار�ع9ى�شرح�الخبي1�f îي�اJنطق�لحسن�العطار��347
د�الرحمن�بن�أحمد�اJلقب�بنور�الدين،�اJ]�عب�348

فصوص�الحكم�°بن�عربي،�شرح�القاشانيع9ى��
ئق�التصوف�°بن�معراج�التشوف�إXى�حقا�349
4/46حاشية�العرو½ �f،�ج�350
64اصط]حات�ابن�عربي�،��351
120الطريق�للسمنودي،��352
اصط]حات�الصوفية�للقاشاني،��353
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�مقام�الجمِع�الذي�هو��إشارة�إXى�الحق�ب]�خلٍق�
ً
ح�أو°

�بالحِق�
ً
أبو�الوفاء�ع9ي�[  fء�سوى�الحق�عند�البعض�rخر�شهوُد�الخلق�قائما

�العارُض�لشرح�تائية�عمر�ابن�الفارض،�ص�
ُ
،�308،�اJدُد�الفائُض�والكشف

�1ي�آن�واحٍد�،�فظاهره�خل
ً
�وخلقا

ً
ق�وباطنه�حق،�فالصو1ي�ينظر�وهو�أْن�نرَى�الكوَن�حقا

�f Gء�واحٌد  فهو��357.بعينه�اليم¾�ÔإXى�الحِق�نظَر�الجمِع،�وينظُر�بعينه�اليسرى�إXى�الخلِق�نظَر�التفرقة�،�واJنظور�إليِه

�إ°  �ف]�يرى�الحَق ، �العبديُّ �التقييُد
ُ
�من�حيث �لُه �ى

�حاَل�اJشاهدة�.  fء،�فأين�العبُد�وأيَن�الرّب  �نَّ

،�فذهاب�اJربوب�ذهاب�الرّب،�فإ¼wما�متضايفان�°�يبقى�

�ص2الجزائري،اJواقف�الروحية�والفيوضاتالسبوحية،،ج� ،463  .[

فالجمُع�بتعبT �ابن�عربي�هو�أْن�تجمَع�ما�له�عليِه�مما�وصفَت�بِه�نفسَك�من�نعوتِه�وأسمائِه،�و�تجمع�ما�لك�عليَك�مّما�

مع�أْن�تجمَع�ما�له�عليه�و�ما�لك�وصف�الحق�بِه�نفسه�من�نعوتَك�وأسمائَك،�فتكون�أنَت�أنت�وهو�هو،�وجمع�الج

�الفتوحات�اJكية،�ج �ص�4ابن�عربي، � �دار�الكتب�217، ،

 

 
ً
،�طاJا�أَن�الخالق��واJخلوق�358إXى�القول�بفساد�أن�يكون�الوجوُد�مخلوقا

�ففيعيwا� �ومربوًبا، �رًبا �ومألوًها، �إلًها �خلًقا، �تظهر�حًقا �أْن �لها �الذاتية�sلهية �الحقيقة �أنَّ ذلَك

�ع9ى�[مًعا �شرح �الجندي، �الدين مؤيد

،�فليس�1ي�الوجود�إ°�ذات�الحق��وأسماؤه�وصفاته�

. 361و°�يقاُل�للمخلوق�أن�هللا�أوجده�إ°�بمع¾�Ôأنه�ظهَر�بصورتِه 

                                                                                

ياء،�تحقيق�الشيخ�جامع�Rصول�1ي�Rولفى�بن�عبد�الرحمن�الكمشخانويالنقشبندياJجددي�الخالدي،�

أبو�القاسم�عبد�الكريم�بن�هوازن�القشT ي،�كتاب�اJعراج،�حقائق�اJعراج�

 .ص�365،�،�ينظر�اصط]حات�الصوفية�للقاشاني
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 .355شهوُد�الحِق�1ي�صور�أسماwÍا�ال��fgي�Rكوان

�مقام�الجمِع�الذي�هو��إشارة�إXى�الحق�ب]�خلٍق�
ً
قبل�شرح�هذا�اJقام�RقÔ î،�ينبÁي�لنا�أن�نوّضح�أو°

�بالحِق��عند�البعِض�والفناء�عن�مشاهدة�كل
ً
f Gء�سوى�الحق�عند�البعض�rخر�شهوُد�الخلق�قائما

�العارُض�لشرح�تائية�عمر�ابن�الفارض،�
ُ
بن�عطية�اJعروف�بالشيخ�علوان�الحموّي،�اJدُد�الفائُض�والكشف

�1ي�آن�واحٍد�،�فظاهره�خل356]2020
ً
�وخلقا

ً
وهو�أْن�نرَى�الكوَن�حقا

بعينه�اليم¾�ÔإXى�الحِق�نظَر�الجمِع،�وينظُر�بعينه�اليسرى�إXى�الخلِق�نظَر�التفرقة�،�واJنظور�إليِه�

�العبدي �التقييُد
ُ
�من�حيث �لُه ى

ّ
�واJتج9 ي

ّ
�واJتج9 �واJشهوُد، �والشاهُد �إليه، اظر�واJنظور

ا�إ°�الوجُه�الذي�لُه�فينا،�وهو�الباØي�إ°�هلَك�كل�f Gء،�فأين�العبُد�وأيَن�الرب

حال�فناء،�فإذا�ذهب�العبُد�ذهَب�الرّب،�أع¾��fسم�الرّب،�فذهاب�اJربوب�ذهاب�الرب

الجزائري،اJواقف�الروحية�والفيوضاتالسبوحية،،ج�/در�بن�مح�fìالدينبد�القا

فالجمُع�بتعبT �ابن�عربي�هو�أْن�تجمَع�ما�له�عليِه�مما�وصفَت�بِه�نفسَك�من�نعوتِه�وأسمائِه،�و�تجمع�ما�لك�عليَك�مم

وصف�الحق�بِه�نفسه�من�نعوتَك�وأسمائَك،�فتكون�أنَت�أنت�وهو�هو،�وجمع�الج

�ونعوته �الكون�إ°�أسماؤه �1ي �فما �الفتوحات�اJكية،�ج.[عليه�وترجع�الكل�إليِه، ابن�عربي،

 َمعاِني�الربوبّية�و�لوهّيِة�عgى�َضوِء�مفهوِم�َوحدِة�الُوُجوِد��

 �إَن�sيمان�بوحدة�الوجود�أف�Ô 7بالصوفية
ً
إXى�القول�بفساد�أن�يكون�الوجوُد�مخلوقا

�ففيعيwا� �ومربوًبا، �رًبا �ومألوًها، �إلًها �خلًقا، �تظهر�حًقا �أْن �لها �الذاتية�sلهية �الحقيقة �أنَّ ذلَك

� �لهما �الذاتي �اقتضاwÍا �لتساوي ��ي، ��ي
ُ
�حيث �من �إلwxا مًعان

،�فليس�1ي�الوجود�إ°�ذات�الحق��وأسماؤه�وصفاته�] 2007،�دار�الكتب�العلمية،��286الحكم�°بن�عربي،�ص

و°�يقاُل�للمخلوق�أن�هللا�أوجده�إ°�بمع¾�Ôأنه�ظهَر�بصورتِه �360ومظاهرها،�واسم�الخلقّية�مستعار�لتلك�الحقائق

                                                                                                                        

فى�بن�عبد�الرحمن�الكمشخانويالنقشبندياJجددي�الخالدي،�ضياء�الدين�أحمد�بن�مصط

أبو�القاسم�عبد�الكريم�بن�هوازن�القشT ي،�كتاب�اJعراج،�حقائق�اJعراج�.  2010،�دار�الكتب�العلمية،�426

،�ينظر�اصط]حات�الصوفية�للقاشاني2019وRولياء،�دار�الكتب�العلمية،�الروحية�والحسية�وأحكامه�sيمانية�بTن�Rنبياء�

 .ص�174اصط]حات�الصوفية�للقاشاني،�

 .ص

 .66معجم�مصطلحات�الصوفية�للحف¾�f،�ص

 .ص�29

�،f ¡ي�للنابلXص196حكم�شطح�الو. 

 .6روض�القلوب�لحسن�بن�رضوان�،�ص

 164. -�163الحكم�للقاشاني�،�ص�ص

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

شهوُد�الحِق�1ي�صور�أسماwÍا�ال��fgي�Rكوان: التحقيق-5

قبل�شرح�هذا�اJقام�RقÔ î،�ينبÁي�لنا�أن�نو: جمع�الجمع-6

عند�البعِض�والفناء�عن�مشاهدة�كل

بن�عطية�اJعروف�بالشيخ�علوان�الحموي

2020دار�الكتب�العلمية،�

بعينه�اليم¾�ÔإXى�الحِق�نظَر�الجمِع،�وينظُر�بعينه�اليسرى�إXى�الخلِق�نظَر�التفرقة�،�واJنظور�إليِه�

�واJتج9 �واJشهوُد، �والشاهُد �إليه، �الّناظر�واJنظور تعاXى

الحُق،�إذ�°�يراه�مّنا�إ°�الوجُه�الذي�لُه�فينا،�وهو�الباØي�إ°�هلَك�كل�

حال�فناء،�فإذا�ذهب�العبُد�ذهَب�الرب

�بدون�rخر بد�القا. [أحدهما

فالجمُع�بتعبT �ابن�عربي�هو�أْن�تجمَع�ما�له�عليِه�مما�وصفَت�بِه�نفسَك�من�نعوتِه�وأسمائِه،�و�تجمع�ما�لك�عليَك�مم

وصف�الحق�بِه�نفسه�من�نعوتَك�وأسمائَك،�فتكون�أنَت�أنت�وهو�هو،�وجمع�الج

�ونعوته �الكون�إ°�أسماؤه �1ي �فما عليه�وترجع�الكل�إليِه،

  ].2011العلمية،�

َمعاِني�الربوبّية�و�لوهّيِة�عgى�َضوِء�مفهوِم�َوحدِة�الُوُجوِد�� -2

إَن�sيمان�بوحدة�الوجود�أف7

� �واحدٌة �عTٌن �ففيعيwا��359هما �ومربوًبا، �رًبا �ومألوًها، �إلًها �خلًقا، �تظهر�حًقا �أْن �لها �الذاتية�sلهية �الحقيقة �أنَّ ذلَك

� �لهما �الذاتي �اقتضاwÍا �لتساوي ��ي، ��ي
ُ
�حيث �من �إلwxا �التعTّن �نسبة تتساوي

فصوص�الحكم�°بن�عربي،�

ومظاهرها،�واسم�الخلقّية�مستعار�لتلك�الحقائق

                                                             
ضياء�الدين�أحمد�بن�مصط354

426أحمد�فريد�اJزيدي،�ص

الروحية�والحسية�وأحكامه�sيمانية�بTن�Rنبياء�
اصط]حات�الصوفية�للقاشاني،��355
ص67اJرجع�نفسه�،�ص�356
357��،�f¾معجم�مصطلحات�الصوفية�للحف
358��،f ¡29الوجود�الحق�للنابل
359��،f ¡ي�للنابلXحكم�شطح�الو
روض�القلوب�لحسن�بن�رضوان�،��360
شرح�فصوص�الحكم�للقاشاني�،��361
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�معقولة�1ي�علمه؛��نه�عالم�بذاته
ً
لذاتِه�،�وأسمائه�: إَن�ل¸سماء�sلهية�صورا

اة�با�عيان�الثابتة�الفائضة�عن�الذات�sلهية�

الحقيقة،�إ°�ذات�هللا�وأسماؤه�وصفاته�ع9ى�

�العابد� �ثنائية �الكمال�التوحيدي، �إXى �لدى�من�وصلوا �القول�بإسقاط�العبادة �الوجود �من�تبعات�القول�بوحدة إَن

�1ي�: "ويقول�ابن�سبعTن�1ي�ذلك
َ
اختلط

sحاطة�الزوُج�مع�الفرِد��واتحَد�فيه�النجُم�مع�الَورِد،�و�بالجملة�هو�Rحُد،�و�يوم�الفرض�هو�يوم�العرض،�و�الذاهب�

�1ي �واJؤمُن �هو�الظاهُر، �الِجناِن �1ي �والباطُن �العيان�ُهو�rِخُر، �الزمان�ُهو�الحاضُر�َوRزل�1ي �هو�الكافُر،��مع الجناِن

،�دار�206ابن�سبعTن،�رسائل�ابن�سبعTن،�ص�

�sحاطة�بصف¶wا�تجمع�كل�اJتناقضات�الوجودية�1ي�عTن� ذلَك�أنَّ

انعدام�التمايز�بTن�اJوجودات�ال��fgي�محض�مظاهر�أسمائية�للوحدِة�اJطلقِة�،�ف]�

�التصوف�1ي� ،f ¡دريs� �العدلوني محمد

�Ô G[خاوف�وتتJطلِق�تزول�اJالوحدِة�مع�ا

�
ٌ
�فضلة �°�يبقى�فwxا �السرائِر، �ظهَر�الحق�ع9ى إذا

وهذا�يف�f 7بالصو1ي�إXى�أن�يكون�حاله�أع9ى�

ى�عن�نفسه�،�فض]�عن�غT ه�
ّ
من�الخوف�و�الرجاِء��ومع¾�Ôذلك�هو�أن�ظهور�جمال�وج]ل�هللا�يشغُل�الذي�له�يتج9

�علوم� �بشرح�إحياء �اJتقTن �إتحاف�السادة �الزبيدي، Ô 

�فانتفاwÍما� �والخوف�، �الرجاء �تقوم�ع9ى عبادة

عجبُت�ممن�: فقال!   جبُت�ممن�عرف�هللا�كيف�يعصيه

�الّسر�ل �و�هذا �الوحدة �1ي�حِق �منه�بعدم�ثبوت�العابد�واJعبوِد
ً
�القول�ليس�إ°�إقرارا و�ظهَر�لبطلت�Rلوهية�،�وهذا

�،�يوجب�تعطيَل�الجوارِح�عن�أداء�اJفروضات لذلَك�قالوا�أّن�هذه�.  369وبلوغ�اJرُء�دواَم�الفناِء
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�معقولة�1ي�علمه؛��نه�عالم�بذاته: ي�هذا�السياق�
ً
إَن�ل¸سماء�sلهية�صورا

�ي�اJسّماة�با�عيان�الثابتة�الفائضة�عن�الذات�sلهية�] للذات�وRسماء�والصفات[ وصفاته�،�وتلك�الصور�العلمية�

�الكائنات�من�حيث��ي�كوٌن�و�خلٌق،�ع9ى�وجه الحقيقة،�إ°�ذات�هللا�وأسماؤه�وصفاته�ع9ى��وما

 .سبيل�التج9ي�الذي�هو��ليس�إ°�تجل�ذاتي

�العابد� �ثنائية �الكمال�التوحيدي، �إXى �لدى�من�وصلوا �القول�بإسقاط�العبادة �الوجود �من�تبعات�القول�بوحدة إَن

ُ �والكبTُ ،�وهو� ِHّكJُه�فهو�ا Tا�أن�هللا�°�يشاركه�غJطا�Ô  ُياء Hن�1ي�ذلك. 363الكTويقول�ابن�سبع

sحاطة�الزوُج�مع�الفرِد��واتحَد�فيه�النجُم�مع�الَورِد،�و�بالجملة�هو�Rحُد،�و�يوم�الفرض�هو�يوم�العرض،�و�الذاهب�

�1ي �واJؤمُن �هو�الظاهُر، �الِجناِن �1ي �والباطُن �العيان�ُهو�rِخُر، �الزمان�ُهو�الحاضُر�َوRزل�1ي مع

ابن�سبعTن،�رسائل�ابن�سبعTن،�[،�والفقT �هو�الغ¾fُ،�و�هذه�حكمتُه�°�أحداث�وهمية�

َحِد 
َ
Rُن�Tُد�هو�ع �sحاطة�بصف¶wا�تجمع�كل�اJتناقضات�الوجودية�1ي�عTن��364.،�واJوّحِ ذلَك�أنَّ

انعدام�التمايز�بTن�اJوجودات�ال��fgي�محض�مظاهر�أسمائية�للوحدِة�اJطلقِة�،�ف]�» ابن�سبعTن�

�أو�أشرف�من�rخر �أرفع �يوصف�بأنه �أن �اJوجودات�يمكن �من �التصوف�1ي�. [موجود ،f ¡دريs� �العدلوني محمد

الوحدِة�مع�اJطلِق�تزول�اJخاوف�وتت]�وJا�يبلُغ�اJتصوفة�مقام]2006،�دار�الثقافة،�43ص�

�يقول�الواسطي �هذا �و1ي �باÙحساس�البشري؛
ُ
�ترتبط fgال� �: Rطماُع

ٌ
�فضلة �°�يبقى�فwxا �السرائِر، �ظهَر�الحق�ع9ى إذا

وهذا�يف�f 7بالصو1ي�إXى�أن�يكون�حاله�أع9ى�. 366طاJا�أَ¼wما�من�آثار�بقاء�sحساس�بأحكام�البشرية
ّ
من�الخوف�و�الرجاِء��ومع¾�Ôذلك�هو�أن�ظهور�جمال�وج]ل�هللا�يشغُل�الذي�له�يتج9

�علوم� �بشرح�إحياء �اJتقTن �إتحاف�السادة �الزبيدي، Ô 7مرت� f¾الحسي� �بن�محمد أبو�الفيض�محمد

� �دار�الكتب�العلمية �فانتفاwÍما�ول[ن�كانت�ال]  384ص. 2016، �والخوف�، �الرجاء �تقوم�ع9ى عبادة

�يقول 
ً
�ولهذا�Jا�سمع�أبو�يزيٍد�البسطامي�رج]

ُ
عجبُت�ممن�عرف�هللا�كيف�يعصيه: تنتفي�العبودية

367 

�الس �و�هذا �الوحدة �1ي�حِق �منه�بعدم�ثبوت�العابد�واJعبوِد
ً
�القول�ليس�إ°�إقرارا وهذا

�،�يوجب�تعطيَل�الجوارِح�عن�أداء�اJفروضات وبلوغ�اJرُء�دواَم�الفناِء

                   

 .45/ص�1الحكم�للقيصري�،�ج

 .42/ص1قيق�عثمان�يح�Ôì،�جحالفتوحات�اJكية�°بن�عربي�،�ت

143. 

 .ص�

 .ص109طيفور�للسهلكي�،�

 .ص2/68الطبقات�الكH ى�للشعراني�،�ج

 .ص96التعرف�Jذهب�أهل�التصوف�للك]باذي�،�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ي�هذا�السياق�يقول�داود�القيصري�1

وصفاته�،�وتلك�الصور�العلمية�

�الكائنات�من�حيث��ي�كوٌن�و�خلٌق،�ع9ى�وجه362بالفيض�Rقدس وما

سبيل�التج9ي�الذي�هو��ليس�إ°�تجل�ذاتي

�العابد� �ثنائية �الكمال�التوحيدي، �إXى �لدى�من�وصلوا �القول�بإسقاط�العبادة �الوجود �من�تبعات�القول�بوحدة إَن

HكJُه�فهو�ا Tا�أن�هللا�°�يشاركه�غJطا�Ô G[عبود�تتJوا

sحاطة�الزوُج�مع�الفرِد��واتحَد�فيه�النجُم�مع�الَورِد،�و�بالجملة�هو�Rحُد،�و�يوم�الفرض�هو�يوم�العرض،�و�الذاهب�

�1ي �واJؤمُن �هو�الظاهُر، �الِجناِن �1ي �والباطُن �العيان�ُهو�rِخُر، �الزمان�ُهو�الحاضُر�َوRزل�1ي مع

،�والفقT �هو�الغ¾fُ،�و�هذه�حكمتُه�°�أحداث�وهمية� والغ¢�fُهو�الوXيُّ

َحِد ]2007الكتب�العلمية،�
َ
Rُن�Tُد�هو�ع ،�واJوّحِ

��f¾ا�الَوحدِة،�يعw� »ن�Tابن�سبع

�أو�أشرف�من�rخر �أرفع �يوصف�بأنه �أن �اJوجودات�يمكن �من موجود

فلسفة�ابن�سبعTن،�ص�

�باÙحساس�البشري
ُ
�ترتبط fgال� Rطماُع

طاJا�أَ¼wما�من�آثار�بقاء�sحساس�بأحكام�البشرية365لرجاٍء�و°�لخوٍف 

من�الخوف�و�الرجاِء��ومع¾�Ôذلك�هو�أن�ظهور�جمال�وج]ل�هللا�يشغُل�الذي�له�يتج9

�مرت[من�اJخلوقات f¾الحسي� �بن�محمد أبو�الفيض�محمد

�دار�الكتب�العلمية�11ج�14- 1الدين� ،

�يقول 
ً
�ولهذا�Jا�سمع�أبو�يزيٍد�البسطامي�رج]

ُ
تنتفي�العبودية

.367عرف�هللا�كيف�يعبده

�الس �و�هذا �الوحدة �1ي�حِق �منه�بعدم�ثبوت�العابد�واJعبوِد
ً
�القول�ليس�إ°�إقرارا وهذا

�،�يوجب�تعطيَل�الجوارِح�عن�أداء�اJفروضات. 368وتعطلت�الشريعة وبلوغ�اJرُء�دواَم�الفناِء

شرح�فصوص�الحكم�للقيصري�،�ج�362
الفتوحات�اJكية�°بن�عربي�،�ت�363
143رسائل�ابن�سبعTن�،�ص�364
�239الرسالة�القشT ية�،��365
 .اJرجع�السابق�366
طيفور�للسهلكي�،��النور�من�كلمات�أبي�367
الطبقات�الكH ى�للشعراني�،�ج: انظر�368
التعرف�Jذهب�أهل�التصوف�للك]باذي�،��369
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�التصوف� �إXى �مدخل �التفتازاني، fالغنيم� أبو�الوفا

وإذا�فاَء�العقُل�إXى�ما�كان�يشهده�من�وحدة�الوجوِد�سقطت�

إذ�زعم�اJحققون�من�أهل�التصوف�أن�Rمر�والن�fÅ°زم�

وقة�أو�أنه�مجبوٌر�ع9ى�ذلك�وأَن�َهللا�هو�اJتصرف�

من�شهَد�sرادة�سقط�:" فيه�كما�يحرُك�سائر�اJتحركات،�فإنه�يرتفُع�عنه�Rمر�والن�fÅوالوعد�والوعيد�وقد�يقولون 

�الخضر�عليه�الس]م�سقط�عنه�التكاليف�لشهوده�sرادة �وثمة�من�زعم�أنَّ
ُ
�الحسي¾�fالحسي¾�fمعدي،[عنه�التكليف

إّن�العبَد�إذا�بلغ�غاية�اJحبة�: "،�و�قال�بعضهم�من�أهل�sباحة�أيًضا

�و�°�يدخله�هللا�الّنار�بارتكاب� ،fÅمر�والنRالكفر،�سقط�عنه�� �واختار�sيمان�ع9ى �من�الغفلة، �قلبه �و�صفا وصفا

،�2إتحاف�السادة�اJتقTن�بشرح�إحياء�علوم�الدين،�ج

و�لقد�ظهر�ذلك�ع9ى�يدي�أحد�كبار�الصوفية�وهو�أبو�يزيد�البسطامي،�إذ�ُنقَل�

عثمان�الهجويري،�كشف�ع9ي�بن�[عنه�أنه�أخرج�من�كمِه�رغيًفا�و�أخذ�1ي�أكله�1ي�اJدينة،�و�وكان�ذلَك�1ي�شهر�رمضان

�وحدة� ��ي �بما �الحقيقة �إXى �ينفذ �أن �يستطع لم

�عن�
ٌ
�الذي�هو�كناية فمن�عدم�اJاء�اJطلق،

�مع�
َ
�ينبÁي�له�أن�يعّوَض�بالتيمم،�أن�يقف �ع9ى�نفسه�من�ال!�لزل، fَ 

�ي�القيام�بأمر�: العبادة: و°�يستطيُع�ع9ى�من�يتبع�الشريعة�الوصول�إXى�هللا�،�يقول�أحمد�التجاني
الشعراني�يخH نا�أن�أغلب�من�ولكن�. 372

ذهب�كبار�اJتصوفTن�إXى�أَن�كل�اJعبودات��ي�ذات�هللا�،�فكلها�تتوق�إXى�هللا�و�بعبارة�أدق�إ¼wا�توُق�هللا�إXى�نفسِه�

�،�يعرفه�من�عرفه،�و�
ً
إَن�للحق�1ي�كل�معبوٍد�وجها

�عن�
ً
ِم�°�يعبُد�إ°�هو�و�إْن�كان�غاف]

َ
وذلك�باعتبار�الوجوه�كلها�منُه،�فالعابد�بجزء�من�العال

] 2015،�دار�الكتب�العلمية،��129ص

                                                           

د�اJعTن�ع9ى�الضروري�من�علوم�الدين�بطريق�الصوفية�°بن�

�تلقيناه�من�سيدي� ،�دار�الكتب�72أبي�العباس�التيجاني،�ص�روض�اJحب�الفاني�فيما

،�دار�270ص�،وبلوغ�Rماني�1ي�فيض�سيدي�أبي�العباس�التيجاني

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�الفرائض�الشرعية ل
ّ
�تتعط °� �كي �تدوُم °� � �الفناِء �من �التصوف�[الحالة �إXى �مدخل �التفتازاني، fالغنيم� أبو�الوفا

وإذا�فاَء�العقُل�إXى�ما�كان�يشهده�من�وحدة�الوجوِد�سقطت�] 1983الثقفاة�للطباعة�والنشر،�

إذ�زعم�اJحققون�من�أهل�التصوف�أن�Rمر�والن�fÅ°زم�. 370عنه�التكاليف�الشرعية�وعن�حركاwÉا�1ي�معاشها�وِمعادها�

،�و�أثبَت�لُه�صنًعا،�و�أما�من�شهَد�أفعاله�مخل
ً
وقة�أو�أنه�مجبوٌر�ع9ى�ذلك�وأَن�َهللا�هو�اJتصرف�Jن�شهَد�لنفسه�فع]

فيه�كما�يحرُك�سائر�اJتحركات،�فإنه�يرتفُع�عنه�Rمر�والن�fÅوالوعد�والوعيد�وقد�يقولون 

�الخضر�عليه�الس]م�سقط�عنه�التكاليف�لشهوده�sرادة �وثمة�من�زعم�أنَّ
ُ
عنه�التكليف

،�و�قال�بعضهم�من�أهل�sباحة�أيًضا]2013،�دار�اwJل،�503ص�

�و�°�يدخله�هللا�الن ،fÅمر�والنRالكفر،�سقط�عنه�� �واختار�sيمان�ع9ى �من�الغفلة، �قلبه �و�صفا وصفا

إتحاف�السادة�اJتقTن�بشرح�إحياء�علوم�الدين،�ج"[ن�عبادُته�التفكرالكبائر�و�تسقط�عنه�العبادات�الظاهرة�و�تكو 

و�لقد�ظهر�ذلك�ع9ى�يدي�أحد�كبار�الصوفية�وهو�أبو�يزيد�البسطامي،�إذ�ُنقَل�.] 2016،�دار�الكتب�العلمية،�

عنه�أنه�أخرج�من�كمِه�رغيًفا�و�أخذ�1ي�أكله�1ي�اJدينة،�و�وكان�ذلَك�1ي�شهر�رمضان

� �للشؤون�sس]مية، �اJجلس�Rع9ى �وحدة�]  1974، ��ي �بما �الحقيقة �إXى �ينفذ �أن �يستطع لم

fستغانمJيقول�أحمد�ا� �إتباع�الشريعة�،�و1ي�هذا �عن�: �ينبÁي�عليِه
ٌ
�الذي�هو�كناية فمن�عدم�اJاء�اJطلق،

�ينبÁي�له�أن�يعو��أو�خاف�الضرر�ع9ى�عقيدتِه  �ع9ى�نفسه�من�ال!�لزل، fَ 
و�خ

و°�يستطيُع�ع9ى�من�يتبع�الشريعة�الوصول�إXى�هللا�،�يقول�أحمد�التجاني

372هللا�1ي�مقام�sس]م،�وصاحwÞا�°�حضور�له�مع�هللا�إ°�نزر�قليل،�بكّد�شديد

  .373شموا�رائحة�التوحيد�أغفلوا�آداب�الشريعة

 لزوم�وحدة��دياِن�عن�وحدِة�الوجوِد�

ذهب�كبار�اJتصوفTن�إXى�أَن�كل�اJعبودات��ي�ذات�هللا�،�فكلها�تتوق�إXى�هللا�و�بعبارة�أدق�إ¼wا�توُق�هللا�إXى�نفسِه�

�،�يعرفه�من�عرفه،�و�: يقول�ابن�عربي�.عH �أسمائه�وصفاته�،�و��ي�وجوٌه�للرحمن�
ً
إَن�للحق�1ي�كل�معبوٍد�وجها

�عن�374
ً
ِم�°�يعبُد�إ°�هو�و�إْن�كان�غاف]

َ
وذلك�باعتبار�الوجوه�كلها�منُه،�فالعابد�بجزء�من�العال

سيد�يعقوب�خان�أفندي،�شرح�فصوص�الحكم�°بن�عربي،�ص

                   

�،�f ¡صص187-176الوجود�الحق�للنابل. 

د�اJعTن�ع9ى�الضروري�من�علوم�الدين�بطريق�الصوفية�°بن�رشاJستغانمf،�اJنح�القدسية�1ي�شرح�اJأحمد�بن�مصطفى�بن�عليوه

 .2009،�دار�الكتب�العلمية،�

�تلقيناه�من�سيدي�،محمد�بن�محمد�اJشري�السبا+ي�السائµي روض�اJحب�الفاني�فيما

وبلوغ�Rماني�1ي�فيض�سيدي�أبي�العباس�التيجانيجواهر�اJعاني�دة،�بن�العربي�براع9ي�حرازم�اJغربي�

 .R87نوار�القدسية�للشعراني�

 .�67الحكم�°بن�عربي�بشر�القاشاني�،�ص

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�تتعط °� �كي �تدوُم °� � �الفناِء �من الحالة

الثقفاة�للطباعة�والنشر،�،�دار�s111س]مي،�ص�

عنه�التكاليف�الشرعية�وعن�حركاwÉا�1ي�معاشها�وِمعادها�

،�و�أثبَت�لُه�صنًعا،�و�أما�من�شهَد�أفعاله�مخل
ً
Jن�شهَد�لنفسه�فع]

فيه�كما�يحرُك�سائر�اJتحركات،�فإنه�يرتفُع�عنه�Rمر�والن�fÅوالوعد�والوعيد�وقد�يقولون 

�الخضر�عليه�الس]م�سقط�عنه�التكاليف�لشهوده�sرادة �وثمة�من�زعم�أنَّ
ُ
عنه�التكليف

موسوعة�الصوفية،�ص�

�و�°�يدخله�هللا�الن ،fÅمر�والنRالكفر،�سقط�عنه�� �واختار�sيمان�ع9ى �من�الغفلة، �قلبه �و�صفا وصفا

الكبائر�و�تسقط�عنه�العبادات�الظاهرة�و�تكو 

،�دار�الكتب�العلمية،�449ص�

عنه�أنه�أخرج�من�كمِه�رغيًفا�و�أخذ�1ي�أكله�1ي�اJدينة،�و�وكان�ذلَك�1ي�شهر�رمضان

�ص� �262اJحجوب، �للشؤون�sس]مية، �اJجلس�Rع9ى ،

fستغانمJيقول�أحمد�ا� �إتباع�الشريعة�،�و1ي�هذا الوجود؛�ينبÁي�عليِه

الحقيقة�؛�أو�خاف�الضرر�ع9ى�عقيدتِه 

و°�يستطيُع�ع9ى�من�يتبع�الشريعة�الوصول�إXى�هللا�،�يقول�أحمد�التجاني�371.ظاهر�الشريعة

هللا�1ي�مقام�sس]م،�وصاحwÞا�°�حضور�له�مع�هللا�إ°�نزر�قليل،�بكد

شموا�رائحة�التوحيد�أغفلوا�آداب�الشريعة

لزوم�وحدة��دياِن�عن�وحدِة�الوجوِد� -3

ذهب�كبار�اJتصوفTن�إXى�أَن�كل�اJعبودات��ي�ذات�هللا�،�فكلها�تتوق�إXى�هللا�و�بعبارة�أدق�إ¼wا�توُق�هللا�إXى�نفسِه�

عH �أسمائه�وصفاته�،�و��ي�وجوٌه�للرحمن�

374يجهله�من�جهله�

سيد�يعقوب�خان�أفندي،�شرح�فصو[  عبادته�له

370��،�f ¡الوجود�الحق�للنابل
أحمد�بن�مصطفى�بن�عليوه�371

،�دار�الكتب�العلمية،�87ص��عاشر،�
محمد�بن�محمد�اJشري�السبا+ي�السائµي�372

ع9ي�حرازم�اJغربي�ينظر�. 2018العلمية،�

 ..    2017الكتب�العلمية،�
Rنوار�القدسية�للشعراني��373
فصوص�الحكم�°بن�عربي�بشر�القاشاني�،��374
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�الشريَك�هو�الحق�سبحانه� �wذا�اJع¾�Ôفإنَّ

ذلك�أن�. 376ئَت�أفرد،�فما�ثَم�إ°�عيُنَك 

فا�دياُن�رغم�تعدد�ألقا�wا�و�تم��Tأسماؤها�،�ف�fÅمن�حيث�

اJتعTُّن�1ي�خصوصيات�قابليات�كل�معبود�

ا�هو�الوجه�الحق�الباØي�إذا�عادت�حجابيات éشياء�هالكة،��ظهوًرأ�ووجًها�خاصR

�لصور� �من�حقيقته �و�اJتج9َي �مظهريتِه، �1ي َن

مؤيد�"[فما�رميت�إذ�رميَت�ولكن�هللا�رمى

�]2007،�دار�الكتب�العلمية،�
ُ
،�ففي�كل�من�اJظاهِر�ثمة

 :رك�Tة�التوحيد�بما��ي�الحُب�،�وعليه�فاJتصوف�يدينون�بِه�أينما�وجَد�،�يقول�ابن�عربي�1ي�ذلك

ع�أحواله،�و�تنّوع�أحواله�لتنّوع�التجليات�sلهية�1ي�

�ذخائر�Rعراق�شرح�ت ،fالدين�محمد�ع9ي�محمد�بن�عربي�الحاتم� fìص�مح� �دار��36رجمان�Rشواق، ،

                                                           

 .2008،�دار�الكتب�العلمية،15ص

 .137جواهر�اJعاني�وبلوغ�Rماني�1ي�فيض�سيدي�أبي�العباس�التجاني،�ع9ي�حرازم�اJغربيHن�العربي�برادة�،�دار�الكتب�العلمية،��ص
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�مرتبة�العارف�فإنه�يرى�كل�معبوٍد�مج9ى�للحق�وفيِه�يعبُد  �الشريَك�هو�الحق�سبحانه�. 375َ �wذا�اJع¾�Ôفإنَّ

و�تعاXى،�و�اJشرك�هو�الحق�و�الِشركة�هو�الحق،�فإْن�شئَت�أشرك�و�إْن�شئَت�أفرد،�فما�ثَم�إ°�عيُنَك 

فا�دياُن�رغم�تعدد�ألقا�wا�و�تم��Tأسماؤها�،�ف�fÅمن�حيث�. 377اJعبوداتهللا�هو�اJتج9ي�1ي�تلك�Rلباس�وتلك�

�دين�واحٌد�
ُ
�الحقيقة

ُ
اJتعTُّن�1ي�خصوصيات�قابليات�كل�معبود��-إذ�Jا�كان�الوجود�الحّق .   378الجوهُر�و�من�حيث

ا�هو�الوجه�الحق�الباØي�إذا�عادت�حجابيات�-من�حجر�و�مدر�و�شمس�و�قمر éظهوًرأ�ووجًها�خاص

�لصور� �من�حقيقته �و�اJتج9َي �مظهريتِه، �1ي �أنكر�الحق�اJتعTَّن �فقد �كل�f Gء، �الحق�1ي فمن�أنكر�و�جهل�وجه

فما�رميت�إذ�رميَت�ولكن�هللا�رمى" َخلقيتِه،�فهو�الظاهر�1ي�كل�ظاهر�و�°�ظاهر�إ°�أفعاله،�ف]�ظاهر�إ°�هللا�

،�دار�الكتب�العلمية،��257كم،�،�صالدين�الجندي،�شرح�ع9ى�فصوص�الح

رك�Tة�التوحيد�بما��ي�الحُب�،�وعليه�فاJتصوف�يدينون�بِه�أينما�وجَد�،�يقول�ابن�عربي�1ي�ذلك

�كل�صورة���فمر+ى�لغز°ن�و�دير�لرهبان
ً
 لقد�صار�قل¢�fقاب]

�طائف����وألواُح�توراة�و�
ُ
 مصحف�قرآنو�بيٌت��وثاٍن�و�كعبة

 ى�توجهت����ركائبه�فالحب�دي¾�fو�إيماني

ُع�بتنّوع�الوارداِت�عليه،�و�تنّوع�الواردات�بتنّوع�أحواله،�و�تنّوع�أحواله�لتنو

�ذخائر�Rعراق�شرح�ت ،fالدين�محمد�ع9ي�محمد�بن�عربي�الحاتم� fìمح

 

 

 و�ما�زاغت�Rبصاُر�من�كل�ملٍة��������وما�زاغت�Rفكار�من�كل�نحلة

 وما�احتار�من�الشمِس�عن�غرة�صبا�����وإشراقها�من�نور�إسفار�غّرتي�

 1ي�ألف�حجة�وإن�عبَد�الناَر�اJجوُس،�وما�انطفت�����كما�جاء�1ي�Rخبار 

 379فما�قصدوا�غT ي،�و�إْن�كاَن�قصدهم����سواَي،�و�إْن�لم�يظهروا�عقَد�نية

                   

 

م�هللا�الرحمن�الرحيم،�صعبد�الكريم�بن�إبراهيم�الجي9ي،�شرح�الكهف�والرقيم�1ي�شرح�بس

جواهر�اJعاني�وبلوغ�Rماني�1ي�فيض�سيدي�أبي�العباس�التجاني،�ع9ي�حرازم�اJغربيHن�العربي�برادة�،�دار�الكتب�العلمية،��

 .89من�قضايا�التصوف�Jحمد�السيد�الجليد

 .صص67-

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

وَمْن�بلَغ�مرتبة�العارف�فإنه�يرى�كل�معبوٍد�مج9ى�للحق�وفيِه�يعبُد 

و�تعاXى،�و�اJشرك�هو�الحق�و�الِشركة�هو�الحق،�فإْن�ش

هللا�هو�اJتج9ي�1ي�تلك�Rلباس�وتلك�

�دين�واحٌد�
ُ
�الحقيقة

ُ
الجوهُر�و�من�حيث

من�حجر�و�مدر�و�شمس�و�قمر

�كل� �الحق�1ي فمن�أنكر�و�جهل�وجه

َخلقيتِه،�فهو�الظاهر�1ي�كل�ظاهر�و�°�ظاهر�إ°�أفعاله،�ف]�ظاهر�إ°�هللا�

الدين�الجندي،�شرح�ع9ى�فصو

رك�Tة�التوحيد�بما��ي�الحُب�،�وعليه�فاJتصوف�يدينون�بِه�أينما�وجَد�،�يقول�ابن�عربي�1ي�ذلك

�كل�صورة���فمر+ى�لغز°ن�و�دير�لرهبان
ً
لقد�صار�قل¢�fقاب]

�طائف����وألواُح�توراة�و�
ُ
و�بيٌت��وثاٍن�و�كعبة

ى�توجهت����ركائبه�فالحب�دي¾�fو�إيماني
ّ
أدين�بدين�الحب�أن

�يتنّوُع�بتنّوع�الوارداِت�عليه،�و�تنو فقلب�الصو1ّي

�ذخائر�Rعراق�شرح�ت[ اJوجودات ،fالدين�محمد�ع9ي�محمد�بن�عربي�الحاتم� fìمح

 ]2006الكتب�العلمية،�

 
ً
 :يقول�ابن�الفارض�أيضا

و�ما�زاغت�Rبصاُر�من�كل�ملٍة��������وما�زاغت�Rفكار�من�كل�نحلة

وما�احتار�من�الشمِس�عن�غرة�صبا�����وإشراقها�من�نور�إسفار�غر

وإن�عبَد�الناَر�اJجوُس،�وما�انطفت�����كما�جاء�1ي�Rخبار 

فما�قصدوا�غT ي،�و�إْن�كاَن�قصدهم����سواَي،�و�إْن�لم�يظهروا�عقَد�نية

 .300اJرجع�السابق،�ص�375
عبد�الكريم�بن�إبراهيم�الجي9ي،�شرح�الكهف�والرقيم�1ي�شرح�بس376
جواهر�اJعاني�وبلوغ�Rماني�1ي�فيض�سيدي�أبي�العباس�التجاني،�ع9ي�حرازم�اJغربيHن�العربي�برادة�،�دار�الكتب�العلمية،��377
من�قضايا�التصوف�Jحمد�السيد�الجليد: انظر�كتاب��378
-66ديوان�ابن�الفارض�،��379
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�بالحق�و�هو� ÔسمJفهو�ا� �و�اسم�الخلق�لظهوره، �و�اسم�الحق�لبطونه، �و�اسم�الخلق�Ðخريته، فاسم�الحق��وليتِه

�ع9ى�السواِء،�فتw·�ªه�و�اJسم�Ôبالخلق،�و�هو�اJسم�Ôبالرب�و�هو�اJسم�Ôبالعبِد،�وكل�هذه�Rسماء�لحقي قة�الوجوِد

�ما�1ي�الوجوِد�غT ه�ح�Ôgيكون�هذا�حسًنا�و�هذا�قبيًحا،�و�هذا�كام]�و�هذا�ناقًصا،�بل�جميع�Rسماء� تشبwxه�واحٌد،��نَّ

� Tلهية�1ي�التفسsالبيطار�الح]ج،�الواردات��f¾اء�الدين�محمد�بن�عبد�الغwع9ى��

�ج � �تحقيق�الشيخ�أحمد�فريد�اJزيدي، �وصريح�العبارة، �باÙشارة �الصوفية �ص1طريقة �دار�الكتب�العلمية،�247، ،

�و� �الجمادات �من �اJعبوداُت �إ°�هو�و�لو�كانت �يعبد �فهو�لم
ً
�مظهرا �عبَد �من �مظاهر�هللا�شٌيو�كل �عن ف]�يعزب

�والتنكر�للمظاهِر� �واحد �معبود �1ي �و�حصر�العبودية �واحٍد �إله �1ي �حصر�Rلوهية �يكمن�1ي �العبادة �1ي �الخطأ و�إنما

�
ُ
�Rلوهية�Rخرى،�و�لهذا�السبب،�يعتHُ �الجي9ي�أَن�النصارى�محقون�1ي�ديwم�،��ن�الحَق�هو�حقيقة

ُ
عي¡ Ô،�و�حقيقة

أمه،�وحقيقة�روح�القدس�ومن�هذا�الوجِه�فمعتقدهم�حق�ولم�يخطئوا�إ°�حينما�ذهبوا�إXى�حصر�ذلك�1ي�عي¡ �Ôو�

و�ليس�1ي�sنجيل�إ°�ما�يقوم�به�الناموس�ال]هوتي�1ي�الوجود�الناسوتي،�و�هو�مقت�Ô 7ظهور�

�فإذا� ،
ً
�جميعا �و�يقبلها �الكُل، �1ي�صور�اJعتقدات�يسُع الحق�اJتج9ي

والنتيجة�.  382ت�بصورة�مخصوصة�فقد�كفرت�بما�سواها،�و�هو�الحق�اJتج9ي�بتلك�الصورة؛�إذ�°�f Gء�غT ه

�خرج��هو�شمول�اJحبة�sلهية�للبشر�جمي ،فما
ً
عا

�لهم�فwxا�ال�fgمقتضاها�ال! فيع�وsج]ل�

لهم�الكفاُر�من�وجٍه�°�يحل�ذكره،�وما�يعقله�إ°�Rكابُر،�

�عليه�Rكابُر  �وعبد�: لع �ابن�عربي، الشيخ

�القول�بوحدة�Rديان�لدى�أع]م�التصوف�منطٍو�من�وجٍه�من�الوجوه�ع9ى�نزعة�إنسانية�واضحة�تعاقب� نخلص�إXى�أنَّ

ومفٍض�[] تعبT ا�عن�شوق�الروح�لفهم�حقيقة�الكون�الروحية�

،�بTن�sنسان�وهللا،�إXى�التمركز�1ي�sنسان�واعتباره�

                                                           

 . 2016،�دار�الكتب�العلمية،�

 .2007،�دار�الكتب�العلمية،�

 .135ص��،وبلوغ�Rماني�1ي�فيض�سيدي�أبي�العباس�التيجاني
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�بالحق�و�هو� ÔسمJفهو�ا� �و�اسم�الخلق�لظهوره، �و�اسم�الحق�لبطونه، �و�اسم�الخلق�Ðخريته، فاسم�الحق��وليتِه

اJسم�Ôبالخلق،�و�هو�اJسم�Ôبالرب�و�هو�اJسم�Ôبالعبِد،�وكل�هذه�Rسماء�لحقي

�ما�1ي�الوجوِد�غT ه�ح�Ôgيكون�هذا�حسًنا�و�هذا�قبيًحا،�و�هذا�كام]�و�هذا�ناقًصا،�بل�جميع�Rسماء� تشبwxه�واحٌد،��نَّ

�wاء�الدين�محمد�بن�عبد�الغ¾�fالبيطار�الح]ج،�الواردات�sلهية�1ي�التفسT �[إْن�ُحققت�واقعة�عليِه�ع9ى�السواِء�

�ج � �تحقيق�الشيخ�أحمد�فريد�اJزيدي، �وصريح�العبارة، �باÙشارة �الصوفية طريقة

�و� �الجمادات �من �اJعبوداُت �إ°�هو�و�لو�كانت �يعبد �فهو�لم
ً
�مظهرا �عبَد �من �مظاهر�هللا�شٌيو�كل �عن ف]�يعزب

 :الحيوانات،�يقول�محمد��wاء�الدين�البيطار

 380لكلُب�و�الخ�ªير�إ°�إلهنا���و�ما�هللا�إ°�راهٌب�1ي�كنيسة

�والتنكر�للمظاهِر� �واحد �معبود �1ي �و�حصر�العبودية �واحٍد �إله �1ي �حصر�Rلوهية �يكمن�1ي �العبادة �1ي �الخطأ و�إنما

�
ُ
Rلوهية�Rخرى،�و�لهذا�السبب،�يعتHُ �الجي9ي�أَن�النصارى�محقون�1ي�ديwم�،��ن�الحَق�هو�حقيقة

أمه،�وحقيقة�روح�القدس�ومن�هذا�الوجِه�فمعتقدهم�حق�ولم�يخطئوا�إ°�حينما�ذهبوا�إXى�حصر�ذلك�1ي�عي¡ �Ôو�

و�ليس�1ي�sنجيل�إ°�ما�يقوم�به�الناموس�ال]هوتي�1ي�الوجود�الناسوتي،�و�هو�مقت

�القول  �فإذا�:  يذهب�القاشاني�إXى ،
ً
�جميعا �و�يقبلها �الكُل، �1ي�صور�اJعتقدات�يسُع الحق�اJتج9ي

ت�بصورة�مخصوصة�فقد�كفرت�بما�سواها،�و�هو�الحق�اJتج9ي�بتلك�الصورة

�مظاهٌر��Eهو�شمول�اJحبة�sلهية�للبشر�جمي �تتمخض�عن�هذه�السعة�sلهية�لكل�Rديان�بما fgال

�اJحبة�العامة،�إذ�الخاصة�°�حظ�لهم�فwxا�ال�fgمقتضاها�ال! فيع�وsج]ل� الكفار�من�محبته�سبحانه�و�تعاXى،�لكنَّ

واJحبة�العامة�هم�داخلون�تحت�حيط¶wا،�وإلwxا�مرجعهم�ومآلهم�الكفاُر�من�وجٍه�°�يحل�ذكره،�وما�يعقله�إ°�Rكابُر،�

�و°�يُ  �تحت�غطائه، �عليه�Rكابُر وُي! ُك لع
ّ
�واط �لُه، �قبول�عقولهم �لعدم ذكُر��هل�الظاهر؛

�القول�بوحدة�Rديان�لدى�أع]م�التصوف�منطٍو�من�وجٍه�من�الوجوه�ع9ى�نزعة�إنسانية�وا نخلص�إXى�أنَّ

تعبT ا�عن�شوق�الروح�لفهم�حقيقة�الكون�الروحية�ظهورها�1ي�حضارات�مختلفة�وبصور�متفاوتة�و�تعد�

إلىالتصوف�بما�هو�نزوٌع�إXى�نسف�الفرقان�بTن�اJطلق�والنس¢fّ،�بTن�sنسان�وهللا،�إXى�التمركز�1ي�sنسان�واعتباره�

                   

 .ص337النفحات�Rقدسية�للبيطار،�

،�دار�الكتب�العلمية،�1178ي�معرفة�Rواخر�وRوائل،�صعبد�الكريم�بن�إبراهيم�الجي9ي،�sنسان�الكامل�

،�دار�الكتب�العلمية،�206ص�شرح�ع9ى�فصوص�الحكم�،عبد�الرزاق�بن�أحمد�القاشاني،�

وبلوغ�Rماني�1ي�فيض�سيدي�أبي�العباس�التيجانيجواهر�اJعاني��ع9ي�حرازم�اJغربي�ابن�العربي�برادة،

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�بالحق�و�هو� ÔسمJفهو�ا� �و�اسم�الخلق�لظهوره، �و�اسم�الحق�لبطونه، �و�اسم�الخلق�Ðخريته، فاسم�الحق��وليتِه

اJسم�Ôبالخلق،�و�هو�اJسم�Ôبالرب�و�هو�اJسم�Ôبالعبِد،�وكل�هذه�Rسماء�لحقي

�ما�1ي�الوجوِد�غT ه�ح�Ôgيكون�هذا�حسًنا�و�هذا�قبيًحا،�و�هذا�كام]�و�هذا�ناقًصا،�بل�جميع�Rسماء� تشبwxه�واحٌد،��نَّ

إْن�ُحققت�واقعة�عليِه�ع9ى�السواِء�

�ج � �تحقيق�الشيخ�أحمد�فريد�اJزيدي، �وصريح�العبارة، �باÙشارة �الصوفية طريقة

2019[ 

�و� �الجمادات �من �اJعبوداُت �إ°�هو�و�لو�كانت �يعبد �فهو�لم
ً
�مظهرا �عبَد �من �مظاهر�هللا�شٌيو�كل �عن ف]�يعزب

الحيوانات،�يقول�محمد��wاء�الدين�البيطار

لكلُب�و�الخ�ªير�إ°�إلهنا���و�ما�هللا�إ°�راهٌب�1ي�كنيسةو�ما�ا

�والتنكر�للمظاهِر� �واحد �معبود �1ي �و�حصر�العبودية �واحٍد �إله �1ي �حصر�Rلوهية �يكمن�1ي �العبادة �1ي �الخطأ و�إنما

�
ُ
Rلوهية�Rخرى،�و�لهذا�السبب،�يعتHُ �الجي9ي�أَن�النصارى�محقون�1ي�ديwم�،��ن�الحَق�هو�حقيقة

أمه،�وحقيقة�روح�القدس�ومن�هذا�الوجِه�فمعتقدهم�حق�ولم�يخطئوا�إ°�حينما�ذهبوا�إXى�حصر�ذلك�1ي�عي¡ �Ôو�

و�ليس�1ي�sنجيل�إ°�ما�يقوم�به�الناموس�ال]هوتي�1ي�الوجود�الناسوتي،�و�هو�مقت… مريم�و�روح�القدس

�القول . 381الحق�1ي�الخلِق  يذهب�القاشاني�إXى

تقيّدت�بصورة�مخصوصة�فقد�كفرت�بما�سواها،�و�هو�الحق�اJتج9ي�بتلك�الصورة

�مظاهٌر� �تتمخض�عن�هذه�السعة�sلهية�لكل�Rديان�بما fgال

�اJحبة�العامة،�إذ�الخاصة�°�ح الكفار�من�محبته�سبحانه�و�تعاXى،�لكنَّ

واJحبة�العامة�هم�داخلون�تحت�حيط¶wا،�وإلwxا�مرجعهم�وم

�و°�يُ  �تحت�غطائه، وُي! ُك

  .383الكريم�الجي9ي

  الخاتمة�

�القول�بوحدة�Rديان�لدى�أع]م�التصوف�منطٍو�من�وجٍه�من�الوجوه�ع9ى�نزعة�إنسانية�وا نخلص�إXى�أنَّ

ظهورها�1ي�حضارات�مختلفة�وبصور�متفاوتة�و�تعد�

f¢طلق�والنسJن�اTى�نسف�الفرقان�بXإلىالتصوف�بما�هو�نزوٌع�إ

النفحات�Rقدسية�للبيطار،��380
عبد�الكريم�بن�إبراهيم�الجي9ي،�sنسان�الكامل�381
عبد�الرزاق�بن�أحمد�القاشاني،�382
ع9ي�حرازم�اJغربي�ابن�العربي�برادة،383
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�فلسفة�تتخ ��ي �بما �العميق�لل�ªعة�sنسانية Ô¾عJلهية�وهو�بالذات�اsمن�مظاهر�التجليات��
ً
ذ�من�sنسان�مظهرا

� Tّنسانية�بصرف�النظر�عن�متغsى�توحيد�Xنسانية�تتطلع�إsعة��ªوهذه�ال

�يتناغُم�مع�اJضامTن�الفلسفة�وال]هوتية��طروحة�وحدة�Rديان فا�دياُن�. العرق�و�الدين،�وهذا،�و°�شك�1ي�ذلك،

بTن�تعاليم�Rديان�السماوية�ع9ى�الرغم�من�ما�بيwا�من�اخت]ف�1ي�الصور�الظاهرية�

 ُf¢الن� �أرسل�إلwxا fgقوام�الRوظروف�� ،f¢ى�خصائص�كل�نXومرد�هذا��خت]ف�إ� �الشكلية، حبيب�فياض،�[وRبعاد

�اJستشرق�اقتضاء�القول�ولقد�° 
َ
حظ

قولهم�بصحة�جميع�العقائد�الدينية�أيا�كانت؛�

وهذا�جميعه�يعمُل�ع9ى�إرساء�قيم�التعايش�و�إرساء�

�ل]ستهجان
ً
�الخ]ف�1ي�العقائد�ليس�مح] �Rدياِن�اعتبار�البشر�أخوة��ما�يع¾�fأنَّ

ُ
يذهب�أحمد�أمTن،�1ي�. وحدة

�الوجود �بوحدة �كثTٌ �مwم �قال �أسمح�: وإذ كانوا

�الحقيقة�والجوهر�فكل�
ُ
نما�هو�اخت]ف�1ي�الظاهِر،�أما�من�حيث

�و�ي�حب�إله�واحٍد  �إXى�هللا،�والغاية�واحدة،�و�خت]ف�1ي�الوسائل�°�·wم،�ما�دامت�الغاية�واحدٌة
ً
�386.تسلك�طريقا

�وأن�الحقيقة�ليس�1ي�د
ً
ين�دون�آخر�بل�وعليه�فمن�نتائج��عتقاد�بوحدة�Rديان�هو��عتقاد�بصحة�Rديان�مطلقا

�وغروره�هذا� �بالحقيقة�اJطلقة�عن�سائر�الخ]ئق�مغروٌر�هو، وكل�من�يد+ي�انفراده

م،�1995اJعهد�الفرن¡ �fللدراسات�العربية�،�دمشق�،

النور�من�كلمات�أبي�طيفور،�ضمن�شطحات�اJتصوفة،�عبد�الرحمن�بدوي،�وكالة�اJطبوعات،��الكويت،�

 .سية،��دار�الجيل،�بT وت

                                                           

 .1995،�كلية�rداب�و�العلوم�sنسانية،�

مطبعة�لجنة�التأليف�وال! جمة�والنشر،�القاهرة،�

 .442،�ص�1،�ج2001
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

�فلسفة�تتخ ��ي �بما �العميق�لل�ªعة�sنسانية Ô¾عJلهية�وهو�بالذات�اsمن�مظاهر�التجليات��
ً
مظهرا

�لتفكT ها،�وغاي¶wا�وقيم¶wا�العليا
ً
وهذه�ال�ªعة�sنسانية�تتطلع�إXى�توحيد�sنسانية�بصرف�النظر�عن�متغT. 384محورا

�يتناغُم�مع�اJضامTن�الفلسفة�وال]هوتية��طروحة�وحدة�Rديان العرق�و�الدين،�وهذا،�و°�شك�1ي�ذلك،

بTن�تعاليم�Rديان�السماوية�ع9ى�الرغم�من�ما�بيwا�من�اخت]ف�1ي�الصور�الظاهرية�تحظى�بوحدة�مضمونية�ترتبط�

 ُf¢الن� �أرسل�إلwxا fgقوام�الRوظروف�� ،f¢ى�خصائص�كل�نXومرد�هذا��خت]ف�إ� �الشكلية، وRبعاد

ولقد�° ] 2017،�مركز�الحضارة�لتنمية�الفكر�sس]مي،�28مقاربات�1ي�فهم�الدين،�ص�

�
ً
قولهم�بصحة�جميع�العقائد�الدينية�أيا�كانت: بوحدة�الوجود�وحدة�Rديان،�من�لوازم�مذهwÞم�بوحدة�الوجوِد�أيضا

وهذا�جميعه�يعمُل�ع9ى�إرساء�قيم�التعايش�و�إرساء��385.°�تحضره�عقيدٌة�دون�أخرى : فإَن�الحَق�كما�يقول�ابن�عربي

�ل]ستهجان
ً
�الخ]ف�1ي�العقائد�ليس�مح] �Rدياِن�اعتبار�البشر�أخوة��ما�يع¾�fأنَّ

ُ
وحدة

�القول  �إXى �لكون�أهل�التصوف�أك© �الناس�سماحة، �الوجود: سياق�إشارته �بوحدة �كثTٌ �مwم �قال وإذ

�بTن�Rديان،�إ. الناس�1ي�اخت]ف�Rديان
ُ
�الحقيقة�والجوهر�فكل�فا°خت]ف

ُ
نما�هو�اخت]ف�1ي�الظاهِر،�أما�من�حيث

�و�ي�حب�إله�واحٍد  �إXى�هللا،�والغاية�واحدة،�و�خت]ف�1ي�الوسائل�°�·wم،�ما�دامت�الغاية�واحدٌة
ً
تسلك�طريقا

�وأن�الحقيقة�ليس�1ي�د
ً
وعليه�فمن�نتائج��عتقاد�بوحدة�Rديان�هو��عتقاد�بصحة�Rديان�مطلقا

�وغروره�هذا�. �387ي�مطلقة�بTن�Rديان�كلها �بالحقيقة�اJطلقة�عن�سائر�الخ]ئق�مغروٌر�هو، وكل�من�يد+ي�انفراده

 .سيكلفه�عدم�إدراك�اJظاهر�والتمظهرات�Rخرى�للذات�sلهية

  قائمة�ا�صادر�وا�راجع�

اJعهد�الفرن¡ �fللدراسات�العربية�،�دمشق�،بكري�ع]ء�الدين،�: الوجود�الحق،�تحقيق

النور�من�كلمات�أبي�طيفور،�ضمن�شطحات�اJتصوفة،�عبد�الرحمن�بدوي،�وكالة�اJطبوعات،��الكويت،�

 

سية،��دار�الجيل،�بT وتالنفحات�Rقدسية�1ي�شرح�الصلوات�Rحمدية�sدري: محمد��wاء�الدين�البيطار

                   

،�كلية�rداب�و�العلوم�sنسانية،� 66اJصطلح�1ي�الفلسفة�والعلوم�sنسانية،�عبد�الرزاق�الدواي،�ص

مطبعة�لجنة�التأليف�وال! جمة�والنشر،�القاهرة،�أبو�الع]�عفيفي،�: 1ي�التصوف�وتاريخه،�رينولدنيكلسون،�نقلها�إXى�العربية�وعلق�علwxا

 .ص�127ظهر�sس]م،�أحمد�أمTن�،�دار�الكتب�العلمية،�

2001،�الرياض،�مكتبة�الرشد،�1سعيد�حسTن�معلوي،�وحدة�Rديان�1ي�عقائد�الّصوفّية،�ط

2022 
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�فلسفة�تتخ ��ي �بما �العميق�لل�ªعة�sنسانية Ô¾عJلهية�وهو�بالذات�اsمن�مظاهر�التجليات��
ً
مظهرا

�لتفكT ها،�وغاي¶wا�وقيم¶wا�العليا
ً
محورا

�يتناغُم�مع�اJضامTن�الفلسفة�وال]هوتية��طروحة�وحدة�Rديان العرق�و�الدين،�وهذا،�و°�شك�1ي�ذلك،

تحظى�بوحدة�مضمونية�ترتبط�

 ُf¢الن� �أرسل�إلwxا fgقوام�الRوظروف�� ،f¢ى�خصائص�كل�نXومرد�هذا��خت]ف�إ� �الشكلية، وRبعاد

مقاربات�1ي�فهم�الدين،�ص�

�
ً
بوحدة�الوجود�وحدة�Rديان،�من�لوازم�مذهwÞم�بوحدة�الوجوِد�أيضا

فإَن�الحَق�كما�يقول�ابن�عربي

 . الس]م

�ل]ستهجانَومؤدى�
ً
�الخ]ف�1ي�العقائد�ليس�مح] �Rدياِن�اعتبار�البشر�أخوة��ما�يع¾�fأنَّ

ُ
وحدة

�القول  �إXى �لكون�أهل�التصوف�أك© �الناس�سماحة، سياق�إشارته

الناس�1ي�اخت]ف�Rديان

�و�ي�حب�إله�واحٍد  �إXى�هللا،�والغاية�واحدة،�و�خت]ف�1ي�الوسائل�°�·wم،�ما�دامت�الغاية�واحدٌة
ً
تسلك�طريقا

�وأن�الحقيقة�ليس�1ي�د
ً
وعليه�فمن�نتائج��عتقاد�بوحدة�Rديان�هو��عتقاد�بصحة�Rديان�مطلقا

�ي�مطلقة�بTن�Rديان�كلها

سيكلفه�عدم�إدراك�اJظاهر�والتمظهرات�Rخرى�للذات�sلهية

قائمة�ا�صادر�وا�راجع�

f ¡النابل�f¾الوجود�الحق،�تحقيق: عبد�الغ

 .الطبعة�السادسة

النور�من�كلمات�أبي�طيفور،�ضمن�شطحات�اJتصوفة،�عبد�الرحمن�بدوي،�وكالة�اJطبوعات،��الكويت،�: السهلكي

 .1976الطبعة�الثانية�،�

محمد��wاء�الدين�البيطار

اJصطلح�1ي�الفلسفة�والعلوم�sنسانية،�عبد�الرزاق�الدواي،��384
1ي�التصوف�وتاريخه،�رينولدنيكلسون،�نقلها�إXى�العربية�وعلق�علwxا385

 .ص�77. م1969
ظهر�sس]م،�أحمد�أمTن�،�دار�الكتب�العلمية،�386
سعيد�حسTن�معلوي،�وحدة�Rديان�1ي�عقائد�الص387
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مؤلفات�ابن�عربي�تاريخها�و�تصنيفها،�ترجمة�أحمد�محمد�الطيب،�دار�الصابوني�و�دار�الهداية،�الطبعة�

 .ه1412

 ه1404بديع�محمد�جمعة،�دار�Rندلس،�بT وت،�الطبعة�الثالثة،�

،�دار�ابن�زيدون،�بT وت،�الطبعة�RوXى،�

 .ه1407قاهرة،�الطبعة�RوXى،�

محمد�التلمساني،�مطبعة��عتدال،�دمشق،�الطبعة�

 .تحقيق�عبد�الس]م�هارون�،�الطبع�الثانية�،�شركة�مصطفى�البابي�الحل¢f،�مصر

 .ه1407معجم�مصطلحات�الصوفية،�دار�اJسT ة�،�بT وت،�الطبعة�الثانية،�

. 

 .ه1410لسان�العرب،�دار�صادر�،�بT وت�،�الطبعة�RوXى،�

�تحقيق �شرح�باسم�هللا�الرحمن�الرحيم، �1ي �،�: قيم �دار�الرسالة ،� بدوي�طه�ع]م

�f¢محمد�أبو�الفضل�إبراهيم�،�مؤسسة�الحل

 

 .ه�1386الحكم�،�مكتبة�مصطفى�البابي،�الحل¢f،�مصر،�الطبعة�الثاني�،�

 .�الحكم،�تعليق�أبو�الع]�عفيفي،�دار�الكتاب�العربي�،�بT وت

 .ه1392،�القاهرة،�الطبعة�الثانية،�

الفتوحات�اJكية،�عثمان�يحÔì،�الهيئة�اJصرية�العامة�للكتاب،�القاهرة�،�الطبعة�الثانية�،�
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مؤلفات�ابن�عربي�تاريخها�و�تصنيفها،�ترجمة�أحمد�محمد�الطيب،�دار�الصابوني�و�دار�الهداية،�الطبعة�

1412اJوسوعة�الصوفية�،�دار�الرشاد�،�القاهرة�،�الطبعة�RوXى،�

Tوت،�الطبعة�الثالثة،�:  ،�ترجمة�و�دراسةمنطق�الط Tندلس،�بRبديع�محمد�جمعة،�دار�

fستغانمJنح�القدسية،�تحقيق: أحمد�مصطفى�العلوي�اJى،�: اXوRوت،�الطبعة� Tسعود�القواص،�دار�ابن�زيدون،�ب

قاهرة،�الطبعة�RوXى،�نجاح�الغنيمf،�دار�اJنار،�ال: اJناظر�sلهية،�تحقيق

محمد�التلمساني،�مطبعة��عتدال،�دمشق،�الطبعة�: معراج�التشوف�إXى�حقائق�التصوف،�تصحيح

تحقيق�عبد�الس]م�هارون�،�الطبع�الثانية�،�شركة�مصطفى�البابي�الحل¢f،�مصر: أحمد�بن�فارس�القزوي¾�fالرازي 

معجم�مصطلحات�الصوفية،�دار�اJسT ة�،�بT وت،�الطبعة�الثانية،�

.مراتب�الوجود�وحقيقة�كل�موجود،�مكتبة�الجندي،�القاهرة

لسان�العرب،�دار�صادر�،�بT وت�،�الطبعة�RوXى،�: محمد�بن�مكرم�بن�منظور�الرويفÏي

�تحقيقالكهف�و  �شرح�باسم�هللا�الرحمن�الرحيم، �1ي الّرقيم

محمد�أبو�الفضل�إبراهيم�،�مؤسسة�الحل¢�f: كشف�الغامض�1ي�شرح�ديوان�ابن�الفارض،�تحقيق

 .ه1403كر�،�بT وت�،�القاموس�اJحيط،�دار�الف: محمد�بن�يعقوب�الفT وزآبادي

شرح�فصوص�الحكم�،�مكتبة�مصطفى�البابي،�الحل¢f،�مصر،�الطبعة�الثاني�،�

فصوص�الحكم،�تعليق�أبو�الع]�عفيفي،�دار�الكتاب�العربي�،�بT وت: 

f¢القاهرة،�الطبعة�الثانية،�فتوح�الغيب،�مكتبة�مصطفى�البابي�الحل�،

الفتوحات�اJكية،�عثمان�يحÔì،�الهيئة�اJصرية�العامة�للكتاب،�القاهرة�،�الطبعة�الثانية�،�: محمد�بن�ع9ى�ابن�عربي

2022 
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Ôìمؤلفات�ابن�عربي�تاريخها�و�تصنيفها،�ترجمة�أحمد�محمد�الطيب،�دار�الصابوني�و�دار�الهداية،�الطبعة�: عثمان�يح

 .هR1413وXى�،�

f¾نعم�الحفJى،�: عبد�اXوRوسوعة�الصوفية�،�دار�الرشاد�،�القاهرة�،�الطبعة�Jا

منطق�الطT: فريد�الدين�العطار

fستغانمJأحمد�مصطفى�العلوي�ا

 .م1986

اJناظر�sلهية،�تحقيق: عبد�الكريم�الجي9ي

معراج�التشوف�إXى�حقائق�التصوف،�تصحيح: أحمد�بن�عجيبة

 .هR1355وXى،�

أحمد�بن�فارس�القزوي¾�fالرازي 

معجم�مصطلحات�الصوفية،�دار�اJسT ة�،�بT وت،�الطبعة�الثانية،�: لحف¾fعبد�اJنعم�ا

مراتب�الوجود�وحقيقة�كل�موجود،�مكتبة�الجندي،�القاهرة: عبد�الكريم�الجي9ي

محمد�بن�مكرم�بن�منظور�الرويفÏي

الكهف�و : عبك�الكريم�الجي9ي

 .القاهرة�

f ¡النابل�f¾كشف�الغامض�1ي�شرح�ديوان�ابن�الفارض،�تحقيق: عبد�الغ

 .وشركاؤه،�القاهرة

محمد�بن�يعقوب�الفT وزآبادي

شرح�فصو: عبد�الرزاق�القاشاني

: محمد�بن�ع9ي�ابن�عربي

فتوح�الغيب،�مكتبة�مصطفى�البابي�الحل¢f: عبد�القادر�الجي]ني

محمد�بن�ع9ى�ابن�عربي

 .ه1405
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 .ه1329الفتوحات�اJكية،�دار�صادر،�بT وت،�مصورة�عن�طبعة�القاهرة�،�

� �بT وت، ،� �دار�الجيل �طبقات�Rخيار، . ه1408لواقح�Rنوار�1ي

 .ه1322روض�القلوب�اJستطاب،�مطبعة�ديوان�عموم�Rوقاف�اJصرية�،�

 .محمد�عبد�الرحمن�الكردي

 .ه1270دار�الجيل،�بT وت،�مصورة�عن�دار�الطباعة�الباهرة�،�القاهرة�،�

�القشT ية �للرسالة �Rنصاري �زكريا �شرح �ع9ى f ½العرو� �Rفكار�القدسية،�:اJسماة: حاشية نتائج

 .ه1397جواهر�اJعاني�من�فيض�أحمد�التجاني�،�مكتبة�الكليات�Rزهرية�،�القاهرة�،�

�الثانية،� �الطبعة ،� �القاهرة �الخانwي، �مكتبة أرثر�أبري،

 .ه1411اJنار�،�بT وت،�الطبعة�RوXى
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الفتوحات�اJكية،�دار�صادر،�بT وت،�مصورة�عن�طبعة�القاهرة�،�: 

�اJسماة� �: الطبقات�الكH ى، �بT وت، ،� �دار�الجيل �طبقات�Rخيار، لواقح�Rنوار�1ي

 .ه1374مصورة�عن�طبعة�مصطفى�البابي�الحل¢f،�القاهرة�،�

روض�القلوب�اJستطاب،�مطبعة�ديوان�عموم�Rوقاف�اJصرية�،�

محمد�عبد�الرحمن�الكردي: اق،�تحقيقذخائر�Rع]ق�1ي�شرح�ترجمان�Rشو 

 .مكتبة�الكليات�Rزهرية�،�القاهرة: الحسTن�بن�منصور�الح]ج

دار�الجيل،�بT وت،�مصورة�عن�دار�الطباعة�الباهرة�،�القاهرة�،�: ديوان�الحقائق

 .بT وتديوان�ابن�الفارض،�اJكتبة�الثقافية�،�: 

 .ديوان�ابن�عربي�،�دار�ركابي،�القاهرة�،�الطبعة�RوXى: 

�القشT ية �للرسالة �Rنصاري �زكريا �شرح �ع9ى f ½العرو� حاشية

 .ه1290عبد�الوكيل�الدروبي،�دمشق،�مصورة�عن�دار�الطباعة�،�مصر،�

جواهر�اJعاني�من�فيض�أحمد�التجاني�،�مكتبة�الكليات�Rزهرية�،�القاهرة�،�

�تحقيق �التصوف، �أهل �Jذهب �الخانw: التعرف �مكتبة أرثر�أبري،

اJنار�،�بT وت،�الطبعة�RوXىعبد�العال�شاهTن،�دار�: اصط]حات�الصوفية،�تحقيق
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: محمد�بن�ع9ي�ابن�عربي

�الوهاب�الشعراني �:عبد

مصورة�عن�طبعة�مصطفى�البابي�الحل¢f،�القاهرة�،�

روض�القلوب�اJستطاب،�مطبعة�ديوان�عموم�Rوقاف�اJصرية�،�: حسن�بن�رضوان

ذخائر�Rع]ق�1ي�شرح�ترجمان�Rشو : ابن�عربي

الحسTن�بن�منصور�الح]ج

f ¡النابل�f¾ديوان�الحقائق: عبد�الغ

: عمر�بن�ع9ي�بن�الفارض

: محمد�بن�ع9ي�ابن�عربي

f ½العرو� �القشT ية: مصطفى �للرسالة �Rنصاري �زكريا �شرح �ع9ى f ½العرو� حاشية

عبد�الوكيل�الدروبي،�دمشق،�مصورة�عن�دار�الطباعة�،�مصر،�: نشر

جواهر�اJعاني�من�فيض�أحمد�التجاني�،�مكتبة�الكليات�Rزهرية�،�القاهرة�،�: زمع9ي�حرا

�الك]باذي �تحقيق: محمد �التصوف، �أهل �Jذهب التعرف

 .ه1415

اصط]حات�الصوفية،�تحقيق: عبد�الرزاق�القاشاني
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  انموذجا�ابن�خلدون�

  

هادفة�،�يمكن�أن�تسهم�فwxا�معطيات�متعددة�و�ي�ضرورة�لتحقيق�هذه�الرسالة�والجانب�

د�التفكR� Tخ]Øي�سمة�وحدها�يمكن�أن�تدير�وتدبر�هذا��شتغال�وهو�ما�تمكن�منه�التفكT �ال! بوي�عندما�ارتبط�بمنظومة�قيمية�إس]مية�أصيلة�وج

وذه،�رهانه�ال!�كية�ال�fgكانت�اJادة�الرمادية�،�من�خ]لها�تحقق�هذا�اJشروع�وهو�ما�نحاول�أن�

Abstract 

Education before that is a recommendation. 

and it is a necessity to achieve this message. 

educational thinking enabled it to do when i

available ground. To enable the measure to e

project was achieved, which is what we are t

Key word  

�و� �البحث �أهداف �تحديد �إbى �با¼ضافة �للموضوع، �مناسب �تمهيد �عgى �ا�قال �مقدمة �تحتوي �أن يجب

ابن�خلدون��يقول�عبد�الس]م�اJسدي�وهو�من�اJهتمTن�بالفكر�اللساني�°بن�خلدون�مستأنسTن�هنا�بقوله�من�منظور 

ولكن�هنـاك�من�اللسانيTن�من�.اع�ليس�إ°

ا�من��ستطرادات�ال© ية�ال�fgتدل�ع9ى�جملة�من�Rفكار�اللسانية�ال! بوية�ال�fg°�تقل�أهمية�

يمكن�القول�).237  208،�ص�1986اJسدي�،

أن�البيئة�واJحيط�دور�بارز�°�محالة�1ي�ال! بية�والتنشئة�بل�1ي�كل�ميادين�الحياة�هذا�ما�يمكن�أن�نستخلصه�ابتداء�

� �بلوغها �1ي Ô¾غ�°�fgوضوعات�الJ1ي�كل�مؤلفات�ابن�خلدون�ومن�ضمن�ا� �نجد�موضوع�تقريبا وتحقيق�النتائج�فwxا
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ابن�خلدون�. 	ختcف�rي�ا�نظومة�ال! بوية�تدب'  

  نعار�محمد����������������������������������������������������

 ،�)الجزائر(جامعة�ابن�خلدون�تيارت��

هادفة�،�يمكن�أن�تسهم�فwxا�معطيات�متعددة�و�ي�ضرورة�لتحقيق�هذه�الرسالة�والجانب�ال! بية�قبل�ذلك�تزكية�هذا�ما�يمكن�أن�يدفع�ب! بية�

Rخ]Øي�سمة�وحدها�يمكن�أن�تدير�وتدبر�هذا��شتغال�وهو�ما�تمكن�منه�التفكT �ال! بوي�عندما�ارتبط�بمنظومة�قيمية�إس]مية�أصيلة�وج

وذه،�رهانه�ال!�كية�ال�fgكانت�اJادة�الرمادية�،�من�خ]لها�تحقق�هذا�اJشروع�وهو�ما�نحاول�أن�ال! بوي�أرضية�متاحة�ليتمكن�التدبT �من�بسط�نف

  .عمران�إنسان���،.رسالة�. ،�تزكية�

 

ation. This is what we can push for a purposeful education, in which m

essage. The moral aspect is a name that alone can manage and manage 

o when it was linked to an authentic Islamic value system and educa

easure to extend its influence, bet the acclamation, which was the gray 

e are trying to stand with Ibn Khaldun 

�و� �البحث �أهداف �تحديد �إbى �با¼ضافة �للموضوع، �مناسب �تمهيد �عgى �ا�قال �مقدمة �تحتوي �أن يجب

  . مفهوم�ال! بية�عند�ابن�خلدون 

يقول�عبد�الس]م�اJسدي�وهو�من�اJهتمTن�بالفكر�اللساني�°بن�خلدون�مستأنسTن�هنا�بقوله�من�منظور 

يجهل�قدره�كثT �من�الناس،بل�إ¼wم�يعرفونه�ع9ى�أنه�عالم�اجتمـاع�ليس�إ°

ا�من��ستطرادات�ال© ية�ال�fgتدل�ع9ى�جملة�من�Rفكار�اللسانية�ال! بوية�ال�fg°�تقل�أهمية�

اJسدي�،(  388"واللساني�التطبيقي�عنـد�الغربيTن�عما�توصل�إليه�البحث�اللساني�

أن�البيئة�واJحيط�دور�بارز�°�محالة�1ي�ال! بية�والتنشئة�بل�1ي�كل�ميادين�الحياة�هذا�ما�يمكن�أن�نستخلصه�ابتداء�

� �بلوغها �1ي Ô¾غ�°�fgوضوعات�الJ1ي�كل�مؤلفات�ابن�خلدون�ومن�ضمن�ا� تقريبا

  .ال! بية�الذي�اخذ�نصيبا�وافرا�1ي�مؤلفات�ابن�خلدون�°�سيما�اJقدمة
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��������������������������������������������������

  : ملخص  

ال! بية�قبل�ذلك�تزكية�هذا�ما�يمكن�أن�يدفع�ب! بية�

Rخ]Øي�سمة�وحدها�يمكن�أن�تدير�وتدبر�هذا��شتغال�وهو�ما�تمكن�منه�التفكT �ال! بوي�عندما�ارتبط�بمنظومة�قيمية�إس]مية�أصيلة�وج

ال! بوي�أرضية�متاحة�ليتمكن�التدبT �من�بسط�نف

  .نقف�عنده�عند�ابن�خلدون�

،�تزكية�.تربية�: كلمات�مفتاحية

which multiple data can contribute, 

manage this work, which is what 

d educational thinking found an 

e gray matter, through which this 

  : مقدمة�.1

�و� �البحث �أهداف �تحديد �إbى �با¼ضافة �للموضوع، �مناسب �تمهيد �عgى �ا�قال �مقدمة �تحتوي �أن يجب

 .منهجيته

مفهوم�ال! بية�عند�ابن�خلدون  .2

يقول�عبد�الس]م�اJسدي�وهو�من�اJهتمTن�بالفكر�اللساني�°بن�خلدون�مستأنسTن�هنا�بقوله�من�منظور 

يجهل�قدره�كثT �من�الناس،بل�إ¼wم�يعرفونه�ع9ى�أنه�عالم�اجتم"ال! بوي�

يجـد�1ي�اJقدمـة�مخزونـا�من��ستطرادات�ال© ية�ال�fgتدل�ع9ى�جملة�من�Rفكار�اللسانية�ال! بوية�ال�fg°�تقل�أهمية�

عما�توصل�إليه�البحث�اللساني�

أن�البيئة�واJحيط�دور�بارز�°�محالة�1ي�ال! بية�والتنشئة�بل�1ي�كل�ميادين�الحياة�هذا�ما�يمكن�أن�نستخلصه�ابتداء�

� �بلوغها �1ي Ô¾غ�°�fgوضوعات�الJ1ي�كل�مؤلفات�ابن�خلدون�ومن�ضمن�ا� تقريبا

ال! بية�الذي�اخذ�نصيبا�وافرا�1ي�مؤلفات�ابن�خلدون�°�سيما�اJقدمة
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�ضمن�بيئة�تشجع�ع9ى�التعليم�وتوليه�أهمية�قصوى،�

لة�زمنية�تراكم�فيه�الدافع�Rسا½ �fلتلقي�العلم�

من�خ]ل�ال! اكم�الحاصل�1ي�الحضارة�العربية�sس]مية�وما�خلفته�هذه�الحضارة�من�أجواء�وهيكل�علمية�بتشجيع�

  .من�الثقافة�الوقفية�ال�fgكان�لها�الدور�البارز�1ي�الدفع�للتعلم�لكل�أبناء�اJسلمTن��

�تعليمية� �مقومات �ع9ى �تقوم �جديدة �ثورة �التعلم �وعملية �ال! بية �Jفهوم �ليعطي ته

بيداغوجية�واقفا�أمام�ال! اث�الواسع�الذي�خلفه�Rجداد�1ي�ذلك�معتH ا�إياها��عملية�مركبة�تساهم�فwxا�اJناهج�الدور�

س]مي�،�معتH ا�التعليم�الوسيلة�Rمثل�

�القيم�وبخH ة�السنTن�لم�يبخل�ابن�خلدون�بإعطاء� لقيام�مجتمع�متماسك�تسود�فيه�القيم�ومن�خ]ل�ت�ªيل�هذه

  .تصور�عام�يخدم�هذه�القيمة�وسط�اJحيط�الذي�يمكن�من�الدفع�بقيام�هذه�القيم�وأخذها�مكا¼wا�

إ¼wا�من�ملكات�هذا�الع]مة�وتأم]ته�الثاقبة�ال�fgأصر�فwxا�أن��تأخذ�منظومة�التعليم�مكان¶wا�القصوى�من��هتمام��

ويكون�فيه�و°بد��رعاية�وانشغال�عام�مدرك�ومتحكم�ومسيطر�فيما�يسمح�بتحقيق�قيم�التعلم�فنجده�يصل�ذلك�

ي�عندما�اعتH �أن�مقوما�أسا½ �fيعمل�ع9ى�تحريك�العرب�وهو�

العصبية�لينقل�إلينا�تمث]wÉا�داخل�العملية�التعلمية�من�حيث�إبراز�قيم�التعلم�وخطورته�1ي�وجود�اJجتمعات�وRمم�

Xيكون�فيه�الفعل�كفكرة�يتحول�إ�fgساس�للعصبية�هو�الدفع�بالقيم�و�ي�الحال�الRحرك�Jى�لقد�كان�اXى�سلوك�وا

�ترسخت�العصبية�لكن�من�باب� �قيمة�التعلم�كما

قيمة�مضافة�إن�صح�التعبT ��ن�تحفظات�ابن�خلدون�كثT ة�يبدو�1ي�التعامل�مع�هذا�اJصطلح�خصوصا�عندما�نكون�

�الشيوخ�ومن� �عليه �كان �اXي �التقليدية �للطرق �نقده �من خلدون

�لم�ي! ك�مجا°�إ°� �ذكرنا �ابن�خلدون�وكما �اJعرفة�الجافة�ال�fgتجهم�مwا منتس¢�fالهيئة�التعليمية�1ي�تكريس�مبدأ

للمتعلم�1ي��شاهدنا�كثT ا�من�اJعلمTن�لهذا�العهد�الذي�أدركنا،يجهلون�طرق�التعليـم�وإفاداته�ويحضرون

ه�اJسائل�اJقفلة�من�العلم�ويطالبونه�بإحضار�ذهنه�1ي�حلها�ويحسبون�ذلك�مرانا�ع9ى�التعليم�وصوابا�فيه�

ابن�خلدون�،�بT وت،�ص�( 389ويكلفونه�ر+ي�ذلك�وتحصيله�ويخلطون�عليه�بما�يلقون�له�من�غايات�الفنون�1ي�مبادwÍا

�اليوم�النظام� �تكون�Rمة�أو�حR�Ôgمم�1ي�وضع�م! دي�فتقوم�العصبيات�كأن�ابن�خلدون�يحدثنا�عن�عاJنا عندما

العالم�fتحديدا�وعندما�يكون�Rمر�1ي�ميسرة�wÉدأ�نارها�وهو�ما�دفع�ابن�خلدون��عمال�الفكر�وتزكية�القيم�والعمل�
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يمكن�القول�أن�ابن�خلدون�توفر�له�هذا�اJحيط�فقد�عاش�ضمن�بيئة�تشّجع�ع9ى�التعليم�وتوليه�أهمية�قصوى،�

لة�زمنية�تراكم�فيه�الدافع�Rسا½ �fلتلقي�العلم�أ¼wا�مرحلة�أيضا�°�ينبÁي�أن�تنفك�عن�ساقها�الزم¾�fباعتبارها�مرح

من�خ]ل�ال! اكم�الحاصل�1ي�الحضارة�العربية�sس]مية�وما�خلفته�هذه�الحضارة�من�أجواء�وهيكل�علمية�بتشجيع�

من�الثقافة�الوقفية�ال�fgكان�لها�الدور�البارز�1ي�الدفع�للتعلم�لكل�أبناء�اJسلمTن��

�لحظ �بذكاء �خلدون �ابن �تعليمية�تلقف� �مقومات �ع9ى �تقوم �جديدة �ثورة �التعلم �وعملية �ال! بية �Jفهوم �ليعطي ته

بيداغوجية�واقفا�أمام�ال! اث�الواسع�الذي�خلفه�Rجداد�1ي�ذلك�معتH ا�إياها��عملية�مركبة�تساهم�فwxا�اJناهج�الدور�

 sجتمع�Jا� TخRمثل�البارز�لقيامها�وتمامها�من�قبيل�أن�هذه�العملية��تخدم�1ي�Rا�التعليم�الوسيلة� Hس]مي�،�معت

�القيم�وبخH ة�السنTن�لم�يبخل�ابن�خلدون�بإعطاء� لقيام�مجتمع�متماسك�تسود�فيه�القيم�ومن�خ]ل�ت�ªيل�هذه

تصور�عام�يخدم�هذه�القيمة�وسط�اJحيط�الذي�يمكن�من�الدفع�بقيام�هذه�القيم�وأخذها�مكا¼wا�

  :مراني�قيمة�ال! بية�وال!½كية�من�منظور�ع

إ¼wا�من�ملكات�هذا�الع]مة�وتأم]ته�الثاقبة�ال�fgأصر�فwxا�أن��تأخذ�منظومة�التعليم�مكان¶wا�القصوى�من��هتمام��

ويكون�فيه�و°بد��رعاية�وانشغال�عام�مدرك�ومتحكم�ومسيطر�فيما�يسمح�بتحقيق�قيم�التعلم�فنجده�يصل�ذلك�

ي=ي�عندما�اعتH �أن�مقوما�أسا½ �fيعمل�ع9ى�تحريك�العرب�وهو�بأحد�اكتشافات�ابن�خلدون�1ي�مرمى�الشرط�التار 

العصبية�لينقل�إلينا�تمث]wÉا�داخل�العملية�التعلمية�من�حيث�إبراز�قيم�التعلم�وخطورته�1ي�وجود�اJجتمعات�وRمم�

Xيكون�فيه�الفعل�كفكرة�يتحول�إ�fgساس�للعصبية�هو�الدفع�بالقيم�و�ي�الحال�الRحرك�Jلقد�كان�ا

�ترسخت�العصبية�لكن�من�باب� قابلية�عفوية�وع9ى�هذا�Rساس�كان�ابن�خلدون�يريد�ان�يرسخ�قيمة�التعلم�كما

قيمة�مضافة�إن�صح�التعبT ��ن�تحفظات�ابن�خلدون�كثT ة�يبدو�1ي�التعامل�مع�هذا�اJصطلح�خصوصا�عندما�نكون�

� �ابن �يبخل �لم �بل �التعلمية �العملية �و1ي �ال! بية �الشيومع �عليه �كان �اXي �التقليدية �للطرق �نقده �من خلدون

�لم�ي! ك�مجا°�إ°� �ذكرنا �ابن�خلدون�وكما �اJعرفة�الجافة�ال�fgتجهم�مwا منتس¢�fالهيئة�التعليمية�1ي�تكريس�مبدأ

شاهدنا�كثT ا�من�اJعلمTن�لهذا�العهد�الذي�أدركنا،يجهلون�طرق�التعليـم�وإفاداته�ويحضرون

ه�اJسائل�اJقفلة�من�العلم�ويطالبونه�بإحضار�ذهنه�1ي�حلها�ويحسبون�ذلك�مرانا�ع9ى�التعليم�وصوابا�فيه�

ويكلفونه�ر+ي�ذلك�وتحصيله�ويخلطون�عليه�بما�يلقون�له�من�غايات�الفنون�1ي�مبادwÍا

  .وع�ونشاطه�عندما�يشT �أن�دافعية�هذا�اJوض

�اليوم�النظام� �تكون�Rمة�أو�حR�Ôgمم�1ي�وضع�م! دي�فتقوم�العصبيات�كأن�ابن�خلدون�يحدثنا�عن�عاJنا عندما

العالم�fتحديدا�وعندما�يكون�Rمر�1ي�ميسرة�wÉدأ�نارها�وهو�ما�دفع�ابن�خلدون��عمال�الفكر�وتزكية�القيم�والعمل�

  .ي�Rحكام��ع9ى�مخاطبة�Rذهان�للتحفظ�وال! يث�1
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يمكن�القول�أن�ابن�خلدون�توفر�له�هذا�اJحيط�فقد�عا�

أ¼wا�مرحلة�أيضا�°�ينبÁي�أن�تنفك�عن�ساقها�الزم¾�fباعتبارها�مرح

من�خ]ل�ال! اكم�الحاصل�1ي�الحضارة�العربية�sس]مية�وما�خلفته�هذه�الحضارة�من�أجواء�وهيكل�علمية�بتشجيع�

من�الثقافة�الوقفية�ال�fgكان�لها�الدور�البارز�1ي�الدفع�للتعلم�لكل�أبناء�اJسلمTن��

�لحظ �بذكاء �خلدون �ابن تلقف�

بيداغوجية�واقفا�أمام�ال! اث�الواسع�الذي�خلفه�Rجداد�1ي�ذلك�معتH ا�إياها��عملية�مركبة�تساهم�فwxا�اJناهج�الدور�

 sجتمع�Jا� TخRالبارز�لقيامها�وتمامها�من�قبيل�أن�هذه�العملية��تخدم�1ي�

�القيم�وبخH ة�السنTن�لم�يبخل�ابن�خلدون�بإعطاء� لقيام�مجتمع�متماسك�تسود�فيه�القيم�ومن�خ]ل�ت�ªيل�هذه

تصور�عام�يخدم�هذه�القيمة�وسط�اJحيط�الذي�يمكن�من�الدفع�بقيام�هذه�القيم�وأخذها�مكا¼wا�

قيمة�ال! بية�وال!½كية�من�منظور�ع

إ¼wا�من�ملكات�هذا�الع]مة�وتأم]ته�الثاقبة�ال�fgأصر�فwxا�أن��تأخذ�منظومة�التعليم�مكان¶wا�القصوى�من��هتمام��

ويكون�فيه�و°بد��رعاية�وانشغال�عام�مدرك�ومتحكم�ومسيطر�فيما�يسمح�بتحقيق�قيم�التعلم�فنجده�يصل�ذلك�

بأحد�اكتشافات�ابن�خلدون�1ي�مرمى�الشرط�التار 

العصبية�لينقل�إلينا�تمث]wÉا�داخل�العملية�التعلمية�من�حيث�إبراز�قيم�التعلم�وخطورته�1ي�وجود�اJجتمعات�وRمم�

.  

Xيكون�فيه�الفعل�كفكرة�يتحول�إ�fgساس�للعصبية�هو�الدفع�بالقيم�و�ي�الحال�الRحرك�Jلقد�كان�ا

قابلية�عفوية�وع9ى�هذا�Rساس�كان�ابن�خلدون�يريد�ان�يرس

قيمة�مضافة�إن�صح�التعبT ��ن�تحفظات�ابن�خلدون�كثT ة�يبدو�1ي�التعامل�مع�هذا�اJصطلح�خصوصا�عندما�نكون�

� �ابن �يبخل �لم �بل �التعلمية �العملية �و1ي �ال! بية مع

�لم�ي! ك�مجا°�إ°� �ذكرنا �ابن�خلدون�وكما �اJعرفة�الجافة�ال�fgتجهم�مwا منتس¢�fالهيئة�التعليمية�1ي�تكريس�مبدأ

شاهدنا�كثT ا�من�اJعلمTن�لهذا�العهد�الذي�أدركنا،يجهلون�طرق�التعلي"وتهجم�عليه

أول�تعليمـه�اJسائل�اJقفلة�من�العلم�ويطالبونه�بإحضار�ذهنه�1ي�حلها�ويحسبون�ذلك�مرانا�ع9ى�التعليم�وصوابا�فيه�

ويكلفونه�ر+ي�ذلك�وتحصيله�ويخلطون�عليه�بما�يلقون�له�من�غايات�الفنون�1ي�مبادwÍا

عندما�يشT �أن�دافعية�هذا�اJوض).589

�اليوم�النظام� �تكون�Rمة�أو�حR�Ôgمم�1ي�وضع�م! دي�فتقوم�العصبيات�كأن�ابن�خلدون�يحدثنا�عن�عاJنا عندما

العالم�fتحديدا�وعندما�يكون�Rمر�1ي�ميسرة�wÉدأ�نارها�وهو�ما�دفع�ابن�خلدون��عمال�الفكر�وتزكية�القيم�والعمل�

ع9ى�مخاطبة�Rذهان�للتحفظ�وال! يث�1
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إن�قيم�ال! بية�عند�ابن�خلدون�وعملية�التعليم��ي�محصلة�لقيمة�اJجتمع�والقيم�ال�fgيحصلها�انط]قا�من�مماراته�

السلوكية�وال�fgيعكسها�الفرد�واJجتمع�ومدى�مساهمة�هذا�الخT �1ي�تفعيلها�اهتمام�ومن�هنا�يكمن�إجما°�هندسة�

يل�الفكرة�اXى�سلوك�واXى�فعل�وفق�ما�يدفع�ذلك�ويحفزه�وهو�ما�اشرنا�إليه�

�التعليم� �إدراك �يفعل �أن �Jسار�صحح �وجه �إذ �يستطيع �دافعا �باعتبارها �العصبية �ع9ى �خلدون �ابن �تحفظات من

م�ومربي�وكعالم�1ي�مجا°ت�لم�يبخل�ابن�خلدون�أن�يعطي�تفاصيل�هذا�اJشروع�والجزئيات�ال�fgاكتسwÞا�كطالب�عل

�°�Ôgن�بمهنة�التعليم�والتقيد�بتعلم�علم�واحد�و�ختصاص�فيه��حTربJع9ى�غرار�ضرورة�تفرغ�العلماء�وا�Ôgمعرفية�ش

�بالتخصص �صلة �يكون�لها fgال� �سائر�العلوم �يدرك�به �بإجمال�ما �مع�Rخذ �والنحو�والبيان�": تتشتت�الجهود اللغة

�1م�ط2004(عبد�الرحمن�الحضرمي�وينظر�

كما�أشار�إXى�ذلك�وهو�يرى�أن�تعلم�اللغات�°�يمكن�أن�يتحصل�جملة�دون�أن�تنازع�عموما�اللغة�Rم�بقية�تتعدد�

 Hا�تصب�1ي�مصب�وتطلع�واحد�ما�يحقق�عملية�التعلم�ويwز�هنا�مراحل�ث]ث�مرحلة�تصنيفات�ابن�خلدون�ربما�لك

إدراكية�فwxا�يقع�اختبار�اJعلومة�وتداولها�وتمحيصها�الحربة�ال�fgتحول�التصور�إXى�قرار�وموقف�اعتمادا�ع9ى�ما�يقابل�

من�محسوسات�ومرحلة�نظرية�يمكن�من�خ]لها�تنمية�sدراك�إXى�استنتاجات�أخرى�ممكنة�بحكم�الخH ة�ل�fgيحصلها�

جاع]�النحو�"نستطيع�أن�نتحسس�هذا�1ي�مدى�إشارته�اJركزة�عندما�يتحدث�عن�التحصيل�1ي�علم�الشريعة�يقول�

أولها،فهو�الذي�له�حق�التقدم�ع9ى�هذه�العلوم�اJذكورة،�إذ�هواJوصل�إXى�صواب�النطق،اJقيم�لزيغ�اللسان،اJؤدي�

والذي�يتحصل�أن�اJقدم�مwا�هو�:" ن�لذلك�1ي�نفسه�أغراض

�أصل� �لجهل �الخH ،ولو°ه �من �اJفعول،واJبتدأ �من �الفاعل �فيعرف �بالد°لة �اJقاصد �أصول �يتبTن �به �إذ النحو،

�حول� �موضوعنا �مراحل�تعم�كل�مشتغل�بالفكر�وتعم�خصوصا �أ¼wا �القول يمكننا

  .تعلمية�ال�fgع9ى�اJم¶wن��wا�أن�يصل�بخH اته�إXى�الشق�النظري�وهو�Rهم�للنظر�1ي�اJتقبل�و1ي�النوازل 

�بمذهبه� �اJنهج �°�يخفى�اتصال�هذا �ذلك�عندما �1ي �مH زا �فهو�عالم�أصول�وقد�كان�عاJا �كان�عليه�عاJنا �ما هذا

كار�ال�fgتمثلها�ابن�خلدون�وأرادها�أن�تكون�1ي�مجتمعه�

اعلم�أن�العلوم�البشرية�خزان¶wا�النفس�sنسانية�بما�جعل�هللا�فwxا�من�sدراك�

wع� �أو�نفwxا �لها �للحقائق�أو°،ثم�بإثبات�العوارض�الذاتية �التصور �ذلك�الفكر�اJحصل�لها �ثانياالذي�يفيدها  392. "ا
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

إن�قيم�ال! بية�عند�ابن�خلدون�وعملية�التعليم��ي�محصلة�لقيمة�اJجتمع�والقيم�ال�fgيحصلها�انط]قا�من�مماراته�

السلوكية�وال�fgيعكسها�الفرد�واJجتمع�ومدى�مساهمة�هذا�الخT �1ي�تفعيلها�اهتمام�ومن�هنا�يكمن�إجما°�هندسة�

يل�الفكرة�اXى�سلوك�واXى�فعل�وفق�ما�يدفع�ذلك�ويحفزه�وهو�ما�اشرنا�إليه�تعليمية�قائمة�ع9ى�صناعة�القيمة�وتحو 

�Jسار�ص �وجه �إذ �يستطيع �دافعا �باعتبارها �العصبية �ع9ى �خلدون �ابن �تحفظات من

لم�يبخل�ابن�خلدون�أن�يعطي�تفاصيل�هذا�اJشروع�والجزئيات�ال�fgاكتسwÞا�كطالب�عل

معرفية�ش�Ôgع9ى�غرار�ضرورة�تفرغ�العلماء�واJربTن�بمهنة�التعليم�والتقيد�بتعلم�علم�واحد�و�ختصا

�بالتخصص �صلة �يكون�لها fgال� �سائر�العلوم �يدرك�به �بإجمال�ما �مع�Rخذ تتشتت�الجهود

وينظر��442اJصدر�نفسه�ص�( 390"ع9ى�أهل�الشريعة�وRدب،�ومعرف¶wا�ضرورية

كما�أشار�إXى�ذلك�وهو�يرى�أن�تعلم�اللغات�°�يمكن�أن�يتحصل�جملة�دون�أن�تنازع�عموما�اللغة�Rم�بقية�تتعدد�

 Hا�تصب�1ي�مصب�وتطلع�واحد�ما�يحقق�عملية�التعلم�ويwتصنيفات�ابن�خلدون�ربما�لك

إدراكية�فwxا�يقع�اختبار�اJعلومة�وتداولها�وتمحيصها�الحربة�ال�fgتحول�التصور�إXى�قرار�وموقف�اعتمادا�ع9ى�ما�يقابل�

من�محسوسات�ومرحلة�نظرية�يمكن�من�خ]لها�تنمية�sدراك�إXى�استنتاجات�أخرى�ممكنة�بحكم�الخH ة�ل�fgيحصلها�

نستطيع�أن�نتحسس�هذا�1ي�مدى�إشارته�اJركزة�عندما�يتحدث�عن�التحصيل�1ي�علم�الشريعة�يقول�

أولها،فهو�الذي�له�حق�التقدم�ع9ى�هذه�العلوم�اJذكورة،�إذ�هواJوصل�إXى�صواب�النطق،اJقيم�لزي

ن�لذلك�1ي�نفسه�أغراضإXى�محمود�sفصاح،يستعـان�به�1ي�فهم�سائر�العلوم،وكا

�أصل� �لجهل �الخH ،ولو°ه �من �اJفعول،واJبتدأ �من �الفاعل �فيعرف �بالد°لة �اJقاصد �أصول �يتبTن �به �إذ النحو،

�ص�ن �حول�)اJصدر�نفسه �موضوعنا �مراحل�تعم�كل�مشتغل�بالفكر�وتعم�خصوصا �أ¼wا �القول يمكننا

تعلمية�ال�fgع9ى�اJم¶wن��wا�أن�يصل�بخH اته�إXى�الشق�النظري�وهو�Rهم�للنظر�1ي�اJتقبل�و1ي�النوازل 

�بمذهبه� �اJنهج �°�يخفى�اتصال�هذا �ذلك�عندما �1ي �مH زا �فهو�عالم�أصول�وقد�كان�عاJا �كان�عليه�عاJنا �ما هذا

كار�ال�fgتمثلها�ابن�خلدون�وأرادها�أن�تكون�1ي�مجتمعه�Rشعري�تعكس�اJقدمة�جانبا�مهما�1ي�ذلك�1ي�السلوك�وRف

اعلم�أن�العلوم�البشرية�خزان¶wا�النفس�sنسانية�بما�جعل�هللا�فwxا�من�sدراك�":"وأمته�يمكن��ستشهاد�هنا�بقوله

wع� �أو�نفwxا �لها �للحقائق�أو°،ثم�بإثبات�العوارض�الذاتية �التصور �ذلك�الفكر�اJحصل�لها الذي�يفيدها
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إن�قيم�ال! بية�عند�ابن�خلدون�وعملية�التعليم��ي�محصلة�لقيمة�اJجتمع�والقيم�ال�fgيحصلها�انط]قا�من�مماراته�

السلوكية�وال�fgيعكسها�الفرد�واJجتمع�ومدى�مساهمة�هذا�الخT �1ي�تفعيلها�اهتمام�ومن�هنا�يكمن�إجما°�هندسة�

تعليمية�قائمة�ع9ى�صناعة�القيمة�وتحو 

�Jسار�ص �وجه �إذ �يستطيع �دافعا �باعتبارها �العصبية �ع9ى �خلدون �ابن �تحفظات من

  .ومشروع�ال! بية

لم�يبخل�ابن�خلدون�أن�يعطي�تفاصيل�هذا�اJشروع�والجزئيات�ال�fgاكتسwÞا�كطالب�عل�

معرفية�ش�Ôgع9ى�غرار�ضرورة�تفرغ�العلماء�واJربTن�بمهنة�التعليم�والتقيد�بتعلم�علم�واحد�و�ختصا

�بالتخصص �صلة �يكون�لها fgال� �سائر�العلوم �يدرك�به �بإجمال�ما �مع�Rخذ تتشتت�الجهود

وRدب،�ومعرف¶wا�ضرورية

 4ص�

كما�أشار�إXى�ذلك�وهو�يرى�أن�تعلم�اللغات�°�يمكن�أن�يتحصل�جملة�دون�أن�تنازع�عموما�اللغة�Rم�بقية�تتعدد�

 Hا�تصب�1ي�مصب�وتطلع�واحد�ما�يحقق�عملية�التعلم�ويwتصنيفات�ابن�خلدون�ربما�لك

إدراكية�فwxا�يقع�اختبار�اJعلومة�وتداولها�وتمحيصها�الحربة�ال�fgتحول�التصور�إXى�قرار�وموقف�اعتمادا�ع9ى�ما�يقابل�

من�محسوسات�ومرحلة�نظرية�يمكن�من�خ]لها�تنمية�sدراك�إXى�استنتاجات�أخرى�ممكنة�بحكم�الخH ة�ل�fgيحصلها�

  .اJم¶wن

نستطيع�أن�نتحسس�هذا�1ي�مدى�إشارته�اJركزة�عندما�يتحدث�عن�التحصيل�1ي�علم�الشريعة�يقول��

أولها،فهو�الذي�له�حق�التقدم�ع9ى�هذه�العلوم�اJذكورة،�إذ�هواJوصل�إXى�صواب�النطق،اJقيم�لزي

إXى�محمود�sفصاح،يستعـان�به�1ي�فهم�سائر�العلوم،وكا

�أصل� �لجهل �الخH ،ولو°ه �من �اJفعول،واJبتدأ �من �الفاعل �فيعرف �بالد°لة �اJقاصد �أصول �يتبTن �به �إذ النحو،

�ص( s"391فادة اJصدر�نفسه

تعلمية�ال�fgع9ى�اJم¶wن��wا�أن�يصل�بخH اته�إXى�الشق�النظري�وهو�Rهم�للنظر�1ي�اJتقبل�و1ي�النوازل العملية�ال

�بمذهبه�� �اJنهج �°�يخفى�اتصال�هذا �ذلك�عندما �1ي �مH زا �فهو�عالم�أصول�وقد�كان�عاJا �كان�عليه�عاJنا �ما هذا

Rشعري�تعكس�اJقدمة�جانبا�مهما�1ي�ذلك�1ي�السلوك�وRف

وأمته�يمكن��ستشهاد�هنا�بقوله

wع� �أو�نفwxا �لها �للحقائق�أو°،ثم�بإثبات�العوارض�الذاتية �التصور �ذلك�الفكر�اJحصل�لها الذي�يفيدها

 )428اJصدر�نفسه�ص�(
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الفضاء�ال! بوي��بكل�ما�يطرحه�من�أهم�الفضاءات�ال�fg°�طاJا�شدت�مشاغل�Rفراد�والجماعات�و�مم�والحضارات�

�Ô¾يتس� Ôgح� �للمعمورة �أو�من �أبنائه �من ̧جيال �ول �لصالحه �sنسان �سقلها �خH ات �نتيجة �هو�معلوم �كما وال! بية

به�اXى�القيم�واJعلوم�ان�كل�مجا°ت�الحياة�متوقفة�ع9ى�

صناعة�القيم�وإمكانية�قيامها�مشفوعة�بمدى�إدراك�أوXي�Rمر�وصناع�القرار�بأهمية�إ°ء�كل�السبل�لقيامها�وتحقيقها�

Xشارة�إsا�وتحقيق�أهدافها��w¶يمكن�أن�تسهم�1ي�إتمام�رسال�fgالبيئة�ال� Tا�وتوفwÉمن�تلبية�متطلبا� Tالكث�f¾ى�ذلك�تع

من�حيث�إبراز�مكنة�الواقع��جتما+ي�والتاريخ�والثقا1ي�واJعر1ي�ووقع�ذلك�وصداه�وهو�يتلقى�تحديات�Rخر�من�هنا�

أمكننا�الحديث�مث]�عن�طبيعة�اJناهج�ال�fgتخدم�اJطلبTن�RساسيTن�تحقيق�زاد�علم�fومعر1ي�وتحقيق�توافق�يH ز�

�يقرن�ابن�خلدون�مسار� �اJصلحة�عندما �اطار�هذه�اJعطيات�نستطيع�القول�أن�مشروع�ابن�خلدون�يخدم�هذه 1ي

"  �fاJعلم�واJتعلم�باستحضار�ذلك�ح�Ôgتكون�ثمار�ذلك�عيانا�

إن�تلقي¶wا�بالقبول�وأمسك¶wا�بيد�الصناعة�ظفرت�بك��ªعظيم�وذخT ة�

�فطر�سائر� �هللا�كما �وذلك�أن�الفكر�sنساني�طبيعة�مخصوصة�فطرها �فهمها ك�1ي

�هذ �فعل �كيفية ��ي �اJنطقيـة �الصنـاعة ه�ثم

591( 

يمكن�أن�نجمل�هذه�اJسائل�1ي�هذه�اJطالب�أو°ها�تتصل�باJعلم�ان�يكون�له�حب�اJهنة�وبالتاXي�يدفع�ذلك�إXى�خH ة�

دة�وهو�هدف�العملية�ال! بوية�تضفي�ع9ى�العملية�التعلمية�مرونة�واستجابة�طوعية�لحلول�اJشاكل�والصعاب�اJوجو 

أي�تربية�هذا�الحس�وتنميته�1ي�نفسية�اJعلم�واJتعلم�وقد�شبه�البعض�هذه�العملية�ال�fgتتصل�بالتعلم�كالعمل�لذي�

يقوم�به�الطبيب�اJعالج�مع�مرضاه�°ن�الطبيب�مسؤول�ومؤتمن�ع9ى�Rبدان�فيما�يكون�اJعلم�كذلك�1ي�مسؤوليته�

 �fابن�خلدون�وبإلحاح�ع9ى�ان�يكون�من�اJعلم�اللTن�وsحسان�والتسامح�

� � � � ومن�كان�مرباه�"... °ن�القهر�والعاب�يدفع�بسلوكات�غT �سوية�تضر�بالعملية�التعلمية�ويضر�بشخصية�اJتعلم�

�وذهب�بنشاطها� �انبساطهـا ر�وضيق�عن�النفس�1ي

ل�ع9ى�الكذب�والخبث�وهو�التظاهر�بغT �ما�1ي�ضمT ه�خوفا�من�انبسـاط�Rيدي�بالقهر�عليه�
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   فناء�ا�عرفة�

الفضاء�ال! بوي��بكل�ما�يطرحه�من�أهم�الفضاءات�ال�fg°�طاJا�شدت�مشاغل�Rفراد�والجماعات�و�مم�والحضارات�

�Ô¾يتس� Ôgح� �للمعمورة �أو�من �أبنائه �من ̧جيال �ول �لصالحه �sنسان �سقلها �خH ات �نتيجة �هو�معلوم �كما وال! بية

�تعزز�جانب�السلوك�والدفع ��¼wا �وتفعيلها به�اXى�القيم�واJعلوم�ان�كل�مجا°ت�الحياة�متوقفة�ع9ى���ستفادة�مwا

صناعة�القيم�وإمكانية�قيامها�مشفوعة�بمدى�إدراك�أوXي�Rمر�وصناع�القرار�بأهمية�إ°ء�كل�السبل�لقيامها�وتحقيقها�

Xشارة�إsا�وتحقيق�أهدافها��w¶يمكن�أن�تسهم�1ي�إتمام�رسال�fgالبيئة�ال� Tا�وتوفwÉمن�تلبية�متطلبا

من�حيث�إبراز�مكنة�الواقع��جتما+ي�والتاريخ�والثقا1ي�واJعر1ي�ووقع�ذلك�وصداه�وهو�يتلقى�تحديات�Rخر�من�هنا�

أمكننا�الحديث�مث]�عن�طبيعة�اJناهج�ال�fgتخدم�اJطلبTن�RساسيTن�تحقيق�زاد�علم�fومعر1ي�وتحقيق�توافق�يH ز�

  جتمع�النسق�الثقا1ي�واJعر1ي�للم

�يقرن�ابن�خلدون�مسار� �اJصلحة�عندما �اطار�هذه�اJعطيات�نستطيع�القول�أن�مشروع�ابن�خلدون�يخدم�هذه 1ي

ال! بية�بال!�كية�الدينية�وRخ]قية�للمعرفة�وهو�يو�f 9اJعلم�واJتعلم�باستحضار�ذلك�ح�Ôgتكون�ثمار�ذلك�عيانا�

إن�تلقي¶wا�بالقبول�وأمسك¶wا�بيد�الصناعة�ظفرت�بك��ªعظيم�وذخT ة�واعلم�أ·wا�اJتعلم�أني�أتحفك�بفائدة�1ي�تعلمك�ف

�فطر�سائر� �هللا�كما �وذلك�أن�الفكر�sنساني�طبيعة�مخصوصة�فطرها �فهمها �تعينـك�1ي دم�لك�مقدمة

�الدماغ �البطن�Rوسط�من �للنفس�1ي �حركة �وهو�وجدان �اJنطقي....مبتدعاته �الصنـاعة ثم

591اJصدر�نفسه�ص��(393"الطبيعة�الفكرية�النظرية�تصفه�لتعلم�سداده�من�خطئه

يمكن�أن�نجمل�هذه�اJسائل�1ي�هذه�اJطالب�أو°ها�تتصل�باJعلم�ان�يكون�له�حب�اJهنة�وبالتاXي�يدفع�ذلك�إXى�خH ة�

تضفي�ع9ى�العملية�التعلمية�مرونة�واستجابة�طوعية�لحلول�اJشاكل�والصعاب�اJوجو 

أي�تربية�هذا�الحس�وتنميته�1ي�نفسية�اJعلم�واJتعلم�وقد�شبه�البعض�هذه�العملية�ال�fgتتصل�بالتعلم�كالعمل�لذي�

يقوم�به�الطبيب�اJعالج�مع�مرضاه�°ن�الطبيب�مسؤول�ومؤتمن�ع9ى�Rبدان�فيما�يكون�اJعلم�كذلك�1ي�مسؤوليته�

  .و�ي�مقولة�منسوبة�إXى�sمام�أبي�حامد�الغزاXي�

يكون�اJعلم�صاحب�رسالة�وwÉذيب�اذ�يو�f 9ابن�خلدون�وبإلحاح�ع9ى�ان�يكون�من�اJعلم�اللTن�وsحسان�والتسامح�

� � � � °ن�القهر�والعاب�يدفع�بسلوكات�غT �سوية�تضر�بالعملية�التعلمية�ويضر�بشخصية�اJتعلم�

�انبساطه�بالعسف�والقهر�من�اJتعلمTن�أو�اJمالك�أو�الخدم�سطا به�القهـر�وضيق�عن�النفس�1ي

ل�ع9ى�الكذب�والخبث�وهو�التظاهر�بغT �ما�1ي�ضمT ه�خوفا�من�انبس
  )597اJصدر�نفسه�ص�(394
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فناء�ا�عرفة�/فضاء�ال! بية�    2.2

الفضاء�ال! بوي��بكل�ما�يطرحه�من�أهم�الفضاءات�ال�fg°�طاJا�شدت�مشاغل�Rفراد�والجماعات�و�مم�والحضارات�

�Ô¾يتس� Ôgح� �للمعمورة �أو�من �أبنائه �من ̧جيال �ول �لصالحه �sنسان �سقلها �خH ات �نتيجة �هو�معلوم �كما وال! بية

�تعزز�جانب�السلوك�والدفع ��¼wا �وتفعيلها �ستفادة�مwا

صناعة�القيم�وإمكانية�قيامها�مشفوعة�بمدى�إدراك�أوXي�Rمر�وصناع�القرار�بأهمية�إ°ء�كل�السبل�لقيامها�وتحقيقها�

Xشارة�إsا�وتحقيق�أهدافها��w¶يمكن�أن�تسهم�1ي�إتمام�رسال�fgالبيئة�ال� Tا�وتوفwÉمن�تلبية�متطلبا

من�حيث�إبراز�مكنة�الواقع��جتما+ي�والتاريخ�والثقا1ي�واJعر1ي�ووقع�ذلك�وصداه�وهو�يتلقى�تحديات�Rخر�من�هنا�

أمكننا�الحديث�مث]�عن�طبيعة�اJناهج�ال�fgتخدم�اJطلبTن�RساسيTن�تحقيق�زاد�علم�fومعر1ي�وتحقيق�توافق�يH ز�

النسق�الثقا1ي�واJعر1ي�للم

�يقرن�ابن�خلدون�مسار� �اJصلحة�عندما �اطار�هذه�اJعطيات�نستطيع�القول�أن�مشروع�ابن�خلدون�يخدم�هذه 1ي

ال! بية�بال!�كية�الدينية�وRخ]قية�للمعرفة�وهو�يو

واعلم�أ·wا�اJتعلم�أني�أتحفك�بفائدة�1ي�تعلمك�ف

�تعين شريفة�وأقـدم�لك�مقدمة

�الدماغ �البطن�Rوسط�من �للنفس�1ي �حركة �وهو�وجدان مبتدعاته

الطبيعة�الفكرية�النظرية�تصفه�لتعلم�سداده�من�خطئه

يمكن�أن�نجمل�هذه�اJسائل�1ي�هذه�اJطالب�أو°ها�تتصل�باJعلم�ان�يكون�له�حب�اJهنة�وبالتاXي�يدفع�ذلك�إXى�خH ة�

تضفي�ع9ى�العملية�التعلمية�مرونة�واستجابة�طوعية�لحلول�اJشاكل�والصعاب�اJوجو 

أي�تربية�هذا�الحس�وتنميته�1ي�نفسية�اJعلم�واJتعلم�وقد�شبه�البعض�هذه�العملية�ال�fgتتصل�بالتعلم�كالعمل�لذي�

يقوم�به�الطبيب�اJعالج�مع�مرضاه�°ن�الطبيب�مسؤول�ومؤتمن�ع9ى�Rبدان�فيما�يكون�اJعلم�كذلك�1ي�مسؤوليته�

و�ي�مقولة�منسوبة�إXى�sمام�أبي�حامد�الغزاXي�وأمانته�ع9ى�Rذهان�

يكون�اJعلم�صاحب�رسالة�وwÉذيب�اذ�يو

� � � � °ن�القهر�والعاب�يدفع�بسلوكات�غT �سوية�تضر�بالعملية�التعلمية�ويضر�بشخصية�اJتعلم�

بالعسف�والقهر�من�اJتعلمTن�أو�اJمالك�أو�الخدم�سطا

ودعـاه�إXى�الكسـل�وحمـل�ع9ى�الكذب�والخبث�وهو�التظاهر�بغT �ما�1ي�ضمT ه�خوفا�من�انبس

 .394وعلمه�اJكر�والخديعة�
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�الحا°ت� �ان�تكون�الحلول�العقابية���1ي �اXى داع

�غمر� �1ي �البخل �عدم �اXى �باJعلم �التخصص�يدفع �1ي �اJعرفة أخر��ن�سعة

�التعلق�بالتخصص�يرى�ابن� �مع�اكتساب�التجربة�وازدياد � اJتعلمTن�بعلمه�واح! امهم�له�واح! امه�هو�Jتعلميه�أليا

�ابن�خلدون�°�تخرج�عن�إطار� �يطرحها fgال� إن�الفكرة

مشروع�ابن�خلدون�1ي�العمران�البشري�وعن�مفهوم�الصنعة�نستطيع�القول�وننحن�نشT �هنا�إXى�أن�التجربة�والخH ة�

�للصنائع�� �RخT �وتمثله �واق! ان �العقل �مكانة �تH ز �ملكة �صاحwÞا �تكسب ��¼wا ع

�Ôر�هو�صنعة�تسمJالحديث�ا�fفهوم�اللساني�والتعليمJوبا

ائم�ع9ى�اطر�وقواعد�علمية�تقوم�ع9ى�

�fgعرفة�بالقيم�الJة�وتراكمها�خصوصا�والحال�ان�ما�يتصدر�الرسالة�التعلمية�هو�إذكاء�ا Hخدمته�وتتكفل�بنقل�الخ

تعرف�باJجتمع�°¼wا�ستكون�قيمة�مضافة�لسT �أحسن�لهذه�العملية�وانعكاسها�ع9ى�كافة�اJجا°ت�ال�fgينشدها�هذا�

يجعل�rمان�هذا�من�الفرد�أوXى�تلك��ستثمارات�واللبنة�ال�fgتخدم�هذه�اJصلحة�فهو�يراه�بتوفر�الظروف�اJحيطة�

�مH ر�لعدم�النيل�وRخذ�مwا�وقد�نبه�ابن�خلدون�ع9ى�هذه�اJسالة�

فاJتكلم�من�العرب�حTن�كانت�ملكة�اللغة�العربية�موجـودة�فwxم�يسمع�ك]م�أهل�جيله�

ثم�°�يزال�...ا�يسمع�الص¢�fاستعمـال�اJفـردات�1ي�معانwxا

اله�يتكرر�إXى�أن�يصT �ذلك�ملكـة�وصفة�راسخـة�ويكـون�

�ترك�هامش� �من �اJعلم �فwxا �يبدع fgال� �اJساحة �من �انط]قا �ذلك�يقوم وكل

والتفصيل�وهو�منهج�قرآني�يرى�من�خ]له�

ابن�خلدون�أن�ع9ى�اJعلم�1ي�أن�يعرف�م�Ôgيعمل�ع9ى�إيصال�اJعلومة�اXى�اJتعلم�خصوصا�إذا�كانت�هذه�اJعلومة�1ي�

�أ¼wا�مركبة�مغلقة�1ي�كثT �من�Rحيان�يقول�ابن�خلدون� �ربما �فشيئا�"حاجة�إXى�ترك��T°ن�من�طبيع¶wا التدريج�شيئا

�سبيل� �ع9ى �شرحها �1ي �أصول�ذلك�الباب�ويقرب�له ن��ي

sجمال�ويرا+ى�1ي�ذلك�قوة�عقله�واستعداده�لقبول�ما�يرد�عليه�ح�Ôgينت�fÅإXى�آخر�الفن�وعند�ذلك�يحصل�له�ملكة�

�بالتفصيل�أو� �للدفع �مستحضر�الفرص�اJناسبة �أن�يكون�متنwÞا �اJعلم�عليه wÞا

sجمال�1ي�بيان�اJادة�العلمية�ومساراwÉا�طبعا�مع�النظر�1ي�اJستويات�العمرية�وقدراwÉا�sدراكية��ويرا+ى�هنا�الفئة�
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� �من�علمه�هذا �وتمكنه �اJعلم�وشخصيته �بمكانة �الحا°ت�يكمن�Rمر�هنا �ان�تكون�الحلول�العقابية���1ي �اXى داع

�أسواط �ث]ثة �ع9ى �°�يزيد �غمر��بما �1ي �البخل �عدم �اXى �باJعلم �التخصص�يدفع �1ي �اJعرفة أخر��ن�سعة

�التعلق�بالتخصص�يرى�ابن� �مع�اكتساب�التجربة�وازدياد � اJتعلمTن�بعلمه�واح! امهم�له�واح! امه�هو�Jتعلميه�أليا

�العملية�التعلمية �1ي �كفيلة�بحل�مشاكل�كثT ة �ابن�خلدون�°�تخرج�عن�إطار�.  أ¼wا �يطرحها fgال� إن�الفكرة

مشروع�ابن�خلدون�1ي�العمران�البشري�وعن�مفهوم�الصنعة�نستطيع�القول�وننحن�نشT �هنا�إXى�أن�التجربة�والخH ة�

  .تع¾�fهنا�اكتساب�اJعلم�صنعة�

�بالص �التعليم �خلدون �ابن �للصناربط �RخT �وتمثله �واق! ان �العقل �مكانة �تH ز �ملكة �صاحwÞا �تكسب ��¼wا نائع

وباJفهوم�اللساني�والتعليم�fالحديث�اJر�هو�صنعة�تسم��Ôواكتساب�اJدراك�فكلما�اكتسب�sنسان�معرفة�زاد�مداركه

ائم�ع9ى�اطر�وقواعد�علمية�تقوم�ع9ى�تعليمية�1ي�اJنهج�وذا�ما�كان�يريده�ابن�خلدون�من�أقواله�بان�يكون�التعلم�ق

�fgعرفة�بالقيم�الJة�وتراكمها�خصوصا�والحال�ان�ما�يتصدر�الرسالة�التعلمية�هو�إذكاء�ا Hخدمته�وتتكفل�بنقل�الخ

تعرف�باJجتمع�°¼wا�ستكون�قيمة�مضافة�لسT �أحسن�لهذه�العملية�وانعكاسها�ع9ى�كافة�اJجا°ت�ال�fgينشدها�هذا�

  .1ي�لحمته�وأمنه�واستقراره�

يجعل�rمان�هذا�من�الفرد�أوXى�تلك��ستثمارات�واللبنة�ال�fgتخدم�هذه�اJصلحة�فهو�يراه�بتوفر�الظروف�اJحيطة�

مؤه]��خذ�اJعرفة�شغوفا��wا��نه�متحرر�وليس�ه�مH ر�لعدم�النيل�وRخذ�مwا�وقد�نبه�ابن�خلدون�ع9ى�هذه�اJسالة�

فاJتكلم�من�العرب�حTن�كانت�ملكة�اللغة�العربية�موجـودة�فwxم�يسمع�ك]م�أهل�جيله�"ة�مwا�قوله�

اwÉم�وكيفيـة�تعبT هم�عن�مقـاصدهم�كمـا�يسمع�الص¢�fاستعمـال�اJف

اله�يتكرر�إXى�أن�يصT �ذلك�ملكدد�1ي�كـل�لحـظة�ومـن�كل�متكلم،واستعمـ

�ص�1998 �ترك�هامش�)280، �من �اJعلم �فwxا �يبدع fgال� �اJساحة �من �انط]قا �ذلك�يقوم وكل

  .بالقدر�الكا1ي�للمتعلمTن�من�اجل�التفاعل�

والتفصيل�وهو�منهج�قرآني�يرى�من�خ]له�عملية�التدرج�1ي�أخذ�اJعرفة�ويكون�1ي�محاور�مwا�Rخذ�بمنهج�sجمال�

ابن�خلدون�أن�ع9ى�اJعلم�1ي�أن�يعرف�م�Ôgيعمل�ع9ى�إيصال�اJعلومة�اXى�اJتعلم�خصوصا�إذا�كانت�هذه�اJعلومة�1ي�

�أ¼wا�مركبة�مغلقة�1ي�كثT �من�Rحيان�يقول�ابن�خلدون� �ربما حاجة�إXى�ترك��T°ن�من�طبيع¶wا

�سبيل� �ع9ى �شرحها �1ي �أصول�ذلك�الباب�ويقرب�له �باب�من�الفـن��ي �أو°�مسائل�من�كل �عليه قلي]�يلقى

sجمال�ويرا+ى�1ي�ذلك�قوة�عقله�واستعداده�لقبول�ما�يرد�عليه�ح�Ôgينت�fÅإXى�آخر�الفن�وعند�ذلك�يحصل�له�ملكة�

  225حنفي�،�ص�

�اكتس fgال� �مستحضر�الفرفبحكم�التجربة�والخH ة �أن�يكون�متنwÞا �اJعلم�عليه wÞا

sجمال�1ي�بيان�اJادة�العلمية�ومساراwÉا�طبعا�مع�النظر�1ي�اJستويات�العمرية�وقدراwÉا�sدراكية��ويرا+ى�هنا�الفئة�
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� �من�علمه�هذا �وتمكنه �اJعلم�وشخصيته �بمكانة يكمن�Rمر�هنا

�أسواطالقصوى� �ث]ثة �ع9ى �°�يزيد بما

�التعلق�بالتخصص�يرى�ابن� �مع�اكتساب�التجربة�وازدياد � اJتعلمTن�بعلمه�واح! امهم�له�واح! امه�هو�Jتعلميه�أليا

�العملية�التعلمية�خلدون  �1ي �كفيلة�بحل�مشاكل�كثT ة أ¼wا

مشروع�ابن�خلدون�1ي�العمران�البشري�وعن�مفهوم�الصنعة�نستطيع�القول�وننحن�نشT �هنا�إXى�أن�التجربة�والخH ة�

تع¾�fهنا�اكتساب�اJعلم�صنعة�

�بالص �التعليم �خلدون �ابن ربط

واكتساب�اJدراك�فكلما�اكتسب�sنسان�معرفة�زاد�مداركه

تعليمية�1ي�اJنهج�وذا�ما�كان�يريده�ابن�خلدون�من�أقواله�بان�يكون�التعلم�ق: 

�fgعرفة�بالقيم�الJة�وتراكمها�خصوصا�والحال�ان�ما�يتصدر�الرسالة�التعلمية�هو�إذكاء�ا Hخدمته�وتتكفل�بنقل�الخ

تعرف�باJجتمع�°¼wا�ستكون�قيمة�مضافة�لسT �أحسن�لهذه�العملية�وانعكاسها�ع9ى�كافة�اJجا°ت�ال�fgينشدها�هذا�

1ي�لحمته�وأمنه�واستقراره��اJجتمع�خصوصا

يجعل�rمان�هذا�من�الفرد�أوXى�تلك��ستثمارات�واللبنة�ال�fgتخدم�هذه�اJصلحة�فهو�يراه�بتوفر�الظروف�اJحيطة�

مؤه]��خذ�اJعرفة�شغوفا��wا��نه�متحرر�وليس�

  Tا�قوله�1ي�مواضع�كثwة�م

وأساليwÞم�1ي�مخاطبـاwÉم�وكيفيـ

سمـاعهم�لذلك�يتجـدد�1ي�كـل�لح

1998النwÞان،( 395"كأحدهم

بالقدر�الكا1ي�للمتعلمTن�من�اجل�التفاعل�

عملية�التدرج�1ي�أخذ�اJعرفة�ويكون�1ي�محاور�مwا�Rخذ�بمنهج�sجمال�

ابن�خلدون�أن�ع9ى�اJعلم�1ي�أن�يعرف�م�Ôgيعمل�ع9ى�إيصال�اJعلومة�اXى�اJتعلم�خصوصا�إذا�كانت�هذه�اJعلومة�1ي�

�أ¼wا�مركبة�مغلقة�1ي�كثT �من�Rحيان�يقول�ابن�خلدون� �ربما حاجة�إXى�ترك��T°ن�من�طبيع¶wا

�باب�من�الفوقلي]� �أو°�مسائل�من�كل �عليه قلي]�يلقى

sجمال�ويرا+ى�1ي�ذلك�قوة�عقله�واستعداده�لقبول�ما�يرد�عليه�ح�Ôgينت�fÅإXى�آخر�الفن�وعند�ذلك�يحصل�له�ملكة�

حنفي�،�ص�( 396"1ي�ذلك�العلم

�اكتس) fgال� فبحكم�التجربة�والخH ة

sجمال�1ي�بيان�اJادة�العلمية�ومساراwÉا�طبعا�مع�النظر�1ي�اJستويات�العمرية�وقدراwÉا�sدراكية��ويرا+ى�هنا�الفئة�
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1ي�مجلس�واحد�وقد�يكون�للبعض��العمرية�وتدرجها�ويرى�أيضا�الفروقات�الفردية�ال�fgقد�تحصل�اJادة�لدى�البعض

متمث]�لذلك�يرى�ابن�خلدون�1ي�مادة�النحو�هذا�Rمر�°ن�فيه�صوبة�ليست�منه�تحديدا�بل�بما�ينجر�عنه�من�طرق�

ذهب�"كان�سببه�اJتأخرون�) طريقة�التعليم

�علم� �كل �1ي �مختصرا �برنامجا �مwا ون

�باJعاني�الكثT ة�من�ذلك�الفن�وصـار�ذلك� �وحشو�القليل�مwا

�Ôال! اكم�والتتابع�1ي�تقديم�اJادة�العلمية�والتأكد�من�تمكن�تلك�اJادة�1ي�

اJتعلم�ح�Ôgينتقل�اJعلم�اXى�غT ها�بحيث�تكون�هذه�اJادة�البؤرة�ال�fgتنظر�1ي�زوايا�اJواد�Rخرى�فيسهل�التحصيل�

 Rلكة�ع9ى�Jخذ�بمادة�ما�يسفر�دلك��ع9ى�نظر�1ي��1ي�ال! بية�ففي�ذلك�تدريب�ا

�كثT ة �1ي�ذلك�أشواطا �باJواد�Rخرى�ويختصر�له�التمكن�1ي�كل�مادة�مختصرا �إXى�مسائل�حديثة��صل¶wا �يجرنا وهنا

�fgاليوم�ويعيشه�العالم�مع�الجائحة�ال� �نعيشه �مثلما f ½نامج�الدرا Hاو�ال� �تواجه�سT �اJقرر fgتتعلق�بالصعوبات�ال

ثالثة�وما�جنته�ع9ى�مناÊي�الحياة�الطبيعية�وع9ى�التعليم�بوجه�خاص�يقول�ابن�خلدون�أن�من�أسباب�

ه�ذريعة�إXى�النسيان�وانقطاع�مسائل�الفن�بعضها�من�

 �fاJعلم�بعدم�إقحام�مادتTن�معا�وتقديمهما�

�عليه�و°�يستفيد�مwما�وقد�أشار�ابن�خلدون�1ي�موضع�أخر�من�مقدمته�لهذا�Rمر�عندما�

غة�ع9ى�لغة�أخرى�أما�1ي�مسالة�أن�تحدث�عن�تعلم�اللغات�وكان�موقفه�متماث]�مع�هذا�اJوقف�وان�كان�قال�بغلبة�ل

أن�°�يخلط�ع9ى�اJتعلم�علمان�معا،فإ¼wا�حينئذ�قل�أن�يظفر�بواحد�مwما،Jا�فيه�من�

�دكتورة��423 �حسTن�رسالة وينظر�طه

�وبالحلول� �للH نامج �الطبيعية �بالسيولة �تلحق �يمكن�ان fgال� �اJعوقات�القاهرة �1ي ابن�خلدون

�الجائحة�وتكثيف�اJواد�كحلول�ساعات�الدعم�نظام� �هو�الحال�مع اJق! حة�مث]�°ستدراك�التفريق�والتقطيع�كما

�يمكن�أن�يق! حه�) د.م.ل( نظام�معمول�به�مث]�1ي�اغلب�الجامعات�العربية�1ي�الظروف�العادية�وإثناء�الجائحة ماذا
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/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

العمرية�وتدرجها�ويرى�أيضا�الفروقات�الفردية�ال�fgقد�تحصل�اJادة�لدى�البعض

  .1ي�ما�يتعدى�ذلك�لهذه�اJادة

متمث]�لذلك�يرى�ابن�خلدون�1ي�مادة�النحو�هذا�Rمر�°ن�فيه�صوبة�ليست�منه�تحديدا�بل�بما�ينجر�عنه�من�طرق�

طريقة�التعليم(1ي�تقديمه�وإصرار�البعض�أن�يؤدي�فيه�دور�اJناظر�وهو�مT اث�تقليدي�

�ا �1ي �اختصار�الطرق�وRنحاء �إXى �اJتأخرين �علم�ر�من �كل �1ي �مختصرا �برنامجا �مwا �ويدونـون ��wا �يولعون لعلوم

�باJعاني�الكثT ة�من�ذلك�الفن�وص �باختصار�1ي�Rلفاظ�وحشو�القليل�مwا يشتمل�ع9ى�حصر�مسائله�وأدل¶wا

  )588ابن�خلدون�اJقدمة��ص��(. 397مخ]�بالب]غة�وعسT ا�ع9ى�الفهم

�Ôال! اكم�والتتابع�1ي�تقديم�اJادة�العلمية�والتأكد�من�تمكن�تلك�اJادة�1ي�يذهب�ابن�خلدون�1ي�مسالة�التدرج�بمع¾

اJتعلم�ح�Ôgينتقل�اJعلم�اXى�غT ها�بحيث�تكون�هذه�اJادة�البؤرة�ال�fgتنظر�1ي�زوايا�اJواد�Rخرى�فيسهل�التحصيل�

 Rلكة�ع9ى�Jوهذا�ما�يقول�به�أهل��ختصاص�1ي�ال! بية�ففي�ذلك�تدريب�ا

�كثT ة �1ي�ذلك�أشواطا �باJواد�Rخرى�ويختصر�له�التمكن�1ي�كل�مادة�مختصرا صل¶wا

�fgاليوم�ويعيشه�العالم�مع�الجائحة�ال� �نعيشه �مثلما f ½نامج�الدرا Hاو�ال� �تواجه�سT �اJقرر fgتتعلق�بالصعوبات�ال

ثالثة�وما�جنته�ع9ى�مناÊي�الحياة�الطبيعية�وع9ى�التعليم�بوجه�خاص�يقول�ابن�خلدون�أن�من�أسباب�

�بيwا��نـه�ذريعة�إXى�النسيان�وانقطاع�مسائل�الفن�بعضها�من�".. تفريق�اJجـالس�وتقطيع�ما

  )589ابن�خلدون�اJقدمة��ص�

ي]�ابن�خلدون�عن�التدرج�يحذر�فwxا�ويو�f 9اJعلم�بعدم�إقحام�مادتTن�معا�وتقديمهما�1ي�إشارة�ملفتة�أيضا�1ي�تفص

إXى�اJتعلم�°ن�ذلك�يشوش�عليه�و°�يستفيد�مwما�وقد�أشار�ابن�خلدون�1ي�موضع�أخر�من�مقدمته�لهذا�Rمر�عندما�

تحدث�عن�تعلم�اللغات�وكان�موقفه�متماث]�مع�هذا�اJوقف�وان�كان�قال�بغلبة�ل

أن�°�يخلط�ع9ى�اJتعلم�علمان�معا،فإ¼wا�حينئذ�قل�أن�يظفر�بواحد�مwما،Jا�فيه�من�" يلزم�علمان�1ي�مجلس�واحد�

� �مwما �عن�كل�واحد �وانصرافه �البال �ص�( .399تقسيم � �اJقدمة 423ابن�خلدون

�وبالحلول� �للH نامج �الطبيعية �بالسيولة �تلحق �يمكن�ان fgال� �اJعوقات�القاهرة �1ي ابن�خلدون

�الجائحة�وتكثيف�اJواد�كحلول�ساعات�الدعم�نظام� �هو�الحال�مع اJق! حة�مث]�°ستدراك�التفريق�والتقطيع�كما

معمول�به�مث]�1ي�اغلب�الجامعات�العربية�1ي�الظروف�العادية�وإثناء�الجائحة

                   

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

العمرية�وتدرجها�ويرى�أيضا�الفروقات�الفردية�ال�fgقد�تحصل�اJادة�لدى�البعض

1ي�ما�يتعدى�ذلك�لهذه�اJادة

متمث]�لذلك�يرى�ابن�خلدون�1ي�مادة�النحو�هذا�Rمر�°ن�فيه�صوبة�ليست�منه�تحديدا�بل�بما�ينجر�عنه�من�طرق��

1ي�تقديمه�وإصرار�البعض�أن�يؤدي�فيه�دور�اJناظر�وهو�مT اث�تقليدي�

�ا �1ي �اختصار�الطرق�وRنحاء �إXى �اJتأخرين كثيـر�من

�باختصار�1ي�Rلفا يشتمل�ع9ى�حصر�مسائله�وأدل¶wا

مخ]�بالب]غة�وعسT ا�ع9ى�الفهم

يذهب�ابن�خلدون�1ي�مسالة�التدرج�بمع¾

اJتعلم�ح�Ôgينتقل�اJعلم�اXى�غT ها�بحيث�تكون�هذه�اJادة�البؤرة�ال�fgتنظر�1ي�زوايا�اJواد�Rخرى�فيسهل�التحصيل�

وهذا�ما�يقول�به�أهل��ختصافwxا��

�كثT ة �1ي�ذلك�أشواطا �باJواد�Rخرى�ويختصر�له�التمكن�1ي�كل�مادة�مختصرا صل¶wا

�fgاليوم�ويعيشه�العالم�مع�الجائحة�ال� �نعيشه �مثلما f ½نامج�الدرا Hاو�ال� �تواجه�سT �اJقرر fgتتعلق�بالصعوبات�ال

ثالثة�وما�جنته�ع9ى�مناÊي�الحياة�الطبيعية�وع9ى�التعليم�بوجه�خاتدخل�سن¶wا�ال

"..فشل�العملية�التعلمية�

ابن�خلدون�اJقدمة���(.398بعض

1ي�إشارة�ملفتة�أيضا�1ي�تفص

إXى�اJتعلم�°ن�ذلك�يشوش�عليه�و°�يستفيد�مwما�وقد�أشار�ابن�خلدون�1ي�موضع�أخر�من�مقدمته�لهذا�Rمر�عندما�

تحدث�عن�تعلم�اللغات�وكان�موقفه�متماث]�مع�هذا�اJوقف�وان�كان�قال�بغلبة�ل

يلزم�علمان�1ي�مجلس�واحد�

� �مwما �عن�كل�واحد �وانصرافه �البال تقسيم

1925(  

�يق! ح� �يمكن�أن �وبالحلول�ماذا �للH نامج �الطبيعية �بالسيولة �تلحق �يمكن�ان fgال� �اJعوقات�القاهرة �1ي ابن�خلدون

�الجائحة�وتكثيف�اJواد�كحلول�ساعات�الدعم�نظام� �هو�الحال�مع اJق! حة�مث]�°ستدراك�التفريق�والتقطيع�كما

معمول�به�مث]�1ي�اغلب�الجامعات�العربية�1ي�الظروف�العادية�وإثناء�الجائحة

   ابن�لدون�1ي�ذلك؟

  
  
  



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 407    ن  برلي –المانيا / 

 
 

ربما�نجد�ملمحا�1ي�ذلك�فاليوم�يطلب�لطالب�العلم�أن�يأخذ�باJعرفة�من�مصادر��ي�اعتيادية�التعلم�عن�بعد�مث]�

اJلكات�فع9ى�قدر�ك© ة�الشيوخ�يكون�حصول�

�يراه� فلقاء�أهل�العلوم�وتعدد�اJشايخ�يفيده�تمي���Tصط]حات�بما

م�وطرق�توصل�وتwض�قواه�إXى�الرسـوخ�و�ستحكـام�

 .)،) 2013وينظر�عواد،)م2004

يحق�لنا�أن�نقول�تحت�مضلة�الشيخ�أن�ال! بية�تنت�fÅب!�كية�سلوكية�تنت�fÅبتأهيل�الفرد�لكي�يكون�له�مكانة�1ي�عمارة�

الذي�كان�موجودا�1ي�زمنه��Rرض�عن�شيخنا�ومعلمنا�ابن�خلدون�يعتH ه�البعض�أخر�موسوعة�عربية�نسبة�إXى�الفكر 

وزمن�العلم�واJعرفة�هذه�اJعرفية�الواسعة�ال�fgاستطاع�الشيخ�أن�يمارسها�كسلوك�وهو�طالب�علم�ومربي�وعالم�

�اليوم�1ي� �بالتفاصيل�ال�fgنراها وسيا½ �fوقد�انعكست�هذه�RخT ة�ع9ى�أرائه�ومواقفه�مwا�خصوصا�ع9ى�موضوعنا

�إجابة�ع9ى�كثT �من�اJشاكل� �القول�إ¼wا ية�من�برامح�ومقررات�واJقام�يسمح�لنا

  :والصعوبات�ال�fgتعيشها�اJنظومة�ال! بوية��وقد�حاولنا�أن�نقف�ع9ى�نقاط�مجملة�فwxا�نجملها�1ي�هذه�النقاط�

إلحاح�ابن�خلدون�ع9ى�هذه�درج��وت�ªيل�كل�ما�يمكن�أن�يسهم�1ي�هذا�الجانب�نستطيع�القول�من�خ]ل�

�1ي�ذلك�من�توفT �السبل�والفاعل�الذي�يجعل�انسيابية� ��wا �للمعلم�أن�يتح9ى �ينبÁي fgال� النقطة�اJسؤولية�الكبT ة

 fء�من�التفصيل�عدم�إدراج�مادتTن�1ي�مجلس�واحد�ال! ك��Tع9ى�مادة�

....  

�بتوفر�الخH ة� �يشرف�علwxا fgال� �اJادة �1ي �وتحكمه �من�خH ته �اJعلم�منطلقا �يكتسwÞا �الحديث�عن�التدرج�هو�ملكة

صل�والتحكم�يمكن�تفادي�كثT �من�الصعوبات�بحيث�تعم�الفائدة�تح! م�فيه�رزنامة�زمنية�جيدة�لتفعيل�مم��Tلتو 

اJعلومة�وع9ى�هذا�Rساس�يصر�ابن�خلدون�فيما�يبدو�ع9ى�مصطلح�الصنعة�1ي�مشروعه�العمراني�عموما�و1ي�مهنة�

  .التعلم�وهو�ما�تأكده�اليوم�الدراسات�ال! بوية�فيم�ينبÁي�ان�تتوفر�كمؤه]ت�1ي�مهنة�التعليم�

ال�fgنراها�عام]�مهما�اليوم�1ي�أزمنة�تكون�

�يكون� �بحيث �اJتعلم �قبل �من �السمع �اJجالس�وع9ى �يركو�ع9ى �عندما �وRخر�غT �اعتيادي �اعتيادية �صعوبات فwxا

اJجلس�هو�الفضاء�الذي�يوفر�ذلك�رأينا�مسالة�مطالبة�الشيخ�اJتعلم�بم]زمة�الشيوخ�ل]س!�ادة�وكما�اشرنا�ربما�يH ز�

�او�ـ� �ع9ى�Rقل�فيما�عاشه�هو�بالتحديد�ـ

 Rمة�فكان�من�واجبه��كما�عاشه�ك© �ولكن�ليس�كما�كان�1ي�سابق�العهد�رأى�ابن�خلدون�تراجعا�1ي�مسار�
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ربما�نجد�ملمحا�1ي�ذلك�فاليوم�يطلب�لطالب�العلم�أن�يأخذ�باJعرفة�من�مصادر��

فع9ى�قدر�ك© ة�الشيو" يقو�ابن�خلدون�1ي�ذلك�وان�كان�1ي�سياق�تاري=ي�وثقا1ي�خاص�للمتعلم�

�يراه�...وخها�و�صط]حات�أيضا�1ي�تعليم�العلوم فلقاء�أهل�العلوم�وتعدد�اJشايخ�يفيده�تمي���Tصط]حات�بما

من�اخت]ف�طرقهم�فwxا�فيجرد�العلم�عwا�ويعلم�أ¼wا�أنحـاء�تعليـم�وطرق�توصل�وتwض�قواه�إXى�الرس

2004(الحضرمي�( 400"سواها�مع�تقوية�ملكته�ح�معارفه�وتم�Tها�عن

يحق�لنا�أن�نقول�تحت�مضلة�الشيخ�أن�ال! بية�تنت�fÅب!�كية�سلوكية�تنت�fÅبتأهيل�الفرد�لكي�يكون�له�مكانة�1ي�عمارة�

Rرض�عن�شيخنا�ومعلمنا�ابن�خلدون�يعتH ه�البعض�أخر�موسوعة�عربية�نسبة�إXى�الفكر 

وزمن�العلم�واJعرفة�هذه�اJعرفية�الواسعة�ال�fgاستطاع�الشيخ�أن�يمارسها�كسلوك�وهو�طالب�علم�ومربي�وعالم�

�اليوم�1ي� �بالتفاصيل�ال�fgنراها وسيا½ �fوقد�انعكست�هذه�RخT ة�ع9ى�أرائه�ومواقفه�مwا�خصوصا�ع9ى�موضوعنا

�إجابة�ع9ى�كثT �من�اJشاكل�تخصصات�التعليمية�ومناهج�ال! ب �القول�إ¼wا ية�من�برامح�ومقررات�واJقام�يسمح�لنا

والصعوبات�ال�fgتعيشها�اJنظومة�ال! بوية��وقد�حاولنا�أن�نقف�ع9ى�نقاط�مجملة�فwxا�نجملها�1ي�هذه�النقاط�

درج��وت�ªيل�كل�ما�يمكن�أن�يسهم�1ي�هذا�الجانب�نستطيع�القول�من�خ]ل�

�1ي�ذلك�من�توفT �السبل�والفاعل�الذي�يجعل�انسيابية� ��wا �للمعلم�أن�يتح9ى �ينبÁي fgال� النقطة�اJسؤولية�الكبT ة

اJعلومة�تقع�بأثرها�ع9ى�اJتعلم�كما�°حظنا�ب
 fء�من�التفصيل�عدم�إدراج�مادتTن�1ي�مجلس�واحد�ال! ك��Tع9ى�مادة�

....1ي�بقية�اJواد�وهكذا�إعطاء�جو�من�الطمأنينة�للمتعلم�

�بتوفر�الخH ة� �يشرف�علwxا fgال� �اJادة �1ي �وتحكمه �من�خH ته �اJعلم�منطلقا �يكتسwÞا �الحديث�عن�التدرج�هو�ملكة

والتحكم�يمكن�تفادي�كثT �من�الصعوبات�بحيث�تعم�الفائدة�تح! م�فيه�رزنامة�زمنية�جيدة�لتفعيل�مم��Tلتو 

اJعلومة�وع9ى�هذا�Rساس�يصر�ابن�خلدون�فيما�يبدو�ع9ى�مصطلح�الصنعة�1ي�مشروعه�العمراني�عموما�و1ي�مهنة�

التعلم�وهو�ما�تأكده�اليوم�الدراسات�ال! بوية�فيم�ينبÁي�ان�تتوفر�كمؤه]ت�1ي�مهنة�التعليم�

ال�fgنراها�عام]�مهما�اليوم�1ي�أزمنة�تكون�الجوانب�البيداغوجية�ضرورية�لعملية�التحصيل�بتوفT �فضاء�مناسبا�و 

�يكون� �بحيث �اJتعلم �قبل �من �السمع �اJجالس�وع9ى �يركو�ع9ى �عندما �وRخر�غT �اعتيادي �اعتيادية �صعوبات فwxا

اJجلس�هو�الفضاء�الذي�يوفر�ذلك�رأينا�مسالة�مطالبة�الشيخ�اJتعلم�بم]زمة�الشيوخ

  .لصعوبات�التحصيل�1ي�ظروف�قد�تكون�غT �عادية�ع9ى�غرار�الجائحة�

�ع9ى�Rقل�فيما�عاشه�هو�بالتحديد� �ابن�خلدون�كما�رأى�الكثT ون�ربما�عاش�هذا�الجو�كان�شاهدا�ع9ى�ذلك�ـ
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ربما�نجد�ملمحا�1ي�ذلك�فاليوم�يطلب�لطالب�العلم�أن�يأخذ�باJعرفة�من�مصادر�

يقو�ابن�خلدون�1ي�ذلك�وان�كان�1ي�سياق�تاري

ورسـوخها�و�صط]حات�أيضا�1ي�تعليم�العلوم

من�اخت]ف�طرقهم�فwxا�فيجرد�العلم�عwا�ويعلم�أ¼wا�أنح

1ي�اJكان�وتصحح�معارفه�وتم�Tها�عن

  :خاتمة�.4

يحق�لنا�أن�نقول�تحت�مضلة�الشيخ�أن�ال! بية�تنت�fÅب!�كية�سلوكية�تنت�fÅبتأهيل�الفرد�لكي�يكون�له�مكانة�1ي�عمارة�

Rرض�عن�شيخنا�ومعلمنا�ابن�خلدون�يعتH ه�البعض�أخر�موسوعة�عربية�نسبة�إXى�الفكر 

وزمن�العلم�واJعرفة�هذه�اJعرفية�الواسعة�ال�fgاستطاع�الشيخ�أن�يمارسها�كسلوك�وهو�طالب�علم�ومربي�وعالم�

�اليوم�1ي� �بالتفاصيل�ال�fgنراها وسيا½ �fوقد�انعكست�هذه�RخT ة�ع9ى�أرائه�ومواقفه�مwا�خصوصا�ع9ى�موضوعنا

تخصصات�التعليمية�ومناهج�ال! ب

والصعوبات�ال�fgتعيشها�اJنظومة�ال! بوية��وقد�حاولنا�أن�نقف�ع9ى�نقاط�مجملة�فwxا�نجملها�1ي�هذه�النقاط�

�إلزامية�التـدرج��وت�ªيل�كل�ما�يمكن�أن�يسهم�1ي�هذا�الجانب�نستطيع�القول�من�خ]ل� ـ

�1ي�ذلك�من�توفT �السبل�والفاعل�الذي�يجعل�انسيابية� ��wا �للمعلم�أن�يتح9ى �ينبÁي fgال� النقطة�اJسؤولية�الكبT ة

اJعلومة�تقع�بأثرها�ع9ى�اJتعلم�كما�°حظنا�ب

1ي�بقية�اJواد�وهكذا�إعطاء�جو�من�الطمأنينة�للمتعلم�1ي�اJجلس�يحفز�النظر�

�بتوفر�الخH ة� �يشرف�علwxا fgال� �اJادة �1ي �وتحكمه �من�خH ته �اJعلم�منطلقا �يكتسwÞا �الحديث�عن�التدرج�هو�ملكة ـ

والتحكم�يمكن�تفادي�كثT �من�الصعوبات�بحيث�تعم�الفائدة�تح! م�فيه�رزنامة�زمنية�جيدة�لتفعيل�مم��Tلتو 

اJعلومة�وع9ى�هذا�Rساس�يصر�ابن�خلدون�فيما�يبدو�ع9ى�مصطلح�الصنعة�1ي�مشروعه�العمراني�عموما�و1ي�مهنة�

التعلم�وهو�ما�تأكده�اليوم�الدراسات�ال! بوية�فيم�ينبÁي�ان�تتوفر�كمؤه]ت�1ي�مهنة�التعليم�

الجوانب�البيداغوجية�ضرورية�لعملية�التحصيل�بتوفT �فضاء�مناسبا�و  –

�يكون� �بحيث �اJتعلم �قبل �من �السمع �اJجالس�وع9ى �يركو�ع9ى �عندما �وRخر�غT �اعتيادي �اعتيادية �صعوبات فwxا

اJجلس�هو�الفضاء�الذي�يوفر�ذلك�رأينا�مسالة�مطالبة�الشيخ�اJتعلم�بم]زمة�الشيو

لصعوبات�التحصيل�1ي�ظروف�قد�تكون�غT �عادية�ع9ى�غرار�الجائحة��حلو° 

�ابن�خلدون�كما�رأى�الكثT ون�ربما�عا ـ
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أن�يكتب�يحلل�ويق! ح�الحلول�طبعا�هذا�ليس�مH را�ع9ى�انه�دافع�Jا�كنبه�ولكن�فيه�جانب�من�ذلك�وهو�ما�أشار�إليه�

�لم� �أفكاره �°ن �بعده �تأتي �او�أجيال �لجيل �يكتب �انه �الرجل �رأى �وال! اث �نحن �كتابه �1ي �الجابري �عابد مث]�محمد

�يعلمنا�ابن�خلدون�كرمه�وسخاءه�وعدم�البخل�بالنصيحة�مؤلفاته��ي�سخاء�ونفائس�أصيلة��خاما�°�ب! و°�

و°�ذهبا��أهداها�لíنسانية�دون�مقابل��جال�الرجل�وجال�علمه�معه�وبعده�ينصحنا�كمعلمTن�ومتعلمTن�ان�نجول�

 .موضع�نكون�ليمون�للعمران�ورسالة�الخ]فة�1ي�Rرض�أن�نستثمر�1ي�sنسان

  ،تونس،2التفكT �اللساني�1ي�الحضارة�العربية،�الدار�التونسية�للكتاب،�ط�

  الفكر�الخلدوني�من�خ]ل�اJقدمة،�الرسالة�للطباعة�والنشر،�

،�3حنفي�بن�عي¡ Ô،�محاضرات�1ي�علم�النفس�اللغوي،�اJؤسسة�الوطنية�للكتاب�وديوان�اJطبوعات�الجامعية،�ط�

 دار�الكتب�: لبنان

�مصر�، �مسT ة�" .مكتبة �سT ة �خلدون  ابن

� Hغول�من�كتاب�العJعن�دولة�الت! �تاريخ�ا� H1الطبعة�)،�الخ(�،
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أن�يكتب�يحلل�ويق! ح�الحلول�طبعا�هذا�ليس�مH را�ع9ى�انه�دافع�Jا�كنبه�ولكن�فيه�جانب�من�ذلك�وهو�ما�أشار�إليه�

�لم� �أفكاره �°ن �بعده �تأتي �او�أجيال �لجيل �يكتب �انه �الرجل �رأى �وال! اث �نحن �كتابه �1ي �الجابري �عابد مث]�محمد

  .موضوعنا�عن�ال! بية��يكتشفها�العالم��إ°�مؤخرا�ومwا

�يعلمنا�ابن�خلدون�كرمه�وسخاءه�وعدم�البخل�بالنصيحة�مؤلفاته��ي�سخاء�ونفا

و°�ذهبا��أهداها�لíنسانية�دون�مقابل��جال�الرجل�وجال�علمه�معه�وبعده�ينصحنا�كمعلمTن�ومتعلمTن�ان�نجول�

موضع�نكون�ليمون�للعمران�ورسالة�الخ]فة�1ي�Rرض�أن�نستثمر�1ي�sنسانوان�نزكي�من�وقتنا�لهذه�الرسالة�1ي�أي�

التفكT �اللساني�1ي�الحضارة�العربية،�الدار�التونسية�للكتاب،�ط�)1986

  ،�دار�الجيل،�بT وت،�1ج�

الفكر�الخلدوني�من�خ]ل�اJقدمة،�الرسالة�للطباعة�والنشر،�)1998

حنفي�بن�عي¡ Ô،�محاضرات�1ي�علم�النفس�اللغوي،�اJؤسسة�الوطنية�للكتاب�وديوان�اJطبوعات�الجامعية،�ط�

لبنان - ،�بT وت)الطبعة�RوXى(،�رحلة�ابن�خلدون�)م2004(

  1925طه�حسTن�فلسفة�ابن�خلدون��جتماعية�رسالة�دكتوره�السوربون�

� �القاهرة �عبقريته، �ومظاهر�من �وآثاره �حياته �خلدون �بن �الرحمن �مصر�،:عبد مكتبة

   – ،�بT وت)الطبعة�RوXى(،�رحلة�ابن�خلدون�)م2004(

،�الخH �عن�دولة�الت! �تاريخ�اJغول�من�كتاب�العH �)2013(محمد�عواد،�ملخص�مقدمة�ابن�خلدون،�ن�

  .،�بT وت)الطبعة�RوXى(،�رحلة�ابن�خلدون�)م2004(

2022 
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أن�يكتب�يحلل�ويق! ح�الحلول�طبعا�هذا�ليس�مH را�ع9ى�انه�دافع�Jا�كنبه�ولكن�فيه�جانب�من�ذلك�وهو�ما�أشار�إليه�

�لم� �أفكاره �°ن �بعده �تأتي �او�أجيال �لجيل �يكتب �انه �الرجل �رأى �وال! اث �نحن �كتابه �1ي �الجابري �عابد مث]�محمد

يكتشفها�العالم��إ°�مؤخرا�ومwا

�يعلمنا�ابن�خلدون�كرمه�وسخاءه�وعدم�البخل�بالنصيحة�مؤلفاته��ي�سخاء�ونفا ـ

و°�ذهبا��أهداها�لíنسانية�دون�مقابل��جال�الرجل�وجال�علمه�معه�وبعده�ينصحنا�كمعلمTن�ومتعلمTن�ان�نجول�

وان�نزكي�من�وقتنا�لهذه�الرسالة�1ي�أي�

  :قائمة�ا�راجع. 5

1986(عبد�الس]م�اJسدي�،�

ج�اJقدمة�()ابن�خلدون�

1998(محمد�فاروق�النwÞان،�

حنفي�بن�عي¡ Ô،�محاضرات�1ي�علم�النفس�اللغوي،�اJؤسسة�الوطنية�للكتاب�وديوان�اJطبوعات�الجامعية،�ط�

  الجزائر،�

(عبد�الرحمن�الحضرمي�

طه�حسTن�فلسفة�ابن�خلدون��جتماعية�رسالة�دكتوره�السوربون�

� �القاهرة �عبقريته، �ومظاهر�من �وآثاره �حياته �خلدون �بن �الرحمن عبد

(عبد�الرحمن�الحضرمي�

 4العلمية،�

محمد�عواد،�ملخص�مقدمة�ابن�خلدون،�ن�

 دار�الفارابي�،�:بT وت�

(عبد�الرحمن�الحضرمي�
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��خر�وموت��نسان

Michel Foucault entre le refus de l’autre et la mort  humaine

 2محمد��'ن�دباغ'ن�سطيف�ا�جتمع�الجزائري�ا�عاصر�

لزرع�التعايش�بTن�الناس�ونبذ�العنف�

�هو�تناول�إحدى�sشكا°ت�الراهنة� �الوريقات�البحثية �هذه �من�خ]ل �انصب�هدفنا لذلك�فقد

إبراز�آليات�sكراه�ال�fgمارس¶wا��واJتمثلة�1ي�رفض�Rخر�،واJنضوية�تحت�جناح�الفكر�الغربي�اJعاصر�،والعمل�ع9ى

�f ¡فوكوميشال� ومن�هنا�كان�اختيارنا�للفيلسوف�الفرن"Michel 

فانتقل�إXى�السجون�ليكشف�،أمام�لحظة�فارقة�1ي�الفلسفة�الغربية�اJعاصرة�

�الحضارة��.،والعيادة �استبعاد ليصف

د�تمظهرات�الرفض�Jقو°ت�التعايش��

�تعمدت�الحضارة� �هل �الفرضية �عن�صحة �التحقق آلية

ل�فقط�جون�واJغضوب�عليه�،وفاقد��العقل�فع]�من�قلعة�حضارwÉا�اJزعومة�أم�أننا�¼wوّ 

  موت�sنسان

La philosophie a été et reste une p

la coexistence en 

Notre but par ces documents de rec

appartient à la pensée occidentale con

coercition que la civilisation occi

choix du philosophe français "M

dans la philosophie occidenta
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 ميشال�فوكو�ب'ن�رفض��خر�وموت��نسان

Foucault entre le refus de l’autre et la mort  humaine

ا�جتمع�الجزائري�ا�عاصر��.2طالبة�دكتوراه��تسجيل�

� �لطرح�إشكا°ت�إنسانية�متنوعة �فعليا لزرع�التعايش�بTن�الناس�ونبذ�العنف��وموتر ،كانت�و°�تزال�الفلسفة�منH ا

�هو�تناول�إحدى�sشكا°ت�الراهنة� �الوريقات�البحثية �هذه �من�خ]ل �انصب�هدفنا لذلك�فقد

واJتمثلة�1ي�رفض�Rخر�،واJنضوية�تحت�جناح�الفكر�الغربي�اJعاصر�،والعمل�ع9ى

هّم 
ُ
Jجتمع،�شةع9ى�الفئات�اJ1ي�ا �f ¡ومن�هنا�كان�اختيارنا�للفيلسوف�الفرن

أمام�لحظة�فارقة�1ي�الفلسفة�الغربية�اJعاصرة�الذي�وضعنا�" 

�الجنون  �مستشفيات �،واXى �السلطة �تستعملها fgال� �والعقوبات �التعذيب ،والعيادةعن

د�تمظهرات�الرفض�Jقو°ت�التعايش��جّس ليُ �،و�كنوع�من�التمي���Tجتما+ي�والنو+ي.لكل�ما�هو�غT �عق]ني�

  .وثقافة�العيش�اJش! كوالتفتح�ع9ى�rخر�وبالتاXي�غياب�التسامح�

� �سنعتمد �إذ �التحلي9ي �هو�اJنهج �عليه �اJعتمد �اJنهج �تعمدت�الحضارة�وأما �هل �الفرضية �عن�صحة �التحقق آلية

سجون�واJغضوب�عليه�،وفاقد��العقل�فع]�من�قلعة�حضارwÉا�اJزعومة�أم�أننا�¼wو

  ؟وهل�أدى�ذلك�فع]�إXى�زوال��sنسان�1ي�الخطاب�الغربي�اJعاصر�؟

موت�sنسان-غياب�التسامح�-إقصاء�اJختلف–رة�الغربية�الحضا

e une plate-forme de facto pour divers problèmes humani

a coexistence entre les peuples et à renoncer à la violence enva

ts de recherche est d’aborder l’un des problèmes actuels d

entale contemporaine, et de travailler à mettre en évidence 

ion occidentale a exercé sur les groupes marginalisés dans 

ais "Michel Foucaut" 1984-1926, qui nous a mis devant un 

ie occidentale contemporaine, déplacé dans les prisons pour ré
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Foucault entre le refus de l’autre et la mort  humaine 

طالبة�دكتوراه��ت�سعاد�سحنون 

  الجزائر. 

  :صاJلخ

� �لطرح�إشكا°ت�إنسانية�متنوعة �فعليا كانت�و°�تزال�الفلسفة�منH ا

�العالم �1ي �هو�تناول�إحدى�sشكا°ت�الراهنة�.اJتوغل �الوريقات�البحثية �هذه �من�خ]ل �انصب�هدفنا لذلك�فقد

واJتمثلة�1ي�رفض�Rخر�،واJنضوية�تحت�جناح�الفكر�الغربي�اJعاصر�،والعمل�ع9ى

همية�لحضارة�الغربا
ُ
Jع9ى�الفئات�ا

Foucaut "1984-1926 "

�الجنون  �مستشفيات �،واXى �السلطة �تستعملها fgال� �والعقوبات �التعذيب عن

لكل�ما�هو�غT �عق]ني�Rوروبية�

والتفتح�ع9ى�rخر�وبالتاXي�غياب�التسامح�

� �سنعتمد �إذ �التحلي9ي �هو�اJنهج �عليه �اJعتمد �اJنهج وأما

الغربية�wÉميش�rخر�اJسجون�واJغضوب�عليه�،وفاقد��العقل�فع]�من�قلعة�حضارwÉا�اJزعومة�أم�أننا�¼wو

؟وهل�أدى�ذلك�فع]�إXى�زوال��sنسان�1ي�الخطاب�الغربي�اJعاصر�؟

  :الكلمات�اJفتاحية

الحضا- أركيولوجيا-رفض�rخر

Résumé : 

umanitaires et vise à semer 

ence envahissante du monde.

es actuels de rejet de l’autre, qui 

vidence les mécanismes de 

s dans la société, d’où notre 

evant un moment charnière 

es prisons pour révéler la torture et les 
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peines utilisées par l’autorité, au

européenne pour tout ce qui es

pour refléter les manifestat

L’approche adoptée est analyt

civilisation occidentale a-t-elle d

raison de sa soi-disant citad

conduit 

 Le refus de l'autre - l'archéologie 

�كانت�اJبالغة�وsفراط�1ي�  �f°�محالة�إXى�عكس�اJتوقع،هكذا

� �الهيمنة�واJركز�والتسلط�، �إدارة �تتداخل�مفاهيمه�مع لهذا�إج]ل�العقل�الذي�اق! ن�بمفاهيم�أخرى�أك© �خطورة

Xى�محاولة�إماطة�اللثام�عن�إشكالية�محورية�من�منظور�الفلسفة�

  .اهن�اJثخن�بالصراعات

عمل�عكس�هذا�اJضمار�ليوجه�سهام�نقده�و�

�بنود�sقصاء�وال¶wميش�ع9ى�كل�مخ! ق�لتلك�القوانTن�

ع9ى�التفكT �و�نشغال�1ي�مصT �" فوكو

اJعتق]ت�ومستشفى�اJجانTن�ليكشف�الغطاء�عن�من�

مفكر�فيه سقط�من�قفة�الحضارة�الغربية�وليفكر�خارج�صندوق�sهمال�والنبذ�وsقصاء�و
ّ
  .ال]

�تمظهرات�هذا� �وما�ي �اJ!ن�الغربي؟ �رفض�rخر�1ي كيف�نظر�فوكو�إXى

ت�سياسة�sقصاء�و�ستبعاد�باسم�العقل�بالف]سفة�

انط]قا�من�العملية��ستقرائية�ال�fgتتبعناها�

�،سنة� �تقع�وسط�غرب�فرنسا �بلدة ،تحّصل�ع9ى�1962و�ي

�f ½الكوليج�دي�"1ي�"تأريخ�مذهب�الفكر�"،شغل�كر
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torité, aux hôpitaux de folie, et la clinique. Décrire l’exclusion 

 ce qui est irrationnel. Comme une sorte de discrimination socia

anifestations de refus  des paroles de coexistence et d’ouver

l’absence de tolérance et d’une cult 

t analytique. Nous adopterons un mécanisme de validation 

elle délibérément marginalisé l’autre prisonnier et en colè

isant citadelle de civilisation, ou sommes-nous simplement o

conduit à la disparition de l’homme dans le discours occid

ologie - la civilisation occidentale - l'exclusion du diff

tolérance  

�كانت�اJبالغة�وsفراط�1ي� �ُيْف�f 7°�محالة�إXى�عكس�اJتوقع،هكذا �sفراط�1ي�تقديس�أمر�ما

� �الهيمنة�واJركز�والتسلط�، �إدارة �تتداخل�مفاهيمه�مع إج]ل�العقل�الذي�اق! ن�بمفاهيم�أخرى�أك© �خطورة

Xى�محاولة�إماطة�اللثام�عن�إشكالية�محورية�من�منظور�الفلسفة�لذلك�فقد�انصب�هدفنا�من�هذه�Rوراق�البحثية�إ

اهن�اJثخن�بالصراعاتوال�fgتم�Tت�بكو¼wا�فلسفة�نقدية��للرّ ،أ°�و�ي�رفض�rخر�

�كانت�مرتكزات�الحداثة�ومفتاحها�Rص9ي�هو�العقل،فإّن� عمل�عكس�هذا�اJضمار�ليوجه�سهام�نقده�و�" فوكو"فإذا

ساء�دعائم�مشروعه�النقدي�لدراسة�هذا�الواقع�الذي�يسّن�بنود�sقصاء�وال¶wميش�ع9ى�كل�مخ! ق�لتلك�القوانTن�

فوكو"عمل�تكمن�أهمية�هذه�الدراسة�البحثية�1ي�إظهار�كيف�

اJعتق]ت�ومستشفى�اJجانTن�ليكشف�الغطاء�عن�من�من�استبعدوا�من�الحضارة�باسم�العقل�،فتنقل�بTن�السجون�و 

سقط�من�قفة�الحضارة�الغربية�وليفكر�خارج�صندوق�sهمال�والنبذ�وsقصاء�و

� �تفرض�نفسها �إشكالية �اJوضوع�إXى �تمظهرات�هذا�:يقودنا �وما�ي �اJ!ن�الغربي؟ �رفض�rخر�1ي كيف�نظر�فوكو�إXى

ت�سياسة�sقصاء�و�ستبعاد�باسم�العقل�بالف]سفة�دفعافة�العيش�اJش! ك؟وكيف�الرفض�كغياب�للتسامح�وثق

انط]قا�من�العملية��ستقرائية�ال�fgتتبعناها�للدعوة�إXى�إعادة�التفكT �ونزع�الهالة�اJقدسة�عن�هذا�العقل�اJهيمن�

  من�خ]ل�بعض�من�أعماله�وكتبه؟

  :انتماء�الفيلسوف�اJعر1ي

foucauبواتيه"ولد�1ي��" Poitiersسنة��،� �تقع�وسط�غرب�فرنسا �بلدة و�ي

،شغل�كر½ �f"كلT �مون�فT ان"شهادة�التH يز�الفلسفي�،وعمل�1ي�كلية�rداب�1ي
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crire l’exclusion de la civilisation 

ination sociale et qualitative, 

d’ouverture à l’autre et donc 

une culture de vie commune.

e validation de l’hypothèse. La 

 en colère, et a déjà perdu la 

ment omniprésents ? Cela a 

iscours occidental contemporain ?

Mots clés : 

du différent - l'absence de 

olérance - la Mort humaine

  :مقدمة

�ُيْف   �أّن�sفراط�1ي�تقديس�أمر�ما °�ُنْنكُر�ُمطلَقا

� �الهيمنة�واJركز�والتسلط�، �إدارة �تتداخل�مفاهيمه�مع إج]ل�العقل�الذي�اق! ن�بمفاهيم�أخرى�أك© �خطورة

لذلك�فقد�انصب�هدفنا�من�هذه�Rوراق�البحثية�إ

،أ°�و�ي�رفض�rخر�الغربية�اJعاصرة�

�كانت�مرتكزات�الحداثة�ومفتاحها�Rص9ي�هو�العقل،فإن فإذا

ساء�دعائم�مشروعه�النقدي�لدراسة�هذا�الواقع�الذي�يسنÙر 

تكمن�أهمية�هذه�الدراسة�البحثية�1ي�إظهار�كيف�،ومن�هذا�اJنطلق�

من�استبعدوا�من�الحضارة�باسم�العقل�،فتنقل�بTن�ال

سقط�من�قفة�الحضارة�الغربية�وليفكر�خارج�صندوق�sهمال�والنبذ�وsقصاء�و

� �تفرض�نفسها �إشكالية �اJوضوع�إXى يقودنا

الرفض�كغياب�للتسامح�وثق

للدعوة�إXى�إعادة�التفكT �ونزع�الهالة�اJقدسة�عن�هذا�العقل�اJهيمن�

من�خ]ل�بعض�من�أعماله�وكتبه؟

انتماء�الفيلسوف�اJعر1ي-1

foucaut michelفوكو�ميشال�

شهادة�التH يز�الفلسفي�،وعمل�1ي�كلية�rداب�1ي



 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
����	�


 

 Page 411    ن  برلي –المانيا / 

 
 

wا�إXى�الحزب�الشيو+ي�متخذا�من�اJاركسية�

بمحاولة�تفعيل�ابستومولوجيا�جديدة�تقوم�ع9ى�منهج�جديد�معاصر�هو�اJنهج�Rركيولو¹ي�

�العصر�"،1954" �1ي �الجنون تاريخ

�اJعرفة �واJعاقبة"و"أركيولوجيا  1970"اJراقبة

�سبق" فوكو"،ف]�ينكر�" �بمن وه�تأثره

لزمن�طويل�فريسة�صراع�لم�يحل�بTن�ولÏي�

من�جانب�"ليفي�س! وس"و"دوزم�Tل "من�جانب،واهتمامي�ببعض�الدراسات�الوضعية�مثل�دراسات�

كما�فعلت�مع�الكثT �من�معاصريه�من�الجيل�نفسه،ف�fÅلم�تكتف�بأن�تجعله�

 phinomologuieن© وبولو¹ي�الذي���

أخذ�Rطروحات�النيتشوية�1ي�نقد�" فوكو

�ل �تلميذا �يصنف�كذلك�بكونه �ذلك�بل �عند �يتوقف�الحد �هيدجر�،ولم " باش]ر"°�عن

بدءا�من�"س! وس�وباتاي�وباش]ر�"رت�فيه�بTن�فكر�

والذي�والذي�كان�عبارة�عن�أطروحة�دكتوراه�1ي�علم�

،والذي�يعتH �بمثابة�sع]ن�سلفا�عن�تطلعه�Ùنتاج�نقد�

  (Gros, 2009, p. 13)امن�عشر�

قد�استلهم�بذور�أفكاره�من�" فوكو"ه�أن

� �اJتمعن�)128،�صفحة�2000الداوي، أما

 
ْ
الداوي،�( بنيويا�وانت�ÔÅتفكيكيا�أبد��إن�بداياته�الفكرية�قد�شهدت�عدة�محطات�إذ

راعات�ناخها�الفكري،وأهّم�معاJها�تجّسدت�1ي�الصّ 

�بقية� �فأّما �RرØى �الجنس �Rبيض،باعتباره �الجنس ق

عوب�اJستع دة�واJقهورة�للُمطالبة�بالشّ

ونية�جل�Rبيض�ل¸سود،ومعاملته�بالّد 

  ..وممتلكاته�،والتأسيس��رضية�يغيب�فwxا�منطق�التسامح�والتعايش
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xانظم�ف�fgاركسية�بباريس�1ي�أوائل�الخمسينات�من�خ]ل�تلك�الف! ة�الJى�الحزب�الشيو+ي�متخذا�من�اXا�إw

بمحاولة�تفعيل�ابستومولوجيا�جديدة�تقوم�ع9ى�منهج�جديد�معاصر�هو�اJنهج�Rركيولو¹ي�" فوكو

� �مؤلفاته �أهم �اJعرفة،أّما �حفريات �النفس:"أو �وعلم �العق9ي "اJرض

�العيادة"،1966"وRشياء�الكلمات �اJعرفة"،و1963"و°دة أركيولوجيا

  )399- 389،�الصفحات�

� �اJعاصر�بعد f ¡الفرن� �الفكر�الفلسفي �1ي "ألبT �كامي"دارة

لزمن�طويل�فريسة�صراع�لم�يحل�بTن�ولÏي��لقد�كنُت :"ض�Jسائلة�عن�معلميه�،فكانت�sجابة�كالتاXي�

من�جانب،واهتمامي�ببعض�الدراسات�الوضعية�مثل�دراسات�

  )362،�صفحة�

كما�فعلت�مع�الكثT �من�معاصريه�من�الجيل�نفسه،ف�fÅلم�تكتف�بأن�تجعله�"فوكو"كما�أثرت�البنيوية�1ي�فلسفة�

Jacques Derri  "1930-2004"ناقدا�للفكر�الفينومولو¹ي�،loguie

فوكو"غT �أن�.(coline, 2015, pp. 5-6) يف�إXى�سارتركان�سائدا�آنذاك�من�كوج

�باتاي �ل" جورج �تلميذا �يصنف�كذلك�بكونه �ذلك�بل �عند �يتوقف�الحد �هيدجر�،ولم °�عن

  .وبوصفه�مؤرخا�للعلوم�واهتمامه��wا�

 �إXىفكره�ينتم��fأّن 
ّ
رت�فيه�بTن�فكر�التقاليد�الث]ث�ال�fgأث

والذي�والذي�كان�عبارة�عن�أطروحة�دكتوراه�1ي�علم�1961"تاريخ�الجنون "كتابه�Rول�الذي�نال�شهرة�واسعة�وهو�

،والذي�يعتH �بمثابة�sع]ن�سلفا�عن�تطلعه�Ùنتاج�نقد�تاريخ�وأصول�الطب�النف¡ J �fا�قبل�

 
ّ
امن�عشر�العقل�وإظهار�كيفية�تشكل�ظاهرة�الجنون�كمرض�عق9ي�منذ�¼wاية�القرن�الث

Jا�ُيسّم�Ôبفلسفة�موت�sنسان�،كما�°�يفوتنا�أن�ننّوه�أن

�وع9ى�رأسهم �"نيتشه"أقطاب�نقد�اJيتاف�Tيقا �وغT هم� �وفوكو�ياما �( ودريدا الداوي،

 الجيد�JسT ة�هذا�اJفكر�ي]ح
ْ
ظ�إن�بداياته�الفكرية�قد�شهدت�عدة�محطات�إذ

  :الحضارة�الغربية�بTن��نعتاق�و�نغ]ق�ع9ى�rخر�اJختلف

ات�تاريخية�كH ى�
ّ
ناخها�الفكري،وأهّمم�مُ ع9ى��رْس �ْت لمِ عَ ،رفْت�الحضارة�الغربية�محط

�عّدة،أهمها �بنود �تحت �اJختلفة �فأم" �اعات �RرØى �الجنس �Rبيض،باعتباره �الجنس �وتفّوق الُعنصرّية

عوب�اJستع�دفعّما�مِ )7،�صفحة�2001باترسون،�-½ f( "عوب�ف�fÅفريسة�مستباحة�له الشّ

جل�Rبيض�ل¸سود،ومعاملته�بالدونبذ�الرّ ،وبمناهضة�العنصرية�القائمة�با�ساس�ع9ى�التمي��TالعرØي�

وممتلكاته�،والتأسيس��رضية�يغيب�فwxا�منطق�التسامح�والتعايشحقوقه�استباحة�
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بباريس�1ي�أوائل�الخمسينات�من�خ]ل�تلك�الف! ة�ال�fgانظم�فx"فرانس�

فوكو"يتم��T.فكرا�وسياسة

� �مؤلفاته �أهم �اJعرفة،أّما �حفريات أو

الكلمات"،1961الك]سيكي

،�الصفحات�2013اJوسوي،�(

� �" فوكو"احتل �اJعاصر�بعد f ¡الفرن� �الفكر�الفلسفي �1ي الّصدارة

،فعندما�تعّرض�Jسائلة�عن�معلميه�،فكانت�sجابة�كالتاXي�

من�جانب،واهتمامي�ببعض�الدراسات�الوضعية�مثل�دراسات�" باتاي"و"بب]نشو"

،�صفحة�1995هH ماس،�( "آخر

كما�أثرت�البنيوية�1ي�فلسفة�

ues Derrida" دريدا�جاك"مثل�

كان�سائدا�آنذاك�من�كوج

� �عن �باتاي"العقل جورج

وبوصفه�مؤرخا�للعلوم�واهتمامه��wا�

أّن ن�استخ]ص�لذلك�يمك

كتابه�Rول�الذي�نال�شهرة�واسعة�وهو�

Jا�قبل�النفس�،ضّمنه�دراسة�

العقل�وإظهار�كيفية�تشكل�ظاهرة�الجنون�كمرض�عق9ي�منذ�¼wاية�القرن�الث

Jا�ُيسّمأيضا��و°�ينكر�انتماؤه�

�وع9ى�رأسهم أقطاب�نقد�اJيتاف�Tيقا

الجيد�JسT ة�هذا�اJفكر�ي]ح

  .)128،�صفحة�2000

الحضارة�الغربية�بTن��نعتاق�و�نغ]ق�ع9ى�rخر�اJختلف-2

ات�تاريخية�كH ى�
ّ
ّعرفْت�الحضارة�الغربية�محط

�عد �بنود �تحت �اJختلفة �اعات
ّ
ªوال

عوب�ف�fÅفريسة�مستباحة�له الشّ

وبمناهضة�العنصرية�القائمة�با�ساس�ع9ى�التمي��TالعرØي�،بحقوقهم

استباحة�ومنه��،وأنواع�الّسخرية
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وظهور�ما�يسّم�Ôبما�،1ي�منتصف�القرن�العشرين�

�الفرنسية� ورة
ّ
بتطبيق�مبادئ�الّتنوير�والث

�الحضارة� اعية�للحرية�والّتقدم�ال�fgعرف¶wا

��جتما+ �الواقع �من �وبراهTن ة
ّ
�بأدل �مْوقفه �تماًما،وَدعَم �ذلك َس

ْ
�َعك ي�يرى

� �الوحشّية �اJمارسات �وأنواع �التسامح ال�fg،وغياب

  .Ùبراز�الوجه�الحقيقي�الذي�ُتخفيه�الحضارة�الغربية�

شف��نضباط
َ
�أّن�"ي�ك �إXى تشT �اJقولة

ي�اكتشف�
ّ
جون �وب¾fية�هَو�نْفُس�الَعْصر�الذ بغوره،�( السُّ

� َضات
ُ
سامح�"ناق

ّ
غ]ق،الت

ْ
�و�ن ِعَتاق

ْ
�ن

  .ناقضات�ال�fg°�تجتمع�منطقيا�1ي�حلقة�واحدة

لذلك�انتشرت�مقو°ت�جديدة�1ي�القرن�العشرين�تعد�كحصيلة�منطقية�لفقدان�الثقة�1ي�مقو°ت�وشعارات�الثورة�

  .ومقو°ت�التحديث�الغربي�ومنه�sع]ن�عن�ما�يسم�Ôبفلسفة�الwايات�

ومنه�ظهور�فلسفات�عديدة�معاصره�تدعو�

�للّنظر�إXى� �اJعاصر،ومن�ضمن�مقو°ت�التفكيك�ظهرت�فلسفة��خت]ف�الّداعية �الخطاب�الغربي لتفكيك�مركزية

�،سابقا �هذه�"فوكو"وكان �إXى �ضمنيا fينتم

�اJا��f ºمعتمدا�ع9ى�الحفر�والتنقيب�أطلق� س�منهجا�جديدا�يكشف�عن�خبايا

كH اكسيس�Ùظهار�غرق��wذا�اJنهج�وكيف�تم�تطبيقه�

ظرة�الطبية�،وأركولوجيا�النّ 1963"مي]د�العيادة

�rثار" �إذا�"علم �الحفريات،أما وأحيانا

�العلم� f¾الخطاب،�( .وتع� �نظام فوكو،

العلم�الذي�يدرس�اJا�f ºالبشري�ويحاول�تفسT ه�من�خ]ل�rثار�واJعالم�

انط]قا�من�نقد�الذات�الديكارتية�بطردها�لكل�ما�

�:"كتب�فيه" فكر�الخارج"هو�غT �عق]ني�،ُمطبقا�علwxا�منهجه�Rركولو¹ي�1ي�مقال�نشره�1ي�مجلة�نقد�يحمل�عنوان إنَّ

�يشكل�مسقط�رأس� �يبدو�أّنه �البحث�عن�اللوغوس�الذي�يكاد �1ي �الذات�مقصاة،وكذا �فwxا �تكون �َنْحو�لغة �تجاه
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ّ
1ي�منتصف�القرن�العشرين�"لُنحّرر�عقولنا"ورة�ع9ى�هذه�العنصرية�ي�قامت�الث

post-colonial� هور�شعوٍب
ُ
�وظ �للمطالبة، بتطبيق�مبادئ�الت�مضطهدة

�الشّ ".اJساواة،وRخّوة�والعدالة اعية�للحرية�والتعارات�الّد فبالّرغم�من�هذه

� �أن �إ° ��wا ��جتما+�"فوكو"ونادت �الواقع �من �وبراهTن ة
ّ
�بأدل �مْوقفه �تماًما،وَدعَم �ذلك َس

ْ
�َعك يرى

�واJعتق]ت جون �السُّ �1ي َماَرِس
ُ
Jا� �الوحشي�،عذيب �اJمارسات وأنواع

Ùبراز�الوجه�الحقيقي�الذي�ُتخفيه�الحضارة�الغربية�،بموجwÞا�أراد�إسقاط�أقنعة�التنوير�

�يقول  �جعلته fgال� فارقة
ُ
Jي�اكتشف�الحرّ :"تلك�ا

ّ
�الّتنوير�الذ شف��نضباطإنَّ

َ
ي�ك

ّ
يات،هو�الذ

ي�اكتشف�
ّ
ي�دعا�للحّرية�هَو�نْفُس�الَعْصر�الذ

ّ
�عْصَر�الّتْنوير�الذ ل�إXى�قناعة�أنَّ

�َجَنبَ  �بTن �يْحِمُل �الّتْنويّر �أنَّ �أْي َضات
ُ
�الّتناق �من �تْوليفة � اِتِه

ناقضات�ال�fg°�تجتمع�منطقيا�1ي�حلقة�واحدةإXى�غT �ذلك�من�التّ ...عذيب،الحوار�والعنف

لذلك�انتشرت�مقو°ت�جديدة�1ي�القرن�العشرين�تعد�كحصيلة�منطقية�لفقدان�الثقة�1ي�مقو°ت�وشعارات�الثورة�

ومقو°ت�التحديث�الغربي�ومنه�sع]ن�عن�ما�يسم�Ôبفلسفة�الwايات�

ومنه�ظهور�فلسفات�عديدة�معاصره�تدعو��،Ùعادة�الّنظر�والتفكT �بجّدية�1ي�طبيعة�التاريخ�الغربي

�اJعاصر،ومن�ضمن�مقو°ت�التفكيك�ظهرت�فلسفة��خت]ف�الد �الخطاب�الغربي لتفكيك�مركزية

�الغربية �،rخر�اJغاير�للحضارة �الفلسفة �قدهذه fgال�� ��wا سابقا"نيتشه"تنبأ

�اJا��f ºمعتمدا�ع9ى�الحفر�والتنقيب�أطلق�لذلك�فقد�أّس  س�منهجا�جديدا�يكشف�عن�خبايا

Archéologieنهج�وكيف�تم�تطبيقه�" فوكو"،فماذا�كان�يقصد�Jذا�اw�

 الحداثة�1ي�الذاتية�وتخوم�Rنا�؟

 : افضة�ل6خرÙزاحة�خطاب�الذات�الر 

مي]د�العيادة"مصطلح�Rركولوجيا�كعنوان�فر+ي�وتوضيµي�1ي�كتاب

�كلمة1966"الكلمات�وRشياء �فهو�يقابل ��صط]حية �د°لته "،،فأما

� �كلمة fÅاليوناني�ف� �أصلها �إXى �القديم،و�Archéoت! كب�من�عدنا f¾وتعlogos�

العلم�الذي�يدرس�اJا�f ºالبشري�ويحاول�تفسT ه�من�خ]ل�rثار�واJعالم�:"ومنه�فا�ركولوجيا��ي

  .)74،�صفحة�2007فوكو،�نظام�الخطاب،�

انط]قا�من�نقد�الذات�الديكارتية�بطردها�لكل�ما�،الحداثة�الغربية�فوق�طاولة�نقدية�"فوكو"

هو�غT �عق]ني�،ُمطبقا�علwxا�منهجه�Rركولو¹ي�1ي�مقال�نشره�1ي�مجلة�نقد�يحمل�عنوان

�يبدو�أن �البحث�عن�اللوغوس�الذي�يكاد �1ي �الذات�مقصاة،وكذا �فwxا �تكون �َنْحو�لغة �تجاه

  )74،�صفحة�2007فوكو،�نظام�الخطاب،�
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 وتحت�شعار�ُمد
ّ
ّوي�قامت�الث

� �الكولونيالية colonialismeبعد

اJساواة،وRخّوة�والعدالة"القائمة�ع9ى�

� �،الغربية �أن
ّ

�إ° ��wا ونادت

�ال�انطلقمالغربي، �1ي َماَرِس
ُ
Jا� �الّتعذيب من

بموجwÞا�أراد�إسقاط�أقنعة�التنوير�

�يقول  �جعلته fgال� فارقة
ُ
Jتلك�ا

�عْصَر�الت" فوكو" قد�توّصل�إXى�قناعة�أنَّ

2009� �صفحة �الت)138، �أنَّ أْي

والّتعذيب،الحوار�والعنف

لذلك�انتشرت�مقو°ت�جديدة�1ي�القرن�العشرين�تعد�كحصيلة�منطقية�لفقدان�الثقة�1ي�مقو°ت�وشعارات�الثورة�

ومقو°ت�التحديث�الغربي�ومنه�sع]ن�عن�ما�يسم�Ôبفلسفة�الwايات�1787ية�الفرنس

Ùعادة�الّنظر�والتفكT �بجد" فوكو"هذا�ما�دفع

�اJعاصر،ومن�ضمن�مقو°ت�التفكيك�ظهرت�فلسفة��خت]ف�الد �الخطاب�الغربي لتفكيك�مركزية

�الغربية rخر�اJغاير�للحضارة

لذلك�فقد�أس�.الفلسفة�اJعاصرة�

R"ologieركولوجيا"عليه�اسم

الحداثة�1ي�الذاتية�وتخوم�Rنا�؟

Ùزاحة�خطاب�الذات�الر �اJنهج�Rركولو¹ي-3

مصطلح�Rركولوجيا�كعنوان�فر+ي�وتوضيµي�1ي�كتاب"فوكو"استخدم�

�كتاب� الكلمات�وRشياء"1ي

� �كلمة fÅاليوناني�ف� �أصلها �إXى عدنا

ومنه�فا�ركولوجيا��ي)74،�صفحة�2007

فوكو،�نظام�الخطاب،�( "الحضارية�اJندثرة

"ومن�هذا�اJنطلق�يضع�

هو�غT �عق]ني�،ُمطبقا�علwxا�منهجه�Rركولو¹ي�1ي�مقال�نشره�1ي�مجلة�نقد�يحمل�عنوان

�يبدو�أن �البحث�عن�اللوغوس�الذي�يكاد �1ي �الذات�مقصاة،وكذا �فwxا �تكون �َنْحو�لغة �تجاه

ه
ّ
فوكو،�نظام�الخطاب،�( "العقل�الغربي�كل
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�الهائلة� �النقدية �القدرة لفوكوي�هو�تلك

�صرح�Rوهام� �وتصّدع �ضباب�الوثوقية �يشT �بانقشاع �ما وهذا

وبعيدا�عن�Rحكام�)139،�صفحة�2014

اJؤسسة�ع9ى��اJركزية�الغربية"خطاب�العقل�القائم�ع9ى�مفهوم�خطT �يتمثل�1ي�

وهو�مفهوم�يع¾�fأّن�ُمحدد�ما�مركز�وما�

فالعقل�الغربي�عند�دراسته�sنسان�"

،�صفحة�1990فوكو،�الكلمات�وRشياء،�

�مع� �الغربية�وللمطرود�واJنبوذ�،1ي�ذات�السياق�يتشارك�معرفيا �الحضارة �اJختلف�1ي دعوته�ل]نفتاح�ع9ى

�عن�الخطاب�الفوكوي�1ي�زحزحته�وخلخلته� �:الغربية�الكH ى�من�تللمركزياالخطاب�الدريدي�الذي�°�يختلف�كثT ا

بثورة�معرفية�1ي�قراءة�اJشروع�الثقا1ي�الغربي�بأن�اكتشف�لعبة�العقل�الغربي�بإهماله�ل6خر،اJستبعد�

فحw¼�Ôgاية�القرن�السادس�عشر��لعب�التشابه�دورا�

كبT ا�1ي�اJعرفة،فكان�التوافق�والتطابق�،واJساواة�والتشابه��ي�Rرضية�اJؤسسة�للفكر�الغربي�،ومنه�غياب�اJختلف�

لذلك�تغيب�معالم��خت]ف�والتفتح�ع9ى�rخر�1ي�اJ!ن�الفلسفي�الغربي،بتغييب�الجانب�الحيواني�والتخي9ي�لíنسان�

و1ي�ذات�السياق�نظرت�إXى�اJسجون�واJجنون�والحلم�والخيال�

يجب�إذن�إخراج�هذا�الجنون�اJحدث�ل]ضطراب�Ùرجاعه�إXى�ما�

ككائن�مختلف�عن�sنسان��،حة�خلف�هذه�اJقولة�تشT �إXى�أن�فاقد�العقل�يساق�إXى�Rقفاص

وربما��،بل�هو�مرآه�تعكس�حقيقة�أخرى�لíنسان�العاقل

عق]نية
ّ
sنسان�،بيد�أّن�.ة�عميقة�من�شرك�ال]

سلبه�،و ومصT ه�معروف�هو��حتجاز�)

 �"ديكارت"العقل�الغربي�الحداثي�مع�
ّ
ح�نفسه�قد�سل

وهكذا�فالعقل�والجنون�يستبعد�كل�،"

Jقولة�إشارة�واضحة�Jدى�انغ]ق�الحضارة�الغربية�1ي�هذه�ا
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�ا �Rركيولو¹ي �ومتتبع �مطلع �كل �خيال �1ي �يرتسم �الذي �RوXي ��نطباع �الهائلة�وإن �النقدية �القدرة لفوكوي�هو�تلك

� �sنسانية �العلوم �مستوى �ع9ى �شwا fgال� �وتصد.والثورية �ضباب�الوثوقية �يشT �بانقشاع �ما وهذا

2014العلوي،�(العالقة�1ي�اJخيال�Rوروبي�الغارق�1ي�خطاب�الذاتية��والª جسية�

  .اJيتاف�Tيقية�القائمة�ع9ى�تخوم�Rنا�وإقصاء�rخر�غT �اJنتم�fلحضارwÉا�

�التأسيس�ينتقد� خطاب�العقل�القائم�ع9ى�مفهوم�خطT �يتمثل�1ي�" فوكو"وع9ى�هذا

وهو�مفهوم�يع¾�fأن )173،�صفحة�2000الداوي،�(  Ego centrisme مفهوم�آخر�وهو�مركزية�Rنا

"دونه�هامش،ويقوم�أساسا�ع9ى�نبذ�rخر�بدليل�إحالته�إXى��ع!�ال�والّصمت،

فوكو،�الكلمات�وRشياء،�( "rخر،ليس�من�أجل�اكتشاف�اخت]فه،وإنما�لتأكيد�مركزيته�وwÉميشه�له�

�مع� �الغربية�وللمطرود�واJنبوذ�،1ي�ذات�السياق�يتشارك�معرفيا �الحضارة �اJختلف�1ي دعوته�ل]نفتاح�ع9ى

�عن�الخطاب�الفوكوي�1ي�زحزحته�وخلخلته� الخطاب�الدريدي�الذي�°�يختلف�كثT ا

  .مركزية�اللوغوس�ومركزية�الصوت�ومركزية�sله�

  :فلسفة�اJختلف�لنشر�ثقافة�التسامح

بثورة�معرفية�1ي�قراءة�اJشروع�الثقا1ي�الغربي�بأن�اكتشف�لعبة�العقل�الغربي�بإهماله�ل

فحw¼�Ôgاية�القرن�السادس�عشر��لعب�التشابه�دورا��)5،�صفحة�1990فوكو،�الكلمات�وRشياء،�

كبT ا�1ي�اJعرفة،فكان�التوافق�والتطابق�،واJساواة�والتشابه��ي�Rرضية�اJؤسسة�للفكر�الغربي�،ومنه�غياب�اJختلف�

  )40،�صفحة�1990كلمات�وRشياء،�فوكو،�ال

لذلك�تغيب�معالم��خت]ف�والتفتح�ع9ى�rخر�1ي�اJ!ن�الفلسفي�الغربي،بتغييب�الجانب�الحيواني�والتخي9ي�لíنسان�

و1ي�ذات�السياق�نظرت�إXى�اJ،"تطهT �ناجح،عزل،ونفي:"ة�من�قبيل

يجب�إذن�إخراج�هذا�الجنون�اJحدث�ل]ضطراب�Ùرجاعه�إXى�ما�:"الفوقية�والدونية��فعن�الجنون�قالت�

  )78،�صفحة�2007فوكو،�نظام�الخطاب،�

حة�خلف�هذه�اJقولة�تشT �إXى�أن�فاقد�العقل�يساق�إXى�Rقفا

بل�هو�مرآه�تعكس�حقيقة�أخرى�لíنسان�العاقل؛العاقل،�خارج�عن�الطبيعة�sنسانية�العاقلة،يشبه�الحيوان

سقوطه�1ي�ُهّوة�عميقة�من�شرك�ال]منه�و ،ه�حيوان�آدمي�فاقد��هلية�sنسان�

 
ً
)77،�صفحة�2007فوكو،�نظام�الخطاب،�(ا�ن�كان�ملك

  .تفعيل�قطيعة�ابستمولوجية�كH ى�بTن�العقل�وال]عقل

العقل�الغربي�الحداث�فالجنون�هو�مفهوم�مختلف،وتصادم�sنسان�مع�الحقيقة،�ّن 

"قد�حارب�خطاب�الوهم�" بيكون "بالشك�ليحم�fنفسه�من�الخطأ�والوهم�،ومع�

1ي�هذه�اJقولة�إشارة�واضحة�J)77،�صفحة�2007فوكو،�نظام�الخطاب،�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�ا �Rركيولو¹ي �ومتتبع �مطلع �كل �خيال �1ي �يرتسم �الذي �RوXي ��نطباع وإن

� �sنسانية �العلوم �مستوى �ع9ى �شwا fgال� والثورية

العالقة�1ي�اJخيال�Rوروبي�الغارق�1ي�خطاب�الذاتية��والª جسية�

اJيتاف�Tيقية�القائمة�ع9ى�تخوم�Rنا�وإقصاء�rخر�غT �اJنتم�fلحضارwÉا�

�التأسيس�ينتقد� وع9ى�هذا

مفهوم�آخر�وهو�مركزية�Rنا

دونه�هامش،ويقوم�أساسا�ع9ى�نبذ�rخر�بدليل�إحالته�إXى��ع!�ال�والص

rخر،ليس�من�أجل�اكتشاف�اخت]فه،وإنما�لتأكيد�مركزيته�وwÉميشه�له�

�مع� ومنه�)5 �الغربية�وللمطرود�واJنبوذ�،1ي�ذات�السياق�يتشارك�معرفيا �الحضارة �اJختلف�1ي دعوته�ل]نفتاح�ع9ى

�عن�الخطاب�الفوكوي�1ي�زحزحته�وخلخلته� الخطاب�الدريدي�الذي�°�يختلف�كثT ا

مركزية�اللوغوس�ومركزية�الصوت�ومركزية�sله�

فلسفة�اJختلف�لنشر�ثقافة�التسامح-4

بثورة�معرفية�1ي�قراءة�اJشروع�الثقا1ي�الغربي�بأن�اكتشف�لعبة�العقل�الغربي�بإهماله�ل" فوكو"قام�

Ô îقJنفي،واJشياء،�( "واRفوكو،�الكلمات�و

كبT ا�1ي�اJعرفة،فكان�التوافق�والتطابق�،واJساواة�والتشابه��ي�Rرضية�اJؤسسة�للفكر�الغربي�،ومنه�غياب�اJختلف�

فوكو،�ال( .1ي�اJ!ن�الغربي

لذلك�تغيب�معالم��خت]ف�والتفتح�ع9ى�rخر�1ي�اJ!ن�الفلسفي�الغربي،بتغييب�الجانب�الحيواني�والتخي9ي�لíنسان�

تحت�شعارات�عّدة�من�قبيل

الفوقية�والدونية��فعن�الجنون�قالت��بذات�النظرة

فوكو،�نظام�الخطاب،�( "وراء�السياج

تكمن�د°°ت�واضحة�خلف�هذه�اJقولة�تشT �إXى�أن�فاقد�العقل�يساق�إXى�Rقفا

العاقل،�خارج�عن�الطبيعة�sنسانية�العاقلة،يشبه�الحيوان

ه�حيوان�آدمي�فاقد��هلية�sنسان�يشT �إXى�أنّ 

 إ�Ôgو عد�حتبْ ْس اJجنون�يُ 
ً
ن�كان�ملك

تفعيل�قطيعة�ابستمولوجية�كH ى�بTن�العقل�وال]عقل،ومنه�من�الحرية�

فالجنون�هو�مفهوم�مختلف،وتصادم�sنسان�مع�الحقيقة،�ن

بالشك�ليحم�fنفسه�من�الخطأ�والوهم�،ومع�

فوكو،�نظام�الخطاب،�( "مwما�rخر
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،واJثل�أيضا�واJثال�الذي�يع¾�fالتطابق�

  

" اJراقبة�واJعاقبة"تفق�عليه�،حيث�يصف�1ي�كتابه�اJوسوم�ب

� �صفحة ،177(�Ôgح� �التعذيب �كان إذ

�إرث� �ع9ى �وقعت fgال� �والبصمة �اJم�Tة مة

ووشم�فوق�الجسد�بالذات�بع]مات�°�يجب�أن�تمµى�

يحمل�،1ي�قراءته�Jفرزات�الحداثة�وما�جاءت�به�من�بريق�التقدم�

،�صفحة�2009بغوره،�( "رورة�إXى�Rفضل

�sرث� �انغ]ق�وقسوة �كشف�مدى �ع9ى �أساسا f¾ينب� �النقدي �مضماره �طول �الفيلسوف�ع9ى �مطمح �أن Ô¾بمع

ورفضه�رفضا�قاطعا�بتطبيق�أق�Ô îالعقوبات�اJمكنة�عليه�سواء�تعلق�Rمر�

�ن�الحرية�من�وجهة�نظره�بما�تحمله�من�تجارب�

�القهر�والخضوع�وsقصاء،ومنه� �تجربة �ي

�ال �أشكال �كل �عن �بالفرد،بعيدة �تتعلق �ممارسة ��ي �والتماثلما �( تطابق ،�2009بغوره،

��خت]ف� �مبدأ �لتحقيق �والتكرار�والتشابه �النمطية �الفكر�ونبذ �لجام �لفك �دعوة ��ي الحرية

�ال�fgتقوم�با�س اس�ع9ى�إبداع�الفرد�ة��ي�الحرية�بحد�ذاwÉا

 
ّ
التحرر��ة�ع9ى�أّن تحت�مضلة�هذه�اJقولة�تكمن�رموز�دال

�انف]ت�من�كل�الشروط�والقوانTن �مطلب�؛�الحرية بل��ي

ذلك�سوى��بتعاد�عن�له�وم�ªع�فردي�يتوق�لها�sنسان�ليحقق�ذاته�اJنفصلة�عن�كل�القيود�وsكراهات،و°�يضمن�

الغربية،�وÙضفاء�مسحة�من�ش،واJنبوذ�واJطرود�من�الحضارة�

يH ر�ذلك�بأن��)300،�صفحة�2000إديث،�

ي�اJجتمع�،ومنه�هذه�الظاهرة�من�النبذ�و�ستبعاد�هو�فعل�يعزز�شعور�Rفراد�غT �اJنبوذين�بذواwÉم�واندماجهم�1

أي�أنه�بفضل�اJجنون�يعرف�" تعرف�Rشياء�بأضدادها

�تركيب�هذه� �ع9ى �أمر�يعتمد �اJجتمع �بTن�صفوة �الجنون �تحديد أن

�أنه�°�)300،�صفحة�2000إديث،� كما
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ر�فwxا�منذ�
ّ
،واJثل�أيضا�واJثال�الذي�يع¾�fالتطابق�"أف]طون�"ع9ى�كل�غريب�عن�مقو°wÉا�؛فخطاب�العق]نية�ُمَتَجذ

  .عكس��خت]ف،بمع¾�Ôخطاب�ال]عقل�واJختلف�غائب�تماما�من�Rفق�الغربي�

تفق�عليه�،حيث�يصف�1ي�كتابه�اJوسوم�بلتعيد�الّنظر�1ي�اJ" فوكو"جاءت�كتابات�

�كله ��جتما+ي �الجسد �تطال fgال� �واJراقبة �التعذيب �( "وسائل �2009بغوره، �صفحة ،

�الع]  ��ي �والنفي �والحرق �والشنق �اHJ ح �إرث�اقة،والجلد �ع9ى �وقعت fgال� �والبصمة �اJم�Tة مة

ط�ظلم�يمارس�ع9ى�اJعاقب
ّ
ووشم�فوق�الجسد�بالذات�بع]مات�°�يجب�أن�تمµى��،عذيب�ُمخط

   )70،�صفحة�1990

1ي�قراءته�Jفرزات�الحداثة�وما�جاءت�به�من�بريق�التقدم�" فوكو"يمكننا�اJجازفة�بالقول�بأّن�

�؛ومقلقة،اته�أوجه�مفزعة� د�بأنَّ
ّ
مسألة�الّتقدم�°�تؤدي�بالّضرورة�إXى�Rفضل"ليؤك

�sرث� �انغ]ق�وقسوة �كشف�مدى �ع9ى �أساسا f¾ينب� �النقدي �مضماره �طول �الفيلسوف�ع9ى �مطمح �أن Ô¾بمع

ورفضه�رفضا�قاطعا�بتطبيق�أق�Ô îالعقوبات�اJمكنة�عليه�سواء�تعلق�Rمر�،الغربي�1ي�معاملته�مع�rخر�اJختلف�

  .جون�دون�مراعاة�لثقافة�التسامح�والعفو�

�ن�الحرية�من�وجهة�نظره�بما�تحمله�من�تجارب�؛كشرط�أسا½ �fللتقدم؛Ùط]ق�سبل�الحرية

�التّ  �وجه �ع9ى �لهاتقابلها �أخرى�معاكسة �تجربة �القهر�والخضوع�وsقصاء،ومنه�؛حديد �تجربة �ي

�ال �أشكال �كل �عن �بالفرد،بعيدة �تتعلق �ممارسة ��ي �؛وإّنما �جوهرا �ليست فالحرية

��خت]ف� �مبدأ �لتحقيق �والتكرار�والتشابه �النمطية �الفكر�ونبذ �لجام �لفك �دعوة ��ي الحرية

� �القول�إنَّ �ال�fgتقوم�با�س"والغT ية،ومنه�يمكننا الّضمان�الوحيد�للحرّية��ي�الحرية�بحد�ذاwÉا

�( "وحاجته�للتحرر�و�نفتاح تحت�مضلة�هذه�اJقولة�تكمن�رموز�دال)178،�صفحة�2009بغوره،

�انف]ت�من�كل�الشروط�والقوانTن �الحرية �الفع9ي؛�ّن �لتأكيد�وجوده �الفرد ��wا �يقوم �إبداعية ظاهرة

وم�ªع�فردي�يتوق�لها�sنسان�ليحقق�ذاته�اJنفصلة�عن�كل�القيود�وsكراهات،و°�يضمن�

  .وا�ي�وإبداع�مفاهيم�جديدة�مختلفةة�Rوامر�وسلطة�النّ 

هّمش،واJنبوذ�واJطرود�من�الحضارة�إXى�محاولة�رد��عتبار�للمُ 

إديث،�( "إن�كل�اJجتمعات�تحتاج�إXى�وجود�منبوذين:"الشفافية�لم�ي! دد�1ي�القول 

هذه�الظاهرة�من�النبذ�و�ستبعاد�هو�فعل�يعزز�شعور�Rفراد�غT �اJنبوذين�بذواwÉم�واندماجهم�1

تعرف�Rشياء�بأضدادها"فكأنه�يطبق�مبدأ�.إرساء�قاعدة�التعايش�والتسامح�مع�rخر

Ô îالعاقل�ومنه�°�يستبعد�و°�يق.  

�كتابه �والحضارة"1ي �تركيب�هذه�"الجنون �ع9ى �أمر�يعتمد �اJجتمع �بTن�صفوة �الجنون �تحديد أن

�( نفسها�من�جهة،وع9ى�حاجة�اJجتمع�إXى�اJنبوذين�من�ناحية�ثانية إديث،

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

ع9ى�كل�غريب�عن�مقو°wÉا�؛

عكس��خت]ف،بمع¾�Ôخطاب�ال]عقل�واJختلف�غائب�تماما�من�Rفق�الغربي�

جاءت�كتابات�"وبناء�عليه�

�كله ��جتما+ي �الجسد �تطال fgال� �واJراقبة �التعذيب وسائل

�الع]  ��ي �والنفي �والحرق �والشنق �اHJ ح اقة،والجلد �الشّ اJوت،وRشغال

الحضارة�الغربية�،فالّتعذيب�ُمخط

1990فوكو،�و°دة�السجن،�(

يمكننا�اJجازفة�بالقول�بأن اJنطلق من�هذا

بTن�طّياته�أوجه�مفزعة�

�sرث�)177 �انغ]ق�وقسوة �كشف�مدى �ع9ى �أساسا f¾ينب� �النقدي �مضماره �طول �الفيلسوف�ع9ى �مطمح �أن Ô¾بمع

الغربي�1ي�معاملته�مع�rخر�اJختلف�

بمجنون�أو�مسجون�دون�مراعاة�لثقافة�التسامح�والعفو�

Ùط]ق�سبل�الحرية"فوكو"لذلك�كانت�دعوة

�وثقافية �الت،اجتماعية �وجه �ع9ى تقابلها

�ال �أشكال �كل �عن �بالفرد،بعيدة �تتعلق �ممارسة ��ي �؛وإّنما �جوهرا �ليست فالحرية

� �أّن �)178صفحة ��خت]ف��أي �مبدأ �لتحقيق �والتكرار�والتشابه �النمطية �الفكر�ونبذ �لجام �لفك �دعوة ��ي الحرية

� �القول�إنَّ والغT ية،ومنه�يمكننا

وحاجته�للتحرر�و�نفتاح

�الفع9ي �لتأكيد�وجوده �الفرد ��wا �يقوم �إبداعية ظاهرة

وم�ªع�فردي�يتوق�لها�sنسان�ليحقق�ذاته�اJنفصلة�عن�كل�القيود�وsكراهات،و°�يضمن�

ة�Rوامر�وسلطة�النّ نسقيّ 

إXى�محاولة�رد��عتبار�للمُ " فوكو"هذا�RخT �دفع�

الشفافية�لم�ي! دد�1ي�القول 

هذه�الظاهرة�من�النبذ�و�ستبعاد�هو�فعل�يعزز�شعور�Rفراد�غT �اJنبوذين�بذواwÉم�واندماجهم�1

إرساء�قاعدة�التعايش�والتسامح�مع�rخر

Ô îالعاقل�ومنه�°�يستبعد�و°�يق

�كتابه" فوكو"لذلك�يؤكد 1ي

نفسها�من�جهة،وع9ى�حاجة�اJجتمع�إXى�اJنبوذين�من�ناحية�ثانيةالصفوة�
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ت! جم�ذلك�مقالته�ال�fgلم�ي! دد�1ي�طرح�سؤال�

�تاريخ�الجنون�1ي�العصر�( "طرد�تقوم�به�البلديات�اتجاه�هؤ°ء�الحمقى�اJتشّردين فوكو،

يه�واJجهول؛ِبَيٍد�أن�ذهابه�بحرا�يحمل�الكثT �من�

م�
ّ
�نفسه؛كذلك�sبحار�سُيسل �اJجنون�سيصبح�مسؤو°�عن �هذا وأنَّ

� �الزوارق،فكان �بقية �عن �أحمر�لتمي�Tه �زورق �" فوكو"د،فيبعث�ع9ى سفن�"يصف�مشهد

يغدوا�فيه�:"ما�لفعل�sقصاء�وال¶wميش�،فيقول 

�القرون� �¼wاية �1ي �الغربية �الثقافة ل
ّ
�يتخل �الذي �والفزع �القلق �إXى �رمزية �د°لة �Rساس�أصبحت�السفينة �هذا وع9ى

وأصبح�الجنون�مفهوم�غامض�ولغز�)34

محT �يحتاج�إXى�sحاطة�به�ودراسته�من�حيث�هو�نقيض�للعقل�الذي�تم�Tت�به�فلسفة�الحداثة،لذلك�كان��يجب�

�من�بTن�كل� �وتمي�Tه �يحيط�به�من�مwÞمات�، �يحمله�من�أسرار�والغاز�وما �اJجنون�بكل�ما �الكشف�عن�هذا � إلزاما

(Foucaut, Histoire de la fo  

�ذهنيا،ومنه�إعطاء�اHJ ر�لíقصاء� تلك�النظرة�الدونية�و�خ!�الية�ال�fgتجعل�من�الجنون�مرضا

ولم�يتوقف�Rمر�عند�الجنون�فحسب�بل�

� �فلسفيا �اهتماما �الجنون �ُم ،فكرة �ظاهرة �للعقل�تمّ وبوصفه مة

عن�الجنون�للتمكن�من��ستي]ء�عليه�

�مثا°� �اJرض�العق9ي �من �تجعل fgال� تأسيس�العيادة

أو�ما�يطلق�عليه��،عزل�عن�rخرينمأنسنة�Rلم،أو�تطبيع�اJرض،ووضع�اJريض�ب

�بنموذج�اJؤسسة� �النفسية �والعيادة f ¡واق! ان�الطب�النف

� �يعتH ها fgوسجون،ال� �وثكنات �عقابية �مؤسسات �من �معها �يتشابه �°نتصار�العقل�مؤ " فوكو"وما سسات

�والحوار�مع� �التفاهم �جسور �كل �قطعت fgال

،بل�)377،�صفحة�1995هH ماس،�(rخر،تلك�النظرة�اJتعالية�القاصرة�ع9ى�احتواء�rخر�والتفتح�ع9ى�ذوات�أخرى�

�أصل� �للبحث�1ي �sنسانية �العلوم �مي]د �أشرفت�ع9ى fgال� �ذاwÉا �ي

،�صفحة�1995هH ماس،�( "الع]قة�بTن�اJؤسسة�اJراقبة�والطب�النف¡ f،و�ي�ع]قة�انفصال�بTن�من�َيرى�ومن�ُيرى 

العاقل�واJريض�الذي�تخ9ى�عنه�عقله،وال�fgتدور�حول�الفكرة�ذاwÉا�و�ي�تمركز�العقل�حول�
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ت! جم�ذلك�مقالته�ال�fgلم�ي! دد�1ي�طرح�سؤال�،يفوته�الدعوة��التدريب�ع9ى�كيفية�التفكT �بأسلوب�وتفكT �مختلف�

  (Foucaut, 1984) التفكT �بطريقة�أخرى؟كيف�وم�Ôgيمكننا�

  :كوجه�بارز�لرفض�rخر

طرد�تقوم�به�البلديات�اتجاه�هؤ°ء�الحمقى�اJتشّردين"سادت�قصص�كثT ة�حول 

إXى�عالم�°�يعرفه�أحد،هو�عالم�الّتيه�واJجهول؛ِبَيٍد�أن�ذهابه�بحرا�يحمل�الكثT �من�)30،�صفحة�

�:°°ت�و�عتقادات�أهمها �نفسهأأ �اJجنون�سيصبح�مسؤو°�عن �هذا �ُمطّهر؛وأنَّ �ماء نه

� �الزوارق،فكان �بقية �عن �أحمر�لتمي�Tه �زورق �قدر�عT �محّدد،فيبعث�ع9ى Xى

1ي�العصور�الوسطى�ليس�Jشهد�الّسفينة�1ي�حد�ذاwÉا�،وإّنما�لفعل�sقصاء�وال¶wميش�،فيقول 

  .)296،�صفحة�2000إديث،�( "إقصاؤهم�بمثابة�تطهT �رمزي�للمجتمع

�القرون� �¼wاية �1ي �الغربية �الثقافة ل
ّ
�يتخل �الذي �والفزع �القلق �إXى �رمزية �د°لة �Rساس�أصبحت�السفينة �هذا وع9ى

34،�صفحة�2006فوكو،�تاريخ�الجنون�1ي�العصر�الك]سيكي،�

محT �يحتاج�إXى�sحاطة�به�ودراسته�من�حيث�هو�نقيض�للعقل�الذي�تم�Tت�به�فلسفة�الحداثة،لذلك�كان��يجب�

�من�بTن�كل� �وتمي�Tه �يحيط�به�من�مwÞمات�، �يحمله�من�أسرار�والغاز�وما �اJجنون�بكل�ما �الكشف�عن�هذا � إلزاما

(oire de la folie a l'age classique, 1972, p. 193ى�خطأ�الوجوه�اJوجودة�دون�ارتكاب�أدن

�ذهنيا،ومنه�إعطاء�اHJ ر�لíقصاء� تلك�النظرة�الدونية�و�خ!�الية�ال�fgتجعل�من�الجنون�مرضا

ولم�يتوقف�Rمر�عند�الجنون�فحسب�بل�)75،�صفحة�2007فوكو،�نظام�الخطاب،�( "وsبعاد�وإلغاء�التواصل�معه

� �العقل �مع �°�تتوافق �ظاهرة �كل �.عند �بلذلك�اهتم �فلسفيا �اهتماما �الجنون فكرة

عن�الجنون�للتمكن�من��ستي]ء�عليه��وبالفعل�قد�تيقن�أن�العقل�الغربي�صار�منعز°�ومنطويا�يضع�حواجز�تفصله

�عليه،لذلك�فهو�ي �الهيمنة �وفرض�أدوات �ممتلكاته �مثا°��نتقدوع9ى �اJرض�العق9ي �من �تجعل fgال� تأسيس�العيادة

  )367،�صفحة�1995هH ماس،�

أنسنة�Rلم،أو�تطبيع�اJرض،ووضع�اJريض�ب�كان�يع¾�fإلزاما

 " Isolation par la surveillanceؤسسة�Jبنموذج�ا� �النفسية �والعيادة f ¡واق! ان�الطب�النف

� �يعتH ها fgوسجون،ال� �وثكنات �عقابية �مؤسسات �من �معها �يتشابه وما

�العق]نية �الذات �بنظرة �الدوام �ع9ى �والحوار�مع�؛مرفوقة �التفاهم �جسور �كل �قطعت fgال

rخر،تلك�النظرة�اJتعالية�القاصرة�ع9ى�احتواء�rخر�والتفتح�ع9ى�ذوات�أخرى�

�الرفض�وsقصاء،و �أنواع �بكل �وقابل¶wا �أصل�"wا �للبحث�1ي �sنسانية �العلوم �مي]د �أشرفت�ع9ى fgال� �ذاwÉا �ي

الع]قة�بTن�اJؤسسة�اJراقبة�والطب�النف¡ f،و�ي�ع]قة�انفصال�بTن�من�َيرى�ومن�ُيرى 

العاقل�واJريض�الذي�تخ9ى�عنه�عقله،وال�fgتدور�حول�الفكرة�ذاwÉا�و�ي�تمركز�العقل�حول�
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يفوته�الدعوة��التدريب�ع9ى�كيفية�التفكT �بأسلوب�وتفكT �مختلف�

كيف�وم�Ôgيمكننا�:عميق�

كوجه�بارز�لرفض�rخرسفينة�الحمقى�-5

سادت�قصص�كثT ة�حول 

،�صفحة�2006الك]سيكي،�

الّد°°ت�و�عتقادات�أهمها

�إ �sنسان �الزوارق،فكان �بقية �عن �أحمر�لتمي�Tه �زورق �قدر�عT �محّدد،فيبعث�ع9ى Xى

1ي�العصور�الوسطى�ليس�Jشهد�الس" اJجانTن

إقصاؤهم�بمثابة�تطهT �رمزي�للمجتمع

�يتخل �الذي �والفزع �القلق �إXى �رمزية �د°لة �Rساس�أصبحت�السفينة �هذا وع9ى

فوكو،�تاريخ�الجنون�1ي�العصر�الك]سيكي،�( الوسطى�اJظلمة،

محT �يحتاج�إXى�sحاطة�به�ودراسته�من�حيث�هو�نقيض�للعقل�الذي�تم�Tت�به�فلسفة�الحداثة،لذلك�كان��يجب�

�من�بTن�كل� �وتمي�Tه �يحيط�به�من�مwÞمات�، �يحمله�من�أسرار�والغاز�وما �اJجنون�بكل�ما �الكشف�عن�هذا � إلزاما

الوجوه�اJوجودة�دون�ارتكاب�أدن

�ذهنيا،ومنه�إعطاء�اHJ ر�لíقصاء�" فوكو"لذلك�ينتقد تلك�النظرة�الدونية�و�خ!�الية�ال�fgتجعل�من�الجنون�مرضا

وsبعاد�وإلغاء�التواصل�معه

� �العقل �مع �°�تتوافق �ظاهرة �كل عند

وبالفعل�قد�تيقن�أن�العقل�الغربي�صار�منعز°�ومنطويا�يضع�حواجز�تفصله،

�عليه،لذلك�فهو�ي �الهيمنة �وفرض�أدوات �ممتلكاته وع9ى

هH ماس،�( ل]ستبعاد��وال¶wميش

كان�يع¾�fإلزاماظهور�العيادة��إّن 

" العزل�عH �الرقابة"اسم

� �،اJغلقة �يعتH ها fgوسجون،ال� �وثكنات �عقابية �مؤسسات �من �معها �يتشابه وما

�تنظيم �سلطة �العق]نية،بوصفه �الذات �بنظرة �الدوام �ع9ى مرفوقة

rخر،تلك�النظرة�اJتعالية�القاصرة�ع9ى�احتواء�rخر�والتفتح�ع9ى�ذوات�أخرى�

Éقصاء،ونبذsالرفض�و� �أنواع �بكل �وقابل¶wا wا

الع]قة�بTن�اJؤسسة�اJراقبة�والطب�النف¡ f،و�ي�ع]قة�انفصال�بTن�من�َيرى�ومن�ُيرى 

العاقل�واJريض�الذي�تخ9ى�عنه�عقله،وال�fgتدور�حول�الفكرة�ذاwÉا�و�ي�تمركز�العقل�حول�أي�بTن�الطبيب��)278

  .ذاته
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�واضحة� �بد·wية �ع]قة �والحلم،و�ي �الجنون �بTن �معرفية �أن�هناك�قرابة �يؤكد �الجنون �حول �أطروحته فمن�خ]ل

ا�الحالم��ي�ما�يحتفظ�به�الشعور�،فبالنسبة�له�°�يعتH �الحلم�موضوعا�بل�وسيلة�للمعرفة�،فتلك�الصور�ال�fgيراه

لذلك��يوجه�سهام��)75،�صفحة�2007

�يمكن� �والجنون�اللذان �أهملت�الحلم �من�فرط�ع]ني¶wا fgال� �الغربية �والحضارة �الطب�العق9ي �نحو� �يكونا�نقده أن

نيتشه�:1ي�تحليله�لتاريخ�الجنون�يرى�أن�هذا�اJفهوم�قد�استعاد�حضوره�من�خ]ل�أعمال�الف]سفة�والفنانTن�أمثال

ع9ى�عكس�العصور�)181،�صفحة�2009

خر�مختلف�مرفوض�،1ي�حTن�أن�ما�بعد�الحداثة�سمحت�بظهور�ال]عقل�بكل�

وغT هما،بأن�استعاد�الجنون�قدرا�من�الحرية�ع9ى�التعبT ،ذلك�لكون�

�عصر�الحداثة،� �تحكم fgال� �sنسان بيستيمية

،�2009بغوره،�( .بستيمية�التمثيل�1ي�العصر�الك]سيكي�أو�عصر�التنوير

�Rrépulsionوروبي�هو�و+ي�طردي�قائم�با�ساس�ع9ى�فكرة�الطرد�الّدائم�

�العقلية �وخصائصه �مقّوماته �،له �تكوينية �تاريخية �تراكم �يعتH �حصيلة �الو+ي العلوي،�( �هذا

 .ومن�ثمة�ظهور��مفهوم�أخطر�أ°�وهو�إلغاء�sنسان�وزحزحته�إXى�ما�يسم�Ôبموت�sنسان

�مwا ��نط]ق �يمكن fgال� �العتبة �عTّن �قد �؛ه

  .ل�الوعد�باÙنسان�إXى�حتمية�تحوله�إXى�كائن�من�الكائنات�

"Dieu est mortكتابه�� �1ي �قدمها fgال

فعندما�"ل�sنسان�محل�sلهتحوّ �،وله�كل�Rفكار�واJواضيع

�تحديد�الخT �والشر�وكل� يد،وهو�مركز�الكون�بيده

ة�والوÊي�القيم�وفق�معايT ه�الدنيوية�بعيدا�عن�ميتاف�Tيقية�ال]هوت�والغيبيات�وRساطT �ومنه�ضياع�القيم�الروحي

2015� �صفحة �sنسان��ومنه)36، ظهور

�،واJندفع� �و°�يحتقرها �الذي�يبارك�الحياة�Rرضية �sنسان�الجديد ا

� Tالخ� �وثنائية �التقليدية �القيم �عن �بعيدة �جديدة �قيم و�لواح
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�وا �بد·wية �ع]قة �والحلم،و�ي �الجنون �بTن �معرفية �أن�هناك�قرابة �يؤكد �الجنون �حول �أطروحته فمن�خ]ل

،فبالنسبة�له�°�يعتH �الحلم�موضوعا�بل�وسيلة�للمعرفة�،فتلك�الصور�ال�fgيراه

2007فوكو،�نظام�الخطاب،�(جه�،معتمدا�بذلك�ع9ى�ملكة�التخيل�

�يمكن� �والجنون�اللذان �أهملت�الحلم �من�فرط�ع]ني¶wا fgال� �الغربية �والحضارة �الطب�العق9ي �نحو� نقده

  .مصدرا�للمعرفة�وكشف�الحقيقة

1ي�تحليله�لتاريخ�الجنون�يرى�أن�هذا�اJفهوم�قد�استعاد�حضوره�من�خ]ل�أعمال�الف]سفة�والفنانTن�أمثال

2009بغوره،�(" إمكانية�تدمT �العالم�وsنسان�ع9ى�حد�سواء

اJظلمة�ال�fgضيقت�ع9ى�اJجنون�كآخر�مختلف�مرفوض�،1ي�حTن�أن�ما�بعد�الحداثة�سمحت�بظهور�ال]عقل�بكل�

وغT هما،بأن�استعاد�الجنون�قدرا�من�الحرية�ع9ى�التعبT ،ذلك�لكون�"نرفال"و"هودرلTن"أشكاله�التعبT ية�عند�الشاعر�

�جديدة �مكانة �أصبحت�له �الغربي ��العقل �العصر�الحديث�باسم �عصر�الحداثة،�إ1ي �تحكم fgال� �sنسان بيستيمية

بستيمية�التمثيل�1ي�العصر�الك]سيكي�أو�عصر�التنويرإبستيمية�التشابه�1ي�عصر�الwضة،و 

Rوروبي�هو�و+ي�طردي�قائم�با�ساس�ع9ى�فكرة�الطرد�الد�وبناء�عليه�يمكننا�القول�صراحة�بأّن�الو+ي

�العقلية �وخصائصه �مقّوماته �،له �تكوينية �تاريخية �تراكم �يعتH �حصيلة �الو+ي �هذا

ومن�ثمة�ظهور��مفهوم�أخطر�أ°�وهو�إلغاء�sنسان�وزحزحته�إXى�ما�يسم�Ôبموت�sنسان

  :موت�sنسان�كنتيجة�حتمية�Jوت�sله

  :من�موت�sله�إXى�موت�sنسان

�مwا�"Friedrich Nietzsche"1844-1900 "نيتشه ��نط]ق �يمكن fgال� �العتبة �عTّن �قد هو�أّنه

للدخول�إXى�أبواب�الفلسفة�اJعاصرة�حيث�يتحّول�الوعد�باÙنسان�إXى�حتمية�تحوله�إXى�كائن�من�الكائنات�

� �Jقولة �صياغته �بعد �sله �بوفاة �العشرين �"القرن "موت�sله

وله�كل�Rفكار�واJواضيعفبعدما�كان�sله�مركزا�تدور�ح�

�الغربي،أصبح�sنسان�هو�الّس  �الو+ي �1ي �تحديد�الخT �والشر�وكل�غاب�sله�عن�الحضور يد،وهو�مركز�الكون�بيده

القيم�وفق�معايT ه�الدنيوية�بعيدا�عن�ميتاف�Tيقية�ال]هوت�والغيبيات�وRساطT �ومنه�ضياع�القيم�الروحي

� �sنسان�Rع9ى"يطلق�زرادشت�مقولته �بشارة �إليكم
ّ
�( "جئت�أزف 2015هشام،

�،واJندفع�ذه،بمثابة�sع]ن�عن�موت�sله �و°�يحتقرها �الذي�يبارك�الحياة�Rرضية �sنسان�الجديد ا

�لشعار� �وهو�رافع �الحياة �صوب �sله"شوقا �الخT �" موت �وثنائية �التقليدية �القيم �عن �بعيدة �جديدة �قيم و�لواح

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�وا �بد·wية �ع]قة �والحلم،و�ي �الجنون �بTن �معرفية �أن�هناك�قرابة �يؤكد �الجنون �حول �أطروحته فمن�خ]ل

،فبالنسبة�له�°�يعتH �الحلم�موضوعا�بل�وسيلة�للمعرفة�،فتلك�الصور�ال�fgيراه

اليقظ�ويعيد�نسجه�،معتمدا�بذلك�ع9ى�ملكة�التخيل�

�يمكن� �والجنون�اللذان �أهملت�الحلم �من�فرط�ع]ني¶wا fgال� �الغربية �والحضارة �الطب�العق9ي �نحو� نقده

مصدرا�للمعرفة�وكشف�الحقيقة

1ي�تحليله�لتاريخ�الجنون�يرى�أن�هذا�اJفهوم�قد�استعاد�حضوره�من�خ]ل�أعمال�الف]سفة�والفنانTن�أمثال

إمكانية�تدمT �العالم�وsنسان�ع9ى�حد�سواء"وغويا،فأصبحت�له�

اJظلمة�ال�fgضيقت�ع9ى�اJجنون�ك

أشكاله�التعبT ية�عند�الشاعر�

�جديدة �مكانة �أصبحت�له �الغربي العقل

بستيمية�التشابه�1ي�عصر�الwضة،و إمقارنة�ب

  )181صفحة�

وبناء�عليه�يمكننا�القول�صراحة�بأن

�مقو �،له �تكوينية �تاريخية �تراكم �يعتH �حصيلة �الو+ي �هذا �اJركز�باعتبار�أّن من

ومن�ثمة�ظهور��مفهوم�أخطر�أ°�وهو�إلغاء�sنسان�وزحزحته�إXى�ما�يسم�Ôبموت�sنسان�)13،�صفحة�2014

موت�sنسان�كنتيجة�حتمية�Jوت�sله-6

من�موت�sله�إXى�موت�sنسان-أ

� �إليه �توصل �ما نيتشه"إّن

للدخول�إXى�أبواب�الفلسفة�اJعاصرة�حيث�يتحو

� �" نيتشه"افتتح �Jقولة �صياغته �بعد �sله �بوفاة �العشرين القرن

�،"بالعلم�اJرح"اJوسوم�

�الغربي،أصبح�sنسان�هو�الس �الو+ي �1ي غاب�sله�عن�الحضور

القيم�وفق�معايT ه�الدنيوية�بعيدا�عن�ميتاف�Tيقية�ال]هوت�والغيبيات�وRساطT �ومنه�ضياع�القيم�الروحي

�fÅلs)�،2007يخلف(  

� يطلق�زرادشت�مقولته

بمثابة�sع]ن�عن�موت�sله�ُيعدُّ �Rع9ى

�لشعار� �وهو�رافع �الحياة �صوب شوقا
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�f ¡له�الكنsظهوره�مرتبط�كل��رتباط�بموت�

  .وموت�الرهبانية�و�sنسان�الضعيف�الذي�ينصاع��وامر�الكنيسة�دون�مناقش¶wا�

� TخRنسان�sله�وsنسان�فيكتشف�عندها�أن�موت�sله�1ي�النسق�النيتشوي�سوى�مرادف�لزوال�sفليس�موت�

أو�ليس�sنسان�RخT �من�يعلن�قتل�sله،ومنه�يصبح�sنسان�أقدم�من�

،�صفحة�2014العلوي،�( "¼wاية�قاتل�sله

واXى�،الحروب�والصراعات�ُمثخن�ب�من�إنكارها�إXى�عالم�

عن�مصT �جنائزي�لíنسان،وأمام�" فوكو

إXى�كل�من�يرجع�اJعرفة�إXى�حقيقة�sنسان�1ي�ذاته�

،�2014العلوي،�( "sنسان�سوف�يندثر�،مثل�وجه�من�الرمل�مرسوم�ع9ى�حد�البحر

ككيان��sنسان أن أهمهات�اJفزعة�والتساؤ°ت�والرهانا

   

  �ي�مواصلة�تقويض�أسس�ال�ªعة�sنسانية�،ويعود�الفضل

�خلفه�أطروحات�أخرى�من�فلسفة�الwايات�

  . ومنه�فلسفة�موت�sنسان�كانت�نتيجة�حتمية�Jوت�sله

ديد�مغاير�تماما�عن�التقليد�الفلسفي�اJتعارف�عليه،لذلك�يطلق�

د�انعطاف�1ي�معرفتنا�،وسيختفي�عندما�

لسنا�نريد�من�وراء�هذا�القول�أن�نزرع�القلق�اJعر1ي�

�عن�موت�sنسان�وسقوط�قلعته�العتيقة،حيث�أن�sنسان�الذي�

  .هو�ذلك�sنسان�الوا+ي��واJسؤول�الذي�يمتلك�زمام�أموره�ومفاتيح�أسراره�

�ع9ى�سطح� وال،وليس�أك© �من�ومضة�عابرة

ضت�من� نكاد�نجزم�أّن�هذه�الّنتيجة�الدرامية�تمخّ

عرفت�قرونا�من�الغزو�والوهم�و�دعاء،ثّم�

  .)145،�صفحة�2017قادم،�

1ي�اليوم�الواحد�عّدة�مّرات،وذلك�بسبب�معاناته�

�الفاسدة�تحت�غطاء� �تمرير�بضاع¶wا �تحاول�كل�مwما fgسواء،وال�
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ظهوره�مرتبط�كل��رتباط�بموت�sله�الكن¡ ��fبل�)36،�صفحة�2015هشام،�(والشر،هو�إنسان�ما�بعد�اJسيحية�

وموت�الرهبانية�و�sنسان�الضعيف�الذي�ينصاع��وامر�الكنيسة�دون�مناقش¶wا�

� TخRنسان�sله�وsنسان�فيكتشف�عندها�أن�موت�sله�1ي�النسق�النيتشوي�سوى�مرادف�لزوال�sفليس�موت�

أو�ليس�sنسان�RخT �من�يعلن�قتل�sله،ومنه�يصبح�sنسان�أقدم�من�"،�)139،�صفحة�2014

ر�به� �ُيبشّ ¼wاية�قاتل�sله"1ي�فكره�و�ي�" نيتشه"بل�جريمة�القتل�هذه��ي�ما

رورة�اJنطقية�ال�fg°�مناص�من�إنكارها�إXى�عالم��fبالضّ 7 ِ 

فوكو"إننا�ع9ى�عتبة�خطاب�طافح�بالعبثية�1ي�حديث�أي�

إXى�كل�من�يرجع�اJعرفة�إXى�حقيقة�sنسان�1ي�ذاته�،لحظة�عدمية�متعالية�تحكم�ع9ى�رهان�مستقب9ي�ع9ى�sنسان�

sنسان�سوف�يندثر�،مثل�وجه�من�الرمل�مرسوم�ع9ى�حد�البحر"ع9ى�أن�" 

�اJقولة�وابل�من� ة�هذه
ّ
والتساؤ°ت�والرهانا�sشكا°تتحت�مضل

 .حب�1ي�السماءد�1ي�عصر�الحداثة�سوف�يزول�ويندثر�كما�تندثر�الّس 

  موت�sنسان�أم�موت�sنسانية�1ي�الخطاب�الفوكوي؟

�ي�مواصلة�تقويض�أسس�ال�ªعة�sنسانية�،ويعود�الفضل" فوكو"�الفكرة�الناظمة�ال�fgكانت�توجه�أطروحات�

الذي�جّر�خلفه�أطروحات�أخرى�من�فلسفة�الwايات�،و وت�sله�اJفا¹ئ�Jبإع]نه�" نيتشه"لحنا�سابقا�

ومنه�فلسفة�موت�sنسان�كانت�نتيجة�حتمية�Jوت�sله.موت�sنسان�وموت�التاريخ�،وموت�اJؤلف،وغT ها�

ديد�مغاير�تماما�عن�التقليد�الفلسفي�اJتعارف�عليه،لذلك�يطلق�كما�سبق�وأن�ذكرنا�للتفكT �بشكل�ج

إّنه�مجّرد�انعطاف�1ي�معرفتنا�،وسيختفي�عندما�..إّن�sنسان�اخ! اع�حديث�العْهد:"عبارة�أك© �جرأة�واستفزازا�مفادها

لسنا�نريد�من�وراء�هذا�القول�أن�نزرع�القلق�اJعر1ي�)192،�صفحة�2000الداوي،�( "خذ�اJعرفة��شك]�آخر�جديدا

هشة�بل�تحمل�اJقولة�sع]ن�اJفا¹ئ�عن�موت�sنسان�وسقوط�قلعته�العتيقة،حيث�أن�sنسان�الذي�

هو�ذلك�sنسان�الوا+ي��واJسؤول�الذي�يمتلك�زمام�أموره�ومفاتيح�أسراره�

�ع9ى�سطح� �مؤقت�آيل�ل]ندثار�والّزوال،وليس�أك© �من�ومضة�عابرة ث�ليس�أك© �من�حدث�معر1ي

 (Foucaut, Archéologie des sciences huنكاد�نجزم�أّن�هذه�الن

عرفت�قرونا�من�الغزو�والوهم�و�دعاء،ثم"ال�fgغرقت�فwxا�البشرية،إذ�دون�أدنى�شك�نتيجة�للّصراعات�والحروب�

قادم،�( "wا�تسT �ُمهرولة�نحَو�حتفها�وزوالها�وفناها،وتستعجل�عنوة�دمارها

1ي�اليوم�الواحد�عد�يموُت أّن�sنسان�1ي�القرن�العشرين�" فوكو

�الفاسدة�تحت�غطاء� �تمرير�بضاع¶wا �تحاول�كل�مwما fgسواء،وال� رقية�ع9ى�حّد ياسية�الغربية�والشّ

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

والشر،هو�إنسان�ما�بعد�اJسيحية�

وموت�الرهبانية�و�sنسان�الضعيف�الذي�ينصاع��وامر�الكنيسة�دون�مناقش¶wا�

� TخRنسان�sله�وsنسان�فيكتشف�عندها�أن�موت�sله�1ي�النسق�النيتشوي�سوى�مرادف�لزوال�sفليس�موت�

2014العلوي،�( مت]زمان

�ُيبش موت�sله�؛بل�جريمة�القتل�هذه��ي�ما

139(  

7 ِ ْف دون�إله�يُ لكن�العالم�

أي�.عالم�الخراب�والّدمار�

لحظة�عدمية�متعالية�تحكم�ع9ى�رهان�مستقب9ي�ع9ى�sنسان�

" فوكو"إXى�أولئك�يراهن�

� �اJقولة�وابل�من�)140صفحة ة�هذه
ّ
تحت�مضل

د�1ي�عصر�الحداثة�سوف�يزول�ويندثر�كما�تندثر�العاقل�وكسيّ 

موت�sنسان�أم�موت�sنسانية�1ي�الخطاب�الفوكوي؟-ب

إّن�الفكرة�الناظمة�ال�fgكانت�توجه�أطروحات�

كما�وضحنا�سابقا�Rول�

موت�sنسان�وموت�التاريخ�،وموت�اJؤلف،وغT ها�:ومwا

كما�سبق�وأن�ذكرنا�للتفكT �بشكل�ج" فوكو"يدعونا�

عبارة�أك© �جرأة�واستفزازا�مفادها

تّتخذ�اJعرفة��شك]�آخر�جديدا

أو�إثارة�الّدهشة�بل�تحمل�اJقولة�sع]ن�اJفا¹

هو�ذلك�sنسان�الوا+ي��واJسؤول�الذي�يمتلك�زمام�أموره�ومفاتيح�أسراره�"فوكو"يقصده�

�مؤقت�آيل�ل]ندثار�والزفاÙنسان�الحدي ث�ليس�أك© �من�حدث�معر1ي

(es sciences humaines, 1966اJعرفة

دون�أدنى�شك�نتيجة�للّصراعات�والحروب�

تيّقنت�أّ¼wا�تسT �ُمهرولة�نحَو�حتفها�وزوالها�وفناها،وتستعجل�عنوة�دمارها

فوكو"ع9ى�هذا�Rساس�يرى�

مع�Rنظمة�الّسياسية�الغربية�والش
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�ومن� لطرفTن�بTن�وي]ت�الحروب�من�جهة

�أوروبا� �والتشظي،وأّن �والّزوال �بالفشل �محالة °�

يتجاوز�هذا�اJوقف��)52،�صفحة�2006

ل�1ي�الّتقدم�و�زدهار،1ي�حTن�
ّ
�يتمث يحمل�جانبا�مضيئا

�التّ  �التعمT �وإف]س �إعادة �الwاية�و¼wاية �بدليل قدم

�التسامح� �ثقافة �ال]عنف�وغياب �من �كثT ة �بنود تحت

،فكانت�¼wاية�الحرب�العاJية�الثانية�كوثيقة�رسمية�تشهد�موت�sنسان�وتجسيدا�حّيا�لضياع�sنسان�بTن�

�يقف�عند�مف! ق�طرق،فمن�ناحية� �لكونه �فناءه �بذور يه

�اJقابل� �الطريق �1ي �أخرى �ناحية �،ومن �الحديثة �التقنية �والوسائل �الكبT ة �العلمية �واJنجزات �التقدم هنالك�طريق

،هنالك�الحروب�وRطفال�اJشردة�والفو�Ô ºوال]يقTن�،وانتشار�

يه�عن�صفاته�
ّ
د�كائن�من�الكائنات�ِلتخل

�واختفاءه �موته �إXى �أّدى �مما �عالم�Rشياء �مع  "جما

  .متطلبات�هذا�العصر

�بTن� �معTن �وقت �تربط�1ي fgال� �الع]قات جمل

  )16،�صفحة�1994العيادي،�

أّ¼wا�"فوكو"علم�ما�أو�لعصر�ما،لذلك�يعّرفها�

�)70،�صفحة�2009بغوره،�( "وابط�والع]قات�القائمة�بTن�ك© ة�اJعارف�اJتنوعة�1ي�حقبة�زمنية�معّينة

متياز�بموت�sنسان؟�ما�يمكننا�قوله�هو�

� �عصر�الwضة،وظهور �العصر�الحديث�،لذلك�إبيستيمية بيستيمية

 "�sنسان�ابتكار�جديد�وحديث،فقبل�القرن�الثامن�عشر،لم�يكن�sنسان�موجودا

�معرفية� �حقول �ث]ثة �1ي �للمعرفة،تتمثل �كموضوع �sنسان �لظهور لبة

�وجسد� �ككيان �sنسان �يجعل �الذي �الثالوث هذا
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� �صفحة �وجذب�)145، �ومن�لذلك�يقف�sنسان�شّدٍ لطرفTن�بTن�وي]ت�الحروب�من�جهة

  .سيطرة�التكنولوجيا�من�جهة�أخرى 

�والز �بالفشل �محالة °� �مهدّد �الغربي �والثقا1ي �الحضاري اJشروع

2006العمراني،�( "دة�1ي�ماهي¶wا�بكارثة�الّدمار�الّتكنولو¹ي�والّنووي

،اه�إXى�حقيقة�أّن�اJشروع�الحضاري�Rوروبي�
ّ
�يتمث يحمل�جانبا�مضيئا

�sنساني �الّدمار�والخراب �من �مظلم �جانب �ثناياه �بTن �الت،ُيخفي �التعمT �وإف]س �إعادة و¼wاية

� �واJعتق]ت �والحرق �الجماعية �sبادة �مشاهد �من �التسامح�اJأساوية �ثقافة �ال]عنف�وغياب �من �كثT ة �بنود تحت

،فكانت�¼wاية�الحرب�العاJية�الثانية�كوثيقة�رسمية�تشهد�موت�sنسان�وتجسيدا�حي

  .م�fوي]ت�الحرب�وضريبة�التقدم�العل

�يحمل�بTن�كّف  �والعشرين� �القرن�الواحد �1ي �يقف�عند�مف! ق�طرق،فمن�ناحية�إن�sنسان� �لكونه �فناءه �بذور يه

�اJقابل� �الطريق �1ي �أخرى �ناحية �،ومن �الحديثة �التقنية �والوسائل �الكبT ة �العلمية �واJنجزات �التقدم هنالك�طريق

،هنالك�الحروب�وRطفال�اJشردة�والفو�Ô ºوال]يقTن�،وانتشار�هنالك�لعنة�الحداثة�بكل�ما�تحمله�من�أسلحة�فتاكة�

  ...اJعلومة�دون�رقابة�،واللجوء�و�غ! اب�و�ست]ب�

له�من�شخص�إXى�ُمجّرد�كائن�من�الكائنات�ِلتخلبتحوّ �لْت إن�Rعمال�الشنيعة�ال�fgآل�إلwxا�sنسان�عّج 

�ا �تساوى�مع �أدوتجعله �مما �عالم�Rشياء �مع لكائنات�Rخرى،ومنسجما

متطلبات�هذا�العصرمع�ومنه�sع]ن�عن�ظهور�إنسان�بمعايT �جديدة�تت]ءم�

  :ة�وموت�sنسان�

� �تُ "كتب �الواقع �s 1ي �بTن�ُم  Ipistimi تميةبيسفهم �معTن �وقت �تربط�1ي fgال� �الع]قات جمل

العيادي،�( اJمارسات�الخطابية��ال�fgتفسح�مجا°��شكال�ابستومولوجية�و�نظمة�معقدة

علم�ما�أو�لعصر�ما،لذلك�يعربيستمية�ليست�نوعا�من�اJعرفة�أو�نمطا�من�العق]نية�يعHّ �عن�

وابط�والع]قات�القائمة�بTن�ك© ة�اJعارف�اJتنوعة�1ي�حقبة�زمنية�معّينة

 sى�أذهاننا�ما�ع]قة�Xنسان؟�ما�يمكننا�قوله�هو�بيستمية�كمفهوم�فوكوي�باتبادر�إsمتياز�بموت�

�ا¼wيار� �مع �بال!�امن �ظهرت �sنسانية �إ�العلوم �عصر�الwضة،وظهور بيستيمية

أّن�sنسان�ابتكار�جديد�وحديث،فقبل�القرن�الثامن�عشر،لم�يكن�sنسان�موجودا""حفريات�فوكو

  )18،�صفحة�

�معرفية� �حقول �ث]ثة �1ي �للمعرفة،تتمثل �كموضوع �sنسان �لظهور �الّصلبة �Rرضية أْت

غة
ّ
�( "�قتصاد،والبيولوجيا،والل �2020أومعوش، �صفحة �وجسد�)18، �ككيان �sنسان �يجعل �الذي �الثالوث هذا

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

�( sنسانية �2017قادم، �صفحة ،

سيطرة�التكنولوجيا�من�جهة�أخرى 

� �بأّن �التنبؤ �مهدد"ومنه �الغربي �والثقا1ي �الحضاري اJشروع

Rنطوتاريخية�ُمهّددة�1ي�ماهي¶wا�بكارثة�الد

ال¶wويل�ويتعّداه�إXى�حقيقة�أّن

�الد �من �مظلم �جانب �ثناياه �بTن ُيخفي

� �واJعتق]ت �والحرق �الجماعية �sبادة �مشاهد �من اJأساوية

،فكانت�¼wاية�الحرب�العاJية�الثانية�كوثيقة�رسمية�تشهد�موت�sنسان�وتجسيدا�حيو�نفتاح�

وي]ت�الحرب�وضريبة�التقدم�العل

�يحمل�بTن�كف� �والعشرين� �القرن�الواحد �1ي إن�sنسان�

�اJقابل� �الطريق �1ي �أخرى �ناحية �،ومن �الحديثة �التقنية �والوسائل �الكبT ة �العلمية �واJنجزات �التقدم هنالك�طريق

هنالك�لعنة�الحداثة�بكل�ما�تحمله�من�أسلحة�فتاكة�

اJعلومة�دون�رقابة�،واللجوء�و�غ! اب�و�ست]ب�

إن�Rعمال�الشنيعة�ال�fgآل�إلwxا�sنسان�

� �كانسان �تم�Tه fgا"،ال� �تساوى�مع وتجعله

ومنه�sع]ن�عن�ظهور�إنسان�بمعايT �جديدة�تت]ءم�)2007يخلف،�(

ة�وموت�sنسان�ي�بيستم- ج

� �اJعرفةيركأ"1ي �"ولوجيا كتب

اJمارسات�الخطابية��ال�fgتفس

 Ùومنه�فاHعرفة�أو�نمطا�من�العق]نية�يعJبيستمية�ليست�نوعا�من�ا

جملة�من�الّروابط�والع]قات�القائمة�بTن�ك© ة�اJعارف�اJتنوعة�1ي�حقبة�زمنية�معي

تبادر�إXى�أذهاننا�ما�ع]قة�s يلكن�التساؤل�الذي�

�ا¼wيار� �مع �بال!�امن �ظهرت �sنسانية �العلوم أّن

� حفريات�فوكو"تكشف�لنا

،�صفحة�2020أومعوش،�(

�الص �Rرضية �هّيأْت fgال� �اJيادين أّما

غة:"
ّ
�قتصاد،والبيولوجيا،والل
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له�عن�طريق�العمل�والجهد�اJبذول�،ويمتلك�خطابا�يسهل�عمليه�عملية�

م�وأنه�ل،يربط�بTن�هذا�الثالوث�اJعر1ي�ليؤكد�أ¼wا�معلم�ع9ى�تقهقر�sنسان�

يبق�1ي�خطابه�إ°�هذه�الذات�اJخ!�لة�إXى�فرد�،و°�شك�أن�ارتباط�التاريخ�بتلك�اJضامTن�الث]ث�قد�اخ!�ل�sنسان�

بعد�مجازر�الحرب�العاJية�الثانية�تعالت�أصوات�من�داخل�الحضارة�الغربية�

وصراع�الحضارات�انط]قا�من�مطرقة�

التبشT � ،باتالكهنوتي�نيتشه�بتقويضه�للميتاف�Tيقا�وأولها�sله�،وبعدما�مات�sله�واختفت�هالة�القداسة�عن�الفكر�

،� f ¡والجن� �العرØي �والتمي��Tالعنصري �والحروب �فلسفات�العنف وظهور

�الواقع� �1ي f ºرRالعالم�� قي�للنظر�إXى

�1ي� �للبحث �نفسه �كرس�الفيلسوف لذلك

�وإنما� �الدهشة �ليست�عناوين�جذابة�Ùثارة �الحمقى�،هذه �وسفينة �العيادة الجريمة�والعقاب�وتاريخ�الجنون�ومي]د

�1ي� �Rزمات �هذه �تراكمية �جذور �عن �للتنقيب �الحفري �Rركيولو¹ي منهجه

الحضارة�الغربية�ل]نتصار�Jفهوم�مركزي�أ°�وهو�sنسان�،فاÙنسان�هنا�هو�اJعاقب�1ي�اJجنون�وهو��اJهمش�واJنبوذ�

ظهور�وجهه�الحقيقي�من�خ]ل�إن�سبب�موت�sنسان�1ي�الخطاب�الفلسفي�اJعاصر�هو�سقوط�أقنعته�و 

  .تلك�Rنظمة�الدموية�وممارس¶wا�البعيدة�عن�sنسانية�وال�fgتجسدت�1ي�النازية�والفاشية�والستالينينية�
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بيولو¹ي�،له�بعد�اقتصادي�وسيا½ �f،ُيحّصله�عن�طريق�العمل�والجهد�اJبذول�،ويمتلك�خطابا�يسهل�عمليه�عملية�

يربط�بTن�هذا�الثالوث�اJعر1ي�ليؤكد�أ¼wا�معلم�ع9ى�تقهقر�sنسان�" موت�sنسان"لذلك�1ي�تحليله�لخطاب�

يبق�1ي�خطابه�إ°�هذه�الذات�اJخ!�لة�إXى�فرد�،و°�شك�أن�ارتباط�التاريخ�بتلك�اJضامTن�الث]ث�قد�اخ!�ل�sنسان�

   )318،�صفحة�2018زواوي،�

بعد�مجازر�الحرب�العاJية�الثانية�تعالت�أصوات�من�داخل�الحضارة�الغربية�تستخلص�من�خ]ل�ما�تم�توصيفه؛�أنه�

وصراع�الحضارات�انط]قا�من�مطرقة��،الكل�ضد�الكل،تحت�شعار�معلنة�عن�إف]س�التقدم�اJزعوم�وحرب�الwايات�

نيتشه�بتقويضه�للميتاف�Tيقا�وأولها�sله�،وبعدما�مات�sله�واختفت�هالة�القداسة�عن�الفكر�

� �كنف �1ي �sنسان �،�وت f ¡والجن� �العرØي �والتمي��Tالعنصري �والحروب العنف

  .ذاته�مرآة�استوقفت�الو+ي�Rوروبي�1ي�ذاته�لينتقدها�واضعا�نفسه�أمام

�اJيتاف�Tي f¢العالم�الغي� �الواقع�قد�أنزلت�الفلسفة�من�التفكT �1ي �1ي f ºرRالعالم�� قي�للنظر�إXى

� �الضائع �مجدها ̧رض�اس! جاع �ل �حان �بأنه �نيتشه �يستعT �فكرة �1ي�.وكأنه �للبحث �نفسه �كرس�الفيلسوف لذلك

�وإنما� �الدهشة �ليست�عناوين�جذابة�Ùثارة �الحمقى�،هذه �وسفينة �العيادة الجريمة�والعقاب�وتاريخ�الجنون�ومي]د

wxف� �طبق �شاقة �بحثية �مسT ة �1ي�" فوكو"ا �Rزمات �هذه �تراكمية �جذور �عن �للتنقيب �الحفري �Rركيولو¹ي منهجه

الحضارة�الغربية�ل]نتصار�Jفهوم�مركزي�أ°�وهو�sنسان�،فاÙنسان�هنا�هو�اJعاقب�1ي�اJجنون�وهو��اJهمش�واJنبوذ�

إن�سبب�موت�sنسان�1ي�الخطاب�الفلسفي�اJعاصر�هو�سقوط�أقنعته�و 

تلك�Rنظمة�الدموية�وممارس¶wا�البعيدة�عن�sنسانية�وال�fgتجسدت�1ي�النازية�والفاشية�والستالينينية�

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

بيولو¹ي�،له�بعد�اقتصادي�وسيا½ �f،ُيحص

  .التواصل�

لذلك�1ي�تحليله�لخطاب�

يبق�1ي�خطابه�إ°�هذه�الذات�اJخ!�لة�إXى�فرد�،و°�شك�أن�ارتباط�التاريخ�بتلك�اJضامTن�الث]ث�قد�اخ!�ل�sنسان�

زواوي،�( وحصره�1ي�مجال�ضيق

  :خاتمة

تستخلص�من�خ]ل�ما�تم�توصيفه

معلنة�عن�إف]س�التقدم�اJزعوم�وحرب�الwايات�

نيتشه�بتقويضه�للميتاف�Tيقا�وأولها�sله�،وبعدما�مات�sله�واختفت�هالة�القداسة�عن�الفكر�

�ب �إلزامية �Jحتمية �كنف �1ي �sنسان وت

استوقفت�الو+ي�Rوروبي�1ي�ذاته�لينتقدها�واضعا�نفسه�أمام

�اJيتاف�Tي" فوكو"إن�فلسفة� f¢العالم�الغي� قد�أنزلت�الفلسفة�من�التفكT �1ي

�الضا �مجدها ̧رض�اس! جاع �ل �حان �بأنه �نيتشه �يستعT �فكرة وكأنه

�وإنما� �الدهشة �ليست�عناوين�جذابة�Ùثارة �الحمقى�،هذه �وسفينة �العيادة الجريمة�والعقاب�وتاريخ�الجنون�ومي]د

wxف� �طبق �شاقة �بحثية مسT ة

الحضارة�الغربية�ل]نتصار�Jفهوم�مركزي�أ°�وهو�sنسان�،فاÙنسان�هنا�هو�اJعاقب�1ي�اJجنون�وهو��اJهمش�واJنبوذ�

إن�سبب�موت�sنسان�1ي�الخطاب�الفلسفي�اJعاصر�هو�سقوط�أقنعته�و �.واJرفوض�

تلك�Rنظمة�الدموية�وممارس¶wا�البعيدة�عن�sنسانية�وال�fgتجسدت�1ي�النازية�والفاشية�والستالينينية�
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 .52،�صفحة��مجلة�البيان

�نيتشه �فلسفة �1ي �Rع9ى �وsنسان �القوة �إرادة �Jفهوم �الجماXي �اللوغوس. البعد  مجلة

�اJ! جمون  �ج]ل، اJجلس�Rع9ى�: القاهرة) شوØي

  . مجلة�العلوم��جتماعية

  .جة�البيضاء

  .باعة�والنشر

  .تم��س! داد�من�أنفاس�نت�

  .دار�الطليعة: بT وت

  .النشر�والتوزيعاJؤسسة�الجامعية�للدراسات�و 

،��مجلة�أبوليوس. موت��نسان�1ي�الفلسفة�الغربية�الحديثة�من�تيتشه�إXى�فوكو

  .دار�اJعارف�الحكمية

  .دار�سعاد�الصباح

  .18مجلة�ألف�،�صفحة�

  .مركز��نماء�القومي: بT وت

  .مركز��نماء�القومي

�اJ! جمون  �بنغراد، اJركز�الثقا1ي�: الدار�البيضاء) سعيد
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ف�إXى�حرّية�القارئ ). 2006
ّ
مجلة�البيان. رونالت�بارث،من�موت�اJؤل

�نيتشه). 201 �فلسفة �1ي �Rع9ى �وsنسان �القوة �إرادة �Jفهوم �الجماXي البعد

�والّتاريخ). 2001 �الفكرة �الغربية �اJ! جمون ( .الحضارة �ج]ل، شوØي

مجلة�العلوم��جتماعية. رهان�العلوم�sنسانية�لدى�ميشال�فوكو). 2018

اJحجة�البيضاء: بT وت�.الدليل�الفلسفي�الشامل). 2013. (رحيم�أبو�رغيف�اJوسوي 

شر: بT وت�.مابعد�الحداثة�والّتنوير
ّ
باعة�والن

ّ
طليعة�للط

ّ
دار�ال

 Hتم��س! داد�من�أنفاس�نت��.مجلة�أهل�الثقافة�و�نسان). 2007, نوفم

بT وت�.موت��نسان�1ي�الخطاب�الفلسفي�اJعاصر). 2000

اJؤسسة�الجامعية�للدراسات�و : بT وت�.ميشال�فوكو،اJعرفة�والسلطة). 1994

موت��نسان�1ي�الفلسفة�الغربية�الحديثة�من�تيتشه�إXى�فوكو). 2017, جوان

دار�اJعارف�الحكمية: بT وت�.حفر�1ي�أركيولوجيا�العدمية�لدى�ميشال�فوكو

دار�سعاد�الصباح: الكويت) جابر�عصفور،�اJ! جمون ( .عصر�البنيوية

 Hمجلة�ألف�،�صفحة�. ميشال�فوكو�ونبوءت�موت��نسان). 2020, نوفم

بT وت). sصدار�مقدمة�مطاع�الصفدي(الكلمات�وRشياء�

مركز��نماء�القومي: القاهرة) ع9ي�مقلد،�اJ! جمون ( .واJعاقبة�اJراقبة

�العصر�الك]سيكي �الجنون�1ي �اJ! جمون ( .تاريخ �بنغراد، سعيد

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

  :قائمة�اJصادر�واJراجع

 

2006. (اJصطفى�العمراني

�هشام �دوخة 2015. (بن

  .36،�صفحة�)4العدد(

f ½2001. (باترسون -توماس�

قافة
ّ
  .للث

2018, 12 31. (رايس�زواوي 

رحيم�أبو�رغيف�اJوسوي 

مابعد�الحداثة�والت). 2009. (زواوي�بغوره

نوفمH �25. (يخلف�سعدون 

2000. (عبد�الرزاق�الداوي 

1994. (عبد�العزيز�العيادي

جوان. (عبد�اللطيف�قادم

  .145صفحة�

حفر�1ي�أركيولوجيا�العدمية�لدى�ميشال�فوكو). 2014. (فوزي�العلوي 

عصر�البنيوية). 2000. (كريزويل�إديث

نوفمH �4. (مقدودة�أومعوش

الكلمات�وRشياء�). 1990. (ميشال�فوكو

اJراقبة). 1990. (ميشال�فوكو

�العصر�الك]سيكي). 2006. (ميشال�فوكو �الجنون�1ي تاريخ

  .العربي
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عمار�شرعان

ربيعة��تمار���ا�ركز�العربي�الديمقراطي�برل'ن�أ�انيا

الدكتورة�ربيعة��تمار�ا�ركز�الديمقراطي�العربي

 

VR . 3383       

 

 

�ركز�الديمقراطي�العربيا��راء�الواردة�أدناه�تعÃّ �عن�رأي�الكاتب�و��تعكس�بالضرورة�وجهة�نظر 

 

 

 ��� ����	�
 �� �	���
 ����
 ����� ����	� ����	�
 ��� ���	�
 

/ صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية 

 

عمار�شرعان. أ:   رئيس�ا�ركز���الديمقراطي�العربي  

ربيعة��تمار���ا�ركز�العربي�الديمقراطي�برل'ن�أ�انيا.  د:   مديرة���النشر

الدكتورة�ربيعة��تمار�ا�ركز�الديمقراطي�العربي: وإشراف�تنسيق�

 B -VR . 3383 .6716.:برقم�تسجيل�الكتا�  

  م�2022لطبعة��وbىا

�راء�الواردة�أدناه�تعÃّ �عن�رأي�الكاتب�و��تعكس�بالضرورة�وجهة�نظر 

2022 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا�ستراتيجية والسياسية وا�قتصادية إ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مديرة���النشر

 تنسيق�

 �راء�الواردة�أدناه�تعÃّ �عن�رأي�الكاتب�و��تعكس�بالضرورة�وجهة�نظر 
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،�سطور�للتوزيع،�العراق،�2طلعت�الشايب،�ط

دراسة�تحليلية�لكتاب�صدام�الحضارات�وإعادة�صياغة�النظام�العا�ي�

  .96�،97،�ص2،�العدد6،�مجلة�مقاربات،�مجلد�

دراسة�تحليلية�لكتاب�صدام�الحضارات�وإعادة�صياغة�النظام�العا�ي�لصامويل�

،�مركز�الحضارة�لتنمية�الفكر�sس]مي،�بT وت،�

  3،�مستغانم،�ص2،��مجلة�الحوار�الثقا1ي،�العدد�

  10،�عويدات�للنشر�والطباعة،�لبنان،�ص

،�دار�الكتاب�1ط�تعارف�الحضارات،�رؤية�جديدة��ستقبل�العcقات�ب'ن�الحضارات

،�دار�الفكر�اJعاصر،�دار�الفكر،�لبنان�سوريا،�

اJاجستT �1ي�الفلسفة،�،�مذكرة�مقدمة�لنيل�شهادة�
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طلعت�الشايب،�ط:،�ترجمةالحضارات�وإعادة�صنع�النظام�العا�يصدام�)

دراسة�تحليلية�لكتاب�صدام�الحضارات�وإعادة�صياغة�النظام�العا�ي�: حوار�ثقافات�أم�صراع�حضارات

،�مجلة�مقاربات،�مجلد�فوكوياما�اية�التاريخ�وخاتم�البشر�لفرانسيس�

520،521  

دراسة�تحليلية�لكتاب�صدام�الحضارات�وإعادة�صياغة�النظام�العا�ي�لصامويل�: حوار�ثقافات�أم�صراع�حضارات

  99مرجع�سابق،�ص��التاريخ�وخاتم�البشر�لفرانسيس�فوكوياما،

،�مركز�الحضارة�لتنمية�الفكر�sس]مي،�بT وت،�2،طالحضارية،�كيف�نبتكر�مستقبلنا�rي�عالم�متغ' ا�سألة�

،��مجلة�الحوار�الثقا1ي،�العدد�تعارف�الحضارات�الفكرة�الخÃ ة�والتأسيس

،�عويدات�للنشر�والطباعة،�لبنان،�4عادل�العوا،�ط: ،�ترسبيل�حوار�الحضارات

  112،�مصدر�سابق،�صا�سألة�الحضارية

  9،�مصدر�سابق،�ص�تعارف�الحضارات�الفكرة�الخÃ ة�والتأسيس

  .اJصدر�نفسه،�الصفحة�نفسها

تعارف�الحضارات،�رؤية�جديدة��ستقبل�العcقات�ب'ن�الحضارات،�)2014(،ي زكي�اJي]د،�ص]ح�الدين�الجوهر 

  87اJصري،�دار�الكتاب�اللبناني،�مصر�لبنان،ص

،�دار�الفكر�اJعاصر،�دار�الفكر،�لبنان�سوريا،�2،�ط�سcم�والغرب�والحاضر�وا�ستقبل)2001(زكي�اJي]د،�تركي�ع9ي�الربيعو،

  82،83،�ص،ص�تعارف�الحضارات

  155،�مصدر�سابق،�صا�سألة�الحضارية

  84،�مصدر�سابق،�صتعارف�الحضارات
،�مذكرة�مقدمة�لنيل�شهادة�إشكالية�مستقبل�العcقة�ب'ن�الحضارات�زكي�ا�يcد�نموذجا

  147 جامعة�الحاج�لخضر�باتنة،�الجزائر�ص،

2022 
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i،1999(صامويل�هينينغتون(

  37ص
ii��،حوار�ثقافات�أم�صراع�حضارات)2020(°مية�طالة

لصامويل�هينينغتون�و)�اية�التاريخ�وخاتم�البشر�لفرانسيس�
iiiرجع�نفسه،�ص�J38ا  
ivرجع�نفسه،�صJ48ا  
v،رجع�نفسهJ293ا  
viرجع�نفسه،�ص��J520،521ا
vii�،حوار�ثقافات�أم�صراع�حضارات°مية�طالة

التاريخ�وخاتم�البشر�لفرانسيس�فوكوياما،هينينغتون�و)�اية�
viii�،ي]دJا�سألة�)2008(زكي�ا

  95ص
ixصدر�نفسه،�ص�J97ا  
xصدر�نفسه،�ص�J98ا  
xiصدر�نفسه،�صJ99ا  
xiiرجع�نفسه،�ص�J100،101ا   
xiii�،ي]دJة�والتأسيس)2013(زكي�ا Ãتعارف�الحضارات�الفكرة�الخ
xivصدر�نفسه،�صJ4ا  
xv،سبيل�حوار�الحضارات�1ي) 1999(رو¹ي�غارودي
xvi�،ي]دJا�سألة�الحضاريةزكي�ا
xvii،ي]دJة�والتأسيسزكي�ا Ãتعارف�الحضارات�الفكرة�الخ
xviiiصدر�نفسه،�الصفحة�نفسهاJا
xix ي]د،�ص]ح�الدين�الجوهرJزكي�ا

اJصري،�دار�الكتاب�اللبناني،�مصر�لبنان،
xxصدر�نفسه،�ص�J14ا  
xxi،ي]د،�تركي�ع9ي�الربيعوJزكي�ا

  58،59ص
xxiiصدر�نفسه،�صJ59ا  
xxiiiصدر�نفسه،�صJ12ا 

xxivي]د،�زكي�Jتعارف�الحضاراتا
xxvي]دJا�سألة�الحضارية،�زكي�ا
xxviصدر�J156نفسه،�ص�ا  

xxvii
�J158صدر�نفسه،�صا  

xxviii�،ي]دJتعارف�الحضاراتزكي�ا
xxix،ة Tد�نموذجا)2012(شي9ي�هجcقة�ب'ن�الحضارات�زكي�ا�يcإشكالية�مستقبل�الع

جامعة�الحاج�لخضر�باتنة،�الجزائر�


