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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 مقدمة الطبعة الثانية
ه وعنن داخل تلقيت العديد منن اتتصناتت تلنعن ع نبعد صدور كتابي هذا عن الغرب من ال 

. بننل أن فكننرب فنني هننذا الم ننانتوزيعننهو وترننير ألننة ههم ننم هننذا المو ننوص و ننرورب مواصننلم ال تابننم 
درالم الغرب ظهرت في العديد المقاتت م ها مقالم لعبد الرحمن العرماوي ينذكر فيهنا ههم نم أ رنا  

التننني تلنننعة ألنننة   نننم مرا نننز المعلومنننات فننني الغنننربمرا نننز معلومنننات حنننون الغنننرب بعننند هن ذكنننر ههم
هيننن مرا ننز المعلومننات ع نند ا فنني ختننا، مقالتننه تلننا ن و  معرفننم هدا التصاصننيل عننن العننال، ا لنن ميو

 عن الغرب؟ 
وقد ظهر مثل هذا التلاؤن علة للان ملتررا في هحد المؤتمرات الدول م للملترنرقين قبنل  

ألننة عننال، ملننل، ولننعله  لمنناذا ت يو نند لنند ك، درالننات  ه ثننر مننن خملننين لنن م  حننين التصننت ملترننرا 
 حون الغرب كما يو د لدي ا درالات حون ا ل ، والمللمين؟  

مرا نننز بحنننوا وهقلنننا، علم نننم  سومنننا تنننزان اتصنننوات تتعنننالة ب نننرورب درالنننم الغنننربو وتعلننن  
عمننادب  وحتننة كل ننات لتحقيننا هننذا الهنند . وكننان مننن  ننم ها اتقتننراى الننذي تقنندمت بننه ألننة م لننس

البحنا ب امعننم ا مننا، س بننن لننعود ا لنن م م   رننا  وحنندب للدرالننات اتوروت ننم واتمريك ننم وتمننت 
موافقنننم الم لنننس وكنننذلم موافقنننم مننندير ال امعنننم ومنننن المؤمنننل هن تبنننده الوحننندب عملهنننا فننني بدا نننم عنننا، 

 هن 4141/4141
علننة درالننم الغننربو ول ننن مننة قننوب النندعوات لدرالننم الغننرب فننكن ه ننام مننن  رننكم فنني قنندرت ا  

وه  ا ت بد هن  صل ألة ملتوى الغرب فني الم نان الصكنري والح ناري كني  درلنه. ولنخر النبع  
مننن هننذد النندعوب. بننل ه رننع هحمنند الرننية مركننزال لدرالننم الغننرب ول ننن هون أصنندار لننه كننان عبننارب عننن 

م م درالم الغرب حوار مة عدد من الملتررقين الذين دافعوا عن اتلتررااو ول،  عت ب ديد في هه
 رغ، الع وان ال خ، ل تابه.

وها هو ال تاب في طبعته الثا  م بعد هن تمت أ افم قل،  ديد بع وان ) وا نب أي اب نم فني  
الغننربو وكننذلم بعنن  ا  نننافات حننون الح نناب ات تماع ننم فننني الغننرب. المنن ل هن هلننتط ة ملنننتقب ل 

 يدرم كله ت يترم  له. تحديا المعلومات الواردب ف ه بركل هولة ول ن ما ت
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وهر و هن ت تتوقف كتابات ا عن الغرب علة ال وا ب الللب م كما يخرة بع  الغيورين  
ال تابم عن للب ات الغرب وهن ا ه ارد بات ور كال  صعل ب ا فعل المخدر ف لت ين وت  علة همت ا هن

وامل القوب وه  ا بحا م ألة الحق قم ه ه ما زان في الغرب كثير من عو   لعة ألة ال ه م والرقي.
معرفم هذد ال وا ب عن قرب. ومن اتمثلم علة ذلم هن وكالم أع ، الوت ات المتحدب قد دعت 
عددال من مدرا  ال امعات العرب وتخاصم من دون الخليج لزيارب ال امعات اتمريك م واتط ص 

كان بودي هن ت  عتذروا فكن علة الطريقم اتمريك م في أدارب ال امعات فاعتذر البع و وك، 
بع   امعات ا العرت م ما تزان تدار بعقل م أدارب مدرلم ابتدائ م هو تدار بعقل م أدارب مص ة هو هي 
أدارب حكوم م. فعحد مدرا  ال امعات مث ل يرف  هعطا  موعد لمقابلم بع  هلاتذب ال امعم بح م 

ت اتلتاذ مه، ورتما ه ثر ههم م من وقت هن ال امعم هبوابها مصتوحم وما درى الملكين هن وق
 مدير ال امعم.

المنن ل هن  كننون هننذا ال تنناب مرنن عال لغيننري مننن البنناحثين للمرنناركم فنني ال تابننم حننون الغننرب.  
وهن  كننون حننافزال لمننن بيننده، القننرار هن  بننده بننالخطوب اتولننة للدرالننات اتوروت ننم واتمريك ننم وحتننة 

 فا.درالم الرعوب اتخرىو وهللا المو 
             
 مازن مطبقا يد.        
 هن4141 مادى اتولة44الريا و       
 ،4002يوليو  44                            



 

 4 

 الطبعة األولى مقدمة
  الل و م في المغرب تحت ع وان:  دوب هصيلم  ،4991عقدت خ ن رهر هغلطس عا، 

ب يت ون من هدبا  ومصكرين من العال، العرتي  الواحند من م ظور اآلخر و وكان ح ور هذد ال دو 
العال، وم موعم من الباحثين اتمريكيينو وكان من بين المو وعات التي طرحت الع قات بين 

و واتصا الم تمعون علة هن العال، العرتي ت قصه المعرفم الحق ق م بالغرب فاتصقوا العرتي والغنرب
 و4يلم  صلها.)علة أ را  مركز الدرالات اتمريك م في هص

عقد م تدى هصيلم  دوته الل و م وقرر  ،و4991)هغلطس  هن4141وفي رهر رت ة اتخر 
اتولط ب امعم هارفارد أ را  معهد الدرالات اتمريك م بالتعاون مة مركز درالات الررا 

العرت م . وقد ح نر ال للم اتفتتاح م لل دوب اتمير ب در بن عبد العزيز لصير المملنكم اتمريك م
اللعود م في الوت ات المتحدب وقّد، تبرعال لخ ال   را  المعهد وكذلم   را  مكتبم مركزيم في 

 و4مدي م هصيلم.)
وقد لبقت  امعم ا ما، س بن لعود ا ل م م بالريا  هذد ال دوب بع ثر من خمس عررب 

بالريا  وعمل فيها هلاتذب ل م حيا ه رعت وحدب اتلترراا والت صير بعمادب البنحا العلمي 
 عرفون الغرب معرفم متميزب هذكر م ه، الدكتور قال، اللامرائي والدكتور س فتحي عثمان 
والدكتور الليد س الرناهد والدكتور أبراه ، عكارم. وقد قامت الوحدب بكصدار العديد من الدرالات 

قون باللغم ا   ليزيمو للدكتور حون اتلترراا وم ها علة لبيل المثان )الملتررقون ال اط
م ان  الطيباوي وقا، بتر متها الدكتور قال، اللامرائيو وكذلم كتابات الدكتور أبراه ، عكارم في

                                                           

1
رت ة اآلخر 40(،18121المدينة المنورة. عدد )  امعم ا ما، لبقت  دوب هصيلم.  في صح صم  مطبقا ي.مازن  - 

 ،. 4991هغلطس 41الموافا 4141
الحدا مريرال  مادى اتولة معلقال علة هذا 44و1رت ة اآلخر و41في  المدينة المنورةكتبت ث ا مقاتت في زاويتي ب ريدب - 4

. وقد ذكرت ه  ي راللت معهد درالات رالم الوت ات المتحدب اتمريك مألة ه  ا ي ب هن  صيد من ت ارب اتم، اتخرى في د
،. وقد هرارت 4991/4991الوت ات المتحدب التابة ل امعم ل دن وحصلت علة معلومات ق مم عن البر امج الدرالي للمعهد لعا، 

لها عن و ود معهد لدرالم الوت ات المتحدب اتمريك م في ك داو وهررت ألة درالم قا، بها باحا لعودي أذاعم ل دن في خبر 
يدرس القا ون في الوت ات المتحدب حون ب وم الحيوا ات الم و م فحبذا لو اهت، رباب ا العرتي الملل، بدرالم الق ا ا التي ته، 

 ا وا تماع ال..الة.الم تمعات الغرت م عقد ال ول ال ال واقتصاد 



 

 5 

ن ل، ت ن هذد الوحدب تدرس الغرب من  م ة ال واحي ول  ها اهتمت و الت صير في الب د العرت م وا 
 تب في هذين الم الين.بم الي اتلترراا والت صير وهصدرت العديد من ال 

وهو  هن4102ث، ه رعت  امعم ا ما، قل، اتلترراا بكل م الدعوب بالمدي م الم ورب م ذ عا، 
مقتصر علة الدرالات العل ا حيا ت بد هن  كون الطالب متخنر ال في هحد العلو، ا ل م م هو 

لملتررقين. وقد  ، القل،  عطة ل م تعهيل م  عدادد في هذد العلو، ليتمكن من درالم كتابات ا
متخصصين با  افم ألة العلو، الررع م في م ان التارية وفي ات تماص وفي اتقتصاد وفي 
ا دارب واتقتصاد. وت م ت الم اهج الدرال م في هذا القل، درالم هصون الح نارب الغرت م 

 . متق ال  حداها ة هن  كون الطالببا  افم ألة درالم اللغات اتوروت م التي من المتوق
   وا ب أي اب م من الغرب -4

اهت، القل، اتون بتحديد مصهو، اآلخر وفقال لما ورد في القنرالن ال ري، واللّ م ال بو م المطهربو 
ث، بع  ال هود اتوروت م في معرفم العال، ا ل مي م ذ بدا م الدرالات اتلترراق م التي تطورت 

النتي ظهرت حديثال لدرالم  ، ت اولت الدعوبث وعال، ا ل ميلترمل  م ة م اتت الح اب في ال
 الغرب وهو حت في هذد ال زئ م مختلف الرخص ات التي اهتمت بهذا ال ا ب.

و قدمت هوتل تعريصال بما  لمة ظواهر حون الظواهر ات تماع م في الغربهما القل، الثا ي فهو 
اون هذا القل، الظواهر ات تماع م من خ ن ت و و وفقال لبع  المولوعات اتمريك م ا تماع م

المرا ة اتوروت م هو من خ ن ما ت ررد الصحف والم  ت العرت م حون هذد الظواهر التي 
 واتخ ا وغير ذلم من الظواهر.  ووال ريمم ووالطصل ووالمرهب وت م ت: اتلرب

عل ا  صيد م هاو مثل  هما القل، الثالا فيهت، بكظهار بع  ال وا ب ا ي اب م في الغرب
في الح اب ات تماع م واتقتصاد م والل ال م. وذلم عم ل بالقون المعثور )الحكمم  الم  تالت ظ ما

 المؤمن هّ ة و دها فهو هحا بهاو.
ًل  لعن ما ع قم دارس اتلترراا بالظواهر ات تماع م في الغرب فعقون أن كان  ولعل لائ ل

ته وهن تؤتي درالت ا للدرالات العرت م ا ل م م في الغرب ثمارها ل ا هن  صه، الغرب علة حق ق
 ائب رئ س  امعم - . وكما هرار الدكتور حل ين رت ةفعلي ا هن  صهن، الغرب فهمال دق قنال وعم قال 

في م اقرم هون رلالم دكتوراد  م حها قل، اتلترراا بالمدي م الم ورب  -القاهرب للرؤون ات اد م م
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ن كان مثل هذا البحا ت  قصد تماألنة ه  ن مال ا ي ب هن   تقل من دور المدافة ألة المها ،. وا 
 .اله و، ول  ه  لعة ألة الصه،

اتلتاذ الدكتور هبو بكر باقادر المتخصص في عل، ات تماص الذي قره البحا وهبدى هركر 
تمروا في  ومنه، ولباته، وا  ما ل ل نات الغرب أ ما  تو ه ألة ال اسره ا مصادد ه  ا بالحدينا عن للبي

علي ا هن  بحا عن ا ي اب ات في الغرب ل تعل، م ها ول  ه  بدتل من تخلص ا الذي  ع ره. وهو 
محا ألة حند ما في هذا التصور ول ن ي ب هن يدرم ال مهور الملل، هن  ه نم الغرب وتركيزد 

بنحا  قة في هيدي بع  الم بهرين علة المادب كا ت له هذد اآلثار الللب مو ولعل مثل هذا ال
 و4) بالغرب ف كصوا عن هذا ات بهار و كتصوا با ي اب ات أن صدقوا في  صحه، تمته،.

 حظات لغو م وفكريمهركر كل من اتلتاذ الدكتور هحمد الخراط الذي قد، م هن و لر ي  
س اللنرحا ي ور الدكتواتبن  ورحمه هللا تعالة بن المه دس المثقف خالد المغامليوات

ق مم. كما هركر اتلتاذ عائ   هبد ا م حظاتالمتخصص في ات تماص ث، اتلترراا اللذين 
الح يلي عنلة تخري ه اتحاديا الرريصم وبع  اآل ات القرال  م وهركر اتبن علي باق س علة 

 ق امه بتخريج بع  اآل ات والمرا عم الطباع م.
 

 مازن مطبقا ي
 هن4141رت ة اآلخر 40في  بالم ور  المدي م

 ،4991هغلطس  42الموافا 

                                                           
علنن، ات تمنناص ب امعننم الملننم عبنند العزيننز ب نندب هن  كتننب لنني مقدمننم لهننذا البحننا  هلننتاذ-بكننر باقننادرطلبننت ألننة النندكتور هبننو  - 4

هفنناد ي رنصه ال بننبع  اتفكننار ولن، يننتمكن مننن ذلنم ول  ننه  الم ننانوحرصنال م ننّي علنة ا فننادب مننن ثقافتنه الوالننعم وتخصصننه فني هننذا 
 متن البحا. التي ذكرت في
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 القسم األول 

 املعرفة باآلخر  

 
 اآلخر في القرآن الكريم والسّنة الشريفةأواًل:  

 والمطهربأن المعرفم الحق ق م بال لبم للملل، هي التي تبده من القرالن ال ري، واللّ م ال بو م 
ن ال ري، قد هوتها ع ا م خاصمو فقد قلمت لورب بحثت في هذد الملعلم فو دت هن القرال لذلم

البقرب البرنر ألة ث ثم هص ا : المؤم ينو وال افرينو والم افقين. وبعد ذلم تحدا القرالن عن 
  . ماذج من هذد اتص ا  وصصاته،

وال صارىو والم افقون. وقد قدمت  كا وا كصار قريشو واليهودو  واآلخر في عهد الرلون
و فبا  افم ألة التعامل معهن،صنورال وا حم ل ل فئم من هؤت و وهو حت ك ص م  مماآل ات ال ري

تو  ح صورب اآلخنر عقد ا فقد اهت، ه  ا بال وا ب اتخرىو فها هي صورب العرتي ال اهلني 
ذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتـوارى وموقصه من المرهب } من القوم من  وا 
وهو ح  (.1ه، أيمسكه على هون أم يدسـه في التراب، أال ساء ما يحكمون{)سوء ما بشر ب

القرالن ال ري، ا حرافات قنو، لوط وا حرافات قو، رعيبو وقد روى البخناري عن الليدب عائرم ر ي 
و وورد في 4هللا ع ها صور ال كاى في ال اهل م مقار م أ اها بالصورب التي ارت اها ا ل ،.)

م الرريصم وصف  عصر بن هبي طالب لإلل ، وكان من هذا الوصف بع  اتمور الليرب ال بو 
 و2ات تماع م.)

لخاصم : تثبيت الهو م اأولهما رفم الذات هو ال صسو ليؤكد همرينو لبا معرفم اآلخر مع  
وهخ قه،و وعن قاته، بال ون والح ابو فقد وردت كلمم ا  مان  بالمؤم نين بتو  ح صصاته،و

                                                           

 11لورب ال حل ال م  -4
هنَّ ال كناى  فنني ال اهل ننم كنان علننة هرتعننم   حيننا تقنون اللننيدب عائرننم :  صنح ح البخنناريو كتناب ال كنناىو بنناب ت  كناى أّت بننولي.- 4

قها ث، ي  ك ُحه  ..ث، ذكرت اتص ا  اتخرى. اه حاٍ : ف كاٌى م ها  كاُى ال اس اليو،  ي خُطُب الرُ ُل ألة الر ل وليَّت ه هو اب ت ه فُ صد 
 .219ص 4، هرا،وا ظر الليرب ال بو م تبن - 2
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اتها المختنلصمو المنو الم واو يؤم ونو مؤم ونو مؤم ينو مؤم ات .. ه ثر من لبعمائم مربو بمرتقن
والقا تينو والمتصدقينو والخارعينو ل ان  وولو ه ص ا الصصات اتخنرى المرادفم مثل: الصادقين

فمن اآل ات التي تو ح خصائص المؤم ين قون هللا تعالة في وصصه، في مقدمم  ه ثر من ذلم.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما }ب البقنرب لور 
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم  إليك وما أنزل من قبلك وباآلخـرة هم يوقنون، أنزل

 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة هللا، وهللا} ومن ذلم قون هللا عز و ل و4)المفلحون{
الملنل، هخو ) وقد وردت هحاديا كثيرب تو ح صورب الملل، وم ها قوله  و4){العباد رءوف

وقوله  و1)الملل، من لل، المللمون منن للنا ه ويددو) وقوله  و2الملل، ت  ظلمه وت  للمهو)
  في وصف المؤم ين )مثل المؤم ين في توادهن، وتراحمه، وتعاطصه،  كمثل ال لد أذا ارت ة

 و1تداعة له لائر ال لد باللهر والحّمة.و)م ه، ع و 
: معرفم اآلخر بصصاتهو فقد وردت لصظم ال صر ه  ا بمرتقاتها المختلصمو كصرو كصرواو ثانيا

كافرونو كافرينو  كصرون حوالي خملمائم مربو وكذلم اتمر بال لبم لصصات ال افرين والمرركين 
إّن }ومن ذلم وصف ال افرين في لورب البقرب  والصلادو والخداصو وال حود. ومثل ال ذبو والظل،

 ختم هللا على قلوبهم وعلى سمعهم، أم لم تنذرهم ال يؤمنون، أأنذرتهمالذين كفروا سواء عليهم 
و وقد  ا ت هوصا  الم افقين في مقدمم لورب البقرب 1){وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
ناس من يقول آمنا باهلل وباليوم اآلخر وما هم ومن الفي ث ا عررب ال م وم ها قولنه تعالة }

، في قلوبهم مرض يخدعون إاّل أنفسهم وما يشعرون  يخادعون هللا والذين آمنوا وماو بمؤمنـين
ومن هوصا  ال ّصار في القرالن ال ري،  و1{)فزادهم هللا مرضًا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 

وله في الحياة الدنيا ويشهد هللا على ما في قلبه وهو ومن الناس من يعجبك ققنوله هللا تعالة }
                                                           

 . 1-2لورب البقرب اآل ات من - 4
 .401لورب البقرب ال م - 4
 البخاريو كتاب المظال،و باب ت  ظل، الملل، الملل، وت  للمه.- 2
 كتاب ا  مان و باب الملل، من لل، المللمون من للا ه ويدد. البخاريو-1
 .1/10واحمد 1/40هخر ه ملل، - 1
 .1-1لورب البقرب اآليتين - 1
  40-1لورب البقرب اآل ات من - 1
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ذا تولى سعي في األرض  ألد الخصام، ، لحرث والنسل وهللا ال يحب الفسادليفسد فيها ويهلك اوا 
ذا قيـل له اتق هللا أخذته العزة باإلثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد و وبال لبم للم افقين فقد 4{)وا 

و ا ت لورب هخرى تص حه، بععماله، وهي لورب )التوبمو حنتة  نو نا ت لورب بالمه، )الم افقو 
أ ها لميت لورب الصا حم ل ثرب ما ورد فيها من صصات الم افقين. ومن اتحاديا الرريصم التي 

ذا هؤتمن   قين قولنهتو ح صصات الم اف ذا وعد اخلف وا  )ال م الم افا ث ا: أذا حّدا كذب وا 
 و   4خانو)
ال لدى الملل،و وقد يتلا ن المر : لصاصلم بين   حن  و  اآلخر  وا حم  دوهكذا فالحدود ا 

مم الرهادبو واتمم وما هلبابه؟ أن هلباب هذا الو وى هو ه  ا  همم الدعوبو وه ؟ما لر هذا اتمر
قل هذه سبيلي أدعو إلى هللا على بصيرة أنا ومن و حن مكلصون  بالدعوب ألة هذا الدين } والولط
 .و2)اتبعن{

ثقاف ال تبد هن  قود ألة تحديد المعال،  ‘اآلخر’و ‘الذات’الحديا عن هن  ويرى س عمارب    
ويؤكد عمارب بعن  ا ل ، هو المكون  و1المميزب لل موذج الثقافي ا لن مي عن ال موذج الغرتي )

ي قائ، فقط حيا  كون الغرت ‘اآلخنر’لذاتيت ا الثقاف م والمحدد لمعال،  موذ  ا الثقافي وتميز ا عن 
باآلخر هي ع قم  -الذات الثقاف م-التميز واتقنتران اتمر الذي ي عل ع قم  موذ  ا الثقافي 

 و1التميز والتصاعل. )
واآلخر ل س هو فقط ال صرا ي هو اليهودي هو الم افا بل اآلخر ه  ال ه اس من هب ا    

و فه،  ه، اختاروا  ه ال ي عله، هقر ب ألة اآلخر لدت ا يت لنمون بعلل ت ا ويتلمون بعلمنائ ا ول 
ن زعموا ه ه، حريصون علة مصالح اتممل لوا  وهؤت  ل لوا المقصودين  وفي الصف ا ل مي وا 

 و ول  ي لععرج عليهن، تصف بع  مواقصه، وهقد،  ماذج من فكره،. مال بهذا البحاتما

                                                           
 .401-401لورب البقرب اآل ات - 4
 البخاري و كتاب ا  مان باب ع مم الم افا. - 4
 .401لورب يولف ال م  2
 ،و4991هغلطس 41) 4141رت ة اآلخر  2و44441الحياة،عس عمارب   مكا م ا ل ، في ص اغم  موذ  ا الثقافي. في - 1
 عمارب المر ة  صله. - 1
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قين من طيبم الطيبمو كا وا هوت  عرفون وع دما خرج المللمون من ال زيرب العرت م م طل    
دي ه، معرفم حق ق مو و عرفون ما يدعون أل هو كما كا وا  عرفون اتم، اتخرىو دخل هحد رلل 

علة القائد الصارليو وهراد هن ي لس معه علة لريردو فحاون   ينش لعد ابن هبي وقاص 
 ما بي ك،و فكذ بك،  لتعبد بع ك، الحرس م عهو فقان له،: )ك ا  ظ ك، هولي هح ، تتلاوون ف

و وكان 4بع ناو ث، ه ا  تلم المقولم البل غم: )أن قوما هذا حاله، فمصيره، ألة زوانو)
 المللمون  عرفون الرو، و ظا، ح اته،و فلذلم   حوا تماما في دعوته،.

علة ح صي والتمرت معرفت ا باآلخر قو م ووالعم ودق قم. فبدهت التر مم كما  ص صها حلن  
اتهتما، بال صوص وتر متها حرف ال هي اتهتما، باللصظو ث،  اتولة :عدب مراحل ودر ات م ها

و ث، المرحلم الثالثم التي اهتمنت بالررى وا  افم المع ةكا ت المرحلم الثا  م التي اهتمت ب
الصليب م ارى في الحروب والتمرت معرفت ا باتخر حتة ع دما التقة المللمون بال ص و4وال قد.)

هلامم بن م قذ وصصال دق قال لطباص ا فر جو فهو  صف ر اعته، وقوته، و لده،و ول  ه قد، ل ا 
يتع نب من  عف غيرته، هو عدمها علة اتعرا و ويتحدا عن هذد ال قطم بتصاصيل دق قم 

 و.2مثيرب ل هتما،)
فم اآلخرو ا تبه الغرب وفي الوقت الذي توقص ا هو ترا ع ا عن معرفم ه صل او وكذلم عن معر  

ألة هذا اتمرو فبده  راطه العلمي بدرالم الح ارب ا ل م م وم  زاتها في رتة الم اتتو 
وتع د لديه،  رورب معرفم الذات فعادوا ألة  ذوره، اليو ا  م ال تي  م وكذلم اهتموا بتراثه، 

يزع، ه ه هديب هو مصكر لو ل،  ال صرا ي اليهوديو ف   مكن لألديب الغرتي هو المصكر الغرتي هن
مصدران  و كن علة درا م بهذا التراا. ويرى الدكتور حلن ح صي هن مصادر الصكر الغرتي هرتعم

الروما ي والمصدر - ن المعل ان هما المصدر اليو ا يغير معل انو فالمصدرا مصدرانو  ومعل ان
                                                           

 .102-104و ص4ج تاريخ الطبري ا ظر - 4
. تبد من 11-11و ص4994-4144) بيروت: الدار ال امع م لل رر والتوزيةو مقدمة في علم االستغراب.حلن ح صي. - 4

فكرد وثقافته ومن هؤت  ابن حز، في الصصل والبغدادي في الصرا ا رارب ألة العلما  المللمين الذين اهتموا بعقائد اآلخر و 
 واترعري في مقاتت ا ل ميين وابن ت م ه في اقت ا  الصراط الملتق ، والغزالي في تهافت الص لصم وف ائح الباط  م. 

حدا فيها عن طب ا فر جو ت 414وص 4101هلامم بن م قذ: اتعتبارو تحقيا د. قال، اللامرائي )الريا : دار العلو،و - 2
وقد وردت عبارب لط صم ع ه،  قون فيها ابن م قذ:  فكل من هو قريب عهد بالب د  هخ قه،ووفي الصصحات التال م تحدا عن 

 وعارروا المللمين. )هي عاروا في البلدانو ا فر   م ه صة هخ قال من الذين تبلدوا 
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لررقي القد ، الذي يت من المل حيو هما المصدران غير المعل ين فهما المصدر ا -اليهودي
هحد هلبناب مؤامرب الصمت علة هو البيئم اتوروتينمو ويرى هن  المصدر ا ل مي والرابة 

 هبذاتالمصادر غير المعل م هي الع صريم الدفي م في الوعي اتوروتي التي  علته ت  عتر  أّت 
ْيٍر لهو فهو مركز العال، احتل صدارته وله م  و4ركز الريادب ف ه. )وي كر و ود كلَّ غ 

با  هودها في م الين: معرفم الذاتو ومعرفم اآلخرو فبا  افم ألة ال هود و  ع، كثصت هور  
الم ال خمم في التر مم وال قل عن اللغم العرت م واللغات ا ل م م اتخرى بدهوا في أرلان الرحّ 

ي زارهاو وهعلن بع ه، أل مه الملتركصين ألة عالم ا ا ل ميو تزينا بع ه، بعزيا  الب د الت
و. ولا د هذا ال هد  راط اتلتررااو ومن تتح له الصرصم لدرالم تر مات 4)عمقوا في منعرفت اتلي

 الملتررقين يذهله ما بذله القو، من  هود م   م في درالت ا.
 وتميز عمل القو، بال ظا، الرديد الصار،و وهو ما تميز ا به يو، هن ك ا متصوقينو فعقدوا

وما زالت هذد  4112المؤتمرات الل و م لل مع م الدول م للملتررقينو وقد بده هون مؤتمر عا، 
وعقد  و*المؤتمر الخامس والث ثون في بودابلت بالم ر) عقدالمؤتمرات تعقد حتة اليو، حيا 

في ، ول عقد المؤتمر اللابة والث ثون 4000المؤتمر اللادس والث ثون في مو تريان بك دا عا، 
له، وقد حدا هذا ع دما كان أذا  بغ فيه، ملتررا هصبح قبلم  . كما ه ه،،4001مولكو عا، 

 يرهس مدرلم اللغات الررق م الح م في باريس. Silvestre de Sacyللصلتر دو لالي 
ول لت المؤتمرات هي ال راط الوحيدو فك ه، هللوا مئات اتقلا، العلم م للدرالات العرت م  

و وه رعوا مرا ز البحوا والمعاهد وعقدوا وما زالوا مئات ال دوات والمؤتمراتو و رروا وا لن م م
هلو  هو عررات اتلو  من ال تب والدورياتو ول،  كتصوا ب هوده، وحده، في معرفت او بل 
التقدموا هب ا  اتمم ا ل م م للدرالم ع ده، وتخاصم ط ب الدرالات العل او فعصبنحت رلائل 

لتير والدكتوراد ت قل أليه، هدا التصاصيل في ح ات ا ات تماع م واتقتصاد م والل ال م المنا 

                                                           
 .401ص من صصحم وال  401-14الصصحات من لاباو ةح صيو مر - 4
و ررته ال دوب العالم م للرباب و قمت بتر مم ال تاب الت لسو فصل )الّرحالم و صراع الغرب مع اإلسالمهصف حلين:  -4

 12-11ورق، الصصحم لهذا الصصل هي  4141ا ل مي بالمدي م الم ورب عا، 
هلف  وح رد حوالي 4991يول ه  44-1الموافا  4141رت ة اتون 1-2عقد هذا المؤتمر في بودابلت بالم ر في الصترب من  *

  في ه ثر من عررب محاور. هلف محا ربوقدمت ف ه ه ثر من  الغربو م ة ه حا  العال،  له، من  عال، منوخملمئم 
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واتدبينم والثقاف مو وكذلم بع  ال دوات والمؤتمرات التي تعقد في بع  الب د العرت م ا ل م م 
 بتمويل من بع  المؤللات العلم م الغرت م حيا  ح رها بع  المراقبين من الغرتيين.

تما، الغرتيين بالذات ما زان قائمال فبالرغ، مما ي مة الندون اتوروت م من ص ت في واه 
الصحف هن رابال  ذكرت . وقدالندون حريصم علة هويتها القوم مالمعتقد والتنارية واللغات فكن هذد 

ا م حمبح م   هلما  ا فرف نت الللطات المحل م  ة صح ال هوائ ال فوا م زله في عرت ال هراد هن 
ا  تاج النوط يو والحصاظ علة خصوص م الثقافم اتلما  م.  وهرار عاص، حمدان ألة هن 

حرصال م ه، علة مقاومم المد  ا الثقاف م من معاهدب )ال اتو الصر ليين هصروا علنة التث ا  الق ا
ثقافم  ا ع مي اتمريكي المتمثل في المللل ت التي ت ت ها هوليوود وتمثنل ثقافم مختلصم عن

 .و4)الم تمنة اتوروتي
و عتي أصرار فر لا علة التث ا  ا  تاج اللي مائي والتلصزيو ي من مباحثات )ال اتو هو   

و و صر يكاهن ال نا ب اتمريكي هو ال ا ب المتصوا حال ال في التبنادن اللي مائي بين هوروبا وهمر 
 ثقناف م والص  م التي ل، ي ظر أليها ر انالمخرج الصر لي رو  ه ب  رنو علة هن مركلم هوروبا ال

 في حرب الصور التي بدهت اليو، حك، القوي علة ال عيف  الل الم ول، يخطط لها هحدو وقان
 و4هو الم تصر. )

وقد  ررت  ريدب التا مز تقريرال صحص ال  رير ألة هن دور عر  اللي ما البريطا  م تلقت  
ق امها بعر  اتف ، الم ت م في هوروبا وذلم لموا هم اتف ، دعمال  قند ال من اتتحاد اتوروتي ل

-و ألترلي ي   ه  425100) ،4992اتمريك مو فقد تللمت ثما  م دور لي ما في بريطا  ا عا، 
لعر ها علنة اتقل خملين في المئم من اتف ، اتوروت مو وهرارت  -حوالي لبعين هلف ريان

ال قد م هي  ز  من بر امج ه بر وهرمل لتطوير ص اعم اللي ما الصح صم ألة هن هذد الملاعدات 
 و2الملموعم ودعمها.)-والولائل المرئ م

                                                           
د لمبر  1و 4141 مادى اآلخرب  41و 9191عدد المدينة المنورة.  اتوروتيون والخصوص م الثقاف م  في حمدان.عاص،  - 4

4992. 
 و4992لبتمبر44و)4141رت ة اآلخر 1و 44411ص الحياة.رلة الزين.  حملم فر ل م  د اله م م الثقاف م اتمريك م  في - 4

1- The Sunday Times. 31 July 1994. 
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وقد ت اولت الصحف القرارات التي هصدرتها الحكومم الصر ل م قبل عامين لحما م اللغم     
و ه الصر لن م وذلم بصر  عقوبات علة كل من  لتخد، هي لغم ه  ب م في المعام ت الحكوم م

المؤتمرات وال دوات العلم م كما  علت اللغم الصر ل م هي لغم و غير الحكومينم هو في ا ع  ات
التي تعقد في فر لا. وقد اتخذت فر لا هذد ا  را ات لمقاومم اله مم الرديدب من اللغم ا   ليزيم 

 بصصم خاصم.
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 الدعوة إلى دراسة الغربثانياً: 

   
 اعه لدرالت او م ذ عدب ل وات دعوات لدرالم الغرب هو أخفي عالم ا ا ل مي  ظهرت

طلب علو، الغنرب لإلفادب   ههدا  هذد الدرالم فذكر م هاالليد س الراهد حون ومن ذلم ما كتبه 
 من وهو ح من  وو4) لخلصيننم الصكريم للصكر الغرتي وا وطالحهنا من صنالحها وت ان فلاد

 :المو وعات التي  مكن درالتها
 درالم عقيدب الغرب درالم مو وع م بعيدال عن الحمالم والعاطصم. -ه
الليد  و وه د4.) اتها وت ائها ال صلي وات تماعيدرالم الرخص م الغرت م من حيا مكو  -ب

موقص ا ال عيف مخرج من هنمم وهي  أن علي ا هن  بحا عن الراهد في مقالم هخرى علة ق  م م
لم أّت بدرالم علم م صادقم لما عل ه هعداؤ ا وت حرج هن  تعل، وت  مكن ذ وألة موقة قوي مؤثر

 و2من ت ارته، وم اه ه، و عخذ م ها ما ي صع ا و ترم م ها ما عدا ذلم. )
و ت اون ف ه مقدمم في عل، اتلتغراب بع وان كما هصدر الدكتور حلن ح صي كتابا  خما 

التاريخ م في ع قم  فم عقدب ال قص  هيعو ح هن مهمم عل،  اتلتغراب  ههم م درالم الغرب ف
له من ذات دارس ألة مو وص و والق ا  علة مركب العظمم لدى اآلخر بتحويات ا باآلخر

و والق ا  علة مركب ال قص لدى ات ا بتحويله من مو وص مدروس ألة ذات دارس. مندروس
 و1ذاهب و ظريات والرا . )مهمته الق ا  علة ا حلاس بال قص هما، الغرب لغم وثقافم وعلمال وم

م ها ه ه  لعة ألة الق نا  علة وهرار في موا ة هخرى ألة مهمات هخرى لعل،  اتلتغراب  و 
ب ان كيف هخذ النوعي اتوروتي مركز  و EurocentrisوEurocentricityالمركزيم اتوروتينم  

لعل، ال ديد رد ثقافم الصدارب عبر التارية الحديا داخل بيئته الح اريم الخاصمو مهمم هذا ا
الغرب ألة حدودد الطب ع م بعد هن ا ترر خارج حدودد أبان ع صوا ه اتلتعماري من خ ن ل طرته 

                                                           
 .4140 مادى اتولة  40و 440و عدد مرآة الجامعة  اتلتغراب  في الليد س الراهد. - 4
 المر ة  صله.- 4
هبريننل 44-1و 4140رم ننان 41-44و 410عنندد المســلمون.  كصنني و فنني  وال قنند ت الرنناهد.  الموا هننم ح نناريم.. اللننيد س- 2

4990. 
 .41 صلاباو مر ة  ح صيو- 1
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علة ه هزب ا ع ، وه م ته علة وكاتت ات با  ودور ال رر ال برى ومرا ز اتبحاا العمل م 
 و.4واتلتخبارات. )

ا علة هذد ن اهت، بدرالم الغرب ول  ه هطلويرى حلن ح صي ه ه ظهر في العال، العرتي م  
بدتل من هن يرى المصكر   د التلم م بع ها تؤدي ألة ه هالمقلوب  ويبرر هذالدرالات باتلتغراب  

و بدن هن يرى اآلخر في مرالب ات ا رهى ه ه رهى صورته في ذهن اآلخروالباحا صورب اآلخر في ذ
دد المرا ا ظهر ات ا متعدد اتو ه.  و رب حلن ح صي ات نا في مرالب اآلخر. ولما كان اآلخر متع

 و4وهرا، ررابي وغيره،.)و وس العروي  ت س عابد ال ابري وهرا،  ع طوالمثان لهذا بكتابا
كثيرال من هب ا  اتمم وتعتي ههم م درالم الغرب لموا هم حالم ات بهار التي هصابت 

الذي هو دته الح ارب الغرت م وقد دعوت اتمثل هو ع  هن ال ظا، الل الي و فيرى البا ل م م
 في هذا ال تاب العبارب اآلت م فقد ورد ،الغرب في مواجهة اإلسالمألة هذد الدرالنم في كتابي 

وهل  حن  .تموان لمعرفم ما يدور في ب د او وك، يبذلون من ال هود وا  اا ظر كينف يدرلو  
ه صل ا كما  عرفون عّ ا ؟ أن هذا اتمر  حتاج من مصكنري ا   درله، بالمقابل؟ بل قبل ذلم هل عرف ا

و وقد تع دت لي  رورب هذد الدرالم  تي م لما تعرفت أل ه من بع  2وعلمائ ا وقصم متع  م. )
الصور الح ات م التي تدن علة عد، ثقم البريطا يين في حكومته، رغ، ه ها هقد، د موقراط م في 

 هورتا.
بل تبد من درالم الغرب   لم الغرب وكان م ها مقالم بع وانو لدراوالتمرت مقاتتي تدع 

وال تنابم و قدد   ا ت ردال علة مقالم عبد الرحنمن العرابي التي ي تقد فيها اتهتما، الزائد بالغرب 
و ومما بررت به  رورب درالم الغرب ه ه ظهر من هب ا  المللمنين من درس في الغرب ور ة ع ه

غرب بالروى الغرت م حريصنال علة تقليد الغرب في كل ري  فكان تبد من معرفم الألي ا متربعال 
 في مثل هذد ات نوا  ي ب اتلتمرار في درالم الغنرب  معرفم حق ق م ومما كتبته في حي ها

                                                           
 .41ص   صلهوالمر ة  - 4
امعم الملم . وهذكر هن هلتاذ مادب )التارية العرتي الحديا و في الدرالات العل ا في قل، التارية ب 11-11ص   صلهوالمر ة - 4

 عبد العزيز كان  صرى بعن هي بحا تاريخي ت  مكن هن  كون مقبوتل ما ل، يت من بع  المرا ة ات  ب م. 
ظهرت طبعم ثا  م من هذا  .11.وص 4109المدي م الم ورب: مكتبم ابن الق ،و .)الغرب في مواجهة اإلسالممازن مطبقا ي:  - 2

 ،.4991هن/4141عا،  ب ا ل مي بالمدي م الم وربال تاب عن مكتب ال دوب العالم م للربا
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فكن كذلم من درالم أي اب ات الغنرب  علة عوراته وعيوبه وتبصير اتمم بها وت بد وا ط ص
في وصف هعدائه، ل،  م عه، ا ل ، منن ذكر محال ه، وهذا ما  ا  في قوله تعالة  للللف هقواتل 

 أ  ا  وو وختمت المقالم بالقون4{)وال يجرمّنكم شنآن قـوم على أاّل تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى }
بحا م لدرالم الغرب كيف  ه   ه ته الص اع م المد  مو وكيف ب ة مؤللاته ث، كيف بده 

 و4ر حتة  عخذ بعلباب ات ط ا و ت  ب هلباب ات ه ار. )ات ه ا
وكا ت كل م اآلداب بالرتاط بالتعاون مة مدرلم الملم فهد العل ا للتر مم و مع م الدرالات   

ت  دوب حون اتلترنراا عا، قد عقدت ليا التعريب في العال، العرتي المررق م في المغرب ومكتب 
تاح م التي هلقاها هحمد رح ن دعوته ألة اتهتما، بالدرالات و و ا  في ال لمم اتفت،4991

 هن  عر  و قّو، الدرس اتلترراقي تاريخال وح ارب  م مريرال ألة هن الهد  من ذلم هواتلترراق 
وهع مه ويبرز  )أل ميو رزين  عيد ال ظر في تارية اتلترراا و عرّ   بمعناهدد بم ظور مغرتي

 هل س من ال ميل م ال لمم ألة درالم الغرب بقوله وه ا  رح ن في تلو 2)هعماله، كما هي. 
ال ميل هن  هل س منهن  صبح في  امعات ا هقلا،  لميها هقلا، اتلتغراب في مقابل اتلترراا؟  

و وكتبنت في حي ها هؤيد ما دعا أل ه 1 عتبر الطر  اآلخر هو ه  ال مو وص الدرس والت قيب؟ )
مقاتت هو حت فيها  هود  امعم ا ما، س بن لعود ا لن م م   ثمفي ثالدكتور رح ن 

بالريا  في درالم اتلترراا وم ابعه الصكريم من خ ن أ را  وحدب اتلترراا والت صير بعمادب 
البحا العلمي في الريا و ث، أ را  قل، اتلترراا بكل م الدعوب بالمدي م الم ورب. وهيندت الدعوب 

ها رح ن في المؤتمر المغرتي وه صت بع  ا  حتاج بالصعل ألة أ را  كل م للدرالات التي  ادى ب
اتوروت م )واتمريك مو وختنمت تلم المقاتت بالعبارب اآلت م  لهذا كله ف  بد من التصكنير ال اد في 

و وهذد الدعوب مو هم ألة متخصصم لدرالم الغرب درالم عم قمهذا اتقتراى بك را  كل م 
                                                           

 .1ه م  المائدبولورب  - 4
و 4991ي اير41)4141 نرعبا42و 44411عدد المدينة المنورة، بل تبد من درالم الغرب و قدد.  في مازن مطبقا ي.  - 4

 ع ه في وصف الرو، بقوله:  أّن ومن ذكر مزا ا اآلخر هو اتعترا  بما له من حل ات ما ورد عن عمرو بن العاص ر ي هللا
و ويت ،و وخيره، لملكينو و هوركه، كرب بعد فربو ه، أفاقم بعد مصيبمو وهلرعتعا:  أ ه، تحل، ال اس ع د فت مفيه، لخصاتل هر 

 و عيفو وخاملم حل م  ميلم: وهم عه، من ظل، الملوم  رواد ملل، في صح حه في كتاب الصتن وهرراط اللاعم.  
 و4991يو  ه 1) 4141ذو الح م 41و 1111عدد  األوسط،الشرق - 2
 المر ة  صله.- 1
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لة ال امعات في ب د ا بخاصم. امعات ا ل م م بعامم ال ن  امعم ا ما، التي كا ت لّباقم  وا  وا 
رى بعد درالتها من قبل ورائدب في درالم اتلترراا لقادرب بكذن هللا علة مثل هذد المرنروعات ال ب

م و و بهنت ألة هن الذي يدرس الغنرب ي بغي له هن  كون علة معرفم عم ق4 )المتخصصين
 .*وصح حم با ل ،و حتة  كون قادرال علة فه، الغرب من م طلا أل مي

وكتبت في م البم هخرى هدعو ألة أخ اص الغرب ألة الدرالنم في رتة الم اتت بالقون   
 ت رم هن درالم الغرب تتطلب تخصصال كالقا ون هو ات تماص هو الل الم هو عل، ا  لان هو 

يتلا ن القارئ وما رع  ا بكل هذا ف قون هل س الغرب همم ي ب هن  تو ه . وقبل هن الة...التارية.
ن  عر  معرفم أليه، بالدعوب و حنن مطالبون بالرهادب علة اتم، فكيف للراهد هن  رهد دون ه

وسطاً لتكونوا شهداء على  جعلناكم أمة}وكذلك وهو ما ورد في قوله تعالة  و4 )دق قم مو وص رهادته

  و3)رسول عليكم شهيداً{الناس ويكون ال

موقصه، من ا ل ، و قون في ويرى س عثمان الخرت بعن فه، الغرب همر  روري لصه،  
، وح ارته فقط وا  ما كذلم  ولذلم يتعين علة المثقصين ا لن ميين ت  قد الصه، الغرتي لإلل  ذلم

ان أف لها الروحي وه ها علة كعل، يدرس الح ارب الغرت م ت لهدمها وت  ‘عل، اتلتغراب’ أقامم
و و  ينف الخرت 1ورم ات ه ار بل لصهمها من الداخل وا ترا  هويتها بعقل مصتوى وقلب ملتز، )

 صه، الغرب بعند فهمال   وا  ما  حن  عا ي مما  عا ي م ه الغرب في هذا ا طار ف حن ل، قائ ل 

                                                           
و 42/1/4991)4141محنر، 1و 44291 ص ،المدينـة المنـورة  فني 4اتلترنراا ورينادب  امعنم ا منا، ممطبقنا يو  درالنمازن  - 4

لترنننراا وكل نننم الدرالنننات و و  ات4141= =محنننر،44و 44291ر نننة  صلنننهو عننندد مو ال4و درالنننم اتلترنننراا ورينننادب  امعنننم ا منننا،
 .4991يو  ه 41)4141محر، 41و 44140عدد   صلهو ةو المر اتوروت م 

أ را  معهد الدرالات اتمريك م في هصيلم بالتعاون مة قل، درالات  4991قررت  دوب هصيلم التي عقدت في رهر هغلطس  *
هذا المو وص مريرال ألة ه ه با مكان ه  ال هن يت، التعاون مة الررا اتولط ب امعم هارفارد اتمريك م فكتبت مقالتين معلقال علة 

المعاهد اتوروت م المتخصصم في درالم الوت ات المتحدب مثل معهد درالات الوت ات المتحدب في ل دن والتابة ل امعم ل دنو 
 وكذلم معهد الوت ات المتحدب في مو تريان بك دا.

 و4991ه توتر 49و )4141 مادى اتولة 41و 44121عدد نة المنورة ،المدي؟  في   متة  خ عه، لدرالت ا-4
 143سورة البقرة آية  – 2

ي اير 41و 4141ذو القعدب  41و  44402عدد الحياة،ا ل ، والغرب : من الصراص ألة الحوار.  في " س عثمان الخرت. -2
4991 . 
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كعل، دقيا حتة اآلنو وا  ما  ‘تغرابعل، اتل’واللبب ببلاطه هو ه ه ل،  ق، ع د ا  ومو وع ال 
 و4مزاع، بهذا الرعن هي م رد ههوا  ولراب. )

وقد ازدادت اتصوات الم اد م بدارلم الغرب فقد كتب قلط طين زريا  قون  أن الح ور  
م اتمريكي في الذهن العرتي ل س في م مله صح حال وكاف ال ت ه ل س وليدال لدي ا من معرفم صادق

 و4)من عل، حي مت ا،. وموثوا بها و 
وقد ا تقد أدوارد لعيد عزوف ا في العال، العرتي عن درالم الغربو فذكر هن العديد من 
المثقصين العرب المللمين يذهبون ألة الغرب ل كتبوا عن العال، ا ل مي ومما قاله  أن صادا 

 ل ما فعله هو  ن ن العظ، مث  الذي  صتر  ه ه  اقد كبير ق ة ث ا ل وات في همريكا و 
تدرينس الررا اتولط ألة صغار همريكا..  وهطلا لعيد علة ذلم بع ه  وص من  ال ر ل م النتي 

لماذا ت ت ون لدي ا ألهامات عرت م ن المثقصين العرب  وتلا ن لعيد  تدعو ألة اتلنة ع د  ز  م
ا في  ظر لعيد  هلرى معاصرب ه ثر ههم م في درالم فر لا وهلمنا  ا هو همريكا  فالعرب هصبحو 

حالم من الن )غيتوو ت ه،  كتبون عن العال، العرتي بالصر ل م هو ا   ليزيم هو اتلما  مو وي ظر 
 و2أليه، كمخبرين محليين. )

ويؤكد لعيد هذد الصكرب حين التقة م موعم من الرباب اللب ا ي  كتبون عن لب ان في همريكاو 
ه صلك،و تلتط عون ال تابم عن لب ان في لب انو ه ا يتو ب   للت، ه ا ل ي ت تبوا عن فقان له،

 و1عل ك، هن ت تبوا وتراركوا في ال داتت الدائرب حون همريكا في همريكا. )
ولعل أدوارد لعيد فاته هن هذا اتمر قد خطط له م ذ عررات الل ينو فقد  ا ت ل  م 

للتعر  علة الدرالات    Sir William Hayterحكوم م بريطا  م برئالم اللير ول ا، هايتر
العرت م ا لن م م في همريكا وك دا فو دت هن معهد الدرالات ا ل م م في  امعم مقيل 

McGill  قد و ه ط به المللمين ل كتبوا عن ب ده،و وهق عه، بعن هذد ال تابم لت ون في

                                                           
 المر ة  صله.- 4
 41و 44421عدد الحياة، ن العرتي والح ور العرتي في الذهن اتمريكي.  في قلط طين زريا.  ح ور همريكا في الذه - 4

 و 4991مايو  41) 4141ذو الح م
 .410-419و ص 4991ادوارد لعيد: تعقيبات علة اتلتررااو تر مم صبحي حديديو عمان: دار الصارسو  2
 المر ة  صله. 1
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ن ه ام أ ك، لتحررو من بعد )ملافمو ورتما قيل له،  مصلحته، ت ه، لي ظرون ألة مرك ته، 
و. ول ن 4و فعع بت الصكرب هع ا  الل  مو و علوها  من توص اته،)من بع  القيود في ب دك، 

اتمر من هذا حنين تتحون بع  الرلائل ألة  وص من الت لس علة العال، العرتي ا ل ميو بما 
مد غراب من تقدمه من معلومات  صعب علة الغرتيين الوصون أليهاو كما هرار ألة ذلم هح

 و4تو  ه بع  اتلاتذب ت ميذه، من العرب والمللمين درالم ق ا ا معي م في ب ده،.)
يها والتي ه د ف هنن4141صصر  41وهعود ألة أدوارد لعيد تقتبس من مقالته التي  ررت في 

في   وت هعنتقد هن من ا  حا  القون أن العرب ه، اتقل ملاهمم  رورب معرفم اآلخرو فهو  قون
تغيير الح ارب والل الم والم تمة في الغربو و حن  تمتة في بلدا  ا بعحدا الب ائة اتلته   م 

 سمر ليدل ارب  س من   ارع ا ف ، عرفم الخر طرازوكل ولائل الراحم الملتوردب من الخارج ول 
وفي مؤللات ا هو البرامج التلصزيو  م المص لمو ل   ي ت هعر   هدا م ظما في ال امعات العرت م 

الدي  م لتعميا معرفت ا باآلخرو هي بالم تمعات المختلصم واللغات والتوارية التي تركل عالم ا 
 و2الحالي.. )

وك ت هررت من قبل ألة مقولم عبد الرحمن العرابي بعد،  نرورب أرغان ه صل ا بدرالم   
ًل الدعوب ألة  م تق -تلميذ س هركون -الغرب وال تابم ع ه فقد كتب هار، صنالح  عل، اتلتغراب  دال

من تقد، في العلو، وم اهج  ه  ا ما زل ا غير قادرين علة الوصون ألة ما وصل أل ه الغرب بدعوى 
كينف  مكن لهذا  غرابو بقولنه اتلتمرروص حلن ح صي في درالم الغرب )و بل أ ه التهزه بالبحا

ا عا زين حتة اآلن عن الت عاب الغريب الركل هن ي ه  علة هلس قو مم أذا ك ّ  ‘العل،’
ذا كّ ا عا زين عن أحداا مثلها في  الثورات ال هوت م واتبلتمولو  م والصللص م للصكر الغرتيو وا 
لاحم الصكر العرتي؟ وكيف  مكن ل ا هن  قف موقف ال د من الغرب أذا كّ ا ت  ملم هبلط 

 و 1المقومات حتة مرروص التر مم ل،  ق، به كما ي بغي. )

                                                           
1 -Sir William Hayter. 

 هن.4144: الم تدى ا ل ميو  ببرم  ها،) 4أل م م ل لترراا.طهحمد عبد الحميد غراب: رؤ م  4
 ،و.4991يول ه  2هن )4141صصر  41و 44414العدد  الحياة،ادوارد لعيد:  2
ذو  42و 44110عدد الحياة،هار، صالح.  عل، اتلتغراب ت   ير الغرب بل يرتد علي ا بعفدى اتخطار.  في صح صم - 1

 و.4991هبريل  42)4141القعدب 
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وه ام من يرى ه  ا ل،  صل بعد ألة أ تاج فكر  قف في و ه الصكر الغرتي ومن هؤت  من 
هن  كون لدي ا فكر  لتط ة موا هم الصكر الغرتي الحديا  ألةعل، اتلتغراب  حتاج  كتب قائ ل: 

الملتوى اتوروتي ول،  قف بعد في مصا  ما ي تج ه ام فصي  ألةل ن لأللف  حن ل،  صل بعد 
 و4 )الصكر ما زل ا عالم علة الغرب م ان

هو هل من ال روري هن  مر  المتع ب من درالم المللمين للغرب وما  مكن قوله لهذا  
المللمنون باتدوار الصكريم والصللص م التي مّر بها الغرب حتة  صه، الغرب؟ وهل من ال روري هن  

المقدلم  حتة ، به الغرتيون ل صوصه،  ي قا  قند القرالن ال ري، والل م المطهرب وفقال ل قد ال ص الذ
 مك  ا هن  درله،؟ ول ن هت  عر  ال اتب هن اتمم ا ل م م مطمئ م ألة هن كتاب رتها قد  قل 

ومن  اح م  .واتهتما، ما  اله القرالن ال ري،أليها بالتواتر فل س في الد  ا كتاب  ان من الع ا م 
نا له  إنا نحن نزلنا} قد ت صل بحصظ كتابه هخرى يؤمن المللمون بعن هللا عز و ل الذكر وا 

و فهذا هو الم طا المعكوس هن  توقف عن التصكير في درالم الغرب حتة  مر ب م ة 4{)لحافظون 
المراحل الصكريم التي مر بها الغربو وهن  طعن في  صوص ا دون ال ظر ألة ال هود التي بذلها 

اتم، لحصظ كتاب والل م وهي  هود ل، تق، بها همم من  العلما  المللمون في الحصاظ علة ال تاب
 .رتها ول م  بيها

بررات التي  ررت لتدعو ألة أ را  مركز الدرالات اتمريك م فكا ت الم  دوب  هصيلم  و ا ت
 فقد اتصا الح نور علة و ود بع  هركان من عد، الصه، للعروبم وا ل ، في  تتلخص ف ما  عتي

ب تقد ، ق ا ا العرب والمللمين بصصنم  يدب كذلم اتصقوا بالمقابل علة عند، همريكا وهذا ما  صعّ 
الم تمعون هن من  و ورهى2التصه، العرتي ال افي تمريكا وم تمعها وعمل أدارتها الل ال م. )

اتهدا  التي من الممكن تحق قها من أ را  المعهد  تقرينب و هات ال ظر وتقد ، رؤ م معتمدب 
ت المعناصرب ول س علة الحلال ات التاريخ م التي تتحك، بال ا بين  هما الولنائل علة المعلوما

واتتصاتت بين  التي ل لتخدمها المعهد في تحقيا ههدافه فكما هرار الخبر  تقو م الحوارات

                                                           

  والعبنارب للندكتور حامند هبنو بين ات بهار الرديد والرف  المطلا هل  مكن رل، م طقنم محايندبو تحقيا بع وان  الشرق األوسط -4
 ،4004 وفمبر  20هحمد  ررت في 

 .9لورب الح ر ال م - 4
 ،و4991هغلطس40) 4141رت ة اتون 41و 1111العدد األوسط،  الشرق صح صم   في اتمريك م.  هون معهد للدرالات  - 2
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ات اد ميين والصحافيين والعلمنا  واتقتصاديين من ك  الطرفينو كما  طبة اتعمان الثقاف م 
 و4م التي تخد، كافم هركان الحوار الح اري بين الثقافتين العرت م واتمريك م. )والصكري

ومن الطريف ه  ي قبل  دوب  هصيلم  بعلبوعين تقريبال وفي المحنا رب التي هلقيتها بدعوب من 
م و  اديت بك را  كل م الدرالات اتوروت م واتمريكين 4141رت ة اتون  1 ادي هبهنا اتدبي وفي 

إلنشاء كلية للدراسات   وه دها فرصم م البم تدعو من هذا الم بر ما قلته في تلم المحا رب هذا
العظيمة  األوربية أو مركز أبحاث الـدراسات األوروبية في المدينة المنورة، تكريما لهذه المدينة

 و*)التي انطلقت منها الدعوة اإلسالمية فعم نورها أرجاء الدنيا وما زال."
وم ها ما كتبه عبد القادر طاش مريرال  وهذا اتقتراى ال ثير من ردود اتفعان المؤيدبوقد هثار 

... تبد لمثل هذا المعهد هن  ع ة ع ا م المعرفم العلم م المو وع مألةل هن الواقة  رهد  قصال في  
ن الصكر رؤ م عم قم ومو وع م ع - حن العرب والمللمين-فنائقم بالدرالات ال ادب التي تقد، ل ا 

اتمريكي في ت ل اته ا ي اب م وفي قصورد الللبي وعن الت ارات الثقاف م التي  موج بها الم تمة 
اتمريكي وذلم ل عر  همريكا علة حق قتها عو ال عن اتعتماد علة ات طباعات الع لة والرؤى 

 و 4القاصرب. )
مؤللو المركز التبعادها التي يريد و *)طاش توقف ع د فكرب الحلال ات التاريخ م ول ن 

ت ي بغي هن  قلل من هثر الدوافة التاريخ م  -مة ذلم- من هن ت نون مصدرال للمعرفم فقان  ول   ا
في توتير الع قم بين الطرفين فكريال وثقاف ال. كما ت ي بغي أهمان ال ظر ألة العوامل اتيديولو  م 

لذلم فكن الرؤ م المت املم  ع قم للبال هو أي ابال.والل ال م وحتة اتقتصاد م التي تؤثر علة تلم ال

                                                           
 المر ة  صله.- 4
حينا هلقينت محا نرب بع نوان ) المعرفنم بناآلخر: ظنواهر ا تماع نم  4141رت ة اتون  1كان هذا في ال ادي اتدبي بعبها في يو،  *

 من الغربو
 ،و41/1/4991)4141رت ة اآلخر 4و 44410عدد المدينة المنورة ،   الدرالات اتمريك م  في  عبد القادر طاشو - 4
هرار اتمير الحلن بن ط ن في كلمته التي هلقاها في ال للم اتفتتاح م للمؤتمر الخامس والث ثين للدرالات اتليو م والرمان  *

بالم ر علة  رورب اتهتما، بالتارية ذلم هن الما ي ت ي صصل عن الحا ر وي ب هن  تخذ من  في بودابلتهفريق م الذي عقد 
 عبرالو ول س من مصلحم الغرب هو الررا  ل ان الما ي. الما ي درولال و 
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تصر  علي ا درالم ظاهرب الع قم بين همريكا والعرب في  و  كل هذد العوامل م تمعم وت  مكن 
 و4فصل الحا ر عن الما ي. )

العلو، اتمريك م بتخص ص  تو د في العال، العرتي درالم  وتع ب عبد الرحمن الرارد هن ت 
ركز لها.  وهرار ألة هن لدى اتمريكيين العررات من المرا ز وال ل ات المتخصصم في كل م هو م

تدريس وا  را  بحوا عن م طقم الررا اتولط. وه ام مئات ال امعات اتمريك م التي تدرس 
العلو، ا ل م م وح ارتها  من برامج مكثصم في حين ه  ا ت  ملم قلمال واحدال متخصصال في 

وه د الرارد علة  نرورب هذد الدرالات  و4في القرن اتمريكي. )  ع ش نريك م مة ه  ااتم العلو،
تصالير بقوله بع  ا  ت  مكن هن  صه، ممارلنات ال ظا، اتمريكي ل الم واقتصادال وثقافم من خ ن 

و بل ه ام دولم اللوتي الصهيو ي هو لوتي الل ى ت طلا من روى المؤامرب الدائمم هو بل طم
ظمة تت ازعها قوى داخل م كبرى وتؤثر علة ل الاتها طروحات حزت م هه، من ألرائيل ع

 و 2وغيرها. )
ن كا ت القوب العظمة في العصر الحا ر فكن هذا ت  وت بد ه ا من التع يد علة هن همريكا وا 

ع  ا ت  م ة من درالتها ل س بالروى ات هزام م التخاذل مو كما  ؤكد ما قاله عبد القادر طاش ب
ي بغني هن  غصل العامل التاريخي هو اتيديولو ي هو الل الي هو حتة اتقتصادي في الع قات بين 

 العال، العرتي ا ل مي وهمريكا والغرب عمومال. 
عدال  ديدال بعن درالم الوت ات المتحدب وحدها هذد الق  م وه ا  بُ وقد عّلا هحد القرا  علة 

هذد الدرالات لترمل دون اتتحاد اتوروتي و مور الل ا والصين واله د  صي ف  بد هن تتلة تت 
وهو ما ي طبا عل ه تعريص ا لآلخر وفقا للمصهو، القرال ي كما هو ح اها في بدا م هذا  و1ورولينا.)
 البحا. 

                                                           
 المر ة  صله.- 4
اتون  ةرت 41وو 1111)ص الشرق األوسط، عبد الرحمن الرارد.  هصيلم ومرروص المركز اتمريكي.  في - 4

 و44/1/4991)4141
 .4141رت ة اتون 41وو 1111ص )   صلهوالمر ة - 2
 4141اآلخر  ةرت 40و 1119صالشرق األوسط .رالات اتمريك م في العال، العرتي  في   الفاا مركز الدهمينوعو  عباس  - 1
 ،و4991هغلطس41)
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وتبد هن ت طلا رحلت ا لمعرفم اآلخر من هلس ررع مو وقد كا ت محا رب الدكتور  عصر 
هر ان ال  ادريم لهذا العا، رائعم  دا في تحديد هذد الم طلقاتو وهحب هن رية أدريس في م

 هلخصها ه ا في ال قاط اآلت م:
والعمل هف ل مما عل ه ن ما هي عل ه من المعتقد والق ، كل  ماعم من البرر ترى ه -4

ينا لكل كذلك ز } تعالةغيرها مهما كان ما هي عل ه باط  بمق اس الررصو والدليل علة هذا قوله 

 و.4){أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبؤهم بما كانوا يعملون 
تتقارب اتم، مة من كان علة را لتهاو هل، تذهب  هود ترك ا طوان عررات الل ين  -4

تدخ ن اللوا ول،  م  علة  اوهلتو  هبا  ل لتحاا باللوا اتوروت م المرتركمو وهاهي ليتوا  ا 
 ثم.التق لهما ل تان هو ث 

2- ًّ ولن ترضى عنك اليهود وال }من كان علة را لته،و علة عد، الر ا التا، أّت
 و.4){حتى تتبع ملتهم النصارى 
أن حرصه، علة هن  كون غيره، معه، يدفعه، لل غط علة المخالف وتل ما مخالصا  -1

ذ يمكر }  لا  ه، بع واص من ال غوط تصل هح ا ا حد ال رب هو الل ن هو ال صي هو حتة القتل وا 
قال المأل الذين استكـبروا من } وقوله تعالة و.2{)بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك

قومه لنخرجّنَك يا ُشَعْيُب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا 
 و.1{)كارهين
خصائصه، القوم م التي  يرى ههل بع  الح ارات واتد ان هن دي ه، هو ح نارته، من -1

ت يريد هحدا هن  راركه فيها وحتة أ ه، ت يروا ه صله، ملزمين بالتعامل معه، بالق ، اتخ ق م 
ومـن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار اليؤده إليك إال }

                                                           
 . 401لورب ات عا، ال م -4
 .440لورب البقرب ال م  - 4
 .20لورب ات صان ال م  - 2
 .11لورب اتعرا  ال م  -1
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سبيل، ويقولون على هللا الكذب وهم  مـادمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في األميين
 و.4)يعلمون{

تدفعه، تن  عدوا العدب لبقا  الح ارات في الل طرب والل ادب   الرغبم ال امحم لدى بع  -1
وذكر الرية هاو والعمل  خ اص اآلخرين لها  ح ارته، والدفاص ع ها في حان و ود خطر يهدد

فمث  في دولته ال برى في الوت ات المتحدب وه، ت  عصر الرغبم ال امحم لدى الغرب في الل طربو 
 و.4يخصون ذلمو كما هو واقة لمن يتابة هحداا العال، بقلب واص وهفا والة)

 هما موقص ا من اآلخرو فقد حدد الدكتور  عصر ذلم في عدب  قاط هي:
 و.2{)ةادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنالدعوب ألة الحا عم  بقوله تعالة } -4
أعداد القوب الرادعمو ف بد هن  كون للمللمين قوب حتة ت  ظهر هحد تحدثه  صله بالغزوو  -4

في صر ال اس من الحا الذي  وحتة ت  كون المللمون فت م حيا  كون علة الحا و كون ات عف
 .الل ،و)القوب من ه ل  معها

 ال  وى لللل،. - 2
 تبادن الم افة. - 1

عصر ألة القون بعن )الح ارب الغرت م هي التي تدفة اآلخرين لمعاداتها ويخلص الدكتور  
حيا تعمل في طريا التطور الطب عي لغيرهاو وتعد كل ماعداها خطر عليهاو فتتحدا عن الغرتي 

كما كان بع ه، وت يزان  صف كل من ل س علة دي ه  تماما The West & The Restواآلخر 
 و.1يرى ه ه ملز، في التعامل معه، بخلا هو دينو)باتميين )هو اتمميينو وت 

وقبل هن  خت، هذد الصقرب  رير ألة هن اآلخر الذي  قصدد ل س هو فقط العدو الخار ي ول ن 
ثمم ه اس من هب ا   لدت ا  مكن هن  كو وا هخطر من العدو الخار ي: ه، هولئم الذين تعثروا 

والثقاف م واللينال م ت تتصا مة الصكريم  ل واحيبحت له، مواقف مختلصم في ابالصكر الغرتي وهص
و فقد يبدي عندا ل للغنرب هو لآلخر الحق قي ول  ه في الوقت  صله الم هج ا ل مي في التصكير

                                                           
 .11لورب الن عمران ال م - 4
 ،.4991مارس  9و 1244د ان اتخرىو رؤ م ررع مو في الررا اتولطو ص  عصر رية أدريس: موقص ا من الح ارات وات 4
 . 441لورب ال حل ال م  -2
 ،.40/2/4991و 1244 عصر رية أدريسو المر ة  صلهو الحلقم الثا  من عدد  1
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يتب ة كثيرال المواقف الم اف م لمصالح اتمم ا ل م م والم طلقم من الم هج ا ل مي وه رب 
 :لذلم بعمثلم محدودب من هذد المواقف

لقد زع، هؤت  بع ه، حزب الت وير الحديا في العال، ا ل مي ول ن هي ت وير هذا وه، 
 عا دون تو هات اتمم فقد هقر م لس اتمم في ال ويت في الرهور اتخيرب م ة اتخت ط في 
المدارس وال امعات ال ويت م ول ن ظهر هعدا  الصصل بين ال  لين ور وا حملم رعوا  علة هذا 

   دت )في  ر وكان من الذين كتبوا عن هذا المو وص س ص ى الدين حيا كتب  قونالقرا
الرهور التي تلت التصديا علة قرار م ة اتخت طو القوى العلما  م قواها وهطلقت عقنان هحقادها 
وافترا اتها لحا الحكومم علة رد القا ون ال ديد ألة البرلمان والتحذير من الثارد علة لمعم 

رئالم الوزارب في الرفاه و وتحدا ص ى الدين في المقان  صله عن تولي حزب 4يت الدول م. )ال و 
 الرفاهترك ا بعند صراص ل الي التمر عدب رهور تحالصت ف ه كل اتحزاب العلما  م لحرمان 

ووصف س ص ى الدين الد موقراط م  *ا ل مي من ثمار  صرد ات تخابي وحقه الد موقراطي. 
ي ي ادي بها العلما يون العرب والمللمين بع ها  د موقراط م صليب م تقو، علة هلاس التئصان الت

ا ل ، ودعاته من حيناب العباد وتو هات الب دو وهن التعدد م التي يتخوفون عليها هي في حق قتها 
اد م ات تماع م اتقتصهحكا، الدين من الح اب الل ال م دكتاتوريم مقّ عم تعتمد علة  صي الرريعم و 

ا ل ، هو العدو اتون  واللماى ل ل ما عدا ذلم من مذاهب وهيديولو  ات باعتبار والثقاف مو
 و4 ).والوحيد

وقد ظهرت مواقف هذا اآلخر من ا ل ، والمللمين في منواقف كثيرب م ها هن أحدى 
القرن الما ي  الصحنف ه رت التط عال عن هبرز ال تب التي هثرت في ح اب المللمين في

هصون الحك، ’ا رادب بكتاب علي عبد الرازا  فتواطعت رؤ م عدد من الذين التطلعت الراؤه، علة
                                                           

 ،و4991يوليو1)4141صصر 40و 44410ص  المنورة،المدينة   الد موقراط م الصليب م.  في الدين.س ص ى  - 4
التطاص العلكر في ترك ا بتعييد ظاهر وخصني منن الغنرب هن  صر نوا علنة   ن، الندين هرتكنان رئن س النوزرا  التركني ورئن س حنزب  *

القننرارات للحنند مننن المنندارس الدي  ننم =  =الرفنناد اتلننتقالم بعنند حكنن، لنن، ينند، ه ثننر مننن لنن مو ثنن،  ننا  يلمنناظ ل حنناون هن يتخننذ عننددال مننن
الرغ، منن الت ناليف المال نم ال نخمم لمثنل هنذا القنرار فنكن صن دوا ال قند الندولي النذي تلن طر عل نه الندون وتمديد التعل ، العلما ي وب

ال بننرى قنند قننرر تقنند ، القننرو  لترك ننا. ا ظننر لننرعته، فنني تعيينند كننل قننرار  نند ا لنن ، والملننلمين مننة ترنندقه، بالد موقراط ننم وحريننم 
 التدين.

 المر ة  صله.- 4
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المرهب ’و ‘تحرير المرهب’وكتاب قال، همين  و‘في الرعر ال اهلي’وكتاب طه حلين  ‘ا ل مي
رته الصح صم وكتب هخرى علة را لتهما. وليت اتمر اقتصر علة اتلتطن ص الذي  ر ‘ال ديدب

بل أن الهيئم المصريم العامم لل تاب قامت بكعادب  رر هذد ال تب في طبعم فاخرب وبعلعار زهيدب 
 و4)-كما هرار ألة ذلم عبد هللا ال صري الذي تلقة هذد ال تب هد م من الهيئم-

س ومن مواقف اآلخر الداخلي التئثارد بالدعوات لبع  المؤتمرات وال دوات والتبعاد من ل 
م اتهرا، . فقد كتب عبد العزيز عط م الزهرا ي حون ال دوب التي  ظمتها مؤللعلة را لته،

 ل س ملتغرتال من  دوب اتهرا، هن  :رروص ح اري عرتي  ف قون الزهرا يمبالقناهرب تحت ع وان  
في مصهومه، -تغيّ ب ا ل ، من محاورها ومو وعاتها فالغرب م ذ عصر ال ه م وحركم الت وير 

وهن، يرك ون رك  ا بل في القصار والصحارى الرالعم دون هن  صلوا ألة  -لل ه م والت وير
 و4 بة الما  وبقيت الحلقم الرئ ل م في  ه ته، المزعومم مصقودب. )

أن المرروعات الثقاف م والصكريم التي   ه علة ههم م دور العقيدب بقوله:وه د الزهرا ي في مقالت
حا رد لن  كون لها  صيب من ر والدروس من التارية في ما  ه و العبل، تقدر علة الت عاب 

ال  اى... ولو  تذكر ات  ان القادمم هن ح ارته، ل، ت ن لتتعثر لو قا، المخلصون ذوو القلوب 
 و2و والتي ت ت تمل بدو ه )العقيدبالواع م بمز ها بهذا الع صر اتلاس في مكو اتها )

مظاهر الح اب  مه علة الترريعات الرتا  م كالته ، علة ومن مظاهر اآلخر الداخلي ته
م محها الح اب حيا كتب هحده، في  ريدب اتهرا، عن الم بس واتحترا، ا ل م م التي من 

الدين علة ذلم . و علا س ص ى غزو ثقافي بدوي قاد، من الصحرا  فعطلا علة الح اب بع ه
منرتعال لعبا العابثين والمتزلصين وعدت اتوامر ا له م  وهكذا هصبحت اتحكا، الررع م  بقوله:

 و1حمة ملتباحال في د ار المللمين للم حرفين والمتحللين والع اذ باهلل. )

                                                           
 .4141محر،  1و 9121المدينة المنورة ، ع اصوا به و...الت وير المزعو،  في مازن مطبقا ي .  )هتو - 4
ص  صح صم تصدر عن  امعم الملم لعود بالريا ورسالة الجامعة،)عبد العزيز عط م الزهرا ي.  و موا وه،  اهلون.  في - 4

 .4141 مادى اآلخرب 41و 111
 4141ر ب 41و 44194 المدينة المنورة، ع الله،   في المر ة  صله وا ظر مقالتي   ما ذا لو تصلحوا في م- 2
 و4991د لمبر41)
 و4991هغلطس42و )4141رت ة اتون 41 44111المدينة المنورة.عس ص ى الدين.  الح اب..غزو ثقافي بدوي؟!  في - 1
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و ظهر هذا اآلخر الداخلي ه  ال في م ان اتدب وفي الثقافم وفي التارية وفي عل،  
تب ة بع  هؤت   ظريات الحداثم  . فصي م ان اتدبص وفي الصنكر الل الي واتقتصاديات تما
و وتص نير تلعة ألة  تحط ، اللائد والمورواو بل أ ها التي ت ادي بالقطينعم مة التراا الغرت م

  من خداص الذين اللغم  وهما ما يتذرعون به من الت ديد في اتركان اتدب م للرعر وال ثر فك ما  ز 
ّت فكن الحداثم تت من  ظرب متهتق وا ف هو   املم ألة الح اب وال ون بعيدال عن الدين وتخاصم وا 

الدين ا ل مي. ومن اتدلم علة ذلم ه ه، حين هصدروا م لم  هبواب  كا ت في هون هعدادها 
 هبواب تصتح هبنوابال  :حيا  قون في ذلم س  ور الدين تعلن الحرب علة ما هطلقوا عل ه اتصول م

؟و وتحنمل عصا غل ظم وهل ه ام  لا عالمي الخرالغرتيو علة ال لا موقراط م )للتحديا والد 
 و4تهش بها اتصول م واتصوليين. )

وفي المؤتمر العالمي اتون حون ا ل ، والقرن الواحد والعررين تحدا يوها س  ا لن 
Johannes Jansen  تحت ع وان )فرل المرروص الليبراليو ت اون ف ه بالحديا فرل ال خبم

و وهر ة ذلم ألة هن ي بخاصم وفي العال، العرتي بعاممتعثير في الم تمة المصر العلما  م في ال
 في وتين عامم الرعب. وقد ذكر  ا لن هؤت   ع رنون في بروج عا  م وهن الحا ز كبير بي ه،

ملخص مو وعه هن كتابات ال خبم من همثان حلن هحمد همين ومصطصة همين وفؤاد زكريا 
 لعيد العرماوي التي تركز علة اله و، علة  اتصول م  الحديثم ت د و صر حنامد هبو زيدو وس

وفي المؤتمر  صله تحدا  بيل عبد  و4روا ال وله، قرا  كثيرون ل  ه، فرلوا في تحريم ال ماهير.)
)اتصول مو وموقصها  عن الحركات ا ل م م -وهما من مؤللم اتهرا،-الصتاى و هاله مصطصة 

ديثم فحردا كثيرال من اتتهامات والدعاوى والزعومات  د هذد الحركنات دون  من الد موقراط م الح
تمييز بين حركات تدعو ألة تحك ، ررص هللا وتطبيا الرريعم ا ل م م في  م ة م ادين الح ابو 

وهصر المتحدثان علة هن الحركنات  وخط الع ف مهما كان ح مها صغيرال  وتين تلم التي اتخذت 
القبون بمعط ات الح ارب   مكن هن  كون لديها القابل م للقبون بالتعدد م هوا ل م م ت 

                                                           
وو 44142) الحياة،عددل م.  في س  ور الدين.  هبواب الم لم ال ديدب تبالغ في التركيز علة الد موقراط م و صي اتصو  - 4

 و4991هغلطس 41و )4141رت ة اتون 49
4 -Johannes Jansen. “ The Failure of the Liberal Alternative.” in The First International Conference 

on Islam and the 21st Century :Porogramme and Abstracts  (Leiden: Leiden University,1996) 

p.51..لقد ح رت المؤتمر والتمعت لمحا رب  ا لن و اقرته في بع  اتفكار التي طرحها في محا رته 
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وترم هن المنحا رين ي طلقان من م طلا العداوب للحركات ا ل م م فل،  كن ال قاش  و4.)الغرت م
كما هن أدارب المؤتمر رتما تعمدت هن ت  كون  وت ا ل م م عق   ال هو م طق ال حون مواقف الحركا

ومن اتمثلم  الح ور من  مثل و هم  ظر الحركات ا ل م م لي اقش مثل هذد المصتريات.في 
هالم مصطصة أن قبون ا ل ميين بالد موقراط م أ ما هو قبون بك را ات  علة هذد اآلرا  قون

 عن ال وهر التعددي الد موقراط م هما اتت اهات الصكريم واتيديولو  م لهذد الحركات فبعيدب  دال 
كما زعمت الباحثم هن ا ل ميين  لعون ألة تعل س الدولم الدي  م التي ت  مكن هن  وللد موقراط م

تقبل بعي خ ار الخر بعد هن   صوا هالم من الررع م ت تلمح بو ود خ ار الخر. وكعن هالم 
ذ مصطصة ل، تقره التارية ا ل مي الذي  عد م رب المثل في التلامح مة اتد ان اتخرى م 

  الصح صم بي ه وتين يهود   من رعب الدولم ا ل م م في المدي م الم ورب حيا كنتب الرلون ملسو هيلع هللا ىلص
كما ل،  عر  التارية ا ل مي ا طهاد  وله، فيها حريم اتعتقاد وحريم التصر  في ممتل اته،

في محا ، التصت ش في هصحاب الد ا ات اتخرى كما عرفتها هوروبا في حركم ا ص ى الدي ي و 
 هلبا  ا. 

                                                           
1 -Nabil Abdul Fattah and Halah Mustafa.” Western Democracy and Islamic Movements in The 

Middle East.” Two parts each presented a part. in The First International Conference on Islam and 

The 21st Century. Leiden ,June 4-7,1996. 
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 القسم الثاني

 ظواهر اجتماعية من الغرب

    
 تعريف الظواهر االجتماعية:

ا هن الظواهر مغيرهو و GROILERو و رويلر  ENCARTA تقون المولوعات ا كارتا
ي عل، من ات تماع م هي هقد، فرص من فروص عل، ات تماص ل، تت، درالتها في اللابا تحت ه

ات تماعي والع قات العرق م وات حرافات الللوك م  والظل، اتلرب وات تماع مو وهي الزواج العلو،
 و.4والم ظمات الرلم م هو المعقدب) والم تمعات الح ريم

 أواًل: األسرة: الزواج والطالق وعدد األفراد:
لحديا بع  ولما كا ت اتلرب هي اللب م اتلاس في الم تمة فلت ن هون ما  ت اوله في ا  

مظناهر اتو اص اتلريم في الغربو وفقا للمصنادر الغرت مو وهون هذد المصادر وههمها مما 
 التقرير المن زلي العا،  :درد الحكومم البريطا  مو وع وا هاطلعت عل هو التقرينر الل وي الذي تص

 وGeneral Household Survey(4 ،4992لل نم 
ريطا  م بده يتقلص بال لبم للبريطا يين الب  و فقد كان ح ، يذكر التقرير هن ح ، اتلرب الب

و رنير  ،و4992فرد عا،  4911ث، هصبح  ،4914فرد عا،  4994اتلرب البريطا  م يت ون من 
التقرير ألة هن هلر البريطا يين من هصل ه دي هو با لتا ي ه بر ح ما. هما عدد اتطصان في 

بدا م الثما ي اتو وهذا العدد يت من اتطصان المتب ين وهطصان م ذ  ال فرد 491اتلرب فقد وصل ألة 
هحد الزو نينو ومن المظاهر المهمم في ت وين اتلرب البريطا  م هن اتلرب المكو م من والد واحد 

. وبال لبم لألمهنات الوحيدات فقد ،4992% عا، 44ألة  ،4914% عا، 1)هب هو ه،و ارتصة من 

                                                           

1-Encarta, Social Phenomenon. 
4 - General House Hold Survey 1993. الحكومم البريطا  م  فقد حصلت عل ه مباررب من ا دارب الحكوم م المختصم في

قالم هو محا رب هن  عر  عليها ما كتبه قبل  ررد هو ألقائه مباررب من ا دارب المختصم التي تطلب ممن  لتخد، التقرير في م
 حتة يتل ة له، التعليا عل ه.
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. وبال لبم لألمهنات الوحيدات فقد ارتصعت ،4992% عا، 44لة أ ،4914% عا، 1ارتصة من 
 و4.)،4992% عا، 41ألة  ،4914% عا، 4 لبتهن من 

 أن اتلرب البريطا  م  حون التقرير الل وي لللكان قائلم: Ian Murrayوكتبت أ ان موراي 
و فكن الترتيب رب وفقال آلخر تقرير لكا ي حكوميالتقليد م المكو م من هبوين هصبحت ه ثنر  د

ات نثر ريوعال لأللرب هو ر ل وامرهب ب  هطصانو ووفقال لإلحصائ ات التي ت، أعدادها من هبريل عا، 
زواج ت  ع رنون تحت فكن زو ال )ر ل وامرهبو من بين كل خمس ه ،4994حتة مارس  ،4994

عائلم من بين كل و وهلرب واحدب من بين لبة هلر  عولها والد واحد )هب هو ه،و و مظلم الزواج
 و4ث تي عررب عائلم تت من طص ل من زواج لابا تحد الزو ين.)ا

حون ا خصا  معدن الزواج في بريطا  ا فقالت:  أن  Lesley Whiteوقد كتبت ليزلي وايت 
مؤللم الزواج ت اد تختصي في ب د او فقد هصبح ا قبان علة الزواج هقل وفي لن متعخربو 

% وهي هعلة  لبم في هورتا. وبال لبم ت خصا  الزواج 10حتة وصلت  وارتصعنت  لبم الط ا
لقد ف البريطا يين من الزواج فتقون  و   وتصف ال اتبم موق،4994فقد ا خص  ب لبم الثلا عا، 

 هصبح الزواج مخ صا  داو فمن الصعب  دا هن  قد، ال اس علة الزواج. 
ل مو  4191هب ع د أ  ناب هون طصل هو ومن ال تائج التي حدثت هن هصبح متولط عمر المر 

وه ام عررون في المئم من ال لا  ت  صكرن في ا   اب مطلقاو و ص لون أ صاا همواله، علة 
 و.2الترف ه والمتة الذات مو هو هكذا  ظ ون)

ولو عد ا ألة التقرير الحكومي البريطا ي لو د ا هن عدد ال لا  ال تي ل، يتزو ن قد ارتصة 
و هما الع ش مة الر ل دون زواج فقد ارتصة من ،4992% عا، 41ألة  ،4919، % عا41من 

 و1.)،4992% عا، 42ألة  ،4914% عا، 9
و رير تقرير موراي ألة ارتصاص  لبم الزوا ات الت ريب م ) ع ش الر ل مة المرهب كعزواج دون 

عن تم ة اتخريات و بي ما تفثمم امرهب من كل هرتعم  لا  تع ش مة ر ل ب  زواجرلميو عقد 
 و4ا قدا، علة الزواج كل ا.)

                                                           

1-General House Hold Survey 1993. 

2-Ian Murray. “Marriage rate slumps as more choose single life...” in The Times, April 29, 1993. 
1-Lesley White, The Times, 9 July 1996. 

2-G.H.H S. Op Cit.,  



 

 31 

 هما التعليا علة هذد اترقا، فكما  عتي:
ا خصا  معدن ا   اب في هورتا ليؤدي بعد حين ألة ارتصاص  لبم كبار اللن  - 4

الحال م ترير ألة  ا أن ا حصائ اتوا خصا  الصئم القادرب علة ا  تاجو وقد بندهت  ذر هذا حي
ن ت اوزوا اللتين من العمر وصلوا ألة لبة عررب في المئم في الوت ات المتحدبو هن عدد الذي

وعررين في المئم في هورتاو ولبة عررب في المئم في ال ابانو وذكر بر امج تلصازي في الوت ات 
و 4المتحدب هن من هلباب هذا ا خصا   لبم المواليد واقتصار العائلم اتمريك م علة طصلين فقط.)

هرارت درالم هعدتها المصو  م اتوروت م في بروكلل ألة هن عدد الرباب والرابات في دون فقد 
مليونو هما الذين لتزيد هعماره، 951، ل صبح 4041اتتحاد اتوروتي لو  يتقلص بحنلون عا، 

و ،4991مليون عا،  1152زيد اآلن عن مليون بي ما ت ت 44251عن اللتنين فلو  تزيد علة 
لو  يتد ة ألة 4041الدرالم ألة هن عدد البالغين عررين ل م من هعماره، عا،  كما هرارت

. وه دت الدرالات هن عدد ،4991مليون عا، 154مليون من م موص اللكان بي ما كان  لاوي 154
 و2.)اد اتوروتي لو  يترا ة أ مال ال اللكان في دون اتتح

ات تماع م في حقيبم العمل والرؤون ين المكلف بوقد علا المصو  اتوروتي بيدريج فل  
قد ه دت  ،4991اتتحاد اتوروتي أن الدرالم الد موغراف م لطب عم لكان اتتحاد اتوروتي لعا، 

التي حذرت من ريخوخم ، 4991التو هات التي هرارت أليها الدرالم المماثلم التي ه ريت عا، 
ي لو  يتلبب في اخت ن ال ظ، وهو اتمر الذ… مرتصعم المعدتت في هوروبا الغرت م 

ات تماع م المعمون بها حال ال حيا لن  كون ه ام هعداد كاف م من العاملين لتعمين الم ح الهائلم 
 و1.)،4041ل بار اللن المتقاعدين الذين ل ركلون الغالب م العظمة عا، 

                                                                                                                                                                                                 

3-Murray. Op. cit.,  
 و4991ه توتر 1) 4141 مادى اتولة 42و 11218، عالمدينة المنورةو  في 4مازن مطبقا ي   ه ا، في وار طن ) - 4
روان  41و 1201و ص الشرق األوسطعبد الحميد ال ح اوي: تقلص هعداد الربان والرابات دون العررين في هورتاو في  - 2

 1هن )42/1/4141و 44114عدد  المدينة المنورةو في 4،و. وا ظر مقالي )ه ا، في وار طن )1/2/4991) هن4141
مادب )مختبر هح ا و فكتبت  4919و. وهذكر ه  ي ك ت هدرس في  امعم اور ين بمدي م يو ين في صيف عا، 4991 ه توتر

ا  م بزيادب عدد كبار اللن وا خصا  عدد الربابو ول، في هحد الوا بات عن تحديد ال لل بع ه يؤدي ألة تقلص القوب ا  ت
وقد تع ب اتلتاذ من هن طالبال في الل م اتولة من ال امعم  صل ألة  ه ن حي ها قد اطلعت علة درالات من هذا ال وص.

 مثل هذا اتلت تاج الخطير.
 المر ة  صله  - 1
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د أ  اب الطصل هما تعخر ال لا  في الزواج فكن ثمم درالات تؤكد هن المرهب ت ت  ج أت بع
اتون هو الثا يو فها هي المرهب الغرت م تتعخر ه ثر من عررب ل وات عن ا   ابو وقد ت ت  ب 

 مطلقا.
وبال لبم للعزو  عن الزواج بح م أ صاا المان في المتة والترف ه فقد ذكر الرية هبو اتعلة 

ات ولقوطها )الرحو وهذا المودودي رحمه هللا في كتابه الح ابو هن من هلباب ا ه ار الح ار 
هو الرح بعي هو حين يرغب الوالدان أرباص متعه، الذات م و مت عون عن ا   اب هو عن 

 و4الزواج.)
  
 

 األسرة في الواليات المتحدة
 قون: )هذد الليلم لي ا، هرتعون في المئم  David Blankenhornكتب د صيد ب  ك هورن 

لتي  ع ش فيها الباؤه،و و  يف بعن فقدان اتب  عد من ه ثر من هطصان همريكا بعيدا عن الم ازن ا
اتت اهات الد موغراف م )اللكا  مو أ  ما لهذا ال يلو فهي اللبب اتون لترا ة صحم الطصل في 
م تمع ناو وهي الدافة ل ثير من المرك ت ات تماع م من ال ريمم ألة عمل الصغار ألة التحرش 

 مؤلف بع  اترقا، في هذا الم ان وهي:ال  لي باتطصانو و قد، ال
% وترا عت هذد 1491هي  ،4910كا ت  لبم اتطصان الذين  ع رون مة البائه، عا،  -ه 

 و.4%.)1491ال لبم حال ا ألة 

                                                           
 و        4911-4101ل رر و.) دب: الدار اللعود م لالحجابهبو اتعلة المودوديو  - 4

في  امعم هريزو ا  يال رناط الط بو ذكرت لي ملؤولم مب ة 4919)4219وفي هث ا  درالتي في الوت ات المتحدب في عا، = 
و ظرال ل قص حاتت الوتدب فتوقصت ث ا  الوتدبوالحكوم م بع ه في أحدى المدن كان ثمم هرتعم ملترص ات  لتقبلن حاتت 

 لتقبان حاتت الوتدب.م ها عن ا
1-David Blankenhorn, Fatherless America. (New York: Basic Books, 1995) p.1&18. 

و ألة هن عدد اتطصان الذين 49/40/4991هن )41/1/4141في  44121في عددها  الحياة== وقد هرارت  ريدب 
رت ة  40و و 44100عدد) المنورة  ريدب المدي من في % فقطو وا ظر تعليا س ص ى الدي41 عرون في هلرب تقليد م بلغ 

 هن.4141اآلخر 
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% وتلغت هذد 4191هي  ،4910كا ت  لبم الذين  ع رون بعيدا عن البائه، عا،  -ب 
 %.2192، 4990عا،ال لبم 
كلون ألة ت اعف حاتت الط ا هرتة مرات وهصبح طصل واحد من وقد هرار ريترارد     

كل ثما  م  ع ش علة حلاب الرعنا م ات تماع م هي ه ثر بث ثم ه عا  ما كان عل ه الحان عا، 
 و4.)،4910
وتقون الخر ا حصائ ات عن الط ا والزواج في الوت ات المتحدب هن عدد حاتت الط ا)  

وفي عا، 9119400، هو  4000لديها أحصائ ات لذلمو كان في عا،  مة هن بع  الوت ات ل س
 492119001هما حاتت الزواج فكا ت  9119211، هو 4991وفي عا، 9119241هو 4999

وت يف ا حصائ ات هن  494119111هو 4991وفي عا،  492119142هو 4999وفي عا، 
و4)عررب ل م. % من الزواج اتون ت تهي بات صصان هو الط ا خ ن الخمس12

                                                           
 .411ص  و4991اتردن: اتهل م لل ررو -تر مم مالم عّباس.) عّمان ما وراء السالم.   كلون.ريترارد - 4

2
 - 
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 ألمانيا
وفي هلما  ا ي قل ل ا  بيل ربيب بع  ا حصائ ات م ها هن ثلا اتطصان المولودين ه ام 

وهي  صس ال لبم ل ل من بريطا  ا والوت ات المتحدب كما  قل الدكتور عبد  وو4لينلوا ررعيين)
 City دي م  يويورمالقادر طاش عن ال اتبم غريتوود هلمصار هلتاذب التارية ب امعم ليتي بم

University of New York و وه ا  طاش بعن أ طالينا تعا ي من الت اقص اللكا يو وهي
)ظاهرب تورم هن تتحون فعلينا ألة هزمم علة هبواب القرن الحادي والعررين علة امتداد اتمم 

 و.4ا  طال م)
حط ، اتلرب حيا بده ويرى الرئ س علي عزت بي وفتش هن الح ارب الغرت م قد تلببنت في ت

ذلم به ر الر ل للبيت ث، تبعته المرهب ث، تبعه، اتطصان. ومن مظاهر تحط، اتلرب ا خصا  
حناتت الزواج وارتصاص  لبم الط ا وازد اد عدد ال لا  العام ت واتزد اد ال بير في عدد المواليد 

،و و  يف بي وفتش هن عدد رتات غير الررعيين وارتصاص عدد اتلر القائمم علة والد واحد )ات
البيوت من اترامل صغار اللن قد ازداد ريوعال بلبب ارتصاص معدن الحوادا وارتصاص عدد  حا ا 

 و2)ذد اتمور رديدب الصلم بالح ارب.اللكتم القلب م وهمرا  اللرطان وه
ب   لت المصكرين اتوروتيين يخرون علة ال  س اتو1)هذد اتو اص اتلريم الصعبم  ة

 بحيا هنفيذكر علة عزت بي وفيتش هن معدن المواليد في هلما  ا قد ا خص   خطر الزوانومن 
اآلن ) في  يبلغ تعداده،اتلمان قد يت رون في القرن القاد،و و  يف بان تقديرات اللكان الذين 

اتون من القرن الواحد  مليو ال في ال صف 41مليو ال لو  ي خص  ألة 14اللبعي  اتو 
 .والعررين

                                                           
 هن.4/40/4140و 211و ص المسلمون   بيل ربيب.  الح ارب في غ اب الق ،: التقد، ألة الخلف و في - 4
 ،و.49/1/4991ن )4141ذو القعدب49 و44144و عدد المدينة المنورةفي  الصطرب وصادمم م  ور طاشبد القادع 4
تر مم س يولف عدس ) ال ويت وهلما  ا: م لم ال ور ومؤللم  اإلسالم بين الشرق والغرب.علي عزت بي وفتش. - 2

 . 441و ص 4141بافارياو
علنن، ات تمنناص ب امعننم الملننم عبنند العزيننز ب نندب هن  كتننب لنني مقدمننم لهننذا البحننا  لننتاذه-بكننر باقننادرطلبننت ألننة النندكتور هبننو  - 1

هفنناد ي رنصه ال بننبع  اتفكننار ولن، يننتمكن مننن ذلنم ول  ننه  الم ننانوحرصنال م ننّي علنة ا فننادب مننن ثقافتنه الوالننعم وتخصصننه فني هننذا 
 التي ذكرت في متن البحا.
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كما هن التقرير ا حصائي الل وي لللويد  رير ألة هن كل واحند من اث ين من هطصان اللويند 
هو الطصل الوحيد في اتلربو وي طبا اتمر  صله علة تر كوللوفا  ا التي يرى لكا ها هن اتلرب 

لن ت ون قادرب وترير ا حصائ ات ألة هن اللويد  التي تت ون من ث ثم هطصان تر  غير معقون.
 و4علة اتحتصاظ بمعدن المواليد المعتاد.) ،4990في عا، 

هن اتلرب في الغرب علة ورم  فيذكر Future Shockصدمة المستقبلوهما صاحب كتاب 
هن اتلرب ميتم عدا  Ferdinand Lundbergات دثار ال لي وي قل عن ال اتب فيردي ا د ل دبيرج 

و ويثير المؤلف 4ن ح اب الطصلو ولعل هذد هي مهمتها الوحيدب.)في الل تين اتولة والثا  م م
ق  م خطيرب تعر نت وما زالت تتعر  لها مؤللم اتلرب في الغرب وهي الزواج المؤقت هو 
الزواج الت ريبي الذي بده ي د قبوتل لدى كثير من المصكرين وقادب الرهي ور ان الدين حتة هن القس 

الزواج الت ريبي  وهن  لتمر ما بين ث ثم ألة قترى ما هلما   ه Jacque Lazure ام تزور 
 و2ثما  م عرر رهرال.)

صنراره، علة الزواج وقد لّ ت بع    ومما يهدد و ود اتلرب ارتصاص عدد الراذين   ل ال وا 
ال الدون اتوروت م ترريعات تلمح بزواج هؤت  مثل هول دا وتريطا  ا بي ما ما زالت الق ن م تثير كثير 

بع  الراذين صدمم الملتقبلو بعن من ال قاش وال دان في دون هخرى. ويرى مؤلف كتاب )
 .و1  ل ال  قو، بتب ي هطصان مما  ركل صورب  ديدب لأللرب )

                                                           
 411-412ص   صلهوالمر ة - 4

2- Alvin Toffler. Future Shock.(New York: Batnam Books 1971) p238 

3-Ibid. p. 254. 

4-Ibid. p 247. 
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 ثانيًا: األطفال والجريمة
أذا كا ت هذد حان اتلرب في الغرب فكيف تصير حان هطصاله،؟ ترم ه ه، ليتعثرون    

عدد ال رائ، التي يرت بها اتطصان و وعها حدال  عله، يل عون ألة حظر الت ون  بالصعلو وقد بلغ
علة اتطصان والرباب ل  و وهصبحت ق  م حظر الت ون من الق ا ا الل ال م التي تت افس 

 اتحزاب في مواقصها م ها.
 حمل السالح والعنف

لم عررب التبدلوا اتللحم ذكر تقرير حكومي بريطا ي هن ثلا ت ميذ بريطا  ا في لن الخام
بال تب الدرال مو وتت وص اتللحم التي  حملو ها في حقائبه، من لكا ين حادب ألة مرررربو ومدى 
و  نازير وعصي ب لبون ول ى  اري  مكن رراؤد بلهولمو تقون ا حصائ ات أن واحدال من 

لت رتة الط ب يتخوفون خملين تلميذال في المدارس البريطا  م  حمل ملدلاو هذد اتو اص  ع
من النذهب ألة المدرلمو بي ما ثلا الطالبات في المدارس الثا و م المختلصم يتخوفن من 

با  افم ألة ا يذا  اللصظي الذي يتعر  له بصصم خاصم الط ب  هذا و.4اتعتدا ات ال لد م)
ن بع  اتمنرا  الملت دون له في المدارسو ويتعر  لللخريم ه  ال الط ب الذين  عا ون م

لق م هو ممن له، هوا ات غريبم)  .و4ال لد م مثل ح ب الربابو هو العيوب الخل
وحمل الل ى هذا ل،  كن للتلل مو فقد قا، هحد الط ب عمرد خمس عررب ل م بقتل  اظر 
مدرلم ثا و م في رمان ل دنو ومن حوادا ال رائ، التي هزت الم تمة البريطا ي قتل طصل عمرد 

 41-44من قبل طصلين في العاررب. هما ا حصائ ات فتقون أن  رائ، اتطصان في لن ل تان 
% بين اللودو وقد وقعت في  يويورم في العا، الدرالي 200% من الب  و و 10ازدادت ب لبم 

و  ريمم قتل قا، بها هطصان ي تظمون ف ما  لمة بقبائل هو  ماعات ،4941) ،4991/،4991
 و.2 ماعم ذئاب) 10وس وحدها الذئابو وفي لوس ه  ل

 
 حظر التجول

                                                           
 ،.41/1/4991هن )41/44/4141و 1219و عدد الشرق األوسطس الرافعي.  حمل اتللحم في المدارس البريطا  م و في  4

2-Cathy Scott-Clark. “Scourge of the bullies brings fear to schools.” in The Sunday Times.9 June 

1996. 
 ،.41/4/4991و 121عدد  المجلة،فهمي هويدي: الطصولم المصترلمو في م لم  2
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ومن ه ل موا هم  رائ، اتطصان فقد بدهت العديد من المندن اتمريك م فرص حظر الت ون   
ل   علة الرباب في لن مادون الثام م عررب هو اللابعم عرربو وقد بده الحظر في مدي م  يو 

% ل صس الصترب منن 21تل ب لبم م ذ ل تينو وقد ا خص ت حوادا الق New Orleansهولي ز 
العا، الما يو ول ن هذا الحظر و د من  عار ه من  ماعات الدفاص عن الحقون المد  م التي 
ترى هن الحظر مخالف لحقوا الوالدين في الترت مو ومخالصم للحقون المد  م للربنابو ويرى بع  

ن  الرغل الراغل للررطم قد هصبح فر  الباحثين هن وقت ال رائ، لي تقل من الليل ألة ال هنارو وا 
هذا الحظرو ومة ذلم فكن ال ثير من المدن اتمريك م بدهت في تطبيا هذا الحظر الذي و د 

 و.4الدع، من الرئ س اتمريكي الحالي بيل كلي تون)
حظنر الت ون   ر باتوتد  بعن Guardian Weeklyوكتبت صح صم ال ارد ان اتلبوع م

ين دون من ي قله، في الليلو فل س لديه، لائقون في بيوته،و وتقون الصح صم بنعن الصقنرا  الذين ت 
هقلة  قد  ا  من اتحاد الحريات المد  م اتمريكي بعن ما تصعله هذد القوا ين هو عقاب ال اس 

 و.4العاديين المط عين للقا ون)
من حزب العمان  وقد ا تقلت فكرب حظر الت ون من همريكا ألة بريطا  ا وقد دعا لها كل

وحزب المحافظين  ز ا من بر ام ه الل اليو ول ن ه ام من  عار  هذا الحظرو ومن هؤت  
هحد النوزرا  البريطا يين الذي  قون: )أن الحظر أها م للغالب م من الرباب الحل ي الللومو وهذد 

 و.2علة كل ري )الل الم تذكر بل الم اتخ ات بر في ال ظا، اترترا ي الذي يريد الل طرب 
وعلقت صح صم ال ارد ان بعن همريكا ل لت ال موذج الم الب لتقليدد في تطبيا حظر الت ون 
علة الرباب واتطصانو ف لبم ال ريمم في الوت ات المتحدب هعلة من بريطا  او كما هن اتو اص 

اتبنريا  ات تماع م تختلف من بلد آلخرو وه ا  بعن هذد الل الم لتعاقب اتغلب م من 
 و.1وتخاصم في م تمعات اللودو فهذد الل الم خاطئم في تعثيرها وفي مبدئها)

                                                           

-1 The Economist, June 8th, 1996. 

2 -The Guardian Weekly , Vol. 154, No 23 June 8
th

, 1996. 
1 -Noel Rogers “ Zero Tolerance and Britain proposal for youth curfew.” in Saudi Gazette.No.6925, 

June 17,1996. 
 
2-The Guardian Weekly, Op. cit., 
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وا الغرب في رتة الم اتت وم ها وتبد من كلمم حون هذا اتمرو فقد اقت ع ا مدب طويلم بتص
الترت م ب  رمو وهرلل ا هعدادال كبيرب من ط ب الدرالات العل ا للحصون علة در تي المنا لتير 

الدكتوراد في الترت م في الغربو وهذا الواقة يؤكد فرل ترتيته،و هما الترت م ا ل م م الصح حم و 
فهل فكر ا لماذا يتقد، رباب ا الذين ل، يبلغوا الخاملم عررب للدخون ألة المعارمو وكان هذا في 

ررب حي ما وتد ُهُحد وفي الخ ندا وغيرهاو هل،  كن هلامم بن زيد ر ي هللا ع هما في اللنابعم ع
 الرلون ملسو هيلع هللا ىلص ق ادب   ش للتو ه ألة الرا،. وك، كان لن س بن القال، الثقصي وس الصاتح وغيرهما؟

أن الت ليف في ا ل ، يبده بالبلوغ الذي ت يت اوز الخاملم عرنربو هل س في هذا دليل علة 
 ا؟هن ترتيت ا ه  ح من ترتيته، فمن  عيد الثقم ألي 

 
 

 الجرائم ضد األطفال
كثيرب هي ال رائ، التي ترت ب  د اتطصان ول ن بع ها ي نان اهتمامال خاصال من     

ا ع ،و ومن بي ها ق  م المرهب التي ارنتركت مة زو ها في  رائ، اغتصاب وقتل عرر فت ات 
مر ثما ي ل واتو وقد أحداهن اب تها البالغم من العمر لت عررب ل مو واب م زو ها البالغم من الع

 و.4ت ون هذد ال رائ، ه ثر بكثير من العررب الذين و دت  ثثه، مدفو م في ه حا  الم زن)
هل لبب الع ف وات تهام ال  لي عائد لخلل في وقد علقت صح صم  الح اب   بالتلاؤن  

ان ف هو  ي ات الدماغ ه، ألة تدهور هخ قي  ا ، عن ا طراب هو تحلل في الم تمة الذي  ع ر
 و4ه، لببه ا ترار هف ، ال  س وال ريمم التي كا ت تعر  بالتمرار في م زن الم رمين. )

كيف تمت هذد ال رائ،  Time Magazineوتلا لت صح صم الح اب وكذلم م لم  التا ،   
ال ث صم في الم تمة  علة مدى ث ثين ل م دون هن ت ترصها ربكم الخدمات ال  ائ م وات تماع م

رينطا يو والتي ت ، ألة الررطم البريطا  م التي تتمتة بلمعم عال م مؤللات الخدمم الب
ات تماع م المختلصم من المدارس والباحثين ات تماعيين حتة ال   لم؟ ه، أن هذد ال رائ، تؤيد 

                                                           

1-Helen Gibson. ” The Banality of an Evil woman.” in The Time. December 4
th

, 1995. 
 و1/44/4991) 4141ر ب  42وو   44911العدد )الحياة،  - 4
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و هات ال ظر الراد كنال م التي تعتقد بعن الم تمة البريطا ي  عا ي من ا ح ن وتصكم ا تماعي 
 و4هخ قي كبيرين. )و 

 
 جرائم االستغالل الجنسي لألطفال

م ر، اختطف عددال من الصت ات وت، ا ترا   ثثهن في حد قم  بعخبارُروّ عت بل  كا     
م زلهو ث، قادت التحريات ألة هن الم ر، أ ما هو فرد من عصابم تقو، باختطا  اتطصان 

 ت تزان بل  كا تع ش حالم ذهون بعد  :  تقون. وقد كتبت  ريدب  الح ابتلتغ له، في الدعارب
 و ق مون ع قات   ل م مة اتطصان كرف التصاصيل المروّ عم تعمان ربكم من الراذين الذين

وهذد الق  م تعد اتخيرب في للللم ربكات مماثلم كرف عن تورطها في ارت اب  رائ،   ل م 
 و4تخيرب. ) د هطصان هوروبا وهمريكا الرمال م خ ن الل وات ا

وهوردت صح صم هخرى بعن ما حدا في بل  كا ل،  كن حالم م عزلم حيا  تصيد اتولاط  
الق ائ م في بروكلل هن م طقم ولنط هوروبا وررقها قد تحولت بعد ا ه ار الريوع م ألة هه، 

ها ليبع لاد اتطصان ومخزن كبير لتطع ، هلواا الدعارب التي تقو، ع ل ت ارالمرا ز العالم م 
 و2)ل احم ال  س في تلم البلدان. 

وقد تداعت مئم ولت وعررون دولم لعقد مؤتمر دولي لمكافحم اتلتغ ن الت اري ال  لي 
عدد من اتطبا  وعلما   الوفود المراركم  تموى به؟_ وت مهل غير الت اري مل- لألطصانو

 قد. و ،4991هغلطس  24تة ح41ال صسو وعلما  ات تماص ور ان القا ون. و لتمر المؤتمر من 
ي اقش المؤتمر تلعم مو وعات تتصل ب راطات الربكات ا  رام م وتعريف اتلتغ ن ال  لي 

 و1وتعريف اتطصانو والعقوبات التي ي بغي أ زالها بالربكات التي تعمل في هذا الم ان.)

                                                           

 المر ة  صله.- 4
 ،و4991هغلطس40) هن4141رت ة اآلخر 1و44420ص الحياة، كا في حالم ذهون.  في لوزا ا طرتوش.  بل  - 4
هنننن) 4141رت نننة اآلخنننر 9و 1111الشـــرق األوســـط، ععبنند الحميننند ال ح ننناوي.  بل  كنننا تنننودص  نننحيتي اتعتننندا  ال  لنني.  فننني - 2

 ،و4991هغلطس 42
 41هن)4141رت ة اآلخر 42و1114ق األوسط.عالشردولم ترارم في مؤتمر مكافحم التغ ن اتطصان   ل ال  في 441 - 1

 ،و4991هغلطس 
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ون في و الذين  عمل41)تحنت لن  الررا اتولط  هن عدد اتطصانوقد هوردت صح صم  
وفقال  الرمال م ثمئم هلف طصل في همريكاالدعارب ت اوز المليون طصل في الل او ومن مئم ألة ث 

 حصائينات اليو ليف والمركز الوط ي لألطصان المرردين والمصقودين في وار طن.وترير الصح صم 
لما يبذلو ه من  ألة هن الل اى اتوروتيين  عندون من هبرز اتلباب في ا ترار هذد الت ارب  ظرال 

 أن الل اى ات ا ب  حيا تقون الصح صم: ل تايل د والصلبين وغيرهماهموان في الدون الصقيرب مث
و كما ت  علوا لوا الدعارب ه ثر  راطال وبلبب المبالغ الطائلم التي ي صقو ها علة هذد الممارلا

 و4رارها. )أ ه، هغرقوا العال، ه  ال باتف ، ال  ل م الخل عم وزادوا من ا ت
وقد هصبح المؤتمر فرصم لص ح كثير من الممارلات اتوروت م في م ان الدعارب والصور   

الصناحرم لوا  بال لبم لألطصان هو ال بار فقند هورد تقرير وكالم ات با  الصر ل م هن تقريرال أ طال ال 
أ طال او  في   وب  هرقا، مثيرب للصدمم بال لبم لممارلات دعارب اتطصان وت ل ما كرف عن

وذكر التقرير هن الص  حم التي هثيرت م ذ رهرين في مدي م باليرمو ب زيرب صقل م حون التغ ن 
عدد من اتطصان ا  طاليين دون العاررب في الدعارب المباررب مة بالغين ل لت هي حاتت معزولم 

 و4بحان. )
فالغرب  عر  هذاو وقد لّ ت  والحق قم هن التغ ن اتطصان   ل ال ل س باتمر ال ديد

الحكومم اتلما  م عددال من الترريعات  د مواط يها الذين  لافرون ألة   وب ررا الل ا 
تتا ر في  د مرك ملممارلم هذد ال رائ،و وقد  ررت الصحف اتوروت م ه  ال عن ا ترا  رركات 

تطصان ال ائعين والهارتين الصور الخل عم لألطصان. كما هن الوت ات المتحدب تعا ي من ظاهرب ا
و عدب برامج لبحا  CNNالمخطنوفينو وقد خصصت محطم التلصاز ا خباري )لي أن أن و/هو 

الب ات واتوتد  و ومما ورد في هذد البرامج هن همريكا تعا ي من تصاق، مركلم اختطا هذد المركلم
و وقد ت و ت اتلو المخطوفين  صل ألة عررات  و وذكرت المحطم هن عدددون لن العررين

                                                           
،و 4991هغلطس  41هن)4141رت ة اآلخر 42و1114ص الشرق األوسط،كاميرون بار. اتلتغ ن ال  لي للصغار.  في - 4

 Susan H. Greenberg. “Children for Sale.” in Arab News, August ق ل عن لوس ه  لوس تا مز.وا ظر ه  ال:

27,1996.   
الشرق م   و والوكالم الصر ل م من الت هول، .  مؤتمر الت هول، ي اقش هبرة ال رائ، وه ثرها وحر م.  في -مدحت رصيا- 4

 و 4991هغلطس41) 4141رت ة اآلخر  41و1112األوسط،ع 
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 مع ات تطوع م للبحا عن اتطصان المخطوفين وتلتخد، هذد ال مع ات ولائل كثيرب من بي ها 
 و  4الطائرات.)

ولما ا ترصت بل  كا عددال من ال ثا تطصان ب   من ذوي العينون الزرا ذهلت وثارت وت 
كا ت هوروبا وهمريكا ع دما كنان كنان ت بد هن يتحرم العال، كله   قاذ اتطصان. واللؤان هين 

ْرُب  مارلون كل ه واص ال رائ، الوحر م و وع دما كا ت  د المللمين في البول م والهرلم الص 
و والريوخ وال لا  من المد يين العّزن في لمدن الر را  م علة رؤوس اتطصانرول ا تدم ا

المتحدب في قا ا في لب ان علة  الر رانو وع دما قامت الطائرات ا لرائيل م بقصف مل ع اتم،
 رؤوس اتطصان وال لا  والريوخ؟

 
 ظاهرة تشغيل األطفال

الروائي ا   ليزي  اتوروت م فكنل لت ظاهرب ترغيل اتطصان باتمر الغريب علة العقل م 
ر  في العديد من روا اته من هذد الظاهرب المؤلممو ورتما كا ت  خ  المرهور ترارلز د ك ز  قد ل 

ها كا ت في ذروب  ه تها الص اع مو وكا ت في حا م تمعات اتوروت م ت د مبررال لها ت الم 
. ول ن بعد هن و عت الترريعات التي تم ة كما كا ت الترريعات ت تم ة ذلم ولأليدي العاملم

ترغيل اتطصان في اتعمان التي  قو، بها ال بار عادت هوروبا وهمريكا من  ديد لترغيل اتطصان 
 تصرت في  صي تقرير ل رر الذي  ررت أحدى الصحف مقتطصات م ه قبل  ررد رلم ال  ا  ف ه:ف

الذين   م هن حوالي ث ثم هرتعا اتطصاناتعوا، اتخيرب ظاهرب ارتغان اتطصان بركل مثير ألة در 
ر اللنو تقل هعماره، كثيرال عن لت عررب ل م   ده،  رتغلون هرغاتل ت  مكن هن  قو، بها أّت كبا

 و4مثل هن  رتغلوا في المقاهي والمطاع، هو  رتغلوا كبلتا يين هو في المح ت الت اريم. )
 و رير تقرير الصح صم ألة هن م موعم من اتلاتذب الباحثين من  امعم بيزلي ا   ليزيم

Paisley  قد قاموا بك را  مقاب ت مة ه ثر من هلصي طصل موزعين علة اث تين وعررين مدرلم
ترمل الكتل دا كرصت له، عدب حقائا مدهرم ههمها هن ه ام لبعين في المئم ممن  رتغلون هو 

م ه، من بده العمل ولّ ه ت يزيد عن عرر ل وات  وه، اترتغان في هعمان هو مهن رتةلبا ل
                                                           

 و4992د لمبر 42) 4141 مادى اآلخرب  20و9101 المدينة المنورة،ع  يومان مة الصحن الهوائي   في مطبقا ي.مازن  - 4
 و4991مايو 41) 4141ذو الح م 49و1211الشرق األوسط،ع  ارتغان اتطصان القاعدب ول س اتلتث ا .  في - 4
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مقابل ه ر مادي ت يت اوز ب عم   يهات ألترلي  م في اتلبوص مما ي عل من ظاهرب ترغيل 
 و4القاعدب ول س اتلتث ا . )اتطصان 

ول، تقتصر ظاهرب ترغيل اتطصان علة هوروبا بل امتدت لترمل الوت ات المتحدب اتمريك مو 
وفقا لما ورد في تقرير لم ظمم العمل الدول م التابعم لألم، المتحدب. ويذكر التقرير هن من مبررات 

  و4لمر م .)ترغيل اتطصان هو لعي هرتاب العمل ورا    قوى العمل ا
 

 ثالثال: ال ريمم في الم تمعات الغرت م
التي  ت ت اد تخلوا الصحف وولائل ا ع ، اتخرى طوان العا، من الحديا عن ال ريمم    

فئم الربناب الذكور ه، الصئم التي ت صذ  رائ، القتل والموت في هخذت هبعادا هخرى حيا أن  
ن  لبم ات تحار ب ين الرباب تصوا عررين  عصا مثيلتها في هوروبا وهرتعين الم تمنة اتمريكيو وا 

 و2 عصا عن ال ابان. )
وكعن القتل في الغرب هصبح بد   للحوار الح اريو فقد كتبت صح صم التا مز الل د  م مقالم 
بع وان )همريكا تصقد حريتهاو ت ناولت حوادا القتل التي  قو، بها  ماعم من المتطرفين الدي يين  ند 

با  والعاملين في ع ادات ا  ها و ويتع ب كاتب المقنان عن هذد الح ارب المزعومم التي اتط
  طر فيها الطبيب هن يرتدي لترب  د الرصاص وهو متو ه ألة عمله هو هن ت طر هذد 

 و1الع ادات ل لتعا م بالررطم.)
 االغتصاب 

ت المرهب  صيبها من كما عا ة الرباب واتطصان من تو ه ال ريمم  ده، فقد  ال     
و)مركز اتبحاا  ال ريمم  دهاو وتل ما  ريمم اتغتصابو فقد  رر )مركز ال حا ا الوط يو

                                                           
 المر ة  صله. - 4
 ،و4991يو  ه 44هن) 4141محر،  41و1101عدد الشرق األوسط،  - 4
 119و ص 4141 بن لعود البررو الريا  تر مم س يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة.  مس باترلونو وتيتر ك ،.  2

1-Bennard Levin. “ America Loses its Liberty ” in The Times, 12 Aug. 1994. 

مازلت هذكر واعظا همريك ا كان يتحدا ألة المراهدين قبل ه ثر من عررين ل م  قون: هيها اتمريكيون أ ك، تقتلون 
. والذي  قتل ت  صعل ذلم لخصومم هو ر ار 41-41ين الرباب في لن من ه صلك،و فالقتل هصبح اللبب اتون للموت ب

 ول  ه  قتل هي رخص  عرفه هو ت  عرفه.
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 112هي  لاعمومعال م  حا ا اتغتصنابو هن ثمان ولبعين امرهب يتعر ن ل غتصاب كل 
 و.4هلف امرهب ل و او)

رجو فكذا كان اتغتصاب هما التعر  للم ا قات ال لد م هو التحرش ال  لي فحدا وت ح
 صعب تحديد حاتته بدقم تن  لبم كبيرب من ال لا  ت يبلغن عن حدوثه وذلم لصعوبم أثباته هو 

وو فكن تعر  المرهب للم ا قات ال  ل م 4للم ا قات التي يتعر  لها أذا ما هقدمن علة الركوى)
ا  ات يتعر ن للم ا قات ال  ل م بلغ حدال كبيرالو ومما يلصت ات تباد هن ثلثي الررط ات البريط

من زم ئهنن في العمل مما هدى ألة ق ا، أدارب الررطم بت ليف عالمم  صس بدرالم الو ة واقتراى 
 و.2الحلون الم البم)

ول ن هل لتقد، عالمم ال صس من المقترحات ما  م ة التحرش ال  لي في أدارب الررطم؟ 
ر وص أت هن  كتب هللا له، الهدا مو هّت ه  قطم ما  لمو هعتقد هن الم تمعات الغرت م عموما بلغت 

فقد بده اتخت ط بالزع، ه ه  يخصف التوتر ال  لي لدى الطرفينو و لمو بالع قم بي هما ألة 
وهكذا فالم تمعات  ألة اآلخر من زاو م   ل م فحلب..ملتوى أ لا ي ف   عود هحدهما ي ظر 

 و1المرك ت اتخ ق م التي ت  ، عن الع قات بين ال  لين. ) التي تقر اتخت ط تركو من تصاق،
ملصال للحنديا عن الللوم ال  لي    Newsweekوقد خصصت م لم ال يوزو م اتمريك م 

و و ظرال ل خت ط وحرصت علة تقد ، تعريف ل غتصاب للر ان مة ال لا  وال لا  مة الر نان
الل ين فمن الصعنب تحديد ما هو اتغتصاب. وقد  الذي تعرفه الم تمعات الغرت م م ذ مئات

هوردت الم لم تعريف مكتب التحق قات الصيدرالي ل غتصاب ول  ها ترى هن هذا التعريف غير 
كا . كما أن العقل م الغرت م غريبم حقال في هذد الملعلم فكن المرهب تريد هن ت ون مة الر ل في 

م الر ل الغرتي ت تدفعه لدعوب امرهب لعرا  هو لهرب أّت خلوب تامم وفي موعد تعر  ملبقال هن عقل 
وهو يتطلنة ألة الحصون علة عائد ما ول  ها تلت كر لو هقد، الر ل علة المطالبم بتعو   عّما 

 و1ه صقه.)
                                                           

 هن.44/42/4144و 9141عدد  المدينة المنورةس ص ى الدين.   رائ،  د ال لا  و في صح صم  -4
3-Richard Ford. “ Women Fail to Report Sex Attacks.” in The Times. 25 August 1994. 
4-The Times, July 9

th
, 1994. 

 و.1/44/4991هن )4141ر ب  41و 44922و عدد المنورة عبد القادر طاش.  مزاع، ي ق ها الواقة . في المدي م -1
2-Sara Crichton. “Sexual Correctness has it gone too far? in Newsweek. October 25,1993 
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ووصل اتمر با ترار حاتت اتغتصاب ألة هن امرهب تعمل ررط م في ررطم ل دن  
ي ل دن في وقت متعخر وهي في طريا عودتها ألة تعر ت ل غتصاب في هحد القاطرات ف

و وقد ا زع ت الررطم في ل دن من ازد اد حوادا اتغتصاب لذلم قامت بكصدار بع  4بيتها.)
 التعل مات لموا هم هذد الحوادا ومن التعل مات:

 اتحترا، في اللباس. -ه   
ذا ما تعر ت عد، و ة اتيدي في ال يوب حتة ت ون المرهب ملتعدب للدفاص أ-ب  

 ل عتدا .
عد، ال لوس في الحاف ت في الطابا العلوي أذا كا ت الحافلم خال مو والحرص علة  -ج  

 الركوب قريبا من اللائا.
ول ن ه ة لهن هن  لمعن موعظم وقد ذكر ي هذا بمحام م همريك م ع وز الت افها 

اتغتصاب فذكرت هن ال لا   التلصنزيون اتمريكي قبل ه ثر من عررين ل نم للتحدا في مركلم
هن لبب ما  قة لهن من حوادا اغتصاب حيا الم بس الصا حم والخروج وحيدات دون حما م 

 من ر لو وه افت هن الر ل مهما كان مكتص ا غريزيا فكن م ظر عري ال لا  يثيرد.
لم و حتة أن م لبب ألة حد ما ف ما  عا  ه الغربكما هن اتخت ط الذي  ع ره الغرب يت

قد  ررت تحق قال حون اتخت ط في العمل في م اتت الح اب  Reader’s Digest المختار  
المختلصم وما يتلبنب ف ه من أثارب الغرائز هو هحد هلباب ا ترار ال رائ، ال  لن م. ومما هوردته 

 قة الميدان عتي بوحي من وا ‘اتفتتان’ا  عمل الر ان وال لا  معال فكن  هي م الم لم في تحق قها:
فحلبو  ‘اتدريا ين’بب ل طرب أفرازات زائدب لهرمنون )العمل المختنلطو ول س هذا ات  ذاب بل

 و4ول ن في هي مكان عمل )مختلط طبعالو من المعمل ألة المكتبم العامم. )
هذد الصطرب التي فطر الخالا لبحا ه وتعالة عليها وهي ات  ذاب بين ال  لين يريد الغرب   

في العملو وهو ل س بملتط ة وهذا ما  قوله هحد العاملين بمعهد الع قات بين ال  لين في  كبتها
 ت  مك  ا هن  ررص قا و ال  بقا  الميون  :  ا بالوت ات المتحدب اتمريك ممدي م لا تا بارترا بكال صور 

                                                           
 ،و4991هغلطس  41و )4141رت ة اآلخر 1و  1112عدد الشرق األوسط. - 4
 9)4141رت ة اآلخر  41و104 المسلمون.ععصا، مدير وه س فودب.   م لم همريك م تص ح ه وا  العمل المختلط.  في - 4

 . 4991عدد فبراير  Reader’s Digestو  ق ل عن الريدرز داي لت 4991هغلطس
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عطل هدا ها الغريزيم خارج  طاا العملو فهذد الميون  ز  من رخص م الصرد ت تلتط ة هن ت
 و4ب غطم زر ت م مو ود في العمل. )

ولعل من هلباب هذد اتو اص هن الح ارب الغرت م كما يرى علي عزت بي وفتش قد   
و ول  ها ُحر م ت من رخصيتها وهو الري  الوحيد رهب ألة مو وص أع اب هو التغن ن هحالت الم

كل م طنردو وقد هصبح ه ثر و وحال الذي  لتحا التقدير واتحترا،. وهذا المو وص مرهود بر
وفي هذد الحاتت ل، تعد  و‘المود  ت’هو في بع  مهن  لائ م معي م مثل في موا ب ال مان 

 و 4حيوان  ميل. )وا  ما هي ت ت اد ت ون ه ثر من  المرهب رخص م وت حتة كائ ال أ لا  ال 
 

 اغتصاب الذكور
اغتصاب ال لا  بل أن الغرب بده  رهد  ول، تقتصر  رائ، اتغتصاب في الغرب علة     

همرال ع بال وهو تعر  الر ان ل غتصابو فقد ذكرت صح صم التا مز الل د  م هن الر ان هصبحوا 
ه، ه  ا  حا ا اتغتصابو وهن القا ون قد  عتر  ب ريمم  ديدب هي اغتصاب الر انو فالقا ون 

ن اتت اد اآلن ألة اعتبار اتغتصاب ت  عتر  باغتصناب الر انو ول  ،4911الذي و ة عا، 
 نريمم بغ  ال ظر علة من وقعت ر   هو امرهبو وقدمت الصحينصم بع  اترقا، حون حوادا 

حالم عا،  4411ارتصعت ألة  ،4914حالم عا،  141اغتصاب الر ان فقد وصلت ألة الررطم 
عا،  2449ألة  ،4914حالم عا،  4014هما حاتت التحرش بالر ان فقد ارتصعت من ،و 4994
 و.2وهرارت الصح صم ألة هن مثل هذد الحاتت تقة في الل ون) ،4994
 
 

 األبيض:الرقيق 
ا تررت في هوروبا ت ارب ال لا  فبعد هن كا ت ب اعتها تعتي من الدون اتليو م وهفريق ا 

ريدب التا مز وهمريكا ال تي  م هصبحت دون هوروبا الررق م م بعال لهذد الت ارب. و حكي تقرير  
                                                           

 المر ة  صله. - 4
 .411مر ة لاباو ص  بي وفتشو- 4

3 -The Times, July 12, 1991. 
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الل د  م عن امنرهب بول د م كا ت تبحا عن وظ صم  عالم ولديهاو عر ت عليها وكالم عمنل وظ صم 
ول  ها ل، تعمل قط في مطع، حينا ُهخذت  ورهريال للعمل في مطع، في هلما  ا دوترمقابل ثما مئم 

في الم طنقم الحمرا   لتعمل ث،  قلت بعد عدب هرهر ألة هول دا وواغتصبت وُه برت علة العمل بغ ال 
ولما حاولت الهرب هعيندت واعتدي عليها بال رب المبرى علة رهلها وفي بط ها  ومن المدي م

 م ها دخٌل معيٌن كل يو،.  طلب  وكان
وتداعت هوروبا ه  ال بعقد مؤتمر لل ظر في هذد الت ارب المتزايدب في رهر يو  ه عا، 

من قبل اتتحاد اتوروتي بت ظ ، هذا  المكلصم Anita Gardin. وتقون ه يتا  اردين،4991
المؤتمر بان الق  م ل لنت ق  م همنن بحيا  مك م أغ ا الحدودو وحتة لو ت، القب  علة 
الم رمين المتهمنين بتهرينب اترخاص فكن اتحكا، في العادب ت تت اوز ل م هو ل تين في الل ن 

لة اث تي عررب ل م في الل ن. وذكر التقرير هن بي ما عقوبم تهرينب المخدرات بين عرر أ
القائمين علة ت ارب الرقنيا اتب   غا م في الت ظ ،. فمن بين هؤت  ت، القب  علة ر ل بول دي 

و ومن بين هؤت  ،4991ملؤون عن أرلان ه ثر من مائتي امرهب ألة هلما  ا وهول دا م ذ عا، 
 ب. ال لا  من ت تت اوز هعمارهن اللادلم عرر 

و ول  ه، بعد فترب من العمل ا  باري   ألة العمل هو الحصون علة المانومما يدفة ال لا
علة البغا  ولو قررت أحداهن ترم العمنل فك ها في الغالب ت تر ة أّت بعقل المكالب بي ما  حقا 

 و4الغ  مم ال برى ه، الذين يديرون ربكات الترقاا ال لا .)
 
 

 جريمةمحاوالت القضاء على ال
قبل هن هت اون بع  ا  را ات التي اتخذتها الدون الغرت م للقا  علة ال ريمم هو هن هروي    

هاتين القصتين اللتين رواهما لي صديا وهلتناذ فا ل  ع ش في هول دا م ذ ه ثر من عررين 
فو د هما القصم اتولة فملخصها هن هذا الصديا ذهب ألة محطم وقود لمأل خنزان ل ارتهو  ول م

لقد  ا  ي اث ان قبل قليل وقيدا ي غمومالو فلعله ما به؟ فقان له:  العامل في المحنطم مهمومال م
                                                           

1 -Mark Frenchetti and Peter Conradi. “ Europe’s  roaring trade in sex slaves.” in The Sunday Times, 

9June 1996. 
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 وما  حز م ورركم التعمين تت صل بدفة ما ُلر ا. قان:  وهخذا كل ما في الص دوا.  فقان له الزتون:
 هذان علة فعلتهما.  ل س هذا ما يهم يو ول ن لو و د  ظا، عقوبات كما في اللعود م لما هقد، 

هما القصم الثا  م فصي مت ر لب ة اللاعات كان هذا الصديا  قف في مكان من المت ر  
و وكان صاحب المحل يروي حادثم دخون بع  حوارال بين صاحب المحل وصديا له فلمة

اللصوص ولنرقم عدب لاعات ثمي م  دالو وتم ة لو طبا  ظا، العقوبات الذي  طبا في اللعود م 
 و4و ة حد لهذد اللرقات.)ل

وهكذا فه، يتوقون ألة الصطربو يريدون هن  ع روا في همانو ل ن من يهديه، أل ه لقد ارتصعت 
اتصوات في بريطا  ا وهمريكا بترديد العقوبات علة الم رمينو فهذد  ائبم بريطا  م تطالب ب لد 

دد من ال مهورو وه ام الم رمينو وعر  ذلم خ ن بر امج ال ا صيب الذي  راهدد ه بر ع
وقد عادت بالصعل في بع  الوت ات اتمريك مو  مطالبات بكعادب تطبيا حد القتل في الم رمينو

 و4ول ن بع  اتصوات مازالت تعار  معاقبم الم رمين بما  لتحقون.)
وتبد من كلمم ه ا أن  ظا، العقوبات هو الحدود ل س هو وحدد الرادص في الم تمة ا ل ميو 

 لحدود هي الخر طابا في ب ا  ا ل ،و فاتلاس هو ا  مان باهلل لبحا ه وتعالةو ث، اتخ اوفا
و عتي بعد اتخ ا العبادات والرعائر التي تقوي الرابطم بين البرر والخالا التي ت عل صلم الصرد 

وفي  الحدود.ام ت ومن هذد الترريعات مة خالقه وازعال قو ال  د ارت اب ال ريمم ث، تنعتي المع
  ل س بالحدود تقا، شريعة هللا حاكمة ليس بالحدود وحـدها:ذلم  قون علي  ريرم في كتابه الق ،  

و والمعام ت تمثل الطابا الثالا هو الرابة في ن الحدود  ز  من هحكا، المعام تت الرريعم..
قامم الحدود وحدها هو حتة المعام ت كلها  ع ي ه   ا  ق ، طابقال رابعال هو ثالثال ب ا  الرريعم... وا 

 و2ومن غير هلاس فع ة له هن  قو،!!   ) من غير طابا هون هو ثانو
ومن هلاليب موا هم ال ريمم عودب اتخذ بالثعرو هو كما  قان هخذ القا ون بعيديه،و حيا أن 

و ولذلم طا  م  ي ت هؤمن بالعدالم البريأفي العدالمو فهذا هحده،  صرى:   معظ، ال اس ل،  عد يثا

                                                           
الذي  عمل في  امعم تيدن م ذ ه ثر من عررين ل م و وعمل فترات قاسم السامرائي.هذا الصديا هو هلتاذي الدكتور  - 4

 تلصم في  امعم اتما، س بن لعود ا ل م م في قل، الثقافم ا ل م م وفي قل، المكتبات وفي المكتبم.مخ
 ،و.4991ابريل  4هن )4141ذو القعدب  4و 44149عدد  الحياة- 4
 ..41وص4911و4291و) القاهرب: مكتبم وهبموشريعة هللا حاكمة ليس بالحدود وحدها علي س  ريرمو 2
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قنررت هن الخذ حقي بيدي.  وقد تظاهر ر ل اعُتدي علة اب ته بنع ه محا،و ودخل ألة الل ن حيا 
% 11يو د المته، وا هان عل ه  رتا. وه رت مؤللم  الوب التط عا للرهي عن العدالم فع اب 

،و وتعلصت فرا من ا   ليز ه ه،  عتقدون بعن اتفراد محقون هح ا ا في تطبيا القا ون بع صله
 ،4911خاصم من هفراد الرعب للمحافظم علة اتمنو وقد بلغ عدد هفراد هذد الم موعات عا، 

 و4هلف وث ثمائم رخص ووصلوا اآلن ه ثر من مئم هلف.)
وقد  ررت  ريدب التا مز تحق قا صحاف ا عن  هود المللمين وغيره، في م طقم باللان 

من البغنا ا وت ار المخدرات والم رمينو ويروي كاتب  بمدي م بيرم  ها، في ت ظيف م طقته،
علة الرصيف قريبا من المل دو كا ت امرهتان من البغا ا تقصان  التحقيا كيف بده هذا العمل بعن

وخرج بع  المصلين من المل د ووقصوا ب وارهماو مما ا طرهما ل  لحابو فصكر المللمون 
 في م طقته،  لا  بغا او وبالصعل   حوا ف ما بدهوا به.ه ه، أذا التمروا في هذا العمل فلن يبا 

 لقد   ح ا في ث ثم هلاب ة  وكذلم فعلوا مة بق م هص ا  الم رمين. و قون هحد المراركين:
بتحقيا ما ل، تلتطة الررطم عمله في ثن ثنين ل م.  ومة هن الخبر هرار ألة مراركم غير 

 و4تؤكد هن المللمين ه، اتلاس في هذا العمل.)المللمينو ل ن الصورب المصاحبم للتقرير 
فصي هحد مؤتمرات  ول م م ي ب هن يتعل، م ها الغربوهود هن هتوقف ه ا تروي صورب أ

) مع م مللمي رمان همريكاو التع ر المؤتمرون ف دقال بكامله مما  عل صاحب الص دا  ردد 
و ول، تحدا مرا رب ، ُتر ا قطرب خمر واحدبو د ه ه لا  را ات اتم  مو ول ن بعد ا تها  المؤتمر 

هذا ما  عل صاحب الص دا و  واحدبو كما كان للوم الحا رين غا م في ات  بناط واتحترا،.
 ؟هؤت  برر ه، م ئكم؟ فهل يتعل، الغربيتلا ن ه 
 التجسس على الناس رابعًا:

با هتقن خ لها ه ثر من عاش هلتاذي الدكتور علي الغمراوي رحمه هللا دهرال طو  ل في هورو  
عرر لغات هوروت م وتعر  خ ن تلم المدب علة ح اب الغرتيين وتاريخه، وثقافته،و فكان  قون 
رحمه هللا أن الع ش في ب د ا العرت م ا ل م م هف ل هلف مرب من الع ش في الغرب و رير 

                                                           

2-Newsweek, September 20, 1993. 

 ،و.4992 وفمبر  1هن )44/1/4141و 9911اتخذ بالثعر علة الطريقم ا   ليزيم و عدد  عكاظ،"ا ظر مقالتي في  ريدب 
1-The Times, July 21, 1994. 
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فنيها هن نثر منن عننررب بنصصم خناصم أنلنة انلنع ش فني انلنممل م انلنعرتن م انلنلعودن نم انلنتي فنّ ل انلنع ش 
 هعوا،. 

وهرار ذات مرب ألة هن المواطن الغرتي تحون ألنة رقن،  عنر  بنه فني لن  ت دولتنه وهن 
حركاتننه مرصننودب م ننذ هن يخننرج مننن بيتننه صننباحال وحتننة  عننود ألننة م زلننه ملننا ل وهننو مراقننب بننين 

ا اتمننر ذلننم. وكننان هننذا الحننديا قنند دار بي نني وتي ننه قبننل ه ثننر مننن خمننس لنن وات. وتع نند لنني هننذ
ع دما قرهت في الصنحف عنن ا ترنار ال ناميرات فني الرنوارص الغرت نم ترصند حركنم ال ناس لدر نم 

 ه ه ل،  عد  ملم ا  لان ه ام ألة ح اب خاصم.
والحق قم هن مو وص مراقبم المواطن في الغرب بدهت م ذ هن  رر  ورج هورويل كتابه 

واط ون في الغرب خا عين ألة ل كون الم ،4911ووهرار ف ه ألة ه ه في عا، ،4911) 
المراقبم الملتمرب واتلتبداد الل الي. وقد هعيد الحديا عن هذا ال تاب في بدا م اللبعي  ات 

و ه ها تحتصظ بملصات لعدد كبير من المواط ين FBIع دما هعل ت وكالم التحق قات الصدرال م )
ذد الوكالم باتحتصاظ بكل هذا العدد اتمريكيين العاديينو وتلا ن اتمريكان حي ها لماذا تهت، ه

من الملصات؟ وقد عر  بر امج في أحدى الق وات الثقاف م ال ادب هن الحكومم اتمريك م تقو، 
بمرانقنبم انلنمظاهنرانت انلنللم م ونتنلتقط انلنصورن لهذدن انلنمظاهنرانتن ونتلتط ة بنولائنل أنلن ترون ن م هنن 

ل في الحكومم الصدرال م لهذا تتعر  ألة كل فرد في تلم المظاهرات ورتما ُرف  طلبه للعم
 اللبب مة هن المادب اتولة من الدلتور اتمريكي تب ح هذا اتمر.

هن هن ات هزب 4142ذي القعدب 41وعودال للمراقبم فقد  ررت ) الررا اتولطو في 
انن ننلنن ترونن نن م هننصبحت تننلاعنند عننلة اننلننقب  عننلة اننلننم رمننين مننن خنن ننن اننلنن امننيراننتنن اننلننم صوبننم فنني 

ن البريطا  م. ويبدو هن اتمر قد راا الذين بدهوا في  رر هذد ال اميرات في الروارص في المد
وفي الوقت الذي تطورت ف ه هذد اآلتت هصبح ا  لان  ع ش في فزص من  فازدادت عددال الروارص 

هن  كون ه ام من يت لس عل ه في كل لحظم من ح اته. ومن اتمور التي تلاعد في الغرب 
نقنن قال وننقنند  عننلة اننلننت لس هننننن اننلننرقا ناننل رن ناننلنن ارنن أننتنّن  ننداننرن اننلننمب  م مننن اننلننخرب تنن  ننصصل بننين اننلنن ارنن ون

 اخترعوا التت ع يبم في التص ت وفي التصوير دون هن  رعر المواطن ه ه يخ ة لذلم. 



 

 51 

يدب لوس ه  لوس و ف ررت تقرير  ق ل عن  ر 4149ذو القعدب 41وعادت )الررا اتولطو
ته، تختصي في القرن المقبل هما، التطور الت  ولو يو خصوص م اتفراد وحريا  تا مز ع و ته ب )

ناننلننتحل  تنن عننن هننونن اصنن مننواننطنن ي دننوننننن اننلننغربنن مننن حننيا   اص  ندننتنن فنن ه مننختلف اننتننقننواننننن ون نرن نهننون ون
رئ س رركم  -خصوص اته، الرخص م. ومن اتقوان  المهمم في هذا التقرير ما قاله  ون فال تاين

تط ة في هذد ات ا، حتة تغيير المم بلريم  ا تهت ه ا، الحريم الرخص م و وت تل –ا صو يلد 
هحد  رطا  مركز الد موقراط م والت  ولو  ا في وار طن:  قبل خملم –تامم.  وقان   مس د مبلي 

وعررين عامال كان الخو  من الملف ال بير والل ل ال بير وقاعدب المعلومات ال بيرب و هما اآلن 
ع  انتنمنر انلنذين  نلاعند عنلة خنزنن انلنمعلومنات فنقد هنصبحت هن نهزبن انلن مبيوتنر منتصلم بنع ها بنب

 بلرعم فائقم وتدون ع ا    
ذو القعدب بر ام ال خاصال عن هذا 49يو، اتحد  CNNوقد عر ت محطم اللي أن أن 

اتمر الت افت هحد ر ان الررطم الداعين ألة الت لس و رر ال اميرات في اتما ن العامم وتين 
خت   وا حال فر ل الررطم يريد لهذد ال اميرات هن م ا ل عن الحريات الرخص م فظهر ات

تقو، بدور ملاعد للحد من ال ريمم والتعر  علة للوك ات ر ان الررطم بي ما يخرة اآلخر من 
طغ ان هذد ال اميرات التي لتحد من الحريات الرخص م وهن القا ون مازان عا زال عن موا هم 

 .هذد التطورات المتلارعم في م ان المراقبم
ن هصابت بع  العق   قد حّمة  رر ال اميرات في الروارص العامم وفي الم ادين  وا 

ه ام بالصزص فعخذوا ي ادون بعن الحريم الصرد م الرخص م هصبحت مهددب. وتلا ن البع  عن 
ال واحي القا و  م في هذا الم ان. ورتما كان هذا من هه، ما  ميز ح اب الغرب هن الت  ولو  ا 

 رال هلرص مما يتطور التررية لديه، ذلم ه ه تررية برري خا ة تهوا  البرر.تتطور تطو 
العولمم ل قون  هما ا ل ، فله ترريعاته اللام م في هذا الم ان والتي هر و هن تت ح ل ا  

ما  مك ه، تطب قه مهما تطورت الولائل الت  ولو  م وهذا  -والحمد هلل -له، أن لدي ا من الترريعات
 ص هذد الرريعم التي تتل، بالرمون والعمو،.من خصائ

 ا هيها الذين الم وا ا ت وا كثيرال من الظن أن وهون هذد الترريعات ما  ا  في قوله تعالة 
نتنن  ننغتب بننع ك، بننع ال هنن ننحب هننحنندكنن، هننننن  ننع ننل لننح، هننخنن ه مننيتال  نتنن تنن للوانن ون بننع  اننلننظن أننثنن، ون
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و. فل،  قة اتبتدا  بال هي عن الت لس 44)الح رات  فكرهتمودو واتقوا هللا أن هللا تواب رح ،
للي  النذي  قود ألنة الت لس فذكنر القرطبي رنحمه هللا حدينا  ول ن لبقه الحدينا عن الظن ان
رلون هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذي في الصح حين )أ ا ، والظن فكن الظن ه ذب الحديا وت تحللوا وت ت للوا 

وكو وا عباد هللا أخوا او فقان القرطبي بعد ذلم:  قان علماؤ ا:  وت تحالدوا وت تباغ وا وت تدابروا
فالظن ه ا وفي اآل م هو التُّهمم. ومحل التحذير وال هي أ ما هو ُتهمم ت لبب لها يو بهاو كما 

والذي  ميز الظ ون التي …يته، بالصاحرم هو بررب الخمر مث ل ول،  ظهر عل ه ما  قت ي ذلم 
اهاو هن كل ما ل، تعر  له همارب صح حم ولبب ظاهر كان حرامال وا ب ي ب ا ت ابها عما لو 

 ات ت اب.  
هما في قوله تعالة )و ت ت للواو فقان بعد هن بحا في الصرا بين التحلس والت لس 
فاتون هن الت لس هو البحا عما  كت، ع م والتحلس طلب اتخبار والبحا ع ها و مكن هن 

س ما هدركه ا  لان ببع  حواله هو طلبه ل صله هما الت لس هن  كون الصرا ه  ال هن التحل
 كون رلوتل لغيرد. ومع ة اآل م:  خذوا ما ظهر وت تتبعوا عورات المللمين و هي ت يبحا هحدك، 
عن عيب هخ ه حتة  طّلة عل ه بعد هن لترد هللا. وهورد بعد ذلم الحديا الذي رواد هبو داود عن 

ل اسن هفنلدته، هنو كندت هنن معاو نم وفن ه : لمعت رن  أ نم أنن اتبعت عنورانت ان لون هللان ملسو هيلع هللا ىلص  نقون )ن
كلمم لمعها معاو م من رنلون هللا ملسو هيلع هللا ىلص  صعه هللا تعالنة بها .ووردنت   تصلده،و فقان هبنو الدردا :ن

ي كرب هحاديا هخرى ت هة عن الت لس واتباص هخبار ال اس ومن ذلم ما رواد المقدا، بن معد
 عن هبي همامم عن ال بي ملسو هيلع هللا ىلص )أن اتمير أذا ابتغة الريبم في ال اس هفلده،و 

ولعل من هبلغ ال هي عن الت لس حديا رلون هللا عل ه الص ب والل ،: )من اّطلة في 
ّل له، هن  صقئوا عي ه.و صقئوا عي ه رواد البخاري وملل، وقد هورد هبو داود ) ف  بيت قو، بغير أذ ه، ح 

رتو و ا  في صح ح البخاري قوله ملسو هيلع هللا ىلص )ومن التمة ألة حديا قو، وه، له كارهون صّب  فقد ّهد 
 في ُهذ  ه اآلُ م )الرصاص المذابو يو، الق امم.و

وقد تحدا الرية حلن هيوب في هذا المو وص في كتابه الق ، )لللوم ات تماعي في 
لمون دي ه، وهن يدركوا هن للملل، ول ل أ لان ملال، لب هن  صه، الما ل ،و بقوله:  وهكذا ي 

 وهن حرمم الملل، في ملك ه وفي هقواله وهفعاله والرائه وهفكارد  حب هن تصان وتحتر،. وحرمته
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فهل يتعل، الغرب من ترريعات ا ل ، العظ مم. وك، ك ت هتم ة لو هن محرر الصح صم  
ب م )لوس ه  لوس تا مزو ذكر الترريعات ا ل م م في هذا الباب التي  قلت تقرير الصح صم ات  

 .ل ّ ا هفد ا من لعم ا ترار هذد ال ريدب وما  مكن هن تؤد ه من خدمم للدعوب ا ل م م
 

 : العالقات االجتماعيةخامساً 
لم تمة. فبالرغ، ترتبط الع قات ات تماع م ارتباطال وث قال بالمبادى  والق ، والعقائد التي يتب اها ا   

ل ن حلن  والمل حي-وفكرد هو المصدر الدي ي اليهودي من مزاع، الغرب هن هحد مصادر ثقافته
و 4  وع م المعطة الدي ي في المصدر اليهودي الملينحي واحدب وهي ال عقن   م. ) ح صي يرى هن

خت ار ومهما كا ت فصي اليهود م يزع، اليهود ه ه، رعب هللا المختار دو ما لبب معين لهذا ات
هعمان هذا الرعب من عص ان هوامر هللا عز و لو وقتل ات ب ا  هو ال حود ب ع، هللاو فاهلل  عطي 

 الرعب كل ري  دون مقابل من الرعب. 
هما ال عق   م في المعطة الدي ي المل حي فهي علة  حو فردي رخصي فا  مان لر ت 

ث ثمو وت  مكن فه، ع قم اتقا  ، داخل الثالوا بالعقلو   مكن أدرام ك هه بالعقلو والمل ح ثالا
و و عتر  الصرد المذ ب همامها وتهبه م بين هللا وا  لان تصلر ال تابوال   لم للطم متولط

المباررب الغصنران. ث، تمرد ال صارى علة هذد ال عق   م لتظهر العلما  م التي تركز علة الصلم 
و  لان من خطيئم الد، علينه الل ،المقدس  وترا ب ا  ال تاب م تصلير وحرين بين ا  لان وهللا

 و4و رورب تعل س الدولم وه ها ملتقبل ا  لان في هذا العال،.)
و فعو ح ما هدخلود علة كتبه، من  ري، معتقدات ههل ال تاب وللوكه،ولقد ت اون القرالن ال

 ، علة العداوب للغير والعص ان. وهذا ماهو ح هن للوكه، قائ تحريصات وتبد  ت وتغييراتو كما
و  يف ح صي     وه ا يته، وتمركزه، حون ذواته، ع صريته، مكنن هن  صصه بمصطلحات عصر ا  

 و2فوصف ههل ال تاب في القرالن ال ري، هو وصف  م ي لحان الغرتيين اليو، وصلته، بغيره،. )

                                                           
 .91مر ة لاباو ص  ح صيو- 4
 .91ص    صلهوالمر ة - 4
 المر ة  صله. - 2
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 بر الم م في العصور الولطة وكا ت ال   لم تؤيد ال ظا، ا قطاعيو وكا ت هي من ه  
)اتوروت مو وكان الع قات ات تماع م قائمم في هذا ال ظا، علة هن لإلقطاعي حقال مقدلال  طلب 

و ول  ه في الوقت  صله كنان مرتبطال تقليد ا هن  كون  به خدمات وهر ا  هخرى من هتباعهبمو 
 و4الملتوى المع ري.) ملؤوتل عن حمايته، و كصل له، علة اتقل الحد اتد ة من

وظلت الللوك ات ات تماع م واتقتصاد م في القر ين اللابة عرر والثامن عرر متعثرب  
بللوك ات القرون الولطةو فكان  عدُّ ق ا، هي رخص بمحاولم كلب الزتائن بتخص   اتلعار 

ذا. وكما و وكا ت الترريعات ت ص علة هعر اللائد  عد للوكال غير  صرا يألة هد ة من الل
و دا من ه ل ا  لان ول س   كعّن اتقتصاد والم تمنة Erich Fromm قون أريم فرو، 

 و4و وما كان هي تطور اقتصادي  عد صح ال لو هدى ألة أيذا  ا  لان. )العكس
وما هن حّل القرن التالة عرر حتة تغيرت اتحوان فل،  عد ا  لان مق اس اتر ا  في دائرب 

و وكان من ا القرن اتلتغ ن القالي للعمانمن هبرز خصائص الرهلمال م في هذ وكان واتقتصاد
المعتقد ه نه من الطب عي وهو القا ون ات تماعي هن  ع ش مئات اتلو  من العمان في حد 

م تج  رتريه مالم المانو وت يختلف رهلمال م تقو، علة هن العمل هو  و وهصبحت ال2الم اعم.)
عم في اللوا. والتخدمه المرتري ألة هقصة حد. ومادا، قد ارتراد في اللوا  وهريال عن هي لل

 وعال فل س ه ام ألزا، علة مالم المان ف ما عدا دفة ات ورو فلو هلم مئات اتلو  من العمان 
فهذا حظه، العاثر بلبب مواهبه، المتد  مو هو ببلاطم أّ ه القا ون ات تماعي والطبينعي الذي ت 

 و1 مكن تغييرد.)
وهكذا هصبح الم تمة الغرتي يت ون من طبقات  متلم بع ها القوب فتلتعثر بعف ل الم ت ات 

اتو وقدرال هقل من ال اتج ات تماع م ل صلها وتترم اتعمان اترا واتقذر لغيرها من الطبق
ات تمناعي. وكان هذا التقل ، يت، عن طريا التقاليد ات تماع م والدي  م التي احتوت علة قوب 

 و1 صل ه في ال اس مما ي عل تهديد القوب الماد م غير  روري.)
                                                           

1
-Erich Fromm. The Sane Society. (New York: Henry Holt &Co. 1990) p. 92. 

2 -Ibid. p.84-85. 
3 -Fromm. Op. cit. p.85. 
4
5-Ibid.P.92. 
5 -Ibid. P. 87-88. 
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 و لت تج فرو، هن المركلم بين رهس المان والعمان ه بر بكثير من المركلم بين طبقتين وه بر
 و ها مركلم بين م موعتين من الق ،أ و صيب ه بر من ال اتج ات تماعي من صراعه، من ه ل

 و و تي م لهذد التطورات  هصبحت4أ ها بين عال، اتر ا  وتثمي هاو وعال، الح اب و أ تا يتها.)
ّلم ُيت عب بهاو و مكن مداه تها وا رادب بهاو الطبقم العمال م  موذ ال ل ماعم ول ن ي در  ُمْلت غ 

تحندب والتي الترنارتها هو ابتاص رهيهاو أن ه بر طبقتين عماليتين في العال، تلم التي في الوت ات الم
و ل س لهما تعثير حق قي علة الب ا  الل الي في دولتيهما وعلة القرارات التي في اتتحاد اللوفيتي

 و4تتخذ فيهما. )
و بل كما يون في تدمير الم ت نات الزراع مرهلمالوقد وصل اتمر بالرهلمال م هن ت يبالي ال

 قون فرو، أ  ا بدن هن  صرى بالمحصون ال يد  قو، بكحراقه هو رم ه في البحر في الوقت الذي 
 و2يو د م ينين من البرر ت ي دون لقمم الع ش و ويبررون ذلم   من ه ل التقرار اللوا .)

ل اتمر بالرهلمال م هن تدمر ح اب العمان وليت اتمر توقف ع د تدمير الم ت ات بل وص
حرصال علة التمرار ملتوى اترتاى هو تخص   ت اليف ا  تاج . وقد هعدت م لم  يوزو م 

Newsweek   ملصال خاصال هطلقت عل ه ) الرهلماليون القتلمو هوردت ف ه هعداد العمان الذين قامت
قا، رئ لهنا  AT&Tفرركم الي تي ه د تي بعن  كبريات الرركات اتمريك م بصصله، عن العمل .
بصصل لتين هلف موظف في  يولنيو  IBMبصصل هرتعين هلف عامل و وقا، مدير رركم أي بي أ، 

بصصل هرتعم ولبعين هلف    General Motorsو وقا، مدير رركم   ران موتورز 4992عا، 
ن و دوا تعو  ال لدى مصلحم العاطلين عن العمل و  موظف. وتقون الم لم هن هؤت  العمان وا 

ل ن ما ق مم ا  لان ب  عمل. ومما يدن علة فداحم المصيبم هن رركات هخرى تقو، بالتثمار 
مبالغ كبيرب في توفير فرص الدرالم لموظصيها حتة  كتلبوا مهارات  ديدب ودر ات علم م حتة أذا 

                                                           
1 -Ibid. P. 95. 

 :Herbert Marcus. A Critique of Pure Tolerance.( Boston ق ل عن  444بي وفتش و مر ة لابا وص  - 4

Beacon Press, 1969)                                                                                                                   
3 -Fromm. Op. Cit. P. 5. 
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ص   رواتب كبار ا نطرت لصصله، و دوا العمل الم الب. كما هن أحدى الرركات قامت بتخ
  و4ب لبم خمس وعررين في المئم حتة ت ت طر لصصل هي من موظصيها. ) -مؤقتال -الموظصين

 4991كل هذا  قود ا ألة مؤتمر رابطم علما  الل الم اتمريك م الذي عقد في هوائل لبتمبر 
رد قائ ل هلتاذ العلو، الل ال م ب امعم هارفا Robert D. Putnamوتحدا ف ه روترت د. بات ا، 

بعن الثقم بين اتمريكيين قد  عصتو وكذلم المراركم ات تماع مو وقد قد، وثائا تؤكد ترا ة 
المراركم ات تماع م في العقود الما  مو وهن ال ليج ات تماعي قد هصبح هقل متا م من ذي 

ودخون المرهب  قبل. و مكن أر اص هذد الظاهرب ألة عدد من العوامل بما فيها ارتصاص  لبم الط او
قوب العملو وتغيير مكان ا قاممو وتول ة الرعا م ات تماع مو والترا ة اتقتصادي بعد عا، 

و مو  واحي المدن. ولعل هبرز اتلباب التي ذكرها البرفلور روترت بات ا، هي التلصزيون  4912
از مازالت لديه، روى الذي بده بقوب في الخملي  ات من هذا القرن فعولئم الذين ل، يدم وا التلص

 و4المراركم والثقم.)
ويرى بع  الباحثين ات تماعيين هن للتلصزيون الثارال ليئم في الق ، اتخ ق م في الم تمعات 
الغرت م ومن هؤت  أريم فرو، الذي  قون:   مأل ا ع ، عقون ال اس بعرخص ال صا ات التي ت 

اللاد م مما ت  قبله الرخص العنامي. وفي الوقت صلنم لها بالواقة وفيها ال ثير من الخ اتت 
 صله تتعر  ف ه العقون صغارال وكبارال للتلم، فك  ا  واصل لعي ا هن ت  عر  علة الرارم ما 
هو م ا  لألخ او وهي اقتراى بعن تقو، الحكومم بتمويل أ تاج هف ، هو برامج ت ّور العقون 

 و2ريم والمثال م. )وتحلّ ها لت د من  عتر  عليها بال، الح
ولعل من هقوى ما قيل في تعثير التلصزيون ما كتبه بي وفتش :  لقد هثبت عل،  صس ال ماهيرو 
كما ه دت الخبرب ه ه من الممكن التنعثير علة ال اس من خ ن الت رار الملح  ق اعه، بخرافات ت 

ألة التلصزيون علة اتخص  عن قم لها بالواقة و وت ظر ل كولو  م ولائل ا ع ، ال ماهيريم

                                                           
و 4991مارس  41و)4141ذو القعدب 1و 44029المدينة المنورة، علال، لحاب. الرهلماليون القتلم واتثريا  البررب.  في  - 4

 .4991العدد الثامن من عا،  Newsweek ق ل عن 
2
-Washington Post, Sunday September 3 , 1995. 

3 -Fromm, Op.,Cit.P.5. 
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باعتبارد وليلم ل س  خ اص ال ا ب الواعي فحلب و بل ال وا ب الغريزيم والعاطص م بحيا تخلا 
 و4ف ه الرعور بعن اآلرا  المعرو م عل ه هي الراؤد الخاصم. )

كما كرصت -ويؤكد ريترارد   كلون علة تعثير التلصاز في الصغار وق مه، وهن  هذا التعثير 
 و4ه ثر من تعثير الوالدين والمعلمين والمرردين الدي يين م تمعين.)-4994م ه ريت عا، درال
 

 التفرقة العنصرية
ومن مظاهر  عف الع قات ات تماع م ازد اد التصرقم الع صنريم  د اللود         

ه ا في والملو ين حتة أن ه درو رنايير مؤلف كتاب ) حن القوب اتولةو  قون عن اللود:   أ ه، 
همريكا  ع رون كنعفراد غرتا  وه ا ب علة هر  ولدوا وترعرعوا فيهاو وت  عرفون لواها..  مك  ا 
ال ظر ألة همريكا علة ه ها دولم تت ون من رعبين: الب   وه، اتغلب م المل طربو واللود وه، 

 و2اتقل م الم طهدب. )
% بين الملا ين 11: فه،  ركلون وتظهر معا اب اللود من هصل هفريقي في اترقا، اآلت م

في الوت ات المتحدبو ومن ال واحي ات تماع م فاتلر ذات الوالد الواحد ارتصعت بين اللود لتبلغ 
 و1%.)12% من عدد اتلرو هما حاتت الوتدات خارج الزواج فهي بين اللود 11

و ة اللود  تقريرال عن Wall Street Journalوقد  ررت صح صم  وون لتريت  ور ان 
في م ان الررطم ذكرت ف ه هن ررط ا من هصل هفريقي وصل ألة رتبم كابتن في مدي م ل ل اتي 

ول ن بع  الب   اعتر  علة هذد  -وهنذد هي المرب الرابعم التي  صل فيها هلود لهذد الرتبم-
فالحان  الترق مو مما  عل الللطات الق ائ م تتندخل لل ظر في الق  م. هما في المدن اتخرى 

% من عدد لكان الوت مو 4191ل لت هف نلو فصي وت م  يويورم حيا يبلغ اتمريكيين اتفارقم 
%  من قوب الررطمو هما الذين وصلوا ألة رتبم ق اد م فل، يت ناوز 4491ول  ه، ت يؤلصون ه ثر من 

                                                           
 .401بي وفتشو مر ة لاباوص - 4
 .411  كلون و مر ة لابا ص- 4
 ق ل   12-14و ص 4141)الريا :دار العاصمموالسقوط من الداخل :ترجمات ودراسات في المجتمع األمريكي. لعود البررو 2

 . 1118نحن القوة األولى: أين تقف أمريكا، وأين تسقط في النظام العالمي الجديد، عن ا دروربيرو 
و الل م الرابعمو 2/1و عدد المجلة العربية للدراسات الدوليةحلن حمدان العل  ،.  العرب وهمريكا وال ظا، العالمي ال ديد و في  1

 .41-1. ص 4992صيف/ خريف 



 

 57 

يزالون  عنا ون من %. و قون التقرير أن اللود بالرغ، مما بلغود في العصر الحا ر فع ه، ت 191
العقبات في التوظيف والترق ات والم ا قات من زم ئه، الب   الذين  عتر ون علة ترق م 

 و4زم ئه، اللودو حتة أن بع ه، يرف  أطاعم هوامر رئ س هلود.)
وقد ا ص رت اتو اص اتم  م في مدي م لوس ه  لوس حيا ا دلعت هعمان ع ف ورغب   

  رريط لبع  ر ان الررطم من الب   وه،   رتون هحد اللود وهنو قينا، محطات التلصاز بعر 
رود ي كي ج بع ف ووحر م . وكا ت  تائج هذد ات طرابات هن قتل ثما  م وخملون م ه، عررون 

رخصالو 42101 ريحال في حالم خطرب. واعتقل  440و م ه، 4214ررط الو وتلغ عدد ال رحة 
مليو ا و ولاه، من ر ان  111وقدرت الخلائر المال م ب مح ل ت اريال و 1121ودمرت الحرائا 

 و4الررطم والحرس القومي و  ود البحريم واحد وعررون هلصال.)
أن المواط ين اللود ت يزالون  -مدير م لس الصحم العقل م بر كاغو  -وذكر كارن بيل 

 و2.)يتعر ون يوم ال لإلها م والع ف بحيا هصبح ذلم  ز ال من ت رعوره، المحبط
و عتر    كلون بعن المحا ، اتمريك م حاولت فر  حصص تميزيم علة هلاس العرا في 
الق بون في ال امعات والتوظيف والترق م و وتغا ت عن التمييز في أرغان الوظائف العامم 
بنرا، العقود مة الحكومم مما  عل ال امعات وبع  الوظائف تقبل باتقل كصا ب  والقطاص الخاص وا 

 و1الحصص الخاصم باتعراا.) لتغط م
وقد ظهرت في الل وات اتخيرب  ماعات متطرفم في الم تمعات الغرت م ومن هذد ال ماعات 
 ماعم تطلا علة  صلها  اتحرار  والتي تتزع، حرتال عرق م ودي  م  د اللود وبق م الملو ين الذين 

رعب هللا المختار و وهن  -الب  -ت ي حدرون من هصون رمان هوروت مو ويزع، هؤت  ه ه، 
الوتينات المتحدب اتمريك م هي هر  الم عاد ول لت هر  فللطين )ألرائيلو .ويبلغ تعداد هذد 

 و1ال ماعم من عررب الت  ألة هرتعين هلصال.)
                                                           

-1 The Wall Street Journal, September 7, 1995. 

 4994مايو 41و411مجلة اإلصالح)اإلمارات( عس وق ة هللا .  ا طرابات لوس ه  لوس .  في - 4
 المر ة  صله. - 2
 .99  كلون و مر ة لاباو ص- 1
هبريل  40) 4141ب ذو القعد4و 1212ص الشرق األوسط.لوري رارن وتوب م زيلها مر .  الب   رعب هللا المختار  في - 1

 وعن صح صم لوس ه  لوس تا مز.4991
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وهي  Skin Headsو ربه هذد ال ماعم ه  ال حركم هخرى تطلا علة  صلها )حل قي الروسو
ن م طلقنات ع صريم حاقدب علة كل ات  اس غير الب  و وقد  ماعم مللحم متطرفم ت طلا م

 .4991بر ام ال خاصال عن هؤت  في صيف عا،  .H.B.Oقدمت محطم التلصزيون 
وقد هوردت وكالم ات با  الصر ل م تقريرال من لوس ه  لوس مصادد هن  رائ، ال راه م  د 

ما ي في وت م كال صور  ا عن العا، الذي اتليويين قد ارتصعت ب لبم ثما ين بالمئنم في العا، ال
لبقه. وقد  قلت الوكالم عن التقرير الل وي الثا ي للت مة القا و ي تليويي المح ط الهادى 
اتمريكيين بنعن ه ام هرتعمئم وثمان وخملين حالم اتها، مثبتم لحوادا  د اتليويين مة و ود 

لحا ز الثقافي وعد، و ود ل ن ت كاملم لدى حاتت كثيرب ت تصنل ألة الررطم بلبب اللغم وا
الررطم. ومن الطريف هن الت مة يو ه اللو، للخطاب الل الي المعادي للمها رين الذي يتلبب 
في أثنارب العواطنف وهعمان الع ف  د اتليويين. ومن اتمثلم علة ذلم هن حا ، وت م هريزو ا 

ب العرا بالرغ، من ارتصاص هذد ال رائ، في التخد، حا ال ق   د قا ون  حارب ال راه م بلب
 و4وتيته بع ثر من خملمئم في المئم في الخمس ل ين الما  م. )

وترهد فر لا تطرفال عرق ا حيا ارتصعت الطوائف المتطرفم ب لبنم خملين في المئم في الصترب 
ه تابعم لها و فه ام مئم واث تنين ولبعين م موعم ترتبط بها ثما مئم فرق4991حتة  4912من 

بي ها خمس عررب طائصم تتميز بخطورتها الرديدب علة اتو اص العامم. وقد هرارت م لم لو 
ألة هن الحكومم الصر ل م تتغا ة عن هذد الم موعات المتطرفم و كما هرار   Le Pointبوي ت 

ري ان الليد ولد هباد ألة هن اتصوليين في همريكا كان له، تعثير كبير في ا تخاب الرئ س 
Regan  وهن هؤت  قد بلغوا در م عال م من الت ظ ، حيا أن له،  امعاتو وكل ات طب و

ذاعات ومحطات تلصاز.)  و4ومدارس وا 
تصلير هصون هذد  - Georgtownاتلتاذ ب امعم  ور تاون  -و حاون معمون ف دي

صه ت اهه من خ ن الع صريم بقوله :  أن الر ل اتب   ي ظر باحتقار لإل لان اتلود ويبرر ع 
م ظومنم ثقاف م والتي معها كان  قتل الب   أخوا ه، اللود و علقنو ه، في اتر ار في حصل ع ف 

                                                           
1 -Arab News , 4 August 1996. 

مارس 40هن) 4141 نروا40و 1244ع األوسط،الشرق التظر  ظاهرب مو ودب في الغرب ه  ال  في الليد ولد هباد. - 4
 .و4991
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 ماعي و وكا وا يبررون ذلم ت صله، من خ ن كتابه، المقدس فاللون اتلود بال لبم للمل حي 
 و4ال  وتي هو لون الر طان. )

الع صريم  د اتعراا اتخرى بدهت في الغرب ويرى هحد الباحثين اتمريكيين هن  ذور 
ل س من  تاج ال عق   م ول ن كمرروص عق  ي وعلمي لصه، العال، .فقد هوحة بصكرب الع صريم 
الرحالون اتوروتيون والتي ه ت ت مرروعال لتص يف  باتات العال، وحيوا ناته ورعوبه. فبال لبم 

  اس قدمت ال ظريم الع صريم ب ا ال مت القال حون للرحالم اتوروتيين و الم ّصرين وعلما  ات
 و 4اتخت فات الح اريم  مكن أر اعه ألة الم اخ هو البيئم وبالتالي اعتبرت همورال  وهريم.)

ومن مظاهر التصرقم ات تماع م التصرقم  د ال لا  المصابات بعمرا  القلب حيا  حصلن 
وفي الغالب يوا هن الموت ه ثر من الر انو كما علنة ع ا م هقل من الر ان من حيا اتدو مو 

ه دت ذلم ث ا درالات مختلصمو وه ام هدلم علة هن اتطبا   ميزون الر ان المصابين بالقلب 
علة ال لا و فقد فحص الباحثون ثما مائم حالنم علة مدى خمس ل وات فو دوا هن ثلا ال لا  قد 

 و2ب م.)توفين بعد لت هرهر من ا صابم بعون هزمم قل

                                                           
رت ة 1و 4442المجتمع )الكويت( عوالمللمين.  في  معمون ف دي.  ال ذور الثقاف م للل الم الخار  م اتمريك م ت اد العرب- 4

.وقد ظهرت الع صريم الغرت م بو وى في الصومان حيا مارلت القوات 24-24،و ص 4991هغلطس 40)4141اآلخر 
من ا  طال م و الد مارك م وغيرها من القوات اتوروت م هلوا ال من التعذيب  د الصوماليين العزن ومن الع يب هن هؤت  كا وا  

 قوات دول م ُهطلا عليها ) أعادب اتمل و فعي همل كان!!؟؟
2 - Dinesh D’Souza.“ Is Racism a Western Idea?” in The American Scholar. Autumn 1995. .P.P. 

517-524 
-3 The Times, September, 2 1994. 
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 خاملال:اتخ ا
لو زعم ا هن اتخ ا في الغرب في ترا ة لقان الم بهرون بالغرب: ه ت، تت  ون علة     

 الغرب وتتحاملون عل هو ول ن ماذا  قولون أذا كا ت هذد المزاع، بعق ، الغرتيين ه صله،؟
بو وى هن الق ،   قون مؤلصا كتاب )موا هم هزمم همريكا اتخ ق مو:  لقد هصبح من المؤل،

اتخ ق م ل لت كما ي بو قد ت نون متطورب من بع  ال واحيو ل ن هذد اتخ ا توا ه ات ه ار 
عموماو وما زالت م ذ مدب طويلم.  و   صان:  أن م تمع ا مصناب بالصلاد والصو ةو كثنير من 

افعه، الذات مو ويبررون اتمريكيين يت اهلون ملعلم الصح والخطع )الحا والباطلو أ ه، يهتمون بم 
 و4للوكه، غير اتخ قي. )

ومن هبرز ات حرافات الخلق م في الم تمة اتمريكي ا ترار ال ذبو هذد الخصلم الذم مم التي 
تورص  ع ها ر ل عرتي في  اهليته  حيا قان حين لعله هرقل عن الرلون ملسو هيلع هللا ىلص:   خرنيت هن تؤثر 

همريكا فتلتحل ال ذب كما  قون بذلم مؤلصا كتاب )يو، هن اعترفت همريكا ع ي كذبم و هما  اهل م 
بالحق قمو : أن عادب ال ذب هصبحت لمم من لمات الم تمة اتمريكيو أن ال ذب ت لد في 
رخصيت ا الوظ ص م ل ن هذا ل، يت ح بعد للرعوب اتخرى . و قون المؤلصان :   اتمريكيون 

و ويوردان أحصائ م عن ال ذب بعن عررين في المئم من العي م 4 ) كذبنون في كل صغيرب وكبيرب.
 و2هفادوا بع ه، ت  صبرون عن ال ذب ولو يوما واحدال.)

ومن مظاهر ترا ة اتخ ا ما كتبه هاملتون هوز عن ظاهرب تحنون الر ان ألة  لا  
وزت كل الحدودو وال لا  ألة ر انو واتفراد في ممارلم الحريم في الم تمة اتمريكي قد ت ا

و  يف هوز قائ :   ومن الظواهر التي ل، ت ن معلوفم في م تمع ا ث، تحولت ألة للوم طب عي 
بدعنوى  الحريم الرخص م  ظاهرب ا قبان علة اقت ا  هو مراهدب الصور والم  ت الخل عم بين كل 

                                                           
1 -Thomas Hansen and Frank Macchiarola, Confronting America’s Moral Crisis (New York: 

Hasting House, 1995), P3-4. 
و 4991-4141تر مم لعود س البرر )الريا : المؤلفو يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة.  مس باترلون وتيتر ك ، . -4
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وظصي المحكمم طبقات الم تمة اتمريكي وفئاته وعلة و ه الخصوص بين موظصي ال و  رس وم
 و4العل ا. )
ويرى بي وفتش هن الدون الغرت م تتعر  لغزو برة من اتدب  ا بناحيو وتحتل فر لا      

و  الند مارم وهلما  ا الغرت م المركز اتون   في هذا الم ان. ويرى هحد خبرا  الطب ال صلي في 
عملو  -قطار -لرديد الرتابم)  و،تحليله لهذد الظاهرب هن هلبابها تعود ألة  مط الح اب الغرتي ا

 وهي خطم تم ح ملتوى معي ال من المع رم ل  ها تحر، ا  لان من الخبرب وا ثارب الحق ق م ..ولهذا 
 حتاج معظن، ال اس غريزيال ألة الهرب من ه صله، لي رتوا ه واعال من ا ثارب الرخ صم و وت د هذد 

 و4الحا م أرباعها في اتف ، ا باح م. )
 

 :األخالق والسياسة
بعن الل الم ت ع قم لها باتخ او ل  ي ت ه د  -يت، تلم عه--بالرغ، مما كتبه كاتب    

ه منل من عبارب  عصر بن هبي طالب ر ي هللا ع ه حي ما لعله ال  اري عن ا ل ، فقان:  ك ا 
قوي م ا ال عيفو ف ا  ا قومنا ههل  اهل م  عبد اتص ا، و لي  ال وار و ع ل الميتمو و  ع ل ال

من  عر  صدقه وهما ته فدعا ا ألة عبادب هللا وترم عبادب اتوثانو ودعا ا ألة مكار، 
 و2اتخ ا.. )

وقد تزامن الب ا  اتخ قي مة الب ا  ا  ما يو حتة أذا ت و ت الدولم ا ل م م في المدي م 
ب عتي العقبم ل، ت صصل اتخ ا عن  وكان بذورها قد بذرت في دار اترق، بن هبي اترق، وفي

 الل الم مطلقاو وما كان لها في الدولم ا ل م م.
 Lippy Purvesوقد عا ت الل الم في الغرب من ترا ة اتخ او فقد كتبت ليبي بيرفيز 

تحت ع وان )ع دما تتحون حمرب الخ ل ألة خد بليد هو وقحو وهرارت ألة المررحم لرئالم بلد م 
                                                           

 11هنوص 4141ا :دار العاصممو)الريالسقوط من الداخل: ترجمات ودراسات في المجتمع األمريكي.لعود بن س البرر.- 4
 .8282السقوط التراجيدي: أمريكا عام  ق ل عن هاملتون هوز .

   Keneth H. Blanchard and Paul Hersey. Management ofو  ق ل عن 440-449بي وفتشو مر ة لاباوص- 4
Organisational Behaviour :Utilizing Human Resurces.2ed Edition( Englewood Cliffs, N. J.: 

Prentice Hall,1972                                                                                                              
 ليرب ابن هرا،. 2
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و 4911رتون بع ها هدي ت ث ا مرات بممارلم البغا  علة مدى خمس ل وات حتة عا، مدي نم ل ص
وهطلا لراحها برروط في هرتة عررب حالم تزوير في الثما ي اتو وغرمت خملمئم    ه عا، 

لحصنولها علة ممتل ات بطريا الخداصو وت اولت ال اتبم حاتت هخرى تدن علة تدهنور  4990
   ليزي حتة أن الرخص يرت ب ال ر، ث،  صبح رخص م عامم ت ان اتخ ا في الم تمة ا

 اتحترا، والتقدير.
  Bob Packwoodوقبل ل م من اآلن ا طر الل اتور )ال ائبو اتمريكي بوب با وود 

) مهوري من وت م هوري نو رئ س الل  م المال م ألة اتلتقالم بعد هن قررت )ل  م اتخ او في 
  ماصو وحاون هن يدافة عن  صله ل ن تحق قات الل  م ومذكرات ال ائب التي ال و  رس طردد با

بلغت عررب الت  صصحم هثبتت أدا ته. وتتلخص الته، المو هم ألة ال ائب با وود في لو  للوكه 
وهخ قه   ل ال ومال ال و ودار الحديا في ولائل ا ع ، اتمريك م في تلم ات ا، عن الصلاد 

ما مت زمان و وما موقف الرنعب اتمريكي من مؤللاته الل ال م ووهل تلتحا والللطم هل ه
 و4الثقم هو أن هذد الثقم قد تزعزعت ؟)

وت بد هن البع  ما زان يذكر ف  حم واتر  يت التي هخر ت الرئ س اتمريكي اتلبا 
مريكان ريترارد   كلون من البيت اتب   بلبب ت لله علة مقر الحزب الم افس. ولدى ات

  يت  ديدب بال، وايت ووتر  يت وكان ه ام أيران  يت وغيرها.
وفي فر لا وقبل لتم هرهر من ا تخابات الرئالم اتخيرب التي هتنت بالرئ س  ام ريرام ألة 
رئالم ال مهوريم ظهرت م موعم من الص ائح التي تلببت في التقالم ول ن بع  الوزرا  و 

ملصات ف ائح مال م حون عدد من الوزرا  م ه، وزير الص اعم كما كان لدى الق ا  الصر لي 
 و4والبريد والهاتف و ورئ س الحزب ال منهوري و و وزيرب التعاونو و وزيرب الرباب والريا م.)

وظهرت ف ائح في ررطم  يويورم بلبب لو  التخدا، الللطم  رباص الغرائز وا ثرا  
بالتلتر عليه، هو مراركته، و وقد طالت هذد الص ائح الصاحش  بالتعاون مة ت ار المخدرات أما 

                                                           
1 -Washington Post, 8 September 1995. 

 مادى اتولة 42و 44111الحياة، عئح وفو ة.  في ف االرئالم:  فر لا قبل لتم هرهر من ا تخابات الدين.ر دب تقي - 4
 ،و4991ه توتر  41) 4141
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ووكذلم في هول دا ه دت ل  م برلما  م التررا  الصلاد في أدارب الررطم واتمن حينا 4رتبال عل ا.)
كرصت التحق قات هن هذا ال هاز  عد ه بر مصدر لتهريب المخدرات والتعامل مة ت ارها وغلل 

 و 4هموالها في هول دا وخار ها.)
 

 اإلنفاق على السجون واإلنفاق على الجامعات
 رننرته صننح صم ال هننار البيروت ننم فنني ملحقهننا الرننهري لرننهر تمننوز) اطلعننت علننة بحننا 

و وع نننوان البحنننا )البنننؤس وال ريمنننم فننني الوت نننات المتحننندبو لأللنننتاذ ال نننامعي 4991يولينننوو 
البحننا مننن اتلننتاذ ب امعننم بيركلنني. وفنني هننذا  Loic Wacquantاتمريكنني لو ننم وا  ننت 

المعلومات الري  ال ثير الذي ي بغني هن  عرفنه عنن الغنربو ولعلنه  رنكل  نواب للدرالنات التني 
من المطلوب هن  قنو، بهنا هب اؤ نا ع ندما يلتحقنون بال امعنات الغرت نم ل ينل الندر ات العل نا فني 

 و2)م ان عل، ات تماص وغيرد من العلو،.
وات تماع نننننم للوت نننننات المتحننننندب  بنننننده الباحنننننا بالحنننننديا عنننننن اتو ننننناص اتقتصننننناد م

اتمريك ننم بعنند الحننرب العالم ننم الثا  ننم ومننا تميننزت بننه مننن ازدهننار اقتصننادي وفننر ال ثيننر مننن 
الوظننائفو ول  ننه فنني الوقننت  صلننه وّلننة الصننوارا بننين الطبقننات فا ترننرت ال ريمننم فنني الطبقننات 

لخنننص الباحنننا هنننذد المحرومنننم ممنننا هدى ألنننة التولنننة فننني المؤللنننات البول لننن م وال زائ نننم. وي
التطورات في هرتة  قاط:تزايد عندد  نزت  اللن ون و وتزايند عندد اترنخاص الخا نعين للرقابنم 
وت خ، المؤللات ال زائ م داخل ا دارات الصيدرال م والمحل مو اترتصاص المذهل تعداد اللود 

 داخل الل ون اتمريك م . 
عندد المحكنو، علنيه، ألنة هرقنا، كبينرب  لقد كان للتركيز علنة الل النم ال زائ نم هن ارتصنة

 دال هدت ألة ع ز في الل ون الحال م؛ فقد ت اعف عدد الموقنوفين ) النذين لن، ي نددوا لهن، 
                                                           

و وا ظر تعل قي بع وان   ررطم  يويورم تحتاج ألة ررطم  في 4992ه توتر  44)4141رت ة اآلخر  41و 44491الحياة،ع - 4
 ،و4992 وفمبر  41هن) 4141 مادى اآلخرب 41و 9111المدينة المنورة ،ع 

 ،و4991مايو  41)4141محر،  40و 44411 الحياة،ع- 4
3

في أحدى صحص ا وم  ت ا بعد التئذان ال هم صاحبم الحاو ولعل كام ل أن هذا البحا ملي  بالمعلومات وهتم ة هن ي رر  - 
 .باحثين الخرين في الدرالات ات تماع م يدلون بدلوه، في هذا الم ان
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مكا ننال فنني اللنن ونو هرتننة مننرات فنني لننتم عرننر عامننال ل صننل ألننة حننوالي هرتعننم م يننين عننا، 
مائم هلنننننننف ولنننننننبع Paroleيتمتنننننننة ث ثنننننننم م ينننننننين تقريبنننننننال مننننننن ه، بحرينننننننم مرنننننننروطم  و4991

 4991وتحت الرقابم حتة بلغ عدد اتمريكيين الخا عين للوصنا م ال زائ نم عنا، 1005000)
خملننم م يننين وهرتعمائننم هلننف هي مننا  قننارب خملننم فنني المائننم مننن الر ننان فننوا الثام ننم عرننرب 

 من العمر وما  لبته واحد ألة خملم من الر ان اللود.
 مذهلننم فقنند بلغننت  صقننات وت ننم كال صور  ننا  همننا ال صقننات علننة اللنن ون فقنند بلغننت هرقامننال 

. مل نننننار لننننن و ال 452مل نننننار وت لننننناس  454مل نننننار دوتر بي منننننا تخصنننننص وت نننننم  يوينننننورم 254
 4991ولموا هم هذد الزيادب فني مواز نم اللن ون فقند تقند، حنا ، كال صور  نا بينت ويللنون عنا، 

العنالي منن ه نل تموينل ث ثنم  بمرروص مواز م للوت م ارتمل علة ألغا  هلف وظ صم فني التعلن ،
الت  وظ صننم حننارس لنن ن  دينندب. ويننذكر الباحننا هن مننا يتقا نناد حننارس اللنن ن يزينند علننة 
مرتننب اتلننتاذ ال امع ننم ب لننبم ث ثننين بالمائننم وذلننم بلننبب ال صننوذ الل النني ل قابننات مننوظصي 

 الل ون. 
فينذكر الباحنا هما عنن ارتصناص  لنبم ال ريمنم هو المحكنومين ب نرائ، مختلصنم بنين اللنود 

هلنننف لننن ين 111ملينننون هلنننود رارننند كنننان  مكنننن أحصنننا   44منننن بنننين  4991ه نننه فننني عنننا، 
هلصال الخرين يتمتعون بحرينم مرنروطمو وهني  لنبم تصنوا بكثينر  241هلصال تحت الرقابم و 999و

ما هو حاصل لدى الب   حتة أ ه  مكن وصف ال ظا، الق ائي اتمريكني بع نه  قنو، بمهمنم 
 لربيبم اللودا  وتدميرها.    تحديد موقة ا

وه نننام ملنننعلم الرقابنننم هو منننا  لنننمة الحرينننم المرنننروطم حينننا  لنننتخدمون  اتختبنننار المكثنننف  
والرقابنم الهاتص نم وا ل ترو  نم )بوالنطم المعاصن، وغيرهنا منن الحينل التق  نموو وال ظنا، ال زائني يبلنط 

 حه من م اعصم عررات المرات للطته في ركل والة عبر ت اثر ب وم المعلومات ال رم م وما تت
لولائل المراقبم و  قاطها عن بعد. وهصبحت هذد المعلومات متاحم لمن يريدها فعصنبحت كاللنيف 

 .المصلت علة رهس صاحبها ت ا قه هي ما ذهب
 

 تطلعات إلى الخير:
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يت ازص الغرب ت اران هحدهما يدفعه ألة مزيد من ات حرا  وات ح ن وال  نو والخر      
لة العودب ألة الدينو ويتزع، ت ار الصلاد المؤللات يد عود ألة العودب ألة الق ، الخلق م الرف عم وا 

ا ع م م وتخناصم هوليوود بكثافم ما ت ت ه من هف ،و وكذلم اآللم ا ع م م ال خمم التي 
قدوب التي ت صي عنلة هذا ا  تاج وعلة   و، اللي ما هالم من اتحترا، والتقد س بل ت عله، ال

 Michael Medvedي ب هن ي تذبها العال، ه مةو فقد كتب ال اقد اللي مائي ما كان ميدفيد 
)هوليوود وهمريكاو ذكر في مقدمته  هن تعثير هوليود في الم تمة هادى   كتابا بع وان)يهوديو 

 و.4ومتدرجو أ ه ل س تعثيرا  خما هو ف ائ ا هو فوريو)
ات هثبتت التذمر العميا لدى ال مهور اتمريكي من أ تاج و رير ميدفيد ألة هن الدرال

% مو ودا 10ه رت درالم علة عي م علم م مختارب بع ا م فعثبتت هن  4919هوليوودو فصي عا، 
%  رعرون هن اتف ، تحتوي علة كم م زائدب من 14هن هف ، هوليوود تحتوي علة بذا بو و 

د ث ثم ألة واحد من العي م هن  وع م اتف ، في % من العري الزائدو وه 14الع فو وارت ة 
 و4هبوط.)
والع يب هن القائمين علة هوليوود ت يهتمون بالدين حيا أن الملتزمين م ه، ت يزيدون  
% و و قون هحد المختلطين بهؤت  :  ت اعر  هحدال لوا ل كان م ت ال هو ممث ل هو كاتبال 1علة 

 و 2ب ألة ال   لم هو الب عم.)تحت لن الخاملم واترتعين يذه
% منن اتمريكيين  10ومن التطلة ألة الخير ما ذكرد   مس بترلون وتيتر ك ، من هن 
ات حطاط  ال ثيرون هنيؤيدون تدريس المبادى  والق ، اتخ ق م في المندارس اتمريك مو و عتقد 

 و1اتخ قي هو المركلم التي تعا ي م ها الب د.)
 قون مؤلصه:   الص ب في المدارس ع قم ثقاف م تدن علة  دعونا نصلي وفي كتاب     

ق ينم ه بر هن كل مواطن يدفة الثمن  لغا  الص ب في المدارس والروحا  م من الح اب العامم.. 

                                                           
1  - Michael Medved. Holly Wood Vs America, (New York: Harper Perennial, 1993) p. xx1v. 
2- Ibid.  P. 38. 
3 -Medved, Op. Cit. P. 72. 
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كو  م وهي دافة ت  مكن هن ي تهي في وقت الحا م أل ه و ز  هلالي  ظاهرب أ لا  مأن الصن ب 
 و4من كل دين .. )

وكتبت صح صم ال ارد ان اتلبوع م قبل رهرين تقريبا تت اون ملعلم الحرب التي هعل ت علة 
ال حونو وقد قد، المقان بع  اترقا، المصيدب وم ها هن الته م الخمور قد ا خص  ألة هد ة حد 

ووصلت مب عات الخمور ألة هد ة حد خ ن الخملين ل م الما  مو وه ام  4911م ذ عا، 
 و.4لعة ألة هن  صدر ال و  رس اتمريكي قوا ين  د ال حون) هات ت

 U.S. News & World Reportوقد ه رت م لم )هخبار الوت ات المتحدب والعال،و
% منن اتمريكيين بعن هعلة هد  له، 11ه د ف ه ه ثر من  4994التط عال في رهر د لمبر 

 و2في الح اب هو تحقيا صلم هف ل باهلل .)
  وعلة  و  هذد اترقا، فكن أصرار هوليوود في عدائها للق ، بقوله:يد علة ذلم و علا ميدف

فبدتل من تعديل هوليوود رؤيتها للواقة حتة تتصالح مة  مر  م.أ ه فع ل حالم  غريبالوالدي  م ل س 
الصحوب الدي  م في همريكا والصحوب الوالعم في الذهاب ألة ال   لم واترتباط بهاو فكن معظ، 

 و  1ل اس في عاصمم اللي ما اختاروا ببلاطم هن يهملوا ما تقوله اتلتط عات. )ا
وقد ت اون   كلون موقف هوليوود هذا بقوله:  تزع، هوليوود ه ه،  عكلون هحوان همريكاو وه ها 
مري م وهرى أ ه، أ ما ي ظرون في المرالب و تن هوليوود هي المري م وق مها ل لت قين، اتت اد 

.والع ف وال  س ا باحي للعتان رائ تان وهوليوود بصدد  مة اتموان عملت علة تع يل العا، 
ن فرلت هوليوود الغ ب من ولائل   ي اترتاى هذد فُحّا لألمريكان المعاييروا ه ار تلم  و وا 

 و1في مراقبم  صلها علي ا أخ اعها لرقابم الحكومم.)
صل ألة  تي م ؟ هذا ما ير ود هي محب هذد اآلرا  ال ريئم  د هوليوود هل  مكن هن ت

للص يلم والعصم والح ا و ول ن هل ي  ح اتمريكيون في الحد من غلوا  هوليوود هو تلتمر هوليوود 
في طريقها فني أفلاد العال،. وهذا  قود ا ألة ال تابين اللذين صدرا في النوت ات المتحدب حون 

                                                           

-1 William J. Murray, Let Us Pray: A Plea for prayer in our schools,( New York, Willion Marrow, 

1995), P3.  
2 -Jonathan Freedland,  “Battle of The Bottle Breaks Out”, in The Guardian Weekly, June9,1996 
3 -Medved. OP., cit. P.71. 
4
-Ibid. 

 .411  كلون و مر ة لابا و ص - 1
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األسود   أمة منفكتب اآلخر    أمة من الغنمن الرعب اتمريكي حيا كتب هحده، كتابال بع وا
. والحق قم هن هوليوود قد ت ون هقوى من كل هذد التو هات اتمريك م أّت هن  رنا  هللا لكن مكّبلة 

لصلاد هوليوود هن يهز، ل س فني الوت ات المتحدب فقط بل علة دون العال، كلها هن تقف في و ه 
 له د مو.فلاد هوليوود وهختها بولي ود ) ا

 ت ت فيلما ه و Warner Brothersوان )ننوب هوليوود هن رركم ور ر أخومما يدن علة ق
وكان لببنال مباررال في ارت اب م موعم من الرباب  رائ،  ، Born Killersقتلة بالفطرة بع وان 

اص عن قتل. ولما هرادت الرنركم هن تعر  الصيل، في بريطا  ا قا، م لس مراقبم اتف ، باتمت 
)ا ذاعمو هن  اللماى للصيل، بالعر  في صاتت اللي ما البريطا  م وول ن ه دت ولائل ا ع ،

الصيل، لو   عنر  في بريطا  ا ذلم هن الم تج للصيل، رركم ورو ر لديها الولائل التي تلتط ة هن 
 و 4ت غط بها علة الحكومم البريطا  م.)

 

                                                           
و وقد هرارت 4991د لمبر  24)4141ر ب  49و44191المدينة المنورة ،عمازن مطبقا ي.  الع ف رغ، ه وفه،   في  - 4

ألة هن الحكومم البريطا  م لرعان ما  تخ ة لل غوط من  4991ه توتر 24و 44119في عددها  الل د  م والحياة )صح صم 
 الرركم الم ت م ت ها من الرركات ال برىو وقد  كون هذا الم ة المؤقت  وعال من الدعا م للصيل،. 
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 القسم الثالث
 بجوانب إيجابية من الغر 
 أواًل: البحث العلمي ومؤسسة راند أنموذجاً 

كمرروص تحت مظلم رركم دو  س  RAND تعللت مؤللم را د     
المتخصصم في الص اعات الحرت مو وو عت القواعد التي ت من التق ليتها 

حصل علة ووهن ت ون بحوثها ذات اهتما، باتهدا  طويلم المدى وولها هن ت
ومعلومات التخط ط من ل ى ال و  والمعلومات اتلتخبارات م

 اتمريكي.وبالتالي تقد، تقاريرها وتوص اتها كما  قت ي البحا العلمي.
وتركزت بحوا هذد المؤللم علة المو وعات الحرت م والت  ولو  م       

العال م مثل: المحركات ال صاثمو ومحركات الصواريةو والوقود ذي الطاقم 
 الصيزيا  الص ائ م.ا حصائ م للرادار و  وال ظريم
ولّما كا ت العلو، الصيزيائ م غير كاف م كحل فّعان لمرك ت وحيد        

وت  مكن فصلها عن ال وا ب الل ال م واتقتصاد م  القوميولمرك ت اتمن 
وات تماع م وفقد لعت مؤللم را د ل لتعا م بخبرا  منن خار ها في 

بين خبرا  المرروص مة  التخصصات المطلوبم.ولو ة هلس للع قات
التمرت لتم ه ا، لهذا  4911المتخصصين من خار ه فقد عقدت  دوب عا، 

 الغر .  
بدهت الخطوات الصعل م لتحويل المرروص ألة مؤللم  4911وفي عا،      

واخت ار الملؤولين ال بار  وت، اخت ار م لس هم ا   دارتهاغير رتح موو 
 ت تت اوز ث ثم م يين ولبعمائم وخملين هافيها.وكا ت الميزا  م المبدئ م ل
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تزيد علة   4912وهصبحت ميزا يتها عا،  و2110000900هلف دوتر.)
 عررين مليون دوتر.

ومن اتلس المهمم التي ر عت البحا العلمي ه ثر من م رد         
التمرار الدع، الماديو الظرو  التي عمل فيها الباحثون حيا أن اتفكار 

فقات مولعم من اله كل لوفم وال ديدب ل، ت ن في حا م ألة مواغير المع
ومثل هذد البيئم ال ذابم المتخصصم.هو ا داريين الحكوميين والل ان  ا داريو

وبا  افم ألة الظرو  اتخرى التي وفرتها  المبدعينو دال لألرخاص 
 المؤللم فقد لاعد ذلم كله علة تعدد الملتصيدين من بحوا المؤللم.

رخص ات علم م ول ال م  RANDويت ون م لس هم ا  مؤللم را د      
هذكر م ه، علة لبيل المثان:  وهلاتذب  امعاتور ان هعمان ور ان أع ، 

ملترار الدرالات اتلتراتي  م والدول مو ورئ س مؤللم التا ، ور رو ورئ س 
وهي من )ئ س  امعم لتا صورد بكال صور  ا م لس أدارب رركم ليتي كوربو ور 

 امعات القمم في همريكاو ورئ س معهد الطب بات اد م م القوم م للعلو،و 
 وهلتاذ ا دارب ب امعم كال صور  ا )لوس ه  يلوسو.

  د  ماذج من البحوا  4992وفي ال تاب الصادر عن المؤللم عا،     
التي ه رتها المؤللم هذكر بع ها ل رى مدى اتلاص مو وعات البحوا 

حيا ت اون البحا اتمريك م:تلف الم اتت:  صورب ح اب المدي م ورمولها مخ
وما الذي ل، يتغيرو وهل  و4911تغير الح اب في المدي م اتمريك م م ذ عا، 

تلاعد ل الم الحكومم علة تحلين اتحوان هو تؤدي ألة أفلادهاووما الذي 
 تقب ل. مكن تعلمه من البرامج الحكوم م اللابقمووما الذي  مكن عمله مل



 

 81 

وثمم بحا الخر بع وان )أعادب تخط ط الدرالات العل او وقد دعا ألة         
الق ا، بهذا البحا ازد اد اتهتما، بحالم الدرالات العل ا في ال امعات 
اتمريك م حيا لوحظ هن المرك ت الماد م في ال امعات هدى ألة تخص   

قدممووزيادب ح ، الصصون  لب القبون في ال امعات ووتقل ص عدد المواد الم
وتعخير ص ا م المبا ي ووتخص   التزويد في المكتبات وكما أن من همو، 
الدرالات العل ا هن  وع م الط ب قد ا خص ت و وكذلم ل، تعد الدالات العل ا 
تلت يب لمرك ت اتقل ات وهن تخريج العلما  والمه دلين ت  صي بالحا م 

 القوم م.
ر  ديد ل راطات المؤللم وهو التعل ، حيا تتعاون مة وثمم  ا ب الخ       

ال امعات في تقد ، م ح للدرالات العل ا ووو ة برامج للحصون علة 
 الدر ات العلم م في م اتت البحا المختلصم.

 االمقاتتو ول   أن الحديا عن مثل هذد المؤللم ت  كصي العديد من       
الملتقلم في عالم ا العرتي ا ل مي  تلا ن ك، عدد مؤللات البحا العلمي 

البحوا مو ودب لدي ا وول ن بع ها  زالطرياو فمرا في بدا م  رم ه  ا؟ ت 
 يدار بعللوب  غلب عل ه الروتين ا داري ووا  را ات ا داريم الطويلم.

أ  ا بحا م ألة من يدرس هذد المؤللات درالم علم م ميدا  م  طلة       
تعملو فكن لدي ا ال ثير من المرك ت في العال، كيف   عليهاو و عر 

تاحم  ا ل مي وت  مكن هن تلتمر هكذا دون أ را  البحوا الملتقلنم وا 
الصرصم للمصكرين والمبدعين من هب ا  اتمم للعمل ال اد بدتل من تركه، 
ليها روا ألة الغرب ف صقده، مرتين ؛مرب بعد، ا فادب من عقوله، وعلمه، 
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مكا اته ، والثا  م بعن تصبح هذد العقون في خدمم دون هخرى ت تخصة وا 
 موا هتها ل ا.

 ثانيًا: مؤسسة المجتمع المفتوح
مؤسسة مو وص ) (1)الخارجية(  السياسة)ت اون هحد هعداد م لم        

هذد .فعع ب ي الحمالم وا خ ص اللذين  صبغان  راط والمجمتمع المفتوح
ر من خمس عررب ل م لمقاومم ا غ ا التي تعللت قبل ه ث المؤللم

 م تمعات هوروبا الررق م واتتحاد اللوفيتي )لابقاو .
رئ س  - George Soros ورج لوروس   وفي هذد المقالم يتحدا      

هذد المؤللم هي أحدى المؤللات الخاصم )غير قائ ل أن  -هذد المؤللم
الررق م علة التغلب  الحكوم مو التي عملت علة ملاعدب رول ا ودون هوروبا

ول، يبده عملها  4919وقد تعللت عا،  علة الع ش في م تمعات م غلقم.
و وكا ت البدا م في الم ر و وازداد عمل هذد المؤللم بعد  4911حتة عا، 

ا ه ار اتتحاد اللوفيتي حيا ارتصة عدد الدون التي تعمل فيها هذد المؤللم 
 عررين دولم.

و كا ت 4919المؤللم هن ميزا يتها ع د التعل س)ومن هبرز م مح هذد     
ث ثم م يين دوتر فقطو وارتصعت الميزا  م ألة ث ثمئم مليون دوتر في عا، 

.وكان من أ  ازاتها ه ها كّلصت عددال من المؤلصين ل تابم هلف كتاب 4992
 م ه ي لتحل محل ال تب التي كا ت تبا االصكر الماركلي اللي  ي.

                                                           
4
 -  Foreign Policy  4991رت ة  91العدد ، 



 

 83 

رر هذد المؤللم عملها ؟ يذكر لوروس هن الريوع م م ذ وكيف تب    
ظهورها هدت ألة ظهور م تمعات م غلقم تخ ة لللطم الحزب و وكان 
اتفراد  ع رون تحت رحمم  هاز الدولم . و ظرال تن العقيدب الريوع م عقيدب 
 زائصم تزع، ل صلها ه ها تملم الحق قم ال هائ م وال املم ولذا ل،  كن من الممكن

هن ت ترر عقيدتها أّت عن طريا الع ف . وحتة مة هذا الع ف ل،  كن من 
الممكن للريوع م هن تحافظ علة و ودها كثيرال. وقد هصبحت الص وب بين 

 العقيدب والواقة ه ثر و وحال.
و قون لورس :  أن ا ه ار الم تمة المغلا ت  ع ي تحوتل الل ال ألة       

تمة المصتوى م تمة ه ثر تقدمال وه ثر ح كم وثقافم الم تمة المصتوىو تن الم 
في ت ظ مه من الم تمة المغلا.أن الحريم ل لت م رد غ اب ات طهاد.أن 
الم تمة الذي ي ع، هفرادد بالحريم يتطلب مؤللات تحمي الحريم و وفوا ذلم 

  حتاج ألة ه اس يؤم ون بهذد المؤللات.  
مختلصم ت ه ار الريوع م في رول ا وت اون لورس ردود اتفعان ال        

و وعد، ق اعم تلم الرعوب بات تقان ألة ال مط الغرتي وبا الررق مودون هور 
الذي يدعو ألة الد موقراط م وحقنوا ا  لان وحك، القا ون هو الم تمة المصتوى 
حيا عادت بع  هذد الرعوب ألة  موذج معدن من الريوع م.ث، عاد ألة 

ات المصتوحم فقان:  أن هذد الم تمعات المصتوحم تت ح الحديا عن الم تمع
ن الحريم تقود ألة اتزدهنار.  ا بداع م.الصرصم للرعوب تلتخدا، طاقاتها  وا 

ول ن الرعوب التي تع ش في م تمعات مصتوحم ت تدرم ذلم وبل أ ه، ت 
 يتعاملون مة مصهو، الم تمعات المصتوحم كملعلم تلتحا الت ح م من ه لها.
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و قترى لورس هن ت عل الوت ات المتحدب في قمم ل التها الخار  م         
أي اد الم تمعات المصتوحم والمحافظم عليها.ويرى هن  كون اتتحاد اللوفيتي 

 ةاللابا علة قمم اتهدا  اتمريك م ولذلم تن اتتحاد اللوفيتي)لابقاو عا 
 ه ار وبالتالي ف  بد من من ات ه ارو ول، تعان الم تمعات اتخرى من ات

ويرى ال اتب)لورسو  رورب العودب ألة المصاه ، القد مم  التي  م تمة بديل.
ت عل الريوع م مقابل العال، الحر.و قترى هن تقو، اتم، المتحدب بدور رائد بعد 
هن تتغلب الدون اتوروت م وهمريك ا علة خ فاته، و فل س بالتطاعم الوت ات 

 ن ررطي العال، و ت هي قادرب علة ذلم.المتحدب هن ت و 
وهكذا ي صا الغرب ماد ال وفكريال ل رر معتقداته وهللوب ح اتهو و حن           

في العال، العرتي ا ل مي ابتلي ا بالقوم م واترترا  م والريوع م والعلما  م هو 
لعرتي ال دي  م حتة هصبحت  ز ال هلالال في فكر ه  ان مت حقم في العال، ا

ا ل مي مازان بع ه، يتل ، م ابر التو  ه .فهل لو قامت لدي ا مؤللات 
تدعو ألة تحرير العقون و اتفها، وا عادتها ألة عقيدب اتمم الصاف م ال ق م 
 مكن هن ت د التعييد والدع،؟  ت رم هن ا ل ،  قد، الحريم تفرادد ولمن 

وقد قاد العال، ألة اتزدهار   ع رون تحت ظله الصرصم لإلبداص واتبت ارو
 الحق قي بعيدال عن الظل، والعصب ات القوم م والعرق م والدي  م.

أن هذد ت رتم غرت م هل  مكن ل ا درالتها درالم وثائق م ميدا  م و صيد        
من ولائلها عمن ل باتثر المرهور الذي بدهت به المقالم ) الحكمم  الم 

 ؟بها المؤمن ه ة و دها فهو هحا
 برنامج الزائر الدولي أنموذجاً –ثالثًا: المعرفة باآلخر    
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و حون معرفم الغرب ب ا و هل ا بهو وكان مما 4)هحمد عائل فقيهي كتب 
و  هله ه ثر  أ ه  عر  عّ ا ه ثر مما  عر  ع هوكتبه عن معرفم الغرب:  

ملافم  ثمم ..م بون رالةو وتين معرفته ب ا و هل ا به ثممما ي هل دقائق ا
 تتوالة ألة ما ت ها م.  

بر امج عمومال وت رتم  وهذا همر هوافقه عل ه وه د هن الت رتم اتمريك م     
ر المعرفم باآلخ الزائر الدولي تلتحا هن  رار أليهاو ول ن ت بد هن  درم هن

المئات من مرا ز البحوا  و فعمريكا قد ه رعتتتطلب  هدال وماتل وهمم عال م
العلم م وهقلا، ال امعات التي تدرس العال، ه مة ل س درالم  ظريم  والمعاهد

. ول  ي ه ا لعقتصر علة الحديا فحلب بل ت يف أليها الدرالم الميدا  م
 أع ، الوت ات المتحدب اتمريك م عن بر امج الزائر الدولي التابة لوكالم 

 م. ويؤكد البر امج هذا البر امج يتبة مكتب الرؤون التعل م م والثقاف        
علة زيادب التصاه، المتبادن من خ ن اتتصاتت الرخص م والمه  م. ويركز 
البر امج في اخت ارد علة الرخص ات التي يدعوها لزيارب الوت ات المتحدب 
اتمريك م هن ت ون من  من ال خبم التي يتوقة لها ملتقب ل في م ان عملها 

عمان الحكوم مو هو الل ال مو هو ا ع ،و هو في ب دها لوا ل كان ذلم في ات
 التعل ،وهو العلو، وغيرها من الم ادين الحلالم. 

ويت، اخت ار هؤت  اترخاص من قبل لصارات الوت ات المتحدب ل قوموا        
بزيارب همريكا ل لتقا  ب ظرائه، في الم اتت التي  عملون بها. وقد بلغ عدد 

البر امج علة مدى  صف قرن ه ثر من مئم هلف زائر الذين راركوا في هذا 
                                                           

 هن4141 رت ة اتون49 عكاظفي   ال هل باآلخر  – 4 4
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 Joseph Duffeyكما  قون مدير وكالم أع ، الوت ات المتحدب  ولف دفي 
في تقد مه لل تيب الذي صدر بم البم مرور خمس وخملين ل م علة بد  

ه ثر من خملم  4992عا، وقد بلغ عدد هؤت  الزوار  الدولي.بر امج الزائر 
 .الت  زائر

وتتعاقد الوكالم مة العديد من المؤللات لت ظ ، برامج الزيارب لهؤت         
ال يو  وفي الم ان الثقافي والتعل مي يت، التعاقد مة المعهد الدولي للتعل ، 

International Institute of Education و قو، المعهد بدورد باتتصان  و
ها م لس الزوار الدوليين بالعديد من الم ظمات المحل م التي  طلا علة بع 

للق ا، بترتيبات الزيارب .وه ام عدد كبير  من المتطوعين الذين يهتمون بالزوار 
الدوليين ت ه، يدركون هن التعر  علة هذد الرخص ات ل كون ت رتم مثمرب 
وثريمو فت د بع ه، يتطوص تصطحاب الزائر ألة اتما ن اتثريم هو المعال، 

 في بيته . الل اح م هو  لت  صه 
ماذا  لتصيدون من هذا البر امج الذي  كلف ل و ال عدب م يين من          

الدوترات ؟ أ ه،  كلبون معرفم باآلخر معرفم وث قم فهذا الزائر الذي  ا  
أليه،  قد، له،  موذ ا ح ال من العاملين في م ان من الم اتت وبالتالي ل، 

لرخص ات دون اتتصان الرخصي  كن من الممكن التعر  ألة مثل هذد ا
 بها.

و حن في هذد الب د  لتقبل ل و ال الت  الزوار والمدعوين لبرامج        
مختلصم مثل مولمي الحج والعمربو ومهر ان ال  ادريمو والمؤتمرات العلم م 
التي تعقد في مختلف مدن الممل م. ل ن هل  مكن هن   ظر في بر امج الزائر 
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ريقم ت صيذد ف صيد م ه )فالحكمم  الم المؤمنو. وقد علمت الدولي وههدافه وط
هن م لس الع قات العرت م اتمريك م بالتعاون مة الممل م ليدعو م موعم 
من هلاتذب ال امعات اتمريك م لزيارب الممل م خ ن الرهر القاد،و فهل  ظم ا 

وا ألي ا له، لقا ات مة بع  هلاتذب ال امعات اللعود م ور ان الصكر ليتعرف
عن قرب بدتل من هن ت ون معلوماته، ع ا من بع  الصحافم هو ا ع ، 

 المغر  ؟ 
 كون هقد، هذا اتقتراى ويتلخص في هن وهاهي م البم كريمم هن        

ن من و مرافق الرلميين في موال، الحج والعمرب هو غيرها لبع  ال يو 
ل هو تطوعالو هو هن يت، هلاتذب ال امعات حلبما  لمح به وقته، أما بمقاب

ترتيب لقا ات لهؤت  ال يو  في مول، الحج مة  ظرائه، في الممل م ل صيد 
من خبراته، وليتعرفوا ألة ب د ا وا   ازات الح اريم ال بيرب وال ثيرب التي 
تمت علة مدى ل وات قليلم. فل س ا ع ، م رد صح صم هو بر امج أذاعي 

لدعوب اتتصان الرخصي الذي قد  صعل هح ا ال هو تلصازي بل من ا ع ، وا
 مات تصعله الت  ال لمات والخطب

 

 : إيجابيات متفرقة  رابعاً  
      

طالمننا ا تقنند ا الغننرب وبحث ننا فنني وعننن لننلب اته وهرننبع اها حننديثال فنني كتابات ننا  
وفنننني مقاتت ننننا وفنننني خطب ننننا وفنننني م اللنننن ا. هلنننن،  ننننعن اتوان هن  بحننننا فنننني بعنننن  

التي  عر  ه ها مو ودب ه ام؟ و حن  ردد دائمال )الحكمم  الم المنؤمن ا ي اب ات 
هّ نننة و ننندها فهنننو هحنننا بهننناو ول تنننذكر قنننون عمنننرو بنننن العننناص ر ننني هللا ع نننه فننني 
وصننف الننرو،:   أن فننيه، لخصنناتل هرتعننال : أ هنن، تحلنن، ال نناس ع نند فت ننم و وهلننرعه، 
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ن ويت ، و عيفو وخاملنم أفاقم بعد مصيبمو و هوركه، كرب بعد فربو وخيره، لملكي
 حل م وهم عه، من ظل، الملوم  رواد ملل، في كتاب الصتن وهرراط اللاعم. 

فهننل  مك  ننا هن  صكننر فنني أعننداد بر ننامج أذاع ننم وتلصزيو  ننم عننن هننذد الق ننا ا  
هي أعنننداد حلقنننات عنننن هنننذد الصنننصاتو كمنننا  مك  نننا هن  عننند حلقنننات عنننن ا خننن ص 

 الصننردي.اعيند. وكيننف النتطاعوا هن  رنن عوا ا بنداص واتلتننزا، بالمو  العمنلووالدقنم فنني 
ي ب علة اتمم ا ل م م هن تقبل التحدي فالملعلم مة العال، ل س م نرد ع قنات 
اقتصاد م متبادلم هي لدي ا المنان ولنديه، اللنلعم ومنن الممكنن هن  رنتري بصلولن ا منا 

 . ي ب هن  بده من  قطم معي م. الق  م ه بر من هذا  را و
رلننل ا مننن هب ائ ننا للدرالننم فنني الغننرب وتعلمننوا ال ثيننر فنني الغننرب فع نندما كنن، ه 

ر عوا ألي ا كع ه، ل، يذهبوا ألة ه ام. و دوا المعوقات والعراقينل فالتلنلموا دون هن 
 قننندموا ال ثينننر مننن ه، رنننيئال ينننذكر. كمنننا هن بع نننه، عننناد وهنننو لننن،  صهننن، الغنننرب الصهننن، 

لقرنننننور وفننننني ح ننننناب الصلننننناد والتنننننر  الحق قنننني بنننننل فهمنننننه فهمنننننال ظاهرينننننال تمثنننننل فنننني ا
وات حرا . وما دم ا قد هصبح ا  عقد دورات للمبتعثنين فك  نا ي نب هن   نبه، ألنة هن 
 صهمننوا الم تمعننات التنني ل ع رننون فيهننا و طلننب ألننيه، هن  كننون لهنن، تننعثير فنني هننذد 

 الم تمعات وكذلم حين  عودون ألة ب ده،.
اس ع ننند حننندوا بعننن  الصنننتن يتطلنننب هنننذا البر نننامج أ نننرا  لقنننا ات منننة ال ننن 

ع ده، هو بع  المصائب كالزتزن وال وارا الطب ع م. فمنن الم حنظ ه هن،  عملنون 
بلرعم علة ت في هي مصيبم تحدا له،. لقد حدثت ا طرابات في لوس ه  لنوس 
قبل عدب هعوا، ول  ي هعتقد ه ه ل، تمر لوى هرهر حتة عادت الح اب ألة طب عتهاو 

وبعنن  الوت ننات الرننرق م مننن  اتعاصننير )وهننيلورينندا بعنن  وكننذلم هصننابت وت ننم ف
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الوت ات المتحدب مهنددب بهنذد اتعاصنير لن و الو وت بند هن الح ناب تعنود ألنة طب عتهنا 
 بعد هذد اتعاصير بعلاب ة.

و مكننن العننودب ألننة ات ننا، التنني تلننت الحننرب العالم ننم اتولننة والثا  ننم وكيننف 
 لرعم ع يبم.التطاص الغرب هن  عيد ب ا  مد ه ب

ومنننن المو نننوعات التننني هعتقننند ه  نننا بحا نننم ألنننة تعلمهنننا العننندد الهائنننل منننن  
ال مع نننات الخيرينننم هو  مع نننات ال صنننة العنننا،. فقننند رنننح ت هوروبنننا وهمريك نننا م ينننين 
اتط ننان مننن ال تننب للنندون الرننيوع م و حننن  علنن، منندى حا ننم الملننلمين للمصننحف 

ص بكتننناب. هعنننر  ه هننن، فننني الغنننرب الرنننريف هو ال تنننب ا لننن م م وت   ننند منننن يتبنننر 
يتبرعننننون بننننالورا ) الصننننحف وغيننننرد مننننن ه ننننواص الننننوراو فت معننننه بعنننن  ال مع ننننات 

   الخيريم لصالح ال  ائس.
وبعد هن كتبت ألة مدير عا، أحدى الق وات الص ائ م هقترى عل ه هذد الصكرب  

  طلب مّ ي هن هقد، أل ه بع  التصاصيل وف ما  عتي التصاصيل التي بعثتها:
 عرفنون  أن مما  ركو م ه كثير من الموظصين فني الندوائر الحكوم نم ه هن، ت -4

هو ل س لديه، دليل لمثل هذد اتمنورو كمنا ت  عنر   ك ص م أ را  هي معاملم
حق قم ما له وما عل ه فل س ه ام في هي مؤللم دليل لأل ظمم وا  را ات 

عنن الرنركات هو توصيف حق قني للوظنائف بي منا هخنذت الخطنوط اللنعود م 
 Manualاتمريك م هذا اتمر فصيها ما  لمة   دليل ات ظمنم وا  نرا ات 

of Procedures and Practices (MP&P طريقننم  الندليل  حنددو هنذا
أ ننرا  كننل المعننام ت فنني الخطننوط اللننعود م الخطننوط  وهننو بنن  رننم ي لننر 

كما ه نه العمل في الخطوط فكل أ را  له خطوات محددب ت بد من اتباعها. 
 حنننننندد طريقننننننم و ننننننة هي توصننننننيف تي وظ صننننننم فيبننننننين حنننننندود الوا بننننننات 
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كما هن الع قات بين الموظصين ورؤلائه، تخ ة كثيرال ل ظا،  والص ح ات.
الخدمم المد  م الذي ت  عرفه معظ، المنوظصين. وت بند هن هرامكنو والرنركات 

 التابعم لها فيها مثل هذد اتدلم التي تو ح ا  را ات.

ن ال ماذج اتخرى التي  مكن هن  كون ل ا فيها دروس  يدب ما  عتي:وم 
   

 تبند هن الخطنوط اللنعود م قند هخنذت بهنذا  البريد الداخلي للخطـوط السـعودية .
اتمريك نننم . وهننننذا البريننند يتطلننننب و ننننود  TWAال ظنننا، مننننن رنننركم تنننني دبليننننو أي 

تننب عل ننه النن، هظننر  عليهننا العدينند مننن الخا ننات فتو ننة الرلننالم فنني الظننر  و ك
ا دارب ومركز الت لصم و ث، أذا وصل ألة ا دارب المع  نم وهرادت أرلنان خطناب ألنة 
 هم ما رنطبت اتلن، المو نود وكتبنت اتلن، ال ديند. ولعنل البريند ا ل ترو ني هنذد 
ات ننا، حننل كثيننرال مرننكلم أرلننان الخطابننات بننين ا داراتو ورتمننا حّلهننا ه  ننال و ننود 

 الصا س. 
الخطننوط اللننعود م ولهننا فنني  نندب مننا يزينند علننة  يتعلننا بالبرينند ه  ننال فننكن وف مننا     

 411و 140عررب الت  موظف ل س لديها لوى ص دوا بريد واحند هو اث نين همنا 
 بي ما لبع  ال امعات هو حتة الصحف عدد من الص اديا. 

ذا وصنننلت مننننادب بالخطنننع ألننننة  هننننم فك نننه مننننن الصننننعب أن لننن،  كننننن مننننن   وا 
ا بلنرعم ألنة ال هنم الصننح حم. فلنو حلنب ا عرنرين صن دوا برينند الملنتحيل أ صناله

فننني أحننندى ال امعنننات فك هنننا تحتننناج ألنننة أرلنننان عرنننرين مرالننن ل خملنننم منننرات فننني 
اتلننبوص ل ننان لنندي ا مائننم مرننوار فكنن، لننت لف مثننل هننذد المرنناوير مننن  هنند برننري 

 والته م ب زين ول ارات و هد موظصين في البريد وه ور وغير ذلم.
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 تعرفت في هث ا  بحثي للما لتير والدكتوراد علة  ات وتسهيل اإلجراءات:الجامع
ا  ننرا ات الم لننرب فنني المكتبننات ات  ب ننم فنني هوروبننا وهمريكننا بي مننا مازل ننا  عنن ش 
تعقيدات ت هون لها وت الخر. فحين ذهبت ألنة المكتبنم الوط  نم فني بلند عرتني كنان 

أّت متنننعخرال وقننند ت  ح نننر بعننن  تبننند منننن مقابلنننم همنننين المكتبنننم النننذي ت  ح نننر 
ات نا،. وبعند اللقننا  وق امنه بننالتحقيا معني حننون بحثني هعطننا ي التصنريح بنناتط ص 
علة المواد التي هرغب اتطن ص عليهنا. همنا فني المكتبنم الوط  نم فني بناريس فه نام 
 موظصم قريبم من الباب تطلة علة ما لد م من وثائا ث، تعط م التصريح ال ز،. 

 لبم للوثائا فصني مديرينم الوثنائا يو ند ع ناوين للوثنائا فني كنل علبنم هما بال
وت  لمح لنم بناتط ص علنة العلبنم كاملنم بنل تعطنة وث قنم واحندب فني كنل منرب. همنا 
في اترريف الوط ي الصر لي لما ورا  البحار فكان اتمر هلهل بكثير حيا تعطة 

 العلبم كاملم تتصصحها وتصور ما ترا .
 ـــة فـــي الجامعـــاتســـكرتارية األ :  مك  نننا هن  نننتعل، منننن الغنننرب فننني قســـام العلمي

الم ان ال امعي حيا ل ل قل، لكرتاريم تقو، بخدمم اتلتاذ من حيا المرال ت 
والننتقبان المكالمننات وترتيننب المواعينند وطباعننم بعنن  اتوراا هو تصننوير اتوراا. 

عن  ال امعننات فمنا ذا  حصنل اتلنتاذ ال ننامعي فني  امعات نا؟ أ  نني هلنتغرب هن ب
فننني الطصنننرب اهتمنننت برنننرا  المكاتنننب الصخمنننم وا  صننناا علنننة بعننن  اتمنننور بننندن هن 

   عوا هللال لإل صاا علة التعل ، ال امعي بكر، حق قي. 
  ــيم العــام والتعلــيم الجــامعي : تقننو،  هننات محاينندب فنني الغننرب علننة تقــويم التعل

م هن المؤللننم التنني تقننو ، ال امعننات وكننذلم التعلنن ، العننا، وقنند تع بننت  هننم ه  ب نن
تقو، بتقو ، التعل ، العنا،  فني ب د نا تابعنم لنوزارب المعنار . وقند كتنب الندكتور لنال، 

و حنننن بحا نننم  Accreditationلنننحاب عنننن تقنننو ، ال امعنننات ومؤللنننات التقنننو ، 
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ألنننة مثنننل هنننذا و صنننح ح هن مثنننل هنننذد المؤللنننات قننند تص نننح كثينننرال منننن اتو ننناص 
 الحق ق م فعلي ا موا هم الحقائا.  الخاطئم ول ن أذا هرد ا ال قظم

  :لقد التحدث ا قا ون ) الب اعم المباعم ت ترد وت تلنتبدنو في المجال التجاري
ب عته هقان هللا عثرته ينو، الق امنموو  همرؤابي ما  ا  في الحديا الرريف ) من هقان 

وحاول نا فلو تعرف ا ألة بع  ا  را ات التني يتعامنل بهنا الغنرب فني الب نة والرنرا  
تعصنننيلها ألننن م ال فال ننناس در نننوا علنننة هن  حبنننوا منننا  نننعتي منننن الغنننرب فلننن كن ذلنننم 

 رريطم هن  عر  هصول ا معرفم صح حم.
هذد  ماذج مما  مكن هن  تعلمه من الغرب وهي تحتاج ألة  هود كبيرب   

 و وليت ولائل ا ع ، تعخذ علة عاتقها ملؤول م ذلم.لتو  حها
 الخاتمة 

بحا ملعلم معرفم اآلخر وعر  لبع  الظواهر ت اون هذا ال
ات تماع م في الغرب. وكا ت  قطم ات ط ا هي تحديد هو م   الذات  هو   
ات ا  و   اآلخر  من خ ن الر وص ألة ال ات القرالن ال نري، وهحاديا الرلون 

بداص ملسو هيلع هللا ىلص. وهو ح ا كيف هن الح نارب ا لن م م قد ُريّ دت بعقون ولو  اعد وا 
رعوب هدركت موقعها من العال، . هدرم المللمنون ه ه،  همم   الرهادب  وهمم 

 الدعوب  والراهد ت بد هن  عل، مو وص رهادته. والداع م ت بد هن  عر  البيئم  
التي ليدعو فيها. لذلم درس المللمون الح ارات اتخرى وفهموها فلهل 

 عليه، التعامل معها.
صر ته من ف ه الح ارب الغرت م ف  بد ل ا هن  عرفها و حن  ع ش في ع

معرفم حق ق م و وقد توصنل بع  المثقصين المللمين ألة معرفم الح ارب 
الغرت م معرفم عم قم ومن هؤت  طارا البرري الذي  قون :  أن الح ارب 



 

 93 

اتوروت م اتمريك م ت تعتر  بغيرها وو ت تت ح بالتالي أمكا  م الحوار الذي 
 و4 له، به ، و الت عاب ق ، وخبرات ملتمدب من ح ارات هخرى. )

ولئن كان هذا صح حال ت ي بغي هن يثبط همت ا في الحرص علة عر  
ادع إلى سبيل ربط  ما لدي ا من عل، وهدا م و ور عم ل بقون هللا عز و ل}

و هذا اتمر 4. )بالتي هي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم
وكما  قون علما  التصلير أذا هطلا اتمنر هو للو وب ما ل،  صرفه للو وب 

صار  و هو تعت ه قري م تصرفه عن حالم الو وب ألة ال دب.و والحكمم 
كما فعل دعاب الريوع م -تقت ي اتعتدان في الخطاب ف    زلا ألة 

التعدا  الغرب بعلاليب ف م و والتخدا،  -واترترا  م هو ال لار العرتي
ائل ا ع ، للع تريات الصارغم . وقد كا ت قوام س رتائ، ال لاريين تحترد ول

برتط الغرب باتمبريال م واتلتعمار والتغ ن الرعوب والتعبادها. وكع ي 
بهؤت  مثل اتعرابي الذي لرقت م ه أبله فعاد  قون:  هولعته، رتمال و وذهبوا 

حا م ماّلم اآلن  عادب ال ظر با بل  وفي هذا  قون عبد القادر طاش:  أن ال
                                                           

الرياض، ع وت تت ح الحوار معها.  في  بغيرهاوس ليد هحمد.  الح ارب الغرت م ت تعتر  - 4
و تقرير عن  دوب فكريم عقدت في القاهرب بع وان 4991د لمبر 44و)4141ر ب  44و 40024

المدينة )صراص الح ارات : ظرب  ديدب للررا.و وقد كتب الدكتور يولف  ور عو  في صح صم 
،.  رير ألة ما ظهر في الغرب 4991هغلطس44)4141رت ة اآلخر 49و في 44111عدد)  لمنورة،ا

مؤخرال من اتهتما، بالمغ ي المرهور ألصس برللي الذي هلم م ذ ا ثر من عررين ل م وعر  با دمان 
لدكتور ويرى ا قد لال.علة المخدرات وغيرها من اآلثا، بعن الغرب يروج لهذد الصرعم باعتبار ألص س 

عو  هن في الغرب قوى تحاون ترو ه ثقافات العال، ومعتقداته الدي  م من ا ل أحكا، الل طرب علة 
 العقل ا  لا ي.

 441لورب ال حل ال م - 4



 

 94 

في الخطاب ا ل مي المعادي للغرب وترريدد وا عادب التوازن ل     صا ع يومال 
با زتا الطرفين ألة صدا، مدمر  قود ا أل ه ذلم الرحن اتيديولو ي اتعمة 

 و4من قبل الغ ب ه ا وه ام. )
ب عن الغرب هو والمعرفم اليو، ت تب ة من زيارب عا لم هو قرا ب عدب كت

المكوا في الغرب عدب ل وات للتحصيل العلمي للدرالات العل ا وتخاصم أذا 
اختار الباحا هطروحم تخص البلد الذي ي تمني أليها. لقد تطورت هلاليب 
المعرفم وولائلها وت  مكن تحق قها أّت من خ ن الدرس العميا والبحا ال اد 

والصكريم للعال، الغرتي. وت بد هن ت نون الرصين و ودرالم الظواهر ات تماع م 
ههداف ا وا حم ت  بحا عن طريقم تلتعمار هرا يه، والتغ ن خيراتها وكما 
قان هحد الخلصا  حي ما هراد هن يبقي ال زيم علة من هلل، من ههل الذمم:   

 و 4أ ما بعا س ملسو هيلع هللا ىلص هاد ال ول، يبعا  اب ال )
ت مو ة الدرس ألة ذات دارس أ ما هي خطوب في وا تقال ا من ذا

وذلم من ه ل الوصنون ألة  العال،والطريا ل عخذ مكا  ا الصح ح في هذا 
  المصطلحنات والمصاه ،  ف ه علةحوار هاد  وتّ ا  مة الغرب ت بد هن  تصا 

و وهذا ي تقل ب ا ألة ما 2والدتتت وذلم لتحرير الغرب من خطر مزعنو،. )
صادا مصتي عن دور   المدافة  وممارلم  رد الصعل  علة كل فعل  دقاله فؤا

                                                           
صصر  41و44421عدد  ،المدينة المنورةعبد القادر طاشو   المغاتب في عداوب الغرب و في - 4

 ،و4991يول ه 4هن) 4141
 د العزيز رحمه هللا تعالة .هو عمر بن عب - 4
الشرق األوسط الليد ولد هبادو   ا ل ، والغرب وا ب الحوار وحا اتخت  .  في  - 2
 ،و.4991هبريل 41هن ) 4141ذو القعدب  41و1919،ع
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ينصدر عن اآلخر دون هن  كون ل ا التراتي  م وا حم للتصاعل مة هذد 
التطورات المحتملم والتعثير فيها قبل هن ترغم ا علة التعثر بها هو  ا ذعان   

 و4ل تائ ها بكل للب اتها. )
لة ه ه هفاد من معط ات الح ارب ي ب هن   ظر ألة اآلخر )الغربو ع

ا ل م م والح ارات اللابقم وت ة مؤللات فاعلم في رتة الم اتت 
الصكريم والثقاف م والل ال م والعلكريم والعلم م وبالتطاعت ا هن  صيد من ت ظ مه 

 واع م.لهذد المؤللات فائدب عظ مم أذا ما قم ا بدرالتها درالم 
قدمتها في الصصحات اللابقم فقد غلب  هما الظواهر ات تماع م التي

عليها الطابة الللبي وهنو ل س مقصودال وذلم هن الغرب كما ذكر مؤرخود 
وف لصته  مر بطور الترا ة وات حدار ف  بند للللبينات هن تطغة وهن ت ون 
هظهر من ا ي اب ات. ومة ذلم فثمنم أي اب ات  عرفها من عاش في الغرب 

مرار ه م م الغرب في الم اتت الل ال م والعلكريم ويدركها من يرى الت
والثقاف م. ومن هذد ا ي اب ات هن العل، مازان  حتل مكا م بارزب لديه، فهذد 
ال امعات الغرت م تحتنل مكان القمم في ال امعات العالم م ولديه، مرا نز 

الاو البحوا والمعاهد العلم م التي ما تزان تغري هب ا  العال، ال امي )الث
باللعي ل لتحاا بها والدرالم فيها والعمل فيها تاركين هوطا ه، التي ه صقت 

 ال ثير عليه، م حين باللك ة في الوطن قريبال من اتهل واتحباب. 
ال اميو  لدي ا ال ثير من حوافز تحترا، العل، بي ما  حن في العال، الثالا)

صوص المقدلم  وم ها قون والعلما  وتقدير دور العلما  كما تو ح ذلم ال 
                                                           

 ،.4992 وفمبر 2و1111الشرق األوسط ،ع فؤاد صادا مصتي.   ع، للحوار ..ت للموا هم.  في - 4
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 منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع هللا الذين آمنـوا }هللا عز و ل:
وو عطي ا ل ، العل، مكا م رف عم حتة في الحرب ومن ذلم قون هللا 4){

فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم  تعالة}
 و4)إذا رجعوا إليهم{
الغرت م مهما كا ت أي اب اتها وتصوقها ل  ها كغيرها من والح ارب 

الرعوب واتقوا، يخ ة لل ن هللا عز و نل .  كغيرد منالح ارات والغرب 
فمهما زع، الزاعمون هن الغرب  مارس ال قد الذاتي وهو الذي  عطة لهذد 

  وهن هذا  كذب للصال كل هحدهن،:الح ارب حيويتها و  دي اميتها  وكما  قون 
 والتارية.و فكن هذا الزع، ت ل د له من الواقة 2 )موتهنا.ال بو ات حون وركان 

فكن ل م هللا ما  م فكذا بلغ ا حرافه، وفلاده، و  له، الدر م التي تو ب 
 قوبوغ ب هللا والتندمير فلن يرد بعله لبحا ه وتعالة مهما ملم الغرب من 

ما زان العل، الحديا يتع ب كيف فهؤت  الصراع م الذين ب وا اتهرامات التي 
التطاعوا  قل تلم اتح ار ال خمم ول،  كنن لديه، الرافعات الهيدرول ك م هو 

بانو بعي غيرها من التق  م الحدياو وهذد مدائن صالح ذات القصنور في ال 
                                                           

 .44 م لورب الم ادلم ال- 4
 .444ال م  التوبمولورب - 4
ــــاة ،ع ننننورج طراب رنننني.  الغننننرب ي هننننارو ه، هن الحننننديا عننننن ا ه ننننارد قننننوب لننننه؟  فنننني  - 2 و 4402 الحي
و وقننند كتنننب كاتنننب لنننعودي قبنننل عننندب هعنننوا، بع نننوان )هنننل أن الغنننرب 4991فبراينننر 1)4141رم نننان 1

   هللا هن هرد عل نه بمقنالتين بع نوان و ورنا وهني هن الغنرب  منارس ال قند النذاتي لقطو قند، المنزاع،  صلنها 
وو عدد 4144 مادى اتولة 2و1912المدينة المنورة ،عموازي  ا وموازي ه، في لقوط الح ارات   في 

 .4144 مادى اتولة 40في  1910
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وكم أهلكنا قبلهم }؟ و حن  ؤمن بقون هللا عز و ل وليلم  حتوا تلم ال بان
فأهلكنـا أشد منهم  }و وقون هللا لبحا ه وتعالة4){اً بطش من قرن هم أشد

في األرض  لم يسـيرواأو }و وقون هللا تعالة: 4){بطشًا ومضى مثل األولين
فينظروا كيف كان عاقبة الذيـن من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا األرض 
وعمروها أكثر مما عمروها وجاءهم رسلهم بالبينات فما كان هللا ليظلمهم 

 و2){ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 
ت اولت ف ما لبا تعريف اتخرو وهو حت الموقف ا ل مي من اآلخر 

ث،  وتحقينا الذاتمن خ ن ال ات القرالن ال ري، واهتمامه هوت بمعرفم الذات 
ات ط ا لمعرفم اآلخر علة هلس ررع مو وهفدت في ذلم كثيرال من محا رب 

هلقاها في الريا  في رهر روان من هذا الدكتور  عصر رية أدريس التي 
 العا،.

وهو حت حرص الغرب علة معرفم الذات وا ط قه لمعرفم اتخنرو ومن 
هذا اآلخر العال، العرتي ا ل ميو وهررت ألة تعخر ا في الوقت في معرفم 

 الذات بله معرفم اتخر.
وفي القل، الثا ي اخترت بع  الظواهر ات تماع م وحرصت هن ت ون 

 .مرا عي ما صدر عن الغرب ب صله

                                                           
 .21لورب ا ال م - 4
 .1لورب الزخر  ال م - 4
3
 .9 ال مالرو، لورب  - 
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وقد ه صت في الطبعم الثا  م قلمال ثالثال ت اون بع  ا ي اب ات في 
الم تمعات الغرت م وكان هولها اهتما، الغرب بالبحا العلمي وتدتل من الل و  
ألة اترقا، وا حصائ ات قدمت ه موذ ال خاصال وهو مؤللم را د للبحا 

هذد المؤللم ومزا اها. ث، تحدثت عن العلمي وهو حت بع  خصائص 
مؤللم الم تمة المصتوى التي كان هدفها ا تران الدون الريوع م ودون هوروبا 
الررق م من ات غ ا ودعوب تلم الرعوب ألة ات صتاى علة العال،و ث، كان 
الحديا عن بر امج الزائر الدولي كوليلم  لتخدمها اتمريكيون لمعرفم 

 الحديا عن أي اب ات متصرقم. الرعوب اتخرىو ث،
وهذا المو وص في حق قته  حتاج ألة  هد ه بر ووقت هولةو فقد 
تركت كثيرا من المادب العلم م التي توفرت لدي حيا ل، ه د متلعا لذكرها كما 

 هن هذا المو وص  لتحا هن  كون مو وص عدد من الرلائل العلم م. 
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 111 

تر مم س اإلسالم بين الشرق والغرب.بي وفيتشو علي عزت .-1
 هن4141يولف عدس)ال ويت وهما  ا: م لم ال ور ومؤللم بافارياو

تقي الدينو ر دبو  فر لا قبل لتم هرهر من ا تخابات الرئالم: ف ائح -1
ه توتر  41)4141 مادى اتولة 24و44911ص)الحياة.وفو ة.  في 

 ،و4991
)القاهرب:  شريعة هللا حاكمة ليس بالحدود وحدها.س. ريرمو علة  -9

 و4911مكتبم وهبم 
صراع الغرب مع اإلسالم:استعراض للعداء التقليدي حلينو الصف.-40

 تر مم مازن مطبقا ي ) تحت الطبةولإلسالم في الغرب.
المدينة في   الثقاف م.حمدانو عاص،.  اتوروتيون والخصوص م -44
 ،و4992د لمبر  41)4141 مادى اآلخرب41و9191ص )المنورة.
بيروت: الدار ال امع م مقدمة في علم االستغراب.). نو حلحن صي -44

 و4994-4144 لل ررو
 و4991د لمبر 41)4141ر ب 42و44911ص)الحياة. -42
 ،و4991هبريل4)4141ذو القعدب 4و44149ص)==. -41
 و4992 ره توت44و )4141رت ة اآلخر 41و44491ص)==.- 41       

 ،و4991مايو 41)4141محر،  40و44411و ص)==-41
 ،.4991 ره توت24و44119و ص)==-41
الخرتو س عثمان.  ا ل ، والغرب:من الصراص ألة الحوار.  في  -41
 ،و4991ي اير41)4141ذو القعدب41و44402ص) الحياة، 
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المركز اتمريكي.  في  الراردو عبد الرحمن.  هصيلم ومرروص -49
 و.4991هغلطس44)4141رت ة اتون41و1111ص) الشرق األوسط.

زرياو قلط طينو  ح ور همريكا في الذهن العربو والح ور  -40
 وذ41و44421ص) ،الحياةالعرتي في الذهن اتمريكي. في 

 و4991مايو41)4141الح م
رسالة العزيز عط م.  و موا وه،  اهلون.  في  دو عبالزهرا ي -44
 مادى اآلخرب  41و111 ريدب تصدر عن  امعم الملم لعودوص )الجامعة.)

4141 
رلة.  حملم فر ل م  د اله م م الثقاف م اتمريك م.  في  الزينو-44
 ،و4992لبتمبر 44و )4141رت ة اآلخر  1و4411ص)الحياة،

صحيفة لال،و  الرهلماليون القتلم واتثريا  البررب  في  لحابو -42
 ،و4991 سمار 41و )4141القعدب  وذ1و و44029ص )ة المنورة.المدين

تر مم صبحي  تعقيبات على االستشراق. لعيدو أدوارد. -41
 و4991حديدي.)عمان:دار الصارسو 

صصر 41و44414)ددع الحياة،==. مقالم في  -41
 و4991يول ه2)4141

رارنو لوري وتوب م زيلها مر.  الب   رعب هللا المختار.  في  -41
و عن  ريدب 4991هبريل 40)4141ذو القعدب 4و1212ص) شرق األوسط.ال

 لوس ه  لوس تا مز.
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الشرق الرافعيو س   حمل اتللحم في المدارس البريطا  م.  في -41
 ،و4991مايو 41)4141ذو الح م  41و1219ص)األوسط.
صح صم تصدرها مرآة الجامعة)اتلتغراب  في   و الراهدو الليد س-41
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 و.4990هبريل 44-1)4140رم ان41-44و 410)
التقد، ألة الخلف.  في الق ،:الح ارب في غ اب   و ربيبو  بيل-20      
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 و4991هغلطس41)4141رت ة اآلخر 41(،1112األوسط.ع)
 و4991يو  ه 1)4141ذو الح م 41و 1111)الشرق األوسط.ع -24      
رت ة اتون 41و1111اتمريك م. ص)  ==.  هون معهد للدرالات-22      
 ،و4991هغلطس40)4141

دولم ترارم في مؤتمر مكافحم التغ ن اتطصان 41==و  21
 ،و4991هغلطس41)4141رت ة اآلخر42و1114  ل ال. ص)

 ،و.4991يو  ه44)4141محر، 41و1101==و عدد) -21
 ،و4991هغلطس41)4141اآلخر  رت ة1و1112==.ص)-21
، اتلتغراب ت   ير الغرب بل يرتد علي ا بعفدى   علهار،.صالحو -21

 ،و.4991هبريل  42)4141ذو القعدب 42و44110ص)الحياة،اتخطار.  في 
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ص ى الدينو س.   الد موقراط م الصليب م.  في صح صم    -211
 ،و.4991يوليو 1)4141صصر 40و44410ص)المدينة المنورة.

دينة المنورة الم==و الح اب غزو ثقافي بدوي؟!  في -29
 و4991هغلطس 42)4141رت ة اتون 41و44111ع)

المدينة ==.  رائ،  د ال لا .  في صح صم  -10
 41449رت ة اتون 44و9141ص)المنورة.
المدينة طاشو عبد القادر.  الدرالات اتمريك م  في صح صم -14
 ،و4991هغلطس41)4141رت ة اآلخر 4(44410المنورة.ع)

المدينة .  في صح صم ==.  مصادمم الصطرب-14
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ب ريو  ورج.  الغرب ي هار ه، هن الحديا عن ا ه ارد قوب له؟  طرا-11

 ،و4991فبراير 1)4141 نرم ا1و44420و ص)الحياةفي 
ص الحياة.طرتوشو لوزا ا.  بل  كا في حالم ذهون.  في -11

 ،و4991هغلطس 40)4141رت ة اآلخر 1و44420)



 

 114 

في  عل  ،و حلن حمدان.  العرب وهمريكا وال ظا، العالمي ال ديد. -11
/خريف  فالرابعمو صيو الل م 2/1 دعد الدولية،المجلة العربية للدراسات 

 419-1 صو 4992
عماربو س. مكا م ا ل ، في ص اغم  موذ  ا الثقافي.  في  -11
 ،و.4991هغلطس 1)4141رت ة اآلخر  2و44441ص )الحياة.

 اد ف ديو معمون.  ال ذور الثقاف م للل الم الخار  م اتمريك م ت-19
رت ة اآلخر 1و 44429ال ويتو ص)المجتمع)  في م لم والمللمين.العرب 
 249-24و ص4991هغلطس 40)4141

مديرو عصا، وا س فودب.  م لم همريك م تص ح ه وا  العمل  -14
 ،و4991هغلطس 9)4141رت ة اآلخر 41و104ص)المسلمون.المختلط.  في 

ص شرق األوسط.الت للموا هم.  في …مصتيو صادا.  ع، للحوار-14
 49929 وفمبر 2و 1111

 دب: الدار اللعود م لل رر الحجاب. )المودوديو هبو اتعلة. -12
 و4101-4911

  موازي  ا وموازي ه، في لقوط الح ارات  مقالتانو مطبقا يو مازن.-11
 41449 مادى اتولة  40و2وفي 1910و1912ص )المدينة المنورة في 

المدينة ب هصيلم.  في صح صم ==. امعم ا ما، لبقت  دو  -11
 ،و4991هغلطس41)4141رتة اآلخر  40و44419ص )المنورة،
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 الق ،و) المدي م الم ورب: مكتبم ابن الغرب في مواجهة اإلسالم.==.-11
و صدرت طبعم ثا  م عن مكتب ال دوب العالم م للرباب ا ل مي 4109

 41419بالمدي م الم ورب 
المدينة ب و قدد.  في صح صم ==.  بل تبد من درالم الغر -11
 و4991ي اير 41)4141رعبان 42و44411ص)المنورة.
المدينة . في 4==.  درالم اتلترراا وريادب  امعم ا ما،-11
 ،و4991يوي ه 42)4141محر، 1و44291ص)المنورة.
المدينة   في 4==.  درالم اتلترراا و ريادب  امعم ا ما،  -19
 41419محر، 44و44102ص )، المنورة

 صالمدينة المنورة.في  ==.  كل م الدرالات اتوروت م -10
 و 4991يو  ه41)4141محر، 41و44140)

 .صالمدينة المنورة==  متة  خ عه، لدرالت ا؟  في -14
 و4991ه توتر  49) 4141 مادى اتولة41(44121)

المدينة ==.  ه تواصوا به )الت وير المزعو،و  في -14
 41419محر، 1و9121ص)المنورة.
 ،المدينة المنورة==  ماذا لو تصلحوا في م الله،؟  في -12

 ،و4991د لمبر 41)4141 بر 41و44194ص)
اتولة في في المدينة المنورة. لت حلقات .وار طنو==  ه ا، في  -11

 و4991ه توتر  1)4141 مادى اتولة 42و44114عدد )
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 20و9101ص)المدينة المنورة.==  يومان مة الصحن الهوائي  في -11
 و4992د لمبر 2)4141 مادى اآلخرب 

 عكاظ==. اتخذ بالثعر علة الطريقم ا   ليزيم.  في -11
 ،و4992 وفمبر 1)4141 مادى اتولة 44و9911ص)

ر ب  49و44191) صالمدينة المنورة،== الع ف رغ، ه وفه،.  في -11
 و4991د لمبر 24)4141

الريا :دار العلو، مرائي)تحقيا قال، اللا االعتبار.. مم قذو هلام-11
4101 
و س.  هبواب الم لم ال ديدب تبالغ في التركيز علة  ور الدين -19  

رت ة اتون  49و 44142ص)الحياة.الد موقراط م وت صي اتصول م  في 
 ،و4991هغلطس  41)4141

تر مم مالم ما وراء السالم.   كلون و ريترارد.  -10
 و4991و اتهل م لل رر)عّمان:عباس.

ص مجلة المجلة.  الطصولم المصترلم.  في فهمي.هويديو  -14
 49919فبراير 41و121)

س.  ا طرابات لوس ه  لوس.  في م لم  هللاووق ة  -14
 49949مايو 41و411)ا مارات العرتم المتحدبوص )اإلصالح.
ولد هبادو الليد.  التطر  ظاهرب مو ودب في الغرب ه  ال.  في  -12

 ،و4991مارس 40)4141روان  40و1244ص )ط.الشرق األوس
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الشرق ==  ا ل ، والغرب وا ب الحوار وحا اتخت  .  في -11
 ،و4991هبريل 41)4141ذو القعدب 41و1919ص)األوسط.
ال ح اويو عبد الحميد.   تقلص عدد الربان دون العررين في  -11

 و4991مارس 1)4141روان 41و1201ص )الشرق األوسط.هوروبا.  في 
الشرق ==  بل  كا تودص  حيتي اتعتدا  ال  لي.  في -11
  ،و 4991هغلطس  42)4141رت ة اآلخر  9و1111ص )األوسط.
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