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ٚضقَ ١كسَ ١يٓس" ٠ٚاذتٛاض َع اٯخط يف ايؿهط اٱغ"َٞ٬نً ١ٝايؿطٜعٚ ١ايسضاغات اٱغ ،١َٝ٬داَع١
ايؿاضق ١بايتعاَ ٕٚع ا٭َاْ ١ايعاَ ١يٮٚقاف ،داَع ١ايؿاضق ،١ايؿاضق 18-16 ١أبط2007 ٌٜ

"أزع إىل غب ٌٝضبو باذتهُ ٚ ١املٛعع ١اذتػٓ ٚ ،١دازشلِ باييت ٖ ٞأسػٔ ،إٕ ضبو ٖ ٛأعًِ ب ٔ ن ٌ
عٔ غب ٖٛ ٚ ،ً٘ٝأعًِ باملٗتس".ٜٔغٛض ٠ايٓشٌ.125 :
"نإ ايٓاؽ أَٚ ١اسس ٠ؾبعح اهلل ايٓبٝني َبؿطَٓ ٚ ٜٔصض ٚ ٜٔأْعٍ َعٗ ِ ايهت اب ب اذتل ي ٝشهِ ب ني
ايٓاؽ ؾُٝا اختًؿٛا ؾ "...٘ٝايبكط.213 :٠
" َٔ ٚآٜات٘ خًل ايػُٛات  ٚا٭ضض  ٚاخت٬ف أيػٓتهِ  ٚأيٛاْهِ إٕ يف شيو ٯٜات يًعاملني"
ايط.22:ّٚ
"يهٌ دعًٓا َٓهِ ؾطعَٗٓ ٚ ١ادا  ٚي ٛؾا ٤اهلل دتعًهِ أَٚ ١اسس ٚ ٠يهٔ يٝبًٛنِ يف َا آتانِ ؾاغتبكٛا
ارترلات إىل اهلل َطدعهِ مجٝعا ؾٓٝب٦هِ با نٓتِ ؾ ٘ٝختتًؿ "ٕٛاملا٥س.48:٠
"ٜا أٜٗا ايٓاؽ إْا خًكٓانِ َٔ شنط  ٚأْج ٚ ٢دعًٓانِ ؾ عٛبا  ٚقبا ٌ ٥يتع اضؾٛا إٕ أن طَهِ عٓ س اهلل
أتكانِ إٕ اهلل عً ِٝخبرل" اذتذطات.13:

اإلعالو العربي املوجُ لآلخر و احلوار بني اإلسالو و الػرب
ملخص:
ٜعاْ ٞايعامل اٱغ ،َٞ٬يف عكط تػٛز ٙايعٛملٜ ٚ ١ػٝطط عً ٘ٝاجملتُع املعًَٛات ٚ ٞايب ١٦ٝايطقُ،١ ٝ
َٔ قٛض منط ٚ ١ٝتؿ ٚ ٜ٘ٛتهً .ٌٝاملؿهً ١ظازت تعكٝسا بعس أسساخ  11غبتُدل  ٚاْتؿاض ظاٖط ٠اٱضٖاب
يف ايعاملَ .اشا ؾعٌ املػًُ ٕٛملعادت ١املؿهً ٚ ١ايتكس ٟيعاٖط ٠اٱغَٛ٬ؾٛبٝا  ٚايتؿ ٜ٘ٛاملٓٗذ ٞيٲغّ٬؟
َاشا عٔ َعطن ١نػب ايطأ ٟايعاّ  ٚزٚض اٱع  ّ٬ايعطب  ٞيف َعادت  ١ايكه ١ٝ؟ َ اشا ق سَ

ايؿه اٝ٥ات

ايعطب ١ٝيٰخ ط؟  َ ٚا ٖ َ ٞػ اُٖاتٗا يف إقاَ  ١س ٛاض ٜك ش ٜ ٚؿٓ س ايتؿ  ٚ ٜ٘ٛايته ًٌٝ

ٚ

"ايكٛيب" ٚ "١ايتُٓٝط" ٜ ٚبين دػٛض يًتؿاِٖ  ٚايتهاٌَ؟ نٝـ ٜٓعط املػًُ ٕٛيًػطب؟  ٚن ٝـ ٜٓع ط
ايػطب يًُػًُني؟ َا ٖ ٞأغباب ْعط ٠ايػ طب املؿ  ٚ ١ٖٛامله ًً ١يٲغ  ٚ ّ٬املػ ًُني؟ َ ا ٖ ١ ْٝ ٞ
 ٚأٖساف ايططؾني؟ ٌٖ ٖ ٞايتعاٜـ  ٚايتؿاِٖ  ٚاذتٛاض ،أّ املٛادٗ ٚ ١ايكساّ؟ َ ٚا ٖ  ٞأغ باب ؾؿ ٌ
اذتٛاض؟ َ ٚا ايص ٟجيب ايكٝاّ ب٘ ٱقاَ ١قٓٛات ايتٛاقٌ  ٚاذتٛاض.
نُا ظازت مح ٢اٱغَٛ٬ؾٛبٝا  ٚتهاعؿ

مح ٬ت ايتؿ  ٚ ٜ٘ٛايته ً ٌٝاملٓٗذ  ٞن س اٱغ ّ٬

 ٚاملػًُني  ٚايعطب عٔ ططٜل اٱع ّ٬ايػطب ٚ ٞايؿطنات اٱع ٚ ١َٝ٬ايجكاؾ ١ٝايعامل ١ٝايعُ٬ق ١اييت متطض
زلَٗٛا َٔ خ ٍ٬ا٭خباض  ٚايتشً٬ٝت  ٚايتكاضٜط  ٚا٭ؾ  ٚ ّ٬املػًػ ٬ت  ٚاْ٫ذلْٝ

...اخل .يف املكاب ٌ

ْ٬سغ إعَ٬ا عطبٝا بس ٚ ١ٜٖٛ ٕٚبس ٕٚإغذلاتٝذ ١ٝستسز ٚ ٠بس ٕٚخط ١عٌُ ملٛادٗ ١اذتُ ٬ت ايسعا١ ٝ٥
 ٚعًُٝات ايتؿ ٚ ٜ٘ٛايتهً .ٌٝاملؿهًَ ١عكس ٠حباد ١إىل تٛؾرل َتطًبات اذتٛاض  ٚإىل َٓٗذ ١ٝعٌُ يًكها٤
عً ٢ايٛنع ايطأٖ  ٚؾت قٓٛات سٛاض  ٚتٛاقٌ  ٚتؿاِٖ َع ايػطب َٔ أدٌ َكًش ١ادتُٝع.
املقدمة:
بعس اذتاز ٟعؿط َٔ غبتُدل  2001تهاعؿ اذتُ٬ت املعاز ١ٜيٲغ ٚ ّ٬اغتُٓ

دٗ ات عس ٜس٠

ايؿطق ١يتأنٝس ايكٛض ايُٓط ٚ ١ٝيتُطٜط ايطغا ٚ ٌ٥ايكٛض  ٚا٭ؾهاض اييت تؿ  ٙٛاٱغ  ٚ ّ٬تؿطغ ٘ َ ٔ
ق ُ٘ٝايػاََ َٔ ٚ ١ٝباز ٘٥اٱْػاْ ١ٝايطاق ٚ .١ٝأقبش

ايس ٍٚايعطب ١ٝيف ْعط ٖص ٙادتٗ ات املعاق ٌ اي يت

تؿ ط ر اٱضٖ اب  ٚاملد اظٕ اي يت تك سض اٱضٖ ابٝني  ٚاْ٫تش اضٜني  ٚايع س ٚادتس ٜس املع از ٟيًشط١ ٜ
 ٚايسميكطاط ٚ ١ٝاذتهاض ٠ايػطب ٚ .١ٝقس دا٤ت ٖص ٙاذتُ٬ت يف ٚق اْتؿط ؾَ ٘ٝكطً قطاع اذتهاضات
عًٜ ٢س َٓعط ٜٔأَجاٍ قآَٖ ٌٜٛتػت ٚ ٕٛؾطْػٝؼ ؾٛنٜٛاَا  ٚغرلِٖ  ٚايص ٟتك ّٛؾهطت ٘ عً  ٢إقك ا٤
اٯخط  ٚايبكا ٤يٮق ٚ .٣ٛبايطغِ َٔ زع ٠ٛبعض املؿهط ٜٔذتٛاض اذتهاضات  ٚا٭زٜإ ؾٗٓ اى َ ٔ  ٜطٚز
يؿهط ٠إٔ اٱغ ّ٬نإ ٜ ٫ ٚعاٍ ٜؿهٌ خططا عً ٢اذتهاضات ا٭خط ٚ ،٣أْ٘ َعاز يً ٜٗٛات  ٚايجكاؾ ات

 ٚايسٜاْات ا٭خط ٚ .٣يف ظٌ ٖصا ايتؿ ٚ ٜ٘ٛاذتطب ايٓؿػ ١ٝأبسع

َانٓٝات قٓاع ١ايطأ ٟايعاّ ايػطب١ٝ

يف تؿه ٌٝايٛع ٚ ٞقٛيبت٘ ٚؾل َا متً ٘ٝا٭ٜسٜٛيٛد ١ٝايػ ا٥س ٚ ٠املػ ٝطط ،٠اي يت ت ط ٣يف اٱغ  ّ٬ع سٚا
يٲْػاْ ٚ ١ٝعسٚا يًشهاض ٠ايػطب ٚ ،١ٝأْ٘ زٜ ٜٔك ّٛعً ٢اٱضٖاب  ٚإقكا ٤اٯخطٜ .ك ٍٛاي سنتٛض ستُ س
عُاض ٠يف ٖصا ايؿإٔ:
ٖص" ٙايٓعع ١املطنع "١ٜقس دعً
َ ٚػتكً ١يف ثكاؾاتٗا...ؾععُ

ايجكاؾ ١ايػطب ١ٝتٓه ط تٓ ٛع ايع امل إىل سه اضات َتع سزَ ٚ ٠تُ اٜع٠

ٖص ٙاملطنع ١ٜإٔ اذتهاض ٠ايػطب ٖٞ ١ٝاذتهاض ٠ايعامل ٚ...١ٝتك ب ايع امل-

بايتػطٜب ٚ ..أخرلا بايعٛمل -١يف قايب سهاض ٚ ٟثكايف  ٚقٚ ُٞٝسٝس ٚ...يك س ن ُٔ يًػ طب "ضاس ١
ايه ُرل" أَٛ ٚت ٘  ٛ ٖ ٚ -مي اضؽ ٖ صا ايع سٚإ عً " ٢اٯخ ط اذته اض ٚ -"ٟباي صات "اٯخ ط
اٱغ-"َٞ٬شيو املرلاخ املؿ ٚ ٙٛايعسا ٞ٥ايص ٟسؿً

ب٘ ثكاؾت٘ املسْ ١ٝتاضخيٝا ،عً ٢اخ ت٬ف سكٛشل ا

َٝ ٚازٜٗٓا ،إظا ٤اٱغَ ٚ ّ٬كسغات٘  ٚأَت٘  ٚسهاضت٘ ٛ ٖ ٚ..امل رلاخ اي ص ٜ ٫ ٟعاٍ ؾ اع ٬يف اٱع ّ٬
ايػطب  ٚ..ٞايتعً  ِٝايػطب  ٚ..ٞزٚا ٥ط ايؿه ط  ٚايسضاغ ات ٚ..عٓ س ق ٓاع ايك طاض ست  ٢نتاب  ٖ ١صٙ
ايكؿشات  (..عُاض)136-135 :2004 ،٠

 ٚيف ايػٓٛات ا٭خرل ٠اٖتعت قٛض ٠اٱغ ٚ ّ٬ايعطب يس ٣ايطأ ٟايعاّ ايسٚي ٞبك ٛض ٠خط ط٠
دسا َ ٖٛ ٚا اْعهؼ يف اختاش َٛاقـ َعاز ٚ ١ٜغًب ١ٝنس ايؿعٛب ايعطب ٚ ١ٝاٱغ ١َٝ٬يف سا٫ت عسٜس٠
ْاٖٝو عٔ املهاٜكات  ٚا٫عتك ا٫ت  ٚغ ذٔ َ ٦ات ا٭بط ٜا ٔ َ ٤ايع طب  ٚاملػ ًُني يف ايعس ٜس َ ٔ
املطاضات  ٚايعٛاقِ ايعامل ١ٝبس ٕٚغابل إْصاض  ٫ ٚستانُ ٫ ٚ ١غبب ٚان .
 ٚاملؿهٌ ٖٓا  ُٜططح عًَ ٢ػتٜٛني ،املػت ٣ٛا٭ ٛ ٖ ٚ ٍٚايك ٛض ٠ايباٖت  ٚ ١ايه عٝؿ ١يٲغ ّ٬
زاخٌ ايس ٍٚاٱغْ ١َٝ٬ؿػٗا سٝح إٔ ٚغا ٌ٥اٱع ّ٬ايعطب ٚ ١ٝقاز ٠ايطأ ٟمل ٜٓذشٛا يف استٛا ٤ايك ٛض
ايُٓط ٚ ١ٝا٭ؾهاض  ٚاٯضا ٤املؿ ٚ ١ٖٛاملهًً ١يٲغ ٚ ّ٬املػًُني .نُا أؾطظ اٱغ ّ٬ايػٝاغ ٞته اضبا يف
اٯضا ٚ ٤ا٭ططٚسات تطى ايؿاضع ايعطب ٚ ٞاٱغ َٞ٬يف َؿذلم ايططم .أَا عً ٢املػت ٣ٛايجاْ ،ٞؾاملؿهٌ
ٜتُجٌ يف غٝاب ايعٌُ اٱع َٞ٬اشلازف  ٚغٝاب إغذلاتٝذ ١ٝتٛد٘ ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥ايعطب ١ٝيًذلنٝع عً٢
اٱْتاز  ٚخسَ ١امل ٛاطٔ ايعطب  ٞيف تٓ ٜٛط ٚ ٙتٛد ٚ ٘ ٗٝتع ٜٚس ٙبايطق ٝس املع طيف  ٚايجك ايف  ٚاي سٜين
 ٚاذتهاض ٚ .ٟيف عكط ايعٛمل ٚ ١ايجٛض ٠املعًَٛات ١ٝدا٤ت ايؿهاٝ٥ات ايعطب ١ٝيت صٚب يف ايجكاؾ  ١ايعامل١ ٝ
 ٚيف ق ِٝاٯخط  ٚتٓذطف َع ايتٝاض بس ٕٚإزضاى ٚ ٫ ٚع ،ٞسٝح أقب ٖسف َععُٗا ٖ ٛحتك ٝل اي طب
بػض ايٓعط عُا تكسَ٘ َ ٚا ٖ ٞايك ِٝاييت حتتٜٗٛا ايطغا ٚ ٌ٥املٓتذات اييت تبجٗا َٔ .دٗ ١أخط٬ْ ٣سغ
إٔ ايعٌُ اٱغذلاتٝذ ٞعً ٢املػت ٣ٛايعطب ٞيف َٝسإ اٱعٜ ّ٬هاز ٜٓعسّ ،يف ٚق

مل تػتطع ؾ ٘ٝايًذٓ ١

اٱع ١َٝ٬املٓبجك ١عٔ داَع ١ايس ٍٚايعطب ١ٝإٔ تٛاد٘ ايتشسٜات  ٚايطٖاْات اييت ٜتعطض اٱع ّ٬ايعطب.ٞ
 ٚيف شات ايٛق

ْ٬سغ غٝاب ٚنٛح ايط ٚ ١ٜ٩غٝاب َعامل إغذلاتٝذ ١ٝإع ،١َٝ٬عًَ ٢ػ ت ٣ٛن ٌ زٚي ١

عطب ،١ٝتطق ٢إىل ايسٚض احملٛض ٟايص ٟجيب إٔ ٜهطًع ب٘ اٱع ّ٬غٛا ٤عً ٢املػت ٣ٛاحملً ٞأ ٚاٱقً ُٞٝأٚ
ايسٚي.ٞ
تٓاقـ ٖص ٙايٛضق ١إؾهاي ١ٝاٱع ّ٬ايعطب ٚ ٞاذتٛاض بني اٱغ ٚ ّ٬ايػطب َٔ خ ٍ٬اغ تعطاض
ظاٖط ٠اٱغَٛ٬ؾٛبٝا  ٚايتؿ ٜ٘ٛاملٓٗذ ٞيٲغ ٚ ّ٬ايكطاع ايسٚي ٞعً ٢ايطأ ٟايعاّ  ٚعٛمل ١اٱغ .ّ٬نُا
تػتعطض ايٛضق ١أظَ ١اٱع ّ٬ايعطب ٚ ،ٞنعـ ايؿه اٝ٥ات ايعطب ١ ٝيف ست اٚض ٠اٯخ ط  ٚتك س ِٜضغ اي١
إعٖ ١َٝ٬ازؾ ١حتٌُ ايك ِٝايعطب ١ٝاٱغ ٚ ١َٝ٬تؿٓس ا٭غ اطرل  ٚا٭ناش ٜب املٛدٗ  ١ن س اٱغ  .ّ٬نُ ا
تتططم ايسضاغ ١ٱؾهاي ١ٝايػطب  ٚايعامل اٱغ ٚ َٞ٬نٝـ ٜٓعط نٌ ططف يًططف اٯخط ٖٓ ٌ ٖ ٚ ،اى
تٛد٘ ضت ٛايتعاٜـ  ٚايتؿاِٖ  ٚاذت ٛاض ب ني اٱغ  ٚ ّ٬ايػ طب أّ إٔ ٖٓ اى ْ ١ ٝيًُٛادٗ  ٚ ١ايك طاع
 ٚايكساّ.
اإلشكالية:
تتُجٌ إؾهايٖ ١ٝصا ايبشح يف ايٛنع غرل ايػ ٟٛايصٜ ٟتُٝع ب٘ اذتٛاض بني اٱغ  ٚ ّ٬ايػ طب.
ؾُٔ دٗ٬ْ ١سغ ضؾض ايٓكطاْ ٚ ١ٝايٛٗٝز ١ٜيًشٛاض  ٚايتعاٜـ َع اٱغ ٚ ّ٬ايكٓاع ١بهطٚض ٠ايتٓك رل
 ٚايتٜٗٛس  ٚايكها ٤عً ٢نٌ َا ٖ ٛإغ .ّ٬ؾُٝا  َٔ٪ٜاملػًُ ٕٛبهٌ ايطغا٫ت ٜ ٚععُ  ٕٛن ٌ ايطغ ٌ
 ٚا٭ْبٝا٬ْ .٤سغ نصيو إٔ ايٓعع ١املطنع ١ٜيف اذتهاض ٠ايػطب ١ٝتٗسف إىل تػطٜب ايع امل  ٚإيػ ا ٤اٯخ ط.
َٔ دٗ ١أخط٬ْ ٣سغ نعـ  ٚتبع ١ٝاٱع ّ٬ايعطب ٚ ٞعسّ اَت٬ن٘ َؿطٚع إع َٞ٬عطب  ٞؾع اٍ غ ٛا٤
عً ٢املػت ٣ٛايساخً ٞأ ٚاملػت ٣ٛارتاضد .ٞؾه ٬عٔ ٚدٛز أظَ ١يف اٱع ّ٬ايعطب ٞاملٛد٘ يٰخط ؾتش
ايباب عًَ ٢كطاع ٘ٝأَاّ ايػطب يًت٬عب  ٚايتشهِ  ٚايػٝطط ٚ ٠اغتعُاٍ نٌ ٚغا ٚ ٌ٥اغ ذلاتٝذٝات
ايتؿ ٚ ٜ٘ٛايتهً ٌٝإظا ٤نٌ َا ٖ ٛإغ ٚ َٞ٬عطب.ٞ
أسئلة البحث:
ؽَ :1ا أغباب ؾؿٌ اذتٛاض بني اٱغ ٚ ّ٬ايػطب؟
ؽَ :2ا َٛقـ ايػطب َٔ اٱغّ٬؟
ؽَ :3ا َٛقـ اٱغ َٔ ّ٬ايػطب  ٚايسٜاْات ا٭خط٣؟
ؽ :4ملاشا ؾؿٌ اٱع ّ٬ايعطب ٞيف شتاطب ١اٯخط؟
ؽَ :5ا غبٌ تكش ٝقٛض ٠اٱغ ٚ ّ٬إقاَ ١سٛاض َتٛاظٕ َ ٚتهاؾ ٚ ٧ؾعاٍ َع ايػطب؟
امليَحية:
اعتُست ٖص ٙايسضاغ  ١عً ٢املٓٗر ايٛقؿ ٞايتشً ًٞٝيسضاغ ١إؾهاي ١ٝاٱع ّ٬ايعطب ٚ ٞاذت ٛاض
بني اٱغ ٚ ّ٬ايػطب ٚ .يٲداب ١عً ٢تػا٫٩ت ايسضاغ ١تططم ايباسح إىل غت ١ستاٚض ضٝ٥ػ ١ٝتتُجٌ يف :

ظاٖط ٠اٱغَٛ٬ؾٛبٝا  ٚايتؿ ٜ٘ٛاملٓٗذ ٞيٲغ ،ّ٬ايتشسٜات اييت تٛاد٘ ايؿهاٝ٥ات ايعطب ، ١ٝأظَ ١اٱعّ٬
ايعطب ،ٞغٝاب َؿطٚع إع َٞ٬عطب ،ٞايػطب  ٚايعامل اٱغ :َٞ٬املٛادٗ ١بسٍ اذتٛاض ٚ ،إؾهاي ١ٝايتعاٜـ
 ٚاملٛادٗ ١بني اٱغ ٚ ّ٬ايػطب  ٚأخرلا غبٌ تكش ٝقٛض ٠اٱغ ٚ ّ٬بٓا ٤سٛاض ؾعاٍ َع اٯخط.
ظاٍرة اإلسالموفوبيا و التشويُ امليَحي لإلسالو:
َٓص أسساخ  11غبتُدل  2001نجطت مح٬ت ايتؿتٝـ  ٚاعتكاٍ َ ٚهاٜك ١ايعطب  ٚاملػًُني
ايعا٥ط ٚ ٜٔاملكُٝني يف ايعسٜس َٔ ايس ٍٚايػطب َٔ ١ٝقبٌ ا٭دٗع ٠ا٭َٓ ١ٝاملدتًؿ ١بػبب  ٚبس ٕٚغبب.
 ٚأقبش

ايعًُٝات اٱضٖاب ٚ ١ٝادتطاَ ِ٥كذلْ ١بايعطب  ٚاملػًُني  ٚاْتؿطت بصيو ثكاؾ ١ارتٛف َٔ

اٱغٖ .ّ٬صا ايس ٜٔايص  ٟم تكٜٛط ٚ ٙتكسمي٘ يًطأ ٟايعاّ ايسٚي َٔ ٞقبٌ ايكٓاعات اٱع ٚ ١َٝ٬ايجكاؾ١ٝ
ايعامل ١ٝايػطب ،١ٝعً ٢أْ٘ ز ٜٔايكتٌ  ٚايعٓـ  ٚاٱقكا ٚ ٤عً ٢أْ٘ ز ٜٔغرل َتػاَ ٜ .ك ٍٛاملؿهط ايكَٞٛ
ايعطبَٝ ٞؿ ٌٝعؿًل يف ٖصا ايػٝام:
إٕ أٚضٚبا اي ،ّٛٝنُا ناْ

يف املان ،ٞختاف عًْ ٢ؿػٗا َٔ اٱغ ٚ..ّ٬إٕ املٓاؾػ ١بني ايػطب  ٚا٭َ١

ايعطب ١ٝغببٗا ايسٚض اذتهاض ٟايص ٟدا ٤ب٘ اٱغ ٚ..ّ٬اذتطٚب ايكًٝب ١ٝمل تٓت٘ بعس ٚ ،قٝػتٗا ا٭خرل٠
ٖ ٞايهٝإ ايكٗ..ْٞٛٝؾًكس أقبش ايٛٗٝز-١ٜبك ٠ٛايكٗ ١ْٝٛٝيف ايػطب -دع٤ا عهٜٛا يف دػِ
ايػطب ٚ ،سًٝؿا حملاضب ١اٱغَٓ ٚ..ّ٬ص قط ٕٚعسٜس ٚ ٠ايػطب ا٫غتعُاض ٟخيٛض قطاعا تاضخيٝا نس
اٱغ ٚ ّ٬ا٭َ ١ايعطب ،١ٝبساؾع ايتعكب ايسٜين  ٚايعٓكط ٚ ٟسب ا٫غتػ ٚ ٍ٬اشل ٚ..١ُٓٝيكس أقب
ايػطب اي ّٛٝأؾس أعسا ٤ايعطب  ٚاٱغ(...ّ٬عُاض.)152-151 :2004 ،٠

نُا اغتٗسؾ

مح٬ت إع ٚ ١َٝ٬زعاَ ١ٝ٥ػطنَ ٚ ١هًً ١عسٜس ٠ايس ٜٔاٱغ َٔ َٞ٬خٍ٬

ايتدٜٛـ َٔ اٱغ ٚ ّ٬ايتشطٜض نس املػًُني َ ٚطايب ١أدٗع ٠ا٭َٔ يتهجٝـ مح٬ت ا٫عتكا٫ت
نسِٖ  ٚايتسخٌ يف تؿاق ٌٝاذتٝا ٠ايؿدك ١ٝيًُػًُني املكُٝني يف ايس ٍٚايػطبَ ٚ ١ٝطاقب ١تٓك٬تِٗ
ْ ٚؿا طِٗ  ٚست ٢تكطؾاتِٗ ايٖ ٚ .١َٝٛٝهصا اْتؿطت قٓاع ١ارتٛف  ٚتؿٓٓ

ؾٗٝا بعض ايسٍٚ

 ٚادتٗات اييت تػتٗسف نٌ َا ٖ ٛعطبَ ٚ ،ٞػًِ ٚ .قس أزت ٖص ٙاذتُ٬ت إىل اٖتعاظ قٛض ٠اٱغّ٬
 ٚايعطب يس ٣ايطأ ٟايعاّ ايسٚي ٞبكٛض ٠خطط ٠دسا غاُٖ

يف ايعسٜس َٔ املطات يف اختاش َٛاقـ

َعاز ٚ ١ٜغًب ١ٝنس ايؿعٛب ايعطب ٚ ١ٝاٱغ ٚ .١َٝ٬نٓتٝذ ١شلص ٙاذتُ٬ت املٓعُ ٚ ١ايتؿ ٚ ٜ٘ٛايتهًٌٝ
أقب ايطأ ٟايعاّ يف ايس ٍٚايػطبَ ١ٝعاز َ ٚتدٛف َٔ اٱغ ٚ ّ٬املػًُني  ٚايعطب  ٚأقب ٚٚ ،ؾل
ايكٛض ايُٓط ١ٝاييت قسَ

ي٘ َٔ٪ٜ ،بكطاع اذتهاضات  ٚقساَٗا ٚ .ا٭خطط َٔ ٖصا ٖ ٛاْهُاّ قاز٠

ايطأ ٚ ٟقٓاع ايكطاض  ٚايػاغ ٚ ١ستْ ٢ػب ١نبرل َٔ ٠املجكؿني إىل قاؾً ١املٗامجني عً ٢اٱغّ٬

 ٚاغتٗساؾ٘  ٚتؿ ٚ .ٜ٘ٗٛأقب ايعسٜس ٜٓعط ٜ ٚؿػط قهاٜا  ٚؾ ٕٚ٪اٱغ ٚ ّ٬املػًُني  ٚاذتهاض٠
اٱغ ١َٝ٬عٔ دٌٗ  ٚبجكاؾ ١اذتكس  ٚايهطاٖ ٚ ١ٝاْ٫تكاّٜ .ك ٍٛداى برلى ،املػتؿطم ايؿطْػ:ٞ
إٕ اٱغ ّ٬ايص ٖٛ ٟأخط ايسٜاْات ايػُا ١ٜٚايج٬خ ٚ ،ايصٜ ٟس ٜٔب٘ أظٜس َٔ ًَٝاض ْػ ُ ١يف ايع امل،
 ٚايص ٖٛ ٟقطٜب َٔ ايػطب دػطاؾٝا ٚ ،تاضخيٝا ٚ ،ستْ َٔ ٢اس ١ ٝايك  ٚ ِٝاملؿاٖ..ِٝق س ظ ٌ ٜ ٚع ٌ
ستٖ ٢ص ٙايػاع ،١بايٓػب ١يًػطب :اب ٔ ايع ِ اجملٗ  ٚ ،ٍٛا٭ر املطؾ ٛض ٚ..املٓه ٛض ا٭ب س ٚ..ٟاملبع س
ا٭بس ٚ..ٟاملتِٗ ا٭بس ٚ..ٟاملؿتب٘ ب٘ ا٭بس( .ٟاملكباس)2000/1/1 ،ٞ

 َٔ ٚدٗ ١أخط ،٣تعاْ ٞادتايٝات املػًُ ١املك ١ُٝيف ايس ٍٚايػطبَ ١ٝعاْا ٠ؾسٜس َٔ ٠املُاضغات
 ٚاملهاٜكات ايعسٜس ٠اييت تك ّٛبٗا أدٗع ٠أَٓ ١ٝعسٜس ٚ ٠شتتًؿ .١ؾٗٓاى زضد ١نبرل َٔ ٠اٱٖاْ ٚ ١ايتعسٟ
عً ٢اذتطٜات ايؿطز ٚ ١ٜعً ٢سكٛم اٱْػإ  ٚايٓتٝذ ١اذتتُ ١ٝيهٌ ٖصا ٖٞ ،اْتؿاض اذتكس  ٚايعٓكط١ٜ
ٚايهطاٖ ١ٝنس اٱغ ٚ ّ٬املػًُني .ؾُٔ دٗ٬ْ ١سغ قٛضَ ٠ؿَ ٚ ١ٖٛهًً ١يٲغ ،ّ٬تؿٓٓ

يف قٓاعتٗا

دٗات عسٜس َٔ ٠خٚ ٍ٬غا ٌ٥اٱع ٚ ّ٬ايكٓاعات ايجكاؾ ١ٝاملدتًؿ َٔ ٚ .١دٗ ١أخط٬ْ ،٣سغ ايهعـ
ايهبرل  ٚايػٝاب ؾب٘ ايتاّ يًُدطدات اٱع ٚ ١َٝ٬ايكٓاعات ايجكاؾ ١ٝايعطب ٚ ١ٝاٱغ ١َٝ٬اييت تكسّ
اٱغ ّ٬يٰخط  ٚتػٛم قٛض ٠اذتهاض ٠اٱغ ٚ ١َٝ٬املػًُني عً ٢سكٝكتٗاٖ .ص ٙايٛنع ١ٝأزت إىل ؾؿٌ
ٚغا ٌ٥اٱع ّ٬ايعطب ٚ ١ٝقاز ٠ايطأ ٟيف استٛا ٤ايكٛض ايُٓط ٚ ١ٝاٯضا ٤املؿ ٚ ١ٖٛاملهًً ١يٲغّ٬
 ٚاملػًُني  ٚتؿٓٝسٖا با٭زي ٚ ١اذتذر  ٚايدلاٖني  ٚاملٓطل.
اٱؾهاٍ املططٚح ٖ ٌٖ ٛأغتطاع املػًُ ٕٛتكس ِٜاٱغ ّ٬إىل اٯخط بؿهٌ عًَُٗٓ ٞذٞ
َسضٚؽ  ٚؾعاٍ؟ َاشا قسّ اٱع ّ٬ايعطب ٚ ٞاٱغ َٞ٬يٰخط؟  ٚأ ٖٞ ٜٔايكٓاعات اٱع ٚ ١َٝ٬ايجكاؾ١ٝ
ايعطب َٔ ١ٝضغاي ١تكس ِٜايس ٜٔاذتٓٝـ  ٚاذتهاض ٠اٱغ ١َٝ٬يٰخطَ .اشا عٔ اٱصتاظات  ٚاٱْتاز ايعًُٞ
 ٚايؿهط ٚ ٟاذتهاضٟ؟ ٌٖ دسز املػًُ ٕٛارتطاب ايسٜين؟ ٌٖ أتكٓٛا اغتعُاٍ ؾٓٝات اذتٛاض  ٚاٱقٓاع
 ٚايعطض يف تعاًَِٗ َع اٯخط؟
نؿؿ

أسساخ  11غبتُدل  2001عٔ اٱضٖاب ايؿهط ٟايص ٟمتاضغ٘ اٯي ١اٱع ١َٝ٬ايػطب ١ٝعً٢

عك ٍٛايٓاؽ  ٚايبؿط  ٚايطأ ٟايعاّ ،سٝح أقبش
ادتٌٗ  ٚايتعكب  ٚإقكا ٤اٯخط  ٚأقبش

نًُ ١ايعطب  ٚاملػًُني َطازؾ ١يٲضٖاب

ٚ

َععِ ٚغا ٌ٥اٱع ّ٬ايػطب ١ٝتؿهٌ  ٚتكٓع قٛضا منط١ٝ

 ٚأْعُ ١ؾهطَ ٚ ١ٜعتكسات جتعٌ ايعطب ٚ ٞاملػًِ ؾدل َعاز يٲْػاْ ٚ ١ٝيًبؿط ٚ ١ٜيٮخ٬م  ٚيًكِٝ
ايػاَ .١ٝؾٗٓاى "قٛيب "١ؾهط ٚ ١ٜشٖٓ ٚ ١ٝغٝهٛيٛد ١ٝتؿطظ إزضانا َعازٜا َٓ ٚاٖها يهٌ َا ٖ ٛإغّ٬
 ٚعطب .نُا أقبش

أدٓسٚ ٠غا ٌ٥اٱع ّ٬ايػطب ١ٝتػًِ بأَٛض نجرل ٖٞ ٚ ،٠يف سكٝك ١ا٭َط خاط،١٦

عٓكطَ ٚ ١ٜبٓ ١ٝعً ٢أؾهاض َػبك ٚ ١قٛض منط.١ٝ

أنست َععِ ايسضاغات  ٚا٭حباخ ايعًُ ١ٝإٔ ٚغا ٌ٥اٱع ّ٬ايػطب ٚ ١ٝخاق ١ا٭َطٜهَٗٓ ١ٝا
َٔ قشاؾ ٚ ١إشاع ٚ ١تًؿع ٚ ٕٜٛغُٓٝا  ٚست ٢ايهتب تطغِ قٛضَ ٠ؿ ٚ ١ٖٛغًب ٚ ١ٝغرل قشٝش ١عٔ
اٱغ ٚ ّ٬ايعطب يف شتتًـ اجملا٫ت  ٚاملهاَنيٖ ٚ .ص ٙايكٛض ايُٓط ١ٝته ٕٛيف َععِ ا٭سٝإ ْتٝذ١
٭ؾهاض َػبك ٚ ١ذتكس عً ٢ا٭َ ١ايعطب ٚ ١ٝاٱغ ٚ ١َٝ٬دتٌٗ بتاضٜذ ايعطب  ٚسهاضتِٗ  ٚثكاؾتِٗ
 ٚأخرلا يًكطاع اذتهاض ٟبني ايػطب  ٚاٱغ ٚ .ّ٬قس أقبش

ٖص ٙايكٛض ايُٓطَٓ ١ٝتؿطَ ٚ ٠ػًِ بٗا

يف أشٖإ ايهجرل ٚ ٜٔقس ًْدكٗا ؾُٝا  :ًٜٞاٱغ ّ٬ز ٜٔايعٓـ  ٚاٱضٖاب ،اٱغٜ ّ٬هطٗس املطأ،٠
املػًُٜ ٕٛتعٚد ٕٛبأضبع ْػا ،٤اٱغ ّ٬نس سط ١ٜا٫عتكاز ،اٱغ ّ٬نس ايسميكطاط ٚ ١ٝسكٛم اٱْػإ،
اٱغ ّ٬نس ايػاَ ،١ٝاٱغٜ ّ٬عاز ٟاذتهاضات ا٭خط ،٣اٱغ ّ٬ز ٜٔضدع ،ٞاملػًُ َٕٛٓ٪ٜ ٫ ٕٛبعٝػ٢
عً ٘ٝايػ ،ّ٬املػًُ ٕٛؾعب َتدًـ  ٚبطبط ،ٟاٱغ ّ٬اْتؿط بايػٝـ  ٚايكا ١ُ٥قس تط( .ٍٛبؿاض،ٟ
.)157-156 :2004
ٖٓ ٚاى عس ٠عٛاٌَ ٚضا ٤ايتػط ١ٝاٱع ١َٝ٬املتشٝع ٠نس ايعطب  ٚاملػًُني َٔ بٗٓٝا ايتبأٜ
ايجكايف بني ايعطب  ٚايػطب .ؾايكا ِ٥با٫تكاٍ ايػطب ٞايصٜ ٟػطَٓ ٞطك ١ايؿطم ا٭ٚغط أ ٚاملػطب
ايعطبٜ ٫ ٞعطف ايهجرل عٔ تاضٜذ  ٚثكاؾ ١ايعطب  ٚاملٓطكٜ ٚ ١ػتٓس إىل أؾهاض ٙاملػبك ٚ ١ق ٚ ِٝأسهاّ
 ٚتكايٝس ْعاَ٘ يف تػط ١ٝايعطب  ٚاجملتُع اٱغ ٚ .َٞ٬ايهجرل َٔ ٖ ٤٫٪ايكشؿٝني ايصٜ ٜٔك َٕٛٛبتػط١ٝ
ايؿطم ا٭ٚغط ٜ ٫عطف ايًػ ١ايعطب ٫ ٚ ١ٝايس ٜٔاٱغ ٫ ٚ َٞ٬ايتاضٜذ  ٚاذتهاض ٠اٱغ .١َٝ٬يكس
قؿل ايػطب نجرلا يتػًْ ١ُٝػط ٚ ٜٔغًُإ ضؾس ٟعٓسَا ؾٖٛا اٱغ ّ٬ضغِ إٔ ايهاتبني جيٗ ٕ٬متاّ
ادتٌٗ ايس ٜٔاٱغ ٚ َٞ٬ايػرل ٠ايٓب ٚ .١ٜٛدا٤ت اٱؾاز ٚ ٠ايتهط ٚ ِٜادتٛا٥ع يًهاتبني يتؿُٜٗٗٛا
يٲغ ٚ ّ٬ق ُ٘ٝاٱْػاْ.١ٝ
ٜط ٣إزٚاضز غعٝس إٔ ايتؿ ٚ ٜ٘ٛايتهً ٚ ٌٝا٫ضتٝاظ يف تػط ١ٝايعطب َٔ قبٌ ٚغا ٌ٥اٱعّ٬
ايػطبٜ ١ٝعٛز بايسضد ١ا٭ٚىل إىل ايكطاع اذتهاض ٚ ٟايجكايف بني ايػطب  ٚاٱغ ٚ .ّ٬قس ظٗط ٖصا
ايكطاع دًٝا بعس اْٗٝاض ا٫حتاز ايػٛؾٝيت  ٚاْٗٝاض ايكطب ١ٝايجٓا ١ٝ٥سٝح ظٗط ايٓعاّ ايسٚي ٞادتسٜس
َتشسٜا يًتعسز  ٚايتٓٛع ايجكايف يف ايعامل ٚ .داَ ٤كطً "اٱغَٛ٬ؾٛبٝا" يًتعبرل عٔ اشلػترلٜا اييت
أقٝب بٗا ايػطب نس اٱغ ّ٬بعس اْٗٝاض ايؿٛٝع ،١ٝسٝح أقب ٖصا ا٭خرل ٜتكسض قا ١ُ٥أعسا ٤أٚضٚبا
 ٚأَطٜها ٚ .أنست زضاغات حتً ٌٝاملهُ ٕٛإٔ ايهتب املسضغ ١ٝيف َازت ٞايتاضٜذ  ٚا٫دتُاعٝات يف
املساضؽ ا٭َطٜه ١ٝأغُٗ

بسٚضٖا يف إؾطاظ إزضاى  ٚؾهط َعاز يهٌ َا ٖ ٛإغ ٚ ّ٬عطب ٚ .ايٓتٝذٖٞ ١

إٔ ا٭َطٜهٜ ٞتعطض َٓص ْع ١َٛأظاؾط ٙإىل مجً َٔ ١ايكٛض ايُٓط َٔ ٚ ١ٝا٭ؾهاض املهًً ٚ ١املعٜؿ ١نس
ايعطب  ٚاملػًُني  ٚاٱغ.ّ٬

يف ظٌ ٖصا ايتعٜٝـ  ٚايتؿ ٚ ٜ٘ٛايتػط ١ٝايػًب ١ٝيًعطب َٔ قبٌ اٱع ّ٬ايػطب٬ْ ٞسغ أظَ١
يف اٱع ّ٬ايعطب ٞيف عًُ ١ٝتػٜٛل قٛض ٠إجياب ١ٝتكش ٖصا ارتًٌ .ؾاٱع ّ٬ايعطب ٞمل دحسز يٓؿػ٘ بعس
إغذلاتٝذٜ ١ٝػتطٝع َٔ خ٬شلا تكٖ ِٜٛصا ايتهً ٚ ٌٝايتعٜٝـ  ٚايت٬عب  ٚتكس ِٜايبس ٌٜايعطبٞ
اٱغ َٞ٬يًطأ ٟايعاّ ايػطب ٚ ٞايسٚي.ٞؾايكٓاعات ايجكاؾ ١ٝايعطب ٫ ١ٝظاي

نعٝؿ ١دسا  ٚمل تطم إىل

ايعامل ٚ ١ٝمل تعطف نٝـ تٛظـ ايًػات ايعامل ١ٝيًٛق ٍٛإىل اٯخط.ٜٔنُا ٜتدبط اٱع ّ٬ايعطب ٞيف زٚاَ١
َٔ املؿانٌ  ٚايهػٛط اييت  ٫ت ًٖ٘٪يًكٝاّ بسٚض ؾعاٍ عً ٢ايكعٝس ايسٚي ،ٞأنـ إىل شيو إٔ ا٭ْعُ١
ايعطب ١ٝضنّعت دٗٛزٖا يف اغتدساّ اٱع ّ٬نٛغ ١ًٝيًػًط ٚ ١تجبٝ

ايؿطع ٚ ١ٝايتشهِ  ٚاملطاقب ٚ ،١مل

ت ٍٛأ ٟاٖتُاّ يًبعس ارتاضد ٞأ ٚايسٚي ،ٞايص َٔ ٟاملؿطٚض ،إٔ ٜه َٔ ٕٛاملٗاّ ا٫غذلاتٝذ ١ٝيًٓعاّ
اٱع َٞ٬يف نٌ زٚي ١عطبَ ٖٛ ٚ ١ٝا ٜػتسع ٞنطٚض ٠ا٫غتجُاض  ٚختكٝل َٝعاْٝات َعتدل ٠يًكٓاعات
اٱع ٚ ١َٝ٬ايجكاؾ .١ٝؾايكٛض ٠ايُٓط ٚ ١ٝاملؿ ٚ ١ٖٛاملهًً ٫ ١تُكش إ َٔ ٫خ ٍ٬تكس ِٜايبس ٚ ٌٜتكسِٜ
املعطٝات  ٚايدلاٖني  ٚا٭زي ١املكٓع .١نُا ميهٔ تػدرل ايػؿاضات ايعطب ١ٝيف ايػطب  ٚاملطانع ايجكاؾ١ٝ
 ٚايٓٛاز ٟاٱغ ٚ ١َٝ٬ايبعجات املدتًؿ ١يف تػٜٛل قٛض ٠إجياب ١ٝسكٝكٚٚ ١ٝاقع ١ٝعٔ اٱغ ٚ ّ٬املػًُني
 ٚايعطب  ٚسهاضتِٗ  ٚتكش ٝا٭ؾهاض املػبك ٚ ١ايكٛض املعٜؿ ٚ ١ايتؿ ٜ٘ٛاملٓٗذ ٞيٲغ .ّ٬ؾاملعطن١
إشٕ َٖ ٞعطن ١قٛض  ٚأؾهاض  ٚضأ ٟعاّ ٚ ،عً ٢املػًُني  ٚايعطب إٔ ٜؿٓسٚا ا٭ناشٜب  ٚا٭غاطرل
 ٚاذتُ٬ت ايسعا ٚ ١ٝ٥خيٛنٛا َعطن ١ايطأ ٟايعاّ  ٚايكٛض ٚ ٠ا٭ؾهاض بهٌ اقتساض َٗٓ ٚذ ٚ ١ٝؾاعً.١ٝ
التحديات اليت تواجُ الفضائيات العربية :
تػابك

ايس ٍٚايعطب ٚ ١ٝتػاضع

ضت ٛايبح ايؿها ٞ٥يٝكٌ عسز ؾهاٝ٥اتٗا إىل َا ٜعٜس عً ٢

 ٚ .300باملكابٌ ْ٬سغ إٔ اٱْتاز قس بك ٞعً ٢ساي٘ أ ٚظاز بٓػب ١ن ١ًٝ٦دسا قس  ٫تتذاٚظ ٖ ٚ .%5ه صا
ْط ٣إٔ ايؿهاٝ٥ات ايعطب ١ٝقس ؾهطت يف ايٛغ ٚ ١ًٝأًُٖ ايطغاي ٚ .١بس ٕٚأزْ ٢ؾو ؾإٕ ا٭زا ٤اْط٬قا
َٔ ٖص ٙاملعطٝات ٜ ٫ػتطٝع إٔ ٜه ٕٛيف املػت ٣ٛاملطًٛب ٜ ٫ ٚػتطٝع إٔ ٜػتذٝب يتش سٜات ايعك ط
 ٚيًجٛض ٠املعًَٛات ٚ ١ٝيتشسٜات ايعٛمل .١أقب ش

َعع ِ ايكٓ ٛات ايؿه ا ١ٝ٥عب اض ٠ع ٔ ق ٓازٜل بط ٜس

تػتكبٌ شتطدات ايكٓاعات اٱع ٚ ١َٝ٬ايجكاؾ ١ٝايػطب ٚ ١ٝتبجٗا .يف ظٌ ٖص ٙايتٓاقهات اذتاز ٠غاب ايعٌُ
اٱع َٞ٬اشلازف  ٚغاب

إغذلاتٝذ ١ٝتٛد٘ ايكٓٛات ايؿه ا ١ٝ٥ايعطب ١ ٝيًذلن ٝع عً  ٢اٱْت از  ٚخسَ ١

املٛاطٔ ايعطب ٞيف تٓ ٜٛط عكً٘  ٚتٛد ٚ ٘ٗٝتعٜٚس ٙبايطقٝس املعطيف  ٚايجكايف  ٚايسٜين  ٚاذتهاض ٟست٫ ٢
ٜهٝع يف ٚغط ايتسؾل اٱع َٞ٬ايعامل ٞايصٜ ٫ ٟعطف سسٚز  ٫ ٚق ٫ ٚ ِٝز.ٜٔ
يف ظٌ ؾٛن ٢اٱع ّ٬ايؿها ٞ٥ايعطب ،ٞطػ ٢ايبعس ايتذاض ٚ ٟايذلؾ ٞٗٝعً  ٢غايب ١ ٝايكٓ ٛات
ايؿها ١ٝ٥ايعطب ١ٝباغتجٓا ٤قً ١قً ١ًٝدسا  ٫تتع س ٣أق ابع اي ٝس ايٛاس س ٚ .٠يف ظ ٌ غ ٝاب إغ ذلاتٝذ١ٝ

ٚانش ٫ ،١تػتطٝع أ ٟقٓا ٠عطب ،١ٝإٔ تساؾع عٔ اشل ١ٜٛايعطب ١ٝاٱغ ٫ ٚ ١َٝ٬تػتطٝع إٔ تٛاد ٘ ايت سؾل
اٱع َٞ٬ايػطب ٚ ٞايجكاؾ ١ايعامل ٚ ١ٝايجٛض ٠املعًَٛات ٚ ١ٝايػع ٚايجكايف .ؾٗص ٙا٭َٛض نًٗا حباد  ١إىل عُ ٌ
 ٚختطٝط  ٚتسبرل َػبل ٜعتُس عً ٢ايسضاغ ٚ ١ايبشح ايعًُ .ٞنُ ا تٛاد ٘ ايؿه اٝ٥ات ايعطب ١ ٝحت سٜا
نبرلا سٝح أْٗا َطايب ١حبُا ١ٜاملؿاٖس ايعطب َٔ ٞايتسؾل اٱع َٞ٬ايػطب َٔ ٚ ٞايتؿ" ٚ ٜ٘ٛايتُٓ ٝط"
" ٚايكٛيب ٚ "١ؾدلن ١ايٛاقع سػب أٖٛاَ ٚ ٤كاحل ايك ٣ٛايؿاعً ١يف ايٓعاّ ايعاملٖ،ٞصا َ ٔ دٗ ٔ َ ٚ ،١
دٗ ١أخط ٣ؾإْٗا َطايب ١بإبطاظ اشل ١ٜٛايعطب ١ٝاٱغ ٚ ١َٝ٬ايجكاؾ ٚ ١اذتهاض ٚ ٠ايٛدٛز ايعطب  ٞاٱغ َٞ٬
عدل َا تبج٘ َٔ بطاَر  ٚإْتاز ؾهط ٚ ٟأزب .ٞؾٗٓاى إشٕ ،حتس ٟسهاض ٚ ٟحتس ٟادتُاع ٞق .ٞ ُٝؾ إىل أٟ
َس ٣غتٓذ ايؿهاٝ٥ات ايعطب ١ٝيف حتكٝل َُٗتٗا  ٚيف َُٗ  ١اي سؾاع ع ٔ اشل ١ ٜٛاٱغ  ٚ ١َٝ٬ايت اضٜذ
 ٚاذتهاض ٠ايعطب ١ٝاٱغ ١َٝ٬؟  ٌٖ ٚايؿطٚط  ٚاملػتًعَات ادتُع

 ٚتٛؾطت ٱعطا ٤ايبس ٚ ٌٜيتكسِٜ

َا ٜطن ٞاملؿاٖس ايػطب ٚ ٞايعطب ٚ ٞاملؿاٖس املػًِ يف شتتً ـ بك اع ايع اّ  ٌ ٖ .تػ تطٝع ايؿه اٝ٥ات
ايعطب ١ٝإٔ تتشس ٣ايٛاقع  ٚتكسّ ضغاي ١إعٖ ١َٝ٬ازؾ ٚ ١دٝس ٠يف قايب ٜه ٕٛبعٝسا عٔ ايطتاب ٚ ١ايطنان١
 ٚايطٚتني؟ ٌٖ تػتطٝع إٜكاف شٚبإ ايذلانِ ايك ٚ ُٞٝاملعطيف  ٚا٫دتُاع ٞيًُػًِ يف ايجكاؾ  ١ايعامل١ ٝ؟
ٌٖ تػتطٝع ايؿهاٝ٥ات ايعطبَٛ ١ٝادٗ ١ايػع ٚايجكايف  ٚايطز عًَ ٢عاٖط ا٫غذلاب  ٚايصٚبإ يف ايػرل؟
أزمة اإلعالو العربي:
ٜٛاد٘ اٱع ّ٬ايعطب ٞحتسٜات نبرل ٠يف ظَٔ اذتطب عً ٢اٱضٖاب  ٚا٭ساز ١ٜايكطب ٚ ١ٝايك طاع
عً ٢ايطأ ٟايعاّ  ٚايسبًَٛاغ ١ٝايعاَ ٚ ١سطب ايسعا ٚ ١ٜايت٬ع ب ب ايعك َ .ٍٛا ظاٍ اٱع  ّ٬ايعطب ،ٞ
ايػا٥ب ايهبرل عً ٢ايكعٝس ٜٔاحملً ٚ ٞايسٚي ،ٞدحا ٍٚداٖسا تهٝٝل ايؿذ ٠ٛب ٚ ٘ٓٝبني ايؿاضع ايعطب ٞ
 ٚتػٜٛل ايكٛض ٠اذتكٝك ١ٝ٭َت٘  ٚؾعب٘  ٚسهاضت٘  ٚز ٜ٘ٓيٰخط ،يهٔ ايتٓاقض ادتػ ِٝبني إضاز ٠ايػًط١
َٔ دَٗ ٚ ١تطًبات املٗٓ َٔ ١دٗ ١أخط ٣تطن

اٱع ّ٬ايعطب ٞغذني طُٛسات٘ ٜتد بط يف َؿ ه٬ت

عسٜس ٠دعًت٘ زتطز ببػاٜ ٤طزز َا متً ٘ٝعً ٘ٝايػًط ٚ ١بصيو ٜؿؿٌ يف أزاَٗ ٤اَ٘ اذتكٝك ١ ٝيف خسَ  ١ا٭َ ١
 ٚاذتكٝكٚ ١ايسميكطاط ٚ ١ٝتؿه ٌٝضأ ٟعاّ ؾعاٍ  ٚقٜ .ٟٛك ٍٛايسنتٛض خهٛض يف ٖصا ايؿإٔ:
إْٓا ْط ٣إٔ أظَ ١اٱع ّ٬ايعطب ٖٞ ٞأغاغا أظَ ١ا٭ْعُ ١ايعطب .١ٝتتأيـ ٖص ٙا٭ظَ ١ايعاٖط٠
َ ٔ عٓاق ط  ٚعٛاَ ٌ َٛن ٛع ٚ ١ٝشاتَ ١ ٝتع سزَ ٚ ٠تؿاٚت  ١ايك ٪ْ .٠ٛن س إٔ ايعاَ ٌ
املٛنٛع،ٞاملتُجٌ يف ا٭ْعُ ١ايػا٥س ٖٛ ،٠ايعاٌَ اذتاغِ  ٚاحملسز ٭ظَ ١اٱع ّ٬ايعطب ٞطبعاٖ ،صا
ٜ ٫ػتبعس ايعٛاٌَ اٱع ١َٝ٬ايصات ٚ ،١ٝيهٓ٘ ٪ٜنس أْٗا عٛاٌَ تابع ٚ ١بايتايَ ٞؿ

بايعاٌَ املٛنٛع( .ٞخهٛض.)20-19 :2003،

طٚط١

تتػع اشلَٜٛ ٠ٛا بعس  ّٜٛبني ايؿُاٍ  ٚادتٓٛب  ٚضغِ اٱصتاظات اييت سككتٗا ايس ٍٚايعطب ١ٝؾُٝا
ٜتعًل بتهٓٛيٛدٝا ا٫تكاٍ  ٚايبٓ ١ٝايتشتٜ ١ٝبك ٢ارتطاب اٱع َٞ٬ايعطب ٚ ٞشتطدات ايٓعاّ اٱعّ٬
ايعطب ٞبعٝس ٜٔنٌ ايبعس عٔ ٚاقع املٛاطٔ ايعطب ٚ ٞحتسٜات ايعٛمل ٚ ١ا٭يؿ ١ٝايجايج ٚ .١ايػ٪اٍ ايصٟ
ٜػتٛقؿٓا ٖٓا ٖ َٔ ٌٖ ٛاغذلاتٝذ ١ٝإع ١َٝ٬عطب ١ٝ؟  ٌٖ ٚقسَ

ايسٚضات ايػٓ ١ٜٛجملًؼ ٚظضا ٤اٱعّ٬

ايعطب ض ٚ ١ٜ٩إغذلاتٝذ ١ٝعطب ١ٝملٛادٗ ١ايتشسٜات املدتًؿ ١اييت ٜططسٗا اٱع ٚ ّ٬ايجٛض ٠املعًَٛات١ٝ
 ٚا٫تكاي١ٝ؟
دحتاز ايعامل ايعطب ٞإىل تؿعْ ٌٝعاَ٘ اٱع ٚ َٞ٬إىل ٚنع اغذلاتٝذ ٚ ١ٝخط ١إع ١َٝ٬عطب١ٝ
ٚانش ١ايط ٚ ١ٜ٩املعامل .نُا دحتاز إىل آيٝات َٝ ٚهاْٝعَات  ٚططم تػٝرل  ٚإزاض ٠ختطد٘ َٔ ا٭دٛا٤
ايهٝك ١إىل زتا٫ت ٚاغعٜ ١ػتطٝع َٔ خ٬شلا إجياز َهاَْ ١طَٛق ١ي٘ غٛا ٤ستًٝا أ ٚعاملٝاْ ٫ .ػتطٝع ايهّ٬
عٔ إع ّ٬عطب ٞق ٚ ٟٛؾعاٍ إشا نإ ٖصا اٱع ّ٬عًَ ٢ػت ٣ٛنٌ زٚي ١نعٝـ ٜ ٚؿتكس يًُكساق١ٝ
 ٚيًذطأ ٠يف ططح ايكهاٜا اذتػاغ ٚ ١املكرل ١ٜاييت تِٗ ايؿاضع .امل٬سغ ٖ ٛإٔ غايب ١ٝايس ٍٚايعطب ١ٝمل
تؿً يف اغتعُاٍ ادتٗاظ اٱع َٞ٬نُا ٜٓبػ ٚ ٞمل تػتػً٘ يف جتػٝس َؿاضٜعٗا ايتُٓ ١ٜٛيف أضض ايٛاقع،
 ٚإشا صتش

ايس ٍٚايعطب ١ٝيف اغتػ ٍ٬ادتٗاظ اٱع َٞ٬يتُطٜط خطاب ايػًط ٚ ١يف ؾطض اٱعّ٬

ايعُٛز ٟؾإْٗا ؾؿً

ؾؿ ٬زضٜعا يف إضغا ٤قٛاعس اٱع ّ٬ايسميكطاط ٞاملػ ،ٍٛ٦اٱع ّ٬ا٭ؾك ٞايصٜٓ ٟتكس

 ٚدحًٌ ٜ ٚبين ٜ ٚؿطى ادتُاٖرل يف ايعًُ ١ٝايػٝاغ ٚ ١ٝايتُٓ ١ٝاملػتساَ .١نُا ٜؿتكس اٱع ّ٬ايعطبٞ
يًشط ٚ ١ٜاملكساق ٚ ١ٝادتطأ ٚ ٠ايؿذاع ١يف ططح ايكهاٜا اذتػاغ ١اييت تِٗ ايؿاضع .املطًٛب ٖ ٛحتسٜس
أٚيٜٛات  ٚإغذلاتٝذٝات ايٓعاّ اٱع َٞ٬عًَ ٢ػت ٣ٛنٌ قطط عطب ٞقبٌ اْ٫ط٬م يف حتسٜس اغذلاتٝذ١ٝ
إع ١َٝ٬عطب ١ٝملٛادٗ ١حتسٜات ا٭يؿ ١ٝايجايج.١
َا ظاي

إؾهاي ١ٝع٬ق ١ايػًط ١بٛغا ٌ٥اٱع ّ٬حباد ١إىل زضاغَ ١تأْ ٚ ١ٝإعازْ ٠عط قطدح١

 ٚدط ١٦ٜست ٢تكب امل٪غػ ١اٱع ١َٝ٬يف ايٛطٔ ايعطب٪َ ٞغػ ١ؾاعً ،١تػٝط  ٚتهؿـ  ٚحتكل
 ٚتػتكك ٚ .ٞإشا ناْ

امل٪غػ ١اٱع ١َٝ٬خانع ٚ ١تابعَٓ ٚ ١ؿص ٠ؾتكب عًَُٛ ١ٝادٗ ١ايعٛمل١

 ٚحتسٜات ا٭يؿ ١ٝايجايج ١زتطز ؾعاضات خا .١ٜٚنٝـ ٜتعاٌَ اٱع ّ٬ايعطبَ ٞع اٯخط يتػٜٛل ايكٛض٠
اذتكٝك ١ٝيًعطب  ٚيٲغَٛ ٚ ّ٬ادٗ ١ايكٛض ايُٓط ٚ ١ٝايتهً ٚ ٌٝايتؿٜ٘ٛ؟ امل٪غػ ١اٱع ١َٝ٬ايعطبَ ١ٝا
ظاي

مل تطم إىل امل٪غػ ١اٱع ١َٝ٬باملعٓ ٢ايهاٌَ يًهًُ ١غٛا َٔ ٤سٝح اٱزاض ٠أ ٚايتػٝرل أ ٚايتٓعِٝ

أ ٚاشلٝهً ١أ ٚايٛغا ٌ٥أ ٚايهازض ايبؿط .ٟؾؿ ٞايهجرل َٔ اذتا٫ت ْ٬سغ املػاَٚات  ٚايتذاٚظات
 ٚاملتادط ٠باملٗٓ ١عً ٢سػاب املباز ٚ ٨ايكٛاْني  ٚا٭خ٬قٝات ٚ ،غايبا َا تٌػتعٌُ امل٪غػ ١اٱع١َٝ٬
٭غطاض َ ٚكاحل نٝك ١دسا ته ٕٛيف قاحل ؾَ ١٦ع ١ٓٝأ ٚسعب َعني أ ٚتٝاض َعني عً ٢سػاب ايػايب١ٝ

ايععُ َٔ ٢أؾطاز اجملتُع .إْ٘ َٔ ايكعب دسا ايه ّ٬عٔ إع ّ٬خاضد ٫ ٞميتًو ٖٜ ٫ ٚ ١ٜٛعدل عٔ
ٖٜ .١ٜٛط ٣ايسنتٛض خهٛض يف ٖصا ايؿإٔ:
مث ١ع٬قًَ ١تبػ ١تطبط اٱع ّ٬ايعطب ٞبصات٘ َٛ ٚنٛع٘  ٚبٛاقع٘ ٚباٯخط ايصٜ ٟتٛد٘ إيٜ .٘ٝهُٔ
دصض إؾهاي ١ٝاٱع ّ٬ايعطب ٞاملٛد٘ يٰخط يف عسّ تكس ِٜأدٛبَ ١هتًُ ١عٔ أغ ١ً٦دٖٛط ١ٜطاٍ
ططسٗا َٔ :ضتٔ ٚ ،أ ١ٜٖٛ ١ٜضتٌُٖ ٖٛ َٔ ،صا "اٯخط"َ ٚ ،ا َٖ ٛؿَٗٓٛا ي٘ ٚ ،أ ١ٜضغاْ ٌ٥طٜس؟

(خهٛض.)48-47 :2003 ،
ٜؿهٌ َٛنٛع ايكٓاعات ايجكاؾ ٚ ١ٝاٱْتاز اٱع َٞ٬ايعطبَ ٚ ،ٞس ٣قسضت٘ عً ٢ايتؿاعٌ َع
اٱْتاز ايعامل ٚ ٞعً ٢تػٜٛل ايؿهط  ٚايكٛض ٚ ٠ايصٖٓ ١ٝايعطب ،١ٝحتسٜا نبرلا  ٚضٖاْا أندل يًس ٍٚايعطب١ٝ
قاطب ٚ . ١إشا أخصْا َٛنٛع ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥ايعطب ١ٝنُجاٍ يًدطاب اٱع َٞ٬ايعطب ٞأ ٚنُجاٍ
ملدطدات اٯي ١اٱع ١َٝ٬ايعطب ١ٝصتس إٔ َععِ ٖص ٙايؿهاٝ٥ات ضنّعت عً ٢ايتهٓٛيٛدٝا  ٚأًُٖ
ايطغايَ ٚ ١ععِ ٖص ٙايؿهاٝ٥ات تؿتكط رتط ٚ ١ٱغذلاتٝذٚ ١ٝملٝعاْ ١ٝٱْتاز ايطغاي ١اٱع ١َٝ٬اشلازؾ ١اييت
تٛاد٘ بٗا ايتسؾل اٱع َٞ٬ايعامل ٞايػعٜط.
حتسٜات ا٭يؿ ١ٝايجايج ١يف زتاٍ ا٫تكاٍ  ٚاملعًَٛاتَ ١ٝتؿعبَ ٚ ١تعسز ٚ ٠خطرل ٠يف ْؿؼ ايٛق ،
 ٚايعامل ايعطب ٞجيس ْؿػ٘ اي ّٛٝأَاّ ٚاقع دحتِ عً ٘ٝايتشهِ يف ايتطٛضات ايتهٓٛيٛد ١ٝاشلا ١ً٥يف زتاٍ
اٱع ٚ ّ٬ا٫تكاٍ َٛ ٚانبتٗا ٖ ٚصا ٜ ٫عين ايتشهِ يف ايتهٓٛيٛدٝا ز ٕٚايتؿهرل يف ايطغاي ٚ ١احملت٣ٛ
 ٚاٱْتاز بعباض ٠أخط ٣يف املدطدات ٚ .ايتشس ٟايهبرل ايصٜٛ ٟاد٘ ايعامل ايعطب ٖٛ ٞمحا ١ٜاشل ١ٜٛايجكاؾ١ٝ
 ٚاذتهاض ١ٜيٮَ ١ايعطب ٚ ١ٝاٱغ ٚ ١َٝ٬ؾدكٝتٗا ايكَٛ ٚ ١َٝٛادٗ ١ايصٚبإ يف ايجكاؾ ١ايعامل١ٝ
(ا٭َطٜه )١ٝاييت  ٫تعذلف  ٫باذتسٚز  ٫ ٚبايك ٫ ٚ ِٝباٯخط.
ايتشس ٟا٭ندل ايصٜٛ ٟاد٘ ايس ٍٚايعطب ١ٝيف زتاٍ اٱع ٖٛ ّ٬حتطٜط ٖصا اٱع ٚ ّ٬حتطٜط
ايطاقات  ٚاملٗاضات  ٚاٱبساعات  ٚا٫غتػ ٍ٬ا٭َجٌ يًكسضات  ٚاٱَهاْٝات املاز ٚ ١ٜايبؿط ١ٜٱضغا٤
قٛاعس َ ٚػتًعَات قٓاع ١إعَ ١َٝ٬تطٛض ٠ضؾٝس ٚ ٠ؾعاي ٚ ١ق ١ٜٛتػتطٝع إٔ تٓاؾؼ  ٚإٔ تكٓع  ٚإٔ
تػٛم ا٭ؾهاض  ٚايك ٚ ِٝا٭قاي ٚ ١اشل ١ٜٛايعطب ١ٝاٱغ ١َٝ٬يٰخط ،ٜٔنٌ ٖص ٙا٭َٛض تتطًب ايسضاغ١
 ٚايبشح  ٚإقاَ ١ع٬قَ ١ت ٚ ١ٓٝتؿاعٌ  ٚتبازٍ  ٚسٛاض قط ٜبني ايػًط ٚ ١امل٪غػ ١اٱع ٚ ١َٝ٬ايكاِ٥
با٫تكاٍ  ٚادتُٗٛض َٔ أدٌ إضغا ٤قٛاعس ايجك ٚ ١املكساق ٚ ١ٝايؿعاي ١ٝيف ا٭زا.٤
غتهَ ٕٛعطن ١ايكطٕ اذتاز ٚ ٟايعؿطَ ٜٔعطن ١إع ١َٝ٬اتكايَ ١ٝعًَٛات ١ٝدحػِ ْتٝذتٗا َػبكا
َٔ ٜعطف نٝـ ٜػتػٌ تهٓٛيٛد ١ٝاٱع ٚ ّ٬ا٫تكاٍ  ٚقٓاع ١املعطؾ .١ؾا٭َ ١ايعطب َٔ ١ٝارتًٝر إىل
احملٝط حباد ١إىل حتطٜط إعَٗ٬ا  ٚحباد ١إىل َٛادٗ ١ايٓكس  ٚا٫غتككا ٚ ٤ايهؿـ عٔ ايعٛٝب  ٚايٓكا٥ل

 ٚايتذاٚظات ٚ ،ايهؿـ عٔ ا٭خطا ٚ ٤ايتعًِ َٓٗا .ؾاٱع ّ٬اذتط  ٚايسميكطاط ٚ ٞايؿعاٍ ٖ ٛباضَٚذل
تكسّ ايؿعٛب  ٚتطٛضٖا ٚ ،بس ٕٚإع ّ٬سط  ٫دحل يٮَ ١ايعطب ١ٝاٱغ ١َٝ٬إٔ تتهًِ عٔ شتاطب ١اٯخط
َٛ ٚادٗ ١اذتُ٬ت ايسعا ٚ ١ٝ٥ايكٛض ايُٓط ٚ ١ٝشتتًـ ايكٓاعات ايجكاؾ ١ٝاييت تٓاٍ َٔ نطاَ ١ا٭َ١
 ٚؾ طؾٗا ٚ.بسْ ٕٚعاّ غٝاغ ٞزميكطاط َٔ٪ٜ ٞحبط ١ٜايؿطز يف اجملتُع ايعطبٜٛ ٚ ٞؾط ي٘ َػتًعَات
املُاضغ ١ايػٝاغ ١ٝايسميكطاط ١ٝؾإْ٘  ٫دحل يٓا إٔ ًْ ّٛاٱع ّ٬ايعطب ٞأْ ٚهًؿ٘ بأنجط مما ٖ ٛقازض عً.٘ٝ

غياب مشروع إعالمي عربي:
ؾؿٌ ايعطب يف اَت٬ى َؿطٚع ق ٚ َٞٛغٝاغ ٚ ٞتُٓ ٚ ٟٛثكايف  ٚإع .َٞ٬ؾاٱع ّ٬ايعطب،ٞ
 ٚضغِ ايتطٛضات ايهُ ١ٝاييت ؾٗسٖا خ ٍ٬ايعكٛز ارتُػ ١ا٭خرل ٠مل ٜهػب ايطٖإ ايتاضخي ٞيف اَت٬ى
َؿطٚعا عطبٝا َتهاَٜ ٬عهؼ ايبعس ايعطب ٞاٱغ َٞ٬ايعامل ٚ ٞاٱْػاْ .ٞؾاٱع ّ٬ايعطب ٞاملٛد٘ يٰخط
ميجٌ اَتسازا طبٝعٝا َٛ ٚنٛعٝا يٲع ّ٬ايعطب ٞايساخً .ٞدحسز ايسنتٛض خهٛض خكا٥ل ٖصا اٱع ّ٬عً٢
ايٓش ٛايتاي:ٞ
ٜ .1عهؼ اٱع ّ٬ايعطب ٞاملٛد٘ إىل اٯخط ايٛاقع ايعطب ٞايصٜ ٟؿتكط إىل اَ ت٬ى اشل ٚ ١ ٜٛاملؿ طٚع
 ٚايػٝاغ...١
ٜ .2ؿتكط اٱع ّ٬ايعطب ٞاملٛد٘ إىل اٯخ ط إىل إَهاْ ١ ٝاَ ت٬ى َك َٛات حتس ٜس ايطغ اي ١اٱع١ َٝ٬
املتهاًَ ٚ ١املتُاغه...١
ٜ .3ؿتكط اٱع ّ٬ايعطب ٞاملٛد٘ إىل اٯخط إىل إَهاْ ١ٝقٝاغ ١ضغايت٘ اٱع ١َٝ٬با ٜت َ ّ٤٬ع ادتُ اٖرل
املػتٗسؾ ١٭ْ٘ ٜ ٫عطؾٗاَ ٚ ،ع قٛاْني اٱعْ ٚ ّ٬عطٜات٘ ْعطا شل ١ُٓٝعكً ١ٝاملٛظؿني ايبرلٚقطاطٝني
عً ٚ ٘ٝاؾتكاض ٙإىل نٛازض إعَ ١َٝ٬بسع.١
ٜ .4ؿتكط اٱع ّ٬ايعطب ٞاملٛد٘ إىل اٯخط إىل املكسض ٠ايهاؾ ١ٝعً ٢ايٛق ٚ ٍٛايتأثرل ْعطا ٭ْ٘ ٜؿتك ط
إىل ايتٓٛع  ٚإىل ا٫غتُطاض ٚ ١ٜإىل املٗٓ ١ٝايعاي ١ٝاييت متهٓ ٘ َ ٔ اَ ت٬ى ق  ٠ٛاذته ٛض  ٚايت أثرل

 ٚاملٓاؾػ( .١خهٛض.)53 :2003،
ؾإىل أَ ٟس ٣غٓٝذ اٱع ّ٬ايعطب ٞيف حتكٝل َُٗ  ١اي سؾاع ع ٔ اشل ١ ٜٛاٱغ  ٚ ١َٝ٬ايت اضٜذ
 ٚاذتهاض ٠ايعطب ١ٝاٱغ ١َٝ٬؟  ٌٖ ٚايؿطٚط  ٚاملػتًعَات ادتُع

 ٚتٛؾطت ٱعطا ٤ايبس ٚ ٌٜيتكسِٜ

َا ٜطن ٞاملؿاٖس ايػطب ٚ ٞايعطب ٚ ٞاملؿاٖس املػًِ يف شتتًـ بكاع ايعاّ؟ ٌٖ ٜػتطٝع اٱع  ّ٬ايعطب ٞ
إٔ ٜتشس ٣ايٛاقع  ٜ ٚكسّ ضغاي ١إعٖ ١َٝ٬ازؾ  ٚ ١د ٝس ٠يف قاي ب ٜه  ٕٛبع ٝسا ع ٔ ايطتاب  ٚ ١ايطنان ١
 ٚايطٚتني؟ ٌٖ ٜػتطٝع اٱع ّ٬ايعطب ٞإٜكاف شٚبإ ايذلانِ ايك ٚ ُٞٝاملعطيف  ٚا٫دتُاع ٞيًُػ ًِ يف
ايجكاؾ ١ايعامل١ٝ؟ ٌٖ ٜػتطٝع َٛادٗ ١ايػع ٚايجكايف  ٚايطز عًَ ٢عاٖط ا٫غذلاب  ٚايصٚبإ يف ايػرل؟

غٝطت أس ساخ  11غ بتُدل  ٚقبً ٗا اْٗ ٝاض ا٫حت از ايػ ٛؾٝٝيت  ٚاملٓع ١ َٛا٫ؾ ذلان ١ٝاجتاٖ ات
اٖتُاَات  ٚب٪ض تطنٝع ايػطب َٔ ا٭ٜسٜٛيٛد ١ٝايؿٛٝع ١ٝإىل اٱغٖ ،ّ٬صا ايس ٜٔايصٜٓ ٟتؿط يف  55زٚي١
ٜ ٚعتٓك٘ أنجط َٔ ًَٝاض  ٚث٬مثاْ ًَٕٛٝ ١٥ػُ ١إناؾ ١أْ ٘ ٜٓتؿ ط بػ طع ١ن برل ٠يف ع سز َ ٔ ز ٍٚايع امل.
اٱؾهاي ١ٝحتتاز إىل إدطا٥ني اثٓني ا٭ٜ ٍٚتُجٌ يف َٛادٗ ١مح٬ت ايتؿ ٚ ٜ٘ٛايتهً ٚ ٌٝايسعا ٚ ١ٜاذتطب
ايٓؿػٖ ٚ ١ٝصا دحتاز إىل عٌُ إغذلاتٝذ ٞعًَُٗٓ ٚ ٞذٜ ٞك ّٛعًٖٓ ٢سغ ١اٱقٓاع  ٚيػ ١ا٭زي ٚ ١اذتذر
 ٚايدلاٖني  ٚاملٓطل .أَا اٱدطا ٤ايجاْ ٞؾٝتُجٌ يف ا٫غتػ ٍ٬ا٭َجٌ يًُهاْ ١اييت حتتًٗا ايب٬ز اٱغ ١َٝ٬
يف ارتطٜط ١ا٫قتكاز ١ٜايعامل ١ٝؾٗٓاى مخؼ ز ٍٚإغ ٞ ٖ ٚ ١َٝ٬ادتعا ٥ط  ٚتطن ٝا  ٚبانػ تإ  ٚاْسْٝٚػ ٝا
َ ٚكط تؿهٌ إىل داْب ز ٍٚأخ ط ٣ز ٍٚاحمل ٛض اي يت حتػ ب شل ا أَطٜه ا سػ ابات ن برل ٠يف غٝاغ تٗا
ارتاضد .١ٝيكس ظازت أسساخ  11غبتُدل َٔ سس ٠قطاع اذتهاضات يهٓٗا يف ْؿؼ ايٛق

ؾتش

ايب اب

عًَ ٢كطاع ٘ٝمل٦ات اٯ٫ف يف ايػطب يسضاغ ١اٱغ ٚ ّ٬ؾُٗ٘  ٚايتعطف عً ٢اٯخ ط  ٚايتش اٚض َع ٘.
ؾايعامل اي ّٛٝؾ طق٘  ٚغ طب ٘ أَ اّ حت سٜات ن برل ٠د سا تتُج ٌ يف ايتش اٚض  ٚايتؿ اِٖ َ ٔ أد ٌ ا٭َ ٔ
 ٚا٫غتكطاض ٚإجياز ْعاّ عامل ٞعازٍ َ ٚتهاؾٜٓ ٧عِ ؾ ٘ٝادتُٝع با٫سذلاّ املتبازٍ  ٚايتعاٜـ ايػًُ.ٞ
الػرب و العامل اإلسالمي :املواجَة بدل احلوار:
تتُٝع ايع٬ق ١بني ايػطب  ٚاٱغ ّ٬باملٛادٗ ١بس َٔ ٫اذتٛاض ٚ ،بايتككرل َٔ قبٌ ادتاْبني يف
إس ٍ٬ايؿِٗ  ٚايتعا ٕٚيتذٓب ايعسا ٚ ٤ايكطاع .نٝـ ٜٓعط نٌ ططف إىل اٯخط  ٚملاشا اْتؿطت ثكاؾ١
ارتٛف  ٚايكطاع  ٚا٫غت٦كاٍ بس َٔ ٫ايتؿاِٖ  ٚايتهاٌَ  ٚايتعاٜـ؟ َاشا ميجٌ ايػطب يًُػًُني؟ ٌٖ
ميجٌ املػٝش ١ٝأّ ايعًُاْ ١ٝأّ اٱذتاز؟ ٌٖ ٜطَع إىل ايجٛض ٠ا٫قتكاز ٚ ١ٜايجٛض ٠املعًَٛات ٚ ١ٝاجملتُع ايطقُٞ
 ٚايتٜٓٛط  ٚسكٛم اٱْػإ  ٚاذتطٜات ايؿطز ٚ ١ٜسط ١ٜايؿهط  ٚايطأ ،ٟأ ٚمتجً٘ ايؿاؾ ٚ ١ٝايعٓكط١ٜ
 ٚا٫غتعُاض  ٚاشل ،١ُٓٝأّ إٔ ايػطب متجً٘ نٌ ٖص ٙاملكَٛات  ٚايعٛاٌَ  ٚايعٛاٖط؟
ايػطب َؿٗ ّٛنباب ٞمتجً٘ نٌ ايتٓاقهات  ٚايعٛاٖط  ٚايعٛاٌَ ايػابك ٚ ١اييت قس ٜٓاقض
بعهٗا ايبعضَ .ا ُٜكاٍ عٔ ايػطب ُٜكاٍ عٔ اٱغ ّ٬نصيو سٝح أْٓا ْ ٫ػتطٝع إٔ ْتهًِ عٔ زتتُع
إغَ َٞ٬جاي ٞخاٍ َٔ أ ٟتأثرل يًجكاؾ ٚ ١اذتهاض ٠ايػطبٝتني .نُا إٔ ايعامل اٱغ َٞ٬يٝؼ عاملا َتذاْػا
بايهطٚض ،٠ؾٗ ٛعامل ٜتػِ بتٓاقهات زاخً ١ٝعسٜسَ ٚ ٠تٓٛع ،١قس ته ٕٛيف بعض ا٭سٝإ ساز َٔ .٠دٗ١
أخط٬ْ ٣سغ إٔ ايػطب ٜ ٫عين بايهطٚض ٠ايسٜاْ ١املػٝش ٚ ١ٝأْ٘ عامل ٜ ٫ػهٓ٘ غ ٣ٛا٭ٚضٚبٕٛٝ؟
ايػطب دحت ٣ٛعً ٢دٓػٝات  ٚزٜاْات عسٜس ٚ ٠شتتًؿَٗٓ ٚ ١ا ايسٜاْ ١اٱغ .١َٝ٬ؾٗٓاى َٜ٬ني املػًُني
ٜعٝؿ ٕٛيف ايس ٍٚا٭ٚضٚب ٚ ١ٝايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه .١ٝؾؿ ٞعكط ايعٛملٖٓ ١اى تساخٌ َػتُط
 ٚخًٝط َ ٚعٜر بني ايجكاؾات  ٚاملعتكسات  ٚايسٜاْات  ٚأمناط املعٝؿٖٓ ٚ .١ا ْ٬سغ إٔ اٱغ ّ٬نس،ٜٔ

 َٔ٪ٜبٗصا ايتٓٛع  ٚدحذلّ ا٭زٜإ  ٚاملعتكسات ،ؾايتٓٛع  ٚا٫خت٬ف  ٚايتُاٜع ٖ ٞغٓ َٔ ١غٓٔ اهلل اييت
 ٫تبس ٌٜشلا  ٫ ٚحت ،ٌٜٛؾاٱغٜ ّ٬طؾض َصٖب ايكطاع  ٚايتكازّ  ٚميذس ايتساؾع اذتهاض ٚ ٟؾًػؿت٘.
دا ٤يف نتاب٘ غبشاْ٘  ٚتعاىل:
"يهٌ دعًٓا َٓهِ ؾطعَٗٓ ٚ ١ادا  ٚي ٛؾا  ٤اهلل دتعًه ِ أَ ٚ ١اس س ٚ ٠يه ٔ يٝبً ٛنِ يف َ ا آت انِ
ؾاغتبكٛا ارترلات إىل اهلل َطدعهِ مجٝعا ؾٓٝب٦هِ با نٓتِ ؾ ٘ٝختتًؿ "ٕٛاملا٥س.48:٠
"ٜا أٜٗا ايٓاؽ إْا خًكٓانِ َٔ شنط  ٚأْج ٚ ٢دعًٓانِ ؾعٛبا  ٚقبا ٌ٥يتع اضؾٛا إٕ أن طَهِ عٓ س اهلل
أتكانِ إٕ اهلل عً ِٝخبرل" اذتذطات.13:

ؾايتٓٛع  ٚا٫خت٬ف َٔ سهِ ارتًل َٔ ادٌ إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى تساؾع  ٚتٓاؾؼ عً ٢ططٜل ايك٬ح
 ٚاٱق٬ح  ٚارترلات .ؾاملػتكبٌ يف ايط ١ٜ٩اٱغ ١َٝ٬تتعسز ؾ ٘ٝايسٜاْات  ٚاملًٌ  ٚايؿطا٥ع .ؾاٱغّ٬
ٜعذلف بٛدٛز تتعسز ؾ ٘ٝايعٛامل املدتًؿ ٚ ١اييت تك ّٛعً ٢ايتٓٛع  ٚايتُاٜع  ٚا٫خت٬ف  ٚايتعاضف
 ٚايتعاٜـ .يف ٖصا ايػٝام ٜط ٣ايسنتٛض عُاض:٠
عً ٢سني ٜٓهط نٌٌ اٯخط ٜٓ ٚؿٜ ،٘ٝتؿطز اٱغ ٚ ّ٬املػًُ ٕٛبا٫عذلاف بهٌ ايؿطا٥ع  ٚاملًٌ  ٚمجٝع
ايٓبٛات  ٚايطغا٫ت ٚ ،غا٥ط ايهتب  ٚايكشـ  ٚا٭يٛاح اييت َجً

 ٚس ٞايػُا ٤إىل مجٝع ا٭ْبٝا٤

 ٚاملطغًنيَٓ ،ص ؾذط ايطغا٫ت ايػُا ٚ ١ٜٚست ٢آخط  ٚخا م ٖص ٙايطغا٫ت ٚ...ؾٛم ٖصا ا٫عذلاف،

ٖٓاى ايكساغ ٚ ١ايتكسٜؼ  ٚايعكُ ٚ ١اٱد ٍ٬يهٌ ايطغٌ  ٚمجٝع ايطغا٫ت( .عُاض.)20 :2004 ،٠
 ٚباملكابٌ ْ٬سغ إٔ املؿ طٚع ايػطب  ٜٗ ٞسف إىل إيػ ا ٤املؿ طٚع اٱغ ٜ ٚ َٞ٬ؿ طض ايعٛمل ١
 ٚايك ِٝايػطب ١ٝعً ٢ايعامل بأغطٜ ٚ ٙطبل َبسأ اٱْهاض  ٚا٫غت٦كاٍ َ .ا ٖ  ٞاملػ اؾ ١إشٕ ،اي يت تؿك ٌ
ايعامل اٱغ َٞ٬عٔ ايػطب؟ اذتكٝك ١إٔ ا٭دٓس ٠اييت ٚنعتٗا ٚغا ٌ٥اٱع ٚ ّ٬ايكٓاعات ايجكاؾ ١ٝاملٗ١ُٓٝ
عً ٢ايكعٝس ايسٚي ٚ -ٞاييت ٖ ٞيف ٚاقع ا٭َط ستتهط َٔ ٠قبٌ سؿٓ َٔ ١ايؿ طنات املتع سز ٠ادتٓػ ٝات
ايعُ٬ق -١تُكسّ ايعامل اٱغ َٞ٬يف قٛض ٠ايتدًـ  ٚايتعكب ايسٜين  ٚايكُع  ٚاْعساّ سك ٛم اٱْػ إ
 ٚاذتطٜات ايؿطز ٚ ١ٜانطٗاز املطأ ٚ ٠ا٭قًٝات ٚ ،ايكا ١ُ٥قس تط.ٍٛنُا تتٓ اٚ ٍٚغ ا ٌ٥اٱع  ّ٬ايػطب١ ٝ
ا٭عُاٍ اٱضٖاب ٚ ١ٝاملتططؾ ١اييت تك ّٛبٗا بعض ادتُاعات اٱغ ١َٝ٬عً ٢أْٗا دع َٔ ٤اي س ٚ ٜٔايؿه ط
 ٚايػًٛى اٱغ ٚ ،َٞ٬بصيو تػا ٟٚبني ٖص ٙا٭عُاٍ اٱضٖاب ٚ ١ٝاٱغ ٚ ّ٬تػتٓتر إٔ اٱغ ٖٛ ّ٬زٜٔ
اٱضٖاب عً ٢ضت ٛسلٛي ٚ ٞتتٓاغ ٚ ٢تتذاٌٖ إٔ ايس ٜٔاٱغ َٞ٬ب ط ٖ ٔ َ ٤ٟص ٙا٭عُ اٍ  ٚإٔ غ بب
ايتططف  ٚاٱضٖاب ٖ ٛايعطٚف ا٫قتكاز ٚ ١ٜايػٝاغ ٚ ١ٝا٫دتُاع ٚ ١ٝاذتطَإ  ٚاٱقكا ٚ ٤غ رل شي و.
نُا تتٓاغٖ ٢ص ٙايٛغا ٌ٥إٔ ايتط طف  ٚاٱضٖ اب َٛد ٛزإ يف مج ٝع ا٭ز ٜإ  ٚيف شتتً ـ ز ٍٚايع امل.
 ٚا٭خطط َٔ ٖصا ،إٔ ٖٓاى ؾطٜل َٔ املؿهط ٚ ٜٔاملٓعط ٚ ٜٔايباسجني ٜسعُٜٓ ٚ ٕٛعطٜ ٚ ٕٚطٚد ٕٛشلصٙ

ا٭ؾهاض ايعٓكط ٚ ١ٜايتهً َٔ ١ًٝٝخ ٍ٬أططٚساتِٗ  ٚأؾهاضِٖ  ٚزضاغاتِٗ  ٚحتً٬ٝتِٗ ٚ .قس أْهِ إىل
ٖ ،٤٫٪زتُٛع َٔ ١ايكاز ٠ايػٝاغٝني ايؿاعًني عً ٢املػت ٣ٛايسٚي ٞيًتأن ٝس عً  ٖ ٢ص ٙايك ٛض ايُٓط١ ٝ
 ٚضبط اٱغ ٚ ّ٬املػًُني باٱضٖاب  ٚايتططف  ٚايعٓـ  ٚادتطا ٚ ِ٥ايتدًـ  ٚإقك ا ٤اٯخ ط .يف ٖ صا
ايػٝام ٜك ٍٛايسنتٛض ايػعس:ٕٚ
َ ٚا ميٮ اٱع ّ٬ا٭َطٜهٖ َٔ ٞذ ّٛعً ٢اٱغ ٚ ّ٬سهاضت٘ ن ٕٛأمنٛشدا يًكٛيب  ١املطًٛب  ١يف ايتعاَ ٌ
َع ساي ١حتتٌ أٚي ١ٜٛيف اٖتُاّ ٖص ٙايٛغا ٌ٥اٱع .١َٝ٬ؾاٱغ ّ٬عٓس ٖص ٙا٭دٗع ٠ز( ٜٔؾٝطاْٜ )ٞعً ٞ

َٔ َبسأ اغتدساّ ايعٓـ ًٜ ٚذأ إىل ايكتٌ ٜ ٚعدل عٔ نٌ َا َٖ ٛتدًـ يف اذتٝا( .٠ايػ عس:2002 ،ٕٚ
.)119
نٝـ ٜٓعط املػًُ ٕٛإىل ايػطب؟ ْ٬سغ قٛض منط ٚ ،١ٝأؾهاض َػبك ٚ ١تعُ ٚ ِٝتؿ ٚ ٜ٘ٛتهًٌٝ
 ٚغٝاب ايٓ ٚ ١ٝاْعساّ اٱضاز ٠ملعطؾ ١اٯخط ٚٚاقع٘ اذتكٝك٬ْ .ٞسغ يف ايهجرل َٔ ا٭سٝإ أٜها طػٝإ
ايعاطؿ ١عً ٢ايؿهط  ٚايعكٌ  ٚاملٓطل .ؾايهجرل َٔ املػًُني دحهِ عً ٢ايػطب َٔ خ ٍ٬قازت٘  ٚغاغت٘
 ٚيٝؼ َٔ خ ٍ٬ؾعٛب٘  .ؾاملتتبع ٖص ٙا٭ٜاّ يًع٬ق ١بني اٱغ ٚ ّ٬ايػطب ٬ٜسغ املٛادٗ ٚ ١ايكساّ
 ٚايٓعاع ايٓادِ عٔ ثٓا ١ٝ٥ايصٖٓٝات بني املتعكبني  ٚاملتٓٛض َٔ ٜٔادتاْبني .ؾايكطاع املٛدٛز ٖص ٙا٭ٜاّ
بني ايتعكب  ٚايتؿت ٜ ٫كتكط عً ٢ايعامل اٱغ َٞ٬ؾشػب ،بٌ ٜٛدس يف َععِ ا٭زٜإ .ؾعسّ ايتػاَ
ايصٜٛ ٟدس عٓس ادتُاعات اٱغ ١َٝ٬املتططؾ ،١صتس َجً٘  ٚبٓؿؼ اذتس ٠أ ٚأنجط عٓس ايهٓا٥ؼ ا٭قٛي ١ٝيف
ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه ٚ ١ٝاملتططؾني ايٛٗٝز  ٚزعا ٠ايكٗ ٚ .١ْٝٛٝايٓتٝذَ ،١ع ا٭غـ ايؿسٜس ٖٞ ،تأثرل
ٖص ٙاملٛاقـ  ٚا٭ؾهاض عً ٢ايع٬قات ايسٚي .١ٝنُا ت٪زٖ ٟص ٙا٭ؾهاض إىل تأدٝر ايهطاٖ ٚ ١ٝاذتكس ْ ٚؿط
ثكاؾ ١اْ٫تكاّ  ٚا ٱقكاٖ .٤ص ٙاملؿاعط اذتاقس ٠تتػِ بايطؾض املطًل يٰخط اْط٬قا َٔ َبسأ إٔ اٯخط جيب
ايتدًل َٓ٘ ٭ْ٘ عس ٚجيب ايكها ٤عً .٘ٝؾ ٬زتاٍ يًٓكاف أ ٚاذتٛاض أ ٚا٫غتُاع  ٚايتؿاٚض ٫ ٚ .زتاٍ
ست ٢ملعطؾ ١يف َاشا ٜؿهط اٯخط َ ٚا ٖٚ ٞدْٗ ١عطٙ؟ ٖص ٙايعاٖطَٛ ٠دٛز ٚ ٠تٓتؿط عٓس نٌ ططف ،يف
اجملتُعات اٱغ ٚ ١َٝ٬ايػطب ١ٝعً ٢سس غٛا ٖٞ ٚ ٤يٝػ يف قاحل أ ٟططف بطبٝع ١اذتاٍ.
جتسض اٱؾاضٖٓ ٠ا إىل بعض ايكهاٜا اييت أثطت  ٚت٪ثط تأثرلا بايؼ ا٭ُٖ ١ٝعً ٢تكٛض نٌ ططف
يًططف اٯخط  ٚعً ٢ايع٬قات بني ايعامل اٱغ ٚ َٞ٬ايػطب ٚ .عً ٢ضأؽ ٖص ٙايكهاٜا ،ايكه١ٝ
ايؿًػط ٚ ١ٝٓٝاملٛاقـ اييت ٜتدصٖا ايػطب إظا ٤ايكطاع ايعطب ٞاٱغطا ٚ .ًٞٝ٥نصيو غع ٚايعطام َٔ
قبٌ ايكٛات ا٭َطٜه ٚ ١ٝايدلٜطاْ ٚ ١ٝتسٖٛض ا٭ٚناع إىل سس ٜ ٫طام .ؾه ٬عٔ املٛقـ ايػطبَٔ ٞ
غٛضٜا  ٚإٜطإ  ٚأؾػاْػتإ  ٚايؿٝؿإ  ٚنؿُرل  ٚنصيو املٛقـ َٔ اْهُاّ تطنٝا إىل ا٫حتاز ا٭ٚضٚب.ٞ

ٖصا إناؾ ١إىل َؿه٬ت أخط ٣تعٗط َٔ سني ٯخط نُؿهً ١اذتذاب  ٚتكطدحات ايبابا بٓٝسنتٛؽ
ايػازؽ عؿط  ٚايطغ ّٛاملتشطن ١املػ ١٦ٝيًطغ ٍٛستُس قً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝغًِ.
 َٔ ٚا٭غباب اييت أزت إىل املٛادٗ ١بس َٔ ٫ايتعاٜـ بني اٱغ ٚ ّ٬ايػطب ٖ ٛارتٛف املتٓاَٞ
َٔ اٱغ ٚ ّ٬ايص ٟندُت٘ ٚغا ٌ٥اٱع ّ٬بططٜكَٗٓ ١ذَٓ ٚ ١ٝعُ .١دحسز ايسنتٛض بؿاض ٟأغباب خٛف
ايػطب َٔ اٱغ ّ٬عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 .1ارتطط َٔ اَت٬ى ا٭غًش ١ايٓ( ١ٜٚٛإٜطإ-بانػتإ).
 .2اْٗٝاض ا٭ٜسٜٛيٛد ١ٝايؿٛٝع.١ٝ
 .3املٛادٗ ١ايتاضخي ١ٝبني ايعامل اٱغ ٚ َٞ٬ايس ٍٚا٭ٚضٚب.١ٝ
 .4ظٗٛض تٝاضات يف ايس ٍٚا٭ٚضٚبَ ١ٝعاز ١ٜ٭بٓا ٤املٗادط ٚ ٜٔادتاي ١ٝاملػًُ.١
 .5اْتؿاض ايجكاؾ ١اٱغ ١َٝ٬يف ايػطب.
 .6اعتباض ايهؿاح ايؿًػطٝين نس ايعس ٚاٱغطا ًٞٝ٥إضٖاب.
 .7عًُٝات اختطاف ايطٖا ٚ ٔ٥اغتٝاشلِ َٔ قبٌ مجاعات إغ.١َٝ٬
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ايٛاقع إٔ ايعاملني اٱغ ٚ َٞ٬ايػطب ٞزخ ٬يف سًكَ ١ؿطغ ،١تتطًب ايتؿهرل يف إجياز اذتًٍٛ
ايٓادع ١يتش ٌٜٛايكطاع  ٚاملٛادٗ ٚ ١إقكا ٤اٯخط إىل اذتٛاض  ٚايتؿاِٖ  ٚا٫غتؿاز َٔ ٠اٯخط
 ٚايتهاٌَ .ا٭َط ٜتطًب تػٝرل يف ايػٝاغات ارتاضد ١ٝايػطب ٚ ١ٝتػٝرل يف ايع٬ق ١بني ايػًط ٚ ١ايؿطز يف
ايعامل اٱغ َٞ٬ايص ٟدحتاز إىل إق٬ح يف أْعُت٘ ايػٝاغ ٚ ١ٝجتسٜس يف خطاب٘ اٱغ .َٞ٬اجملتُعات املسْ١ٝ
يف ن ٬ايعاملني َطايب ١بهػط اذتٛادع  ٚايتشً ٞبايؿذاع ١ايهاؾ ١ٝملٛادٗ ١ايٛاقع بايٓكس ايصات ٚ ٞايتؿهرل
اٱجياب ٞايبٓا ٤بس َٔ ٫ايتؿهرل ايػًيب اْ٫تكاَ ٞاشلساّ .دحتاز ايٛنع ايطأٖ نصيو إىل قاْ ٕٛزٚي ٞعازٍ
ٜه ٕٛاملؿتاح املٓعِ يًع٬قات بني ايسٖ ٚ ٍٚصا ٜعين نصيو اغتك٬يَٓ ١ٝعُ ١ا٭َِ املتشس ٚ ٠تؿعٌٝ
زٚضٖا ٚٚنا٫تٗا يف حتكٝل ا٭ٖساف اييت أُغػ

َٔ أدًٗا َٔ ٚ ،أُٖٗا ا٭َٔ  ٚايػ ّ٬ايعاملٝني

 ٚايتؿاِٖ  ٚاذتٛاض  ٚايتهاٌَ بني ايؿعٛب  ٚا٭َِ  ٚايسٜاْات  ٚاذتهاضات َٔ .دٗ ١أخطٜ ٣تٛدب
عً ٢عًُا ٤ايس ٚ ٜٔايؿكٗا ٚ ٤قٓاع ايكطاض  ٚايطأ ٟايعاّ َٔ َؿهط ٚ ٜٔقشؿٝني َ ٚجكؿني  ٚباسجني
 ٚأنازميٝني غٛا ٤يف ايػطب أ ٚيف ايعامل اٱغ ،َٞ٬ايعٌُ عًْ ٢ؿط ثكاؾ ١ايتػاَ  ٚاذتٛاض  ٚايتؿاِٖ
ْ ٚؿط  ٚتعُٝل ايك ِٝاملؿذلن ١بني ايؿعٛب  ٚاسذلاّ اذتهاضات  ٚايسٜاْات  ٚايجكاؾات َُٗا اختًؿ
 ٚتبا. ٜٓ

إشكالية التعايش و املواجَة بني اإلسالو و الػرب:
نجط ايه ّ٬يف ايػٓٛات ا٭خرل ٚ ،٠خاق ١بعس أسساخ  11غبتُدل  ،2001عٔ اٱغّ٬

ٚ

ايػطب َ ٚا ٖ ٛاملطًٛب  ٚايٛادب عًُ٘ ،اذتٛاض أّ املٛادٗ١؟ ؾطٜل ٜط ٣إٔ اذتٛاض  ٫دسٚ َٔ ٣ٚضا٘٥
خاق ٚ ١إٔ ايع٬ق ١بني ايػطب  ٚايؿطم-ب٬ز اٱغ -ّ٬يٝػ

َتهاؾ ١٦يف مجٝع املٝاز-ٜٔايعػهط،١ٜ

ا٫قتكاز ،١ٜايتكٓ. .. ١ٝاخل ،ؾ ٬ؾا٥س َٔ ٠اذتٛاض ،خاق ٚ ١إٔ ايػطب بكٛت٘ ُٖٓٝ ٚت٘ عً ٢ايكٓاعات ايجكاؾ١ٝ
 ٚاٱعَ ١َٝ٬ػتُط يف مح٬ت٘ ايسعا ٚ ١ٝ٥ايكٛض ايُٓط ٚ ١ٝمح٬ت ايتؿ ٚ ٜ٘ٛايتهً ٌٝنس اٱغٚ ّ٬
املػًُني  ٚايعطب .ؾأسساخ  11غبتُدل  َٔ ٚ 2001بعسٖا اذتطب عً ٢اٱضٖاب ؾهًتا أضنا خكب١
يًتشطٜض نس ايعطب  ٚاملػًُني بسع ٣ٛإٔ اٱضٖاب  ٚايكطاع  ٚايكساّ  ٚايكتٌ

 ٚايعٓـ َٔ

قًب اٱغ ّ٬ايصٜ ٫ ٟعذلف باذتٛاض  ٚايتؿاِٖ  ٚايتعاٜـ ٚ .ؾطٜل أخط ٜكط عً ٢اذتٛاض  ٚعً٢
نطٚضت٘ ٜ ٚط ٣إٔ عسّ اذتٛاض ٜعين اشلطٚب َٔ ايٛاقع  ٚإعطا ٤ايؿطق ١يًُذلبكني باٱغّ٬

ٚ

أعسا ٤ايس ٜٔاذتٓٝـ يٝؿعًٛا َا ٜؿا ٕٚ٤بك ُ٘ٝاملجً ٚ ٢تعاي ُ٘ٝاٱْػاْ .١ٝعسّ اذتٛاض ٖ ٛايتٓكٌ َٔ
َػٚ٪ي ١ٝنبرل ٠دسا  ٖٞ ٚؾطح  ٚتؿػرل اٱغ ٚ ّ٬ايسؾاع عٓ٘  ٚتكسمي٘ عً ٢سكٝكت٘ يٰخط.
 ٚإشا غًُٓا باذتٛاض ٌٖ ،ايس ٍٚاٱغ ٚ ١َٝ٬املػًُ ٚ ٕٛامل٪غػات اٱع ٚ ١َٝ٬ايجكاؾ ١ٝيف ب٬ز
ايعطب  ٚاملػًُني قازض ٠عً ٢ايكٝاّ بسٚضٖا َ ٚػٚ٪يٝتٗا  ٚؾت قٓٛات سٛاض  ٚتٛاقٌ َع اٯخط ست٢
ٜعطف سكٝك ١اٱغّ٬؟ ٌٖ ٖ ٚ ١ًٖ٪َ ٞشلا ايكسضات  ٚاٱَهاْٝات  ٚايٛغا ٚ ٌ٥ايًػ ٚ ١ا٭غًٛب
 ٚايططٜك ١يًٛق ٍٛإىل اٯخط؟ ايٛاقع ٜؿرل إىل نعـ نبرل يف ايٛغا ٚ ٌ٥اٱَهاْٝات  ٚاملٓاٖر
 ٚايططا٥ل...اخل .ؾامل٪غػات ايس ١ٜٝٓنا٭ظٖط ايؿطٜـ حباد ١إىل تطٜٛط َ ٚػاٜط ٠ايكطٕ اذتاز ٚ ٟايعؿطٜٔ
َ ٚػاٜط ٠زتتُع ثٛض ٠املعًَٛات  ٚاْ٫ذلْٝ

 ٚاجملتُع ايطقَُ ٚ ٞا إىل شيو .ؾايؿكٗا ٚ ٤عًُا ٤ايسٜٔ

 ٚايؿطٜع ١إشا أضازٚا ايٛق ٍٛإىل اٯخط  ٚإشا أضازٚا ؾِٗ  ٚؾطح  ٚتؿػرل ايس ٜٔاٱغ َٞ٬بٓطل ايعكط
 ٚا٭يؿ ١ٝايجايج ١عً ِٗٝإتكإ يػ ١اٯخط  ٚعً ّٛايعكط ست ٢جيازي ٕٛاٯخط ٜ ٚكسَ ٕٛي٘ اٱغ ّ٬بًػت٘
َٓ ٚطك٘  ٚبٓطل ايعً ٚ ّٛاملعاضف .ؾادتُٝع ٬ٜسغ ٖص ٙا٭ٜاّ ٚ ،خاق ١بعس أسساخ غبتُدل ،2001
ايتؿ ٚ ٜ٘ٛاذتُ٬ت ايسعا ١ٝ٥املٓعُ ١نس اٱغ ٚ ّ٬املػًُني  ٚايعطبٖ ٚ ،صا ايٛنع دحتاز إىل عٌُ
َٓٗذَٓ ٚ ٞعِ َٔ قبٌ املػًُني يًطز بايب ٚ ١ٓٝاذتذ ٚ ١ايدلٖإ  ٚاملٓطل  ٚبايًػات ايعامل .١ٝجتسٜس
ارتطاب اٱغَ َٞ٬ػٚ٪ي ١ٝادتُٝع  ٚخاق ١أٌٖ ايعًِ  ٚايؿك٘  ٚايتؿػرل  ٚا٫دتٗاز ايص ِٖ ٜٔحباد١
إىل ايتشهِ يف ؾٓٝات اٱقٓاع  ٚاذتٛاض  ٚشتاطب ١اٯخط َٔ خ ٍ٬تكٓٝات تعتُس عً ٢بطاَر ايهُبٛٝتط
اذتسٜج ٚ ١ؾٓٝات ايعطض  ٚادتطاؾٝو املتطٛض ٠اييت ختاطب ايعكٌ َباؾط ٚ ٠ت٪ثط ؾ .٘ٝايسعا ٠حباد ١إىل
ايتشهِ يف ؾٔ ارتطاب ٚ ١اٱيكا ٚ ٤نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع املؿاٖ ِٝايس ٚ ١ٜٝٓايعكا٥س بؿهٌ دسٜس يف أغًٛب

ططسٗا  ٚتكسميٗا يٰخط ٚ ،نصيو ايكسض ٠عً ٢تؿٓٝس ا٭غاطرل  ٚاذتُ٬ت ايسعا ٚ ١ٝ٥ايؿبٗات  ٚايتهًٌٝ
 ٚايتؿ ٜ٘ٛبططٜكٜ ١ؿُٗٗا ايعكٌ ايػطب.ٞ
اٱؾهاي ١ٝا٭خط ٣اييت تُططح يف َٛنٛع اٱغ ٚ ّ٬ايػطب  ٚنطٚض ٠اذتٛاض  ٚايتعاٜـ ٖٞ
ايتذُعات اٱغ- ١َٝ٬مجعٝاتَ ،طانعْٛ ،از -ٟاملٛدٛز ٠يف ايػطب  ٚإىل أَ ٟس ٣اغتؿاز َٓٗا املػًُٕٛ
رتسَ ١اٱغ ٚ ّ٬ؾطس٘  ٚتؿػرل ٚ ٙتكسمي٘ يٮخطَ .ا ٖ ٞآيٝات عٌُ ٖص ٙايتذُعات؟ َاشا عٔ ايتٓػٝل
ؾُٝا بٗٓٝا َ ٚا ٖ ٛزٚضٖا يف خسَ ١ايس ٜٔاٱغ ٚ َٞ٬ايجكاؾ ١اٱغ ١َٝ٬يف ب٬ز ايػطب؟ مل تطم ٖصٙ
ايتذُعات إىل املػت ٣ٛاملطًٛب َٔ سٝح ايتٓػٝل  ٚاملتابع ٚ ١ايتٓؿٝص ؾُٝا بٗٓٝا يف ب٬ز املٗذط  ٚؾُٝا
بٗٓٝا  ٚامل٪غػات ايس ١ٜٝٓيف اجملتُعات اٱغ ٚ .١َٝ٬بس ٕٚتعُ ،ِٝصتس إٔ َععِ ٖص ٙايتذُعات تٓككٗا
ايٛغا ٚ ٌ٥اٱَهاْٝات ايهطٚض ١ٜحملاٚض ٠اٯخط  ٚايتعاٜـ َع اٯخطَ ٚ ،ػٝػ ١ختسّ دٗات ستسز٠
 ٚأٜسٜٛيٛدٝات قس تٓاقض ق ِٝاٱغ .ّ٬ايتذُعات اٱغ ١َٝ٬يف ايػطب عباض ٠عٔ دعض َععٚي ،١ؾٗ٫ ٞ
تعاْ َٔ ٞايععي ١ؾكط  ٚإمنا تعاْ َٔ ٞايتُٗٝـ  ٚعسّ ايتٓػٝل َع َ٪غػات ز ١ٜٝٓأخط ٣نصيو-اجملاَع
ايس ،١ٜٝٓا٭ظٖط ايؿطٜـ  ٚادتاَعات اٱغ ١َٝ٬ايهدل ٣املٓتؿط ٠يف ايس ٍٚايعطب ٚ ١ٝاٱغٖ -١َٝ٬صٙ
امل٪غػات اييت تػتطٝع تعٜٚسٖا بايهجرل َٔ ايٛغا ٚ ٌ٥اٱَهاْٝات يتأز ١ٜضغايتٗا بططٜك ١سهاض١ٜ
َٗٓ ٚذ ٚ ١ٝعًُ.١ٝ
اٱؾهاٍ ا٭خط املططٚح عًَ ٢ػت ٣ٛاذتٛاض َع ايػطب ٜتُجٌ يف ا٫يتباؽ يف َٛنٛع اذتٛاض
ْؿػٖ٘ٓ ٚ .ا جيب ا٫قتٓاع بإٔ ايططٜل ايكش ٝيبٓا ٤ع٬ق ١إجيابَ ١ٝع اٯخط  ،بعٝسا عٔ ايكٛض ايُٓط١ٝ
 ٚا٭ؾهاض املػبك ٖٛ ،١اذتٛاض .أَا َٔ ٜط ٣إٔ اذتٛاض َع ا٭خط  ٫ؾا٥س َ٘ٓ ٠اْط٬قا َٔ َبسأ إٔ اٯخط ٫
ٜكبٌ اذتٛاض ٜ ٫ ٚطٜس اذتٛاض ،ؾٗصا املٓطل خطأ  ٫ ٚدسٚ َٔ ٣ٚضآٖ ٚ،٘٥ا جيب إٔ ْكط إٔ ايتككرل ؾٓٝا
 ٚيٝؼ يف اٯ خط ،ؾايطغ ٍٛقً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝغًِ خاطب نؿاض قطٜـ  ٖٛ ٚيف ساي ١ايهعـ  ٫ ٚسٍٛ
 ٫ ٚق ٠ٛي٘ .نُا أغتطاع إٔ ٜبًؼ ايطغاي ١يؿعٛب عسٜس ٠ناْ

تتؿٛم عً ٘ٝيف املاٍ  ٚادتا .ٙؾإشا ناْ

ايكه ١ٝقشٝشَٚ ١بٓ ١ٝعً ٢اذتل  ٚاملٓطل ؾباغتطاع ١ا٭َ ١اٱغ ١َٝ٬إٔ حتاٚض اٯخط  ٚتؿٓس ا٭غاطرل
 ٚا٭ناشٜب  ٚتكسّ اذتكٝك ١يًعامل ،يهٔ بؿطط إٔ تُكسّ ٖص ٙاذتكٝك ١ببػاطٚٚ ١نٛح َٗٓ ٚر  ٚططٜك ١تكّٛ
عً ٢ايعًِ  ٚاملٓطل  ٚيػ ١ايعكط  ٚأغايٝب اجملتُع ايطقُ .ٞؾايتعاٌَ َع ايػطب جيب إٔ ٜتِ ٚؾل عكً١ٝ
ٜؿُٗٗا ايػطب أ ٟنطٚض ٠تطٜٛط ارتطاب اٱغ ٚ َٞ٬نطٚض ٠تطٜٛط ططم  ٚأغايٝب ايسع ٠ٛاٱغ١َٝ٬
 ٚستاٚض ٠اٯخط باييت ٖ ٞأسػٔ .ايعامل اٱغ َٞ٬حباد ١إىل إغذلاتٝذ ١ٝإع ١َٝ٬ستهُ ٚ ١إىل عؿطات بٌ
امل٦ات َٔ ايؿهاٝ٥ات املٛد ١يٰخط ،نُا أْ٘ حباد ١إىل َ٦ات ا٭ؾ ٚ ّ٬ايدلاَر  ٚاملٓتذات ايجكاؾ١ٝ
 ٚاٱع ١َٝ٬تكسّ ايبس ٌٜيٰخط  ٚتبكط ٙباذتكٝك ١ايهاًَ ٚ ١تؿٓس ا٭غاطرل  ٚا٭ناشٜب َٔ أدٌ بٓا٤

دػٛض  ٚقٓٛات ا٫تكاٍ  ٚايتٛاقٌ  ٚاذتٛاض َع اٯخط بٗسف ايتؿاِٖ  ٚايتعاٜـ  ٚايتهاٌَ  ٚيٝؼ
ايتكازّ  ٚايكطاع  ٚا٫غت٦كاٍ.
سبل تصحيح صورة اإلسالو و بياء حوار فعال مع اآلخر:
بعس اغتعطاض ؾؿٌ اذتٛاض  ٚظ اٖط ٠اٱغ َٛ٬ؾٛبٝا  ٚايتؿ  ٜ٘ٛاملٓٗذ  ٞيٲغ  ٚ ّ٬املػ ًُني
 ٚايعطب ٚ ،أظَ ١اٱع ّ٬ايعط ب ٚ ٞغٝاب َؿ طٚع إع ٞ َ٬عطب  ٞملٛادٗ  ١ايك ٛض ايُٓط ٚ ١ ٝايتؿ ٜ٘ٛ
 ٚايتهًَ ،ٌٝا ٖ ٛاذتٌ  َ ٚا ٖ ٞاٱدطا٤ات ايعًُ ١ٝيتكش ٝايٛنع  ٚبٓا ٤دػٛض اذتٛاض  ٚايتؿاِٖ َ ع
اٯخط؟ ؾُٝا ْ ًٜٞػتعطض مجً َٔ ١اٱدطا٤ات اييت جيب إٔ تك ّٛبٗا اي س ٍٚايعطب ٚ ١ ٝاٱغ  ١َٝ٬يبٓ ا٤
س ٛاض ؾعاٍ ملٛادٗ ١ايٛنع غرل ايػ  ٚ ٟٛيتك س ِٜايك ٛض ٠اذتكٝك  ١يٲغ  ٚ ّ٬املػ ًُني  ٚيً طز عً ٢
ا٭غاطرل  ٚا٭ناشٜب يف سل اٱغ ٚ ّ٬املػًُني.
 .1حتطٜط اٱع ّ٬ايعطب َٔ ٞايكٛٝز  َٔ ٚايكٛاْني ايباي ٖ ٚ :١ ٝصا ٜع ين حتط ٜط ايك ا ِ٥با٫تك اٍ
 ٚاملجكـ ايعطب َٔ ٞنابٛؽ ايطقاب ١ايصات ١ٝستٜٓ ٢تر ضغاي ١إع ١َٝ٬قازض ٠عً ٢املٓاؾػ ٚ ١ايتأثرل
يف ايطأ ٟايعاّ غٛا ٤عً ٢ايكعٝس احملً ٞأ ٚايسٚي ٚ .ٞنصيو دع ٌ امل٪غػ  ١اٱعٚ ١ َٝ٬غ ١ًٝ
يٲبساع  ٚاٱْتاز ايؿهطَٓ ٚ ٟدلا يًشٛاض  ٚايٓكاف ايبٓا.٤
 .2تٛؾرل اٱَهاْٝات  ٚايٛغا ٚ ٌ٥ؾطٚط ايٓذاح يًكا ِ٥با٫تكاٍ ست٪ٜ ٢ز ٟضغايت٘ عً  ٢أسػ ٔ
ٚد٘ ٚ .ايعٌُ عً ٢تطٜٛط َٗاضات٘  ٚإَهاْٝات٘ َٔ خ ٍ٬زٚضات تعً ٚ ١ُٝٝتسضٜب ١ٝبكؿ ١زٚض١ ٜ
َ ٚػتُط.٠
 .3جتسٜس ارتطاب اٱع َٞ٬ايعطب :ٞارتطاب اٱع َٞ٬اٱغ ٚ َٞ٬ايعطب ٞحباد  ١إىل تط ٜٛط  ٚإىل
َٓٗر دسٜس يف ايؿهٌ  ٚيف املهُ ٚ ٕٛيف املٓٗذ .١ٝسٝح نطٚض ٠حتطٜط ٚ ٙإعطا ٘٥اذتط ١ٜايهاًَ١
يططح ايكهاٜا ايطٝ٥ػ ١ٝاييت تِٗ ايؿاضع  ٚايطأ ٟايعاّ غٛا ٤ستًٝا أ ٚزٚيٝا َع نطٚض ٠متاؾَ ٘ٝع
َتطًبات ايعكط  ٚاستٝادات٘ ٚ ،نصيو ارتطٚز َٔ ايُٓط ٚ ١ٝايطتاب ٚ ١ايتبع.١ٝ
 .4إْؿاَ ٤طقس عطب ٞيٛغا ٌ٥اٱع ّ٬ايػطب :١ٝايعطب حباد ١إىل َطق س يٛغ ا ٌ٥اٱع  ّ٬ايػطب١ ٝ
ملتابع ١ايتذاٚظات يف سل اٱغ ٚ ّ٬املػًُني  ٚايعطب  ٚايطز عًٗٝا بايػطع ١ايؿا٥ك ٚ ١تؿٓٝس نٌ
ا٭غاطرل  ٚا٭ناشٜب  ٚاذتُ٬ت ايسعاٖ .١ٝ٥صا ايطقس جيب إٔ ٜهَٗٓ ٕٛذ ٚ ٞبططٜك َٓ ١عُ ١
ملتابع ١أ ٫ٚبأ ٍٚنٌ َا ٜػ ٤ٞيٲغ ٚ ّ٬املػًُني  ٚايعطب يف شتتً ـ ٚغ ا ٌ٥اٱع  ّ٬ايعامل١ ٝ
 ٚيف شتتًـ املٓتذات ايجكاؾ.١ٝ

 .5إْؿاَ ٤طن ع يًسضاغ ات  ٚايبش ٛخ ٜ :ك  ّٛبتع ٜٚس ق اْع ايك طاض باملعً َٛات  ٚاٱسك اٝ٥ات
ايهطٚض٫ ١ٜغتدساَٗا يف تكش ٝقٛض ٠ايعطب  ٚاملػًُني  ٚيف إقاَ ١سٛاض َٓٗذ ٚ ٞبٓ ا َ ٤ع
اٯخط.
 .6ا٫غتجُاض يف ايكٓاعات اٱع ٚ ١َٝ٬ايجكاؾ :١ٝإش جي ب تٛد ٘ ٝاملع ٜس َ ٔ اٖ٫تُ اّ بايك ٓاعات
ايجكاؾ ٚ ١ٝاٱع ١َٝ٬يف ايٛطٔ ايعطب ٚ ٞاٱغ ٚ .َٞ٬ظٜاز ٠املٓتر ايجك ايف  ٚاٱع ٞ َ٬ايعطب ٚ ٞ
اٱغ َٞ٬ايصٜ ٟعٓ ٢بتكش ٝايكٛض.٠
 .7اغتدساّ ٚغ ا ٌ٥اٱع  ّ٬ادتس ٜس ٚ ٠اغ تػ ٍ٬ايتهٓٛيٛد ٝات ادتس ٜس ٠يٲع  ٚ ّ٬املعً َٛات
يًٛق ٍٛإىل اٯخط  ٚشتاطبت ٘ غ ٛا ٔ َ ٤خ  ٍ٬اْ٫ذلْٝ

أ" ٚامل سْٚات"  Blogsأ ٚايدل ٜس

اٱيهذل...ْٞٚاخل.
 .8جتسٜس ارتطاب ايسٜين ملٛانبَٓ ١طل ايعكط  ٚيػ ١ايعكط ٚٚغ ١ًٝايعكط  ٚا٫بتعاز عٔ ايطنان ١
 ٚايطتاب ٚ ١ايطٚتني  ٚايتهطاض  ٚا٫ضجتاٍَ ،ع اذت طم عً  ٢تك س ِٜايطغ اي ١ايس ١ ٜٝٓبأغ ًٛب
املٓطل ٖٓ ٚسغ ١اٱقٓاع  ٚعطض  ٚتكس ِٜاملاز ٠اٱع ١َٝ٬بعس ٠يػات غٛا ٤عٔ ططٜل ايؿهاٝ٥ات
أ ٚاْ٫ذلْٝ

أ ٚايكشـ  ٚاجمل٬ت ايعامل ٚ...١ٝغرل شيو َٔ ايٛغا ٚ ٌ٥ايكٓٛات.نُا جيب عً ٢

ايعًُا ٚ ٤ايؿكٗا ٚ ٤ضداٍ ايس ٜٔيتكس ِٜخطابا زٜٝٓا عكطٜا ٜتُاؾَ ٢ع ايتشسٜات اييت تعٝؿٗا
ايبؿط ١ٜيف ايكطٕ اذتاز ٚ ٟايعؿطٜ ٚ.ٜٔػع ٢يبٓا ٤دػٛض اذتٛاض  ٚايتؿاِٖ بني ؾعٛب ايعامل.
 .9إْؿا ٤بٓو َعًَٛات عٔ اصتاظات ايعطب  ٚاملػًُني  ٚإغٗاَاتِٗ يف اذتهاض ٠ايعامل ٚ ١ٝن ٌ َ ا
ٜػاعس يف بٓا ٤ضغاي ١إع ١َٝ٬ق ١ٜٛتػاعس يف ايطز عً ٢ايتؿ ٚ ٜ٘ٛايتهً ٚ ٌٝايكٛض ايُٓط.١ٝ
 .10إْؿاَ ٤طنع زضاغات َػتكبًٜ ١ٝعٓ ٢باغتؿطاف ٚاق ع َ ٚػ تكبٌ ايع طب  ٚاملػ ًُني ٜ ٚطغ ِ
غٓٝاضٖٜٛات بس ١ًٜيػبٌ ايتؿاِٖ  ٚاذتٛاض بني ايعطب  ٚايػطب.
 .11ا٫غتجُاض يف ايع٬قات ايعاَ ٚ ١ايسبًَٛاغ  ١ٝايعاَ  :١ؾامل٪غػ ات ايس ٚ ١ ٜٝٓاملطان ع اٱغ ١َٝ٬
 ٚادتاَعات اٱغ ١َٝ٬نًٗا حباد ١إىل دٗاظ ع٬قات عاَ ١يًٛق ٍٛإىل شٖٔ اٯخط  ٚإقٓاع٘ بايب١ٓٝ
باٖ ١ٝاٱغ ٚ ّ٬ععُت٘  ٚعاملٝت٘.
 .12تؿع ٌٝزٚض ايسبًَٛاغ ١ٝايعطب ١ٝيف ستاٚض ٠اٯخط  ٚبٓا ٤دػٛض ايع٬قات ايطٝبَ ١ع٘  ٚختًٝك٘ َٔ
ا٭ؾهاض املػبك ٚ ١ايكٛض ايُٓط ٚ ١ٝا٭ناشٜب  ٚا٭غاطرل اييت ضغدٗا يف شٖٓ٘ اٱع ّ٬ايسٚي.ٞ
 .13تؿع ٌٝاذتٛاض َع اجملتُ ع امل سْ ٞيف اي س ٍٚايػطب( ١ ٝمجع ٝات،أسعابْ ،كاب اتَٓ ،عُ ات غ رل
سه ،١َٝٛأْس...١ٜاخل)ٖٓ :اى قطاعات عسٜس ٠يف اجملتُع ايػطب ٞي ٛعطف ايعطب  ٚاملػًُ ٕٛن ٝـ
ٜتع اًََ ٕٛعٗ ا ٫غ تطاعٛا اذتك  ٍٛعً  ٢تأ ٜٝسٖا  ٚزعُٗ ا شل ِ يف خسَ  ١ايكه اٜا ايعطب١ ٝ

 ٚاٱغ .١َٝ٬ؾٗٓاى ٖ٦ٝات شتتًؿ َٔ ١اجملتُع املسْ ٞيف ايػطب تكـ نس ايعٛمل  ٚ ١ن س اذت طب
ا٭َطٜه ١ٝايدلٜطاْ ١ٝيف ايعطام  ٚنس دطا ِ٥ايه ٝإ ايك ٗ ْٞٛٝيف ؾًػ طني ٚن س ايعٓك ط١ٜ
 ٚايتُٝٝع  ٚايتؿطق ١نس ايعطب  ٚاملػ ًُني .ؾ ايعطب  ٚاملػ ًَُ ٕٛط ايب ٕٛبايتع ا ٚ ٕٚإقاَ ١
ع٬قات َع ٖص ٙايتٓعُٝات رتسَ ١قهاٜاِٖ  ٚيًٛق ٍٛيًطأ ٟايعاّ ايعامل ٚ ٞايتأثرل ؾ.٘ٝ
 .14تؿع ٌٝاذتهٛض ايجكايف ايعطب ٞاٱغ َٞ٬يف ايػطب (املعاضض ،ايٓسٚات ،احملانطات ،امل ٪متطات):
سٝح إٔ بٓا ٤اذتٛاض َع اٯخط  ٚايٛق ٍٛإي ٚ ٘ٝايتأثرل ؾٜ ٘ٝتطً ب اغ تجُاض َٓٗذ َ ٚ ٞػ تُط
 ٚزا ِ٥يتأنٝس اذتهٛض اٱع ٚ َٞ٬بٓا ٤ايكٛض.٠
 .15إْؿا ٤قٓٛات ؾها ١ٝ٥تبح بايًػات ايعاملٖٓ :١ٝاى غٝاب ؾب٘ تاّ يًؿهاٝ٥ات ايعطب ٚ ١ٝاٱغ ١َٝ٬
اييت تبح بًػات أدٓب ١ٝيٰخط ٖ ٚصا ٜعين ٚد ٛز ؾ طاؽ ن برل ٜػ تػً٘ اٯخ ط  ٚخاق  ١أع سا٤
اٱغ ّ٬يتُطٜط َا ٜطٜس َٔ ٕٚأناشٜب ٚأغاطرل  ٚمح٬ت زعا ١ٝ٥سٝح إٔ اٯخط ٜتُت ع بٛد ٛز
نبرل دسا يف ايبح ايؿها ٞ٥ايسٚي ،ٞيف سني ٜبك ٢اذتهٛض اٱع َٞ٬اٱغ ٚ َٞ٬ايعطب ٞست سٚزا
دسا.
 .16اغت٦ذاض أٚقات بح يف ٚغا ٌ٥اٱع ّ٬ايعامل ٚ ١ٝخاق َٔ ١خٚ ٍ٬غا ٌ٥اٱع  ّ٬ايسٚي ١ ٝاي يت
تتُتع باْتؿاض عاملٚ ٞاغع.
 .17إْؿا ٤إشاعات َٛدٗ ١بًػات غطب َٔ ١ٝأدٌ ؾت قٓٛات تٛاقٌ  ٚسٛاض َع مج اٖرل ٚاغ ع ٚ ١يف
ز ٍٚشتتًؿ ١عدل ايعامل.
 .18تؿع ٌٝعٌُ ا٭قًٝات املػًُ ١يف ايػطب  ٚايتعاَ ٕٚعٗ ا يف إٜك اٍ ايطغ اي ١إىل اٯخ ط :تٛد س
أقًٝات َػًُ ١يف ز ٍٚعسٜس ٠يف ايعامل .ؾٗٓاى مخػ ٜ٬َ ١ني َػ ًِ يف ؾطْػ اْ ٚ ،ؿ ؼ ايع سز يف
ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه ٖٓ ٚ ،١ٝاى أع ساز َعت دل ٠ن صيو يف بطٜطاْ ٝا  ٚز ٍٚأٚضٚب ١ ٝأخ ط٣
نبًذٝها ٖٛ ٚيٓسا  ٚايسامنطى  ٚأملاْٝا  ٚإغباْٝا  ٚإٜطايٝا...اخلٖ .ص ٙا٭قًٝات بإَهاْٗ ا إٔ تًع ب
زٚضا نبرلا يف إْؿا ٤قٓٛات سٛاض  ٚتؿاِٖ َع اٯخط  ٚبإَهاْٗا نصيو إٔ تعط ٞايكٛض ٠اذتكٝك١ٝ
يٲغ ٚ ّ٬املػًُني َٔ خ ٍ٬اي طز عً  ٢اذتُ ٬ت ايسعا ٚ ١ ٝ٥ايك ٛض ايُٓط ٚ ١ ٝايتػط ٝات
اٱع ١َٝ٬املػ ٚ ١٦ٝاملؿ ١ٖٛيٲغ ٚ ّ٬املػًُني .دحتاز عٌُ ا٭قً ٝات اٱغ  ١َٝ٬يف ايػ طب إىل
ايتدطٝط  ٚايدلزت ٚ ١ايتٓػٝل ؾُٝا بٗٓٝا َ ٚع املطدعٝات ايس ١ٜٝٓيف ايعامل اٱغ َٞ٬ست ٢ت ٓذ
يف ايكٝاّ بٛادبٗا  ٚأزا ٤ضغايتٗا عً ٢أسػٔ ٚد٘ ;  ٚست ٫ ٢تُػٝؼ  ٚتُػتػٌ َ ٔ دٗ ات ق س
تػ ٤ٞيٲغ ٚ ّ٬املػًُني أنجط مما ختسّ سٛاض اٱغَ ّ٬ع ايػطب.

 .19إْؿا ٚ ٤مت ٚ ٌٜٛزعِ أقػاّ  ٚنًٝات َ ٚعاٖس يًسضاغات اٱغ ٚ ١َٝ٬ايؿطم أٚغط ١ٝيف ندلٜات
ادتاَعات ايػطب ٚ ١ٝمت ٌ ٜٛايبش ح ايعًُ  ٞؾ ٗٝا  ٚت ٛؾرل امل ٓ ايسضاغ  ٚ ١ٝايبشج ١ ٝيط ٬ب
ايسضاغات ايعًٝا  ٚيًباسجني يف قهاٜا اٱغ  ٚ ّ٬ايؿ طم ا٭ٚغ ط ٚ .ن صيو تٓع  ِٝد ٛا٥ع ٚ
َػابكات عامل ١ٝيًسضاغات  ٚايبشٛخ اٱغ ٚ ١َٝ٬ايؿطم أٚغط.١ٝ
 .20تأٖ ٚ ٌٝتطٜٛط ايهازض اٱع ٞ َ٬ملٛانب  ١ايتط ٛضات يف زت اٍ تهٓٛيٛد ٝا اٱع  ٚ ّ٬املعً َٛات
 ٚايتشهِ يف ايًػات ايعامل ٚ ١ٝاملٗاضات اي٬ظَ ١ٱْتاز ايطغاي ١اٱع ١َٝ٬ايؿعاي ٚ ١ايٓادش.١
اخلامتة:
ٜعتدل اذتٛاض َع ايػطب حتس ٟنبرل ٜٛادٗ٘ نٌ َػًِ يف ايكطٕ اذتاز ٚ ٟايعؿط ٚ .ٜٔصتاح اذتٛاض
ٜتٛقـ عً ٢اغتعساز ايططؾني يًتشاٚض ٚايتؿاِٖ ٚ .املككٛز با٫غتعساز ٖٓا ٖ  ١ ْٝ ٛاذت ٛاض  ٚإضاز ٠ؾٗ ِ
اٯخط  ٚستاٚي ١ايتعطف عً ٚ ٘ٝاسذلاَ٘ .نُا ٜك ّٛاذتٛاض عً ٢ا٫سذلاّ املتبازٍ  ٚاٱْكاف  ٚايعسٍ ْ ٚبص
ايتعكب  ٚايهطاٖ( .١ ٝايت ٛجيط ٚ .)17 :1998 ،ٟست ٜ ٢ه  ٕٛاذت ٛاض ْادش ا جي ب إٔ ٜه َ ٕٛت ا نؿ ٦ا
َ ٚتٛاظٜا بني ايططؾنيَ .ا ْ٬سع٘ اي ّٛٝبني اٱع ّ٬ايعطب ٚ ٞايػطب ٖ  ٛغ ٝطط ٠ايك ٓاعات اٱع١ َٝ٬
 ٚايجكاؾ ١ٝايػطب  ٚ ١ٝخاق ١ا٭َطٜهَٗٓ ١ٝا عً ٢تسؾل ا٭خباض  ٚاملعًَٛات يف ايع امل ٖ .صا ايٛن ع دع ٌ
اٱع ّ٬ايعطبْ ٞعاَا تابع ا َ ٚػ تًٗها غ رل ق ازض عً  ٢اذت ٛاض  ٚايٓك اف َٛ ٚادٗ  ١اٯي  ١اٱع١ َٝ٬
 ٚايسعا ١ٝ٥ايػطب .١ٝؾايٛنع ايطأٖ ٜتطًب اغتجُاض َٓعِ َٗٓ ٚذ ٞيف ايك ٓاعات اٱع ٚ ١ َٝ٬ايجكاؾ١ ٝ
يتكس ِٜشتطدات إع ٚ ١َٝ٬ثكاؾ ٚ ١ٝعًُ ١ٝختاطب اٯخط بًػت٘ َٓ ٚطك٘  ٚتبكط ٙبا٭زي ٚ ١ايب ٚ ١ٓٝاذتذر
 ٚايدلاٖني بٛاقع اٱغ ٚ ّ٬املػًُني  ٚتاضٜذ اذتهاض ٠اٱغ.١َٝ٬
أؾطظت اذتُ٬ت ايسعا ٚ ١ ٝ٥ايك ٛض ايُٓط ٚ ١ ٝايتؿ  ٜ٘ٛاملٓٗذ  ٞاي يت تبٓت ٘ اٯي  ١اٱع١ َٝ٬
 ٚايكٓاعات ايجكاؾ ١ٝايػطبَٛ ١ٝقؿا غًبٝا َ ٚعازٜا يٲغ  ٚ ّ٬ايع طب .ؾؿ  ٞايٛق

اي صٜ ٟع ذلف ؾ٘ ٝ

اٱغ ّ٬ب اٯخط  ٚب اسذلاّ اي سٜاْات  ٚايجكاؾ ات  ٚاذته اضات  ٚايؿ عٛب ْ٬س غ ضؾ ض ايٓك طاْ١ٝ
 ٚايٛٗٝز ١ٜيٰخط  ٚيًتعسز  ٚا٫خت٬ف  ٚعسّ ايكب ٍٛباٯخط  ٚايعٌُ عً ٢اغت٦كاي٘ .املتهطض ا٭َٔ ٍٚ
ٖصا ايٛنع ِٖ املػًُ ٚ ٕٛايعطب  ِٖ ٚبصيو حباد ١إىل حتطٜط إع َٔ َِٗ٬ايكٛٝز  ٚايتبع ٚ ١ ٝا٭ظَ ١
اييت ٜتدبط ؾٗٝا  ِٖ ٚ ،نصيو حباد ١إىل َؿطٚع إعٚ َٞ٬ان املعامل ٜٛادٗ ٕٛب ٘ ايتؿ  ٚ ٜ٘ٛايته ًٌٝ
ٜ ٚكسَ َٔ ٕٛخ٬ي٘ سهاضتِٗ  ٚسكٝك ١ز ٚ ِٜٗٓتعايَ ٚ ُ٘ٝباز . ٘٥نُا أِْٗ حباد ١إىل إغذلاتٝذ ١ٝعُ ٌ
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