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 مقدمــة:
 :حول تراث العالقات الدولية في اإلسالم بين القراءات الحفرية والقراءات اإلحيائية

 
مننا مهم نن  حا  أننقق حا  ننتميمس مهد نن تد فعننق حا دننقمتأ ي  ننتميمس مهدا ننتدف يحا مه ننتميمس مهأ ت نن  

 فعق حا دأل مأل ي مه تميمس مإلأتيئت .
إا تؤى مهدا تد ه  تأق ت  ق ت  ي حا  دأقث ع  ي تي عقمت  كل عمل بأثني حي علمني حي مأتتني 

مهز  ن ف حي هم دينتيس مف ندلميبف عنل عل  ني حا أ ث دطغى مهق بيجن  تني د منت  ماه نيمف يمأني ي 
 دتج  " تؤي مهدا نتد" إهنى أتكن  بأثتن  قمئبن  ددنتر داث ت ني علنى كنل مجنيفس مهأتني، يد يعيد نيف 
طيت ي  ق م ي تمي يم ظيم  م  جت .  كمي ددتر بصميد ي على كل مجيب مأتتي حي بأثيف يم 

 ف ييننما مه ننتيم مهمأتتنني  نني مهبأننث تنني إا م نندثميت  ننلر مهتؤتنن  تنني  ننيئت مهم ديجننيس مهمأتتتنن
 (1كل مديم يس يتيعلتيس مهدأع ت مه تآ ي " صبغ  هللا".)

إا عل  دأ تط ماتكيت ه  تأق  جقى حي ت  ق تي  لم مهم ي ف اا  لم مهدصيت هتد تي مه  يتن  إف 
ا عننيه  ماتكننيت يكننل منني  دألننق بنن  مننا عملتننيس ت أدننيم م نني دلت  نني هث يتنن  مه عننيت حي مهأ ت ننيسف يم 

مهبصننت بكننل مه يعلتننيسف إا إأتننيي عننيه  ماتكننيت مهممليهنن  هنن   ننيم  اف يمهدأيمننل منن  عننيه  ماتكننيت 
مه يدلنن  هنن  حصننيه ف يمهدأيمننل منن   ننلر ماتكننيت ي نني تنني أيهنن  مهأتكنن  ف مه ننكيا ت ننت  د ننيع س 

ي يمهدلنيثت ي نت  يئل ف  جب حف    ز عل  ي حي  دغييى ع  نيف تن ا  نيم  ا مهأتكن  يمهدغ  نت يمه مني
 ننيم  ا مهجمننيق يمه ننكيا يمف  طننين إا  ننل  ي مهصننيهن د  مننيم مأنني ى مهصننبغ ف تصننبغس حصننيه   
يحعميه   جمتأيف يعتتنيم مهرنت أ  كيهجملن  مهيمأنق،ف يدت  نيم حا تؤي مهدا نتد فعنق حا د نت  تأنل 

يمه ننأي  يحرننكيب يدجلتننيس ه ننلم مهدا ننتدف دأننتر حصننيب مهننيعى كمنني دننقت  إهننى م ننقميس مه ننأىف
 مد ين مهأتكيس يمهمجيفس يما ح   قيمئتر على مإلط مف مهأتي، مهبأثت  يمهألمت .

إا م نندئ يف تيعلتنن   ننلر مهمأنني ي تنني أتكد نني مهمأتتتنن  يمهبأثتنن  ف  دننادى إف مننا منن ب صننتييد ي 
ا ع أتننيي كلمننيس مهدا  ننند يننما تأننننل مهدا ننتد )  بمنني تأ ننق  ننلر مه يعلتنن  مه ظت نن  يمهمأتتتنن ف يم 

مهتؤت  مهأ قت  مهقمتأ ف حصيب مهرتع  مهتمتأ ف  ت  مهدا تد ي نت  ما نيد مهأيلمن ف يمجنيب مامن  
مهجيمأ ف يع يصت مهأييت، مه يعل ف ي  ا مهليا يمهن  د يمهمجدمن  يمهدنيت ل مه يينت ف يمجنيفس 

مهدنني  (ف  نني منني  زكننى حصننيب مه  نن  مهأيننيتى 2يتدننب مهم يصننق مهللتنن  مهأيمنن  مهأيتظنن  يمهأيينن  )
ددصل بأ  مهم ديتيس تت  ب    ع يي مهمأتيت يدا ت ن  يصنتيييد  كنتؤى  يعلن  هلد أ نل يمهدرنغ ل 
يننننما  ننننتي يس مد يعنننن  يح م نننني مهمجننننيب مهمأتتنننني يمهألمنننني يمه كننننتي يمهث ننننيتي يمهأيننننيتيف تنننن ا 

مكيا م يت د  على مهمأتيت يتقر مهتق مهجم ل إهت ف  مهم ديتيس يمه ئيس مامتى دأ ى ب    مهيم   يم 
يم أظ  مف أتمف مهمأتيتي يد يتم  م مي قم حي جل بم  ج علمي  ق ق م يبط  د    ع يصت 
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مهظي ت، مإلجدميعت  يمإل  ي ت  تي مصيص د يف يمهظي ت، مه تي ت  يمهقيهت  كمجيب بأثي ت دأق 
 مف دمي .

يدلنر مهم يت ن  عن ا  كث ت،  ي مهمدتدبيس على لهر مهدم  ز ع ا  تميمس مهدا تد ي تميمس مهد  تدف
مه نننتميمس مهأ ت ننن  يمه نننتميمس مإلأتيئتننن ف يكث نننت،  ننني مارنننكيب يمهمظننني ت مهدننني ددج نننق ت  ننني دلنننر 
مه تميمس مه نلعت  هدأيصنت مه نتميمس مهدا ت نت  مإلأتيئتن  مهأينيت  ف حلثنت مني  دينن تتن  لهنر  ني 

فئ ن  يي نت تيعلن   دتمث مهأ  نيس مهقيهتن  مهأيينت رنك  تني مهأصنتف مهغيئنب بم ني ج  ظنت ي نت
 ييمعت .
 :إ زيمي مهدتمث 

 ننق ف  دأننقث   نني عننا إدجننير ت نندبأق مهدننتمث حي    تنن  ا ننبيب ددألننق بننيه ظت، إهتنن ف حي عدملننر 
 ظت، قي ت  هلهر مهدتمث حي  ييتير حي طتمئ  ف يم  مني  دأنقث عنا يم ن   دعنقب ي   نيب ي دنتمل  

ف  نتى تني لهننر مهدنتمث حا مهنزما  ننق  نق  جأنل  نلم مهدننتمث ي نت لي مأ نى حي مغننزى حي جنقيى 
دجنييزر يحا مهأطنيت ف تصنلن مني حت نقر مهنق ت"ف يمنا   ني  عنقي ه ني حا مهي نيف ع نق رننيمطىي 
مه نننتمي، مهمدم تننن  بغنننت  إأتيئننن  هت نننس إف كديبننن  رننن يق، عيتيدننن  يمهأنننق ث عنننا بأننن  دتكننن  

ل  جأننل مننا مهمدننيتي حي بأنن  آثننيتر. يهلننا مامننت   نني  دألننق تنني أ ت نن  مامننت بأمننل مدصنن
 أييت مهدتمث قمتأًي ف مي أيف تمتأي ف م ئ ي حي مملفف أ ت تًي ف م دأ  حي مدأ  ي.

مهأييت مهدتمثي هتد إ أيمي يهل   إ  يمي تي مهد   ت يمهدقع ت على أق  يميف ي ي تأ ي حا 
 مهبأننث تنني مإلرننكيفس مهيم أتنن   نني حيهننى مهمطننيمس مهدنني ف دجأننل مننا م نندبأيق مهدننتمث حمننتم
يم أي م تييي هتد تي أيج  ه ظتمس مهدج ى حي مهتؤى مهقي ت .. عل  ي حمنت ح نتب مني تكنيا 

 إهى م طق قعير " تميس" ي ملص م   بأ ث  دجييزر مهيم   بكل مأطتيد .
 يمدغ تمد  يم دجقمد 

بأ نننث تصننن ت مهأنننق ث يتنننق مهلغننن  مهدتمثتننن  يرننن تمد يف ينننتب منننا م ننندأتم  بأننن  ماتكنننيت 
لنى زم  ننيف حي مهبأنث عنا " يهنتد تنني " مهأ ت نيس مهدتمثتن  . ت  نزيي مهدننتمث مهمأ ظن  مهقمهن  ع

يتبمي  ديمتى ي أا  ؤكق على ح  ي  أ تن  حي   رنترف ي ني تني يم ن  مامنت دنتمث دجنييزر مهزمنيا 
يمهأصنننت يمهيم ننن . منننا ي نننت لهنننر " مهيصنننل" ي " مهديمصنننل" مننن  مهدنننتمث ) يصنننل بنننيهيم  ( ي ) 

هننا دلننيا   ننير مك نن  " مفدصننيب" بننيهدتمثف يدصنن ت مه طتأنن  منن  ديمصننل بيهبأننث يمهقتم نن ( ف 
مهدتمث هت س مجتق مي ف تكتيف عل أيه  يم أت  تصنأب يتبمني ت ندأ ل مف  كنير منا ح نت ي 
حي مف أ يم ما دصيتمد ي يمآفد ي. هتد   ير حلثت ما أيب مهأ  يس مهقيهت  يدطيت مه ظي  

 جأنل مهم دمن ا بنيهدتمث تني يين  ف تأ نقيا علتن ف مهقيهي تأ ل ي إهى لهر مهأيب يمهمنآب. ي 
أ ث هغ  مهأ  يس مهقيهت  يم تقمد يف  ق دجييزس لهر مهدتمث بكل مك ي يد ف تك ف تمك  ي حا 
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 أ ق مهيصل يمهديمصل يمفدصيب مهدتمثي ما م ب ت   مإلركيفس دأت  ي يديصت ي يدص ت ي 
 يديظت ي ؟!

 ننيق يمصننيقت، كننل م ننيهر د  نن ت مهدننيت ل: أتكنن  رننكل آمننت مننا حرننكيب إينن م بننيب مفجد 
(ف تت ننق 3يمدجي نني يي ننيئ ف  نني مفجد ننيق مهننلي تأننييب حا تأدمننق مهد  نن ت مهدننآمتي هلدننيت ل)

 ننلم مهبننيب تنني مهد  نن ت يتصننيقت كننل مجد ننيق ي تدننب علننى لهننر ميم ننف إمنني دمنندط طت  نن  
د دقعى تت  مهميم ف مهأ دت   مف  أيب مهأيط ي يمهدأعئ  مف  أيهت ف ي ي ييهبًي  ل ل  ماثت 

منننا كنننل بنننيب يمهميم نننف مهغينننعت  منننا قيا دأي نننل مايهنننى إتمق، يعنننق، يمنننا قيا دتجمننن  
 مهثي ت  إهى يعي ي أي.

حمي مهطت    مهثي ت  تي دتد ب يمدميل مهميم ف ت   ي ديتث مهتاد مهم ت  يمهرلل مهم ندقت ف تناد 
قث عا مهمؤممت،ف يح  ي م د قتياف عنل تصيقت مهيعي يرلل تصيقت مه ألف ت ي كل مت،   دأ

 ف باد تي ح    تي كل مت،   جن مهمدآمتيا يتصيب مهمدآمت عل    بيهملفا يمهدمل ل.
 يدننيا مهطت  دننيا هنن  دأننقم دصننلأيا بأننيب هلدأيمننل منن  دننتمث مهأ  ننيس مهقيهتنن  تنني مإل ننن  ف 

 ت، يمأصلد ي.يمتملم  كل مهأيمقث مهديت مت  تي   ق تأعت عا دتمل  مأ ى مهمؤمم
ف ظلل ي تني أنيب منا تق مه أنل مهقمئمن ف مهصنيتم  تني كنل منت،  مامت هتد على  لم مه أيف يم 
لم حتقدنن  مهننقه لف ت نني  نني مهدننيت ل ت ننق  ه نني حهننف قه ننلف ي نني  نني مهدننتمث تأدننيى  إ  نني مهمننؤممت،ف يم 

 على كل عت يا تأيق  لم مهد   ت مهلي ف  جق همصقم ت   يمر.
(  ق ف    ى مأ ى مهمؤممت، بمأي ي ) مهدمطتط ي مهدقع ت 4هلديت ل يمهدتمث() مهد   ت مه   ي )

يم  جنننيز مهمصننننيهن(ف ي نننق ف    ننننى مأ ننننى مف ننند قمف ) بمأ ننننى حا  نننلر مهم ط نننن  لمس ح متنننن  
م نندتمد جت  ييم أتنن ف أدننى منن  دطننيت مه ظنني  مهننقيهي يع  يدنن ف مهدنني  ننق د منن  مننا م ننيطقف 

تي كل متأل  ما متمأل مه ظي  مهقيهي دلد ب  نلر مهم ط ن  يدتت  ما  تم  م يطق حمتىف  
 ح مت  م دتمد جت  جق ق، تصأب ت  ي مصيقت، مهجغتمتتي حي مه يب ع  يت  مهديت ل(.

يهل نن   يجنن  مف دبننير إهننى حا مهمأصننل  يمه دننيئج هت ننس إف مننا عمننل  ننق ي )  ننل  نني مننا ع ننق 
حي ب يمعق  يبأ  ف ديبأ  ) إا هللا ف تغ ت  ح   ك (ف يحا م يت مهدغ  ت ف تادي إف ما مهقممل

مي ب ي  أدى تغ تيم مي با     (ف يتأ ى حا صتيييس مهأييت هتد إف  ديجي هأ  د ي عدتمث ني 
تنني مهننلملت، يعمل نني تنني مهيم نن ف يحا صننتيييس مهم نند عل  جننب حف د ننف علننى حعدننيب مهد  نن ت 

 ننا علتنن ف تيهدننيت ل ملننىي بنناهف قه ننل علننى مهمننؤممتمدي ددع ننير يد ننف ع ننق حعيمبنن  يدلدننف بنن  يد ك
ي ا مإلتمق،ف ييأف مهأق،ف يدرتل  مه ي، يمه يىف يمهد ك ت مآلدي يمآل ي ي مهي ق مهلي   ظنت 
إهننى مامننت يكا نن   تيمنن  مهننق تي.. تت ننيب    نني    نني !!! ي نني تألنن  حا لهننر  نني ح ننيح ممدتننيت 

 ممل .يحي ا د   تف يما ربك  ع  يس مأ ق،ف يربك  مصيهن مدق
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ــر ممــا تنفــ   ن ــا تصــادر  ــة تفــر أاث ــات الدولي ــراث العالق ــراءل ت ــة فــي ق النزعــة االفتراري
 الحافر والمستقبل لمصلحة ف م مبستر للمافي والتاريخ والتراث:

هننتد منننا  نننقف مه نننتمي، مهدتمثتنن  حا  دغ نننى حي  دع نننى مامجنننيق مهدتمثتنن  " تننني صننن أ  مهأ  نننيس 
باد بيف د يب إهنى  نتمي، مهدج نى إل ن يميس مآلمنت يتيعلتيدن ف مهقيهت  تي دتمث مهم لم اف يف 

يمهد ي ا ما را  ي حي مهبأث عا  لعتيد يف معد يقم حا لهر ممي  تت  مكي ن  مهنلمسف ي ني حمنت 
تبمنني ترنن ت إهننى ي نن  مهمكي نن  مننت، أ  منني دلننيل بيهدننيت ل مهننل عي يحمجننيق مهمييننيف يمننت، حمننتى 

لننني مكي ننن  مهنننلمس دلنننيا عم ننن   تمننن  مآلمنننت ا يع يصنننت أ  مننني  أد نننق تننني  نننتمت، ح   ننن ي حا ع
إ  يم   مهأييتيف يدظل  تميد ي هلدتمث مهمدألق بيهأ  يس مهقيهت  دقيت أيب  تميمس مهدع نى 
حي مهدغ ننى حي مهدج ننىف  ننتميمس بأينن ي مننا بأنن  ف دننيتث يعتنني يف دأننتر ت منني يف د ديننى 

 (.5 ) أتيف إ مي  ي مأييه  مفمد ي بيه زع  مإلتدميت 
 )قراءات الدفاع واالندفاع، وقراءل التداف  ووعي وسعي السنن(:

 ســمت ا  ننتميمس رننيعس حتينني تنني قمئننت، مهبأننث ب يننيتي مهأ  ننيس مهقيهتنن  تنني مإل نن    ننتميمس
مهم  ج مهقتيعي ديت، بيفتدميت يديت، بيفعدلمتف يديت، بيهدعت تف دأعت كل ي عنا م ندمقم  مهمنيق، 

 ك ننت يم ني ج دننقع ت ف دغ نى يف د ننما منا جننينف إ  ني بيهجملنن  دتمجأنني مهدتمثتن  يننما ح مني  د
هل كت مهقتيعي مهلي  تميح تي مهمكيا يمهزميا  جدت مه ييتي مه قتم  يمهمأيتر مه يب   يتأ   ي 
ما ي ت م قماف ع  مي  دتر مإلرنكيفس مهأ ت ن  علنى حت  مهيم ن  دأعنت عنا أيهن  منا مهني ا 

 معدلمتمف حي دعت تم. ف  جقى ت  ي متدميتم حي 
ي د ني ق من  لهنر  نتمي، م  أيهتن  م قتيعتن  د نتت يدأمن  يددمنل مهميم نف منا ي نت إعنقمق حي عننق، 
يمنني عنن ا مهننقتين يمإل ننقتين دننادي ح منني  مننا مه ننتميمس مهدنني ف دجننقى تدننت  تنني عننيه  مهأ  ننيس 

مهدقمتأتن  مه يئمن   يعنق،  مهقيهت . تي ميمج    لر مه تميمس مهقتيعت  يمف قتيعت ف دادي مه تميمس
ما يعي ي أى مه  ا مه ييت  هدأعت عا مأي ي مهبأث تي عمق مهقممل "  ل:  ي ما ع ق 
ح   ك " يددأتف على مقى مأيقه  مهدقمت  " مقت  بيهدي  ني حأ نا" يمأيقهن  مهدغ  نت " إا هللا 

مازم  " يهني حتمقيم ف تغ ت مي ب ي  أدى تغ تيم مي با     " يمأيقه  مهمتيم ما أيب مهي ا ي 
 (.6مهمتيم اعقيم ه  عق،")

( مهلي ت ي  على مصيقت، مهمييي همصلأ  مآل ي ت ندقعى 7 أا يق مهدأ ز مه ي ل هلدتمث)
تتنننن  دننننتمث مه دننننييي مننننا ح ننننتب طت ننننقف يدصنننن ت مهم ننننيجز، يننننما ت نننن  مهدننننتمث مف نننن مي تنننني 

  عقعيى م دمقم  م ي تم  مهأ  يس مهقيهت  يما أيمقث آ ت  د يج  كل ص يف مهدتمث مه قت
ير تمد ف دتمث مهج يقف يجب يتق مهدصيتمس مآل ت ف حا    ل علت  مهدتمبف ت لم ه    دط  حا 

  قتأ  تأل  ي حا  م ت , ح ب ى علت  على "  يا" ح   ق   تي مهدتمب.
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يكننلهر تنن أا يننق مهدأ ننز مه يتننل مهننلي ت نندقعى مأيلمنن  كننل أننقث مننا منن ب تدننييي  ننيب   
دعت ي ي مريع   حي مميثل ف يم دقع  ي مهأقث هم يت " مه   " يحقمل ير ينما ميل  ن  اأقمث مع

 مه دييي إلي يي رتعت  على مميت     ي حي ممدتيت   ير حي  تمت م يل حي مي ف متييب.
يينننما دت ننني   ماقهننن   ننندأقث أيهننن  منننا أ نننت، مه دنننييي يمهدأنننيتب يمهد يدنننل بيه دنننييي حي مننني 

(. ت ننندقعى كنننل صننن يف ي ينننيتي يع نننيي ا دتمثتننن  يت  تننن  منننا مت نننق ي 8ح نننم  ير عنننن "مهد نننيدي")
م دقعيي ما ح تب طت قف كل حمت صت ي  أيهج  بم طق مه دييي مهممدزهن ف أنقث كع نت رنق ق 
مهدرنننيبر يمهدنننقمملف د دأصنننى مدغ تمدننن  علنننى مإلأصنننييف يددأنننقق مهأ يصنننت إهنننى أنننق مهدنننقممل 

مه ننطيت تصننأب عل  نني حا  تم نني بصنن ت، حي يمهديم ننف علننى بأينن ي مهننبأ . مه دننيى ف ددأننقى 
م ننديعب ف إ  نني كلمننيس دل ننى يددننتر دد يعننل هدننقمل كيمأننق مننا مدغ ننتمس مهصننتمن أننيب مه دننيى 

 يبيه ديى يت  ي يعل  ي.
يبقم هلبأ  تأيهج  لر مه دييي ع ت  يب ئ  كأمل حليقتميف يهلا تي مهأ ت   عل  ي م نل مهعقمتن  

 دييي ما ح صت طت ق يما كل طت ق. مهنلي ت نمن هلنبأ  حا   د ق  لر مهأيب ف دقعيي مه
بمصيقت، كل دأ ق مهيم   همصلأ  تدييي ممدزه  يما هغ  دأيلي تدييي  يب   تبمي هأنيمقث 
تظ  ي مهبأ  مدريع  ف منا قيا ت ن  ع يصنت جق نق، يمدجنقق، تني مهيم ن  ت ندأ ل مأ ني  نلم 

 (.9 تمد  يدريبكيد )مف دقعيي مهدل يئي عقيا ت   كل د يعيس مهيم   يمدغ
 نلر بأن  مهظننيم ت مهمدأل ن  عدلننر مه نتميمس مه نلعت  ) مهد  ت ننت  يمهأ ت ن ( يمهدنني ديينن إهننى 
حي مقى تمكا حا دأنقث تني م ني ج مهد ك نت يح نيه ب مهدنقع ت يحصنيب مهدغ  نت.  نلر مهظنيم ت 

لهر يتنق  دأ ل ي إهى مهقيمعي مهبأثت  تي قتم   يتأص مإلركيفس مهدي  أا بصقق ي هتكيا 
ى مه ننننننننننننننننننتميمس مهدا ت ننننننننننننننننننت  يمإلأتيئتنننننننننننننننننن دلننننننننننننننننننر مهيننننننننننننننننننتيتمس مهبأثتنننننننننننننننننن  منننننننننننننننننني  زكنننننننننننننننننن
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أصول الفقه الحضاري 

 وإمكانات الدراسات التراثية

  

الجمع بين القرائتين القراءة 

 النصية والقراءة الكونية

 

 جيةالمتطلبات المنها

 وتأثيرها في دراسات الحقل

 

الخطاب التراثي الناقل 

والقافل   ) اإلجترار 

بناء األجندة البحثية القضايا  التراثي( 

المستحدثة واإلشكاالت المتجددة 

 )عناصر التراكم البحثي(

 

الخطاب الذي يحيط 

 بالمشاكل الدولية المعاصرة

 

الضرورات الواقعية ومنهج 

 النظر إلى الواقع الدولي

 

المقتضيات التنظيرية ) 

بناء المفاهيم ومناهج 

 نظر(ال

الدراسات التراثية 

وحقل العالقات 

 الدولية في اإلسالم
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يننما  نننلم مهرننكل ت   ننني بأننق تننني أيجننن  هلدأننتف علنننى دننتمث مهأ  نننيس مهقيهتنن  تننني مإل ننن   
يننما مجميعنن  مننا مهننقيمعي يمهيننتيتمس مهبأثتنن ف ييننما قتم ننيس م منن  د ننديعب كننل  ننلر 

رننننكيفد  يمهديصنننن ف مهأ يصننننتف يمننننا ح نننن  مه يننننيتي مهدنننني يجننننب مهدأنننن ت  ه نننني ) مهدأت ننننف يم 
 يممدقمقمد ف يمهدص  ف يدأ  قمد  يمهديظ ف يمدطلبيد (.

 لر مهقيمعي د ديي م ي مهدأيمل م  ) مهأيه  مهدتمثت ف ي  ب مهدتمث يد   ب  يد ك    يمهأيه  
تطنن  مهدقميهتنن  هلدننتمث )ك ننف  دقميهنن  ي دأيمننل مأنن  ي د ننييب  يننيتير(. يمنني دأك نن  مهع ئنن  مهمأ

 بيهدقميب مهدتمثي ما يغط مهمييي يمهأييت يمهم د عل.
يدعننقي ه نني تنني مه  يتنن  مه صنننيت هيظت نن  مهدننتمث يقيتر يحثننتر تننني مهدأيمننل منن  مامنن  ي ينننيتي ي 
لملتمد نني ي ي د نننيف يينننما  ننتي يس ديظت ننن  يدرنننغ ل  ينننما مدطلبننيس يم أتننن ف دنننيطا مه ظنننت، 

 يم أ ف تي ميمج   مه ظت، مه لعت  هلدتمث.مإل جيعت  هلدتمث قيا حا دصيقت عملت    قت  
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تراث 
العالقات 
الدولية في 
 اإلسالم 

توطين النظرة السلبية 

 للتراث 

ال االنفع

 بالتراث 

 التجهيل بالتراث 

 إغفال التراث 
 االنفصال عن التراث

 التنافي التراثي 

 القطيعة المعرفية مع التراث

 التشويه التراثي 
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تراث 
العالقات 
الدولية 
في 

 اإلسالم 

اإليجابية توطين النظرل 
 للتراث

مه ظت، مهألمت  
 مهم  جت  هلدتمث

الوعي 

 بالتراث 

 االتصال بالتراث  الذاكرة التراثية 

 

مهدليتل يمهدليمل 
 مهدتمثي

التواصل المعرفي 

 والتوظيفي للتراث 

االصطفاء 

 التراثي
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 ( إف بيهدأتف على:10يما   ي ف ددادي مه تمي، مهيمعت  هلدتمث)
 ماصيب مهم  جت  يمهمبيقىي مه ظت   ما ي ت  ) مهتؤت  مهبص ت،( -1
 لت  مهمدأل   بيهدتمث ) مهديظ ف مهدتمثي(مهمبيقىي مهأم -2

 يمه تمي، مهيمعت  بأب دأص   ي ما مه  يئص يما مه  يئ  على أق  يمي:
 حمي عا مه  يئص تدمكا تي مه ظت، مهدجز ئت  هلدتمث يمه زع  مهميمي ت 

حمي مه  يئ  تدلما تي مآلهتيس مف د  لت  كمي تأقق ي ق. طن  ععنق مهنتأما )  نيمي مدمنلس 
يس ع   تننن ف حي آهتننيس ح قيهيجتننن . يتنني كنننل ماأننيمب ت ننني   ننيئ  ييهبننني منني ددأنننيب إهنننى آهتنن

   يئص )كيهدي   يس يزه ي ما بأق  ي، ح كيثي(.
يمه ننتمي، مهيمعتنن   جننب حا د نند ق تنني ما ننيد إهننى مكي نن  عننقب تنني مهدأيمننل منن  مهدننتمث عيمنن  

 يم   دتمث مهأ  يس مهقيهت  دردمل على مأي ي م م  ما مثل:
  دأت ت مهم زه  مهق  ت  هلدتمثف بمني    ني مإلهزممتن  مهق  تن  مدبيعني يد ل نقم يقميهن  تني جي نب

مإلبيأ  يمهدم  ت يمي  دتدب على لهر ما مي ف مهقتد مهمدم ت ) مإلصط يي( ف مي نف 
 مهد ل ق مهملدز  يما معقح ا مدليمل ا حأق مي  يهب يمآلمت ميجب

 معقح مفأدتم  مه يتي ه  د ديت 

 هدم ت مه يتي هلد ل ق مهملز م 

  ننلم مهدأت ننت هلم زهنن  مهق  تنن  هلدننتمث تم ننق مهطت ننق فهدننزم  م  جنني  ب ننط  هل ظننت يمهننقتد 
كمتأل  حيهى يتيت    لم ما  يأت ف يما  يأتن  آمنتى  جألن  مأن  ه  دمنيب يمهدم نت 

 همي  ي  يت  م   ما ي ت يجيب ق  ي ه هدزم .

 يمنن  مه ننتمي، مهيمعتنن  تنني مهديظ ننف يمهد ننيت  تنني  ننتيم دننات ل مهدننتمث معننقح م نن  يننما م ظ
 نننتبط عننن ا مفجد نننيق هتأعنننت مهدتمثننني تننني مه  ننن  يمهدطع نننق بيا نننبيب مهدننني حتينننس إهتننن  منننا 

 مهظتيف مهأتيدت .

  ث  تادي مهيل  مهتمب  هتأعت عا رميهت  مهدقميبف ممدنقمق م نيأ  مهدنتمث يمنتمئط مصنيقترف
دأيمنل يمهدنقميبف إأتنيي مهدنتمث ينما  ظنت إأتنيئي د ت  ما  لم مهمأ نى منا مهد نييب يمه

فعننق حا تكننيا مرننميف بكيمننل م ننيأيد  يد يعيدنن  بيهتعيتنن  يمه ننقت، علننى مهديظ ننف يننما 
 عملت  دت ت  مهأتي،ف يمه    ماعمق همي ت دجق ت  ي ما قيا إ صيي حي إهغيي.

مهمننيق، مهدتمثتنن  تدأننتر  ثنن  تننادي يننما  ننلر مه ننتمي، مهيمعتنن ف مه يمعننق مإلجتمئتنن  مهدنني دننقهف إهننى
ع يصت مه تمي، مهأيهم ف يمه تمي، مهم يت  ف يمه تمي، مهدليملت  مهجيمأ  يدؤصل كل مأ ى تصنب 

أ يا مه تمي،.  تي مه  يت  تي مه تمي، مهبص ت، يم 
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يما  لر مهمأي ي فعق حا  ر ت هميلم جم   لم مهبأث ع ا م ظيم  منا مفرنكيفس دديم نف 
ي مه ننننقت، علننننى أل نننني يمهأمننننل علننننى تننننر ع ننننقد يف إرننننكيفس حتبنننن : علننننى بأينننن يف يددليتننننل تنننن

 إركيفس مهدأت فف يمهديص فف يمهدص  ف يمهديظ ف.
مكي نيس  مهدأيمل مهتبيعي م  مهدتمث تركل م ظيم  دأنتف همأ نى مإلأتنيي مهأينيتي هلدنتمث يم 

على مه قت   دجق قر كل مأي ت  مهريمل  مهقمت   مهأت ف يهتد اأق ت يب حا يظت د ي تي مهدأتف
تأ ننب يف رنناا ه نني بيهمأيصننتف تتادتنن  حهننف جننيمب مننا مهيم نن  حا مهدننتمث ف  ننزمب أننيتزم تنني 
زمي  ي ييم أ ي يحا مه تمي، مهأ ت    ي مهم ئيب مايب يمام ت عا  لم مهأييت مه لعي يتبمي 
مهينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيت هلدنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتمث.
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 نسب التراث

 

 المناسبة

 الوسط المحيط بالتراث

 النسبة

 المكانة الالئقة
  

 التنسيب

 الفرع إلى األصولرد 

 

 النسب

 األصول الكلية

 

 الحالة التراثية
 

 االنزواء 

 الخحجل من التراث
 االحتماء

  الدفاع عنه

 االستغناء

 به عن غيره

 االنكفاء

 العزلة به

  

 اءاالكتف

 االقتصار عليه
 

 االنضواء

 تحت غيره  والتبعية له
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 الضغوط الحضارية والتداول التراثي

 ضغط الماضي وإغراء التقليد ضغط الحاضر وإغراء اآلتي الستفناءضغط المستقبل وإغراء ا

 الحالة التناولية والتداولية للتراث

 نسخ التراث ونفيه نسخ التراث وتجزئته نسخ التراث وتشويهه
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األصول المنهجية المبادىء النظرية )رؤية د. طه عبد 

 الرحمن(

لة بمناهج المتقمدية من علماء اإلسالم من مختلف تحصيل معرفة شام استخدام أنسب الوسائل في وصف كل قسم من أقسام التراث
 العلوم

 

 التخلص من األحكام المسبقة أو الجاهزة أو المتسيبة

 التراث الوظيفة والدور

 

ة التراث يمرجع جامعية التراث )األمة( (ضوهرافعية التراث )الن (ديدإحيائية التراث )التج

 )التأسيس(

 دافعية التراث )الدواعي(
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 النظرة التجزيئية للتراث والمضمونية

 النزعة المضمونية النزعة التجزيئية

 المبادىء العلمية

 االجتهاد في تجديد التكوين العقلي

 بالتزام المقتضيات العملية للتراث 

على التخلص من األحكام التي تحكم بها  تحصيل المعرفة بأصول العمل في التراث

 القراءة

 من الفصل  بين جانبي المعرفة والسلوك 

 المنفعة في العلم الصالح في العمل االشتراك في طلب الصواب
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 اآلليات

 

 التحتية )اآلليات المأصولة(

 الفوقية )اآلليات المنقولة(

 

 اإلنتاجية االستهالكية األصلية الفرعية

 النص

االستيعاب للمستويات المضمونية 

 القريبة والبعيدة

 

المضمون مبنى بوسائل معينة  همصوغ بكيفيات مخصوص

 )الوسائل(

 مخصوص )محتوى النص( حامل لمضمون
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 اتخاذ القيم     إفراد الجانب السياسي  االنتقاء                    التشريح                              

 التسيببية معيارا      بالقدرة على الوفاء        

 لالختيار واالنتقاء     بشروط النهضة         

 الثقافية والحضارية        

 معايير  محاكمة التراث االختالف                  

 التفاضل بالعقالنية في تبعية  

     في األخذ  الشرائح  

 التفاوت في اآلليات           التنازع بين أصحابها وحدته           والترك  التراثية 

          

 

 

 الرؤية التفاضلية  تقسيم التراث إلى أجزاء   انتقاء بعضها  قطع الصالت بين أقسام 

 ال التكاملية    رفية متباينةمع    واسقاط   التراث  

 البعض اآلخر     

 كيةاآلليات االستهال

 اآلليات اآلبرلوجية 

 )الفكرانية(

 

 اآلليات العقالنية 
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 التراث اإلسالمي عامة
 وتراث العالقات الدولية في

 مإل    ميص 
 )ثقافة عدل في التعامل م  التراث(

 (12)رؤية عبد المجيد النجار )
 

 
 
 ميهت  مهدقميب                     مهدتمثديت ل                          مفهدزم  مهم  جي               مهم زه  مهق  ت    
 هلدتمث   
 ممدقمق مهدتمث يثتيمد                 

         مهدم  ت ع ا:     مهدم  ز ع ا:    مهدم  ز ع ا : 
 مهمدقميب  ل ل    مهيأي مإله ي مدمث  تي -   مهدتمث ي ت ملز  ق  تي-     :المصادر المرجعية

 م بيب مهمأقيقت  تي مهدقميب    مه تآا يمهأق ث )مإلط م    مفهدزم  مهم  جي-   )مصيقت مهدا تد يمهيأي(
 دأصب مل عي ي ق يم عتم  -    مهزم ي( )مفط م مهألي(         يمهمصيقت مهدتمثت :
 مإل ميب هغ ت دتمث       )م دمت، مهص أت (   ب ط مهلمس جمل  على     مفجد يقمس مهبرت  

 إعتم  مإل صيي يمإلهغيي حأتي ي    مهدتمث مإل  مي مدص ي:-   ظت هلقتد يمف دتأيب ميئق، مه     
مهدبيعق مهجغتمتي يمه تي ي -     )مهديت مت  مهزم ت (      يمهدمثل    مهدتمث كل  مصعييي

 يم  طين
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مإل  مت  عا بأي ي ماتكيت     )د يعل مهم لم ا م    دي ت  قمئت، معدبيت مفجد يقمس    بصبغ  ق  ت  بص  
 مهبأ 

 )مهدقميب يتق مهأقيق مه يت ( يي       ظتيت   مهأتيدت   مهمظيا مه يت   مه يب     مبيرت، حي ي ت مبيرت،
م دميعي حقى إهى م أ يت تي     تي دطع ق حيممت مهق ا  إهى ملدريف       

 مهم يأ  
 مهدقميه        عل  ي(   مهدتمث دع ا دع ا       يمي
ما مهمبيقىي مهم م  تي د  ت   -    )دغ ت مهظتيف عدغ ت مهزما(  مهد ص ت تي لهر مه    مهمتمق     

 مهدتمث 
 يديظت          إم ب م  جي )مجد يق )مجد يق  حي مهألي  مهأيم  مهألي  مهق  ت 
 مهرميهت  تي مهدقميب    فت ي مهظا يمهدتجت  تي م  بم ديتيس مهبأث مهدطع ق( مه   (  مهأ لت  يمهمق ت   يمهرتعت 

 مهد ييي ع ا  مهبأث تي كل      مفأدميفس عا مهأ ت   يدأت  ي. مهيتيت، مهم  جت    يمه تآ ت  بيهمأ ى مهميص
م تقمس   مهمكيا    مأطتيس مهظتيف مهزم ت   ممدبيت مفت ي  مهي يف على   يمه  يا يمظي ت )مهألي  مه  لت (

 مهدجتب 
 مهمييت  هألم        مهمأطتيس مهيم أت   ععت مهزما  مي ديصلس   مهأمتما  
 مهقتم   مهأقب    ممد ف يجير مهدطعت ت   يمهيم   يمهي يئ  إهت  مات ي      

 كل جزي ما مهدتمث هتد إف يتبي    فمد ف مهظتيف يمهأيب.      تي م زما مهد ق ت مهق  ي مأدتم  مهدتمث
 ما مفجد يق تي ت   مهق ا يدطعت      تبط مفجد يق مهدتمثي    لم ف    ى  هتد ملزمي بيدبين )مإلبيأ  مأيتي مهيم ت مهج

 مي ح مل ما مهدتمث بيعدبيت    تي مه    يمهدطع ق بيا بيب   إمكي يس    إمكي يس    إمكي يس مهق  ت ( مهمميه  هل ظت تت   تي مهقتد يمهبأث
 مهمتجيأت  مهمتدب  عزمي  ي    مهدي ح ي س إهت  ما مهظتيف   مهدصي ب    مهدأق ل   مه  ق  بيه  ق يمفمدأيا  
  ق تكيا ه  ما مت  تي ع م      مهأتيدت            
 ماييين مهتم      ديت ل مهدتمث مهدات ل هلدتمث   مآب مهيم   عا مهدطع ق     

 إأتيي مهدتمث دجتب  إأتيئت    كمعقح د يتمي )مهمقي يس(   ى يتيتمس مهدأتف عل   م د يي مإلهزممت  مهق  ت 
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 يم أ  ) رميب مهدتمث كل     )دتر ق مهدم  ت   )مه يمزب(    مه بي يس مفجد يقت     هلدتمث تي مهد ل ق
 بيهتعيت (   يمف دميب همي   )مه دييي(        يمفدبين يقميه  تي 
 مهديظ ف   ت   ديظت   تي    مف دميب يمهدم ت يمهقتدب ط  هل ظت    جي ب مإلبيأ  يمهدأ  ت

 دطي ت مهأتي، قيا إ صيي حي إهغيي   مهأتي، مف  مت    همي  ي  يت  م    متأل  حيهى يتيت       
 )مهميمز   /مهم يت  /   تي ي ت يجيب         

 مهدتجتن(   ق  ي ه هدزم       مي ف مهقتد مهم دم ت
 هملدز ف مي ف مهد ل ق م

 دات ل مهدتمث معقح ت   تي مهديظ ف يمهد  ت            
 مهدم ت مه يتي معقح مفأدتم 

 هلد ل ق مهملز  مه يتي ه  د ديت
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 منظومة اإلشكاليات

 التواقف والتكافل

 القضايا       الحقل         

 

 

 

 

 إشكاليات التعريف                 

 ت الدوليةللتراث والعالقا        

    

  

 

 

 إشكالية التصنيف            إشكالية التوظيف 

 التراثي                 التفصيل والتشغيل

 

 

 

 

 القضايا   الحقل           القضايا   الحقل

 إشكالية التوصيف                      

 للحقل التراثي ومصادره                

 

 

القضايا        الحقل         

 

 

 إشكاليــات
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يننما  ننلم مهرننكل مهننلي ترنن ت إهننى دليمننل  ننلر مإلرننكيهتيس تنني ديم   نني علننى بأينن ي مهننبأ  
 يدليتل ي تي إأقمث مه    هدتمث مهأ  يس مهقيهت  تي مإل   :

 مهدأت ف ت ق  مهأقيق 
 يمهديص ف  ت   مهمتمئط 
 هميجيق، يمهدص  ف تم ز جي ت مهدص  ف يمه ت  مهليم   تت  يع يصت مهدغ ت يمهدعقب م

بيهيم  . مهدم  ز ع ا مهثيعس تي مهدص  ف حي مني  ني ح نتب هن ف يبن ا مهمدغ نت يمني  ني 
 متدبط ب .

 
يتننننادى مهديظ ننننف ك يعننننق، إقتمر مهرننننيي تننننتن علننننى دصننننيترف يمإلقتمر مهننننيمعي حيهننننى أل ننننيس 
مهديظ ف يمهدرغ لف ددأتر  أي مهدتمث يب ئد  يب ا مهيم   يم ديتيد  تي د يعنل  ؤكنق مه ظنت، 

 مإلأتيئت  ف مه ظت، مهأ ت   ه  يمهدي دأ ظ ماتكيت.
يم ن  مهأ  ننيس مهقيهتن  صننيت  زكنى  ننلر مه ظنت، مإلأتيئتنن  ي   نى مه ظننت، مهأ ت ن ف رننئ ي ح  حع  نني 
م ننندقعى مهدنننتمث م ننندقعيي تبمننني تكنننيا ميطئننني حي مبيهغننني تتننن  حي مدأ ننن يف م ننندقعى م ننني يمنننا 

مهم  جني مهنلي  ند     تمن  مهدنتمث يمكي دن ف يأنقيق ي ت ي. أ ا دقميب مهدتمث  تدبط بيهدأيمل 
داث تمد  على مهيم   يمهم د عل حمي   قم  يما  لر مهم ظيم   ق تيأ ي على عدب  م دلريف 
 ننننلم مهدننننتمث مهم ديننننتيس يم أتنننن  يمدطلبننننيس م  يجتنننن ف يمهدأننننتف علننننى أننننقيق مهلغنننن  مهدتمثتنننن  

مكي يس ديظت  ي تي مهلملت، يب يي مهصيت،.  يم 
 تبأ   د ييه ي يمأقم دلي آلمت ب قت ما مهد ص ل يمهعتيا.حجزمي ح

 الجزء ا ول:
 مه ميلم مهمدألق ع ركيهتيس مهدأت ف:

 الدولة القومية وتراث العالقات الدولية في اإلسالم:
تنني إطننيت إرننكيفس مهدأت ننف هلأ  ننيس مهقيهتنن  تنني دننتمث مهم ننلم اف   ننير ثنن ث رنن تمس مننا 

يعل  ني بيهنقتد يمهبأنثف ه  ن  أ ت ن   نلر مإلرنكيفس مهدأت  تن   ما مت  بمكنيا مهدي نف ع نق ي
 (:13يجي ت ي)

 حيف ي: مهقيه  مه يمت  يع يصت مه  م  مهجق ق،
ثي   ننني: مه ظننني  مهنننقيهي: مهمدغ نننت يمهثيعنننس يينننتيت، م أظننن  مهمدغ نننتمس يمهدعنننقفس يمهدطنننيتمس 

 يمهدأيفسف يماركيب.
مهقيهتنن  ) مهدعننقب عننل مف  نن ب مهأننيهمي تنني م نني ت  ثيهث نني: أتكنن  مفدصننيب يرننبك  مهأ  ننيس 
 مفدصيب يمهمأليميدت  يمهدطيتمس مهد  ت (.

  لر مهر تمس مهث ث ددقممل مأ ي ر تمس دتمثت  م م :
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حيه ننني: مهأ  نننيس مهقيهتننن  مإل ننن مت ف مهأ  نننيس مهميتجتننن  مف ننن مت  ع  نننيس مهم نننلم ا بغ نننت 
 مهم لم ا.

يهني إ ن ميف ح   ني  ني يا قمملني دلدنز  بن  مهجميعن  مإل ن مت  ) ثي   مي:  ل   ير  ني يا ق
 مام ( تي مهدزم  لمدي أتيب ي ت ي؟!

 ثيهث مي: مهر ت، مهدص ت ت  يمه قت، على ت   تل    مهدص  ف مهلي دع ير ت  يي مهم لم ا.
حع  ني   لم مهدقممل مهم   ع ا ر تمس دتمثت  يحمتى مأيصت،  نق دأ ل ني إهنى إرنكيب آمنت رنئ ي ح 
 ت ا إركيفس مهدأت ف هلأ  يس مهقيهت  تي دتمث مهم لم اف ف تمكا تؤ د ي إف تي 

ظننل دطننيتمس دأت ننف مهأ  ننيس مهقيهتنن  يمنني آهننس إهتنن . يمنني تيننما لهننر مننا يننتيت، مه ظننت 
 مهممدق يمهمدجقق هلميق، مهدتمثت  تي  لم مهأ ل يت م ي.
! مننننا حصننننأب ما ننننئل ف تمننننا حصننننأب يمننننا   نننني تننننادي مه ننننؤمب منننني  نننني مهأ  ننننيس مهقيهتنننن ؟

مهصنننأيبيس حا دأنننتف مهيمينننأيس. يمأييهننن  مهدأت نننف مهجنننيم  تننني  نننلم مهم ننني  مهمرننن ت إهنننى 
جي ت ي يحركيه ي يمظي ت ي يمط  م ي ج ي يأزم  م ظيتمد ي مهممدل   على متيت زم  ني م نل 

مهقتم نننيس  مه رنننا، مهألمتننن  ه نننلم مهأ نننل. إ مننني تأعنننت عنننا عملتننن  صنننأب  ييهبننني مننني ددنننيتت عل  ننني
 يمابأيث تي كل ع صت ما  لر مهأ يصت.

( أيب مه يعل اف يأيب مهع ئ  مهقيهت ف 14يهلا  ب ى ي أا  دأقث عا تئيس مهدأت ف مهثيعد )
يأيب مه ظي  مهقيهي ي يمعقرف يأنيب ح نيه ب مهد يعنل يح ميط ني.. إ مني تأعنت عنا جني ت ثيعنس 

ققم يحقيمتم ييز نني. ي ننق  مد ننى بأينن ي ي ننق ترنن ت إهننى دلننر مهأ  ننيس ع  منني  مدلننف مه ننيعليا عنن
دعنننتز حمنننتىف ي نننق ددم نننى بأيننن ي ي نننق دعنننتزف يب ئننن  قيهتننن  مدأيهننن  يمدعقهننن  دطنننتح عل  ننني منننا 
مهمدغ تمس يمهمأطتيسف ي ظي  قيهي ددعقب م ظيتمد  يت ي هأتك  دلي  يد  يمقى ت يخ  يمعنقرف 

ا ت نننت  حج نننق، بأثتننن  جق نننق، يح نننيه ب د يعنننل ددأنننقق يدد نننين يددجنننقق قيمنننيف كنننل  نننلم فعنننق يح
 (.15يمدجقق،.  لر كل ي حميت ت دلز  حا  دع ى ت  ي تؤت  "ديميد كيا")

 
إشكاالت التعريف وتأثيرات ا على دراسة تراث العالقات الدولية في اإلسالم: فرورات النظـر 

 المتجدد والبحث الممتد، وتاافل وتاامل التعدد: 
يمد ف م ي ج مه ظت يمهد يزب يمهدأيملف يما   ي ت   ي ه  ي دؤقي مهميق، مهدتمثت  حقمي ممدل ي ب

م   ؤفي مهل ا ت يهيا حا  لر مهميق، مهدتمثت  ع نى عل  ني مهزمنياف يصنيتس منيتم قمئنت، زمنيا 
تأل ي يم أيه ي يتيعل د يف يه  ي م   ؤفي مهل ا تكد يا ي  ك ئيا يتك يا ح قي مهبيأث ا عا 

ألنت س مه ننقميي يم أظنن  أيمرن   ف يهل  نني من  مه ظننت مهمدجننقق قتم ن  مه ننقت ف م دصنيتم علننى د
تننننني يععنننننت يأنننننيب مهمنننننيق، مهدتمثتننننن  يم ننننندثميت ي ه يعلتنننننيس دنننننتدبط منننننا ج ننننن  بمأ نننننى مه يتننننن  
يمفمدصنننيص يمهدمننني ز منننا  يأتننن ف يهمأ نننى مهنننلملت، مهأينننيت   يمهدتمثتننن  مهم  تننن  ه يعلتننن   نننلر 
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حتكننننيتف يعننننيه   ظنننن ف يعننننيه  تمننننيزف يعننننيه   مهأننننيمه  مهمدأل نننن  ع نننني مننننا ) عننننيه  حأننننقمث يعننننيه 
 حرميص(.

  ي ت ا دأت ف مهأ  يس مهقيهت   لم مهدأت ف مهمدجقق بأك  مهدال ق علنى جني ت مهدأت نف  -
مهثيعس أيب مه يمعل يمهد يع س يمهع ئ  يمهي طف  لر مهثيمعس تي مهدأت ف در ت إهى حبأيق 

ى حمننننتىف هلننننل م  نننني  ننننميد ي مدغ ننننت، تنننني ميننننمي  ي تيه يمعننننل  مدل ننننيا مننننا متألنننن  إهنننن
يمصيئصننن ي يمه يمعنننل إل  دنننيمتى بأيننن ي حي  دزم نننق عنننقق ي حي مدتغنننت حقيمت نننيف ي نننق دنننزقمق 
ما متنننن  مه  ننننعت  هننننبأ  م  نننني ع  منننني د منننن  حمننننتى يددغ ننننت حيزم  نننني مه  ننننعت  مننننا أجنننن  

 مهد يع س يكثيتد ي يديث تمد ي.
همد يعلتن ف حرنكيه يف يم نديتيد ي يمهد يع س يمهأ  نيس  نق دمدلنف من  ممند ف مه يعلتن  يم -

قتج  دقممل ي يديم   ي يد ي ق يف أدنى تبمني  مدلنف ديصنت  ي منا أ نث " مهمتينيب" حي " 
 مهمطليب" حي " مهمم ين" حي " مهم يل" مأكيمي بأ يصت  يى مدغ ت، يمدعقه .

يد نني حمني عنا مجنيب مهد نيع س يمه يعلتنن  ت  ن   دألنق عي نطف  ننميد  يب ئن  ه ني رنتيط ي يمأطت
-مه طننب مهيمأننق-مه طعتنن -ي ننط مهأ  ننيس يب ئد نني  ننتدبط بطعتأنن  مه ظت ننيس مهغيهبنن  ) مهدننيمزا 

مه طنننب مايأنننق يدنننقع ت مهمديأنننق..مهل(ف إا ي نننط مهأيهمننن  يمهع ئننن  مهدننني دد يعنننل ت  ننني ظيم ت ننني 
يعملتيد نننيف يعنننيه  ع  يد ننني يد يع د ننني فعنننق حا  دنننتر آثنننيتر علنننى دصنننيت مهأ  نننيس مهقيهتننن  

ق يف إا  لم كل  عثيمعد  يمدغ تمد    ل ى بآثيتر على مهقمئت، مهدتمثتن  هلأ  نيس مهقيهتن  تني يأقي 
مإل ننن  "ف مهدأت نننف ت نننق  مهأنننقيقف يمهأنننقيق دنننؤثت تننني مجنننيب مهجيمأتننن  يي نننط مهمي أننن  حي مننني 
 نننقمل ت  ننني يمننني ف  نننقملف يمنننا   ننني تننن ا مهدأت نننف مهمدأنننقق هلأ  نننيس مهقيهتننن  بغنننت  أ ت ننن  

دجنننقق هلدننتمث ديصنننت ي يدصنن ت ي يديظت ننني. بأ نننث  جننب ميمصنننل  مهبأننث مهممدنننق تننني مه ظننت مهم
م ننيطق دتمثتنن  تبمنني تنني متألنن   ننيب   هنن  دلننا هدننقمل تنني مهأ ننل يم دميميدنن ف هننتد مأ ننى لهننر 
ديبأتنن  عملتنن  مهبأننث هلدأت  ننيس مهم نندأقث  تنني علنن  مهأ  ننيس مهقيهتنن ف يهلننا مأ ننى لهننر حا 

 ي هأقيق مهدأت ف ما قيا حا   مل ع يصت م من  هدأت نف ) قمئت، مهبأث دد   حي دي ق يت
مهأ  يس مهقيهت  يمهأ  يس مهميتجت ( كمي د قم ي مهع نى مهدتمثتن  يديج نيس مهدناه ف ت  ني. تعن ا 
مهدأت ف مهمدجقق يمهم ديتيس مهدتمثت  ي عل  لم يلهر ماصيب مهمتجأت   ديهق مه صيت مه نيقت 

(.16س مهدأت ننف هلأ نل يمهمجنيب مهمدألنق بيهأ  نيس مهقيهتنن )علنى مهدأيمنل مهنيمعي من  إرنكيف
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)نمــــاذج الدولــــة القوميــــة والعالقــــات الدوليــــة: بــــين المــــادل التراثيــــة والمشــــكالت الدوليــــة 
 المعاصرل(:

ل  نننيف ت نننق  عتدنننتما بنننيقي حطتيأننن  م مننن   ظنننا ح  ننني ممدنننقس تننني ييهنننب مؤه يدننن  مهدننني طلأ ننني ع
يحطتيأد  كي س أيب مهقيه ف يمه منيلم مه يتبتن  ه نيف يممدنقس م دميميدن  عنل ييلنب عل  ني مني 
ح ننمى بيهقيهنن  مإل نن مت . يأ ت نن  مامننت حا  ننلر ماطتيأنن  مهدنني ددأننتف علننى مه ننتيم  عننل 
إأقمث  ين ما مهمريع يس مهغي  حي مه تي يس مه ي ق، ه ى منا مامنيت مهم  جتن  مهدني  جنب 

عل  ننننني يد أنننننص مينننننيم   ي يمهدأنننننتف علنننننى داث تمد ننننني مهبأثتننننن  يمآفد ننننني مهجي ت ننننن   مهي نننننيف
 يمهم صلت  يمهأ ت ت .  لر مهتؤت  ديم س مجميع  ما مهأ يصت:

 
 :)كمي  ؤكق بنيقي م ندل مي بأن  مني  ؤقتن  منيتكد  الدولة ) علم اجتماع الدولة

تي كل يمأق منا  حا عل  ي حا  جتى دألت  تألتي هردى ح مي  مهقيه  مهدي دلي س
مهمجدمأيس دبأي هديت م  مهميص... إ   عل  مجدمين مهقيه  مآلمنل بأن ا مفعدبنيت 

مامننن   –دأققتننن  مهم نننيتمس مهديت متننن .. مهنننلي ترنننكر تننني إمكي تننن  دأمنننت  مهقيهننن  
مهغتبت  .. يتؤ د ي بيعدبيت ي مهديج  مهيتيتي يمهيأ ق ه  تيت، دطيت ي.. لهر حا 

ب مه دت   د ج  هد دس مه ظي  مف دأميتيف ميتم حيتبي.. ظ يت عقق  يئل ما مهقي 
حقى إهننى ميننطتمب مهد يه ننق مهمكد ننب  مننا مييننين مهأ  ننيس مهقيهتنن  تينن  علننى 
ح ننن   نننز بأمنننق حتيننني مهدألنننت س يطنننتم مإلقتمر يمهد ك نننت مهدننني كي نننس يينننأد ي 

قيهن  مهألي  مإلجدميعت  م ط  ي منا حتكنيت يم أظنيس كت نس هل نيت، مه قتمن ..ف مه
مهيه ق، ف زمهس  ر  يي ت ثيعدن ف يدعنقح تني  نتي د ي مهنيط ي ي نت كيملن  مهمأنيه ف 
ميمج   ما  لم مه ين دع ا إلا يبركل يمينف حا ما مهينتيتي مهأنيق، هلدنيت ل 
كدال ننق هلديج ننيس مهأيهتنن  هألنن  مه تي نن  ك مكي تنن  أ ت تنن  هدجييز نني.. يتنني مهأننيه  

ق د ين هأل ظم  يمهمميت يس مه تي نت  ددطلنب مإل  مي.. حلثت ممي تي ي تر  يج
 (17مهقتم   يمهد   ت عق  ..   د ق يما مي    ق رميهت  مهدصيتمس.)

 :لم كديب آمت ب "بيقي" تأ ل ي إهى يتيت، مهدأنتف علنى علن  مه نتيم  الدولتان 
عننننن ا  مطننننن ا منننننا مهقيهننننن  ) مهنننننقيهديا: مهقيهننننن  يمهمجمدننننن  تننننني مهغنننننتب يتننننني قمت 

 تيم در ت إهى مازم  مهدي دمثل ي تتيت  مهأقمث  مهريمل  علنى مإل   (ف  لر مه
مهد ك ت مه ي  يهيجي مهنلي أنييب دأمنت  دجتبن  مه مني مهغتبتن  علنى كنل مهم نيطق 
ما مهأيه .. تيهي يئ   ق قعمس ميميا  لر مازم  " ما مهأيه  مإل  مي" حلثنت 

 مي  نق تصننيقت  منا حي مكنيا آمننت... ي ني حمنت  ؤ نند هل رنا، هألن  مجدمننين دنيت 
حرق مهصنأيبيس هدا نتد  يمعنق م  جن . ي نلم تأ ني ينما مني تأ نى ح ن  ف يجنيق 
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م غل   كلتي على مآلمت اف تيهد نيع س  -هجميع  مجدميعت  ث يتت  كي س ح   يمت 
مهم دمت، د دظ  يتق ع ت  مهدبيقفس يمه لط  مهدي دأك  مه  ق مهقيهي. تيهأ  يس 

أت  حي على مهدتمبط د    م ل مه تا مهمييني تني تتصن  مهقيهت ف مه يئم  على مهدب
-ت ي يس مردتك  ي يمعق مدريع  .. يتبمي مهبأث عا  يت  مهدصنيت مفجدميعتن 

مهديت متنننن   ننننتدبط بيه ي نننن يهيجتي مهديت متنننن  مهداي لتنننن   نننني منننني   ننننقف إهننننى جأننننل 
 مهمصيصتيس  يعل  هل   .

   ييننتيتد ي عننل ي ننقتد ي علننى  ؤكننق بننيقي علننى جننتح،  ننلر مه ي نن يهيجتي مهديت متنن
مهد نننيؤب تننني  نننتي يس مهدلننني اف م ظنننيتم إه  ننني ك نننتي يس ميصننن ف مع  ننن  إهنننى حتننن  
هننى حتنن  ع   تننيس كي ننس  ننلر مه ننتي يس مرننقيق،  ممننيطت إهننى حتنن  م نندتمد جتيس يم 

 يما مهديت ل مهغتبي.

إا مهجنننيمب عنننا  نننلر مهم نننيئل  جأنننل مهلجنننيي إهنننى مهمننن  ج مهم نننيتا حمنننتم فزمننني.. إا 
صننت  مهمنن  ج مفجدمننيعي مهدننيت مي  نني تنني مدبننين طننتم ) مهم يت ننيس مهمدديهتنن ( مصي 

عننننا طت ننننق إقمننننيب مهم يت نننن  تنننني م ننننديتيس عننننق، مننننا مهدأل ننننل. تيهأقمثنننن  مه تي ننننت  
يبيهدبأت  م ديجيد ي_ د دمق  ي د ي يمصيص د ي ما صنلد ي ب نتيم دنيت مي -مهغتبت 

 عيم  مردتك .مأ ا يبت يا مد ي  ف يبميص  ما مدصيه ي عث يت  
منننيلم  دتدنننب علنننى لهنننر كمننني  ؤكنننق بنننيقى " ف تمكنننا حا  نننقتر برنننكل  نننلت ف مه يتننن  

مهديت متن  هلأقمثن  مه تي نت  ) مهم عث ن ( منا مهغنتب منا حجنل مهمنتيم منا -مفجدميعت 
 ظنني  مه ننتيا مهي ننطى مهمننازي  إف بم يت د نني ع يتنن   ظنني   تي نني آمننتف مع ننى يننما 

يس ممدل ننن ف يميهنننق هتؤتننن  يمميت ننن  هل تي ننني منننا  نننتيم ممدلنننف يتننني ميمج ننن  ت ي ننن
طعتأ  ممدل  . هلم  تى ما مهم ي ب داي ل مه تي يس مفجدميعت  مهدي صن أس دنيت ل 
مهغتب عنقيم منا مه نتي يس    ن يف كمني منا ع نيي مه تي ني مهنلي كنيا  درنكل بيهد نيتد 

 قممل مفمعتمطيت يس مف  مت  تي متأل  مه تيا مهي طى..".
تنق  نلم مهدأل نل  جنب حا ت  ن  كمجنيب هل رنيطيس حي مهمجنيب مهنلي ت  نن مه تي ي ي 

تي حا دميتد مه لط  تي أ ز مأ اف يتني حا ددأنقق ح مني  درنت أيد  يد ع نى حقيمدن  
 يمؤ  يد  ي يمعق يظيئ   ) حي مه تي  (.
 تيه تي ي  ي إلم ديت ل يث يت  ييظيئف.

ف د دننت مننا دجننييز مهصننت  إا مأتتنن  مه تي نني يمأتتنن  مصيصنن د ف يننما كننل دننيت ل
ما قهيجتنننننن  هليصننننننيب إهننننننى كرننننننف مهأ يصننننننت مهمدننننننيمدت، مهدنننننني دؤ نننننند مهمميت ننننننيس 

 (18يمف دتمد جتيس..)
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إا مهع ييمس مه تي ت  مدأقق، ديت متيف ي ي مني دنزمب مدبي  ن ف يف تمكنا هل ي ن يهيجتي 
دمثنل  مه تي ت  مهغتبت  حا د  أ ي عكد لهرف أدى يهي  لصنس مهأ ت ن  مه تي نت  إهنى

 دصيتي يأ ق.
إلم كننيا مامننت كننلهر تنن ا بننيقي تكمننل حطننتق أ نن  مألنن  يمرننتأي منني ح ننمير ب"مهقيهنن  

 (19مهم ديتق،".)
 دأقث عا يم   دأتر  علقما مهج يب ) يم  ي علقما مهأنيه  مهأتبني يمف ن مي( مهدني 
دملصنننس منننا   نننت مف ننندأميت مهمبيرنننت مهمكرنننيفف يهل  ننني هننن  دننندملص منننا مهدبأتننن  

 نت  يمهث يتتنن . تي د ننيي ع نق مف نندأميت هنن  تأنا دل يئتنني ح نن   نق  همجدمأننيس مهأننيه  مه تي
مهثيهننننث ) ؟( د ظننننت   د ننننق منننن  د يه ننننق يف عننننل مهم أننننظ حا ظنننني ت، مهدبأتنننن  مه تي ننننت  
يمهث يتت  ه  د د  تت  عل زمقس. يتي  حا  يق، مهج يب  دأقثيا كث نتم عنا مه طتأن  من  

ديتقيا  يم      ي ميلج   هلد مت  يحركيه   مهقتم تمطت  مهم دأمت ا مه يب  ا ت     ت 
مه تيعتننن  ) تيننن  ح  ننن  ترنننكلي  ي  بطنننت  د   مهميصننن (. يت يمنننيا  ننن  يمهمأتطنننيا ع ننن  
يمث  ننني   بنننيهد كت يمهأمنننل يمهع نننيي دبأننني ا مننني  مهننن ظ  يمهم ننني ت  مهغتبتننن ف يهلنننا  نننلم 

أت   نننند  علننننى  أنننني مهدغت ننننب مهم ننننتي  ت رننننلف يمهدطأننننت  "مرنننني،" يتبمنننني كننننيا م نننند
)  ديننن لهننر مننا  1945عرننيمئي. يتأننت   ننلم مه رننل دطننيت مهأننيه  مهمأيصننت م ننل 

دنننيت ل مه  نننق يمهأنننيه  مهأتبننني يحتت  تننني يحمت كننني مه د  تننن  يمهصننن ا. يتيننن  مآلمنننيب مهدننني 
ييأد ي مه مب  مهلج   تت  ت ا مهد ت ب مه يرل ت عب عققم ما مامتم  مفجدميعتن  

 ى تي مهأ  يس مهقيهت .يتكيا عيم  هل يي
إا  ننلم مهأننيه  مهمد ننيتت مهننلي ف تصننل إهننى ديأ ننق  يمعننق مهلأبنن  حي  جننق ه نني مكي نني تنني 

 مفمد تيس يمه تيم تركل ب  رر حلعت د ق ق  ث ل على مهبرت  .
 ننننلم مهد  نننننت  مهدننننيب  منننننا ) مه ننننتيم( ) يمهدغت نننننب مهم ننننتي ( ) يمهدطأنننننت  مهمرنننننير( ) 

عننق ح  نني  نندجق دنناث تم علننى مهأ  ننيس مهقيهتنن  د نند ق إهننى م يهنن  يمهظننيم ت مهأرننيمئت ( ف
بيقى " مهديت ل ه    د " تبأق ميج  م ند  ب مهعلنقما.. ي يمعنق مهنقيب يبدميثل ني تني كنل 
مكيا د ت بي على  طن مهلت، ماتيت . يعيي س  لر مهميج  تي دلي ا " عيه  ثيهنث" 

تمت بمتأل  دقت عت  تي عيه  ميي   ري  ف دقعي د م د  مهميلل  إهى مفعد يق با  
همأي  ت ميأقرف يدؤقي إهى مهدصيت با   ف عق هم  ت،  لم مهأيه  مهثيهث حا د يقر تي 

هأنننق  يجنننيق  منننيلم حمنننتى  –مهدننني  ننني  –مه  يتننن   أننني مهقتم تمطتننن  حي لمس مهم نننيت 
ف حي يم ني يج   مهديت ل مه  يئت .  لر مهتؤى مهم دمت  هلمقت   مهدطيت  ف د ي  بي د زم

مهمدب تنن ف ع  منني د  رنن  حأنن   مهد ننيتب ) بمأ ننى أصننيب مهعلننقما علننى  دننيئج ييصننيه ي 
إهنننى ح نننقمف مد يتبننن  يددعنننقق ح نننطيت، مهد نننق  مهمطنننتق ي مهم ننندمت. يمنننا بأنننق حصنننبأس 
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مهألي  مفجدميعتن  م ند ت، برنق، تني "قر مني بأنق مهدطيت ن " مهنلي  دم نز علنى حي أنيب 
حقس مجت ننيس ماأننقمث قيت نني يح جننزس م مد ننيف هنن  دلننا  بكي نن  حلثننت م دبصننيتم. ه ننق

م  ت، مهقيب مإلتت  ت  يما  يت  م ب مهثلث مام ت ) ما مه تا مه يئس( مدطيب   م  
 مه ميلم مهمأل  .. كمي حا مه صيتمس براا مي  جب حا دليا علت  مهقيه  ه  دد يتب

ل ف إل دعتز ظنيم تف يدعنقي يدعقي مهقيه  مهم ديتق، يما يمأق ما ح   حطيمت ي مهمرك
عملتنننيسف إل " دت ننن  مهأيهمننن  دلننني ا  ظننني  قيهننني  دجننن   أننني ديأ نننق م ي جننن  ي تمننن  
يح قمتننن ف مننن  طميأننن  تننني لمس مهي نننس إهنننى قمنننج مإل  ننني ت  بالمل ننني قمملننن . يبطعتأننن  
مهأنننيب دعنننقي  نننلر مهأملتننن  مهم ننندأقث  تننني مهدنننيت ل با  ننني دنننقع  تتينننت  مهد نننيتب" عنننل 

ح  ي دلرف عا مهأق ق ما ح يمن مهد نيتت يعنق  مفد نيم أ نث دأنقق  يدت م ي. يمهيم  
 طيم  لم مه ظي  يبطعتأ  مهأيب دعقي  لر مهأملت  مهم دأقث  تي مهديت لف با  ي دقع  
تتيننت  " مهد نننيتب" عنننل يدت ننم ي. يمهيم ننن  ح  ننني دلرننف عنننا مهأق نننق مننا ح نننيمن مهد نننيتت 

قمي دأنث علنى م ند تمق  منيلم يتبتن  يعق  مفد يم أ ا دأقق  طيم  لم مه ظي : تأ ن
إهى مجدمأيس مهج يب. دلرف علهر عا عق  م ئمن   نلر مه منيلمف يع نقمي دأنت  
مهمجدمأيس مهطتتت  علنى مهدل نفف دني ظ حتيني آمنيب مهدجنقق من  مهممنيطت، تني مهي نس 
لمد  عمقمع يف يأ ا دأجل عديأ ق مهأيه ف ت   ي دأعل ظ نيت مهد نتقمس يدز نق دال نق يف 

ا دم ن مه ظي  مهقيهي متكزم هل لط  متدبي حلثنت منا حي ي نس مينىف ت   ني ددجن  يأ 
 أننني ز نننيق، أنننق، م يزعيدننن  يرنننق، صنننتمعيد . يأننن ا د نننأى هأيهمننن   أننني ييننن    يتننن  

 هلديت لف ت   ي دم أ  تجا، مأي ي مدأقق، يمد ي ي .
ت بنًي ف  كلم د دصأب مهأيهم  مأ ي مإلع ي ما راا مهد نتق. ي عنقي  نلم مفتدبني  ي

 نننتمي يحا مهأيهمننن  م نننداثت، دأنننب مف  نننتمقف كمننني ح  ننني منننزيق، بمنننيمتق يت نننت،: إل  تدلنننز 
ديأ نق مه ظني  مهننقيهي علنى إمكي نيس د  تنن  تم نم  د نيعق علننى  ن يه  مهأتكن ف يعلننى 
مفدصننيبف يمفمدنننتمم مهمدبنننيقبف يمهيم ننن  ح نن  ت ننند قف د لنننتص مهمصيصنننتيس يدأع نننل 

 ي ي ي تي ني يم دصنيقيف عنل يحم  ني. يعلنى  نلم ف مف د يب إهى  ظي  مردتر  ني
تمدلننر مهد ننتق مهمجيبنن  ه ننلم مه ظنني  ي ننيئل مه نني،ف يمهمؤكننق حا مهد ننتق ت ننت     نن  عننا 
طت ق دأعئ  مهميمتق مهريتق، ما مهمتكزف ي نت ح ن   دغنلى عميصن  علنى مفعدتمينيس 

مهث يتنننننيس  يعلنننننى حرنننننكيب مهم ييمننننن  مهدننننني دث ت ننننني عملتنننننيس مهدج نننننتد مهث نننننيتي ) جأنننننل
 مدجي   (.

يد ي  مهأيهم  أ  لمر عدجق ق ع يي تكت، مهدبأت  لمد ي. يأ ث ح  ي ددصيت  ظيمي قيهتي 
ميأقمف يددغلى على عملت  مدرأب  ه رت مه ميلمف ت   ي د طيي حيف على يجيق ع تن  
 هل لط  د ي  عد رتط مهأ  يس مهقيهت . يف دأكد  نلر مهع تن  مهمدأنقق، تني  ي د ني حتن 
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أدمت  يأ ق، يف تمكا معدبيت ي م دصيقت  ت ط. يف تمكا ممدزمه ي حتيي إهى مجميعن  
ب ننتط  مننا مه ننيعل اف يف دصننيت ي علننى حي أننيب با  نني " مننؤممت، مننا مد ننلط ا". إا 
ميص د ي مهتئت ت   ي ملق رنبكيس يمجميعنيس مصنيهن يم نيت  دين  تنيعل ا منا " 

صننيهن يح ننقتي مد يعنن  هلغيتنن . يأنن ا د نني  مهرننميب" يتننيعل ا مننا " مهج ننيب" تأملننيا م
مهأيهمننن  ع  جنننيق مه نننلط ف ت   ننني دملنننق حتيننني م يزعيد ننني مهميصننن  يصنننتمعيد ي مهلمدتننن ف 
يددنننزيق با نننيه ب م     ننني. يأ نننث حا مهأيهمننن  دأصنننل علنننى تؤ د ننني منننا تيعد ننني تننني 

 ديأ ق مه ميلمف ت   ي دي ي على مهديدتمس مهدي دأقث ي صبغ  ث يتت  ح ي ًي.
مهدبأتننن  مهث يتتننن  مهمد ي يننن  تننني إ جيزمد نننيف مهمتيهتننن  تننني طميأيد نننيف مه نننيلج  تننني إا 

م ننلميد يف مهدنني كث ننتًم منني دد ننعب تنني صننتمعيس ع ت نن ف يمنني  نند  م نند كيت ي يدرننع   ي 
حأتي ي بيهرتطيا. . دزقمق دت مي يم درنيتمف عنل يدديطنق  نتطتد ي علنى مهم نتح مهنقيهي 

 (.20حلثت تالثت)
ركيهتيس ) مهمتكز يماطتمف( تؤت     ت  ملقي ت :دلي ا مام  يم  مدقمق ي يم 

مننا مه يننيتي مهدتمثتنن  مهدنني متدبطننس ع رننكيهت  دأت ننف مهأ  ننيس مهقيهتنن ف أ ت نن  مه ظننت 
إهى  ينت  مه ديأنيس ي ني  ينت  ظلنس مجنيب دأ نظ بأن  مهبنيأث اف ي جني  جي نب 

". يما   ني عنقم ه ني كث ت ما مهم درت  ا يما أج  لمئأ  " م دريت مإل    بيه  ف
مهدأيمل م   لر مه يت  بم زما   قي ت قم  معا ملقيا تي تؤ د  مه   ت  تي مهأ    
عنن ا مهمتكننز يماطننتمفف حي منني حطلننق علتنن  معننا ملننقيا " أصنن  مهقيهنن  تنني مفد ننين" 
ي ي حمنت  نق تأمنل دم نزم عن ا " مد نين مهقيهن " يممدنقمق مامن " يم درنيت مهنقعي، صنأتن 

 نننيئل مهنننث ث ددنننقممل يددرنننيبرف إف حا ت ننن  ع يصنننت مهدم  نننز تتمننني ع   ننني حا  نننلر مهم
مكي تنن  د ننقت   ت نن   تنني دترنن ل يدرننت ن مهأ  نن  عنن ا مه ديأننيس يمهننقعي، مننا  يأتنن  يم 
تؤتنن    قتنن  هنن مط مننا ح منني  " مه ديأننيس" ممنندط طتمئننق ) مه نندن يننزيمف مه نندن جبيتنن ف 

ا حي مه د ن  تني مهنق ا( يمني  نق  نتدبط مه دن متيجي على مه يمعق مهللت  تني صنق مهأنقيم
علهر منا مرنتيعيس ع نكت   د ند ق إهنى دجمتن  ماجنزمي يديأ نق ي عنا طت نق مه ني،ف 
يمي  ق  نيتث لهنر علنى مهأ  نيس مهع ئتن ف يمهأ  نيس مهغ ت ن ف يمني  نق  ؤقتن  لهنر منا 
م  كنننير عنننتى مهقيهننن ف ممدنننقمقم يمد نننيعيف دمي نننكي ي نننقت، علنننى مهدغلغنننل )ب نننت    بننن  

هقيهنننننننننننننننننننن ( يمه نننننننننننننننننننننقت، علننننننننننننننننننننى مه  نننننننننننننننننننننيل إهننننننننننننننننننننى كنننننننننننننننننننننل حطننننننننننننننننننننتمف مهقيهننننننننننننننننننننن .م
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 المركز واألطراف

 حصة اتساع

 الدولة

 رد العدوان وتأمين الدعوة      الحفاظ على تماسك الدولة

 )غزوات الرسول "ص" (      وحمايتها ) حروب الردة(

 )المناهضون للدعوة من المشركين     الحفاظ على التماسك الداخلي 

 -الدولة العثمانية وحصة االتساع   لقوى الكبرى آنذاك(المناهضون من ا      مواجهة األخطار الخارجية

 المشروع العسكري القسري وإشكاليات الضعف               

 والتفكك، القوة واالنحدار والسقوط               

 )عالقات المركز باألطراف(.              

 

 

 س االتساع والتجزؤ، وملوكالدولة األموية باألندل           الحفاظ على الدولة وضبط

 التجزؤ والطوائف، تنازع السلطة في حكم تنازع أطرافها          نسب اتساعها واتخاذ سياسات 

 وضعف المركز.          حماية تماسكها وقدراتها على التغلغل 

 والنفاذ )الفتوحات االستنصارية(

 

  

 

 " النيل من تماسك الدولة )الفتنة( ) حركة األطراف 

  نحو المركز: بداية انفراط النسب المتعلقة 

 خط الفتوحات العباسية والتكوين االمبراطوري        باتساع الدولة وسياسات النفاذ" 

 واتساع الدولة )االمتداد في األعراق  

 والثقافات( التطرف في االعتماد على األجناس األخرى

 انتقاص الدولة من أطرافها وتحولها 

 ) الغزو المغولي الخارجي(لخالفة اسمية 

 والالمركزية الجبرية التي تمثلت 

 في إمارات االستيالء ووزراء التفويض                      خط الفتوحات األموية وخطورة                                 

 تضارب السياسات والتحالفات               نهج الفتح خروجها على القواعد ) خطوات                                       

 الفتح جباية(االصالح في الفتوحات -الفتح عنوة -الفتح                  

 جزء من الخطة اإلصالحية لعمر بن عبد العزيز السيطر

 ة على الدولة بعد ضعفها من األطراف ضمن الخطة التي

تتعلق بنشأة الدولة العباسية 
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ممل م يت مه ديأيس يح ميط ي يع  يد ي ب تي  مهقيب يم  ييئ ي تر ت  لم مهركل إهى مهدأيب ق
 يتق مهمقمل مهلي ت دتأ  معا ملقيا " أص  مد ين مهقيه " يمهأ    ع ا مهمتكز يماطتمف.

 
إشكاالت التعريف وتأثيرات ا على دراسة تراث العالقات الدولية في اإلسالم: فرورات النظـر 

 وتاامل التعدد: المتجدد والبحث الممتد، وتاافل
دننؤقي مهمننيق، مهدتمثتنن  حقمي ممدل نني بننيمد ف م نني ج مه ظننت ي مهد ننييب يمهدأيمننلف يمننا   نني ت   نني 
ه  ي م   ؤفي مهنل ا ت يهنيا حا  نلر مهمنيق، مهدتمثتن  ع نى عل  ني مهزمنيا. يصنيتس منيتم قمئنت، 

يتك نننيا ح نننقي زمنننيا تأل ننني يم أيه ننني يتيعل د نننيف يه ننن ي مننن   نننؤفي مهنننل ا تكد نننيا ي  ك ئنننيا 
مهبننيأث ا عننا قتم نن  مه ننقت ف ممدصننيتم علننى دألننت س مه ننقميي يم أظنن  أيمرنن   ف يهل  نني منن  
مه ظننت مهمدجننقق تنني يععننت يأننيب مهمننيق، مهدتمثتنن  يم نندثميت ي ه يعلتننيس دننتدبط مننا ج نن  بمأ ننى 

علتنن  مه يتنن  يمفمدصننيص يمهدمنني ز مننا  يأتنن ف يهمأ ننى مهننلملت، مهأيننيت   يمهدتمثتنن  مهم  تنن  ه ي
 ننلر مهأننيمه  مهمدأل نن  ع نني مننا ) عننيه  حأننقمث يعننيه  حتكننيتف يعننيه   ظنن ف يعننيه  تمننيزف يعننيه  

 حرميص(.
  ي ت ا دأت ف مهأ  يس مهقيهت   لم مهدأت ف مهمدجقق بأك  مهدال ق علنى جني ت مهدأت نف  -

بأيق مهثيعس أيب مه يمعل يمهد يع س يمهع ئ  يمهي طف  لر مهثيمعس تي مهدأت ف در ت إهى ح
مدغ ننننت، تنننني ميننننمي  ي تيه يمعننننل  مدل ننننيا مننننا متألنننن  إهننننى حمننننتىف هلننننل م  نننني  ننننميد ي 
يمصيئصننن ي يمه يمعنننل إل  دنننيمتى بأيننن ي حي  دزم نننق عنننقق ي حي ددغ نننت حقيمت نننيف ي نننق دنننزقمق 
ما مت  مه  عت  هبأ  م  ي ع  مي د م  حمتى يد  ل حيزم  ي مه  عت  تني أجن  مهد نيع س 

 يكثيتد ي يداث تمد ي.
مهد يع س يمهأ  يس  ق دمدلف م  ممد ف مه يعلت  يمهمد يعلت ف حركيه يف يم ديتيد ي قتجن  ي 

دننقممل ي يديم   نني يد نني ق يف أدننى تبمنني  مدلننف ديصننت  ي مننا أ ننث مهمتيننيب حي مهمطلننيب حي 
 مهمم ين حي مهم يل مأكيمي بأ يصت  يى مدغ ت، يمدعقه .

ألق عي ط ه   ميد  يب ئن  ه ني رنتيط ي يمأطتيد ني حمي عا مجيب مهد يع س يمه يعلت  ت     د
 –مه طننب مهيمأننق -مه طعتنن -ي ننط مهأ  ننيس يب ئد نني  ننتدبط بطعتأنن  مه ظت ننيس مهغيهبنن  ) مهدننيمزا 

مه طننب مايأننق يدننقع ت مهمديأننق...مهل(ف إا ي ننط مهأيهمنن  يمهع ئنن  مهدنني دد يعننل ت  نني ظيم ت نني 
ا  دنننتر آثنننيتر علنننى دصنننيت مهأ  نننيس مهقيهتننن  يعملتيد نننيف يعنننيه  ع  يد ننني يد يع د ننني فعنننق ح

يأقيق يف إا  لم كل  عثيمعد  يمدغ تمد    ل ى بآثيتر على مهقمئت، مهدتمثتن  هلأ  نيس مهقيهتن  تني 
مإل   "ف مهدأت ف ت ق  مهأقيقف يمهأقيق دؤثت تتمي مي  قمل ت  ي يمي ف  قملف يما   ي تن ا 

أ ت   مه ظت مهمدجقق هلدتمث ي قتمد  تي مإل  ي  تني مهدأت ف مهمدأقق هلأ  يس مهقيهت  ت ت  
 نلم مهأ نل. إا مإلجيبن  مني  ني مهأ  ننيس مهقيهتن ؟ ف هت نس إف م قمن  هدأق نق مأنيه  مهأ  ننيس 
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مهقيهت  تي مإل   ف ت ن  مهمأطتنيس مهمدجنقق، د نت  مه ظنت مهمدجنقق هلدنتمث ديصنت ي يدصن ت ي 
ي م يطق دتمثت  تبمي تني متألن   نيب   هن  دلنا يديظت ي. بأ ث  جب ميمصل  مهبأث مهممدق ت

هدقمل ما مهأ ل يم دميميد ف هتد مأ نى لهنر ديبأتن  عملتن  مهبأنث هلدأت  نيس مهم ندأقث  تني 
عل  مهأ  يس مهقيهت ف يهلا مأ ى لهر حا قمئت، مهبأث دد ن  حي دين ق يت نًي هأنقيق مهدأت نف 

هت  يمهأ  يس مهميتجت ( كمي د نقم ي ما قيا حا   مل ع يصت م م  هدأت ف ) مهأ  يس مهقي 
مهع ننى مهدتمثتنن  يديج ننيس مهدنناه ف ت  نني. تعنن ا مهدأت ننف مهمدجننقق يمهم ديننتيس مهدتمثتنن  ي عننل  ننلم 
يلهننر ماصننيب مهمتجأتنن   ديهننق مه صننيت مه ننيقت علننى مهدأيمننل مهننيمعي منن  إرننكيفس مهدأت ننف 

 هلأ ل يمهمجيب مهمدألق بيهأ  يس مهقيهت .
" تي ما كل قيه  ه ي أص  ما مهمميهر يمايطيا ف دز ق عل  ي" ت نيب معنا ت ي تصل ح مير 

 ملقيا:
"يمه نننعب تننني لهنننر حا عصنننيب  مهقيهننن  ي يم ننني مه نننيئم ا ع ننني مهمم نننق ا ه ننني فعنننق منننا دنننيز أ   
أصصننني علنننى مهمميهنننر يمهثغنننيت مهدننني دصننن ت إهننن   ف يت نننديهيا عل  ننني هأمي د ننني منننا مهأنننقيف 

ميننيي حأكنني  مهقيهنن  ت  نني  مننا جبيتنن  يتقن يي ننت لهننر. تنن لم ديزعننس مهأصننيئب كل نني علننى يم 
مهثغيت يمهمميهر ت  عق ما   يق عنقق ي, ي نق علغنس مهمميهنر أ  ئنل إهنى أنق تكنيا ثغنتم هلقيهن ف 
يدممي هيط  يف ي طي ي همتكز ملل ي. ت ا دلل س مهقيه  بأق لهر ز يق، على مي ع ق ي ب ي قيا 

ما مهأقي يمهمجييتف يتأيق يبنيب لهنر علنى مهقيهن ف بمني أيمت  يكيا مييأي ف د يز مه تص  
 تكيا تت  ما مهدجي ت يمتم  تيم مه  ب .

يمي كي س مهأصيب  ميتنيت، يهن     نل عنقق ي تني ديز ن  مهأصنص علنى مهثغنيت يمه نيمأيف ب ني 
تي مهقيه   ي، على د ييب مي يتمي مهغيت ف أدى     ن  طي  ي إهنى يي دن . يمهألن  مهطعتأتن  تني 

ر  نني  نني، مهأصننعت  مننا  ننيئت مه ننيى مهطعتأتنن ف يكننل  نني، تصننقت ع  نني تأننل مننا ماتأننيب لهنن
لم م د ننس  ترننا  ي لهننر تنني تأل نني. يمهقيهنن  تنني متكز نني حرننق ممنني تكننيا تنني مهطننتف يمه طننيم. يم 
إهى مه طيم مهلي  ي مهغيت  عجزس يح صتس عمي يتمير راا مارأ  يما نيمت إلم م بأثنس منا 

م   ننأ  علننى  ننطن مهمننيي مننا مه  ننت علتنن . ثنن  إلم حقتك نني مه ننت  يمهيننأف مهمتملننز يمهننقيمئت مه
ت  منننني دامننننل تنننني مهد نننني ص مننننا ج نننن  ماطننننتمف يف  ننننزمب مهمتكننننز مأ يظنننني إهننننى حا  دننننالا هللا 
لم يلننب علنى مهقيهن  مننا متكز ني تنن   بني  تم  مامنت جملنن ف تأ  ئنل تكنيا م  ننتم  مهمتكنز. يم 

أل هي د نننيف تننن ا مهمتكنننز كيه لنننب مهنننلي د بأنننث م ننن     أ ننني ب نننيي ماطنننتمف يمه طنننيم عنننل دينننم
 مهتيحف ت لم يلب مه لب يملر م  ز  جمت  ماطتمف.

 يم ظت  لم تي مهقيه  مه يت ت .
يم ظنننت  نننلم تننني مهقيهننن  مه يت نننت . كنننيا متكز ننني مهمنننقمئاف تلمننني يلنننب مهم نننلميا علنننى مهمنننقمئا 

 مف مميهل .م  ت  حمت تيتد حجم ف يه        زقجتق مي ب ي ع قر ما حطت 
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يبننيهأكد مننا لهننر مهقيهنن  مهتيمتنن  بيهرنني ف همنني كننيا متكز نني مه  ننط ط  ت ف ييلننع   مهم ننلميا 
بيهري  دأ زيم إهى متكز   بيه  ط ط  ت  يهن  تينت   م دنزمن مهرني  منا ح نق   ف تلن   نزب ملل ن  

 مدص  ع ي إهى حا دالا هللا بي  تمي .
س عصنننيئع   ميتنننيت،ف ك نننف يلعنننيم علنننى مننني يم ظنننت حتيننني رننناا مهأنننتب حيب مف ننن   همننني كي ننن

جنننييت   منننا مهرننني  يمهأنننتمم يمصنننت ا نننتن ي نننسف ثننن  دجنننييزيم لهنننر إهنننى مننني يتمير منننا مه ننن ق 
تت  تننن  يمهمغنننتبف ثننن  إهنننى ما نننقهد. تلمننني د ت نننيم أصصننني علنننى مهمميهنننر يمهثغنننيتف  يمهأبرننن  يم 

بأننقف يم د ننى حمننت ي زهي نني أيمتنن ف ي  ننق عننقق   تنني دلننر مهديز أننيسف ح صننتيمف عننا مه ديأننيس 
 مإل   ف يه   دجييز دلر مهأقيقف يم  ي دتمجأس مهقيه  أدى دالا هللا بي  تمي ي.

يكلم كيا أيب مهقيب ما بأق لهنرف كنل قيهن  علنى   نب  مه نيئم ا ع ني تني مه لن  يمهلثنت،ف يع نق 
 (.21  يق عقق   بيهديز      ط  ه   مه دن يمف دت ي .     هللا تي مل  )

آمت تي عظ  مهقيه  يمد ين  طي  ي يطيب حمق ي.. " ت يب: "يمه عب مهصأتن تي يتي تصل 
لهننر حا مهنن  ص إ منني  عننقي تنني مهقيهنن  مننا ماطننتمفف تنن لم كي ننس مميهل نني كث ننت، كي ننس حطتمت نني 
بأ ننق، عننا متكز نني يكث ننت،ف يكننل   ننص ت نن  تنن  عننق هنن  مننا زمنناف تدلثننت حزمننيا مهنن  ص هلثننت، 

 (.22م  ي    ص يزميا تتكيا حمق ي طيت ")مهمميهرف يممدصيص كل يمأق 
يتكمل معا ملقيا تؤ د  يما  تي يس تأقق ت  ني ع  نيس مفد نين عدأنقق مهأصنعتيس.. ت ني 
مه صل مهدي    تت حا " مايطيا مهلث ت، مه بيئنل يمهمصنيئب  نل حا د ندأك  ت  ني قيهن " تتكثنت 

عصنعت  ممنا دأنس  نق ي دظنا  مف د يص على مهقيه  يمهمتيم عل  ي تني كنل ي نس.. اا كنل
 تي     ي م أ  ي ي،...

كمنني ح نن   لأننظ تنني مفد ننين منني  ننتدبط بيهننلي " تنني حا مهدننتف  ز ننق مهقيهنن  تنني حيه نني  نني، إهننى 
 يد نني" تدتبننى " حجتننيه   تنني جنني لهننر مه أننت  يمهتتنن ف تننيزقمقيم ع نن  عننققم إهننى عننقق   ي نني، إهننى 

ت لم ل ب مهج ل مايب يمهثي ي يحملس مهقيهن    يد   ب عب كثت، مهأصيئب أ  ئل بكثت، مهأقق..
ما مه ت  ه  د د ل حيهئنر مهصن يئ  يمهمنيمهى با   ن   تني دا نتد مهقيهن  يدم  نق ملل نيف ا  ن  
هننتد ه نن  مننا مامننت رننييف إ منني كنني يم عتننيف علننى ح ل نني يمأي نن  ه ننيف تنن لم ل ننب ماصننل هنن  

 ه  على أيه ي   مه ي،".ت د ل مه تن بيهت يخ ت ل ب ي د رى ف يف دب ى مهقي 
مهد كنننننننر يمنننننننتمب  –مهظلننننننن   –مه  نننننننيق  –مهدنننننننتف  –ي نننننننتبط كنننننننل لهنننننننر بمأنننننننيقفس مفد نننننننين 

(. ف  نزمب معنا ملنقيا تني أيجن  إهنى  نتمي، دتمثتن  م من .  نتى دلنر مهتؤتن  مه ن ت  23مهأمتما)
 مهملقي ت  بيعبيت ي دأتر ع يصت د ك ت ه تمي، إ جيعت  هص أ  مه ديأيس:

   ز ع ا مهمتمأل مهدي مدملد ي أتك  مه ديأيس تي مهديت لمايهى: مهدم
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)تديأنننيس أميتننن  مهقيهننن  يتق مهأنننقيما( )تديأنننيس مف دئصنننيت يتتننن  مهظلننن  يمه د ننن  عنننا مهنننق ا 
يمهصنننق عنننا  نننع ل هللا( ) مه ديأنننيس مهملدزمننن  بيه يمعنننق مهللتننن  تننني مهج نننيق يمه دنننيب: مهمتنننيتمس 

 مهم ديأ (.
مه دنف متمجأ   ص  عمنت يم ندأجيه  عمنتي عنا مهأنيص " تندن مهثي ت : دأ ظ عمت تي م اه  

مصنت" دأعنت عنا تؤتن  ثي بن  هم ناه  أصن  مهقيهن  تني مفد نينف مه نقت، علنى مهدغلغنل منا ح نن  
ع يصت  ي، مهقيه ف إا  يب   ق ي عمت م  مد ين قيهد  ت كت تي حا  د  ل بمتكز  نلط  تني 

تكز بيفطتمف تي تيعلت  ف دص ب مهقيه  كل عي  إهى يفت  مي ف تي إطيت يتيت، يصل مهم
بيهدت ننل يمهديننم  علننى أ ننيب مهمكننزف حي تتصنن  د ننيزن ماطننتمفف حي  تي ننيس رننق ماطننتمف 
مننا  عننل مهمصنني  يماعننقميف حي مإليننتمي بننيهدجزؤ يمنني  دتكنن  لهننر علننى  يننيتي ددألننق بيهيأننق، 

 يمهدجزئ 
رنت، همنط مه ديأنيس يمهنلي منتم تني مهثيهث : إا مي ت قم  معنا ملنقيا  ني  ظنت،   قتن  ي نت مبي

بأنن  دجلتيدنن  عننا مهأننقيق مهللتنن  مهمتدبطنن  بننيه دن دمثننل لهننر تنني " بأنن  مننا حرننكيب مه نندن 
 –مهجبيتن  منا مهم نلم ا حمنل مهجز ن  تين  مف ن    –مهجعتي تي ع ق بأ  مل نيي ع ني حمتن  

ى علنننى مهدأصنننب هلجننن د مهأتبننني علنننى أ نننيب مهمنننيمهي: حقى يلنننى إمكي تننن  إ يمننن  قيهننن  حمنننت 
 مهدتف ماميي يم  تيت مهقيه  (-م  يي ي

مهتمبأنن :  ننق تأ ل نني  ننلم يننما مهد دننت  عننا ع يصننت مهننلملت، مهأيننيت   أننيب " عمننت عننا ععننق 
مهأز ننز" مهنننلي مثنننل  ميلجنني إصننن أتي تننني قيهنن  ع ننني حمتننن ف يكننيا ينننما إصننن أيد  إصننن ح 

إ مني حت نل  قمعتني" ( ) تق علنق،  أتك  مه ديح ) إت يف مهجبيت : " إا هللا ه   ت ل مأمقم جبيعتنيف
م ديأنن  إهننى ح ل نني همننتيم لهننر علننى مه يمعننق مهمؤ  نن  هأتكنن  مه نندن مهمدأل نن  بأملتنن  مهمتننيتمس 

 مهم ديأ (.
 –د ين مهأصيئب  –مهميم  : مه ديأيس مهأبي ت  مفمعتمطيت   يمهممدق، ) أص  مد ين مهقيه  

جعت نن  مهدنني دمثلنس تنني إمننيت، مف نندت ي أيهن  مه متكز نن  مه –مفعدمنيق علننى جنن د قيا جنن د 
يحمننتمي مهدغلننب ييزتمي مهد ننيت ف ي مهننقيب مهمدأننقق، يننما م تنن  إ ننمت ( ي نني حمننت تبمنني حقى 

 مهأم س مهصل عت (. –هطم  ماعقمق مهميتج  ا ) مهمغيب 
رنننكيهتيس مهينننأف يمهد كنننر  مه يق ننن : مه ديأنننيس يمفمعتمطيت ننن  مهأثمي تننن  ي أصننن  مفد نننين يم 

 مهم اه  مهرت ت ف يمعدبيت حيتيبي مهقيه  مهأثمي ت  مهتجل مهمت   .يبتيز 
(24إا منني ت قمنن  معننا ملننقيا تؤتنن    قتنن  م منن  مننا م ظننيت  نن  ي همننط أتكنن  مه ديأننيس )
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 تدن مهقعي، يقعي، مه دن: ر يق، م درتم ت  هديميد حت يهق: مه ديأيس يمهقعي، مه لتم :
دلدمل  لر مهتؤت  بم أظ  " ممدقمق مام " ي " م دريت مهقعي،" م دمتمت مأ نى مامن  يديمصنل 
يجيق ي مهمأ يي تأتر م د يقمس ممتى ي ت يجيق ي مهميقيف علنى ح متن  لهنر بنيهطب  ف كمني 

ر  دليمل م  معدبيت مهقعي، ف مه ديب يمهغزي  ي حصل مهأ  يسف علغد ني تني مهي نس لمدن  حا له
إهننننننى طتمئننننننق حمننننننتى حقس إهننننننى م درننننننيت مف نننننن   ) مهننننننقعي، بننننننيهدي  نننننني حأ نننننناف مهدجننننننيت، ف 

 مهدصيف..مهل(
قتم ننن  حتتيهنننق مه تمننن  أنننيب "مهنننقعي، إهنننى مف ننن  " ي ننني بأنننث  نننت  " تننني دنننيت ل  رنننت مهأ  نننق، 

 ننننجل هج نننيق  رننننت مهنننقعي، " يهننننتد ديت مننني ه يننننط يق " ي ننني  منننندط  نننيب حأننننق  مف ننن مت "
مهمؤتم ا مهم تأ  ا مهلي حتخ م دصيتمس مهأثمي   ا ي  ي  مه  ط ط  ت  ب يه  " فعق هلمنؤتخ 
مننا حا ت نننجل مهدنننيت لف فأبنننًي تننني حا تأدنننتف مه نننيد هننن  بيهجم نننلف يف منننقتيعًي عبيعنننث مهأ نننق 

ت  يننيي مهمرننيعتف عننل اجننل مهدننيت ل يأننقرف يهلننت  د طننيي تنني عننيه  يمهيننغ   ف حي مهلتم تنن  يم 
 مه  تيا ص أيس هديت ل مهدي تأتف مهزما ك ف   رت ي".

ما  ظت، ما  جل مهلديب يت ت   هدأعت عا مأ ى مهقعي، يدا  ل م  يم ي ما من ب  منيلم 
ق يمف ند تمي ديت مت ف  لم مهداص ل مهدنيت مي منا مديبأن  ح نتب مني دلنيا إهنى مف د صنيي مهج ن

مهم ئ ف أ ث ددالق ج يق يميمز   ه    م نيت أتكن  مهنقعي، مهم زمن  هل ندن أ  منيف يمهم ند ل  
ينننما م نننيهر حمنننتى أ  ننني حمنننتى. لهنننر حا مهنننبأ  مهنننلي جأنننل منننا مهنننقعي، إرنننكيف  دألنننق 

مه دننيب( ف  –مهجز نن  يمهأ نق -بيهأملتنيس مه ديهتن  تجأل نني ينما متننيتمس ث ثن  ) مهننقعي، ه  ن  
  مل حا مهقعي، كاصل هلأ  يس مهقيهت  دعتز كأتك  م د ل  ف دأدعت يما مإلجنتميمس  عنل 
عقي مه ديب يف دد ز  مأ  يتيت،ف إ  ي أتك  قمئم  ف مؤ د ف م دمتمت د ي ف يمعد يي مه تق كمني 

 هأمتما.مهقيه  ع يف يمهقعي، ي ت مهمبيرت، ع ميلم مه قير يمف يرف يمهأتك  مهقعيت  مهمتدبط  بي
" .. إا م درننيت مهأ  ننق، مإل نن مت  مهدنني دبأننس مه ديأننيس مهأتبتنن  ) مإل نن مت ( حا دلننف عننا 
 ننلر مهظننتيف مهدنني جألننس مثننل  ننلم مهدي نن  حمننتم ممك نني". يمننا حجننل  ننلم كمنني ت ننيب حت يهننق " 
 جنننب حف  لننندمد ما نننبيب مهدننني حقس إهنننى مثنننل  نننلم مف درنننيت مه نننت   هلأ  نننق، مإل ننن مت  تننني 

مهج ننني  مه يدأننن ف عنننل ماجنننقت حا   ننند  عنننا لهنننر تننني مهظنننتيف مهدننني كي نننس دأنننتط حمبنننيت 
بيهرأيب مهمغليب  على حمت ي" ي ق  دليمل من  لهنر تؤتن  منآفس  نلر مه دنيح علنى مأظن   نلر 
لم  ظت ني إهنى مهد نيمن مهنلي  مهرأيب..  ؤكق حت يهق ح بيب دأيب مهم نتأ  ا إهنى مإل ن  .. يم 

يتي مهم لم ا ما مهم تأ  ا تي صقت مهأك  مإل  ميف ظ ت حا ممدق على  لم مه أي إهى تع
مه كننننت، مهدنننني رننننيعس بنننناا مه نننن ف كننننيا مهأيمننننل تنننني دأي ننننل مه ننننيد إهننننى مإل نننن   بأ ننننق، عننننا 
مهدصننق ق. يمننا ثنن  هنن  تكننا عننق مننا حا  نندلمد عيمعننث حمننتى ي ننت لهننر مهبيعننث مهننلي حيأننى 
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 ل ل ف يما ث   جق ح   ن ي مينطت ا  بيفيط يق. يهلا ممي  ؤ ف ه ف ح ي ف  ملر إف حمبيتمً 
 إهى حا  لجا إهى مهأقد يمهدمم ا.

ي ص  مهد يمن تي ديت ل مهأييت، مإل  مت  هت س تي عتت ي  ي صن أ  متدميت ن  تمكنا حا 
 صننقن ع ننيف يهلننا  نني مننا مه يمعننق مه يعلنن  ه  نندث يي يمهدنني د زمننس منن  أتكنن  مه ديأننيس تنن ا 

 يمز  نني عننبأ  مهأننيمت  مهدنني ممنندط مطنني  مفيننط يق  تكننت، حت يهننق مه ننيب   أننيب مهد ننيمن
 كدجييزمس يجب لكت ي تي  لم مهم ي .

ي تجنن  م درننيت  ننلم مهننق ا تنني دلننر مهت أنن  مه  ننتأ  مننا مات  إهننى ح ننبيب رنندى مجدميعتنن  
ي تي ت  يق  ت ف على حا   يهر عنيم  منا ح نيى مهأيممنل مه أيهن  مهدني حقس إهنى  نلر مه د جن  

مفعمننيب مهمطننتق، مهدنني  نني  ع نني قعنني، مننا مهم ننلم اف ي  ننيم أتننيد   علننى  مهأظتمنن ف دلننر  نني
 مهقعيى إهى مإل    مدمل ا ما  قى مهت يب مث  حعلى  قير صيهأ .

ي كلم كيا مف    م ل عقي ظ يتر ق ا قعي،ف ما مه يأت  مه ظت  ف حي مه يأت  مهدطعت ت . ي نق 
كنيا مه عني    ن  ت ني  علنى تحد طب نيس مدأي بن  كي س أتي، مأمق دمثل  لر مهدأنيهت  لمد نيف ي 

مننا مهننقعي، مهم ننلم اف مهننل ا يت ننيم إهننى إ جننيق  ننع ل إهننى  ننييب مهل ننيت. علننى ح نن    بغنني حف 
 لدمد ماقه  على تيح مهقعي، مإل  مت  تي   ي، مهميط قف حي ع ف مهمدأصبف يف أدى 

ه ن ف تني إأنقى  قتن ف يأمنل تي مآثت مهمأيتب مهم ل ف لهر مهبطل ما نطيتي مهنلي أمنل م
مه تآا تي مه ق مامتى  يم  مي  لدم ن ي تني دلنر ماعمنيب مهيقتأن  مه يقئن ف مهدني  ني  ع ني مهنقعي، 
يحصأيب مهم ا. مهل ا أمليم ع  قد   إهى كل ص   منا مات  . علنى حا  نؤفي مهنقعي، هن  

 نق مهنقعي، يمف  ننين  لجنايم إهنى مدمنيل مثننل  نلم ما نيه ب مه نلمت  تنني  رنت  نلم مهنق ا عننا طت 
عمننن ف مننني زعننن  بأيننن  ف أ  مننني جألنننس مهظنننتيف مه ننني، يمهأ نننف حمنننتم م ننندأت   د نننيتى مننن  

 ما يه ب مه تي ت . تل ق جيي مه تآا مرققم تي مهأ  على  لر مهطتم مه لتم .
مهم نننلميا كمننني ت نننيب حت يهنننق تمننني هعثنننيم حا يجنننقيم ح   ننن    نننيق، علنننى إمعتمطيت ننن  حعظننن  منننا 

 يمي تي حيم  يد ي.إمعتمطيت   ت 
يمن  حا  نلر مإلمعتمطيت نن  مهأظمنى  ننق دصنقعس متكي  ني تتمنني بأنقف يديأيننأس  ني، مإل نن   
مه تي ت ف ظلنس يزيمدن  مهتيأتن  م ندمت، قيا م  طنين. يع نقمي متبنس جمنين مهمغنيب بغنقمق )  

ديه   ( يحيت ننيم تنني مهننقميي مجننق مهقيهنن  مهأبي ننت  مهننلمييف يطننتق تتق  ي ننق ملننر ه ننيا ي رنن1258
 ( يقتأننس يت يطنن ف آمننت مأي ننل مإل نن   تنني م ننبي تي مهجز نن  1236مهم ننلم ا مننا  تطبنن  ) 

كيا مإل     ق م د تس قعيئم  يديطقس حتكي   تي جز ت،  يمطت،ف يكيا  –هلملر مهم تأي 
علننى ح بنن  حا تأننتز د ننقمي  يجأنني تنني مهجزمئننت مهيم أنن  تنني بنن ق مهم  نني. يتنني  ننلر مهلأظننيس 

 ي مهيأف مه تي ي إهى  ي، مإل   ف  نتى ح ن   نق أ نق بأن  يزيمدن  مهيتأتن  مهدي دطتم ت 
مهتمئأ . ت  يهر أيهديا ديت م ديا كعت ياف يطىي ت  مي مهل نيت منا مهمدعتبنت ا با نقمم   حع نيم 
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حدبين مهت يبف حيهئر    مادتمر مه  ج   تي مه تا مهأيقي عرتف يمهمغيب تي مه نتا مهثيهنث 
يد ا مهأنننيهد ا  نننتى مه نننيدأ ا تأد  نننيا قتي ننن  مهمغلنننيب ا. ي نننق أمنننل قعننني، عرنننتف يتننني كلدننني  ننن

مهم ننلم ا مهننل ا كنني يم ملننيم كننلهر مننا حي مظ ننت مننا مظنني ت مه ننلطيا مهزم ننيف ع  ننقد   إهننى 
إتت  ت  مهي طى يمهص ا يجزمئت مه  ق مهرت ت . يدمدق مهأ  ق، مإل  مت  مه ي  ما منتمل  إهنى 

   ع ت ي يمهص اف يما مهعي    إهى ي  تي مهجق ق،.ز جبيتف يما   تمه يا إهى 
مفيط يقمس مهدني عي ي ني مهم نتأ يا: يهلنا أنيب مهم نتأ  ا هن  دلنا قمئمني  يئمن  علنى  نلم 
مهد يمن مهلي كيا تي ع ق مل يي صنقت مإل ن  . ت نق كي نس د نت  حأتي نًيف تني  نع ل مقمن  

ا ي نننت مهم نننلم ا ) حي ح نننل مهمنننؤم  ا مهمملصننن ا بأننن  مهأنننيفس مهدننني ديننني ق ما نننيهي مننن
مهلم ( بأجن  ينميا مهمزمتني مفجدميعتن  مه نيمت  هلمنؤم  ا. ي نق  ني  بأن  مهمل نيي بمأنييفس 

( ف يمهمديكنل ) 775-754ي ت مجقت  إل صيئ   عا مهيظنيئف مهأيمن . يحصنقت مهم صنيت ) 
 ا  ( ي ي حأق مهمل يي مه يطم1130-1101 ( يمآلمت ) 932-908 ( يمهم دقت ) 47-861

تنني مصننتف متم ننت  ع ننلم مهصننققف يصننقت مثننل  ننلر مهمتم نن  تنني ع ننق  نن ط ا مهمميهتننر تنني 
مه ننتا مهتمبنن  عرننت مهمننت قي. يهلننا مجننتق دجق ننق  ننلر مهمتم ننت  مهميصنن  ع  صننيي مهننلم  ا مننا 
مهيظننيئف مهأكيمتنن  قه ننل علننى حا مثننل  ننلر ما ننيه ب مهدنني د طننيي علننى مهدأصننب هنن  دلننا 

. يمهأق ح   تمكا حا دليا  لر مهمتم ت  تمجأ  عيج  عي  إمي إهى ديي  ميي  مهد   ل قمئميً 
 نننمط رنننيئ  حثنننيتر مه نننلير مهمرنننا مهمدأجنننتفف مهنننلي ت نننلل  مهميظ نننيا مهم نننتأ ياف حي إهنننى 
 يتمس ما مهدأصب أملس مهأكيم  على مه تي  باعميب ما مهدأ ف دد يتى م  مهتيح مهأيم  

 مهدي ظ ت ع ي مهأك  مإل  مي.
  لر ماعميب مهدأ  ت   ق آب إهى مهزيمب تي ح تن ي س. يهلا مص ت

يما مهممكا حا  يتق كث تًم ما مهظتيف مامتى مهدي  يعقس على  جيح مهقعي، إهى مإل    
 ي ي ظتيف ددألق بازميا مأ    يب ق ميص . –

منا يتمكا حا  لكت ما ع ا  لر مهظتيف دلر مه يئق، مهدي د دمق ي حعميب مهنقعي، مف ن مت  
 لر مهأ ت  ف ي ي حا  لر مهقعي، كي نس إهنى أنق كع نت تني ح نقي مهدجنيتف يميصن  تني إتت  تن  

 يب ق حمتى ي ت مدمق  .
يممي  جب حا دز قر علنى مني د نق ف  نلم مهدناث ت مهبطنىي مهنقمئ ف مهنلي حأقثن  مفدصنيب مه نيمي 

طت، تني مه نتا مهثني ي بيهأتي، مإل  مت  يمهد ك ت مإل  مي. ممني جأنل أدنى حأنق مهلدنيب مه  ني
عرتف تي ف كلميس مهدعج ل يمهد قتد إهى م   مه عي يمهمل يي مايهن ا كلمني عنت  هنلكت  ف 

 يت د زب تأم  هللا على عمت عا ععق مهأز ز.
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 ننلر صننن أيس م مننن  مننا  نننجل تننندن مهننقعي، يقعننني، مه ننندنف م ننيهل ي ي نننت مهأتبتننن  يم نننيهل ي 
مهأينننيت   يمهأ  قتننن  هلقيهننن  يمامننن  ممثلننن  منننا مهأتبتننن ف هدأعنننت عنننا مأننني ي ددألنننق بيهيظت ننن  

 (25مهم دم ا إه  ي.)
أتكننن  مهنننقعي، كأملتننن  ج يقتننن   ننني أتكننن  يعملتننن  رنننق ق، مهد نننينف يدأمنننل ع يصنننت مدأنننقق،ف 
يدؤصل مجيفس يدجلتيس ف دصب تي مه  يت  تي إطيت جمل  ماتأيب مهأييت   بمي  د ي ب 

ت ننن  مهيم ننن  بكنننل ممدقمقمدننن  يد يعيدننن ف يح ننند  يحصنننيب ت ننن  ماأكننني  بنننيهمأ ى مهيم ننن ف ي يمعنننق
عملتننيس مهد ز ننل بمنني  ننؤقي إهننى م نندثميت كننل ع يصننت  ننلم مهم ظننيت تنني جأننل جملنن  مهأتكنن  
مهأينننيت   ملدزمننن  ييمعتننن  يتيعلننن  ي نننيقت، د د نننل منننا تنننا مهممكنننا إهنننى تنننا مإلمكنننيا إهنننى تنننا 

مهلعتى تي عميت،  مهدمك اف يبمي دأ ق هلل ظتف رتيط ف يأ يئق يع يصت     ف يم يصقر
 (26مهأييت، بيهصبغ  مإل  مت  يمهريلل  مإل  مت . )

إا مهننننقعيى مهدنننني دننننتدبط عدتننننيت تنننني مه كننننت مف درننننتم ي يمهدنننني درنننن ت إهننننى م درننننيت مإل نننن   
( تي مأييه  هدلت د مأي ي دا تد مهأ    ع ا مهم لم ا يي ت   على مهأتبف 27بيه  فف)

أ    على مهأ    مهأتبتن  تني إطنيت منا مه ظنت مه يصنت يمهدي يجقس   قم تي مدجير م د مه
يمف د يق إهى آهتيس ف م  جت  تني تؤتن  هل  نل حي مهداي نل يمهد  ن تف ف دنزمب دأدنيم همتمجأن  
 ننننيمي ع ننننق مننننا دع ي نننني قممننننل م ظيمنننن  مهدننننتمث مه تي نننني مف نننن مي حي مننننا م نننندثمت ي مننننا 

 (28رأيت م دريت مف    بيه  ف.)مهم درت  ا تي ص يع  مهصيت، يدأمت  مهم يه  يما 
عنل إ  نني تمكننا حا  ينن ف إهننى  ننلم مهدا ننتد مهنلي تك ننف مهننقعي، أجنن  بيعدبيت نني ماصننل تنني 
مهأ  يس يمهدأيمل مهقيبف مهقعي، بيعدبيت ي يظت   أييت   إدصيهت  مأ يت ف أج  م ي ق، تي 

إل نن   تامننل إطننيت د أننص أتكنن  مهدننيت ل تنني ظننل عملتننيس قعيتنن  م نندمت، جألننس إ درننيت م
 (29حركيف مدأقق،.)

  مه دن كيمأق ما ماركيب مهقعيت 
 ،مه دن مهقعيى تي إطيت متيتمس مدأقق 

  إ دريت مإل    بيهدجيت، ي ميلم مه قي، مهقعيت 

 مننيلم م منن  دجأل نني  ددبنن  مهأتكنن  مهقعيتنن  تنني مهم نن ت، مهديت متنن  ه رننت مإل نن   ي  نني تمكننا 
ي متدبطنس بيهدأنيم س مهنقعي، تني عصنت مه عني، ثن  عصنت دأل ل جمل  مه صيص مهممدل   مهد

مهم تن  مهتمرنق،.. كمني تمكنا د ننيت  حصنيب مهأتكن  مهممدل ن  تنني إطنيت إ درنيت مإل ن   يتصننق 
أتك  مف أتمف على م  ت، مهقعي،ف مهقتم   مهديت مت  م م  تي  لم مهم ي  ما م ظيت مهنقعي، 

 (30كا يد هلأ    مهقيهت  يمهدأيمل مهقيهي.)
ف تأ ننل يتننق  ننلر مهتؤتنن  مهمؤ  نن  اصننل مهأ  نن  علننى "مهننقعي،" حا  ؤ نند مهأ  نن  علننى " 
أيهن  أتبتنن  م ندمت،" ت جأننل منا مهأننتب ح ي ننًي هلأ  ن ف ي  ظننت إهنى مهأننيه  مهممنيهف كلنن  تنني 
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أيهنن  أننتب يم أنن  حي مأدملنن ف إا  ننلم مهأ ننس مهرننق ق تنني عملتنن  مهدا ننتد ف تمكننا بنناي أننيب 
   نننج  مننن  مهع نننيي مهأ نننقي تننني  ظتدننن  مهدا ت نننت  هلأنننيه  ) مف  نننيا يمهلنننيا منننا ماأنننيمب حا 

يمهأتي،( يمهأ    بيه تم  مهديأ قت  يمهم ظيم  مهمأتتت  مهمؤ    على  يعق، م  ف كمي حا  نلم 
ف  د نننق مننن  ع يصنننت مه نننميس مهللتننن  هلرنننتع  حي مصيئصننن ي مهدلي  تننن  يمهع تي تننن  يف أ نننيئق 

ف حصننيب ماأكنني  يم ظيمد ننيف يف د أ ننل مه يمعننق مهللتنن  مهأيلمنن ف يف مهدلل ننف يمف نندطيع ف ي 
مهدزكتنن  يمهأمننتما( حي م ظيمنن   –تمكننا كننلهر حا  دنناهف منن  م ظيمنن   ننت  مهدا ننتد ) مهديأ ننق 

مهم نننييم،( يمه نننت  مهمرننند   يمهميهنننق، مهمتدبطننن  بيهمجنننيب  –مفمدتنننيت  –مه نننت  ما ي نننت  )مهأنننقب 
مهيتيي بيهأ ق .. يمي تني أكم ني منا  نت (. يف  دأنتر منا معدبنيت  – مهقيهي ) مهمأيمل  بيهمثل

مهدصننن  ف ما ي ننني بامننن  مهنننقعي، يحمننن  مإلجيبننن ف يف مهجننني ت مهأمتم ننني تننني مهع نننيي مهأينننيتي 
يحصننيب مف نندم فف يف ع يصننت مهتؤتنن  مه نن  ت  مهمتمعتنن  اأننيمب مه نني، يمهيننأف حي مهتؤتنن  

 لر مهمجيفس يما متمعيد ي تي أق مهلمس يمهغ ت.مهم يصقت  مهدي ددأتر صيب مهأ ظ ه 
كمني ح نن  ف تأ نل كننلهر تني مهم يعننل حا د ند ق مهأ  نن  عن ا مهم ننلم ا يي نت   إهننى أيهن   ننلمت  
قمئم ف د ت  عل    ح ميطي ما مهدأيت  ددا د على مهظل  مهليما تي مهأ  ن  هددمنل حرنكيف 

يمه يعلتن  ه  ندم يف  –مهطغتنيا  –د ن   مف  –مهمينين يمهم نين  –ما ع  يس: ) مهدبأتن  
 ع  يس مه تم   يمه تطت،(. –يمهطيع ف ع  يس مهدمتكز يمف دثميت 

ا دا نننتد  تللأ  ننن  مهأتبتننن  رنننتيط يف يهلأ  ننن  مه نننلمت  رنننتيط ي ف مننني ما دأ  نننس ي أنننس يم 
تنني مهأ  ن  علنى مهأيهن  مه نلمت  ت دنت  حا   نق مهأ  نيس  ت ن ت يتنق  يمعنق دأ نق مه ن   

ميننمي   مهجنني تي مننا دا ت نن  علننى مهأننقب يمهأننق. ي نني حمننت ف تمكننا مأدميهنن  يننما   ننق 
مهأ  نننيس مهدقمتأتننن  يمهدأيي تننن  علنننى أنننق  نننيميف إا  ننن   مهدنننقمت  مهقمئمننن  مهدننني ف ددملنننف بمننني 
د تي  ما ع  يس مد يع  عل يمد ي ي ف يمهأ  ن  مه نلمت  مهمؤبنق، كاصنل هلأ  ن  ف تمكنا 

ف دأ ننق مأنني ي م ت نن  مامنن  حي ي ننط د ي حي يظت د نني مهأيننيت   يمهمأ يتنن  تنني  عيه نني ا  نني 
مهننننقعي،ف حمننننيت د نننندأق مهدامننننل تنننني  ننننلم مهم نننني ف ف دننننتى  ننننلر مهم ننننتقمس يم ظيمد نننني إف مننننا 

 (31م ه ي.)
ت ا مهأيهن  مهأتبتن  مهقمئمن  حي مهأيهن  مه نلمت  مهقمئمن  كدا نتد هلأ  ن  عن ا مهم نلم ا يي نت   

ت عننا أننيهد ا طننتت د ا دد يتتننيا منن  متدننتم  قتميمنن  حأننق ميف منن  حصننل مه يعلتنن ف إ منني تأعنن
مايهننى دأننتر مهأملتننيس مه ديهتنن  بصننيت، قمئمنن  مننا قيا حي تتصنن  همميت نن  حصننيب مهأمننتما 
مهمأ ق هأ ظ م يصق مهرتع  مهللت  يمهأيم ف يمه يعلت  هأتك  مام  ) مامن  مهي نط(. يمهثي تن  

م ننندمتم بمننني    نننى حي  د نننيتى مننن  حصنننل مه يعلتننن  تننني أمنننل مامي ننن  دجأنننل منننا مه نننل  حصننن  
يمهت يه  يمفمدتيتف ت ا أيب مه ل  مهقمئ   ق ت ديى مهد يزب عنا حصنيب مهرنتع  يد أ ل ني تني 

 مهيم   ي ي  أيق ف ت دتا ب يعلت  مام  يي ط د ي.
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تك  مهأتبت  يمه ديهت  مهي طت  تي  لم مه تيم أتك  دؤما ع يصت مهد يعل مهمد ينف مه يتي هلأ
مهم دمت،ف يكلهر مهأتك  مه نلمت  مهقمئمن ف عنل  ني درنكل ي نيئل يممدتنيتمس من  دنقممل ي دؤكنق 
ي طت  مام  يم ت د ي يتيعل د ي.. "ك د  م ت حم  حمتجس هل نيد دنامتيا بنيهمأتيف يد  نيا 

 (32عا مهم كت يدؤم يا بيهلل".)
 ننل مهم نني ت ف يمأننق مننا  ننلر مهم نني ت   نني م  نني  ي ننتدبط ع ننلر مهمأنني ي حا  أننتر تيعلتننيس دا 

مهج ننيقف بمنني  دطلننب مننا مهننتق إهننى مامننت مايبف يتق مهم  نني  تقم جمننت  إهننى حصننيه  مهلغيتنن  
 يجيم ت مأي ت  يرتمئط ي يمعق دأك  مميت ت .

ي ننني حمنننت م ننند  بننن  برنننكل مبكنننت ميت ننن ل عنننيزتم تننني كدبننن  يم يفدننن ف تننن   دصنننيت مهنننبأ  حا 
  ي  مهج يق  ي يه ق أقث مأ ا حي  نتدبط بمتألن  منيف عنل منص مهم درنت يا مه جي  على م

ا  ظننت، علننى   ننلم مهم  نني  حي منني تأدعننت مننا ديمبأنن  بأملتنن  درننيت  يصنن يع  صننيت، يم ننأ ف يم 
مهميم   مهدي د ن  علنى رنبك  مهمأليمنيس  نيمي حلي نس عتبن  " ج نيق" حي كي نس حج عتن  هديينن 

 (33 لم مهم  ي .) ه ي ك  مهمغيهطيس تي مهتؤى أتيب
إا عننيزمت  ؤكننق " ه ننق جننتس مه كننت، مهم ننب   مهمأدمننق، معمننيقم رننق قمف يمه يئلنن  بنناا مف نن   ق ننا 
أتبف دأت  ي مأ تم يم دمتم ب " مهج يق" مإل  مي ي ق ت    ما مهل ظن  حا مهم نلم ا رنجأيم 

بنيق، منا  تتينيا معد ي ن . يحصنل ه ظن  مهج نيق تأ ني  على أل مه  ح هغت  مهق ا بنيه ي، يم 
مهج ق ي عقي حا مهتحي مهأي  مهغتبي ي ت مهمطل  ه  تأ ظ م  . إف م  يم  مهأتبي. يمهأق حا 
  ننير م ننبيبي    نني ت  يديت متنن  د  ننت لهننر. حيننف إهننى  ننلم حا  زعنن  ييييئتنن  قتأننس بأنن  
مهم نننننئيه ا مه تي ننننن  ا مهم نننننلم ا مهمأيصنننننت ا إهنننننى مهدنننننلتن  ب" مهج نننننيق " بمأ نننننير مهأ نننننكتي 

 (34صتي ف ه م يم بيهيبط مهج ق مه كتي يمإلقمتي مهلي كيا عل    دأ ت  ...)مهأ
يدعقي ه ي يغي  مهميمج يس مهغتبت  ما  لم مهم ي  يمهدي دديمهى  ق هأعس قيتم كع تم تي إثبيس 

 مهمأ ى مه ديهي مهم ديعب هلل تيعلتيس مهج يق.
يمعننق م نند  ل  حي صنن يع  إلم كننيا  ننلم مامننت  نني مهننلي  ييننن أننيب م  نني  مهج ننيق يننما  

صيتد  ت  ن  كمني  ؤكنق عنيزمت " يف تمكنا ت ن  مهمأ نى مهصنأتن هلج نيق قيا يين  مهل ظن  تني 
 (35مييأ ي ما مهع ت  مإلجميهت  ه     يمه ل    مإل  مت  مهميص  بيهأ  يس مهقيهت .)
مهأمننتما إا مه ننقف مهج ننيقي يكننلم مامنن م مهج يقتنن  ف دمتجننيا بأننيب عننا حصننيب يييتننيس 

يمقمتأننن  مف ننندئثيت يمه تم ننن  إلت نننيي  يمعنننق عيقهننن  ي ننن   أ ت ننني. يتأدعنننت مهج نننيق جنننزيم منننا 
صنن ح  يمعننق مهأ  ننيس مهقيهتنن  مهظيهمنن  يمهرننيئ   مهدنني  مأيقهنن  د نني  علننى دصننأتن يدغ  ننت يم 
ددمثل تي أنيب منا مه ظنت مهأ صنتي مه نيئ  علنى  يعنق، بأن  مهنقيب مهطييتن  مهم دد ن  ب يد ني 

 (36  عمتم  ي على  يعق، ما متمب بي ي مهمأميت،.)هد  ت
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هنننتد  نننلم م ننني  داصننن ل م  ننني  مهج نننيق منننا أ نننث مهييننن ف يمنننا أ نننث مهأمنننل يمنننا أ نننث 
مف ننندأميب يهل  ننني إرنننيت، يمجبننن  تننني  نننلم مهم ننني  ف دنننزمب دأنننتر ع يصنننت بأثتننن  ددأيمنننل مننن  

 (37ميييعيس كث ت، بصقق ص يع  مهصيت، أتيب م  ي  مهج يق.)
*** 



 45 

 مة اإلسالمية وعواقب الدولة القومية:اال
 مهد يزن مهليما يصتيييس مهميميم :

مننا مهم نن  تنني مهعقمتنن  حا  ؤكننق علننى مأ ننى مهجميعتنن  تنني م  نني  مامنن  مإل نن مت ف ي نني جيمأتنن  
ي ت  يتت  هلدأقق يي ت مي أ  ما م ييمي ع يئق ممتى حي مي م د ت على د م د  "بغ ت مهم لم ا" 

ت  يما مهم   كلهر حا مهدصيت مإل  مي هلمأميت،  ي  على  يعق، ما حا "قمت تي مهقيب مإل  م
مإل   " قمت يمأق، بأك  حا مهم لم ا لم  يمأق،ف دأكم    يمعق  ظي  عي  يمأق،ف يدجمأ    عل  
يمأنننق،. يمنننا ثننن  كي نننس مه يعنننق، تننني لهنننر مهي نننس حا مهدأنننقق تأ ننني منننتيم عنننا ماصنننل مهنننلي م نننتر 

 مه   يي.
  منا حا مهيم ن   نق مدجن  إهنى مهدأنقق تني مهلتي نيس مإل ن مت  م نل حا كي نس   نير م تن  على مهتي

عبي ت  تي بغقمق يممتى حميت  تي ما قهدف يبقس بأنق لهنر كتي نيس مهدغلنب مهدني دأنققس م ند ق، 
إهنى  يد نني يرننيكد ي ييلعد نني ي نقتد ي تنني مإل نندت ي علننى مه نلط  يمه ننلطياف ي ننق متدبطننس كتي ننيس 

دلر بيهم ت  مهأبي ت  متدبيطًي م متًي يتمز ًي يدأققس  لر مإلميتمس ددب  علنى جن د يعنتم  مهدغلب
تيً  عنا مدبيع ني منلم ب ق  تن  رندى يحتنتز مهدأنقق آ نلمر إرنكيفس م من  علنى حت  مهيم ن  تني 
س مه تي يس يمهأ  يسف يبقم مإلركيب مايب  ل دأدعت مهأ  يس ع ا دلر مهلتي يس مهمدأقق، ع  ي

قمملتنن  بأكنن  مهننتمبط مهجيم )مهأ  ننق،(ف ح  ح  نني ع  ننيس ميتجتنن  حي ي ت نن  حي ق  تنن  بمنني دأعننت ع نن  
  لر مهلتي يس ما مصيهن متدبطس ع يف يمتدبط ما  ي  على دلر مهلتي يس ع لر مهمصيهن؟

دلنر حمي مهثي ي: إا إ تمت مهدأقق تي دلنر مهلتي نيس ي نت مني   منا مهبأنث تني " مهمأني  ت مهأيلمن " ه
مهأ  يس ع ا دلر مهلتي يس مهمدأقق،ف تمي  ي دلر مهمأي  تف يكت ت  إعميه ي يد أ ل ي؟ يمنيلم تأ نى 
مهمتيم ع  ي يعل  ي؟ ي ل ح راس دلر مهلتي يس مصيهن جق ق، كي س تي أنق لمد ني مأني  ت حمنتى 

 أ  يم ديتيد ي.عق ل  هدلر مهمأي  ت مهأيلم  مهدي دؤكق ي حصيب مهرت أ  يجي ت ي يمهأ قت  مهجيم
يجييس مهقيه  مهأثمي ت  هدركل  ميلجًي تي دأ  ق جيمأت  مامن  أدنى هني حديأنس مهدأنقق قممل ني ف 
منيتمس مإل ندت ي يمفتدبني  مف نمى يمهتمنزي  يهلا ه  تكا لهنر علنى  منط إ نتمت مهدأنقق مهمدغلنب يم 

مهلتي ننيس مننا منن ب  بيهلتننيا مهمتكننزي هلم تنن  مهأبي ننت  يهلننا لهننر كننيا تأ نني مأييهنن   ظنن   ننلر
أننتيب جمأنننس دلنننر مهلتي نننيس تننني م ظيمننن  هلم تننن  مهأثمي تننن  تيدج نننس بيا نننيد هدلننني ا جيمأننن  
إ  مت  م طل س بأق لهر تيدأن  اجنزمي عق نق، منا ميتبني يمهدني أملنس  نلم مه نيجد مهأثمني ي تني 

صن  مني دتكن  طتيس  تي نيد ي يع  يد ني م نل  رناس كتنيا مهم تن  مهأثمي تن  يأدنى بأنق د كتكن  مي
 ما آثيت م م  على ماما مايتبي يمهعل يا يمه ي يز هت ي إف قمهد ا م مد ا تي  لم مهم ي .

يبغنن  مه ظننت عننا مه رننل مهننلي طننيب  ننلم مه مننيلم تنني مه  يتنن ف ي ننيمي جننيي د  نن ت  ننلم مه رننل 
ى م دظمنس ا بيب قمملت  ددألق بيهلتيا مهأثمي ي لمد ف حي تني ع  د ني مهمدأنقق، من  كتي نيس ممنت 

تننني مهم ظيمننن  مهأثمي تننن ف حي ما نننبيب ميتجتننن  دأننن ا دلننني ا جع ننن  منننا مهنننقيب مايتبتننن  هميمج ننن  
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مهدأقى مهأثمي ي آ لمرف حي ا نبيب ميتجتن  قمملتن  درنكلس تتمني م نمي بنيهثيت، مهأتبتن ف يمد ي نيس 
تكد عتكنني يع  ننيس منن  مهننقيب مفيتبتنن  أملننس  ننقتًم مننا مهمننقمن مهننلي كننيا م قمنن  منن  مد ي تنن   نني

مؤدمت  يا ت مي هد  ت  م يطق   يل م دأميت  . بغ  مه ظت عا كل لهنر تن ا مهأ بن  مهأثمي تن  
 ق م د س يبتزس مهأ ب  مإل دأميت   يمهدي م ديهس على م تمث مهقيهن  مهأثمي تن ف يحهغ نس مهم تن  

، يمدمنني ز، مهدنني صننيتس تمز نن  تنني دتكتننيف يبننقم  ننلم مهيينن  مهجق ننق ت ننتز  تي ننيس يع  ننيس جق ننق
 عمي  ب  ي ما أ ب  مثلس  تطت، مهم ت  مهأثمي ت .

يمل ننس دلننر مهأ بنن  مإل نندأميت   ييننما ع  ننيس مهم نندأمت يمهم نندأمتف يمه نن ق يمهدننيب ف يد  ننت  
ع  نننيس مه  نننيل إهنننى حا دلنننيا مهم ط ننن  مهدننني ترنننيت إه  ننني بيهأنننيه  مإل ننن مي أدنننى تننني ممدقمقدنننن  

مهم ط   ميييعًي ف طتتًي ف م أيف ب  ف تيع ف يحتتزس  مطي ما مآل  يت  يمإلتت  ت ف دليا دلر 
 مهأ  يس مهديبأ  هلقيه  مهم دأمت،ف

إف حا مهرننأيب هننن  دلننا تننني أيهنن  منننا مإل ننتمت ه لممهييننن  حي دلننر مهأيهننن  مإل نندأميت   منننا ي نننت 
ميت م ييمن ف يبننتز مهأيمننل مإل ن مي_ مهأ ننقي يننما عيممنل ممننتى تنني ع يصنت مهم ييمنن  ه  نندأ

 مإل دتطي يف يمطيهبيس بيإل د  ب يمهدأتت.
يح دج  لر مهأ ب  يما يفقمس   ت   ي تصت   كتي نيس رنق ق، مهد نين يمهدأنققف ييلنب علنى مه كنت 

 مإل دأميتي تي  لم مهم ي   تي يد :
مايهننننى: "متأننننل هدعننننق" تنننني إطننننيت صننننتيي   تي ننننيس جق ننننق، د ي ننننب متألنننن  مهدأننننتت يمإل نننند  ب 

ا كنيا رنأيت ي" معنق هد  نب" ي ني مني تأ ني مهأنتص علنى ع يصنت دؤكنق مهأ  نيس مه تي يف بأق ح
 مهديبأ  يم دمتمت د يف على د ييس ع ا مهم يطق يمهلتي يس مهممدل   تي قتج  ديبأ د ي يمتدبيط ي.

مهثي ت :د  ت   لر مهلتي يس إهى قيب ددأتر يما ع  يس د  ق دأ  ق  قت ي تي  تي نيس مهب نيي 
ل مهتأ لف يكيا مهرأيت "تتم د ق"ف يمهلي حعتز لر مهلتي يس بمي تيما أ  تت د ني مهجق ق تي رك

إمي دلي  يف حي مصط يعيف حي إثيت،ف كل لهر تي  تيم مي م مي بيإل دأميت مهجق نقف حي مني دأتكن  
عيممنننل مإل ننندأميت يم ننندثميت ع يصنننت مه يعلتننن  ه  ننندأميتف يمهدننني رنننكلس  يمعنننق م مننن  هصنننتيي  

أ  يس  يمي مي تتيد  ما ع  يس ع  ت  يب ا بأي ي مهبي ف حي ما ع  يس ع ا مه تي يس يمه
 لر مهنقيب يمهنقيب مهم ندأمت، مه نيب  ف تين  عنا دلنر مهأ  نيس عن ا  نلر مهنقيب بأين ي مهنبأ ف 
 ي ي ح مي  مه لير يمه تي يس يمهد يع س يمهأ  يس يما ظم   م س تتمي بأق " بيه ظي  مهقيهي".

 تأل  دلي س ح مي  ما مهأ  يس يمه تي يس يلب عل  ي:تي  لر مهم
 * م دمتمت   ع  يس مهقيب مهم د ل  بيهقيب مهم دأمت، ه ي  يب ي".

 * د جت مهأ  يس مهع  ت  ع ا  لر مهقيب بأي ي مهبأ 
 * مأييفس إ ريي كتي يس يد ظتميس  قت ي د   ق يد ظت  مهأ  يس تتمي ع   ي.
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يمهأ  يس مهقمهن  علنى مه مطن ا مايب يمهثني يف كنيا مهم نديى مهثيهنث  نيمي يب  مي كي س مه تي يس 
تني أجن   ننلر مهمؤ  نيس يح ننقمت ي يتيعل د ني ح ننل دناث تًم ممني يلننب مإلدجنير " مهدننيبأي" تني ع  ننيس 
دلر مهقيب بيهم دأمت مه يعق حي بأ  يس دبأت  جق ق،ف يمفدجنير مهدصنيتعي حي مف ددنيهي عن ا  نلر 

أيننن ي مهنننبأ  ) زمعنننيس ماعنننتمم_  زمعنننيس مهأنننقيق_  زمعنننيس مهمنننلم ب(ف حمننني مفدجنننير مهلتي نننيس ب
 مهدأيي ي تظل تي حق ى م ديتيد  ما مهد أ ل يمه يعلت .

مهم نن  حا  ننلر مهمتألنن  دم ننزس بننيهيفق، مه  ننت   مهرننيئ   همنني م ننمي بيهقيهنن  مه يمتنن  تنني قيب مهأننيه  
ا  ظت، م ي ت   على ديت ل مهأ  يس مايتبت  يك ف كي س مه يمت  مإل  مي يقيب مهأيه  مهثيهثف يم 

يمهقيهننن  مه يمتننن  منننقممل هلجيمأتننن ) مهيأنننق، مإلتطيهتننن ف مهيأنننق، ماهمي تننن ( )مامننن  مه ت  نننت ف مامننن  
مهعت طي تنن (ف يدننيت ل مهأ  ننيس هننقيب مهأننيه  مإل نن ميف يك ننف كي ننس مهننقيب مه يمتنن   ديجننًي هد كتننر 

ت ( يأملس تي طتيد ني ع يصنت د كتنر_حي  نلم مني حت نق ه ني_ حلثنت ممني كتي يس حلعت)مهقيه  مهأثمي 
 أملس ع يصت جيمأت .

 ننلر مهم أظنن  دأ نني منني مأقثدنن   ننلر مه رننا، مهمرنني   يمه  ننت   هلقيهنن  مه يمتنن  م م ننتمث مهمرننيلل 
مهممدننننننق تنننننني قممل ننننننيف يتنننننني ع  يد نننننني مهع  تنننننن حي مإل لتمتنننننن ف يمفتدبنننننني  مه ننننننيتز علننننننى م ديننننننتيس 

ي)مهدجييت مهمكي ي( يم ديتيس مهزميا)مهدأقتيس مهديت مت  مهممدق، ععت مهزما( يم ديتيس مهجغتمتت
مهأ قت  مهجيمأ )مإل   ( حي مهث يت  مهقمعتن  إهنى مهيأنق،ف تني ع  نيس منيتم مهلتنيا مأظم ني  د ن  

 بيهديبأت .
علنى ع  نيس  كمي دأ ا  لر مهم أظ  حتينًي حا م نتمث مهقيهن  مه يمتن  أنيتظ برنكل أنيق يمدنيمدت

د  ت صيب مهد كر ف مهدليمل )مه نتيق،_مهأقيق( ميصن  أ  مني  دأنيب مهدم نر ع مني يبمني  دتدنب 
 عل  مي ما  تي يس

 * مفدجير  أي مف  صيب يمهد كتر.
 * يأف مهديج يس مهدليملت  يمهيأقيت  يمهدأيي ت :

 تؤت  ي تي يس يع  يس يمؤ  يس.
 قف يصتمعيس ماعتمم.* مهصتمعيس مهع  ت ف يصتمعيس مهأقي 

 * دقي ل مهمريلل يمه ييتي مهدي دمص عيه  مهم لم ا.
 * يأف مهد   ق تي مه تي يس يمهأ  يس ميص  مه ييتي مهع  ت  يمهمردتك  يمهمدبيقه )مه قد(.

 * عتيز مريلل ما لتيس مإل  مت  يمهلتي يس مهم لم  قممل مهأييت، مهغتبت :
 مهعي    يمه ت ر.-
 كي يتي.-
 هرتريا.م-

 * يأف مهصتيييس مه ظمت  يمهمؤ    مهدي دد ي ب يمهدأقتيس مهدي ديمج  عيه  مهم لم ا.
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 ننلر مهمت طنن  حرننيتس إهننى حا م  نني  مهقيهنن  مه يمتنن : إقتملنني يعمنن  دأننيب إهننى مأ ننى علمنني تنني 
مإلقتملنننيس يمه تي نننيس يمهأ  نننيس يمهمؤ  نننيس يمهغيتنننيسف ي ننني ع نننلم مهدرنننك ل مثنننل مجميعننن  منننا 

  تمس تأ ا تصق ي:مهداث
حيًف: حا مهم  نني  يهننق   ننم  جق ننق، تنني مهم ظيمنن  مهقيهتنن ف يمكننيا مهم ننلم ا ت  ننيف إل يهننق مت طنن  
دأقق ممدل س عا ح مني  مهدأنقق مهممدل ن  تني مهمعنت، مهديت متن . ي ني منا مهم ني ت  مهدني حثنتس علنى 

تب" ف ي ي حمت تأ ي يما مي كث ت ما مهم ي ت  مهد ل قت  مه   ت  ما مثل "قمت مإل    يقمت مهأ
تأ ي ممد ف م ظيم  مهمأي  ت مهأيلم ف عتيز م  ي  مهمصيهن مه يمتن ف صنأيب  ديصن ف مهيم ن  
ما م ب مهم ي ت  مه   ت ف يما   ي صيقف عيه  مهم لم ا حزميس ييت  تي ما مت  ركلس إريت، 

 إهى مدغ تمس تي مهيم   فعق ما حمل ي تي مهأ بيا:
 مايهى )مهأتب مهأتم ت _مإل تم ت (أتب مهمل ج -
 أتب مهمل ج مهثي ت )يزي مهأتمم هللي س(-

يصننيأعس  ننلر مازمننيس أننيب مننا مه ييننى مه كت نن  يمهديج ننيس مهدنني د ننتبلس بغطننيي ق  ننيف أدننى 
م نندأ س م نن  "مه د نن  مه كت نن  يمهق  تنن "ف ممدلطننس ت  نني مهننتؤىف يم نندمقمس م ننلأ  مه دننييىف يرنن س 

هللميس. يتي كل ماأنيمب مدصنن هلث نت منا  نؤفي ح  ن  تغ لنيا ع يصنت بصقق ي ح صى أتيب م
يمدغ تمس جق ق، ح م ي "مهقيه  مه يمت " كمي  ي كيئ   تي عيه  مهم لم ا يمهأيه  مهثيهثف يع يصنت 

 مه  م  مهجق ق، مهدي د تي يف ي تي يس مهقيب مهألمي ت ...مهل.
لم ا رننكل م ننيتم د مترننتًي هم  نني  " مهيأننق،" ف عننل ثي تننًي: حا مهم  نني  كمنني دنن  إقتملنن  تنني عننيه  مهم نن

حلثننت مننا لهننر تننت  قيمتنن  علننى عملتننيس مهدليمننل يمهدأننييب يمهمؤ  ننيس مهجيمأنن ف يكي ننس مأظنن  
 داث تمد   لعت  على م  ي  مام  عيم  يم  ي  مام  مإل  مت  على يج  مهمصيص.

ي عننتز كم  نني  مأننق بنناا  يصننف " حا مهم  نني  تنني إطننيت مأنني ي مهقيهنن  مه يمتنن  كمنني دنن  إقتمل نن-1
مهقيه  مه يمت  مهديبأ " مهمأيتظ  على يم   مهدجزئ  ما ج بف يمهم لق، ه منيلم د متن  منا ميتج ني. 
يتي إطيت تمثنل  نقتمس ديبأن  ف  يبأن ف يمنا   ني كنيا منا مهينتيت، مهبأنث تني مهدناث تمس مهأمت ن  

مكا مه  ز على يم أ ي باي أيب ما مفأيمب يمهيم أت  مهلي دتك ي م  ي  مهقيه  مه يمت  بأ ث ف ت
تي مإلقتمر يتي مفعدبيتف يمهم  ني  يداث تمدن  مه نلعت  مهدني دلت نس تني إقتملنيس مهنيعي يمجنيفس 

 مهمميت   . كيا ما مهم   ت   مهقيه  مه يمت  يما م يت ا:
يس يمهأ  نيس * م يت مهقيهن  مه يمتن  كم  ني   ؤكنق علنى دأظنت   نقتمس  نلر مهنقيب يمدمنيل مه تي ن

يمهم يتمس يمهمؤ  يس مهمؤكق، همميت يس ع  ت  حي قمملت  حي م لتمت  حي قيهتن  د ني  علنى م ندثميت 
 مإلمكي يس يدأي ل ي إهى  قتمس يتيعلتيس على كيت  مهم ديتيس.

د ظتمننيس عق لنن  حي ميمز نن ف هأعننس قيت نني تنني  -حا مهم  نني  حعننتز منن  عيممننل يمدغ ننتمس ممننتى -2
صنن ل  بيعدبننيتمس مهديأننق مه ننيمي حي مهجيمأنن  مإل نن مت  ف يمننا   نني عننتزس يأننقمس طننتق دلي  ننيس ح
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دأل ل مثل مهرتم حي نطت ف مثنل مهمدي نطت ف حي مهرنتمل  مهأتبتن  مفيتبتن ..مهل. ي ني حمنت  دطلنب 
م ي يتيت، تتز  نلر مهدلي  نيس يمهيأنقمس مهصنيعق، يداث تمد ني علنى يأنقمس حصن ل  هنتد ت نط تني 

 ي كي  ي مجيف أ يتًي هلأتك .مهدأل لف يهلا ت
حا مهم  ننني  ح ننني  مؤ  نننيس جيمأننن  منننا مه يأتننن  مهرنننكلت  يهل  ننني   ينننس تننني مهأمنننل منننا جنننتمي -3

إقتمليس ه لم مهم  ي  ما مثل مه تيق، يي ت ي. إا مهبأث تي تيعلت  مثنل  نلر مهم ظمنيس مهجيمأن  
مكننا حا  دتكن   ننلم مهم  نني   نييم كي ننس م ظمنيس  تي ننت  حي كلتنن ف حي  يعتن  إ منني ترنن ت إهنى منني ت
قتمليد  على دلر مهدلي  يس ي تي يد ي ييي د يف يتي مه  يت  تيعلتيد ي.  يم 

يما   ي كيا على  لر مهقيب حف د ف كث تم ع ق مه را، مه  ت   يمهريئ   هلقيه  مه يمتن  عنل عل  ني 
 د نف ع نق ع يصنت حا دأتف على مهداث تمس مه لعت  مهدي مكا حا  دتك ي تي مهنيعي يمه نأي. يحف

 تيق،  يمت  م مل  ع يصت قيه   يت  لمس  تيق، أ ت ت  ف مدي من ف دصنقن ع ني أ  مني  جنب حف 
 دصقن ع يف يد ت  ت  ي أ  مي  جب مهدم ر ع ي.

يمهبأث تي تيعلتيس مهدا تد ما ماميت مهم م  يمهدي  جنب حف ددصنيت إقتملنيس عنيه  مهم نلم ا 
 ي ييتن  مهم نى ي  يتن  مهمطنيفف عنل  ني ينما عملتن  ميصنيه  حا مجتق إ ريي  لر مهمؤ  يس 

ددأتر ما مهدا تد إهى مه يعلت . يما ث  كي س ح يمن مهأ ظ مدديهت  يمديمهت  يتبمي مد يعلن  أ نظ 
مفعدننقميف يأ ننز مهع ننييف يأ ننظ مهع ننييف يأ ننظ مه مننيي يمفتد ننييف أ ننظ ماقمي مهننلي تأنني  كننل ح ننيمن 

يملن  منا مهأ نظ  ني تني مه  يتن  دؤكنق علنى م ظيمن  مه أنل يمهد أ نل مأ ظ يبمي  ؤكنق م ظيمن  مدل
يمه يعلتن . يمنا   نني كنيا مننا مهينتيت، إ صنيي كننل مهميم ن  يم نندثميت كنل مإلمكي نيس مهدنني  نق د لننل 

 ما مه يعلت  حي د ي  ي  يمي كيا لهر تي مهيعي يمإلقتمر حي مه أي يمهمميت  .
يتبت  أ  مي م ند  ق حيتمين  ينما م ن ت، دطنيت مهع نيي مهم  ي  يمهلي دمدط  مهمعت، ما1حا  ل-4

مهأينننيتي ظنننل مك  ننني هنننقى  نننلر مهنننقيب تننني ميمج ننن  بأيننن ي مهنننبأ ف ع  مننني دنننيمتى تننني ع  يد ننني 
مهغ ت   ميص  ععت مهغتب يقيه . يتبمي  لم تمكنا حا تكنيا قمف تني عملتن  مهد  ن ت همني م نمى " 

ي ي حمت حأقث ص يعت  ربك  ع  يس صيتس يثت   بيه ت   مهأيهمت " ما جتمي مهثيت، مإلدصيهت ف 
ي  نني علننى معدبننيتمس مهجغتمتتنني يمهدننيت ل يمهأ  ننق، يمهمصنن تف يممننتى مننلهس حي  مرننس تينن  حا دلننر 
 مهثيمعس مه يب   دؤكق عل  ي يدؤكق حأقمث مهديت ل على إمكي يد ي تي دأظت  مإلمكي ت  يمه يعلت .

دأظت  مإلدصيب بيهغتب حلثنت ممني تأ ني دأظنت  مإلدصنيب يما ث  ظل م  ي  مه ت   مهأيهمت  تأ ي 
ع ا مهأيه  مإل  مي حي مهأيه  مهأتبي مثً  . عل على مهأكد منا لهنر ت نق حب نى علنى كنل عيممنل 
مإل  صيب يمهدجزؤ يمهدبأتن  يتبمني مهدملنف مهنلي د نكير  رنت، مهأينيت، ف عم  ني يجي ت ني. يظلنس 

ا م يت مز ق ما دي  ا مهأ  يس مهقمملت  يمهع  تن ف يمز نق ماميُت مه تي يس يمهأ  يس د  ت يم
ما دلت د مهأ  يس مهغ ت   يمهميتجت  . إ  ي مهم يت   مهدي دؤكق ي إقتمر حعقت  مهقيه  مه يمتن  تني 

قتمر مهطيب  مهمتألى ه لم مهم  ي  تي إطيت ع  يس يدلي  يس ععت  يمت .  عيه  مهم لم اف يم 
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ق بمز ق ما مهأ  يس ععت مه يمت  يكا  ي دجتى هلمد ي ف آثيت ني يداث تمد ني عل إا مامت  ق ف  دأل
ف مامننت  نننتدبط بيا نننيد بأ  نننيس تيعلنن  ععنننت  يمتننن  دأ نننق حصننيب مه يعلتننن  يينننميا م ننندمتمت ي 
يم نننندثميت ي تنننني  ننننتيم مهمجننننيب مهأ ننننيي ف ميتجنننن  حي   ننننزًم علننننى م ديننننتيد  يمدطلبيدنننن  يتيمبطنننن  

 مهأ ت ت  يمهجي ت  .
يهثي: حا مهم  ي  مهقيه  مه يمت  يديمبأ  )مه تيقر_مهأقيق...مهل( فعق حا  ؤثت علت  م  ي  يعملتن  ث

مهأيهم  يمهظيم ت مهمصيأب  ه ي. إل حعتزس مهأيهم   يعت  ما مهدناث تمس جق نق،ف كمني حين س علنى 
 (38داث تمس  ب س عتيز م  يم ي كثيت  ي تع  يعم ًي.)

 
 والرؤى التراثية بين صناعة الرطر وتجديد النظر:العالم اإلسالمي المعاصر 

( فعق حا ت د ق إهى 39 عق ه ي حا م  ي  مهأيه  مإل  مي كيأق، دأل ل تي أ ل مهأ  يس مهقيهت )
هنى لملنت، دتمثتن  يأينيت   د بن  تني جنيف مهدنيت لف يبنقم  يم   مهأيه  مإل  مي مآل ى ما  يأت ف يم 

مت  يكننلم مهغننتب:  ننل تمكننا هلعلننقما مإل نن مت ف يصننقيتًم عننا   نير د ننيؤب د نناه  مهرننأيب مإل نن 
يم أ ي مآل ي حا دليا م د بً  كتي ًي قيهتًي حي حبأق ما لهر ف  ي، قيهت  جق ق، ديمزي تي ع يصت ي 

 مهدلي  ت  مه يى مهقيهت  مهلعتى مهميجيق، أيهتًي.
عنا يم نن   ملني ظي ت نًي مننا   نق  عنقي  ننلم مهد نيؤب طميأنًي يمد ي يننًي تني آا. طميأنًي ا نن  تصنقت

ع يصننت مه نني، مهيننتيت   مهدنني   بغنني علننى مهأننيه  مإل نن مي حا تمدلل نني هلنني ترننكل  ننلم مهدلدننل 
مهقيهي مه يي مهم دت  يد ي يتًي اا دي  س طتأ   دميين  قممنل هأظن  زم تن  دعنقي ت  ني مهنقيب 

ملتن  مهدني ف تمكنا إ جنيق مإل  مت  تمزأ  دأس  ل ل  ف مد ي ت  منا مهينغي  يمإلرنكيهتيس مهقم
 أليب ه ي تي مامق مهم ظيت.

حمي على مهم ديى مهقيهي ت  يهر عيمئق ما  ين آمت مثل مهيغي  مهميتجت  مهدي دميت  ي مه نيى 
مهأظمننى مهميجننيق، أيهتننًي علننى مه ننيأ  مهأيهمتنن  يمهدنني دم ننر عم نني  مهدننيمزا مهننقيهى بأ ننث دأ ننق 

  ريي  ي، جق ق، حي دلدل  تي ى جق ق.
يتق  لم مه تيد همأتكيس مازميس مهقمملت  تي مهأيه  مإل  مي تمكا حا  ن    م طنق دنيت مي 
عي   دأتت ما مهم ظيت مآل ي مهمأقق بيهلأظ  مهزم ت  مهمأيصت، مهدي دأترن ي مهعلنقما مإل ن مت ف 

  دأن  م طق ت دعقب مهلأظ  مهزم ت  مآل ت  بمجيب زم ي حتأب  ي مهمجنيب مهدنيت مي بأميم دن  مهم
علنى مه ننقت  يعلننى مهم ند عل ييتننق  ننلم مهم ظنيت مهزم نني مهممدننق قممنل جننليت مهميينني يمهم دت ننل 

أدميب ه تي يس مدأقق،.  قممل مهم د عل دغقي مهلأظ  مهأييت، هأظ  مؤ د  يهأظ  إمكيا يم 
تيهمتألنن  مهتم  نن  هلأننيه  مإل نن مي  نني متألنن  ديت متنن   ننلعت  هت ننس مننا صننيهأ ف عننل مالثننت مننا 

ر ح  ي هأظ  ف تمكا ه ي حا دأزز حي دي   م د علي م جيعي باا  لم مهأيه        ما جق ق له
مثننل   يينن  منن ب مهأصننيت مهميصنن  بيزق ننيت مهأيننيت، مإل نن مت ف هلننا قتم نن   ننلم مهأننيه  يتننق 
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مهلأظن  مهتم  ن  عنقيا ممدنقمق زم نني مييني حي م ند علي دب نى قتم نن  ثعيدتن  ف تمكنا حا د نق  رنن ئًي 
 صيت، تم    عمي  ي تم ا.  يى 

ما  لر ما د مهم  جت    طلق  لم مهبأث هتر ق تتيتيد  عقيًم ما مهدأيمل م  مهأيه  مإل  مي 
ككتيا جغتمتي . تي ي . أييتي عي ف ه  مصيصنتيد  ك ني، م ند ل  دأتينس همتمأنل منا مه ني، 

ف  ني مآلمنت عتين  يمهيأف يما مدغ تمس ديت مت  قيهت  ف دلف عا مهدعقب قممل يم ن  قيهني
 هل زمس مهم يجئ  حي هلدغ تمس مهطي ل  مامق.

قتم   مهأيه  مإل  مي بمي  ي علت  مه ي  كم  ني  تمدلنر ميمصن يس ع  يتن  مأنقق،ف ثن  يين   نلم 
مهأننيه  يننما مإل نندتمد جتيس مهأيهمتنن  مهدنني دأننقق ي مه ننيى مهلعننتى دجي نن . يمننا  ننلم مهيم نن  مهأ  نني 

مهأيهت  هلعلقما مإل  مت . ييما مازميس مهدي دأيتر ي. يمنقى  نقتد ي  تمكا م د تمي مامكي تيس
علننى دا ننتد كتننيا إ نن مي ج يبننيه دتكي م نند عليف تمكننا هنن  حا تكننيا  نني، عيهمتنن  جق ننق،ف يلهننر 
منننا مننن ب مف د صنننيي مهنننلمدي مهأنننيهي ه نننلر مهعلنننقما منننا ج ننن ف يينننما دمي أ ننني قممنننل ع نننيي منننا 

 إل دتمد جتيس مهأيهمت  مهمأيصت، ما ج   ممتى.مهديمز يس مهقيهت  مهتم    يم
إا مهميمج ننن  مهجق نننق، مهمبيرنننت، عننن ا مف ننندتمد جتيس مهغتبتننن  مهمأيصنننت،  نننق ميينننأس حا ما نننقمف 
مهغتبتنننن  يمإل نننندأميت    ننننق ممدل ننننس إل ملد ننننعس بأننننقًم جق ننننقًم ف تبأننننق ما كننننيا  ننننقف مف نننندتمد جت  

 ي على مهأيه  مإل  مي ممدق  أي بأق جق ق  ي مف دأميت   م أصتًم بيف دصيق ما م ب  تطتد
 مه تطت، مهأييت   يمهصتمن مهأييتي.

ي  نني دصننبن م ننيفس مثل"صننقم  مهأيننيتمس" مهدنني مدننى ع نني صننيمئ ل  نني  غديا  نني م ننيفس ه نني 
ح م د ي على مهتي  ما مف د يقمس مهدي يج س إهى م يهد  باا مهأصت مه يق   تكيا عصت صتمن 

ر مهم يهنن  صننأتأ  ي ننق عننقحس ع ي نني مهصننتمعت  دعننقح ع  تننًي يم ننقم تًي مننا مآلا ف أيننيتمس. تنن ا  ننل
 ننتمي ععننت مهصننتمن مهمبيرننت مهنني ديج نن  مه ننيى مهأظمننى مهمأيصننت، يننق مهأننيه  مإل نن مي ثنن  عننقحس 
مهأنننيق، مهجميعتننن  مهنننى مه يتننن  مإل ننن مت  هنننقى رنننأيب مهأنننيه  مإل ننن مي مثنننل تق مه أنننل مهأك ننني 

   مف دتمد جت  مهغتبت  مهمأيصت،.يمهم ط ي مهلي  يمج
يمدأنننننير  نننننلم مهيم ننننن  مهجق نننننق تغنننننقي مهد نننننيؤبف  نننننل تمكنننننا حا ددلنننننيا منننننا مهأنننننيه  مإل ننننن مي  ننننني، 
ج ي نندتمد جت  م ننند علت  د نننف تننني مهم نننديى    ننن  منن  مه نننيى مهأظمنننى مهمأيصنننت، علنننى مهنننتي  منننا 

يمهجننيمب  نني  أنن ف إف حا  هأظنن  مف ك ننيت يمهدنناز  مهدننيت مى مهننلي تأترنن  مهأننيه  مف نن مي مه نني ف
لهننر  ننيف  دطلننب مننق، زم تنن  هلننا  ننلر مهمننق، مهزم تنن   ننيف هننا دلننيا طي لنن  اا أتكنن  مهدننيت ل 
مهمأيصننت  ننق ملد ننب د ننت أًي  ننيئً  ب يننل ثننيت، مفدصننيفس تنني دطننيت ماأننقمث يدبننيقب مهميم نن  

ي مننا هأظننيس مهأيننيت   برننكل  ننق  عننقي م يجئننًي تنني هأظننيس منني مننا هأظننيس مهدننيت ل مهمأيصننت ح
 مهميتط  مهم د علت  مهم عل .
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إا  لر مه  ي  مآل ت   ي   ي  د يق ي مهمجدمأنيس مإل ن مت  مهدني بيدنس م ديأن  علنى مهأقمثن  
يعلننى إقتمر مه ننقف مهبأ ننق مهمننقى ه  نندتمد جتيس مهغتبتنن  مهمأيصننت، مهدنني مم ننس مبيرننت، يدأيننت 

 ق دلدتر م ديح.هيتب  جق ق، ه لم مهأيه  حلثت ع  ًي ما مه يعق ييت
يما   ي  نتكيا علنى مهأنيه  مإل ن مي يبرنكل ق  نيمي طعتأني يدل نيئي ييتنق مهق  يمتن  مهديت متن  
   ننن ي يمهدلدتنننر مهم دنننيح    ننن  حا تكدرنننف هننن  م ننندتمد جت  عيمننن  هميمج ننن  ددجنننييز مف ننندتمد جتيس 

 يس مه تي نت  مه يب   مهدي حم  نس تني دأ  نق دنام ا أينيتي هلرنأيب مإل ن مت  تن ا ترنل مه نتي
يمهأيننيت   مهمييننت   ننت دن دل يئتننيع حمنني مهأننيه  مإل نن مي يننتيت، دأي ننل كتي نن  مهجغتمتنني مه تي نني 

 تي ننننني_ أينننننيتي. إهنننننى كتنننننيا ج يبنننننيه دتكي أينننننيتي ثننننن  إهنننننى كتنننننيا  -مهأينننننيتي جغتمتننننني
ج ي دتمد جي أييتي ث  إهى كتيا قيهي  دمثل تي  ي، عظمى ه ي ك  ي د ي مهمنؤثت علنى مه نيأ  

 ( .40أيهمت )مه
تمننا دصننيت مه نني، مفأدميهتنن  تننادى تق تأننل بأنن  دلي  ننيس مهأيننيت، مهغتبتنن  يمهدنني تيجننس ه كننت، 
مهأقي ماميت حي مهمطت مإل  ميف ييما عملت  ممدق، ما صن يع  مهصنيت،ف دلجنا إهنى بأن  

لم كننيا  ننلم يننما مأييهنن  : دأ ق ننق مهدصننيتمس مهدتمثتنن  هدمننق   ننلر مهأملتنن  تنني درننيت  مهصننيت،ف يم 
مهأظنننت هأينننيت، ييهبننن  دأعنننت عنننا لهنننر دنننيت، ع  يتننن  مهدنننيت ل يدنننيت، ممنننتى بصنننقم  مهأينننيتمس تننن ا 
ميمج نن   ننلم مامننت  دطلننب يبأننق يتنني ظننل ييننأت  مهأننيه  مإل نن مي  دطلننب دجق ننق مه ظننتف تنني 
 ننتيم تمكننا مننا أ ننز دلننر مهطي نن  مهأيننيت   تنني عننيه  مهم ننملم ا يتنني  ننتيم ف تصننيقت مهننلملت، 

 (41هأييت  .)مهدتمثت  يم
ركيهتيس مهقيه  مه يمت  أيب إعيق، دأت ف مهأ ز يع  يس مهقممل بيهميتم:  مهأيهم  يم 

تي يمأق ما ح   مهدأت  يس مهم م  هظي ت، مهأيهم  يما تب   يقم إهى عمنق مهظني ت،  ؤكنق مهنقكديت 
يسف بمنني جننيق، ععننق مهمننيهق" حا مهأيهمنن  تنني جي ت نني  نني عملتنن  تننر يم عننيق، دتك ننب كعننتى هللتي نن

 دتدب عملت  إعيق، دأت ف مهأ ز على حلثت ما م ديى يتي حلثت ما مجنيب .. دلنر مهلتي نيس  نق 
دلننيا  يتنن  حي جننزي مننا مهقيهنن  حي قيهنن  حي مجميعنن  قيب حي مه ننيم مهقيهتنن  تنني مجمل ننيف ي نني منني 
  تأ ى قمج كتي يس حصغت تي كتيا حلعتف كمي  نق تأ نى مهم نيأ  حلعنت إهنى كتي نيس حصنغت. يتين

مي  عقي ما د ي   ع ا مهأمل د ا إف ح ن  ع عمنيب مهم طنق مهنقتيهتكدتكي  مني يج نيا هأملتن  يمأنق، 
 ي عملت  "إعيق، دأت ف مهأ ز تي حبأيقر مه تي ت  يمإل دصيقت  يمهث يتت  يمفجدميعت  يي ت ي ما 

ا كي نس   نير مابأيق مهدي دتق يف دلكت دأق قم ف ت ي عملت  ريمل  ي نلم  ني جي ت ني مهأ ت ني  يم 
تمنيز ه ننلر مهأملتنن  عننيق، منني ت ننلط عل  نني مهيننيي حي ددمننل برننا  ي مهميم ننفف/ تمننثً  مننا  عننل إعننيق، 
دأت ف مهأ ز مي ك ي  دأقث ع   ما رنميب يج نيب يرنتم يينتب تني زمنا مهأنتب مهبنيتق،ف مآلا 

ا حيتبنني مهمأننييت  ننق ممدل ننس ف يمهزيمتنني دغ ننتسف يصننت ي  دأننقث عننا ثننيهيس مأننق تيؤ نن  رننميف منن
أ ننث مفدأننيق مايتبننيف يمهننتحد مآلمننت يتبنني ععننت ماطل طننى تنني حمت كنني مهرننميهت "مه يتدي" يمهننتحد 
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مآلمت رت ًي تي م ط ن  مهمأنتط مه نيقىف  نلر مه  ق ن  مهجق نق، هلأنيه  يمهأ  نيس مهقيهتن  دد نت  منا 
 ني  إهنى يجنيق عنقق عملت  مه ر يمهدتك ب يم عنيق، مهدتك نب ف يم عنيق، دأت نف مهأ نز..   نير مدجنير مد

ح نننل منننا مهلتي نننيس مالعنننت أجمننني دنننزقمق تأيه دننن  ف يعنننقق حلعنننت منننا مهلتي نننيس ماصنننغت أجمننني د نننل 
تأيه د  ي يمي تأكم   ي يا مه ي، مهطيتق، مهمتكز  ف مأ ى لهر ح   بأنق حا دنزمب مهأنقيق منا مرنتيي 

م ند طيب أنيقمف قيهني كث ت، دقيت مهأجل  ب تع  تت يق م أيب  ي يا مهطتق مهمتكزي يتأنقث  نلم 
 (42يي ت قيهي .)

 نننني  نننني بننننيقى مننننت، ممننننتى بمرننننيتك  منننن  مننننيتى كلننننيق  ننننميدد  دأننننقثيا عننننا م  نننن ب مهأننننيه  : 
  ي  يهيجتي مهم تح مهقيهي.

هنن  تأنننق مهدصنننيت مهد ل ننقى مهنننلى  دننناهف تتننن  مه ظنني  مهنننقيهي منننا مجميعنن  منننا مهنننقيب لمس مه نننتيق، 
همتن .تدغ ت ما دمنييمس يدجزئن  مه تي نيس مهميتجتن  إ مني هتصمق حمي  م دأي  مهمجدمأنيس هلأبن  مهأي

 تأمل على د كتر ماطت مه يمت  يد  تم ي ب أل عملتيس د دس يم أ ب ف   يت  ه ي.
ه نننق دزعزعنننس مه ظت نننيسف يدغ نننتس طعتأننن  مهصنننتمعيس مهقيهتننن ف يحصنننبأس صنننت  مهد ظنننت  مهد ل قتننن  

 عيجز، عا مهأمل.
 ئيعف يدأنتت ماتنتمق حلثنت: حصنبن مهطنيب  "ماممنى" مهنلى تأعنت يم  دأطنل  نلطيس مهقيهن  رن ئًي ترن

عننا مهأ  نن  عنن ا مامنن  تنني د نني  . تيهأننيه  ت ننأى إهننى يأننقمس جق ننق، يع  ننيس ممدل نن ف بطت  نن  
د  ننت ف يبمبننيقىي عملنن فعل يت ي يدنن  ه ننق حصننبأ ي  رنن ق باع   نني دلننر مهدصننقعيسف دل  نني عملتننيس 

ي  ننق عيممننل ممننتى كننيه جت، حيمهننق اف حي جميعننيس مهميتتنني حي إعننيق، دتك ننب ييننقس م يه ننق مهلأبنن  تنن
 مهمريت   ف بمثل مي دق ت ي مهقيب.

ي ي علهر  ق تصل  د ج  م يق ي " ه ق حصبن مه ظي  مهقيهي  ني حلثنت مهن ظ  متد نيتم إهنى ما ند تمت 
يتنني مأننت  مهأننق ث عننا مهأ  ننيس مهقيهتنن  دصننيقت ي مصننطلأيس لمئأنن  تنني يم نن  مامننت مثننل " 

ه ييى " ي " مفيطتمب " يما ث  ت ا مهأ ز مهقيهى  مي  ر ئيع ترن ئيع منا عنق  ما ند تمت عنل م
يمه ييننى.. ي مينن  ... هننق  ي متك نن  مهد ج ننت مهدننى ددأ ننق ي دأققتنن  ث يتتنن   دلرننف  يمنني بأننق  نني  
صننأيق ي إهننى مه نني، ف تنني مهي ننس مهننلى دجدننيزر علننى  أنني تأننيب دننقت يس عننيعت، هل يمتننيس منني تدرننس 

 (43قمق  ريطًي يب يئت ف دجيب  ف عل يدتبط حيصيه ")دز 
تما  لر مهتؤى مهدي دؤكق على ح   ب مهم نتح مهأنيهميف يمظني ت لهنر مف  ن ب فعنق حا  دأنتف 
علنننى ع يصنننت مهأيهننن  مهجق نننق، يمننني ت تيننن  لهنننر منننا تؤتننن  مدجنننقق، هدنننتمث مهأ  نننيس مهقيهتننن  تننني 

ى بي دأنني  مهمجدمأننيس هلي ننط مهننقيهي دننؤثت علننى مإل نن   . إا منني  رنني قر مننا  ننلم مف  نن ب تأ نن
مه يعلتنن ف كمنني دننؤثت علننى تيعلتننيد    ح نن   ننميس  ننلم مف دأنني  مف  جننيت مهث ننيتي مهننلي دمثننل تنني 
مجميعننن  منننا مهمظننني ت )دأنننيب منننا مه تي نننت  ف طنننتح مهلتنننيا مإل لتمننني هلم ي رننن ( يكنننلهر حزمنننيس 

يت مف دمنييمس (ف يمني حرن ت إهتن  حتينًي بأنيق، مه يت  )مه يمت  يمهمصيصت  مه يتيس مهث يتتن ف م  جن
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"مهم ننقد" يمنني تأملنن  لهننر مننا مف نندتمد جتيس مهقيهتنن  ه ععنن ا مهننق    ا ف يمهعتننيا مهننق  ي هل تي نن  
 مهقيهت (

يتنني لمس ماطننيت درنن ق مهأ  ننيس مهقيهتنن  صننأيق مهدننقت يس مهأننيعت، هل يمتننيس يمنني ترنن قر لهننر مننا 
قميم م همتنيتمس مه تقتن  ف يم طنق مهمرنيت   مهنلى ترن ق مهدنقت يس هنتد ت نط مهث يت  أيب مهقيه  ف يم 

مإل دصننيقت  يهلننا مهقتمييتمتتنن  يكننلهر مهدننقت يس مهث يتتنن ف يمنني درنن قر مه ننيأ  مهقيهتنن  مننا م درننيت 
 مهأ ف.

لم كنننيا  نننلم  دألنننق بي دأننني  مهمجدمأنننيس مهم نننتح مهنننقيهي ت  ننن  تننني مهم يعنننل ترننن ق مه ظننني  مهنننقيهي  يم 
قما مهمأننيه  مهجميعتنن  ف عنن ا رننق يجننلب ح نن  مظنني ت لهننر تييننيتيس مهمجدمنن  بأنن  مؤرننتمس ه  نن

مهأننيهمي مهدنني درنن ت إهننى مننيمطا يننأف يدرننير تنني مهد ظننت  مهننقيهي ف يحزمننيس مه تم نن  يم ننييىي 
مه ظنني  مهدجننيتي ....مهننلف يمنني ترنن قر لهننر حتينني مننا مرنني ق ددألننق عدزعننزن مه ظت ننيس بمنني تأملنن  

مه ي، يمي تر ت إهت  لهر ما مهدأيمل من  مآلمنتف يمه ععنيا مهجنققف مهم تح ما دغ تمس تي م  ي  
تينن  عننا أننقيق مه  نن ت  تنني مه ظنني  مهننقيهي مهدنني درنن ت إهننى م نني ج إعقمعتنن ف ي تيلننل مدلعلبنن ف 
يمدغ تمس مد جت،ف يحم تم دنادي  ي ن يهيجتي مهصنتمعيس بمني تأمنل ت  ني منا أنقيق مه نتطت، مه ييتن  

  مه تي نني مف نندتمد جي مهجق ننق يمدطلبيدنن ف يمه ننل  مهننلي ف  دجننز حي يفععننيا يتننيعليا تنني مهأننيه
 ماما مهلي ترمل مهمأميت، يمإل د تمت مهمدتدب عل  مي ف يمه تيم مه تمي مهمأتط ع لر مهم ي ت .

ثن  تننادى حم ننتم مه  نم  مهثيهثنن  يمهدنني درنن ت إهنى دصننقعيس يعملتننيس مه ننر يم عنيق، مهدتك ننب يمنني ت  ننق 
هدليمننل يمإل نندبأيق أ ننث صننت  جق ننق، هلدليمننل يحرننكيب جق ننق، مننا مإل نندبأيقف لهننر مننا جننقهتيس م

يبتيز مج قمس ممدل   هل تي يس مهأيهمت  دعتز تي مهمؤدمتمس مهقيهت  مهدي درمل تيعل ا ت نم يا 
 (44يي ت أكيم  ا..)

لمس إ   مهت يا مهليكعي مهلي تر ت إهى م  ن ب علنى مهم نتح مهنقيهي تتنادى مهأنقث مإل  ن ب تني 
مهي س بيه  ب  هليفتيس مهمدأق، يحيتبي ي ي حأقمث مهأيقي عرت_ عدمعت هد  جت كل دلر مهمري ق 
يدؤكق كث تم ما دلر ما   بيس مهدي يجقس طت   ي  عل ماأقمث يدت مس تتمي بأق ي.. كاا دلر 

 مف   بيس دجق ه ي مهمعتت مآلا تي  لم مهأقث مامت كي مهلي صيت كي تًي.
طتيأيس مه يب   دتدب  يمعق م  جت  م م  يجب مهي يف ع ق ي ف يلهر اعدبيتمس ددألق  لر ما

بأننيب مهأ  ننيس مهقيهتنن  تتمنني  عننل مهقيهنن  مه يمتنن ف يحأيمه نني بأننق مهقيهنن  مه يمتنن ف يكننلهر دطننيت قيت 
مهقيه  بأق ظيم ت عزيس يما ح    لر مه يمعق يمه ييتي مهدي يجب دقعت حصيه يف يمهدني د ن  بأنق 
ينننما أ ت نننن  مهأننننتب_ يكنننلهر مهم ننننليا _ يمرننننكل  مهقيهننن   ننننلر مهدصننننيتمس ديهنننق إرننننكيفس تنننني 

 مهأ  يس قيهت  .. ميتجت  ... ع  ت ... قمملت ...؟
 ننلر مإلرننكيهت  دعننقهس دجلتيد نني يمظي ت نني عنن ا دننيت ل إ نن مي رنن ق قيهنن  يمأننق،ف ثنن  دأننقق مهننقيبف 

  يم نندأي س حطننتمف إ نن مت  علننى حمننتى يقملننس  ننلر مهننقيب تنني ع  ننيس ميتجتنن  يقيهتنن  يب  تنن
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ي راس دأيه يس ميتم مهقمئت، مإل  مت .. لر كل ي تبمي در ت إهى  ل  أا حمي  ع  يس قيهت  ح  
 ع  يس ميتجت  ح  ع  يس ع  ت ف يأدى حعدعت ي مهبأ  ع  يس قمملت .
همدأل ن  بيهج نيق  يمعنق ي ل معدعتس مه يمعق مهدي ممدط ي مهم لميا تي عقمتن  ع نق   دلنر مه يمعنق م

 دأقق مهأ  يس مهقيهت  بم  يم ي مهأيهى ح  ح  ي دأق يما مه ي يا مهقمملي مهدزمميً 
 إركيهتيس طتأس تي  لب مأقمث ديت مت  تي عيه  مهم لم ا .

مامت مآلا  دألى تي مظي ت جق ق، يما إركيهت  مهدأت ف هلأ  يس مهقيهت  يمه ظني  مهنقيهي تني 
 مهأصت مهأيهي.

 مي مهلي  جأل ي  دأتر صيب م ي ت  مثل:
مهقيهننن  مه يمتننن ف مامننن  مإل ننن مت فمهأيه  مإل ننن ميفمهأيه  مهأتبننني ف مه ديأنننيس يمهقيهننن  مإل ننن مت ف 
مهأيهمنن  يمنني د تينن  مننا م منني  دأيمننل  ننلر مهم نني ت  كل نني ددننقممل تنني صننتيي  م  نني  مهأ  ننيس 

  مي دمصص حي دص ف.مهقيهت  عيم ف يمهأ  يس مهقيهت  تي مإل    أ 
إا عق  م دتأيع ي اصيب ت   أييتى ت د ق إهى تؤتن  هلأ  نيس مهقيهتن  تني مإل ن   ددأيمنل من  
مهننلملت، مهلمدتنن  يمهأيننيت   ف ت مننًي يم  نندتأيبًي ف دننقعت يم عدبننيتًم ف د أننتً  يم  نندثميتًم مهم نني ت  مأينن ل  

ه يمت  مه  م  مهجق نق، يمدطلبنيس مإلجد نيق مثل ) مه ديأيس يمهدأقق تي مهقيه  مإل  مت  ()مهقيه  م
مهجق ق( )مهأيهم  يمه  م  مهمدأيه  مدغ تمس جق ق، يت   مدأقق يمدجقق ت د ق إهنى حصنيب متجأتن  
يتؤى دا ت ننت (  ننل دا نند ماجد ننيق مهننلى ت ننديعب  ننلر مهم نني ت  مهمؤرننت، علننى دأننيفس رننق ق، 

مدطلبنيس لهنر يددأنتف علنى حصنيب مهدأيمنل مهداث ت بمي دطلب م ني ج د ك نت يدنقع ت يدغ  نت دأنى 
 (45يمهدأيتف مهأييتى.)

 كل م  ي  يكل دأيب كيا تأعت عا متد يت متألد  مهدي تمثل ي إهى مجد يق يمن ي أى قمئ .
 النموذج المتعلق بإشكاليات التصنيف:

 تصنيف الدور وتراث العالقات الدولية في اإلسالم:
عتأتني يتطت نًي  دألنق بنياتتمق يمهجميعنيسف يمني   رنا ع   مني منا  ل ي حا مهد  ت  هلمأميت، تأق حمت ط

د يعل ت ديى مهأكل على " مهقيت" تي إطيت دص ت يس  دتدب عل  ي  تي يس يميم فف يع  نيس 
 (.46يم يرط)

يمهأعنننت، هت نننس تننني حا د ننني  حي جميعننن  حي دلننني ا  تي ننني بأملتننن  مهدصننن  ف  نننلر ف يهلنننا مهأعنننت، 
 ف يجي ت مهأقب يما د يم  تي دا ت يد  تيً  عا دطعت يد .بمأي  ت مهدص  ف يأقيقر

يمنننا مامنننيت مهم مننن  حا طنننيت مهأنننقيما_ مهميمج ننن  مهنننلى عنننتز تننني م دننندن مهنننقعي، ينننما حصنننيب 
مهدنتبص مهأننقمئى يمهأننقيم ي ه ننيى حينن تس مننا مهننقعي، ب  ننق جملنن  مننا مصننيهأ ي مهدنني تحد نني أ يتنن  

أصيت مهقعي، مهأقمئى" أقتي يب تطًي ف  د ي ب م  تي لهر مهزمياف يبقم مهدص  ف يما عملت " 
لهر مهيي  يمهظتف تيً  عا م يمد  هلطيت مهأييتى مهب تط تي دلي  يد   يمهنلى معدعنت تني 
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حيم   حأيمب رق ق، مهدأ  ق دطلنب منا مهم ندجع ا يمهمدأنيمل ا من  لهنر مهيين  تني عنيه  مهم نلم ا 
يصت ي مإل ندجيب  مهدصن ت ت  علنى مأتنيت مهصنقم   ح لمر جمل  ما مإل دجيبيس ف يمأق ما ح   ع 

 _ مهأقميف ي عل ي مأتيت " مامي، تي مهق ا" ف عقم مهدص  ف مهث يئى مهأقى آ لمر.
م ئمننًي يم ي ننبًي تأ ننق مهم صننيق كيجد ننيق  يج ننيق )مهل ننت ن مإلتمننيا( ) قمت مهل ننت ن قمت مإل نن  (ف 

دمني  مهللمن  ) مهصنقم تني مأديم ني  يمهأنقب  كيا  لم مهدص  ف تي حيم   تأعنت عنا أ ت ن  يجني ت
تي حيم  ي يزمي  ي(. يما  تي يس ديت مت  تتيس لهنر مهدصن  ف يتبمني عززدن  مهمميت نيس علنى 

 يدريبكيد  آ لمر.  حت  مهيم   بكل دلي  يد  يممدقحقمد
يهلننننا ظننننا مهننننبأ  حا لهننننر مهدصنننن  ف مه ننننيب  مننننا ع يصننننت مهيننننتيت، مهيم أتنننن ف يمهم يمنننن  تنننني 

ظنا   نؤفي ن ميصن  ممنا دنيبأيم يحدنيم بأنق لهنرف حا   -يب  إلركيفس مهدأيمل مهيم أي آ نلمرمف دج
 لم مهدص  ف أك  مؤبق يمي ف مثعس ف تطيه  مهدغ ت حي مهدغ  تف هتد تي جي تر يما  طت ن  
عملتننن  مهدصننن  ف يهلنننا تننني درنننكت د  مهأينننيت   مهمدعقهننن  زم ننني بأنننق زمننناف يتننني درنننيبر ع  يدننن  

ي يمهننلي تنت  مهمننتيم منا أننيب مهدننتبص مهأنقمئيف إهننى أنيب مننا ع  نيس حتأننب ددا نند يمد نيع 
على  يعقد ا تي كل آا )تق مفعدقمي( ي)ت   مهدنقمت (ف مه ن ا مهميينت  تني كنل درنك ل  جنب حا 
ت دقتك  مهدصن  ف علنى منت مازمنيا يدغ نت ماأنيمب يدعنقب مهأيمئنقف يم ندأقمث ع  نيس ب نقت مني 

 كيت يعيه  حرتيي يعيه   ظ  يأدى عيه  مارميص حي مهدجمأيس يمهدلي  يس.ت دأقث ما عيه  حت
دنني   مف نندمتمت   تتمنني ف ت نندمت حي منني م نندأقث هتأننيهج يننتيتمس يم أتنن  يع  ننيس آ تنن  مد ننمس 

ي  ي عقس مه يعق، مهم  جت  حا" هلل م ي  م يب"  حيم  يعمصيئص ي ميس مأ    يحأيمب مع    تي 
لنننل ع  ننن  ديصننن فف يمهأعنننت، بميمت ننن  "مهم نننيب" ي "مهم ننني " هم دينننى مهأنننيب يهلنننل أنننيب دصننن  ف يه

يمعدبيتمس مهمآب.  لم  ي مهديج  مهم  جي مه يقت على م دتأيب مهم دأقث يمهدأيمنل من  مهم ندجق 
 يما ع يصت ت   ف عق حا د تي  ما مهقيمعي يمهمدطلبيس عل يمهيتيتمس مهأييت   يمهيم أت .

س م د ق، تي جي ت ي إهى عنق  مفعدنقميف يت ن  مهدنقمت  مهأينيتي مهم ند ق مي ظلس دلر مهدص ت ي 
إهنننى مهدأيمنننل مفجد نننيقي ف ننند تم  مهي ننن  تننني مهدأيمنننل مننن   يعنننق، " بنننيهدي  ننني حأ نننا" م يمننن  
يمعدبيتمف ف مييعي يم د ميف دتبط كل لهر تي عتي، يث ى ف د  صن  عن ا مهصن أت   يمه يعلتن  

يييتت  علنى حت  مهيم ن ف مه ينت  تني ت ن  مهنقت  بنيهدي  ني حأ نا " بأ ث دملر أجت  إييتت  
 مقت  بيهدي  ي حأ اف ت لم مهلي ع  ر يب    عقمي،ف كا   يهى أمت " .

يييتنن   ننؤفي حا دصننيت مهننبأ  حا ت  ننيي مهزمننيا  ننق عننلهيم حأكيمنني عدمت جننيد  ف مييننت  مننا ي ننت 
 دعق ل حي دأي ل.
عس حي ف  جألي   مه عل  مهدي ت صقي  ي تي كل د نيت  يتني حي يتبمي تغ تيا مهثي… تثعديم مهمدغ ت

دص  ف  دألق بأ  يس مهبرت يحركيب د يع د  . يتيم مهنبأ  حا منتط مفجد نيق  نق م  طن  يحا 
يم ديتيد ف يم  ينس  ينيتير كنا     نق  نيهيم ع  يتن  مهدنيت ل   قتمد بيب مفجد يق  ق حيلقف ي قس 
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تي  عيمت   ا مإلعقمب يمهدعق لف ي  ا مهدقميب يمهدجق ق . يكا     ق ري ت عيعئ ا ب  ا مهدغ  تف ي 
يج  كل ما  جتؤ على مفجد يق حعيمبًي ميصق،ف يكاا ه يا أنيه   ت نيب ه ن  هنتد حمنيمك  إف حا 
  لنند  تمجأننن ا.  ي ننن ا حصنننيب مارننتيي يمعدنننقح ي ي يمعنننق دا ت ننن ي ي علنن  أتكد ننني يم يرنننط ي. يبنننقم 

ث ى حي ت كي  ي ع ا مهج يق يمفجد نيقف تيفجد نيق ج نيقف يمهج نيق مجد نيق هبأي      ييا عتي، ي 
" يمهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل ا جي ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننقيم ت  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني ه  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننق      ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننعل ي"



 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تصنيف 

 الدور 

تأسيس العالقة 

القيم  الحرب ( –)السلم 
وتصنيف 
التوج ات 
)المثالية 
 والواقعية(

التعدد والوحدل 
والعالقات 
 الدولية

كثافة العمران 
وكثافة الدمار 

 الشامل

الفغوط 
الحفارية 

والعالقات الدولية 
ت ومحاوال

 التصنيف

 الواق  : 
الحال والمال 
)الفجول( 
 )والجفول(

العوامل 

الحضارية 

 ومناشط العالقات

 الدولية

التصنيف 

المقاصدي 

 )تصنيفات العلم(

 إشكاليات التصنيف وتراث العالقات

 الدولية في اإلسالم 



 59 

يتي  لم مه تيم تن ا  ينت  مهد  نت  مإل ن مي هلمأمنيت، تين  ح  ني عمنل دصن ت يف إف ح  ني ددأنقى 
مقمل ف   ظنت إهنى عملتن  مهدصن  ف بيعدبيت ني إأنقى مهأملتنيس لهر يتق  لم مهم ظيتف إا  لم مه

 مهم  جت  تأ بف عل  ي حبأق ما لهر.
عملتنن  مهدصنن  ف يننما  ننلم مهدصننيت  نني عملتنن  جزئتنن  ف عننق حا دُننتى يننما حصننيب كلتنن ف  تنن لم 
كي س عملت  مه عت يمهد  ت  يمهدص  ف كل ي عملتيس جزئت ف تلنتد مأ نى لهنر مه تني  ع ني م ند  ف 
عننا مهللننى مهننلي تأدينن  يف حي  كأملتننيس تتعتنن  قيا حا دننتق إهننى حصننيه ي مهدا ت ننت . يمهدصنن  ف 
علنننى  نننلم عملتننن  م  جتننن  د دنننت  كمننني د نننت  علنننى مهبيأنننث ت  ننني مه ظنننت تننني تل ننن   مهدصننن  فف 
يمهبأننث عننا علدنن  يجنني ترف يمهبأننث عننا حرننكيه  يدطننيتر ي نن تيتد ف يمهبأننث تنني  نن تد ف يمهبأننث 

ر يمهبأنننث تننني صننن يد  مهمدينننم   ف يأيفدننن  مهمد يعننن ف يمافدننن  مهم ننند عل ف عنننا ح قمتننن  يم يصنننق
يد ننك ا ع يصننتر يننما مطنن  يمت طنن  هلدصنن  ف ف يمهننيعي بيهم نني ت  مهليم نن  تنني  ننلر مهأملتنن ف 
تيهدص  ف عقيتر  ديما م ي ت  دأديم يبط هتد ت ط تي لمد يف عل يتي م يب د ني كمني ح ن  منا 

مفعدبننيتف يب ئدنن  مهديت متنن  إا كننيا ديت متننيف يب ئدنن  مهيم أتنن  إا  مهيمجننب حمننل  ننتيم مهدصنن  ف تنني
ف عل يعلى مهبيأث كلهر حا  ديب  أتمر مهدص ت يس مأيصت،كيا مأيصتمف حي  تدبط بأيه  حأقمث 

كأملت  م  جت فيمهبأث تي منقى م ئمد ني مهمأيصنت،ف يمه صنيت تني دأقتن  دصن  ف دنيت مي علنى 
مفعدبنيت ع يصنت مهع ئن  مهقيهتن  يمدغ تمد ني مهجق نق، بمني ت نت   يم   مأيصتف منا قيا مامنل تني

ع يصننت   ننم  جق ننق،ف  ننق دأ ننظ بأنن  مه ننقت ف ي ننق دأقهنن ف ي ننق دنندأ ظ علننى بأنن  ع يصننتر ي ننق 
دغ نننتر. يك نننيي، مهدصننن  ف حمنننت ف  دألنننق عمطئننن  حي صنننيمب  تننني لمدننن ف يهلنننا  دألنننق ب يعل دننن  تننني 

 ع .مهدطع ق يما ظتيف يب ئيس مدغي ت، يمد ي 
كننلهر تنن ا دأننقق مهدصنن ت يس بيه  ننب  هلظنني ت، مييننن  مهبأننثف  نني مننا مامننيت مهدنني دأدننيم منننا 
مهبيأنننث مهد صننني مهأم نننق يمه ظنننت مهنننق  ق ف أدنننى تمكنننا تننن  مرننندبيل ي إا مرننندبكسف يبتنننيا  نننقت 

 (.49مهدقممل ع   ميف يتبط كل دص  ف بم صقر أدى ددع ا م يطق مهد يط  يمجيفس مهدمي ز)
مهدصنن  ف  نننق دد نننيط  منن  إرنننكيهتيس مأيصننت، يمدجنننقق، منننا مهيمجننب علنننى مهبيأنننث عننل إا عملتننن  

مه ط   إه  ي تي ينيي مهم نيفس مهجق نق، مهدني دطنتح علنى مهظني ت، ميين  مهبأنث يمهدصن  فف  نلر 
رننكيفد ي مهبأثتنن  يمهم  جتنن   يمهيم أتنن ف مهديت متنن    نني عملتنن  مهدصنن  ف بكننل حبأيق نني يد ننيؤفد ي يم 

 غيقت مهأ ت   إلم  ل ي حا عملت  )دص  ف مهقيت( حي )مهد  ت  مإل  مت  هلمأمنيت،( يمهمأيصت،ف يف 
كم  ننني  أنننق ث م دنننتح رنننق ق مهقفهننن  علنننى مه ينننت  مييننن  مهبأنننثف إا  نننلر مهأملتننن  دنننتدبط بكنننل 
مإلرنننكيفس مه نننيب   مإلرنننيت، مه  نننيف ي ننني مننني  دطلنننب تأنننص  نننلر مه ينننت  مأتتتننني يم  جتنننيف ت  تننني 

يأيننيت يف يتنني  مهعقمتنن  تمكننا حا  رنن ت إهننى جملنن  مننا مه ننميس مهدنني دد نن  ع نني  يديت متننيف تل نن تي
  يت  مهد  ت  مإل  مت  هلمأميت،: ن
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تؤتن  هللنيا    world viewحا مه ينت  تني أ ت د ني يجي ت ني دنتدبط عتؤتن  كلتن  هلأنيه   .1
 (.48)مهمأميت، م  ( ف يمإل  يا ف يمهأتي،)

   تمكننننا حا دؤصننننل ع يصننننت تؤتنننن  هلننننلمس حا مه يننننت  تنننني كل د نننني دديننننما تؤتنننن  مرنننند .2
 (.49يهآلمت)

حا مه يت  بأك  جزئ د ي ف عق حا ُد كا يما كل د يف يبأك  تتع د ي ف عق حا دنتق إهنى  .3
 (.50حصيه ي)

إا مه ينننت  دنننتدبط بطعتأد ننني بم ننناه  تننني ييتننن  ما متننن ف د ننند بط م  نننيف ي ننني مهمأننني  ت  .4
 فف إا مهبأنننث عنننا مهمأننني  ت هنننتد إف مهممدل ننن  مهدننني  ننند  علنننى ح ي ننن ي مهد  نننت  يمهدصننن 

على دصن  ف بأ  ن ف يحا مهمأني  ت تمكنا حا  مف د تمتعملت  مه عت مهلي  جب حا د عق 
در ت إهى مأتيت ح ي ي يمأني  ت تتعتن  مرند   م ن ف حي م ظيمن  منا مهمأني  ت مهمدرنيبك  

بيهب نيط  حي يمهدي ه ي مقمل تي عملت  مهد  ت ف يدركل حأق يجير مهد  ت  يمنقى مد نيم  
 بيهدتك ب.

حا عملتيس مهدص  ف تني كث نت منا ماأتنيا ميت نس علنى  أني ث نيئي أنقى حي مرند تس  .5
علننى  نننلر مهصنننيت،ف ممننني حيتث جملننن  منننا مهمرننيلل مهدننني حي أنننس كث نننتًم منننا مهبنننيأث ا تننني 

 (.51مهأتم مهم  جي يمهبأثيف عل يمهميم ف إزمي ظيم ت تي مهدأيمل مهقيهي)

دنننتدبط بم ظيمننن  دصننن ت يس  جنننب مه ظنننت إه  ننني كنننلهر يد نننك   ي حا عملتننن  مهدصننن  ف  نننق  .6
يما مت ط  كلتن  دأ نق مفعدبنيت مه ئنق هلنل م  نيف يدأنقق صن د   نيي حلنيا مرند ًي حي 

 حصت ف مدغ تم ح  ثيعديف حص  ح  تتعيف ك  ح  جزيم.

  م  حا  مهدص ت يس مهأقت   جب حف دؤمق إف بيعدبيت ي دص ت يس قتم ت ف يلهر ي ت مي  .7
د ننننين مهأننننيفس يمهميم ننننفف يدغ ننننت مهصنننن يس يمهأ  ننننيس ت دأننننيب مهدصنننن  ف مهأننننقي إهننننى  
دصنن  ف مدصننليف تنن ا مهدصنن  ف مهمدصننلي تكننت،  ظ  نني حلثننت م  يجتنن  مننا ي ت ننيف ي نني 
دأي ل هلدص  ف مهأقي بمي تين ي علتن  ك نيي، حعلنى يرنميف حبأنقف يمنا   ني دعنقي تؤتن  

 مهدص  ف على  لم مه أي:

 قمت أتب  ---- ------------------------------------قمت  ل  

دليا  مأ  مهأيفس يمهأ  يس ح تب إهى حأق ميف ممي ت ت  ع يصت ع  نيس رنق ق، مهد نين 
أ  مننني د  لنننب مهأ  ننن  حي ددغ نننت حي ددنننقميب تننني حرنننكيه ي يددبننني ا يتبمننني ددنننقممل  نننلر مارنننكيب 

مهمدصننل  علننى مننط م نند ت  هنن  طننتت ا حي  جمتأنني ف تمكننا م نندتأيع ي إف تنني ظننل مهدصنن ت يس
 أق اف يتظل د ين ماركيب م مًي تي إطيت مه يعق، ما ي ت  مامت بمي يلب علت .

ما مه يت  بيعدبيتمد ي مهمدأنقق، بأكن  مايصنيف مهدني مدمنلد ي تني عنقم د ي ف لمس مدصنيب  08
بيهأ  ننق، مننا  يأتنن  يمهرننتن مننا  يأتنن  حمنننتى. يمننا ثنن  عننقم هلننبأ  حا لهننر دصنن  ف  نننتدبط 
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برننتعت  يمرننتيعت  مهننقيب يحا هلننل م  نني حأكيم ننيف يتينن  حا  ننلم مه ظننت صننأتن تنني بأنن  
مننل تنني مفعدبننيت حا لهننر مننا مهدصنن ت يس مه   تنن  مهدنني  جننب علنن    جيم بنن ف إف ح نن   جننب ما

مفيط ن ع ي هدأق نق مه طنيم مه ني ي ي يمإلقمتيف ي ني تني  نلم مه نتيم عمنل ت ني تني جي نب 
م  ف عملت  مهد  ت ف يمهرتي ف يمهدأت ف يم د يب مهقيتف ي ت يا ماأكي ف عمنل ت  ني  دطلنب 

مهدني دأل نس عجملن  منا مه دنييي ينما كدنب مه دنييي  حأكي  ي تدنييي ي ني منا حلثنت  مهم نيئل
يمه ننيمزبف ي نني حمننت ت نندأق قتم ننيس م نند ل  تنني إطننيت إ دميمننيس مه كننت مه تي نني مإل نن مي  
يدتمث  مهممدق يد ين مصيقترف يتي  تيم دألت س  ينت  د ند  ق منا كنل مإلمكي نيس مهم  جتن  

قتيدنن ف يعمننل يم أنني د تينن  طبننيئ  مهدتمثتنن  يمهأق ثنن ف منني م نندطيعس حا دمننق  مهنن ص يتننق معج
مامنننننيت يمهظنننننتيفف هدأق نننننق  طنننننيم  نننننت يا مه نننننلط  يحأكيم ننننني يمه نننننتيق،ف يدأق نننننق مهميم نننننف 

 (.52يمهأ  يس بمي  دتدب على لهر ما  تمتمس ي تي يس)
حا  مهدص ت يس مهمدأقق،  جب ن ييما دع ا مت طد ي يد ين دييت   ي ن ف عق يحا د نكا  09

ف دعنننقي  نننلر مهدصننن ت يس مد ي يننن  مدصنننيتع ف حي حا مأنننق ي    ننني  ينننما م ظيمننن  ف بأ نننث
مآلمت تي مهأمل ي   م  تي مهيم  ف إا دصيت دص  ف مهنقيت بيعدبيت ني قمتم يمأنق، حي قمت نا 
حي ث ث  حي قيتم مد يع  يظت ت  مدأقق، تي م متيد ي يح نميئ يف إ مني  جأنل  نلم مامنتف تؤتن  

 ميسف ممدل   مهيظيئفف مدليمل  تي مهدرغ ل يمهد أ ل.مدليمل  مهأ يصت مد ي ق، مهد  ت
حا  لم مهدص  ف ظل تيع  فعدبيتمس حي حمتى تدت، طي لن  منا مهنزماف يظنل دناث تر  يتني تني 
مهدصننننيت يمه أننننلف تنننني مه ننننتمت يمه تي ننننيسف أدننننى حا مهقيهنننن  مهأثمي تنننن  جألدنننن  حأننننق مهمدغ ننننتمس 

دغ ننننت، يحأننننق حصننننيب أتكد نننني تنننني م ننننقما مهأي ننننم  يننننما ع  يد نننني مهمدأننننقق، يمهمد يعنننن  يمهم
 (.53مهأ  يس مهقيهت  يمهميتجت ف يع  د ي بيهأيه  مهغتبي مهم تأي على يج  مهمصيص)

إا تيعلت   لم مهد  ت  أدى  لم مهزما ي نت مي أن  منا متمجأدن  يم عنيق، مه ظنت تتن ف منا  011
هت  يبتيز مدغ تمس تي ي ت حا تأ ب مهبأ  حا لهر م د يلًي هأك  رتعيف تدغ ت مهع ئ  مهقي 

مه ظي  مهقيهي ددطلب جمل  ما مهأ يصت مهقمتأ  إهى مهمتمجأ  مهم  جت ف يدرن ت إهنى معنتتمس 
أي نننم   نننق دنننقت  إهنننى ينننتيت، مهبأنننث تننني ع يصنننت   نننم  جق نننق، د ننندل   ع يصنننت مهمنننقمل 
 مه ننبيعي يحصننيب مهرننتع . ف رننر حا عننتيز مهننقيب مه يمتنن  يمهم نناه  مهرننت ت  يم  تننيت مهقيهنن 
مهأثمي تنن  يمهم تنن  مهدنني متدبطننس ع ننيف يدعننقب ع يصننت يم يصننل أي ننم  د ننت   ننلر مه  ننم  

 (.54مهجق ق، يمهد ك ت ع ي د ك تًم م  يجتي عمت ي)
إا مهدال ننق تنني عقمتنن   ننلر مه ننميس علننى حا دلننر مهدصنن ت يس دأدننيي يننم ي يدلمننا ت  نني 012

صنت، يمهدني د نت     ن ي تني مأيهجن  تؤت  هلأيه ف  تدبط عجمل  ما مهم نيفس مفمدبيت ن  مهمأي
تكت، مهد  ت  مإل  مت  هلمأميت،ف يما إعقمي ميم ف م م  ما  لر مهم يفس منا مثنل: أنيمت 
مهأينيتمس يصننقمم يف   يتن  مهدننيت لف مهأيهمتن  يمهلي تنن  يحصنيب مهد ك ننت مهلني يف يتبمنني ت ننيتا 
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مهمأتتني مإل ن ميف حمنيت كث نت،  ع ا مهلي ت  ك كت، تمئج  مآلا يتكت، عيهمت  مهقعي، تي مه  ق
دي ي على  لر مه يت  ح مت  إييتت  تي مهأ  ن  بنيآلمتف يأ نيم مإل  نيا يمهدنقمل مهنقيهي 
مننا حجل ننيف يمإلت ننيب مهننقيهيف  يمإل نن   مهأننقي همتد ننب حي مهمطننت مهمأدمننلف إ  نني مننت، حمننتى 

 ي تم ني يرنأيتمد ي عنل دص ت يس جق ق، د ب  ما تأ  مهأييت، مهغيهب  مهدي د ت  م يفد ني يم
 (.55يجمل   تي يد ي يدصيتمد ي مهللت )

( ددطلنننب طتأننني رنننق ق مهد نننين 56حا  نننلم مهدصننن  ف يتننني إطنننيت تكنننت، مهصنننقم   يمهأنننقي)013
يمهدريبر يما م ظيم   مإلدصيب مهقيهي مهلي كيا ه  مهداث ت يمه قح مهمألى يما ع  نيس 

هأ  ننيس يمهأننيفس يمهمننآفسف علننى  أنني ممدل ننس  يعنني يكمننيف ي نني منني حثننتس علننى مهصنن يس يم
مهميينننيعيس تننني مهأ  نننيس مهقيهتننن ف  حج نننقر دطلنننب حصنننيب دأيمنننل م ننندتمد جي ينننما إطنننيت 

يينتيت، إعنتمز ميينيعيس حمنتى لمس ح متن  يم دمني  هنقيب مهأنيه  مإل ن مي يي ت ني منا قيب 
مرننندتك  مهأنننيه  مهثيهنننثف بمننني تأ نننق ع يصنننت مصنننيهأ ي مهللتننن ف يتننني إطنننيت منننا دلننني ا تؤتننن  

 يدصيتمس مد يع  هأ يصت مهدأييا يمهدأيمل تي  تيم مه ظي  مهقيهي مهأيهي.
حا مهد  ننت  مهننقيهي هلمأمننيت، تظننل مننا مهمييننيعيس مهدنني د ننت  علننى مهبننيأث ا طتأننًي  014

مدجققم تبمي  قمل تي  تي يس جق ق،ف يبمي  تبط  نلر مهد  نتميس بم ظيمن   نت  دا ت نت  ي نت  
 دصننيت يتننق حصننيب مهدأننيتف مهننقيهي هتؤتنن  مهأننيه  يد  ننت  هلمأمننيت، كلتنن  دد يعننل تنني إطننيت 

تأننتر ع يصننت مهدأننيت ف ي ننت  مهأننقب يدزكتنن  مإل  ننيا يعمننيت، مهلننياف يم ننييم، مهبرننت يأميتنن  
ممدتنيتمد   يننما حصنيب د ظ ت نن  هأ ننيم مإل  نياف إا مهتؤتنن  مهليم نن  تني مهدصننيت مهدصنن ت ي 

متجننن  دأدنننيم إهنننى إمكي تنننيس ه  نننق دصنننيتمس مهأينننيت، هلمأمنننيت،  يمهدننني دمثنننل  نننت  مهدا نننتد يمه
مهغتبت  تي  لم مه تيمف يتؤ د ي هلأييتمس مامتى  يمي ما م ظيت ح ثتبيهيجيف حي م ظنيت 
مهأ  ننيس مهقيهتنن ف بأ ننث دأننتر إعننيق، تننتز م ننيفس مبط نن  عننتؤى ع صننت   يأيننيت   م غل نن  

غتبتنن  مهم نتأت  تنني لهنر مهي ننس درنكل إ نندقعيي هدصن ت يس  ننيب   يديت متن  كي ننس مهأينيت، مه
 د ت  على ح يد م  ي دص  ف مهمأميت، يمهبرت.

حا مهد  ت  مهقيهي هلمأميت، هتد كمي  دصيت د  ت  أنقيق يهل ن  حعمنق منا لهنر يحي ن ف 015
دظننل مه  طنن  مهجي ت نن  تتنن   نني ح نن  ترنن ت إهننى  تتبمنني دلننيا تكننت، مهأننقيق حأننق ع يصننترف يهلننا

ع  ننيس( يمننافس ) دغ ننتمس(ف يمننا ثنن   جننب إعننيق، مه ظننت دصننيتمس )حيصننيف( يأننيفسف  ) 
تي  لر مهتؤتن  ينما تؤى ميصن  بيه ظني  مإل دصنيقي مهنقيهيف يعملتنيس مفعدمنيق مهمدبنيقبف 

مهجق ننقف يمهم ظمنننيس مهقيهتنن  ي ننت مهأكيمتنن  يدغ ننت م  ننني   مف نندأميتيتؤى مهدبأتنن  يم ننيهر 
م ني ق، ه كنت، مهلي تن  يمهأيهمتن ف منا مهميمط ن  مهأقيق يمهقيه  مه يمتن  يمه نتيق،ف يبنزي  م ني ت  

مهأيهمتنننن ف يمهدألننننت  مننننا حجننننل مه نننن  ف مننننؤدمتمس قيهتنننن  مه رنننني  يمهننننتؤى: مه ننننكيا ن مهد متننننن  
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مإلجدميعتننن  ن مهمنننقاف يمهمجدمننن  مهمنننق ي مهأنننيهمي ن يمهدنننقمل مهنننقيهي هأ نننيم مإل  نننياف يثنننيت، 
 (.57مهمأليميس ي لط  مهمأتت )

هلمأمنننيت، ت نننت  قتم ننن  مهدلي  نننيس مهيم أتننن  يمنننقى تأيه د نننيف يمنننقى  حا مهد  نننت  مهنننقيهي 016
مهمرننيتك  تننني مهمننؤدمتمس لمس مهصنننبغ  مهأيهمتنن ف مهنننتؤى مهدننني د طلننق م  نننيف يلهننر تننني إطنننيت 
دألننق  ننلر مهدلي  ننيس يمهد ظتمننيس بم  نني  مامنن  مإل نن مت ف يمهأ  ننيس مهع  تنن  عنن ا قيب مهأننيه  

هد أ ننلف يبمنني د ننت  مدغ ننتمس مأيصننت، دننقت  إهننى لهننر مإل نن مي يلهننر تنني يننيي إمكي ننيس م
يدأتر ع يصنت مه يعلتن  ينما م ندأيق، م  ني  مامن  حي بأن  تيعلتيدن ف ميصن  حا مهظنتف 
مكي ن  ينما تؤتن  كلتن  هلأنيه   مهديت مي على مهيأف مهبنيقي ف زمب  ؤكنق علنى ح متن  لهنر يم 

 يمهمأميت،.
ت تؤتننن  أينننيت    ننن  ت  هلبأنننث تننني حا مهدصننن  ف مإل ننن مي هلمأمنننيت، ت نننت  ع يصننن 017

 ننيم  ا مهدغ ننتف يمننا دغ ننت مهأننيفس ف ح  ننيم دأصنن ل مه نني، بكننل د يعيد نني بمنني ت  نني مهمجننيفس 
مهمأتتتننننن ف يبمننننني تأ نننننق ع يصنننننت مهدأنننننيتف يمهديمصنننننل مهأينننننيتيف يمهبأنننننث تننننني  ننننن ا مه ننننني، 
مس يمهيننأفف يتنني داصنن ل تؤتنن  هلننلمس يمآلمننتف يع  ننيس مه يتنن  مهأ  ننقي تأعننت عننا يننتيت 

مهطنننتح مهأنننيهمي منننا مننن ب مهم ظنننيت مهديأ نننقي علنننى م نننديتيس مه رنننيطيس مهممدل ننن   تي نننتي 
يم دصيقتي يمجدميعتي ي عل لهنر كلن  مأتتتني يتكت ني يم  جتني يث يتتنيف إا  نلر مهنتؤى مهمدجنقق،ف 

ركيفس مدجقق،)  (.58يمهمدغ تمس مهبيزي  د ت  عل  ي مأيهجيس جق ق، همرك س يم 
تنني مه  يتنن  ييننما حصنيب د أ ننل مهمننقمل مه تمنني مه ننبيعي يننما تؤتنن   ب نى بأننق لهننر  018

مهد  ت  مإل  مت  هلمأميت،ف حا  تبط ع ا حصيب  لم مهدص  ف يما تؤمر مهمدطيت، تي إعتمز 
حج ق، بأثت ف يحج ق، م دمي  قيهت  يلهر يتق  ظت   مهم يصق )مجيفس يحيهيتنيس( يبمني تأ نق 

د يمهلتي يس يمهدلي  يس مه تقت  يمهجميعت ف يأ ظ مه  ل تي أ ظ مهق ا يماقتياف يأ ظ مه  ي 
إطيت تؤت   عيقه  ه   يا  يع  يد ف يأ ظ مهميب يم  ميئ  يعمتم   يدثم تر يقيتم   تي  تيم 
داص ل ع  يس عيقه  تي مإل ميي يمهديز   يمهدأييا مإل دصيقي مهقيهي يمهدجيت، مهقيهت  يأ ظ 

قيهي ت ي  على مهدأيت  يمهدأييا تي إطيت ت   حعمق هربك  مهأ ل بمي  ؤصل مصيب دأيتف 
مهأ  ننيس مهأيهمتنن  مه يئمنن  علننى مهدليتننلف يحيهيتننيس مف دمنني  ع نني تأ ننظ إطننيت مهيننتيتي علننى 
مهم ننننننديى مهأننننننيهميف يمهأننننننيجي علننننننى مهم ننننننديى مإل  نننننني يف يمهدأ نننننن  ي كي دمنننننني  دننننننيب  ه ننننننلم 

 (.59يلمر)
ف زمهننننس د ننننت  ع يصننننت تؤتنننن  م منننن  ه ننننلم مهد  ننننت  كمنننني حا تؤتنننن  مهم يصننننق يمعدبننننيت مهمننننآب 

هلمأميت،ف يقيمعي دغ نتر يدعقهن  تني إطنيت منا ت ن  مد نين ماقيمس يمهم نديتيس يما نقمف ت ني  
على ت   ماأكي ف يت   هليم   يت   إمكي يس يي ط يم يخ مهد ز ل ي تي يد  مهمد يع ف بمني  نتق 
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تي مهد ظ ت يهلا تي مهدطع ق يمهمميت نيس تي ع يصت داص ل ه لم مهمقمل مه تمي هتد ت ط 
 يمه تي يس.

إا  ح   مي   دملص  ما قتد مهدص  فف  ي مهندأل  علنى كت تنيس مهد نييب مهم  جني يمهي نيف 
علنننى  يمعنننقر )مهليم ننن  يمهظننني ت،(ف مهي نننيف علنننى مهم ننني ج ف مهم نننيئلف مهمننن  ج  ننني ماب نننىف 

مهي ننيف علننى مهم ننيئل يمفلد ننيي ع نني يرنن تمس ت نن  مه يننيتي يمه صننيص  نني مهمأمننيب عل  ننيف ي 
ييهبي مي تكيا ما ي ت ثمت، حي طيئل. ي ني حمنت  دألنق بيه نقت، علنى مهي نيف علنى م ني ج  ف 

 يد    م يئل ي ي ييتي ي.
عادل طرح:  التقسيم الدولي للمعمورل والواق  الدولي المعاصر: مراجعات وا 

ظنننيت مه تمننني عدجلتيدننن  مهأ قتننن   أنننيهج ينننما  نننلر مه  طننن  مهمديمتننن  تننني  نننتيم إ ننن يميس مهم 
يمهرنننتعت  يمه تمتننن  يمهأينننيت   يمه ننن  ت  يمهم يصنننقت    ننني  ثننن ث  ظنننا ح م د ننني تننني عملتنننيس 

 مهداص ل يمهد أ ل يمهدرغ لف تي  عا إريتد ي إهى ميييعيس بأثت  مدجقق،.
 مايهى: مهد  ت  مهقيهي هلمأميت، تي مهتؤت  مإل  مت : مهثيعس يمهمدغ ت.

   يت  مهديت ل يصقم  مهأييتمس يأيمت يف يتؤت  مهأيه  يد  ت  مهمأميت،.مهثي ت : 
 مهثيهث :  ميلجيا هلأيهمت  )عيهم ديا( مهأ    ع ا مهلمس يمآلمت يعلمت  مهدص  ف.

 : ن مهد  ت  مهقيهي هلمأميت، تي مهتؤت  مإل  مت : مهثيعس يمهمدغ ت: نا ولى
 دأنتف علنى مه يمعنق مهثيعدن  ينما م  ني  مهد  نت   ما مهميييعيس مهم م  تني  نلم مهم ني  حا

مهنننقيهي هلمأمنننيت، )دصننن  ف مهنننقيت(ف يكنننلهر مهدأنننتف علنننى مهم نننيطق مهمدغ نننت، مهدننني د ننندقعي 
متمجأننن  مهد  نننت  يمهدصننن  فف  نننلر مإلرنننكيهت  مهأ  ننن  عننن ا مهثيعنننس يمهمدغ نننت د ننندأق مهمديبأننن  

 بيهقتم   يمهدأل ل.
 ننقت ف بنناد بنن  مننا يننتيتمس مه  نن  مهمأيصننت مهننلي درنن ت يب يمفتدبننيرإا أننيفس مه ييننى 

 تمعننني ع يصنننت مدأنننقق،ف منننا قيا مهلجنننيي إهنننى مأنننييفس إمينننين مهيم ننن  فجد نننيقمس دمنننص 
عيهمي آمتف ممدلف  تي تي يع  قتي عا عيهم ي مهتم ا إ  ي تي  لم مه تيم حمي    نم  جق نق،ف 

هى جي ع ي "قمت مهأ ق" ثن  يمه  م  مه تي ت  مه قتم  مهدي كي س درطت مهأيه  إهى قمت  إ   " يم 
قمت مهأننتب حتننتزس  ننيى مد يعلنن  يت نني ه ننلم مهد  ننت ... تنني إطننيت مهأننيه  مهأننق ثف يمنن  عننتيز 
مهقيهنن  مه يمتنن  ممد ننس مه  ننم  مه ننقت ف يجننييس   ننم  جق ننق، يمأ نني  ننيى جق ننق،ف يبميمصنن يس 

يمهم نننلم ا  مت مإل ننن جق نننق،ف هلننني دديهنننق ع  ننني ينننتيب جق نننق، منننا مه دنننيب... ظلنننس ع  ننن  
بايتيبني تني أيهنن  منا مهمنق يمهجننزت تني حث ننيي مهأنتيب مهصنل عت ف يأننتيب ما نقهدف يتديأننيس 

 مف ندأميتمهأثمي   ا تي حيتيبي إهى حا   طس علقما مهأيه  مإل ن مي كل ني د ت بني تني  بين  
تمن  هلأنيه  مايتيبي مهأق ث..ف يبأق أيمهي  ت  ا ما مهزميا م دطيعيم حا تغ تيم مه  م  مه ق

)مهيمص   هليم   آ لمر(ف م دطيعيم حا تغ تي ي  تي تي يث يتتيف ميتجتي يقمملتيف تل  تأق مهأيه  
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م   نمي إهننى: قمت إ نن   يقمت ع ننق  يقمت أننتب اا قمت مإل نن   بيهميمصنن يس مهرننتعت  مهدنني 
ه يمتنن ف مننا مه  ننم  مه تي ننت  هلأننيه ف يعلننى ح  يينن ي ظ ننتس مهقيهنن  م ممد ننسأننقق ي مه   ننيي 

يصنننيتس قيب مهم نننلم ا ح نننتب مننني دلنننيا هنننى "ت ت  نننيي  تي نننت " مكي ننن  منننا قيب يقيتننن س 
ميتمسف دديزع ي مهم تيس يماطمينف يتبمي  د يدليا..  يم 

ه ق مبي  لم مهد  ت  مه تي ي مه قت  يكيق حا  مد يف إلمد يي ح ي   مهيم أي مهلي م د ق إهتن ف 
ى قتم   علمت  ريمل  هدأق ق ميمص يد ف يدبأي هلهر تمك  ني يمهد  ت  يمه  م  مهجق ق، دأديم إه

 يصف يتيب مه ديب يمف دديب مهأق ثف ح يه ب مهميمج   يطتمئق دأص ل مه ي،... مهل.
تننيامت ميينن  مزهنن  ح ننقم  يميننل   يمفيننطتمبيبغ ننت دلننر مهقتم نن  ف عننق حا  دأننت  هلملننط 

 (.60حت ي )
 ننئل  مهصننأتأ  ي أننا بصننقق عملتننيس مهدصنن  فف يمننا مهم نن  تنني  ننلم مه ننتيم حا  طننتح ما

ميص  حا بأ  مهقتم يس مهأق ث  ه  دد ب  إهى مهدغ ت مهأيقث يداث تمدن  علنى مه  نم  مه قتمن  
هلأننيه ف يألننيب   ننم  جق ننق،ف تعننقس يكا  نني ددأننقث عننا م نني  ممدلننف ف ييم نن  دعننقبف يميننس 

 حي دغ ت. ددأقث عا لمس مه  م  مه قتم  يحأكيم يف كاا ر ئًي ه  تأقث
 نننل هننن  دأنننقث مهقيهننن  مه يمتننن  ع يصنننت   نننم  جق نننق،؟ف  نننل هننن  دأنننقث مهظننني ت، مإل ننندأميت   

 ع ت يصيد ي   م  دلي س على حت  مهيم  ؟
ع يصننت مه  ننم  مهجق ننق، هلأننيه  مإل نن مي حتننتزس جملنن  مننا مهصننأيبيس يمهمرننك س ف  جننيز 

س يحطتمت ننني يي نننط ي يبنننيه ط  ه ننني بأنننيب حا  دمطي ننني حي    نننز عل  نننيف ا  ننني ي نننتس مهمأنننيقف
 مأصلد ي ي ديئج ي.

إ  نني تنني  ننلم مه ننتيم حمنني  ح ننئل  جق ننق،ف  جننب حا  دأننتف علننى ت   ننيف  ننلر ما ننئل   جننب حا 
  ق  ه ي صتيييس صأتأ ف اا مه ؤمب مهصأتن  ي  صنف مإلجيبن ف ا ن  أتكن  تني م نيت 

 صأتن.
صأبي  تي ني طي لن   نلم مهيين  دغ نت إا  ماييين مهدي م ع ى عل  ي مهدصيت مهأي  يب ي م د

تي عقق ما حتكي ن  مه يمن  تني مهأصنت مهأنق ثف منا   يتنيس مه نتا مهثنيما عرنت أدنى مه ني ف 
يب نننلم هننن   أنننق حمننني  مهدصننن ت يس مهد ل قتننن  منننا قمت أنننتب يقمت إ ننن   يقمت ع نننقف حي مننني تننندن 

  د قي ع ي تني صلأي يمي تدن ع ي،..  ي ي حميت د ت  مهبأث تي مأي  ت ممدل   يجق ق، 
ييي معت، مهديت ل مهمأيصتف يبيه ظت هلم من مهتئت ت  مهدي دركل أتك  ديت م ني مهمأيصنتف 

يمهندملص منا مهدبأتن   مف ندأميتمه تي ني يديأ نق مهعلنقما يم ييمن   مف د  بيمهدي د د قف 
ت ني تني يمهث يتت ف كمي يجب مه ظت إهنى مهدغ نتمس يمظي  يمف دصيقت تي كل صيت ي مه تي ت  

 (.61ماييين مهمأيصت، يتؤت  مقى ممد ت ي عا ماييين مه يب  )
 :   يت  مهديت ل يصقم  مهأييتمسف يمهأيمت تتمي ع   يف تؤت  مهأيه  يد  ت  مهمأميت،:الثانية
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تي إطنيت دت ن ل تكنت، مهأيهمن  عنتزس م نيفس ممدبيت ن  منا مه نين مهنلي م ندقعى   يرني ممدنقس 
( يمهلي م د ق إهى مهدبر ت بيف دصنيت 62اتكيت   يت  مهديت ل ه يكيتيمي)قمئتد . ما ح    لر م

مهمننننؤزت هل عتمهتنننن  مهغتبتنننن ف يمعدعننننت كننننل مهدأننننق ث تنننني  ننننلم مهم نننني   يمرننننت  بمنننني ت  نننني مهدأننننقي 
مإل ننن ميف ع  مننني   د جدنننيا كنننيا مالثنننت دأع نننتم عنننا أ ت ننن  م يق ننني حا مهث يتنننيس يمهأينننيتمس 

ي   ننلم مف دصننيت هلأيننيت، مهغتبتنن  يث يتد نني ددمثننل تنني مهأيننيت، مهمترننأ  اا درننكل عيئ نني حمنن
رنيتمس بأين ي منا 63يمهث يت  مإل  مت ف يمهلي  يرت ت ) (ف يبتزس تي  لم مهم ي  إتمييمس يم 

طتف م ني يمهنبأ  مآلمنت برنكل مبيرنت  ؤكنق علنى حا مإل ن   حتني كنيا د  ن تر ه  ن   حي 
( ييم   مامت يتني إطنيت مهنلملت، مهديت متن  هلد  نت  64مهم ديى مهلي ت صقر م   تركل مهأقي)

مهمننيص بننيهمأميت،ف كننلهر تننني إطننيت حا  ننلر مهننتؤى دمثنننل يدأكنند بصننيت، حي بننامتى صنننيت، 
هلأيه ف يمأييه  هدأق ق يدأ  ا مهأقيف ي ي مي جأل دلر مهم يفس هت نس بأ نق، بناي أنيب منا 

 ماأيمب عمي  أا بصققر تي د  ت  مهمأميت،.
لر مهتؤى إ د يقم إهى د ل ق مديمدت قممل مهأييت، مهغتبتن  حا مهأينيت، مهغتبتن  ف  دين ما  

عيه  مهم لم ا  ي مهدي دأ ا "مهأقي" يدص ف مهميم ف ع يي على لهر مهدل  فف يما ث  ت ني 
تأعنت عننا متننيت مهأيننيت، مهغتبتن  بيعدبننيت مإل نن   عننقيمف يهنتد مننا مهمأ ننيب حا تأدعننت طتتنني 

 هت  ي تر عقيمف ف تأدعتر مهطتف مآلمت عقيم  ي مآلمت.تي مهأ  يس مهقي 
يما   ي دعقي ه ي جمل  مهمغيهطنيس مهدني دأنتر  نلر مهدصنيتمس مهدني دند   مإل ن   يمهم نلم ا 
ديت متنني يأدننى مهننزما مهمأيصننتف  ننلر مه ظننت، مإلد يمتنن  يننما صنن يع  مهصننيت، د أننل تأل ننيف 

 (.65يدركل تؤى دص ت ت  هد  ت  مهمأميت، ما جق ق)
يتنني إطننيت  ننلر مهمغيهطننيس  ننق ف د دننا  ننلر مهننتؤى حا درنن ت إهننى م نن ي  صنن يس أننيب مهأ ننف 
يمإلت يب يدأييب إهصي  ي بيإل    ث يت  يأييت، ييم أي. على مهتي  ما يم   مهيأف مهلي 

 ف ت من هأيه  مهم لم ا حا تأ  يم حعقمئ   يمي  دتدب على لهر ما ع  يس.
هم ننيفس عنننا ع يصننت ييتننن  تنني مهمطننيت، إل د منننل  ننلر مهم نننيفس يتأعننت مه  نني  أنننيب  ننلر م

 يد    ي تي  ح م د ي مهيم أت  يمهأملت  عل يمهبأثت  يمهألمت .
:  ميلجيا هلأيهمتن ف مهأ  ن  عن ا مهنلمس يمآلمنت يعملتن  مهدصن  ف: دلدمنل أل نيس  نلر الثالثة

قيهتنن  تنني إطننيت مهم يت نن  عنن ا مهتؤتنن  يمنني  دتدننب عل  نني تنني إطننيت مهدأيمننل مهننقيهي يمهأ  ننيس مه
 ميلج ا هلأيهمت ف يمي  دتدب على لهر ما ع  يس ع ا مهلمس يمامنتف يمني تأنتر لهنر منا 

 عملتيس دص  ف.
إا عيهمتننن  د ننند ق إهنننى حصنننيب مإلمننند ف يمهد نننينف يمهدأنننيتف يمف ننندم ف يمهدأنننيت  يمهأنننيمت 

دا ت نت  هلأنيه  تأدنل ت  ني آلمنت )مهيظت   مهأييت  ( ف هدأعت علهر عا تؤت   مإل  ينيأ ت   
م يأ  م م  ف د ي  على دص ت   مهمؤبق تي قمئت، مهأقي ف إف إلم معدعت  ي ن حي مآلمت ن حا 
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لهنننننر متنننننيتر تننننني حا تكنننننيا عنننننقيمف عيهمتننننن  مف ننننندم ف د ننننني  بيا نننننيد علنننننى متمعننننني، أنننننق 
 (.66مهغ ت)

هننى ثننيت، مهمأليمننيسف يثننيت، حمنني رنناا مهأيهمتنن  مهدنني دعننقي تنني ظي ت نني دأننتر ع يصننت مهأيهمنن  إ
مفدصيفس ف يثيت، مهد  ت ف ت   ي تي أ ت د ي هت نس إف يطنيًي هلمتكز ن  مهليم ن  تني مهأينيت، 
مهغتبتنن ف يمإلب ننيي علننى مأننيقفس مه ظنني  مهننقيهي مهدنني دأ ننق حلعننت تيعلتنن  هدلننر مهمتكز نن  تنني 

ت مف ندئثيت ينما مإلب نيي مف د يق، ما حييين مهدبأت  يمإلهأيمف يمه تم   يمه تطت،ف يع يص
  يمهمرنننني   مهدننني دأعننننت تنننني جي ت نننني عنننا مهع تنننن  مهظيهمنننن  هم ظيمنننن  أعلنننى مهمأننننيقفس مهرننننيئ

مهأ  ننيس مهقيهتنن  مه يدجنن  عننا دلننر مهمأننيقفس يمهد ننيع سف إ  نني مأيقهنن  د نني  علننى  يعننق، مننا 
م  متمعننني، مصنننيهن مهننن مط مهأينننيتي مهغتبننني تننني ظنننل م نننيفس منننا مثنننل   يتننن  مهدنننيت ل يصنننق

مهأينننيتمس مه نننيعق مإلرنننيت، إه  نننيف ددينننم  ت  ننني مهنننلمس هدصننن ت مهمتكنننز يدمدنننق يت ننني هأتكد ننني 
يمصنننيهأ ي علنننى كيمنننل م نننيأ  مهمأمنننيت،ف مآلمنننت ت  ننني هنننتد حميمننن  إف مإلهأنننيم حي مهلأنننيم 
بيهتكب مهأييتيف إا م دطين تي ظل مأيقفس ظيهم  حا تأ ق لهنرف إا مهتؤتن  هلأنيه  منا 

مهتؤتنن  هلأننيه  مننا منن ب عيهمتنن  مإل نن   مه يئمنن  علننى مهننقعي،ف يمهيظت نن   منن ب مهأيهمنن ف ي ننت
 (.67مهأييت   مه يئم  على مهدأيتف يمإل  ين يمف دم ف)

 أا بأق حمي   ميلج ا تمث ا جي تم ممدل ي عل تبمي مد ي ييف  لر مهم يت   تني أيجن  إهنى 
يت  اطنننت "مهأيهمننن " قتم نننيس مدا تننن  دأنننتر ع يصنننت ديصننن ف يدصننن  ف يكنننلهر ع يصنننت د ننن

مهم ننندأقث  يمهدننني صنننيتس بأكننن  م درنننيت ي ك كننننت،ف مرنننتيعًي ه منننيلم مأتتننني إترنننيقي تأننننتر 
ع يصنننت بأنننث يحج نننق، بأثتنننن  دديمتنننق مأ نننيف كننننل لهنننر تأدنننيم إهننننى قتم نننيس مدا تننن  يعلمتنننن  

 (.68يم  جت )
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شكالية تصنيف الدور  :(69)أحداث الحادي عشر من سبتمبر وا 
جني ه ينت  مهدصن  ف يينتيتد يف يدبأ د ني هلدأت نفف ييتنق مني  ؤكننقر تني إطنيت مهد نييب مهم  

منننننا ح ننننن   "كلمننننني دأ نننننقس يممدنننننقس يدنننننقمملس مهأ  نننننيس ف عنننننق حا دز نننننق مهد  نننننتميس يددأنننننقق 
مهدصنن ت يسف ييننما  ننلم مامننت تمننا ما متنن  حا  زكنني مأنني ي مهدصنن ت يس علننى مدصننلف تنني 

ف يمهيننننت   حي مهدنننني دينننن ق مد ننننأًيف  مفمدزمهتنننن ميمج نننن  مهدصنننن ت يس مهأقتنننن ف يمهدب ننننتطت  ي 
ت دأيننننت ي مهمننننتي ي نننني تأننننيهج مييننننيعي مثننننل دننننتمث  ق نننن (70)دصنننن ت يس   ننننت ت عتيك ننننس

     يم اه  دص  ف مهقيت على  يعق، ما مأتيتي مهصقم   يمهأقمي.مهأ  يس مهقيهت  تي مإل
  مهثيهثنن  مف دأيننيت مهدتمثنني هنن  منني  عننتتر تمنني مهننلي  عننتت م دأيننيت أننقث تنني م دنندن ماه تنن

عرت ما  عدمعت مهلي طيب  ي، كي ت  مثل مهيفتيس مهمدأق،ف يبمي حا مه نيى  ىحأقمث  مهأيق
 نننني مهنننننلي تصنننني  م نننننيتمس مهأ  ننننيس مهقيهتننننن  يحرننننكيه يف يحج نننننقد يف يدأق ننننق حيزما مه ينننننيتي 

ف يتت نننق ايحيهيتيد ننني تننن أا حمننني  إرنننكيهت  مهدصننن  ف مهأنننقي عننن ا تت نننق  دأنننقث عنننا ت نننطيط 
ف منا  ننقمت  عنا  نت  مهأت نن  يمنا   جن  علننى  نت  مهأت نن  "منا عل  ننيي" "مننا مأ ني " دأنقث عنا

 حا د : (71)قم  مهدص ت يسصيمهمق ت  يكيا يمأق ما ميمج يس 
 صف  م ي ت  مأ    يما ح ن  مني  صنف منا م ني ت  تين  أنق ث ف    طن  عنا مهمجدمن  01

 نننيب حتت  تننني تننن ا  مهيفتنننيس هم ييمننن  مهأ صنننت   تننني ج "منننؤدمت قتبنننيا "يم نننل فمهمنننق ي مهأنننيهمي
مهمدأنننق، تينننً  عنننا مهنننقيب مايتيبتننن   نننققس مهم ظمنننيس ي نننت مهأكيمتننن  ع نننق مصنننقمت ي عتي ننني 

مهأمننل مهم ننتي مإل نن ميف م  نني  مهج ننيق يمهم ييمنن ف م نني ت   فتصننف مهصنن  ي ت  بيهأ صننت   
م نننرف يمهنننقتين عنننا أت دننني حمامنننا يمهأت نننيسف حصنننبأس دأ ننني ملد نننيب حم ننني علنننى أ نننيب 

 بي د ير أت در.
يبنننقم  ملنننط مهم ننني ت  دم  نننقًم  إل صنننيئ ي م ننني ت  مثنننل  "مهج نننيق" ي " مإلت نننيب" ي "مهأ نننف" 02

جننت    هلننبأ   د صننل مننا م نني ت   ننى مننا حصننيب مهع تنن  مهللتنن  هلرننت أ ف  ننلم مهملننط مهمدأمننق
حأنننيمف منننا مثنننل : مهم ييمننن   مهمرنننتيع  ن تق مفعدنننقميف م ييمننن  مهغيصنننب يمهمأدنننل مهأنننتب 

 ننن  م. ملنننط  نننلر مهم ننني ت  أمنننل دصننن ت يس ععنننق، ف أنننت، دصننن ت يس  تم يصنننق يهأيقهننن  يتنننق م
 .م دئثيتي 

دتمدنننب مايصنننيف علنننى مهدصننن ت يس ف يكمننني حرنننت ي تننن ا  يصنننف ماتأنننيب بيإلت يعتننن  أمنننل  03
يصننف منني ف تكننيا إت يبنني بيإلت ننيبف يدمت ننت مإلت ننيب هلي نن  قتيعنني عننا مهنن  د  عننقي ه نني لهننر 

ما م  ني دند    أنق م نتمئ ل تني مهنقتين عنا  فمت كي أتيب مه لير مإل د يييما مهمطيب ما
     ي تي ميمج   مإلت يب مه ل ط  ي؟؟؟.

يتنني ميمج نن  تدننييي عننا فقا يصننأب  كي ننس   ننير تدننييي عنني  يعصننعد ف كننل  دأننقث عننا 
مهد  ننتميسف يمهمتيننيب يي ننت مهمتيننيبف ي نني حمننت كننيا مأننل د ننقت أ  منني دننقمل تئننتد قيهنن  
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هتأقق مي  ي صأتن مإل    يمي ف تأق كلهرف تيامت حصبن تدييي تي ميمج   حتأنيب  كعتى 
 يبتي يسف يبتي يس ح تب  هل دييي تي ميمج   ميم ف يتقيق حتأيب.

يبنننقم مهجمتننن  ينننما إينننتمي مهدصننن ت يس مهدب نننتطت  يمامدزمهتننن  يمننني دتدنننب عل  ننني منننا ميم نننف 
درنننكت س مدقمملننن  د عنننة عنننا متألننن   ي تي نننيس يصنننتيي  حقيمت همؤ  نننيس ميجنننيق،ف يبنننقس

تيينننى تننني مهأ  نننيس مهقيهتننن  يأيهننن  منننا مإلينننطتمبف دأنننق مهأنننيه  همتألننن  د ج نننت ف تأنننتف 
 بيهيبط مقى داث تمد ي على م يطق إ لتمت  حي على مه ظي  مهقيهي.

ف يك نننف دننن  درنننك ل مهتؤتننن  مهصنننقممت  (72)مه كنننت مايأنننق ق نننل تمك  ننني حا  د نننييب ك نننف  ننني
 مات . هلأييتمس على

يك ننف  ننيق يرننين مهدصنن  ف مهأننقي مهممدننزب مهدب ننتطي؟  ف تمكننا تؤتنن  لهننر إف بي نندقعيي 
 مهلملت، مهدتمثت  يأ ت   مهدغ تمس مهأيهمت  مهمأيصت،. 

إا دص ت يس مهدأنيتف ي نت دصن ت يس مه تم ن ف يدصن ت يس مهأمنتما ي نت دصن ت يس مإل ندئثيت 
 س مهأعق،.يمهقميتفف يمهدص ت يس مهأت، ي ت مهدص ت ي

 الجزء الثالث:
 النموذج المتعلق بإشكاليات التوصيف:

 يلب  مهمصيقت مه   ت  " ت     مهأ  يس مهقيهت " تي يصف مت ط  مهمصيقت:
أننيق إهننى كننل منني  دألننق بننيه ظت،  عننقم ه نني د ل ننقتي أنن ا قتم نن  مهأ  ننيس مهقيهتنن  تنني مإل نن   حا 

كنيا لهنر ينما حعنيمب كدنب مه  ن  مهأني ف حي كي نس مه   ت  مهمدأل   بيهج يق حي مدأل يدن   نيمي 
 (73)داهت يس ميص  تي مييين مهج يق حي مه  تف كمي حريت إهى لهر ما م ند  عنلهر مهمجنيب

يبنقم هللث نت ا حا تأننققيم  مصنيقت مهأ  نيس مهقيهتنن  تني مإل ن   يدتمث نني تني مهلديبنيس مه   تنن  
 ي عقي  لم  يبأًي ما:   ىيمهدتمث مه 
هأ  يس مهقيهت  تي ت   مهج يق ما قيا مهدأيمل م  مهد ين تي  لر مهأ  يس حرنكيًف ن ممدزمب م

يم ننديتيسف ي ننيعق علننى لهننر يجننيق كديبننيس م دصننتس علننى لهننر يم نند لس تنني مهدنناه ف تتنن  
 دتمثتي.

مه ظت، هدلر مهأ  يس يأنق ي ينما مهم نتقمس مهمدأل ن   تد ن تيب  مف درتمم مه تي ي تي د 
 لهر إهى كيمل مت ط  مهد يع س مهأييت   يمهدأيمل م  مآلمت. بيه ديب ي أب

تب يمهدي عقم هللث ت ا ما مهلديب ح  ني يم أن  غن مهلملت، مهأييت   تي مهأ    ع ا مإل     يمه
يما مهقمئت، مهصقممت  )مهأتيب مهصل عت  ن مهأتكيس ماصيهت  ن أتكيس مهم ييمن  مإل ن مت  

 مهل( . ……مهأييتمس ن حأقمث  عدمعت مهثيت، مإل تم ت  ن صقم  
 ي على مهد ييفس مامتى جأل مت ط  مهمصيقت بأك  مف دقعيي مه   ي  ن يغط مهد ييب مه 

 إل  يق مه دييي ممي أصت مهمت ط  تي مه    ي ييتير يم ي ج .
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إا  أ  مهمصيقت مهدي درمل عمت طد ي ميمطا مه ييتي مهم صنلت  تني أ نل مهأ  نيس مهقيهتن  
يمهديصنن ف ديبأنني ه يننت  مهدأت ننفف تيد ننين  فأننل  يننت  مهمصننيقت ديبأنن  ه يننت  مهديصنن فدج

مد ين مت ط  مصيقتر )تؤت  مهأيه ف مهتؤتن  هآلمنتف  ن ي  يصنأيق  تأ ىمهأ ل يميييعيد  
مهنننقيب يمهأينننيتمسف أ نننيم مإل  نننياف مهمجدمأنننيس مهمق تننن  يما لتننن  ينننما  نننتي يد ي مهقيهتننن ف 

ف مهأيننيتمسف حصننيب مهأمننتما مهأيننيتيف م  ننيا مه ننت  يمهأ  ننيس مهأ  ننيس مهأيننيت   يدأننيت 
(.. مهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل…مهقيهتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
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 خريطة المصادر التراثية في العالقات الدولية في اإلسالم
 

 

 

 

 المصادر

 
التأليف  األصولية التأسيسية الدبلوماسي الفقهية التاريخ
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مهم   حا  ؤكق حا  ع يصت مهصتيي  مه   ت  همرنك س صنيتس حلثنت دأ  نقًم يدنقمم  علنى  ما
 يعق، ما ت   عنيهج إرنكيفس دمدلنف  يعتني يكمني يكثيتن ف  ني منا مامنيت مهيمجنب متمجأد ني 

 بص ت،عتؤي 
ـــي مصـــادرل الصـــياغات والمـــدارل ا رـــرى: ـــة ال تعن منننا مهمطنننا حا   جنننتق  الصـــياغة الفق ي

ه   ت  مهجزئت  ما مأيي  ي ماصلت  يمهمتجأت ف اا لهر  جأل دلر مهصتيييس مهصتيييس م
يمننا   نني يجننب  فييمصننل عنن ا حجزمئ نني فمهجزئتنن  مأل نن  تنني مه يننيي مننا ي ننت تمبننط تتمنني ع   نني

عل  ننني حا  صنننل عننن ا مهصنننتغ  مهديأ قتننن  يمهصنننتغ  مهدننني درننندمل علنننى  يمعنننق يحصنننيب دينننن  
 ييس م م  يما هغ  ي تط .مه ت ف يصتي   يمم ظيم  مهم ي ج يح

 لر مهصتيييس يما م ظيميس متجأت  يأيي  ف  ي مهلي  جأنل دلنر مهصنتيييس يمينأ  
يمهصتيي  مه   ت  هل ييتي مهمدأل   بيهأ  يس مهقيهت  ف يبيت عل  يف   فمهمأيه  مأقق، مهم يصق

تى هألأنقمث صيقت ممدلف مه تميمس مامن فإف حا مهلجيي إه  ي ما كل طت ق يما ح تب   ج
يمه ييتي مهمأل   بيهأ  يس مهقيهت  . يبقس ه ي حص يف ما مه نتميمس مهأينيت   ددنيمتى يعلنى 
حأ ا مه تي  د م  يد زييف على ح م د ي تي ت    لر مه ينيتي يمه نقت، علنى مدمنيل ميم نف 

  يننما م ظيمنن  د نندظ  متننيمعتنن  م  نني. عننل تمك  نني مه ننيب إا عننق  د ننك ا مهننتؤي مه   تنن  مهأك
ع يصننت مه ننتميمس مهأيننيت   يدجأننل دلننر مهننتؤى مه   تنن  حأننق ع يصننت دليمننل  ننلر مهم ظيمنن . 

يدليمنننل مهمنننقممل يدليتل ننني  ننني منننا مامنننيت مهدننني ديينننن   "تنننيمد ف مهم نننيهر تمأننن  هل نننيهر"
مهننتؤى يدأم  نني ميصنن  أنن ا ددرننيعل مهم ننيئل يددأ ننق مه يننيتيف يهننتد   ننير مننا مجننيب  ؤكننق 

ثننننل مجننننيب مهأ  ننننيس مهقيهتنننن  تنننني م ظيتمدنننن  ي يننننيتير يحرننننكل علننننى ع يصننننت مهدرننننيبر دلننننر م
 .(75)د يع د 

الصياغات الفق ية يجب أن تأرذ في اعتبارها القاعدل االجت ادية والتجديدية "تغير ا حكـام 
 (:76)بتغير ا زمان"

ألنق دتي م ددن مهجنزي مهثيهنث منا كدنيب إعن   مهمني أ ا ف عنا مه نت  مهجيز ن  كدنب مه صنل مهم
 تي دغ ت مه ديى يممد ت ي بأ ب دغ ت مازم   يمامك   يماأيمب يمه تيس يمهأيمئق"ب "

دألم نني  ننلر مه يعننق، " دجننقق مه ننتمي، يدأننقق ي بأ ننب مهأ يصننت مهمكي نن  هليم نن  يمهيم أنن  يمهدنني 
دأننتط بيه يننت  ميينن  مه دننيى حي مهبأننث يمهدأل ننل. يهننتد  ععثنني حا   ننق معننا مه ننت   يعقدنن  ثنن  

ي مهثيهث يمهتمب  على حمثلن  يتيمئنق يينيمبط يتيمبنطف يدطنتم بم ي نب  مه يعنق، إهنى مردمل مهجز 
 م  جت  مه ديى يأقيق ي.

 يما مهيمين حا  معا مه ت  كيا  قتر مقى دأ  ق  لم مامت تكدب يمص ًي لهر:
 لم تصل عظت  مه    جقم ي   ب عب مهج ل ب  يلط عظت  على مهرنت أ  حيجنب منا مهأنتم "

دلل ف ميف  ع ل إهت  مني تألن  حا مهرنت أ  مهبني ت، مهدني تني حعلنى تدنب مهمصنيهن ف يمهمر   ي 
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تيا مهرت أ  مع ي ي يح ي  ي على مهأك  يمصنيهن مهأبنيق تني مهمأني  يمهمأنيق: ي ني  فدادي ب 
عنننقب كل ننني  يتأمننن  كل ننني يمصنننيهن كل ننني يأكمننن  كل ننني: تكنننل م ننناه  متجنننس منننا مهأنننقب إهنننى 

 ي: يعنننا مهمصنننلأ  إهنننى مهم  نننق،: يعنننا مهأكمننن  إهنننى مهأعنننث مهجنننيت: يعنننا مهتأمننن  إهنننى ينننق
يجتس تي لهنر م نيظت، عن ا حعني مهيتنيي معنا  ...فتلت س ما مهرت أ  يما مقملس ت  ي بيهداي ل

ي يب  فت يب معا ع  ل مهأمل بيه تي    ي مهأز  يف  ملي م   ممي  فع  ل يب ا بأ  مه   يي
معا ع  ل مه تي   مي كيا ما ماتأيب بأ ث تكيا  ت يب فمآلمت ف  تي   إف مي يمتق مهرتن

مه يد مأ  ح تب إهي مهص ح يحبأنق عنا مه  نيق يما هن  ترنتع  مهت نيب صنلى هللا علتن  ي نل  
حتقس ب يهننر ف  تي نن  إف منني يمتننق مهرننتن حي هنن   مننيهف منني  طننق بنن    اتنن ايف  ننزب بنن  يأ نن

 ننلم ميينن  مزهنن   ....فهلصننأيب مهرننتن تصننأتن يما حتقس منني  طننق بنن  مهرننتن تغلننط يدغلننتط 
م قم  يميل  حت ي  ي ي م ي  ي ر تي مأدتر صأب تت  تت  طيئ   تأطليم مهأقيق ييتأيم 
 .مهأ ننيم يجننتؤم م ننل مه جننيت علننى مه  ننيق: يجألننيم مهرننت أ   يصننت، ف د نني   بمصننيهن مهأبننيق

عطلي ني ي  في قيم علي ح      طت ي صنأتأ  منا مهطنتم مهدني تأنتف ع ني مهمأنق منا مهمبطنل
)تن لم ظ نتس ممنيتمس مهأنق ي يمنس حقهن  مهأ نل  ف....م  علم   يعل  مه يد ع ي م  ي حقه   أق

يهللا دأنيهى هن  تأصنت طنتم  فرتن هللا يق  ن  يتينير يحمنتر تث يم  ت صبأ  باي طت ق كيا 
ميتمد  تي  ين يمأق يمبطل ي نتر مهطنتم مهدني  ني م نيى م  ن يحقب يمظ نتف عنل ي مهأقب يحقهد  يم 

م يمنن  مهأننق يمهأننقب ي تنني  مه ننيد بيه  ننط تنناي طت ننق  را بمنني رننتع  مننا مهطننتم حا م صننيقعنن 
 نبيب يي نيئل ف حم دمتم ع ي مهأق يمأتت  مهأنقب يجنب مهأكن  بميجع ني يم ديني ي يمهطنتم 

دننتمق هننليمد ي يم منني مهمننتمق ييتيد ننني مهدنني  نني مهم يصننق يهلننا  بننن  بمنني رننتع  مننا مهطننتم علننني 
دجق طت  ًي ما مهطتم مهمثعد  هلأق إف ي ني رنتع  ي نع ل هلقفهن  عل  ني  ح بيع ي يحمثيه ي يها

يف   يب إا مه تي   مهأيقه  مميه ن  هلرنت أ  مهليملن   في ل تظا بيهرت أ  مهليمل  م ف لهر
عنل  ني جنزي منا حجزمئ ني يبنيب مننا حعيمع ني يد نم د ي  تي ن  حمنت مصنط أي يمف تن لم كي ننس 

هر ما مه تي نيس مهأيقهن  مهدني  ي نيم ع ني مامن  ي ني مرند   منا ل....فعقف ت ي ما مهرتن 
حصننيب مهرنننت أ  ي يمعننق ي يد  نننت  بأينن   طنننتم مهأكنن  إهنننى رننت أ  ي تي ننن  كد  ننت  ي نننت   

عنل  فيكنل لهنر د  نت  بيطنل فمهق ا إهى رت أ  يأ ت  : يكد  ت  آمنت ا مهنق ا إهنى ع نل ي  نل
  مهننى   ننم ا صننأتن يتي ننق تيهصننأتن   نن  مه تي نن  يمهأ ت نن  يمهطت ننق يمهأ ننل كننل لهننر     نن

  ه ي يمهبيطل يق ي يم يت  ي ي لم ماصل ما ح   ماصيب يح  أ ني تما ح  ي  مهرت أ  ف   
ي ي مع ي على أتف يمأق ي ي عمي  ت يهد  صلى هللا علت  ي ل  بيه  ب  إهى كل مي تأديم 

أق بأنقر يم مني أنيجد   مهنى ح  مهى إهت  مهأبيق تي مأيتت   يعليم   يحعميه   يم   ه  تأيم حمد
 .ما  علغ   ع   مي جيي ب 
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ت نن  مهأ  ننيس مهقيهتنن  مننت  بنناطيمت ممدل نن ف يمننت ب ننتي يس مدعقهنن  يمدأيهنن  إهننى أننق مف  نن ب  
يمنن  لهننر ظننل مهننبأ  ت نند لر  ننلم مه  نن  مهد ل ننقي ف يمه دننييي مهمتدبطنن  عيم نن  يي ننيئ  رننق ق، 

ي مصيئصنن ي يديمبأ نني ف تنني درننيبكيد ي يدننقمم د ي مننا مفمنند ف تنني  ننميد ي يدلي  يد ننيف تنن
 مهمأطتيس يمهمدغ تمس مهمدأكم  بأتك  د يعل ي يتأل ي يتيعلتيد ي.

لم كيا  ؤفي مهل ا دأتكيم صيب مهمأيهج  مه   ت  هليم   ه  ت دقتكيم حي  دقمتكيم مي حأقثد   يم 
لنيا  نلر مهنقيب يحرنكيب ع  يد ني ت  مهأق ث  ما داث تمس جم  حأقثس م   بي تي دممهقيه  مه ي 

يبنقم ه ن  يكنا    تأنيهجيا يم ن  مهم نلم ا مه نقت ف تا ن طيم ك ن  حي دغنيتً   فيم يتمس أتكد ي
حي ي لن  كننل  ننلر مهمأطتننيس مهم نندجق، يمهدنني ديصننف آ ننلمر بننيف   ب. يب  منني كننيا مهمطننيب 

 نننق تي دصنننتس علنننى ت ننن  تأدنننق عننن ا دتنننيتمس ف دنننتى إف ماأكننني  مه   تننن  ك يمعنننق يمجبننن  مهدطع
ماأكنني  م دتينن ا حا م نندجيب  مهيم نن  مننا مامننيت مهم ننتي  م  نني يمهمأ نني  حمت ننيف يبننقم ت نن  
مهيم نن  حمننتم هننقى بأينن   مننلمي  ا نن  ترنندب  بننا يمب بأنن  مننا  ت ننقيا حا  دأننقثيم علننى عننق  

 ع  منني كننيا مهمطننيب أننيبتصنن أت  مهرننت أ  " حي مهننل ا تأتصننيا علننى د لننس مهيم نن  م  نني. 
 دمقم  يمهدطع ق حطل عل  ي عيمقت إ   ب جق ق بيفحجقى مهم ي ج تي مهدأيمل يمهد ييب يحيهى 

مه   نيي حي ممنا م دمنيم  قم، م   "مهأيهم " يبنت تي مه ظي  مهقيهي يمهأ  يس مهقيهت  مدمل  لر مهم
يهقيهنن  ع ننلر مهمدغ ننتمس يدلننر مهمأطتننيسف ح  نن  هنن  ت ننديععيم ع يصننت مإل  نن ب مايب مهمدألننق ب

مه يمت  يم ديتيد ي يمي تتيد  منا   نم  جق نق،ف تمني بنيه   ددأنيب تجنيد   مهزم تن  إهنى  ني، 
بنننيإل   ب مهثننني ي " مهأيهمننن  " يمننني ت تيننن  منننا مأطتنننيس دنننؤثت علنننى ماقمي يمهدأنننيطي بكنننل 
 ييتيرف يما تجي، مهزما إهى ج ي، مهيم  ف ييم ن  مهج ني،ف دأتكنس ع ني مه دنييي ف يدأكمنس ع ني 

يمج نن  مهأيننيت   م ط  نني مننا دع نني بأنن  مإلدجي ننيس  هل ظننت مهأيننيتيف يبننقم كجننزي مننا مهم
مهم دينتيس مه تي نت  عل  نيف   د  تد مهصتمعيس إي يي مهطنيب  مهأينيتي عل  نيف  تين  يلبن

يحصيب مهدأيمنل مه تي ني مهنلي ف ت  نق مهأينيتيف يهلنا  د  نقر ت جنقر  ن قمف يهلنا مدم نزم ف 
ردبكيف مد ني قم يمديم  ني  ف م  صن ف مهدم  نز عن ا مهأينيتي يمه تي ني ممدلطيف مدتمبطي ف م

 ب    ي ما  ي د ا:  
  ممدننزمب مهأيننيتي تنني مف نندقعيي مه   نني ه  نن   تؤتنن  ي  نن ي هل ننت  يع  ننق، يم  نن يمي

 أييت ي .
مف دقعيي مه   ي صيت ما ح تب طت ق هلل أيقث حي أيقث ف يصيت مه ؤمب: مني  ني مهأكن  

؟  ؤمب تصقت عا كل ه ياف عل يجق ي مما ت ند ديا  دطيعنيا بيف ند ديي  … مهرتعي تي
يمه ديى مأي .. يق رس تي كث ت ما مهد يؤفس تني عنتممج د دين ف منا مهمرني ل تني   يمد ني 

يممدلطنننس  …مه ينننيئت  " حا  حتدننني ه ننني بنننيه ديى مه   تننن .. أدنننى ت ننني  كنننل م ننني عيمجبننن  يقيتر 
 تس مه ييى تي ماقمي يمف دقعيي.ماقيمت يدقمملس مهيظيئف يصي
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   إي نننننيب مهجي نننننب مه تي ننننني مهمدألنننننق بيهدأيمنننننل مننننن  مهيم ننننن ف يممد نننننيي مهأجننننن  مهيم أتننننن
يمف دغ يي ع ي عا أج  رتعت  م  يص  " دديتت على ت   ماأكي " م مل  ت   مهيم   

 يمهي يئ .
لس مرنكيًف يحقيمتم تن  تني طبأد ني مهدني مدمنم دجق م  كل أيقث  م  م دمتمت   م  مهنقيب مه ي 

جق ق،  تي ظل عتيز "ظي ت، مهأيهم " يعملتيد نيف  ينيتي ي  ي تي نيد ي " مني أكن  مهرنتن تتمني 
م دتت ف رترنيا مهم نتحف يصنيقتس أيقثن  رترنيا مهم نتحف يم ن  م نتح مهرترنيا هلدأع نت عنا 

ظلنننس  )ف  منننا م نننيجز، م ننندمتس مه نننتياف(77) ينننت   تي نننت  يم أتننن  ددألنننق عد ت نننت مهمصننن ت
مإلمعتمطيت   مهتي ت ف يمهقيه  مهأظمى مهممثل  تي مفدأيق مه يت ديف يمفدأيق مهتي ي مهجق ق 

ب تب حا ت ينن  مننني ت ينن  منننا يفتنننيس حي قي غنننف م نندطين مه(مهننيمتث هد كنننر مإلدأننيق مه نننيت دي
دأيهس إهى قيب م د ل ف يظل  مه ي يز يما ع  يس ظيهم ف مفدأيق مهتي ي مهجق ق  دأيمل 

ى ح نيمن مهدأيمنل تني مف ند ن ييحق مه ينت  مهرترني ت  مهنلملت،  نيت  مهرتري ت  يما ح م  مه 
مهديت متنن  هل يننت  ن مهمميت ننيس مف د عتنن  مهمدننيمدت، ن  عننل كننل تأننل هم ييمنن  مهأننقيما ن  يننيتي 

 حمتىف ي ييتي د تد ما ح صت طت قف أدى د  تد مهم ظيت مهأييتي ه ي.
صنننقم  مهأينننيتمسف يمعننن ي مهث نننيتي يمهأينننيتي تننني د  ننن ت  كنننلم كنننيا م ننندقتمم   د جدنننيا ب

مهظيم ت يمه ييتيف يتيب  بأ  مهديج يس مإل  مت  مهدي كي س دقعي إهى ينتيتمس مهد  ن ت 
 ي إهى دزكت  ع يصت  ق دأ ل عيه  مهم لم ا  يح زه فمهأييتي فيمهد ى   دجديا عبأ   ؤفي

  كعنتى "  نيد مازمنيس ن مهأنقي تي أيب يأ   إهنى م ند قمف متكنبف يصنت ي ينما صن يع
. ف تيبن  …مهأ ت ي هلأييت، يمهمق ت  ن مهأ نف مهع  نيي يمه تكلني تني تؤتن  يع  نق، مهم نلم ا 

م نني تنني إثبننيس صننقم مهداي ننل مهأيننيتي هأننيه   يننيتي مهم ننلم ا مننا مهننق تي. ي  نن  ي حي دغيتل نني 
تنني تق "مهأننقيما" حي " بكننل ع يصننترف يهنن   ؤكننق علننى مهمأ ننى مه طننتي  ىأ ننيئق مهيم نن  مه تي نن

جيمأن ف يم  ندجيبيس  ميمج   مإل د ن" يحا مهيم   ت نت  حصنيب م ييمن  مد يعن ف يأتكن  دأنق  
 ي ي  عمت   ييمعت . إا مهميمج   مه تي ت  لمس مهمأديى مهأييتي بيهمأ ى مهريمل دأديم 

ت ن  م ي إهى دامل عم نق يميم نف تصن    دأنتف  ن ا مائند ف تني مفمند ف ينما تؤتن  تي
 يتمبط  تي آا يمأق.

مامت      يتبمي  عل  دادي  ينت  مهصنتمن مهأتبني مإل نتمئ ليف د لنب ت  ني مهم ني ت ف يديصنف 
ف   ننقيمننا مهد صنن ل تتنن  يهننلهر م نني   فديبأدنن ممه تي ننيس بمنني هننتد ت  ننيف مامننت حييننن مننا 

 .(78) د   ه  مهم ي    ي
 عق يحا ددأتر يما قمئنت، مدليملن  منا يما   ي ت ا مهصتيييس مه   ت  على ج ه   قت ي ف

 مهأ يصت:
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  مهصننتيي  مه   تنن  ييننتيت، دعنن ا مهمنن  ج مهلننيما ت  ننيف ي نني منني ت دينني مننا مهبننيأث ا
مهي يف على مهم ي ج يهنتد مهي نيف ع نق أنقيق مهم نيئل يمه ينيتيف يمأييهن  مفعد نيف 

 تي جأل حربير ي ظيئت قيا متمعي، م دجقمس يتتيم.
 يتي يحصننيه  يبمنني ت نندقعي م نني يس مأتتتنن  حمننتى دجأننل مننا صننتيييس مه  نن  مهأينن

مهيتيتي ديتت عق، حميت يما  لر مهصتيي  مهم دأقث  : ت   مهيم   يمه    مإلجد يقي 
 ييتيتد .

 قتمر ع يصنننت   ت ننن مهيم ننن  يم ننندقعيي مهدمصصنننيس مهممدل ننن  يمهمدليملننن . ت ننن  مهيم ننن  يم 
 مه  م  مهجق ق،.

   مهممدننق، يتننق حصننيب مهلتي نن  مهم  جتنن  ه  نن  حقم يحعمننق ت نن  مهيم نن  يمهقتم ننيس مهبأثتنن
 يحلثت د   ت  .

  مهصنننتيييس مه   تننن  منننا  نننلم مهزمنننيا مهمدرنننيبك  أيمقثننن  مهمدقمملننن  مدغ تمدننن  ت دنننت  
 .(79)مهبأث تي مآفد ي يآثيت ي مهممدل  

 الجزء الراب :
 نماذج متعلقة بإشكاالت التوظيف:

 ن متب  مف دمي  يحتكي  ف تكا مهديظ ف تين  ح ن  كمي حرت ي دلمل حي (80)عملت  مهديظ ف
تادي تي مه  يت  تأعت عا إمكي يس دأي ل مهميق، مهدتمثت  إهى تؤى تيعل ف ي ي ددطلب حصيب 

 بأث يت   تأتر عملتيس مهد أ ل يمهدرغ ل ه لر مهميق، مهدتمثت  ت مي يم دتأيبي يم دثميتم.
ا تنني مهمصننيقت ي ننت مهمبيرننت،ف يهلننل م  جنن  مهديظ ننف كمنني تكننيا تنني مهمصننيقت مهمبيرننت، تكنني 

  . يطتمئ
 يننننتب هننننلهر حمثلنننن  ددألننننق عدأل ننننل مهنننن ص يحمننننتى ددألننننق عديظ ننننف مه مننننيلم مهم يصنننننقي.
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 عمليات التوظيف
 

 

 

إمكانيات 

 وقدرات:

أدوات  درجات شروط وخيارات منطقات متطلبات

 المنهجية:

 حاالت

التعرف على  

الدواعي إلحياء 

 التراث

حياء اإل

 التراثي

تحليل  أولويات الشروط المنهجية العدل 

 النصوص

التطبيقية في 

 القضايا المعاصرة

الخريطة  المنزلة الدينية

 التراثية 

التجديد 

 التراثي

المقارنة بين  موازنات االستقامة المنهجية العدل الكافية

 النصوص

والمستجدات 

 الحادثة 

تسكين التراث:  المنزلة التراثية

اهات االتج

 الفئات 

التراكم 

 التراثي

الدفاع 

 والتبرير

التجاهل  االقصاء

واإلغفال 

 واإلهمال 

القراءات  ترجيحات )معايير الترشيد واالنتخاب( 

 الجامعة

 والفوازل الطارئة

 التناحر       التفاخر      

االستدعاء 

 التراثي

تقويم عناصر 

الخريطة 

 التراثية

الوعي 

 التراثي

والمتغيرات  إحسان القراءة وظيفيالت   

 الدولية المتدفقة

الجماعة 

العلمية المهتمة 

 بالتراث

الذاكرة  

التراثية 

وتشكيل 

 الهوية

أولويات    

 الواقع

أولويات 

الجماعة 

 البحثية

أولويات 

األجندة 

 البحثية

أولويات 

 المرجعية 

 

التواصل   

 التراثي
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رؤية العالم 

والعالقة بين 

 الحضارات

تحليل 

النصوص 

وضرورات 

تأصيل الفكر 

السياسي 

للعالقات 

الدولية في 

 اإلسالم

حقوق 

اإلنسان 

والمدخل 

المقاصدي 

)توظيف 

المصادر غير 

 المباشرة(

الفتاوى 

وتشكيل التراث 

بين الفتاوى 

التراثية 

والفتاوى 

المعاصرة 

)استدعاء 

 التراث(

الذاكرة 

ضارية الح

والتحديات 

المعاصرة في 

 عالم المسمين

ابن خلدون والسنة 
والعالقات الدولية في 

 اإلسالم

هجرة العقول 

والتراث 

الحضاري 

)التطور 

 الحضاري(

اإلسالم 

والغرب وتراث 

العالقات 

 الدولية

اإلشكاليات 

المنهجية في 

التوظيف 

ومقتضيات 

 التجديد

عملية البناء 

المفاهيمي 

هيم العالقات )مفا

 الدولية (

 إشكاليات التوظيف والتعامل المنهجي مع 

 تراث العالقات الدولية 

 في اإلسالم
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  ا صول المن جية لتحليل النص التراثي المعلق بالعالقات الدولية: توظيف المصادر
 المباشرل: ـ

منننا مهم ننن  تننني  نننلم مهم ننني  حا  دأنننتر صنننيب مه صنننيص مه تي نننت  مهدتمثتننن  مهمدأل ننن  بيهظننني ت، 
 مهقيهت  يمهدأيمل مهقيهيف يمهتؤت  هآلمتف ت جأل ي ميق، م م  تي مهدأل ل.

يق، تمكننا حا  أدعت نني  مننيلم تكت نن  دننتدبط بأننيه  حأننقمث تنني د يعننل تأننتر جملنن  مننا  ننلر مهمنن
 مهقتم يس يمهم يتبيس يمهم يت يس.

دأل ننل مه صننيص حصننبأس مننا مهم ننيطق مهدنني تمكننا مف دمنني   ع نني م  يجتننيف يبننتزس طتمئننق 
مهجم  م م  ه تميد يف يما مهم   حا  دم ت ماقيمس مهدي دمك  ي ما مهدأتف على مه صيصف ي 

 .(81)ع ا مه تميمس مهممدل   ه يف بمي  جأل ي حلثت ت مي هل ص يحلثت  تبي يم دتمبي م  
ف   نندطت  تنني  ننلر مه  طنن  إف حا  رنن ت إهننى جملنن  إرننيتمس عننيعت، تنني  ننلم مهم نني ف دأعننت عننا 

 مإلمكي يس هدرغ ل  لر ماقيمس يما عملتيس مهدا تد يمهداص ل.
يف أيب مقى مي ت    ب  مقمل مه ت  يتق  لر مهتؤت  مهع يئت  ي ل تمك  ي حا  طتح د يؤف م م

يما مهربك  مه بيعت  هم ظيم  مه ت  تي إطيت مهدأل نل هل صنيص مهدتمثتن  مه تي نت  تني أ نل 
(82)مهأ  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيس مهقيهتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ؟
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وحدات التحليل 

 النصي وطرائقه

فئة المصادر 

ذات النوعية 

 مام  كيأق، دأل ل الواحدة

 الفكرة والقضية

آلية استدعاء 

 النصوص

قراءات التكافل في 

النصوص وأصول 

 القراءة الجامعة

لق بالمفاهيم القراءة التي تتع

 الكبرى

 )النص الهادف إلى بناء مفهوم(

 الكلمات المفتاحية

 خرائط النص ومدركاته

 )طبوغرافية النص(
منهجية 

الخصوص 

 والعموم

 ت النصسياقا

 )السياق الداخلي )اللغوي 

 )السياق الخارجي )بيئة النص 

  السياق المتعلق بالسابق والالحق

 )التراكم العلمي والفكري(

  السياق في إطار تسكين النص في فئته

 والتعرف على سماته وخصائصه

  يقمس مهمتجأت ربك  مإل 

العبارات المرجعية 

 في النص

مهم كيس ع   تي مه ص 
 با يمع  يمييم    ي تي يد 

 النص

 وحدة تحليل

 الفكر

 وحدة تحليل

النص كرسالة 

 اتصالية
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 آلية االستدعاء وتشكيالتها

مه ص مهمغ يطتد يمه ص 
 مهمأيت

استدعاء النص كتلوين رؤية 

 معاصرة حيال قضية

استدعاء النص لتقويم حدث أوقفيه 

 الموقف ( –معاصرة ) النص 

م دقعيي مه ص هدلم ل 
م دقعيي مه ص هع يي  مه ص يمهتؤت  مهم د علت  مهتؤت 

 م  ي  
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لم مهمننقمل يننما دأل ننل مه صننيص مهدتمثتنن ف عملتنن  م منن  تنني  ننلم منني زه نني  ؤكننق حا د أ ننل  نن
مهم ننني ف يف زه ننني  ؤكننننق حا دجت نننب  نننلم مهمننننقمل  نننق ت نننن   إ ننن يمي كع نننتًم تنننني مهدأل نننل مهميجنننن  
هل صننيص  ننيمي مثلنن   ننلر مه صننيص " تدننييي" ف يبمنني دييننأ   ننلر مهتؤتنن  مننا مهع تنن  مه كت نن  

ممدلفف حي مي دمثل  منا كديبنيس ت   ن  أكتمن ف حي يمف دمتمت   يمهدغ تف يع يصت مهمردتر يمه
 .(83)كديبيس ممدصس بمبأث مهج يق حي كديبيس أمل  تؤت  هآلمت يهلأيه 

 حيًف :  ميلم مهأيمتي يتؤت  مهأيه :
 نننلم مهدأنننتر صنننيب مه صنننيص  جأل ننني حلثنننت ترنننيق، تننني مهتجنننين هلديج نننيس مهدتمثتننن  مه تي ننن  

  دنتح علنى  نع ل مهمثنيب مإلرنيت، إهنى  منيلم مهأنيمتي تني مهممدل   تي أ ل مهأ  يس مهقيهتن ف 
مإلعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   بم ي نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب مإل ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  .
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المقاصد والسنن 
شب ات المعاندين 
لإلسالم مقاصد 
الج اد سنة 

االرتالف الرؤية في 
مناقب اإلسالم حسب 
المقاصد والحديث 
عن سنن الظاهرل 

 اسيةالسي

الحفارل اإلفادل من 
الثقافات ا ررى  
 تأسيس العمران

ا مة ريرية ا مة في 
 عمران ا وفي نمائ ا

القيم وعالقت ا بالظاهرل 
 السياسية

رصائص الشرعة 
وتميزها بالثبات 

والقدرل على العطاء 
الفعال المستمر 
)الدراسة المقارنة 

 لألديان (
المعني -

العمراني 

–للشريعة 

الضرورة 

االجتهادية 

مسئولية الفقه 

 العمرانية

الرؤية العقدية وما 
 يتولد عن ا

من رؤى  -

للوجود 

وللمعرفة 

وللقيم الرؤية 

انية العمر

 للعقيدة

 العــــــامري

القول في ففيلة 
اإلسالم بحسب 

اإلفافة الى الملك 
 تعريف السياسة 
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 ي ظت، مد أص  تي ميييعيس مهلديب ددتن إمكي يس م م  تي م د بي : ن
تؤتنن  هلأننيه  ف يتؤتنن  هآلمننت مهأيننيتيف يتؤتنن  هلدأيمننل يمهأ  ننيس. يم نندقعيي كديبننيس مرننيع   

مييننيع يف حمننت ت نندأق مهمديبأنن  يمهم يت نن ف  ظننا حا دأل ننل كدننيب مهلت أنن  هدلننر مهلديبننيس تنني 
تي مكيت  مهرت أ  تي  لم مهم ني  تبمني تأنتر ع يصنت بأثتن  م من  يكنلهر  ؤصنل تؤى تكت ن  
ف د ننل ح متنن ف ميصنن  تنني دأل ننل م  نني  مه تي نن  يمتدبيطنن  ب ننت  مف نندم ف يييتنن  مهأمننتماف 

كي  ي عملت  ع يي مهأييت، يمهأمتماف  لم مهم  ي  تمكا حا  مه تي   يتق  لر مهتؤت  در ت إهى
 تأتر حصيب تي مهدأيمل م  مه تي ي
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 (87خطة العامري المعرفية في إثبات رؤية العالم في سياق الشريعة اإلسالمية )

 منتج ما يحتاج إلى معرفته

 

 مهأل  مه يت  يمهأمل مهصيهن
 والعمل تمام العلم()العلم مبدأ للعمل 

 محاسن األعمال

 
 استعمال ما تتحقق عائدة منافعة  استبقاء ما يفتقر في بقائه  استصالح ما يتعلق صالحه

 بضرب من التدابير البشرية  إلى ضرب من القوة البشرية  بضرب من المعونة البشرية

 

 

 تدبير  الرعية   تدبير المنزل   تدبير النفس

 

 

 يمتمتق ح يمع مي ت  مهأل  
 

 

 العلوم الحكمية       العلوم الملية

 

 

 المنطق صناعة    مشتركة  عقلية  حسية  <صناعة اللغة اآللة مشتركة  عقلية  حسية 

 

 

 

 في فضائل العلوم الملية       اإلبانة عن شرف

   العلوم الملية

 

      

 في معرفة أركان الدين

 
 

 المزاجر  المعامالت  العبادات    قادات االعت

 فضيلة اإلسالم بحسب األركان االعتقادية

 

)فضيلة   )فضيلة اإلسالم )فضيلة اإلسالم     

 اإلسالم

اإلضافة   اإلضافة إلى الملك( األركان العبادية(     

 للرعايا(

 

 فضيلة اإلسالم بحسب        

 اإلضافة لألجيال        
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 في فضيلة اإلسالم بإضافة إلى المعارف

    

 القول في الشبهات التي     

 يتسلق بها المعاندون    

 لإلسالم       
 

 

 دعوة اإلسالم   عماد اإلسالم في تقوية  اإلسالم دين الحق   اإلسالم دين الحق

وإقامتها على           

 صدق الخبر          

 وصحة الكتاب   قواعده بالحجج   مشاهدة للتضاغنال  دين الرحمة

 

 الكتب السالفة    القرآن  والتعادي وتشتت  كيف ... وبالسيف؟

 األهواء وافتراق الكلمة   

 استظهار الفرق به      
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 يمهننقيهي ف ي ننق  تمجنن  مهمأنني ي مه ننيئق، يمهأ  ننيس مهقيهتنن  م  ننيف ي ننلم مهمننقمل  دننتن  ننأ  تنني
مهدأيمل تي إطيت ع يي مهم  ي  يما م ظيم  مهم ي ت  مإل  مت  ما م ب م يت   يم أ  ع ا 
كديبيس مهدتمث مه تي ي مإل  مي بكل ممدنقمقمد ي يمدجي يد ني مهممدل ن  ميصن  مفدجنير مه   نيف 
تني يمه كتيف يمفتديئيف م  ني  مهج نيق يم ني ت  حمنتى مدأل ن  بن  ف عنق حا ددنتر آثيت ني مهم من  

عملتننيس مهع نننيي مهم ننني تميف يهلننا منننا مننن ب دأل ننل مه صنننيص مه تي نننت  مهدتمثتنن  مهدننني ددألنننق 
 .(86)بركل مبيرت حي ي ت مبيرت بمجيب مهأ  يس مهقيهت  يمهدأيمل مهقيهي

عل تمك  ي تي  لم مه تيم حا  أتر عمل بأثي م   تي مه دنييي مهديت متن  يمهمأيصنت، مهمدأل ن  
 ف إا دأل ل بأ  تدييي مهمأتيت مهمأتب هلي رت  ي ما ما مت  بمكيا بأ ل مهأ  يس مهقيهت

تننني  نننلم مه نننتيم ف يمإلرنننيت، إهنننى جملننن  مه دنننييي مهمدأل ننن  بيهأ  نننيس مهقيهتننن  عملتننن  تننني ييتننن  
مف مت  ه    مهيم  ف يت   مهتؤت  مهليم   يب دمت ج ماأكي  يدع   ي بصقق مهأنيمقث يمهيم أنيس 

 .(87)يمه يمزب
تنن ا   ظننت، علنننى  ننتمي، تنني  ننتمي، ه صنننيص مننا مثننل مأييهنن  مج نننق مننقيتي تنني  نننتمي، يكننلهر 

مهرنن بي ي د نندأق مز ننق مننا مهدامننل يمه  ننق مننا منن ب م نني ج  ننتمي، مدليملنن  يم دتأنن  يلهننر تنني 
 (.88)مطيت مقمل مه ت  حي مف د يق، ما مقممل حمتى تي  لم مهم ي 

حمننترف إمكي تنن  مه ننتمي، علننى  ننتمي، تنني إطننيت  إا  مننقمل مه ننتمي، مهمد نن  مهننلي ترننكل تنني أ ت نن 
متمجأنن    قتنن ف يد ننقت  هل ننتمي، مهعق لنن  إأدليمنني إهننى حصننيب مهمنن  ج يتبمنني د نني  علننى د ننيت   ننلر 
مه نننتمي، يدأنننق ل ي تننني بأننن  جزئتيد ننني " إعنننيق، مه نننتمي،" متمجأننن  مه نننتمي، ف يمه نننتمي، مهعق لننن ف  ننني 

 .(89)ح يد ما ُح د مه تمي، مهم ديأ  مهدي دديمصل
كل  لم  دتن ه ي  تميمس  صت  ييتت  يما عملتيس درنغ ل  نلم مهمنقمل تني عملتنيس مه نتمي، 
مهممدل نن  يمنني ُتأصننل مننا  دننيئج تنني  ننلم مهم نني ف تبمنني دأننتر ع يصننت جق ننق، تنني إعننيق،  ننتمي، 
مهدتمث يما م ظيم  مأتتت  ي ميلم إتريقى تأتر ع يصنت مهدأل نل مه صني ينما يج نيس 

م ي تي مهمجيب مهبأثني يمالنيقتميف يتق مفعدبنيت ه نلر مه صنيص تني إطنيت دظا ح م د ي يجقي 
 .(90)ما مهدأيمل مهم  جي مهيمين يمهم ظ  يمهم يبط

 تدييي ح ل  عتص يدأل ل مه ميلم مهديت مت  هل ديى: ثانيًا نموذج البشرى من تحليل النص:
  تننني  نننلم مفدجنننير ف تننن ا  مه دنننييي مهمدأل ننن  عجملننن  مهأ  نننيس مهميتجتننن ف يدأت نننر  نننقتمس بأثتننن

داصننن ل  نننلر ماقيمس مهبأثتننن  ف تك ننني يف تكد ننني بننن ف إ مننني دعنننقي  تمد ننني مهلعنننتى تننني قتم نننيس 
دأييب د أ ل ي يدرغ ل ي يدأت ك ي يما قتم يس عمت   ددطلب  قتم ما مهمعت، يمهجقت  تي آا 

 يمأق.
مهقيهتنن  تنني مإل نن   ف  تنني  ننلم مه ننتيم تمكننا مه ظننت إهننى مهمننقمل مهدننيت مي هقتم نن  مهأ  ننيس

يمهننلي دأننتر يننما قتم ننيس مدأننقق، تنني مأييهنن  هدغطتنن  مهم ننيأ  مهديت متنن ف ي نني منني تأ نني 
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إمكي يس بأثت  هقتم   جمل  مه ميلم مهديت مت ف يم يت د ي بيهيم   مهمأيصت ينما  نلم مهمنقمل 
هم يصنل مهلعنتى مه بيعي هل ت ف يبمي تمكا ما إعيق، درك ل مهمنيق، مهديت متن ف بأنق تصنق دلنر م

تنني مهأ  ننيس مهقيهتنن   عنن ا مهم ننلم ا بأينن   مهننبأ  علننى دأننقق كتي ننيد   مننا  يأتنن ف يبنن ا 
مهم ننلم ا يي ننت   مننا  يأتنن  حمننتىف يمهدنني م دمننس بأ يصننت يحطننتمف يحرننكيب مهد ننيع س تنني 

ف مه مننيلم مهديت متنن  يتننق عملتننيس مهدرننغ ل  نني تدننتمس (91)إطننيت مهم ننيأ  مهديت متنن  مهممدننق،
  تمكننا م دطيع نني دد نن  عجملنن  مننا مهمصنيئص يمه ننميس مهمدم ننز،ف  ننلر مه مننيلم تمكننا حا زم تن

درننننكل  مننننيلم  ننننلعت  حي  مننننيلم إ جيعتنننن  حي  منننندلط ت  نننني ع يصننننت مه ننننلعت  يمإل جيعتنننن ف  ننننلر 
مهد يتميس جمتأي بيعدبيت ي عملتيس م  يجت  ف تمكا حا ددأ ق على  أي  مدط طت نق مهأنقب 

ألمت  يمهيبط مهم  جي إف ما م ب عملتيس  تيد م  جتن ف دأدعنت ت  ني مهبأثي يمف د يم  مه
م ظيمنن  مه ننت   مننيلم  تي ننيف يمه مننيلم مهديت متنن  مهممدل نن  يمهمدأننقق،  مننيلم م ت نن ف يتنني كننل 
ماأننيمب  جننب مهبأننث عننا علنن  مه تننيد مننا  يأتنن ف يم ديننى مإلعدبننيت مهم  جنني مننا  يأتنن  

 حمتى.
 ييب أنيب كت تن  قتم ن  مهدنيت ل مه تي ني هلم نلم ا ميصن  تتمني يتي  لم مه تيم تمك  ي حا  د
  دألق بأ  يد   م  ي ت  ؟؟

ف رر حا  لم مهد يؤب تملر مرتيعت  كع ت، تي طتأ  ميص  حا مهلديبنيس مهدني دأنقثس عنا 
مقممل م  جت   هقتم   حي د   ت مهدنيت ل مإل ن مي هت نس بيه ل لن ف يكل ني  نق دأعنت عنا حتكنيت 

مهم يتمس مهديت مت  يما مي عتف بأتك  مهديت ل حي تل    مهديت لف يم  ي مني تأعنت تي قتم   
عا تؤى   قت  هقتم يس  يمس عقتم   مهديت ل مه تي ني هلم نلم ا يتنق حطنت متجأتن  يم  جتن  
ممدل    يمي  ي  ع ي م درت يا حي م لمياف يتبمي   ير كديبيس حمتى مد مس بنيهدتك ز علنى 

 .(92)جتمئي هلدأيمل م  ديت ل مهم لم امهطيب  مه  ي يمإل
إف ح   هتد مهم صيق مهدأت  هلم قميس مهم  جتن  حي م ني ج قتم ن  مهدنيت ل مإل ن ميف إف حا 
مهم صننيق مننا لهننر  نني مإلمكي ننيس مهم  يجتنن  مهميننيت  يمهدنني ت نن   ع نني لهننر مهمننقمل مه ننبيعي 

مكي ننن )مفتديئتننن ( يمهدننني ددألنننق ب ينننيتي  درنننغ ل  تننني قتم ننن  مه منننيلم مهديت متننن ف حي مه منننيلم يسيم 
 ديت مت  مأ   .

*تدننييي ح لنني   عننتص : ع يصنننت مإلمنند ف يمهمبننيق  مهأيلمنن  أنننيب د أ ننل ع يصننت حصنننيب 
تديئت :  مه    مهأييتي مهي يف على مهم ي ج ف مهم يئلف  ميلم ديت مت  يم 

س مهدننني كي نننس دأدعنننت مه دنننييي منننا ح ننن  مصنننيقت مهدأنننتف علنننى مهيم ننن  مهدنننيت مي يح ننن  مإلرنننكيف
درغل ف مه ديى تي أ ت   حمت ي كي س دأكند أ  مني ددألنق بيهرناا مهأني   ينت  تحي عني . يمنا 
  نني تمك  نني حا  أدعننت مه دننييي تنني إطننيت مهأيقثننيس مهمأ  نن  ييم أ نني مهننلي تمثننل ي ننط ي  مننيلم 

مه   تن  ديت مت ف يهل  ي  منيلم ديت متن  منا  نين منيصف يددألنق ت  ني مهي نيئ  يمهيم ن  بياأكني  
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تدأتر مهيم    أي مهأك ف يدأتر مهأك   أي مهيم    تني إطنيت معدبنيت مهيم ن ف يت ن  مهأكن  تني 
إطيت عملت  د يعلت  دؤ د ه    مهد ز لف يف رر حا  لم تأعت عا م يأ  م م  إلعميب تكنت، 

در ت  مه ميلم مهديت مي بمي دأمل  ما آهتيس م  جت ف يقتم   د ص لت  إهى أق كع تف كمي إ  ي
إهنننى إمكي تننن  ف ننندثميت ع يصنننت حصنننيب مه  ننن  مهأينننيتي مهجنننيم  عننن ا ع يصنننت مهدليمنننل عننن ا 
م ننننديتيس )مه ظننننت يمهد يعننننل يمهد ننننييب( تنننني إطننننيت م ننننيهر  دأننننتر  أنننني )ت نننن  مهأكنننن  يمهيم نننن  

 يمهد ز ل(.
 نننلم مه منننيلم مهنننلي  نننلكت بننن  مهم درنننيت طنننيتم مهبرنننتي تأنننتر قتم ننن  مهميينننيعيس يمهم نننيئل 

 ننقتمس مهم  جتنن  حي مه يمعننقف ت جأننل قتم نن  مهم ننيئل م ي ننب  ف نند بي  مهم نني جف ثنن  ف نند بي  مه
تأنيب مهم نني ج آلهتنيس هقتم نن  مهرناا مهمأيصننت ي يننيتير مهمدأنقق، يمهمدتملمنن  تني إطننيت م صننق 

 .(95)م  جي يعمل حلعت ي ي يصل مي م  ط 
ي بيبن  يهل نن  بأننق مالثننت تني  ننلم مه ننتيم  دم نت  ميلجنني متديئتنني م منيف تبمنني هنن  تكنا مهيأ ننق تنن

 قفه  على د صي مهم ي ج بم ي ب  مهم يئل يمهميييعيس.
 ننلم مه مننيلم مهننلي لكننتر حعنني عع ننق مه ي نن  عننا  نن   تنني كديبنن  مامننيمب مننا حا مأييتنن  كننيا  ننق 
صننيهن ح ننل  عننتص علننى يينن  تكي ننيا تتنن  ح ننل لمنن  هلم ننلم ا يمهننتي  )حي  ننين مننا مهأتننيق 

همني جننيي ع نق ععنق مهملنر عنا مننتيما تحى منا حتأنيب ح نل  عنتص منني  بنيهمأ ى مهأنق ث(ف ثن  ح ن 
معدعننتر  كثنني هأ ننق  ف تكدننب هأننقق مننا كبننيت مه   ننيي تنني زمي نن  ترننييت   تنني مأيتبنن  ح ننل دلننر 

 مهجز ت، يكي يم كث ت ا ي د ي.
ي ق حيتق معا عع ق  م ص  ت يئل  ؤفي مه   يي يمهدي  قت ه ي حا  جق ي يحا تطيهأ ي ف ي يب 

ي عع ننق حا مننا حمننت مهننيمهي بننيهلف عننا ح ننل  عننتص يمهيتننيي مأ نن  تينن  يننقت بأينن  ف كنني يم حعنن
حلثت مما حريت بمأيتبد   يكنيا منا  نؤفي مه   نيي مهل نث عنا  نأق ي ن تيا عنا ع   ن ف يميهنر 
عا ح دف يمي ى عا حتماف يم  ميع ل عا عبيدف يتأ ى عا أمنز،ف يمعنا م نأيمف يمملنق عنا 

 .(94)أ  ا
 ي  ك ف دأيب مهم ناه  إهنى م ي نب  ف ند بي  مهم ني ج يماقيمس ن مهم ن  يتنق  نلر يتي  لم مهم

مهتؤت  ن هت س مهيم أ  تي لمد يف يف أك  كنل منا  نؤفي تني لمدن ف يهلنا مامنت ترنكل منث  حي 
 ميلجي هعتيا مهلت ت  مهدي دليا ع ني مه دنيى حي مهنتحي مهرنتعي تني م ناه  منيف حي كت تن  يصنيب 

كمنن  تنني م نناه  مأننقق،ف حي مأييهنن  دييننتن مهمنن  ج مه  نني ف نندم ص مهأكنن  مه يينني إهننى أ
 مهرتعي هليم أ  مهدي دأت  هلم دي حي هل ييي.

ح متننن   نننلم مهمثنننيب ن مه منننيلم ف ح  ننني حمننني  يم أننن  يمأنننق،ف طلنننب ت  ننني تحى مهأق نننق منننا مه   نننيي 
تحي كننيا تننني م ننناه  )م نندط ن آتمي( ف يكل ننن  د ييه نني يم د نننى إهننى تحتننن ف يحا ممننند ت   تنني مهننن

يمأق، يتي يم أ  مأقق، بأ   يف يح    جمتأي د ييهي ي تي ي س أقيث يف يددبن  تدنييم   يح نيمه   
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ا ممدل يم تي مهتحي يكيا   ج    دلمص  ت  ي  ع ا ح    جمتأًي   جيم   جي يمأقم تي مإلتديي يم 
 تي:

 .   لكت مهيم أ  أ بمي تآ ي كل م 
 دلر مهيم أ  أ ب تؤت  مه  ت  ه ي.إ تمق مه ص مهرتعي مهلي تأك   
 .م دم ص مهأك  مهرتعي 

إا ك  م    ممديت مه ص مهرتعي مهلي   زه  على مهيم أ  طب ي هتؤ د  هليم أ  لمد ني يهدصنيتر 
ه نننيف ثننن  جنننيي ممننند ت   تننني مهأكننن  منننتقيقم تننني ما نننيد فمننند ت   تننني د نننق ت مهيم أننن  يهنننتد 

صن تأ    ننلم مأ  ني همني جنيي تني ماثنت منا حا "مهأكنن   فمند ت   تني ت ن  مهن ص علمدن ف يجنيي
على مهريي تتن عا دصيتر"ف يمهم أظ  مهق ت   تي مه صيص ن كمي ت تت مهبرتى ن در ت إهى 

 ح   ع قمي ممدلف دصيت مهيم أ  ممدلف مه ص مهم در ق ب  هقى كل ت ت .
دطع نق مه   ني حي مه ني ي ي ي ب ى حا مه قف ما مهمطيمس مهأملت  مه  ت  )مآلهتيس( تي مجنيب مه

تأ ي يصل مهن ص بنيهيم   حي م نزمب أكن  مهن ص علنى يم ن  مأن ا هعتنيا يجن  مهرنتعت  تني  نلم 
مهيم نن ف حي هدتد ننب مآلثننيت مهدنني ددننيب  كننل  ننلم مهيم نن  مننا أ ننث مهمتملننز مه ي ي تنن  مهرننتعت  يمننا 

 ب.أ ث مهأ  يس مهدي د دج مآلثيت مهميقت  يمهمأ يت  مهدي مكا حا ددأي 
  لر مآلهتيس مهمكي   هلم ظيم  مهم  جت  د صتف إهى ي يئل م م :

مايهى دل  ف مهيم أن :  أنا حمني  يم أن  حي أيقثن  حي  يزهن ف حي  ينت  حي ميينينف ي نتمق عتنيا 
مهأكنن  مهرننتعي تتنن . حيهننى مهمطننيمس هليصننيب إهننى لهننر مه ننقف دلمننا تنني دل  ننف مهيم أنن ف حي 

ع ننت ع  نني يت نني هلم نني ت  مه   تنن  يمهرننتعت ف إا ع يصننت مهيم أنن  دصنني ت ي  ي ي تنني ت  تننيف حي مهدأ
يم ب ننند ي يحأنننيمب  تيم ننني يدميم نننيف كنننل لهنننر منننا رنننا   حا  نننقمل ي تننني م  ننني  حي حلثنننت منننا 

 مهم ي ت  مهمتدبط  بكتيا مهيم أ .
مهثي تنننن : م نننندأتم   صننننيص مه تكننننل مهدرننننت أي مهأنننني ف يدتد ننننب ماأكنننني  مهدنننني د نننن ف مهيم أنننن  

تننني مجيه ننني مهدطعت نننيف يمهبأنننث عنننا مه صنننيص مالثنننت م ي نننب  منننا أ نننث رنننتمئط مهم تييننن  
إ طبي  نني يحأننيمب إعميه ننيف يتنني  ننلر مهأيهنن   جننتي مه ظننت تنني دلننر مه صننيص مهم ي ننب  يد  نن ت 

 عبيتمد ي يبتيا قففد يف ممي تمكا ما إ زمب أك  حي م  ي عل يهيم أ  مهمأ ت .
مهن ص علنى مهيم ن  ي دأنقق مهأكن  مهرنتعي يمه ني ي يف إا  مهثيهث  : عدمي   لر مهأملت    زب أك 

عملتننن   دل  نننف مهيم أننن  درنننب  عملتننن  درنننمتص مهطع نننب هلمنننت  منننا مننن ب م ب نننيس مهأيهننن  
مهيم أتننننن  يحأنننننيمب مهمنننننت  ف يمهدرنننننمتص   ننننني  ننننني إعطنننننيي مهيصنننننف مهطعننننني هلأيهننننن  مهيم أتننننن  

 .مهمأتيي ف ث  دتق متأل  ممدتيت  ين مهأ م مهم ي ب  يي يئل 
يتي إطيت مهأملتيس مه  ت  يمهل  ت  مهدي دجتي ع ق مه ظت تني مهيم أن  إ مني درن ت إهنى حا ينيب 
ا  منن ف مه   ننييف يتنني حلثننت مأيمهنن  ف هننتد م تنني تنني م نند بي  مهأكنن  مننا مهنن ص مهأننيل  ف يم 
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كننيا لهننر يمتقمف يهننتد م تنني تنني دعنن ا قففس مهنن ص مننا أ ننث إهغننيي مهمنناميت بنن  حي مهم  نني 
همدتير ه بيأ  تي  ح    نق تأنقثف يهلنا مهمن ف حلثنت مهمن ف ن كمني ت نتت مهبرنتى ع   حي م

تي " يج  " تؤت  مهم دي حي مه ييي هليم أ  مهمأتيي  علتن  ي " يجن " دع  ن  هأ يصنت درنكل ي 
كيم أ   ي ي ت ف اا لهر  ي مي ب   جتي م دقعيي مه ص مهم ي ب هتأك  مهأيه  ي تدب آثيت ني 

ف يمهمثل مهميص عجز ت،  عتص  ميلم إتديئي ديت مي تأدعت مثيف م مي تني  نلم مهرتعت  عل  ي
 .(95)مهم ي 

 كننلم تمكننا د أ ننل تكننت، مه مننيلم مهدننيت مي يمهمننتيم مننا مهيم أنن  إهننى مه يعننق، يمننا مهيم نن  إهننى 
مهد ظ نتف يمننا مهمدغ ننت إهننى مهثيعنسف يمننا مهدطع ننق إهننى مه ن   يمه نني ياف  ننلم مإل نن ي  مهم  جنني 

أنقمث  م يت نيس م من  ف عنق حا  ت دن مهبيب يم أي هقتم يس مدأقق، هل دييي ك ميلم ديت متن ف يم 
دقمل ت  ي متمعي، ج يس مإلمد ف )مازميا يماميلا يمإل  يا يماأقمث(ف يمي دأ ي بمتمعني، 

 مهأيب ييتيت، ممد ف ماأيمب يأ ي ي ي،ف ي  ًي يدمك  ًي.
هأننتم تنني مهرننتع ف يمهصنن أت  مهميهننق، هلزمننيا يمهمكننيا ي نلم ممنني  ؤصننل همأنني ي مهت ننت يتتنن  م

 م  ممد ف ماأيمب يماأقمث يمهدي دركل حأق مصيئص مهرتع  ماعقت .
 لر ماميت جمتأ ني  ني منا مه يأتن  مهم  جتن  ف عنق منا إعميه ني ع نق مهم يت نيس حي مهم يتبنيس 

ق تكنت، مه منيلم مهديت متنن  حي  تنيد ماأنقمث مهمأيصننت، علنى مثت د ني مهمييننت ف تني إطنيت أننقي 
 يييمبط ي مهم  جت ف يم يصق ي مهبأثت .

 التوظيف غير المباشرل: دراسة للنموذج المقاصدي والعالقات الدولية:
إا مه ميلم مهم يصقي تي جي تر هتد مجتق ع صت يما مقمل مه ت ف يهلنا  ني تني أ ت ن  

ع  تنن  تتمنني عنن ا دلننر مهأ يصننت مامننت مدنني  هلأ يصننت مامننتىف ي نني حأننق دجلتننيس مهد ننيع س مه
 مهمد يع  يمهمد يعل  يمهمدليتل  تي م ظيم  مهمقمل مه تمي.

طنننيت  حا مه منننيلم مهم يصنننقي تمكنننا حا  يهنننق ع يصنننت ددألنننق بيهتؤتننن  مهللتننن  يتؤتننن  هلأنننيه ف يم 
 ظتيف ي  ق م ي تميف يديج يس م  يجت   دج ب على ح ئل  مثل: ك ف  دأيمنل من  مهيم ن ؟ 

؟ ك ننف  قتكنن ؟ ك ننف   نني  مهدل ت ننيس مهممدل نن  هليم نن ؟ ك ننف تمكننا يصننل ك ننف  صننف مهيم نن 
مهيم نن  بننيه ص )يصننل مننني م  طنن ( ؟ كمنني ح ننن   يهننق إرننكيفس بأثتنن  منننا مهم نن  مهدطننتم إه  نننيف 

 يتأقق ع يصت ديج يس ييت  تي ما مت  اج ق، بأثت .
غ ل  ننق ف  دألننق نن حا مه مننيلم مهم يصنقي يتننق  نلر ماقيمت يمهيظننيئفف  منندص ع نين مننا مهدرن

بيعميب مهم ي جف حي بأملتيس مهد ظ تف إ    مدص باصيب مهيعي مهم يي إهى تيعلتن  مه نأي 
 ي ي مي حطل  ي علت   ميلم مهدأت ر.

تنني يننيي  ننلر ما ننبيب  يي ت نني ممنني تمكننا دع  نن  يننما  ننلر مهقتم نن  مهم صننل  بأنن  مهرننة 
 أد ننق ح م د نني: مايهنني دمنندص تمك  نني حا  دأننتر صننيب كت تنن  مهدرننغ ل يننما م ننيطق بأثتنن  
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مكي يدنننن   تنننني قتم نننن  مهظنننني ت، مه تي ننننت  عيمنننن  يمهقيهتنننن  علننننى يجنننن   بمديبأنننن   ننننلم مه مننننيلم يم 
 مهمصيص.

يمهثي ت  دمدص بيإل ن يميس مهد ظ ت ن  تني حصنيب مهنيعي بي ندل ي  مهم يصنق هع نيي ح ند هتؤتن  
 يجت  دجز ئت  حي م  يجتن  مد ز، هأ يم مإل  يا تي مهتؤت  مإل  مت ف ما قيا مهقميب تي م 

قتيعتنن ف حي م نني ج  مهدع ننى حي مهدج ننيف مه عننيب حي مهننتت ف إ  نني تؤتنن  دأننتر إمكي ننيس يم ننأ  
 هد ظ ت يد يت  أ يم مه يد تي  تيم تؤت  كلت .

حمنني مهثيهثنن  ت نني ددألننق "بم ننزما مهمصننيهن" كنناقم، م  جتنن ف دأ ننق حصننيب د ننيت  مهأتكنن  يمهد نن  ت 
مهمصيهن مكي يد  تني تؤتن    قتن  همني تمكنا د نم د  بيهمصنيهن مه يمتن ف  يمهدغ  تف تطتح م زما

مكي يدنننن  تنننني مهأمننننق مهدأل لننننيف  ييتنننن  مامننننت حا  أننننتر ع يصننننت درننننغ ل "هم ننننزما مهمصننننيهن" يم 
يمهيينننيح يمهينننبط مهم  جنننيف  نننق تأدنننتي  نننلر مهمأييهننن  بأننن  مهننن  ص حي مه صنننيتف يهل  نننني 

م دمقمم ي م دمقممي بأثتني رنيم  يممدنقم ينما مأييه  هي  قت ه ي حا دعليت يدؤصلف امكا 
 م يأيس بأثت  يم أ .

حمي مهتمبأ  ت ي ددألق بم زما مهمصيهن ن مهم يصق أ  مني ت أ نل ينما ميينين  بأ  ن ف يمجنيب 
 نني بطعتأدنن  رننق ق مهمصننيب ف يرننق ق مفيننطتمب تنني آا  مه دننييي يمه مننيلم مهم يصننقي حأننق 

د ننييب مهجننيم  عنن ا ماأكنني  يمهيم نن ف يعملتننيس مهد ز ننل  مننيلم مهدرننغ ل مهننلي تأننتر تيعلتننيس مه
يمهد أ لف يمهمصيهن بيعدبيت ي أتك  م يصقت ف  لعت  يم  جيعت ف قت  يجلبف قتن  مينت، يجلنب 
مصلأ ف أتمر مهمصيهنف م دطتم  ي يد يزع ي يدييتب يف م يأيس مفمدتنيت يمهعنقمئلف مه دنييي 

متأنني دننقه ي علننى إمكي تنن  م نندثميت كننل لهننر يننما يمهيم نن  يمه مننيلم مهم يصننقيف دلننر مامننيت ج
 مهقتم يس مهمدأل   بيهدأيمل مهقيهيف يك ف  تدبط كل لهر بمقمل مه ت ؟

قى  منننننننيلم حتبأننننننن  منننننننا مهم ننننننن  حا  دأنننننننتر منننننننا م ه نننننننيف ي أنننننننا  أدعنننننننت مه منننننننيلم مهم يصننننننن
PARADIGM  ميلجننني إترنننيقتًي ف  دنننتر آثنننيتر مه ظت ننن  يمهأملتننن  تننني حصنننيب مهنننيعي يقيمئنننت 

 .(96)يفس مه أييمج
ميلم تأ ي مهم  ج مهم يصقي؟ يمي ح مت  د أ ل  تي مهدأيمل م  مهظي ت، مفجدميعت  يمه تي نت  
عيجنن  عنني  يمهظنني ت، مه تي ننت  مهقيهتنن  علننى يجنن  مهمصننيص؟ مهمنن  ج مهم يصننقي عنن ي، علننى 

ف بأ ننث لهننر مأننق ح نن  مهدجلتننيس تنني مهد أ ننل يمهدرننغ ل هأ يصننت مهجمنن  مهمد يعننل عنن ا مه ننتميد ا
درننكل آهتنن  هنني مأ ننا ت م ننيف يحأ ننا إقتمل ننيف يدأي ل نني إهننى حقيمتف يدأت ك نني  أنني ع يصننت 
د أ ل يدرغ لف هديمصلس حصيب مه تمي، مهلي تن  يمه نتمي، تني كدنيب مهنيأيف مهمن  ج مهم يصنقي 
تأعت عا م يأ  م  جت  د دت  حا ددأنيب إهنى حصنيب هلدأيمنل مهم  جني علنى م ندي  ا تني 

  :ييت  ما مت
 مهم ديى مايب: مإل  ي  تي مهأملتيس مهم  جت  مهممدل   على دديبأ ي يدقممل ي.
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 مهم ديى مهثي ي: مه ميلم مه تي ي يمهد ك  ي.
  ر ت   ي إهى مإلمكي ت  يهلا مامت ف  زمب تي أيج  إهى دطعت يس مدأقق،:

، تكت نن  يبأثتنن  مهتؤتنن  تنني مهدصنن ت يس مهممدل نن  يننما  ننلم مهم ننيت مهم يصننقي د عننة عننا م ننقت 
هديه ق يدأق ق مهم ني ت ف تمنث  مهينتيتي كم  ني  ترن ت إهنى ع يصنت يأنيفس مأنقق،ف يينما 
رننتي  مأننقق،ف يمهيننتيتي  دألننق عيصننف يم نن  يمه نن ت  أنني أكنن ف ي نني  دألننق بنناا تكننيا هنن  
حصلي حي مي تأق تي حصل ع ت  مهيتيتي   مت  ف ب  يه  مكمنل  نلر مهأ يصنت مهممدل ن  إ مني 

ا دقممل جمل  ما مهمجيفس مهدي  جب مهد ك ت ع ي ع ق مهأق ث عا مهمن  ج مهدأل لني دأعت ع
مهم يصقيف يمهم  ج مهد   تي مهم يصنقيف يمهمن  ج مهد نيتمي مهم يصنقيف إ  ني دلنيا تؤتن  تني 

 مهدأيمل م  مهيم   يتئيس دأل لت .
مكي ي يمهزمني يف مهمجيفس م يأ  ييت  ما مت  دأقق ع يصت  مهمجيب مه يعي يمهرمصي يمه

 تي  عا إمكي تيس مهدقمتر.
عملتننيس بأينن ي مننا بأنن  دأننقق ع يصننت يصننف يتصننقف يمجننيفس دأل ننلف ي ننقتمس د  نن تف 

 يييتيس د يت .
مهد أ ل مهبأثني يمهم  جني: إلم كي نس دلنر جملن  منا مإلرنيتمس مهنى مني  دينم    نلم مهن  ج منا 

تي ييأ ي مهم ظيمي إهى إمكي يس  ع يصت دأدعت ما مكي يس مه  ق مهم يصقيف ت   ي در ت
د أ ننل بأثنني يم  جننيف حي ح  نني تمكننا حا ددطننتم إهننى م ننيطق ممصيصنن  هلبأننث مننا ج نن ف 
تين  عنا مإلترنيق إهننى م نقميس دا ت نت  هلد ننييب مهم  جني تمكنا تنني  نتي  ي إأنقمث عملتننيس 
مكي تنننيس مهد نننييب مهم  جننني هلميينننيعيس مهممدل  ننن   ديه نننق بأ نننث درنننكل إينننيت  إهنننى  نننقتمس يم 

يمه ييتي مهمد يع  يماأنقمث مهمدجنقق، منا ج ن   حمنتىف مهن  ج مهم يصنقي ع نلم مفعدبنيت  نتى 
 قمئت، ماأكي  تي  تي  ف يتي إمكي يس د أ ل  تي مه ظت يمهدطع قف إ مي تأقق ع يصت:

منن  ج  ظننتف يمنن  ج دأيمننلف يمنن  ج د ننييبف يمنن  ج دطع ننق يمنن  ج دليمننل يمنن  ج د ننيت ف كل نني 
  ق م تق، حي مجدمأ  ف بأيي م  ي حي جمتأ ي.ع يصت  ق ددأ

منا مهمؤكننق تنني يننيي مهنن  ج مهم يصننقي حا  ؤكننق حا  ننلم مهنن  ج  ننؤقي بيهأ ننل )مهم ننل ( مهبأننث 
 تي  ييتي ييت  تي ما مت  طيه ي مهلث ت ما مإلي يب يمإل ميب.

ب يمهأك ف  ييتي مثل مهمصلأ ف مهغيتيس يمهم يصق ف مهص أت ف يقتي مهم ي قف مهألل يما بي
يمهغيتيس مهليم   يتمي كل أك  رتعيف ميص  دلر مهدني ددألنق بمأنيم س مه نيد علنى د يع ني 
يممدننقمقمد ي مهأيننيت  ف إ  نني درنن ت إهننى منن  ج  د نن  عننتق مفعدبننيت هم ننيطق مدأننقق، تنني مهتؤتنن  

 يمهبأث:
 مأي ي مهأكم  مهليم   يمهدأل ل. 01
 دمت  مهم تي .مهأ  يس مه ععت  يمهمتيم عا قمئت، مهأ 02
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 عق  مف دصيت على مهد ييب مهجزئي يمهدجز ئي ) مهد ييب مه   ي مهأكمي(, 03
 عق  مهي يف ع ق ت تيس مهبأث قيا جي تر. 04
 مهدتمل  مهبأثي تي  يت  مهم يصق مهرتعت . 05

كل  لر مهمجيفس مهبأثت  إلم مي حأ ا عمل مهداص ل يمهد أ ل يمهدرنغ ل ت  ني تبمني درن ت إهنى 
تمكننا حا ت قمنن  مهمنن  ج مهم يصننقي مننا ع يصننت ييتنن  تنني ما متنن  دأ ننق حصننيب دأيمنننل  منني

 مأتتي يم  جي ح م ي:
نننننن مهصننننن أت  مهبأثتننننن ف يمه أيهتننننن  مهم  جتننننن ف يمه نننننقتمس مهألمتننننن  يمهلتي ننننن  مهم  جتننننن  يماصنننننيب 

  ن ت  ف مهد ظتمت ف يدينيتت مهأملتنيس مهم  جتن ف يمهق ن  مهدطعت تن  يمهأمنق مهدأل لنيف يمه نأ  مهد
يم ننيأيس مهأتكنن  يمهمتي نن  مه يعلنن ف يمهيننيبط مهأتكننيف يمه ننتيم مهمأتتننيف يمه ننيظ  مهمأتتننيف 

 يمهميه ِّق مهمأتتي.
 نننلم مامنننيت جمتأننني دجأنننل ح متننن  مهدأنننت  ه ننني بمننني  دنننتن تأيهتنننيس  نننلر مهتؤتننن  منننا مه يأتنننن  

قتم يس تني أ نل مهم  جت ف هتد ت ط تي  طيم مهقتم يس مه تي ت  مإل  مت ف عل يي ت ي ما 
 مهألي  مإل  ي ت  يمإلجدميعت .

   لر مهتؤت   ما مهمؤكق ف د  ق تأ ب تي  تيم عملت  داص ل علمت  ي ظت   يبأثت 
ف دليا إطيتم م  جتًي  ظ   رق ق مه يعلت  يعظت  مهص أت . عل  ني حبأنق منا لهنرف هن  جملن  

 ما ما متيس مهأملت  تي  تيم:
 ميت.دل  ف بأ  مهميم ف يما 01
 مفمدتيت ع ا مهعقمئل يمهدع ي. 02
 مهميمز   ع ا عق ل ا حي حلثت. 03
 دتد ب مهميم ف يمه تمتمس. 4

 دتد ب ع يصت مايهيتيس.05
 دأق ق يد يت  مه تي يس مهللت  على م ديى حي أتك  حي مميت  .06

 يمهقيهت :* لم مه  ج مهأي  ت  ق تي دطعت يس عق، بصقق مي  أا تت  ما مهقتم يس مه تي ت  
*داصنن ل  ظت نن  أ ننيم مإل  ننياف  ننلم مهد ظ ننت ف عننق حا  دننتر آثننيتر علننى مهميم ننف يمهننتؤى عننل 

 يمهمميت  .
 *د يت  مهأتك  مه ألت  تي مه ظي  مهقيهي ي تي يد .

 *حيهيتيس مهأتك  مهميتجت  يمهميم ف مهقيهت .
 *حيهيتيس مه تي   مهث يتت  يمهألمت .

 ح م د ي.*حيهيتيس ماج ق، مهبأثت  ي 
 *يزا مهميم ف مهدي ددع ى تؤت  إ  مت  تي مهمجيب مه تي ي.
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 *يزا مهميم ف مهدي ددع ى تؤت  إ  مت  تي مهمجيب مه تي ي.
*يزا مه دنييي مهممدل ن   نيمي دألنق مامننت بيهدنيت ل مه تي نيف حي مه دنييي مه تي نت ف حي مه دننييي 

 مهمأيصت،.
 يت" تي مهأيق، إهى مهرتع  يمف دأي   باأكيم ي.*مهلرف عا ع يصت "مفتد يت" ي "مف دظ 

 *دأق ق م قميس مهأتك  )مي  ي مصلأ ؟ يمي ف تأدعت كلهر؟( .
*د نننيت  ع يصنننت مه تي نننيس مهممدل ننن  عملتنننيس مهد نننيت  ينننما مهأملتنننيس مهممدل ننن  تننني مهمتمأنننل 

 مهممدل  .
مدجن  إهنى ع يصنت كل لهر  زكى ع يصت مهدييتت مهم  جني همني ح نم  ير بنيه  ج مهم يصنقي مه

مهظنننيم ت مهممدل ننن . ي ننني مننني تأنننتر مهدأيمنننل مهم  جننني تننني م نننيت كلنننى  دي نننل مه ظنننت، مهرنننيمل  
 يمهمتكب  يمهجقهت  مهمد يعل .

 *إا  لم مه  ج يفعدبيتمس مدأقق، يمدقممل  يمد يعل  تر ت إهى حلثت ما م ديى:
*مهمجنننننننننننننننننننيفس مهميصننننننننننننننننننن  بيهأتننننننننننننننننننني، مهأينننننننننننننننننننيت   يمجمنننننننننننننننننننل ع يصنننننننننننننننننننت دأيم د ننننننننننننننننننني 

 ق ا/مه  د/مه  ل/مهأ ل/مهميب(.)مه
 *مهم صق ما يد ما مه أل مهأييتي كيأق، دأل لت  ح ي ت :

 قت  مهيتت )مهتؤت  يمهأتك  على مهم ديى مه لعي(. -
 جلب مهمصلأ  )مهتؤت  يمهأتك  على مهم ديى مهع يئي(. -

 *دأ  ق ع يصت مهأ ظ مديمهت  دأعت عا جي ت مهتؤت  يمهدزم  مهأتك .
  ج ت نننديعب ع يصنننت مه كنننت ن يمهننن ظ  ن يمهأتكننن  دأعنننت عنننا مجمنننل م نننديتيس مهأ نننظ    ننني مننن

 مهأتك  مهأييت   يد يعيد ي يلهر يما تيعلتيس مهأيمه  مهممدل  :
 عيه  ماتكيت.

 عيه  مارميص.

 عيه  مارميص.
 عيه  مارتيي.
 عيه  مه ظ .

 عيه  مهأيمقث.
 عيه  مهتميز.

هأتكدنيا هدأ  نق م دينى مهأ نظ ما ي ني تني إطنيت يمهأ ظ   ي  لعي/ إ جنيعيف دد يعنل تتن  م
عملت  دصيعقت  ييت  تي ما مت ف يديتت  قتمس م  يجت  ي ظت   يأتكت  عيهت  مه تم  يعيهت  

 مهأجت  يعيهت  مه أيهت .
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مهأ ظ   ي هتد مجتق مهأ ظ على مهم ديى مهأتكي حي مهمميت   يهلا  ي أ ظ  دمد  عدقممل 
بأ ننننث دديننننيتت جمتأننننًي  هدمثننننل جنننني ت عملتنننن  مهأ ننننظ تنننني كل د نننني جملنننن  مهأ يصننننت مهممدل نننن ف 

يرنننميه ي يكيمنننل تعي د نننيف تننني  نننلم مهم ننني    ننندطت  حا تأ نننل إهنننى  منننيلم مهديظ نننف يمهدرنننغ ل 
 .(97)جمل  ما مهقتم يس  تيد صت ً 
 راتمة

 عود على بدء: لماذا درسنا إشكاالت التعريف والتصنيف والتوصيف والتوظيف:
 نلر مه يعنق،  ه يعق، مهم ط ت  حا إقتمر مهريي تنتن علنى دصنيترف تن ا  دتجمن إلم  تت ي بصأ  م

بيه  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب  هنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلهر مهبأنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننث
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 الوعي
 

 الف م  إلدراك   الفقه 
 المآالت   الشيء العالقات

 
 فرع على

 
 التوظيف  تصوره   التعريف 

 
 مهديص ف  مهدص  ف
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 األصل والوصل والفرع متبوع( التعريف ) أصل في متوالية( ) التابع والمتبوع

  والتصنيف فرع على التعريف ) تابع( 

  والتوصيف فرع على التصنيف 

  والتوظيف فرع على التوصيف 

 

 

 

 تعريف للعالقات الدولية       

 

 

 

 التصور اإليجابي للتعريف على مقتضاه

 بحيث يتسم بالقدرة على الشمول

 يراتهواالتساع  واالستيعاب عبر الزمن ومتغ

 تحديد مجال المادة التراثية في حقل العالقات

 الدولية في اإلسالم

 تعريف مضيق يتسم بالجزئية وعدم القدرة

 االستيعابية عبر الزمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالحد     المفهوم    الفكرة    ةالقضي  المادة                  المعلومة  
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اجهة التصنيف الحدى القادر التصنيف المتصلى المتتد في مو

 على استيعاب تعقد العالقات 

)كلما تعقدت العالقات وتداخلت وامتدت ، زادت التصنيفات 

 والتقسيمات(.

القدرة على استيعاب تصنيفات التعارف بتنوع أشكاله 

 وعالقاته 

 تنوع الخريطة التراثية )إتساع التوصيف(

تستوعب جملة  يحاكي بناء الخريطة المتعلقة بالمصادر بحيث

 العالقات على تنوعها 

 )الخرائط المتداخلة(

خطة توظيف متسعة االهتمام مجددة المناهج، خادمة 

ومستمرة للتراث قادرة على نشر القراءات اإلحيائية 

واإليجابية والقيام بعمليات واعية رافعة للدراسة التراثية في 

 التوظيف المباشر وغير المباشر. 

 ق بها تفرض مصدرها اللالئ

 )لياقة المصدر ( 

 المصدر بغرض أبجدياته في التنازل والتعامل 

 )لياقة األبجديات( 

 نظم األبجديات

ضمن صياغات منهجية قادرة على التعامل العدل مع التراث 

 العدل مع التراث ضمن تحديد قواعد إحسان القراءة وآلياتها.

 ة تحاشى القراءات السلبية والتمكين للقراءات اإليجابي

 فاعلية التوظيف 

التصنيفات الحدية تصنيفات تبسيطية اختزالية، ال تملك قدرة 

استيعابية تتواءم مع تعقد العالقات وتداخلها وامتدادها 

وتنوعها وتعقدها، عجز التصنيف عن القدرة على االستيعاب 

 و االستجابة ( 

 تصنيفات إما أو ، تقسيم العالم: 

 ريالتخطي الحضا –صدام الحضارات 

 

 ذات الطابع الجزئي –الخريطة الصماء 

 ضيق مساحة المصادر والتوجيهات

 )خرائط االفتراض(

 خرائط االفتعال واإلغفال

 

االنكفاء على القراءات الفقهية السابقة ضمن آليتي االستهالك 

 واالستدعاء 

 انتشار القراءات السلبية -

 اختفاء عناصر القراءات الجامعة والفاعلة -

 لتوظيف المباشر وغير المباشر قصور عمليات ا -
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د ين مه تميمس هلدنتمث عد نين " أنيب  نلر مه نتمي،" حي  " م ي ج ني"  حي "ح نقمت ي يييتيد ني" يف رنر 
حا لهنننر  ننن ظ  عننن ا دصننن ت  ا ح ي ننن  ا منننا م ظيمنننيس مه نننتمي، "م ظيمننن  مه نننتميمس مه نننلعت  تننني 

تي داث تمد ي يمآفد ي تي مجنيب  م يعل م ظيم  مه تميمس مإل جيعت "ف  ي حيين مي دليا يحع ا
مهأ  نننيس مهقيهتننن ف مهنننلي  دأ نننق  يمنننًي بأنننق  ننني ف ي درنننيبر زم ننني بأنننق زم ننني. يددأنننيظ  مأطتيدننن ف 
يددتمل  مدغ تمد  ف ت لعت   لر مه تميمس  ق  تق تي مجمل  إهى إي يب  نلم مهدرنيبر يمهدأ نق علنى 

حا د ننند ق إهنننى يعننني فئنننق ع نننلم  حي منننقممل دب نننتطف ع  مننني مإل جيعتننن  م  نني  جنننب إمدزمهنننى أنني 
م ي نب  دنتج   نلم مهنيعي ه نتميمس م من  هدلي  نيس مهنلملت، مهدتمثتن  ف  ىمهيي  مهمدريبر ي نأ

 دزمب ُد دقعى عبأ  م تتمد ي تي مديا ع  يس قيهت  مأيصت،.
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 القــــــــــــــــــــراءات الســـلبيــــــــــــــــــــــــــة

 ــــــةوتـــــــــــراث العــــــــالقات الدوليــــــــــ

 القــــــــــــــــراءات اإليجـــــــــــــــابية

قراءة 

قراءة  اإلهدار

 اإلفتخار
 قراءات األكفان

 )قراءات القبور(
القراءة 

 الهادمة
قراءة 

التبني 

 والتغني
قراءة 

 االستظهار

القراءات 

 اآلنية

قراءة 

 االنحدار

 قراءات التسييس

 قراءات التأسيس

قراءة 

)السياق( 

 المسار

القراءة 

االستراتيجية 

 والحضارية
قراءة 

 قراءة االفتقار

الفحص 

والتأني 

)القراءة 

 الفارقة(

القراءة 

قراءة  البانية

 العمران
قراءل 
 اإلنذار

قراءة 

 االستثمار

قراءة 

العزة 

 واالنتصار

قراءة 

 االجترار

قراءة 

 المؤامرة

قراءات 

ر االنكسا

)القراءة 

 الواهنة(

قراءة 

 االستحضار

قراءة 

 السنن

قراءة 

 النباهة

  تمي، 
التجدد 

 واالستمرار

قراءات 

 التجديد

القراءات 

الناقدة 

القراءة 

 الكاشفة

قراءات 

التأصيل 

 والتفصيل

قراءات 

 التحدي

القراءة 

 ةالعالم

قراءات المستقبل 

 واالستنفار

 قراءة األماني واالنتظار

قراءة 

االستحمار 

والقابلية 

 لالستحمار

قراءات 

االندثار 

)القراءة 

 الحضرية(

قراءات 

التبديد 

وقراءات 

 التقليد

القراءات 

 السائرة
 قراءات التحميل

 قراءات التحيز

قراءة 

 التجني

القراءة 

 الظالمة
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ل لن  بم ني ج عل لن  با نقمف كا حمي  م ظنيمد ا منا مه نتمي،ف د ن   مه نلعت  م  ني تني  نتميمس  أ
يييتنننيس آ تننن   صننن ت،ف ع  مننني د ننن   مإل جيعتننن  ت  ننني ب نننتمتمس يمعتننن ف بم ننني ج مدليملننن ف با نننقمف 
يييتننيس كلتنن  رننيمل  لمس عمننق أيننيتي  ننيقت علننى د ننقت  ح صننى منني دلننيا علتنن  مه ننتمي، مننا 

د يا أي ب مهأ  يس مهقيهت  مهلي  د   بنيإلمد   يمه يينى يمهأ نت،ف يأنيب مهم نلم ا إأ يا يم 
ل ننتميمس مإل جيعتنن  مهيمعتنن  مهدنني د نن  تنني كرننف عمهننلي  د نن  بيهيننأف يمهنني اف  يجننب مهدم ننر 

م يصنننل صننن يع  مهصنننيت،ف يمهدأيمنننل مننن  مهنننلملت، مهدتمثتننن  يدلي  يد ننني ينننما  نننتميمس مف ننندثميت 
 (98)يمإلعدبيت

 نل تمك  ني  نتمي، مهمت طن  مهدتمثتن  بمأنزب  مرنتيعت  مهد نيؤب أنيب نلم مهدصيت   ق حقعى يما
 عا مدغ تمس مهمت ط  مهقيهت  مهمأيصت،؟

دتمث أ بن   نق مينس بيهمت طن  مهقيهتن  مهمأيصنت،ف يحظنا حا  نلر  ع    ي ق   يزن مهبأ  مي
 قق،.مهم يزع  د ب  هتد ت ط ما مدميل مي ف  لعي ما مهدتمث يما  تميمد  مهمدأ

يم  منني د بنن  مننا عننق  ت نن  هدنناث ت مهدننتمث تنني مهمأيصننتف يدنناث ت مهمأيصننت علننى مهدننتمث يلملتدنن  
 .يم قتمد ف ي  ب  لهر ما عق  إأ يا مه تمي، هلمت ط  مهدتمثت  يمهمت ط  مهقيهت  على أق  يمي
ليتلنن  ي ننق حقعننى كننلهر حا مه ننتمي، مإلأتيئتنن  بمنني دديننم   مننا مه ننتمي، مهمد يعنن  يمهمدأننقق،ف مهمد
، مني قيمهمدليمل ف مهأيهم  يمهجيمأ  يمه يعلن ف  ني  نتمي، بأنق كنل  نلر مايصنيف م ندمت، يمدجنق

 دجققس مهأيمقث يمي م دجقس مدغ تمس يمي دعقهس مهمأطتيس.
دجننقق مه ننتمي،  ف تأ نني بأننيب  ننتميمس مهدجننييز مهم  صننل ف عننل  نني  ننتمي، ممدننق، مدصننل  يمصننل  

تمثف يددأنننننتر صنننننيب  نننننتمي، مهدنننننتمث ينننننما مهدأنننننيفس عننننن ا مهدنننننتمث يمهأصنننننتف يمهأصنننننت يمهدننننن
ا أننيمهمدغ ننتمسف يد تف ع يصننت مهثيعننس مهننلي ف  دغ ننتف يمهمدغ ننت مهننلي ف  ثعننس علننى أننيبف يم 

أنيب دغ  نت مهثيعنس حي دجنييزرف يدثع نس مهمدغ نت مهننلي ددجنقق منا م هن  مهأيقثنيس يمه نيمزب إ منني 
 س ميطئ  حي  تميمس مهمط ئ .تأتر جمل  ما مه تميمس مهمطا ي ق ددأيب إهى  تميم

رنن ت  ننل مه ننتميمس مإلأتيئتنن   نني مجننتق  ننتميمس تقيق ماتأننيب أننيب مدغ ننتمس  يمننا مهم نن  حا 
يمأطتيس ه  تأق ت    ت  ي عيه  مهم لم ا إف ما م ب م دقعيي لملت، أييت   يدتمثت  ح نيح 

حي ما مهميتمف ما يما ص يع  مهصيت، دز   ي يدري  ي  يمي حدى لهر ما مهقممل  فم دقعيي
 قتم يس بأثت  ي ظت  ف حي ما مميت يس م  أيهت  يتبمي متدأيهت ؟

مامنننت تأدنننيم م ننني إهنننى دا نننتد ع يصنننت مه نننتميمس مإلأتيئتننن  لمس مهطعتأننن  مهمبنننيقت، تننني د نننيت  
مكي ننيس مإل نند يق، مهبأثتنن   حصننيب مهأ  ننيس مهقيهتنن  مهمأيصننت، يم نند يقمد ي مه ل نن ت  يمه تمتنن ف يم 

مهدتمثتنن ف يمإلمكي ننيس مهدنني دطتأ نني مهمت طنن  مهدتمثتنن  تنني مهأننت  " مهأننقب هلصننيت،"  مننا مهمننيق،
 يب يي مهصيت، يم عيق، ع يئ ي يما تؤى عمت    يعل  هلدا تد  ظت ي ييم أتًي.

هت  ُح  ب".  " إا ُحت ق إف مإلص ح مي م دطأسف يمي ديتت ي إف بيهلل علت  ديكلس يم 
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ديحف أيب مهم  يجت  مف  مت  م قميس يدطعت نيسف ينما حق.  يقتن  مأمنيق مصنط ى م ظت:   ف مهق ا ععقمه 
رننتمف(ف قيت، مهم  يجتنن  مف نن مت  تنني مهألنني  مفجدميعتنن ف مهمأ ننق مهأننيهمي هل كننت مإل نن مي ن متكننز  )إعننقمق يم 

 يمي بأق ي.  46ف ص2002مهأييت،ف 

1)  

تم ن  مهأ  نيس مهقيهتن  تني مف ن  ف ينما حق.  يقتن  م ظت:   ف مهق ا ععقمه ديحف مقمل مه ت  إطيت م  جي هق
مأميق مصط ى )مهمرتف مهأي  يتئتد مه ت ق(ف مرتين مهأ  نيس مهقيهتن  تني مف ن  ف مه ي ت،:مهمأ نق مهأنيهمي 

 .1999هل كت مف  ميف 

2)  

تننني د  ننن ت تننني إطنننيت مهد  ننن ت مهدنننآمتي هلدنننيت ل م ظنننت: مجلننن  مهترنننيقف   ننن  مابأيث:إرنننكيهت  م طنننق مهمنننؤممت، 
( ف 3(ف    )7ماأقمثف مجل  تصلت  دصقت عنا متكنز قتم نيس مهث يتن  يمهأينيت، تني مهيفتنيس مهمدأنق،ف مهأنقق)

 يمي بأق ي.  93ف ما ص 1999

3)  

يتي  تيم مه ن ا يد  ن ت مهدنيت ل م ظنت: معنتم ت  عنا علني مهنيز تف علنى مرنيتف مه نتا مهمنيمد عرنت مه جنتي: 
يميبأنننق يف م ظنننت حتيننني:  7ف ص1982ف 3مهمأيصنننتف ع نننتيس: قمت مهرنننتيمف  قتم ننن  هل ننن ا مإله تننن  يمهم نننل  

ف 1996مأمننق  ترننيتف  نن   مه ننتآا تنني  تنني  مهأيننيتمس ي نن يط يف مه نني ت،: مهمأ ننق مهأننيهمي هل كننت مإل نن ميف 
 يميبأق ي.  21ص

4)  

تي م نن مي: تنني مطننيت مه زعنن  مفتدميت نن  م ظننت:  نن ف مهننق ا ععننقمه ديحف مه ظت نن  مه تي ننت  مننا م ظننيت أينني
ف 2002م  جتنن  مهدجق ننق مه تي نني يمعننت، مهيم نن  مهأتبنني مهمأيصننتف مفتقاف مهمتكننز مهألمنني هلقتم ننيس مه تي ننت ف 

 . 31ص

5)  

تنني مطننيت مهدتمجنن  مهننى ميم نن  مه كننت مهننقتيعي م ظننت:  نن ف مهننق ا ععننقمه ديحف تنني مه ظت نن  مه تي ننت  مننا م ظننيت 
 . 42-40ف ص1998ميف م  ميف مه ي ت، مهمأ ق مهأيهمي هل كت مف  

6)  

تننني  نننتيم مهدأ نننز مه ي نننل يمه يتنننل م ظنننت:  ننن ف مهنننق ا ععنننقمه ديحف مهدأ نننز يمهدأل نننل مه تي ننني: م ظنننيت مأتتننني 
دطعت ننننيف يننننما  ننننقي، مرننننكيهت  مهدأ ننننز تنننني مهألنننني  مف  نننني ت  ي مفجدميعتنننن ف مه نننني ت،: مهمأ ننننق مهأننننيهمي هل كننننت 

 . 1998مف  ميف 

7)  

تب مه دننييى م ظننت:  نن ف مهننق ا ععننقمه ديحف ع لتنن  مهنني ا: قتم نن  فزمنن  مهملنن ج: تنني مطننيت عملتننيس مهد نني ي يأنن
 . 25-23تؤت    قت  هليم   مهأتبي تي ييي مه ظي  مهأيهمي مهجق قف مه ي ت،: قمت مه يتىي مهأتبيف ص

8)  

عقف تنني  ننتي يس مهقتم ننيس مهم  جتنن  هل دننييى ي صيصنن ي م ظننت:  نن ف مهننق ا ععننقمه ديحف مننقمل مه ننت ف متجنن   نني
يمننننننني بأنننننننق ي. م ظنننننننت  ننننننن ف مهنننننننق ا ععنننننننقمه ديح م نننننننميع لف تدنننننننييى مفمننننننن  تننننننني مهم نننننننيه  مفتغي تننننننن   500ص

WWW.Islamonline.com. 

9)  

تنني ظننل مه ننتمي، مهيمعتنن  هلدننتمث م ظننت: ععقمهمج ننق مه جننيتف مبننيقي م ي ننت  تنني د ننيت  مهدننتمثف يننما  ننقي، " أنني 
مهمأ ننق مهأننيهمي هل كننت -مأ ننق مهقتم ننيس مهمصننطلأت تننيتد: -م  جتنن  هلدأيمننل منن  مهدننتمث مف نن مي"ف مهمغننتب

10)  

 المـــــراجــــــــع
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 .279-267ف ما ص2000مف  ميف

ف ق.سف 2م ظننت: طنن  ععننقمهتأماف دجق ننق مهمنن  ج تنني د ننيت  مهدننتمثف مهننقمت مهعتيننيي: مهمتكننز مهث ننيتي مهأتبننيف  
 ميمي  مد ت  . 

11)  

  (12 يمي بأق ي. 267ق.ععقمهمج ق مه جيتف متج   يعقف ما ص

أت ننف تمجنن : مق.  يتنن  مصننط ى )مهمرننتف مهأنني  علننى مهمرننتين يتئننتد مه ت ننق( ف مرننتين يننما مرننكيفس مهد
مهأ  يس مهقيهتن  تني مف ن  ف ميصن  دلنر مفجنزمي مهدني ددألنق بيه ينيتي مهم  يجتن ف م ظنت متيني بأنث م نديلد ي 

 ميف تمبطننن  مهيننيتي أننيب مهدأننقتيس: مق.  يقتنن  مأمننيق مصننط ىف مهدأننقتيس مه تي ننت  مهميتجتنن  هلأننيه  مف نن
 مهجيمأيس مف  مت ف ق.سف مهم قم  يمه صل مفيب.

13)  

ييننما تئننيس مهدأت ننف مهثيعدنن  هلأ  ننيس مهقيهتنن  م ظننت: ميت نن ل م ننتبف  ي نن يهيجتي مهأ  ننيس مهقيهتنن ف دتجمنن : 
( ف )م ظنت مرنيتد  تني مهم قمن  أنيب دأ نق عملتن  مهدأت نف1986ق.أ ا  يتأ ف مه ي ت،: مهقمت مهم د عل مهأتبنيف 

. 1999.م ظننت متينني هنن  د مهمؤهننفف مهأ  ننيس مهقيهتنن  مهمأيصننت،: أ ننيب مدننيمىف مه نني ت،: قمت مهأننيه  مهثيهننثف 
 ميمي  مد ت  . 

14)  

 يما تؤت  ديميد كيا م ظت:
edition, Chicago :  ndThomas S.Kuhn , The Structure of Scientific Revolutions, 2

The Univ. of Chicago press .1970.& John Richard son Jr., Competing Paradigms in 

Comarative Politics, in :Holt and Jone E. Turner, (eds) , The Methodology of 

Comparitive Research, New York : The free press, 1970, PP. 230 off.   
همؤ  ننن  مهجيمأتننن  هلقتم نننيس ي م ظنننت متيننني:  صنننت مأمنننق عنننيتفف مب ننندميهيجتي مه تي ننن  مهم يت ننن ف ع نننتيس: م

 يمي بأق ي. 57ف ما ص2002مه رتف 

15)  

تنني دأت ننف مهأ  ننيس مهقيهتنن  تنني مف نن   م ظننت ي ننيتا: جملنن  مهلديبننيس تنني  ننلم مهمييننين ي مهدنني هنن  تيننطل  
 يمي بأق ي. 279مأطم ي على مهدأت  يس مهأق ث    ف مهق ا ععقمه ديحف مقمل مه ت  ... متج   يعقف ما ص

16)  

عتدننتما بننيقى يبتننيت ع ت عنني ف  ي نن يهيجتي مهقيهنن ف ع ننتيس: دتجمنن  جننيزف ععننقهلل ي نني متجنن  معنني صننيهنف م ظننت 
يمنني بأننق ي. م ظننت متينني عتدننتما بننيقىف مهد متنن  مه تي ننت ف دتجمنن :  7ع ننتيس: متكننز مف مننيي مهم ننيتيف ق.سف ص

 يمي بأق ي. 135ص ف15ف ص2001مأمق  يتي مهم قييف ديه : مهجمي ت  ف ع تيس: مف دريت مهأتبيف 

17)  

ينننما تؤتننن  بنننيقي هلدم  نننز عننن ا  مطننن ا منننا مهقيهننن  تننني مفجدمنننين مهأتبننني ي مف ننن مي م ظنننت: عتدنننيا بنننيقىف 
. 7ص 1992مهقيهديا: مه لط  يمهمجدم  تي مهغتب يتني بن ق مف ن  ف مه ني ت،: قمت مه كنت هلقتم نيسف مه ني ت،ف 

ه  ي مهمجدم  تي مهغنتب يتني مف ن  ف دتجمن   ملن  تت نقف م ظت تي طبأ  ممتى : عتدتما بيقىف مهقيهديا: مهقي 
 . 1996مهقمت مهعتييي: مهمتكز مهث يتي مهأتبيف 

18)  

يبصننقق م نندلميب تؤتنن  بننيقى فأننظ ديصنن ل  هم  نني  مهقيهنن  مهم ننديتق،: عتدننتما بننيقىف مهقيهنن  مهم ننديتق،: دغت ننب 
يمنني  5ف مننا ص1996قمت مهأننيه  مهثيهننثف -ثمه ظنني  مه تي ننيف دتجمنن : هط ننف تننتمف مه نني ت،: كدننيب مهأننيه  مهثيهنن

 بأق ي.

19)  

يمي بأق ي يمهلديب تني مأظن  متكنيتر ترنتح مه كنتر بيفمثلن  مهمدأنقق، يمهمد يعن  يترن ت تني  6مهمتج  مه يعقف ص
كل آا مهنى مهمدطلبنيس مهم  يجتن  منا  يأتن ف يمهمدتدبنيس مهم  يجتن  منا  يأتن ف ي مهمدتدبنيس مهم  يجتن  علني مني 

20)  
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 ا دأمتميس. تصل مهت  م

معننننا ملننننقياف مهم قمنننن  همي ننننيع  مهأ منننن  معننننا ملننننقياف مه نننني ت،: قمت مهلدننننيب مهمصننننتيف ع ننننتيس: قمت مهلدننننيب 
  287-285ف ص1999ف طبأ  مز ق، يم  دأ ف 1مهلع ي يف 

21)  

 289-287المرجع السابق، ص
22)  

مهدنتف  ز نق مهقيهن  تني ميه ني مهمتج  مه يعقف تي تصيب مد يثت، جم  ع   ي يبن ا مد نين مهقيهن  منا مثنل "تني ما 
-493( تني مهجبيتن  )313-310( فتي مطيمت مهقيه  يممد ف مأيمه ي )منا ص310-309 ي، مهي  يد ي" )ص

( تننني ما مهظلننن  منننؤلا عمنننتمب مهأمنننتما. 507-506( )تننني   نننص مهأطنننيي( )497-496( تننني مهمكنننيد )495
 يمي بأق ي. 507ص

23)  

ي مهديت متنن : مق.  يقتنن  مصننط ىف مننقمل م  ننيجي هقتم نن  مهدطننيت م ظننت يننما مرننتين مهأ  ننيس مهقيهتنن : مفجننزم
تنني يينن  يقيت مهأننيه  مف نن مي تنني مه ظنني  مهننقيهيف متجنن   ننيعقف   فعنن ر ععننقمهأز زف مهقيهنن  مفميتنن  قيهنن  
مه ديأيسف متج   نيعقف يح ظنت ه ني متيني: مهقيهن  مهأبي نت ف متجن   نيعقف قتم ن   نلر مه ديأنيس يدلنيا ي ن ي  

 يتا ما م ظيت    ي. مهقيب  

24)  

يننما رنن يق، ديمننيد مت يهننق أننيب قعنني، مف نن   م ظننت: ديمننيد مت يهننقف مهننقعي، مهننى مف نن  : بأننث تنني دننيت ل 
ف يمننا 1970 رننت مهأ  ننق، مف نن مت ف دتجمنن : قزأ ننا معننتم ت  أ ننا يآمننتياف مه نني ت،: قمت مه  ينن  مهمصننت   

يمننني بأنننق يف  28يمننني بأننق يف ص 65ف ص10. ص1896مهم نن  ما  رننن ت مهنننى ما مت يهننق مهنننف مديبننن  تنني عننني  
 . 1993يميمي  حمتى م م . معيق، مهع ييف ع تيس: مهمكدب مف  ميف 461ص

25)  

( م ظنننت: عمنننت عع نننق أ ننن  ف مهرنننيلل  مهث يتتننن : 84مرنننيت، مهننني مآلتننن :  نننل كنننل تأمنننل علننني رنننيللد  .. )مف نننتمي/
 . 1993م ي م  تي معيق، مهع ييف ع تيس: مهمكدب مف  ميف 

26)  

م ظت تي مطيت مهدتيت مف درتم ي مهنلي  دع نى م يهن  "مف ن   م درنت بيه ن ف": ي بن  مهزأ لنيف آثنيت مهأنتب تني 
يمني بأنق ي م ظنت  124)أيرنت ( ف ص 34ف ص1992ف 4مه    مف  مي. قتم   م يت  ف قمرق: قمت مه كتف  

 . 1987مؤ د مهمل ج مهأتبيف متيي: ععق مهيقيق معتم ت  رلعيف مف    يمتمت  مه  فف مه ي ت،: 

27)  

م ظننت تنني  ننلم مهم نني  مأيهجد نني فرننكيهت  مه  ننل ك رننكيهت  م  يجتنن ف  نن ف مهننق ا ععننقمه ديحف مننقمل مه ننت  .. , 
يميبأق ي. م ظت متيي عملت  م ندثميت  نلر مهم يهن  أدنى مآلا: ق.منتمق  يتمنياف مف ن    404متج   يعقف ص

ف م ظت مه صل مهدي ن  عرنت "مهأنتب مهم ق ن  تني زعم ن " ف 1993بيتيت ي كعق لف مجل  مه يت مهلي دت ف مؤ    
 .238-231ما ص

  

28)  

يمني  15م ظت مفركيب مهممدل   مهدي مدملد ي عملت  م دريت مف    يد يعل ي: ديميد مت يهنقف متجن   نيعقف ص
 بأق ي.

29)  

مف نن  . م ظننت مرننتين مهأ  ننيس   أ ننل تنني  ننلم مهم نني  مهنني مهقتم ننيس مهديت متنن  تنني أ ننل مهأ  ننيس مهقيهتنن  تنني
 مهقيهت  تي مف   ف )مرتمف( : )مق.  يقت  مصط ى( . 

30)  

م ظت مركيهت  دي تد مهأ  ن  من  ي نت مهم نلم ا علنى مهنقعي،:  ن ف مهنق ا ععنقمه ديحف منقمل مه نت  .. ف متجن  
  361-349 يعق ص

31)  
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سالمي )أمتي في العاالم،، التتااا األول األمة في قرن عدد خاص من حولية قضايا العالم اإل 110آل عمران/
. سايد 2002، القااهر:: متتباة الوارول الدولياة، 2001 -2000األمة في قرن: الماهية المتاناة اإلمتانياة 

وما بعدها. د. عبد المجيد فارا،، ممتانيااا األماة:  61عمر، حول مفهوم األمة في اإلسالم نقد تراتمي، ص 
 وما بعدها. 131تملة والفاعلية الراهنة، ص الرؤية التلية بين القدراا المح

32)  

تنني م  نني  مهج ننيق م ظننت يننتيت، مأيهجنن  مهميم نن  مهدنني دأننيهج  ننلم مهم  نني  ي يننيتيرف يك ننف دأننيهج  ننلم مهم  نني  
يما مأديى  ييتي مهج يق تي م يت   ع ا مهميم   مهأتبتن ف ي مهميم ن  مفج عتن . يمفمنت ف  نزمب تني أيجن  مهنى 

 مي  ؤكق عملت  ص يع  مهصيت، على مهجي ع ا.قتم   م د ل ف ب

33)  

ف 1983ف 2م ظت ميت ن ل عنيمزمتف م  ني ت  مف ن  ف دتجمن  ق. ع  نف قمرن ت ف ع نتيس: م رنيتمس قمت مآلقمب  
 يمي بأق ي. 245ص

34)  

  (35 . 246-245مهمتج  مه يعقف ص

  (36 يمي بأق ي. 410م ظت   ف مهق ا .. ف مهأ  يس مهقيهت  .. متج   يعقف ما 

ف ي نلم 1996  ي  مهج يق م ظت: دت  ت ممتد مهأمتف مهأ ف يمهأتب يمهج يقف قمرنق: قمت مآلتنيم يمف  ندف م
. يتبمي ما مهم  نق مطيهأن  1990مهلديب تي مفصل ت يه  ميج د ت  قم ي مهليدب تي كلت  مفمي  مفيزمعي عي 

 قتم   م يت   ع ا تؤ د ا هم  ي  مهج يق يمهأتب مهأيقه :  
John Kelsay and James Turner Jahnson, War and Jihad:Histiorical and 

Theoretical Press Pectives on War and peace in western and Islamic 

Traditions, New York :Greenwood press,1991. 

ف مه ننني ت،: قمت  ننيتا تننني  نننلم مهم ننني  تيقهننف ع دنننتزف مف ننن   ي مف ننندأميت: ع  نننق، مهج ننيق تننني مهدنننيت ل مهأنننق ث
 . 1985ر تي هل رتف 

37)  

تي عيم ب مهقيهتن  مه يمتن  م ظنت:  ن ف مهنق ا ععنقمه ديح مفمن  مف ن مت  يعيم نب مهقيهن  مه يمتن ف ينما ممدني 
-41ف مننا ص2000تني مهأننيه : أيهتنن   يننيتي مهأننيه  مف نن ميف مه نني ت،: متكننز مهأيننيت، هلقتم ننيس مه تي ننت ف 

45 . 

38)  

لهر مهلدنننيب مه نننت : ق.عننن ي طننني تف مهأنننيه  مف ننن مي تننني مف ننندتمد جتيس مهأيهمتننن  ينننما  نننلر مهتؤتننن م ظت كننن
 . 13-9ف ما ص1998مفيتيبيف -مهمأيصت،ف بيت د: متكز مهقتم يس مهأتبي

39)  

  (40 . 669-665مهمتج  مه يعقف ما ص

 م ظت تي  لم مهم ي : دلر مهم يفس مهدي عزيس أيب مهأقي مفميت يمتمجأد ي 
John L. Espostio, The Islamic threar: Maythor Reality? New York & Oxford: 

Oxford University press, 1992. 

 نيم ا   علنت يم نقت ي هني جف مف ن   مهأنقي: عن ا مهأ ت ن  ي مهني  ف دتجمن  متمنا رنتفف مه ني ت،: مه ت نيا هل رننتف 
مهرننننتم مفي ننننطف دتجمنننن : مأمننننق  . تت ننننق  يه ننننقميف مف نننن   يمتمتنننن  مهميمج نننن : مهننننق ا ي مه تي نننن  تنننني1995

 . 1997م دج تف مه ي ت،: مكدب  مقعيهيف 

41)  

ينننما مرنننكيهتيس دأت نننف مهأيهمننن  بيعدبيت ننني معنننيق، دأت نننف مهأ نننز م ظنننت تأيهتنننيس مهمي ننن  مهث نننيتي ه  ننن  مهألننني  
 مه تي ننت : مق جننيق، ععننقمهميهقف مهأيهمننن  يمف دصننيق مه تي نني هلقيهنن  مه يمتننن  يننما: ق.أ ننا  يتأنن . ق.  ننن ف

( ف   نن  مهألنني  2ععننقمه ديح )مرننتمف يدأت ننت( ف مهأيهمنن   يننيتي يم نني ت ف  ل ننل  مأييننتمس مهمي نن  مهث ننيتي )

42)  
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 يمي بأق ي. 162. ص2000-1999مه تي ت ف كلت  مف دصيق. جيمأ  مه ي ت،ف

يب كلننيق  ننميددف م  نن ب مهأننيه ف  ي نن يهيجتي مهم ننتح مهننقيهيف دتجمنن   ننيزما مل ننلف كدنن-عتدننتما بننيقىف مننيتي 
 . 8ف ص1998مهأيه  مهثيهثف قمت مهأيه  مهثيهثف 

43)  

مهمتج  مه يعقف م ظت مه ييتي مهمأتيي  تي مهلدنيب هدأعنت عنا مظني ت  نلم مف  ن بف يمهلدنيب جنق ت بنيه تمي، 
 مهمدا ت .

44)  

ما مصيب مهدأيتف مهأييتي م ظنت: زكني مهمنت قف دأنيتف مهأينيتمسف مجلن  مهللمن ف م دنقى مهللمن  هلقتم نيس 
 .29-9ف ما ص1997( ف مه    مهتمبأ ,   ف 16فبأيثف مهأقق )يم

45)  

مركيفس دصق ق مهقيت م ظت: مأي مهق ا  ي  ف مهد  ت  مف  مي هلمأمنيت،: قتم ن  تني  رنا، يدطنيت مهجميعن  
 .1999مهقيهت  تي مهد ظت  مهقيهي مهأق ثف مه ي ت،: مهمأ ق مهأيهمي هل كت مف  ميف 

 .393-361 ا ععقمه ديحف مقمل مه ت  ... ف متج   يعقف ما صي تب مهي لهر:   ف مهق

46)  

  (47 يمي بأق ي. 361متج   يعقف ص

تننني مأييهننن  منننقيتي مهصنننيم مهدصننن  ف مهأنننقي تننني مهتؤتننن  مف ننن مت  هلأنننيه  منننا قيا مفرنننيت، مهننني مهدطنننيتمس 
رنتع  مف نن  ف  يمهدأنيفس مهم من  مهدنني طنتحس عل  نني م ظنت مأييهنن  منقيتي: مج ننق منقيتيف مهأننتب يمه نل  تنني

يمني بأنق يف مه صنل  199يمي بأق يف مه صل مهتمب  عرت ص 75. ما ص1993ع تيس: مهقمت مهمدأق، هل رتف 
 يمي بأق ي.  229مه يقد عرت ص

48)  

تي مطيت تؤت  مهدنتمث يمآلمنت تمجن : ععنقهللا مه ي نفف رنتعت  مفمند ف: قتم ن  ديصن لت  م  جتن  هلنتحي مآلمنت 
 يمي بأق ي. 15ف ص1996قمت مهص ي،ف -يس: م دقى مهللم  هلقتم يستي مه كت مف  ميف ع ت 

يتي مطيت مقيتمس مهدأيتف مهدي د زمس م  مهتؤت  مف  مت : عيزمتف م   ي ت  مف    .. ف متج   نيعقف منا 
7-15 . 

49)  

يس تني حصنيب تق مهجزئي مهى كلت ف يمه تعي مهى حصل ف عملت  م  جت ف م ظت تي  لم مهم ي : مهريطعيف مهميمت ن
 .140-138مهرت أ ف ع تيس: قمت مهمأتت ف ق.سف مهمجلق مفيبف ص

50)  

تي مييت مهدص ت يس مهأقت  يمي  دتدب عل  ي ما تؤى م ظت  ميلجني هنلهر: مج نق منقيتىف مهأنتب يمه نل  ... 
 يمي بأق ي. 209ف ص197ف متج   يعقف ص

51)  

-21مف نن مي هلمأمننيت، .. ف متجنن   ننيعقف صم ظنت تنني  يننت  د  ننت  مهننقيت تنني: مأنني مهننق ا  ي نن ف مهد  ننت  
22. 

52)  

صنن أت  مهدصنن  ف يتيعلتيدنن  عملتنن  م منن ف يدعننقب ع يصننت مه يعلتنن  مننا م نن  ع يصننت مف د ننيب ي مهدغ ننت تنني 
 مهدص ت يس مي مفييت  مه  ي مي مهغيئ ي يمف دعقمب ع ي.

53)  

تننيق،ف ت ننيه  تنني مه ظت نن  مهأيمنن   تنني قيمعنني مهمتمجأنن  هأملتنن  مهدصنن  ف ميصنن  مهننقى م نن  تمجنن : مق. عزمهننق ا
هلأقيق: تؤت  أييت   هأقيق قمت مف   ف )م دمتم ما كديب أقيق مصنت مهقيهتن ( ف مه ني ت،: متكنز مهبأنيث 

يمنني بأننق. م ظننت متينني: مق. عزمهننق ا تننيق،ف  ظت نن  مهأننقيق  49ف ص1993يمهقتم ننيس مه تي ننت ف جيم نن  مه نني ت،ف 
 يمي بأق ي. 125ف ص1996عتبت ف  ي  ييقمت مهأ ق تي مف   ف مجل  رئيا 

54)  

  (55 ق  دأقث عا صقم  مهأييتمس هقى صنيمي ل   د جدنياف ي نق ترن ت مقيمتق  نأ ق ما م  ني  صنتمن مهأينيتمس 



 110 

م عق ما   د جدنيا يطتأن  ي نق دأنيق عنلهر هم يهن  مهغينب مف ن مي هعت نيتق هنيتدف يتني مهأ ت ن  ت نق أصنل ي 
 دأنقثيا عنا صنقم  مهأينيتمس يآمنت عنا صنقم  مهث يتنيس مفيب مهنف علي ملدريف م ن ف ي مني كديبنيا م مندا 

  .1972 ف يمهثي ي مهف تي مهأي 1962تي مهأي  
م ظننت تنني  ننلم مهم نني  عت ننيتق هننيتدف جننليت مه ننمط فم نن ميف يننما )مف نن   مفصننيهي تنني ي ننيئل مفعنن   

 .1994مهغتبت  ما يج    ظت حمت كت ف ع تيس: قمت مهج لف
تي ميدم  م يه  مهنى صنتمن مهأينيتمس مأنققم  نلم فصنتمن يمهدطنيت عن ا مهمينيت، مف ن مت   أ ث تر ت هيتد

 .23-26يمهأييت، مهغتبت ف ما ص
 حمي مهلديبيس تايه ي:

Basil Mathero, Youmg Islam an trek:Astusy in the clash of Civilizations, New York 

: Friendsihp press, 1926 

 حمي مهثي ي:
Gearge Henry Lane-Fox Pitt-Rivero, The Clash of Cultures and the Contact of 

races, London: Gearge Routledge & Sons. L T D, 1927. 

  (56 يمي بأق ي. 22مهأقمي: مأي مهق ا  ي  ف متج   يعقف ص-م ظت م ديل مهدص ت يس مهى مأتيت مهصقم  

  مي مهلي تن  علني  نع ل مهمثنيب: تيبنا  ن زمتف همأنيس عنا مهميمط ن  م ظت تي م دتما  نلر مهم ني ت  ب كنت، مهأيهمن
مهأيهمتنننن ف يننننا كدننننيب ميمط ننننيا: قعنننن  مهمجدمنننن  مهمننننق ي تنننني مهأننننيه ف  ننننت تكيد: مهدأننننيهف مهأننننيهمي همرننننيتك  

 يمي بأق ي. 314ف ص1994مهميمط  اف 

57)  

  ف مهنق ا ععنقمه ديح م نميع لف  تي مطيت مفطتيأ  مهدي د يتم ع ا تؤت  مهأيهم  يتؤت  مف    هلأيه  م ظت:
 .1999مهيأق، مهأتبت ف ع تيسف 

58)  

مهدص  ف ي مهتيؤت  مهم يصقت  يدلمد ع يصت مفتدبي  ع   مي ممنت أ نيي ف  جنب مي يهن . مي ما مأنق مأني  ت 
 عيب مهدص  ف تين  عنا جنقيمر يجق دن  يتيعل دن  تني مه تني  بأملتن  مهدصن  ف يمصنقم  د يف  ني ع صنت منقمل 

 عق يمق دأ ت  ي هأ ظ مهمج س يمتمعي، مهمتمدب يمد ي  ي م  م يفس لهر مهمقمل.مهم ي

59)  

 25ف ص1990م ظت تي مم ف مه  م : ق. مأمق ععنقمهتأماف مف ن   يمه دنيبف مه ني ت،: قمت مهرنتم مفي نطف 
 يمي بأق ي.

60)  

 تي ممد ف مهيم   يديث ت مهقيه  مه يمت  م ظت:
Leonard Tivery (ed.), The nation-State: the Formation of Modern Politics, Britain: 

Oxford, 1981, see: Introdation. 

61)  

ف 1989 رنن ت عننلهر: تت  ننتد تؤكيتيمننيف  ننل  نني   يتنن  مهدننيت لف دتجمنن  عننا مجلنن   يرنن ي يب م دت ننسف صنن ف
مه ظنني  مهأننيهمي مهجق ننق  )م ظننت م قمنن  ملننف مهمجلنن  مفجد ننيق أننيب 1990مه نني ت،: قمت مهعتننيقت هل رننت يمهديز نن  

 .276-275ف ص1992تبت  يص ف  16-15ي  يت  مهديت ل ما مفجد يق( ف مه    مهتمبأ ف مهأقق ما 

62)  

م ظننت تنني م يهنن    دجدننيا يمهننتقيق عل  نني: متكننز مهقتم ننيس مف نندتمد جت  يمهبأننيث يمهديث ننقف مه ننتب يب تنن  مهأننيه  
.  نيتا: معنتم ت  2000 نيس مف ندتمد جت  يمهبأنيث يمهديث نقفع ا صقم  مهأييتمس يأيمت نيف ع نتيس: متكنز مهقتم

63)  
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م ننأ قي يتيز نن  ممتمننيف  ظت نن  صننقم  مهأيننيتمس مي مهدمق ننق مف نن مي مي مهدمق ننق مف نن مي يم نن  مي ممنند مف 
 .1999مهقمت مهعتييي: م ريتمس مه ت ياف 

مفرننيت، مهننى مصننل يم بنن  جأننل  حرننت ي تتمنني  ننعق ما بأنن  مهلديبننيس تنني  ننلم مهم نني  يتأ ننا ما  رنن ت تنني لهننر
 .1999مف    عقيم: مصط ى مهقبي ف مف    تيبتي )ع ق، مهميف ما مف   ( ف عميا: قمت مه تتياف 

64)  

م ظننت تنني صنن يع  مهصننيت، يديث ت نني علنني تؤتنن  مف نن   يعننيه  مهم ننلم ا: مقيمتق  ننأ قف دغطتنن  مف نن   يك ننف 
مر مفمنننت ا يت م ننن ف يدتجمننن :  نننأ ت،  أنننت ف ع نننتيس: مؤ  ننن  دننندأك  ي نننيئل مفعننن   مهغتبننني تننني درنننك ل مقت 

 .1983مفبأيث مهأتبت ف 

65)  

تي مهيظت   مهأييت   تي دي نتد تؤتن  هلنلمس يهلأنيه  م ظنت:  ن ف مهنق ا ععنقمه ديحف أنيب مهدأ نز تني مهدأل نل 
 مه تي يف متج   يعق.

66)  

  (67  تمي، مأتتت  يم  جت ف متج   يعق.م ظت:   ف مهق ا ععقمه ديحف مهأيهم  يمف   : تؤ ديا هلأيه : 

  (68 مهمتج  مه يعق.

حأننقمث  ننعدمعت يدصنن ت يس مهننقيت م ظنننت: تيتنن  تيكيتيمنني )تيكيتيمنني: م  نني  مهغنننتب هنن  تأقهنن  مأ ننى يميينننين 
 مهقتم تمطت  تأقث ت صق عيتي مهدأيهف مفيتيبي مفمت كيف مجل  مهأصت

WWW.Alasr.com 

أمننقيف ظننيم ت ممت كتنن  جق ننق، .. تنني مهدأيمننل منن  مف نن  ف مهمصننقت م ظننت متينني تنني   نند مهمجلنن : مأمننق مف
 مه يعق.

69)  

م ظت تي م طيت،  ت ت عتيكي س: يمهلي تأعنت عنا رمصنت  م نطيت  ف كنيا تين  ينأيتير علني  نت ت ثيعنس 
مفبأيق تيا كي يم مطيب  طن  مج نيم  ف يما كني يم م صنت مأ ن  بأ نث تكي نيا بطيهن ف يما كني يم بطنيب مه نت ت 

مننيف مطلننق  ننتمأ   ي جننيم مننا مهمننيس. ي نني درنن ت مهنني دصنن ت يس ممت كنني مهأقتنن . م ظننت تنني  ننلر مف ننطيت،: دمي
) نيم (.  24ف ص1996جيقس  أ ق يععقمهيمأق علنيم يف مف ن   يمهغنتب يمهقتم تمطتن ف قمرنق: قمت مه كنتف 

  يم ننل مهأننتب مهبننيتق، تنني إطننيت تأ نني بنناا  يننت  دصنن  ف مهأننيه  دعننقي ه نني يننما مهمطننيب يمه تي ننيس مامت كتنن
م ظت: علني مزتيعنيف مهث يتن  مإلمعت يهتن  هأ  نيس مهرنميب بنيهج يب: أيهن  مإل ن   يمهغنتبف دتجمن  ق. صنبأي 
 ل صننني،ف ينننما  ينننيتي تكت ننن : إتت  تننني يمإل ننن   يمهغنننتب علنننى حعدنننيب عصنننت جق نننقف مه ننني ت،: متكنننز قتم نننيس 

ت إهننى حا مهغننتب منن ب مهأننتب مهبننيتق،  نني  عد  ننت  يمنني بأننق ي. إل ترنن  55ف ص ص1998مهم نند عل مإل لتمننيف 
مهأيه  بأك  مهيم   إهى قمت مهأتب )يبأبيت، حمتى مهأيه  مهر يعي(ف يقمت مهغنتب(ف يقمت مهصنلن يقمت مهأ نقف حي 

 56قمت مهديمب  حي مهأيه  مإل  مي يمأظ  بي ي مهأيه  مهثيهث. ص
 ح ظت حتيًي:

Ali A. Mazroui, The political culture of North, South Relaions: The case of Islam 

and the West, Paper written for Russian litural project conference on, The Decline 

of Empiers, Univer. Of California, San Diego, Jan. 9-11, 1996. 

70)  

عرنت منا  نعدمعت: ق. مأمنق مأمنق تي صنقم  مهدصن ت يس م ظنت مجمنل مهمطنيب مفمت كني بأنق مأنقمث مهأنيقي 
 .2000مه يعل يف مهث ثيي مف يق: مل ت  مه جي  على مهيفتيس مهمدأق، مفمت كت ف قمرق: قمت مه كتف 

71)  
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ف قمرننق: 2001ي ظننتم متينني ي ننيتا: مأمننق عننق يا  ننيه ف مم تكنني يمفت ننيب:  ننتمي، تنني مأننقمث م لننيب ) ننعدمعت( 
 نننعدمعتف مجلننن   11 ننن قف مهمطيبنننيس مفمت كتننن  يمهأ عتننن  بأنننق . م ظنننت متيننني: ق. تينننيما مه2001قمت مه كنننتف 

 .55-45ف ما ص2002( ف تبت  مهأي  14ف مه    )54مفجد يقف مهأقق

ك نف  نيق مه كننت مفيأنق يصننقم  مهأينيتمس م ظننت م يهن  يننيتت  ب " نيزما جننيتم" ف ك نف  ننيق مه كنت مفيأننق؟ف 
)أ نث دصنل عن ا مهديجن  مف دصنيقي يمصنأيب  31-30صف 1996هيمي ق ق عليميدترف مهطبأ  مهأتبت   يتمعت 

 مهمصلأ  تي مهدتي ج هل كت مفيأق مهمريت مهت  ع  يت  مهديت ل هقى تيكيتيمي

72)  

انظر في الكتابات الفقهية البحوث التي ستختص بهذا سواء تعلقت بخريطة المصادر المباشرة او غيرر المباشررة 

 فقه السير، الخراج، االموال ... الخمن كتابات الفقه العام )ابواب الجهاد( ، 

يمهمننتيم مننا دلننر مهننقمئت، مه   تنن  يمهبأننث تنني مه ننتيم مفجدمننيعي يمه تي نني هلأ  ننيس ممننت مننا مف متنن  بمكننيا 
ميصننن  مننني دمثلننن  مفينننيت  همجلننن  مفجد نننيق تننني مأييت ننني يمهقتم نننيس مهديت متننن  يمهميينننيعيس يمه ينننيتي مهدننني 

ي نق دأدلنف من  بأن  مهمنقمملف ي نق دأ ظ علنى بأن  مه دنيئج هلنا دظنل دطتأ ي تي  عا م ي ج مهمأيهجن . 
  لر مهمأييه  تمئق، ما بيع ي.

73)  

يما مت ط  مهمصيقت مهدتمثت  بمكا متمجأ  كث ت منا مهلدنب تمكنا ما  أنقق م  ني مهمئنيس منا مهقتم نيس أنيب 
ي دننقتي علنني بأينن ي يدثعننس  ننلر مه ئننيس مهدصنن ت ت ف  ننق  دننيح ه نني ما   ننق  بأينني م  نني تينن  عننا مهمؤه ننيس مهدنن

 صننيص ييتنن  مننا مف متنن  تنني مهمطننب ،يمهت ننيئل يمهيصننيتي يمهدي تأننيس يمه صننيئنف يأجننع   مفي ننيف مهمدأل نن  
 بيهج يق يمه دييى يي ت ي كث ت تطيب ع ي مهم ي  هي مثعد ي لهر يما  لم مهبأث.

74)  

 ن ف مهنق ا ععنقمه ديحف مصنيب مه  ن  تي  قتمس مهدأيمل م ظت مقيتمس مصيب مه    مهأييتي: مق. علي جمأ ف 
 .1994مهأييتيف مه ي ت،: مهمأ ق مهأيهمي هل كت مف  ميف ) رت مأقيق( ف 

75)  

يتي  تيم  يعق، معا مه نت  م ظنت: معنا مه نت  مهجيز ن ف معن   مهمني أ ا عنا تب مهأنيهم اف مه ني ت،: قمت مهأنق ثف 
عننني تمق،ف مهبأنننق مهزمننني ي يمهمكننني ي  . م ظنننت ي نننيتا:  نننأ ق عنننا مأمنننق311-309ف منننا ص1ف ص3ف ص1987

ف  نتب مهنى لهنر: ق. م نميع ل كيك نيبف 1999يمثت مي تني مهدأيمنل من  مهن ص مهرنتعيف عمنيا: قمهنت مه  نيئدف 
 .2000دغ ت مفصقم  تي مهرت أ  مف  مت ف ع تيس: مؤ    مهت يه ف 

76)  

 مهتكا مف دتمد جي: تي مهأيقث  مهرتري ت  م ظت: كديب مهرتريا: مبيق، يقميتف مصقمت: متكز
 مهرتريا: مه تي   يمهيم   تي 

WWW.qaqaz.com www.Sccll.org/chechnya   

 م ظت متيي:  تمي، تي مزم  مهرتريا 

r.netlaj-www.al 

 ( 2( ف )1م ظت متيي: عملت  م تم مي كيميلمتبن مهمجي قيا يميلم م تيم؟ )
www.qoqaz.com 

 

77)  

 وضمن قراءات الصراع العربي االسرائيلي انظر: ملف الجزيرة

 مهصتمن مهأتبي مف تمئ لي )مهديت ل يمهم د عل(

78)  

http://www.qaqaz.com/
http://www.sccll.org/chechnya
http://www.al-lajr.net/
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www.aljazera.net 
مهمننآب م ظننت: م ظننت مننا  ننلم مهم نني ف  نن ف مهننق ا ععننقمه ديحف  مهصننتيييس مه   تنن  يمعدبننيتمس ت  تنن  مهيم نن  يت نن 

 27-26مهمقمل مهم يصقي يت   مهيم  ف يما مه قي، مفتدديأت  : أي ت    نق ق هيم ن  ممد ني مهمأيصنتف مهرنيت   
 .2002ملديبت 

ف 2  م ظت كلهر تي معدبيت مهميب يما دنق ت يس مهرنيطي: معني م نأيم مهرنيطعي مهميمت نيس .. ف متجن   نيعقف
 يميمي  ممتى. 194ف ص4ف  223ف ص3ف ي 331ص

79)  

تي عملتيس ديظ ف مهدتمث تمج : ق. عزمهق ا مهعير ميف عا م  ج ديظ ف مهدتمث مف ل مي )دأ  نب( ف علني 
يت   ق. ععقمهمج ق مه جيتف مبنيقيي م ي نت  تني د نيت  مهدنتمثف ينما " أني م  جتن  هلدأيمنل .." ف متجن   نيعق 

 .298-295ما ص 

80)  

ا دأل ننل مه صننيص مهدتمثتنن  بيعدبيت نني  صيصنني أيننيت   م طظننت: ق.   ننيق تزم هللاف قتم ننيس تنني م  جتنن  يننم
 ف  يتا علهر:  1984دأل ل مه صيصف ع تيس: مهمؤ    مهجيمأت  هلقتم يس يمه رتف 

David Boucher, Text Methods in Context Revisions ist Methods for Studying The 

History of Ideas, Maritinus Nijhoff Philosophy Lihary; V. 12 (Dordrecht : Maritinus 

Nijhoff Puflishern, 1985. 

م ظننت مهنن ص مهأيننيتي  كمننيب عمننتماف " تنني مهدأيمننل منن  مهنن ص مهأيننيتي" يت نن   ننقمس مهنني  ننقي،: صنن يع  
-401ف ص1992يبنن ف مهمأ ننى ي داي ننل مهنن صف دنني دف جيمأنن  دننيمدف   نن  مهلغنن  مهأتبتنن  ف كل ننى مآلقمب بم 

416. 

81)  

  (82 مهمقمل مه بيعي كيا ميي  م دمي  كديع ي مه يعق مفريت، مهت  )مقمل مه ت ( .

ينننما  يمعنننق دأل نننل مهننن ص م ظنننت: مأييهد ننني ينننما  ميلجتننن :  ننن ف مهنننق ا ععنننقمه ديحف مرنننكيهت  مهدأيمنننل مننن  
قتم ننننيس مه تي ننننت ف كلتنننن  مه ننننلط :  ننننتمي، تنننني  صننننيص دتمثتنننن  يم  جتنننن  ك دتأنننن ف مه نننني ت،: متكننننز مهبأننننيث يمه

 ..1مف دصيقف جيمأ  مه ي ت،ف 
  ف مهق ا م ديحف ع ا مهأتيب  يمف   : دأل ل  نص " عنا مهأتيبن  يمف ن  " ف ينما بأنيث  نقي، منا أملن  

مهمتكنز مهأتبني هبأنيث مهد متن  -مريعل مهد ق  مهأتبي )عصمس   ف مهقيه ( ف ع تيس: متكز مهقتم نيس مهيأنق،
 .62-23ف ما ص2001يمهم د علف 

83)  

م ظت كديب مهأيمتي: معي مهأ ا مأمقعا  ي ف مهأيمتيف كديب بيفع   بم ي ب مف ن  ف دأ  نق يقتم ن : ق. 
 .1967مأمق ععقمهأم ق يتمبف مه ي ت،: يزمت، مهث يت : قمت مهلديب مهأتبي هلطبيع  يمه رتف 

84)  

 ي تؤت  هآلمت ععت مهنلمس ينما درنك ل تؤتن  مهمتج  مه يعقف م ظت مهميييعيس مهممدل   مهدي دع ي تي مجمل
 كلت  هلأيه .

85)  

عملتننن  ع نننيي مهم ننني ت  يينننتيتد ي تننني مهدنننتمث يتننني مهألننني  مه تي ننن  عيمننن  م ظنننت:  ننن ف مهنننق ا ععنننقمه ديحف ع نننيي 
مهم نني ت  مف نن مت : يننتيت، م  يجتنن ف يننما: ق. علنني جمأنن  مأمننق ي ق.  نن ف مهننق ا ععننقمه ديح )مرننتمف( ف 

ف منننا 1ف  1998تم ننن  مأتيتتنن  ي منننيلم دطعت تنن ف مه نني ت،  مهمأ نننق مهأننيهمي هل كنننت مف نن ميف ع ننيي مهم نني ت  ق
ف م ظت متيي   ف مهق ا ععقمه ديحف م قميس م ي ت  أيب عملت  ع نيي مهم ني ت ف مهمتجن  مه نيعقف 103-53ص
 . يمطيهأ  كل مبأيث مهلديب ع يت  تي مف مت .30-27ص

86)  
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ي رت  نننىف مهمأتنننيت مهمأنننتب يمهجنننيم  مننن  مهغنننتب: عنننا تدنننييى علمنننيي متت  تننن  م ظنننت منننث  كدنننب مه نننيمزب تننني: مه
. يكدنب مه نيمزب يدأنقق ي ميصن  تني 1981يمف قهد يمهمغتبف مرتمف ق. مأمق أجيف قمت مهغتب مف ن ميف 

 معت، مهمغتب يمف قهد جق ت بم أ ي يقتم د ي قتم   مدا ت .

87)  

ه ي يا مهقيهي مف ن مي: كدنيب مه ن ت هلرن بي يف ع نتيس: مهنقمت م ظت مج ق يتيتي )دأ  ق يد قت  يدأل ق( ف م
. م ظت مهم قم  مهمطيه  على يج  مهمصيصيف يبأ  مفريتمس مهدني دت نى مهنى دأل نل 1975مهمدأق، هل رتف 
 مدليمل هل ص.

88)  

، مه كننت مه ننتميمس مهدتمثتنن  يأننقيق ي طتمئ  نني: كننيا  ننلم مهمييننين يننما م دميمننيس مهبيأننث تنني مث ننيي دننقت د همننيق
مه تي نني مف نن مي تنني مهقتم ننيس مهألتنني تنني كلتنن  مف دصننيق يمهألنني  مه تي ننت ف ي ننق متأ نني تنني عننق،  نن يمس عننا 
دأل ل مه صيص مه تي ي مهدتمثت  م  ني مني  دألنق بيه تي ن  بنيهمأ ى مهيم ن ف ي مهأ  نيس عن ا مهم نلم ا يي نت   

ا   نننين مه نننتميمس مهممدل ننن  ي ميلج نننيف ي ظنننا ما يبنننقم ه ننني كمننني   نننين مهدأيمنننل مننن   ئنننيس مه صنننيص مهممدل ننن  م
 مهأص ل  كي س د دأق مهدامل يمهقتد يمهلديب  تي يصيب دأل ل مه صيص مهدتمثت  يم ي ج مهدأيمل مأ ي.

89)  

معيق، مه تمي، مهم دظم  هل صيص مهدتمثت  عمل م    جب مه أي مهى دأ ت  ف م ظت تي  نلم مفطنيت مهنلي تأدعنت 
يت   ينما  نميس ددصنف ع ني: كمنيب عمنتماف تني مهدأيمنل من  مهن ص مهأينيتيف دلر مه صيص  صيصي أي

تي مه تميمس ح ظت قتم د ي:   ف مهق ا ععق مه دنيح إ نميع لف مفدجي نيس  يمي بأق ي. 402متج   يعق ما ص
ح. ق. مأمننننيق إ ننننميع ل  -مهأق ثنننن  تنننني قتم نننن  مه كننننت مه تي نننني مإل نننن ميف يننننما: ح. ق. علنننني مهننننق ا  نننن ب

مدجي يس أق ث  تي عل  مه تي  ف مه ي ت،: مهمجلد ماعلى هلجيمأيس: مهلج   مهألمتن  هلألني  مه تي نت  )دأت ت(ف 
يمي بأق ي. ح ظت دلر مهقتم   مه تم : ق.  صنت مأمنق عنيتفف تني مصنيقت  3ف ص ص 1999يمإلقمت، مهأيم ف 

 .1994مهدتمث مه تي ي مإل  ميف مه ي ت،: مهمأ ق مهأيهمي هل كت مإل  ميف 

90)  

م ظننت مرننتين مهأ  ننيس مهقيهتنن  تنني مف نن  ف ميصنن  دلننر مفجننزمي مهدنني دننيتتس علنني قتم نن  مهدننيت ل مف نن ميف 
 يلهر يما  د  حجزمي ما  لم مهمرتين.

91)  

ف 5م ظننت علننى  ننع ل مهمثننيب: ق. عمننيق مهننق ا مل ننلف مهد  نن ت مف نن مي هلدننيت لف ع ننتيس: قمت مهألنن  هلم  نن اف  
.  ننيتا متينني: 1990أل ننل مهدننيت ل مف نن مي تنني مطننيت عنني ف مهقيأنن : قمت مهث يتنن ف . يهنن  د مهمؤهننفف د1987

 39ف ص1985مهزت نيي: مكدبن  مهم نيتف -ق. أميا ععنقمهتزمم مه نيمتمئيف تني مهد  ن ت مف ن مي هلدنيت لف مفتقا
 يمي بأق ي.

دنننيت لف مه ننني ت،: قمت ق. ععنننقمهألت  عنننيتدف د  ننن ت مهدنننيت ل علننن  م ننن مي:  أننني  ظت ننن  م ننن مت  تننني د  ننن ت مه
 .1987مهصأي،ف 

92)  

م ظت مهم درنيت طنيتم مهبرنتيف  نتم يت أنيب ميينين مهمرنيتك  تني رنئيا مهيفتنيس مهأيمن  هغ نت مهم نلم ا تني 
 .1992مهمجدمأيس مهمأيصت،ف مه ي ت،: مهمأ ق مهأيهمي هل قم مف  ميف  يتمعت 

93)  

ل ننق: مأمننق مل ننل  جننتدف مه نني ت،: مكدبنن  مهللتننيس م ظننت معنني عع ننق هللا عننا  نن  ف كدننيب مفمننيمبف دأ  ننق يدأ
 .172-163ف ما ص 1981قمت مه كتف -مفز ت  

94)  

  (95 يمي بأق ي. 16م ظت م ديل ي مهبرتىف أيب مييين ... ف متج   يعقف ص

م ظنننت تننني  نننلم مهم ننني  مهنننلي ت أنننل مهمنننقمل مه يصنننقي يمه منننيلم مفترنننيقي مهنننلي ت قمننن  يكنننلهر عملتننن  ديظ نننف  96)  
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 د نن  مهم نني  ما  دأننقث ع نن  تنني  ننلم مهبأننث: م ظننت  نن ف مهننق ا ععننقمه ديحف مننقمل مه ننت  ... ف د صننت  ممنني ف 
 .548-447ما ص

م ظت تي  لم مهم ني  بأنق ث ي تني ديظ نف مهمنقمل مهم يصنقي:  ن ف مهنق ا ععنقمه ديحف إرنكيهتيس قتم ن  مهظني ت، 
مه ننني ت،: متكنننز مهبأنننيث يمهقتم ننننيس مهم يصنننقي: أيهننن  بأثتنننن ( ف  مه منننيلممه تي نننت  تننني مهم ظنننيت مإل نننن مي )

.  2000مهمصنت   مهدي نأ ف تعتم نت  -ف بأث م ق  هل نقي، مه ت  نت  CEDEJمتكز مهيثيئق يمهقتم يس -مه تي ت 
   ف مهق ا ععقمه ديحف مهمقمل مهم يصقي يت   مهيم   ... ف متج   يعق.

 

97)  

مأ ننيا مه ننتمي، يننما مهننقيت، مهدقت عتنن  أننيب  يننما مه ننتميمس مإل جيعتنن  ي مه ننلعت  م ظننت: مهمأييهنن  هلدننقت ب علنني
 يمي بأق ي. 393" أي م  جت  هلدأيمل م  مهدتمث مإل  مي"ف متج   يعقف ما ص

98)  

 

 
 
 
 


