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 ادلمدهـــــت

 ألاممبشص بؽيل واضح وحذي مْ اوؽاء مىٍمت  ؤلاوعاناهخمام اإلاجخمْ الذولي بدلىق  أن       

الن الّاإلاي لخلىق ، 5945اإلاخدذة  خُت هى الِا وبه بذأث  5948لعىت  ؤلاوعانووان اولى مىجضاتها الخاٍس

ت  واخزث جخلذم مً الّمىمُت ؤلاوعانمعيرة خلىق  إ  ، الخخفُق والالضام ئلىواإلاّىٍى هذ اهثر ٍو

ماٌ اليامل لخلىق  أنالباخثين واإلاخخفين ؛ م الِا هى  ؤلاوعانمً بين الخدذًاث اللاةمت في وٍش

م مً هىهه مدىسها الاظاس ي ؤلاوعانّف اًمان ل   ، بها ِلى الٔش
 
 وإلاا وان اإلاخضون الثلافي وان خالشا

خُت ، اـبذ للثلافت اهمُت هبري بّذ نهاًت الخشب الباسدة يءاهه وبؽيل مفاج ئل  ، في ول اإلاشاخل الخاٍس

مما  ، جدىلث هبيرة ئلىاإلاخٕيراث الذولُت التي ؼهذتها العاخت الذولُت بّذ الخشب الباسدة ادث  أن ئر

ووان ابشصها انهُاس الاجداد العىفُتي وجفشد باألخذار، حّل اإلاجخمْ الذولي ًذخل مشخلت حذًذة ملُئت 

امت الّالم وفشك همىرحها العُاس ي والاكخفادي والثلافي فمال . ِلى دٌو الّالم الىلًاث اإلاخدذة بِض

ِما حؽهذه بّن دٌو الّالم الثالث مً ـشاِاث داخلُت كىمُت وازيُت اجخزث مً الخىُى الثلافي 

والّماٌ الاحاهب في اإلاجخمّاث الذًملشاوُت بعبب  الالحئىن  ٌّاهُهرلً ما  ئلىالف ، مىىللا لها

في فهم ماهُت  ؛الاولى جىمً باللفىس  مؽيلت مضدوحت ًىاحهولزلً فأن الخىُى الثلافي . الخىُى الثلافي

ملفىدة لخُٕير اإلافاهُم وحّبئت الشأي الّام  والثاهُت جخجعذ في وشح افياس، الثلافت والخىُى الثلافي

ا وانها كذ وشخذ مً كبل  . ِلى هزا الىدى ل  اوادًمُينخفـى وفالظفت مّشوفين امثاٌ )ـمٍى

 . هىخٕخىن(و )فشاوعِغ فىهىماًا(

في الخم بالثلافت اكشاسا  ؤلاوعانجىمً في مذي اهخمام مىازُم خلىق  ، اؼيالُت بدثىاولزلً فأن 

هلش بأن جىُى  أنوهل ِلُىا  الاخشي؟ ؤلاوعانوهل اهخىف هزا الاهخمام كفىسا كُاظا بدلىق  ؟وخماًت

اجه ًفشك الاكىي زلافخه وهمىرج خُ أن أحلالخفادم مً  وئهماالثلافاث لِغ مذِاة للىخذة والخىاس 

  ألالّفِلى 
 
خ ؟ وفلا اث ـذام الخماساث ونهاًت الخاٍس   أنوهل  لىٍٍش

 
اث حاءث مخىابلا  هزه الىٍٍش

ىىن خلىق   . م مخلاوّت مّها؟أ ؤلاوعانـو

 ئلىظئلت في زىاًا البدث مما اظخلضم مً وحهت هٍش الباخث جلعُمه حابت ًِ هزه ألا ظىداٌو ؤلا 

 : آلاجُيناإلابدثين 

:  . الاظخئثاس بها وأظاطماهُت الثلافت  اإلابدث ألاٌو

اث الخخمُاث الثلافُت في ميزان خلىق   . ؤلاوعاناإلابدث الثاوي: هٍٍش

ُاث وفلا إلالخمُاث البدث الّلمي أهمواسدف الباخث خاجمت جمم  مخمىُا الخىفُم في ، الىخاةج والخـى

 . ِشك وحهت هٍشه

 

 

                                                                                                                                                    

 الباخث
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  األول ادلبحث
 االستئثبر بهب وأسبسهبهيت الثمبفت 

الثلافت  ئلىٌؽير  لما دبُاجه أكلما ًجذ في  ؤلاوعاناإلاخخق واإلاخدبْ إلاعيرة خلىق  نئ                 

ض الخّذدًت الثلافُىوالخ الها ،تُى الثلافي وحٍّض ث والاجفاكُاث واإلادافل الذولُت التي والامش راجه في الِا

  جبىتها مىٍمت الُىوعىى
 
ا  كشاس الخمفهىم الثلافت والاظاط اللاهىوي إلهبدث في م أنبىا  ولزلً وان خٍش

 ئلىاإلابدث جلعُم  ألامش مما اكخض ى ، وعانؤلاواس مىازُم خلىق ئفي الثلافت وظبل الخمخْ بها في 

 مىلبين وفلا لالحي:

: مفهىم الثلافت  . اإلاىلب ألاٌو

 .ؤلاوعاناإلاىلب الثاوي: الخم في الثلافت في اواس مىازُم خلىق 

 

 ادلطلب األول: هبهيت الثمبفت
ل مً مادة)ر نئ                ف( التي جذٌ ِلى الخزق ، ق، الثلافت في اللٕت هي ولمت ِشبُت الـا

م  أو والفىىت  م اإلاّىج وتهزًبه. الخّذًل والخلٍى وكاٌ  ،وكذ اظخّملذ بمّنى الخزق والفىىت وجلٍى

ا)) (57) آلاًتحّالى في ظىسة الاهفاٌ  ِامَّ
َ
ُهْم  ف جَّ

َ
ف

َ
ل

ْ
ث
َ
َخْشِب  ِفي ج

ْ
ّشِدْ  ال

َ
ؽ

َ
ًْ  ِبِهْم  ف ُهْم  َم

َ
ف

ْ
ل
َ
ُهْم  خ

َّ
ل َّ

َ
  ل

َ
ُشون

َّ
ه

َّ
ز (( وحّني ًَ

م جلٌى ٌفش وفي ظأدسن و أو  وحب اـلختها واِخيُتها  أيزلفذ الاسك أُاق مّنى التهزًب والخلٍى

  أيلضساِتها وزلفذ الّلل ـللخه بالخّلُم والتهزًب وجلٌى الّشب زلف الشحل 
 
  ـاس خاركا

 
 فىىا

  (5). فىىت أيوأمشأه زلاف 

   
 
اظخّماٌ لفَ زلافت في الفىش الّشبي بمّنى حذًذ معخمذ مً مّنى اليلمت  للذ ؼاُ خذًثا

ت شي )حيراسد(  ، ـل الالجُنياث ألا ر ((  ((Cultureوهي ولمت، اإلالابلت له في اللٕت الاهيليًز الثلافت  أنٍو

 والذًىا وافشاد اإلاجخمْولها جمش ِبر اإلاداواث  فخّلم اللٕت واللُم وظُاكاث العلىن مً جللُذ 

م مً . لخُىاهاث هي كذستهم ِلى اإلاداواثفأخذي اإلايزاث التي جميز البؽش ًِ ا، وهٍشاةىا  أنِلى الٔش

 لثلافت التي ًجب اهدعابها مداواجحّلُذ وظّت ا أن ئلٌاهشة اإلاداواث مىحىدة لذي الخُىاهاث 
 
مً  ا

 (2). الِّؾ في مجخمْ اوعاوي أحل

مُى اإلاّاسف والعلىهُاث التي ًخميز بها مجخمْ مً جنها )مأوهىان مً ٌّشف الثلافت ِلى 

  أو ِادة  أو شخق ما وبففت ِامت ول ظلىن  أو اإلاجخمّاث 
 
ولِغ  مّشفت ًخللاها الفشد احخماُِا

 
 
ًإزش ِلى  أنوجخىىن الثلافت مً اللٕت والفً والذًً والّللُاث وختى الاظاوير وول ما مً ؼأهه  وسازُا

 (3). ٔير واُِت( أو ت واُِت ظلىن الافشاد وهمي خُاتهم بفف

 

 

                                                           
، تحقٌق محمد باسل، 535تالٌف ا بو القاسم محمد بن عمرو بن احمد الزمخشري ت :، 1/111ٌنظر :اساس البالغة  (1)

 . م 1115هجري/ 1411 سنة 1ط ، لبنان، بٌروت ،الناشر :دار الكتب العلمٌة
دار الروسم للطباعة والنشر ، ترجمة:سهٌل نجم ومصطفى ناصر، التراحم إلىمن العنف ، فٌرن نٌوفٌلد رٌدٌكوب (2)

 . 66ص  ، 2112، بغداد، والتوزٌع

 . 66،  2111صدام الحضارات ونهاٌة التارٌخ، دار النهضة العربٌة،  –محمد العربً بن عزوز، زمن هنتغتن ( 3)
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لفذ بالثلافت ِىذ ِلماء الاحخماُ بأنها مجمُى اإلاياظب الّللُت والشوخُت والادبُت والفىُت  ٍو

 ، د مً مدُىه البُئي الزي ٌِّؾ فُهالتي ًىدعبها الفش 
 
فاث مفهىم الثلافت واوظّها اهدؽاسا  وابشص حٍّش

)) الثلافت هي رلً اليل اإلاّلذ الزي ًىىىي ِلى  أن ىئلرلً الزي كذمه لها )ادواسد جُلىس( الزي رهب 

ير رلً مً اللذساث واإلالىماث التي ًىدعبها  اإلاّشفت والّلاةذ والفً والاخالق واللاهىن والّشف ٔو

 اب ؤلاوعان
 
 (5).في اإلاجخمْ(( ِخباسه ِمىا

ت دسان أو الجماِت إل مفىلح الثلافت ٌّني كابلُت الفشد  أنوهىان مً ًشي     اإلاىجضاث الخماٍس

للذللت  أو . هه مثلفأفُلاٌ ، لخّبير ًِ اإلاعخىي الخماسي للفشدهما ٌعخّمل هزلً ل، واظخدعانها

 (2). ٔير رلً أو الثلافت الُىهاهُت  أو الثلافت الفِىُت  : ِلى خماسة مُّىت فُلاٌ

 لو 
 
لفَ الثلافت هى  أنًفهم  ئل ًجب  ،ًِ اإلاعخىي الخماسي  زا واهذ الثلافت هي حّبيرا

نها ججعُذ ِملي لليؽاه الفىشي ِىذ أن الخماسة حّشف ِلى أل  للذللت ِلى لفَ الخماسة جماما؛

خ الخماسة سجل لخىىس ِىاء هزا الفىش ومذي فّالُخه في ، ِبر احخُاصه مّاسج الخُاة ؤلاوعان وجاٍس

ت وخشبُت ئمً اكخفادًت وظُاظُت واحخماُِت و مخخلف هىاحي الخُاة  مشاهُت وادداٍس هما جدىاٌو ، بُتِو

ومّخلذاجه الذًيُت  ،ومعخىي مِّؽخه وفىىهه الجمُلت ؤلاوعانوظاةل اهخاج ، رلً حاهب ئلىالخماسة 

 (3). ووظاةل هفاخه اإلاعخمش مْ هفعه ،وهُفُت جدفُل ِلىمه ووشق ـُأت آدابه

خُت مً خالٌ ، أمتنها ) خفُلت ما كذمخه أالخماسة حّشف اـىالخا ِلى  أنهما  خلبت جاٍس

 (4). اإلاّاسف والّلىم وما اظخخذمخه مً وظاةل الشفاه والخلذم الاحخماعي(

ت فالبذ  ألامتالثلافت جدذد ظلىهُاث  أنوبما  مخميزة ًِ خماسة  أمتجىىن ول  أنالخماٍس

الخماسة مفهىم ِام ًىلم ِلى ول اهخاج بؽشي مادًا وان ام ٔير  أنًخطح مً رلً (5).الاخشي  ألامم

في خين ًىدفش مفهىم الثلافت في ول ما هى . ُت في مخخلف مجالتهاؤلاوعاهًشوم الاسجلاء بالخُاة ، اديم

ا ام ادبُا ام ٔيرها فالثلافت والخالت هزه جمثل حاهبا ، ٔير مادي في الخماسة ظىاء اوان سوخُا ام فىٍش

 (6). مً حىاهب الخماسة فهي جخيامل مْ اإلاذهُت ِلى حؽىُل ما ٌعمى بالخماسة

اث الثلافُت واخذة بل  أنٌّني بالمشوسة  بين الخماسة والثلافت ل هزا الخالصم ما نئ اإلاعخٍى

اث الثلافُت كذ جدباًً داخل الخماسة الىاخذة أن  ابّذ مً رلً : ئلىن هىان مً رهب أ، و اإلاعخٍى

، الىاخذة ألامتواس ئدًان مخّذدة لمً أ و أالّامت كذ جيؽأ مْ وحىد كىمُاث  الثلافت أن)مُلش(  فيري 

    . فالخخاله والخفاِل اإلاعخمش بين هزه الثلافاث اإلاخىىِت حؽيل زلافت ِامت حذًذة ٌؽترن بها الجمُْ

يي مثال هلىت الالخلاء بين  مخىىِت ومخفادمت اخُاها والتي خملها  زلافاثفلذ وان الذظخىس الامٍش

                                                           
 . 111ص ، 2111، بٌروت، والنشر لألبحاثالشبكة العربٌة ، االسالم والغرب، محمد عابد الجابري (1)
 ، 2116، االردن، عمان، دار الشروق للنشر والتوزٌع، حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة ،هانً سلٌمان الطعٌمات (2)

 . 256ص 
، بٌروت، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، 3ط ،حضارة العرب فً عصر الجاهلٌة، حسٌن الحاج حسن (3)

 . 16ص ، 1116
اثراء للنشر  ، تحدٌاتها ( –مجاالتها  –مصادرها -الثقافة االسالمٌة )تعرٌفها، مصطفى مسلم وفتحً محمد الزغبً (4)

 . 11ص  ، 2116، االردن، عمان، والتوزٌع

 . 11المصدر نفسه،  ص ( 5)
 . 114-113ص ، مصدر سبق ذكره، محمد عابد الجابري (6)
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ىُتالىلًاث اإلاخدذة الا  ئلىاإلاهاحشون مً اكاص ي الذهُا  يي فُما بّذ، مٍش ، مما ؼيل الذظخىس الامٍش

 (5) . لخأظِغ زلافت ِامت ومؽترهت

 أخز الثلافت جخ أنبل ، زلافت ما ل جخىابم مْ زلافت اخشي  أنووعدؽف مً ول رلً 
 
 ؼيال

اث واإلاجخمّاث التي  ،مخىىِت ِبر اإلايان والضمان اث اإلاميزة للمجمِى خجلى هزا الخىُى في اـالت الهٍى ٍو

  ،والخىُى الثلافي، ُت وحّذدهاؤلاوعاهجخألف مجها 
 
فه مفذسا هى لشوسي ، للخبادٌ والخجذًذ والابذاُ بـى

الثلافي هى ُى وبهزا اإلاّنى ًىىن الخى. ُى البُىلىجي باليعبت للياةىاث الخُتىللجيغ البؽشي لشوسة الخ

تراف به والخأهُذ ِلُه لفالح الاحُاٌ الخالُت والاحُاٌ ، وعاهُتالترار اإلاؽترن لإل يبغي الِا ٍو

 (2).اللادمت

 ئو 
 
  را واهذ اإلاجخمّاث جضداد جىىِا

 
بت في الِّؾ ، بّذ ًىم ًىما فالبذ مً لمان الخفاِل اإلايسجم والٔش

اث زلافُت مخّذ فالعُاظاث التي حصجْ ، دة ومخىىِت ودًىامُتاإلاؽترن بين افشاد ومجمىِاث روي هٍى

ت اإلاجخمْ اإلاذوي والعالم مؽاسهتهم جممً الخماظً الاحخماعيِلى دمج ول اإلاىاوىين و  وبهزا  ،وخٍُى

الخّذدًت الثلافُت  أنهما . اإلاّنى جىىن الخّذدًت الثلافُت هي الشد العُاس ي ِلى واكْ الخىُى الثلافي

مإاجُت للخبادٌ الثلافي ولصدهاس اللذساث الابذاُِت التي ، الذًملشاوي التي ل ًمىً ففلها ًِ الاواس 

 (3).حٕزي الخُاة العُاظُت

 

  

                                                           
))مقاربات نظرٌة فً سوسٌولوجٌا الهوٌة انبعاث الهوٌات الفرعٌة والبحث عن االمة العراقٌة فً ، علً طاهر الحمود (1)

لناشر 2111ا، المؤتمر العلمً) واقع مشكالت االثنٌات واالقلٌات فً العراق( إلىبحث مقدم ، ((2113عراق ما بعد 

 . 246 – 215ص ، 2112، ادبغد، :بٌت الحكمة

 الذي اعلنه المؤتمر العام لمنظمة الٌونسكو.  2111المادة الثانٌة من االعالن العالمً للتنوع الثقافً لسنة ( 2)
 2111المادة الثانٌة من االعالن العالمً للتنوع الثقافً  ( 3)
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 اإلًسبىادلطلب الثبًي: احلك يف الثمبفت يف اطبر هىاثيك حمىق 

                    
 
خُا   زبذ جاٍس

 
ُت ؤلاوعاههي خلىق وبُُّت مالصمت للصخفُت  ؤلاوعانخلىق  أن وفلعفُا

 ٌّني ِذم وحىدها أل ن اهياسها لئو ، جىلذ مّه خلىكه ؤلاوعانًىلذ   أنفمىز 
 
  نها جذوس وحىدا

 
ذما  ِو

الن الّاإلاي لخلىق  (5).يؤلاوعاومْ الياةً  والتي  5948 ؤلاوعانوهى ما جم جأهُذه في اإلاادة الاولى مً الِا

 هفذ ِلى )
 
ً في الىشامت والخلىق وهم كذ وهبىا الّلل والىحذان  ًىلذ حمُْ الىاط اخشاسا ومدعاٍو

لحهم    أنِو
 
 . بشوح الاخاء( ٌّاملىا بّمهم بّما

الن الّاإلاي لخلىق  خي ِلى الاحماُ البؽشي خٌى هٍام  ؤلاوعانوإلاا وان الِا ٌّذ اهبر دلُل جاٍس

  ؤلاوعانومّه لم ٌّذ الخأهُذ ِلى خلىق  ،مدذد اللُم
 
هلىت اهىالق  ، وئهماثالُتًِ فىشة م حّبيرا

ً مىه كذ هق في اإلاادة ال (2).كامت هٍام خلُلي وفّلي للخلىق الّاإلاُت والىلُّتإل عابّت والّؽٍش

وفي الاظخمخاُ في الخلذم الّلمي ، ليل شخق خم اإلاؽاسهت في خُاة اإلاجخمْ الثلافُت -5)      هه أِلى 

ذولي اإلاخمثل بالجمُّت اإلاجخمْ ال أنهدُجت مإداها  ئلىفزلً ًلىدها  (3).(. . . وفي الفىاةذ التي جىجم ِىه

 أالّامت لألمم اإلاخدذة كذ 
 
ذها خلا لى معخىي واخذ مً  ؤلاوعانمً خلىق  كش بالخم في الثلافت ِو ِو

ض والخماًت مْ باقي خلىق  و لها كُمت  ؤلاوعانل جشاجبُت في خلىق  ئرالاخشي  ؤلاوعانخُث الخٍّض

واخذة ل جىلعم ول جخجضأ وهى ما اكشجه الجمُّت  ؤلاوعانمم اإلاخدذة حّذ خلىق فاأل . خذة كاهىهُت وا

اث  ؤلاوعانوافت خلىق  أنوالزي اِخبر  5977لعىت  32/531اإلاخدذة في كشاسها  لألممالّامت  والخٍش

الفشدًت ٔير كابلت لالهلعام ومترابىت وفي راث الاججاه هق اِالن وبشهامج ِمل فُىا في الفلشة الخامعت 

جب ِلى  ؤلاوعان) حمُْ خلىق أنمً البىذ اول ِلى  ير كابلت للخجضةت ومترابىت ومدؽابىت ٍو ِاإلاُت ٔو

لت ؤلاوعانٌّامل خلىق  أناإلاجخمْ الذولي  لى كذم اإلاعاواة  مىففت ومخيافئت ِلى هدى ؼامل وبىٍش ِو

 (5). ًىىن هٍام مخيامل الجىاهب ؤلاوعانوهزا الترابي بين خلىق . (4)(، . . . وبىفغ اللذس مً الترهيز

الن الّاإلاي لخلىق  أنٔير  م مً اهمُخه ل ٌّذ  ؤلاوعانالاكشاس بالخم في الثلافت لمً الِا ِلى الٔش

ضه ورلً  لُت الخلىق اإلاذهُت والعُاظُت والاكخفادًت والاحخماُِت؛ؼأهه ؼأن ب، وافُا لخماًخه وحٍّض

 ٌ الن ٔير اإلالضمت للذو الن الزي اظخىاِذ ، بعبب وبُّت الِا  ألاممولىً رلً ل ًللل مً اهمُت الِا

تراف بدلىق  أناإلاخدذة  مً خالله  في وكذ واهذ الذٌو  ؤلاوعانجدفل ِلى احماُ دولي في الِا

ذها خلىق   ألاممولزلً ظّذ مىٍمت  ،ؼأها داخلُا ؤلاوعانمخمعىت اؼذ الخمعً بالعُادة ِو

الن جأويرا كاهىهُا ملضما  ؤلاوعانخلىق  اإلاخدذة وبزلذ حهىدا مميُت في ظبُل جأوير التي جممجها الِا

م اكشاس اجفاكُاث دولُت ملضمت ل ،ًممً الاخترام الالصم لها لذٌو الاوشاف ومخممىت لىظاةل ًِ وٍش

ض واخترام للخلىق التي جلشها  . اكشاس الخم ل ًجذي هفّا دون خماًخه أنِلى اِخباس ، خماًت وافُت لخٍّض

  

                                                           
، دار 1المصادر ووسائل الرقابة، ج -االنسانمحمد ٌوسف علوان ومحمد خلٌل الموسى، القانون الدولً لحقوق ( 1)

 . 11، ص 2111عمان، االردن،  ،الثقافة للنشر والتوزٌع
 . 33ص، 2116كلودٌو زانغً، الحماٌة الدولٌة لحقوق االنسان، ترجمة:فوزي عٌسى، مكتبة لبنان ناشرون، بٌروت، ( 2)
قٌات الدولٌة واالقلٌمٌة لحقوق االنسان، المؤسسة الحدٌثة االتفا ،لالطالع على نص االعالن الكامل انظر: لٌنا الطبال( 3)

 . وما بعدها 125،  ص 2111لبنان،  ،للكتاب، طرابلس
 Rtt://www. Unhcr. chلالطالع على النص الكامل ٌمكن زٌارة موقع المفوضٌة السامٌة لحقوق االنسان : (4)
 . 1ص  ، 2111، االردن، عمان ،والتوزٌعدار الثقافة للنشر ، حقوق االنسان، سهٌل حسٌن الفتالوي (5)
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 ئو 
 
الخابّت للمجلغ الاكخفادي والاحخماعي  ؤلاوعانمً رلً واـلذ لجىت خلىق  هىالكا

مؽشوُ مُثاق دولي للخلىق اإلاذهُت والعُاظُت والاكخفادًت  إلِذادحهىدها ِلى مذي ظذ ظىىاث 

ومىز البذاًت جشدد الدعاٌؤ ًِ ـالخُت اِذاد ، 5954والاحخماُِت والثلافُت خُث اهتهذ مىه ظىت 

الّاإلاي ام مُثاكين اخذهما للخلىق اإلاذهُت والعُاظُت والثاوي للخلىق  باإلِالنمُثاق مىخذ اظىة 

 (5).اجفاكُخين أو مُثاكين  ئلىجم ججضةت مؽشوُ اإلاُثاق  ألامش والثلافُت وفي نهاًت  الاكخفادًت والاحخماُِت

اإلاخدذة هاجين الاجفاكُخين اإلاّشوفخين بأظم  لألمماِخمذث الجمُّت الّامت  5966دٌعمبر  56وفي 

، فُتوالاحخماُِت والثلا كخفادًتالاالّهذ الذولي للخلىق اإلاذهُت والعُاظُت والّهذ الذولي للخلىق 

ىلم فلهاء اللاهىن الذولي ِلى هزًً الّهذًً  الن الّاإلاي لخلىق  ئلىٍو  5948لّام  ؤلاوعانحاهب الِا

ت الذولُت لخلىق    (2).ؤلاوعاناظم الؽِش

هجذ فُه اكشاسا واضخا (3)، ولذي مشاحّت الّهذ الذولي للخلىق الاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت

الياملت الخذابير الالصمت بُٕت لمان اإلاماسظت  باجخاروالضام الذٌو الاوشاف  ،في الثلافت ؤلاوعانبدم 

ُاهخه  جلش  -5( مىه والتي هفذ ِلى اهه )55دة )وفلا إلاا حاء في اإلاا ،ه واؼاِخهةوئهمالهزا الخم ـو

 الذٌو الاوشاف في هزا الّهذ بأن مً خم ول فشد :

ًفُذ  أن)ج( . ًخمخْ بفىاةذ الخلذم الّلمي وبخىبُلاجه أن)ب( . ٌؽاسن في الخُاة الثلافُت أن ( أ)

ت واإلاادًت الىاحمت ًِ    . ادبي مً ـىّه أو فني  أو ازش ِلمي  أيمً خماًت اإلافالح اإلاّىٍى

في الخذابير التي ظدخخزها بُٕت لمان اإلاماسظت الياملت  ،جشاعى الذٌو الاوشاف في هزا الّهذ -2

 . هما واؼاِتهمائوئهمالبها ـُاهت الّلم والثلافت ي جخىحؽمل الخذابير الت ، أنلهزا الخم

ت التي ل ٔنى ِجها للبدث الّلمي واليؽاه  باخترامالذٌو الاوشاف في هزا الّهذ  هذّجخ -3 الخٍش

 . الابذاعي

ء الاجفاٌ والخّاون وئهماجلش الذٌو الاوشاف في هزا الّهذ بالفىاةذ التي ججنى مً حصجُْ  -4

  . مُذاوي الّلم والثلافت(الذولُين في 
 

 

  

                                                           
 . 15. 1156محمد سعٌد مجذوب، الحرٌات العامة وحقوق االنسان، جروس برس، طرابلس، لبنان، ( 1)
هذا وٌطلق على . 31ص ، 2111، االسكندرٌة، منشأة المعارف، 6ط، قانون حقوق االنسان، الشافعً محمد بشٌر (2)

الجٌل األول او الحقوق السلبٌة وٌطلق على الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة اسم الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة اسم 

دار النهضة ، 3ط، الحماٌة الدولٌة لحقوق االنسان ،وللمزٌد انظر: احمد ابو الوفا ،الجٌل الثانً او الحقوق االٌجابٌة

الفقهاء فً تصنٌف حقوق ان  تباٌن اراء  وٌرى الدكتور حمٌد حنون. وما بعدها 45ص ، 2115، القاهرة، العربٌة

اذ ال منا ص من تأثره بالنظام السٌاسً  ،والحرٌات العامة ٌرتبط بالزمان والمكان الذي تواجد فٌه صاحب الرأياالنسان 

 ان تعدد االراء فً هذا المجال ال ٌعنً عزل الحقوقوالتنظٌم القانونً الذي ٌحكم العالقات بٌن السلطة واالفراد اال 

والحرٌات بعضها عن االخر، او التمتع ببعضها واٌقاف االخرى، الن معظم الحقوق والحرٌات تتمٌز بالتكامل واالرتباط . 

 . 66، ص 2113وللمزٌد انظر:حمٌد حنون خالد، حقوق االنسان، مكتبة السنهوري، بغداد، 

  وما بعدها. 131مصدر سبق ذكره،  ص  ،لالطالع على النص الكامل انظر: لٌنا الطبال( 3)
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اإلاخدذة للتربُت والّلىم والثلافت )الُىوعىى( التي اوؽئذ ِام  ألاممفأن مىٍمت   ،ًِ رلً فمال

في التربُت والخّلُم والى اِىاء مّنى مدعىط لفىشة الخلىق  ؤلاوعانلمان خم  ئلىحععى  ،5946

اإلاخدذة جخمثل في  ألاممن اإلاهمت اإلادذدة للُىوعىى في اواس أو  (5).ؤلاوعانمً خلىق  باِخباسهاالثلافُت 

 
 
ضه وفلا الن الّاإلاي للخىُى الثلافي لّام  ـىن الخىُى اإلاثمش للثلافاث وحٍّض  . 2115إلاا وسد في دًباحت الِا

ىُت لخلىق  أنهجذ  ، ما ِلى الفُّذ الاكلُميأ كذ هفذ ِلى  5969 ؤلاوعانالاجفاكُت الامٍش

( مً الاجفاكُت ِلى ) 26هفذ اإلاادة) ئر ،الخدلُم اليامل للخلىق الثلافُت حلاجخار الخذابير الالصمت أل 

  ،جخخز أنجخّهذ الذٌو الاوشاف 
 
ول ظُما ، ول الاحشاءاث الالصمت، ومً خالٌ الخّاون الذولي داخلُا

جُا ًِ  ،الاكخفادًت والخلىُت مجها ل جذٍس ْ بلفذ الخـى م الدؽَش  ئلىٔيره مً الىظاةل اإلاالةمت  أو وٍش

ت والّلمُت والثلافُت  . . . الخدلُم اليامل للخلىق اإلاخممىت في اإلاّاًير الاكخفادًت والاحخماُِت والتربٍى

لي لخلىق هذ اإلاُثاق ؤلا أوفي راث العُاق . ( الثلافت  ِلى الخم في، 5985والؽّىب  ؤلاوعانفٍش

 أبفىسة حلُت و 
 
ىُت ظالفت الزهش مً خالٌ هق اإلاادة ) هثر ولىخا ( مىه والتي 57مً الاجفاكُت الامٍش

ت في الخُاة الثلافُت  . 2خم الخّلُم مىفٌى للجمُْ . 5حاء فحها ) ليل شخق الخم في الاؼتران بدٍش

خالكُاث الّامت واللُم الخللُذًت التي ٌّترف بها اإلاجخمْ وخماًتها واحب ِلى الجهىك باأل . 3للمجخمْ 

الزي اِخمذ مً  ؤلاوعاني لخلىق واما اإلاُثاق الّشب. (ؤلاوعانالذولت في هىاق الخفاً ِلى خلىق 

فلذ لمً خم الثلافت ، 2114/اًاس/  23ل اللمت الّشبُت العادظت ِؽشة التي اظخمافتها جىوغ في كب

افُت وفي الخمخْ ليل شخق خم اإلاؽاسهت في الخُاة الثل . 5هه )أ( مىه ِلى 42) هفذ اإلاادة ئرليل فشد 

ت البدث الّلمي وجىفل خماًت اجخّهذ الذٌو الاوشاف ب . 2بفىاةذ الخلذم الّلمي وجىبُلاجه  خترام خٍش

ت واإلاادًت الىاججت ًِ الاهخاج الّلمي  حععى الذٌو الاوشاف للّمل  . 3الفني  أو الادبي  أو اإلافالح اإلاّىٍى

ض الخّاون بُجها  ّذة اإلاؽترن وحٍّض مً  اإلاىٍماثهل الثلافت والابذاُ و وبمؽاسهت واملت أل ِلى ول الـا

ش البرامج الّملُت والترفحهُت والثلافُت والفىُت وجىفُزها( أحل   . جىٍى

م مً هىنها ، 5951 ؤلاوعانالاجفاكُت الاوسبُت لخلىق  ، أنومً الالفذ للىٍش لى الٔش ٌو اجفاكُت أِو

ولم جىق ِلى الخم في الثلافت  (2).لعُاظُت فليهفذ ِلى الخلىق اإلاذهُت وا ،ِلى الفُّذ الاكلُمي

ولىً بّذ دخٌى الاجفاكُت ظىت . اإلاىسور اللُبرالي لذٌو اإلاجلغ الاوسبي ئلىوبشأًىا وّضو ظبب رلً 

  (3).خيز الخىفُز والخم بها بّذ رلً اسبّت ِؽشة بشوجىهىل 5958

  

                                                           
 . 52محمد ٌوسف علوان ومحمد خلٌل الموسى، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
 . 155ص  ، مصدر سبق ذكره، حمٌد حنون خالد (2)

  .616مصدر سبق ذكره، ص  ،لٌنا الطبال( 3)
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هجذ في اإلاادة  5958الخىفُز ودخىله خيز  5952ومً البروجىهٌى ألاٌو الزي جم اكشاسه ِام 

  أن ،الثاهُت مىه والتي لمىذ الخم في الخّلُم
 
  هىان اكشاسا

 
بالخم في الثلافت فهى ٌّالج كُمت   لمىُا

 جشاُِه أنالخم في الخّلُم فُما ًخّلم بذوس الذولت وبالخترام الزي ًيبغي ِلى العلىاث الخىىمُت  

بان فحها أل بُت بؽأن خم الىالذًً في جدذًذ هىُِت التر  ولدهما بما ًخفم مْ والخّلُم التي ًٔش

 . مّخلذاتهما الذًيُت والفلعفُت
 
 ومّنى لفَ ))مّخلذاث(( الىاسدة في هزا البروجىهٌى لِغ مشادفا

بل ـفت )فلعفُت( التي جأحي  ،( مً الاجفاكُت51فياس( هما جم اظخخذامها في اإلاادة )أ) أوساء( أليلمت )

 (5) . ذاث حعخدم الاخترام في مجخمْ دًملشاويبّذه ججّله ًخّلم بمّخل

لُمي كذ كِلى الفُّذ الذولي  والا ؤلاوعانمىازُم خلىق  أهم أنًخطح  ، ومً ول رلً

اهذث ِلى اكشاس وخماًت الخم في الثلافت مما سسخذ الاظاط اللاهىوي لالظخئثاس به واِماله بىفغ 

ذم كابلُتها للخجضةت ؤلاوعانِاإلاُت خلىق  وفلا إلابذأ ؤلاوعاناللذس الزي أولخه لباقي خلىق  وهى ما . ِو

في الفلشة ، 5993لعىت  ؤلاوعانأهذه )اِالن وبشهامج ِمل فُىا ( الفادس ًِ اإلاإجمش الذولي لخلىق 

 أ( مً البىذ )5)
 
ير كابلت للخ ؤلاوعانحمُْ خلىق  أن( ِلى ول  ، جضةت ومترابىت ومدؽابىتِاإلاُت ٔو

جب ِلى لت مىففت ومخيافئت ِلى ؤلاوعانٌّامل خلىق  أنالذولي اإلاجخمْ  ٍو لي  ، هدى ؼامل وبىٍش ِو

خباس أهمُت الخاـُاث  أنوفي خين أهه ًجب  .وبىفغ اللذس مً الترهيز ، كذم اإلاعاواة جىلْ في الِا

خُت والثلافُت والذًيُت ٌ  ،الىوىُت وؤلاكلُمُت ومخخلف الخلفُاث الخاٍس بفشف  ،فان مً واحب الذو

ض وخماًت حمُْ خلىق  ، ًِ هٍمها العُاظُت والاكخفادًت والثلافُت الىٍش  اث  ؤلاوعانحٍّض والخٍش

 (2) . ألاظاظُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 . 215 – 214كلودٌو زانغً، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
 .ww1لالطالع على نص االعالن الكامل  ٌمكن زٌارة مكتبة حقوق االنسان، جامعة منٌسوتا، متاح على الرابط: (2)

umn. edu/humanr 
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 ادلبحث الثبًي
 اإلًسبىًظريبث احلتويبث الثمبفيت يف هيزاى حمىق 

  نئ                
 
فه جشازا   الخىُى الثلافي بـى

 
 ًلخض ي اللبٌى والخلذًش ، وعاهُتلإل مؽتروا

َ
 رّ للخىُى الث

فشاد في ظبُل شي ظىف ًىظْ الخُاساث اإلاخاخت لأل وهزا الاهفخاح ِلى الثلافاث الاخ، لثلافاث ِاإلاىا

اوفُت واخالكُت وسوخُت مشلُت ت ِو ٌى لخُاة فىٍش ً لم ًشق  ألامش هزا  أن ئل، الـى لبّن اإلاىٍٍش

اث سد تها ال ئلىول زلافت  ؛فىشخىا هٍٍش  ئلىانها جدُلىا  أيي جأزير خاسجي لخمُى أل ا سفنخالفت و هٍى

 و  (5).هُى مً الخخمُت الثلافُت
 
اث وان لضاما   أنِلُىا  لخلُُم هزه الىٍٍش

 
إلاىكف اللاهىن  هضنها وفلا

 ئلىكعمىا اإلابدث  ،خاوت باإلاىلُى بفىسة وافُتولإل ، مً الخىُى الثلافي ؤلاوعانالذولي لخلىق 

 مىلبين وفلا لالحي:

: خفياس اإلاىشوخت في الِف ألا  اإلاىلب ألاٌو  . ذام بين الثلافاث اإلاخىىِت ونهاًت الخاٍس

خ ؤلاوعاناإلاىلب الثاوي: مىكف اللاهىن الذولي لخلىق   .مً خخمُت جفادم الثلافاث ونهاًت الخاٍس

  

ادلطلب األول: االفكبر ادلطروحت يف الصدام بني الثمبفبث ادلتٌىعت وًهبيت 
 . التبريخ

                 ً اث والثلافاث لِغ مذِاة  أنمً الافياس اإلاخذاولت ِىذ بّن اإلافىٍش الخماًض بين الهٍى

اث  أن أحلللخفادم مً  وئهما ،الخىاس أو للىخذة في اواس الخىُى  ت اإلاخٕلبت كُمها ِلى الهٍى جفشك الهٍى

فشك الاكىي اسادجه وخماسجه وهمىرج خُاجه ِلى  ً )ومً هألالّف. اإلاهضومت ٍو ل إلء اإلافىٍش ـمٍى

اما( خه في )ـذام الخماساث( ظىت ، هىخٕخىن( وجلمُزه ) فشاوعِغ فىهٍى ل هىخٕخىن هٍٍش فُبني ـمٍى

اث  أنِلى افتراك سةِس ي هى ، 5996 اث الثلافُت والتي هي ِلى اإلاعخىي الّام هٍى الثلافت والهٍى

ت شي  (2). ِالم ما بّذ الخشب الباسدةهي التي حؽيل اهماه الخماظً والخفسخ والفشاُ في ، خماٍس  أنٍو

ن الخماسة هي زلافت ِلى أو  ،مجمل اظلىب الخُاة لذي ؼّب ما ئلى انالخماسة والثلافت هالهما ٌؽير 

ن الثلافت هي الفىشة أو  ،اإلاّاًير واللُم واإلاإظعاث ووشاةم الخفىير انهىاق واظْ فىالهما ًمم

با ف للخماسة جلٍش   (3). الّامت في ول حٍّش
 
 (4)زماهُت خماساث ئلىلهزه اإلاذخالث فهى ًلعم الّالم  ووفلا

 هي:

 . الفلبين(التي حّخمذ ِلى الىىهفىؼُىظُت ،فُدىام، هىسٍا، الخماسة الفِىُت )الفين -

ت -  . الخماسة الُاباهُت التي حّخمذ ِلى الؽيخٍى

 . الخماسة الهىذًت التي حّخمذ ِلى الهىذوظُت -

 . ِلى الذًً الاظالمي الخماسة الاظالمُت التي حّخمذ -

                                                           
 . 46محمد العربً بن عزوز،  مصدر سبق ذكره،  ص  1 (1)
 . 36، ص 1111، مكتبة سطور، بٌروت، 2صموٌل هنتغتون، صدام الحضارات، ترجمة:طلعت الشاٌب، ط (2)

 . 61المصدر نفسه، ص ( 3)
  وما بعدها. 65المصدر نفسه، ص ( 4)
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الىلًاث اإلاخدذة ، الخماسة الٕشبُت التي حّخمذ ِلى الحهىدًت اإلاعُدُت)اوسوبا الٕشبُت -

ىُت  . اظترالُا( ،هىذا، الامٍش

الُىهان(اإلاشجىضة ِلى اإلاعُدُت ، ـشبُا، اوهشاهُا، ) سوظُا ألاسزىرهعُتالخماسة الؽشكُت  -

 . الاسزىرهعُت

يا الالجُيُت  - ىُت لجُيُتخماسة امٍش لى هُاول ظُاظت امٍش ، التي حّخمذ ِلى اليازىلُىُت ِو

 . مىسوزت ًِ الّهذ الاظخّماسي 

لُت ) - لي( التي حّخمذ ِلى دًاهاث  باظخثىاءالخماسة الافٍش لُا الؽمالُت واللشن الافٍش افٍش

 . جللُذًت

ل  ّخبر ـمٍى زاًذ الذًمٕشافي الفذام بين هزه الخماساث خخمي لّذة اظباب ومىه الت أن هىخٕخىن َو

مُف ، والّىإلات التي حّضص الخذاخل بين دٌو الّالم، الزي ًللل مً فماء الِّؾ ِلى وحه الاسك  أنٍو

تهم الخللُذًت فُخلم سدة فّل مّاهعت جإدي   ئلىالّىدة  ئلىالخدذًث ًجبر الىاط ِلى الابخّاد ًِ هٍى

ب بلُت الّالم لن الفىاسق الثلافُت جدٌى  أن ، ئرالذًً الٕشب وهى في كمت اإلاّاـشة لم ًىجح في حٍٕش

لُت ئلىالّىدة  ئلىدون رلً مما ًذفْ ٔير الٕشبُين   . حزوسهم الـا

 
 
شي اًما مذفىِت ، العُاظت الىىهُت ٌّاد حؽىُلها الان ِلى امخذاد الخىىه الثلافُت ، أنٍو

والؽّىب والذٌو راث الثلافاث اإلاخخلفت ، اث اإلادؽابهت جخلاسبفالؽّىب راث الثلاف. بالخدذًث

م لخلً . جدباِذ  والاهدُاصاث التي حّخمذ ِلى الاًذًىلىحُت والّالكاث مْ اللىي الىبري جفسح الىٍش

والخذود العُاظُت ٌّاد سظمها ليي جخىافم مْ الخذود الثلافُت . التي حّخمذ ِلى الثلافت والخماسة

ت:الّشكُت والذًي فاإلاجخمّاث الثلافُت جدل مدل جىخالث الخشب الباسدة وخىىه . ُت والخماٍس

 أنوارا وان ًمىً . الخلعُم بين الخماساث جفبذ هي خىىه الفشاُ الشةِعُت في العُاظت الّاإلاُت

هما فّل  –حٕير اهدُاصها  أن باميانهاوان  أو  ،جىىن هىان دولت ٔير مىداصة ازىاء الخشب الباسدة

ًخخاسوا ِلى لىء ادساههم  أنووان ًمىً للادة جلً الذٌو ، حاهب اخش ئلىمً حاهب  –الىثيرون 

ً اللىي وخُاساتهم الاًذًىلىحُت ولىً في الّالم الجذًذ اـبدذ  ،إلافالخهم الامىُت وخعاباتهم إلاىاٍص

ذاواتها ت الثلافُت هي الّامل الشةِس ي في جدذًذ ـذاكاث دولت ما ِو   (5). الهٍى

ل  أناخىش ما ًمىً  نئ ّذدًت الثلافُت هى اللبٌى بالخ هىخٕخىن ًدذر للٕشب خعب ـمٍى

ىُت والٕشب مً أل  ن الذاخل واللُم الىىهُت والّالم أل ن الخّذدًت الثلافُت تهذد الىلًاث اإلاخدذة الامٍش

ذون فأصخاب الثلافت الىاخذة ً، هزًً الاججاهين ًىفُان الىبُّت الاظخثىاةُت للثلافت الٕشبُت  أنٍش

ذون  يا واصخاب الخّذد الثلافي ًٍش يا مثل الّالم أنًىىن الّالم مثل امٍش يا ولىً امٍش ،جىىن امٍش

يامخّذدة الثلافاث امش معخدُل أل  يا ل ٔشبُت لً جىىن امٍش يا والٕشب ًجب  ،ن امٍش  أنوان اهلار امٍش

ت الٕشبُت   (2). ًخم مً خالٌ اِادة اخُاء الهٍى

ل  ًٍل ًىاحه  أنومً اإلاشجح ، الٕشب مً خالٌ مجالث زالزت واحه أن هىخٕخىن هما ًشي ـمٍى

 ـّىباث لخماًت مفالخه لذ مفالح اإلاجخمّاث ٔير الٕشبُت وهزه اإلاجالث هي: 

 . الخفاً ِلى جفىكه الّعىشي 

                                                           
 . 213ص ، مصدر سبق ذكره، صموٌل هنتغون (1)
 . 44محمد العربً بن عزوز، مصدر سبق ذكره، ص  (2)
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هما  ؤلاوعانجىمُت اللُم واإلاإظعاث الٕشبُت بالمٕي ِلى اإلاجخمّاث الاخشي لخترام خلىق  -5

 . الٕشبي باألظلىبًفهمها الٕشب وجبني الذًملشاوُت 

خماًت الخماظً الثلافي والاحخماعي والازني للمجخمّاث الٕشبُت بخلُُذ ِذد اإلاعمىح بلبىلهم  -2

 ً  (5). لحئين أو مً ٔير الٕشبُين همهاحٍش

ل  نئ اإلاّخلذاث الٕشبُت الّاإلاُت  أنًشي  ، هٕيره مً مفىشي الُمين اإلاخىشف هىخٕخىن ـمٍى

سقى أججعذ  ألهه، حّخىم اللُم واإلاإظعاث والثلافت الٕشبُت أنؼّىب الّالم بأظشه لبذ لها  أنجفترك 

  وألنهافىش 
 
لالهُت وخذازت وجدمشا  (2).اهثرها اظدىاسة ولُبرالُت ِو

ل هىخٕخىن كاةم ِلى  نئ هى ظبب  وئهماالاخخالف بين الثلافاث لِغ ِىفش زشاء  أنجفىير ـمٍى

جخفادم  أنن الخماساث لبذ لها أو ، ن الخماسة التي ل جذافْ ًِ هلاوتها مفيرها الانهُاسأللمىاحهت و 

ت ل بالخىاس والاهفخاح ِلى بلُت الخماساث  . ختى جفشك الخماسة اإلاخٕلبت كُمها باللىة الّعىٍش

يي فشاوعِغ فىواًاما فلذ وؽش هخابا ِام ما الفُلعىف والباخث أ اظماه  5992العُاس ي الامٍش

خ( خ هي  ، أن)نهاًت الخاٍس  ،الذًملشاوُت الٕشبُت الخشة كذ اهخفشث أنفىشة فىواًاما ًِ نهاًت الخاٍس

ىُين والاوسوبُين ما ًيخٍشوهه مً حذًذ ،واهخفش الٕشب مّها هزا الاهخفاس ، ولً ٌّىد الان امام الامٍش

اما   -سح  اليا خ -في سأي فىهٍى الخاث  ئل ، فال حذًذ بّذ الُىم، كذ ألم باب الخاٍس في خذود بّن الـا

  ،الىفُفت
 
خُا  (3).لىً لً ًخّذي هزا لُفبذ خذزا جأٍس

اما  شي فىهٍى ، الخلذمي الذًملشاويجدل مدل الخدذي  أنجىحذ اًذًىلىحُت ما ًمىً  هه لأٍو

فذق هزا ِلى ألب احضاء الّالم فاإلالىُت بأؼيالها اإلاخّذدة كذ المدلذ ِلى هىاق  ،الخذًث ٍو

والفاؼُت والؽُىُِت وهما اإلاىافعان الشةِعُاث للذًملشاوُت لم ًفذكا ، واظْ مْ بذاًت هزا اللشن 

ظىف  ،وختى الزًً لم ًخبىىا الذًملشاوُت همجهاج لهم، في وشخمهما العُاس ي والاكخفادي والاحخماعي

ش اهدشافهم ًِ هٍام ِاإلاي اـب أحلٕت الذًملشاوُت مً الخدذر بل ئلىًمىشون   جبًر
 
ه بؼ ذ خالُا

 (4).مخفم ِلُه

  

                                                           
 . 216صموٌل هنتغتن، مصدر سبق ذكره،  ص ( 1)
 . 511المصدر نفسه،  ص ( 2)
ترجمة:حسٌن الشٌخ، دار العلوم العربٌة للطباعة والنشر، بٌروت، لبنان، بدون سنة فرانسٌس فوكوٌاما، نهاٌة التارٌخ،  (3)

 . 1نشر، ص 

 . 11المصدر نفسه،  ص  (4)
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شي في نهاًت هخابه   أن ،ٍو
 
  الجيغ البؽشي هما لى وان كىاسا

 
ال مً الّشباث الخؽبُت التي ججشها  وٍى

ل في كلب الصخشاء ئلىالجُاد مخجها  م وٍى خذدث وحهتها بّن هزه الّشباث كذ  ،مذًىت بُّجها ِبر وٍش

)الهىىد الخمش( فمل  باػو والبّن الاخش حّشك لهجىم مً الا ، بذكت ووـلذ الحها بأظُش وكذ ممىً

م لت ، الىٍش كامت فُه وجىاٌص فلشس اخخُاس ميان وظي الصخشاء لإلوالبّن الثالث انهىخه الشخلت الىٍى

ٌى  ٌى  ،اإلاذًىت ئلىًِ فىشة الـى م ساخىا ًبدثىن ًِ وشق بذًلت للـى  ئلىبِىما مً للىا الىٍش

م  ،اإلاذًىت ُت  –وفي الجهاًت ًجذ الجمُْ اهفعهم مجبرون ِلى اظخّماٌ هفغ الىٍش ولى ِبر وشق فِش

ٌى  –مخخلفت  وهزه الّشباث ل ، اإلاذًىت في الجهاًت ئلىوفّال جفل ألب هزه الّشباث  ،ٔاًتهم ئلىللـى

ىلها  ئل البّن  جخخلف ًِ بّمها ت ، اإلاذًىت ئلىفي ش يء واخذ وهى جىكُذ ـو ىلها بي أو ظِش  ئلىء ـو

لت . . . الذًملشاوُت اللُبرالُت . . .  خ . . . ومً زم نهاًت سخلتها الىٍى   (5).نهاًت الخاٍس

ت هى  لُه فىهىماًا ِلىئًفل  أنساد أوحل ما   أنٌعىق لفىشة  أنساد أما ًبذو مً وشوخاجه الفىٍش

تها الثلافُت  ت التي جخجمْ خعب هٍى ُت اواإلاجمىِاث البؽٍش وحىد في الّالم  اللىمُت لم حّذ لها ؼِش

لحها   أالشاهً ِو
 
ن أو  ،ِاإلاُت واخذة أمتن جىفهش في أنهُاس وافت الخذود اللىمُت و الزلً ب ن جلبل وفلا

ت والاكخفادًت والعُاظُت والاح ن جلبل أوالثلافُت بفىسة نهاةُت و خماُِت جخخلى ًِ اهٍمتها الفىٍش

خ البؽشي خذة بلُادة اللُبرالُت الجذًذة أل اداسة ِاإلاُت وا  . خعب سأًه ،هه ٔاًت الخاٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                           
 261 – 265ص  ، المصدر نفسه، فرانسٌس فوفكوٌاما (1)
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              هي حتويت صدام  اإلًسبىادلطلب الثبًي: هىلف المبًىى الدويل للحمىق 
 . الثمبفبث وًهبيت التبريخ

لبُان مىكفه مً الخىُى الثلافي ورلً ، (5)ؤلاوعانجدبْ هفىؿ اللاهىن الذولي لخلىق  نئ                 

الهاث التي جبىاها اإلاجخمْ الذولي بؽأن خلىق  ولخىً البذاًت مً . ؤلاوعانبخدلُل الاجفاكُاث والِا

والتي  5945اإلاخدذة  ألاممورلً بفذوس مُثاق مىٍمت  ؤلاوعانخُث الاهخمام الجاد والخلُلي بدلىق 

 خووان واض، ألامماإلاخدذة مدل ِفبت  ألاممخلذ بمىحبه مىٍمت 
 
اًمان اإلاجخمْ الذولي بدلىق  ا

ِلى اؼاِت اخترام خلىق ، (2)( مىه55اهذ اإلاُثاق في اإلاادة ) هما، مً خالٌ دًباحت اإلاُثاق ؤلاوعان

اجه الاظاظُت للجمُْ بذون جمُيز ؤلاوعان   وإلاا وان الخم، وخٍش
 
مً مجمُى خلىق  في الثلافت هى واخذا

لُه فأن وشح فىشة اهياس زلافت ، ًمىً ففل اخذهما ًِ الاخش اإلاترابىت واإلادؽابىت والتي ل ؤلاوعان ِو

 ألامموهى ًخلاوْ مْ ملاـذ  ؤلاوعانزلافاث مُّىت لفالح زلافت مُّىت هى اهتهان لخم مً خلىق  أو 

 . اإلاخدذة
 
، 5965ًِ رلً فأن الاجفاكُت الذولُت لللماء ِلى حمُْ اؼياٌ الخمُيز الّىفشي لّام  فمال

ت جبني الخفىق ِلى  –مً خالٌ دًباحتها  –خترام الخّذدًت الثلافُت فّذث اواهذ واضخت ب ول هٍٍش

تااِخباس   ، ث ِىفٍش
 
مجها واهذث في اإلاادة الخامعت ، مً كبل اإلاجخمْ الذولي هي باولت ومذاهت اخالكُا

ن لذ ول وؽش لأل  أن  وأًت حماِت أ أوِشق  أيفياس اللاةمت ِلى الخفىق الّىفشي والّىف والخدٍش

مت ٌّاكب ِلحها اللاهىن  ،اـل ازني جبني ووؽش فىشة  أنِلى ، هما ًذٌادٌ ِلى ش يء ف نئوهزا  (3).حٍش

 
 
خ وي جزوب ول الثلافاث في بىدكت زلافت  ألاممللخىُى الثلافي ونهاًت  جفادم الخماساث وفلا والخاٍس

تهى وؽش لأل  ،واخذة مت مما ٌؽيل رلً ح، فياس اللاةمت ِلى الخفىق الّىفشي والىشاهُت الّىفٍش ٍش

، 5965خيام اجفاكُت اللماء ِلى حمُْ اؼياٌ الخمُيز الّىفشي لعىت ًداظب ِلحها اللاهىن وفلا أل 

اث الخزس ول ًمىً أل ت الخّبيرصخاب هزه الىٍٍش ت الخّبير لِعذ مىللت أل ، ُ بدٍش مدذدة  وئهمان خٍش

ِلى  ؤلاوعانًمىً اهتهان خم مً خلىف  فىسة صخُدت وبما لببىٍام كاهىوي ًممً مماسظتها 

 . خشآخعاب خم 

 

   

                                                           
بعدد من الحقوق ٌقصد بالقانون الدولً لحقوق االنسان هو )مجموعة القواعد القانونٌة الدولٌة التً تقر لالفراد  (1)

وبالضمانات المؤسسٌة الالزمة للرقابة على تمتعهم بهذه الحقوق  ،والرخص الهادفة لحماٌة حرٌتهم وكرامتهم  دون تمٌٌز

. وللمزٌد انظر: عروبة جبار 6ص  ،والرخص(، ٌنظر :محمد ٌوسف علوان ومحمد خلٌل الموسى، مصدر سبق ذكره

 وما بعدها.  25،  2112، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، االرد، 2، طالخزرجً، القانون الدولً لحقوق االنسان
/ج( من مٌثاق االمم المتحدة على انه) ان ٌشٌع فً العالم احترام حقوق االنسان والحرٌات االساسٌة 55تنص المادة ) (2)

 ومراعاة تلك الحقوق والحرٌات فعال(. للجمٌع بال تمٌٌز بسبب الجنس او اللغة او الدٌن، وال تفرٌق بٌن الرجال والنساء، 
( من االتفاقٌة الدولٌة للقضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز العنصري على انه)أ. اعتبار كل نشر لألفكار 5تنص المادة) (3)

القائمة على التفوق العنصري او الكراهٌة العنصرٌة، وكل تحرض على التمٌٌز العنصري وكل عمل من اعمال العنف او 

على هذه االعمال ٌرتكب ضد اي عرق او اٌة جماعة من لون او اصل اثنً اخر وكذلك كل مساعدة للنشاطات تحرٌض 

وكذلك النشاطات  ،ٌمة ٌعاقب علٌها القانون.  ب. اعالن عدم شرعٌة المنظماترج ،العنصرٌة، بما فً ذلك تموٌلها

الدعائٌة، التً تقوم بالتروٌج للتمٌٌز العنصري والتحرٌض علٌه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار االشتراك فً 

اٌها جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون . ج. عدم السماح للسلطات العامة او المؤسسات العامة، القومٌة او المحلٌة، بالتروٌج 

 تحرٌض علٌه(. للتمٌٌز العنصري او ال
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ِلى  2111اإلاخدذة بؽأن الالفُت( لّام  ألامماإلاخدذة مً خالٌ )اِالن  ألاممهما اهذث مىٍمت 

اهه ًجب ِلى البؽش اخترام بّمهم البّن بيل ما جدعم به مّخلذاتهم وزلافاتهم ولٕاتهم مً جىُى 

يبغي  ي كمّها بل ًيبغي فُما بُجها مً اخخالفاث ل ًيبغ أو ًخص ى مما كذ ًىحذ داخل اإلاجخمّاث  ئل ٍو

تزاص بها ب  االِا
 
ُذا   ِخباسها ـس

 
تل زمُىا يبغي الّمل بيؽاه ِلى جىمُت زلافت العالم والخىاس بين ، لبؽٍش ٍو

جشي مىٍمت الُىوعىى وحىب الدعامذ بين الثلافاث اإلاخخلفت وهبز ، وفي راث العُاق .حمُْ الخماساث

ماجُت الن الز3فلذ اهذث في  )اإلاادة الاولى/ ،الذٔو ء ي) اِالن مباد 5995ي اِخمذجه ِام ( مً الِا

)بما في رلً  والخّذدًت ؤلاوعانالدعامذ معإولُت حؽيل ِماد خلىق  أن{ ههأ، ِلى بؽأن الدعامذ(

ماجُت. لافُت(والذًملشاوُت وخىم اللاهىن الخّذدًت الث ثبذ  ،وهى ًىىىي ِلى هبز الذٔو والاظدبذادًت ٍو

اخترام جىُى  أنهما جشي الُىوعىى . }ؤلاوعاناإلاّاًير التي جىق ِلحها الفىىن الذولُت الخاـت بدلىق 

هى لماهت اهُذة لخدلُم العلم الثلافاث والدعامذ والخىاس والخّاون في حى مً الثلت والخفاهم 

  ،مً الذولُينوألا 
 
الن الّاإلاي للخىُى الثلافي لّام  وفلا  أنهما اهذث ِلى ، 2115إلاا جممىخه دًباحت الِا

ٌعدىذ  أنخذ أل  ول ًجىص  ،ؤلاوعانشامت الذفاُ ًِ الخىُى الثلافي واحب اخالقي ل ًىففل ًِ اخترام ه

ومً  (5).ليي ًدذ مً هىاكها أو  ،التي ًممجها اللاهىن الذولي ؤلاوعانالخىُى الثلافي وي ًىتهً خلىق  ئلى

الهاث فأن الُىوعىى جإظغ لفلعفت اخالكُت حذًذة للخذ مً مٍاهش الخفىق  ،خالٌ هفىؿ هزه الِا

ىلُت   والاوٕالق اإلابيُت ِلى الـا
 
  ولخّمُم مىٍىس للّالم اهثر اهفخاخا

 
 . ودًملشاوُت وابذاِا

 
ا ن أو  خفـى

  مْ زلافاث اخشي والتي ل بّن الثلافاث كذ جخّاسك في حىاهب ِذًذة مجها 
 
مً  ججذ اظخدعاها

وبالخالي ظخٍهش حماِاث مخىشفت جأخز ِلى ِاجلها مداسبت هزه الثلافت في ـىسها  الٕالبُت الىوىُت

ُب والىظاةل وظىف لً جفؽل في أشاء الؽباب لاللخداق بها وخثهم ِلى اللُام لالاظاوافت وبمخخلف 

ماٌ الاسهابُت ماٌ لذها بما فحها الِا  (2).بيل الِا

ت والعُاظُت  أنومً ول رلً هشي  اث لم جىشح بخجشد ًِ خلفُاث اصخابها الفىٍش هزه الىٍٍش

 
 
ً جماما لىمىرحهم الثلافي ظُّا مّخمذًً في رلً ِلى  ،اء ما ِذاه مً زلافاثلهخفاسه وفى ومخديًز

 
 
ت ل اظاط لها مً ، في جىحه اإلاجخمْ الذولي حجج واهُت لم هجذ لها اظاظا وهي مجشد اـىىاُ وىباٍو

 
 
ىىن خلىق  الىاكْ و جخلاوْ جماما ء بين الثلافاث يجإهذ ِلى الخىاـل والخىاس الهاد التي ؤلاوعانـو

ت حمّاء ل ًيبغي جفادمها او سر مؽترنئنها والتي هي مفذس اِتزاص أل اإلاخخلفت خذاها ئحٕلُب  للبؽٍش

 . خشي ِلى ألا 

 

 

 

 

                                                           
 . 2111دة الربعة من االعالن العالمً للتنوع الثقافً لعام الما (1)

طالل حامد خلٌل ورائد صالح علً، ))المتغٌرات الدولٌة وانعكاسها على تطور مفهوم االرهاب((، بحث مقدم إلى  (2)

شكالٌة التداخل بٌن مفهومً االرهاب وحقوق المؤتمر العلمً الدولً الثانً لكلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى)ا

جامعة دٌالى، عدد خاص،  ،كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة ،، المنشور فً مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة2113االنسان(، 

 . 216 – 261، ص 2113
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 تـــــــاخلبمت
 أهم خللىا فُه  والزي (والخفادم الثلافي ؤلاوعانمبادب خلىق مً خالٌ البدث في مىلُى )

  ،ّللت بالخم في الثلافت والخىُى الثلافيخالذولُت والاكلُمُت اإلا ؤلاوعانمىازُم خلىق 
 
ً ِ فمال

ت اإلاىشوخت بهزا الؽأن باإلالاسهت مْ اجفاكُاث واِالهاث خلىق جلُُمىا أل  اث الفىٍش   ؤلاوعانهم الىٍٍش

لىا  ُاث والتي ظىف وّشلها وفلا لالحي : ئلىفلذ جـى  حملت مً الىخاةج والخـى

 أ
 
 :الاظخيخاحاث – ول

ظىاء في اواس  ؤلاوعانكشجه وهفلخه مىازُم خلىق أم في الثلافت هى مً الخلىق الزي الخ نئ -5

اهىا لم هجذ اجفاكُه خاـت  ئل م ِلى معخىي الاجفاكُاث الاكلُمُت أاإلاخدذة  ألامممىٍمت 

 . بالثلافت والخىُى الثلافي واخترام الخّذدًت الثلافُت

خ( نئ -2 اث )جفادم الخماساث( و )نهاًت الخاٍس  التي اجخزث مً الخىُى الثلافي ، هٍٍش
 
لها  مىىللا

ئت هذفها حّبئت الشأي الّام لذ الاخش أل  ،وبيذ ِلُه حججها اث ٔير بٍش الدعىٍم  حلهي هٍٍش

 . لفىشة اهخفاس الشأظمالُت اللُبرالُت الجذًذة

  نئ -3
 
ً جماما ت والعُاظُت ومخديًز اث لم جىشح بخجشد ًِ خلفُاث اصخابها الفىٍش  هزه الىٍٍش

 
 
مّخمذًً في رلً ِلى حجج  ،ىاء ما ِذاه مً زلافاثلهخفاسه وف لىمىرحهم الثلافي ظُّا

 
 
ت ل ، في جىحه اإلاجخمْ الذولي واهُت لم هجذ لها اظاظا ظاط لها أوهي مجشد اـىىاُ وىباٍو

ىىن خلىق  ء يجإهذ ِلى الخىاـل والخىاس الهاد التي ؤلاوعانمً الىاكْ و جخلاوْ جماما ـو

ت حمّاء ل ًيبغي  سر مؽترنئنها والتي هي مفذس اِتزاص أل بين الثلافاث اإلاخخلفت للبؽٍش

 . خشي خذاها ِلى ألا ئحٕلُب  جفادمها او

  نئ -4
 
  مىٍمت الُىوعىى بزلذ حهذا

 
خالكُت حذًذة للخذ مً أليي جإظغ لفلعفت  مؽهىدا

 . ـىلُتالخفىق والاوٕالق اإلابيُت ِلى ألا مٍاهش 
 
ا ن بّن الثلافاث كذ جخّاسك في أو  خفـى

  زلافاث اخشي والتي كذ لمْ  حىاهب ِذًذة مجها 
 
وبالخالي  مً الٕالبُت الىوىُت ججذ اظخدعاها

ظخٍهش حماِاث مخىشفت جأخز ِلى ِاجلها مداسبت هزه الثلافت في ـىسها وافت وبمخخلف 

ام بيل ُب والىظاةل وظىف لً جفؽل في أشاء الؽباب لاللخداق بها وخثهم ِلى اللُلالاظا

ماٌ لذها بما فحها ألا   . سهابُتِماٌ الا الِا

ت واخالكُت وسوخُت ُاساث اإلاخاخت لأل الخىُى الثلافي ًىظْ هىاق الخ نئ -5 فشاد لبلٓى خُاة فىٍش

فهى ًفشك  ،ؤلاوعانمشلُت وان الذفاُ ًِ الخىُى الثلافي واحب ل ًىففل ًِ اخترام هشامت 

اجه الاظاظُت  ول ًجىص أل  ؤلاوعانخترام خلىق االالتزام ب الخىُى الثلافي  ئلىٌعدىذ  أنخذ وخٍش

 . التي جممجها اإلاىازُم الذولُت ؤلاوعاناق خلىق ىًدذ مً ه أو ليي ًىتهً 
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ُاث: – زاهُا ل الحها البدث الخـى  فأن الباخث ًىص ي بالحي: ،بىاء ِلى الىخاةج التي جـى

حّخمذ اجفاكُت دولُت خاـت بالثلافت والخىُى الثلافي جماؼُا مْ  أناإلاخدذة  ألاممهلترح ِلى  -5

الخخففُت في اهثر خلىق  ئلىاإلاخدذة في الخدٌى مً الّمىمُت  ألاممالىهج الزي اجبّخه 

 . خماًت واخترام اهبر للخّذدًت الثلافُت إللفاءورلً ، ؤلاوعان

افياس مخىشفت ولْ هٍام كاهىوي افشة لذ ما ًيؽش مً ٍجخخز احشاءاث مخ أنِلى دٌو الّالم -2

ت الخّبير اث التي ل جلش بالخىُى الثلافي والتي ، واضح اإلاّالم لخٍش ا جلً الافياس والىٍٍش وخفـى

ومغ زلافاث لفالح زلافاث اخشي وحّبئت الشأي الّام بهزا الاججاه اإلابني ِل   ئلىجذِى 

تراف باأل  الخمُيز ذم الِا لبُت حؽيل اسلا خفبت لالوٕالق خش مما له مً ازاس ظوالىشاهُت ِو

  . والخىشف والاسهاب

جأخز دوسها الفاِل في  أن ؤلاوعانِلى اإلاىٍماث ٔير الخىىمُت اإلاخخفت بالذفاُ ًِ خلىق -3

 ،وؽش الدعامذ بين البؽش ووحىب اخترام بّمهم البّن بيل ما جدعم به زلافاتهم مً جىُى

يبغي   ، فُما بُجها مً اخخالفاث ل ًيبغي كمّها أو ًخص ى مما كذ ًىحذ داخل اإلاجخمّاث  ئل ٍو

تزاص بها ب  ابل ًيبغي الِا
 
ُذا   ِخباسها ـس

 
ت زمُىا يبغي الّمل بيؽاه ِلى جىمُت زلافت  ، للبؽٍش ٍو

 . العالم والخىاس بين حمُْ الخماساث

ت والخّلُمُت -4 جىلي اهخماما هبيرا في ٔشط مفاهُم الاهفخاح ِلى  أنِلى اإلاإظعاث التربٍى

ورلً مً خالٌ  ادخاٌ ، الثلافاث اإلاخىىِت واخترامها وجلبل الاخش ِلى اظاط الُٕن اإلاؽترن

خفىؿ وان اإلاجهاج اإلالشس في الجامّاث لم ًخممً ، اإلاىاهج الذساظُت التي حّنى بهزا اإلاىلُى

لافت اب أو للمّالجت وهلترح حّذًل اإلاىهج اإلالشس اؼاسة الحها مما ٌّذ رلً كفىسا بداحت  أي

بىاء شخفُت اوعاهُت مإمىت بالخّذدًت الثلافُت  حلمادة معخللت خاـت بخلً اإلافاهُم أل 

 . وجدفُجها مً خىش الافياس اإلاخىشفت خفاٌا ِلى العلم الاهلي ولمان العالم والامً الذولي
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 لبئوت ادلصبدر وادلراجع
 أ

 
 الىخب: -ول

 . 2118، اللاهشة، داس الجهمت الّشبُت، 3ه، ؤلاوعانالخماًت الذولُت لخلىق  ،اخمذ ابى الىفا -5

ت، ميؽأة اإلاّاسف، 6ه، ؤلاوعانكاهىن خلىق ، الؽافعي مدمذ بؽير  . 2119، الاظىىذٍس

اإلاإظعت الجامُّت للذساظاث ، 3ه ،خماسة الّشب في ِفش الجاهلُت، خعين الخاج خعً -2

  . 5997، بيروث، واليؽش والخىصَْ

 . 2153، بٕذاد، مىخبت العجهىسي، ؤلاوعانخلىق ، خمُذ خىىن خالذ -3

 . 2119، الاسدن، ِمان ،داس الثلافت لليؽش والخىصَْ، ؤلاوعانخلىق ، ظهُل خعين الفخالوي  -4

ل هىخٕخىن  -5 ، بيروث، مىخبت ظىىس ، 2ه، ولّذ الؽاًب جشحمت:، ـذام الخماساث، ـمٍى

5999 

، داس الثلافت لليؽش والخىصَْ، 2ه، ؤلاوعاناللاهىن الذولي لخلىق ، ِشوبت حباس الخضسجي -6

 . 2152، الاسدن، ِمان

اما -7 خ، فشاوعِغ فىهٍى ، داس الّلىم الّشبُت للىباِت واليؽش، خعين الؽُخ جشحمت:، نهاًت الخاٍس

 . بذون ظىت وؽش، لبىان، بيروث

ذًىىبفيرن هُىفُلذ  -8 داس ، ظهُل هجم ومفىفى هاـش جشحمت:، التراخم ئلىمً الّىف ، ٍس

 2152، بٕذاد، الشوظم للىباِت واليؽش والخىصَْ

، مىخبت لبىان هاؼشون، فىصي ِِس ى جشحمت:، ؤلاوعانالخماًت الذولُت لخلىق ، ولىدًى صاوغي -9

  . 2116، بيروث

، اإلاإظعت الخذًثت للىخاب، ؤلاوعانالاجفاكُاث الذولُت والاكلُمُت لخلىق  ،لُىا الىباٌ -51

 . 2119، لبىان ،وشابلغ

خ – هىخٕخىن صمً ، مدمذ الّشبي بً ِضوص -55 ، داس الجهمت الّشبُت، ـذام الخماساث ونهاًت الخاٍس

2119 . 

 . 2119، بيروث، الؽبىت الّشبُت لالبدار واليؽش، الاظالم والٕشب، مدمذ ِابذ الجابشي  -52 

بي -53 فها، مفىفى معلم وفخحي مدمذ الٔض  –مجالتها  –مفادسها -الثلافت الاظالمُت )حٍّش

 . 2117، الاسدن، ِمان، ازشاء لليؽش والخىصَْ ، جدذًاتها (

اإلافادس ووظاةل  -ؤلاوعاناللاهىن الذولي لخلىق ، مدمذ ًىظف ِلىان ومدمذ خلُل اإلاىس ى -54 

 . 2119، الاسدن، ِمان ،الثلافت لليؽش والخىصَْداس ، 5ج، الشكابت

اث الّامت وخلىق ، مدمذ ظُّذ مجزوب -55 ، لبىان، وشابلغ، حشوط بشط، ؤلاوعانالخٍش

5986 . 

اجه الاظاظُت ؤلاوعانخلىق  ،هاوي ظلُمان الىُّماث -56  ، داس الؽشوق لليؽش والخىصَْ، وخٍش

 . 2116، الاسدن، ِمان
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 : البدىر -زاهُا

ُت والبدث ، ِلي واهش الخمىد -5 اث الفِش ت اهبّار الهٍى ت في ظىظُىلىحُا الهٍى ))ملاسباث هٍٍش

اإلاإجمش الّلمي) واكْ مؽىالث  ئلىبدث ملذم ، ((2113الّشاكُت في ِشاق ما بّذ  ألامتًِ 

 . 246 – 255ؿ ، 2152، بٕذاد، لىاؼش :بِذ الخىمت2155ا، الازيُاث والاكلُاث في الّشاق(

))اإلاخٕيراث الذولُت واوّياظها ِلى جىىس مفهىم ، مذ خلُل وساةذ ـالح ِليوالٌ خا  -2

بدث ملذم اإلاإجمش الّلمي الذولي الثاوي ليلُت اللاهىن والّلىم العُاظُت/حامّت ، الاسهاب((

اإلايؽىس في مجلت ، 2153، (ؤلاوعاندًالى)اؼيالُت الخذاخل بين مفهىمي الاسهاب وخلىق 

، ِذد خاؿ، حامّت دًالى ،ولُت اللاهىن والّلىم العُاظُت ،والعُاظُتالّلىم اللاهىهُت 

 . 297 – 275ؿ ، 2153

 

 
 
 الىزاةم: -زالثا

 ،5945اإلاخدذة لعىت  ألامممُثاق مىٍمت  -1

الن الّاإلاي لخلىق  -2  . 5948 ؤلاوعانالِا

 . 5966الّهذ الذولي للخلىق اإلاذهُت والعُاظُت  -3

 . 5966والاحخماُِت والثلافُت الّهذ الذولي للخلىق الاكخفادًت  -4

 . 5965الاجفاكُت الذولُت لللماء ِلى حمُْ اؼياٌ الخمُيز الّىفشي  -5

 . 5951 ؤلاوعانالاجفاكُت الاوسبُت لخلىق  -6

ىُت لخلىق  -7  . 5969 ؤلاوعانالاجفاكُت الامٍش

لي لخلىق  -8  . 5985والؽّىب  ؤلاوعاناإلاُثاق الافٍش

 . 5993اِالن وبشهامج ِىل فُىا  -9

 . 5995باديء بؽأن الدعامذ اِالن م -11

 . 2111اإلاخدذة بؽأن الالفُت لّام  ألامماِالن  -11

الن الّاإلاي للخىُى الثلافي  -12  . 2115الِا

 

 
 
 اللىامِغ واإلاّاحم: -سابّا

جدلُم ، 538جالُف ا بى اللاظم مدمذ بً ِمشو بً اخمذ الضمخؽشي ث :، 5/551اظاط البالٔت  -5

 . م 5998هجشي/ 5459ظىت  5ه ، لبىان، بيروث ،الّلمُتالىاؼش :داس الىخب ، مدمذ باظل

 

 
 
 مىاكْ الاهترهذ: -خامعا

 ww1. umn. edu/humanrمخاح ِلى الشابي:، حامّت مىِعىجا، ؤلاوعانمىخبت خلىق  -5
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