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« These strangers in a foreign World 
Protection asked of me-  
Befriend them, lest yourself in Heaven  
Be found a refugee” 

« Ces Étrangers, en Monde inconnu 
Asile m'ont demandé 
Accueille-les, car Toi- même au Ciel 
Pourrait être une Réfugiée » 

 مجهول عالم في الغرباء، هؤالء"
 اللجوء مني واطلب

 رغد فيالذي تعيش  نفسك أنت ألنك ،استقبلهم
 " الجئاذات يوم  كونت أن يمكن

 
 

 )األمريكية المتحدة الواليات شوستس،ماسا أمهيرست، ،II-2، 1864-65كاتران( ديكنسون إميلي

 )NRF، Poésie / Gallimard، Paris، 2000( مالرو لكلير الفرنسية الترجمة

 (باريس) بمدينة الحرف التطوعي العمل حول والمعلومات البحوث معهد لنادي مشارك مؤسس ،التطوعي العمل حول والمعلومات البحوث معهد رئيس ،هالبا بينيديكت الدكتور: النشر مدير

 
 
 
 

 03/2020 – باريس ،التطوعي العمل حول والمعلومات البحوث معهد ©
 

محلف مترجم ֽ◌֭◌ الشايب الجليل عبد ׃مراجعة الترجمة   
  قطر الندى ربعاوي ׃ترجمة 

Révision de la Traduction : CHAIEB Abdeljelil, traducteur assermenté  
Traduction vers l’arabe : RABAAOUI Katr Ennada 
 

http://www.iriv.net/
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 2016 سبتمبر منذ) Iriv( يالتطوعالعمل  حول والمعلومات البحوث معهد نشر
 .Regards Croisés sur la Migration -للهجرة مخصصة إخبارية رسالة

 باريس بين للمقارنة) 2018 مارس - 2016 سبتمبر( األولى األعداد تخصيص تم
 إجراء مقابالت تم الذين المهاجرين بين جمعها تم التي الشهادات أساس على وبرلين
 . األوروبيتين العاصمتين فيمعهم 
 هدفهايكمن ". أوروبا في التنوع" عنوان ،2018سنة  منذ ،اإلخبارية رسالتنا حملت

 منذ األوروبي االتحاد اختاره الذي الشعار - التنوع قضية معالجة حاليا في الرئيسي
 من( األوروبي التحادل األخير األكبر عالتوس بعد 2004 سنة في وبالطبع 2000 سنة
 ).األوروبي االتحاد في عضًوا 25 إلى 15

) هولندا في( روتردام في المدرسة في التنوع على) 2018 نوفمبر( األول العدد ركز
 ما وهو السكان، إجمالي من % 70 من أكثر الخارج من القادمون سكانها يمثل التي
 بفئات متنوعة باريس مدارس اأيض تتمّيز. جديدة مناهج لتجربة وفرصة تحديا يمثل
 .األقسام في من التالميذ اجد
 على التركيز مع والثقافي، الديني للتنوع) 2019 مارس( الثاني العدد تخصيص تم

 فإن ،جلّية األوروبي لالتحاد المسيحية اليهودية الجذور كانت إذا. اليهودية الجالية
 جميععلى  منفتحة حقيقية ثقافية بهوية اعلماني امشروع يعتبر األوروبي االتحاد
 وهما وسالونيك، باريس بين مقارنة العدد هذا اقترح". التنوع  الوحدة في" - األديان
 .الثانية العالمية الحرب خالل عصيبة يةتاريخ بكونهما عرفتا فترات تشتركان مدينتان

 التنوع عن بمقاالت األديان بين الحوار موضوع) 2019 نوفمبر( الثالث العدد تناول
 يجب حيث خاص بشكل العلمانية البلدان فيأهمية  إذ يكتسي. وفرنسا سويسرا في

 مقاربة تسمح. ديني معتقد أو انتماء أي من التحرر في الحق مع األديان جميع احترام
 األوروبية مجتمعاتنا معظم في الماضي القرن خالل مدني سالم بإحالل" ةجمهوري"
 ).الثانية العالمية الحرب خالل ولكن(

 الدول في األديان بين حوارالو التعليم النظر في) 2020 مارس( الرابع العدد ويقترح
 مع األمريكية، المتحدة الواليات في التنوع إدماج األولى المقالة حللت. الثقافات متعددة
 مثال ثانٍ  مقال رذكّ ". العالمي والمحلي التنوع عقلية" تعزيز ضرورة على التأكيد

 األرثوذكس والصرب والمسلمين اليهود بين السلمي التعايش مدينة سراييفو،
 .متعددة تاريخية عالمية هوية" ذات البوسنة، أوروبية، دولة في الكاثوليك والكروات

 .)1995-1992( الدموية البلقان حرب خالل وحشية شهدت معاملة والتي" الجوانب
 فإن ،)الدولية سراييفو جامعة في أستاذ محاضر( كوالنيتش أحمد دأكّ  كماو
 السياسيين قبل من الغالب في الدينية، الهويات استخدام وإساءة المستمر االستخدام"

 المصالحة عملية اأيض ويقوض المجتمع داخل هشاشة" يخلق" سياسية ألسباب
 ".الحقيقية

 الحرب إنهاء "على أّن  للسالم دايتون اتفاقية نّصت إذا والهرسك، البوسنة حالة في 
 والفصل العرقي االنقسام فرضت" اأيض فإنها ،" والمصالحة لحوارا أساس يشّكل

 أقاليم مطهرة تشكيل إلى النهاية في أدى الذي البوسني المجتمع في العنصري
 ".اعرقي

 ضروري األديان بين الحوار فإن وبالتالي للغاية، هشة وطنية مصالحة عمليةكل  تعدّ 
استنادا . يكفي ال" ببساطة  االختالفقبول "  مقاربة إن. واستدامتها نجاحها لضمان

 الواقع في" - وأعمق أوسع األديان بين الحوار يكون أن يجب كوالنيتش، إلى قول
 ".بحقّ  وتعّددي الثقافات متعدد امجتمع خلقن وبالتالي بها، ونعتز اختالفاتنا نتشارك

 األديان أو الثقافات بين هرمي تسلسل أي هناك يكون الّ أ ينبغي المنظور، هذا من
 التي األخرى األديان أو الثقافات عكس على" سائًدا" أحدها اعتبار يتم حيث المختلفة،

 - العلمانية في تكمن التي الرئيسية الفكرة هي هذه". أقليات" أنها على تقديمها يتم
 الحق ذلك في بما المعتقدات، جميع واحترام المساواة، قدم على األديان جميع معاملة

 بين الحوار يشمل المطاف، نهاية في. دين أي إلى االنتماء وعدم اإليمان عدم في
 عن النظر بغض المؤمنين، غير أو المؤمنين - الجميع الثقافية والتعددية األديان
 .والفعال الحقيقي التنوع جادمنا تعزيز أجل من للفرد، الدينية أو الثقافية الخلفية
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 المتحدة الواليات في التعليم نظام في واالندماج التنوع على نافذة 
 من نسب بها تزال ال المتحدة الواليات أنحاء جميع في الصغيرة المدن من العديد أن من الرغم على

 والحرية الحياة أرض في االستثناء وليس القاعدة يمثل التنوع أن إال ،%90 عن تزيد البيض
 ال الذكر سبيل على المرتبطة، والجماعية الفردية االختالفات التنوع يشمل. السعادة وراء والسعي
 واالقتصادي، االجتماعي والوضع والعمر واللغة والدين والجنس واألصل اإلثني بالعرق الحصر،

. األخرى المجاالت ومختلف الشخصية وأنواع واأليديولوجيات والقدرات والتعليم الجنسي والميل
 ليس العكس فإن ذلك، ومع. المتحدة الواليات في التعليم نظام في مختلفة بدرجات التنوع يوجد

 األمريكي؟ التعليم نظام في واالندماج التنوع حقيقة ماف. االندماج بشأن اصحيح
 المتحدة الواليات في التعليم نظام في واالندماج التنوع على نافذة

 البشرية لالختالفات الكامل الطيف ويجسد تمّيزه أو فرد كل تفّرد ينقل الذي الواقع يعّد التنوع
 جزًءا يمّثل فالتنوع. والنفسية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والجغرافية غرافيةالديم
 مرآة أفضل يكون الذي قد التعليمي النظام ذلك في بما المتحدة، الواليات في المؤسسات معظم في

 ،2014 عام خريف فيف. مضى وقت أي من تنوًعا أكثر األمريكي الشعب أصبح. أمريكا في للتنوع
ومن  السود األطفال لشكّ  األولى، فللمرة: مستوى معّين من التنوع الديمغرافي إلى البالد وصلت

 50 حوالي عددهم البالغ التالميذ غالبية األصليون واألمريكيون واآلسيويون أصل أمريكي التيني
 من %55 التالميذ من غير العرق األبيض سيمثل. البالد في العمومية المدارس في طالب مليون

 الوطني للمركز اوفق 2023 بحلول 12من الروضة إلى القسم  العمومية المدارس في التالميذ
 .التعليمالخاصة ب إلحصاءاتل

 التي التنوع حقيقة إلى يشير فهو. اتمام مختلف شيء التنوع اجفإدم. واحد أمر التنوعإّن اعتناق 
 اجإدم مع ،األفراد يشعر قد. دعمهايو مهاويحتر رهاويقد المجتمع في والمؤسسات األفراد يحتضنها
 تطوير إلى يميلون وبالتالي األخرى، والمؤسسات والجماعات األفراد من وااللتزام بالدعم التنوع،
 في التعليم نظام في للقادةبالنسبة  اتحدييشّكل  التنوع جادمإ كان. واالحترام باالنتماء الشعور

 مشابه تعليم على ومن أصل أمريكي التيني السود التالميذ حصول لضمان المتحدة الواليات
 أنّ  إال متنوعة، المتحدة الواليات في المدارس أن من الرغم على. واآلسيويين البيض لنظرائهم

من الروضة إلى  التعليم نظام في األقليات تالميذ من العديد فإن لذلك،. البيض من المعلمين غالبية
 على عالوة. لخلفيتهم مشابهة ثقافية خلفيات أو يشبهونهم مدرسون بالضرورة لديهم ليس 12القسم 
 الرغم على والسود لالتينيين بالنسبة رئيسية مشكلة يمثل واالقتصادي العنصري الميز يزال ال ذلك،
 المتحدة لوالياتل التابع لحكومةا مساءلة مكتب الحظ. األمريكية المدارس في الثري التنوع من

)GAO (عديمي بمعلمين تزودهم أن المرجح من التي المدارس يحضرون والسود الالتينيين أن 
 .متقدم مستوى دروس ذات للنفاذ إلى جاّدة فرص وال تمكنهم من الخبرة

 والهوية الجنسي الميول حول النمطية بالقوالب المتعلقة األخرى التنوع إدماج تحديات يمكننا ذكر
 التالميذ أن منها والوقاية األمراض مكافحة مركز أفاد. اإلسالم وكراهية السامية ومعاداة يةانالجنس

 في التنمر أو الجسدي للعنف ضحايا كانوا المسلمين أو اليهود أو المثليات أو المثليين أو المخنثين
 حاالت إلى التنمر أو العنف أدى الحاالت، من كثير وفي. األمريكية الثانوية المعاهد من العديد
 .مؤسفة انتحار
 الواليات في اتنوع أكثر أصبحت عمل مجموعة ضمن للعمل مستعدين التالميذ يكون أن يجب

 واألفراد األطفال تفيد أفضل تعليمية نتائج في التنوع اجإدم يساهم. اأيض شاملة ولكنها المتحدة،
 محرومة أو مهمشة كانت التي الجماعات ذلك من األهم ولكن الخلفيات، جميع من والجماعات

 في المتحدة الواليات في المدارس تستمر أن في التنوع ادماج لزيادة الطرق إحدى تتمثل. اتاريخي
. العالميالمحلي و التنوع عقلية مع المجتمعية والعالقات والبيداغوجيا اثقافي المسؤولة القيادة تحسين

 الوطني أو والمحلي) العالم أي( يالعالم بين الترابط إلى" العالميالمحلي و التنوع" مصطلح يشير
المحلية  المقاربة مّكنت التنوع، اجإدم سياق في). البلدان داخل الجماعات أو الفردية البلدان أي(

 غير بطرق مختلفة محلية مستويات على تتجلى عالمية حقيقة باعتباره التنوع تصور من والعالمية
 السياسات أو ةالعالمي التنوع إدماج نوايا أن تتواجه ،تبعا لذلك يمكن. العالم أنحاء جميع في موحدة

 تعزز التي والسياسات والممارسات والتقاليد المحلية المعايير مع التعليمية أو ةيالقياد ممارساتال أو
 التنوع اجإدم يكون قد معين، وطني أو محلي سياق فيو المثال سبيل على. االستبعاد أو التمييز
 أقلية مجموعة أو المثليين أو المهاجرين أو المسلمين أو اليهود ضد التمييز ديولّ  محلي لسياق مغايرا
 .أخرى

 والمحلي، العالمي التنوع تباعد موعد على التعرف من مّكنت أنوالمحلية  ةعالميال المقاربة شأن من
 التعايش خالل من والمحلي العالمي بين والتوفيق الفجوة، سد في للمساعدة المقاربات تقييم وإعادة
. قانونيةو ثقافيةو سياسيةو اجتماعيةو تاريخية سياقات في االختالفات يستوعب الذي الشامل
 .المجتمعية والعالقات والبيداغوجيا اثقافي المسؤولة القيادةوالمحلية  العالمي المقاربة ستعّزز
 تضمنإذ ت. المحلي والعالمي المستوى على األكفاء التربويين القادة اثقافي الصلة ذات القيادةَتشغل 

 العالقة تشير. التنوع اجبإدم الصلة ذات والتعليمية المنهجية الممارسات ثقافًيا المتجاوبة البيداغوجيا
 للتالميذ السكانية التركيبة تنوع تفّسر التي والشراكة التعاون أوجه إلى ثقافًيا المتجاوبة المجتمعية

 .الخارجية والجهات المعنية المدرسةالذين يرتادون 
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 سراييفو مثال - الحرب بعد ما األديان حوار 
 مشترك ومؤتمر معرضبمناسبة  كافازوفيتش، حسين البوسنة، في المسلمين الدين رجال كبير قال
 وكراهية السامية معاداة في المتمثل باستمرار المتصاعد الشر في ظلّ " الماضي 2019 نوفمبر في سراييفو في أقيم

 بما لاحتفتّم اال وقد". الماضي في فعلنا كما البعض بعضنا يحرس طيبين اجيران سنظل بأننا تعهدنا نجدد...  اإلسالم
. الكاثوليك والكروات األرثوذكس والصرب والمسلمين واليهود البوسنيين بين السلمي التعايش من عام 500 من يقرب

 مثال هذا. العثماني العهد من حاكم سجن من يهود مواطنين سراييفو مسلمي إلنقاذ الثانية المئوية ذكرى يسترجع أنه كما
 ).1. (العالمية الطائفية الكراهية فيه تتصاعد وقت في التعايش على ملهم
 قبره يعتبر الذي) أتياس رافائيل موسى اإلسم عند الوالدة( أفندي زكي يبذلها التي الجهود على تاوبر إيلي المؤرخ شّدد
 والتركية والعبرية البوسنية باللغات نقوش على القبر على يحتوي الذي الوحيد اليهودي القبر سراييفو مقبرة في
 عن المدافعين أشد من وكان الوسطى العصور في الفارسي واألدب اإلسالم أفندي درس). العربي بالخط منقوشة(

" Sarajevo Megillah" أفندي كتابيعتبر . سراييفو في الثقافات تعدد على دليال اذاته بحد قبره ةشاهدتعّد . األديان
 اإلبادة من اليهود بخالصفيه  يحتفل الذي) اليهودي عيد المساخر خالل عالٍ  بصوت ُيقرأ( إستر كتاب إلى إشارة

 أن ويمكن مسبوقة غير" طريقةب سراييفو في المساخر بعيد الطوائف جميع تحتفل. القديمة فارس بالد في الجماعية
 في عيد المساخر قصة كتابه في أفندي زكي يروي. تاوبر إيليوفق ما ذكر " العالم لبقية به يحتذى انموذج تكون

 وهدد العثمانية، اإلمبراطورية حكم ظل في ،1819 سنة فاسد، تركي حاكم باشا، ديرش البوسنة حاكم احتجز .سراييفو
 أن حال في المساخر، عيد بمناسبة المدينة في اآلخرين البارزين اليهود المواطنين من وعشرات نوند ىموس بقتل

 ميعج اليهودية الجالية عن ممثل طاف. العادل غير ابتزاز الفدية، أموال من كبير مبلغ دفع ترفض اليهودية الجالية
 المقرر اإلعدام وقف البارزين المسلمين المواطنين من وطلب له المخطط اإلعدام سبقت التي الليلة في المدينة أنحاء
 249 كتب ذلك، على عالوة. األسرى وحرروا الباشا قصر منهم، 3000 قرابة سراييفو، سكان اقتحم. الفجر عند

 وافقف - الفاسد الباشا استبدال منه يطلبون الثاني محمود السلطان إلى وأرسلوها رسالة سراييفو من ابارز امسلم امواطن
 )2. (ذلك على السلطان

 الثقافية الحياة في مهما دورا اليهود لعبفقد . القديم البوسنة بتاريخ تذكير مجرد ليس والمسلمين اليهود بين التعاون إن
 في امالذ ووجدوا اإليبيرية الجزيرة لشبه المسيحي الفتح إعادة بعد طردهم تم. اعام 450 لمدة سراييفو في واالقتصادية

 يهودية معابد ثمانية المدينة، نفوذ ذروة في ،سراييفو في كان. العثمانية اإلمبراطورية من اجزء كانت التي المدينة،
وظلوا حتى بعد  1250نجا أقل من  الثانية؛ العالمية الحرب خالل معظمهم قُتل. يهودي 12000 سكانها عدد وكان

 المحليين المسلمين مساعدة بفضل سراييفو من الهروب من اليهود البوسنيين بعض تمكن تاوبر، إيلي أشار كما. الحرب
 عدوان خالل الوضع انعكس ).1( المدينة من الخروجليتمكنوا من بشكل تنكري  الحجاب اليهود جيرانهم ألبسوا الذين

 تمكن قوافل اليهود المواطنون نظم سراييفو، العاصمة البوسنة صرب حاصر عندما. والهرسك البوسنة على الصرب
 انهيار بعد. إسرائيل إلى الذهاب من ليتمكنوا" اليهودية شهادة" منحهممن خالل  المدينة، مغادرة من مسلم 1500 فيها

 المجتمععدد أفراد  انخفض الحديث، التاريخ في األطول وهو لسراييفو، ينتهي ال الذي والحصار الدموي يوغوسالفيا
 حيث األعراق متعدد امكان ،)1995-1992( البوسنة حرب قبل ،سراييفو كانت. كبير بشكل اليهودي
 والمعابد والكنائس المساجد كانت

 فقط يهودي 800 يزال وال من المسلمين غالبيتها تأصبح ذلك، بعد. جنب إلى اجنب مشيدة ليهودية
 )2( المدينة في يعيشون

 

 ا
 والمتنوعة الثقافات متعددة المجتمعات في للتوترات كنتيجة البوسنة حرب وحشية إلى اإلشارة تمت
 وواسعة عميقة والعرقية الدينية الجماعات بين االختالفات بأنإلى القول  المؤلفين بعض ذهب. دينياً 

 أحمد دأكّ  ومثلما. المستقبل مشاركةو التعاون للغاية الصعب ومن بينها التوفيق يصعب بحيث للغاية
فمن المالحظ  ذلك، من العكس على بل ،"الحضارات صراع" نظرية تأكيد يتم لمفإنه  كوالنيتش،

 قد الدروس من العديد أن يبدو). 3( والثقافات األديان بين السالم مبادرات من يحصى ال عدد وجود
 يكون أن يجب كان إذ لكوالنيتش اوفق دايتون بعد ما البوسنة تجربة في) استيعابها يتم لم( استيعابها تم

 التي للمجتمعات مفيدة رؤى تقدم أن ويمكن نفسها والهرسك البوسنة يتجاوز أوسع تأثير للدروس
 .والديني العرقي العنف تواجه تزال ال أو تتعافى
 المتحدة الواليات( دايتون في نوقشت التي والهرسك البوسنة في للسالم العامة اإلطارية االتفاقية جلبت

 جميع من للبوسنيين السالم ،1995 عام في) فرنسا( باريس في عليها التوقيع وتم) األمريكية
 انظر أكبر دور لعب الدينيين الزعماء من لبطُ . للمصالحة األساس أرست كما. العرقية الجماعات

ديني  مجلس إنشاء تم. المجموعة هويات في جوهريا شكلت جزءا الدينية والمواضيع الهويات لكون
 اإلسالمية - األربعة التقليدية الدينية الجماعات يضمّ  1997 سنة مشترك في البوسنة والهرسك

 بين المصالحة تعزيز إلى يهدف وكان. واليهودية األرثوذكسية - والصربية الكاثوليكية والرومانية
 خالل من المصالحة تعزز رئيسية مدني مجتمع كمنظمة وضعه تم وقد. المختلفة العرقية المجموعات

بالمقاربة ) والمؤسسات الدينيون القادة( المقاربة التنازلية هذه دمج يجب .األديان بين الحوار
 إدماج على التركيز مع) البعض بعضهم بجوار يعيشون الذين األفراد المواطنين جادما( التصاعدية

في شكل  الدولية والمنظمات الدينية المؤسساتو القاعدية لمنظماتضرورة ربط او والشباب النساء
 لألفراد اليومية الحياة مع جنب إلى اجنب ارئيسي ادور اأيض المحلية الجماعات تلعب أن يجب. شبكيا

 komšiluk لـ للغاية الشخصي المفهومإلى  كوالنيتش يشير. المنطقة لشعوب المحلية والتجارب
 .األديان بين الحوار لتوسيع وتعميق مشتركة أرضية توفيرالمتمثل في ) الحي(

 ال" األوجه متعددة عالمية هوية" للبوسنة التاريخية الهوية نّ أ براجوفيتش زوران لمؤرخيعتبر ا
 للهوية الحداثة قبل ما بمفاهيم" مرتبطة فهي وبالتالي القومية، الدولة عن مدمجة فكرة على تنطوي

). 4"( محددة عاداتو وتقاليد طقوس خالل من اأساس عنها التعبير يتم والتي باألمة، الدين تربط التي
 في الوحشية والحرب) 1991-1945( الشيوعية ظل في والالأدرية اإللحاد الهوية هذه تعقيد من وزاد

 من يتألف معقد نسيج" هي الحالية والهرسك للبوسنة صورة أفضلإّن ). 1995-1992( البوسنة
 الهوية وتعقيد األحيان، من كثير في العاصف التاريخ: النسيج ومتعددة األلوان متعددة متقاطعة خيوط

 محاولة في المصمم الفريد السياسي والنظام المستمرة االقتصادية واألزمة والدينية والثقافية العرقية
 )4". (الحرب أعقاب في نشأ الذي الديني القومي االستقطاب لتخفيف

 واألوقات لتوتراتل إليجاد تفسير والعالم أوروبا في البلدان من للعديد اجيد اوصف هذا يكون قد
 الحادي القرن بدأ لقد. العرقية أو الثقافية أو الدينية األقليات من العديد واجههات التي العصيبة

 .تكرارها لتجنب الدرامية العاشر القرن أحداث أال يتناسى يجب. ثقيل بماٍض  والعشرون
 )5( »يحدث بما معرفتك قلّت الحرب، من اقتربت كلما«
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