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 } } في العالقات بين الناس في العالقات بين الناس { {

***** ***** 
 قد تطغى قد تطغى ، ، ر والتجاذب التي تحكم حياة الناس ر والتجاذب التي تحكم حياة الناس إن حركة التناف إن حركة التناف

 يث تضطرب حدود الحرية يث تضطرب حدود الحرية عليها مظاهر العنف والالتسامح ح عليها مظاهر العنف والالتسامح ح
 فكيف فكيف . . ية التي تجمع بين هذا األنا وذاك ية التي تجمع بين هذا األنا وذاك ، وتفتر العالقة التكامل ، وتفتر العالقة التكامل والمسؤولية والمسؤولية

 ل عولمة يعود فيها ل عولمة يعود فيها ـ ـ إلى العيش في ظ إلى العيش في ظ إذن،يطمح الناس والحالة هذه، إذن،يطمح الناس والحالة هذه،
 إلى شمله ؟ إلى شمله ؟ الشتات الشتات

***** ***** 
 الشعور باألنا والشعور بالغير الشعور باألنا والشعور بالغير : : المشكلة األولى المشكلة األولى ـ ـ 05 05

 متوقف على معرفة الغير ؟ وهل متوقف على معرفة الغير ؟ وهل ، ، هل شعور ذاتي بذاتها هل شعور ذاتي بذاتها
 حتى أكون أنا ؟ حتى أكون أنا ؟ ، ، يكفي أن أكون مغايرا عن اآلخرين يكفي أن أكون مغايرا عن اآلخرين

 أصوات أصوات إذا لم تكن اللغة مجرد إذا لم تكن اللغة مجرد : : المشكلة الثانية المشكلة الثانية ـ ـ 06 06
 نحدثها و ال مجرد رسوم نخطها ، فما عساها أن تكون؟ أليست عبارة عن نحدثها و ال مجرد رسوم نخطها ، فما عساها أن تكون؟ أليست عبارة عن
 إشارات و رموز نبدعها لتساعدنا على تنظيم حياتنا الداخلية و على تحقيق إشارات و رموز نبدعها لتساعدنا على تنظيم حياتنا الداخلية و على تحقيق

 ع غيرنا فضال عن تحديد عالقاتنا مع عالم األشياء ؟ ع غيرنا فضال عن تحديد عالقاتنا مع عالم األشياء ؟ م م التواصل التواصل

 الحرية والمسؤولية الحرية والمسؤولية : : المشكلة الثالثة المشكلة الثالثة ـ ـ 07 07
 فماذا يبقى لها فماذا يبقى لها ة مشروطة بالحرية، ة مشروطة بالحرية، ا كانت المسؤولي ا كانت المسؤولي إذ إذ
أمام المناصرين للجبر والحتمية ؟ أمام المناصرين للجبر والحتمية ؟ ، ، من مشروعية من مشروعية



 العنف والتسامح العنف والتسامح : : المشكلة الرابعة المشكلة الرابعة ـ ـ 08 08
 والالتسامح والالتسامح ، ، من الحكمة مواجهة العنف بالالعنف من الحكمة مواجهة العنف بالالعنف إذا كان إذا كان

 فكيف نهذب مبدأ التناقض القائل بأن المتناقضين ال يجتمعان ؟ فكيف نهذب مبدأ التناقض القائل بأن المتناقضين ال يجتمعان ؟ ، ، بالتسامح بالتسامح

 التنوع الثقافي والعولمة التنوع الثقافي والعولمة : : خامسة خامسة المشكلة ال المشكلة ال ـ ـ 09 09
 كيف يمكننا تصور بقاء األمم بثقافاتها المتنوعة ، و إثبات كيف يمكننا تصور بقاء األمم بثقافاتها المتنوعة ، و إثبات

الذات ، أمام تحديات العولمة التي تُقرر مرجعيات المستقبل ؟ الذات ، أمام تحديات العولمة التي تُقرر مرجعيات المستقبل ؟


