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 هتسايس يف يكيرمألا يجيتارتسالا لقعلا ريكفت ةقيرط "ةقالخلا ىضوفلا" حلطصم لثمي
 يفف ؛ةيناثلاو ىلوألا ةملكلا نيب ًاضقانت لكشي وهو ،ةيلودلا اياضقلا عم لماعتلاو ةيجراخلا
 نم عون هنأ ينعتل ةيناثلا ةملكلا يتأت ًايبلس ًاموهفم ىضوفلا ةملك هيف ينعت يذلا تقولا
  .ىلوألا ةملكلا ةدح نم ففخي يذلا ديدجلا عادبإلا

 ملاعلاف ؛يرجي ام ريسفت انل نكمي ،ملاعلا يف ةيراجلا ثادحألا ىلع ىنعملا اذه طاقسا دنعو
 يداصتقا وأ يسايس للخ يأ ببسب ةرمتسم تازازتهال ّضرعم وهو ،دقعملا ماظنلا اذه لكشي
 اذه لثم راركت عنم هتاديقعت لكب يلودلا ماظنلل نكمي الو ،لودلا ىدحإ بيصي دق يعامتجا وأ
 ةيكيمانيد لوحت كرادتي نأ هل نكمي نكلو ،لماشلا يلودلا دهشملا ىلع هتاساكعناو للخلا
 ىرخأ ىوقل بذج ةوق ةيبلسلا اهجئاتنب قلخت دق ،ةينمأ وأ ةيسايس وأ ةيعامتجا ةثراك ىلإ للخلا
 ةيلود تايمانيدو ىوق هيف كراشتت عسومو يلعف عارص ىلإ دودحملا للخلا لوحتيف لخدتلل
  .ةيلخادو

 تاروطتلاو ثادحألا لكل ةماع ةعجارم لالخ نم يلودلا رارقتسالا ةشاشه ىدم كاردإ انل نكميو
 دعب ًاديدحتو يلاحلا يلودلا ماظنلاو ةدحتملا ممألا ءاشنإ ذنم يملاعلا حرسملا اهدهش يتلا
 نمض ةيميلقإ وأ ةيلخاد ءاوس ةدودحم ناك امهم ةمزأ ةيأ قبت مل ثيح ،يتيفوسلا داحتالا رايهنا
 نييلودلا نزاوتلاو ماظنلا ىلع ةتوافتم لاكشأب ترثأ لب ،اهيف تأشن يتلا ةيفارغجلا دودحلا
 لقنتم ملاع لب ،هرارقتسا يف نّصحم نزاوتم ملاع روصت نكمي ال هنأب جاتنتسالا نكمي اذكهو
 عنام يلود ماظن ىلإ لوصولا ةيناكمإ روصت نكمي ال هنأ ثيحب ىرخأ ىلإ شه رارقتسا ةلاح نم
 ىضوفلا" ةيرظن دامتعاب تاوعدلا اههجاوت يتلا ةيلاكشإلا نمكت انهو ،ىضوفلل طباض وأ
  .يطسوأ قرشلا يميلقإلاو يلودلا ماظنلا يف رييغتلا ةيلمع قيقحت لجأ نم "ةقالخلا

 ةبسنلاب ةرمدم لب ةقالخ ريغو ،برغلاو اكيرمأ حلاصمل ةبسنلاب ةقالخ يه ةقالخلا ىضوفلاف
 ةيلاربيللا دوعصو ةيلامسأرلا ةملوعلا زيح يف طشني حلطصملا اذهو ،بوعشلاو ناطوألل
 نأ حلطصملا نم مهفيو ؛نبالا شوب دهع يف ةيكيرمألا ةرادإلا ىلإ ددجلا نوظفاحملاو ةديدجلا
 كلست نأ تاعمتجملا ىلعو ،اهناوأ تاف ىربكلا تايجولويديألاو ةمظنملاو ةنيصرلا راكفألا رصنع
  .رارقتسالا ىلإ لوصولل ةريثك تارمم

 ضقن نم ًاقالطنا ىضوفلا ةيرظنل ةيرظنلا روذجلا ىلع ةءاضإلا ةساردلا هذه تلواح
 ةسايسلاو داصتقالاو ةئيبلا ىلع اهراكفأ ساكعنا ىلإ ةيكلفلاو ةيضايرلا تاملسملا
 ىضوفلا ةسايس قيبطت بألا شوب دهع يف ةيكيرمألا ةسايسلا نالعإ ىلإً الوصو عمتجملاو
 .قيبطتلا اذه تايعادتو ةقالخلا

 :ثحبلا ةيلاكشإ -الوأ

 نم رثكأ يف هركذ درو ثيح ةميدقلا ةينوساملا تايبدأ يف "ةقالخلا ىضوفلا" حلطصم دوجو مغر
 وزغ دعب الإ حطسلا ىلع فّطي مل هنأ الإ !"نوارب ناد" يكيرمألا بتاكلاو ثحابلا هيلإ راشأو ،عجرم
 جروج" سيئرلا دهع يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا هتداق يذلا ،2003 قارعلل يلودلا فلاحتلا
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 ىلإ هب تلدأ اهل ثيدح يف "سيار ازيلودنوك" هتيجراخ ةريزو حيرصت يف ًاديدحتو ؛"شوب ويلبد
 توملا قرف ضعب ترشتنا ثيح ،2005 ناسين رهش يف ةيكيرمألا تسوب نطنشاو ةفيحص
 رشن ةدحتملا تايالولا ةين نع اهنيح تعاذأف ؛ةينمألا "رتوو كالب" ةكرش لثم ةيباهرإلا تامظنملاو
 ربع كلذ لك ،"ديدجلا طسوألا قرشلا" ب فرعُي ام ليكشتب ءدبلاو يبرعلا ملاعلاب ةيطارقميدلا
  1. ةيكريمألا ةرادإلا ربع طسوألا قرشلا يف " ةقالخلا ىضوفلا " رشن

 تايالولا اهدمتعت يتلا ،ةقالخلا ىضوفلا مهف يف حوضو مدعو اسابتلا كانه نأ حضاولا نمو
 يه ىضوفلا كلت نأ ضعبلا روصتيف ،ىرخألا تاعمتجملا يف رييغتلا تايلمع ثادحإ يف ةدحتملا
 كيكفتو )ةيلهألا بورحلاو( يلخادلا لتاقتلا نتف ريعستو تابارطضا ةراثإ فدهتست ةيمدع ةلاح
 يعامتجالا رييغتلا طامنأ نم "يروث" طمن لصألا يف اهنأ كاردإ نود ؛طقف اهميسقتو لودلا
 اذه ثادحإل اربعم الإ سيل ةلودلا زاهج تانوكم مدهو ىضوفلا ةراثإ نأو ،يداصتقالاو يسايسلاو
  .ًاباجيا وأ ًابلس رييغتلا اذه بولسأو فادهأ عم انفلتخا وأ انقفتا ءاوس ،رييغتلا

 انملع ام اذإ ًاصوصخ - ةيملعلاو ةيركفلا اهروذجو ةيرظنلا هذه داعبأو موهفملا اذه فشكلو
 نرقلا نع ديزي ام لاوط ةيرشبلا ةبرجتلا عم تسكعنا ةيئايزيفو ةيضاير روذج تاذ ةيرظنلا نأ
 ةغلاب ةيمهأ وذ وهو ؛اهتاوطخو اهتاساكعنا ىلع فرعتلاو - ةسايسلاو داصتقالاو ةئيبلا ىلع
 ثادحإل ةقطنملا يف اهيقيبطت متي يتلا ةيكيرمألا ةسايسلا طامنأ نم طمن ىلع فرعتلا يف
 ةساردلا ربع كلذ نوكيسو ؛ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيفارغميدلاو ةيعامتجالا تارييغتلا
 .ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا نيتغللا نم عوضوملا اذه لوح ةرفوتملا تافلملل ةيبتكملا ةيجهنملا

 ةقالخلا ىضوفلا موهفم حيضوت

 ةيسايس ةلاح نوكت هب دصقي يدقع - يسايس حلطصم Creative Chaos :ةقالخلا ىضوفلا
 مهتيوه نع فشكلا نودب ةنيعم صاخشأ اهب موقت ،ثادحإلا ةدمعتم ىضوف ةلحرم دعب
 نم ةدمعتم ىضوف ةلحرم دعب ةحيرم ةيناسنإ ةلاح نوكت وأ ،مهحلاصل رومألا ليدعت فدهب
 3 2 .مهسفن ىلع دامتعالا يف نيرخآلا ةدعاسم لجأ نم ،ةفورعم صاخشأ

 اذهو ،دقعمو بكرم ماظن وهف ،مئاقلا يلودلا ماظنلا روطت غلب امهم هنأ ةيرظنلا هذه لوقتو
 دودرب ببستيو ،ءازجألا دحأ بيصي طيسب للخب أدبت ،ةئراط تاريثأتل ضرعمو ًاساسح هلعجي
 نأ ىري نم كانهو 4.لكك ماظنلا لخاد لمعلا ماظتنا ىلع رثؤت يتلا ىرخألا ءازجألل لعف
 لاجملا يف )تامزألاب ةرادإلا( موهفم ىلإ برقأ يه موهفملا اذه بسح ةقالخلا ىضوفلا
 اهلاعتفاو ةمزألا ةعانص نفو ملع يه :تامزألاب ةرادإلاو .لئاسولاو تايلآلا فالتخا عم يجيتارتسالا
 ةموظنملل كيكفت تامزألا عونلا اذه ىلع بترتيو ةددحم حلاصم ضرغل حاجنب اهترادإو

 
 https://ar.wikipedia.org/  ، 17/10/2019  ،"ةقالخ ىضوف" :لاقم ،ایدیبیكیو 1
 .قباسلا عجرملا 2
 .198ص ،2012 ،درولا ةریزج ةبتكم : ةرھاقلا ،ططخملا روذج :ةقالخلا ىضوفلاو ةیبرعلا تاروثلا رارسأ ،فسوی ،فسوی 3
 عافدلا ،"ةیطارقمیدلا رشن ،باھرإلا ،قارعلا ،ناتسناغفأ :ةدیدجلا ةیكیرمألا   ةیجیتارتسالا يف ةیسایسلا تادیقعتلاو ىضوفلا رود" :لاقم ،رازن ،رداقلا دبع 4
 . 2005 ،زومت ، https://www.lebarmy.gov.lb ،ينانبللا ينطولا
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 رايهنا ىلإ يدؤي ىذلا رمألا ةيساسألا هتانوكم ىلإ جولولا لهسي امم ةفدهتسملا وأ ةينعملا
   5.حلاصملا كلت سكعت ةقيرطب هلكشت ةداعإو ،ماظنلل يلك

 Creative ءانبلا مدهلا وأ يعادبإلا ريمدتلا حلطصمل هباشمو بيرق ةقالخلا ىضوفلا حلطصمو
Destruction ةيلمع :ـب رتيبموش فيزوج داصتقالا ملاع هفرع ؛داصتقالا ملع نم موهفم وهو 

 لالخ نم ،لخادلا نم ةيداصتقالا ةينبلا يف ةرمتسم ةروث ثِدحُت يتلا ةيعانصلا ةرفطلا
 نع فلتخي هنأ امك .6ةرمتسم ةقيرطب ،ةديدج ىرخأ ةينب قلخ عم ةميدقلا ةينبلا ريمدت
 يتلا ةيسايسلا ةفسلفلا :اهنأب ًامومع ّفرعت يهو ؛ةيكرانألا وأ ةيوضوفلاب فرعي رخأ موهفم
 ةضراعملا ةطلسلا اهنأك ،كلذ نمً الدب وأ ،ةراضو ةيرورض ريغو ةبوغرم ريغ ةلودلا لعجت
 ةيباطقتسا ةلأسم ةيلامسأرلا ةعيبط دعتو .ةيناسنإلا تاقالعلا ةرادإ يف يمرهلا ميظنتلل
 7.نييوضوفلا نيب

 عسوتلا بجو "ةيوضوفلا" رايتو "ةقالخلا ىضوفلا" ةيرظنو ةسايس نيب موهفملا طلتخي ال ىتحو
 :حضوأ ةقيرطب اهديدحتل ةيوضوفلا يفً اليلق

 تامظنملا لكش .ميظنت لكل ضفارلا يدرفلا لكشلا :ةددعتم لاكشأ يف ةيوضوفلا ىلجتت
 رايعملل رابتعا نود ناسنإلاب مهناميإ نع نويوضوفلا هيف ربعي لكش .ةريغصلا ةيوضوفلا
 لكش .ةلماعلا ةقبطلا وحن مهليم نع نوربعي نييعويشلا نييوضوفلاك لكش .يقبطلا
 ةيباقنلا لكش .لاضن ةادأك تاباقنلا دعبتست يتلا ةيوضوفلا لكش .ةيحالفلا تاباصعلا ةيوضوف
 نويوضوف اضيأ كانهو .رضحتلا وأ ملسلا ةاعد وأ نويباهرإ وأ نويروث نويوضوف ةمثو .ةيوضوفلا
 مهتايفلخ فالتخا ىلع مهو .مهب ةصاخ ةقيرطب اهنوجمدي وأ تائفلا هذه نم يأ مهعست ال
  .ةقدب ددحم يسايس طخ وأ ةديقع نع نوعفادي ال ةيركفلا

 :ًابيرقت ةيوضوفلا تاعيونت لك نيب ةكرتشملا فقاوملاو ةماعلا راكفألا نمو

 وه Anarchie ىضوفلل يفرحلا ىنعملاف :ةيروثلا ةلودلا ىتح ،اهلاكشأ ةفاكب ،ةلودلل ءادعلا -
 عون نم ةموكح وأ اهنيعب ةلود ىلع سيلو ،ةموكحلاو ةلودلا ىلع ضارتعالا يأ ،ةطلس مادعنا
 دوجو نأ وهو .يئدبم فقوم ىلع ءانب ،ةنمزألا لك يف تاموكحلا لك و لودلا لك لب ،صاخ
 ىلع ةينوناقلاو ةيلعفلا ةطلسلا نوسرامي ءاسنلاو لاجرلا نم صاخ نايك يه امب ،هتاذ ةلودلا
 .ةيقيقحلا ةيناسنإلا ةيرحلل قباطم ريغو داهطضا لعف ،هتمرب عمتجملا

 يف ؛ةدايق يأل مهضفر نويوضوفلا نلعي ام ابلاغ :ةيروث ةدايق ىتح ،تناك ايأ ،ةدايقلل ءادعلا -
 .يراسيلاو يلامسأرلا عمتجملا

 
 .23/1/2014 ،ةیسایسلا ةعوسوملا ،"ةیكیرمالا ةقالخلا ىضوفلا ةیرظن" :لاقم ،نیسحلا لالھ دایإ ،ينانكلا 5

6 Schumpeter, Joseph A, Capitalism, Socialism and Democracy, London, Routledge, 1994, pp. 82–83. 
 https://ar.wikipedia.org/، 14/11/2019   ،"ةیلامسأرلاو ةیوضوفلا" :لاقم ،ایدیبیكیو 7
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 اهئادع نم ىوقأ بزح ةركفل ةيوضوفلا ةضراعم نإو :ةيروثلا بازحألا ىتح ،بازحألا لكل ءادعلا -
  8.ةدايقللو ةلودلل

 ىدملا كاردإ نع ةمجان يه ،"يوضوفلا عمتجملا" ةركف قلخ يف ترهظ يتلا راكفألا مهأ نأ ودبي
 يديؤم يأرب ناك اذل .دحاو روظنم نم ةرطيسلاب لشف نم يملاعلا ماظنلا هيلإ لصو يذلا
 ةيطارقميدلا رشنو ،ةيداصتقالا ةملوعلا ةيلمعل حضاولا رثألاك ةلعافلا لماوعلا نأ ةركفلا
 ةفاثك مظاعتو "ةيموقلا دودحلل" يطختملا يندملا عمتجملل ةديازتملا ةيمهألاو ،ةيسايسلا
 ككفت نع ةمجانلا ةبكارتملاو ةددعتملا تالكشملاو ،اهادمو اهقاطنو ةيلودلا تاسسؤملا
 ىلع زيكرتلا لعج دح ىلإ تروطت دق ،اهقوقحو ةينثألا تانايكلاب ةبلاطملا مظاعتو لودلا
 9.ًامامت ًايلابو ًارصاق "لودلا عمتجم"

 عمتجملا يف اهتاساكعناو ىضوفلا ةيرظن ةأشن

 تاضايرلا ملع نم ةمداق ًاروذج ةيرظنلا هذهل نأ نيبتي "ةقالخلا ىضوفلا" ةيرظن يف ثحبلا دنع
 ةسايسلاو عمتجملاو داصتقالا ىلع مث نمو ةئيبلا ىلع اهرودب تسكعناو ،كلفلاو ءايزيفلاو
  .ءاوس دح ىلع يملاعلا ماظنلاو لودلاو

 ةيرظن مسا تذختاو - كلذ لبق ىتحو -يضاملا نرقلا لئاوأ ىضوفلا ةيرظن ترهظ دقف
 هذه  روذج دوعتو .10لعفلاب اهانعم سانلا كردأ كلذ دنع تاينيعبسلا رخاوأ يف ىضوفلا
 ؤبنتلا اننكمي هنأو ةدوجوم ةيمتحلا نأ لوقي ناك يذلا يضايرلا داقتعالا ناضحأ يف ةيرظنلا
 نتوين نيريهشلا ءايزيفلاو تايضايرلا يملاع تالداعم لالخ نمف ،تايضايرلا لالخ نم ءيش لكب
 نيقباطتم هبش نيرادم يف نامسج قلطنا اذإ هنأ" :اهدافم ةجيتن ىلإ الصوت 1885 سالبالو
 رادم تفرع اذإ كلذل ؛ًادبأ اديازتي ال امهنيب قرفلاو ،نيقباطتم هبش نيرادم يف نارمتسيسف
 ةأجف رومألا حبصت ثلاث مسج ةفاضا دنع نكل ؛"رخألا مسجلا رادم ةفرعم كنكمي لوألا مسجلا
 سجاه ةلضعملا هذه لح حبصأو ،ًايضاير ثلاثلا مسجلا عقوم نيأ ةفرعمل عقوتلا ةليحتسم
 رمأ تارادملا ةكرح عقوت نأ فشتكيل 1889 ماع هيراكاناوب يضايرلا ملاعلا ءاجو .اهدعب ءاملعلا
 هيمسن ام فشتكا كلذلو ،جئاتنلا يف عساش قرف ىلإ يدؤيس ام فيفط قرفف ،ًايضاير ليحتسم
 لك يف ًارشتنم نوكي دق عقوتملا ريغ كولسلا اذه نأ ضرتفت يتلا "ىضوفلا ةيرظن" مويلا
 انه نمو 11."عقوتم ريغ ناكم يف ةفصاع ثدحت دق ةشارف ةحنجأ ةفرفر نإف" ةعيبطلا هجوأ
 .ةفرعملا تالاجم يقاب ىلع فاشتكالا اذه ميمعت تالواحم تأدب

 نإف ،ةسايسلا ىلع رهظت ىضوفلا ةيرظن ساكعنا تامالع تأدب ىلوألا ةملاعلا برحلا لالخو
 يف ةلشاف تاعقوتلا تناكو ،ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءوشن ىلإ ىدأ "ويفيرس" يف ًاطيسب ًابارطضا
 ةسايسلا يف ؤبنتلا نكمي ال هنأ هدافم داقتعا ىلإ نييسايسلا رمألا اذه لصوأ دقو ،برحلا راسم

 
 2012 طابش blog.com/-syria.frontline.left.overhttp://، 28  ،"يسكرام دقن ةیوضوفلا" :لاقم ،كیتسوك رونوك ،نوج ،ونیلوم 8
 .قباس عجرم ،2014 ،ينانكلا :رظنا 9

 .39 ةقیقدلا ،https://blogs.aljazeera.net، 19/10/2019  ،"ىضوفلا ةیرظنو دیازتملا قلقلا" :يقئاثو ملیف ،ةیقئاثولا ةریزجلا ةانق 10
 .18 - 16 ص-ص ،2016 ،ةرھاقلا ،ةفاقثلاو میلعتلل يوادنھ ةسسؤم ،يواطنط دیعس دمحم :رت ،"ادج ةریصق ةمدقم :ىضوفلا ةیرظن" ،ودرانویل ،ثیمس 11
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 نع ةجراخ ةفصاع ىلإ يدؤي دق بارطضا لقأ نأ ":لئاقلا هيراكاناوب أدبم نإف كلذلو .اضيأ
  .ةثيدحلا فواخملا ّرذج "ةرطيسلا

 ةيسورلا ةروثلاو ىلوألا ةملاعلا برحلا لالخ فونوبايل ردنسكلأ يسورلا تاضايرلا ملاع لواحو
 زاغلا ةسارد لالخ نم يوضوف ىلإ رقتسم نم يسايسلا ماظنلا لوحت ةطقن مهف ىلإ لوصولا
 ىضوفلا" :نأ اهدافم ةعانق ىلإ لوصولا يف دعاس امم ،لاجملا اذه ىلع بابلا حتفو لئاوسلاو
 12 "هرايهنال ةليسو تسيلو نوكلا نم ءزج

 "امغينإلا" ةيزانلا ةرفيشلا كف يذلا زاهجلا عارتخا مت نأ دعب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا رخاوأ يفو
 نأ داقتعالا ىلإ ةقثلا تداع ،ةبساحلا تالآلاو عارتخالا اذه روطتو ؛رتويبمك زاهج لوأ ربتعا يذلا
 نأو ،ةيكلفلاو ةيعانصلاو ةسايسلاو ةيداصتقالا تامزألا راسمب ؤبنتلا نكميو ةنكمم ةيمتحلا
 ءيلم رصعب ًاحومط ىطعأ اضيأ ةيوونلا ةلبنقلا فاشتكا نأ امك .ًانزاوت رثكأ نوكيس اهلبقتسم
 13 .ةرطيسلا ىلع ةردقلابو ةقثلاب

 داصرألا ماقرأل ةيفخلا طامنألا يف ًاقورف "زنيرول دإ" ةيوجلا داصرألا ملاع فشتكا 1962 ماع يف
 يف ًايرذجوً الئاه ًاقراف ثدحي دوجوم ريغ ودبي ماقرألل ةيفخلا طامنألا يف ًاقراف نإ ثيح ؛ةيوجلا
 يذلا ببسلا نوكي نأ يرورضلا نم سيل نيعم ماظن يف ريغت ثدحي امدنع ":لاقو .جئاتنلا
 ةدوجوم هرامد روذب نوكت نأ لمتحملا نم ،يلاحلا تقولا يف ثدح دق هرييغت ىلإ ىدأ دق
 يه مسجلا فارحنا ةظحل نإ ؛ةيادبلا ذنم ةيضايرلا تالداعملا يف ةيفخمو ءيطبب ومنتو
 14 ."ةليوط ةرتف ذنم ثدح فيفط طيسب ليدعتل ةيئاهنلا ةجيتنلا

 مهنأ ءاربخلل نيبت ابروأ يف بوعشلا عيبر عمو تاينيعبسلا ةيادبو تاينيتسلا رخاوأ دنعو
 ةرودلا اومهف مهنأ اودقتعا نيذلا داصتقالا ءاملع ىتحو ،ىرخأ ةرم ثدحألاب ؤبنتلا يف اولشف
 لب طق نيناوق نكت مل اهنأ اوفشتكا ةصروبلاك لصحيس امب عقوت ةوق ىلع اولصحو يئاصحالا
 داصتقالا ءاملع تعنقأ تابارطضالا هذه .ةنيعم ةينمز ةرتف لالخ لوصحلل ةلباق ةيئاصحا تاقالع
   15 .امامت ةئطاخ عساو قاطن ىلع مكحتلاو ةرطيسلاب مهعانتقا نأ ةئيبلاو

 ذإ ؛داصتقالاو سقطلا ءاقْتلا ةطقن يف ةشهدم تاروطت ثودح يف ىضوفلا ةسارد تمهاس دقل
 نم .سقطلا تاعقوتب ىتح اهضعب رثأتي لب ،ةغلاب ةروصب سقطلاب قاوسألا نم ريثكلا رثأتت
 اًمازتلا نومزتلي مهنإ ىتح ،سقطلا ىضوف مهعدخت نأ نم نيلِّلحملا نم ريثك ىشخي انه
 ضعب نأ نايعلل ةيدابلا ةقيقحلا نولهاجتيو ،ةضحم ةيفداصتو ،ةطيسب جذامن مادختساب اًمراص
 16 .ةديفم تامولعم نمضتت ةعمجملا سقطلا تاعقوت

 
 .19 - 12 ةقیقدلا :قباس عجرم ،19/10/2019 ،ةیقئاثولا ةریزجلا ةانق 12
 .33 - 27 ةقیقدلا ،قباسلا عجرملا 13
 .35 - 33 ةقیقدلا ،قباسلا عجرملا 14
 .42 - 40 ةقیقدلا ،قباسلا عجرملا 15
 .160 ص :قباس عجرم ،2016 ،ثیمس 16
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 تايضايرلا ملاع فاشتكا نكل ،ًاضيأ داصتقالاو سقطلا ىلع جيردتلاب بحسني رمألا أدب انه نمو
 تداز لودنبلا ديقعت داز املك هنأ رهظأ ،تالودنبلا ةساردب اوماق نيذلا نورخآو "ليور ديفيد"
 اضيأ نوكي ملاعلل ثدحي يذلا بارطضالا نأ ًاملع" برطضملا ملاعلاك امامت وهو ىضوفلا
 ؛ىضوفلا تداز اهتاديقعتو هءازجأ نيب طبارتلا داز املكو "ةيساسألا فورظلل ةيساسحلا ةجيتن
 ةرحلا قوسلا ءوشن عمو .هيف ىضوفلا تداز يلاتلابو هتعرس تداز ماظنلا يف خضلا داز املكو
 "دحوم لماش يداصتقا ماظن يف ةيملاعلا رتويبمكلا ةمظنأ طبر" ةديلو يه يتلا ةرصاعملا
 لحب موقتس اهنأل قاوسألل ةيداصتقالا تابارطضالا كرت بجي" :هنأ نيبت 27/10/1986 خيراتب
 دقو ؛"ريسفت نود اهنكل ةلهذم قاوسألا اهيطعت تناك يتلا جئاتنلاف اهدحول اهلكاشم
 نأو هطبضو داصتقالا ىلع ةرطيسلا نكمي ال" :هنأ هدافم نوناق ىلإ داصتقالا ءاملع لصوت
 ال" :يلاحلا ةيلاربيللا راعشو "قالطالا ىلع هطبض متي نأ بجي ال ،يعيبط رمأ يه ىضوفلا
 17 ."قوسلا ىلع ةرطيسلا نكمي

 ؛ًايسايس هتياهن ىلإ يتيفوسلا داحتالا لصوأ يذلا يداصتقالا "اكيارتسوربلا" عورشم دعبو
 ماظن لظ يف ةدئاس تناك يتلا عايضلاو ضومغلاو كشلا ءاوجأ تفعاضت ؛ةدرابلا برحلا ىهنأو
 تاودأل اهئوجل رّسفي ام اذهو لصاحلا غارفلا ءلمل ةدعتسم ةدحتملا تايالولا نكت ملو ،نيبطقلا
 ةنميه اهل ققحتيل عيرس لكشب نيبطقلا ملاع ةكرت لك ةيفصتل ةرباغلا ةيرامعتسالا ىوقلا
 اهتاهجوت عم بسانتت يتلا رييغتلا ةسايس ضرف لالخ نم ،يلودلا ماظنلا ىلع ةقلطم
 اهضرتعت نأ نكمي يتلا قئاوعلاو زجاوحلا لك طاقسإ عم ،ةيداصتقالاو ةيسايسلا اهحلاصمو
 طاقسإ لالخ نم وأ ،اهل ةعضاخ تاودأ ىلإ يلودلا ماظنلا تاسسؤم لك ليوحت لالخ نم كلذو
 18 .اهيضارأ ىلع لودلا ةدايس أدبم اهيف امب ةدمتعملا ةيسامولبدلا فارعألاو ديلاقتلا لك

 عمتجملا نم ىضوفلا ةركف تقلطنا ،نيرشعلاو يداحلا نرقلا علطمو نيرشعلا نرقلا ةياهن عمو
 ،نييسايسلاو نييميداكألا نم قيرف مهو ،ددجلا نيظفاحملاب فورعملا يكيرمألا يسايسلا
 نبالاو بألا شوب نيسيئرلا ةرادإ يف رارقلا عنصل ةيساسألا قفارملا لك يف لغلغتلا اوعاطتسا
 ةهجاوم زئاجلا وأ نكمملا نم دعي مل هنأ ىلع اوعمجأ دقو ؛"نوغاتنيبلا روقص" مهومسأ ثيح
 ،ةطيسبلا يضاملا رصعلا تاسايسو ميهافم لالخ نم اكريمأ ددهتت يتلا كوكشلاو تاديدهتلا
  .19ةيجراخلا ةيكريمألا ةسايسلا اهيلع زكترت يتلا ميهافملا ةغايص ةداعإ نم دب الو

 نيذلا يكيرمألا رارقلا ةعانص يركفم مهأو ددجلا نيظفاحملا باطقأ دحأ "نديل لكيام" ربتعيو
 "ءانبلا ريمدتلا" حلطصم لالخ نم ءاج طابترالا اذه نأ الإ ،ةقالخلا ىضوفلا ةيرظنب مهمسا طبترا
 "نديل" ماق ثيح ،اهل رخآ ىمسم ىرحألاب وأ "ةقالخلا ىضوفلا" حلطصمل فدارم حلطصم وهو
 رشعلا لالخ هذيفنت ررقملا "طسوألا قرشلا يف لماكلا رييغتلا" عورشم دادعإب م2003 ماع يف
 ةيداصتقاو ةيسايس تارييغت ءارجإ ىلع صن يذلاو ،عورشملا رودص خيرات نم ةقحاللا تاونس
 ةداعإ مث مدهلا ساسأ ىلع موقت ةديدج ةيجيتارتسال ًاقفو ةقطنملا ءاحنأ ةفاك يف ةيعامتجاو

 
 .45 ىتح 42 ةقیقدلا ،قباسلا عجرملا 17
 .قباس عجرم ،2005 ،رداقلا دبع 18
 .قباسلا عجرملا 19
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 تايالولاب رمألا ىدأ ولو ىتح ،ةيهانتماللا ةوقلا بهذم غيوست ىلإ نيديل بهذ دقو 20.ءانبلا
 يه طقف ةديحو ةياغل كلذو ،هرمدتو ريغص دلب رايتخاب تاونس رشع لك موقت نأ ىلإ ةدحتملا
 ال ةمهم رارقتسالا نأ" :ةيرظن نم نيديل قلطنيو .اهلاوقأ يف ةداج اهنأ عيمجلل رهظت نأ
 ريمدتلا" :لوقيف اكيرمأل ةقيقحلا "ةيخيراتلا ةمهملا" يلاتلاب ددحيل "يكيرمألا دهجلا قحتست
 يف ةميدقلا طامنألا ايموي قزمن نحنف .جراخلا يف امك لخادلا يف يناثلا انمسا وه قالخلا
 انئادعأ هرك دقل .نوناقلاو ةسايسلاو امنيسلاو ةرامعلاو بادآلا يف امك ،مولعلاو لامعألا
 )تناك امهم( مهديلاقت تدده املاط يتلاو ةقالخلاو ةقفدتملا ةقاطلا هذه امئاد
 انتمهمب ًامدق ريسن يك مهريمدت انيلع ..مدقتلا ىلع مهتردق مدعل لجخلاب مهترعشأو
 21 ."ةيخيراتلا

 ةيطارقميدلا وحن رييغتلا ةسايس لوح سيار ةيكريمألا ةيجراخلا ةريزو هتلاق ام ءارقتسا نكميو
 ةيرظنب فرعي ام سكعي هنأب 2005 طابش 11 يف دقعنملا يفحصلا رمتؤملا يف ةقطنملا يف
 نرقلا يف ةدئاس تناك يتلا ةسايسلا ةطاسبلا ىلع درك - ةيسايسلا تاديقعتلا وأ "ىضوفلا"
 يف ةيطارقميدلا هاجتاب اكيرمأ هجوت ربتعي ثيح .ددجلا نوظفاحملا اهضهان يتلاو يضاملا
 لئاسولا لك هلجأل مدختستسو ًايدج - باطخلا اذه نم مهفي ام بسح - طسوألا قرشلا
 عيمجلا ىلعو ،مهعم لماعتتس لب مكحلا ىلإ نييمالسإلا لوصو ىشخت نلو ،اهيدل ةحاتملا
 ةفيحصل اهحيرصت كلذل انفضأ ام اذإو .22مداقلا رييغتلا يف اكيرمأ ةدايق تحت فافطصالا
 انيدل رولبتت ةيلاكشالا يف هاندروأ يذلا نيرهشب رمتؤملا اذه دعب ةيكيرمألا تسوب نطنشاو
 .ةقالخلا ىضوفلا ذيفنت تاءارجا لوح نوعاتنبلا روقص اهل ىعس يتلا ةروصلا

 يتلاو ،نمزلا نم نرق لبق ةقطنملا يف اهقيبطت مت ةقالخلا ىضوفلا نأ دقتعي يأر كانهو
 قرف"ـب ةفورعملا ةيناطيربلا ةيجيتارتسالا نع ةثدحم ةيكيرمأ ةخسن يه نآلا اهقيبطت يرجي
 عيطقتل ةيجيتارتساك ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ةيبرغلا ىوقلا اهتجهتنا يتلا ،"دست
 مهأ نم نأ نوكردي برغلا نأ كش الو ،ةرتفلا كلت يف يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا لاصوأ
 نيسح فيرشلا هيلع مدقأ يذلا لاصفنالا وه ،ةينامثعلا ةلودلا طوقسب تلجع يتلا بابسألا
 ةدهاعمب اهجيوتت متو ،نييناطيربلاو نييسنرفلا نم معدب ،"ةيبرعلا ةيموقلا" ىمسم تحت
 ىلع ًادامتعا- يلاحلا تقولا يف اهب ًاعنتقم دعي مل برغلا نأ ودبي يتلا - "وكيب سكياس"
 ىرن يتلاو ،ةيكيرمألا "ةقالخلا ىضوفلا"ـب تلدبتسا يتلا ةيناطيربلا دست قرف ةيجيتارتسا
 23 .يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا عاقب لك يف ًاقزمتو ًابورح مويلا اهتاصاهرا

 ديدج بهذم سسؤم - زرزورك نترام دكؤي ثيح ةديدج تالاجم تلخد ىضوفلا نأ تفاللا نمو
 ،يسفنلا جالعلاو بيردتلا يف ةمهملا لماوعلا ىدحإ ىضوفلا نأ - يسفنلا جالعلا ملع يف

 
  ،رصاعملا ملسملا ةلجم ،"ىضوفلا لالخ نم حالصإلا وأ ةقالخلا ةیكیرمألا ىضوفلا" :لاقم ،فیرش ،نمحرلا دبع 20
 .367-337ص-ص ،1/9/2010 ،

 .قباس عجرم ،2014 ،ينانكلا 21
 .قباس عجرم ،2005 ،رداقلا دبع 22
 ،يبرعلا يطارقمیدلا زكرملا ،"سدقملا باتكلا تاءوبنب اھتاطابتراو ةیكیرمألا ةقالخلا ىضوفلا" :لاقم ،نمحرلا دبع ،يفاولا 23

https://democraticac.de  ، ٢٣/٠٧/٢٠١٦. 
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 نم اهدنعو ،هنيناوقو هطباوض عيمج ناسنإلا دقفي ىضوفلا ةفاح ىلإ سفنلاب لوصولا دنعف
 ميهافمو ةركتبم ميقب ،ةديدج ةيوه قلخ ىلع ًارداق حبصيف ..تازجعملا ثدحت نأ نكمملا
 24 .هب ةطيحملا ةئيبلا ريوطت ىلع هدعاست ،ةثيدح

 رهاوظ ةساردب ىنعت يتلا ،ملعلا عورف نم ديدج عرفك مويلا ىضوفلا ةيرظن تلخد دقل
 دنع مسجلا ةزهجأو ،خانملاك ،تالاجملا فلتخم يف ،ةيطخاللاو ماظناللاو لالتخالاو بارطضالا
 قاوسألا ةكرحو ةراجتلاو داصتقالا نع ًالضف ،ةيناسنإلاو ةيناويحلا تاعمجتلا كولسو ،ناسنإلا
  .ةسايسلاو ةيناسنإلا تاعمتجملا ةكرح وحن اقالطنا ،ةيلاملا

 ىضوفلا ةيرظنل ةيركفلا سسألا

 ثدحت ىضوفلا نأو ؛ىضوفلا نم أشني ماظنلا نأ "ريمألا" هباتك يف "يليفاكيم الوقين" ربتعأ
 نع ماظنلا ىلإ لوصولل ىضوفلا ثادحإ أشي مل هنكل ،ماظنلا هضاقنأ ىلع ماقي يذلا بارخلا
 يذلا بارخلا جتنت ىضوفلا نأ نيح يف ملسلا جاتن وه يذلا ةحارلا جاتن هدنع ىضوفلاف .دصق
 ثاحبألاو ريظنتلا يف ًارود )ىضوفلا ةفسلف( تبعل ركبم تقو ذنمو .ماظنلا هرودب جتني
 ةيتآلا ثالثلا ةيساسألا ةيديلقتلا ركفلا جهانم تلثم ثيح ،ةيلودلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا
 تاعمتجملاب صاخلا ركفلا خيراتل ةبراقتم تاءارق )تناك بهذم – سويتورغ جهنم – زبوه جهنم(
 ىلعو ،رشع سماخلا نرقلا نم ًاءدب ابوروأ لخاد ركفلا اذه هب روطت ام لكبو ةيلودلا تاقالعلاو
 هذه نإف ،)يوضوفلا عمتجملا( موهفم لوح هب تتأ ام ضعب يف جهانملا هذه فالتخا نم مغرلا
 بلص عاجرإ ىلإ ةجاحلاو ،يخيراتلا جهنملاو خيراتلا ةيمهأ ىلع ةريبك ةيمهأ قلعت جهانملا
  25.خيراتلا ىلإ يلودلا عمتجملا

 ةيسنرفلا ةروثلا ىلإ ايخيرات ةقالخلا ىضوفلا تاروريصل يرظنلا يجولويديألا ساسألا دنتسيو
 ىلعو ،ةاواسملاو ةلادعلاو ةيرحلا ةفورعملا اهتاراعشب ةنراقملاو سردلل الباق ًاعجرم اهرابتعاب
 ةراض ةيبناج اراثآ تدلو اهنأ الإ اهتايباجياو ةيسنرفلا ةروثلل ةيرظنلا تاقلطنملا لبن نم مغرلا
 بايغ لظ يف ميظنتلا ىلإ رقتفت ةمراع ىضوف ىلإ عاضوألا تلوح يتلا ةماعلا ةرطيسب تلثمت
 اسنرف ىلإ ةيكلملا ةدوع اهجئاتن نم ناكو ةروثلا لكآت يف تمهاس ةيسايسو ةيركف تايعجرم
 تافتلالا نود ابوروأ لود ىلإ ةيروثلا ىضوفلا ريدصت تدارأ يتلا ةيسنرفلا ةينيفوشلا ةعزنلا ومنو
  26.لودلا هذهل ةنوكملا تايصوصخلا ىلإ

 ةيكارتشالاو ةيلامسأرلا" هباتك يف "رتيبماش فيزوج" يواسمنلا داصتقالا ملاع شقان امك
 موهفملا بسحبو ربتعا ذا ،"قالخلا ريمدتلا" :ةحورطأ 1942 ماع هردصأ يذلا "ةيطارقوميدلاو
 ةيلامسأرلاب ميدقلا سيل" :لاق ثيح روطتلاو ديدجلا زرفت يتلا يه ميدقلا ةحازإ نأ يلامسأرلا
  27."كلذب موقت يتلا يه ةماتلا هتحازإ نإ لب ،ديدجلا زرفي يذلا وه

 
 ،يبرعلا باتكلا راد ،ةرھاقلا - قشمد ،اكیرمأ هدیرت يذلا دیدجلا طسوألا قرشلاو ..ةنولملا تاروثلا ..قالخلا رامدلا ..ةءانبلا ىضوفلا ،يدجم ،لماك 24

 .26 ص ،2014
 .قباس عجرم ،2014 ،ينانكلا 25
 .https://www.marefa.org/ ، 3/9/2018 ،"ةقالخلا ىضوفلا" :لاقم ،ةفرعملا 26
 .قباس عجرم ،2014 ،ينانكلا 27
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 لب ،ةيعون تاريغتل يدؤت يتلا يه ةيمكلا تامكارتلا طقف تسيل ةرصاعملا تافسلفلل ًاقفوو
 يف رييغتلا ىلع ةرداق ةلعاف تاودأ اضيأ يه فراعملاو راكفألاو ميقلا يف ةيعونلا تاريغتلا اضيأ
 يطخلا ماظتنالا كيكفت ىلع ةرداق ةبذاج ةيرحس ةيرييغت تاودأ يهف ،ًاعم ةسايسلاو داصتقالا
 مظن ىلع اضيأ موقت يتلا ةيوهلاو عامتجالا سسأو مظن ميطحت لالخ نم ىضوفل هليوحتو
 ةقالخلا ىضوفلا أدبمو لصأل لصن انهو .اهلخاد ةدحولا دلوت ةبذاج ىرخأ ميقو ميهافمو
 ضعب نأ ىرت يتلا .راكفألا راشتناو فقاثتلا ربع يخيراتلا رييغتلا ثادحا يف ةيلاثم ةيرظنك
 ةيلالقتسا اهلو ،ةريبك ةيعمق تاردق ،تاذو رييغتلا ىلع ةيصع ةقلغم ةيصوصخ تاذ مظنلا
 ككفتلا ىوق ىلع بعصي ،تابثلا نم ةغرفم ةقلح ليكشت عيطتستو ،سانلا ةدارإ نع ةريبك
 حجن دقو ،ةيعمتجملا زومرلاو ركفلا ةطساوب كيكفتلا ىلع ةيصع تسيل اهنكل ،اهميطحت
 .يتييفوسلا داحتالاو ةيعويشلا لودلا ةموظنم كيكفت يف عئار لكشب ةيرظنلا هذه قيبطت
 يكيتامارد يتاذ ككفتل ةياهنلا يف تدأ ةددحم زومر ربع ةيلاربيللاو ةيرحلا ميق خض ىرج ثيح
 28 . 1989 ةيديدحلا ةموظنملا هذهل

 ةلودلا تاناكماو تاودأ مدختسي يذلا عمقلا ىلع ةرقتسملا مظنلا ضعب رييغتو كيكفتف
 ضوقت يتلا ميهافملاو راكفألا هذه رشن يف معانلا لخدتلا ربع نكمم ةبيهرلا ةثيدحلا
 داجيإو ،سانلا رعاشم عم ةبسانتم اهلعجو راكفألا هذه ريوطت بلطتي اذهو .اهيف رارقتسالا
 يك اهتيادبو اهنيوكت ةلحرم يف اهبيردتو اهمعد مث نمو ،تاودأو زومر نم لقانلا طيسولا
 كيكفت يف حجنت لاحلا هذه يف .ةيلخادلا اهتقلح مطحتو كيتاتسلا ىوق ىلع بلغتت
 /ىضوفلا ىوق طشنتف ،عونخلا وبات ميطحتو ةطلسلا ةسادق ىلع مئاقلا ماظنلا يفنو
 يلعفلا ىوتسملا نع ربعت ةديدج سسأ ىلع نكل اهماظن ديعتستس دب ال يتلا ،ةروثلا
 ةيرظن يه هذه .رشبلا تابلطتمو تاجاح اهيف امب جاتنإلا ىوقو ةيتحتلا ىنبلا ومنو روطتل
 .اهنع ًاجذومن يبرعلا عيبرلا ربتعي يتلاو نآلا طسوألا قرشلا يف لمعت يتلا ةقالخلا ىضوفلا

29 

 ةدحتملا تايالولا يف ةمكاحلا ةبخنلا اهيلع دنتست يتلا ةفسلفلا يه ةيتامغاربلا ةفسلفلا نإ
 نأ ينعي امب .نهذلا ىلع عقاولا ةيقبسأ ضرتفت اهنأ ذإ ةقالخلا ىضوفلا موهفم ةغايص يف
 هتايطعم عم فيكتلا يكريمألا يجيتارتسالا ريكفتلا ىلع ضرفي اهصيخشتو ةئيبلا ةءارق
   ةيجيتارتسالا فيرعت ىلإ نويكيرمألا نويجيتارتسالا نوركفملا بهذي كلذ ءوض ىلعو .هتاروطتو
 نمضي امب "تاديدهتو اصرف سكعت يتلا عقاولا تارشؤمب بعالتلاو لماعتلا نف" :اهنأب
 30 .ةيكيرمألا حلاصملا ىلع اهريثأت ليلقت لقألا ىلع وأ تاديدهتلا حبكو صرفلا رامثتسا

 ىلع زكترت ةقالخلا ىضوفلا نأ ضعبلا ىري يلودلا يسايسلا ليلحتلا ىوتسم ىلعو
 :نيتسيئر نيتسردم نم ةعبان ةيكيرمأ ايجولويديأ

 
 ، http://www.di4sr.com،ثوحبلاو تاساردلل قشمد دھعم ،"طسوألا قرشلا لبقتسمو ةقالخلا ىضوفلا ةیرظن" :لاقم ،لامك .د ،يناوبللا 28

30/03/2016. 
 .قباسلا عجرملا 29
 .قباس عجرم ،2014 ،ينانكلا 30
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 قراغ يخيرات ملاع نيب ام ملاعلا اهيف مسقيو "خيراتلا ةياهن هباتكب امايوكوف سيسنارف" :ىلوألا
 رخآ ملاعو .يكريمألا يطارقميدلا جذومنلاب قحتلي مل يذلا ملاعلا وهو ،بورحلاو تابارطضالا يف
 ةيموقلا لماوع نأ ىريو .ةيكيرمألا ةقيرطلا قفو يلاربيللا يطارقميدلا وهو يخيراتلا دعب ام
 .ةيطارقميدلا تاقوعم مهأ ةيعامتجالا ةينبلاو نيدلاو

 ملاعلا يف تاماسقنالاو تاعازنلا نأ ًاربتعم "تاراضحلا عارص هباتكب نوتغنتنه ليئومص" :ةيناثلا
 يه نوكتس تاراضحلا نيب ةلصافلا طوطخلا نأ ىلإ اًبهاذ .ًايفاقثو ًايراضح اهردصم نوكيس
  .لبقتسملا يف كراعملا طوطخ

 هدوقت ديدج يملاع ماظن ءانب ةرورض ىلع ناقفتت امهنأ الإ ،نيتسردملا ضقانت مغرو
 ًايميقو ًايفاقث ًاضيقن اهرابتعاب ةيمالسإلا ةراضحلا ةاداعم ىلإ ةفاضإ ،ةدحتملا تايالولا
 32 31 .ةيبرغلا ةراضحلل

 فادهالاو تاهجوتلا مهفو ةيلودلا ةسايسلا ليلحتل حلصت يتلا ميهافملا نم نيتحورطالا دعتو
  .ةدرابلا برحلا دعب ام ملع يف ةيكيرمالا

 ةوجف" ـب "نوتجتنه ليئومص" هامسأ ام ىلع ساسألا يف ةقالخلا ىضوفلا ةيرظن دمتعتو
 ،نوكي نأ يغبني امو نئاك وه ام نيب نطاوملا اهب رعشتسي يتلا ةوجفلا يهو "رارقتسالا
 يف ةمقنو ًاطابحإ دلوي اهقيضف .رخآب وأ لكشب رارقتسالا ىلع اهعاستا وأ اهقيضب سكعنتف
 ةيرحلا تمدعنا ام اذإ اميسال ،يسايسلا رارقتسالا ةعزعز ىلع لمعي امم ،عمتجملا طاسوأ
 كلذ ،يباجيإلا فييكتلا ىلع ةردقلاو ةيلباقلا ماظنلا تاسسؤم تدقتفاو ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
 ريغ ًانايحأو ،ىلوألا ةلهولل ةلهس تسيل بلاطم ىلإ ةظحل ةيأ يف لوحتت دق  ناقتحالا رعاشم نأ
 عيسوتو ،يسايسلا حالصإلا لالخ نم فيكتلا ةرورض ماظنلا تاسسؤم ىلع ضرفي ام ،ةعقوتم
 ةرظنلاب ةموكحم تاسسؤملا كلت تناك اذإ امأ .بلاطملا كلت باعيتساو ،ةيسايسلا ةكراشملا
 ىري يتلا ىضوفلا نم ديزملاب الإ ،بلاطم يأل ةباجتسالا بعصلا نم نوكيس هنإف ،ةيداحألا
 34 33 .نيبعاللاو ةبعللا دعاوق لادبتسا ىلإ ،رمألا ةياهن يف دوقتس اهنأ نوتجتنه

 وهو ةيكيرمألا عافدلا ةرازو يف نيرضاحملا مهأ دحأ روط ةدرابلا برحلا ءاهتنا دعب
 يف مه نم ىلإ ملاعلا مّسق دقف ؛ةقالخلا ىضوفلا ةيرظن "تينراب ساموت" روسيفوربلا
 وأ "ةوجفلا" لود ىمسم تحت ىرخألا ملاعلا لود فنصو ،"اهئافلحو اكيرمأ" زكرملا وأ بلقلا
 بهذيو .ربمتبس 11 ثادحأ لبق ًارهاظ نكي مل يذلا نوزوألا بقثب اههبش ثيح "بقثلا"
 رقفلاو ضارمألاو ،يدادبتسالا مكحلاب ةباصملا لودلا يه هذه بقثلا لود نأ ىلإ "تينراب"
 عرازم ةباثمب حبصت لودلا هذهو ،ةنمزملا تاعازنلاو ،ينيتورلاو يعامجلا لتقلاو ،رشتنملا

 
  .قباسلا عجرملا 31
 .قباس عجرم ،2018 ،ةفرعملا 32
 .قباس عجرم ،2014 ،ينانكلا 33
 .قباس عجرم ،2018 ،ةفرعملا 34
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 لود تارداص أوسأ عدر بلقلا لود ىلع نإف يلاتلابو .نييباهرإلا نم مداقلا ليجلا خيرفتل
  .هتاذ بقثلا لخاد نم بقثلا شامكنا ىلع لمعلاو ،بقثلا

 دعب ةيبرعلا ةمظنألا نأ كلذ ؛ةيدجم دعت مل طسوألا قرشلا لود عم ةيسامولبدلا تاقالعلاف
 لودلا لخاد عستتو نمكت ةيقيقحلا تاديدهتلا نأو ،اكيرمأ نمأ ددهت دعت مل قارعلا لالتحا
 كلت نأ ىلإ "تينراب" صلخيو .نيموكحملاو ماكحلا نيب ةيوسلا ريغ ةقالعلا لعفب ،اهتاذ
 ةرطيسلل ةيجراخ ةوق لخدت يرورضلا نم اهيف حبصي يتلا ةجردلا ىلإ لصتس ةءانبلا ىضوفلا
 اهئاوتحا درجم سيلو بوقثلا شامكنا نم لجعي وحن ىلع ،لخادلا نم هئانب ةداعإو عضولا ىلع
 يتلا ةديحولا ةلودلا نحنو" :هلوقب لخدتلاب مايقلا ةدحتملا تايالولا ليوختب ًايهتنم ،جراخلا نم
 36 35 ."كلذ اهنكمي

 ًاصوصخو ةقالخلا ىضوفلا ةيرظنل اضيأ ةمهملا رداصملا دحأ "نهوك تويلإ" تاباتك لثمتو
 ةلمحلا نأ نيهوك ىريو "برحلا نمز يف ةماعزلاو ةلودلا لاجرو شيجلا ،ايلعلا ةدايقلا" هباتك
 ىلع نأب دكؤيو ،ةثلاثلا يه ةدرابلا برحلا نأ رابتعاب ةعبارلا ةيملاعلا برحلا يه باهرإلا ىلع
 37 .يلوصألا مالسإلا ىلع برحلا يف رصتنت نأ ةدحتملا تايالولا

 ىربكلا ةيثحبلا زكارملا هتمدق ام ةقالخلا ىضوفلا ةيرظن ةغايص يف ةيسيئرلا تامهاسملا نمو
 لووار" تاباتك ربتعتو "تاساردلل زياربرتنإ ناكريمأ" ةسسؤم اهسأر ىلعو ةدحتملا تايالولا يف
 نم زربأ ةعيشلاو يقارعلا نأشلا يف صتخملاو ددجلا نيظفاحملا رظنم وهو "تشيريك كرام
 ريبكلا طسوألا قرشلا عورشم ترولب شوب سيئرلا ةرادإ نأ "تشيريك" دكؤيو ،زكرملا اذه لثمي
 داؤف"و "نوتسنرپ" ةعماج نم "سيول درانرب" لاثمأ نيذفان نيخرؤم ثاحبأ ىلع ًايئزج دامتعالاب
 ناكو "ليئارسإل" نيرصانملا دحأ "سيول" نأ فورعملا نمو ،"زنكبوه زنوج" ةعماج نم "يمجع
 حرتقاو يسايس نايكك يبرعلا ملاعلا توم نع 1991 ماع ةيناثلا جيلخلا برح بقع نلعأ دق
 تاسايسل نطنشاو دهعم" موقيو ،"يبرعلا ملاعلا" نم الدب طسوألا قرشلا حلطصم مادختسا
 ،ةقالخلا ىضوفلا ةيرظن ةغايص يف ةقباسلا ةسسؤملا نع ةيمهأ لقي ال رودب "ىندألا قرشلا
 وهو ،ةيرظنلا هذه باطقأ دحأ ةسسؤملا يف فورعملا يذيفنتلا ريدملا "فولتاس تربور" لثميو
 دق ناكو ،يبرعلا ملاعلاب ةقلعتملا هءارآ ددري أتفي الو "سيول درانرب" راكفأب نيبجعملا دشأ نم
 بلاطو يكيرمألا يسامولبدلا سوماقلا نم يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يحلطصم ءاصقإ حرتقا
 ةيمالسإلا ةيلوصألا ةبراحمو ةدح ىلع دلب لكب ةصاخ ةبراقم لالخ نم يبرعلا ملاعلا عم لماعتلاب
 38 .ةيقبطلاو ةيفارغجلا دودحلا ءاغلإ ىلإ هيأرب ىعست يتلاو ةداوه الب

 ةيؤرلل يسيئرلا قطانلا ربتعيف "ددجلا نيظفاحملا"و "دوكيللا" راصنأ نم وهو "يمجع داؤف" امأ
 راشتنالا عساو لوبقب هتيؤر ىظحتو ،يبرعلا ملاعلا يف يسايسلاو يعامتجالا عقاولل ةيفئاوطلا

 
 .قباس عجرم ،2014 ،ينانكلا 35
 . jazirah.com-http://www.al ، 6/1/2013 ،ةریزجلا ،"!دیدجلا طسوألا قرشلاو ةقالخلا ىضوفلا ةسایس" :لاقم ،رداقلا دبع نب دعس .د ،يعیوقلا 36
 .قباس عجرم ،8201 ،ةفرعملا 37
 .قباسلا عجرملا 38
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 يبرعلا ملاعلاب ةقلعتملا اياضقلا لمجم يف افرطتم اضيرحت سراميو ةيكريمألا ةرادإلا فوفص يف
 39 .يمالسإلاو

 ًاقئاع يبرعلا ملاعلا يف رارقتسالا رابتعا ىلع ةقالخلا ىضوفلا ةيرظنل ةيسيئرلا ةحورطألا لثمتو
 نم ةلسلس دامتعا نم دب ال كلذلو ،ةقطنملا يف ةدحتملا تايالولا حلاصم مدقت مامأ ًايساسأ
 يبرعلا ملاعلا ىلع ةنميهلاو ةرطيسلا ىلإ حمطت يتلا اهتيؤر قيقحت نمضت تاءارجإلاو ريبادتلا
 ارشابم اديدهت لكشي يذلا رمألا طفنلاب ينغو يدئاقع ملاع هنأب ةيرظنلا بسحب زاتمي يذلا
 ةيركسعلا ةوقلا مادختساب ةقالخلا ىضوفلا ةيرظن باطقأ يدانيو ،ةدحتملا تايالولا حلاصمل
 مهاست يتلا ةوقلاب ديدهتلا ةسايس ينبتو ،قارعلاو ناتسناغفأ يف ثدح امك ةمظنألا رييغتل
 قلخ يف اهفيظوتو ةيفئاطلا رعاشملا جيجأتو عيجشتو يبرعلا ملاعلل يلخادلا نمألا ريجفت يف
 .40يقارعلاو يروسلاو ينانبللا عضولا عم لماعتلا يف لاحلا وه امك ىضوفلا

 :سدقملا باتكلا تاءوبنب اهطابتراو ةيكيرمألا ةقالخلا ىضوفلا

 ةسايسلاب اهطابتراو ةقالخلا ىضوفلا ةيرظنل يركفلا ساسألا ىلع انفرعت ةقباسلا ةرقفلا يف
 يذلا ددجلا نيظفاحملل ينيدلا دعبلا وهو ؛هيلع ةءاضإلا تبجو اماه بناج كانه نكل ،ةيكيرمألا
 سدقملا باتكلا نيب قيثو طابترا ةظحالم نكمي ثيح ،ةيجراخلا مهتسايس يف هيلع اودنتسا
  .ًاصوصخ يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلاو طسوألا قرشلاو ،امومع ملاعلا هاجت ةعبتملا ةسايسلاو

 لوصو ةبقح يهو ،نبالا شوب سيئرلا ةبقحب ةيكيرمألا ةقالخلا ىضوفلا ةيرظن روهظ طبترا دقل
 رارقلا عنص تاسسؤم ىلع هذوفن طسبو ةطلسلا مرهل ًايلعف يكيرمألا يحيسملا نيميلا
 نييليجنإلا وأ يحيسملا نيميلل ةيدئاقعلا ئدابملا مهأ نأ فورعملا نمو ،يكيرمألا يسايسلا
 نينطاوملا يلامجإ نم %34 ىلإ %25.4 نيب ام تاءاصحإلا بسحب نولثمي نيذلا نييكيرمألا
 ةطخلا هذهو ،اهذيفنتل يعسلا مهيلع بجوتي ةيهلإ ةطخ دوجوب ناميإلا يه ،41 نييكيرمألا
 ةقطنملا لودل ةيواسأم ًاثادحأ تمسر يتلا هتاءوبنو سدقملا باتكلا صوصن اهنمضتت ةيهلإلا
 نولواحي نييليجنإلا نأب نوري نييبرغلا نيثحابلاو باتكلا نم ديدعلا كانهو ،خيراتلا ةياهن لبق
 ةدوعب قلعتت اهنأ امك ،42ميدقلا يهلإلا دعولا ىلإ خيراتلا ةلجع ةداعإ ةطساوب لبقتسملا ةعانص
 بسحب طسوألا قرشلا ةقطنم ىضوفلاو بارخلا معي نأ دعب الإ دوعي نل يذلا ،صلخملا حيسملا
 ةدارإ ذيفنت تحت جردني هنأل مهيلع ًابجاو اهب ءافيإلا نأ نويليجنإلا دقتعيو ،ةيليجنإلا تاءوبنلا
 هبعش نيد نع ةجراخلا ةيبرعلا بوعشلا مكح راثدناب ةطورشملا هتدوع قيقحتو ،ضرألا يف برلا
  .43راتخملا

 
 .قباسلا عجرملا 39
 .قباسلا عجرملا  40

41 Barry A. Kosmin And Keysar. AN “American Religious Identification Survey (ARIS) 2008”, Hartford, Connecticut, US: 
Trinity College, (PDF). http://b27.cc.trincoll.edu  ,March 2009. 
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 بستكتو ،ةيليجنإلا ةديقعلاب قيثو لكشب ةطبترملا ميهافملا ىدحإ دعت ةقالخلا ىضوفلاو
 اهوحن "سدقملا" يكيرمألا مازتلالاو ،ليئارسإ لبقتسمو ريصمب تقلعت ام اذإ ةيسدقلا ةفص
 هيجور" لوقب دهشتسن نييليجنإلا دنع سدقملا باتكلا ةناكم ىلع للدنلو .44امابوأ ركذ امك
 نم سكعلا ىلع مه لب ،خيراتلا راظنم نم ةسدقملا صوصنلا نوؤرقي ال نييلوصألا نأ "يدوراج
 مادختساب خيراتلا نوعنصي مهف "ةسدقملا صوصنلل مهتءارق بسح خيراتلا نوبتكي" كلذ
  .45 ةرصاعملا ةيسايسلا اياضقلا نم مهبساني ام معدل عجرمك ةسدقملا صوصنلا

 فلاحتلا هباتك يف ،طسوألا قرشلا يف ةنس 40 نم رثكأ ثكم يذلا "يلوك نوج" لوقب كلذكو
 راوغأ ربس لواحي نم لكل ميدقلا خيراتلا لهاجت حدافلا أطخلا ليبق نم دعي" :لباب دض
 تايالولا يف ًابصعت ليئارسإ راصنأ دشأ دوجو ىلإ ةيعادلا بابسألا نأل ،طسوألا قرشلا
 ةدوجوم ،نوراشتسملاو ءارزولا نم هلوح نمو نبالا شوب مهسأر ىلعو ،ةيكيرمألا ةدحتملا
 تامزأ عم مهلماعت يف ةاروتلا صصق قامعأ نم نوقلطني مهف ،ةرباغلا صصقلا هذه يف
   .46"طسوألا قرشلا

 يكيرمألا سيئرلا اهراتخا يتلا "لسلاه سيرج" ةيكيرمألا ةثحابلا ًاضيأ هنع تربع ام اذهو
 يبحم نإ" :تلاق ثيح ،ضيبألا تيبلا يف هتاباطخ ةررحم نوكتل "نوسنوج نودنيل" قبسألا
 ديحولا خيراتلا هنأ ىلع ميدقلا دهعلا ىلإ نورظني اوأدب نييحيسملا نم سدقملا باتكلا
 نكأ مل يننإ" :"ءادألل ةمهم" هباتك يف هسفن نبالا شوب ركذ دقو لب .47"طسوألا قرشلا يف
 .48"ةيرشبلا ططخلا عيمج خسنت ةيهلإ ةطخب نمؤأ نكأ مل ول ًامكاح حبصأ نأ عيطتسأل

 نإ" :"اينافلسنبب - جربسيتب" ةنيدمب يحيسملا عمتجملا ةسينك بأ "جنميلف فيد" لوقيو
 ،نوكلا اهنم قلخيل ىضوفلا راتخا دق برلا نأو ،ىضوف نم قلخ نوكلا نأ انل دكؤي ليجنإلا
 ةوطخ تناك ىضوفلا نأ نونقيتم اننأ الإ ،رمألا اذه ةيفيكل انتفرعم مدع نم مغرلا ىلعو
  .50 49"قلخلا ةيلمع يف ةمهم

 راشأو ،عجرم نم رثكأ يف درو ثيح ،ةميدقلا ةينوساملا تايبدأ يف ىضوفلا حلطصم دجو دقلو
 صوصخب "نوارب" ثحابلا هركذ ام نأ ةقيقحلاو .انفلسأ امك "نوارب ناد" يكيرمألا ثحابلا هيلإ
 يه ىضوفلا نأب دكؤي يذلا ،سدقملا هباتك يف ةدوجوملا ةقيقحلا نم ًاءزج لثمي ىضوفلا
 ينب" هءانبأ ءادعأو هئادعأل "دونجلا بر ديسلا" وأ "اذوه" باقع لئاسو نم ةعجان ةليسو
 نم لضفأ لكشبو ،حيحصلا اهباصن ىلإ رومألا ديعت ام ًابلاغ يهو ،هسفن تقولا يف "ليئارسإ
 سدقملا باتكلا بسحب "دونجلا بر ديسلا" عابتأ حلاصل "ةقالخ ىضوف" اذإ يهف ،ةميدقلا ةلاحلا

 
44 Remarks at an Obama Victory Fund 2012 Fundraiser in New York City, 1/3/2012, , The American Presidency Project . 
http://www.presidency.ucsb.edu/index.php.  
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 ،هصوصن نم ٍريثك يف اهداعبأ روص لب ،ًايصن ةقالخلا ىضوفلا ةظفل ىلإ رشي مل يذلا ،ًاضيأ
 نمضتملا حاحصإلا وهو ،كلذل ًاديكأت "ءايعشأ رفس" نم رشع عساتلا حاحصإلا يف ناك امبرلو
 ثادحألا ىلع هطاقسإ ىلإ نييليجنإلا نم ريثكلا أجل يذلاو .خيراتلا ةياهن لبق رصم بارخ ةءوبن
 ىلع نييرصم جيهأو" :حاحصإلا اذه يف ءاج ثيح .يبرعلا عيبرلا قايس يف رصم اهتدهش يتلا
 قرهتو ،ةكلمم ةكلممو ،ةنيدم ةنيدم ،هبحاص دحاو لكو هاخأ دحاو لك نوبراحيف نييرصم
 "نيفارعلاو عباوتلا باحصأو نيفزاعلاو ناثوألا نولأسيف ،اهتروشم ينفأو اهلخاد رصم حور
 "سفنلا يبئتكم ةرجألاب نيلماعلا لكو ةقوحسم اهدمع نوكتو" :حاحصإلا سفن يف ءاج امك
 يف ناركسلا حنرتك اهلمع لك يف رصم اولضأف يغ حور اهطسو يف برلا جزم" :ًاضيأو
 باتكلا روظنمل ًاقفو نامزلا رخآ يف رصم اهدهشتس يتلا ىضوفلا تايآلا هذه رهظت ."هئيق
 لاح ىلإ دوعتو رهدزتل رصم برضي برلا نأل ،ةقالخ ىضوف يه ىضوفلا هذه نكل ،سدقملا
 برلا ىلا نوعجريف ايفاشف ًابراض رصم برلا برضيو" :)19( حاحصإلا بسح ،لبق يذ نم لضفأ
  ."مهيفشيو مهل بيجتسيف

 باتكلاف ،ليئارسإو ةدحتملا تايالولاو برغلا مه ةقالخلا ىضوفلا هذه رامث ينجب نم نكل
 ةعاطل نوعضخيس نيذلا دارفألا مه رصم ىضوفو بارخ نم ديفتسملا نأ ىلع دكؤي سدقملا
 ةغللا اهدعب رشتنتل ،هل ًانابرق نومدقيو - نييحيسملا ريسفت بسحب حيسملا - ليئارسإ بر
 نم قباسلا حاحصإلا سفن يف ءاج امك ،اهميسقت دعب ةسمخلا رصم ءاجرأ عيمج يف ةيربعلا
 فلحتو ناعنك ةغلب ملكتت ندم سمخ رصم ضرأ يف نوكي مويلا كلذ يف" :"ءايعشأ رفس"
 نأ ىلع )36( حاحصإلا "لايقزح رفس" دكؤي امك ."سمشلا ةنيدم اهادحإل لاقي دونجلا برل
 لودلا ىضوفو بئارخ ضاقنأ ىلع "دوهيلا" راتخملا هبعش ةضهن ميقي فوس "برلا ديسلا"
 اهلعجي مل يتلا "ةسدقملا ميلشروأ" هئانبأ ضرأ ىلع ءاليتسالا اولواح اهناكس نأل ،هل ةرواجملا
 هبضغ اوراثأف مهيف اوتمشو برلا ءانبأ اورياع نيذلاو ،"برعلا نييمودألل" ًاثاريم "دونجلا بر"
 نم نيتيآ يف درو اذهو .نانج هبعش ءانبأل ةبرخملا ندملا نم لعج كلذبو .هتريغ ران اولعشأو
 51 .روكذملا حاحصإلا

 سدقملا باتكلا ىلإ لصألا يف عجرت ةقالخلا ىضوفلا ةيرظنب فرعي ام نإ قبس ام ىلعً ءانب
 رخآ ىنعمب وأ ،ىرخألا لودلا ضاقنأ ىلع ليئارسإ ةلود مايق ىلع ةدكؤملا هتاءوبنو
   ةيجيتارتسا درجم تسيلو ،"دونجلا بر ديسلا" تايجيتارتسا نم ةميدق ةيتوهال ةيجيتارتسا
 يعيبطلا نم ناك اذهلو ،ةيكيرمألا تارباخملا ةلاكو وأ نوغاتنبلا وأ ضيبألا تيبلا نم تعبن
 لوصو عم ةيجراخلا ةدحتملا تايالولا ةسايس يف ءالجب ةقالخلا ىضوفلا ةيجيتارتسا حضتت نأ
 رارقلا عنص زكارم يف هذوفن طسب نم يحيسملا نيميلا نكمتو نبالا شوب سيئرلا
 قفاوتي يذلا لكشلاب ةيسايسلا تايطعملا عم يتاروتلا صنلا فييكتو يكيرمألا يسايسلا
 .ةيدئاقعلا هتاروصتو هحلاصم عم

 :ةقالخلا ىضوفلا ةسايس قيبطت ءوض يف هصئاصخو يلاحلا يلودلا ماظنلا ةأشن

 
 .قباس عجرم ،2016 ،يفاولا 51



www.mena-monitor.org      www.mena-studies.org 
 16	

16 

 ممألا ةبصع" ريوطت مت ،"ءافلحلا" مامأ "روحملا" طوقسو ةيناثلا ةملاعلا برحلا ةياهن دعب
 ممألا ةئيهب" مويلا هفرعن ام ىلإ - ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعب تدلو يتلا - "ةدحتملا
 ةينوناقو ةيسايسو ةيعامتجاو ةيداصتقا ةيلود تايحالص تاذ تايعمج ةدع مضت يتلا ؛"ةدحتملا
 يهو ةمئاد ءاضعأ لود 5 مضي يذلاو ،اهل عباتلا "نمألا سلجم" ءاشنإ متو ،ةيركسع ىتحو
 ايناطيربو ًايلاح ايسور/اقباس يتيفوسلا داحتالاو اكيرمأ" :ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ةرصتنملا
 تارارقلا ىلع ضارتعالا قح وهو "وتيفلا" قح ةمئادلا ءاضعألا هذه حنم عم ،"نيصلاو اسنرفو
 ةلود 11 ىلإ ةفاضإلاب ؛رارقلا اذه لاطبإل اهنم دحاو وضع ضرتعي نأ يفكيو ،اهبسانت ال يتلا
  .نيتنس لك يرود لكشب مهباختنا متي نوتقؤم ءاضعأك

 راهظاو ةديدجلا برحلا بعلم يه فالحألاو لودلا تراص حلستلا قابسو ةدرابلا برحلا روهظ عمو
 عضولا راصو ،يتيفوسلا داحتالا ةماعزب "وسراو" فلحو ،اكيرمأ ةماعزب "وتانلا" فلح رهظو ،ذوفنلا
 روهظ دعبو .يوونلا حالسلا وهو ًامود ملاعلا هنم فوختي يذلاو ،ارطخو ًارتوتم ًامئاد يلودلا
 يتيفوسلا داحتالا رايهناب عرس يذلا 1985 فوشتابروغ ليئاخيم دي ىلع "اكيارتسوربلا" عورشم

 ةيزاوم ةيركسع ةوق يأ يلاتلابو وسارو روحم طوقسو ؛ماعلا سفن يف نيلرب رادج رايهناو ،1989
 ًاقومرم ًازكرم ةدحتملا تايالولا تلتحا نيرشعلا نرقلا ةياهن عمو ،وتانلا فلحو ةدحتملا تايالولل
 ةدحتملا تايالولاف ،خيراتلا ربع تايروطاربمإلا نم يأ هتلتحا نأ قبسي مل ،يلودلا ماظنلا يف
 ،ةيجولونكتلاو ةيركسعلاو ،ةيداصتقالا تالاجملا يف ىرخألا ةيلودلا ىوقلا لك ىلع مدقتت
 ةيداحأ تارارق ذاختا ىلع يلودلا حرسملا ىلع ةرداقلا ةديحولا ةوقلا تحبصأو لب .ةيفاقثلاو
 اهسفنل طتخت نأ و ،طسوالا قرشلا يف مالسلا ةيلمع يف طيسولا رود بعلو ،مالسلاب وأ برحلاب
 يذلا رودلا لالخ نم ،ىرخألا لودلل ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلاو .يلود عازن يأ يف ًايسيئر ًارود
 يف ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدللو تايرحلل ةمعادو ةيماحك اهسفنل ةيكريمألا ةرادإلا هتطعأ
 ماع لوليا 11 تامجه دعبو ؛ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالا ةلوعلا ةسايس لالخ نمو ،ملاعلا

 نيتيركسع نيبرح نشب قحلا اهسفنل ةدحتملا تايالولل تطعأ ،نطنشاوو كرويوين ىلع 2001
 ناتسناغفأ يف باهرإلا ىلع برحلا راعش تحت ةرم ةيلود تافلاحت نمضو يداحأ رارقب نيتعساو
 كالتمال ىعست وأ كلتمت ةقرام ةمظنأ تاديدهت نم يلودلا ملسلا ةيامح راعش تحت ةرمو
  .قارعلا يف لماشلا رامدلا ةحلسأ

 باهرالا ىلع برحلا اكريمأ تأدب دقف ةيجيتارتسالا ةئيبلا يف يكيتاماردلا لدبتلا نم مغرلابو
 يف ةلماعلا رئاودلا فلتخم يف ةيطارقوريبلا اهتداتعا يتلا تاينقتلاو تايجيتارتسالا سفنب
  .ةيجراخلاو عافدلا يترازو يف ًاصوصخو يموقلا نمألا لقح

 نم ددع يف عاضوألا ديقعت ةدايز اهتجيتن نم ناك ةيداحأ لعف دودربو لامعأب رئاودلا تدجوو
 نع جئاتنلا تفلتخا نأ ناكف ،ءافلحلا برقأ عم ىتح ةلزعلا نم ةلاح يف اهسفن تدجو امك ،لودلا
 ناتسناغفأ نم لك يف ًاصوصخو اهتدمتعا يتلا تابراقملا مظعم يف ةموسرملا فادهألا
 ضومغلا ىدم ىلإ رشؤت يتلا تاضقانتلا نم ةريبك ةيمك نيبرحلا جئاتن تسكعو ،قارعلاو
 ميهافم قفو اهليلحت لالخ نم اهريسفت نكمي يتلا ،ةيكريمألا ةيجيتارتسالاّ فل يذلا كشلاو
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 ةءارق ءوس نع ةجتانلا   ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاديقعتلا ةهجاوم يف "ىضوفلا ةيرظن"
 ،ةقالخلا ىضوفلا ةسايس قيبطتل احضاو الكش ةسايسلاو بورحلا هذه دعتو .52يلودلا عضولل
 نوظفاحملاو نوغاتنبلا روقصو نبالا شوب ةرادإ تحت اهقيبطتب انفلسأ امك سيار كلذب تحرصو
 :ددجلا

 :يلاتلا وحنلا ىلع ةسايسلا هذه ءوض يف ديدجلا ملاعلا حمالم صيخلت نكميو

 نمض لودلا ضعب بيكرت ةداعإ لالخ نم كلذو :لودلل ةينطولا دودحلا يف عراستم رييغت .1
 ةداعإ ىرج امك ،يفالسوغويلاو ،يتايفوسلا داحتالا لثم لودلا ضعب ككفتك ،يلودلا ماظنلا
 ىلع لودلا ديحوت وأ ككفت تايلمع رثؤت الو ؛ايناملأ يف ثدح ام رارغ ىلع ىرخأ لود ديحوت
 ةدهاعملا عيقوت دعب ابوروأ تفرع دقف ،"1648 ايلافتسيو" ةيقافتا هتسرك يذلا ةدايسلا موهفم
 تاقالعلا ىوتسم ىلع ةقيمع ًاراثأ كرتت مل اهنكلو ،لودلا نيب دودحلا يف تاليدعتلا نم ريثكلا
 .يبوروألا ماظنلا نمض اهتناكم ىلع وأ لودلا هذه نيب اميف

 اهعضت ةيجراخ وأ ةيداصتقا وأ ةيعامتجاو ةينثأ طوغضل ةيمانلا لودلا ضعب ضرعتت .2
 ىلإ ةلودلا ليوحتو تيتفت ىلإ يدؤت دق يتلا :ةطلسلا نادقفو كيكفتلاو رايهنالا ةفاح ىلع
 اهتانوكم نيب ةفاقثلاو ةغللا فالتخال وأ ،ةيفئاط وأ ةينثا بابسأل ةبراحتملا تاليودلا نم ةعومجم
 نم ًامعد نايحألا رثكأ يف ةيلاصفنالا تاكرحلا ىقلتو ،ةيعامتجاو ةيداصتقا بابسأل وأ ةيعامتجالا
 قحو ناسنإلا قوقح راعش تحت ةدحتملا ممألاب ةلثمتملا ةيلودلا ةيعرشلا هيف امب يلودلا ماظنلا
 اهتسرك يتلا ةلودلا ةدايس موهفم لك ديدهت ىلإ رشؤي امم ،اهريصم ريرقت يف بوعشلا
 .ايلافتسيو ةدهاعم

 يذلا يلودلا ماظنلا ددهت  :لودلا نيب تاقالعلا يفو يلودلا ماظنلا يف تاديقعت ءوشن .3
 لالقتسالا نأ مويلا دجن ،ةدايس تاذو ةلقتسم لود نيب ةددحمو ةنزاوتم تاقالع ىلع موقي
 ،نمألاك ةيويح لئاسم ىلع تأرط يتلا تاديقعتلا نم ةعومجمب ناددهم لودلل ةدايسلاو
 يف قراوفلاو ،ةيحصلا لئاسملاو ،ةيئيبلا لئاسملاو ،لاومألا سوؤر ةكرحو ،ةيعرشلا ريغ ةرجهلاو
 ىلإ رشؤي كلذ لك ،تاراقلل ةرباعلاو تايسنجلا ةددعتم تامظنملا ءوشنو ،ةغللاو ةفاقثلا

 "يدارإ" رارق لالخ نم وأ نواعتلل ةيلود تاسسؤم ءوشن لالخ نم ةيدودحلا زجاوحلا طوقس
 53 .ةيسايس وأ ةيناسنإ وأ ةيداصتقا بابسأل لودلا هذه ضعب هذختت

 ام لالخ نم يلودلا ىوتسملا ىلع ةقالخلا ىضوفلا ةسايس داعبأ سملتن نأ نكمي امكو
 :يلي

 ةيلود ةئيبل ةّددجتم ةرهاظ ّلكشت رارقتسالا نم ةّشه ةلاح ىلإ دوقت ىضوفلا ةسايس نإ .1
 يلود ماظن ىلإ لوصولا ةيناكمإ ّروصت نكمي ال ّهنأ ثيحب رييغتلا ةمئاد يهو ةيمانيدو ةدقعم
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 ملاعلا لود يف يكيرمألا لخدتلا مامأ ةيلودلا ىوقلا ضعب فقت اذل .ىضوفلل طباض وأ عنام
 .باطقألا ددعتم ديدج يلود ماظن قلخ نم ةسايسلا هذه لجعت دقو ،ةمظنألا رييغت ةسايسو

 ملاعلا نأب ضعبلا لامآ ىهنأ ،ةقالخلا ىضوفلا ةسايس ىلع ةدحتملا تايالولا زاكترا نإ .2
 يلودلا ماظنلا نأو بورحلاو تاعارصلا ليلقت ةدرابلا برحلا دعب ام ةلحرم يف دهشيس
 يلودلا عمتجملا هجاو ذإ ،ةدرابلا برحلا اهتدهش يتلا ةسفانملا تايعادت لك نم صلختيس
 )بألا شوب جروج هامسأ امك( ديدجلا يلودلا ماظنلا دهش دقف .ةقحالتملا تامزألا نم ةلسلس
 ىطسولا ايقيرفأو ،ةنسوبلاو ،يتياهو ،لاموصلا يف ىربك تامزأ رّجفت تاونس سمخ لالخ
 .قارعلاو ناتسناغفأ لالتحا نم كلذ تعبت يتلا ةيكيرمألا تالخدتلا ىلإ ةفاضإلاب ،ناشيشلاو

 نيملسملا نم ريهامج لبق نم ةيكريمألا تاسايسلا ىلإ رظنُي ذخأ ةسايسلا هذه لظ يف .3
 نمم نيملسملاو برعلا نم نييالملا كانهف .مالسإلل ًّاودعو مهل ًاديدهت لكشت اّهنأ ىلع
 "تاراضحلا عارص" موهفم لالخ نم ؛مالسإلا دض ًابرح نشت اهنأب ةدحتملا تايالولا نومهتي
 54 .لودلا هذه ميسقتل ًاديهمت

 :يميلقإلا ىوتسملا ىلع ةقالخلا ىضوفلا ةسايس داعبأ امأ

 "ليئارسإ" نمأ ىلع ظافحلاب ةلثمتملا ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيويحلا ةيكيرمألا حلاصملا تابث عمف
 ةسايس لظ يفو ؛ةطلسلا ىلإ يسايسلا مالسإلا لوصو عنمو يبرعلا طفنلا ىلع ةرطيسلاو
 عاضوأ نإ لوقلا عم ؛ةمكاحلا مظنلا رييغت نم ةدحتملا تايالولا عدر ناكمإلاب دعي مل هنإف ىضوفلا
 مالسإلا دوعص وأ ،نمألا عايضو ةلماشلا ىضوفلا نيب رايتخالل ارخأ الاجم كرتت ال ةيبرعلا ةقطنملا
 ىضوفلا ةسايس ينبتو ةيكيرمألا ةسايسلا يف رييغتلا اذه ءوض ىلعو ،ةطلسلا ىلإ يسايسلا
 :يلي امل اقفو يميلقإلا ىوتسملا ىلع اهداعبا مهأ صيخلت نكمي ةقالخلا

 حبصأ دق ةقالخلا ىضوفلا ةسايس نم ءزج طسوألا قرشلا ةقطنم يف يطارقميدلا لّوحتلا .1
 ىلإ كلذ ىّدأ ولو ىتح ،اهب ريسلا نمّ دب ال – ةيكيرمألا   ةيجيتارتسالا ةيؤرلا بسحب – ةرورض
  .ةدحتملا تايالولا عم اهتافلاحتب وأ اهتالاومب تفرع ةمظنأ نع يّلختلا

 ةقطنملا يف اهتالخدت لالخ نم ةدحتملا تايالولا اهدوقت يتلا ةقالخلا ىضوفلا ةسايس نإ .2
 نم ددع يف عاضوألا ديقعت ةدايز اهتجيتن نم ناك ةيداحأ ةروصبو باهرإلا ىلع اهبرحو
 .لودلا

 ًاغارف ثدحأ ،يميلقإلا نزاوتلا نم قارعلاو ناتسناغفأ نم لك رودو ةوق فاعضإ نإ .3
 عفد ام وهو ،كاذو ميلقإلا اذه يف ةميدقلا ةيعيبطلا ةرقتسملا تانزاوتلا كبرأ ًايجيتارتسا
 .ليئارسإ حلاصل نزاوتلا لالخإ نع الضف مهحلاصم ةيامحل يميلقإلا لخدتلل ايكرتو ناريإ
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 اهيف ىرجت يتلا لودلا يف ةيميلقإ تالخدت ىلإ يهتنت دق ةقالخلا ىضوفلا ةسايس نإ .4
 55 .اهيلع ةرطيسلا نكمي ال ةيميلقإ بورح عوقوب رذني دق امم رييغتلا ةيلمع

 

 ،ةيكريمألا ةيجيتارتسالا ةسدنه ىلوألا هتيالو يف نبالا شوب جروج يكريمألا سيئرلا داعأ دقل
 يفكت ال ةيداعملا لودلا دض اكريمأ اهكلتمت يتلا عدرلا ةوق نأب تتبثأ يتلا لوليأ 11 تامجه دعب
 ىلع شوب ةيجيتارتسا يف يساسألا مامتهالا زكرتو .ةيباهرإلا تامظنملا تامجه نم اهتيامحل
 يهو .ةيئاقولا برحلا تدمتعا كلذلو ،ملاعلا يف ىربكلا اهحلاصم وأ اكريمأ دض موجه يأ عنم
 لالخ نم ،باهرإلا ىلع برحلاو ،ةملوعلا ةسايس لظ يف ملاعلا ىلع ةديدج ميهافم ضرف لواحت
 ًاحرسم طسوألا قرشلا نم ةذختم ناسنإلا قوقحو ةيرحلاو ةيطارقوميدلا ميمعت راعش عفر
 ،ةقطنملا لود مظعم يف مكحلا مظن رييغت لجأ نم ،ىضوفلا ةيرظن قيبطت يف اهبراجتل
  .ةدايسلا ميهافم نم ىقبت ام لك كلذب ةطقسم

 :ةقالخلا ىضوفلا ةيرظن ىلع ةمئاقلا ةسايسلا لمع ةيلأ

 قيقحتل ةقالخلا ىضوفلا ةسايس يف ةدحتملا تايالولا تأدب ،ةيلودلا ةسايسلا ىوتسم ىلع
 هقلطأ يذلا "ديدجلا يملاعلا ماظنلا" عورشم وهو ،ةيكيرمألا ةيروطاربمإلل يسيئرلا عورشملا
 دمعت .عورشملا اذه قيقحتل ةادأ يه ةقالخلا ىضوفلاف ،ةيناثلا جيلخلا برح دعب بألا شوب جروج
 ؛ةيملاعلا اهتنميه سركتل ةيلودلا باطقألا نيب تابراقت يأ عنمو ةديدج ةيلود تافلاحت قلخ ىلإ
 داصتقالل ةيزكرملا ةرادإلاو ةملوعلاك ىرخأ ةيداصتقا لئاسوو "ةدحتملا ممألا ةئيه" مدختستو
 "ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو ،يلودلا كنبلاو ،يلودلا دقنلا قودنص" ثالثلا هتاسسؤم ربع يملاعلا
 .يملاعلا يكيرمألا يركسعلا قوفتلا نامض ىلع زكترت يتلا ةينمألاو ةيركسعلا لئاسولاو

 تاودأك )طسوألا قرشلا( ةقطنم يف ةصاخ ىرخأ لبس مادختسا ررقت اكيرمأ تأدب دقو
 :ربع كلذ دسجتو ةقالخلا ىضوفلا ةسايسل لئاسوو

 .ةرشابملا ةيركسعلا لامعألا .1

 .ةرشابملا ريغ ةيركسعلا لامعألا .2

 .ةيداصتقالاو ةيسايسلا طوغضلا .3

 .ةفاقثلاو ميلعتلا جهانم يف ةيرذج تارييغت ثادحإ .4

 ةيلقع ةلاحك ،"كيكفتلاو ىضوفلاو كباشتلا" راهظاو ،لوقعلا داسفإل "مالعإلا" مادختسا .5
 .بوعشلا مامأ ةيسفنو ةيركفو

 .رشابم ريغ لكشب ولو يندملا عمتجملا تاكرح مظعم معزتو معد .6
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 ةددهم وأ ةسفانم ةيروطاربمإ ةهجاومل ةدحتملا تايالولا ىعست ال ،ةدرابلا برحلا سكع ىلع
 ،نيفورعملا نييباهرإلا نم تائم عضب لاقتعا وأ لتق ىلع رصتقت ال ةدقعم ةمهم هجاوت لب ،اهل
 حاتفنالاو برغلا ميق لوبقب يمالسإلا ملاعلا نم ًادج ةعساو ةحيرش عانقإ ىلإ كلذ ّىدعتت لب
 56 .باهرإلا ىلع برحلا راتس ءارو نم ةثادحلا ىلع

 يكيرمألا يموقلا نمألا سلجم راشتسم "نديل لكيام" قلطني ةيكيرمألا ةياورلا بسح
 لجأ نم هل ةددحملا ةئيبلا صيخشتو عقاولا ةءارق نم ،قباسلا ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازوو
 ةقالخلا ىضوفلا ةيرظن اهيلع لمعت يتلا سسألا نإ لوقيو .هتاروطتو هتايطعم عم لماعتلا
 :يه

  .طسوألا قرشلا يف لماكلا رييغتلا -1

  .ةميدقلا ديلاقتلاو سسألا مده دعب ءانبلا ةداعإ -2

 .طسوألا قرشلا لودل ةلماشلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاحالصإلا -3

 يف يسايسلا ماظنلا ءانب ميظنتو ةغايصب ءافتكالاو رشابملا يكيرمألا دهجلا داعبإ -4
 .لودلا هذه

 ةقيقح لثمت يهف "نديل" رظن ةهجو نما ةقالخلا ىضوفلا ةيرظن روحم سسألا هذه لثمتو
 لوؤسم نم رثكأ هب حرص ام اذهو ،طسوألا قرشلا ةقطنم يف ايلاح ةيكيرمألا ةيجيتارتسالا
 هئيجم دنع نبالا شوب مهنم ،ديدج يملاع ماظنو ؛ديدج طسوأ قرش ةغايص ةداعإ لوح يكيرمأ
  .57هدهع يف ةيرظنلا هذه ملاعم اهيف تحضتا يتلاو ةطلسلا ىلإ

 فوس ؛رارقتسالا مدعو ىضوفلا نم ةلاح قلخ نأب ةقالخلا ىضوفلا راصنأو باحصأ اضيأ دقتعيو
 جالعلا هبشي ام وهو .ةيرحلاو راهدزالاو نمألا رفوي ،ديدج يسايس ماظن ءانب ىلإ ًامتح يدؤي
 ةدحتملا تايالولا فدهت ةيراوتم ًافادهأ ةمث نأ ريغ .ديدج نم ةايحلا ةدوعل ةيئابرهكلا ةمدصلاب
 ةرطيسلاو يملاعلا يكيرمألا قوفتلا رارمتساو قيقحت يف نمكت ىضوفلا كلتب اهقيقحت ىلإ
 وهو ةقاطلل ردصم مظعأب مكحتلاو طسوالا قرشلا ةقطنمك ةيويح ةيميلقإ قطانم ىلع
  58.طفنلا

 حُلْصَي ةيذيفنتلا طاقنلا نم ةعومجم ىلع ًايرهوج دمتعت ةقالخلا ىضوفلا نإف عقاولا يف
 :اهنم ركذن رخآ دلبل رخآلا اهضعب حلصيو دلب ىلع ةنميهلل اهضعب

 ةينثألاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةينيدلا ةيحانلا نم ام دلبل يموقلا جيسنلا ةسارد .1
 ةيموقلا بوقثلا يف ةمئاق ةلكشم يأ لالغتسا ةلواحمو ،ةفلتخملا تانزاوتلاو قورفلا ةفرعمو
 .عارصلا مث رتوتلا ىلإ يدؤي ًاميخضت اهميخضتو
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 تادايقلا فوفص نيب تالايتغالا نم ةعومجمو ةنطابلاو ةرهاظلا تابالقنالا نم ةعومجم ميمصت .2
 زيكرتلاو ،ةفلتخملا مالعإلا تالاجم يفو ةمكاحلا ةزهجألا يف نيذفنتملا نم ريثك ةوشرو ةينطولا
 هلك كلذو ،يونعملا وأ يقيقحلا ءاوس لتقلاب اهمامأ قئاوعلا لك ةحازإو ةراتخم ةيصخش ىلع
 نم ةعومجم ىلع ءاقبإلا وأ ،اهتنميهل امامت عضخت ٍديأ يف هزيكرتو مكحلا ماظن فاعضإ لجأ نم
 اهبهنت دراوملل يه غرفت ىتح هلك ماظنلاب ةيحضتلاو ةعراصتملاو ةيواستملا سوؤرلا
 .اهلتحت قاوسأللو

 ىلع اهتردق نييالملا دقفتو ،عبات داصتقا ىلإ ينطولا داصتقالاب يهتني يذلا يومنتلا داسفإلا .3
 هنمث عفدي يذلاو جراخلا نم هيتأي يذلا ءايشألا ملاعل ريبك كلهتسم ىلإ نطولا لوحتيو ،جاتنإلا
 .ةددعتم تاماخو لورتبو نداعم نم هضرأ تحت ةنوفدملا هزئاكرو ةيعيبطلا هدراوم نم ًالماك
 مهل لَّهُست ثيح نيفيزملا لامعألا لاجر نم ةعومجم قلخ متي يومنتلا داسفإلا اذه راطإ يفو
 ريفوت يف هتهجو نولوحي امك ،صاخ عاطق ىلإ هنولوحيو ماعلا عاطقلا نم ضارقإلا تايلمع
 ةبسن ىشالتتو لمعلا صرف نييالم اهلالخ نم بهذت ىرخأ ةهجو ىلإ لامعألا ريفوتو تاجتنملا
 اهب طيحت ةينطولا ةيمنتلا نإف راصتخابو .داريتسالا حلاصل تاجتنملا لك يف يلحملا جاتنإلا
 ىوقلا مامأ هتدارإ فُعضتو هئايشأ جاتنإ ىلع هتردق نطولا دقفيل اََهُقنَختْ نأ لواحت ةيرهق ةيمنت
 .ةنميهملا

 يعسلاو ،ًايعامتجا وأ ًايسايس وأ ًايداصتقا ةقطنملا لود مدخي يميلقإ عمجت لك ةبراحم .4
 يتلا ةينطولا ضارمألا ضعب كلذ يف ةلغتسم ،ةيلخادلا بورحلا قيرط نع دحوملا تيتفتل
 .نيدسافلا ةلودلا تالاجرو نيدبتسم ماكحل اهمعدب اهقلخ يف ببسلا يه تناك

 نييمالعإلاو نينانفلاو نيفقثملا ضعبل يلاملا معدلا قيرط نع ةيفاقثلا ةايحلا قارتخا .5
 .راسيلا ىصقأ ىلإ نيميلا ىصقأ نم ةيفاقث ىضوف ثادحإو

 ةيلودلا تاسسؤملا يف مهفيظوتو برغلاب مهتسارد ءانثأ نيصصختملا ضعب دينجت .6
 .مهدالب يف ايلعلا بصانملل مهميدقتو

 59 .مهحلاصم اومدخيل ةزهجألا هذه هيجوتل ةساسحلا ةزهجألا تالاجر ضعب دينجت .7

 ةثراك اهجئاتن نوكت دق ريغص لفط اهعنصي يتلا جلثلا ةركب ةقالخلا ىضوفلا ضعبلا هبشيو
 يسايس ماظنب قحلي فيفط رييغت يأ نإف انه نمو ،اهفاقيإ نكمي ال يتلا ةعيبطلا ثراوك نم
 ةرك فقوت نل اكيرمأ نكل .ماظنلا كلذ حمالم ريغي لئاه بارطضا ىلإ لوحتي دق دقعمو حوتفم
 نوكتس جئاتنلا نأ املاط ،كلذ ىلع ةرداق تناك نإو ىتح بارطضالا لوه نم ففخت نلو جلثلا
  .اهحلاصل ةياهنلا يف ةديمح

 :ةعباتتم لحارم عبرأل ةقالخلا ىضوفلا ذيفنت ةيلمع عضخت جئاتنلا كلتب مكحتللو

 .فدهتسملا ماظنلا يف بوغرملا ريغ بلصتلاو دومجلا ةلاح ةلخلخ فدهتست :ىلوألا
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 .ماظنلا كلذل ةقلقملاو ةكبرملا ىضوفلاو كارحلا نم ةلاح ىلإ لوصولا ىعست :ةيناثلا

 .هيف بوغرملا عضولا ىلإ لوصولل اهترادإو ىضوفلا كلت هيجوتب متهت :ةثلاثلا

 ديدجلا عضولا تيبثتو اهدامخإل ىضوفلا تججأ يتلا تالخدملا مادختسا لمشت :ةعبارلا
 ةيكيرمألا ليطاسألاو ،ةيركسعلا ةوقلا ةناسرت دوجول نانئمطالا بناج ىلإ ،يئاهنلا هلكشب
 60 .ىضوفلا اهيلإ دنتست يتلا ةلداعملا رصانع مهأ يهو ،ةقطنملا يف

 قيرطلا حسفي امم ؛ىضوفلا هيف معت ىتح هكابرإو يعامتجالا جيسنلا ةلخلخ لجأ نمو
 :يتآلاب موقت .يداصتقالاو يسايسلا وأ يركسعلا لخدتلل

  .دحاولا نطولا بوعش نيب ةينيدلاو ةيقرعلاو ةيفئاطلا ةنتفلا ةراثإ .1

 .ةيطارقميدلا يف بوعشلا قح مامأ يسايسلا دادبتسالاو بّلصتلا معد .2

 .يلخادلا لالقتسالاب ةبلاطملا ةيلاصفنالا اهنمو لودلا نيب ةيدودحلا تاعازنلا ةراثإ .3

 ةفحجملا ضارقإلا تاسايس قيرط نع اهسالفإ ىلإ ىدؤي امم ةينويدملاب نادلبلا قارغإ .4
 ةيلودلا ضارقإلا كونب ليومت يف اهتمهاسم ردقب ةيقيقحلا ةيمنتلا يف مهاست ال يتلا
 .اهلخاد ةوجفلا مجح قمعي امم ةنيدتسملا نادلبلا لخاد ةوهلا قيمعت يلاتلابو

 ةددشتملا ةيمالسإلا تاكرحلا نم عبان يكيرمألا ديدحتلا قفو وه يذلا يلودلا باهرإلا .5
 61 .يطارقميدلا جذومنلا ضفرت يتلا

 ىضوفلا ةسايس اهيلع دنتست يتلا سسألا ىلإ صولخلا يف ينانكلا روتكدلا عم قفتن يلاتلابو
 :يهو ،اهيلع ةسايسلا هذه قيبطت ديرت يتلا لودلا لخاد ةيذيفنتلا اهتاوطخ يف ةقالخلا

 يف داحلا يقرعلا خرشلا ثب ىلع ةقالخلا ىضوفلا ةسايس موقت ذإ :يقرعلا عارصلا قالطإ .1
  .يقرعلا اهبيكرت ببسب نزاوتلا ىلع ةمئاقلا ةيقفاوتلا لودلا

 وأ ةيبزح تاءالوب اهلادبتساو ،اهتاسسؤم عيمجب ،ةلودلا برض ربع :تايبصعلا عارص قالطإ .2
 .ةيلبق تاءامتنا ىلع ةمئاق ،ةئزجتم ةيرئاشع

 ةدوعلل لاجم ال نأ سانلا رعشي ثيحب ينمألا لالتخالا دمأ ةلاطإو :ينمألا رارقتسالا برض .3
  .برحلا لبق ةدئاس تناك يتلا ةلاحلا ىلإ

 .قمعلا يف يداصتقالا عضولا ةلخلخ .4

 :رظنا( .ودعلا نم لينلاب ليوطلا دمألا ىلع ةليفك ةيمالعإلا ةئبعتلاف :ةيمالعإلا ةئبعتلا .5
 )2014 ،ينانكلا
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 ةمتاخلا

 ىلع اهميمعت متو ،ةيعيبطلاو ةيضايرلا مولعلا نيدايم يف تأدب هذه ةقالخلا ىضوفلا ةيرظن
 يكسموشتو نوتنيغنه نييكيرمألا ةسايسلا ورظنم اهروطو ،ةيعامتجالا مولعلا نيدايم
 جروج مايأ ةيطارقميدلا راكفأو زومر معدب طسوألا قرشلا يف اهقيبطت أدبو ،مهريغو رجنسيكو
 هرظن بسحب تدأ اهنأل ،ةمئاقلا ةمظنألا معد ةسايسل داع يذلا امابوأ اهنع عجارتو ،نبالا شوب
 ةيمالسإلا ةينيدلا ةعماجلا نايغطل لب ،طسوألا قرشلا يف ةرقتسملا تايطارقميدلا مايقل سيل
 داعو .هتمرب يملاعلا ماظنلا يف ككفتلاو رارقتسالا مدع نم ةلحرمب ءدبلل اضيأ تدأو ،ةيداهجلا
 مكحتلا نكمي ال ةيدعم ىضوف اهنأ مغر ؛ددرت نودو حضاوو رشابم لكشب اهقيبطت ىلإ بمارت
 ماظنلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيسايسلا دودحلاو لودلاو ةمظنألا ضيوقت يف حجنتو ،اهيف
 ىوق روطتل ةقيعم مظنلا هذه نوكت امدنع طقف ضيوقتلا اذهب موقت يهو ..اضيأ يملاعلا
 ةعماجو ةديدج ةيملاعو ةيفاقث ميق ةموظنم دعب جتنت ملو .ةيكيرمألا اديدحتو ةيلايربمإلا جاتنإلا
 ةسدقم ةينوك برحل ئيهت ةيعزانت ةيبصعت ميق تجتنأ لب ،ىضوفلا هذه لك ميظنت ديعت
 .اهيلعو ايروس يف عارصلا يف ةيلج ودبت ةيرصنعو

 نمؤي يذلا يلاربيللا داصتقالا ماظنلل حضوألا ةيصاخلاو ةادألا يه ةيرظنلا هذه ربتعتو
 نم ىذغتي هنألو ،قوسلا ةضراعم ىلع ةردقلا مدعبو ،مئادلا يعامتجالا كيمانيدلاب
 ةرطيسلاو مكحتلا نكمي هنأ دقتعت يتلا ةيسكراملا ةيرظنلا ضراعت ةيرظن يهو ؛تاعارصلا
 اليدب طعت مل ىضوفلا ةيرظن .هئاشنإ يف اساسأ مكحتلا لالخ نم ؛عمتجملاو قوسلا ىلع
 ةيدوجواللاو زجعلاب اروعش ناسنإلا دنع دجوت كلذبو ،عقوتلاو ةرطيسلاو مكحتلل احضاو
  .لباقملاب انحيري ام انحنمت ال يهو ؛ءيش يأ لمع ىلع ةردقلاب روعشلا مدعل

 ،نييليجنإلا اهب مزتلي يتلا ةسدقملا ةطخلا نم ءزجك ةقالخلا ىضوفلا ةيرظن ريخست مت امدنع
 يسنرفلا وروغ لارنجلا لخد امدنعف ؛تاراضحلا عارصو ،ةيبيلصلا بورحلا خيرات اننهذ ىلإ تداعأ
 هلجر عضوو قشمد يف نيدلا حالص ربق ىلإ ةرشابم هجوت ،نولسيم ةكرعم دعب قشمد ىلإ
 ،ةيمالسإ تارايت كانه نأ ىسنن نأ بجي الو ."انه نحنف نيدلا حالص اي مق" :لاقو ربقلا ةفاح ىلع
 ىضوفلا ثب نأ نييليجنإلا دقتعي امك دقتعت ثيح ينيد قلطنم نم ىضوفلا ثب ىلإ ىعست
 .دوجولا اذه نم ةريخألا ةينمزلا ةرتفلا يف ام ينيد ويرانيس ثودح يف لجعي ملظلاو

 


