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  :ةمدقملا
 لاــجمك اــهدامتعاو ،ةسايسلا ملع يف ةسيئرلا عيضاوملا نم ةيسايسلا ةيرظنلا
 يــسايسلا ركفلا اهيلإ لصو يتلا جضنلا ةلحرمب فارتعا سيردتلل ةدامو يفرعم
 ،ةــيملع تايرظن راطإ يف ةيسايسلا راكفألا لكيهُت نأف،ماع لكشب ةسايسلا ملعو
 حبصأ لب عقاولا نع ةديعب ةماع تالوقمو راكفأ درجم دعت مل ةسايسلا نأ هانعم
 نمو .ىرخألا مولعلا لثم ًاملع حبصيل يسايسلا نأشلا نينقتو طبض نكمملا نم
 ًالصأ دمتسم ظفل وهو ،يسايسلا لاجملا يف ةيرظنلا ظفل لخدي نأ ًاثبع سيل انه
 نــكمملا نــم لعج طبضلاو ةقدلا نم ةجرد ىلإ تلصو يتلا ةقحلا مولعلا نم
 يــف ثحابلل ًايداه نوكت و ميمعتلل ةلباق ةيملع تايرظن راطإ يف اهتالوقم طبض
 .مولعلا كلت
 فيظوت ىلإ ةفاضإلاب ةيسايسلا نيناوقلاو ةيرظنلا موهفم دامتعا ناك نإ ورغ ال
 نيثحاــبلا نــم ةــلواحم ،يعامتجالا لاجملا يف هجهانمو يملعلا ثحبلا تاودأ
 نم ةجرد ىلإ ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةفرعملاب لوصولل نييسايسلاو نييعامتجالا
 نم مغرلابو كلذ عمو .ةقحلا مولعلا اهيلع يتلا ةلاحلاب ةهيبش ةيعوضوملاو ةقدلا
 نأ الإ لاجملا اذه يف نويسايسلاو نويعامتجالا ءاملعلا اهلذب يتلا ةقاشلا دوهجلا
 تايرظنلا كلذ يف امب ةيعامتجالا ةفرعملا ةيملع يف ككشي لازام ءاملعلا ضعب
 يــفيل يــسنرفلا فوسليفلا لئوس امدنع ىتح ،ةيسايسلاو ةيعامتجالا نيناوقلاو
 كش يدل باجأ ؟ةيعامتجا مولع كانه له Claude Lévi-Strauss سوارتش
 رهاوــظلا نــع فلتخت ةيعامتجالا رهاوظلا نأ هكاردإ نم عبني هكشو ،كلذ يف
 ىلع ةيناثلا نإف ،بيرجتلاو طبضلاو ةظحالملل ةلباق ىلوألا تناك اذإف ،ةيعيبطلا
 ةرهاــظلاف ،لاــح ىــلإ لاح نم لوحتلاو تابثلا مدعو ديقعتلا نم ةريبك ةجرد
 ةيداــصتقاو ةــينيدو ةيسفنو ةيجولويسس تارثؤم اهلكشت يف لخادتي ةيعامتجالا
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 رمألا اذهو ،ًاقاش ًارمأ ةبرجتلل اهعاضخإو اهتانوكم رصح لعجي امم ،ةيفطاعو
 ةدــيعب نيناوــقو تاــيرظن ةغايص ،ةيملع ةرماغم ةباثمبو ةرطاخملا نم لعجي
 انه نمو ،ضرُم لكشب ةيعامتجالا رهاوظلا ريسفتو مهف ىلع ةردقلا معزت ىدملا
 ًاــصوصخو ةيــسايسلاو ةيعامتجالا تايرظنلا عم رذحب نولماعتي نيثحابلا نإف
 .ليلحتلا ةيلومشو ىدملا ةديعب
 نــكلو ،ةــيعامتجالا تايرظنلا نع ىودجلا يفني ال هالعأ هيلإ راشملا انلوق نإ
 نهذلا ىلإ ردابتي الأ بجي يسايسلاو يعامتجالا ريظنتلا لاجم يف هنأ دوصقملا
 ةــيناديملا تاــبراقملا نــع ثــحابلا يــنغت لاجملا اذه يف ريظنتلا ةيلمع نأ
 عــقاولا نيب امف ،عقاولا نع قداص ريبعت ةيسايسلا تايرظنلا نأ وأ ،ةيبيرجتلاو
 بكاوت نأ اهنكمي تايرظن ةغايصل ًامود نوثهلي ءاملعلاو ةريبك ةوجف تايرظنلاو
 عم ًامود قباطتت ال ةيعوضومو ةيملع اهنأ معزت يتلا ىتحو تايرظنلاف ،عقاولا
 ةــيأ دــجوت الف ،كلذ ىلع ليلد ريخ مويلا ةيسايسلا ةايحلا عقاو يف انلو ،عقاولا
 ةــسايسلا يــف يرــجي اــم مــهفو ريــسفت ىلع اهدحول ةرداق ةيسايس ةيرظن
 .ةيسايسلا ةيرظنلا فادهأ مهأ نم ريسفتلاو مهفلاو،ةيلودلا
 ةقاــشو ةــليوط ةــلحر دــعب ةيسايسلا مولعلا يف ةيرظنلا حلطصم دامتعا ءاج
 نميــهت ركف نم لقتنا ثيح ،يسايسلا ركفلا تهجاو رداصملا ةددعتم تاعناممو
 ثــحبلا جهاــنم ىلع دمتعي يملع ركف ىلإ ةيسايسلا ةفسلفلا و ةروطسألا هيلع
 ةيسايسلا ةيرظنلاف ،ةسايسلا ملعل يرقفلا دومعلا ةيسايسلا تايرظنلا دعتو،يملعلا
 ةــمئاع اراــكفأ ناك يذلا يسايسلا ركفلا نم جهنمملاو يملعلا ءزجلا كلذ يه
 فارــتعالا نم مغرلاب .هتاذب امئاق املع ةسايسلا حبصت نأ لبق ةطوبضم ريغو
 نولــضاني اولاز ام ةسايسلا ءاملع نأ الإ ،ةيسايسلا تايرظنلابو يسايسلا ملعلاب
 نادــلب يــف اولاز امو ،يسايسلا لقحلا يف ةسيئر تايعجرمك مهب فرتعُي ىتح
 ةــسرامملا ىوتسم ىلع نيدَعبَتسمو نيشمهم صيصختلا هجو ىلع ثلاثلا ملاعلا
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 ركــسعلا نــم ةطلــسلا وبلتسمو ةسايسلا راجتو ةسايسلا ةاوه ثيح ،ةيسايسلا
 اهدــجت يــتلا ةــعنامملا نع كيهان اذه ،ةيسايسلا ةايحلا نوركتحي نيرماغملاو
 ةــيأ ضفرت ،ةينيد تارايت نمو يروطسألاو يبيغلا ركفلا نم ةيسايسلا ةيرظنلا
 .يسايسلا نأشلا اهيف امب عمتجملا رومأ ريبدتل ةيعضو ةيعجرم
 تاــيرظن" وأ "ةيــسايس ةــيرظن" حلطــصم ،ةقد رثكأ امهيأ ضعبلا لءاستي دق
 تاعوضوم لوانتت تافلؤم ىرن امدنع ًاصوصخ عورشم لؤاست وهو ؟"ةيسايس
 تاعوــضوملا ســفن لوانتت ىرخأ تافلؤمو، )ةيسايسلا ةيرظنلا( ىمسم تحت
 سيل ناك نإو انرظن يف ةيمستلا فالتخا نإ .)ةيسايسلا تايرظنلا( ىمسم  تحت
 لامعتساف ،اسبُل ثدحي نايحألا ضعب يف هنأ الإ ،شاقن ريثك قحتسي يذلا رمألاب
 بعوتــست ةدــحاو ةيرظن دوجو ضعبلا دنع يحوي دق ةيسايسلا ةيرظنلا ةيمست
 ةيرظن ةيمست نأ امك ،تاعمتجملا لك يف قيبطتلل ةلباقو ،يسايسلا نأشلا لمجم
 لــمجم وأ ةيــسايسلا راــكفألا خيراــت هب دوصقملا نأكو رمألا لعجي ةيسايس
 دوــجوب يحوــيف ةيسايسلا تايرظنلا حلطصم دامتعا امأ .ةيسايسلا تاريظنتلا
 نــم ًاــبناج لواــنتي اهنم لك ةددعتم –ايبسن ةملكلل قيقدلا ىنعملاب – تايرظن
 ةــثلاثو ةيطارقميدلا لوح ىرخأو ةلودلا لوح ةيرظن كانهف ،ةيسايسلا ةرهاظلا
 لاجم يف عاش يذلا وه ةيسايسلا ةيرظنلا حلطصم نإ ثيحو ،خلا ةطلسلا لوح
 .حلطصملا اذه لمعتسنسف ،ةيميداكألا تاساردلا
 ةــيرظنلا لوــح فلؤم رادصإل هذه انتلواحم يف هنأ ىلإ انه ةراشإلا نم دبالو
 ةــيرظنلا نــم يميهاــفملا بناجلا ىلع زيكرتلا نيب ام نيددرتم انك ةيسايسلا
 يــتلا تاعوضوملا يأ ،ةيسايسلا ةيرظنلا ىوتحمل ةيولوألا ءاطعإ وأ ةيسايسلا
 بــناجلاب مامتهالا نيب ام نيددرتم انك ًاضيأ ،اهتامامتها لقح يف لخدتو اهسردت
 ال .ةيــسايسلا ةسرامملا عقاوب مامتهالا وأ يسايسلا نأشلا نم يقالخألاو يميقلا
 نوكي ال امبرو ةيسايسلا ةيرظنلا ةرم لوأل سردي يذلا يعماجلا بلاطلا نأ كش
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 نــم ًاــيفاك ًامك جاتحي ،موهفمك ةيسايسلا ةيرظنلاب دوصقملاب ةيفاك ةفرعم ىلع
 ةدرــجملا ميهافملا نكلو ،عوضوملا لوح ةدرجملا ميهافملاو ةيرظنلا تامولعملا
 ُبرَقُت تاعوضومل ليلحتو تاقيبطتو ةلثمأب بحاصُت مل نإ ةيفاك نوكت ال اهدحو
 عمجن نأ انلواح ساسألا اذه ىلعو .ةيسايسلا ةيرظنلاب دوصقملا مهف نم بلاطلا
 ددرــتلا نم ةلاح انتباتنا دقف كلذ عمو .يقيبطتلا بناجلاو يرظنلا بناجلا نيب ام
 لخدت يتلا تاعوضوملا لك لوانت لهسلا نم سيلف ،يقيبطتلا بناجلاب قلعتي اميف

 ،اــهتاعرفت ددعتو تاعوضوملا هذه ةرثكل ،ةيسايسلا ةيرظنلا مامتها راطإ نمض
 لوح ةيرظنلاف ،رخآ ىلإ يسايس ماظن نم ةدحاولا ةيرظنلا تاقيبطت نيابت ىتحو
 يــف ةــنهارلا ةلودلا صخت يتلا تاريظنتلا اهيفو يخيراتلا بناجلا اهيف ةلودلا
 دوــجو نــمز ةيعويــشلاو ةيكارتشالا ةلودلل ترّظن يتلا كلتو ،يبرغلا ملاعلا
 اــننكلو .خلا مالسإلا يف ةلودلا ةيرظن نع ثدحتي اهضعبو،يكارتشالا ركسعملا
 نأ دــيفي ال هيلعو ،اهتايصوصخ اهل لود يف شيعن ةيمالسإ ةيبرع تاعمتجمك
 لــهاجتنو ةيخيراتلا براجتلا ربع وأ قرشلا وأ برغلا يف ةلودلا ةيرظن سردن
 ،ةــيطارقميدلل ةبسنلاب رمألا سفن.يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف ةلودلا ةيصوصخ
 مويلا سَرامُت امكو تروطتو برغلا يف تأشن امك ةيطارقميدلا ةيرظنلا ةساردف
 ،هيلع ءانبلا وأ هب داشرتسالا نكمي ًاجذومنو ًادشرم ربتعتو كش الو ةديفم ،كانه
 ةــيطارقميدلا ةــيرظنلاب ذخألا نكمي له ،ةيمالسإلا ةيبرعلا انتاعمتجم يف نكلو
 ةــيرظنلا هذــه تالوــقمل ةــئيبت ةيلمع بلطتي رمألا نأ مأ ؟اهريفاذحب ةيبرغلا
 اهل ةعفادلا فورظلاو اهفيرعت ثيح نم ةروثلا ةيرظن اضيأ ؟انتاعمتجمو بسانتتل
 تاعوضوملا نم كلذ ريغو .ةنهارلا ةيبرعلا ةيبعشلا تاكرحتلا عقاوب اهتنراقمو
 .قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ام عمجلا ىلإ جاتحت يتلا
 عوــضوم ةــبراقمل ةــلواحم وه اذه انلمع نأب فارتعالا نم دبال ماتخلا يفو
 ىوتــسم ىــلع وأ يميهاــفملا بــناجلا ىوتسم ىلع ءاوس ،ةيسايسلا ةيرظنلا
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 ةــيجولويديألا ةدوــعو ةبراضتملا حلاصملا همكحت تتاب ملاع لظ يف ةسرامملا
 مهسفنأل مهترظنو تاعمتجملا كولس يف رثؤت ةيلوصأ راكفأ ىلإ ةفاضإلاب اددجم
 اذه رفوي نأ وجرنو .ةيسايسلا هتايرظنو ملعلا ريثأت نم رثكأ  مهلوح نم ملاعللو
 انلواح اننأ ًاصوصخو ،ةيسايسلا ةيرظنلا لوح ةضيفتسم تاشقانمل ةدعاق باتكلا
 دهــشي يذلا يبرعلا انملاع يف ةيسايسلا ةيرظنلا عقاوب ةقالع اهل اياضق ريثن نأ
 .تالامتحالا لك ىلع ةحوتفم تالوحتو ةفصاع اثادحأ
 

 شاربأ ميهاربإ/د-أ
 2012ويام
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 لوألا بابلا
 

  ةيسايسلا ةيرظنلا
  (Epistemological approach) 1ةيجولومتسبأ ةبراقم

 
 
 

 
 ايجولومتسبإلا ةملكلا لامعتسا برعلا ءاملعلا لضف دقو، ميدق ءيش ىلع لدي هنأ عم ايبسن ديدج حلطصملا -  1  
 ، ةـيطارقوريبلاو ةـيطارقميدلاك ىرخأ تاحلطصم عم ىرج امك،Epistémologie ةيلصألا اهتغلب قطنت امك
 ناـعم اـهلو ،logosو ،ملع :اهانعمو  :Epistémé نيتينانوي نيتملك نم تغيصEpistémologie   ةملكلاو
 يـنعت يوـغللا قاقتشالا ثيح نم ايجولومتسبإلا ناب لوقلا نكمي هيلعو .ةسارد ،ةرظن ،دقن ،ملع :لثم ةددعتم
 André دـنالال يردـنأ يـسنرفلا فوـسليفلا ددحي قايسلا اذه يفو، "مولعلل ةيدقنلا ةساردلا"وأ "مولعلا ملع":

Lalande ةيملعلا جئاتنلاو تايضرفلاو ئدابملل ةيدقنلا ةساردلا وأ مولعلا ةفسلف ينعي هنأب ايجولومتسبإ حلطصم.  
 .1983،ىلوألا ةعبطلا،رشنلاو ةعابطلل ةثادحلا راد،ايجولومتسبالا يه ام،يديقو دمحم : باتكل عوجرلا نكمي-
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 لوألا لصفلا
 ةأشنلاو فيرعتلا

 
حلطصملا كیكفت ىلإ ةیریسفت ةلواحمك جاتحی ةیسایسلا ةیرظنلا عوضوم ةبراقم  

 ةــيرظنلا مــهفُت الف ،ديدج نم هئانبب مايقلا مث ،ةسايسلاو ،ةيرظنلا :نيتدرفم ىلإ
 ةــسايس ةــملك ينعت اذام مث ،ًالوأ ةيرظن ةملك ينعت اذام انفرع اذإ الإ ةيسايسلا
 .ًايناث
 حلطــصم نأ ىــلإ ةراشإلا نم دبال ،بيكرتلا مث كيكفتلا ةيلمعب مايقلا لبق نكلو
 موــلعلا يــف ميهاــفملاو تاحلطصملا لاح هلاح،هجوأ لامح ةيسايسلا ةيرظنلا
 ةيــسايسلا موــلعلا يف نيصتخملا ىتحو سانلا نأ ىنعمب ،ةيسايسلاو ةيعامتجالا
 عم قفاوتي امب انايحأو ةيبهذملاو ةيركفلا مهتايفلخ نم ًاقالطنا حلطصملا نومهفي
 – ةيعامتجالا مولعلا اهتعطق يتلا ةقاشلاو ةليوطلا ةلحرلا نم مغرلاب .مهحلاصم
 هبشتلا اهتلواحمو اهتالوقمو اهميهافم طبض لاجم يف – ةسايسلا ملع كلذ يف امب
 طبــضلاو ةقدلا ةجرد ىلإ لوصولا نع ةديعب تلازام اهنأ الإ ،ةيعيبطلا مولعلاب
 ال دــق ةيسايسلا ةيرظنلاب ام ثحاب هدصقي ام نأ ينعي اذهو .ةيعيبطلا مولعلا يف
 نورخآ هربتعي ال دق ةيرظن انأ هربتعا امف ،رخآ ثحاب هينعي يذلا هسفن وه نوكي
 اــميف ،ةــيملعلا ةيرظنلا مسا مهبهذم ىلع نوقلطي نويسكراملا ناك ًالثم ،كلذك
 ةــيملعلا ةــيرظنلا نيــب اــم ناتشو ،ةيسكراملا ةفسلفلا اهنومسي اوناك نيرخآ
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 اهرفوت ةلاح يف نكمي رصانع ىلع ةسايسلا ءاملع قفاوت دقف كلذ عمو ،ةفسلفلاو
 ."ةيسايس ةيرظن" ـب ةموظنملا هذه تعنُت نأ ام ةيركف ةموظنم يف
 
 

 لوألا ثحبملا
 ةسايسلا فيرعتل لخدم

 ىرــخألا ىــلإ ةــملك لك ليحت نيتملك نم بكرم ةيسايسلا ةيرظنلا حلطصم
 مــهفلا نأ ىــنعمب ،ةــيرظنلا ىــلإ ليحُت ةسايسلاو ةسايسلا ىلإ ليحُت ةيرظنلاف
 ةسايسلا ىلوألا :ناونعلا يتدرفم ايميهافم براقن نأ بلطتي عوضوملل لماكتملا
 مهيدهت اهنأ ةسايسلا ءاملع مًسَوَت يتلا ةيرظنلا بسنُت هيلإ يذلا ملعلا لاجم وه و
 .يملعلا اهموهفمب ةيرظنلا  ةيناثلاو ،ةيسايسلا ةرهاظلل قمعأ كاردإ ىلإ

 
 ةيرظنلا ىلإ ةروطسألا نم ةسايسلا :لوألا بلطملا
 
 يــسايسلا رــكفلا نم ءزج ،مِلاعلا ناسنإلا لقع جاتن يه امب ةيسايسلا ةيرظنلا
 يــف جــضنلا ةلحرم نع ربعي يذلا ءزجلا كلذ اهنكلو ،ةسايسلا ملع نم ءزجو
 تاــفارخلاو ريطاسألا هيلع نميهت ركف نم ريخألا اذه لاقتناو ،يسايسلا ريكفتلا
 عــقاولا نم دَمَتسُي مظنمو جهنمم ركف ىلإ ،عقاولا نع ةديعبلا ةيفسلفلا تالمأتلاو
 اــنه نمو .هتالوحت عبتتو همهفو هريسفت ىلع ٍرداق ،هنم ًابيرق نوكي نأ لواحيو
 .ةسايسلا موهفم ةبراقم نود انكمم نوكي نل ةيسايسلا ةيرظنلا مهف نإف

 ةسايسلا فيرعت يف :ًالوأ
 حلطــصملا اذه ىلع ةرهاظلا ةطاسبلا ردقبف ،ةسايسلا فيرعت نيهلا رمألاب سيل
 اذهل يملعلا فيرعتلا نإف ،ةسايسلا لاجر نيبو نييداعلا سانلا نيب هلوادت ةرثكو
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 نإف ىرخأ ةيحان نمو ،ةسايس ةملك لامعتسال ميوعتلا اذه عم قفتي ال حلطصملا
 وأ يــنيد وأ يداــصتقا وه ام عم يسايس وه ام لخادتو يعامتجالا ءانبلا َدُقَعت
 ًارــمأ تالاــجملا وأ قاسنألا هذه نيب زيامتلا ةيلمع لعجي ينوناق وأ يجولويديإ

 :Julien Freund دنورف نايلوج لاق امك وأ ،ًابعص
 نــم تئــش ام هيف...ءايشألا نم عونت ام يوتحي رفس سيك" هبشت ةسايسلا نإ" 
 برــحلاو بيرختلاو ،باهرإلاو فنعلاو ضوافتلاو ،ةوقلاو ،ةليحلاو ،عارصلا
 .1"...نوناقلاو
 ىرخألا ةيعامتجالا تالاجملا عم لاحلا وه امكو يسايسلا نأشلا نأ ثيح
 رهاوظلا ةبراقم نكمملا نم حبصأ دقف ،ةقيقدلا هتاودأو يملعلا جهنملل عِضخُأ
 ام عم ،اهتساردب ةصصختم مولعو ءاملع روهظ نإ لب ،ةيملع ةبراقم ةيسايسلا
  ( ايجولومتيإلا وأ قاقتشالا ملع فيظوتب ماق .ريذاحم نم كلذ بحاصي

Etymology (، ةملك لباقت ةيبرعلا ةغللاب ةسايس ةملك نإف اذل )Politics( 
 ينيتاللا ظفللا نم ناقتشم ناحلطصملاو ةيسنرفلاب )Politique(و ةيزيلكنإلاب
)Polis( اهتاقتشمو ،نينطاوملا عامتجا وأ ةيحانلا وأ ةنيدملا ىنعمب )Politeia( 
 ،يسايسلا نفلا ىنعمب )Politike( و يسايسلا ماظنلاو روتسدلاو ةنيدملا ىنعمب
 وأ ةسايسلا نأب يحوي اذه .ةنيدملا صخت يتلا رومألا ةجلاعم ناك اهانعم نأ يأ
 زواجتب طبترم هنأ يأ ،)ةنيدملا - ةلود( ـب هتأشن يف نرتقا ةسايسلاب مكحلا
 ةيرسأ نم ،ةبارقلا قاسنا ىلع ةمئاقلا تاقالعلا ةلحرم ةيناسنإلا تاعمتجملا
 ةنطاوملاو نكسلاو ةنيدملا ساسأ ىلع ،مظنملا يندملا عمتجملا ىلإ ةيرئاشعو
 ةليبقلا سيئر قيرط نع مكحلا نم تاعمتجملا لاقتنا رخآ لكشب يأ ،ةفيظولاو
 لماع ىلع وأ ،ينيدلا وأ يعامتجالا يصخشلا ذوفنلا ىلع همكح يف دنتسي يذلا

 
 ،يموقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو تاروشنم ،بيدأ يلع يحي ةمجرت ،ةسايسلا يه ام :دنورف نايلوج  -1

 .12 ص ،1981 ،قشمد
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 ةقالعو رسقلاو هاركإلا ىلع ةمئاقلا ةيسايسلا ةطلسلا قيرط نع مكحلا ىلإ ،نسلا
 يجولوموتسبالا ليلحتلا نم ًاقالطنا ةسايسلل فيرعتلا اذه ،نيموكحمب نيمكاح
 ةيراضحلا ةيونألا نم ًاقالطناو نييبرغلا نيثحابلا نم ديدعلا عفد حلطصملل
 ،ةيبوروألا تاعمتجملا ىلع ًارصتقم ًارمأ يسايسلا نأشلا رابتعا ىلإ ،ةيبرغلا
 .ةينانويلا ةنيدملا – ةلود لبق ام تاعمتجم – ىرخألا تاعمتجملا هفرعت ملو
 "ةيسايس" تاعامج دوجو ىفن يذلا )Malinowski( يكسفونيلام هب لاق ام اذهو
 ةلص اهيف بعلت تاعمتجملا هذهف ،نييلصألا ايلارتسأ يلاهأو اديفلا تاعامج ىدل
 عم ىفانتت ةبارقلا تاقالعف ،ةيعامتجالا اهتاقالع يف يسيئرلا لماعلا ةبارقلا
 لصأ ىلع ًادامتعا ةسايسلا حلطصمل ةبراقملا هذه نأ الإ 1.ةيسايسلا تاقالعلا
 ناويح ناسنإلا نأب وطسرأ ةلوقمب ذخأيو اهضراعي نم دجت ينانويلا ةملكلا
 عقاولا يف فالخلا نإ .ةموكحو ةطلس نودب عمتجم دجوي الف ،هعبطب يسايس
 يف ةمظنملا تاعمتجملا ىدل هنع نيمدقألا ىدل ةسايسلا موهفم فالتخا يف نمكي
 ،ةيئادبلا اهيف امب تاعمتجملا لك يف ةدوجوم ةدايقلا ىنعمب ةسايسلاف .ةلود راطإ
 نم ،ىرخألا ةزهجألا نع ًالصفنم ًازاهج نكت مل ةريخألا هذه يف اهنأ الإ
 دي يف زكرتت اهلك تناكو اهعم ةلخادتم تناك لب ،ةينيدو ةيعامتجاو ةيداصتقا
 مظن نم اهدعب امو ةنيدملا – ةلود يف ةسايسلا امأ .دحاو سلجم وأ دحاو لجر
 عطاقتت ،اهتاذب ةمئاق ةلقتسم ةزهجأو تاسسؤم اهنإ ،ةفلتخمف ،ةثيدح ةيسايس
 .اهيف بوذت ال اهنكلو ىرخألا عمتجملا تاسسؤم عم ىقالتتو
 ةينانويلا ةنيدملا ةلود لبق ام تاعمتجم يف ةسايسلا نيب ام زيمي يذلا يأرلا اذه
 يجوــلوبرتنالا عسوتب هيلإ قرطت ،ةينيدملا وأ ةثيدحلا تاعمتجملا يف ةسايسلاو
 تاــعمتجملا نأب لوقي ثيح ،"ةلود اللأ عمتجم" هباتك يف رتسالك رايب يسنرفلا
 تاــعمتجملا يــف فورــعم وه ام ريغ ساسأ ىلع ةمظنملا كلت يأ - ةيئادبلا

 
 The Scientific Theory of Culture, 1944  .ةفاقثلل ةيملعلا ةيرظنلا هباتك يف كلذو  -1
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 عــم ةجمدنم تناك لب هتاذب مئاق زاهجك ةيسايسلا ةطلسلا فرعت مل - ةيبوروألا
 يــف ميعزــلا ذوفن نيبو ،ةيسايسلا ةطلسلا نيب زيميو ،ىرخألا تاسسؤملا ةيقب
 ىدــل ةــعامجلا لــثميو ريدقتلاو مارتحالاب ىظحي ميعزلاف ،ىلوألا تاعمتجملا
 ،ةيرسق ةطلس يأ كلتمي ال هنكلو ،ةيلخادلا تاعازنلا ضفيو ،ىرخألا تاعامجلا
 ،ميعزلا ةطلس نع ةسايسلا ةفص يفني ام وه هاركإلا وأ ةيرسقلا رصنع بايغو
 ىلع زوحي ال ،ةيقبطلاو ةيداصتقالا ةعامجلا تاطاشنل ممعملا هنأ امب ميعزلا نإ
 1."ذفنت فوس هرماوأ نأ نم قالطإلا ىلع دكأتم ريغ هنإ ،ةيريرقت ةطلس يأ
 نــم تــتأ "برــعلا ناسل" يف درو امكو ةسايس ةملك نإف ةيبرعلا ةغللا يف امأ
 ،هوــسوس ليق هوسَّأر اذإو ،ًاسوس مهوساس:لاقي ثيح ،ةسايرلا :ىنعمب سْوَّسلا
 ةملكل لامعتسا مدقأ نإ ليقو.هحلصي امب ءيشلا ىلع مايقلا ىنعمب ًاضيأ ةسايسلاو
 اهتايبأ ىدحإ يف تلاق ثيح ،ءاسنخلا دهع ىلإ عجري ،يبرعلا بدألا يف ةسايسلا
 :ةيرعشلا
 .2 دشاحم موق ةساسو              نيكلاهلل مصاعمو
 هنإف ،ةيلوألا اهيناعمو تاملكلا ةلالد نم انبرقي ناك نإو قاقتشالا ملع نأ كش ال
 لوــحتت امدنع تاحلطصملا اهذخأت يتلا ةيركفلاو ةيملعلا داعبألا نع فشكي ال
 ًاصوصخو ،ةفلتخم فورظ يفو ام عمتجمل يميقلاو يركفلا ماظنلا نم ءزج ىلإ
 انه نمو .ةريبك ةيجولويديإ ةلالد وذ وه ثيح ،ةيعامتجالا مولعلا يف حلطصملا
 .ةسايس ةملكل يحالطصالا ىنعملا ةيمهأ يتأت
 ماظنب اهطبر ىلإ ةسايس ةملكل تيطعأ يتلا ةيحالطصالا تافيرعتلا ةيبلاغ بهذت
 تاــعمتجملا يــف الإ نوكت ال ةسايسلاف ،نيموكحملاب نيمكاحلا ةقالعب وأ مكحلا
 سراــمتو ،دارفألل ةمزلم نيناوق ردصت ةيسايس ةئيه قيرط نع داقت يتلا ةيلكلا

 
 بـيرعت La societe contre l, etat ةـلوداللا عمتجم ،رتسالك رايب :باتك ليصافتلا نم ديزمل عجاري  -1

 1981 ،توريب ،بوركد نيسح دمحم ميدقتو
 .19:ص ،نييالملل ملعلا راد ،توريب ،ةسايسلا ملع ،بعص نسح ،عجاري  -2
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 ةيــسايس ةطلــس دوــجو نود ةسايس روصت نكمي الف ،هاركإلاو طغضلا مهيلع
 – ةنيابتملا هتاجردب – طلستلا ةسرامم نود ةيسايس ةطلس روصت نكمي ال ثيحو
 .ةطلسلا دوجو يعدتسي ةسايسلا دوجو نإف
 ًابصخ ًاددعت دجنس ةصصختملا سيماوقلا اهدروت امك ةسايس ةملك ىلإ انعوجرب
 تاــعمتجملا ةرادإ نــف" اهنأب 1962 "ريبور" مجعم اهفرع دقف ،تافيرعتلا يف
 مكحلاــب طبترــت ةــسايسلا نإ :لوــقيف Casslle)( لساك مجعم امأ ،"ةيناسنإلا
 1870 يسنرفلا )(Littre هرتيل سوماقل ةبسنلابو ،"يندملا عمتجملا يف ةرادإلاو
 مــكح ملع ةسايسلا" ،"ةلودلا مكح نف" :اهنم ةسايس ةملكل تافيرعت ةينامث مدق دقف
 ةــيعامتجالا موــلعلا سوماــق يفو ،"ىرخألا لودلا عم تاقالعلا ةرادإو لودلا
 ىلجتي يتلا ،يناسنإلا كولسلا نع ةرداصلا تايلمعلا كلت" :اهنأب ةسايسلا تفرُع
 ،ىرــخأ ةــهج نم تاعامجلا حلاصمو ،ةهج نم ماعلا ريخلا نيب عارصلا اهيف
 فــيفختلا وأ عارصلا اذه ءاهنإل ىرخأب وأ ةروصب ةوقلا مادختسا اهيف رهظيو
 ."هتيرارمتسا وأ هنم
 اــهاطعأ يــتلا تاــفيرعتلا ىلإ ةسايس ةملكل يسوماقلا فيرعتلا نم انلقتنا اذإو
 فــيرعت ةئم ىطعأ نامفوه يلناتسف ،عونتلا سفن دجنس ةملكلا هذهل نوصتخملا
 دقف ،اهل صاخلا هفيرعت ةسايس ملاع لكل نإ لاقي نأ نكمي ىتح ،ةسايسلا موهفمل
 ذــخأت يــتلا ةيعامتجالا ةيلاعفلا" :اهنأب Julien Freund دنورف نايلوج اهفرع
 ةمالــسلا نيمأــت ،نوناقلا ىلع ًالامجإ ةزكترملا ةوقلا قيرط نع – اهقتاع ىلع
 طــسو ماــظنلا ةنايــصو ،ةــصاخ ةيسايس ةدحول يلخادلا قافولاو ،ةيجراخلا
 بتاكلا نإف كلذ عمو ."حلاصملاو ءارآلا فالتخاو عونت نع ةمجانلا تاعارصلا
 ،هباتك نم رخآ عضوم يف لوقي ثيح ،هفيرعت حوضوو ةقدب عنتقم ريغ هتاذ وه
 نــم تئش ام هيفف ، ةعونتملا ءايشألا ىلع يوتحي رفس سيك هبشت ةسايسلا نأب
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 برــحلاو بيرختلاو باهرإلاو فنعلاو ضوافتلاو ةوقلاو ةليحلا نمو عارصلا
 1...نوناقلاو
 بــلاطت يتلا ةيلاعفلا اهنأب" ةسايسلا فرع دقف )Max Weber( ربيف سكام امأ
 وأ ةوقلا مادختسا ناكمإ عم ،ام ضرأ ىلع ةمئاقلا ةطلسلا لجأ نم ةرطيسلا قحب
 ،هنع جتنت يتلا صرفلا وأ يلخادلا ماظنلا لجأ نم ءاوس ،ةجاحلا ةلاح يف فنعلا
 اذــه نم برتقيو ."ةيجراخلا تاديدهتلا هجو يف ةعامجلا نع عافدلا لجأ نم وأ
 وأ ةسايسلا فرع يذلا (Almond) دنوملا لييربغ هب ءاج ام ةسايسلل فيرعتلا
 ماظن" :اهنأب ةسايسلا ملع لمع لقح وأ ،مامتها لاجم وه يذلا ،يسايسلا مظتنملا
 فئاــظوب موــقي يذــلاو ،ةلقتسملا تاعمتجملا عيمج يف دجوي يذلا تالعافتلا
 هذــه سراميو ،ىرخألا تاعمتجملا هاجتو لخادلا يف اهيدؤيو فيكتلاو ديحوتلا
 همادختــسا ناــكأ ءاوس ،همادختساب ديدهتلاب وأ يداملا رسقلا مادختساب فئاظولا
 مّيــقلا وــه يسايسلا "مظتنملا وأ" ماظنلاف ،ءيشلا ضعب وأ ةمات ةيعرش ًايعرش
 2 "رييغت نم هيف ثدحي امل يعرشلا عناصلاو عمتجملا نمأ ىلع يعرشلا
 رذــحلا نــم ءيــشب عوضوملا عم لماعتلا مت دقف ،نيملسملا نيركفملا دنع امأ
 و ،ايندو نيدك ةايحلل يمالسإلا روظنملا نيب براضت ثدحي ال ىتح ضومغلاو
 ضوــمغلا اذــهو .هــيف فرصتلا رمأ سانلل دوعي ضحم يويند رمأك ةسايسلا
 تاراــيتلا نيــب عارــصلا نم ريبك بيصن دوعي ثيح ،مويلا ىلإ ًادئاس لازام
 نــيأ نمو مكحلاو ةسايسلا موهفم ىلإ اهيديؤمو ةمكاحلا ةمظنألا نيبو ةيلوصألا
 ذــنم فالتــخالا اذه يرشتسا دقو.؟مهتيعجرم يه امو ،مهتطلس ماكحلا دمتسي
 .نودلخ نبا ريبعت دح ىلع "ضوضع كلُم" ىلإ ةفالخلا اهيف تلوحت يتلا ةظحللا

 
 .124 ص ،قباس عجرم، دنورف نايلوج  -1

2 -  Gabriel Almond, and James Coleman, eds. The politics of the Developing 
areas. New Jersey. p.p. 196 



15 

 نيــب اــم عارــصو فالخ لحم ةسايسلا تناك يمالسإلا خيراتلا دادتما ىلعو
 ةــظفل نكت مل انه نمو،هتاريغتمو عقاولا تاقاقحتساو ةينيدلا صوصنلا تاريسفت
 نأ نوملــسملا نوركفملا ىأر هيلع.مويلا لاحلا هيلع وه امك ةطبضنم ةسايسلا
 ممعي ًالثم يبارافلا ناك نإو ،هجو نسحأب نيملسملا رومأ ىلع مايقلا يه ةسايسلا
 لزــنملا تالاــجم يــف بسنألا فرصتلا دعاوق ةفرعم حبصتل ةسايسلا موهفم
 ةسايسلا طبري يزارلا رخفلا نإف ،ةيعامتجالا تايكولسلاو ًامومع ةيدرفلا ةايحلاو
 .ةسايرلا ملع وه ةسايسلا ملع وأ ةسايسلاف ،ةسايرلاب
 -وطسرأ ينانويلا فوسليفلا ىلإ ةبسن- يطسرألا ميسقتلاب رثأت دقف 1انيس نبا امأ
 ىــلإ ةــفداهلا ةفرعملا نيبو ،ةيرظنلا ةفرعملا يأ اهتاذل ةفرعملا نيب زيم يذلا
 ،قالــخألا نيب انيس نبا زيم انه نمو ،ةيلمعلا ةفرعملا يأ ،نيعم كولس ليضفت
 عاونأ ةسمخ نيب اوزيم دقف 2 افصلا ناوخإ امأ .ةنيدملا ةسايسو ،لزنملا ةسايسو
 :يهو تاسايسلا نم

 سيماونلا نوعضي ذإ ،لسرلاو ءايبنألا اهب علطضي يتلا ةيوبنلا ةسايسلا -1
 .ةدسافلا تانايدلا نم ةضيرملا سوفنلا نوواديو ،ةيكذلا ننسلاو

 فورعملاــب نورمأي نيذلا ءايبنألا ءافلخ اهب موقي يتلا ةيكولملا ةسايسلا -2
 .ركنملا نع نوهنيو

 .تاعامجلا ىلع ةسايرلا يهو ،ةماعلا ةسايسلا -3
 .لزنملا رمأ ريبدت ةيفيكب ناسنإلا ةفرعم يهو ةصاخلا ةسايسلا -4

 
 بـطلاو ةفسلفلا يف املاع ناكو . ىراخب يف م 980/ ـه 370 ةنس دلو ،انيس نبأ نيسحلا ىلع وبأ وه  –1

 . ةسايسلاو
 ،ةيمـستلا لصأ يف نوثحابلا فلتخا دقو ،)دمحلا ءانبأو لدعلا لهأو ءافولا نالخو افصلا ناوخإ( يه  -2
 فلتخا اضيأ .خلا بلقلا ءافص ىلإ وعدت يتلا ةيفوصلا نم وأ ،ةدوملا يف ءافصلا نم ةدمتسم اهنإ لاق مهضعبف
 .)يداليملا رشاعلا( يرجهلا عبارلا نرقلا يف وه بلاغلا يأرلا نكلو ،اهئوشن خيرات يف نوخرملا
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 هــلاوقأ ةــعجارمو هقالخأو هسفنل ناسنإلا ةفرعم يهو ةيتاذلا ةسايسلا -5
 .هلاعفأو

 
 عئابط يف امل رظنف ،ةيرشب ةرورض ةسايسلا نأ ربتعا دقف 1 نودلخ نبال ةبسنلاب
 زيم هنكلو ،2ضعب نع مهضعب عزي عزاو دوجو نم دبالف ءاصعتسالا نم رشبلا
 الإ نوــكي ال كلُملاو ثيدحلا اهموهفمب ةسايسلا وه كلُملاف ،ةسائرلاو كلُملا نيب
 وأ رــهق هــيعبتم ىلع هل سيل نكلو عوبتم اهبحاصف ةسائرلا امأ رهقلاو ةبلغلاب
 لــك يف نوجاتحي ةيناسنإلا ةعيبطلاب نييمدآلا نإ" :كلذ يف لوقيو ،ةذفان ةطلس
 مهيــلع ًابلغتم نوكي نأ دبالف ،ضعب نع مهضعب عزي مكاحو عزاو ىلإ عامتجا
 نأل ،ةــسائرلا ىــلع دــئاز رمأ وهو كلملا وه بلغتلا اذهو هتردق متت ال الإو
 اــمأو هــماكحأ يف رهق مهيلع سيلو ،عوبتم اهبحاصو ددؤس يه امنإ ةسائرلا
 ةــجيتن يه يتلا ةسايسلا نودلخ نبا للحي مث 3"رهقلاب مكحلاو بلغتلا وهف كلملا
 :عاونأ ةثالث ىلإ اهمسقيو يرشبلا عامتجالل ةيعيبط

 ضرــغلا ىــضتقم ىــلع ةفاكلا لمح اهب دصقي يتلا ةيعيبطلا ةسايسلا -1
 .ةوهشلاو

 بلج يف يلقعلا رظنلا ىضتقم ىلع ةفاكلا لمح ينعتو ،ةيلقعلا ةسايسلا -2
 ،طــقف ايندلا يف اهعفن لصحي يلاتلابو ،راضملا عفدو ةيويندلا حلاصملا
 مكاحلا ةحلصمو ةماعلا حلاصملا هيف ىعاري امهدحأ :نيهجو ىلع يهو

 
 808 ةرهاقلا يف يفوتو ،م 1332/ ـه 732 ماع سنوت يف دلو ،نودلخ نبا ،دمحم نب نمحرلا دبع وه  -1

 مهرـصاع نمو ربربلاو مجعلاو برعلا رابخأ يف ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا " هبتك مهاو م1406 / ـه
  .ةمدقملاب رصتخيو " ربكألا ناطلسلا يوذ نم

.139 ص ،توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،ةمدقملا نودلخ نب نمحرل ادبع-4    
 

 .303: ص ،ردصملا سفن  -3
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 ناطلــسلا ةحلــصم هيف ىعاري امهيناث ،ةصاخ ةفصب هكلم ةماقتسا يف
 يــف ةماعلا حلاصملا نوكتو ةلاطتسالاو رهقلا عم كلملا هل ميقتسي فيكو
 ماكحلا رئاس ةسايس يه ،ةيلقعلا ةسايسلا هذه ،مكاحلا ةحلصمل ةعبات هذه
 اــهنم نورــجي نوملسملا ناك نإو نيملسم ريغ مأ نيملسم اوناك ءاوس
 .مهدوهج بسحب ةيمالسإلا ةعيرشلا هيضتقت ام ىلع

 يــف يعرشلا رظنلا ىضتقم ىلع ةفاكلا لمح ينعتو ،ةيعرشلا ةسايسلا -3
 اهعفن لصحي ةسايسلا هذه ،اهيلإ ةعجارلاو ةيويندلاو ةيورخألا مهحلاصم
 .ةيورخألاو ةيويندلا حلاصملاب عراشلا ملعل ،ةرخآلاو ايندلا يف

 ميــق نــبا هــب ءاــج اــم ،نيملسملا ءاملعل ةزيمتملا ةيسايسلا تاماهسإلا نمو
 الــعف ناك ام " اهنأب ةسايسلل ليقع نبا فيرعت ةيزوجلا نبا ىنبت دقف ،1ةيزوجلا
 " يعفاشلا لوق ىنبت امك ،" داسفلا نع دعبأو حالصلا ىلإ برقأ سانلا هعم نوكي
 ال ،يــنعي ناب لوقلا اذه رسف ةيزوجلا نبأ نأ الإ :عرشلا قفاو ام الإ ةسايس ال
 هــب قــطن اــم الإ ةسايس ال نأ سيلو ،هضراعي ملو عرشلا قفاو ام الإ ةسايس
 هب قطن ام نيب زييمتلا اذهو .2 ةباحصلل طيلغتو طلغ ريخألا مهفلا اذهف ،عرشلا
 اوعرــشيل ءاملعلا مامأ لقعلا لامعإو داهتجالا باب حتفي عرشلا قفاو امو عرشلا
 .ةريغتملا فورظلا عم قفاوتي امب
 ؟ةطلسلا ملع مأ ةلودلا ملع ةسايسلا ملع له :ًايناث
 عــساتلا نرقلا فصتنم يف هتاذب مئاق لقتسم ملعك ةسايسلا ملع روهظ ةيادب يف
 هاطعأ يذلا فيرعتلا لالخ نم حضتي ام اذهو ةلودلا ملعك هيلإ رظنُي ناك ،رشع
 ناــك فــيرعت وهو ،"ةلودلا مكح ملع ةسايسلا" 1870 ماع ةسايسلل هرتيل مجعم

 
 .ـه 751 ةنس يفوتو ،ـه 691 ماع قشمد يف دلو ،يلبنحلا يقشمدلا نيدلا سمش هللا دبع وبأ وه  - 1
 .186:ص ،قباس عجرم ،ةيسايسلا مولعلا ةعوسوم  - 2
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 ةــميدقلا نانويلا ةلود ذنم ةقباسلا ميهافملاو تاساردلا ىده ىلع ًارئاس وأ ًارثأتم
 .ةنيدملا ةلود ىنعمب )(Polis ةملك تتحن يتلا
 نوناــقلاب ةــموكحم ةــمئاق ةسسؤمك ةلودلاب طقف متهي ةلودلا ملعك ةسايسلا ملعف
 راصنأو ،نوناقلاو ةموكحلاو ةلودلاب ًاساسأ متهي هنإ يأ ،ةيسايس ةطلسب ةريسمو
 -ينوناــق دوجو تاذ ةلود نوكت ثيح الإ ةيسايسلا ةرهاظلا نوري ال يأرلا اذه
 .-كلذ انحضوأ نأ قبس دقو
 يــتلا ةــيرظنلا يهو ةدايسلا ةيرظن باتُكو راصنأ عم ةرظنلا هذه تززعت دقو
 ةيــسايسلا اــهتايلاعف ةــعومجمل يأ ،ةمألا ةدايسل لماكلا ديسجتلا ةلودلا لعجت
 ةرــظنلا هذه ىنبت امك ،تايلاعفلا هذه ةسارد يه اهتساردو ،ةيجراخلاو ةيلخادلا
 وتلوــس هيجور لاثمأ نم نيرصاعملا نيركفملا ضعب ةلودلا ملعك ةسايسلا ملعل

Roger Soltau) ( نباد ناجو (Jean Dabin) وــليرب ليــسرامو Marcel 
Perelló، رــيغ ةــسايسلا ملعل سيئر عوضوم يأب ريكفتلا نم ءالؤه بجعيو 

 1 ؟ةلودلا ملع نكي مل نإ ةسايسلا ملع نوكي نأ نكمي امع نباد لءاستيو ،ةلودلا
 ىلإ ةلودلا ملعك ةسايسلا ملعل موهفملا اذه رجه أدب ةسايسلا ملع روطت عم هنأ الإ
 ةــسسؤم" وأ ةيعامتجا ةسسؤم ةلودلا نأ عمف .ةطلسلا وأ ،ةوقلا ملعك هيلإ رظنلا
 نــع ريبعتو هل زارفإ لب عمتجملا جراخ تسيل اهنأ الإ فصوت امك "تاسسؤملا
 نإــف ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه ،هتادحو مكحت يتلا ةوقلا تاقالعو هتانوكم
 يــه امو ؟ةلودلاب ينعن اذام لوح تالؤاست ريثي ةلودلل ملعك ةسايسلا ملع رصح
 هتطــشنأو هــتاميظنتب يندملا عمتجملا نم ةسايسلا ملع فقوم وه امو ؟اهروص
 ةبــسنلاب نأــشلا وــه امف طقف ةلودلا ملع وه ةسايسلا ملع ناك اذإو ؟هتاقالعو
 ةــسسأمم رــيغو مويلا ةدوجوم تاعمتجمو ةلودلا دوجو لبق تَدِجُو تاعمتجمل
 تاــميظنتلا سردــن مــلع يأ نمــضو ؟ةرصاعملا ةيبرغلا ةلودلا ةلكاش ىلع

 
 .134 :ص ،ةسايسلا ملع :بعص نسح عجار  -1

 سفنـب ةطلسلاو ةوقلا ىلإ انه ريشنس اننكلو ةفلتخم تالالد اهل ،ةردقلاو ،ةطلسلاو ،ةوقلا تاملك ىلإ ريشن
 .ةلالدلا



19 

 ةــيعامتجالا تاــكرحلاو طغــضلا تاعامجو بازحألاو تاباقنلاك تاعامجلاو
 .؟ةينيدلاو
 هجوت وهو ةطلسلاو ةوقلا ملعك ةسايسلا ملع عم لماعتي ثيدحلا هجوتلا نإف اذكهو
 ةرــظن ىــلإ ةسايسلا ملع مكحت تناك يتلا ةيتاسسؤملاو ةينوناقلا ةرظنلا زواجتي
 ةوــق ةقالعك ءاوس عمتجملا مكحت يتلا ةوقلا تاقالع لاكشأ لك يف ثحبت ةديدج
 زاــهجك ةلودلاو عمتجملا تادحو نيب ةوق ةقالعك وأ ،ضعبب مهضعب هدارفأ نيب
 ةــيفيكبو ةطلــسلاب متهي ملعك يأ ةوقلا ملعك ةسايسلا ملع عم لماعتلاو ،يسايس
 وــه ةسايسلا ملعل فيرعتلا اذه.هتمواقمو اهتسراممو اهيلع ةظفاحملاو ءاليتسالا
 Marcel( وليرب ليسرام ىري قلطنملا اذه نمو،ىرخألا مولعلا نع هزيمي يذلا

Prelot( عورــف عيمجلو" :ةسايسلا ملعب صاخلا عوضوملا يه ةطلسلا ةركف نأ 
 فــلتخم نــم عــمتجملا يــف ةطلــسلا ةسارد وه كرتشم عوضوم ملعلا اذه
 ةــيلحملا تاــيعمجلا ًاضيأ امنإو طقف ةلودلا سيل ملعلا اذه عوضومف...اههوجو
 هــتزايح روــف ةــسايسلا ملعل دوعي عمجت لكف" سئانكلاو تاسسؤملاو تاباقنلاو
 1."ةطلس
 اذــه نأ ىرــي وهف ،ةطلسلا ملعك ةسايسلا فيرعت يف ًاظفحتم ولرب ىقبي نكلو
 كاــنه نأل ،ةسايسلا ملعل يقيقحلا موهفملا ىلإ لصوتلا ىلع دعاسي ال فيرعتلا
 ةــطبترم يأ ةيسايس ًامئاد هيأر يف ةطلسلاف ،ةوقلا وأ ةردقلاو ةطلسلا نيب اطلخ
 لزــع بعــصي هــنأ امك ،ةطلسلل معاد درجم يهف ةوقلا وأ ةردقلا امأ ،ةلودلاب
 مــلع لــيوحت نإ" :ًاــضيأ ىريو ،عمتجملا نع ةلودلا وأ عمتجملا نع ةطلسلا
 هــلعجب هعيسوت ،هصيلقتو هعيسوت دحاو نآ يف ينعي ةطلسلا ةسارد ىلإ ةسايسلا
 ال هــنأ املاط هصيلقتو ،ةيسايسلا ةطلسلا نع ًاريثك فلتخت ةطلسلل ًالاكشأ سردي
 ةــملك لامعتــسا دقتني انه نمو2."ةطلسلا رهاوظل اهدحو ةساردلا ىلع رصتقي
)Politique( ةــملك نم ةقتشم ةملكلا هذه نأل ،ةطلسلا ملع ىلع لادك )Polis( 

 
 . 84 :ص ،1980 ،2 :ط ،ةسايسلا ملع ىلإ لخدم :وليرب ليسرام  -1
  .88 :ص ،ردصملا سفن -2
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 اــيجولوتارك مــلعلا اذــه ىمــسي نأ حــصألاو ةــلودلا وأ ةنيدملا ينعت يتلا
)Cratologie( سوتارك نأل Cratos)( ةملك سيلو ةطلسلا عم قفتت Polis)(. 
 ةــسايسلا ملع فيرعت نأب لوقيف )Maurice Duvreger( هيجرفود سيروم امأ
 نــم قــقحتلا نم حمسي هنأل ،"ةلودلا ملع" هنأب هفيرعت ىلع قوفتي "ةطلسلا ملع"

 ةــنراقم ةسارد تاعامجلا عيمج يف ةطلسلا ةسارد نأل ةيساسألا هتيضرف ةحص
 اذإ ىرــخألا تاعامجلا يف ةطلسلاو ةلودلا يف ةطلسلا نيب قورفلا فشكب حمسي
 1. ةطلس ىرخألا تاعامجلا يف ناك
 دوــعي "ةطلــسلا ملع" ىلإ "ةلودلا ملع" نم لوحتلا يف لضفلا نأ ىلإ انه ريشنو
 ةــسايسلا ءاملع نم ًابيحرت يقلو ابوروأ ىلإ اكيرمأ نم لقتنا ثيح ،نييكيرمألل
 نــم لوحتلا ىلإ اهيف ةسايسلا ءاملع تعفد يكيرمألا عمتجملا ةيصوصخف ،اهيف
 تاــقالعلا ةــسارد لمــشي عــسوأ لاــجم ىلإ نوناقلاو ةدايسلاو ةلودلا ةسارد
 رــضحتلاو ،عينــصتلاو ،ةرجهلاو ،يلحملا مكحلاو ،تاطلسلا لصفو ،ةيلارديفلا
 ةــيلخادلا ةــسايسلا تاوــطخ هجوي ام نإ لوقلا نكمي ىتح ،طغضلا تاعامجو
 ىوقلا هذه لب ةيزكرملا ةموكحلا تسيل ةيجراخلا ةسايسلا ىلع رثؤيو ةيكيرمألا
 ةــسايسلا ملع لالقتسا ىلإ ًاضيأ لضفلا دوعي نييكيرمأللو .اهنزاوتو ةيعامتجالا
 ماــسقأ يــف سردت ةسايسلا نكت مل 1880 لبقف ،يروتسدلا نوناقلا نع هلصفو
 قالــخألاو نوناــقلاو ةفــسلفلاو خيراــتلا نــم عرفك لب ،اهب ةصاخ ةيميداكأ
 مــلعل ةسردم لوأ ايبمولوك ةعماج تأشنأ ماعلا سفن نم وينوي يفو ،داصتقالاو
 .ةسايسلا
 يــتلا ةروثلا لامكإ يف (Burdeau) ودروب جروج ىلإ لضفلا دوعي اسنرف يفو
 امك ريخألا اذه لقتنا ثيح يروتسدلا نوناقلا نع ةسايسلا ملع لالقتسا ىلإ تدأ
 .عجرملا ملعلا رود ىلإ يساسألا ملعلا عضو نم وليرب ليسرام لوقي

 
  .7 :ص ،ةسايسلا ملع ىلإ لخدم :هيجرفد سيروم -1
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 ةريــسم ةــجيتن ءاــج ،مولعلا نيب ةزيمتملا ةناكملا ىلإ ةسايسلا ملع لوصو نإ
 ثــيح ،نيقومرملا ةسايسلا ءاملع نم ديدع دي ىلع ثحبلاو ةساردلا نم ةليوط
 يف ةمهملا هتاماهسإل ًارظن ثيدحلا ةسايسلا ملعل بأك يلفايكيم ىلإ ضعبلا ريشي
 يفو ،ىرخأ ةهج نم قالخألاو ةهج نم ةسايسلا نيب هلصف يفو ،ةلودلل ريظنتلا
 نادوــب دي ىلع كلذو اسنرف ىلإ ايلاطيإ نم مامتهالا لقتنا رشع سداسلا نرقلا

Jean Bodin)(، هباتك عضو يذلا )ةــيروهمجلا نع( (De La republique) 
 .قلطملا يكلملا مكحلا رربت ةدايسلا يف ةيرظن ًانمضتم ،1576 ماع
 ةــيرظنلا اونغيل يعامتجالا دقعلا ةفسالف رهظ رشع نماثلاو عباسلا نينرقلا يفو
 يــف تابــستكم ققحيو هسفن ضرفي أدب يذلا يملعلا جهنملاب نيرثأتم ةيسايسلا
 John( كول نوجو (Thomas Hobbs) زبوه ساموت ،ةيعيبطلا مولعلا لاجم

Loke( مويه ديفادو David Hume) 1711 – 1776( ماتنب يمرجو Jermy) 
Bentham 1748(، لــم تراويتــس نوجو )John Stuart mill 1806 –  

 دــي ىــلع ةــسايسلا مــلع لــقح يــف تاماهــسإلا تــلاوتو ،) 1873
- Immanuel Kant( تــناك مث )Montesquieu1755- 1689(ويكستنوم

 سكراــم لراكو ،)Alexis de Tocqueville( ليفكوت يدو )1724-1804
)Karl Marx 1883-1818(، رــبيف سكاــمو )Maximilian Carl Emil 

Weber 1920-1864( وتيرابو)Pareto 1923-1848 ( خلا. 
 :يلي ام ىلإ قبس امم صلخن

 ةــيرظنلا نع ثيدح هرهوج يف ةسايسلا ملعو ةسايسلا نع ثيدحلا نإ -1
 ءاــملعل ةــيركفلا تاماهــسإلا لمجم الإ وه ام ةسايسلا ملعف ،ةيسايسلا
 نأ الإ،ةيسايسلا تايرظنلا الول املع حبصت نأ ةسايسلل ناك امو ،ةسايسلا
 دقف ةيسايسلا تايرظنلا تالوقم بسح امئاد ريسي عقاولا نأ ينعي ال كلذ
 . يسايسلا عقاولا ريسفتل اقحال ةيسايسلا تايرظنلا يتأت
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 نأف يلاتلابو ،ةسايسلا ملعو ةسايسلا ساسأو بلق امه ةطلسلاو ةلودلا نإ -2
 راــبتعالا نيــعب ذخألا عم،امهلوح تروحمت ةيسايسلا تايرظنلا ةيبلاغ
 .خلا نيدلا عم داصتقالا عم ةسايسلا لخادت

 ةصاخلا ةيسايسلا هتايرظن -هباشتم تاعمتجم ةعومجم وأ – عمتجم لكل -3
 ىوتــسمو ةــينطولا هتفاقث نم ةعبانو ةمجسنم نوكت ام ابلاغ يتلاو ،هب
 مــكحلا وأ ةــيروتاتكدلا نأ ىرــت تاعمتجملا ضعب .يراضحلا هروطت
 ةــيلخادلا راطخألا نم هنيمأتو عمتجملا طبض ىلع ردقألا يه يركسعلا
 بــسنألا لحلا يه ةيطارقميدلا ىرخأ تاعمتجم ىرت امنيب ،ةيجراخلاو
 نأ ىرــت ةثلاث تاعمتجمو ،هتابلطتمو عمتجملا تايصوصخ عم لماعتلل
 ىــلوألا تاــعمتجملا يــف دوــست انه نمو .اهل بسنألا وه ةيكارتشالا
 ،تاــعمتجملا نــم يناثلا فنصلا يفو ،دادبتسالاو ةيروتاتكدلا تايرظن
 نــم ثــلاثلا فنــصلا يــفو ،ناــسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا تايرظن
 . اهتاقتشمو ةيكارتشالا ةيرظنلا دوست ،تاعمتجملا

 لامعتــسا يف ةقد مدع كانه ناك نرقلا اذه فصتنم ىتح هنأ ىلإ ًاضيأ ريشنو
 مــلع ناــك ثــيح ىرخألا ةيسايسلا مولعلا عم هلخادتو ةسايسلا ملع حلطصم
 بهذــملا :ةــيلاتلا موــلعلا ىلإ مسقنت تناك يتلا ،ةيسايسلا مولعلا دحأ ةسايسلا
 مــلعو ،نوناــقلا مــلعو ،يسايسلا عامتجالا ملعو ،يسايسلا خيراتلاو ،يسايسلا
 ةــسايسلا مــلع ءاطعإ ىلإ تعس UNESCO وكسنويلا ةمظنم نأ الإ ،ةسايسلا
 ملع لوح فلؤم عضو ةسايسلا ءاملع نم ةعومجم تفلكو ،اهقحتسي يتلا هتناكم
 ةــيعامتجالا موــلعلا نيبو هنيب لخادتلل دح عضوو هتاعوضوم ديدحتو ةسايسلا
 "رصاعملا ةسايسلا ملع" ناونع تحت كرتشم فلؤم عضو مت  لعفلابو ،ىرخألا
 تــصوأو "ةيسايسلا مولعلا" لدب "ةسايسلا ملع" ةرابع دامتعا مت امك ،1950 ماع
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 هذــه سأر ىلع ةيسايسلا ةيرظنلا تناكو تاعماجلا يف ملعلا اذه سيردتب ةنجللا
 :يلاتلا لكشلا ىلع ةنجللا اهتددح دقف ملعلا اذه تاعوضوم امأ.تاعوضوملا

 :ةيسايسلا ةيرظنلا-1
 .ةيسايسلا ةيرظنلا -أ
 .ةيسايسلا راكفألا خيرات -ب

 :ةيسايسلا تاسسؤملا-2
 .روتسدلا -أ
 .ةيزكرملا ةموكحلا -ب
 .ةيلحملاو ةيميلقإلا ةموكحلا -ج
 .ةماعلا ةرادإلا -د
 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةموكحلا فئاظو -ه
 .ةنراقملا ةيسايسلا تاسسؤملا -و

 :ماعلا يأرلاو تائفلاو بازحألا-3
 .ةيسايسلا بازحألا -أ
 .ةرادإلاو ةموكحلا يف نطاوملا ةكراشم -ب
 .ماعلا يأرلا -ج

 :ةيلودلا تاقالعلا-4
 .ةيلودلا ةسايسلا -أ
 .ةيلودلا تارادإلاو تاميظنتلا -ب
 .يلودلا نوناقلا -ج

 ضــعب يف سردُي ةسايسلا ملع نأ ثيح ،مرتحُي مل ميسقتلا اذه نأ ظحالن اننأ الإ
 عورف وكسنوألا ميسقت بسح يه داوم عم بنج ىلإ ًابنج ةلقتسم ةدامك تاعماجلا
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 ةــيرظنلا نم اءزج دعي يسايسلا ركفلا خيرات نأ ظحالن اضيأ.ةسايسلا ملع نم
 . ةسايسلا ملع تامامتها سأر ىلع يتأي امهالكو ،ةيسايسلا
 
  : ةجهنمم ةفرعمك Theory)( ةيرظنلا :يناثلا بلطملا
 ،يملعلا ريكفتلا قسن يف ةيساسألا ةدحولاو ثيدحلا ملعلا دامع ريظنتلا ةيلمع دعت
 مهلتــست ةــيناديملا وأ ةــيبيرجتلا ةفرعملاف ،ةيملع تايرظن نود ملع دجوي الف
 .ةيملع تايرظن ىلإ اهرودب لوحتلل ةلباق اهجئاتن نأ امك ،ةيملعلا تايرظنلا
 ةيرظنلا فيرعت يف :ًالوأ
 عئاــشلا مادختــسالا نيب قرف كانهف ،ةيرظنلا موهفمل ةاطعملا تافيرعتلا تددعت
 تاروــصتلا ىــلع مئاقو ،يلمأتو يرظن وه ام لك ينعي يذلا ةيرظنلا موهفمل

Insights)(، بــناجلا نيــب ام طبري يذلا ةيرظنلل ثيدحلا يملعلا ىنعملا نيبو 
 ودــعت ال عقاولا نع ةلصفنملا ةيرظنلاف .شاعُملاو يبيرجتلا عقاولا نيبو يرظنلا
 ةيرظنلا امأ، عقاولا عم ةلعافتم وأ ةعبان ريغ تالوقم ةعومجم يأ ،ةفسلف اهنوك
 عــقاولا نوكيو ،اهب روطتيو هب روطتت عقاولا عم ةيلدج ةقالع يف نوكتف ةيملعلا
 .اهتيملعو اهتيقادصم ديكأتل يلمعلا كحملا
 تافيرعتلا لخادتت ثيح سبللا نم ًاريثك ةيرظنلا فيرعت ريثي نأ ،نذإ ورغ الف
 (.M نفليم راثأ دقو ،سانلا نم ةماعلا ىدل ةدئاسلا ميهافملا عم ةيرظنلل ةيملعلا

Melvin( ًالوأ ةــيرظنلا حلطــصم مدختــسُي " :لوقي بتك ثيح ةيلاكشإلا هذه 
 ًاــيناث مدختــسُيو ،ةيعقاولا ةربخلاب ةقلعتملا بناوجلا ىلإ ةراشإلل ًاماع ًامادختسا
 تاــيرظنلا نم عونلا اذه نوكتي ام ةداعو ،يريسفت يميمعت أدبم لك ينعي يكل
 نــم ةبيرق ميهافملا نوكت نيحو ،تاريغتملا نيب ةيفيظو ةقالع ررقت ةيضق نم
 ًاديرجت رثكأ نوكت امنيح امأ ،نوناقلا حلطصم يميمعتلا أدبملا ىلع قلطُي عقاولا
 نيناوقلا نم ةعومجم :ًاثلاث ،ةيرظنلا ينعتو .ةيرظنلا حلطصم مدختسُي ام ًابلاغف
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 يــتلا موــلعلا مئالي هنأل لضفملا مادختسالا وه كلذ حبصأ دقو ،ًايقطنم ةقستملا
 نمــضتي يذــلا قسنلا موهفمب طبتري هنأ امك ،اهروطت يف ًاريبك ًاطوش تعطق
 ًاقيــض ًامادختسا ًاريخأو ًاعبار حلطصملا مدختسيو ،ةيرظنلا اياضقل ًانيعم ًابيترت
 مــت نيناوقلا نم ةعومجم ةروص ذختت يتلاو ،ةيصيخلتلا تارابعلا ىلإ ةراشإلل
 .1يبيرجتلا ثحبلاب اهيلإ لصوتلا
 هــينبي يروصت ءانب" :اهنم ،تافيرعت ةدع ةيرظنلل تيطعأ دقف قبس امم اقالطنا
 قئاــقحلا نم ةعومجم رسفي يركف راطإ" ،"ةنيعم جئاتنو ئدابم نيب طبريل ركفلا
 قــسن لالخ نم ةنيعم ةرهاظ رسفت" ، "طبارتم يملع قسن يف اهعضيو ةيملعلا
 يــتلاو ةمظنم ةيملع ةقيرطب ًاعم طبترت يتلا اياضقلا نم ةعومجم" ،"يطابنتسا
 نــع ةرابع" :اهنأب تفرُعو ،"تاريغتملا نيب ةيببسلا تاقالعلا ديدحت ىلع لمعت
 ةــمظنم ةــيؤر نوَكُت يتلاو اياضقلاو تافيرعتلاو ميهافملا نم ةطبترم ةعومجم
 رهاوــظلا ريــسفت فدهب تاريغتملا نيب تاقالعلل اهديدحت قيرط نع رهاوظلل
 يف جهنملاو ةيرظنلا" هباتك يف Arnold Ross) ( سور دلونرأ امأ ."اهب ؤبنتلاو
 ةــعومجم مــضي ،لــماكتم ءاــنب" :اهنأب ةيرظنلا فرع دقف "ةيعامتجالا مولعلا
 طبنتسي نأ نكمي ثيحب ،ةنيعم ةرهاظب قلعتت ةماع اياضقو تاضارتفاو تافيرعت
 ..2 "رابتخالل ةلباقلا ضورفلا نم ةعومجم ًايقطنم اهنم
 ،ةيعقاولا ةربخلا ملاع ريسفت ىلع رداقلا يروصتلا راطإلا كلذ يه نذإ ةيرظنلاف
 اــمك وأ ،ًاضيأ ؤبنتلاو بابسألاو للعلا نع ثحبلا فدهب تاقالعلاو رهاوظلا يأ

 
 ،ةـيعماجلا فراعملا راد ،ةيردنكسإلا ،1 ةعبط ،يملعلا جهنملاو عامتجالا ملع – دمحم يلع دمحم :رظنأ  -1

 ىرـي اـمنيبف نوناقلاو ةيرظنلا نيب ةقالعلاب قلعتي اميف لوقلا يف براضت انه ظحالن .61 ص – 1979
 يعاـمتجالا رـكفلا لوصأ هباتك يف نسح دمحم طسابلا دبعف ،نوناقلا نم ًاديرجت رثكأ ةيرظنلا نأ نفليم
 يـف فالتخالا ىلإ دوعي براضتلا اذه نأ دقتعنو ،تايرظنلا نم ةيمومعو ًاديرجت رثكأ نيناوقلا نأ ربتعي
 .هنم برتقت ًانايحأو عقاولا نع دعتبت ًانايحأ ،ةيرظنلا ىلإ رظنلا تايوتسم

1- Ross, A. Theory and method in the social sciences. Minnesote. The university 
press 1954 p. 95. 
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 نــم ةــعومجم يــه ةماع ةروصب ةيرظنلا نأب Timasheff)( فيشاميت لوقي
 :ةيلاتلا طورشلا اهيف رفاوتت يتلا 1اياضقلا
 .ةقدب ةددحم اياضقلا نع ربعت يتلا تاموهفملا نوكت نأ يغبني  :ًالوأ
 .ىرخألا نم ةدحاولا اياضقلا قتشت نأ بجي  :ًايناث
 ًاقاقتــشا ةمئاقلا تاميمعتلا قاقتشا نكمملا نم لعجي لكش يف عضوت نأ  :ًاثلاث
 .ًايطابنتسا
 دعبأ تاظحالمل قيرطلا فشكتست ةرمثمو ةبيصخ ةيضقلا هذه نوكت نأ  :ًاعبار
 .2ةفرعملا لاجم يمنت تاميمعتو ىدم
 عاــمتجالا ملاــع دقتنا دقف كلذ عمو ،عقاولا مهف ىلع دعاست ةيملعلا تايرظنلاف
 نم ةيعامتجالا رهاوظلا ريسفت نيب لصاحلا طلخلا )Mcrton( نوتريم تربور
 نأ بجي ةيرظنلا نأ ىري ثيح ،ىرخأ ةيحان نم ةيجولويسوسلا ةيرظنلاو ةيحان
 دــعت مل اضيأ ةيملعلا تايرظنلا نأف ىرخأ ةهج نمو .3 ههجوتو ريسفتلا قبست
 يــه لــب ،ديكألا نيقيلاب وأ ةقلطملا ةحصلاب ةفصتملا اياضقلا وأ تالوقملا كلت
 لجأ نم عضوت ال تايرظنلاف ،ميمعتلاو ةيلومشلا ةددحمو ،ديكأتلا ةيبسن تالوقم
 اــنه نمو ،ةتقؤم ةيبسن ةفرعم ىلإ لوصولل ىعست اهنإ لب ،نيقيلا ىلإ لوصولا
 نــم ًادــيكأت لقأ يهف ،ةيناثلا ةجردلا نم ضرف اهنأ ىلع ًانايحأ ةيرظنلا لماعُت
 .نيناوقلا

 
 نـكمي اـمك ،ةنهربلا ةيلمع قدأ ريبعتب وأ يركفلا وأ يلقعلا ليلحتلا ةيلمع يه Propositions اياضقلا  -2

 ةيـضقلاو )دودحلا( نويقطنملا اهيمسي تادحولا هذهو اهنم فلأتت يتلا تادحولا ىلإ اهسفن ةيضقلا ليلحت
 اهيف غاصي ظافلألا نم ةعومجم يه وأ .بذكلا وأ قدصلا لمتحي يذلا ديفملا لوقلا ةقطانملا بسح ًاضيأ
 .بذكلا وأ قدصلا لمتحي يذلا وهو ةيضقلا هديفت يذلا ىنعملا وه ريخألا اذهو مكح

 .37 ص ،1978 ،ةرهاقلا ،نورخآو ،ةدوع دومحم ةمجرت ،عامتجالا ملع ةيرظن ،فيشاميت الوقين  - 2

 ةرهاـقلا ،ناطلـس ةنيهجو ينيسحلا ديسلا ةمجرت ،ةيملاع ةيخيرات ةرظن ،يعامتجالا ركفلا ،ىسوم زناه  - 3
 .23:ص ،1980
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 ىــلإ ىدأ سكعلا ىلع لب ةيملعلا ةفرعملا ةينيقي ةدايز ىلإ دؤي مل ملعلا روطت نإ
 يذــلا رمألا وهو ،ةيملعلا ةفرعملا ةينيقي لوح معزُي ناك ام لوح كوكشلا ةراثإ
 اــهرابتعاب ًاعئاش ناك يذلا ةيرظنلا موهفمف ،ةيملعلا ةيرظنلا ىلع هرودب سكعنا
 نــم ريثك رَبَع قايسلا اذه يفو ،هانعم دقفي نأب ددهم ،ةديكألا تالوقملا نم ًاقسن
 يناعملا نإ" :لوقي تنوك تسجوأف .ةيملعلا تايرظنلا ةينيقيب مهككشت نع ءاملعلا
 يــتلا قدصلا لئالد نم مغرلا ىلع هنأ ةجرد ىلإ ًادج ةليحتسم يل ودبت ةقلطملا
 سفن يفو ."اهرارمتسا نامض ىلع ؤرجأ داكأ ال ينإف ،ةيبذاجلا ةيرظن يف اهارأ
 ةــيملعلا ةيرظنلا نإ 1 )ملعلا دودح( هباتك يف )Sullivan( نافيلوس لوقي راطإلا
 ةيملعلا تايرظنلا لك نأ ريبك لامتحال هنأو ،ًاحجان ًاماع ًاضرف الإ تسيل قحلا
 .ةئطاخ
 ةــيرظنلا ةيبــسنو ملعلا ةيضارتفا نيب طبر دقف )Karl Poper( ربوب لراك امأ
 نــم Cult, Dogma ةيدقعلاو نيدلا نيبو بناج نم ملعلاو ةيرظنلا نيب ًازيمم
 شاقنلا لبقي الو ،ةينيقيلاو قالطإلا ةفص كلمي يذلا وه ريخألا اذهف ،رخآ بناج
 درــجم اهنأب لوقلاب ةيرظنلا موهفم فصو دقف درانرب دولك امأ .رظنلا ةداعإ وأ
 نهارلا عضولا سكعتو ربعت يهف ،ثحبلا يف مدقتن ىتح اهدنع حيرتسن تاجرد
 .2 ملعلا مدقتل ًاعبت اهلدعن نأو نيدلا دئاقعب ًاناميإ اهب نمؤن الأ بجي اذلو انتفرعمل
 رــييغتلاو ليدعتلل ةلباق (Relative theory) ةيبسن ةيرظن نذإ ةيملعلا ةيرظنلا
 ماد امو ،ةيناسنإلا ةفرعملاو ةيعامتجالا ةايحلا روطتبو ةيملعلا تافاشتكالا روطتب
 نمزلا اهزواجت تايرظنب ًاديقم ىقبي نأ لقعي الف روطت ةلاح يف يناسنإلا لقعلا
 جتني نيدايملا نم ناديم يف يملع مدقت يأف ،ًاثيدح ةلصحملا ةفرعملا اهتزواجتو
 اــمك ،ناديملا سفن يف ًاقباس ةحورطملا تايرظنلا يف رظنلا ةداعإ ةرورض هنع

 
1 -  Sullivan, the limitations of science Mentor books, New York 1949. P. 158. 

 ةحفـص نم ،قباس عجرم ،يعامتجالا ثحبلا لوصأ ،نسح دمحم طسابلا دبع ،رظنأ ليصافتلا نم ديزمل  -2
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 ترــهظ اذإ وأ ةــقيقحلا تابثإ يف عقاولاب اهكاكتحا لالخ نم ةيرظنلا لشف نأ
 ةردــق رثكأ ىرخأ ةيرظنل اهناكم يلخت نأ بلطتي ،اهعم ةضقانتم ىرخأ قئاقح
 ىتــش يــف تاــيرظنلا عراصت دعيو ،عقاولا عم لماعتلاو ،ةقيقحلا تابثإ ىلع
 ،ةيناسنإلا فراعملا روطتل ًاطرشو يفرعملا روطتلا رهاظم نم ًارهظم نيدايملا
 .لاجملا اذه يف مكحلا وه ىقبي حلصألل ءاقبلا أدبم نأ كلذ
 تابلطتمل ةباجتسالاو يدحتلا ىلع اهتردقو يلمعلا كحملا ىلع ةيرظنلا عضو نإ
 ةفــصلا هذه ذخأت ال ةيرظنلاف ،ةيملعلا ةيرظنلا طورش نم يساسأ طرش عقاولا
 ىــلإ كلذ ىدعتت امنإو ،اهتانايبو اهججح نيب يقطنملا قاستالاو ماجسنالا درجمل
 ةبرجتلا ىلع دمتعي ًارابتخا اهتاضارتفاو ،اهتلدأ رابتخا نع جتانلا يملعلا ققحتلا
 Karlربوــب لراك هيلع دكأ ام اذهو ،يملعلا ثحبلا لئاسو نم اهريغو سايقلاو

Popper  يــه ةيملعلا ةيرظنلا نأ ىري ثيح ،هتاباتك يف عضوم نم رثكأ يف 
 هذــه تناك اذإو ،اهبيذكت لواحن نأ انتعاطتساب نأ يأ" :رابتخالل ةلباقلا ةيرظنلا
 نأ ىــلع ال ،نهرــبت نأ ةــياهنلا يف عيطتست اهنإف يفكي امب ةعراب تالواحملا
 .1 "ةقيقحلا نم ًارصنع ًاقح نمضتت اهنإ لب – ليحتسم وهو – ةحيحص ةيرظنلا
  :ةيعامتجالا مولعلا يف ةيرظنلا :ًايناث
 ةسايسلا ملع اهيف امب ةيعامتجالا مولعلا ىلإ ةبسن – ةيعامتجالا ةيرظنلا ترهظ
 رــشع سداسلا نرقلا رابتعا نكميو ،ةيعيبطلا مولعلا يف ةيرظنلا نع ةرخأتم –
 نــم ةــعومجم دــي ىلع ةيعامتجالا ةيرظنلل ىلوألا تاصاهرإلا روهظ ةيادب
 قئارط نيمهلتسم ةينالقع ةيجهنم ةقيرطب عمتجملا ةسارد اولواح نيذلا نيركفملا
 يــه ةرم لوأل ةيرظنلا هيف ترهظ يذلا لاجملا ناكو .كلذ يف يملعلا ثحبلا
 ،اهئوــشن لــصأ ثيح نم ةلودلا ةيرظنب ةقلعتملا ةيسايسلاو ةيفسلفلا تاساردلا
 .اهروطت لحارم ربع اهذختت يتلا لاكشألاو
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 خرؤي يذلا يبرغلا ركفلل زيحت نم ولخي ال ةيرظنلا روهظل ينمزلا ديدحتلا اذه
 يــف الــضف نيلوألل نأ كلذ ،ةضهنلا رصع نم اءدب ،ةيملعلا ةيناسنإلا ةفرعملل
 نوــطالفأ لــثم ،مــلعلا ةجرد ىلإ ىقرت ةيسايس اهيف امب ةيملع ةفرعم عضو
 عــم لعافتت مل اهنإ ،نيلوألا ةفرعم ىلع ذخؤُي ام نأ الإ ،نودلخ نباو وطسرأو
 نــم ءزــج اذــهو عقاولا نع تربع دقف ،ةيلدج ةقالع يف هعم لخدتو عقاولا
 ةفرعم ةمكارمل ةدعاق سسؤت مل اهنأ امك ،هيلع رثؤت مل اهنكلو ،ةيملعلا ةيرظنلا
 .يــملعلا رــيغ ريكفتلا نم رحب طسو ةلزعنملا رزجلا هبشت تناك لب ،ةلصاوتم
 رثؤت مل ،نارمعلا ملع لاجم يفو ةلودلاو ةيبصعلا لوح نودلخ نبأ ةيرظن الثمف
 .هتوم نم نمز دعب الإ هتاباتكب مامتهالا متي مل لب ،هشيعي ناك يذلا عقاولا يف
 نــم وأ اــهفيرعت ثيح نم ءاوس تايلاكشإلا نم ًاريثك ةيعامتجالا ةيرظنلا ريثت
 سوململا عقاولا نيب ام ةريبك ةوجف دجوت هنأ كلذ ،عقاولا عم اهمؤالت ىدم ثيح
 عــم قفتت ةيعامتجالا ةيرظنلا تناك نإو ،ةيعامتجالا مولعلا يف ةيلقعلا ةفرعملاو
 فــلتخت اهنأ الإ ملعلا يف اهفئاظوو اهئانب ثيح نم ةيملعلا تايرظنلا نم اهريغ
 .يعيبطلا لاجملا نع ةيعامتجالا ةايحلا فالتخال نومضملا ثيح نم
 ،ةــيعامتجالا ةيرظنلا هريثت يذلا ضومغلا اذه ىلإ باتكلا نم ديدعلا داشأ دقو
 :لوــقي ةيعامتجالا ةينبلاو ةيعامتجالا ةيرظنلا هباتك يف Merton نوتريم دجنف
 :تاملكل فدارمك ةيرظنلا ةملك لامعتسا ىلإ ليمي عامتجالا ملاع نإ"

  ةيجهنملا -1
  راكفألا -2
  ميهافملا ليلحت -3
  ةقحاللا تاريسفتلا -4
   .ةيبيرجتلا تاميمعتلا -5
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 ،نيــنقتلاو "ًاقبــسم ةمئاق تاحارتقا نع مجانلا طبارتلا جاتنتسا" قاقتشالا -6
 صالختــساب حمــست ةــماع تاــحرتقم نع جاتنتسالا ةطساوب ثحبلا"
 ."ًاقبسم ةمئاق ةصاخ تاضارتفا

 ."ةملكلل قيضلا ىنعملاب" ةيرظنلا -7
 ريغ تناك نإو ،ةيعامتجالا ةيرظنلا نأ ىلإ عامتجالا ملعل يدقنلا مجعملا ريشيو
 اذهب ةرورضلاب تسيل اهنإف ،ًاقباس هيلإ راشملا ةيرظنلل قيضلا ىنعملاب ةرصحنم
 مــلعل يدــقنلا مجعملا عضاو ىريو .نوتريم هيلإ راشأ يذلا ضومغلا نم دحلا
 ةيرظنلا ةملكل قيضلا ىنعملا وه لوألا :نيلكش ذخأي ةيرظنلا ىنعم نأ عامتجالا
 ،ةيرظنلا دعب املأ ماكحألا وأ تاحرتقملا نم ةعومجم" وهو ،لاثملا وه يناثلاو 1
 قــلعتت اــمم لــقأ ةيعامتجالا ةقيقحلا ةجلاعمل اهلامعتسا بجاولا ةغللاب ةقلعتملا
 .2 ةيعامتجالا ةقيقحلاب
 وأ ةــيرظنلا جهانملا وأ Model جذومنلا حلطصم عامتجالا ءاملع ىدل داس دقو
 ددــعتت اذــكهو ،هالعأ هيلإ راشملا لاثملا حلطصم نم ًالدب ةيرظنلا تاهاجتالا
 فالتخاــبو ،باــتُكلا فالتخاــبو تاــعمتجملا فالتخاــب ةــيرظنلا جهانملا
 ةغايــص يف ًاريطخ ًارود تايجولويديألا بعلت ثيح ،حلاصملاو تايجولويديألا
 تــسيل ةــيبرغلا ةــيعامتجالا تايرظنلا نأ ظحالملا نمو ،ةيعامتجالا ةيرظنلا

 
 قـلطني هنأ يأ ،قيضلا اهموهفمب ةيعامتجا ةيرظن Sorokin نيكروس مدقي ةيعامتجالا ةيكرحلا هباتك يف  -1

 :اهتحص نم قيقحتلل ةلباق ىرخأ اياضق اهنم طبنتسي ةماع اياضق نم
 .لمعلا مسقت نع جتان عرفتلاو ًاعرفتم نوكي عمتجم لك -أ
 .ءاقتنالا تايلآ نم نيعم ددع ةطساوب رخآ ىلإ ليج نم عيرفتلا رارمتسا نمأتي -ب
 .ةسردملاو ةلئاعلا امه ءاقتنالل نايساسأ نالماع يعانصلا عمتجملا يف -ج
 ةيعامتجا تاعلطت كلذ ةجيتن بابشلا يمني ةمئالم ريغ ةقيرطب امهفئاظوب نالماعلا ناذه ماق اذإ -د

 .اهتيبلت نع ًازجاع هسفن عمتجملا دجي
 .ةيروث تايجولديأ روهظ دهشن ةلاحلا هذه يف -ه

 .1986 :توريب ،عامتجالا ملعل يدقنلا مجعملا ،وكيرويد نودوب -2
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 ةيرظن ءانب هجاوت يتلا ةلكشملا نإ لب ،ةريبك ةيجولويديأ ةلومح تاذ لب ،ةدياحم
 اــمم رثكأ ةيجولويديأ ةلكشم يه لوبقلاو ريسفتلا ىلع عسوأ ةيلباق اهل ةيعامتجا
 .1ةيملع يه
 لــمحي يذلاو اهنم ديدعلا نأ ظحالي ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاباتكلل بقارملا نإ
 لــب ،قيضلا اهانعمب ةيرظنلا ىلإ ًاليلق الإ ريشي ال  2ةيعامتجالا ةيرظنلا ناونع
 ءاــملعلا هــب ءاج ام لك يأ ،يعامتجالا ريظنتلا ةيلمع لك ناونعلا تحت دروي
 نأ نود ،ةيعامتجالا رهاوظلا ىلع بصنت تاريسفتو تاليلحت نم نوصتخملاو
 تاــيرظنلا قرــتفت ىــنعملا اذهبو ،ةيبيرجتلا ةيناديملا ثوحبلا اهردصم نوكي
 نيــب ةدــيطو ةقالعلا نإف كلذ عمو ،ةيبيرجتلا ةيناديملا ثوحبلا نع ةيعامتجالا
 لــمكم اــمهالكو )(Field research ينادــيملا ثحبلاو ةيعامتجالا ةيرظنلا
 ًادــشرتسم ًابلاغ نوكي لب ،غارف نم قلطني نأ يناديم ثحابل نكمي الف ،رخآلل
 ينادــيملا ثحبلا جئاتن نأ امك ،قيرطلا هل رينت ةقبسم ةيعامتجا راكفأبو ةيرظنب
 ثحاب يأ نإ" ةقباس تايرظن تالوقم نم ززعت وأ ،تايرظن يف غاصت نأ اهلآم
 ةرهاظلاب ةقلعتملا عئاقولل هعمج يف ههجوت ةيرظن نم هل دبال مولعلا نم ملع يف
 يــفو ،اهقدــص ربتخي نأ ديري يتلا ضورفلل هرايتخا يفو ،اهتسارد ديري يتلا
 .3 "هتسارد يف اهمدختسي يتلا تاودأللو جهنملل هرايتخا
 نــع ةرصاق ىقبت اهنأ الإ ،ةيعامتجالا ةيرظنلا هتفرع يذلا مدقتلا نم مغرلابو
 ةلباق تارهاظلا لعجب حمست دق اهنإ ،ثحبلا لحم ةيعامتجالا رهاوظلاب ةطاحإلا

 
 كجوك نيسح رثوك ةمجرت ،ةيوبرتلاو ةيعامتجالا مولعلا يف ثحبلا جهانم ،نونيام سنرولو نهوك سيول -1 

 .85 :ص ،1 ط،1990 ،ةرهاقلا ،ديع سورضات ميلوو
 ةيعامتجالا ةيرظنلا ،نوتريم تربور ،1928 نيكروس ،ةرصاعملا ةيجولويسوسلا تايرظنلا ًالثم اهنم - 2
 ةيرظنلا ،ةليل ىلع رظنأ ةيبرعلا تافلؤملا نمو ،عامتجالا ملع ةيرظن :فيشامت الوقين ،1951 يعامتجالا ءانبلاو
 .عامتجالا ملع يف ةيرظنلا ،دمحأ ميعن ريمس ،ةرصاعملا ةيعامتجالا

 .47 ص ،1982 :ةرهاقلا ،عامتجالا ملع يف ةيرظنلا :دمحأ ميعن ريمس  -2
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 ةــطاحإلا ىــلع هدعاــست ةمهم ةيرظن ةادأ ثحابلا فرصت تحت عضتو ،مهفلل
 ريــسفتلا ىــلع اــهتيلباق نأ الإ ،ؤبنتلاو ريسفتلا ىلع ةردقلا كالتماو ةرهاظلاب
 عــقاوو ،ةيعيبطلا مولعلا يف تايرظنلا عم لاحلا وه امم ةينيقي لقأ ىقبت ؤبنتلاو
 موهفمل يرظن ديلقت درجم يه ةيعامتجالا مولعلا يف ةدوجوملا ةيرظنلا نأ لاحلا
 .1قحلا مولعلا يف ةيرظنلا
 نــم ةدحاولا ةرهاظلا نيابتو ةيسايسلا ةيعامتجالا ةرهاظلل ةلوحتملا ةعيبطلا نإ
 اــم وهو ،ىدملا ةريصق ةيبسن تايرظن عضو حلملا نم لعجي ،رخآ ىلإ عمتجم
 ةــماقإ نم ًالدب ىدملا ةطسوتم تايرظن" ةغايصب بلاط يذلا نوتريم هيلع دكأ
 ،يريظنتلا بناجلا نيب نوتريم طبر امك ،"ديرجتلاو ةيمومعلا ةغلاب ةيرظن قاسنأ
 نيــينقتلا نــم برــض الإ يــه ام هيأر يف ةيرظنلاف ،يناديملا ثحبلا بناجو

Codification ةيقيربمألا تاميمعتلا ريظنت يف لثمتت ةيساسألا اهتمهم نأ ىنعمب 
 ،كولــسلل ةفلتخملا ةيعامتجالا روصلا ةسارد لالخ نم اهيلإ لصوتلا نكمي يتلا
 عاــمتجالا ءاــملع اهلهاجت وأ اهلمهأ يتلا ةيرظنلا تالكشملا ىلإ هابتنالا تفلو
 نأ ىــلع "نينقتلا" ةيلمع لالخ نم ةديدج ضورف ةغايص بجي كلذل ،نوقباسلا
 تاــساردب اــنمايق دنع ةيرظنلا نم ققحتلا ىلع كلذ دعب ضورفلا هذه اندعاست
 .2 ةلبقم
 ثــلاثلا ملاعلا تاعمتجمل ًاصوصخو ،ةمهم نوتريم اهب ىتأ يتلا ةظحالملا هذه
 تاــيرظنلا نأ كلذ ،ةيبرغلا تاعمتجملا نع ةزيمتملا ةيعمتجملا ةيصوصخلا يذ
 تــناك نإ ،تايرظنلا هذه اهنع ربعت يتلا ةيقيربمالا تاميمعتلا وأ ،ةيعامتجالا
 دــق نكلو ،ةسوردملا تاعمتجملاب ةروصحم ةحصلا هذه نإف ،ةحيحصو ةيملع

 
 .138 ص ،1983 :توريب ،ايجولوديالاو ةيناسنإلا مولعلا :يديقو دمحم  -1
 ص ،رـبيف سكام ايجولويسوس :ًاضيأ رظنأ 231 ،230 ص ،قباس عجرم ،يعامتجالا ركفلا ،سومزناه  -2
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 ىــلع ًارــسق اهقيبطت انلواح نإ ،ةيملعلا اهتميق تايرظنلا وأ تاميمعتلا هذه دقفت
 .ثلاثلا ملاعلا تاعمتجمك ةرياغم تاعمتجم
 اــهنأ الإ ،ةحيحــصو ةيملع نوكت دق ،ةيبرغلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا تايرظنلاف
 انلواح نإ ،ةيداعم نوكت دق لب ،ةيعوضوم ريغو ) (Partiality ةزيحتم حبصت
 ،ًاــمئاد مكَحلا وه ىقبي يعامتجالا عقاولاف ،ةعجارم وأ صيحمت نود اهب ذخألا
 نميــهت ةــيبرغلا ةيعامتجالا تايرظنلا نأ برغلا ءاملع نم ديدعلا فرتعا دقو
 ،اــهعم ةــيعطقلا ينعي ال اذه ،ةيجولويديأ تارابتعاب ةموكحمو ،ةيدئاقعلا اهيلع
 ،عــقاولا ةساردل فظوت ليلحتلاو ريسفتلل جهانمو تاودأك اهلامعتسا نكمي نكلو
 هذــه اــهيلإ تلــصوت يتلا تاميمعتلا وأ جئاتنلاب ًامزتلم ثحابلا نوكي نأ نود
 .ىرخأ تاعمتجم يف تايرظنلا
 عــضي هــنأ اــم ردقب ةيعامتجالا تايرظنلا نع ةيملعلا ةفص يفني ال لوقلا اذه
 ةــقيقح اــهرابتعاب حيحصلا اهراطإ يف ةيعامتجالا مولعلا يف "ةيملعلا ةقيقحلا"
 Karl 1947-1893)  مياــهنام لراــك نأ عــم ،ةــقلطم تــسيلو ةيبــسن

Mannheim)نأ امإ ةقيقحلا نأ ىري ثيح "ةيبسنلا ةقيقحلا" لوح كوكشلا ريثي 
 كــلمت ال هرــظن يف ةيعامتجالا تايرظنلا نأ ثيحو ،نوكت ال وأ ةقلطم نوكت
 ال" :يلاتلابو ،ةقبط وأ ةئفب ةصاخ رظن تاهجو درجم نذإ يهف ةقلطملا ةقيقحلا
 عــضولاب ًاــيفيظو ةــطبترم يأ ،عباــطلا ةيبــسن ةفرعم مدقت نأ ىوس اهنكمي
 ةــفرعم يــهف مث نمو ،ةيسايسلاو ةيداصتقالا اهحلاصمو ،تاقبطلل يعامتجالا
 1."ةهوشم

 
 ايجولويديألا( هبتك رهشأو ةفرعملا عامتجا ملع سسؤمو رجملا نم عامتجالا ءاملع زربأ نم مياهنم لراك -1 
. 1929 ماع ردصو )ايبوتويلاو  
 ءاجر دمحم.د : ةمجرت ،ةفرعملا ايجولويسوس يف ةمدقم ..ايبوتويلاو ايجولويديألا : مياهنام لراك : رظنأ
.1981 تيوكلا ،ةيتيوكلا تابتكملا ةكرش ،ينيريدلا   
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 قلطنم نم ،ةيعامتجالا تايرظنلل هضفر يف ًافرطتم ًافقوم فقي نم كانه نإ لب
 تاروــصتلاو ميهافملا ضرع ةلحرم دنع نوفقي ةدرجملا تايرظنلا باحصأ نأ
 ًاقيقحت اهقيقحت وأ ًايعقاو اهرابتخا ءانع مهسفنأ نوفلكي ال مهنكلو ،قسانتم لكشب
 .G) زناــموه جروــج ىرــي اــنه نمو ،ةحضاو ضورف ىلإ ًادانتسا ًايملع

Homans) اــهنكلو ءيش يأل حلصت دق ةيجولويسوسلا تايرظنلا نم ديدعلا نأ 
 وهو ،لوألا اهفده وه يذلا يعامتجالا عقاولا ريسفت يف قالطإلا ىلع حلصت ال
 لوقلا ىلإ صلخي ،ةيعيبطلا مولعلا يف اهتريظنب ةيعامتجالا ةيرظنلا لباقي نأ دعب
 .1 ةيملعلا طورشل ًامامت ةافوتسم عامتجالا ملع يف ةيرظن دوجو مدعب

 

 
1 -  G. Homans: Social behaviour, it elementary forms. N.Y, Harcourt Brace and 

world, P. 10. 
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 يناثلا ثحبملا
 .)political theory( ةيسايسلا ةيرظنلا

 
 ةيسايسلا ةيرظنلا فيرعت :لوألا بلطملا
 دمتــست اهنأل ةيملع ،ةيعامتجاو ةيملع ةيرظن يه ثحبلا لحم ةيسايسلا ةيرظنلا
 ةــنراقمو ءارقتساو ةظحالم نم يملعلا جهنملا قرط قيبطت لالخ نم اهتالوقم
 ةــسايسلا ملعف ،ةماعلا ةيعامتجالا ةيرظنلا نم ءزج اهنأل ةيعامتجا و ،بيرجتو
 ةــيرظنلا تدٍلُو ،هيلعو .ةيعامتجا ةرهاظ ةيسايسلا ةرهاظلاو ،يعامتجا ملع وه
 ىــلع ةــيملعلا عباط ءافضإل ةسايسلاو عامتجالا ءاملع دهج راطإ يف ةيسايسلا
 امدــنع الثمف.يــسايسلا نأــشلا لمجمبو ةطلسلاو ةلودلاب قلعتت يتلا تاساردلا
 شيــعل لضفأ يلاربيللا ماظنلا ناك نإ لءاستن وأ ةاواسملاو ةيرحلا نع لءاستن
 نوكي ةباجإلل يضاملاو نيدلل اندع نإف، خلا يعويشلا عمتجملا وأ اميرك ناسنإلا
 وأ نوكي نأ بجي ام ىلع دمتعت ةباجإ انيطعأ نإو،ايبيغ اينيد ايسايس اريكفت كلذ
 ةباجإلا انعضو نإو ،ايسايس ايجولويديأ كلذ نوكي ةقبسم تالوقم نم ةجرختسم
 انلواح نإ امأ،ةيسايسلا ةفسلفلا مامأ نكن ،ةيطابنتسا ةيقالخأ ةيميق ةموظنم نمض
 هدــيري امع ايئارقتسا ثحبلاو ،تانراقم ءارجإو عقاولا ليلحت لالخ نم ةباجإلا
 ثدــحت دق اقحال ىرنس امكو،ةيسايس ةيرظن ةغايص روط يف نوكن ،روهمجلا
 . ةيركفلا تاموظنملا هذه نيب تاعطاقت
 ،ىتــش ناعمب ًانايحأ ةيسايسلا ةيرظنلا حلطصم نولمعتسي ءاملعلا نإف كلذ عمو 
 ،ةيسايسلا ةايحلا لوح بتك ام لك ةيسايسلا ةيرظنلا ناونع تحت جردي نم مهنمف
 نأ ىــنعمب ،يــسايسلا ركفلا خيراتو ةيسايسلا ةيرظنلا ُنيب ام ًالخادت قلخي امم
 يأ – ةــيرظنلل جرادلا ىنعملاب يسايسلا ريظنتلا لولدم ذخأت ةيسايسلا ةيرظنلا
 ةيــسايسلا ةيرظنلا نيب ام نوزيمي ال نورخآو – ةيمالكلا تاموظنملاو ريكفتلا
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 اــمهنيب اــم ًازــييمت عضي ال (Eric Voeglin) نيلجوف كيرإف ،ةسايسلا ملعو
 كانه نوكي نأ نكمي ال هنودب يذلاو ةسايسلا نع ًايدقن ًاركف ينعت هدنع ةيرظنلاف"
  .1 ةسايس ملع
 قرط لالخ نم هظحالن ةيسايسلا ةيرظنلا لاجم فيرعت رصح يف ةبوعصلا هذه
 ةيــسايسلا ةيرظنلا ناونع تحت سِردُت تاعماجلا ضعبف،تاعماجلا يف اهسيردت
 خيراــتل وأ يسايسلا عامتجالا ملعل وأ ةسايسلا ملعل يمتنت دق ةيسايس تاعوضوم
 وأ ةاواــسملا وأ ةــلادعلا عوــضومك ،ةيــسايسلا ةفــسلفلل وأ ةيسايسلا راكفألا
 ةيــسايسلا ةفسلفلا حلطصم لمعتسي اهضعبو،خلا يسايسلا فنعلا وأ ةيطارقميدلا
 حلطصم مادختسا متي ثيح اسنرف يف لاحلا وه امك ،ةيسايسلا ةيرظنلا نع اليدب
 .ةيــسايسلا ةــيرظنلا ىلإ ةراشإلل )philosophi politique ( ةيسايسلا ةفسلفلا"
 "ةيــسايسلا ةفسلفلا" ىمسم تحت ةيسنرفلا تاعماجلا يف ةجردملا تاعوضوملاف
 ةيرظنلا" ىمسم تحت ةيناطيربلا تاعماجلا هجردت ״ philosophie politique״
 نيــب ام قرف كانهف تاعماجلا نم ريثك يف امأ ."political theory״ "ةيسايسلا
 خيراــتو ةهج نم امهنيب ام قرف دجوي امك ةيسايسلا ةيرظنلاو ةيسايسلا ةفسلفلا
 ال تايمــسملا يف قرفلا نأ ىري ضعبلا نأ عم،ىرخأ ةهج نم يسايسلا ركفلا
 ملاــعل حيرــم ميسقت لجألو ةيجهنم تارابتعال لب تاعوضوملا فالتخال دوعي
   .اهسيردتو اهتسارد لهسي راكفألا
 مــلع ةدالو عــم ةبكاوتم ةيسايسلا ةيملعلا ةيرظنلا ترهظ  تالاحلا عيمج يفو
 اــهيف تررــحت يتلا ةيخيراتلا ةظحللا تقولا سفن يف يه ةدالولا هذه، ةسايسلا
 عضو يف نيلوألا لضف لهاجت نود.ةقبسملا اهتالوقمو ةفسلفلا رسأ نم ةسايسلا
 يباراــفلاو نودــلخ نبأو نوطالفأو وطسرأك ةيسايس ةفسلف وأ ةيسايس تايرظن
 درــجملا لقعلا سيلو ،ةيسايسلا ةيرظنلا تدلو هنم يذلا محرلا وه عقاولاف ،خلا

 
 .61 ص ،ةيردنكسإلا ةعماجلا بابش ةسسؤم ،ةنراقملا ةسايسلاو ةيسايسلا ةيرظنلا ،انهم رصن دمحم -1
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 ةيسايس تايرظن اوعضو نمم ديدعلا نوك برغتسن ال قايسلا اذه يف. فوسليفلل
 عقاوك ةسايسلا مهتكرع اسانأ اوناك لب ةسايس ءاملع ىتح الو ،ةفسالف اونوكي مل
 لاــج ناــجو ،نوناق لجرو ًايضاق ويكستنومو ،ًابيبط ناك كول نوجف ،موزأم
 ناــك لــم تراويتسو ،ًاسدنهم رسنبس ناكو ،اصاصقو لاقم بتاك ناك وسور
 .خلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش يف ًافظوم
 ،ةيسايسلا ةيرظنلا ىلع ةيملعلاو ةيعوضوملا ةفص ءافضإ نأ ينعي ال اذه نكلو
 ًاــمئاد كاــنهف ،يسايسلا بيرجتلل ةيمتح ةجيتن اهنأ وأ ،عقاولا عم ةقباطتم اهنأ
 عم ًامامت ةقباطتم ةيملع ةيرظن دجوت الو عقاولاو ةيرظنلا تالوقملا نيب ام ةوجف
 نــم سَــسؤت ةيسايسلا ةيملعلا ةيرظنلا معن – كلذ ىلإ ةراشإلا تقبس – عقاولا
 هروــطت ،اهيلع رثؤيو هيف رثؤت ،عقاولا عم ةيلدج ةقالع يف نوكت اهنكلو عقاولا
 يــبيرجت ملع‘" :ةيسايسلا ةيرظنلا نأ نيلجوف ىري قايسلا اذه يفو ،اهروطيو

Experimental اهتمهمو دوجوملا يرشبلا نئاكلل ةيلكلا ةربخلا ىلع موقي مظنم 
 .1 "ةيفسلفلا ايجولوبرتنالا نم قتشت يتلاو ً،ايدقنو ًايبيرجت ميظنتلا لكاشم ةغايص
 .Lawrence J. R نوــسريه دــنع اهدــجن ةيسايسلا ةيرظنلل ةبراقملا سفن

Heron نيترئادــب هطبر نكمي ينهذ عورشمك ةيسايسلا ةيرظنلا ىلإ رظني يذلا 
 يــه ةــيرظنلا نأ" :اهادؤم ةدحاو ةلمج يف لباقتت يتلا راكفألا نم نيتعطاقتم
 ةــمئاقلاو ،ًاضعب اهضعب ًايقطنم ةطبترملا تاديكأتلا وأ تاظحالملا نم ةعومجم
 ـــب ةداع ىمست نيترئادلا نيتاه ىدحإ نإو – يبيرجت – يقيريبما ساسأ ىلع
 ةــيرظنلا" ـــب ىرخألا ىمست نيح ىلع ،ًاضورف ميقت اهنأل "ةيضرفلا ةيرظنلا"
 كلذكو ،اهب صاخلا يديلقتلا يلقعلا اهساسأ نيتيرظنلا نيتاه نم لكلو ،"ةيفصولا
 .2اهبحاصي يذلا يقطنملا وأ يثحبلا اهبولسأ

 
 .61 ص ،قباس عجرم ،انهم رصن دمحم -1
 عـم ،ةـيعامتجالا ةيـسايسلا ةيرظنلا موهفمل ةيليلحت ةيملع ةسارد :راكفأو تاسايس ،نوسريه .س .ج  -2

 .18 :ص )1987 ،ةيرصملا ولجنالا ةبتكم( ،ةماعلا ةيكيرمألا ةسايسلا عقاو ىلع اهتاقيبطت
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  Robert فارغتسلاغب تربور و James E.Dougherty يترود سميج امأ
L.Pfaltzgraff.Jr موــلعلا يف ةيسايسلا ةيرظنلل ةريثكلا يناعملا اضرعتسا دقف 

 :يهو ماع لكشب ةيعامتجالا
 ،اــيقطنم ةكسامتم ةعومجم مدقي )(Deductive System يجاتنتسا ماظن -1

 اــهنكلو ،عــقاولا عم ةقباطتم ةيرظنلا تالوقم نوكت نأ ةرورضلاب سيلو
 جذاــمنلا عــم هباــشتت ةريخألا ةلاحلا يفو .مئاق وه ام عم ةنراقملل حلصت
 .ربيف سكامل ةيلاثملا

 تانايبو تامولعم ةساردو بيترتب حمسي ،فينصتلل ماظن وأ يموهفم راطإ -2
 . ينالقعو مظنم لكشب

 متــي ،يــسايسلا كولــسلا لوح تايضرفلا نم ةعومجم ةيرظنلا نوكت دق -3
 تاــسارد وأ ةيبيرجت تاسارد نم )Induction( ءارقتسالاب اهيلإ لصوتلا
 .بيرجتلا لاحتسا نإ ةنراقم

 ةيكولــسلا لوــح تاحيرــصتلا وأ تاــنايبلا نم ةعومجم ىنعمب ةيرظنلا -4
 .ةيعقاولا ةيرظنلا اهيلع قلطيو ،ةوقلا رصانعب ةطبترملا ةينالقعلا

 رــبعت ام ردقب يعقاولا كولسلاب طبترت ال يقالخأ عباط اذ ةيرظنلا نوكت دق -5
 اــنه ةيرظنلاف ،ةيلاثملا ةيرظنلاب ةلاحلا هذه يف ىمستو نوكي نأ بجي امع
 نأ بجي ام ىلع لدت يتلا ئدابملاو كولسلا دعاوقو ميقلا نم ةعومجم يه
 .يسايسلا كولسلا هيلع نوكي

 ،نيلوئــسملاو ةلودلا لاجرل ةيلمع تاحارتقا ةعومجمك ،ةيرظنلا ،اريخأو -6
 يلودلا ماظنلا لوح تاملسم ةباثمب امإ نوكت تاداشرإلاو تاحارتقالا هذهو
 لــجر دنع ةنيعم ةيسايس ةيكولس نم كلذ ىلع بترتي امو ،هتينبو هلكشو
 حلــصت ةيــسايس تايــصوت درجم نوكت وأ ،ةنيعم فادهأ قيقحتل ةلودلا
 1.اهب داشرتسالل

 
 161985:ص ،توريب ،يبرعلا باتكلا راد، ةيلودلا تاقالعلا يف ةيرظنلا ،ىتح فسوي فيصان  - 1
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 روــطت ىلع دعاسي يذلا وه ةيسايسلا ةيرظنلا فيرعت يف بيصخلا ددعتلا اذه
 لاجملا حسفت يتلا ةيطارقميدلا عم قفاوتي هنا امك ،ةسايسلا ملعو يسايسلا ركفلا
 ءاــقبلا نوناــق لاــمعإل لاجملا حسفي ددعتلا اذه نأ امك ،ركفلاو يأرلا ةيرحل
 ىلع ةرداقلا ةيرظنلاف ،ةيسايسلا تايرظنلا ىلع ةعيبطلا يف قبطي يذلا حلصألل
 تادجتــسم عم اهتالوقم فييكت ىلع ةرداقلاو هرييغتو همهفو عقاولا عم لماعتلا
 ةقلغنملا ةدماجلا تايرظنلا نم رثكأ ماودلاو ةيرارمتسالا يف اهصرف نوكت عقاولا
 نوكتــس ةرــيخألا هذهف ،هعم فيكتلا وأ عقاولا ريسفت نع ةزجاعلاو اهسفن لوح
 يه قلطنملا اذه نم ةيملعلا ةيسايسلا ةيرظنلا .ىلوألل ناديملا ءالخإ ىلع ةربجم
 وأ ،لبقتسملا قافآ فارشتساو رضاحلاو يضاملا نيب ام طبرلا ىلع ةردقلا تاذ
 ،تايبيغلاو ةفسلفلاو ةروطسألاو خيراتلا رسأ نم ررحتلا ىلع ةرداق رخآ لكشب
 ةــيرظنلا صئاــصخ مهأ نم لبقتسملل ؤبنتلاو رضاحلا يف طبضلا ىلع ةردقلا
 .ةيسايسلا
 داــحتالا طقــسو ،اــهتالوقم قاستا نم مغرلاب ةيسكراملا ةيرظنلا تعجارت دقل
 نأ ىلإ ىزعي طوقسلا اذهو ،ةرابج ةيركسع ةوق ناك هنأ نم مغرلابو يتييفوسلا
 رــصعلا تايدــحت ىــلع بيجتل اهسفن ريوطت نم نكمتت مل ةيعويشلا ةيرظنلا
 ةلكــشم اوــهجاو املك نويسكراملا يقبو ،يتييفوسلا نطاوملل ةايحلا تابلطتمو
 يف هولاق ام اولاق ءالؤه نأ عم ،نينيلو سكرام هلاق ام ىلإ نوعجري ،ةيعامتجا
 ،كاذنآ عمتجملا عقاوب قلعتي هولاق امو ،نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا
 روــطتت نأ ةيرظنلا ىلعو رمتسم روطت يف يه لب ،ةدماج تسيل ةايحلا نأ الإ
 ال دومــصلا ىلع اهتردقو ةيلاربيللا ةيرظنلا ةوق نأ برغتسن ال انه نمو ،اهعم
 يــلع اهتردق ىلإ لب ،ًايركسعو ًايجولونكت نيمدقتم اهباحصأ نوك ىلإ طقف دوعي
 –موــلعلاو داصتقالاو عامتجالاو ةسايسلا – تالاجملا ىتش يف اهتالوقم ريوطت
 .ةايحلا روطتل ةعيرسلا ةريتولا قحالتل
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 تاسسؤم لظ يف شيعن انمد ام ةيسايس تايرظن اذاملو لوقلاب ضعبلا ججاحي دق
 لغشنن اذاملو؟ يئاضق ماظن كانه ماد ام ةلادعلا ةيرظنب لغشنن اذاملو ؟ ةيسايس
 ةــيرحلا نمضت ةيعيرشت تاطلسو نوناق دجوي ماد ام ةاواسملاو ةيرحلا ةيرظنب
 ةيــسايس مــظن يف شيعن انمد ام ةيطارقميدلا ةيرظنب لغشنن اذاملو ؟ةاواسملاو
 ةبسنلاب حرطت نأ نكمي تالؤاستلا سفنو ؟ هديرت يذلا ةيطارقميدلا لكش ضرفت
 دوــعي ةيــسايس تاــيرظن دوجو رربم نإ.خلا ةلودلاو يسايسلا فنعلاو ةطلسلل
 يــسايس لــعاف لك ةلواحمو ،ةمئاقلا تاسسؤملا ةيعرش لوح سانلا فالتخال
 لــب ،خيراــتلاو نيدــلاو ايجولودــيالا لالــخ نم هكولس ىلع ةيعرش ءافضإ
 ةيملعلا ةساردلا نم ةدمتسم تالوقمك ةيسايسلا ةيرظنلا يتاتف، انايحأ ةروطسألاو
 اــمهف رــثكأ سانلا لعجتلو كلذ لك نم يسايسلا لقعلا ررحتل عقاول ةجهنمملا
 اــبلاغ ةيــسايسلا ةــيرظنلاف انه نمو، هدقنو لب هريسفت ىلع ةردق رثكأو عقاولل
 .ةيدقن ةيرظن
 ةــقالع اهل لب اهل ةدقانو عئاقولل ةرسفم درجم ةيسايسلا ةيرظنلا نأ كلذ ينعي ال
 ةــيرحلاو ةــلادعلا لــثم ميهافمف، يسايسلا باطخلاب وأ تاحلطصملاو ميهافملاف
 رظنلا ضغب ةدرجم ميهافمك ريسفتو نايبتل جاتحت يطارقميدلاو يسايسلا فنعلاو
 عم انايحأ يقتلت ةيسايسلا ةيرظنلا لعجي ام اذهو عقاولا ضرأ ىلع اهتاقيبطت نع
 اــضيأ . يفــسلف دعب هلو الإ يعامتجاو يسايس حلطصم لكف، ةيسايسلا ةفسلفلا
 ءاوس اهمادختسا نكمي يلاتلابو ليلحت ةينقتك ةيسايسلا ةيرظنلا  عم لماعتلا نكمي
 . ةدياحم اهلعجي ام اذهو دييأتلا وأ ضحدلل
 ةيبعــشلا ماهوألا داعبإو ضحد وهو ةيسايسلا ةيرظنلا ماهم ىدحإ زربت انه نمو
  ةداــعلا مكحب ةيسايسلا تايكولسلاو ةقبسملا راكفألاو ماكحألاو ةللضملا راكفألاو
 لاــجر مهلوقع يف اهعرزي يتلاو  خلا ةيبعشلا ريهامجلا لوقع ىلع نميهت يتلا
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 باحــصأ نــم رــيثكف اــنه نمو.اهل ثراو وأ ةطلسلا يف عماط لكو ةسايسلا
 . عقاولا فيز اوفشك مهنأل ةاناعملل اوضرعت ةيسايسلا تايرظنلا
 رهاوــظلل نييــسايسلا ريسفتو ةيؤر نيب ام ايطسو اعقوم ةيسايسلا ةيرظنلا عقت
 وــحني اــميفف، اهل ايجولوديالاو لثملاو ئدابملا لاجر ريسفتو ةيؤرو، ةيسايسلا
 وــحني اميفو، ةيسايسلا ةيتامغاربلا وأ ةحلصملاب نيعوفدم عقاولا ريربتل نولوألا
 لــثملا نــم اــقالطنا ةيــسايسلا رهاوــظلا ريسفتل ايجولوديالاو ئدابملا لاجر
 نيرابتعالا نم  ةررحتم ةيسايسلا رهاوظلا ليلحتل ةيسايسلا ةيرظنلا يعست،ميقلاو
 اــهنإ،قلطملاب ميقلاو لثملا نع عفادت الو قلطملاب عقاولا نع عفادت الف نيقباسلا
 ســفن ىلع ةيسايسلا تايرظنلا نأ اذه ينعي ال. ةيسايسلا رهاظلل ةرسفم درجم
 ولخي يسايس ركفم وأ ملاع دجوي الف ،ةيملعلا ةيدايحلاو ةيعوضوملا نم ةجردلا
 عــقاولل ةــيرظنلا تزاــحنا نإ يلاتلابو،ايجولوديالا وأ ةحلصملا نم ءيش نم
 . ةيلاثم ةيرظن اهانيمسأ ميقلاو لثملل تزاحنا نإو ةيعقاو ةيرظن اهانيمسأ
 
 ةــفاقثلاو ةيرــشبلا ةــعيبطلا نــع رــيبعت ةيسايسلا تايرظنلا:يناثلا بلطملا
 ةيسايسلا
 
 نــم دــيرن اذام مهألا نإف ةيسايسلا ةيرظنلا يه ام فرعن نأ مهملا نم ناك نإ
 مل مولعلا لكو ةسايسلا ملع نأ كلذ ؟ماع لكشب ةسايسلا نمو ةيسايسلا تايرظنلا
 جهاــنمو تاودأ لــب ،ةفرعملا لجأ نم ةفرعم وأ ،ةيلقع تايضاير درجم دعت
 نوكي ال ام ةيرظن ىلع مكحلاف يلاتلابو، ةيرشبلا مُّدقتو تاعمتجملا ةمدخل فَظوت
 نــع رــيبعتلا ىلع اهتردق لالخ نم لب ،اهميهافم قاستا ىلع مكحلا لالخ نم
 نوكي ال ام يسايس ماظن ىلع مكحلا اضيأ،كلذ ىلع ةدعاسملا وأ هرييغتو عقاولا
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 هــتمدخو عمتجملاب هتقالع لالخ نم لب ،تاراعش نم عفريو لوقي ام لالخ نم
  . هل
 رــشبلا مــكح يه ةطلسلا نأ ثيحو،ةطلسلاو ةلودلا ةرادإ نف ةسايسلا نأ ثيحف
 نكلو،ةــكئالم ماكحلا نوكي نأ رظتنن الف ،ةكئالم اوسيل رشبلا نأ ثيحو،رشبلل
 ىوــقلاو حلاــصملا نيب نزاوتلا ظفحي امب ةطلسلا ماكحلا سرامي نأ مهملا نم
 لالــخ نم ايلخاد،ةينطولا ةحلصملا ىلع ظفاحي امبو عمتجملا لخاد ةضراعتملا
 يــمحي امب ايجراخو ،عمتجملا تانوكم نيب ،يملس شياعتو ٍضارتو قفاوت قلخ
 ماكحلا اهب علطضي نأ بجي يتلا ةفيظولا يه هذه .ةيجراخلا تاديدهتلا نم ةمألا
 ماكحلا نأ نمضي يذلا ام نكلو .رش عزاونو ريخ عزاون مهيدل رشب مه نيذلاو
 اوبٌلغُي نأ مهسفنأ ماكحلل نكمي لهو ؟ةماعلا ةحلصملا مدخي امب مهتفيظو نودؤيس
 .؟كلذ نامض امو؟رشلا عزاون ىلع مهدنع ريخلا عزاون
 تاــيرظن اوعــضو نيذــلا نيرــكفملا لك لغش يذلا ساسألا يه ةلئسألا هذه
 ةطلــس ةيأ،ةطلــسلا ةفــسلفو ةسايسلا ملع هيلع موقي يتلا ةلئسألا يهو،ةيسايس
 ةيعرــشلا ةطلس ىلإ ،ةلودلل ةيسايسلا ةطلسلا ىلإ ةرسألا بر ةطلس نم ،تناك
 ةطلسلاو ةلودلا ملع هنأب ةسايسلا ملع فيرعت  ىتح ،ةيلاكشإ ةلئسأ يهو،ةيلودلا
 تارــشع كانه نأ ثيح ،ةلئسألا هذه نع حوضوب بِجُي مل ،ةلودلا ةرادإ نف وأ
 ملع نأ امك،يسايسلا لعفلا ريسفت لواحت يتلا ةعراصتملا ةيسايسلا )تايرظنلا(
 ةــيطارقميدلا نأ حيحــص .ةــسايسلا نع يباجيإ ةميق مكح نمضتي ال ةسايسلا
 ةيــسايسلا ةــسرامملا ىلع ةنسنألا ضعبو ةيسايسلا ةقيقحلا ىلع ةيبسنلا تفضأ
 نيمكاــحلا نيب ام ةوجفلا ترسج امك ،ةيروتاتكدلاو ةيدادبتسالا ةمظنألاب ةنراقم
 ضــعب يــف الاكــشإ تحبــصأ اــهتاذ دــحب ةيطارقميدلا نكلو، نيموكحملاو
 تــنكم و ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحت عطتست مل تاعمتجملا ضعب يفف،تاعمتجملا
 نمو تارايلملا باحصأ ثيح مهتحلصمل اهفيظوت نم ةريرشلا عزاونلا باحصأ
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 يــفو ،يطارقميدــلا دــلبلا ســفن يف نورواجتي ةمامقلا قيدانص نم نوتاتقي
 يلخادلا يضارتلاو قفاوتلا لاكشإ لح نم ةيطارقميدلا نكمتت مل ىرخأ تاعمتجم
 ةيطارقميد الو ،الثم ةيلهألا برحلا نم اهمحت مل ناتسكاب ةيطارقميدف،مات لكشب
 نــم اءدــب برغلا لود تناك يذلا تقولا يفو،ةيرصنعلا نم اهتصلخ ليئارسإ
 قوــقحب ىنغتتو ةيطارقميدلل ثيدحلا جذومنلا ينبت رشع عساتلا نرقلا فصتنم
 طــسبت تــقولا ســفن يف تناك، ةلادعلاو ةاواسملاو ةيرحلا تاراعشبو ناسنإلا
 يفو،ةيبونجلا اكيرمأو ايقيرفأو ايسأ: ثالثلا تاراقلا ىلع ةيرامعتسالا اهترطيس
 يــف بورحلا عشبأ ضوخت اهنإف ةيطارقميدلاب اكيرمأ هب ىنغتت يذلا تقولا سفن
 مهمدــقت ىلع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ابوروأ ظافح نإ. ناتسناغفأو قارعلا
 لود عم ةئفاكتملا ريغ تاقالعلاو بونجلا تاورث بهن نع لصفنم ريغ  يداملا
 .بونجلا
 ىــلع وأ درفلا ىوتسم ىلع ءاوس يرشبلا كولسلا نأ ثيحف ،انركذ امكو ،نذإ
 باــهرإلاو فنعلاو نوناقلاو قالخألا نم ةدقعمو ةبكرم ةلاح،عمتجملا ىوتسم
 مــكحي نأ دــيري نــم وأ ةطلسلا نإف ،خلا ةينانألاو ةيهاركلاو بحلاو مارجإلاو
 هذــهل اكردــم نوكي نأ هيلع ،تاعمتجملا نيب ام وأ ينطولا عمتجملا يف رشبلا
 ةــعيبطلا نع فثكم يوطلس ريبعت ةسايسلاف،اهساسأ ىلع فرصتي ناو ةقيقحلا
 نــع لــشرشت نوتــسنو لئــس امدنع ىتح،اعم ةيسايسلا ةفاقثلا نعو ةيرشبلا
 ىتح هنأب ينمض فارتعا وهو اءوس لقألا يسايسلا ماظنلا اهنإ لاق ةيطارقميدلا
 .تازواجتو ءاطخأ اهب ةيطارقميدلا
 ةسايسلا )م.ق Plato 428 \ 347( نوطالفأ هبش ماع ةئامعبرأو نيفلأ  يلاوح لبق
 ةــيلقع ةوــقو ةيبضغ ةوقو ةيناوهش ةوق هل ناسنإلا نأ امكف،ناسنإلاب ةطلسلاو
 ةــلودلاف،ةلودلا عــم رمألا اذك، ىوقلا هذه نيب قفوي يذلا وه لقاعلا ناسنإلاو،
 نبأ ةمالعلا امأ،ةضراعتملا عمتجملا ىوق نيب قيفوتلا عيطتست يتلا يه ةحجانلا
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 دب الف ةيرشبلا ةعيبطلا يف ءاصعتسالا ببسب هنأب لاقف ) م1406 -1332 ( نودلخ
 دب ال -مكاحلا وأ ةطلسلا – عزاولا اذهو ضعب نع مهضعب عزي عزاو نم رشبلل
 نــع ثدــحت امدــنع ىتحو،عمتجملا لئابق ةيقب ةوق ىلع ةقوفتم هتوق نوكت نأ
 ةــمكحلاو لدــعلا تافص نيب ام جزم دقف ملسملا عمتجملا يف ةفيلخلا تافصاوم
  Machiavelli( يلليفاــيكيمل لــضفلا دوــعي نكلو.ءاهدــلاو ةوــقلا تافصاومو

Niccolò 1469-1527( درج ناك نإو يلفايكيمف.ريمألا هباتك يف اصوصخو 
 ناك ام وهو ،تناك ةليسو ةيأ مكاحلل رربت ةياغلا نأ اربتعم قالخألا نم ةسايسلا
 ةــسايسلل فيــصوتو ريبعت لضفأ دعي هب لاق ام نأ الإ،هرصع يف داقتنا لحم
 ىده ىلع ريست نآلا ىتح هرصع ذنم ةسايسلا نأب لوقلا نكمي ىتح، ةرصاعملا
 نــكي مل نييسايس ةداقل اولوحت نيذلا ءايبنألاو ةيوامسلا تانايدلا ىتح لب ،هتاباتك
 يبن وأ لوسر يأ نكمت ناو لصحي ملف،كلذ نع اديعب ةسايسلل مهمهفو مهكولس
 نم مهل ناك ثيح،ةيوامسلا مهتلاسر لوقت امك قحلا قيرطل سانلا لك سوس نم
 ةيرــشبلا ةــعيبطلا اــهنإ،نيعباتلاو نيدــيؤملا نم رثكأ نيداعملاو نيضراعملا
 .ةعيبطلا هذه نع فثكم يوطلس  ريبعت ةسايسلاو
 لــك لــعف يسايسلل زوجي هنأو قالخأ لك نم ةدرجم ةسايسلا نأ اذه ينعي ال
 ةيتوهاللاو ةيبيغلا تاريسفتلاو ةيوابوطلا نع داعتبالا وه هيلإ يمرن ام لب،ءيش
 نــكل و يــعقاو يخيراــت روظنم نم ةسايسلا عم لماعتلاو، يسايسلا كولسلل
 ةروطــسأل لوحت يبرعلا انملاع يف خيراتلا نأل،تقولا سفن يف يملعو ينالقع
 بوــيع يفخت ةيئاغ ةيناخيراتل هلوحت ببسبو،هنم سيل امم هب قِصلُأ ام ببسب
 بــخن نــم يعرــش رــيغ وــه اــم ىــلع ةيعرــش يفــضت وأ رضاحلا
 مالــستسالاب اــمئاد رَــسَفُت نهارــلا يبرعلا اننامز يف ةيعقاولاو،تايجولويديإو
 نــم فرــط نــم ةمهت حبصت دق ةينالقعلاو،كلذ نم رثكأ نكي مل نإ ةيعجرلاو
 قوف وه ام دوجو احيحص ناك نإو، يرشبلا لقعلا قوف وه ام كانه نأب نوري
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 ةــضيرملا ةيرــشبلا مهلوــقع نــم اــقالطنا هنورسفي مهنأ الإ يرشبلا لقعلا
 .ةيعوضوملاو ةيملعلا ةينالقعلا لحم ةلقاع ريغ )ةينالقع( لالحإ متيف،ةفلختملاو
 
 ةيسايسلا ةيرظنلا تافينصت :ثلاثلا بلطملا
 
 اصوصخو ةيعامتجالا مولعلا يف ةيرظنلا موهفم سابتلاو عقاولاب ةيرظنلا ةقالع
 ةيفــسلفلا فقاوملا ددعتب ،ةيسايسلا ةيرظنلا تافينصت ددعت ءارو ناك ،ةيسايسلا
 نيرثأــتملا نييكولــسلا نــم ددع روهظ عم تافالخلا تززعت دقو .اهباحصأل
 ةحــص نــم ققحتلا بعصي هنأ ثيحف ،ةيقطنملا ةيعضولاو ةيعضولا تافسلفلاب
 ةيرظنلاب ىمسي ام ناف ،ةيسحلا ةربخلا دودح يف ،ةيسايسلا رهاوظلاو تالوقملا
 تاــيرظنلا نيــب ام زييمتلاب اوبلاط انه نمو ،ةيسايس ةفسلف الإ يه ام ةيسايسلا
 لــعفلاو ،عــقاولا ءارقتسا لالخ نم اهتالوقم ينبت يأ بيرجتلا ىلع دمتعت يتلا
 نــع ةلــصفنملا ةدرجملا ميقلا نم ةدمتسملا – ةيميقلا تايرظنلاو ،هب لاعفنالاو
 عــم ةاواــسملا مدق ىلع فقت يتلا ةيقيقحلا ةيملعلا ةيرظنلا يه ىلوألاف ،عقاولا
 نيــب اــم زــييمتلا رــهظ انه نمو .ةيضايرلاو ةيعيبطلا مولعلا يف تايرظنلا
 .ةيرايعملا تايرظنلاو ةيبيرجتلا تايرظنلا
 ،ةيــسايسلا تايرظنلا فينصت ىوتسم ىلع ةسرامملاو عقاولا نيب ام لصفلا اذه
 ةيرظنلا ءاطعإ ىلع جرَد هنا نولوقي نيذلا نيصتخملا ضعب نم ةضراعم دجو
 ةــهجاوم يــف امهدحا عضو وأ امهنيب ماتلا لصفلا نود ،نيينعملا دحأ ةيسايسلا
 ذنم ةيسايسلا راكفألا روطت ةسارد وه :لوألا ىنعملا ،نويكولسلا لعف امك رخآلا
 ةــيرظنلا ريثأتو ،اهتأشنأ يتلا فورظلا ةسارد عم ،مويلا ىلإ وطسرأو نوطالفأ
 ةيجهنملا ةساردلا ىلع راصتقالا وهف :يناثلا ىنعملا امأ ،ةيسايسلا ةسرامملا ىلع
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 تاميمعت ىلإ لصوتلا ةلواحمو رصاعملا ملاعلا يف يسايسلا كولسلاو تاسسؤملل
 .ةيرايعمو ةيميق ماكحأ رادصإ نود ،يملعلا جهنملا قئارط ةطساوب
 ةــيرظنلل لوألا ىنعملاــب اوذــخأ نيذــلا ةسايسلا ءاملعو باتكلا ظحالن اذكهو
 ةــيدقنلا ةيرظنلا ةساردلا ىلع ةيسايسلا ةيرظنلل مهلوانت يف نورصتقي ،ةيسايسلا
 ،تاينيثالثلا لالخ روصتلا اذه داس دقو ،خيراتلا ربع نييسايسلا نيركفملا جاتنل
 خيراــت " ةــباتك يــف نيابس جروج دجن جهنلا اذهب نيرثأتملا باتكلا نيب نم و
 ةــيرظنلل مهتــسارد يــف نورخآ بهذي هاجتالا سفن يفو ،" ةيسايسلا ةيرظنلا
 ميهاــفملاو تاحلطصملا مهأ ىنعم حيضوتو حرش ىلع راصتقالا ىلإ ،ةيسايسلا
 ةطلــسلاو ةــيرحلاو ةيطارقميدلاك ،مويلا يسايسلا لقحلا يف ةلوادتملا ةيسايسلا
  .خلا ،ةيروتاتكدلاو ةيرحلاو
 كلت يه ةيسايسلا ةيرظنلا نأ اوربتعاف ،ةيكولسلا ةسردملاب نورثأتملا باتكلا امأ
 راــيتلا اذــه ادــب دقو ،يسايسلا عقاولا سكعت يتلا ةماعلا ماكحألاو تاميمعتلا
 خيراــت ةسارد درجم ىلع ةيسايس ةيرظن ةفص قالطإل دقنلا ديازت عم روهظلاب
 ام لك نإ ليق ىتح ،يسايسلا نأشلا لوح ةيمَّيق ماكحأ ىلع وأ ،ةيسايسلا راكفألا
 تــقولا ناــح دــق هناو ،مسالا اذه قحتسي ال ةيسايس ةيرظن ناونع تحت بتُك
 راــيتلا عجارت عم .يسايسلا ركفلا خيراتو ةيقيقحلا ةيسايسلا ةيرظنلا نيب زييمتلل
 نيرــشعلا نرقلا نم تاينينامثلا ذنمو ،ةيعامتجالاو ةيسايسلا مولعلا يف يكولسلا
 يفــصولا رــكفلا نيب ام عمجت ةنزاوتم ةرظن ىلع موقي ةيرظنلا موهفم حبصأ
 داــشرإلا لاــجمو ريــسفتلاو فــصولا لاجمب يأ" ،يسحلا عقاولاو يريسفتلا
 1."ميوقتلاو
 دــعب اميف رولبت ،ةسرامملاو ةيرظنلا نيب لصفلا ضفري يذلا ديدجلا هجوتلا اذه
 ةــيدقنلا ةيسايسلا ةيرظنلاب يمس ام اوعضو يذلا نيركفملا نم ةعومجم دي ىلع
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Critical Theory of Politics ضــفر يــه نيركفملا ءالؤهل ةزرابلا ةمسلاو 
 ىلعو ،يبرغلا يفاقثلا عورشملا سدقت يتلا ةيزاوجربلا تايرظنلل يركفلا طلستلا
 ىــلع دــمتعت نأ بجي ةيعامتجالاو ةيسايسلا رهاوظلا ةسارد نأف( ساسألا اذه
 وــه يناــثلاو ،ليلحتلا يف يلكلا عباطلا وأ ةيلكلا وه لوألا ،نييسيئر نيموهفم
 نأ يه ةيليلحتلا ةجيتنلاو .يخيراتلا اهقايس يف ةرهاظلا ىلإ رظنلا وأ ،ةيخيراتلا
 ،قاــطنلاو ىدــملا ةديقم ريغو ةيئاهن ال ةيخيرات تالوحتب رميو ريغتي عمتجملا
 خيراتلا ةلجعو عمتجملا ةكرح عفدتو ريسُت يتلا يه ةيعامتجالا تاضقانتلا ناو
 روــطتلا تاراــسمل ةــيطمن دودــح وأ ةدماج ةيمتح نذإ كانه سيلف ،يرشبلا
 تاــيرظنلاو ةيرايعملا تايرظنلا نم الك مهتت ةيرظنلا نأ دجن اذهلو.يعامتجالا
 قــفأ ةعسو ،ةيررحت لقأ اهنأو ،مئاقلا عضولا ريربت يف رصحنت اهنأب ةيقيربمإلا
 1.)لبقتسملا فارشتساو رضاحلا مهف يف
 ،ةيــسايسلا موــلعلا ددــعتو نيركفملا ددعتب ،ةيسايسلا ةيرظنلا تافينصت تددعت
 مهــصصخت لاــجم نــع رظنلا ضغبو ةسايسلا ءاملع ةيبلاغ نإ لوقلا نكميو
 :ةيسايسلا ةيرظنلل يلاتلا فينصتلا نودمتعي

 . ةيلاثملا ةيرظنلا -أ
 .ةيسايسلا ةيعقاولا -ب
 .ةيكولسلا -ج
 . مظنلا ةيرظن -د
 .ةيكولسلا دعب ام -ه
 .ةديدجلا ةيعقاولا -و

 راــشملا نافلؤملا عضي ،يسايس ملع ةيسايسلا تاقالعلاو ،ةيلودلا تاقالعلا يفو
 ةلمعتسملا تايرظنلل افينصت ،فارغتسلاب تربور و يترود سميج ،هالعأ امهيلإ
 :1يهو ،ناديملا اذه يف

 
 .108 :ص ،هسفن ردصملا  -1
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 ةيلاثملا ةيرظنلا -أ
 .ةيسايسلا ةيعقاولا -ب
 .مظنلا ةيرظن -ج
 .ةيديلقتلا عارصلا تايرظن -د
 برحلاو ةيلايربمإلا ريسفتل ةيداصتقالا تايرظنلا -ه
 .حلستلا ةبقارمو يوونلا عدرلا:ىربكلا عارصلا تايرظن -و
 .يلودلا لماكتلا تايرظن -ز
 .رارقلا ذاختا تايرظن -ح
 .ةارابملا وأ بعللا ةيرظن -ط

 :1وهو تايرظنلل ايئانث اميسقت عضيف نامفوه يلناتس امأ
 .ةيبيرجتلا ةيرظنلاو ةيفسلفلا ةيرظنلا -أ
 .ةيئزجلا وأ ةطسوتملا ةيرظنلاو ةماعلا ةيرظنلا -ب
 .ةيئارقتسالا ةيرظنلاو ةيجاتنتسالا ةيرظنلا -ج

 دــجن ،ةيــصصختو هيجاهنم تارابتعالو ،ةقباسلا تايرظنلا عم ضقانت نودو
 ةيرظنب اصاخ افينصت عضو تنسنف وردنأف ،ةلودلل ىرخأو ةيطارقميدلل تايرظن
 2:يلاتلا يهو ،ةلودلا

 صخشلا مكح يهو ،Absolutism ةيدادبتسالا وأ قلطملا مكحلا ةيرظن -أ
 .يلومشلا مكحلا وأ دحاولا
 .ديقملا مكحلاو روتسدلا ىلع موقتو ،ىلوألا سكع يهو. ةيئانبلا ةيرظنلا -ب
 نــم اهداورو ،نيتقباسلا نيتيرظنلل ضيقنك تءاجو ،ةيقالخألا ةيرظنلا -ج

 يــف يسايسلا ركفلا ىلع ترثأو ةيسنرفلا ةروثلا دعب تأشن ثيح ناملألا
 Hegel  Georg Wilhelm( لــغيه اــهداور مــهأو ،اــبوروأ لك

Friedrich 1770-1830(، ةيناــسنإلا ردــق ةــلودلا نأ ربتعا يذلا، 
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 رــظنلا بجي يلاتلابو ،فادهألاو رهوجلا يف نوكرتشي دارفألاو ةلودلاو
 . ةيوق ىقبت نأ ىلع لمعلاو مارتحاب اهيلإ

 فــلتخمب ةيــسكراملا ةــيرظنلا اهب دصقيو ،ةلودلا يف ةيقبطلا ةيرظنلا -د
 .اقباس اهيلإ انرشأ دقو ،ةيركفلا اهتارايت

 ىــلإ اهنم ةيركفلا تارايتلا ىلإ برقا يهو ،ةلودلا يف ةيددعتلا ةيرظنلا -ه
 عــم ىــتحو ةيسايسلا ةيتامجربلا عم عطاقتت انايحأو ،ةكسامتملا ةيرظنلا
 ،عــمتجملا لخاد ةيددعتلاو درفلا ناش نم ىلعُت ةيرظن يهو ،ةيوضوفلا
 ،ةطلسلا وأ ةلودلاب هطبرت امم رثكأ ةيعامتجالا تائفلاب درفلا طبرت يهف
 .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةيددعتلاب نمؤت يهف انه نمو

 ةيــسايس ةدــيقع وأ ايجولويديأل انايحأ ةيسايسلا ةيرظنلا بسنت قايسلا سفن يف
 اــنايحأو،خلا ةيزانلاو ةيشافلا وأ ةيسكراملا ةيرظنلا وأ ةيلاربيللا ةيرظنلاب لوقلل
 ةديقعلا يف ةيسايسلا ةيرظنلا وأ مالسإلا يف ةيسايسلا ةيرظنلاب لوقلاك نيدل بسنت
 تانايدــلاب ةيــسايسلا ةــيرظنلا ةقالع حرطتو.ىطسولا نورقلا لالخ ةيحيسملا
 ناميإلا ىلع نيدلا سسؤي ثيح  ةيجولومتسباو ةيجهنم ةيحان نم ةريبك تالاكشإ
 دــنعف. عــقاولا نم اهتالوقم دمتستو ةيسايسلا ةيرظنلا سسؤت اميف ةقبسم راكفأب
 لوــقي اميفف،ةيمالــسإ ةيسايس ةيرظن دوجوب لوقلا لوح فالخ دجوي نيملسملا
 وأ ةــمامإلاو ىروــشلا نــم ةدمتــسم يــهو ةــيرظنلا هذــه دوجوب ضعبلا
 – سدقملا صنلا نأب نولوقيو سدقملا صنلل ليوأتلا اذه نورخآ ضفري،ةفالخلا
 اهــسسؤي مل ةيعضو ةيرظنلا هذه نإو، ةيسايس ةيرظن اعضي مل– ةنسلاو مالسإلا
 . 1 مويلا ىتح رمتساو ةفيقسلا عامتجا ذنم أدب يخيرات مكارت اهغاص لب صن

 
 يفاقثلا زكرملا ،ةيسايسلا ةيرظنلا دقن ،مالسإلا يف ةطلسلا ،نيساي داوجلا دبع :عوضوملا لوح رظنأ -1 
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 ةيسايسلا ةيرظنلا فادهأو صئاصخ :عبارلا بلطملا
 
  ةيسايسلا ةيرظنلا صئاصخ :ًالوأ
 مل ةيسايسلا ةيرظنلا ةدالو نأف ،عقاولاو ركفلا نيب ام ةيلدجلا ةقالعلا نم اقالطنا
 طــسوو ةاــناعملا نمــض تدلو يهف ،ةريسع ةدالو تناك لب ،الهس ارمأ نكي
 ةمزأل جاتن تناك ةيسايسلا تايرظنلا ةيبلاغ نإ ،لوقلا نكميو ،ةموزأم عاضوأ
 نيمتهملا ىلعو ةسايسلا ءاملع ىلع ًايدحت ضرفتو عمتجملاب فصعت ،ام ةيسايس
 اــهنأ ىــنعمب ،ةمزألل جرخم نع ثحبلا ىلع مهلوقع زفحتو ،ةيسايسلا ةايحلاب
 ةــيرحلا ميهاــفمو ةطلــسلاو ةيطارقميدلا تايرظنف ،عقاولا دحتل ةباجتسا يتأت
 اهفرعت تأدب يتلا ةمزألا دحت ىلع درك تءاج وطسرأو نوطالفأ دنع ةاواسملاو
 مامأ انيثأ ةميزه دعب ًاديدحت – داليملا لبق سماخلا نرقلا ذنم ةينيثألا ةيطارقميدلا
 هلقع يف تقثبنا ،سبوه ساموت اهنشد يتلا يعامتجالا دقعلا ةيرظنو – ةطربسإ
 ةــجيتن ارتلجنإ هدالب اهب رمت تناك يتلا ةيلهألا برحلاو ةفصاعلا ةمزألا ةجيتن
 ةدرــك تءاج ةيسكراملا ةيرظنلاو ،تراويتس لآو ليمورك ةموكح نيب عارصلا
 موهفم رمأ اذهو .خلا يلامسأرلا ماظنلا ةمزأ ،سكرام لراك هدقتعي ناك امل لعف
 ماــع لكشب رارقتسالاو يعمتجملاو يسايسلا دوكرلا لحارم يف هنأ ظحالي ثيح
 ىــلع ًاــنئمطم نوــكي ناسنإلا نأل تايجولويديألاو تايرظنلا جاتنإ ةيلمع لقت
 ،عــقاولل ليدــب نع ثحبلا ىلإ هعفدي يذلا لاؤسلا قلق هباتني ال يلاتلابو هعضو
 .لبقتسملا نم فوختو رضاحلا ىلع قلق ةلاح جاتن يه تايرظنلاف
 نيــصتخم ءاملع نم ًادوصقم ًالمع تايرظنلا جاتنإ نوكي تالاحلا نم ريثك يف
 ةــسارد ىلع ءاملعلا نم ةعومجم وأ ملاع بكني نأ ىنعمب ،ةيسايسلا مولعلا يف
 ةــيرظنب انل اوجرخيل يملعلا ثحبلا تاودأو تاينقت نيفظوم ام ةيسايس ةرهاظ
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 ءاــملع بــناج نــم ةيسايسلا ةيرظنلا جَتنُت ال ىرخأ نايحأ يف نكلو ،ةيسايس
 يقطنمو يعيبط لكشب يتأت لب ،هجومو دوصقم ثحب ةجيتن نوكت الو نيصتخم
 ًاــيئاقلت يعدتست ةيسايسلا ةسرامملا نأ ىنعمب ،ةسايسلا لاجر ةسرامم لالخ نم
 ةــيرظنلا يه ةيلقعلا تاغايصلا وأ تاريبعتلا هذه نوكتف ًايميهافم اهنع ربعي نم
 ةسرامملا ةيرظنلا تقبس ءاوسو ،ًاططخمو ًادوصقم رمألا ناك ءاوسو ،ةيسايسلا
 ةــيرظنلا نإــف – ةسرامملاو ركفلا نيب ةيلدج ةقالع كانه نأ عم – سكعلا وأ
 رــكفلا روــطتو ةيناــسنإلا ةفرعملا روطتل ةيقطنم ةجيتن يه ةيملعلا ةيسايسلا
 يناــسنإلا لــقعلاو روطتت ةيناسنإلا ةفرعملاو روطتت ةايحلا نأ ثيحف ،يناسنإلا
 نوــكت نأ دــبالف ،ةقباــسلا براــجتلا نم ًاديفتسم ًاجضن رثكأ حبصيو روطتي
 ًاجــضن رــثكأ عقاولا لوح نع ةديدجلا )ةيسايسلا تايرظنلا( ةيلقعلا تاغايصلا
 .ةيملعو
 صئاــصخ ىــلع رفوــتت نأ دب الف ،جهنممو يملع ركف ةيسايسلا ةيرظنلا نأل
 :يه صئاصخلا هذهو ،ىرخألا ةيركفلا تاموظنملا نع اهزيمت
 اهمهف ىلع دعاسي ةيرظنلا ميهافم حوضو نأ كلذ ،اهميهافم حوضوو ةقد :ًالوأ
 رــثكألا يــه ةديجلا ةيرظنلاو.سبللا يف اهعم لماعتملا وأ ئراقلا عقي ال ثيحب
 .اهصصخت لاجم يف ةلمعتسملا ةقباسلا ميهافملا نم ددع ربكا ديحوت ىلع ةردق
 ةــيرظنلا اــهيلع دمتعت يتلا )Assumptions( تاضارتفالا نوكت نأ  :ًايناث
 .ةقباس ثوحب ىلع ةينبم نوكت نأ بجيو ةيلايخ تسيلو ةيقطنمو ةينالقع
 نود دــيرت ام ُلصوُت ثيحب ،حيطست وأ ةكاكر نود ةطاسبلاب زيمتت نأ  :ًاثلاث
 ىــلع سايقم ،اهتبوعصو تاحلطصملا دقعت نأ احيحص سيلو.يقلتملا نم ءانع
 .اهتناتمو ةيرظنلا ةدوج
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 ذخألا عم ،ةيملع رثكأ تناك اهتاؤبنت ةحص تداز املكف ،ؤبنتلا يف اهتقد  :ًاعبار
 يف وه امم لقأ ةيسايسلا رهاوظلا ةسارد يف ؤبنتلا ىلع ةردقلا نأ رابتعالا نيعب
 .ةيعيبطلا رهاوظلا ةسارد
 ريسفتلاو ،اهسردت يتلا تارهاظلا ريسفت ىلع ةيلاع ةردق تاذ نوكت نأ  :ًاسماخ
 .مهفلا ىلع دعاسي يذلا وه ديجلا
 رهاوظلا ضعب ىلع بيرجتلا رذعت نإو ،ايعقاو بيرجتلل ةلباق نوكت نأ  :ًاسداس
 رهاوــظلا نيــب اــم تاــنراقم ءارجإ ةيلمع ةيرظنلا لهست نأ بجي ،ةيسايسلا
 .ةهباشتملا
 ثــيح نــم ةيداصتقا و ةيعامتجا ةعفنم ققحت يتلا يه ةديجلا ةيرظنلا  :ًاعباس
 .نيثحابلا ىلع دهجلاو لاملا ريفوت
 .ةقباس تايرظنل اراركت تسيلو ةليصأ نوكت نأ  :ًانماث
 نأ ةرورضلاب سيل نكلو ،)(Relevance عقاولل ةقباطم رثكأ نوكت نأ  :ًاعسات
 اــهب طيحتو اهمكحت نأ نم دقعأ ةيسايسلا تارهاظلاف ،امامت عقاولا عم قباطتت
 .ةدحاو ةيرظن
 ةيسايسلا ةيرظنلا فادهأ :ًايناث
 وأ ةــيلقع ةــضاير درجم تسيل و ةيملع تايرظن ةيسايسلا تايرظنلا نأ ثيحف
 .اهعــضو نم دوصقم فده كانه نوكي نأ دب ال نذإ ،ريظنتلا لجأ نم اريظنت
 لكــشب ملعلا فادهأ عم عطاقتت ةيسايسلا ةيرظنلا فادهأ نأ ءاملعلا ةيبلاغ ىري
 ةــيعامتجالا ةــيرظنلل نأ ىري رفنس ديفيد .ؤبنتلاو ريسفتلاو طبضلا :يهو ماع
 وــه اــم ليجــستل ةعجان ةيجهنم ةليسو رفوت اهنأ ،ىلوألا :نيتيساسأ نيتفيظو
 قالــطنالا نيثحاــبلل نــكمي هنم يذلا ساسألا ريفوت ،ةيناثلاو ،اقباس فورعم
  .رفصلا ةطقنل عوجرلل اورطضي نأ نود ،1 ةديدج ةفرعم ىلع لوصحلل
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 :يلي اميف صخلتت ةيسايسلا ةيرظنلا فادهأ نإ لوقلا نكمي
 ىــلع اــهلمعب ،ماع لكشب ةيسايسلا ةفرعملاو ةسايسلا ملع ومن يف مهاست :الوأ

 نــم يــسايسلا ركفلا جارخإو يسايسلا باطخلا ةنلقعو ةيسايسلا ميهافملا طبض
 اهيلع نهربملا ريغ ةيروطسألاو ةقبسملا راكفألا نم هريرحتو حيطستلاو ميمعتلا
 .ًايملع
 مهنكمي ًايملع هيلع نهربم يرظن راطإ نم ةسايسلا ملع يف نيثحابلا نيكمت :ًايناث
 ةطقن ىلإ عوجرلل رارطضالا نود ةديدج تابراقم وحن مهثاحبأ يف قالطنالا نم
 نأــشلا يــف ةيملعلا ةفرعملا مكارت يتلا يه ةيسايسلا تايرظنلا نأ يأ ،رفصلا
 .يسايسلا
 اــم ةــصالخ ،ءاــسؤرو ةداق نم ،ةسايسلا لاجر فرصت تحت عضت  :ًاثلاث
 لاــجر دعاــسي يذلا رمألا ،يسايسلا نأشلل مهف نم ةسايسلا ءاملع هيلإ لصوت
 .ةيملع سسأ ىلع ةسرامملا ىلع ةسايسلا
 رــثكأ اــهلعجتو تايبصعلا لاكشأو فطاوعلاو ةينطولا رعاشملا مظنت  :ًاعبار
 .عقاولا تايدحتل ةباجتسا رثكأو ةينالقع
 يناسنإلا ريكفتلا ةصالخ ثحابلا فرصت تحت عضت ةيسايسلا تايرظنلا  :ًاسماخ
 صالختــسا ىــلع هدعاــست يتلا ةفرعملا نم مك نم هنكمت يلاتلابو ،يسايسلا
 قاــفآ فارــشتسا ىــلع هــتردقو رضاحلل هتفرعم لعجي امم ،ربعلاو نيناوقلا
 .ةلوهس رثكأ لبقتسملا
 . ةدئاسلا ةيسايسلا ةسرامملا يفو ةفرعملا يف روصقلا هجوأ نع فشكت  :ًاسداس
 
 يحاــنم لــك نإ انلق نإ غلابن الف ،ةيسايسلا ةيرظنلا مامتها تالاجمل ةبسنلاب امأ
 دــجوت ةــسايس دــجوت ثيحف ،ةيسايسلا ةيرظنلل عوضوم يه ةيسايسلا ةايحلا
 رهاوــظلاو ةيسايسلا رهاوظلا نيب ام لصاحلا لخادتلل ًارظنو .ةيسايسلا ةيرظنلا
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 موــلع عم لخادتو ةيسايسلا ةيرظنلا لمع لاجم بعشت دقف ،ىرخألا ةيعامتجالا
 يــف كلذ ىلجتيو ،ةيجولويسس تامامتها ةيسايسلا ةيرظنلل حبصأ ثيحب ىرخأ
 عامتجالا ملع يف كلذ ىلجتيو ةينيد تامامتهاو ،يسايسلا عامتجالا ملع تايرظن
 حلطــصم ءاــج اــنه نــمو اــيفارغجلاب تامامتها ةيسايسلا ةيرظنللو ،ينيدلا
 سفنــلا مــلعب ةيــسايسلا ةيرظنلا متهت ًاضيأ ،ةيسايسلا ايفارغجلا وأ "ايسارغجلا"
 طــبر نــم ًاقالطنا سسؤت يتلا ةيسايسلا تايرظنلا نم ديدعلا يف كلذ ىلجتيو
 ،ماــع لكــشب عمتجمللو ةسايسلا لجرل ةيجولوكيسلا ةينبلاب ةيسايسلا ةسرامملا
 سفنــلا مــلع سسؤم )  Harold Laswel  1902-1978( ليوسال دلوراهف
 اذه يف هب ءاج اممو ،ةيجولوكيس سسأ ىلع ةيسايسلا هتيرظن ماقأ ًالثم يسايسلا
 ىلإ ةصاخلا رعاشملا ليوحت نم اهتيويح دمتست ةيسايسلا تاكرحلا نأ" :قايسلا
 ودــيرفلف دنع هدجن ةيرظنلل يجولوكيسلا قلطنملا سفنو ،1 "ةماعلا تاعوضوملا
 وأ ةــبخنلا لوــح هــتيرظن يــف )Vilfredo Pareto  1948-1923(وتيراب
 .ةوفصلا
 ثيحو ،ةيسايسلا ةيرظنلا مامتها طحم يه ماعلا اهموهفمب ةسايسلا ىقبت كلذ عمو
 مــلع هــنأب رخآ ًانيحو ةلودلا ملع هنأب ًانايحأ ملعلا اذه اوفرع ةسايسلا ءاملع نأ
 رودــت ةيسايس ةيرظن لوأ تناكو ةلودلاب ةيسايسلا ةيرظنلا تمتها دقف ،ةطلسلا
 نأ دعب نكلو ،اهيف ةطلسلا ةيعرش رداصمو اهتينبو اهلصأ ثيح نم ةلودلا لوح
 ةطلــسلا مــلع ىــلإ لودلا ملعك ةسايسلا فيرعت نورجهي ةسايسلا ءاملع حبصأ
 تاــئفلا لــكب متهت تحبصأ ثيحب ،ةديدج قافآ ىلع ةيسايسلا ةيرظنلا تحتفنا
– عارــص وأ نماــضت تاقالع وأ ةيوطلس تاقالع اهيف نوكت يتلا تالاجملاو
 عارصلا ةدعاق ىلع هتيرظن ماقأ )Karl Marx), 1818-1883 سكرام لراك.
 نواــعتلا ةدعاق ىلع اهماقأ )Alexis de Tocqueville( ليفكوت يد سكلا اميف
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 ةطلــسلا لوــح ةيــسايس تاــيرظن رهظت تأدبو – عمتجملا لخاد نماضتلاو
 لوــح تايرظنو ،يندملا عمتجملا لوح ىرخأو ةيسايسلا ةبخنلا لوح تايرظنو
 يلوــت يــتلا ةيسايسلا تايرظنلا تددعت ةريخألا تاونسلا يفو ،ناسنإلا قوقح
 تايرظنلا ىتح – ةيلبقلاو ةيفئاطلا – ةلودلا لبق ام طباوربو ينيدلا دعبلاب ًامامتها
 نييــسايسلا نيرــظنملا دنع رظن لحم تحبصأ ةدايسلاو ةلودلا لوح ةيكيسالكلا
 اــهيلع موــقت تناك يتلا سسألا ككفتو ةدجتسملا ةملوعلا ةجوم لعفب نيثدحملا
 .ةمألا – ةلودلا ةيرظن
 يناــسنإلا رــكفلا نأ ثيحو ،ريكفتلاو ركفلا نم ءزج ريظنتلا نأ ثيحو نكلو
 ةــينيدلا تاــيفلخلا نيابتب ةنيابتم تايجولويديأو تارايت نيب ام عزوم يسايسلا
 لــك كلذب رثأتت ةيسايسلا ةيرظنلا نإف ،حلاصملا نيابتو ةيقبطلاو ةيجولوكيسلاو
 تاــيرظن ،ةيمدقت وأ ةيروث ىرخأو ةظفاحم ةيسايس تايرظن دجن ثيحب ريثأتلا
 يعاــمتجالا دقعلل هتيرظن يف سبوه ساموت – ةمئاشتم ىرخأو ةلئافتم ةيسايس
 ويكــستنمو كول نوج اميف ،ةيرشبلا ةعيبطلا لوح ةمئاشتم ةرظن نع ربعي ناك
 تاــيرظنو ةيرــصنع تايرظن – عوضوملا سفن لوح ةلئافتم ةرظن نع اربع
 Dogmatism ةيتامغود تايرظنو Pragmatism 1 ةيتامغارب تايرظن ،ةيطارقميد
 .خلا 2
 يــسايسلا ريظنتلا ءاضف يف ةديدج ةيسايس ةيرظن عقومت نإ ،لوقلا ةهادبلا نمو
 ساــنلا نأ فورــعملا نــم هــنأ كلذ ،ةلوهسب متي ال ةقومرملا اهتناكم اهذخأو

 
 نم نوكي ال رومألا ىلع مكحلا نأب لوقت و ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ترهظ )ةفسلف (وأ ةيرظن يهو -1
 انه نمو،ركفلا اهيدؤي دق يتلا ةحلصملا وأ ةعفنملاو عقاولا لالخ نم لب تالوقملا ةحص وأ درجملا ركفلا لالخ
 رهشأو اهيسسؤم نمو،سانلل اهتعفنم لالخ نم ءايشألا ىلع مكحلا يأ ةيعئارذلا وأ ةيعفنلاب ةيتااغاربلا ىمست
. يويد نوجو سميج ميلوو " 1914 ـ 1839 " سريب ردناس زلراشت : اهمالعأ   
 تاريغتملاو فورظلا لهاجتي يتامغودلاو،شاقنلا لبقي ال امب يأر وأ ةديقع وأ ركفل ىمعألا بصعتلا ينعتو -2 
 دئاقع باحصأل ةبسنلاب نوكت دق ةيتامغودلاو،كلذ ريغب لوقي عقاولا ناك نإو ىتح هيأر ىلع رصُيو ةيعوضوملا
  .خلا ةيموق وأ ةيسكرام ةيعضو تايجولويديأ وأ ةينيد



56 

 هيلع دوعتلا مت ءيش عم لماعتلاف ،هعم رذحب نولماعتيو ديدجلا نوشخي مهتعيبطب
 انه نمو ،ةديدج عاضوأو راكفأ عم ةبوسحم ريغ ةرماغم يف لوخدلا نم لهسأ
 ةيعامتجالا ةفاقثلا نم نوكت دق ،ةدع تامواقمب ةديدجلا ةيسايسلا تايرظنلا هجاوت
 يــتلا عــمتجملا يــف ةمكحتملا ىوقلاو حلاصملا باحصأ فرط نم وأ ةدئاسلا
 مهعقاوم ،ةديدج ةسرامم عم مزالت نإ ًاصوصخو ديدجلا ركفلا عزعزي نأ ىشخت
 ســملن اذكهو .ةدئاسلا تايرظنلاو تايجولويديألا فرط نم وأ مهحلاصم ددهيو
 يف رود حتفلاو ةوقلل ناكف ،خسرت ىتح بورح ىلإ جاتحت دق ةديدجلا راكفألا نأ
 بورــح دــعب الإ دــطوتي مــل يلاربيللا ركفلاو ،ةيوامسلا تانايدلا ةلاسر رشن
 ،ةــيماد تاروــث ربع اهدوجو تضرف ةيسكراملاو ،ةيسايسو ةينيد تاعارصو
 نمزــلا نم نيدقع يلاوح رارمتسالا نم اتنكمت رانلاو ديدحلاب ةيزانلاو ةيشافلاو
 .خلا
 نم ةثلاثلا ةجوملا دعب ًاصوصخو ملاعلا يف ةعراستملا تالوحتلا ضرفت مويلاو
 ةوــقو ةملوعلا تالوقم راشتناو يكارتشالا ركسعملا رايهناو ةيملاعلا تالوحتلا
 تايدــحت كلذ لك ضرفي ،خلا ةيبرعلا تاروثلا عالدناو ةيتامولعملا ةروث ريثأت
 اــهتالوقم ريوــطتو ثيدــحت ىلإ امإ اهب عفديو ،ةيسايسلا ةيرظنلا ىلع ماسج
 حلاــصملا هريــست ملاــع يــف بارتغا ةلاح شيعت نأ ىلع وأ ةيثحبلا اهتاودأو
 درــفلاو )(Easton نوتــسا دفيدك ضعبلاب رمألا لصو دقو .ىوقلا تانزاوتو
 روهدت ةلاح يف ةيسايسلا ةيرظنلا نأب فارتعالا ىلإ )(Alfred Cobban نابوك
 ىــعن نــم –) Peter) Laslett تيلــسال رتيب – مهنم لب ،نيرمتسم رادحناو
 لوــحتت لــب تومت ال ةيسايسلا تايرظنلا نأ ىرن اننأ عم ،1 ةيسايسلا ةيرظنلا
 .يسايسلا ركفلا خيرات نم اءزج حبصت وأ روطتتو
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 فيرعت نع نالصفني ال اهروطتو ةيسايسلا ةيرظنلا فيرعت نأ قبس امم صلخن
 ةيــسايسلا ةايحلل هتابراقم وأ هصصخت تالاجم ثيح نم هروطتو ةسايسلا ملع
 كولــسلاو ركفلا ةجذمن ةسايسلا ءاملع لواح دقل .تاريغتم نم اهيلع أرطي امو
 بوعــشلا براــجتو ةاــيح نــم ةدمتــسم ةددحم تايرظن لالخ نم يسايسلا
 ةــقيقحلا ةيبسن يلاتلابو اناكمو انامز ةيبسن ىقبت تايرظنلا هذه نأ الإ،ةيسايسلا
 تاــعمتجملا هذه تماد ام تاعمتجملا عيمج ىلع ميمعتلا ىلع اهتردق يف ةيبسنو
 ىــلع ارــيثك رثؤت تاددحم يهو يداصتقالا عضولاو نيدلاو ةفاقثلا يف ةنيابتم
   .ةيسايسلا ةايحلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يناثلا لصفلا
 ةطلسلا ةيرظن

 
 ةرــشابم نهذلا رضحتسي ىتح ةيسايس ةيرظن وأ ةسايس حلطصم حرطُي نأ ام
 ةلودلا ينعت ةطلسلاو ،ةطلسلاب نرتقت ةسايسلاف ،ةطلسلاو ةلودلا لوح تاروصت
 ،ةيــسايس ةطلــس نودو ةلود نود ةسايس ال نأ هيف كش ال اممو .اهيلإ ليحت وأ
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 ةدــيعب ىرــخأ نإف ةلودلا ىلإ ليحي اهضعب ناك نإ ةددعتم ناعم ةطلسلل نكلو
 .مكحلا ماظنو ةلودلا لاجم نع ًايبسن
 ةيسايسلا ةطلسلا راكتحاو ةوقلا راكتحا قح اهدي يف كلمت يتلا يه مويلا ةلودلاف
 ،ةلودلا ةطلس ىلع اهدوجو يف ةقباس يعامتجالا موهفملاب ةطلسلا نأ الإ ،ةماعلا
 ةــلودلا دوــجو لــبق تناك يتلا ةماعلا ةطلسلا ةسرامم ركتحتل تءاج ةلودلاف
 ةطلسلاف انه نمو .عمتجملا دارفأ وأ ةليبقلا ميعز وأ ةرسألا بر لبق نم سرامت
 .ةيسايس ةرهاظ نوكت نأ لبق ةيعامتجا ةرهاظ

 لوألا ثحبملا
 ةطلسلل ةماعلا ةيرظنلا

 
 دــجوت ةــقالعلا هذه تدِجُو امثيحف ،ةيعبتو عوضخ ةقالع  Authority ةطلسلا
 يــهف ،عــمتجم يأ يف ةيعيبط ةرهاظ ةطلسلا ةرهاظف ،ماعلا اهموهفمب ةطلسلا
 شيــع ةركفو ،خلا لمعلا يف مث ةسردملاو لزنملا يف ،هتلوفط ذنم درفلا قفارت
 دوــجول قباــس نذإ ةطلسلا دوجوف ،ةيلايخ ةركف  ةطلسل هعوضخ نود ناسنإلا
 تــناكف ،ىــلوألا هدوــهع ذنم ةطلسلا فرع يناسنإلا عمتجملا نإف هيلع.ةلودلا
 هلو هترسأ دارفأ ىلع قلطملا ديسلا وه ريخألا اذه ناك ثيح ةرسألا بر ةطلس
 ةيــسايس ةــيعامتجا ةدــحو لكــشت ةرسألا تناكو ،مهيلع توملاو ةايحلا قح
 يــضاقلاو يداــصتقالا لوــمملا وه ةرسألا بر ناكو ،اهتاذب ةمئاق ةيداصتقا
 نيبارقلا مِدقُمو ةسدقملا اهران دِقوُمو اهتمالس ىلع ظفاحملاو هترسأ نع عفادملاو
 ةــلئاعلا يف ةطلسلا ةبرجت نإ" :لوقلا نكمي انه نمو ،هترسأ دارفأ مساب ةهلآلل
 ناــسنإلا اهــشيعي يتلا ةطلسلا براجت نيب ًاريثأت قمعألاو ىنغألا ةبرجتلا يه
 تاطلــس هيدي نيب عمجي ناك يذلا ةليبقلا خيش ةطلس تدجو امك .1 "يعامتجالا

 
 .دعب امو 41 ص ،1966 كرويوين ،توريب ،بعص نسح ةمجرت ،ةلودلا نيوكت ،رفيكام تربور -1
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 تاــعامجلا ىدــل اــهلثممو ةليبقلا يف دحوألا ميعزلا هنم لعجت ةيدامو ةيونعم
 ،اهتاذــب ةمئاق ةيداصتقاو ةيسايس ةدحو لثمت هتطلس تحت ةليبقلا تناكو ىرخألا
 نأ ذــنم ناسنإلا نإف اذكهو ،هترمإب نورمتأيو هتطلسل ةليبقلا دارفأ لك عضخيو
 ماــكحألا ضعب ذيفنتو ةمظنألا ضعبل عوضخلاب هسفن مزلأ ةعامج يف شيعي أدب
 .ةطلسلل يعامتجالا لصألا وه اذهو
 عــمتجملا يــف ىــتح ،يناــسنإ عمتجم لك يف اهب فرتعم" ةطلسلا نإف هيلعو
 ىــلع ةــظفاحملا اهنكمي ال ةيعامتجا ةينب ةمدخ يف ًامود يه ةطلسلا...يئادبلا
 هنأل ،"دعاوقلاب يئاقلتلا ديقتلا نم عونب وأ ،طقف نوناقلا وأ "فرعلا" لخدتب اهسفن
 يــه ةطلسلا ةفيظو نإف انه نمو ،ًايئاقلت دعاوقلا هيف مرتحُت عمتجم يأ دجوي ال
 يف .1 ًاضيأ ةيجراخلا تاديدهتلا دضو ةيلخادلا هصئاقن دض عمتجملا نع عافدلا
 راطإ يف طقف ىلجتت ال ةطلسلا نأ ىري ثيح ،ويروه هيردنأ بهذي هاجتالا سفن
 تازــيمم ةطلــسللف ،يــلكلا عمتجملل لكشلا اذه نم لمشأ ةرهاظ يهف ،ةلودلا
 .2 ةلودلا جراخ ةيعامتجا ةطلس وأ ةلود ةطلس تناك ءاوس ةكرتشم
 ريثأتلا ىلع ةردقلا اهنأب "تيمس .ج.م" اهفرعف ،ةطلسلل تافيرعت ةدع تيطعأ
 نيب حوارتت لئاسولا نم ةعومجم ىلإ ءوجللاب رومألاو صاخشِألا ىلع ًايلعف
 دحأل ةحاتملا ةيناكمإلا اهنأب Max Weber ريبف سكام اهفرعيو،هاركإلاو عانقإلا
 ،هتئيشم بسح اههيجوت ىلع ًارداق نوكيل ةنيعم ةيعامتجا ةقالع لخاد رصانعلا
 ةنيعم ةعامج عوضخ ةيناكمإ" :يه ةطلسلا نأب ربيف لوقي اهل رخآ فيرعت يفو
 هب فرتعملا قحلا" :اهنأب ةطلسلا فرعيف "يتيب .ج" امأ ،"نومضملا ددحم رمأل
 ءاضعأ ةيقبب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا يف عمتجملا اضرب ةعامج وأ صخشل
 ًايفيظو ًايعامتجا ًافيرعت ةطلسلل يطعيف T. Parsons "زنوسراب" امأ "عمتجملا
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 يعامتجالا قسنلل ةمدخ ةنيعم فئاظوب مايقلا ىلع ةردقلا" :اهنأب اهفرعيو
 Maurice هيجرفد سيروم بهذي هاجتالا سفن يفو ،"ةدحاو ةدحو هرابتعاب

Duverger، يطعي ثيح – ذوفنلا وأ ةودقلاو ةطلسلا نيب ام هزييمت عم نكلو 
 ددحي ،يرايعم موهفم" :يه هرظن يف ةطلسلاف – ىنعملا سفن ذوفنلاو ةردقلل
 ،ةنيعم ةقالع يف هتاهيجوت ىلإ لاثتمالا نيرخآلا نم بلطلا هل قحي نم عضو
 اذه ميقي ةقالعلا هذه اهيف ومنت يتلا ةعامجلا ىدل ميقلاو ريياعملا ماظن نأل
 لئاسولاب ةماع ةروصب ،رمألاب قحلا اذه نرتقي ،هنم ديفي نمل هبسنيو نوناقلا
 سيل كلذ نكل ،ةردقلاب نرتقت ةطلسلا نأ يأ ،ةيلاعفب سَرامي يكل ةيرورضلا
 تاطلس ةمث نوكي نأ نكميو ،ةطلس نود تاردقلا نم ريثكلا ةمث ،ًامود ًادوجوم
 .1 ةردق نود
 هــب دجوت يناسنإ عمتجم لك لخاد دجوت ةطلسلا نأ جتنتسن تافيرعتلا هذه نمو
 ةناكملا وأ ةورثلا يف ًاتوافت ناك ءاوس ،صاخشألا نيب توافتو ةيعامتجا ةيبتارت
 يــف صــصختلا نإــف هــيلعو ،نسلا يف وأ ةينيدلا ةلزنملا يف وأ ةيعامتجالا
 ةطلــسلا ديسجت ىلع دعاسي اهراكتحاو ةينيدلاو ةيركسعلاو ةيداصتقالا فئاظولا
 .ةيعامتجالا
 يف ةمظنملا ةيرشبلا تاعمتجملا لك يف دجوت مازلإو عوضخ ةقالعك ةطلسلا نإ
 وأ نوناقلل نوعضخي ال دارفألا نأ كلذ ،ةيئادبلا تاعمتجملا كلذ يف امب ،ةعامج
 اذــهل ةنامــضلا وه ةطلس دوجوف ،مهتدارإ ضحمب ةماعلا ةحلصملا وأ فرعلا
 نأ ينعي ال اذه نكلو ،ًايئاقلت نيناوقلا هيف مرتحُت عمتجم يأ دجوي الف ،عوضخلا
 نأ بــجي ةيعرــش ةطلــسلا نوكت ىتحف ،ةيعرش ةطلس ةجيتنلاب يه ةطلس لك
 تناك ءاوس ةطلسلا نإ ،ةعامجلل نيمتنملا دارفألا نم فارتعالاو لوبقلاب ىظحت
 رــصنع رفوتي مل اذإ امأ ،هاركإلا رصنع دوجو ضرتفت ةيعرش ريغ وأ ةيعرش
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 وــه ذوفنلاــف ،ذوــفنلا موهفم نمض جردُت عوضخلاو ةيعبتلا ةقالع نإف هاركإلا
 اهربتعي ال لب ،ةيعرش ةطلس تسيل ميعزلا ةطلسف ،هاركإلا نم ةدرجملا ةطلسلا
 نأــب قــحلا اهبحاصل سيل نأل ،ذوفن وأ ةردق يه لب ،قلطملاب ةطلس هيجرفد
 نــم عــبنت ةطلــسلا ةيعرــشف ،رمأي نأو تاهيجوت يطعي نأو ةعاطلا بلطي
 لــبق نــم لقألا ىلعو ،ةعامجلا ءاضعأ فرط نم ةطلس ةباثمب اهب فارتعالا
 قــلعتي اــميف ينمــض وــلو عامجإ رفوت دنع ةيعرش نوكت ةطلسلاف مهتيبلاغ
 .1 اهتيعورشمب
 لوقلل هاركإلا رصنع رفوتب يفتكي ال هيجرفود نأ ةبراقملا هذه لالخ نم ظحالن
 ةيعرشلا ىلع ةطلسلا رفوت ًاضيأ طرتشي لب – ضعبلا بهذي امك ،ةطلس دوجوب
 ،ةــيعاوط هرماوأل مهعوضخو – ةطلسلا هديب نم – ناطلسلل عمتجملا لوبق يأ
 ملاــعلا لود يــف ميعزلا ةطلس وأ ميعز ةملك لامعتسا انل رسفت ةبراقملا هذهو
 يف دقتفي هنكل ةردقلا كلتمي هنأل ،اهبحاص وأ ةطلسلا سرامم ىلع ةلالدلل ثلاثلا
 ام عمتجملاو ةليبقلا ميعز "ةطلس" ـل دادتما يه هتطلسو ،ةيعرشلا نايحألا بلغأ
  ةريبك ةليبق الإ وه
 فرــع دقو ذوفنلا موهفمو ةطلسلا موهفم نيب لخادت متي تالاحلا نم ريثك يفو
 قيرط نع نيرخآلا مهدحأ لمحي نيلعاف نيب ةقالعلا" :هنأب ذوفنلا "لهاد ريبور"
 ذوفنلا اذهو ،كلذ الول هب نوموقيس اوناك امع فلتخم لكشب لمعي نأ ىلع ذوفنلا
 ىلع موقي ال ذوفنلا نأ ىنعمب 2 "خلا ةبارقلاو ةناكملا وأ ،ىنغلا نم ًادمتسم نوكي
 .عمتجملل يعوطلا اضرلا
 ةطلسلا" مهباتك يف Kaplan نالباكو Lasswel ليوسال زيمي قايسلا سفن يفو
 زيمي يذلا وه ءازجلاب ديدهتلا نإ" :لوقلاب ذوفنلا نع ةطلسلا ،"1950 عمتجملاو
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 ةسرامم تالاح نم ةصاخ ةلاح فلؤت ةطلسلاف ،ةماع ةروصب ذوفنلا نع ةطلسلا
 يــلعفلا مادختسالاب وأ ديدهتلاب نيرخآلا لاعفأ يف رثؤت يتلا ةيلمعلا اهنإ :ذوفنلا
 .1"ةبولطملا لاعفألل لاثتمالا مدع ةجيتن ةيساقلا رجاوزلل
 يرــصنع نمضتت اهنأو ،ةيرشبلا ةعيبطلل ةمزالم ةطلسلا نأ جتنتسن قبس امم
 هارــكإلا نكلو ،هاركإلاب سانلا عاضخإل ةيرورض ةرطيسلاف ،ةءافكلاو ةرطيسلا
 ةيلمع الهستل ةيعرشلاو ةءافكلا يتأتف ،عوضخلا نامضل ًايفاك نوكي ال دق هدحو
 ىــلع ةــمئاق ةطلــسك أدبت ةيعامتجا ةطلس لك نأ كش ال .اهعرشتو عوضخلا
 هارــكإلاو ةرطيــسلا رصنع قوفتب ةطلسلا هذه زيمتتو ،ةيلعف ةطلس يأ هاركإلا
 سراــمم نمــضي ىــتحو نكلو ،ةطلسلا سرامملل ةبسنلاب ةءافكلا رصنع ىلع
 هترطيسل مهلوبقو سانلا عوضخ – مكاح وأ ةليبق ميعز وأ ةرسأ بر – ةطلسلا
 نم اهلإ ةيعرشلا هذه ردصم نوكي دقو ،هتطلس ىلع ةيعرش ءافضإل ىعسي هنإف
 عــم لخادــتت ميعزــلا ةيصخش تناك ثيح ،ةطلسلل لوألا لصألا وهو ةهلآلا
 هــتربخو هــئاكذك ،ةطلسلا سراممب ةصاخ تافص اهردصم وأ ،هلإلا ةيصخش
 ةــلاحلا هذه يفو ،ةطلسلاب ينعملا عمتجملا اهردصم نوكي وأ ،ةيصخشلا هتوقو
 وأ هــتءافك ىــلع ًاداــمتعا ةطلسلا ةسرامم قح ةطلسلا بحاصل عمتجملا حنمي
 دــجن ًالثمف .هريغ يف رفوتت الو هيف رفوتت اهنأ عمتجملا ىري ىرخأ تارابتعال
 ؟رداــصم ةثالث اهل ددحي ةطلسلل هفيرعت دعب – هالعأ هيلإ راشملا – ربيف سكام
 ةــيتامزراك ةطلــس وأ Traditional Authority ةــيديلقت ةطلــس اــمإ يــهف

Charismatic ةينوناق ةينالقع ةطلس وأ Rational Authority. 
 اهرداــصم ريغتتو ،تاعمتجملا روطتب روطتت ةيعامتجا ةرهاظك ةطلسلا نأ الإ
 هاــجلا نم وأ – ةينيد ةطلس – ءامسلا نم دمتست ميدقلا يف تناك اذإف ،كلذل ًاعبت
 يــف زكرتت يلكلا عمتجملا ىوتسم ىلعو مويلا اهنإف ،ةوقلا نم وأ ةناكملا نم وأ
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 ةورثلاــب مكحتملاف ،- ةيتامولعم ،طفن ،لام سأر -ةورثلا جاتنإ يف مكحتي نم دي
 ةورــثلا جاتنإل ديدج ماظن روهظ" و .سانلاو ةعيبطلا ىلع ةطلسلاب مكحتي مويلا
 ًاليوحت ةيلئاعلا ةايحلا ليوحتب ىهتناو ،ةطلسلل ميدقلا ماظنلا زئاكر لك ناكرأ زه
 – ةــلودلاو ،ةــسايسلاو لاــمعألا ملاع ىلع ليوحتلا اذه لثم لخدأ امك ،ًامات
 اذإ هتيقادــصم دجي لوقلا اذهو .1"اهتلمج يف اهسفن ةطلسلا ةينب ىتحو ،ةيموقلا
 ةوــقلا تاذ يــه ةرطيــسملا لودــلا ًايملاعف ،ملاعلا يف نيمكحتملا ىلإ انرظن
 ًايركــسع قالــمعلا يتييفوسلا داحتالا اميف ،ايناملأ ،نابايلا ،اكيرمأ :ةيداصتقالا
 نأ دــجن تاــعمتجملا لــخادو ،ةورثلا جاتنإ ىلع هتردق يف فيعض هنأل راهنا
 ضرألا باحــصأ نــم ةــبخنلا دــي يف زكرتت ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةطلسلا
 لاجر ىنغأو ،ةطلس لك ىلع ىغطت مويلا لاملا ةطلسف – تاراقعلاو تاكرشلاو
 ةطلــس يه مويلا ةطلسف – ةيتامولعملا ةروثلا – ةفرعملا وجتنم مه مويلا ملاعلا
 .اهب طبتري امو ةيتامولعملا
 ةيــسايسلا ريغو ةيسايسلا ةطلسلا عاونأ لك لمشي ةطلسلل ماعلا فيرعتلا اذه نإ
 ءارآ تــنيابت دــقو ،ةيــسايس ةطلــس ةرورــضلاب يه ةطلس لك سيل هنأ كلذ
 ةــيئادبلا تاعامجلا ىدل اهفيرعتو ةيسايسلا ةطلسلا ةعيبط لوح نييجولوبرتنألا
 .؟ةيسايسلا ريغ ةطلسلاو ةيسايسلا ةطلسلا نيب زيمن نأ نكمي فيكو

 
 ،لوألا ءزجلا ،نيرشعلا نرقلا ةيادب يف فنعلاو ةورثلاو ةفرعملا ،ةطلسلا لوحت ،رلفوت نيفلأ :باتك رظنأ  -1

 .50 ص ،1991 ،برعلا باتكلا داحتا تاروشنم ،رقص دعسأو لامجلا ظفاح ةمجرت



64 

 يناثلا ثحبملا
 Political Authority ةيسايسلا ةطلسلا

 
 اهفيرعت :لوألا بلطملا
 ةــيونألا نــم ىقتــسم ىــنعم ةطلسلل نييسايسلا نييجولوبرثنألا ضعب ىطعأ
 نــع يــسايسلا عمتجملا ةفص اوفن ثيح ،اهيلإ نومتني يتلا ةيبرغلا ةيراضحلا
 يئانثتسا رمأ يسايسلا ميظنتلا نأ" دكؤي ،ترافيت يناطيربلاف ،ةيئادبلا تاعمتجملا
 ىلع ةمظنم ،لازت ال وأ ةنيعم ةرتفل تناك بوعشلا لكف..تاعامجلا ضعبل زيمم
 1908 – 1942( يكــسفونيلام هــب لاــق فــقوملا ســفن" رــخآ ساــسأ

Malinowski(1 يلاــهأو اديفلا تاعامج ىدل ةيسايس تاعامج دوجو ىفن يذلا 
 يــهتني ثيح أدبي يسايسلا نأشلا نأ نوربتعي باتكلا ءالؤه ،نييلصألا ايلارتسا
 لــماعلا ةــبارقلا ةلــص اهيف بعلت ةيئادبلا تاعامجلا نأ رابتعاب ،ةبارقلا قاطن
 ةيــسايسلا تاقالعلا عم ىفانتت ةبارقلا تاقالعف ،ةيعامتجالا اهتاقالع يف يسيئرلا
 دوجوب ةطبترم ةيسايسلا ةطلسلا نإف موهفملا اذه بسحو ،-ةراشإلا تقبس امك-
 تاــعمتجم يه ةيسايسلا ةطلسلا فرعت ال يتلا ةيئادبلا تاعمتجملاف نذإ ،ةلودلا
 .2ةلود الأ
 نــع ةــلودلا ةفــص يلاــتلابو يــسايسلا ةفص يفنت يتلا ةبراقملا هذه نأ الإ
 Aristotle 384( وطــسرأ ةلوقمب ذخأيو اهضراعي نم دجت ،ةيئادبلا تاعمتجملا
 نودــب عمتجم دجوي الف ،هعبطب يسايس ناويح ناسنإلا نأب )م ق 322 - م ق
 نيمدــقألا ىدل ةسايسلا موهفم فالتخا يف نمكي عقاولا يف فالخلا نإ ،ةموكح

 
 ةـساردل هجوتو هتايح ىرجم ريغ هنأ الإ تايضايرلاو ةعيبطلا يف هاروتكدلا ىلع لصح ،لصألا يدنلوب  -1

 ةدعب ماقو ،)يبهذلا نصغلا( رزيرف سميج باتكل هتءارق ىلإ لوحتلا اذه يف ببسلا عجريو ايجولوبرثنألا
 .)كيتورازلا( نع ةيلقح ةساردب ماق ثيح كيسكملا ىلإو ايقيرفأو ايلارتسا ىلإ تالحر

 .186 :ص ،1982 توريب – بوركد نيسح دمحم ميدقتو ةمجرت – ةلوداللا عمتجم – رتسالك رايب -2
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 لــك دــنع ةدوــجوم ةداــيقلا ىنعمب ةسايسلاف ،ةرصاعملا تاعمتجملا دنع هنع
 ةزهجألا نع ًالصفنم ًازاهج نكت مل ةيئادبلا تاعمتجملا دنع اهنأ الإ ،تاعمتجملا
 اــهلك تــناكو اهعم ةلخادتم تناك لب ،ةينيدو ةيعامتجاو ةيداصتقا نم ىرخألا
 اهنإ ،فلتخمف مويلا ةسايسلا موهفم امأ .دحاو سلجم وأ دحاو لجر دي يف زكرتت
 ذــخأتو دجاوتت ال ةيسايسلا ةطلسلاو ،هدعاوقو هلوصأ هل هتاذب مئاق لقتسم زاهج
 وــه يذــلا ،يندــملا عمتجملا دوجو لظ يف الإ مويلا يقيقحلا اهلولدمو اهانعم
 نــم رــيبك ددــع عاــمتجا لصاح هنإ" ،تاعمتجملا ةايح يف ةروطتم ةلحرم
  "يلك عمتجم عامتجالا ءاملع لوقي امك هنإ ،بوذت نأ نود طلتخت يتلا تاعامجلا
 .ةيلكلا تاعمتجملا دوجو يف الإ دجاوتت ال ةيسايسلا ةطلسلا نذإ
 Pierre( رتسالك رايب لوقي ةيئادبلا تاعمتجملا دنع ةيسايسلا ةطلسلل هليلحت يفو

 Clastres  1934-1977(: ةيسايسلا ةطلسلا فرعت مل ةيئادبلا تاعمتجملا نإ 
 نيــب زــيميو ،ىرــخألا تاسسؤملا ةيقب عم ةجمدنم تناك لب هتاذب مئاق زاهجك
 ىــظحي ميعزلاــف ،ةــيئادبلا تاعمتجملا يف ميعزلا ذوفن نيبو ةيسايسلا ةطلسلا
 تاــعازنلا ضــفيو ،ىرخألا تاعامجلا ىدل ةعامجلا لثميو ريدقتلاو مارتحالاب
 ام وه هاركإلا وأ رسقلا رصنع بايغو ،ةيرسق ةطلس يأ كلتمي ال هنكل ،ةيلخادلا
 تاطاــشنل مــمعملا هــنأ امب ميعزلا نإ" :ميعزلا ةطلس نع يسايسلا ةفص يفني
 دــكأتم ريغ هنإ ،ةيريدقت ةطلس يأ ىلع زوحي ال ،ةيقبطلاو ةيداصتقالا ةعامجلا
 اهموهفمب ةيسايسلا ةطلسلا نإف هيلعو.1 "ذفنت فوس هرماوأ نأ نم قالطإلا ىلع
 ميعزلاف نيموكحمب نيمكاح ةقالع ءافتنال ةيئادبلا تاعمتجملا يف يفتنت رصاعملا
 ءاــطعإ ةطلس وأ ذوفن يأ ىلع زوحي ال يلاتلابو ،ةلود سيئر سيلو ًاكلم سيل
 ةماعزلا لاجم نإ" :رماوألا ةعاطإب نيمزلم اوسيل ةليبقلا سانف ،ةمزلملا رماوألا

 
 .40 :ص ،قباسلا عجرملا ،رتسالك رايب  -2
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 دبتــسملا ةروــص ءيش يف لثمت ال يجمهلا ميعزلا ةروصو ةطلسلل ًاناكم سيل
 .1 "ةيئادبلا ةماعزلا نم ًاقلطم جُتنَي ال ةلودلا زاهج نإ ،لبقملا
 يذــلا اهبحاص لبق نم سرامت ةيصخش ةطلس يه يتلا ةليبقلا ميعز ةطلس نإ
 اذإ ةيــسايس ةطلــس ىلإ لوحتت نأ اهنكمي ةطلسلا هذه ،نوناقلا هنأكو فرصتي
 لوــصأو ةــينوناق دــعاوقب عقاولا يف ةددحم ةطلس يأ ،ًايتاسسؤم ًاعباط تذخأ
 رــخآ ىنعمب،ةيصخشلا هتابغر قفو اهكلمي نم فرصتي نأ نود لُوحَت ةيئارجإ
 ىــلوألا يــف ةطلسلا نأ ةثيدحلا ةلودلا نع ميدقلا موهفملاب "ةلودلا" زيمي ام نإف
 نإو ىتح ،ةزهجألاو تاسسؤملا يه ةطلسلا ةثيدحلا ةلودلا يف امنيب ةيدرف تناك
 ةفــصب ةيدادبتسالا هتطلس سرامي نأ عيطتسي ال اذه نإف دبتسم مكاح كانه ناك
 ةيبلاغ تفرع .ةيعمقلا ةزهجألا وأ تاسسؤملا قيرط نع اهسرامي لب ،ةيصخش
 شيعت بوعشلا هذه تناك رامعتسالا ليبقف ،ةلاحلا هذه ةيويسآ لودو ايقيرفإ لود
 ءاــج امدــنعو ،ةحــضاو ةيسايس تاسسؤم نود اهئامعز نم ةموكحم لئابقك
 ءاسؤرو اكولم لئابقلا ءامعز َبٌصَنو لئابقلا نيب ةيمهو ادودح عضو ،رامعتسالا
 يناعت تاعمتجملا هذه تلاز ام مويلا ىلإ هنا الإ،ةيمهو ةيسايس تاسسؤم قلخو
 .ةيسايسلا اهتاقاقحتساو ةلودلاو يلبقلا عمتجملا نيب ام عارصلاو لخادتلا ةلاح نم
 نبا ةمالعلا هيلإ قرطت نأ قبس ،ةيسايسلا ةطلسلا نيبو ةماعزلا نيب لصفلا اذه
 نود ةــماعزلا يــنعت يتلا ةسائرلا نيب زيم ثيح ،ةريهشلا هتمدقم يف نودلخ
 ةــعيبطلاب نييمدآلا نإ" :لوقيف ةبلغلاو رهقلا ينعي يذلا كلملا نيبو ،هاركإ ةطلس
 ضــعب نــع مهضعب عزي مكاحو ،عزاو ىلإ عامتجا لك يف نوجاتحي ةيناسنإلا
 رــمأ وهو كلُملا وه بلغتلا اذهو هتردق متت ال الأو مهيلع ابلغتم نوكي نأ دبالف
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 مهيلع هل سيلو ،عوبتم اهبحاصو ددؤس يه امنإ ةسائرلا نأل ،ةسائرلا ىلع دئاز
 .1 "رهقلاب مكحلاو بلغتلا وهف كلُملا امأو هماكحأ يف رهق
 ديدحت عضو ةبوعص ىلإ نييسايسلا نييجولبرتنالا نم ديدعلا راشأ دقف كلذ عمو
 نيــب اــم يلاــتلابو ،ةيسايسلا ريغ تاعمتجملاو ةيسايسلا تاعمتجملا نيب قيقد
 عــمتجملا لــخاد كلذ ديدحت نكمي معن ،ةيسايسلا ريغ ةطلسلاو ةيسايسلا ةطلسلا
 يــتلا ةطلــسلاو يسايس عمتجمك ةلودلا ةطلس نيب زيمن ةلودلا يف ًالثم ،يلكلا
 لئابقلاو ،فئاوطلاو ،تاباقنلاو بازحألاك ،"ةيعرفلا" ىندألا تاعمتجملا اهسرامت
 قــلعتي اميف ًاصوصخو ضعبلا اهضعبو ةيلكلا تاعمتجملا نيب ام نكلو ،رسألاو
 – ةــلود الأ ةــلحرم نــم عــمتجملا لقتنا ىتم ديدحت بعصي ،سيسأتلا ةظحلب
 ىــتم يلاــتلابو ،يسايسلا عمتجملا وأ ةلودلا ةلحرم ىلإ – يسايس الأ عمتجملا
 موــهفمو ةــماعزلا موهفم نيب لخادتلا ىلإ انرشأ دقو ،ةيسايسلا ةطلسلا ترهظ
 ةطلــسو يدــيلقتلا ميعزلا ةطلس نيب حضاولا لصفلا ةبوعص يلاتلابو ،ةطلسلا
 اــهيف موقت ةيسايس الأ تاعمتجملا نأب لوقلاب قلعتي اميف اضيأ ،يسايسلا مكاحلا
 ةيسايسلا تاعمتجملا امأ "ةطلسلا" دمتسُت ةبارقلا نمو ةبارقلا ساسأ ىلع تاقالعلا
 ،ةيفيظوو ةيبتارت تاقالع اهلحم لحتل ،سيئر ددحمك ةبارقلا تاقالع اهيف يفتنتف
 ةــبارقلا روصتت نأ نم ًالدب" ةيسايسلا ايجولوبرتنألاف ًامامت ًاقيقد سيل لوقلا اذه
 ،ىرــخألل ةدــحاولا نيضراعتم وأ ىرخألل ةدحاولا نيتعنام نيترابعك ةسايسلاو
 ةــسارد ترــهظأ اذــكهو...نيماظنلا نيذه نيب ةمئاقلا ةدقعملا طباورلا تفشك
 مادختــسا ىــلع ةينبم ةيسايس تاقالع دوجو ناكملا يف هدادتماو يبَسَنلا ميظنتلا
 هذــه يــف يسايسلل ةبارقلا مدقت كلذك ،قيضلا ةبارقلا قاطن جراخ ردحتلا أدبم
 .2"ةغلو ًاجذومن تاعمتجملا
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 ضرألا وأ راوــجلاو ةبارقلا تاقالع نأ ةيسايس ةيجولوبرتنا تاسارد تنيب دقل
 ءاــطعإ يف ًارود تبعل رومأ اهلك، برحلاو عارصلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةكرتشملا
 نــبا قالطإ انل رسفي ام اذهو...ةأزجملا – ةيديلقتلا تاعمتجملل يسايس نومضم
 ريثك يف ةيسايسلا ةطلسلا عقاوو ،ةيدابلا يف ةمئاقلا ةطلسلا ىلع ةلود ظفل نودلخ
 ام لخادتلا ىلع لدي ةيبرعلا تاعمتجملا اهيف امب مويلا ثلاثلا ملاعلا تاعمتجم نم
 وأ ةــثارولا نــم ةدمتسم ةيديلقت ةطلس دجن ثيح ،ةيسايسلا ةطلسلاو ةبارقلا نيب
 مكحلاــف ،ةكلاملا ةرسألا دارفأ لبِق نم ةطلسلا كلَتمُت ةريثك تالاح يفو لوصألا
 .ةسايسلا يف نايساسأ ناددحم ةريشعلاو ةرسألاو ةليبقلا وأ ةرسألا مكح وه
 نــم مالــسإلا فقوم ىلإ ريشن نأ نسحتسيف ،ملسم ركفم ىلإ انقرطت انمد امو
 ،هارــكإلاو طلستلا ىلإ امإ ليحُت ةطلس ةملك ةيبرعلا ةغللا يفف ،ةلودلاو ةطلسلا
 ىنعم ىلإ ليحُت وأ ،يبرعلا يسايسلا ركفلا يف ًالوبقو ًالوادت رثكألا ىنعملا وهو
 ناــسللا ةطالس نم دمتست ةطلسلا نأ ىنعمب ،ناسللا ليوط يأ ،طيلسلاو طلسلا
 نأــكف ،هب ءاضُي يذلا تيزلا اضيأ ينعت طيلس ةملك نكلو ،هتحاصفو هتدح يأ
 طيلــس ةــملك دجن انه نمو ،مالظلا رهق ىلع ةردقلاو ةرانإلا ينعت انه ةطلسلا
 ،ةــيبرعلا ةــغللاب هانعم "اهزكرمو ةطلسلا لئوم" ناطلسلاف ،ناطلسلا ىلإ ليحت
 طقف ينعي ال ةطلسلا بحاص ناطلسلا نأ لدي ىنعملا اذه نأكو ،ناهربلاو ةجحلا
 ةراــنإو ساــنلا عاــنقإل ناهربلاو ةجحلا كالتما ىلع ةردقلا لب ربجلاو طلستلا
 .باوصلا ىلإ مهقيرط
 نيب دقف ،يمالسإلا يبرعلا عمتجملا يف يسايسلا عمتجملا روهظب قلعتي اميف امأ
 ىلإ هماسقنابو شيعلا ةطاسبب مستملا ودبلا عمتجم نيب ام هزييمتب كلذ نودلخ نبا
 ةاــيحلا دــقعتب زــيمتملا – ندملا – رضحلا عمتجمو ،ةبراحتمو ةنحاطتم لئابق
 فرعَي يذلا وه لوألاف ،ةيلبقلا ةيبصعلا ةدح توفخو شيعلا قئارطو ةيعامتجالا
 يأرــلا اذه ،ةسايسلا فرعي ال عمتجم وهف هل قباسلا يلبقلا عمتجملا امأ ةسايسلا
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 يلاــتلابو يــسايس عــمتجم دوجو يفني يذلا اوعلا ميلس دمحم بتاكلا هعم قفتي
 هذه لثمل نكي ملف" مالسإلا روهظ لبق يبرعلا يودبلا عمتجملا يف ةيسايس ةطلس
 عمتجملاــف ،"اــهيلإ نوــمتني يتلا مهتادحو وأ ودبلا تاعمتجم يف دوجو ةطلسلا
 ناــك امدنع ىتحف ةرشابم سيل نكلو ،مالسإلا روهظ دعب الإ رهظي مل يسايسلا
 ةيناثلا ةبقعلا دعب الإ رهظي مل اذهف ،ًايسايس ًاعمتجم اولكشي مل ةكم يف نوملسملا
 .1ةنيدملا ىلإ ةكم نم ةباحصلا ةرجه نم اهالت امو

 
 ةيسايس ةطلس يلاتلابو يسايس عمتجم دوجو تارشؤم :يناثلا بلطملا
 
 يــه ةيــسايسلا ةطلــسلا نإ لوقلا ىلإ عامتجالاو ةسايسلا ءاملع ةيبلاغ بهذي
 وأ هارــكإلا رــصنعب ةنرتقملا ةطلسلا يأ ةلودلا دوجو عم رولبتت يتلا ةطلسلا
 راــهنت مــل هنأ امك ،ةوق ريغب ةيسايس ةطلس مقت مل هنأ خيراتلا دهشي ثيح ،ةوقلا
 نــم حبــصي – عساولا اهموهفمب – ةوقلا ريغبف ،ًاضيأ ةوقلا ريغب ةيسايس ةطلس
 لــخاد ماــظنلاو رارقتــسالا ةعاشإ نم ةيسايس ةطلس نكمتت نأ هيف كوكشملا
 .عمتجملا
 تابراقملا تددعت يلاتلابو ،ةيسايسلا ةطلسلا فيرعتل ًايفاك لوقلا اذه نوكي ال دق
 ةيــسايس نوــكت ةطلسلا نإ لوقت ةبراقم كانهف ،ةيسايسلا ةطلسلا ىلع فرعتلل
 يف ةيسايس ةطلس نع ثيدحلا نكمي انه نمو ،يلكلا عمتجملا يف سَرامت امدنع
 – كــلذ ىــلإ قرطتلا قبس – ةيعرفلا تاعمتجملا يف ةيعامتجا تاطلس لباقم
 نأ ىنعمب ،ةديس ةطلس نوكت امدنع ةيسايس ةطلس ةطلسلا ربتعت ىرخأ ةبراقمو
 ثيدحلا دنع حرطي يذلا رمألا وهو .2 ىرخأ ةطلس يأل نوعضخي ال اهيسرامم

 
 .42 :ص ،1989 ةرهاقلا ،قورشلا راد ،ةيمالسإلا ةلودلل يسايسلا ماظنلا يف ،اوعلا ميلس دمحم -1
 .134 ص ،قباس عجرم ،هيجرفود -1
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 كــلذ ىــلإ ريــشنسو اهب عتمتت يتلا ةدايسلا ىدمو ةينيطسلفلا ةطلسلا نع ًالثم
 .ًاقحال
 ةطلــسلا رــبتعتف ،ًايفيظو ًافيرعت ةيسايسلا ةطلسلا فرعُت ىرخأ ةبراقم كانهو
 ىــلع ةزــكترملا ةوقلاب ةنيعتسم – فلكتت يتلا ةيعامتجالا ةيلاعفلا يه ةيسايسلا
 ماجــسنالاو قافولا نيمأتو يجراخ رطخ يأ نم ةمالسلا نيمأتب – ًابلاغ نوناقلا
 نم Marcel Prelot وليرب هب لاق ام عم قفتي لوقلا اذهو ،عمتجم يأل يلخادلا
 – ةــلودلاف" امهنيب لصفلا ةبوعصو – ةطلسلا – ةردقلاو ةلودلاو عمتجملا مزالت
 "عــمتجملا – ةلودلا يعدتست ةردقلا – ةلودلاو ،ةردقلا – ةلودلا يعدتست عمتجملا
1. 
 يسايس عمتجم دوجو ىلع اهنم لدتسي تارشؤم ةدع عضيف "هييدنالاب جروج" امأ
 2:يه تارشؤملا هذهو ةيسايس ةطلس يلاتلابو

 يناكملا ميظنتلا قئارطب لالدتسالا :ًالوأ
 قاــطن يــف لماع يميظنت قسنك ًالوأ يسايسلا ناديملا مهفُي رايعملا اذه بسح
 رايعملا اذه بسحو ،ةيسايس ةعامج ىلع لمتشم زيحك وأ ،ةيسايس ةدحوو ددحم
 ةوقلا ىلإ عورشملا ءوجللا نع لزعمب – يسايسلا طاشنلا ربيف سكام زيم ًاضيأ
 ةطلسلاف "ضرألا ىلإ ةبارقلا نم "ةنيعم دودح تاذ ضرأ لخاد يرجي هنوكب –
 .ددحملا ميلقإلا تاذ ةلودلاب ةطبترم ةيسايسلا
 فئاظولاب لالدتسالا :ًايناث
 نواــعتلا نِمَؤــي وــهف ،هــب ةصاخ فئاظوب زيمتي يسايسلا عمتجملا نأ ىنعمب
 .ج" ددــش دــقو ،ةــيجراخلا رطاخملا دض عمتجملا ةمالس نع عافدلاو يلخادلا

 
 .185 ص ،ةسايسلا ملع ،بعص نسح -2
 .31 :ص ،1986 ،توريب ،يموقلا ءامنإلا زكرم ،ةيسايسلا ايجولوبرثنألا ،هيدنالاب جروج -3
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 ةيدأت :نيتيصاخب كراشتت ةيسايسلا ةمظنألا عيمج نأ ىلع "A. Almond دنوملا
 .ةيسايسلا ىنبلا عيمجل ةيددعتلاو ،ةيسايسلا ةمظنألا عيمج لَبِق نم اهسفن فئاظولا
 ةيسايسلا لمعلا قئارطب لالدتسالا :ًاثلاث
 ةــيعامتجالا ةاــيحلا رهاــظم نم رهظم ةيسايسلا ةايحلا نأ "تيمس .ج.م" ىري
 وأ ةرطيــسلا ىــلإ ىعــسي امدنع ًايسايس نوكي يعامتجالا لمعلاف ،لمع ماظنو
 .ةماعلا نوؤشلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع ريثأتلا
 ًاــطابترا طبترــي امدنع ًايسايس نوكي لمعلا نأ ىريف "Easton نوتيسا .د" امأ
 ،نيــعم يعاــمتجا ماظن ىلإ ةبسنلاب ةمزلم تارارق ذيفنتو ةغايصب رشابم هبش
 وأ ةرــسألا نأ كــلذ ،ريبك دح ىلإ نرم ريخألا فيرعتلا اذه نأ هيدنالاب ىريو
 وأ ًايــسايس ًاــميظنت لكــشت ال اهنم يأ نكل ،ًايعامتجا ًاماظن دعت ًالثم ةيعمجلا
 نمضت يتلا تاطاشنلا لمجم" ىلع طقف قبطني يسايسلا ماظنلاف ،ُايسايس ًاعمتجم
 ."ىربكلا هعورفو يلكلا عمتجملا مهت تارارق ذاختا

 ةيلكشلا صئاصخلاب لالدتسالا :ًاعبار
 اــنقرطت نأ قبس – ةيسايس ةرورضلاب تسيل ةعاط لك نأ "نوبروب .ج" ظحالي
 عزاــنت يف لخدت دق ةمظنألا نم ةعومجم دجوت ةعامج لك لخادف – عوضوملل
 اــنهو ،نيرخآلا ىلع مهدحأ ةرطيس ىلإ يدؤي يذلا رمألا ،ضعبلا اهضعب عم
 عــمتجم يــف ىرــخألا ىنبلا ىلع ةنيعم ةينب قوفت هنأ ،يسايسلا موهفملا زربي
 .ددحم
 ةيــسايسلا ةطلسلا موهفم نم انبرقي يسايسلا عمتجملا دوجول ريخألا رشؤملا نإ
 دوجو عم تدجو ةيسايسلا ةطلسلا نأ نوري نويسكراملاف ،سكراملا ريسفتلا يف
 ،ةعراــصتمو ةنيابتم ةيعامتجا تاقبط ىلإ مسقنملا عمتجملا يأ يقبطلا عمتجملا
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 يــه" ةطلسلاو ىرخأ ىلع ةقبط رطيست امدنع اهسفن ضرفت ةيسايسلا ةطلسلاف
 .1 "ةصاخلا ةيعوضوملا اهحلاصم قيقحت ىلع ةنيعم ةيعامتجا ةقبط ةردق
 ةــعقاو يــه امنإو ،اضحم ايسايس ًاموهفم تسيل ةطلسلا نأ لوقلا ىلإ صلخنو
 ةيسايسلا ةطلسلا نأل ،ةيعامتجا ةعقاو ًاضيأ وه يذلا نوناقلا لثم اهلثم ةيعامتجا
 ةطلــسلا تــناك نإو ،ةيعامتجا تاقالع دجوتو عمتجم دجوي ثيح الإ نوكت ال
 ةروــصب ةطلــسلا نإف ،ةطلسلا عاونأ ىقرأ يه ةيسسؤملا ةطلسلا وأ ةيسايسلا
 يف عضخي درفلا نأ دجن ثيح ،ًاضيأ اهل ةبحاصمو ةيسايسلا ةطلسلل ةقباس ةماع
 وأ ةرــسألا بر ةطلــس نوكت دق ،ةيعامتجا ةطلسو ةيسايس ةطلس ىلإ دحاو نآ
 .هيف شيعي يذلا عمتجملل ديلاقتلاو تاداعلا ةطلس وأ ةيعمج وأ بزح ةطلس
 ،تاــعمتجملا روطت عم بكاو ًاروطت تفرع ةيسايسلا ةطلسلا نأ ىلإ ريشن امك
 ثــيح ةــليبقلا سيئر – لوح روحمتتو – نم دمتسُت ةطلسلا هذه تناك نأ دعبف
 ،ةــينيد لوصأ نم دمتسُت كلذ دعب تحبصأ ،اهلئوم وه ةيصخش ةطلس هل تناك
 يــفو ،هــلإلا نم هتطلس دمتسي هنأ يعدي وأ ًاهلإ نوكي نأ امإ كلملا وأ ميعزلاف
 دمتــست اهنم يتلا ةمألا ةدارإ ترهظ يندملا عمتجملا روهظ عمو ىرخأ ةلحرم
 اــهنم يــتلا ةمألا ةرادإ ىلع اهتيعرش يف دمتعت ةريخألا هذه تحبصأو ةطلسلا
 نم كلذ هينعي امب ةطلسلا ةسراممل ةركتحملا يه ةلودلا تحبصأو ةطلسلا دمتست
 كاــنه مويلاو،ةيــسايسلا ةطلسلا ةسراممل بحاصملا هاركإلا ةسراممل اهراكتحا
 تاــكرح هل ىعست اميفو ناريإ يف لاحلا وه امك ةينيدلا ةطلسلل ةدوع تارشؤم
 .ةيدوهي ةلودل لوحتلل ليئارسإ تالواحم اضيأ،ةيمالسإ

 
 نـبا راد – ةيعامتجالا ةقبطلاو ةيسايسلا ةطلسلا – سازتنالوب سوكين – ليصفتلاب عوضوملا لوح رظنأ -1

 .1980 – نودلخ
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 ثلاثلا ثحبملا
 Legitimacy ةيعرشلاو ةيسايسلا ةطلسلا

 
 دــجوي ثيح دجوت ةلودلا تانوكم نم نوكمك ةيسايسلا ةطلسلاف ركذلا قبس امك
 ةــماعلا تارارقلا ذاختا ةيلمع نوركتحي صاخشأ وأ – ةيمسر ةزهجأ – زاهج
 اهتيعرــشو ءيش ةطلسلا دوجو نكلو .تارارقلا هذه ضرف ىلع ةردقلا مهيدلو
 اذإ الإ نوكت ال ةيسايسلا ةطلسلا نأ ربتعا هيجرفد سيروم ناك نإو ،رخآ ءيش
 الإ ،ةيعرش ةطلس ةرورضلاب ةيسايسلا ةطلسلا نأ ىنعمب ،ةيعرشلا عم تمزالت
 ضــغب ةيــسايسلا ةطلسلل يعقاولا دوجولاب نورقي ةسايسلا ءاملع نم ديدعلا نأ
 ىلع ةيعرشلا ىفضُت ام ًابلاغ ثيح ،ةيعرش ريغ وأ ةيعرش تناك اذإ امع رظنلا
 .ًاعقاو حبصت نأ دعب ةطلسلا
 ؟ةيعرشلا ةطلسلا رصانع وأ تاموقم يه امو ؟ةيعرشلاب دوصقملا ام:لاؤسلاو
 .؟ةيعرشلا بستكُت نيأ نمو
 يــسايسلا ىوتــسملا ىلع ءاوس عساو لكشب ةيعرشلا موهفم لوادت نم مغرلاب
 وأ ،يعرــش رــيغ وأ يعرــش عامتجا وأ ،يعرش ريغ وأ يعرش ماظن انلوقك
 ىــلع وأ ،خــلا يعرش ريغ وأ يعرش رارق وأ ،يعرش ريغ وأ يعرش كولس
 وأ لوبقلاب ىظحي فرصت لك ىلع ةيعرشلا ةفص ىفضت ثيح يدرفلا ىوتسملا
 نمو.مهيــلإ هجتي نيذلا وأ فرصتلا اذهب نيينعملا صاخشألا فرط نم اضرلا
 .سانلا يضرو تاعانق عم كولسلا قفاوت ينعت ةيعرشلا ةملكل ماعلا ىنعملاف انه
 نأ نــكمي فيكف ضعبلا اهدقتعي يتلا ةلوهسلا هذهب سيل ماعلا ىنعملا اذه نكلو
 نــكمي لهو ؟مكاحلا نع يضرلا ينعي سانلا توكس لهو؟ سانلا يضر سيقن
 ةيرارمتــساب دــيقتت ةيعرشلا هذه نأ مأ ؟ةياهنال ام ىلإ ًايعرش ماظنلا نوكي نأ
 ىــنعمب ةيعرــشلا نيــب ةقالعلا يه ام ًاريخأو ؟سانلا اهيلع يتلا يضرلا ةلاح
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 مــكح ًاــمئاد لــهو ؟سانلا ىضري امب مكحلا ىنعمب ةيعرشلاو نوناقلاب مكحلا
 .؟عمتجملا دارفأ ةيبلاغ تاعانقو يضر عم قفاوتلا ينعي نوناقلاب وأ نوناقلا
 
 ًايوغُل ةيعرشلا :لوألا بلطملا
 
 وه ةيبرعلا ةغللا يف عرشلاو ،عرشلا نم ًالصأ ةقتشم ةيعرشلا ةيبرعلا ةغللا يف
 ةعيرــشلل فدارــم عرشلاو ،هحضوأو هنيب يأ ءيشلا عرشو ،راهظإلاو نايبلا
 ميقتسملا قيرطلا ىلع قلطت ةملكلا نأ امك .ماكحألا نم هدابعل هللا عرش ام يهو
 ىــلع هدابعل هللا اهعرش يتلا ماكحألا" ةيعرشلا ةملكب نوملسملا ءاملعلا دصقيو،
 لك ينعت تحبصأو ةعيرشلا موهفم روطت مث "لسرلا نم هريغو هللا لوسر ناسل
 تدرو ءاوس عيرشتلاب تصتخا امو نيدلاب اهنم قلعت ام ،يمالسإلا ماظنلا ماكحأ
 ماظن – يعرشلا يلاتلابو ريسافتلا يف مأ عامجإلا يف وأ ةنسلا يف مأ نآرقلا يف
 ،عرشلا ىضتقمب كلسيو فرصتي يذلا وأ عرشلا ىلإ بوسنملا وه – كولس وأ
 ةعيرــشلا هــب تءاــج اــم هكولس يف مزتلي يذلا ماظنلا وه يعرشلا ماظنلاو
 .1هلوسرو هللا هعرش ام وه ،ةيمالسإلا
 يحلطصملا لباقملا يه يمالسإلا هقفلا يف ةعيرشلا نأ ميهاربإ نيدلا دعس دقتعيو
 يه ةعيبلا نأ ملعأ" :هتمدقم يف نودلخ نبا هركذ ام ىلع ًادنتسم ،ةعيبلا موهفمل
 هسفن رمأ يف رظنلا هل ملسي هنأ ىلع هريمأ دهاعي عيابملا نأك ةعاطلا ىلع دهعلا
 رــمألا نــم هب هفلكي اميف هعيطيو كلذ نم ءيش يف هعزاني ال نيملسملا رومأو

 
 .512 :ص ،قباس عجرم ،ةيبرعلا ةيفسلفلا ةعوسوملا  -1
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 هدــي يــف مهيديأ اولعج اودقعو ريمألا اوعياب اذإ اوناكو ،هركملاو طشنملا ىلع
 .1...يرتشملاو عئابلا لعف كلذ هتبثأف ،دهعلل ًاديكأت
 ،نوناقلل فدارمك ةينيتاللا نم ةقتشم Legitimacy ةملكف ةيبنجألا تاغللا يف امأ
 يــتلا ةطلسلا كلت يه" :ةيعرشلا ةطلسلاو ،عرشملاو عيرشتلا ًاضيأ ينعت يهو
 اــهنإ ،مهيــلع قبطت نيذلا كئلوأ فرط نم ةرربم وأ ةعورشم اهنأ اهب فرتعي
 .2 "ةحيحصو ةلداع ،ةينوناقك اهب فرتعم
 
 ةيعرشلل يحالطصالا ىنعملا :يناثلا بلطملا
 
 ةفــسالفلاف ،يوغللا موهفملا نع ءيشلا ضعب فلتخا ًاحالطصا ةيعرشلا موهفم
 ةطلــس ىلوــتت يتلا ةموكحلا يه ةيعرشلا ةموكحلا نإ لوقلا ىلإ نوبهذي ًالثم
 نود ةــعاطلا قحتــست يــتلا ةطلــسلا وأ ةــيقيقحلا ةطلسلا اهنأ بعشلا نمؤي
 نوــنمؤي ال نوــيكلملا ًالثمف ،ناميإلاو ةعانقلا نم دمتست انه ةيعرشلاف.اهريغ
 مهناــميإ نأ ىنعمب ،ةيكلملا ةسسؤملاو كلملا ديب زكرتت يتلا ةطلسلا ريغ ةطلسب
 اذــه تافص نع رظنلا ضغب كلملا ىلع ةيعرشلا ةفص ءافضإل مهعفدي ةيكلملاب
 ام ةموكح نوربتعي ال ءالؤهف ،ةيطارقميدلا راصنأل ةبسنلاب رمألا كلذكو .كلملا
 ام روصتب ةقبسملا ةعانقلا نذإ .ةهيزنو ةرح ةقيرطب ةبختنم تناك اذإ الإ ةيعرش
 وأ اــم ماــظن ىلع ةيعرشلا ةفص نوفضي سانلا لعجي يذلا وه ةيعرشلا نع
 .هنع اهنوطقسي

 
 لـيربإ ،62 ددع ،يبرعلا لبقتسملا ةلجم ،ةيبرعلا مكحلا ةمظنأ يف ةيعرشلا رداصم ،ميهاربإ نيدلا دعس -2

1984،  
 .94 ص

 .60 :ص ،قباس عجرم ،ةلودلا تايرظن ،تنسفوردنأ  -3
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 ىــظحي ماــظنل ةفص يه ةيعرشلاف ،ةيعرشلل يسايسلاو يعامتجالا ىنعملا امأ
 ةيعرــشلاSeymour Lipset تسبيل روميس فرع .ناكسلا نم ةيبلغألا اضرب
 لضفأ مهعمتجم يف مئاقلا يسايسلا ماظنلا تاسسؤم نأب نيموكحملا داقتعا " اهنأب
 1." عمتجملل ةيحالصو ةمئالم رثكألا يه تاسسؤملا هذه نإ "وأ" هنيوكت نكمي ام
 هدــيري وأ بعشلا هشيعي يذلا عقاولا لدبتب ةلدبتم ةيعرشلاف ساسألا اذه ىلعو
 ةــيبلاغ نوــكت دقف ،ةيئاهنو ةتباث ةميقب انه ةيعرشلا مزتلت ال يلاتلابو ،بعشلا
 ربعي يذلا وه اهرظن يف يعرشلا ماظنلا نإف يلاتلابو يروث هجوت تاذ بعشلا
 بــلاطتو ةــيروثلا نــع ةــيبلاغلا دــترت دــق نيح دعب نكلو ،هجوتلا اذه نع
 ،بختنملا يطارقميدلا ماظنلا وه اهل ةبسنلاب يعرشلا ماظنلا نوكيف ةيطارقميدلاب
 .خلا يعرش ريغ ماظن ةيروثلا ةيعرشلا ىلع دمتعملا ماظنلا حبصيو
 كاذــنآ ثدــحيف نيتيعرش نيب ام سانلا مسقني نأ تالاحلا ضعب يف ثدحي دقو
 اــهتاهجوت دــمتعي ماــظن ةــماقإ ىلإ ةئف لك ىعست ثيحب ةطلسلا لوح عارص
 رــمألا مــسحي دــق تالاحلا هذه يفو ،ةيعرشلل اهروصت يأ ةيميقلاو ةيسايسلا
 ىــلع حبــصيو ةــيبلغألا اهديؤت يتلا ةيعرشلا دمتعت ثيحب ةيطارقميد ةقيرطب
 مــسحي نأ وأ ،ةيلقألا قوقحل ةيبلغألا مارتحا عم ةيبلغألا ةدارإب مازتلالا ةيلقألا
 يأرــل تاــفتلا نود ىوــقألا ةيعرــش ضرــفُتف ةوــقلا قيرط نع عارصلا
 معزــت ةمئاق ةطلس لك ةيطارقميدلا ريغ ةمظنألا يف هنأ فورعملا نمو،ةيبلغألا
 . ةيعرش ريغ اهنأب ةضراعملا اهفصت اميف ةيعرش اهنأب

 
  ةيسايسلا ةيعرشلاو ةينوناقلا ةيعرشلا :ثلاثلا بلطملا
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 ةيعرــش ةطلــس يــه نوناــقلاب مــكحَت ةطلــس لك له ،ًانايحأ لاؤسلا حرطي
 .؟نوناقلا ردصم نع رظنلا ضغب ،ةرورضلاب
 اــهنأ معزــت ةيسايس ةمظنأ تالاحلا ضعب يف دجن اننأ لاؤسلا اذه حرط رربم
 نوــكي ال كــلذ نم مغرلاب و ،روتسدو نوناق لعفلاب دجوي دقو ،نوناقلاب مكحت
 نوــكي نأ امإ ةلاحلا هذه يف .هيلع ًادرمتم نوكيو لب ،مكحلا نع ًايضار بعشلا
 ةطلــسلا نكلو ةيطارقميد لئاسوب عضوو بعشلا ةدارإ نع لعفلاب ًاربعم نوناقلا
 برــضت وأ ،اهحلاــصم مدخي امب هريسفتب نوناقلا ىلع لياحتلا ىلإ أجلت ةمئاقلا
 نأ وأ ،ةدبتــسمو ةيروتاتكد ةسرامم ىلإ ،هايإ ةزواجتم ، طئاحلا ضرُعب نوناقلا
 لــب ،هتعــضو يتلا يه ةمألا تسيلو ةمألا ةدارإ نع ربعم ريغ مئاقلا نوناقلا
 ام ةئف وأ صخش موقي امدنع ًابلاغ اذه ثدحيو ،ةمكاحلا ةئفلا وأ مكاحلا صخش
 ســسؤيو – يعرش ريغ وأ ناك يعرش – مئاقلا ماظنلاب حيطي درمت وأ بالقناب
 نأ هنكمي لب نيناوق عضي هدوجو ىلع ةيعرشلا ةفص يفضي ىتحو ًاديدج ًاماظن
 نيناوــقلا هذــه ىــضتقمب مــكحيو – ةحنملا روتسدلا – ًاروتسد بعشلل حنمي
 مــكحي هنأل ًايعرش ماظنلا ودبي ًايرهاظ ،ةلاحلا هذه يفو ،روتسدلا اذه ىضتقمبو
 اضر ىنعمب ةيعورشملا ىلإ رقتفي رهوجلاو قمعلا يف هنكلو روتسدلابو نوناقلاب
 .بعشلا ةيبلاغ
 نــع ةربعملا ةيسايسلا ةيعورشملاو ةينوناقلا ةيعرشلا نأ بوعشلا براجت تتبثأ
 اــهحنم ريتاــسد نــم مكو ةرئاج نيناوق نم مكف ،امئاد ناقباطتت ال ةمألا ةدارإ
 مــهنأ ماكحلا نلعأ ةلاح نم مكو ؟مهماظن ىلع ةموهوم ةيعرش اوفضيل ماكحلا
 ةــمأل روتــسدك نآرــقلا نم وأ اهنيناوقو ةروثلا روتسد نم مهتيعرش نودمتسي
 يــتلا ةروــثلا رــكفل ضيــقن وــه ام تافرصتلا نم اوسرام مهنكلو ،مالسإلا
 مــكحلل رايعمك يضرلا رصنع .! هب نوحسمتي يذلا مالسإلا حورلو اهنومعزتي
 لود يــف ًاصوصخو تالؤاستلل ًاريثمو ًاسبتلم ًنوكي ام ماظن ةيعرش ىدم ىلع
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 ساــيق نكمي فيكف ،ةيطارقميدلا بيغتو لهجلاو ةيمألا دوست ثيح ثلاثلا ملعلا
 مــهعمجتو تارهاــظملاب سانلا جورخ درجم لهو ؟هماكح نع بعشلا يضر
 ًاــيفاك ،اهتاراعش نيعفارو اهل ةديؤم تافاته نيددرم ةطلسلا اهمظنت تاناجرهمب
 يضرلا نيب ام زيمن فيكو ؟ماظنلا ةيعرش يلاتلابو يضرلا رصنع رفوتب لوقلل
 رــهجلا نوــشخي يتلا بعشلا تاعانقو فقاوم ةقيقح نيبو ،ةعانق نود رهاظلا
 .؟اهب
 اــهنأ قــلطملا مكحلا وأ اهسايق ةطاسبلا نم سيل رمأ ةطلسلا ةيعرش نأ كش ال
 ةيعرــشب لوقلل هدحو يفكي كاذ وأ رشؤملا اذه نأ وأ ،ةدوجوم ريغ وأ ةدوجوم
 لخادتي ،ةروريص و ةميق يهف ،ةدقعم ةيلمع ةيعرشلاف ؟اهتيعرش مدع وأ ةطلسلا
 عــم ةــعانقلا عــم فوــخلا عــم ةحلصملا عم ديلاقتلاو تاداعلا وأ دوعتلا اهيف
 تايدــحتلا عوــنو اهيف ميلعتلا ىوتسمو بوعشلا ةفاقثب طبترت يهو ،ايجولوديالا
 يف ًاريثك نومتهي ال ةداع سانلاف ،خلا ةيجراخ وأ ةيلخاد تناك نإ ،اهجاوت يتلا
 ةطلــسلا ةردــق ىدمب نومتهي لب ةطلسلل ةيميقلاو ةيفسلفلا رداصملا نع ثحبلا
 دمتــست ةيعرشلاف .مهلايجأ لبقتسم نامضو ةيتايحلا مهتاجايتحا ةيبلت ىلع ةمئاقلا
 ،رعاــشمو سيساحأ نع ريبعتلاو ،حلاصمو تاجاح ةيبلت ىلع ةردقلا نم ًابلاغ
 ةنامــض ةرــيخألا هذه تناك اذإ الإ ،ريتاسدو نيناوق نم دمتست اهنوك نم رثكأ
 ،امومع ةيلومشلاو ةيعويشلا ةمظنألا تناك تاونسلف .حلاصملاو تاجاحلا ةيبلتل
 ةــميركلا ةاــيحلا تاــبلطتم ريفوــت ىــلع ةرداق تناك ثيح ةيعرشلاب ىظحت
 ىلجتو اهتيعرش تدقف تابلطتملا هذه ريفوت نع تزجع امدنع نكلو ،نينطاوملل
 .اهدض ريهامجلا جورخ يف كلذ
 ةيعرشلاف ،ةطلسلا ةيعرش حلطصم يف ةقرافم ىلإ ةراشإلا نم دبال ماتخلا يفو
 عوــضخ ةــقالع يــه ةطلــسلا نكلو ،ةطلسلاب لوبقلاو يضرلا ينعت انلق امك
 انهو .اهطلست لمحتو ةطلسلا هاركإب رارقإلا نمضتت ةيعرشلا نأ ىنعمب ،هاركإو
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 طغــضلاو هارــكإلا نم سرامت ال نأ ةطلسلا ىلع ثيحب ،ةقيقد ةنزاوملا نوكت
 هــل اهمدــقت يتلا تامدخلاو بساكملا ًاريثك قوفت هتاناعم لعجي ام بعشلا ىلع
 ةليئــضلا عفانملاب ةيحضتلل ًارطضم بعشلا نوكيس ةلاحلا هذه يف هنأل ،ةطلسلا
 قيقدلا نزاوتلا كلذ ينعت ةطلسلا ةيعرش نإ ،ةطلسلل ليقثلا ءبعلا نم صلختلل
 .ىرخأ ةهج نم اهعفانمو ةطلسلا فرط نم هاركإلاو طلستلا ةرورض نيب ام
 نيــب اوزيم ثيح يروتسدلا نوناقلا ءاهقف هب لاق ام ىلع دامتعالا نكمي هيلعو
 يأ نوناــقلاب مكحلا ينعت لوألاف Legality ةيعورشملاوLegitimate  ةيعرشلا
 ةــقباطم يــهف ةيعورشملا ةيناثلا امأ مئاقلا نوناقلا عم ةطلسلا ةسرامم ةقباطم
 اهنع ًاربعم نوناقلا ناك ءاوس هتدارإو عمتجملل ةقيمعلا ميقلا عم ةطلسلا ةسرامم
 .ال مأ

 
 ةطلسلا ةيعرش رداصم :عبارلا بلطملا
 
 ةيعرــشلا نيــب قرفلا لوح يرظن لدج يف لوخدلا نودو ةراشإلا تقبس امك
 يف اهيلع دمتعتو ،اهتيعرش اهنم دمتست لئاوم ةيسايسلا ةطلسلل نإف ،ةيعورشملاو
 نيرــكفملا مــهأ نــم رــبيف سكام ربتعيو ،اهباطخ ريرمتو اهتاسرامم ريربت
 نود نــكلو نودــلخ نباو وطسرأو نوطالفأ نم لك كلذ ىلإ هقبس -نيثدحملا
 ةــيقب راس هلاونم ىلعو ،ليلحتلاب ةطلسلا ةيعرش رداصم اولوانت نيذلا -عسوت
 رداــصم ةــثالث رــبيف سكام عضو دقو ،ةطلسلا ةيعرش رداصم يف نيثحابلا
 ةيعرــشلا ،ةــيتامزراكلا ةيعرــشلا ،ةيديلقتلا ةيعرشلا :يهو ،ةطلسلا ةيعرشل
 .ةينوناقلا وأ ةينالقعلا
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 يف فظو ربيف سكام نأ ىلإ ةراشإلا نم دبال تايعرشلا هذه يف ليصفتلا لبقو
 هاــنعم اذهو - 1 ةيلاثملا طامنألا جهنم – لضفملا هجهنم ةطلسلا ةيرظن ةبراقم
 يــهف ةطلــسلل ةيعقاو تالاح عم ًايلك ةقباطتم ةرورضلاب سيل جذامنلا هذه نأ
 ،عــقاولا يه تسيلف ،عقاولا نم ةدمتسم تناك نإ ،ينهذ دييشت وأ ةيلاثم جذامن
 املكو ،اهعم قباطتي ام اردان هنكلو ام ةيعقاو ةلاح نم ًاليلق برتقي دق جذومنلاف
 ام ةيعرشل يلاثملا جذومنلل ةنوكملا رصانعلا نم ردق ربكأ ام ةطلس يف ترفوت
 وأ ةــيديلقت ةيعرــش اهنأ لاقيف ،ةدوصقملا ةطلسلا هذه ىلإ ةيعرشلا هذه تبسن
 .ةيتامزراك وأ ةينالقع
 نــم اهتيعورــشم دمتست ةطلسلا نأ ربيف سكام ىري ةطلسلا لوح هتسارد يف
 :يهو ةثالث رداصم ىلع موقت وأ ثالث رداصم

 Rational authority :ةينالقعلا ةطلسلا-1
 ةــمظنألا يــف دئاــسلا جذوــمنلا يهو ،ةطلسلا عاونأ لضفأ و ةيعرش رثكألا
 ًاقسن دجن جذومنلا اذه يفو ،ةيطارقميدلاو ةيطارقوريبلا ىلع ةسسؤملا ةيلامسأرلا
 ةتباثلاو ةدكؤملا ئدابملا نم ةعومجمل ًاقفو ًايرادإو ًاينوناق قبطت يتلا دعاوقلا نم
 ىلإ رظنلاب تاقالعلا نم طمن ةماقإ وه ةطلسلا فدهو .ةعامجلا ءاضعأ لك نيب
 .ددحم نمزب وأ نيددحم صاخشأب اهطبر نود ،ةيلوقعملاو لقعلا ئدابم

 Traditional authority :ةيديلقتلا ةطلسلا-2

 
 .Ideal Models ةيلاثملا طامنألا جهنم -1
 :ىلإ عوجرلا نكمي ،ةيلاثملا طامنألا جهنم لوح - 
 رـشنلاو ةـعابطلل لباب ةكرش ،طابرلا ،ةيعامتجالا مولعلا يف هتاقيبطتو يملعلا جهنملا ،شاربأ ميهاربإ - 

 .101 :ص ،1999 ،عيزوتلاو
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 نوــلوتي نيذلا كئلوأ قح يفو ةخسارلا ديلاقتلا ةيسدقب داقتعالا ىلع موقت يهو
 نــم وأ خيراتلا نم امإ اهتيعورشم بستكت انه ةطلسلاف .اهتسرامم يف ةطلسلا
 .اهل نيسسؤملا صاخشألا ةيسدق

 Charismatic authority :ةيمزيراكلا ةطلسلا-3
 تاردــقو تازاــيتماب عــتمتي نيــعم درفل عابتألا وأ سانلا ءالو ىلع دمتعتو
 مــظعم نأ رــبيف دــقتعيو .هرــيغل رفوتت ال اهنأب نودقتعي ةيصخش صئاصخو
 تايناكمإ يوذ دارفأل ةجيتن تناك يناسنإلا عمتجملا خيرات يف ىربكلا تاريغتلا
 ليمت تحبصأ مث نيدلاب ًالوأ تطبترا ةيمزيراكلا ةطلسلا نأ ىري امك .ةيمزيراك
 .يسايس عباط ذخأ ىلإ ثيدحلا رصعلا يف
 يــف ةدــجاوتم تــلاز ام اهيلإ راشملا ثالثلا ةيعرشلا رداصم نأ ظحالملا نم
 ،تالاحلا ضعب يف لخادتبو ةتوافتم تاجردب نكلو ،ةرصاعملا ةيسايسلا ةمظنألا
 ةيعرشلا حلاصل عجارتلاب اتذخأ ةيتامزراكلاو ةيديلقتلا نيتيعرشلا نأ ظَحالي ثيح
 دــقعتو روــطت عمو كلذ ىلإ ةفاضإلاب . تاباختنالا قيدانص ةيعرش ،ةينالقعلا
 حلاــصل يــسايسلا نأــشلاب سانلا مامتها عجارتو ،ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا
 يــهو ،ةيعرــشلا نــم ديدج عون رهظ ،ةايحلا تابلطتم ريفوتل ربكألا مامتهالا
 رــثكأ نوزــجني نيذــلا ةداــقلل مهتقث نوحنمي اوحبصأ سانلاف ،زاجنإلا ةيعرش
 نوناــقلاب ماكحلا مازتلا ىدمو ةيعرشلا ردصم لهاجت مهنكمي لب ،لقا نوملكتيو
 يــتلا ةينطولا ةحلصملا نومدخي ماكحلا ءالؤه ماد ام ،يلودلا وأ يلخادلا ءاوس
 ةحلــصملاب اروز ىمــست ماــكح ةحلصم سيلو ،نينطاوملا ىلع ةدئافلاب دوعت
 .ةينطولا
 يأ ،ةلقتــسملا لودــلا يف ةيسايسلا ةطلسلاب طبترت ،ةطلسلا لوح هالعأ ةبراقملا
 سراــمي لالتحالل ةعضاخ بوعش كانه نكلو ،ةلودلا ناكرأ نم نكرك ةطلسلاب
 ريغو ةيعرش ريغ ةطلسلا هذه، هتدايسو هتيرح يفنت ةيرهق ةطلس لالتحالا هيلع
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 لــمحت يــتلا ةــينطولا هتطلس هسفنل دجوُي نأ بعشلا قح نم يلاتلابو، ةينوناق
 ءارجإــب حمست ال فورظلا نأ ثيحو ،لالتحالا دض لضانتو ررحتلا عورشم
 طقسُي ال اذهف ،نجسلا يف وأ ىفنملا يف شيعت ةبختنملا ةدايقلا نوكت وأ ،تاباختنا
 نــم دمتست لاحلا هذه يف ةطلسلا ةيعرشو ،ررحتلا ةكرح ةطلس نع ةيعرشلا
 طيرــفتلا مدعو ةينطولا قوقحلاب ةريخألا هذه كسمتو ةدايقلا لوح بعشلا فافتلا
 ررــحتلا تاكرح ةطلس هيلع تناك ام اذهو ،ةيروث ةيعرش يه ةيعرشلاف ،اهب
 . ينيطسلفلا بعشلا اهنمو ملاعلا ربع
 لكآتت دق ،ررحتلا تاكرح ةداق اهب عتمتي يتلا ةيروثلاو ةيخيراتلا ةيعرشلا نأ الإ
 فدــه قــيقحت نود رــمعلا يــف ةداقلا مدقتو لاضنلا دمأ لوط عم فعضتو
 ةيــسايسلا بخنلاو تادايقلا ديدجتل ةيلآ قلخ ةدايقلا نم بلطتي اذهو ،لالقتسالا
 ةلود ىلإ ةروثلا لوحت ةلاح يف ،ىرخأ ةهج نمو . ةدايقلا ةسسأم ىلع لمعلاو
 ةيخيراتلاو ةيروثلا ةيعرشلا نم لاقتنالا ىلإ جاتحي رمألاف ،ةلود سيسأت ةيادب وأ
 ةــيطارقميدو ةيتاــسسؤم ةيعرش ىلإ ،ةيروثلا تادايقلاو زومرلا اهروحم يتلا
 ســملن نــمو ،ةرــيخألا ةلاحلا هذهب رمي ينيطسلفلا بعشلاو ،زاجنإلا ةيعرشو
 ةيروثلا ةيعرشلا نيب ام عزانت ةلاحو ،ةيسايسلا ةطلسلا ىوتسم ىلع ةمزأ دوجو
 .ةيتاسسؤملاو ةيروتسدلا ةيعرشلاو
 ،ةــيلودلا ةيعرشلاو ةطلسلل ةينطولا ةيعرشلا ةقالع ىلإ ةراشإلا بجي ،ًاريخأو
 نأ ضرتفي ايلخاد يعرش ماظن لكف ،نيتيعرشلا قفاوت ضرتفي يعيبطلا عضولاف
 ةكبش ةفاثكب اضرلا اذه نع ربعُي ام ابلاغو يلودلا عمتجملا اضرو لوبقب ىظحي
 ،تالاجملا ىتش يف ملاعلا لود عم يعرشلا يسايسلا ماظنلا اهميقي يتلا تاقالعلا
 ،اهب لبقي بعشلا ماد ام ةمئاقلا ةطلسلا عم لماعتلاب امزلم يلودلا عمتجملا نوكيو
 اــهتاقالع يف اضيأ ةموزأم نوكت ،ةموزأملا ةيعرشلا تاذ ةيسايسلا مظنلا اميف
 . ةيجراخلا
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 ثلاثلا لصفلا
 ةلودلا تايرظن

 
 رغــصأ يهو تاعمتجملا نم عمتجم يأ يف ىلوألا ةيلخلا دعت ةرسألا تناك اذإ
 لكــشب وأ ،ةيعامتجا ةسسؤم ربكأ ةلودلا نإف ،ناسنإلا اهفرع ةيعامتجا ةسسؤم
 نإ" :R.I. Carneiro ورينراــك ترــبور ىريو ،تاسسؤملا ةسسؤم اهنإ رخآ
 عــم اهنكل ،قالطإلا ىلع ةيرشبلا ةايحلا يف تاروطتلا رطخأ تناك ةلودلا ةأشن
 نــم رــيثكلا طوحي ضومغلا لازي ام ،تاساردلا يف ًايبسن ةلمهم لازت ام كلذ
 .1 "اهبناوج
 
 
 
 
 

 
 1981 ةثلاثلا ةنسلا 22 ددع ،توريب ،يبرعلا ركفلا ةلجم – )ةلودلا ةأشن يف ةيرظن( – ورينراك تربور -1

 .7 :ص –
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 لوألا ثحبملا
 اهناكرأو ةلودلا فيرعت

 
 ةلودلا فيرعت يف :لوألا بلطملا
 ةيسايس ةسسؤمو ةرهاظ ةلودلا نإف ةيسايسو ةيجولويسس تالالد ةطلسلل ناك اذإ
 ةــسايسلا مــلع فرعُي لب ،ةسايسلاو ةلودلا نيب لصفلا نكمي ال ثيحب ،ةصلاخ
 لوقي اذه يفو .ةلودلا وه ةسايسلا ملعل لوألا مامتهالا لاجم ناكو ،ةلودلا ملعك
 ىــلع هــمامتها زكر دق ةيسايسلا ةيرظنلا خيرات" N.P. Barry يريب .ب .ن
 ذاتــسأ Andrew Vincent تنــسنف وردــنأ دري ؟ةلودلا يه ام نكلو ."ةلودلا
 ،طــسبأ دــحأ وه اذه " :لوقلاب ،ةيناطيربلا فراك ةعماج يف ةيسايسلا ةيرظنلا
 نإ ىرــيو ،" ةــسايسلا ملع يف حرطي نأ نكمي ةريحلل ةراثإ ةلئسألا رثكأ نكلو
 يــف اــهنكلو ،ضعبلا اهدقتعي يتلا ةلوهسلاب تسيلو ةدقعم ةيلمع ةلودلا ةسارد
 ةعبرأ ركذيو،نييسايسلا نيركفملا نم لماكلا مامتهالا ذخأت ملو ةمهن تقولا سفن
 :ةلودلاب ةيانعب ريكفتلا مهملا نم لعجت بابسأ
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 نودــب ةاــيحلا كردن نأ ناكمب ةبوعصلا نم ثيح ،قلطم يلمع لوألا -1
 نــم مــسج يــه لــب ،ةزهجأو تاسسؤم درجم تسيل ةلودلاف ،ةلودلا
 ندــمتلا ةاــيح راصتخاب اهنإ ،كولسلا دعاوقو تاسرامملاو تاهاجتالا
 جيــسن لك للختت ةلودلا نع ،تاراضحلا ةنضاحو CIVILITY يسايسلا
 . انتايح

 يــه الو ،اهلهاجتن نأ انتردق يف نوكي ةدياحم ةسسؤم تسيل ةلودلا نإ" -2
 ةفولأم صئاصخ كانه.رباعلا ثدحلا وأ ةقلطملا ةفدصلا ضحمب تزرب
 عمو.ةــلودلل يوــضعلا ومنلا لالخ نم ايجيردت تزربو ةلودلا اهتبستكا
 لــماك لكشب همهف نكمملا نم اهتينبو اهلكش نم ربكألا ردقلا ناف ،كلذ
 يــتلا ةــينوناقلاو ةيسايسلا تايرظنلل قيمعلا باعيتسالا قيرط نع طقف
 يــتلا يه اهسفن ةيسايسلا ةيرظنلا نإ ... اهتينبو اهلكش لخادب تدسجت
 ".ةلودلل ةددحم تاسسؤم روطت ىلع دعاست

 نــم ارــيبك اردــق كاــنه نأ الإ اهدوجوو ةلودلا ةركف مدق نم مغرلاب -3
 امدــنع اديدحتو ،ةلودلا ةركفب طيحي ةيركفلا ةريحلا وأ يركفلا شيوشتلا
 ،ةــموكحلا ،ةــعامجلا ،ةــمألا ،عــمتجملا ةركف عم ةلودلا ةركف لخادتت
 تاــيرظنب ماــملإلاب الإ نوكي ال شيوشتلا اذهل دح عضوو .خلا ةدايسلاو
 . ةلودلا

 ،يسايسلا ريظنتلا يف ةضقانتملا رهاظملا ببس وه ،ةلودلا ةركف ضومغ -4
 دوــجو ضرتفت تامازتلالاو قوقحلا ،نوناقلا لثم راكفأ لوح تاعابطنالا نإ"
 هنإف يلاتلابو ةلودلا عم كباشتتو لخادتت راكفألا هذه ،ةلودلا لاكشأ نم ام لكش
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 اــعون بستكت نأ راكفألا هذهل ةسارد يأل ايديهمت وأ ايئدبم يرهوجلا نم ودبي
 1.ةلودلا تايرظنب ماملإلاو ةفرعملا نم
 دقو ،تايروطاربمإلا ككفت دعب الإ رهظت مل State ةثيدحلا ةلودلل ةيلاحلا ةيمستلا
 تايمــست لمعتــست تناكف كلذ لبق امأ ،رشع سداسلا نرقلا ذنم اهلامعتسا عاش
 ىمــست تــناك يناــمورلا دهعلا يفو ،Police ىمست تناك نانويلا يفف ىرخأ
 نأ يــنعي اذه.ةنطلــسو ةراــمإ ظفل عاش برعلا دنعو ،Empire ةيروطاربمإ
 وــه ،ةــليبقلا عمتجم زواجتي يلومش وأ يلك عمتجمك ،ةلودلا ةركف نع ثيدحلا
 اــهنع ثدــحتي يــتلا ةــلودلاف ،خيراتلا ربع تباث لكشك ةحصلا ىلإ برقألا
 ،ةقد رثكأ لود ظفل حبصي ثيحب ،ةنيابتم تانايك يه ةسايسلا ءاملعو نوخرؤملا
 ءيــش لوأ نإ": لوقي The Development State هباتك يف ;Lubas زيبولف
 لبق نم تدجو نأ قبسي ملو دجوت ال اهنأ وه ةثيدحلا ةلودلا نع لاقي نأ يغبني
 1". ةياغلل ةعونتملا تاينبلا تاذ ةثيدحلا لودلا نم لئاه ددع وه ايخيرات دجو ام
 ةيــسايسلا تانايكلا كلت ةنيابتمو ةعونتم يه مك رظنأ ،رضاحلا انتقو يف ىتحو
 تاــسبالمو اــهمظن ةعيبطو اهناكس ددعو اهمجح يف ةنيابتم ،ةلود ىمست يتلا
 .خلا…مهتانايدو بوعشلا تافاقث يف ىتحو ،اهسيسأت
 مــساق وأ صئاــصخ دوجوب لوقلا نم عنمي ال ةلودلا لوح ضومغلا اذه نأ الإ
 ىــلع نيثحاــبلا تدعاس ةلودلا ةركف اهلمشت يتلا ةيسايسلا تانايكلا نيب كرتشم
 يأ State ةــملك .ةيحالطصا تافيرعتو ةيوغل تافيرعت ،ةلودلل تافيرعت عضو
 نــم ًاــضيأو "موقي نأ" ينغت يتلاو STARE ةينيتاللا ةظفللا نم ةقتشم ةلودلا
 تانايكلا ىلع تقلطأ ةملكلا هذهو ،"عضو وأ فقوم" ىنعمب Status وتاتس ةملك
 اــهنأ ىنعمب ،ةينامورلا ةيروطاربمإلا ككفت نع تجتنو ترقتسا يتلا ةيسايسلا

 
 ،1997،تورـيب ،لـيلجلا راد ،فـلخ دومحمو ةويهش وبا كلام ةمجرت ،ةلودلا تايرظن ،تنسنف وردنأ  -1

 15-13:ص
 .21 :ص ،هسفن ردصملا  - 1
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 ىرــخأ تايمست اهيلع قلطي ناكف ،ةميدقلا لودلا امأ ،ةثيدحلا ةلودلا ىلع حصت
 تاــعمتجملا لك ىلع ةملكلا قلطت ،ةيساردو ةيلمع تارابتعال نكلو ،انفلسأ امك
 ةــلودلا رــمع ناــك اذإف ،لاحرتلا ةلحرمو ةليبقلا ةايح تزواجت يتلا ةيلومشلا
 اــهموهفمب ةلودلا رمع ناف -ةضهنلا رصع ذنم – ةنس ةئامسمخب ردقي ةثيدحلا
 .داليملا لبق نماثلا وأ عباسلا نرقلا ىلإ دوعي ماعلا
 و "لاد" لعف نم ةقتشم ةلود ةملك ،يسوماقلا فيرعتلا يفو ةيبرعلا ةغللا يف امأ
 ةــلودلا ،برــعلا ناــسل يف ءاجف ،لاح ىلإ لاح نم لقتني ىنعمب يأ ،"لودي"
 لدي هنأل ،قيمعو قيقد ىنعملا اذهو ،1 "ءاخرلا لاح ىلإ ةدشلا لاح نم لاقتنالا"
 ةوادبلاو لاقتنالاو لاحرتلا ةلاح نم تاعمتجملا لاقتنا دعب الإ رهظت مل ةلودلا نأ
 يــف الإ نوــكت ال ةــلودلا نأ موــلعملا نمو ،راهدزالاو رارقتسالا ةلحرم ىلإ
 ةوادبلا نيب هزييمت يف نودلخ نبا هيلإ راشأ ىنعملا اذهو ،ةرضحتملا تاعمتجملا
 .رضحلاو
 يعاــمتجالا ءاــنبلا جوتت يتلا ةورذلا يه" ةلودلا نأ ىلع ةسايسلا ءاملع عمجأ
 تاعمجتلا لاكشأ عيمج ىلع اهتدايس يف ،اهب درفنت يتلا اهتعيبط نمكتو ثيدحلا
 الو رــخآ عمتجم هولعي ال يذلا يلكلا عمتجملا يه ةلودلا نأ ىنعمب ،" ىرخألا
 يغلي ال يئزج لكشب نكلو يلودلا عمتجملا الإ -،رخآ عمتجم راطإ يف يوضنت
 اذإ ةــلودلا دجوت ،ةلودلل يلودلا ينوناقلا فيرعتلا يف . -اهتدايس وأ ةلودلا نايك
 ةطلــسلا وأ ةدايسلا تاذ ةمكاحلا ةئيهلاو بعشلا ،ميلقإلا :رصانع ةثالث ترفوت
 ناكرأ نم ًانكر دعت ،ًافنآ اهيلإ انقرطت يتلا ،ةيسايسلا ةطلسلا نإف نذإ ،ةيسايسلا
 قــلخت ال اهدــحول ةيسايسلا ةطلسلا نأ الإ ،اهدوجو طورش نم ًاطرشو ةلودلا
 فيرعتلا اذهو – بعشلاو ميلقإلا ،نيرخآلا نيرصنعلل ةبسنلاب رمألا سفن – ةلود
 تاــيرظنلا ىــلع فرعتلا يف ًاريثك انديفي ال هنأ الإ هتيمهأ عم ةلودلل ينوناقلا

 
 .425 :ص ،1986 توريب ،ةدايز نعم ،ريرحتلا سيئر ،ةيبرعلا ةيفسلفلا ةعوسوملا -2
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 ضــعب ىــلإ قرطتنس هيلعو ،ةيعامتجا ةيسايس ةسسؤمك ةلودلا لصأل ةرسفملا
 .ةلودلا فرعت نأ تلواح يتلا ةيرظنلا تابراقملا
 نأ الإ ،يتاسسؤم يسايس نايكك ةلودلا نع ثدحت نم لوأ مه ىمادقلا نوينانويلا
 دوــجوم وــه امع ةرياغم تناك ةيسايسلا مهتامامتها تالاجمو ةلودلل مهموهفم
 نأ الإ ،ةــيطارقميدلاو ةاواــسملاو ةــيرحلاو نوناقلاب امامتها ولوأ ،معن ،مويلا
 يفــسلفلا لدــجلا ناــيغطبو بناج نم ةنيدملا ةلود يف اروصحم يقب مهريكفت
 ىلإ ةفاضإلاب ،رخأ بناج نم دودحلاو ةدايسلاك ةيساسأ اياضق ىلع يئاطسفسلاو
 ةــلقل ارظن ،سانلل ةصاخلا لب ةماعلا ةايحلاو قالخألاو نيدلا عم ةسايسلا لخادت
 نيرــظنملا مهأ نم )م_ق Plato )428- 347 نوطالفأ ربتعيو .ناكسلا ددع
 )ةلــضافلا ةــنيدملا( ةــيوابوطلاب مــستملا يفــسلفلا هاحنم نم مغرلابف ،ةلودلل
 لوح ةيرظنلا هيشي ام عضو هنا الإ،Republic ةيروهمجلا هباتك يف اصوصخو
 ةــمظنأ لاكــشأو اهيف يقبطلا عيزوتلاو اهناكس ددعو اهتحاسم ثيح نم ةلودلا
 دــعب نم ترمتسا ،نيناوقلا هباتك اصوصخو ةرخأتملا هتاباتكو ،اهبقاعتو مكحلا
 بقاعتو ةيرحلاو نوناقلا ةيلاكشإل نيعلطتملا نييسايسلا نيركفملل اساربن تاونسل
 نورــكفمو )م -ق 322-348( وطــسرأ راــس هــلاونم ىلعو .مكحلا ةمظنأ
-205( Polybe بــيلوبو )م_ق Ciceron )106-43 نورشيشك نوينامور

 .)م-ق 125
 ةــلودلل حبــصأ ةــيداليم 393 ماع ةيحيسملل ةينانويلا ةيروطاربمإلا ينبت عم
 ةرــكف تــنميهو ،ينيدــلا نأشلا عم لخادت ةلصب اهيلإ تمي ام لكلو ةسايسللو
 يرــكفم ضــعب نأ لــب ،ةدايسلاو ةلودلل يسايسلا لقحلا ىلع يهلإلا ضيوفتلا
 هــباتك يــف )Sant-Augstin )354-430 نيطسغوأ سيدقلا وهو ةيحيسملا
 بــنجل اــبنج ناــشياعتت رشبلا ةنيدمو هللا ةنيدم ،نيتنيدم نع ثدحت هللا ةنيدم
 روــصتلا نيب ام عارصلا رمتسا ىطسولا نورقلا لاوط.رشبلا ةايح ناعزانتتو
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 ىــطعم ةطلسلاو ةلودلا نأ ىري يذلاو ،ةسينكلا هدوقتو ،ةطلسلاو ةلودلل ينيدلا
 ةرورــض ىرــي يذلا يناملعلا روصتلاو ،رشبلا صاصتخا نم سيلو يوامس
 ةــسينكلا لــخاد ةيادب رايتلا اذه رهظو ،ضرألا ىلإ ءامسلا نم ةسايسلا لازنإ
 ءارمألا نم امعد هتاعد دجو امدنع اهجراخ رشتنا مث ينيدلا حالصإلا راطإ يفو
 اذــهلو.ابابلا ةطلــسو ةسينكلا ةنميه نع لالقتساللو ةطلسلل نيعلطتملا كولملاو
 Niccolò( يلليفايكمو ) Dante Alighieri 1265- 1321( يتناد هداق يذلا رايتلا

Machiavelli  1469-1527( رثول نترامو Luther )1483-1546( ناجو 
 ةيرظنلا روهظل لضفلا دوعي ،مهريغو )Jean Calvin  1564-1509 (نفلاك
 1.ةلودلل ةثيدحلا
 نيــب اــم مدتحم عارصو ،تاملظلا روصع شيعت ابوروأ تناك هتاذ تقولا يف
 لماكتم نيدك ،ةيداليم عباسلا نرقلا يف ةيدمحملا ةوعدلا تءاج ،يويندلاو ينيدلا
 نيدــلا نوؤشل الماش اميظنت عضو ثيح ،تالماعملاو تادابعلا نيب ام لصفي ال
 ،ةرادإلاو مــكحلا لاــجم يف باضتقالاو ،تادابعلا لاجم يف عسوت عم ،ايندلاو
 ،مهتاــيح رومأ عم بسانتي امب داهتجالاو ليصفتلا رمألا ىلوألو نيملسملل اكرات
 لوــح تنيابت فقاوملا نأ الإ ،فارطألا ةيمارتم ةلود اوسسأ نيملسملا نأ عمو
 يــملعلا موهفملاــب ،مــكحلا ماــظنو ةلودلا لوح ةلماكتم ةيسايس ةيرظن دوجو
 اــمأ ،ةنراقملاو ءارقتسالاو بيرجتلا نم اهتالوقم دمتست ةريخألا هذهف ،ةيرظنلل
 يناــسنإلا كولسلا ةقيقح نايب اهتايط يف لمحت يحولا صوصن نإف" مالسإلا يف
 ىــلعو ،هــيف ريــسي نأ يغبني يذلا راسملاو هيلإ هجتي نأ بجي يذلا هاجتالاو
 يــتلا رداــصملا لالــخ نم ةقيقحلا هذه مهف يف سيل دهجلا اولذبي نأ نيثحابلا
 هذــه طورــشو ةيلمعلا اهتاقيبطت ىلع فرعتلا لب – بسحف ةيؤرلا هذه اهدمتعت

 
 ةحفص ،1999 ،طابرلا ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل لباب راد ،يسايسلا ركفلا لوصأ ،شاربأ ميهاربإ :رظنأ -1
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 ةــيلك يف ناسنإلل اهتيؤر يفو اهلماكت يف ةيؤرلا هذه لكشت مث نمو ،تاقيبطتلا
 ريظنت يأل هكولسو ناسنإلا مهف يف اطباض اليدب -دحاو نآ يف ةيصوصخ يفو
 .1" هاجتا يأ يفو ةيرظن يأ يف يعضو
 ةــيرظنلا يــف ليصفتلاب ضوخلا نيملسملا نيركفملا نم ريثك ضفري انه نمو
 ةــعيبلاو ةــفالخلاك ةددــعتم اياضق نع ثيدحلا نيلضفم ،مالسإلا يف ةيسايسلا
 نأ اــنلق اذإ يلاغن ال " ةرامع دمحم يمالسإلا بتاكلا لوقي اذه يفو ،ىروشلاو
 رــطخأ ،لاز اــمو ،ناك دق ،ةمامإلا ةيرظنو ،هتفسلفو مكحلا لوصأ عوضوم
 ةــسرامملا يف عضوت امدنع اديقعت اياضقلا هذه دشأو لب ،يمالسإلا ركفلا اياضق
 يرــكفلا لدجلا دح دنع فقي مل ةيضقلا هذه لوح عارصلا نأ امك... قيبطتلاو
 نوملــسملا درــج يتلا اياضقلا مهاو اياضقلا ىلوأ تناك لب ،يرظنلا جاجحلاو
 مــل فويسلا هذه نإ :لوقن نأ انل حصيل ىتح ،اهيف مهتافالخ مسحت يك مهفويس
 ةمامإلا ىلع نيملسملا عارص يف تدرجو تلس امك اياضقلا نم ةيضق يف لست
 لدجلا اهضرأ ىلع جزتماو اهبحاصف ،هتفسلفو هلوصأ لوح مهتافالخو ،مكحلاو
 لاز اــم فالــخلا اذه نأ مولعملا نمو.2" نورق ةدعل يمادلا عارصلاب يركفلا
 تاــعامجلا ضــعب نيب يمادلا عارصلا ،هتارهظمت ءوسأ و مويلا ىتح امدتحم
 ةــيبرعلا لودــلا يــف مــكحلا ةمظنأو  ةهج نم – يسايسلا مالسإلا – ةينيدلا
 .ىرخأ ةهج نم نييناملعلاب نوفنصي نمو ةيمالسإلاو
 تاداــهتجا اــهل تناك ةيمالسإلا قرفلا ضعب نأب لوقلا نم عنمي ال اذه نأ الإ
 نود لاح مهرصع ماكح عم مهتافالخ نأ الإ ،ةيسايسلا ةيرظنلا لاجم يف ةمهم

 
 رـكفلل يملاـعلا دـهعملا ،يمالـسإ روظنم نم ةيسايسلا ةيرظنلا يف ،ليعامسإ حاتفلا دبع نيدلا فيس - 1

 .90 :ص ،1998 ،ةرهاقلا ،يمالسإلا
 11/12 :ص ،1979 ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،مكحلا لوصأو مالسإلا ،ةرامع دمحم - 2
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 ،1 ةــلزتعملا ةعامج ركذلاب صخنو ،اعقاو اهتروريص وأ تايرظنلا هذه روطت
 دعولا ،ديحوتلا ،لدعلا :يهو )ةسمخلا لوصألا( ىلع موقت ةلزتعملا ةيرظن تناك
 ،رــكنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا اريخأو ،نيتلزنملا نيب ةلزنملا ،ديعولاو
 .يسايسلا ركفلاب اطابترا ةلزتعملا لوصأ رثكأ وهو
 زكترت ،مالسإلا يف ةيسايس ةيرظن دوجوب لوقلا ىلإ ضعبلا بهذ دقف كلذ عمو
 هلو ،هيف امو نمو نوكلا قلاخ وه هللا نأ هانعمو ،ديحوتلا :يه ةثالث مئاعد ىلع
 هــيمكاح ةركف يفني ىنعملا اذهب ديحوتلاو ،يهنلاو رمألاو ناطلسلاو مكحلا هدحو
 ،ةلاــسرلا يــه ةيناثلا ةماعدلاو ،هنوناق الإ نوناق الو همكح الإ مكح الف ،رشبلا
 ةماعدلاو ،ةنسلاو نآرقلا يهو ،يهلإلا نوناقلا انيلإ اهب لصي يتلا ةليسولا يهو
 2. مالسإلا يف مكحلا ةروص يهو ،ةفالخلا يه ةثلاثلا
 ،ةــلودلا ةرــكفب ماــمتهالا ديازت يعامتجالا دقعلا داور عمو ةضهنلا رصع ذنم
 نيردــصم نــم ةدمتــسم وأ ةــعرفتم اهبلغأ يف تناك تايرظن ةدع ترهظو
 ةــيرظنلاو ،ةــيقيبطتلا اهجذامنو ةيركفلا اهتابيعشتب ةيسكراملا ةيرظنلا :نييركف
 لاــحلا رمتساو،ةلودلا لوح ءانب ددعتو بصخ عونت نم هب تلفح امل ،ةيلاربيللا
 ركفلاــب ماــمتهالا عــجارتو يكارتشالا ركسعملا راهنا ثيح 1991 ىتح كلذك
 .ماع لكشب يسكراملا
 يــه ةلودلا نأ" ىأر دقف )Karl Marx  )1818-1883سكرام لراكل ةبسنلاب
 ىــضوفلا ةــلاح نــم عــمتجملا لقتني امدنع رهظت اهنأ ىنعمب "عمتجملا ميظنت
 باحــصأ عــم قــفتي اذهب وهو ،ميظنتلا ةلاح ىلإ – باغلا ةيعرش – لاتتقالاو
 ةيمــسرلا ةــصالخلا" اهنإ لوقلاب اهفرعي امك .ام لكشب يعامتجالا دقعلا ةيرظن
 ىوس تسيل" ةريخألا هذهف ،ةلودلاو يندملا عمتجملا نيب ام يهامي ثيح "عمتجملل

 
 اهـسسأو ،لوألا يرجهلا نرقلا رخاوأ يف ترهظو ،ةيمالسإلا قرفلا مدقأو زربأ نم ةدحاو يه ةلزتعملا - 1

 )م 728-642/ـه 131-80 ( لازغلا ءاطع نب لصاو
 .428 :ص ،1969 ،توريب ،يبرعلا ةضهنلا راد ،ةموكحلاو ةلودلا :ةيسايسلا مظنلا ،ةليل لماك دمحم  -2
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 نــم ةــنيعم ةجرد غلب عمتجمل جاتن يهف ،"يندملا عمتجملا نع يمسرلا ريبعتلا
 .1 ومنلا
 هــتيرظن سسؤي Durkheim مياهكرودف ،تابراقملا تددعتف يلاربيللا ركفلا امأ
 ةلودلاف ،نماضتلا لاكشأ لوحتو يعامتجالا لمعلا مسقت نم ًاقالطنا ةلودلا لوح
 ىــلع قوــفتيو ةطلسلا ركتحي يذلا زاهجلا اهنإ ،sup –system يعرف زاهج
 طبتري "ةيعيبط ةرهاظ" اهنوك ىلع زكري وهف كلذ عمو ،ىرخألا تاعامجلا لماك
 عمتجملاــف ،نــهمو فئاــظوو تاقبط روهظب هدقعتو عمتجملا روطتب اهورهظ
 ال عمتجم وهف – ةعارزو يعر ةنهملا سفن هدارفأ سرامي طيسب عمتجم يئادبلا
 ةــقالع رــهظت ًاديقعت عمتجملا دادزيو لمعلا ميسقت رهظي امدنع نكلو ،يسايس
 نع مجنت" ةريخألا هذهف ،ةلودلا رهظت كلمي ال نمو كلمي نم ،نيموكحمب نيمكاح
 .عمتجملا روطتب يلاتلاب ةلودلا روطتتو ،2 "لمعلا مسقت هزرحي يذلا هسفن مدقتلا
 – ةــلودلا فيرعتل نيقباسلا نيقلطنملا ضفريف )1920-1864( ربيف سكام امأ
 اــهطبري يذلا يمياهكرودلاو جاتنإلا تاقالعب اهطبري يذلا يسكراملا فيرعتلا
 ةيــسايس ةــيدام ريياــعم ىــلإ ًادانتسا ةلودلل ةيرظن عضي لب – لمعلا ميسقتب
 لــئوم رــيغت يلاتلابو مكحلا طمن رييغتب ريغتت تاعمتجملاف ،ةيرادإو ةيركسعو
 ةــلودلاف ،رخآ بناج نم تاسسؤمب رادملا داصتقالا روهظو بناج نم ةطلسلا
 ةطلــس مزالت ىنعمب ،يلك عمتجم ةرادإ عيطتست ةرهاق ةطلس روهظ عم ترهظ
 ًاــبيرقت ،ةــيناويدلا ةرادإلا ةدالو لكشت" و ،عمتجملا ةرادإ ىلع ةردقلا عم رهقلا
 .3 "ةثيدحلا ةيبرغلا ةلودلا ةرذب
 ءوــشن نرــقت يتلاو نيرشعلا نرقلا ةيادب ىلإ دوعت يتلا ةيربيفلا ةبراقملا هذه
 توكلاــت عــم ًاددــجم دوعت ،داصتقالاو ةرادإلاو ةوقلا رصانعب اهفيرعتو ةلودلا
 سَسؤتل جاتحت ةلودلا نأ ىري وهف ،تاينيتسلا يف ،Talcolt Parsons زنوسراب

 
  .ليلق دعب عوضوملا لوح عسوتنس .101 ص ،هييدنالاب جروج -2
 تورـيب ،حلاـص يـبأ جروجو هللا دبع فزوج ةمجرت ،ةلودلا ايجولويسس ،موبنريب رايبو يداب نارترب -1

 .12 ص .ت.د
 .19:ص ،هسفن ردصملا -2



93 

 بــناج نــم ةيداصتقالا دراوملا دشحو بناج نم ةلقتسملاو ةيوقلا ةطلسلا ىلإ
 ىــلع عمتجملا ةردق يأ يفاقثلا رصنعلا وهو ًاديدج ًارصنع فيضي هنكلو ،رخآ
 ةيسايس ةينبك نذإ ةلودلا روهظ نوكي اذكه" :لوقي ثيح هذه لوحتلا ةيلمع لبقت
 يذلا قوسلا داصتقا روطت اميس الو ةيداصتقا تابلطتمب ًاطبترم ةلقتسمو ةزيمم
 مــل روــهظلا اذه نكلو ،ةقباسلا ةيعامتجالا تانزاوتلا رارقتسا برض هنأش نم
 اذه لثمل ةمئالم ةيبرغلا ابوروأ يف ةيفاقث دعاوق دوجو الول قيقحتلل ًالباق حبصي
 .1 "ديدجتلا
 :نيفيرعت دمتعنس اننكلو ،ةلودلل تيطعأ يتلا تافيرعتلا نم تارشعلا كانه
 ةدايس تاذ ةكرتشم ةعامج يه" ةلودلا نأ ىري يذلا ربيف سكام فيرعت :لوألا
 نــم ةــعقر قاطن يف رسقلا مادختسا ركتحتو ،ًارمتسم ًاميظنت سرامت ،ةيمازلإ
 يــتلا لــعفلا لاكــشأ لك ىلع يوتحتو ،اهيلع نوشيعي نيذلا ناكسلاو ضرألا
 هــيونأ نــم قلطني هنأ فيرعتلا اذه ىلع ةظحالملاو ،"اهتدايس قاطن يف ثدحت
 ةــتباثلا دودــحلا دــجوت ثيح الإ ةلودلل ًادوجو ىري ال ثيح ،ةيبرغ ةيراضح
 ىــلع ةــمظنملا تاعمتجملا نع ةلودلا ةفص يفني هنأ يأ ،ةمظنملا تاموكحلاو
 ةــيئادبلا تاعمتجملاو لئابقلاك ،ةيبرغلا ةراضحلا يف ةفورعملا ريغ ىرخأ سسأ
 نأ ىرــي يذــلا رــبيف سكام لثم ركفم ىلع بيرغب سيل رمألاو ،ماع لكشب
 كــلذ ريغ امأ ةيلامسأرلا مظنلاو برغلا ةينالقع يه ةدوجوملا ةديحولا ةينالقعلا
 .2ةينالقع ريغ يهف مكحلا ةمظنأ وأ تاراضحلا نم
 ماــظنلا وأ ةــلودلاف Easton نتسيا ديفيد هب ءاج دقف ةلودلل يناثلا فيرعتلا امأ
 :يذلا كلذ وه يسايسلا

 .دراوملا عيزوتو ميظنت فدهتست يتلا تاسايسلا مسرب موقي •
 .ةطلس نم هب عتمتي امب هتارارقو هتسايس عبنت يذلاو •

 
 .29 ص ،قباس عجرم ،ةلودلا ايجولويسس :نع ًالقن -3

2-  M. Weber, the theory of social and economic organization, trans, and ed T. 
persons, the free press, New York, 1964, P 156. 
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 كاــنه نوــكي يأ لــكك عمتجملل ةمزلم هتاسايسو هتارارق نوكت يذلاو •
 اــهنأ ىلع تاسايسلا كلتو تارارقلا هذه لوبقب عمتجملا يف ماع روعش
 .ةمزلم
 ضرتفي نيروظنملا نيذه نم ًاقالطنا ةلودلل ةيرظن سيسأت نأ ظحالملا

 يتلا روطتلا ةروريس سفنب ترم ًاعيمج اهنوكو ةيناسنإلا تاعمتجملا نيب ًاهباشت
 يف ةلودلاف ،كلذ ريغ لاحلا عقاو نأ الإ ،يقوف زاهجك ةلودلا زوربل خانملا تأيه
 ةجضنملا ةقيمعلا تالوحتلاو ةلعافلا تامزناكيملا سفنل ًازارفإ تسيل ثلاثلا ملاعلا
 جراخلا نم ضورفم وأ عونصم زاهج اهنإ ،برغلا يف ةفورعملا ةلودلا ةسسؤمل
 ققحت مل ثلاثلا ملاعلا تاعمتجم نأ كلذ ،هفورظو هتئيب ديلو زاهج يه امم رثكأ
 نييرورضلا institutionalize يسسؤملا جضنلاو يعامتجالا لماكتلا نم ةجرد
 ةــيديلقتلا ىــنبلا نع لقتسم يسايس زاهج وأ ،ةكرتشم ةيسايس حلاصم روهظل
 قاطن يف دارفألا جمد ةلحرم ىلإ لصت مل ةثلاثلا تاعمتجملا نإف ًاضيأ ،ىرخألا
 دارــفأ ةــيبلاغ بعوتست ةيسايس ةيلعاف ةرولب ىلإ يلاتلابو ،ةيسايسلا ةكراشملا
 لدب ،نطول ءامتنالاو ةنطاوملا ساسأ ىلع يلومش يلك ءامتنا راطإ يف عمتجملا
 .ةفئاط وأ ةريشع ىلإ ءامتنالاو ىبرقلاو مدلا ةقالع
 ملاــعلا تاــعمتجم ىلإ رامعتسالا لوخدو يرامعتسالا دملا روهظ نأ ظحالملاو
 هذــه لــعج ،ةيداــصتقالاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا اهتاينبل ههيوشتو هعطقو ثلاثلا
 عمتجملا ىلإ لوصولا ةجرد ىتح اهتاينب جاضنإ ةلصاوم نع ةزجاع تاعمتجملا
 ،يلاينولوكلا ماظنلاب ًارسق تجمدأ لب ،ةيعقاولا اهتايصوصخ نع ربعملا يسايسلا
 رمِعتــسملا ةئيشم بسح لود ىلإ تمسقو دودحو ةيسايس ةمظنأ اهيلع تضرفو
 ةــسسؤم وأ ًازاهج – تالاحلا بلغأ يف – ةلودلا لعج يذلا رمألا ،هحلاصمو
 موــكحم زاــهج اهنإ ،تاعمتجملا هذه ةينب نع ربعت وأ سكعت ال ةمحقم ةبيرغ
 .                           هب ةنوهرم نكت مل نأ هب طبترم اهدوجو جراخلاب
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 ةعومجم اهنوك ىلع قفتت ةلودلا تافيرعت لمجم نإ لوقلا نكمي ةماع ةروصبو
 يــف عــمتجملا جاتن يهو ،نيعم يعامتجا نيوكت يف ةيقوفلا ةيسايسلا ةزهجألا
 لود وأ مدــقتملا ملاعلا لود نم ةلودلا تناك ءاوسو...هروطت لحارم نم ةلحرم
 :يف رصحنت صئاصخ اهل نإف ثلاثلا ملاعلا

 لقتسم يركسع زاهجب ةزهجم اهنأ يأ ،ةلقتسم ةماع ةوق اهسفنل ميقت اهنأ -1
 .ةدودحملا تاعامجلاو دارفألا نع

 قاــفنإلاو اهتوق ميعدتل نينطاوملا ىلع ةبيرضلا لاكشأ نم ًالكش ضرفت -2
 .ةرادإلا نوؤش ىلع

 ةلودلل ام نوكلمي نييمسرلا نيفظوملا نم ةعومجم لالخ نم لمعت يهو -3
 زاــهجلاب ىمسي ام وهو عمتجملا شرع ىلع اهب نوعبرتي ةماع ةوق نم
 .يطارقوريبلا

 .تاسسؤملا دوجو عم ةلودلا دوجو مزالت -4
 .نوناقلا دوجو عم ةلودلا دوجو مزالت -5

 ىلإ يمتني ،مويلا صخش لكف ،ةيسايسلا ةطلسلل يسسؤملا ميظنتلا يه ةلودلا نإ
 حبــصأ اــمك ،ةــلود راطإ يف وضنم ريغ ًاناسنإ دجن ام ًاردانف لودلا نم ةلود
 ساــسأ ىــلع لــب ،ةريشعلا وأ ةبارقلا ةطبار ىلع ًادامتعا بسحي ال ءامتنالا
 ةيلبقلا تاءامتنالا لك بعوتست نأ تعاطتسا ةلودلاف ،ةيسنجو ةلود ىلإ ءامتنالا
 ،عمتجملل ةماعلا ةحلصملا مدخي امب اههجوتو اهترطيسل اهعضختو ،اهيلع ةقباسلا
 نيــب ةــقالعلاو ،قيــضألا تاءامتنالا بعوتسي عسوألا ءامتنالا نأ قلطنم نم
 تاءاــمتنالا تفعض لوألا ءامتنالا يوق املك ،ىنعمب ،ةيسكع ةقالع نيءامتنالا
 .1 حيحص سكعلاو ،ةيناثلا

 
 ةيوهج وأ ةينثإ وأ ةينيد ،ةيوبصع ىلإ نطاوملا ءامتنا عم – ةلود ىلإ ءامتنالا – ةنطاوملا موهفم ىفانتي ال -1

 نيتليدـب ةـيوهو ةـفاقث قلخ ىلإ ىعست ةيفئاط ىلإ ةيوبصعلا يأ – يناثلا ءامتنالا لوحتي الأ طرش ىلع
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 نأ ينعي ال ،ةيلبقلا تاءامتنالاو ىنبلا باسح ىلع مويلا ةلودلا ةسسؤم ةنميه نإ
 Civil يندــملا عمتجملا ةلحرمل اهلوصو يف ةدحاو ةجرد ىلع تاعمتجملا لك

Social سيسأت نم لعفلاب تنكمت تاعمتجملا ضعب نأ كلذ ،عمتجملا ةسسأم وأ 
 ًارــثأ اهلعجتو ىرخألا تاءامتنالا لك بيذت ةيوق ةيوه ليصأتو يندملا عمتجملا
 ةــيلمع يف طبختت تلاز ام ىرخأ تاعمتجم دجوت نكلو ،يضاملا تافلخم نم
 تاءاــمتنالا بعوتست )ةيموق( ةينطو ةيوه خيسرت يفو ،يندملا عمتجملا سيسأت
 لكــشب رشتنت تاعمتجملا هذه ،اهروطتو اهومنل ًالقرعم ًارود تبعل يتلا ةيلبقلا
 ةــيلئاعلاو ةيفئاطلاو ةيلئابقلا تاءامتنالا بلغتت ثيح ،ثلاثلا ملاعلا لود يف ربكأ
 ،ةــيمادلا ةــيلهألا بورــحلاو تاعارصلا بشنتف ،ةلودلاو نطولل ءامتنالا ىلع
 .1حيرلا بهم يف اهتاذ دحب ةلودلا اهعم حبصتو
 
 :ةلودلا لصأل ةرسفملا تايرظنلا :يناثلا بلطملا
 يــه امو ،ةلودلا لصأ لوح ةسايسلا ءاملع مهعمو نييجولوبرتنالا ءارآ تفلتخا
 ،ةــعيبطلا ةاــيح نم ناسنإلا لاقتنا نأ كلذ ،؟ اهلاكشأ يه امو ؟ اهئوشن عفاود
 ءاــشي اــم لعفي نأ درفلل قحي ثيحو ،دارفألا ةطلس قوف ولعت ةطلس ال ثيح
 مهتيرــح نم دحت ايلع ةطلسل دارفألا اهيف عضخي ةمظنم ةايح ىلإ...ءاش ىتمو
 لاقتنالا اذه نإ ،حومسم ريغ وه امو حومسم وه ام مهل ددحتو مهطاشن هجوتو
 ،ةطلــسل عضخي نأ ناسنإلا ةعيبط نم سيلف ،ًايوق ًاببس وأ ًاعفاد هءارو نأو دبال
 نياــبتلا ةريثك ةيرشب تانئاك نيب ةمظنم ةيعامتجا طباور ةماقإ نيهلا نم سيلو
 و هــيمحتو قــحلا عنصت ةوقلا راعش تحت شيعلا ىلع تاونسل تدوعت بلقتلاو
 

 نم ،ةفئاطلا ماظن – نويلغ ناهرب :رظنأ ليصافتلا نم ديزمل .نيتيعمجلا ةفاقثلاو ةيوهلا عم نيتضراعتمو
 .1990 – توريب ،يبرعلا يفاقثلا زكرملا – ةليبقلا ىلإ ةلودلا

 يعاـمتجا لوحت وأ يعيبط روطت ةجيتن مقت مل ةلودلا ةسسؤم نأ ثلاثلا ملاعلا يف ةريخألا ثادحألا دكؤت 1- 
 تالوحتلا عوقو درجمب ثيح ،ةيقوف ةيسايس تالوحتو ةيجراخ فورظل ًازارفإ تناك لب ،يفاقث يداصتقا
 ىـلع ةـيفئاطلا تاءامتنالا فنعب تزرب ةيدادبتسالا ةيسايسلا ةطلسلا زئاكر عزعزتو يلودلا ماظنلا يف
  .ةلودلل ءالولا باسح
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 دقف ىرخأ ةهج نمو.كلذ ىلع مهعنقت وأ مهربجت ةرهاق ةوق نود ،ىوقألل ةبلغلا
 ،ةددعتم لاكشأ ةنس فالآ ةرشعب ءاملعلا هردقي يذلا اهخيرات لالخ ةلودلا تفرع
 . الثم ةنس فالآ ةسمخ لبق ةلودلا ريغ مويلا ةلودلاف
 لــصأل ةرــسفملا تاــيرظنلا نأ ىلع ةسايسلا ءاملعو نيخرؤملا ةيبلاغ قفتيو
 :يه ةلودلا
 Theory of Power :ةوقلا ةيرظن :ًالوأ
 
 روــهظ لصأ نوعجري ءالؤهف ،ءاملعلا نم ريبك ددع دييأتب ةوقلا ةيرظن ىظحت
 رارقتسا عمف ،ةميدقلا تاعمتجملا دوست تناك يتلا ةوقلاو برحلا ةلاح ىلإ ةلودلا
 لوح تاعازنلا تأدب ،يعرلاو ةعارزلا ةسراممو ةددحم ضرأ ىلع تاعامجلا
 سراــميف ،اموزهمو ارصتنم تدجوأ يتلا بورحلا تماقو ،ىعرملاو ضرألا
 ىــلع رصتنملا ظفاحي ىتحو ،هتنميهل هعضخيو موزهملا ىلع هتطلس رصتنملا
 بابتتــسا يــف هدعاست ةزهجأ قلخيو سارحلا نم ددعب هسفن طيحي هنإف ،هتناكم
 .لودلا كلذب ترهظف...سانلا رومأ رييستو نمألا
 ةــلودلا نأ )Max von Oppenheim 1860- 1946( مياهنبوأ نوف سكام  ربتعا دقل
 لــجأ نم ةموزهم ةعامج ىلع ةبلاغ ةعامج هضرفت يذلا يئاضقلا ماظنلا يه
 كنإ" :ًالئاق درطتسيو ،ةيزجلا ماظنل ةموزهملا ةعامجلا عاضخإ وه يساسأ فده
 اــهنم لقأ ىرخأ ةليبق دودح ىلع يدتعت ةلتاقم ةليبق رصبلا تهجو امنيأ ىرتل
 اــهل ةسسؤمو اهيف فارشألا ةعامج ةنوكم اهضرأ يف رقتست مث لاتقلل ادادعتسا
 تــقلخ يتلا ةادألا وه فنعلا" :لوقيف "Ratzehniher رفوهنستار" امأ ،1ةلودلا
 نإ "Gumplawicz -1909-1838" شتفوليمج ىري قايسلا سفن يفو ،"ةلودلا
 ،نيموزــهملا ىلع ةمكاح ةقبط نورفاظلا لكشي ثيح ،وزغلل ةجيتن يه ةلودلا
 وزــغلاو ةــلودلا نيــب "Lester ward -1913-1841 " دروو رتسل طبريو
 نــم سنج وزغي نأب ،يلبقلا ماظنلا نع ةفلتخم اهرابتعاب – ةلودلا أدبت" :لوقيف

 
 بتك ةدع فلأو بيصخلا لالهلا دالبو ةيبرعلا ةريزجلا يف لئابقلا ةايح ةساردب صصخت يناملأ قرشتسم -1 
 روهظ ةيفيك لئابقلا ةايحل هتسارد لالخ نم دمتساو، )زوردلا( و ) فلح لت( و )ودبلا( اهمهأ عوضوملا لوح
  .لودلا
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 يــف يعوطلا لماعلا دبعتسي ال هنإف R. Linton نوتنيل امأ .1 رخآ ًاسنج سانلا
 رــبكأ عمجت سيسأتل داحتالا ىلع اقفتت نأ رثكأ وأ ،نيتليبقل نكميف ةلودلا سيسأت
 اــمإ لودــلا دلوت نأ نكمي" :عمجتلا اذه يف ةوقلا لماع حجري هنكلو – ةلود –
 تاعامج لبق نم ةفيعض تاعامج عاضخإب امإو رثكأ وأ نيتليبقل يعوط داحتاب
 نم ريثكب ًاددع رثكأ وزغلا لود نإ...ةيسايسلا اهتيلالقتسا ىلوألا دقفي امم ،ىوقأ
 2 "تاداحتالا
 ةــلودلا ماــقأ ثيح ،ةلودلا سيسأت ىلإ نودلخ نبا قرطت ،ةريهشلا هتمدقم يفو
 نــم اــهريغ ىــلع اــهتنميه ضرفت ىوقألا ةيبصعلاف ،ةيبصعلا ساسأ ىلع
 ،اهتيبــصع لوزت نأ ىلإ يهنلاو رمألا ةبحاص ىقبتو ،اهل اهعضختو تايبصعلا
 :ةيناودع رشبلا عئابط نأل اهدوجو رربم يه لب ةوقلا نع لصفنت ال ةيبصعلاو
 هيلع لاتقلاب متي امنإ...ةلود وأ كلم ةماقإ وأ ةوبن نم هيلع سانلا لمحي رمأ لك"
 كلملا" :نودلخ نبا لوقي رخآ عضوم يفو ،"ءاصعتسالا نم رشبلا عابط يف امل
 "ةــبلغلاب نوــكت اــمنإ ةــسائرلا"و ةيبصعلاب امنإ بلغتلاو بلغتلاب لصحي امنإ
 ةدــحاو مهتايبصعل ةبلاغ ةيبصع نم نوكت نأ موقلا ىلع ةسائرلا يف دبال"...و
 ناعذإلاب اورقأ مهل سيئرلا ةيبصع ةبلغب تسحأ اذإ مهنم ةيبصع لك نأل ،ةدحاو
   3"عابتإلاو

 
 .44ص – قباس عجرم ،ةراضحلا ةصق ،تنرويد 2-
 .116 ص – قباس عجرم – هييدنالاب جروج   -3
 ةـلودل جذومن يهف نيطسلف يف ينويهصلا نايكلا ةلود وزغلاو ةوقلا ةجيتن ترهظ يتلا ةثيدحلا لودلا نم 

 ملاـعلا يف ةديحولا ةلودلا يهف ةوقلاو باهرإلاب ةموعدم ةينيد ريطاسأ نم اهمايق سسأو اهتيعرش دمتست
 هنطو يف هقح ينيطسلفلا بعشلا ىلع يفنتو ةيلودلا ةيعرشلا ضفرتو يروطسأ ينيد ساسأ ىلع ةمئاقلا
 داحتالاو ايفالسوغوي : اهكيكفت وأ لود سيسأتب ةقالع اهل بورح ةدع مويلا ملاعلا دهشيو ،ةلقتسملا هتلودو
  .خلا نادوسلا بونج و،قارعلا يف داركألا ، روفراد ، ةنسوبلا ، برصلا ، اقباس يتييفوسلا

 راد – ةـلودلاو ةيبـصعلا ،يرباجلا دباع دمحم :ًاضيأ رظنأ اهدعب امو 231 ص – ةمدقملا – نودلخ نبا -3  
 .1971 ءاضيبلا – ةفاقثلا
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 نم ديدعلا روهظ ريسفتل ةحلاص نوكت دق ةلودلا ءوشن ريسفت يف ةوقلا ةيرظن نإ
 هذــه ةماقإ ىلع تلمع ةيجراخ لماوع نأ ظحالي ثيح ،ثلاثلا ملاعلا يف لودلا
 هذــه ىلع ايلمأ ةيرامعتسالا حلاصملا نيب سفانتلاو يرامعتسالا وزغلاف ،لودلا
 ةــيئادب تاعمتجم نم – ايقيرفإ يف ًاصوصخو – ةثلاثلا تاعمتجملا لقن ةريخألا
 لود ىــلإ ،ةددــعتملا اهتاسسؤمو ةلودلا زاهج لبقتل ددعب اهتيانب جضنت مل ةيلبق
 تيتفتو بهنلاو ةرطيسلا ةيلمع ليهستل ًاضرف تضرفو تمِحقُأ ةزهجأبو دودحب
 كــسمتلا ىــلع ةــمئاقلا ةــيديلقتلا ةيلبقلا تابيكرتلا اهتلثم يتلا ةمواقملا روذج
 .ةيبنجألا ةرطيسلا ضفرو اهب طيرفتلا مدعو ضرألاب
 Theocracy 1 :ةيطارقويثلا ةيرظنلا - يهلإلا قحلا ةيرظن :ًايناث
 لماعتنو فرعن مويلا انك اذإف ،ةلودلاو ةطلسلا لصأل ةرسفملا تايرظنلا مدقأ نم
 دارــفألا قلخ نم يأ ،ةيعامتجا ةيسايس ةسسؤم اهرابتعاب ةلودلا وأ ةطلسلا عم
 امهلــصأ ةــلودلاو ةطلسلا نإ لوقلا ىلإ بهذت ةينيدلا ةيرظنلا نإف ،مهتحلصملو
 تماق ةلودلاو مكاحلل اهضوف وأ ةطلسلا حنم يذلا وه هلإلاف ،يويند سيلو ينيد
 ،هلإلا وأ سدقملاو ةطلسلا زومر نيب ام ةيرظنلا هذه دحوت اذكهو .ةيهلإ رماوأب
 نإف ةيرظنلا هذه بسحو ،ةلودلا يف ةايحلا نيدايم عيمجل ساسأ نيدلا نأ ربتعتو
 ةيعامتجا تالوحت ةجيتن تسيل يلاتلابو ،مهتدارإ ضحمب ةلودلا اوسسؤي مل رشبلا
 تاــسارد تــلد دــقلو ،هــلإلا رماوأــب ترهظ لب ،عمتجملا اهب رمي ةيفاقثو
 تاــعمتجملا يــف ةرادصلا عضوم هل ناك نيدلا نأ ىلع ةيسايسلا ايجولوبرتنالا
 رفوتي هنأ معزي يرشب هلإ هنكلو ،هسفن هلإلا وه ناك لوألا ميعزلا نأو ،ةميدقلا
 ناــك قــلطنملا اذه نمو ،تميو يحي ،بيغلا ملعيو ةداعلل ةقراخ تافص ىلع
 ،هترــسأ دارفأ طقف سيل ميعزلا اذه عضخأف ،هيهاونو هرماوأل نوعضخي سانلا

 
 نيدلا لاجر ةموكح وأ ،ةيحورلاو ةيويندلا نيتطلسلا نيب مكاحلا هيف عمجي مكحلا مظن نم عون :ةيطارقويتلا  -2

 .ةنهكلاو
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 ًارود تبعل فالسألا ةدابع نأ امك ،هلاوقأ اوقدصو هب اونمآ نيذلا سانلا لك لب
 ،اهفالــسأ دبعت تناك ةميدقلا تاعامجلا نأ اميف ،ىلوألا ةينيدلا ةلودلا سيسأت يف
 نــع اهدــعبي امب اهيلع مايقلاو اهتسارحو مهروبق ىلع ظافحلا اهيلع ًامازل ناكف
 موــقي ناك نمو ،ةرخآلا ةايحلا يف ةحارلا مهل نمؤي امبو ،مهسندو ءابرغلا ىذأ
 .ةعامجلا ىلع )ةيسايس( ةطلس يلاتلابو ةبيهر ةناكم هل تناك ةمهملا هذهب
 ةــسرامم نأ ثيحف – دبعملا – ةلود  ةلودلا مايق يف ًايساسأ ًارود نيدلا بعل دقل
 ،دــبعملا لوح لئابقلاو رسألا تعمجت دقف دبعملا لخاد متت تناك ةينيدلا رئاعشلا
 نيدت يتلا لئابقلاو رسألاو ،مكحلا لاجر ةباثمب دبعملا لخاد نيدلا لاجر حبصأو
 ةــقيرطلا هذهب ةنوكملا ةلودلا ىلع قلطي ناكو ،ةيعرلا مه هلاجرو دبعملا ةنايدب
 ،موــعزم ينيد ساسأ ىلع تماق يتلا لودلا نم ليئارسإ دعت."دبعملا ةلود" مسا
 موقت ليئارسإ نأ امك ،ءايبنألا دحا وهو ،بوقعي مسأل يربعلا ظفللا وه ليئارسإف
 . ناتينيد ناتلوقم امهو ،)داعيملا ضرأ(و )راتخملا هللا بعش( يتلوقم ىلع
 نأ – نيرــهنلا نيب ام دالب يف ةلودلا لصأ لوح هثحب يف – تروباليد ىريو
 ماظعلا ةهلآلا رماوأ ىلع ءانب الإ هب مايقلا عاطتسي ال ينيد لمع" :ةنيدملا سيسأت
 ًاــنايحأ ةنيدملا مسال ناك اذه ىلعو ، ةدابعلل ناكم ئش لك لبق يه ةنيدملا نأل
 تــسسأ ةلودلا نألو."دحاو لولدم اهيف رقتسي نأ يضرف لزانت يذلا هلإلا مساو
 رئاعــشلاب ماــيقلا بجاو مهيلع اهرماوأ ىلع نوموقي نم نإف ،ةينيد ضارغأل
 ًاــنايحأو ،ةرــشابم هنم مهتطلس نودمتسيو ضرألا ىلع هلإلا باون مهف ،ةينيدلا
 1 "هسفن هلإلا مه اوناك
 :نيتلحرمب ةلودلل ينيدلا لصألا ةركف ترم

 
 .75 ص ،لامك دمحم ةمجرت،ةيروشآلاو ةيلبابلا تاراضحلا :نيرهنلا نيب ام دالب ،تروباليد  -1
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 مكاحلاف ،هلإلاو مكاحلا صخش نيب عمجلا ،اهنومضمو :مكاحلا هيلأت ةيرظن -1
 يــفو دنهلا يف ًادئاس ناك ام اذهو ،هلإلا ةيسدق سفن هل يلاتلابو ،هلإلا وه
 .ةينوعرفلا رصم

 وه سيل مكاحلا نأ اهنومضمو – يهلإلا ضيوفتلا وأ – يهلإلا قحلا ةيرظن -2
 يذــلا هــلإلا مساب مكحي وهف ،هلإلا نم ةرشابم هتطلس دمتسي هنكلو ،هلإلا
 دــي ىــلع ىطسولا نورقلا يف ةيرظنلا هذه ترهظ دقو ،ةطلسلا هل ضوف
 ضرألا يف هللا ةفيلخ ًانايحأ ىمسي مهضعب ناكو ،نييعاطقإلا ابوروأ كولم
 مــكح يف قحلا كلملل ناك ،ةيرظنلا هذه ىضتقمبو ،ضرألا يف هللا لظ وأ
 ىــلع بعــشلا نــم دــحأ ؤرــجي نأ نود ،ًايدادبتسا ًاقلطم ًامكح هتيعر
 نيب ريرم عارص ثدح دقو ،هللا ةدارإل ةضراعم هتضراعم نأل ،هتضراعم
 ةطلــسلا – ىرخأ ةهج نم ةلودلا راصنأو ةهج نم نييحيسملا نيدلا لاجر
 ردــصم مهدــحو نيدلا لاجر وأ ابابلا نأب ةسينكلا تكسمت دقف – ةينمزلا
 دــقف ةــلودلا راصنأ امأ ،ابابلا نم هتطلس دمتسي روطاربمإلا نأو تاطلسلا
 اوناــك كولملا نإو ،هللا نم ةرشابم هتطلس دمتسي يويندلا مكاحلا نأب اولاق
 يناــثلا يأرلا راصتناب عارصلا مسح دقو ،ةسينكلا دجوت نأ لبق نيدوجوم
 ةــلحرم يــف اــهلمجمب يهلإلا ضيوفتلا ةركف ضيوقتبو ،ىلوأ ةلحرم يف
 روــمألاو ةيــسايسلا رومألا نيب تلصف يتلا ةيناملعلا ترهظ ثيح ،ةيناث
 .1 ةينيدلا

 Theory of social contract :يعامتجالا دقعلا ةيرظن :ًاثلاث
 ضــعب وأ لــك نع مهنم لك لزانتي نأ ىلع ًايرايتخا اوقفتا دارفألا نأ اهادؤمو
 مكاح ةحلصمل – ةلودلا لبق ام – ةعيبطلا ةلحرم يف اهب عتمتي ناك يتلا هقوقح
 موــهفم .دارفألا حلاصم نيب قفوت ةطلس لظ يف شيعلا اولبقيو ،ايلع ةطلس وأ
 و دارــفألا نيب يقيقح دقع مَربُي مل هنأ يأ ،ًايعقاو سيلو يليخت موهفم انه دقعلا

 
 ةركف ءايحإ ىلإ ىعسي يسايس هجوت نمض ةيدوهي وأ ةيحيسم وأ ةيمالسإ ةيلوصألا تاكرحلا جامدإ نكمي -1

 ةـيحورلا ةطلسلا ىلإ ةيداصتقا ،ةينوناق ،ةيسايس :ةيويندلا تاطلسلا عاضخإ لالخ نم ،يطارقويتلا مكحلا
 .يويندلا ىلع ينيدلا قبست يأ
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 دــقاعت ىــلع موقت ةيرظنلا هذه بسح ةلودلاف ،ًاينمض قافتالا ثدح لب ، مكاحلا
 قرافم ردصم وأ ةوق سيلو هسفن عمتجملا اهردصمف يلاتلابو عمتجملا دارفأ نيب
 تطقسأ اهنوكل ةيركف ةروث ةباثمب ةيرظنلا هذه ربتعتو -يهلإ ردصم – عمتجملل
 ةيسايسلا ةطلسلا تلزنأ رخآ لكشب وأ ،اهيلع نيمئاقلاو ةلودلا نع ةيسدقلا عباط
 .رشبلا ةدارإب امهتنهرو ضرألا ىلإ ءامسلا نم ةلودلاو
 :يعامتجالا دقعلا يرظنم مهأ نمو
 Thomas Hobbes 1588-1679 :سبوه ساموت-1
 مــستتو ىــضوفلا اهدوــست ناسنإلا ةايح تناك ةلودلا مايق لبق هنأ سبوه ىري
 ناسنإلا نأ قلطنم نم هتيرظن سبوه ينبيو ،باغلا ةعيرشب ةموكحمو ،ةينانألاب
 "ناــسنإلا هــيخأل بئذ ناسنإلاف" هدنع يعيبط ليم رشلا نإو ،يناودع هتعيبطب
 ســسؤت نأ اــهنكمي ال ،ىوقألل ءاقبلا نوناقب ةموكحملا ةيوضوفلا ةايحلا هذهو
 ةاــيح نــم اوجرخي نأ مهل لضفألا نم هنأ ناسنإلا ونب ىأترا دقف هيلعو ،ةلود
 مهتدايــس لماك نع اولختي نأب كلذو ماظنلاو ةلادعلا اهدوست ةايح ىلإ ىضوفلا
 اذه متيو مهيلع مكاح ةحلصمل ةعيبطلا ةلاح يف اهب نوعتمتي اوناك يتلا مهقوقحو
 .نيفرطلا نيب مربي "دقعب" لاقتنالا وأ لزانتلا
 ءزج نع سيلو مهقوقحو مهتدايس لماك نع اولزانت دارفألا نأ سبوه يأر نمو
 ىــضوفلا ةايح ىلإ مهتدوع لامتحا ينعي دارفألا ىدل اهنم ءزج ءاقب نأل ،اهنم
 نــع هــل اولزاــنت يذلا صخشلا وأ مكاحلا نإف ،ىرخأ ةيحان نمو ،لاتتقالاو
 ةطلسب عتمتي وهف تامازتلا يأ هيلع عقت ال يلاتلابو دقعلا يف ًافرط سيل مهقوقح
 .دارفألا هاجت ءيشب مزتلي نأ نود ةقلطم
 نم يمري ناكو ةيدادبتسالا ةلودلاو قلطملا مكحلا راصنأ نم سبوه دعي كلذبو
 فصعت تناك يتلا ةيلهألا برحلل ًادح عضي يدادبتسا مكح قلخ ،هتيرظن ءارو
  Oliver( لــيومورك مكحو )Stuart( تارويتس لآ نيب ،هدهع لالخ ايناطيربب

Cromwell(. 
 John Locke 1632-1704 :كول نوج-2
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 ىــضوف اــهلك ةــعيبطلا ةلاح يف ناسنإلا ةايح نأ يف سبوه عم كول قفتي ال
 نوناــقلا مهمكحيو ةاواسملاو ةيرحلاب نوعتمتي اوناك سانلا نأ ىري لب ،برحو
 ةيرحلاو ةايحلا يف ةنيعم ًاقوقح هل نأ درف لك ةفرعم يف صخلتي يذلا" :يرطفلا
 قوقح ىلع ناسنإ يأ ىدعتي الأ بجي هنإو .ةداعسلا غولب يفو ةصاخلا ةيكلملاو
 اــم ًارــيثك دارفألا نأ ديب .1 "ةيصخشلا هقوقحل هتسرامم ءانثأ سانلا نم هريغ
 قوــقحو تايرح ىلع نودتعيو ،يرطفلا نوناقلا دعاوق كاهتنا ىلإ نوليمي اوناك
 اسيل ةاواسملاو ةيرحلا يأدبمف ،مهنيب بورحو تاعازن ريثي امم ضعبلا مهضعب
 نم لوحتلا مهتدارإ ضحمبو اوأترا ،كلذ دارفألا نمضي ىتحو ،ًامامت نينومضم
 مهنــيب دــقع مايقب كلذو ةلود نيوكتو ،يسايسلا عمتجملا ةلاح ىلإ ةرطفلا ةلاح
 .مهيلع هنولوي صخش نيبو
 .يعاــمتجالا دــقعلا عوضوم يف سبوه نع كول اهب زيمتي يتلا ةيناثلا ةطقنلاو
 اــهب نوعتمتي اوناك يتلا مهقوقح لماك نع اولخت دارفألا نأ ىري ال كول نأ يه
 مارتحاب مَزلُم مكاحلا نإف هيلعو ،طقف اهنم ءزج نع اولزانت لب ،ةعيبطلا ةلاح يف
 اــهتيامح هوــضوف يتلا مهتيرحو مهقوقحو ،اهنع اولزانتي مل يتلا دارفألا قوقح
 دــقعلا يف فرط مكاحلا نأ يهف ،كول اهب ىتأ يتلا ةثلاثلا ةطقنلا امأ ،اهميظنتو
 عــقت ،دــقعلا يف فرط هنأ ثيحو – سبوه كلذب لاق امك – هنع ًاجراخ سيلو
 دارــفألا قوــقح ةــيامحو ماظنلاو نمألا ظفح – اهذفني نأ بجي تامازتلا هيلع
 كوــلف هيلع درمتلاو هعلخ دارفألا قح نم ناك هتامازتلاب لخأ اذإف – مهتدايسو
 .يلاربيللا ركفلا داور نم ربتعيو يدادبتسالا قلطملا مكحلا دض
 )J. J. Rousseau )1778 – 1712 :وسور كاج ناج-3
 رــكفلا روــطت عــم ًابــسانت رثكأ اهلعجو يعامتجالا دقعلا ةيرظن وسور روط
 نوــج عم وسور قفتي "social contract يعامتجالا دقعلا" هباتك يفف يلاربيللا
 ،ةاواــسملاو ةيرحلا نم ةلاح فرعت تناك ىلوألا ةيئادبلا ناسنإلا ةايح نأب كول
 وه ام ،ةلود سيسأتو يسايسلا عمتجملا ةماقإل يعامتجالا دقعلل دارفألا ماربإ نأو
 اــمك يعامتجالا دقعلاو ،ةيرطفلا مهتيرح ىلع ظافحلل دارفألا نم ةرح ةبغر الإ

 
 .207:ص ،1963 ،رصم ،فراعملا راد ،يبرغلا ركفلا غباون ةلسلس – كول نوج – مالسإ يمزع  -1
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 مهنــيبو ةهج نم دارفألا نيب داحتالاو ةكراشملا نم عون ىلع موقي وسور هاري
 نأ وــه ،وسور هب ىتأ يذلا ديدجلا نأ الإ.ىرخأ ةهج نم يناثلا فرطلا نيبو
 متي لزانتلاف ،اهتاذ ةلودلا وه امنإو ،ًاددحم ًاصخش سيل دقعلا يف يناثلا فرطلا
 هــسفن بــهَي نــم" نإف هيلعو ،هتدايسو هتدارإ دسجتو بعشلا لثمت يتلا ةلودلل
 ىــلع ةــيلاعتم تسيل ،اهل لزانتلا متي يتلا ةلودلاو ،"دحأل هسفن بهي ال عيمجلل
 يــف وسورل لضفلا عجري امك ،مهحماطم قيقحتو مهتيامحل ةدوجوم لب دارفألا
 دارــفألا ةدارإ قوــف يــه يــتلا ةــماعلا ةدارإلاو ،بعشلا ةدايس موهفم زاربإ
 سيلو ةعومجملا ةدارإ يه يتلا ةماعلا ةدارإلا هذه وه اذإ ناطلسلا( - :ةئزجتملا
 .1)ةعومجملا هذه نوفلؤي نيذلا ءاضعألا ةدارإ
 ةلودلا لصأ لوح ةيسكراملا ةيرظنلا :ًاعبار
 ىــلع ةمئاقلا ةيسكراملا ةيرظنلا سسأب ةلودلا لصأل ةيسكراملا ةيرظنلا طبترت
 ريبعتو عمتجملا روطتل ةجيتن ةلودلاف ،هيلعو .2ةيلدجلا ةيداملاو ةيخيراتلا ةيداملا
 دوــجول ةــيناكمإ ىرت ال ةيسكراملا ةيرظنلاو .هيف دئاسلا يداصتقالا طمنلا نع
 ،ةــصاخلا ةيكلملاو يقبطلا عمتجملا دوجو يأ يقبط عارص دوجو عم الإ ةلودلا
 ةــلودلا سيل" :زلجنا لوقي .ةنميهملا ةقبطلل ةيسايسلا ةطلسلا دسجتل ةلودلا يتأتف
 اذه نأب فارتعا اهنإ ،هروطت لحارم نم ةنيعم ةلحرم يف عمتجملل جاتن درجم
 ليبس ال فارطأ ىلإ هماسقناب ،اهل لح ال تاضقانت يف هسفن عم طبختي عمتجملا
 يأ نوعراــصتملا يــنفي ال ىتحو ،اهيفالت نع ًازجاع فقيف ،اهنيب قيفوتلا ىلإ
 ضرــفت ةــجاحلا نإف عمتجملا اهعم ىنفيو ًاضعب اهضعب ،ةيعامتجالا تاقبطلا

 
 ،1953 ةرهاـقلا ،ةيناسنإلا عئاورلا ةمجرتل ةيلودلا ةنجللا ،رتيعز لداع ةمجرت ،ويكستنمل عئارشلا حور  -1

 .63 ص
 ةـسارد لالـخ نـم خيراتلا روصت وه خيراتلا ملع وأ ،Historical Materialism ةيخيراتلا ةيداملا  -2

 لاقتنالا لاكشأ ةساردو اهريسو اهنيوكتو اهتينب ةسارد يأ ،ةيعامتجالا تانيوكتلاو ،جاتنإلا بيلاسأ فلتخم
 ةـيخيراتلا رهاوـظلا لك ساسأ نأب ربتعت امنإ رخآ ىنعمب رخآ يعامتجا نيوكت ىلإ يعامتجا نيوكت نم
 .ىلوألا ةددحملا يه ةريخألا هذهف ةيداصتقا عئاقو ةيعامتجالاو

 ةـيلمع ريسو ةينب ةسارد يأ ،فراعملا جاتنإ اهعوضومف Dialectal Materialism ةيلدجلا ةيداملا امأ 
 .يملعلا جاتنإلا خيرات ةيرظن وه اهعوضومف ريكفتلا
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 هــيقبتو ،عارصلا سمطتل عمتجملا قوف رهاظلا يف اهسفن عضت ةطلس ىلإ اهسفن
 كلذ عم اهسفن عضت يتلاو عمتجملا نم تأشن يتلا ةطلسلا هذه "ماظنلا" دودح يف
 .1"ةلودلا يه ةطلسلا هذه هنع اهتبرغ ديازتتو هقوف
 لــبقو ةــصاخلا ةيكلملا دوجو لبق ةلودلا دوجوب لوقلا ضفرت نذإ ةيسكراملاف
 عــم نــكلو ،ءيش لك يف ةيعاشملا تداس يئادبلا عمتجملا يفف ،ةيقبطلا دوجو
 ادبو ،روهظلا يف ةصاخلا ةيكلملا تأدب جاتنإلا ةفاثكو يعارزلا عمتجملا روهظ
 ،ةعراصتم ةيعامتجا تاقبط ىلإ عمتجملا مِسَقُيو هسفن ضرفي دارفألا نيب زيامتلا
 مهتاورث ىلع ةظفاحملا ىلع – كالملا ةقبطو ةيلامسأرلا ةقبطلا – ءاينغألا لمعف
 روصتلا اذه بسح .ضرغلا اذهل هريخستل ةلودلا زاهج قلخب كلذو مهتازايتماو
 عمتجملا ىلإ لوصولاو ةيلامسأرلاو ةيقبطلا ىلع ءاضقلا دعب لوزتس ةلودلا نإف
 دــعب ىــتح نأ تنيب ثادحألا نأ الإ .كاذنآ يفتني اهدوجو رربم نأل ،يعويشلا
 يكارتشالا ركسعملا يف ةيعويش بازحأ اهمكحت ةمظنأ مايقو ةيعويشلا تاروثلا
 ةلودلا تيقبو، ةوق تدادزا لب اهفاعضإ ىتح وأ ةلودلا بايغ ىلإ دؤي مل كلذ نإف
 .ةيلاربيل ةمظنأل اهرودب ةيعويشلا ةمظنألا لوحتت نأ لبق ةيوقو ةمكحتم
 ةرسألا روطت ةيرظن :ًاسماخ
 الإ يه ام ةريخألا هذهف ،ةلودلا لصأ ةرسألا نأ نوربتعي ةيرظنلا هذهب نولئاقلا
 دعيو .رسألا نم ددعل عيمجت يه وأ ،اهدارفأ ددع دادزاو ترثاكت نأ دعب ىلوألا
 ةريــشع لكش رسألا نم ددع عمجت نأ ًاربتعم ةركفلا هذه لاق نم لوأ وطسرأ
 ددــع نيب فلاحت الإ يه ام ةنيدملا نأو ةليبق لكش رئاشعلا نم ددع عمجت نأو
 .لئابقلا نم
 ةنيدم نم ةنوكم اهنأ يأ ةنيدملا – ةلود ناك ةلودلل لوألا لكشلا نأ مولعملا نمو
 لود نأ ةــقيقح هــمعدي يأرلا اذهو ،ةيعارز يضارأ نم اهب طيحي امو ةدحاو

 
  .203 :ص ،قباس عجرم ،زلجنا -1
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 ،يرــسق وأ يعوــط فلاــحت ،لئابق ةدع فلاحت لالخ نم تماق ىلوألا ندملا
 نيباــسلاو نيــتاللا يهو لئابق ثالث فلاحت نم تنوكت اهلكشت ةيادب يف امورف
 Jean Bodin نادوــب ناــج ًاضيأ يأرلا اذهب ًاضيأ نيلئاقلا نمو ،كسورتألاو
 وضع مهأ اهنأ نع ًالضف ةلود لكل حيحصلا ردصملا يه ةرسألا نأ ربتعا يذلا
 .اهيف
 ،يعيبط لكشب أشنت ةلودلا نأ نوربتعي ةيرظنلا هذهب نيلئاقلا نأ جتنتسن قبس امم
 عمجت لوأ يه ةرسألا نأ نوربتعي مهنأ امك ،اهدارفأ رثاكتو ةرسألا روطت لعفب
 نيلئاقلا زوعت الو ةريشعلاو ةليبقلل كلذب ةقباس ،ىلوألا ةيعامتجالا ةيلخلا يه وأ
 – ةرسألا بر ةطلس نيب ام نونراقي ثيح مهلاوقأ معدت يتلا ججحلا يأرلا اذهب
 لصأ يه ةيوبألا ةطلسلاف ،مكاحلا ةطلس وأ ةيسايسلا ةطلسلاو – ةيوبألا ةطلسلا
 اــم نونراقي مهنأ امك .اهبر  مكاحلاو ةريبك ةرسأ الإ يه ام ةلودلاو ،ةطلس لك
 محالتلاو نماضتلا نم ةلاح قلختو ةرسألا دارفأ عمجت يتلا ةيرسألا ةطبارلا نيب
 .ةلودلا بعش وأ ةلودلا دارفأ نيب ام طبرت يتلا ةيموقلا ةطبارلاو مهنيب
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 يناثلا ثحبملا
 اهروطت لحارمو ةلودلا لاكشأ

 
 خيرأتلا نأ ،هيلع قفتملا نم هنا الإ ،ةلودلا دوجو خيرات لوح لدجلا نم مغرلاب
 لاــقتنا ةــيادب  يــلإ اهب عجريو ،ةضهنلا رصع فطعنم زواجتي حبصأ ةلودلل
 -ةــنيدملا ىلإ ةبسن – ةيندملا ةلحرم ىلإ لاحرتلاو لقنتلا ةلحرم نم تاعمتجملا
 مــث ةــثيدحلا ةــلودلاو ةــميدقلا ةلودلا نيب ام ةقيمعلا تافالتخالا لهاجت نود
 ىــلإ لاكشأ ةدع اهروطت لالخ تفرع ةلودلا نإ لوقلا نكمي اذكهو. ةرصاعملا
 قدألاــبو – تاــيرظن ةــسايسلا ءاملع عضو دقو ،هيلع يه ام ىلإ تلصو نأ
 لالــخ ةــلودلا اــهب ترم يتلا لحارملا روصت اهلالخ نم اولواح- تايضرف
 :يهو ةلودلا اهب ترم لاكشأ وأ لحارم ةدع اوروصت دقو ليوطلا اهخيرات
 
 يلبقلا عمتجملا :لوألا بلطملا
 
 ةريشعلا تنوكو رسألا نم ةعومجم تدحتا ،اهدارفأ رثاكتو ةرسألا تعستا نيح
 وأ مئادــلا عــمتجملا روص لوأ ةليبقلاو ،ةليبقلا تنوكت رئاشع ةعومجم داحتابو
 ةــلودلا دوــجو ىــلع اــهدوجو يف ةقباس نذإ ةليبقلاف .1 ةيلامجإلا تاعمتجملا
 ،ةــبارقلا ساسأ ىلع ةيعامتجالا تاقالعلا موقت ةليبقلا يفو 2 ثيدحلا اهموهفمب

 
 :رصانع ةثالث ترفوت اذإ يلامجإلا وأ يلكلا عمتجملا دجوي  -1

 عـم ةدـحاولا ،خـلا ،تايعمج ،رئاشع ،فئاوط – تالئاع – ةددعتملا تاعومجملاو دارفألا طبارت -أ
 .لمشأ ةدحاو ةعومجم يف ىرخألا
 روعـش يأ ،مهنيب نماضتلا سركي يعمج ريمض دلوتي ثيحب ةوقب ةجمدنم ةعومجملا هذه نوكت نأ -ب

 .ءامتنالا ةدحوب
 .ةيجراخ ةقالع يأ ةوق نم ىمسأو ىوقأ ةوق هنع ةبترتملا تاقالعلاو نماضتلا اذهل نوكي نأ -ج

 ةطلـس قوف زربتو ،ةليبقلا وفطت ًانايحأو ،عمتجملل يلكلا قسنلا لخاد ةيوضنم نكلو ،ًاضيأ اهل ةبحاصمو  -2
 .ةريخألا هذه تفعض اذإ ةلودلا
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 سيــئر دمتسيو ،ةيبرحو ةينيدو ةيئاضق تاطلس هل يذلا ةليبقلا سيئر اهمكحيو
 هتوق نم وأ هترسأ دارفأ ددع ةرثكو هتعاجشك ةيداملا هتوق نم امإ هتطلس ةليبقلا
 ةــمهم ةناكم تانايدلل ناك ثيح ةينيدلا هتناكم نم وأ ،هئاهدو هتكنحك ةيونعملا
 .اعم اهعامتجا نم وأ دارفألا ىدل ةبوهرمو
 لكشلا نإ" :لوقلاب ةلودلا لاكشأ نم لكش لوأك ةليبقلا هيجرفيد سيروم فرعيو
 تاذ مــجحلا ةريغــص ةــعامج انه دوصقملاو ،ةليبقلا وه يلكلا عمتجملل لوألا
 ذإ ،اــهيف ًادج ةمهم ةيلئاعلا تاقالعلا ،دعب ةدوجوم نكت مل ندملاو ،ةيفير تامس
 دودرــملاو ةميدق اهيف جاتنإلا تاينقت ،تالئاعلا نم ًاريغص ًاددع مضت ةليبقلا نأ

 ،ةــيعامتجا تاــقبط ةــمث سيل ،ةيعامج ةيكلملاو دودحم لمعلا ميسقت ،فيعض
 .1 "ةيئادب ةيعويش نع ددصلا اذه يف نوثدحتيو
 عمجت وأ ةطلس لك لصأو ةليبقلا سيئر ةطلس لصأ جنالوك يد ليتسوف عجريو
 دارفألا عوضخو ،دئاقلاو نهاكلا وه ةليبقلا سيئرف ،ينيدلا لماعلا ىلإ يعامتجا
 wor-Aneestor فالسألا ةدابع ىلع ظفاحمو نهاكك هرود ىلإ عجار هتطلسل

ship2 عمتجملاو ةعارزلا فاشتكا ىلع اهدوجو يف ةقباس ةليبقلا نإف قبس امكو 
 رارقتــسالا ىلع ةليبقلا دارفأ دعاس ةعارزلا فاشتكا نأ الإ ،يوعرلا يعارزلا
 .ندملاو رضاوحلا سيسأتو

 
 state – City ةنيدملا - ةلود وأ ةرضاحلا :يناثلا بلطملا
 
 رموسو لباب : اهجذامن رهشأ نمو ،ةلودلا لُكَشت ةروريس يف يناثلا روطلا يهو
 عم ندملا تلكشت دقو ،ةميدقلا نانويلا دالب يف ندملا لودو ،نيدفارلا دالب يف
 ةعارزلا تلمع ثيح ،ةددحم ضرأ ىلع ناسنإلا رارقتساو ةعارزلا فاشتكا
 ةلحرملا هذه يفو ًامدقت رثكأ لمعلل عيزوت ىلعو ،يجاتنإ ضئاف نيوكت ىلع

 
 .31 ص ،قباس عجرم ،هيجرفد  1
 .157 :ص ،قباس عجرم ،جنالوك يد ليتسوف -2
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 تززعتو ةيقبطلا ترولبتو ةيداصتقالا ىنبلا نع لصفنت ةيسايسلا ىنبلا تأدب
 نأ )(Lewis Mumford  1990 – 1895 دروفمم سيول ىري .ةيدرفلا ةيكلملا
 نيحالفلا نم ةيرقلا عمتجمو ظفلا يوعرلا عمتجملا نيب جاوز ةرمث تناك ندملا
 ةاعرلا سرام ثيح ،هاركإ جاوز ًاضيأ هنإف ةحلصم جاوز جاوزلا اذه ناك اذإو
 ةنيدملا نأ يريف جنالوك يد ليتسوف امأ.1 نيحالفلا ىلع ةرطيسلاو عمقلا ةطلس
 نيب فلح يه ىنعملا اذهب ةنيدملاف ،ضعبلا اهضعب عم لئابق ةدع داحتاب تنوكت
 لــكل ةــصاخلا ةنايدلا ًاصوصخو ،اهنم لك قوقح مارتحا ىلع قفتت لئابق ةدع
 ًاــضورفم نوكي ًانايحأو ًايرايتخا نوكي ًانايحأف ،لئابقلا هذه داحتا ببس امأ ،ةليبق
 .يوق لجر وأ ةرطيسم ةليبق فرط نم
 ترــشتنا يــتلا ةينانويلا ندملا نأب لوقلا ىلإ نييبرغلا باتكلا نم ديدعلا ليمي
 لوأو ندــملا لوأ يــه ،ةطربسإو انيثأ لثم ،داليملا لبق سداسلا نرقلا يلاوح
 ىلع تلد نويرثألا اهارجأ يتلا تابيقنتلا نأ الإ ،ةيرشبلا اهتفرع يتلا رضاوحلا
 ةرــشع يلاوح ىلإ عجرت ثيح ،ندملا مدقأ نم دعت نيطسلف يف احيرأ ةنيدم نأ
 نأ ثــيح ،ةــنيدم اــهنأ ىلع للدي امم روسب ةطاحم احيرأ تناكو ،ةنس فالآ
 وأ ةنيدملا نأ ىري نم كانه نإف كلذ عمو ،ةيرقلا نع ةنيدملا زيمي ام وه روسلا
 3000 ماــع يلاوح ثيدحلا يرجحلا رصعلا يف الإ رولبتت مل ةنيدملا – ةلودلا
 نينانفلا قلخ ىلع دعاس ًايعارز ًايجاتنإ ًامدقت" :ندملا تفرع ةرتفلا هذه يفف م.ق
 ءاــبطألاو نييطارــقوريبلاو نيبــساحملاو باتكلاو نيسدنهملاو نيدعتلا لامعو
 .2 "مهتازاجنإو مهتاراهم ميظنت يفو نيصصختملاو ءاملعلاو
 قوــقحو ةطلــسلا عــيزوت ثيح نم ةلودلا تافصاوم لك كلمت ةينانويلا ندملا تناك
 ساــسأ ىــلع موقت تناك ةيعامتجالا تاقالعلا نأ امك .ءاضقلاو مكحلا ماظنو دارفألا
 – ةــلود يــف ةمراص ةيقبط تداس ثيح ،ةيعامتجا ةقبط ىلإو ضرألا ىلإ ءامتنالا
 روــطت خيرات يف ةرباع ةلحرم يه ةنيدملا – ةلود نأ ةسايسلا ءاملع ىريو .ةنيدملا

 
 .72 :ص ،1985 ةنسلا ،90 ددع تيوكلا ،ةفرعملا ملاع ةلسلس ،ملاعلاو برغلا ،يليار نيفاك -1
 .75-74ص – ردصملا سفن  -2
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 تاداــقتنال ةــينانويلا ةنيدملا – ةلود تضرعت ثيح ،ةيلكلاو ةيلومشلا وحن تاعمتجملا
 .1ةيملاعلا ىلإ اوعد نيذلا نييقاورلا فرط نم ًاصوصخو ةمراص

 
 Empire ةيروطاربمإلا :ثلاثلا بلطملا
 
 ةــيروطاربمإلا عضخُت ثيح ،ةنيدملا-ةلود دودح زواجتب ةيروطاربمإلا ترهظ
 ىلوتتف ،حتفلاو ةوقلاب متي ام ًابلاغ عاضخإلا اذهو ،ندملا نم ةعومجم اهترطيسل
 ليكــشت يــف ىــعاري الو ندــملا هذهل عاضخإلا ةيلمع ةيروطاربمإلا شويج
 اــم ًاــبلاغ لب ةدحاو ةيسنج نم اهل ةعضاخلا بوعشلا نوكت نأ ةيروطاربمإلا
 .تايسنجلا ةددعتم بوعش اهئاول تحت يوضني
 ةــينامورلا ةــيروطاربمإلا ،خيراتلا اهفرع يتلا تايروطاربمإلا رهشأ نم لعلو
 طــسوتملا رحبلا ضوح لمشتل تعستاو ،داليملا لبق يناثلا نرقلا يف تماق يتلا
 عاضخإلاو وزغلا ىلع تايروطاربمإلا مايق نأ الإ – ماع 1300 يلاوح مودتلو
 ىــلع دعاــس اذه لك ،اهبوعش ددعتو اهيلع رطيست يتلا ضرألا ةعقر عاستاو
 .2ةيعاطقإلا ةرامإلا يهو لودلا نم ديدج لكش روهظو ،تايروطاربمإلا طوقس

 
 

 ةيفـسلفلا هتارضاحم هيف يقلي )م.ق 246-322( نونيز ناك يذلا ناكملا وهو ،قاورلا ىلإ ةبسن ةيقاورلا  -1
 ةفـسلفو راكفأل ةضراعم ةيقاورلا تناكو ،يلكلا لقعلاب عقي ءيش لك نإ لوقت يتلا ةيملاعلا هتفسلف لوح
 .انيثأ يف ةنيدملا ةلود

 رمألاو ةعاطلا ينعيل اهموهفم عسوت مث رمألا اهانعمو Imperator ةينيتاللا ةملكلا نم قتشم ةملكلا لصأ 
 روـطاربمإ ظفلل يقيقحلا ىنعملا نإ John Marriot تويرام نوج لوقيو ،ةماعلا ةطلسلل ًازيمم ًازمرو
 .426 ص ،لوألا دلجملا قباس عجرم ،ملاعلا خيرات رظنأ ،هاشنهاشلاو كولملا كلم وه

 قطنم اهمكح خيراتلا اهفرع يتلا تايروطاربمإلا نإف ،تايجولويديألا نيابتو نامزألا فالتخا نم مغرلاب  -2
 ةعضاخلا بوعشلا تاروث لعفب امإ تلحنا اهلكو اهل ةعضاخلا بوعشلل عاضخإلاو ةوقلا قطنم وهو دحاو
 ةدـعاقلا هذـه نع ذشي ملو ًايوس امهب وأ ةيجراخ لماوع لعفب وأ ةيداصتقالا اهعاضوأ يدرت لعفب , اهل
 .ةيتيفوسلا ةيروطاربمإلل ةريخألا رايهنالا
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 Feudal Principality ةيعاطقإلا ةرامإلا :عبارلا بلطملا
 
 تايروطاربمإلا نأ ثيحف ،ةينامورلا ةيروطاربمإلا طوقس دعب جذومنلا اذه رهظ
 رم ىلع ايدج اعضو تقلخو دودحلا تلازأو ندملا لودل ةيسايسلا تانايكلا تغلأ
 عضولا ىلإ عوجرلا ،تايروطاربمإلا طوقس دعب ،نكمملا نم دعي مل هناف ،نينسلا
 كالــملا ةيكلم يف ضرألا تحبصأ ةيروطاربمإلا رايهنا عمف ،اهدوجول قباسلا
 حبصي اذه يعاطقإلا ماظنلا يفو ،مهل نيعباتلا ءاقرألا ريخستب اهنولغتسي ،رابكلا
 بحاــص يعاطقإلاف ،ةينوناقلاو ةيركسعلاو ةيسايسلا ةطلسلا باحصأ مه كالملا
 .اهيلع امو ضرألا
 ،ةــنيدملا ةــلودل ةبــسنلاب عــجارت ةلحرم ةيعاطقإلا ةرامإلا نأب نافلاه ىريو
 ةجراخ ةطلس فرط نم هنوؤش يف لخدت لك ضفري عمتجم يعاطقإلا عمتجملاف
 يتلاو ةماعلا ةحلصملا مساب لمعت يتلا ةماعلا ةطلسلا موهفمو ةلودلا ةركفو ،هنع
 هاــجتالا سفن يفو ،هنع ةديعب ةركف يه ،دارفألا ىلع هاركإلا نم ًاعون سرامت
 فعــضلا عم ةيعاطقإلا قباطتت" لوقي ثيح Marc Bloch شولب كرام بهذي
 .1"ةيئامحلا اهتفيظو يف ًاصوصخو لودلل قيمعلا
 نيــب ةقالعلا لعجت ةيئامحلاو ةيهاركإلا ةلودلا ةطلس بايغ نأ هيف كش ال اممو
 امك ،راوجلا وأ ةبارقلا ساسأ ىلع موقت ةقالعو ،عباتو ديس ةقالع عمتجملا دارفأ
 .يعاطقإلا ماظنلا يف يساسأ رود ةيصخشلا تاقالعلل حبصي
 رــشع يداحلا نينرقلا يلاوح ًابيرقت ابوروأ لك ةيعاطقإلا تارامإلا تداس دقو
 روــهظو ،ةيموقلا ةعزنلا روهظ ةيادب عم الإ ماظنلا اذه راهني ملو رشع يناثلاو
 .رشع سداسلا نرقلا نم ءادتبا ةيموقلا ةلودلاو بعشلا ةدايس ةركف
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 nation – State ةمألا - ةلودلا :سماخلا بلطملا
 
 رــشع سداسلا نرقلا نم ءادتبا ترهظو ،يلامجإلا عمتجملل جذومن رخآ يهو
 يــف لــضفلا عــجريو يعاطقإلا ماظنلا رايهناو ىربكلا كلامملا ككفت رثأ ىلع
 كوــل ،وــسور ،يلليفاــيكم :لاثمأ نيركفملا نم ةعومجمل ةمألا ةلودلل ريظنتلا
 .خلا – لغيهو ،ويكسيتنوم،
 – ةدــحاو ةــيموقل نومتني نيذلا دارفألا عيمج ءاوضنا ىلع ةمألا – ةلودلا موقت
 ةطلــس تــحت – ةكرتشم ضرأ ىلع ةماقإو خيراتو تاداعو ديلاقتو ةغل ةدحو
 رــكفلا روــهظب ةــطبترم ةــمألا – ةلودلاو .ةددحم ضرأ ىلع ةدحاو ةيسايس
 ًادــحاو ًالكش ذخأت ةرصاعملاو ةثيدحلا لودلا لك نأ ينعي ال اذه نكلو .يموقلا
 ثــلاثلا ملاعلا لودب ةصاخ جذامنو ،ةيبوروألا لودلا جذومن كانهف .اهدوجو يف
 ىــلع ًادامتعا ثدحي مل ثلاثلا ملاعلا لود نم ديدعلا يف ةلودلا سيسأت نأ ثيح
 ىــنبلا يــف جضنو روطت ىلع ًادامتعا ثدحي مل و ،ًاقباس هيلإ راشملا لسلستلا
 ًارسق هضرفو رامعتسالا لخدت ةجيتن ًاسيسأت ناك ًابلاغ لب ،ةيلخادلا تاسسؤملاو
 ةــينب نوــكت نأ نود ،ةــلودلا تاسسؤمو لكايهو ًامظن ،تاعمتجملا هذه ىلع
 نيــب ام لاصفنا ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،تاسسؤملا هذه عم لماعتلل ةأيهم عمتجملا
 يــف رهظمتت يتلاو نيفرطلا نيب ءادعلاو عارصلا ةلاح يلاتلابو ةلودلاو عمتجملا
 كلذ ىلإ ةفاضإلاب .خلا...تاروثلاو تابالقنالاو ةيلهألا بورحلاو رارقتسالا مدع
 نوــكتت لود كانه لب ،ةدحاو ةيموقل نومتني دارفأ نم نوكتت لودلا عيمج سيلف
 ىــلع ةعزوم تايموق كانهو ،دنهلا ،ناريإ ،ةيداحتالا ايسورك تايموق ةدع نم
 لود اهــسفنل سسؤت مل تايموق دوجو ىلإ ةفاضإلاب ،ةيبرعلا ةمألاك ،لود ةدع
 .ةعامج 5350 يلاوح ملاعلا يف ةيقرعلا تاعامجلا ددع غلبيو اذه .اهب ةصاخ
 كاــنهف ،لاكــشأ ةدع ةلودلا فرعت ،ةلودلل يخيراتلا روطتلا نع رظنلا ضغبو
 .ةبكرم ىرخأو ةطيسب لود
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 ةــئيه ةيلخادلاو ةيجراخلا اهنوؤش ةرادإب درفني يتلا يه :ةطيسبلا ةلودلا •
 .ملاعلا لود ةيبلاغو ،اسنرف ،برغملا :لثم .ةدحاو

 اهتاذــب ةمئاق ةيالو وأ ةلود نم رثكأ عامتجا نم نوكتتو ،ةبكرملا ةلودلا •
 .دحاو ىلعأ سيئر مكح تحت وأ ةكرتشم ةيموكح ةطلس تحت
 :تائف ثالث لمتشت هذهو

 عــم دحاو شرع تحت نيتلود عامتجاب موقتو :يصخشلا داحتالا ةلود -1
 .يجراخلاو يلخادلا اهلالقتساب امهنم لك ظافتحا

 سيــئر مكح تحت ًامئاد ًاداحتا نيتلود داحتا يهو :يلعفلا داحتالا ةلود -2
 لــك ظافتحا عم ةيجراخلا اهنوؤشب قلعتي اميف ةدحاو ةئيهل اهعوضخو
 مــكح يــف احبصأ هقباسو داحتالا اذهو ةيلخادلا اهنوؤش ةرادإب امهنم
 .امهل ةرصاعم جذامن دجوت الف ،خيراتلا

 ضعب ىلإ اهضعب لود ةدع مامضنا نم نوكتت :يمهافتلا داحتالا ةلود -3
 حلاــصملا ةــياعرو دهاعت وأ داحتا لكش يف قافتا وأ ةدهاعم ىضتقمب
 ،ارــسيوس ةــيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اهتلثمأ نمو .امهنيب ةكرتشملا
 .ةدحوملا ابوروأ عورشمو

 تاــعمتجملا تــفرع ثــيح اهمكح ةمظنأ اضيأ نيابتت لودلا لاكشأ نيابتت امك
 ،ةيطارقتــسرأ ،ةيــشراغيلوا ،ةيطارقميد :لودلا مكح ةمظنأ نم ةفلتخم ًاطامنأ
 1 .خلا ،ةيروهمج ،ةيكلم ،ةيزان ،ةيشاف ،ةيركسع
 وأ يجذوــمن ميــسقت يه اهيلإ راشملا ةلودلا روطت لحارم نإ لوقلا ىلإ صلخن
 هذــه نأ ثــيح ،دئاــسلا طمنلا وأ بلاغلا جذومنلا ساسأ ىلع موقي يأ ،يلاثم
 طاــمنأ عــم شياعتت تناكو ضعبلا اهضعب عم لخادتت تناك لودلا نم لاكشألا
 يف اهنأ الإ ةلودلا موهفم نع دعتبت وأ ،برتقت دق ةيناسنإلا تاعمتجملا نم ىرخأ
 ةعيرــش نــم ةيناسنإلا تاعمتجملا روطت راسم يف ةلحرم لكشت تالاحلا عيمج
 . ةرصاعملا ةلودلاو نوناقلا لود ىلإ باغلا

 
 .185 :ص ،قباس عجرم ،ةلودلا نيوكت ،رفيكام :كلذ يف رظنا  -1
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 ماظنلا يف ةلودلا عقاول ًاريسفت رثكألا ةيرظنلا يه ةيموقلا ةلودلا ةيرظن تناك نإ
 ةبسنلاب فاطملا ةمتاخ وأ ةياهنلا لكشت اهنأ ينعي ال اذه نأ الإ ،رصاعملا يلودلا
 ربعت يتلا ةيموقلا ةلودلا هذه نأ ثيح ،يلومشلا عمتجملا وأ ةلودلا لوح ريظنتلل
 تاــعمتجملا نــم ىرــخأ لاكشأ عم شياعتت ةرصاعملا ةيسايسلا ةيرظنلا اهنع
 ةــلحرم يــف نوــكت دقو ،ةيموقلا ةلودلا ةلحرم ىلع ةقباس نوكت دق ،ةيناسنإلا
 يلودــلا ماظنلا يف يلاحلا هجوتلا نأ ًاصوصخو ،ةيموقلا ةلودلل زواجتو يطخت
  .ةيموقلا ةدايسلل قيضلا موهفملا زواجتت يتلا ةريبكلا تالتكتلا ةماقإ ىلإ ىعسي
 ةيعامتجا ةسسؤمك وأ يرشب عمتجمك وأ يسايس ماظنك ةلودلا ةيرظن روطت ىقبي
 طبترمو ،ًامومع ةيناسنإلا ةراضحللو ةيناسنإلا تاعمتجملل ماعلا روطتلاب طبترم
 اــبوروأ يــف ةرــيخألا تالوحتلا انل فشكت ثيح ،دلب لكل ةيسايسلا فورظلاب
 وأ اقباــس دوــجو اهل نكي مل ةديدج لود روهظو لود ككفت ةيادب نع ةيقرشلا
 نــم لضانت تلازام بوعش كانه نأ امك ،ةقباس تاعازن لالخ اهلالقتسا تدقف
 بعشلا ةلاح مهأو ،يناطيتسالا وزغلا لعفب اهتدقف يتلا اهتلود ةماقإ يف اهقح لجأ
 هضرأ يف ينويهصلا يناطيتسالا رامعتسالا دض لضاني يذلا ينيطسلفلا يبرعلا
 اهدــقفأ هــنكلو يخيرات دوجوك ةينيطسلفلا ةلودلا غلي مل لالتحالا اذهف .نيطسلف
 نــم لضاني ينيطسلفلا بعشلا مويلاو ،ةلتحم ضرا ىلإ تلوحتف ةدايسلا رصنع
 .1هتلود ءانب ةداعإ لجأ

 
 
 
 
 
 

 
 ةلجم ،ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل يسايسلا ركفلا يف ةلودلا موهفم ،شاربإ ميهاربإ :عوضوملا لوح رظنأ -1

 فيرخ، رصمب مارهألا ةسسؤم نع ةرداصلا ةيلودلا ةيسايسلا ةلجم اضيأ.1989 رياربف ،53 ددع ةدحولا
2005. 
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 عبارلا لصفلا
 ةسرامملاو ريظنتلا نيب ةيطارقميدلا
 ؟ةيطارقميدلل ةلماكتم ةيرظن كانه له

 
 نيــب اهلوادت ةرثك نم مغرلابو ةيطارقميدلا ةملك ىلع رهظت يتلا ةطاسبلا ردقب
 ،ةــيطارقميد لود اــهنأب معزت مويلا ملاعلا لود ةيبلاغ نأ نم مغرلابو ،سانلا
 لدجلل ةراثإ ةلوادتملا ميهافملا رثكأ نم  ةيطارقميدلا موهفمف كلذ لك نم مغرلاب
 ىوتــسم ىلع ءاوس ىلجتي سبللا اذه .نييداعلا سانلا نيبو ةسايسلا ءاملع نيب
 لدــجلل ةراثإ رثكأ ةيطارقميدلا حبصتو ،ةسرامملا ىوتسم ىلعو موهفملا ديدحت
 .ةيطارقميدلاب دهعلا ةثيدح ثلاثلا ملاعلا لودب رمألا قلعتي امدنع
 قيرطلاو،ةمظنألاو بوعشلل ةايحلا قايرت اهنأكو انرصع يف ةيطارقميدلا تتاب 
 رــقفلاو فلختلا ضيقن وه ام لكو روطتلاو ثيدحتلاو ةيمنتلل هنع ديحم ال يذلا
 خيراتلا ةياهن ةيرظنب لاق ضعبلا نأل الو ةرورضلاب كلذك اهنأل سيل،دادبتسالاو
 الإ هدعب ام يذلا ةيبرغلا ةيلاربيللاو ةيطارقميدلا دح دنع يسايسلا خيراتلا فقوأو
 مــل ةيسايسلا ةسرامملا و ركفلا يف ىغولا ةحاس نأل لب ،باغلا ةعيرش وأ مدعلا
 ادــيدج اــسفانم،ةيزانلاو ةيــشافلا هــلبقو يكارتشالا ركسعملا رايهنا ذنم دهشت
 هبشتلا وأ ةيطارقميدلا ريغ مكحلل اديدج اطمن سملن ملف .مكح ماظنك ةيطارقميدلل
 داــقن ءانثتساب،ةيطارقميدلل اليدب ديدج ركفل اريظنت بتاك وأ ركفمل أرقن ملو،اهب
 مرــضخم شاقن وأ ،اهميقو اهتفاقث لخاد نم نكلو اهنودقتني ةيطارقميدلل نييبرغ
 تــلاز اــم ةــمظنأ اياقب وأ ،همعدي احجان اقيبطت دجي مل يمالسإلا ليدبلا لوح
 نــم لوــقعم دــحب عوــضوملا براــقن ىتحو .ةيلومشلا طويخ رخآب كسمتت
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 دالــب يــف ةسراممو ًاركف هروطت مث ًالوأ موهفملا فيرعت لوانتنسف ةيعوضوملا
 .ةسراممو ًاركف ةرصاعملا ةيطارقميدلا لاح يف ثحبن كلذ دعبو ،ىلوألا هتأشن
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 لوألا ثحبملا
 ةيطارقميدلل ةيديلقتلا ةيرظنلا

 
 ةيطارقميدلل ةيديلقتلا ةيرظنلل ةيميهافم ةبراقم :لوألا بلطملا
 ذــخأي ثــيح ،هــجوأ ةلامح ةيعامتجالا مولعلا يف تاحلطصملا نأ مولعملا نم
 لب ضعبلا اهضعبو تاعمتجملا نيب ام طقف سيل ةفلتخم ناعم دحاولا حلطصملا
 هذــه ،ةــيعامتجا عاــضوأ نع ربعت تاحلطصم اهنأل ،دحاولا عمتجملا لخاد
 ًايدومعو عمتجم ىلإ عمتجم نم ًايقفأ ،ًايدومعو ًايقفأ لوحت ةلاح يف يه ةريخألا
 نإو يــتلا ،تاحلطــصملا هذــه نم ةيطارقميدلاو .ىرخأ ىلإ ةينمز ةبقح نم
 كــلذ عمو ،ةئيبتو احالطصا الدبتو الوحت تفرع اهنإف ةغل اهتابث ىلع تظفاح
 ىــلع اندعاــسي حالطصاو ةغل ةيطارقميدلا لوصأ ىلإ عوجرلاب سانئتسالا نإف
 ةداعإل لباق يناسنإ ثارتو ةماع ئدابم ةيطارقميدلا نوك لوح انتحورطأ زيزعت
 .ًايلحم هجاتنإ
 وأ يخيرات دصر ءارجإ ةيطارقميدلا لوح ةبراقملا هذه نم يغبن ال اننإف ،هيلعو
 ةيرظن ةغايصل اهميهافم ريغتو اهتروريس خيرات فيظوت لب طقف يميهافم رصح
 نــم اهفنتكي ام لكب ةرصاعملا انتاعمتجم عم بسانتت ةيطارقميدلل ةيعقاوو ةثيدح
 نم ةيطارقميدلا . ةيداصتقاو ةيفاقث تانيابت نم اهنيب امو ،ةقوبسم ريغ تاديقعت
 اهــسفن ددــجت اــهنأ اهعادــبإو اهحاجن رس لب ،دومجلا فرعت ال يتلا ميهافملا
 ذخأت ثيح ةلالدلا ةدماج تسيل يتلا تاملكلاو تاحلطصملا" :نم يهف رارمتساب
 يــف لمعتــست يــتلا ةملكلا سفن يه ترمتسا ولو اهتالولدم روطت نم اهيناعم
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 ينعي هنكلو يلصألا اهلولدمب ثبشتلا ينعي ال نذإ اهلصأ نع ثحبلاف ،عوضوملا
 1 "ًانايحأ اهنم تعبن يتلا ةهجولا ديدحت طقف
 اــهنأ اــم ردقب ناكمو نامز لكل ًاحلاص ًاقيقد ًافيرعت اهسفنل ةيطارقميدلا جتنت مل
 اــهنوكب فــصوت تاــيلآلاو دــعاوقلاو سسألاو ئدابملا نم ةعومجم تجتنأ
 ،اــهنم ضعبــلا وأ اهلك ئدابملا كلت تدِجُو ءاوس ةصاخلا اهتلومحل ةيطارقميد
 ىرــخألا مــكحلا لاكشأ نع ايباجيإ فلتخي مكحلا مظن نم الكش فصت اهنوكلو
 .ةيرشبلا رمع نم ليوط خيرات ربع ةسفانملا مامأ دمصت مل يتلا
 يه ام ًايلاح اهلوح ريكفتلا وأ اهب لماعتلا متي يتلا ةيطارقميدلا ئدابملا لمجم نإ
 ةــميدق دوهعل دتمت ةيركفو ةيتاسرامم ،ةيوبخنو ةيبعش تالاضن مكارتل ةجيتن الإ
 ةدايــسلا مــث يعاــمتجالا دــقعلا ةرــكفب رمتل ةينيثألا ةنيدملا ةلود نم تقلطنا
 اذإف.ةرــصاعملا ةــيبرغلا تايطارقميدلا يف هيلإ تلصو ام ىلإ لصتل...ةيبعشلا
 دــق ،بعشلا حلاصل بعشلاب بعشلا مكح ينعي ايكيسالك ةيطارقميدلا موهفم ناك
 ينيثألا عمتجملا يأ – موهفملا اذه اهيف دلو يتلا ةبرتلا عم ةنيعم ةرتف يف بسانت
 اذــه شيــمهت ىــلع تلمع دق ةيفرعملا تالوحتلاو ةيخيراتلا تاروطتلا نإف –
 .ةثيدحلا تاعمتجملا لخاد بارتغالاب سحي هتلعجو يكيسالكلا موهفملا
 لودــلا روطت لعفب رثكأ دقعتتس ةيطارقميدلا ةيرظنلا اهحرطت يتلا ةيلاكشإلا نإ
 ةيموقلا – ةلودلا ةعاسش ىلإ ةنيدملا – ةلودلا ةيدودحم نم لاقتنالاك تاعمتجملاو
 ،ةدــحاولا ةلودلا لخاد ناكسلا ددع يف ريبك ديازت نم كلذ بحاص امو ةثيدحلا
 نع اهتيلضفأ ةيطارقميدلل يطعت يتلا ميقلا اهتفرع يتلا تالوحتلا نع كيهان اذه
 روــطت عــم رــثكأ دقعتت مث ،ةلادعلاو ةنطاوملاو ةاواسملاو ةيرحلا لثم ،اهريغ
 ًاكباــشت رــثكأ ىرخأ ًاغيص ذخأيل نيريخألا نينرقلا لالخ ةيموقلا ةلودلا جذومن

 
 رـبكألا داهجلا ةلسلس ،يبرغملا ركفلا راد ،يليلحت يخيرات ثحب ،ةيطارقميدلا نع عافد :بالغ ميركلا دبع  -1

 .9 :ص ،1966 ربمفون ،2 مقر
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 ةثيدحلا تاعمتجملا هيلإ تلصو ام عم ةصاخ ،مهفلاو رصحلا يف ةبوعص رثكأو
 ةينبلا لكشت يتلا ةيساسألا ميهافملا نم ريثك يف نآلا دح ىلإ تككش تالوحت نم
 ضراــعتو ،ةــملوعلا موهفم عم هضراعتو ةدايسلا موهفمك ،ةيطارقميدلل ةيلعفلا
 لــعج امو ،ةينطولا  قوف تاسسؤملاو ةينطولا تاسسؤملا نيب ام صاصتخالا
 ةيراــضح تايــصوصخ تاذ تاــعمتجم ىلإ موهفملا لاقتنا ًالاكشإ رثكأ رمألا
 .ةأشنلا تاعمتجم تايصوصخ نع ةفلتخم
 ،ةــيطارقميدلا حلطــصم ةدالو عم تقلطنا ةيطارقميدلا فيرعتو ديدحت ةيلاكشإ
 نــمف .ًايــساسأ أدبم ربتعي يذلا "بعشلا مكح" ىلع ةرظن يقلن انوعد كلذ مهفلو
 نــم ةايحلا هذه هب تءاج امو ةديدجلا ةيسايسلا مهتايح طمنل ةيمست ءاطعإ لجا
 ةــلود يــف ًاديدحتو ءامدقلا نانويلا أدب ،ندملا – لود نم ديدعلا يف تاسرامم
 نرــقلا دودــح يف كلذو demokratia ايتاركوميد ةرابع مادختساب انيثأ ةنيدملا
 مــكحلا ىلإ لصو –  perikles سيلكيرب لوقي كلذ يفو ،داليملا لبق سماخلا
 انروتــسد اــنل( :ةــميدقلا ةينانويلا ةيطارقميدلا يسسؤم زربأ – م.ق 466 ماع
 يكاــحن الو اــنريغل ةودــق نحنــف ناريجلا نم دحأ نم هسبتقن مل ،انب صاخلا
 دقف ،ةيلقألا سيلو ةيرثكألا ةدايس يف لثمتي اننيب مكحلا ماظن نأل ًارظنو ،نيرخآلا
 .1 "ةيطارقميدلا مساب فرُع
 نأ ذإ – ةــملكلل يحالطــصالا ىــنعملا هب مستي يتلا ةطاسبلا نم مغرلا ىلع
"demos" و بعشلا ينعت "kratia" اهيقــشب ةملكلا نإف – ةطلسلا وأ مكحلا ينعت 
 ةــسرامم" ةراــبع مــهل ينعت اذامو ؟"بعشلا نوكت يتلا ةئفلا ام" :نيلاؤس ريثت

 
 90 :ص ،1921 ،رصمب فراعملا راد ،نيسح هط ةمجرت ،نيينيثألا روتسد ،وطسرأ -1
 هـل يذـلا نطاوملا ةفص كلمي نم مه طقف ددعلا اذه رشُعو ،ةمسن فلأ ةئامعبرأ كاذنآ انيثأ ناكس ددع غلب 

 هـنإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب .بناجألاو ديبعلاو ءاسنلا داعبتسا دعب كلذو ،ةيسايسلا ةايحلا يف ةكراشملا يف قحلا
 داعبتـسا دـعب ةدودحم ةبسن الإ نييسايسلا نينطاوملا ءالؤه نم رضحي نكي مل ،ةيبعشلا ةيعمجلا داقعنا دنع
 .ةيبعشلا ةيعمجلا عامتجا روضح نم مهأ هنأ دقتعي امب لغشني نم لكو نيرفاسملاو ةزجعلاو ىضرملا
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 ًابــصخ ًالاــجم نالكشت "مكحلا" و "بعشلا" :ناتملكلا ناتاه تلظ دقل 1 ؟"مكحلا
 ةــلالدلا يــف فالتــخالا نأ اــمك ،ثحبلاب امهل ضرعت نم لك نيب فالتخالل
 كراــشي يذلا "بعشلا" موهفم ناك اذإ ًالثمف ،نمزلا رورم ربع اهبكاو ةيهاملاو
 موــهفم نإف ،رحلا ركذلا ينيثألا نطاوملا هب دصقي ةينيثألا ةنيدملا يف مكحلا يف
 نياــبتو تــقولا رورــم عم ىرخأ ًالاكشأ ذخأ مكحلا يف كراشي يذلا "بعشلا"
 عــيمج ىــلإ ًاريخأ لصتل "بعشلا" موهفم ةلومح اهيف تعسوت يتلا تاعمتجملا
 . ينوناقلا دشرلا نس نيغلابلا – ًاثانإو ًاروكذ – نينطاوملا
 قحب عتمتي هنوكل لب ،نطول هئامتناب ال هانعم ددحتي ينانويلا ىنعملاب "نطاوملا" 
 اذــه يفو .اهنوؤش رييستو ةنيدملا ريبدت يف ةمهاسملا قح ،ةيسايسلا ةكراشملا
 ،اــهتاذ دــحب ةكراشملا سيلو ةكراشملاب "قحلا" ىنعم ىلع ديكأتلا بجي قايسلا
 .قــحلا اذه نولمعتسي ال يأ ،نوكراشي ال ةكراشملاب قحلا باحصأ نم ريثكف
 صــخت يــتلا ةماعلا نوؤشلا شقانيو ملكتي يذلا وه "نطاوملا" :ىرخأ ةرابعبو
 هيدل هقزر بابسأب متهملا يداعلا نطاوملا نإ" :سيلكيرب لوقي اذه يفو 2 ةنيدملا
 ةــسايسلا نوؤش نع ىأني نم ربتعن ال اندحو نحنف ،ةلودلا نوؤشب ةلماك ةفرعم
 يــف يأرلاــب كراــشنو عمتسن ًامود اننأ امك ،عفنلا ميدع نكلو ًايلازعنا ًاصخش
 ." اهل اهتداق ةشقانم دنع ةلودلا نوؤش
 نيبي نطاوملل ةيسايسلا ةكراشملاب اهنرقي يذلا ةيطارقميدلل ليصألا روصتلا اذه
 فعــض راــبتعالا نيــعب انذخأ اذإ لصألا نع مويلا ةيطارقميد تدعتبا مك انل
 تلــصاوت دقلو .ةيسايسلا رومألاب يداعلا نطاوملا لهج لب ةيسايسلا ةكراشملا
 "ةنطاوملا" ةدعاق خسرت يكل يرشبلا خيراتلا لاوط ةيركفلاو ةيسايسلا تالاضنلا

 
 رشنلل سرافلا راد ،روصنم قوراف :ةعجارم ،رفظم سابع ريمن ةمجرت ،اهداقنو ةيطارقميدلا :لاد تربور  -2

 .14 :ص ،1995 نامع ،عيزوتلاو
 ص ،I، 1997 ط، توريب ،ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم ،رصاعملا ركفلا يف اياضق :يرباجلا دباع دمحم  -1

13. 
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 ىــلع نــكلو "دالبلا لهأ نم نطولا" ضرا قوف دجوي نم لك لمشتل عسوتتو
 "اياعر ال نونطاوم" :راعش انه نمو ةيعرلا دارفأ دحأ نطاوملا ينعي الأ ساسأ
1. 
 ىلع ةيطارقميدلا نم ديزملا ءافضإ لجأ نم تلذُب يتلا تايحضتلاو دوهجلا مقر
 ىــلعو ،سانلا نم ةعساش تائف لمشت تلازال تاءانثتسالا نإف "بعشلا" موهفم
 لاــجم يــف فرــطتلا ىلإ ليمت تناك امبر ةينيثألا ةيطارقميدلا نأ نم مغرلا
 نــم لكش يأب اهعون نم ةديرف نكت مل اهنأ الإ ةنيعم ةئف ىلع اهقوقح راصتقا
 مت نم ًامئاد كانه ناك ةثيدحلا ةرتفلا ىتح ةميدقلا نانويلا روصع ذنمف ،لاكشألا
 تلــصح امدنع نيرشعلا نرقلا لولح ىتحو، نيلهؤم ريغ مهرابتعاب مهؤانثتسا
 لاحلا هيلع ناك امك – مهؤانثتسا متي نيذلا ددع ناك تاباختنالا قح ىلع ءاسنلا
 .نيلومشملا ددع ىلع ًاريثك ديزي – انيثأ يف ًانايحأ
 ةدــحتملا تاــيالولا يف "يطارقميد" ـلا مكحلل قيبطت لوأ يف لاحلا ناك اذكه 
 رــثكأ لمــش لــب لاــفطألاو ءاسنلا ىلع ءانثتسالا رصتقي مل ثيح ةيكيرمألا
 ناــك اذإو 2 "رــمحلا دوــنهلا" نييلصألا نييكيرمألا ىتحو لب دوسلا نينطاوملا
 يــف الثــم، ةكراــشملا قح نم نينطاوملا نم ةريبك ةحيرش ءاصقإ وأ ءانثتسا
 نإــف ،ةمألا ةدارإ نع ريبعت ىمسأ وه يذلا نوناقلا مكحب هب ملسُم ، تاباختنالا
 وأ ةانثتسملا تائفلا ةرئاد عيسوت يف ديزي ةكراشملا قحل ةيلعفلا ةسرامملاو عقاولا
 يــف و ماــظنلا يــف ةقثلا نادقف وأ رقفلا وأ ةيمألا لعفب قحلا اذه نم ةاصقملا
 جيــلخلا لود ضعب يف ةيطارقميدلا ةبرجتلا نأ امك ،ماع لكشب ةيسايسلا ةيلمعلا
 ةدودــحم ةحيرــش ىلع يسايسلا نطاوملا موهفم راصتقا انل نيبت مويلا يبرعلا
 برــقأ مهتيطارــقميد لــعجي امم بناجألاو "نودبلا" و ءاسنلا ءانثتسا متي ثيح
 .ةنطاوملا موهفم ثيح نم ةميدقلا انيثأ ةيطارقميدل

 
 .12 :ص ،هسفن عجرملا  -2
 .16 :ص ،قباس عجرم ،لاد تربور  -1
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 ةــسرامملاو عقاولا نإف "بعشلا" نم ةحيرش ىصقأ دق نوناقلا ناك اذإف يلاتلابو
 ةطبترملا ةيطارقميدلا ةركف نإف ،هيلعو ،"بعشلا" اذه نم ةيفاضإ ةحيرش ايصقأ
 لــب رزــجو دــم نم موهفملا اذه طاحأ امب رثأتت "بعشلا" موهفمب اهرهوج يف
 مهعتــمت مــت نيذلا كئلوأ ىتحف "بعشلا" ةرابعب ًامئاد ًاطابتراو – كلذ نم رثكأو
 قــحل مهتــسراممو ماعلا نأشلاب مهمامتها ةيلاعفو ةوق لءاضتت ةكراشملا قحب
 نينطاوــملا نــم ةليلق ةئف يف ًايلعف نيكراشملا رصحن داكن اننأ ىتح ةكراشملا
 نــم ةلاح زربأك تاباختنالا قحب نورقملا ةكراشملا قح نأ انملع ام اذإ ةصاخ
 ًايلكــش ًالخدم الإ لكشي الو لكآتي تقولا رورم عم ىحضأ دق ةكراشملا تالاح
 .1ةيطارقميدلل
 
 ةيديلقتلا ةيطارقميدلا ئدابمو تاسسؤم :يناثلا بلطملا
 
 ةميدقلا نانويلا يف :ًالوأ
 ةــظحللا ىــلإ عوجرلاــب الإ ةيطارقميدلا ةيرظنلا مهف نكمي ال ،ركذلا قبس امك
 رهظُيس لصألل ةدوعلاف ،ةميدقلا نانويلا يف ةسراممو احالطصا اهروهظل ىلوألا
 ةيطارقميدلاف . مويلا ةيطارقميدو ىلوألا ةيطارقميدلا نيب ةوهلا ةعساو يه مك انل
 لــمع ناــك انه نمو ،ناكسلا ددع ةلقل ارظن ةرشابم ةيطارقميد تناك ةينيثألا
 ةــيطارقميدلا يــف ةيروتسدلا تاسسؤملا لاغتشا ةقيرط نع فلتخم تاسسؤملا
 ةيطارقميدلا حلطصم دجوأ يذلا ينيثألا عمتجملاف كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةرصاعملا
 نأ موــلعملا نــمو ،ايروكذو ايقبطو ايدوبع اعمتجم ناك ،اهل قيبطت لوأ ناكو
 ةيرحلا ىلع موقت يتلا ةيطارقميدلا عم مويلا ضقانتت ةروكذلاو ةيقبطلاو ةيدوبعلا

 
 بزـحلا ءاـضعأ حاجن ةبسن لصت ثيح ،ةيطارقميدلاب دهعلا ةثيدح ثلاثلا ملاعلا لود يف ايلج كلذ رهظيو  -2

 سيئرلا حجني ةيروهمجلا ةسائر ىلع تاءاتفتسالا يفو %50 قوفي ام ىلع ةيعيرشتلا تاباختنالا يف مكاحلا
 رـبتعت ال هيلعو ،ةئاملاب نيسمخلا ىدعتت ال ةبسنب يكيرمألا سيئرلا حجني اميف اذه ،%99 ىلإ لصت ةبسنب
 .يسايسلا يعولل ىتحو يطارقميدلا جضنلل ًاسايقم ىلوألا ةلاحلا يف ةيسايسلا ةكراشملا ةبسن ةدايز
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 وأ سنــجلا وأ قرــعلا ساسأ ىلع زييمتلا مدعو ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملاو
 . نيدلا وأ ةقبطلا

 :ةيسايسلا تاسسؤملا-1
 لــك قــح يــنعت يــتلا ةينيثألا ةيطارقميدلا رهوج ةيسايسلا تاسسؤملا دسجت
 ةيرورــض تاــسسؤم اضيأ يهو ،ةيسايسلا ةايحلا يف ةكراشملا يف )نطاوم(
 :تاسسؤملا هذهو ةنيدملا رومأ ميظنتل
 ECCLESIA :ةيبعشلا ةيعمجلا-أ
 .نيــينيثأ نيوــبأ نم نيدولوملا ةنيدملا يف روكذلا نينطاوملا عيمج نم نوكتتو
 عمتجت تناكو 1 ،اهتاعامتجا روضح ةنس رشع ةينامث غلب نطاوم لكل قحي ثيح
 ايزيلكإلاف . 2 ئراط لكشب عمتجت نأ زوجيو ،لقألا ىلع ةنسلا يف تارم رشع
 نيــيعتلا ناكو ،ةيسايسلا تارارقلاو نيناوقلا ردصت اهنمو ،تاطلسلا ردصم يه
 نطاوــملا باختنا داعي الو ،تاباختنالا وأ ةعرقلا قيرط نع متي بصانملا يف
 ةرــشع ىــلإ لــب دحاو صخش ىلإ دَهعُت نكت مل ةفيظولا نأ امك . ىرخأ ةرم
 .مهنم ادحاو - انيثأل ةنوكملا ةرشعلا لئابقلا نم ةليبق لك راتخت صاخشأ
 ءالؤــهو ،ةرشعلا ةداقلا باختنا يه ةيعمجلا نع قثبنت تناك ةفيظو مهأ نأ الإ
 - نوــسرامي اوذــخأ عــقاولا يــف مهنأ الإ ،ةيركسع مهتمهم تناك لصألا يف

 سيلكيرــب الثم - انيثأل نييلعفلا ةداقلا اوحبصأ ثيح ،هجوألا ةددعتم تايحالص

 
 قـح نـم ةـمورحم ةرـيقفلا تائفلا تناك ثيح .م.ق 462 سيلكيرب تاحالصإ لبق كلذك رمألا نكي مل  -1

 .ءاضقلا فئاظو دلقت نمو ،ةيسايسلا ةايحلا يف ةكراشملا
 ةرود دـقع ةـيلمع ترـج فيك ،عبارلا نرقلا فصتنم يف - نيشوميد - نيينانويلا نيخرؤملا دحأ فصي  -2

 ،ناـنويلا لامش يف ايجيتارتسا اعقوم بيليف ينودقملا كلملا لالتحا أبنب نوينيثألا ملع امدنع ،ةيعمجلل ةئراط
 ةرشابم اوماقف ،ايناليإ لالتحا أبنب سلجملاب ةسائرلا ةنجل ىلإ لوسرلا ءاج امدنع ءاسم تقولا ناك (( :لوقيف
 ...زجاوـحلاو تاصنملا اوقرحأو ،ةعابلا نم اهيلغاش نم ةماعلا قوسلا اولخأو ،ءاشعلا ماعط مهلوانت ءانثأ
 موـيلا رـجف يف.ةنيدملا يف بارطضالا معو ،قاوبألا يخفانو نييركسعلا ةداقلا ءاعدتساب نورخآ ماق امنيب
 اـهيأ ( متـبهذ اـمنيب .سلجملا ةعاق يف عامتجالل )ةئامسمخلا سلجم ( سلجملا ةسائرلا ةنجل تعد يلاتلا
 دـق بعـشلا عيمج ناك ،هرارق ذختيو رمألا ةشقانم سلجملا متي نأ لبقو .ايزيلكإلا عامتجا ىلإ )نونطاوملا
 اـمك ربخلا ةسائرلا ةنجل تنلعأو ،سلجملا ءاضعأ لصو مث ايزيلكإلا عامتجا ناكم يف هناكم ذختاو دشتحا
 .))ملكتي نأ ديري نم ، يدانملا نلعأ مث ،ملكتيل لوسرلا اومدقو ،مهغلب
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 عارتقالاب نوبختني مهو 1 - انيثأل يلعفلا مكاحلا حبصأف يركسع دئاق درجم ناك
 ةاضقلا نييعتب ةيعمجلا موقت كلذ ىلإ ةفاضإلاب .مهباختنا داعي نأ نكميو رشابملا
 سراــمتو ،ماــع ةدــمل )ةئامسمخلا( سلجم ءاضعأ راتختو ،اهئاضعأ نيب نم
 .ةيلاملا نيناوقلا ىلع تيوصتلاو ةيلاملا ةباقرلا
 :ةئامسمخلا سلجم-ب
 ةئامــسمخ نم نوكتيو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا وأ ةيلعفلا ةمكاحلا ةئيهلا هرابتعا نكمي
 الثمم نوكي ىتحو ،ةنس نيثالثلا قوف اونوكي نأ ىلع ةيعمجلا ءاضعأ نم وضع
 ،اوــضع نيــسمخب سلجملا يف لّثمُت لئابقلا نم ةليبق لك تناك بعشلا عيمجل
 نأ بُعــصَي ناك هنألو .ةنسلا يف مايأ رشع مكحلا اهنم ةليبق لك ولثمم ىلوتيو
 ةــيعمج( لكشي سلجملا ناك ،صخش ةئامسمخ نم نوكم سلجم مكحلا سرامي
 ةليبق لك نم صخش مهيلإ افاضم )لئابقلا دحأ نم( اصخش نيسمخ نم )ةرغصم
 ةــبقارم ةطلس ةسراممب بوانتلاب موقي سلجملا اذهو ،ىرخألا رشعلا لئابقلا نم
 هئاــضعأ نيــب نــم ســلجملا راتخي امك .هلك سلجملا مساب اهترادإو لامعألا
 صخشلا سفن ةمهملا هذه ىلوتي نأ زوجي الو ،دحاو موي ةدمل اسيئر عارتقالابو
 .نيترم
 نــم اوضع نيسمخ نم ةنوكم ةنجل لكو ،ناجل ةرشع ىلإ مسقني سلجملا  ناك
 ناــكف ،ةددعتمف هماهم امأ ،لمع ناجل لكشت ىرخألاو مكحت ةدحاو ،ةدحاو ةليبق
 نــم اــهنع ردصي ام ذفني امك ،ايزيلكإلا ىلع ضرعتس يتلا تارارقلا رّضحُي
 لوــبق وأ ضــفر يــف قحلا ةيعمجلل تالاحلا عيمج يف ناك هنأ الإ ،تارارق
 لاــصتالا لاجم يف ةعساو تايحالص سرامي سلجملا ناكو .سلجملا تارارق
 مادــعإ وأ سبــح قــح هــل و ،ةموكحلا يفظوم هل عِضخُيو ،ةيبنجألا لودلاب
 امك ،ةيداع ةمكحم نم هردصتسي وأ ةمكحمك وه هردصي مكحب كلذو ،نينطاوملا
 .ةماعلا كالمألا ةرادإو ةيلاملا نوؤشلا ىلع فرشي ناك
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 :ءاضقلا وأ مكاحملا-ج
 ةيعمجلا لخاد مهرايتخا متي ناكو ةينيثألا ةيطارقميدلا يف ةيوازلا رجح  ةاضقلا
 عرــتقُي وأ بختني نميف طرتشي ناكو .ددجُت ال ةنس ةدملو باختنالاب وأ ةعرقلاب
 ةتس يلاوح بختني ناك ماع لك يفو ،ةنس نيثالث نع هرمع لقي الأ ضاقك هيلع
 ،فــلحم )20( نــع لقي ال ةدحاولا ةمكحملا يف نيفلحملا ددعو ،صخش فالآ
 .)501( ىلإ انايحأ لصيو
 نيفظوــملا ىلع فارشإلا ةمهمب موقت مكاحملا تناك ءاضقلا ةمهم ىلإ ةفاضإلاب
 ىــنعمب ،فئاظولا مهيلوت لبق نيحشرملا ةيحالص رايتخاب موقت  ،نوناقلا ىلعو
 نعطلاب قحلا مكاحملل نإف ،ام بصنم يلوتل ةعرقلاب صخشلا زوفي نأ دعبو هنأ
 لاــمعأ ةعجارمب موقت تناك امك،ةفيظولا ةسراممل حلاص ريغ هنأ تأترا ام اذإ
 ةطلــس مكاــحملل ناــك عيرشتلا ىوتسم ىلعو .هتمدخ ةدم ءاهتنا دنع فظوملا
 ،روتــسدلل فلاــخم ةيعمجلا نع وأ سلجملا نع ارداص ارارق نأب مكح رادصإ
 انل رهظي اذهو .مكاحملا دحأل عوضوملا يف ىوكشب نطاوم يأ ميدقت دعب كلذو
 .انيثأ يف ةيئاضقلا ةطلسلا ةيمهأ
 اــقالطنا مكحلا يف نيينيثألا لك ةكراشم لوح عئاشلا مهفلا نأ قبس امم ظحالن
 نوكراشي ناكسلا عيمج نأ ادبأ ينعي ال - بعشلا مكح - ةيطارقميدلا موهفم نم
 رــمأ رــصتقي اــنايحأف ،ةيعمجلا يف اهنوشقانيو ،ةيسايسلا تارارقلا ذاحتأ يف
 ،تاــمولعملا ضــعب ةــشقانم وأ تاسلجلا ضعب روضح درجم يلع ةكراشملا
 .ةبقارملا تحتو طورش نمضو دارفأل اهذاختا رمأ دنسي ةماهلا تارارقلاف

 :ينيثألا يطارقميدلا ركفلل ىربكلا ئدابملا-2
 تاروــطت ةلصحم يه لب ،ةرفطك تأت مل ،ةسراممو ركفك ةينيثألا ةيطارقميدلا
 ســسأف ،هتاسسؤمو ماظنلا ملاعم اوعضو ،نوحلصم اهب ماق ةيعامتجاو ةيسايس
 ،ةيفــسلف راكفأ درجم تسيل ،نوناقلاو ،ةلادعلاو ،ةيرحلاو ةاواسملاك ةيطارقميدلا
 بجي نكلو .تاسسؤمو نيناوقب تدسجتو عقاولا ضرأ ىلع تقبط راكفأ اهنكلو
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 اقالطنا اهيلع مكحن الأو ،ةيخيراتلاو ةيعامتجالا اهتاقايس نمض راكفألا هذه ذخأ
 .اهل رصاعملا انمهفو انتاروصت نم
 :ةاواسملا-أ
 ةاــيحلا يــف ةكراــشملا يف نينطاوملا نيب ةاواسملا ىلع تماق انيثأ ةيطارقميد
 نــع لــصفني ال بعشلل حونمملا ةطلسلا يف ةاواسمب ةكراشملا قحو ،ةيسايسلا
 بعشلاف .مويلا فورعملا بعشلا موهفم سيل وهو ،نيينانويلا دنع بعشلا موهفم
 دــلويُ مــل نم لكو ديبعلاو ءاسنلا ينثتسي ةينيثألا ةيطارقميدلا هنع ثدحتت يذلا
 نيب ةاواسم يه لب ،انيثأ ةنكاس عيمج نيب نكت مل نذإ ةاواسملاف .نيينيثأ نيوبأل
 .يدوبع ماظن اهنوك يفني ال اهتيطارقميدف ،هيلإ راشملا موهفملاب نينطاوملا
 ،مهنــيب يواــسي نوناــقلا ،نينطاوم نيب ةاواسم يه انيثأ اهتفرع يتلا ةاواسملا
 نيــب ازــيم نيينيثألا رظن يف ةهلآلاو ةعيبطلاف ،ةعيبطلاب نيواستم ريغ مهنكلو
 ،ينوناــقلا ىــنعملا اذهب ةاواسملا انذخأ اذإف .لجرلاو ةأرملا نيبو ،دبعلاو رحلا
 الإ فئاظولا ىلوتي نم رايتخال ةعرقلا ىلإ ءوجللا امو ،لعفلاب ةقبطم تناك اهنإف
 ،لــهاج وأ ملاع ،ريقف وأ ينغل زيحت نود ةاواسملا قيبطتل نيينيثألا نم ةلواحم
 روــضح قــح نطاوم لكل حنمت تناك يتلا يه ىرخأ ةهج نم ةاواسملا هذهو
 ناــك يذــلا وه قحلا اذهو ،ةيسايسلا ةايحلا يف ةكراشملاو ةيعمجلا تاعامتجا
 .هريغ نع يقيقحلا ينيثألا نطاوملا زيمي
 :ةيرحلا-ب
 مدع ينعت مهل ةبسنلاب ةيرحلاف ،ةيرحلا يه يربربلا نع يقيرغإلا زيمي ناك ام
 عــم اــنيثأ يــف ةــيرحلا ةريسم تأدب دقو .ناك ءيش يألو ناك يأل ةيدوبعلا

 رــبتعا يذلا - )م.ق 593-594( يلاوح ةطلسلا ىلوت - SOLON  نولوص
 يــتلا ةــمزألا ببسو هتيدوبع ببس يه نطاوملا لهاك قهرت يتلا نويدلا نأ
 نأ لبقتــسملا يفو اروف هاضتقمب عنم ،لوألا :نينوناق ردصًأف ،دالبلا اهنم يناعت
 ،ةمئاقلا نويدلا عيمج طقسأو ىغلأ يناثلاو ،نيدَملا صخش نامضب نويدلا نوكت
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 نولوــص ناــك اذإو .هنيد دادسل انامض نيدملا نجس عنم امك .ةصاخلاو ةماعلا
 ينعت يتلاو ،ةيسايسلا ةيرحلا يأ ،يسايسلا قشلا نإف ،يندملا اهقش قيبطتل دهم
 اذكهو ،ةقحاللا نيناوقلا ةعومجم قيرط نع تسرُك ،نوناقلل الإ عوضخلا مدع
 ســفن يــف نوناــقلا مكحل عوضخو نوناقلا مكحب ةيرح ينعت ةيرحلا تحبصًأ
 .تقولا
 اــموكحم درــفلا نوــكي نأ يه وطسرأ لوق دح ىلع ينيثألل ةبسنلاب ةيرحلاف
 يــف LYSIAS سايــسيل بيطخلا هنع ربع ام وهو 1. تقولا سفن يف امكاحو
 اوذبن نم لوأ تقولا كلذ يف انفالسأ ناك :لوقلاب داليملا لبق عبارلا نرقلا علطم
 قــيقحت نأــب نينمؤم ،ةيطارقميدلا اوسسأو ،يدادبتسالا مكحلا ةمظنأ مهنيب نم
 رطاخمو لامآ نم مهنيب اميف مهكارتشال ارظنو ،مظعألا مائولا وه عيمجلل ةيرحلا
 اوبقاــعو بــيثملا اوــمركأ نوناقلابو ،ةرح حاورأب مهسفنأ مكح اولوت ،ةدحاو
 ،ةوقلاب رخآب صخش دبتسي نأ ةيراضلا تاناويحلا لامعأ نم هوربتعاو ،ءيسملا
 مكح ىلع لزني نأو ،لقعلاب عنقي نأو نوناقلاب لدعلا ميقي نأ ناسنإلا بجاو نأو
 2.ادشرم لقعلا نم ذختيو ،نوناقلل ةدايسلا لعجيف ،لعفلاب نيذه
 :نوناقلا-ج
 روــصتي الــف ،ةــينيثألا ةــيطارقميدلا يف هقوف ديس ال يذلا ديسلا وه نوناقلا
 تناك انه نمو ،نوناقلا نودب ةاواسمو ةيرحب عتمت وأ ،ةيطارقميد مايق يقيرغإلا
 اــهماكحأ نأ ثيح ،ةينيثألا ةيطارقميدلا يف مكاحملا اهتذخأ يتلا ةزيمتملا ةناكملا
 نع سديبيروي وهو مهتفسالف دحأ ربع دقو .اهيف نعطلا زوجي الو ةيئاهن نيناوق
 يــه هتملك ،ةيغاط هدوسي لب ،نوناقلا هدوسي ال ماظنل ابتف :لوقلاب نوناقلا ةناكم
 يذــلا وــه نوناــقلاف مكاحملل سيلو نوناقلل يه ةلود لك يف ةدايسلاف ،نوناقلا
 .موكحملاو مكاحلا هل عضخيو ريقفلاو ينغلا نيب يوسي
 ىــلإ ةيادبلا يف رظنُي ناك نأ دعبف .نيينانويلا ىدل تروطت نوناقلا ةركف نأ الإ
 سماخلا نرقلا ذنم ريكفتلا حبصأ ،دحاو يهلإ ردصم تاذ اهرابتعاب نيناوقلا لك
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 نوناقلا نيب زييمتلا ماقو ،نيناوقلا ةغايص يف ارود ناسنإلا ءاطعإل بهذي  م.ق
 نوــفيتنا حــضو دــقو ةرــطفو قــلخ يه يتلا ةعيبطلاو حالطصا وه يذلا

ANTIPHON اــهتفلاخم نكمي يتلا - ةيرشبلا - ةرضاحلا نيناوقلا نيب زييمتلا 
 1.باقع نودب اهتفلاخم نكمي ال يتلا ةعيبطلا تايضتقمو فاشكنالا مدع طرش
 مــهنود نيذلا نيينانويلا نيركفملاو ةلودلا لاجر نم ددعل ةراشإلا نم دب الو اذه
 سيلكيرــب و نولوــص دــجن ةلودلا لاجر نمف ،نوكت نأ ةيطارقميدلا تناك ام
 HERODOTE تودورــيه خرؤملا دجن نيركفملا نمو ،انيثأ يف ةلود لاجرك
 نويئاطــسفسلا مسا مهيلع قلطُأ نيذلا مه ءالؤه مهأ نأ الإ ،)م.ق 480-425(

SOPHISTS ةــينيثألا ةيطارقميدلا يف اورهظ ةباطخلاو نايبلا يف ةذتاسأ مهو 
 تاــشقانملا يــف اوبلغتي فيكو ،ةعنقم ةقيرطب نوملكتي فيك نينطاوملا اوملعُيل
 نيذلا مهنإ ،تاعمجتلا نم اهريغو ةماعلا ةيعمجلا لخاد ثدحت يتلا تالداجملاو
 ،سروــجوتروب نييئاطــسفسلا مهأ نمو ،مالكلا راجت مهامسو نوطالفأ مهدقتنا
 .سايتركاو سيلكيلاك ،سايجروج ،سوكيدورب ،نوفتينا
 ترهتــشا ،،انيثأ اهب تفرع يتلا ركفو ةيسايس ةسراممك ةيطارقميدلا لباقم يف
 مــهنأل سيل اورهتشا نيذلا ،نييسايسلا نيركفملاو ةفسالفلا مهأ تبجنأ اهنأب انيثأ
 ةــيداعملا مهفقاومل لب ،يسايسلا اهماظن يف نيكراشملا وأ ةيطارقميدلا ةاعد نم
 نأ اورــبتعا ثــيح ،اــنيثأ يــف قبطملا هجذومنو يطارقميدلا ركفلل ةدقتنملاو
 نوملعي نيذلا نيب اهتاواسم وه لتاقلا اهبيع ناو ،ءاغوغلا مكح يه ةيطارقميدلا
 مــهأ نــمو ،ءالهجلاو ءالقعلا نيب ، ءافعضلاو ءايوقألا نيب ،نوملعي ال نيذلاو
 نوــطالفأ نــم لــكل ناكو ،وطسرأو نوطالفأو طارقس دجن نيركفملا ءالؤه
 .مكحلا ةمظنأو ةلودلاب ةصاخلا ةيسايسلا هتيرظن وطسرأو

 ةضهنلا رصع نم اءدب اهسفن ددجت ةيطارقميدلا :ًايناث
 نرــقلا يــف "Philip" ينودقملا بيليف دي ىلع ةنيدملا -ةلود جذومن طوقس دعب
 ةــيطارقميدلا تــشالت ،فارطإلا ةيمارتم ةيروطاربمإ مايقو ،داليملا لبق عبارلا

 
  )ةقيقحلا ( لوح ناونعب فلؤم هل ،ينيثأ يئاطسفس نوفيتنأ  -1
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 ال نييركــسع ةرصايقب ةيادب ةينامورلا ةيروطاربمإلا تمكحف ،ةسراممو ركفك
 نرقلا ةياهن ةيحيسملا ةنايدلل ةيروطاربمإلا ينبت دعبو ،ةيطارقميدلل ةيمهأ نولوي
 رــصع يــف ابوروأ تلخدأو ةيويندلاو ةينيدلا ةايحلا ىلع ةسينكلا تنميه عبارلا
 مهماــظنو مهتــلود نوميقُي نوملسملا ناك اميف،ىطسولا نورقلا لاوط تاملظلا
 . مكحلاب صاخلا
 ةــصرف ةيطارقميدلا راكفألا تدجو ،ةيناملعلا حلاصل ةسينكلا ةضبق يخارت عم 
 نــم نيح دعب نكلو ،ءامسلا مكح لحم ةمألا ةدارإو بعشلا مكح لحيل ،روهظلل
 يعاــمتجالا دــقعلا ةــيرظن داورــل ناــكو. يرشبلا يدادبتسالا ركفلل ريظنتلا
-Montesquieu1689 ( ويكستنمو )Locke )1632-1704 كول اصوصخو

 ريونتلا مث ةضهنلا رصع داور مث ،)1778-1712( وسور كاج ناجو)1755
 ،اهتاــسسؤم خيسرتو ةيطارقميدلا ئدابم رشن يف لضفلا ،ةيسنرفلا ةروثلا ركفو
 جذوــمنل ةدوــعلا ةــيناكمإ مدعو ،هلوحتو ملاعلا ريغت رابتعالا نيعب ذخألا عم
 رــصع داور دــنع ةحــضاو ةيطارقميدلا ةركف نكت ملو. ةينيثألا ةيطارقميدلا
 اــمأ ،دادبتــسالا نمو ةسينكلا ةنميه نم صلختلا وه مهل ةبسنلاب مهملا ،ةضهنلا
 تاعارــصو ةيتاــسسؤم تازاجنإ ةمكارم ةجيتنو جردتم لكشب تءاجف ،لئادبلا
 اــهل تدــهمو ةيطارقميدلا ةيلاربيللا تقبس دقو،ابيرقت نورق ةسمخ لاوط ةيركف
 هذه لالخو ،نيرشعلا نرقلا ةيادب الإ ةسراممو اركف ةيطارقميدلا رقتست مل ثيح
 تاــمزأو ةيــسايسو ةــينيد تاعارصو ابورح ملاعلاو ابوروأ تدهش ةلحرملا
 . ةيداصتقا
 بعــشلا نــم ماــكحلا هيف بختني يسايس قسن ىلإ ريشت ةيطارقميدلا تحبصأ
 ةــيذيفنتو ةيعيرــشت نيــب اــم تاطلسلل لصف كانهو ،هاضر ىلع نوزوحيو
 بازــحألا اــهيف كراــشت ةيرود تاباختنا ربع اهلوادت متي ةطلسلاو ،ةيئاضقو
 ىلع ضرفت تاباختنالا ةجيتنو ،يطارقميدلا ماظنلا نم ءزج يه يتلا ةيسايسلا
 ،ةــيلقألا تايرحو قوقح مارتحا ةيبلغألا ىلعو ةيبلغألا يأرل عوضخلا ةيلقألا
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 سراــمي نوناقلا لالخ نمو ،نوناقلا فارشإ تحتو نوناقلاب قسنلا اذه لغتشيو
 نــم ريبعتلاو يأرلا ةيرحف ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا هتايرح بعشلا
 ماــظن ةــيطارقميدلا نأ " يرباجلا دباع دمحم ىريو .ةيطارقميدلا رصانع مهأ
 :ناكرأ ةثالث ىلع موقي يداصتقا يعامتجا يسايس

            تايرحلا يف قحلاك مهنع عرفتي امو ةاواسملاو ةيرحلا يف ناسنإلا قوقح )أ
 .خلا...صرفلا ؤفاكتو لغشلا يف قحلاو ةيطارقميدلا
 ةيــسايس تاــسسؤم ىلع اهنايك موقي يتلا ةلودلا يهو ،تاسسؤملا ةلود )ب

 ةينيدلاو ةيقرعلا مهتاءامتناو مهبتارم تناك امهم دارفألا ىلع ولعت ةيندمو
 .ةيبزحلاو

 ىلع كلذو ةددعتملا ةيسايسلا ىوقلا نيب تاسسؤملا هذه لخاد ةطلسلا لوادت )ج       
 .1 )ةيلقألا قوقح ظفح عم ةيبلغألا مكح ساسأ
 دــسجتي ةلوبقم ةروص نع ثحبي يطارقميدلا ركفلاو نانويلا ءامكح ذنم اذكهو
 "بعشلا" لك مامأ حوتفملا يطارقميدلا ماظنلا ىلع ةلالدلل "بعشلا" موهفم اهربع
 نيعلوــملا انرــصع يرظنم عم ىتح ةروصلا كلت داجيإ يف قفخأ دق هنأ ودبيو
 سيرــكت يف تداز دق ةيسايسلا براجتلاو يسايسلا عقاولاو ،يطارقميدلا ركفلاب
 .قافخإلا كلذ
 ةــسرامم" ةراــبع ىــلع بحسني "بعشلا نِوَكت يتلا ةئفلا" ةرابع نع لاقي امو
 ديدحتلاب مه لب بعشلا لك اوسيل ةطلسلاو مكحلا يسرامم نأ دكؤملا نمف "مكحلا
 يطارقميدــلا ماــظنلا ةنراقم متي ناك دقلف .ءالؤه نيب نم ةبخن وأ ةيلقأ وأ ةنيع
 meritocracy( ةيطارقوتوريملا وأ ، ةبخنلا وأ ءالبنلا مكح يهو ةيطارقتسرألاب
 تناك دقلو ،ةيلقألا مكح يهو ةيشراغيلوألا وأ ،نيلهؤملا وأ ءافكألا مكح يهو )
 عاوــنأ لك نيب زييمتلا رصنع دوجو قلطنم نم ةغاستسمو ةلوبقم ةنراقملا هذه

 
 ، 1994، تورـيب ، ةـيبرعلا ةدـحولا تاسارد زكرم، ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا، يرباجلا دباع دمحم  -1
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 .ىرخأ ةهج نم "ةيرثكألا مكح" هرابتعاب يطارقميدلا مكحلاو ةهج نم هذه مكحلا
 ماــظنلا نوــك يــف كيكشتلا ىلإ مهليم انرصع يركفم ىدل سملن انحبصأ نكل
 ضعب اهغاص يتلا ةبخنلا تايرظن لعلو ،العف ةيرثكألا مكح دسجي يطارقميدلا
 ةــيخيراتلا دهاوــشلا نأب لوقت "...زليشيم – زليم – اكسوم – وتيراب" نيركفملا
 اــهيف ةدئاــسلا ةــيجولويديألا نــع رظنلا ضغبو ةرصاعملا تاعمتجملا عقاوو
 زيمتت ،هب لومعملا مكحلا ماظن ةعيبطو يعامتجالاو يداصتقالا اهومن ىوتسمو
 وأ ًايكارتــشا مئاــقلا ماــظنلا ناك ءاوسو ةمكاح ةيلقأو ةموكحم ةيبلغأ دوجوب
 "ةبخن" كانه نإف ،ًافلختم وأ ًامدقتم ،ًايطارقتسرأ مأ ًاينيد مأ ًايروتاتكيد ،ًايطارقميد
 وأ ةــيبلغألا كاــنهو .عمتجملا يف ةيعامتجالاو ةيسايسلا بصانملا مهأ ركتحت
 – ليلق دعب كلذ ىلإ ريشنس 1 .سانلا ةماع مهو "ةبخناللا"
 نيــب ةــصاخ مكحلا نم ةفلتخملا طامنألا نيب زييمتلا مويلا بعصلا نم  حبصأ
 ماــظنلا وأ ،"ةــبخنلا مــكح" نَــسحُملا يشراغلوألا ماظنلاو يطارقميدلا ماظنلا
 "ةبخنلا" فرعُي نم كانه نأ ساسأ ىلع "نيلهؤملاو ءافكألا مكح" يطارقوتريملا
 مهتاءافك نأ ىنعمب ،ةفلتخملا مهلمع تالاجم يف نوقوفتي نيذلا كئلوأ لثمت اهنأب
 ةــثيدحلا ةــيطارقميدلا ةلودلا تناك اذإف .عمتجملا ةبخن مهنم لعجت مهتالهؤمو
 جاتحي ميظنتلا نإف – اهددع ةرثكب زيمتت يتلا كلت ًاصوصخو – ميظنت ىلإ جاتحت
 .عمتجملا ةبخن نم لكشتت ةيلقألا هذهو ةمظنم ةيلقأ ىلإ
 ىــلع ةبوــسحملا ةثيدحلا تاعمتجملل يسايسلا ميظنتلا هيلإ لصو ام ىصقأ نإ
 ،ةــيبلغألا اــضرب نكلو ةيلقألا مكحل ةيبلغألا عوضخ وه ةيطارقميدلا ةمظنألا
 يتلا ةيكيسالكلا ةغيصلل ًامامت ةفلاخم ةغيص ذخأت ةيطارقميدلا تحبصأ انه نمو
 ذإ – بعشلا حلاصل بعشلاب بعشلا مكح – يطارقميدلا ركفلا اهنع ثحبلل قلطنا
 .بعــشلا حلاصل بعشلا نم ةبخنب بعشلا مكح" ةغيص ذخأي كلذ ضوع ىحضأ
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 ةــيلقألا نوــك وه يطارقميدلا ماظنلاو ةيشراغيلوألا نيب ديحولا قرفلاف انه نم
 ماــظنلا نأ نيــح يف ةيبعش ةدارإ ىلع دنتست ال يشراغيلوألا مكحلا يف ةمكاحلا
 ساــسأ ىــلع ةطلــسلا يف اهعقوم ذخأت نأ "ةبخنلا" ىلع بجوتسي يطارقميدلا
 .ةيبعشلا ةدارإلا

 ةيطارقميدلا لاكشأ :ًاثلاث
 مكحيــس فــيك ةلكــشم لحي ال ،بعشلا مكح يه ةيطارقميدلا نأ ىلع قافتالا
 ةبــسنو قرــط بسح فلتخت ةيطارقميدلل روص ةثالث تدِجُو انه نمو ،بعشلا
 :يه لاكشألا هذه. ةطلسلاب بعشلا ةكراشم

 :ةرشابملا ةيطارقميدلا-1
 ،يسايسلا رارقلا ذاختا ةيلمع يف ةكراشملا هنكمي ،بعشلا لك ،بعشلا نأ ينعتو
 ةــماعلا روــمألا شقانيل ةءافكلاو ةردقلا هيدل بعشلا ناب نونمؤي اذهب نولئاقلاو
 يــه ةرــشابملا ةــيطارقميدلا نأ نودقتعي ءالؤهو ،ميلسلا رارقلا اهنأشب ذختيو
 نأ الإ ،كلذــل جذوــمن ريخ ةميدقلا انيثأ ةيطارقميد تناكو.ةيقيقحلا ةيطارقميدلا
 وسور كاج ناج دعيو ،فورظلا ريغت نم مغرلاب اهنع عفادي نم تدجو ةركفلا
 ةــيطارقميدلل نيدــقتنملاو اهنع نيعفادملا مهأ نم ) يعامتجالا دقعلا( هباتك يف
 أدــبمب نمؤي هنأ ثيحف ،اديدحت ايناطيرب يف هرصع يف ةدئاس تناك يتلا ةيباينلا
 ةطلــسلا سراــمي نأ بعشلا ىلعف ،ةدايسلا بحاص وه بعشلا نأو ةمألا ةدايس
 يف ةرشابملا ةيطارقميدلا قيبطت ةبوعص نم مغرلابو . دحأل اهضوفي الو هسفنب
 تاــعطاقملا ضــعب يــف ام ةقيرطب قبطت اهنأ الإ ،ددعلا ةريثك مويلا تاعمتجم
 . ناكسلا ةليلق ةيرسيوسلا

 :ةرشابملا هبش ةيطارقميدلا-2
 نــم ذــخأتف،ةيباينلا ةيطارقميدلاو ةرشابملا ةيطارقميدلا نيب ام طسو ماظن يهو
 كرتت ال نكلو ،بختنم ناملرب دجوي ثيح ،يناملربلا اهماظن ةيباينلا ةيطارقميدلا
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 ضعب يف ناملربلا عم بعشلا كراشي امنإو ،ةطلسلا ديلاقم لك ناملربلا اذه ديب
 لوــقت اــمك ،ةطلــسلا ردصمو قحلا بحاص هنا ساسأ ىلع ،ةماهلا لئاسملا
 ةــيلمعو ةطلسلا مساقت متي ةرشابملا هبش ةيطارقميدلا يفف. ةرشابملا ةيطارقميدلا
  :يهو قرط ةدعب لخدتي بعشو بختنم ناملرب نيب ام رارقلا ذاختا

  .يبعشلا ءاتفتسالا -أ
 . يبعشلا ضارتعالا -ب
 . يبعشلا حارتقالا -ج
 .يبعشلا لحلا قح -د
 .بختنملا ةلاقإ يف نوبخانلا قح -ه
 .ةيروهمجلا سيئر لزع قح -و

 :ةيباينلا ةيطارقميدلا-3
 ءاضعأ اولكشي اباون بختني بعشلا نأل ةيباين تيمس ،مسالا نم رهاظ وه امكو
 ،1يباــختنالا نوناقلا اهددحي ةدمل همساب ةطلسلا نوسراميو هنع بونيل ناملربلا
 هباون ضوف وهف ،ناملربلا لمع يف لخدتي الو مكحي ال بعشلاف ةلاحلا هذه يفو
 نوــكتيو. ةــمداقلا تاباختنالا يف الإ مهتبساحم عيطتسي الو ،هنع ةباين اومكحيل
 لــك نوكي ال نادلبلا ضعب يفو ،نيسلجم نم وأ دحاو سلجم نم امإ ناملربلا
 رــيغ ةــقيرطب بــختنُت ةبسن كانهف ،ةرشابم ةقيرطب نيبختنم سلجملا ءاضعأ
 – الثــم ءاسنلا – تائفلا ضعبل ناملربلا دعاقم نم ةبسن ددحت دق اضيأ ،ةرشابم
 ،ايطارقميد اماظن يباينلا ماظنلا نوكي ىتحو تالاحلا عيمج يفو ،اتوكلا ىمستو
 لصح يذلا قيرفلا نم ةموكحلا لكشت نأو ،ةهيزن تاباختنا ءارجإ نامض بجي

 
 لود يـفو ناملربلا مسأ هيلع قلطي نادلبلا ضعب يفف ، نيبختنملا ءاضعألا عمجي يذلا سلجملا مسأ فلتخي  -1

 سـلجم وأ ةمألا سلجم ىمسي انايحأو ، يعيرشتلا سلجملا ، ةثلاث يفو ، باونلا سلجم هيلع قلطي ىرخأ
 خلا.. بعشلا
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 نــم اــضيأ.ناملربلا لخاد دعاقملا نم ددع ربكأ يلاتلابو تاوصألا رثكأ ىلع
 ىــنعمب سيل نكلو ،تاطلسلا نيب لصف دوجو ،ةيباينلا ةيطارقميدلا حاجن نامض
 ملاــعلا يــف ةيطارقميدلا لودلا ةيبلاغو.نواعتلاو ةيلالقتسالا ىنعمب لب ،ةعيطقلا
 عــيزوتو ةقالعلا ةعيبط ثيح نم فلتخت اهنكلو ،ةيباينلا ةيطارقميدلاب ذخأت مويلا
 وه امك ةيسائر مظن دجنف ،ةيسائرلا ةطلسلاو ةيذيفنتلا ةطلسلا نيب ام تايحالصلا
 ،برــغملاو ايناطيرب يف لاحلا وه امك ةيناملرب مظنو ،رصمو اكيرمأ يف رمألا
 .الثم اسنرفك ةيباين هبش مظنو

 

 
 
 

 يناثلا ثحبملا
 ةيعامتجاو ةيخيرات ةروريصك ةيطارقميدلا

 
 مدــع ينعي ال اذه ،مكح ماظنك ةيطارقميدلا رايخ ىلع تاعمتجم ةدع قفاوتت نأ
 هباشتي نأ ينعي ال ايطارقميد ام ماظن نوكي نأ . قيبطتلا يف تايصوصخ دوجو
 ةــيطارقميدلا نأب لوقن نأو ، ةيطارقميدلاب لوقت يتلا ىرخألا ةمظنألا ةيقب عم
 سراــمت ةــيطارقميدلا ةــمظنألا لك يف بوعشلا نأ ينعي ال اذهف ،بعشلا مكح
 . قوقحلا سفنب عتمتت اهنأ وأ ،ةقيرطلا سفنب ةطلسلا
 
 اءوس ةمظنألا لقأك ةيطارقميدلا :لوألا بلطملا
 رــيثكلا هيف "بعشلاب بعشلا مكح" ىنعمب ةيطارقميدلا نأب لوقلا نكمي قبس امم
 بعــشلا مكح" وه ًايلاح بسانملا فيرعتلا، مويلا ليحتسم رمأ لب ةيوابوطلا نم
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 يــه برغلا يف مويلا ةدئاسلا ةيطارقميدلا نإ ،"بعشلا حلاصل بعشلا نم ةبخنب
 يــف وطسرأ اهنع ربع نأ قبس ةفيلوت يه وأ ،بعشلا اضرب اضحت ةبخن مكح
 ةيطارقتــسرألا مكحو بعشلا مكح نيب ام عمجت ةفيلوت ،ةينيثألا ةيطارقميدلل هدقن
  .دارفألا وأ درفلا مكحو
 اويحأ نيذلا نيرصاعملا نيركفملا نمRobert Alan Dahl) ( لاد تربور دعُي
 مــه نــم" :لوقي بتك ثيح ،ةيلقألا مكحب ةيطارقميدلا ةقالع لوح ميدقلا لدجلا
 مهلَبــِق نم نييدايتعالا سانلا حلاصم ةيامح متت له ؟مكحلا يلوتل ًاليهأت لضفألا
 نم مأ ؟ةيطارقميدلا ةيلمعلا لالخ تاءارجإ نم نوذختي ام قيرط نعو ًايصخش
 نــم يداــع ريغ ردقب نوعتمتي نيذلا نيريدقلا رايخألا ةداقلا نم ةعومجم لبق
 هدــقن قايــس يــف نوــطالفأ هحرط يذلا لاؤسلا سفن هنإ "؟ةليضفلاو ةفرعملا
 داــقن نــم هرــيغو لاد نأ الإ ،ءاغوغلا مكح اهيمسي ناك يتلا انيثأ ةيطارقميدل
 ءاــطعإ لب اهب نعطلا وأ ةيطارقميدلا زواجت نوموري ال ةرصاعملا ةيطارقميدلا
 ةيــسايسلا ةاــيحلا دقعت ًاصوصخو رصعلا تايطعم عم قفاوتي اهل حيحص مهف
 هذه يف ميلسلا رظنلا ىلع لكك بعشلا ةردق جراخ وه امب ةيملعلاو ةيداصتقالاو
 .رومألا
 نــم اهررحي ةيطارقميدلل ةديدج ةيرظن نع عافدلل ةجحلا لاد تربور زوعت ال
 ةريغــص لــك يــف ررــقي يذلا وه بعشلا نأ وأ بعشلا مكحب اهِتعَن ةيوابوط
 نادلبلا يف تاسايسلاو نيناوقلا مظعم نإف عيمجلا ملعي امكو" :لوقي ثيح ،ةريبكو
 وأ ،ةــيدلبلا سلاــجملا تاعامتجا لالخ نم اهرارقإ متي ال ةثيدحلا ةيطارقميدلا
 ةــيطارقميدلا لاكــشأ نم اهريغ وأ ،يأرلا تاعالطتسا وأ ،ةماعلا تاءاتفتسالا
 نم الدب لصحي ام نإ .تاباختنالا ةجيتن ةرشابم يتأت ال تاسايسلا نإ ،ةرشابملا
 ناجل لبق نم اهصيحمتو اهيف رظنلا متي حرطُت يتلا تاحرتقملا نأ وه هلك كلذ
 ةــيذيفنت تالاكو وأ تاهج لالخ نم كلذكو ،ةيعيرشت تائيهل ةعبات ةصصختم
 نإ .ةيلاعلا تاربخلاو تاءافكلا يوذ نم ةماع ةروصب اهؤاضعأ نوكي ةيرادإو
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 اــهنوكب تــَفِرُع انمكح ةمظنأ نأ ثيحب عقاولا يف ةغلاب ةيمهأ ةراهملاو ةربخلل
 مــكح – ةــيطارقوتريملاو "بعــشلا مــكح" ةيطارقميدلا نيب عمجت مكح تانايك
 وــه ةرــصاعملا ةيطارقميدلا ةمظنألا عقاو ىلع لدي يذلا مسالا نإ – نيلهؤملا

polyarchy – 1 "– يعمجلا مكحلا. 
 تارارــقلا ذاــختا يــف ةــبَخَتنُملا تاسسؤملا ةيمهأ نم للقت يتلا ةبراقملا هذه
 يف نوطالفأ اهيلإ راشأو قبس ةرصاعملا ةيطارقميدلا تاعمتجملا لخاد ةيسايسلا
 ًاعجــشم طارقس ناسل ىلعو هترواحم يف بتكف ،هدلب يف ةيطارقميدلل هدقن قايس
 ةيبعــشلا ةيعمجلا نم ًائزهتسمو ةيسايسلا ةايحلا ضوخ ىلع سديمراخ هقيدص
 نــم لــجخت تنأ اهو ،ةردقمو ءاكذ سانلا رثكأ ةبطاخم بهرت ال كنإ" :ًالئاق
 نييفاكــسإو نيــجالح نــم ؟لجخت نمم ،ءاهلبلاو نيهفاتلا نم روهمج ةبطاخم
 لــك ساــنأ ،قاوسألا يف تيناوح باحصأو راجتو نيحالفو نيدادحو نيداجنو
 ةــيعمجلا ءاــضعأ مــه ءالؤه ؟ىلعأ رعسب اوعيبيل لقأ رعسب اورتشي نأ مهمه
 ملاعلا لود ضعب يف تاناملربلا تاعامتجا مويلا دهاشي نمو .""ايزيلكإلا" ةيبعشلا
 ةحلاــص تلازام ةلوقملا هذه نأكو سحيس ًاصوصخ ةيبرعلا لودلا يفو ثلاثلا
 بعــشلا لــثمت تاــناملربلا هذه نأب لوقلا ةقيقحلا نع ديعب وه مكو ،مويلا ىلإ
 نأ هــنكمي نم رخآ يه بعشلل "ةلثمملا" ةيبرعلا تاناملربلا عقاوف ،همساب مكحتو
 .ةيريصملا رومألا يف تارارقلا ذختيو مكحي
 ،اــهداقن رظن ةهجو نم ولو ةيطارقميدلل ةرصاعملا ميهافملا نايبت نم دبال ناك
 ،بعشلا مكحي نأ ينعت ةيطارقميدلا نأب مهو انتاعمتجم يف ءرملا كلمتي ال ىتح
 يف ىتحو ،نطاوم ةفص لمحي نمم بدو به نم لكل حاتم مكحلا يسرك نأ وأ
 ةردق يف ككشي نم كانه ،عفترم ةشيعملاو ةفاقثلاو ميلعتلا ىوتسم ثيح برغلا
 فــلختلاو ةــيمألاو لهجلا ثيح انتاعمتجم يف لاحلا فيكف ،مكحلا ىلع بعشلا
 عوــضوملا طبرــن ىــتح ًاضيأ ،زبخلا فيغر ءارو نطاوملل مومحملا يعسلاو

 
 .162 :ص ،قباس عجرم ،لاد تربور  -1
 86 :ص :يسايسلا ركفلا خيرات :شاربأ ميهاربإ  -2



137 

 لب ًامكاح حبصي نأ ةيطارقميدلا نم ديري ال نطاوملا نأ وهو ساسألا لاكشإلاب
 .ال مأ مكحلا يف كراش ءاوس ةميركلا ةايحلا تابلطتم هل نمؤت نأ اهنم ديري
 ،ةــيطارقميدلا داقن هب ءاج امو ةيطارقميدلا موهفم عم اهانأدب يتلا ةقالطنالا نإ
 ريكفتلا قالطنا دنع هزنكت تناك امع تدعتبا دق موهفملا اذه ةلومح نأب انل نيبي
 لان دق ًايوغل ةيطارقميدلا موهفم ةبراقم ىتح كلذ عمو .اهب لمعلاو ةيطارقميدلاب
 "مكحلا وسرامم" الو بعشلا وه "بعشلا" الف ،لوألا هلصأ نع رّوحو نمزلا هنم
 اــمم ًاديقعت رثكأ مويلا امه ةطلسلاو مكحلا يموهفم ىتح لب مكحلا وسرامم مه
 .ةيطارقميدلا موهفم دجو امدنع رمألا هيلع ناك
 نــم ًارــيثك تدقف دقف ،ةسراممو اركف ةيطارقميدلا اهتفرع يتلا تالوحتلل ًاعبتو
 يلتعي نأ ينعت انرصع يف دعت مل بعشلا ةطلسف ،اهنومضم نم ىتحو لب اهقيرب
 مــل هنإ Claude Lefort) ( روفول دولك لاق امك ينعت لب ،ريمألا شرع بعشلا
 نينطاوملا نم ربكألا ددعلا عسوب نوكي نأ ينعت ةيبعشلا ةطلسلا .شرع ةمث دعي
 مه امو هيلع مه ام نيب اوعمجي نأب ةيدرفلا مهتايح اونبي نأ يأ ةيرحب اوشيعي نأ
 ثوروــملل ءاــفولا مسابو ةيرحلا مساب ةطلسلا اومواقي نأب ،هقيقحت ىلإ نوعاس
 دوزــت يــتلا ةيسايسلا ةايحلا ةغيص وه يطارقميدلا ماظنلا .ًاعم نآ يف يفاقثلا
 .1ةيرحلا نم طسق ربكأب ربكألا ددعلا
 هتققح ام نع ثيدحلل لقتنن يكل موهفملا ةلالد لوح هتراثإ دون انك امم بناج اذه
 ســسأو دــعاوق ءاــسرإ يــف تمهاس يتلا ةديدعلا براجتلا ربع ةيطارقميدلا
 هذــه .تاــسسؤم نم ةيطارقميدلا هترولب ام سسألا هذه نيب نمف ،ةيطارقميدلا
 "اهب طبتري امو ةطلسلا" يسايسلا عمتجملاب ةصاخلا كلت نيب ام تنيابت تاسسؤملا
 لّوــحَي ةيطارقميدلا بايغ نأ رابتعا ىلع – يندملا عمتجملاب ةصاخلا كلت نيبو
 ىلإ ةراشإلا بجي نكلو – يندملا عمتجملا تاسسؤم ةأشن نود ةقلطم هبش ةلاحإ
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 اــهتالالد باعيتــساب حمــست ةــنيعم ةيسايس ةفاقث تبلطت تاسسؤملا هذه نوك
 هذــه نأ ثــيح ةــيبرغلا ةــمظنألا يف ريبك دح ىلإ ققحت ام وهو ،اهفئاظوو
 هذــهل رــشبي - يلاربيل – نيعم يسايس ركف اهقبس وأ اهمايق بكاو تاسسؤملا
 .اهرطؤيو تاسسؤملا

1   ةيطارقميدلا تاسسؤملا نع ةيمهأ لقت ال ةيطارقميدلا ةفاقث
 ىــلع ءيش لك لبق موقت لب تاسسؤملاو نيناوقلا ىلع طقف موقت ال ةيطارقميدلا
 عــمتجملل كاردإو مــهف كاــنه نــكي مل ام أشنت نأ نكمي ال يتلا ةيسايس ةفاقث
 ةيرح نيب قيفوتلا ىلإ ىلوألا ةجردلاب يمرت ةيتاسسؤم ةبيكرت وه امب يسايسلا
 لــك .2 ةيعامتجالا دعاوقلاو يداصتقالا طاشنلا ةدحو نيبو تاعامجلاو دارفألا
 دحب ًافده تسيل ةيطارقميدلا نأل ،ناسنإلل يشيعم ىوتسم لضفأ ققحي امب كلذ
 .ًايعامتجاو ًايسايسو ًايداصتقا ةميركلا ةايحلا وهو ىمسأ فدهل ةليسو لب هتاذ
 ناكمب ةيمهألا نم ةيطارقميدلا تاسسؤملاو ةيطارقميدلا ةفاقثلا نيب ماجسنالا نإ
 ماــظنلا ىرخأ تالاح يفو ةيطارقميدلا ددهت ةيبلس جئاتن ثدحُي سكعلا نأل كلذ
 ةددــعتم فئاظوب موقي ءاعو يه امب ةيطارقميدلا تاسسؤملاف ،لكك يعامتجالا
 حمــست ةــفاقث دوــجو لباقملاب بلطتي...ةئشنتو ةيمنتو جمدو ريطأتو ليثمت نم
 لاــجرو تاــباختنا دوجو درجم .اهعم مداصتلا مدعو فئاظولا هذه باعيتساب
 نإ .ةــيطارقميد دوــجو ينعي ال ةيطارقميدلا لودلاب ةهيبش تاسسؤمو نوبختنم
 قيرط نع لصو – "يطارقميد" مكاح نوكي ًانايحأو ،ةفاقثو ةسرامم ةيطارقميدلا
 لود يف ًاصوصخو تاباختنالا ،دبتسم ةيغاط نم ًاءوسو ًاداسف رثكأ – تاباختنا
 مــكح ىــلع ةيعورشملاو ةيعرشلا ءافضإل ةيلآ ىلإ ًانايحأ لوحتت ثلاثلا ملاعلا
 .دادبتسالا
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  :تايلقألا قوقحو عونتلا ةيامحل ءاضفك ةيطارقميدلا
 نــم فدــه ىــلعأ قــيقحت نم اهجضن دعب ةيطارقميدلا تاسسؤملا تنكم دقل
 فالتــخالا نأ مولعملا نمف ،فالتخالا لظ يف ةدحولا قيقحت وهو ةيطارقميدلا
 ءاوــس ةعيرذ وأ ةليسو يأب اهيلع زفقلا نكمي ال ةيعمتجم ةمس هلاكشأ فلتخمب
 لوــقي امك "ةمحر يتمئأ فالتخا" ةينيد ىتح لب ةيجولويديإ وأ ةينطو وأ ةيموق
 ملسم رمأ يداصتقالاو يفاقثلاو يقرعلا نيابتلاف ، مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا
 عمتجملا اذه نيب نماكلا قرفلا نكل ،قلخلا ننس نم ةنس وهو عمتجم لك يف هب
 فــلتخم نيب نكاستلاو شياعتلاو راهصنالا قيقحت ىلع هتاسسؤم ةردق وه كاذو
 .تانوكملا كلت
 ســسأ ىــلع اهمايق لالخ نم يعمتجملا عونتلا مارتحا ىلع ةيطارقميدلا تلمع
 ةفاقثلاف .ةيطارقميدلا دعاوق مكحب ةناصم تايلقألا قوقح تحبصأ كلذبو ،ةلماش
 ملــست عمتجملا يف ميق عرز لالخ نم عونتلا ةيامح ىلإ ًامئاد تعس ةيطارقميدلا
 ةفاقثلاف ،يراضحلاو يفاقثلا ءانتغالا ساسأ هنم لعجتو عونتلاو فالتخالا قحب
 ةدــحولا نيــب عــمجلا ليبس يف لوذبم دهج يه امب فَرعُتو ددحتت ةيطارقميدلا
 نم ددع نيب ًاجمدو ًاقيفوت اهرابتعاب فَرَعُت كلذل ،ديحوتلاو ةيرحلا نيب، عونتلاو
 ال ةيطارقميدلا يفف ،تافاقثلاو حلاصملا عونت نيبو ةكرتشملا ةيتاسسؤملا دعاوقلا
 مارتحاب الإ ةيطارقميدلل دوجو الف :تايلقألا قوقحو ةيرثكألا ةطلس نيب ضراعت
 قوــقحب هيف ةيرثكألا فرتعت يذلا ماظنلا يه ةيطارقميدلاف .ىرخألل امهنم لك
 ،نكاستلاو شياعتلا لب ءاصقإلا أدبم ىلع موقت ال ةيطارقميدلا نأ يأ ،1 تايلقألا
 .ةيرثكألا ةموكح اهمسرت يتلا ةسايسلاب لوبقلا ةيلقألا ىلع لباقملا يف نكلو
 ماــظنلا نإــف ،عوــنتلاو فالتــخالا قحل ةنامض يه امب ةيطارقميدلا نأ امك
 ةيباعيتــسالا ةردقلاو .تانوكملا فلتخم باعيتسا ىلع هتردقب ساقي يطارقميدلا
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 ةــيطارقميدلا حور ربعو ةرفوتملا تاسسؤملا ربع اهسرامي يطارقميدلا ماظنلل
 ىقبت ال تاسسؤملا هذه نأ نع ًالضف ،ةيطارقميدلا ةيسايسلا ةفاقثلا يف ةيشفتملا
 ةنرصعلا نع ةجتانلا تاريغتلا لعفبف ،ًاعونو ًامك ريغتت اهنإ لب ،دبألا ىلإ ةدماج
 – ةطلــسلا يــف اهقحب بلاطت ةديدج تائف دوعص بترتي نيعراستملا ثيدحتلاو
 نأ اــمإ هــيلع ًالعاف يطارقميدلا ماظنلا نوكي يكلف – عساولا اهموهفمب ةطلسلا
 تاــسسؤم ءاشنإ ىلع لمعي وأ ةدوجوملا تاسسؤملل ةيباعيتسالا ةردقلا يف ديزي
 ،ةنرــصعلاو ثيدــحتلا نع ةجتانلا ةديدجلا تائفلا جمدو رهصل ةيفاضإ ةديدج
 .تدارأ نإ ةطلسلا يف ةكراشملا نم اهنيكمتو اهجمد
 ةدايــس لــعفب فالتخالاو عونتلا رهصت تاسسؤم ةعومجم يه اذإ ةيطارقميدلا
 عاــنتقالاو شياــعتلا ىلعو اهمهفو تاسسؤملا لبقت ىلع دعاست ةيطارقميد ةفاقث
 يــه لب دادبتسالا ضيقن طقف تسيل ةيطارقميدلا ًاضيأ .دوجولا يف رخآلا قحب
 اــملك ةــيطارقميدلا ىلع يضقي ةريخألا هذه ىلإ ءوجللاف ،ةيفئاطلا ضيقن ًاضيأ
 ةدارإ نــع رــبعت ال ةيــسايس ةطلس زيزعت ىلإ ام ةفاقث مساب ءوجللا اذه ىدأ
 ىــلإو يــسايسلا ماظنلا ةيلالقتسا ىلع ءاضقلا ىلإ ىدأ املك يلاتلابو ،ةيبلغألا
 .1 ةفاقثو ةطلس نيب ةرشابم ةقالع ضرف
 عــبطنت نيــعم طيحمو ةيضرأو ةئيب جاتن يه امب ةيطارقميدلا نأ نذإ ورغ ال
 لــب يسايس ماظن درجم تسيل اهنإ .طيحملا كاذ وأ ةيضرألاو ةئيبلا كلت عئابطب
 ىرــسأ ةيطارقميدلا نع ثيدحلا دنع ىقبن نأ نكمي الف هيلعو ،ًاضيأ يعامتجاو
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 لــعجت عــمتجم لك ةيصوصخف .ةنيعم تاعمتجم يف ةنيعم ةيطارقميد براجت
 تــناك اذإــف ،رــخآ عمتجم يف مكح ماظن يأ نع ،ام لكشب نيابتم مكحلا ماظن
 اــهتفرع يتلا ةبقاعتملا – ةيعانصلاو ةينيدلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا – تاروثلا
 لــباقملاب هنإف ،ًايلاح اهب دئاسلا مكحلا ماظن تزرفأ دق نورق ذنم ةيبرغلا ابوروأ
 ةــيطارقميد ةــفاقث اهب رمتخت ملو راسملا سفن فرعت مل ىرخأ تاعمتجم كانه
 نــم تاقالعو تاينب اهب دوست تاعمتجملا كلت نإ ،يطارقميدلا مكحلا عم مجسنت
 .1 ةرذجتم ةخسرتم يهو ،ىرخأ ةنيط
 دــق ةيرصعلا هتاسسؤمب مكح ماظنك ةيطارقميدلا وحن تاعمتجملا هذه لاقتنا نإ
 لعلو ،اهنم ديدعلا دنع يطارقميدلا لاقتنالا ملحب تفصع ةددعتم تابوعص هجاو
 ىــلإو ةــهج نم عمتجملا ةينب ىلإ دوعي براجتلا فلتخم هتحضوأ امك ببسلا
 دــقف .ىرــخأ ةــهج نم ةيطارقميدلا وحن لاقتنالا ةيلمع اهب ترج يتلا ةيفيكلا
 اهءاــصقإ لواــحتو ةيديلقتلا تاسسؤملا محازت ةيرصع تاسسؤم ماحقإ انظحال
 اذــه نأ امك ،ماظنلا تاينب ىلع ليخدلا اذه لبقتل ةمئالملا ةيضرألا ئيهت نود
 تقلت اهنأ امإ يتلاو ةطلسلا مامزب ةكساملا ةبخنلا لبق نم يأ قوف نم مت لاقتنالا
 ةيرصعلا تاسسؤملا كلت ترطأ يتلا ةفاقثلاب عانتقالا نم اهنكم ًانيوكت بلاغلا يف
 نيب رفانت يلاتلاب عقوف ةيعامتجالا حئارشلا يقاب ىلإ ةفاقثلا كلت لقن متي نأ نود
 اــمإو ،تاقاقحتساو تاسرامم نم هبلطتت امو ةثيدحلا تاسسؤملاو ةدئاسلا ةفاقثلا
 تــضرف ةيجراخ طوغض امنإو ةيطارقميدلاب ةرورضلاب نمؤت ال ةبخنلا هذه نأ
 لودــلا يف دجوي ام هبشت تاسسؤم تعنطصاف ،يطارقميدلا جهنلاب ذخألا اهيلع
 رــصم اــهنم ةــيبرعلا ةمظنألا ضعبك – نومضملا ةغرفم نكلو ةيطارقميدلا
 .- قارعلاو ندرألاو سنوتو

 
 نـل مـهنودو ةيطارقميدلا ئدابم نم ةيناملعلاو قوسلا داصتقا نإ ربتعي هيلغ راشملا هباتك يف نيروت نالآ  -1

 ةيطارقميدلا جهن ىلع ةيمالسإلا ةيبرعلا تاعمتجملا ةردق لوح ًالاؤس حرطي اذهو ،حاجنلا ةيطارقميدلل بتكي
  .يفاكلا لكشلاب نيطرشلا نيذه رفوت مدع عم
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 ىــلع ةــقيمعو ةيرهوج تاليدعت ثادحإ نم تنكمت ةرياغم جذامن كانه نأ الإ
 ،ةــيطارقميد اــهرابتعاب ةيبرغ مكح جذامن داريتسا لالخ نم يسايسلا اهماظن
 اذــه باعيتــسال يعمتجم فيقثت ةيلمع اهتبكاو وأ اهتعبت هسفن تقولا يف اهنكلو
 شياعتلا متف ،هتايصوصخو همئاعد مهأ ىلع مئاقلا ماظنلا ظافح عم ديدجلا دفاولا
 امك .ماظنلل يداعلا ريسلا يف جاجترا يأ ثودح نود دفاولاو يلحملا نيب يلاتلاب
 .طرفم عافدنا وأ عرست نود يأ "ةوطخ ةوطخ" تمت جذامنلا هذه يف ةيلمعلا نأ
 ةدمعأو ساسأ دوجو يضتقي ءانب شرو ساسأ ىلع ةيطارقميدلا ةيلمعلا تناك لب

 ناــبايلاك – ًاــيئاهن ىشالتيو طقاستيو ءانبلا لتخي ال يك قسانتو نزاوتو ةبلص
 . -برغملاو دنهلاو ايزيلامو
 
 ةيــصوصخ تاذ تالاــضن رــبع تابستكم ةيطارقميدلا:يناثلا بلطملا

ةينطو  
 
 ةرــكف ءارو قاسنت اهلعجي مل مكح ماظنك ةيطارقميدلل تاعمتجملا هذه دامتعا نإ
 ةيصوصخ بسح فيكتت ةيطارقميدلا نأ ىلع اهبراجت تنابأ لب زهاجلا جذومنلا
 ،تاعمتجملا لك يف لامعتسالل لباق يطارقميد مكح جذومنل دوجو الف عمتجم لك
 ال هــنأ مغر ةيبرغلا ةمظنألا نم ةعومجم نيب ىتح ًامئاق نيابتلا لعجي ام اذهو
 تاــنوكمو خيراتو ةعيبط نكلو .اهتاسسؤمل ةيطارقميدلا ةعيبطلا يف دحأ لداجي
 .ىرخألا مكحلا ةمظنأ نع فلتخي مكح ماظن تضرف عمتجم لك
 لب طرفملا عافدنالا اهئانب ةيلمع يف لبقت ال ةيطارقميدلا نأب لوقلا نكمي انه نم
 تــناك ةــيطارقميدلاف ،طسولا لولحلا ساسأ ىلع موقت ةلصاوتم ءانب ةيلمع يه
 يف يدؤت اهنكلو تازاجنإلا ةمكارم ىلع موقت ،اهتيادب يف ةيحالصإ ةكرح ًامئاد
 يــف ةرــيخألا هذهف ،نابايلاو ةيبرغلا لودلا عقاو اذه، ةيعمتجم ةروث ىلإ ةياهنلا
 نــم تاــعمتجملا هذه يف ةيطارقميدلا هتققح امل ًارظن ةيروث لودلا رثكأ انرظن
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 ةــمدقتملا لودــلا نمض ًاعقوم أوبتت نأ نم اهتنكم ةدعصألا ىتش ىلع بساكم
 ةــيروث تأدــب ةيروث اهنأب اهسفن فصت يتلا ةمظنألا نأ نيح يف ،ةروطتملاو
 ىــلعأو روطتلا تاجرد ىندأ يف اهبوعش تلعج اهنأل ةيعجرو ةظفاحم تهتناو
 .فلختلا تاجرد
 ةــيناكمإ عــمتجملل حنــمي يطارقميدلا مكحلا يف – لاثملا – جذومنلا بايغ نإ
 فارعأو ديلاقتو تاداعو تافاقثو تاسسؤم نم ةيساسألا هتاموقم ىلع ةظفاحملا
 لظ يف عونتلاب حمست ةيطارقميد تايلآ ءاسرإو ةماقإ هسفن تقولا يفو ،خيراتو
 ديدحتو ةماعلا نوؤشلا رييست قح نينطاوملا نم نكمم ددع ربكأل حنمتو ةدحولا
 .اهشيمهت مدعو تايلقألا قوقح نامض عم ،ىربكلا تارايتخالا
 نادــقف مدع ىلع اهصرحو تاعمتجملا نيابت نأب فارتعالا نم نذإ ةحودنم ال
 كــلت لــهاجتي ال يطارقميد ماظن ةماقإ هسفن تقولا يفو اهتيصوصخو اهتيوه
 يواــسي ةــيطارقميدلا ةمظنألا يف ةيددعت مامأ انلعجي ،ةيصوصخلا كلتو ةيوهلا
 ةــقيقحلا هذه ."نييطارقميدلا ددعتب تايطارقميدلا ددعتت" اهب نمآ نم ددع اهددع
 هذــه هدهشت امو ثلاثلا ملاعلا لودل ةيفاقثلاو ةيسايسلا ةايحلاب نوصتخملا اهسمل
 وكــسنويلل قباــسلا ماــعلا ريدــملا ءالؤه نمو ،ةيسايس ةيمنت ةيلمع نم لودلا
 ،دــحاو لخدــم ال ةيطارقميدلل ةددعتم لخادم دوجوب لاق يذلا رويام وكيرديرف
 براــجتلاب هــنعمتو رــشابملا هــكاكتحا لالــخ نم اهاقتسا يتلا ةجيتنلا يهو
 براــجت هــب تــينم يذــلا عي رذلا لشفلاو ثلاثلا ملاعلا لود يف ةيطارقميدلا
 .يبرغلا جذومنلا نم لصألا قبط ةخسن نوكت نأ تلواح ةيطارقميد
 يــف ةــقيرع – ناــبايلاو ةيلامــشلا اكيرمأو ابوروأ – رحلا ملاعلا نأب لوقلاف
 يتلا رصانعلا ةيهام نع لءاستن انلعجيس ماظن لك ةيعيبط نيابت عم ةيطارقميدلا
 كــلت زــيمي اــم نإ ،ةيطارقميدلا ةفص اهحنمتو ةمظنألا كلت فلتخم نيب دجوت
 ةــيدرفلا ةــيرحلاو ةيعامجلاو ةيدرفلا ةيرحلاب اهتاسسؤم فارتعا وه ةمظنألا
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 يــف ةكراشملا ىلع ًارداق ربكألا ددعلا نكي مل ام دوجولاب اهل لبق ال ةيعامجلاو
 .1 اهرييغت يفو ةيعمتجملا تاسسؤملا داجيإ
 نأ وــه ةــقيرعلا ةيطارقميدلا ةمظنألا فلتخم نيب دجوي يذلا كرتشملا ناك اذإ
 هــنكميو مهيلع ةباقرلا رود سرامي بعشلاو بعشلا قيرط نع نوبختني ماكحلا
 ةيــصوصخ بسح هفييكت نكمي ساسألا اذه نأف ،مهتامازتلاب اولخأ نإ مهرييغت
 ةــبقارملا تاــيناكمإ ثــيح نم وأ باختنالا دعاوق ثيح نم ءاوس عمتجم لك
 اهب متي يتلا دعاوقلا نأ الإ ،اهنيب ةقالعلاو ةطلسلا عيزوت ثيح نم وأ ةبساحملاو
 ،ءاــقرفلا لــك لبق نم اهيلع ًاقفتم ةيعجرم وأ تباوث لكشت ساسألا اذه فييكت
 ئدابمل عضاخ ،يروهمج وأ يكلم :مكحلا ماظن ةعجرملا وأ تباوثلا هذهب ينعنو
 ةيساسأ تباوث لكشت هذه..يددعت وأ يئانث يبزح ماظن ،ةيكارتشالا وأ ةيلاربيللا
 ةــجردلا يــف يتأت تباوث كانه ىقبت ثيح يف ،ةمواسم وأ شاقن لحم نوكت ال
 متي يتلا ىربكلا تارايتخالا نم ًابلاغ لكشتت يهو ،انيأر يتلا تباوثلا دعب ةيناثلا
 تاليدعتل عضخت نأ نكمي يتلاو ،ءاقرفلا فلتخم نيب اهلوح يضارتلا وأ قفاوتلا
 .ةيرارطضا وأ ةيفرظ
 
ةيجراخلا تاقاقحتسالا طوغضو ةيطارقميدلا  
 ريغ قرطب متي ةيطارقميد سسأ ىلع مئاقلا ماظنلا تباوثبو تاموقمب سم يأ نإ
 تباوثلا كلت جراخ متي لمع يأ نإو ،ةيطارقميدلا ةفصلا هنع عزني ،ةيطارقميد
 ،ةيرارمتــسالا مدعو لالتخالاب ماظنلا ددهي يلاتلابو ةيعرشلا جراخ ًالمع نوكي
 ىــلع رفوــتت ةيطارقميدلا نأل ،يطارقميدلا ماظنلا ةعيبط عم مءالتي ال ام وهو

 
 .30 ص ،عجرملا سفن  -1
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 رياربف –تاباختنا يف اسمنلا يف ىرج امو اهتاذ ريوطتو اهئاطخأ حيحصتل تايلآ
 1 هلوق قبس ام ىلع ًارشؤم دعي – 2000

 ةــيكيرمألا ةسايسلاب يمس ام مث 2006 نيطسلفو 2002 ماع اسمنلا هتفرع ام
 ًاموهفم ةيطارقميدلا اهفرعت تالوحت ىلع ًارشؤم دعي ريبكلا طسوألا قرشلا ءانبل
 جهنــب ذــخألا ةعمزملا لودلا يف ًاصوصخو دحأ اهئطخي ال نأ بجي ةسراممو
 ام رابتعالا نيعب ذخأت ةيطارقميدلل ةديدج ةبراقم ىلإ جاتحي رشؤم ،ةيطارقميدلا
 ملاــعلا وأ يلودــلا دــعبلا وهو ةيطارقميدلا تانوكم نم نوكمك دراو ريغ ناك
 .ةينطولا تاسايسلا مسر يف ددحمك يجراخلا
 راــطإ يــفو يواــسمنلا بعشلا نأ وه ،2002 ماع ةيادب اسمنلا يف ثدح امف
 ةيلصألا ةيبرغلا ةيطارقميدلا ةسرامملا تايلآ بسح هسفن مكح يف هقحل هتسرامم
 ردــياه غروــي ةماعزب ينيميلا ةيرحلا بزحل تاوصألا نم %27 ةبسن ىطعأ
 ليكــشتل رــضخألا ءوــضلا ءاطعإ نم اسمنلا راشتسم مامأ رايخ ال لعج امم
 نــكلو ،روتــسدلا تايــضتقم بسح ةيرحلا بزح اهيف كراشي ةيفالتئا ةموكح
 ةوقب اوكرحت ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو يبوروألا داحتالاو ةيملاعلا ةينويهصلا
 ،ةــموكحلا يــف ةيرحلا بزح كراش ام ذإ اسمنلا دض تابوقع ذاختاب نيددهم
 ةــموكح طاقــسإ اقحال متو ةيفالتئالا ةموكحلا مايق دعب تابوقعلا تذفن لعفلابو
 .ردياه غروي
 رــمألا رسفيس برغلاو ليئارسإ نم قبسم فقوم ىلع ةينبملاو ةرباعلا ةءارقلا
 ثيح نم لودلا تاسايس ىلع ينويهصلا ريثأتلاو ةرطيسلا لاكشأ نم لكش هنأب
 ةــيطارقميدلل ًاــيفان ًاطرــش ةيماــسلا ةاداعم رابتعا ةيملاعلا ةينويهصلا ةلواحم
 نأ فورعملا نم هنأل ،ًايبسن نكلو كش الو حيحص ريسفتلا اذه ،اهعم ًاضقانتمو

 
 ،طاـبرلا ،يكارتـشالا داـحتالا ةدـيرج ،ةـيطارقميدلل ةديدج ةبراقم وحن ،اسمنلا ثادحأ ،شاربأ ميهاربإ -1

23/2/2000  
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 باــصي ًاينطو فرطتي نمو ،ةفرطتم ةينطو تاحيرصتو فقاوم ردياه غرويل
 عــم رومألا ضعب يف يقتلي هلعجي امم ماع لكشب بناجألا ةداعم ضرمب ًانايحأ
 تاــسرامملا نــم ءايتــسالا نايفخي ال هبزحو ردياه نأ امك ،ةيزانلا تاحورط
 هــلعف امع ريفكتلا ةعيرذب ابوروأو اسمنلا زازتبا ليئارسإ ةلصاومو ةينويهصلا
 لكــشلاب رــمألا رسفت الو ةصقان ىقبت ثدحلل ةءارقلا هذه نأ الإ .دوهيلاب رلته
 تاقاقحتــساو ،ةــيبطقلا ةيئانثلا دعب امل ةيملاعلا تالوحتلا قايس يف هعضي يذلا
 ةــيطارقميدلا ىلع أرطت تأدب يتلا تالوحتلا قايس يف ًاديدحتو ،ةيفاقثلا ةملوعلا
 .ةسراممو ًاركف
 تــمت ولــسوأ ةــيقافتا تاقاقحتسا نمضف ،ةطلسلا قطانم يف ثدح رمألا سفن
 ةيــسائر تاــباختنا ترج لعفلابو ،ةطلسلا قطانم يف تاباختنا ءارجإل ةوعدلا
 تايالولا نم ةقيقد ةعباتم تحتو نييلود نيبقارم فارشأب 1996 ماع ةيناملربو
 ،تاوــصألا ةيبلغأ ىلع ةينيطسلفلا ةطلسلا سيئر تافرع رساي لصحو،ةدحتملا
 راــمع وــبأ سيئرلا عم ةدحتملا تايالولا تلماعتو تاباختنالا هذه ملاعلا كرابو
 رــشع ةــعبرأ ضيبألا تيبلا يف ساسألا اذه ىلع هلابقتسا متو بختنم سيئرك
 ةيليئارــسإلاو ةــيكيرمألا طورشلل عوضخلا رامع وبأ ضفر امدنع نكلو ،ةرم
 لــب هــعم لماعتلا ةدحتملا تايالولا تضفرو هلزعو هترصاحم تمت ،ةيوستلل
 ثــيح 2006 رياــني تاــباختنا دعب رمألا رركتو،ةيسايسلا هتيعرش يف تككش
 يف اهنأل اهعطاق ملاعلا نأ الإ ةموكح ليكشتل اهتلهأ ةيبلغأب سامح ةكرح تزاف
 امك ،ةينيطسلفلا ةطلسلا اهتعقو مالس تاقافتابو ةيلودلا ةيعرشلاب فرتعت ال هرظن
 ةدــحتملا تاــيالولا ةيقادــصم لوح تالؤاست حرطي اذه. باهرإلاب اهماهتا مت
 لــماوعلا رود لوــح تالؤاــستو ،ةــيطارقميدلا نع نوثدحتي امدنع برغلاو
 . ةيلخادلا ةيطارقميدلا ةسرامملاو تالوحتلا يف ةيجراخلا
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 هاــضتقمب موقي مكح ماظنك سرامُتو فرعُت ةسراممو ًاركف ةيطارقميدلاو نورقل
 هــتفرع اــم لــك نم مغرلابو ،ةيرحب ماكحلا رايتخاب – بعشلا – نوموكحملا
 تايــصوصخلا ضعب نمو تاروطتو تاحيقنت نم ةسراممو اركف ةيطارقميدلا
 ةدارإ ديسجت ،اهرهوج ىلع ةنيمأ تيقب اهنأ الإ ،نامزلاو ناكملا فورظ بسح
 ةــيرحب هماكح بعشلا راتخي امدنع ًايماظنو ًايسايس عقومتت ةمألا ةدارإو ،ةمألا
 ةــيرح طقف تسيل ةيطارقميدلا يف ةنمضتملا ةيرحلاو .طغض وأ لخدت يأ نود
 ًاــضيأ ينعت لب ،مهتبساحمو مهتبقارم يفو ماكحلا رايتخا يف دارفأك نينطاوملا
 ةرــيخألا ةيرحلا هذهو ،يسايسلا اهماظنو اهماكح رايتخا يف اهلماكب ةمألا ةيرح
 قــح أدــبم ناكرأ نم ايساسأ انكر اهتربتعا يتلا ةيلودلا قيثاوملا اهيلع تصن
 .اهريصم ريرقت يف بوعشلا
 يــتلا ةقلطملا ةيرحلا ينعي ال ةيطارقميدلا يف نمضتملا ةيرحلا أدبم نأ كش ال
 تــباوث ىــلع موقت يتلا ةيرحلا يه لب ،ىضوفلا وأ باغلا ةعيرشل فيدر يه
 نيناوــقلا نــست اهنمو ،سرامُتو ةيرحلا دمتسُت اهنم يتلا ةيعجرملا يهو سسأو
 لالــخ نم بعشلا اهعضي تايعجرملا وأ تباوثلا هذه نأ الإ ،تاسسؤملا ماقتو
 تاــيعجرملا سيــسأتو ،ةرورــضلا يضتقت ىتم اهريغيو هريتاسدو هتاسسؤم
 ةــيطارقميدلا خيراــت ربع. ةيطارقميدلا قرطلاب ًاضيأ متي اهليدعت وأ اهتعجارمو
 موــختو دودــح مــسر يف ديحولا هجوملا ةينطولا تاددحملا تناك مكح ماظنك
 ةــيرح ىــلع ريثأتلل طغض وأ يجراخ لخدت يأ ناكو ،ةيطارقميدلا تانوكمو
 .بجشلاو ةنادإلا قحتسي ًايجراخ ًالخدت دعي هماكح رايتخا يف بعشلا
 ةيعويش :ةيطارقميد ريغ مظن عم شياعتي وهو دوقعل ناك برغلا نأ نذإ ورغ ال
 نأــش وــه مكحلا ماظن ةعيبط ربتعي ناك ثيح ،ةيروتاتكد وأ ةيركسع وأ تناك
 ًاجتحم كرحتلا وه هلعفي ناك ام ةورذو ،ةدايسلا رومأ نم رمأو ةلود لكل يلخاد
 تــناك ةلاحلا هذه يف ىتحو ،ناسنإلا قوقحل ًاخراص ًاكاهتنا هربتعي ام ثدح اذإ



148 

 كش ال .ناسنإلا قوقحل خراصلا كاهتنالا موهفم ديدحت يف ًارود بعلت حلاصملا
 ةدــحولا ةرــكف روــهظو ةدراــبلا برحلا ةيادب ذنم تلواح ةيبرغلا لودلا نأ
 نيــب ام ةكرتشم ميق وأ ريياعم دجوت نأ ،ًاعقاو اهتروريص ةرشابمو ةيبوروألا
 ىــلع اذه ثدح .ةيسايسلا ةسرامملاو ريظنتلا ءاضف مساقتت يتلا ةيسايسلا ىوقلا
 تاــيالولا يفو تانيسمخلا فصتنم يف ةيبرغلا ايناملأ يف ،دحاولا دلبلا ىوتسم
 ةيعويشلا بازحألا ىلع قييضتلا وأ رظح مت ثيح ،1يثراكملا دهعلا يف ةدحتملا
 ىــلع ثدــح امك ،يلاربيللا عمتجملا ميق ىلع ظافحلا مساب ةفرطتملا ةيراسيلاو
 اــم ةهجاومل فلحلا لود تلتكت امدنع ةعومجمك يسلطألا فلحلا لود ىوتسم
 ملاعلا وأ ةيبرغلا تايطارقميدلل ددهملا يعويشلا دملا رطخو باهرإلا ةيممأ هتمس
 .تايدحتلا نم ًاريثك دجتو ةدودحم تناك تاسايسلا هذه نأ الإ ،رحلا
 
؟ةقالع ةيأ:ةملوعلاو ةيطارقميدلا  
 ةيركسعلا يتييفوسلا داحتالا ةوقل طوقس درجم ةيبطقلا ةيئانثلا ماظن طوقس نكي مل
 ةــيعافد طوــطخل ًاطوقــس ًاضيأ ناك لب ،يسلطألا فلح ةوق هجاوت تناك يتلا
 حبــصت نأ نود لوــُحت تــناك ةينوناقو ةيسايسو ةيركف ةعيبط تاذ تامواقمو
 يكارتشالا ركسعملا طوقس َعَّرش دقل .ًايملاع ًاماظن يبرغلا اهجذومنب ةيطارقميدلا
 رــشن ناكو ،ةيسايسلاو ةيفاقثلا اهيف امب اهداعبأ لكب ةملوعلا وحن بابلا هعباوتو
 تارــشؤم. ةــملوعملا ةــفاقثلا تايولوأ سأر ىلع ةيبرغلا اهتباوثب ةيطارقميدلا
 لامعتساو ،يناسنإلا لخدتلا تالاح ديازت اهنم ،ةريثك ةيبرغلا ةيطارقميدلا ةملوع

 
 مسالا اذھب تیمسو ،ةیسایسلاو ةیفاقثلا مھلویم ببسب مھتاداعمو نیرخآلا ماھتا ىلع موقت ةعزن ةیثراكملا -
 ىّعدا.ةیكیریمألا نِسْنوكْسِو ةیالو نع يروھمج روتانس وھو )1967 – 1908( يثراكم فیزوجل ةبسن

 يفو ةیكیرمألا ةیجراخلا ةرازو يف اصاخشأ نأ اھدشأ ىلع ةدرابلا برحلا تناك امدنعو 1950 ماع
 ةلبلبلا تراثأ نیضرتفملا نییعویشلا ءالؤھ دض ةیوق ةلمح داقو، ةیعویشلا عم  نوفطاعتی ةمھملا طاسوألا
 .ھسفن رواھنیزا سیئرلل تاماھتالا تلصو دقو يكیرمألا عمتجملا يف
1  
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 برــغلا ميق ضرفل لودلا ىلع بيغرتو بيهرت ةادأك ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا
 ةــيبرغلا لودــلا ىرــت يــتلا لودلا ةبقاعمو راصحو ،ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 اذــكو ةيطارقميدلا ةسرامملا دعاوق نع جرخت اهنأ ةدحتملا تايالولا ًاصوصخو
 .تنرتنالاو تايئاضفلاك ةيتامولعملاو ةينقتلا ةروثلا لامعتسا
 نأل قحلا هاطعأ يكارتشالا ركسعملا ىلع – برح نود رصن – برغلا راصتنا
 ميــق نم عبنت تباوثو ميق ،ملاعلا دوست نأ اهدارأ ةيطارقميدل تباوثو ميق غيصي
 لخدــتلاب قحلا هاطعأ راصتنالا اذه نأ امك ،هحلاصم عم قفتي امو هتاذ برغلا
 موهفملاــب ًاــيطارقميد ًاماظن ناك نإو ىتح تباوثلا هذه نع ام ماظن داح ام اذإ
 يأ – يكارتــشالا ركسعملا رايهنا لبق ام يديلقتلاب دصقن انه نحنو – "يديلقتلا"
 -ةــيفاقثلا ةملوعلا تحبصأ اذكه .هماكح بختنا يذلا وه بعشلا ناك نإو ىتح
 قئارطب سانلا بختنا ام اذإو ،ةيطارقميدلا تباوث نم -ةيملاعلا ةيطارقميدلا ميقلا
 نوــكت نأ بجي ةبلغلا يلاتلابو ةيولوألاف ةفاقثلا هذه جراخ نم ًاسانأ ةيطارقميدلا
 ميهافملا عم رمألا سفن ،ةمألا ةدارإ /ةيطارقميد ىلع ةملوعلا /ةيطارقميد تباوثل
 ميهافملا هذه لك ،باهرإلاو ناسنإلا قوقحو ةيماسلا ةاداعم لثم ىرخألا ةيبرغلا
 ،ةــيطارقميدلا تــباوث نم ًاءزج لكشت ةيبرغ تالالدو تاغايص اهل تحبصأ
 .لخدتلاب قحلا ديدجلا يلودلا ماظنلا ةميعز ًاصوصخو برغلل يطعي اهكاهتناو
 تاــنوكم نــم ًاــنوكم ةــيجراخلا تاددــحملا ةروريص ىلع تارشؤم كانه
 تالوــحتلا ىــلع طغــض لماع ةيجراخلا تارابتعالا ةروريص وأ ةيطارقميدلا
 ،مكح ماظن درجم دعت مل ةيطارقميدلاف ،بونجلا لود يف اصوصخو ةيطارقميدلا
 ًاــينوك ًاــماظن تحبصأ لب ،مهماكح رايتخاب نيموكحملا قحو ةمألا ةدارإ هأدبم
 يــلب ، يجراخلا لخدتلاب ميلستلا كلذ ينعي ال ،يلودلا طيحملا عم هفيكت بلطتي
 ةدارإ نــع ربعت ةيقيقح ةيطارقميد ءانب هجاوت تتاب ةقوبسم ريغ تايدحت ينعي
 . ةمألا
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؟يطارقميدلا لاقتنالل الخدم نوكي نأ فنعلل نكمي له  
 نــكمي الأ :يــهو ،يطارقميدلا لوحتلا تالاحلا ضعب يف حرطُت ةيلاكشإ كانه
 يلاتلابو يطارقميدلا لسلسملا قلطني اهنم يتلا ةنضاحلا نوكي نأ يبعشلا فنعلل
 نمؤــي ال مئاــقلا ماــظنلا ناــك اذإ ىــنعمب ؟ةــيطارقميدلا ةيرظنلا نم اءزج
 ةــيلمع حبــصت الأ ،رييغت لك مواقيو يطارقميد لوحت لك عنميو ةيطارقميدلاب
 ال ًارــمأ بالــقنالا قــيرط نع وأ حلسملاو يبعشلا فنعلاب مئاقلا ماظنلا طاقسإ
 ال .؟ةيطارقميدلل ًالخدم ةروثلا وأ يبعشلا فنعلا حبصي يلاتلابو .؟هنع ةحودنم
 دــيكأت يف اريثك ةيخيراتلا براجتلا انفعست الو عوضوملا يف ةعطاق ةباجإ دجوت
 ةــيبرغلا تاــعمتجملا اهتفرع يتلا تاروثلا نأ كلذ ،نيجهنلا نيب مزالت دوجو
 ةجردلا سفن ىلع نكت مل ةيكيرمألا ةروثلاو ةيزيلجنإلا ةروثلاو ةيسنرفلا ةروثلاك
 تمدــخ ماــع لكــشب تــناك نإو ،يطارقميدلا لوحتلا مامأ باوبألا اهحتف يف
 اــننكمي لــب ، ةيرحلاو ةاواسملا ميق نم هب تءاج امب نيح دعب ولو ةيطارقميدلا
 نم ءزج يه ةيلامعلا تابارضإلاو نايصعلا لاكشإ لكو تاروثلا هذه نإ لوقلا
 الو ساــنلا نم ةعساو ةحيرش بلاطم نع ربعت تمادام ةيطارقميدلا حرص ءانب
 الثــم ناــنويلاو لاغتربلا نأ عمو.ةيطارقميدلا عم اهفادهأو اهئدابم يف ضقانتت
 وحن لاقتنالا مت ثيح ةيركسعلا تابالقنالا قيرط نع يطارقميد لاقتنا يف ةقباس
 ةــيطارقميدلا ةــيرظنلا نأ الإ 1974 ماع ركسعلا بالقنا رثأ ىلع ةيطارقميدلا
 .اهتامامتها لاجم نم فنعلا يصقتو يملسلا لمعلاب الإ نمؤت ال ةيديلقتلا
 ًاروطت فرعت مل تاعمتجملا هذهف ثلاثلا ملاعلا لودل ةبسنلاب راثي عوضوملا نكلو
 ،اــهتلازإل ًاــفينع ًالمع ضرفت تاقوعمب ًانايحأ هَجاوي عمتجملا ثيدحتو ،ًايعيبط
 ام ًاريثك يتلا يسايسلا فنعلا لامعأو تابالقنالاو تاروثلا ددعت سملن انه نمو
 هيلعو .؟هتحلصملو بعشلا مساب موقت اهنأ معزت اهلكو ،ًاينيد وأ ًايلبق ًاعباط ذخأت
 ًالخدــم يركــسعلا بالــقنالا وأ ةروــثلا نوكت نأ نكمملا نم نأ لوقلا نكمي
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 نع يلختلل نيدعتسمو ،اهب نونمؤي بالقنالا وأ ةروثلا ةداق ناك اذإ ةيطارقميدلل
 ةروثلاب فارتعالا طرش نكلو . ًايبعش ضوفرملا قباسلا ماظنلا طاقسإ دعب مكحلا
 موعدــم بالقنا درجم سيلو ةينطو ةروث نوكت نأ ،يطارقميدلا لوحتلل لخدمك
 تاــيالولا تررــب ثيح ،قارعلا مث ناتسناغفأ يجذومن انمامأو ،ةيجراخ ىوقب
 ةدبتسم ةمظنأ ىلع ءاضقلاو باهرإلا ةبراحمب ،نيدلبلا نيذه يف اهبرح ةدحتملا
 تاــيالولا تدــجوو ،ةيطارقميد ةمظنأ ةماقإ وه اهفده نأو ،ةيطارقميد ريغو
 برحلل مهتدناسم اوررب نيذلا نيدلبلا نيذه يف ةضراعملا ىوق نم امعد ةدحتملا

 ةــماقإو دادبتــسالا ىــلع ءاضقلل ديحولا قيرطلا يه برحلا ناب ،مهنادلب دض
 2011 ماــع ةــيادب ايبيل يف مث رصمو سنوت تاروثلا عالدنا عمو.ةيطارقميدلا
 وــحن لوــحت ثادــحإ ىــلع تاروــثلا ةردــق لوــح اددجم ةلئسألا تريثأ
 لــب تاروــثلا هذــهل هينبت دعب لوحتلا اذه يف برغلا ةيدج لوحو،ةيطارقميدلا
 مايألا تتبثأ نكلو . ايبيل يف ىرج امك اهتايرجم يف رشابملا يركسعلا لخدتلاو
 ةــمظنأ ةــماقإب ةــينعم رــيغو بوعشلا ةحلصم ىلع ةصيرح ريغ اكيرمأ نأ
 . ةقطنملا يف اهحلاصمب اهمامتها ردقب ةيطارقميد
 قــيقدو ددــحم فيرعت ءاطعإ ةبوعصو يطارقميدلا مكحلل يلاثم جذومن بايغ
 ىــلإ لصوتن انلعجي ،دعاوقلاو ئدابملا نم ةعومجم اهرابتعال اذكو ةيطارقميدلل
 "لــشرشت لاق امك" اءوس ةمظنألا لقأ الإ تسيل ةيطارقميدلا نأ اهدافم ةصالخ
 يأ ،ضيــقنلا ةــمظنألا عم اهميقن يتلا ةنراقملا لالخ نم همهف نكمي ام اذهو
 مظنــلا لولدــم ديدحت ةيلمع نإ لب ،ةيروتاتكيدلا ةيطلستلاو ةيدادبتسالا ةمظنألا
 .ضيقنلا ةمظنألا لالخ نم متي دق ةيطارقميدلا
 اذــه نأو ةــيطارقميدلل لماش روصت نع ثحبي لظ دق يسايسلا ركفلا ناك اذإف
 ةــيرظنلا نيــب لــثامتلا ةبوعــص نإــف تاعمتجملا عقاوب مدطصا دق روصتلا
 ًاــماظن نوكي نأ نع دعتبي ريخألا اذه لعجي يطارقميدلا قيبطتلاو ةيطارقميدلا
 رــصتقي ال رمألا اذهو ،انيأر امك اءوس ةمظنألا لقأ يلاتلاب ىقبيو مكحلل ًايلاثم
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 نيب امف ،تانايدلا اهيف امب ةيماسلا ميقلاو لثملا لك مهي لب طقف ةيطارقميدلا ىلع
 ناــسنإلا رعــشي ةوجفلا هذه دوجو نأل يباجيإ رمأ وهو ،ةوجف عقاولاو لاثملا
 ال اــم وهو صقنلا مامتإو ةوجفلا ئلم ىلع لمعلا مئاد هلعجي امم صقن دوجوب
 هللا لاــمكلا نأ ثيحو ،لامكلا وحن لصاوتم يعس ةايحلا حبصت يلاتلابو ،ثدحي
 .اهيلع امو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ لصاوتم لاضن ىقبت ةايحلاف ،هدحو
:يداصتقالا ءاخرلاو ةيطارقميدلا  
 لــقي ال عوضوم ةراثإ نم دبال ثحبلا اذه نم ىرخأ ةطحم ىلإ لاقتنالا لبقو
 ملاــعلا بوعــش نم ةيطارقميدلاب نيبجعملا نم ًاريثك نأ وهو ،قبس امع ةيمهأ
 نــم رــثكأ ةيرحلا نم حيتي يسايس مكح ماظن درجم اهنأل اهب اورهبني مل ثلاثلا
 عــم يــسايسلا هيف لخادت ةيبرغلا ةيطارقميدلاب باجعإلا نإ ،ةمظنألا نم هريغ
 اــهيف اوري مل ةيبرغلا ةيطارقميدلاب نيبجعملا نم ريثكو ،يملعلا عم يداصتقالا
 اهــشيعي يــتلا ةيهافرلا وهو مهأو كلذ نم رثكأ اوأر لب طقف يسايسلا بناجلا
 اورــهبني مــل مــهنأ رخآ ىنعمب وأ ،عفترملا يفاقثلا ىوتسملاو يبرغلا ناسنإلا
 .تازجنم نم اهيلإ بسني امب لب ةيرظنلاب
 مــلعلاو ةفاقثلاو ةيهافرلا ًايئاقلت بلجت يتلا يه ةيطارقميدلا نأ ضعبلا دقتعا دقل
 دعاس اممو برغلا يف ةيطارقميدلا صئاصخ نم نأ هيف كش ال امم .رضحتلاو
 دــلو اــمم ،ةيملعو ةينيدو ةيعانص تاروث عم تبحاصت اهنأ وه اهحاجن ىلع
 ةليــسولا يــه امب ةيطارقميدلا نأب لوقي عقاولا اميف ،رومألا هذه مزالتب ًاداقتعا
 عالــقإلا طورــش قلخ ىلع دعاست دق مكحلا ةدسل بعشلا نم لضفألا لاصيإل
 يفاــشلا مسلبلا اهنأب مهولا ديدبت بجي نكلو ،عمتجملا تاينب ثيدحتو يداصتقالا
 كلذ عمو.يطارقميدلا لوحتلا رارق ذاختا درجمب فلختلا لكاشم لك لحيس يذلا
 ةريقفلا تائفلا قوقح نامضلو ةيعامتجالا ةلادعلل يدؤت ةيقيقحلا ةيطارقميدلا نإف
 .يداصتقالا عالقإلل دهمت رارقتسالا نم ةلاح قلخو
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 ال ،بوعــشلا ضعب دنع ًاحلم ًابلطم تسيل ةيطارقميدلا نأب ةرصاعم تالاح تنابأ دقل
 ةــلاحف ،ًالثــم ةــيطفنلا ةينغلا لودلا يف رهظي اذهو ،نيموكحملا دنع الو ماكحلا دنع
 ةــيطارقميدلا اــهمامتها ملــس نم يصقت اهتلعج تاعمتجملا هذه اهشيعت يتلا ةيهافرلا
 يــملعلا مدــقتلا نأ نيصلا ةبرجت تنابأ ىرخأ ةهج نمو .ةيسايسلا ةكراشملا مومهو
 ةــيناملعلا ةــقالعل ةبــسنلاب اــمأ .ةــيطارقميد نودــب ققحتي نأ هنكمي يجولونكتلاو
 ىرج امو ،ةيطارقميدلا عم نيدلا ضقانتب لوقلا حيحصلا نم نأ دقتعن الف ةيطارقميدلاب
 يويندــلاو ينيدلا نيب ام فينع مداصت نم ىطسولا نورقلا لالخ يحيسملا برغلا يف
 لــلخلا لب ،ةيطارقميدلاو ةضهنلا عم ةضقانتم تناك ةنايدك ةيحيسملا نأ ىلإ دوعي ال
 عــقاوو . ةــقبطك مهحلاصم مدخي امب ةيحيسملا اورسف نيد لاجرل تاسرامم يف ناك
 ةــمظنأ رــثكأ نم نايكلا اذهف ،هيلإ بهذن ام ىلع ًاليلد انيطعي مويلا ينويهصلا نايكلا
 يــطعت يــتلا ةدــيحولا ةلودلا وه ،ةيسايسلا ةايحلا يف نيدلل افيظوتو ةيلوصأ ملاعلا
 .ةزــيمتم ةيطارقميد ةبرجت عم شياعتت ةيدوهيلاف كلذ عمو ،نيدلا ساسأ ىلع اهتيسنج
 ةينابايلا ةفاقثلا عم ةيطارقميدلا ئدابم تفيك ةيطارقميد ةبرجتل ًاجذومن انيطعت نابايلاو
 ةــيكرتلا ةبرجتلا ربتعتو،ةيفاقثلا ةيصوصخلا ايغلي مل ثيدحتلاو ةيطارقميدلاف ،ةيديلقتلا
 .مالسإلاو ةيطارقميدلا نيب قيفوتلا ةيناكمإ ىلع اثيدح الثم ةيمنتلاو ةلادعلا بزح عم
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 ثلاثلا ثحبملا
 اهسفن ددجت ةيطارقميدلا

 
 هــتقيقحو ءيــشلا روصت نيب وأ عقاولاو ركفلا نيب ام توافت دجوي ماع نوناقك
 روــصت نيــب رــيبك نيابت كانه اسايقو ،ةسرامملا هتبثت وأ عقاولا نم ةدمتسملا
 صنلاب َتَبَث امك يبعشلا يسايسلا لقعلاب َرَقو دقف.ةسراممك اهعقاوو ةيطارقميدلا
 وأ بعشلا مكح ينعت democracy ةيطارقميدلا نأب يسايسلا يبدألاو يسردملا
 مكحلا ةبرجت نم دَمتسملا يخيراتلاو يوغللا لصألا وه اذه.ةيلقألل ةيبلغألا مكح
 يلاــثملا ىنعملا اذه،داليملا لبق سداسلا نرقلا يلاوح انيثأ يف ةنيدملا ةلود يف
 عــم ةرــصاعملا ةــيطارقميدلا قــفارت ىلإ ةفاضإلاب -بعشلا مكح-يقالخألاو
 لــك قوــت ءارو ناك ،ةيهافرلا تاعمتجمو ةيعانصلا ةروثلاو ةثادحلا تاعمتجم
 ناــكو ،رهقو فلخت نم هيف يه امم صِلخُملا اهنأب ةدقتعم ةيطارقميدلل بوعشلا
 ودبتــس الإو  ةــيطارقميدلا تاــهجوتلا ةضراعم ىلع ةمظنألا ةردق مدع ءارو
 .رييغتلا قفأ دادسناو فلختلاو رقفلا ةلاح رارمتسا عمو بعشلا ةدارإ دض اهنأكو
 
 ةــيطارقميد ىــلإ -نيكراشملا ددع ةرثك– مكلا ةيطارقميد نم :لوألا بلطملا
 .-نيكراشملا ةيلعاف – فيكلا
 
 ةــمظنألا يــف بعــشلا ناــب نوككشي داقن دجوي 1ةيبرغلا تايطارقميدلا لخاد
 مكحي نأ يرورضلا نم سيل هنأب نولوقي لب مكحي يذلا وه ةمئاقلا ةيطارقميدلا
 اهداورو ةبخنلا ةيرظن دنع اليلق فقوتنس.حلصألا مكحلا ماظن مامأ نوكنل بعشلا
 الو موــيلا ال هــنأب نولوقيو هسفنل بعشلا مكح ةلوقم قلطملاب نوضفري ءالؤهف

 
-  مهأ تفرع ةيطارقميدلا ةدالو تفرع يتلا انيثأ نأ ركذن انهو اهداقن دجو ةيطارقميدلا تدجو نأ ذنم- -1  

 اصوصخو اهورصانم و ءاغوغلا مكحب اهفصو ثيح ةيطارقميدلا داقن مهأ نم ناك يذلا نوطالفأ وهو اهيركفم
  .مالكلا راجتب نويئاطسفسلا
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 يــتلا يه ةبخنلا وأ ةيلقألا تناك لب ةيبلغألل وأ بعشلل مكحلا ناك خيراتلا ربع
 ةطلــسلل لوصولل بعشلا فظوت مويلا ةمكاحلا بخنلا نأب نورقي مهنكلو،مكحت
  .1 ةطلسلا يف يهو بعشلا حلاصم يعارت اهنكلو
 )ةــيطارقميد ةــيرظن( هــفلؤم يــفGiovanni Sartori  يروتراس ينافويج

Democratic theory، نــم مِخضُت يتلا ةيطارقميدلل ةيكيسالكلا ميهافملا دقتني 
 ىــلع رــطخلا نأ ىرــي وهو،ةيــسايسلا ةــسرامملا يف بعشلا رودو ةيمهأ
 يــف بعشلا لخَّدت نم لب ،ةيطارقتسرألا وأ ةيروتاتكدلا نم يتأي ال ةيطارقميدلا
 بلاطي ،هيلع و ،مكحلا يف يعيبطلا اهقحب اهمايق ةلقرعو ،ةيسايسلا ةبخنلا لمع
 زاــيتمالا رصانع ىلع رفوتت تماد ام ةمكاحلا ةبخنلا ديب ةيسايسلا ةطلسلا ءاقبب
 يف ةبخنلا رود نأ يروتراس ىري انه نمو.2عيمجلا هب اهل فرتعي يذلا قوفتلاو
 مــساب بعــشلل ناــنعلا كرــتف ،ةــيبلغألا حامج حبك نوكي نأ بجي عمتجملا
 ال هــيأر يــفو، يسايسلا رارقتسالاب حيطت يتلا ةيئاغوغلل يدؤيس ةيطارقميدلا
 ةــيلمع":يه هرظن يف ةيطارقميدلاف ،ةيطارقميدلا و ةبخنلا مكح نيب ام ضراعت
 مهملاــف.3"-نيموكحملا- نيدوقملا تاليضفتل ةداقلا اهيف بيجتسي تارارق ذاختا
 يسايسلا رارقتسالا نامض لب بعشلا مكح سيل ةبخنلا يرظنم لكلو هل ةبسنلاب
 اــمك .ةيجراخلاو ةيلخادلا تايدحتلا ةهجاوم نم ةلودلا نكمتت ىتح عمتجملا يف
 درم وه ةرصاعملا ةيبرغلا تاعمتجملا يف ريهامجلا رود نع ثيدحلا نأ جتنتسا
 هب موقت ام ىصقأو ،نوكي ال نأ بجيو يسايس رود اهل سيل ريهامجلاف ،ةفارخ
 ددهي ام نإ لوقلا ىلإ رمألا هب بهذ لب ،ةيلاعفب ةيباختنالا ةيلآلا لمع ةلافك وه
 ماــيقلا نم اهعنمتو ةيسايسلا ةوفصلا لمع لقرعت يتلا ةيبلغألا يه ةيطارقميدلا

 
 ،1999 نامع ،قورشلا راد ،يسايسلا عامتجالا ملع ،شاربأ ميهاربإ:عوجرلا نكمي ليصافتلا نم ديزمل- 1

 - .دعب امو 39:ص
2 - Sartori, G. Democratic Theory, 1962, P: 112 
3 - Ibid, P: 119. 
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 دــيب ةطلــسلا ءاقبب يروتراس بلاطي هيلعو ،مكحلا يف يعيبطلا اهقح ةسراممب
 ىتح ،عيمجلا نم اهب فرتعملا زايتمالا بابسأ لك ىلع ةرفوتملا ةمكاحلا ةبخنلا
 ،الداع امكح امئاد تسيل تاباختنالاف ،بعشلا مكح ةيطارقميدب ةيحضتلا تمت ول
 ،ةــلداعملا يروتراــس بلقي اذلو.1اهتهازن ىلع رثؤت ةددعتم لماوع كانه نال
 ةــيطارقميدلا لوــقت اــمك ىلعأ ىلإ لفسأ نم هجتي ال رارقلا زكرم وأ ةطلسلاف
 ،لعف درب لب ،لعفب موقي ال يداعلا بخانلا نإ ":لفسأ ىلإ ىلعأ نم لب  ةيلاثملا
 هذــه مدــقت اــمنإ "ديسلا" بعشلا لبق نم متي ال ةيسايسلا تارارقلل لصوتلا نإ
 نــم ررــمت لــب ،بعشلا نم أدبت ال ءارآلا نيوكت ةيلمع نأ ذإ هيلإ تارارقلا
  2."هلالخ
 يداعلا نطاوملا ةفيظو نأ K. Mannheim ميايهنام لراك ىري قايسلا سقن يف
 يــف ةرشابم كراشي نأ يرورضلا نم سيلو ،ماكحلا رايتخاب همايق يف رصحنت
 حتــفل نيضراعملا دشأ نم ربتعيو ةسردملا سفن نم رخآ ركفم3.ةطلسلا ةسرامم
 ملاــعو يداــصتقالا هــنإ ،طباوض الب ةيسايسلا ةكراشملل بعشلا مامأ لاجملا
 ةيلامــسأرلا( هــباتك يفف، Joseph Schumpeter رتيبموش فيزوج عامتجالا
 ماــظنلا ةــمزأ لوــح شاقنلا  ةراثإل ةلواحم يفو )ةيطارقميدلاو ةيكارتشالاو
 اككــشم ،وسور هغاص يذلا ةماعلا ةدارإلل يكيسالكلا موهفملا دقتنا يلامسأرلا
 ةــيطارقميد نم الدب حرتقي وهو ،ةلودلل ةماعلا نوؤشلا ةرادإ ىلع بعشلا ةردقب
 تحت.)بعشلا حلاصل( مكح وأ )بعشلا نم دَمَتعم مكح( ةيطارقميد )بعشلا مكح(
 نأــب Schumpeter رتيبموــش لوــقي )ءاقبلا ةيلامسأرلا عيطتست له( ناونع
 لــفكت ميــظنتلا نم طمن وأ ةقيرط اهنكلو اهتاذ دح يف ةياغ تسيل ةيطارقميدلا
 رثكأ مكحلل ةينقت يه وأ ،ةبئاص ةيرادإو ةيعيرشت ةيسايس تارارق ىلإ لوصولا

 
 عيبي نأ نطاوملل نكمي ثيح ثلاثلا ملاعلا لود يف يرجت يتلا تاباختنالا يف مويلا لوقلا اذه ةحص رهظت - 1

  فوخلا ببسب اهنع فكنتسي وأ تاباختنالاب كراشي وأ ةفيظوب -دعو وأ زبخ فيغر لباقم هتوص
 

2 Sartori, G. -  Ibid, P: 120. 
3 - Karl Mannheim. Essays on the sociology of culture 1992, Rout ledge, London, New York. P: 38 
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 يــف يــسايسلا نطاوــملا قح رصح ىلع همامتها زكر دقو،اهريغ نم ةيلاعف
 يــف لخدتلا ىلإ رمألا لصي نأ نود ،شاقنلا يف قحلاو ،ماكحلاو ةداقلا باختنا
 يسايسلا ماظنلا ةيلاعف ىلع مكحلاف ،مهدحو ماكحلل تدنسأ يتلا ةيسايسلا رومألا
 ةدايق دوجو لالخ نم لب ةيبعشلا ةكراشملا ةبسن لالخ نم ساقي ال يطارقميدلا
 مــكح ماــظنك ةيطارقميدلا نأ لوقلا ديري رتيبموش نأكو ،ةلاعفو ةحجان ةيسايس
 حجانلا يطارقميدلا ماظنلا طورش تددحو.حيحص مالك وهو ةليسو لب ةياغ سيل
 :يلي اميف

 .ةيسايسلا ةبخنلا ةدوج -1
 .مزاللا نم رثكأ نييسايسلا رارقل لاعفلا ىدملا عيسوت مدع -2
 نامضو يطارقوريبلا زاهجلا هيجوت ىلعو ةرطيسلا ىلع ةموكحلا ةردق -3

 .هتيلاعف
 عــضوو ،ضعبلا اهضعبو بخنلا نيب ام ةنورمبو ةيملس حورب لماعتلا -4

 ةــئيهلل اــهرايتخا دــعب يسايسلا لمعلا يف ةبخانلا ةئيهلا تالخدتل دح
 .ةمكاحلا
 لصوتلا لجأ نم ةيتاسسؤملا ريبادتلا ذاختا(:يهف ةيطارقميدلل هفيرعت امأ

 نــع رارقلا ذاختا ةطلس اهلالخ نم دارفألا بستكي يتلا ةيسايسلا تارارقلا ىلإ
 1.)تاوصألا ىلع سفانتلا قيرط
 بازــحألاو ةــيطارقميدلا( :هباتك يفف، يكسروغورتسوأ بهذي قايسلا سفن يف
 ةيطارقميد يف ريهامجلا اهب علطضت يتلا ةيسايسلا ةفيظولا نإ" :لوقي )ةيسايسلا
 ىــلع ةرداــق نوكت نل اهنأ حجرألا لب ةيطارقميدلا هذهل اهمكح ىلع موقت ال ام
 مكحلا نإف ةيطارقثوأ لايح وأ ةيطارقميد لايح انك ءاوسف ...قالطإلا ىلع كلذ
 ةطلسلا اهب صتخت يتلا ةيعيبطلا ةزيملاو ،ددعلا ةليئض ةيلقأ لَبِق نم الإ نوكي نل
 قــسنلا يف ةيبذاجلا نوناق نأش كلذ يف اهناش ،اهتيزكرم يه اهعون ناك امهم

 
1 Joseph Schumpeter ,Capitalism , Socialism and Democracy , 2nd ed (New York 
,1947),chap .21 ,p.269 
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 ريهامجلا ةفيظوف .ةمكاحلا ةيلقألا هجو يف فوقولا بجاولا نم نكل .يعمتجملا
  1."تاموكحلا فيوخت ىلع لب مكحلا يلوت ىلع موقت ال ام ةيطارقميد يف
 نأ ىرــي يذــلا- هيلإ ةراشإلا قبس - 2لاد تربور وه ارصاعم ابتاك دجن امك
 مهف ىلع ةردق رثكأ مهنأل نيلهؤملا ةموكح وأ ءايصوألا مكح وه لضفألا مكحلا
 بجي سانلا نم ةيبلاغلا امنيب ،هلكاشم لحو هتاجايتحا سسحتو عمتجملا حلاصم
 رومألاــبو ةماعلا ةحلصملاب ةلهاج امإ اهنأل ةطلسلا ةسرامم قح نم ىنثَتسُت نأ
 ،مكحلا ةسراممل ةئفك وأ ةلهؤم ريغ اهنأ يأ )الثم ةيوونلا ةقاطلاك( ةيجيتارتسإلا
 .ةيــسايسلاو ةــماعلا رومألاب ةثرتكم ريغو ةيداعلا ةايحلا مومهب ةلغشنم اهنأ وأ
 ةــيامح متــت لــه ؟مكحلا يلوتل اليهأت لضفألا مه نم" لاد تربور لءاستيو
 نــم نوذــختي اــم قــيرط نعو ايصخش مهلَبِق نم نييدايتعالا سانلا حلاصم
 راــيخألا ةداــقلا نــم ةعومجم لَبِق نم مأ .ةيطارقميدلا ةيلمعلا لالخ تاءارجإ
 نأب ىري وهو 3"؟ةليضفلاو ةفرعملا نم يداع ريغ ردقب نوعتمتي نيذلا نيريدقلا
 ةــمهملا روــمألا دانسإ مدع وأ نيقوفتملا بهاوم لتقت نأ ةيطارقميدلا ىلع سيل
 ةغلاب ةيمهأ ةراهملاو ةربخلل نإ " :لوقي ثيح ،اهيف ةصصختملاو ةقوفتملا ةبخنلل
 نيــب عــمجت مــكح تاــنايك اــهنوكب تفرع انمكح ةمظنأ نأ ثيحب عقاولا يف
  4.")نيلهؤملا مكح( ةيطارقوتريملاو )بعشلا مكح( ةيطارقميدلا
 ةبــسنب ساــقت دعت مل ةرصاعملا ةيطارقميدلا حاجن طورش نأ ظحالن قبس امم
 نإو ىتح ةيرود تاباختنا دوجوب وأ ةمئاقلا بازحألا ددعب وأ ةيسايسلا ةكراشملا
 ضعبلا اهضعبو عمتجملا تانوكم نيب قفاوتلا قلخ ىلع ةردقلاب لب،ةهيزن تناك

 
 .128 :ص .1995 ،توريب ،يقاسلا راد ،يسيبق نسح ةمجرت ؟ ةيلقألا تانامض مأ ةيرثكألا مكح :ةيطارقميدلا يه ام :نيروت نالأ :يف درو امك   -1

 
-2 -Robert. A. Dahl, Democracy and its Critics, London, 1989 . 

1995 لا :ناونع تحت امجرتم باتكلا رهظ ،نامع ،رفظم سابع ريمن ةمجرت ،اهداقنو ةيطارقميد . 100 :ص،ردصملا سفن   -3  
101 :ص،ردصملا سفن  -4  
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 ماــظنلا تاسسؤم ةيلاعف ىدمبو ىرخأ ةهج نم مكاحلاو عمتجملا نيبو ةهج نم
 ماــظن ماــيق طورــش تددــعت دقف انه نمو،ةدايقلا ةسسؤم اصوصخو يسايسلا
 ةكراــشملا ةرــكف داعبتسا وه مهنيب كرتشملاو رخآ ىلإ ركفم نم / يطارقميد
  .ةيطارقميد دوجوب لوقلل ديحو يباجيإ رصنعك ةعساولا ةيبعشلا ةيسايسلا
:ةيطارقميدلل ةثلاثلا ةجوملا  
 ةمظنألا يف ةيطارقميدلا تالوحتلاب امامتها نولوي نوركفملا ذخأ تاينيعبسلا ذنم
 ةــيملاعلا برحلا دعب ام ةلحرم اهتجتنأ يتلا ةيبرغلا تايطارقميدلا راطإ جراخ
 يكيرمألا ركفملا دجنف، ةيروتاتكدلا مظنلا يف يرجي امل مهراظنأب اوهجتاو،ةيناثلا

 جلاــعي(Samuel Huntington 2008– 1927)  نوتنغتناــه ليومــص
 لدجلا كلذب ازواجتم ةيطارقميدلا ىلإ ةيروتاتكدلا مظنلا نم لاقتنالا تايصوصخ
 ةيطارقميدلا ةمزأ هوربتعا ام ىلع اوزكر نيذلا ةبخنلا ةيرظن راصنأ هراثأ يذلا
 مظنــلا ةــمزال اــمامتها يلوــيل، ةــيبرغلا ةيطارقميدلا تاعمتجملا يف ةيبرغلا
 نأ دــعبف.ةيطارقميدلا وــحن لوحت حمالم روهظو مقافتت تأدب يتلا ةيروتاتكدلا
 برــحلا دــعب ام ىلإ ةنيدملا ةلود نم اءدب ةيطارقميدلا خيرات نوتغتناه لوانت
 كلذــب وــهو1 ةــيطارقميدلل ةــثلاثلا ةجوملا دهشي ملاعلا نأب لاق ةيناثلا ةيملاعلا
 ةــمظنأل راــيهنا نم نانويلاو اينابسإ مث لاغتربلا يف 1974 يرج ام رضحتسي
 لوــحتلا نم ةثلاثلا ةجوملا تأدب( : لوقي ثيح ةيروتاتكدلاو ةيراتركسعلا مكحلا
 ةــليل فــصتنم نــم ةقيقد نيرشعو سمخ دعب ثيدحلا ملاعلا يف يطارقميدلا
 بالــقنالل ريــشي وــهو2 ) لاــغتربلاب هنوبشل يف 1974 ليربأ 25 سيمخلا

 
 ىلوألا:ةميدقلا انيثأ يف سيسأتلا ةلحرم دعب ام ةيطارقميدلل تاجوم ثالثب رم ملاعلا نأ نوتجنتناه ىري - 1 
  1964-1943 نم ةيناثلاو ،1926-1828 نم ترمتسا
 نرقلا رخاوأ يف يطارقميدلا لوحتلا:ةثلاثلا ةجوملا، بولع باهولا دبع ةمجرت،نوتجنتناه ليوماص- 2
  . 61:ص، 1993، نودلخ نبأ زكرم،نيرشعلا
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 نأ اــنه ظــحالملاو، ونايتاك وليشرامل يروتاتكيدلا مكحلاب حاطأ يذلا يركسعلا
 .1ةيطارقميدلل الخدم نوكي نأ هنكمي يركسعلا بالقنالا نأ ىري نوتغنتنه
 
 ةــثلاثلا ةــجوملا ثادــحإ يــف ارود تبعل تاريغتم ةسمخ نأ نوتغنتنه ىري
 -:يهو ةيطارقميدلل

 . ةيلومشلا مظنلا ةيعرش لكآت -1
 .تاينيتسلا هتفرع يذلا قوبسملا ريغ يداصتقالا ومنلا -2
 .ماع لكشب نيدلاو ةيكيلوثاكلا ةسينكلا دئاقعو رود يف تاريغتلا -3
 .ناسنإلا قوقح معد اهنمو ةيجراخلا تاريغتملا -4
 2.لاصتالا لئاسو روطت نع تجتن يتلا تايعادتلا وأ "جلثلا تارك" -5
 

 حلاصلا مكحلاو ةيطارقميدلل ةعبارلا ةجوملا:يناثلا بلطملا
 
 ءاوس، لوحت ةلاح يف يه لب نوكسلا فرعت ال ةيسايسلا مظنلاو تاعمتجملا نأل
 وــحن لوحتلا نألو،ةيطارقميدلا ريغ مظنلا وأ ةيطارقميدلاب ةموسوم مظنلا تناك
 يعاــمتجالاو يداــصتقالاو يــسايسلا عقاولاب رثأتي ةلحرم لك يف ةيطارقميدلا
 ةــيطارقميدلا وــحن ةدــيدجلا تالوــحتلا نيركفملا ضعب تعن دقف، تاعمتجملل
 نأ نم نوتغنتنه هيلإ بهذ ام ةحصب رارقإ وهو ، ةيطارقميدلل ةعبارلا ةجوملاب
 نــع ثيدــحلا طبــترأ. تاجوم لكش ىلع تاعمتجملا ىلع أرطت ةيطارقميدلا
 لكيامو Larry Diamond دنوميد يرال  اهمهأ ءامسألا ضعبب ةعبارلا ةجوملا

 
 ةيلمع نم اءزج هرابتعا نكمي ىدم يأ ىلإو يطارقميدلا لاقتنالاب حلسملا فنعلا ةقالع اقحال شقاننس-  1
  .ثلاثلا ملاعلا يف اصوصخو يطارقميدلا لوحتلا

 2. 107 :ص،ردصملا سفن - 
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 اهدهشت يتلا تالوحتلا قمعب سرد ريخألا اذهف lMachael McFau 1 لوفكام
 طــسوألا قرشلا يف ةيطارقميدلا رثعت اذكو اقباس يكارتشالا ركسعملا     لود
 ةــيطارقميد ةــمظنأ ةرورــضلاب جتنت مل ةثلاثلا ةجوملا نأ ىلإ راشأ نأ دعبف،2
 ضــعبو ةيلكش ةيطارقميد نيب ام عمجت ةنيجه ةمظنأ انايحأ تدجوأ لب ةرقتسم
 اــهتيؤرو ةيكيرمألا ةيمسرلا ةسايسلل هزيحت لوفكام يفخي الو،دادبتسالا رهاظم
 ىــلإ لاــقتنالا نأ ىــلإ لوفكام صلخي، طسوألا قرشلا يف ةيطارقميدلا رشنل
 صاــخ ضعبلاو مئاقلا ماظنلا ةعيبطب صاخ اهضعب طورشل جاتحي ةيطارقميدلا
 -:يلي امب طورشلا هذه ددح دقو ةضراعملا ىوقب

 يعمق هبش ماظن-1
 ماظنلا سأر ةيبعش يشالت -2
 ةضراعملا داحتا -3
 تاباختنالا ةبقارمل لقتسم قيرف -4
 ةلقتسملا ةيمالعإلا ذفانملا نم ددع -5
 ريهامجلا ةئبعت -6
 نمألا تاوق طسو ماسقنا -7
  

 ؟ةيطارقميدلا نع اليدب حلاصلا مكحـلا حبصأ له
 
CDDRL نوناقلا مكحو ةيطارقميدلاو ةيمنتلا تاسارد دهعم ريدم يناثلاو -  ثحابو ةيسايسلا مولعلا ذاتسأ لوألا 

   .ةيسورلا نوؤشلل امابوأ سيئرلا راشتسمو امابوأ سيئرلا راشتسمو ةيكيرمألا ةدحتملا  تايالولاب رفوه دهعمب
-1  
 ملاعلاو ةيقرشلا ابروأ نم تاربخ ،حومطلاو عقاولا نيب يطارقميدلا رييغتلا تاكرح" :باتكل عوجرلا نكمي
 يف ةرهاقلاب زكرملا هدقع يذلا رمتؤملا  يف درو امل عيمجت، ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ."يبرعلا
 ةاضقلاو نييسايسلا نيلعافلاو نييقوقحلا نم اًـكراشم 60 هيف كراشو ،2007 رايأ/ويام 20 ىلإ 19 نم ةرتفلا
 –برغملا –سنوت –ايروس –رصم( ةيبرع لود 8 نم ،نينودملاو نييفحصلاو نيركفملاو باتكلاو نييميداكألاو
 . )ايكافولس – ايبرص –ايناركوأ –اسنرف( ةيبروأ لود 4و ،)قارعلا -ةيدوعسلا -نيرحبلا –نادوسلا
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 تاحلطصم ةريخألا تاونسلا يف ترهظ ، ةعبارلا ةجوملا تاريظنت  عم ابكاوت
 Good حلاـــصلا مكحــــلا وأ Governance ةـــماكحلاك ةدـــيدج

governance،ةــيطارقميد نيــب ام تاعمتجملا فينصت فقو بجي هنأ دقتعنو 
 مظنــلا لــك تــماد ام حلاص ريغ مكحو حلاص مكح نيب لب، ةيطارقميد ريغو
 تحبــصأ  موــيلا. ةيطارقميد اهنأب لوقت بونجلا لود يف اصوصخو ةيسايسلا
 ةيلودلا تامظنملاو تائيهلا .حلاصلا مكحلا تانوكم نم نوكم درجم ةيطارقميدلا
 لود عم اهلماعت يف اصوصخو حلاصلا مكحلاو ةماكحلل افيرعتو الامعتسا رثكألا
 قوــقح مارتحاو حاتفنالاو ةثادحلا ميقب اهذخأ ىدم ىلع مكحلا ثيح نم بونجلا
  يدــيلقتلا فينــصتلا دــمتعت  ةيلودلا تامظنملاو ةمدقتملا لودلا دعت مل.ناسنإلا
 تارــشؤمو سيياقمب ذخأت لب ةيطارقميد ريغو ةيطارقميد نيب ام ةيسايسلا مظنلل
 بوــنجلا لود تاــعمتجم ةيــصوصخب اــفارتعا لثمت تناك نإ ،ةيلومش رثكأ
 وــحن جردــتملا لاــقتنالا ةــيلمع ليهــستو ةيصوصخلا هذه مهفتل ادادعتساو
 ىعــست ثيح ةيسايس هيحلصم وأ يسايس ثبخ نم ولخت ال اهنأ الإ ةيطارقميدلا
 برغلا حلاصمو ميق عم قفاوتي امب لوحتلا ةيلمع هيجوتل تامظنملاو لودلا هذه
 اــطابترا رــثكأ ةيداــصتقالاو ةيــسايسلا اهبخنو ةيثلاثلا تاعمتجملا لعجي امبو
 Good )حلاــصلا مــكحلا( وــه هــجوتلا اذــهو.برغلا ىــلع ةــيدامتعاو

Governance.مــكحلا اذه يف سيئر نوكم ةيطارقميدلا نأ حيحص،ةماكحلا وأ 
 حلاصلا عمتجملا موهفم لماعت ىلإ ةفاضإلاب مكحلا اذه مايقل ةديحولا تسيل اهنكلو
  بوعشلل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تايصوصخلا عم

 مظنلاو لودلل يديلقتلا ميسقتلا زواجتل ةيلودلا تائيهلاو تامظنملا هجوت نأ ودبي.
 دوــجو ةقيقح ىلع ىنبنأ ةيطارقميد ريغ ةمظنأو ةيطارقميد ةمظنأ ىلإ ةيسايسلا
 ةــيلخاد تايدــحت هجاوت ثلاثلا ملاعلا لود يف اصوصخو تاعمتجملا تارشع
 ةــيفاقث– ةــيطارقميدلا تاقاقحتسالا عم بواجتلا ىلع اهتردق نم دحت ةيجراخو
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 ايئاقلت اهفينصت ملظلا نم نوكيس يلاتلابو مدقتملا برغلا اهفرعي امك-ةيداصتقاو
 هذــه ىــلع يبلــس ةــميق مــكح نم كلذ هنمضتي امب ةيطارقميد ريغ ةمظنأك
 ةاــيح رــييغت لجا نم لضانت يتلا ةمكاحلا ريغو ةمكاحلا بخنلاو تاعمتجملا
 ةيــسايس ةــمظنأ يف ةيسايسلا بخنلا نم اريثك نأ ىلإ ةفاضإلاب لضفألل سانلا
 ةينالكــشو مالــعإلا ىــلع دمتعملا ،قيفلتلا نم عونبو تسسأ ةيطارقميدلا ريغ
 نــم ارــيثك ريغت مل اهنكلو ةيطارقميد ودبت ةمظنأ ،يسايسلا لاملاو تاسسؤملا
 مــكحلا موــهفم دامتعا وحن هجوتلا اذه . مهل ةميرك ةايح رفوت ملو سانلا ةايح
 هــب ذخأ امك بونجلا لود عم اهلماعت يف مدقتملا لودلا نم دمتعُي حبصأ حلاصلا
 مــكحلا فرــع ثيح،ةدحتملا ممألا نع رداصلا ةيبرعلا ةيناسنإلا ةيمنتلا ريرقت
 عيسوت ىلع موقيو ،ناسنإلا ةهافر نوصيو معديو ززعي ..." يذلا هنأب حلاصلا
 ،ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا مهتايرحو مهصرفو مهتارايخو رشبلا تاردق
 ."اًشيمهتو اًرقف عمتجملا دارفأ رثكأل ةبسنلاب اميس الو

 تاــبلطتمل اــيلك زواــجت ةــماكحلاو حلاصلا مكحلا يحلطصم دامتعا ينعي ال
 ةــيطارقميدلا تاــسسؤملاو تاــباختنالا نأ ىــلع نادكؤي امهنكلو ةيطارقميدلا
 ناــينب يــف بوــلطملا لوــحتلا ناثدحي الو ةيلومشلا ةيمنتلا اققحي ال امهدحول
 ماــظنلا نأ دــنومايد يرال ىري.ثــلاثلا ملاعلا لود يف اصوصخو تاعمتجملا
 :يهو حلاصلا مكحلا تابلطتمب ذخأي يذلا وه يقيقحلا يطارقميدلا

 .تاطلسلا لصف ىلع ديكأتلا يأ ،ةلقتسمو ةلعاف ةيئاضق ةئيه ) 1
 ىواكــش يــقلتو ةيفافــشلا نامــضو ةبــساحملل ةلقتسم تائيه دوجو )2

 .يزكرملا كنبلاك ةيداصتقا تاسسؤم اضيأ ،نينطاوملا
 نأو احيحــص اليثمت بعشلا ةيباينلا سلاجملاو بازحألا لثمت نأ نامض )3

 حلاــصملاب ةلــصتمو ةماعلا ةكراشملل بيجتستو ةحوتفمو ةنيمأ نوكت
  .اهعاونأ فالتخا ىلع ةيعمتجملا
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  .صالخإلاو ةءافكلاب عتمتي يطارقوريب زاهج وأ ةيندم ةمدخ )4
 ةــلودلا نــع ةيلالقتسالا نيب ام عمجي يقيقح يندم عمتجم دوجو ةيمهأ )5

  .ةيمنتلا قيقحت نامضل رخآلا ضعبلا امهضعب لمكي ثيحب اهمارتحاو
 ةيعرــشلاب مازــتلالا ساسأ ىلع موقت قبس ام لكل ةنضاح ةفاقث دوجو )6

  .بخنلاو ماكحلا فرط نم اصوصخو ماعلا حلاصلا وأ ةمألا تباوثبو
 ىيحي يبرغملا بتاكلا ىري ةماكحلاو ةيطارقميدلا نيب ام ةقالعلا قايس سفن يف
 كــحم يف )امومع ةيناملربلا( ةيليثمتلا ةيطارقميدلا عضت( ةماكحلا نأ يوايحيلا
 ركتحت اهنوكل الو رارقلا ذاختا تايلآل ةزكرم اهايإ اهرابتعاب طقف سيل اهرمأ نم
 رــجحت اهنوك اضيأ نكلو ,ماعلا نأشلا ىلع ةيالولا ةطلس )رادصتسالا ةجردل(
 نــم اــهيف ثــبلا رمأ نوكي ام ابلاغ يتلا يوهجلاو يلحملا نأشلا اياضق ىلع
 تازــكترملل ايوينب ازواجت ربتعت ةماكحلاف يلاتلابو ،)ةبختنم سلاجم تايحالص
 ندل نم هيف ركَفُملا رخآ يه ةيطارقميدلا نأكلو( اهل ايدحتو ةيطارقميدلل ةيلكشلا
 ةــماكحلا اهعم ودبت ةجردل اهتانوكم نم انوكم نوكت نأ ودعت ال دق لب ,ةماكحلا
 يتلا يه )اديدحت "ةديجلا"( ةماكحلا نأ يأ...عرفلا يه ةيطارقميدلاو لصألا يه
 1.)سكعلا سيلو "قحلا -ةيطارقميدلا" ىلإ ,فاطملا ةياهن ,دوقت
 
 
 
 
 
 
 

 
 1.2004 15  تشغ   -  ,ةيبرغملا ملعلا ةديرج



165 

 
 
 
 
 

 يناثلا بابلا
 رياغم ملاع يف ةيسايسلا ةيرظنلا

 -اجذومن يبرعلا ملاعلا -
 
 ةيــسايسلا ةيرظنلا نم يجولومتسبالاو يميهافملا بناجلا انلوانت لوألا بابلا يف
 ةردــقلا و ميمعتلا ةيلباق اهل ماع لكشب ةيملعلا تايرظنلا نأ ةيضرف نم نيقلطنم
 ريسفتلاو ميمعتلا ةيبسن عم،ةرياغتم تاعمتجم يف ىتح رهاوظلا ريسفتو مهف ىلع
 كاــنه نأ امب لوقي هجوت نم اقالطناو،ةيسايسلاو ةيعامتجالا تايرظنلل ةبسنلاب
 وــه اــم امع ربعت كولسو ريكفت طامنأ زرفت ةعيبطلا هذهف ةدحاو ةيرشب ةعيبط
 عــمتجم ال نأ اــضيأ يملع وه امبو رمألا ةقيقح نكلو.تاعمتجملا نيب كرتشم
 ةــيرظن ةــيأ نإف يلاتلابو ةيسايسو ةيعمتجم تايصوصخ كانه نأو رخآ هبشي
 عمتجم نم ةيرظنلا عزن دنع اصوصخو قيبطتلا دنع ارياغم الكش ذخأت ةيسايس
 ةــعيبط نأ اــمك،ةرياغم تاعمتجم ىلع اهضرف ةلواحمو ةأشنلا خيرات وأ ةأشنلا
 ةــيرظنلا ريثأــتو روــضح ددحت عمتجملا يف ةدئاسلا ةيسايسلا ةفاقثلاو ةفرعملا
 .ةيسايسلا
 مل مويلاو ابيرقت ملاعلا فصن يف اهتمظنأو ةيسكراملا ةيرظنلا تداس دوقع ةدعلف
 اروــصحم ينيدلا ركفلا ناك دوقع لبقو.بتكلا نوطب اهنزتخت يركذ ىوس دعت
 موــيلا امأ،هــنع عفادت تايرظنو نيرظنم دجي ناك ام اردانو ةريغص تاعامجب
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 اذــه تاــبو تانايدلا عيمج يفو ناكم لك يف رشتنت ةينيدلا تاعامجلاو ركفلاف
 لكــشي تاــب لب ةيعامتجالاو ةيسايسلا ريظنتلا ةيلمع ىلع هسفن ضرفي ركفلا
 يــبرعلا ملاــعلا يــف قــيبطتلا اــهل دارــي امك ةيطارقميدلا ةيرظن نم اءزج
 ناــك هنا هباحصأ يعديو ةيبرعلا تاروثلا ةجوم ركفلا اذه بكر لب،يمالسإلاو
 .اهرجفت ءارو
 يــف هيلع يه ام لالخ نم ةيسايسلا ةيرظنلل ديدجلا عقاولا ةبراقم لواحنس اذلو
 لــقعلا يــف اهتارهظمت زُربَت ةيفاقثو ةيخيرات ةيصوصخ هل ثيح يبرعلا ملاعلا
 نع ريبعتلا يف ةيسايسلا ةيرظنلا لحم لحي تاب يذلا يبرعلا يسايسلا باطخلاو
 .ههيجوتو يسايسلا عقاولا
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 لوألا لصفلا
 يبرعلا يسايسلا لقحلا

 ةسرامملا يف طبختو ريظنتلا يف ةمزأ
 
 بــسنُت يــتلاو يــبرعلا يسايسلا باطخلا يف ةجئارلا تاحلطصملا يه ةريثك
 هذه نم اريثك نألو ةيسايس تايرظن اهنأب اهوجورم يعدي وأ ةيسايسلا ةيرظنلل
 نــم ةدروتسم وأ ايجولويديألا وأ ةروطسألا وأ نيدلا لاجمل يمتنت تاحلطصملا
 ةــفاقثلا هيوشت نم ديزمل يدؤت اهنإف،عقاولا نع ةلصفنم يلاتلابو ةيجراخ تائيب
 ةنميه.هتروريــصب ؤــبنتلاو هريسفت نع زجعت ثيحب عقاولا مزأت نمو ةيسايسلا
 ةــمزأ شيعي يبرعلا ملاعلا نوكل دوعي ةيسايسلا ةيرظنلا ىلع يسايسلا باطخلا
 نيرــكفملا يــف ةردــن كانهف،هتانوكم لكب يفرعملا جاتنإلا ىوتسم ىلع ةيقيقح
 لوــح تاــيرظن نوــجتني نيذلا تاعماجلا ةذتاسأو عامتجالاو ةسايسلا ءاملعو
 ةدروتــسملا ةيعامتجالاو ةيسايسلا تايرظنلا  ةمحز لباقم يف، يبرعلا عمتجملا
 تايرظنلا هذه دقفي يذلا رمألا،ىلو يضام نم ةبولجم وأ ةرياغم تاعمتجم نم
 هــسفن جاــتنإ ديعي عمتجملا لعجيو عقاولاو ركفلا نيب ام ةوجف فلخيو اهتيملع
 .اهيوشت رثكأ لكشب انايحأو
 ةــيرظنلا بــناج ىــلإ يــسايس لقعو باطخ تاعمتجملا لك يف دجوي هنأ عم
 يبرعلا يسايسلا لقحلا يف هنأ الإ،صاخلا هلاجم مهنم لكل نوكي ثيح ةيسايسلا
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 هذــه دوــجو ةلاح يفو،ةيسايسلا تايرظنلا نم اروضح رثكأ يسايسلا باطخلا
 اندروتــسا ام لثم اهلثم ةدروتسم تءاجو ًاماحقإ تمحقأ تايرظن يهف ةريخألا
 يــسايس خيراــت نــم ةــبولجم وأ ،ايجولونكتو مولعو علسو تايجولويديأ نم
 ةطلــسلا ةــيرظنو ةلودلا ةيرظن:تايرظنلا هذه نمو،ةينيد تاليوأتو تاريسفتو
  .خلا ةيمنتلا تايرظنو ةيطارقميدلا ةيرظنو
 

 لوألا ثحبملا
 ةايحلا كرتعم يف ةيسايسلا ةيرظنلا

 ىــقبت بــتكلا تاحفص ىلع اهئاقب ةلاح يف ةيسايسلا ةيرظنلا نأ كلذب دصقنو
 عادــبإو ةغايــصلا ةــيلامج نــم اهتميق دمتست ةدرجم تالوقمو تاملك درجم
 ةيرشبلا ةعيبطلا عم لعافتت، هرييغتو عقاولا ريسفتل ةادأك اهفظوت دنع نكلو،ةغللا
 تاــفاقثلا يــف ريغتو،هــيف ريغتو اهيف ريغيف عقاولا عم لعافتتو ،اريثأتو ارثأت
  .ىنعمو حور ةيسايسلا تايرظنلل حبصي و،تافاقثلا هذه اهيف ريغت امك ةيسايسلا
 
  عقاولا تاقاقحتساو ركفلا ةيلاثم نيب ةيسايسلا ةيرظنلا: :لوألا بلطملا

 ركف قباطت نأ ةيرشبلا خيرات ربع ثدحي ملف ،باطخ وأ تايرظن ءازإ انك ءاوس
 تانايدــلا اــهب تــتأ يــتلا ةسدقملا صوصنلا ىتح ، عقاولا عم ةيجولويديإ وأ
 عراصتت ةدع تانايد كانه اذلو عقاولا ضرأ ىلع الماك اقيبطت دجت مل ةيوامسلا
 حلاــصملا ضراعتو نيابتلاو فالتخالاف،نوكلا اذه يف رخآ انيح شياعتتو انيح
 نأب ملعي هنأل رانو ةنج دجوأ رشبلا قلاخ هللا ناك اذإ . ةيرشبلا ةعيبطلا نم ءزج
 ةيــسايس ئدابمو يسايس ركفب لاحلا فيكف،هميلاعتب اوعنتقي وأ اومزتلي نل رشبلا
 قــحلا بحاــص هــنا يعدي اهنم لك تاعامجو بوعش اهلوح عراصتت ةيرشب
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 هحنم هلإلا نأب قح يعدم لك دمتعا نإ اصوصخو بارسو لطاب هريغو قلطملا
 . هقوقح لينل هحافك يف همعدي وأ قحلا اذه

 ملاعو بناج نم ئدابملاو لثملاو ركفلا ملاع نيب ام ةقالعلا نإف ساسألا اذه ىلع
 يــبرعلا يــسايسلا اــنباطخ يف هيمسن ام نيب قيفوتلا وأ رخآ بناج نم عقاولا
 عــقاولا عــم كابتــشالا تاقاقحتساو ،بناج نم ةيخيراتلا اهقوقحو ةمألا تباوث
 ةــلداعم جتنأ،رخآ بناج نم امئاق اعقاوو ةقيقح تباوثلاو ئدابملا هذه ةروريصل

 فــقثملا ةقالعو عقاولاب ركفلا ةقالعك ةددعتم تاغايصب اهنع ريبعتلا متي ةبعص
 لــك رــبع اــهتيمومعو ةيلاكشإلا وأ ةلداعملا هذه مدِق نم مغرلاب. خلا ةطلسلاب
 دوــجو عــم اــهدوجو نمازتي ثيح اهتيرهد نم مغرلابو،نامزألاو تاعمتجملا
 لدــي امم ةظحللا ةديلو اهنأكو ةيلاكشإ اهربتعن مويلا ىلإ اننأ الإ ةلودلاو ةطلسلا
 وأ لــح لاكــشإ لــكل نأ نوكل ،اهل لح ال يتلا تالاكشإلا عون نم اهنأ ىلع
 لاــجم ىــلإ لاكشإلا لاجم نم اهجارخإ ضرتفي امم .لح هل نوكي نأ ضرتفي
 ةــلواحم يــف دــهجلا عييضت نودبو ةنورمب اهعم شياعتلا بجي يتلا تاملسملا
 رــخآ بناج نم عقاولا ملاعو بناج نم ئدابملاو ركفلا ملاع نيب ةوجفلا ريسجت
 . ةيسايسلا ةسرامملا يف اصوصخو

 تــناك امو ةراضح تروطت ام عقاولا عم ئدابملاو لثملا ملاعو ركفلا قباطت ول
 ةيناــسنإلا ةراــضحلا تفقوتو عقاولا فقوتلو عقاولا زواجتل لقعلا لامعإل ةجاح
 نم هيف ملاع يه ةسايسلاف قلطنملا سفن نمو.ةيرشبلل ىلوألا ءوشنلا ةظحل دنع
 نكمي لب،فنعلاو برحلاو عارصلاو فالتخالا نم هيف ام ردقب تباوثلاو نوناقلا
 ركفلا ملاع نيب ام شياعتلا قلخو فالتخالا ةرادإ نفو ملع يه ةسايسلا نإ لوقلا
  .رخأ بناج نم عقاولا تاقاقحتساو بناج نم لثملاو ئدابملاو
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 عوضخلا ريربت اضيأ ينعي الو، يبرعلا عقاولل ةيريربت ةيرظنل الخدم اذه سيل
 لالتــخا ةعيرذب تباوثلاو قوقحلا نع يلختلا وأ لثُملاو ميقلا باسح ىلع عقاولل
 ملاع ناو لصاوتم عارص ةايحلا نأ ديكأت انمارم لب،ودعلا حلاصل ىوقلا نيزاوم
 ةــجاحلا يغلي وأ يفني ال قوقحلاو تباوثلاب كسمتلا اذكو لثُملاو ئدابملاو ركفلا
 ةمواــسمللو باهرإلاو نوناقللو برحلاو عارصلل حوتفم لاجم يه امب ةسايسلل
 الــف ،ةــهلآ اوــسيل رشبلا نأ ثيح .أطخلاو ةبرجتللو ةيتامغاربلا تاضوافملاو
 رمآلا كلذك، اهيلإ انتجاحو ةهلآلا دوجو نم مغرلاب رشبلا مكحت نأل ةهلآلا حلصت
 ةطلــس لــجر نوكي نأل حلصي ال دق لثُملاو ئدابملاو ركفلا لجرف ةسايسلا يف
 جاتحي امهنم لكو ةطلسلا لجر دوجو ةرورض ردقب يرورض هدوجوف كلذ عمو
 جاــتحتو ةــيقالخأو ةيميق ةموظنمل ايجولويسس جاتحت تاعمتجملا.هلمكيو رخآلا
 ايلعلا اهحلاصمو اهقوقح ظفحتو ةمألا قفاوت نع ربعت تباوثو تايعجرمل ايسايس
 لــكو، هورــكفمو هلاجر لاجم لكلو، ةيردق تاسسؤمو ةطلسل ايفيظو جاتحتو
 ,دــيري امك رومألا هجوي وأ هتيؤرل نيرخآلا عضخُي نأ لواحي لاجم وأ ةموظنم
 اــمات اقباطت ئدابملاو ميقلا عم ةيسايسلا ةسرامملا قباطتت نأ ةرورضلاب سيل اذل
 ةطلسلاو ةسايسلا لجر رود اهامتي نأ لانملا بعص وه امك بولطم سيل اضيأ،
 ةــسايسلا عــضت نأ يرورضلاو مهملا نم نكلو، ئدابملاو ميقلا لجر رود عم
 نــم بوــلطم وه امك، ةمألا تايعجرمو تباوثو ميقلاو ئدابملا اهينيع بصن
 قــيقحت ىلع لمعلاو ةمألا حلاصم ىلع ظافحلا هل افده عضي نأ ةسايسلا لجر
 لــجر مالي ال دق. اهب طرفي وأ اهيلع مواسي نأ نود ةمألل ايلعلا ميقلاو ئدابملا
 تــباوثلا ىــلع ظفاــحي وأ ةمألل ايلعلا حلاصملا ققحي مل نإ ةطلسلاو ةسايسلا
 ةــنامألا ناخ نإ بساحُي نأ بجيو مالُي هنكلو، مصخلا ةوق ببسب تايعجرملاو
 ىــلعو ةــينطولا ةحلصملا باسح ىلع ةيبزحلا وأ ةيصخشلا هحلاصمل زاحناو
 بــجي تــقولا سفن يف نكلو،ةيبلغألا قفاوت لحم يه يتلا ةمألا تباوث باسح
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 كــسمتلا نــع ثدــحتي وأ ايلعلا ميقلاو ئدابملاب لوقي نم لك سيل هنأب ديكأتلا
 حبصي دق لب لوقي ام ىلع صيرحو لوقي اميف قداص ةمألا تايعجرمو تباوثب
 بازحألا ضعب ةداق نم ضعبلل قازترا ردصم تباوثلاو ميقلاو ئدابملا باطخ
 ةغيــصب وأ، تايئاــضفلا ضــعب باحصأ وأ فحصلا ضعب ريرحت ءاسؤر وأ
 ةطلــسلل ةــيزاوم ةصاخ ةطلس تباوثلاو ئدابملاو ميقلا باطخ جتني دق ىرخأ
 ةنادملا ةيعقاولا
 
  ةيموقلا ةلودلا ،نيدلا ،لقعلا:ةيسايسلا ةيعقاولا:يناثلا بلطملا
 اــمف، ةيسايسلا ةيعقاولا حلطصم ةسايسلا يف ةجئارلا تايرظنلا وأ تالوقملا نم
 .؟ حلطصملا اذهب دوصقملا
 فــيرعتلا يــف سبلو ضومغ اهفنتكي و ةيرظنلا ةجردل ىقرت ةيسايسلا ةيعقاولا
 روــهمجلا ىــلع اهريرمتو اهفيرعت متي امدنع اصوصخو فيظوتلا يف يلاتلابو
 يــنعت ال يــهف، حيحــص رــيغ فيصوت اذهو عقاولا رمألل مالستسالا ىنعمب
 ةوــقلا ةــسايس اــضيأ ينعت الو، ضعبلا دنع مهفُت امك عقاولا رمألل مالستسالا
 نوــلوألا،نيرخآ دــنع مهفُت امك ىوقلا نزاوتو ةحلصملا ىلع ةينبملا ةدرجملا
 ةيــسايسلا ةــيعقاولا اــهنأب لوقلاــب عقاولا رمألل مهمالستساو مهزجع نورربي
 وأ ةــيقالخأ طباوــض يأ نم مهدرجتو مهتنميهو مهناودع نورربي نورخآلاو،
 لاــمعإ يــنعت  ةينالقعلا ةيعقاولا ةسايسلا.ةيسايسلا ةيعقاولا اهنأب لوقلاب ةينوناق
 ديــسجتو ةــفاقث نم هنمضتي امب يعمجلا لقعلا، عقاولا يف ةمألل يعمجلا لقعلل
 مأ ةيعقاو تناك نإ ةيرظن ةيأ ىلع مكحلل يلمعلا كحملا وه ةمألا حلاصمل مهفو
 ىلع ردقألا وه عقاولا،نطاوملا يعو هيوشتو عادخل تاراعشو ايجولويديأ درجم
 رــمألل عوضخلاو مالستسالا سركت ةقبطملا ةيسايسلا تايرظنلا تناك نإ مكحلا
 .عقاولا اذه ريوطتو زواجت ىلع لمعت وأ عقاولا
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 قــيقحت ىلع لمعت يتلا يه ةينالقعلا ةيعقاولا ةيرظنلا نأب لوقلا نكمي انه نمو
 ةمألل يعمجلا لقعلا ناك نإ يجيتارتسالا فدهلا قيقحت وحن قيرطلا يف نكمملا
 ةــيعقاولا ةسايسلاف  هيلعو.ةيجيتارتسإلا اهحلاصمو ةمألا تباوثب كسمتمو نمؤم
 ةــينالقعلا يــنعت اههوجو ىلجأ يف يه لب قلطملاب ايبلس ارمأ تسيل ةينالقعلا
 نأ بــجي ةــمألل ةيريصملا تارارقلا ىوتسم ىلع يسايس لعف لكو، ةيسايسلا
 ريغ خيراتلاو ريطاسألاو ايجولوديالا تاميوهت ىلع سيلو ةينالقعلا ىلع سسَؤي
 امدــنع.ماهوأو مالحأ مدع وأ عقاو مدع طسو نم نكمملا قيلخت ىلعو،يخيراتلا
 ةلاحو ةيماسقنا ةريخألا هذهو ، طقف ةيسايسلا تايجولويديألا ىلع ةسايسلا سسؤت
 ريــصمب طبترــم اهريــصم حبصيو اهل ةريسأ ةسايسلا حبصت ،ةبلقتمو ةرباع
 .تاماعزو بازحأ نم اهغيصي نمو ايجولديألا
 وأ لقعلا ىلع ايجولوديالا نوبلغُي نيذلا مه ةيسايسلا بازحألاو نييسايسلا ءوسأ
 لعفلاو ايلعلا ةينطولا حلاصملا نأ كلذ،لقعلاو ايجولويديألا نيب ام ةعيطق اولعتفي
 ولو،ةيــسايسلا ةــينالقعلا ىلع الإ موقت ال اهيلع ظفاحملاو اهل سسؤملا يسايسلا
 يتلا يه ةينالقعلاو لقعلل تمكتحا يتلا بوعشلا نأ اندجول بوعشلا خيراتل اندع
 ايجولويديألا ءارو تقاسنا يتلا بوعشلا امأ، ماودلا اهل بتُكو تاراضحلا تسسأ
 اــهتناكم تعجارت دقف نيطالسلاو ةداقلا اهب بعالتي ةيجولويديأل نيدلا تلوح وأ
 ،ايجولويدــيأ لكل قلطم ضفر اذه ينعي ال. لاوزلاو رايهنالل ضرعت اهضعبو
 بوعــشلا ةاــيح نــم ةــيخيرات لحارم يف امهم ارود تايجولويديأ تبعل دقف
 يــف اــهاوق ضهنتــست ممأل ةيلومش ةيوهو ةفاقث نع تربع امدنع اصوصخو
 ىــلع ســسؤت يــتلا ةيئزجلا ايجولويديألا دصقن لب، ةيجراخ تايدحت ةهجاوم
 . عقاولل بذاك يعول  لوحتت امدنع ةيجولويديألاو ةمألا ةدحو باسح
 ةــيويندلاو ةــينيدلا اــهنيوالت لكب ايجولوديالا فظوت نأ نكمي ةيعقاولا ةسايسلا
 ةيتاذلا ةوقلا ءانبل تازفحمل اهليوحتل ةنطبتسملا زومرلا لكو رعاشملا ضاهنتسال
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 ةــيعقاولا يــنعت ال . اــهل ةريسأ حبصت نأ نود،ىوقلا نيزاوم ةبعل يف ةادأكو
 يذــلا عــقاولا رمألل فيعضلا عوضخ الو فيعضلا ىلع يوقلا ةنميه ةينالقعلا
 موــقت ةيــسايسلا ةسرامملا يف ينالقع جهنو ريكفت طمن يه لب، يوقلا هضرفي
 ةرثؤملا ةيجراخلاو ةيلخادلا ةئيبلاو همكحت يتلا ىوقلا نيزاومو عقاولا مهف ىلع
 مــظنو لود نــم ماقأ امو يروطسألاو يقيزيفاتيملا ريكفتلل زواجت ينعتو ،هيف
 مــمألل يــسايسلا روطتلا راسم يف  ةيسايسلا ةيعقاولا تطبترا يلاتلابو،ةيسايس
 يــسايس عورــشمبو، ديرت ام فرعتو ةريصب كلمت ةيموق ةيسايس ةدايق دوجوب
 ةــينالقعلاو ةيعقاولا خيراتل اندع ولو.ةدايقلاو ةسايسلا هذهل ةنضاحلا لكشي يموق
 رــكف ضاقنأ ىلع ءاج يذلاو راونألا مث ةضهنلا رصع عم برغلا يف ةيسايسلا
 ررــحتملا يعقاولاو ينالقعلا ريكفتلا قواست ظحالنس ىطسولا نورقلا عاضوأو
 لك علطت يه امب ةيموقلا ةعزنلا روهظ عم خيراتلاو ايجولوديالاو اقيزيفاتيملا نم
 دوــجول ابكاوم يأ، هب ةصاخ ةلود راطإ يف هتيصخشو هتيوه نع ربعيل بعش
  .بعشلا تائفو تاقبط ةيبلاغ قفاوت لحم يموق عورشم
 تناك امف، ةيسايسلا ةينالقعلاو ةيموقلا ةلودلا روهظ نيب ام موقت ةيلدج ةقالع نإ
 رهاــظم نــم رهظمك ةيناملعلا تناك امو ،تاملظلا رصع نم جرختس ابوروأ
 ،نوكتل ةيعانصلا ةروثلا تناك امو ، ةيسايسلا ةينالقعلا يه نكت مل نإ ،ةينالقعلا
 اــم ةــيطارقميدلا ىتح لب ،ةيموقلا ةلودلاو ركفلا مث ةيموقلا ةعزنلا رهظت مل ول
 نيــب اــم فلاحتلا الول مويلا هيلع يه ام اهتريص يتلا ةروريسلا ذخأتس تناك
 قايس يف تراس ىرخأ ابوعش نأ يفني ال اذه.ةيسايسلا ةينالقعلاو ةيموقلا ةلودلا
 ةروريــس سفنــب رمت مل لودلا هذهف، ادنكو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاك فلتخم
 ةــلودلا ءاــنب ةــلحرم يف تلاز ام مويلا ىتحف ابروأ يف ةمألاو/ ةلودلا روطت
 تــماق يــتلا تاسسؤملا ةلود وه ةيموقلا ةلودلا نع اهضوع ام نكلو، ةيموقلا
 .اهتنضتحاو ةيسايسلا ةينالقعلا ىلع
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 لــقعلا لكشتي و ةسايسلاو ةلودلا أشتتس ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيسايسلا ةبرجتلا يف
 ارياغم اقايس تذخأ نيدلاو ةلودلاو لقعلا نيب ةقالعلا ثيح ،رياغم لكشب يسايسلا
 هــيف تذــخأ يذــلا تقولا يفف .يخيراتلا قايسلاو نومضملاو لكشلا ثيح نم
 يسايسلا خيراتلا ىلع ةيبوروألا بوعشلا درمت لكش ةيسايسلا ةينالقعلاو ةيعقاولا
 يــهقفلا لــقعلا ىــلع درمتو، ةينالقعلا عم ضراعتم هرابتعاب ىطسولا نورقلل
 ةيقيقحلا ةيحيسملاو سدقملا صنلا نع ةجراخ ةلاح لكش يذلا يحيسملا يسايسلا
 عــمجي يذلا راطإلا ةيناملعلا ةيموقلا ةلودلا يف ابوروأ تدجو يذلا تقولا يفو،
 يعضولا ركفلاو ةينالقعلاو ةيعقاولا ىلع موقت يتلا ةسايسلا نيب بناج نم قفويو
 مداخلا رود بعلب لبقت يتلا )سدقملا صنلا( ةيقيقحلا ةيحيسملا رخآ بناج نمو
 يــسايسلا خيراــتلا ناــك تــقولا اذه يف،ةمألا ةدارإل ةدسجُملا ةيموقلا ةلودلل
 دــقعلاو ةــمألا ةدارإ نــم دمتــسي ال ةلودللو ةمألل اموهفم  سسؤي يمالسإلا
 يــف الو يــسايسلا هقفلا يف ةفورعم نكت مل رومأ هذهف، ةينالقعلاو يعامتجالا
 - دــشر نباــك –نيملــسملا ءاــملع نــم لواح نم ىتحو، يسايسلا خيراتلا
 لــقعلل ثيح، نآرقلل ينالقع مهف نمو ةينانويلا ةيسايسلا ةفاقثلا نم اهراضحتسا
 نيركفملا نم ريثك بهذي امك يهقفلاو يسايسلا خيراتلا يف وه امم ربكأ روضح
 .ديدش تنعب هجوو دقف، نيملسملا
 ةطلــسو ةــلود ةــمزأ نوــشيعي برعلاو نوملسملاو ةنس فلأ نم رثكأ لاوط
 اذــه، لــقعلاو ناــميإلا وأ لقنلاب لقعلا ةقالع يف ضومغو، نيدلاب امهتقالعو
 فــلأ نم رثكأ، ةيموقلاو ةينطولاب هتقالعو ةمألا موهفم يف ضومغ نع كيهان
 نيــقيلل لصوت ال ةيبيرجت يف قراغو هئات ملسملاو يبرعلا يسايسلا لقعلاو ةنس
 ةيلاكــشإ نــع ربع دشر نبا ناك نإو،ةحورطملا تالاكشإلا نم قمعت ام ردقب
 ةدــيقعلا نيــب ةــقالعلا ةيلاكشإ حرط نودلخ نبا نإف نيدلاو لقعلا نيب ةقالعلا
 لاــحلا فــصي ةروهشملا هتمدقم يف لاق امدنع ةلودلاو ةيبصعلا نيبو، ةلودلاو
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 كــلم ىلإ تلوحت ةفالخلا نإ ،نايفس يبأ نب ةيواعم دهع ذنم نيملسملل يسايسلا
 ةداعتــسال ةيبرعلا ةضهنلا رصع وحلصم تالواحم ىتح.مجعلا كلمك ضوضع
 عورشمو مالسإلاو رصعلا تايضتقم نيب ةحلاصم ةلاح داجيإو ةينالقعلاو لقعلا
 سيلو،اضيأ ةيجراخ بابسألو ةيلخاد بابسأل لشفلاب تءاب ةيبرعلا ةيموقلا ةلودلا
 لكش ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةلاحلا ضاهنتسا تالواحم ذخأت ثيح لضفألاب رضاحلا
 نإ يــقيقحلا مالسإلا نع ربعي ال يسايس مالسإ هقفلو يمالسإلا خيراتلل عوجرلا
 ،ةيمالــسإلا ةوحــصلاب مويلا ىمست ام نأ هابتنالل تفاللا نمو.هل ايداعم نكي مل
 ماــسقنا ةلاح شيعت ،يسايسلا مالسإلا ىمسم تحت  اهنم  جردني ام اصوصخو
 اــهل ةينيد تاداهتجاو تاريسفتو تاروصت نم انايحأ اهقرفي ام نأ ىتح ةقرفو
 لــعجيو اهدحوي امم رثكأ، ةينيد داعبأب  ةيسايس تافالخ وأ ،ةيسايس تارهظمت
 موــيلا رهظمتت يتلا تافالتخالا يهو،كرتشم ودع ةهجاوم يف ةدحاو ةلتك اهنم
  .خلا ةيعضولا نيناوقلاو ةيطارقميدلاو ةطلسلاو ةلودلا نم اهفقاوم نيابت يف
 ىوتــسم ىــلع ةيبرعلا ةينالقعلاو ةيعقاولا رثعت نأب قبس امم جتنتسن نأ نكمي 
 عورشملا بايغ لب فعضل دوعي نيرشعلا نرقلا يف ةيسايسلا  ةسرامملاو ركفلا
 ةزــفحمكو ةينالقعلا هذهل ةنضاحك ةيموقلا ةلودلا بايغو عماجلا يبرعلا يموقلا
 مــكحلاو مالسإلا نيب ةقالعلا ةعيبط ىلع قافتالاب مسحلا مدع ىلإ ةفاضإلاب، اهل
 نإو تايلاكــشإلا هذــه نيرشعلا نرقلا ةيادب ذنم برع نوركفم جلاع. يسايسلا
 ىــلإ ؟ نوملسملا فلختو برغلا مدقت اذامل لاؤسلا نم اءدب ،ةفلتخم تاغايصب
 ةــلواحم لــك ساــكتراو ةيمنتلاو ةيطارقميدلا رثعت لوح ةرصاعملا تالؤاستلا
 تالؤاست يهو، ةيقرعلاو ةيبهذملا دوعصو ةينطولا ةلودلا ةمزأو ةيبرع ةيوضهن
 تالؤاــستل ةــيبرعلا تاــعمتجملا ةباجتسا نأب لوقلا نكمي لب ةباجإ ريغب تيقب
 موــيلا ةيــسايسلا انمظنو انتاعمتجم ةباجتسا نم ةيمهأ رثكأ ناك ةضهنلا رصع
 اــملك هــنأ اقلقو ةراثإ رثكألا ةظحالملاو، مويلا وركفم اهحرطي يتلا تالؤاستلل
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 ينطوــلا عورشملا مزأت املكو ةيموقلا ةلودلا تدعابتو يموقلا عورشملا عجارت
 حلاــصل  ةــينالقعلا ةيعقاولا زيح عجارتو الإ، يبرع رطق لكل ةيرطقلا ةلودلاو
 يعامتجاو يسايس ركف وأ عقاولا رمألل قلطم مالستساو ةيعوقو امإ هألمت ءاضف
 فنع هألمي وأ ،ةينيد الو ةينطو الو ةيموق ال ةحضاو ةيتايوه ةيعجرم الب هوشم
 .ةحضاو فادهأ وأ تايعجرم وأ طباوض الب يسايس
 جاــتحت ةمألا ىوتسم ىلع ةيسايس ةسرامم ةينالقعلا ةيعقاولا ةيرظنلا ةروريص
 يــف ةقباس وأ ةزواجتم ةيركف ةيعجرمك ملعلاو  لقعلا  )1 :تازكترم ةثالث ىلإ
 يموــق وأ ينطو قفاوت )2 يسايسلا خيراتللو ةروطسألاو ايجولويديألل ةيمهألا
 اــهركف يــف ةينالقع ةميكح ةدايق )3 ةيموق وأ ةينطو تايعجرم وأ تباوث ىلع
 دــنع ةيعقاولا ةينالقعلا ةسايسلا روضح نأ ظحالن انه نمو . ةيسايسلا اهتفاقثو
 تاــعمتجملا دنع اهروضح نم ربكأ ةيموقلا ةلودلا راطإ يف تلكيهت يتلا لودلا
 عــم ةيعقاولا ةينالقعلا لماكتت ىلوألا يفف، ةيموقلا ةلودلا ةلحرمل لصت مل يتلا
 هنأ كلذ ينعي ال .ةيركسعلاو ةيداصتقالا ةوقلا ءانب عم يسايس ماظنك ةيطارقميدلا
 نوكنــس دلب نم رثكأ يف ةيعقاولا ةينالقعلل ةلِكَشُملا رصانعلا هذه دوجو ةلاح يف
 ال ةــمألا ةــينالقعو،اهتينالقع ةمأ لكل نأ كلذ، هباشتم تاعمتجمو ةمظنأ مامأ
 امك اهتينالقع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالوللف، ةيموقلا اهحلاصمو اهتفاقث نع لصفنت
 يفو،اهتينالقع دنهلاو نيصلاو ايكرتل امك  اهتينالقع ليئارسإلو، اهتينالقع نابايلل
 دوــجو يــنعت ةــينالقعلاف ةينيطسلفلا ةلاحلاك لالتحالل ةعضاخلا بوعشلا ةلاح
 جاتحت ةمواقملاف، ينطو ررحت عورشم راطإ يف ةدحاو ةدايقو ةدحاو ةيجيتارتسإ
 . يعقاو ينالقع لعف اضيأ مالسلاو ةيوستلاو ةينالقع ةيعقاو ةسراممل
 ةيقالخأ ةميق ةرورضلاب يفضي ال ةيعقاولا ةينالقعلل عمتجم وأ ةلود يأ ينبت نإ
 ثــيحب ةــيموقلا اهحلاــصم ىلع ادامتعا اهتينالقع لكشُت لودلاف،امهيلع ةقلطم
 خيرات ربع ةيلودلا تاقالعلا نأ ثيحو، ةيموقلا ةحلصملا ةمدخ يف لقعلا حبصي
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 طقــست ال ةــيعقاولا ةــينالقعلا نإــف ةيموقلا حلاصملا لوح عارص وه ةيرشبلا
 ةــمألا حلاــصم نع اهريبعت ىوتسم ىلع ةينالقع اهنإ، حلاصملا لوح عارصلا
 تايجولويدــيألا لك فيظوت نع عروتت ال يجراخلا لاجملا يف اهنكلو اهتباوثو
 دوعص نأ ظحالن انه نمو،اودع هربتعت نم عم ةهجاوملا بسكل نيدلاو خيراتلاو
 عــم اــنمازتم ناك رضحتلاو مدقتلاو ةثادحلا مسا تذخأ يتلاو ةيعقاولا ةينالقعلا
 نيتيملاــع نيبرــحو ةيميلقإلاو ةيلهألا بورحلا تائم عالدناو يرامعتسالا دملا
  .خلا ةيشافو ةيرصنع راكفأ يشفتو
 ةيعقاولا.ةرورض ةيعقاولاف ةيررحت وأ ةيروث وأ ةيطارقميد ةسايس مامأ انك ءاوس
 عــضو مــث هتوسقو هتايبلس لكب عقاولا مهف لب عقاولا رمألل مالستسالا ينعت ال
 ةوــقلا رداــصم نم حاتمو نكمم وه امب هزواجتو هتهجاومل ةيجيتارتسإ ططخ
 يــف نٌيب لالتخا اهيف نيفرط نيب تاقالعب ةقلعتم ةسايسلا نوكت امدنعو، ةردقلاو
- لالتحالا ةلودو لالتحالل عضاخلا بعشلا نيب لاحلا وه امك – ىوقلا نيزاوم
 ةفاك لسوتو فادهألا قيقحت يف جردتلا لكش ذخأت فيعضلا فرطلا ةيعقاو نإف،
 مــعد نم حاتم وه امو ةيميلقإو ةيلود تافلاحت ةكبش كلذ يف امب اهقيقحتل لبسلا
 رــصانعلا هذــه لــك نكلو،يملاعلا ماعلا يأرلاو ةيلودلا ةيعرشلا هرفوت دييأتو
 يــنطو عورشم نودبف، ينطولا لعفلل ةمعادو ةدعاسم لماوع لكشت ةيجراخلا
 كاــنه نوكي نلف ةينطو ةدايقو ةيجيتارتسإو ةينطو ةيوهو ةفاقثو ركف نع ربعي
 لــحم لالتــحالل عضاخلا بعشلا ىقبيسو ةيسايسلا ةينالقعلا لامعإل ةصرف يأ
 ةئيــشم بسح لكشتي عقاولا اميف ئشان بزح لكو ةديدج ةيجولويديأ لك براجت
 .ودعلا
 
 .فدهل ةادأ نم يبرعلا ملاعلا يف ةيسايسلا ةطلسلا لوحت :ثلاثلا بلطملا



178 

 نــكلو ، ةــمألا ةحلصم قيقحتل يسايسلا ماظنلا ةادأ ةطلسلا نإف هركذ قبس امك
 بازــحألا لاــضن حبصأو نطولا لحم تلح يبرعلا انملاع يف ةطلسلا نأ ودبي
 رــثكأو، تازايتمالاو عقاوملاو ةطلسلا لجأ نم لب نطولا لجأ نم سيل بخنلاو
 اــهلوح عارصلاو ةطلسلا تبَّيغ ثيح نيطسلف يف دجوي فارحنالا اذه تايلجت
 .هتاذ دحب افده ةطلسلا دوجو حبصأو ينطو ررحت عورشمو ةركفك ىتح نطولا
 تسيل،نيموكحملاو نيمكاحلا نيب ةيوطلس تاقالعو تاسسؤمو صاخشأك ةطلسلا
 هتيامحلو القتسم ناك نإ هئانبلو التحم ناك نإ نطولا لالقتسال ةادأ لب ،نطولا
 عمتجملا نيمأت وه عمتجم يأ يف ةيسايس ةطلس لك فده نأ كلذ ،اددهم ناك نإ
 تاــنوكم نيــب يلخادــلا ماجــسنالاو قاــفولا قيقحتو ةيجراخلا رطاخملا نم
 يــفو. ميلقإلاو بعشلا ىلإ ةفاضإلاب ةلودلا تانوكم دحأ ةطلسلا نأ امك،عمتجملا
 بجي ةمئاقلا ةيسايسلا ةطلسلا ةيعرش رداصم نع رظنلا ضغبو تالاحلا عيمج
 عــمتجملاو ةــلودلاو ةدايــسلا تاذ ةطلــسلا نيــب ام ةحضاو ةقالعلا نوكت نأ
 ةــيدام ةنــضاحك نطوــلا ىمسي ام جتنُي ةثالثلا تانوكملا هذه نيب ماجسنالاو،
 لــح اــمنيأ نطاوــملا هــعم هــلمحي روعــشو ءاــمتناكو نطاوملل ةيونعمو
 نطاوملاــف، اــنطو تــسيل اهدحول ةلودلاو انطو تسيل اهدحو ةطلسلا.لحتراو
 لكشي ال دق عمتجملا ىتحو، اينادجو ءامتنا الكشت ال امهنكلو اينوناق امهل عضخي
 اوــسيلو ةنكاس مهنأب نورعشي دارفألا نم ريثكف تالاحلا ضعب يف هئانبأل انطو
 يــف يــسايسلاو يعاــمتجالا بارتغالاــب ساــسحإ مهباــتني ثيح نينطاوم
 رــيخ ةغمدألاو نيفقثملل ةبسنلاب اصوصخو جراخلل ةرجهلل علطتلاو،مهتاعمتجم
 .كلذ ىلع ليلد
 نوبختنم ةطلسلا عقاوم أوبتي نم نأ ثيحو ةينالقعلا ةيطارقميدلا تاعمتجملا يف
 يــف مكحتــلا بعــشلا عيطتــسيو هتاعلطتو هتابغر نع نوربعيو عمتجملا نم
 ةقالع نإف، خلا ماعلا يأرلا طغضبو تاباختنالاب اهرييغتو مهتبقارمو مهتاسرامم
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 نإــف يلاتلابو،نطولاو ةطلسلا نيب امو عمتجملاو ةطلسلا نيب ام دجوت هيحلاصت
 نــع جرخت ال ةطلسلا ىلإ لوصولل عراصتت وأ سفانتت يتلا ىوقلاو بازحألا
 تاــيعجرمو تباوث نمض عارصلاو سفانتلا ىقبي ثيح ةينطولا ةحلصملا راطإ
 الو ةــمكاحلا بــخنلل حلاصم ققحتو تازايتما حنمت ةطلسلا نأ حيحص، ةمألا
 لجأ نم لمعت لباقملا يف بخنلا هذه نكلو ،ذوفن لالغتساو داسف نم انايحأ ولخت
 دارفأ نم عمتجملا تانوكم لك نيب كرتشملا وه امب نطولا وأ ةينطولا ةحلصملا
 .ةيسايس بازحأو ةيعرف تافاقثو تاعامجو
 اــبلاغو، ةطلسلا ىلع اعارص دهشن نحنو لالقتسالا ذنمو يبرعلا ملاعلا يف امأ
 تيمــس يــتلا تاــبالقنالا ربع يطارقميد ريغ ايومد اعارص ،ايلك نكي مل نإ،
 ةــسرامملاب اــهل ةــقالع ال ةيلكــش تاــباختنا وأ ةيلهأ بورح ربعو تاروث
 ةينطولا ةحلصملاو نطولا مساب متي لاز امو ناك كلذ لكو،ةيقيقحلا ةيطارقميدلا
 ةــينمألا ةزهجألاب نووقتسي ةطلسلاب نوكسمتي نيذلاف مويلا ىتحو، نيدلا مساب وأ
 ةيبلاغو، يداهجلا وأ يسايسلا فنعلا ربع ةطلسلا ىلإ نوعلطتي نيذلاو، شيجلاو
 ةــيروثلا باــطخ نيِفِظوــم اــهيلإ لوصولل نولضانيو ةطلسلل نوعلطتي نيذلا
 دــحب فدــهك ةطلسلل لوصولل نوعلطتي امنإ، ةيطارقميدلا باطخ وأ ةينطولاو
 لك ىسني ةطلسلل لصي نم نأ ثيح ةيضاملا دوقعلا لالخ هانسمل ام اذهو،اهتاذ
 عتمتلاو ةطلسلا ىلع ظافحلا هفده حبصيو ةينطولاو نطولا نع ةريبكلا هتاراعش
 ملاــعلا يــف ةطلسلا مخضت نأ فيك ظحالن انهو،نطولا باسح ىلع اهتازايتماب
 ةطلــسلا بــخن  نأ ظحالن، ةينطولا ةلودلاو نطولا رايهنا عم بكاوتي يبرعلا
 نــم، لؤاست لحم ةينطولا ةلودلا حبصتو راهني نطولا اميف اداسفو  ءارث دادزت
 اوــسيل ناــنبلو رــئازجلاو رصم ىتح ،قارعلاو نميلاو نادوسلا ىلإ لاموصلا
 وه  نميلا يف نييثوحلا دنع نطولا موهفم لهف.ةينطولا ةلودلا ةمزأ نع نيديعب
 ةعيــش دنع نطولا موهفم له؟ةطلسلا بازحأ دنع وأ يبونجلا كارحلا دنع هسفن
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 دنع نطولا موهفم له؟ ةسايسلاو ةطلسلا نع نيدعبُملا نييثعبلا دنع هسفن قارعلا
 نطولا موهفم له؟ ةمكاحلا ريرحتلا ةهبج دنع هسفن رئازجلا يف ةيداهجلا ةيفلسلا
 دــنع نطوــلا موهفم له؟ضايف مالسو حتف ةكرح دنع هسفن سامح ةكرح دنع
 اــهبازحأو ةطلــسلا دنع نطولا موهفم هسفن اهب دجاوتي دلب يأ يف ةدعاقلا ميظنت
   .خلا؟اهبخنو
 ةزهجأ نع ثدحتن امنإ ةيطارقميدلا لودلا يف ةيسايسلا ةطلسلا نع ثدحتن امدنع
 بزح وأ سيئر لك عم  ريغتت ال ةتباث ةيطارقوريب ةيندم وأ ةيركسع تاسسؤمو
 رــيغتت مث ةينمز ةرتفل بعشلا نم فيلكتب لمعت ةمكاح ةيسايس ةبخن نعو،ديدج
 مــه نمل حمسي ال ةطلسلا ىلع لوادتلا وأ ةبخنلا ةرود، ةديدج ةبخن اهلحم لحتل
 ةطلــسلا نيــب ام لصف دجوي ثيح ةمئاد هيحلصم تاقالع خيسرتب ةطلسلا يف
 ةطلــسلا باحــصأ اوــسيل برــغلا يف تاورثلا باحصأ نإف يلاتلابو،ةورثلاو
 ال ثــيحو يــبرعلا انملاع يف امأ، ةيداصتقاو ةيعامتجا بخن نم لب ةيسايسلا
 ةــمكاحلا بــخنلا نأ ثــيحو، قيض قاطن نمض الإ ةطلسلا ىلع لوادت دجوي
 ةنرتقملا ةطلسلا يمحتلو، ةورثلاو ةطلسلا نيب ام ثدحي انارتقا نإف دوقعل رمتست
 ماعلا يأرلا ةداقو ةينمألا ةزهجألاو شيجلا لاجر رابك داسفإل أجلت اهسفن ةورثلاب
 لاــجرو فحصلا مهأ ريرحت ءاسؤرو يندم عمتجم تاسسؤمو بازحأ ةداق نم
 ةطلسلا نم  ةديفتسم ةديدج بخن جاتنإل ىعست امك، تازايتمالاو لاملاب، خلا نيد
 وأ ةــيفئاط وأ ةــيلئاع بــخن نوــكت تالاــحلا نم ريثك يفو اهتيامحل ةمئاقلا
 ةطلــسلا فدــه حبــصيو،نيفرطلا نيب ام ةلدابتم ةيدامتعا ةقالع حبصتو،ةينثإ
 نأل ةطلــس نــم اهديب ام ىلع ظافحلا لب نطولا ةحلصم سيل ةعباتلا بخنلاو
 لوخدــلل ةدعتسم فارطألا هذهو،اهحلاصم ىلع اهظافح نمضت يتلا يه ةطلسلا
 نطو نع اعافد وأ، اهحلاصم نع اعافد لب نطولا نع اعافد سيل ةيلهأ برحب
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 حبــصي يلاــتلابو ةطلسلا  عم اهامتي ثيحب هتازكترمو هتافصاوم ةطلسلا عضت
   .بعشلا نطو سيلو ةطلسلا نطو، نطولا اذهل اديدهتو اساسم ةطلسلاب ساسملا
 لوحتو ،ةمألا لك نطو,يقيقحلا نطولاو ةطلسلا نيب ام لصفلاو ضراعتلا اذه 
 لئاسوب ءاوس اهيلع عراصتت يتلا ىوقلا ةيبلاغ ىدل هتاذ دحب فده ىلإ ةطلسلا
 اددــجم اــيحأ، نطوــلا ىلع ءبعل اهلوحتو لب،ةيطارقميد ريغ وأ ةيطارقميد
 ةعــضاخلا لودلا يف طقف سيل، يبرعلا ملاعلا يف ينطولا عورشملا نع ثيدحلا
 اــهنأ ضرــتفُي يــتلا ةيبرعلا لودلا ةيقب يف لب -قارعلاو نيطسلف – لالتحالل
 نأ ظــحالُملا ثيح،ةــينطولا ةلودلا ةلحرمل ينطولا عورشملا ةلحرم نم تلقتنا
 نيبو عمتجملاو ةلودلا نيب ةقالع ةمزأو ةلود ةمزأ اهيدل ةلقتسملا ةيبرعلا لودلا
 يناعت اهنأ ىنعمب،ةيفئاطلاو ةينثإلا عمتجملا تانوكم نيب ةمزأو عمتجملاو ةطلسلا
 يــنطو عورــشمل سسؤي اديدج ايعامتجا ادقع بلطتي ام اذهو، ةيدوجو ةمزأ
 .ديدج
 

 
 

 

 يناثلا ثحبملا
 Conspiracy Theory ةرماؤملا ةيرظن

 ؟يسايس ليوهت مأ ةيسايس ةيرظن
 
 اوسيل رشبلا نأ ثيحو ،ةيرشبلا ةعيبطلا نع ريبعت ةسايسلا نأ ثيحف ،انركذ امك
 ساــنلا عــم هلماعت يف ءاضيب ةحفص ةسايسلا لجر نوكي نأ نكمي الف،ةكئالم
 ، حلاــصملا ىلع موقت لودلاو تاعمتجملا نيبو سانلا نيب تاقالعلا نأ ثيحو،
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 ةــينلا ءوس ضرتفت يتلا يه ةلقاعلا ةسايسلا نإف، ةبراضتم حلاصملا نأ ثيحو
 ةزهجأ دوجو ببس مهف نكمي هيلعو، ةينلا نسح ةجرد سفنب رخآلا فرطلا دنع
 طيــطختلا نــم ءزج وه يذلاو رمآتلا نكلو.لودلا لك دنع سسجتو تارباخم
 تاــعمتجملا نيبو عمتجملا لخاد هريثأتو همجح نيابتي مصخلا ةهجاومل يرسلا
 .هيف دئاسلا يسايسلا لقعلا ةعيبطو عمتجملا ةعانم بسح
 
 يــبرعلا يسايسلا لقعلا يف ةرماؤملا ةيرظنل ةيخيراتلا روذجلا:لوألا بلطملا 
 رمألاــب سيــل ةيمالــسإلا ةــيبرعلا ةمألا فدهتست ةرماؤم دوجو نع ثيدحلا
 يسايسلا باطخلل ةمزال لكشو حطسلا ىلع افط ةرماؤملا ثيدح نأ عمو،ديدجلا
 قارــعلا لالتــحا مث 2001 ربمتبس 11 ثادحأ دعب يبعشلا اصوصخو يبرعلا

 ذــنم .اــبوروأب برــعلا كاكتحا ةيادب ذنم رضاح باطخلا اذه نأ الإ، 2003
  ةيمالــسإو ةيكارتشاو ةيموق ةيبرع ةيسايس ىوقل يسايسلا باطخلاو تانيسمخلا
 ةــيبرعلا ةمألا تيتفت ىلإ فدهت ةينويهص ةيرامعتسا ةرماؤم دوجو نع ثدحتت
 ةــقطنملا بوعش نيب تاعارص ةراثإو ةيلهأ بورح لاعتفاب يمالسإلا ملاعلاو
 اهلكاــشمب لغشنتل ةقطنملا بوعش فاعضإ ىلع المعو "دست قرف" أدبمل اقيبطت
 نــم ةــيبنجألا ىوقلا نكمتتو مالسب ينويهصلا نايكلا شيعيل ،ةيلهألا اهبورحو
 لــقعلا يــه ةينويهصلا ةكرحلا تناكو .ةقطنملا تاورث بهنو اهترطيس ضرف
 ال ىــتحو اهتهجاوم يف برعلا ةدحو نم اهفوختل تاططخملا هذه ءارو ربدملا
 نيدــلاو ةــفاقثلا اهدحوت ةقطنم يف بيرغلا يفئاطلا نايكلا اهدحو ليئارسإ ىقبت
 .ةكرتـــــــــــــــشملا حلاـــــــــــــــصملاو
 ةيسايس ىوق باطخ ناك هنألو - يجراخلا رمآتلا باطخ - باطخلا اذه نأ الإ
 عــم ءادعو ةهجاوم ةلاح يف وأ ةعراصتمو ةسفانتم ةمظنأ باطخ وأ ةضراعم
 رــِبُتعُأ ثــيح امامتها وأ ةيقادصم لني ملف ،يكارتشالا ركسعملا عم وأ برغلا
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 نيركــسعملا نيــب ،ةدرابلا برحلل ةثياحم يه يتلا ةيئاعدلا برحلا نم اءزج
 امك ظفاحملا يبرعلاو يررحتلا يبرعلا نيركسعملا وأ ،يلامسأرلاو يكارتشالا
 .تاينيتسلاو تاينيسمخلا يدقع لالخ لاحلا عقاو ناك
 يكارتــشالا ركــسعملا راــيهنا دــعب اصوصخو ،ةرماؤملا نع ثيدحلا ددجت 
 هــنا ،دــيدجلا ةرماؤملا باطخ نم ززع امو ،ةيناثلا جيلخلا برح عم نمازتملا
 طــخلا ىلع نوبسحي نييسايس ةداقو لب نيملسمو برع باتك نع ردصي حبصأ
 نــع حوــضوب ثدــحتي يبوروأ يكيرمأ يسايس باطخ عم قفارتيو ،لدتعملا
 رــطخلل برــغلا ميخــضتو ،قرطلا لكب هتهجاوم ةرورضو يمالسإلا رطخلا
 ةــهجاوم معزــب ةيمالسإلا ةيبرعلا ةمألا دض لعف لكل هريربت ينعي يمالسإلا
 يــف يرــجي امل فيصح بقارم لك نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،يلوصألا رطخلا
 نــم ىري ،نميلاو قارعلا و نادوسلاو نيطسلف يف ، ةيمالسإلا ةيبرعلا ةقطنملا
 ةــقيقح يــه امف .ةيبنجأ ةرماؤم دوجوب يحوي ام ةيرمآتلاو ةيداعملا تاسايسلا
 ؟ ةرماؤملا ةيرظن
 :ةرماؤملا ةيرظنب هتيمست نكمي ام ةبراقمل امهنم قالطنالا نكمي نايوتسم كانه
 .يسايسلا ليوهتلا برتقمو ،يملعلا يسايسلا ليلحتلا برتقم
 رمآت نم ولخت ةسايس ال:لوألا ىوتسملا
 ،حلاــصملا قــيقحتل يعس يه ةسايسلا نأ فرعي ةسايسلا ملعب ملمو علطم لك 
 اهكولــس يــف ةــمظنألاو لودــلا هيلإ ىعست يذلا لوألا فدهلا يه ةحلصملاف
 ىدــحإب متــي ام ةلودل ةينطولا ةحلصملا قيقحتو .يجراخلاو يلخادلا يسايسلا
 برحلاــب وأ ةــيلودلا فارــعألاو نوناــقلا دعاوق بسحو ملسلاب امإ :نيتقيرط
 ةسايسلا امه اعم ناتليسولاو .رمآتو ةروانمو عادخ نم امهبحاصي امو عارصلاو
 عارــصلا فرــعت ال ةسايسلا نإ لوقلاو ةسايسلا يه ةدحاو ةلمع اهجو امه وأ
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 ةــسايس ال رشب ةسايسك اهتقيقح ىلع ةسايسلا مهف عم ميقتسي ال لوق وه رمآتلاو
 .ةكئالم
 لــقنلف وأ قالــخألا نم ةسايسلا تدرُج - كلذ لبق نكي مل نإ - يلليفايكم ذنمف
 وأ عادــخلاو برــحلا اــهتايقالخأ نمو ،اهب ةصاخلا اهتايقالخأ ةسايسلل حبصأ
 رربي حلاصملا هيف ضقانتت ملاع يف ةينطولا فادهألا وأ حلاصملا قيقحتف ،رمآتلا
 ةــسايسلا( ةــيرظن فيــصوت وه اذهو لئاسو نم ايرورض هارت ام جهن لودلل
 اــهنإ ،ملاــعلا لود ةيبلاغ ةسايس مويلا يه ةيعقاولا ةسايسلاو ،ةسايسلل )ةيعقاولا
 ةــلمع اهجو برحلاو ملسلا ناو ،)ةليسولا رربت ةياغلا ( ةدعاق ىلع موقت ةسايس
 برحلاــب هــقيقحت زوجيو نكمي ملسلابو نوناقلاب هقيقحت نكمي ال ام نأو ،ةدحاو
 ةسايسلا ءاملع دحأ Julien Freund دنورف نايلوج فرع دقو ،رمآتلاو عادخلاو
 ،ءايــشألا نــم تئــش ام هب رفس سيك هبشت اهنإ  لوقلاب ةسايسلا،نيرصاعملا
 .خلا باهرإلا ،ةروانملا ،عادخلا ،قالخألا ،برحلاو ،نوناقلا
 عيطتــست ال اــم نأ هــب دصقنو ،ةسايسلا بلق رمآتلا نإ لوقلا نكمي انه نمو
 نــع هقيقحتل ىعست تايقافتالاو نوناقلا قيرط نعو فوشكملاب هقيقحت ةسايسلا
 : ناتــسايس اــهل ملاــعلا لود نم ةلود لكو ،ةروانملاو عادخلاو برحلا قيرط
 ةــيفخ وأ ةيرس ةسايسو ،ةينوناقو ةيقالخأ ئدابمو تاراعشب ةنيزم ةنلعم ةسايس
 اــهيلإ نوئجلي وأ ،ءافخلا يف اهنوقبطي تارباخملا ةزهجأو نويجيتارتسإ اهمسري
 ةحيــضفو ،اــبوك دــض رمآتلا كانه الثم ةدحتملا تايالولا يف - ةجاحلا تقو
 رطخأو رخآو ،ةسايسلا نم ةيرمآت هجوأ اهلكو تيج ناريإ ةحيضفو تيجرتوو
 راــمد ةحلسأل هكالتما ةعيرذب قارعلا وزغب اهؤافلحو نطنشاو مايق يه ةرماؤم
 ةرماؤــملا هذه طويخ تتاب دقو، ةدعاقلا ميظنت عم نيسح مادص تاقالعو لماش
  .نييبوروأو نييكيرمأ نيلوئسم ناسل ىلعو فشكنت
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 دارفأــك نوــنوكي اــم اــبلاغو ةكئالم اوسيل رشبلا نأ ثيحو هركذ قبس امكو
 ذخأت يتلا يه ةيكذلا ةسايسلا نإف، ةحلصملا تاباسحب نيعوفدم لودو تاعامجو
 اهنكلو ،ةيناسنإلا ئدابملاو ةعيرشلاو نوناقلا نمض انلع لمعتف ،تالامتحالا لكب
 يف رخآلا فرطلا تايكولسو فقاوم نأل ةعيدخلاو رمآتلا اهتاباسح نم طقسُت ال
 .براــضت ةلاح يف ابلاغ حلاصملا نألو ،امئاد ةنومضم تسيل ةيسايسلا ةقالعلا
 رمآتلا ةيرظنل يسايسلا ليوهتلا : يناثلا ىوتسملا
 ةدحتملا تايالولا نأب لوقلاو ،رمآتلا نم ولخت ةسايس ال نإ لوقلا اننكمي قبس امم
 وأ رــيثملا ءيشلاب سيل ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمألا ىلع نورمآتي ةيبرغلا لودلاو
 ؟ رمآتلا ةركف اددجم راثت اذامل لاؤسلا نكلو ،ديدجلا ءيشلاب ىتح وأ نجهتسملا
 نيــبو ،ةقيقحك ةرماؤملا نيب زييمتلا اننكمي فيكو ؟ اهتراثإ نم فدهلا وه امو
 انعفدــي ام اذهو ؟ ءاطخألا نع ةيلوؤسملا نم برهتلل ةعيرذك ةرماؤملاب لوقلا
 حلاــصم ةــمدخل ايسايس اهفيظوتل ةيجراخلا ةرماؤملاب لوقلا ليوهت نع ثيدحلل
 . ةددـــــــــــــحم فادـــــــــــــهأو
 ةــمألا دــض ةــيبنجأ ةرماؤم دوجو نع ثيدحلا لوقعملاو لوبقملا نم ناك اذإ
 هذه عم لماعتلل نيتحضاولا ةيجيتارتسإلاو ةدارإلا بايغ نإف ،ةيمالسإلاو ةيبرعلا
 اــهنكلو ةرماؤم ىلإ هرودب لوحتي اهميخضتو اهنع ثيدحلاب ءافتكالاو ةرماؤملا
 .اهسفن دض تاذلا نم ةرماؤم ةلاحلا هذه يف
 
 ةرماؤملا باطخ ميخضتو يبرعلا يتاذلا زجعلا :يناثلا بلطملا
 يــفختل ةــيجراخ ةرماؤم دوجوب لوقلا فظوت ةيسايسلا ةمظنألاو ىوقلا ضعب
 يــتلا ةــيدرتملا عاــضوألا نع ةيلوؤسملا لمحت نم برهتتلو اهلشفو اهزجع
 يدرــت نــع اهتيلوؤسم نع راظنألا دعبت نأ ديرت كلذب اهنأكو ،اهبوعش اهشيعت
 ةرماؤــملا نع ثيدحلا كلذب حبصيو ،لوئسملا وه جراخلا نأ معزلاب عاضوألا
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 يــف للخلاو روصقلا هجوأو تازواجتلاو ءاطخألا لك هيلع قلعت يذلا بجشملا
 .يمالسإلا يبرعلا عمتجملا
 دــقنلاو دقنلا أدبمل ضفارلاو ةيطارقميدلا مامأ قلغنملا يبرعلا لقعلا ةينب ةعيبطو
 نمل عوضخلا وأ ةطلسلا بحو قالغتسالاو ءالعتسالا نم لاحب سبلتملاو ،يتاذلا
 ضفري لقع وهف ،راشتنالا ةعيرسو ةلوبقم ةرماؤملا ةركف لعجي ،ةطلسلا يف وه
 مهوــتملا هــخيرات عــجاريو ،هتاباــسح عجاري نأ ضفريو أطخلاب فارتعالا
 ، ةيسدقلا عباط اهيلع ىفضأ ميناقأ لؤاستلا عضوم عضي نأ ضفريو ،مخضملاو
 امدــنع رعاــشلا قدص دقو يجراخ هببس امئاد للخلاو ،ئطخت ال امئاد تاذلاف
 نامزلا يف امو انيف بيعلاو اننامز بيعن ( : لوقلاب ريكفتلا نم طمنلا اذه فصو
 .)اناوـــــــــــس بـــــــــــيع نـــــــــــم
 نــم تاذــلا ةئربتو ةيجراخلا ةرماؤملا ةلوقم ىلإ يبرعلا لقعلا حارتسا اذكهو
 وأ رمآــت وه انباصأ ام لك ربتعي يبرعلا لقعلاو مويلا ىلإ سلدنألا ذنم ،أطخلا
 لكف ،ةيلوؤسملا نم برهتلل نيدلا فيظوت انلهستسا اذكهو ،هيف انل ةدارإ ال رمأ
 درلا ىلع انل ةردق الو )مكل هللا بتك ام الإ مكبيصي نل لقو ( ردقو ءاضق ءيش
 دابعلا ذقنيو ،ءالبلا انع عفريل هللا ىلإ هجوتلا هلعف نكمي ام لكو ،هللا ةدارإ ىلع
 بــيطخلا فقو  ةيبرع ةلود يفو ةعمجلا بطخ دحأ يف هنأ ىتح - قازرألاو
 نــسحُي نأ ىلاــعت هللا نم ابلاط ءامسلا ىلإ هيدي عفري ةزفلتلا ةشاش ىلع نمو
 وــه وأ ميــلعتلا جهانم لشف نع لوئسملا وه هللا نأكو ،دالبلا يف ميلعتلا جهانم
 .ديرنو يهتشن امب اهرييغتب هبلاطن يلاتلابو اهعضوب ماق يذلا
 ىلع موقي قطنم وهو - مالسإلا ةقيقحل هِوشملا يبلسلا قطنملا اذه ءاطغ تحتو
 انتكسو ،ةفلختم ةيرئاشعو ةيروتاتكد ةمظنأب انلِبَق - ةيجراخلا ةرماؤملا تاملسم
 ىلع انتكسو ،نينطاوملا نم ةلقو بناجألا فرط نم انتاريخو انتاورث بهن نع
 مــلو ،تاسدقملاو ةماركلا سادُتو قوقحلا كهتنُت ناو ،فيعضلا يوقلا لكأي نأ
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 ةــعيبط يــفو انروــصتو انريكفت طمن يف رظنلا ةداعإل دوهجلا لقأ الإ لذبن
 لك ماد امو ،نيريخم ال نيريسم انمدامف ،اهيف شيعن يتلا تاسسؤملاو تاقالعلا
 سلجنــلف ،اــنئاطخأ ىــلع انل هنم اباقع وأ هتئيشمو هللا ةدارإ نم وه يرجي ام
 .ةـــــــــمحرلاو جرـــــــــفلا رـــــــــظتننو
 تاراعــش اــنينبتو تاــموكحو لود انيدــل حبــصأ امدنع ةقحال ةلحرم يقو
 امدــنعف ،ايجولويدــيأ ايــسايس اعباط ذخأتل ةرماؤملا ةركف تلقتنا تايجولويديأو
 ةاــيحو ةــيرح نم ريهامجلا هيلإ حمطت ام قيقحت نع ةيبرعلا ةمظنألا تزجع
 نــم رمذــتتو تايجولويدــيألا ردخ نم قيفتست ريهامجلا تأدب امدنعو ،ةميرك
 ةرــيخألا هذه تفظو ،ةمكاحلا ةيسايسلا ةبخنلا ىلإ ماهتالا عباصأ هجوتو اهماكح
 نــع يجراخلا رطخلاب ريهامجلا لغشلو ةيلوؤسملا نم برهتلل ةرماؤملا ةيرظن
 ترــبتعا اذــكهو ،عاضوألا ءوسو فلختلاو رقفلل ةيقيقحلا بابسألاب لاغشنالا
 اــهب تدــعو يتلا فادهألل اهقيقحت نود لوحي ام نأ ةيموقلاو ةيروثلا ةمظنألا
 نأ ةــظفاحملا ةــمظنألا تربتعاو ،يرامعتسالا ينويهصلا رمآتلا وه ريهامجلا
 يعويــشلا رمآــتلا وه رارقتسالا قيقحت يفو ةيومنتلا اهتريسم يف اهرثعت ببس
 ةرماؤــملا ةرــكفف ،ةــفرطتملا ةيلوــصألا تاعامجلا رطخل اقحال لوحت يذلاو
 ةيلوؤــسملا نــم برــهتلل اهلضفأو قيرط رصقأ يه مخضم لكشب اهفيظوتو
 متــي اذــكهو.ةلهاجو ةيمأ ريهامجلا هذه تناك اذإ اصوصخو ريهامجلا ءاهلإلو
 يأ ،خيراتلاو ةيوهلاو ةفاقثلاو نيدلا سمت تاعوضوم يف ةرماؤملا ةركف فيظوت
 نــم ةيــسدقلا عباط هيلع يفضأ ام وأ ةيقيقحلا تاسدقملا ،ةمألا تاسدقم سمت
 .ةيويند رومأ
 ماظن يأل يسايسلا ركفلا بيصت نأ اهنكمي ةيضرم ةلاحك ةرماؤملا انزواجت اذإ
 تاــقالعلا ىلإ انرظنو ،هلاعفأ نع ةيلوؤسملا لمحتي نأ ديري ال يطارقميد ريغ
    نإــف ،ىرخأ ةهج نم ةينويهصلا ةيكيرمألا ةيبرغلاو ةهج نم ةيمالسإلا ةيبرعلا
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 يــف يناثلا فرطلل ةيجيتارتسإلا حلاصملا ةعيبطو ايخيرات تاقالعلا هذه ةعيبط
 ناــيكلا لخد امدنع اصوصخو ةرماؤملا دوجو دعبتسن ال انلعجت ةيبرعلا ةقطنملا
 .ةقالعلا هذه يف يسيئر نوكمك ينويهصلا
 هــسأر ىلعو يرامعتسالا برغلا نيب ةقالعلاك ةقالع يأ نإف ركذلا قبس امكو
 نــم بــناج دوجو يعدتست نأ دب ال يمالسإلا يبرعلا ملاعلاو ةدحتملا تايالولا
 اــنرظن ولو ،ةيداصتقالا حلاصملاو نيدلاو خيراتلاو ايفارغجلا تارابتعال رمآتلا
 برــح تاقالع اهاندجول مويلا ىلإ سلدنألا ذنم نيفرطلا نيب ةقالعلا خيرات ىلإ
 خيراــتلا يف اديعب بهذن نلو.رذحلا بوشم مالس وأ ،لدابتم رامعتساو عارصو
 ضــعب ذخأنس نكلو ،ةيمالسإلاو    ةيبرعلا ةمألا ىلع رمآت دوجو ىلع ليلدتلل
 ةسايسلا نم ءزج يه ةيرمآت ةسايس دوجو ىلع ةلادلا تارشؤملا وأ تاطحملا
 لبماك ةيناطيربلا ةموكحلا سيئر بلط 1905 ماع يفف ،ةيلايربمإلا ةيرامعتسالا
 عــضو ءاربخلاو نييجيتارتسالا نم ةنجل نم .Bannerman)   (C  نامرنب
 ةراــضحلاو ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا اهل ضرعتت دق يتلا رطاخملا نع روصت
 نإ :1907 ماــع ردــصو همساب يمس يذلا ريرقتلا ةصالخ تناكو ،ةيحيسملا
 ضيبألا رحبلل ةيقرشلاو ةيبونجلا لحاوسلا نطقت يتلا بوعشلا يف نمكي رطخلا
 رــيرقتلا حــصنو ،ةــفاقثو نيدو كرتشم خيرات نم اهعمجي امل ارظن ،طسوتملا
 مــسج عرزــب حــصن امك ،ةرحانتم ةيفئاط تاليود ىلإ اهتيتفتو ةقطنملا ميسقتب
 يــف دوــهيلا ناكــسإب ايناطيرب ريرقتلا حصنو اهبرغ نع اهقرش لصفي بيرغ
 ةــيرظنك نييكيرــمألاو نييبرغلا نييجيتارتسالا تاصالخ سفن يهو ، نيطسلف
 تاــفاقثلا عارــص ةــيرظنو،)Francis) Fukuyama امايوكوفل خيراتلا ةياهن
 - ةيحيــسملا ةراضحلل دِدَهملا يمالسإلا رطخلا لوح Huntington نوتغنتناهل
 تاضوافم يف ايناطيرب تلخد ىلوألا ةيملاعلا برحلا   ءانثأو 1915 ماع يفو
 ةــلود ةماقإ لباقم ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ىلع درمتلا ىلع مهعيجشتل برعلا عم
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 تاثحابملا هذه تيمس دقو ،ةينامثعلا لودلا نم ةيبرعلا قطانملا يف ةدحوم ةيبرع
 هذــه هيف يرجت تناك يتلا تقولا سفن يف نكلو ،نوهامكم - نيسح تاثداحمب
 ةــهج نــم اسنرف عم ةيزاوم ةيرس تاثداحم يرجت ايناطيرب تناك تاثداحملا
 عــمف ،رمآــتلا ةمق لثمت تاضوافم يهو ،ىرخأ ةهج نم ةينويهصلا ةكرحلاو
 ذوفن قطانم ىلإ ةيبرعلا ةقطنملا ميسقتل 1916 وكيب-سكياس ةيقافتا تعقو اسنرف
 يذــلا روــفلب نالعإب تاضوافملا تجوت ةينويهصلا ةكرحلا عمو ،نيتلودلا نيب
 دقف اسرفو ايناطيرب عم اوفلاحت نيذلا برعلا امأ ،نيطسلف يف انطو دوهيلا ىطعأ
 .ةَرمعَتسُم بوعش ىلإ اولوحت
 لــك ةدــحتملا تايالولاو ةيبروألا لودلا تعضو ثيح ،رمآتلا لسلسم لصاوتو
 تاعارــصلا ةراثإ ىلع تلمعو ،هقوفت نامضو ينويهصلا نايكلا ةماقإل اهلقث
 ىــلإ ،تانيسمخلا لالخ فالحألا ةسايس نم اءدب ،ةقطنملا يف ةيلهألا بورحلاو
 ىــلع لــمعلاو ،نادوسلا بونج يدرمتم معدو ،نانبل يف ةيلهألا برحلا ةيذغت
 تاــكرحلا لــك مــعدو ،ةــيزكرملا ةــلودلا نع قارعلا لامشو بونج لصف
 قوــقح مــساب ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلل ةضراعملا ةينثإلا ةيفئاطلا تاعامجلاو
 يــفخُت ال ةيمالسإو ةيبرع ةضراعم تاعامج ناضتحاو ،ةيطارقميدلاو ناسنإلا
 ينويهــص رمآــت ثدحأ قايسلا اذه يف ىسنن الو ،اهنادلب دض فنعلل اهلامعتسا
 تعقوأ ثيح ،ةيملسلا ةيوستلا مساب ةينيطسلفلا ةيضقلا ىلع رمآتلا وهو يكيرمأ
 مالــسلاو ةيوــستلا مــساب ةينويهصلا ةديصملا يف برعلاو نيينيطسلفلا اكيرمأ
 .مهريصمل مهتكرتو
 ةــيرظن نــع جرــخي ال جيلخلا برح ذنم يبرعلا جيلخلا يف يرجيو ىرج ام
 ةمزألا بوشن يف مهتيلوؤسمو ةقطنملا ةمظنأ ءاطخأ لهاجت مدع عمف ،ةرماؤملا
 لود نيــب تافالخلا اوفظو ةينويهصلا ةكرحلاو ايناطيربو ةدحتملا تايالولا نإف
 نم ةقطنملا نمأو ةيلودلا ةيعرشلا تاراعش تحتو مهنكم يرمآت لكشب  ةقطنملا
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 هبــش حبــصأ مويلا جيلخلا. نينسلا تارشع لاوط هقيقحت نع اوزجع ام قيقحت
 مربت تارايلملا تارشعب ةحلسأ تاقفصو ،ةيكيرمألا ةيركسعلا دعاوقلا نم لتحم
 ىلع ثيح جرح الو ثدحف قارعلا يف امأ،ايونس برغلا لودو جيلخلا لود نيب
 اــهكيحي يــتلا ةرماؤــملا اهرطخأو فارطألا لك نم تارماؤم كاحت اهيضارأ
 . قارعلا ميسقتو ريمدتل نطنشاو عم ائطاوتم يناريإلا ماظنلا
 نــم ىرــج ام وه نيطسلف اصوصخو ةقطنملا هلوصف دهشت رمآت رطخأ نكلو
 لصف رمآتلا اذه لوصف رخآو يررحتلا ينيطسلفلا ينطولا عورشملا ىلع رمآت
 لــصفل ىدأ يذلا ينيطسلفلا ماسقنالا نأ دقتعي يداعلا بقارملا.ةفضلا نع ةزغ
 تافالخل عجري،نيتيداعتم نيتينيطسلف نيتطلسو نيتموكح دوجوو ةفضلا نع ةزغ
 ةقيقح يفخت ةهجاو درجم تافالخلا هذه نأ حيحصلاو ،سامحو حتف يتكرح نيب
 ذــنم ةينويهــص ثاحبأ زكارمو ريراقت هنع تربع يليئارسإ ططخم وأ ةرماؤم
 ليئارــسإ اــهيف تكراش ةرماؤم .ذيفنتلل ةيتاؤملا فورظلا رظتني ناكو تاونس
 نيملسملا ناوخإلا ةكرح يف ةذفان تادايق اصوصخو ةينيطسلفو ةيميلقإ فارطأو
 .فارطألا فلتخم نيب طيسولا وأ ةرماؤملا هذه ةبارع رطق تناكو
 اءدــب ليئارسإ لخاد ةيداهشتسالا تايلمعلل سامح فقوب يذيفنتلا تاوطخ تأدب
 نــم - ةطلــسلا – ينيطسلفلا يسايسلا ماظنلل سامح لوخد مث 2004 ماع نم
 ةــطخ تــناك 2005 يلاتلا ماعلا يفو، ماعلا سفن يف ةيلحملا تاباختنالا لالخ
 تــناك ماــعلا ســفن يفو،دــحاو فرط نم ةزغ عاطق نم باحسنالل نوراش
 تاــباختنا ترج 2006 ماع يفو،سامح ةكرح اهيف كراشت مل ةيسائر تاباختنا
 ةموكح تلكُش 2007 سرام يفو، تاوصألا ةيبلغأب سامح اهب تزاف ةيعيرشت
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 ىلع ةرطيسلاب سامح ةكرح تماق ثيح روهش ةثالث الإ رمتست مل ةينطو ةدحو
 1.!ةلوهسب 2007 وينوي 14 يف ةزغ عاطق
 لود نــم ةلود لك نأ دجي ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةيسايسلا ةطراخلل صحفتملا نإ
 اــهناريج عــم امإو اهرارقتساو اهتدحو ددهت ةيلخاد امإ ةلكشمب ةلغشنم ةقطنملا
 دــيحوت ىرحألابف ،ةيوس تاقالع ةماقإ نود لوحتو اهدراومو اهتاريخ فزنتست
 وأ يــبروألا وأ يكيرمألا يرامعتسالا رودلا دجن تالاحلا عيمج يفو ،ةقطنملا
 نيفرــطلا معد يف وأ فرط دض فرط معد يف ادسجتم ،مهعيمج وأ ينويهصلا
 .رسلاب وأ نلعلاب ،نيعزانتملا
 ةيبيللاو ةيرصملا اهتعبتو ةيسنوتلا ةروثلا اهتنشد يتلا ةيبرعلا تاروثلا عم مويلاو
 ءارو نــمكت ةرماؤم نع ثيدحلا ددجت، نيرحبلاو ايروسو نميلا يف يرجي امو
 اذــه  ززــع امو،لدتعملا يسايسلا مالسإلاو نطنشاو اهكيحت ةرماؤم،يرجي ام
 لخدــتلا مــث اــيبيل يف ثادحألا تايرجم يف يبرغلا يركسعلا لخدتلا باطخلا
 اــم ناك نإ لؤاستلل رمألا لصو دقو.ايروس يف ثادحألا تايرجم يف يسايسلا
  .؟ةيكيرمألا )ةقالخلا ىضوفلا( ةسايس مأ ةيبعش تاروث يبرعلا ملاعلا هدهشي
 لــقت ال ةيفاقثلاو ةيداصتقالا هجوألاف رمآتلل ةيسايسلا لاكشألا يه هذه تناك اذإ
 تاكرــشلا هــسرامت يذلا بهنلاو ةئفاكتملا ريغ ةيداصتقالا تاقالعلاف ،ةروطخ
 لالخ نم يلامسأرلا زكرملاب ةيبرعلا نادلبلا تايداصتقا طبرو ،تايسنجلا ةددعتم
 طــمن جيورــتو ضرــفو ،عــمتجملا يــف ةدسافلا ةحيرشلا مه نييلحم ءاطسو
 الاكــشأ تذــخأ نإو رمآتلا باب يف لخدت رومأ هذه لك ،يلامسأرلا كالهتسالا
 داــصتقالاب اــهقحلتو ةــينطولا تايداــصتقالا فعضت ةياهنلا يف اهنأل ،ةينوناق
 ،رمآــتلا نــم ديدج عونك راصحلاو تابوقعلا ةسايس يتأتو ،يبرغلا يلامسأرلا

 
 ةلجم ،ينطولا عورشملا ىلع هرطاخمو ينيطسلفلا ماسقنالا روذج ،شاربأ ميهاربإ :عوضوملا لوح رظنأ -  1
   .2009 عيبر ،78 ددع ،20 دلجم ،ةينيطسلفلا تاساردلا
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 نم اهيلع رطيسملا مالعإلا لئاسو ةنميه نإف ،يمالعإلاو يفاقثلا ىوتسملا ىلعو
 تاكبــش ىلع اهتنميه ،ةدحتملا تايالولا يف اهيديؤمو ةيملاعلا ةينويهصلا فرط
 نــع ةــضرغم ةروص لقنو ةقيقحلا هيوشت ىلع لمعي رابخألاو تامولعملا لقن
 ةــسايس ةــصاخلا اهتقيرطب ذفنت تايئاضفلا ضعبو،ةيمالسإلاو ةيبرعلا بوعشلا
 درجمل يباهرإ ىلإ يبرعلا وأ ملسملا لوحت ثيح ،ةيكيرمألا ) ةءانبلا ىضوفلا(
 يئادــب بعش ريطاسأ ىلإ لوحتت ةيبرعلا ةفاقثلاو ،ةعورشملا هقوقح نع هعافد
 الو ةأرملا رقتحتو فنعلا ىلع ضحت ميلاعت ىلإ لوحتي يمالسإلا نيدلاو يجمهو
 ةيبرغلا بوعشلا نيب ءادعلا قيمعت هنع جتني يذلا رمألا ،ناسنإلا قوقحب فرتعت
 لالــخ نمو ،ىرخأ ةهج نم ةيمالسإلا ةيبرعلا بوعشلاو ةهج نم ةيكيرمألاو
 ةينويهصلاو اكيرمأو برغلا ررمي مالعإلا لئاسو اهعنصت يتلا هذه ءادعلا ةلاح
 .نيملسملاو برعلا دض مهتارماؤم
 1ةيلباقلا ةيرظنو ةرماؤملا ةيرظن :ثلاثلا بلطملا
 تاودأ وأ ةــيلخاد طورــش اهل رفوتت مل اذإ حجنت نأ ةيجراخ ةرماؤمل نكمي ال
 ةرــكف لــبقتل هــبخنو عــمتجملا ىدل ةيلباق دوجو وأ،رمألا اهيلع لهست ةيلحم
 اــهتارماؤم رــيرمت يف ةدحتملا تايالولا حاجنو ،تارماؤملا ريرمت وأ ةرماؤملا

 ضراعتي امب ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيفصتب قلعتي اميف ءاوس،نيملسملاو برعلا دض
 اهجئاتنو جيلخلا برحب قلعتي اميف وأ ، ينيطسلفلا بعشلل ةعورشملا قوقحلا عم
   وأ ةينثإلا ةيفئاطلا تارعنلا ةراثإ ىوتسم ىلع وأ ،ةيبرعلا ةمألا ىلع ةرمدملا
 ناك ام رومألا هذه يف ةدحتملا تايالولا حاجن ،ةينطولا تايداصتقالا   فاعضإ

 
 ىلع لهسي ام نأ كلذب دصقيو )1973 ماع يفوت ( يبن نب كلام يرئازجلا ركفملا ةيلباقلا ةيرظنب لاق -  1
 اهيلع ةرطيسلاو عوضخلل بوعشلا هذه ةفاقث يف ةيلباق دوجو وه ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا رامعتسا رمعتسملا
 نمحرلا دبعل قبس دقو. بوعشلا هذه ةفاقث يف رييغتب بلاطي هيلعو، رامعتسالل ةيفاك تامواقم جتنت ال اهتفاقثف،
 مغدارب نع ثدحت دقف طيعج ماشه امأ،ةيلباقلا ةيرظن نم بيرق رمأ وهو دادبتسالا عئابط نع ثدحت نأ يبكاوكلا
  .ةيمالسإلاو ةيبرعلا بوعشلا ىلع نميهي يذلا ةعاطلا
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 ،ةينعملا نادلبلا يف ةلوئسم فارطأ نم اهاقلتت يتلا تادعاسملا نود نوكي نأ هل
 رمآــت ةــيلمع لهسي يذلا وه انسفنأ ىلع يلخادلا انرمآت نإ لوقلا زوجي ىتح
 .اـــــــــــــــــنيلع يـــــــــــــــــبنجألا
 ىــلع تــمطحتل لاــعف يمالسإ نماضت وأ ةيقيقح ةيبرع ةدحو انه تناك ولف

 رمآــت نأ ىــلإ ةراشإلا بجي قايسلا اذه يفو ءادعألا تارماؤم لك امهيترخص
 تــسيل ةــيملاعلا ةينويهصلاو- اديدحت ايناطيربو اكيرمأ - يرامعتسالا برغلا
 اــفوخت نارمآتي امهنإ لب ،مويلا نيملسملاو برعلا عقاو نم تافوخت طقف هعفاود
 فوــخت لحم امه مويلا يمالسإلا عضولا الو يبرعلا عضولا الف ،لبقتسملا نم
 البقتسم اودحتا ام اذإ نوملسملاو برعلا هيلع نوكي نأ نكمي ام وه لب ،برغلا
 .مهريصمب اومكحتو مهتاورث ىلع اورطيسو
 تــيبثت ىلإ ىعسي هنأ امك ينويهصلا يناطيربلا يكيرمألا يرمآتلا ططخملا نإ
 برــعلا نيــب ينماــضت وأ يودــحو هجوت لك برضب ةقرفلاو ةئزجتلا عقاو
 تاــططخم كانه نأ ثيح ،ةقطنملا تيتفت نم ديزم ىلع لمعي هنإف نيملسملاو
 ســسأ ىــلع ةنحاطتم تاليود ىلإ اهليوحتل ةيمالسإو ةيبرع ةلود لكل ةزهاج
 ةــيفئاطلاو ةقرفتلا رصانعو ىوق معدي رامضملا اذه يف وهو ،ةينثإ وأ ةيفئاط
 نإــف فسأللو ،حلاصم باحصأو ةمظنأو ةيسايس ىوقو بازحأ نم ةيميلقإلاو
 ذــيفنت ىــلع اهنودعاــسي اهل ناوعأ داجيإ يف ةبوعص دجت ال ةدحتملا تايالولا
 .دادبتسالا ةمواقم وأ ريصملا ريرقت وأ ناسنإلا قوقح ةعيرذ تحت ،اهتاططخم
 قــيقحت مهوــب نولئاــقلاو ،ةمزألا نم جورخلل لحلا يه ةيبرعلا ةدحولا ىقبتو
 ةــئزجتلا ةــلاح نــم ،مئاــقلا عضولا نم نوديفتسملا مهسفن مه ةيبرعلا ةدحولا
 ذــيفنت يــف مهفظوــت نيذــلا ةدحتملا تايالولا تاودأ مهنإ ،عارصلاو فلختلاو
 ملاــعلا هــيف هــجتي يذــلا تقولا يف هنا الوقعم سيلف ،ةقطنملا يف اهتاططخم
 هذه لودو لتكتلاو ةدحولا وحن ايسآ قرش بونجو اكيرمأو ابوروأ يف رضحتملا



194 

 ،كرتــشملا خيراــتلا الو نيدلا ةطبار الو ةيموقلا ةطبار ال اهطبرت ال قطانملا
 هجتن يفارغجلا رواجتلاو ةغللاو نيدلاو خيراتلا ثيح ةيبرعلا بوعشلا نحن امنيب
 تالتــكتلاو ةدــحولا رصع يف نوشيعي نولوألا ،رحانتلاو ةقرفلا نم ديزم وحن
 .ةرحانتم لئابقو بوعش ىلإ لوحتلا رصع يف شيعن نحنو ىربكلا
 ةــيبرعلا ةدحولا قيقحت قيعي ام نإف ،ديفتسملا نع ثحبا لوقت ةدعاقلا تناك اذإ
 ةــيملاعلا ةينويهــصلاو ةدحتملا تايالولا مهو اهتئزجت عقاو نم نوديفتسملا مه
 يلاــتلابو ،ةيبرعلا بوعشلا مه ةدحولا نم نوديفتسملاو ،ةقطنملا يف امهتاودأو
 اذإ الإ ةدحولا ققحتت نأ رظتنن ال يلاتلابو ،ةدحولل علطتت يتلا يه بوعشلا هذهف
 .ةيطارقميدلا لظ يف يأ يسايسلا رارقلا ذاختا يف رود ريهامجلل حبصأ
 لــشف نع ةيلوؤسملا نيرخآلا ليمحتو رمآتلا ركف ىلإ ةدوعلا ينعي ال اذه نكلو
 نوــلمحتي ةــيموقلا تاــكرحلا ةداقو انوفقثم اذك و ةيسايسلا انتمظنأف ،ةدحولا
 يقيقح ءامنو مدقت ثادحإ لشف ةيلوؤسم لب ةدحولا قيقحت مدع طقف سيل ةيلوؤسم
 لــماوعلا ىلإ ةفاضإلاب ةيبرعلا ةدحولا قيقحت قيعي ام نإ .يرطق عقاو لظ يف
 رــكفلا فــلختو ،برــعلا ةداقلا دنع ةدحولا يف ةيقيقح ةدارإ بايغ ،ةيجراخلا
 مــل ثــيح ،هيلع ةلغتشملا ةيرشبلا ةيذيفنتلا تاودألاو يكيسالكلا يبرعلا يموقلا
 زواــجتي ايراضح ادعب يبرعلا يموقلا ركفلا ءاطعإ نم برعلا نويموقلا نكمتي
 رعــشي اــيفاقث ايراــضح ءامتنا ةبورعلا نم لعجيل ةيصوصخلاو قرعلا موهفم
 مــهل لضفأ ةبورعلا ةريظح يف مهءاقب نأ برع ريغو برع نم اهيلإ نومتنملا
 ةــمظنأو بازــحأ نــم برــعلا نييودحولا نييموقلا نأ امك،اهنم جورخلا نم
 ملاع يف ةلدابتملا ةحلصملا ةغل لدب ايجولويديألاو تاراعشلا ةغل مهيلع ترطيس
 .ةسايسلا كرحمو ةايحلا بصع يه ةيداملا حلاصملا تحبصأ
 يتلا سسألا يف رظنلا ةداعإب ققحتلا ةنكمم ةيبرعلا ةدحولا نإ لوقلا نكمي هيلعو
 ةغل اهنأل ةلدابتملا حلاصملا ىلع سسؤيل ،يبرعلا يودحولا باطخلا اهيلع موقي
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 ةــيودحولا ةكرحلا تعبط يتلا ةيبالقنالا ةيروثلا ةرظنلا نع داعتبالا عم ،مويلا
 تاــقالع نــم ،يرــطقلا عقاولا ضفرو زواجت ىلع موقت تناك ثيح ،ةيبرعلا
 - سكياس ةيقافتا ةديلو ةيبرعلا راطقألا لك سيل هنا ةلهاجتم ،ةمظنأو تايوهو
 ةبورعلا ةيوهلا هذه يف جزتمتو نينسلا تائم ذنم ةزيمتملا هتيوه هل اهضعبف وكيب
 نيب قيفوت ةيلمع يه ةدحولا حبصت انه نمو ،اهلهاجت نكمي ال ىرخأ تافاقث عم
 يدؤيــس يذلا وه قيفوتلا اذهو ،ىلوألا ةلحرملا يف ولو تايوهو تايصوصخ
 .ةكرتــشملا فادهألاو ةكرتشملا ةحلصملا ىلع موقت ةيقرع ال ةيموق ةيوه ىلإ
 اــننأ عــقاو هــمتحي ةيعقاو ةيتامغارب سسأ ىلع موقي يذلا ةدحولل روصتلا اذه
 ىــتح ةيوامــس ةلاسر ةلَمَح الو نوكلا روحمو ملاعلا ةداس مويلا دعن مل برعك
 رــيغ عــضخ اهاضتقمب يتلا بابسألاف ،نيرخآلا ىلع انتدارإو انتئيشم ضرفن
 بلطتي يذلا رمألا مويلا ةمئاق دعت مل هراهدزاو مالسإلا ردص يف برعلل برعلا
 ةداعإب بلاطي نم لك عم لماعتلا نع داعتبالا عم ةديدج سسأب ةديدج ةقالع جسن
 بيصي نأ نكمي ام أوسأ نإ.ةبورعلا ىلع رمآتي هنأكو ةقالعلا هذه رمأ يف رظنلا
 اــهخيراتو اهتقارع يف ةيبرعلا ةمآلاك ةمأو ،طابحإلاو سأيلا وه ممألا نم ةمأ
 ،يبلسو ءيدر عقاو كش ال هنإ ،عقاولا رمألل ملستست ال نأ ضرتفي ،يراضحلا
 اــهتداق ةــمكحو بوعــشلا ةدارإ ةوقب نكلو كش الو دوجوم يجراخلا رمآتلاو
 ىلع انتردق قيعت ماهوأ نم الوأ صلختلل باعصلا ىلع بلغتلا نكمي نيصلخملا
 نيملــسملاو برــعلا ريغ نم ملاعلا نأ :لوألا نامهو اهمهأو ملاعلا عم لماعتلا
 : يناثلا مهولا ،اندض يرامعتسا ططخم يف فلاحتي يلاتلابو ةدحاو ةدحو لكشي
 ةدــحاو ةدــحو لكــشيو مئاق يقيقح ملاع مهنأكو نيملسملاو برعلا عم لماعتلا
 اهضعب تاقالع نأو ةدعابتم ةعراصتم ةيمالسإ ةيبرع لود اننأ يلاتلاب لهاجتنو
 ةــيبرعلا لودلا ةيقب عم تاقالع نم ريثكب ىوقأ يه نيرمآتملاب مهربتعن نم عم
 .ةيمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــسإلاو
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 ،حلاصملا لوح عارصلا وه رمآتلا ةركف هيلع موقت يذلا ساسألا ناك اذإ هيلعو
 ةيمالــسإلا ةيبرعلا ةمألا نيب مئاق وه ام طقف سمي ال حلاصملا يف ضقانتلا نإف
 ملاــعلا لود لك لب ،ةدحتملا تايالولا اهسأر ىلعو ةيبرغلا ةيرامعتسالا لودلاو
 ال اــنه نمو ،حلاصملا ىلع - نواعتلا وه رخآلا هجولاو - سفانتتو عراصتت
 لوقنو نيملسملاو برعلا ريغ نم ملاعلا لود لك ةدحاو ةلس يف عضن نأ زوجي
 ةرماؤــم حبــصتل ةرماؤملا ةركف مخضنو ،مالسإلاو ةبورعلا ىلع نورمآتي مهنأ
 ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيملاعلا ةينويهصلا نأ كش ال.نيملسملا دض ملاعلا
 مالــسإلا دض ءادعلاب ناعبشم يملاع ماع يأرو ةيملاع ةهبج قلخ ىلع نالمعت
 ددــهيل مداق - مالسإلا - رضخألا رطخلا نأ ملاعلا لود لك راعشإو ،نيملسملاو
 هبوعــشو ملاــعلا لود نأ ينعي ال اذه نكلو ،ةيحيسملا ةيبرغلا ةراضحلا سسأ
 اــقالطنا صاخلا اهروصت اهل ةلود لك لب ،ينويهصلا حرطلا اذه ءارو ةقاسنم
 اهطبرت يتلا ةقالعلا ةعيبط نم اقالطناو ،ةقطنملا نم اهدعب وأ اهبرق ةعيبط نم
 ةدــحتملا تاــيالولا عم ىرخأ ةهج نمو يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا عم ةهج نم
 ايــسورو اقباــس يتيفوــسلا داــحتالا انذخأ ولف ،ينويهصلا نايكلاو ايناطيربو
 ةــيكيرمألا ةــسايسلا دــض - لازــي اــمو - ناك هنا اندجول ،ايلاح ةيداحتالا
 نيفرــطلا نيــب يلودــلا سفاــنتلا ةقالع ةعيبطل كلذو ،ةقطنملا يف ةينويهصلا
 اذكو نيصلا عم رمألا سفن ،ةقطنملا يف ةيسورلا وأ ةيتيفوسلا حلاصملا ةعيبطلو
 امهتقالع ةعيبطو ةقطنملا يف حلاصم نم امهل امل ارظنو ناتلودلا ناتاهف ،نابايلا
 ءارو ناــترجنم اتــسيل ،امهيف ينويهصلا ذوفنلا فعضو ،ةدحتملا تايالولا عم
 ملاــعلا عــم ةــقالعلا نم اهفقوم نإف اسنرف امأ ،ينويهصلا يكيرمألا ططخملا
 اــهلو ةــميدقلا ةيرامعتسالا لودلا نم يهف ،ةيصوصخ تاذ يمالسإلاو يبرعلا
 ةــقطنملا يــف يرــجي امم اهفقوم نكلو ،ةيبرعلا لودلا ضعب عم ةيوق حلاصم
 رتوــتلاو سفاــنتلا ةلاح ،ةقطنملا يف ةيوقلا اهحلاصم : اهنم تارابتعاب موكحم
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 ةداــيقل اسنرف علطتو ،لوغيد لراش ذنم ةدحتملا تايالولا عم اهتاقالع عبطت يتلا
 يف يمالسإلاو يبرعلا دوجولا ةفاثك ،باطقألا ددعتم ملاع يف يبوروألا بطقلا
 ةــسايسلا لــعجت تاراــبتعالا هذه - يبرعلا برغملا نم اصوصخو - اسنرف
 .ةيكيرمألا ةسايسلا نع ةزيمتم ةيسنرفلا
 برــعلا دض ةرماؤم دوجو ةلوقم عضو يعدتست ةمكحلا نأ قبس امم صلختسن
 نيصلاك نأش تاذ لود كانهف ،حيحصلا اهمجحو حيحصلا اهقايس يف نيملسملاو
 نيملسملاو برعلل انوع نوكت نأ نكمي اهريغو ايكرتو اسنرفو نابايلاو ايسورو
 حلاــصم قــلخ لالخ نمو اونوكي نأ مهنكمي لب مهتدحوو مهتضهن قيقحت يف
 هذــهف ،ةــقطنملا لودو ىلع ينويهصلا يكيرمألا رمآتلا لاشفإ يف انوع ةلدابتم
 نــم اهعنمي يلود نزو تاذ اهلعجي ةيراضح سسأو ةقيرع تافاقث تاذ لودلا
 ةيجيتارتــسإ ةحلصم كانه لب ،ينويهصلا نايكلل وأ ةدحتملا تايالولل عابتتسالا
 يــكيرمألا عــلطتلا ةهجاوم يهو ،يمالسإلاو يبرعلا ملاعلاو لودلا هذه عمجت
 اــيبرع بولطملاو .ديدجلا يلودلا ماظنلاب ىمسي ام راطإ يف ملاعلا ىلع ةنميهلل
 لظ يفف ،يسايسلا عقاولاو نيبو يسايسلا ضيرحتلا باطخ نيب زييمتلا ايمالسإو
 فادهأو ةمئاق ةكرتشم حلاصم تاذ - ةيمالسإ ةمأ -و دحاو يمالسإ ملاع بايغ
 ةــيبرعلا لودلا نيب فادهألاو حلاصملا ضقانت لظ يفو ،اهيلع عمجم ةكرتشم
 ةمألا اهيفرط دحأ  ةرماؤم دوجو نع ثيدحلا حبصي ضعبلا اهضعبو ةيمالسإلا
 ريغ مالك وه يحيسملا ملاعلا ىتحو ملاعلا ةيقب يناثلا فرطلاو ةيمالسإلا ةيبرعلا
 اهضعب عم ةلدابتملا اهحلاصم نأ ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا رعشت امدنع .يملع
 مغدارب اهسفنل لودلا هذه عضت امدنعو نيرخآلا عم اهحلاصم نم ىوقأ ضعبلا

Paradegm  راــتحيو ةرماؤــملا طقست كاذنآ اهفده دحوي يعجرم جذومن وأ 
 نأ وــه ةرماؤملا ىلع حيحصلا درلا نأ لوقلا نكمي هيلعو انرمأ يف نورمآتملا
 نأ يأ ،انيلع نيرخآلا رمآت فقول هجتن مث الوأ ضعبلا انضعب ىلع انرمآت فقون
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 مهتاــططخم مهيــلع لهــست يــتلا ةيلحملا تارربملاو تاودألا نيرمآتملا دِقفُن
  .ةيرمآتلا
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثلاثلا ثحبملا
 تايوُهلا لخادتو يبرعلا يسايسلا لقعلا

 
 دجوي الف،يبرعلا ناسنإلاو ةيبرعلا ةفاقثلا صئاصخ مهأ نم ةيوهلا لاكشإ ربتعي
 ةرــيخألا دوــقعلا لالخف،يــبرعلا عــمتجملا وه امك تايوهلا هعزانتت عمتجم
 لب،ةــينيدلا ةيوهلاو ةيموقلا ةيوهلاو ةينطولا ةيوهلا نيب قزمم يبرعلا نطاوملاو
 .ةعراصتم تارايتو بازحأ اهيلع عزانتت ةيوه لك
  ايجولوديالا و عقاولا نيب يبرعلا يسايسلا باطخلا:لوألا بلطملا
 .Disco theory   يسايسلا باطخلا موهفم راصتخاب فرعنس دارطتسالا لبق
 ماــهفإلا هــفده لمجلا نم بيكرت هنأ ىلإ يسايسلا باطخلل ماعلا موهفملا بهذي
 ةمجسنم باطخلا تادرفم  نوكت نأ بجي ةجيتنلا هذه ىلإ يدؤي ىتحو ريثأتلاو
 لــيحي ام ابلاغ. باطخلا ليعافم قيقحت يف يساسأ رود ةغللف، يقلتملا ةفاقث عم
 نــع هجوم ( وهف  يسايسلا اهتفاقثو ةمكاحلا ةطلسلا باطخ ىلإ باطخلا موهفم
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 اذــه نمــضتيو ،باطخلا نومضمب هعانقإو هيف ريثأتلا دصقب يقلتملا ىلإ دصق
 بــلغأ يفو 1)ا�يسايس باطخلا اذه عوضوم نوكي وأ ،ًةيسايس اًراكفأ نومضملا
 سوــفنو لوــقع يــف زوــمرلا ةراثتــسا ىلإ يسايسلا باطخلا أجلي -نايحألا
 2.ريثأتلاو عانقإلا وهو هفده قيقحت نم نكمتي يك ؛بعشلا دارفأ نم نيبطاخملا
 اهباطخ ةداضملا وأ ةيعرفلا تافاقثلا تاذ تاعامجلاو ةضراعملا جتنت كلذ عمو
 تايجولويدــيألل احوتفم الاجم يسايسلا باطخلا لعجي امم اهب صاخلا يسايسلا
 عــقاولا رــسفتو للحت يتلا ةيسايسلا ةيرظنلا نع هدعبي يذلا رمألا تادقتعملاو
 .ام ةجردب يعوضوم لكشب
 مظانلا يبرعلا يسايسلا لقعلا ىلع بحسني يبرعلا يسايسلا باطخلا نع لاقي ام
 مهــضعب ،يبرعلا لقعلا لوح نيركفملا نم ريثك بتكو ركفو ةفاقث لكل جتنملاو
 دوجوب لوقلل ليمن اننإ عمو،اهيلع ظفحتم ضعبلاو يبرع لقع دوجو ةركفل ديؤم
 رــثكأ وه لقعلا":)جهنملا لوح لاقم( هفلؤم يف تراكيد لاق امك وأ ينوك لقع
 لقعو يدنه لقعو يبرع لقع دوجو يفني امم "سانلا نيب الداع اعيزوت ءايشألا
 ةــيتاذ طورشو تالاغشنا دجوت ام عمتجم يفو ام نامز يف هنأ الإ ,خلا يكيرمأ
 اهريغب مهلاغشنا نم رثكأ اهبو اهيلع نيلغشنمو نيبكنم ةفسالفلاو نيركفملا لعجت
 وأ رــيكفتلا نــم طــمن روــلبتل تالاغشنالا هذهب نمزلا دتما نإ يدؤي ام اذهو
 ثيدــحلا ازواجت نكمي يناكملا ددحملا اذه نم.مهريغ نع ءالؤه زيمي ةينالقعلا
  3.ينيطسلف يسايس لقع نع ثيدحلا اسايقو يبرع لقع نع

 
 ةيرظن ةسارد ينويهصلا حلطصملاو باطخلا يف :يريسملا باهولا دبع: رظنأ ليصافتلا نم ديزمل - 1
 .م2005 /ـه1426 ،ةيناثلا ةعبطلا ،ةرهاقلا ،قورشلا راد ،ةيقيبطتو

 ،رشنلل خيرملا راد ،ةيبدألاو ةيوغللا تاحلطصملا مجعم :دايع تزع ةيلع: رظنأ ليصافتلا نم ديزمل - 2
 .م1984 ،ـه1404 ةنس ،ضايرلا
 انكاردإل،هيلإ راشملا يئارجإلا ديدحتلاو  موهفملا نمض ينيطسلفلا يسايسلا لقعلا نع انثيدح ذخا وجرن - 3
 نع ثيدحلا نكمملا نم ناكو، يبرعلا عمتجملا لخاد تايصوصخ عانطصا نم ديزم وحن قالزنالا ةروطخ
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 اولوانت نيذلا برعلا نيركفملا مهأ نم يرباجلا دباع دمحم يبرغملا ركفملا ربتعي
 فرع ثيح1.يبرعلا لقعلا لوح هتيعابر لالخ نم يبرعلا يسايسلا لقعلا موهفم
 ةفاقثلا ىلإ يمتني صخش لكل ريكفت ةقيرط ددحت يتلا ةيركفلا دعاوقلا( هنأب لقعلا
 هذــه عــجرأ دقو هسسأو ريكفتلا قرط هنكلو هسفن ريكفتلا سيل لقعلاف )ةيبرعلا
 نأ يرباــجلا ىريو.ةدــيقعلاو ةمينغلاو ةليبقلا :يهو ةثالث ىلإ سسألاو قرطلا
 ذنم روطتي مل يمالسإلا نيودتلا رصع لالخ لكشت يذلا يبرعلا يسايسلا لقعلا
 2. يبرعلا يسايسلا لقعلل يرباجلا دقن نمكي انهو نآلا ىتح ةرتفلا كلت
 القعو اباطخ :ةيركفلا هتبيكرت يف ءاوس برعلا يسايسلا لقحلا درجن نأ ديرن ال
 تاــيرظن كاــنهف ةيملع سسأ ةيأ نم تاسسؤمو مظن:ةيعقاولا هتاسرامم يف وأ
 ةيموهفملاو ةيريسفتلا اهتردق نأ الإ يبرعلا عقاولا مهفو ريسفت ىلع ةرداق ةيسايس
 ةيرظن نع ثدحتي نم كانه اضيأ، ةلودلا ةيرظنو ةطلسلا ةيرظنك ةدودحم ىقبت
 فالــخو لــب لدج لحم اياضق يهو مالسإلا يف ةيسايسلا ةيرظنلا وأ ةفالخلا
 ةــيرظن ةــملكل قيقدــلا موهفملاب ةيسايس ةيرظن اهنوكب كيكشتلا ةجردل قيمع
 ةــيرظنلا سيــلو يسايسلا باطخلا لاجمل تاعوضوملا هذه ليحي امم ةيسايس
 يــبرعلا يــسايسلا لقعلا رابتعا انل زوجي ناك نإ لءاستن نأ اننكميو.ةيسايسلا
 ؟ةصلاخ ةيبرع ةيسايس ةيرظن ةباثمب اهيلإ راشملا هتاددحمو هسسأب

 
 ركف اهنوك زواجتت تادقتعملاو ريكفتلا نم طامنأ دجوأ ينيطسلفلا عقاولا نأ ىرن اننأ الإ ينيطسلفلا يسايسلا ركفلا
   .يسايسلا ركفلل هيلع فراعتملا موهفملاب  يسايس
 دقو.)يبرعلا يقالخألا لقعلا( و ) يبرعلا يسايسلا لقعلا(و )يبرعلا لقعلا ةينب(و )يبرعلا لقعلا نيوكت(:-  1

 يرباجلا يفوتو.2001 ريخألاو 1984 ماع لوألا توريب يف ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم نع اهلك تردص
  . 2010 ماع ةيادب
 لوح ةمهم تاباتكل لاجملا تحتفو ةنيابتم لعف دودر يبرعلا لقعلا لوح يرباجلا ةحورطأ تراثأ دقو- 2
 يشيبارط جروج بتكو يمالسإلا لقعلا دقن لوح اباتك نوكرأ دمحم يرئازجلا ركفملا بتك ثيح عوضوملا
  .يرباجلا ةحورطأل ةيدقن ةحورطأ
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 الف،ةــماعلاو ةصاخلا انتايح رومأ ريبدتل هلمعُن نأ انيلع لقعلا قح تايولوأ نم
 ءاوس بوعشلا ةايح يف لقعلا لامعإ يه ةراضحلاف ،لقعلاب الإ مدقت وأ ةراضح
 ةماعلا اهنوؤشل ةلودلا ربدت وأ ةيمويلا هتايح نوؤشل ناسنإلا ربدت ىوتسم ىلع
 ةــملك تحبــصأ ىتح،نادــلبلا رمعو ديشو تاراضحلا ناسنإلا سسأ لقعلاب،
 قاــفآ حتــفنت لــقعلاب .ةينالقعلاو لقعلاب ايلك اطابترا طبترت ةيندم وأ ةراضح
 ،حلاــطلاو حلاــصلا نيبو باوصلاو أطخلا نيب زييمتلا متي ةفرعملابو ةفرعملا
 تحبصأ يتلا ةيلقعلا مولعلا ترهظ دقف ةفرعملاو ملعلا ةادأ وه لقعلا نأ ثيحو
 ةــينوناقلا مولعلا تناكف،اهفلخت وأ تاعمتجملا مدقت ىدم ىلع مكحلا طانم مويلا
 .خلا ةيسدنهلاو ةيعارزلاو ةيجولويبلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو

 دــقتعن الف،لقعلاب الإ ناميإلل يدتهي نأ ناسنإلل ناك امف،ناميإلا نم لقعلا قح
 قــلخ امدــنع لجو زع هللا نأ كلذ ،لقعلاو نيدلا نيب ام ريبك ضقانت دوجوب
 ةدعملاو ناسللاو ديلاك يجولويب وضع درجم سيل  لقعلاف،لقعلاب هزيم ناسنإلا
 نــع ناــسنإلا فــلتخا ام لقعلا نودبو هجومو ركفمو لعاف وضع لب، خلا
 نآرــقلا يــف هتافدارتم وأ ،هلعفو همساب ءاوس لقعلا ركذ درو دقو ،ناويحلا
 نــم رــيثك بهذــي امك ءيشلا سفن ىلع لدت  داؤفلاو بلقلاو لقعلا( ميركلا
 ةراــمعو ضرألاب فالختسالا نأ كلذ ،ةرم نيسمخ يلاوح )ءاهقفلاو ءاملعلا
 يلاــتلابو  ةفرعملاو ملعلا ينعي مويلا لقعلا و،لقعلاب الإ ايتأتي ال ةايحلاو نوكلا
 هذــه باعيتسا ىلع ةردقلاب الإ انوكي ال اهرامعأو ضرألا يف فالختسالا نإف
 فراعم ىلع اوحتفنا امدنع الإ ةراضح اوميقي مل نوملسملا.اهب قوفتلاو مولعلا
 ةيمالــسإلا ةراــضحلا هذه، ةيسرافلاو ةينانويلا ،ىرخألا تاراضحلا مولعو
 لــقعلا لاــجم نــع نوجرخي نوملسملا أدب امدنع رايهنالا مث نهولا اهباصأ
 قيرط نع نيدلا نوفظويو هاجلاو ةطلسلا ىلع نوعراصتيو يقيقحلا ناميإلاو
 ناطلــسلا ةمدخل ةادأ هلعجيو هلصأ نع هجرخُي امب ريسفتلاو نيولتلاو ليوأتلا
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 نيذــلا نيقفاــنملا نــم اهتمئأو اهؤاملع ةطلس لكل ناك ثيح،ةمئاقلا ةطلسلاو
 ناطلسلاو ةطلسلا ةمدخل ةادأ نيدلا حبصأ امدنعو، هعضاوم نع ملكلا نوفرحي
 نوملــسملا رــسخ هتاذ دحب افده )ةفالخلاو ةرامإلا(ةطلسلا تحبصأ امدنعو،
 .ةلودلاو نيدلا

 تايرحلاو ريبعتلاو يأرلا ةيرحك اهتاقتشمو ةيطارقميدلا نإف ةسايسلا لاجم يف
 ةــصالخ وأ يسايسلا لقعلل جيوتت يه ،خلا  نكسملا ةمرح مارتحاو ةصاخلا
 عم قفاوتت ال رومأ تايرحلا كاهتناو لقعلا ىلع رّجحلاو،هجضن لآمو هروطت
 فالختسالاب لوقلا عم ميقتست الو ةيطارقميدلاب الو ةينالقعلاو لقعلاب ال معزلا
 كاهتناو دادبتسالاو روجلاب ضرألا رمعت نأ نكمي ال ثيح اهرامعأو ضرألاب
 ،اهفقاوم تريغ دق يتلا يسايسلا مالسإلا تاكرحل ةبسنلاب.تامرحلاو تايرحلا
 نذإ.ميرحتلا نم دهع لوط دعب ةيطارقميدلاو تاباختنالا تللحف ،ودبي اذكه وأ
 قــح نــم و،قح انيلع هل  رومألا ىلع مكحلا ةيعجرمو طانم وه يذلا لقعلا
 ةيثبعلا ةلاح فقون نأ اندوجو سمت تاديدهتل ضرعتن نيينيطسلفك انيلع لقعلا
 انتايعجرمو انتباوث ىتح انتايح يحانم لك ريسُتو مكحت تحبصأ يتلا طبختلاو
 لــقعلل اــهتهجاوم جاــتحت ةيجيتارتــسإو ةيسايس تاديدهتل ضرعتن ،ةينطولا
 ينيطــسلفلا بعشلاف،ةينيد تافيظوتو تاراعش وحن بورهلا سيلو ةينالقعلاو
 بعــشلل ةــيخيراتلا تادايقلا ةيبلاغو، يمالسإلا هنيد عم احلاصتم امود ناك
 ةــينيد  مهتيعجرــم تناك رامع وبأ ىتح ينيسحلا نيمأ جاحلا نم ينيطسلفلا
 اــهل ينويهصلا ودعلا عم ةهجاوملا معن. ةينطولاو نيدلا نيب ام اوجمد مهنكلو
 دــيري هنا ركنُي ال ودعلا اذه نأ اصوصخو امئاد هرضحتسن نأ بجي ينيد دعب
 ةطلسلا لوح ةيسايس تافالخ يه ةيلخادلا انتافالخ نكلو،ةصلاخ ةيدوهي ةلود
 بعــشلا لــكف تافالخلا هذه يف نيدلا محقن الأ بجيو بعشلا ةدايقو مكحلاو
 عــم ماجــسناو ةحلاصم ةلاح يف مه هييحيسم ىتح همالسإب زتعي ينيطسلفلا
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 ةــنتف دلويــس ةيلخادلا ةسايسلا يف نيدلا ماحقإ نإ..يمالسإلا نيدلاو نيملسملا
 نيــيلخاد ءادــعأ قلخيس ثيحب هراسم نع سيئرلا انعارص فرحيسو هيلخاد
 تاــعامجلا ةردــق مدــع ىدأ فــسأللو، نييجراخلا ءادعألا لحم نولحيس
 لاهــستسا ىــلإ يجراــخلا ودعلا عم اهحلاصل عارصلا مسح ىلع ةيمالسإلا
 نــم ريثكو،نيموــهوم وأ نيــضرتفم نييلخاد ءادعأ ىلع رصن طاقن ليجست
 .ةزغ عاطق ىلإ رئازجلا نم فارحنالا اذه ثودح ىلع لدت تارشؤملا

 نمض نمو يناسنإلا لقعلا ةروريس يف افطعنم وأ املعم تلكش ىربك تاطحم
 يطسولا روصعلا نم لاقتنالاف، ابوروأ يف ةضهنلا رصع ةيادب تاطحملا هذه
 اــهمهأو هلبكت يتلا تاقيعملا نم لقعلا ررحتب طبترا ريونتلاف ةضهنلا رصعل
 لاــجملا حتــف يــلقعلا ررــحتلا اذه.ةقبسملا ماكحألاو ةروطسألاو توهاللا
 .اهبيــصن ةــسايسلا تلان لاحلا ةعيبطبو، امولع ةيناسنإلا فراعملا ةروريصل
 هــتقيقحب ءيــشلا ةفرعم وه ملعلا و املع حبصتل ةسايسلل لاحلا رقتسا اذكهو
 ةروريــص نأــب داقتعالل ضعبلا عفد امم ،ةقسنملاو ةجهنمملا ةفرعملا هناو،
 نــم ةيملعلا ةقيقحللو يملعلا لقعلل ةعضاخ تحبصأ اهنأ هانعم املع ةسايسلا
 ةــيتاذلا نــع اــهداعتباو اــهتاليلحت ةيعوــضومو اــهتالوقم ةحــص ثيح
 ةجردلا هذهل لصت مل ملعك ىتحو ةسراممك ةسايسلا عقاو نأ الإ..ايجولوديالاو
 ،اريخأ ةيلودلا و ةيلحملا ةيسايسلا ثادحألا ترهظأ دقل.ةينالقعلاو طبضلا نم
 مكو نيدلاو ايجولوديالا روضح ةوقل ارظن املع اهنوك نع ةسايسلا تدعتبا مك
 ثــيح ثادــحأ نم يرجي امل ةيلوقعملا نع ثحبي وهو ءاقشلا لقعلا باصأ
 ةطلسلا هيلع تناك امع اريثك فلتخت ال ةيسايسلاو ةيوطلسلا تاسرامملا ضعب
 اهنع ثدحت يتلاو ةلودلا لبق ام تاعمتجم يف لب تاملظلا روصع يف مكحلاو
 .باغلا ةعيرشب ةموكحم اهنأب لاقو سبوه ساموت
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 يــفو مالــعإلل نويسايسلا هلوقي ام لك سيل هنأب لوقلا نكمي قبس امم اقالطنا
 باــطخلا.دوجوم رــيغ هب نوحرصي ال ام لك سيلو ،احيحص ةينلعلا تاسلجلا
 نمكت ريخألا اذه ةميقف ،يبدألا صنلا ريغ – اعومسم مأ ناك ابوتكم– يسايسلا
 ثــيح ، هدــلوي يذــلا ليخَتُملا يفو صنلا قاستاو ةملكلا ةيلامج يف ،هتاذ يف
 ةــيبدألا هتيقدــصو هــتميق ىلع مكحيل عقاولاب صنلا ةنراقمل جاتحي ال ئراقلا
 يــف الو هــتيلامج يف ال ،هتاذ يف نمكت ال هتميقف يسايسلا باطخلا امأ ،ةينفلاو
 يــتلا ةلاسرلا يف لب ،) ةيسايسلا ةفسلفلاو ايجولوديالا ادع اميف( هتادرفم قاستا
 هروطس نيب لب باطخلا تادرفم نمض نوكت ال ام اريثك يتلاو اهليصوت ديري
 روــمأ تاــيرجم ىــلع ريثأتلا ىلع هتردقو عقاولاب هتقالع يفو هليوأت يف وأ
 هدــعب يــف اــصوصخ- اــم يــسايس نايك ةسايس مهف ديري نمف هيلعو.عقاولا
 هسفن لغشُي الأ هيلعف ،اميعز وأ ابزح مأ ايسايس اماظن ناك ءاوس ،-يجيتارتسالا
 ةيعيرــشتلا تاسسؤملا تاسلجب ىتح الو ةيمسرلا ريراقتلا وأ تاباطخلاب اريثك
 ،ةيفحصلا تالاقملاو تارمتؤملاب الو روهمجلل اهجئاتن نلعت يتلا قيقحتلا ناجلو
 كــلذ لالخ نم ايئاهن امكح ردصي ال نكلو كلذ لك للحيو عباتي نأ هيلع ،معن
 ،رخآ ناكم يف نييسايسلاو ةسايسلل ةيقيقحلا فادهألا نع ثحبلا بجي لب ،طقف
 ،عــقاولا ضرأ ىلع ةيقيقح تاسرامم ىلإ لوحتت امدنع ةسايسلا يف اهنع ثحبي
 تاــنزاوت يه امب ةسايسلا ،حلاصملا ىلع تاعارصو تافلاحت يه امب ةسايسلا
 ناك اذإ امع ثحبلا لالخ نم اهيلع فرعتيو اهنع ثحبي،ةيوبخنو ةيقبطو ةيفئاط
 ىــلع فرعتيــس، عراوشلا يف نولوستي لافطألا نأ مأ يسارد دعقم لفط لكل
 شيــعت رسآلا فالآ نأ مأ هيوؤي تيب نطاوم لكل ناك اذإ فرعي امدنع ةسايسلا
 فرــع ام اذإ ةسايسلا ىلع فرعتيس، حيفصلا تويب يفو رباقملاو عراوشلا يف
 ساــنلا نأ مأ ءاودلا ءارش ىلع ةردقو ىفشتسملا يف ريرس ضيرم لكل ناك نإ
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 ءاود ءارــش وأ ىفشتسم يف تيبم نمثو بيبط ةرجأ عفد نع مهزجعل نوتومي
 .نييسايسلاو ةسايسلا ىلع مكحلل يلمعلا كحملا وه عقاولا. خلا،ةيلديص نم
 باــطخلاو ، يجولويدــيألاو يفــسلفلا صنلا نيب زييمتلا بجي رخآ بناج نم
 ةــيرظن تالاجم امه نيتيسايس اتناك نإو ىتح ايجولويديألا وأ ةفسلفلا ،يسايسلا
 وأ ةيقادــصملا اهحنمت ةسرامم نع ثحبت ال تالاجم،اهتاذب ةيفتكمو اهتاذب ةمئاق
 ،ةــيناميإ ةــحفن عــم ،يرظنلا اهقاستا نم ةدمتسم اهتيقادصمف ،اهتالوقم دكؤت
 ةفرعم وه ملعلاو -ملعك ةسايسلا امنيب ،صنلا جراخ نم ليلدل جاتحت ال يلاتلابو
 حرــطت ةلكــشملا .ةفلتخم هيلع مكحلا سيياقمو فلتخم ءيش - هتقيقحب ءيشلا
 اــمب ةينيدلا اهيف امب ةيجولويديألاو ةيفسلفلا تالوقملا ماحقإ ضعبلا لواحي امدنع
 ةطلــسلا ىوتــسم ىــلع ،ةيــسايسلا ةسرامملا ناديم ىلع ،سبتلم لاجم يه
 نــم ديدعو نابايلا مث ةيادب ةيبوروألا لودلا ةضهن نأ فيك انظحال دقو.ةلودلاو
 ةــلودلا نيــب ام لصفلا الول نوكت نأ اهل ناك ام ،ةرقتسملا ةيطارقميدلا لودلا
 بناج نم توهاللا و ةفسلفلاو خيراتلا تاهاتمو ،بناج نم ةيسايسلا ةسرامملاو
  .اهتفاقثو بوعشلا ةايح نم ةريخألا تالاجملا هذه ءاصقإ كلذ ينعي نأ نود ،ناث
 يــف لوحت ثودح ظحالنس يبرعلا يمسرلا يسايسلا باطخلا نع انثدحت ام اذإ
 ةــقطنملا ىلع ةيطارقميدلا حاير بوبه ةجيتن نيريخألا نيدقعلا يف باطخلا اذه
 تــناك يــتلا ةــلزعلا ناردــج تمطح يتلا ةينقتلاو ةيتامولعملا ةروثلا ةجيتنو
 فــظوي حبصأو ريغت يمسرلا يسايسلا باطخلا .اهبوعش ىلع مظنلا اهضرفت
 نيــفقثملا نــم ،نودــهعتم هــل حبصأو،هيف ةدوهعم ريغ تاحلطصمو تادرفم
 ثاــحبأ زكارمو يندم عمتجم تاسسؤمك اهسفن فنصُت تاسسؤمو نييمالعإلاو
 ام اريبك افالتخا دجن ال انابحأ.هنع ريبعتلا لاكشأو هتاراعش ةغايص يف نوننفتي،
 ةــنودم ةيمــسر تانودــم تــناك ءاوس يبرعلا يمسرلا باطخلا تادرفم نيب
 نــم ةيمــسرلا تارشنلاو تايئاضفلاو فحصلا هلوقت ام وأ نيناوقلاو روتسدلاك
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 بــناج نــم ةيقيقحلا ةيطارقميدلا ةمظنألل يمسرلا باطخلا هيوتحي امو،بناج
 تاــعمتجملا هــشيعت يذــلا عــقاولاو يــبرعلا عــقاولا نيب ناتش هنأ الإ ،رخآ
 ةــمألا حلاصم عم ضراعتم هاجتاب ريسي انتاعمتجم يف عقاولا ثيح،ةيطارقميدلا
 .باطخلا قوطنمل سكاعم هاجتاب يأ،لالقتسالاو ةيرحلاب ةيقيقحلا اهفادهأو
 عقاولاو يمسرلا اصوصخو يسايسلا باطخلا نيب ام ةعساو ةوه انتاعمتجم يف 
 ةــيرحلاك ةيطارقميدلا ميق لك نع باطخلا ثدحتي ثيح ، نطاوملا هشيعي يذلا
 ةطلــسلا ىلع لوادتلاو ةيسايسلا ةيددعتلاو ناسنإلا قوقحو ةنطاوملاو ةاواسملاو
 مهنــيب ةــقالعلا ةعيبطو سانلا ةايح لكشَتت اميف جالعلاو نكسلاو ميلعتلاب قحلاو
 ،باــطخلا اذه تادرفم عم ةضراعتمو ةديعب تاراسم يف ةمكاحلا ةقبطلا نيبو
 يفنلا ةادأل ةنلعم ريغ ةفاضإ عم نلعملا باطخلا سرامت ةيسايسلا ةمظنألا نأكو
 اهرهبت ثيحب ةجاذسلا وأ ءابغلا نم ةجرد ىلع ريهامجلا نأ دقتعت اهنأ وأ ،)ال(
 اهحلاــصم ســملتو عــقاولا مهف نع اهينغي امم باطخلا بحاصو باطخلا ةغل
  .هلالخ نم ةيقيقحلا
 ىلع رجحلاو عنملا ةسايس سرامت دعت مل ةيبرعلا ةمظنألا نأ يه ،ةيناث ةظحالم
 ةــمظنألا عروتت ال لب ،لاجملا اذه يف ةمخت دجوت لب،تايجولويديألاو راكفألا
 هذــهل حمــستو اــهلمع ةصاخ تايئاضفل لهست وأ اهل ةعبات تايئاضف حتف نع
 اذهو.اهــسفن ةــمظنألا ىتح ءيش لك دقتنتو ءيش لك نع ثدحتلاب تايئاضفلا
 عنمُت تناك امدنع الثم تاينيعبسلاو تاينيتسلا يف يرجي ناك ام عم ايلك فلتخم
 باَّتُكلا ناكو،ةددشم ةباقرل عضخت وأ دودحلا ربع رورملا نم تالجملاو بتكلا
 يرــجي ناــكو، ةينغأ ىتح وأ ةديصق وأ هوبتك باتك ىلع نودراطي نوفقثملاو
 . خلا ةيجراخلا تاعاذإلا ىلع شيوشتلا
 ماــظن يأ ةــيلهأو ةيعرــش ىــلع مــكحلل اراــيعم دعي مل يسايسلا باطخلا
 تــلوح دــقل، ةضراعملا ىوقل يسايسلا باطخلا ىتح فيظن نأ نكميو،يسايس
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 ىفضت امدنع اصوصخو ايجولوديال يسايسلا باطخلا ةيسايسلا بخنلاو ةمظنألا
 ماــمتها ريثت ال قرو ىلع صوصن درجمل وأ ، ةينيد ةحسم باطخلا اذه ىلع
 نأ بــجي ماــظنلا ةيعرــشف هيلعو،رييغتلل ةادأو ادشرم نوكي نأ نم الدب ،دحا
 ةيــساسألا تاجايتحالا ةيبلت يف ةدارإلاو ةردقلا نم،زاجنإلا ةيعرش نم دمتست
 .لبقتسملاب لمأو ةميرك ةايح ريفوت يف،روهمجلل

  ةيوُهلا لاؤسو يبرعلا يسايسلا لقعلا  :يناثلا بلطملا

 ةــيوهلا ةلاسم يتأت يبرعلا يسايسلا لقعلا تباش يتلا  تاطالتخالا نمض نم
 نطاوملا ىلع اهرثأ تكرت ايجولوديالاو لقعلا ىوتسم ىلع ةيوهلا تاطالتخا،
 راــثأ ةــيوهلا لاؤس نأ امك؟ةيمالسإ مأ ةيموق مأ ةينطو، هتيوهل هفيرعت ةيفيكو
 ةــلودلل يــسايسلا لــمعلا رطؤت نأ ضرتفُي يتلا تايعجرملاو تباوثلا ةلأسم
 ثيح،ةــيوهلا ةلأــسم ىلع مهافتلا مت اذإ الإ تايعجرمو تباوث الف،بازحألاو
 عــجارت دــعب دــشحلاو ةــئبعتلاو باطقتــسالا لــماوع مهأ ةيوهلا تحبصأ
 عــقاولا نأ ثيحو.ايجولويدــيأل اــهتاذ دحب ةيوهلا لوحتت مل نإ تايجولويديألا
 ىلع ةيفاطلا ةمزألا تايلجت مهأ نإف،عقاولاب موزأم ركفلاو ركفلاب موزأم يبرعلا
 وأ نيطسلف وأ نادوسلا وأ قارعلاب رمألا قلعت ءاوس، ةيوهلا ةلأسم يه حطسلا
 هذــه يــف اــنايحأ ايومدو ايمادص اعباط تذخأ ةيوهلا ةلاسم تناك نإو،نانبل
 .ىرخأ نادلب يف رجفتلل ةلباقو ةضرحمو ةنماك يهف،نادلبلا

 ىزب نيزت نإو ةمزألا وأ لاكشإلا باب نم مويلا حرطُي ةيوهلا لاؤس نإف هيلعو
 نــع رــيبعتلا تاــعامجلا لكل حيتت تايرح نم زرفأ امو يطارقميدلا لوحتلا
 ةــيبرعلا ةيوهلا هجاوي يذلا يجراخلا ديدهتلا كانهف، جودزم لاكشإ وهو،اهسفن
 نــع جتاــنلا يلخادــلا دــيدهتلا كانهو،ةيفاقثلا ةملوعلا فرط نم ةيمالسإلاو
 ةيرطقلا ةلودلا لخاد ىتح ضعبلا اهضعبو تايوهلا نيب ام مداصتلاو ضراعتلا
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 ةيوهلا ىلع رصتقي ال و اثيدح اديدهت لكشت ةيفاقثلا ةملوعلا تناك نإ .)ةينطولا(
 ددــعتلا نإف، ملاعلا ربع ةينطولا تافاقثلاو تايوهلا لك لب ةيمالسإلا وأ ةيبرعلا
 ، مداصتلا عباط ذخأ وأ ،يهاركإلا وأ يملسلا شياعتلا عباط ذخأ ءاوس يتايوهلا
 1916 ماــعل وــكيب -سكياس ةيقافتا نأب لوقلا نكميو، يبرعلا انملاع يف ميدق
 ةيرطُ�َقلا ةيبرعلا ةلودلا روهظل لاجملا تحسفأ يتلا ةيسايسلا ايفارغجلا تأيه
 تزيامت ةينطو ةيوه تجتنأ اهرودب هذه، ةينطولا ةلودلاب دعب اميف تيمُس يتلاو
 ايــسايس ةرَداــصملاو ،ةأــشن ةرثعتملا، ةيبرعلا ةيموقلا ةيوهلا نع بناج نم
 كاذــنآ ةفيعــضلا ، ةــسيسملا ةيمالسإلا ةيوهلا نع اضيأ تزيامتو ،ةروريس
 .اثيدح ةدعاصلاو

 نــم رــيثك ءارو ةــنماك دوــقع ســمخ نم رثكأ لاوطو ةيوهلا ةلأسم تناك
 ةــيوهلا ةيلاكشإ وأ ةلأسم تلجت .يبرعلا يسايسلا لقعلا تلغش يتلا تالاكشإلا
 ةيوهلاو ةيموقلا ةيوهلا : )ةيعابرلا( تانوكم نيب عزانتلا يف ةلحرملا هذه لالخ
 فالتــخا عم، ةينطولا ةيوهلاو ةيمالسإلا ةيوهلاو ةيعويشلاو ةيكارتشالا ةيممألا
 ةــينمز ةرــتف نــمو رخآل دلب نم مهنم لكل ةيولوألاو ةيمهألا بسح بيترتلا
 نيملسملا ناوخإلا ةعامجب ةلثمم تناك يتلاو ةيسايسلا ةينيدلا ةيوهلا الثم.ىرخأل
 نيذــهل يــسايسلا روضحلا نأ الإ، ةيوهلل ةرياغم ةيؤر تلكش ريرحتلا بزحو
 ملاعملا ةحضاو ريغ تناك دقف ةيممألا ةيوهلل ةبسنلاب ىتحو،ادودحم ناك نيبزحلا
 بازــحألا يف نيطشانلا ضعب دنع املح وأ اماهوأ تناك تالاحلا نم ريثك يفو
 نــم ةــلاح داجيإ اولواح برعلا نييعويشلا نم اريثك ناف ةقرافمللو، ةيعويشلا
 هبطخ يف ةينيد تايآ فظوي مهضعب ناك لب نيدلاو ةيعويشلا نيب ام ةحلاصملا
 اــيركف ىذــغُتو سسؤُتو انلع نعلُت تناك دقف ةينطولا ةيوهلا امأ، ةلمسبلاب أدبيو
 ةــيرطُقلا ةــينطولا ةــيوهلا نع نوربعملا نوركفملاو ركفلا ناك انايحأو، ةَيفِخ
 تقولا يف هنأ عم . رامعتسالل ءالمعك انايحأو ررحتلاو ةدحولل ءادعأك نوفنصي
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 ةــمظنألا تــناك ةيموقلا ةيوهلاو ةيبرعلا ةدحولا تاراعش هيف عفترت تناك يذلا
 .يردت ال وأ يردت ثيح نم ةيميلقإلا خسرت ةيموقلاو ةيروثلا
 خيــسرتل ،  ةمكاحلا اصوصخو، يروثلاو يموقلا ركفلا بازحأ فارحنا ىدأ 
 ديدــشتو ةينمألا ةزهجألا ميخضتو دحاولا بزحلا ماظنو ةيرطقلا ةلودلا ةيزكرم
 عــمقو ةــيبرعلا راطقألا نيب دارفألا لقنت ةيرح نم دحلاو دودحلا ىلع ةباقرلا
 رــثكأ وــه اــمو لب ، ةيرطُقلا ةناكم زيزعتل ىدأ يذلا رمألا، خلا ركفلا ةيرح
 ،ةــيقرعلاو ةيفئاطلا تايوهلا تززعو تيحأ تاكرحلاو ةمظنألا هذه نأ ةروطخ
 فــيز فــشكني امدــنع هــنأ كلذ،ةــينطولا لبق امو ةلودلا لبق ام تايوه يأ
 مكاــحلا دقفيو، ةطلسلل لوصولل مكاحلا اهيلع دمتعا يتلا تاراعشلاو ايجولوديالا
 لباقم نودب نوكي ال اذهو، هتليبق وأ هتفئاط ءانبأ نم ةيامحلا بلطل اجلي، هتيبعش
 ةــسسؤملا يف اصوصخو ةعيفرلا بصانملاو تازايتمالاو تابهلا مهيلع قدغيف،
 نوــكتف، عــمتجملل ىرــخألا تانوكملا ريثتسي يذلا رمألا، ةينمألاو ةيركسعلا
  .ةيفئاطلا
 نم ريثك كلذ يف اهرطاشيو -ةيبرعلا ةلودلا نأ وه لاكشإ ةيوهلا ةلأسم لعج ام
 يف ةموزأمو ةيرصيق ةدالو تدِلُو لالقتسالا دعب ام ةلحرمل -ثلاثلا ملاعلا لود
 هــفرعُي اــمك ةيسايسلا تاعمتجملل يعيبطلا روطتلا جراخ تءاج ثيح اهتيعرش
 يــه الو ةــمأ وأ ،ةلود يه الف، ىرخألا تاعمتجملا هتدهش امكو ةسايسلا ملع
 ةــنميهم ةــقبط ةلود يه الو يعامتجا دقع ةلود يه الو ةفالخلا ةلودل ةثيرو
 حلاــصمو تاراــبتعال اــماحقإ ةلودلا ةسسؤم تمحقُأ لب، يسكراملا موهفملاب
 راــكفألا دــلاوتل ابــصخ الاــجم ةــيبرعلا ةقطنملا تناك كلذ لكل. ةيرامعتسا
  .اهسفنب اهسفن مكحب اهل ةقباس ةبرجت ال تاعمتجم ريطأتل تايرظنلاو
 ررحتلا ةكرح ةلحرم تشاع ةيبرعلا لودلا نم اددع نأ ثيحو ىرخأ ةهج نمو
 نــم تاكرحلا هذه ىلع نميه امب ،ةيلخاد ىوق نم هيلاوي نمو رامعتسالا دض
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 نييقيفوت اونوكي نأب ةلحرملا هذه يف نويسايسلا نويموقلا لواح دقف )يروث( ركف
 رــكفلاو يموــقلا ركفلا نيب ام اوعمجي -ىرخأ ةرات تمصلابو ةرات هاركإلاب–
 مهنــم لــكل ةلــصافلا طوــطخلا حوضو نود انايحأ ينيدلا ركفلاو يكارتشالا
 مهعم تعطق مث نيملسملا ناوخإلاب ةلص تاذ اهتيادب تناك ةيرصانلا ةلحرملاف،
 ركفلاــب يموــقلا رــكفلا تــجزم وأ تــلوحت مــث يموــقلا رــكفلا حلاــصل
 نادوــسلاو نميلاو قارعلاو ايروس اهتفرع يتلا تاكرحلاو ةمظنألاو،يكارتشالا
 لكشب نيدلل فيظوت عم يكارتشالا ركفلاو يموقلا ركفلا نيب ام اطيلخ تناك ،خلا
 نم.ةيمالــسإ اهلوــصأ تناك )حتف( ينيطسلفلا ينطولا ررحتلا ةكرحو رخآ وأ
 ةئطاخ جزملا ةركف نأل سيل،تلشف دق ةيقيفوتلا تالواحملا هذه لك نأ فورعملا
 طبارــتلا قلخ ىلع ةيسايسلا ىوقلا كلت ةردق مدعل لب، نوكي نأ بجي ام يهف،
 ليعفت يف اهتبغر مدع وأ اهتردق مدعو، ايركف تايوهلا هذه نيب يقيقحلا يلدجلا
 . يطارقميد ساسأ ىلع عمتجملا تانوكم نيب ةاواسملا أدبم
 ةيوهلا لاكشإ حصفَي مل امهيلك وأ دادبتسالا وأ ايجولويديألا ةنميهل ارظنو اذكهو
 ،ةيفئاطو ةيبزحو ةيسايس تايلجت ذخأ لب ،ضحم يتايوه فالخك امئاد هتاذ نع
 دهج تفزنتسا يتلا تامادصلاو تافالخلا نم ديدع ءارو انماك ناك نيياحأ يف و
 ةــيرطقلا ةــلودلا ةــمزأ هيمسن نأ نكمي ام تسكعو ةمألا تايناكمإو نيركفملا
 ذــخألا تالاكــشإ تفيضأ برغلا نم ةيطارقميدلا حاير تبه امدنعو.)ةينطولا(
 وــفرطتم بكر ثيحب رومألا تلخادتو، ةيوهلا تالاكشإ ىلإ ةهجوم ةيطارقميدب
 تاودأب اوققحي نأ اودارأو ةيطارقميدلا ةجوم ةداضملا تافاقثلا و تايوهلا ضعب
 نويطارقميدــلا دجوو، ىرخأ لئاسوب هقيقحت اوعيطتسي مل ام ةيطارقميدلل بسنُت
 يتايوهلا عراصتلا ةلكشم لح يهو ةجودزمو ةدقعم ةمهم مامأ مهسفنأ نويقيقحلا
 ةــيددعتلاو ةــنطاوملا موهفم ىلع موقت يتلا ةيطارقميدلا سسأ ءانبو بناج نم
 دقتعنو .رخآ بناج نم،بعشلاو نطولا ةدحو ظفحتو رخآلاب فارتعالاو ةيفاقثلا
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 باحــصأ ةــفاقث يف ةقباسلا دوقعلا لالخ اهل اناكم ةيطارقميدلا تدجو ول هنأ
 ةــيطارقميد ةــمظنأ سيــسأت يف ةيبرعلا تاعمتجملا تحجنو ةددعتملا تايوهلا
 .ةيوهلا تالاكشإ تلحل ةيقيقح
 ةلودلاب ةطبترملا تالاكشإلاب نيلغشنم برعلا نوركفملا هيف ناك يذلا تقولا يف
 تاــيالولا تلمعو،قوبسم ريغ ايدحت تلكشو ةملوعلا مهتمهد ،ةيوهلاو مكحلاو
 هذــه،ةيفاقثلا ةملوعلا تاودأ ىدحإك ةهجوملا ةيطارقميدلا فيظوت ىلع ةدحتملا
 نأ ضرــتفُي ناك ثيح نم ةيفئاطلاو ةينثإلا تاعازنلا رجفتل تدأ يتلا ةريخألا
 ةملوعلا ريثأت نأ ظحالملا نم. تافاقثلا نيب ةوجفلا رسجو تايوهلا بيوذتل يدؤت
- ةــيوقلا تاــفاقثلا هــيف ترعش يذلا تقولا يفف، ادحاو نكي مل تايوهلا ىلع
 تايوهلا نإف، ايكيرمأ ةهجوملا ةيفاقثلا ةملوعلا ديدهتب – ةفاقثلا نم ءزج ةيوهلاو
 ةــملوعلاب توقتــسا يبرعلا ملاعلا يف اصوصخو ةشمهم تناك يتلاو ةريغصلا
 رــيبك لكــشب ةــيفاقثلا ةــملوعلا سييــست مت هنا ببسلاو، اهءارو فقي نمبو
 اهحلاــصم دــيدهت اهنكمي يتلا تايوهلا باحصأ دض اصعك اكيرمأ اهتلمعتساو
 ناــك هتاريخو هعقومو هخيراتو هتفاقثو هتيوهب يبرعلا ملاعلا نأ ثيحو، اهتفاقثو
 ةــيعرفلا تاــفاقثلا زيزعت ىلع اكيرمأ تلمع دقف، يكيرمألا مامتهالا ةرؤب يف
 ةــيبرعلا ةيوهلا فاعضإل نكلو لاحلا ةعيبطب اهب ابح سيل ةريغصلا تايوهلاو
 رــخآ دــعب كانه .ةيبرعلا ةمألا ديحوت ىلع ةرداق وأ ةدحوم ةيوهك ةيمالسإلاو
 يهاــنتملا طيــسبتلا نمف.ةــيوهلا يلاتلابو ةفاقثلا رداصمو تانوكم لوحت وهو
 تامــسلا وأ فــيرعتلا نــم اــقالطنا ةــيوهلا موهفم عم مويلا لماعتلا رومألل
 مكحتــت تاعمتجملا تناك امدنع هتاذ دحب ايفاك ناك فيرعتلا اذه،اهل ةيكيسالكلا
 ةــينبلا ىــلع ريثأــت رــيبك ةــيجراخلا تارثؤملل نكي ملو،ةيعامتجالا ةئشنتلاب
 لــبق ام رصع لئاسو يه تسيل مويلا ةيوهلا نع ريبعتلا لئاسو نأ امك،ةيفاقثلا
 طاــمنأو ميقلاو راكفألل لئاهلا قفدتلا اذهو، ةيتامولعملا ةروثلا لظ يفف، ةملوعلا
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 ةلهــسو ةــيرغمو ةقوــشم بيلاسأب تينرتنالا تاكبشو تايئاضفلا ربع كولسلا
 الو ةــيديلقتلا يــنبلا الو ةيعامتجالاو ةيسايسلا مظنلا ال دعت مل ،اهيلإ لوصولا
 ةــثيدحلا تاينقتلا هذه نإف لباقملابو،ةيوهلا ءاقنب مكحتلا ىلع نيرداقب ثوروملا
 نأ نــكمي هيلعو ،قباسلا نم لضفأ لكشب اهسفن نع ريبعتلا نم تايوهلا تنكم
 اعــضاخ دــعي مــل، اهنع ريبعتلاو ،اهيلع ظافحلاو ،ةيوهلا تالمتشم نأ معزن
 .ةصلاخ ةيلحمو ةينطو تاددحمل
 ةداــعإ دهــشي، ةيرطق لودو ةيموقو ةفاقث: يبرعلا عمتجملا نأب مويلا ةجاحم ال
 لالخ هزجع نإف، اهيف دسألا بيصن اهل ةيجراخلا لماوعلا تناك نإ ةلماش رظن
 هذــه رظنلا ةداعإ، يلاحلا هقزأم يف مهم رود هل ناك، هتالاكشإ لح نع دوقع
 قــلعتي اــم وأ )ةــيقرعلاو ةيفئاطلا تانزاوتلا( ةيوهلا اهنم سمي ام اصوصخو
 بعوتسي هنكلو هثارت عم عطقي ال ددجتم يسايس ركفل جاتحي،ةيسايسلا تانزاوتلاب
 ال يبرعلا ملاعلا يف ةدجاوتملا تايوهلا مداصت نإف قايسلا اذه يفو، تادجتسملا
 ةــعيبطب وهو،ةــينطولا ةلودلا ةحلصم يف الو ةيبرعلا ةمألا ةحلصم يف بصي
 فقاــثت وــه لــحلاو، حماــستو شياعت نيدك مالسإلا حور عم ضراعتي لاحلا
 ىلع نورقل تشياعت اهنإ اصوصخو اهنيب ءاقتلالا طاقن نم ريثك كانهو تايوهلا
 تالخدــتلا ىــلع قيرطلا عطق مت ولو،ةكرتشملا مالآلا ترطاشتو ضرألا سفن
 نــكمم رــمأ يمالــسإلاو يموقلاو ينطولا نيب ءاقتلالا ةيناكمإ نإف ةيجراخلا
 بناج نم يجراخلا ديدهتلا ةهجاومل ةحلصمو ةرورض حبصي يتايوهلا فقاثتلا،
 .رخآ بناج نم ةيلهألا برحلا ران بنجتو
 
 ؟ةنميهملا ايجولويديألل مأ يعمجلا لقعلل جاتن ةينطولا تباوثلا :ثلاثلا بلطملا
 كــسمت يــتلا تاراعــشلاو ايجولوديالا طسو مدق عقوم سملتل لقعلا يعس يف
 تباوث ةمألا اهربتعت تناك ام نأ ةقيقحب مدطصأ ،نهارلا يبرعلا عقاولا بيبالتب
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 نطاوــملا دــعي مــلف .كلذك تسيل يه ينطولا ىوتسملا ىلع ىتح تايعجرمو
 يروــثلا نيب،لضانملا ريغو لضانملا نيب، ةميزهلاو رصنلا نيب قرفلا فرعي
 ةــيعبتلاو لالقتسالا نيب، اهضيقن اهنأ ضرتفُي امو ةروثلا ةمظنأ نيب، يعجرلاو
 نيــب ، ةــليبقلاو ةلودلا نيب،ىضوفلاو ةيطارقميدلا نيب، دادبتسالاو ةيرحلا نيب،
 باحصأ لتقتو حبذت ةينيد تاعامجو حماست نيدك مالسإلا نيب، باهرإلاو داهجلا
 نيــب، مالستسالاو مالسلا نيب، باغلا ةعيرشو ةيلودلا ةيعرشلا نيب،ةنايدلا سفن
  .خلا ودعلاو فيلحلا
 دعي مل،عئاض ،رئاح ددرتم، هتاذ ىلع مسقنم يبرعلا نطاوملا نأب لقعلا مدطصا
 اــم ةرجهلا باوبأ همامأ تحتُف ول ،ةيرابجإ ةماقإ لحم الإ هل ةبسنلاب نطولا هيف
 ةيلاــضنلا ماــهملا تلخادــتو تاــيولوألا تريغت نمزلا اذه يف، ةرجهلاب ددرت
 مأ يــسايسلا ماظنلا ؟ةيمالسإلا ةدحولا مأ ةيبرعلا ةدحولا مأ الوأ ةينطولا ةدحولا:
 زبخلا فيغر ؟ةنميهلاو ديدجلا رامعتسالا ةهجاوم مأ يطارقميدلا لوحتلا ؟ةلودلا
 خلا؟الوأ ةطلسلا مأ الوأ نيطسلف ؟ ةيرحلا مأ
 وأ يموــقلا وأ ينطوــلا موهفملاب(ةــمألا ةملك عمج نكمي فيك، نمزلا اذه يف
 ةقفتم ريغو ةمسقنم ةمألا تماد ام ،ةكرتشم ةحلصم وأ فادهأ لوح )يمالسإلا
 موــهفمو ةــينطولا ةــيوهلا موهفم ىلع ةقفتم ريغ؟ تايعجرملاو تباوثلا ىلع
 ةطلــس نيب طقف سيل ماسقنالاو؟ نيدلا موهفمو ةلودلا موهفمو ةينطولا ةحلصملا
 اــهنم يأ نيــب اــمم رثكأ تاوادعو تاماسقنا ةضراعملا لخاد لب ةضراعمو
 لــكل حابملا نِم ُ حبصي تايعجرملاو تباوثلا ىلع ةمألا فلتخت امدنع،ةطلسلاو
 ةحلــصم مساب ديري ام سراميل بعشلا وأ ةمألا مساب ثدحتي نأ بدو به نم
  .ةمألا
 بزح لك ةيجولويديإو ةئيشم بسح غاصُيو نطولا لَصفُي ءاوجأ اذكه لظ يف 
 تارهاظم جرخت ةموهوملا ةينطولا ةحلصملا مسابو، صخش ىتح وأ ةعامج وأ
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 فــنعلا سرامُي ةموهوملا ةينطولا ةحلصملا مسابو، تابالقناو تاروث ثدحت و
 ءادعأك مكاحلا ماظنلا مهفنصي دلبلا لخاد نم وأ جراخلا نم فارطأ هاجت يومدلا
 رارــقلا رداــصُي ةموهوملا ةينطولا ةحلصملا مسابو،ةينطولا ةحلصمللو نطولل
 وأ ةيمالــسإ تــناك ءاوس ،كلت وأ ةهجلا هذهب طابترا ةحلصمل يقيقحلا ينطولا
 ةورــث ةــمكاحلا ةبخنلا دِدبُت ةموهوملا ةينطولا ةحلصملا مسابو،ةيبنجأ وأ ةيبرع
 مهفنــصت نــَم ةبراحمل اهشيجو ةينمألا اهتزهجأ معدل ةحلسأ ءارش ىلع نطولا
 احيحــص اليــثمت لثمي نمو نينطاوملا ةبراحمل ةحلسأ يه اميف ،نطولا ءادعأ
 .خـــــــــلا ةـــــــــينطولا ةحلـــــــــصملا
 تاــيعجرملاو تــباوثلا يأ دوقع لاوط تاملسم ربتعت تناك ام حبصت امدنع
 اذــهف ،شاقنو لؤاست لحم ،ةينطولا ةحلصملا موهفمو ةلودلاو نطولاو ةيوهلا:
 كارــحلل جاــتن ةــيداع ةيــسايس ةــمزأ اهنوك ىدعتت ةقيمع ةمزأ دوجو هانعم
 ةمزأ اهنوك ىدعتت و، ةيطارقميدلا حاير ةسمالم نع جتانلا يسايسلاو يعامتجالا
 ةــيكلم وأ ةيروهمج،ةيــسايسلا مظنــلا ةيعرش رداصم يف تالوحتلا نع ةجتان
 ةلودلا ةدالو عم تدجو كلذ نم قمعأ ةمزأ يه لب،خلا ةيطارقميد وأ ةيركسع،
 نــم ررحتلا ةجوم اهتجتنأ يتلا لودلاو وكيب -سكياس لود ، )ةثيدحلا ةينطولا(
 لود نــم رــيثك اهدهشت يتلاك ةيسايس ةمزأ اهنوك نم رثكأ اهنألو. رامعتسالا
 بــهم يف ةلودلا )ةسسؤم( عضتو ايلبقو ايفئاطو ايوفنع اعباط ذخأت اهنأف ملاعلا
 . حيرلا
 ،ةــيفئاطو ةيلبق نم،اهسأرب ةداضملا تافاقثلا ةلالطإو ةقوبسملا ريغ فنعلا ةلاح
 طاــبترالا ةــيوقتو نطوــلل ءالولا اهفاعضإو ،ةلودلاو بعشلا ةدحول اهديدهتو
 يأرــلا ةــيرح نــع اريبعت اهنوك زواجتت رومأ اهلك ،خلا ةيجراخ تايعجرمب
 ةــينطولا ةــلودلا ةمزأ وهو رخآ قايس يف جردنتل ،فالتخالا قح وأ ريبعتلاو
 ىــلع جرُد اــم نأ يــف ىدبتت ةمزأ، يسايسلا اهلقعو اهبخنو ةيسايسلا اهمظنب
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 يــه لب ةمألا تايعجرمو تباوث تسيل ةينطولا تايعجرملاو تباوثلاب اهتيمست
 نود تلكُــشو عــمتجملا ىلع تمحقأ ةبخنو يسايسلا ماظنلا تايعجرمو تباوث
 يــسايسلا ماــظنلل ةــيديدحلا ةــضبقلا نطوــلا رَخسُت دوقعل ترمتساو، هاضر
 نكلو،ةيرطُقلا ةيبرعلا ةلودلا ةمزأ دوقعل تفخأ، ةردخملاو ةنميهملا ايجولوديالاو
 هذــه تفشتكا ريهامجلل ديازتملا راقفإلا عمو، ةمظنألا ةيعرش لكآتو مزأت عمو
 تــباوثلاب ىمــست امو اهتحلصم تسيل ةينطولا ةحلصملاب ىمسي ام نأ ةريخألا
 اهترداصم لبق ةيادبلا يف كلذك تناك وأ، اهتايعجرمو اهتباوث سيل تايعجرملاو
  .ةيسايسلا ةمظنألا لبِق نم اهفيرحت مث
 نــم ةــمألا تاــيعجرمو تباوث ةقيقح  نيب ام داضتلا وأ جراختلا اذه فاشتكا
 حاــير عــم نمازــت ،رخآ بناج نم ةمظنألل ةيسايسلا ةسرامملا عقاوو بناج
 تاــيناكمإو قــيرب عجارت عمو ةيحان نم ةيبرعلا مظنلا تسم يتلا ةيطارقميدلا
 دؤي ملو رييغتلا نم طمنلا اذه ريهامجلا تبرج نأ دعب يبالقنالا يروثلا رييغتلا
 يــكيرمألا هجوتلا عم ،رطخألا رمألا وهو ،اضيأ تنمازتو، ةمزألا قيمعتل الإ
 ملاــعلا دوــصقملاو طسوألا قرشلل ةيسايسلا ةطيرخلا ةغايص ةداعإل فوشكملا
 لوــح ضعبــلا اــهراثأ يــتلا كوكشلا ءارو ناك نمازتلا اذهو,ًاديدحت يبرعلا
 . ايروسو ايبيلو سنوتو رصم يف ةيبرعلا تاروثلا
 أرــط ام(نمزملا يسايسلا اهماظنو )ةينطولا( ةيرطقلا ةلودلا ةمزأ فاشكنا نأل
 تارييغتلاــف ةــلودلل ةقيمعلا ةينبلا ىلع رثؤت مل تاريغتم نم مكحلا ةمظنأ ىلع
 نــكت مل نإ ةيوبخن يه يتلاو ةيطارقميدلا حاير عم تنمازت )طقف ةينالكش تناك
 ةــيطارقميدلا تاوعد ءارو ريهامجلا تقاسنا دقف،جراخلا نم ةهجومو ةدروتسم
 لاــضنلا نيــب اــم طــلخلاو لخادتلا ثدحف، ايركف ةتتشمو ايفاقث ةموزأم يهو
 ةــلودلا ةمزأ تالاكشإو بناج نم هطباوضو هتفاقثو هتاودأ هل يذلا يطارقميدلا
 تبكرف ،ةحيحص سسأ ىلع تايعجرملاو تباوثلا ءانب ةداعإ لبق،رخأ بناج نم
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 ةدــنجأ باــسحل لغتشي نمو ،ةيريفكتلا، ةينيدلا، ةيفئاطلا، ةيلاصفنالا :تاكرحلا
 لالتــخاو تتشتو عايض نم مويلا هدهاشن ام ثدحو ،ةيطارقميدلا ةجوم ةيبنجأ
 .ةلصوبلا
 ةــيبزحلا ةــيددعتلا: اهعباوتو اهتامزلتسمب ةيطارقميدلا نأف يعيبطلا عضولا يف
 ال، خــلا ،ةنطاوملا، ةطلسلا ىلع لوادتلا، يندملا عمتجملا، تاباختنالا، ةيفاقثلاو
 تــباوث ةمألل ناك ام الإو، ةيباختنا ةلوج لك عم تايعجرملاو تباوثلا نم ريغت
 لــمعلا تايجيتارتسا لئومو يلودلا لماعتلا ساسأ يه يتلاو ةينطو تايعجرمو
 موــهفم ةدــعاق ىــلع يــنطو لمع لكل مظانلاو ةينطولا ةفاقثلا ءانبو ينطولا
 تــباوثلا ةغايــص ةــعامج وأ يسايس بزح لكل دوعي هنأ روصتنلو.ةنطاوملا
 تايعجرمو تباوث انيدل حبصتف،هتيجولويديأو هتديقع بسح ةينطولا تايعجرملاو
 تــباوثو ةــيموق تاــيعجرمو تــباوثو ةيــسكرام تايعجرمو تباوثو ةينيد
 تايعجرمو تباوثو فئاوطلا ددعب ةيفئاط تايعجرمو تباوثو ةينطو تايعجرمو
 زئاــف بزــح لــك ىعسيس يلاتلابو ، خلا ةلودلاب ةدوجوملا قارعألا ددعب ةينثإ
 تــباوثلل هــفيرعت بــسح ةــينطولا ةحلــصملل هروــصت قيبطتل تاباختنالاب
 ىــلع يملسلا لوادتلا ثدحيس فيكو؟ ةمألا لاح نوكيس فيكف، تايعجرملاو
 ةبيستم ةيسايس ةلاح مامأ لب ةرقتسمو ةتباث  ةلود مامأ نوكن نل ديكأتلاب ؟ةطلسلا
 ضيــقن جتــنت ةــيطارقميدلا نأ ىنعمب، ةيلخادلا تاعارصلاو بورحلا اهقزمت
 .اهنم ىخوتملا ضيقنو اهتفسلف
 ةيطارقميدلا ىوقلاب سيلو أدبملا ثيح نم ةيطارقميدلاب سيل لاحلا ةعيبطب للخلا
 ةــيددعتلا أدــبم فظوو ةيطارقميدلا ةجوم بكر نمب نكلو، ةلضانملا ةينطولا
 ةــبرجتلا جوــلوب نــمكي للخلاو،ةــمألا ىلع بالقنالل ريبعتلاو يأرلا ةيرحو
 رــخآ ىنعمب وأ،تايعجرملاو تباوثلا لوح ينطو قفاوت دوجو لبق ةيطارقميدلا
 لــثمت تــباوث راــطإ يف ةيعرفلا تافاقثلاو ةيبزحلا تايجولويديإلا نيطوت لبق
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 ىلع يضارتلاو قفاوتلا مت ول،تافاقثلاو تايجولويديإلا هذه نيب ينطولا كرتشملا
 ناــكل ، ةــيباختنالا ةيلمعلا اصوصخو ةيطارقميدلا ةسرامملا جولو لبق تباوثلا
 يــف ةيــسايس جمارب نيب لب ةيجولويديإ تاضقانتم نيب سيل يباختنالا سفانتلا
 يملــس لوادــت يأ كلذل اعبت ثدحي ملف ثدحي مل كلذ نألو.كرتشملا لكلا راطإ
 جذاــمنلا اــمأ. نيطــسلف يفو رئازجلا يف هاندهش ام اذهو، ةطلسلا ىلع يقيقح
 تــباوثلا ىلع قافتالا اهيف مت يتلا يهف ةطلسلا ىلع لوادتلل ايبسن ولو ةحجانلا
 نويراسيلا لكش امدنع تاينينامثلا يف برغملا يف ىرج امك اقبسم تايعجرملاو
 . ةموكحلا اولكشو نويمالسإلا زاف امدنع ةريخألا تاباختنالا يفو ةموكح
 ةــينطولا ةحلــصملا موهفمو تايعجرملاو تباوثلا لوح ةمسقنم ةمألا تناك نإ
 ال ،اــيكيرمأ ةــهجوم تناك نإ اصوصخو يطارقميدلا لمعلا تايلآ تناك نإو،
 ةــمألا حلاــصم نــع ربعت ةينطو تايعجرمو تباوثل لصوتلاب ةنامض يطعت
 ةيــسايسلا ىوــقلا نيــب يضارتلاو قفاوتلا وه انرظن يف لحلاف ... اهتاعلطتو
 ةيقرع الأو ةيفئاط الأ ةيفاقثلا ةيددعتلا أدبم نمضي امب تباوثلا هذه ىلع ةسيئرلا
 موــهفم ساــسأ ىــلع عــمتجملا تاــئف لــكل حيحــصلا ليثمتلا مرتحت يتلا
 لخدم يه ةيفاقثلا ةيددعتلاو رخآلاب فارتعالاو ةنطاوملا ئدابم خيسرت.ةنطاوملا
 جاتن يه لب ةينطولا ةدحولا عنصت ال ةيطارقميدلا، اهل اجاتن تسيلو ةيطارقميدلا
 . اهل
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يناثلا لصفلا  

ةيبرعلا ةسرامملا يف ةيطارقميدلا ةيرظن  
 

 مكح ينعت ةيطارقميدلا نأ نم مغرلاب هنا يطارقميدلا دهشملا تاقرافم نم
 اميف ،ةبخن مكح يهف تدِجُو نإو ةبخن بلطم يبرعلا ملاعلا يف اهنأف بعشلا
 ةطلسلا ىلع ةعراصتملا تاعامجلاو بخنلا اهفظوت عومج درجم بعشلا
 اهتفاقثو ةيطارقميدلا ةسرامملا نع ةديعب ةيسايس ةطشنأب ةلغشنم وأ اهمناغمو
 نمو، ةقلغملا ةينثإلاو ةيفئاطلا تاعامجلابو ةيلوصألا تاعامجلاب طارخنالاك،
 نأ نم الدب يطارقميدلا لوحتلا هحاتأ يذلا ةيرحلا شماه نأ اضيأ تاقرافملا
 تناك ةيطارقميدلا نأكو ةينثإلاو ةيفئاطلاو ةيلبقلا ززعو ايحأ ةنطاوملا ززعي
 تلاز ام كلذ عم، ةلودلا لبق ام تاءامتنا رمج نع دامرلا ترذ يتلا حايرلا
 نوكت دق. اراشتنا رثكألاو الوبق رثكألا تاسسؤملاو ايجولوديالا ةيطارقميدلا
 ةيهافرلا ىوتسم نم ابلاغ ةدَمتسملاو ةيطارقميدلا نع تجار يتلا ةبيطلا ةعمسلا
 تناع يتلا و ةيبرعلا بوعشلا لعج ام وه ،ةيبرغلا تايطارقميدلا هفرعت يتلا
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 دادبتسالا نم سيل صلخُّمك ةيطارقميدلل علطتت ملظلاو دادبتسالا نم اليوط
 .اضيأ رقفلا نم لب بسحف
 ةيلكش تاسسؤم وأ باطخ درجم ىلإ ةيطارقميدلا ةيبرعلا ةمظنألا تلوح دقل
 ةيلودلا تاسسؤملا تالواحم ىتحو يطارقميدلا راسملا رثعت ىدأ يذلا رمألا
 تءاب تالواحملا هذه نإف، هنم تاهيجوتب ديشرلا مكحلا وا ةماكحلا قيبطت
 ةقشلا دعابتو يسايسلا ناقتحالا ديازتو سانلا ريقفت نم ديزمل ىدأ امم لشفلاب
 دلب نم رثكأ يف ةروثلا رجفت قعاوص هذه تناكو،يسايسلا ماظنلاو بعشلا نيب
 عم اصوصخو تالامتحالا لك ىلع حوتفم يبرعلا ملاعلا تلعج تاروث،يبرع
 تايرحم يف يبرغلا لخدتلاو دلب نم رثكأ يف يسايسلا مالسإلا تاعامج زوف
  .ةروثلا

                                           

لوألا ثحبملا  
ةيبعش ةكراشم نودب ةيطارقميد  

 
  ةيطارقميدلل ةعبارلا ةجوملاو برعلا:لوألا بلطملا
 رييغتلا لآم لوح لدج هبكاو برغلا يف حلاصلا مكحلاو ةيطارقميدلا لوح لدجلا
 تروطت تاعمتجم ىلع ةيطارقميدلا تمِحقُأ ثيح يبرعلا ملاعلا  يف يطارقميدلا

1 عــم قواــستي مل نادلبلا هذه يف يطارقميدلا  وحن لوحتلا.  ةرياغم تاقايس يف
 لــثمت راكفأو بخنو تاقالع لالحإل دؤي ملو عمتجملا ةفاقث يف ةيوينب تارييغت
 بــخن ةدارإو ةــيجراخ تاطوغض ةجيتن ءاج ام ردقب ةقباس ةلحرم عم ةعيطق
 .ةيديلقتلا اهتايعرش ةمزأ نع اهضوعت ةديدج ةيجولويديأ ةيطارقميدلا يف تدَجَو

 
 مولعلا ةیلك ةلجم ، قیبطتلا ةیصوصخو ةركفلا ةیملاع نیب ةیطارقمیدلا ،شاربأ ميهاربإ:عوضوملا لوح رظنأ -

 1 .شكارم ، ضایع يضاقلا ةعماج ،  2000 15  ةنسلا ،   ددعلا ، ةیعامتجالاو ةیداصتقالاو ةینوناقلا
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 ةدــيدج ةــبراقمل جاتحي يبرعلا ملاعلا يف ةيطارقميدلا نع ثيدحلا نإف يلاتلابو
 نأــب لوــقي عــقاولاو ،زهاــجلا جذومنلاو باطخلا ىلع ال عقاولا ىلع سَسؤت
 تــناك نإ ةــضافضف تاراعــشو مكح ةمظنأ ىلإ تلوحت ةيطارقميدلا براجتلا
 هــنأ الإ ،تاــعمتجملا ضــعب يف اهتفاقثو ةيطارقميدلا تادرفم ضعب نمضتت
 يبــسن مدقتو يسايس كارح ثدح حيحص.ةيطارقميد ةمظنأ اهنأب لوقلا بعصي
 ريبعت كارحلا اذه نأ الإ،هقوقحب نطاوملا يعو يفو ناسنإلا قوقح ةموظنم يف
 ضــغب ةــميركلا ةايحلل يعسلاو عمقلاو دادبتسالا ضفرو رييغتلا ىلإ قوتلأ نع
 امك ةيطارقميدلا ةيرظنلا بسح لكيهُم هيلإ لوصولا دارُملا ماظنلا ناك نإ رظنلا

     .ال مأ يبرغلا جذومنلا يف هيلع يه
 ديرت اهنأب وأ ةيطارقميدلا ةمظنألاب اهسفن فصت نأ امإ مويلا ةمئاقلا ةمظنألا لك
  فالتخالا هجوأ نأ دجنس مئاقلا عقاولا ىوتسم ىلع نكلو،ةيطارقميد نوكت نأ
 يف ةدئاسلا ةيطارقميدلاو ةيطارقميد اهنأب لوقت يتلا ةيبرعلا ةمظنألا هذه نيب ام
 يذلا امف.هيف ةدئاسلا ةفاقثلا ةعيبطو هترادإ ةيلآو ماظنلا لكشب قلعتي اميف  برغلا
 يف ةيطارقميدلاو ناتسناغفأو قارعلا يف ةيطارقميدلا نيب ام الثم عمجي
 اسنرف ةيطارقميدو ناتسكاب وأ تيوكلا ةيطارقميد نيب ام عمجي يذلا امو؟ديوسلا
       خلا؟نابايلا وأ
 نع ةجتان تسيل  اهب ةلئاقلا ةيبرعلا ةمظنألا ةيبلاغ يف ةدوجوملا ةيطارقميدلا
 -ةباجتسالل يبلسلاو يباجيإلا موهفملاب-ةباجتسا يه ام ردقب ةمألا ةدارإ
 ةفاقث رفوت نع اريبعت ةرورضلاب تسيل ةيلخاد تايدحتو ةيجراخ تاطارتشال
 ةبلاطملل ةريبك تاريسمو تارهاظم نع عمسن وأ ىرن ام اردانف،ةيطارقميدلا
 ةينويلم تارهاظم جارخإ يسايسلا مالسإلا تاعامج عيطتست اميف،ةيطارقميدلاب
 مكاحلا ماظنلا عيطتسيو،لوسرلا ةناهإب ديدنتلل وأ الثم قارعلا وأ ةزغ ةرصنل
 ةمظنألا ةيبلاغ.هتاسايسل ةديؤم تاريسم يف روهمجلا نم فالآلا تائم جارخإ
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 ...ةريقف مأ ةينغ،ةيركسع وأ ةيروث ةيروهمج مأ ةيكلم تناك ءاوس ةيبرعلا
 لاقتنالا ضراعت ال وأ ةيطارقميدلا وحن ريست وأ ةيطارقميد اهنأب اهسفن فنصت
 وأ ام ةيلآب يسايس ماظن لك طبري ام دجنس تالاحلا عيمج يفو ،يطارقميدلا
 وأ يرصع روتسد وأ تاباختنا دوجوك ةيطارقميدلا رهاظم نم ام رهظم
 ةيطارقميد ةيأ :لاؤسلا ىقبي كلذ عمو، خلا ةيبزح ةيددعت وأ ةيعيرشت تاسسؤم
                                             .ةمظنألا هذه يف دجوت
 صاــخلا هــقيبطتو هروــصت يــبرع ماــظن لكل ناب انلق نإ نيغلابم ودبن دق
 ادــيعب.ةرادجب ايبرع اعارتخا ربتعيو ايخيرات قوبسم ريغ اهضعبو ةيطارقميدلل
 ةغللاك ةكرتشم مساوق دوجو لهاجت مدع عمو يبورعلا يجولويديألا باطخلا نع
 اــنايكو اــماظن نيرشعو نينثا دوجوب لوقي عقاولا نإف،ديلاقتو تاداعو نيدلاو
 نأ زوجي الف،ةيعوضوملاو ةيخيراتلا طورشلا سفن نمض اهلك لكشتت مل ايسايس
 عــم دوــجولا نم ةنس فالآ سمخلا تاذ ةيرصملا ةلودلا ةدحاو ةلس يف عضن
 برغملا عضو زوجي ال امك،رمعلا نم ةنس نيعبرألا تاذ ةيبرعلا تارامإلا ةلود
 هلكــشت طورشو هتيصوصخب نانبل عم ةيسايسلاو ةيفاقثلا هتيصوصخو هخيراتب
                .خــلا نيطــسلف وأ رــئازجلا وأ تــيوكلل ةبــسنلاب رــمألا سفن،يخيراــتلا

                              
 كارــحلا اوبــسنو ةيطارقميدلل ةعبارلا ةجوملا نع ثدحت نم يبرعلا ملاعلا يف
 .اــهل نيرشعلاو دحاولا نرقلا نم لوألا دقعلا يف ةيسايسلا ةمظنألا يف يسايسلا

1 ناهرب ثدحتي قايسلا اذه يفو يــتلاو ةيطارقميدلل ةعبارلا ةجوملا نع نويلغ

 دــح عضوو حالصإلا تالواحم نم دوقع دعبف، يبرعلا ملاعلا ميمصلا يف تسم
 تاعلطتل ىقرت ال ةليئض ةليصحلا تناك ،ةيبالقنا تالواحم ىلإ ةفاضإلاب داسفلل

 
 ميهافمو ةماع ئدابم ةيطارقميدلا نوك نم هيلإ انرشأ نأ قبس ام دكؤي ةيطارقميدلل تاجوم نع ثيدحلا -  1
  .نمزلا سفن يف تاعمتجملا ةيصوصخ فالتخاب ايقفأ و نمزلا روطتب ايدومع ةرياغتم نيماضم ذخأت ةيبسن
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 حاير نأب لمألاب يحوت ةيلودو ةيميلقإو ةيلحم تاريغتم نأ الإ، ةيبرعلا بوعشلا
 ةــعبارلا ةــجوملا لثمت حايرلا هذهو يبرعلا ملاعلا ىلع بهت تأدب ةيطارقميدلا
                                -:يــــه تارــــيغتملاو تالوــــحتلا هذــــهو، ةــــيطارقميدلل

                      
 فاــشكنا دــعب يوــنعملاو يداملا اهديصر دافنتساو ةميدقلا مظنلا سالفإ -1
 قيقحت ىلع اهتردق راسحناو ةرصاقلا اهتاسايس اهيلإ تداق يتلا ةدودسملا قيرطلا
 هبــشو دــيازتم لكشب ءاقبلا ليبس يف اهدامتعاو ةيعامتجالاو ةينطولا فادهألا
                                     .ةوــــقلاو فــــنعلل عــــسوملا مادختــــسالا ىــــلع لــــماك

             
 لوحتلا اذهل رهظم ربكأ لعلو ،اعم ةيركفلاو ةيسايسويجلا ةيلودلا ةئيبلا لدبت -2
 ىوــقلا نيب سفانتلا دعاوق نم ريغ يذلا ةدرابلا برحلا خانم لاوز نع مجن ام
 نطنــشاو ةــقث زازــتها وه لدبتلا اذه حمالم نم حملم مهأ لعلو... ىمظعلا
 اــهيلع نهارــت تــناك يتلا مظنلا رارقتسا نيمأت ىلع ةمئاقلا ةيديلقتلا اهتسايسب
 اــمك ،اهينبتو نمث يأب ةقطنملا يف ةيجيتارتسإلاو ةيويحلا اهحلاصم ىلع ظافحلل
 ثيح نم ،نوكت ىتح اهحالصإو مظنلا هذه ديدجت ىلإ فدهت ةديدج ةسايس ،ودبي
 باطخ اهيلع موقي يتلا ةيجولويديإلا ريياعملل ةقفاوم ،لقألا ىلع ةيلكشلا ةهجاولا
                                                               .ةيكريمألا ةنميهلا
 ،اهيلع بارتلا ليهو ةيح تربق نأ دعب اهثعب وأ ةيعامتجالا تاكرحلا ثاعبنا -3
 لكشي ام وهو ،هبلاطمو هتامظنمو هتفاقثو يندملا عمتجملا شاعتنا اهتبكاوم يفو
 ةيركفلا ةمزألا نم جورخلا شماه ىلع مويلا متت يتلا ءايحإلا ةيلمع رهوج
 تاعارصب تطبترا يتلا ةقباسلا ةيكيسالكلا تايدئاقعلا اهب ترم يتلا ةنحاطلا
 لوح ةروحمتملا ةديدجلا ةيركفلا ميقلاو مظنلا رولبت لالخ نمو ةردابلا برحلا
 ميقبو ةيطارقميدلا ةيمهأب يعولا راشتناو ناسنإلا قوقحو يندملا عمتجملا
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 عيمج يف يسايسلا عمتجملا ءاطشنو نيفقثملا نم ةديازتم طاسوأ ىدل ةنطاوملا
  1 .ملاعلا ءاحنأ
                             ؟تايعرــــش ةــــمزأ مأ يــــطارقميد لاــــقتنا:يناثلا بــــلطملا

   
 ملاــعلا يــف ةــيطارقميدلا براجتلا وأ تالوحتلل ةيعوضومو ةيملع ةبراقم ةيأ
 ةــبراقم يــف مهم دعبك يخيراتلا يجولويسوسلا دعبلا طاقسإ مدع عمو،يبرعلا
 لاــقتنالل جذاــمن دوــجو اهدافم  ةجيتنل انلصوتس ،ةيبرعلا ةيطارقميدلا ةلأسملا
 سيل ددعتلا اذه، ادحاو الخدم سيلو لخادم وأ،ادحاو اجذومن سيلو يطارقميدلا
 ىــلع ارشؤم نوكي دق لب ةيطارقميدلا براجتلا بصخ ىلع ارشؤم ةرورضلاب
 لــحم ةيطارقميدلا رايخ نوكي ال امدنع موهفم رمأ وهو طبختلاو هيتلا نم ةلاح
 دــحاولا دلبلا سمي هيتلا اذه دجن لب،عمتجملا يف ةبلاغلا ةفاقثلا سكعي الو عامجإ
 ةــيناملربو ةيلاربيل براجت تفرع الثم قارعلاو رصمك ةيبرعلا نادلبلا ضعبف،
 يروــثلا رــكفلا تاماود يف لخدتل تسكتنا مث نيرشعلا نرقلا ةيادب يف ةمدقتم
 لالــخ نــم اهتمزال جراخم نع ثحبتل تداع اهدعبو يركسعلاو يكارتشالاو
 ةعفادلا ةيجراخلا طوغضلا لقث هتامس مهأ ريغتم ملاع لظ يف نكلو ةيطارقميدلا
      .ةــقطنملا بوعــش مدــخت امم رثكأ جراخلا مدخت فادهأل يطارقميدلا لاقتنالل

                                     
 دهش نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف يبرعلا ملاعلا نأ عم
 ةيددعتلاو تاباختنالاو ةيناملربلا ةسرامملاك ةيطارقميدلل اهتبسن نكمي تاسرامم
 ركف تباصأ ةسكن الإ،ةبقحلا كلت يركفم دنع ةيطارقميدلا لوح باطخو ةيبزحلا
 نع ثيدحلاب اطابترا الإ ايمسر ةيطارقميدلا باطخ عجري ملو ةضهنلا رصع

 
  2005 ويام 4 خيرات ، رظن ةهجو-ةفرعملا– ةريزجلا عقوم، ةعبارلا ةيطارقميدلا ةجوم ، نويلغ ناهرب -1
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 قرشلا عورشم( ىمسي ام راطإ يف ةريخألا تاونسلا يف يبرعلا ملاعلا ةطرقمد
.ةيكيرمألا ةرادإلا  يف رارقلا زكارم ةيلقع هنع تقتفت يذلا )ريبكلا طسوألا  

 دعبو اهتايعادتو قارعلا ىلع برحلا دعبو 2001 ربمتبس 11 ثادحأ دعبف 
 قوقح يعارت ال ةيروتاتكد ةيدادبتسا ةمظنأل برغلاو يكيرمألا معدلا نم دوقع
 امك باهرإلا وأ ،فنعلا ببس نأب ةعانقل ةيكيرمألا ةرادإلا تلصوت،ناسنإلا
 بايغو رقفلا هببس اديدحت ةيكيرمألا ةدحتملا تايالوللو برغلل هجوملا ،هيمست
 هيلعو، ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاعمتجملل ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةبيكرتلاو ةيطارقميدلا
 رياربف علطم يف ةيكيرمألا ةرادإلا تنلعأ ) باهرإلا ( ةهجاوم راطإ يفو

 يف ةيميلعتو ةيسايسو ةيداصتقا تاحالصإ قيقحت ىلإ فدهت ةردابم نع 2003
 قرشلا عورشم شوب سيئرلا حرط 2004  وينوي يفو، طسوألا قرشلا ةقطنم
 دح عضوو ةقطنملا يف مالسلا ةيلمع زاجنإ نيب ام طبر ثيح ريبكلا طسوألا
 بناج نم ةيميلعتو ةيداصتقاو ةيسايس ةلماش ةيمنت ثادحإو بناج نم فنعلل
 ةيطارقميدلل ةيكيرمألا ةيؤرلا عم لماعتلا نم لئالق تاونس دعب . رخآ
 ةيسايسلا مظنلا نمض يسايسلا مالسإلا باعيتسال فداهلا اهقش يف اصوصخو
 يف ققحت يذلا حاجنلا ةيدودحم تبث، يسايسلا فنعلا نم دحلل ةليسوك ةمئاقلا

               . قايسلا اذه
 ترج هنأب ديكأتلا بجي، يبرعلا ملاعلا يف نييقيقحلا نييطارقميدلا ملظن ال ىتح
 ماكحلا نم تابستكم عازتناو اهتفاقث رشنو ةيطارقميدلاب ذخألل ةداج تالواحم
 نكمي لب، طسوألا قرشلا يف ةيطارقميدلا رشنل ةوعدلا نطنشاو ىنبتت نأ لبق،
 ،ةقطنملا يف ةيطارقميدلا رشنل اهتوعد ءارو نم ةيكيرمألا فادهألا نم نإ لوقلا
 تاكرح .يبرعلا ملاعلا يف نييقيقحلا نييطارقميدلا مادقأ تحت نم طاسبلا بحس
 اهضعبو تاهجاوم يف تلخد يندم عمتجم تاسسؤمو تايصخشو بازحأو
 نم ديزملو ناسنإلا قوقح نع اعافد ةيدادبتساو ةيروتاتكد ةمظنأ عم ةحلسم
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 اوعفري مل نإو ىتح ةيطارقميدلا لجأ نم نولضانم ءالؤه،ةماركلاو ةيرحلا
 لاضن وه دادبتسالاو عمقلا دضو ةماركلاو ةيرحلا لجأ نم لاضن لكف،اهتاراعش
                                 .يطارقميدلا لاقتنالل خانملا ئيهي وأ يطارقميد

               
 تاقيبطتلا وأ جذامنلا دجنس يبرعلا ملاعلا يف يطارقميدلا دهشملا دصر اندرأ ول 
                                                                       -: ةيلاتلا

      1 )قايسلا جراخ ةي طارقميد( هفارشإبو لالتحالا تحت ةيطارقميد :الوأ
    

 عمتجم ىلع يطارقميدلا يدحتلا حرطُي ةرم لوألف ،خيراتلا يف ةقباس لثمت هذه
 سسؤي نأ بعشل نكمي فيكف ةمألا ةدارإل يفن لالتحالاف، لالتحالا تحت وهو
 ربتعي ةيطارقميدلا نم لكشلا اذه.ةدارإلا رح نوكي نأ نود ايطارقميد اماظن
 يف بعشلا ةدحو ضرتفي ثيح ررحتلا ةكرح قايس جراخ، قايسلا جراخ
 لالتحالا تحت ةطلس لجأ نم بازحألاو بعشلا عارص سيلو لالتحالا ةهجاوم
 رحلا بعشلا مكح لاكشأ نم لكش يه امب ةيطارقميدلا ةيلمعلا قايس جراخو،
 . قارعلاو نيطسلف يف دسجتم جذومنلا اذه .ةدارإلا لقتسملاو
 ةــيرحو نطوــلا ةيرح،ةيرحلا وه يطارقميد ماظن دوجو ىلع رشؤم مهأ نأل
 ســسؤت ةهيزن تاباختنا سرامي نأ لالتحالل عضاخ بعشل نكمي الف نطاوملا
 ضيــقن يلاــتلابو اــهتايلجت لــكب ةيرحلا ضيقن رامعتسالاف ،يطارقميد ماظنل
 ربع سفانتلا لالخ نم يطارقميدلا مكحلا ةلأسم ناب ظحالن هيلعو .ةيطارقميدلا

 ةبرجت ءاوس ملاعلا يف ررحتلا تاكرح دنع ةحورطم نكت مل تاباختنالا قيدانص
 خلا ةيمانتيفلا ةروثلا وأ ةيرئازجلا ةروثلا وأ ةيكيرمألا ةروثلا وأ ةيسنرفلا ةروثلا

 
 جراخ ةيطارقميد( ةيطارقميدلا وحن قالزنالاو ةينيطسلفلا تاباختنالا شاربأ ميهاربإ :عوضوملا لوح رظنأ - 1
  .2007 ءاتش ،هللا مارـ ةماعلا تاسايسلا دهعم نع ردصت ةيلصف ةلجم ،تاسايس ةلجم .)قايسلا
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 مويلاو.ةرورــضلاب تاباختنالا قيدانص نم اهتيعرش دمتست ال ررحتلا تاكرحف،
 ناتسناغفأو قارعلا يف ترج يتلا تاباختنالا ةهازنو ةيعرش لوح كوكشلا راثت
 يأ نإ.تاــباختنالا اهزرفت يتلا تادايقلاو تاسسؤملا ةيعرشو لالتحالا لظ يف
 ةياــصولل اعضاخ ايسايس اماظن جتنت نأ الإ اهنكمي ال لالتحالا لظ يف تاباختنا
   .ةدايسلا صقانو
 تاباختنالا هتسراممو ينيطسلفلا بعشلا ةقارع نم مغرلابو ةينيطسلفلا ةلاحلا يف
 بــجي هــنأ الإ ،ةيــسايسلا ةطلسلا راطإ جراخ ةددعتم عاضوأو تايوتسم يف
 يــف تاــباختنا نــم هيعدتست امو ةيطارقميدلا قيبطت ةلواحم عم رذحب لماعتلا
 امهتاقاقحتــسا نأل نــكلو تاــباختناللو ةيطارقميدلل اضفر سيل ةطلسلا قطانم
 نأ ضرتفي يتلا ينطولا ررحتلا ةكرح قايس عم  مداصتت تاباختنالا اصوصخو
 ىلع ابلس رثؤي نأ دب ال لالتحالا عقاو نألو اهيف رمي لاز ام ينيطسلفلا بعشلا
 نــم رذحلا بابسأ مهأ ىلإ ةراشإلا اننكمي. ةيطارقميدلا ءانبو ةيباختنالا ةيلمعلا
  -: يلاتلا يهو ةينيطسلفلا ةلاحلا يف يباختنالاو )يطارقميدلا( راسملا

 نكمي ينيطسلف يسايس ماظن بايغ يلاتلابو ةلقتسملا ةينيطسلفلا ةلودلا بايغ : 1
 ماــظن يه ةيطارقميدلاف ،ةيتالود ةفص يأ وأ )يطارقميدلا (ةفص هيلإ ليحُن نأ
 لاز ام ينيطسلفلا بعشلاو ةلودلا يف نيموكحملاب نيمكاحلا ةقالع ددحي يسايس
 ةــيطارقميدلا نع ثدحتن اننأب ديكأتلا عم.ةدايسلا دقاف يلاتلابو لالتحالل اعضاخ
 تاــسرامم دوــجو ىــلع ةلاد تارشؤم سملت نكميف كلذ نود امأ،مكح ماظنك
  .بازحألاو ةيبعشلا تاداحتالا لخاد تاباختنالاك ةيطارقميد
 تاــكرحو ينطوــلا ررحتلا ةلحرم دعب زواجتي مل ينيطسلفلا بعشلا نوك : 2
 تاقاقحتــسالاو يعاــمتجالا عارــصلا اياــضق لــجؤت تناك ينطولا ررحتلا
 رــثكأ لالتــحالا ةهجاوم تابلطتم نإ ثيح ، ريرحتلا دعب ام ىلإ ةيطارقميدلا
 .ةطلسلا ىلع عارصلا نم ةيولوأ
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 رــكفلا اياقبب امإ ةموكحم تلاز ام ةمئاقلا ةيسايسلا ىوقلاو بازحألا ةيبلاغ :3
 ةحلاصتم ريغ تاملسم وأ تامغدارب ىلع سسؤي ركف وهو يروثلاو يكارتشالا
 ال نمؤــت ال يــتلا ةيمالــسإلا تاــعامجلا رــكفب وأ، يطارقميدــلا ركفلا عم
  .ايملس ةطلسلا ىلع لوادتلاب الو ةيسايسلا ةكراشملاب الو ةيطارقميدلاب
 يدؤــت دق قفاوتو ةحلاصم نود تاباختنا نإف ةمئاقلا ماسقنالا ةلاح لظ يف :4
 .يجولويديإلاو يسايسلا ماسقنالا قمعتو ةفضلا نع ةزغ لصف ةلاح سيركتل
 ةينيطــسلفلا ةطلــسلا قطانم يف يباختنالا قاقحتسالل ةيعوضوم ةبراقم ةيأ نإ
 ناو ةــيطارقميدلا ةيلمعلا نع ةلصفنم تاباختنالا هذه نأ اهدافم ةجيتنل لصتس
 فادهأ لب ةيطارقميد ةينيطسلف ةلود سيسأت مهفده نكي مل اهل لئاوألا نيططخملا
 ةــيداهجلاو ةــيروثلا ةيعرــشلا نع يلختلل بخنلاو تادايقلا عفد اهمهأ ىرخأ
 ةيوــستلاب ةــطبترم ةــيدقاعتو ةــيلود تاقاقحتساب اهمزلت تايعرشب اهمازلإو
 بازــحألاو بــخنلا نيب ةطلسلا ىلع عارصلاو سفانتلا نم ةلاح قلخو،ةيملسلا
  .ليئارسإ عم ةيقيقحلا ةهجاوملا نع اهدعبت ةيسايسلا
 .)كويدلا عارص( ةطلسلا ىلع لوادت نودب ةيطارقميد :ايناث
 ءاوس تايوتسملا ةفاك ىلع ةطلسلا ىلع لوادتلل دؤت مل نإ ةيطارقميدلل ىنعم ال
 تاــسسؤمو بازــحألا لــخاد وأ ءارزولاو باونلاو ةطلسلا سأرب رمألا قلعت
 اــهيف امب ةيبرعلا ةمظنألا ةيبلاغ يف  ظوحلم ريغ لوادتلا اذه، يندملا عمتجملا
 رئازجلاو - ةروثلا لبق – سنوت ، رصم :يف رمألا ناك امك ةيطارقميدلاب ةلئاقلا
 ةــيطارقميدلا حبــصت جذومنلا اذه يفف.ةيكلملا )ةيطارقميدلا( ةمظنألاو نميلاو
 ىدــم مــكحي كلملا وأ سيئرلا.كويدلا عارص ةبلح وأ بعشلل ةاهلملا نم عونك
 هترــسأل ىتح دتمي رمأ وهو هقلطم هتطلسو هتايحالصو سدقم هصخشو ةايحلا
 هتيعرــش ديدجتل وأ ةيجراخ تاطوغض ةجيتن مهلملا ميعزلا اذه،هتيشاح دارفأو
 ضعبلا اهضعب عم عراصتلل تاعامجلاو بخنلاو بعشلل لاجملا حسفُي، ةموزأملا
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 سفاــنتلا اذــه. هــتاهجوتو ماظنلا ةينب ىلع رثؤت ال ةريغص بصانم لجأ نم
 تــماد اــم ةرورضلاب ايطارقميد ًالاضن سيل  ةطلسلا ىلع عارصلاو ةيددعتلاو
 هبــشي امل عارصلا اذه لوحتي يلاتلابو، ماظنلا اهددحي ةبعل دعاوق نمض لغتشت

 ضعب لوخد دعب ةدح عارصلا اذه دازو،ةكيدلا عارص تابلح يف كويدلا عارص
   .ةبلحلل يسايسلا مالسإلا تاعامج
 )ةينالكشلا ةيطارقميدلا( ةيطارقميدلا ةفاقث نودب ةيطارقميد :اثلاث
 نمؤــم عمتجم نودب ةريخألا هذهل ةميق الو تاسسؤم يه امك ةفاقث ةيطارقميدلا
 لوــصولا ىلع اهتردقو ةيطارقميدلا حاجنل ةنامض الف اهميقو ةيطارقميدلا ةفاقثب
 دقو، ةيطارقميدلا ةفاقث نودب هقوقحو نطاوملا ةمارك مارتحاو نوص يف اهفادهأل
 هــجاوت ةــفاقثلا هذــه نأ وأ ةيبرعلا تاعمتجملا يف ةفاقثلا هذه فعض انظحال
 بازحألا لخاد ىتح ةبيغم يهو، ةينيدو ةيديلقت تافاقث فرط نم ةريبك تايدحت
 ثيدحلا نإ قايسلا اذه يف ةقرافملا نإ.اهلجا نم لتاقتو ةيطارقميدلاب لوقت يتلا
 وأ يلوــصألا دملا ةرهاظ ،ىلوألا : نيترهاظ عم نمازتي مويلا ةيطارقميدلا نع
 ماــع لكــشب ةينيدلا تاعامجلا ةفاقث نأ فورعملا نمو يبرعلا ملاعلا يف ينيدلا
 ةرــملا هذــه نكلو ةيركسعلا ةرهاظلا ةدوع ةيناثلاو، ءادعلا ةيطارقميدلا بصانت
 ركسعلا نوكي نأ نكمي دح يأ ىلإ لؤاستلل لاجملا حتفي امم ةيطارقميد تاراعشب
  .؟يطارقميدلا لاقتنالل الخدم ماع لكشب يسايسلا فنعلاو
 )ةمألا كيكفت ةيطارقميد( تاينثإلاو فئاوطلا عارصل ءاضفك ةيطارقميد:اعبار
 يف ةينثإلاو ةيفئاطلا تاءامتنالا ةباذإو رهص عم بكاوتي ةيطارقميدلا وحت مدقتلا 
 نــكلو، ىرغــصلا تاءامتنالا فعضي نطولل ربكألا ءامتنالاف، ةنطاوملا راطإ
 ةيبوروألا ةبخنلا نأ ةيبرعلا ةلاحلاو قايسلا اذه يف ةيخيراتلا ةبرجتلا نيب قرفلا
 بــخنلا اميف ةيطارقميدلا ةفاقثو ركفب نمؤت تناك ةيطارقميدلا ةيلمعلا تداق يتلا
 اهتيبلاغ نكلو ةيطارقميدلاب نمؤم اهضعب، ةيطارقميدلا نع ثدحتت يتلا ةيبرعلا
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 مــساب بعــشلا ىــلع ديــستت ىــتح ايجولودــياك ةيطارقميدلا باطخ فظوت
 أدــبم سيرــكتل ةــيطارقميدلا يدؤت نأ نم الدبف ىرخأ ةهج نمو،ةيطارقميدلا
 اــم نأ ظــحالن، ةلودلا لبق ام تاءامتنا فاعضإ وأ ةباذإل يدؤي امب ةنطاوملا
 ةــيفئاط ىلإ فئاوطلا الوحم ،ةيفئاطلا ضهنتسا تايرح نم ةيطارقميدلا هتحاتأ
 عارــصل ءاــضفك ةيطارقميدلا تلوحت ثيح ةيقرعلاو ةيفئاطلا زيزعتل ىدأ امم
 نوــكت نأــب قــلعتي رــمألا ناك ول.ةمألا ةدحو باسح ىلع فئاوطلاو بخنلا
 نــكلو الوبقم رمألا ناكل تايلقألل ةيفاقثلا ةيرحلاب فارتعالل الخدم ةيطارقميدلا
 ةــقرافمللو.ةمألا ةدحو تيتفتلو ءاصقإلل لخدمك تايرحلا فيظوت وه يرجي ام
 ســسؤي هــنأ ضرــتفي يذــلا ريبكلا طسوألا قرشلا عورشم نع ثيدحلا نإف
 تائف فلتخم نيب يملسلا شياعتلاو ةنطاوملا موهفمل زيزعت يه امب ةيطارقميدلل
 يــف ةيكيرمألا ةرادإلا اهتنبت يتلا )ةءانبلا ىضوفلا( ةسايس عم نمازت، عمتجملا
 قرشلا ةطرقمد  نم نطنشاو ديرت له : لاؤسلا حرط ضرفي امم، ةرتفلا سفن
 تاــعمتجملا ةدــحول ةرمدــم يضوف قلخ مأ ةيقيقح ةيطارقميد سيسأت طسوألا
 ؟ ةيبرعلا
  ةيدوبعلا عمتجم جاتنإ ديعت ةيطارقميد :اسماخ
 لود ضــعب يف ةيطارقميدلا موخت سمالت يتلا ةعضاوتملا تاهجوتلا نم مغرلاب
 وــحن لوــحتلا نأ الإ، روتــسدو ناــملرب دوجوو تاباختنالاك يبرعلا جيلخلا
 نييلصألا نينطاوملا ىلع ةرصتقم يأ قيض يوبخن راطإ يف ىقبيس ةيطارقميدلا
 ةــيلمعلا جراــخو اــياعر درــجم ةنكاــسلا نــم %80 يلاوح نأ ينعي اذهو
 نيذــلا نينطاوــملا موهفم ناك ثيح انيثأ ةيطارقميدب انركذي اذهو1،ةيطارقميدلا

 
 نييالم ةينامث وهو ناكسلا لمجم  نم فلأ )800( %10 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ونطاوم لثمي- 1  
 رطق يف نينطاوملا ةبسنو ،نويلملا فصنو انويلم اهددع غلبي ةيدنهلا ةيلاجلا نأ نيح يف ،م2007 ءاصحإ بسح

 يفو ،نيدفاولل %67و نينطاوملل %33 تيوكلا يفو ،م2008 ءاصحإ بسح نويلملا فصنو نويلم نم 16%
  .نييدوعسلل %65و نيدفاولل %35 ةكلمملا يفو ،نيدفاولل %50و نينطاوملل %50 نيرحبلا
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 ءاــسنلا داعبتــسا دعب ةنيدملا ةنكاس عبر زواجتت ال ةيطارقميدلا ةيلمعلا مهلمشت
 ايخيرات ةقوبسم ريغ ةلاح لكشت ةيجيلخلا تاعمتجملا نأ ودبيو،بناجألاو ديبعلاو
 ةيصوصخ قلخي ام اذهو نييلصألا ناكسلا ددعل بناجألا نيميقملا ةبسن ثيح نم
 ةــنطاوملاو بعــشلا موهفمك ةيطارقميدلا تادرفمو تاقاقحتسا نع ثيدحلا دنع
  .خلا ةمألا ةدارإو ةيلقألاو ةيبلغألاو ةيرحلاو
 :ةينالكــش تايلآو تاسسؤم طقف تسيل ةيطارقميدلا نأ رابتعالا نيعب انذخأ اذإ
 ةيسايسلا ةايحلا يف ةنكاسلا لك رهصت ةنطاوم لب،خلا روتسدو تاباختناو ناملرب
 متي ةنكاسلا ةيبلاغ جيلخلا لود يف . تابجاولاو قوقحلا يف نييواستم نينطاومك
 تمــصي دــق ةــيطفن ةورثو ءاخر كانه ماد ام.ةيسايسلا ةايحلا نم  مهءانثتسا
 ام نكلو،نينطاوملا نم لقأ قوقحبو ةيسايسلا ةايحلا نم مهداعبتسا ىلع بناجألا
 نيــيالم ةدوــع ةلوهسلا نم نوكي نل ؟ يجيلخلا داصتقالا عجارت نإ لاحلا وه
 قوــقحب اوبلاــطي دــقو داعبإلا تارارق اومواقي دق كاذنآو مهنادلب ىلإ بناجألا
 لوقت ةيخيرات براجت.جيلخلا لود ءانب يف ةمهاسملاو ةليوطلا ةماقإلا نم ةبستكم
 انه ركذنو ةيناسنإ اقوقح مهل نأب اورعشي مل نإ اوروثي نأ نكمي ديبعلا ىتح هنأب
  . امور ىلع ابيرقت م.ق 72 ماع سوكاترابس اهداق يتلا ديبعلا ةروثب

 

 
 
 
 
 

 يناثلا ثحبملا
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  ةيطارقميدلاو مالسإلا
 

 ةيــسودنهلاو ةيذوبلاو ةيحيسملا تاعمتجملا لك يف رضاح نيدلا نأ نم مغرلاب
 ةيــسايسلا ةــيرظنلاب قــلعتي اميف ةيسايس تالاكشإ رثي مل هنأ الإ،خلا ةيدوهيلاو
 اذه اهدنع راثت اهريغ نود ةيمالسإلا تاعمتجملا،ةطلسلاو ةلودلاب نيدلا ةقالعو
 بحاــصي امو ةيطارقميدلا عوضوم  ةراثإ دنع ًاروضح رثكأ يهو ،تالاكشإلا
 تــنيابت دــقف .طبــختو كابرإ نم ةيمالسإلا نادلبلا يف انايحأ لجترملا اهقيبطت
 مالــسإلا نإ لــئاق نــمف ،مالــسإلاو ةيطارقميدلا نيب ام ةقالعلا لوح فقاوملا
 طبــضلو عيرــشتلل ةبسنلاب مالسإلا يف ةيعجرملا نال ،ةيطارقميدلا عم ضقانتي
 اــمأ ،داهتجالاو سايقلا مهدعبو ،ةنسلاو نآرقلا وه يسايسلاو يعامتجالا كولسلا
 اــمو روتسدلا يهف ةيطارقميدلا يف بعشلا رومأ ميظنتو عيرشتلا يف ةيعجرملا
 نأل مالــسإلاو ةــيطارقميدلا نيــب ضقانت ال نأ لئاق نمو ،ةيبلغألا هيلع قفتت
 مل نيابتلا اذه. مهيأر يف ةيطارقميدلا يه ىروشلاو ،ىروشلا ىلع صن مالسإلا
 ، فــقاوملا تــنيابت ةهج لك لخادف ،نيفرطلا نيب ام داح باطقتسا ةلاح قلخي
 اهتاعيرــشت يــف نيدــلل اــهحنمت يــتلا ةحاسملا يف تفلتخا ةمكاحلا ةمظنألاف
 وأ ةيطارقميدلا تاقاقحتسا عم اهلماعت بولسأ يف تنيابت ةيمالسإلا تاعامجلاو،
 .يطارقميدلا يدحتلا
 
 لاكشإلا روذج:لوألا بلطملا
 كروتاــتأ لامك يفطصم مكح تحت ايكرت تأترا نيرشعلا نرقلا تاينيرشع يف
 لودلا مامأ اهتميزهو ايكرت فلخت يف ببسلا امه ةيمالسإلا ةفالخلاو مالسإلا نأ
 ةــلودلاو نيدــلا نيب ام لصفي يناملع ماظن ةماقإ وه لحلاو ،ةيحيسملا ةيبرغلا
 ةــيناملع ةــلود اــيكرت تــلاز امو ،ماعلا نأشلا يف مالسإلا رود نم شمهيو
 ةــلادعلا بزــح لوــصو نأ عم دودحلا قيضأ يف مالسإلا رصحت ةيطارقميدو
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 الإ ةيمالسإلا ةفاقثلل رابتعالا داعأ اريخأ مكحلل ناغودرأ بيطلا ةسائرب ةيمنتلاو
 وبأ دهع يف سنوت تلواح دقو .ةلودلا ةيناملعو ةيطارقميد ىلع رثؤي مل كلذ نأ
 مالــسإلا رود شيــمهت نــم تــنكمتو ،يكروتاتألا جذومنلا ىلع ريسلا ةبيقر
 لاــقتنالا لــسلسم حاجنإ نم مويلا ىتح نكمتت مل اهنكلو ،ةيمالسإلا تاعامجلاو
 نــيد مالسإلا نلعت يهف اطسو افقوم تذختا ىرخأ ةيمالسإ لودو ،يطارقميدلا
 ىــلع قِّيــضت تــقولا سفن يف اهنكلو ،عيرشتلا يف سيئرلا ردصملا و ةلودلا
 حمــستو دــقتعملاو يأرــلا ةيرحل لاجملا حسفتو ةددشتملا ةيمالسإلا تاعامجلا
 عيرــشتلا لاــجم نم عسوتو ةمألا يلثمم باختنابو ةيسايسلاو ةيبزحلا ةيددعتلاب
 نود ةيناملعلاب ذخأت ةمكاحلا ةبخنلا نأ يأ ،ةيصخشلا لاوحألا ةنودمب سملا نود
 ةــنيدتم ةيبعــش ةلتك عم لماعتلل تقولا سفن يف نيدلا فظوتو ،كلذب حيرصتلا
 رــصمو برــغملا لودــلا هذه ةلثمأ نمو ،ةيطارقميدلا ةفاقث لبقتل ةأيهم ريغ
 ،اهبعــش ةيبلاغو اهتبخنو اهماكحف ىرخأ لود امأ. ناتسكابو تيوكلاو ندرألاو
 مهوــُت ايــسايس اماظن قبطت يلاتلابو ،ةسراممو ةفاقث ،ةيطارقميدلل نيلبقتم ريغ
 عــنمت هيلعو ،مالسإلا يف مكحلا ماظنل اقيبطت وأ ةفالخلا ماظنل دادتما هنا سانلا
 قِّيــضتو ،تاباقن ليكشتب وأ تاباختنالاب حمست الو ،ةيسايسلاو ةيبزحلا ةيددعتلا
 ردــصم اــمه ةنسلاو نآرقلا نأ ىلع دكؤتو ،ريبعتلا ةيرحو ةأرملا ةيرح ىلع
 ةبرجتب ناريإ رمت اميف، جيلخلا لود ضعبو ةيدوعسلا لودلا هذه نمو ،عيرشتلا
 يــنيمخلا اهــسسأ عــضو يتلا ةينيدلا ةلودلا نيب ام قيفوتلا اهيف لواحت ةديرف
 ضــعب نــم بواــجتلاو بــناج نــم هيقفلا ةيالو نم ةدمتسملاو تارورضو
 رــيبعتلاو يأرــلا ةــيرحو ةــيطارقميدلاك ةيرصعلا ةيسايسلا ةايحلا تاقاقحتسا
  .رخآ بناج نم يحالصإلا رايتلا اهيلإ اوعدي يتلا  تايلقألا قوقح مارتحاو
 كابرإلا ةلاح نم ديزتل اهبراشم لكب يسايسل مالسإ تاعامج يتأت كلذ لك قوفو
 ىرــخأو ،ماــظنلاو عمتجملا رِفَكُت تاعامجف ،نيملسملا دنع يسايسلا لقحلا يف
 ةــعبارو ،ةيقتلا ىلإ أجلت ةثلاثو ،يأرلا اهضراعي نم لك دض )داهجلا( سرامت
 ةــسماخو ،اــههجو يف فقو نإ هبراحتو اهحلاصم مدخ نإ ماظنلا عم حلاصتت
 فرــتعت الو تاــباختنالا ضفرت ةسداسو ،ةطلسلا يفو تاباختنالا يف كراشت
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 لــيحُت يتلا تاكرحلاو ةمظنألا هذه لك نأ ظحالملاو خلا. مئاقلا ماظنلا ةيعرشب
 اهضعب عم فلتختو عراصتت ،هنع عافد اهنأب اهتايكولس رسفتو مالسإلل اهباطخ
 رــيغ ينيدلا اهودع هربتعت نم عم اهعارص نم ةدح ربكأ لكشب انايحأ ضعبلا
 .ملسملا
 يــف مــكحلا ماظن لاكشإل دادتما ةيطارقميدلاو مالسإلا نيب ام ةقالعلا لاكشإ نإ
 عامجإ وأ ةيرظن دوجو ىلع قافتالا مدع لوح هيلإ انقرطت نأ قبس امف ،مالسإلا
 ةئامسمخ و فلأ يلاوح دعب لاجملا حسفأ يذلا وه مالسإلا يف مكحلا ماظن لوح
 يويندــلاب ينيدلا ةقالع لوح عارصلا رجفتل ،ةيدمحملا ةلاسرلا لوزن نم ةنس
 هنأ دقتعن الف اقباس مسحي مل رمألا نأ نوكو .؟ مكحلا نَمِل اددجم لاؤسلا حرطلو
 مالــسإلا نيب ضقانت الف ،ةينطولا ةحلصملاو لقعلا ميكحت مت ول لحلل لباق ريغ
 مــهف وــلو ةــيطارقميدلا و مالسإلا ديج لكشب نوملسملا مهف ول ،ةيطارقميدلاو
 . مالسإلا ديج لكشب نويناملعلاو نويطارقميدلا
 ينيدــلا صنلا يف الو اهتاذ دحب ةيطارقميدلا يف سيل انيأر يف للخلا عجرم نإ
 ناــك ينيدلا صنلا نال ،تاباختنالاو ةيطارقميدلا ىلع هصيصنت مدع ثيح نم
 ةــغلك ،صنلاــف .هــتايح عقاو نم ةلثمأو ميهافمو ةغلبو اددحم اعمتجم بطاخي
 حورــك مالــسإلا امأ ،كاذنآ يمالسإلا يبرعلا عمتجملاب اصاخ ناك ،تادرفمو
 ضــعب دــنع رــكفلا قالغنا يف نمكي للخلا نكلو ناكمو نامز لكل وهف ميقكو
 اــهنوك درــجمل ةيطارقميدلا نم ةقبسم تافوخت يفو يسايسلا مالسإلا تاعامج
 عــقاولا عاــضخإ ةرورضلاب ينعي ال مويلا مالسإلا قيبطت .ايبيلص ايبرغ اجاتن
 ناــسنإلا ةــمدخ هيف امل ،صوصنلا نم مالسإلا حور ماهلتسا لب ،ددحم صنل
 صوــصن عــضو ينعي اذهف ،صنلا ليوأت وأ ماهلتسا لوقن امدنعو .عمتجملاو
 حور عــم ضقاــنتي ال امب رصعلاو ةايحلا تابلطتمل بيجتست ةيعضو نيناوقو
 ميــق نبأ هيلإ راشأ ناو قبس ،سدقملا صنلاب عيرشتلا ةقالعل مهفلا اذهو.مالسإلا
 عرشلا قفاو ام الإ ةسايس ال" يعفاشلا لوق مهف يذلا )1350-1293( ةيزوجلا
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 ال هــنأ مهفي نأ امأ ،هضراعي ملو عرشلا قفاو ام الإ ةسايس ال ينعي هنا ىلع "

 1.هيأر يف ةباحصلل طيلغتو طلغف عرشلا هب قطن ام الإ ةسايس
 ثبشتلاو ،ةايحلا تالاجم فلتخم يف سانلا ةايح مظنت ةيرشب نيناوق عضو ضفر
 يــنعي ،لــماعتلا يف ةنورم نود نم ،يوبنلا ثيدحلاو ينآرقلا صنلاب دييقتلاو
 -:نيتيضرف ىدحإ
 لوــح تاــباجإ ىلع رفوتي ،اثيدحو انآرق ،ينيدلا صنلا نإ :ىلوألا ةيضرفلا 
 ةرــيبكو ةريغص لك ىلع ةرشابم ةباجإ لمشي هنإو ،رصعلا تادجتسمو لكاشم
 ،سدــقملا صنلا يف دجن  نأ اننكمي هنأ ينعي اذهو سانلا ةايحب قلعتي ام لك يف
 ةــلودلا ةــيرظنو ،ةرــصاعملا ةيلودلا تاقالعلا لوح اصوصن -ةنسو انآرق-
 ،ةرذــلاو ،بيبانألا لافطأو ،لمحلا عنم بوبحو ،تاكرشلاو نيمأتلاو داصتقالاو
 نأ هــنكمي الو ،ينيدــلا صنلا يف دوجوم ريغ ءيش اذهو ،خلا ...خاسنتسالاو
 رــيغو ابيرغ لئاوألا نيملسملا رظن يف ودبيس ،سدقملا ينيدلا صنلا نأل نوكي
 .ةموهفم ريغو مهنع ةبيرغ رومأ نع ثدحتي ،موهفم
 ملاعلا ىلع أرطيس ام يردي نكي مل ،هتردق تلج هللا نأب لوقلا :ةيناثلا ةيضرفلا 
 ،هــيلعو ،تافاشتكاو مظن نم دجتسيس امو لكاشم نم هجاويس امو تالوحت نم
 .!اهلهاجت بجيو ةضوفرم رومألا هذه نإف
 ىــلإو ،قطنملا ىلإ برقألا ءيشلا ،اذإ .ناتضوفرم نيتيضرفلا نأ يف كش ال 
 لــماعتلاو ينيدلا صنلا ليوأت سانلا ىلإ دوعي هنأب لوقلا وه نيدلا رهوج ةقيقح
 نــع بــيجت ةيعــضو نيناوق يف تاريسفتلاو تاليوأتلا هذه عضوو رسيب هعم
 ،ةيماــسلا هــئدابمو مالــسإلا حور عم ضقانتت اهلعجي ال امبو ،رصعلا لكاشم
 -خــلا مولعلاو عامتجالاو داصتقالاو ةسايسلا يف- ةيعضولا نيناوقلا نأ ىنعمب

 
   قباس عجرم ، خيراتلاو صنلا نيب يجهنملا لقعلا : نيساي داوجلا دبع :رظنأ  -1
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 هللا ىلص لوسرلا لوق عم قفتي اذهو ،ةدجتسم رومأ يف داهتجالا باب يف لخدت
 1 ."مكايند نوؤشب ىردأ متنأ" :ملسو هيلع
 هنكلو ءيشب مالسإلا نم سيل ،ةيطارقميدلا عم ضراعتي مالسإلا ناب لوقلاف ،اذإ
 ،ضقاــنتلا اذه نومعزي تاعامج وأ صاخشأ نم سدقملا صنلل ةءارق وأ ليوأت
 مهسفنأل ءالؤه بيصنت اميف ،بعشلا ديب ةطلسلا عضتس ةيقيقحلا ةيطارقميدلا نأل
 لهــسي ،مالــسإلا يعدت ةمظنأ وأ ةيمالسإ تاعامج ةداقو نيملسملا ىلع ءارمأ
 عــم ةــنورمب لماعتلا وه ،مالسإلا مدخي امم هنأ دقتعنو .ةطلسلا راكتحا مهيلع
 ىلع ديقو زغل ىلإ سدقملا صنلا ليوحت نم الدب ،ينآرقلا صنلا زاجعإب ةلوقم
 يلاــتلابو -ينآرقلا صنلا زاجعأب لوقلاف .عادبإلاو روطتلا مامأ زجاحو ،لقعلا
 دنع نيعم فده هل ناك - مالسإلا نع اديعب دعي هيلع صوصنم ريغ وه ام لك
 اهعاــضوأو اــهتغل اــهل ،ةددحم تاعمتجمو سانأ ىلإ ةبسنلابو ،نآرقلا لوزن
 ،ةــنيابتم تافاقثو تاغلو تاعمتجم فورظو ريغتم ملاع يف ،مويلا امأ.ةصاخلا
 مالسإلا ىلإ ءيسي دق ،تاريبعتو ةغلك نآرقلا زاجعإل دماجلا مهفلاب كسمتلا ناف
 ،ةيبرعلا ةغللا باحصأ نم ضعبلا عنقي دق ،صنلا زاجعإب دييقتلا ،هديفي امم رثكأ
 حور ىــلع زيكرتلا امأ ،ىرخأ تافاقثو تاغل نم سانأ عانقإ عيطتسي ال هنكلو
 ميــقك مالسإلا عم لماعتي هنأل عانقإلا ىلع ةردق رثكأ هنأف ةقالخلا ةميقو مالسإلا
 الباق هلعجيو ،فلختو قالغناو بصعت نم هب قحلي ام هنع دعبيو ،ةنسح ةيبرتو
 يوذ ماــمأ لــيوأتلاو داــهتجالل اعساو بابلا حتفيو ةدجتسملا رومألا باعيتسال
 ،ملاــعلا تافاقث لك نم مهفلل الباق هلعجيو ،ةدجتسملا رومألا يف تاصاصتخالا
 نود سانلا مدخي ديدج ركف لكو ةيطارقميدلا ئدابم لبقتل لاجملا حسفي يلاتلابو
 .مهتديقعب سمي نأ

 
 لوسرلل موق ءاج ليخنلا رمثي مل امدنعو ،ليخنلا حقلي ال نأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا بلط ثيح - 2 
 .مكايند نوؤشب ىردأ متناف هوحقل اذإ :مهل لاقف ،كلذب هوملعأو
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 نافلتخم نائيش امهنكلو ةيطارقميدلا عم ضراعتي ال مالسإلا :يناثلا بلطملا
 ةــيطارقميدلا نم رذحلا ءارو ناك ،برغلا يف ةيناملعلاب ةيطارقميدلا نارتقا نإ
 هــسفن ىــلع يمالسإلا ملاعلا قالغناو دادبتسالا ةفاقث نأ ودبيو ،اعم ةيناملعلاو
 سانلا لعج ام وه ،نمزلا نم نورق لاوط قلغنملا مالسإلا ةنميه ىلإ ةفاضإلاب
 .مالــسإلا عــم ضقاــنتت ةيطارقميدلا نأو داحلإلا فيدر ةيناملعلا نأ نودقتعي
 يف نيدلا عضو يف نكلو ،هتاذ دحب نيدلا يف سيل رظنلا تداعأ برغلا ةيناملع
 ةــيطارقميدلا نأ اــمك .ىرــخألا ةيتايحلا تالاجملاب هتقالعو هتفيظوو عمتجملا
 نيــب ةقالعلا تلوح يتلا ةنطاوملا موهفم تدجوأو هتيناسنإ ناسنإلا ىلإ تداعأ
 فرعي نطاوملا تلعج ةقالع ىلإ ةيعرو عار ةقالع نم نيموكحملاو نيمكاحلا
 ةدارإ موــهفم تزرــبأو نيموكحملاب نيمكاحلا ةقالع تددحو ،هتابجاوو هقوقح
 قــح نم نيريخألا ءالؤه تدرجو ،اهماكح رييغت يفو ةروثلا يف اهقحو ةمألا
 ةــينيدلا ةيعرشلا تطقسأ اهنأ يأ ،هلإلا مساب ثدحتلا وأ سدقملاو ينيدلا راكتحا
 .ماكحلا نع
 ،ةيحورو ةيقالخأ ميقكو ،رخآلا نع زيمتو باطقتسا رصنعك نيدلا نأ يف كشال
 يــفو اهئادــعأ دــض بوعــشلا كراعم يف ايلصفم ارود خيراتلا ربع بعل دق
 الوــل نوــكي نأ نكمي ناك ام نيدلل رودلا اذه نأ الإ .اهنحشو ممهلا ضاهنتسا
 طشن عمتجم دوجو الولو ،لاجملا اذه يف نيدلا فيظوت نِسْحُت ةلقاع ةدايق دوجو
 يأ ،ةيسايسلا ةطلسلا دي يف تاودأ اوسيل ءاملعو نيفقثم دوجوو ،لعافو عدبمو
 خاــنملا ئــيهت -ةــيعامتجا ةيداــصتقا ةيسايس- ةيعوضوم طورش رفاوت الول
 تاملظلا رصع يف ابوروأ ةيحيسم نيب قرفلاف .رودلا اذه بعليل نيدلل بسانملا
 يــنيد صــن وأ ديدج سدقم باتك فاشتكا سيل ،راونألا رصع يف اهتيحيسمو
 باتكلا نع دعب امو راونألا رصع يف ابوروأ يلخت يف سيلو ،نيلوألا نع باغ
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 بــخنو تاــقبط روــهظ يفو ،تايلقعلا رييغت يف نمكي قرفلا نكلو ،سدقملا
 لــيهجت ىــلع تدرــمتو ،ضعبــلا لبق نم نيدلا راكتحا ىلع تدرمت ،ةديدج
 رــمألاو .عمتجملا يف هرودو نيدلل اديدج اليوأت تحرطو ،نيدلا مساب عمتجملا
 -ةنــسو نآرق- مالسإلا لظ يفف .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا ىلإ ةبسنلاب هسفن
 نآرــق- هسفن مالسإلا لظ يفو ،تاراضحلا قرعأ نم ةراضح نوملسملا ديش
 نآرــقلا يــف سيل ،اذإ للخلاف .ضيضحلا ىلإ نوملسملاو برعلا لصو -ةنسو
 تاــسسؤمو تادايقو مظن يف للخلا .امهعم نيلماعتملا رشبلا يف نكلو ،ةنسلاو
 سيل نيدلا اوفظوو )يهلإلا رسلا( اوركتحا نيددحم اصاخشأ نأ للخلا ،نيفقثمو
 نــكل ،اهتيبلاغ وأ مهبوعش ةمدخ يف الو ةيرشبلا ةمدخ يف الو برلا ةمدخ يف
 .ةقيض ةيوئفو ةيصخش حلاصم ةمدخ يف
 انأش لقأ نوكت دق يتلاو ،ةيوامس ريغ وأ ةيوامس ،ىرخألا تانايدلا عابتأ لك نإ
 و ةــيطارقميدلاب اوذــخأيل هــنم ايحو وأ مهبر نم انذإ اورظتني مل ،مالسإلا نم
 ةمزأ وأ مهتباصأ ةسكن اوعجري ملو ،مهتايح طورش اونسحيو مهعاضوأ اوروطي
 مــهمظن يــف ،مهيف للخلا نأب اوفرتعا لب ،ةيرشب قوف ةدارإ ىلإ اهل اوضرعت
 عفادــبو ،ةــيلقع ةــعانق نعو مهتدارإ ضحمب اوكرحت يلاتلابو ،... مهتاقالعو
 اوــقلطناو ،ضعب عم مهضعب تاقالعو مهتاعارص نم برلا نيديجم ،ةحلصملا
 ةاــيح طورشو فورظ نيسحتو ايندلا ريخ هيف ام ىلع مهلمع نأب نونمؤم مهو
 نييلاــكتإ اونوكي نأ هدابعل يضري ال برلا نال برلا يضري لمع وه ،ناسنإلا
 نــع اوــلخت نويحيــسملا الف .مهنيد نع اولختي مل كلذب مهو ،ءافعض نييبلسو
 امدــنعف ،مهتيدوــهي نع اولخت دوهيلا الو ،اذوبب اورفك نويذوبلا الو ،مهتيحيسم
 .مهتانايد مهعم تيوق ءايوقأ ءالؤه حبصأ
 ءاــيوقأ هداــبع نوــكي نأ دــض نيملاعلا بر هللا نوكي نأ لقعي ال هنإ ثيحو
 ايعادو لب اذبحم نوكي نأ دبال نيملاعلاو نيملسملا بر ،برلا نإف ،نيرضحتمو
 نــم فوــخلا زجاح رسك اذبحمو لب ،نينمؤملا ةيار عفر هنأش نم ام لك ىلإ
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 لواــنت يــف ةحيرصو ةحضاو صوصن نم دمتسملا ريغو ،هيف غلابملا مرحملا
 جلدؤملاو لب عنطصملاو ليختملا- مرحملا نم فوخلا نأ ثيح ،ةيويندلا اياضقلا
 عاــضوأ ىــلع سيدقتلا ةفص ءافضإو - صنلا حيرصلا ينيدلا مرحملا سيلو
 اــمم رثكأ هل ءيسيو مالسإلا رهوج عم ضقانتي ءيش ،مالسإلا مساب صاخشأو
 تبث ثيحو.هيلإ مهبرقي نأ نم الدب مالسإلا نع مهدعبيو سانلا بهري رمأ :هعفني
 اــهتفرع يــتلا مــكحلا ةمظنأ نم اهريغ نم لضفأ ةيطارقميدلا نأ ةسرامملاب
 امف ،ةنس ةئامسمخ نم رثكأ ذنم ،ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاعمتجملا اهيف امب ةيرشبلا
 .؟انتايصوصخ عم قفاوتي امب اهب ذخألا نم عنمي يذلا
 يــهو اــهنع بوــني اــم مالسإلا يف نال ةيطارقميدلل جاتحن ال اننأب لوقلا امأ
 نَم رواشي نَمو ،ىروشلاب دوصقملاب ءاوس ،شاقن ىلإ جاتحي لوق اذهف ،ىروشلا
 ززعي اذهف ىروشلا يه ةيطارقميدلا ناب لوقلا ىتحو ؟ ىروشلا ةيمازلإ ىدمو ؟
 ءاــقتلالل ةحاــسم داــجيأ نكمي وأ مالسإلا عم ضقانتت ال ةيطارقميدلا ناب انلوق
 .؟مهنيب لعافتلاو
 هــيلع لوــسرلا بــطاخت اهنم ةدحاو ،نآرقلاب نيتيآ يف ىروشلا ةملك تدرو
 ِبــْلَقْلا َظيــِلَغ اــvظَف َتنُك ْوَلَو ْمُهَل َتنِل ِهّللا َنِّم ٍةَمْحَر اَمِبَف( ،مالسلاو ةالصلا
 َتــْمَزَع اَذِإَف ِرْمَألا يِف ْمُهْرِواَشَو ْمُهَل ْرِفْغَتْساَو ْمُهْنَع ُفْعاَف َكِلْوَح ْنِم ْاوُّضَفنَال

 ىروــشلا ةروس يف ةملكلا تدروو ،1 )َنيِلِّكَوَتُمْلا ُّبِحُي َهّللا َّنِإ ِهّللا ىَلَع ْلَّكَوَتَف
 اَّمِمَو ْمُهَنْيَب ىَروُش ْمُهُرْمَأَو َةاَلَّصلا اوُماَقَأَو ْمِهِّبَرِل اوُباَجَتْسا َنيِذَّلاَو(  :يلي امك

 ،يــسايس أدبم اهنإ ةرورضلاب ينعي ال انه ىروشلا دورو .2 )َنوُقِفنُي ْمُهاَنْقَزَر
 طابنتساب حمسي ال ،نيتيآلا قايس لثم هلثم ىروش ةملكل يوغللا ىنعملا نأ " كلذ

 3"...يمالسإلا روظنملا نم نوكي نأ يغبني امك مكحلا نع لصفمو قيقد روصت
 نيملــسملل رــمألا تــكرت لب ىروشلا قيبطت ةقيرط مظنت مل ةعيرشلا نأ امك.

 
 .)159:ةيآلا( نارمع لآ ةروس -1
 .)38 :ةيآلا( ىروشلا ةروس -2
  43:ص ،1994 ، توريب ، ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا ، يرباجلا دباع دمحم  -3
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 نأب لوقلل بهذ ءاهقفلا عامجإ ناك اذإو. لاوحألاو فورظلا بسح هعم اولماعتيل
 اميف اوفلتخا نيملسملا ءاملع نأ الإ ،ةماعلا رومألا يف ةمألا ةرواشم مكاحلا ىلع
 يــف اوفلتخا اضيأ ؟ ال مأ نيملسملا ةعامج ةروشمب ذخألاب مزلم مكاحلا ناك اذإ
 ؟ ساــنلا ةماع مأ دقعلاو لحلا لهأ مه له ،رمألا يلو مهرواشي يتلا ةعامجلا

 4.؟ رضاحلا انتقو يف دقعلاو لحلا لهأ مه نمو
 قــيفوتلا ةــيناكمإ ساسأ ىلع موقت ،ةيطارقميدلاو ىروشلا لوح انتحورطأ نإ
 ةيمالــسإلا لودلاب صاخ يسايس ماظن سيسأتل الخدم قفاوتلا اذه لعجو امهنيب
 مــظن نــم نيملسملا ديفي ام ىلع حاتفنالاو مالسإلا حورب كسمتلا نيب ام قفوي
 ،ةــهيزنلاو ةرحلا تاباختنالا أدبم لامعإب كلذو ،ةيداصتقاو ةيعامتجاو ةيسايس
 دقعتو ناكسلا ددع ةرثكل ،دقعلاو لحلا لهأ مه نم ديدحت مويلا بعصي هنا ثيحف
 مــه اونوكي نأ بعشلا مهبختني نمل نكميف ،ةيلودلا تاقالعلاو ةيتايحلا فورظلا
 نمل نكمي الو ،حلصألاو لضفألا راتخي ناو دب ال بعشلا نال ،دقعلاو لحلا لهأ
 عــم قــفاوتي ام عم يلاتلابو ةماعلا ةحلصملا عم اونوكي نأ الإ ةيبلغألا مهبختنت
 ةيــسايسلا ماظنلا رارقتسا نامض نكلو .)لالض ىلع يتمأ تعمتجا ام( مالسإلا
 ،اضيأ مالسإلا عمو اهحلاصم عم ضراعتي امب ةمألا ةدارإ فيرحت مدع نامضو
 ىروشلا نوكت ناو مكاحلا باختنا متي نأ بجي ،يمالسإلا خيراتلا يف ىرج امك
 . هل ةمزلم بختنملا سلجملا نم هيتأت يتلا
 ةــيرحلاو ةــميركلا ةايحلا نامض امه ةهيزنلا تاباختنالاو قحلا ةيطارقميدلا نإ
 وــه ةــيبلغألا مكح ،سانلل ةينيدلا تادقتعملا مارتحا نامض امهو ،اهلاكشأ لكب

 اهــسفن بصنت يتلا ةلقلا وأ درفلا مكح سيلو ،ةيبلغألا نيدو ةيوهو ةفاقث نامض
 نأ يــنعي ال اذــه نكلو . دحأ نم ضيوفت نود نيملسملاو مالسإلا مساب ةقطان
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 اــنتفاقث عم قفاوتتل اهتئيبت بولطملا لب ،ةيطارقميدلا يف يبرغلا جذومنلا خسنن
 ضــعبو ةــيبونجلا ايروكو نابايلا ،لثم ىرخأ بوعش تلعف امك ،انتيصوصخو
 ةــثادحو ثيدــحت لب ،بيرغتلا ةرورضلاب ينعت ال ةيطارقميدلا.ةيقيرفإلا لودلا
 . يسايسلا ماظنلل
 ناــسنإلا ةــمارك ىــلع اــصرح مهرثكأ مالسإلا ىلع اصرح سانلا رثكأ نإ
 ناــسنإلا هــنكلو ،سدقتو ظفحت اصوصنو طقف ةدابع سيل مالسإلاف .هتيناسنإو
 عــضو نــم ةيرــشبلا لقنيل مالسإلا ءاج دقف ،هلجأ نم نيدلا دِجُو يذلا ،اضيأ
 تاــكرح وأ صاخــشأ- ساــنلا رثكأ نإ .ةميركلا ةايحلا ىلإ ةيدوبعلاو يدرتلا
 انوصو هحلاصمل اقيقحتو ناسنإلل امارتحا مهرثكأ مه امالسإ -ةمظنأو بازحأو
 .فاصنإلاو قحلاو ةلادعلاب امازتلاو هتيرحل

 
 تاروــثلا مايق ىتح يبرعلا ملاعلا يف يطارقميدلا دهشملا نأ قبس امم صلختسن
 الو ةــيطارقميدلل حيحــصلا موهفملا عم قستي نكي مل  2011 ةيادب يف ةيبرعلا
 دــعب ةرــشابم ةــيطارقميدلا لــجأ نم نيلضانملل ىلوألا تاعلطتلا عم قفاوتي
 تاب.ناــسنإلا قوقحو ةيرحلاو ةماركلا لجأ نم اولضان يذلا كئلوأ ،لالقتسالا
 مهنادــلب يف يسايسلا بارتغالا نم ةلاح نوشيعي  مويلا نويقيقحلا نويطارقميدلا
 وــه قايسلا اذه يف تادجتسملا رطخأ امبرو،نويطارقميد مهنأ اهتداق معزي يتلا
 نآلا ناــك نإو،هــتياعر تحتو لالتحالا دوجو لظ يف ةيطارقميد ةمظنأ ةماقإ
 نــم ناتــسناغفأو قارعلاو نيطسلف يهو قايسلا هذه يف ريست لود ةثالث دجوت
 لالــخ نم نكي مل نإ جذومنلا اذه راركت نم ةيشخلا نأ الإ،يبرعلا ملاعلا جراخ
 نــم لاكــشأ ضرــف وحن يكيرمألا هجوتلا لالخ نمف لالتحالا ةبرجت راركت
 رمألا بلطت نإو ىتح اهحلاصم مدخي امبو ةيكيرمألا ةياعرلا تحت ةيطارقميدلا
                         .ةيبرعلا تاروثلا ةجوم بوكر
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 قرشلا عورشم هنمضت يذلا ةيطارقميدلل يكيرمألا روصتلا وأ جذومنلا لشف
 ةرورضلاب ينعي ال هطاقسإ نود ماظنلا ةينب لخاد رييغت لالخ نم ريبكلا طسوألا
 ةيطارقميدلا نأ ينعي الو، ةيبرعلا تاعمتجملا لخاد ةمهم تاريغت ثودح مدع
 ةصاخلا اهتاودأ نع ثحبلل ريهامجلل اعفاد لكش لشفلا اذه نإ لب، ءيس رايخ
             .يبرعلا عيبرلا تاروث لالخ نم ناك ام اذهو ةيطارقميدلا ضرفل
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 ثلاثلا ثحبملا
 ةروثلا ةيرظن

 تضفتنا ةيجراخ تاططخم عم اعطاقتو رقفلا راشتناو ةيطارقميدلا مزأت ببسب
 باطخ رطيسو ايبيلو سنوت ىلإ نميلا نم ةلود نم رثكأ يف ةيبرعلا ريهامجلا
 تابو، ىرخألا تاباطخلا لك ابيغم يبرعلا يسايسلا لقعلاو باطخلا ىلع ةروثلا
 لالخ .ةنهارلا تاروثلا هنع ضخمتتس ام ىلع ناقلعم يبرعلا لبقتسملاو عقاولا
 ملاعلا يف –برعلا ءاسؤرلا شورعو كولملا شورع تزتها  ةدودعم رهشأ
 كبتراو ليئارسإ تبعترا امك  - سيئرلاو كلملا نيب قراوفلا تلاز يبرعلا
 نم دحلل  اهءاوتحا ةلواحمو ةروثلا ةجوم بوكر ةلواحمل اعراسو برغلا
  .مهحلاصم ىلع اهتايعادت
 
 ةيمسرلا رطألا جراخ ةيبعش ةيسايس ةكراشمك ةروثلا: لوألا بلطملا
 ءاضف  تألم يتلا ةيسايسلا  تادرفملا نم ناك  ةروثلا باطخ نأ كش ال
 لبق و لب لالقتسالل  ةيلاوملا ةثالثلا دوقعلا لالخ يبرعلا يسايسلا باطخلا
 لك نأل لالتحالا ةهجاوم يف بوعشلا تاكرح ىلع قلطت تناك ثيح لالقتسالا
 نمو اهتيهام نم تجِرخأ  ةروثلا ةدرفم نأ الإ ، ةروث ربتعت ينطو ررحت ةكرح
 ةيسايسو ةيجولويسس ناعم تذخأ ثيحب ةيملعلا ةيحالطصالاو ةيوغللا اهتلالد
 ىلع رداق وأ ةطلسلاب حمطي بزح وأ صخش لك هفظوي اراعشو  انيح ةيريشبت
 و يركسعلا بالقنالا عم ةروثلا موهفم لخادت اضيأ ،رخآ انيح ريهامجلا جييهت
 . خلا ةيبلطملا ةيبعشلا تاضافتنالاو تاجاجتحالاو ىضوفلاو ةيلهألا برحلا عم
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  - ةينيطسلفلا ةلاحلا ءانثتساب – 1 لالقتسالا دعب ام يبرعلا ملاعلا دهشي مل
 يف ىرج ام الإ ةيبعشلا ةروثلاب  هفيصوت اهيف زوجي ةجردل اعساو ايبعش اكارح
 حتف يذلا رمألا.تاروث نم امهالت امو رياربفو 2011 رياني يف رصمو سنوت
 رصمو سنوت يف ىرج ام لهف،تاريسفتلاو تاداهتجالل هيعارصم ىلع بابلا
 مأ تاروث ايروسو نيرحبلاو ايبيلو نميلا يف ىرجي ام له ؟اهفادهأ تزجنأ ةروث
 سانلا جورخ درجمب لهو ؟ةيكيرمألا )ةقالخلا ىضوفلا( يه مأ ةيلهأ بورح
 تققح ةروثلا نأب لوقلا نكمي ةطلسلا نع هيلخت وأ سيئرلا بورهو عراشلل
 .اهفادهأ

 نم رثكأ يف تاروطتو ثادحأ نم رمتخت امو رصمو سنوت يف ىرج ام
 تالاعفنالاو فطاوعلا نع اديعب ةينالقعو ةيعوضوم ةءارقل جاتحي، يبرع دلب
 اننكمي ثيحب ةروصلا لمتكتس هبو بعصألاو مهألا وه ثادحألا نم يتآلا نأل
 لخدتلا دعب اصوصخو رخآ ءيش نع وأ ةحجان ةيبعش ةروث نع ثدحتن نأ
 ةلواحمل تارشؤم دوجو عمو، ةروثلا تايرجم يف يبرغلا اصوصخو يجراخلا
 لوبقب مهتاسايس مدخي امل رومألا هيجوتو ةروثلا ةجوم بوكر ةيمالسإ تاعامج
 هقف نم اقالطنا يرجي ام ءارقتسا اضيأ يعدتسي يذلا رمألا. برغلا نم ينمض
 ىرجي ام عضنو ىرخألا بوعشلا براجت نمو خيراتلا ربع مكارت يذلا  ةروثلا
 ةيضاملا ةثالثلا دوقعلا لالخ يبرعلا ملاعلا اهدهش يتلا تالوحتلا قايس يف
 الاكشأ ينبت لالخ نم اهتيعرش نادقف ىلع لياحتلا ةمظنألا ةلواحم اصوصخو
 تالواحم ىلإ ةفاضإلاب،ريهامجلا اهب ررغت ةهجوملاو ةيوبألا ةيطارقميدلا نم

 
 جورخ دعب ام اوفصوو )لالقتسالا( حلطصم اودنف نيریثك نأ نم مغرلاب - 1
 اننأ الإ،)رشابملا ریغ رامعتسالا( ةلحرمب ةیبرعلا دالبلا نم ةرمعتسملا شویجلا
 ةءارق ةداعإل جاتحن اھتثروو ةروثلا ةمظنأ دوجو ىلع ابيرقت نرق فصن دعبو مویلا
 عم تامواسم مأ ةیقیقح تاروث تناك لھو تاروثلل قمعم لیلحتو
 ةنیمأ تناكو ةروثلا حورب ةمظنأل تلوحت امدنع ةروثلا تمزتلا لھو؟رمعتسملا

 ىلع اوبلقنا نيذلا هتداقو شیجلا ىلع قبطني رمألا سفنو ؟ءادھشلا حاورأ ىلع
 . مھل ةقباس تناك يتلا ةیسائرلا وأ ةیكلملا مظنلا
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 ةفظوم اهحلاصم عم قفاوتي امب ايسايسو ايفارغج طسوألا قرشلا رييغت نطنشاو
 نوكي انايحأو ،)ةقالخلا ىضوفلا ةسايس( نويجيتارتسإلا اهوركفم هيلع قلطأ ام
 ةيمهأ طاقسإ نود،هرعش طيخ ةقالخلا ىضوفلاو ةروثلا نيب ام لصافلا دحلا
 .بوعشلل ةيسايسلا ةفاقثلا ىلع ريثأتلا يف ةيفاقثلا ةملوعلاو ةيتامولعملا ةروثلا
 
 يرذجلا رييغتلا ينعت ةروثلاف،ةيسايس ةيعامتجا وأ ةيعيبط ةرهاظ مامأ انك ءاوس
 انه نمو، ئجافمو عيرس لكشب بقع ىلع اسأر رومألا بلقي يذلا ثدحلا وأ
 روطتلا ةجيتن رهاوظلا ىلع أرطت يتلا ةجردتملا تارييغتلا نع ةروثلا فلتخت
 وأ مهعاضوأ ىلع رشبلا اهب موقي يتلا تاحالصإلا نع فلتخت امك، اهل يعيبطلا
 نم ءزج ةروثلا نإف يسايسلا لاجملا يفو.ةيعيبطلا عاضوألاو رهاوظلا ىلع
 ابلاغو دئاسلا ماظنلاو نوناقلا راطإ جراخ نكلو يسايس لعف و ةيسايسلا ةايحلا
 ابلاغ فينع يسايس لعف ةروثلا نأ امك،امهتهجاوم يفو امهنع ادض نوكت
 يندملا نايصعلاو بارضإلاب ةمئاقلا تاسسؤملا ليطعت نيب ام توافتي اهفنعو
 ةجردل رومألا لصت انايحأو ةماعلا قفارملاو ةيمسرلا تاسسؤملا ةمجاهم ىلإ
 بعشلا موقي يذلا يسايسلا ماظنلا فنعلا ردصم نوكي ابلاغو،ةيلهألا برحلا
 ـب فرعي تاب امو ةعفتنملا هبخنو ةينمألا هتزهجأ افظوم،هطاقسإل ةروثلاب
  . )ةيجطلبلا(
 توافتي اهنم فقوملا نإف تاهجوتو حلاصم نع ربعي يسايس لعف ةروثلا نالو
 نم رومألا ديلاقم مهديب نمم نوضراعملا نوكي امئادو ضراعمو ديؤم نيب ام
 عاضوألا نم نيررضتملا نم اونوكي نوديؤملاو، ةيداصتقاو ةيسايس بخن
 ديازت نا كلذ ةمئاقلا ةيسايسلا عاضوألا نع ةيسايسلا ةروثلا لصفنت الو.ةمئاقلا
 ةيسايسلا ةكراشملا قفأ قالغناو  مئاقلا يسايسلا ماظنلاو بعشلا نيب ام ةوجفلا
 . تاروثلا عالدنا بابسأ مهأ ةيطارقميدلا



245 

 ةروثلا هقف يف: يناثلا بلطملا

 أرطي ئجافمو فينع ريغتم لك فصولو مولعلا لك يف لمعتسي ظفل ةروثلا نأل 
 روضح نألو،ةيسايس وأ ةيعامتجا وأ ةيعيبط تناك ءاوس رهاوظلا ىلع
 ىتحف ةيناسنإلا تاعمتجملا دوجو ذنم دوجوم عامتجالاو ةسايسلا يف حلطصملا
 ريسفتو حيضوتل جاتحت ةروثلا ةملك نإف،ايوامس اهب ىحوم تاروث ربتعت تانايدلا
  . هنع ثدحتن امب ةيارد ىلع نوكن ىتح

 ةروثلا  حلطصمل ةيميهافم ةبراقم

 روهظ تبكاو يتلا ةمرضخملا تاحلطصملا نم ) Revolution(  ةروثلا
 ىلع داس يذلا ةروثلا موهفم نأ عمو،خيراتلا لبق ام ذنم ةيسايسلا ةايحلاو ةلودلا
 الإ، ةيدادبتسا ةمظنأ دض وأ رامعتسالا دض بعشلا ةروث وه  ميهافملا نم هريغ
 ىلإ يدؤي لعف لك لمشت لب بناجلا اذه ىلع رصتقت ال ةغل ةروثلا ةدرفم نأ
 وأ ةيسايس وأ ةيعيبط اعاضوأ تناك ءاوس ايرذج ارييغت عاضوألا رييغت
 لوقلاك ةفلتخم تاقايس يف ةروث ةملك لمعتست انه نمو. ةيعامتجا وأ ةيداصتقا
 يتلا ةيرهوجلا تارييغتلا فصول  خلا ةيجولونكتلا ةروثلا وأ ةيعانصلا ةروثلاب
 نكمي ماعلا قايسلا اذه يفو، ةيناسنإلا ةراضحلا ىلعو بوعشلا ةايح ىلع أرطت
 . تاروثلا نم ةددعتم لاكشأ نع ثيدحلا

 
  ةيراضحلا تاروثلا -1
 ىلعو ةيناسنإلا ةايحلا ىلع تأرط يتلا تالوحتلا وأ تارييغتلا اهب دصقنو
 : نع ثيدحلا نكمي قايسلا اذه يفو ةيرشبلا روطت راسم
 اهب دوصقملاو، Agricultural revolution ةيعارزلا ةروثلا - أ
 لاقتناب تزيمتو ،خيراتلا لبق ام روصع يف تلصح  يتلا تالوحتلا
 يف تداس يتلا ،طاقتلالاو ديصلاو لاحرتلا ةايح نم ةيرشبلا تاعمتجملا
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 ثارحملاب ةعارزلا فاشتكا عم رارقتسالا ةايح ىلإ  ميدقلا يرجحلا رصعلا
 فاشتكا عمف .ثيدحلا يرجحلا رصعلا تزيم يتلا تاناويحلا نيجدتو
 . خلا ةرادإلاو ندملاو ةيعامتجالا تاقبطلاو قاوسألا تدجو ةعارزلا
 revolution Industrial     ةيعانصلا ةروثلا – ب

 ترمتساو رشع نماثلا نرقلا يف ارتلجنإ يف ةيعانصلا ةروثلا تأدب 
 لودلا ةيقب ىلإ تلقتنا مث رشع عساتلا نرقلا ىتح اهتايعادتو اهتافاشتكا
 نال ةيعانصلا ةروثلاب تيمسو. ملاعلا ءاحنأ عيمج ىلإ مث نمو  ةيبوروألا
 دمتعي و ةيلضعلا هتوق ىلع دمتعت يتلا ةيوديلا تالآلا نع يلختلا ادب ناسنإلا
 ةيواميكلا داوملا فيظوتو ءابرهكلا مث  ةيراخبلا تالآلا ىلع اهنم الدب
 .نيدعتلا بيلاسأو اهلاكشأ لكب نداعملا لامعتسا ريوطتو
  Technological revolution ةيجولونكتلا ةروثلا – ج
 ةروثلا عم ةروثلا هذه لخادتت ثيح ةيناثلا ةيعانصلا ةروثلا اضيأ ىمستو 
 ةروثلل ةيناثلا ةجوملا ضعبلا اهربتعيو اهل ادادتما لكشتو ةيعانصلا
 لاجم يف اصوصخو يملعلا روطتلاو عسوتلا اهملاعم مهاو ةيعانصلا
 قارتحالا تاذ تاكرحملاو ةيئابرهكلا ةقاطلا ىلع ةدمتعملا ةقيقدلا تاعانصلا
 مظنك ىلوألا لاصتالا ايجولونكتو ، ةثدحتسملا ةيئايميكلا داوملاو يلخادلا
 . ديربلاو فتاهلاو فارغلتلا

 Information revolution  ةيتامولعملا ةروث  - د
 نع ثيدحلا عم انمازتم  ةريخألا ةثالثلا دوقعلا يف حلطصملا اذه رهظ
 ملاع ىلع دمتعت ةيتامولعملا ةروثلاو. ةيلومشلا ةيمنتلاو ةملوعلا
 دعت مل تاعمتجملا روطتل ةيلوألا ةداملا ثيح تامولعملا ايجولونكت
 ةعرسو ةمولعملا لب لاومألا سوؤرو عناصملا الو ةيعارزلا ضرألا
 تايئاضفلاو  تنرتنالاك ىدملا ةديعب لاصتالا تاكبش ربع اهلوادت
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 علس نم ناسنإلا ةروثلا هذه تنكم دقو. ةمدقتملا رتويبمكلا ةزهجأو
 ةروثلا هذه عمتجم مسو امم لبق نم ةدوجوم نكت مل ةيتامولعم تامدخو
 . ةفرعملا عمتجمب

 
  ةيعامتجالا/ ةيسايسلا تاروثلا – 2

 ةيعامتجا عاضوأ ىلع اجاجتحا ةدشاحلا ريهامجلا  كرحت يهو
 ثادحإل ىعست اهنأب تاروثلا هذه مستتو، ةضوفرمو ةئيس ةيسايسو ةيداصتقاو
 اهضعبو اهفادهأ ققحت تاروثلا هذه ضعبو بوعشلا ةايح يف ةيرذج تالوحت
 دقف،تاروثلا هذه نم اريثك ةيرشبلا تفرع.اهراسم نع اهفرح متي ىرخأو لشفي
 كلت يف تعلدنا ةروث  نع ةميدق ةينانويو ةيلبابو ةينوعرف تاطوطخم تثدحت
 ميكحلل ةيدرب ركذت  ةميدقلا رصم يفف، ليصفتلاب اهضعب نيودت متو روصعلا
 نأ  نيرشعلا ةرسألا لئاوأ وأ رشع ةعساتلا ةرسألا رخاوأ يلإ عجرت  رو – وبيا
 م.ق 2380 وحن ةسداسلا ةرسألا كولم رخآ يناثلا يبيب كلملا دهع يف تعقو ةروث
 نيب ةقشلا تدعابتو داسفلا داس ثيح: ةروثلا لبق عضولا فصوب ةيدربلا هذه أدبتو
 هنوذغي اوناك هلوح نيذلا "" نإ ثيح كلملاب نيطيحملا داسف ببسب بعشلاو كلملا
 هيلإ تلآ ام ةيدربلا فيضتو ، هل يعار ال عيطقب هبشأ سانلا راصو "" بيذاكألاب
 ، ناكم لك يف لالغلا تذفن "" ثيح ، عضولا داسف ببسب درت نم سانلا لاوحأ
 نيلطاع اعيمج عانصلا حبصأو 000 روطعلاو  تويزلاو سبالملا نم موقلا درجتو
 تحبصأو 000 نيحالف مارهألا ةانب حبصأو 000 اهنونف دالبلا ءادعأ دسفأو
 ، ءاملا نوعلتبيو شئاشحلا نولكأي سانلا حبصأو ، زوعلا نم فوخ يف ةمصاعلا
 " 000 ريزانخلا هاوفأ نم ماعطلا نوذخأي دقو

 تعفترا دقل رظنا " ، ةروثلا ثادحأ فصو يلإ رو – وبيإ ميكحلا ةيدرب لقتنتو 
 سارح لاقو ، دالبلا ءادعأ يلع ابرح نوكتسو ، اهران تدتماو ، بهللا ةنسلأ
 رويطلا ودايص حلستو مهلامحأ اولمحي نأ نولامحلا ىبأو ، بهننو قلطننلف باوبألا
 تارادإلا تمجوه 000 عيمجلل احابم اقح تحبصأ كلملا نزاخم نإ000 مهتحلسأب
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 دعت ملو ، مهرتافد تبلُسو نوفظوملا حبُذ دقل قحلا يفو 000 اهمئاوق تبهنو ةماعلا
 1 ." ةعومسم ةملك نيفظوملا رابكل

 اهنأ الإ ةعساو ةيبعش تاكرحت خيراتلا ربع تاعمتجملا ةيبلاغ تدهش 
 ةبحاصملا فنعلا ةجرد ثيح نم وأ ةروثلل ةيعامتجالا لماوحلا يف ءاوس تتوافت
 تاكرحتلا نم ريثك، اهفادهأ قيقحت ىلع اهتردقو اهجئاتن ثيح نم وأ ةروثلل
 يف تلشف وأ فادهألا ةدودحم تناك امإ ةروثلاب اهباحصأ اهتعن يتلا ةيبعشلا
 نود. ةروث يه امم ىضوفلاو ةنتفلا تالاحل برقأ ناك اهضعبو اهفادهأ قيقحت
 لوح لدجلاب صوغلا نودو ةيبعش ةضافتنا وأ كرحت يأ  ةيمهأ نم ليلقتلا
 ام ةحجانلا تاروثلا مهأ نإف يمالسإلا خيراتلا يف ةيسايسلا تاكرحلا فيصوت
 -:يه ابوروأ اهندهش يتلا ةينيدلا بورحلا دعب

  ترويتس لآ مكح دض تماقو 1688 ةيناطيربلا ةروثلا -أ

 يف ةيررحتو ةيعامتجا ةروث يهو 1783- 1776 ةيكيرمألا ةروثلا -ب
 تقولا سفن

 1799-1789 ةيسنرفلا ةروثلا -ت

 1884 ةيلاطيإلا ةروثلا -ث

  يرصيقلا مكحلا دض ايسور يف1917 ةيفشلبلا ةروثلا -ج

 غنايش ماظنب تحاطأ يتلا 1949 غنوت يست وام ةدايقب  ةينيصلا ةروثلا -ح
 كيش ياك

 
 ةياھن ىلإ ةھلآلا كولملا مكح نم:يسایسلا ركفلا خيرات، شاربأ میھاربإ - 1
 لوقيو . 52 :ص، 1999، طابرلا، عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل لباب راد، ةضھنلا رصع
 .ةيرشبلا خيرات يف ةروث لوأ تناك ةروثلا كلت نأ نوخرؤملا
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 مأ ةروث تناك نإ لاز امو راث الدج نأ عم رصم يف 1952 ويلوي ةروث -خ
  يركسع بالقنا

 اتستاب روتاتكدلا مكح دض ورتساك لديف اهداق يتلا 1959 ةيبوكلا ةروثلا -د
. 

 يولهب اضر دمحم هاشلا تطقسأ يتلا 1979 ةينيمخلا ةيناريإلا ةروثلا -ذ

 تحاطأ يتلا 1989 ماع نم اءدب ةيقرشلا ابوروأ بوعش تاروث -ر
  ةيعويشلا ةمظنألاب

 2004 ايناركوأ يف ةيلاقتربلا ةروثلا -ز
 

 ينطولا ررحتلا تاروث -3
 ةلتحملا شويجلا دض لالتحالل عضاخلا بعشلا ةروث اهب دوصقملاو

 ودع دض اهجوم يبعشلا لعفلا نوكي تاروثلا نم عونلا اذه يف.
 لعفلا نأ الإ لوادتلا ثيدح حلطصملا اذه نأ عمو، ةمألا ددهي يجراخ
 بوعشلا ةيبلاغ تفرع اقباس انيب امكو مدقلا ذنم ارضاح ناك فوصوملا
 ةيملاعلا برحلا عم حلطصملا اذه رهظ.يجراخ ودعل ةضهانم تالاح
 ريرقت يف بوعشلا قح أدبم روهظو تايروطاربمإلا ككفت عم ىلوألا
 دعب رامعتسالا ةيفصت أدبمل ةدحتملا ممألا ينبت عم رشتنا مث اهريصم
 ررحت ةكرح لك ىلع ةروثلا ةفص قالطإ مت دقو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 . رامعتسالا دض
 ةيررحتلا تاروثلا نم ةلسلس ةينيتالأ اكيرمأو ايقيرفأو ايسأ تدهش

 ةيرئازجلا ةروثلاو يقيرفأ بونجلا بعشلا ةروث اهرهشأ ناك نإو
 مويلا ىتح ةلصاوتم تلاز ام يتلا ةينيطسلفلا ةروثلاو ةيمانتيفلا ةروثلاو
 اهداق ةيملس ةروث تماق دنهلا  يفف، هب ةصاخلا هتروث بعش لكل نأ الإ
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 ىتح 1915 ماع نم تدتماو يناطيربلا لالتحالا دض يدناغ امتاهاملا
 رمع داق امك ،1948 رياني يف نيفرطتم سودنه فرط نم هلايتغا
 ىلإ 1911 ماع نم يلاطيإلا لالتحالا دض يبيللا بعشلا ةروث راتخملا
 دبع ةروث تماق برغملا يف و،1931 ربمتبس 16 موي همادعإ نيح
 دض لامشلا قطانم يف ةروث 1921 ماع داق يذلا يباطخلا ميركلا
 تيمس ةيروهمج ماقأو لاونأ ةكرعم يف نابسألا ىلع رصتناو نابسألا
 اوهناو هدض اوفلاحت نييسنرفلاو نابسألا نأ الإ، فيرلا ةيروهمجب
 يف ةيئانلا رزجلا ىدحإ ىلإ يباطخلا يفنب  نويسنرفلا ماقو ،ةروثلا
 ماسقلا نيدلا زع ةروث تماق نيطسلف يفو. 1926 ماع يداهلا طيحملا

  يبارع دمحأ ةروث تفرُع رصم يفو، 1936 ىربكلا ةروثلا مث 1935
 . خلا 1919 لولغز دعس ةروث و1889 لماك ىفطصم ةروثو 1881

 يمالسإلا ركفلا يف ) ةروثلا( موهفم: ثلاثلا بلطملا

 و ةيسايس ةيناسنإ ةرهاظ اهنوك ثيح نم ةروثلا ركف ةيملاع نم مغرلاب
 لود يف اصوصخو بوعشلا ةيقب عم يقتلت ةيبرعلا بوعشلا نأ عمو،  ةيعامتجا
 عفادلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا عاضوألا ثيح نم ثلاثلا ملاعلا
 ةريخألا تاونسلا يف تلجت ةيصوصخ ةيبرعلا ةلاحلل نأ الإ، ةروثلل ساسألا
 جورخلا لبسو ةمئاقلا عاضوألل تاروصت نم نمضتي امب يلوصألا دملا يهو
 مكحلا ةيعرش موهفمف.ةيمالسإ ةينيد ميهافم نم ةدمتسم تاروصت يهو، اهيلع
 ءاقدصألا ركسعم ديدحت، مئاقلا ماظنلا ىلع ةروثلا ةيعرشو تارربم،مكاحلاو
 دارُي يذلا ماظنلا لبقتسم، مكاحلا ىلع ةروثلا لئاسو وأ لبس، ءادعألا ركسعمو
 ةسايسلا ملع نم دمتست ال رومأ هذه لك، خلا، مكاحلا ىلع ةروثلا دعب هسيسأت
 صنلا ةيعجرم نم لب،ملاعلا بوعشل ةيروثلا براجتلا نم ىتح الو يعضولا
 . خيراتلا ربع نيدلا لاجرو ءاهقفلا لوقأ نمو – ةنسو نآرق – سدقملا
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 عم نيدلا لخادتي يمالسإلا عقاولاو ركفلا يف ةروثلا ليلحتو ريسفت يف   
 تاعامجلاو ءاملعلا فلتخا امكو، رضاحلا عم يضاملا لخادتي امك ةسايسلا
 ةقالعلا تاذ اصوصخو ةسدقملا صوصنلا نم ريثك ليوأتو ريسفت يف ةينيدلا
 ةيادب ذنم ةروثلا نم فقاوملاو ىؤرلا تنيابت دقف،رشبلا مكحو ةسايسلاو ةطلسلاب
 هلحم لحيل ةروثلا حلطصم عجارت ىلإ ةراشإلا عم، مويلا ىتح مالسإلا روهظ
 تاعامجلاو ءاملعلا نيب فالتخا لحم وه يذلاو داهجلا حلطصم هبعوتسيو
 يف تدرو امك اهتاقتشمو  ةروثلا  ةملك ىنعمل ةدوعلا لواحنس اذلو. ةيمالسإلا
 .يمالسإلا خيراتلا لالخ نمو نيملسملا ءاملعلا ةيؤر يف مث ميركلا نآرقلا
 لماشلا رييغتلا ينعت يمالسإلا يبرعلا حالطصالا يف ةروثلا ةملك        
 ىنعملا اذه بسحو. ةيناسنإلا وأ ةيعيبطلا رهاوظلا ىلع أرطي يذلا يرذجلاو
 تاروث اهنإ ،ايوامس اهب ىحوم نكلو تاروث ةيوامسلا تانايدلا نإف  ةروثلل
 رييغتو سانلا ةايح جهنم رييغت لب يسايسلا ماظنلا رييغت ىلع رصتقت ال ةلماش
 مل نآرقلا يف ةروثلا ةملك نكلو.ضعبب مهضعب رشبلا مكحت يتلا تاقالعلا ةعيبط
 يف بالقنالا ىنعمب تدرو لب مويلا لوادتملا يعامتجالاو يسايسلا ىنعملاب درت
 ةرقبف،ثرحلاب اهبلق ينعي اهريوثتو ضرألا  ةروثف، مئاقلا عقاولا يف وأ عاضوألا
 ،ثرحلاب اهبلقت ال يأ )71:ةرقبلا( )َضْرَألا ُريِثُت ٌلوُلَذ َّال( تناك ليئارسإ ينب
 اوُراَثَأَو ًةَّوُق ْمُهْنِم َّدَشَأ اوُناَك( نم ةقباسلا ممألا نمو ، ميركلا نآرقلاب ءاج اضيأ
 ةملك تاقتشم درت امك.اهقمع اوغلبو ،اهوبلق يأ )9:مورلا( )اَهوُرَمَعَو َضْرَأْلا
  . ناجيهلاو راشتنالا ىنعمب ةروثلا
 يسايسلا اهانعم نم بيرق وه امب ةروثلا ةملك تدرو ةيوبنلا ثيداحألا يفو
 هيورت و دمحأ مامإلاو ملسمو يراخبلا هاور فيرش ثيدح يفف، مويلا لوادتملا
 راثف" : لوقت ثيح جرزخلاو سوألا جايه لوح ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع ةديسلا
 ،ربنملا ىلع مئاق هللا لوسرو ،اولتتقي نأ اومه ىتح ،جرزخلاو سوألا ،نايحلا
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 ةرم هيوري يذلا ثيدحلا يفو. "تكسو اوتكس ىتح مهضفخي هللا لوسر لزي ملف
 :نافع نب نامثع دهع هنتفب ًائبنتم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقي ،يزهبلا
 هاور– "رقب– )نورق( – يصايص اهنأك ضرألا راطقأ يف روثت ةنتف يف فيك"
 .دمحأ مامإلا

 ةروثلا حلطصم يمالسإلا ركفلا تايبدأ تمدختسا يمالسإلا خيراتلا يفو
 عفان اهامس ةكم يف ريبزلا نبأ هللا دبع ةكرحف ، مويلا هيلع فراعتملا اهتلالدب
 عافدلاو اهترصنل اوبهي ناب هباحصأ اعدو ةروثلاب جراوخلا ميعز قرزألا نب
 انب اوجرخأف ،ةكمب راث دق نم ،اذهو ..":: الئاق مهبطاخيف، مارحلا هللا تيب نع
 1."رئاثلا "لجرلا اذه قلنو تيبلا تأن
 حلطصم نم ةبيرق تاحلطصم نيملسملا دنع عاش ةروثلا حلطصمل ةفاضإلاب
 جورخلا ، ةمحلملا ، ةنتفلا : اهنم ةروثلا نم ةبيرق اثادحأ فصت وأ ةروثلا
 ناسحإلاو لدعلا ةعامج دنع هلامعتسا عاش ريخألا حلطصملا اذهو، ةموقلا،
 ام اقراف نأشلا اذهب ةددعتم ابتك نيساي مالسلا دبع مهخيش بتك ثيح ةيبرغملا
 ةروث "ـ نإ :لوقي ثيح يوبنلا جهنلا بسح ةموقلاو نييناملعلا دنع  ةروثلا نيب
 ريبعتلا يف زيمتن نأ ديرنف ،ةيلهاجلا ةيعامتجالا تاكرحلا فصول تلمعتسا ةملك
 ةموقلا نأ ىلع .رفاكلا ديلقتب ثولتن ال ،يوبنلا انلاونم ىلع اجسن انداهج نوكيل
 ناكم ىلإ ،اهقاطنو ةيلهاجلا ءاوجأو ،اهماظنو ةنتفلا ءانب نم انلقنت ةيرذج اهديرن
 نم اذهل دبالو ،هلوسرو هللااب ةزعلا ةناكم ىلإو ،مالسإلا لظ يف ةوقلاو نمألا
 ىلع ىمعأ افنع ال ،هللا ةعيرشب امده ،فيحي الو ملظي ال امده دسف ام مده
  2.مهتاروث يف مهدنع دوهعملا فنعلاك ناسنإلا

 
 ةّـكم ىـلع رـیبزلا نب هللا دبع رطیس )مالسلا هیلع( نیسحلا مامإلا لتق دعب - 1
 مـكح ّرمتـسا دـقو نيرـیثكً اراصنأ هتكرح تدجوو .ةفوكلاو ةرصبلاو زاجحلا مظعمو
 ىـلإ ــھ61 ةنـس نـم هذوـفن تـحت تـعقو يتلا قطانملا ىلع ریبزلا نب هللا دبع

 ـھ73 ةنس
 مولعلاو ةفاقثلل ریشبلا راد، افحزو امیظنتو ةیبرت يوبنلا جاھنملا، نیساي مالسلا دبع - 2
 . ـھ 1415، ةعبارلا ةعبطلا،رصم، ةیمالسإلا
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  ةيمالسإ تاعامجو نيملسملا ءاملع ضعب لمعتسي امك
 .ةروثلاو جورخلا ىلع ةلالدلل "مايقلا" حلطصمو "ةضهنلاو" و "ضوهنلا"حلطصم
 نآرقلا مدختسا كلذك.عارصلاو ضاضقنالاو بوثولا ىنعم نم امهيف امل ..
 وه :راصتنالاف .."راصتنالا" حلطصم ،ةروثلا ىنعم ىلع ةلالدلل ،ميركلا
– "راصنألا" هيتأي لعف وهو .. .مهنم ماقتنالاو ،هلهأو ملظلا نم فاصتنالا
 1.دودحلا ةزواجمو ةلاطتسالاو داسفلاو ملظلا وه يذلا "يغبلا" دض -راوثلا

 حلاصل ابيرقت ةقباسلا تاحلطصملا لك تعجارت ةريخألا تاونسلا يف
 دملا ةلاح لظ يفف.داهجلا ىمست ةديحوو ةدحاو ةسراممو ديحوو دحاو حلطصم
 مكاح ىلع درمتي وأ ةيجراخ ىوق ةبراحم ديري نم لك نإف يلوصألا ينيدلا
 اجلي تاب خلا حلاصملاو ةيؤرلا يف هعم فلتخي اودع هجاوي وأ ةموكحو
 حلسملا فنعلاب تلزتخا يتلا ةيداهجلا ةسرامملاو داهجلا حلطصم لامعتسال
 ةكرح. مالسإلا ةما نم هجارخإو رخآلا فرطلا ريفكت دعب لاحلا ةعيبطب اذهو،
 دض دهاجي ةدعاقلا ميظنتو، ةيزاغلا تاوقلا دضو لوباك ماظن دض دهاجت نابلاط
 لالتحالا دض دهاجت سامح ةكرحو، ةرفاكلاب اهمهتي ةيمالسإو ةيبرع ةمظنأ
 لح دقل،هللا مار يف ةينيطسلفلا ةطلسلا دض داهجلل وعدت انايحأو ينويهصلا
 مدع نم ةلاح نمض نكلو، ةقباسلا تاحلطصملا لك لحم داهجلا حلطصم
 2 . خلا؟ نم دضو دهاجي نمو داهجلا موهفم ىلع قافتالا

 نمكت ال عوضوملا عم لماعتملا يمالسإلا ركفلا يف ةلكشملا نأ دقتعن
 ةيعرش ىدم يف لب،اداهج ما ةموق مأ اجورخ مأ ةروث تناك نإ ةدرفملاو ةغللاب
 اذه،جورخلا وأ ةروثلاب قحلا هل نم يفو،رئاجلا مكاحلا ىلع نيملسملا جورخ
 ةملاظلا وأ ةرئاجلاب اهفصو نكمي يتلا ةلاحلا يف نيملسملا فالتخا ىلإ ةفاضإلاب

 
 ةعماج ،دلقم يربص لیعامسإو عیبر دومحم دمحم :ريرحت ،ةیسایسلا مولعلا ةعوسوم -1
  129:ص ،1994 ،تيوكلا
 سابتلاو أدبملا ةیعرش داھجلا، شاربأ میھاربإ: لیصافتلا نم ديزمل عوجرلا نكمي - 2
 .2003، ةیبرغملا ةكلمملا ، سانكم ، ةیبرغم ناولأ تاروشنم ، ةسرامملا
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 مويلا ىتحو مالسإلا تايادب ذنمف.اهيلع جورخلا وأ ةروثلا زوجي يلاتلابو
 نم اريثك يمالسإلا خيراتلا دهش ثيح اياضقلا هذه لوح نوفلتخم نوملسملاو
 نب يلع دهع يف ىربكلا ةنتفلا،مكاحلا وأ مامإلا ىلع جورخلا تالاحو تاروثلا
 ةروث،1 جنزلا ةروثو،ريبزلا ةروث، نيسحلا ةروث،جراوخلا ةروث،بلاط يبأ
 لب لاتتقال يدؤي امم رخآلا فرطلا رفكي فرط لك ناكو، خلا2 ةطمارقلا
 3.مهخيراتو نيملسملل اريثك تءاسأ ةعشب رزاجمو
 ضفر ىلع مهقافتا عمف،،ةروثلا ةيعورشم لوح نوملسملا ءاملعلا  فلتخأ    
 رييغت يف– فيسلا – فنعلا مادختسا لوح اوفلتخا مهنأ الإ ملاظلاو رئاجلا ماظنلا
 اوررب نيذلا جراوخلا ةروث عم ةرم لوأل عوضوملا حرط مت .ةمظنألا هذه
 ةفسلف ىلع اوجرخ نييومألا نأ اوأر مهنأل نييومألا ىلع مهتروث اونعرشو
 مايقلا لبق ) نيكمتلا( اوطرتشا مهنكلو ةلزتعملا بهذ قايسلا سفن يف. ىروشلا
 اوطرتشا امك، ةنتفلا وأ ىضوفلا نم ةلاحل ةريخألا هذه يدؤت ال ىتح ةروثلاب
 . ةروثلا دعب رئاجلا ماظنلا لحم لحيل زهاج ليدب دجوي ناو رئاثلا مامإلا دوجو

 وأ ةضفار رظن ةهجو تدجو ةروثلل ةديؤملا رظنلا ةهجو لباقم يف
 نب دمحأف. ةيميت نباو لبنح نبأ نيمامإلا اهنع ربع، ةروثلا لعف ىلع ةظفحتم
 ليبس اوضفر ثيدحلا لهأ و – )م855 – 780 – ـه241 – 164( لبنح
 نإ" :اولاقف ..ةروثلا تايبلس ىلع رئاجلا ماظنلا تايباجيإ اوحجر مهنأل ،ةروثلا

 
 ىلع ةروث تماق )م883 ـ 869 /ـھ270 ـ 255( يرجھلا ثلاثلا نرقلا  فصتنم يف - 1
 جونزلا نم طیلخ راوثلا ناكو،لصألا يسراف وھو ىلع نب دمحم ةماعزب ةیسابعلا ةلودلا
 تراھناو، ةرصبلا بونج ةراتخملا ةنيدم اھرقم مھب ةصاخ ةموكح نورئاثلا سسأو برعلاو
 .مھیلع ایقیقح ارطخ تلكشو نییسابعلا تكھنأ نأ دعب نيدقع نم لقأ دعب ةروثلا
 ثیح ةفوكلل لقتنا اھنمو زاوھألا نم هلصاو  طمرقب بقلملا تعشالا نبأ نادمحل ةبسن -2
 ةروث يھو،هب اصاخ اجھن سسؤيو اھیلع درمتي نآ لبق ةینطابلا  ةیلیعامسإلا قنتعا
  يرجھ 287 / م 891  ةنس- دضتعملا نمز – يسابعلا دھعلا يف تعلدنا ةینيد ةیعامتجا
 نيرحبلاو نمیلا نم نیملسملا دالب ةیبلاغ لمشتل تدتماو راصنألا نم اریثك تبسك دقو
 دوسألا رجحلا اوقرسو اھولتحاو يرجھ  317 ةنس ةكم اومجاھو، قشمدو رصم ىتح
 . نمیلاب مھل ةلود اوسسأ امك  يسیئرلا مھلقعم ناك ثیح نيرحبلا ىلإ مھعم هوذخأو
 راد، ةيرـصع ةيؤر: مالسإلا يف ةيرسلا تاكرحلا ،لیعامسإ دومحم:عوضوملا لوح رظنأ - 3
 . ةرھاقلا،ملقلا
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 نوكي دق مامإلا نأو ،ةيرذلا تيبسو ،لاجرلا تلتق ولو ،لطاب – فنعلا – فيسلا
 نبا لاوقأ نمو "..ًاقساف ناك نإو هتلازإ انل سيلو ،لداع ريغ نوكيو ًالداع
 مامإلا امأ."ناطلس الب ةدحاو ةليل نم حلصأ رئاج مامإ نم ةنس نوتسف..":ةيميت
 فقوف – ةيرعشألا نم -)م1111 – 1058 – ـه505 – 450( يلازغلا
 بجي هنأ :هب عطقنو هارن يذلاو" :رئاجلا مكاحلا نع لاقف . ةنزاوملا فقوم
 ريغ نم ،طورشلا عيمجب فوصوم وه نم ،هنع لدبتسي نأ ىلع ردق نإ هعلخ
 مكحو هتعاط تبجو ،لاتق كيرحتب الإ كلذ نكي مل نإف .لاتق جيهت الو ةنتف ةراثإ
 ناكو ،هعلخ رسعو ،ةكوشلا هتدعاس ىتم ،لهاجلا ملاظلا ناطلسلا نأل ..هتمامإب
 1."..هل ةعاطلا تبجوو ،هكرت بجو ،قاطت ال ةرئاث ةنتف هب لادبتسالا يف

 ىدصت ىتح يبرعلا ملاعلا يف تاروثلا تعلدنا نأ امف هسفن ديعي خيراتلا نأكو
 خيشلاف،ضراعمو اهل ديؤم نيب ام ةروثلا ةيعرش لوح ءاتفإلل نيملسم ءاملع
 بابشلا ثحو داهجلا لاكشأ نم الكش بابشلا تاروث ربتعأ يواضرقلا فسوي
 ةيادب عمو كلذ لباقم يف،يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا لك يف تاروثب جورخلا ىلع
 املع ةئيه تردصأ يبرعلا ملاعلا يف يرجي امب ارثأت ةيدوعسلا يف تاجاجتحالا
 لاقو تاروثلاو تاجاجتحالا رفكي انايب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيملسملا
 خيشلا لا هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا اهسأري يتلا ةئيهلا نع رداصلا نايبلا
 ناف ..دالبلا هذه يف تارهاظملا ةمرح ىلع دكؤت ذإ ةئيهلا" :ةكلمملا يتفم وهو
 ةحصانملا وه ةدسفم هعم نوكي الو ةحلصملا ققحي يذلا يعرشلا بولسألا
 ".ملسو هيلع هللا ىلص )دمحم( يبنلا اهنس يتلا يهو

 ةحيصنلاو حالصإلا" :ةيمسرلا ةيدوعسلا ءابنألا ةلاكو هتلقن يذلا نايبلا فاضأو
 نتفلا ريثت يتلا بيلاسألاو لئاسولاو تارهاظملاب نوكت ال )ةيدوعسلا( اهيف
 اهميرحت نم ًاثيدحو ًاميدق دالبلا هذه ءاملع هررق ام اذهو ةعامجلا قرفتو

 
  قباس عجرم،ةیسایسلا مولعلا ةعوسوم -1
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 ةيمالسإلا لودلا نم اهريعو ةيدوعسلا ةيبرعلا نإف كلذ عمو1".اهنم ريذحتلاو
  .نميلاو سنوتو رصمو ايروسو ايبيل يف تاروثلا تديأ

  بوعشلا خيرات يف لوحت ةطقن ةروثلا:عبارلا بلطملا

 تاروثلا يأ تاروثلا نم يناثلا عونلا وه ثحبلا اذه يف اينعي ام
 عاضوألا رييغتل هبخنو مكحلا ماظن دض بعشلا ةروث، ةيعامتجالاو ةيسايسلا
 ةروثلا عم ةيعامتجالا ةيسايسلا ةروثلا لخادتب انكاردإ لماك عمو،ةيلخادلا
 بخنلا نيب ام طبارتلاو لخادتلا ثيح ثلاثلا ملاعلا يف اصوصخو ةيررحتلا
 ةمداخو اهل ةعبات ةمظنأ ىلع ظافحلاب ةينعملا ملاعلا يف ىربكلا ىوقلاو ةمكاحلا
 هنيناوق اهل ،ةروث لكش ذخأت يتلا ةعساولا ةيبعشلا تاكرحتلا نأ الإ، اهحلاصمل
 اهيلإ راشملا تاروثلا لاكشأ نع اهزيمت يتلا اهتروريسو ةصاخلا
 ام – ابيرقت ملاعلا لك يف رشابملا رامعتسالا نمز ءاهتنا دعب اصوصخو،هالعأ
 . - قارعلاو نيطسلف ادع

 ددع ةرثك طقف سيل ال مأ ةروث ناك نإ يبعشلا كرحتلا ىلع مكحلا طانم
 ىلع راوثلا ةردق لب طقف ةعوفرملا تاراعشلا الو طقف هب نيكراشملا نينطاوملا
 تاروثلا لك. رمألاب ينعملا بعشلا ةيؤرو ةفاقث بسح دوشنملا رييغتلا ثادحإ
 رييغتلا ىلع اهتردق نم اهتيمهأ تدمتسا اهيلإ راشملا ةيعامتجالا/ ةيسايسلا
 دعب ايسورو،اهلبق اسنرف تسيل ةروثلا دعب اسنرفف، عمتجملا تاينب لك يف عساولا
 نإف اضيأ.خلا اهلبق مانتيف تسيل ةروثلا دعب مانتيفو اهلبق ايسور تسيل ةروثلا
 ةحاطإلا راوثلا فده نوكي نأك يسايسلا ماظنلا سأر رييغت درجم تسيل ةروثلا
 رثكأ ةيروهمجلا ةمظنألا نم ريثكف،يروهمج ماظن ىلإ هليوحتو يكلملا ماظنلاب
 . ةيكلملا ةمظنألا نم اءوس
 اهتفرع يتلا ةيروثلا تالاحلا لك بعوتست ال ةقباسلا طامنألا وأ لاكشألا
 فصو يف ارود بعلت ةيلودلا عاضوألا انايحأو بعش لك ميقو ةفاقثف،بوعشلا
 ىرخأ تايمست قالطإ وأ ةضافتنالاب وأ ةروثلاب رييغتلا وحن يبعشلا كرحتلا

 
 . 2011- 3-6:ةيدوعسلا ءابنألا ةلاكو -1
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 ةروث تناك نإ اميف1915  ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا نم فقاوملا تنيابت الثمف.هيلع
 ام لوح لاز امو راث شاقنلا سفنو ةينامثعلا ةفالخلا ىلع ادرمت مأ  ةيبرع
 ةكرحو، نميلا بونج، نادوسلا بونج، ناتسدرك، ةنسوبلا، ناشيشلا، دالب هتفرع
 ةيدرمت تاكرح وأ ؟يموق ررحت تاروث هذه لهف، ةدعاقلا ميظنتو نابلاط
 ةلصافلا دودحلا امو ؟ةيداهج ةينيد تاكرح مأ ؟ ةيباهرإ تاكرح مأ؟ ةيلاصفنا
 ناك نأ دعبف ،ميقلاو ميهافملا تاريغت فيك رظننلو.؟ تافينصتلا هذه نيب
 لمعت وأ هل ةئوانم ةكرح لك تتاب ةيملاعلا  ةروثلا زمر يكارتشالا ركسعملا
 يف ريهامجلا كرحت ناك لهف،! رصعلا ميهافم بسح ةروث ربتعت هميطحتل
 ناونع تناك يتلا )ةيعويشلا( ةمظنألا دض ةيقرشلا ابوروأو يتيفوسلا داحتالا
 يف تعقو يتلا ثادحألا عضو نكمي نيأ.؟ةروثلا دض ةروث ةيملاعلا ةروثلا
 تابالقنا مأ ةيطارقميد تاروث ربتعت له،1 1974 ماع نانويلاو لاغتربلا
 مويلاو.؟يدادبتسا يبالقنا مأ ةروث دئاق اينابسأ يف وكنارف ناك له ؟ ةيركسع
 يف راوثلا معدل يسلطألا شويج لخدتت ثيح ايبيل يف يرجي ام فنصن فيك
   ؟)ةيملاعلا ةروثلا دئاق( ةهجاوم

 عاضوألا مزأتت نيحف ،لماش يريهامج لعف ةروثلا  نأ قبس امم صلخن
 دعابتت امدنعو ،قاطت ال سانلا لاوحأ حبصتو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 ال بلاطملا نع يملسلا ريبعتلا لئاسو بيغتو ريهامجلاو ماكحلا نيب ام ةقشلا
 ةروثلا داقُت انايحأ.ايرذج ارييغت عاضوألا رييغتل كرحتلا الإ اهمامأ ريهامجلا دجت
 سانلا سامح بهلتف رييغتلاب نمؤت ةدايق وأ يريهامج بزح فرط نم
 ةروثلل ةججؤملا ةدايقلا وأ بزحلا ناك ام اذإو ،مئاقلا عضولا دض مهضرحتو

 
 نأ الإ، نيدلبلا يف ايروتاتكد امكح ایھنأ نیيركسع نیبالقنا 1974 ماع دھش - 1

 نانویلاو لاغتربلا جولو يف اببس اناكو ةیطارقميدلل قيرطلا ادھم نیبالقنالا نيذھ
 يف ىرج ام ربتعا نوتغنتنھ ليومص يكيرمألا ركفملا نأ ىتح ةیطارقميدلا ملاع
 . ةیطارقميدلل ةثلاثلا ةجوملا ةيادب نيدلبلا نيذھ
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 وأ ةيموقلا وأ ةيعويشلا وأ ةيكارتشالاك – ام ةيجولديأ ىنبتت اهيلع ةضرحملاو
 ةينيد وأ ةيعويش وأ ةيكارتشا ةروث لاقيف ةيجولويديألا هذهب ةروثلا عبطنت- ةينيدلا
 عم لاحلا وه امك ةيبزح ةدايق نود يوفع لكشب قلطنت رخآ انيحو.خلا ةيموق وأ
 رايهنا تارشؤم روهظو ةروثلا راشتنا دعب نكلو ،ةيسنوتلا و ةيرصملا نيتروثلا
 نع اهتيلوؤسمب معزلاو  ةروثلا تابستكم دصح بازحألا لواحت ميدقلا ماظنلا
  . اهعالدنا

 اهل اعمج وأ ةيداصتقا وأ ةيسايس وأ ةيقبط وأ ةينيد تاروث تناك ءاوس
 ،يداصتقاو يسايسو يعامتجا لوحت ،بوعشلا ةايح يف لوحت ةطقن ةروثلا نإف
 ىلع لمعت ةروثلا نأل لضفألا ىلإ لوحتلا قيقحت ةروثلا فده نوكي نأ يهيدبو
 اذك و اسيئر وأ اكلم ناك ءاوس اهسؤب نع الوئسم ريهامجلا هربتعت نمب ةحاطإلا
 نيعب ذخأي اليدب اماظن ةماقإو ،يسايسلا ماظنلا تازكترمبو هب ةطيحملا ةبخنلاب
 فينع لمع يهف ،فنعلاب ةروثلا بحاصت ام ابلاغو.ةيبعشلا بلاطملا رابتعالا
 لاقتعالاو لايتغالاو لتقلاب يظفللا ديدهتلا نيب ام فنعلا تاجرد توافتت نكلو
 ضعبف .يركسعلا لمعلا ىلإ ءوجللا وأ ةدشاحلا تاريسملاو تارهاظملاب مايقلاو
 لوقلاك كلذ ىلع ةلاد ءامسأب تعنتف مدلا اهب قاري الو ةيملس نوكت تاروثلا
 تمستا ىرخأ تاروثو، ءاضيبلا ةروثلا وأ ةيلفنرقلا ةروثلا وأ ةيلاقتربلا ةروثلاب
 ىلع تددترا مث اهيضراعم نم فالآلا تقهزأ يتلا ةيسنرفلا ةروثلاك ةيومدلاب
 لكأت يتلا ةرهلاك تحبصأ اهنأب ليق ىتح اضعب مهضعب راوثلا لتقيل اهتاذ
 قيقحت نع ةياهنلا يف زجعتو تاونس ةدعل ةروثلا رمتست انايحأ  و،اهدالوأ
 .ةيلهأ برح ىلإ لوحتتو اهفادهأ

 ةريبك نوكت دق ةوجف نأ امك، ةرشابم ةوجرملا جئاتنلا تاروثلا ققحت ال
 ةروريصو ريهامجلا اهعفرت يتلا ىربكلا تاراعشلاو فادهألا نيب ام انايحأ
 ةيسنامور ةيؤر ةروثلا رجفت يتلا ةيبعشلا ريهامجلا ىدل نوكي امئاد.ثادحألا
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 ال نكلو،ةروثلا دعب اهتايح يف يرذج رييغت ثودحب ةريبك تاحومطو ةروثلا نع
 يداصتقا عجارت ةلاحب دلبلا رمي ثيح راوثلا يهتشي امك امئاد رومألا يرجت
 لالخ ةيجراخلا ةراجتلاو رامثتسالاو جاتنإلا ةلجع لطعت ببسب ةينمأ ىضوفو
 ةلحرملاو مدهلا ةلحرم لالخ بعشلا ةاناعم.ةينمألا ةزهجألا ككفت و ةروثلا
 وه ةحيحص سسأ ىلع ماظنلا ءانب ةداعإ نم تاونس دعب ىتحو ةيلاقتنالا
 مايقلا ةروثلا ةداقو ةديدجلا بخنلا نم بلطتي اذهو،بعشلا اهعفدي يتلا ةبيرضلا
 ةيسايس بلطتي امك، ةلحرملا ةروطخ مهفتيل روهمجلل ةيسايسو ةيفاقث ةيعوتب
 .نواعتلا حوربو ةيفافشلاب زيمتت ةيروثو ةلجاع ةينمأو ةيداصتقا

 ةيلمع ىلع تدعاس تاعمتجملا ضعب اهتفرع يتلا تاروثلا تناك نإ
 ةيطارقميد لودك مويلا ةفنصملا لودلا لك سيلف، يداصتقالاو يسايسلا لوحتلا
 نإف اسنرف اينثتسا اذإف،دالبلا اهب ترم ةروثل اهتضهنل لضفلا دوعي ةرضحتم
 تاحالصإ ةمكارم ةجيتن هيلإ تلصو ام ىلإ تلصو ابوروأ لود ةيلاغ
 جئاتن تناكو نيينسلا ربع ماظنلا اهعم بواجت ةيبلطم ةيملس ةيريهامج تاكرحتو
 ةلحرمب ترم تاعمتجم هتققح امم ىودج رثكأو مهأ تاحالصإلا هذه
  ابوروأ جراخ ايلارتساو ادنكو نابايلاو ابوروأ يف ةيفانيدنكسالا لودلاف،ةروثلا
 ناب لوقلا نكميو،ةروثلا لود هشيعت امم لضفأ لب لقت ال اعاضوأ مويلا شيعت
 ةيروتسدلا ةيعرشلا ىلإ يملسلاو جردتملا لاقتنالا ةيلمعو ةجردتملا تاحالصإلا
             .انايحأ ةروثلا ققحت امم رثكأ ديعبلا ىدملا ىلع ةيروث جئاتن ققحت

  ايبعش اناجيه الو ايركسع ابالقنا تسيل ةروثلا :سماخلا بلطملا

 يقوف كرحت وه ريخألا اذهف ،يركسعلا بالقنالا نع ةروثلا فلتخت
 وأ ةموكحلا رييغتل ةطلسلا زومر ضعب عم انايحأ ةئطاوتم نوكت ةيركسع ةبخنل
 نايحألا نم ريثك يفو بالقنالا اذهب ريهامجلا كراشت ال يلاتلابو ،مئاقلا ماظنلا
 نييبالقنالا نم اريثك نكلو ،هعوقو دعب الإ بالقنالاب ريهامجلا ملعت ال
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 حنمل يركسعلا مهبالقنا ىلع ةروثلا عباط نوفضي يبرعلا ملاعلا يف اصوصخو
 ثيح،بونجلا لودو ةيبرعلا دالبلا يف ثدحي ام اذهو ،ةيبعش ةيعرش مهكرحت
 نأ نود ةمكاحلا بخنلاو صاخشألا رييغت ىلع بالقنالا ةلاح يف رييغتلا رصتقي
 لوحتي امدنع اءوس بعشلا عاضوأ دادزت انايحأ لب سانلا لاوحأ ريغتت
 لودلا ةيبلاغ هتفرع ام ناب لوقلا نكميو .ددج نيدبتسم دايسأ ىلإ نييبالقنالا
 تابالقنالا نمض جردي ناك مكحلا ةمظنأل رييغت نم لالقتسالا دعب ام ةيبرعلا
 نميلا وأ ايبيل وأ قارعلا وأ ايروسب رمألا قلعت ءاوس ،تاروثلا سيلو ةيركسعلا
  .يركسعلا بالقنالاب ضعبلا اهفنص رصم يف 52 ويلوي ةروث ىتح نادوسلا وأ

 ةينمألا ةزهجألا نم وأ هنم عاطق وأ شيجلا كرحتي تابالقنالا يف
 بعشلا ديؤي نأ امإف هنم فقوم ذاختا بالقنالا دعب بعشلا نم بولطم نوكيو
 رود نأ ىنعمب، ةيلهأ برح ثدحتف بعشلا مسقني وأ مهوضراعي وأ نييبالقنالا
 بعشلاف ةروثلا يف امأ،بعشلا كرحتل اعباتو اقحال نوكي بالقنالا يف بعشلا
 ةروث نم فقوم ذاختا ةينمألا ةزهجألاو شيجلا ىلع نوكي كلذ دعبو الوأ كرحتي
 وأ بعشلا دض شيجلا فقي وأ، بعشلا بناجل اوفطصيو اهوديؤي امإف بعشلا
 . ةريبك رئاسخ عقويو ةروثلا رمع ليطُي لاتتقال ةروثلا لوحي امم شيجلا مسقني

 ةروث ثودح ينعي ال ماظنلا سأر رييغت درجم ناب لوقلا نكمي هيلعو
 يتلا فادهألا تققح اذإ الإ يقيقحلا اهانعم ذخأت الو لمتكت ال ةريخألا هذهف،
 عفرتو فتهتل عراشلل سانلا جورخ درجم تسيل ةروثلا اضيأ.اهلجا نم تماق
 ةددعتمو ةبكرم ةيلمع ةروثلا ،ةطلسلا تاسسؤم رمدتو برخت وأ تاراعشلا
 سيل هتاذ دحب هنكلو اهلاعتشا ليتف وأ اهطورش دحأ عراشلل سانلا جورخ داعبألا
 ثيح  مدهلا ةلحرم يه ىلوألا :نيتلحرمب رمت تاروثلا لك انه نمو  . ةروثلا
 ةلحرملاو ،ابيرقت تاروثلا لك اهب حجنت ةلحرم هذهو ،مئاقلا ماظنلا طاقسإ متي
 عمو ةروثلل ةرطسُملا فادهألا عم قفاوتت ةديدج عاضوأو ماظن ءانب يه ةيناثلا



261 

 يفو ةبوعص رثكألا يه ةيناثلا ةلحرملا هذه ،بعشلل راوثلا اهمدق يتلا دوعولا
 ثيح ،اهتقباس نم لضفأ ةديدج عاضوأ ءانب يف ةروثلا رثعتت نايحألا نم ريثك
 مهرارمتسا عم ددج نيدبتسم ىلإ نولوحتيو هومده ام ضاقنأ ىلع راوثلا سلجي
 ،اءوس دادزت  ةيعامتجالاو ةيداصتقالا عاضوألا اميف ةروثلا تاراعشب ينغتلاب
 أدبيو )ةروثلا( ىلع  ةروث مويغ دبلتتف ،رييغتلل ةعلطتملا ريهامجلا قنح ريثي امم
 دشأ عمقب ) ةروثلا( ماظنلا ةداق  مههجاويف عراشلل جورخلاو جاجتحالاب سانلا
 مهيطعت اهب مهسفنأ نومسي يتلا ةروثلا ةفص ثيح، ةقباسلا ةمظنألا عمق نم اكتف
 ةروثلا ءادعأو بعشلا ءادعأ مهنأب مهيضراعم ماهتال مهرظن ةهجو نم قحلا
 . خلا رامعتسالل ءالمعو

 ربتعت ةيلاقتنا ةلحرم دجوت ديدجلا ماظنلا مايقو ميدقلا ماظنلا طوقس نيب ام
 سلسلا لاقتنالا ىلع اهتردقو ىلوألا اهتلحرم يف ةروثلا حاجن ىلع مكحلل كحملا
 نوريثك رهظي ةيلاقتنالا ةلحرملا يف،ديدجلا ءانب ةلحرم، ةيناثلا ةلحرملل يملسلاو
 فارطأ تناك ءاوس ةيقيقحلا اهفادهأ نع اهفرحو ةروثلا ةقرس نوديري نمم
 ةيسايس بازحأ نم وأ ميدقلا ماظنلا اياقب نم اونوكي دق ةيلخاد فارطأ وأ ةيجراخ
 نإف رصم يف وأ سنوت يف ءاوس.ةظحل رخآ يف ةروثلا ةجوم بكرت نا ديرت
 الإ، ةيديلقتلا ةيسايسلا بازحألل نومتني الو بضاغ بابش دي ىلع تماق ةروثلا
 ةيسايس تايصخشو بازحأ رهظت يلاتلابو مكحلل نيلهؤم ريغ بابشلا ءالؤه نأ
 ءالؤه ناب ةنامض ال نكلو، ةيلاقتنا وأ ةيلحرم ةدايقكو ذقنمك اهسفن حرطت
 دعب ةطلسلا نوكرتيس مهنأب اضيأ ةنامض الو ةروثلا فادهأ عم نوبواجتيس
 يف. ةيلاقتنالا ةلحرملا لالخ غارفلا الميل شيجلا مدقتي انايحأو، ةيلاقتنالا ةلحرملا
 تحت ايزكرم ارود شيجلا بعلي نأ دعبتسن ال رصم يف ةيراجلا ثادحألا لظ
 يتلا بهنلاو ىضوفلا ةلاح نم ةروثلا ةيامحو لب دالبلا نما ظفح ةعيرذ
  . ماظنلا رصانع ضعب طيطخت نع ةديعب نوكت ال دق ثادحأ يهو اهبحاصت
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 نم رثكأ فلكت ال دق )مدهلا ةلحرم( ىلوألا اهتيلمع يف ةروثلا  حاجن
 يعجرلا- دسافلا مكاحلا سأر يف ةصاصر وأ نويزفلتلاو ةعاذإلا ىلع ءاليتسا
  ةجئاه ريهامج جورخ وأ -خلا..ةمألا كاله ببسو رامعتسالا ليمعو ينيميلاو
 ىتح ،لوألا نايبلا ىمسي يسامح باطخ مث  رِمدُتو برختل عراشلل ةروهقمو
 ةمظنألا نم ريثكل ةبسنلاب ُدعَبلا ناك ؟ دعب اذام نكلو.ةروثلا تحجن دقل لاقي
 ةبخن لالحإو يسايسلا ماظنلا يف ةيلكش تارييغت ةيبرعلا ةيروثلا تاكرحلاو
 نظ، ةروثلا تاراعش ديدرتب رارمتسالا و ةقباسلا بخنلا لحم ةيداصتقاو ةيسايس
 نأ اودقتعا، اهعوجو اهرقف نع ريهامجلا ينغُتس ةروثلا تاراعش نأ  ةروثلا ةداق
 ةداق لوصوو قباسلا ماظنلا سأر طاقسإ درجمب تلُح دق ريهامجلا لكاشم لك
 ميلعتلاو ةينويدملاو داصتقالل ةبسنلاب اذام نكلو، مكحلا ةدس ىلإ )ةروثلا(
 ىلع ىضقُي له، ةروثلا تاراعشب عمتجملا ثيدحتو ريوطت متي له، ايجولونكتلاو
 ليئارسإ ىلع ىضقُي له؟مهتاوعدو راوثلا تاكربب ةينويدملاو لهجلاو رقفلا
 .؟ ةيلايربمالاو ةينويهصلاب ةددنملا تارهاظملا رييست درجمب اكيرمأو

 عومج وأ شيجلا يف رومغم طباض اهب موقي دقو ةلهس مدهلا ةيلمع نإ
 يه ءانبلا ةيلمع نكلو ،ةيجراخ ىوق نم ضيرحتب نوكت وأ ةعئاجو ةجئاه
 نيفلتخم لاجر ىلإ جاتحت  ءانبلا ةلحرم . ةروثلا حاجن ىلع مكحلا يهو ساسألا
 ام،كولسو ركف ،ةفاقث ةديدج ةفاقثل جاتحتو ةفلتخم لمع بيلاسأو ةفلتخم ةيلقعو
 لب عراشلا يف ريهامجلا سيلو ةينمألا ةزهجألا سيل اهمايق دعب ةروثلا يمحي
 .ةروثلا فادهألو نطولل ءامتنالا حور ىلع دكؤت يتلا ةيروثلا ةفاقثلا
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ةمتاخلا  
 

 تاب ثيحب طقف تاعمتجملا نيب ةوجفلا ارسجي مل ةيفاقثلا ةملوعلاو ةيناقتلا ةروثلا
 ةيــسايسلاو ةيعامتجالا تايرظنلا نيب ةوجفلا ارسج اضيأ لب،ةريغص ةيرق ملاعلا
 ةــيزانلاو ةيرصنعلا تايرظنلا هلبقو يكارتشالا ركسعملا رايهنا دعب اصوصخو
 ناــبوذ وأ ةدحاو ةيسايس ةيرظنب ةموكحم تاعمتجملا نأ ينعي ال اذه.ةيشافلاو
 ءاوــس ةمارصلاو ةيدحلا كلتب دعت مل تايرظنلا نأ لب،تايرظنلا نيب تاقورفلا
 مست ةلويسلا نم ةلاح.ةيريسفتلا اهتردق وأ ضعبلا اهضعب نع اهزيامت ثيح نم
 تارــيغتملاو تادجتسملا عم فيكتلا ىلع ةريبك ةردقو مويلا ةيسايسلا تايرظنلا
 يه مويلا ةيسايسلا تايرظنلا نأب لوقلا نكمي ىتح،ملاعلا اهدهشي يتلا ةعراستملا
 يذــلا ةيرظنلل يكيسالكلا موهفملاب تايرظن يه امم تابراقم اهوعدن نأب قحأ
 .ةمارصلاو ةقدلا ينعي
 ةــيلاربيللا ةيرظنلاو ركفلاب ةريسُم مويلا تحبصأ لامشلا لود وأ ةمدقتملا لودلا
 يــبرعلا ملاعلاو،ةيريــسفتلا تاــيرظنلا وأ تابراقملا ددعتت ةيرظنلا هذه لخادو
 تاــيرظن مهلتــسي ناــك نإو، ةصاخلا ةيسايسلا هبراجت ضوخي بونجلا لودو
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 هقيرط يف هنا الإ ىرخأ ةرات صاخلا هخيرات نم هدمتسم تايرظنو ةرات برغلا
 هــلقعو هرــكفب ةلــصلا ةبيرق هب ةصاخلا ةيسايسلا هتالوقمو هتايرظن قاقتشال
 .يسايسلا
 اهدهشي يتلا ةبرطضملاو ةيلاقتنالا ةلحرملا لالخو مويلا يبرعلا يسايسلا لقعلا
 ازفتــسم تاــب رخآلا هضعب ىلع اهتايعادتو هضعب يف ةيبرعلا تاروثلا ببسب
 ىدؤــت اــمبرو، ةقباــسلا هــتالوقمو هتاملسم نم ريثكب رظن ةداعإ ةلاح دهشيو
 لــقح نــم يبرعلا ملاعلا جرخت ةديدج ةيسايس تايرظن جاتنإل ةيبرعلا تاروثلا
 ةــنهارملا هذه نأ الإ،يسايسلا رارقتسالا قيرط ىلع هعضتو ةيسايسلا ةيبيرجتلا
 .لوطت الأ ىنمتن تقول جاتحت
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 ،رــصمب فراــعملا راد ،نيسح هط ةمجرت ،نيينيثالا روتسد ،وطسرأ -10
1921. 

 .1992 ةفرعملا ملاع ،ابوروأ يف ةرصاعملا ةفسلفلا ،يكنشوب .م.إ -11
 .1995 ،توريب ،يسيق نسح ةمجرت ،ةيطارقميدلا يه ام ،نيروت نالا -12
 – بوركد نيسح دمحم ميدقتو ةمجرت – ةلوداللا عمتجم – رتسالك رايب -13

 .1982 توريب
 يفاــقثلا زكرملا ، ةليبقلا ىلإ ةلودلا نم – ةفئاطلا ماظن ، نويلغ ناهرب -14

 .1990 ، توريب ،يبرعلا
 هللا دبع فزوج ةمجرت ،ةلودلا ايجولويسس ،موبنريب رايبو يداب نارترب -15

 .)ت.د( ،توريب ،حلاص يبأ جروجو
 .1986 :توريب ،عامتجالا ملعل يدقنلا مجعملا ،وكيرويد نودروب -16
 .نييالملل ملعلا راد ،توريب ،ةسايسلا ملع ،بعص نسح -17
 ،قــشمد ،بــيدأ يــلع ىيحي ةمجرت ،ةسايسلا يه ام ،دنورف نايلوج -18

1981. 
 ،عبــصا يــبأ جروج ةمجرت ،ربيف سكام ايجولويسوس :دنورف انيلوج -19

 .)ت .د( ،توريب
 موــهفمل ةــيليلحت ةــيملع ةسارد :راكفأو تاسايس ،نوسريه .س .ج -20

 ةيكيرمألا ةسايسلا عقاو ىلع اهتاقيبطت عم ،ةيعامتجالا ةيسايسلا ةيرظنلا
 .)1987 ،ةرهاقلا ،ةيرصملا ولجنالا ةبتكم( .ةماعلا

 ،حلاــص يبأ جروج ،ةمجرت ،ةيسايسلا ايجولوبرتنالا ،هييدنالاب جروج -21
 .1986 ،توريب

 .لوألا دلجملا ،ملاعلا خيرات ،jhon marriot تويرام نوج -22
 ،تورــيب ،دــلقم ىــلع ةمجرت ،يسايسلا ركفلا خيرات – راشوت ناج -23

1963. 
 .1966 ،كرويوين /توريب ،بعص نسح ةمجرت ،ةلودلا نيوكت ،رفيكام -24
 ،تروــيب ،تادــيوع تاروــشنم ،ةيسايسلا ةطلسلا ،رايبال مايلو ناج -25

1977. 
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 ،كرويوين ،توريب ،بعص نسح ةمجرت ،ةلودلا نيوكت ،رفيكام تربور -26
1966. 

 .1951 ،يعامتجالا ءانبلاو ةيعامتجالا ةيرظنلا ،نوتريم تربور -27
 ،ةعجارم ،رفظم سابع ريمن ةمجرت ،اهداقنو ةيطارقميدلا :لاد تربور -28

 .1995 نامع ،عيزوتلاو رشنلل سرافلا راد ،روصنم قوراف
 ،يــسايسلا عاــمتجالا مــلع ىــلإ لخدم ،هياوفروكو ،وردناج هيلموش -29

 .1988 ،توريب
 ،ةيرــشبلا ةــعيبطلاو ايجولويديألاو ءايحألا ملع ،نورخآو زور نفيتس -30

 .148 ددع ،ةفرعملا ملاع ،يمهف ميهاربا ىفطصم ةمجرت
 ةــميدقلا روــصعلا يــف يــسايسلا ركفلا خيرات ،ءاسنخلا ةزمح ىملس -31

 .1988 ،ىطسولاو
 .1982 :ةرهاقلا ،عامتجالا ملع يف ةيرظنلا :دمحأ ميعن ريمس -32
 .1967 ثارتلا ءايحإ راد توريب ،ةمدقملا ،نودلخ نب نمحرلا دبع -33
 ةــبتكم ،ةرهاــقلا ،يعامتجالا ثحبلا لوصأ ،نسح دمحم طسابلا دبع -34

 .1977 ةبهو
 ةيــسايسلا ةــيرظنلا دــقن ،مالــسإلا يــف ةطلسلا ،نيساي داوجلا دبع -35

 2009 توريب ،يبرعلا يفاقثلا زكرملا ،
 راد ،يــليلحت يخيرات ثحب ،ةيطارقميدلا نع عافد :بالغ ميركلا دبع -36

 .1966 ربمفون ،2 مقر ربكألا داهجلا ةلسلس ،يبرغملا ركفلا
 رــئازجلا ،دابعتسالا عراصمو دادبتسالا عئابط ،يبكاوكلا نمحرلا دبع -37

1988. 
 ،فراــعملا راد ،يبرغلا ركفلا غباون ةلسلس ،كول نوج – مالسإ يمزع -38

 .1963 رصم
 ةيــسايسلا بهاذــملل ةــنراقم ةسارد :يسايسلا ركفلا ،لبش دمحم داؤف -39

 .1974 ،باتكلل ةيرصملا ةئيهلا ،لوألا ءزجلا ،ةيعامتجالاو
 تورــيب ،ةــعيلطلا راد ،ةفرعملا عامتجا ملع روطت ،قوتعم كيرديرف -40

1982. 
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 توريب - رشنلاو ةعابطلل ةعيلطلا راد - ضرألا وبذعم - نوناف زنارف -41
1979. 

 .90 ددعلا ،تيوكلا ،ةفرعملا ملاع ةلسلس ،ملاعلاو برغلا ،يليار نيفاك -42
 .1952 ،كب يمويب سابع ةمجرت ،ةقيتعلا ةنيدملا ،جنالوك يد ليتسوف -43
 ةــيميداكأل ةــمدقم ةقيثو ،يممألا نوناقلاو ةنصرقلا - حلاصلا يحبص -44

 30-28 :طاــبرلا ،1986 ماــعل ىلوألا اهترود يف ةيبرغملا ةكلمملا
 .1986 ليربأ

 سيراــب ،ىلفسلا تاعمتجملا يف ةينهذلا فئاظولا ،لهورب يفيل نايسول -45
1910. 

 ةــيعامتجالا موــلعلا يف ثحبلا جهانم ،نونيام سنرولو نيهوك سيول -46
 ،ةرهاــقلا ،ديبع سرضوات ميلو كجوك نيسح رثوك ةمجرت ،ةيوبرتلاو

1990. 
 تورــيب ،دادــح ميلس ،ةمجرت ،ةسايسلا عامتجا ملع ،هيجرفد سيروم -47

1991. 
 ،ةــسايسلا ملع يف ىلوأ ئدابم :ةسايسلا ايجولويسوس ،هجرفيد سيروم -48

 .1980 قشمد ،بايد ماشه ةمجرت
 .1980 ،2 :ط ،ةسايسلا ملع ىلإ لخدم :وليرب ليسرام -49
 .1976 ،قشمد ،ةيناملألا ايجلويديألا ،زلجنأو سكرام -50
 .طابرلا ،يسايسلا ركفلا خيرات ،رسادلا دمحم -51
 .1983 :توريب ،ايجولويديألاو ةيناسنإلا مولعلا :يديقو دمحم -52
 بابــش ةسسؤم ،ةنراقملا ةسايسلاو ةيسايسلا ةيرظنلا ،انهم رصن دمحم -53

 .ةيردنكسالا ،ةعماجلا
 ،قورــشلا راد ،ةيمالسإلا ةلودلل يسايسلا ماظنلا يف ،اوعلا ميلس دمحم -54

 .1989 ةرهاقلا
 .1991 :طابرلا ،رصاعملا ركفلا يف تاراوح ،اليبس دمحم -55
 .1971 ءاضيبلا – ةفاقثلا راد – ةلودلاو ةيبصعلا يرباجلا دباع دمحم -56
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 تاــسارد زــكرم ،رصاعملا ركفلا يف اياضق :يرباجلا دباع دمحم .د -57
 .1997 وينوي 1 ط توريب ،ةيبرعلا ةدحولا

 زكرم ،هتايلجتو هتاددحم :يبرعلا يسايسلا لقعلا ،يرباجلا دباع دمحم -58
 .1986 ،توريب ،ةيبرعلا ةدحولا تاسارد

 رــكف يــف ةــيليلحت ةءارق :ةملوعلا ةيروتاتكد ،العلا وبأ نيسح دمحم -59
 .2004 ،ةرهاقلا ،يلوبدم ةبتكم ،فقثملا

 عــئاورل ةيلودلا ةنجللا ،رتيعز لداع ةمجرت ،عئارشلا حور – ويكستنم -60
 .1953 ةرهاقلا ،ةيناسنإلا

 تورــيب ،ةــيبرعلا ةيفــسلفلا ةعوسوملا )ريرحتلا سيئر( ،ةدايز نعم -61
1986. 

 ،نورــخآو ةدوع دومحم ةمجرت ،عامتجالا ملع ةيرظن :فيشامت الوقين -62
 .1983 ،فراعملا راد ،ةرهاقلا

 نــبا راد – ةيعامتجالا ةقبطلاو ةيسايسلا ةطلسلا – سازتنالوب سوكين -63
 .1980 – نودلخ

 ديــسلا ةــمجرت ،ةيملاع ةيخيرات ةرظن ،يعامتجالا ركفلا ،ىسوم زناه -64
 .1980 ةرهاقلا ،ناطلس ةنيهجو ينيسحلا

 زــكرم ،يبرعلا عمتجملا فلخت ةيلاكشإو يوبألا ماظنلا ،يبارش ماشه -65
 .1992 ،توريب ،ةيبرعلا ةدحولا تاسارد

 ةرهاــقلا ،دوــمحم بيجن يكز ةمجرت ،ةراضحلا ةصق ،تنرويد لوو -66
1956. 

 ةمجرت ،ةيروشآلاو ةيلبابلا تاراضحلا :نيرهنلا نيب ام دالب ،تروباليد -67
 .لامك مرحم

 تاــسارد زكرم ،نييطارقميد نود ةيطارقميد )فرشم( ةمالس ناسغ -68
 .1997 ،توريب ،ةيبرعلا ةدحولا
 

 :تايرودلا
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 تاــظحالم : ةــيويندلا رومألا يف سدقملا راضحتسا دودح ،شاربأ ميهاربإ -69
 تاــسارد زكرم ،1994 ةنسلا ،180 ددع يبرعلا لبقتسملا ةلجم ، ةيجاهنم
  .توريب ، ةيبرعلا ةدحولا

 ةــلجم ، قــیبطتلا ةیــصوصخو ةرــكفلا ةــیملاع نیب ةیطارقمیدلا ،شاربأ ميهاربإ -70
 ، 2000 ةنــسلا ، 15 ددــعلا ، ةــیعامتجالاو ةیداــصتقالاو ةــینوناقلا مولعلا ةیلك
 .شكارم ، ضایع يضاقلا ةعماج

 ،يــبرعلا رــكفلا ةلجم – )ةلودلا ةأشن يف ةيرظن( – ورينراك تربور -71
 .1981 ةثلاثلا ةنسلا 22 ددع ،توريب

 نطوــلا يف يندملا عمتجملاو ةيطارقميدلا ةيلاكشإ ،يرباجلا دباع دمحم -72
 .1993 رياني ،167 ددع ،يبرعلا لبقتسملا ةلجم ،يبرعلا

 نطولا يف ةنهارلا عاضوألاو ةيطارقميدلا ةلأسملا ،يرباجلا دباع دمحم -73
 .157 :ددع ،يبرعلا لبقتسملا ةلجم ،يبرعلا

 لبقتــسملا ةــلجم ،)ةودــن( يبرعلا يسايسلا لقعلا ،ملاعلا نيمأ دومحم -74
 .140 ددع ،يبرعلا

 لبقتــسملا ةــلجم ،يــبرعلا نطولا يف ةيطارقميدلا ،ديجملا دبع ديحو -75
 .1990 سطسغأ ،138 ددع ،يبرعلا

 ليعامــسإو عــيبر دوــمحم دمحم :ريرحت ،ةيسايسلا مولعلا ةعوسوم -76
 .1994 ،تيوكلا ةعماج ،دلقم يربص

 
 فحص
 ةدــيرج ،ةيطارقميدلل ةديدج ةبراقم وحن ،اسمنلا ثادحأ ،شاربأ ميهاربإ -77

 .23/2/2000 ،طابرلا ،يكارتشالا داحتالا
 .2004 تشغ 15 ,ةيبرغملا ملعلا ةديرج -يوايحيلا ىيحي -78
 ةــهجو-ةفرعملا– ةريزجلا عقوم، ةعبارلا ةيطارقميدلا ةجوم ، نويلغ ناهرب -79

  2005 ويام 4 خيرات ، رظن
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 روطس يف فلؤملا
   1952 نیطسلفب ةزغ عاطق دیلاوم نم -
 
 سماــخلا دــمحم ةــعماج نــم- ةیــسایسلا موــلعلا -ماــعلا نوناقلا يف هاروتكد -

 .1985 طابرلاب
 
  .ةیبرغملا تاعماجلا يف 2000 ىتح 1978 ذنم يعماجلا سیردتلا ةسرامم -
 
 . 2000ربوتكأ ذنم ةزغب رھزألا ةعماج يف ذاتسأ -
 
 .رھزألا ةعماجب بادآلا ةیلكب ةیسایسلا مولعلا و عامتجالا مسق سیئر -
 
 .ةزغب رھزألا ةعماجب بادآلا ةیلك دیمع -
 
 .  هاروتكدلاو ریتسجاملا لئاسر تارشع ىلع فارشإلا -
 
 تاودــنلاو تارمتؤــملاو ثوــحبلا زــكارم نــم دــیدعلا يــف كراــشمو ســسؤم -
 .ةیملعلا
 
  رشع ةثلاثلا ةینیطسلفلا ةموكحلا يف لیقتسملا ةفاقثلا ریزو -
 
 تاــبتكملا يــف ةــعزومو ةینیطــسلفو ةــیبرع رــشن رود يــف ةروشنملا  بتكلا
  .ةیبرعلا

 ،تورــیب ،ةیبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم ،ةینیطسلفلا ةیضقلل يموقلا دعبلا -1
1987. 

 ةــعابطلا ةسسؤم ، ةیملاع ةیخیرات ةرظن: ةیعامتجالا عئاقولاو تاسسؤملا -2
 .1994 ، طابرلا ، لامشلل عیزوتلاو
 موــلعلا ةیلك تاروشنم ، ھتاءارجإ ، ھجھانم ، هایاضق : يعامتجالا ثحبلا -3
 ، ضاــیع يــضاقلا ةــعماج ، شكارــمب ةــیعامتجالاو ةیداــصتقالاو ةــینوناقلا

1994. 
 رــشنلاو ةــعابطلل لــباب ةكرــش ، ةــیعامتجالا عئاــقولاو تاــسسؤملا خیراــت -4
 .1998 ،طاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرلا، عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیزوتلاو
 .1998 ،ناـــمع ،قورـــشلا راد  تاروـــشنم ،يـــسایسلا عاـــمتجالا مـــلع -5
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 ، قورــشلا راد تاروشنم ، ) يعامج لمع ( ماع ةئم يف ةیموقلا ةكرحلا -6
  1998 ، ناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع
 ةــعابطلل لــباب ةكرــش ، ةــیعامتجالا موــلعلا يــف ھــتاقیبطتو يــملعلا جھنملا -7
 .1999 ، طاـــــــــــــــــــــبرلا ،عـــــــــــــــــــــیزوتلاو رـــــــــــــــــــــشنلاو
 ، طاــبرلا ، عــیزوتلاو رــشنلاو ةعابطلل لباب ةكرش ، يسایسلا ركفلا خیرات -8

1999. 
 ةدــحولا تاــسارد زــكرم ،) يعاــمج لــمع ( دیدجلا يلودلا ماظنلاو برعلا-9
 .2000 ،تورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیب ،ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیبرعلا

 ،نمزــلا تاروــشنم ،قــیبطتلا ةیصوصخو ةركفلا ةیملاع نیب ةیطارقمیدلا-10
 .2001 ،طاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرلا

 ، ةــیبرغم ناوــلأ تاروــشنم ، ةــسرامملا ساــبتلاو أدبملا ةیعرش : داھجلا-11
 .2003، ةـــــــــــــــــــــیبرغملا ةـــــــــــــــــــــكلمملا ، ساـــــــــــــــــــــنكم

 ةینیطــسلفلا ةــسسؤملا ، ریاــغم خیراــت نیطــسلف : ریغتم ملاع يف نیطسلف-12
 .2003، هللا مار  يموـــــــــــــــــــــــــــــــــقلا داـــــــــــــــــــــــــــــــــشرإلل

 يموــقلا زــكرملا ،)ةــیدقن ةــسارد( ةــیلودلا ةیعرــشلاو ةینیطــسلفلا ةیضقلا-13
 .2004 ،ةزــــــــــــــــــــــغ ،قــــــــــــــــــــــیثوتلاو تاــــــــــــــــــــــساردلل

 ةــعبطمو ةــبتكم) يــسایسلا عامتجالا ملع روظنم نم( ينیطسلفلا عمتجملا-14
 .2004 ،ةزـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ ،راـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنملا راد

 ،ةراــنملا راد ةــعبطمو ةــبتكم ،ةــسرامملاو دــیرجتلا نیب ةیسایسلا ةیرظنلا-15
  .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیناثلا ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبطلا ،2004

 .2005 ،ةزــغ ،ةراــنملا راد ةــعبطم ،ةیناث ةعبط ،يسایسلا عامتجالا ملع-16
 ،ةراــنملا راد ،يعاــمتجالا ءاــنبلاو يخیراــتلا روطتلا:ينیطــسلفلا عمتجملا-17

2006.  
 ،ناــمع ،قورــشلا راد ،ةــیعامتجالا موــلعلا يــف ھتاقیبطتو يملعلا جھنملا -18

2009. 
 طاـــبرلا،نمزلا راد تاروـــشنم،ریغتم ملاـــع يـــف ةـــیبرعلا تاروـــثلا -19

 .2011،برغملا،
 
 ةصصختم ةیعماجو ةیملع تالجم يف ةروشنملا ثوحبلاب ةمئاق
 ةــبكن ىــتح ةــیبرعلا ةــیموقلا ةكرحلا مایق ذنم :ةیبرعلا ةدحولاو نوینیطسلفلا-1

 زـــكرم 1984 ،ةنـــسلا ،64 ددـــعلا   ،يـــبرعلا لبقتـــسملا ةـــلجم ،- 1948
 .تورـــــــــــــــــیب ،ةـــــــــــــــــیبرعلا ةدـــــــــــــــــحولا تاـــــــــــــــــسارد
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 لبقتــسملا ةلجم ،مویلا ىتح 1948 ةبكن ذنم:ةیبرعلا ةدحولاو نوینیطسلفلا -2
 .تورــیب ،ةــیبرعلا ةدــحولا تاــسارد زكرم 1984 ،ةنسلا ،65 ددعلا ،يبرعلا

 ،1985 ربمــسید ،15 ددــع ،ةدــحولا ةــلجم ،ةینویھــصلاو ةــیدوھیلا نیــب -3
 .طاــــــــــــبرلا ،ةــــــــــــیبرعلا ةــــــــــــفاقثلل يموــــــــــــقلا ســــــــــــلجملا

 ةــلجم ،يموــقلا لخادــتلا ةلأــسمو رارــقلا ةیلالقتــسا نیــب ةینیطــسلفلا ةروثلا -4
 ةــمظنم يف ثاحبألا زكرم ،1986 ةنس ،158/159 ددعلا ،ةینیطسلف نوؤش
 .صرـــــــــــــــــــــــــبق ،ةینیطـــــــــــــــــــــــــسلفلا رـــــــــــــــــــــــــیرحتلا

 نوؤــش ةــلجم ، ةینیطــسلفلا لــمعلا ةیلالقتــساو ةــیبرعلا ةــیموقلا ةــكرحلا  -5
 ةــمظنم يــف ثاــحبألا زــكرم ،1986 ةنــس ،164/165 ددــعلا ،ةینیطــسلف
 .صرـــــــــــــــــــــــــبق ،ةینیطـــــــــــــــــــــــــسلفلا رـــــــــــــــــــــــــیرحتلا

 ،تــیوكلا ةــعماج ،ةــیعامتجالا موــلعلا ةــلجم ،ةینویھــصلاو ةــیدوھیلا نیــب -6
 .1988 فیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص
 ربوــتكأ ،49 ددــع ،ةدــحولا ةــلجم ؟ نــیأ ىــلإو اذاــمل :ةینیطــسلفلا ةیرطقلا -7

 .طاـــــــــبرلا ،ةـــــــــیبرعلا ةـــــــــفاقثلل يموـــــــــقلا ســـــــــلجملا ،1988
 ،ةینیطــسلفلا رــیرحتلا ةــمظنمل يــسایسلا ركفلا يف ةینیطسلفلا ةلودلا موھفم -8
 ،ةــیبرعلا ةــفاقثلل يموــقلا ســلجملا ،1989 رــیاربف ،53 ددــع ،ةدــحولا ةــلجم
 .طاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرلا

 ،ةدــحولا ةــلجم ،ةلحرملا ةیصوصخو ةیضقلا ةیموق نیب ةینیطسلفلا ةلودلا -9
 ،ةــیبرعلا ةــفاقثلل يموــقلا ســلجملا ،1989  سطــسغأ /وــیلوی ،58/59 ددــع
 .طاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرلا

 ،ةیعامتجالا مولعلا ةلجم)ةیلیلحت ةیدقن ةءارق( ةیبرعلا ةیضقلا يف تارظن-10
 .1989 فـــــــــــــــــــــــیرخ ، تـــــــــــــــــــــــیوكلا ةـــــــــــــــــــــــعماج

 ددــع ،ةدــحولا ةــلجم ،ينیطــسلفلا بعــشلا قوــقح موــھفمو ناــسنإلا قوقح-11
 ،ةــیبرعلا ةــفاقثلل يموــقلا ســلجملا ،19 89 /90  ریاــنی /ربمــسید ،63/64

 .طاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرلا
 ،67 ددع ،ةدحولا ةلجم ،عورشملا فنعلاو باھرإلا نیب يسایسلا فنعلا-12

 .طاــــــبرلا ،ةــــــیبرعلا ةــــــفاقثلل يموــــــقلا ســــــلجملا ،19 90  لــــــیربأ
 ةــلجم   ،يــبرعلا ریصملاو ةیموقلا يف ةیلبقتسملا اھتاریثأتو جیلخلا برح-13

 ةــمظنم يف ثاحبألا زكرم ،1991 ةنس ،219/220 ددعلا ،ةینیطسلف نوؤش
 .صرـــــــــــــــــــــــــبق ،ةینیطـــــــــــــــــــــــــسلفلا رـــــــــــــــــــــــــیرحتلا

 ،106 ددــع ، ةدــحولا ةــلجم ، ةینیطــسلفلا ةیــضقلل رودــغملا يموقلا دعبلا-14
 . طاــــــبرلا ، ةــــــیبرعلا ةــــــفاقثلل يموــــــقلا ســــــلجملا ،1994  وــــــینوی
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 ةلجم ، ةیجاھنم تاظحالم : ةیویندلا رومألا يف سدقملا راضحتسا دودح-15
 ، ةــیبرعلا ةدــحولا تاسارد زكرم ،1994 ةنسلا ،180 ددع يبرعلا لبقتسملا
  .تورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیب

 لبقتــسملا ةــلجم ، دــیدجلا يلودــلا ماظنلا يف ةیعرشلا ةمزأو ماظنلا دودح-16
 ، ةــیبرعلا ةدــحولا تاــسارد زــكرم 1994 ةنــسلا ، 185 ددــعلا ، يــبرعلا
 .تورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیب

 ،ةیضوافتلا ةیعرشلا ىلإ ةیخیراتلا ةیعرشلا نم ينیطسلفلا بعشلا قوقح-17
 تاــساردلا ةــسسؤم ،2000 عــیبر ،42 ددــعلا ،ةینیطــسلفلا تاــساردلا ةــلجم
 .تورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیب ،ةینیطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلفلا

 ،ةزــغ ،تامالعتسالل ةماعلا ةئیھلا ،ةیؤر ةلجم ،يبرعلا يموقلا عورشملا-18
  .200 لوأ نوناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 4 ددـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلا

 موــلعلا ةــیلك ةــلجم ، قیبطتلا ةیصوصخو ةركفلا ةیملاع نیب ةیطارقمیدلا-19
 ةــعماج ، 2000 ةنــسلا ، 15 ددــعلا ، ةــیعامتجالاو ةیداــصتقالاو ةــینوناقلا
 .شكارــــــــــــــــــــــــــم ، ضاــــــــــــــــــــــــــیع يــــــــــــــــــــــــــضاقلا

 : ؟ةینیطــسلفلا ةیــضقلا لوــح ةــیلودلا ةیعرشلا تارارق لیعفت متی مل اذامل-20
 ةــسایسلاو نوناــقلل ةــیبرغملا ةــلجملا ،  ةوــقلا تاــناھرو ةــیلودلا ةیعرــشلا
 ةیداــصتقالاو ةــینوناقلا مولعلا ةیلك ، 2000 ةنسلا 33/34 ددعلا ، داصتقالاو
 . طاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرلاب ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیعامتجالاو

 ةــماعلا ةــئیھلا، ةــیؤر ةــلجم، ةینیطــسلفلا قــیثاوملا يــف ةــلودلا موــھفم-21
 .2001 يناـــــــــــث نوناـــــــــــك، 5 ددـــــــــــع،ةزغ، تامالعتـــــــــــسالل

 ةــئیھلا ،ةــیؤر ةــلجم ،ةــلودلا ىــلع ةروــثلا نم:ينیطسلفلا يندملا عمتجملا-22
 .2001 طابـــــــــــــش ،6 ددـــــــــــــعلا ،تامالعتـــــــــــــسالل ةـــــــــــــماعلا

 ةـــماعلا ةـــئیھلا ،ةـــیؤر ةـــلجم ،موـــیلاو ســـمألا نیـــب ةـــقالطنالا حتـــف-23
 .2001 ناــــــــــــــــــــــــــــــــــــسین ، تامالعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــسالل

 يجراــخلا رمآــتلا نیب:ةینیطــسلفلا ةیــضقلا لوــح ةیلودلا ةیعرشلا تارارق-24
 لوــلیأ ،12ددــعلا ،تامالعتسالل ةماعلا ةئیھلا ،ةیؤر ةلجم ،يلخادلا ریصقتلاو

2001. 
 ،تامالعتــسالل ةــماعلا ةئیھلا ،ةیؤر ةلجم ،ةینیطسلفلا ةیضقلل ينیدلا دعبلا-25

 .2001 لوأ نیرـــــــــــــــــــــــــــــــــــشت ،13 ددـــــــــــــــــــــــــــــــــــعلا
 ةماعلا ةئیھلا، ةیؤر ةلجم ،ھتبراحم يف ال ھفیرعت يف ھتیلاكشإ:  باھرإلا-26

 .2002 راذآ،17ددـــــــــــــــــــــــــــــــعلا ،تامالعتـــــــــــــــــــــــــــــــسالل
 مأ عارــصلا ةــعیبط يــف ریغت،طسوألا قرشلا يف عارصلل نھارلا عضولا-27
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 نارــیزح،19ددــعلا ،تامالعتــسالل ةــماعلا ةــئیھلا، ةــیؤر ةــلجم ،؟ھــتاودأ يــف
2002. 

 ةــیبرغملا ةــلجملا ،قیبطتلل جذومنو لیصأتلا يف ةلواحم :يندملا عمتجملا-28
  .2002 ةنــــسلا ،44/54 ددــــعلا ،طاــــبرلا ،ةــــیمنتلاو ةــــیلحملا ةرادإلــــل

 ،تامالعتــسالل ةــماعلا ةــئیھلا، ةیؤر ةلجم ؟نیأ ىلإ ةضافتنالا نیماع دعب-29
 .2002 لوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیأ،21 ددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلا

 ةــماعلا ةــئیھلا ،ةیؤر ةلجم ،ةیناسنإلا دض لیئارسإ مئارجل ةینوناق ةبراقم-30
 .2003 بآ ،22ددـــــــــــــــــــــــــــــــعلا ،تامالعتـــــــــــــــــــــــــــــــسالل

 ةــماعلا ةــئیھلا ،ةیؤر ةلجم ،ينیطسلفلا روتسدلا عورشم يف ةیوھلا ةلاسم-31
 .2003 يناـــــــــــــث نیرـــــــــــــشت ،25ددـــــــــــــعلا ،تامالعتـــــــــــــسالل

 ةــماعلا ةــئیھلا ،ةــیؤر ةــلجم ،ةــیناملعلاو ةیلوــصألا:نیدلاو ةــسایسلا نیــب-32
 .2003 لوــــــــــــــــــــلیأ ،23ددــــــــــــــــــــعلا ،تامالعتــــــــــــــــــــسالل

 ،تامالعتــسالل ةــماعلا ةــئیھلا ،ةــیؤر ةــلجم ،قرــط قرــتفم يــف اــنتاعماج-33
 .2003 لوأ نوناــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ،26ددــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلا

 ،ةــیلودلا ةــسایسلا ةلجم ،لازی امو اموزأم دلو ينیطسلفلا يسایسلا ماظنلا-34
  .2003 ،ةرھاـــــــــــــقلا ،مارـــــــــــــھألا ةـــــــــــــسسؤم ،54ددـــــــــــــع

 نمــض مدــق ثحب،ةیــسایسلا/ ةیعامتجالا ةیرظنلا ناكرأ دحأك فارشتسالا-35
 ندرألا ،ناــمع، اــیفلدالیف ةــعماجب بادآلا ةــیلكل عساتلا يملعلا رمتؤملا لامعأ

2004. 
 ةــیلودلا ةــسایسلا ةــلجم ، روــطتلاو ةأــشنلا: ةینیطــسلفلا ةــلودلا موــھفم -36

  .2004 وــــــــیلوی ، ةرھاــــــــقلا، مارــــــــھألا ةــــــــسسؤم، 57ددــــــــع،
 رئاــصبلا ةــلجم، ةــیلودلا ةیعرــشلا موــھفم ساــبتلاو نھارلا يلودلا ماظنلا-37

 .2005 وـــــــــــــــینوی، ناـــــــــــــــمع، ءارـــــــــــــــتبلا ةـــــــــــــــعماج،
 رمتؤملا يف  مدق ثحب، فدھلاو فیصوتلا لوح لدج:باھرإلاو ةمواقملا-38

 .2005 لیربإ يف دقعنملا ایفلدالیف ةعماجب بادآلا ةیلكل رشاعلا يلودلا يملعلا
 مدــق ثــحب، ةینیطــسلفلا ةیــسایسلا ةــبرجتلا يــف يــسایسلاو يركسعلا لدج-39

 ةـــعماج يـــف ) بعـــش ةریـــسمو نـــطو ةركاذ(يلودـــلا يـــملعلا رمتؤـــملل
  . 2005 ربمفون،ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصقألا

 لبقتــسملا ةــلجم يــف روــشنم ثحب،ةضھنلا رصع تالؤاست ددجت ةملوعلا-40
 . 2006، تورـــــیب، ةـــــیبرعلا ةدـــــحولا تاـــــسارد زـــــكرم، يـــــبرعلا

 رمتؤــملا يــف  مدــق ثــحب ، ةینیطــسلفلا ةطلــسلا قطاــنم يــف فوخلا ةفاقث-41
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 لــیربإ يــف دــقعنملا اــیفلدالیف ةعماجب بادآلا ةیلكل رشع يداحلا يلودلا يملعلا
2006.  

 ةــقالعلا: ينیطــسلفلا يــسایسلا ماــظنلا يــف ةیددعتلا عقاوو موھفم سابتلا - 42
 ددعلا،ةیــسایسلا موــلعلل ةــیبرعلا ةــلجملا. ساــمح ةكرحو ةطلسلاو ةمظنملا نیب
 ، 2006 فیرخ،رشع يناثلا

 رــكفلا رمتؤــمل مدــق ثــحب، ةــملوعلا لــظ يف ةیوھلا ةلأسمو يبرعلا ركفلا-43
 ربمفوــن يــف، ةــیكیرمألا ةیبرعلا ةعماجلا ھمظن يذلاو ةملوعلا لظ يف يبرعلا

2006. 
 جراــخ ةــیطارقمید( ةــیطارقمیدلا وــحن قالزــنالاو ةینیطــسلفلا تاــباختنالا-44

 مارـــ ةماعلا تاسایسلا دھعم نع ردصت ةیلصف ةلجم، تاسایس ةلجم .)قایسلا
 .2007 ءاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش، هللا
 يــف مدق ثحب،ةیبرعلا تایئاضفلا ھلقنت امو عقاولا نیب ةینیطسلفلا ةمواقملا-45

 . 2007 . لیربا يف نامعب ایفلدالیف ةعماج ھتمظن يذلا ةروصلا ةفاقث رمتؤم
 دھعم نع ردصت ةیلصف ةلجم ،تاسایس ةلجم، ينیطسلفلا يسایسلا ماظنلا-46

 . 2009،هللا مارـ ةماعلا تاسایسلا
 ةــلجم ،ينطوــلا عورــشملا ىــلع هرطاــخمو ينیطــسلفلا ماــسقنالا روذــج -47

 2009 عیبر ،78 ددع ،20 دلجم ،ةینیطسلفلا تاساردلا
 ةلجم،ةدوشنم ةماكِحو ةرثعتم ةیطارقميد نیب يبرعلا ملاعلا - 48

2010،هللا مارـ ةماعلا تاسایسلا دھعم نع ردصت ةیلصف ةلجم ،تاسایس  
  
  .ةینورتكلا عقاومو ةیبنجأو ةیبرع فحص  يف تالاقملا دیدعو
 ibrahemibrach1@gmail.com :ينورتكلإلا دیربلا
 www.palnation.org  :صاخلا عقوملا
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سرهفلا  
 

  ةماع ةمدقم
 

 لوألا بابلا
 ةيسايسلا ةيرظنلل ةيجولومتسبا ةبراقم 

 
 لوألا لصفلا
  ةأشنلاو فيرعتلا

 
   8-------------------- ةسايسلا فيرعت يف لخدم:لوألا ثحبملا
---                  -- ةيرظنلا يلإ ةروطسألا نم ةسايسلا  :لوألا بلطملا

9 
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-------------- ةــجهنمم ةفرعمك  )theory( ةيرظنلا : يناثلا بلطملا
23 

 political theory(----------34( ةيسايسلا ةيرظنلا :يناثلا ثحبملا 
--------------------- ةيــسايسلا ةيرظنلا فيرعت  :لوألا بلطملا

34 
 ---------ةيرــشبلا ةــعيبطلا نع ريبعت ةيسايسلا تايرظنلا :يناثلا بلطملا

40 
 43-------------------- ةيسايسلا ةيرظنلا تافينصت :ثلاثلا بلطملا
---------------- ةيسايسلا ةيرظنلا فادهأو صئاصخ:عبارلا بلطملا

48 

 يناثلا لصفلا
 ةطلسلا ةيرظن

 
 57--------------------- ةطلسلل ةماعلا ةيرظنلا:لوألا ثحبملا
 political Authority)(---------63 ةيسايسلا ةطلسلا:يناثلا ثحبملا
 63------------------------------- اهفيرعت :لوألا بلطملا
-----ةيــسايس ةطلس يلاتلابو يسايس عمتجم دوجو تارشؤم :يناثلا بلطملا

68 
 72------------------ ةيعرشلاو ةيسايسلا ةطلسلا:ثلاثلا ثحبملا
 73---------------------------- ايوغل ةيعرشلا:لوألا بلطملا
------------------- ةيعرــشلل يحالطصالا ينعملا :يناثلا بلطملا

74 
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--------------- ةيسايسلا ةيعرشلاو ةينوناقلا ةيعرشلا :ثلاثلا بلطملا
75 
-----------------------ةطلــسلا ةيعرش رداصم :عبارلا بلطملا

78 

 
 ثلاثلا لصفلا
 ةلودلا تايرظن

 
--------------------- اــهناكرأو ةلودلا فيرعت :لوألا ثحبملا

82 
-------------------------- ةــلودلا فيرعت يف :لوألا بلطملا

82 
------------------ ةــلودلا لصأل ةرسفملا تايرظنلا :يناثلا بلطملا

94 
---------------- اــهروطت لــحارمو ةلودلا لاكشأ:يناثلا ثحبملا

105  
 -105------------------------- يلبقلا عمتجملا :لوألا بلطملا
 106-------------------- ةنيدملا ةلود وأ ةرضاحلا: يناثلا بلطملا
--------------------)Empire( ةــيروطاربمإلا :ثــلاثلا بلطملا

108- 
------------------------- ةــيعاطقإلا ةراــمإلا :عبارلا بلطملا

108 
 109------------------- (Nation –State)ةمألا :سماخلا بلطملا
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 عبارلا لصفلا
 ةسرامملاو ريظنتلا نيب ةيطارقميدلا

 
-----------------ةــيطارقميدلل ةــيديلقتلا ةيرظنلا :لوألا ثحبملا

114 
-------- ةــيطارقميدلل ةــيديلقتلا ةيرظنلل ةيميهافم ةبراقم : لوألا بلطملا

114 
-------------ةــيديلقتلا ةــيطارقميدلا ئدابمو تاسسؤم :يناثلا بلطملا

119 
--------- ةــيعامتجاو ةــيخيرات ةروريصك ةيطارقميدلا :يناثلا ثحبملا

131 
------------------ اءوــس مظنــلا لقأك ةيطارقميدلا :لوألا بلطملا

132 
-ةــينطو ةيــصوصخ تاذ تالاضن ربع تابستكم ةيطارقميدلا :يناثلا بلطملا

139 
------------------- اهــسفن ددــجت ةيطارقميدلا :ثلاثلا ثحبملا

150 
----------- فــيكلا ةيطارقميد يلإ مكلا ةيطارقميد نم : لوألا بلطملا

151 
---------- حلاــصلا مــكحلاو ةيطارقميدلل ةعبارلا ةجوملا :يناثلا بلطملا

157 
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 يناثلا بابلا
 ريغتم ملاع يف ةيسايسلا ةيرظنلا

 - اجذومن يبرعلا ملاعلا -
 لوألا لصفلا

 يبرعلا يسايسلا لقعلا
 ةسرامملا يف طبختو ريظنتلا يف ةمزأ

------------ ةاــيحلا كرــتعم يــف ةيسايسلا ةيرظنلا :لوألا ثحبملا
164- 

   ---عــقاولا تاقاقحتــساو ركفلا ةيلاثم نيب ةيسايسلا ةيرظنلا :لوألا بلطملا
165 

 -167 ------ةيموقلا ةلودلا ،نيدلا ،لقعلا :ةيسايسلا ةيعقاولا :يناثلا بلطملا 
---فدــهل ةادأ نــم يبرعلا ملاعلا يف ةيسايسلا ةطلسلا لوحت :ثلاثلا بلطملا

147 
 -----يــسايس لــيوهت مأ ةيسايس ةيرظن ،ةرماؤملا ةيرظن :يناثلا ثحبملا

177 
-يــبرعلا يسايسلا لقعلا يف ةرماؤملا ةيرظنل ةيخيراتلا روذجلا :لوألا بلطملا

178 
-- -----181ةرماؤملا باطخ ميخضتو يبرعلا يتاذلا زجعلا :يناثلا بلطملا
- 
---------------- ةــيلباقلا ةــيرظنو ةرماؤملا ةيرظن :ثلاثلا بلطملا

188- 
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---------- تاــيوهلا لخادــتو يبرعلا يسايسلا لقعلا : ثلاثلا ثحبملا
194 

-----194ايجولوديالاو عقاولا نيب يبرعلا يسايسلا باطخلا : لوألا بلطملا
-- 
-------------- ةــيوهلا لاؤسو يبرعلا يسايسلا لقعلا :يناثلا بلطملا

203 
 -ةــنميهملا ايجولودــيالا مأ يعمجلا لقعلل جاتن ةينطولا تباوثلا:ثلاثلا بلطملا

207 
 

 يناثلا لصفلا
 ةيبرعلا ةسرامملا يف ةيطارقميدلا ةيرظن

 
 214-----------  ---- ةهجومو ةينالكش ةيطارقميد  :لوألا ثحبملا
---------------ةــيطارقميدلل ةعبارلا ةجوملاو برعلا :لوألا بلطملا 

214 
--------------؟ تايعرــش ةمزأ مأ يطارقميد لاقتنا :يناثلا بلطملا 

217 
 227-------------------- ةيطارقميدلاو مالسإلا :يناثلا ثحبملا 
  228-------------------------- لاكشإلا روذج :لوألا بلطملا
-ناــفلتخم نائيش امهنكلو ةيطارقميدلا عم ضراعتي ال مالسإلا :يناثلا بلطملا

232 
236------------------------ةروــثلا ةيرظن :ثلاثلا ثحبملا
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--- ةيمــسرلا رــطألا جراخ ةيبعش ةيسايس ةكراشمك ةروثلا :لوألا بلطملا
240 

 
 283-------------------------- ةروثلا هقف يف :يناثلا بلطملا
--------------- يمالــسإلا رــكفلا يف ةروثلا موهفم : ثلاثلا بلطملا

245 
--------------بوعــشلا خيرات يف لوحت ةطقن ةروثلا : عبارلا بلطملا

249 
--------ايبعــش اناجيه الو ايركسع ابالقنا تسيل ةروثلا :سماخلا بلطملا

252 
 
 257--------------------------------------- :ةمتاخلا
---------------------------------------- عـــجارملا

259 
 
 
 
 


