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2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّرح عمتجمل  ةّيمالسإلا   سسألا 



   



3 
 

 سرـــــهفلا

 6 ........................................................................................................................................................................... ميدقت

 8 .................................................................................................................................................................. نوكراشملا
 14 .............................................................................................................................................................. لوألا لصفلا

 14 ....................................................................................................................................................................... ةمّدقم
 18 .................................................................................................................................................. باّتكلا تامهاسم

يكيسالك يناثلا لصفلا يلاربيل  روظنم  نم  يمالسإلا  ملاعلا  يف  يداصتقالاو  يسا  يسلاو يعامتجالا  ريكفتلا   23 ........ عاضوأ 
 26 ....................................................................................................... ؟ةسايسلا نع يمالسإلا نيدلا لصف نكمي له
 28 ......................................................... ةّيمالسإلا نادلبلا يف يداصتقالاو يسايسلاو يعامتجالا ريكفتلل يلاحلا عضولا

 32 ................. ؟اهحيحصت نكمي فيكو ؟نهارلا تقولا يف يمالسإلا ركفلا اهنم يناعي يتلا ةّيسيئرلا ءاطخألا ىربك يه ام
 36 ....................................................................................................................................................ةيكرتلا ةبرجتلا

 37 ................................................................................................................................................................. ةصالخلا
 40 .............................................................................................................................................................ثلاثلا لصفلا
 ةّيركفلا سسألا :يفرحلا ريسفتلا ةهجاوم يف ليوأتلاو ،ةّيربجلا ةهجاوم يف ةَّرحلا ةدارإلاو ،لقنلا ةهجاوم يف لقعلا
 40 ......................................................................................................................... يمالسإلا ملاعلا يف ّيبلسلا دهشملل

 41 ................................................................................................................................................................... ةمدقم
 43 ............................................................................................ !ىنغلاو رقفلا رواجت :يمالسإلا ملاعلل سئابلا دهشملا
 45 ............................................................................ ةّيمالسإلا نادلبلا يف ّيندتملا ءادألل ةّيركفلاو ةّيسايسلا بابسألا

 46 .................................................................................................. يلوغملا وزغلا :يسايسلا-يخيراتلا ببسلا .اًلوأ
 48 ........................................................................................................................... يركفلا-يفسلفلا ببسلا .اًيناث

 48 ....................................................................................................... يمالسإلا ملاعلا يف ةيسيئرلا ةيركفلا سرادملا
 49 ..................................................................................................................................... )ةّيئامغودلا( ةّيفلسلا .1
 49 ....................................................................................................................................... )ةّينالقعلا( ةّيمالكلا .2
 50 ......................................................................................................................................................... ةّيفوصلا.3
 50 ...................................................................................................................................................... ةفسالفلا .4

 51 ............................. يفرحلا ريسفتلا ةهجاوم يف ليوأتلاو ،ةّيربجلا ةهجاوم يف ةَّرحلا ةدارإلاو ،لقنلا ةهجاوم يف لقعلا
 51 ......................................................................................................................................... ةدارإلا ةّيّرح ةسردم .1
 52 ................................................................................................................. )ةلزتعملا( لدعلاو ديحوتلا ةسردم .2
 53 ................................................................................................................................. )يأرلا لهأ( لقعلا ةسردم
 54 .............................................................................................................................. )ثارتلا( ثيدحلا لهأ ةسردم

 55 .................................................................................................. ّيسايسلا نومضملاو لصألا تاذ ةّيركفلا تاعازنلا
 56 ..................................................................................................................................... ةدارإلا ةّيّرح لباقم رَدقلا

 56 ...........................................................................................؟ناصقنلاو ةدايزلل ًةضرع نوكي نأ ناميإلل نكمي له
 57 ............................................................................................................................................ ؟قولخم نآرقلا له
 57 .............................................................................. مجعلا لباقم برعلا ..ةهجاوملل يفاقثلا يعامتجالا ساسألا

 58 ............................................................................................... ثارتلاو لقعلا نيب عازنلل ةرّمدملا بقاوعلا :ةصالخلا
 61 ............................................................................................................................................................. عبارلا لصفلا

 61 ............................................. )ناسحإلا( عمتجملا ىلع ةمئاقلا ةيعامتجالا ةياعرلا ..ةلودلا نع اًديعب ةيعامتجالا ةياعرلا
 62 ................................................................................................................................................................. ةمدقملا
 62 ..................................................................................................................... يناسحإلا لامسأرلاو نولعافلا دارفألا
 63 ...................................................................................... ةّيعامتجالا ةياعرلا ميدقت يف ةلودلل ليدبك يريخلا عمتجملا
 66 .......................................................................................................................... فقولا لالخ نم ةيعامتجالا ةياعرلا
 67 ........................................................................................ ؟فقولا ةسسؤمل ةايحلا ةداعإ نكمي له :عمتجملا ميمأت
 69 .......................................................................................................................................... ةلاّعفلا ىندألا دحلا ةلود



4 
 

 70 ................................................................................................................................................................. ةصالخلا
 75 ........................................................................................................................................................ سماخلا لصفلا

 75 ................................................................................................................................................... ،رايتخالا ةّيّرحو ،درفلا
 75 ........................................................................................................................................ ميركلا نآرقلا يف حماستلاو

 76 .......................................................................................................................................................نآرقلا يف درفلا
 79 ..................................................................................................... ميركلا نآرقلا يف رايتخالاو فّرصتلا يف درفلا ةّيّرح
 81 ................................................................................................................................................................... هاركإ ال
 82 ..............................................................................................................................................................نيماضملا
 83 ......................................................................................................................................................... ةّيوبنلا ةّنسلا
 84 ...................................................................................................................................................... ةلودلاو مالسإلا
 86 ...................................................................................................... ةّيمالسإلا تاعمتجملل يلاحلا عضولاو حماستلا
 88 ...................................................................................................................................................................... ةّدرلا
 90 ................................................................................................................................................................. ةصالخلا

 94 ........................................................................................................................................................ سداسلا لصفلا

 94 .............................................ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةأرملا ريرحت ىلإ ليبسلا ..ةّيداصتقالا ةّيّرحلا
 95 ......................... يبرعلا ملاعلا يف تاسايسلا ةعانص ةيلمعل نيماضم ..)ةيمنتلاو ردنجلا( لباقم )ةيمنتلا يف ةأرملا(
 98 ................................................................. ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةأرملل ةّيداصتقالا ةكراشملا
 101 .............................................يبرعلا ملاعلا يف ةأرملا عضو زيزعت يف اهتاّيناكمإو قوسلا عم ةقفاوتملا تاسايسلا
 104 ............................................................ مّدقتلا قيرط :قوسلا داصتقا عم ةقفاوتملاو ردنجلل ةساّسحلا تاسايسلا
 106 ............................................................................................................... مالسإلا يف ةأرملل ةّيداصتقالا ةكراشملا
 107 ............................................................................................................................................................... ةصالخلا

 110 ......................................................................................................................................................... عباسلا لصفلا

 110 ......................................................................................................................................... يسايسلا رييغتلاو داهجلا
 110 ...................................................................................................................................... ةّينآرقلا رداصملا روظنم نم

 112 ............................................................................................................................... اهالت امو ةّيرامعتسالا ةبقحلا
 113 ........................................................................................................... يقيقحلا رييغتلا ةبوعصو فنعاللاو مالسلا
 114 .......................................................................................................................................... رييغتلا لجأ نم داهجلا
 116 ................................................................................................................................ يمالسإلا ملاعلا يف تاعازنلا
 117 ................................................................................................................................ مالسلا ليبسو ميركلا نآرقلا
 118 ............................................................................................................................................................... ةصالخلا

 120 .......................................................................................................................................................... نماثلا لصفلا
 120 ....................................................................................................................... :نهارلا تقولا يف ةسايسلاو مالسإلا
 120 .................................................................................................................................. ةّيداهجلا ةعزنلا دوعص بابسأ

 121 ..............................................................................................................................................................ةلكشملا
 122 ...............................................................................................هباحصأو دّمحم يبنلا اهب ّرم يتلا ةّيسايسلا براجتلا

 124 ................................................................................................................. مالسإلا رجف يف ةلودلا جذومن صئاصخ
 125 ................................................................................................................................. ةعيرشلا نم ءزجك ةسايسلا
 128 ....................................................................................................... ةثيدحلا ةّيمالسإلا تاكرحلا ةأشن و رامعتسالا

 131 ..................................................................................................................... ةّيداهجلا ىلإ ةّيمالسإلا ةّيودحولا نم
 132 ........................................................................................................................ اهؤوشنو ةّيداهجلا ةعزنلا روذج
 134 ........................................................................................................................................ )ةّيداهجلا( ةركف داّور

 136 ........................................................................................................... ّرح عمتجم يف مالسإلا ماكحأل اًقفو شيعلا

 139 ......................................................................................................................................................... عساتلا لصفلا



5 
 

 139 .......................................................................................................... ؟ناقفاوتي له ..رحلا قوسلا داصتقاو مالسإلا
 140 ........................................................................................... رحلا قوسلا داصتقاو مالسإلا سسأ نيب قفاوتلا مدع

 140 .................................................................................................................................. حبرلا زفاحو رايخلا ةّيّرح .1
 143 ...................................................................................................................................نوناقلا مكحو دقاعتلا .2
 145 .................................................................................................................................................... ةسفانملا .3

 146 ............................................................................ قوسلا داصتقال ةمئالملا ةّيمالسإلا ديلاقتلا نع داعتبالا بابسأ
 146 ................................................................................................. ةليصألا ةّيمالسإلا ميلاعتلل ئطاخلا ريسفتلا .1
 148 ................................................................................................................................ ةّيكارتشالاو رامعتسالا .2
 150 ................................................................................................................................ داصتقالل فئازلا ريرحتلا .3

 151 ............................................................................................................................................................... ةصالخلا

 153 ......................................................................................................................................................... رشاعلا لصفلا
 153 ................................................................................................................ تاّيرظنلاو عقاولا نيب ..يمالسإلا ليومتلا

 154 ................................................................................................................................................................. ةمّدقم
 155 ...............................................................................................................................ةماع ةرظن :يمالسإلا ليومتلا
 157 ..................................................................................................... ةّيمالسإلا ةعيرشلا يف يمالسإلا ليومتلا لصأ
 158 ........................................................................................................................ يمالسإلا ليومتلل يلاثملا جذومنلا
 160 .............................................................................................................. يلاثملا جذومنلا ىلع هسفن ضرفي عقاولا
 162 .......................................................................................................... حيحصلا هراسم ىلإ يمالسإلا ليومتلا ةداعإ
 165 ............................................................................................................................................................... ةصالخلا

 

 



   



6 
 

 ميدقت

روبزمار رارحألا وبأ دمحم  

 .لباك ةعماج يف قباس رضاحم •

 ةـــــيناغفألا ةـــــينوناقلاو ةّيداـــــصتقالا تاـــــساردلا ةـــــمظنمل ماـــــعلا قـــــسنملا •
)AELSO(. 

 .رح عمتجم لجأ نم لوبنطسإ ةكبش يسسؤم دحأ •

 

 ،نوّيميداــكأو ،ءاــملعو ،ةفــسالفو ،نوــّينيد ءاــمعز لواــح ،رــشبلا خيراــت دادــتما ىــلع
 نــم رــشبلا هــيف نّكمتي لضفأ اًملاع اوعنصي نأ ،نوّيداع سانأ ىتحو ،ةّيعمتجم تادايقو
 نيدــــلا لالــــخ نــــم ىتــــش اًلبــــس مهاعــــسم قــــيقحتل ءالؤــــه كلــــسو ؛راــــهدزالاو رّوــــطتلا
 دادبتــسالا نــم  ةــياقولا نإــف كلذــلو .كــلذ رــيغو دــيلاقتلاو تاداــعلاو نوناــقلاو ةفــسلفلاو
 نــم ناــيحألا نــم رــيثك يــف تــناك ةليــصألا ةــّيدرفلا قوــقحلا كاــهتناو مــلظلاو ةّيراتيلاتوتلاو
 .ةفسالفلا مظعم اهب ىدانو نايدألا اهلجأ نم تلمع يتلا تاّيولوألا

 تلّكـــش  )ةعيرـــشلا( نأ دجنـــسف ةّيمالـــسإلا تاـــعمتجملا خيراـــت انيـــصقتسا اذإو
 .ةّيمالــسإلا بوعشلل ،ةّيسايسلا ىتح لب ،ةّيداصتقالا ةّيعامتجالا ةايحلل يسيئرلا راطإلا
 عــم رارمتــساب ةقفاوتم ودبت ةعيرشلا تناك )م1200-800( مالسإلل يبهذلا رصعلا لالخو
 ؛تــقولا كــلذ يــف ةّيمالــسإلا تاــعمتجملا ةــبرجت اــهيلإ ريــشت ةــقيقح يــهو ،رــحلا عمتجملا

 يــف( ةّيمالــسإلا تاــعمتجملا يــف ةــّيركف سرادــم ةّدــع ّوــمنو ،ّيددــعت ّيرــكف خانم روهظف
 ةــعارزلاو بــطلاو ءاــيميكلا تالاــجم يــف ةــّيملعلا تازاــجنإلاو ،)مالــكلا مــلعو هــقفلا يلاــجم
 روـــمأ يــه ،ةراــجتلا روـــطت عــم بــنج ىـــلإ اــًبنج ،كــلفلاو ةفـــسلفلاو رعــشلاو ىقيــسوملاو
 دــقلو .ةملــسملا ريغ تاعمتجملا عم ّرحلا لدابتلاب نيملسملا مايق عم نمازتلاب تقّقحت

 لــضفب نيعــساو مــعدو مارتحاــب تــيظح ةّيرامثتــسا تاعورشم ةماقإ ةدملا كلت تدهش
 نيــب يداــصتقالا لداــبتلا ءوــض ىــلع اــهتمحو ةــّيكلملا قوــقح تزّزــع يــتلا ةــنيتملا ةّيــضرألا
 .ةميدقلا ديلاقتلا تاذ ىرخألا تاعمتجملاو نيملسملا

 يزاوتلاــب( هــقوقحو درــفلا ةّيّرحب مالسإلل ةّيئاضقلاو ةّينوناقلا ئدابملا تفرتعا دقل
 عافدــلاو ّلقتسم ءاضق روهظل ةبسانم ةّيضرأ رَّفو عمتجم يف )هتابجاو ىلع اهديكأت عم
 ،فرــتعي مــلو ،لــقنتلا ةــّيّرح ىــلع مالسإلا دكأ دقلو .مكاحملا لالخ نم ةّيدرفلا قوقحلا نع
 ةفــص تــناك تازــّيمملا هذهو ؛ةّيمالسإلا تاعمتجملا نيب دودح ةّيأب ،ةّيئدبملا ةّيحانلا نم
 ،ملاــعلا يــف ىرــخألا ةــّيمدقتلا ةّيئاــضقلا تاموظنملاو نايدألا نيبو مالسإلا نيب ةكرتشم
 لمــشي رامثتــسالاو ةراــجتلل جيورــتلا ناــك ذإ ،بــسحو نيملــسملا ىــلع اهريثأت رصتقي ملو
 .اًضيأ نيملسملا ريغ
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 )%23( ىــلإ مهتبــسن لــصت ذإ ،رشبلا ينب نم اًريبك اًمسق مويلا نوملسملا لّكشي
 يــف ةــّسام ةــجاح موــيلا كــلانهو ،اًملــسم اًدــلب )54( يوــتحت يــتلا ةّيــضرألا ةرــكلا ناكس نم
 رــّكف اذإ الإ ةــجاحلا هذــه ىــَّبلُت نــلو ،يــشيعملا ىوتــسملا نيــسحتو راــهدزالل نادــلبلا هذــه
 ةـــّيّرحلا تـــناك امدـــنع يبهذـــلا مهرـــصع هدهـــش اـــمم سوردـــلا اومهلتـــساو نوملـــسملا
 .يددعت يركف خانم امهنع قثبناف تاعمتجملا ىلع ناميخت شياعتلاو

 اـــهنم ديفتـــسي ةـــنيمثو ،ةدـــيرف ،ةزاـــتمم ةرداـــبم لـــّثمي لماـــشلا باـــتكلا اذـــه نإ
 نويفاحـــصلاو ،)تاـــعماجلا ةـــبلط مهيـــف نـــمب( يندـــملا عـــمتجملا اوطـــشانو ،نوـــفقثملا
 هذــه قــفاوت ىدمو ّرحلا عمتجملل ةّيسيئرلا رصانعلا مهفب نوبغري يذلا نويداعلا ءاّرقلاو
 رــيبك عــفن اذ نوكيــس باــتكلا اذــه نأــب ةــقث ىــلع اــنأو .هدــيلاقتو مالــسإلا رــكف عــم رــصانعلا
 نــم يفاــكلا ردــقلاب ئداــبملا هذــه اــهيف ىــظحت ال يــتلا نادــلبلا يــف ةــّيّرحلا ىــلإ نوعدــي نــمل
 نكمتــي يــك ةــّقدب باــتكلا اذــه أرــقي نأــب ملــسملا ئراقلل ةصاخ ةوعد هجوأ نأ دوأو .مهفلا

 مئاــقلا ماجــسنالل حــضوأ مــهف ىــلإ هدوــقي اــّمم ،ةّيمالــسإلا ئداــبملاب هــتفرعم ريوــطت نــم
 .ةّيمالسإلا ةعيرشلاو ّرحلا عمتجملا ميق نيب

 ىــنغ مــهفب نوــبغري نــمم نيملــسملا رــيغ عــفني باــتكلا اذــه نإف ،كلذ ىلع ةوالعو
 نادــلبلا نوــنطقي نيذــلا نيملــسملا ددــع نابــسحلاب انذــخأ اذإ امّيــس ال ،يمالــسإلا رــكفلا
 ةــبقح يــف ءاــج باــتكلا اذــه نأ ّدــب الو .مهرــيغ دّدــهي رــطخك اــًنايحأ مهيــلإ رــظنُيو ةــّيبرغلا

 نّكمتيــسف نيبــسانملا جيورــتلاو مهفلاب يظح اذإ هنإف كلذلو ،ملاعلا خيرات نم ةّيريصم
 .مهراهدزاو رشبلا روطتل ةبسانملا ةئيبلا رّفوي ملاع ةداعتسا ىلع ةدعاسملا نم

 ناتسناغفأ ،لباك

 2016 ليربأ
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 نوكراشملا

ريرحتلا  

يزومرهلا حون  

 يــف ريتــسجاملا ةداهــشو ،لاــمعألا تاــسارد يــف سويرولاــكب ةداهــش لــمحي •
 .داصتقالا

 )نازيــــس لوــــب( ةــــعماج نــــم داــــصتقالا يــــف هاروتكدــــلا ةداهــــش ىــــلع لــــصح •
 كــــئارحلاو تاــــسّسؤملاو تادــــقتعملا( ناوــــنعب هــــتحورطأ تــــناكو ،ةيـــسنرفلا
 .)ةّيمالسإلا ةيبرعلا لودلا ةلاح :ةّيداصتقالا

 ةـــيبرعلا ةـــغللاب عـــقوم وـــهو ،يـــنورتكلإلا )ةـــّيّرحلا رـــبنم( عـــقوم رـــيرحت سيـــئر •
 .)minbaralhurriyya.org( تاليلحتلاو تاساردلل

 .)برغملا ،ةرطينقلا( ليفط نبا ةعماج يف ذاتسأ •

 ثاـــحبألل يـــبرعلا يـــملعلا زـــكرملا سيـــئر بـــصنم )2012( ماـــعلا ذـــنم لغـــشي •
 راـــــــكفأ ىـــــــّنبتي ةيجيتارتـــــــسالا ثاـــــــحبألل زـــــــكرم لوأ ،ةيناـــــــسنإلا تاـــــــساردلاو
 .)arab-csr.org( برغملا يف ةّيلاربيللا ةّيطارقميدلا

نوتستيو ادنيل  

 .رح عمتجم لجأ نم ةكبش ةسيئر •

 ،ةّيداــــصتقالا نوؤــــشلا دــــهعمو ،ســــلطأ ةكبــــش ةرادإ ســــلجم يــــف ةوــــضع •
 .ةّيّرحلل لوبنطسإ ةكبشو ،نيريليب تنوم ةّيعمجو

 جيورــتلل ملاــعلا لوــح ةّيجيتارتــسالا تاــساردلا زــكارم نــم دــيدعلا عــم لــمعت •
 .ةّيمالسإلا لودلا ىلع صاخ لكشب اهلمع زّكرتيو ،قوسلا داصتقال

ةمّدقم :لوألا لصفلا  

ةدارب ايثاك  

 ةيناــسنإلا تاــساردلاو ثاــحبألل يــبرعلا يــملعلا زــكرملا يــف ثاــحبأ ةدعاــسم •
 .)برغملا يف ةيجيتارتسالا ثاحبألل زكرم(

 .اسنرف يف ةيراشتسا تاكرشو فينصت تالاكو يف كلذ لبق تلمع •

 لاــمعألا ةرادإل يلاــعلا دــهعملا( لاــمعألا ةرادإ يــف ريتــسجاملا ةداهــش لــمحت •
 .)لبونورغ يف
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 .داصتقالا يف هاروتكدلا ةداهش ليصحت ىلع ايلاح لمعت •

يزومرهلا حون  

 .هالعأ هب فيرعتلا قبس •

 يداصتقالاو يسايسلاو يعامتجالا ريكفتلا عاضوأ :يناثلا لصفلا
يكيسالك يلاربيل روظنم نم يمالسإلا ملاعلا يف  

الياي اليتأ  

 ،لوبنطـــسإ( جيـــلخلا ةـــعماج يـــف ةّيداـــصتقالاو ةـــّيعامتجالا ةـــيرظنلا ذاتـــسأ •
 .)ايكرت

 يمالـــسإلا ملاـــعلا يــف ةـــّيركف ةــكرح لّوأ ،)يـــلاربيللا رــكفلا ةـــّيعمج( ســّسؤم •
 .يكيسالكلا يلاربيللا ركفلا ئدابمب يدانت

 .ةّيمويلا )ليزوي يني( ةفيحص يف ةدمعألا باّتك ريبك •

نيهاش ناجيب  

 .)ايكرت ،ةرقنأ( ةبت ةجح ةعماج يف ةيسايسلا مولعلل كراشم ذاتسأ •

 تاــيالولا( كراــب جيلوــك يــف دــناليرام ةــعماج نــم هاروتكدــلا ةداهــش ىــلع لصح •
 .)2003( ماعلا يف )ةيكيرمألا ةدحتملا

 ئداــبمب يداني ةيجيتارتسالا ثاحبألل زكرم يهو ،)ةّيّرحلا ثاحبأ ةيعمج( سيئر •
 .يكيسالكلا يلاربيللا ركفلا

 ةهجاوم يف ةَّرحلا ةدارإلاو ،لقنلا ةهجاوم يف لقعلا :ثلاثلا لصفلا
 ةّيركفلا سسألا :يفرحلا ريسفتلا ةهجاوم يف ليوأتلاو ،ةّيربجلا
يمالسإلا ملاعلا يف ّيبلسلا دهشملل  

راجآ ىفطصم  

 .)ايكرت ،ةينوق( ناكبرا نيدلا مجن ةعماج يف داصتقالا ملع ذاتسأ •

 ،ةرــقنأ( ةــّينقتلا طــسوألا قرــشلا ةــعماج نــم سويرولاــكبلا ةداهــش ىــلع لــصح •
 )1996( ماـــعلا يـــف ريتـــسجاملا ةداهـــش ىـــلع لـــصح مـــث ،)1986( ماـــعلا يـــف )اـــيكرت
 .ودروب ةعماج نم ،داصتقالا ملع يف امهالكو ،)2000( ماعلا يف هاروتكدلاو

 .يلاكيريك ةعماج يف داصتقالا يسرك سيئرو ديمعلا بصنم لغش •
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 .يارسقآ ةعماج يف ريدملا بصنم لغش •

 تالــجملا تاحفــص ىــلع يلودــلاو ينطوــلا نينأــشلا يــف تاــباتكلا نــم دــيدعلا هــل •
 ،رـــخآ اـــًباتك )12( هـــتمجرتو ،اـــًباتك )14( هـــفيلأت ىـــلإ ةفاـــضإلاب ،ةـــمّكحملا ةـــّيميداكألا
 .ةرّرحم بتك يف اًلصف )37( هتباتكو

 ةياعرلا ..ةلودلا نع اًديعب ةيعامتجالا ةياعرلا :عبارلا لصفلا
)ناسحإلا( عمتجملا ىلع ةمئاقلا ةيعامتجالا  

كلام يلزام  

 .)ندرألا( تيبلا لآ ةعماج ،هلوصأو هقفلا يف سويرولاكب •

 .ايالام ةعماج ،هلوصأو هقفلا يف ريتسجام •

 .ماهرود ةعماج ،ةّيسايسلا مولعلا يف هاروتكد •

 ةــعماجلا ،ةّيناــسنإلاو ةّيمالــسإلا موــلعلا ةــّيلك يــف اًدعاــسم اًذاتــسأ اــيلاح لــمعي •
 .)ايزيلام ،روبملالاوك( ةّيملاعلا ةّيمالسإلا

ميركلا نآرقلا يف حماستلاو ،رايتخالا ةّيّرحو ،درفلا :سماخلا لصفلا  

ملسأ رهزأ  

 .ةّيّرحلل لوبنطسإ ةكبشل سّسؤم وضع •

 .ناتــسكاب يــف ةــّيموكح رــيغ ةــمّظنم يــهو ،)21 ةــيؤر( ةــسّسؤمل يذــيفنتلا ريدــملا •
 فدــهي يذــلا )عيرــسلا ةــّيّمألا وــحم( جماــنرب ريدــم بصنم ةمّظنملا يف لغشي امك
 .ناتسكاب يف ةّيّمألا وحم ىلإ

 )IEA( ةّيداــصتقالا نوؤــشلا دــهعم رــشن دــقو ،ةّيمالــسإلا نوؤــشلا يــف تاــباتك هل •
 .هتاباتك نم اًضعب

 يف ةأرملا ريرحت ىلإ ليبسلا ..ةّيداصتقالا ةّيّرحلا :سداسلا لصفلا
ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم  

ناندع داعس  

 .تياربلوف ةحنم ىلع ةلصاح •

 ؛ةأرملاــب ةــقّلعتملا تاــساردلا ىــلع زــيكرتلا عــم ةّيمومعلا ةسايسلا يف ريتسجام •
 .نطنشاو جروج ةعماج
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 ةّيناــسنإلا تاــساردلاو ثاــحبألل  يــبرعلا يــملعلا زــكرملا يف لعاف سّسؤم وضع •
 ارــقم برــغملا نــم ذــخّتيو ةّيكيسالكلا ةّيلاربيللا راكفأب يداني ةّيجيتارتسالا ثاحبألل زكرم(
 .)هل

 يـــف ةكبـــشلا ةـــّمهم لـــّثمتت( ةـــّيّرحلل لوبنطـــسإ ةكبـــشل ةـــّيرادإلا ةـــئيهلا وـــضع •
 .)يمالسإلا ملاعلا نمض رحلا عمتجملا ميقو ئدابم فاشكتسا

 ،ةــّيموكحلا رــيغ تاــمّظنملا نــم ددــع عم ريوطتلا عاطق يف تاونس عبسل تلمع •
 ةّيناّكــسلا حئارــشلا نمــض ةأرــملا ةــيوقتل ةــفداهلا تاعورــشملا قيــسنت لاــجم يــف كلذو
 .ةفيعضلا

 رداصملا روظنم نم يسايسلا رييغتلاو داهجلا :عباسلا لصفلا
ةّينآرقلا  

ناخ ردتقملادبع دّمحم  

 .ريواليد ةعماج ،ةّيلودلا تاقالعلاو ةّيسايسلا مولعلا ةيلك يف كراشم ذاتسأ •

 يــسايسلا رــكفلاو ةّيــسايسلا ةفسلفلاو ةّيلودلا تاقالعلا يف هاروتكدلا ةداهش •
 .)2000( نوات جروج ةعماج ،يمالسإلا

 لّوأ بـــصنم لغـــشو ،رـــيواليد ةـــعماج يـــف ةّيمالـــسإلا تاـــساردلا جماـــنرب ســـّسأ •
 .)2010-2007( هل ريدم

 .ةّيعامتجالا ةسايسلاو مهافتلا دهعم يف ليمز •

 .)2008-2003( زنيكورب دهعم يف ميقم ريغ مدقأ ليمز •

 .)2007-2006( نوات جروج ةعماج ،ديلولا زكرم يف ليمز •

 ةّيمالــسإلا ةــيعمجلا يــف )ماعلا نيمألاو ،سيئرلا بئانو ،سيئرلا( بصانم لغش •
 .عامتجالا ءاملعل

 بابسأ :نهارلا تقولا يف ةسايسلاو مالسإلا :نماثلا لصفلا
ةّيداهجلا ةعزنلا دوعص  

ريميدشاب ليجوي نسح  

 .)ايكرت ،ةرقنأ( ميردلي ةعماج ،ةّيمالسإلا ةفسلفلا يف كراشم ذاتسأ •
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 يــف لغــشي اــمك .اــيكرت يــف )ALT( يــلاربيللا رــيكفتلا ةــيعمج ةرادإ ســلجم وــضع •
 ،اــهنع ةرداــصلا )Liberte Publications( هــيتربيل تاروــشنم ريرحت سيئر بصنم ةّيعمجلا
 .اهل عباتلا )ةّيّرحلاو نيدلا تاسارد زكرم( تاطاشن قّسنيو

 حلطــصم فــيرعت ةلكــشم ؛)2009( ةــّيلاربيلل ةــّيقالخألا ســسألا :بــتكلا نــم فــّلأ •
 ةــّينيدلا ةــّيّرحلا :ناوــنعب اــًباتك رّرــح اــمك .)2010( ةرــصاعملا ايجولوميتــسبإلا يــف ةــفرعملا
 .)2011( ايكرت يف ةّيكئاللاو

 تالــصلاو ،نيدــلا ةــّيّرحو ،يمالــسإلا يــسايسلا رــكفلا ىــلع ةــّيثحبلا هــتامامتها زّكرت •
 .ةرصاعملا ايجولوميتسبإلاو ،ةسايسلاو قالخألا نيب

؟ناقفاوتي له ..رحلا قوسلا داصتقاو مالسإلا :عساتلا لصفلا  

يواسوملا ماشه  

 .)ةثلاثلا ايليسرم سكيا( نازيس لوب ةعماج ،)2008( داصتقالا ملع يف هاروتكد •

 ،ناميلــس يالوم ناطلسلا ةعماج ،)2009 ذنم( داصتقالا ملع يف دعاسم ذاتسأ •
 .برغملا

 لــمعي ثــيح ،ةّيداــصتقالا ثوــحبلل ســلطأ ةــسّسؤم ىــلإ )2008( ماعلا يف ّمضنا •
 ةّيــسنرفلاب قطاــن عورــشم وــهو ،)libreAfrique.com( يــنورتكلإلا عــقوملا رــيرحتل اــًسيئر

 .ةّيقيرفإلا ةّراقلا يف ةّيّرحلا راكفأ نع عافدلل سّركم

تاّيرظنلاو عقاولا نيب ..يمالسإلا ليومتلا :رشاعلا لصفلا  

يشوعم فسوي  

 .رطق ةعماج .داصتقإلاو ةرادإلا ةيلك ،داصتقالا يف دعاسم ذاتسأ

 .)ابوروأ( ةيداصتقالا تاساردلا دهعم ريدم •

 .)اسنرف( ايليسرم سكيآ ةعماج ،داصتقالا ملع يف هاروتكد •

 .)اسنرف( ايليسرم سكيآ ةعماج يف يثحب ليمزكو سيردتلا يف لمع •

 ينوناـــقلا نواـــعتلا نمـــض يمالـــسإلا لـــيومتلا( ةداـــمل اـــًمظتنم اًرـــضاحم لـــمع •
 .ايليسرم سكيآ ةعماج يف نوناقلا ةّيّلك يف يبرعلا ملاعلا جمانرب عم )يراجتلاو

 .لامعألا ةرادإل جيك ةّيّلك يف داصتقالا ملع يف اًمظتنم اًرضاحم لمع •

 عباـــتلا ينوـــفوكنارفلا )UnMondeLibre.org( عورـــشم يـــف اـــيثحب اًدعاـــسم لـــمع •
 .سلطأ ةكبشل
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هيونت  
 نوؤـــشلا دـــهعم تاروـــشنم لـــك لاـــح وـــه اـــمك ،باـــتكلا اذـــه يـــف ةدراوـــلا ءارآلا •

 دــهعملا رــظن ةــهجو نــع رــبعت الو ،بسحو بتاكلا رظن ةهجو نع ربعت ،)IEA( ةيداصتقالا
 ســلجم ءاــضعأ رــظن تاــهجو نــع ربعت ال امك ،)ةكرتشم رظن ةهجو دهعملا كلتمي ال ذإ(
 .نيفظوملا رابك وأ ،ةيميداكألا تاراشتسالا سلجم وأ ،ةرادإلا

 دــهعم تاروــشنم نإــف ،ةروــشنملا تارــضاحملاك ،تاءانثتــسالا ضــعب الخ ام يف •
 ىــلع نيــنثا دــي ىــلع كــلذو ،يرــسلا يميداــكألا ميــكحتلل عــضخت )IEA( ةيداصتقالا نوؤشلا
 .تاروشنملا اهلوانتت يتلا تالاجملاب نيصصختملا نيثحابلا وأ نييميداكألا نم لقألا

رُع ثاـــحبأ ىـــلع اًداـــمتعا باـــتكلا لوـــصف ضـــعب دادـــعإ ّمـــت •
ِ

 تارمتؤـــملا يـــف تـــض
 اـــهقتاع ىـــلع تـــلمح ةـــسسؤم يـــهو ،ةـــّيّرحلل لوبنطـــسإ ةكبـــش اهدـــقعت يـــتلا ةّيونـــسلا

 يمالـــسإلا ملاـــعلا يـــف اـــهل جيورـــتلاو رـــحلا عـــمتجملا ميـــقو ئداـــبم فاـــشكتسا ةـــمهم
)istanbulnetwork.org(. 
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 )يزومرهلا حون - ةدارب ايتاك(
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 نــلعأ ،ةــيقارعلا لــصوملا ةــنيدم دجاــسم دــحأ يــفو ،)2014( ماــعلا نــم لوــليأ يــف
 اًرــــيمأو ةـــفيلخ هـــسفن )شـــعاد( ماـــشلاو قارــــعلا يـــف ةّيمالـــسإلا ةـــلودلا ميـــظنت ميـــعز
 )ةعيرــشلا(و )ةــفالخلا(و )ةــفيلخلا( تاحلطــصم تحبــصأ نالــعإلا اذــه دــعبو .نينمؤــملل
 تاحلطــصملا هذــه نأ نــم مغرــلا ىــلعو ؛يــبرغلا مالــعإلا رباــنم يــف فــّثكم قيقدــتب ىــظحت
 اــهنإف ،فــنعلاو بــعرلا يناــعمب اــًنايحأ هــل يحوــت دــقو يــبرغلا يــقلتملا نذأ ىــلع ةبيرغ ودبت
معُتــسا اــهنإ لــب ،يمالــسإلا ملاــعلا يــف ةــبيرغ تــسيل

ِ
 تاطلــسلا فــصول لــصألا يــف تل

 حلطـــصم انـــسرد اذإو ،يـــضاملا يـــف ةــيطارقويثلا ةّيمالـــسإلا لودـــلا تـــمكح يـــتلا ىــلوألا
 ةــيأ يــف نينمؤــملا دــئاق :يــنعي هــنأ دجنــسف خيراــتلاو توــهاللا يــملع ءوــض ىــلع )ةفيلخلا(
 ةعيرــشلا اــمأ .ةعيرــشلا قــيبطت ضرــف ةيلوؤــسم هــيلإ ضَّوــفُت )ةفالخ :وأ( ةّيمالسإ ةلود
 ىــلإ دــهملا نــم ملــسملا تاــبجاو ددــحت ةــينوناق ةــموظنم اــهنأب موــمعلا ىلع فَّرعُت اهنإف
 .عامجإلاو ،سايقلاو ،يبنلا ةّنسو ،نآرقلا :نم اهماكحأ دمتست يهو ،دحللا

 يــف ةــيمهألا غلاــب لدــج لــك نــم بــلقلا عــقوم ّلــتحي اــهقيبطتو ةعيرــشلا مــهف نإ
 نوّيظفاــــحملا :نيلباــــقتم نيمــــسق ىــــلإ نولداــــجتملا مــــسقني ثــــيح ،يمالــــسإلا ملاــــعلا
 ىــلإ نوّيظفاــحملا ءاــهقفلا لــيميو .ىرــخألا ةــهجلا نــم نوّيحالــصإلاو ،ةهج نم ءاهقفلاو
 زجاوــح ىــطختت يــتلا ةــيهلإلا ماــكحألا نــم ةــتباث ةــعومجم اــهرابتعاب ةعيرــشلا ىــلإ رــظنلا
 كــــّسمتلل نيّيظفاــــحملا ءاــــهقفلا دــــييأت نأ اــــنه ركذــــلاب ريدــــجلا نــــمو ،ناــــكملاو ناــــمزلا
 ،فدــهلا اذــه قــيقحت يــف فــنعلا مادختــسال ،ماــع لكــشب ،مهتــضراعم عــنمي ال ةعيرــشلاب
 قـــّبطت ةـــفالخ سيـــسأت يـــف فـــنعلاو ةوـــقلا مادختـــسا ةـــّيداهجلا تاـــعامجلا دـــّيؤت اـــمنيب
 نأ بـــجي ةعيرـــشلا ماـــكحأ نأ نوّيحالـــصإلا ىرـــي رـــخآلا بـــناجلا ىـــلعو .ةمارـــصب ةعيرـــشلا
 ةــــقَلطملا ماـــكحألا نإــــف ةـــيؤرلا هذـــه ىــــلع ًءاـــنبو ،ناـــكملاو ناــــمزلا تايـــضتقمب طبترـــت
 نورــي نيّيحالــصإلا نإ اــمك .لــقعلا قاــطن نــع جرــخت يتلا رومألا نم ربَتعُت ةّيدبألا دعاوقلاو
مـــهف ىوـــس تـــسيل اـــهنأو اـــيهلإ اًرـــمأ تـــسيل ،اـــنل ةـــفورعملا اـــهتئيهب ،ةعيرـــشلا نأـــب

ٍ
 

 ةــعيبطلا نابــسحلاب ذــخألا عــم يــضاملا ءاــهقف مالــقأ اــهتّطخ يــتلا ةّيمالــسإلا رداــصملل
 نأــب نودــقتعي نيّيحالصإلا مظعم نأ نم مغرلا ىلعو .ناكملاو نامزلل ةددحملا ةيخيراتلا
 ةــيقالخألا فارــعألاو ميــقلا نأ ىــلع نودّدــشي مهنإــف ،ةــّيدبأ نوــكت نأ اــهل نــكمي ال ماــكحألا
 نــم قــلطني ةعيرــشلل مــهف ةغايــص ىــلإ نوعدــي مهنإف كلذلو ،ةّيدبألاب فصّتت نأ اهنكمي

 .ينوناق روظنم نم ال ،ةليضفلا روظنم

 ةـــكرحلا نأ ىـــلإ ريـــشن نأ نـــم ّدـــب الـــف ،ةـــقدلا نـــم رـــبكأ اًردـــق يـــعارن نأ اـــندرأ اذإو
 نأو ،ةكــسامتم ةــعومجم اــهرابتعاب اــهيلإ رــظنلا نــكمي ال يمالسإلا ملاعلا يف ةّيحالصإلا

 نــكمي لــب ؛نودّدــعتملا نوّيحالــصإلا باــّتكلا هــبتكي اــم نيــب مهفلاو يأرلا يف اًتوافت كلانه
 ماــعلا راسملا يف ةديدج ةرهاظ ليكشت نع ةزجاع لازت ال ةّيحالصإلا تاكرحلا نأب لوقلا
 يــسلدنألا فوــسليفلاو هــيقفلا ،دــشر نــبا يتأــي نيّيحالــصإلا ةرادص يفو .يمالسإلا ركفلل
 تــلمع يــتلا ةّيمالــسإلا تايــصخشلا لــئاوأ نــم وــهف ،رــشع يناــثلا نرــقلا يــف شاــع يذــلا
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 ةريــس ىــلع عالــطالا ةــيمهأ يــف كــش الو .هرــصع يــف نميــهملا ينيدــلا مــهفلا حالصإ ىلع
 ةبهــسملا هــتاقيلعت ببــسب )قِّلعملا(ـــب ينيوــكألا اــموت سيدــقلا هفــصو يذــلا ملاــعلا اذــه
 ةـــكرعملا مـــهف يـــف اًمـــساح اًرود بـــعلت يـــتلا ءامـــسألا نـــم وـــهف ،وطـــسرأ تاـــباتك ىـــلع
 نــبا فــقو دــقل .يمالــسإلا ملاــعلا يــف نيّيحالصإلاو نييظفاحملا نيب تعقو يتلا ةيركفلا
 ،ةفــسلفلاو لــقعلا لــَّضفف ،هرــصع يــف ةــنميهملا ءارآلــل ةــلماكلا ةضراعملا فقوم دشر
 نــم مغرــلا ىــلعو ،يــنالقعلا لــيلحتلا قــيرط نــع اــهيلإ لــُّصوتلا بجي قئاقحلا نأ ىري ناكو
 هــنإ لــب ،امهقراوف ءاغلإ نود ةفسلفلاو نيدلا نيب ةمغانملا لواح )يحولا( ةركف لبق هنأ
 دــُّيقتلا مدــع ىــلع هدــيكأت نــم مغرــلا ىلع ايلعلا ةقيقحلا ىلع يوتحي نآرقلا نأب دقتعي ناك
 .هتاملكل يفرحلا ىنعملاب

 اــنموي ىــتح لــصاوت لــقعلاو ةفــسلفلا ليبــس يــف دــشر نــبا هضاخ يذلا عارصلا نإ
 يــف ثــحبلا ،هرــصع يــف ٌّلــك ،اوــلوت نيذــلا نيملــسملا نيرــكفملا نــم دــيدعلا دــي ىــلع اذــه
 ةــعافر يرــصملا ركفملا تاباتكل يسيئرلا ّمهلا ناك :لاثملا ليبس ىلعو ؛ةحلملا اياضقلا
 ةّيمالــسإلا نيتراــضحلا نيــب ةحلاــصملا ىــلع ابــصنم رــشع عــساتلا نرــقلا يــف يواــطهطلا
 ؛ةــثيدحلا تاــعمتجملا يــف ةلــّصأتملا تارــييغتلا لوبقل ةجاحلا ىلع دَّكأ ثيح ،ةيحيسملاو
 رـــثكأ لكـــشبو ،ةّيمالـــسإلا ةـــثادحلا ةـــكرح ىـــلع مـــهم رـــثأ يواـــطهطلا تاـــباتكل ناـــك دـــقلو
 ريثأــتلا عــساو يمالــسإ حلــصمك فورــعملا ،هدــبع دــمحم يرــصملا رــكفملا ىــلع :اًدــيدحت

 ىمادــقو فلــسلا اــهب ءاــج يــتلا تاريــسفتلا كرــت ىــلع هعابتأ عّجشي مالسإلا نأ ىلع دّدش
 ةرــّيغتملا ةــعيبطلا يراــجي لاــّعف يرــكف يعــس يــف كــلذ نــع اــًضوع طارــخنالاو ،ءاــهقفلا
 .نمزلل

 نيّيحالــصإلا نــم دــيدج لــيج ةدالو ىــلإ تايدحتلا توافتو روصعلا فالتخا ىدأ دقلو
 نأ لــــيجلا اذــــه عاطتــــساو ،نيرــــشعلاو يداــــحلاو نيرــــشعلا نينرــــقلا يــــف نيملــــسملا
 ؛ةرــّجحتملا ةــّينيدلا دــئاقعلا يّدــحتو لــيلحت يــف ةــثيدحلا ةــّيعامتجالا موــلعلا رــطأ مدختــسي
 درو يذــلا شورــس ميركلادــبع يــناريإلا رــكفملا :ةرادــجب دــيدجلا لــيجلا اذــه لــّثمي نــّممو
 ةـــيكيرمألا )مياـــت( ةـــلجم اهردـــصت يـــتلا ةـــمئاقلا نـــم )2005( ماـــعلا ةخـــسن يـــف همـــسا
 حــضاولا زــييمتلا ىــلإ شورــس تاــباتك دنتــستو .ملاــعلا يف اًريثأت رثكألا ةئملا تايصخشلل
 شورــس رــَبتعُيو .نيدــلا يــف "ئراطلا"و "ليصألا" بناجلا نيبو ،"نيدلل انمهف"و "نيدلا" نيب

 ىــلع ءرــملا ةردق يف اًجرح ىري ال يذلا مهفلل اًقفو ةينيدلا ةّيّرحلا دييأت يف نيطشانلا نم
 ملاـــعلا ءاـــجرأ يـــف لدـــجلا نـــم رـــيثكلا رـــيثت لازـــت ال ةلأـــسم يـــهو ،هـــضفر وأ نيدـــلا لوـــبق
 .يمالسإلا

 يــف يندــملا عــمتجملا يطــشانل رخآ ىعسم دجن نيّيحالصإلا ىعسم عم مغانتلابو
 حالــصإلل ةيرظنلا رطألا نم لاقتنالل ةيّدج دوهج يف ءالؤه طرخنا ثيح ،يمالسإلا ملاعلا
 يــتلا لئاــسملا نــمو .يــلمعلا عقاولاــب اــًساسم رــثكأ ةّيداــصتقاو ةــّيعامتجا تارــييغت ىــلإ
 ةــيبلغألا تاذ نادــلبلا يــف يندــملا عــمتجملا يطــشانل اًرــيبك اــًسجاه لّكــشت لازت الو تناك
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 بــنج ىــلإ اــًبنج ،مالــسإلل يظفاــحملا ريــسفتلا نأ يــف ّكــش ال ذإ ؛ةأرــملا قوقح :ةملسملا
 اــمو .عــمتجملا يــف ةأرملا عقوم ىلع يبلس رثأ اهل ناك دق ،ةيلئابقلا تاّينهذلاو ىنبلا عم
 يمالــسإلا ملاــعلا ءاــجرأ ةــفاك يــف يندــملا عــمتجملا وطــشانو نوــفّقثملاو نورــّكفملا لاز
 يـــف ةـــّيلعاف رـــثكأ راودأ بـــعلب ةأرـــملل حمـــسي نيدـــلل ةـــّيلاربيل رـــثكأ ريـــسفت ىـــلإ نوعدـــي
 ةــــيناريإلا ةــــيماحملا نأ يــــف بــــير الو .ةّيداــــصتقالاو ةــــّيعامتجالاو ةّيــــسايسلا تالاــــجملا
 قوــقح لــجأ نــم حاــفكلا ةــكرح يــف يــسيئر لاــثم ،يداــبع نيريش ،لبون ةزئاج ىلع ةلصاحلا
 نــم وــه سيــل نيدــلا نأ ىــلع يداــبع دّدــشت ذإ ،لــكك يمالــسإلا ملاــعلاو اهدــلب يــف ةأرــملا
 نيــب ةأرــملا سبــحب بــغري نــم اهردــصي يــتلا ةــّيئاقتنالا ماــكحألا يــه اــمنإو ،ةأرــملا قــيعي

 .لزنملا ناردج

 ةرــصتقملا تارــييغتلاو ةــضحملا ةــّيتوهاللا ةــعيبطلا تاذ تاحالــصإلل ةفاــضإلابو
 يــه ةملــسملا تاــّيبلغألا تاذ نادــلبلا يــف ةّيداــصتقالا ةــّيّرحلل ةوعدــلا نإف ،عمتجملا ىلع
 هذـــه ينكاـــس نـــم نيـــيالملا تاـــئم ةاـــيح نيـــسحتو ةـــيمنتلا عيجـــشتل يـــقيقحلا ليبـــسلا
 ةطــــشنألا بــــناج ىــــلإ فــــقي مالــــسإلا نأـــب ةــــلئاقلا ةــــقيقحلا نــــم مغرــــلا ىــــلعو .نادـــلبلا
 نــع ،ماــع لكــشب ،ةــبئاغ ةملــسملا ةــيبلغألا تاذ نادــلبلا دــجن اــننإف ،ةــيدايرلا ةّيداــصتقالا
 ذإ ؛يداــصتقالا سفاــنتلاو ةّيداــصتقالا ةــّيّرحلل ةــيملاعلا تارــشؤملا يــف اــيلعلا بــتارملا
 تاـــموكحل يبلــسلا رــثألا ةأــطو تــحت نادــلبلا هذـــه نــم ددــع يــف يداــصتقالا ءادألا حزرــي
 ةـــسايسلا نـــم يناـــعيو ،ةرـــيبكو ةريغـــص لـــك يـــف اهـــسفن مـــحقت تاّيحالـــصلا ةعـــساو
 .ةعفترملا بئارضلاو ،ةدماجلا ةينوناقلا رطألاو ،ةيلخدتلا

 اــمهل ناــك ،عــساولا يزــكرملا يتلودلا زاهجلاو ،مالسإلل ةّيظفاحملا تاريسفتلا نإ
 نــكل ؛ةّيداــصتقالا ةــّيّرحلا ىــنعم نوملــسملا اــهب مــهفي يــتلا ةقيرطلا ىلع ةيبلس تاريثأت

 يــفف ،لــئاوألا نيملــسملا نيركفملا مالقأ هترّطس اّمع رظنلا ّضغن نأ ينعي ال رمألا اذه
 نــع نودــلخ نــبا ملــسملا رــكفملا عــفاد ، يداليــملا رشع عبارلا نرقلا ىلإ دوعي ركبم تقو
 لوــصولاب بــغري ناــك اذإ ءرــملا نأ ىــلع هدــيكأت هــنع لــَقنيو ،راــيتخالا ةــّيّرحو داــصتقالا ةّيّرح
 قــيبطت يــف ارــح نوــكي نأ هــيلع بــجيف ىــضرلا تايوتــسمو كالتــمالا نــم ىصقألا دحلا ىلإ
 يــف ةــيوق اــًججح حرــط نودــلخ نــبا نإ لــب ؛هــتايناكمإو هــتاراهمو هــبهاوم هــيلع هيلمت ام لك
 نــم لكــش يأــب اــهب رارــضإلا وأ ةــصاخلا ةــّيكلملا ةرداــصمل ةــيموكح ةــلواحم ةــيأ ةــضراعم
 ،زــيفحتلا ةيوــس ضيــفخت ىلإ يدؤي ءرملا ةّيكلم يف يطابتعالا لخدتلا ّنأب ىأرو ،لاكشألا
 نـــم عوـــن هـــنأل اهـــسفن ةـــموكحلا هـــب ّرـــضت اـــًلمع اـــهرابتعاب ةرداـــصملا ىـــلإ رـــظني ناـــكو
 دّدرــتت نودــلخ نــبا تاــملك ءادــصأ لازت ال و .عمتجملا ناكرأ مدهي داهطضالاو ،داهطضالا
 نادــلبلا يــف نهارــلا يداــصتقالا عــقاولل اًرــظن ةّدــش رــثكأ تحبــصأ اــهنإ لــب ،اذــه اــنموي ىــلإ
 .ةّيمالسإلا

 مــعفملا يــنغلا يمالــسإلا ثارــتلا لهاجت ينعي ال مالسإلل يلاربيل مهفل جيورتلا نإ
 ىــلإ اــًبنج يمالــسإلا يرــكفلا ثارــتلا حورــب لاــفتحالا نــكمي ذإ ؛هــقفلاو رــيكفتلاو ةفــسلفلاب
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 رــيد ناــبهر ىــلإ مالــسإلا يــبن اــههّجو ةلاــسر يــفف ؛ةدــيدج راكفأ مامأ لاجملا حتف عم بنج
 يــطغت تارــقف يوــتحي )تازاــيتما دــقع( مهحنــمي هدــجن ءانيــس لــبج يــف اــنيرتاك ةــسيدقلا

 ةـــّيّرحو ،لـــّقنتلاو ةداـــبعلا ةـــّيّرحو ،نييحيـــسملا ةـــيامحو ،ناـــسنإلا قوـــقحب قـــلعتت بـــناوج
 يــف ةــيامحلاب مــهّقحو ،ةــّيكلملاب ظاــفتحالاو كــُّلمتلا ةــّيّرحو ،مهب نيصاخلا ةاضقلا نييعت
 حمــسن نأو اًدّدــجم اهتداعتــسا ىــلإ جاــتحن ةــيحورلا هذــه نأ يــف كــش ال و .برــحلا تاــقوأ
 يــهو ،ةــيطارقميدلاو ةلماــشلا ناسنإلا قوقحل ةثيدحلا ميهافملا ءوض ىلع رهزت نأب اهل

 .ةثيدحلا لودلا نم ريثكلا يف مويلا دوست ميهافم

 باّتكلا تامهاسم
 تــقولا يــف نّكمتــلاو ةّيمالــسإلا ةــيحورلا ةداعتــسا يرورــضلا نــم نأ يــف كــش ال

 هـــجو يـــف امّيـــس ال ،ثيدـــحلا رـــصعلا تايـــضتقم عـــم ملقأـــتلاب ةـــبغرلا لوـــبق نـــم هـــسفن
 فــنعلا نيــبو مالــسإلا نيــب طبرــلا هــيف رــثكي يذــلا يلاــحلا قايــسلا اــهحرطي يــتلا تايدــحتلا
 نييميداـــكألا نـــم ةـــعومجم نـــم ةـــلواحمك يتأـــي اـــمّنإ باـــتكلا اذـــهو .فـــّلختلاو باـــهرإلاو
 نوكراـــشملا باـــّتكلا فـــشكتسي ثـــيح ،مالـــسإلل يـــلاربيل مـــهف ىـــلإ ةوعدـــلل نيملـــسملا

 ةلــص تاذ ىرــخأ عيــضاومو داــهجلا ىــنعمو ،ةأرــملا قوــقحو ،داــصتقالاب لــصتت ميهاــفم
 .هسفن قايسلاب

 ىــلع مدخَتــسُت )ةــفالخلاو ةّيمالــسإلا ةــلودلاك( تاحلطــصملا ضــعب تحبــصأ دــقل
 تاحلطــصملا هذــهل سبــتلملا مادختــسالا نإو ،ةــفلتخم ةــيمالعإ رباــنم يــف عــساو قاــطن
 نادــيم نــع لــَصفُي نأ نيدــك مالــسإلل نــكمي لــه :يــسيئر لاؤــس يــف رــيكفتلا ىــلإ اــندوقي
 ؟ةّيسايسلاو ةّيعامتجالاو ةّيداصتقالا ةّيّرحلا عم قفاوتي نأو ةسايسلا

 ةّيومالــسإ ىــلوألا ،لاؤــسلا اذــهل نيتباــجإ ىــلع باــتكلا نــم يناــثلا لــصفلا يوــتحي
 ىرــتو .نيهاــش ناــجيبو الياــي اليــتأ ناــيكرتلا ناــبتاكلا امهمدــقي ،ةّيمالــسإ ةــيلاربيل ىرــخألاو
 ،اــمهيلك ماــعلاو صاــخلا نيلاــجملا يــطغت ةلماــش ةــموظنم مالــسإلا نأ ىــلوألا ةــبراقملا
 راــيخلا ضفرــت رظن ةهجو يهو ؛ةسايسلا نع مالسإلا لصف نكمي ال ساسألا اذه ىلعو
 ســّسأتت يــتلا ةــلودلاف ،ةــيطارقميدلا :يأ ،يــسايسلا لاــجملا يــف هــئفاكي اــمو يــصخشلا

 ،ةـــّيندملا ةـــّيّرحلل اـــًلاجم كرـــتت الو ،ةاـــيحلا بـــناوج لـــكب مكحتـــت مـــهفلا اذـــه ساـــسأ ىـــلع
 .تاّيلقألا قوقحو ،ةّيددعتلاو

 اـــّمإ نيذـــلاو ،نيّيمالـــسإلا نييلارـــبيللا نـــم يتأـــتف اًرُّوـــنت رـــثكألا ةـــيناثلا ةـــباجإلا اـــمأ
 ،ةــيرهوجلا ةــيحانلا نــم ناــقفاوتم يطارقميدلا يلاربيللا ماظنلاو مالسإلا نأ ىلع نودكؤي
 لئاــسملا يــف هــيأرب يلدــي ال ،لــقألا ىــلع رــيبك ىدــم ىــلإو ،مالــسإلا نأ ىــلع نودِّدــشي اــّمإو
 .ملسملا عمتجملا ةايحب ةقلعتملا

 ملاـــعلا ىـــلع ةــنميه رـــثكأ تحبـــصأ ىــلوألا ةـــبراقملا نأ ىـــلإ نيهاــشو الياـــي ريــشيو
 عــم اًراوــح ترّوــط امدــنع ترــهدزا ةّيمالــسإلا ةراــضحلا نأ نــم مغرــلا ىلع كلذو ،يمالسإلا
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 نأ لوــــقلا نــــكميو .اــــهريغ نــــع تــــلزعنا امدــــنع اهــــسمش تــــلفأو ،ةــــمئاقلا تاراــــضحلا
 ،برــغلا ماــمأ ةّيداــصتقالاو ةّيــسايسلا ةــّينودلاب ساــسحإ نــم ريثأــتبو ،اــًنايحأ نيملــسملا
 .ىرـــخألا ةلماـــشلا رـــظنلا تاـــهجو اوـــضفرو ،اـــًبلاغ نيدـــلا نـــم ةّدمتـــسم ةـــّيوهب اوثّبـــشت
 اــم وــهو ،يرــكفلا سّلكتــلا اذــه يــف اًضيأ تمهاس ةيخيراتلا لماوعلا نأ كلذ ىلإ فاضيو
 لــماوعلا نــمف ،باــتكلا اذــه نــم ثــلاثلا لــصفلا يــف راــجآ ىفطــصم يــكرتلا بــتاكلا هدروأ
 ثــلاثلا نرــقلا يــف يمالــسإلا ملاــعلل يلوغملا وزغلا :راجآ اهدّدح يتلا ةّيسايسلا ةيخيراتلا

 دــض مهتكرــعم يــف نيــينالقعلاو نييراــكتبالا لــشف وــه رــخآ اــًلماع اــهيلإ فاــضأو ،رــشع
 ناــكو ،اًبهــسم اــًقيثوت ثارــتلا بــتك هــتقّثو عارــص وــهو ،ىطــسولا روــصعلا نابإ نييديلقتلا
 اــم وأ ،تاينهذلا وأ ميهافملا نم نيتفلتخم نيتعومجم نيب تعلدنا ةيركف ةكرعم ةباثمب

رُع
ِ

 .)ثيدحلا لهأ(و )يأرلا لهأ( نيب عارصلاب ف

 يــف اــمهججح ناــضرعي نيهاــشو الياــي نــكل ،عــضولا اذــهل عيرس لح كلانه سيلو
 اــمك ؛ةرــصاعملا تالكــشملا عــم لــماعتللو مالــسإلل ةــيكيمانيد تاريــسفت يــنبت حارــتقا
 دارــفألا نيــب ماجــسناو مالــسب كرتــشملا شيــعلل ةــموظنم قــلخل ةــجاحلا ىــلع نادــّكؤي
 ىلإ ةدوعلل ةجاحلا ىلع دّدشي هنإف راجآ امأ .ةرياغتم رظن تاهجو قنتعت يتلا تاعامجلاو
 نمــض رئادــلا لدــجلا ةــيهام يــف رــظنلا ةداــعإو ،ىرــخأ ةرــم هــتءارقو ،يمالــسإلا رــكفلا خيرات
 .ينمزلا هراطإ

 قــلطنا يــتلا اهــسفن يــه ،راجآ اهيلع دّكأ يتلا يمالسإلا ركفلا خيرات ةءارق ةداعإ نإ
 ةّيعامتجالا ةياعرلا( ةلأسمل ةلاصأ رثكأ اًمهف حرتقيل عبارلا لصفلا يف كلام يلزام اهنم
 لــقأ دارفأ ىوس اوسيل "ناسحإلا عمتجم" دارفأب كلام هيّمسي امف ؛)ةلودلا ىّطختت يتلا
 مهــضعب نودــمتعي مهنــكل ،ةّيداــصتقالاو ةّيــسايسلا نيتيحاــنلا نــم ةــلودلا ىــلع اًداــمتعا

 اذــه يــف نــكميو .لدــعلاو ةــمحرلا ساــسأ ىــلع مهنــيب طبرــت تاــقالعل اــًقفو ضــعب ىــلع
 ساــسأ ىــلع ةــمئاقلا ةــّيعامتجالا ةــياعرلل نيتزّيمم نيتمالعك فقولاو ةاكزلا داريإ لاجملا
 تــقو يــف ادــجُو فقولاو ةاكزلا نأ نم مغرلا ىلعو ؛ىندألا دحلا ةلودو يعامتجالا نماضتلا

 تايــضتقم عــم قــفاوتي وــحن ىــلع امهليدــعت ىــلإ وعدــي كــلام نإف ،مالسإلا خيرات نم رّكبم
 رــثكأو رــبكأ راــطإ نمض مَهفُي نأ بجي فقولا نأب ىري ساسألا اذه ىلعو ؛ثيدحلا رصعلا
 ىرــي اــمك .يــسوقط يــحور راــطإ يــف رــصحني يذــلا يلاــحلا جذوــمنلا نــع دــعتبي ةــيكيمانيد
 ةيلوؤــسملا زــيزعت اهنأــش نــم ةــيتلود رــيغ ةــّيعامتجالا ةــياعرلل ةــموظنم ءاــشنإ ّنأ كــلام
 .ةيدرفلا

 ّيأ ةــيمنت يــف اــيروحم اــًعقوم ّلــتحت هذــه ةــيدرفلا ةيلوؤــسملا ةرــكف نأ يف بير الو
 اــهيلإ رظني ةملسملا تاعمتجملا ّنأ ىلإ انه ةراشإلا بجت نكل ،تاعمتجملا نم عمتجم
 نمــض عباــطلا اذــه دَروــي اــم اًرــيثكو ،ةــيتاعامجلا عباــطب ةــعوبطم اــهّنأ ىــلع دئاــسلا مــهفلا
 .ةثادحلا تايضتقم عم ملقأتلا يف نيملسملا لشف فلخ فقت يتلا بابسألا
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 رايتخالا يف درفلا ةّيّرح ةلأسم ملسأ رهزأ لوانتي باتكلا نم سماخلا لصفلا يفو
 ،نآرــقلا يــف ءاــج اــم ىــلإ اندنتسا اذإ اننأ ىلإ بتاكلا ريشي ثيح ؛مالسإلا ميلاعتب اهتقالعو
 )اــًباقع مأ تــناك اــًباوث( باــسحلا موــي يــف ةــيويندلا ءرــملا لاــعفأ بــقاوع نأب دجنسف ،اًلثم
 كــلذ ىــلإ فاضيو .هريغ هب ماق لعف ةيلوؤسم دحأ يأ لمحتي ال :يأ ،هريغ نود هب ّصتخت
 ةــيلمع فاــصتا ىــلإ هــبايغ يدؤــي أدــبم وــهو ،راــيتخالا ةــّيّرح اًقبــسم يــضتقت ةيلوؤــسملا نأ
 اذــه ىــلإ اًحــضاو هــسفن نآرــقلا ناك اذإ :لاؤسلا زربي انه و .ةيطابتعالاب يورخألا باسحلا
 ضـــفر نـــم موـــيلا هارـــن اـــم رـــّسفن نأ اـــنل فـــيكف ،راـــيتخالاب درـــفلا ةـــّيّرح حارـــتقا يـــف دـــحلا
 ضرــعتت يتلا تاكاهتنالا ىسقأ اهرابتعاب ةّدرلا ةبوقع ىلإ راشي ذإ ؟ةّيّرحلا هذه ةسراممل
 نأ فــيك حرــشي ملــسأ رــهزأ نــكل .هــضفر وأ يمالــسإلا نيدــلا راــيتخا يــف ناــسنإلا ةــّيّرح اــهل

 اــهريوطت ىرــج ةــبوقع ىوس تسيل اهنأو ،مالسإلا ميلاعت يف ةليصأ تسيل ةدرلا ةبوقع
 .ةّيّرحلاو لدعلا ىلإ وعدت ميق ةموظنم لثمي مالسإلا هيف دعي مل يسايس قايس نمض

 ذـــخؤت نأ بـــجي يـــتلا لئاـــسملا نـــم ىرـــخأ ةـــمهم ةـــعومجم ةأرـــملا قوـــقح لكـــشت
 ةــثحابلا هــيف تدــّكأ يذــلا سداــسلا لــصفلا هــلوانتي اــم اذــهو ؛يمالــسإلا ملاــعلا يف ةيدجب

 ةأرــملا ةــناكم ىــلع رّثؤــت ةّيمالــسإلاو ةّيداصتقالا ةّيعامتجالا ديلاقتلا نأ ىلع ناندع داعس
 يــف ةــيوبألا ةــعيبطلا ىــلإ ةــثحابلا انليحت ،ةيحانلا هذه صخي ام يفو .يمالسإلا ملاعلا يف
 نيــب لــصفلا عباــطب تاــعمتجملا فــصّتت ثــيح ،اــيقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم
 ةــقلعتملا ماــكحألا غوــصيو رطؤــي يذــلا وــه لــصفلا اذــهو ،"ماــع" وــه اــمو "صاــخ" وــه اــم
 ليكــشتو ةــيفاقثلا تاــسرامملا ريربتل مَدختسُت ام اًريثكف ةينيدلا تاريسفتلا امأ ؛ردنجلاب
 نــع ةأرــملا باــيغ لالــخ نم حوضوب عقاولا ديعص ىلع رمألا اذه مجرَتُيو ،اهل سانلا مهف
 طـــسوألا قرـــشلا ةـــقطنم لِّجـــسُت ذإ ،يداـــصتقالاو يـــسايسلا نيلاـــجملا يـــف ةكراـــشملا
 يملاــعلا ديعــصلا ىــلع لــمعلا قوــس يــف ةأرــملا ةكراــشم تالّدــعم ىــندأ ايقيرفأ لامشو
 ةــثحابلا نإف ،عقاولا اذه نم مغرلا ىلعو .)%50 غلبي يذلا يملاعلا لّدعملاب ًةنراقم 25%(
 ةاـــيحلا يـــف ةأرـــملا ةكراــشم دـــّيقي ال ،ةـــفورعملا هـــماكحأب ،مالــسإلا نأ ىـــلع دـــّكؤت ناندــع
 يـــف اــهطارخنا لـــبق نذإ يأ ىــلع ةأرـــملا لوــصح طرتـــشي ال هــنأو ،عـــمتجملل ةّيداــصتقالا
 يــف ءاــسنلل ةّيداــصتقالا ةــّيّرحلل ةوعدــلا ةــيمهأ نــع ةــثحابلا عفادــت و .ةــيراجتلا تالماــعتلا
 .ماــع لكــشب يداــصتقالا وــمنلا زــيزعت :اــهعمو ،اــهتناكم زــيزعتل ةليــسوك يــبرعلا ملاــعلا
 ةكراـــشملا ززـــعت قوـــسلا داـــصتقال ةبـــسانملا تاـــسايسلا نأـــب ججاـــحت ةـــثحابلا نأ عـــمو
 اًدودــحم نوكيــس تاــسايسلا هذــه ريثأــت نأ ىــلع حوــضوب دّدشت اهنإف ،ةأرملل ةّيداصتقالا
عارــــت مــــل نإ

ِ
 دــــيلاقتلا لاــــيح ءيــــش ّيأــــب ماــــيقلا تــــلهاجت اذإو ةأرــــملا عــــضو ةيــــصوصخ 

 .عمتجملا ةينب يف ةاواسماللا هجوأو ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا

 ةـــــينيدلا تاريـــــسفتلاو ،ةّيداـــــصتقالا ةـــــّيعامتجالا تاراـــــبتعالا نأ ظـــــَحالملا نـــــمو
 فادــــهألا قــــيقحتل يعــــسلا يــــف فــــنعلا ىــــلإ ءوــــجللا رــــيربتل اــــًضيأ مَدخَتــــست ،ةقّيــــضلا
 لــصفلا يــف عفادــي ناــخ ردــتقملادبع دــّمحم ثــحابلا َنكل ؛يمالسإلا ملاعلا يف ةّيسايسلا
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 يــف ًةــغماد اًججح مّدقي نآرقلا نأب ىري وهف ،ةبراقملا هذه دّيؤت ال ىرخأ ةياور نع عباسلا
 مـــل نـــم هـــجو يـــف ةوـــقلا ىـــلإ ءوـــجللا زـــيجي ال هـــنأو ،مالـــسلاو حفـــصلا يأدـــبم نـــع عافدـــلا
 بوــغرم ليبــسك اهمّدــق يذلا نآرقلا ةلاسر يف ةحضاو مالسلا ةميقف ،اًلوأ اهومدختسي
 يــف دــجن ،كلذ بناج ىلإ و .ءايقتألا هيلع لصحي باوث وأ ةميقك اهحرط هنإ لب ،ةايحلا يف
 ،اهمادختــسا يــف رارمتــسالا وأ ،ةوــقلا مادختــساب ءدــبلا نــم ملــسملا عــنمي اًميرحت نآرقلا
 .داهطضالا ةمواقم وأ سفنلا نع عافدلا ةلاح يف الإ

 ثــحابلا حرــشي ذإ ،"فــنعلا باــطخ" ىمــسي اــمل ًةــجلاعم دــجن نماــثلا لــصفلا يــفو
 روذــج ىلإ ماع لكشب دوعي هنأبو باطخلا اذه ريسفت نكمي فيك ريميدشاب ليجوي نسح
 نأ ريميدــــشاب ىرــــي ذإ .يمالــــسإلا نيدــــلا لوــــصأ نــــع هداــــعتبا نّيــــبيو ،ةــــّينيد ال ،ةــــّيخيرات

 هذـــه نأو ،ةـــيويند ةداـــيق ىـــلإ ةّيمالـــسإلا ةـــمألا ةـــجاحل ةـــجيتنك تزرـــب ةـــفالخلا ةـــسسؤم
 ىرـــت مالـــسإلل ةـــيفرحلا تاريـــسفتلا نـــكل ،يوـــبن حَرـــتقم ساـــسأ ىـــلع مـــقت مـــل ةـــفالخلا
 قــفاوتت يــتلا ةديحولا ةّيسايسلا ةسّسؤملا اهرابتعاب اهيلإ رظنت يهف ،كلذ نم سكعلا

 تــسّسأت يــتلا ةــفالخلا ةــسسؤم تحبــصأ ساــسألا اذــه ىــلعو ،ةّيمالــسإلا ةعيرــشلا عم
 .ةــيهلإلا ةدارإلا هــيلع تــّصن جذوــمنك نوملــسملا اــهيلإ رــظني ةــيخيرات تايــضتقمل اــًقفو
 ةأــــطو تــــحت ةّيمالــــسإلا نادـــلبلا عوــــقو ببــــسب اذــــه ئطاـــخلا مــــهفلا رــــثأ مقاــــفت دـــقلو
 تاـــكرحلا ةـــيوقت ىـــلإ ىدأ اـــمم ،ةـــيناملعل ةـــيروتاتكيدل ةـــمظنأ نـــم هالـــت اـــمو رامعتـــسالا
 عوـــن وـــه اـــم :اـــمهم اًلاؤـــس هـــثحب يـــف ريميدـــشاب حرـــطيو .فاـــطملا ةـــياهن يـــف ةـــيداهجلا
 لاؤــسلا اذــه نــع ةباجإلا نأ يف ّكش الو ؟هيف شيعلل نوملسملا حمطي يذلا عمتجملا

 .ةملسملا ةّيبلغألا تاوذ نادلبلا ناكس نم نييالملا ةايح ىلع رثألا ميظع اهل نوكيس

 يــف هولدــب يلدــي وــهو يواــسوملا ماــشه ثــحابلا دــجن عــساتلا لــصفلل لاــقتنالابو
 ةــقيقح ىــلع يواــسوملا دــكؤي ثــيح ؛قوــسلا داــصتقاو مالــسإلا نيــب قــفاوتلا نــع عافدــلا

 فدــهي يذــلا جتــنملا يعــسلاو لــمعلا بــناج ىــلإ حــضاو لكــشب فــقي مالــسإلا نأ اــهدافم
 نــم عــمتجملا حالــصإ ىلإ ىعسي نآرقلا نأ ىلع دّدشي امك ،ةعورشم ةعفنم ليصحت ىلإ

 نـــع اـــًضوع يـــقالخألا لـــماعتلا ىـــلإ وعدـــي مالـــسإلا نأ يـــف كـــش الو .درـــفلا حالـــصإ لالـــخ
 همادختــسا يــف ءرــملا راــيخو ةــّيكلملاو لــمعلا لمــشتل ةــّيّرحلا ةرــكف عــّسوي وــهو ،هارــكإلا

 قاــطن صيــلقت لالــخ نــم راــيتخالا ةــّيّرح ىــلع ظفاــحي مالــسإلا نإ لــب ؛هدراوــمو هــتايناكمإل
 نــم سفاــنتلا ىــلع هــسفن تــقولا يــف عّجــشيو راــكتحالا مالــسإلا مّرــحي ذإ ،ةــلودلا لّخدــت

 لــماعتي دــمحم يــبنلا ناــك دــقلو ،راعــسألاب مكحتــلا ىــلع ةــلودلا ةطلــس نــم دــحلا لالــخ
 تاــقوأ يــف ىــتح راعــسألا دــيدحت دوــهج ةــضراعمو عئاــبلا قوــقح عــم اهــسفن ةيساسحلاب
 داــصتقال اًرــيبك اًدــييأت يدــبت يــتلا هــئدابمو مالــسإلا ميلاــعت نــم مغرــلا ىــلع نــكلو .ةردــنلا
 نــم ةملــسملا تاــّيبلغألا تاذ نادلبلا هدهشت ام ىلع ءوضلا طّلسي ثحابلا نإف ،قوسلا
 ،نيدــــلل ئطاـــخلا ريــــسفتلا :اـــهمهأ نــــم ةـــفلتخم لــــماوع ىـــلإ دوــــعت ةحـــضاو تاـــفارحنا
 .ةطلسلا مامز نوكسمي نم ىدل ةيكارتشالا تاهجوتلاو ،رامعتسالاو
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 نــكميو ؛يمالــسإلا لــيومتلا وــه رــخآ ايداــصتقا اًعوــضوم رــشاعلا لــصفلا لواــنتيو
 ميلاــعت عــم قــفاوتي وحن ىلع ةيلاملا تالماعتلا ةسرامم هنأ ىلع يمالسإلا ليومتلا مهف
 قاــطنل ةدــعاق لّكشت دوقعلل ةفلتخم اًطامنأ دجن يمالسإلا ليومتلا بلق يفو ،مالسإلا

 ةهيبـــش دوـــقع :نيتعوـــمجم يـــف اهفينـــصت نـــكمي يـــتلا ةدـــقعملا ةـــيلاملا تاودألا نـــم
 نيــب قرــفلا نأ ىــلإ ةــقالعلا تاذ رئاودــلا نمــض راــشي اــم اًرــيثكو .نــهر دوــقعو ،ضورقلاــب
 ميرـــحت وأ ةدـــئافلا ميرـــحت ةلأـــسم دّرـــجم سيـــل يدـــيلقتلا لـــيومتلاو يمالـــسإلا لـــيومتلا
 نــم لكــش ءاــنب ىلإ يمالسإلا ليومتلا راصنأ ىعسي ذإ ؛ةمّرحملا تالاجملا يف رامثتسالا
 تاودألــل همادختــسابو ،ةــّيدايرلا هــتبراقمب يدــيلقتلا لــيومتلا نــع زّيمتملا ليومتلا لاكشأ
 أــجلي يــتلا جــجحلا ىوــقأ نأــب ،يــشوعم فــسوي ،ثحابلا انرّكذيو .ةيتاكارشلاو ةيرامثتسالا
 يــفو ؛يراقعلاو يليومتلا نيعاطقلا نيب لصولا ةركف يه يمالسإلا ليومتلا راصنأ اهيلإ
 اـــيلعلا لـــثملا ســـكعي ال يمالـــسإلا لـــيومتلا عـــقاو ّنأ ىـــلإ يـــشوعم ريـــشي هـــتاذ تـــقولا
 ةــعبرأ دــعب ،قفخأ دق يمالسإلا ليومتلا نأ ىلإ هليلحت لالخ نم صلخي ذإ ؛هل ةسّسؤملا

 نأ حــضاولا نــمف ،كــلذ نــم مغرــلا ىــلعو .يدــيلقتلا لــيومتلل نيــتم ليدــب ميدقت نم ،دوقع
 قاـــــطن نمـــــض دـــــيدج يداـــــصتقا عاـــــطق ريوـــــطت يـــــف اوـــــحجن نييمالـــــسإلا نيّيفرــــصملا
 رـــيغو نيملـــسم ،ددـــج نيـــبعال يمالـــسإلا لـــيومتلا بذـــتجي ذإ ؛ةـــيليومتلا تارامثتـــسالا

 ةــــيلكلا ةرياـــغملاو ةـــثادحلاب فـــصّتت يـــتلا تاــــموظنملا مهبذـــتجت اـــمم رـــثكأ ،نيملـــسم
 .يمالسإلا ليومتلل ةيلبقتسملا قافآلا ببسب كلذو ،يمالسإلا ليومتلل

 رئادــلا لدــجلل ةــليلج ةمدخ باتكلا ثاحبأب نوكراشملا نوثحابلا مّدقي :ماع لكشبو
 نيدـــلا بـــناوجل نيملـــسملا دـــنع حـــضاو مـــهف داـــجيإ ىـــلع نودعاـــسي اـــًلوأ مـــهف ،اـــيلاح
 مـــهف ىـــلع يـــبرغلا ئراـــقلا دعاـــسي نأ باـــتكلا اذـــه نأـــش نـــم :اـــًيناثو ،هـــسفن يمالـــسإلا
 ةـــّيعجرلاب همـــصت يـــتلا ةعئاـــشلا ةرـــظنلا نـــع اـــًضوع ،لـــضفأ ةروـــصب يمالـــسإلا رـــيكفتلا
 تاــعومجملا ضــعب هــيدبت اــمو ،لدــج نــم اــيلاح يرجي ام نابسحلاب انذخأ اذإو .ةّيناودعلاو
 كيدــي نيــب يذــلا باــتكلا اذــه نإــف ،ملاــعلا ءاــجرأ نــم رــيثكلا يــف فــنعو ةّيناودع نم ةينيدلا
 .بسانملا تقولا يف تءاج ةمهم ةمهاسم ربتعي
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 مالسإلاو نيدلاو ةّيّرحلا

 )]1969[ ؛ةــّيّرحلا اــموهفم( ناوــنع تــحت نيلرــب اــيازيإ هــفّلأ يذــلا عــئارلا باــتكلا يــف
 بلاـــسلا موهفملاـــف :ةـــبجوملا ةـــّيّرحلاو ةبلاـــسلا ةـــّيّرحلا نيـــب اـــًجودزم اًزـــييمت دروـــي هدـــجن
 يــف لخدــتلا نــم نيرــخآلا عــنمي يذــلا دــحلا ىــلإ ةــّيّرحلاب نوــعتمتي دارــفألا نأ يــنعي ةــّيّرحلل

 نــم ساــنلا نكمتــي يــك راــبجإلا بايغ ينعت ةّيّرحلا نإف مهفلا اذه ساسأ ىلعو ،مهنوؤش
 اــهيف رــَبتُعي ةيــصوصخلا نــم ةرئادــب ءرــملا دّوزــت ةــّيّرحلاف ؛مــهل وــلحي اــمك مهتاــيح شيــع
 هــلاعفأ وأ/و هــترارق نإــف ارــح ءرــملا رــبَتعُي يــكلف ؛هتارارق ةَّيهام نع رظنلا ّضغب ارح ءرملا
 ّفــك وــه دــيحو راــيعمب دــّيقتت نأ يــفكي اــمنإو ،اــم اــيلاثم اــًطمن مدــخت نأ اــهيلع اــًمازل سيــل
 .نيرخآلا دارفألا نع ىذألا

 ،يجراــخلا راــبجإلا نــم ءرــملا رّرــحت ةــيافك مدــع ىرــيف ةــّيّرحلل بــجوملا موــهفملا اــّمأ
 يــف هــططخ قــيقحتل ةــمزاللا لئاــسولا اــًضيأ كــلتمي نأ رــحلا صخــشلا ىــلع بــجي اــمنإو
 نإــف ،ةيرورــضلا ةــيداملا دراوــملا كــلتمي مــل اــم ءرــملا نأــب موــهفملا اذــه ىرــي ذإ ؛ةاــيحلا
 ،كــلذ ىــلع ًةوالــعو .ةرــيبك ةــيمهأ اذ سيــل ،ةبلاــسلا ةّيّرحلا :يأ ،يجراخلا لّخدتلا نم هرّرحت
 يــف هــلاعفأ وأ/و هــتارارق ىــلع بــجوت ءرــملا ةــّيّرح ّنأــب ىرــي ةــّيّرحلل بــجوملا موــهفملا نإــف
 تارارــقلا هذــه نوــكت نأ بــجي ءيــش ّلــك لــبقف :ةدّدــحم ةــّيلاثم ريياــعمب دــّيقتت نأ ةاــيحلا
 تارارــقلا اــمأ ،ءرملل ةّيقيقحلا ةحلصملا سكعت نأو ،ةلقاعلا تاذلا نع ًةرداص لاعفألاو
 اــًقفو ةــّيّرحلا ىــلإ يدؤــت ال اــهنإف تاــبغرلا عفادــب وأ ةــبَّرجم رــيغ ءارآ ساــسأ ىــلع ةذــَخّتملا
 نـــم رّرـــحتي مـــل اـــم ارـــح ءرـــملا رـــَبتعُي ال :لوـــقلا نـــكمي رـــخآ رـــيبعتبو ؛بـــجوملا موـــهفملل
 .هتاذ نيحلا يف ةيسفنلا/ةّيلخادلا تادِّيقملاو ةيداملا/ةيجراخلا تادِّيقملا

 ىــلع ةــّيّرحلل بــجوملا موــهفملا اومدختــسي نأ نينّيدــتملاو نينّيدــتملا رــيغل نكميو
 نــّكمت اذإ الإ ارــح رــَبتعُي ال ءرــملا ّنأ نّيدــتملا رــيغ ىرــي دــق :لاــثملا ليبــس ىــلعو ؛ءاوــس ّدــح
 اذإ ارــح رــَبتعُي ال ءرملا نإف ساسألا اذه ىلعو ،ةيكالهتسالا ةفاقثلا تاءارغإ ةمواقم نم
 ةقباــسلا ةخــسنلا كــلتمي هــنأ عــم نوــفيآلا فــتاوه نــم ثدــحألا زارــطلا ءارــشب بــغري ناــك
 ارــح رــَبتعُي ءرــملا نأ ةــّيّرحلل بــجوملا موهفملاــب مزــتلي يذــلا نّيدتملا ىري دقو ؛ةدّيج ةلاحب

 نــم اــّمأ ،ةــّيويندلا تاّذــلملا تاءارــغإ ةــمواقم نــم نّكمتــيو ةدــلاخلا ةــقيقحلا عــبتي امدــنع
 .هتاوهشل اًدبع حبصيو هتيرح دقفيف تاءارغإلا هذهل ملستسي

 رّوــصتب جرــخن نأ اــننكميف ،ةــّيّرحلل نيرياــغتملا نيموــهفملا نيذــه ىــلع اندــمتعا اذإ
 بلاــسلا موــهفملا ساسأ ىلع لّوألا موقي :يلاربيللا وأ ّرحلا ملاعلا نم نيفلتخم نيعونل
 ساــسأ ىــلع ةــمئاقلا ةاــيحلا طاــمنأل اــًلاجم رّفوــي اــًملاع يــنبن نأ اــننكمي هــبجومبو ،ةــّيّرحلل

 ةدودـــحم هـــيف ةـــلودلا ةّيلوؤـــسم نوـــكتو ،هـــتاذ نيـــحلا يـــف نيرياـــغتملا ةـــّيّرحلا يموـــهفم
 اذإ اــمم قــّقحتلا اهتيلوؤــسم نــم سيــلف ،نيرــخآلا تالّخدــتل دارــفألا ضّرــعت مدــع نامــضب
 ىـــلإ رـــمألا دوـــعي ذإ ،ةدّدـــحم اـــيلع لـــثم عـــم ةـــقفاوتم هـــلاعفأ وأ/و ءرـــملا تارارـــق تـــناك
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 لاــجم رّفوــتي ملاــعلا اذــه يــفو ؛اهــشيع دــيري يــتلا ةاــيحلا طمن ديدحت يف هسفن صخشلا
 عــم بــنج ىــلإ اــًبنج ةيلالقتــسالل يــلاربيللا موــهفملا ساــسأ ىــلع ةــمئاقلا ةاــيحلا طاــمنأل
 وأ رـــحلا ملاـــعلا نـــم رـــخآلا عوـــنلا يـــف اـــمأ .ةـــيديلقت رـــثكأ عباـــط تاذ ةاـــيحلل ىرـــخأ طاـــمنأ
 نأ مهنـــم رـــظَتنُي دارـــفألا نإـــف ،ةـــّيّرحلل بـــجوملا موـــهفملا ىـــلإ دنتـــسي يذـــلاو ،يـــلاربيللا
 نأ دارــفألا ّلــكب ضَرــتفُي عوــنلا اذــه بــجومبف ،ةاــيحلا طاــمنأ نــم اًدّدــحم اــًطمن اوــشيعي
 اـــّمم ،ةّيلالقتـــسالا موــهفم ىـــلع اــهبناوج نـــم رـــيثكلا يــف دـــمتعت ةــّيلاربيل ةاـــيح اوــشيعي
 .ةحاتملا لئادبلل رمتسملا ينالقعلا مييقتلا يضتقي

 بلاــسلا موــهفملا ساــسأ ىــلع مئاــقلا :يأ ،يــلاربيللا ملاــعلل لوألا طمنــلا ودبي دق
 .لهــسأ لكــشب ةينيدلا ةايحلا طامنأ عم ملقأتلا حيتي هنأل نيدلا عم اًحماست رثكأ ،ةّيّرحلل
 موـــهفملا ىـــلع دّدـــشي يذـــلا نيدـــلا نإ :لوـــقنف ىرـــخأ ةـــقيرطب رـــمألا غوـــصن نأ اـــننكميو
 ىــلع مّظنــم عــمتجمل اودــع نوــكي نأ هــيلع اــًمازل سيــل يرهوــج لكــشب ةــّيّرحلل بــجوملا
 ةدــيقعك سَراــمت يــتلا ةــبجوملا ةــّيّرحلا نيــب قرــف كــلانهو .ةبلاــسلا ةــّيّرحلا أدــبم ساــسأ
 ةيــسايسلا ةــموظنملا اــّمأ 1.ةلودلا ميظنتل ساسأك ةبجوملا ةّيّرحلا قانتعا نيبو ةّيقالخأ
 ةــّينيدلا ةاــيحلا طامنأ عم ملقأتلا اهنكميف ةّيّرحلل بلاسلا موهفملا ساسأ ىلع ةمئاقلا

 2.ريمضلا ةّيّرحب درفلا قح :يأ ،اهنيعب ةدّدحم ةّيلاربيل ةميق لّبقتت طامنألا هذه تماد ام

 باوــصلا نيــب انناهذأ يف زّيمت يتلا ،ةردقلا وأ ،ةيلباقلا وه ريمضلا نأب لوقلا نكمي
 كـــلذ وـــه ريمـــضلا نإـــف ثيمـــس مدآ ةـــغل انمدختـــسا اذإو ؛اـــنتايح ةـــسرامم يـــف أـــطخلاو
 ؛اًباوــص هدــقتعن اــمل اــًفالخ فّرــصتلا نم ةداوه نود انرّذحيو ردصلا نكسي يذلا صخشلا

 اذإ اــمأ ،ةــهازنلا وأ ةماقتــسالاب اــهنيح رعــشنسف هاــنعبتاو توــصلا اذــهل انعمتــسا اذإــف
 لــــماوعلا ضــــعب وأ ةدارإلا فعــــض نوــــكي دــــقو .مدــــنلاب رعــــشنسف هــــل اــــًفالخ انفّرــــصت
 ةــعاطإ يــف انلشف فلخ فقي يذلا ببسلا يه ،ةّيسفنلا وأ ةيندبلا تاقّوعملاك ،ةيجراخلا

 ،عــبّتن نأ يف لشفن وأ ،عبّتن انّنأب لوقت يتلا ةقيقحلا نع رظنلا ّضغبو .انريمض هيلمي ام
 .ناــيحألا ّلــك يــف هــعاّبتا ةرورــضب دــقتعن اــنّنإف ،ةــسرامملا ديعــص ىــلع انريمــض هــيلمي اــم
 هذــه نــمو .رــشبلا يــنبل ةــقراف ةزــيم لكــشي ريمــضلا كالتــما نإــف ،ساــسألا اذــه ىــلعو
 شيــع نــم نّكمتــلا يــف عــقت رــشبلا يــنبل ةّيــسيئرلا ةحلــصملا نأــب لوــقلا نــكمي ،ةــيحانلا

 نــع رــظنلا ّضغبــف ؛ريمــضلا ةــّيّرح عــم قفاوتي رمألا اذهو .ريمضلا تاءالمإل اًقفو مهتايح
 تاءالــمإل اــًقفو شيــعلا نــم اوــنّكمتي نأ ىــلوألا مهحلاــصم نــم نإــف ،دارــفألا تادــقتعم
 نــمكت رــشبلا يــنبل ةّيــسيئرلا ةحلــصملا نأــب لئاقلا ضارتفالا ّحص اذإ :ةجيتنلابو .ريمضلا

 اهموهفمب ةّيّرحلا ىلع ةّبصنم ةجاحلا نوكت اهدنعف ،ريمضلا تاءالمإل اًقفو شيعلا يف
 3.حماستلا :وأ ،بلاسلا

                                                             
 ةـّیلاربیللا :ىـلإ عوـجرلا نـكمی ةلماـشلا/ةیقالخألا اھتخـسن نیـبو ةـّیّرحلل ةیـسایسلا ةخـسنلا نیـب زییمتلا لوح ةدازتسالل 1

 .نوردلاو :لماشلاو يسایسلا اھیموھفمب
 .ساثاكوك :يلاربیللا لیبخرألا 2
 .نیھاش ناجیب :ّةیلاربیللا میق نم ..حماستلا 3
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 :يأ ،ةــبجوملا تاــيرحلل هنيعب ريسفت ساسأ ىلع مئاقلا يلاربيللا وأ رحلا ملاعلا نإ
 يــتلا ةاــيحلا طاــمنأ ضــعب عــم ملقأــتلا نــم نّكمتــي ال امّبر ملاع وه ،ةيلاربيللا ةّيلالقتسالا
 ةــمزتلملا ةاــيحلا طاــمنأ ضــعب :اــًلثم( ةــبجوملا ةّيّرحلل ةفلتخم ميهافم ساسأ ىلع موقت
 رــظني ةّيّرحلل يميهافملا زييمتلا اذه نإ :لوقلا نكمي ىرخأ ةرابعبو .)ةّصاخ ةّينيد ماكحأب
 الإ فــّيكتلا ىــلع ةرداــق رــيغ اــهنإف ساــسألا اذه ىلعو ،ةّيقالخأ ةديقع اهرابتعاب ةّيّرحلا ىلإ

 اذــه ّنأ يــف ّكــش الو ،ةاــيحلا طاــمنأ نــم هنيعب ايلاربيل اًطمن عبّتت يتلا ةّيقالخألا ءارآلا عم
 4.نيدلا لاكشأ ضعب عم ّيمتح لكشب براضتي مهفلا

 ؟ةسايسلا نع يمالسإلا نيدلا لصف نكمي له
 ةــباجإلا نــم دــب ال ّيريــصم لاؤــس زربي ،ماعلا لاجملاب هتقالعو نيدلاب قّلعتي ام يف

 ؟نيتموظنملا الك مأ ،ةيسايس مأ ،ةيقالخأ ةموظنم نيدلا له :وهو ،هنع

 ةــّيقالخأ ةــموظنم دّرــجم ناــك اذإ نيدــلا نأــب لوــقن نأ يرــظنلا ىوتسملا يف اننكمي
 وأ ّرـــحلا ملاــعلا يـــف دــَجوي نأ هـــنكمي اهدــنعف ،ةاـــيحلا يــف اًدّدـــحم اــًقيرط اـــهعابتأل مــسرت
 ةّيــسايسو ةــّيقالخأ ةموظنم نيدلا ناك اذإ اّمأ .ةيسايسلا ةيلاربيللا ىلإ اًدانتسا يلاربيللا

جوُت ،هــسفن نيــحلا يــف
ِ

 ال اهدــنعف ،ةّيــسايسلا لئاــسولاب ةــنّيعم ةــّيقالخأ ةــيؤر ضرــف بــ
 ساــسأ ىــلع مئاــقلا يــلاربيللا وأ ّرــحلا ملاــعلا نمــض ىــتح نيدــلا اذــه عــم ملقأــتلا نــكمي
 .ةّيّرحلل بلاسلا موهفملا

 مالـــسإلا ناـــك اذإ اـــم دّدـــحت نأ اـــًضيأ اهنأـــش نـــم قباـــسلا لاؤـــسلا نـــع ةـــباجإلا نإ
 ناــتباجإ كــلانه :لوــقنف ةلأــسملا طّسبن نأ اننكميو .يلاربيللا وأ ّرحلا ملاعلا عم اًقفاوتم
 .يمالسإ يلاربيل رخآلاو ،ّيومالسإ امهدحأ ،قباسلا لاؤسلل

 ةــموظنمب ملــسملا دــيوزت ىــلع رــصتقي ال مالــسإلا ّنأــب دــقتعي نــم وــه ّيومالــسإلا
 ةّيــسايس ةــموظنمب اــًضيأ هدّوزــي اــمّنإو ،ةرــخآلاو ايندــلا يــف ةداعــسلا هــل قــّقحت ةــّيقالخأ
 نــكمي ال هــنأب نوّيومالــسإلا ىرــيو .مالــسإلل ةــّيقالخألا ئداــبملا ضرــف اــهلالخ نــم يرــجي
 راـــيخلا ضفرـــت رـــظن ةـــهجو يـــهو ؛صاـــخلاو ماـــعلا نيلاـــجملا نيـــب مالـــسإلا يـــف لـــصفلا
 اــًصيخلت دــجن نأ اننكميو .ةيطارقميدلا :ّيأ ،يسايسلا لاجملا يف هيواسي امو يصخشلا

 مالــعأ دــحأ ،)1979-1903( يدودوــملا ىــلعألا وبأ تاباتك يف هذه رظنلا ةهجول زاجيإلا ديدش
 نأ دــحأل نــكمي ال ]ةيمالــسإلا[ ةــلودلا يف" :لوقي ذإ ،ةيدنهلا ةراقلا هبش نم نيّيومالسإلا
 ّيومالــسإ هــبتك ام عم لوقلا اذه قفاوتيو 5."اصاخ وأ ايصخش هنوؤش نم نأش ّيأ ربتعي

 :لاؤـــس اـــنه راـــثي هـــلعلو" :)1966-1906( بـــطق ديـــس يرـــصملا بـــتاكلا وـــه رـــخآ فورـــعم

                                                             
 اوـّقلتی نأ عـیمجلا ىـلع بـجاولا نـم نأـب دـقتعی اًقبـسمً أدـبم قـنتعی اـم ةبجوملا ّةیّرحلا تابراقم نم :لاثملا لیبس ىلع 4

 يدؤـت نأ اـھل حّجرملا نم ةبراقملا هذھ ّنكل ،صرفلا ؤفاكت قیقحتل اھنمً ةلواحم كلذو ،يتلودلا يسردملا میلعتلا نم ھسفن ىوتسملا
 .اھلافطأ میلعت يف رسألا ّةیّرح ّدیقی عضو ىلإ

 .30ص ؛يدودوملا ىلعألا وبأ :ّةیسایسلا مالسإلا ّةیرظن 5
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 لاؤــسلا ىلإ عجرن ىرخأ ةرمو ،‘؟مهعقاو غوصت نأ بجي يتلا يه رشبلا ةحلصم تسيلأ’
مَأ ُمَلْعَأ ْمُتْنَأَأ{ :هيلع بيجيو مالسإلا هحرطي يذلا

ِ
 6."}َنوُمَلْعَت ال ْمُتْنَأَو ُمَلْعَي ُهَّللاَو{ ،}ُهَّللا 

 ةيمالــسإ ةلود قلخ ىلإ وعدت ... ةّيومالسإلا ايجولويديألا نإ" :رصن يلو ججاحي انهو
 قّيــض ريــسفت ساسأ ىلع موقت ةوعد يهو ؛ايرظن هللا دي يف اهلك ةدايسلا عضت ةيبوتوي
 اًطيــسب اــًشماه الإ عدــت ال ةــّيلاربيل رــيغ ةّيوطلــس تاــسايسل جّورتو ،ةّيمالسإلا ةعيرشلل
 7."ةــــّيطارقميدلاو ،تاــــّيلقألاو ةأرــــملا قوــــقحو ،ةــــّيفاقثلا ةــــّيدّدعتلاو ،ةــــّيندملا تاــــّيرحلل
 ةلماــش ايجولويدــيأ ةّيومالــسإلا ّنأــب لوــقلا ليلــضتلا نــم سيــل ،ىنعملا اذه ىلإ اًدانتساو
 ،ايجولويدــيألا هذــه ىــلع ةــمئاقلا ،ةــلودلا ىّلوــتت ثيح ،ّيسايسلاو ّيقالخألا نيملاعلا جمدت
 نورـــــّكفملا هـــــيلإ لـــــصي يذـــــلا ىدـــــملا ىـــــلإ رظنلاـــــبو 8.ةاـــــيحلا يحاـــــنم ةـــــّفاكب مكحتـــــلا
 ّصاــخلاو ماــعلا نيلاــجملا نيــب زــييمتلا يــف ،يدودوــملاو بــطق لاــثمأ نــم ،نوّيومالــسإلا
 نــم اًلكــش ةّيومالــسإلا راــبتعا ىــتح اــننكمي ،كرتــشم وــه اــم ىــلإ ّيــصخش وــه اــم عاــضخإو
 10.ّيلاربيللا وأ ّرحلا ملاعلا عم ةقفاوتم ريغ اهلعجي امم 9،ةّيراتيلاتوتلا لاكشأ

 باوـــجلا ضرـــع يـــف ردـــنيب دراـــنويل لـــيلحت ىـــلع دمتعنـــس اـــنثحب نـــم يـــلي اـــم يـــفو
 مالــــسإلا وأ ةّيمالــــسإلا ةــــّيلاربيللا نــــم نيعوــــن نيــــب ردــــنيب زــــّيمي ذإ ،يمالــــسإلا يــــلاربيللا
 مالــسإلا نيــب قــفاوتلا دوــجوب نيتبراــقملا الــك ججاــحت ،ةــفلتخم بابــسألو ،نــكل 11،يــلاربيللا
 ةـــّيلاربيللا نـــم لوألا عرـــفلا ّصـــخي اـــم يـــف اـــمأ .يـــلاربيللا وأ رـــحلا يطارقميدـــلا ماـــظنلاو
 يـــف ةـــّيلاربيللا ةـــيطارقميدلا ةيـــسايسلا ةـــموظنملا دوـــجول نارـــيربت كـــلانهف ةّيمالـــسإلا
 ةــّيّلكلا حورلا عم قفاوتت ةّيلاربيللا ةّيطارقميدلا ةموظنملا نأ امهلّوأ :ملسملا عمتجملا
 يــتّمأ فالتــخا" :يوــبنلا ثيدــحلا كــلذ ىلع ّلدي امك عّونتلا عم حماستي مالسإلاف ،مالسإلل
 ميــظنتلا ّصــخي اــم يــف ،دــيعب دــح ىــلإ ،ءيــش ّيأــب حّرــصي ال مالــسإلا نأ اــمهيناثو ؛"ةــمحر
 اــم ،كلذــل ةدّدــحم ماــكحأ ةــيأ باــيغ ّلــظ يــفو ،هــيلع ًءانبو ،نيملسملا عمتجمل يسايسلا

 نــم ىــلوألا ةــعومجملا نإــف ،ةّيــسايسلا لئاــسملا صــخي اــم يــف ىروــشلا ةــسسؤم ادــع
 ماـــظنلا راـــيتخا مهنـــكمي نيملـــسملا نأـــب نوججاـــحي نيّيمالـــسإلا نييلارـــبيللا نيرـــّكفملا
 .ةليدبلا ةيسايسلا تابيترتلا ىلع هليضفتو يلاربيللا يطارقميدلا يسايسلا

                                                             
 .96ص ؛بطق ّدیس :قیرطلا يف ملاعم 6
 .16ص ؛رصن يلو :)ةلاقم( "ّةیمالسإلا ّةیطارقمیدلا" دوعص 7
 .بطق ّدیس :مالسإلا يف ّةیعامتجالا ةلادعلا 8
 .يدودوملا :ّةیسایسلا مالسإلا ّةیرظن
 .وتیسوبسإ :ةسایسلاو مالسإلا 9

 عفادـی يـتلا ّةیمالـسإلا ةـلودلا نأـب لوـقت يـتلا ةـقیقحلا )ّةیسایسلا مالسإلا ّةیرظن( ھباتك يف ّلبقتی ھسفن يدودوملا ىتح 10
 اـھنإف ،ةاـیحلا يحاـنم ّلـكل ةلماـش تـناك نإو ،ّةیمالسإلا ةلودلا نأب دقتعی ھنكل ؛بناجلا اذھ يف ّةیعویشلاو ّةیشافلا لودلا ھبشت اھنع
 نـم اًدـّیج ًالكـش ّةیمالـسإلا ّةیراتیلاتوتلا لعجی ام نأب ىری وھو .)30ص( ةثیدحلا ّةیوطلسلاو ّةیراتیلاتوتلا لودلا نع اًمامت فلتخت
 مالـسإلا .هللا ماـكحأ ىـلع موـقت ةیمالـسإلا ةـلودلا ّنأ اـھدافم ةقیقح وھ ،ةثیدحلا تّایراتیلاتوتلا نع اًمامت فلتخی ّةیراتیلاتوتلا لاكشأ
 .153ص ؛وتیسوبسإ :ةسایسلاو

 .44-24ص ؛ردنیب درانویل :ةیمنتلا تّایجولویدیأل دقن ..ّةیمالسإلا ّةیلاربیللا 11
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 ةّيمالــسإ صوــصن كــلانهف ،ةّيمالــسإلا ةــّيلاربيللا نم يناثلا عرفلا ّصخي ام يف امأ
 مالــسإلا نيــب قفاوتلاــب ةــلئاقلا ةــججاحملا هــيلع زكترت يذلا يرقفلا دومعلا لكشت ةدّدحم
 ىــــلإ اــــننوليحي نوــــّيلاربيللا نوملــــسملا ءالؤــــهو .ةــــّيلاربيللا ةــــّيطارقميدلا ةــــموظنملاو
 ،نيرــخآلا ىــلع ءرــملا ةياصو ضفر وأ ،ىروشلا يف ينآرقلا مكحلاك ،ةحيرصلا تاعيرشتلا"
 نيـــب ةاواـــسملاب ةـــقّلعتملا ةـــيوبنلا ثـــيداحألا وأ ،ةـــفيلخلا ‘باختنا’ــــل ةعيرـــشلا ماـــكحأ وأ
 وأ ،عرــف وــه يــلاربيللا مالــسإلا" :هــلوقب اــهنع ةــبراقملا هذه يلّثمم دحأ رّبعيو 12."نينمؤملا

 13."مالــسإلا راــطإ يــف ةــّيّرحلا ةــسراممو ناــسنإلا ةــّيّرح ىــلع دّدــشي مالــسإلا نــم ،ةــسردم
 ةيــسيئرلا ميلاــعتلا ىدــحإ نــم نوــقلطني نوــّيلاربيللا نوملــسملا ءالؤــه نإــف ،هــيلع ًءاــنبو
 :يــهف ةّيمالــسإلا ةّيلاربيللا نم ةيناثلا ةخسنلا ناكرأ امأ ؛)نيدلا يف هاركإ ال( يأ ،مالسإلل
 14.داهتجالاو ىروشلاو لدعلاو ةّيّرحلا

 ةـــموظنملا عـــم قـــفاوتت ةّيمالـــسإلا ةـــّيلاربيللا رـــظنلا ةـــهجو نأ نـــم مغرـــلا ىـــلعو
 رــظنلا ةــهجو ىــظحت امّنإو ،يمالسإلا ملاعلا ىلع نميهت ال اهّنإف ،ةّيلاربيللا ةّيطارقميدلا
 تاــبثإ لواــحنو ةرهاــظلا هذــه بابــسأ لّلحنــس يــلي اــم يــفو ؛عــسوأ راــشتناب ةّيومالــسإلا
 يداــــصتقالاو يعاــــمتجالا ديعــــصلا ىــــلع يمالــــسإلا رــــكفلا نمــــض ةــــيلاربيل ميــــق دوــــجو
 .يسايسلاو

 يف يداصتقالاو يسايسلاو يعامتجالا ريكفتلل يلاحلا عضولا
 ةّيمالسإلا نادلبلا

 تــضم يــتلا تالكــشملل ةدّدحم لولح داجيإ ،يعّدي وأ ،انثحب نم ءزجلا اذه يغتبي ال
 طيلــست نــم نّكمتــن نأــب لــمأن اــنّنكل ؛شاــقنلا ةــلواط ىــلع يــهو ،نورــق لــب ،دوــقع اــهيلع
 يـــتلا ةدّدـــعتملا ءاـــطخألا دـــيدحتو ةـــعّونتملا ةـــّيجهنملا تالكـــشملا ىـــلع ءوـــضلا ضـــعب

 نــم ّدــب ال يــتلا بــناوجلا ضــعب حــّشرنس اــمك ؛اهنأــشب نيملــسملا رــيكفت ةــقيرط تهّوش
 تاــبّلطتمو تاجايتحا ةيبلت ةريسم يف مّدقت قيقحت ديرن اّنك اذإ اهيف ثحبلاب ةضافتسالا

 .انرصع

 ديدــش عــضو نــم ،ماــع لكــشب ،يناــعي يمالسإلا ملاعلا نأب لوقلا أطخلا نم سيل
 نيــب ةــنراقملا اــننكمي نهارــلا عــضولا ةحادف ىدم كردنلو .تالاجملا نم ريثكلا يف ءوّسلا

 ةــّيداليملا ةــّيفلألا ةــياهن نــم برــتقي وــهو هــلاح نيــبو اذــه اــنموي يــف يمالــسإلا ملاعلا لاح
 نــم رــيثكب اًمّدــقت رــثكأ يمالــسإلا ملاــعلا ناــك ةــّيفلألا هذــه نــم ةريخألا نورقلا يفف ؛ىلوألا
 رــمألا اذــه ناــك نإو .برــغلا :موــيلا هوعدــن اــم وأ اــبوروأ كــلذ يــف اــمب ،ملاــعلا ءاــحنأ يقاــب
 لاــجم يــف اــًضيأ قدــصي ناك هنإف ،داصتقالاو بطلاو ةيقيبطتلا مولعلا لاجم يف قدصي

                                                             
 .244ص ؛قباسلا ردصملا 12
 .40ص ؛يدومصم :)ةلاقم( ةتماصلا ّةیرثكألا ..يلاربیللا مالسإلا وھ ام 13
 .قباسلا ردصملا 14
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 ،لــماك لكــشب اذــه اــنموي يــف ســكعنا عــضولا اذــه نــكل 15؛يملــسلا شياــعتلاو حماــستلا
 نّكمتــــي مــــلو ،يبــــسنلاو قــــلطملا نيينعملاــــب رــــقفلا يناــــعي يمالــــسإلا ملاــــعلا حبــــصأف
 يــفو ،ةيمالسإلا نادلبلا نم ديدعلا يف ةّيسيئرلا ناسنإلا قوقحب عّتمتلا نم نوملسملا
 وأ نّيدــتم ،اــم روتاــتكد اــهدوقي ةّيعمق ةمظنأ ةأطو تحت نوحزري مهدجت تالاحلا نم ريثك
 .نّيدتم ريغ

 ؟كلذ ثدح اذامل :لاؤسلا زربي انه

 نــلو ،هــنكمي ال نيدــك مالــسإلا نأ ضعبــلا يعّدــي ذإ ؛كلذــل ةدّدــعتم تاريــسفت ةــّمث
 كــلتمي هــنأو ،ةراــضحلا تدجوأ يتلا ميقلا لك ضفري هّنأو ؛ةراضحلا عم قفاوتي نأ ،هنكمي

 سيــل باــهرإلا يّذــغت مالــسإلا ميلاــعت نأــب نودــقتعي نــم نإو .باــهرإلا ديلوتل ايرطف اًليم
 عورــشمك وأ ،يباــهرإك ملــسم لــك ىــلإ اورــظنيو مالــسإلا باــهرب اوباــصي نأ بعــصلا نــم
 يــف ىــتح ةــبراقملا هذــه قــنتعي نــم دــجت نأ ماــمتهالا رــيثي اــممو .لبقتــسملا يــف يباــهرإل
 مهنادــلب اوــلّوحي نأ ىرــخأو ةــنيف نيــب نولواــحي نم مه ءالؤهو ،اهسفن ةيمالسإلا نادلبلا
 .مالسإلل ةيداعم ىوقو راكفأ اهمكحت تارمعتسم ىلإ مهبوعشو

 ةــلواحم يف نمكي ةيمالسإلا نادلبلا فّلخت ببس نأب نودقتعيف نوّيومالسإلا امأ
 اوــفّلختف ،ىمــسألا ةّيمالــسإلا ميــقلا نــع مهدــعبأ اــّمم ،برــغلا دــيلقت ةملسملا بوعشلا

 لــماك لكــشب ةــيبرغلا ميــقلا ضــفر يــف لــّثمتي ّلــحلا نأ نويمالــسإلا دــقتعيو .برــغلا نع
 هدــقتعت اــم وــهو ،يمالــسإلا نيدــلل سّدــقملا نيــتملا ميلسلا رهوجلاب اهنع ةضاعتسالاو
 هذــهل اًدّدــشت لــقأ ىرــخأ ةخــسن كــلانهو ،)نوّيمالــسإلا نوّيلوــصألا( ةيفلــسلا تاــكرحلا
 عــم نــكل ،هــتاينقتو برــغلا موــلع نــم اوديفتــسي نأ نيملــسملا ىــلع نأ ضرــتفت ةــبراقملا
 ىــلإ برــغلا راقتفا نع داعتبالا :مهداقتعا بسح وأ ،ةيبرغلا قالخألاو ةفاقثلا نع داعتبالا
 .قالخألاو ةفاقثلا

 بابــــسألا نــــم اًددــــع دّدــــحن نأ اــــننكمي اــــًبناج تاريــــسفتلا هذــــه لاــــثمأ اــــنحرط اذإ
 نأ اــننكمي اــًلّوأف .برــغلا نــع يمالــسإلا ملاــعلا فــّلخت رــّسفت يــتلا ةــيخيراتلاو ةــيعامتجالا
 ةــّيملعلاو ةــّيميلعتلاو ةــّيرادإلا ةــينبلا راــيهناو يمالــسإلا ملاــعلل يلوــغملا لالتــحالا ركذــن
 هـــتقثل ملـــسملا ناـــسنإلا نادـــقفب اـــًضيأ اوبّبـــست لوـــغملا نأ يـــف كـــش الو 16؛ةـــّيفاقثلاو
 قرــشلا تلــصو يــتلا ةدــيدجلا لــقنلا قرــط فاــشتكا يلوــغملا لالتــحالا الــت مــث .هــسفنب
 لاـــجم يـــف ّيفاـــضإ رامدـــب بّبـــست اـــّمم ،مالـــسإلا يـــضارأب رورـــملا نود برغلاـــب ىـــصقألا
 قـــلطملا فلختلاـــب ثادـــحألا هذـــه تمهاـــس دـــقلو .يراـــجتلا طاـــشنلاو ةـــيراجتلا ةـــفاقثلا
 ىواــستي رــخآ اــًلماع حرــطي يكيــسالكلا يلاربيللا روظنملا نكل ؛يمالسإلا ملاعلل يبسنلاو
 ريوــطت نــع يمالــسإلا ملاــعلا يــف ةــّيركفلا تاــقبطلا زــجع :وــهو ،ةــيمهألا يــف هيقباــس عــم
 .راهدزالاو ةّيّرحلاب عّتمتي عمتجمل اًساسأ لّكشت راكفأ

                                                             
 .رلشتیك :لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا ..ابوروأ يف ّةیحیسملا ّةیمالسإلا تاقالعلا 15
 .35ص ؛لیوك ،نیكسور :تاعازنلاو تافاقثلا ..طسوألا قرشلا ةسایس 16
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 ملاــــعلا دهــــشي مــــل :لوــــقنف لــــضفأ ةروــــصب عــــقاولا اذــــه نــــع رــــّبعن نأ اــــننكميو
 .كــياه كيردــيرفو لــيم تراويتــس نوــجو كوــل نوــجو ثيمــس مدآل لــيثم روهظ يمالسإلا
 رــّكفم ىــلع رــثعن ال انّنكل ،يبدألا لاجملا يف ةعدبمو ةقومرم ءامسأ ىلإ ريشن نأ اننكميو
 نــم ءامــسأ ضعبــلا دروــي دــقو .ةّيداــصتقاو ةّيــسايس ةــيرظن جاــتنإ ،لواــح وأ ،نــّكمت دــحاو
 قماــن ينامثعلا بتاكلاو )1890-1822( يسنوتلا نيدلا ريخو )1406-1322( نودلخ نبا :ليبق
 ضــعب اوــحرط نــّمم ،)1966-1888( قزارلادــبع يــلع يرــصملا هــيقفلاو )1888-1840( لاــمك
 فــسؤي اــّمم نــكل 17؛يــسايسلا داصتقالل ةّيقيقح ةّيرظن ةغايص ليبس يف ةّيلوألا راكفألا
لُو يتلا تاّيرظنلاب اهتنراقم نكمي ةلّصفم ةّيرظن ةّيأ رّوطي مل ءالؤه نم ايأ نأ هل

ِ
 يــف تدــ

 يـــف ةيـــسيئرلا تاـــغللابو ،ةّيمالـــسإلا ةّيـــسايسلا تاـــّيبدألا نأ كـــلذ ىـــلإ فاـــضيو .برـــغلا
 لـــيثم ىـــلع يوـــتحت ال ذإ ،ةـــيمهألا ةديدـــش ميهاـــفم ىـــلإ اـــًضيأ رـــقتفت ،يمالـــسإلا ملاـــعلا
 )ةـــيملاعلا ناــسنإلا قوـــقح(و )ةّيناروتــسدلا(و )ةدودـــحملا ةــلودلا( :لاـــثمأ نــم ميهاــفمل
 نيطالـــسلل ةـــهّجوم تاوـــعد دـــجن ةّيمالـــسإلا ةّيـــسايسلا تاـــّيبدألا يـــفف ؛)ةـــّينطاوملا(و
 ةدّدــحم ةــّيرظن وأ أدــبم يأل اًرــكذ دــجن ال اــنّنكل ،ساــنلا مارــتحاو لدــعلاو فاــصنإلاب اوــّلحتيل
 .ةكراشملاو ةيفافشلاو حاتفنالا رّفوت ةّيسايس ةموظنم ءانب يف اهيلإ دانتسالا نكمي

 بـــناجلاف ؛يمالـــسإلا ملاـــعلا يـــف ةّيداـــصتقالا تاـــّيبدألا يـــف هـــسفن رـــمألا قدـــصيو
 نــكل ؛ةّيفرــصملا ةدــئافلا ضــفر وــه ،عــيمجلا هــملعي يذــلاو ،يمالــسإلا رــكفلا يــف حــضوألا

 ىــنعملل اــًقفو هــمهف نــكمي الو ،نيملــسملا ىــلع ةرصتقملا رومألا نم سيل ضفرلا اذه
 ناـــك ،وطــسرأ ميدــقلا يناــنويلا فوــسليفلا لاــثمأ نــم ،ةفــسالفلا نــم ريثكلاــف ؛عئاــشلل
 ضــفر نإ ،اــًيناثو .اــهل يحيــسملا نيدــلا ضــفر كــلذ ىــلإ فضأ ،ةّيفرصملا ةدئافلا ضراعي
 نــكميو .ةّيداــصتقا ةــّيرظن ةغايــص ىــلع اًرــيثك دعاــسي ال اهراكنتــساو ةّيفرــصملا ةدــئافلا
 كولــــسلا لواــــنتي ّيــــجهنم لــــمع ّيأ نــــم وــــلخي يدــــيلقتلا يمالــــسإلا رــــكفلا نأــــب لوــــقلا
 ،لاــــملاو ،رامثتــــسالاو راــــخدالاو ،لامــــسأرلا نيوــــكتو ،تاكرــــشلا طاــــمنأو ،يكالهتــــسالا
 راــكفأ ىلإ راقتفالا نإ .ةيداصتقاوركاملاو ةيداصتقاوركيملا ةيرظنلاو ،يفرصملا لمعلاو
 راـــكفأ ريوـــطت يــف لـــشفلا وأ ،تالاـــجملا ةــّفاك يـــف ةيناـــسنإلا تاــجايتحا ةـــيبلت يـــف حجنــت
 نــع ةلوؤــسملا ةّيــسيئرلا بابسألا نم ربتعي ،كلذ يف مهاست ةديدج تاّيرظنو ميهافمو
 ةّيفرــصملا ةدــئافلا ضــفر ةلأــسم ىــلع كــلذ رزو لــّمحن نأ نود ،يمالــسإلا ملاــعلا فــّلخت
 عــيزوتب حمــسي وــحن ىــلع دــمألا ليوط ليومتلا مّرحي ال مالسإلا نأ يف ّكش الو .اهتاذ يف
 داــصتقا ريوــطت هــجو يــف فقي ّيرهوج قئاع يأ كلانه سيلف كلذلو ،يواستلاب رطاخملا

 ناــك اذإو ،نادــيملا اذــه يــف يمالــسإلا ريكفتلا نم ليلقلا الإ دجن نأ اننكمي ال نكل ؛رّوطتم
 ملاــعلل يلاــحلا عــضولاو ،اــًضيأ هــبقاوع راــكفألا ىــلإ راــقتفالل نأ ّدــب الــف ،اــهبقاوع راــكفألل

                                                             
 )مـكحلا لوـصأو مالـسإلا( ھـباتك نـم )ةـلود ال نـیدو ،ةـموكح ال ةلاـسر( نونعملا لصفلا يف قزارلادبع يلع ىدحت 17

 .ّةیوبنلا ةبرجتلا ىلع ًءانب دحاو صخش يف داحتالا امھنكمی ّةیسایسلا ةدایقلاو ّةینیدلا ةدایقلا نأب داقتعالا
 .245ص ؛يراصنأ يلالیف :)باتك يف ةلاقم( رّونتملا يمالسإلا ركفلا رداصم :اًضیأ عجار
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 راــكفألا ىــلإ راــقتفالا نــع ئــشانلا يبلــسلا ريثأــتلا ىلع ليلدك هيلإ ةراشإلا نكمي يمالسإلا
 .ةمزاللا

 ؟كلذ ثدح اذامل :لاؤسلا زربي انهو

 داــهتجالا باــب قــلغ ىــلإ دوــعي ببــسلا نأــب لاؤــسلا اذــه نــع باــّتكلا ضــعب بــيجي
 كــلانه نأ ودــبيو 18.)ةيمالــسإلا صوــصنلا ريــسفت لــقح يــف ةدــيدجلا راــكفألا جاتنإ ةيلمع(
 دــق داــهتجالا "باــب" نأــب ،مهرــيغو نيملــسملا نــم ،نيــّصتخملا نيــب قاــطنلا عــساو اًعامجإ
لغُأ

ِ
 تاريــسفت دــيلوت وأ ةدــيدج راــكفأل نيملــسملا جاــتنإ مدــع ىــلإ ىّدأ اــّمم نورــق لــبق قــ

 .ةّدجتسملا فورظلا عم قفاوتي وحن ىلع ةّيسيئرلا ةيمالسإلا ئدابملل

 يــنعن ال ةدــيدج راــكفأ ريوــطت يف لشفلاف ،ايئزج حيحص يأرلا اذه نأب لوقلا نكمي
 نــم هرــيغو نآرــقلا اــهيلع ّصــن يــتلا ةّيــسيئرلا ئداــبملا ريــسفت ةداــعإ يــف لشفلا دّرجم هب
 ىــلع ةردق داهتجالا باب حتف ةداعإل ناك اذإ امم نيقثاو انسل انّنإ لب ،ةّيمالسإلا رداصملا

 اــههجاون يــتلا ةلكــشملاف ؛اــهّلح ىــلإ يّدؤيــس ناــك اذإ اــم وأ ،لــصألا يــف ةلكــشملا ّلــح
 ملاــعلا يــف داــصتقالاو عاــمتجالاو ةــسايسلا نيداــيم يــف قــمعأ لكــشب اهروذــج برــضت
 لــقعلا مامأ داهتجالا باب قلغ نم ثدح ام ىلع رصتقت نأ اهبابسأل نكمي الو ،يمالسإلا
 يجراــخلا ملاــعلل لــماكلا ضفرــلا ىــلإ حاــتفنالا نــم لــقعلا اذــه لــقتنا اذإ كــلذو ؛ملــسملا
 رــمألا نإف هيلع ًءانبو 19؛ملسم عباط تاذ ةيسايس راكفأو تانايك اًلّضفم ىرخألا راكفألاو
 روــهظ يــقل دــقلو .ءاصقإلاو بّصعتلا جتني لقعلا اذه حبصأ ذإ ،ةيئامغودلا عم ىواستي
 نيلاــــجملا يـــف ةــــينودلاب روعـــشلا نــــم نوـــعلا يمالــــسإلا ملاـــعلا يــــف قـــلغنملا لـــقعلا
 رــيثي رــمأ وــهو ،ةــّيونعملا حورــلاو ةــفاقثلا يــف قّوــفتلا ّســح نــمو ،يركــسعلاو يداصتقالا
 .اًئجافم سيل هنكل ،مامتهالا

 ةـــّيفلألا يــف هـــيلع ناــك اــّمع فرـــحناو يمالــسإلا ملاــعلا ةريـــسم تــسكعنا اذــكهو
 يــف اــيعجر اــًفقوم رّوــطو ةيناثلا ةّيفلألا نم يناثلا فصنلا يف هسفن ىلع ىوطناف ،ىلوألا

 .صاخ لكشب برغلا ةلابق

 هــجاوت تــناك يــتلا ةــميدقلا ةــّينانويلا ةفــسلفلا نوملــسملا ذــقنأ ىــلوألا ةــّيفلألا يــف
 سوــتريبلأ لاــثمأ نــم نيــّيبوروألا نــم رــيثكلا نإ اــمك ؛ملاــعلا ةرــكاذ نــم اــيّلك ءاــفتخالا رطخ
 يــف ةــّيركفلا مهتاراــهم اورّوــط يماــكوألا ماــيليوو ينيوــكألا اــموتو نوــكيب رــجورو سونغاــم
 ةيــسنلبو ةــطانرغو ةيليبــشإو ةــبطرق يــف ًةــمئاق تــناك يتلا ةيمالسإلا ةيبرعلا تاعماجلا
 نوملــسملا ناــكو ،تاذــلاب ةــقثلاب اــهنيح ىــّلحتي يمالــسإلا ملاــعلا ناــك دــقل 20.ةــلطيلطو
 .مهيديأ ىلع قّقحت زاجنإ اهَّنأ ىلع مهيدل ةمكارتملا ةّيفرعملا ةورثلا ىلإ نورظني

                                                             
 .يدومصم :)باتك يف ةلاقم( ةتماصلا ّةیرثكألا 18
 .شتیكور :قلغنملا لقعلاو حتفنملا لقعلا 19
 .رلشتیك :لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا ..ابوروأ يف ّةیحیسملا ّةیمالسإلا تاقالعلا 20
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 نــم ةــميظعلا ةّيوسلا هذه تباغ ةيناثلا ةّيفلألا فصتنم ىلإ ةيّدؤملا ةّدملا لالخو
 ماــمأ ةناــصحلا مادــعناو زجعلاــب روعــشلا اــمهّلحم ّلــحو ،يلخادــلا مالــسلاو سفنلاــب ةقثلا
 قوبــسملا رــيغ دــيدجلا فــقوملا اذــه رّربيلو ،هسفن ىلع يمالسإلا ملاعلا ىوطناف ؛برغلا
 ،يــنقتلاو يــملعلا لاــجملا يــف اًمّدــقت رــثكأ برــغلا نوكي دق" :ةيلاتلا ريكفتلا ةقيرط ىلإ أجل
 يفاــقثلا لاــجملا يــف هــسفنب هــسفن رمدي هّنكل ،ةّيركسعلاو ةّيداصتقالا ةينبلا يف ىوقأو
 انتادــقتعمو اــنميق لــضفب نيّيحيــسملا نــم ىــقرأ اــنّنإ .داــك وأ برغلا راهنا دقل .يقالخألاو
 ."ةّيعامتجالا انتفاقثو

 يمالــسإلا ملاــعلا يــف يــسايسلاو يعاــمتجالا رــكفلا عاــضأ ،فورــظلا هذــه ّلــظ يــف
 رــكفلا ةداــقل ةــقلغنملا لوــقعلاو يبلــسلا فــقوملا أدــبف ؛يلــصألا هراــسم نــع هاــتو هــبرد
تنُأ يتلا راكفألا راركتب نابّبستي

ِ
 ،ةّيبلــس ةــغَرفم ةــقلح يــف نارودــلاو ،ةقباس ةلحرم يف تج

 .يمّدقت عباط تاذ ةديدج راكفأ ريوطت ةلواحم نع اًضوع

 ةاواـــسماللا ضـــفر ذإ ،ةـــّيروث ةدـــيقعك أدـــب هـــّنأ مـــلعي مالـــسإلا خيراـــت أرـــقي نـــم نإ
 ،ةــّيعامتجالا نوؤــشلا يــف ةأرــملل ةــّيوناثلا ةــناكملا دــقتناو ،ةدالولاــب يتأــت يــتلا تازايتمالاو
 نــضّرعتي ّنــك يتاوــللا ثانإلا ديلاوملا نم ريثكلا ةايح ذقنأ هنإ لب ،ةّمهم اًقوقح اهل بلجو
 ساــسأ ىــلع يــسايسلا داهطــضالا دــض اــًلوأ مالــسإلا براــح دــقلو 21.ةــّيلهاجلا يــف دأوــلل
 نــكمي ال هــّنأ مالــسإلا نــلعأ اــمك .ةــعّونتملا ةــّيعامتجالا تالكــشملا نــم اًددــع ّلــحو نيدــلا
 مالــسإلا فرــتعا اــمك ؛نوواــستم اــًعيمج رــشبلا نأو ،رــخآ ناــسنإل اًدــبع حبــصي نأ ناسنإلل
 ،رجاــت هب رّشب يذلا ديحولا نيدلا وهو ؛ةراجتلا ةّيّرح ىلع عّجشو ،اهامحو ةّصاخلا ةيكلملاب
 22.يراجت عمتجمك اًلّوأ يمالسإلا يعامجلا نايكلا سّسأتف

 نأ وــلو ،اًدّدــحم اًراــسم عــبّتيل ناــك يمالسإلا ملاعلا نأ ىلإ ريشت تناك دئاقعلا هذه
 ىرــخأ ةراــبعبو .راــسملا كــلذ عاــّبتا يــف نوملــسملا ّرمتــسا امّبرل رّيغتت مل خيراتلا ةريسم
 رداــصملل ةّيدــصاقم ةءارــق ةغايــص ىــلإ مهقيرــط يــف اوناــك نيملــسملا نإ :لوــقلا نــكمي
 مـــل رـــمألا اذـــه نأ الإ ؛جهنــلا اذـــه ىـــلع رارمتـــسالاو ،مالــسإلل رـــّكبملا خيراـــتلاو ةّيمالــسإلا
 مــث ،يلــصألا هراــسم يــف مّدــقتلا نع رمألا لّوأ ّيمالسإلا ركفلا فّقوت ذإ ،فسأ ّلكب ثدحي
 .اننيعأ مامأ لثاملا نهارلا عقاولا :ةجيتنلا تناكو ،رقهقتلاب اهدعب ذخأ

 يف يمالسإلا ركفلا اهنم يناعي يتلا ةّيسيئرلا ءاطخألا ىربك يه ام
 ؟اهحيحصت نكمي فيكو ؟نهارلا تقولا

 رـــيغو نيملـــسملا ضـــعب عـــم لـــماعتلا ىـــلإ نوّيمالـــسإلا نورـــّكفملا لـــيمي .اـــًلوأ
 اذـــهو ؛رـــشبلا يـــنب نـــم اوـــسيل مهّنأـــكو ،نيّيحيـــسملا نيّيبرـــغلا اـــًصوصخو ،نيملـــسملا

 ةرــشبلا ضيب ،نيملسم ريغ وأ نيملسم نوكن نأ لبق رشبلا نم انعيمجف ،ءاره ضحم
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 روــمأ كــلانهو ،ةايحلا هذه يف براجتو ةكرتشم تاجايتحا انيدلو ،اًثانإ مأ اًروكذ ،اهدوس مأ
 ،مهراــكفأو نيملــسملا رــيغ براــجت نــم اــهومّلعتي نأ ،مهيــلع بــجي لــب ،نيملسملل نكمي
 .اهباوبأ قالغإب مهلوقع ىلع نومكحي مهّنإف ّالإو

 ،ةّوــبنلا دهع ىلإ دوعت يتلا رداصملا اهيف امب ،مالسإلل ةيسيئرلا رداصملا نإ .اًيناث
 يــف ريــسلا اولــصاوي نأ نيملــسملا ىــلع بــجيف .ةّيدــصاقملا تاريــسفتلل عــضخت نأ بجي
 دــق خيراــتلا ّنأــكو اوفّرــصتي ّالأو ،دــّمحم يــبنلاو ميركلا نآرقلا هّطتخا يذلا ّيلصألا قيرطلا
 بــكاوت ةطــشن تاريــسفت يــّنبتب لــصاوتملا راركتلا نع اوضيعتسي نأو ،هتياهن ىلإ لصو
 .ةرصاعملا تالكشملا

 نآرــقلا عاــبّتاو مــهفو ةءارــق ىــلإ ةــجاح يــف نيملــسملا نأ يــف ّكــش نــم اــم .اــًثلاث
 ،ّلــكك ملاــعلل ةــلماكلا ةــّيقيقحلا ةــعيبطلا مــهفل يفكي ال اذه ّنكل ؛ةّيوبنلا ةّنسلاو ميركلا

 اذإو ،مهعمجأــب رــشبلا هــيف شيــعي يذــلا هــّلك ملاعلا قلاخ وه )هللا( نأب دقتعي ملسملاف
 نأ دــعاوقلا هذــهل ّدــب الــف عــمتجملاو درــفلا ةاــيح ةــعيبط يــف ةنَّمــضم دــعاوق كــلانه ناــك
 هذـــه فاـــشتكا اولواـــحي نأ نيملـــسملا ىـــلع بـــجي كلذـــلو ،اـــًضيأ )هللا( عنـــص نـــم نوـــكت
 ،ريغــصلا يــهلإلا باــتكلا وــه ميرــكلا نآرــقلا ناــك اذإ :ىرخأ ةرابعبو .اهنع ريبعتلاو دعاوقلا

 أرــقي نأ ملــسملا بــجاو نــمو ،ريبكلا يهلإلا باتكلا وه هلمكأب رشبلا ملاعو ةعيبطلا نإف
 .نيباتكلا الك

 ميرــكلا نآرــقلا لوــصأ ىــلإ عــجري نأ بــجي ملــسملا نأ باــّتكلا ضــعب معزــي .اــًعبار
 مّلكتـــي ال ميرـــكلا نآرقلاـــف ،ةليحتـــسم ةـــّمهم اـــهّنكل ؛خيراـــتلاو دـــيلاقتلا راـــثآ نـــم اـــهيّقنيو
 هـــفورظ راـــطإ يـــف هـــمهفي ملـــسم ّلـــكو ،نيملـــسملا ةنـــسلأ هـــب مّلكتـــت اـــمّنإو ،هناـــسلب
 ريــسفتلا رــيرحت نــكمملا نــم ناــك وــلف ،ةــقيقحلا هذــه ىــلع فافتلالا نكمي الو .هتاّيناكمإو
 اًعــضاخ دــيدجلا ريسفتلا ناكل ،لماك لكشب خيراتلاو ديلاقتلا راثآ نم ميركلا نآرقلل ماعلا

 معزــلا ةــّيعقاولا نــم سيــلف كلذــلو .دــيدجلا ّيــنمزلا راــطإلا نمــض خيراــتلاو دــيلاقتلا راــثآل
 ملاــعلا هــيلإ جاــتحي اــمو ؛ةقباــسلا تاريــسفتلاو دــيلاقتلا نــم ميرــكلا نآرقلا ةيقنت ةّيناكمإب
 ةــّيّرح ىــلإ جاــتحي اــمنإو ،خيراــتلاو دــيلاقتلا راــثآ نــم اــًيلاخ اًدــيدج اًريــسفت سيــل يمالــسإلا
 .اهتاقباس سفانت ةفلتخم ريسافت ةغايص يف نيملسملا

 يمالــسإلا رــكفلا نمــض يــعيبطلا نوناــقلل موهفم ريوطت ىلإ ةجاح كلانه .اًسماخ
 دــقلو .رــيبكلا يــهلإلا باــتكلا ةءارــق رــبع رــمألا اذــه قيقحت نكميو .يداصتقالاو يعامتجالا
 ةــّيّمهألا ديدــش اًرود ،يناــملعلا مأ ينيدــلا هلكــشب ءاوــس ،يــعيبطلا نوناــقلا موــهفم بــعل

 .يبرغلا يلاربيللا ركفلا قايس يف فّرطتلاو ةّيئامغودلا ةبراحم يف

 قوــقحل ماــعلا موــهفملا نــع يمالــسإلا ملاــعلا يــف عافدــلا اــًضيأ بــجيو .اــًسداس
 نــكمي ال ةّيــسيئر اًقوقح كلتمي صخشك يرشبلا نئاكلا فّرعي موهفملا اذهف .ناسنإلا
 تزــجنأ دــقلو .نيدــلا وأ قرــعلا وأ ردــنجلا نــع رــظنلا ّضــغب اــهب طيرــفتلا وأ هــنم اــهعازتنا
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 نــكميو ،برــغلا يــف يناــملعلاو ينيدــلا فّرــطتلا فاعــضإ ليبس يف ريثكلا ناسنإلا قوقح
 .اًضيأ يمالسإلا ملاعلا يف ثدحي نأ هسفن رمألل

 ىــلع بــجي يمالــسإلا ملاــعلا يــف ناــسنإلا قوــقحل ةــماع ةــيرظن قالــطإ لــجأ نــمو
 نـــع ضاعتـــسا ضعبـــلا نـــكل ؛رـــيبكلا يـــهلإلا باـــتكلا ةءارـــق ىـــلإ اودوـــعي نأ نيملـــسملا

 ،"ةّيمالــسإلا ناــسنإلا قوــقح" موــهفم ءاــنب ةــلواحمب ناــسنإلا قوقحل ةّماع ةّيرظن ةغايص
 اــماع اًراــطإ قــلخي ال هــّنكل ،ناــسنإلا قوــقح أدــبم لوــبق يــف موــهفملا اذــه دعاــسي اــمّبرو
 يــتلا ناــسنإلا قوــقح نإ .ةــّيّرح ّلــكب هــيف وــمني يــك أدــبملا اذــه لوــح عــسوأ مــهفل عــسّتي
 ،يزــييمت يفئاــط وــحن ىلع لماعتلاب اًمّزلم يحيسملا وأ ملسملا لعجت نايدألا اهسّسؤت

 .ةّيمالسإلا ةفاقثلا يف ناسنإلا قوقحل لماش موهفم ىلإ انجيحي اّمم

 نأ لوــقت ةــقيقحلاو ؛)درفلا(ـــل ماــع موــهفم ىــلإ اــًضيأ ملــسملا رــكف جاــتحي .اًعباــس
 ناــسنإلا ميرــكلا نآرــقلا فّرــع ذإ ،ةــّيلئابقلا هــجو يــف درــفلا ىّوــق ىلوألا هدوقع يف مالسإلا
 لبق ىلوألا ةناكملا اهل ةّيلئابقلا ةعزنلاو لئابقلا تناك امنيب ،ضرألا ىلع هللا "ةفيلخ" هّنأب
 يذــلا فرــطلا ،درــفلا ال ،ةــليبقلا رــبتعت ةــّيئازجلا ةــموظنملا تــناك ةــّيلهاجلا يــفف ،مالــسإلا
 ّنأ هــل فــَسؤي اــّمم نــكل 23.مــهفلا كــلذ رــّيغيل ميرــكلا نآرــقلا ءاــجو ،ماــكحألا هــيلع يرــست
 قوــقح" ىعدــي ام ناك اذإو ،يمالسإلا ركفلا ىلع ةّيتاعامجلا طّلست تدهش ةيلاتلا دوقعلا
 سيــلف ،ناــسنإلا قوــقحب عــّتمتي نم مه مهدحو نيملسملا نأب ىري "ةّيمالسإلا ناسنإلا

 اذـــه ىـــلع سيــسأتلا نـــكمي الو ،ناـــسنإلا قوــقحل ةلماـــش ةـــّيرظنل اهدــعب لاـــجم كــلانه
 .ةّيروتسدلا ةموكحلل ةماع ةّيرظن ةماقإ يف موهفملا

 ةـــــّيّرحلل ةـــــّيقيقحلا ةـــــعيبطلا مـــــهف يـــــف اـــــًبلاغ نوملـــــسملا لـــــشف دـــــقل .اـــــًنماث
 يــهو ،ةــّينطابلا ةــّيّرحلا :يأ ،ةــبجوملا ةــّيّرحلا نــم اــًعون ىــّنبتي مهنــم ريثكلاــف ؛اهنيماــضمو
 تاــــبجاولا ّصــــخي اــــم يــــف هللا رــــماوأ عــــيطي امدــــنع ارــــح نوــــكي ءرــــملا نأــــب ىرــــت ةــــبراقم
 عـــّتمتلا هـــل ّقـــحي نـــم وـــه هدـــحو ملـــسملا نأ اًنمـــض يـــضتقت ةـــيؤرلا هذـــهو ،تاـــمّرحملاو
 ىّتأــتي ال رمأــك ةــّيّرحلا يتأــت مــث ،اًملــسم ءرــملا نوكل يه ةيولوألا نإ :ىرخأ ةرابعبو ،ةّيّرحلاب
 نيــب ةــطبارلا تاــقالعلاب ةلــص اذ اًرــمأ ةــّيّرحلا رــبتعت ةــئطاخ ةــيؤر يــهو .همالــسإب الإ ءرــملل
 :يأ ،دارــفألا نيــب تاــقالعلاب لــصّتت اــمّنإو ،ةــقالعلا هذــهب اــهل ةلــص ال ةــّيّرحلاو ،هــّبرو درــفلا
 .يعامتجا جتان اهنإ

 وأ اًملــسم نوــكي نأ اــمأ ،رــشبلا عــيمج نيــب ماــع طرــش وــه ًاناــسنإ ءرــملا نوــكي نأ
 مــهنأل اًرارــحأ اورــَبتُعي نأ ساــنلل نــكمي ال ذإ ؛صاــخ يرــشب طرــش وــهف اًدــحلم وأ ايحيسم
 نوـــنّكمتي مهّنـــكل ،هـــب ةـــّصاخلا رئاعـــشلا نوّدؤـــي مـــهنأل وأ ،كاذ وأ نيدـــلا اذـــه نودـــقتعي
 نــكمي ال ةــّيّرحلاب عــّتمتي ال نــم ّنأــب ىرــت ةّيمالــسإلا ةــفاقثلاو .هــقانتعا نــم ةــّيّرحلا لــضفب
 ّنـــكل ،اــيقيقح اًملــسم نوــكي نأ هــنكمي ال ارــح سيـــل نــمو ،هــلاعفأ نــع اًلوؤــسم هراــبتعا
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 نــم دلب ّيأ يف هنأ ينعي اذهو ،ةّينيد ةديقعك مالسإلا رايتخا هيلع بّجوتي ال رحلا صخشلا
 اــقح نوــبغري نوملــسملا ناــك اذإ ةــّيّرحلاب عّتمتلاــب قــحلا عــيمجلل نوــكي نأ بــجي نادــلبلا
 .ةّيّرحلاب عّتمتلاب

 ،هـــللاب نمؤــملا ةــقالعب اهتلـــصو ةــّيّرحلا ىــنعمل عـــسوأ اًحيــضوت دروــن نأ اــننكميو
 يـــتلا روـــمألا ةرـــئاد نمـــض لخدـــي مـــثإلا اذـــهو ،رـــمخلا برـــش مّرـــحي مالـــسإلا نإ :لوـــقنف
 نأــب نودــقتعي نيملــسملا ضــعبو ؛يــهلإ مــكحب ةــمّرحم اــهنكل اــهلعف ءرــملا عيطتــسي
 نأ ةــيحان نــم بئاــص ريــسفتلا اذــه نأــب لوــقلا نــكميو ،هللا ةــعاطإب ارــح حبــصي ملــسملا
 ىواــستت ال رــمخلا نــم ةــّيّرحلا نــكل ،رــمخلا نــم ارــح ملــسملا لــعجي رــمخلا ميرــحتب مازتلالا

 برــشي هــنأل ّرــح رــيغ نيملــسملا هــلإب نمؤــي ال نــم ناــكل كلذــك رــمألا ناــك وــلو ،ةــّيّرحلا عــم
 تاــشاقنلا نيــب طــلخلا نــم أــشنت ةــيبرغلا ةــلاحلا هذــه يــف ةلكــشملا نإ .بــسحو رــمخلا
 برــشب ّقــحلا هــلف ارــح ءرــملا ناــك اذإــف ؛ةــّينيدلا تاــشاقنلا نيــبو ةــّيّرحلا لوــح ةعورــشملا
 وأ رـــمخلا برـــش ىـــلع )هللا رـــيغ( رـــخآ فرـــط نـــم اًرـــَبجم ناـــك اذإو ،هـــنع عاـــنتمالا وأ رـــمخلا
 قــح دارــفأللو اــًلوأ يتأــت ةــّيّرحلا نإــف اذــهلو ؛ّرــح هــنأب اهدــنع هفــصو نــكمي الــف هــنع عاــنتمالا
 الـــك نأـــب لوـــقلا نـــكمي رـــمخلا برـــش لاـــثم يـــفو .ةـــّيّرحلاب مهعّتـــمت دـــنع تاراـــيخلا ذاـــختا
 24.ارح نوكي نأ هنكمي ،هبنتجي نمو رمخلا برشي نم ،نيقيرفلا

 ةـــلودلا( ةرـــكفب سوـــهلا :يمالـــسإلا ملاـــعلا يـــف ةرـــيبكلا تالكـــشملا نـــم .اًعـــسات
 ةّيروتــسد ةــموكح نــع اًضوع ةّيمالسإ ةلودب نيملسملا نم ريثكلا بلاطي ذإ ؛)ةّيمالسإلا

 هذــه نــكل ؛ةــلودلا هذه ّلظ يف الإ لانت ال ةّيّرحلا نأب نودقتعي مهنأل تاّيحالصلا ةدودحم
 بــغري ملــسملا ناــك اذإو ،ءاوــس ٍّدــح ىــلع نيملسملا ريغو نيملسملا ةّيّرح ّرضت ةبراقملا
 ىــلإ اــمّنإو ،ةّيمالــسإ ةــلودل رــمألا جاــتحي الــف مالــسإلا ماــكحأل اــًقفو اــيحي نأو ارــح نوكي نأب

 مرــحُي اــمنيب هــتّيّرحب عــّتمتي نأ ملــسملل نــكمي الــف ،تاّيحالــصلا ةدودــحم ةيروتسد ةموكح
 25.اهنم هريغ

 نمازـــتملا مادختـــسالا نـــم مهـــسفنأ اوـــصِّلخي نأ نيملـــسملا ىـــلع بـــجي .اًرـــشاع
 اــمّنإو ،نورــق ةدــعب اًدودحم سيل خيراتلاف ؛برغلاب قلعتي ام يف ةّيقوفلاو ةّينودلا ّسحل

 نأ نم ايند ةبترم مويلا ّلتحي نم عنمت ةنامض كلانه سيلو ،فّقوتت ال ةليوط ةيلمع وه
 اــنمهف ّنأ نــع كــيهان ؛رــّيغتت نأ اــهل نــكمي ةاــيحلا فورــظف ،دــغلا يــف اــيلع ةــبترم ّلــتحي
 ةـــفاقثل اـــًجاتن تـــسيل ةيـــسيئرلا ةّيناـــسنإلا ميـــقلاو ةيـــساسألا ناـــسنإلا قوـــقحل نهارـــلا
 داــقتعالا ةــّيّرح نإ .ءاــعمج ةّيرــشبلا هــيف تكراــشت جاــتن يــهف ،هرــيغ نود نيدــل وأ ،اــهنيعب
 اًزــجنم رــَبتعُت ،نوناــقلا ماــمأ يواــستملا فارــتعالا ّقــحو ،ةــّصاخلا ةــّيكلملا ةــّيّرحو ،رــيبعتلاو

                                                             
 ةـّیّمھأ دـّسجت ةـّیلامتحالا هذـھو ،)ّةیّرح( ةملكل ةفلتخملا يناعملا ببسب ثحبملا اذھ يف لمتحم يظفل شّوشت أشنی امبر 24

 اذإ اـمأ ،رـمخلل "اًدیبع" نكن مل اذإ "رارحأ" اّننأ ةیتوھاللا ةیحانلا نم لوقن نأ اننكمیو ؛نأشلا اذھ يف عسوأ يثحب لمع ىلإ ةجاحلا
 نأ بـجی ذإ ،ةـّیّرحلاب فـّصتت ةـقیرطب يتأـی مل بانتجالا رارق نأ ينعی اذھف میرحتلا رمأل اًعاّبتا الإ سیل رمخلا برشل انبانتجا ناك
 .هاركإ نود بئاصلا رایخلل لّصوتلاو تارایخلا ذاختال ّةیسایسلاو ّةیداصتقالا ّةیّرحلاب سانلا ّعتمتی

 .ریمیدشاب :ةبلاسلاو ةبجوملا ناتبراقملا ..ّةیّرحلاو مالسإلا 25
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 يــتلا ةــهجلا تــناك ًءاوــس ،هــتاذب نــيد وأ اــهنيعب ةفاقثل ىزعُت نأ أطخلا نمو ،اماع ايناسنإ
 .يمالسإلا نيدلا مأ ،يحيسملا نيدلا مأ ،ةيبرغلا ةفاقثلا :اهيلإ ىزعُت

 ةيكرتلا ةبرجتلا

 نيّيروتاتكدــلا نيمكاــحلا ّدــض يمالــسإلا ملاعلا لود اهتدهش يتلا تاروثلا تّدأ دقل
 ةــموكح ّلــظ تــحت ةــّيّرحلا لــين نــم ةّيمالــسإلا نادــلبلا بوعــش نّكمتــب لاــمآلا دعاــصت ىلإ
 لاـــمآلا هذــه تــناك اذإ اــم راــهظإب لـــيفك هدــحو ناــمّزلاو ،تاّيحالــصلا ةدودــحم ةّيروتــسد

 ةــنراقملا ىــلإ مالــعإلا لئاــسو يــف نيــلّلحملا ضعب دمعي ،راطإلا اذه يفو .ال مأ قّقحتتس
 يــف ،لّوــحتلا يف تحجن ايكرت نأب نيججاحم ،ايقيرفأ لامش يف ةيبرعلا نادلبلاو ايكرت نيب

 ةــيطارقميدلا لاكــشأ نــم لكــش ىــلإ دــحاولا بزــحلا ماــظن نــم ،رــيثكب رــكبأ ةــّيخيرات ةــلحرم
 ال نــحنو ؛كروتاــتأ لاــمك ىفطــصم اــهب ماــق يــتلا تاحالــصإلا لــضفب تاّيحالصلا ةدودحم
 يــف كــلذ ثدــح ذإ ،دوــقع ةدــع لــبق ةــّيطارقميدلا ىــلإ ةّيروتاتكدلا نم تلقتنا ايكرت نأ ركنن

 دوـــهج ببـــسب ّمتــي مـــل لّوــحتلا اذـــه نـــكل ،اــًبيرقت فـــنع نود يــضاملا نرـــقلا تاّينيــسمخ
 .هنع اًمغر ثدح اّمنإو ،هتاحالصإو هتاسايسو دحاولا بزحلا ةّيروتاتكد

 ةّيـــسايسلا تاءارـــجإلا نـــم رـــيثكلل اـــًضفر ءاـــج 1950 ماـــعلا يـــف يـــكرتلا عـــيبرلا نإ
 ؟رييغتلا اذه دَلويل اهنيح ايكرت يف رّيغت يذلا امف ،دحاولا بزحلا ةموكح ةبقحب ةّصاخلا

 حمــسي مــل يذــلا دــحاولا بزــحلا ماــظن تــحت اــيكرت تــحزر )1950-1925( ةــبقحلا يــف
 ،ةــسايسلا ةــبلح نــع سفاــنتلا باــغف ،ةرــح تاــباختنا ةــماقإب وأ ةــضراعم بازــحأ روــهظب
 ،ساـــنلا موـــمع نـــم ةـــيقيقح ةكراـــشم نود اهـــسفنب اهـــسفن بـــختنت ةـــموكحلا تـــناكو
 ةطلــسو ،نوناــقلا مــكحو ،رــيبعتلاو رــكفلا ةــّيّرحو ،ريمــضلاو نيدــلا ةــّيّرح ىلإ ايكرت ترقتفاو
 ،ةــّصاخلا ةــّيكلملا ةــيامحل ةــلاّعف ةليــسو ةــّيأ اــهنيح رّفوــتت مــلو ؛ةدياحم ةلقتسم ةيئاضق
 ال يــتلا ةّيــصخشلا نأــش نــم ءالــعإلا ةــعزن ،اذــه اــنموي ىــلإ لازــت الو ،اــهنيح كــلانه تــناكو
 .ىلعألا يسايسلا ميعزلاب ًةلَّثمم ،تاهبشلا اهطيحت

 قــيبطت تالواــحم سرــشأ ىدــحإ ةــلئاط تــحت تــعقو اــيكرت نأ ىــسنن ال نأ بــجيو
 ةـــّماعلا ةـــقفاوملا بـــلط نود ةـــّيدجبألا رـــييغت ّمتـــف :ملاـــعلا خيراـــت يـــف ةـــّيفاقثلا ةروـــثلا
 ترــظحو ،ةدــّحوم ةعيبط تاذ ءايزأ ءادترا سانلا ىلع ايمسر ةلودلا تضرفو ،نينطاوملل
 ًةــيمتنم اهــسفن راــبتعا ىــلع ةــفلتخملا ةــّينثإلا تاــعامجلا تربجأو ،ةّيدركلا ةغللا مادختسا
  ىقيــسوملل ةــّيديلقت اًلاكــشأ تــقولا ضعبــل لاــط رــظحلا نأ ىــتح ،ةــّيكرتلا ةــّيموقلا ىــلإ
 نــم دــحاولا بزحلا ةّيروتاتكد لظ يف نّكمتت مل ايكرت ّنإف ،ئراقلا عّقوتي دق امكو .ةّيكرتلا
 تــنميه ذإ ؛دوــقع لاوــط عقدــملا رــقفلا نــم عــمتجملا ىناــعو ،يداــصتقالا مّدــقتلا قــيقحت
 أــشنت دــق ةــضراعم ةــّيأ عــمقت يــك لــماك لكــشب داصتقالا ىلع ةمكاحلا ةّيسايسلا بخنلا

 دــيدج بــلاق ةغايــصو دارــفألا ليكــشت ةداــعإ ىــلإ فداــهلا يراــتيلاتوتلا اهعورــشم هــجو يف
 .عمتجملل
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 )1950( ماــعلا لــبق يــكرتلا يــسايسلا ماــظنلا نأــب لوــقلا نكمي ساسألا اذه ىلعو
 عاطتــسا ماــعلا كــلذ يــفف ،اــيلاح اــهنم صالخلاــب برــعلا لــمأي يــتلا ةــمظنألا هبــشي ناــك
 سيــسأت ةــّيلمعب أدــبو عارــتقالا قيدانــص لالــخ نــم ةّيروتاتكدلا طقسي نأ يكرتلا بعشلا
 هــّنأب مــهل لوــقن نأ اــننكميف )يبرعلا عيبرلا( دعب برعلا لاح ىلإ انرظن اذإو .ةّيطارقميدلا
 مهيــلع ّنأ وــهف ةــّيكرتلا ةــبرجتلا نــم هــمّلعت نيملــسملا ىــلع يــغبني سرد كــلانه ناــك اذإ
 .هقبس ام سيلو ،)1950( ماعلا الت يذلا يكرتلا جهنلا عابّتا

 ةصالخلا
 لــّثمتت يــتلاو ،ةملــسملا ةّيبلغألا تاذ نادلبلا اههجاوت يتلا ةّيريصملا ةلأسملا نإ

 ؛ةدوــشنملا ةــموظنملا هذــه ســسأ ىــلإ دوــعت ،ةــّيجذومن ةّيــسايس ةــموظنم ءاــشنإ يــف
 ىــلإ دنتــست نأ بــجي ةدــّيج ةــموظنم ّيأ نأــب ةــججاحملل نوــسّمحتم ساــنلا نــم ريثكلاــف
 ةــكلمم لــظ يــف شيعلاــب ساــنلا ةــبغر نــم مغرلا ىلع هّنأ هل فسؤي امو ؛ةّيدبألا ةقيقحلا
 اهدــجي نــم مهنــمف ،ةــقيقحلا هذــه هــنك ديدحت ىلع مهنيب ام يف نوفلتخي مهّنإف ةقيقحلا

 نــكل ؛ايجولويدــيألا وأ ،مــلعلا يــف وأ ،يــقرعلا ءاــمتنالا يــف اهدــجي نــم مهنــمو ،نيدــلا يــف
 ةدحاو ةقيقح ىلع دمتعت ةموظنم ّلك ّنإف ،هيف ةقيقحلا نمكت يذلا عضوملا ناك امهم
 ،ىرــخأل ةعومجم نم رياغتت ةقيقحلا نأ امبف ؛ةلاحم ال دادبتسالا ىلإ فاطملا اهب يهتني
 قئاــقحلا ىــلع طّلــستت نأ اــهل دــيرُأ نإ ،كــلت وأ ةــقيقحلا هذــهل ّدــب الــف ،رــخآل درــف نــم لــب
 .رزاجملاو بورحلاو دادبتسالا بلجت نأ نم ،ىوقلاب ىرخألا

 ةيــسايس تاــموظنم ءاــنب ةــلواحم سيــل هــلعف يــغبني اــم نإــف ،قبــس اــم ىــلع ًءاــنب
 تاــعامجلاو دارــفألل اهنمــض نــكمي ةــموظنم قــلخ اــمنإو ،كلت وأ ةقيقحلا هذه ىلإ دنتست
 هذـــهو .يبـــسنلا مغاـــنتلا نـــم ّوـــج يـــف مالـــسب اوـــشيعي نأ ةرياـــغتم قئاـــقحب ةدـــقتعملا
 ميــقلا :يأ ،)ةرِّطؤــملا ميــقلا( مــسا هــيلع قلطن نأ يغبني ام ىلع موقت نأ بجي ةموظنملا
 اــّنك اذإ هــنأ مــهفن اــنلعجت ميــقلا هذــهو ؛دالبــلا ناكــس ىــلع اــهنيعب ةــقيقح ضرــفت ال يــتلا
 رـــمألا اذـــهو ،لـــباقملاب مهمارـــتحا نـــم اـــنل ّدـــب الـــف نيرـــخآلا مارـــتحا ىـــلع لوـــصحلاب بـــغرن
 نــع اــًضوع :لوقلا نكمي ىرخأ ةرابعبو .ةّيكيسالكلا ةّيلاربيللا ميقلا قيبطت اًمتح يضتقي
 ّرــح ملاــع ءاــشنإ بــجي ،ةبجوملا ةّيّرحلل يمالسإلا مهفلا ساسأ ىلع موقي ّرح ملاع ءاشنإ
 ملاــعلا بّرــج دــقل .ةــفلتخملا ميــقلا مــئالي يذلاو ،ةّيّرحلل بلاسلا مهفلا ساسأ ىلع موقي
 نيكـــسور رـــيبعت بـــسحب ،ةـــّيلئابقلاو ةّيكارتـــشالاو ةـــّيموقلا ميهاـــفم قـــيبطت يمالـــسإلا
 نآ دــق هــنأ ىرــن نــحنو ؛رــحلا قوسلا ةيلاربيل ميهافم ةبرجت ىوس همامأ َقبي ملو 26،ليوكو
 مهنوؤـــش ىـــلع مهنـــيعي اـــّمع اوـــثحبي نأو ةـــّيلاربيللا ميـــقلا نوملـــسملا فـــشتكيل ناوألا

 ةــعيبط نــم اــهيف اــمو ةــقيلخلا باــتكو ،ميرــكلا نآرــقلا :نيــّيهلإلا نيباــتكلا تاحفص نمض
 .رشبو

                                                             
 .تاعازنلاو تافاقثلا ..طسوألا قرشلا ةسایس :امھباتك عجار 26
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 ثلاثلا لصفلا
 يف ةَّرحلا ةدارإلاو ،لقنلا ةهجاوم يف لقعلا
 ريسفتلا ةهجاوم يف ليوأتلاو ،ةّيربجلا ةهجاوم
 يف ّيبلسلا دهشملل ةّيركفلا سسألا :يفرحلا

 يمالسإلا ملاعلا
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 27 راجآ ىفطصم
 ةمدقم

 بارطــضالاف ،ىرــي اــم هــقوري نــل اذــه اــنموي يف يمالسإلا ملاعلا لاح ىلإ رظني نم
 تازــــّيمملا يــــه يـــنقتلا فــــّلختلاو ،يداــــصتقالا فعـــضلاو ،ةــــّيلهألا برــــحلاو ،يـــسايسلا
 تارــّشؤملا نأ نــع كــيهان .اــهعيمج نــكي مــل نإ ،ةّيمالــسإلا نادــلبلا نــم رــيثكلل ةيــسيئرلا
 اــمك ،يملاــعلا طــسوتملا نــم ىــندأ ةّيمالــسإلا نادــلبلا نــم رــيثكلل ةيداصتقالا-ةيعامتجالا
 اـــهلعجي ّدــح ىـــلإ فعــّضلاب فـــصّتت اــّمإو لــماك لكـــشب يــفتخت اـــّمإ ةّيركــسعلا ةّوــقلا نإ

 تــحت يمالــسإلا ملاــعلا حزرــي اذاــمل :لاؤــسلا زرــبي اــنهو .ةيعدرلا اهتفيظو ءادأ نع ةرصاق
 ؟لاحلا هذه ةأطو

 بابــسألا ّلــك ىــلإ ةدوــعلا نم ّدب الف عضولل ةلماكلا ةروصلا ىلع لوصحلا اندرأ اذإ
 هذــــه ّنــــكل .ةّيفــــسلفلاو ،ةــــّيعامتجالاو ،ةــــّيركفلاو ،ةّيداــــصتقالاو ،ةــــّيخيراتلا :ةــــلمتحملا
 اذــه نــم دــحاو لــصفل دودــحملا لاــجملا نمــض لــماك لكــشب اــهليلحت نــكمي ال ةروــصلا
 يــف نامهاــسي نيَّيــسيئر نيلماــع كــلانه ّنأــب ججاحيــس لــصفلا اذــه ّنإــف كلذــلو ،باــتكلا
 ّيمالــسإلا ملاــعلل لوــغملا وزــغ :يمالــسإلا ملاــعلا دوــست يــتلا ةــتيقملا ةــّيلاحلا فورــظلا

 يـــتلا )ثيدــحلا لــهأ( ةــّينهذ ةــنميهو ،)يخيراــت-يــسايس لــماع( رــشع ثــلاثلا نرــقلا يــف
 ريـــسفتلاو ،ّيوفـــشلا لـــقانتلا داـــمتعاو ،صوـــصنلاب ماـــمتهالاو ،ةـــّيربجلاب اـــًمومع مـــسّتت
 زــّيمتت تــناكف ،)يأرــلا لــهأ( :يأ ،ةــليدبلا ةــّينهذلا اــّمأ .راــكتبالا ةاداــعمو ،صوصنلل يفرحلا
 نيتاـــــه نيـــــب ةــــكرعملا نـــــكل ؛راــــكتبالاو ،لـــــيوأتلاو ،ةــــّينالقعلاو ،ةّرـــــحلا ةدارإلاو ةــــّيّرحلاب
 .)ثيدحلا باحصأ( ةّينهذ :ىلوألا راصتناب تهتنا نيتّينهذلا

 ميــق ّنأ يــف لــثمتتو ،ةيخيراتلا ةقيقحلا هذه عم ةقيثو ةقالعب لصّتت ةظحالم ةّمث
 ةـــــموكحلاو حاـــــتفنالاو يفاـــــقثلا عّوـــــنتلاو ةـــــّيدّدعتلاو ةـــــّيّرحلاك ،ةـــــّيلاربيللا ةـــــّيطارقميدلا
 .اـــيلاح يمالـــسإلا ملاـــعلا يـــف بـــيحرتلا نـــم ريثكلاـــب ىـــظحت ال ،رـــحلا قوـــسلاو ةدودـــحملا
 ،نيّيداـــعلا نينطاوــملا ىـــلإ ةفاــضإلاب ،نيملـــسملا رارــقلا عاّنـــصو نيرــّكفملا نـــم رــيثكلاو
 اهنوبــصاني اــّمإو ،اــهب نوكّكــشي اــمإو ،ةــّيلاربيللا ةّيطارقميدلا ميقب نيلابم ريغ امإ مهدجت
 اذـــهل ةـــّيركفلاو ةـــّيعامتجالاو ةـــّيخيراتلا بابـــسألا يـــه اـــم :لاؤـــسلا نوـــكي اـــنهو .ءادـــعلا
 ؟فقوملا

 لـــهأ ةـــسردم ّنأ اـــهدافم ةــقيقحب ةلـــصلا قـــيثو باوـــجلا نأــب لـــصفلا اذـــه ججاــحي
 عارـــصلل ناـــك دـــقلو .طيـــسولا رـــصعلا لالـــخ يأرـــلا لـــهأ ةـــسردم ىـــلع ترـــصتنا ثيدـــحلا

                                                             
 تدـقعنا يـتلاو ،)INFoL( ةـّیّرحلل ةـیملاعلا لوبنطـسإ ةكبـش رمتؤـمل ةـثلاثلا ةرودلا يف نیكراشملل ركشلا ھیجوتّ دوأ 27

 يدعاـسمل اـًضیأ ركشلا ھیجوت نمّ دب الو .ةّمیق تاظحالم نم هودبأ امل كلذو ؛لوبنطسإ يف )2014 سرام 18-17( ةدملا لالخ
 يرـیرحت دـھج نـم هالذـب امل باتكلا يَرّرحمل كلذك ركشلاو .ثحبلا اذھ ءازجأ عیمجت لالخ ّزیمتم نوع نم ھّمدق امل ریلیب ينسح
 ّةیـصخشلا ّةیلوؤـسملا لـمحتأ اـنأف دـھجلا اذـھ دـعب ىـّقبت أطخ ّيأ كلانھ ناك اذإو ،يلصألا صنلا نیسحت لیبس يف يرھوجو قیقد
 )بتاكلا(.ھنع
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 لــــماوع عــــم بــــنج ىــــلإ اــــًبنج ،نييَرــــبكلا نيتــــسردملا نيتاــــه نيــــب يفــــسلفلاو يرــــكفلا
 بابــسأ ّمــهأ نــمو .يمالــسإلا ملاــعلا ىــلع ةــماّدهو ةــّمهم بــقاوع ،ةــنّيعم ةّيــساسويج
 :ةــّيلاربيللا ميــقلا ّدــض يئادــعلا هــفقومو يمالــسإلا ملاــعلل رمتــسملا عــضاوتملا دهــشملا

 .يدــيلقتلا هاــجتالا باحــصأ ّدــض مهتكرــعم يــف يــنالقعلا يراــكتبالا هاجتالا باحصأ لشف
 ،نيـــتفلتخم رـــظن يـــتهجو نيـــبو ،نيـــتّينهذ نيـــب هرهوـــج يـــف رودـــي عارـــصلا اذـــه ناـــك دـــقلو
 اذـــهل ةيـــسيئرلا تاعوـــضوملا نـــمو .)ثيدـــحلا لـــهأ(و )يأرـــلا لهأ(ــــب اـــمهيلع حَلطـــصُي
 :عارصلا

 ؟ال مأ "قولخم" نآرقلا له •

 ؟ةّيمالسإلا ةعيرشلل ليدب ردصم )هلاعفأو دّمحم يبنلا ثيدح( ةّنسلا له •

 ؟)ردقلاو ءاضقلا ريثأتب( رَّيسم هّنأ مأ )ةدارإلا ةّيّرح كلتمي( رَّيخُم ناسنإلا له •

 قالـــطإ يـــف ساـــيقلا مادختـــسا يـــغبني لـــهو ؟صنـــلا ىـــلع نميـــهم لـــقعلا لـــه •
 ؟ماكحألا

 نـــّمم يمالـــسإلا رـــكفلا خيراـــت يـــف تاّيـــصخشلاو سرادـــملا نـــم رـــيثكلا كـــلانهو
 ،ةــئجرملاو ،ةــلزتعملا :ةــّينعملا سرادــملا ىرــبك نــمو ،تاــشاقنلا هذــه ءاــنغإ يف تمهاس

 تاــشاقنلا هذه يف تكرتشا يتلا تايصخشلا رابك نمو ؛ةّيمالكلاو ،ةّيفلسلاو ،ةّيباهولاو
 نــباو ،يــلازغلاو ،يدــيرتاملاو ،يرعــشألاو ،لــبنح نــباو ،يعفاــشلاو ،ةــفينح وــبأ :ةــّيلاّعفب
 تاّيـــصخشلاو سرادـــملا نأـــشب ةيفاـــضإ ليــصافت ىـــلع عـــلّطي نأ ئراـــقلل نـــكميو .دــشر
 .ثحبلا اذه نم قحال عضوم يف ةقباسلا

 ؟شاقنلا اذه ةّيمهأ قثبنت نيأ نم :لاؤسلا زربي انهو

 يــف يمالــسإلا ملاــعلا هــيلإ لصو يذلا قرطلا قرتفم ببسب أشنت ةيمهألا هذه نإ
 رــيثكلا ثــحبت ذإ ،)2009-2008( ةــيملاعلا ةــّيلاملا ةمزألا بقعو ةدرابلا برحلا دعب ام ةبقح
 ةــّمثو .عاــبّتالا قحتــست ةدــيدج ةّيداــصتقاو ةّيسايس تاموظنم نع ةّيمالسإلا نادلبلا نم
 ،ةــّيدّدعتلاو ةّيّرحلا عم ايرطف اًضقانت لمحي مالسإلا ناك اذإ ام ةشقانمل ةيواسم ةّيّمهأ

 داــعتبالا ىــلإ يمالــسإلا ملاعلا عفد يذلا ببسلا مهف ىلإ اًلّوأ ىعسن نأ انيلع بجوي اّمم
 وأ ةـــقيرط ريوـــطت ةـــشقانم ىـــلإ لـــقتنن نأ اـــننكمي طـــقف اهدـــنعو ؛ةـــّيلاربيللا ميـــقلا نـــع
 ىــّصقتن نأ اــمف ؛ةــّيطارقميدلاو حاــتفنالاو ةــّيّرحلا ساــسأ ىــلع موقت ايّلك ةديدج ةموظنم
 تاــموظنم مّدــقن نأ اهدــعب اــننكمي يمالــسإلا ملاعلا يف ةّيلاربيللا ميقلل ةّيخيراتلا روذجلا

 .تاسايسلا عاّنصو ةّيسايسلا تاّيعجرملا اهنم ديفتستل ةليدب ةّيداصتقاو ةّيسايس

 ةـــّيلاربيللا ميـــقلاو ةـــّيّرحلا ّنأـــب اـــًلّوأ مـــهفن نأ نـــم راـــسملا اذـــه كولـــس يـــف ّدـــب الو
 نــمف ،ةلماــش ميق يه امّنإو ،هدحول اهعرتخي ملو ،هدحو برغلا ّصخي اًرمأ تسيل ىرخألا
 رــيثكلا انل ركذي خيراتلاو ،نيّيبرغلا نيرّكفملا نم ددع ىلع نورصتقي ال ميقلا هذهب نوداني
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 اذــه ىــلعو ؛اــهنع اوــعفادو ،اــهيلع اودــّكأو ،ميــقلا هذــه لاــثمأ اورــكتبا نيذــلا نيرــّكفملا نــم
 ،)لـــقعلا ةـــسردم( وأ ،)ةـــلزتعملا( وأ ،)لدـــعلاو دـــيحوتلا( ةـــسردم ءاـــيحإ نإـــف ساـــسألا
 نهارـــلا دهـــشملا يـــف اًلماـــش اًرـــييغت ثدـــحي نأ هنأـــش نـــم )ثيدـــحلا ةـــسردم( ةـــهجاومل
 .يمالسإلا ملاعلل

 !ىنغلاو رقفلا رواجت :يمالسإلا ملاعلل سئابلا دهشملا
 زــّيمتي يمالــسإلا ملاــعلا نأ اــهدافم ةــجيتن ىــلإ لــصي نأ دــياحملا بــقارملل نــكمي

 عــّتمتت ةّيمالــسإلا نادــلبلا بوعــشو ،ةرــفاو ةــّيعيبطلا دراوملاــف ؛)ىــنغلاو رــقفلا رواجت(ـــب
 هـــلك كـــلذ ىـــلإ فاـــضيو ،دـــّيج ّيرـــشب لامـــسأر كـــلتمت نادـــلبلا ضـــعب ّنإ لـــب ،بابـــشلاب
 يــف اــًصقن هــّلك كــلذ بــناجب ظــحالن اــنّنكل ؛نادــلبلا هذــهل دــيجلا يجيتارتــسويجلا عــضوملا
 ةـــقثلاو ،ةـــناقتلاو ،رارقتـــسالاو ،يلخادـــلا مالـــّسلا :اـــهيف اـــمب ،اـــًبلاغ تالاـــجملا نـــم رـــيثكلا
 ،ةّرـــحلا قاوـــسألاو ،ةـــّيدّدعتلاو ،ةـــّيطارقميدلاو ،دراوـــملل ءوـــفكلا مادختـــسالاو ،سفنلاـــب
 .يوق يندم عمتجم رّفوتو ،حاتفنالاو ،ةّيّرحلل ةّماعلا ةّيوسلاو

 هـــّنإ :يأ ،راـــيلملا فـــصنو راـــيلملا يلاوـــح هناّكـــس دادـــعت غـــلبي يمالـــسإلا ملاـــعلا نإ
 نادــلب ةــصح نإــف كــلذ عــمو ،هــعمجأب ملاــعلا ناّكــسل يــّلكلا دادــعتلا نــم )%22( لّكــشي

 اــمنيب ،)%9( ىوــس تــسيل يملاــعلا جتاــنلا يلامجإ نم 28)OIC( يمالسإلا نواعتلا ةمّظنم
 :يأ ،اــنبكوك حطــس ىــلع ةــميق رــثكألا ةــيعيبطلا دراوــملا فــصن ىــلع نادلبلا هذه ذوحتست
 .يعيبطلا زاغلاو طفنلا تاّيطايتحا

 سيــقي بّكرم رّشؤم وهو ،)HDI( ةّيرشبلا ةيمنتلا رّشؤم هب انعلاطي رخآ مقر ةّمثو
 نــم ددــع ىــلإ اًدانتــسا ةــفلتخم نادــلب يــف ةــشيعملا ةــّيعون وأ ةّيرــشبلا ةــيمنتلا ىوتــسم
 ماــعلل( رــشؤملا اذــهل ةرــيخألا ةخــسنلاف .ةــّيعامتجالاو ةّيداــصتقالاو ةّيناّكــسلا ريياــعملا

 ،ةّيمالـــسإلا نادـــلبلا عـــقاول ةقرـــشم ةروـــص ســـكعت ال ،)1( لكـــشلا اـــهنّيبي اـــمك ،)2013
 ًءادأ ةّيمالــسإلا نادــلبلا لــضفأو ،ّيمالــسإ دلب ّيأ نم ولخت ىلوألا ةرشعلا نادلبلا ةمئاقف
 نــم )%40( يلاوــح :يأ ،ايمالــسإ اًدــلب )22( ّنإ لــب ،)30 ةبترملا( يانورب يه رشؤملا اذه يف
 نــمو .)0.5( نــع ّلــقت ةــجيتنب رــشؤملا لــيذ يــف عــبقي ،يمالــسإلا نواــعتلا ةــمّظنم نادــلب
 ءادألا ةــيحان نــم ملاــعلا ىوتــسم ىلع نادلبلا لضفأ نم رَبتعُت يتلا ايكرت نأ ركذلاب ريدجلا
 دــقعلا لالــخ )OECD( ةــّيلودلا ةــيمنتلاو نواــعتلا ةــمظنم لود لــضفأ يــه لــب ،يداصتقالا
 .)0.759( اهردق ةجيتنب )69( ةبترملا ىوس ةّيرشبلا ةيمنتلا رّشؤم يف ّلتحت ال ،تئافلا

 اندــيفي انهو ،ةّيداصتقالا ةّيّرحلا ديعص ىلع ةّيمالسإلا نادلبلا ءادأ ىلإ نآلا لقتننل
 نــم طــقف ةــسمخ نأــب )رزــيرف( دــهعم هردــصي يذــلا )ملاــعلا يف ةيداصتقالا ةّيّرحلا( ريرقت
 ،"اــًبلاغ ةرــحلا" نادــلبلا ةــمئاق يــف جردــنت يمالــسإلا نواــعتلا ةــمظنم يــف ءاــضعألا نادــلبلا

                                                             
 ةحاـسم ىـلعّ دـتمت ًادلب )57( نم اھّتیوضع نّوكتتو ،يمالسإلا ملاعلا ّلثمت ةئیھ ربكأ يمالسإلا نواعتلا ةمّظنم رَبتُعت 28

 ،ایـسآ طـسوو زاـقوقلاو ناـقلبلاو )لوـضانألا( ىرغـصلا ایـسآو طـسوألا قرـشلاب اًرورـمو ،اـیقیرفأ لامـشو طسو نم اًءدب ةعساش
 .ىصقألا قرشلاب ًءاھتناو
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 نادــلبلا ةــمئاق يــف )22(و ،ثــلاثلا ســمُخلا يــف )13(و ،يناــثلا ســمُخلا يــف رــخآ اًدــلب )13(و
 ةفيحــص هرشنت يذلا ةّيداصتقالا ّةيّرحلا رّشؤم يف جئاتنلا هذه فلتخت الو 29."ةّيّرح ّلقألا"
 30.)جيتيريه( ةسسؤمو )لانروج تيرتس لوو(

 ةــيمنتلا رــشؤمل اــًقفو يمالــسإلا نواــعتلا ةــمظنم نادــلب نــم ددــع ءادأ :)1( لكشلا
 ًءادأ ىـــــــــــــــــــلعألا ةـــــــــــــــــــثالثلا نادـــــــــــــــــــلبلاب ةـــــــــــــــــــنراقملا عـــــــــــــــــــم ،)HDI( ةيرـــــــــــــــــــشبلا
)2015(.31

 

 :ةّيداــصتقالا ةّيــسفانتلاو يــنقتلا مّدــقتلاب قــّلعتي اــم يــف ةمــساحلا ريياــعملا نــمو
 لالــخ نــم راــيعملا اذــه ديعــص ىــلع نادــلبلا ءادأ ةــفرعم نــكميو ؛ةــّيراكتبالا ةردــقلا راــيعم
 ةــعماجو )INSEAD(و )WIPO( ةــّيركفلا ةــّيكلملل ةــّيملاعلا ةــمظنملا هردــصت يذــلا رــّشؤملا
 .ةــناقتلا جاــتنإ نــم هــنّكمتو دــلب ّلــكل ةــّيراكتبالا ةردــقلا نــع ةروــص ســكعي وــهف ،لــينروك
 ةــمظنم نادــلب نأ دــجن ،)2014( ماــعلا تاــنايب ىــلإ ةدنتــسملا رشؤملا اذه ةخسن بسحبو
 ّلـــتحت يـــتلا اـــيزيلام يـــه ًءادأ اهلـــضفأ ّنـــكل ،بـــتارملا ىـــندأ كراـــشتت يمالـــسإلا نواـــعتلا
 .)1( لودجلا نّيبي امك )33( ةبترملا

                                                             
 :طبارلا عجار 29

http://www.freetheworld.com/2013/EFW2013-ch1-intro.pdf (accessed 22 July 2014). 
 :طبارلا عجار 30

http://www.heritage.org/index/ranking (accessed 22 July 2014). 
 :ردصملا 31

http://hdr.undp.org/en/composite/HDI (accessed 1 July 2016). 
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 نادـــلب ّنأ اـــنل نّيـــبي ذإ ،ةرياـــغم جئاـــتن رـــهظي الـــف ةـــّيملاعلا ةيـــسفانتلا رـــشؤم اـــمأ
 يملاــعلا قوــسلا يــف ةّيــسيئرلا ةــلعافلا نادــلبلا نمــض تسيل يمالسإلا نواعتلا ةمظنم
 ،لــئاوألا رــشعلا ةــمئاق يــف يمالــسإ دــلب ّيأ كلانه سيلف ؛ةّيسفانتلاب رمألا قلعتي امدنع
 .)13( ةــبترملا لــتحت يــتلا رــطق يهف رّشؤملا اذه نمض ًءادأ ةّيمالسإلا نادلبلا لضفأ امأ
 نواــعتلا ةــمظنم نادــلب بيــصن نــم ،ةداــعلا تــجرد اــمك ،يــهف رــشؤملا ةــمئاق لــيذ اــمأ
 .يمالسإلا

 اــهتنراقمو ًءادأ لــضفألا ثالثلا نادلبلا :)2014( يملاعلا راكتبالا رشؤم :)1(لودجلا
 32.يمالسإلا نواعتلا ةمظنم يف ءاضعألا نادلبلا نم ددعب

 ةجيتنلا دلبلا ةبترملا
 64.8 ارسيوس 1
 62.4 ةدحّتملا ةكلمملا 2
 62.3 ديوسلا 3

 45.6 ايزيلام 13
 ةـــيبرعلا تاراـــمإلا 36

 ةدحّتملا
43.2 

 ةـــّيبرعلا ةـــكلمملا 38
 ةّيدوعسلا

41.6 

 40.3 رطق 47
 38.2 ايكرت 54

 19.5 نميلا 141
 17.6 وغوت 142
 12.7 نادوسلا 143

 

 ةّيمالسإلا نادلبلا يف ّيندتملا ءادألل ةّيركفلاو ةّيسايسلا بابسألا
 اــهنم يناــعي يــتلا ةــتيقملا فورــظلا فــلخ فــقت يــتلا بابــسألاب ءرــملا رــكفي امدــنع

 تالاــجملا ىــلع عزوــتت يــتلا بابــسألا نــم ريثكلا ىلإ صلخيس هنإف ،ايلاح يمالسإلا ملاعلا
 لود مــظعم يــفف .ةــّيفارغجلاو ةــّيركفلا-ةّيفــسلفلاو ةــّيخيراتلاو ةّيداــصتقالاو ةّيــسايسلا
 راــطمألا ةــّلقو يوارحــصلا وــجلا ببــسب ةيــساق ةــّيفارغج ةــئيب دوــست ،يمالــسإلا ملاــعلا
 اــم ىــلإ ةفاــضإلاب ،ةميــسج رارضأب يبوروألا رامعتسالا بّبست امك ؛ةيئاملا تايطايتحالاو
 اــمك .ىــلوألا ةــّيملاعلا برــحلا دــعب امّيــس ال ،ةّيركــسع تاوزــغ نــم ةــقطنملا هــل تــضّرعت

                                                             
 :ردصملا 32

Source: http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=data-analysis 
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 ةــــمظنألاو ،ةّيركــــسعلا تاّيروتاتكدــــلاو ،ميــــلعتلا صــــقن ببــــسب مّدــــقتلا ةــــلجع ترّخأــــت
 .ةّيعمقلا

 مازــتلا نــم ّدــب الــف ةــيعامتجالا ةرهاــظلا هذــه فــنتكي يذلا ديدشلا ديقعتلل رظنلابو
 اــمّبر يــتلا لــماوعلا نم ريثكلا كلانهف ،بابسألا كلت صالختسا ةلواحم دنع رذحلا بناج
 يمالــسإلا ملاــعلل ةــّيفارغجلا ةــعقرلا اهشيعت يتلا ةتيقملا فورظلا ءوشن يف تمهسأ

 ًةــيمهأ رــثكأ ،يــيأر بــسح ،اــمهّنأل لــماوعلا هذه نم نينثا ىلع زّكرنس انّنكل .اذه انموي يف
 وزــغلا :اــمهو ،موــيلا اــهارن يــتلا ةــّيئاهنلا ةــجيتنلا يــف رــبكأ لكشب امهاس دقو امهريغ نم
 فــقوملا راصتنا نم هيلإ ىهتنا امو تافسلفلا عارصو ،)يسايس-يخيرات لماع( يلوغملا
 .مّدقتلا ةلجع ةقاعإ ىلإ ليمي يذلا يركفلا-يفسلفلا

 يلوغملا وزغلا :يسايسلا-يخيراتلا ببسلا .اًلوأ

 تّدــتما قاــطنلا عــساو ريمدتو وزغ ةيلمع ناخزيكنج ريهشلا يلوغملا دئاقلا قلطأ
 نأ يـــف بـــير الو ؛رـــشع سداـــسلا نرـــقلا ىـــتح رـــشع ثـــلاثلا نرـــقلا نـــم ،نينـــسلا تاـــئمل

 ملاــعلا تباــصأ يــتلا ثراوــكلا رــبكأ نــم ّدــعت رــشع ثلاثلا نرقلا يف يلوغملا وزغلا كراعم
 :لوقلاب لصح ام امهباتك يف نامدلاوو لينكام صّخليو .اذه انموي ىتح يمالسإلا

 رــصانع نيــب عمجلا نم نانّوكتي يسايس ميظنتو ةفاقث باحصأ لوغملا ناك
 ملاــــعلا ىــــلع اوـــّضقنا دــــقو ،ةـــّينثولا ةــــّيودبلا دـــيلاقتلا نــــمو نيـــصلا نــــم ةّدمتـــسم
 اوــهتنا دــق اوناــك )م1227( ماــعلا يــف ناــخ زــيكنج توــمبو ."ةرّمدــم ةفصاع"ـــك يمالسإلا

 يــف دادــغب ىلع مهئاليتسا يف لّثمت ثراوكلا نم ريخألا لصفلا نكل ،ناريإ حايتجا نم
 مأ ،ةــفالخلا طوقــس ديعــص ىــلع ءاوــس ،بالــقنا نــم كــلذ هــثدحأ اــمو )م1258( ماــعلا

 33.نورق لاوط قارعلا ةبوصخ نع لوؤسملا ّيرلا ديعص ىلع

 تثدــحأ ةّيركــسعو ةّيــسايسو ةّيداــصتقا بــقاوع نــع يلوــغملا وزغلا ضّخمت دقلو
 ةــّيكرتلا لــئابقلا ترجاــه ذإ ؛ةــيلاتلا روــصعلا لالخ يمالسإلا ملاعلا ريصم يف اًقيمع اًريثأت

 .)ىرغــصلا ايــسآ( لوــضانألا يــف اــهنم رــيثكلا نطوتــسيل برــغلا هاــجتاب ايــسآ طــسو نــم
 يــتلا ةقطنملا يف ةّيمالسإلا لودلا رايهنا يف ايسيئر اًرود اًضيأ يلوغملا وزغلا بعل امك
 بــّجوت ،دادــغب طوقــس دــعبو .ةــّيبرعلا ةرــيزجلا هبشو ايروسو قارعلاو ناريإ مويلا لمشت

 كــــسمأف ،اــــيقيرفأ لامــــش ىــــلإ لــــقتنت نأ ،ةــــّينيد ةّيــــسايس ةــــسّسؤمك ،ةــــفالخلا ىــــلع
 .ةطلسلا مامزب كيلامملا

 ملاـــعلل يرادإلا زـــكرملاو ةـــفالخلا ةمـــصاع ،دادـــغب لوـــغملا لـــخد )رـــياربف 13( يـــف
 ّلــك اورــّمدو ،ساــنلا عــم لــماعتلا يــف ةــمحر ّيأ اورــهظي مــلف ،نيــحلا كــلذ يــف يمالــسإلا

                                                             
 .248ص ؛)ریرحت( نامدلاو ،لینكام :يمالسإلا ملاعلا 33
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 يــف ةــّيدادغبلا تاــبتكملا بــتك تــَيقلُأو ،روــصقلاو تاــبتكملاو تايفــشتسملاو دجاــسملا
 34.بتكلا كلت ربح ببسب داوسلا ىلإ رهنلا نول لاحتسا ىتح ةريبك تاّيمكب ةلجد رهن

 بــتكلا ءاــقلإ ببــسب دــبألا ىــلإ تعاــض يــتلا فراــعملا مــجح مــلعن نأ اًدــبأ اننكمي الو
هزُأ يـــتلا حاورألا ّنأ يـــف ّكـــش الو ؛اـــهقارحإ وأ ةـــلجد يـــف

ِ
 بـــتكلا نـــع ًةـــناكم ّلـــقت ال تـــق

 نــم لــتق يــف مهتّيــشحوو مهتوــسقو مهتمارــصب نيفورــعم لوــغملا ناــك ذإ ،ةعئاــضلا
-200,000( يلاوــح دــحاو عوبــسأ يــف اوــلتق لوــغملا نأ ىــلإ تاريدــقتلا ريــشتو ،مهــضراعي

 تاــئم تــجاتحاو ،شيــعلل ةحلاــص دــعت مــلو ناّكسلا نم دادغب تلخف ،ناسنإ )1,000,000
 35.ةيّمهأ تاذ ةنيدمك ةمّدقتملا اهتناكم نم اًئيش ديعتستو ىفاعتت يك نينسلا

 نــم ايروس ىلع اولوتساف ،برغلا هاجّتاب مهوزغ لوغملا لمكأ دادغب طوقس دعب
 ،مهتاوزــغ ةــياهن ىــلإ اولصو نيطسلف يفو ،نيّيبيلصلا دايحو نمرألا ةدعاسمب نيّيبويألا

 لوــغملا مزــهت نأ سرــبيب ةدايقب رصم يف ةديدجلا ةّيكولمملا ةنطلسلا تعاطتسا ثيح
 يــضارألا ىــلإ لوــغملا لوــصو نود لاــح اــّمم ،)1260( ماــعلا يــف تولاــج نيــع ةــكرعم يــف
 ةـــّيروطاربمإلل ةــيامحلا رـــصنلا اذــه نمـــض اــمك ،سدـــقلاو ةــنيدملاو ةـــّكم يــف ةــسّدقملا
 36.كيلامملا :يأ ،نيحلا كلذ يف ةديحولا ةّيوقلا ةّيمالسإلا

 يداـــصتقالاو يـــسايسلا نيبناـــجلا ىـــلع لوـــغملا هـــثدحأ يذـــلا رامدـــلا رـــصتقي مـــل
 نــــكميو .ةّيفــــسلفلاو ةــــّيركفلاو ةــــّيملعلا بــــناوجلا لاــــط اــــمنإو ،ةّيمالــــسإلا ةراــــضحلل
 يـــتلا تازاـــجنإلا لـــك ،يلوـــغملا وزـــغلا ببـــسب ،رـــسخ يمالـــسإلا ملاـــعلا ّنأـــب ةـــججاحملا
 نــم هرــسخ اــم عــم بــنج ىــلإ اــًبنج ،ةّيمالــسإلا ةراــضحلا مــساب نيــحلا كــلذ ىــتح تــمكارت
 هــقفلا باــبرأ نــم لــتقلل ضّرــعت نــم مهيــف اــمب ،ءاــسنلاو لاــجرلا نــم فالآلا تاــئم حاورأ
 37.ةفسلفلاو مولعلاو

 بــلق يــف ،ايركــسعو ايداــصتقاو ايــسايس ،لمدــني مــل اــًحرج مــهفلخ لوــغملا كرــتو
 تـــضّرعتو ،اـــًمامت ناكـــسلا نـــم تـــلخ اـــهوزغ يـــتلا قطاـــنملا ضعبـــف ؛يمالـــسإلا ملاـــعلا

 ،اودــمع اــمك ،هحالــصإ نــكمي ال رامدــل ةّيداــصتقالا ةّيتحتلا ىنبلاو ليصاحملاو ّيرلا تاونق
 لمــش تــّمل يــتلا ،ةــفالخلا ةــسّسؤمك ،ةّيــسايسلا تاــسّسؤملا ءاــغلإ ىــلإ ،ةطاــسب ّلــكب
 38.نورق لاوط نيملسملا

                                                             
 .14ص ؛ایاك :)ةلاقم( رابكلا ةقجالسلا دھع يف دادغب 34
 :طبارلا عجار 35

http://lostislamichistory.com/mongols/ (accessed 23 July 2014). 
 :طبارلا عجار 36

http://lostislamichistory.com/mongols/ (accessed 23 July 2014). 
 .793ص ؛نسحأ :)باتك يف لصف( ّةیسّابعلا ةفالخلا طوقس 37
 :طبارلا عجار 38

http://lostislamichistory.com/mongols/ (accessed 23 July 2014). 
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 ،يلوــغملا وزــغلا الــت يذــلا يرــكفلا دوــكرلا تاريثأــت ظــحالن اذــه اــنموي ىــتح لازــن الو
 ناــك ذإ ،ةّيّرحلاو ةّيكرحلاب رشع ثلاثلاو نماثلا نينرقلا نيب فصّتي ناك يمالسإلا ملاعلاف
 اــّمأ ؛حاــتفنالاو ،ةــّيدّدعتلاو ،يفاــقثلا عّوــنتلاو ،ةــّيركفلاو ةــّيملعلاو ةــّيفاقثلا ةّيكرحلاب زّيمتي
 قيــضو دوكرلا هماوق سوباك ىلإ ةقرشملا ةروصلا هذه تلّوحت دقف يلوغملا وزغلا دعب
 ررــضلا َنأــب لوــقلا نــكميو ،ناــكم لــك يــف سفنلاــب ةــقثلا نادــقفو دّدرــتلا عاــشف ،قــفألا
 نــم لاــح ّيأــب هنأش نم ليلقتلا نكمي ال ةقوبسملا ريغ ةثراكلا هذه هتثدحأ يذلا يسفنلا
 .لاوحألا

 يركفلا-يفسلفلا ببسلا .اًيناث

 دوــست يــتلا ةتيقملا فورظلا فلخ فقي يذلا يركفلا-يفسلفلا ببسلا انبّقعت اذإ
 ةــّيفيك مــكحت يــتلا ةــنميهملا ةّينهذلاب لصّتي هّنأ دجنسف ،اذه انموي يف يمالسإلا ملاعلا
 زرـــفن نأ ديعـــصلا اذـــه ىـــلع عيطتـــسنو .اـــهل هريـــسفتو هـــمهفو هـــلاعفأ ىـــلإ ءرـــملا رـــظن

 ةـــسردم وأ ،)راـــكتبالا( ةـــسردم ىـــلوألا وعدـــن نأ اـــننكمي :نيتّداـــضتم نيتّيرـــكف نيتـــسردم
 ةــنورملاو راــكتبالاو لقعلاو ةدارإلا ةّيّرحل ةّيزكرملا ةيمهألاب زّيمتت ةسردم يهو ،)ليوأتلا(
 يــهو ،)ةّيــصوصن( وأ )ةــّيديلقت( اهنأب اهفصن نأ اننكميف ىرخألا ةسردملا امأ ؛حماستلاو
 دــقلو .بــّصعتلاو دوــمجلاو صوــصنلل يــفْرَحلا ريــسفتلاب دــّيقتلاو ةــيربجلاب زــّيمتت ةــسردم
 ةــّيركف سرادــم وأ ،)بهاذــم( ةــينيد فــئاوط ةــئيه ىــلع ناــتاه مــهفلا اتــسردم تــسكعنا
 نيتّينهذــلا نيتاــه نيــب عارــصلا ىــهتناو .ةــعبّتم دــيلاقت وأ ،)يأرلا لهأ لباقم ثيدحلا لهأ(
 ،ةّيــصوصنلا ةّينهذلا تنميه كلذبو ،يجيردت لكشب ليوأتلا ةسردم ةراسخب نيتفلتخملا
 ناــكو ،يمالــسإلا ملاــعلا يــف رــيكفتلا ةقيرط ىلع ،)ثيدحلا لهأ( نيب اهقانتعا عاش يتلاو
 اــم يــف ةــساردلاب اهلوانتنــسو ،اهنأــش نــم ليلقتلا نكمي ال ةرّمدم بقاوع ةنميهلا هذهل
 .اذه انثحب نم يلي

 يمالسإلا ملاعلا يف ةيسيئرلا ةيركفلا سرادملا
 هبــشلا بــناوج نــم رــيثكلا لــمحي يمالــسإلا ملاــعلا يــف ةــيركفلا سرادــملا عّوــنت نإ

 مّدــقي لــهف :ةــلثامم ةلئــسأ اــهنيح رئادــلا لدــجلا حرــط ذإ ،ةّيبرغلا ةّيركفلا سرادملا عونتب
 تاــمولعملا :هــماكحأ يــغليو رــخآلا نــم ةــّيّمهأ رــثكأ اــمهُّيأو ؟لــقعلا ىــلع )لــقنلا( ّصنــلا
 غامدـــــلاو رـــــكفلاو نهذـــــلا هـــــجتني يذـــــلا )لـــــقعلا يأر( مأ )اـــــيباتك وأ ايهفـــــش( ةـــــلوقنملا
 ؟ماــكحألل اــًساسأ نوــكي نأ يرــشبلا يــلقعلا لالدتــسالل نــكمي لــه ؟ةّيكاردإلا تاّيلمعلاو
 نأ اــنيلع بــجي فــيك ؟ايفرح هيف ءاج امب ذخألا يغبني مأ سدقملا صنلا ليوأت اننكمي له
 نأ اــننكمي فــيك ؟ةــفرعملل ةدــمتعملا رداــصملا يــه اــم ؟ةــّينيدلا صوــصنلاو نيدــلا مــهفن
 ؟دّيجلا ملسملا وه نم ؟ةقيقحلا فرعن
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 ةّيمالــسإلا ةــيركفلا سرادملا فّنصن نأ اننكميو ،ةبعص ةلئسأ تناك ةلئسألا هذه
 39:يلي امك ةلئسألا هذهل تاباجإ نم همّدقت امل اًقفو عبرألا

 )ةّيئامغودلا( ةّيفلسلا .1

 تاــــياوّرلاو ننــــّسلاو ّصنلاــــب داــــقتعالا :يأ( "لــــقنلا" نأ ةّيفلــــسلا ةــــسردملا ىرــــت
 تاـــيلآلا ىــلإ دنتــسملا مـــكحلاو يأرــلا :يأ( "لــقعلا" ىـــلع مَّدــقُم )ةــلَقانتُملا تاــمولعملاو
 عــقوم ّلــتحت ةــياورلاب ةــلوقنملا ةفرعملا وأ ّصنلا نأ ىلإ دنتست يهف ؛)ةّيركفلاو ةيلقعلا
 لــقعلا نيــب ضقاــنت ثدــح اذإو ؛قــطنملاو لــقعلا ىــلع ةــمئاقلا ةــفرعملا سيــلو ،ةيولوألا
 يـــه ةّيـــسيئرلا ةدـــعاقلاف ؛ّصنـــلا ةطلـــسل اـــًمئاد عـــضخي نأ لـــقعلا ىـــلع بـــجيف ّصنـــلاو
 .اهريسفت يف هولدب يلدي نأب ليوأتلل حامسلا زوجي الو ،ةملكلل يفرحلا ىنعملا

 نــم نآرــقلا يــف ريباــعتل اــيفرح اًريــسفت ةــسردملا هذــه مّدــقت :لاــثملا ليبــس ىــلعو
إ{ :لاـــثمأ

ِ
ذـــَّلا ُهـــَّللا ُمـــُكَّبَر َّن

ِ
تاَواَمـــَّسلا َقـــَلَخ ي

ِ
ف َضْرَأـــْلاَو 

ِ
س يـــ

ِ
ةَّتـــ

ِ
ماـــَّيَأ 

ٍ
 ىـــَلَع ىَوَتـــْسا َّمـــُث 

شْرَعْلا
ِ

إ{و ،]3 :10[ }
ِ

ذَّلا َّن
ِ

ياَبُي َني
ِ

إ ََكنوُع
ِ

ياــَبُي اــَمَّن
ِ

هــَّللا ُدــَي َهــَّللا َنوُع
ِ

دــْيَأ َقْوــَف 
ِ

هي
ِ

 ،]10 :48[ }ْم
 الو ،راــكتبالا عاوــنأ ّلك ىلإ ةسردملا هذه رظنتو .ناك امهم اهريسفت يف ليوأتلا لبقت الو

 .)ةــعدب( هراــبتعاب شاــقن نود هــضفرتو مــثإ هــّنأب ،ةــّينيدلا نوؤــشلاب اــهنم لــصتي اــم امّيــس
 يــهف ،ةــيدّدعتلا ةاداــعمو دومجلاــب فــصّتت ةّيفلــسلا ةــّينهذلا نإ :لوــقلا نــكمي راــصتخابو
 ةّيرــشبلا تاليوأــتلا اــمأ ،ةّيوبنلا ةّنسلاو ميركلا نآرقلاب لّثمتت ةدحاو ةقيقح دوجوب دقتعت
 .اهذبن نم ّدب الو ةئطاخ يهف

 ،اذــه اــنموي ىــتح ةــّيح لازت ال ،اهاّنبتت يتلا ةّينهذلاو ،ةسردملا هذه نأ حضاولا نمو
 ملاــعلا دادــتما ىــلع ةــّيلاكيدارلا ةّيمالــسإلا تاكرحلا نم ريثكلل زيفحتو ماهلإ ردصم مّدقتو
 تاــكرحلا نإــف ،اــهنيب اــم يــف ةــّيوناثلا قراوــفلا نــم رــيثكلا دوــجو نم مغرلا ىلعو ؛يمالسإلا
 ةـــلودلا( شـــعاد ميـــظنتو ،ةّيدوعـــسلا ةـــّيباهولاو ،ناـــبلاط ةـــكرح لاـــثمأ نـــم ةّيمالـــسإلا
 تاـــكرحك اـــًعيمج اهفينـــصت نـــكمي ةدـــعاقلا ميـــظنتو ،)ماـــشلاو قارـــعلا يـــف ةيمالـــسإلا

 .ةّيفلس

 )ةّينالقعلا( ةّيمالكلا .2

 دــئاقعلا يــف ثــحبي ،ةــّيتوهال-ةــّينيد ةفــسلف وأ ،ملع هنأب )مالكلا ملع( فيرعت نكمي
 ةــقّلعتملا اياــضقلا تاــبثإ وأ حرــش ىلإ فدهيو ،مالسإلا يف ةّيفسلفلا ةّينيدلا تاّيرظنلاو
 ىــلع ابــصنم ةــّيمالكلا ةــسردملل يــسيئرلا ّمهلا ناك دقو ؛ةّينالقع نيهارب ةطساوب نيدلاب
 ّنأ مالــكلا مــلع ىرــيو .ةــّينالقعلا تاــججاحملاو لــقعلا ساــسأ ىــلع مالــسإلا نــع عافدــلا

 لــقعلا نيــب ضقاــنت كــلانه ناــك اذإو ،لــقعلاو قــطنملا ساــسأ ىــلع موــقت ةّجح ّيأ ةّحص
 ذإ ،هــيلع تعّجــش لب ،)ليوأتلا(ـب ةسردملا هذه تحمس كلذلو ،لقعلل ةّيولوألاف ّصنلاو
 ءرــملا راــكفأ وأ ةــّينالقعلا ةــمكاحملا نــع جتاــنلا يأرــلا :يأ ،)يأرــلا( نأــب ةــسردملا هذه ىرت
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 نأــب اــًضيأ ىرــتو ،ةــفرعملا جاــتنإ يــف هــيلع دــمتعي نأ بجي يذلا وه ،نوؤشلا نم نأش يف
 اًحيرـــص اـــينآرق اـــصن دـــجن ال امدـــنع اـــهيلإ أـــَجلُي نأ بـــجي يـــتلا يـــه ةـــّينالقعلا ةـــمكاحملا
 .ام ةلأسم ّلحل اًرشابمو اًطيسبو

 ريثكلاف ،حمالملا ةحضاو ةّيمالك ةكرح اذه انموي يف يمالسإلا ملاعلا يف دجوي الو
 تــناك اــمك ةطــشن موــيلا دــعت مــل ةــميدقلا روــصعلا يــف تراد يتلا ةّيمالكلا تاشاقنلا نم
 :ةــسردملا هذــهل ةلّثمم ّدعُت يتلا ةّيسيئرلا ةّيخيراتلا تاّيصخشلا نمو .اهدهع قباس يف
 ينيوــــــجلا ،)م748ت( ءاــــــطع نــــــب لــــــصاو 40،)م945ت( يدــــــيرتاملا ،)م935ت( يرعــــــشألا
 ،)م869ت( ظحاـــجلا ،)م846ت( ماـــّظنلا راّيـــس نـــب ميهارـــبإ ،)م850ت( فاـــّلعلا ،)م1085ت(
 .)م1413ت( يناجرجلاو ،)م1390ت( ينازاتفتلا ،)م1144ت( يرشخمزلا

 ةّيفوصلا.3

 ةــلحرلاو تاذــلا فاــشتكاو ماــهلإلاو سدــحلا :ســسأ ىلع ةّيفوصلا ةسردملا موقت
 ةــموعزملا ةــّيمهألاب اــسيل ّصنــلاو لــقعلا ّنأــب ةــسردملا هذــه ىرــت ذإ ؛ةــّيلخادلا ةــّيحورلا
 هــب رــبخي اــم وأ ةّيــسدحلا ةــفرعملا وــه ّمهملاــف ،سدــحلل اعــضخي نأ اــمهيلع ّنأو ،اــمهل
 ةراــــهطلل ىوــــصق ةــــيمهأ يلوــــتو ،يـــفرحلا ريــــسفتلا ضفرــــت ةــــسردملا هذــــهو ."بـــلقلا"
 لالــخ نــم ةــّيناحور ةــّيتاذ ةــّيديرجت ةــلحر يــف اوــطرخني نأ ساــنلا ىــلع نأــب ىرــتو ،ةــّيونعملا
 قوـــفي ةـــّيّمهألا نـــم ىوتـــسم ىـــلع ةـــلحرلا هذـــه رـــبتعتو ،سدـــحلاو مالـــحألاو ىقيـــسوملا
 .ينالقعلا وأ يفسلفلا وأ يركفلا شاقنلا

 ضوــخت يــهو ،اذه انموي ىتح يمالسإلا ملاعلا يف ةّيح ةّيفوصلا ةسردملا لازت الو
 دــمتعتو ةّيمالــسإ رــيغ اًراــكفأ قــنتعت ةــسردم اــهربتعت يــتلا ةّيفلــسلا ةسردملا عم اًعارص
 ةراـــثإ رـــثكألا يـــه ةّيفوـــصلا ةـــسردملا نأ ركذـــلاب ريدـــجلا نـــمو .لـــيطابألاو تاـــفارخلا ىـــلع
 ةّيمالــسإلا تاــكرحلا عــم ةــنراقملاب ،مــهل اًبذــج رثكألاو ،نيملسملا ريغو نيّيبرغلا مامتهال
 .ىرخألا

 ةفسالفلا .4

 داّور ّدمتــسا دــقلو ،هــّجوملا رــيغ ضــحملا لــقعلا ىــلإ ةّيفــسلفلا ةــسردملا دنتــست
 طارقـــسو وطـــسرأك ،ماـــظعلا نيمدـــقألا ناـــنويلا ةفـــسالف نـــم ماـــهلإلا ةـــسردملا هذـــه
 نود ةــقيقحلا فاــشتكا ىــلع رداــق ضــحملا لــقعلا نأ ةــسردملا هذــه ىرــتو .نوــطالفأو
 طاــشنلاو يــقطنملا لــيلحتلاو كاردإلاو لــقعلاف ؛هباــش اــم وأ ءاــيبنأ وأ يــحو ىــلإ ةــجاحلا
 .ةفرعملا جاتنإ ةّيلمع ساسأ يهو يقيقحلا مهفلا زكرم يه يركفلا

 ةـــقيقحلا ةـــعيبط لوـــح تاـــكَحامملاو تالاجـــسلاو تاـــشاقنلا نأـــب لوـــقلا نـــكمي
 ةــعبرألا ةّيــسيئرلا سرادــملا هذــه تاــقاطن يــف اــهاحر تراد دــق ميوــقلا قــيرطلاو عــقاولاو
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 لواــنت ىلع يلي ام يف رصتقنس انّنإف ،انثحب رادم ّصخت ضارغألو .يمالسإلا خيراتلا لالخ
 كـــلت روـــهظ تـــلت يـــتلا لاـــيجألا ةـــّينهذ ليكـــشت ّصـــخي اـــم يـــف ايبـــسن ّمـــهألا تاـــشاقنلا
 لــــباقم لــــيوأتلاو ،ةــــّيربجلا لــــباقم ةدارإلا ةــــّيّرحو ،لــــقنلا لــــباقم لــــقعلا :يأ ،سرادــــملا
 .ريسفتلا

 ،ةّيربجلا ةهجاوم يف ةَّرحلا ةدارإلاو ،لقنلا ةهجاوم يف لقعلا
 يفرحلا ريسفتلا ةهجاوم يف ليوأتلاو

 عــّتمتت يــهو دــلوت مــل يمالــسإلا رــكفلا يــف عبرألا ةّيسيئرلا سرادملا ّنأ يف ّكش ال
 ةــسايسلا تاــفالخ تــبعل كلذــلو ،نينــسلا تاــئم اهجضن بّلطت امنإو ،اهصئاصخ لماكب
 نــكميو .ةــّيركفلا-ةــَّيرظنلا تاــشاقنلا هذــه ليكــشت يــف اــمهم اًرود ةطلــسلا تاعارــصو
 ةــفيلخلا مــكح لالــخ علدــنا ّيمالــسإلا عــمتجملا يــف ّيــسيئرلا عّدــصتلاو فالــخلا ّنأب لوقلا
 قــّلعتي عازــنلل ّيسيئرلا ردصملا ناك دقلو ؛هرهصو ّيبنلا مع نبا ،بلاط يبأ نب يلع عبارلا
 وــهف يــقيقحلا ببــسلا اــمأ ،ناــّفع نــب ناــمثع ثــلاثلا ةــفيلخلا ةــلتق ةــبقاعم يــف ةــبغرلاب
 مكاــح( ةــيواعمو يــلع نيــب برــحلا تعلدــنا اذــكهو ،مكاــحلا دــيدحتل ةطلــسلا ىــلع عارــصلا
 هذــه تأرو ،)جراوخلا(ـــب تــيعد ةثلاث ةئف ترهظ عارصلا ءانثأ يفو ،)نيحلا كلذ يف ماشلا
 ،ةــفالخلا ناّقحتــسي ال ةيواعمو ايلع ّنأو ،أطخ ىلع امهيلك نيبراحتملا نيقيرفلا نأ ةئفلا
 .ةبوتلا ضفري نم ريصم لتقلا نإف اّلإو ابوتي نأ نيقيرفلا ىلع ّنأو ،

 مــحر نــم ىرــخألا ةّينيدلاو ةّيجولويديألا تافالخلا نم ددع رهظ ةيلاتلا ماوعألا يفو
 ةـــّيركفلا تاــعازنلا نــم رــيثكلا ّنأ يــف ّكــش الو ؛ايـــسايس هؤــشنم ناــك يذــلا عازــنلا كــلذ
 ىــلإ لــصألا يــف دوــعت يمالــسإلا خيراــتلا يــف ةّينيدلاو ةّيجولويديألاو ةّيفسلفلاو ةّيرظنلاو
 يــسايسلا بارطــضالا لخادــت نينــسلا رورــمبو ؛ةرــشابم رــيغ وأ ةرــشابم ةّيــسايس روذــج
 .ةّينيدو ةّيجولويديأو ةّيفسلفو ةّيركف تافالخ ىلإ الّوحتو هل ةقفارملا لعفلا دودرو

 ،رَدــقلاو ءاــضقلا وأ ةدارإلا ةّيّرح وأ ةّيّرحلا لئاسم لوانتن عضوملا اذه يف انمد امو
 سرادــملا نأــب لوــقلا اــننكميف ،نأــشلا اذــه لوــح ةسّدقملا صوصنلا يف ءاج ام ريسفتو
 رـــظنلا يـــتهجو ىدـــحإ يـــف اـــهيأر صـــّخلت ،ةـــعبرألا رـــيكفتلا جهاـــنم وأ ،عـــبرألا ةيـــسيئرلا
 :نيتيلاتلا

 ةدارإلا ةّيّرح ةسردم .1

 تــقو يــف )ةــّيربجلا( ردــقلاو ءاــضقلا لباقم )ةّيردقلا( ةدارإلا ةّيّرح لوح شاقنلا أدب
 دــّمحمب فورــعملا ،بــلاط يــبأ نــب يــلع نــب دــّمحم رــبتعيو ،يمالــسإلا خيراتلا نم ادج رّكبم
 هذـــه يـــف ةروهـــشملا ءامـــسألا نـــمو ؛ةـــّيردقلا ةـــسردملل ســـّسؤملا بألا ،ةـــّيفنحلا نـــب
 ،مـــهرد نـــب دـــعجلاو ،يقـــشمدلا ناليـــغو ،يـــنهجلا دـــبعمو ،صوـــصقملا ورـــمع :ةـــسردملا
 .ناوفص نب مهجلاو ،يرصبلا نسحلاو
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 سيـــلو ،ةّرــح ناــسنإلا ةدارإ نأــب ىرــتف ةـــسردملا هذــه يــف ةّيــساسألا ةــّجحلا اــمأ
 دــقلو .هــلاعفأ نــع لوؤــسم هــّنأل هرَدق عنصي ناسنإلا نأو ،قباسلا يف يضُق ردق  كلانه
 قاــطن يــف فرــعُي اــم وأ ،لدــعلاو دــيحوتلا ةــسردم عاــبتأ قــحال تــقو يــف ةــّجحلا هذــه ىــنبت
 .)ةلزتعملا(ـب عسوأ

 ،عاــمتجالاو داــصتقالاو ةــسايسلا نيداــيم يــف ّدــتمت ةــّيخيرات روذــج ةــسردملا هذهلو
 تــناكو .)م750-660( يوــمألا ماــظنلا هــسرام يذــلا داهطــضالل ةمواقملا ةكرح نم قثبنتو
 بــّصعتلاو ،نيمكاــحلا لــبق نــم ةــّيعمقلا ةــلماعملا :يــه تابارطضالل ةّيسيئرلا رداصملا
 ىّدأ دــقلو .مجاــعألا لالذإو ،لخدــلا يــف ةاواــسماللاو ،يعاــمتجالا ملظلاو ،يبورعلا يموقلا

 مـــكحلا ّنأ اـــمبو ،ةـــمواقملاو ءادـــعلا راـــكفأ ةرارـــش حادـــقنا ىـــلإ برطـــضملا عـــقاولا اذـــه
 ةدر ىــلإ كــلذ ىدأ دــقلف "هللا نم رمأب" وأ "هللا مساب" اهنأب ةّيعمقلا هلامعأ نعرش ّيومألا

 .ةدارإلا ةّيّرح ةسردمب تلّثمت لعف

 )ةلزتعملا( لدعلاو ديحوتلا ةسردم .2

 ةــسردمب عــسوأ قاــطن ىــلع فَرــعُي اــم وأ ،لدــعلاو دــيحوتلا ةــسردم نأ يــف ّكــش ال
 ؛ةدارإلا ةــّيّرحل اًدــييأتو ةــّينالقعلل اــًعابّتا مالــسإلا خيراــت يــف سرادــملا رــثكأ يــه ،)ةلزتعملا(
 ليذــه وــبأو ،)761ت( دــيبُع نــب ورــمعو ،)م748ت( ءاــطع نــب لــصاو :اــهمالعأ رهــشأ نــمو
 ،)م842ت( داـــّبع نـــب رـــّمعمو ،)م846ت( ماـــّظنلا راّيـــس نـــب ميهارـــبإو ،)م840ت( فاـــّلعلا
 يئاـــّبجلا يـــلع وـــبأو ،)م869ت( ظحاـــجلا رـــحب نـــب ورـــمعو ،)م825ت( رـــمتعملا نـــب رـــشبو
 يدــــــــــيرتاملاو ،)م1144ت( يرــــــــــشخمزلاو ،)م1023ت( راّبجلادــــــــــبع يــــــــــضاقلاو ،)م916ت(
 دــقلو ،)ةــّيمالكلا ةــسردملا( مالــعأ نمــض اــًضيأ نوفّنــصُي ءاــملعلا ءالؤــه لــكو ؛)م945ت(
 ساـــسأ ىـــلع اـــهنع اوعفادـــيو اهوحرـــشيو هـــماكحأو مالـــسإلا دـــئاقع اوـــمهفي نأ اولواـــح
 اــــهّنأب ةــــسردملا هذــــه كيــــشتايليإ فــــصيو .ةــــّينالقعلا ةــــججاحملاو قــــطنملاو لــــقعلا
 نــم ةرــيبك ةــعومجم نأل كــلذو ،يمالــسإلا رــكفلا خيراــت يــف "رــيكفتلل يــساسألا كّرــحملا"
 يــتلا راــكفألا لوــح روــحمتت ريــسفتلاو ةــسايسلاو هــقفلاو مالــكلا موــلع تالاــجم يف بتكلا
 .مهريغ لبق ةلزتعملا اهعضو

 ةــّيربجلا ةــسردملا عاــبتأ اــهب مــههجاو يــتلا ةديدــشلا ةــضراعملا نــم مغرــلا ىــلعو
 هــنع يــفني اــمم ،)لداــع(و )ملاــع( هــنأب فــصّتي هللا ّنأــب اوججاــح ةــلزتعملا نإف ،ةّيظفاحملا
 ّيــقطنملا نــم سيــلو ،مــلّظلا باــنتجاو لدــعلاب ساــنلا رــمأ هــّنأل ةوــسقلاو ملظلاو أطخلا
 نيــبو ،رــفكلاو ناــميإلا نيــبو ،رــشلاو ريخلا نيب رايتخالا نإف :هيلعو ،كلذل اًفالخ فّرصتي نأ
 وــه ناــسنإلا نأ يــنعي اذــهو ؛ساــنلل ةــكورتم تاراــيتخا اــهعيمج يــه ،ةيــصعملاو ةــعاطلا

 بــّلطتت ةّيلوؤــسملا ّنإ .اًقَبــسم بوــتكم رَدــق كــلانه سيــلو ،هــلاعفأ دّدــحي وأ راــتخي نــم
 مزـــح نـــبا ججاـــحيو .تاراـــيخلا ذاـــختاب ءرـــملا موـــقي نأ بـــّلطتت ةدارإلا ةـــّيّرحو ،ةدارإلا ةـــّيّرح
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 لــك اهدــنع راهنتــسف بوــتكم رَدــقل اــًقفو فّرــصتي ناــك اذإ ناــسنإلا نأــب ءاــطع نب لصاوو
 41.ةعيرشلاو قالخألا سسأ

 قـــلخ( يـــهو ،ةـــّمهم ةّيفـــسلف-ةـــّينيد راـــثآ اـــهل ناـــك ةـــلزتعملل ىرـــخأ ةـــّجح كـــلانهو
جُو هــنأ :يأ ،قوــلخم نآرــقلا ّنأــب لــئاقلا يأرــلا اوــّنبت ذإ ؛)نآرــقلا

ِ
 ،ةــنّيعم ةــّينمز ةــطقن يــف دــ

لُخ هادع ام ّلكو ،يلزألا "نئاكلا" هدحو هللاف ،ايلزأ سيل وهف كلذلو
ِ

 .قحال نمز يف ق

 دوــجوب :يأ ،)نيتلزنملا نيب ةلزنملا(ـب نودقتعي ةلزتعملا ناك ،قبس ام ىلإ ًةفاضإو
 تأــشن دــقو ؛راــنلاو ةــّنجلا نيــب عــقوم وــهو ،ةميظع اًبونذ اوبكترا نيذلا ضعبل ّينيب عقوم
 يذــلا عارــصلا يــف ئــطخملاو بيــصملا دــيدحت نأــشب شاــقنلا نــم لــصألا يــف ةّجحلا هذه
 ةــسردم تأرــف ؛راــنلا لخديــس نــمو ةــّنجلا لخديــس نــم دــيدحتو ،ةــيواعمو ّيــلع نيــب علدــنا
 بــجي كلذــلو ،نأــشلا اذــهب ملعي نم هدحو هللا نأو ،كلذ نم دّكأتلا نكمي ال هنأ )ةئجرملا(
 موــي ىــلإ رــمألا لــيجأت لــضفألا نــم نأو اــهّلح نــكمي ال ةّيــضق لوــح لــتاقتلاو عزاــنتلا مدــع
 نوــكي نأ دــب ال عارــصلا يــفرط دــحأ نأــب اولاــقو ،يأرــلا اذــه ةــلزتعملا قــنتعا دقلو ؛باسحلا

 .ايندلا يف كلذ نم دّكأتلا نع نوزجاع انّنكل ،لطابلا ىلع رخآلاو ّقحلا ىلع

 لــبقي نإ اــمف ،ةــّيدّدعتلا ةركفب هتلص يف نمكي داقتعالا اذهل ةمساحلا ةّيّمهألا ّنإ
 نأ هــنكمي الو ،ةدــيكأ ةــباجإ ميدقت هنكمي الف ،ةّيفرعملا هتاردق ىّدعتي ام كلانه نأب ءرملا
 بــناج ىــلع نيفرــطلا فوــقو ةــّيناكمإ لوــبقل ادعتــسم نوــكي كلذلو ،رخآ نود فرطل زاحني
 دـــيدحت نــم ةـــّيويندلا هــتايح لالــخ نّكمتـــي نــل هـــنأب لوــبقلا وأ ،ةــنّيعم دودـــح نمــض ّقــحلا
 42.ةّيدّدعتلا ةركف أشنت انه نمو ؛ّقحملا بناجلا

 )يأرلا لهأ( لقعلا ةسردم

 تاــــّيبدألا يــــف فّرــــعُت ىرــــخأ ةــــسردمو ةــــلزتعملا ةــــسردم نيــــب ةــــقيثو ةلــــص ةــــّمث
 ،رــيكفتلا يــف ينالقعلا جهنملا تعبّتا ةسردم يهو ،)يأرلا لهأ( ةسردم مساب ةّيمالسإلا
 ةفــسلفلا نادــيم يــف نوــّينالقعلا مه ةلزتعملا نأل ،نامأوت نيتسردملا نأب لوقلا نكميو
 .هقفلا ناديم يف نوّينالقعلا مه يأرلا لهأو ،ةّيتوهاللا ةّينيدلا

 اهماهلتــسا ىرــج وأ يأرــلا لــهأ ةــسردم داّور اــهاّنبت يــتلا جــجحلا ضعب يلي ام يفو
 43:مهئارآ نم

 .داهتجالل يلقع مدختسأ انأ •

 .ميركلا نآرقلا عم ضقانتي اذهو •

                                                             
 .200ص ؛كیشتایلیإ :يمالسإلا ركفلا خیرات يف راكتبالا ىلإ يعسلا ..مالسإلا يف نوركتبملا 41
 ،)ّةیناـسنإلا ةیرحلا ةلكشمو ةلزتعملا( ةرامع دمحم باتك يف ةلزتعملا ةسردم لوح عسوأ ةشقانم ىلع عالطالا نكمی 42

 يـف يمالـسإلا يـبرعلا رـكفلا لواـنتت يتلا ةّدیجلا عجارملا نم اًضیأ رَبتُعی )يبرعلا لقعلا نیوكت( يرباجلا دباع دمحم باتك نإ امك
 .سیسأتلا ةلحرم

 .168-167ص ؛كیشتایلیإ : ...مالسإلا يف نوركتبملا 43
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 .جهنلا اذه عبّتال اًيح لوسرلا ناك ول •

 .رّيغت دق رصعلا •

 .انماّيأ يف ةيراس دعت مل رصعلا كلذ يف ةدئاسلا فورظلا •

 .اذكو اذك وه ميركلا نآرقلا/يبنلا فده •

 .هيلإ ىعسن ام سيل يفرحلا ىنعملا •

 .)سايقلا( هسفن وه مكحلاف ،هسفن وه ببسلا نأ امب •

 .)ةلسرملا حلاصملا( كلذ بلطتي ماعلا حلاصلا •

 .)ةعفنملا بلج( اًعفن رثكأ رمألا اذه •

 .)ناسحتسالا( ةّينالقعو ةّيقطنم رثكأ رمألا اذه لعف •

 .)باحصتسالا( حابم هّنأ ّدب الف ،حيرص لكشب مّرحم ريغ رمألا مادام •

 .)صنلا دقن( ميركلا نآرقلا يف ءاج ام عم ضقانتي يوبنلا ثيدحلا اذه •

 .)ثيدحلا دقن( ةقث ريغ ثيدحلا يوار •

 .ةداعلا هيلع ترج ام عم براضتي رمألا اذه •

 نــم ّمــهم ردــصم ،ةــّينالقعب غاــصملا )يأرــلا( وأ ،لــقعلا نأــب يأرــلا لــهأ ججاــح دــقل
 فيعــضلا ثيدــحلاف ،فيعــضلا ثيدــحلا نــم هــيلع داــمتعالاب ةرادــج رــثكأو ،ميــيقتلا رداــصم
 اهتمّدــقم يــفو ،ةــسردملا هذــه تــعبّتا دــقلو .ماــكحألا رادــصإل اــًساسأ نوــكي ال نأ بــجي

 داــجيإل ةدــيدج تاودأ راــكتبا عاطتــسا اًمّدــقتم اــًقاّلخ اــًجهنم ،ةــفينح وــبأ ماــمإلا اهــسّسؤم
 هذــه ىرــتو .ةــّيراجتلاو ةــّيعامتجالا هــتايح يــف ملــسملا اــههجاوي يــتلا تالكــشملل لوــلح
 نآرــقلا يــلت ةــّينيدلا ماكحألا رادصإل عيرشتلل ىرخأ رداصم ىلع دامتعالا ةّيناكمإ ةسردملا
 ،باحـــــصتسالاو ،ناـــــسحتسالاو ،ساـــــيقلا :يـــــهو ،ةحيحـــــصلا ةـــــّيوبنلا ةّنـــــسلاو ميرـــــكلا
 مـــكح نـــم وـــه هـــسفن ةـــفينح وـــبأ ماـــمإلاو .هدـــيلاقتو عـــمتجملا تاداـــعو ،ماـــعلا حلاــصلاو
 نآرــقلا ريــسفت حاــبأو ،ّيلوــلا ةــقفاوم نود نيلقاــعلا نيغلاــبلا ةأرــملاو لــجرلا جاوز ةّحــصب
بقو ،ىرخأ ةغل ىلإ

ِ
 .)نآرقلا قلخ( أدبم ل

 )ثارتلا( ثيدحلا لهأ ةسردم

 ،يـــفرحلا ريـــسفتلاب دـــّيقتلاب ّفـــصتت يـــتلا ةـــّيثارتلا ةـــّينهذلا لـــّثمت ةـــسردملا هذـــه
 ةــّينهذلا عم لماكلا ّداضتلا فقوم فقت تناكف ؛راكتبالا ةاداعمو ،ةّيظفاحملاو ،ةّيربجلاو
 ةــّيهقفلا بهاذملا نم ةثالثل نوسسؤملا ءابآلا جردنيو .يأرلا لهأ اهلّثمي يتلا ةّيراكتبالا
 نــب كــلام ماــمإلاو ،لــبنح نــب دــمحأ مامإلا :مهو ،ثيدحلا لهأ ةسردم مالعأ نمض ةعبرألا
 .يعفاشلا مامإلاو ،سنأ
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 نــم لــعف ّدر دــيلوت ىــلإ تّدأ يأرــلا لــهأ ةــسردم ءاــملع اــًلّوأ اــهحرط يــتلا جــجحلا نإ
 ىـــلع يأرــلا لـــهأل ةــّيقطنملا-ةــينالقعلا جـــجحلا اودــقتنا ذإ ،ثيدــحلا لـــهأ ةــسردم ءاــملع
 ،نيدــلا ىــلإ ةــعدبلا نوــبلجيو ،مهءاوــهأ نوــمّكحيو ،نيدــلاب لــقعلا نوــطلخي مــهّنأ ساــسأ
 ،ةّنــسلاو نآرــقلا ضقاــني هــنولعفي اــم ّنأو ،مهجهنــم لــثامي اــم ّيبنلا نمز يف نكي مل هّنأو
 .ةدــيدج اًروــمأ نوعدــتبي مــهّنأو ،مهــضارغأ مــئالي ال هــّنأل يوــبنلا ثيدــحلا نوــضفري مــهّنأو
 باــتك يــف نآرــقلا تاــيآ عــيمجت حرــتقا نيح باطخلا نب رمع يباحصلا ماّيأ ىلإ دوعي رمألاو
بوقف ،يــبنلا ةاــفو ىــلع نيتنــس دعب

ِ
 ّنأ ساــسأ ىــلع داــقتنالل ضّرــعتو ضفرلاــب هــتركف تــل

 نيــب عارــصلا نإ :لوــقلا نــكمي ىرــخأ ةراــبعبو 44.لــثامم رمأــب مايقلا لواحي مل هسفن يبنلا
 نــم نيــبو ،)انرــصع ةــغلب نيّيظفاــحملاو نيّيلارــبيللا نيــب( ثارــتلا راــصنأو راــكتبالا راــصنأ
 .ةزيجو ةّدمب يبنلا ةافو يلي رّكبم تقو يف أدب دق ،امهيداعي نمو راكتبالاو رييغتلا رصاني

 :يلي امب ثيدحلا لهأ ةسردم اهحرطت يتلا ةّيسيئرلا ججحلا صّخلتتو

 .ميركلا نآرقلل ام لثامي ةقاثولاو ةّيّمهألا نم ىوتسم ىلع ةّيوبنلا ثيداحألا •

 رادـــصإل اـــًساسأ نوـــكت ال نأ بـــجي دارـــفألا راـــكفأ وأ ،يـــصخشلا يأرـــلا وأ ،لـــقعلا •
 .يعرشلا مكحلا

 نيدــلا ىــلإ فاضي ديدج رمأ ّلكو ؛هل ثدحي نأ نكمي ام أوسأ وه نيدلا يف راكتبالا •
 45.رانلا يف ةلالض ّلكو ،ةلالض ةعدب ّلكو ،ةعدب وه

 يــف اهــصيخلت نــكمي قبــس اــم يــف اــهيلإ انرــشأ يــتلا سرادــملاو تاــفالخلا ّلــك ّنإ
 نيــب عارــصلا ىــهتنا دــقو ؛ثارــتلا لــباقم لــقعلا وأ ،ثيدــحلا لــهأ لــباقم يأرلا لهأ :نيتئف
 ةــّيركفلا ةريــسملا ريــصم يــف قــيمع رــثأ ةــميزهلا هذــهل ناــكو ،يأرــلا لــهأ ةــميزهب نيتئفلا
 .يمالسإلا ملاعلل ةّيعامتجالا-ةّيسايسلاو

 ّيسايسلا نومضملاو لصألا تاذ ةّيركفلا تاعازنلا
 مــل هــعمجأب لدــجلا اذه نكل ،ةريثك نيدايم لاطي نيملسملا ءاملع نيب لدجلا ناك

 يوــطني اــّمإو ،ةدّدــحم ةّيــسايس تاــعازن نــع اًئــشان نوــكي اــمإف :نيرــمأ دــحأ نــع جرــخي دــكي
 رّدــقلا :تاّيلدــجلا هذــه نــم ةــثالث يــلي اــم يــف شقاننــسو .دّدــحم يــسايس نومــضم ىــلع
 نآرــقلا ناــك اذإ اــمو ،ناــصقنلا وأ ةداــيزلل ةــضرع ناــميإلا ناــك اذإ اــمو ،ةدارإلا ةــّيّرح لــباقم
 .ال مأ اًقولخم ميركلا

                                                             
 .168ص ؛قباسلا ردصملا 44
 مالسإ( لویكأ باتك يف )ثیدحلا لباقم يأرلا( وأ )لقعلا لباقم ّةنسلا( لوح ةدیفمو ةعساو ةشقانم ىلع عالّطالا نكمی 45

 طیـسولا رـصعلا يـف راـكفألا برـح لوـح عـبارلاو ثـلاثلا نیلـصفلا يف درو ام اّمیس الو ،)ّةیّرحلا نع يمالسإ عافد ..فّرطت الب
 لدـجلا لوـح اßیلیـصفت ًاثحب يوحی يذلا )مالكلاو ثیدحلا يتسردم ءاملع تاشقانم( تیغیجوك باتك اًضیأ عجارو .)116-80ص(
 .مالكلاو ثیدحلا يتسردم ءاملع نیب راد يذلا
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 ةدارإلا ةّيّرح لباقم رَدقلا

 نــم ضورــفم رمأ وه انل يرجي ام لكو هلعفن ام ّلك ّنأب ةّيربجلاب ىعدُت ةئف تّجتحا
 ةــئف تــّجتحاو .هــنم ّرــفم ال وحن ىلع اًقبسم ةبوتكمو ةرّرقم انرادقأ نإ :ىرخأ ةرابعبو ؛هللا

 نأ هــنكمي ناــسنإلاف ،اًقبــسم بوــتكمو رّرــقم رَدــق كــلانه سيــل هــّنأب ةــّيرَدقلاب ىعدــت ىرخأ
 يرـــكفلا هـــّجوتلا اذـــه دـــييأت يـــف نيدّدـــشتملا ضـــعب ّنإ لـــب ؛ةّرـــحلا هـــتدارإب هـــلاعفأ رّرـــقي
 هــلوقب كــلذ نــع يــنهجلا دبعم رّبعو ؛هلاعفأ قلخي نم وه ناسنإلا نأب اوّجتحا )ةلزتعملا(
 46.هعوقو دنع فَرعُي ثدحي ام ّنأو ،اًقبسم رَّرقم رَدق كلانه سيل هّنأب

 وــه نــمف :ةّيلوؤــسملا لوــح لّوألا رودــي ،ةــّيلدجلا هذــهل ناــّمهم نانومــضم كــلانه
 هللا ناــك اذإــف ؟ناسنإلا قلاخ مأ ناسنإلا وهأ ؟هللا مأ ناسنإلا وهأ ؟يرجي اّمع لوؤسملا
 نــع نيلوؤــسم نوــكن نأ اهدــعب نــكمي الــف ،ًءالــمإ هــيلميو ثدــحي نأ لــبق ءيــش ّلــك دّدــحي
 ىــلع اًرداــق ناــسنإلا ناــك اذإ :ىرــخأ ةــهج نــمو ،"نيــبجلا ىــلع بوــتكملا رَدقلا" اهّنأل انلاعفأ
 .اهنع لوؤسم وهف هلاعفأ ديدحت

 اـــهتبجعأ ةـــمكاحلا ةـــّيومألا ةرـــسألاف ؛ّيـــسايس ريثأـــت وـــهف يناـــثلا نومـــضملا اـــّمأ
 اــهنيح ثدــحي ناــك اــم نأــب تــّجتحا ذإ ؛يعمقلا اهمكح ريربتل اهتمدختساو ،ةّيربجلا ةلوقم
 يــف ثدــحي نأــب حمــس ناــك املو ثدح امل هديري هللا نكي مل ولو ،هللا هبتك يذلا "انردق" وه
 رّرــقم ردــقك يــعمقلا مــهمكح ىــلإ اورــظني نأ ساــنلا نــم نورــظتني اوناــك كلذــلو ؛لــصألا

 يــف يرــبجلا كولــسلاو يأرــلا رــشتنا دقل ،عقاولا يفو .كلذل اًقفو مهوعيطي نأو ،اًقبسم
 ةـــّيعمقلا ةـــّيروتاتكدلاو ةـــّيكلملا ةـــمظنألا لــعج يذـــلا ّدـــحلا ىـــلإ ةّيمالـــسإلا تاــعمتجملا
 ءاــطغ ءافــضإل ةدــيقعلا هذــه نــم ديفتــست يمالــسإلا ملاــعلا ءاــجرأ ةــّفاك يــف ةّيوطلــسلا

 .اهماثآ ىلع ةّيعرشلا نم

 ؟ناصقنلاو ةدايزلل ًةضرع نوكي نأ ناميإلل نكمي له

 ناــميإلا :يأ( ناــصقنلاو ةداــيزلل ًةــضرع سيــل ناــميإلا ّنأــب رــيكفتلا جهانم دحأ ّجتحا
 نأ اــّمإ ءرــملاو ؛صقنــي وأ ديزي ال وهو ،دجوي ال وأ دجوي نأ امإ ناميإلاف ؛)رخآلا مويلاو هللاب
 ،ىرــخأ ةــهج نــمو ."نمؤــم فــصن" هــنأب دــحأ ّيأ فــصو نــكمي الــف ،اًرفاــك وأ اــًنمؤم نوــكي
 نــكمي هــيلعو ،ناــصقنلاو ةداــيزلل لــباق ناــميإلاف :كــلذ نــم سكعلاــب ىرــخأ ةــئف تــّجتحا
 ."نمؤم فصن" وأ "لماك نمؤم" هنأب ءرملا فصو

 ةلــصب طبترــي وــهو ،يناــثلا يأرــلا فــنتكي ماــمتهالاب ريدــج ّيــسايس نومــضم كــلانه
 هــقفلا بجومبف ؛اًثيدح مالسإلا تقنتعا يتلا لئابقلا نم بئارضلا ةيابج ةيلمع عم ةقيثو
 ةاــكزلا عفدــي اــمنإو( بئارــضلا عفدــب اــًمَزلم ملــسملا نــكي مــل ةــبقحلا كــلت يــف يمالــسإلا
 ناــكف عــمتجملا يــف شيــعت يــتلا ةملــسملا رــيغ تاــّيّلقألا اــمأ ،)يرــيخلا لــمعلا نــم عوــنك
 ؛ةملــسملا ةطلــسلا اهمّدــقت يــتلا ةــّينمألا تامدخلا لباقم بئارضلا عفدت نأ اهيلع اًمازل

                                                             
 .125ص ؛كیشتایلیإ : ...مالسإلا يف نوركتبملا 46
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 ةداـــيزلل ناـــميإلا ةــّيلباق ىرـــي يذــلا يرـــكفلا جهنــملا ةّيـــسايسلا ةطلــسلا تـــلبق امدــنعو
 هــناميإ نأل اًثيدــح مالــسإلا قــنتعا نــم ىــلع بئارضلا ضرفت نأ اهناكمإب حبصأ ،ناصقنلاو
 رــهظمب ودبي اًلدج هيف دجن رخآ لاثم اذهو .ةّوقلا نم يفاكلا ىوتسملا ىلإ ،دعب ،لصي مل

 .ةّيسايس تافالخب لصّتي هّنكل يجولويديأ-يركف

 ؟قولخم نآرقلا له

جُو ّيــلزأ هــّنأو ،)قوــلخم رــيغ نآرــقلا( ّنأــب ّجتحي يركف جهنم ةّمث
ِ

 ءدــب لــبق هللا عــم دــ
 ةــطقن يــف هللا هــقلخ دــق لــب ،اــيلزأ سيــل هــّنأو ،)قوــلخم نآرــقلا( ّنأــب مهريغ ّجتحاو ؛نامزلا
 .اًضيأ ةّيّمهألا ةديدش نيماضم ةّيلدجلا هذهلو ؛ام ةّينمز

 ال" اًرــمأ اًروــف نآرــقلا حبــصي نأ يــنعت "قوــلخملا رــيغ يــلزألا نآرــقلا" ةرــكف قاــنتعا نإ
جُو ٌّيــلزأ وــهف ،ناــسنإلا دــي ىــلع لــيوأتلل لــباق رــيغو "ّســمُي

ِ
 .ةــّيلزألا ةــيادبلا ذــنم هللا عــم دــ

 وأ لدــجلا لــبقت الــف ،اــًضيأ ةــّيلزأ نوــكت نأ بــجي نآرــقلا تاــملك نــم ةــملك ّلــك نإــف ،هــيلعو
 وــه اــمكو .دّدــحم يخيراــت-يعاــمتجا قايــس يــف ريــسفتلا ةداــعإ وأ ةءارــقلا ةداــعإ وأ فالــخلا

 يــفرحلا ريــسفتلا ىــحنم وــحني يوــق هاــجتا رــيكفتلا يــف جهنــملا اذــه نــع جتــن دــقف ،عــقوتم
 عاــبتأ رــيبعت بسحب وأ ،يه امك ةمهبملا تايآلا لبقتيو ةملك ًةملك نآرقلا تاملك مجرتيو
 ."فيك الب" :هاجتالا اذه

 ةداــعإ حاــتملا نــم لــعجت "قوــلخملا نآرــقلا" ةرــكف قاــنتعا نإ ،رــخآلا بــناجلا نــمو
 رــثكأ رــيكفتلا يف جهنملا اذه ناك دقلو ؛نّيعم قايس نمض هريسفت ةداعإو نآرقلا ةءارق
 .هسفن يلصألا ّصنلل ةفلتخملا تاريسفتلاو يناعملا عّونتو ةيدّدعتلا مامأ احاتفنا

 اــمنيب ،قوــلخم نآرقلا نأب نودقتعي )يأرلا لهأ( هعابتأو ةفينح وبأ مامإلا ناك دقلو
 نودــقتعيو ،ةّوــقب ةركفلا هذه نوضراعي )ثيدحلا لهأ( هعابتأو لبنح نب دمحأ مامإلا ناك
 .ليوأتلا مامأ اًحوتفم سيل وهف اذهلو ،قولخم ريغ نآرقلا نأب

 ىرــخألا تاّيلدــجلا نيــبو ةــّيلدجلا هذه نيب ةلصلا ظحالن نأ ،اًضيأ ،انه لهسلا نمو
 ،ةــّيظفاحملا لــباقم ةــّيلاربيللاو ،نهارــلا عــضولا ىــلع ءاــقبإلا لــباقم رــييغتلا لوح ةمئاقلا
 .يركفلا قالغنالا لباقم يركفلا حاتفنالاو ،ةيدّدعتلا لباقم ةّيودحولاو

 مجعلا لباقم برعلا ..ةهجاوملل يفاقثلا يعامتجالا ساسألا

 لــهأ( ثارــتلا ةــسردم داور نــم ةــبلاغلا ةــّيبلغألا نأ ىــلإ اــنه ريــشن نأ مــهملا نــم
 ،ةّيطارقتـــسرأ ةـــلئاع نـــم رادـــحنالا ،يـــبرعلا بـــسنلا :يـــلي اـــمب نومـــسّتي اوناـــك )ثيدـــحلا
 ىــلع مهزــيكرت ،اــًبلاغ ةــيدابلا مــعد ىــلع مهلوصح ،ةعارزلاو فيرلا نوؤش يف رثكأ طارخنالا
 ،ىرــخألا ةهجلا نمو .ىرخألا ةّيداصتقالا تاطاشنلا ىلع مهزيكرت نم ربكأ لكشب ةعارزلا

 ةــّيعامتجالا تامــسلاب نومسّتي )يأرلا لهأ( راكتبالا وأ ةّينالقعلا ةسردم داّور ةّيبلغأ نإف
 نـــم وأ ،سرــف ،دــيبع ،ىرـــسأ ،نورجاــهم ،"يلاوــم"( برــعلا نـــم اوــسيل :ةــيلاتلا ةــّيفاقثلاو
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 تاطاــشن نوــسراميو ،اًرّوــطت رــثكأ ةّيرــضح قطاــنم يــف نوشيعي ،)ىطسولا ايسآ ناكس
 مالــعأ رهــشأ نإــف :لاــثملا ليبس ىلعو .ةّيرضحلا فرحلاو ةراجتلاك ةّيفير ريغو ةّيعارز ريغ
 .برــعلا رــيغ ديبعلا دحأ نبا ناك ،)م748ت( ءاطع نب لصاو ،ةينالقعلا )ةلزتعملا( ةسردم
لُو ،)م767ت( ةــفينح وــبأ مامإلا ،)يأرلا لهأ( ةسردم مالعأ رهشأ نإف ،كلذك

ِ
 يــف عرــعرتو دــ

تعُأو ،سراــف حوــتف يبــس نــم اًدــبع هّدــج ناــكو ،ةــيقارعلا ةــفوكلا ةنيدم
ِ
 اــمأ ،دــعب اــم يــف قــ

 47.ةيناغفألا لباك ةنيدم ىلإ دوعيف هلصأ

 عـــقوملا نأــب )هــتمّدقم( يـــف نودــلخ نــبا ميـــظعلا يمالــسإلا فوــسليفلا ججاــحيو
 طــمن دــيدحت يــف ايوق اًرود بعلت ةشيعملا تامّوقم رّفوتو ةيخانملا فورظلاو يفارغجلا

 فـــيرلا نيـــب ةـــلثامتم رــيغ فورـــظلا هذـــه نأ حـــضاولا نــمو .هرـــيكفت ةـــقيرطو ءرـــملا ةاــيح
 ،ةــّيعارزلا وأ ةــّيودبلا ةــشيعملاو ةيــساقلا ةــّيعيبطلا فورظلاــب مــسّتي فيرلاــف ؛ةــنيدملاو
 تامدـــخلا مدـــعنت دـــقو ،ةطاـــسب رـــثكأ شيـــعلا فورـــظو ،ايبـــسن ةطيـــسب هـــيف ةاـــيحلاو
 ةاــيحلاب زــّيمتتف ةــنيدملا اــمأ ؛شيــعلا ةــمقل يــنج تاــّيناكمإ عّوــنت ّلــقيو ،داكت وأ ةيمومعلا
 ةــــّيراجتلا تاطاــــشنلاب ةــــقلعتملا تاــــّيناكمإلاو ليــــصافتلا ةرــــثكو ةّرقتــــسملا ةدــــّقعملا
 تاــبلطتم ريفوــتو لاــملا يــنجل ةــفلتخملا صرــفلاو تامدــخلا ريفوتو ةّيفرحلاو ةّيعانصلاو
 جهنــم ّلــك عاــبتأ ةبــسن نــم هــب اــنمق اــم ىــلع قــبطني نودــلخ نبا مالك نأ ودبيو .ةشيعملا

 .ةيفاقثلاو ةّيئيبلا هفورظ ىلإ يركف

 ؛لـــقعلا ةـــسردم تـــمزهناو ثيدـــحلا لـــهأ ةـــسردم ترـــصتنا فاـــطملا ةـــياهن يـــف
 راــصتناو ةــّينالقعلا ةــسردملا لوــفأ ريــسفتل ضعبــلا اــهحرتقا ةــعّونتم بابــسأ كــلانهو
 ةدَروتــسم ةــَّيبنجأ ةعاــضب تــناك ةــّينالقعلا ةــسردملا نأ ىرــي نــم كــلانهف ،ثارتلا ةسردم
 ىرــي نــم كــلانهو 48؛"ةــينآرقلا ةيؤرلا عم قفاوتت نكت مل" اهنأو ةميدقلا نانويلا نم تمدق
 اذــه ةّيلوؤــسم لــّمحتي ،)م1111ت( يــلازغلا ماــمإلا لاــثمأ نــم ،نيرّثؤملا ءاهقفلا ضعب نأ
 يــتلا يــه ةــينآرقلا ةــيؤرلا نــكت مــل" :لوــقي يذــلا لوــيكأ يأر باوــص ىرــنف نــحن اــّمأ .لوــفألا
 تاطلــسلا تــبعل دــقلف ؛نآرــقلا الــت يذلا ثارتلا لب ،ةّينالقعلا ةسردملا ىلع اهّلظب تقلأ
 نــم ةــهجاوملا هذــه تايرجم يف ايسيئر اًرود )نوّيساّبعلاو نوّيومألا ءافلخلا( ةّيسايسلا

 49."نايحألا مظعم يف ثارتلا ةسردم عابتأ معد لالخ

 ثارتلاو لقعلا نيب عازنلل ةرّمدملا بقاوعلا :ةصالخلا
 كــلذ ىدأ ةرــيخألا راــصتناب ثارــتلا ةــسردمو لــقعلا ةــسردم نيب عازنلا ىهتنا امدنع

 فـــقوملا لالـــخ نـــم ةّيبلـــسلا بـــقاوعلا هذـــه مـــهأ ســـكعنا دـــقو ،ةرّمدـــم بـــقاوع ىـــلإ
 ةـــّيّرحلاك ةـــّيلاربيل ميـــق دـــض ةّيمالـــسإلا تاـــعمتجملل ،يئادـــعلا لـــب ،دّدرـــتملاو كّكـــشتملا
 دّدــشن نأ بــجي نــكل ؛راــكتبالاو رــحلا قوسلاو ةّيطارقميدلاو يندملا عمتجملاو ةّيدّدعتلاو

                                                             
 .198 ،179ص ؛كیشتایلیإ : ...مالسإلا يف نوركتبملا 47
 .92ص ؛نوسنبور :يمالسإلا ملاعلل رّوصملا جیربماك خیرات 48
 .118-171ص ؛لویكأ :...فّرطت الب مالسإ 49
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 ميمـــص نـــم سيـــل ميـــقلا هذـــه هاـــجت يكيكـــشتلا وأ يناودـــعلا فـــقوملا اذـــه ّنأ ىـــلع اـــنه
 ريـــسفتو مـــهفو ةءارـــقل مّدختـــسملا روـــظنملا وأ ةـــّينهذلا نـــع جتاـــن وـــه اـــمّنإو ،مالـــسإلا
 مالــسإلا ىوــح دقل ،ةقيقحلا يفو .ةّنسلاو نآرقلا :اًصوصخو ،مالسإلل ةّيسيئرلا رداصملا

 .رحلا قوسلاو ةّيدّدعتلاو ةّيّرحلا رصاني اًليدب ايركف اًجهنم ىلوألا هروصع ذنم

 لــبق نــم اــهمعد وأ اــهججح يــّنبت ّمــتو ،فالخلا اذه يف ثارتلا ةسردم ترصتنا دقل
 اــهتناكم ةــّيدّدعتلا ةرــكفو لــقعلاو ةفــسلفلا تدــقفو ،نيحلا كلذ يف ةمكاحلا تاطلسلا

 يأرــلا نــع اــًضوع ةّيــسايسلا ةاــيحلل اًدــشرم ةفيعــضلا ثــيداحألا تحبــصأو ،عــمتجملا يــف
 يــتلا ةــّيربجلا رــظنلا ةــهجو )ةّيمالسإلا ةّمألا( ةّيبلاغ تّنبتو ،سايقلاو قطنملاو ينالقعلا
 ةــّيفنحلا ةــسردملا عاــبتأ ّنأ ىــّتح ،اًقبــسم بوــتكم رَدــقل اــًقفو ثدــحي ءيــش لــك نأب دقتعت
 ىــلإ ،حرــشي اذــهو ،يــعو نود وأ مهنــم يعوــب ثارــتلا ةــسردم نوــعبّتي اوحبــصأ ةــّينالقعلا

 .اهب هكيكشت وأ ةّيلاربيللا ميقلا ءازإ يمالسإلا ملاعلل دّدرتملا فقوملا ببس ،ريبك ىدم

 لــعفن نأ اــننكمي نــكل ،خيراــتلا ةلجع ةكرح سكعي نأ دحأل نكمي ال هّنأ يف بير الو
 وــحن ىــلع لبقتــسملا ةغايــص لــجأ نــم ،ةّيلوؤــسملاب رعــشي فــّقثم ّيأ لاح وه امك ،اًئيش

 .اًراهدزاو ًةّيجاتنإو ةّيّرحو اًحاتفنا رثكأ ايمالسإ اًملاع قلخي

 ،يمالــسإلا رــكفلا خيراــت ىلإ عجرن نأ وه ،نيملسم نيفقثمك ،هلعفن نأ انيلع ام نإ
 نآرــقلا قــلخو رّدــقلاو ةدارإلا ةــّيّرح نأــشب شاــقنو لدــج نــم راد اــم لــيلحتو ةءارــق دــيعنف
 لــصوتي اــم مجرتي نأو 50؛رحلا قوسلاو ،ةّيدّدعتلاو ،ركفلا ةّيّرحو ،)هليوأت ةّيناكمإ :يلاتلابو(
 نوــفّقثملا أدــب ذإ ،اــيلاح يرــجي رــمألا اذــه نأ ّظــحلا نــسح نــمو .نهارــلا رــصعلا ةــغلب هــيلإ
 ةــّيخيراتلا ةبرجتلا عم قفاوتت ال ةّيلامسأرلل ةيداعملا فقاوملا نأب نوججاحي نوملسملا
 .حبرــلا ىــلإ يعــسلاو يداــصتقالا طاــشنلا نــم يمالــسإلا يتوــهاللا فــقوملاو ةّيمالــسإلا

 مــظعم لــمع يذــلا دــّمحم يــبنلا وــه لاــمعأ لــجر هــب رّشب مالسإلا ّنأ ىلإ ريشت ةقيقحلاف
 مغاــنتي اــّمم ،هــتيادب ذــنم ةــّيراجتلا ةطشنألا نأش نم ىلعأ مالسإلا ّنأو ،اًحجان اًرجات هتايح
 ءارــــقفلل نوــــعلا دــــي ّدــــمت ةــــيقالخأ ميــــقب ةزّزــــعملا ةّيلامــــسأرلا ةــــموظنملا عــــم اــــًمامت
 51.نيجاتحملاو

 يــف اــهلغلغتو ،ةــّيّرحلل ةرــصانملا ةــّينالقعلا ةــّيراكتبالا ةــسردملل ةاــيحلا ةداــعإ نإو
 عـــّتمتي عـــمتجم وـــحن قـــيرطلا دـــيهمت ىـــلع دعاـــسيس ،يفـــسلفلاو يرـــكفلا نييوتـــسملا
 لّوــحت قالــطإ ىــلع هرودــب دعاــسي اــّمم ؛يمالــسإلا ملاــعلا يــف ةــّيّرحلاو ةــّيندملاو حاــتفنالاب
 .ةيمالسإلا تاعمتجملا يف يسايسو يعامتجا

 

                                                             
 :يف رحلا قوسلا داصتقاو مالسإلا نأشب شاقنلا نم دیزملا ىلع علّطی نأ ئراقلل نكمی 50
 .نیكآ ،راجآ :)ّةیثحب ةقرو( ؟ةوادع مأ ةقادص :قوسلا داصتقاو مالسإلا

 .14ص ؛لویكأ ،اجكازیشت :ّةیقالخألا ّةیلامسأرلا 51



60 
 

 

 عجارملا ةحئال
 

Acar, M. and Akin, B. (2013) Islam and market economy: friend or foe? Paper presented to the 2nd 
International INFoL Conference, Islamabad, Pakistan, 1–2 March 2013. 

Ahsan, A. S. (2014) Fall of the Abbasid Caliphate. In A History of Muslim Philosophy (ed. M. M. Sharif), Volume 
2, Book Four, pp. 789–95. Pakistan Philosophical Congress. http://www.muslimphilosophy. com/hmp/XL-

Fourty.pdf. (Originally published in 1963, Wiesbaden: Otto Harrassowitz.) 
Akkuş, M. (2012) Ermenilerin İlhanlı Dini Siyasetindeki Rolleri [The role of Armenians in the religious politics of 

Ilkhanids]. Türkiyat Araştırmaları Dergisi 31: 205–21. 
Akyol, M. (2011) Islam without Extremes: A Muslim Case for Liberty. W. W. Norton. (Translation from the 

Turkish: Özgürlüğün İslami Yolu, Translated by Ömer Baldık. Istanbul: Doğan Kitap, 2013.) 
Ammara, M. (1998) t ve İnsanın Özgürlüğü Sorunu [Mu’tazilite and the problem of human freedom] 
(translated by V. Ince). Istanbul: Ekin Yayınları. 
Cabiri, M. A. (1997a) Arap–İslam Aklının Oluşumu [The Formation of the Arab–Islamic Mind] (translated by İ. 
Akbaba). İstanbul: Kitabevi Pub. 
Cabiri, M. A. (1997b) İslam’da Siyasal Akıl [Political Mind in Islam] (translated by V. Akyüz). İstanbul: Kitabevi 
Publications. 
Cizakca, M. and Akyol, M. (2012) Ahlaki Kapitalizm [Moral Capitalism]. Istanbul: Ufuk Publications. 
Düzgün, S. A. (ed.) (2011) Mâturîdî’nin Düşünce Dünyası [The Realm of Thought of Maturidi]. Ankara: Ministry 
of Culture and Tourism. 
Eliacik, R. İ. (2001) İslâm’ın Yenilikçileri: İslâm Düşünce Tarihinde Yenilik Arayışları [Islam’s Innovationists: 
Pursuit of Innovation in the History of Islamic Thought], 3rd edn, Volume I. Istanbul: Medcezir Pub. 
Global Competitiveness Index: http://www3.weforum.org/docs/GCR2013-14/GCR_Rankings_2013-14.pdf 
(accessed 22 July 2014). 
Global Innovation Index: http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=data-analysis (accessed 
22 July 2014). 
Global Firepower Data: http://www.globalfirepower.com/ (accessed 14 August 2014). 
Ibn Khaldun (2013) Mukaddime [Muqaddimah] (translated by S. Uludağ). Istanbul: Dergah. 
Kaya, S. (2008) Büyük Selçuklular Döneminde Bağdat. Akademik Bakış 15: 1–16. 
Kocyigit, T. (1988) Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar [Debates Between Scholars of Hadith and 
Kalam], 3rd edn. Ankara: T. Diyanet Vakfı Yayınları. 
McNeill, W. H. and Waldman, M. R. (eds) (1983) The Islamic World. University of Chicago Press. 
Robinson, F. (ed.) (1996) The Cambridge Illustrated History of the Islamic World. Cambridge University Press. 
Stockholm International Peace Research Institute: http://www.sipri.org/yearbook/2013/03 (accessed 22 July 
2014). 
Uludag, S. (2012) İslam Düsüncesinin Yapısı [The Structure of Islamic Thought], 7th edn. Istanbul: Dergah 
Publications. 
UNDP (United Nations Development Program): https://data.undp.org/dataset/Table-3-Inequality-adjusted-
Human-Development-Inde/9jnv-7hyp (accessed 22 July 2014). 

 



61 
 

 

 

 

 عبارلا لصفلا
 ةياعرلا ..ةلودلا نع اًديعب ةيعامتجالا ةياعرلا
 )ناسحإلا( عمتجملا ىلع ةمئاقلا ةيعامتجالا
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 ةمدقملا
 ةــفيلخ نوــكيل قــلخ اــمّنإ هراــبتعاب ناــسنإلا ىــلإ رــظنت ةلماــشلا ةّيمالــسإلا ةيؤرلا نإ

 نيملــسملا حوــمط لّكــشت ةلماــشلا ةيؤرلا هذهو ؛اهب فِّلُك ةّمهم ذّفنيلو ضرألا يف هللا
 بــجاولا اذــهل مهسفنأ نوسّركي )نيلعاف دارفأ( ىلإ سانلا ليوحت ىلع دعاستو مهتيؤرو
 هــيلإ ريــشت ام اذهو ،)ةرخآلاو اينّدلا يف لماكلا حاجنلا( حالفلا ةلحرم ىلإ لوصولا لجأ نم
 ؛]67 :28[ ؛]31 :24[ ؛]100 :5[ ؛]35 :5[ ؛]200 :3[ ؛]130 :3[ ؛]189 :2[( :ميرـــــكلا نآرـــــقلا تاـــــيآ
]24: 51[(. 

 ىــلع لــماك لكــشب موــقي يلاــيخ يبوــتوي عــمتجم ءاــشنإ ىــلإ يدؤي ال موهفملا اذهو
 مهيــلع ّنإــف مهفادهأ اوزجني نأ عمتجملا دارفأ دارأ اذإف ؛عقاولاب لصتي ال يرظن ساسأ
 لامــسأرلا( قــلخو "ةــّيعامتجالا ةــياعرلا" عــمتجم قــّقحت هاــجتاب عفدــلا ىــلع ةيلاّعفب لمعلا
 لوــبقب اــيلاح ىــظحت روــمألا هذــه ّنأ يــف ّكــش الو .)يناــسحإلا( لامــسأرلا :وأ ،)يعاــمتجالا
 ،ةّيداــــصتقالا ةــــيمنتلل جيورـــتلا ةــــيلمع نـــم لاــــّعف بـــناجك نيملــــسملا رـــيغ نــــم رـــيثكلا
 كــسامتلا نأ ىــلإ ريــشت ةدــيازتم ةــّلدأ كــلانهو .ةــيطارقميدلاو ،ةكراــشملاو ،ةاواــسملاو
 ةّيمادتــــساو تاــــعمتجملل يداــــصتقالا راــــهدزالا قــــيقحت يــــف مــــساح رــــصنع يعاــــمتجالا
 52.ةيمنتلا

 يــف مالــسإلا هّثحتــسي يذــلا عارــصلل يــسيئرلا ضرــغلا تــسيل ةــّيّداملا فادــهألا نإ
 مهدـــقتعمل دارـــفألا ةـــسراممل ةـــجيتنك يداـــملا ىـــنغلا زاـــجنإ زرـــبي اـــمّنإو ،ةـــيمنتلا قـــيرط

 ةاــيح نوــشيعي ال دارــفألا ءالؤــهو 53.)ناــسحإلا( ةــفاقث لالــخ نم حالفلا قيقحتب "ينطابلا"
 يعاــمج لكــشب نوــلمعي اــمّنإو ،مهب ةّصاخلا مهفادهأ ىلإ ىوس اهيف نوعسي ال ةلزعنم
 درــفلا هــضوخي يذــلا عارــصلا ّنإ .نيرــخآلا عــم اــيلعلا مهميــق نوكراــشتيو ةّينماــضت حورــبو
 يرئاعـــشلا رهظملاـــب رـــهظمتي ال هـــعمتجم ءاـــخرو هـــئاخر قـــيقحتل يعـــسلا يـــف لـــعافلا
 داــهجلاف ،)هللا ليبــس يــف داهجلا(ـــل يــقيقحلا ىنعملا دّسجي امّنإو ،بسحو درفلل يحورلا
 54.ءاخرلاو ،ةّيناسنإلاو ،لدعلاو ،درفلا ةيمنت ليبس يف عارصلا نّمضتي عسوألا هانعمب

 يناسحإلا لامسأرلاو نولعافلا دارفألا
 ةــلود( قاــطن نمــض غارــف يــف لــمعلا مهنــكمي ال دارــفألا نإــف قبس امم مغرلا ىلع

 بــّلطتي رــمألا اذــه نإــف ناــسحإلا ةــبترم قــّقحت نأ ةّيمالسإلا ةمألل اندرأ اذإف ؛)ىندألا دحلا
 نماــضتلا حور هدوــقت يرــيخلا عمتجملا اذهو .نيلعاف اًدارفأ ّمضي يريخ عمتجم سيسأت

                                                             
 .)1999( يلودلا كنبلا :؟يعامتجالا لامسأرلا وھ ام 52
 ھـتّایط يـف لـمحی وھو .ةلیمج ةقیرطب رمألا زاجنإ نم ءاھتنالا وأ ،دجملا ةیاھن غولب وأ ،لماشلا ّزیمتلا ينعی ناسحإلا 53
 ةـبوتكملا ةـّیبرعلا ةـغللا سوماـق .117ص 13ج ؛روـظنم نـبا :برـعلا ناـسل( ةـمحرلاو ناـقتإلاو رـیخلا لـمع :يناـعم
 نیدـلاولاب ّرـبلاو ،)]134 :3[ ؛]195 :2[ ناـتیآلا( رـشبلا ةدعاـسمل ةورـثلا قافنإ :كلذ يف امب ،)209ص ؛ریف :ةثیدحلا
 :عــجار .)]115-114 :11[ ؛]3 :31[ ناــتیآلا( ةاــكزلا ءاــطعإو ،)]236 :2[ ةــیآلا( ءاخــسلاو ،)]15 :46[ ةــیآلا(
 .كلام :)ةلاقم( نامیإلا نم مھلتسملا يعامتجالا لامسأرلل يمیھافم فاشكتسا ..يناسحإلا يعامتجالا لامسأرلا

 .56-54ص ؛يناقلاط :)باتك يف لصف( ةداھشلاو داھجلا 54
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 وــحن مهيعــس يــف هئاــضعأ تاــّيناكمإ نــم ىــصقألا دــحلا ىــلإ لوــصولل هدارفأ نيب لماشلا
 .حالفلا قيقحتو راهدزالاو ةّيلالقتسالا

 يرـــيخ عــمتجم نمــض اورــهدزي نأو بــسانم لكــشب اوــلمعي نأ مهنــكمي دارــفألاو
 قــيقحتب اهفغــش ،يعاــمج وأ لداــبتم لكــشب ،كراشتت دارفألا نم تاعومجمو اًرسأ مضي
 لـــمعلل ةـــجيتنك قـــّقحتي يرـــيخلا عـــمتجملا نإــف ،هـــتاذ وـــحنلا ىـــلعو .ةكرتـــشملا فادــهألا
 يــه لــعافلا درــفلا ةــّمهم ّنأ ركذــي ميرــكلا نآرــقلاو .نيلعاــفلا دارــفألل طبارــتملا قــّسنملا
 ةروــس نــم ةــيآلا هذــه هــيلإ ريشت ام اذهو ،هلمكأب نوكلل ةمحرك دمحم يبنلا ةّمهم لامكإ
إ َكاَنْلَسْرَأ اَمَو { :ءايبنألا

ِ
ل ًةَمْحَر اَّل

ِ
مَلاَعْل

ِ
 .]107 :21[ }ني

 ةــقيرطلا نّيبيــس يذلا )لضافلا عمتجملا( ءوشن ىلإ يّدؤيس ّيريخلا عمتجملا نإ
 نــم عــسوأ ةرــئاد نمــض رــقفلا ىــلع ءاــضقلاو ةــيمنتلا قــيقحت يــف مالــسإلا مهلتــست يــتلا
 نـــم دـــيزمب ثحبيـــس ةـــساردلا هذـــه نـــم مداـــقلا مـــسقلاو .ايداـــصتقا نيلعاـــفلا دارـــفألا
 ،ناــسحإلا رــصانع نــم رصنعك ،يريخلا عمتجملل ةّيرورضلا ةلزنملا حيضوت يف ليصافتلا

 ةـــيعامتجالا ةـــياعرلا( عوـــضوم نـــم لـــصفلا اذـــه هـــلوانتي اـــمل ةـــلماكلا ةروـــصلا ءاـــنب يـــف
 .)ةّيناسحإلا

 ةّيعامتجالا ةياعرلا ميدقت يف ةلودلل ليدبك يريخلا عمتجملا
 نمــض نوــلمعي اــمّنإو ،غارــف يــف نوــلمعي ال نيلعافلا دارفألا نأب قبس ام يف انركذ

 هــيف قــّقحي يذــلا )رــيبكلا( عمتجملاــف ،ةــلماكلا ةــيلاّعفلا ىلإ لوصولا نم مهنّكمي عمتجم
 اــهنع ضيعتــسيو ،ةــلودلا نــع ةّيداــصتقالاو ةّيــسايسلا ةّيلالقتسالا نم ربكأ اًردق دارفألا
 .لضاف عمتجم قلخل ايرورض اًطرش ققحي عمتجم وه ،يلخادلا لفاكتلاب

 مهــضعب دــمتعي دارــفألا نأــب فرــتعي هــّنكل ،ةــّينادرفلا ةــّيّمهأ ركني ال جذومنلا اذه ّنإ
 مهــضعب نيــعي دارفألاــف ؛ةّيــصخشلا مهحلاــصم فــلخ يعــسلاب نوــفتكي الو ضــعب ىــلع
 ٌّلــك نيــعي كلذــبو ،يــصخشلا هــحالف ىــلإ مهنــم ٍّلــك يعس لالخ نم يعامج لكشب اًضعب

 ةّدــتمملا ةــّيقفألا تاــقالعلا نوكت نأ بّلطتي رمألا اذهو ؛هحالف ىلإ هيعس يف رخآلا مهنم
 سيـــل اهدـــنعو ،ةــمحرلاو ناـــسحإلاو لدــعلا ماـــكحأل ةعــضاخ عـــمتجملا ءاــجرأ عـــيمج يــف
 عــمتجم( نــم مالــسإلا ميلاــعت مهلتــسي يذــلا عــمتجملا اذــه لــثمل لــضفأ فــصو كــلانه
 .)ناسحإلا

 قــّسنملا لــمعلل ةــجيتن يتأي هسفن لضافلا عمتجملا اذه نإف ،هسفن وحنلا ىلعو
 ال نأــب درــف ّلــك بــلاطت يــتلاو ،ناسحإلا ةفاقث نمض نيلعافلا دارفألل يلصاوتلا طبارتملا
 ةــئيهتب كــلذو ،هــب صاــخلا حالــفلا زارــحإ لالــخ نــم يــصخشلا هــئاخر قــيقحت ّدــح دــنع فــقي
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 ةــّيعامجلا ةــعيبطلا هذــه نإ .اــًضيأ وــه هحالف زارحإ ىلع رخآلا دعاست يتلا ةبسانملا ةئيبلا
 55.ديحوتلا أدبمل يعقاولا موهفملا رهوج يه نيلعافلا دارفألل ةّيلدابتلا ةّيلفاكتلا

 قوــقح ىــلع ظاــفحلا لالــخ نــم )ةــنامألا( موــهفم قــّقحت ىــلإ دوــقي دــيحوتلا أدــبم نإ
 فــصّتي لكــشب مهتاــبجاو ءادأ نــم دارــفألا نيــكمت نــم هــسفن تــقولا يــف نّكمتــلاو درــفلا
إ{ :ميرــكلا نآرــقلا يــف درو دــقلف .ناــسحإلاو لدــعلاب

ِ
تاــَناَمَأْلا اوُّدَؤــُت ْنَأ ْمُكُرُمْأــَي َهــَّللا َّن

ِ
إ 

ِ
 ىــَل

لْهَأ
ِ

إَو اـــَه
ِ

ساـــَّنلا َنْيـــَب ْمُتـــْمَكَح اَذ
ِ

ب اوـــُمُكْحَت ْنَأ 
ِ

 لدـــعلا يأدـــبم ّنإـــف اذـــكهو ]58 :4[ }لْدـــَعْلا
 هتحلــــصم فــــلخ ال ،اــــهيف ىعــــسيو هــــتايح اــــيحي نأ ءرــــملا ىــــلع ناطرتــــشي ناــــسحإلاو
 .)ةّوخألا( حور نم ماهلإب ةّيرشبلل ةمحر لماعك فّرصتي نأ امّنإو ،بسحو ةّيصخشلا

 ةــّيوبنلا ثيداحألاو ميركلا نآرقلا تايآ ءوض يف حوضوب رمألا اذه مهفن نأ اننكميو
 ةكراــشم تاــبجاو نــم هــيّلوت ملــسملا ىــلع يــغبني اــمب ةــصاخلا اــيازملا وأ ميــقلا نّيــبت يــتلا
 اُونَواــَعَتَو{ :ىــلع ةدــئاملا ةروــس تاــيآ ىدــحإ ّصنــت لاــثملا ليبــس ىــلعو .مهتياعرو نيرخآلا

بْلا ىَلَع
ِ

إــْلا ىــَلَع اُونَواَعَت اَلَو ىَوْقَّتلاَو ِّر
ِ

مْث
ِ

 هللا نأــب رــشحلا ةروــس اــنربختو ،]2 :5[ }ناَوْدــُعْلاَو 
 ليبــس يــف مهتايحــضت لالــخ نــم اهودــبأ يــتلا ةــّيريغلا حور ببسب راصنألا نأش نم يلعي
 يــف ةدــحولل يروــحملا رودــلا ىــلع ةــّلادلا ةــّمهملا ةــلثمألا نمف ،نيرجاهملا ةشيعم نيمأت
ذــَّلاَو{ :راصنألاو نيرجاهملا نيب ةاخاؤملا نالعإ يمالسإلا ثارتلا

ِ
إْلاَو َراَّدــلا اوُءَّوــَبَت َني

ِ
 َناــَمي

م
ِ

لْبَق ْن
ِ

ه
ِ

حُي ْم
ِ

إ َرَجاَه ْنَم َنوُّب
ِ

هْيَل
ِ

جَي اَلَو ْم
ِ

ف َنوُد
ِ

روُدُص ي
ِ

ه
ِ

م ًةــَجاَح ْم
ِ

ثْؤــُيَو اوــُتوُأ اــَّم
ِ

 ىــَلَع َنوُر
سُفْنَأ

ِ
ه
ِ

ب َناَك ْوَلَو ْم
ِ

ه
ِ

سَْفن َّحُش َقوُي ْنَمَو ٌةَصاَصَخ ْم
ِ

ه
ِ

ئَلوُأَف 
ِ

لْفُمْلا ُمُه َك
ِ

 .]9 :59[ }نوُح

بجُأ امدنعف
ِ

رُع ام وأ( برثي ىلإ ةرجهلا ىلع نورجاهملا ر
ِ

 ببــسب )ةــنيدملاب اــًقحال ف
 ىــلع برــثي لــهأ نيــبو مهنــيب ةــّيروف قــيفوت ةــّيلمع ترــج ،ةــّكم يــف داهطــضالل مهــضّرعت
 رــيغ مهــشلا فّرــصتلا اذــه ىــضق ذإ ؛نيــحلا كــلذ يــف اًدــيرف ناــك ةّوــخألل موــهفم ساــسأ
رُع نــم وأ( ةــنيدملا وملــسم قفاوي نأب قوبسملا

ِ
 اورطاــشتي نأ ىــلع )راــصنألاب اــًقحال اوــف

 رــَسأ اهمدختــستل مهتوــيب نــم ًءازجأ راصنألا ىطعأف ،نيرجاهملا عم مهتاّيكلمو مهتاورث
 .ليصاحملا رطاشتل ةموظنم لظ يف مهيضارأ يف ةعارزلاب مهل اوحمسو ،نيرجاهملا

 نــم ةــلاح ىــلإ مــهب لــصيو دارــفألا نيــب طبارــتلا قــّقحي يذــلا ناــسحإلا عــمتجم نإ
 لالــخ نــم "يعاــمتجالا لامــسأرلا" قــيقحت ىــلإ دوــقي عــمتجم وــهل ،يعاــمتجالا كــسامتلا
 عـــمتجم قايـــس يـــف يعاـــمتجالا لامـــسأرلاو 56.عـــمتجملا ءاـــضعأ نـــم وـــضع لـــك ةـــيوقت
 ىــلإ يّدؤيــس هــنإف عــمتجملا ىوتــسم ىــلعو ،عــمتجملا ءاــخر زّزــعي نأ هنأــش نــم ناــسحإلا
 ءاـــخرلا زـــيزعت عـــم بـــنج ىـــلإ اـــًبنج دارـــفألل يداـــصتقالا ءاـــخرلا نـــم ىـــصقألا دـــحلا قــيقحت
 .يعامتجالا

                                                             
 ّةیمالـسإلا ایجولومیتـسبإلا يـف ةـّیباطخ ةـلواحم ..اـھنع رـیبعتلا ةغایـصو ّةیمالـسإلا ةـمكوحلل يلكیھلا طّطخملا مسر 55

 .269ص ؛كلام :)هاروتكد ةلاسر(
 .269ص ؛قباسلا ردصملا 56
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 ميلاــعتلا دّدــشت ذإ ؛)ةرــسألا ةــسّسؤم( ساــسأ ىــلع ىــنبُت نأ بــجي ةــّيلمعلا هذــه
 نود نــم ناــسحإلا عــمتجم ءاــشنإ بعــصلا نــمو ،ةرــسألا ةميق ىلع ةّيمالسإلا ةّيقالخألا

 رــُسألاف ؛ّمــعت نأ ةّيمالــسإلا ميــقلل حيــتتو لمعلا نم دارفألا نّكمت يتلا ةرسألا ةسّسؤم
 ةــّيعامتجا تاكبــش ماــيق ،تاــسّسؤمك ، نمــضتس ةّيمالــسإ اــًميق لــمحت يــتلا ةملــسملا
 رودـــلا نإو .يناـــسحإلا يعاـــمتجالا لامـــسأرلا سيـــسأت ىـــلع لـــمعت عـــمتجملا دارـــفأ نيـــب
 وــه ةــّينيدلا ميــقلاو ةليــضفلاو ةــفاقثلا ةــّلظم تــحت ةــّيعامتجالا تاكبــشلاو رَسألل لاّعفلا

 لامــسأرلاو ةــيمنتلا عوــضوم اولواــنت نيذــلا نيثحاــبلا نم ريثكلا اهيلإ راشأ يتلا رومألا نم
 57.ةيّلكلا ةلماشلا ةيمنتلا زيزعتل رخآ اًلماع اهرابتعاب يعامتجالا

 لئاــسم ءارو اــم ىــلإ عــّسوتي اذــه ناــسحإلا عــمتجم نمــض لماــشلا نماــضتلا ّنإ
 ناــسحإلا عــمتجمو .قوــقحلاو ةــّيكلملا ئداــبم ىــلع مئاــقلا باطخلاو يسايسلا داصتقالا
 ،ميــلعتلا ،يعاــمتجالا طاــشنلا ،ةرــسألا :يــه ةــّيرهوج رــصانع رفاوــت بوــجو اًقبسم ضرتفي
 ةّيلوؤـــــسملاو ةـــــّيقالخألا ميـــــقلا ةـــــسراممو ،ةـــــيحورلا رئاعـــــشلا ،ةـــــيوقلا اـــــيلعلا لـــــثملا
 دارــفألا ةاــيح لالــخ نــم ًةــّيح ميــقلاو لئاــضفلا ىــقبت ةــّيلمعلا هذــه لــضفبو .ةّيــصخشلا
 ،اًنمــض يــنعت ال نماــضتلا نــع تارــيبعتلا هذــه لاــثمأ نأ ىــلإ اــنه ريــشن نأ بــجيو .رــَسألاو
 هذــه نــم ســكعلا ىــلعو ،اــنيلع بــجي ذإ ،ةّيكارتــشا ةــبراقم يــّنبت ،لاكشألا نم لكش ّيأبو
 ةبئاــصلا ةــيوركيملا تاــّيلآلا زــيزعت لالــخ نــم دارــفألا ةاــيح ةــيمنت ىــلع زــّكرن نأ ،ةــبراقملا
 نــم هزــيكرت لــقني جذوــمنلا اذــهف ،اــًضيأ دــيدجلا يوــمنتلا جذوــمنلا بــساني اذهو ،عمتجملل
 .ةّيوركيملا تايلآلا كلت ىلإ ةّيداصتقاوركاملا ةيمنتلا

 اــيلعف جهتنت ةلود راطإ نمض الإ يعامتجالا يناسحإلا لامسأرلا قيقحت نكمي الو
 عــمتجملا ةــّيكرحل لماكلا ليعفتلل ربكأ لاجم كلانه نوكي ثيحب )ىندألا دحلا ةلود( طمن

 ريفوـــت بـــّلطتي يعاـــمتجالا لامـــسأرلاف ؛ةـــّيتلودلا رـــيغو ةـــّيتلودلا تاـــسّسؤملا لالـــخ نـــم
 لّخدــتت وأ ةــلودلا مهقيــعت نأ نود راــهدزالا اوــقّقحي نأ اــهلالخ نــم سانلا عيطتسي صرف
 بــجيف راــهدزالا ىــلع ناــسحإلا عــمتجم عيجــشتب بــغرت ةــلودلا تــناك اذإو .مهنوؤــش يــف
 نــم عــمتجملاو دارــفألا عيطتــسي يــتلا ةّيتلودلا ريغ تاسّسؤملا روهظب حمست نأ اهيلع
 ةــقالع نإو .يعاــمتجالا لامــسأرلا ةــيمنت زــيزعت ةــيلمع يــف ةــّيلاّعفب اوــطرخني نأ اــهلالخ
 نورّوــطتي تاــعومجمو دارفأــب ًةــلَّثمُم( عــمتجملاو ةلودلا نيب ةّيرورضلا لدابتملا دامتعالا
 نوكيــس ،لــباقملابو .ةــلاّعفلا يندــملا عــمتجملا تاــسّسؤم لالــخ نــم دــّسجتت )اــيئاقلت
 تايلوؤــسم لــّمحت ىــلع نيرداــق ،راــطإلا اذــه نمــض ،يندــملا عــمتجملا يــف نومهاــسملا
 ميــلعتلا لاــجم يــف ةّيرورــضلا تامدــخلا ريفوت :اهيف امب ،ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا ةيمنتلا
 .ةّماعلا ةحصلاو

                                                             
 .غناشت :)ةلاقم( يعامتجالا لامسأرلاو عّونتلاو ّةیطارقمیدلا 57
 .نتوین :)ةلاقم( يعامتجالا لامسأرلاو ّةیطارقمیدلا
 .غریبسكیلك :ّةیكذ ةلود لیبس يف



66 
 

 ؛لــعافلا درــفلا وــه يــلخاد ساــسأ نــم قثبنت مالسإلا يف يندملا عمتجملا ةركف نإ
 يمالــسإلا خيراــتلا يــف هرــثأ ءاــفتقا نكمي يندملا عمتجملا روهظ ّنأ ىلع نيك دّدشي ثيح
 58.يــــضاملا يــــف ةّيمالــــسإلا تاــــعمتجملل ةــــّيعامتجالا تاــــسّسؤملا راــــهدزا لالــــخ نــــم
 ةّيداــصتقالا لــماوعلاب لّوألا ماــقملا يــف زــّفحتي ناــك اــهنيح رــهظ يذــلا يندملا عمتجملاف
 ةــسسؤم )فــقولا( ناــكو ،ةــّيعامتجالا ةــياعرلا تامدخ مّدقتو ةيكلملا نأش نم يلعت يتلا
 نـــم ساـــنلا تـــنّكمو ،ةرـــّكبملا ةّيمالـــسإلا تاـــعمتجملا دـــي ىـــلع تـــمن يندـــملا عـــمتجملل
 .دارفألا ةورث ىلع ءاليتسالل ةلودلا اهتلذب يتلا تالواحملا ّلك هجو يف ةّيوقلا ةمواقملا

 نـــم دارـــفألا قوـــقح ةـــيامح دّرـــجم وأ ،ةّيـــصخشلا ةحلـــصملا نأـــب لوـــقلا نـــكمي الو
 ةــّيلمع نــم ءزــجك لــصألا يــف ءاــج يندــملا عمتجملاف ،يندملا عمتجملا كّرحم يه ،ةلودلا
 59.ناــسحإلا ةــفاقث لالــخ نــم )حالــفلا( قــيقحتب نمؤــت يــتلا مهتدــيقع نــع دارــفألا رــيبعت
 دارــفألا نّيدــت ةــجرد ســكعي ،)يدــيحوتلا( جذوــمنلل اــًقفو ،يندــملا عــمتجملا نإ :راــصتخابو
 مهئارــظن عــم ةــّيقفألا مهتــقالعو ،هللا عــم ةــّيدومعلا مهتــقالع ىــلع ةــظفاحملا لالــخ نم
 .ةطيحملا ةئيبلا عم مهتقالع ىلإ ةفاضإلاب ،سانلا نم

 فقولا لالخ نم ةيعامتجالا ةياعرلا
 ةــعّونتم تاــسّسؤم ريوــطتب اــهماّيأ لّوأ ذــنم ةّيمالــسإلا تاــعمتجملا تــماق دــقل

 ةاــكزلا :تاــسّسؤملا هذــه نيــب نــمو 60.عــمتجملا دارــفأ لــكل ةّيــسيئرلا تاــجايتحالا ةــيبلتل
 ةــّيكلملا نيــب ةــنزاوملا رــبع مالــسإلا ةــّيحور دــّسجت ةــسّسؤم ّمــهأ فــقولا لّثميو .فقولاو
 ديــسجت يــف صّخلتــت فــقولل ةّيــسيئرلا ةرــكفلا تــناك ذإ ،ةــّيعامتجالا تاــمازتلالاو ةــّصاخلا
 ةدــهعلا نــع فــقولا فــلتخي الو .عقاولا ضرأ ىلع ناسحإلاو يريخلا لمعلل ايلعلا لُثُملا
)Trust( يلــصألا كــلاملاف ،ارــتلكنإ يــف )فادــهأ ذــيفنت يــف مَدختــسُيل اــًلام وأ اًراــقع )فــقوي 
جُو دــقلو .ةــّيريخ

ِ
 نأ هئاــشنإ نــم ةــّينلا تــناكو ،مالــسإلا رــمع نــم رــّكبم تــقو يــف فــقولا دــ

 فــقولا أــَشنُي امدــنعف ،ةدّدــحم فورــظ يف ءاهنإلل لباق عقاولا يف هّنكل ،دبألا ىلإ ّرمتسي
 وأ ،نورجاــهملا وأ ،ةــلئاعلاءارقف :اــًلثم( هنم نيديفتسملاو فقولا ةياغ ىلع فقاولا ّصني
 اذإ اــّلإ نيملــسملا رــيغ ىــّتح لمــشت نأ نيديفتــسملا ةرئادــل نــكميو ،)هــلمكأب عــمتجملا
 .نيملسملا عم برح ةلاح يف اوناك

 تزواــجتف ،اهتّيلومــش يــف ةعــّسوتم فقولا ةركف تناك ةسَرامملا هذه ةيادب ذنمو
 ىــلع هباحــصأ عّجــشي دــّمحم يــبنلا ناــك دــقلف ؛ةــّيعامتجالا تاــياغلا ىــلإ ةــّينيدلا تاــياغلا
 لــئاوأ اهأــشنأ يــتلا فاــقوألا تــناكف ،اــًعم ةــّيويندلاو ةــّينيدلا ضارــغألل فــقولا مادختــسا
 ءاــنبل ةــمزاللا لاوــمألا مّدــقت ،هتاهيجوتل اًقفوو ايصخش دّمحم يبنلا فارشإب ،نيملسملا
 عـــمتجملل اـــهريفوتو راـــبآلا رـــفحو ،ةـــّيعامتجالا تاطاـــشنلاو ةداـــبعلا ضارـــغأل دجاـــسملا

                                                             
 .136-133ص ؛نیك :اھتومو ّةیطارقمیدلا ةایح 58
 .كلام :...يناسحإلا يعامتجالا لامسأرلا 59
 .اقرز :)باتك يف لصف( ّةیمالسإلا عیزوتلا ططخ 60
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 ةــّيعارزلا يــضارألا ءارــشو ،لاــتقلل ةــمزاللا لوــيخلا ريفوــتو ،ةــنيدملا يــف لّوألا يمالــسإلا
 ،يمالــــسإلا عــــمتجملل ضباــــنلا بــــلقلا حبــــصأ ىــــتح فــــقولا رّوــــطتو .ءارــــقفلا ماــــعطإل
 61.يويندلاو ينيدلا هيلكشب ّرمتسي نأ عاطتساو

 عــم مهتاورــث كراــشت نــم عــمتجملا ءايرثأ تنّكم ةخسار ةّيضرأ فقولا لّكش دقلو
 وأ لّخدـــتلا لاكــشأ نـــم لكــش ّيأ نود ،عــمتجملا يـــف مهتمهاــسم نـــم ءزــجك نيــسئابلا
 تـــلّثم يـــتلا ةرـــّكبملا لئاـــسولا نـــم ناـــك فـــقولا نأ ىـــلإ 62نيـــك حـــّمليو .يتلودـــلا راـــبجإلا
 ،ةاــكزلا عــم بــنج ىــلإ اــًبنج ،فــقولا مهاــس ذإ ؛يمالسإلا خيراتلا رجف ذنم يندملا عمتجملا

 ةحاــسم ءاــشنإ لالــخ نــم نورــق لاوــط ةّيمالــسإلا تاــعمتجملل يداــصتقالا ءاــخرلا يــف
 فــقولا حاــتأ دــقلف 63.عــمتجملا اــهيلع فرــشي ةــّيعامتجالا ةــياعرلل ةــموظنم اــهيف رّوــطتت
 راـــهدزا يـــف فـــقولا ةـــموظنم تمهـــسأف ،ةـــلودلا نـــع ةّيلالقتـــسالا عـــمتجملاو دارـــفألل
 راـــــبآلاو ةّيفوـــــصلا اـــــياوزلاو سرادـــــملاو نيرفاـــــسملا تاـــــناخو ماـــــتيألا رودو دجاـــــسملا
 64.نويدلا دادسو ماعطإلاك ىرخألا ةيعامتجالا ةياعرلا تامدخ مّدقت يتلا تاسسؤملاو

 ؟فقولا ةسسؤمل ةايحلا ةداعإ نكمي له :عمتجملا ميمأت
 ةــــيعامتجالا ةــــياعرلل ّلقتــــسملا عاــــطقلا بيــــصُأ ،ةقباــــسلا راــــهدزالا ةــــلحرم دــــعب

 يتلودـــلا زاـــهجلل تعـــضخ ةّيمـــسر ةـــسّسؤم ىـــلإ فـــقولا ةـــموظنم تـــلّوحتو ،روهدـــتلاب
 رــجف ذــنمف 65.)ةــلئاعلا فــقو وأ يــلهألا فــقولا( ةــّصاخلا فاــقوألا نــع تلــصفناو يزكرملا
 فاــقوألا تّدأــف ،فــقولا ىلع فارشإلا ةّمهم 66،)ءاملعلا( ةدايقب ،عمتجملا ىّلوت مالسإلا
 بوعــشلا فالتخاــبو ،يمالــسإلا خيراتلا دادتما ىلع ةّيمالسإلا تاعمتجملا يف امهم اًرود
 يــتلا ةــقومرملا تاــعماجلا لاثمأ نم ةّيميلعت تاسّسؤم ةمادإو سيسأت يف ،ةّيمالسإلا

 يــف تاــعماجلا نــم اــمهريغو ةرهاــقلا يــف رــهزألا عماجو سنوت يف نيّيورقلا عماج اهّمض
 تــلمع اــمك ؛جيربماكو دروفسكوأ يتعماج سيسأت نم ليوط تقو لبق كلذو ،سلدنألا

 ،يمالــسإلا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةّيّبطلا زكارملاو تايفشتسملا ءانب ىلع فاقوألا هذه
 ءاــملعلا اــهيف قــّقحو ةــّيّبطلا موــلعلا مّدــقت يــف تمهاــس يــتلا )تاناتــسراميبلا( ترهظف

                                                             
 .لیغ :)ةلاقم( فقولا تاّسسؤم ىلوأ 61
 .138-136ص ؛)قباس ردصم( اھتومو ّةیطارقمیدلا ةایح 62
 .41-38ص ؛سیول :)ةلاقم( مالسإلا لظ يف يندملا عمتجملاو ةلودلا 63
 .رتسكوھ :)ةلاقم( نھارلا عضولا ..نیرشعلا نرقلا يف فقولا تاسارد
 .ناكساب :ّةینامثعلا ّةیروطاربمإلا يف عیزوتلا ةداعإل ّةیلآك فقولا ةموظنم

 .ریاب :)ةلاقم( ّةیعامتجالا ةموظنملل ةماعدك فقولا 64
 .نسح :رطاخملاو تّایناكمإلاو قافآلا ..يعامتجالا نمألاو يمالسإلا يریخلا لمعلا

 .)قباس ردصم( مالسإلا لظ يف يندملا عمتجملاو ةلودلا 65
 ،عـمتجملا حئارـش نمـضو نیملـسملا بوـلق يـف صاـخ عـقومب نوـّعتمتی ءالؤـھو ،ءاـھقفلا وأ نیدـلا ءاملع :دوصقملا 66

 نیذـلا نیدـلا ةامح مھرابتعابو ،يھلإلا يحولاب ةّقلعتملا فراعملا نع نیلوؤسملا صاخشألا مھرابتعاب مھتلزنم مّظعی میركلا نآرقلاو
 اًءزـج ھـسفن تـقولا يف اوناك مّھنكل ،ةلودلا نع ةلصفنم ةّسسؤمك ءاملعلا رھظ دقلو .يوبنلا ثیدحلاو میركلا نآرقلا ىلع نوظفاحی
 :ناـسنإلا قوـقحو مالـسإلا .ةـلودلا وأ ةـفیلخلا لّخدـت نود عـمتجملا نـع ةباینلاب نیدلا ةامح مھف ،يندملا عمتجملا ءازجأ نم اßیساسأ

 .92-84ص ؛ةرامع
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 فـــّثكملا لـــمعلا نأ اـــهدافم ةـــجيتن ىـــلإ صـــلخن نأ اـــننكميو 67.مهتافاـــشتكا نوملـــسملا
 اــّمم ،عــمتجملاو دارــفألا نــّكم دــق يمالــسإلا خيراــتلا دادــتما ىلع فقولل قاطنلا عساولاو
 يــف ىــتح لــب ،ةيعامتجالا ةياعرلاو ميلعتلا يف ةلودلا رود نم ىندألا ّدحلا ىلإ لوصولا حاتأ

 .ةّيحصلا ةياعرلا لاجم

 تاــسسؤم ىــلإ ةّيرامعتــسالا ةــبقحلا دــعب تــلّوحت فاــقوألا نأ هــل فــسؤي اــّممو
 ىـــتح فــقولل يمــسرلا رودــلا صــّلقتو ،عـــمتجملل كّرــحملا اــهرود فــّقوتف ،ةــلودلل ةــعبات
 ،ماـــتيألا رودو ،رباـــقملاو ،دجاـــسملا( ةـــينيدلا لئاـــسملل ةـــمزالم )فـــقولا( ةـــملك تحبـــصأ
 ماــمتهالا نــم ءيــش فــقولل يــقبو ،)خــلإ... ،ةــّينيدلا نوؤــشلا ةــياعرو ،ةــّينيدلا سرادــملاو
 ىــلعو 68.ةّيمالــسإلا نادلبلا نم ليلق ددع يف يريخلا لمعلاو ةّيعامتجالا ةياعرلا نوؤشب
 نــكل .اــًضيأ ةــلودلا ريثأــت ىــلإ ،ةــلئاعلا فــقوك ،ةّيمــسرلا رــيغ فاقوألا تضّرعت ،هباشم وحن

 ،ىرـــخألا ةيمالـــسإلا ةـــيمّدقتلا تاـــعومجملاو ةيمالـــسإلا تاـــمّظنملاو تاـــكرحلا روـــهظ
 ىــلإ ىّدأ ،اههابــشأو ةيموكح ريغ تامّظنم تاسّسؤم ةئيه ىلع ،اهريغو )ةوعدلا( ةكرحك
 ةــــياعرلا ميدـــقتل ةــــكرحو ةـــّيريخ ةــــّيعمجك فـــقولا ةـــسّسؤم يــــف دـــيدج نــــم ةاـــيحلا ّثـــب
 69.ةّينطاوملا ساسأ ىلع ةّيعامتجالا

 نمــض ةــّمهم ةــسّسؤم اــهلعجي قباــس نــمز يــف فاــقوألا هــتزجنأ يذــلا لــمعلا نإ
 رود نــم اــهل اــمبف ؛ةــّيتلوداللا ةلقتــسملا ةــيعامتجالا ةــياعرلا ةــموظنمل يلاــثملا جذوــمنلا
 نّكمتــلا ســح يّذــغت نأ فاــقوألا تعاطتــسا ،جاــتحي اــمب يندــملا عــمتجملا دادــمإ يــف ءاــّنب
 ًةّرــم ةدعاــسملا :يلاــتلابو ،عــمتجملا يــف )ناــسحإلا( ةــئيب ريوطت ىلإ ىدأ اّمم ،دارفألا ىدل
 .ةلودلا نع عمتجملا لصف يف ىرخأ

 )يدــقنلا فــقولا( موــهفم مادختــسا هلالخ نم نكمي اًجذومن اجكازيشت حرتقا دقلو
 نيملــسملا براــجت نــم ةدافتــسالاب كــلذو ،ةــّيعامتجا فادــهأ ةــمدخل نهارــلا تــقولا يــف
 هذـــه لـــظ يــفف .ةـــّينامثعلا ةــبقحلا ءاـــنثأ ةـــّيوركيم ةــيلام تاطاـــشن يــف اوـــطرخنا نيذــلا
 مهدــيوزت لالــخ نم ددجلا نيّيدايرلل نوعلا ميدقتب نوخّسرتملا نوّيدايرلا ماق ،تاطاشنلا
 نوخــــّسرتملا نوّيداــــيرلا اهّدــــمي يــــتلا ةــــّيفقولا قيدانــــصلا نــــم ّدمتــــسملا لامــــسأرلاب
 يــف ةــلاّعف نوــكت نأ ةــبراقملا هذــه تعاطتــسا ،ةــلودلا نــم نوــع ّيأ نود نــمف .مهلاومأــب
 تدعاــس اــمك ؛ينامثعلا يكرتلا عمتجملا ءاجرأ يف يدايرلا لمعلاو رامثتسالا ةفاقث رشن

                                                             
 .)قباس ردصم( ّةیعامتجالا ةموظنملل ةماعدك فقولا 67
 .)قباس ردصم( مالسإلا لظ يف يندملا عمتجملاو ةلودلا 68
 .)قباس ردصم( ّةیعامتجالا ةموظنملل ةماعدك فقولا

 :ًالثم عجار 69
 .كرالك :)ةلاقم( لفسألا نم ةملسألا ..ةرھاقلا يف ّةیمالسإلا ّةیعامتجالا ةیاعرلا تامّظنم
 .سودیبال :ّةیمالسإلا تاعمتجملا يف نیدلاو ةلودلا
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 يــف تّوــقو ،ةــلودلا رود تــصّلقو ،عــمتجملا نمــض يداــيرلا لــمعلا ةّيوــس نيــسحت ىــلع
 70.ناسحإلا ةفاقث شاعتنا ىلإ ىدأ اّمم ،عمتجملا يف )ناسحإلا( رصنع هسفن تقولا

 ةلاّعفلا ىندألا دحلا ةلود
 نادّدــشيو ،ةءوــفك ةّيمالــسإ ةّيداــصتقا ةــموظنمل اًحرتقم نوسليوو رقشألا حرطي

 ةّيرورــضلا طورــشلا نــم يــه ايــسايس ةــّيوقلا ةّيمالــسإلا ةــلودلا نأ ىــلع حرــتقملا اذــه يف
 وــحنلا ىــلعو 71.يوــق ّيــقالخأ ماظن نم ساسأ ىلع تابثب فقي يمالسإ داصتقا سيسأتل
 ةلوؤــسملا لــماوعلا ّمــهأ دــحأ يــه ةّيــسايسلا ةــينبلا ّنأــب لوــقلا عــم ارباــشت قفّتي ،هسفن

 نأ بــجيو 72.لدعلاو ةيمنتلل ةّيمالسإ ةّيجيتارتسا قيبطت يف ةّيمالسإلا لودلا لشف نع
 ةّيــسايسلا ةــسّسؤملا وأ ةــسايسلاب ّيــنعملا نأ نــم نارّذــحي ياتــسوأو نامز نأ انه ركذن
 ىــلع نادــكؤي ذإ ،ةــموكح اــهدوقت يــتلا ةــسّسؤملا وأ ةــلودلل اــًفدارم لاوــحألا لــك يــف سيل
 نأــب ناــججاحي اــمهّنإ لــب ،ةّيــسايسلا ةــينبلا يــف رــخآ مــهم لــماعك يندــملا عــمتجملا رود
 ةــينب تــسيل يــهف كلذــلو ،راوــنألا رــصع دعب ام ةبقح ىلإ دوعي ثيدح يبرغ موهفم ةلودلا
 73.يمالسإلا ملاعلا يف يسايسلا عمتجملا مئالت ةليصأ ةّيميظنت

 ىــلع دّدــشت يــسايسلا داــصتقالا يــف اــينيجريف ةــسردم نإــف ،قبــس اــمل ةفاــضإلابو
 يــسنامور روــظنم نــم اــهيلإ رــظنُي ال نأ بــجي ةــلودلا ّنأــب ججاــحتف ،ةثيدحلا ةلودلا ةعيبط
 تغيــص يــتلا ةــّيعامتجالا ةــياعرلا ةفيظو نم ىلعألا ّدحلا قيقحتو عمتجملا ةمدخل ةهجك
 ةــّيعامتجالا ةــياعرلا ةــفيظو تــناك اذإ ىــتحو ،لاــح ةــّيأ ىــلعو ؛ةّيــسنامور ةــقيرطب اــًضيأ يــه
 ىــلعألا ّدــحلا قــيقحت هــنكمي "نــسحم ّدبتــسم" ّيــسايس كلانه سيلف ،ةعقاو ةقيقح هذه
 74.ةفيظولا هذهل

 تارـــهظمتلل دـــيرن اـــّنك اذإ )ةدودـــحم(و )ىـــندألا اهدـــح يـــف( ةـــلودلا نوـــكت نأ بـــجي
 نأ اــننكميو .رارــقلا ةعانــص ةــيلمعو ةطلــسلا يــف اهتــّصح اــهل نوــكي نأ عــمتجملل ىرــخألا
 ،ةــنيدملا يــف ءاــفلخلاو دــمحم ّيــبنلا مــكح لالــخ نــم مالسإلا رجف يف ةلودلا نع اًلاثم دجن

 تــظفاحف ،مهتّيرــحو مهنــمأ نوــصيو ساــنلا يــمحي يذــلا فرــطلا يــه ةــلودلا تــناك ثــيح
 ةــّيلمعلا يــف لّخدــتلا نود ةــّيمومعلا علــسلاو قاوــسألا تــمّظنو ،ماــظنلاو نوناــقلا ىــلع
 يتلا فورظلا رّفوتل نماضلا يه ةلودلا تناك امك ،يزكرملا طيطختلا ةطساوب ةّيقوسلا
 ملاـــعلا تـــمكح يـــتلا ةـــمظنألاو رـــسألا نـــكل .هـــتادقتعمل اـــًقفو لـــمعي درـــف ّلـــك لـــعجت
 ةيلوؤـــسم يّلوــت اــهنم رـــَظتنُي حبــصأف ،طرــفم لكــشب عـــّسوتت ةــلودلا تــلعج يمالــسإلا

                                                             
 .اجكازیشت :اًجذومن )1823-1555( ّةدملا يف اصروب ةنیدم ..ينامثعلا يدقنلا فقولل ةسارد ةداعإ 70
 .400ص ؛نوسلیو ،رقشألا :زیجو خیرات ..يمالسإلا داصتقالا 71
 .240ص ؛ارباشت :يداصتقالا ّيدحتلاو مالسإلا 72
 ،ناـمز :)ةـلاقم( ةوـجفلا رـسجل يسایسلا داصتقالا يف ةبراقم ..ّةیمالسإلا تاداصتقالا يف عقاولاو حومطلا نیب دعابتلا 73

 .93-92ص ؛ياتسوأ
 .93ص ؛قباسلا ردصملا 74
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 يـــفو ؛ساـــنلا ةاــيح مـــكحت نأو ،نيدــلا ىـــلع ّيــصولا نوـــكت نأو ،ةــّيمومعلا علـــسلا ميدــقت
 75.اهوعيطي نأ مهنم بلطت ةمكاحلا ةطلسلا تناك كلذ لباقم

 يّوقتــس اــمّنإو ،زــكرملا ىلع نميهت نل ،ةّيلاثملا اهتلاح يف ،ةّيمالسإلا ةمكوحلا نإ
 يــف رــبكأ طارخناــب عــّتمتت يــهف كلذــلو ،مهتاطاــشن ءادأ نــم دارــفألا نــّكمت يــك فارــطألا
 ميــظنتل فرــطك اــمهم اًرود بــعلت اهدــجن ،اهتّيدودــحم نــع رــظنلا ّضغبــف .ماــعلا ناديملا
 نوناــقلا مــكح قيبطت لالخ نم مغانتم عمتجمو لداع ماظن قلخل ةمزاللا ماكحألا ضرفو
 ةطلــس دوــجو عــضولا اذــه يعدتــسي ،لباقملا يفو .تاطلسلا لصف يضتقت يتلا هتايلآو
 ةــــلعاف تاــــمّظنمو ،تاــــنزاوتلاو طباوــــضلل ةّيتاــــسّسؤم ةــــموظنمو ،ةّلقتــــسم ةّيئاــــضق
 لكــشب اهفرــصت نود ةــلوليحلاو ةــلودلا حاــمج حبــك لــجأ نــم كــلذو ؛ةــلودلا ءادأ ةــبقارمل
 .داسفلا ىلإ يدؤي وأ يطابتعا

 نـــّكمت يـــتلا ،ةدودـــحملا تاطلـــسلا تاذ ،ةـــلودلا رّيـــسي يذـــلا لاوـــنملا وـــه اذـــه نإ
 اهـــسفنب اهـــسفن مــكح نـــمو لــمعلا نـــم ةـــّيعامتجالا تاــسّسؤملاو عـــمتجملاو دارــفألا
 نأ بــجي ناــسحإلا عــمتجمف .ةــّيعامتجالا ةــياعرلا ميدــقت لاــجم يــف ىــّتح ،ّلقتــسم لكــشب
 اــيلعلا لــُثُملا ىــلع موــقت يــتلا فــقولا ةــّيلآ لالــخ نــم يرــيخلا لــمعلا ساــسأ ىــلع لــمعي
 ةّيداــصتقالاو ةّيعامتجالا ةّيلالقتسالا نمضي فقولاف ؛يدرفلا كالتمالاو ةّيكلملا قوقحل
 ةـــيوقتب دـــعب اـــم يـــف مهاـــست ةمادتـــسم ةـــموظنم ةنايـــص لالـــخ نـــم عـــمتجملاو دارـــفألل
 ةـــياهن يـــفو 76.ةـــلودلا لـــهاك ىـــلع ىـــقلملا ءبـــعلا صيـــلقت :يلاـــتلابو ،يندـــملا عـــمتجملا
 ةــّيعامتجالا ةــيمنتلا ةّيلوؤــسمب عالطــضالا ىــلع اًرداــق يندــملا عمتجملا نوكيس فاطملا
 .هباش امو ةّماعلا ةحصلاو ميلعتلا تامدخ نم اهيف امب ،ةّيداصتقالاو

 ةصالخلا
 ةـــياعرلل ةّلقتـــسملا تاـــسّسؤملا اـــندرأ اذإ ةـــموكحلل دـــيدج جذوـــمن رّفوـــتي نأ بـــجي

 بــجيو .دــيدج لكــشب ةاــيحلا ىــلإ دوــعت نأ يمالــسإلا خيراــتلا نــم ةّدمتــسملا ةــيعامتجالا
 ،ةــّيخيراتلا جذاــمنلل ةهباــشم ،ةــّيتلودلا رــيغ ةــّيعامتجالا ةــياعرلل ةدــيدج تاــسّسؤم ريوــطت

 ةــلعاف ةّيلاثملا جذامنلا لعجي وحن ىلع ديدجلا عضولا ىلع ةمئالملا تاليدعتلا لاخدإ عم
 .هذه انمايأ يف عقاولا ضرأ ىلع

 اــهرابتعاب ةّلقتــسم نامئتــسا تاــسسؤمك اــهتلزنمل فاــقوألا ةداعتــسا نــم ّدب الو
 بــجيو .داــصتقالا يــف رغــصأ اًرود بــعلت ةــموكح قايس يف كلذو ،ثلاثلا عاطقلا نم اًءزج
 عــمتجملا تاطاــشن نــم اــهريغو ةــّيعامتجالا ةــياعرلا لــيومت يــف فاــقوألا فدــه لــّثمتي نأ

                                                             
 :عجار 75
 نوـتبمال :)ةلاقم( ءاھقفلا ..ّةیمالسإلا ّةیسایسلا ّةیرظنلا ةساردل ةّمدقم ..طیسولا رصعلا نّابإ مالسإلا يف ةموكحلاو ةلودلا

 .309-308ص ؛
 .فھك :)ةرضاحم( مالسإلا يف ةلودلل يداصتقالا رودلا
 .میعنلا :ةعیرشلا لبقتسم لوح ضوافتلا ..ّةیناملعلا ةلودلاو مالسإلا

  .)قباس ردصم( ّةیمالسإلا عیزوتلا ططخ 76
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 رودــلا اذــه نإ .ةــلودلا ىــلع دارــفألا داــمتعا ءاــغلإ ىــلع هــتاذ نيــحلا يــف لــمعلا عــم يندــملا
 ةـــياعرلا ةـــموظنم زـــيفحت ىـــلع هـــلمع يـــف ثـــلاثلا عاـــطقلا يّوقيـــس فاـــقوألل يقابتـــسالا
 قــلخ نــم نّكمتــيف ،يناــسحإلا يعاــمتجالا لامــسأرلا ومن ةيوقت ىلإ يّدؤي امم ،ةّيعامتجالا

 نــم فــقولا نّكمتي يكلو .ناسحإلا عمتجمو ،نيلعافلا نينطاوملا :نم ٍّلك روهظل ةصرف
 رــبكأ مــجح ىــلإ لــصي يــك هعيــسوتو ةــلودلا نــع فــقولا لــصف بــجي ،ةــّمهملا هذــه زاــجنإ
 .ةّيكرحلاب عتمتي

 ،راــهدزالا نــم تاــسّسؤملاو ،لــمعلا نــم دارــفألا نيــكمت يــف ىّلجتيف ةلودلا رود اّمأ
 ،ناــسحإلا عــمتجم راــطإ نمــض مهــسفنأ ىــلع نيدــمتعم تاــسّسؤملاو دارفألا نوكي نأو
 .مهتابجاوو مهقوقح ةسرامم يف نينطاوملا مامأ قيرطلا ديهمتل كلذو

 اــهيف ىلوــتت ةــّيزكرمال ةــلود دوــجو بــّلطتي رــمألا نأ ىــلإ اــًضيأ اــنه ريــشن نأ بــجيو
 ةّيمالــسإلا تاــّيروطاربمإلا نأــب خيراــتلا براجت انربخت ذإ ،مكحلا مامز ةيّلحملا تاعمتجملا
 تــنّكمت ادــج اًعــساو اــًلاجم رّفوــت نأ ،ةــيّزكرماللا ةرادإلا قيبطت ىلإ تعس نيح ،تعاطتسا

 ةــــّيلاّعفب لــــمعلا نــــم يندــــملا عــــمتجملا تاــــسّسؤمو ةــــّيعامتجالا تاــــسّسؤملا هــــيف
 ةــلودلا هذــهو .ةــّيعامتجالا ةــياعرلا ميدــقتل ةّيتلودلا ريغ تاسّسؤملا ّومن يف ةمهاسملاو
 روـــهظ ىـــلإ يّدؤـــي اـــّمم ،تاطلـــسلا لـــصف نمـــضت نأ اهنأـــش نـــم ،اـــهلاثمأو ،ةـــّيزكرماللا
 .عمتجملا ساسأ ىلع مئاقلا لاّعفلا ّلقتسملا لدابتملا نواعتلا

 هذــه نإــف ،دارــفألا ةاــيح بــناوج نــم بــناج لــك ىــلع ةــنميهلا نــع ةــلودلا تــفّقوت اذإ
 رـــثكأو ىوـــقأ رود روـــهظل يّدؤـــي اـــم نيـــكمتلاو زـــيفحتلا نـــم سرامتـــس ةـــّيزكرماللا ةـــلودلا
 ةـــيحانلا نـــم ساـــنلا ةاـــيح ةرادإ ىـــلع ةدعاـــسملا ةـــّيلمع يـــف يندـــملا عـــمتجملل ةءاـــفك
 يندــملا عــمتجملا تاــسّسؤم نــم هــنع عمــسن امف .ةّيسايسلاو ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا

 ضــعب يــف ةــلودلل ةــّيزكرماللا ةعيبطلا لضفب اّلإ ُمنت مل ،فاقوألاك ،يمالسإلا خيراتلا يف
 نأ حــضاولا نــم دجنــسف ةــّيخيراتلا ةــبرجتلا يــف رــظنلا اــّنعمأ اذإو ؛يمالــسإلا خيراتلا بقح
 نيــب مــضي اــيوق اــًعمتجم تــقلخ دــق ةاــيحلا نيداــيم ّلــك يــف ةرادإلــل ةــّيزكرماللا ةــعيبطلا

 .اًرهدزم ايندم اًعمتجم هيحانج

 ةـــيمنت عـــم بـــنج ىـــلإ اـــًبنج ،يحالـــصإلا طـــّطخملا اذـــه نإـــف ،قبـــس اـــم ىـــلع ًةوالـــع
 ةّيلالقتــسالا نــم ىــلعأ ىوتــسم ىــلإ يّدؤيــس ،ناــسحإلا عــمتجم قــلخل ةليــسوك فاــقوألا
 ةعــساو ةــلود ىــلإ ،ضعبلا يأرب ،ةجاحلا نم ىندألا ّدحلا ىلإ يّدؤي هرودب اذهو ،سانلا نيب
 ةـــعيبط فـــصن نأ اـــننكميو .ةـــيمنتلل ةـــيلّوألا طورـــشلا دـــحأ وـــه رـــمألا اذـــهو ؛تاّيحالـــصلا

 ةــّيعوطلاب فــصّتي ةــمّظنملا ةــّيعامتجالا ةايحلل قاطن" اهّنأب يندملا عمتجملا تاسّسؤم
 ماــظنب دــّيقتلاو ،ةــلودلا نــع ةّيلالقتــسالاو ،)ماــع لكــشب( يتاذــلا ءاــفتكالاو ،يتاذــلا دــّلوتلاو
 ميدــقت يــف لــّثمتي ةــلودلا رود نإــف اذــكهو 77."ةكرتــشملا دــعاوقلا نــم ةــعومجمب وأ ينوناــق

                                                             
 .2-1ص ؛اشاب سواغ :ةمكوحلا يف يندملا عمتجملا رود 77
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 ىلوــتت يــتلا يه يندملا عمتجملا تاسّسؤم ّنكل ،)ةجاحلا يضقت امدنع( ينوناقلا ماظنلا
 .ةلودلا نع ّلقتسم وحن ىلع هتينبو عمتجملا ماظن ميدقت ىلع ةدعاسملا رود

 ةــمئاقلا ةــّيتلوداللا ةــليدبلا ةــّيعامتجالا ةــياعرلا ةــموظنم ةــعيبط حرــش ليبــس يــفو
 عــمتجم َّنأــب اــًلّوأ حــّضون نأ ّدــب الــف ،اــيلع ةّيمالــسإ لــُثُمك ةــهازنلاو كرتــشملا لدــعلا ىــلع
 ىــلع يّدــعتلا ةمرحو ،ناسنإلا ةمارك نأش نم ءالعإلا ساسأ ىلع موقي نأ ّدب ال ناسحإلا

 مالــسإلا ميــق عــمتجملا دارــفأ قاــنتعا يــضتقي طرــشلا اذــهو ؛ةلوؤــسملا ةــّيّرحلاو ،هــتايح
 ءاــقترالا ةــّيلمع زــيزعتل كــلذو ،ةــّيقفألاو ةــّيدومعلا ،ةــّيقالخألا ئدابملاو ةّيحورلا هميلاعتو
 ّصنــت يــتلا ةــليبنلا فادــهألا زاجنإ ىلع مهزيفحت ىلإ يّدؤي امم ،دارفألاب يّداملاو يونعملا

 .نيدلا ميلاعت اهيلع

 اــًضيأ اهنأــش نــم ةّيعامتجالا ةياعرلل ةّيتلوداللا ةموظنملا نأ قبس ام ىلإ فاضيو
 لامــسأرلا :وــهو ،ةــيمنتلا رــصانع نــم يرورــض رــصنع عــيمجتل ةعــساولا ةــّيلمعلا ىعرت نأ
 تاذ بــناوج ةــّيلمعلا هذــه نّمــضتت نأ بــجيو .يــعيبطلاو يفاــقثلاو يرــشبلاو يعاــمتجالا
 طمنـــلاو ،ةـــّيكلملاو ،تاراـــهملاو ،ةّحـــصلاو ،ميـــلعتلا( ةّيرـــشبلا بـــناوجلاك ،عـــساو ريثأـــت
 ،نماــضتلاو ،عــمتجملا دــعاوقو ،ةــّيعامتجالا تاكبــشلا( ةــّيعامتجالا بناوجلاو ،)يشيعملا
 ةـــيمنتلا يـــف لـــعاف لـــماعك اـــهيلإ رـــَظنُي اـــهعيمج بـــناوجلا هذـــهو ؛)ةـــّيعامتجالا ةـــياعرلاو
 78.ةّيطارقميدلا ةمظنألا رارقتساو ةديشرلا ةمكوحلاو ةّيداصتقالا

 نأ دجنـــسف يورـــكيملا ىوتـــسملا ىـــلع ةيـــضقلا اـــنلوانت اذإ ،هـــسفن نيـــحلا يـــفو
 ،ةاــيحلا مارــتحا :اــهيف امب ،ةّيلالقتسالا تاداعلا ىعرت ديحوتلا ةديقعل ةطبارتملا رصانعلا
 ،كراــشتلاو ،نيرخآلاــب ماــمتهالاو ،لَداــبتملا مارــتحالاو ،فاــصنإلاو لدــعلاو ،تاذــلا مارــتحاو
 .ةهازنلاو

 يّدؤتــس يــتلاو ،اــهلمع بناوج ّلكب ،ةّيعامتجالا ةياعرلل ةّيلاثملا ةموظنملا هذه نإ
 نّكمتــي ةــّيقيقح ةّيرــشب ةاــيح تامزلتــسم ريفوــت هــجو يــف فــقت يــتلا تاــقّوعملا ةــلازإ ىــلإ

 ىوتــسملا ىــلع ءاــخرلا قــيقحت لــجأ نــم مهتاردــق ةــيمنت نــم عــمتجملا دارــفأ لــك اــهيف
 يـــف داـــهجلا( نـــم ىرـــخأ ةخـــسن ىوـــس تـــسيل ةـــموظنملا هذـــه ،يعاـــمتجالاو يـــصخشلا

 .)هللا ليبس

 

                                                             
 .)قباس ردصم( ّةیكذ ةلود لیبس يف 78
 



73 
 

 عجارملا ةحئال

 

An-Na‘im, A. A. (2008) Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari’a. 
Harvard University Press. 

Baer, G. (1997) The waqf as a prop for the social system (sixteenth-twentieth centuries). 
Islamic Law and Society 4(3): 264–97. 
Baskan, B. (2002) Waqf system as a redistribution mechanism in Ottoman Empire. 
Northwestern University, Department of Political Science. 

Chang, H. N. (1997) Democracy, diversity and social capital. National Civic Review 86(2): 
141–47. 

Chapra, M. U. (1992) Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation. 
Cizakca, M. (2004) Ottoman Cash Waqf Revisited: The Case of Bursa 1555–1823. Manchester: 

Foundation for Science Technology and Civilization. 
Clark, J. A. (1995) Islamic social welfare organisations in Cairo: Islamization from below? 

Arab Studies Quarterly 17(4): 11–17. 
El-Ashker, A. A. F. and Wilson, R. (2006) Islamic Economics: A Short History. Leiden: Brill. 

Ghaus-Pasha, A. (2005) Role of civil society in governance. Paper presented at the Sixth 
Global Forum on Reinventing Government, 24–27 May, Seoul, South Korea. 

Gil, M. (1998) The earliest waqf foundations. Journal of Near Eastern Studies 57(2): 125–40. 
Hasan, S. (2006) Muslim philanthropy and social security: prospects, practices, and pitfalls. 

Paper presented at the 6th International Society for Third-Sector Research (ISTR) Biennial 
Conference, 9–12 July, Bangkok, Thailand. 
Hoexter, M. (1998) Waqf studies in the twentieth century: the state of the art. Journal of 

the Economic and Social History of the Orient 41: 476–95. 
Ibn Manzur, M. bin M. (1956) Lisaan al-‘Arab. Beirut: Dar Saadir. 

Imarah, M. (2005) Al-Islaam wa Huquq al-Insaan [Islam and Human Rights]. Damascus: Dar 
al-Salaam. 

Kahf, M. (1991) The economic role of state in Islam. Lecture Presented at the Seminar on 
Islamic Economics in Dakka, Bangladesh. 
http://monzer.kahf.com/papers/english/economic_role_of_state_in_islam.pdf (accessed 1 
August 2010). 
Keane, J. (2009) The Life and Death of Democracy. London: Simon & Schuster. 

Kliksberg, B. (2001) Towards an Intelligent State. International Institute of Administrative 
Sciences. Amsterdam, The Netherlands: IOS Press. 

Lambton, A. K. S. (1981) State and Government in Medieval Islam: An Introduction to the 
Study of Islamic Political Theory: The Jurists, London Oriental Series, Volume 36. Oxford 

University Press. 
Lapidus, I. M. (1996) State & religion in Islamic societies. Past & Present 151(1): 3–27. 

Lewis, B. (1990) State and civil society under Islam. New Perspectives Quarterly 7(2): 38–41. 



74 
 

Malik, M. (2011) Constructing the architectonics and formulating the articulation of Islamic 
governance: a discursive attempt in Islamic epistemology. PhD thesis, Durham University, 

http://etheses.dur.ac.uk/832/ (accessed 31 January 2013). 
Malik, M. (2014) Ihsani social capital: a conceptual exploration to faith-inspired social 

capital. International Journal of Education and Social Science 1(2): 62–68. 
Newton, K. (1997) Social capital and democracy. American Behavioral Scientist (March–

April): 575–86. 
Taleqani, A. M. (1986) Jihad and Shahadat. In Jihad and Shahadat: Struggle and Martyrdom 

in Islam (ed. M. Abedi and G. Legenhausen). North Haledon and New Jersey: Islamic 
Publications International. 

Wehr, H. (1979) A Dictionary of Modern Written Arabic (ed. J. M. Cohen). Wiesbaden: Otto 
Harrassowitz. 
World Bank (1999) What is social capital? Available at 
http://www.worldbank.org/poverty/scapital/whatsc.htm (accessed 10 January 2010). 
Zaman, N. and Asutay, M. (2009) Divergence between aspirations and realities of Islamic 
economies: a political economy approach to bridging the divide. IIUM Journal of Economics 
and Management 17(1): 73–96. 
Zarqa, M. A. (1988) Islamic distributive schemes. In Distributive Justice and Need 
Fulfillment in an Islamic Economy (ed. M. Iqbal), pp. 163–216. Leicester: The Islamic 
Foundation. 

 



   



75 
 

 

 

 
 

 سماخلا لصفلا
 ،رايتخالا ةّيّرحو ،درفلا

 ميركلا نآرقلا يف حماستلاو
 

 

 )ملسأ رهزأ(
 

 

 

 

 



76 
 

 ةـــــّينادرفلا يتفـــــسلف ّنأ ىـــــلع عـــــمجت اـــــهّنأ دجنـــــسف ساـــــنلا ءارآ انعلطتـــــسا اذإ
 لــصألا يــف ناــتّيبرغ ناتفــسلف اــمه برــغلا يــف ةــثادحلل قــيرطلا اتدــّهم نيتللا ةّيلاربيللاو
 ةّيمالـــسإلا تاـــعمتجملا نإ اـــمك .هـــضفرتو رـــمألا اذـــه ضراـــعت ةّيمالـــسإلا ةراـــضحلا ّنأو
 فــقت يــتلا ةّيــسيئرلا بابــسألا نــم اذــه ّنأــب دــَقتعُيو ،ةــّيتاعامجلا قــنتعت اــهّنأب اــهيلإ رــَظنُي

 .ةثادحلا لّبقت يف نيملسملا لشف فلخ

 ةــــّيتاعامجلا ايجولويدــــيألا كــــلت نأــــب داــــقتعالا ىــــلع اًنمــــض يوــــتحي يأرــــلا اذــــه نإ
 تالاـــجملا يـــف ةـــّيدرفلا ةرداـــبملا باـــيغ ىـــلإ يّدؤـــي اـــّمم ،ميرـــكلا نآرـــقلا نـــم ةّدمتـــسم
 رــثعن نأ اــننكميو .ةّيمالــسإلا تاــعمتجملا نمــض ةّيــسايسلاو ةّيداــصتقالاو ةــّيعامتجالا

 لئاــسم يــف ةّيّرحلا بايغب فصّتت يتلا ةّيمالسإلا تاعمتجملا يف ءاعّدالا اذهل ليلد ىلع
 يــسيئر لاــثمك قاــسُي تــّمزتملا يمالــسإلا رــكفلاو ؛هــتايحل ءرــملا شيــع ةــيفيكو ةدــيقعلا

 .ةّدرلا نأشب ةعيرشلا ماكحأب مازتلا نم هيف امب كلذ ىلع

 يــف( راــيتخالا ةــّيّرحو ،درفلاــب ةــقّلعتملا لئاــسملا لــصفلا اذــه يــف ضرعتــسنسو
 ىــلع اــنثحب يــف زّكرنــسو .ةّيمالــسإلا لودــلا نمــض حماــستلاو ،)اــًصوصخ ةديقعلا لئاسم

 :نيلاؤس

 وأ( راـــيتخالا ةـــّيّرحل اًدـــقاف درـــفلا هـــيف نوـــكي اًعـــضو ضرـــفي ميرـــكلا نآرـــقلا لـــه .1
 ؟)لقألا ىلع عضولا اذه نع ىضاغتي

 تاــــعمتجملا دــــجن اذاــــملف ،عــــضولا اذــــه ضرــــفي ميرــــكلا نآرــــقلا نــــكي مــــل اذإ .2
 ؟حماستلا بايغ نم نهارلا دحلا ىلإ تلصو دق ةّيمالسإلا

 نآرقلا يف درفلا
 ّنإو ،ةّيمالــسإلا ةراــضحلا يــف اًليــصأت رــثكألا يــسيئرلا ردــصملا وــه ميرــكلا نآرــقلا

 هــتاذب درــف لــك وــه يــسيئرلا بــَطاخملا ّنأ ىلع انّلدت ،عيرس لكشب تناك نإو ىتح ،هتءارق
 صخــش ّلــك نيــبو هللا نيــب رــشابم راوــح وهو ،هباطخ زكرم يف درفلا عضي نآرقلاف ،هنيعو
 ،هــلاعفأ ةيلوؤــسم درــف ّلــك هللا لــّمحي هــيفف ،يدرــفلا هدوــجو ىوتــسم يــف رــشبلا ينب نم
 .لاعفألا هذه نيب رايتخالا ةّيّرح هحنميو

 :يلي امك ميركلا نآرقلا يف ةرابعلا ىنب فّنصن نأ اننكمي

 .ةّيفصوو ةّيرابخإ تارابع •

 .ةّيريرقت تارابع •

 .)ريذحتلا تارابعو ةرشابملا رماوألا يف لاحلا وه امك( ةّيرمأ تارابع •

 .تاجاتنتساب يهتنت )رشبلل ةهّجوم( ةّيماهفتسا تارابع •

 .تاهيبشتو تايانك •
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 ّكــشلل اــًلاجم عدت ال ميركلا نآرقلا يف ةّيفرصلاو ةّيوحنلا ةلثمألا نم ريثكلا كانهو
 لكــشب اــّنم صخــش ّلــك بــطاخي نآرقلاــف ؛رــشبلا يــنب نــم درــف لــك وــه بــَطاخملا نأــب

 :لاؤــسلا زرــبي اــنهو .ملــسم ريغ وأ ملسم ّلك بطاخيو ،ةأرماو لجر لك بطاخيو ،رشابم
 فــصّتت مالــسإلا يــف ةدئاــسلا زوــمرلا نأ دــجن اذاــملف ،هللا هــبطاخي نــم وــه درــفلا ناــك اذإ
 ةحلــصملا نيــب نزاوــي ال مالــسإلا نأــب داــقتعالا دجوي اذاملو ،؟هيف سبل ال يعامتجا عباطب
 ؟ةّيدرفلا ةحلصملاو ةّيعامجلا

 بــطاخي ميرــكلا نآرــقلا ّنأ يــف ّكــش ال هــّنأ اــمهلّوأ ،كلذــل ناحــضاو ناببــس كــلانه
 ةــقّلعتملا تاداــشرإلاو تاعيرــشتلل صّصخم نآرقلا نم اًريبك اًمسق ّنكل ،نمؤملا درفلا
 اذـــهب قــلعتي اـــمو ،يــنآرقلا رــيبعتلا بـــسحب "طــسولا ةــمألا" وأ ،ّلـــكك نينمؤــملا نوؤــشب
 يـــف درــفلا ةــلزنمل يجيردــتلا روهدــتلا ىــلإ ىّدأ يذـــلا يناــثلا ببــسلا اــمأ .يعاــمجلا ناــيكلا
 دوــقعلا :يأ( يمالــسإلا خيراــتلا نــم ىــلوألا ةــبقحلا ّنأ يف لّثمتيف ةّيمالسإلا تاعمتجملا
 اـــهيف ةرادـــصلا تـــناك )ىذـــتحُي نأ بـــجي اـــًلاثم نوملـــسملا اـــهربتعي يـــتلا ىـــلوألا ةـــعبرألا
 تـــناك اـــمنيبو ،داـــقتعالا اذـــهل ًةـــجيتنو .ةـــلودلا ةرادإ بيلاـــسأو ةـــّيعامتجالا تاـــسّسؤملل
 يــتلا راــطخألا تّدأ ،رادــحنالا نــم ةــلحرم اــهتلت دوــكرلا نم ةلحرم لخدت ةّيمالسإلا ةراضحلا
 .ةــّيوناث ةــبترم ىــلإ ةــّيدرفلا ةحلــصملا عــجارت ىــلإ اــههجاوت اــهّنأ ةّيمالــسإلا ةــّمألا تدــقتعا

 شيــعي درــف لــكو ،هــسفن نيــحلا يــف يعاــمتجا رــصنعكو يدرف رصنعك دوجو هل ناسنإلاف
 هــلاعفأ ّنأ يــف ّكــش ال :هــيلعو ،هرــصعل يداــصتقالا-يــسايسلا-يعاــمتجالا قايــسلا نمض

 ىلع :ةجيتنلابو .عمتجملا ىلع رّثؤتو ،عمتجملاب رّثأتت لاعفألا هذه ّنكل ،ايصخش هل دوعت
 جئاــتن نــم هــيلإ لــّصوتي اــم نإــف ،درــفك ناــسنإ لــك بــطاخي ميرــكلا نآرــقلا ّنأ نــم مغرــلا
 .يعامج عباط تاذ يه ،تايصوت نم هحرطي امو ،ةّيداصتقاو ةّيسايسو ةّيعامتجا

 يــف ةــبَكترملا لاعفألا نأب هيف سبل ال لكشب حّضوي ميركلا نآرقلا نإف ،كلذ عمو
 وأ باوـــث نــم ةــمكاحملا هـــنع ضّخمتتــس اــمو ،ةــمايقلا موـــي ةــمكاحملل عــضختس ايندــلا

 صخــش ّيأ لــيمحت نــكمي الو ،هرــيغ نود لاــعفألا هذــهب ماــق يذــلا درفلاــب قحليــس باــقع
ج ْدــَقَلَو{ :ميرــكلا نآرــقلا لوــقي ذإ ،هريغ اهبكترا يتلا لاعفألا ةّيلوؤسم

ِ
 اــَمَك ىَداَرــُف اــَنوُمُتْئ

تْأَيَو{ :ىرخأ ةروس يف فيضيو ،]94 :6[ }ةَّرَم َلَّوَأ ْمُكاَنْقَلَخ
ِ

 يــف ةيآ ةّمثو .]80 :19[ }ادْرَف اَني
سْكَت اــَلَو{ :ةــيدرفلا ةبــساحملاو ةّيلوؤــسملا ىــلإ عطاق لكشب ريشت ميركلا نآرقلا

ِ
 ُّلــُك ُبــ

ســـَْفن
ٍ

إ 
ِ

زـــَت اـــَلَو اـــَهْيَلَع اـــَّل
ِ

زاَو ُر
ِ

و ٌةَر
ِ

إ َّمـــُث ىَرـــْخُأ َرْز
ِ

جْرـــَم ْمـــُكِّبَر ىـــَل
ِ

 هذـــه رّرـــكتتو ،]164 :6[ }مُكُع
 لـــضف دروـــي ددـــصلا اذـــه يـــفو .)]38 :53[ ،]7 :39[ ،]18 :25[ ،]15 :17[( تاـــيآلا يـــف ةراـــشإلا
 :ةيلاتلا طاقنلا نمحرلا

 .درفلا وه ةّيهلإلا ةنامألا ىلع يئاهنلا نَمأتسملا •

 .يقالخألا نوناقلا لظ يف ناسنإلا تاجَرخُمل ةّيلامجإلا ةليصحلا يه هللا ةدابع •
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 تافّرـــصت مــكحت يـــتلا )ىوــقتلا( وـــه ميرــكلا نآرـــقلا يــف اًرارـــكت رــثكألا حلطــصملا •
 .عمتجملا ال ،درفلا اهب فصّتي ةفص يهو ،هتاّيلوؤسم ءادأ يف ناسنإلا

 لـــّمحتي نــم ،يــه وأ وــه ،هــّنكل ،رــشبلل ةــّيعامجلا ةــمكحلا ىــلع درــفلا دــمتعي دــق •
 79.ايصخش ةّيلوؤسملا

 )يعاــمتجا فّرــصت ىــلإ يّدؤــي يدرــفلا فّرــصتلا( نأ ىلع لاثم حضوأ دجن نأ اننكميو
 هذــه ّنــكل ،ةعامجلا نمض يعامتجالا هنايك ةغايصب درفلا موقي ذإ ،ةّيسيئرلا تادابعلا يف
 ماــع ىــقتلم نمــض اًدرفنم يلصي ملسملاف .ةّيدرفلا هتافّرصت لالخ نم اّلإ ّمتت ال ةغايصلا
 يدرــف دوــهجمك ةاــكزلا يــطعيو ،يعاــمتجا قايــس نمــض اًدرــفنم موصيو ،)ةعامجلا ةالص(
 :يأ ،أدــبملا اذــهو .ةــّيعامتجا ةــكرح قــلخت جــحلا ىــلإ ةــّيدرفلا هــتلحرو ،هــلثم رــشب ةدعاــسمل
 نإــف يلاــتلابو ،هــقلاخو ءرــملا نيــب ةــّيتونهك ةطساو يأ ليزي يذلا وه ،ةّيدرفلا ةّيلوؤسملا
 .مالسإلا يف ىلعألا يحورلا لثملا وه حلاصلا درفلا

 فدـــهلا ،نيرـــشعلا نرـــقلا يـــف ّيمالـــسإ رـــّكفم مـــظعأ ،لاـــبقإ دـــّمحم دّدـــح دـــقلو
 هللا عــم ةــعّونتملا هــتاقالعب ىمــسألا ناــسنإلا يــعو ظاــقيإ :هــّنأب ،ميرــكلا نآرــقلل يــسيئرلا
 ةــّيدرف ىــلع دــّكؤي يوــقلا طيــسبلا هبولــسأب ميرــكلا نآرــقلا ّنإ" :لوــقيف عباــتيو 80.نوــكلاو
 درــفلا ىــلع ليحتسملا نم لعجت ديرف درفك ناسنإلل ةرظنلا هذهو ]...[ هتدارفو ناسنإلا
 81."صاخلا هدهجب هبستكا ام اّلإ اهبجومب ّقحتسي الو ،رخآ درف رزو لمحي نأ

 ةّنــسلاو ميرــكلا نآرــقلا ىــلع يمالــسإلا عــمتجملا موــقي اــمنيبف ؛ةحــضاو ةجيتنلا نإ
 :هــتاذ وــحنلا ىــلعو ؛نيملــسم دارــفأ دــي ىلع أشني يمالسإلا يسايسلا نايكلا نإف ،ةّيوبنلا
 .يمالــسإ عــمتجم الو يمالــسإ داــصتقا كــلانه سيــلف نوملــسم دارــفأ كــلانه نكي مل اذإ
لوـــي مـــل اذإ ءاـــقبلا نـــم نّكمتـــي نأ عـــمتجم يأل نـــكمي ال هـــّنأ دـــمحأ نيدـــلا لاـــهن ظـــحاليو

ِ
 

 ةّيمالـــسإلا ةـــينبلا ّنأو ؛يدرـــفلا لـــعفلا يـــف ةـــّيتاذلا ةحلـــصملل ءيـــش لـــك لـــبق هـــمامتها
 لــك يــف هادــص دــجن يذــلا مغاــنتلا ىــلع موــقت ةــّيحورلاو ةــّينيدلاو ةّيــسايسلاو ةــّيعامتجالا
نُب دـــــقلو 82.ةــــّينآرقلا ماــــكحألا

ِ
 جيـــــسنلل يــــسايسلاو يداــــصتقالا-يعاـــــمتجالا عــــقاولا يــــ

 .ةّيهلإلا ةّيصولا ذّفني يذلا درفلا لوح يمالسإلا

 يــف ةــلماكلا ةــّيّرحلاب اوــعّتمتي مــل اذإ ةــّيهلإلا ةّيــصولا ذــيفنت مهنــكمي ال دارــفألا ّنكل
 مــل اــمف ؛ةّيــصولا كــلت ذــيفنت لــجأ نم ةايحلا يف ريثأت نم هب نوبغري ام اوثدحي يك رايتخالا
 يــف هللا ماــمأ فوــقولل ادعتــسم نوــكي نلف فّرصتلاو رايتخالا ةّيّرحب ملسملا درفلا عّتمتي
 .باسحلا موي

                                                             
 .نمحرلا لضف :مالسإلا يف درفلا ةناكم 79
 .6ص ؛لابقإ :مالسإلا يف ينیدلا ركفلا ءانب ةداعإ 80
 .42ص ؛قباسلا ردصملا 81
 .دمحأ نیدلا لاھن :)ةلاقم( رصاعملا يمالسإلا ھقفلا يف ّةیتاعامجلا موھفم 82
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 ميركلا نآرقلا يف رايتخالاو فّرصتلا يف درفلا ةّيّرح
 ىوتــسملا ىــلع كــلذو ،ةّيمالــسإلا ةعيرــشلل يــسيئرلا ردــصملا وــه ميرــكلا نآرــقلا

 ّنأ فــيك اــًقحال ىرنــسو ،كلذك تسيلف ةعيرشلا اّمأ سّدقم نآرقلاف ،لقألا ىلع يرظنلا
 ضــعب يــف ةحــضاولا ةــّينآرقلا ماــكحألا لــهاجت ىــلإ ءاــهقفلا تــعفد ةــسايسلا تايــضتقم
 ىـــلع ًءاــنب ةّيعرـــش ماــكحأ عـــضو ىــلإ ةّيكيـــسالكلا ةــبقحلا يـــف اودــمع مـــهّنإ لــب ؛تالاــحلا
 ىــلع اــًلّوأ زّكرنــس اــنّنكل ؛ةحيرــصلا ةــّينآرقلا ماــكحألا نيلهاــجتم يــبنلا نــع ةــلوقنم ثــيداحأ
 .عيرشتلل ردصمك نآرقلا

 دّدـــحي وـــهف :ةلأـــسملا هذـــه نـــم يـــنآرقلا فـــقوملا دـــيدحتل ةمـــساح ةـــّيّمهأ ةـــّمث
 ةّيعرـــش يـــف يـــهلإلا دـــشرملا لـــّثمي وـــهو ،نيملـــسملا رـــيغو نيملـــسملا نيـــب تاـــقالعلا
 ةـــعبرأ دوـــجو اـــنل نّيـــبتي ميرـــكلا نآرـــقلا ةـــسارد نـــمو .اـــهعم حماـــستلاو ىرـــخألا دـــئاقعلا

 ةلأــسملا هذــه لواــنت نآرقلاــف ؛راــيتخالا يــف درــفلا ةّيّرح ةلأسم نمض ةلخادتم تاعوضوم
 ،عــبرألا تاعوــضوملا كــلت اــهعيمج تّنمضت عضاوملا هذهو ،لقألا ىلع اًعضوم )82( يف
 نآرــقلا نأ ودــبيو ؛نيماــضم ةّدــع ىلع اًمومع يوتحت ةعوضوم ّلك ّنكل ،اًحيملت وأ اًحيرصت
 ماــسقناو ،ةــّينادحولا :لمــشت نيماــضملا كــلتو .ةلأسملا هذه يف نيمختلل اًلاجم عدي مل
 مــهئادأو نينمؤــملا ةــقالع ىــلإ ةفاــضإلاب ،ماــسقنالا اذــه ءارو نــم ةــّيهلإلا ةــياغلاو ،رشبلا
 يوــتحيو ."باــتكلا لــهأ" عــم ةــقالعلا ىــلع صاــخ لكــشب زــيكرتلا عــم ،نينمؤــملا رــيغ ءازإ
 يــف ماعلا كولسلاب قّلعتي ام يف نينمؤملل ةرشابملا رماوألا نم ددع ىلع ميركلا نآرقلا

 .ةديقعلا لئاسم

 دـــّمعت هللا ّنأ ىـــلإ لـــّصوتي نأ ّدـــب ال ةـــقّمعم ةـــسارد ميرـــكلا نآرـــقلا سردـــي نـــمو
 نينمؤــملا داــشرإ يــف ةّيــساسأ ةيــضقك راــيتخالا ةــّيّرحو ةــّيدرفلا ةّيلوؤــسملا عــم لــماعتلا
 تالاـــجملا يـــف هـــتايح راـــسم راـــيتخا يـــف ّرـــح درـــف ّلـــك ّنأ ىـــلع نآرـــقلا ّصنـــي ذإ ؛مالـــسإلاب
 فوــقولا نــع هــماكحأ عــبّتي نــم عــنمي هّنأ نع كيهان ،ةّيسايسلاو ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا

 .رايتخالا يف نيرخآلا ةّيّرح هجو يف

 وــه هللا نإ :يــه ررــّكتم لكــشبو حوــضوب رهظت يتلا ىلوألا ةّيسيئرلا ةعوضوملا نإ
 اــمأ .هدــحو همامأ نوبَساحُيس رشبلا عيمج ّنإو ةّيرشبلا لاعفألا ّلك يف يئاهنلا يضاقلا
 ةــّيكلمو ،ةدــيقعلا ضرــف يــف دــّمحم يــبنلا رود دودــح :يــهف ىرــخألا ةــثالثلا تاعوــضوملا
 ثــحبلا لاــجم عــسّتي الو .مهدئاقعو مهلاعفأ يف رايتخالا يف سانلا ةّيّرحو ،هلاعفأل درفلا
 ىـــلع رـــصتقنس كلذـــلو ،تاعوـــضوملا هذـــهب ةـــقّلعتملا ةـــّينآرقلا تاـــيآلا ّلـــك ةـــشقانمل

 ةرــشابملا ةلاــسرلا هذــهف ،يــبنلا ىــلع تــلزن ةــيآ رخآــب اــًلّوأ أدبنسو .ةلثمألا ضعب ةشقانم
 اــًمَْوي اوــُقَّتاَو{ :ميرــكلا نآرــقلا متــختو ةّيــسيئرلا تاعوــضوملا لــك رــصتخت هللا نــم ةرــيخألا
ف َنوُعَجْرُت

ِ
هي

ِ
إ 

ِ
هَّللا ىَل

ِ
سَْفن ُّلُك ىَّفَوُت َّمُث 

ٍ
 ]281 :2[ }نوُمَلْظُي اَل ْمُهَو ْتَبَسَك اَم 
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 يحوــلل يــسيئرلا ببــسلا يــه هللا ماــمأ باــسحلا موي يف لصحت يتلا ةلءاسملا نإ
 يــــفو .مهتعيرــــشو نيملــــسملا ةاــــيحل يــــسيسأتلا موــــهفملا يــــهو ،ءاــــيبنألا لاــــسرإو
 يــف هللا ماــمأ نولءاــسُيس مــهّنأل رــشبلا ةــياده وــه ةعيرــشلا دوــجو ببــس نإ ،ةــقيقحلا
ذَّلا اَهُّيَأ اَي{ :فاطملا ةياهن

ِ
إ َّلــَض ْنــَم ْمُكُّرــُضَي اــَل ْمُكــَسُفْنَأ ْمُكْيــَلَع اوــُنَمآ َني

ِ
إ ْمُتْيَدــَتْها اَذ

ِ
 ىــَل

هَّللا
ِ

جْرَم 
ِ

مَج ْمُكُع
ِ

ب ْمُكُئِّبَنُيَف اًعي
ِ

 ةبــساحملا قــح هللا ىــقبأ دــقلو ]105 :5[ }نوــُلَمْعَت ْمُتــْنُك اَم
 ،اـــًضعب مهـــضعب ةبـــساحمل ادـــج اًدودـــحم اـــًلاجم الإ رـــشبلل عدـــي مـــلف ؛هدـــحو هـــل ةـــّيئاهنلا
 :مهتاــيح رييــست ةــّيّرح دارــفألل رــّفو اــّمم ،ةدَّدــحم ةــّيويند لئاــسم ىــلع لاجملا اذه رصتقاو
هاَقْلا َوُهَو{

ِ
ع َقْوَف ُر

ِ
داَب

ِ
ه
ِ

إ اوُّدُر َّمُث )*( ... 
ِ

هَّللا ىَل
ِ

 ]62-61 :6[ }مْكُحْلا ُهَل َالَأ ِّقَحْلا ُمُهاَلْوَم 

ل ْلــُق{ :ميرــكلا نآرــقلا يــف أرــقن اــمك
ِ

ذــَّل
ِ

فْغَي اوــُنَمآ َني
ِ

ل اوُرــ
ِ

ذــَّل
ِ

هــَّللا َماــَّيَأ َنوــُجْرَي اــَل َني
ِ

 
ل
ِ

زْجَي
ِ

ب اًمْوَق َي
ِ

سْكَي اُوناَك اَم
ِ

مَع ْنَم )*( َنوُب
ِ

لاــَص َل
ِ

لَف اًح
ِ

سْفَن
ِ

هــ
ِ

إ َّمــُث اــَهْيَلَعَف َءاــَسَأ ْنــَمَو 
ِ

 ىــَل
 وــهو ،راــيتخالا يــف ٌّرــح درــف ّلــكف :ةــياغلل حــضاو يــهلإلا رــمألاو ]15-14 :45[ }نوــُعَجْرُت ْمــُكِّبَر

 هدــحو هللا لــّمحتي اــهنيحو ،باــسحلا موــي اهدــعب يتأيــسو ،ايندــلا يــف هــئادأ نــع لوؤــسم
 ّيأ ّقــح نــم سيــلو ،ايندــلا يــف روــظحم هاركإلاــف كلذــلو .ةــّيئاهنلا ةبــساحملا ةّيلوؤــسم
بجُي نأ ناسنإ

ِ
 .ةايحلا يف هكولس ةّيفيك رايتخا ىلع هريغ ر

 هللا نيـــب ةـــّيلج ةرـــشابم ةـــقالع ســـّسأتت ةرـــشابملا رـــماوألا هذـــه ساـــسأ ىـــلعو
 يأ عدرــل مهخيراــت لاوــط يــسيسأتلا موــهفملا اذــه ىــلإ نوملــسملا أــجل دــقلو .ناــسنإلاو

 تــحاتأ اــمك ،ةــّينيدلا ةــّيعجرملا نــم طرــفم ردــق عــيمجت ىــلع لــمعت ةــسّسؤم وأ صخــش
 مالــسإلا نأــب ناــخ رــيبز ىرــيو .كلذــب موــقت يــتلا تاطلــسلا يدــحت ةــصرف ملــسملا درــفلل

 ىرــي وهو ،ةركفلا هذه نم بلقلا ةلزنم ّلتحي لدعلا َّنأو ،ةايحلا بناوج لكل ةلماش ةركف
 موـــي اًدـــيحو ةلءاـــسملل فقيـــس درـــف ّلـــك نأ يـــف لـــّثمتت نآرـــقلا اـــهّثبي يـــتلا ةلاـــسرلا نأـــب
 83.هتايح ءانثأ نيرخآلل ريخ نم هلعف ام وه هسفن نع ديحولا هعافد ّنأو ،باسحلا

 يــف اًحــضاو ودــبي اــم اذــهو ،ةــّيّرحب مهــسفنأل اوراــتخي نأ ساــنلا ّلــك نم ديري هللا نإ
 ىــَلَع اَنــْسَمَطَل ُءاــََشن ْوــَلَو{ :ساــنلا نــم هدــيري اــم اــمهيف هللا نّيــبي نيتللا نيتيلاتلا نيتيآلا
نُيْعَأ

ِ
ه
ِ

 ىَّنَأَف َطاَرِّصلا اوُقَبَتْساَف ]لطابلاو ّقحلا نيب زييمتلا ىلع نيرداق ريغ مهلعج :يأ[ ْم
صْبُي

ِ
َتناــَكَم ىــَلَع ْمُهاَنْخــَسَمَل ُءاــََشن ْوــَلَو )*( َنوُر

ِ
ه
ِ

 اــَمَف ]مهناــكم يــف نيتباــث مــهلعج :يأ[ ْم
ضُم اوُعاَطَتْسا

ِ
جْرَي اَلَو اي

ِ
 ]67-66 :36[ }نوُع

 يــف يــبنلا رودــل اًدودــح هللا عــضو ثــيح ،ةــيناثلا ةعوــضوملا ىــلإ كــلذ دــعب لــقتننلو
م ُّقــَحْلا ُمُكَءاــَج ْدــَق ُساــَّنلا اــَهُّيَأ اــَي ْلــُق{ :ةــيهلإلا ةلاسرلا رشن

ِ
نــَمَف ْمــُكِّبَر ْنــ

ِ
إَف ىَدــَتْها 

ِ
 اــَمَّن

دَتْهَي
ِ

ل ي
ِ

سْفَن
ِ

ه
ِ

إَف َّلَض ْنَمَو 
ِ

ضَي اَمَّن
ِ

ب ْمُكْيــَلَع اــَنَأ اــَمَو اَهْيَلَع ُّل
ِ

كَو
ِ

 ةــيآلا هذــهو .]108 :10[ }لــي
 ّنأــب يــضقت ةّيمالــسإلا ةعيرــشلاو ،حــضاو ّيــهلإ رــمأ اــهيفو ،دــّمحم يــبنلل اًدــيدحت ةــهّجوم

 ردــصملا يــه )ةّيوبنلا ةّنسلا(ـف ،هديلقت نمؤم ّلك ىلع بجي يرايعم كولس يبنلا كولس

                                                             
 .ناخ ریبز :مالسإلا يف ّةیّددعتلا 83
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 قــفّتت ةّيمالــسإلا سرادــملاو ،مالــسإلا يــف ةاــيحلاو نوناــقلل ،ميرــكلا نآرــقلا دــعب ،يناــثلا
 .نيعمجأ نيملسملل مزلم رمأ وه يبنلل هّجوملا يهلإلا رمألا ّنأ ىلع اهعيمج

 ةراـــبعبو ؛ةــّيوبنلا ةّيلوؤــسملل ةموــسرملا دودـــحلا زواــجتب نيملــسملل حَمــسُي الو
 صوــصنملا دودــحلا زواــجتي ال نأ بــجي ،ءادألا اذــه قاــطنو ،ملــسملا ءادأ طورش ّنإ :ىرخأ

 حوــضولا ّلــك حــضاو ديدحت ةيلاتلا تايآلا يفو .فيرشلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا يف اهيلع
 اــَمَف ىَّلَوــَت ْنــَمَو{ :هــّيبن ىــلع يحوــلا لزــنأ امدــنع هــسفنب هللا اهعــضو يــتلا دودــحلا مــسري
هْيــَلَع َكاَنْلَسْرَأ

ِ
فَح ْم

ِ
هْيــَلَع َكاــَنْلَعَج اــَمَو{ ،]80 :4[ }اــظي

ِ
فَح ْم

ِ
هْيــَلَع َتــْنَأ اــَمَو اــًظي

ِ
ب ْم

ِ
كَو

ِ
 }لــي

 :26[ ،]82 :16[ ،]129 :9[ :ىرــخأ عــضاوم يــف رّرــكتي دــّمحم يبنلل هّجوملا رمألا اذهو .]107 :6[
 حوـــضوب ةلأـــسملا هذـــه عـــم لـــماعتي يـــنآرقلا صنـــلاو .]12 :64[ ،]48 :42[ ،]92 :27[ ،]216
إَف{ :ةيآلا يف هبجاو يبنلل دّدحي وهف ،ديدش

ِ
حْلا اَنْيَلَعَو ُغاَلَبْلا َكْيَلَع اَمَّن

ِ
 .]40 :13[ }باَس

 ماـــكحألا نـــم اـــهب قـــّلعتي اـــمو ةـــّيدرفلا ةّيلوؤـــسملا يـــهف ةـــثلاثلا ةعوـــضوملا اـــّمأ
إ اــًسَْفن ُهــَّللا ُفــِّلَكُي اــَل{ :هّنأ ىلع ميركلا نآرقلا صني ذإ ،ةّينآرقلا

ِ
 ْتَبــَسَك اــَم اــَهَل اَهَعــْسُو اــَّل

 اــمهئاوتحا يــف ناهباــشتت ]7 :39[و ]164 :6[ نيــتيآلا نإ لــب .]286 :2[ }ْتَبــَسَتْكا اــَم اَهْيَلَعَو
زــَت اــَلَو{ :لوــقي دــحاو ّصــن ىــلع

ِ
زاَو ُر

ِ
و ٌةَر

ِ
إ َّمــُث ىَرــْخُأ َرْز

ِ
جْرــَم ْمــُكِّبَر ىــَل

ِ
 رّرــكتيو .}...ْمُكُئــِّبَنُيَف ْمُكُع

 .]46 :41[ ،]141 :2[ ،]134 :2[ تايآلا يف يهلإلا مكحلا اذه

 ىــلع تاراــبعلا ّدــشأب دّكؤي نآرقلاف ؛رايتخالا يف درفلا ةّيّرح يه ةريخألا ةعوضوملاو
 ةــيآلاو ،ةــّيهلإلا ةدارإلا يــف لــخاد رايخلا اذه ّنإ لب ،ةايحلا يف هراسم رايتخا يف درفلا ةّيّرح
 لـــعفلا لالـــخ نـــم اـــهلعف لـــعفت يـــهف :ةدارإلا هذـــه لـــمع ةـــّيفيك حوـــضوب اـــنيرت ةـــيلاتلا
 هللا ةدارإ نأ ىـــلع ميرـــكلا نآرـــقلا ّصنـــي ذإ ،صاخـــشألا اهذـــخّتي يـــتلا تاراـــيخلاو يرـــشبلا
ذَّلا َلَتَتْقا اَم ُهَّللا َءاَش ْوَلَو{ :ةدعابتم ءارآ رشبلا لمحي نأب يضقت

ِ
م َني

ِ
دــْعَب ْن

ِ
ه
ِ

 نــم :يأ[ ْم
م ]لسرلا دعب

ِ
دْعَب ْن

ِ
كَلَو ُتاَنِّيَبْلا ُمُهْتَءاَج اَم 

ِ
ن
ِ

مَف اوــُفَلَتْخا 
ِ

مَو َنــَمآ ْنــَم ْمُهْنــ
ِ

 َرــَفَك ْنــَم ْمُهْنــ
كَلَو اوــُلَتَتْقا اــَم ُهــَّللا َءاَش ْوَلَو

ِ
رُي اــَم ُلــَعْفَي َهــَّللا َّنــ

ِ
 ةــيآ يــف ىــنعملا اذــه رّرــكتيو .]235 :2[ }دــي

حاَو ًةــَّمُأ ْمــُكَلَعَجَل ُهــَّللا َءاــَش ْوــَلَو{ :ةــيناث
ِ

 .]93 :16[ }نوــُلَمْعَت ْمُتــْنُك اــَّمَع َّنُلَأــْسُتَلَو ]...[ ًةَدــ
ش ْوــَلَو{ :ةــثلاث ةــيآ يــف اــًضيأ هدــجنو

ِ
ســَْفن َّلــُك اــَنْيَتآَل اَنْئــ

ٍ
 دــجن نأ اــننكميو .]13 :32[ }اَهاَدــُه 

 ،]104 :6[ ،]54 :5[ :ةــيلاتلا تاــيآلا يــف ةحارــصب هيلع اًصوصنم رايتخالا ةّيّرحل موهفملا اذه
 ركذـــن نأ ّدـــب ال ةـــياهنلا يـــفو .]41 :39[ ،]56 :28[ ،]4 :26[ ،]105-108 :17[ ،]41 :10[ ،]40 :10[
لــُقَو{ :لوــقت يــتلا ةيآلا

ِ
م ُّقــَحْلا 

ِ
مْؤــُيْلَف َءاــَش ْنــَمَف ْمــُكِّبَر ْنــ

ِ
 .]29 :18[ }ْرــُفْكَيْلَف َءاــَش ْنــَمَو ْن

 اــــنّنكل ،ةــــشقانملا هذــــه نمــــض جردــــنت ةّدرلاــــب ةــــقّلعتملا ةحــــضاولا ةــــينآرقلا ماــــكحألاو
 .ثحبلا اذه نم مداق عضوم يف اهشقاننس

 هاركإ ال
 :لوــقت يــتلا ةــيآلا يــه رايتخالا ةّيّرح نع ثيدحلا نيح اهلوادت يرجي ةّينآرق ةيآ رهشأ

إ اــَل{
ِ

ف َهاَرــْك
ِ

نيِّدــلا يــ
ِ

م ُدــْشُّرلا َنَّيــَبَت ْدــَق 
ِ

 ىــلإ ءوــجللا رــظحت ةــيآلا هذــهو ]256 :2[ }ّيــَغْلا َنــ
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 ةــّيّرحو ةدارإلا ةــّيّرح كــلتمي درفلاــف .ةاــيحلا لئاــسم نم ةلأسم يأ يف وأ نيدلا يف هاركإلا
 رــكفلا ةــّيّرح نأ ىــلع دــيكأتلا دح ىلإ لصي هّنأ ىتح ةّيّرحلا نأش نم يلعي مالسإلاو ،رايتخالا

 .هسفن هللا دوجوب رارقإلل بسنألا ليبسلا يه

 درــي ،ةــعامجلاو ةنــسلا لــهأ ةسردم نم نآرقلل ريسفت رهشأ ،ريثك نبا ريسفت يفو
ركُت ال" :ةقباــسلا ةــيآلل يلاــتلا ريــسفتلا

ِ
 ٌنِّيــب هــَّنإف ،مالــسإلا نــيد يــف لوخدــلا ىــلع اًدــحأ اوــه

 ةــطقنلا هذــهو 84."هــيف لوخدــلا ىــلع دــحأ هَركُي نأ ىلإ جاتحي ال ،هُنيهاربو هُلئالد ٌّيلج ،حضاو
 .ىرخألا ريسافتلا اهيلع عمجت

 نــم ميــظع ردق ىلع بناج وهو ،ةيآلا هذهل رخآ بناج كلانهف ،كلذ نم مغرلا ىلعو
 ةــيآ يــه ةقباــسلا ةــيآلاف ،ىرــخألا تاــيآلا نمــض ةــيآلا هذــه عــضومب لــّثمتي وــهو ،ةــيّمهألا
 ةروــسل ةعبــسلا تاــيآلا يــلت يــتلا ةــيآلا اــهّنإ اذإ ،اهتّيّمهأ ملسم يأ لهجي ال يتلا يسركلا
 اــهيلوت ةــّيوبنلا ثــيداحألا نــم ريثكلا ّنإ لب ،نيملسملا ةنسلأ ىلع دّدرتلا ةرثك يف ةحتافلا

 .)ميركلا نآرقلا تايآ مظعأ( ةلزنم

 يــف ةــّيّرحلا نأ حــضاولا نــمف ؛رــثكأو رــثكأ )هارــكإ ال( ةــيآ ةــّيّمهأ زّزــعي عــقاولا اذــه و
 ًةرــشابم درــي )هارــكإ ال( رــمألا لــعج هــّنأ ّدــح ىــلإ هللا ىدــل ةيلاع ةبترم لتحت ناميإلا لئاسم
 رــظنلا نــكمي الو .ءيــش لــك ىلع هتنميهو ةقلطملا هتطلس نالعإ نّمضتت يتلا ةيآلا دعب
 هــتعاطإ بــجي رــشابم رــمأ يــهف ،ةطيــسب "ةــّيرابخإ ةراــبع" اــهّنأ ىــلع )هارــكإ ال( ةراــبع ىــلإ
 عــقي :ساــسألا اذــه ىــلعو ،نوــكلا ىــلع ةــيهلإلا ةدايــسلل ةــلماكلا ةّدــشلاب زّزعتيو ،ديكأتلاب

 ةراــبع هــيلع ّصنــت يذــلا هللا رــمأ ةعاطإب يضقي دّكؤم يساسأ بجاو ملسم ّلك قتاع ىلع
 .)هاركإ ال(

 نيماضملا
 ؛اــهنع انمّلكت يتلا تاعوضوملا اهشقانت يتلا ةعّونتملا نيماضملا ىلإ نآلا لقتنن

 ميرــكلا نآرــقلاو ،رــشبلا فالتــخا ءارو نــم ةــياغ كــلانه ،ءيــش ّلــك لــبقو ،ةــمدقملا يــفو
لَو{ :رــيخلا لــمع يــف ناــسنإلا راــبتخا :يــه ةــياغلا هذــه ّنأــب اــنربخي

ِ
و ٍّلــُك

ِ
 اــَهيِّلَوُم َوــُه ٌةــَهْج

بَتــْساَف
ِ

تاَرــْيَخْلا اوُق
ِ

تْأــَي اوــُنوُكَت اــَم َنــْيَأ 
ِ

ب 
ِ

مَج ُهــَّللا ُمــُك
ِ

إ اــًعي
ِ

ءْيــَش ِّلــُك ىــَلَع َهــَّللا َّن
ٍ

دــَق 
ِ

 :2[ }ري
ل{ :أرقن ىرخأ ةيآ يفو .]148

ِ
م اــَنْلَعَج ٍّلُك

ِ
ش ْمُكْنــ

ِ
مَو ًةَعْرــ

ِ
 ًةــَّمُأ ْمــُكَلَعََجل ُهــَّللا َءاــَش ْوــَلَو اــًجاَهْن

حاَو
ِ

كَلَو ًةَد
ِ

ل ْن
ِ

ف ْمُكَوُلْبَي
ِ

بَتــْساَف ْمُكاــَتآ اــَم يــ
ِ

تاَرــْيَخْلا اوُق
ِ

إ 
ِ

هــَّللا ىــَل
ِ

جْرــَم 
ِ

مَج ْمُكُع
ِ

 ْمُكُئــِّبَنُيَف اــًعي
ب
ِ

ف ْمُتــْنُك اــَم
ِ

هــي
ِ

لَتْخَت 
ِ

 ةدّدــعتم تاــيآ يــف ةعوــضوملا هذــه ىــلع اًديدــشت دــجنو .]48 :5[ }نوــُف
حاَو ًةــَّمُأ َساــَّنلا َلــَعََجل َكــُّبَر َءاــَش ْوــَلَو{ :لاــثملا ليبــس ىــلع اــهنمو ،ىرــخأ

ِ
 َنوــُلاَزَي اــَلَو ًةَدــ

لَتْخُم
ِ

ف
ِ

 ]48 :5[ }ني

 نآرــقلا اــهحنمي يــتلا ةّيعرــشلل تاــحمل ةــيؤرب أدــبن اــهلاثمأو تاــيآلا هذــه ةءارــق دنع
 ذإ ،ةــطقنلا هذــه دــنع فــقوتي ال رــمألا نــكل ؛ةاــيحلا يف مهتقيرطو نيملسملا ريغل ميركلا
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 اــيهلإ اًرمأ ،دّمحم يبنلا ىلع تلزن يتلا رّوسلا لئاوأ نم يهو ،ةّيّكملا رّوسلا ىدحإ يف أرقن
د ْمــُكَل{ :ةــكم راّفكل لوقي نأب يبنلل

ِ
لَو ْمُكُنــي

ِ
د َيــ

ِ
نــي

ِ
 يــف ليــصفتلا نآرــقلا عباــتيو .]6 :109[ }

ف ْمُكْيــَلَع َلَّزــَن ْدــَقَو{ :لوــقيف ،مهنــم نيئزهتــسملا اــًصوصخو ،راــّفكلا ىــلع ّدرــلا ةــّيفيك
ِ

 يــ
كْلا

ِ
باَت

ِ
إ ْنَأ 

ِ
مَس اَذ

ِ
تاَيآ ْمُتْع

ِ
هَّللا 

ِ
ب ُرَفْكُي 

ِ
ب ُأَزْهَتْسُيَو اَه

ِ
 اوــُضوُخَي ىــَّتَح ْمــُهَعَم اوُدــُعْقَت اــَلَف اَه

ف
ِ

دَح ي
ِ

ثي
ٍ

رْيَغ 
ِ

 .]140 :4[ }ه

 مــكحلا ردــصيس يذــلا وــه هللا ّنأــب داــقتعالا ىــلع نينمؤــملا ميرــكلا نآرــقلا ّضــحيو
 نآرـــقلا هـــلوقي اـــّممو .]2 :15[ ،]18-15 :10[ :تاـــيآلا يـــف ًةرّرـــكم ةلاـــسرلا هذـــه دـــجنو ،رـــيخألا
هْلُيَو اوُعَّتَمَتَيَو اوُلُكْأَي ْمُهْرَذ{ :راّفكلا ّقحب ميركلا

ِ
ه
ِ
 رــمألا اذــهو ؛}نوــُمَلْعَي َفْوــَسَف ُلــَمَأْلا ُمــ

 :70[ ،]45 :52[ ،]84-83 :43[ ،]63 :25[ تاــيآلا يــف تاّرــم ةّدع اًرّركم هدجن رّفكلا كرتب ّيهلإلا
ذــــَّلا ُمُهَمْوــــَي اوُقاـــَلُي ىــــَّتَح اوــــُبَعْلَيَو اوـــُضوُخَي ْمُهْرَذــــَف{ :ةرــــيخألا ةـــيآلا لوــــقت ثـــيح ؛]42

ِ
 ي

 .}نوُدَعوُي

 يــف درو اــّممو ،رــيثكب حــضوأ يــهف )باــتكلا لهأ(ـــب ةــقّلعتملا ةــّينآرقلا ميلاــعتلا اــّمأ
إ{ :نأــشلا اذــه

ِ
ذــَّلا َّن

ِ
ذــَّلاَو اوــُنَمآ َني

ِ
باــَّصلاَو ىَراــَصَّنلاَو اوُداــَه َني

ِ
ئ
ِ

ب َنــَمآ ْنــَم َني
ِ

هــَّللا
ِ

مْوــَيْلاَو 
ِ

 
خآــْلا

ِ
ر
ِ
مَعَو 

ِ
لاــَص َلــ

ِ
ع ْمُهُرــْجَأ ْمــُهَلَف اًح

ِ
هِّبَر َدــْن

ِ
هْيــَلَع ٌفْوــَخ اــَلَو ْمــ

ِ
 ،]62 :2[ }نوــُنَزْحَي ْمــُه اــَلَو ْم

 حُلــص نــم باثُيــس فــيك ميرــكلا نآرــقلا اــنل نّيــبي امك .ىرخأ ةلثامم تايصوت ىلإ ةفاضإلاب
إَو{ :لوقيف باتكلا لهأ نم

ِ
م َّن

ِ
لــْهَأ ْن

ِ
كْلا 

ِ
باــَت

ِ
مْؤــُي ْنــَمَل 

ِ
ب ُن

ِ
هــَّللا

ِ
زــْنُأ اــَمَو 

ِ
إ َل

ِ
زــْنُأ اــَمَو ْمُكْيــَل

ِ
 َل

إ
ِ

هْيَل
ِ

شاَخ ْم
ِ

ع
ِ

ل َني
ِ

هَّل
ِ

ب َنوُرَتْشَي اَل 
ِ

تاَيآ
ِ

هَّللا 
ِ

لَق اًنَمَث 
ِ

ئَلوُأ اًلي
ِ

ع ْمُهُرــْجَأ ْمــُهَل َك
ِ

هِّبَر َدــْن
ِ
إ ْمــ

ِ
 َهــَّللا َّن

رَس
ِ

حْلا ُعي
ِ

 .]199 :3[ }باَس

 ةّيوبنلا ةّنسلا
 زرــبي ،ةــّيدرفلا ةــّيّرحلاو ناــميإلا ةلأــسم عــم ميرــكلا نآرقلا لماعتي فيك انيأر نأ دعب

 حــضاولا بــّصعتلا اذــه دــجن اذاــملف ةــجردلا هذه ىلإ اًحيرص نآرقلا ناك اذإ :يلاتلا لاؤسلا
 ؟ةّيمالسإلا ةعيرشلا يف

 نأ لـــبق نـــكلو ؛يمالـــسإلا خيراـــتلا يـــف نـــمكي قباـــسلا لاؤـــسلا نـــع باوـــجلا نإ
 يــف ةــّيوبنلا ةّنــسلا يــف درو اــم أرــقن نأ اــنيلع بــجي ةلأــسملا هذــه ةــشقانم يف ضيفتسن

 .هتعيرشو مالسإلا ةراضحل ردصمك ميركلا نآرقلا يلت ةّنسلا ّنأل ،ىرخألا نايدألا نأش

 ماــق ذإ ،عــيمجلل اًلماــش اــًعمتجم ةــنيدملا يــف لّوألا ّيمالــسإلا عــمتجملا ناــك دــقل
 ،ةــنيدملا ناّكــس نوؤــش مّظنــي روتــسد لّوأ ةــباتكب ،حــضاوو حيرــص لكــشبو ،دــّمحم يــبنلا
إَو{ :روتــسدلا اذــه يــف ءاــج اــّممو .دوــهيلاو نوملسملا :مهيف نمب

ِ
نَب َدوــُهَي َّن

ِ
فْوــَع يــ

ٍ
 ٌةــَّمُأ 

مْؤُمْلا َعَم
ِ

ن
ِ

ل ،َني
ِ

دوُهَيْل
ِ

د 
ِ

لَو ،ْمُهُني
ِ

لْسُمْل
ِ

نْيَم
ِ

د 
ِ

 ةدــهاعملا هذــه ّنأ تاو ماــيليو ىرــيو .}ْمُهُنــي
طعت مل

ِ
 85.اًضيأ نيملسملل ًءاكرش مهتربتعا امّنإو ،بسحو ّقحلا اذه دوهيلا 
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 كلذو ،نيّيحيسملا عم يبنلا لماعتل اًلاثم ةّيوبنلا ةّنسلا يف دجن ،هتاذ وحنلا ىلعو
 ،هدجــسم يــف مهمرــكأو ،هــتيب يــف مهفاــضتسا ذإ ،)نارــجن ىراــصن( دــفول هلابقتــسا دــنع
 هــمربأ اــم اًصوصخو ،ةلثامم تادهاعم نودشارلا ءافلخلا مربأ امك .مهعم ةدهاعم مربأو
 ضــفر امدــنع سدــقلا حتــف يــف اــًعئار اــًلاثم مّدــق يذــلا ،باــّطخلا نــب رــمع ،يناــثلا ةــفيلخلا
 ورــم ةــنيدم ةــنراطم دــحأ نــع لــقنُيو .هدــعب نــم اًدجــسم ذــخَّتُت ال يــك ةــسينكلا يــف ةالصلا

 مــــهّنإ لــــب ،يحيــــسملا نيدــــلا نومجاــــهي ال كــــلملا هللا مهاــــطعأ نيذــــلا برــــعلا" :هــــلوق
 انــسئانكل ايادــهلا نومّدــقيو ،انيــسيّدقو اــنّبر نوــمرتحي مــهو ،اــننيد روــمأ يــف اننودعاــسي
 ىــلع ةدــيدجلا ةــبقحلا يف ةماركلاو ةّيّرحلاو مارتحالاب نوّيحيسملا عّتمت اذكهو 86."انتريدأو
 نورــقلا ةريــس علطتــسي نــمو .ةــطنزيب وأ اــمور مــكح ّلــظ يف لبق نم هب اوعّتمتي مل وحن
 .مالسإلا لظ يف راهدزاو مالسب نوشيعي نيّيحيسملا دجي ةيلاتلا

 كــلذ اوــلعفل ّيحيــسملا دوــجولا وــحم اودارأ وــل نيملــسملا نأ دــلونرآ ساموت ىريو
 اــم يــف هــلوق نوــسموت دــمحأ نــع لــقني وروــم نوــج نإ لــب ؛خيراــتلا راــسم رــّكعتي نأ نود
 تــناك لــّلحتملا دــسافلا عــمتجملا اذــه يــف ةــمولظملا ةــّيبلغألا نإ" :سلدــنألا حتــف ّصــخي
 مهتّيدوــــبع ءاــــهنإب نوملــــسملا ماــــق ذإ ؛نيحتاــــفك ال ،نيذــــقنمك نيملــــسملا ىــــلإ رــــظنت
 87."مهنيد ةسرامم ةّيّرح مهوحنمو

 ةلودلاو مالسإلا
 عــم ةــّيلاحلا ةّيمالــسإلا ةعيرــشلا لــماعتت اذاــمل :حورــطملا لاؤــسلا ىــلإ نآلا لصن

 ؟ةّيوبنلا ةّنسلا تايضتقمو ميركلا نآرقلا ماكحأ فلاخي وحن ىلع ةديقعلا ةّيّرح

 نـــمو ؛ّيرـــشب موـــهفم اـــهّنأو ،ةـــسّدقم تـــسيل ةعيرـــشلا ّنأ كردـــن نأ بـــجي ،اـــًلّوأ
 رمأــك ةعيرــشلا عــم لــماعتلا ىــلإ نوــليمي نوملــسملاف ،رــمألا اذــه مــهفن نأ ادــج ّمــهملا

 نوــفّقثملا اــّمأ ؛لاــجملا اذــه يــف مزالــلا مــهفلاو ةــفرعملا ىــلإ مهراــقتفا ببــسب سّدــقم
 ةعيرـــشلاب ةـــقّلعتملا لئاـــسملا نوـــشقاني نيذـــلا ،ةـــّيبرغلا مالـــعإلا لئاـــسوو ،نوـــّيبرغلا
 يــف شيــعت يــتلا ةّيمالــسإلا ةــّيعامتجالا طاــسوألا قايــس نمــض اــًصوصخو ،ةّيمالــسإلا
 ةّيمالــسإلا ةعيرــشلا ّنأ فــيك نيرــخآلل اوحرــشي نأ ةّيلوؤــسم مهلهاــك ىــلع عــقتف ،برغلا

 .اهسفنب ةسّدقم يه نوكت نأ نود ،سّدقم يحو ساسأ ىلع موقي نوناق يه

 لـــصألا ىـــلع ديدـــشتلا ىـــلإ يـــبرغلا مالـــعإلا دـــمعي نأ اـــًضيأ ططـــشلا نـــم سيـــلو
 ةرــكفلا هذــهل هــلوبق نــع ةحارــصب رــّبعي نأ وأ ،يــبرغلا ركفلا تاحورط نم ريثكلل يمالسإلا

 ،طيــسولا رــصعلا ثادــحأب رــيبخلا قوــمرملا ملاــعلا ،يــسدقم جروــج دّدــشي ذإ .لــقألا ىــلع
 ىرأ اــنأو ،ةــّينامور-ةّيقيرغإ ةّيركفلا انتفاقثو ،ةّيحيسم-ةّيدوهي ةّيديحوتلا انتديقع" :نأ ىلع
 ةــّيعماجلا اــنتفاقث :يأ ،ةــّيركفلا اــنتفاقث نــم ايــساسأ اًمــسق نأــب كردــن نأ انيلع ىقبي هنأب
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 يــف اًمــساح اًرود بــعلي هــلاثمأو يعوــلا اذــه و ."ةّيمالــسإ-ةــّيبرع ةــفاقث يــه ،ةــّيميداكألاو
 .ةّيبرغلا نادلبلا نمض مالسلاو حماستلل ةوعدلا

 ذإ ،ةدــيلو ةّيمالــسإ ةــّيروطاربمإل صاــخلا قايــسلا نمــض ةعيرــشلا هــقف رّوــطت دــقل
 اوــشيعي نأ نيملــسملل حيتت يتلا دعاوقلا نم ةطيسب ةعومجمك رمألا لّوأ هعارتخا ىرج
 نــم دــعي مــلو ،ةّيــسدقلا ىوتــسم ىــلإ ةــيلات ةــلحرم يــف لــصو هــّنكل ؛مالــسإلا ماــكحأل اًقفو
 ةحلــصملا هذــه تناك ًءاوس ،كلذب ةحلصم مهل نم ىعسو ،هرييغت وأ هتلءاسم نكمملا

 اذــهو .هذــه ةــسّدقملا ةعيرــشلا ةرــكف مــعدو ةــمادإ يــف رارمتــسالا ىلإ ،ةّيسايس مأ ةّيلام
 اًلكــش حرــطي ال مالــسإلا نأ اــهدافم ةــقيقح نــم أــشني ةعيرــشلا لاــيح يأرــلا يف بّعشتلا

 ئـــشني اـــمّنإو ،ةـــّينطو ةـــلود سيـــل مالـــسإلا ّنأ دـــّكؤملا نـــمو ،ةـــّيقطانملا ةـــلودلل اًدّدـــحم
 .دودحلل اًرباع اًعمتجم مالسإلا

 يــف ةحــضاو تاــميلعت وأ تاداــشرإ ةــّيأ نامّدــقي ال ةــّيوبنلا ةّنسلاو ميركلا نآرقلا ّنإ
 ةــصّصخم لوــصف ةــّيأ هــقفلاو ثيدــحلا بــتك يــف دــجت نــل كــّنإ لــب ،ةــلودلا ةرادإ ّنــف لاــجم
 ناــك لوــسرلا ّنأ وــل هــّنأ ىــلإ دوعــسم دــلاخ دــمحم ريــشي ثــيح .ةلأــسملا هذــه يــف ثــحبلل
 وــهف ،ةــماعزلا يّلوــت نــم ةــّكم ءارــبك هيلع هضرع ام لبق دق ناكل ايئاهن اًفده ةلودلا ربتعي
 دنتــست تــناك اــّمإ ]...[ ةــلودلا ةرادإ نــف لوــح اــًقحال تــَفِّلُأ يــتلا لئاــسرلاو بــتكلا" :نأب ىري
 ."يناساسلا جذومنلا نم ةّقتشم اّمإو ،يمالسإلا خيراتلا نم ةّدمتسم قباوس ىلإ

 مغرــلا ىــلعو ؛)نوناــقلا مــكح( أدــبم ىــلع موــقي يمالــسإلا يندــملا عــمتجملا ناك دقل
 ىــلإ رــظنت تــناك اــهّنإف ،لودــلاو تاــّيروطاربمإلا مــكح تلبق ةّيمالسإلا تاعمتجملا ّنأ نم
 ىــلع عاــشو ،يــكلملا طالبلا ىلإ روضحلا نوّبنجتي ءاملعلا ناكف ،اًمئاد ةبيّرلا نيعب مكاحلا
إ " :لوقي يذلا يوبنلا ثيدحلا نسلألا

ِ
م َّن

ِ
مَظْعَأ ْن

ِ
جلا 

ِ
داَه

ِ
لَك 

ِ
لْدــَع َةــَم

ٍ
ع 

ِ
ناَطْلــُس َدــْن

ٍ
ئاــَج 

ِ
 ،"ر

 ةداــيقب ،نوملــسملا رّرــق اذكهو .ةّيموكحلا بصانملا يف مهنييعت نوضفري ءايقتألا ناكو
حلاو راــّجتلاو ءاــملعلا

ِ
 ّلقتــسم عــمتجم يــف شيــعلا مهحلاــصمل لــضفألا نــم نأ ،نيّيفَرــ

 ليدــبلا اــهرابتعاب اــهب اوــلبقو ،هــنم ّدــب ال ارــش الإ مهرــظن يــف ةــلودلا نــكت مــلف ،ةــلودلا نــع
 .)ىضوفلا( داسفلاو ةنتفلا نع اًءوس ّلقألا

 يروــطاربمإلا مــكحلا اــهدوقي ،ةــسايسلا تايــضتقم تّدأ يجيردــتو ءيــطب لكــشبو
 رـــيغ تاـــّيروطاربمإل تاـــّيروطاربمإلا هذـــه ةرواـــجمو ،ةّيمالـــسإلا تاـــّيروطاربمإلا عـــّسوتو
 ىرــبكلا ةــلقنلا هذــه نــع مــجن دــقو ؛مالــسإلا راد ةّيرظن ريوطتب ءاهقفلا مايق ىلإ ،ةملسم
 ةــّيّرحلاو نوناــقلا مــكحو فاــصنإلاو لدــعلا ىــلع موــقت ةاــيحلل ةــقيرط نــم مالــسإلا رــّيغت
 ةّدرــلا مــكح ةغايــص ترــج ةــئيبلا هذه يفو .ةّيرصح ةّيقطانم ةّينيد ةّيروطاربمإ ىلإ ةّيدرفلا
 .اًقحال شقاننس امك ،ةيسايس ةركفك

 نوّيحيــسملا هب لَماعُي ناك يذلا داهطضالا نأ اًضيأ حضاولا نم ّنأ وروم ظحاليو
 ّنأ ودــبي ذإ ؛نيملــسملاو نيّيحيــسملا نيــب طباورــلا روهدــت دهش رصع يف رهظ دق ةّصاخ
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 يــف مهدّدــشت يــف نوداــمتي نيملــسملا ءاــهقف ناــك امدــنع أــشن فــقاوملا يــف بّلــصتلا
 نيدــلا يــف ءاــصقإلاو ةــّينارهطلاو بــّصعتلا ةــعزن يماــنت ىلإ ىّدأ وحن ىلع مالسإلا ريسفت
 ميلاــعت أرــقي نمو ،يوبنلا لاثملاب ءادتقالاب نومزلم نيملسملا نإف كلذ عمو ؛يمالسإلا
 88."اهمساب قطني نم ىلإ جاتحت ال ةحضاو اهدجي هلاعفأو هللا لوسر

 ةّيمالسإلا تاعمتجملل يلاحلا عضولاو حماستلا
 اــنماّيأ يــف هــتالاح أوــسأ شيعي ةرصاعملا ةّيمالسإلا تاعمتجملا يف حماستلا ّنإ

 لــماعتلا يــف نــمكت ةلكــشملا ّنأ تاــعمتجملا هذــه جراــخ نم نوبقارملا ىري امنيبو ؛هذه
 ىــّطختتو ،اًدــيقعتو اًعاــسّتا رــثكأ ةلكــشملا هذــه ةــقيقح نإــف ،ةدــيقعلا ةــّيّرحو ةّدرــلا عــم
 .ةديقعلا لئاسم

 يـــــف ةـــــّيلاحلا فـــــقاوملا ماـــــع لكـــــشب حرـــــشت نأ اـــــهنكمي لـــــماوع ةـــــثالث كـــــلانه
 نيملــسملا ةــثادحلا ةاــعد لــشفو مّيخملا يركفلا غارفلا :اهلّوأو ؛ةّيمالسإلا تاعمتجملا

 رعاــشلاو فوــسليفلا دّدــح دــقل و .رــمثم وــحن ىــلع رــحلا عــمتجملا ئداــبم نــع عافدــلا يــف
 يــحورلا رــيرحتلاو ،نوــكلل يــحورلا ريــسفتلا :اــهيلإ ةّيرــشبلا جاــتحت روــمأ ةــثالث لاــبقإ دــمحم
 برــحلا دــعب و .يــحور ساــسأ ىــلع يرــشبلا عــمتجملا رّوطت هّجوت ةّيساسأ ئدابمو ،درفلل
 دــيعي نأ هنأــش نــم ةّيمالــسإلا لودــلا لالقتــسا ّنأــب يــضقت ةــيؤر ترهظ ،ةيناثلا ةّيملاعلا
 .ةديدج تارماغمو قافآ ىلإ ةّيرشبلا دوقي اّمم ،مالسإلا يف ةيركفلا ةكرحلل ةايحلا

 رــبتعن نأ اــننكمي اــمّبرو ،ةــّيعجرلا ةــّيطارقويثلا ىوــقلا تــنميهو ،ثدــحي مــل اذه ّنكل
 اــنموي يــف نوملــسملا هــيلإ لــصو يذــلا عــقاولل ببــس ّمــهأ نيملــسملا نيرــّكفملا لــشف
 شيــمهتلل اوــضّرعتو ،ّطــق ّيــسايسلا معدــلاب اوــظحي مــل نوملــسملا نوحلــصملاف ،اذــه
 نإــف ،كــلذ عــمو .مــهئارآل عــساولا يعاــمتجالا لوــبقلا نــم مغرــلا ىــلع ناــيحألا مــظعم يــف
 نــم يفكي ام اودبي مل مهّنأل ةّيلوؤسملا نم اًمسق نولّمحتي مهسفنأ نيحلصملا ءالؤه
 .مهراكفأ نع عافدلا يف ةعاجشلا

 نأ نــع اــًضوع ،يــضَرم داهجإب بيصأ دق هّنأكو ودبي ذخأ مالسإلا" ّنأ رادرس ظحاليو
 يــف ةــكّرحملا ةــّيركفلاو ةــّيفاقثلاو ةــّيعامتجالا تاــّيلآلا نــم ةــعومجمو ةرِّرــحم ةوــق نوــكي

 روــصلا لــك اــنيّنبت اــنّنأ يــل ودــبي ،عــقاولا يــفو .ةّيرــشبلا ميــقلاو لدــعلاو ةاواــسملا ليبــس
 انتنطيــش ىــلع تــبأد روــص يــهو ،نيملــسملاو مالــسإلل ،ةرــصاعملاو ةــّيخيراتلا ،ةــّيبرغلا

 ةــلزنم ىــلإ ةعيرــشلاب عاــفترالا يف نمكت ةلكشملا ّنأب هلوق رادرس عباتيو 89."نورق لاوط
 مالــسإلا نيــب ةاواــسملاو ،اــهيلع نمؤــملا ةــموميق ءاغلإ نم كلذ هعبتتسي امو ،ةسّدقم
 .ةلودلاو

                                                             
 .188ص ؛قباسلا ردصملا 88
 .1ص ؛رادرس :مالسإلا يف رظنلا ةداعإ 89
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 :وــهو ،رــيبك ذوــفن كالتــما نــم حماــستلا تاوــصأ نــّكمت مدــع رــّسفي رــخآ ببس ةّمثو
 ،رامعتـــسالل ةـــّيبناجلا راـــثآلا نـــم :ببـــسلا اذـــهب ةـــقّلعتملا لـــماوعلا عّوـــنتتو .ةـــسايسلا
 تــضّرعت يــتلا تاــمجهلاو ،ةرــصاعملا ةــّيبرغلا ةــنميهلاو ،هالــت يذــلا يدادبتــسالا مــكحلاو
 يملاــع عــمتجم نمــض نيملــسملا شيــعو ،يــضاملا نرــقلا عــبر لالخ نيملسملا دالب اهل
 ءاــيحإ هــنع جتــن كــلذ ّلــك ؛ةّيمالــسإلا نادــلبلا يــف ناكسلا ددع ةدايزو ،هنيب ام يف لصاوتي
 هذــهو .اــيقطنم ةــئطاخ تامّدــقم ىلإ دنتست ةّيمالسإ ةلودل وعدت يتلا ةّيعجرلا تاّيرظنلل
 أوــسأ" ّنأ ىــلإ وروــم ريــشيو ؛ةــقاّرب دوــعوب ءارــقفلا يرــغت اــهّنأل عاــبتألا بذــتجت تاــّيرظنلا

 ،يلاــيربمإلا يــبرغلا لالتــحالا عــم تــنمازت )ةّيمالــسإلا تاــعمتجملا يــف( بــّصعتلا بــقح
 90."نهارلا يف مأ يضاملا يف كلذ ناك ءاوس

 امدــنعو ،ةّيمالــسإلا نادلبلا يمكاح ىدل ةيؤرلا بايغ ببسب رثكأ لاحلا اذه مقافتو
 ةرّخــسم ةــّيباختنا ةــّيلمع درــجم ةــّيطارقميدلا حبــصت ةاــباحملا ةّيلامــسأرو داــسفلا عيشي
 نيذـــلاو ،نومكاــحلا ءالؤــهو .ةّيـــصخشلا اهحلاــصمل دالبــلا دراوـــم لغتــست بــخن ةــمدخل
 نيــسحتب ماــمتها ّيأ نودــبي ال ،رــظنلا ةريــصق ةــّيبرغ تاــموكح نــم اــًبلاغ معدلا نوّدمتسي
 اـــًفلاحت كـــلانه ّنإ اـــمك .ةّيمالـــسإلا بوعـــشلل يرـــكفلاو يـــسايسلاو يعاـــمتجالا عـــقاولا

 هــلمع يــف ّرمتــسم فلاــحتلا اذــهو ،ةّيراكتحالا بخنلاو نيدّدشتملا نيدلا لاجر نيب اًدساف
 .مالسإلل ةفّرطتملا تاريسفتلاو ،ميلعتلا بايغو ،ءارقفلا فعاضت :هتازارفإ ةمادإ ىلع

 تاــعمتجملا يــف لــعفت مــل رامعتــسالا دــعب اــم ةــبقح يــف ةــلودلا" نأــب بوــّيأ ىرــيو
 دــيازتملا ماــمتهالاو .ةّيمالــسإلا ةعيرــشلا لاجم يف لدجلا عيجشتل ليلقلا الإ ةّيمالسإلا
 اــفع نيناوق ةلئاط تحت نيملسملا ةّيبلغأ كرتي ةّيمالسإلا ميقلا ىلع موقت نيناوق يّنبتب

 ةــلودلا دــييقتو يمالــسإلا هــقفلا شيــمهت ّلــظ يــف" :لوــقيف بوــّيأ لــّصفيو ."نمزلا اهيلع
 ةــَّيفْرحو اًدّدــشت تاريــسفتلا رــثكأ تــنميه ]...[ ةّيمالــسإلا ةعيرــشلا نأشب ماعلا شاقنلل
 91."شيمهتلاو عمقلل تضّرعتف ةّيحالصإلاو ةرّونتملا ءارآلا اّمأ ،مالسإلا صوصنل

 نــمو ،قباــسلا ريثأــتلا زّزــعتل ةّيداــصتقالا ةــيعامتجالا لــماوعلا تءاــج ،ةــياهنلا يــفو
 مقاــفت يذــلا يرــشبلا سؤــبلاو ،لدــعلاو صرــفلاو ميــلعتلا باــيغو ،عقدــملا رــقفلا :اــهنيب
 اهتيذــغت لهــسي ةــيواخلا نوــطبلا نإ .رــشبلاو ةــعيبطلا اــهب تبّبــست يــتلا ثراوــكلا لعفب
 نإ اــمك ،ءاد ّلــك نــم يفاــشلا قاــيرتلا اــهرابتعاب ةعيرــشلا مّدــقت يــتلا ةــفّرطتملا راــكفألاب
 وأ يأر يأ ميدــــقت نــــع ساــــنلا عاــــنتما نمــــضي سيدــــقتلا ىوتــــسم ىــــلإ ةعيرــــشلا عــــفر

 .بسحو عابتإلا الإ مهمامأ سيلف ،ةمهاسم

                                                             
 .13ص ؛)قباس ردصم( ...دّمحم يبنلا دوھع 90
 .13ص ؛بویأ :)ةلاقم( ّةدرلا مكحو ّةینیدلا ّةیّرحلا 91
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 ةّدرلا
 ةــشقانمب الإ لــمتكي ال مالــسإلا يــف يلاربيللا ركفلا لوح شاقنلا نم هاندروأ ام نإ

-86 :3[ ،]217 :2[( تاّرــم ةّدــع ةّدرــلا ركذــي ميرــكلا نآرقلا ّنأ هابتنالا ريثي اّممف ؛ةّدرلا ةلأسم
 ىـــلع ّصنـــي ال هـــّنكل )]25-27 :47[ ،]88-91 :4[ ،]106-109 :16[ ،]74 :9[ ،]66 :9[ ،]137 :4[ ،]90

 ،نمحرــلا دــبع خيــش ،ناتــسكابل قباــسلا اــيلعلا ةمكحملا سيئر بتك دقلو .اهل ةبوقع ةّيأ
 اــهيف لواــنت يــتلا نيرــشعلا عــضاوملا نــم ٍّيأ يــف مادــعإلا ةــبوقعل ةراــشإ ةــّيأ دــجوت ال هــّنأ
 .ةّدرلا ةلأسم نآرقلا

قاَشُي ْنَمَو{ :ةيلاتلا ةّينآرقلا ةيآلا انأرق اذإو
ِ

ق
ِ

م َلوــُسَّرلا 
ِ

دــْعَب ْنــ
ِ

 ىَدــُهْلا ُهــَل َنَّيــَبَت اــَم 
بَّتَيَو

ِ
بــَس َرــْيَغ ْعــ

ِ
لي

ِ
مْؤــُمْلا 

ِ
ن
ِ

هــِّلَُون َني
ِ

لــُْصنَو ىَّلَوــَت اــَم 
ِ

ه
ِ

صَم ْتَءاــَسَو َمَّنــَهَج 
ِ

 دــجن ،]115 :4[ }اريــ
 ةراــشإلا يــف ةحــضاوو ،يــبنلا ةاــيح ءانثأ مالسإلا ةزوح اوكرت نمل ةراشإلا يف ةحضاو اهّنأ
 دجنــسف ةــيتآلا ةــيآلا اــنأرق اذإو .ةرــخآلا ةاــيحلا يف نأشلا اذه يف مكحي نم وه هللا ّنأ ىلإ
 حوــضوب اينمــض ريــشت يــهو ،ةّرــم نــم رــثكأ اوّدــترا نــّمع ثّدــحتتو كلذ نم دعبأ بهذت اهّنأ
 نأ لــبق مالــسإلا ةزوــح يــف لوخدــلا اوداعأو نيملسملا نيب اوشاع كلذ اولعف نم نأ ىلإ
إ{ :اًدّدــجم اوّدــتري

ِ
ذــَّلا َّن

ِ
نــُكَي ْمــَل اًرــْفُك اوُداَدْزا َّمــُث اوُرــَفَك َّمــُث اوــُنَمآ َّمــُث اوُرــَفَك َّمــُث اوــُنَمآ َني

ِ
 ُهــَّللا 

ل
ِ

فْغَي
ِ

ل اــَلَو ْمــُهَل َرــ
ِ

دــْهَي
ِ

بــَس ْمُهَي
ِ

 ،ادــج ةحــضاو ءالؤــه لاــثمأل ةــّيهلإلا ةــبوقعلاو .]137 :4[ }الي
 ةــبوقعلا عاــقيإب دــحأ ّيأل حمــسي مــل هللا ّنــكل ؛مهدادــترا رارــكت ببــسب مــهل رــفغي نــل هللاف
 نوّدــتري نــّمع ىرــخأ ةّرــم ثدــحتي ميرــكلا نآرــقلا دــجن ]107-106 :16[ نيــتيآلا يــفو ؛هــيدي ىلع
 .ةرخآلا يف ةبوقعلا نوقليس ءالؤه لاثمأ نأ حضويو ،مالسإلا نع

 يعّدــي اــمّبرف ،ّطــق ةّدرــلا ةــبوقع ركذــي مل ميركلا نآرقلا ماد ام هّنأب تعافش ججاحيو
 ّنــكل ؛دــّمحم ّيــبنلل اــًلكوم اهدــيدحت رــمأ لــعجي نآرــقلا يــف ةــبوقعلا هذــه باــيغ نأ مهدــحأ

 ةــّيندملا ةــبقحلا يــف تــلزن اــهعيمج نوــكت داــكت ةّدرــلا تاــيآ ّنأ ىــلإ هاــبتنالا تــفلي تعافــش
 لــماعتلل تاــبوقعلا قــيبطتو ةغايص يعدتسي اّمم ،ةّيمالسإلا ةلودلا اهيف تسّسأت يتلا

 ةّيعرــش ةــبوقع ةــّيأ باــيغ نأ اــهدافم ةــجيتن ىلإ تعافش صلخي ّمث ؛ةفلتخملا مئارجلا عم
 ةعيرــشلا نــم اًءزــج ةــبوقعلا هذــه لــثم نوــكت نأــب بــغري مــل هللا ّنأ يــنعي نآرقلا يف ةّدرلل
 ّنــس هــّنأ ركذــي غــماد لــيلد ّيأ دــجن نــلف دــّمحم يــبنلا ةاــيح انــضرعتسا اذإو 92.ةّيمالــسإلا

 هــّنأ ،لاــثملا ليبــس ىــلع ،دــجن اــنّنكل ؛مالــسإلا نــع ةّدرــلا نوفرتقي نمل ًءازج مادعإلا ةبوقع
 ملــسملل حامــسلا :حلــصلا طورــش نــم ناــكو ،نيــّيّكملا هموــصخ عــم ةــّيبيدحلا حلــص دــقع
 .يّكملا ركسعملاب قاحتلالاو مالسإلا كرتب

ءيــشب ،بوــّيأ شقاــنيو
ٍ

 ةّنــسلا نــم ّدــترملا مادــعإ راــصنأ هدروــي اــم ،ليــصفتلا نــم 
 ةــعبرأ لاــجملا اذــه يــف انيدــل" :اــهدافم ةــجيتن ىــلإ صــلخيو ،ةــبوقعلا هذــه رــيربتل ةــّيوبنلا

                                                             
 .تعافش :)ةلاقم( ينآرقلا روظنملا ..لوألا مسقلا ..مالسإلا يف ّةدرلا ةبوقع 92
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 ثــيداحألا هذه ىّتح ّنكل ،ةّيوبن اًماكحأ نايوتحي طقف اهنم نانثاو ،ثيداحأ ةّتس ال ،ثيداحأ
 93."يساقلا نوناقلا كلذل ةّيقيقح رداصم ،لبق نم انرشأ امك ،اهرابتعا نكمي ال

 ؟ثدح يذلا ام :نذإ

 يـــــف ةّيـــــسدقلا نـــــم ةـــــلاهب عـــــّتمتت تـــــناك اذإو ،َيـــــسايس مـــــكح ةّدرـــــلا ةـــــبوقع نإ
 يلوــت يــتلا )ةــئطاخلا( ةــيؤرلا ىــلإ دوــعي رــمألا اذــه ّنإــف ةرــصاعملا ةّيمالــسإلا تاعمتجملا
 ةــتباثلا صوــصنلا نــم ةــموظنم اذــه اــنموي يــف ةعيرــشلاو .اًضيأ ًةسّدقم ةلزنم ةعيرشلا
 .ةــّيميظنتلا دــعاوقلاو ماــكحألا اــهنم اوغوــصيو اهورــّسفي نأ ةــليلق ةــّلقل الإ نــكمي ال يــتلا
 ةّيــسايسلا تاــعومجملا دــي يــف ايــسايس اًحالــس ناــيدألا ءاردزاو ةّدرــلا مــهت تحبصأ دقلو
 .اهيضراعمو اهموصخ نم صّلختلل هيلإ أجلت

 اوظفاــحي نأ مهيــلع بــّجوتو ،ةــّيبلغألا نولّكــشي اوناــك نيملــسملا" ّنأ دــلاور ىرــيو
 هذــه معدــت جــجح ةّدــع درون نأ اننكميو 94."دوهيلاو نيّيحيسملا هجو يف ةّيبلغألا هذه ىلع
 دــنع ىــّتح ةّدرــلا ةلأــسمب ةــقّلعتملا ءارآلا يــف اًعــساو اــًفالتخا دــجن اــنّنأ اــهلّوأو ،ةّيــضرفلا
 ضــعب زــييمت" يــف ببسلا وه اذه عامجإلا بايغ ّنأب دّيس ميهاربإ ججاحيو ،ءاهقفلا لئاوأ
 نــم دــعبأ بهذــي ديــس نإ لــب ؛"ىــمظع ةنايخب ةقفارتملا ةّدرلاو ةّيدرفلا ةّدرلا نيب ءاهقفلا
 يــعخنلا ميهارــبإ :مهيــف نــمب ،ةقباــسلا روــصعلا يــف ءاــهقفلا نــم اًددع" ّنأب ججاحيف كلذ
 قــيبطت يــضتقي ال بــنذ هــّنكل ،ميــظع بــنذ ةّدرــلا نأ ىــلع اوــعمجأ ]...[ ،يروــثلا نايفــسو
 خيــش ،توتلــش دوــمحم دــنع يأرــلا اذــهل ةقفاوم دجن ثيدحلا رصعلا يفو .مادعإلا ةبوقع
 ةــقّمعملا ةــساردلا نإ" :اــهدافم ةــجيتنب هــليلحت بوــّيأ متــخيو 95."يواطنط روتكدلاو ،رهزألا
 اــمبو ]...[ ةّدرــلا هاــجت اــًيمانتم اًدّدــشتم اــًفقوم رــهظت يمالــسإلا ثارــتلل ةرّكبملا رداصملل
 اوــــسّسؤم :مهيــــف نــــمب ،نيّيدــــيلقتلا ءاــــهقفلا لــــئاوأ ىــــلإ دوــــعت ةــــضراعتملا ءارآلا ّنأ
 اــمب ةــّيثارتلا صوــصنلا ريــسفت يــف اًرارــحأ اوناــك نيقحاللا ءاهقفلا ّنإف ،ةّيهقفلا بهاذملا
 يــف ديعــس اــنل لــقنيو 96."هــيف اوــشاع يذــلا يــسايسلا خاــنملاو مهروصعو مهتجزمأ مئالي
 ّنأو ،ةّيــسايس ةــميرج ةّدرــلا ّنأــب هــيف ىرــي يــشونغلا دــشارل اــًلوق ةّدرــلا لوح مهملا هباتك
 97.هاركإلا مّرحيو ةديقعلا ةّيّرح ئدابم ىلع دّدشي ينآرقلا ليلدلا

 ةــّلدألا نــم ّدــعي ةّدرــلا ةــبوقع نــم رــّصقلاو ءاسنلا ءانثتسا نأ قبس ام ىلإ فاضيو
 صــلخي ناميلــس ّنإ اــمك .ةّيسايس ةحلصم نوعاري اوناك ةّدرلا نيناوق اوغاص نم ّنأ ىلع
 مهقاـــنتعال رـــظنُي اوناـــك نـــم مـــه بـــسحو لاـــجرلا نـــم نيلتاـــقملا ّنأ اـــهدافم ةـــجيتن ىـــلإ
 لّوأ ،ةــفينح يــبأ ماــمإلا جــجحو ءارآ صيــخلتب نامدــيرف ماــق دقلو 98.هل مهضفر وأ مالسإلا

                                                             
 .)قباس ردصم( ّةدرلا مكحو ّةینیدلا ّةیّرحلا 93
 .دلاور :؟ّةیعامج مأ ّةیدرف قوقح ..يناملعلا عمتجملا يف ّةیفاقثلا ّةیّددعتلاو ّةیّددعتلا 94
 .دیس :)ةلاقم( ؟دترملا لتق ةبوقع ىلع ّةیمالسإلا ةعیرشلا يوتحت لھ 95
 .)قباس ردصم( ّةدرلا مكحو ّةینیدلا ّةیّرحلا 96
 .98ص ؛دیعس ،دیعس :مالسإلاو ّةدرلاو ّةینیدلا ّةیّرحلا 97
 .نامیلس :ءالولا رییغتو ةدیقعلا رییغت نیب قرفلا ..ّةینیدلا ّةیّرحلاو مالسإلاو نّودترملا 98
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 يــبأ لــيلحتل اــًقفو ةّدرــلل ناــبناج كــلانه" :لاــقف ،مهمظعأو ةعبرألا ةّيّنسلا بهاذملا ةّمئأ
 ةّيــسايس ةــميرج اــّمإو ،ةرــخآلا يــف ةّيهلإلا ةبوقعلا يعدتسي ينيد كاهتنا اّمإ وهف :ةفينح
 ةّدر ّنأ يــف ةــفينح يبأ مهف لّثمتي ،نامديرف ليلحت بسحبو 99."دّرمت اهيلي نأ حّجرملا نم
 ؛دّرــمت ىــلإ لّوــحتلا رــطخ عم قفارتت ،لّوألا ماقملا يف ةّيسايس ةميرج يه ملسملا لجرلا
 ةــلودلا ءاــخر ةيامحل فدهت ةّيمومع ةسايس ةلأسم يه ةيساق ةبوقع نم هيعدتست امو
 .ةّيمالسإلا

 ،بــيرق تــقو ىــّتح نيملــسملا نيــعأ يــف ةــّيرظن ةلأــسم تــّلظ ةّدرــلا ّنأ بوــّيأ ىرــيو
 حرــتقي وــهو .يــبرغلا رامعتــسالا دوعــص عــم ةّيــسايس ةلأسمك ةرادصلا عقوم ىلإ تزربو
رُف يتلا ةّيناملعلا نم ،اهب رّثؤي امو ،اهروذج ّدمتست ةلأسملا هذه نأ

ِ
 عــمتجملا ىــلع تــض

 نــم رــيثكلا ىــلع نميــهت ةّيوطلــس ةــمظنأ ةأــطو تــحت ّرــح شاــقن باــيغ نــمو ،يمالــسإلا
 100.يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ

 ةصالخلا
 ةّنــسلاو ميرــكلا نآرــقلا رــّبعو ،ساــنلاو هللا نيــب ةرــشابم ةقالع مالسإلا سّسأ دقل

 ةــثيدحلا ةــيؤرلا اــنلبق اذإو .هــيف سبــل ال حوــضوب ةدــيقعلا لئاــسم يــف ةــّيّرحلا نــع ةــّيوبنلا
 اــــهرابتعاب اــــمّنإو ،ةّيـــسايسلا ةطلــــسلا يـــف درــــفلا ةكراـــشم اــــهرابتعاب ال ،ةـــيطارقميدلل

 ةــهجو ّنأب لوقلا اننكميف ،هاركإو فنع نم ةلودلا هسرامت دق اّمم درفلا ةيامحل ةموظنم
 ةطلــس نــم درــفلا رــيرحتب بــغري ال مالــسإلاف ؛ةــثادحلا ىــلإ برــقألا يــه ةّيمالــسإلا رــظنلا
 رود ّنأ ىــلع دّدــشي وــهو ،اــًضيأ ةــلودلا ةطلــس نــم هرــيرحت دــيري اــمّنإو ،بــسحف توــنهكلا
 .ةّيسيئرلا ئدابملا ةناكم نآوبتي ةديقعلا ةّيّرحو هتّيلوؤسمو درفلا

 يــف هــّجوتي ميرــكلا نآرــقلا ّنــكل ،رفاــكلاو نمؤــملا نيــب زــّيمي مالــسإلا ّنأ يف ّكش الو
 لــك لــّمحت لالــخ نــم لــضفأ ساــنأ هــيف شيــعي لــضفأ ملاــع ىــلإ عّلطتيو عيمجلل هباطخ
 .زييمت نود هلاعفأ ةّيلوؤسمل درف

 ،ةّيـــسايسلا حلاـــصملا اــهعفاد ناـــك تالّوــحت ةّيمالـــسإلا ةعيرــشلا تدهـــش دــقلو
 شيــعيف يمالــسإلا ملاــعلا اــّمأ .ةّيــسدقلا ةبترم ىلإ تلصو ىتح اهنأش نم ءالعإلا ىرجو
 ،ةــعّونتمو ةدــّقعم تالكــشم نــم يناــعيو ةدــساف ةــّينيدو ةّيــسايس بــَُخن ةضبق يف مويلا
 ةاــيحلا ةداــعإ حاــتفم نــع ثــحبي نمو ،ّلحلا ىلع يصعتسي ال تالكشملا هذه نم ايأ ّنكل
 فاــتكأ ىــلع موــقت ةــّيركف ةــضهن يــفو ميــلعتلا يــف هدجيــسف هحالــصإو يمالــسإلا ملاــعلل
 .نيفّقثملا

 يــف لــّثمتي لــحلا ناــك اذإ اــم يــهو ،راــصتخاب اــهل ّقرــطتلا نــم ّدــب ال ةلأــسم كــلانهو
 ىــــلع تــــبِّرُج ةــــّيناملعلا ّنأ فــــيك اــــنل يورــــي خيراــــتلاو .ةّيمالــــسإلا تاــــعمتجملا ةــــنملع

                                                             
 .137ص :نامدیرف :مالسإلا يف هاركإلاو حماستلا 99

 .)قباس ردصم( ّةدرلا مكحو ّةینیدلا ّةیّرحلا 100
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 نإ :اـــًلوأف ؛اـــمهيلك نيتلاـــحلا يـــف اهلـــشف تـــتبثأ دـــقو ،نّطبـــملاو يـــهاركإلا ،نييوتـــسملا
 اــهب نمؤــي ةــقلطم ةــقيقحك )رــصيقو هللا نيــب لــصفلا( نــم اهروذــج ّدمتــست ةــّيناملعلا
 تاـــعمتجملا ّنإ :اـــًيناثو .مالـــسإلا يـــف روـــظحم لـــصفلا اذـــه ّنـــكل ،نيّيحيـــسملا ضـــعب
ضاــم اهيدــل سيــل ةّيحيــسملا

ٍ
 .نيملــسملا لاــح وــه اــمك هــيلإ عــّلطتت نأ اــهنكمي دــيجم 

 ،تاذــلاب ةــّيوهلا تــّبثت ةــميظع ءاــسترا ةــطقن مّدــقي مالــسإلا نإ :ّمــهألا نوــكي دــقو ،اــًثلاثو
 ةــثادحلا نــع أــشنت يــتلا كاــكفنالا ةمدــص ءرــملا هــجاوي امدــنع هــيلإ ةــجاحلا زرــبت رــمأ وــهو
 .ةملوعلاو

 ةدــيدج ةــشقانم لالــخ نــم يرــكفلا ىوتــسملا ىــلع أدــبت نأ ّدــب ال ءاــيحإلا ةــيلمع نإ
 تاــــعمتجملا يـــف رـــييغتلا ثادـــحإب بـــغري نــــمف ؛يـــنآرقلا ليلدـــلا ءوـــض ىـــلع ةعيرـــشلل
 ،ةــّيوبنلا ةّنــسلاو ميرــكلا نآرــقلل ةّيلــصألا ةــّيقالخألا ميــقلا عــم قفاوتت اهلعجو ،ةّيمالسإلا
 بـــناجلا يـــف ريوـــطتلا اـــهيف نمازـــتي ةبّعـــشتم ةيجيتارتـــسإ ةـــّطخب مزـــتلي نأ هـــيلع بـــجي
 بــناجلا :يأ ،ّمــهألا بــناجلا يف ريوطتلا عمو يسايسلا بناجلا يف ريوطتلا عم يعامتجالا
 لّخدــتلاف ،لخادــلا نــم ثدــحي نأو رــييغتلا اذــه جاــمدإ يرــجي نأ طرــشب كــلذو .يداــصتقالا

 ىرــج اذإ اذــه هــنديد رــّيغي نــلو ،اًءوــس عاــضوألا مقاــفي هــّنأ براــجتلا تــتبثأ ،ناــك اــيأ ،يجراــخ
 .اًدّدجم هيلإ ءوجللا

 ؛يداــــصتقالاو يــــسايسلاو يعاــــمتجالا رــــييغتلا اذــــه ىــــلإ ليبــــسلا وــــه ميــــلعتلاو
 هــلوقي اــم ىــلع مهــسفنأب اوــعلّطي نأ نــم نيملــسملا نّكميــس ةــّيّمألا وــحمو ميلعتلاــف
 ىــــلع بــــجيو .نيرــــخآلا تاريــــسفت ىــــلع داــــمتعالا نود ةــــّيوبنلا ةّنــــسلاو ميرــــكلا نآرــــقلا
 ،ةداــيقلا هذــه اــهيلع يوــطنت يــتلا رطاــخملا اوــلّبقتيو ةــكرحلا هذــه اودوــقي نأ نيــفّقثملا
 نآرــقلا هرّفوــي ساــسأ وــهو :يرــَظنلا ساــسألا ميدــقت وه هولعفي نأ مهنكمي ام لهسأو
 .حضاوو حيرص لكشب امهيف دريو ،ءانع نود ةّنسلاو
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 ةدــحّتملا مــمألا ةــمّظنم تادــهاعم ىــلع تقداــصو يبرعلا ملاعلا نادلب تعّقو دقل
 ةـــفورعملا تابوعـــصلا دوـــجو ظـــحالن لازـــن ال اـــنّنكل ؛ةأرـــملا اياـــضقو ردـــنجلاب ةـــقّلعتملا
 ّةيداــصتقالا ةاــيحلا يــف ةأرــملا ةكراــشم يّندــت ىــلإ يّدؤــت يــتلاو ،دــيعب دــمأ ذــنم ةدوــجوملا
 دــــيلاقتلا ّنأ ىــــلإ يــــبرعلا ملاــــعلا عــــقاو ريــــشيو .يندــــملا عــــمتجملا يــــفو ةّيــــسايسلاو
 ةأرــملا ّنأو ،هــتاقالعو ردــنجلا ةطلس ىلع اهريثأت سرامت ةّينيدلاو ةّيداصتقالا-ةّيعامتجالا

 .ةيمنتلا نيدايم نمو ةّماعلا ةايحلا نم ريبك ّدح ىلإ ةدَعبتسم

 فــنعلا ىوتــسم عاــفترا :ةأرــملا اــههجاوت يــتلا ةّيداــصتقالا تالكشملا بناوج نمو
 ءاــسنلاف ؛ةرــيثك قرــطب ةأرــملا ةــناكم فاعــضإب بّبــستي اــّمم ،يبرعلا ملاعلا يف عارصلاو
 يــك لــجرلا ىــلإ ةــجاحب ّنــهّنأ كــلذ نم ضعبلا جتنتسيو ،فنعلا مامأ اًفعض رثكأ تايتفلاو
 ىــلإو ،يــعيبط لكشب ةيامحلا مّدقي نم هرابتعاب لجرلا ىلإ رظنُي ثيح ،ةيامحلا ّنهل مّدقي
 نأــب جاتنتــسالا ىــلإ نيرــيثكلا عفدــي داــقتعالا اذــهو ،ةــيامحلا جاــتحي نــم اــهرابتعاب ةأرــملا
 يــف ثادــحألل يلاــحلا قايــسلا ّنأ ،هــل فــسؤي اــّممو 101.ةأرــملل ًانامأ ةنكمألا رثكأ وه لزنملا
 بّبــستي اــّمم ،"صاــخ" وــه اــمو "ماــع" وــه اــم نيــب يخيراــتلا ماــسقنالا خــّسري يــبرعلا ملاعلا
 .نيردنجلا الكل تاّيلوؤسمو راودأ نم هب دقَتعُي ام زيزعتب

 ردــنجلا(و )ةــيمنتلا يف ةأرملا( راكفأ نم طيلخ ىلإ أجلأس ثحبلا اذه نم يلي ام يف
 يــبرعلا ملاــعلا يــف ةأرــملل ةيداــصتقالا ةــّيّرحلا زــيزعتل ام ىلع نيهاربلا مّدقأ يك )ةيمنتلاو
 .يــبرعلا ملاــعلا نادــلبل ماــعلا يداــصتقالا وــمنلا زــيزعت يــفو اــهتناكم عــفر يــف ةــّيّمهأ نــم
 اــهنكمي قوــسلا داــصتقا عــم قــفاوتت تاــسايس جاــهتنا دّيؤت اًججح لصفلا اذه حرطيسو
 مهاــسي اــّمم ،ّنــهل ةّيّحــصلا ةــياعرلا ميدــقتو تاــيتفلا ميــلعت لاجم يف رامثتسالا زّفحت نأ

 ةــساّسح" ةــبراقم حرــط ىــلإ كــلذ دــعب ثــحبلا لــقتني ّمــث .ةدئاــسلا ةطلــسلا ىنب رييغت يف
 ةـــلازإل كـــلذو ،ناـــكمإلا ردـــقب ةـــحَرتقملا ةّيداـــصتقالا تاـــسايسلا قـــفارت نأ بـــجي "ردـــنجلل
 صرــــفلا نــــم اهتدافتــــسا نود اــــًلئاح فــــقتو ةأرـــملا ةّيلالقتــــسا نــــم ّدــــحت يــــتلا زجاوـــحلا
 .ةلثامملا

 ةيلمعل نيماضم ..)ةيمنتلاو ردنجلا( لباقم )ةيمنتلا يف ةأرملا(
 يبرعلا ملاعلا يف تاسايسلا ةعانص

هُف يـــتلا ةـــقيرطلا نإ
ِ

 ىـــلع ترـــّثأ دـــق ،لازـــت الو ،ةأرـــملا اياـــضق اهـــساسأ ىـــلع تـــم
 رــيثكلا روــهظب تبّبــستو ،اــمهيلك يــلحملاو يملاــعلا نييوتــسملا يــف ةــّيومنتلا ةــسايسلا

 قــفارتي" وــهف ،ةــيمنتلا يــف ةأرــملا :يأ ،لّوألا ماــعلا هــّجوتلا اّمأ .ةفلتخملا تاسرامملا نم
 تــطرخنا يذــلاو ،ةــيمنتلا نادــيم يــف ةأرملاــب قــّلعتت يــتلا تاــيلاّعفلا نــم عــساو قاطن عم
 نرــقلا تاّينيعبــس ذــنم ةــّيموكحلا رــيغ تاــمّظنملاو تاــموكحلاو ةــحناملا تالاــكولا هــيف

                                                             
 .3ص ؛ولنیإ :ّةیلودلا ةسایسلل يوسنلا مھفلا ..دعاوقو لحاوسو زوم 101
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 نــع اوــعفادو )ةّيداــصتقالا ةءاــفكلا( ةــّجح ةــبراقملا هذــه ودــّيؤم ىــّنبت دــقلو 102."يــضاملا
 ىــلع مــئاد رــثأ ةــبراقملا هذــهل ناــك دــقو ؛ةــيمنتلا ةــّيلمع يــف ةمهاــسملا ىــلع ةأرــملا ةردــق

 .اهتاسراممو ةيمنتلا تاسايس

لُو دــقلو
ِ
 تاــسايسلا عاّنــص هــيف دّدــح قايــس يــف )ةــيمنتلا يــف ةأرــملا( ةــبراقم تدــ

 راــطإ نمــض ةأرــملا اياــضقب ةــقّلعتملا تاــسايسلا ترــصحناو ،ةــجوزو ّمأــك اهرودــب ةأرــملا
 ةــّماعلا ةــئيبلا هذــه ىلع لعف ّدركو 103."ةّيعامتجالا ةياعرلا ةبراقم" :يأ ،ةّيعامتجالا ةياعرلا
 ىرــت يــتلا )ةــّيلاربيللا ةّيوــسنلا( ةرــكف لوــح )ةــيمنتلا يف ةأرملا( هُّجوت لَّكَشَت ،تاسايسلل
 يــتلا ةــطّمنملا ةــّيديلقتلا تاــعّقوتلا نــم أــشني ناــمرحلا هــجوأ نــم ةأرــملا هــيناعت اــم" ّنأــب
 تالاـــكو لالـــخ نـــم اـــهزيزعت يرـــجي تاـــعّقوت يـــهو ،ءاـــسنلا اـــهقنتعتو لاـــجرلا اهدـــقتعي

 روــصلا كــيكفت ىلإ فدهي )ةيمنتلا يف ةأرملا( هّجوت ناكف 104."يعامتجالا طاشنلل ةعّونتم
 اهبيردــــت ةطــــساوب :صوــــصخلابو ،ةأرــــملل "ةدــــيدج" راودأل جيورــــتلا لالــــخ نــــم ةــــّيطمنلا
 .ايداصتقا اهتيوقتو

 يــف اــهريغ نــم رــبكأ يــبرعلا ملاــعلا يــف هــّجوتلا اذــه اــهلباق يــتلا تايّدــحتلا تــناكو
 ايداــصتقا ةأرــملا ةــيوقتل ةــفداهلا تاسايسلاو تاعورشملا نم ريثكلاف ،ىرخألا عقاوملا
 ةــّيعامتجالا ديلاقتلا نم ةقطنملا دوسي ام نإ .ةّيعامتجالا ةياعرلل تاعورشم ىلإ تلّوحت
 ةــــّيّرحلا دــــييقت ىــــلع اــــًعيمج لــــمعت ةطلــــسلا تاــــقالعو ةــــّيعمتجملا ىــــنبلاو ةــــّيفاقثلا
 اــنّنإف هــسفن تقولا يفو .اهنم ةدافتسالا اهنكمي يتلا صرفلا رصحو ةأرملل ةّيداصتقالا
 ةـــقطنم نمـــض ةـــعارزلا يـــف ةأرـــملا رود زـــيزعتل ةـــصّصخملا تاعورـــشملا ىـــلإ اـــنرظن اذإ
 لكــشب ةأرملا ةيوقت يف لّثمتي يباجيإ رثأ نع تضّخمت دق اهدجنسف ةيقيرفإلا ءارحصلا

 توــق ريفوــت نــع ةلوؤــسملا يــه ةــقطنملا هذــه يــف ةأرــملا نأ ىــلإ دوــعي ببــسلاو ،يــلعف
 لامـــشو طـــسوألا قرـــشلا ةـــقطنم يـــف ةهباـــشم تاعورـــشم تـــقِّبُط امدـــنعو ؛اهترـــسأ
 105.ملاعلا نم ءزجلا اذه يف ةرسألا توق نّمؤي نم وه لجرلا ّنأل حجنت مل ايقيرفإ

 قــّبطي نــمو )ةــيمنتلا يــف ةأرــملا( هــّجوت راــصنأ أدــب يــضاملا نرــقلا تاّينيعبــس يفو
 نود ةأرــملا اياــضق عــم لماعتلا ّنأل 106؛اهنيح دَمتعملا جذومنلا لوح لؤاستلاب هتاداشرإ
 ترــج يــتلا ثاحبألا ّنأ نم مغرلا ىلعو .ةءوفك ةيجيتارتسإ نكي مل يفاقثلا قايسلل رظنلا

 ةأرــملا عاــضخإ ةلكــشم لــيلحت يــف ةّمهملا لامعألا نم ريثكلا تزجنأ هّجوتلا اذه ّلظ يف
 ةأرــملا دــيوزت لالــخ نــم عاــضخإلا ةــقلح رــسكل نأــشلا اذهب تايصوت حرط يفو ،اهبابسأو
 لــّثمتي رــيبك بــيعب تمــسّتا ثاــحبألا هذــه ّنإــف ،دراوــملا نــم ةدافتسالا صرف نم ديزملاب

                                                             
 ةأرـملا نوؤـشب ّقلعتملا باطخلا يف يمیھافملا لّوحتلا ..)ةیمنتلاو ردنجلا( ةبراقم ىلإ )ةیمنتلا يف ةأرملا( ةبراقم نم 102

 .2ص ؛رلیم ،يوضر :ةیمنتلاو
 .3ص ؛قباسلا ردصملا 103
 .3ص ؛قباسلا ردصملا 104
 .10ص ؛قباسلا ردصملا 105
 .12ص ؛قباسلا ردصملا 106
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 ةــيعامتجالا تاــموظنملاو قايــسلا نــع لزــعمب ةأرــملا عاــضخإ ةلكــشم عــم لــماعتلا يــف
 ةدــيازتملا تاداــقتنالا رــبع ّيــجهنملا بــيعلا اذــهب يعولا زّزعت دقلو .اهئوشنب تبّبست يتلا

 ءاـــسنلا عـــم لـــماعتلا ةرـــكفل ةّيوـــسنلا اياـــضقلاب ةـــصّصختملا ةـــّيميداكألا تاـــباتكلا يـــف
عي يتلا ةفلتخملا تاقايسلا نع رظنلا ّضغب ةسناجتم ةعومجمك

ِ
 .اهيف نْش

 ةغايــصل ةــعبّتملا ةــّيفيكلاو ،ةــّيفاقثلا-ةــّيعامتجالا دــيلاقتلا ىــلع زــيكرتلا ةطــساوب
 اذــه يــف ةــّماع ةــسايسل راــطإك دــيدج جذوــمن رــهظ ،اــهتمادإو )ةأرــملا(و )لــجرلا( عاــضوأ
 ّلـــك يـــف "ردـــنجلل ةـــساّسح" تاـــسايس ىـــلإ )ةـــيمنتلاو ردـــنجلا( ةـــبراقم وعدـــت ذإ .نأـــشلا
 دــجن موــيلاو ؛طــقف ةأرــملا فدهتست يتلا تاعورشملا وأ تاسايسلا ءانثتساب تالاجملا
 نإــف ،كــلذ عــمو .ةــّيومنتلا تاــسرامملاو تاــسايسلا ناديم يف ةعبتملا يه )ردنجلا( ةغل
 يـــف اـــًصوصخو ،)ةـــيمنتلا يـــف ةأرـــملا( ةـــبراقم تاـــجرخم نـــع اًرـــيثك فـــلتخت ال تاـــجَرخملا
 اــيقيرفإ لامــشو طــسوألا قرــشلا ةــقطنم نادــلب ّنأــب لوــقلا نكمي امّبرو .ةيمانلا نادلبلا
 اًرــظن كــلذو ،ةــيمنتلا ةــّيلمع يــف ةأرــملا ةــناكمب ّيــقرلا ديعــص ىــلع بعــصألا ةــلاحلا لــّثمت
 لــــماوعلا ريثأــــت اــــهيف نمازــــتي يــــتلاو ،ةــــقطنملا هذــــه يــــف ةدــــّقعملا ةــــّيوبألا ةــــعيبطلل
 .ةّينيدلاو ةّيفاقثلاو ةّيعامتجالا

 هــترود يــف ةأرــملل يملاــعلا رمتؤــملا هاــّنبت يذــلاو ،هــلمع جاــهنمو نيــجيب نالــعإ نإ
 رـــَبتعُي ،)2000( ماـــع هـــيلع دـــيكأتلا ةدـــحّتملا مـــمألا ةـــمّظنم تدّدـــجو ،)1995( ماـــع ةـــعبارلا
 اياــضق يــف تاــسايسلا ةعانــص يــف رــثأ ثادــحإ نــم نّكمتــي يملاــع يــسايس راــطإ لمــشأ
 .اــيقيرفإ لامــشو طــسوألا قرــشلا ةــقطنم :كــلذ يــف اــمب ،يملاــعلا ديعــصلا ىــلع ةأرــملا
 تاــــموكحلا نــــم( اــــهل لاــــثتمالاو نالــــعإلا اذــــه طورــــش قــــيبطت ىدــــم ىــــلإ اــــنرظن اذإو
 نادــلب اــههجاوت يــتلا تايّدــحتلا اــنمامأ نّيبتتــسف )ءاوــس ّدــح ىــلع ةــّيّلحملا تاــعمتجملاو
 ةــّيبرعلا نادــلبلل ةــّيّلحملا ريراقتلا عيمج داكت ذإ ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم
 هــّبنت ،اذــه اــنموي ىــّتحو اًماع نيرشع ذنم ،هلمع جاهنمو نيجيب نالعإ قيبطت ّصخي ام يف
 تاعيرــشت دوــجو ةــلاح يــف ىــتحو .نادــلبلا هذــه يــف ةــّيفاقثلا ةــئيبلاب ةــقّلعتملا تايّدــحتلل
 ال ةـــّيبرعلا نادـــلبلا يـــف ةـــّيّلحملا تاقايـــسلا نإـــف ،ةـــّيردنجلا ةاواـــسملا زّزـــعت تاـــسايسو
 107.قــيبطتلاو طيــطختلا نيــب ةــلئاه ةوــجف قــلخي اــّمم ،فيعــض لكــشب اــّلإ اــهل بيجتــست
 .ماعلا لاجملا يف اهدوجو دّيقي )يلزنملا رودلا( ةأرملل بَسنُي يذلا يديلقتلا رودلاف

 اذــه مقافت ىلإ ةقطنملا يف ةحّلسملا تاعارصلاو فنعلا ةّيوس دعاصت ىّدأ دقلو
 تابارطــضالل ناــك امك .لزنملا يف اهؤاقب ةأرملل ملسألا نم نأب داقتعالا ةيوقتو عضولا
 لــجرلا ىــلع ةــفلتخم راــثآ ةــقطنملا نادــلب نــم رــيثكلا يــف جرــملاو جرــهلا ةــلاحو ةيــسايسلا
 ضّرــعت لاــمتحا رــثكأ عــفتري ،تاعارــصلا يــف لــجرلا لــتقم لاــمتحا عــفتري اــمنيبف ،ةأرــملاو
 فــنعلا مادختــسا نيدــت ريراــقت لعفلاب كلانهو ،يسنجلا فنعلا نم ةريثك لاكشأل ةأرملا

                                                             
 قـیبطتب قـلعتی اـم يـف ةـّیبرعلا ةـقطنملل يعیمجتلا ریرقتلا :ناونعب )2015( ةأرملا لوح ةدّحتملا ممألا ةمّظنم ریرقت 107

 .اًماع نیرشع دعب نیجیب لمع راطإ
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 ،تابارطـــضالا ءاـــنثأ ايروـــسو رـــصمو سنوـــت يـــف نيـــضراعملا فادهتـــسا يـــف يـــسنجلا
 يــف نّويروــسلا نوــئجاللا لــيمي اــمك .قطاــنملا ضــعب يــف ةيراــس لازــت ال تالاــح كــلانهو
 جاوزــلا ّنأــب مهنــم اًداــقتعا ،رــّكبم رــمع يــف مهتاــنب جيوزــت ىــلإ اــيبيلو اــيكرتو ناــنبلو ندرألا

 يندـــملا عـــمتجملا تاـــمّظنم ريراـــقت قـــّثوت رـــصم يـــفو .ةـــيامحلا نـــم اـــًعون ّنـــهل رّفويـــس
 يــفو 108.تارهاــظتلا ءاــنثأ اــًصوصخو ،عراوــشلا يــف ءاسنلاب شّرحتلا نم ةديدش لاكشأل
 دــيازتيو ،دــييقتلا نــم رــبكأ ردــق ىــلإ ةــكرحلا يــف ةأرــملا ةــّيّرح ضّرــعتت تاقايّسلا هذه لاثمأ
 .ةيامحلا ريفوت يف صاخلا قاطنلا نمض ةأرملا زاجتحا

 ،ردــنجلا لئاــسمب ةــيعوتلا ىــلع تّثح يتلاو ،)ةيمنتلاو ردنجلا( ةبراقم نم مغرلا ىلع
 طـــسوألا قرـــشلا ةـــقطنم يـــف ايداـــصتقا ةأرـــملا ةـــيوقتب ةـــقّلعتملا تاعورـــشملا ّنإـــف
 ةــيوقتل اًرارــكت رــثكألا لاــثملاف .بــسحو ايئاــسن اًلكــش بــلاغلا يــف تــعبّتا ايقيرفإ لامشو
 ؛لخدــلل ةّردــملا تاطاــشنلا وــه ،نيــجيب نالــعإل ةــّمهملا ةدــمعألا دــحأو ،ايداــصتقا ةأرــملا
 ّنإــف ،ةــّيقيقح ةــّيّمهأ ىــلع يوــطني رــمأ يداــيرلا رامثتــسالا ىــلع ةأرــملا عيجــشت ّنأ عــمو
 فقيــس ةّيرورــضلا تاــبّلطتملا رّفوــت نود لخدــلل ةّردــملا تاطاــشنلا كــلت لاــثمأل جيورــتلا

 رــيرقت صنــي ثــيح ،جئاــتنلاو ةكراــشملا :يديعص ىلع كلذو ،لومأملا رثألا قيقحت هجو يف
 ةرــيقفلا ةــّيفيرلا ةأرــملا هــجو يــف فــقت زجاوح" اًضيأ كلانه ّنأ ىلع ةدحّتملا ممألا ةمّظنم
 تاليدــعتلا لاــخدإ يــف تاريخأــتو ،ةــّيرادإ تادــيقعتو ،تامدــخلا نــم اهتدافتــسا نود لوــحت

 ةأرــملا ةدافتــسا ةــّيدودحمو ،ةأرــملل يداــصتقالا لالقتــسالا ّصــخي اــم يــف نيناوــقلا ىــلع
 نـــم تالكـــشملا هذـــه ىـــلع بـــّلغتللو 109."دراوـــملاو ةـــّيكلملا قوـــقحو جاـــتنإلا تاودأ نـــم
 تـــقولا يـــف ردـــنجلل ةـــساّسح نوـــكتو قوـــسلا عـــم مءالتـــت تاـــسايس ةغايـــص يرورـــضلا
 .هسفن

 لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةأرملل ةّيداصتقالا ةكراشملا
 ايقيرفإ

 ىــلع ردــنجلا ةلأــسم عــم يطاــعتلا يــف هــسفن طمنــلا يدــبت ةــّيبرعلا نادــلبلا مظعم
 ىدأ دــقلو ؛)يلاــعلا ميــلعتلا يــف روكذــلا ددــع قوــفي ثاــنإلا ددــع( ميلعتلاو ةّحصلا يديعص
 عرــسأ تــقّقحف ،)ةّيرــشبلا ةــيمنتلا رــّشؤم( يــف ةــّيبرعلا نادــلبلا ءادأ نــّسحت ىلإ رمألا اذه
 اذـــه قــفارت دـــقلو 110.ةيــضاملا تاّينيعبـــسلا ذــنم ملاـــعلا ىوتــسم ىـــلع مدــقتلا تالّدــعم
 ةــّيباجيإلا تارّوــطتلا هذه ّنكل ،يدرفلا لخدلل ىلعأ لّدعم عم ةّيرشبلا ةيمنتلا يف مّدقتلا
 ءاــحنأ يقاــب يــف لاــحلا وــه امك ةأرملل ةّيداصتقالا ةمهاسملا ىوتسم نّسحت ىلإ ّدؤت مل
 .ملاعلا

                                                             
 ءازإ ةـحورطملا ةـماعلا تاـحرتقملا نأشب ّةیلحم ةراشتسا :ناونعب )2013( ةأرملا لوح ةدّحتملا ممألا ةمّظنم ریرقت 108

 .10ص ؛عازنلا دعب ام تاقایسو عازنلا تالاح يف ناسنإلا قوقح
 .قباسلا ردصملا 109
 .ّةیملاعلا ّةیردنجلا ةوجفلا ریرقت :ناونعب )2014( يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا ریرقت 110
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 طـــسوألا قرـــشلا ةـــقطنم اـــهب ّصتـــخت يـــتلا روـــمألا نـــم نيهّجوـــت نيـــب جزـــملا اذـــه
 MENA("،111( زــغل" ةراــبعب هيلإ ريشت يلودلا كنبلا ريراقت ّنأ ىّتح ، )MENA( ايقيرفإ لامشو
 :نيتنثا نيتطقن نابسحلاب انذخأ اذإ لحلل لباق زغللا اذه ّنكل

 ةــقطنم يــف تاــعمتجملل ةــّصاخلا ةــّيوبألا ةــعيبطلا نــم أــشنت ةلكــشم كــلانه .1
 اذــهو ،"صاــخ" وــه اــمو "ماــع" وــه اــم نيــب لصفلاب مسّتت ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا
 .ةّيردنجلا دعاوقلا غوصيو رّطؤي يذلا وه لصفلا

 نـــم اـــًساسأ أـــشنت ةـــقطنملا هذـــه يـــف يداـــصتقالا وـــمنلل ةـــّصاخلا ةـــعيبطلا .2
 ةّيداــصتقالا ةــّيّرحلا زــيزعت ىــلإ ةرورــضلاب ىعست ال يتلا )rent-seeking( عّيرتلا تاداصتقا
 .عيمجلل

 ةـــّيملاعلا تالّدـــعملا ىـــندأ اـــيقيرفإ لامـــشو طـــسوألا قرـــشلا ةـــقطنم لّجـــستو
 .)%50( يملاــعلا لّدــعملاب اــهتنراقم دــنع كلذو ،)%25( لمعلا قوس يف ثانإلا ةكراشمل
 تواــفتي هسفن لّدعملا ّنإ امك ،ادج ةئيطب ةريتوب ثدحت يهف لّدعملا اذه يف ةدايزلا امأ
 112.ةدحّتملا ةّيبرعلا تارامإلا يف )%48( ىلإ نميلا يف )%5( نم ،رخآو دلب نيب

 تالّدـــعم ىـــلعأ اـــًضيأ نهجاوـــي ةـــقطنملا هذـــه يـــف تاـــيتفلا ّنأ كـــلذ ىـــلإ فاـــضيو
 لّجــست اــمك 113.)بابــشلا ةــئف نمــض %22 عــم ةــنراقملاب %40 يلاوــح( ملاــعلا يــف ةلاطبلا
 نــمو ،)GGI( ةــّيردنجلا ةوــجفلل يملاــعلا رــّشؤملا يــف ةّيقطانملا تالّدعملا ىندأ ةقطنملا
 ّلــظت كــلذ عــم اــهّنكل ،رــّشؤملا اذــه يــف ةــقطنملا نادــلب رّدــصتت تــيوكلا ّنأ ركذــلاب ريدــجلا
 نــم مغرــلا ىــلعو 114.رــّشؤملا اهلمــشي يــتلا ىرــخألا ســمخلا قطاــنملا تالّدــعم نــم ىــندأ
 نــــم نيــــنثا نالّكــــشي نيذــــللاو( ميــــلعتلاو ةّحــــصلا يديعــــص ىــــلع سوــــململا نــــّسحتلا
 نيــكمتلاو ةّيداــصتقالا ةكراــشملا بناج ىلإ ،قباسلا رّشؤملل ةعبرألا ةّيعرفلا تارّشؤملا
 )%60( ىوــس قالــغإ نــم نّكمتــت مــل ذإ ،رــّشؤملا ليذ يف لازت ال ةقطنملا ّنإف )يسايسلا

 يذــلا رــصنعلا يــه )ةّيداــصتقالا ةكراــشملا(و .)2013( ماــعلا لوــلحب ةــّيردنجلا ةوــجفلا نــم
 ةــقطنملا" ّنإ لــب ،ةــقطنملا نادــلب يــف ةــّيردنجلا ةوــجفلا عيسوت ىلع هريغ نم رثكأ لمعي
 ةكراـــــشملاو صرفلا(ــــــل يـــــعرفلا رـــــشؤملا يـــــف ةرـــــيخألا ةـــــبترملا لالتـــــحا يـــــف ّرمتـــــست
 115."ةّيداصتقالا ةّيردنجلا ةوجفلا نم )%42( ىوس قَلغُي ملف ،)ةّيداصتقالا

                                                             
 .ایقیرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف ةیمنتلاو ّةیردنجلا ةاواسملا ..باوبألا حتف :ناونعب )2013( يلودلا كنبلا ریرقت 111
 .)2( لكشلا :رظنا 112
 .قباسلا ردصملا 113
 .)2014( ّةیردنجلا ةوجفلل يملاعلا ّرشؤملا ریرقت 114
 .قباسلا ردصملا 115
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 قرــشلا ةــقطنم نادــلب يــف لــمعلا ةّوــق يــف روكذــلاو ثاــنإلا ةكراــشم )2( لكــشلا
 116.ايقيرفإ لامشو طسوألا

 طــسوألا قرــشلا ةــقطنم يــف ثاــنإلا ةكراــشمل دودــحملا ىوتسملا ريسفت نكميو
 ،ضـــعب عـــم اهـــضعب ةـــلعافتملا لـــماوعلا نـــم ةـــعومجم ىـــلع اًداـــمتعا اـــيقيرفإ لامـــشو
 :لماوعلا هذه صّخلمو

 ةّيلالقتــسا دــييقتو ،عــمتجملا دــيلاقت اــهنم ءزــج يــف ســكعت يتلا ةّينوناقلا دويقلا •
 .ةأرملا

 ،ةّيفرــصملا تاباــسحلا( ةــّيلاملا دراوــملاو لوــصألا نــم ةدافتــسالا صرــف دــييقت •
 .)هبشأ امو ،يضارألا ،نوهرلا

 ةــّيرادإلا تادــيقعتلاك( تارامثتــسالا ءاــشنإب نبغرــي يتاوــللا ءاــسنلل ةــيداعم ةــئيب •
 .)اهريغو ةينوناقلا تابّلطتملاو

 ةـــيلاعلا راعـــسألاك( ءاـــسنلا فـــيظوت اـــهنكمي يـــتلا تارامثتـــسالل ةـــيداعم ةـــئيب •
 .)ةّيسايسلا تابارطضالاو ،داسفلا ،لايتحالا ،ةدّقعملا ةّيرادإلا تابّلطتملا ،بئارضلل

 .ةأرملا ّدض زييمتلا ىلإ لمعلا بابرأ عفدت يتلا ةقهرملا ةّيميظنتلا طباوضلا •

                                                             
 نـم ناّكـسلا نمـض ّلدـعملل ّةیمسرلا تاریدقتلا ىلإ ریشی )*( زمرلاو ،)Cو A ناقحلملا( ّةیلزنم تاحوسم :ردصملا 116

 .39ص ؛)قباس ردصم( ...باوبألا حتف :ناونعب )2013( يلودلا كنبلا ریرقت .نیرجاھملا ریغ
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 يــميلعتلا ىوتــسملا نيــبو لــمعلا بابرأ اهبلطي يتلا تاراهملا نيب قفاوتلا مدع •
 .ةأرملل

 .ةّيفاقثلا-ةّيعامتجالا ديلاقتلا •

 اذــهو ؛)2( لكــشلا اــهلّثمي يــتلا ةّيردنجلا ةوجفلا رّشؤم تالّدعم انيري )2( لودجلاو
 نأــب اــًملع( ةلّجــسملا جئاــتنلا عــم ةقباــسلا لــماوعلا ضعبــل ةقيثولا ةلصلا معدي لودجلا
 .)ةرّفوتم ريغ نادلبلا ضعب تانايب

 ةــــــــجيتن دلبلا
 رّشؤملا

 ةــــــــــــــــــبترملا
 ةـــــــــــّيلامجإلا

 مّلـــــــس يـــــــف
 رـــــــــــــــّشؤملا
 نيـــــــب نـــــــم(

 )اًدلب 142

 رــــــــــــــــــــــــّشؤملا
 يـــــــــــــــــــــــــــعرفلا
 ةكراــــــــــــــــشملل
 ةّيداــــــــــــصتقالا
 ّمـــــــث ةـــــــجيتنلا(
 )ةبترملا

 ةلوهــــــــــــس رــــــــــــّشؤم
 ةطـــــشنألا ةـــــسرامم
 رـــّشؤم( ةيرامثتـــسالا
 بــــّتري يلودــــلا كــــنبلل

 هذـــهل اـــًقفو اًدـــلب 189
 )ةزيملا

 137 )138( 0.3596 142 0.5145 نميلا
 49 )137( 0.3893 130 0.6059 ةّيدوعسلا
 71 )135( 0.4000 133 0.5988 برغملا
 117 )140( 0.3580 134 0.5968 ندرألا
 60 )130( 0.4634 123 0.6272 سنوت

 112 )131( 0.4609 129 0.6064 رصم
 50 )101( 0.6197 116 0.6403 رطق
 86 )106( 0.6083 113 0.6457 تيوكلا
 22 )123( 0.5152 115 0.6436 تارامإلا
 نــم ةراــتخم نادــلبل )GGI( ةــّيردنجلا ةوــجفلل يملاــعلا رــّشؤملا تاــنايب :)2( لودــجلا

 117.ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم

 عضو زيزعت يف اهتاّيناكمإو قوسلا عم ةقفاوتملا تاسايسلا
 يبرعلا ملاعلا يف ةأرملا

 لامــشو طــسوألا قرــشلا ةــقطنم يــف ةّيداــصتقالا ةكراــشملا نــع ةأرملا بايغ ّنإ
 ةــّيدودحمف ؛ملاــعلا نــم ءزــجلا اذــه يــف اهعــضو ّصــخي اــم يــف ةّمهم نيماضم هل ايقيرفإ
 دــمتعت اــهلعجيو لــّمحتلا ىــلع اهتردــق نــم لــّلقي ةّيداصتقالا صرفلا نم ةأرملا ةدافتسا

 صيــلقت ىــلإ رــمألا اذــه يّدؤــي اــمك .ةــّيعبتلا نــم ىرــخأ اًلاكــشأ جتــني اــّمم ،اــيلام لــجرلا ىــلع

                                                             
 ةـسرامم ةلوھـسل يلودـلا كـنبلا رـّشؤمو ،)2014( ةـّیردنجلا ةوـجفلل يملاـعلا ریرقتلا نم ّةدمتسم تانایبلا :ردصملا 117

 .)2014( ّةیرامثتسالا ةطشنألا
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 صيــــــلقت ىــــــلإ ةفاــــــضإلاب ميــــــلعتلاو ةّحــــــصلاك ةّيــــــسيئرلا تامدــــــخلا نــــــم اهتدافتــــــسا
 .اهتّيلالقتسا

 اــهتايح شيــع ىــلإ لــيمت ةــقطنملا هذــه يــف ةأرــملا ّنأــب لوــقت ةــعقاولا ةقيقحلا نإ
 لاــجملا نــم اهداعبتــسا ببــسب عــقاولا رــمألا هــضرفي ريثأــت وــهو 118،صاــخلا لاــجملا يــف
 دــيزملا ىــلع لــجرلا لصحي امدنع يلزنملا فنعلا عوقو لامتحا ةدايز ىلإ يّدؤي اّمم ،ماعلا

 .ةّصاخلا نوؤشلا راطإ يف لخدت ةلأسمك هيلإ رظني يلزنملا فنعلا حبصيو ةطلسلا نم
عــضُي صاــخلا لاــجملاو ةأرــملا ةــلزنم نيــب طبرــلا ّنإ

ِ
 ،ّلــكك عــمتجملا نمــض اهعــضو ف

 ،اًقباــس انرــشأ اــمكو .رارــقلا ةعانــصو رــيبعتلا ةــّيّرحو ،ةــكرحلا ةــّيّرحك ةّيدرفلا اهتاّيّرح دّيقيو
 نــمو ،يــبرعلا ملاــعلا يــف ةــّيوبألا ةــعزنلا زّزــعي صاــخلاو ماــعلا نيــب ماــسقنالا ةــّيئانث نإــف
 نورــق لاوــط تلّكــش ةــّيردنجلا ةاواــسماللاو ةّوــقلا نزاوــت لالتخا ّنأب مهفن نأ ادج مهملا
 119.يبرعلا ملاعلا يف ةأرملا عضو

 نــم ةأرــملا ةدافتسا ديازت ّنأ ىلع ءوضلا )2011( ماعلل يلودلا كنبلا ريرقت طّلسيو
 ةمواــسملا ىــلع اهتردــق ةدايز لالخ نم اهتّيلالقتسا ىوتسم نّسحي ةّيداصتقالا دراوملا
 دادــتما ىــلعو .)اهلكــش ناــك اــمهم( ةّيــصخشلا ةــّيلاملا لوــصألا عــيمجتب اــهل حامــسلاو
 طــسوألا قرــشلا ةــقطنمو ،ىــنغألا رــسألا نمــض لــعفلاب اــًمّكحت رــثكأ ةأرــملا دــجن ملاــعلا
 ءاــسنلا ةبــسن يــف ةداــيز لــعفلاب يدــبت لــب ،ةدــعاقلا هذــه نــع ّذــشت ال اــيقيرفإ لامــشو
 اهتّدــح دادزــت ةداــيزلا هذــهو ،رارــقلا ةعانــص ةــّيلمع يــف مّكحتــلا نــم ردــقب نعّتــمتي يتاوــللا
 120.ةرسألا ىنغ ةدايزب

 هــيلع يــه اــّمم مــظعأ ةــقطنملا يــف ةأرــملا هــجو يــف فقت يتلا تاقّوعملا ّنأ ودبيو
 )ةــيفاقثلا-ةــّيعامتجالا( ةّيمــسرلا رــيغ تاــقّوعملا لّخدــتت ذإ ؛ملاــعلا نــم رــخآ ناــكم يأ يــف
 ريــسعت ىــلع اــًضيأ لــمعت اهّنإ لب ،ماعلا لاجملا يف ةأرملا دوجو نم ّدحلل رشابم لكشب

 .ةّيداصتقالا اهتكراشم نود لوحت يتلا ةّيمسرلا تاقّوعملا ىلع بّلغتلل ةأرملا ىعسم

 عيورت لامتحا يف ةدايز دجن ،لخدلا ةطّسوتمو ةريقفلا نادلبلا نم ادج ريثكلا يفو
 نــم تــقولاو ةــّيئارجإلا تاّيلمعلاو تابّلطتملا نم لئاهلا ددعلا نم مزلي ام ببسب ةأرملا
 ليبـــس ىــلعو .كــلذ نــع نعدــتري ّنهنــم رـــيثكلا ّنأ ىــتح ،يرامثتــسا عورــشمب ءدــبلا لــجأ
 نــلمعي ّنــهّنأل يفرصم ضرق ىلع لوصحلا ّنهنكمي ال ملاعلا ءاسن نم %75 نإ" :لاثملا

 لدـــعم ىّندـــتيو 121."ةـــيكلملا ةزاـــيح ّنـــهل ّقـــحي الو ةـــتباث رـــيغ وأ ةروجأـــم رـــيغ فئاـــظو يـــف
 ال نأ بـــجيو ،يـــبرعلا ملاـــعلا يـــف صاـــخ لكـــشب )لاـــمعألا ةداـــير :وأ( يداـــيرلا رامثتـــسالا
 ةلوهـــس رــّشؤم( يــف ةـــّيبرعلا نادــلبلا اــهتقّقح يـــتلا جئاــتنلل رظنلاــب يّندـــتلا اذــه اــنئجافي

                                                             
 الو ،ماـعلا لاجملا يف ّرثأتلاو لعافتلاب ّقلعتی ام ّلك "ماعلا" ينعی ثیح ،"ماع" ریغ ىنعمب انھ "صاخ" ةملك َمدختُست 118

 .)يتلودلا ریغو يتلودلا( ىنعمب صاخلاو ماعلل انھ ةقالع
 .يناندع :)ّةیثحب ةقرو( ةملسملا ّةیبلغألا تاذ نادلبلا يف ةأرملا عضو نیسحت 119
 .154ص ؛ةیمنتلاو ّةیردنجلا ةاواسملا ..)2012( يملاعلا ةیمنتلا ریرقت :ناونعب )2011( يلودلا كنبلا ریرقت 120
  .)قباس ردصم( )4201( يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا ریرقت 121
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 ءانثتــــساب ،ةـــّيبرعلا نادــــلبلاف ؛)2( لودـــجلا يــــف اـــمك )ةيرامثتــــسالا ةطـــشنألا ةـــسرامم
 .رــّشؤملا اذــه يــف ادــج ةــيّندتم جئاــتن تــقّقح ،تــيوكلاو رــطقو ةدــحّتملا ةــّيبرعلا تاراــمإلا
 يــف ادــج ةــّيندتم جئاــتن قــّقحت يــهو ةــّيبرعلا نادــلبلا ىرــن امدــنع اــًضيأ أــجافتن ال نأ بــجيو
 .)2014( ماعلل ةّيردنجلا ةوجفلا ريرقت

 لودــلا ةــمئاق نمــض اــهعيمج جردــنت رــطقو ةدــحّتملا ةــّيبرعلا تاراــمإلاو تيوكلا ّنإ
 طــسوألا قرــشلا ةــقطنم يــف قوسلا داصتقا عم اًقفاوت رثكألا ةّيميظنتلا طباوضلا تاذ
 يــف اــمأ ؛ةأرــملل ةّيداــصتقالا ةكراــشملا يــف تايوتــسملا ىــلعأ قــّقحتو ،اــيقيرفإ لامــشو
 رــيثكلا دــجنف ،قوــسلا داصتقا عم ةماعلا ةّيسايسلا اهتئيب قفاوتت ال يتلا ىرخألا نادلبلا

 عاـــطقلا يـــف لـــمع صرـــف ىـــلع روـــثعلا نـــع نوزـــجعي )ءاـــسنلا :صخألاـــبو( ساـــنلا نـــم
 .يمسراللا

 لــّثمي رــمألا اذــه ّنإ لــب ،رــيبك يمــسرال عاــطق دوــجوب لــجرلا نــم اًرّثأــت رــثكأ ةأرــملاو
 عـــفترملا لخدـــلا تاذ نادـــلبلا دـــجن اـــمنيبف" 122؛صوـــصخلاب يـــبرعلا ملاـــعلا يـــف ةلكـــشم
 نإــف ،لــمعلا نــس يــف صخــش )1,000( ّلــكل ةدــيدج تاكرــش )4( روــهظ ايطــسو لّجــست
 ةكرــش )0.36( ىوــس روــهظ لّجــست ال اــيقيرفإ لامــشو طــسوألا قرــشلا ةــقطنم نادــلب

 اــمم مغرــلا ىــلعو 123."ءارحــصلا بوــنج نادــلب ىــلع الإ لّدــعملا اذــه يــف مّدــقتت الو ،ةدــيدج
 ّلــظي ةــقطنملا يــف رامثتــسالا خاــنم ّنإــف ،اــمهيلك ةأرــملاو لــجرلا ىــلع ريثأــت نــم كلذــل

 ّنأ ىــلإ يلودــلا كــنبلا ريراــقت دــحأ لــّصوت ،لاثملا ليبس ىلعو .صاخ لكشب ةأرملل اًيداعم
 لــحل اًعوبــسأ )86( ىــلإ ايطسو جاتحت اهّنأب تدافأ رصم يف ءاسن اهكلمت يتلا تاكرشلا"
عازـــن

ٍ
 اـــهجاتحت اًعوبـــسأ )54( عـــم ةـــنراقملاب كـــلذو ،ةّيئاـــضقلا ةـــموظنملا ةـــقورأ يـــف اـــم 

 ،ضورـــقلا :صخألاـــبو ،لـــيومتلا نـــم ةدافتـــسالا ّنإ اـــمك 124."لاـــجرل ةـــكولمملا تاكرـــشلا
 اــهرّفوت لاــمتحا ّلــقي يفرصم نامتئا خيراتو ةسوملم لوصأ لكش ىلع تانامض بّلطتت
 125.ىرخأ لماوعب اهطابترا ببسب ةأرملا ىدل

 دــــييقتب ةــــفلتخملا تاــــسايسلا لخادــــت بّبــــستي فــــيك اــــنيري زــــّيمم لاــــثم ندرألاو
 ىــلع ةــقطنملا يــف ةكراــشملا هذــه جئاتن ىندأ لّجسي وهف ،ةأرملل ةّيداصتقالا ةكراشملا
 كــسمي ندرألا يــفف ؛)%99( ىــلإ لــصي ثاــنإلا ةحيرــش يــف ميــلعتلا لّدــعم ّنأ نــم مغرــلا
 تاباــــسحلاو ضرألاو ةّيداــــصتقالا لوــــصألا ىــــلع ةــــّيعامتجالا ةرطيــــسلا ماــــمزب لــــجرلا
 بــتاور نــم ةّيرــسألا تاــضيوعتلاو ةّيفرــصملا ضورــقلا ىــلع لوــصحلا صرــفو ةّيفرصملا
 اــهيلع بــجيف ةرــشابم ةّيرــسألا تاــضيوعتلا ىلع لوصحلاب ةأرملا تبغر اذإو ،تاشاعمو
 وأ نيــثالثلا نــع ّنهرــمع ّلــقي نــم ّنإــف ،كلذــل ةفاــضإلابو .ةدــّقعم ةــّيرادإ تاءارجإــب ّرــمت نأ

                                                             
 .)قباس ردصم( )2011( يلودلا كنبلا ریرقت 122
 لود يـف داـصتقالا لیكشت دیعی يئاسنلا يدایرلا رامثتسالا :ناونعب )2012( ةأرملا لوح ةدّحتملا ممألا ةمّظنم ریرقت 123

 .راكتبالا لالخ نم ایقیرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم
 .ایقیرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةلماعلا ةّوقلا نمض ةأرملا :ناونعب )2010( يلودلا كنبلا ریرقت 124
 .)قباس ردصم( ...باوبألا حتف :ناونعب )2013( يلودلا كنبلا ریرقت 125
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 ضـــعب ماـــمتإل روكذـــلا نـــم رـــمأ يـــلو ةـــقفارم ّنهيـــلع طَرتـــشُي جاوزـــلا ّنـــهل قبـــس نـــم
 ضــعب يــف ةأرــملا لــمع رــصحنيو .رفــسلا زاوــج رادــصإك ةيــساسألا ةّيمــسرلا تالماــعملا
 يــتلا عــقاوملا ءانثتــساب )اًحابــص 6 - ًءاــسم 7( لــيللا تاعاــس نمض نوكي ال نأب تالاجملا
 126.لمعلا ةرازو طباوض اهيلع ّصنت

 لامـــشو طـــسوألا قرـــشلا ةـــقطنم يـــف لـــمعلل ةـــّماعلا ةـــّيميظنتلا طباوـــضلا نإ
 اًبذـــج ّلـــقأ ةـــقطنملا لـــعجت ،ةـــمومألا تاـــضيوعتك ةأرملاـــب اـــهنم قـــّلعتي اـــمو ،اـــيقيرفإ
 وأ ،ةأرــملا اياــضق ىــلع زــيكرتلا ّنإ اــمك .ةأرــملل ةــحاتملا لمعلا صرف لّلقتو تارامثتسالل
 يدؤــت ال ،اهتدعاــسمل ةــّيباجيإلا تاءارــجإلا وأ ،اــهب ةــقّلعتملا تاــسايسلا وأ تاعورــشملا
 اذ اًفيــس ّلــظت يــهف ؛ةّيداــصتقالا ةــّيّرحلا زــيزعت ىلإ وأ ةلومأملا فادهألا قيقحت ىلإ اًمئاد
 ىــلإ لّوــحتت دــقو ،لــمعلا باــبرأ اهنع دعبي امدنع ةأرملا حلاص دض لمعي نأ هنكمي نيّدح

 بوــلطملا اــّمأ .ةدئاسلا ةّيفاقثلاو ةّيعامتجالا ديلاقتلا هجو يف هل ريثأت ال بوطعم فيس
 ،ماـــع لكـــشب يرامثتـــسالا خاـــنملا نيـــسحتو ،ةّيداـــصتقالا ةـــّيّرحلا ىوتـــسم ةداـــيز وـــهف
 رــشابم لكــشب ةأرــملا ةدعاــسم اهنأــش نــم تاءارــجإ يــهو ؛ةــيميظنتلا طباوــضلا لــيلقتو
 تاءارـــجإلا هذـــه ّنأل( رـــشابم رـــيغ لكـــشب وأ ،)ناّكـــسلا لـــك دعاـــست تاءارـــجإلا هذـــه ّنأل(
 لاــمتحا ةداــيز ىــلإ ،انفلــسأ اــمك ،يّدؤــي رــمأ وــهو ،راــهدزالا نــم دــيزملا ىــلإ دوقت اهّنأب حّجرُي
 .)ةّيلالقتسالا نم ديزملاب ةأرملا عّتمت

 :قوسلا داصتقا عم ةقفاوتملاو ردنجلل ةساّسحلا تاسايسلا
 مّدقتلا قيرط

 داــصتقا عــم ةــقفاوتملا تاــسايسلا ّنأ نــع ثيدــحلا قباــسلا مــسقلا يــف انفلــسأ
 نــكت مــل نــكت مــل اذإ اًدودحم ىقبي اهريثأت ّنكل ؛ةأرملل ةّيداصتقالا ةكراشملا زّزعت قوسلا

 هــجوأو ةــّيفاقثلا-ةــّيعامتجالا دــيلاقتلا لاــيح فّرصت ّيأ كلانه نكي مل اذإو ردنجلل ةساّسح
 اًحــضاو ودبي ،هدحو ،قوسلل ةقفاوملا تاسايسلا لمع دييقت رثأ نإ .ةّيوينبلا ةاواسماللا

 اــهّنأ نــم مغرــلا ىــلعف :ةّيدوعــسلا ةــّيبرعلا ةــكلمملا عــضو لواــنتن امدــنع هــتالاح ّدــشأ يف
 ةــلزنم أّوبتت اهّنإ الإ )ةّيرامثتسالا ةطشنألا ةسرامم ةلوهس رّشؤم( يف رطق ىلع مّدقتت

 اذــهو .)طاــقن ثالثــب رــطق نــم ىــندأ( ةأرــملل ةّيداــصتقالا ةكراــشملا لاــجم يــف ادج ةيّندتم
-ةــــّيعامتجالا دـــيلاقتلا ىـــلإ هــــبناوج نـــم رـــيثك يــــف دوـــعي هـــّنأب هريــــسفت نـــكمي فالتـــخالا
 .ةأرملا ةّيلالقتسا دّيقت يتلا ةّيداصتقالا ريغ ةّيموكحلا تاسايسلاو ةّيداصتقالا

 ردــنجلا ةــبراقم هــحرطت يذــلا وــحنلا ىــلع ،اــهلاثمأو تالكــشملا هذه عم لماعتلا ّنإ
 يـــف ةأرــملل ةّيداـــصتقالا ةكراــشملا ىوتـــسم نيــسحت يـــف اًمــساح اًرود بـــعلي ،ةــيمنتلاو
 تاــسايس لاــطي يذــلا رــييغتلا ّنأ يــف ّكش الو .ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم
 ،ةـــّيروكذلا ةياـــصولا ءاـــغلإ ّنإ :لاـــثملا ليبـــس ىـــلعف ؛لاـــجملا اذـــه يـــف دعاـــسي ةـــموكحلا

                                                             
 .ّةیداصتقالا ةكراشملا ..ندرألا يف يردنجلا عضولا مییقت :ناونعب )2013( يلودلا كنبلا ریرقت 126
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 يــف ةأرــملا ةّيّرح قيعت يتلا تاقّوعملا ةلازإو ،نوناقلا مامأ ةلماعملا يف ؤفاكتلا نامضو
 اــهيف ةأرــملا عنــصت يــتلا ةــئيبلا رــييغت اهنأــش نــم ،تاءارــجإلا نــم كــلذ هباــش اــمو ،ةكرحلا

 يــف ةأرــملا ةكراــشم هــجو يــف فقت يتلا عناوملا صحف مهملا نمو .ةّيداصتقالا اهتارارق
 .اهلمكأب تاسايسلا ةعانص ةّيلمع دادتما ىلع داصتقالا

 ةـــحاتإ ىـــلع ةـــفلتخملا ةّيداـــصتقالا تالاـــجملا ريثأـــت ةـــّيفيكل كاردإ كـــلانه ناــك اذإو
 ةغايــص ةــّيلمع يــف عفاــنلا داــشرإلا ميدــقت ىلع دعاسيس كاردإلا اذه ّنإف ،ةأرملل صرفلا

 عــم ةــقفاوتملا تاــعاطقلا ةــيمنت ّنإ :لاــثملا ليبــس ىــلعو .يتاــسايسلا حالصإلا ةلسلس
 يداــصتقالا وــمنلا ىــلعو ةأرــملا فــيظوت ىــلع ةــّيباجيإ ةــّيبناج تاريثأــت هــل نوــكي دــق ةأرــملا
 .ّلكك

 لــك يــف ّدــتمت يــتلا ةــّيفاقثلا-ةــّيعامتجالا دــيلاقتلا رــييغتل اــًضيأ ةمساح ةّيّمهأ ةّمثو
 :اـــهيف اـــمب ،اـــيقيرفإ لامـــشو طـــسوألا قرـــشلا ةـــقطنم تاـــعمتجم يـــف ةاـــيحلا تالاـــجم
 نــم يتأــي نأ بــجي رــييغتلا اذــه لــثمو .ةــّيلاملا تامدــخلاو فــيظوتلاو رامثتــسالا تالاــجم
 سراــمت يــتلا ةّيتلودلا تاسايسلاو ةّيميظنتلا طباوضلا ةلازإب زَّزعي نأ بجي هّنكل ،لخادلا
 ىــلإ ةوعدــلا يــف طرــخنت نأ يندــملا عــمتجملا تاــمّظنم ىــلع بــجيو .ةأرــملا ّدــض زــييمتلا
 ىوتــسم عــفر نــع عافدــلاو ،نوناــقلا ماــمأ ةــلماعملا يــف ؤفاــكتلا ىــلإو ،زــييمتلا اذــه ءاــهنإ
 تاـــمّظنم بـــلغأ لاـــحك اـــهلاحو ،ةـــقطنملا يـــف ةأرـــملا تاـــمّظنم ّنإ .ةّيداـــصتقالا ةـــّيّرحلا
 ةــياعرلل رــبكأ جمارــب ىــلإ ةوعدــلا يــف دــهجلاو تــقولا نــم رــيثكلا ردــهت ،ملاــعلا يــف ةأرــملا
 يــف يــه يــتلا ةطلــسلا ىــنبو يتلودــلا يوــبألا جذوــمنلا ضرــفت نأ اهنأــش نــم ةــّيعامتجالا
 جمارــب لالــخ نم اهلخد يف ةلودلا ىلع دمتعت ةأرملا تناك اذإف ؛ةلكشملا نم ءزج لصألا
 اذإو ،اــيلعف )لــيعملا( رود يدؤــت ،ةــّيوبألا اــهانب لالــخ نــم ،ةــلودلا ّنإــف ةــّيعامتجالا ةــياعرلا

 جمارــب نم ةديفتسملا ةأرملا لاح حبصيسف ،رخآل وأ ببسل ،ةنوعملا يف عاطتقا لصح
 .)ةلمرألا( لاحك ةّيعامتجالا ةياعرلا

 دــيلاقتلا يــف رــييغت ثادــحإ هاــجتاب عفدــت نأ يندــملا عــمتجملا تاــمّظنم ىــلع بــجيو
 نـــم ةـــّلث وأ نيـــتلمح وأ ةـــلمح لالـــخ نـــم ال ،يعوـــلا ةداـــيز لالـــخ نـــم ةـــّيفاقثلا-ةـــّيعامتجالا
 اـــهتيرحو ةأرــملا قوــقح ةلأــسم حرــط لالـــخ نــم اــمّنإو ،ةأرــملل ةمّمــصملا تاعورــشملا
 يــف ةّيوــس ةأرــملاو لــجرلا طرــخني نأ بــجيو .دئاــسلا يرــكفلا خاــنملا نمــض ةّيداــصتقالا

 .ةنهارلا ةّيعامتجالا ىنبلا يف ةّيورب رظنلا ةداعإ نم اًضيأ ّدب الو ،هذه يعولا ةدايز ةّيلمع

 ةأرــملاو قوــسلا عــم اــًقفاوت رــثكأ نوــكتل ةــّيتلودلا ةــّيميظنتلا طباوــضلا رــيرحت ّنإ
 ،لــجرلا عــم سفانتلاو لمعلا لاجم يف ةأرملل صرفلا نم ديزملا ةحاتإ ىلإ اًمتح يّدؤيس
 رّفوــي نأ اــًضيأ هنأــش نــمو ؛صاــخلا اهباــسحل وأ نيرــخآلا باــسحل لــمعلا لالخ نم ًءاوس
 ،ءاـــسنلا فــيظوتو رامثتــسالا ىــلع اهعّجــشي ةّيرامثتـــسالا تاــهجلل ًةــمءالم رــثكأ اــًخانم
 رــثكأ اــًصرف قلخيــس اــمك ؛ّنهــسفنأ فــيظوتو ّنهلاومأ رامثتسا يف ءاسنلل ًةمءالم رثكأو
 ءاــسنلا تاــجايتحا مــئالي وــحن ىــلع ةمَّمــصملاو ةــفّيكملا تامدــخلا ريفوــتل يلاــملا عاــطقلل
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 دــحأ ّدــعي ةّيــساسألا ةّيداــصتقالا تاــّيّرحلا زــيزعت ّنأ يــف ّكش الو .ةدودحملا دراوملا تاوذ
 ّنإ اــمك ؛اــيقيرفإ لامــشو طــسوألا قرــشلا ةــقطنم يــف ةأرــملا رــيرحتل ةــّيرهوجلا لماوعلا
 يــف رــييغت ىــلإ ايجيردــت يّدؤــي نأ هنأــش نــم ةأرــملل ةّيداــصتقالا ةكراــشملا ىوتــسم ةداــيز
 ةأرــملا ةــّصح ةدايزب كلذ دّسجتيو ،ّمعأ لكشب عمتجملا يف ةأرملاو لجرلا نيب تاقالعلا

 .اهلخد ديزي امدنع رارقلا ةعانص ةّيلمعب مّكحتلا يف

 مالسإلا يف ةأرملل ةّيداصتقالا ةكراشملا
 مغرــلا ىــلعف ؛نيدــلا رودب ّصتخي ام يف نابسحلاب هذخأ بجي ريخأ مهم لماع ىقبي

 نإــف ،اــيقيرفإ لامــشو طــسوألا قرــشلا ةــقطنم يــف ددــعلا ةرــيبك ةــّينيد تاّيّلقأ دوجو نم
 لوــقلا نــكميو ،ةــقطنملا هذــه تاــعمتجم نيــب رــبكألا كرتــشملا مــساقلا رــبتعي مالــسإلا

وــحن ىلع
ٍ

 ،ةــقطنملا يــف ةيداــصتقالا-ةــّيعامتجالا فارــعألا الّكــش هــتفاقثو مالــسإلا ّنأــب اــم 
 رــيربتل ةــّينيدلا تاريــسفتلا ىــلإ أــَجلُي اــم اًرــيثكف ،ةأرملاــب ةــقّلعتملا اياــضقلا يــف اــًصوصخو
 نيـــب نـــم سيـــل عوــضوملا اذـــه ّنأ عـــمو .ساـــنلا ماــهفأ ليكـــشتو ةـــّيفاقثلا تاــسرامملا
 ءانغتــسالا نــكمملا نــم سيــلف ،باــتكلا نم لصفلا اذه اهيلع زّكري يتلا ةّيسيئرلا رومألا

 ةكراــشملا ةّيــضقل لــضفأ مــهفب جرــخن يــك كــلذو ،ةلكــشملا هذهل ةماع ةزجوم ةرظن نع
 .ةأرملل ةّيداصتقالا

 اــًميظع اــًلاثم رــبتعت ،دــّمحم ّيــبنلا ةــجوز ،ةــجيدخ ّنأــب مالــسإلا خيراــت ثادــحأ اــنربخت
 نيــب مارتحالاــب ىــظحت ةــّيرث لاــمعأ ةأرــما ةــجيدخ تــناك ذإ ؛ةملــسملا ةــّيدايرلا ةرمثتــسملل
 ةراــجت يــف اــهلامعأب يــنتعيل هــتّوبن نــلعي نأ لــبق اًدــّمحم ّيــبنلا تــفّظو دقو ،اهتليبق ءانبأ
 دــعب اهــضرع لــبقف ،هــنم جاوزــلا بــلطت نأ ترّرــقو ،نيــمألا قداــصلا هيف تدجوف ،لفاوقلا
 يــتلا ةــّيراجتلا تانحــشلا ىدــحإ رــمأ ىّلوــت امدــنع ةّيلوؤــسملا لــّمحت يــف هــتءافك تــبثأ" نأ
 يــقتلت نأ لــبق نيتّرــم تــلّمرت دــق تــناك ةــجيدخ ّنأ ركذــلاب ريدــجلا نــمو 127."ةــجيدخ اــهكلمت
 تــّلظو ،نيرــشعلاو ةــسماخلا يــف وهو رمعلا نم نيعبرألا يف اهنيح تناكو ،دّمحم ّيبنلا
 ّيــبنلل رــيبك يوــنعمو يلاــم مــعد ردــصم ةــجيدخ تلّكــش دــقلو .اــهتافو ىــّتح ةدــيحولا هتجوز

 .هللا نم اًلوسر هتثعب أدب امدنع دّمحم

 الو ،ةــّيراجتلا تالماــعملا يــف ةأرــملا ةكراــشم ىــلع دوــيق ّيأ ضرــفي ال مالــسإلا ّنإ
 ّيأل وأ خألا وأ بألا وأ جوزــلل حَمــسُي الو ،ةكراــشملا هذــه ىــلع لــجرلل ةياــصو ّيأ طرتــشي
 .ةقَبــسملا ةــّيعوطلا اــهتقفاوم نود اــهتورث وأ ةأرــملا ةــّيكلم مادختــساب روكذــلا نم بيرق
 ةّيداــصتقالا ةــّيّرحلا ىــلع دوــيق نــم حَرتقُي ام لك ضقاني اًميظع اًلاثم ةجيدخ ةّصق مّدقتو
 يــف ماــسقنا نــم اــيلاح هارــن اــم ىّدحتي لاثم هسفن تقولا يف يهو ،مالسإلا مساب ةأرملل
 هــيلع يوــطني اــمو ،اــيقيرفإ لامــشو طــسوألا قرــشلا ةــقطنم نادــلب نمض يردنجلا رودلا

 .نيماضم نم ماسقنالا هذه

                                                             
 .344ص ؛نوتین :ّةیمالسإلا ةراضحلاو نیدلا ةعوسوم 127
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 لــجأ نــم ميرــكلا نآرــقلل ةــّينيدلا تاريــسفتلا ضــعب مَدختــسُت دــق ،رــخآ بــناج نــمو
ف َنْرـــَقَو{ :ةـــّينآرقلا ةـــيآلا ريـــسفتك ؛اهفاعـــضإ وأ ةأرـــملل ةّيداـــصتقالا ةـــّيّرحلا ةـــضراعم

ِ
 يـــ

توـــُيُب
ِ

 لـــجأ نـــم يـــبنلا تاـــجوزب ةـــصوصخم لـــصألا يـــف تـــلزن ةـــيآلا هذـــهف ،]33 :33[ }َّنُك
 ةلماــش اــهلعج دئاــسلا ريــسفتلا ّنــكل 128.نيملــسملا ءاــسن يقاب نع نهزييمتو ّنهتيامح
 ةأرــملا ّنأــب ًءاــعدا ،ةرــيثك ىرــخأ ريــسافت هرــيغو ،ريــسافتلا دــحأ يف أرقن ذإ ،تاملسملا ّلكل
 بــتاكلا معدــيو ،ةــئراطلا تالاــحلا يــف الإ هــنم جرــخت الو اــهتيب يــف ّرــقت نأ بــجي ةملــسملا
 لــظت نأ بــجي ةأرــملا نأ ىــلإ ريــشت يــتلا ثــيداحألا نــم ددــع ىــلإ دانتــسالاب اذــه هريــسفت

 انــس تــغلب اذإ ةأرــملل حمــسي ًءانثتــسا بــتاكلا فيــضي مث ،اهتيبل صاخلا قاطنلا ةسيبح
 129.دجــسملا يــف ةالــصلل اــهتيب نــم جورخلاب )لاجرلا نيعأ يف ةباّذج هدعب دوعت ال( اًدّدحم
 رــيثكلا ىدــل مارــتحالاو ةّيبعــشلاب ىــظحي اــّيرهزأ اًملاع ناك يذلاو ،يوارعشلا خيشلا دجنو
 اــًصوصخو ،ةأرــملا لــمع ضراــعيو ةــيآلا هذــهل يــميمعتلا ريــسفتلا معدــي ،نيملــسملا نم
 ىــلإ ،يّذــغت اــهلاثمأو تاريــسفتلا هذــهو 130.ءاــضقلا يــف وأ اــيلعلا ةــّيموكحلا بصانملا يف
 .ةّيبعشلا فقاوملاو تادقتعملاو ،ةّيقالخألا-ةّيعامتجالا فارعألا ،ريبك ّدح

 ىــلع بــجي نكل ،ةلاجُعلا هذه يف اهعم لماعتلا نكمي الو ةدّقعم ةّيضقلا هذه نإ
 ةكراــشملاف ؛لــيلحتلاو ثــحبلا نــم دــيزملا بــّلطتت ةّيــضقك اهيلع ءوضلا طّلسي نأ ّلقألا
 نيـــسحت نـــكمي ال اـــيقيرفإ لامـــشو طـــسوألا قرـــشلا ةـــقطنم يـــف ةأرـــملل ةّيداـــصتقالا

 ةــينيدلا تاريــسفتلا اهيّذــغت يــتلا ةــّيعامتجالا-ةّيداــصتقالا فارــعألا ةهجاومب الإ اهاوتسم
 .)اًضيأ اهرودب يه اهيلع ىّذغتتو(

 ةصالخلا
 نــم ريثكلاــب لــفحي عــساو يــفارغج قاطن ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم

 هاـــيازمو ةّيناّكـــسلا هـــصئاصخو صاـــخلا هقايـــسب اهنادـــلب نـــم دـــلب لـــك فـــصّتيو ،عّوـــنتلا
 رــيثكلا دــجن نأ اــننكمي نــكل ؛ةــّماع تاجاتنتــساب جورــخلا بعــصلا نــم لــعجي اّمم ،ةّيفاقثلا

 ةــعيبطلا :ناــتنثا اهتمّدــقم يــفو ،ةــقطنملا نادــلب عــيمج اهكراــشتت يــتلا تازــّيمملا نــم
 .ةأرـــملل ةّيداـــصتقالا ةكراـــشملا دـــّيقت يـــتلا ةهباـــشتملا قـــئاوعلاو ،تاـــعمتجملل ةـــّيوبألا
 ىــلع دــحاو نمــض اــًعيمج جردــنت اــهّنإف ،رــخآو دــلب نيــب زــييمتلا ةلثمأ توافت نم مغرلا ىلعو
 131.نيقباسلا نيفينصتلا نم لقألا

 ،لــمعلل اــماع اًراــطإ الإ لّكــشت نأ ةــحرتقملا تايــصوتلا نم ةعومجم ّيأل نكمي الو
 ةيداـــصتقالا ةـــّيّرحلا ةداـــيزب ةيـــصوتلا ّنـــكل ،ةـــقطنملل ةـــعّونتملا ةـــعيبطلا ببـــسب كـــلذو
 رّفوتــس اــّهنأ حــضاولا نــم يرامثتــسالا لمعلاب ةطيحملا ةّيميظنتلا تاقّوعملا فيفختو

                                                             
 .20ص ؛ةكوش وبأ :ةلاسرلا رصع يف ةأرملا ریرحت 128
 .10ص 22-21ج ؛يلیحزلا :رینملا ریسفت 129
 .شیورد :)ةلاقم( يوارعشلا ّيلوتم دّمحم خیشلا يعن يف 130
 .ةساردلا هذھ نم )ایقیرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةأرملل ّةیداصتقالا ةكراشملا( مسق عجار 131
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 ةداــيز ّنأ تــباثلا نــم ّنإــف ،كــلذ ىــلع ةوالــعو .راــهدزالا قــيقحتل صرــفلا نــم دــيزملا ةأرــملل
 يــنعي الو .راــهدزالل ماــعلا ىوتــسملا يــف ةداــيز عــم قــفارتلا ىــلإ لــيمت ةأرــملا ةّيلالقتــسا

 ةــّيّرحلا مــئالت ةــّماع ةــئيب ىــلإ اــمّنإو ،ايردــنج ةــصّصخم تاــسايس ىــلإ وعدــن اــنّنأ اذــه اــنلوق
 نوــكت نأ بــجي اــهقيبطتو يتاــسايسلا حالــصإلا لسلست ةغايص ةّيلمع ّنكل ،ةّيداصتقالا

 .ةأرملا تاجايتحال ةساّسح

 ميـــلعتلا تاـــجَرخم نيـــب ةـــمئاقلا ةوـــجفلا ةلكـــشم عـــم لـــماعتلا نـــم اـــًضيأ ّدـــب الو
 نــل ةّيمالــسإلا تاــعمتجملا يــف ةأرملا رود ّنإ امك ،ةقطنملا يف لمعلا قوس تاجايتحاو
رجي مل ام رّيغتي

ِ
 ةــّيفاقثلا-ةــّيعامتجالا فارــعألا يــّمنت يــتلا ةّينيدلا تاريسفتلا عم لماعتلا 

 .ةّيداصتقالا اهتكراشمو ةأرملا ةّيلالقتساب ةقّلعتملا
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ذَّلا اَهُّيَأ اَي{
ِ

إ اوُنَمآ َني
ِ

ف ْمُتْبَرَض اَذ
ِ

بــَس يــ
ِ

لي
ِ

هــَّللا 
ِ

ل اوــُلوُقَت اــَلَو اوــُنَّيَبَتَف 
ِ

إ ىــَقْلَأ ْنــَم
ِ

 ُمُكْيــَل
مْؤُم َتْسَل َماَلَّسلا

ِ
 ]94 :4[ }اًن

 ةعيرــس تارــّيغتب يمالــسإلا طــسوألا قرــشلا ّرــم ،ةيــضاملا ةــليلقلا تاونــسلا يــف
 دوــــعت نأ لــــبق ةزــــيجو ةــــهربل ةــــّيطارقميدلا مــــعط قوذــــت ةــــقطنملا تــــلعج ةــــقحالتم
 ةــلودلل لــصاوتملا لــكآتلاو ىــضوفلاو نيــقياللا نــم ةّيفاــضإ ةــعرج عــم اًدّدــجم ةّيوطلــسلا
 ةــجهبم اًدوــعو هــتاّيط يــف لــمحي )2011( ماــعلا ناــك اــمنيبو .ةاــيحلل لــباق يــسايس ناــيكك
 عيبرلا(ـــب اًرــيثك فــصوت يــتلا ةّيــسايسلا ةــظحللا كــلت دــعب يطارقميدــلا لّوــحتلاو رييغتلاــب
 اــمّنإو ،بــسحو )2011( ماــعلا بــساكم اضّوقيل ال )2014(و )2013( ناماعلا ءاج 132،)يبرعلا
 نوملـــسملا شياـــع دـــقل .ةـــقطنملل فـــنعلاو داهطـــضالاو بورـــحلا نـــم دـــيزملا اـــبلجيل
 ،رــصمو سنوــت يــف ثدح امك ،ةّيملسلا لئاسولاب قّقحتي نأ رييغتلل نكمي فيك اودهشو
 نتــف اــظقويو نادــلبلا ارّمدــي نأ ةــّيلهألا برــحلاو فــنعلل نــكمي فــيك اــًضيأ اودهــش اــمك
 .قارعلاو ايروس يف باهرإلاو ةّيفئاطلا

 اــمك ،ةّيــسايسلا تاــجاجتحالل ةئــشانلا ةــعزنلا ّنأــب )2011( ماــعلا يــف تــججاح دــقلو
 ضارـــقنا ىـــلإ يّدؤتـــس ،ةرهاـــقلاب رـــيرحتلا ةحاـــس يـــف باـــجعإلا رـــيثي لكـــشب اهاندهـــش

 امدــنع يــئطخ ىــلع تنهرب ثادحألا نكل ،ةدعاقلا لاثمأ نم ةيفنعلا ةدّدشتملا تاعامجلا
 هذـــهف 133.)شـــعاد( ماـــشلاو قارـــعلا يـــف ةّيمالـــسإلا ةـــلودلا ميـــظنت ةحاـــسلا ىـــلع رـــهظ

 ،بــسحو اهــسفن ةدــعاقلا نــم ىــتح اًدّدــشتو ةوسق رثكأ اهّنأب تبثت مل ةّيداهجلا ةعامجلا
 اــّمأ ،تاــمجهلاب يــفتكت ةدــعاقلا تــناك ذإ ؛اــهنم اًطاــشن رــثكأ نوــكت نأ تعاطتــسا اــمّنإو
ضارأ تّلتحا دقف شعاد

ٍ
 .اًضيأ ةّيمالسإلا ةفالخلا مايق تنلعأ اهّنإ لب ،اهيلع تظفاحو 

 رــييغت يأ نود ىــّتح ايروــس يــف يسايس لاقتنا قيقحتل ةّيملسلا دوهجلا لشف ّنإ
 نــم اــهالت اــمو ةــّيلهألا برــحلا ىــلإ ىّدأ يذــلا وــه ،ندرألاو برــغملا يــف لــصح اــمك ،طيــسب

 تــناك نإو ،ةــقطنملل ةّيسايسويجلا عاضوألل قّرطتن نل لصفلا اذه يفو .شعاد دوعص
 يـــهقفلا ساـــسألا يـــف كـــلذ نـــع اـــًضوع ثحبنـــس اـــمّنإو ،ثادـــحألا كـــلت مـــهلأ نـــم يـــه
 رــييغتلاو داــهجلا ةلأــسم :يأ ،ةّيمالــسإلا رداصملا يف يسايسلا رييغتلل ةوقلا مادختسال
 134.يسايسلا

 ةـــّيفيك نـــم اــًحاحلإ ّدـــشأ رـــصاعملا يمالــسإلا ملاـــعلا يـــف ةلكــشم كـــلانه تــسيل
 بـــناوجلل ةـــّيرذجلا ءاـــنبلا ةداـــعإ ةـــّيلمع قـــيقحت دـــنع يملـــسلا خاـــنملا ىـــلع ةـــظفاحملا
 وــحن يمالــسإلا ملاــعلا ءاــفكناب حامــسلا نــكمي الــف ؛ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالاو ةّيسايسلا
 بوعـــش ىرـــن ذإ ؛يناــملعلا دادبتـــسالا ةأــطو تـــحت ّلـــظي نأ هــنكمي الو ينيدـــلا بــّصعتلا

                                                             
 .ناضمر :دیدجلا طسوألا قرشلاو مالسإلا ..ّةیبرعلا ةوحصلا 132
 .ناخ ردتقملادبع :ّةیسنرف ةذفان نم يبرعلا عیبرلا دھشم 133
 :ىلإ عوجرلا نكمی )داھجلا( لوح ةیجھنم ةساردل 134

 .نیدلا راسفأ :يمالسإلا ركفلا يف ةداھشلاو داھجلا ..هللا لیبس يف داھجلا
 .ناخ ردتقملادبع :ّةیلودلا تاقالعلا يف ایجیتارتسإلاو ةیوھلا ..سدقلا لجأ نم داھجلا
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 اــهقوقح نــم ناــمرحلا نــم اذــه اــنموي يــف يناــعت يــهو ةّيمالــسإلا تاــعمتجملا مــظعم
 نــم رــيثكلا دــجن اــمك ؛ةّيداــصتقالا ةــيمنتلا صرف ةردنو ،ةّينيدلا ةّيّرحلا صّلقتو ،ةّيساسألا
 قــلخي اــّمم ،ةحلــسألا تاقفــصو ةــّيلهألا تاعارــصلاو بورحلا يف اًرده بهذت يهو دراوملا
 ةــّيكلملاو نوناــقلا مــكح ىــلع مئاــقلا رــهدزملا داــصتقالل يرورــضلا رارقتــسالا ضّوــقت ةــئيب
 حلاــصم نــع القتــسم دوــجولل اًببــس كــلتمت اــهّنأكو ةّيمالــسإلا لودــلا ودــبت اــمك .ةــّصاخلا
 ةــــقفاوم يرتــــشت يــــتلا طفنلاــــب ةــــّينغلا يــــبرعلا جيــــلخلا لود ءانثتــــسابف ،نينطاوــــملا

 ةّيمالــسإلا لودــلل نــكمي ال ،ةّيداــصتقالا تازايتمالاو ةّيعامتجالا ةياعرلا جماربب اهينطاوم
 ضــعب ّنإ لــب ؛لــيلقلا ّلــقأ الإ اــهينطاومل مّدــقت نأ ،اــيقيرفإو ايــسآ يــف اًصوصخو ،ىرخألا
 انذــخأ اذإو .اهبوعــشل سؤــبلا نــم لــئاه ردــقب بّبــستت ،رــصمو ايروــس لاــثمأ نــم ،لودــلا

 رـــييغتلل ةـــقلطملا ةرورـــضلا اـــهنيح كردـــن نأ ّدـــب الـــف نابـــسحلاب ةـــجرحلا فورـــظلا هذـــه
 135.يمالسإلا ملاعلا يف يجهنملا

 تاذ ودــبت يــبرعلاو يمالــسإلا ملاــعلا يــف تالكــشملا نــم ريثكلا ّنأ نم مغرلا ىلعو
 ةــّيّرحلا نــم دــيزملاو ةــّيطارقميدلاب بوعــشلا ةــبلاطم ببــسب ةــّينيدو ةّيــسايس ةــعيبط

 ذإ ؛يداــصتقالا فــّلختلا عــقاو نــع فرــطلا ّضــغن نأ اــننكمي الف ،ماعلا لاجملا يف ةّينيدلا
 ،اــيكرتو اــيزيلام( ةــّيطارقميدلاب عــّتمتت اــّمإ يــه اًرارقتــسا ةّيمالــسإلا لودــلا رثكأ ّنأب ظَحالُي

 ّنأــب اــًضيأ ةــججاحملا نــكمي نــكل ،)اــًلثم ،رــطقو ةّيدوعــسلا( ةّيكلم ةمظنأ تاذ اّمإو ،)اًلثم
 ةــيمنتلا نــم اــمّنإو ،يــسايسلا ماــظنلا ةــعيبط نــم ىّتأــتي ال لودــلا هذــه رارقتــسا ردــصم
 ةــّيعونو لخدــلل اــم اــًعون عــفترم ىوتــسمب اــًعيمج عــّتمتت عبرألا نادلبلا هذهف ،ةّيداصتقالا
 136.ةايحلا

 اهالت امو ةّيرامعتسالا ةبقحلا
 بّبــست يــتلا ةّيقالخألا ةمزألا نم يفاعتلا ىلإ ةجاحب يمالسإلا ملاعلا نادلب لازت ال

 جهنـــمملا يجيردـــتلا ريمدـــتلا ىـــلع ةّيرامعتـــسالا ةـــنميهلا تـــلمع ذإ 137.رامعتـــسالا اـــهب
 لدـــعلل ةـــّيديلقتلا تاـــسّسؤملا لوـــفأ ىّدأـــف ،ملـــسملا يندـــملا عـــمتجملا تاـــسّسؤمل
 .ةــقيمع ةــّيقالخأ ةوــجف ىــلإ مّظنــملا يعاــمتجالا طاــشنلاو ميــلعتلاو ةــّيعامتجالا ةــياعرلاو
 دــعب اهــسافنأ طقتــلت ةّيمالسإلا تاعمتجملا دكت مل ةّيرامعتسالا ةبقحلا تهتنا امدنعو
 نوــّيموق بــلاغلا يــف اــهدوقي ةدــيدج ةــمظنأ ترــهظ ىــّتح برــغلل يــمّيقلاو يفاــقثلا وزغلا

 ،)رــصم يــف رــصانلادبع لاــمجو ،اــيكرت يــف كرتاــتأ لاــمك ىفطــصم لاــثمأ نــم( نودّدــشتم
 اهــضعب ّنإ لــب ،اــهتثرو يــتلا تاــعمتجملا يــف عيرــس لّوــحت ىــلإ ةديدجلا ةمظنألا تعسو
 ةـــمزاللا ةـــصرفلا ىـــلع ةّيمالـــسإلا تاـــعمتجملا لـــصحت مـــل اذـــكهو .اـــهبيرغت ىـــلع لـــمع
 ىوـــقلا اـــهيف تـــثاع يـــتلا اـــهتاعمتجمل يـــقالخألا جيـــسنلا طيـــشنتو اـــهاوق عامجتـــسال

                                                             
 .ناخ ردتقملادبع ،وتیسوبسا :)باتك يف لصف( طسوألا قرشلا يف ةسایسلاو نیدلا :عجار 135
 .نوسلیو :طسوألا قرشلا يف ّةیداصتقالا ةیمنتلا :اًضیأ عجار 136

 .يداصتقالا ومنلا زیزعت ىلع دعاسی ماظنلا رارقتسا نأب اًضیأ ةججاحملا نكمی ّھنأ ّكش الو
 .لشتیم :رصم رامعتسا 137
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 ملاظلا ديلقت ىلإ ،يبنجألا لّخدتلا نم رّرحتلا روف ،ددجلا ةداقلا عراس دقل .اًداسف ةّيبنجألا
هـــتنت مـــل كلذـــلو ،ميدـــقلا

ِ
 ىـــتح يـــبنجألا رامعتـــسالا ةـــبراحم نـــم ةّيمالـــسإلا تاـــعمتجملا 

 دــض اــًبرح تــناك اــهّنكل ،ىرــخأ ةّيلالقتــسا برــح ضوــخ ىــلإ ،ىوــقلا ةــكهنم يــهو ،تّرطــضا
 تءاــج دــقلو 138.عــمتجملاو ةليــصألا ةــيوهلا ليبــس يــفو ،ةرــملا هذــه يلخادــلا رامعتــسالا
 يــف ســكعي رــمألا اذــهو ،اهــساسأ يــف ةّيمالــسإلا ةــضهنلا ءاوــل لــمحت ةــيناثلا ةــضافتنالا
 تاـــعمتجملل ليـــصألا يـــقالخألا جيـــسنلا ءاـــيحإو طيـــشنت يـــف ةـــبغرلا هـــبناوج نـــم رـــيثكلا
 139.ةّيمالسإلا

 يقيقحلا رييغتلا ةبوعصو فنعاللاو مالسلا
 خــّسرت ببــسب ةاــيحلل اــًلباق يمالــسإلا طــسوألا قرــشلا يــف مئاــقلا عــضولا دــعي مل

 ةّيدادبتـــسالا ةـــمظنألا ثّبـــشتو ناـــسنإلا قوـــقحو ةـــّيطارقميدلا باـــيغو ةـــلاطبلاو رـــقفلا
 قرـــشلا يـــف يـــسايسلاو يداـــصتقالا رـــييغتلا ةرورـــض يـــف لادـــج ال كلذـــلو 140.ةطلـــسلاب
 ّلــكو بازــحألاو ةّيــسايسلا تاــكرحلاو عــمتجملا تاــماعزو نيــفقثملا ىلع ىقبيو ،طسوألا

 ايملــس هــل طيــطختلا يــغبني رــييغتلا اذــه ناــك اذإ ام يف اورّكفتي نأ ماعلا يأرلا عنصي نم
 رـــييغتلل ةــكّرحملا ةوــقلا لوــح ةــّيقيقح ةّيــضق ّيأ يــف ثــحبلل لــقتنن نأ لــبقو .اــيفنع مأ
 ةـــّيرهوجلا ةـــميقلا يـــه اـــمف ؛اهـــسفن فـــنعاللاو مالـــسلا ةرـــكف لـــّلحنن نأ ّدـــب ال ،هلكـــشو
 اــنلعجي يذــلا دــحلا ىــلإ اهتاذــب ةرــيبك ةــميق تاذ نوــكت نأ بــجي لــهو ؟فــنعاللاو مالــسلل

 يــف بارطــضالاو فــنعلا مويغ حولت امنيح ىّمسم ريغ لجأ ىلإ رييغتلا ريخأت ىلع نيرَبجم
 ؟رييغتلا ةيلمع ءامس

 سنوــتو رصم يف ةديدجلا ةّيطارقميدلا ةمظنألا هتهجاو يذلا يسيئرلا يّدحتلا ّنإ
 ةاواــــسملا قـــيقحتل ةيعاـــسلا ةريــــسعلا ةـــّمهملا يـــف نـــمكي ناــــك يـــبرعلا عـــيبرلا دـــعب
 قــيقحتل نيدــلبلا يــف ناتّيومالــسإلا ناتموكحلا تعسف ؛ةّيداصتقالا ةيمنتلاو ةّيعامتجالا

 ذإ ؛فاــطملا ةــياهن يف لشفلاب اتءابف ،ةّيقيقح ةّيّدام تالّوحت ثادحإ نود ةّيزمر بساكم
 ةـــبغرو ةّيداـــصتقالا عاـــضوألا نـــم سأـــيلا ببـــسب لـــصألا يـــف قـــلطنا يـــبرعلا عـــيبرلا نإ
 تءاـــجو ؛ةّيـــسايسلا ةكراـــشملا لـــجأ نـــم نـــكي مـــلو ،هـــتمارك ىـــلع ظاـــفحلا يـــف ناـــسنإلا
 يــف ةــبغرلا عفادــب تــجرخ دــقف تارهاــظتلا اــّمأ ،ةياغلا هذه قيقحتل ةليسوك ةّيطارقميدلا
 ال يذـــلا يـــسايسلا رـــييغتلا ّنأ ىـــلإ اـــنه ريـــشن نأ نـــم ّدـــب الو .يداـــصتقالا ءاـــخرلا قـــيقحت
 ،يدؤيــس هــّنإ لــب ،ةّيمالــسإلا تاــعمتجملا تالكــشم ّلــحي نــل يداــصتقا رــييغت عم قفارتي
 142.فنعلا ةماّود رارمتسا ىلإو 141،ةّداضم تاروث ىلإ ،ةطاسب ّلكب

                                                             
 .ناخ ردتقملادبع :)ةلاقم( ّةّیلحملاو ّةیلودلا ةسایسلا يف ّةیوھلا ءانب 138
 .مالیب ،دلیفسنام :طسوألا قرشلا خیرات 139

 .سیول ،ناسح ریبك :)باتك نم لصف( ّةیداصتقالا ةایحلاو داصتقالاو مالسإلا
 .ناخ ردتقملادبع :برغلاو مالسإلا نیب ةقالعلل ّةیسایسویجلا سسألا ..لدتعملا مالسإلا لوح لدجلا 140
 .ناخ :مالسلاو مالسإلا 141
 .نورخآو نیمأ :يبرعلا ملاعلا يف ّةیداصتقالا تالّوحتلا ..عیبرلا دعب 142
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 اــمهل لــعجت )ةــّيرهوج( ةــميق اــمهل نيبوــغرم نيفده فنعلاو مالسلا ربتعن اّنك اذإ
 عــضولا( ةــسايس جاــهتنا ىــلإ اذــه اــندوقي نأ ّدــب الف ،امهادع ام لك ىلع ةقلطملا ةّيولوألا
 ملاــعلا ىــلع نميــهت يــتلا ةــمكاحلا تاــفلاحتلاو ةّيدادبتــسالا ةــمظنألا تــناك اذإو .)نهارــلا
 اــمك ةعــساولا ةّيبعــشلا ةــضراعملا هــجو يــف ىــّتح ،ةطلــسلا نــع يلختلاــب بــغرت ال يبرعلا

 ةــّجح رارقتــسالاو مالــسلا ىــلع ظاــفحلا ىــلع راــصتقالا نوــكي اهدــنعف ،ايروــس يــف ثدــح
 ناــك اــمهمو ،اًئّيــس عــضولا اذــه ناــك اــمهم كــلذو ،)نهارــلا عــضولا( نع عافدلا يف ةلاّعف
 نإــف ،كــلذ نــم مغرــلا ىــلعو .ةّيعرــشلا ىلإ هراقتفا يف مكاحلا ماظنلا هيلإ لصي يذلا دحلا
 يــتلا ةــطرفملا ةّوــقلا ىــلإ ءوجللاــب حمــست ةــصخرك مدختــست ال نأ بــجي رــييغتلل ةــجاحلا
 عــمتجملا تاــئف نيــب ةحلاــصملا يــف لــمأ ّيأو ةــيخيراتلا راــثآلاو يعاــمتجالا جيــسنلا رّمدــت
 .ةفلتخملا

 ةّيملـــسلا رـــيغ وأ ةـــّيفنعلا لئاـــسولا مادختـــسال اـــًنايحأ ءوـــجللا نـــم ّدـــب ال ناـــك اذإو
 وــلعت ةــّيرهوج ةــميق تاذو حوــضوب ةدّدــحم فادــهأ لــجأ نــم كــلذ نوــكي نأ اــهنيح بــجيف
 .ةمواــسملا عــضوم يف مالسلا عضوي نأ نكمي طقف اهنيحو ،هسفنب مالسلا ةميق ىلع
 ىــلعأ ةــّيّرحلاو ةاواــسملاو لدــعلا ّنأب يتججاحم نوفلاخي نّمم كلانه مك :لءاستأل ينّنإو
 نأــب يــسفنل حمــسأ نأ وأ ،يــتّيّرح نــع يــّلختلل دادعتــسا ىلع تسل انأف ؟ملسلا نم ًةميق
 اوــّلختي نأ ساــنلا نم بلطن نأ اننكمي له .لاتق نود ،ةملاظ وأ ةنيهم ةلماعمل ضّرعتأ

 ؟ماظنلا ىلع ةظفاحملا لجأ نم ملظلاب لوبقلاو مهتاّيّرحو مهقوقح نع

 نأ اــننكمي هــّنأب ،كــلذ نــم مغرــلا ىــلع ،ىرأ يــنّنكل ؛تاــنكمملا نــم كــلذ ّنأــب دــقتعأ ال
 نأ اــننكميو ،)يملــسلا رييغتلا(ـــل ةــصرف اوــطعي نأ نيقوحــسملاو نيموــلظملا نم يجترن
 ةـــميقك مالـــسلا نـــع عافدـــلا نـــع زـــجعن اـــّنك نإو ىـــّتح ةدـــيفم ةـــميقك مالـــسلا نـــع عفادــن

 ةــبترم رــييغتلا اــهيف ّلــتحي ةــقطنم نــع ثّدــحتن امدــنعو .ىرــخألا ميــقلا نــم نــمثأ ةــّيرهوج
 جّردـــتلاو ةّيملـــسلاب مـــسّتت رـــييغت ةـــّيلمع ةغايـــصل ةراـــهمب طيـــطختلا نإـــف ،تارورـــضلا
 اــننكميو .تاراــيخلا ةمئاق نم ةّيروثلا تالّوحتلاو فنعلا داعبتسا ىلإ يّدؤيس ةّيجهنملاو
 ةــّيقالخألا تاّيرظنلاب ءاقترالا لجأ نم مالسلل ةينآرقلا ئدابملا ىلع موقي اًباطخ رّوطن نأ
 143.نايدألاو نادلبلا نيب تاقالعلاب ةلصّتملا ةّيمالسإلا

 رييغتلا لجأ نم داهجلا
تاَقَو{

ِ
ف اوُل

ِ
بَس ي

ِ
لي

ِ
هَّللا 

ِ
ذَّلا 

ِ
تاَقُي َني

ِ
إ اوُدــَتْعَت اَلَو ْمَُكنوُل

ِ
حُي اــَل َهــَّللا َّن

ِ
دــَتْعُمْلا ُّبــ

ِ
 :2[ }ني

190[ 

 دــعي تاــيآلا نــم رــيثكلا يفف 144،مالسلل ليصفتلا ةديدش ًةرظن ميركلا نآرقلا مّدقي
 راد اــهّنأب مالــسإلا ةزوــح فصيو ،)]16 :5[( ةرّيخلا ةايحلل ةّيئاهن ةأفاكمك مالسلاب نمؤملا

                                                             
 .ناخ ردتقملادبع :)ةلاقم( ّةیلودلا تاقالعلا يف يقالخأ ثارتك مالسإلا 143
 .)قباس ردصم( مالسلاو مالسإلا 144
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 ؛)]54 :6[( مالــسلا يــّنمتب اــًضعب مهــضعب يــّيحي نأــب نيملــسملا رمأيو ،)]25 :10[( مالسلا
 ةهجاوم يف يركسعلا لمعلا ليبس عابّتاب حصنلا ميدقت يف ،كلذ عم ،اًسأب ىري ال هّنكل
 :ةرــقبلا ةروــس يــف ةحيــصنلا هذــه نــع رــيبعت ىوــقأ دــجنو ،ينيدــلا بــّصعتلاو داهطــضالا
قَث ُثــْيَح ْمُهوــُلُتْقاَو{

ِ
رْخَأَو ْمُهوــُمُتْف

ِ
م ْمُهوــُج

ِ
فْلاَو ْمُكوــُجَرْخَأ ُثــْيَح ْنــ

ِ
م ُّدــَشَأ ُةــَنْت

ِ
 :2[ }لــْتَقْلا َنــ

191[. 

 ؛)اــًقلطم فــنعلا ميرــحت( حوــضوب دعبتــسي ميرــكلا نآرــقلا يــف ةــيآلا هذــه دوــجو ّنإ
 نــم عــنمت ال ماجــسنالاو مالــسلل نآرقلا اهيلوي يتلا ىمظعلا ةّيّمهألا ّنأل ةّمهم ةيآ يهو
 يناــعملل لاــجم الــف ،لــتقلا نــم أوــسأ داهطــضالا نأ ىــلع ةــيآلا هذــه يــف ّيــلجلا دــيكأتلا
فْلا{ :ةحضاو ةرابعلاو ،ةيآلا هذه يف ةّيزاجملا

ِ
م ُّدَشَأ ُةَنْت

ِ
 :أرــقن رــخآ عــضوم يــفو ،}لْتَقْلا َن

تاــَقَو{
ِ

ف َنوــُكَت اـــَل ىـــَّتَح ْمُهوُل
ِ

 ،داهطـــضالا دـــض عارـــصلل ةــّينآرقلا ةراـــشإلا ّنإ .]39 :8[ }ةـــَنْت
 ةـــلازإل ةدـــيحولا ةـــقيرطلا ّنأـــب يـــنعي ،]74 :4[ هللا ليبــس يـــف لـــتاقي نـــم ةأـــفاكمب هدــعوو
 نآرـــقلا ّنـــكل ؛داهطـــضالاو مـــلظلا هـــجوأ ةـــلازإ يـــف لـــّثمتت يمالـــسإلا ملاـــعلا نـــم فـــنعلا
 ىــلإ ىعــسي هدــجت كلذــلو ،داهطــضالا فــّقوت روــف فــنعلل ءوجللا فّقوتي نأب اًضيأ بلاطي
 ثدــحي نأ دــب الــف مالــسلا دوــسي نأ اــندرأ اذإ نــكل .مــلظلا بايغو عازنلا بايغ نيب ةنزاوملا
 ّدــحلا ىــلإ لــّصوتلا نــم نّكمتــن دــق اــنّنكل ،ةرورــضلاب ايملــس سيــل رــييغتلا اذــهو ،رــييغتلا
 .اهيف فنعلل ءوجللا عّرشي يتلا عضاوملا نم ىندألا

تاــَقَو{ :ةرــقبلا ةروــس يــف ءاج اّممو
ِ

ف َنوــُكَت اــَل ىــَّتَح ْمُهوُل
ِ

ل ُنيِّدــلا َنوــُكَيَو ٌةــَنْت
ِ

هــَّل
ِ

إــَف 
ِ

ن
ِ

 
إ َناَوْدُع اَلَف اْوَهَتْنا

ِ
لاــَّظلا ىــَلَع اَّل

ِ
م
ِ

 ةــيلمع رــصحت اــهّنأل ماــمتهالا رــيثت ةــيآ يــهو ]193 :2[ }ني
 داهطــضالا ّنأــب اــهتاملك يحوــتو ،مــلظلا نــع ةرــشابملا ةّيلوؤــسملا لــّمحتي نــمب ماقتنالا
 داهطــــضالا ةــــلتاقم نإ :ىرــــخأ ةراــــبعب لوــــقت يــــهف ،ينيدــــلا داهطــــضالا وــــه دوــــصقملا
 .رــظحلل يمالــسإلا نيدــلا ةسرامم ضّرعتت امدنع اًعورشم اًرمأ حبصي ةّيفنعلا لئاسولاب
 نيـــب وأ ةّيمالــسإلا لودــلا نيــب عازنلاــب ةـــقّلعتملا هنيماــضم رــمألا اذــهل نوــكي نأ نــكميو
 نأ نيملـــسملا نينطاوـــملل حَمـــسُي امدـــنعف ؛ةّيمالـــسإلا تاـــعامجلاو ةّيمالـــسإلا لودـــلا
 هدــعب دوــعي الــف ،نارــيإو ناتــسكابو ةّيدوعــسلا يــف لاــحلا وــه اــمك ،ةّيّرحب مهنيد اوسرامي
 .حرطلل اًلباق اًرايخ فنعلل ءوجللا

ل ْلــُق{ :ةــلالدلا غلاــب اــًنالعإ لاــفنألا ةروــس يــف ميرــكلا نآرــقلا قلطيو
ِ

ذــَّل
ِ

إ اوُرــَفَك َني
ِ

 ْن
 ىــلإ يّدؤــي رــمألا اذــهو .]38 :8[ }فَلــَس ْدــَق اــَم ْمــُهَل ْرــَفْغُي ]نينمؤــملا داهطــضا نع[ اوُهَتْنَي
 وــفعلا حنــم لالــخ نــم داهطــضالا هــجو يــف ةــّيفنعلا ةباجتــسالا قاطن يف ّيفاضإ صيلقت
 ةــمكاحلا ةــمظنألا رارمتــسا فــلخ فــقت يــتلا بابــسألا نــمف ؛هتسرامم نع نوفّقوتي نمل

راــعُت ذإ ،ماــقتنالا نــم اــهفوخ وــه يمالــسإلا ملاــعلا يــف
ِ

 رــشنو رــييغتلا ةــمظنألا هذــه ض
 هــتفرتقا اــم ببــسب دــيدجلا ماــظنلا دــي ىلع داهطضالل ضّرعتلا نم اهفوخل ةّيطارقميدلا

 نــع ماــعلا وفعلاــب نوــلمتحملا نوــسفانملا هــعطقي يذــلا دــعولاف ،قباــسلا يف مئارج نم
 .يجيردتلا رييغتلا ثادحإب ةمئاقلا ةمظنألل حمسي اًخانم قلخي دق ةقباسلا لاعفألا



116 
 

 يــف يروــثلا راــيخلا ءاــغلإ ،يفــسلفلا رــيظنتلا ةــهج نــم ،عيطتــسن نــل اــمّبرف ،اذكهو
 ّنأـــب يحوـــت يـــتلا لئالدـــلا نـــم رـــيثكلا ىـــلع يوـــتحي ميرـــكلا نآرـــقلا ّنـــكل ،رـــييغتلا ثادـــحإ
 .ينيدــلا مــلظلاو داهطــضالل ةديدــشلا تالاــحلا ىــلع رــصتقت نأ بــجي ةــّيفنعلا ةباجتــسالا
 لاــمعألا ءاــهتنا روــف مالــسلاو وــفعلا نــع عافدــلا يــف ةــّيوق اــًججح نآرــقلا يــف دــجن اــمك
 .اهنومدختسي ال نم ّدض ةّوقلا مادختساب حمسي ال هّنأ ىلإ ًةفاضإ ،ّيناودعلا

 يمالسإلا ملاعلا يف تاعازنلا
 بدـــح ّلـــك نـــم ةّيـــسايسلا تاعارـــصلا هـــطيحت اذـــه اـــنموي يـــف يمالـــسإلا ملاـــعلا

 .ةــظحل ّيأ يــف يــفنع عازــن عالدــنا ةــّيناكمإل رمتسملا ريفوتلا ىلإ لاحلا هب لصوو ،بوصو
 عارـــص ريـــسأ لازـــي ال هـــّنأ دجنـــسف تايوتـــسملا دـــحأ نـــم يمالـــسإلا ملاـــعلل اـــنرظن اذإو
 رــخآ ًىوتــسم نــمو .ةّيمالــسإ رــيغ لود عــم ،اــًنايحأ ّيــفنع ىــلإ لوــحتي ،يسايسو يجولويديأ
 ىـــلإ ةفاــضإلاب ،رـــخآلا ضعبــلا عـــم اهــضعب ،عازــنلا يـــف ةــطرخنم ةّيمالـــسإلا لودــلا ودــبت
 ةــــّيطارقميدلا ةــــمظنألا تاذ ةّيمالــــسإلا لودــــلا ىــــّتحو .ةــــّيلهأ بورــــحو ةــــّيلخاد تاــــعازن
 اــهتهبج نمــض هــسفن تــقولا يــف ةــّيفنعو ةّيملــس تايّدــحت هجاوت ،ناتسكابك ،ةّيروتسدلا
 .اهناريج عم ةّيجراخلا ةهبجلا تاعازن ىلإ ةفاضإلاب ،ةّيلخادلا

 لاــحلا وــه اــمك ،عــمتجملاو ةــلودلا نيب أشنت يتلا تالكشملا :قبس ام ىلإ فاضيو
 كــلذو ،هرــيغ نــم رــثكأ هاــبتنالا عازنلا طامنأ نم طمنلا اذه بذتجا دقلو ؛رصمو ايروس يف
 ةــّيطارقميدلا رــيغ ةــّيناملعلا ةــمظنألاو ،ةــهج نــم نيّيومالــسإلاب عازــنلا يــفرط دّدــحي هــّنأل
 مــظعم ّنأل اــًميظع اــًفوخ برــغلا يــف رــيثت تاــعازنلا هذهو .ًانايحأ برغلل ةيلاوملاو اًمومع
 نوّيومالــسإلا حــجن اذإ ،ةــلمتحملا ةّيومالــسإلا لودــلا ّلــك ّنأــب نوــضرتفي كاــنه نيــلّلحملا
 لود ىـــلإ لّوـــحتلا :يأ ،يـــناريإلا جذوـــمنلا قاـــنتعا ىـــلإ لاـــحلا اـــهب يهتنيـــس ،اهـــسيسأتب

 نيــب ةــّيلهألا برــحلا درــتف تاــعازنلا ةــمئاق رــخآ يــف اــّمأ .ليئارــسإو برــغلا يداــعت ةدّدشتم
 145.نيّيومالسإلاو نيّيناملعلا

 يــف طوغــض ىــلإ اهــضرعت ببــسب عارــصلا اذــه يــف طارــخنالا نــع ةلودلل صانم الو
 ناتـــسكابو اـــيكرت يــف ثدـــح اــمك ،همـــصخ باــسح ىـــلع اــًفرط مدـــختل ناــيحألا نـــم رــيثكلا
 نــع تالؤاــست تراــثأو ،فــنعلا نــم رــيبك ردــقب اــهعيمج تاعازنلا هذه تهتنا دقو .رئازجلاو
 فارـــعأ مهيدـــل ناـــك اذإ اـــّمعو ،ّيملـــس لكـــشب مهتاـــفالخ ةيوـــست نـــم نيملـــسملا نـــّكمت
 .عازنلل ةّيملس لولح ىلإ لوصولاو حماستلل

 نأ اــننكمي لــه :وــهو ،نيملــسملل اًيّدــحت لّثمي دّدحم لاؤس ىلإ اندوقي رمألا اذه ّنإ
 يدؤــي دــق ةّيمالــسإ فارــعأ لالــخ نــم عازــنلل ةّيملــسلا ةيوستلل ةيفسلف سسأ ىلع رثعن
-يعاــمتجالا رــييغتلاو عازنلل ةّيملسلا ةيوستلا ليهست اهنكمي ةمظنأ ميدقت ىلإ اهؤايحإ
  ؟يملسلا يسايسلا

                                                             
 .ناخ ردتقملادبع :ّةیمالسإلا ةضھنلل ّةیسایسلا ةفسلفلا 145
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 اــًثحب مالــسإلا رداــصمل لــيلحتب ماــيقلا مزلتــسي لاؤــسلا اذــهل ةــبوجأ نــع ثــحبلا ّنإ
 هـــجو يـــف فـــقت يـــتلا تاـــقّوعملل مـــهف ىـــلإ لـــّصوتلاو ،مالـــسلاب قـــلعتت ماـــكحأ ةـــّيأ نـــع
 نأل كــلذو ،ةــّينآرقلا تاــيآلا ىــلع جــجحلا نــم همّدقن ام يف رصتقنسو .ةّيملسلا تاّيلمعلا
 ةــّيعجرمك ماــتلا لوبقلاــب ىــظحي لازــي ال يذــلا دــيحولا ردــصملا وــه هدــحو ميرــكلا نآرــقلا
 .ةّيمالسإلا بهاذملا عيمج دنع ةّيقالخأ

 مالسلا ليبسو ميركلا نآرقلا
 هراــبتعاب مالــسلا عــم لــماعتت يهف ،ميركلا نآرقلا ةلاسر يف ةحضاو مالسلا ةميق

 يــف أرــقنف ؛حالــصلل ةأــفاكم وأ ةــميق هــنوك ىــلإ ةفاــضإلاب ،ةاــيحلا يــف بوــغرملا راــسملا
دــْهَي{ :ةدــئاملا ةروس تايآ ىدحإ

ِ
ب ي

ِ
هــ

ِ
نــَم ُهــَّللا 

ِ
ر َعــَبَّتا 

ِ
ماَلــَّسلا َلُبــُس َُهناَوــْض

ِ
رــْخُيَو 

ِ
م ْمُهُج

ِ
 َنــ

تاَمُلُّظلا
ِ

إ 
ِ

روُّنلا ىَل
ِ
ب 

ِ
إ
ِ

نْذ
ِ

ه
ِ

دْهَيَو 
ِ

هي
ِ

إ ْم
ِ

ص ىَل
ِ

طاَر
ٍ

قَتْسُم 
ِ

 لبــس نيــب ةــيآلا يزاوــت ذإ ،]16 :5[ }مي
 سيــلو .ميقتــسملا طارــصلا ىــلإ قيرطلا يف رونلا ىلإ تاملظلا نم جورخلا نيبو مالسلا

 تاــملظلا نــم( مالــسإلا ىــلإ ةــّيلهاجلا نــم جورــخلا ّنأــب ضرتفت ةيآلا هذه ّنأب ّكش كلانه
 .مالسلل اًليبس ،ميقتسملا طارصلا ىلإ لالضلا نمو ،)رونلا ىلإ

 هــّنأب مالــسإلا فصي وهو ميركلا نآرقلا دجن لصفلا اذه اهب انحتتفا يتلا ةيآلا يفو
 ةّقتــشم ،عوــضخلا ينعت يتلاو ،)مالسإلا( ةملك ّنإف ،ةقيقحلا يفو ،]25 :10[ مالسلا )راد(
 )مكيــلع مالــسلا( ةراــبعب اــًضعب مهــضعب يــّيحي نيملــسملا ّنإ اــمك ،)مالــسلا( ةــملك نــم
 تاداــعلا ساــسأ ىــلع موــقت ال ةــّيحتلا هذــهو ،رخآلل مالسلا قّقحتب ءاعدلا وأ ةبغرلا ينعتو
 نيذـــلا نيحلاـــصلا ّنأ ىـــلع نآرـــقلا ّصنـــي ذإ :ةـــّينآرقلا رـــماوألا نـــم ردـــحنت اـــمّنإو ،دـــيلاقتلاو
حَت{ ةــنجلا نولخدــي

ِ
ف ْمُهُتــَّي

ِ
 يــتلا ةــجردلا ىرــن نأ ادــج شهدــملا نــمو .]23 :14[ }ماَلــَس اــَهي

 اًملــسم ءرــملا نوــكي نأ هينعي ام لوح يتاذلا يعولل مهنادقف يف نوملسملا اهيلإ لصو
 يــف يــّقرتلا نــم نوملــسملا نــّكمت اذإو .مالــسلا قــيقحت يــف اــًلماع هلعج يف كلذ ةّيّمهأو
 ىــلع كــلذ مهدعاــسيسف اهرــصانع نــم هنوــسرامي اــمو مهتدــيقعب يتاذــلا يعوــلا تاــجرد
 .يمالسإلا ملاعلا يف مالسلاو يعامتجالا ماجسنالا نم ديزملا غولب

 ،يمالــسإلا عــمتجملا نمــض تاــقالعلاب اًرــصحنم سيــل ،مــهم فدــهك ،مالــسلا نإ
 نأ نيملــسملا ىــلع مّرــحي ميرــكلا نآرــقلاو .اــًضيأ ىرــخألا تاــعمتجملا نمض بوغرم وهف
 عـــم ةّيملـــسب لـــماعتلا ىـــلع مهّثـــحيو ،ضرألا ىـــلع ةـــنتفلاب اوبّبـــستي وأ ناودـــعلاب اوؤدــبي
 :ددصلا اذه يف ةدراولا تايآلا نمو .مالسلل نوليمي ءالؤه ناك اذإ مهئادعأ

ف اْوَثْعَت اَلَو ْمُهَءاَيْشَأ َساَّنلا اوُسَخْبَت اَلَو{
ِ

ضْرَأْلا ي
ِ

سْفُم 
ِ

د
ِ

 .]183 :26[ }ني

تاَقَو{
ِ

ف اوُل
ِ

بَس ي
ِ

لي
ِ

هَّللا 
ِ

ذَّلا 
ِ

تاَقُي َني
ِ

إ اوُدــَتْعَت اَلَو ْمَُكنوُل
ِ

حُي اــَل َهــَّللا َّن
ِ

دــَتْعُمْلا ُّبــ
ِ

 :2[ }ني
190[. 
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إــَف{
ِ

ن
ِ

تاــَقُي ْمــَلَف ْمُكوــُلَزَتْعا 
ِ

إ اْوــَقْلَأَو ْمُكوُل
ِ

هْيــَلَع ْمــُكَل ُهــَّللا َلــَعَج اــَمَف َمَلــَّسلا ُمُكْيــَل
ِ

 ْم
بَس

ِ
 .]90 :4[ }اًلي

إَو{
ِ

ل اوُحَنَج ْن
ِ

مْلَّسل
ِ

هَّللا ىَلَع ْلَّكَوَتَو اَهَل ْحَنْجاَف 
ِ

إ 
ِ

مَّسلا َوُه ُهَّن
ِ

لَعْلا ُعي
ِ

 .]61 :8[ }مي

 يــتلا ىرــبكلا تاــقّوعملا نــمف ؛ةــنهارلا ثادــحألاب ةرشابم ةقالع تاذ ةريخألا ةيآلاو
 ءاكرــشلا نيــب ةــقثلا باــيغ نــم ةئــشانلا نيــقياللا ةــلاح يــه اــيلاح مالــسلا هــجو يــف فــقت
 حــصنيو هذــه نيقياللا ةلاح لوانتي ميركلا نآرقلا نكلو ؛ةّيملسلا ةّيلمعلا يف نيلمتحملا
 ،كلذــل لــيملا رهاــظم ىــندأ ىــتح ودــعلا ىدــبأ اذإ مالــسلا عنصو اًمدق ّيضملاب نيملسملا
 ،نذإ ،حــضاولا نــمف .ءيــش ّلــك عمــسيو مــلعي يذــلا هــللاب ناــميإلاو ةــقثلا لالــخ نم كلذو
 كوكــشلا اوعدــي ال نأ مهيــلع بــجي كلذــلو ،مالــسلا نوعنــصي نيذــلا كــئلوأ معدــي هللا ّنأ
 .مالسلا عنص رايخ داعبتساب بّبستت

 ةصالخلا
 اوــليطي نأ وأ ،فــنعلا مادختــساب اوؤدــبي نأ نيملــسملا ىــلع ميرــكلا نآرــقلا مّرــحي

 ،ةدــّقعم ةرهاــظ داهطــضالاو .داهطــضالا ةــلتاقمو سفنلا نع عافدلا يتلاح يف الإ ،هدمأ
 نــكمي نــكل ،رــصاعملا عــقاولا ىــلع ناــيحألا نــم رــيثك يــف قــبطني حلطــصملا اذــه ىــنعمو
 ةــّيّرح نــم نامرحلل سانلا هيف ضّرعتي يذلا فرظلا وه داهطضالا ّنأب ّمعأ لكشب لوقلا

 رـــطخلا ةـــلئاط تـــحت مـــهحاورأو مهيــضارأو مهتاـــّيكلم هـــيف عـــقتو ،مهتادـــقتعم ةــسرامم
 لاــتقلاب نيملــسملل حمــسي هّنإف ،ةّوقب مالسلا دّيؤي نآرقلا ّنأ نم مغرلا ىلعو .رارمتساب

 .مهتاكلتممو مهيضارأو مهتّيّرحو مهنيد ةيامح لجأ نم

 ،سؤــبلاو داهطــضالا ةــّيمتح نــم فــنعلا قــفاري اــم بــّنجتو مالــسلا لــجأ نمو ،نكل
 ةـــمئاق رــخآ يـــف نوــكي نأ بـــجي فــنعلا ّنأـــب ججاــحي نأ ملـــسملا فــّقثملاو ملاـــعلل نــكمي
 نأ لــبق ةّيملــسلا لبــسلا ّلــك اوــجهتني نأ رــييغتلا ىــلع نيلماعلا لك نم بلطيف ،لولحلا
 ةــميق ىــلإ ريــشي ميرــكلا نآرــقلا تايآل رصتخملا ليلحتلا نأل كلذو ،ةّيروثلا لبسلل اوؤجلي
 هـــعمتجم ةـــقالع ّصـــخي اـــم يـــف مأ هـــعمتجم نمـــض كـــلذ ناـــك ًءاوـــس ،ملـــسملل مالـــسلا
 مالــسلل وعدــت ةــّيهلإ ماــكحأ دوــجو دّرــجم ّنإــف ،كــلذ نــم مغرــلا ىلعو .ىرخألا تاعمتجملاب
 ال ةّمهم يهو ،سوملم عقاو ىلإ ةّينآرقلا ئدابملا ةمجرت بجي ذإ ،هقيقحتل ةنامض سيل
 اــمهمو .ملــسملا فــّقثملاو هــيقفلا لــهاك اــهب ءوــني يــتلا تايّدــحتلا رــبكأ دــحأ لّكــشت لازــت
 ال يــلّوأ طرــش يملــسلا عــمتجملا ّنأل ،اــهّقح اــهيفون نــلف ةــّمهملا هذه ةّيّمهأ نع انثّدحت
 تــناك اذإو ،اًيــّشفتم فــنعلاو رــطخلل ةضّرعم ةّيكلملا تناك اذإف ،داصتقالا راهدزال هنم ّدب

 ىــلع موــقي ّرــح داــصتقا يــف يملــسلا نواــعتلا ال ،حّلــسملا عازــنلا اهدّدــحي دراوــملا ةــّيكلم
 راــهدزا رّوــصت ليحتــسملا نــم نوــكي داــكي اهدــنعف ،نوناــقلا مكحو ةّصاخلا ةّيكلملا مارتحا
 بــّلطتي ّرقتــسملا عــمتجملا ّنإــف ،اهــسفن ةــقيرطلابو .لاــحلا هذــه يــف ةّيداصتقالا ةايحلا
 .بلاغلا يف ةّيطارقميد لئاسو ربع ّيملس لكشب ةّيسايسلا ةطلسلا لاقتنا
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 ةلكشملا
 يــفف ،فــنعلاو بارطــضالا نــم ةــجوم اذــه اــنموي يــف يمالــسإلا ملاعلا ىلع نميهت

 حمــسي ال ٍّدــح ىــلإ ةطلــسلا نــم رــيبك ردــقب تاــموكحلا عــّتمتت طــسوألا قرــشلا ءاــحنأ لــك
 دــّكنت مالــسب ةاــيحلا ىــلإ ىعــسي نــمو ،ةّيــساسألا قوقحلاــب ىــتح ةّيملــسلا اهتــضراعمل

 ،ةــّيداهجلا تاــعومجملا وأ ،ةّيركــسعلا تاــبالقنالاو ةّيّرــسلا تالاــيتغالا وأ ،لــبانقلا هــشيع
 تاــعامج كــلانهو .مالــسإلا باــهرب نيباــصملا نيّيناملعلل ةّيناودعلا ةماّدهلا فقاوملا وأ
 مــساب ةّيــسايسلا اهفادــهأ قــيقحت لواــحتف ،اهبرآم لينل ةصرف عضولا اذه ربتعت ةّيباهرإ
 اذـــه يـــف ةليـــسوك فـــنعلا مادختـــسابو ،"ةعيرـــشلا" ماـــكحأ ّلـــظ يـــف "ةّيمالـــسإلا ةـــلودلا"
 تاــعمتجملا يــف نوجمدــنم نيملــسملا ةــّيبلغأ ّنإف ،يمالسإلا ملاعلا جراخ اّمأ .ىعسملا
 .جامدـــنالا اذـــه يـــف تالكـــشم نـــم يناـــعي مهـــضعب ّنـــكل ،اـــهينارهظ نيـــب نوـــشيعي يـــتلا
 ءاــحنأ ّلــك يــف ةرــيطخ ةــّيعامتجا تالكشم مويلا نوهجاوي نوملسملا نإ :ةرابعلا زيجوبو
 .ملاعلا

 فورظلاـــف ؛دـــيحو ببـــس ىـــلإ اـــهعاجرإ نـــكمي ال تالكـــشملا هذـــه ّنأ يـــف ّكــش الو
 ،ةــــّيّلحملا لــــماوعلاو ،يملاــــعلا يداــــصتقالا عــــضولاو ،ملاــــعلا اــــهب ّرــــمي يــــتلا ةــــجرحلا
 ةرادإل ةيجيتارتــسإ باــيغ نــع ئشانلا رّتوتلاو ،ةّينيدلا فئاوطلا نيب ةمدتحملا تاعارصلاو
 زرــبألا ةلكــشملا ّنــكل .هبناج نم تالكشملاب اهنم ّلك مهاسي ،ةّيعيبطلا دراوملاو طفنلا
 نوــقفّتي ةاــيحلل ةــقيرط جاــتنإ نــم نيملــسملا نــّكمت مدــع :يــه دهــشملا اذــه يــف مــهألاو
 ىــلع يرــجي اــم لــّلحت نأ اــهنكمي الــف نيّيميداــكألاو نيــفّقثملا ةــقبط اــّمأ .قلطملاــب اــهيلع
 سيــل ذإ ،كباــشتلا ةديدــش تالكشملا نأل ،لبقتسملا فرشتست نأ وأ ،بسانملا وحنلا

 .ةّيمالسإلا ةّيسايسلا ميهافملا يناعم لوح عامجإ كلانه

 هــل موــهفملا اذــهف ؛)ةعيرــشلا( لوــح لدــجلا نــم رــيثكلا ،عبطلاــب ،كــلانه نإ اــمك
 نــم مغرــلا ىــلعو .اــًضيأ نيملــسملا نيّيناــملعلا دــنعو ،يــبرغلا ملاــعلا يــف ةئّيس نيماضم
 ،ساــنلا فالتخاــب فــلتخت حلطــصملا اذــه يناــعم ّنإــف ،ةعيرــشلا نوــمّظعي نينّيدــتملا نأ
 بــناوج ىــلع مالــسإلل طــشنلا ساــكعنالا اــهرابتعاب اــهيلإ نورــظني نيملــسملا مــظعمو
 بــناجلا نــم ،ةــّيداهجلا تاــعامجلا ّنــكل ؛عاــضوألا رــّيغت عــم رــيغتت اــهّنأو ،ةــّيمويلا ةاــيحلا
 يــف هداــبعل هللا اهعــضو أــطخلا وأ رــييغتلا لــبقت ال دــعاوق اــهّنأب ةعيرــشلا رــّسفت ،رــخآلا
 تاــــعامجلل ةــــّيمالعإلا ةــــياعدلا ريفوــــت يــــف تابارطــــضالاو فــــنعلا مهــــسأ دــــقو .ايندــــلا
 .رمتسم ديازت يف اهيدّيؤم دادعأ دجت اذهلو ،ةّيداهجلاو ةفّرطتملا

 يــف مالــسلل جيورــتلا كلذــكو ،هــيف نوــشيعي يذــلا ملاــعلا عــم نيملــسملا فّيكت ّنإ
 تاــفالتخالا مارــتحا ىــلع قاــفّتالا نــم نيملــسملا نــّكمت ىــلع نادــمتعي ،يمالــسإلا ملاــعلا
 يــف لــشفلا نــم يناــعت ةّيمالــسإلا تاــعمتجملا ّنأ هــل فــسؤي اــّمم ّنــكل .يملــس لكــشب
 ءاــحنأ ّلــك يــف دــجن موــيلاو .اــهبجومب نوــلمعيو عــيمجلا اــهلبقي ةّيــسايس ةــفاقث ليكــشت
 .تالكشملا هذه لوح اًشاقن يمالسإلا ملاعلا
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 ملاـــعلا يـــف ةدئاـــسلا ةّيـــسايسلا تاـــعزنلا لّلحنـــس باـــتكلا نـــم لـــصفلا اذـــه يـــف
 دــيدهتلا لّكــشت تحبــصأ يــتلا ةّيداهجلا تاكرحلل ةيمانتملا ةّوقلا قايس نمض يمالسإلا
 رــــيغو نيملــــسم ،باــــهرإلاو فــــنعلا طوغــــضل نوــــضّرعتي نــــمف .هــــلمكأب ملاــــعلل رــــبكألا

 نيّيداـــهجلا مـــهف أـــشني نـــيأ نـــم :ةـــيلاتلا ةّيـــضقلا لوـــح لوـــضفلا مهباـــتني ،نيملـــسم
 ةعيرــشلا هذــه ّنأو ،ةعيرــشلا ىــلع موــقت مهتادــقتعم ّنأــب نوّيداــهجلا معزــي ذإ ؟مالــسإلل
 اذــهو ،نيدــلل دــيحو دــحاو ريــسفت ىوــس دــجوي ال هــّنأو ،دــّمحم يــبنلا اــهب ىلدأ قئاقح يوتحت
 .هوقنتعي نأ عيمجلا ىلع بجي ريسفتلا

 يذـــلا معدـــلا يماـــنت ىـــلإ يمالـــسإلا ملاـــعلا يـــف ةّيـــسايسلا تابارطـــضالا تّدأ دـــقل
 نــم يتأــي لــه ؟معدــلا اذــه نوّدمتــسي نــيأ نــم :لاؤــسلا زرــبي اــنهو ،نوّيداــهجلا هــب ىــظحي
 لاؤــسلا اذــه نــع ةباجإللو ؟سانلا اهب ّرم يتلا ةّيعامتجالا براجتلا نم مأ ةّيوبنلا ةلاسرلا

 نأ اــننكميو .يمالــسإلا ملاعلل ةّيسايسلا براجتلا خيرات ىلع ةرظن يقلن نأ يرورضلا نم
 يــتلا ةــّيخيراتلا ةــبرجتلا يــه ىــلوألا :نيــتفلتخم نيتّيخيراــت نيــتبقح ىــلإ خيراــتلا اذــه مــسقن
 ىــلإ اًلوــصو )م622( ماــعلا يــف )اــهنيح برــثي( ةرّوــنملا ةــنيدملا ىــلإ ةــّيوبنلا ةرجهلاــب تأدــب
 عــساتلا نرــقلا يــف رامعتــسالا ءيــجمب أدــبت ةــيناثلا ةــبقحلاو ؛رــشع عــساتلا نرــقلا لــئاوأ

لُو دــقلو .ةــّيناملعلا تاّيروتاتكدــلا ّدــض يمالــسإلا باــطخلا هــجتنأ اــم نّمــضتتو رــشع
ِ
 تدــ

 لادــتعالاب فــصّتت اــهرمأ لّوأ يــف تــناكو ،ةــيناثلا ةــبقحلا يــف ةــثيدحلا ةّيسايسلا فقاوملا
 اذــه اــنموي يــفو ،فالــخلا ةراــثإو ةّيئاــصقإلاب دــعب اــم يــف تفــصّتا اــهّنكل ،لوبقلاــب ىــظحتو
 .ءاوس ٍّدح ىلع هلمكأب ملاعلاو نيملسملا دّدهي اًرطخ ةّيئاصقإلا كلت تحبصأ

 هباحصأو دّمحم يبنلا اهب ّرم يتلا ةّيسايسلا براجتلا
 زاـــجحلا ةـــقطنم يـــف برـــعلا ناـــك ،مالـــسإلا ةلاـــسرب دـــّمحم يـــبنلا ثـــَعبُي نأ لـــبق

 هذــه دــّحوي يــسايس راــطإ نود )ةــنيدملا-ةــلودلا( طــمن ىــلع ةريغــص لود نمــض نوشيعي
 ةّيـــسرافلاو ،اًلامـــش ةـــّيطنزيبلا ةـــّيروطاربمإلا اـــهب طيـــحت ةـــقطنملا هذـــه تـــناكو ؛لودـــلا

 تاــمجه نــم قلقلاــب نورعــشي برــعلا ناــكو .اــًبونج نميــلا ةكلممو ،اًبرغ ةشبحلاو ،اًقرش
 ناــك اــمنيبو .ةراــجتلا نــم اهوبــستكا يــتلا مهتورــث ةراــسخ نوــشخيو ةــّيوقلا لودــلا هذــه
 )م632-571( دــّمحم يــبنلا رــهظ ،ةــبقحلا هذــه يــف ةّيــسايسلا ةدــحولا نــع نوــثحبي برــعلا
 ةــّيبرعلا لــئابقلا يــف دــيدجلا نيدــلا رــشتناو .)م610( ماــعلا يف يهلإلا يحولاب سانلا غلبيل

 ةــقفارم ةــجيتنك ةّيسايسلا ةدحولا تءاج دقو ،)اًبيرقت اًماع نيرشع( اًدج ةريصق ةّدم يف
 .راشتنالا اذهل

 ىــلإ ةــّكم نــم دــّمحم يبنلل ةسّدقملا ةلحرلا يهو ،ةرجهلا تثدح )م622( ماعلا يفو
 ليكــشت ةــّيلمع تأدــب دقو ،ةلودل جذومن ليكشتب نوملسملا أدبو ،)اهنيح برثي( ةنيدملا
 عاــسّتا عــمو ؛)م630( ماــعلا يــف ةــّكم حتــف لــضفب تعراــست مــث ةرــجهلا عــم هذــه ةــلودلا
 أدــب مــث .اــًضيأ راــشتنالا اذــه نــم قــثبنت ةــّيوق ةــلود كــلانه تــناك ،مالــسإلا ةلاــسر راــشتنا
 ريــشت قئاــقحلاو .ةــلودلا دودــح هــعم تعــّسوتو ،اــًضيأ زاــجحلا قاــطن جراــخ رــشتني مالسإلا
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 باــيغ ّنــكل ،بــسحو ايبن ناك امّنإو ،ةّيسايس ةدايق ةّيأ هسفنل عّدي مل دّمحم يبنلا ّنأ ىلإ
 ايــسايس اًدــئاق ّيــبنلا تــلعج ،ةّيــسايسلا ةدحولل برعلا راظتناو ،زاجحلا يف ةّيوقلا ةلودلا

 لــبقف ،ينيدــلا هــحاجنل اًقباــس دــّمحم يــبنلل يــسايسلا حاــجنلا ءاج دقلو .عقاولا ضرأ ىلع
 تعاطتــسا ةــّيوق ةــلود ســّسأو يــسايسلا هراــصتنا يبنلا نلعأ مالسإلا ةلاسر لمتكت نأ
 .ادج ريصق دمأ لالخ ةّيسرافلاو ةّيطنزيبلا نيتّيروطاربمإلاب ةّيركسعلا ةميزهلا قحلت نأ

 دــجو اــمّنإو ،ةــلودل اــًجذومن مّدــقي ملو ،نيملسملل ةلود ءاشنإب دّمحم يبنلا دعي مل
 يــف تجمدــناف ،هتلاــسر رــشني ناــك اــمنيب يئاــقلت لكــشب نيملسملل ايسايس اًدئاق هسفن

 يـــبنلا دـــنع ةقباـــس هـــل دـــجن ال جامدـــنالا اذـــهو ،ةـــّيويندلاو ةـــّينيدلا ناـــتّيعجرملا هتّيـــصخش
 اًهباــشم اًعضو دجن انّنكل ،دّمحم يبنلا ةلاسرل ساسألا رجح هميلاعت تناك يذلا ميهاربإ

 هــيلإ تلــصو يذــلا عــساشلا نوــبلا ةــظحالم عــم ،ناميلــسو دواد نيــّيبنلا رــصع يــف اــيئزج
 يــبنلا ذــخأ يحوــلا لاــمتكا لــبقو .امهتطلــسب ًةــنراقم دــّمحم يــبنلل ةّيــسايسلا ةطلــسلا

 هــل نوــكي نأ نود مالــسإلا ةلاــسر رــشنل ةــلاّعف ةادأــك هــقتاع ىــلع ةــلودلا ةطلــس دــّمحم
 ةيرــشبلا ىــلإ ةــّيهلإلا ةلاــسرلا لاــصيإ يــف لــّثمتت ةّيــسيئرلا هتياغ تناك ذإ ،ّيسايس ضرغ
 اــّمم ،مالــسإلا ىــلإ ساــنلا ةــياده نــم هــعنمت ةّيــسايس ةطلــس هجاوي مل كلذلو ،اهعمجأب
 تاــسرامم تحبــصأ يمالــسإلا ملاــعلا ةــعقر عّسوت عمو .ةعرسب مالسإلا راشتنا ىلإ ىدأ
 لصفلا ىلإ دنتسي جذومنلا اذه نكي ملو ،نيّيلبقتسملا نيمكاحلل ايسايس اًجذومن يبنلا
 ىنعملاــب ةــّيندم ةــلود كــلانه نــكي مــل يداليملا عباسلا نرقلا يفف ،ةسايسلاو نيدلا نيب
 .هذه انماّيأ يف هنورظتني ام ةلودلا نم نورظتني سانلا نكي ملو ،نهارلا

 سأر ناــك هــّنأل ةّيــسايسلا تارارــقلا ذاــخّتا ةــّمهم هــقتاع ىــلع دــّمحم يــبنلا ذخأ دقل
 نإ ؟تارارــقلا هذــه ذاــخّتا يــف هــجهتنا يذــلا ليبــسلا اــم :لاؤــسلا زرــبي اــنهو ؛اــًضيأ ةــلودلا
 يلــصأ جذوــمن نأشب حارتقا ّيأ ىلع يوتحت ال يهو ،يحولا تايآ يف اهدجن ال "ةلودلا" ةملك
 ءاــج يــتلا ةــّماعلا ئداــبملا نــم دافتــسا يــبنلا ّنــكل ،ةــّيميظنت ةّيــسايس ةــئيه ّيأ وأ ةــلودلل
 جاــهتنا يــف ةــضاضغ دــجي مــل ناــيحألا مــظعم يــفو ،ةــّيعامتجالا ةاــيحلا نأــشب يحوــلا اــهب
 146.مالسإلا ةلاسر عم ضقانتت ال تماد ام نيّينثولا برعلا تاسرامم نم ريثكلا

 دــعب اــم يــف هــنع قــثبنا يذــلا يــسايسلا لدــجلا ةرارش تقلطنا دّمحم يبنلا ةافوبو
 تاــسرامملا نــم نيتقرــفلا عاــبتأ ذــخّتا دــقو ،)ةعيــشلاو ةّنــسلا( ناــتريبك ناــتّينيد ناــتقرف
 ،رــييغتلل ةــلباق ريغ تاسراممك اهوقنتعي مل مهّنكل ،ءادتبا ةطقن دّمحم يبنلل ةّيسايسلا

 دــعب ةّيــسايسلا تاــسرامملا ىــلوأ تــناكو ،ةديدجلا تاسرامملا نم ريثكلا اهيلإ اوفاضأف
 مــساب نيملــسملا ةــماعز بــصنم صاخــشألا دــحأ يّلوــت يــنعت يهو ،)ةفالخلا( :يبنلا ةافو
 مــلو ؛)ةــفيلخلا( ىعدــي صخــشلا اذــهو 147،ةــّيويندلاو ةــّينيدلا نوؤــشلا ةرادإ لــجأ نــم يــبنلا
 عياــب اذــكهو .هدــعب نــم ةــفيلخ نّيــعي ملو ةسّسؤملا هذه لثم حرتقا دق دّمحم يبنلا نكي
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 باــّطخلا نــب رــمع نّيــع رــكب وــبأ ىّفوــتي نأ لــبقو ،يبنلا ةافو دعب ةفيلخ ركب ابأ نوملسملا
 ةــنجل ىــلإ هدــعب نــم ةــفيلخلا باــختنا ةــّمهم رــمع دنــسأ ّمــث ،يلاــتلا ةــفيلخلا بــصنم يــف
 ناــفع نــب ناــمثع نيــيعت ةــنجللا ترّرــق هتافو دعبو ،صاخشأ ةّتس نم ةنّوكم ةيجيتارتسإ

 ةــعيب بــجومب ًةــفيلخ بــلاط يــبأ نــب يــلع حبــصأ هدــعبو ،ةــعيبلا تاءارجإ مامتإ دعب ًةفيلخ
 نيذــلا نيّيوــمألا ىــلإ ةــفالخلا تــلقتنا يــلع دــعبو .رــكب يــبأ عــم ثدح امك نيملسملا ةّيرثكأ
 نرــق دــعبو ،هنبال بألا اهثروي ةّيومألا ةرسألا نمض اهولقانتو ،ةنطلسلاب ةفالخلا اوجمد
 ترــهظ ةــلوقعم ةــسّسؤم تــناك ةــفالخلا نإــف اذــكهو .نيّيــساّبعلا ىلإ تلقتنا مكحلا نم
 .هسفن يبنلا اهحرتقي ملو ،ةّيويند ةدايقل نيملسملا تاجايتحال ةجيتنك

 نيدــشارلا ءافلخلا رصع يف تّرمتساو دّمحم يبنلاب تأدب يتلا ةّيسايسلا ىنبلا ّنإ
 اًلاكـــشأ تذـــخّتا ةـــموظنملا هذـــه نـــكل ؛نيّيـــساّبعلاو نيّيوـــمألا ّلـــظ يـــف اـــهدوجو تـــعبات

 ســّسأ :لاــثملا ليبــس ىــلعو .خيراــتلا رورــمب يمالــسإلا ملاــعلا تاــجايتحال اــًقفو ةــفلتخم
 ةــقّلعتملا تارارــقلا ذاــختال "مالــسإلا خيــش" مــساب ةــّينيد ةطلــس نوّيناــمثعلا نيطالــسلا
 عباــسلا نرــقلا ىــّتح اذــه ةــلودلا جذوــمن رّوــطت ّرمتــسا دــقلو .)ىواــتفلا( ةــّينيدلا نوؤــشلاب

 مــل جذوــمنلا اذــه ّنأ ىــلإ ةراــشإلا بــجتو ؛طاــطحنالاب ةــّينامثعلا ةــلودلا تأدــب امدــنع رــشع
 .ةّيرشبلا تارورضلل ةجيتنك رّوطت امّنإو ،ةّينيد ةرورض نكي

 اــهّنأب ةــبقحلا هذه دعب ترهظ يتلا ةّيمالسإلا ةلودلا نوينيسام سيول فّرع دقلو
 رــيغ نــم ّنأ اــنل نّيــبي فــيرعتلا اذــهو 148."ةّيتاواــسملاو ةّيناملعلاب فصّتي ّيطارقويث ماظن"
 ةّيــــسايسلا تاحلطــــصملا مادختــــساب نيملــــسملل ةّيــــسايسلا ةــــبرجتلا مــــهف نــــكمملا
 ةّيمالـــسإلا ةـــلودلا ّنأـــب دجنـــسف ثيدـــح روـــظنم نـــم ةـــبرجتلا هذـــهل اـــنرظن اذإـــف ،ةـــثيدحلا
 .ىرخأ تارابتعال اًقفو ةّيناملعو ،تارابتعالا ضعبل اًقفو ةّيطارقويث

 مالسإلا رجف يف ةلودلا جذومن صئاصخ
 )ةـــّينيدلا ةـــيالولاو ةّيناطلـــسلا ماـــكحألا( هـــباتك يـــف )م1058-974( يدرواـــملا فـــصي

 ّدمتــست مــل ةــفالخلا ّنأــب يعّدــيف ،نيملــسملا مكح ىلع بلغ يذلا ةلودلا جذومن صئاصخ
 يدرواــملا عــضيو .نيــيعتلا وأ باــختنالاب يتأــت تــناك اــهّنأو ،هللا نــم ةّيــسايسلا اهتطلــس
 ءاــضقلا ،مهتاــكلتممو ساــنلا حاورأ ةــيامح ،نيدــلا ةــيامح :ّمــضت ةــفيلخلا تاــبجاوب ةــمئاق
 رــمأ اــم قــيبطت ،سانلا قوقح ةيامح لجأ نم اهقيبطتو تابوقعلاب مكحلا ،تاعزانملا يف

 .ىرــخألا ناــيدألا ىــلع مالــسإلا قّوــفت راــهظإل مزــلي اــمب ماــيقلا ،هــمّرح اــم ميرــحتو هــب هللا
 .نيملسملا نوذؤي نم ّدض لاتقلل ؤيهتلا نع لوؤسم ةفيلخلا نإف كلذل ةفاضإلابو

 ؛مالــسإلا رــجف يــف ةــلودلا جذوــمن صئاــصخ يدرواــملا باــتك يــف دــجن نأ اــننكميو
 نــكي مــلو .هــتيامحو ،هرــشنو ،يمالــسإلا نيدــلا ماــكحأل اــًقفو لــمعلا :يــه ةــلودلا تاــبجاوف
 ةّيــــسايسلاو ةــــّيخيراتلا ةــــبرجتلا نمــــض ةــــسايسلاو نيدــــلا نيــــب زــــييمت اــــهنيح كــــلانه
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 تــحت اــيويندو اــينيد اــيلعلا ةــّيعجرملا نوــلّثمي ةّيمالــسإلا لودــلا ءاــمعز ناــكف ،نيملــسملل
 نــمف كلذــكو ،ةــّيناملع ةــلود ةّيمالــسإلا ةــلودلا نكت مل ببسلا اذهلو 149.)ةفيلخلا( ناونع
 نإو ،ةــفيلخلا نأل ،حلطــصملل لــماكلا ىنعملاــب ةــّيطارقويث تــناك اــهّنأب ءاــعّدالا بعــصلا
 ،ةـــّيحور تافـــص اذ اـــًصخش نـــكي مـــل ،ةـــّيويندلاو ةـــّينيدلا نيتماـــعزلا هدـــي يـــف عـــمجي ناـــك
 لودــلا ءاــمعز نإ .ةــلثمأ ىوــس نــكت مــلو ،ينيدــلا ديعــصلا ىــلع ةــمزلم نــكت مــل هــتارارقف
 دالبــلا اوــمكحي مــلو ،نيملــسملا ىــلع ةــّيحورلا ةــماعزلاب نوــعّتمتي اوــنوكي مــل ةّيمالــسإلا
 عــم نيناوــقلا هذــه ضقاــنتت مــل ام دالبلا نيناوق عضو ةطلس مهل تناك امّنإو ،هللا مساب
 .ةّيهلإلا رماوألاو ماكحألا

 ةــّيعجرملا اوــلبق نيذــلا نيملــسملا رــيغ مــهو ،)ةــّمذلا لهأ( وه رخآ ّمهم رصنع ةّمث
 عــــفدو ةــــعّونتم نيناوـــقب مازــــتلالا مهيـــلع ضرــــفُي ءالؤــــه ناـــكو ،ةّيمالــــسإلا ةّيـــسايسلا
 تاّيلوؤــسملا ضــعبو ةّيركــسعلا ةــمدخلا نــم نوَنثتــسُي اوناــك لــباقملا يــفو ،)ةــيزجلا(
 هذـــه تدنتـــسا دـــقو ؛مهتاـــكلتممو مـــهحاورأل ةـــيامحلا نمـــضت ةـــلودلا تـــناكو ،ىرـــخألا
إ{ :)ةنحتمملا( ةروس يف ةينآرق ةيآ ىلإ ةسرامملا

ِ
نَع ُهَّللا ُمُكاَهْنَي اَمَّن

ِ
ذــَّلا 

ِ
ف ْمُكوُلَتاــَق َني

ِ
 يــ

نيِّدــلا
ِ

م ْمُكوــُجَرْخَأَو 
ِ

د ْنــ
ِ

راــَي
ِ

إ ىــَلَع اوُرَهاــَظَو ْمُك
ِ

جاَرــْخ
ِ

 تاــّيقافتا ىــلإو ،]9 :60[ }ْمُهْوــَّلَوَت ْنَأ ْمُك
 يــف نوملــسملاو ةــّمذلا لــهأ ىواــستيو .ةــنيدملا يــف ىراــصنلاو دوــهيلا عــم دــّمحم يــبنلا
 مّظنــت يــتلا ةــّيويندلاو ةــّينيدلا تاــّيعجرملا سيــسأتب مــهل حمــسي ناــكو ،ةّيراجتلا قوقحلا

 ىــلع ،جتنتــسن نأ اــننكميو .هيف نوشيعي يذلا عمتجملا يف ةّيجراخلاو ةّيلخادلا مهنوؤش
 نادــلبلا يــف اــهب حَمــسُي ناــك ةدّدــعتملا ةّيئاضقلا تاموظنملا نأ ،تاسرامملا هذه ءوض

 150.كلذ بلط اذإ ةّصاخلا ةّينوناقلا هتموظنمل اًقفو مَكاحي يّمذلا ناك ذإ ،ةّيمالسإلا

 ةّيــسايسلا ةاــيحلا نم امهم اًءزج ةدّدعتملا ةّينوناقلا تاموظنملا دوجو ناك دقلو
 .ةــّينامثعلا ةــلودلا راــيهنا ىــتح دــّمحم يــبنلا رــصع ذــنم اًحــضاو رــمألا اذه ودبيو ،ةّيمالسإلا
 يعرــشلا :نيعرــف ىــلإ مــسقنت نيملــسملل ةــّينوناقلا ةــموظنملا تــناك ،كلذــل ةفاــضإلابو
 اــّمأ ،ةــّيوبنلا ةّنــسلاو ميرــكلا نآرــقلا ريــسفت ىــلع موــقي يعرــشلا نوناــقلا ناكف ،يديلقتلاو
 دــقلو ؛هــسفنب اهغوــصيو مكاــحلا اــهجاتحي يــتلا نيناوــقلا نــم نّوــكتيف يدــيلقتلا نوناــقلا

 .ةّيجهنم رثكأ اهتلعجو ةجودزملا ةموظنملا هذه ريوطت ىلع ةّينامثعلا ةلودلا تلمع

 ةعيرشلا نم ءزجك ةسايسلا
 ةـــسايسلا رّوـــطت نمـــضي نـــكي مـــل ةّيمالـــسإلا ةـــلودلل يخيراـــتلا جذوـــمنلا رّوـــطت نإ

 نــكت مــل نيلاــجملا نيذــه لوــح تــنّود يــتلا بــتكلاف ؛نيدــلا نــع لقتــسم لكــشب قالــخألاو
 يــف نوناــقلاو ةــموكحلا عيــضاوم تــناك كلذــلو ،هــيمكاح وأ عــمتجملا نــم ليــضفتلا ىــقلت
 ؛ةــّيثارتلا رداــصملا نمــض مالــكلاو هــقفلاك ىرــخأ موــلع نمــض جردــنت هباــش اــمو مالــسإلا
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 نــم ءزــجك اهلوبق ّمت ترهظ يتلا ةّيسايسلا تابراقملاو تاحلطصملا نإف كلذل ةجيتنو
 :ماسقأ ةعبرأ ىلإ ايديلقت مسقنت ةّيمالسإلا ةديقعلاو .ةّيمالسإلا ةديقعلا

 ةــسّدقملا بــتكلاو ءاــيبنألاو هــللاب داــقتعالاك ،ةدــيقعلا ئداــبم لمــشتو :دــئاقعلا •
 .رخآلا مويلاو

 .ةاكزلاو مايصلاو ةالصلا لمشتو :تادابعلا •

 اياــضقلا نــم هباــش اــمو قالــطلاو جاوزــلاو ثرإلاو ةراــجتلاب قــّلعتتو :تالماــعملا •
 .اًضيأ ةلودلا ةرادإ اياضق جردنت مسقلا اذه يفو .ةّينوناقلا

 .تابوقعلل ةّينوناقلا ةموظنملاب قّلعتتو :تابوقعلا •

 يــنعي حلطــصملا اذــهو ،"ةعيرــشلا" حلطــصمب اــهنع رــَّبعُي ةــعبرألا رــصانعلا هذــهو
 ىــلع اــهنم مــَهفُي ةــملكلا هذــه رَكذــُت امدــنعو ؛فرــعلاو بولــسألاو قــيرطلا :مجاــعملا يــف
 نـــم ليئــض ءزـــج ىوــس لّكـــشي ال ةــلودلا ماـــظن ّنــكل ،ةّيمالـــسإلا ةــلودلا ماـــظن :موــمعلا
 عــمتجملاو درــفلا ةاــيح ميــظنتل تغيــص يــتلا دــعاوقلا نــم ةــعومجم ةعيرشلاف ،ةعيرشلا
 يــف ءاج ام ىلع موقت يهو ؛نيملسملا لاوحأب لصّتي ام ّلكو ةّيويندلاو ةّينيدلا نوؤشلاو
 نيردــصملا اــمهرابتعاب نيملــسملا عــيمج اــمهلبقي نيذــّللا ةــّيوبنلا ةّنــسلاو ميرــكلا نآرقلا
 ،دــّمحم يــبنلل هللا هــب ىحوأ يذلا سّدقملا باتكلا وه ميركلا نآرقلاف :مالسإلل نيّيسيئرلا
 دــي ىــلع ةــسرامملاب نآرــقلا قــيبطت ةــقيرط يهف ،هلاعفأو دّمحم يبنلا لاوقأ يه ةّنسلاو
 .دّمحم يبنلا

 نــكمي الو ،مالــسإلل نيّيــسيئرلا ناردــصملا اــمه ةــّيوبنلا ةّنــسلاو ميرــكلا نآرــقلا نإ
 ،ةدــيدجلا فورــظلا عــم فــييكتلاو ريــسفتلل ناــحاتم اــمهّنكل ،اــمهتّيعجرم يــف كيكــشتلا
 ،)ةــّيفنحلا( لّوألا يمالــسإلا بهذــملا ســّسؤم ،)م767-699( ةــفينح وــبأ ماــمإلا نــع لــقنيو
 .ريــسفتلا يــف ئــطخمو لــيزنتلاب نمؤــم هــنأل رــفكي ال" :مهدــحأب هــيأر نــع لئــس امدنع هلوق
 نآرــقلل تاريــسفت نــم نّوــكتت ةعيرشلا ّنإف كلذلو 151."ءرملا هب رفكي ال ليوأتلا يف أطخلا
 فــييكتلاو مــهفلل نيلباــق نيدــلل نيّيــسيئرلا نيردــصملا لــعجي وحن ىلع ةمَّمصم ةّنسلاو
 ةـــكّرحتم ةعيرـــشلا ّنـــكل ،كيكـــشتلل هـــيف لاـــجم ال تـــباث نيّدـــلاف .ةدـــيدجلا فورـــظلا عـــم
 بهاذــــملا ساــــسأ تلّكــــش يــــتلا يــــه ةــــفلتخملا تاريــــسفتلا ّنإ لــــب ؛رــــييغتلل ةــــلباقو
 نوملــسملا هــيلع قــفّتي اًدــحاو اًدــنب ةعيرــشلا يــف دــجت نــل كلذــلو ،ةــعّونتملا ةّيمالــسإلا
 ةرـــيثكلا ماـــكحألا ّنإـــف ةعيـــشلاو ةّنـــسلا نيـــب تاـــفالخلا ضـــعب انينثتـــسا اذإو .نوـــعمجأ
 فالتــخا مئالتــل اــهفييكت ىرج امّنإو ،ضعب عم اهضعب براضتي ال ةعيرشلا يف ةفلتخملا
 .تافاقثلاو ةنكمألاو روصعلا
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 ماــسقأ نــم )تاداــبعلا(و )دــئاقعلا( يمــسق يــف اــًفالتخا دــجي نأ ثــحابلل نــكمي الو
 ،ةرـــيثك تاـــفالتخا ىـــلع يوـــطني )تالماـــعملا( مـــسق ّنـــكل ،بهاذـــملا فالتخاـــب ةعيرـــشلا
 .هرــيغ عــم ةــنراقملاب ريــسفتلا ىــلإ اــًجايتحا رــثكألا وــه مــسقلا اذــه نأ يــف نــمكي ببــسلاو
 يرــــجي اــــمّنإو ،بــــسحف يأرــــلا نــــع ردــــصت ال تاريــــسفتلا هذــــه نأ ىــــلإ هاــــبتنالا بــــجيو
 عــمتجملا قاــفّتا( عاــمجإلاو ،)ةــنراقملا( ساــيقلاك ،ةــنّيعم بيلاــسأ ةطساوب اهصالختسا
 عاـــمجإلا رـــبتعيو ؛يـــصخشلا ريـــسفتلاو ،)يـــهقفلا يأرـــلا حرـــط( داـــهتجالاو ،)يمالـــسإلا
 ّنأ ىــلإ ةراــشإلا ردــجتو ،)تالماــعملا( نادــيم يــف اًمادختــسا رــثكألا نيبولــسألا داــهتجالاو
 تارارــقلا ذاــخّتاب حمــسي يمالــسإلا هــقفلا يــف )اــيهقف هــب حومــسملا قاــطن( ةــحابإلا أدــبم
 نيدــلاو ةعيرــشلا ةــّيبلغأ ّنأــب لوــقلا نكميو ،نيدلل نيّيسيئرلا نيردصملا ىلإ عوجرلا نود
 .)ةحابإلا( ةقطنم يف جردنت

 ىـــعّدا ذإ ؛اـــهقيبطتو اـــهتعيبطو ةعيرـــشلا مـــهفل تاـــبراقملا نـــم رـــيثكلا كـــلانهو
 ناــسنإلا حلاــص قــّقحي وــحن ىلع تغيص ةعيرشلا ّنأب )م1388-1320( يسلدنألا يبطاشلا

 لّكـــشي كـــلذ ّنأو ،ةـــّيعيبطلا قوـــقحلا ةـــيامحل تدـــجو ةعيرـــشلا ّنأو ،ةرـــخآلاو ايندـــلا يـــف
 لــّثمتي ةعيرــشلل يــقيقحلا ضرــغلا ّنأ يبطاــشلا ىرــيو .نيدــلا لاــسرإ نم يهلإلا ضرغلا

 :ةّيسيئر قوقح ةسمخ يف

 .)نيدلا ةّيّرح( نيدلا ةيامح •

 .)ةايحلاب قحلا( ةّيرشبلا سفنلا ةيامح •

 .ليجل ليج نم اهتّيرارمتسا :كلذ يف امب ،ةّيرسألا ةايحلا ةيامح •

 .ةّيكلملا ةيامح •

وحن ىلع كلذ رّسفُي نأ نكمي( 152.ركفلا ةيامح •
ٍ

 .)ريمضلاو يأرلا ةّيّرح :هّنأب ام 

 .)ةعيرشلا دصاقم( حلطصم اهيلع قلطُي اهعيمج دونبلا هذهو

 لــهأ :ةعيرشلا لوح رظن اتهجو ةّيديلقتلا ةّيّنسلا ةّيداقتعالا ةموظنملا يف دجوتو
 ةــّيهقفلا دــعاوقلا ةغايــص يــف ةــّيّرحلا )يأرــلا لــهأ( ةــسردم لــبقت ذإ ؛ثيدــحلا لــهأو يأرــلا

 اـــًقفو رارمتـــساب اهريـــسفت نـــكمي ةـــسّدقملا صوـــصنلا ّنأـــب يعّدـــتو ،عـــساو قاـــطن ىـــلع
 ضقاــنتت ال ةــّيهلإلا رــماوألا نأب يبطاشلا لوقي ساسألا اذه ىلعو ،ةّدجتسملا فورظلل
 يرورــضلا نــمف اــهنيب ضقاــنت ةــّمث اــنل ودــبي ناــك اذإو ،ةــّينهذلاو ةّيملعلا قئاقحلا عم اًدبأ
 ملاـــعلا يـــف اًعاـــسّتا بهاذـــملا رـــثكأ اـــهاّنبتت ةـــبراقملا هذـــهو ؛ريـــسفتلا لالـــخ نـــم هـــتلازإ
 .ةّيكلاملاو ةلزتعملاو ةّيديرتاملاو ةّيفنحلاك ،يمالسإلا
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 ةــسّدقملا صوــصنلا لــيوأت ةــّيناكمإ )ثيدــحلا لــهأ( ةسردم ركنت رخآلا بناجلا يفو
 هذــه يــف درو دــق هــيلإ جاــتحُي اــم لــك ّنأــب دــقتعت ذإ ،ةــيهقفلا ماــكحألا رادــصإ ةــّيّرح ضفرــتو
 كــلذ صقنــي الــف ةــّينهذلاو ةــّيملعلا قئاــقحلا عم اهيف ءاج ام براضت نإ ىتحو ،صوصنلا

 فــقوملا اذــه ىــلع قــلُطيو .هــليوأتب حَمسُي الو يفرحلا ىنعملا ىوتسم ىلع هتّيباوص نم
 هــيبنتلا بــجيو .يــلبنحلا بهذــملا يــف اــًبلاغ لكــشب ظــَحالُيو ،اــًمومع )ةّيفلــسلا( حلطــصم
 هـــقانتعا ىــلع ةرورــضلاب فــّقوتي ال يرــكفلا فـــقوملا اذــهل صخــشلا قاــنتعا ّنأ ىــلإ اــنه
 ةـــّيداهجلا تاــكرحلاو .ةّيــصخش تاليــضفت نــم ةداـــعلا يــف قــثبني اــمّنإو ،هــنيعب بهذــمل
 لـــهأ( ةـــسردم جهنـــم قـــنتعت اـــهّنأ عـــم بهاذـــملا عـــيمج نـــم نيدـــّيؤملا بذـــتجت ةـــثيدحلا
 ةعيرــشلاو نيدــلا ّنأــب ىري يذلا جهنلا :يأ ،ةسّدقملا صوصنلا عم لماعتلا يف )ثيدحلا
 .رييغتلا لبقت ال يتلا ماكحألا نم ةعومجم نم نوكتت ةعيرشلا ّنإف اذهلو ،دحاو رمأ

 ةثيدحلا ةّيمالسإلا تاكرحلا ةأشن و رامعتسالا
 ةدّدــعتم لــحارم رــبع نيرــيخألا نينرــقلا يــف ةّيمالــسإلا ةّيــسايسلا ةــبرجتلا تجّردــت

 تــناك دــقلو ؛ةــفّرطتملا ةــّيفنعلا فقاوملل اًلوصو ةلدتعملا ةّيسايسلا فقاوملا نم اًءدب
 ةلوؤسم يضاملا نرقلا تاّينيسمخو تاّينيعبرأ ىتح تّرمتسا يتلا ةّيرامعتسالا ةبقحلا

 اــمهيحانج تــحت اتمــض اــمهاتلكو ؛ةّيحالــصإلاو ةّيومالسإلا :نيتنثا رظن يتهجو روهظ نع
 ةــبراقم ّنإــف كــلذ عــمو ؛برــغلا ةاداــعم نــم ءيــش عــم ةــلدتعم ةــّيثادح ةّيــسايس فــقاوم
 ةّيمالـــسإلا ميـــقلا لـــهاجتو ،)رهوـــجلا ىـــلإ ةدوـــعلا( يـــف تـــلّثمت نيّيومالـــسإلا نـــم رـــيثكلا
 .ةّيمالــسإلا ةــّيخيراتلا ةبرجتلا ضفرو ،)ةّيوبنلا ةّنسلاو ميركلا نآرقلا ءانثتساب( ةّيديلقتلا
 نيتعوــمجملا الكو .يمالسإلا ملاعلل ةّيبرغلا ميقلا داريتسا نع اوعفادف نوّيحالصإلا اّمأ
 نادــيملاو نآرــقلا نيــب ةلــصلا نــع اــًبلاغ نوعفادي نوّيمالسإلا ناكف ،نيدّدشتملا تشاحت
 اــهريغو ةــّيطارقميدلاو ةــّيدّدعتلل جيورتلاــب اــمّنإو ،يــفنع باــطخل جيورــتلا نود يــسايسلا

 تاــّيلمعلا ضــعب ّنأــب معزــلا ّدــح ىــلإ لــصو مهــضعب ّنأ ىــّتح ،ةــثيدحلا ةــّيبرغلا ميــقلا نــم
 )لوــصألا ىــلإ ةدوــعلا( نوّيحالــصإلا ضفرــي امك .اهريغ نود ةلوبقم ةّيناملعلا ةّيسايسلا
 ةــسايسلا نيداــيم يــف نيّيناــملع نوــّلظي مــهف ،يــسايسلا نادــيملاو نآرــقلا نيــب طبرــلاو
 نأ ىــلإ هــيبنتلا يــغبني نــكلو ؛يــه اــمك ةــّيبرغلا ميــقلا نــع نوعفاديو ،هباش امو داصتقالاو
 نود ،اــًعم نيقيرــفلا لمــشي وــهف ،مهدــحو نيّيحالــصإلا ىــلع اًرــكح سيــل يثادحلا فقوملا
 .يحالصإلا فقوملا ىلع رمألا اذه قبطني نأ

 ةـــّيلمعلا يـــف فـــنعلا مادختـــسا هاـــجت فـــقوملا رـــّيغتل لـــقألا ىـــلع ناببـــس كـــلانه
 قوــقح تدــّيق يــتلا ةــّيناملعلا تاّيروتاتكدــلا اــمهلّوأ ؛نيرــيخألا نينرــقلا لالــخ ةّيــسايسلا
 يـــتلا ثادـــحألا ّدـــعُت الو .اًقباـــس هانفـــصو يذـــلا دـــيدجلا رـــكفلا رّوـــطت اـــمهيناثو ،ناـــسنإلا

 اــهّنكل ،فــنعلا مادختــسال ةدارإلا دعاــصت نــع ةلوؤسم ةيضاملا ةليلقلا دوقعلا اهتدهش
 ىــلعو .فــنعلا مادختــسال ةدــّيؤملا تاــعامجلل ةــّيعامتجالا ةدــعاقلا يماــنت نــع ةلوؤــسم
 اـــهتموظنم ّصـــخي اـــم يـــف ثيدـــحلا لـــهأ ةـــبراقم قـــنتعت ةـــّيداهجلا ةـــعزنلا ّنأ نـــم مغرـــلا
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 ةّيــسايسلا ةــبرجتلا ّنأل ،ةــثيدح ةرهاــظ اــهرابتعا نود لوــحي ال رــمألا هذــه نإــف ،ةــّيداقتعالا
 تــناك دــقو ،ةــّيداهجلا ةــعزنلا روــهظ ىــلإ تّدأ يــتلا يــه نيرــيخألا نينرــقلا لالــخ ةّيمالــسإلا
 لوـــلح نأ الإ ،اـــًمومع لادـــتعالاب فـــصّتت ةّيرامعتـــسالا ةـــبقحلا يـــف ةّيمالـــسإلا تاـــكرحلا
 ال اذــهو ؛ةــّيداهجلا ّمــث ،ةّيلوــصألا تاــكرحلا ىّوــق رامعتــسالا ّلــحم ةّيناملعلا تاّيروتاتكدلا
 وــه ةــّيبرغلا لودــلا دــي ىــلع يمالــسإلا ملاــعلا رامعتــسا ّنأــب لوــقلا ةّيباوــص نــم اًدــبأ لّلقي

 .ةّيداهجلا ةعزنلا روهظل ةّيضرألا ةئيهتب أدب نم

 يوــق مكاــح دوــجو ساــسأ ىــلع موــقي ةلودلل يديلقتلا يمالسإلا جذومنلا ناك دقلو
 ةطلــسلا نوملــسملا دــقف رامعتــسالا ءاــج امدنعو ،ةّيويندلاو ةّينيدلا نيتّيعجرملا كلتمي
 يدــيلقتلا جذومنلاــب لــمعلا لــّطعتو نورــق لاوــط اــهب نوكــسمي اوناــك يــتلا ةّيــسايسلا
 بوعــشلا نــع ةــفّلختم ةــبترم يــف ةّيمالــسإلا بوعــشلا مــظعم عضولا اذه لعج .ةلودلل
 ىـــلإ رامعتـــسالا ىّدأو ،يـــسايسلا ميـــظنتلا ديعـــص ىـــلع ًةراـــهم رـــثكأ تـــناك يـــتلا ةـــّيبرغلا
 ىــلإ اــنعجر اــم اذإو ؛فــقاوملاو ةــسايسلا تــلاط يمالــسإلا ملاــعلا يــف ةــميظع تارــّيغت
 ماــعلا يــف رــصمل نويلباــن وزــغ ىــلإ )م622( ماــعلا يــف ةــّيوبنلا ةرــجهلا نم ةّدتمملا ةبقحلا
 يداــــصتقالا قّوــــفتلا ةيــــصان اــــهنيح نوــــكلتمي اوناــــك نيملــــسملا ّنأ دجنــــسف ،)م1798(
 يموــكحلا رودــلا ةيادبو رصم وزغ ناك دقلو ؛ممألاو نايدألا يقاب ىلع يسايسلاو يملعلاو
 ،نيملــسملا ىلع يبرغلا ملاعلا قّوفتل نيرّشؤم لّوأ ةّيناطيربلا )ةيقرشلا دنهلا( ةكرشل
 ءاــهقف زــّفح طاــبحإلا اذــهو ،اــًلئاه اــًطابحإ بّبــسو رامعتــسا ىــلإ قّوــفتلا اذــه تــلّوحت ّمــث
عاسم يف قالطنالا ىلع نيملسملا

ٍ
 .ةديدج 

 ةرادــصلا لاــن مالــسإلل ّيــسايسلا ريــسفتلا ّنإــف ،ةّيــسايس تناك ةلكشملا ّنأ امبو
 اـــمّنإو نيدـــلا نـــع ةّلقتـــسم ةّيـــسايس موــلع رّوـــطتت مـــل كلذـــلو ،ىرـــخألا تاريــسفتلا نود
 ةلكـــشملا تـــناك ةـــيادبلا يـــفو .نيدـــلا لوـــح روـــحمتت ةدـــيدج راـــكفأ اـــهنع اـــًضوع ترّوـــطت
 مهريــسفت وــه كــلذ يــف ببــسلاو ،فــّلختلا نــم نوناــعي نوملــسملا" :يــلي اــمك صّخلتــت
 ،ّيــقيقح لكــشب نيدــلا اــنمهف اذإــف ؛يــقيقحلا نيدــلا ةّداــج نــع مهلالــضو نيدــلل ئطاــخلا
 قايــسلا اذــه يــفو ."لالغتــسالل ضّرــعتلا نــمو راــعلا نــم انيجنيــسف ،اــنتايح يــف هاــنقّبطو
 ىــلإ ةدوــعلا( :نيــتنثا نيتزــيم يدــبت يــهو مالــسإلل ىــلوألا ةّيــسايسلا تاريــسفتلا تءاــج
 ."حالصإلا"و ،)لوصألا

 ىــــلإ ةدوــــعلا( توــــهال ســــّسؤم )1897-1838( يناــــغفألا نيدــــلا لاــــمج ناــــك دــــقلو
 اــضر ديــشرو ،)1888-1840( لاــمك قماــنو ،)1905-1849( هدبع دمحم هاطخ عباتو ،)لوصألا
 ،)1949-1873( فــــــــييكب هللا راــــــــج ىــــــــسومو ،)1938-1877( لاــــــــبقإ دــــــــّمحمو ،)1865-1935(
 .نيّيوثادحلا نيملسملا نم مهعيمجو

 ،)لوــصألا ىــلإ ةدوــعلا( موــهفم نــم بــلقلا عــقوم )ديدجتلا(و )ءايحإلا( اتركف عقتو
 يــف صّخلتــي )اــهنيح( نهارــلا يمالــسإلا عــقاولا ببــس نوــكي نيترــكفلا نيتاــه بــجومبو
 ناوــنعب ةــلاقم يــف يناــغفألا رــكذ ذإ ؛رــّيغتي ال تباث يمالسإلا ركفلا ّنأب نيملسملا داقتعا
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 هتفيحــص يــف اهرــشنو ،هدــبع دــمحم عــم كارتــشالاب اــهبتك )صالــخلل ميــظعلا لاــضنلا(
 اوناـــك نيملـــسملا ّنأـــب ،ةّيمالـــسإلا تاـــكرحلل ماـــهلإ ردـــصم تـــناك يـــتلا )ىقثوـــلا ةورـــعلا(
 153.ةّيوبنلا ةّنسلاو ميركلا نآرقلا نع اودعتبا مهّنأل لالغتسالاو فّلختلا نم نوناعي

 ّنأـــب ىرـــي ناـــك ذإ ؛ىرـــخأ رـــظن ةــهجو ىـــّنبتف لاـــبقإ دـــّمحم يناتـــسكابلا رـــّكفملا اــمأ
 دــعب ةــّينالقعاللاو يورــخألا رــيكفتلا هاــجّتاب يمالــسإلا رــكفلا لّوــحت يــف نــمكت ةلكــشملا
 ىــلع موــقي نأ بــجي يمالــسإلا رــكفلا ءايحإ نأ ينعي كلذ ناكو 154.يرجهلا سماخلا نرقلا
 .ديدج نم امهريسفت ةداعإو ةّنسلاو نآرقلل ةّيديلقتلا تاريسفتلا ذبن ساسأ

 اهدــــئار يناــــغفألا ناــــك يــــتلاو ،يــــسايسلا مالــــسإلل ىــــلوألا ةــــكرحلا هذــــه فَرــــعُتو
 داــقتعالل اــًفالخ ،ةــّيداهج ةــكرح تــسيل يــهو ،)ةّيمالــسإلا ةــّيودحولا( مــساب ،يجولويدــيألا
 ضوــخب يتأي ال صالخلا ّنأب دقتعت اهّنأل ةّيركف :ةحماستم ةّيركف ةكرح يه امّنإو ،دئاسلا
 بــجي ةّيبرغلا ميقلا ّنأب دقتعت اهّنأل ةحماستمو ؛ةفرعملا باستكاب يتأي امّنإو ،كراعملا
 نأ كــنكمي الو .ميرــكلا نآرــقلا ماكحأ ىلع اهضرع دعب يمالسإلا ملاعلا مئالي امب اهفييكت
 يـــف هراعـــش صيـــخلت نـــكمي ذإ ،برـــغلا نـــم ايئادـــع اـــًفقوم يومالـــسإلا رـــكفلا يـــف دـــجت
 ،)هــتفاقثو هــنيد كــنع عدو ،هــتينقتو هــمولع برــغلا نــم ذخ(ـــب ةلأــسملا هذــه عــم لــماعتلا
 فدــهلا ناــك دــقلو .ةــفاقثلاو نيدــلا يــف اــهرودو ةــسّدقملا صوــصنلل صلخم وهف كلذلو
 يمالــسإ ســلجمو ةّيمالــسإ ةدــحو سيــسأت يــف لّثمتي هعابتأو يناغفألل ربكألا يسايسلا
 ةـــّيودحولا( ةرـــكف ةـــّينامثعلا ةـــلودلا تـــّنبت دـــقو ،ةّيمالـــسإلا نادـــلبلل ةّيراـــشتسا ةـــئيهك
 .رايهنالا روط يف تناك امدنع )1923-1876( ةدملا لالخ ةلود ةسايسك )ةّيمالسإلا

 ةــّيطارقميدلاك ةــّيناملعلا ميــقلا هاــجت اًلدــتعم اًفقوم )ةّيمالسإلا ةّيودحولا( تذخّتا
 ةرــكف ،هدــبع دــّمحمو يناــغفألا نيدــلا لاــمجك ،لادتعالا راصنأ مدختساو ؛ناسنإلا قوقحو
 ةــــّيودحولا( تــــبأدو ؛)ةــــّيطارقميدلا( حلطــــصم دــــّسجي رــــهظمك )يمالــــسإلا ســــلجملا(
 نــسح ّنإ اــمك .ةــّيبوروألا ةــّيلاربيللا ةّيــسايسلا دــيلاقتلل دوــعت ميــق ءاعّدا ىلع )ةّيمالسإلا
 يــشوّنغلا دــشارو ،رــصم يــف )نوملــسملا ناوــخإلا( ميــظنت ســّسؤم ،)1949-1906( اــّنبلا
 )2011-1926( ناــكبرا نيدــلا مــجنو ،سنوــت يــف )ةــضهنلا ةــكرح( ميــعز ناــك يذــلا )...-1941(
 ساــسأ ىــلع ةّيــسايسلا مــهاؤر اــًعيمج اوــسّسأ ،اــيكرت يــف )ةــّينطولا ةــيؤرلا ةــكرح( دــئاق
 حاــفكلا يــف ،ّطــق ،نورــي )ةّيمالــسإلا ةــّيودحولا( راــصنأ نــكي مــلف ،يطارقميدــلا باــطخلا
 .قوقحلا ليصحتل اًليبس فنعلاو حّلسملا

 ّنأ يـــف لـــّثمتي ،لاز الو ،)ةّيمالـــسإلا ةـــّيودحولا( راـــصنأل ماـــعلا فـــقوملا ناـــك دـــقل
 ميـــقلاو صالـــخإلاو لــمعلاو ةـــفرعملاب تالكــشملا ىـــلع بـــّلغتي نأ هــيلع بـــجي ملــسملا
 نــع اوــعفادو ةــلودلاو نيدــلا نيــب لصفلا ةّيناكمإ اوركنأ مهضعب ّنكل ؛ةحلاصلا ةّيقالخألا
 كــلذو ؛مالــسإلل ةّيــسيئرلا رداــصملل اــًقفو ةّيــساسألا هــئدابم دّدحتت ةّيطارقميدلا نم عون

                                                             
 .70ص ؛ناضمر :ّانبلا ىلإ يناغفألا نم يمالسإلا حالصإلا ..يمالسإلا ءایحإلا لوصأ 153
 .215ص ؛لابقإ :مالسإلا يف ينیدلا ركفلا دیدجت 154
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 ىــلإ ،هــسفن )يمالــسإلا يودــحولا( راــّيتلا نمــض ةــثيدح تاــهّجوت نــم ،نورــخآ عفدــنا اــمنيب
 اـــناك يـــشونغلاو ناـــكبرا ّنأـــب ،اـــًلثم ،ظـــَحالُيو ؛ةّوـــقب ةّيـــسايسلا ةـــّيناملعلا نـــع عافدـــلا
 ةرــكف الّبــقت اــمهّنكل ،ةّيــسايسلا ةاــيحلا نــع نيدــلا لاــجر دــعبت يــتلا ةــّيناملعلا ناــضراعي
 .ةلودلا ةنملع :يلاتلابو ،ايجولويديألاو نيدلا نع ةسايسلا لصف

 ةــكرحلا :يــهو ،ةّيرامعتــسالا ةــبقحلا يــف ترــهظ ىرــخأ ةــّمهم ةّيــسايس ةــكرح ةــّمث
 ةــّيودحولا( هــيف تأــشن يذــلا هــسفن خيراــتلا ىــلإ اــًبيرقت اهئوــشن خيراــت دوــعيو ؛ةّيحالــصإلا
 ةاــيح تاــسراممو ةّيمالــسإلا ميــقلا نيــب قــيفوتلا ىــلإ ةــكرحلا هذــه ىعــستو .)ةّيمالــسإلا
 بوــجوب نوّيحالــصإلا يعّدــيو .ةّيــسايسلا ةــّيناملعلا ةــّيطارقميدلاب يداــنت يــهو ،لادــتعالا
 برــغلا نــم اوذــخأي نأ نيملــسملا ىــلع نوــحرتقيو ،ةــسايسلاو نيدــلا نيــب لماكلا لصفلا

 ةّنـــسلاو ميرـــكلا نآرـــقلا ّنأ مـــهيأر يـــفف ؛رـــييغت نود يـــه اـــمك هـــمولعو ةّيـــسايسلا هـــميق
 ّيرــــشبلا ميــــيقتلل كورــــتم نادــــيملا اذــــه ّنأو ،ةّيــــسايس ماــــكحأ ّيأ ناــــيوتحي ال ةــــّيوبنلا
 نــم ناــخ دــمحأ ديــس ريــسلا مــسا رّدــصتي ةــّيدايرلا ةــبراقملا هذــه ةــمّدقم يــفو .فيــصحلا
 .دنهلا

 ضيــقنلا ىــلع فــقي مالــسإلل نهارــلا ريسفتلا ّنأ )1898-1817( ناخ دمحأ دّيس ىعّدا
 لواــحف ؛نيملــسملا فــّلخت يــف ببــسلا وــه ريــسفتلا اذه ّنأو ،نونفلاو مولعلا ريوطت نم
 .)ريوــنتلا رــصع يــف( يــبرغلا ملاــعلا يف ةّيعيبطلا ةّينيدلا تابراقملا عم مالسإلا فّيكي نأ
 ركذــي ثــيح ؛)1966-1888( قزارلادــبع يــلع يرــصملا رــّكفملا ىلع هريثأت ناخ دمحأل ناك دقو
 بــناجلاب ةــّصتخم ةّيمالــسإلا ةعيرــشلا ّنأ )مــكحلا لوــصأو مالــسإلا( هــباتك يــف قزارلادبع
 وــهو ،ةــّيويندلا نوؤشلا وأ ةسايسلاب قّلعتت ماكحأ وأ نيناوق ةّيأ يوتحت الو طقف يحورلا
 كرـــت دـــق مالــسإلا ّنأـــب ىرــي وـــهف ،يرــشبلا ميـــيقتلل ةــكورتم لئاـــسملا هذــه ّنأـــب ججاــحي
 ةاــيحلا ماــكحأ ّنأو ،نوملــسملا اهذــخّتي يــتلا تارداــبملل ةّيــسايسلاو ةــّيويندلا تالكــشملا
 يــف تداــس يــتلا تاــسرامملا ّنأــب داــقتعالا أــطخلا نــمو ،روــصعلا رــّيغتب رــّيغتت ةّيعامتجالا

رصع
ٍ
 155.مالسإلل اًساسأ لّكشت ام 

 ّيوــيح لدــج روــهظب رــشع عــساتلا نرــقلا ذــنم ةّيرامعتــسالا ةــسكنلا تبّبــست دقلو
 عم تأدب نيدلا لوح ةروحمتملا ةّيسايسلا تاشاقنلاف ؛اذه انموي ىتح هتوذج ئفطنت مل
 راــكفأ ىــلإ تــلّوحت ّمــث ،)ءاــيحإلا(و )دــيدجتلا(و )لوــصألا ىــلإ ةدوــعلا( راــكفأب نيّيومالــسإلا

 .نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ةّيناملعلا تاّيروتاتكدلا ةعراقمل ةمواقم

 ةّيداهجلا ىلإ ةّيمالسإلا ةّيودحولا نم
 يمالــسإلا ملاــعلا يــف ةرثؤــملا ةّيــسايسلا لماوعلا نم ةّيداهجلا تاكرحلا تحبصأ

 ؛ةّيمالــسإلا ةــّيودحولا تاــكرحلا نــم تــقثبنا نأ دــعب كــلذو ،نيرــشعلا نرــقلا طــساوأ ناــّبإ

                                                             
 .42ص ؛قزارلادبع :مكحلا لوصأو مالسإلا 155
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 ةّيمالــسإلا ةــّيودحولا نيــب فالتــخالا هــجوأ نــم رــيثكلا كــلانه ّنإــف كــلذ نــم مغرــلا ىــلعو
 .ةايحلاو نيدلا ّصخي ام يف رظنلا تاهجوو ةّيسايسلا فقاوملا ديعص ىلع ةّيداهجلاو

 تاــّينيعبرألا لــئاوأ ىلإ ةّيفنعلا بيلاسألا لّضفت يتلا ةّيروثلا تاكرحلا روهظ دوعي
 :اهئوشنب ابّبست نالماع ةّمثو ،ةيضاملا

 قــحب بيذــعتلا نــم هتــسرام اــمو ةطلــسلا ىــلع ةــّيروتاتكيدلا ةــمظنألا ءاليتــسا .1
 .نينطاوملا

 ،)1948( ماـــع ليئارـــسإو برـــعلا نيـــب برحلاـــك ؛يمالـــسإلا ملاـــعلا يـــف بورـــحلا .2
 وزــــغلاو ،)1967( ماــــع ةتــــسلا ماــــّيألا برــــحو ،نيطــــسلف يــــف ةّيليئارــــسإلا تاــــسايسلاو
 ناــشيشلا برــحو ،)1995-1992( ةّينــسوبلا برــحلاو ،)1979( ماــع ناتــسناغفأل يتييفوــسلا
 .ةّيداهجلا تاكرحلا ةيوقت يف اًعيمج تمهسأ بورحلا هذهف ،)1994-1996(

 اهؤوشنو ةّيداهجلا ةعزنلا روذج

 ةّيـــــسايسلاو ةـــــّينيدلا فـــــقاوملا فـــــصو ةـــــّيفيك لوـــــح ارمتـــــسم لدـــــجلا لازـــــي ال
 اهيّمــسي نــم كــلانهف ؛يمالــسإلا ملاــعلا يــف يــفنعلا راــيخلا تلــّضف يــتلا ةّيحلاــصتاللا
 مهــسفنأ ىــلع نوــقلطي نيّيداــهجلا نــكل ؛هباــش اــمو "ةّيلوــصأ" وأ "ةّيفلــس" وأ "ةــّيلاكيدار"
 نإــف ،ساسألا اذه ىلعو ؛راّفكلا دض ةّيهلإ ةكرعم نوضوخي نيذلا :يأ ،"نيدهاجملا" بقل
 156.يسايسلا راطإلا نمض "ةّيمالسإلا ةّيلوصألا" ينعت "ةّيداهجلا"

 صوــصنلا يــفو ؛لاــضنلاو لــمعلا يــنعت ،يــمجعملا اــهانعمب ،)داــهجلا( ةــملك ّنإ
 ةّوــق نــم اوــتوأ اــم لكب هللا ةملك ءالعإل لمعلا مهيلع بّجوتي صاخشألا ّنأ ينعت ةّينيدلا
دخُتــساف )ةّيداهجلا( حلطصم اّمأ .ناسلو تاكلتممو ةايحو

ِ
 يــف رــهظ فــقوم ةيمــستل م

 صوــصنلا يــفف ؛يــفنع يــسايس لاــضنك نيرــشعلا نرــقلا طــساوأ يــف يمالــسإلا ملاــعلا
 شيــعلا لــجأ نــم ءرــملا لاــضن ىــلإ ةراــشإلل )داــهجلا( حلطــصم درــي ةــّيثارتلا ةّيمالــسإلا
 داـــهج( هـــسفن عـــم ءرـــملا لاـــضن نإ اـــمك ؛هرـــشن ىـــلع لـــمعلاو نيدـــلا تايـــضتقمل اـــًقفو
 ،ةحلاــصلا ةــّيقالخألا ميقلاــب ىــّلحتيو نيرــخآلا نيــعي اــًصخش نوــكي نأ لــجأ نــم ،)سفنــلا
 نيّيداــهجلا ّنــكل .)رــبكألا داــهجلا( هاعد دّمحم يبنلا ّنإ لب ،داهجلا عاونأ نمض اًضيأ جردني
 يــف لاــتقلا هــّنأب )داــهجلا( نوــفّرعيو ،هذــه حالــصلا ةــلحرم ىــلإ اولــصو دــق مهّنأــب نودقتعي

 ئداــبم ساــسأ ىــلع ةــّيفنعلا مهتاعارــص نوــميقي مهّنأــب نوعّدــيو ،راــّفكلا دــض هللا ليبــس
 ،نيدـــلل يدـــيلقتلا مـــهفلا نمـــض ةدّدـــحم ميهاـــفم ىـــلع نودّدـــشي مـــهف اذـــهلو ،مالـــسإلا
 .ّيح عارص ىلإ دنتسي ايسايس اًباطخ نوجتنيو

                                                             
 سیـلو ،ةـموكحلا تارازو نمـض اّمیـس الو ،ةدـّحتملا ةـكلمملا يـف ًالوادـت رـثكألا وـھ "نیّددشتملا" حلطصم نأ ودبی 156

 سیـئر لاـح وـھ اـمك( ةـّیعامتجالا ایاضقلا يف حماستلا نم اًّددشتم اًفقوم امٌ ةعامج ذّختت دقف ؛ھنم ًالیلضت رثكأ رخآ حلطصم كلانھ
 ،نومروملاــك( نیدــلا ماــكحأب اــھمازتلا يــف ّددــشتت وأ ،ّةیوملــسلا ةــعزنلل اــھّینبت يــف ّددــشتت وأ ،)نوریماــك دــیفید قباــسلا ءارزوــلا
 وأ يـفنعلا راـیخلل تاـعامجلا هذـھ جاـھتنا يـنعی ال كـلذ ّنـكل ،)اـًعبط نیملـسملا نـم ریثكلاو ،نوتّمزتملا نّوینادمعملاو ،كیلوثاكلاو
 )ریرحتلا(.ھل اھریربت



133 
 

 مهتاــياغ عم قفاوتت يتلا ةّينيدلا ميهافملا ىلع ةّصاخ يناعم نوفضي نوّيداهجلاو
 ةـــيحانلا نــم فــنعلا رــيربت مــهل حيــتي يذـــلا وــحنلا ىــلع تاــملكلا نورــّسفيف ،مهفقاوــمو
 ّمـــث ،اـــمهريغ نـــم رـــثكأ )داـــهجلا(و )ةعيرـــشلا( احلطـــصم درـــي قايـــسلا اذـــه يـــفو ،ةـــّينيدلا
 .)برحلا راد(و ،)مالسإلا راد(و ،)يّمذلا(و ،)ةفالخلا( امهيلت

 يرــجي نيدــلا بــناوج نــم بــناج يــه ةعيرــشلا ّنأ ىــلإ قباــس عضوم يف انرشأ دقلو
 ةعيرـــــشلا نورـــــّسفي نيّيداـــــهجلا ّنـــــكل ؛ةاـــــيحلل ةـــــّيلمعلا تايـــــضتقملل اـــــًقفو هـــــفييكت
 نأ بــجيو ؛ةــفلتخملا ةاــيحلا طاــمنأ ّدــض ةّيئادع فقاوم يدبت ةماّده ةّيمالسإ ايجولويديأك
 ىماــنتي هراــشتنا ّنــكل ،يمالــسإلا ملاــعلا يــف اًعئاــش سيــل ريــسفتلا اذــه ّنأ ىــلإ اــنه ريشن
 نــمو .ةيمالــسإلا مأ ةــّيبرغلا نادــلبلا يــف نوــشيعي اوناــك ءاوــس ،نيملــسملا فوفــص يــف
 نــــع نودــــعتبي مالــــسإلل يداــــهجلا ريــــسفتلا نوــــقنتعي نيذــــلا نيملــــسملا ّنأ ظــــَحالملا
 ةــّينيد ةــئيب نولّكــشيو ،هــعم لــصاوتلا تاوــنق نوــقلغيو ،هــيف نوــشيعي يذــلا عــمتجملا
 هذــه ةاــيحلا طاــمنأ نورــّسفيو ،مهانكــس قطاــنم يــف مــهب ةــّصاخ ةاــيح طاــمنأ نوــعبّتيو
 اــّمإ وــه هنوــشيعي اــمك نيدــلا شيــعي نــم ال ّنأــب نيججاــحم ،)ةــّيلهاجلا( موــهفمل اــًقفو
 نوججاــحيف مــه مهتيحان نم اّمأ ؛هللا مكح لّبقتي ال "لهاج" هّنأو ،رفاك اّمإو يناملع ملسم
 ."ةّيلهاجلا" هذه نم مهسفنأ اومحي يك نيرخآلا نع داعتبالا مهيلع ّنأب

 نــم اــهقيقحت ّنأو ،ةّيــسايسلا ةدــحولا ىــلإ ةــجاحب نيملسملا ّنأ نوّيداهجلا معزيو
 مالــسإلاب نمؤــي ال نم لك لتق ىلإ نوعديو ،)ةفالخلا( ءايحإ بجي اذهلو ،ةّينيدلا تابجاولا
 يــف ةــّينآرق ةــيآ ىــلإ معزــلا اذــه يــف نودنتــسيو ،وــفعلا نوــبلطي نيذلا ةّمذلا لهأ ءانثتساب

رــْشُمْلا اوُلُتْقاــَف{ :ةــبوتلا ةروــس
ِ

ك
ِ

 اــنه ةراــشإلا بــجت ّنــكل ]5 :ةــبوتلا[ }ْمُهوُمُتْدــَجَو ُثــْيَح َني
 ىرــخألا تاــيآلا نــم رــيثكلا كــلانهو ،ةلعتــشم برحلا تناك تقو يف تلزن ةيآلا هذه ّنأ ىلإ
 فّرــصتي نأو ،نيملــسملا رــيغ عــم ىنــسحلاب لــماعتي نأ بــجي ملــسملا ّنأ ىلع ّصنت يتلا

 ّدرــــيو ؛)]113 :3[ ؛]9-8 :60[ ؛]8 :5[( هبــــضغ نورــــيثي نــــم عــــم ىــــتح لداــــع لكــــشب مــــهعم
 يــف نيرفاــكلا عــم ىنــسحلاب لــماعتلاب حــصنلا ّنأــب نيــمعاز مالــكلا اذــه ىــلع نوّيداــهجلا
رــْشُمْلا اوُلُتْقاــَف{ ةــيآلا :اــًلثم كلذ نمو ،اهدعب تلزن تايآ "هتخسن" دق ةقباسلا تايآلا

ِ
ك
ِ

 َني
نــَع ُهــَّللا ُمُكاــَهْنَي اــَل{ :لوــقت يــتلا ةــيآلل ةــلثامملا ىرــخألا تاــيآلا خــسنت }ْمُهوُمُتْدــَجَو ُثــْيَح

ِ
 

ذــَّلا
ِ

تاــَقُي ْمــَل َني
ِ

ف ْمُكوُل
ِ

نيِّدــلا يــ
ِ

رْخُي ْمــَلَو 
ِ

م ْمُكوــُج
ِ

د ْنــ
ِ

راــَي
ِ

سْقُتَو ْمُهوُّرــَبَت ْنَأ ْمُك
ِ

إ اوُطــ
ِ

هْيــَل
ِ

إ ْم
ِ

 َّن
حُي َهـــَّللا

ِ
سْقُمْلا ُّبـــ

ِ
طـــ

ِ
 يـــنعت اـــهّنأب ةـــينآرقلا تاـــيآلا نورـــّسفي نوّيداـــهجلاف ؛]9-8 :60[ }ني

 هــنيعب اــًجهنم نوّلغتــسي مــهو ،راــّفكلاو نيملــسملا نيــب برــحلا ةــلاح ةــّيدبأ ذــيبحت اًينمــض
 .فنع نم هنوسرامي ام ىلع ةّيعرشلا ءافضإل ريسفتلا جهانم نم

 :ةّيسايس ئدابم ةثالث نوقنتعي نيّيداهجلا ّنإ

 اــّلإ مــكح ال"ـــف ،عوــضوم ّيأ يــف ماــكحألا رادــصإ يــف ةدــيحولا ةــّيعجرملا وــه هللا ّنإ .1
 ."هلل
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 نيدــلا نــم نوــجَرخُي نــمو ،نيدــلا نــم مهجارــخإ بــجي ةرــيبكلا بونذلا نوبكتري نم .2
 .مهلتق بجي

 .ينيد بجاو ملاظلا مكاحلا دض بغشلا ةراثإو برحلا .3

 امدــنع ةــثالثلا ئداــبملا هذــه نــع اوــعفاد )جراوــخلا( نأ خيراــتلا انربخي ،ةقيقحلا يفو
 عــم قــفّتا امدــنع )ةــعدبلا( بــكترا ،بــلاط يــبأ نــب يــلع ،عــبارلا يدــشارلا ةــفيلخلا ّنأ اوــنلعأ

 نوــّنبتي نوّيلاــحلا نّويداــهجلاو .هــلتق ىــلع اومدــقأ كلذــلو ،اــهنيح ماــشلا مكاــح ،ةــيواعم
 ضفرــت مالــسإلا خيراــت يــف ةــعامج لّوأ تــناك يــتلا ةــئفلا هذــهل يــسايسلا-ينيدلا فقوملا
 .اهتاياغ قيقحت يف فنعلا ليبس جهتنتو تايصوتلا

 ترــهظ دقلف ؛)نوّيلمعلا(و )نوّيريظنتلا( :نيمسق ىلإ نيّيداهجلا ميسقت نكميو
 اــّمم مغرــلا ىــلعو ،نيرــشعلا نرــقلا تاّينيــسمخ يــف ةّيريظنت ةكرحك رمألا لّوأ )ةّيداهجلا(

 ّنــكل ،ةلــصاوتم رــيغو ةدودــعم تــناك ثادــحألا هذــه ّنإــف ،ةــمواقمو فــنع ثادــحأ نم هباش
 نيّيداــهجلا تــعفد ،ناــشيشلاو ةنــسوبلاو ناتــسناغفأ يــف بورــحلاو ،نيطسلف ةلكشم
 نيذــلا )نودــهاجملا( أدــب ّمــث ؛هــل مهدادعتــساو درــلا ىــلع مهتردــق ببــسب دهــشملا رّدــصتل

 يــف برــحلا ءاــهتنا دــعب ةنــسوبلا برــح نوــضوخي ناتــسناغفأل يتييفوــسلا وزــغلا اوبراــح
 اهــسفن رــبتعت ةــعومجم ترــهظ اذــكهو ،ناــشيشلا برــح يــف اوــطرخنا مــث ،ناتــسناغفأ

 مــل نّييداــهجلا ّنــكل .اــهل ةّيــسيئر ةــنهم برــحلا نــم ذــخّتتو ،مالــسإلا ضرأ يــف هللا دوــنج
 ؛ءاــيربألا نيّيندــملا هاــجت فــنعب فّرــصتلاب اوؤدــب اــمّنإو ،تاــهبجلا ىــلع برحلا ّنشب اوفتكي
 ،)2011 ربمتبـــس 11( يـــف كروـــيوين يـــف يملاـــعلا ةراـــجتلا جرـــب ىـــلع ةدـــعاقلا موـــجه ناـــكف
 يــف دــيردم تارــيجفتو ،)2004( ماــعلا يــف لوبنطــسإ تفدهتــسا يــتلا ةــثالثلا تارــيجفتلاو
 تحبــصأ ةــّيلمعلا ةــّيداهجلا ّنأــب ًاناذــيإ ،)2005( ماــعلا يــف ندــنل تارــيجفتو ،)2004( ماــعلا
 .يرظن موهفم دّرجم نم رثكأ

 راد" وــه هللا ماــكحأ هــيلع نميــهت ال ناــكم ّلــك ّنأــب نوــنمؤي نوّيداــهجلا حبــصأ دــقل
 .هيف برحلا ّنش مهيلع يلمي ينيدلا بجاولا ّنأو ،"برح

 )ةّيداهجلا( ةركف داّور

 اــمنيح نيرــشعلا نرــقلا طساوأ ىلإ دوعي ةّيداهجلا راكفألا نم عونلا اذه ءوشن ّنإ
 ةــّيداهجلا تاــباطخلا ىــلوأ ترــهظو ،ةــّيروتاتكدلا ةــمظنألا هــّلحم ّلــحتل رامعتــسالا رداــغ
 هذــه ّنــكل ؛ةّيــسايس ةــضراعم لكــش ىــلع ةــمظنألا هذــهل ةئّيــسلا تاــسرامملا ةضراعمل
 نــع تــّلختف ،لتقلاو فنعلاب اهعم لماعت يموكح لعف ّدر تهجاو ةّيسايسلا ةضراعملا

 حرـــطلا ناــكو ،)ةـــمواقملا( ةرــكف تــقنتعاو )ءاـــيحإلا(و )لوــصألا ىـــلإ ةدوــعلا( تادــقتعم
 مــكحل اــهئاهنإ دــعب اــهمكح تنلعأ ةّيروتاتكدلا ةمظنألا ّنأ يف لّثمتي نيّيداهجلل يسيئرلا

 يــتلا هراــكملا ثودــح يــف ببــسلا ّنأو ،هللا نود اــهل اًدــيبع ساــنلا نــم تــلعج كلذــبو ،هللا
 دــقلف ؛ةاــغطلاو "ةنعارفلا" ءالؤهل سانلا ةعاط وه ةمظنألا هذه ّلظ يف سانلا اهيناعي
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 ،رـــصم يـــف فــسويو ىـــسوم نيــّيبنلا اوبّذـــع نيذــلا ةـــنعارفلاب روتاتكدــلا نوّيداـــهجلا هّبــش
 رــيرحتو هللا مــكح ةداــعإ يــنعي ةّيــسايسلا مهتطلــسل ةنعارفلا ءالؤه نادقف ّنأب اوججاحو
 .نيملسملا

 رــكفلا داّور ّمهأ )1966-1906( بطق دّيسو )1979-1903( يدودوملا ىلعألا وبأ حبصأ
 يــتلا يرــكفلا رامعتــسالا تاودأ" نــم ةّيناملعلا ةّيطارقميدلا ّنأب نادقتعي اناكو ؛يداهجلا

 ميــقلا ضــعب ناــضراعي اــناكو 157."يمالسإلا ملاعلل ّيلعفلا هرامعتسا دعب برغلا اهضرف
 ينيدــلا حماــستلاو ةّيدّدعتلاو ةّيطارقميدلا :لاثمأ نم ،ةّيبرغ ديلاقت اهّنأ ةّجحب ةّيسايسلا
 روتاتكدـــلا نارـــبتعي اـــناكو .ةـــلودلاو نيدـــلا نيـــب لـــصفلاو رـــيبعتلا ةـــّيّرحو مالـــسلا ةـــيامحو
سرُأ ةداورـــط ناـــصح دّرـــجم يناـــملعلا

ِ
 ةّيـــسايسلا ةـــّيعجرملا ّنأو ،يمالـــسإلا ملاـــعلل لـــ

 ملاــعلا جراــخ نــم درــت ةرــكف ّلــك نــم امهــسّجوت نايدــبي اــناكو 158.بــسحو هــلل يــه ةدــيحولا
 ."نيعدــتبملا نيّيبرــغلا" نــم ءيــش ّيأل ةــجاحب اوــسيل نيملــسملا ّنأــب نيــَمعاز يمالــسإلا
 اــّمم ،عــمتجملا ةــيامحل ةــجاحلا ساــسأ ىــلع ةــّيداهجلا ةــعزنلا سيــسأت ّمــت ببــسلا اذهلو
 .كلذ ءارج نم يناعيو اًضعب هضعب هجاوي عمتجملا لعج

 اذــهلو ،يدودوــملل يــسايسلا عورــشملا ساــسأ لّكــشي )هللا ةــّيمكاح( موــهفم نإ
 ،رــبكألا عّرــشملا هــّنأو ،ساــنلا نوؤــش رّبدــي نــم وه هدحو هللا ّنأ :ةريثك نيماضم موهفملا
 هــب قــلعتت يــتلا تارارقلا ذاخّتا ىلع رداق ريغ ناسنإلا ّنأو ،عيرشتلا نع زجاع ناسنإلا ّنأو
 ّنأو ،هللا وــه ضرألا ىــلع دــيحولا مكاــحلا ّنأو ،بــسحو هــلل ةطلسلاو مكحلا ّنأو ،هريغب وأ

 ّنإ لــب ،ايندلا يف ةّيهلإلا ةطلسلا نوؤش ريدت يتلا ةئيهلا يه يمالسإلا ىروشلا سلجم
 ال ةعيرــشلا قــّبطي وــهف ،عيرــشتلاب اــًلّوخم سيــل ءاــهقفلا نــم نّوــكملا ىروــشلا ســلجم
 159.ريغ

 ليبــس يــف يروــث لاــضنك )داــهجلا( ةــّيهلإلا ةــكرعملا ىلإ رظني يدودوملا ناك دقلو
 ،هــماّيأ يــف ةــّيلهاجلا ّدــض لــضان دــّمحم يــبنلا ّنأــب ججاــحي ناــكف ،ءاــعمج ةّيرــشبلا حلاــص
 يــفو مهتاــعمتجم نمــض ةــّيلهاجلا ّدــض اولــضانيف هــب اوــَّسأتي نأ موــيلا نيملــسملا ىــلعو
 ملاــعلا يــف نوّيلوــصألا هــب يدــتهي ماــهلإلل اًرــيبك اًردــصم يدودوــملا حبــصأ دــقو .برــغلا
 ."ةــمواقملا لــيلد" هــّنأب فــَصوي ذــخأ )ةــعبرألا ةــّينآرقلا طورــشلا( هــباتك ّنإ ىــّتح ،يمالــسإلا
 ّمــث ،يدودوملاــب رثأــت هــّنكل ،هبابــش يــف ايكارتشا ناك هّنأ دجي بطق دّيس ةريس عجاري نمو

جــُس
ِ

 نوجــسلا يــف نيّيمالــسإلا ّدــض فــنعلا ةــسرامم هــينيعب ىأرو هــتادقتعم ببــسب ن
 ،بــطق دّيــس ىــلع رــثألا ميــظع كلذــل ناــكف ،رــصانلادبع لاــمج ماــظن لــظ تــحت ةّيرــصملا

 يدودوــملا بــتك تحبــصأ اذــكهو .يدودوــملا راــكفأ نــم ةــّيلاكيدار ّدــشأ راــكفأ نــع عفادــف
 ىــلع مئاــقلا ةــمواقملا توــهال يمالــسإلا ملاــعلا يــف تــجتنأ ةّيساسأ عجارم بطق دّيسو

                                                             
 .114ص ؛بطق :ّةیلامسأرلاو مالسإلا ةكرعم 157
 .بطق ّدیس :قیرطلا يف ملاعم 158
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 اـــهباطخو ةـــّيداهجلا يـــَسّسؤم بـــطقو يدودوـــملا راـــبتعا نـــكمي ببـــسلا اذـــهلو ؛نآرـــقلا
 160.مواقملا

 ّرح عمتجم يف مالسإلا ماكحأل اًقفو شيعلا
 ملاــعلا يــف ةّيــسايسلاو ةــّيعامتجالا تالكــشملا ّدــض لــعف ّدرــك ةــّيداهجلا ترــهظ

 ةــــــفلتخملا بورــــــحلا لــــــعفب ىوــــــقأ تحبــــــصأو ،نيرــــــيخألا نينرــــــقلا لالــــــخ يمالــــــسإلا
 ةـــبقحلا يـــف تأدـــب يـــتلا ةـــّينيدلا-ةّيـــسايسلا تاـــباطخلا تـــلّوحتف ؛ةـــّيلهألا تابارطـــضالاو
 ةـــيادب عـــم ةـــّيناملعلا ةـــّيروتاتكدلا ةـــمظنألا فدهتـــسي مواـــقم توـــهال ىـــلإ ةّيرامعتـــسالا
 اــهّنكل ،اــًضراعم اــًباطخ ةــّيداهجلا تــناك ،ةــيادبلا يــفو .نيرــشعلا نرــقلا نم يناثلا فصنلا
 .فنعلا مادختسا نّمضتت لاعفأ ىلإ اًقحال تلّوحت

 نورــــبتعيو ،ةّيــــسايسلا تاــــباطخلا بــــلق يــــف ةعيرــــشلا نوعــــضي نيّيداــــهجلا ّنإ
 نيدــلا ماــكحأل اــًقفو شيــعلا ّنأ نورــيو ،أّزــجتت ال ةدــحاو ةلتك ةلودلاو ةسايسلاو ةعيرشلا

 مــكح( سيــسأتو "ةرفاــكلا ةــلودلا" ةلازإ يرورضلا نم ّنأو ،"ةّيلهاج"و "رفك" ةّيندم ةلود يف
 ةـــلودلل يدـــيلقتلا جذوـــمنلا ّنـــكل .هـــّلظ يـــف مالـــسإلا ماـــكحأ اوـــشيعي نأ بـــجي يذـــلا )هللا

 نيــب زــييمتلا ىــلإ ريــشي اــم هــيف دــجوي ال ،ءاوــس ّدــح ىــلع ةّنــسلاو ةعيــشلا دــنع ،ةّيمالــسإلا
 تحمـــس ةـــلودلا عـــم نيملـــسملل ةـــّيخيراتلا ةـــبرجتلا ّنأل ،ةـــلودلاو ةـــّينوناقلا ةـــموظنملا
 براــجتلا مــهف ىــلإ تلــّصوت ةــفّقثملا ةحيرشلا نإ امك ،ةدّدعتم ةّينوناق تاموظنم دوجوب
 داــجيإ نــع ةزجاــع اهرابتعاب ،مالكلا ملعو هقفلاك ،ةّيمالسإلا مولعلاو ةّيديلقتلا ةّيسايسلا

 ةّيــسدقلا نــم ةــلاه ءافــضإ ثــبعلا نــم ّنإــف ،بابــسألا هذــهلو .رــضاحلا تالكــشمل لوــلح
 اـــهرابتعاب اـــهب لوـــبقلاو ،رـــضاحلا تالكـــشم ّلـــحل اهمادختـــساو ،ةـــّيخيراتلا براـــجتلا ىـــلع
 .أطخلا نم ةموصعمو رييغتلا ىلع ةّيصع

 ساــسأ ىــلع موــقت ال اــهباطخو ةــّيداهجلا ةــعزنلا لاــعفأ ّنأ ىــلإ ةراــشإلا نــم ّدــب الو
 ىـــلع اــمّنإو ،نوّيداــهجلا معزـــي اــمك )ةــّيوبنلا ةّنــسلاو ميرـــكلا نآرــقلا( ةّيــسيئرلا رداــصملا
 فــقوم يــهو ،ةيــضاملا ةــليلقلا نورــقلا يــف تأــشن ةرهاــظ ةــّيداهجلاف ،كــلذ نــم ســكعلا
 ليلدــلاو ،هــيف نوــشيعي يذــلا ملاــعلا عــم مهــسفنأ فــييكت نوعيطتــسي ال ساــنأ هــقنتعي

 نــم اًلكــش نوــقنتعي ةــّيبرغلا نادــلبلا ىــلإ نورجاــهي نــّمم نيملــسملا ضــعب ّنأ كــلذ ىــلع
 يــف نيملــسملا نم ريثكلا نكل ؛مهناريج نع لازعنالاو ةّيئاوطنالاب فصّتي نّيدتلا لاكشأ
 مدــعو لدــعلاو ةــّيندملا ىــلع موــقي ةــلود ماــظن لظ يف شيعلا نولّبقتي يمالسإلا ملاعلا
 نــم نوّيداــهجلا هــبكتري اــم نودهاــشي امدــنع ةــشهدلاب نوباــصي مــهو ،ساــنلا نيــب زييمتلا
 ّيحيـــسملا نـــع فـــلتخي ال يـــكرتلا يّنـــسلا ملـــسملاف ،ةـــّيفنع ةـــتّمزتم ةمئاـــشتم لاـــعفأ
 .مئارج نم شعاد ميظنت هبكتري امل هترظن يف يناطيربلا يناكيلغنألا
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 لوـــلح نـــع اـــًثحب يـــضاملا يـــف شبـــنلا نـــع فـــّقوتلا مهيـــلع بـــجي نيملـــسملا ّنإ
 قئاــقح مــئالي ّيمالسإ روظنم نم اهوّلحي نأ مهيلعو ،ةّيعامتجالاو ةّيسايسلا تالكشملل
 وــه اــم :ّحــلملا لاؤــسلا نــع ةحــضاو ةــباجإ ميدــقت نــم مــهل صاــنم الو ؛رــصاعملا ملاــعلا

 ّلــظ تــحت شيــعلا نودــيري لــهف ؟هــيف شيعلاــب نوملــسملا بــغري يذــلا عمتجملا لكش
 مأ ،ةــّينيدلا ةاــيحلل ةــعّونتملا طاــمنألاو ةــفلتخملا بهاذــملا اــهيف عراــصتت ةّيمالــسإ ةــلود
 ؟تادـــقتعملا ساـــسأ ىـــلع ساـــنلا نيـــب زـــّيمت الو لدـــعلا قـــّبطت ةـــّيندم ةـــلود ّلـــظ تـــحت
 اـــهّنأ معزـــت يـــتلا لودـــلا نـــع ناـــبئاغ رارقتـــسالاو مالـــسلا ّنأ ىـــلإ ريـــشي نهارـــلا عـــقاولاو
 .اًقالطإ ةّيّرحلاب عّتمتت ال اهبوعشو ،ةّيمالسإ

 ،ةــّيندم ةــلود نمــض داــقتعالا ةــّيّرح نــم لــضفأ راــيخ نيملــسملا ماــمأ كــلانه سيــل
 ةـــّيخيراتلا ةـــبرجتلا ّوـــلخ ببـــسب ةـــلودلا عاوـــنأ نـــم عوـــنلا اذـــه نـــم نوـــسّجوتي اوناـــك اذإو
 اــًضيأ ةّيمالــسإلا ةــلودلا ّنأ اوــملعي نأ مهيــلع بــجيف ،ةهباــشم ةقباــس نــم ةّيمالــسإلا
 .ةقباسلا هذه لثم ىلإ رقتفت

 )2013 وــيلوي 3( رــصم يــف رــيخألا يركــسعلا بالــقنالا ّنأــب عئاــقولا اــنربخت امدــنعو
 ميقلاــب عاــنتقالا ّزــهت نأ ةــقيقحلا هذــه نأــش نــمف ،ةــّيداهجو ةــّيناملع فارــطأ معدب قّقحت
 رايخلا وه ديحولا يعقاولا رايخلا ّنكل ؛نيلئافتملا نيلدتعملا نينّيدتملا ىدل ةيطارقميدلا
 مهمازــــلإ نود ةــــّيّرحب هــــيف نوــــشيعي عــــمتجم ىــــلإ ةــــجاحب نوملــــسملاف ،يطارقميدــــلا
 نرــقت يــتلا تاــباطخلا الــف .فينعلا يئاصقإلا يمؤاشتلا ىحنملا تاذ ةّيداهجلا فقاوملاب
 عــنمت نأ ىــلع ةرداــقب ،ةّيركــسعلا تاّيروتاتكدــلا وأ )مالــسإلا باــهر( الو ،فنعلاــب مالــسإلا
 نــم مهيــجني نــم ىــلإ نوــعّلطتي امدــنعو ،ةــمكحب مهتالكشم عم لماعتلا نم نيملسملا

 .مهراظتناب )حوتفملا عمتجملا ميق( نودجيسف نيرايخلا نيذه
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 نأل ،تايّدــحتلا نــم رــيثكلا هــفنتكت رمأ داصتقالا نم يمالسإلا فقوملا فاشتكا ّنإ
 ،تاــسرامملاو ءارآلاو تادــقتعملاو صوــصنلا نــم دــيدعلا نــم طيــلخ وــه نيدــك مالــسإلا
 رــثكأ ثــحابلا شّوــشتيو .يــساسأ لكــشب اــهيلع زــّكري يــتلا روــمألا نــم داــصتقالا سيــلو
 وأ ةّيكارتــشالا وأ ةّيلامــسأرلا نــم مالــسإلا فــقوم لــيلحت ىــلإ ةــّمهملا هذــه لّوحتت امدنع
 نــم ثــحابلا همهفي ام حرش اهب دارُي ةثيدح ميهافم يهف ،مّكحتلا داصتقا وأ رحلا قوسلا
 ّخـــف يـــف عوـــقولل اـــًمئاد ضّرـــعم ثـــحابلا ّنإـــف ،ساـــسألا اذـــه ىـــلعو .اـــم ّيداـــصتقا عـــقاو
 نراـــقي امدـــنع ،ةعّرـــستملا تاـــميمعتلاو ،ةـــّينمزلا تاـــقرافملاو ،ءارقتـــسالا يـــف ةـــغلابملا
 ىـــلع عاـــمجإ دـــجوي ال اهرودـــب ميهاـــفملا هذـــه ّنأ ىـــلع ًةوالـــع ،ميهاـــفملا هذـــهب مالـــسإلا

 .اهيناعم

 ريذاــحملا ذــخأ عــم ،ةــيلاتلا ثالثــلا طاــقنلا ىــلع ءوــضلا طلــسنس اذــه اــنثحب يــفو
 :نابسحلاب ةقباسلا

 ؟رحلا قوسلا داصتقا عم مالسإلا قفاوتي له .1

 قوــسلا ئداــبم نــع دــعبلا ّلك ةديعب قاوسألا دجن اذاملف ،هعم قفاوتي ناك اذإو .2
 ؟رحلا

 ؟رحلا قوسلا ئدابم ةداعتسا نكمي فيكو .3

 رحلا قوسلا داصتقاو مالسإلا سسأ نيب قفاوتلا مدع
 ببــسب كــلذو ،رــحلا قوــسلا داــصتقا عــم قــفاوتي ال هــّنأ ىــلع مالسإلا مَّدقُي ام اًريثك

 ضــعب ّصــخي اــم يــف :لاــثملا ليبــس ىــلع( ةــّينآرقلا تاــيآلا ضعبــل يكارتــشالا ريــسفتلا
 تالماــعملا ضــفرو ،ةدــئافلا وأ اــبرلا ميرــحتو ،ةورــثلا ميمأــتو ،ةــّيعامجلا ةّيكلملاك اياضقلا
 يــف درو اــم عــم ةــضقانتم تــسيل ةّيكارتــشالا تاريــسفتلا هذــه ّنــكل .)ةــّيديلقتلا ةــّيلاملا
 ،ةّيمالــسإلا ةــّيخيراتلا ةــبرجتلا عــم ضقاــنتت اــمّنإو ،بــسحو ةــّيوبنلا ةّنسلاو ميركلا نآرقلا
 .مالسإلا رجف ةلحرم عم اًصوصخو

 مالـــسإلا نيـــب قـــفاوتلا ةلأــسم لـــيلحتلاب لوانتنـــس ثـــحبلا نــم مـــسقلا اذـــه يــفو
 دــقاعتلاو ،حبرــلا زفاــحو راــيخلا ةــّيّرح :ةــثالث بــناوج لالــخ نــم كــلذو ،رحلا قوسلا داصتقاو
 .ةسفانملاو ،نوناقلا مكحو

 حبرلا زفاحو رايخلا ةّيّرح .1

 نــكمي الو ؛)قــئالخلا ىــلع يــصولا :يأ( هللا ةــفيلخ ناــسنإلا ّنأ مالــسإلا ميلاــعت نــم
 رــشلا نــع اــًضوع رــيخلا راــيتخا يــف ةّيّرحلاب عّتمتي امدنع الإ ةّمهملا هذه يّدؤي نأ ناسنإلل
إ اَل{ :ميركلا نآرقلا لوقي كلذلو ،ةّرح ةدارإب

ِ
ف َهاَرــْك

ِ
 ّنأ نــم مغرــلا ىــلعو .]256 :2[ }نيِّدــلا يــ

 درــفلا نم بلطيو ،عمتجملاو ةرسألا اهب علطضت يتلا ةّمهملا فئاظولا مّهفتي مالسإلا
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 حالــصإب عــمتجملا حالــصإل ىعــسي نآرــقلا نإــف ،نيتــسّسؤملا نيتاــه هاــجت هــتابجاو ةــيدأت
 .ةرابعلا حيرصب همّرحي يذلا هاركإلا نع ةديعب ةّيقالخأ ةقيرطب كلذ لعفي وهو ،درفلا

 ةــقّلعتملا اياــضقلا ىــلع رــصتقت ال هارــكإ نودو نوناــقلا لــظ يــف راــيتخالا ةــّيّرح ّنإ
غــَتْباَو{ :اــًضيأ ةــّيويندلا اياــضقلا لمــشت اــمّنإو ،)ةــّيقالخألا تاطاــشنلا :يأ( ةرــخآلا ةاــيحلاب

ِ
 

ف
ِ

خآْلا َراَّدلا ُهَّللا َكاَتآ اَمي
ِ

َصن َسْنَت اَلَو َةَر
ِ

م َكَبي
ِ

سْحَأَو اَيْنُّدلا َن
ِ

إ ُهــَّللا َنــَسْحَأ اــَمَك ْنــ
ِ

 اــَلَو َكــْيَل
غْبَت

ِ
ف َداَسَفْلا 

ِ
ضْرَأْلا ي

ِ
إ 

ِ
حُي اَل َهَّللا َّن

ِ
سْفُمْلا ُّب

ِ
د
ِ

 ]77 :28[ }ني

 ،عورـــشم حـــبر بـــسك ليبـــس يـــف جتـــنملا دـــهجلاو لـــمعلا ىـــلع مالـــسإلا عّجــشيو
إــَف{ :حبرلاو ةالصلا نيب قفاوتلا يف حوضولا ّلك حضاو ميركلا نآرقلاو

ِ
ضُق اَذ

ِ
تَيــ

ِ
 ُةاَلــَّصلا 

شَتْناَف
ِ

ف اوُر
ِ

ضْرَأْلا ي
ِ

م اوُغَتْباَو 
ِ

لــْضَف ْنــ
ِ

هــَّللا 
ِ

ثَك َهــَّللا اوُرــُكْذاَو 
ِ

لْفُت ْمــُكَّلَعَل اًرــي
ِ

 ]10 :62[ }نوــُح
 ةّيمالــسإلا رداــصملل يــّصنلا ليلحتلا ىلإ دنتسي نوسنيدور يسنرفلا يسكراملا رّكفملاو
 ،لاــملا بــسك ةرــكف عــم ةلكــشم ةــّيأ مهيدــل نــكت مــل نيملسملا ّنأ اهدافم ةجيتنب جرخيل
 ّنــكل ،اــًمومع يداصتقالا طاشنلا نع ةسّدقملا اهصوصن طّبثت ًانايدأ كلانه نأ ىري وهو
 رــصحيو ،يراــجتلا طاــشنلا بــناج ىــلإ فــقي هــّنأل ،نآرــقلا ةــلاح يــف قــبطنت ال ةرهاــظلا هذــه
 ةــّينيد تابــسانم لالــخ ةراــجتلا نــع عاــنتمالا بــجويو ةــّيلايتحالا تاــسرامملا ةنادإ يف هرود
 161.ةدّدحم

ت" :أرقن ّيوبنلا ثيدحلا يفو
ِ

راــشْعأ ُةَعْس
ِ
قْزِّرــلا 

ِ
ف 

ِ
 ىدــم ىــلإ ،حرــشي وــهو ،"ةَراــجَّتلا يــ

 مهتاــجايتحا قــيقحت ىــلإ نوعــسي ،نورــق لاوــط ،نيملسملا لعجي ناك يذلا عفادلا ،ديعب
 تاعورـــشملل ةـــعّونتملا لاكـــشألاو ةـــعارزلاو ةعانـــصلاو ةراـــجتلا لالـــخ نـــم ةّيداـــصتقالا
 ةــحابم لئاــسوب تءاــج اــهّنأب ضرــّتفُي يــتلا ةطــشنألا هذــه نــم ليــصأ ءزــج حاــبرألاف ؛ةّرحلا

 يــف ءرــملا تاــبجاو ىــّطختي يــحبرلا عفادــلا نأ يــنعي ال كــلذ نــكل .)لالــح( نيدــلا رــظن يــف
 .)ةاكزلا( نم اهليومت دمتست يتلاو ،ريخلا لمعو نماضتلاو ةّوخألا

 وأ هارـــــكإلا ال ،رــــحلا راــــيخلا جذوــــمن ىـــــلع موــــقي مالــــسإلا ّنأ عوــــضوملا ةــــصالخو
 يــف ءرــملا راــيخو ةــّيكلملاو لــمعلا لمشيل ةّيّرحلا قاطن عّسوي مالسإلا ّنإ لب ،دادبتسالا
 )راــيخلا ةــّيّرح( يــساسألا أدــبملا اذــه ىــّقلت دــقلو .هدراوــمو هــتاّيناكمإل همادختــسا ةــّيفيك
 ّيأ كــلانه نــكي مــلف ،ةّيمالــسإلا ةــلودلا قاــطن ديدحتب ميركلا نآرقلا ماق امدنع ايوق اًمعد
 ،صوــصللا ةــبقاعمو ،لاــيتحالا فــشك تاــّيلمع ءانثتــساب داــصتقالا يــف ةــموكحلل لّخدــت
 لّخدــتلا قاطن نم ّدحلا لالخ نم رايخلا ةّيّرح ىلع ظفاحي يديلقتلا مالسإلاف ؛ابرلا ءاهنإو
 .يتلودلا

 قوــسلا ىــلع ةــباقرلا ةــسّسؤم ىــلع صاــخ لكــشب اــنه ءوــضلا طّلــسن نأ بــجيو
 بــستحملا فئاــظو نــع ثيدــحلل هــباتك يــف اــًلّوطم اًباب درفأ يدرواملا هيقفلاف ،)ةبسحلا(
 هــيف دّدــحو ،)قوــسلا ىــلع ةّيداــصتقالاو ةــّيقالخألا ةــباقرلا نــع لوؤــسم يموــكح فــّظوم(
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 يــف بستحملا رود نأب ىري ذإ ،داصتقالا يف ةلودلا لّخدت هيلإ لصي نأ نكمي يذلا ىدملا
 نــع يــهنلاو فورعملاــب رــمألا( ئداــبمل اــًقفو هلمع نامضل ايقيسنت اًرود الإ سيل قوسلا
 يـــف بـــستحملا ّماـــهم نإـــف كلذـــلو ،ةّيداـــصتقا تـــسيلو ةـــّيقالخأ ةـــفيظو يـــهو ،)رـــكنملا
 نازوألا ةــقد نــم دــّكأتلاو ،طباوــضلا ضعبــب دّيقتلا نامض :يف رصحنت يداصتقالا بناجلا
 .دوقعلا ةماقتسا نامضو ،علسلا ةّيعون صحفو ،ريياعملاو

 ىــلعو ،صاــخلا داــصتقالا لاــجم يــف يموــكح لّخدــت ّيأ ضفرــي يدــيلقتلا مالــسإلاو
 يــضاقت نــع طّبــثيو ،مالــسإلا قــنتعي نــّمم ةــيزجلا ذــخأ ميرــكلا نآرــقلا مّرحي :لاثملا ليبس

 رمأ وهو ،شغلا عنم يف يموكحلا لّخدتلا رود رصحي يوبنلا ثيدحلاو ؛راّجتلا نم موسرلا
 ةــّيوق هذــه ةيداــصتقالا ةــّيّرحلا ةفــسلف نإ .لدــعلا قــيبطت قاــطن يــف عــقي هــنأ يف ّكش ال
 يـــف رـــبتعت )سوـــكملا( كراـــمجلا موـــسر تـــناك :لاـــثملا ليبـــس ىـــلعف ،مالـــسإلا يـــف ادـــج
 يــف صّخلتــت ةــلودلا فئاــظو نأ يدرواــملا ىرــيو ؛ىوــقتلا نــع اًدــيعب اًرــمأ يــساّبعلا رــصعلا
 لّخدـــت ّيأو ؛ةـــّيلاملا ةرادإلاو ،ةـــّيمومعلا ةرادإلاو ،دودـــحلا ةـــيامحو ،شيـــجلا :روـــمأ ةـــعبرأ
 نودــلخ نــبا خّرؤــملا ىرــي اــمك ؛ّبحتــسم رــيغ رــمأ وــه داــصتقالا نوؤــش يــف رــشابم يــتلود
 ىعــست الــف ،ةــّيعيبطلا اــهفئاظو ءادأ قاــطن يف اهسفن رصحت نأ بجي ةلودلا ّنأب )1981(
 ،عافدـــلا :يـــف صّخلتـــت اـــهفئاظو ّنأـــب ججاـــحي وـــهو ،صاـــخلا عاـــطقلا ةـــسفانم ىـــلإ اًدـــبأ
 162.ةّيسايسلا نوؤشلاو ،ةّيلاملا ةرادإلاو ،ةّيمومعلا ةمالسلاو ،نوناقلاو

 ال ذإ ،ةـــظهابلا بئارــضلاب راـــيخلا ةــّيّرح ةـــقاعإل اــًعنم يدـــيلقتلا مالــسإلا يـــف دــجنو
 يــف هرــيغ قبــسي نأ نودــلخ نــبا عاطتــسا دــقلو ،ةــّيمازلإ ةبيرــض ةــّيأ ىــلع نآرــقلا يوــتحي
 ىــلعأ بــلجت ةــضفخنملا بئارــضلا نأ هــباتك يــف رــكذ امدنع ريفال ينحنم جئاتن ىلإ لصوتلا
 ،لوألا يــسابعلا رــصعلا ءاــملع نم وهو ،عيبرلا يبأ نبا ىري هسفن ديعصلا ىلعو .حابرألا
 كلذــلو ،نويدــلل مهدــّبكت مدــعو مهدوــهعب ساــنلا مازــتلا بــّلطتي يداــصتقالا راــهدزالا ّنأ
 ةنادتـــسالا ّنأل ،ةبئاـــص رـــظن ةـــهجو يـــهو ؛اـــًمود ةـــنزاوتم ةـــلودلا ةـــنزاوم نوـــكت نأ بـــجي
 ةـــلودلا عيـــسوتب حامـــسلا لالـــخ نـــم ةطلـــسلا مادختـــسا ةءاـــسإ ىـــلإ يّدؤـــت ةـــّيموكحلا
 عــمتجملا ريمدــت نــم اــًضيأ هــب بّبــستت اــم ىــلع ًةوالــع ،دارــفألا ةــّيّرح ريمدــتو اهتاّيحالــصل
 .داسفلا رثاكتو يندملا

 ،راــيخلا ةــّيّرح هــجوب اًرــيبك اــًقئاع لّكــشت ةــلودلا اــههّجوت يــتلا ةــّيدقنلا ةــسايسلا ّنإ
 رــمأ وــهو ،ةــّيدقنلا ةــسايسلا رــبع داــصتقالاب مّكحتلا نم اهنيح نّكمتت ةموكحلا ّنأل كلذو
 يــــف ةـــّصاخ ةيداــــصتقا ةـــموظنم نمــــض دـــقنك بهذــــلا مادختـــسا دــــنع هـــتّيناكمإ يـــفتنت
 دــقنلا ىــلع ةــمئاقلا ةــّيديلقتلا ةّيمالــسإلا ةّيداــصتقالا ةــموظنملا نإــف كلذــلو .ساــسألا
 .)ةلمعلا كس عير( رورش نم ،ةداتعملا ةّيدقنلا ةسايسلا فالخب ،يناعت ال يبهذلا
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 ةـــينب عـــم ضقاـــنتت ال هـــميلاعتو مالـــسإلا دـــيلاقت ّنأـــب لوـــقلا نـــكمي ،َماـــع لكـــشبو
 .يحبرلا عفادلاو رايخلا ةّيّرح ساسأ ىلع قوسلا اههّجوي ةّيداصتقا

 نوناقلا مكحو دقاعتلا .2

 ؛اــهلمع يّدؤــت يــك نوناــقلا مــكحو ةــّيكلملا قوــقح ةــيامح ىــلإ جاــتحت ةرــحلا قاوسألا
 داعبتــسالاو فارــتعالا :تاــّيلمع نــم اــهيف اــمب( حوــضوب ةدّدــحملا ةــّيكلملا قوــقح ّنإ اــمك
 يـــفو .قوـــسلا داـــصتقا سيـــسأت ةـــّيلمع يـــف ةّيـــساسألا رـــصانعلا نـــم رـــَبتعُت )ةـــثارولاو
 اــهيلع ىفــضُي اــمّنإو ،بــسحو فارتعالاــب ىــظحت تــسيل ةــّصاخلا ةــّيكلملا ّنأ دــجن مالسإلا
 اــَلَو{ :لاــثملا ليبــس ىلع اهنمو ،ةّرم )86( ةّيكلملا ركذ ميركلا نآرقلاف ؛ةّيسدقلا نم راطإ
ب ْمُكَنــْيَب ْمُكَلاَوــْمَأ اوُلُكْأــَت

ِ
طاَبْلا

ِ
لــ

ِ
ب اوُلْدــُتَو 

ِ
إ اــَه

ِ
ماــَّكُحْلا ىــَل

ِ
ل 

ِ
رَف اوُلُكْأــَت

ِ
م اــًقي

ِ
لاَوــْمَأ ْنــ

ِ
ساــَّنلا 

ِ
 

ب
ِ

إـــْلا
ِ

مْث
ِ

 عوـــمج دـــّمحم يـــبنلا بـــطاخ عادوـــلا ةـــّجح ةـــبطخ يـــفو .]188 :2[ }نوـــُمَلْعَت ْمُتـــْنَأَو 
إَف" :هلوقب نيملسملا

ِ
د َّن

ِ
ةــَمْرُحَك ٌماَرَح ْمُكْيَلَع ْمُكَضاَرْعَأَو ْمُكَلاَوْمَأَو ْمُكَءاَم

ِ
مْوــَي 

ِ
ف اَذــَه ْمُك

ِ
 يــ

دَلَب
ِ

ف اَذَه ْمُك
ِ

رْهَش ي
ِ

 ."اَذَه ْمُك

 نــــم راــــطإب ةــــّصاخلا ةــــّيكلملا مالــــسإلا طيــــحي ،ةّيكارتــــشالا نــــم ضيــــقنلا ىــــلعو
 دوـــعت ضرألا ىـــلع وـــه اـــم ّلـــك ّنأ ىـــلع ّصنـــي نآرقلاـــف ؛ةـــّيهلإ ةـــنامأ اـــهرابتعاب سيدــقتلا

 هـــتّيكلم مهنـــم ّلـــكل ،ملاـــعلا ىـــلع هللا مهنـــمتئا نـــم مهراـــبتعاب ،دارـــفألا ّنأو ،هـــلل هـــتّيكلم
 اــَي{ :لوــقي ذإ ؛اــًضيأ نيملسملا ريغل ةّصاخلا ةّيكلملا مرتحي نأ ملسملا ىلعو ،هب ةّصاخلا
ذــَّلا اــَهُّيَأ

ِ
توــُيُب َرــْيَغ اــًتوُيُب اوُلُخْدــَت اــَل اوــُنَمآ َني

ِ
نْأَتْسَت ىــَّتَح ْمُك

ِ
لْهَأ ىــَلَع اوُمِّلــَسُتَو اوــُس

ِ
 :24[ }اــَه

27[. 

 ناــيدألا عاــبتأ نيــب خّسرتملا ،اذه ةّصاخلا ةّيكلملا موهفم ّنإف ،ساسألا اذه ىلعو
 موــهفم لّدــعي مــل نآرــقلاو ؛ةــّينآرقلا تاــيآلا هــب تءاــج اــمك ملــسملا هــقنتعي ،ةــّيميهاربإلا
 هــقيبطت ةــلادعو ةمالــسل اًطورــش عــضو هــّنكل ،مالــسإلا لــبق اًدئاــس ناــك يذــلا ةــّيكلملا
 مرـــحت ةـــقيرطب الو فارـــسإب مدختـــست ال نأ بـــجي ةـــّيكلملا ّنأ :اـــهنمو ،هـــجئاتنب عـــّتمتلاو
 ىــلع نَمأتــسُي نــم ّنأو ؛)]188 :2[( لداــع لكــشب اهوبــستكا يــتلا مهتاــّيكلم نــم نيرــخآلا

 ؛)]10 :4[ ؛]2 :4[( ةــّصاخلا هحلاــصم ةــمدخل اــهلعجي ال نأ بــجي )ماــتيألا لاومأك( ام ةّيكلم
 ؛)]5 :2[( اــهترادإ نــسحي ال نــم ىــلإ هــتّيكلمب ةــيانعلا رــمأ لــكوي ال نأ ءرــملا ىــلع بــجي هــّنأو
 ّنأو ؛)]6 :4[( مهتاــكلتممب مّكحتــلا ّقــح اوــحنمُي نأ يــغبني دشرلا ّنس اوغلب اذإ ماتيألا ّنأو
 ةأرــملا لمــشتل مالــسإلا اهعــّسو اــمّنإو ،)]33 :4[( بــسحو ًةــمرتحم تسيل ةثارولا قوقح
 قوــقح نــع ةّيــسدق ّلــقت ال تحبصأ ةأرملا اهب عّتمتت يتلا ةّيكلملا قوقح نإ امك ،)]7 :4[(
 مّرــــحي مالــــسإلا ّنأو ؛)]32 :4[ ؛]24 :4[( ثرإلا رــــيغ يــــف لــــجرلا اــــهب عــــّتمتي يــــتلا ةــــّيكلملا
 .)]19 :4[( ثّروت ةّيكلمك ةأرملا عم لماعتلا

 امدــنع عادوــلا ةــّجح ةــبطخ يــف ةــيكلملا قوــقح ةــّيّمهأ ىــلع دــّمحم يــبنلا دــّكأ دــقلو
حَي َسْيــَلَف" :ةدــشتحملا عوــمجلا ماــمأ نــلعأ

ِ
ل ُّلــ

ِ
لــْسُم

ِ
م
ٍ

م 
ِ

خَأ ْنــ
ِ

هــي
ِ

إ ٌءْيــَش 
ِ

م َّلــَحَأ اــَم َّال
ِ

 ْنــ
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سَْفن
ِ

 اًرطــش اــهحنم لــب ،دــقاعتلا ةــّيّرحو كــّلمتلاب ةأرــملا ّقــح ميرــكلا نآرــقلا نمض امك ."ه
 ةأرــملا ّقــح ةــّيكيرمألا تاــيالولا ضــعب لوــبق نم ًانرق رشع ةعبرأ لبق كلذو ،ثاريملا نم
 .كّلمتلاب ةجوزتملا

 لــمعت ال اــهّنأل كــلذو ،اــهتلجع رودــت يــك نوناــقلا مــكح ىــلإ جاتحت ةّرحلا قاوسألا ّنإ
 دــجن اذــه انرــصع يــفو .نوناــقلا راطإ يف ذَخّتُت ةّيدرف تارايخ بجومب لمعت امّنإو ،رماوألاب
 كوــلملا ىلع ىّتح ،يواستلاب عيمجلا ىلع )نوناقلا مكح( أدبم قيبطتل سانلا ىدل اًمّهفت
 ،لّوألا يدــشارلا ةــفيلخلا ،رــكب اــبأ ّنأ فــيك اــنل يورــي مالــسإلا خيراــت ّنكل ؛ناملربلا ءاضعأو
ذــَكْلاَو ،ٌةــَناَمَأ ُقْدــَّصلا " :ةــفالخلا هــيّلوت ةــبطخ يــف لاــق

ِ
خ ُب

ِ
طَأ ]...[ ،ٌةــَناَي

ِ
نوــُعي

ِ
 ُتــْعَطَأ اــَم ي

إــَف ،ُهَلوــُسَرَو َهــَّللا
ِ

ل َةــَعاَط اــَلَف ُهَلوــُسَرَو َهــَّللا ُتْيــَصَع اَذ
ِ
 ةــّيّمهأ وذ لوــقلا اذــهو 163."ْمُكْيــَلَع يــ

 ةعانــص ةــّيلمعو ةدايقلل ةميدقلا تاموظنملا نيب قرفلا رهوج ركب وبأ هيف دّدحي ذإ ،ةغلاب
 ةــعومجم دــجوت نوناــقلا ىــلع مئاــقلا داــصتقالا يــفو .نوناــقلا مــكح أدــبم لــظ يــف رارــقلا
 مهلاــمعأ ساــنلا يّدؤــي الو ،رارــقلا ةعانــص ةــّيلمع مــكحت دــعاوقلا وأ نيناوــقلا نــم ةدــيحو
 نمــض ّرــحلا مهراــيخ بــجومب اــمّنإو ،اــهنيعب تالماــعم ساــيق ىــلع ةلــّصفم رــماوأ بــجومب
 ةّيمالــسإلا ةموظنملا يف يرجي ناك ام وه اذهو ؛عيمجلا ىلع قَّبطُت نيناوق هرّفوت قاطن
 .اًمامت

 دارـــــفألا هـــــلالخ نـــــم نّكمتـــــي لـــــمع راـــــطإ ،ماـــــع لكـــــشب ،يمالـــــسإلا نوناـــــقلا نإ
 مهتاـــقالع مـــكحي نـــم يـــه دوـــقعلا لـــعج نـــم عـــمتجملا يـــف ةطيـــسولا تاـــسّسؤملاو
 يتأــي دوهعلاــب ءاــفولا ّنإــف اذــهلو .ةّيرامثتــسالا تاعورــشملا :كــلذ يــف اــمب ،مهلاــعفأو
 .])177 :2([ نيــقّتملا نــم اــهلعاف رــَبتعُي يــتلا رومألا ةمئاق يف ةاكزلاو ةالصلا دعب ًةرشابم
 رــيغو ةّيمــسرلا تاــسّسؤملل دوــعي اــمّنإ حاــجن نــم سلدــنألا يــف مالــسإلا هاــقال اــم ّنإو
 اًرــــيبك اًليــــضفت يدــــبي يذــــلاو ،يمالــــسإلا نوناــــقلا راــــطإ نمــــض تأــــشن يــــتلا ةّيمــــسرلا
 .ةّرحلا قاوسألاو تاعورشملل

 )لالـــــحلا( ميهاـــــفمل اهعــــضختو ،دوـــــقعلل ةـــــفلتخملا عاوــــنألا مّظنـــــت ةعيرــــشلاو
ربُأ دــق نوــكت نأ اــهب ضَرــتفُي دوقعلا ّنأ يف ّكش الو ؛)مارحلا(و

ِ
 بــناج نــم ةّرــح ةدارإــب تــم

 ةــمئاقلا ةّيداصتقالا تاطاشنلا ّنإ امك .مهاياون نع اًقداص اًريبعت نوكت نأو نيدقاعتملا
 ئداــبملا نــم ةــعومجمب ةــنزاوتم نوــكت نأ اــًضيأ اــهب ضَرــتفُي ةّينمــض دوــقع ساــسأ ىــلع
 نادــقف وأ عورــشملا رــيغ ذوــفنلل ضّرــعتلا نــم ةــيامحلا نامضل )"فاصنألا ئدابم" :ىعدت(
 ،هـــــنم باحـــــسنالاو ،دـــــقعلا ةّيحالـــــصو ،ةءاـــــفكلا لئاـــــسم ىـــــلإ اـــــنليحي اـــــّمم ،ةـــــهازنلا
 .تاضيوعتلاو

 ةّيعرـــشلاب عـــّتمتي مالـــسإلا يـــف دـــقع ّلـــك ّنأـــب لوـــقلا نـــكمي ،ساـــسألا اذـــه ىـــلعو
 .ةــّيوبنلا ةّنــسلا وأ ميرــكلا نآرــقلا يــف حيرــص ّصــن عم ضراعتي مل ام لصألا يف ةّينوناقلا

                                                             
 .دمحأ :نوناقلا مكحو قوسلا داصتقاو مالسإلا 163
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ذــَّلا اــَهُّيَأ اــَي{ :ةــيآلا أرــقن امدــنعو
ِ

ب اوــُفْوَأ اوــُنَمآ َني
ِ
 يذــلا ملــسملا نأــب مــلعن ]1 :5[ }دوُقُعْلاــ

 ،اًحيرــص اــيهلإ اًرــمأ فلاــخي اــمّنإو ،بسحو ايرشب اًدقع ضقني ال ةّيدقاعتلا هتامازتلا قرخي
 .ةرخآلا يف يهلإلا باقعللو ايندلا يف ةينوناقلا ةلءاسملل ضّرعتي هّنإف كلذلو

 ةسفانملا .3

 ناــك ءاوــس ،ةــّيهلإلا معنــلا ىــلع لوــصحلا يف ةسفانملا ىلع ميركلا نآرقلا عّجشي
 نــم ةــّيراجتلا لاــمعألا يــف ةــسفانملا ىــلع عّجــشي مالــسإلاو .ايندــلا يف مأ ةرخآلا يف كلذ
 يــبنلا ناــك دــقلو ؛اــهب ةــلودلا مــّكحت صيــلقتو راعــسألا هّوشت يتلا لماوعلا نم ّدحلا لالخ
 ىــلع اــًصيرح ناــكف ،لاــجملا اذــه يــف يرتــشملاو عئاــبلا عــم اــهتاذ ةــّقدلاب لــماعتي دــّمحم
 ضــعب ةردــن تاــقوأ يــف راعــسألا تــيبثت تالواــحم ةــهجاوم يــف فــقوو نيعئاــبلا قوــقح
 .علسلا

 ؛مالــــسإلا لــــظ يــــف اًدودــــحم قوــــسلا نوؤــــش يــــف يتلودــــلا لّخدــــتلا ناــــك دــــقلو
 ال ،ندـــملا نمـــض يداـــصتقالا لاـــجملا يـــف ةـــموكحلل ىـــلعألا لـــّثمملا وـــهو ،بـــستحملاف
 خيراــتلا يــف اــنعجر اذإو .داــصتقالا يــف لّخدــتلا تاّيحالــص نــم ادج دودحم قاطنب الإ عّتمتي
 رــصحب ةــمزلم تــناك ةــلودلا نأ دجنــسف ،باّطخلا نب رمع يناثلا يدشارلا ةفيلخلا ماّيأ ىلإ

 ناــكو ؛ةــّماعلا قــفارملاو ريياــعملاو نازوألا طبــضو لدــعلاو عافدلا نوؤش يف اهتاّيحالص
 لــمعي هــكرت بــجاولا نــم ناــك يذــلا صاــخلا عاــطقلا ةــسفانم نــع اًقلطم عنتمت نأ اهيلع
 نــب رــمع ناــك ذإ ،دــعب اــم يــف ثيمــس مدآ هــحرط اــم عــم مغاــنتي عــقاولا اذهو .هتّيّرح لماكب
 ريدــت نأ اــهتفيظو تــسيل ةــلودلاف ،مــثإ ةــباثمب ةراــجتلا يــف ةــلودلا لّخدــت رــبتعي باــّطخلا
 .ادج ةفلتخم ةفيظو يهو ،مكحت نأ اهتفيظو امّنإو ،ةّيرامثتسالا تاعورشملا

 نمــضي يــك قوــسلل ةــّيّداملا فورظلاــب اًرــيبك اــًمامتها يدــبي دــّمحم ّيــبنلا ناــك اــمك
 ةــبقارم ةــّيلمع يف طرخناف ؛ؤفاكتلاو ةّيّرحلا نم نكمم ردق ربكأب ّمتت نأ ةّيراجتلا ةّيلمعلل
 بــسح ةــعابلل قوــسلا نــم ةــّصاخ عــضاوم نّيــعو ،ريياــعملاو نازوألا ةــّقد يّرــحتل قوــسلا

 ،ةّيداــصتقالا تالماــعملا ةــهازن نامــض هذــه هتسايس نم يبنلا فده ناك دقلو .مهعلس
 نيذــلا راــّجتلا عــم ءاــقللا نأــشب هباحــصأل هتحيــصن يــف كــلذ حــّضوي اــًلاثم دــجن نأ اــننكميو
 رجاــتلاب يــّلحملا رجاــتلا يــقتلي نأــب ةداــعلا ترــج ذإ ،ةرواــجملا تادــلبلاو ىرــقلا نــم نودــفي
 هذـــه يـــبنلا رـــظحف ،ســـخب نمثـــب هتعاـــضب هـــنم يرتـــشيو ،ةـــنيدملا فارـــطأ ىـــلع دـــفاولا
ل ُناَبْكُّرلا ىَّقَلَتُي اَل" :هلوقب لماعتلا يف ةقيرطلا

ِ
عْيَب

ٍ
بَي اَلَو ،

ِ
عــْيَب ىــَلَع ْمُكــُضْعَب ْعــ

ِ
ضــْعَب 

ٍ
 اــَلَو ،

بَي اَلَو ،اوُشَجاَنَت
ِ

ضاَح ْع
ِ

ل ٌر
ِ

داَب
ٍ

 عئاــبلل نــكي مــل اذإ اــًمّرحم عيبلا تاّيلمع نم عونلا اذه ناكف ؛"
 ىــلع عــلّطي نأ دــعب عادــخلا وأ مــلظلا ىــلإ ضّرــعت هــّنأ هفاــشتكا دــنع ةقفــصلا ءاــغلإ راــيخ
 .قوسلا يف هتعاضبل يقيقحلا رعسلا

 يــف اًحيرــص ّيــبنلا ناــكو ،راــكتحالا عاوــنأ ّلــك مّرــح مالــسإلا ّنأ قبــس اــم ىــلإ فاــضيو
كَتْحَي اَل" :نأشلا اذه يف هلاوقأ نمو ،ميرحتلا اذه نأشب هلاوقأ

ِ
إ ُر

ِ
طاــَخ اَّل

ِ
 ،]ملــسم هاور[ "ئ
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ف َلــَخَد ْنَم"
ِ

ءْيــَش يــ
ٍ

م 
ِ

راَعــْسَأ ْنــ
ِ
لــْسُمْلا 

ِ
م
ِ

ل َني
ِ

لْغُي
ِ

هْيــَلَع ُهــَي
ِ

إــَف ،ْم
ِ

عْقُي ْنَأ ِهللا ىــَلَع اــقَح َّن
ِ

 ُهَدــ
ب
ِ

مــْظُع
ٍ

م 
ِ

راــَّنلا َنــ
ِ
قْلا َمْوــَي 

ِ
ةــَماَي

ِ
ب" ،]هكردتــسم يــف مكاــحلاو ،هدنــسم يــف دــمحأ هاور[ "

ِ
 َسْئــ

كَتْحُمْلا ُدْبَعْلا
ِ

إ ،ُر
ِ

زَح َراَعْسَأْلا ُهللا َصَخْرَأ ْن
ِ

إَو ،َن
ِ

رَف ُهللا اَهاَلْغَأ ْن
ِ

 .]يناربطلا هاور[ "َح

 قوسلا داصتقال ةمئالملا ةّيمالسإلا ديلاقتلا نع داعتبالا بابسأ
 ىــلإ مالــسإلا يــف رــحلا قوــسلا داــصتقا ئداــبم نــع فارــحنالا هــجوأ وزــعن نأ اــننكمي

 نيــب ؤــطاوتلاو ؛ةليــصألا ةّيمالــسإلا ميلاــعتلل ئطاــخلا ريــسفتلا :اــهنمو ،بابسألا نم ددع
 ئطاــخلا قــيبطتلاو ؛طرــفملا يتلودــلا لّخدــتلاو ةّيكارتــشالاو ؛نيدــلا لاــجرو نيّيــسايسلا
 .ةّيلاربيللا تاسايسلل

 ةليصألا ةّيمالسإلا ميلاعتلل ئطاخلا ريسفتلا .1

 هــجوأ تــمكارتو ،مالــسإلل يــسيسأتلا رــصعلا ةــياهن ذــنم ةــيلاوتم نورــق تّرــم دــقل
 هــبجومب عــنتما يذــلا "داــهتجالا باــب قــلغ" ىــلإ اًلوــصو مالــسإلا رــجف ميلاــعت نــع داــعتبالا
 ةّنــسلاو ميرــكلا نآرــقلا يــف درو اــمل يــصخشلا هــيأرو هريسفت ةغايص نع ملسملا هيقفلا
 فـــّلختو ،نوناـــقلا دوـــكرو ،يمالـــسإلا هـــقفلا يـــف ةـــّيكرحلا نادـــقفب كـــلذ بّبـــستو ،ةـــّيوبنلا
 عــم نمازــت نيملــسملا ىدــل داــهتجالا باــب قــلغ ّنأ ركذــلاب ريدــجلا نــم( برغلا نع مالسإلا
 .)ةّيبوروألا ةضهنلل قيرطلا دّهم اّمم ،نوناقلا مكح لاثمأ نم ميهافم يّنبتب برغلا ءدب

 ،ةــّيعامتجالا ةــلادعلا ةــّيّمهأ ىــلإ اوراــشأ اــملاط نيّيمالــسإلا نيّيكارتــشالا ّنإ اــمك
 نــم مهيــف ّنإ لــب ،لخدــلا نــم ىندأ ّدحل ةلودلا نامض دّيؤت تاجاتنتساب مهنم ريثكلا جرخو
 اــبرلل يــنآرقلا ميرــحتلا دارــيإ ىــلإ نورــخآ دــمعو ،لــئاهلا يموــكحلا قاــفنإلل رــبكأ رود ىــلإ اــعد
 هذــه مهتــّجح اوــلعج مــهّنإ ىــّتح ،ةّيلامــسأرلل اداــضم اــًفقوم فــقي مالــسإلا ّنأ ىــلع ليلدــك
 .ةرصاعملا ةّيمالسإلا ةّيلاربيللا قيرط يف ءادأك ةبقع

 كــلذ عــفد دــقلو ،ةــّيعامتجالا ةــلادعلا ىــلع ةّوقب دّكؤي ميركلا نآرقلا نأ يف ّكش الو
 ىــلإ اــهتوعد يــف ةّيكارتــشالا عــم فطاــعتلا ىــلإ نيثدــحملا نيّيمالــسإلا نيــفّقثملا ضــعب

-يكارتــشالا" حرــطلا اذــه لاــثمأ معدــت ال نآرــقلل ةــيّنأتملا ةءارــقلا ّنــكل ؛يــقَبطال عــمتجم
 تافّرــصتلا ضــعب يــف ةــمكحلا مادــعنا نــم نآرــقلا رذــحي :لاــثملا ليبــس ىلعف ؛"يمالسإلا

ب ُهــَّللا َلــَّضَف اــَم اْوــَّنَمَتَت اــَلَو{ :لوــقيف
ِ
هــ

ِ
ضــَْعب ىــَلَع ْمُكــَضْعَب 

ٍ
ل 

ِ
لاــَجِّرل

ِ
َصن 

ِ
م ٌبيــ

ِ
 اوُبــَسَتْكا اــَّم

لَو
ِ

ءاَسِّنل
ِ

َصن 
ِ

م ٌبي
ِ

م َهَّللا اوُلَأْساَو َنْبَسَتْكا اَّم
ِ

لْضَف ْن
ِ

ه
ِ

إ 
ِ

ب َناــَك َهــَّللا َّن
ِ

ءْيــَش ِّلــُك
ٍ

لَع 
ِ

 :4[ }اــًمي
 لــب ،هــنم اًغورفم اًرمأ ءارقفلاو ءاينغألا دوجو ربتعت ةسّدقملا ةّيمالسإلا صوصنلاف ؛]32

 دــييأتلا لالــخ نــم ،ىــقبي نأ بــجيو ،ىقبيــس تواــفتلا اذــه نأ ىــلع ،اــم ةــقيرطب ،دــّكؤت اــهّنإ
 .ثرإلاو ةّصاخلا ةّيكلملا قوقحل لعافلا

 ةورــثلا ميمأــت قــيرط نــع ةاواــسملا قــيقحتل ةبيرــض اــهّنأب ةاــكزلا رــّسف نم كلانهو
 تـــسيل اـــّهنأب دجنـــسف ةاـــكزلا ليـــصافت ىـــلع اـــنعلّطا اذإ اـــنّنكل ؛جاـــتنإلاو لـــمعلا طيـــبثتو
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 اــهبجومب فــَّلكملا عفدــي ،نيدــلا ماــكحأل اــًقفو ةــّيمازلإ ،ةــّيريخ ةمهاــسم يــه اــمّنإو ،ةبيرض
 يـــــتلا تاودألا باـــــستحا دـــــعب فاـــــفكلا ىوتـــــسم قوـــــف ةـــــمكارتملا هـــــتورث نـــــم )2.5%(
 ،لخدــلل اــًنيمخت تــسيل يــهف ؛تاــجتنملا نــم يلاــحلا نوزــخملاو هــتنهم يــف اهمدختــسي
 ىــلع ةوالــعو .اهرامثتــسا مدــعو ةورــثلا لــيطعت طّبــثت اــمّنإو ،جاــتنإلا طّبــثت ال يــهف كلذــلو
 رّفوــت يــهف ساسألا اذه ىلعو ،ةورثلا ةرداصم ىلإ يّدؤت ال نيمختلا تايوتسم ّنإف ،كلذ

 وأ تاورــثلا ةاواــسم ىــلإ لاكــشألا نــم لكــش ّيأــب يّدؤــت ال اــهّنكل ،رــيقفلل ةــيامح ةكبــش
 :يأ ،)ءاــكزلا( ردــصم نــم يتأــي )ةاــكزلا( حلطــصم ّنإ اــمك .قــح هــجو نود ءاــينغألا ةــبقاعم
 ّلــكك عــمتجملل هــتورث نــم ريغــص ءزــجل ءرــملا ءاــطعإ نأ يــنعي اذــهو ؛ةراــهطلاو حالــصلا
 ةــنراقملاب هتاكلتمم رادقم توافت هب يحوي دق ثّولت ّيأ نم هتورث يقاب ريهطتب هيلع دوعي

 نيذــلا ةــّيجاتنإب رارــضإلا نود نيكاــسملا تاــجايتحا ةــيبلت نــكمي اذكهو .هريغ تاكلتمم عم
 )اــينيد اــًبجاو ناــك نإو( ّيرــيخ لــمع ةاــكزلا ّنأ لوــقلا ةــصالخو .هلضف نم مهيلع هللا معنأ
 :ساــسألا يــف اــهّنأب اــًضيأ لوــقلا نــكميو ؛ةــّيزكرم ةطلــس دــي ىــلع ةورــثلل اــًميمأت سيــلو
 يــتلا ةعفترملا ةّيبيرضلا تايوتسملا ىلإ اًقالطإ لصي الو ،ىوقتلا نم أشني ّيعوط لمع
 .يلاحلا انرصع يف بئارضلا يعفاد مظعم اهنم يناعي

 رــقفلا دــّجمت يــتلا ةدهازلا نابهرلا ةايح ضفري ،ىرخألا نايدألا فالخبو ،مالسإلا نإ
 درــفلا مازــتلال ناناحتما امهالكف ،ءارثلاب الو رقفلاب اهيلع ُّلدَتسُي ال ةليضفلاف ،ةاناعملاو
 ىـــلإ وعدـــي مالـــسإلا نأ يـــنعي ال ةـــّينابهرلل ضفرـــلا اذـــه ّنـــكل ؛ىمـــسألا يـــهلإلا ماـــظنلاب
 .كالهتسالاب فارجنالا

 داــصتقا دــيلاقت نع مالسإلا فارحنال رخآ ببس كلانه ئطاخلا ريسفتلا بناج ىلإو
 .يــنقتلا مأ يرــكفلا مأ يــسايسلا لاــجملا يــف ناك ءاوس راكتبالا ضفر :وهو ،رحلا قوسلا
 رــيثكلا يــف اــهرثأ تــكرت دــق رجاتك دّمحم يبنلا ةّيصخش ّنأ دجي ميركلا نآرقلا أرقي نم ّنكل

 روـــطت ّنأ يـــف صّخلتـــت ماــمتهالا رـــيثت ةّيـــضق هــبتك دـــحأ يـــف ناروــك ضرـــعيو .تاـــيآلا نــم
 تبّبــست اهتعــضو يــتلا دوــيقلا ّنأــب ىرــي ذإ ،ةلكــشملا روذــج دــحأ وــه ةّيمالــسإلا ةعيرــشلا
 قرـــشلا ّنأو ،اـــبوروأ يـــف تأـــشن يـــتلا ةـــثيدحلا ةّيلامـــسأرلا تاـــسّسؤم روـــهظ طيـــبثتب
 164.اذه انموي ىّتح لشفلا اذه بقاوع نم يناعي لازي ال طسوألا

 ؟كلذ ثدح فيك

 لكـــشب ةـــّيّمّدقت اـــهرمأ لّوأ يـــف تـــناك رّوطتلاـــب ةّيمالـــسإلا ةعيرـــشلا تأدـــب امدــنع
 دــعاوق توــتحاو تاكارــشلا مارــبإ ةلوهــسب تحمــسف ،قوــسلا داــصتقا وــحن هــجّتتو لــماك
 ،ةــيلاوتملا نورــقلا رورمبو ،نكل .هتلادع نمضي وحن ىلع يراجتلا كولسلا ةيادهل ةحضاو
 ملاــعلل يراــجتلا ماــظنلا عــم فّيكتلاــب تلــشفو نهارــلا عقاولاــب اهتلــص ةعيرــشلا تدــقف
 تاـــسّسؤملا نوئـــشني اـــهنيح نوـــيبوروألا ناـــكف ؛اـــبوروأ يـــف رّوـــطتو أـــشن يذـــلا دـــيدجلا

                                                             
 .ناروك :طسوألا قرشلا ّفلخت ىلإ ّةیمالسإلا ةعیرشلا ّتدأ فیك ..لیوطلا دعابتلا 164
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 يــف لاــحلا وــه اــمك( ةلئاه تالّدعمب اهكيرحتو دراوملا عيمجتب مهل حمست يتلا ةرَكتبملا
 ةّيمالــسإلا ةعيرشلا تناك امنيب ،)ةثيدحلا ةّيفرصملا تاموظنملاو ةمهاسملا تاكرشلا
 حمــست ةكارــشلا دــيلاقتف :ةــلثامم تاــسّسؤم ليكــشت عنم ىلع هسفن تقولا يف لمعت

 لاـــقتنا ىـــلع ّصنـــت ثارـــيملا نيناوـــقو ،ءاـــشي اـــمك ةكارـــشلا خـــسفب ءاكرـــشلا نـــم ّيأل
 ةــينب روــهظ طيــبثت يــف مهــسأ اــّمم ؛مهرــيغ نود هترــسأ نــم دارــفأ ىــلإ ىّفوــتملا تاكلتمم
 ىــنب ليكــشت ىــلع ملــسملا ةردــق دــييقتك ،تاريثأــتلا نــم ددــع لالــخ نــم ةــثيدحلا ةكرــشلا
 ماــيقلا ىــلع ةديدــش تابوعــص تــضرف يــتلا ّدــترملا لــتق ةبوقعو ،دمألا ةليوط ةّيرامثتسا
 .ةّيمالسإلا ريغ ةّينوناقلا تاموظنملا يف رامثتسالاب

 ملاــعلا ءازجأ نم ريثكلا يف ةّيمالسإلا ةعيرشلل ةتّمزتملا ئدابملا ريرحت دعب ىّتحو
 رــقتفي طــسوألا قرــشلا تــلعجو عــقاولا ضرأ ىــلع اــهاذأ تــكرت دــق اــهانُب تــناك ،يمالسإلا
 تاــسّسؤملا خــسنتست نأ اــهنيح ةــّيبرعلا نادــلبلا تــلواح امدــنعو .يوــق صاــخ عاــطقل
 ىــنبلا ّنأ نّيــبت ،ةّيبوروألا ةّيراجتلا نيناوقلا ىلإ دنتست يتلا مكاحملاك ،ةّيبرغلا ةّيداصتقالا
 ،عــمتجملا اــيانث نيــب نــم يــعيبط لكــشب أشنت مل اهّنأ امبف ،عقاولا مئالت ال ةخسنتسملا
 تءاــج يــتلا عــضاوملا يــف هــتيدأت ىــلع تــبأد يذــلا لمعلا ةدروتسملا تاسّسؤملا ّدؤت مل

 اًدــئاز اــًيوق اًرود ثيدــحلا رــصعلا يــف بــعلتل ةــلودلا ماــمأ اــًيلاخ لاجملا حبصأ كلذلو ؛اهنم
 جئاــتن ىلإ ديدجلا عضولا ّدؤي مل اذكهو .طسوألا قرشلل ةّيداصتقالا ةيمنتلا يف ّدحلا نع
 .يدايرلا رامثتسالاو ةراجتلا ىلع مئاقلا يويسآلا جذومنلا يف ظَحالُت يتّلاك ةشهدم

 ةّيكارتشالاو رامعتسالا .2

 ثيدـــحت ىـــلإ ،ماــع لكـــشب ،يـــبوروألا رامعتــسالاو ةـــّينامثعلا ةـــّيروطاربمإلا تعــس
 تاـــميظنتلا ةـــبقح يـــف ةـــّينامثعلا ةـــّيروطاربمإلا تـــنّيبو ؛ةـــمئاقلا ةّيداـــصتقالا تاـــقالعلا
 نـــم ّنأ )1876-1839 ةدـــملا يـــف ةـــّينامثعلا ةـــّيروطاربمإلا ميـــظنت ةداـــعإ تدهـــش ةـــبقح(
 .ةــّيوق ةضراعم ريثتسي دق كلذ ّنأو ،ةّيمالسإلا ةعيرشلا ىلع تاحالصإلا لاخدإ نكمملا
 لالــخ نــم ةعيرــشلا اهمّظنت يتلا تاسرامملا رّيغي نأ اًضيأ يبرغلا رامعتسالا لواح امك
 .ةوعدلا هذه اوضفر نيّيلحملا ناّكسلا ّنكل ،يبرغلا نوناقلل اًقفو شيعلل جيورتلا

 ،ةــّينوناق ةنــضاحك ةبقحلا كلت يف اًرود ةّيرامعتسالا ةّينوناقلا ديلاقتلا تبعل دقلو
 ماــعلا نوناــقلا( نيرمعتــسملا نــم ةــّماعلا ةــّينوناقلا اهدــيلاقت ةّيمالــسإلا نادــلبلا تــثروف
 دــيلاقتلاو ،يكارتــشالا نوناــقلاو ،يناــملألا نوناقلاو ،يسنرفلا يندملا نوناقلاو ،يناطيربلا
 يناــطيربلا رامعتــسالا ّنأ نيــّصتخملا نيــب هــيلع فَراعتملا نمو .)ةّيفاندنكسالا ةّينوناقلا
 ،)ةّيتييفوسلا( ةّيسورلاو ةّينابسإلاو ةّيسنرفلا ديلاقتلا نم اًرّرحت رثكأ ةّينوناق ديلاقت كرت
 ،رــطق ،ناــمع ،نيرــحبلا :لاــثمأ نــم( يناطيربلا رامعتسالا اهلمش يتلا نادلبلا ّنإف كلذلو
 ،ايبــسن ،فــصّتت )ةّيدوعــسلا ةــّيبرعلا ةكلمملا ،ايزيلام ،ةدحّتملا ةّيبرعلا تارامإلا ،تيوكلا
 نادـــلبلا ّنأ دـــجن اـــمنيب ،تاّيحالـــصلا ةدودـــحم تاـــموكحو ةـــّيزكرمال تاـــموظنم تاذ اـــهّنأب
 ،رــئازجلا ،يلاــم ،لاغنــسلا ،اــينيغ :لاــثمأ نــم( يــسنرفلا رامعتــسالا اهلمــش يــتلا ىرــخألا



149 
 

 تاـــموكح تـــثرو دـــق )برـــغملا ،سنوـــت ،ناـــنبل ،داـــشت ،ايروـــس ،رـــجينلا ،اـــيناتيروم ،يتوـــبيج
 .رحلا قوسلا داصتقا ضراعت ةّيزكرم

 نادـــلبلاف ؛ةّيراـــسملا ةـــّيعبتلا لاكـــشأ نـــم لكـــش قـــلخ ىـــلإ رامعتـــسالا ىّدأ اـــمك
 لكــشب ،تــعبّتا )تييفوــسلا( سورــلاو نابــسإلاو نوّيــسنرفلا اهرمعتــسا يتلا ةّيمالسإلا

 جذوـــمنلا يـــّنبت ّدمتـــساو ؛)اـــًلثم ،رـــئازجلاو ايروـــس( ةـــّيزكرملاو ةّيكارتـــشالا جذاـــمنلا ،ماـــع
 يــف هرــيغ ىــلع قّوــفتي مّكحتــلا داــصتقا ّنأــب معزت ةطلاغم نم هريربت يزكرملاو يكارتشالا
 ةـــلاحو ةدراـــبلا برـــحلا لـــعفب رـــيربتلا اذـــه زّزـــعتو ؛عـــمتجملل ةـــّيّداملا تاـــجايتحالا ةـــيبلت
 .ةّيتييفوسلا ةّيكارتشالاو ةّيلامسأرلا نيب ضراعتلا

 ،ةّيمالــسإلا نادــلبلا ماــمزب 165عــّيرتلا ىــلع ةــمئاقلا ةّيداــصتقالا ىنبلا تكسمأ اذكهو
 تاــموظنم يــهو ؛)ةاــباحملا ةّيلامسأر(ـب اًبلاغ فصوي امل تجّورو ةسفانملا ىلع تضقف
 ،ةــّيجاتنإلا رــيغ ةطــشنألا عّجــشتو ،يداــيرلا رمثتــسملل يجاــتنإلا طاــشنلا هــجو يــف فــقت
 اــهب مّكحتــيو اهريدــي تاداــصتقا روــهظب حمــسيل لالقتــسالا ءاــج ّمــث 166.سارــتفالا ىــلعو
 حابــصلا لآو ،ةّيدوعــسلا ةــّيبرعلا ةــكلمملا يــف دوعــس لآ( رــسألا نــم ةريغــص تاــعومجم
 نـــم تاـــعومجمو ،)قارـــعلا يـــف ثـــعبلا بزـــح( ةّيـــسايسلا بازـــحألاو ،)تـــيوكلا ةـــلود يـــف
 ،ةّيــسارتفالا ةــلودلل جذوــمنلا اذــه زــيزعت دــقلو ؛)اــًلثم ايروسو رصم( نيّيبالقنالاو ركسعلا

 ءالوــلا ءارــش لــجأ نــم ةــّيطفنلا ةورــثلا نــع جتاــنلا عــيرلا ضــعب عــيزوت ةداــعإ لضفب ،اًبلاغ
 دــيزت بــتاورب ةــّيموكحلا بــصانملا نــم ريبك ددع ءاشنإ كلذ نع جتنو ،كاذ وأ ماظنلا اذهل

 .صاخلا عاطقلا هعفدي اّمع

 جاــتنإ ةداــعإ ىوــس نــكي مــل ةّيمالــسإلاو ةــّيبرعلا نادــلبلا ىــلع نميهملا جذومنلا نإ
 وـــهو ،ةـــّيبرعلا تاـــّيروطاربمإلاو ةـــّينامثعلا ةـــّيروطاربمإلا ماـــيأ يـــف تداـــس يـــتلا جذاـــمنلل
 ةــيلاع تايوتــسم عــم رــيبكلا ماــعلا عاــطقلا تاذ ةــلودلا ةّيطارقتــسرأ لــيهأت دــيعي جذوــمن

 بــلغأ يــف لالقتــسالا ىّدأ امك .داسفلاو ةاباحملا اهيف ىّشفتت ةموظنمو عيزوتلا ةداعإل
 بـــّصعتلاو ،ةّيكارتـــشالا ىـــلإو ،داـــصتقالاو عـــمتجملا ىـــلع ةـــلودلا ةرطيـــس ىـــلإ ناـــيحألا
 مـــظعم يـــف اـــهب مالـــسإلل ةـــقالع ال بابـــسأ لـــعفب جئاـــتنلا هذـــه ترـــهظ دـــقو ؛يموـــقلا
 اــهّنأ ماــع لكــشب ةّيركــسعلا ةــّيروتاتكدلا ةــمظنألاو تاــموكحلا ةعيبط نم ّنإ لب ،نايحألا
 .اهنع اهلصف وأ اهب ةّينيدلا تاّيعجرملا عابتإ رّرقت

 نادـــلبلا ةـــينبب جامدـــنالا يـــف قوـــسلا تاداـــصتقا لـــشف ّنأ قبـــس اـــم ىـــلإ فاـــضيو
 ءوــشن كــلذ نــع جتــن دــقو ،يرــسقلا بــيرغتلا لاكــشأ نــم لكــشل ةــجيتن وــه ةّيمالــسإلا
 .ةّرحلا قاوسألا ئدابم يداعت ةّيعّيرت ةّيكارتشا تاداصتقا

                                                             
 بـساكم ىـلإ ّيدؤـی وحن ىلع ّةیداصتقالا ةئیبلاب بعالتلا يف ّةیسایسلا تاودألا مادختسا :)seeking-rent( ّعیرتلا 165

 ]مجرتملا[.ىرخأ نود ةھجل
 جارخإـب ّببـستیّ دـح ىـلإ راعـسألا ضـفخ يـف ةـّیلاملا اـھدراومل ّةیرامثتسا ةھج مادختسا :)predation( سارتفالا 166

 ]مجرتملا[.ّةیداصتقالا ةسفانملا ةبلح نم ىرخألا تاھجلا
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 داصتقالل فئازلا ريرحتلا .3

 يــفو ؛ءطبــلا ةديدــش نوــكت نأ ىــلإ ليمت اهّنإف داصتقالا ريرحت ةّيلمع ثدحت امدنع
 علــــسلا داريتــــسا :يأ ،)ّيحطــــسلا رــــيرحتلا( ىعدــــي نأ نــــكمي دــــق اــــم اــــًلوأ رــــهظي ءدــــبلا
 ىعدــي رــمألا اذــه ّنــكل ،"داــصتقالا رــيرحت" راعــش تــحت ةدــّيجلا ةــّيعونلا تاذ ةيكالهتــسالا
 طغــضب اــًبلاغ كــلذ نوــكيو ،ةــصخصخلا ثدــحت ةــيلاتلا ةوــطخلا يــفو ؛)اًرــيرحت( ال ،)اًمّدقت(
 ببــــسب تاونــــسو تاونــــس يــــلعفلا اــــهقيبطت قرغتــــسيو ،يلودــــلا دــــقنلا قودنــــص نــــم
 يــتلا ةرــيثكلا تاــّيراكتحالا عــمو ،نهارــلا عــقاولا رارمتــساب ةحلــصملا باحصأ عم اهبراضت
 ةــقالع ال عــقاولا اذــه ّنــكل .ةــّينوناقلا ةــيامحلاب عــتمتت فئاظو نم هلّثمت امب ًةزّزعم مواقت
بحملا ةــــجيتنلاف ،ميرــــكلا نآرقلاــــب هــــل

ِ
 يــــف دوــــعت ةلــــشافلا ةــــصخصخلا تاــــسايسل ةــــط

 طباوــض ءاــغلإو ،نوناــقلا مــكح :يــهو ،ةّيتاسّسؤم ةّيلّوأ طورش قيقحت مدع ىلإ اهساسأ
 .ةّرح ةسفانم دوجوو ،راعسألا

 يطباوــض قايــس يــف اــهقيبطت ىرــج ةصخصخلا ّنأ وه عقاولا ضرأ ىلع ثدح امو
 ببـــسب ،هـــقيبطت فعـــض وأ ،نوناـــقلا قـــيبطت مدـــع ىّدأو ؛ينوناـــقلا نيـــقياللا هـــيلع مّيـــخي
 تاــسرامملا نــم صّلختلاــك :فادــهألا ضــعب قــيقحت ةبوعــص ىــلإ ةــّيطارقوريبلاو داسفلا
 ،اهتيفـــصتو تاكرـــشلا ليكـــشتب حامـــسلاو ،نيرمثتـــسملل ةـــيامحلا نامـــضو ،ةـــّيراكتحالا
 ةّيفافــــشلاو ةــــسفانملا باــــيغ بّبــــست ،كــــلذ ىــــلع ةوالــــعو .يراــــجتلا طاــــشنلا زــــيزعتو
 رــيغ نيرمثتــسملل ةــّيكلملا قوــقح ّنأل كــلذو ،رامثتسالا زيفحت مدعب ءاضقلا ةّيلالقتساو
 ،رــئازجلا يــف ةّيئاــضقلا تاــموظنملا نورمثتــسملا ّلغتــسي :لاــثملا ليبس ىلعو .ةلوفكم
 :راــصتخابو .قوــسلا ىــلع مهتنميه ىلع ظافحلاو مهيسفانم داعبإل ،نايحألا نم ريثك يف
 ةـــّينوناقلا ةـــئيبلا هــيف نوـــكت ال قايــس يـــف ثدـــحت ةــصخصخلاب ةـــقّلعتملا تالماــعملا نإ

 اذــه نــع ضّخمتــت :يلاــتلابو ،دــقاعتلا ةــّيّرحو ةّصاخلا ةّيكلملا ةيامح ىلع ةرداق وأ ةبسانم
 .ئيسلا ّلجسلا

 نــع دــعبلا نــم حبــصأ كلذــلو ،نيــقياللا نــم اوــج تــقلخ ريعستلا ةّيّرح بايغ ّنإ امك
 ةّيـــسيئرلا قـــفارملا ةـــصخصخ ةـــّيلمعف ؛يوـــيح صاـــخ عاـــطق رّوـــطت رـــظتنن نأ ةـــّيعقاولا
 لــظ يــف ناــيحألا نــم رــيثك يــف يرجت تناك ةّيمالسإلا نادلبلا يف )اًلثم ،ءابرهكلاو هايملا(
 انذــــخأ اذإ امّيــــس الو ،اــــهب نيرمثتــــسملا ماــــمتها مدــــع رــــّسفي اــــّمم ،راعــــسألاب مّكحتــــلا
 دــعب ةراــجتلا رــيرحت يتأــي امدــنع ةــّلب نيــطلا دادزــيو .بوــلطملا رامثتــسالا مــجح نابــسحلاب
 ةــّيمومعلا تاعورــشملا ءارــشب نيبغارــلا هــجاوي يذــلا نيــقياللا وــج مقاــفيل ةــصخصخلا
 ةراــجتلاو راعــسألا رــيرحت نأ يــعيبطلا نــمف ساــسألا اذــه ىــلعو .ةــصخصخلل ةضورعملا
 .ةصخصخلا جمارب قيبطت لبق ثدحي نأ بجي

 نيـــكمتل ةـــمزاللا تاـــّيلآلا خيـــسرت نود ةـــصخصخلا قـــيبطت يرـــجي ،بـــلاغلا يـــفو
 ءاــجف ،صاخ راكتحا ىلإ يمومعلا راكتحالا لّوحت ىلإ ةجيتنلاب ىّدأ اّمم ،ةلعافلا ةسفانملا
 راعـــسألا رــيرحت يرــجي امدـــنعو .ساــنلا نــم اــًضوفرمو ةءاـــفكلل اًرــقتفم دــيدجلا دوــلوملا
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 بارطــضالا رــيثي اــمم ئجاــفم لكــشب داــيدزالا ىــلإ لــيمت اــهّنإف ةّرــحلا ةــسفانملا باــيغب
 ةــئيب قــلخ ىــلع دــمتعي ةــصخصخلا حاــجن ّنأــب لوــقلا نــكمي روــظنملا اذه نمو .يعامتجالا
 يرورــضلا نــم ّنإــف كلذــلو ،عــيمجلل ةــحوتفمو ةميلــس ةــسفانم روــهظل قــيرطلا دــّهمت
 قــــيعت يــــتلا تاــــسرامملا نــــم اــــهريغو تاــــّيراكتحالاو تاليتراــــكلا لّكــــشت نود ةــــلوليحلا
 .رامثتسالا

 ملاــعلا يــف داــصتقالل يــئزجلا رــيرحتلاو ةــصخصخلا لــشف ّنأ جتنتــسن قبــس اــّممو
 نينطاوــــملا نيــــب رــــحلا قوــــسلا داــــصتقا دــــض طخــــسلا نــــم ةــــلاح قــــلخ دــــق يمالــــسإلا
 ةــــّيطارقوريبلا نــــم يناــــعت ةــــّيمومع ةــــّيراكتحا نــــم ةــــّيكلملا لّوــــحت ّنإو 167.نيملــــسملا
 ةـــضراعملا ةـــلاح رــّسفي اـــمّنإ ملـــسملا نطاوــملا عـــفنت ال ةـــصاخ ةــّيراكتحا ىـــلإ داــسفلاو
 يــتلا ةرــيطخلا ةــّيعامتجالا تاــمزألا ّنأ كــلذ نــم أوــسألاو .رــحلا قوــسلا تاحالصإل ةنهارلا
 ءادـــعلا فـــقوم ةـــيوقتب ببـــّستت مـــل تامدـــخلاو علـــسلا ضـــعب راعـــسأ عاـــفترا اـــهنع جتـــن
 ساــكعناب ناــيحألا ضــعب يــف اــًضيأ تبّبــست اــمّنإو ،بــسحو ساــنلا ىدــل ةــقثلا مادــعناو
 هــّلك اذــهو ؛اًقباــس ةــصخصخلا اــهتلاط يــتلا تاكرــشلا ميمأــت ةداــعإو ةــصخصخلا ةــّيلمع
 .اًدّدجم يتلودلا لّخدتلا يّوقيو قوسلا داصتقا فعضي

 ةصالخلا
رُط دقل

ِ
 قرــشلل ةّيداــصتقالا ةــميزهلا بابــسأ لــّلحت يــتلا تاــّيرظنلا نــم رــيثكلا تــح

 ليبــسك رــحلا قوــسلا داــصتقا دــض زاــحنم هــسفن مالــسإلا ّنأ نورــيثك ىــعّداو ،برغلا مامأ
 ناك ولف ،هذه رظنلا ةهجو يف ّيلج حضاو أطخلا ّنكل ؛راهدزالاو ةيمنتلا قيقحت لبس نم
 ملاــــعلا تاداــــصتقا ةــــّيويح رـــّسفن نأ اــــنل فــــيكف ةراــــجتلل اـــًيداعم هرهوــــج يــــف مالـــسإلا
 الو ،ةّيمالــسإلا نادــلبلا ضــعب ّنأ ىــلع ًةوالــع ؟تاــحوتفلا تــلت يــتلا نورــقلا يــف يمالــسإلا

 يــف ةــمّدقتم بــتارم ثيدــحلا رــصعلا يــف قــّقحت نأ تعاطتــسا ،ايــسينودنإو اــيزيلام امّيس
 هــسفن دــّمحم يــبنلا ّنأ ىــسنن ال نأ بــجيو .ملاــعلا يــف اوــمن عرــسألا تاداــصتقالا ةــمئاق
 رــصع لاوــط تــّلظ ،ىــلوألا ةّيمالــسإلا ةــنيدملا ،ةــمّركملا ةــّكم نأو ،ةّوــبنلا لــبق اًرجاــت ناــك
 .لفاوقلا ةراجت زكارم نم ايسيئر اًزكرم ديدم

 ميلاعت نيب قفاوتلا مدع يف نمكت ال ةلكشملا ّنإف ،اذه انثحب تاّيط يف اّنيب امكو
 رــجف ةــلحرمل ةــّيلاربيللا دــيلاقتلا نــع فارــحنالا يــف اــمّنإو ،ّرــحلا داــصتقالا ئداــبمو مالــسإلا
 اــيزيلامو اــيكرتو يــبد يــف ةــحجانلا ةــلثمألا نــم ديفتــسي نأ يــبرعلا ملاــعلا ىــلعف .مالــسإلا
 ءبـــع اـــهلهاك ىــلع لـــمحت نأ يــبرعلا ملاـــعلا يــف ةـــمداقلا تاداــيقلل ّدـــب الو ؛ايــسينودنإو
 يرورــضلا ساــسألا ءاــنبب ءيــش ّلــك لــبق ماــيقلا :يــهو ،اــهل تــكرت يتلا ةريسعلا ةّمهملا
 هذـــــه ءاـــــيحإ يّدؤيـــــس ذإ ؛ةـــــسفانملاو ةـــــثادحلاو ةـــــّيويحلاب عـــــّتمتت تاداـــــصتقا ءوـــــشنل
 ملاــعلا يــفو يمالــسإلا ملاــعلا يــف ةّرــحلا ةراــجتلا دــيلاقت فاــشتكا ةداــعإ ىــلإ تاداــصتقالا

                                                             
 ةدیدـش رھاوـظ ةدھاـشم نكمی ذإ ،قالطإلا ىلع يمالسإلا ملاعلاب اًروصحم سیل رمألا اذھ ّنأ ىلإ انھ ةراشإلا ردجت 167

 .ًالثم ّةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ يف لاحلا وھ امك ،ملاعلا نم ىرخأ عاقب يف ھب ھبشلا
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 لــك اــهيف طــشنت ةّرــحلا ةراــجتلل ةــقطنم ىــلإ لّوــحتي نأ يمالــسإلا ملاــعلل اــندرأ اذإو .ّلــكك
 قــيرطلا دــّهمي قــيمع يتاــسّسؤم حالــصإ ىلع يوطني ةبغرلا هذه قيقحت ّنإف ضرألا ممأ
 يــف ةــساملا ةــجاحلا ةــيبلت لــجأ نــم كــلذو ،ّرــحلا قوــسلا داــصتقاو ةّيداــصتقالا ةــّيّرحلا ىلإ
  .يداصتقالا ومنلا قيقحتو لمعلا صرف قلخ ىلإ ةقطنملا
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 تاّيرظنلاو عقاولا نيب ..يمالسإلا ليومتلا

 

 

 )يشوعم فسوي(

 
 



   



154 
 

 ةمّدقم
 ؛هروــهظ ىــلع اــًماع نيــعبرأ نــم رــثكأ دــعب هاــبتنالا بذــجي يمالــسإلا ليومتلا لازي ال

 ،نماــضتلا ىــلع مئاقلا فلتخملا يقالخألا ليومتلا نم ليدبلا عونلا اذهل نودّيؤم كلانهف
 ئــطخي مــل يداــصتقا طاــشنل ةــسّمحتم تاــمييقت قالــطإ يف نيّرمتسم نولازي ال ءالؤهو
 اــًفلأ هرــمع قاــف يذــلا نيدــلا ،مالــسإلا ميمــص يــف هحورو هروذجب برضي هّنأ هّقحب لاق نم
 .نينسلا نم ةئامعبرأو

 )رالود راــيلم 1.685( ملاــعلا يــف يمالــسإلا لــيومتلل ةــّيلاملا لوــصألا عوــمجم غــلبي
 نــم ال ،ماــمتهالا بذــتجي وــهو ،نيتناــخلا ةــبتع غــلبي هومن داكيو ،)2014( ماعلا ماقرأل اًقفو
 ةــلحرم ةــّيبرغلا نادــلبلا شيــعت ذإ ؛اــًضيأ برــغلا نــم اــمّنإو ،بــسحو ةّيمالــسإلا نادــلبلا
 ةــّسام ةــجاحلا ّنإــف ةــمزأب ّرــمي يدــيلقتلا لــيومتلا ّنأ اــمبو ،دــيدج لامــسأر ىــلإ اهيف جاتحت
 ئداــبملاو ةّيرامثتــسالا تاــبّلطتملا نيــب ةمءاوملا يعّدي ليومتلا لاكشأ نم ديدج لكشل
 يذــلا حيرــصتلا نــم يــبرغلا ماــمتهالا اذــه ىــلع اًشاهدإ رثكأ ليلد كلانه سيلو .ةّيقالخألا
 نأــب دــّهعت نيح )2013( ماعلا يف نوريماك ديفيد قباسلا يناطيربلا ءارزولا سيئر هب ىلدأ
 ةرازو طــطخ نــع فــشك امدــنع "يمالــسإلا لــيومتلا مــصاوع مــظعأ ىدــحإ" ندــنل لــعجي
 .)ينيلرتسإ هينج نويلم 200( ةميقب )ةّيمالسإ تادنس( رادصإل ةّيلاملا

لاــخ" يليوــمتو يفرــصم طاــشن هــّنأب ةداــعلا يــف يمالــسإلا لــيومتلا ىــلإ راــشي
ٍ

 نــم 
 ذإ ،)ةّيفرــصملا ةدــئافلل ميرــحت( دّرــجم نــم رثكأ هّنأ ضرتفملا نم ّنكل ،"ةّيفرصملا ةدئافلا
 لاــجملا اذــه يــف ءارــبخلا ضــعب ججاــحيو ،موــيلا تالكشمل يرحس ّلح هّنأب هورصانم ىري
 نــم عوــن :ءيــش لــك لــبق وــهف ،)يمالــسإ( ةفــصب همــسول ةرورــض نــم كــلانه سيــل هــّنأب
 ةــبراقم عاــبتإ ىــلع دّدــشي وــهو ؛ةــّيعامتجالاو ةــّيقالخألا ةّيلوؤــسملاب مزــتلي لــيومتلا عاوــنأ
 نمـــض دراوـــملا رمثتـــستو نيّيداـــيرلا نيرمثتـــسملاو لاـــمعألا لاـــجر فدهتـــست ةّيكراـــشت
 .يقيقحلا داصتقالا

 هــّجوت ىرــخأ ءارآ كــلانه نإــف ،يمالسإلا ليومتلل ةسّمحتملا ءارآلا هذه نع اًديعبو
 ةـــّيلاملا تاـــسّسؤملاو فراـــصملل ةـــّيلاحلا تاـــسرامملا لواـــنتت يـــهو ،اًديدـــش اًدـــقن هـــل
 موــقي ةــّيلاملا ةطاــسولا نــم اــًفلتخم اــًجذومن ،اــيرظن ،عــبّتت اهّنأ اهب ضَرتفي ذإ ،ةّيمالسإلا

 ىــلع اهلمع مظعم يف دمتعت ذإ :كلذ فالخ ىلإ ريشي يلمعلا عقاولا ّنكل ،ةكارشلا ىلع
 ةــيحان نــمف ؛يمالــسإلا لــيومتلا ىوــتحمو لكــش لوح ايلاح لدجلا روديو .ضورقلا تاودأ
 :ىوــتحملا ةــيحان نــم اــمأ ؛يدــيلقتلا لــيومتلا نــع اًفلتخم يمالسإلا ليومتلا ودبي :لكشلا

 تاوــصألا رهــشأ دــحأ ،لــمجلا دومحم ىري ذإ ،نيعونلا نيب هبشلا هجوأ نم ريثكلا كلانهف
 لــيومتلا لواــحي امدــنع هــّنأب ،يمالسإلا ليومتلل ةّيلعفلا تاسرامملل ةدقتنملا ةقومرملا
 ةــميدق لاكــشأ مادختــساب ةــنهارلا ةــّيليومتلا تاــسرامملا ىوــتحم خاــسنتسا يمالــسإلا
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 ّنأــب ججاــحي وــهو 168.ةّيمالــسإلا ةعيرــشلا فادــهأ يــّبلي ال هــّنأب لوــقلا نكميــف ،دوــقعلا نــم
 ةــّيعامتجالا تاــياغلاب قــّلعتت نأ بــجي لــيومتلا نــم عوــنلا اذــه مــسا يــف )يمالسإلا( ةملك
 تاــياغلا ةيبلتل مَدختسُت يتلا ةّيدقاعتلا تاّيلآلاب سيلو ،ةّيلاملا تالماعملل ةّيداصتقالاو
 .ةّيلاملا

 ةـــّيلاحلا مهتاـــسرامم نورّرـــبيف مهيدـــقتنمل يمالـــسإلا لـــيومتلا ودـــّيؤم ىّدـــصتيو
 رــطألاو ،ةخــسارلا ةــّيديلقتلا فراــصملا اهــسرامت يــتلا "ةرئاــجلا ةــسفانملا" ىــلإ ةراــشإلاب
 ّلــح ىــلع نودّدــشي مهو ؛ليومتلا نم عونلا اذه عم اًريثك مءالتت ال يتلا ةّيلاملاو ةّينوناقلا
 كــلذو ،يمالــسإلا لــيومتلا تاــسّسؤم اــهيف لــمعت يــتلا تاداــصتقالا "ةملسأ" ىلع موقي
 نــم اــًيلاخ سيــل حرــتقملا ّلــحلا اذــه ّنــكل .ةّيلــصألا اــهتاحومط ّلــك قــيقحت نــم نّكمتــت يك
 .ةقيقحلا ضعب لمحي ةلكشملل هصيخشت ّنأ نم مغرلا ىلع رارضألا

 ةماع ةرظن :يمالسإلا ليومتلا
 يداــصتقالا لاــجملاب لــصّتي اــم ئداــبملا هذــه نــمو ،ئداــبملا نــم ددــع نــيد ّلــكل

 ةـــــسينكلا اهتعــــضو يــــتلاو ،ةــــّيعامتجالا اـــــهميلاعت ةّيحيــــسملل ّنأ اــــمكو ؛يعاــــمتجالاو
 نّمـــضتي مالـــسإلا ّنإـــف ،)ةـــّيكيلوثاكلا ةـــّيعامتجالا ميلاـــعتلا( ناوـــنعب ايمـــسر ةـــّيكيلوثاكلا
 يمالــسإلا لــيومتلا ودــّيؤم لوــقيو .يعاــمتجالاو يداــصتقالا لاــجملا يــف هب ةّصاخلا هتيؤر
 وــهو ،يمالــسإلا روــظنملا نــم ىرــُي اــمك داــصتقالا نــع يــلمعلا رــيبعتلا وــه مالــسإلا ّنأــب
 جورــخلا دــيري ناــك نــم :يأ ،)مرغلاــب منــغلا(و )نامــضلاب جارــخلا( نيتنثا نيتلوقم يف رولبتي
 169.اًلّوأ رئاسخلا لّمحت هيلعف هرامثتسا نم حابرأب

 ررــغلاو ،)ةّيفرــصملا ةدــئافلا( اــبّرلا :ةــثالث روــمأ عــم لــماعتلا ىــلع زــكترت ةيؤرلا هذهو
 ىــلع نيفرــطلا دــحأ لــصح اذإ ةــيلاملا تالماــعملا مُرــحت ذإ ؛)راــمقلا( رــسيملاو ،)نيــقياللا(
 طورــش تــناك اذإ وأ ،يــنيقي رــيغ ةــّيلاملا ةــلماعملا ةداــم دوــجو ناــك اذإ وأ ،ةدــئافب ضيوــعت
جُو دــقلو .ةحــضاو رــيغ دــقاعتلا

ِ
 ةفاــضإلابو ؛رئاــجلا ءاــنغإلا نــم ةــياقولل دــعاوقلا هذــه تدــ

 ،ةـــمّرحملا تامدـــخلاو علـــسلا لـــيومت وأ جاـــتنإو كالهتـــسا مالـــسإلا مّرـــحي ،دوـــيقلا هذـــهل
 .رامقلاو ةّيعالخلا داوملاو ريزنخلا محلو رمخلاك

 اهــسفن تاــجايتحالل بيجتسي يمالسإلا ليومتلا ّنإف ،دويقلا هذه نم مغرلا ىلعو
 لــيومتلا ىــلع بــلطلا نيــب لــصو ةلــصك لــمعيف ،يدــيلقتلا لــيومتلا اــهل بيجتــسي يــتلا
 ،يمالــسإلا لــيومتلا ّنإــف ،يدــيلقتلا لــيومتلا لاــح وه امكو .هنم ضورعملاو يرامثتسالا
 تاــّيلآ ىــلع دــمتعي ،ثيدــحلا رــصعلا يــف ةّيمالــسإلا ةعيرــشلل قــيبطت هــّنأب فــصوي يذــلاو
 :يــه تاــّيلآلا هذــهو ؛مالــسإلا ميلاعت عم ةقفاوتم نوكت نأ ىلع ،)دوقع( ةّيساسأ ةّيليومت
 )ةبراـــضملا( دـــقع برـــتقيو .ةراـــجإلاو ،ةـــحبارملاو ،مَلـــَّسلا عـــيبو ،ةكراـــشملاو ،ةبراـــضملا

                                                             
 .xxiص ؛لمجلا :ةسرامملاو داصتقالاو نوناقلا ..يمالسإلا لیومتلا 168
 .81ص ؛بویأ :يمالسإلا لیومتلا مھف 169
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 هــبجومب رمثتــسملا لــمحتي يذــلاو ،عيراــشملل يدــيلقتلا يلامــسأرلا لــيومتلا نــم ةّدــشب
 لـــيومت ّنإ اـــمك .هـــقالطإ يــف ادـــج رـــشابم لكـــشب مهاــسيو عورـــشملا رطاـــخم نـــم اًءزــج
 )مَلــَّسلا عــيب( اــّمأ .مهــسألا قــيرط نــع يديلقتلا صاخلا ليومتلا اًريثك هبشي )ةكراشملا(
 cost( ةفاــضملا ةــفلكتلا بولسأب عيب ةّيلمع )ةحبارملا(و ؛يديلقتلا لجآلا دقعلا هبشيف

plus sale(و ؛)ريجأتلا ةيلمع هبشت )ةراجإلا. 

 لّكـــــشت ،ةـــــعّونتملا اــــهبيكارتو ،ســـــمخلا ةطيـــــسبلا ةّيــــسيئرلا دوـــــقعلا هذــــه نإ
 يــتلا ةــفلتخملا دوــقعلا هذــهو .يمالسإلا ليومتلا تاودأ ةّيبلغأ هيلع موقت يذلا ساسألا
 :نيتعوــمجم ىــلإ اهفينــصت نــكمي ةدــّقعملا ةــّيليومتلا تاودألا نــم ةعومجم اهيلإ دنتست

 .مهسأ دوقعو ،ضورقلاب ةهيبش دوقع

 قــلخل يّدؤــت الو ،ةراــسخلاو حبرــلا كراشتل تاودأ )ةكراشملا(و )ةبراضملا( رَبتعتو
 عــيب( اــّمأ .لــيومتلل لــماكلا رادــقملا عاــجرإب اــًمَزلم سيل ليومتلا مدختسم نإ :يأ ،ضورق
 فرــطلا ّنأل ضورقلاب ةهيبش ليومت دوقعك اهيلإ رَظنُيف )ةراجإلا(و )ةحبارملا(و )مَلَّسلا
 نــم هملتسا امل لماكلا رادقملا هيلإ عجري نأ بجيو لِّومملل نيدَم ليومتلا ىلع لصاحلا
 يــف نــيَد وــهف :ةــيادبلا ذــنم دّدــحي نأ بجي عَجرتسملا رادقملاو ليومتلا ةميق ّنإو .ليومت
 .ليومتلا ملتسي يذلا فرطلا رظن

 تاـــّيبدأ ىــلع نميــهت ةراــسخلاو حبرــلا كراـــشت طــطخ ّنأ ىــلإ يلــسربو راد ريــشيو
 نيفرــط نيــب ةــّيدقاعت تاــبيترت رــَبتعُت ،اهمسا ّلدي امك ،ططخلا هذهو ؛يمالسإلا ليومتلا
 حاــبرأ نــم اــهنع جتــني اــم كراــشتو عيراــشملا ليومتل لاومألا كيرحت نم امهنّكمت رثكأ وأ
 ميرــحت ناــك اذإــف ؛يمالــسإلا لــيومتلل يــقيقحلا ريــسفتلا لــّثمت طــطخلا هذــهو .رئاــسخو
 ،داــصتقالا نأــشب ةّيمالــسإلا رــظنلا ةــهجول رــشابملا نومــضملا وــه ةّيفرــصملا ةدــئافلا
 ةــموظنملا نــع فــلتخت ةــّيلامو ةّيفرــصم ةــموظنم سيــسأتل يــقالخأ رــيربتك ودــبت يــتلاو
 ةراـــسخلاو حبرـــلا كراـــشت طـــطخ نـــم اوـــلعج يمالـــسإلا لـــيومتلا راـــصنأ نإـــف ،ةـــّيديلقتلا
 170.يمالسإلا ليومتلل يلمعلا ريبعتلا

 يدــيلقتلا لــيومتلاو يمالــسإلا لــيومتلا نيــب فالتــخالا ّنإــف ،ساــسألا اذــه ىــلعو
 ؛ةــمّرحملا تالاــجملا يف رامثتسالا ميرحت وأ ةّيفرصملا ةدئافلا ميرحت ةلأسم دّرجم سيل
 لــيومتلا لاكــشأ نــم لكــش ءاــنب لــصألا يف نوفدهتسي يمالسإلا ليومتلا راصنأ ناك ذإ
 تاودأل همادختـــساو ةـــّيدايرلا هـــتبراقم لالـــخ نـــم يدـــيلقتلا لـــيومتلا نـــع زـــّيمتيو فـــلتخي
 .يكراشتلا ليومتلا لاكشأ نم لكشك :يأ ،ةكارشلاو رامثتسالا

                                                             
 ،راد :)ةـلاقم( ّمكحتـلاو ةرادإلا نیـب نزاوـتلا باـیغ ..يمالـسإلا يفرـصملا لمعلا يف ةراسخلاو حبرلا كراشت بایغ 170

 .يلسرب
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 ّبـــصني نأ هـــنع جتــن دـــق يمالـــسإلا لــيومتلا يـــف يكراـــشتلا دــعبلا ىـــلع دــيكأتلا ّنإ
 ىعدــت دوــقعلا هذــه تذــخأف ،ةراــسخلاو حبرــلا كراــشت دوــقع ىلع ءاهقفلا مامتها مظعم
 .اهعيمج يمالسإلا ليومتلا تاودأ نيب نم )ًةّيمالسإ رثكألا( اهّنأب

 امّيــــس الو ،ةراــــسخلاو حبرـــلا كراــــشت دوـــقع ّنأــــب لوــــقلا باوـــصلا نــــم ناـــك اذإو
دخُتسا دق ،)ةكراشملا(و )ةبراضملا(

ِ
 ةمَدختــسملا دوــقعلا ّلــك ّنأو ،مالسإلا رجف يف تم

 ّنإــف ،ةــلحرملا كــلت يــف اًلوــصأ اــهل دــجن نأ ،رخآــب وأ لكــشب ،نــكمي يمالــسإلا لــيومتلا يــف
 خيراـــت دوـــعي ذإ ،ةـــثيدح ةـــبرجت يـــهف ،كلذـــك تـــسيل يمالـــسإلا يفرـــصملا لـــمعلا ةـــبرجت
 يــف )1963( ماــعلا ىــلإ )رــمغ تــيم يــف راــخدالا كــنب( حجاــن يمالــسإ فرــصم لوأ سيــسأت

 اذــه ّلــك ةراــسخلاو حبرــلا كراشت دوقع لانت ،نذإ ،اذامل :يلاتلا لاؤسلا زربي كلذلو ؛رصم
 ؟مالسإلا عم اًمؤالت رثكأ رَبتعُت اذاملو ؟مامتهالا

 لــصأ ضارعتــسا ىــلإ عــجرن نأ اــنيلع بــجي لاؤــسلا اذــه نــع ةــباجإلل لقتنن نأ لبق
 .ةّيمالسإلا ةعيرشلاو يمالسإلا ليومتلا

 ةّيمالسإلا ةعيرشلا يف يمالسإلا ليومتلا لصأ
 اـــمه ةـــّيوبنلا ةّنـــسلاو ميرـــكلا نآرـــقلا ّنأـــب لوـــقت يـــتلا ةـــقيقحلا نـــم مغرـــلا ىـــلع

 وأ ةدـــيقع ّيأ ىـــلع يوـــتحي ال ميرـــكلا نآرـــقلا ّنإـــف ،ةعيرـــشلا هـــيلع موـــقت يذـــلا ساـــسألا
 رــّبعي ،ثرإلاو جاوزــلا ّصــخي اــم يــف ةدّدــحملا ماــكحألا ضــعب ءانثتــسابف ؛ةينوناق ةموظنم
 ئداــــبملا نــــم ةــــعومجم مّدــــقيو ،ةــــّماع ئداــــبم ةــــئيه ىــــلع ةــــّيهلإلا ةدارإلا نــــع نآرــــقلا
 دــّمحم يــبنلا اــهرّرق دــقو ،)ةــّينوناقلا ةقباــسلا( نوناــقب هبــشأ يــهف ةّنــسلا ّمأ ،ةــّيرايعملا

 .نآرقلا يده ىلع

 ،ةّيمالــسإلا ةعيرــشلل ةــموظنم ّيأ مالــسإلل ىــلوألا نورــقلا يــف كــلانه نــكي مــلو
 ةّيمالــسإلا نورــقلا يــف" هــّنأ ةتاحــش ركذــيو .دوــقعلا مــكحي يمالــسإ نوناــق ّيأ نــع كــيهان
 ةّيمالــسإلا تاــعمتجملا ّنأ ودــبيو ؛ةّيمالــسإلا ةعيرــشلل ةرذــب ّيأ كــلانه نــكي مــل ىــلوألا
 نإو ."اــهيف شيــعت يــتلا قطاــنملا دوــست تــناك يتلا فارعألا نوناق لظ يف شيعت تناك
 عــم اــّلإ مالــسإلا خيراــت يــف ناــيعلل ودــبت ال )ةــّينوناق ةــّيملع ةــلتكك( ةّيمالــسإلا ةعيرــشلا

-775~( اـــهجوأ ىـــلإ ةّيمالـــسإلا ةراـــضحلا تلـــصوف ،)م750( ماـــعلا يـــف نيّيـــساّبعلا مودـــق
 نينرــق لّوأ لالــخ ثدــح يذلا امو ؟ةعيرشلا هذه تءاج نيأ نم :لاؤسلا زربي انهو . )م861

 ؟مالسإلا رمع نم

 :نيناوـــقلا جاـــتنإل ناـــتزيامتم ناــتقيرط ءاـــفلخلا رـــصع يـــف تــناك هـــّنأب يناروـــح ىرــي
 ىــلع تاــفالخلا لــحو تارارــقلا ذاــخّتا يرــجيف ،ةاــضقلاو ةالوــلاو نيطالــسلا دــي ىــلع ىلوألا
 تــقولا يفو .اهيف نولمعيو نوشيعي يتلا ةقطنملل ةّيّلحملا فارعألاو نيناوقلا ساسأ
لُو نــم ،نوملــسملا لواــح ،هــسفن

ِ
ضخُي نأ ،اًثيدــح هــقنتعا نــمو اًملــسم مهنــم دــ

ِ
 لــك اوعــ

 .يلاــثملا يرــشبلا كولــسلل ةــموظنم ريوــطت لجأ نم هئارآو نيدلا ماكحأل ناسنإلا لاعفأ
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 ،ةــّيوبنلا ةّنــسلاو ميرــكلا نآرــقلا يف اهل ّلح ال ةديدج ةلكشم هجاوي عمتجملا ناك امدنعو
 مــــهف ساــــسأ ىــــلع موــــقت )ىواــــتف( ةّيعرــــش ءارآ نوردــــصي نوملــــسملا ءاــــهقفلا ناــــك
 ىـــلع ،رـــصعلا كـــلذ يـــف ىـــّتح ،قاـــفّتا كـــلانه نـــكي مـــل نـــكل ،ةّنـــسلاو نآرـــقلل مهريـــسفتو
 يعفاــشلا ماــمإلا ءاــجو ،ةعيرــشلا ماــكحأ فاــشتكا يــف اهمادختــسا بــجي يــتلا رداــصملا
 .ةــّيهقفلا تارارقلل ةفلتخملا سسألا نيب ةقالعلا تفّرع يتلا ةمساحلا ةوطخلا وطخيل
 :هلوقب لصح ام يناروح حّضويو

 ءاـــهقفلا( لـــقعلا مادختـــسال نيلّهؤـــملا ّنإـــف ،دـــيدج عـــضو لـــك ةـــهجاوم يـــف
 اودــجي نأ اولواــحيف :ساــيقلل اــًقفو اوــمكحي نأ مهيــلع بــجي )يأرــلا ىــلع نودــمتعملا

 مــكحلا هــل رّفوــتي رــخآ عــضو يــف اًرصنع ،لصّتم وحن ىلع ،هبشي عضولا اذه يف اًرصنع
 ناـــك امدــنعو .)داــهتجالا( ىّمــسي لــقعلل يــجهنملا مادختــسالا اذــه ناــكو ؛يعرــشلا
 )عاــمجإلا( اذــه راــبتعا نــكمي اهدــنعف ،لــقعلا مادختــسا نــع جتاــن ماــع قاــفّتا رّفوــتي
 171.شاقنلا لبقت ال يتلا ةّينيقيلا ةقيقحلا ةباثمب

 زــّيمملا هــمكح اــهنم ٍّلكل فانصأ ىلإ اهوفّنص ءاهقفلا ّنإف ،دوقعلا ّصخي ام يفو
 ةــّيرظن اــهيف سيــل ةّيمالــسإلا ةعيرــشلا ّنأــب ىرــت ةــّماع رــظن ةــهجو كــلانهو .هــب صاــخلا

 ىــلع موــقي نوناــق اــهّنأب ةّيمالــسإلا ةعيرــشلا فــصي ةتاحــش نإــف اذــهلو ،دوــقعلل ةــّماع
 :لوقيف ،بيرجتلا

 عاوــنأ نــم عون اهّنأ دجنسف ةّيمالسإلا ةعيرشلل ةّيجراخلا ةينبلا ىلإ انرظن اذإ
 ال هــقفلا بــتك ّنأ اهدافم ةقيقح ىلع موقي داقتعالا اذهو .)ةّينوناقلا ةقباسلا( نوناق
 ًةجيتن ءاج يمالسإلا دقاعتلا نوناق رّوطت ّنإف اذهلو ،دقاعتلل ةّماع ةّيرظن ّيأ يوتحت
 نأ اولواــح ذإ ؛دوــقعلا فينــصتل ةــموظنم ريوــطت يــف ءاــهقفلا اهاذــتحا يــتلا ةّيجهنملل
 هذــه تــناك دقلو .ةّيمالسإلا ةيؤرلل عضخي يقالخأ ساسأ ىلع موقي دقع ّلك اولعجي
 ةــــّينوناقلا ةّيعرــــشلا ةــــيواز :نيــــتيواز نــــم ةــــبقارملل ،ماــــع لكــــشب ،عــــضخت دوــــقعلا
 نــم تواــفتتف( ةــّينيدلا ةّيعرــشلا ةــيواز نــمو ،)"لــطابلا" ىــّتح "حيحصلا" نم توافتتف(
 172.)"مارحلا" ىّتح "بجاولا"

 يمالسإلا ليومتلل يلاثملا جذومنلا
 يداــصتقالا ،رــيربتلا ىلإ يمالسإلا ليومتلا قيبطت تلوانت يتلا تاّيبدألا تعس دقل

 ،مالــسإلا ميلاــعت عــم قــفاوتت يــتلا ةّيداــصتقالا تاــسرامملا يــّنبت ةرورــضل ،يعاــمتجالاو
 كراــشت دوــقع مادختــسا لالــخ نــم ،ةراــسخلاو حبرــلا كراــشت جذومن ىلإ ،ايرصح ،دنتستو
 تاـــّيبدألا نـــم ىـــلوألا ةـــجوملا هـــتدمتعا يذـــلا وـــه ساـــسألا اذـــه ناـــكو .ةراـــسخلاو حبرـــلا
 اــهتريظن ىــلع ةّيمالــسإلا ةّيلاملا ةموظنم قّوفت تابثإ ةّيضق عم لماعتلا يف ةّيمالسإلا
 ةــموظنملا ّنأــب تاــّيبدألا هذــه تأرــف ؛ةّيفرــصم ةدــئافب ضارــقإلا ىــلع ةدــمتعملا ةــّيبرغلا
 داــــصتقالا يــــف رامثتــــسالا نــــضتحتس ةراــــسخلاو حبرــــلا كراــــشت جذوــــمن ىــــلع ةــــمئاقلا

                                                             
 .99ص ؛يناروح :ّةیبرعلا بوعشلا خیرات 171
 .44ص ؛ةتاحش :يقتلا ملسملا موھفم يف تاسارد 172
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 تامدـــصلا هـــجو يـــف دومـــصلا عيطتـــست اًرارقتـــسا رـــثكأ ةـــموظنم ىـــلإ يّدؤـــتو يـــقيقحلا
 .ةءافكلاو لدعلا يف اهريغ ىلع قّوفتتو

 هــّنأب تبثت نأ تلواحو ،ةيضاملا تاّينينامثلا يف تاّيبدألا نم ىلوألا ةجوملا ترهظ
 ىــلإ كــلذ يّدؤيــسف ةراــسخلاو حبرــلا كراــشتل طــطخب ةدــئافب ضارقإلا نع ضيعُتسا اذإ
 ةرــكفلا هذــهل يــقطنملا ساــسألا طبر نكميو .داصتقالا يف رامثتسالا ىوتسم نيسحت
 وــه اــمك ،ةمخــض تاكرــش سيسأت ىلع دعاس يذلا برغلا يف رماغملا لامسأرلا عاطقب
 ةرـــكفلا نإـــف ،ناروـــك ىرـــي اـــمكو ،ةـــقيقحلا يـــفو .تاـــمولعملا تاـــينقت لاـــجم يـــف لاـــحلا
 ىــلإ ةــّيلاملا اهتارارق يف دنتست يتلا ةّيفرصملا ةموظنملا ّنأ يف لّثمتت تناك ةّيساسألا
 ىــلع لــصحت ال يــتلا عيراــشملا لــّبقتت اــمّبر عورــشملل ىدــملا ةدــيعب ةــّيحبر وأ تاــعّقوت
 173.ةّينامتئالا ةرادجلا ىلإ اهتارارق يف دنتست يتلا ةّيديلقتلا ةموظنملا نم ليومتلا

 مّدـــقي نـــمل رّرـــبي اـــم كـــلانه سيـــل هـــّنأب ىرـــت ىرـــخأ ةرـــكف مزلتـــست ةرـــكفلا هذـــهو
 ؛هــلّوم يذــلا يرامثتــسالا عورــشملا لــشف لاــح يــف يباــجيإ دــئاع ىــلع هلوــصح لامــسأرلا
 ةــبراقم عيطتست ةئّيسلا ةّيداصتقالا فورظلا يف هّنأب ةججاحملاب ةركفلا هذه زيزعت ّمتو
 دــمتعت لِّوــمملل عَفدــُت يــتلا تادــئاعلا ّنأل اًدومص رثكأ نوكت نأ )ةراسخلاو حبرلا كراشت(
 بيــصت يــتلا تامدــصلاف ؛لَّوــمملا عورــشملا اــهجتني يــتلا تادــئاعلا ىــلع رــشابم لكــشب

 عيراــشملا رئاــسخ ببــسب لوــصألا ةــميق يــف طوــبه( ةــّيلاملا ةــسّسؤملا لوــصأ بــناج
 لاــملا نوــكلمي نــم( ةــّيلاملا تاــمازتلالا بــناج يف ةعقاولا رئاسخلا اهّصتمتس )ةلَّومملا
 تاورــــث حبــــصت اذــــكهو .)اــــًضيأ رئاـــسخلا نولّمحتيــــس ةــــسّسؤملا هذــــه يــــف رَمثتـــسملا
 ىــلعو .ةــناتم رــثكأ ةــّيلاملا ةــسّسؤملا لــعجي اّمم ،نيضرتقملا تاورثب ةطبترم نيعدوملا

 ال امدــنع اًلدــع رــثكأ اــهّنأب ةراــسخلاو حبرــلا كراــشت ةــموظنم ىــلإ رَظنُيــس ،ساــسألا اذــه
 .اًضيأ لّومملا عم اهكراشتيف ،هدحول ةرطاخملا ءبع لّمحتل ارطضم ضرتقملا دوعي

 ،رــيثكب قبــس اــّمم ىوــقأ يمالسإلا ليومتلا دييأتل ىرخأ ةّجح كلانه ّنإف ،كلذ عمو
 ،يدــيلقتلا لــيومتلل اــًفالخف ؛يراــقعلا عاــطقلاو يلاــملا عاطقلا نيب طبرلا يف لّثمتت يهو
 مّدــقي اذــهلو ،ةــنكمم وأ ةدوــجوم ةّيراقع لوصأب يمالسإلا ليومتلا تاسّسؤم ّلك طبترت
 تاــعّقوتلا يــف طارــخنالا نــع اــًضوع يراــقعلا داصتقالل اًرشابم اًليومت يمالسإلا ليومتلا
 عــمف ؛ضورــق ىــلع ةــمئاق ةــّيلام لوــصأ نم ةّقتشم ةّيلام لوصأب ةقّلعتملا تالماعملاو
 .ليومتلل يساسألا ضرغلا ىلإ ةدوعلا اننكمي يمالسإلا ليومتلا

 نـــم نورـــظتني يمالـــسإلا لـــيومتلا راـــصنأ ّنأ ىـــلإ لاوراـــغآو فـــسوي راـــشأ دـــقلو
 عيراــشملا ىــلع رامثتــسالا لاوــمأ عــيزوت ةــفيظو يّدؤت نأ ةّيمالسإلا ةّيلاملا تاسّسؤملا
 نوعيطتــسي ال نيذــلا نّييداــيرلا نيرمثتــسملا راغــص لــّضفت نأو ىدــملا ةدــيعب ةــّيجاتنإلا

                                                             
 .309ص ؛ناروك :)باتك يف لصف( ّةیمالسإلا ّةیلوصألل يداصتقالا ریثأتلا 173
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 اـــهيلإ رـــَظنُي ناـــك ةّيمالـــسإلا فراـــصملا نأ لوـــقلا لـــمجمو 174.تاـــنامتئا ىـــلع لوـــصحلا
 .رقفلا نم ةّيمالسإلا نادلبلا لاشتنال ةادأ وأ كّرحمك

 يلاثملا جذومنلا ىلع هسفن ضرفي عقاولا
 لــيومتلا نــع زــّيمتلاو فالتخالا ىلإ فدهي ناك يمالسإلا ليومتلا ّنأ نم مغرلا ىلع

 ،هـــّنإف ،ةكارـــشلا تاودأو رامثتـــسالل همادختـــساو ةـــّيدايرلا هـــتبراقم لالـــخ نـــم يدـــيلقتلا
 ءاــطعإ يــف ىوــس حجنــي مــل هــّنأكو ودــبي ،يكراشتلا ليومتلا لاكشأ نم لكش هّنأب هئاعّداب
 لـــيومتلا ّنأـــب لـــمجلا ىرـــي ثـــيح ؛اـــهنع داـــعتبالا دارأ يـــتلا تاـــسرامملل ةـــفلتخم ءامـــسأ
 ةدــحاو ةوــطخ اــًمئاد اهلــصفت ،يدــيلقتلا لــيومتلل ةءوــفك رــيغ ةخــسن" اــّلإ سيــل يمالــسإلا

 175."ةّيديلقتلا تارّوطتلا نع

 ةوـــجف ىرـــن ةّيمالـــسإلا ةـــّيليومتلا تاـــسّسؤملا تاـــسرامم ىـــلإ ةعيرـــس ةرـــظنبو
 نيـــبو ةراـــسخلاو حبرـــلا كراـــشتل ةـــموظنم سيـــسأت ىـــلإ حوـــمطلا نيـــب لـــصفت ةـــّيقيقح
 ةّيــضارقإ هبــش تاودأ ىــلع ناــيحألا مظعم يف اهدامتعاب ،عقاولا ضرأ ىلع كلذ ةسرامم
 مغرــلا ىــلعو .)mark-up-based instruments حبرــلا شماــه تاودأ :مــساب اــًضيأ فَرــعُت(
 ىرــخأ تاودأ ةــنميه نإــف ،مالــسإلا ميلاــعت عــم ضراعتت ال ةيضارقإلا هبش تاودألا ّنأ نم
 راــصنأ دوــهج لــشفب يحوــت ،)ةــحبارملا( دوقع امّيس الو ،ةّيمالسإلا فراصملا لوصأ ىلع
 ةــيمنتلل يمالــسإلا فرــصملا لوصأ ةظفحم انلّلح اذإو .)ةراسخلاو حبرلا كراشت( جذومن
 دوـــقعب اـــهل ةلـــص ال ةـــّيلاملا اـــهتالماعم نـــم )%91( ّنأ دجنـــسف )2004-1976( ةّدـــملا يـــف
 فراــصملا لوــصأ تاــظفحم يــف ةــحبارملا دوــقع ةبــسن نإ اــمك .ةراــسخلاو حبرــلا كراشت
 تـــغلب اـــيزيلام يـــفو ،)2007-2006( ةدـــملا يـــف )%55( تـــغلب ايـــسينودنإ يـــف ةّيمالـــسإلا
 لامـــشو طـــسوألا قرـــشلا ةـــقطنم نادـــلب ضـــعب يـــفو .)%44( ناتـــسكاب يـــفو ،)48%(
 مــل رــخآلا اهــضعب يــفو ،لــيومتلا طــطخ يلاــمجإ نــم )%90( ةحبارملا ةبسن تقاف ايقيرفإ
 يــف لــيومتلا طــطخ ّلــك نم ةحبارملل ةّيلامجإلا ةّصحلا امأ ؛ليلقب اّلإ )%50( نع ضفخنت
 .ةبسنلا هذه صقانت ىلإ ريشي ال يلاحلا راسملاو ،)%75( تغلبف اهتّمرب ةقطنملا

 لـــيومتلا تاــهج ىـــلإ موــللا هـــيجوت ىــلإ نيدـــقتنملا ضــعب عـــضولا اذــه عـــفد دــقلو
 لـــيومتلا نـــم ءزـــجلا كـــلذ ىـــتح ّنإ لـــب ؛هـــب ساـــنلا ظـــعت اـــم سراـــمت ال اـــهّنأل يمالـــسإلا
 اــًعينم سيــل ،ةّيمالــسإلا )تادنــسلا( كوكــصلا :يأ ،هيف ّكش ال اًحاجن لان يذلا يمالسإلا

 اــميفف ؛رطاــخملا لــقنو رطاــخملا كراــشت نيــب ّداــضتلا ةلأــسمب قــلعتي اــم يــف لدجلا ّدض
 اــًعباط )ىوــتحملا(و )لكــشلا( نيــب ّداــضتلا لوــح لدــجلا ذخأي دوقعلا نم عونلا اذه ّصخي
 موــقت ةّيمالــسإلا كوكــصلا لــه :وــه حَرــطُي نأ بــجي يذــلا يرهوــجلا لاؤــسلاو ،اًقيقد ايّنف
 ؟لوصألاب ةنومضم اهّنأ مأ لوصألا ساسأ ىلع

                                                             
 .100ص ؛فسوی ،لاوراغآ :)ةلاقم( يرامثتسالا لیومتلاو ّةیمالسإلا فراصملا 174
 .24ص ؛)قباس ردصم( يمالسإلا لیومتلا 175
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 لـــّثمت ةيواـــستم ةـــميق تاذ تاداهـــش" اـــهّنأب )ّكـــَص :اـــهدرفم( كوكـــصلا فَّرـــعُت
 يــف وأ ،تامدــخو عاــفتنا قوــقحو ةــسوملم لوــصأ ةــّيكلم يــف ميــسقتلل ةــلباق ريغ اًصصح
 لخدـــلا دـــّلوتيو 176."ةـــّصاخ ةّيرامثتـــسا ةطـــشنأ وأ ةدّدـــحم عيراـــشم نمـــض لوـــصأ ةــّيكلم
 ةــّيكلم ّنأ ضرــتفيو ؛"ةّيــساسألا لوــصألا" يــف رامثتــسالا وأ راــجتالا رــبع كوكــصلا يلماــحل
 تادنـــسلا تاودأ نـــع اـــيرهوج اـــًفالتخا فـــلتخت نأ كوكـــصلا ةـــّيلمعب ةـــلَّومملا لوـــصألا
 اــًضرق نوــكلمي تادنــسلا يلماــح ّنإــف اذــهلو ،ةــصلاخ ةــّيلام اــًقاروأ رــَبتعت يــتلا ةــّيديلقتلا
لــــصأ ةــــّيكلم يــــف نوكرتــــشيف كوكــــصلا ولماــــح اــــّمأ ،ةّيفرــــصم ةدــــئاف نوملتــــسيو

ٍ
 اــــم 

 .اًحبر نوملتسيو

 ؛اــهركذ فلــس يــتلا ةّيــسيئرلا دوــقعلا نيــب عمجلاــب دــّلوتت ةــّيلام تاودأ كوكــصلاو
 ةــّيلمعب ّرــمت نأ ّدــب الو ،مهــسألا ىــلع وأ ضرــقلا ىــلع ةــمئاق ئداــبم عاــبّتاب اــهؤانب نــكميو
 اــبرلاك تاــمّرحملا نم ولخت نأ :يأ ،اهعم اهقفاوت اونمضيل ةعيرشلا ءاهقف ىلع ضرعلا
 .اهب حومسملا ريغ ةطشنألاو ررغلاو

 ةدـــملا يـــف ةكرـــش )43( نـــم كوكـــصلل اًرادـــصإ )131( تلمـــش ةـــثيدح ةـــسارد يـــفو
 ىــــلع ةــــمئاقلا كوكــــصلا ّنأ هؤالــــمزو يكــــسولدوغ دــــجو ،نادــــلب )8( نمــــض )2006-2013(
 ةــنّيع يــف كوكــصلل ةّيــسيئرلا عاونألا تناكو ،ةسوردملا ةنّيعلا نم )%57( لّكشت ضورق
 177.)%13( ةحبارم ،)%37( ةكراشم ،)%44( ةراجإ :ةساردلا

بُتعا كوكـــصلا ّنأ نـــم مغرـــلا ىـــلعو
ِ
 ،يمالـــسإلا لـــيومتلل حاـــجن ةـــّصق ةـــباثمب تَرـــ

 ماــعلا يــف )رالود راــيلم 50( ىــلإ )2003( ماــعلا يــف )رالود تاراــيلم 8 نــم لــقأ( نــم اــهّومنب
 رــشن امدــنع )2008( ماــعلا يــف ةمدــصلاب بيــصأ يمالــسإلا لــيومتلا عاــطق نإــف ،)2007(
 اــًثحب ،يمالــسإلا لــيومتلا لاــجم يــف ةعيرــشلا ءاــملع ّمهأ دحأ وهو ،ينامثعلا يقت خيشلا

 ئداــبم عــم قفاوتت ال قوسلا يف ةحورطملا كوكصلا بلغأ ّنأ هيف ىأر )2008( ماعلا يف
 .ةعيرشلا

 ةــمزألا عالدــنا دــعب كوكــصلا ضــعب دادــس مدــع ىــلإ ةفاــضإلاب ،ناــيبلا اذــه دــعبو
 ،كوكــصلا نــم اًدــيدج اًفنــص تأــشنأف يمالــسإلا لــيومتلا ةــغل ترّوــطت ،ةــّيملاعلا ةــّيلاملا
 فالتــخالا لــثمتيو .لوــصأب ةنومــضملا كوكــصلا وأ ،لوــصألا ىــلع ةــمئاقلا كوكصلا وهو
 ةــهجلا موــقت ثــيح ،"يــقيقحلا دازــملا" موــهفم يــف اهريغو ةديدجلا كوكصلا نيب يسيئرلا
 هذــهو ،كوكــصلا ردــصت )SPV( ضرــغلا ةدّدــحم ةدــحول لوــصألا عــيبب كوكــصلل ةدــّلوملا
 ةئـــشنملا ةــهجلا دــنع )عوــجر ّقــح( كــلمي يذـــلا كوكــصلا لــماحل نيمأــك لــمعت ةدــحولا
 ءادأــب طبترــت تادــئاع ملتــسيو لوصألل ينوناقلا كلاملا كوكصلا لماح رَبتعُيو .كوكصلل

 لــماح كــلتمي ذإ ،لوــصألا ىــلع ةــمئاقلا كوكــصلا يــف دازــم كــلانه سيــلو ؛لوــصألا هذــه
 يــتلا ةــهجلا ّنإــف دادــسلا نــع فــّلخت ثدح اذإو ،لوصألاب ةّيعافتنالا ةّيكلملا قح كوكصلا

                                                             
 .238ص ؛)AAOIFI( ّةیمالسإلا ّةیلاملا تاّسسؤملا ةبقارمو ةبساحم ةمّظنم :ةعیرشلا رییاعم 176
 .لیو ،كریت ،يكسولدوغ :)ّةیثحب ةقرو( ؟دمتعملا ھیقفلاو ّكصلا طمن ّرثؤی لھ 177



162 
 

 عــم لخدــلا جمدــت كوكــصلا ةــينب ّنإف اذكهو .دادسلا نع ةلوؤسملا يه كوكصلا تأشنأ
 كراــــشت كـــلانه نوـــكي نـــل كلذـــل ،كوكـــصلل ةئـــشنملا ةـــهجلا نـــم لامـــسأرلا ةنامـــض

 .ليومتلا ملتست يتلا ةهجلا لهاك ىلع عقت امّنإو ،ةرطاخملل

 حــضاولا نــم ودــبي ،يمالــسإلا لــيومتلا ةــسراممل ةــّماعلا ةروــصلا هذه ىلإ رظنلابو
 ّنأو ،يمالــسإلا لــيومتلا يــف ةداــعلا هــيلع ترــج اــم وــه ةّيــضرق هبــش تاودأ مادختــسا ّنأ

 .ةسرامملاو ةّيرظنلا نيب يمالسإلا ليومتلا يف ةّيقيقح ةوجف كلانه

 حيحصلا هراسم ىلإ يمالسإلا ليومتلا ةداعإ
 ةـــّيلاملا تاـــسّسؤملا تاـــنزاوم يـــف ةراـــسخلاو حبرـــلا كراـــشت تاـــبيترت باـــيغ نإ

 ةوجفلل لولحو مهف داجيإ تلواح يتلا تاّيبدألا نم ةيناث ةجوم قالطإ ىلإ ىّدأ ةّيمالسإلا
 دــقلو .عــقاولا ضرأ ىــلع سَراــمُي اــمو يمالــسإلا لــيومتلل يلاــثملا جذوــمنلا لــصفت يــتلا

 اـــمهثحب يـــف يلـــسربو راد ركذـــيو ،ةـــمئاقلا ةوـــجفلل تاريـــسفت ةّدـــع تاـــّيبدألا كـــلت تدّدــح
 178:تالكشملا ضعب

 ّنأل ،ةـــلاكولا تالكـــشمل اـــهتعيبطب ةــضّرعم ةراـــسخلاو حبرـــلا كراـــشت دوــقع نإ •
 هــعفدت يــتلا تازــفحملا نــم ّلــقأ ردــق اــّلإ هــيدل نوــكي ال ةــلاحلا هذــه يــف يدايرلا رمثتسملا
 ةــلاحلا عــم ةــنراقملاب كلذو ،حابرألا نم يقيقحلا رادقملا نع غالبإلاو رامثتسالا حاجنإ ىلإ
 .هسفن تقولا يف ريدملاو كلاملاو لّومملا وه اهيف نوكي يتلا

 لـــمعت يــك اًدـــّيج ةدّدــحم ةـــّيكلم قوــقح ةراـــسخلاو حبرــلا كراـــشت دوــقع بــلطتت •
 ةحـــضاو نوـــكت نأ بـــجي حاـــبرألا مدـــقي يذـــلا عورـــشملا يـــف ةـــّيكلملا عفاـــنم ّنأل ،ةءاـــفكب
 وأ ةــفَّرعم رــيغ ةّيمالــسإلا نادــلبلا مــظعم يــف ةــّيكلملا قوــقح ّنأ اــمبو .ضرــفلل ةــلباقو
 دــنع لــشفلل ةــلاّيم وأ ةــّيبذاج ّلــقأ رــَبتعُت دوــقعلا هذــه لاــثمأ ّنإــف ،مئالم وحن ىلع ةّيمحم
 .اهمادختسا

 ّلـــقأ اـــًطامنأ مّدـــقت نأ بـــجي ةّيرامثتـــسالا تاكرـــشلاو ةّيمالـــسإلا فراـــصملا ّنإ •
 نــم اــهريغو ةــّيديلقتلا فراــصملا نــم ةديدــشلا ةسفانملا مامأ ليومتلل ،ايبسن ،ةرَطاخم
 اــهلعجي اّمم ،اًلعف قوسلا يف ةخسار مدق تاذ اهّنأب فصّتت يتلاو ،ةّيلاملا تاسّسؤملا
 .ةّيسفانت رثكأ

 لــيومتلا يــف مهــسألا ىــلع مئاــقلا لــيومتلا نــم عوــنلا اذــه داــمتعا بعــصلا نــم •
 فراــصملا لــعجي اــّمم ،ةلويــسلا يــف تالكــشم نــم أــشني اــم ببــسب كــلذو ،دــمألا ريــصق
 ةهيبـــش لـــيومتلا نــم طاـــمنأ ىــلع دـــمتعت ةــّيلاملا تاـــسّسؤملا نــم اـــهريغو ةّيمالــسإلا
 .ضورقلاب
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 يــف ىرــبكلا تاــبقعلا نــم اــًضيأ رــَبتعي يبيرــضلا لــماعتلا يــف لدــعلا بايغ نإ امك •
 ،ةّيبيرــضلا تاــموظنملا مــظعم يــفف .ةراــسخلاو حبرــلا كراــشت تاــبيترت مادختــسا قــيرط

 اــهّنأ ساــسأ ىــلع كــلذو ،ةكرــشلا ىوتــسم ىــلع ةدئافلا ىفعُتو حابرألا نم ةبيرضلا ذَخؤت
 دــيل لــصت امدــنع ةبيرــضلل ضّرــعتت دــق اــهّنأ نــم مغرــلا ىــلع( فيلاــكتلا دوــنب نمــض جردــنت

 .)حابرألا ملتسم

 ءاــهقفلا لــَبق نــم اهعم لماعتلا يرجي تالكشملا هذه ضعب ّنأ نم مغرلا ىلعو
 .ةدقتنملا تاوصألا زربأ اهيلع دّدشت يتلا تالكشملا عم قباطتت ال اهّنإف ،نيّيفرصملاو

 ىــلإ ةوعدــلا معدــت يــتلا جــجحلا حرــطي نــم يمالــسإلا لــيومتلا راــصنأ نــم كــلانهو
 ،يمالــسإلا ليومتلا ئدابم قباطي وحن ىلع داصتقالل ريياعم عضو ىلإو ةلماكلا ةملسألا

 ال ةدــيحو ةــّيلام ةــموظنم ضرــفب اــّلإ هــفادهأ قــّقحي نــل يمالــسإلا لــيومتلا ّنأب نوري مهف
 ةّيمالــسإلا ةــّيلاملا تاــسّسؤملاو فراــصملا نّكمتــت يــكلو .مالــسإلا تاــّيقالخأ نــع جرــخت

 نأ هــيف رّوــطتت يذــلا قايــسلل ّدــب الــف ،يمالــسإ طــّطخمل اــًقفو اــهتقاط لــماكب لمعلا نم
 نأو )لاكــشألا نــم لكش يأب ةّيفرصملا ةدئافلا عفد مدع :يأ( اًمامت ابرلا نم اًيلاخ نوكي

 يــف كّرــحتت ةّيمالــسإلا فراــصملا تــناك اذإو .ةــّيديلقتلا فراــصملل لاــجم يأ هــيف نوــكي ال
 ىــلع ةوــطخ اــّلإ سيــل كــلذ ّنإــف ،ةراــسخلاو حبرــلا كراــشت تاودأ يــّنبت هاــجّتاب اذــه اــنموي

 ءاــنثأ يناــمثع يــقت يــضاقلا لوــقي ،لاثملا ليبس ىلعو .داصتقالل ةلماكلا ةملسألا قيرط
 :ةحبارملل عساولا مادختسالل هتشقانم

 طاـــمنأ نـــم اـــًطمن تـــسيل اهلـــصأ يـــف ةـــحبارملا نأ اًدـــبأ ىـــسنن ال نأ بـــجي
 ةـــّيلاثم ةليـــسو تـــسيلو ،"ةدـــئافلا" نـــم صّلختـــلل ةادأ ىوـــس تـــسيل يـــهف ؛لـــيومتلا
 هذــه مَدختــسُت نأ بــجي ،يلاــتلابو .مالــسإلل ةــّيقيقحلا ةّيداــصتقالا فادــهألا قــيقحتل
 رــــصحني نأ بــــجيو ،داــــصتقالا ةملــــسأ ةــــّيلمع نمــــض ةــــّيلاقتنا ةوــــطخك ةليــــسولا
 ةبراــــــضملا قـــــيبطت اـــــهيف نـــــكمي ال يـــــتلا تالاـــــحلا ىـــــلع ،بـــــسحو ،اهمادختـــــسا
 179.ةكراشملاو

 لـــشفل ىزـــعت نأ نـــكمي داـــصتقالل ةـــلماكلا ةملـــسألا ةرـــكف ّنأ نـــم مغرـــلا ىـــلعو
 اهروذــج ّدمتــست هذه رظنلا ةهجو نإف ،ةّيلصألا اهفادهأ قيقحت يف ةّيمالسإلا فراصملا

 ماــقملا يــف ةّيمالــسإلا ةّيفرــصملا عاطق قلخ ىلإ تّدأ ةّيلاكيدار رثكأ ىرخأ رظن ةهجو نم
 نـــكي مـــل نإ ،يمالـــسإلا ملاـــعلا لكاـــشم مـــظعم ّنأـــب داـــقتعالا يـــف لـــّثمتت يـــهو ؛لّوألا

 نــمو ،ةدــئافب ضارــقإلا ةــسرامم نــم أــشنت ،)رــيبك ّدــح ىلإ ةّيلامسأرلا لكاشمو( اهعيمج
 لــصاوتو ،ةاواــسماللا ةداــيزو ،ةرفوــلا ّلظ يف رقفلاو ،مّخضتلاو ،ةلاطبلا :لكاشملا هذه
 ةّيفرــصملا ةدــئافلا ءاــغلإب اــهّلح نــكمي لكاــشملا هذــه ّنأــب دــَقتعُيو .ةّيداصتقالا تارودلا
 ةــغَرفم ةــقلح يف عوقولا ىلإ داصتقالاب لاحلا يهتنيف ؛حبرلا كراشتب اهنع ةضاعتسالاو

 ّنألو ،ةــليدب ةــموظنم ءاــشنإ بــجي كلذلو ،لكاشملا لصأ وه ةدئافب ضارتقالاف :ةّيبلس
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 اـــهلعجو يداـــمتلا بـــجيف ،اـــهلجأ نـــم تءاـــج يـــتلا لكاـــشملا لـــحت ال ةـــليدبلا ةـــموظنملا
 .ةديحولا ةموظنملا

 عــم باــيترالا نــم رــيبك ردــقب لــماعتلا نــم اــنعنمت ال نأ بــجي ةقباــسلا جــجحلا ّنــكل
 مقاـــفتب بّبـــستت دـــق اـــهتاريثأت ّنأل ،لـــماكلاب ةّيمالـــسإ ةـــّيلام ةـــموظنم قـــلخ تالواـــحم
 ةــلثمألا نأ ىــلإ ةراــشإلا بــجت ءيــش لــك لبقو .يلاملا عاطقلاو يمالسإلا ملاعلا لكاشم
 تزرــحأ اــهّنأ ودــبي ال داــصتقالل ةــلماكلا ةملــسألا قــيبطت تــلواح يتلا نادلبلا اهتحرط يتلا
 ناتــسكاب يــف ةّيمالــسإلا فراــصملا نإ" :هــلوقب اــهيف لــصح اــم ناــخ حــّضويو ،اًلماك اًحاجن
 ةّيفرــــصملا ىــــلع ةّيمالــــسإلا ةّيفرــــصملا اــــهتاموكح لــــّضفت يــــتلاو ،نارــــيإو نادوــــسلاو
 حبرـــــلا كراـــــشت بولـــــسأل ةرياـــــغم ةـــــّيلام بيلاـــــسأ ىـــــلع اـــــهعيمج دـــــمتعت ،ةـــــّيديلقتلا
 ةّيمالــسإلا ةعيرــشلا ةــعيبط :اهّمهأو ،بابسألا نم ددعل رمألا اذه دوعيو 180."ةراسخلاو
 نوناــقلاب ةرــيثك هبــش هــجوأ لــمحت اهّنأب قباس عضوم يف اهانفصو يتلاو ،ءيش لك لبق
 ناتــسكاب يف" :نيسورل ةّمهم ةلوقم ىلإ هابتنالا لمجلا تفلي عوضوملا اذه يفو .ماعلا
 نــم تــلفأ دــق ةــلودلل عارذــك ةّيمالــسإلا ةعيرــشلل طيــسبلا مادختــسالا ّنأ دجن نادوسلاو
 ةــلواحم ىــلع اــبأد نيدــلبلا يماــظن ّنأ ىلإ ،ييأر يف ،دوعي ببسلاو ،ىطسولا ةقبطلا يديأ
 ىـــقبي كلذـــلو ."يندـــملا نوناـــقلل ةـــموظنم هـــّنأكو ماـــعلا نوناـــقلا عاوـــنأ نـــم عوـــن قـــيبطت
 لـــيومتلا لـــمع ةـــقيرط رـــّيغت نأ اـــم داـــصتقال ةـــلماكلا ةملـــسألل نـــكمي فـــيك :لاؤـــسلا
 دــق يــتلا ةرــيبكلا تاريثأــتلا لواــنت ىــلإ اــنلقني مــهم لاؤــس وــهو ؟هذــه اــنماّيأ يــف يمالــسإلا
 .رييغتلا اذه ىلع بّترتت

 نأ يــنعي هــلمكأب دــلب ىوتــسملا ىــلع ةّيفرــصم ةدــئاف نود يلاــم جذوــمن ضرــف نإ
 نأ اــهيلع بــّجوتيو ،اــهل ةــحاتملا دوــقعلا يــف ةدــّيقم اــهتارايخ نوكتــس تاكرــشلاو دارــفألا
 دجتــس اذــكهو ؛هتعيرــش عــم قــفاوتت اــهّنأل مالــسإلا اــهلبقي ةّيــساسأ دوــقع ىــلع دــمتعت
 نأــشب اًكوكــش حرــطي اــّمم ،اًقَبــسم ةــلودلا اهدّدــحت ةــقيرطب لــمعلا ىــلع ةرــَبجم اهــسفن

 .لصألا يف دقاعتلا ةّيّرح

 لاــملا ملاــع يــفو ؛لَدابتم حبر قيقحت وه دقاعت ّيأ فده ّنأب انه ريكذتلا نم ّدب الو
 ،اــًنكمم اًرــمأ دــمألا ةليوط عيراشملا نم لعجت ةّيداصتقا تالماعم ماربإ دوقعلا انل حيتت

 اًهيبــش اًرود بــعلي هسفن دقعلا ّنإ لب .فارشتسالا ىلع ايصع لبقتسملا ناك نإو ىتح
 يذــلا )عوــجرلا ّقــح( رــخآلا فرــطللف دــقعلا ذــيفنت ءاــنثأ اــم ةلكــشم تثدــح اذإــف ،نامــضلاب
 ةــلواحم ةــّيأو .ةّيداــصتقالا ةاــيحلا يــف لــّصأتملا نيــقياللا ىوتــسم ضيــفخت ىلع هدعاسي

 تاريثأـــت اــهل نوــكي دــق اًقبـــسم ةموــسرم قــئارطب مهفادــهأ قـــيقحت ىــلع دارــفألا راــبجإل
 دــقو ،يداــصتقالا طاــشنلا ئطبتــس اــهّنأ يــف ّكــش الو ،ةراــجتلاو تالماــعملا ىلع ةّيسكع
 .يمالسإلا ليومتلا راصنأ هلمأي اّمم سكعلاب بّبستت
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 ةصالخلا
 ةــهجو اــهّنأب دــَقتعُي ام عم قفاوتت ةموظنمل اًرّوصت يمالسإلا ليومتلا راصنأ حرط

 تالّدــعمو ةــلئاهلا هتاّيناكمإ نم مغرلا ىلعو ؛يداصتقالا طاشنلا يف ةّيقالخأو ةلداع رظن
 ،ةرهاــظلا هذــه ميــيقت ىــلع عاــمجإ كــلانه سيــلف ،بيرقلا يضاملا يف نيتناخلا تاذ هّومن
 ىــلع نومئاــقلا لازــي ال اــمنيب ،ةراــسخلاو حبرــلا كراــشت طمنب نوداني نورّظنملا لازي ال ذإ
 .يلصألا عورشملا ذيفنت يف لشفلا نم نوناعي يلمعلا قيبطتلا

 يذــلا يــسيئرلا قئاــعلا اــهرابتعاب اهدــيدحت ىرــج يــتلا بابــسألا نــم رــيثكلا كــلانهو
 لــيومتلاب ةــّصتخم تــسيل راــطخأ يهو ،يمالسإلا ليومتلل لماكلا قيبطتلا هجو يف فقي
 .اًضيأ يديلقتلا ليومتلا نمض ةفلتخم لاكشأب اهدجن ذإ ،هدحو يمالسإلا

 دوــقعلا نــم ةــعومجم قــّبطي نأ اذــه اــنموي يــف ءرملا لواحي نأ لهسلا نم سيلو
 كراــشت جذوــمن راــصنأ ّنإــف كــلذ عــمو ؛ادج فلتخم قايس يف اهمادختساو اهريوطت ىرج
 ملاــعب نهارــلا ملاــعلا نونراــقي امدــنع )اــنافرينلا ةــطلاغم( نــم نوناــعي ةراــسخلاو حبرــلا

 اــّمأ ،ةدــئافب ضارــقإلاو ةــّيديلقتلا فراــصملا نــم وــلخي يلاــثملا مهملاــعف ،يلاــثم يلاــيخ
 نــكميو ةــّيديلقتلا فراــصملا عــم ةّيمالــسإلا فراــصملا هــيف سفاــنتتف يــقيقحلا ملاــعلا
 دــجوت يــقيقحلا ملاــعلا ّنأ اــمبو .لــيومتلل ةــفلتخم لاكــشأ نيــب نم هيف اوراتخي نأ دارفألل

 حبرــــلا كراــــشت دوــــقع ذــــّبحت ال يمالــــسإلا لــــيومتلل تاــــسّسؤم عــــقاولا ضرأ ىــــلع هـــيف
 هذــــه لاــــثمأ ّنإــــف ،ةدــــئافب ضارــــقإلا سراــــمت ةــــّيديلقت فراــــصم بــــناج ىــــلإ ،ةراــــسخلاو
 ةـــّلق فـــلخ فـــقت ةريـــسع ةّيـــسيئر ةـــبقع اـــهّنأب اـــًمئاد مهَّتُتـــس فراـــصملاو تاـــسّسؤملا
 .ةراسخلاو حبرلا كراشت دوقع لامعتسا

 ملاــعلا ميرــحت ّنأل ،اًرــيطخ نوــكي دــق ةــبراقملا هذه هيلإ يضفت يذلا جاتنتسالا ّنكل
 .لــمعلا نــم ةّيمالــسإلا تاــسّسؤملا عــنمي دــق هــّنإ لب ،يلاثملا ملاعلا قّقحي نل يقيقحلا
 ،نيلّوــمملا ةــياقوو لامــسأرلا ناــمأ ةّيــضقل هــبتنت مــل ةــبراقملا هذــه ّنأ كــلذ نــم ّمــهألاو
 ةـــئيبلا ّنإـــف ،عوـــضوملا اذـــه ىـــلع ءوـــضلا اوطّلـــس باـــّتكلا ضـــعب ّنأ نـــم مغرـــلا ىـــلعو
 ةروــصب لــيلحتلا نــع بــيغت ةّيمالــسإلا فراــصملا ةــّيبلغأ اــهيف لــمعت يــتلا ةّيتاــسّسؤملا
 .ةلماك

 ىـــلع ةرطيـــسلاو ،نوناـــقلا مـــكح أدـــبم ىـــلع ظاـــفحلاو ،ةـــّيكلملا قوـــقح ةـــيامح ّنإ
 يــفو .ةكارــشلا دوــقعب رــمألا قــّلعتي امدــنع ةــّيّمهألاب مــسّتت لــماوع اــهعيمج يه ،داسفلا
 رمثتــسملا ماــيق مدــع نمــضي نأ ةعمــسلا يّدرــت نــم فوــخلل نكمي ةّيئادب رثكألا قاوسألا
 ،اًليــصفتو اــًقمع رــثكألا قاوــسألا يــف اــّمأ ،نيلّوــمملا يدــيأ نــم رامثتــسالا بلــسب يداــيرلا

 ضرــفو ةــّصاخلا ةــّيكلملا دــيدحتل ةــّيعامتجاو ةــّينوناق تاــسّسؤم دــجوت نأ ّمــهملا نــمف
 تاــسّسؤملا بــيغت امدنعف ،اًريثك هبايغ نم يمالسإلا نادلبلا يناعت ام وه اذهو ،دوقعلا
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 كراــشت دوــقع ساــنلا ىــشاحتي ،ةــقثلا ىــلع ةــمئاقلا تاقالعلا معدل ةبسانملا ةّيعامتجالا
 .ضورقلاب ةهيبشلا ةّيلاملا تاودألاو ةحبارملاب اهنع نوضيعتسيو ةراسخلاو حبرلا

 ميدــقت يــف رــّصق دــق هــّنأكو ،هدوــجو ىــلع دوــقع ةــعبرأ دــعب ،يمالسإلا ليومتلا ودبي
 نيّيفرـــصملا نأ حـــضاولا نـــمف ،كـــلذ عـــمو ؛يدـــيلقتلا لـــيومتلا نـــع اًرـــيثك فـــلتخي ليدـــب
 نــم اًءزــج موــيلا لكــشي حبــصأ دــيدج يداــصتقا عاــطق ريوــطت يــف اوــحجن دــق نيّيمالــسإلا
 بذــتجي هــّنإف ،ال مأ مالــسإلا ماــكحأل اــًصلخم لــيومتلا اذــه ناــك ءاوــسو .يلاــملا دهــشملا
 لــئاق لوــقي اــمّبرو .ءاوــس ٍّدــح ىــلع نيملــسم ريغو نيملسم ،نيبعاللا نم ديزملاو ديزملا
 مهماــمتها نــم رــثكأ حاــبرألا ردــي يرامثتــسالا عورــشملا ناــك اذإ اــمب نوــّمتهم ءالؤــه ّنأــب
 يــف راــهدزالل ةــّيلباق رــثكأ يمالــسإلا ليومتلاف كلذ عمو ؛مالسإلا ماكحأ عم هقفاوت ىدمب
 رــيثكلا يــف تالكــشملا نــم هذــهو ،ّمــعأ لكشب رامثتسالا معدت ةّيتاسّسؤمو ةّينوناق ةئيب

 ةــموظنملل ةــلماكلا ةملــسألا ّنأــب لوــقلا بــجي ،كــلذ ىــلع ًةوالــعو .ةّيمالــسإلا نادــلبلا نم
 يــف ةــلماعلا ةّيمالــسإلا ةــّيلاملا تاــسّسؤملا ضــعب زــجع ةلكــشمل اــًلح تــسيل ةــّيلاملا
 ىــلع يلاــثم جذوــمن ضرــفل ةــلواحم لحلا اذهف ،مالسإلا حورب مازتلالا نع يقيقحلا ملاعلا

 .لامكلاب فصّتي ال ملاع
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