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 فلؤملا
 

 نودونس رفوتسيرك

 نوؤشلا دهعم يف شيعلا طامنأ تايداصتقا مسق ريدم •
 .)IEA( ةيداصتقالا

 يلمخملا زافقلا ؛يحورلا ىوتسملا مهو ؛عمقلا نف :بتكلا نم هل •
 .ةيديدحلا ةضبقلاو

 )IEA( ةيداصتقالا نوؤشلا دهعم حلاصل تاساردلا نم اددع بتك •
 لاجملا يف رحلا قوسلا لولحو ،ةرماقملا نامدإو ،ورويلا لوح
  .يحصلا
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 رادقم ىلع اورثع نييداصتقالا نأب دقتعأو ،ام ةقيقح كلانه نأب دقتعأ"
 ال يتلا ءايشألا نم ريثكلا كلانه .يداصتقالا كولسلا يف ةقيقحلا نم ريبك
 راكفأ نّوكتت يتلاو ،اهملعن يتلا ءايشألا نم ريثكلا اضيأ كلانه نكلو ،اهملعن

 ."داصتقالاب نيصتخملا ريغ ىدل اهنع ةئطاخ

 1ركيب يراغ

                                                                            
 .85ص ؛دلیفریھ :ركیب يراغ عم ةلباقم ..ينالقعلا رایخلا ةیرظن دودحو تایناكمإ 1
 كلذو ،ةروكذملا عجارملل )ةیلصألا تاغللاب( ةیفارغویلبیب لیصافت ىلع عالطالل ةساردلا ةیاھن يف يفارغویلبیبلا درسملا ىلإ لاقتنالا نكمی
 ]مجرتملا[.بتاكلا مسا بسحب
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 ميدقت
 ثوب بيليف

 )IEA( ةيداصتقالا نوؤشلا دهعم يف جماربلاو ريرحتلا نوؤش ريدم •

 ةعماج ،لامعألا ةرادإل ساك ةيلك يف رطاخملا ةرادإو نيمأتلا ذاتسأ •
 ندنل ،)يتيس(

 

 سجاه كلانه ناك )IEA( ةيداصتقالا نوؤشلا دهعم سسأت امدنع
 كيرديرف اهفصو سانلا نم ةحيرش نمض يداصتقالا باطخلا لوح هنيعب

 قاطن ىلع داقتعالا رشتني اصاخشأ :اهب ينعيو ؛"نيفقثملا" حلطصمب كياه
 يأ نوكلتمي ال مهنكل هنع نوثدحتي ام نوؤشب ةنيكم ةيارد ىلع مهنأب عساو
 ؛اهيلع نوقلعي يتلا اياضقلا نم ريثكلاب قلعتي ام يف ليصألا ريكفتلل ةيلباق
 اياضقلا لوح ملكتي امدنع نيدلا لجر :قايسلا اذه يف ةبسانملا ةلثمألا نمو
 بناوج ضعبب قلعتي ام يف ةربخ كلتمي دق هنأ يف كش الف ،ةيداصتقالا
 امأ ،)رامثتسالا يف يقالخأاللاو يقالخألا كولسلا ديدحت ةيفيك( عوضوملا

 نإف يمومعلا ليومتلاو داصتقالل ةينقتلا بناوجلاب رمألا قلعتي امدنع
 .لاجملا اذه يف يداعلا صخشلا هفرعي امع ديزت ال امبر هتامولعم

 ةيداصتقالا بتكلا نم ددع ىلإ راظنألا تهجوت ةريخألا ماوعألا يفو
 سبتقتو بتكلا هذه أرقت كياه اهددح يتلا ةحيرشلا كلت تذخأو ،ةيبعشلا

 صاخشأ مالقأب )نيالك يموعن باتكك( بتكلا هذه ضعب تءاج دقو .اهنم
 يتلا اهسفن ةفقثملا ةحيرشلا دي ىلع :يأ ،داصتقالا ملعب نيصصختم ريغ
 ءاج ام بتكلا هذه نم كلانهو ؛كياه اهنع ثدحت يتلا ةلكشملا اهنم عبنت
 يذلا غناشت نوجاه :مهنمو ،نيتم يميداكأ لجسب نوعتمتي نيفلؤم مالقأب
 لقان درجم هنأب ةججاحملا ينعي ال اذه نكل ،باتكلا اذه ايانث يف هدقن دري
 .راكفألل

 ىظحت يتلا ةيداصتقالا بتكلا هذه ضعب يف ظحالملا نمو
 ،لقألا ىلع ،وأ( قئاقحك انايحأ اهضرع متي لدجلل ةلباقلا راكفألا نأ :ةيبعشلاب
 امامت ضقانتي ام اهيف كلانه نإ لب ،)اهفلاخي يذلا ليلدلل رابتعا نود ضرعت

 اوججاحي نأ :بتكلا هذه وفلؤم اهلضفي يتلا تاكيتكتلا نمو .ةقيقحلا عم
 ءالؤه اهب دقتعي ال ةددحم رومأب نودقتعي قوسلا داصتقا يديؤم نأب
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 طاقسإ ىلإ نودمعي مث ،)"ةعازفلا" ءاشنإ يرجي اذكهو( اقالطإ نوفلؤملا
 طقست قوسلل ةديؤملا ةجحلا نأب داقتعالا ىلإ ئراقلا داقنيف ةعازفلا
 .ةعازفلا طوقسب

 اياضق ةشقانم يف داصتقالا ملع مادختسا ةءاسإ رصتقت الو
 نم ريثكلا يف ايلاح لخدي داصتقالا ملعف ،يمومعلا لاجملا ىلع تاسايسلا
 يرجي سرادملا يفف :تاعماجلاو سرادملا جهانم اهنمضتت يتلا داوملا

 ةيبرتلاو مولعلا يف ىتحو ،ايفارغجلا ةدام نمض ةيداصتقالا ئدابملا ضرع
 ةرادإك( تاصاصتخالا نم ريثكلا جهانم نإف تاعماجلا يف امأ ،ةينيدلا
 .ةيداصتقالا ئدابملا يطغت )ايفارغجلاو ةيلودلا تاقالعلاو لامعألا

 نلف تاقايسلا هذه نمض ةيداصتقالا راكفألا سيردت يرجي امدنعو
 ةشقانملاو ليلحتلا نم مئالملا ردقلاب سّردملا مزتلي نأ يرورضلا نم نوكي
 ةمدقم ةيسيردتلا داوملاف ؛ةيصصختلا تاررقملا سيردت يف لاحلا وه امك
 اهنأب ضرَتفُي "ئدابم" وأ "قئاقح" ضرع ىلإ ليمت يهو صصختم ريغ ئراقل

 .لدجلل ةيلباقلا نم ةيلاع ةجرد ىلع اهنأ نم مغرلا ىلع شاقنلا ىلإ جاتحت ال

 تافارخلا حيحصتل ةيلاعفلا ةديدش ةلواحم َكيدي نيب يذلا باتكلاو
 نم ءالعإلا يرجي ام ابلاغ يتلاو يمومعلا باطخلا دوست يتلا ةيداصتقالا

 جذومن صحفب باتكلا أدبيو .تاعماجلا يف ىتحو ،سرادملا يف اهنأش
 نوفرصتي سانلا نأب نودقتعي نييداصتقالا نأ ىلع ،الثم ،ديكأتلاك ،)ةعازفلا(
 وه يلامجإلا ينطولا جتانلا نأب نودقتعي نييداصتقالا نأ وأ ،ينانأ وحن ىلع
 ال نييداصتقالا نأب لوقت يتلا ةقيقحلا تابثإ لهسلا نمف ؛بسحو مهملا
 ةقومرم ءامسأ دجن نأ شهدملا نمو ،اقالطإ رومألا هذهب نودقتعي

 نكل( مهتاباتك راشتنا يف ةديج بتارم اوزرحي نأ اوعاطتسا نييداصتقال
 .كلذ سكعب داقتعالا نع نوعروتي ال مهو )داصتقالا ةفسلف لاجم يف سيل

 اهضيرعت نكمي تافارخ لوانت ىلإ كلذ دعب باتكلا فلؤم لقتني مث
 يف ركذت ةبوعص كلانه سيلف ،ةلوهسب اهنالطب تابثإو يبيرجتلا ليلحتلل
 دادزي ينغلاو ارقف دادزي ريقفلا( نأب ةلئاقلا ةركفلا :لاثمأ نم تافارخ لاطبإ

 .)لوطأ ةدمل لمعي حبصأ لماعلا( نأ وأ )ىنغ

 نم ريبك ردق ىلع ةمدخ اذه هباتك يف مدقي نودونس رفوتسيرك نإ
 علطضا يتلا ةيميلعتلا ةمهملا دانسإ يف ريبك لكشب مهاست يهو ،ةيمهألا
 ةغلب باتكلا لوصف تءاج ثيح ؛)IEA( ةيداصتقالا نوؤشلا دهعم اهب
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 متهم ئراق يأ دجيسو ؛ةيرورضلا ةلدألا نم اهاوتحمب ةينغ اهنكل ادج ةلهس
 ةريدج بتاكلا اهيلع دّدش يتلا طاقنلا نأ ،ملعلا اذهل سراد يأو ،داصتقالاب
 صاخ لكشب باتكلا ةيمهأ مظاعتتسو ؛لعفلاب كلذك يه اهنأل مامتهالاب
 يف اهضحد ىرج يتلا تافارخلا ىلع قباس تقو يف علطا يذلا ئراقلا ىدل

 ىلإ ىشفتت اهنأب فصتت بتاكلا اهعم لماعت يتلا تافارخلا نإ .باتكلا اذه
 فحصلا يف ةدمعألا باتك نسلأ ىلع اهراركتو اهينبت ببسب ديعب دح
 .معأ لكشب نييداصتقالا نيللحملاو مالعإلا لاجم يف نولمعي نمم مهريغو

 2014 ربوتكأ
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 ديهمت
 

 ةعبرأ نم لوألا مسقلا نوكتيو :نيمسق ىلإ باتكلا اذه مسقني
 راكفأ ضرع يف انايحأ مدختسي يذلا )ةعازفلا( جهنم لوانتت لوصف
 لهسألا نم نأ قوسلا داصتقا ودقتنم ىري ذإ ؛رحلا قوسلا تايداصتقا

 اضوع ،فيخس وحن ىلع اههيوشتب مهيضراعم راكفأ ىلع اودري نأ مهيلع
 لماعتلل لوألا مسقلا ءاج اذكهو ؛رشابم لكشب ةفلاخملا ججحلا لوانت نع
 تادقتعم ليثمت ءيست يتلا تاغلابملا هذه نم عيشي ام رثكأ عم
 .مهتاضارتفاو نييداصتقالا

 هذهو ،اهئطخ تابثإ نكمي اهنيعب تاءاعدا لوانتيف يناثلا مسقلا امأ
 نرقلا يف ةيداصتقالا ةلاحلل ةمتاق ةروص مسرب ةداعلا يف موقت تاءاعدالا
 اذه موقي ذإ ؛يبيرجتلا ليلدلا هرربي ام عم قفاوتت نأ نود نيرشعلاو يداحلا
 ددعل نولمعي نييناطيربلا نأب دئاسلا داقتعالا ةشقانمب ،الثم ،مسقلا

 ىرخأ تاءاعدا اضيأ لوانتي امك ،صقانتم رجأ لباقم تاعاسلا نم ديازتم
 .ةداعسلاو ةيعامتجالا ةيكرحلاو ةاواسماللاب قلعتت

 رودلاب همامتها داز دقو باتكلا اذه ةءارق نم جرخي ئراقلا ناك اذإو
 ،هيلإ لصوت ام َمعنف ،عمتجملا لاوحأ نيسحت يف ةرحلا قاوسألا هبعلت يذلا
 اياضقلاب نومتهي نم ةدعاسم يهو ،هفيلأت نم ةيساسألا ةينلا لثمي ال هنكل
 تالاجم يف لايخلاو ةقيقحلا نيب زييمتلا ىلع ،اهنأشب نوقلعيو ،ةيداصتقالا
 لوح رودي ال باتكلا اذه نإ .تافارخلا ضحدو قئاقحلا تابثإ اهيف لهسي
 دقو ،ىربكلا تافالخلا ةيوست ىلإ لوصولا لواحي الو ،ةيداصتقالا ةيرظنلا
 يميداكألا شاقنلاب ساسملا نم ةليلق تالاح يف شاقنلا ةدام برتقت
 مظعم يف امأ ؛ةلثامملا تالاحلا يف ئراقلا هبني فلؤملا نكل ،يقيقحلا
 وأ ليلدلا ةراشتساب اهنع ةباجإلا نكمي ةحورطملا ةلئسألا نإف تالاحلا
 .)تاعازفلا ةلاح يف( العف نويداصتقالا هلوقي ام ىلإ عامتسالاب

 ةفيحصل ىدهم باتكلا اذه نأ ىلإ هيونتلا بجي ةياهنلا يفو
 .ماهلإلا نم بضني ال اردصم مدقت يتلا )نايدراغلا(
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 صخلم
 

 نودقتعي قوسلا داصتقا يديؤم نأ ىلع ةداعلا يف ديكأتلا يرجي ●
 ،ةطاسب لكب ةحيحص تسيل ةرابعلا هذهو ؛"ديج رمأ عمطلا" نأب
 نم عونتم قاطن ءادبإ ىلع نورداق سانلا نأ نوملعي نويداصتقالاف
 قوسلا داصتقا نأو ،فطاوعلاو تازفحملاو رعاشملاو راكفألا
 .نييريغ مأ نيينانأ سانلا ناك اذإ امع رظنلا ّضغب لمعلا هنكمي

 لثمتتو ،اهراهشإ ىلع قوسلا وضراعم داتعا ىرخأ )ةعازف( كلانهو ●
 نوفرصتي دارفألا نأ نوضرتفي رحلا قوسلا ييداصتقا نأب لوقلا يف
 ويداصتقا ناك نإو ،اضيأ ئطاخ رمألا اذهو .ةلماك ةينالقعب امئاد
 ةفرعم يف ،اعقوم نوءوبتي دارفألا نأ نوضرتفي رحلا قوسلا
 وأ ةموكحلا يفظوم عقوم نم لضفأ ،مهب ةصاخلا مهتاليضفت

 .اهل ةعباتلا طيطختلا تاهج

 نمو ،ارقف نودادزي ءارقفلاو ىنغ نودادزي ءاينغألا نأب ءاعدالا رثكي ●
 رثكألا ةبقحلا تدهش ةيضاملا تاينيعبسلا" نأب ،الثم ،لوقلا كلذ
 دادزي ينغلا حبصأ ،نيحلا كلذ ذنمو ،نكل ،ايناطيرب خيرات يف ةاواسم
-1977( ةدملا يفف ،ئطخم لوقلا اذهو 2."ارقف دادزي ريقفلاو ىنغ

 ملاعلا ناكس نم رقفألا سمخلا لخد طسوتم داز )2011/2012
 ىطسولا ةقبطلا لخد نأب لوقلا اضيأ أطخلا نمو .)%93( رادقمب
 ةقبطلا هذهل ةدحاولا ةعاسلا رجأ عفترا ثيح ،دوكرلا نم يناعي
 .)2011-1986( ةدملا يف )%62( رادقمب

 رمتسي يناطيربلا لماعلل لمعلا تاعاس ددع طسوتم ●
 ماعلا يف ايعوبسأ ةعاس )37.7( نم ضفخنا ثيح ،ضافخنالاب
 نأ دعب كلذو ،)2011( ماعلا يف ايعوبسأ ةعاس )36.4( ىلإ )2000(
 نم كلانه سيلو .)1992( ماعلا يف ايعوبسأ ةعاس )38.1( ناك
 الإ ايعوبسأ ةعاس )50( نم رثكأ لمعي نم نييناطيربلا لامعلا
 ددع طسوتم نإو .مهعومجم نم )%12( نع لقت ةليئض ةبسن

 لودلا يف هئارظن نع ،لقي الو ،ديزي ال ايناطيرب يف لمعلا تاعاس
 .ىرخألا ةينغلا

                                                                            
 .يبنیوت :)نایدراغلا ةفیحص يف2012 ویلوی 30 خیراتب ةلاقم( ةقیقحلا نم ءزج ىوس مدقی مل لیوب يناد ةیحرسمل لوألا ضرعلا 2
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 لمعلا تاعاس طسوتم ضيفخت نم نكمتلا مدع ءارو ببسلا نإ ●
 حجرألا يف دوعي )الثم زنيك( نييداصتقالا ضعب هآترا يذلا ىدملا ىلإ
 طمنلا هيلع ناك امم لضفأ يشيعم طمن ىلإ حمطن اننأ ىلإ
 ملف ،تاينيثالثلا يف ةيناطيربلا ةلماعلا ةقبطلل يجذومنلا يشيعملا
 هايملل تاديدمت الو ،ةيزكرم ةئفدت ميدقلا طمنلا اذه يف نكي
 الو ،اهلمكأب داجسلاب ةاطغم تايضرأ الو ،فتاوه الو ،ةنخاسلا

 ،نويزفلت زاهج الو ،بوساح زاهج الو ،ةيلزنم هايم تارود الو ،ةرايس
 .خلإ...

 مقافت نم يناعت ايناطيرب نأب نيللحملا نم ريثكلا ججاحي ●
 زكرم ةريدم ،زفيرغراه اربيد دكؤت :لاثملا ليبس ىلعف ؛ةاواسماللا
 تلاز ام ةاواسماللا" نأ ىلع ،)The High Pay Centre( عفترملا رجألا
 اذإو ،ةريخألا نيثالثلا ماوعألا لاوط ايناطيرب يف ةعرسب دعاصتت
 يف هجتن اننأب لوقلا نكميف يلاحلا هلدعمب ةاواسماللا ومن رمتسا
 امهدهش نيذللا نيفرطتملا نيدحلا وحن ةلبقملا نيرشعلا ماوعألا
 ةورذف ،باوصلا يفاجت اهريغو تالوقملا هذهو ."يروتكيفلا رصعلا
 لخدلا ةوجفو ماعلا كلذ ذنمو ،)1990( ماعلا يف ترهظ ةاواسماللا

 عاطتسا )2006/2007-1990( ةدملا يفو .ضفخنت وأ ةيواستم
 قافنإلل حاتملا مهلخد اوديزي نأ نييناطيربلا نم الخد ىندألا سمُخلا
 سمُخلا ىدل هريظن نم عرسأ ةدايزلل لدعمب كلذو ،)%40( رادقمب
 .)%29( رادقمب الإ قافنإلل حاتملا مهلخد دزي مل نيذلاو ،الخد ىلعألا
 يف لخدلا يف ةاواسماللا لدعم ضفخنا )2012-2011( ةدملا يفو
 كلانه سيلو ؛)1986( ماعلا ذنم هل ىوتسم ىندأ ىلإ لصيل ايناطيرب

 الخد ىلعألا رشُعلا نمض الإ لخدلا يف ةاواسماللا اهيف مقافتت ةلاح
 .نييناطيربلا نم

 تانوعملاو بئارضلا لالخ نم لخدلا عيزوت ةداعإ يرجت نأ ام ●
 نيب لخدلا ةبسن نإف ،هبشأ امو ةيعامتجالا عفانملاو ةيدقنلا
 نم( ضفخنت ناكسلا نم الخد ىندألا سمُخلاو الخد ىلعألا سمُخلا

 .)1987( ماعلا يف اهتريظن عم ىواستت داكت ةبسن يهو ،)4/1 ىلإ 14/1

 جئاتن نيبو ةاواسماللا نيب ةقالعلا لوح تاءاعدالا نم ريثكلا ردص ●
 ،هبشأ امو ةيحص جئاتنو ،لتقلا مئارج لدعمك ةعونتم ةيعامتجا
 تاءاعدالا هذه نكل .)يحورلا ىوتسملا( باتك يف درو ام اصوصخو
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 ةاقتنم عضاوم ىلع ابلاغ دمتعت ذإ ،قيقدتلاو صحفلا مامأ دمصت ال
 نود اهنيعب نادلب ءاقتنا يف اصاخ اجهن جهتنت وأ تانايبلا ةدعاق نم
 دي ىلع اقمعت رثكأ وحن ىلع اياضقلا هذه ةسارد ترج دقلو .اهريغ
 نيسحت ةيفيك لوح ابراقت رثكأ تاجاتنتسا ىلإ اولصوت نيصاصتخا
 .ةيعامتجالا جئاتنلا

 نيب ةقالع كلانه نأب )يحورلا ىوتسملا( باتك افلؤم ججاحي ●
 نيب ىوقأ ةقالع كلانه نكل ؛ةداعسلا نيبو ةاواسماللا ضافخنا
 بابسأ دوجو نم مغرلا ىلعو ؛لخدلا ىوتسم عافتراو ةداعسلا

 يتلا ماقرألا نإف "ةداعسلا تايداصتقا" نأشب كشلا ىلإ وعدت ةريدج
 لضفألا ةيجيتارتسالا نأ ىلع ةلالدلل يفكت اهنأ ودبي اهنامدقي
 لخدلل عرسأ ومن لالخ نم رقفلا فيفخت يف نمكت ةداعسلا ةدايزل

 مقافت ىلإ يدؤي رمألا اذه ناك نإو ىتح ،ينطولا ىوتسملا ىلع
 .ةاواسماللا

 ،ايجيردت تفقوت ةيعامتجالا ةيكرحلا نأب لوقلا باوصلا نم سيل ●
 يف شيعن لازن ال" اننأب هلوق يف اقحم نكي مل نروبليم نالآ نإ امك
 لالخف ؛"اريقف تومي اريقف دلوي نم نأب عيمجلا ىلع هيف موكحم دلب
 يف رقفألا سمخلا ىلإ نايمتني نيدلاول دلوي نم ناك يضاملا ليجلا

 يواست ىلعألا سمخلا ىلإ لاقتنالل ةصرف كلتمي لخدلا عيزوت مّلس
 نإف ىلعألا سمخلا ىلإ نايمتني نيدلاول دلو دق ناك اذإ امأ ؛)37%(
 ؛)%33( يواست لخدلا عيزوت يف ىندألا فصنلا ىلإ هروهدت لامتحا
 .عمتجملا نمض ةريبك ةيكرح ىلإ ريشي عقاولا اذهو
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 لوألا مسقلا
 تاعاّزفلا
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 ةينانألاو عمطلا ىلع موقت ةيلامسأرلا .1
 نم ةيلاع اماقرأ ققح يذلا هباتك يف غناشت نوجاه يداصتقالا لوقي

 نأ )ةيلامسأرلا لوح اهب كنوربخي ال ارمأ نورشعو ةثالث( تاعيبملا
 فلخ ىعست قفألا ةدودحم تاتوبور" سانلا نوربتعي رحلا قوسلا ييداصتقا

 رقتفت ةينانأ ةلعاف رصانع"و "لماك لكشب نوينانأ" مهنأو "ةيتاذلا اهحلاصم
 داقتعالا ساسأ ىلع تئشنأ رحلا قوسلا ايجولويديأ" نأ يعديو 3؛"قالخألا ىلإ
 وأ هلعف لباقم لاملا ىلع اولصح اذإ الإ رّيخ رمأ يأ نولعفي نل سانلا نأب

 ،يفريم دراشتير امأ 4."هلعف نع مهعانتما لاح يف ةبوقعلاب مهديدهت ىرج
 تانودم نيب اراشتنا عسوألا يه ةينورتكلإلا هتنودم نأب هسفنل جوري يذلاو
 ال سانلا نأب نوضرتفي نييداصتقالا نأب يعّديف ،نييناطيربلا نييداصتقالا
 لالخ نم نايعلل رهظي تاذلاب مامتهالا اذه نأو مهسفنأب الإ نومتهي
مانتم وحن ىلع ةيداملا علسلا كالهتساب مهتبغر

ٍ
 وهو ؛ادبأ ّدح دنع فقوتي ال 

 ىلإ دنتسي" ،تاعماجلاو سرادملا يف هسيردت يرجي امك ،داصتقالا نأب لوقي
 ىلعألا دحلا ىلإ ءرملا لوصو ىلع الإ زكري ال يرشبلا كولسلا نأب داقتعالا

 قيقحت ىلع لمعت تارامثتسالا نأو ؛هب ةصاخلا ةيصخشلا تادئاعلا نم
 ةايحلا يف حاجنلا ىلإ ريشت ةمالع لك نأو ،سانلل تادئاعلا نم ىلعألا دحلا
 5."كالهتسالا نم ديزملاب ءرملا مايق ىلع دمتعت

 دب الف داصتقالا ملع عقاول افصنم اليثمت مدقت ةروصلا هذه تناك اذإ
 نأ ئراقلا ىلع بعصلا نم سيلف ؛ةحضاو بويع نم يناعي ملعلا اذه نأ
 ةينانألا ةيرظن عم ضقانتت ةيريغلا عفادب تمت الاعفأ هنهذ يف رضحتسي
 ولو ؛ةيكالهتسالا عفادب اّيلك داقنن اننأب رعشي نم اننيب كلانه سيلو ،ةلماكلا
 ريثأتب نوداقني عيمجلا نأب داقتعالا ىلع موقي رحلا قوسلا داصتقا ناك
 ،درجملا طيسبتلا ةبترم اهنيح ىدعتي رمألا نإف ،تاقوألا لك يف عمطلا
 :غناشت باتك يف ءاج اممو .أطخلا ةبترم ىلإ لصيل

 يذلا دحلا ىلإ ةيداملا ةيتاذلا ةحلصملا ريثأتب سانلا عفدني ال«
 يقيقحلا ملاعلا ناك ولو ؛رحلا قوسلا داصتقا سيردت جهانم هيعّدت

 مهتحلصم ىلإ نوعسي نيذلا نيينالقعلا نيلعافلا صاخشألاب ائيلم
 ملاعلا اذه نإف ،ةيساردلا جهانملا هذه هروصت يذلا وحنلا ىلع ةيتاذلا

                                                                            
 .50 ،47 ،46ص ؛غناشت :ةیلامسأرلا لوح اھب كنوربخی ال ارمأ نورشعو ةثالث 3
 .255ص ؛قباسلا ردصملا 4
 .12ص ؛يفریم :ةعاجشلا ةلودلا 5



16 

 

 ةباقرلاو لايتحالل ةرمتسملا ةسرامملا ريثأتب راهني نأ هنأش نم
 .»ةمواسملاو باقعلاو

 تامهملا نم ربتعت رحلا قوسلا تايداصتقا ضحد ةمهم نإف اذهلو
 نوفصتي عيمجلا نأب نودقتعي ةسردملا هذه ويداصتقا ناك اذإف ؛ةلهسلا
 تاذلا راكنإ نع ةلثمألا نم ةلث ىلإ ىوس اهنيح جاتحن الف عمطلاو ةينانألاب
 ييداصتقا نأ يف نمكت ةلكشملا نكل ،هلمكأب لاجملا اذه ميطحتل ةيريغلاو
 .كلذب نودقتعي )ال( رحلا قوسلا

 ةيفخلا ديلاو تازفحملا

 ىلع يتأي رحلا قوسلا ودقتنم هحرطي يذلا )ةعازفلا( ءاعدالا اذه
 ،لماك لكشب نوينانأ عيمجلا نأب نودقتعي نييداصتقالا نأ :لوألا ؛نيأزج
 .لماك لكشب نيينانأ سانلا نوكي نأ )طرتشت( ةيلامسأرلا نأ :يناثلاو

 قوسلا ييداصتقا" نأب غناشت ججاحي ،ىلوألا ةطقنلا صخي ام يفو
 نوفصتي ايداصتقا نيلعافلا صاخشألا لك نأب ضارتفالا نم نوقلطني رحلا
 باّصقلا لمعل همييقت يف ثيمس مدآ هصخل يذلا وحنلا ىلع ةينانألاب
 يف تدرو يتلا ةريهشلا ةلوقملا ىلإ انه غناشت ريشيو 6."زاّبخلاو راّمخلاو
 وأ راّمخلا وأ باّصقلا مايق عقوتن ال اننإ " :)]1776[ ؛ممألا ةورث( ثيمس باتك
 ساسأ ىلع امنإو ،ريخلا لمعب هتبغر ساسأ ىلع انماعط ريفوتب زاّبخلا
 عفدي امع لءاستن نأ انمامأ ىقبيو 7."ةيتاذلا هتحلصمب ةقلعتملا هتارابتعا

 رّيحملا نم نإ لب ؛لباقم نود لمعلا ضفري نم ىلع "ينانألا" ةفص قالطإل
 امك ةقيقحلا لقنب ثيمس مازتلا عم ءاردزاب لماعتلا ىلإ عفدي يذلا ببسلا

 راّمخلاو باّصقلا نأ ىلع ناهربلل ةجاح نم كلانه سيل هنأ يف كش الو .يه
 كلتمي داكي ناسنإلاف" ،مهبولق ةبيط ببسب مهتاجتنمب اننودوزي ال زاّبخلاو
 نكل ،ثيمس لوقي امك "نيرخآلا نم ةدعاسملا ىلع لوصحلل عطقنت ال ةجاح
 ريخلا لمعل مهبح ببسب ةدعاسملا ىلع هلوصح عقوتي نأ ثبعلا نم"

 8."بسحو

 نأ فرط لك نم سانلا عقوتي ةيعيبطلا ةيداصتقالا تالماعتلا يف
 نأ انمض ينعي ال عقوتلا اذه نكل ،عفنلاب هيلع دوعت ةجيتن قيقحت ىلإ ىعسي

                                                                            
 .43ص ؛غناشت :ةیلامسأرلا لوح اھب كنوربخی ال ارمأ نورشعو ةثالث 6
 رثكأ ھنع نوثدحتی نم نأ ،ةیكیسالكلا صوصنلا نم ریثكلا لاحل لثامم اذھ ھلاحو ،ثیمس باتك فصتی .13ص ؛ثیمس مدآ :ممألا ةورث 7
 بابسأو ةعیبط يف ثحب( وھو ،لقألا ىلع باتكلل لماكلا ناونعلا أرقی نأ ھیلع بجی ھتءارقل تقولا كلمی ال نم نإف كلذلو ؛هوؤرق نمم
 ."بابسأ" نع جتنت ،رقفلا ال ،ةورثلا نأ مھفی ثیمس ناك ةیلامسأرلا يدقتنم نم ریثكلا نم سكعلا ىلعف ؛)ممألا ةورث
  .13ص ؛قباسلا ردصملا 8
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 امدنع ةيتاذلا مهحلاصم فلخ يعسلا يف لماك لكشب نوسمغنم سانلا
 ءاقدصألا ةبحصب تقولا اوضقي نأك( ةيداصتقا تالماعتب نوموقي ال
 )ةيريخلا تايعمجلل عربتلاك( يريغلا كولسلا نأب انمض ينعي الو ،)ةرسألاو
 ،غناشت لاثمأ نم ،ةيلامسأرلا يدقتنم نم ريثكلا نإ .ذاش كولس وه
 نيتملكك )"عمطلا" وأ( "ةينانألا"و "ةيتاذلا ةحلصملا" يحلطصم نومدختسي

 ءرملا ءاضرإب يحوت ةينانألاف ؛ريبك لكشب نافلتخم امهاينعم نكل ،نيفدارتم
 الإ يرجت ال رحلا قوسلا يف تالماعتلا نكل ،نيرخآلا باسح ىلع هئاوهأل
 قيقحت ناعيطتسي امهنأ ةيتاذلا امهحلاصمب نامتهم نافرط ىري امدنع
 .تالماعتلا نم ةلدابتم ةعفنم

 ؛)عشجلا( نيبو اهنيب طلخلا يرجي ال نأ بجيف )ةيتاذلا ةحلصملا( امأ
 ةدئام ىلع لاقتربلا ريصع نع اضوع حافتلا ريصع لوانتي نأ مهدحأ ررق اذإف
 هماهتا نكمي الو ،ةيتاذلا هتحلصمل اقفو فرصتي هنأ ينعي اذهف روطفلا
 ذخأ رارق نإف كلذكو ؛ناشطع لفط دي نم حافتلا ريصع عزتنا اذإ الإ ةينانألاب

 نم ،ماع لكشب ،امهرابتعا نكمي ال ةيسارد ةرود عابتا وأ لمعلا نم ةلطع
 ةلزنم نمض عورشم لكشب امهجاردنا نم عنمي ال كلذ نكل ،ةينانألا رومألا
 تاينمألاو تاجايتحالا ةيبلت يف ةبغرلا نإو .)ةيتاذلا ةحلصملا فلخ يعسلا(

 يعسلا" نع ثيمس مدآ بتك ثيح ،لاكشألا نم لكش يأب عمطلاب يحوت ال
 ةحلصملل نكميو 9."هلاح نيسحتل ناسنإ لكل بوؤدلا رمتسملا لثامتملا
 مضت دق اهنكل ،هترسألو هل لضفأ ةايح ريفوت يف ءرملا ةبغر ينعت نأ ةيتاذلا
 .ةيلاملا ريغ تاحومطلا نم اريبك اددعو اهايانث يف اضيأ ةيريغلا

 نم اهيلإ رظني ال نأ بجي ةيتاذلا ةحلصملا نأب نوريثكلا ججاحيو
 ؛انتاحومطو انفادهأ فصي عسوأ روظنم نم امنإو ،تحب يداصتقا روظنم
 :نأب نامديرف زورو نوتليم بتك :لاثملا ليبس ىلعو

 قيض ريسفت ىلإ ىدأ يداصتقالا قوسلاب قيضلا لاغشنالا«
 ىلع روصقم مامتهاك :يأ ،رظنلا ةريصق ةينانأك ةيتاذلا ةحلصملل
 ضرعتلا ىلع نويداصتقالا بأد دقلو .ةرشابملا ةيداملا دئاوعلا
 نم اقالطنا ىدملا ةديعب جئاتنل صالختسا هنأب معزي امل خيبوتلل
 قوفتي ال يذلاو ،اقالطإ عقاولا ضرأ ىلع دوجوم ريغ"يداصتقا ناسنإ"
 تازفحملل الإ بيجتست ال ةبساح ةلآ درجم نوكي نأ ىلع ليلقب الإ
 ،رظنلا ةريصق ةينانأ تسيل ةيتاذلا ةحلصملاف ،عيرذ أطخ اذهو .ةيلاملا

 امهم ،ةكراشملا فارطألا تامامتها راطإ نمض لخدي ام لك يهف
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 يذلا ملاعلاف .اهفلخ نوعسي يتلا فادهألا تناك امهمو مهميق تناك
 ةيعمجلاو ،هيف صصختي يذلا لاجملا قافآب امدق عفدلل ىعسي
 نسحملاو ،نييقيقح نينمؤم ىلإ رافكلا ليوحتل ىعست يتلا ةيريشبتلا
 فلخ نوعسي كئلوأ لك :نيجاتحملل ةحارلا ريفوتل ىعسي يذلا

 ةصاخلا ميقلل اقفو اهيلع نومكحي امكو ،اهنوؤتري امك ،مه مهحلاصم
 10.»مهنم ّلكب

 وأ ،يه ةيلاملا ةيتاذلا ةحلصملا نأ اقالطإ حرتقي مل ثيمس مدآ نإ
 سيردت يف ثيمس لمع دقلو ؛ةايحلا يف ديحولا زفحملا ،نوكت نأ بجي
 ،ةيريغلاو قالخألا لوح ةلوطم اصوصن بتكو ةربندإ ةعماج يف ةفسلفلا
 ،)ممألا ةورث( قبس يذلاو 11،)]1759[ ؛ةيقالخألا رعاشملا ةيرظن( هباتك يفو
 عفادب يسيئر لكشب داقني ناسنإلا نأب لئاقلا هيأر يف عسوتلاب ثيمس ماق
 :هبتك اممو ،ناسنإلا هيخأ عم )يفطاعلا صمقتلا(

 ضعب كلانه نأ حضاولا نمف اينانأ ناسنإلا ادب امهم«
 لعجتو ،نيرخآلا لاوحأ راهدزاب امتهم هلعجت هتعيبط يف ئدابملا

 دمتسي ال هنأ نم مغرلا ىلع كلذو ،هتداعسل ايرورض ارمأ مهتداعس
 12.»اهآرمل حايترالا ىوس نيرخآلا ةداعس نم ءيش يأ

 نم لكش يأب ،نكي مل هنأ ملعي هتاباتكو ثيمس ةايح فلأي نم لكو
 يأ نأ ضرتفي ناك هنأ الو ،ةيلاملا ةيتاذلا ةحلصملا لعفب قاسني ،لاكشألا
 تاينتقملا زواجتت ةايحلا نأ لماك لكشب اكردم ناك دقلف ؛اهلعفب قاسني دحأ
 ةورث(ـف ،)ممألا ةورث( سيل باتكلا اذه نكل ،كلذ نع الماك اباتك فّلأو ةيداملا
 ةيلاملا ةيتاذلا ةحلصملا لهاجت نكمي الو ،داصتقالا ملع لوح باتك )ممألا

 وه تارامثتسالا نم رامثتسا يأل يسيئرلا فدهلا نإ .داصتقالا نع باتك يف
 موي تادئاع ةيريخلا تايعمجلا حنمب انايحأ موقي دق باّصقلاف ؛حابرألا قيقحت
 ال ةيريغلا هذه نكل ،لباقم نود زبخلا نم افيغر انايحأ مدقي دق زاّبخلاو ،لماك
 تاضارتفا لكشت الو ،رامثتسا يأ يف يرهوجلا طاشنلا لكشت نأ اهنكمي
 .اهساسأ ىلع ةنيتم ةيداصتقا ةيرظن ةماقإ نكمي

 ناك اذإ ام نيب هيف قرف ال رحلا قوسلا نأ يف ةمساحلا ةطقنلا نمكتو
 هحلاصم مدخي ناك اذإ امو هيلع رابغ ال لكشب ةينلا نسح يدايرلا رمثتسملا
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 "ةيفخلا ديلا" ريهشلا هحلطصم ثيمس مّدق دقلو ؛لجخ نود ةيصخشلا
 :هلوقب

 هنإف ،هجتانل ايلعلا ةميقلا ققحي وحن ىلع دهجلا كلذ هيجوتب«
 هذه يف وهف ،بسحو يصخشلا هبسكم قيقحت كلذ ءارو نم يوني ال
 ةياغ ززعت ةيفخ دي ريثأتب داقني ،ىرخألا تالاحلا نم ريثكلا يف امك ،ةلاحلا
 13.»لصألا يف هاياون نم اءزج نكت مل

 نأ يف امهنم لوألا لثمتي ؛نييساسأ نيسرد ثيمس انملعي انهو
 ،نيرخآلا حلاصم ةمدخ وه ةصاخلا هحلاصم فلخ ءرملا يعسل ليبس لضفأ

 يعسلا لالخ نمف ؛يزكرملا طيطختلل وأ ةوقلا ةسراممل اهدعب ةجاح الف
 قيقحت ىلإو داصتقالا ىلإ ةميقلا ةفاضإب درفلا موقي "يصخشلا هبسكم" ىلإ
قتلي مل صاخشأ ىلإ لصتل عفانملا هذه دتمتو ؛نيرخآلل عفانملا

ِ
 ّطق مهب 

 لهست راّمخلاو باّصقلل ةيتاذلا ةحلصملا نإ .مهتبحصب دعسي نل امبرو
 امك ؛مهسفنأب بارشلا عنص وأ يشاوملا حبذب نوبغري ال نمم نيرخآلا ةايح
 هنكمي زاّبخلاو ،هسفنب هزبخ ةعانص ءانع فلكتي نأ هيلع بجوتي ال باّصقلا نإ
 زفحم نإف اذكهو ؛راّمخلا نم ةعجلا ءارشل حابرأ نم هبسكي ام مدختسي نأ
 لضفأ ةيعونو ىندأ ةفلكتب بارشلاو محللاو زبخلا نم اضورعم نمضي حبرلا
 ةعانص ىلع لمع مهنم اّلك نأ ول لاحلا هيلع نوكيل ناك امم ةنراقملاب
 .هسفنب هتاجايتحا

 ىلع ققحتت ةلدابتملا عفانملا هذه نأ يف لثمتيف يناثلا سردلا امأ
 يعو نودو كاردإ نود هب موقي امب موقي العاف افرط ربتعي درفلا نأ نم مغرلا

 اولواحي مل نإو ىتح ناسحإلا ىلع سانلا زفحي حبرلا عفادف ؛لصحي امب هنم
 ريخلا لعف ىلإ ليمي ال يذلا ينانألا يدايرلا رمثتسملل نكمي ذإ ،كلذب مايقلا
 يفو ،هنئابز تاجايتحاو تابغر ةيبلت لالخ نم عمتجملا ةعفنمب ببستي نأ
 بغري ناك اذإ مهتاجايتحاو سانلا تابغر يبلي نأ هيلع )بجوتيس( :عقاولا
 املاع يدايرلا رمثتسملا اذه نوكي امبرو .هتارامثتسال راهدزالا قيقحتب
 لمعي ماد ام هنكل ،اليصفتو ةلمج اهب الهاج نوكي امبرو ،داصتقالا نيناوقب

 ربكأ عمتجملل يونسلا جتانلا لعجي يك لمعيس هنأ دب ال"ـف هسفن لجأ نم
 ملعي الو ،ةيمومعلا ةحلصملا زيزعت ىلإ ليمي ال" ناك نإو ىتح ،"عيطتسي ام
 ."اهل هزيزعت رادقم
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 هحيضوت يف دسجتت ثيمس اهب ءاج يتلا ةريطخلا ةعدبلا تناك دقل
 ؛نيعم حبر لباقم عيبلا ةيلمع فنتكي نيشم وأ ثيبخ رمأ كلانه سيل هنأب
 نأب ىرت قمعب ةرذجتم ةزيرغ تناهأ" ثيمس راكفأ نأب دقتعي كياه ناكو
 مهفرعي نم ىلإ رهاظ لكشب ناسحإلل فدهي نأ هيلع بجي ناسنإلا
 تحتو ،لازت ال يتلا رعاشملا يه هذهو .)سدقملا باتكلا يف "راجلا" موهفم(

 فظوتو ةيكارتشالا بلاطملا لك مكحت ،)ةيعامتجالا ةلادعلا( راعش
 عم ضقانتت اهنكل ،فطاعت نم رايخألا صاخشألا هب رعشي ام لك ةلوهسب
 يذلا ماعلا ىوتسملاب برغلا ناكس عيمج هل نيدي يذلا حوتفملا عمتجملا
 نيذلا نيدقتنملا ىتح ،عيمجلا نأ ىرن اذه انموي يفو 14."مهتورث هيلإ تلصو

 نوظفتحي نولازي ال ،راهدزالاو ومنلا عنص يف حجنت ةيلامسأرلا نأب اومّلس
 نمو ؛ةيلامسأرلا ةلجع كرحت يتلا ةيتاذلا ةحلصملا ةيلآ نم مهزازئمشاب
 ىلع موقت ةنهارلا ةموظنملا" نأ نم ىوكشلا :لاثملا ليبس ىلع كلذ
 ةيحانلا نم زازئمشالل ناريثم نارمأ امهو ،كّلمتلا بحو عمطلا تازفحم
 15."ةيقالخألا

 تازفحم نم ةليبن تاياغب جورخلا ةيناكمإ يف اضقانت نوريثكلا ىريو
 مومع ىدل" :نالباك نايارب بتكي ثيح ؛)لقألا ىلع ايقالخأ ةيدايح وأ( ةعيضو
 تارامثتسالا ىلع اودمتعي نأ مهنكمي مك لوح ةديدش كوكش سانلا
 هذهف ،عمتجملل ةعفان جئاتنب جورخلا لجأ نم حبرلا ىلإ ةيعاسلا
 هضرفت يذلا طابضنالا لمهتو ،رامثتسالا تازفحم ىلع زكرت تارامثتسالا
 ةدعاسم هنكمي ءرملا نأب كاردإلا نيب طلخلا لهسلا نمو 16."ةسفانملا
 نأ امبو ؛ةينانألاو عمطلا نأش نم ءالعإلا نيبو هسفن ةدعاسم ربع نيرخآلا
 ىلع رداق ريغ هنأ كلذ ىلع بترتيف ،ةيقالخألا ةيحانلا نم ضوفرم عمطلا
 نكل .لضفألا جئاتنلا ققحت نم يه لضفألا اياونلاف ،ديج رمأ يأب نايتإلا

 نأ دنع فقي ال رمألاف :باوصلا ىلإ رقتفي داقتعالا اذه نأ انل نيبي ثيمس
 ،بسحو )عمتجملل ريخلا لعفب ابلاغ نوببستي حبرلا لجأ نم نولمعي نم(
 نولبي ال عمتجملا لجأ نم لمعلا نوعّدي نم( نأب كاردإلا ىلإ هادعتي امنإو
 ريبك ريخ ىلع ّطق علطأ مل" :ثيمس لوقي ذإ ؛)نايحألا مظعم يف انسح ءالب
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 شقاننسو 17."ماعلا حلاصلا ةمدخ فدهب ةراجتلا نوعدي نيذلا كئلوأ هلعف
 .مداقلا لصفلا يف كلذ بابسأ

 لثامتي ال ةيتاذلا ةحلصملا فلخ يعسلا نإ :راصتخاب لوقلا نكميو
 محللاو زبخلاو بارشلا نورفوي ال امبر باّصقلاو زاّبخلاو راّمخلاف ؛عمطلا عم
 هنأب هفصو نكمي ام كلانه سيلو ،كلذ ىلع مهزفحت نيرخآلا تاجايتحا نأل
 لمعلل ءرملا ىعسي نأ يف ،عمطلا ىلإ دنتسي هنأب ىتح وأ ،عيضو وأ نيشم
 نم رحلا قوسلا يديؤم نم كلانهو .هترسأ دوأ ميقت ةنهم وأ رامثتسا يف
 عاونأ نم عونك عمطلا ىلإ رظني نم مهنمو ،عمطلا نأش نم نولعي دق
 )ةديمحلا( ةيتاذلا ةحلصملا نكل ؛ةيتاذلا ةحلصملا فلخ يعسلا يف ططشلا

 عمطلا ال ،يداصتقالا طاشنلا زفحت اهنأب رحلا قوسلا وديؤم دقتعي نم يه
 اضيأ نوججاحي دق رحلا قوسلا يديؤم نإف ،كلذ نم مغرلا ىلعو .ةينانألاو
 عمطلا نع اريثك لقي ىذأب ببستي قوسلا داصتقا قايس يف عمطلا نأب
 صيصختب يسايسلا مكحتلا ةطلس نوكلتمي نم دي ىلع سَرامي يذلا
 .دراوملا

 )ذالوفلا ةكرش( ةياكح

 امومع نويداصتقالا ضرتفي ةعفنملاو ةفلكتلل يقيبطتلا ليلحتلا يف
 عطاق ليلد كلانه سيلو ،ةقيضلا ةيتاذلا ةحلصملا نم ريبك رصنع دوجو
 باّصقلا نأب ةيعقاولا ةظحالملاف ،مهداقتعا يف نوئطخم مهنأب يحوي
 ،امهلمع ءادأب ناعتمتسي ال امهنأب ينعت ال لاملا لجأ نم نالمعي زاّبخلاو
 فيلاكت لمحت ناعيطتسي اناك اذإ لباقم نود لمعلل نادعتسم امهنأب الو
 ةيلاملا تازفحملا نود نم هنأب انريكذت ىلع ةظحالملا هذه رصتقت امنإو ،كلذ
 .لمعلا نم ريسي رزن ىوس ءادأ ناكمإلاب نوكي نل

 امدنع نوئطخي نويداصتقالا نم هءالمز نأب غناشت دقتعي ،نذإ ،اذامل
 عفادب ريبك لكشب زفحتت سانلا اهذختي يتلا ةيلاملا تارارقلا نأب نودقتعي
 لقني امدنع هريكفت يف زغللا اذه لحل احاتفم انل مدقي وهو ؟ةيتاذلا ةحلصملا
 ثدحتي ناك امدنع هعمس يذلاو ،ذالوفلل ةينابايلا )يبوك( ةكرش ريدم مالك
 ىقلأو نييداصتقالا نم قيرف مامأ لجرلا اذه فقو ثيح ؛تارمتؤملا دحأ يف
 :يتآلا باطخلا مهعماسم ىلع
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 فيك نوفرعي ال نييداصتقالا نكلو ،هلوقأس امل فسآ يننإ«
 ملع يف هاروتكدلا ةداهش لمحأ يننإ .عقاولا ضرأ ىلع رومألا يرجت
 يبوك ةكرش يف لمعأ انأو دوقع ةثالث يلاوح يلع ىضمو ،نداعملا
 ؛ذالوفلا ةعانص نع تامولعملا ضعب كلتمأ يننإف كلذلو ،ذالوفلل
 ال ديقعتلاو عسوتلا نم اديعب ادح اذه انموي يف تغلب ةكرشلا نكل
 ثدحت يتلا رومألا فصن نم رثكأ مهفأ نأ ايصخش يل ىتح هعم نكمي
 لوح مهتاصاصتخا رودت نيذلاو ،نورخآلا ءاردملا امأ ،ةكرشلا يف
 نع ريثكلا نوكلمي ال عقاولا يف مهنإف ،قيوستلاو تاباسحلا
 قفاوي ةرادإلا سلجم نإف ،كلذ نم مغرلا ىلعو ؛يرجي امع تامولعملا
 كلذو ،نوفظوملا اهلسري يتلا تاعورشملا ةيبلغأ ىلع ةينيتور ةروصب

 انضرتفا اذإو .ةكرشلا حلاص ةمدخل نولمعي انيفظوم نأب دقتعن اننأل
 انككشو ،مهب ةصاخلا مهحلاصم زيزعت ىلع لمعي عيمجلا نأ
 ىلإ يدؤي نأ هنأش نم كلذ نإف ،امئاد انيفظوم كرحت يتلا تازفحملاب
 تابلط ةشقانم ىلع انتاقوأ لك قفننسو ،ايجيردت ةكرشلا لمع فقوت

 نل كنإ :ةطاسب لكب لوقلا نكميو .عقاولا يف اهنع ءيش يأ ملعن ال
 يبوك ةكرش تناك ءاوس ،ةريبك ةيطارقوريب ةمظنم يأ ةرادإ عيطتست
 لمعي صخش لك نأ ضرتفت تنك اذإ ،اهسفن كدالب ةموكح مأ ذالوفلل

 18.»هب ةصاخلا هحلاصم لجأ نم

 ةيوق ةداهش" هنأب باطخلا نم ريغصلا عطقملا اذه غناشت فصيو
 ةيتاذلا ةحلصملا نأ ضرتفت يتلاو ،ةيرايعملا ةيداصتقالا ةيرظنلا دودح ىلع
 هلوقي ام ىلإ تصنن انوعد نكل ."اريثأت كلتمي يذلا ديحولا يرشبلا زفحملا يه
 ادح هتماخض يف لصو ايرامثتسا المع فصي وهف ،العف ريدملا اذه
 بناوج لك ىلع فارشإلا نم نكمتي نأ هدحول درف لك ىلع هعم يصعتسي

 ةقثلا نم نيعم دح عضو كلذ بجوي نأ يعيبطلا نمف كلذلو ؛هلمع
 نأو مئالملا اهلحم ريغ يف ةقثلا هذه عضوت نأ نكمملا نمو ،نيفظوملاب
 ىلإ يدؤت ةيبغ تاحرتقم ةرادإلا نم ىطسولا تايوتسملا ولوؤسم عفري

 مادختسا نوفظوملا ءيسي نأ اضيأ نكمملا نم نإ امك ،ةكرشلا ةراسخ
 .ةكرشلا لاومأ اوقرسيو ةقثلا هذه

 ريغ نيتجيتنلا نم يأ ثودح ىلإ ريشي ال ةكرشلا عقاو نأ امبو
 ةمدخ يف نولمعي ال هيفظوم نأب دقتعي ريدملا كلذ نإف ،نيتبوغرملا

 يف ئطخم هنكل ؛نويداصتقالا هضرتفي يذلا وحنلا ىلع ةيتاذلا مهحلاصم
 تاطبثملاو تازفحملا ريثأتب نوهجوتي نوفظوملا نأب لوقت ةقيقحلاف ،كلذ
 نكت مل امو .ثيمس مدآ مهركذ نيذلا ماعطلا يدوزم هجوت يتلا اهسفن
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 اهيفظوم نإف ،تاكرشلا نيب ادج ةصاخ ةلاح لثمت ذالوفلل يبوك ةكرش
 امل اقفو مهفيظوت ىرجو ،بتاور لباقم نولمعي امنإو نيعوطتم اوسيل
 هذه لاح ناك اذإو .تالباقم نم هورجأ امو تايصوتو تالهؤم نم مهيدل
 لصحي تاوالعب اهيفظوم ئفاكتس اهنإف ،تاكرشلا مظعم لاحك ةكرشلا

 اهيفظوم زفحتس اهنأ يف كش الو ،ةكرشلا حلاصم ززعي نم اهيلع
 ايندتم ءادأ نومدقي نيذلا نوفظوملا امأ ،روجألا ةدايزو تاعيفرتلاب
 زيفحت نإ .لمعلا نم حيرستلل نوضرعتي دق ىتح وأ عيفرتلا نم نومرحيسف
 رارطضا مدع ىلإ العف ىدأ يذلا )ببسلا( وه ةكرشلا حلاصم زيزعتل لامعلا
 .مهتاحرتقمب ةقثلا نم مهنكمتو نيفظوملا عفاودب كيكشتلا ىلإ ءاردملا
 ،ةرادإلا سلجمو ،مهسألا يلماح :نم لك حلاصم نيب ةازاوملا لالخ نمو
 هيجوت نم ذالوفلل يبوك ةكرش نكمتت نيفظوملاو ،نييذيفنتلا ءاردملاو
 نإ" :بلاط ميسن بتك امكو .مغانتلاو راهدزالا ققحي لكشب ةيتاذلا ةحلصملا
 ءاردملا نأ اهدافم ةقيقح يف نمكت رحلا قوسلا ةموظنمل ةميظعلا ةوقلا
 سيلف 19؛"مهتاكرش يف يرجي ام ةفرعم ىلإ نوجاتحي ال تاكرشلل نييذيفنتلا

 ءرملا ةحلصم زيزعت نيبو ةكرشلا ةحلصم لجأ نم لمعلا نيب عزانت كلانه
 ةداهش مدقي ال ذالوفلل يبوك ةكرش ريدم هب هوفت ام نإف اذهلو .هب ةصاخلا

 ديلا موهفمل يلمعلا ريثأتلا ىلع امنإو ،يرايعملا داصتقالا دودح ىلع
 20.ةيفخلا

 لوقي ،يأرلا اذه هرطاشي غناشت نأ ودبيو ،ايأر ىنبتي قباسلا ريدملا نإ
 لضفألا وحنلا ىلع امدق اهب عفدلا نكمي ال فظوملل ةيتاذلا ةحلصملا نأب
 غناشت نأ انه ركذت نأ بجيو .لايتحالا وأ ةقرسلا وأ سالتخالا قيرط نع الإ
 ةلعاف رصانع"ـك سانلا ىلإ نورظني نييكيسالكلا نييداصتقالا نأب دقتعي
 امدنع ةداعسلاب نورعشي مهنأ دب ال كلذلو "ةيقالخأاللاو ةينانألاب فصتت
 مهنأ ودبي ذالوفلل يبوك ةكرش يفظوم نأ امبو ؛ةيمارجإ الامعأ نوسرامي
 نييداصتقالا نأب لئاقلا هيأر هل رربي ام دجي غناشت نإف ،ةهازنب نولمعي

 .نوئطخم

 ىلإ ةفاضإلاب تاطبثم نمضتت يبوك ةكرش نأ هيف كش ال امم نكل
 نوكيسف ،مذلا نع ةديعب ةكرشلا رداك ةيصخش تناك ول ىتحف ؛تازفحملا
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 ةيطابضنا ةيلمعو ةيميظنت طباوض نمضتت ال ةكرشلا تناك اذإ ئجافملا نم
 نأ اضيأ اهنأش نمو ؛لمعلا نم حيرستلا ىلإ تالاحلا ضعب يف يضفت
 نإ .اهتارقم يف ةيويديفلا ةبقارملا ةموظنم عاونأ نم ام اعون يوتحت
 تاءارجإو ةبقارم تاموظنمو ةيميظنت طباوض ىلع يوتحت تارامثتسالا
 نأل امنإو ،عمطلا مهكرحي نولاتحم عيمجلا نأب ضرتفت اهنأل ال ةيطابضنا

 لتقلا دض نيناوق انيدل نإ امك 21.ةلكاشلا هذه ىلع مه نمم ضعبلا كلانه
 اننأل سيلو ،نيمرجملا نم ةيلقأ عم لماعتلل :يأ ،هسفن ببسلل ةقرسلاو
 ."ةيقالخأاللاو ةينانألاب فصتت ةلعاف رصانع" عيمجلا نأ ضرتفن

 مجسنت لمعلا نكامأ يف ئيسلا ءادألا دض ةيئاقولا تاءارجإلا نإ
 اهميظنت بجي ةيداصتقالا ةايحلا نأب لئاقلا رحلا قوسلا جهنم يأر عم امامت

 نيفظوملا مظعمو .ةقرسلاو زازتبالاو داسفلا ثودح نود لوحي وحن ىلع
 رطخ اهيلإ افاضم ،دجب لمعلا لباقم اهنوملتسي يتلا عفانملا نأ نودقتعي
 ينعت ،ةقرسلا وأ لامهإلا ةلاح يف ةينوناقلا ةقحالملا وأ لمعلا نم حيرستلا
 حلاصم زيزعت لالخ نم لضفألا هجولا ىلع ززعتت ةيتاذلا مهحلاصم نأ
 دنتسي ال امهنم ايأ نكل ،اصعلا نم مظعأ ازفحم نوكت دق ةرزجلا نإ .ةكرشلا
 نيفظوملا نأ ضرتفي يبوك ةكرش ريدم نإو .ريخلا لعفل لمعلا بر بح ىلإ
 اضيأ اوموقي نأ مهنكمي ال "ةصاخلا مهحلاصم زيزعتل نولمعي نيذلا"
 تازفحملا راطإ نأب لوقتف ةقيقحلا امأ ؛"ةكرشلا حلاص قيقحتل لمعلاب"
 .مات وحن ىلع ناقفاوتم امهيلك نيفدهلا نأ ينعي لمعلا بر همدقي يذلا

 ؟ديج رمأ عمطلا له

 نإ ؟"ديج رمأ عمطلا" نأب هبجومب لوقلا نكمي عمطلل ىنعم دجوي له
 مل هنأل كلذو ،ةظفلا ةرابعلا هذه لثمب ادبأ هوفتي نأ هل ناك ام ثيمس مدآ
 ناسل ىلع تاملكلا هذه تءاج امنإو ؛تاريدقتلا لقأ يف اهب نمؤي نكي

 ةكرش( ىعدت ةيمهو ةكرش ريدي يذلاو ،)وكيغ نودروغ( ىعدت ةيلايخ ةيصخش
 همليف يف نوتس رفيلوأ يراسيلا جرخملا راكفأ تانب نم ناكو ،)قرولل رادليت
 ةروصلا هذه ىتح نكل .)]1987[ ؛تيرتس لوو( تاكرشلا نم هب رخسي يذلا
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 ال "عمطلا" ةملك نأب فرتعت ثيبخلا لامعألا لجرل ةحيبقلا ةيريتاكيراكلا
 :يداصتقالا مدقتلا هجوت يتلا ةيلآلا فصو ىلع امامت قبطنت

 .ديج رمأ وه ،رمألا فصول لضفأ ةملك انيدل سيلو ،عمطلا نإ«
 طقتليو ،باعصلا قرتخيو ،ةروصلا حضوي وهف ؛هلعف لعفي عمطلا نإ

 يفو ،ةايحلا يف عمطلا :هلاكشأ لكب عمطلا .ةيروطتلا حورلا رهوج
 ةيرشبلا ةجوملا ىلع هتمالع كرت دق ،ةفرعملا يفو ،بحلا يفو ،لاملا
 ذاقنإب يفتكي نل عمطلا نإ :يلوق اوركذتت نأ مكيلع بجيو .ةدعاصتملا

 ىرخألا ةيعانصلا ةكرشلا كلت اضيأ ذقنيس امنإو ،قرولل رادليت ةكرش
 .")ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا( ىعدت يتلا

 يذلاو ،وكيغ نودروغل اديج نكي مل عمطلا نأ نيبتي مليفلا ةياهن يفو
 ىلإ لسريو )ةيلخاد تامولعم ىلع ءانب مهسألاب راجتالا( ةسراممب نادي
 ،لجرلا اذه ىلع ةدحاو ةعمد اوفرذي نل رحلا قوسلا ييداصتقا نكل .نجسلا

 بجي قاوسألا نأو ةميظع رورش ىلإ دوقي امبر عمطلا نأ نوملعي مهف
 ىلإ دوقي دق وهف ،اديج ارمأ )سيل( عمطلا :نذإ .نوناقلا مكحب اهدييقت
 ةيصخشلاو )وكيغ نودروغ( ةيلايخلا ةيصخشلا عم لصح امك مارجإلا
 دجوت رطاخم يهف داسفلاو عادخلاو ةقرسلا امأ ؛)فوديم ينريب( ةيقيقحلا

 تناك ءاوس ،تاعمتجملا لكل دب ال ،انيبأ مأ انئش ءاوسف ،تاعمتجملا لك يف
 كلذكو ،عشجلاو ةينانألا نمضتت نأ ،ةيلامسأر مأ ةيكارتشا مأ ةيعاطقإ
 ،ةرحلا قاوسألاب ةصاخ تسيل رومألا هذهف ،ةوهشلاو لسكلل ةبسنلاب رمألا
 اذه لوحو .اهدّلوي نم يه ةيلامسأرلا نأب داقتعالل وعدي ببس كلانه سيلو
 :رملاب موت لوقي رمألا

 ةينانألل جورت قاوسألا نأب داقتعالل وعدي اريدج اببس ملعأ ال«
 مجح ةدايز ىلإ يقوسلا لعافتلا هيف يدؤي يذلا ىنعملاب :يأ ،عمطلا وأ
 مجحلا ىلع هيف ديزي وحن ىلع كلذو ،ةينانألا ىلإ سانلا ليم وأ عمطلا
 وأ اهطبثت وأ قاوسألا عمقت لود اهمكحت تاعمتجم يف ظَحالملا
 22.»اهبارطضاب ببستت وأ اهلمع يف لخدتت

عاد نم كلانه سيلف ائيس ارمأ عمطلا ربتعي امنيب نكل
ٍ

 هنأب رهاظتلل 
 نكمي ال امنيبو .ام ةقيرطب رشبلا ةعيبط نم هوحم نكمي هنأ وأ دوجوم ريغ
 وأ ةيعاطقإلا وأ ةيلئابقلا تاعمتجملا يف ةيتاذلا ةحلصملا فلخ يعسلا
 نإف ،ةطلسلا فلخ يعسلا لالخ نم نيرخآلا باسح ىلع الإ ةيكارتشالا
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 وحن اههيجوتو ةيتاذلا ةحلصملا حامج حبك عيطتست رحلا قوسلا ةيلامسأر
 :هلوقب كلذ نع زوب ديفيد ربعيو .عيمجلا ديفت تايلاعف

 عجشت ةيلامسأرلا نأ نم ابلاغ قاوسألا ودقتنم يكتشي«
 نأب لوقت ةقيقحلا نكل ؛هيلع ئفاكتو ةيتاذلا ةحلصملا فلخ يعسلا
 ةموظنملا نع رظنلا ضغب ةيتاذلا مهحلاصمب نومتهي سانلا
 اهتحلصم رّيست تاكرشلا نإ .اهلظ يف نوشيعي يتلا ةيسايسلا
 رحلا قوسلا يف سانلا نإو .عمتجملل ةعفان تاراسم يف ةيتاذلا
 نورخآلا هجاتحي ام فاشتكا لالخ نم مهب ةصاخلا مهفادهأ نوققحي
 23.»تاجايتحالا هذهب مهديوزت ةلواحمو

 فيظوت ىلع ةرداق اهنكل ،ةينانأ تازفحم ىلإ دنتست )ال( ةيلامسأرلا نإ
 امهمو .تازفحملا هذه تدجاوت امنيأ ةرّيخ تاياغ ةمدخ يف ةينانألا تازفحملا
 ىلع ئفاكت" اهنأب ةيلامسأرلا ىلع يقالخألا ضارتعالا نإف ،رمأ نم نكي
 نأل ةرحلا قاوسألا نوهركي نوعامطلاف ؛نيتم ساسأ ىلع موقي ال 24"عمطلا
 ريداقم ميدقت لباقم ادج عفترم نمث يضاقت نم مهعنمي سفانتلا دوجو

 نم ةصاخ ةيامح ىلع لوصحلل فقوت نود نوعسي مهنإ .ادج ةليئض
 عافترا ىلع ةظفاحملا لجأ نمو ،ةيرح لقأ قاوسألا اولعجي يك ةموكحلا
 دض امراص افقوم فقت ةيلامسأرلا نإ .مهيسفانم داعبتساو ،راعسألا
 دنتست ،كلذ نم سكعلا ىلعو ،يهف ةيكارتشالا امأ ،اهيلإ دنتست الو ،ةينانألا
 :هلوقب كلذ نع نودليس رثرآ ربعيو ؛ةيريغلا ىلإ

 ؛ةجيتنلا نع ةياغلا لصفت اهنأ يف ةيلامسأرلا ةزيم نمكت«
 يهف ةيكارتشالا ةئيس امأ .نيرّيخ صاخشأ دوجو طرتشت ال يهف
 مهنكلو ،ةبيط اياون عم نوؤدبي دق نيذلا صاخشألا نأ يف نمكت

 ةطلسلا هذه مادختسا مهنكمي ،رابجإلا ةطلس باستكا يف نورهام
 25.»ىذألا ثادحإل

 دارفأ" ىلع دمتعت يتلا ةيداصتقالا ةموظنملا نأ غناشت نوجاه يعّديو
 ملعل ةيساردلا جهانملا اهيوتحت يتلاو ،ةيتاذلا مهحلاصم فلخ نوعسي
 يف انتاقوأ مظعم قفنن دق اننأل ايجيردت فقوتت نأ اهنأش نم ،داصتقالا
 نم هيلع ضبقن نم ةبقاعمو ،نيعداخملا ىلع ضبقلا ةلواحمو ،عادخلا

                                                                            
 .35ص ؛زوب دیفید :نواعتلاو سفانتلا 23
 .xiص ؛نامفوك ؛لمألاو ةیؤرلاو خیراتلا ..ةیلامسأرلا زواجت 24
 .344ص ؛نودلیس :نودلیس رثرآل ةلماكلا لامعألا 25

 



27 

 

 ةبوؤدلا ةسرامملا لقث تحت راهني" عمتجملا اذه لثم نأب ىري وهو 26."ءالؤه
 انل مدقي غناشت نإ ،عقاولا يفو 27."ةمواسملاو ةبقاعملاو ةبقارملاو عادخلل
 ابوروأ اهتدهش يتلا ةيكارتشالا تايبوتويلا يف ثدحي امل ازاتمم افصو
 اناك ةبوؤدلا ةبقاعملاو ةرمتسملا ةبقارملاف ؛نيرشعلا نرقلا يف ةيقرشلا

 كلانه نكت مل هنأل الإ ءيشل ال ةسيعتلا نادلبلا هذه يف ةيرورضلا رومألا نم
 ةعفان جئاتن قيقحت وحن ةلامعلل يملسلا هيجوتلا ىلع لمعت ةيفخ دي
 ةتيملا ديلاب رحلا رامثتسالل ةيفخلا ديلا نع ةضاعتسالا لالخ نمو .ايعامتجا
 ادنغابوربلاو ةباقرلا ىلع دامتعالا ىلع ةيعويشلا تاعمتجملا تربجأ ةلودلل

 ةيفاكلا ةيلاملا تازفحملا بايغ عمو .لامعلا طابضنا ىلع ظافحلا لجأ نم
 لجأ نم لمعلل مهعفدي ليئض عفادب الإ نونطاوملا رعشي مل مهتأفاكمل
 مهحلاصم ةمدخل لضفألا ليبسلا نأ نوري اوناكف ،عمتجملا لاوحأ نيسحت
 تءاج انه نمو ،ةقرسلاو لايتحالاو مهتايلوؤسم لامهإ يف نمكي ةيتاذلا
 مهنأب نورهاظتي مهو ،لمعن اننأب رهاظتن" :لوقت يتلا ةيسورلا ةفرطلا
 ."ايفاك ارجأ انل نوعفدي

 ةصالخلا

 نأ نوضرتفي الو ،ديج رمأ عمطلا نأ نوضرتفي ال نييداصتقالا نإ
 ىلع نورداق سانلا نأب ،مهريغ ملعي امك ،نوملعي مهف ؛نوينانأ مهلك سانلا
 ؛فطاوعلاو تازفحملاو رعاشملاو راكفألا نم لماك قاطن نمض عزوتلا
 اذإ امع رظنلا ضغب هلعف لعفي رحلا قوسلا نأ يف ةمهملا ةطقنلا نمكتو
 ةيتاذلا ةحلصملا رابتعا ءرملا ضفر اذإ امأ .نييريغ مأ نيينانأ سانلا ناك
 نأب جاتنتسالا الإ اهدعب همامأ ىقبي الف ،داصتقالا هيجوت يف ايسيئر ازفحم
 ىلإ ادانتسا رمألا اذه رَّسفُي مل اذإو .ببس نود نولعفي ام نولعفي سانلا

 عفاد نم مهل سيل دجب نولمعي نم نأ ليختن نأ ينعي اذهف حبرلا زفحم
 اذه لضفب هنوبسكي ام ببسب سيلو ،لمعلاب مهعاتمتسا الإ كلذ لعفل
 وحن ىلع ةيلاملا تازفحملل سانلا بجتسي مل اذإو .يفاضإ لخد نم لمعلا

 يطيبثت ريثأت الإ بئارضلا ةدايز نع اهنيح جتني نلف ،عقوتلل لباق وأ ينالقع
 طاشنلا" نأ ىلع ديدشتلا يف يفريم دراشتير ةلوقم تءاج انه نمو ،ليئض

 يدايرلا رمثتسملا هراتخي ةشيعملا طمنل رايخ وه يدايرلا يرامثتسالا

                                                                            
 .41ص ؛غناشت :ةیلامسأرلا لوح اھب كنوربخی ال ارمأ نورشعو ةثالث 26
 .255ص ؛قباسلا ردصملا 27

 



28 

 

 اجرح دجي ملف زتيلغيتس فيزوج امأ 28؛"بئارضلا نع رظنلا ضغب يقيقحلا
 ثيح ،)%100( ىلإ ىتح الوصو لخدلا ةبيرضل رعس يأ ضرف ىلإ ةوعدلا يف
 )%100( اهرادقم ةبيرض سانلا ىلع تضرف اذإ كنأب 29ريفال عم قفتأ دق" :لاق
 نم ريثكلا كلانه نوكيس ةلاحلا هذه يف ىتح نكل ،نولمعي ال دق مهنإف
 30."يلاملا زفحملا ىلإ ةجاحلا نود نولمعيس نيذلا سانلا

 لصفلا ناونعو ،ئراقلل اهلاصيإ غناشت ديري يتلا ةلاسرلا صخلتتو
 بجيف سانلا يف أوسألا َتضرتفا اذإ" :يف ،ثيمس مدآ ىلع هيف مجهي يذلا

 تسيل ةلوقملا هذه نكل ،"مهنم رومألا أوسأ ىلع كلوصح عقوتت نأ كيلع
 ىلع ليئض ريثأت ىوس هل سيل ضارتفالاف ،ىنعم اهل سيل ةيطمن ةرابع الإ

 ةقرافملاو .مهل كتلماعم ةيفيك وه ايلعف رثؤملا رمألاو ،سانلا كولس
 لثامم اذه هلاحو ،وهف ،سانلا يف نسحألا ضرتفي )ال( غناشت نأ يف نمكت
 ةيرشبلل ةحماستملا ةريخلا ةعيبطلا ىلع دكؤي ،نييراسيلا نم ريثكلا لاحل
 ىلإ ردحنيس عمتجملا نأب يحوت تاسايس هسفن تقولا يف ديؤي هنكل
 ةيميظنتلا طباوضلا ضرف ىلإ ةموكحلا دمعت مل اذإ ككفتلاو ىضوفلا
 .تالماعتلاو تاطاشنلا نم هروصت نكمي ام لكل الماش نوكي داكي لكشب
 نييذيفنتلا ءاردملا رابكو نييفرصملا نم لضفألا ىلع هلوصح عقوتي ال هنإ

 رظح دييأتب كلذ نع اضوع موقي امنإو ،مهلوح لضفألا ضارتفا لالخ نم
 ءاردملا اهاقلتي يتلا روجألا نم دحلاو ةيلاملا تامدخلا نم ةددعتم عاونأ
 راهدزاب حمستو ابناج ةموكحلا ىحنتت نأ غناشت حرتقي الو .نويذيفنتلا
 سكعلا ىلعو ،هنإ لب 31؛سانلل "ةيقالخألا فارعألا"و "ةينانألا ريغ تايكولسلا"

 رثكأو امجح ربكأ حبصت نأ ىلإ جاتحت ةموكحلا" نأ ىلإ صلخي ،كلذ نم
 32."اطاشن

 نولمحي مهنأب رخاس وحن ىلع مهريوصت يرجيف رحلا قوسلا راصنأ امأ
 تاسايس هسفن تقولا يف نوقنتعي امنيب ةيرشبلا نع ةيوادوس ةرظن
 ىلع ةضورفملا دويقلا نم ىندألا دحلا عم يعوطلا نواعتلا ىلع ددشت
 ،ءالؤه نأ انمهف اذإ الإ لماك لكشب رمألا اذه حضتي الو .يرشبلا كولسلا

 ىلع لمعت ةمحرلا ةميدع ةلعاف رصانع سانلا نأب نودقتعي ال ،ةقيقحلا يف
 نوفكي ال نيذلا نيفقثملا نم ةديحولا ةعومجملاو .ةيتاذلا اهحلاصم ةمدخ
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 مه ةيتاذلا حلاصملا ةمدخو كالهتسالاب نوسووهم نويدام اننأب ءاعدالا نع
 مهوعدي نمم يكتشي يذلا سميج رفيلوأ لاثمأ نم نويراسيلا نوركفملا
 نم مه نييتاواسملا نأ غونيم ثينيك ظحال دقو ."نوينانألا نويلامسأرلا"
 نأ اهنكمي تاموكحلا نكل ،نوعامطو نوينانأ سانلا مظعم" نأب نونمؤي
 33."مهنع ةباينلاب يقالخأ لكشب لمعت

 مظعم نأ نوضرتفي نييداصتقالا نإ :ةطسبم ةرابعب لوقلا نكميو
 تالماعتلاب رمألا قلعتي امدنع ةيتاذلا ةحلصملا ريثأتب نوداقني سانلا
 قيرط نع امنإو ،درجملا داقتعالا قيرط نع تأي مل ضارتفالا اذهو .ةيلاملا
 لك يف نييقيقح صاخشأ تاليضفت هتفشك ام ىلإ ةدنتسملا ةظحالملا
 :يبيرجتلا ثحبلا نإف رومنيب ظحالي امكو .خيراتلا ةيادب ذنم تاعمتجملا

 صخي ام يف هنأب لئاقلا جاتنتسالا بناج ىلإ ةوقب فقي«
 تائيبلا مظعم يف ةيافكلا هيف امب نيزفحملا صاخشألا مظعم
 نود تانايبلا ريسفت نكمي :ةروطتملا تاعمتجملا يف ةيداصتقالا
 فراعتملا نم سيلو .نيرخآلاب مامتهالا لماع ةماخضب ضارتفالا

 نأ ]ةلاحلا نكت امهمو[ داصتقالا ملعل دئاسلا جهنملا يف هيلع
 اوناك ءاوس ،نويداصتقالاو[ .هلخد نم ىلعألا دحلا ىلإ ىعسي ناسنإلا

 رثؤي ال سانلا ]نأب نودقتعي )ال( ،مهريغ نم وأ نييلاربيلوينلا نم
 ةيعفنلا راودألا يف نيرخآلاب مامتهالا لماع وأ يعامتجا لماع مهيلع
 34."ةيئاهنلا مهتارايخ فصت يتلا

 نمف ،اقيض هدمتعن يذلا ةيتاذلا ةحلصملا فيرعت ناك امهمو
 برتقي امدنعو .ةيرشبلا تالعافتلا يف ريثأتلا ديدش ازفحم لثمت اهنأ حضاولا
 هدجن ،ةيتاذلا ةحلصملا عوضوم هيف لوانت يذلا لصفلا ةياهن نم غناشت
 يعسلا نأ ركنن اننأ ينعي ال هانلق ام لك نأ يف كش ال" :الئاق كلذب فرتعي

 ببسلا اذهف 35."ةيرشبلا تازفحملا مهأ دحأ لثمي ةيتاذلا ةحلصملا فلخ
 ريسفت يف انديفي لازي الو ،رشع نماثلا نرقلا يف زبخلا عيبب زاّبخلا مايق رسفي
 تاريسفتلا نم ريثكب لضفأ وحن ىلع يداصتقالا طاشنلا نم ربكألا مسقلا
 طمنلا تارايخ" وأ "ريخلا لعف" ىلع ةمئاقلا تايرظنلا اهمدقت يتلا
 ةحلصملا نأ ةيدجب يعدي نم كلانه سيلف ،كلذ نم مغرلا ىلعو ."يشيعملا
 رهدزت مركلاو ريخلا لعفو ةيريغلاف ؛رشبلا ةايح يف ديحولا زفحملا يه ةيتاذلا
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 فصتي يذلا تارامثتسالا ملاع يف ىتح اهدجن نأ اننكميو ةيمويلا ةايحلا يف
 ىوقأ نم ةيتاذلا ةحلصملا نإ" :غناشت لوقي امكو .ةيلمعلاو ةيعقاولاب
 قئاقحلا نم هذهو 36؛"ديحولا عفادلا تسيل اهنكل ،رشبلا مظعم ىدل تازيملا
 ،كلذ سكع لوقي نم رحلا قوسلا ييداصتقا نيب كلانه سيلو ،ةطيسبلا

 .لقألا ىلع ةطقنلا هذه صخي ام يف مهنيب فالخ الف

 سانلا نوكي نأ ىلع دمتعت ال ةيلامسأرلاو ،اديج ارمأ سيل عمطلا نإ
 ناك نإو ىتح اهلعف لعفت اهنأل )اقح( ةديج ةيلامسأرلا نكل ؛نيعامط

 .نيعامط سانلا
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 لماك لكشب نوينالقع سانلا نأب نودقتعي نويداصتقالا .2
 ىلع اهل ةلاقم يف روم نازوس هتبتك ام اذه ،"املع سيل داصتقالا"

 ،ةيعامتجالا مولعلا نمض ىتح جردني ال هنإ" :تفاضأو ،)نايدراغلا( تاحفص
 37."ةينالقعلاب مستي كولسلا نأ ضرتفي هنإ .عمتجملل ةداضم ةيرظن وهف
 نييداصتقالا نأب )ةعاجشلا ةلودلا( هباتك يف لوقي يفريم دراشتير نإ امك
 ريفوت اهنأش نم قاوسألا يف ةحاتم ةلماك تامولعم كلانه" نأب نودقتعي
 ةرابعبو .كلذل اقفو لثمألا وحنلا ىلع اهذاختا يرجي يتلا تارارقلل عالطالا
 لوح هتفرعم جاتحن ام لك ملعن اعيمج اننأ نوضرتفي نييداصتقالا نإ :ىرخأ
 38."قالطإلا ىلع ءيش لك

 يف مهم موهفم ةينالقعلاو .كلذ نوضرتفي ال نييداصتقالا نإ
 يف سانلا هيلإ لصي يذلا ىدملا لوح ةفلتخم ءارآ نييداصتقاللو ،داصتقالا

 ةعومجم نولبقي ال" ،نيواك روليات ىري امكو ،نييداصتقالا نكل ،مهتينالقع
 ةعومجم يأب نولبقي الو ،ةينالقعلا لوح تاضارتفالا نم اهنيعب ةددحم
 ىلع ةيداصتقالا ةيرظنلا يف ةينالقعلا تاضارتفا رود لوح اهنيعب ةددحم

 عوضوملا اذه ىلع ءوضلا طيلست ىرج دقو 39."ةسرامملاو ةيرظنلا يديعص
 ماعلا يف داصتقالل لبون ةزئاجب ةيوس رليش تربورو اماف نيجوي زاف امدنع
 سانلا ةينالقع نأشب امهييأر يف خراصلا رياغتلا نم مغرلا ىلع )2013(
 نأب ضارتفالا ىلإ )باعلألا ةيرظن( يف نوصصختملا ليميو .قاوسألاو
 ةيداصتقالا جذامنلا ضعب نإ امك ،ةينالقعلا نم ةيلاع ةيوس ىلع سانلا
 ةيقطنملاب نوفصتي دارفألا نأب ضارتفالا ساسأ ىلع موقت ةيرظنلا
 ناكسلا نأب نودقتعي نييداصتقالا نأ ينعي ال اذه نكل ؛لماكلا عالطالابو
 ينعي الو ،ةمكحلا وأ ءاكذلا وأ عالطالا ةعس وأ ةينالقعلاب نوفصتي اعيمج
 يتلا ةلثمألا زاربإب هيلع ءاضقلا نكمي داصتقالا ملع لقح نأ هسفن تقولا يف
 .ناسنإلا ءابغ لوح يهتنت داكت ال

 ديفم جذامنلا ضعب

 جذامنلا لك" :سكوب جروج ءاصحإلا ملاع نع ةروثأملا لاوقألا نم
 فصوب انايحأ موقي يرظنلا داصتقالا ملع نإ 40."ديفم اهضعب نكل ،ةئطاخ
 كلذ عمو ،ادبأ دجويس هنأب دحأ يأ دقتعي الو ،هدوجوب دحأ يأ دقتعي ال ملاع
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 ةيداصتقالا ةيرظنلا حرتقت :لاثملا ليبس ىلعو .اديفم لظي ملاعلا اذه نإف
 راعسألا نإف ةلماكلا ةيرحلاب عتمتي قوس نمض يلاثم سفانت دجو اذإ هنأ

 ويرانيسلا اذه بجومبف ؛ضئاف حبر يأ اهيف دجوي ال ةطقن ىلإ ضفخنتس
 ةكرش ردابت كلذل ،)%10( هرادقم حبر شماهب ةعلس عيبب ام ةكرش موقت
 ضيفخت رمتسيو ،)%9( هرادقم حبر شماهب اهسفن ةعلسلا عيب ىلإ ىرخأ
 ةميقلا ىلإ ةعلسلا هذه عيب رعس لصي ىتح ةلكاشلا هذه ىلع راعسألا
 يف امب ،ةئزجتلاب اهعيبو اهعيزوتو ةعلسلا هذه جاتنإ اهفلكي يتلا اهسفن
 ةيشماهلا ةفلكتلا( ةلسلسلا هذه يف نيطرخنملا لامعلا لك بتاور كلذ
 .)جاتنإلل

 ءزج دوعيو ،امامت ةيعقاولا ىلإ رقتفي ويرانيسلا اذه نأ حضاولا نم
 دعبتست ةموكحلا اهضرفت يتلا ةيميظنتلا طباوضلا نأ ىلإ ببسلا نم
 يتلا تاقوعملا بايغو ةلماكلا ةيسفانتلاب عتمتت ةرح قاوسأ روهظ ةيناكمإ
 داصتقالا نأ يف لثمتي رخآ ببس كلانه نكل ؛ددجلا نيكراشملا لوخد قيعت
 نورمثتسملا اهيلإ ىعسي حبر شماوه ىلع امئاد يوتحي قالخلا يحلا
 دح ىلإ يضارتفا هنأب فصتي روكذملا جذومنلا نأ نم مغرلا ىلعو .نويدايرلا
 ليمي سفانتلا ىوتسم عافترا نأب ةلئاقلا ةمهملا ةقيقحلا يوتحي وهف ،ديعب
 طاشنلا ىلإ لوخدلا تاقوعم ةلازإ نإ .راعسألا ضافخناب ببستلا ىلإ
 شماوه ضافخناب ببستي هنإ امك ،ضافخنالا ىلع راعسألا ربجت يداصتقالا
 نأ نودليسو سيراه ىريو .)ىرخألا ةرثؤملا لماوعلا يواست دنع( حبرلا
 ضقني ال وهف ؛ديفم يلايخ رمأ هنكل ،ةيلايخلا رومألا نم )يلاثملا( سفانتلا"
 غولب ىلع ردقأ ناك قوسلا ىدل ةيلاثماللا ةيوس تضفخنا املك هنأب لوقلا
 لضفأ اهققحي دق يتلا جئاتنلا تناكو ،ةيرظنلا هحرطت يذلا "يلاثملا" جذومنلا

 41."راعسألاو فيلاكتلا يديعص ىلع

 يك دجوي نأ )ةلماك ةيرحب عتمتملا( رحلا قوسلل يرورضلا نم سيلو
 يلايخ ملاع قلخ انيلع بجي الو ،سفانتلا عفانمل ةيبيرجتلا جئاتنلا ىرن
 بجي امك .سفانتلا عفانمب رعشن نأ ديرن انك اذإ يلاثملا سفانتلا هدوسي
 ةفلكتلا رعس نم رثكأ عفد اذإ ءرملا نأب لاقي ام احيحص سيل هنأ ىلع ديكأتلا
 يعّدي امك 42"هلمكأب ىواهتيس يلاربيلوينلا داصتقالا ىنتبم" نإف ام ةعلسل

                                                                            
 .48ص ؛نودلیس ،سیراھ :رحلا عمتجملا يف ينالعإلا جیورتلا 41
 45ص ؛يفریم :ةعاجشلا ةلودلا 42
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 املك يتلا ةيلودلا ةيكارتشا نع رمألا اذه فلتخي مكف 43.يفريم دراشتير
 هجئاتن تحبصأ يزكرملا طيطختلل يلاثملا جذومنلا نم دلبلا اهيف برتقا
 هراقتفا ببسب رحلا قوسلا نودقتني نم لاوقأ يف ةقرافملا نم مكو( !؟أوسأ
 .)!؟كلذل لحك يموكحلا راكتحالا نوحرتقيو سفانتلا يف ةيلاثملا ىلإ

 جذومنلاف :داصتقالا ملع ئدابم ضرعت يتلا بتكلا نم الاثم ذخأنلو
 وه امنإ تاعيبملا نم ديزملا ىلإ يدؤتس ىندألا راعسألا نأ ضرتفي يذلا
 ىلإ )ليمي( هنأل امنإو ،)امئاد( لخدتلا يلت ةجيتنلا هذه نأل ال ،عفان جذومن
 سحلا ىلإ دنتست بابسأ كلانه نأو ،كلذب موقي هنأ )نّيبت( هنأو ،كلذ
 يذلا جذومنلا نإف ،هتاذ وحنلا ىلعو .كلذ هيلع )نيعتي( اذامل رربت ميلسلا
 وه امنإ ةيتاذلا ةحلصملاب متهت ةينالقع تارارق نوذختي سانلا نأ ضرتفي
 سانلا مظعم نأل امنإو ،امئاد كلذب نوموقي سانلا نأل ال ،عفان جذومن
 ناسنإلا امأ .نايحألا مظعم يف كلذب اريثك نوحجنيو ،كلذب مايقلا نولواحي
 ،بسحو ناسنإلل طيسبت درجم سيل" وهف )يداصتقالا ناسنإلا( ينالقعلا
 يف طرفي هنأل ةيلزه ةروص اضيأ وه امنإو ،اهعيمج جذامنلا لاح وه امك
 ةروصلا هذه تماد امو 44."يداصتقالا كولسلل ةيسيئر تازيمم صيخلت
 نإف كولسلل سانلا اهب ليمي يتلا ةيفيكلا لوح ةيرهوج ةقيقح لثمت ةيلزهلا
 .اعفان رَبتعُي حورطملا جذومنلا

 ةيكولسلا تايداصتقالاو ينالقعلا رايخلا

 ؛ةينالقعلا نم ةلوبقم ةجرد يدبي نأ ناسنإلا نم عقوتن نأ اننكمي
 ناسنإلا نأ ول بيرغلا نم نوكيس هنإف كروروأ كياج كيرتاب لوقي امكو
 اننأ ول لاحلا هيلع نوكيس ام يعم ليخت" :ينالقع ريغ لكشب امئاد فرصتي
 لكأن :اهنم حبرلا قيقحت مدع دمعتن نحنو ةيمويلا انتاطاشن ءادأب انمق
 مادطصالل الإ ءيشل ال انتارايس لقتسنو ،لزنملا ثاثأ عم ثدحتنو ،ىصحلا
 نم يقطنملا ىصقألا دحلا قيقحت ىلع ةمئاقلا تاعقوتلا نإ 45."راجشألاب
 نأب اهلوق يف ةقحم روم نازوس تناك امبرو ؛ايبيرجت اهرابتخا نكمي ةعفنملا
 ،يرشبلا طاشنلا سردي وهف ؛يعامتجا ملع وه امنإو ،املع سيل داصتقالا

                                                                            
 اذھو ،)جاتنإلل ةیشماھلا ةفلكتلا( ھیلع قلطی امب اھجتنی ةعلس لك عیبی يرامثتسا لاجم لك نأ نوضرتفی" نییداصتقالا نأ يفریم ىری 43
 يتلا اھسفن ةعلسلا كلت ةعانص ببسب مھلھاك ىلع عقت يتلا ةفلكتلا :طبضلاب وھ اھنوعیبی يتلا ةعلسلا نم ھتداعتساب نوبغری ام لك نأ ينعی
 ،تنرتنإلا ةكبش ربع ةینغألل )MP3( ةینغألل يتوصلا فلملا كعیبب يناغألا جاتنإ تاكرش ىدحإ تماق اذإ :لاثملا لیبس ىلعو .اھوجتنأ
 جاتنإ ةفلكت الإ عفدت ال نأ ،نویلاربیلوینلا نویداصتقالا ھفصی يذلا يبوتویلا جذومنلا ھلمع لمعی يكو ،كیلع بجی لب ،كیلع نیعتی اھدنعف
 رثكأ نیرمثتسملا نأ نع فقوتت داكت ال يتلا ةمزاللاو يلاربیلوینلا داصتقالا ىنتبمف :انھاھ حزمأ ال انأو .كل عیب يذلا يتوصلا فلملا
 .45-44ص ؛يفریم :ةعاجشلا ةلودلا ."ةیقطنملا ةمكاحملا نم عونلا اذھ ىلع ناموقی امنإ ةموكحلا نم ةءافك

 .20ص ؛ناغروم :"ينالقعلا يداصتقالا ناسنإلا" ةعیبط 44
 .51-50ص ؛كروروأ :ممألا ةورث لوح 45
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 مولعلا لاجم يف ةداتعملا ةقدلاب كولسلاب أبنتي نأ ادبأ هنكمي الف اذهلو
 تاعقوتب جرخنو كولسلا بقارن نأ اننكمي ،كلذ نم مغرلا ىلعو .ةيعيبطلا

 ىلع ةمئاقلا ةينيتورلا تالاحلا يف سانلا مظعم هب موقي دق ام لوح ةينالقع
 .ةينالقعلا ةيتاذلا ةحلصملا

 نأ ،ةطاسب لكب ،ينعت" دئاسلا يداصتقالا جهنملا يف ةينالقعلا نإ
 وحن ىلع فرصتلاو 46؛"مهتاليضفت عم مجسني وحن ىلع نوفرصتي سانلا

 47."اهراتخي يذلا صخشلا ةياغ قيقحتل لضفألا ةليسولا رايتخا" ينعي ينالقع
 الوهأم ملاعلا ناك ول ريثكب لهسأ نوكتل تناك نييداصتقالا ةمهم نإو
 دحلا قيقحت ىلإ يعسلاو رظنلا دعبو لقعلا ءافصب نوفصتي صاخشأب
 ،كلذك سيل ملاعلا نأ هل فسؤي امم نكل ؛ةعفنملل يقطنملا ىصقألا
 ةخسن ىلإ نوعدي نمم ،تدجو نإ ،نييداصتقالا نم ةلث الإ كلانه سيلو
 تالآ ىوس اوسيل سانلا نأ ضرتفت يتلا ينالقعلا رايخلا ةيرظن نم ةيئامغود
 نع ةيطيسبت ةرظنب داقتعالا نع اديعبف ؛ةيباسح تايلمعب موقت ةدماج
 ضقنو يدحت ىلع ةداوه نودو دوقع لاوط نويداصتقالا بأد ،ةيرشبلا
 ةينالقعلا" لاثمأ نم ميهافم ترهظف 48،"ينالقعلا ناسنإلا"ـب ةلئاقلا ةركفلا
 اذه بابرأ دي ىلع "ةينالقعلا ةينالقعاللا"و ،"ينالقعلا لهجلا"و ،"ةدَّيقملا
 ،رلاث دراشتير :لدجلا اذه ءارثإ يف تمهاس يتلا ءامسألا نمو ،صاصتخالا

 ناياربو ،زوك دلانور ،نيتسناس ساك ،نيتسنيبور لييرآ ،ثيمس نونريف
 ،ناميناك لييناد :مهزربأ نمو ،سفنلا ءاملع ضعب كلذ يف مهرزاؤيو ؛نالباك
 رابتخا ىلع نينس لاوط يكولسلا داصتقالا لقح داتعا دقلو .يلييرآ نادو
 لصحو ةيلاع تاعيبم تاذ ابتك مهدوهج ترمثأو ،ينالقعلا كولسلا دودح
 درجم اوسيل مهنأ ىلإ ريشي عقاولا اذهو ،لبون زئاوج ىلع نيثحابلا ضعب

 .ناسنإلا ةينالقعب لوقت ةيديلقت ةمكح ىدحتت ةرومغم ةحيرش

 يرجت تارارقلا نم ديدعلا نأ نويكولسلا نويداصتقالا نّيب دقل
 يف نورصقي سانلا لعجت ةينالقع ريغ وأ ةيعاو ريغ تازيحت ببسب اهتيحنت
 ىلإ فاضيو .ةعفنملا نم ىصقألا دحلا قيقحت ىلإ يعاسلا مهفده قيقحت
 ،عقوتلا ةيلباقو ةيجهنملاب فصتت تازيحتلا هذه نأ اضيأ اونيب مهنأ كلذ
 ىلع نوينالقعال سانلا نأب نوري مهو .لقألا ىلع سانلا ضعب ىدل كلذو

                                                                            
 .درانیام ،يابلبأ ،نیكراب :ملاعلا خیرات يف ربكألا ةعیدخلا ..داصتقالا ملع 46
 .رنزوب :نوناقلاو يكولسلا داصتقالا ملعو ينالقعلا رایخلا 47
 .نومیاس :ينالقعلا رایخلل يكولس جذومن 48
 .نیس :ةیداصتقالا ةیرظنلل ةیكولسلا سسألل دقن ..نوینالقعلا ىقمحلا
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 :لاثمأ نم ةينالقعال تازيحتب داقتعالا ىلإ نولايم نحنف 49؛ؤبنتلل لباق وحن
 اننإ امك .)نيترم هسفن ناكملا بيصي ال قربلا( ةطلاغمو 50،رماقملا ةطلاغم
 حمسنو ،دوشحلا نونجب رثأتلا ةيلباق ىلإو 51)ةراسخلا نم روفنلا( نم يناعن

 هعامسب بغرن ام نورخآلا انل لوقي امدنع اميس الو ،نيرخآلاب رثأتلاب انسفنأل
 نايسنو ةنهارلا تاعزنلا رارمتسا عقوت ىلإ نوضرعم نحنو .)ديكأتلا زايحنا(
 ةميق يف ةغلابملا ىلإ ليمنو .)ديدجلا جذومنلا ةطلاغم( ةقباسلا رئاسخلا
 Hyperbolic يدئازلا مصخلا( ةيلبقتسملا رومألا نع اضوع ةنهارلا رومألا

Discounting(، يعسلل نيضرعم مهدجت تافارخلاب نونمؤي ال نم نأ ىتحو 
 عافدنالا وأ ،قوسلا تاعاقف خف يف عوقولا وأ ،ةرساخ ةيلام تاقفص فلخ
 ريثكلا نأب لوقلا نكميو .ةقفشلا وأ بحلا وأ بضغلا اهؤشنم تافرصت يف
 ال ،تامولعملا صقن ىلإ ةقيقحلا يف دوعت "ينالقعاللا" كولسلا هجوأ نم
 لتقلل ضرعتلا تالامتحا يف ةغلابملا ىلإ سانلا ليمي ذإ ،قطنملا روصق ىلإ
 ىلع ةلثمألا نم يفكي ام كلانه نكل 52،تارئاطلا طوقس ثداوح يف توملا وأ
 ككشن انلعجي امم ،اهفادهأل ةسكاعم جئاتن نع ضخمتت يتلا ةينالقعاللا

 .ةمارص رثكألا اهلكش يف ينالقعلا رايخلا ةيرظن يف

 ةيناكمإو ةيمهألاب اهعيمج مستت اهاندروأ يتلا تاظحالملا نإ
 اوعّدي مل داصتقالا ملع يف دئاسلا رايتلا ييداصتقا نكل ،عفانم نع اهضخمت
 ،ينالقعلا رايخلا ةيرظن وديؤمف ؛ءاطخألا باكترا نع نيهزنم سانلا نأب ّطق
 ضرتفت يتلا جذامنلا نأب نودقتعي ال ،رنزوب دراشتيرو ركيب يراغ لاثمأ نم
 ريثكلا نإ لب ،ةيكولسلا تايداصتقالا راكفأب ةددهم ةينالقعلا نم ةيلاع ةجرد
 :رنزوب لوقي نأشلا اذه يفو 53.مهثاحبأ يف تايداصتقالا هذه اوفظو مهنم
 صخشلا( هلعفيس امع نولأسي ينالقعلا رايخلا ةيرظن يداصتقا نإ"
 الباقو حوضولا ديدش باوجلا نوكي ام ةداعو ،ددحم عضو يف )ينالقعلا
 تايداصتقالا تأشن انه نمو ،هديكأت نكمي ال نايحألا ضعب يف هنكل ؛ديكأتلل
 ةيرظن بايغ لظ يف هنأ ينالقعلا رايخلا ةيرظن ويداصتقا ىريو 54."ةيكولسلا
 لئاسولا رايتخا نولواحي سانلا( نأ ضرتفي يذلا جذومنلا نإف اعانقإ رثكأ
 مظعأ ةيريسفتو ةيؤبنت ةوق كلتمي جذومن وه )مهتاياغ قيقحتل لضفألا
 مهنكل ؛)اعفان( نوكيل يفكي امب ديج جذومن وهف ،رخآ جذومن يأ عم ةنراقملاب

                                                                            
 .يلییرآ :ؤبنتلل ةلباقلا ةینالقعاللا 49
 .ھسفن ثدحلل ةقباسلا جئاتنلاب رثأتت ،ءاوھلا يف ةیندعملا دقنلا ةعطق يمرك ،يئاوشع ثدح يأ ةجیتن نأب داقتعالا :رماقملا ةطلاغم 50
 .)حبرلا قیقحت( ىلع )ةراسخلا يشاحت( لیضفت :ةراسخلا نم روفنلا 51
 .1573ص ؛رنزوب :نوناقلاو يكولسلا داصتقالا ملعو ينالقعلا رایخلا :لاثملا لیبس ىلع عجار 52
 .دلیفریھ :ركیب يراغ عم ةلباقم ..ينالقعلا رایخلا ةیرظن دودحو تایناكمإ 53
 .1559ص ؛رنزوب :نوناقلاو يكولسلا داصتقالا ملعو ينالقعلا رایخلا 54
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 ناسنإلا جذومن نع ديعب دمأ ذنم اولخت" نييداصتقالا نأ ىلإ اضيأ نوريشي
 طاشنلا نع دعبلاو ،فطاوعلا مادعناو ،قئافلا ءاكذلاب فصتي يذلا
 طيطختلا نع دعبلاو ،تاذلا لوح ديدشلا زكرمتلاو ،يعامتجالا
 يف هلاحو ،ةعازف الإ سيل )ينالقعلا ناسنإلا( جذومنف ،نذإ 55."يجيتارتسالا
 .)ينانألا يلامسأرلا ناسنإلا( هبيرق لاحك كلذ

 ؟انمكحتل ةكئالم ىلع انرثع له

 نيرمتب هبشأ ودبي امبر ناسنإلا يف ينالقعلا نوكملا لوح لدجلا نإ
 لماعتلا نم دب ال ةيلمع ةيضق ىلع يوطني هنكل ،ةيميداكألا رئاودلاب رصحنم
 ناك اذإ ام لوح روحمتي ال لاؤسلا نأب رحلا قوسلا ويداصتقا ىري ذإ ؛اهعم
 كش الو( ةبئاش يأ مهلوقع بوشت الو لماك لكشب نيعلطم ادارفأ سانلا

 نيئيهم اوناك اذإ ام لوح لاؤسلا روحمتي امنإو ،)كلذك اوسيل مهنأ يف
 مايق عم ةنراقملاب مهسفنأل ةعلطم ةينالقع تارارق ذاختال لضفأ لكشب
 يفو .مهنع ةباينلاب تارارقلا ذاختاب نييموكحلا نيفظوملاو نييسايسلا
 بجي ةموكحلا نأب جاتنتسالا ىلإ ينالقعلا ناسنإلا ةيضرف دقن يدؤي بلاغلا

 نوكت الو ةينالقعلا ىوتسم ىندتي امدنع ىوقأ وحن ىلع لخدتلا اهيلع
 تامدقم نود غناشت نوجاه زفقي :لاثملا ليبس ىلعو .ةلماك تامولعملا

 ةثالث( هباتك يف ةينالودلل جيورتلا ىلإ )ةعازفلا( بولسأ مادختسا نم
 لبقن نأ انل فيك" :لأسيف )ةيلامسأرلا لوح اهب كنوربخي ال ارمأ نورشعو
 نوينالقع سانلا نأ ضرتفت نيح الإ اهلعف لعفت ال ةيداصتقا تايرظن
 عدنل يفكي امب ءايكذأ انسل ةطاسبب اننأ لوقلا ةصالخو ؟لماك لكشب
 ءايكذأ انسل )سانلا :يأ( "انـ"ـّنأ غناشت ينعي اذهبو 56."هدحول لمعي قوسلا
 .لخدتن نأ )ةموكحلا :يأ( "انـ"ـيلع بجي كلذلو يفكي امب

 بعلي يلييرآ ناد يكولسلا يداصتقالاو سفنلا ملاع نأ ظحالملا نمو
 ضعب فصي نأ دعبف ؛)ؤبنتلل ةلباقلا ةينالقعاللا( هباتك يف هتاذ رتولا ىلع
 مهدادعتسا سانلا يدبي يذلا رعسلاب بعالتلا ةيناكمإ نيبت يتلا براجتلا
 :يلاتلا جاتنتسالا ىلإ يلييرآ لصي ،ةنيعم علس لباقم هعفدل

 دامتعالا عيطتسن نكن مل اذإف ؟هلك كلذ دعب لصن نيأ ،نذإ«
 ةيقوس راعسأ ديدحت لجأ نم قوسلا يف بلطلاو ضرعلا ىوق ىلع
 رحلا قوسلا تايلآ ىلع دامتعالا عيطتسن نكن مل اذإو ،ىلثم

                                                                            
 .1552ص ؛قباسلا ردصملا 55
 .173 ؛غناشت :ةیلامسأرلا لوح اھب كنوربخی ال ارمأ نورشعو ةثالث 56



37 

 

 امبر اهدنعف ،ةعفنملا نم ىصقألا دحلا ىلإ لوصولا ىلع انتدعاسمل
 صاخ لكشب رمألا اذه حصيو .رخآ ناكم يف لحلا نع ثحبلا ىلإ جاتحن

 ةيحصلا ةياعرلاك ،عمتجملا يف ةيساسألا تامدخلاب قلعتي امدنع
 اذإو .ةمهملا دراوملا نم اهريغو ميلعتلاو ءابرهكلاو ءاملاو ءاودلاو
 ةرحلا قاوسألاو قوسلا ىوق نأب لوقت يتلا ةيقطنملا ةمدقملا تلبق
 ةجيتنلا قيقحت لجأ نم قوسلا ميظنت ىلع مئاد لكشب لمعت نل
 نأب نودقتعي نم فوفص يف كسفن دجت امبر اهدنعف ،لضفألا
 نأ بجي )ةمكحلاو ةينالقعلاب ىلحتت ةموكح نوكت نأ لمأنو( ةموكحلا
 اذه ناك نإو ىتح ،قوسلا تايلاعف ضعب ميظنت يف ربكأ ارود بعلت
 قوسلا نأ يف كش الو .رامثتسالا ةيرح مامأ دودح عضو ىلإ يدؤي رمألا
 لثمي نأ هنأش نم كاكتحالا مدعو بلطلاو ضرعلا ىلع موقي يذلا رحلا
 اذإ :يأ ،كلذك نكن مل اذإ نكل ؛قحب نيينالقع نحن اّنك اذإ ايلاثم اجذومن
 لماعلا اذه ذخأت نأ بجي ةموسرملا تاسايسلا نإف ،نيينالقعال انك
 57.»نابسحلاب مهملا

 وحنلا ىلع( ةلودلا ىلإ درفلا نم تاطلسلا ضيوفت ةلكشم نمكتو
 نيئاّطخلا صاخشألا نم نوكتت ةموكحلا نأ يف )يلييرآو غناشت هحرتقي يذلا
 نم سيلو .قوسلا يف ةينالقعاللا وديدش مهنأب ضَرتفُي نيذلا مهسفنأ
 ،"ةميكحو ةينالقع" نوكت نأ ةموكحلا نم عقوتن نأ اننكمي ناك اذإ ام حضاولا
 تماق يتلا ةيخيراتلا قباوسلا نم ،الصأ تدجو نإ ،ةليلق ةلق الإ كلانه سيلو
 نأ قبس ام ىلإ فاضيو ؛"ىلثم ةيقوس راعسأ" عضوب ةلودلا اهيف
 اذه نم ملسي ال بخانلا نإف ،يجهنم زيحت نم يناعي ناك اذإ كلهتسملا
 نيذلا نيينالقعاللا نييسايسلا نم عقوتن نأ اننكمي لهف ،اضيأ زيحتلا
 دب الو ؟يداعلا درفلا نم ةينالقع رثكأ اونوكي نأ نوينالقعال نوبخان مهراتخا

 ثلاثلا سيئرلا ،نوسرفيج ساموت هحرط اريهش اغيلب الاؤس ركذن نأ نم انه
 ماعلا يف ةيسائرلا هتيالو حاتتفا باطخ يف ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل
 :لاقف ،)1801(

 نكمي لهف ؛هسفن مكح ىلع نمتؤي ال ناسنإلا نأب لاقي«
 ةئيه ىلع ،ةكئالم ىلع انرثع اننأ مأ ؟نيرخآلا مكح ىلع هنامتئا اهدعب

 58.»؟ناسنإلا اذه مكحتل ،كولم

 نلف ،مهتينالقعال يف نيواستم يسايسلاو عئابلاو يرتشملا ناك اذإ
 تارارقلا ذاختال مهنم يأ رايتخا نع مجانلا ريثأتلا يف ركذي قراف كلانه نوكي
 تارارق نأب داقتعالا ىلإ وعدت بابسأ كلانه نكل ،داصتقالاب ةقلعتملا
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 عفدت يتلا تازفحملاف ؛نايحألا بلغأ يف اهريغ نم أوسأ يسايسلا
 نم فعضأ بخانلا حلاصل لضفألا ةجيتنلا فلخ يعسلا ىلإ يسايسلا
 نإ امك .هسفنب ةيتاذلا هتحلصم زيزعت ىلإ درفلا عفدت يتلا تازفحملا
 نيناوق ريرمتب مهعانقإ لواحت ةيحلصم تاعامجب نوطاحم نييسايسلا
 ارداق يسايسلا ناك اذإ ىتحو .ةيرثكألا باسح ىلع ةيلقألل ةعفنملاب دوعت

 مكحب( ربكأ ةينالقعب نوعتمتي نيذلا ءامكحلا نم يوبخن قيرف عيمجت ىلع
 تاليضفتلا ملعي نأ هناكمإب نوكي نلف ،يداعلا درفلا نم )يعوضوملا يأرلا
 .هدحول نطاوم لكل ةعونتملا

 نم نويسايسلا اهب نكمتي يتلا ةقيرطلا ءيش لك لبق لمأتنلو
 فصن نم لقأب( مهباختنا يرجي ءالؤهف ،لوألا ماقملا يف ةطلسلا كالتما
 ةينالقعلاب نوفصتي ال نيبخان لبق نم 59)ةداعلا يف يبعشلا تيوصتلا دادعت
 ججاحيو .داصتقالاو ةسايسلاب امومع نيلهاج ةداعلا يف نونوكيو ةلماكلا
 نيبخانلا ةيرثكأ تناك اذإ امل ةريبك ةيمهأ كلانه تسيل هنأب نالباك نايارب

 ءاغلإ ىلإ يدؤت امتح ةيئاوشع ةقيرطب نوتوصيس مهنأل ةينالقعالو ةلهاج
 مسري نم يه نوكتل ةعلطملا ةيلقألل لاجملا حيتي امم ،مهتاوصأ ريثأت
 تاسايسلا يذ حشرملا حلاصل تاباختنالا فرحتف يسايسلا دهشملا
 نوبخانلاف ،كلذ نم أوسأ عضولا نأب ىري نالباك نكل ؛اهرظن يف لضفألا
 يجهنم لكشب نوزاحنيو اضيأ نولَّلضم مه امنإو ،بسحو نيلهاج اوسيل
 .ةئيسلا تاسايسلا وحن

 نم اقاطن نومعدي مهنأ ةليوط ةدم لالخ نوبخانلا رهظأ دقل
 اهنأ ىلع ،ةيسايسلا مهتاءامتنا فالتخاب ،نويداصتقالا قفتي تاسايسلا

 نيصتخملا ريغ نم قلقلل وعدي ريبك ددع كلانه لازي الو ؛ةجتنم ريغو ةفلكم
 ةفيخس" اهنأب نالباك اهفصي تادقتعمب كسمتلا يف نورمتسي داصتقالاب
 عم ةراجتلا نأو لمعلا صرف رمدت ايجولونكتلا نأب لئاقلا يأرلاك "ديكأتلاب
 ةجحب ةداعلا يف حَرطُي ريخألا ضارتعالا( داصتقالا رضت ىرخألا نادلبلا
 يف ىتح دجت نأ بيرغلا نم سيلو .)"دالبلا جراخ ىلإ لمعلا صرف لاسرإ"
 يتلا رومألا نم ضرملاو ةميرجلا نأب كل لوقي نم راشتنالا ةعساو فحصلا
 نم يهو ،اهراثآ ةلازإب نوموقي نمل لمع صرف قلخت اهنأل داصتقالا ديفت
 عساتلا نرقلا فصتنم يف اهنم نورخسي نويداصتقالا ناك يتلا تاطلاغملا
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 نم ريثكلا ريثكلا نأ دجنسف تايوتسملا ىندأ نم رمألا ىلإ انرظن اذإو 60.رشع
 نكمي ال ةميدق ةئطاخ ةيداصتقا ميهافم نوقنتعي نييسايسلاو نيبخانلا
 .بسحو باذج رهظم تاذ اهنأ نم لضفأب اهفصو

 هباتك يف ثيمس مدآ اهحرش امك ،داصتقالل ةيساسألا ئدابملا نإ
 نكل ،انايحأ ةحضاو ودبت اهنإ لب ،اهمهف بعصلا نم سيل ،)ممألا ةورث(
 الو ،)1776( ماعلا يف اهعامس ىلإ نوجاتحي اوناك ،نالباك راشأ امكو ،سانلا
 :نالباك لوقي ذإ ،نيحلا كلذ ذنم اهعامس ىلإ نوجاتحي اولاز

 فّلك اذاملف ،تايهيدب درجم ثيمس مدآ تاظحالم تناك اذإ«
 سابتقالا نع داصتقالا ةذتاسأ فقوتي ال َملو ؟اهتباتك ءانع هسفن

 يعيبط لكشب نوداقني سانلا نأ لوح ثيمس هلاق امم اراركتو ارارم
 ثيمس ةحورطأ نأل :باوجلاو ؟عمتجملل اعفن رثكألا لمعلا ءادأ ىلإ
 انموي ىتح كلذك لازت الو ،هيرصاعم نيعأ يف تايهيدبلا نم نكت مل

 61.»اذه

 لكشب نوعفتني دارفألاف ؛لاثملا ليبس ىلع ةلامعلا ةيضق لمأتنلو
 اوزفحتي يك داصتقالا مهف ىلإ نوجاتحي الو ،ام ةفيظو يف لمعلا نم حضاو
 ىلع ايداصتقا نوجذاسلا نويسايسلا لمحي امدنع نكل ،اهنع ثحبلل

 ّدحت طباوض معدل نوضرعم مهنإف ،نيرخآلل لمع نع ثحبلا ةمهم مهقتاع
 ةيامحلا ريفوتو ،ةلشافلا تاكرشلل ةيلام ذاقنإ مزح حنمو ،ةرجهلا نم
 عاطقلا( يمومعلا عاطقلا يف )لمعلا صرف قلخ(و ،ةرثعتملا تاعانصلل
 نينس لاوط نويداصتقالا مهف دقلو .)هب مكحتلا مهيلع لهسي يذلا ديحولا
 ةيئامحلا نأ نم مغرلا ىلعو ،ةناتملاب عتمتت ال تاسايسلا هذه لاثمأ نأ
 عجشت اهنإف ،"اهيمحت" وأ لمعلا صرف "قلخت" اهنأ ودبي داريتسالا موسرو
 نإف كلذ نم مغرلا ىلعو ؛داصتقالا فزنتست يتلا ةجتنملا ريغ ةلامعلا ىلع
 .نييسايسلا نيب ةيبعشلاب ىظحت لازت ال تاسايسلا هذه

 حنم ىلإ يمرت ةججاحم هنأ ىلع هاندروأ ام مهفي نأ بجي الو
 نوؤاشي ام لعفب مهل حامسلا نع كيهان ،ايلع ةيذيفنت ةطلس نييداصتقالا
 ةيرصحلا ةكرشلا ةموكح نإ" :هلوق ثيمس نع روهشملا نمف ،طباوض نود
 ةيرهوجلا ةطقنلاف 62."تاموكحلا عاونأ أوسأ لثمت امبر راجتلا نم ةعومجمل

 جاتحي ال ذإ ؛يزكرملا هيجوتلا بلطتي ال هنأ يف لثمتت رحلا قوسلا لمع يف
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 نأب نوبغري ناك اذإ اهيف نولمعي يتلا ةيداصتقالا ةموظنملا مهف ىلإ دارفألا
 لمعلل يفكي ام مهتاحومطو مهتايناكمإ نأشب نوملعي مهف ،اهلعف لعفت
 موقت امدنع الإ تالكشملا زربت الو ،اهوراتخا يتلا نهملا يف ةيجاتنإب
 ،دارفألا ءالؤه ةدعاسمل فدهت ةينلا ةنسح ططخ عضوب ةمكاحلا تاطلسلا
 باختناب نيينالقعاللا نيبخانلا مايقل ةجيتنك ةداعلا يف ططخلا هذه يتأتو

 ةصاخلا ةيحلصملا تاعامجلا ءاضرإ ىلع نولمعي عالطالا يئيس نييسايس
 .ةئطاخ تامولعم نع ةئشانلا ةقبسملا ماكحألا ةياعرو

 ىلع نوكلتمي مهنكل ،ةلماك تامولعم نوكلتمي ام اردان دارفألا نإ
 تابغرلاو ةيلحملا فورظلا لوح ةلئاه تامولعم يعامجلا ىوتسملا
 هذه نم هعيمجتب لمأت نأ ةيموكح ةلاكو يأل نكمي امم رثكأ ةيصخشلا
 مت نيئاّطخ صاخشأ يديأ ىلع رادت ةلودلا نأب فرتعن نأ ام اننإ .تامولعملا
 ىلع ةرداق ةلودلا نأب ءاعدالا نإف ،نيرخآ نيئاّطخ صاخشأ لبق نم مهباختنا

 مهحلاصمو مهفادهأ فلتخت نيذلاو( سانلا نييالمل رارقلا ةعانص
 ليدب يأ اهيف رفوتي ال يتلا تالاحلا يف الإ هتيبذاج اهدنع دقفي )مهتايناكمإو
 ةردقب قثي نأ هيلع بجي نوناقلا نإ" :ثيمس لوقي لاجملا اذه يفو .لوقعم
 مييقت ىلع عّرشملا نم امومع ردقأ مهنأ دب الف ،مهحلاصم ةياعر ىلع سانلا
 63."رومألا

 ينالقعاللا بخانلاو ينالقعلا كلهتسملا

 نيب ضقانت ىلع روثعلا اوعاطتسا مهنأ ةرحلا قاوسألا ودقتنم دقتعي
 يف دارفألا ةينالقعالو قوسلا يف دارفألا ةينالقعب نييداصتقالا داقتعا
 عيمجلا" :هلوقب ارخاس نيللحملا دحأ اهضرع ةقرافم يف كلذو ،ةيطارقميدلا

 اضقانتم رمألا ودبي ىلوألا ةلهولل ودبيو 64."تاسايسلا عاّنص الإ ،نوينالقع
 ،اذاملف ؛قوسلا ةينالقعالو ةموكحلا ةينالقعب نييكارتشالا داقتعا ضقانتك
 لخدي امدنع ينالقعال صخش ىلإ ةأجف ينالقعلا كلهتسملا لوحتي ،نذإ

 ؟باختنالا ةروصقم

 نم ريثكلا لاح وه امك ،تازفحملا ىلإ يهتني وهو ،طيسب باوجلا
 ىلع اونوكيل تازفحملا نم ليلقلا الإ نيبخانلا ىدل سيلف ؛داصتقالا اياضق
 اذهو( أطخلل مهباكترا ةفلكت اولمحتي نأ مهنكميو ،ةسايسلا نوؤشب عالطا
 يف ريثأت يأ كلتمي داكي ال درفك هدحول بخانلا نإ .)ةمساح ةيمهأ هل رمألا
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 ىلع رثؤي نل هنأب دكأتم هبش وهو هتوصب يلدي دقو ،تاباختنالا ةجيتن ريرقت
 ةءارق نع كيهان ،باختنالل اليئض ازفحم الإ كلتمي ال هنإ لب ،ةجيتنلا
 مهنأ نيحشرملا فلتخم يعدي يتلا تاسايسلا لكب ةقلعتملا ليصافتلا
 كلذ ناك ءاوس ،العف نوتوصي نمم ريثكلا كلانه نأ يف كش الو .اهنوديؤي
 ةليئض باختنالا يف )ةصرفلا ةفلكت( نكل ،مهئارآ نع ريبعتلل مأ بجاولا عفادب

 ةقاطبلا ءلم وأ باختنالا تاطحم ىلإ باهذلل ةدودعم قئاقد ىدعتت ال ادج
 دهج وهف اياضقلا هذه ناقتإل بولطملا دهجلا امأ 65،ةيديربلا ةيباختنالا

 هل سيل عارتقالا قودنص يف ئيس عالطا ىلإ دنتسملا رارقلا نإ .ادج مخض
 تالاحلا يف ىتحو ،درفلل يصخشلا ىوتسملا ىلع ةفلكت يأ ايلمع
 نإف تيوصتلا ةجيتن ىلع يصخشلا رارقلا اهيف رثؤي يتلا ادج ةدعبتسملا
 .سانلا نم ريبك ددع ىلع عزوتتس لاتحم وأ قمحأ صخش باختنا ةفلكت
 لك ةينالقعاللا مهءاوهأ اوضري نأ نيبخانلل نكمي :راصتخاب لوقلا نكميو
 ىوتسملا ىلع مدعنت داكت ةفلكت ىوس كلذ ىلع بترتي نأ نود ماوعأ ةدع
 .يلعفلا

 قوسلا يف هلامب ءرملا فرصتي نأ نع اريثك فلتخي لاحلا اذه نإ
 انبعت الام انفلكي نأ هنأش نم قوسلا يف ئيس رارق يأف ،ينالقعال لكشب
 نإ .هتفيظو ءرملا فلكي دق لمعلا يف أطخ يأ باكترا نإ امك ،هينج يف
 امدنع ريثكب ربكأ نوكت ةئيس تارارق ذاختا ىلع ةبترتملا ةيصخشلا رئاسخلا
 عيمجت ىلع ءرملا زفحت ةقيقحلا هذهو ،كحملا ىلع يصخشلا لاملا نوكي
 ةعلسلا تناك املكف ؛قوسلا نم ءارشلا دنع ةيانعب رايتخالاو تامولعملا
 .هيرتشن ام نأشب انسفنأ فيقثت ىلإ انعفدي يذلا زفحملا مظاعت انمث ىلغأ
 عيمجت يف تقولا قفنن نأ ةيلاملا تالماعتلا لاجم يف ينالقعلا نم نإ
 نمف يسايسلا لاجملا يف امأ ؛ةحورطملا تارايخلاب ةقلعتملا تامولعملا
 نولمعي نمم وأ ايسايس وأ ايفاحص نكي مل ام ،ءرملا لهاجتي نأ ينالقعلا

 يف هتقو قفنيو هلمكأب نييسايسلا جيجض ،يسايسلا طغضلا ديشحت يف
 عون درجم سيل تيوصتلا" :نالباك بتكي رمألا اذه يفو ؛ةيجاتنإ رثكأ رومأ
 نأ ىلإ هعفدت تازفحم كلتمي قوستملاف ،قوستلا عاونأ نم اليلق فلتخي
 سيلف كلذلو 66."تازفحملا هذه كلتمي الف تّوصملا امأ ،اينالقع نوكي

 قوسلا يف ةينالقعلاب مستي العاف افرط ءرملا نوكي نأ نيب ضقانت كلانه
                                                                            

 مل نیلجسملا نیبخانلا ثلث نم رثكأف ؛مھتاوصأل ةریبك ةمیق نولوی ال سانلا نم ریثكلا نأ ىلإ ریشت ةلدألا نإف كلذ نم مغرلا ىلع 65
 نأب اینمض ينعی وھف نیتوصملا دادعأ صلقت ىلإ ىدأ ئیسلا سقطلا نأب ءاعدالا امأ .ةریخألا ةیناطیربلا ةماعلا تاباختنالا يف اوكراشی
 .ایبسن ةلیئضلا )ةصرفلا ةفلكت( نم لقأ مھتاوصأ ةمیق نأب نودقتعی سانلا ضعب
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 ةينالقعاللاب مستي )ةكراشملا نع اعنتمم وأ( اكراشم افرط نوكي نأ نيبو
 .يطارقميدلا ماظنلا يف لهجلاب وأ

 ةصالخلا

 نأب دئاسلا رايتلا ييداصتقا فوفص يف ضرتفي نم كلانه سيل
 نأب دحأ يأ ىري نأ ديدشلا فخسلا نمو ،ةلماكلا ةينالقعلاب نوعتمتي سانلا
 )ةفرعملا ةيلك(ـب نوعتمي سانلا نأب نوضرتفي نييلاربيلوينلا نييداصتقالا"

 ؤبنتلا ىلع ةردقلا نوكلتمي مهنأب يأ :ةيقوسلا ةطشنألا يف نوطرخني امدنع
 67."هتيقوتو ،ثودحلا اذه ةيلامتحاو ،ثدحي نأ هنأش نم ام لكب

 نوبخان الإ هنكسي ال هنأكو ملاعلا ىلإ نورظني ال نييداصتقالا نإ
 ،ةيتاذلا مهحلاصم الإ نومدخي ال نويسايسو ،ةلماكلا ةينالقعاللاب نوفصتي
 لقعلاو ةيريغلاو عمطلاو ةينانألاف ؛ةلماك تامولعم نوكلتمي نوكلهتسمو
 لوحتي نل عارتقالا ةروصقم يف ايبغ ناك نمو ،سانلا نيب يواستلاب عزوتت
 هيزن صخش ىلإ لوحتي نل دسافلا يسايسلاو ،قوستلا زكرم يف ميكح ىلإ

 ىلإ انيعس يف هيلإ لصن يذلا ىدملا نإ .هب صاخلا هرامثتسا حتتفي امدنع
 ىلعو انل ىطعت يتلا تازفحملا ىلع دمتعي ةينالقعب فرصتلاو تامولعملا
 بخانك ءرملا فرصتي امدنعف ؛يبغ فرصت يأ ىلع بترتت دق يتلا فيلاكتلا

 فرصتي امدنع امأ ،ايلعف ةمدعنم ينالقعاللا كولسلاو لهجلا ةفلكت نإف
 هتباجتسا هجوتتو ريثكب ربكأ حبصت ةفلكتلا هذه نإف قوسلا يف لعاف فرطك
 مهلك سانلا نأب ضارتفالا نإ" :هلوقب رمألا اذه روليات صخليو ؛اهل اقفو
 ؛ئطاخ يداصتقا ضارتفا وه تاقوألا عيمج يفو لماك لكشب نوينالقع
 ةفلكتل اقفو مهتينالقع تاجرد نولّصفي سانلا نأب ضارتفالا حصألاو
 ."أطخلا باكترا

 وه ام امئاد نوملعي دارفألا نأب نوضرتفي ال رحلا قوسلا ييداصتقا نإ
 لضفأ اعقوم نولتحي دارفألا نأب )اقح( نوضرتفي مهنكل ،مهل لضفألا
 .مهنع ديعب يموكح فظوم عم ةنراقملاب مهب ةصاخلا مهتاليضفت ةفرعمل

 هيلع ريسي نأ ردجي مدقتلا ىلإ قيرطلا نإف انلاعفأ بقاوع لمحتن انمد امف
 لالخ نم مهفادهأ ىلإ نوعسيو مهتارارق ىلع ةدايسلا نوكلتمي صاخشأ
 هاجتا يف اعيمج اندوقت ةيطارقونكت ةبخن هيلع ريست نأ ال ،يعوطلا نواعتلا
 .دحاو
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 وه ام لك صخلي ينطولا جتانلا يلامجإ نأب نودقتعي نويداصتقالا .3
 مهم

 ةضراعملل اميعز ناك اهنيحو ،نوريماك ديفيد حرص )2006( ماعلا يف
 لاملا ينج ىلع رصتقت ال ةايحلا نأب فرتعنل ناوألا نآ" هنأب ،ةيناملربلا
 ىلع امنإو ،بسحو يلحملا جتانلا يلامجإ ىلع ال ،زكرنل ناوألا نآ دقل .بسحو
 ةهباشم تاملكل ىدص الإ حيرصتلا اذه نكي ملو 68."ءاخرلل ماعلا ىوتسملا
 تاموكحلا نكل ،ءيش لك سيل لاملا نإ" :)1999( ماعلا يف ريلب ينوت اهبتك
 يداصتقالا ومنلاب ساقي حاجنلا حبصأف ،رمألا اذه تيسن اهنأ ودبي ةقباسلا
 69."بسحو )ينطولا جتانلا يلامجإ :يأ(

 يف لثمتي دحاو برشم نم نايقتسي امهيلك نييسايسلا نيميعزلا نإ
 ةدايزب اسووهم حبصأ يناطيربلا عمتجملا نأب ىرت راشتنالا ةعساو ةركف
 ةروثلا نأ ةركفلا هذه ىرتو .ةهفرم ةايحل هشيع باسح ىلع ينطولا لخدلا
 ايرصح تزكر ناغير دلانورو رشتاث تيرغرام اهداق يتلا ةداضملا ةيلاربيلوينلا

 يداملا مهروظنمل اقفو ،رحلا قوسلا وديؤم ىعس ثيح ،ةورثلا قلخ ىلع
 جاتنإ حبصأف ،ةداعسلا مهل بلجيس هنأب مهنم اداقتعا لاملا فلخ ،قيضلا
 دوهجلا لك تسمأو ةيمومعلا ةسايسلل ديحولا فدهلا اهكالهتساو علسلا
 .ال مأ ينطولا جتانلا يلامجإ ديزت تناك اذإ امل اقفو اهيلع مكحُي

 نيد وأ نامدإ وأ ضرم هنأ ىلع سوهلا اذه حرطُي نايحألا ضعب يفو
 اننأب كلذ نع ربعي )كسامتملا ينطولا يداصتقالا زيزعت( زكرمف ؛لالتعا وأ
 ىلع نييسايسلا ثحي زتيلغيتس فيزوج يداصتقالاو 70؛"ومنلا ىلع نونمدم"
 يأرلا ديشحت ةيعمج انليحت امك 71؛"ينطولا جتانلا يلامجإب ذذلتلا نع داعتبالا"
 نامدإ نع عالقإلا زكارم جهنم جاهتنا ىلإ )ومنلا دعب ام( ةامسملا ماعلا
 ىلع اننامدإ ةجلاعم"ـل ةوطخ ةرشع يتنثا نم نوكتي اجمانرب مدقتو لوحكلا
 نأ )ديدجلا داصتقالا ملع ةسسؤم( نم زميس وردنأ لوقي امنيب 72؛"ومنلا
 ومنلا ماقرأ انعماسم ىلع ددري لاز ال ةيديلقتلا تايداصتقالا ناذأ"
 تيميالك( ينورتكلإلا عقوملا نم يسيال نيفيتس ىريو 73."يداصتقالا

                                                                            
 .)زوین يس يب يب عقوم يف 2006 ویام 22 خیراتب ةلاقم( ةداعس رثكأ سانلا لعج ىلإ وعدی نوریماك 68
 .نوتسیإ :)2006 ویام 22 خیراتب ةلاقم( ةداعسلا ةسایس 69
 .رندراغ :ومنلل اننامدإ ةقیقح ھجاون نأ اضیأ انیلع بجی امبر 70
 :)زمیات كرویوین ةفیحص يف 2009 ربمتبس 14 خیراتب ةلاقم( داصتقالا ةمالسل ءوفك ریغ سایقمك ينطولا جتانلا يلامجإ ىلإ رظنلا 71
 .يلوج
 .نوسلین :ومنلا ىلع اننامدإ نم انتجلاعمل ةوطخ ةرشع اتنثا 72
 .زمیس :)نایدراغلا ةفیحص يف 2009 ریاربف 2 خیراتب ةلاقم( ارمتسم دعلا لازی الو ارھش نوعستو ةعبرأ 73
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 تارشؤملا هيلع تنمدأ يذلا ردخملا وه" ينطولا جتانلا يلامجإ نأب )سرغورب
 ىري ال يذلا يعامتجالا سوهلا عم لماك لكشب مءالتي يذلاو ،ةيداصتقالا

 نيتملا )ومنلا بر(" نع تويبنوم جروج بتكو 74؛"هيعاسمل افده ومنلا ريغ
 ةلادعلا تاسايس مسق ريدم ىكتشا امنيب 75؛"عيمجلا هل عكري نأ بجي يذلا
 )نمثلا ناك امهم ومنلا( ةذيوعت" نم مافسكوأ ةسسؤم يف ةيداصتقالا
 76."لقألا ىلع اماع نيثالث ذنم اهنوددري نويلاربيلوينلا ئتف ام يتلا

 لاثم :دحاو رمأ الإ هصقني الو ،ةوقلاب مستي باطخلا اذه نأ يف كش ال
 نع ريبعتلاب ةيضام ةبسانم يأ يف ماق دحاو يسايس وأ دحاو يداصتقا نع
 ةديقعلا اهنأ ضعبلا ضرتفي يتلا "نمثلا ناك امهم ومنلا" ةذيوعتل همعد
 امهيسفن ىلإ ريلبو نوريماك رظن دقلو .دوقع ةدع ذنم ةيلامسأرلل ةيملاعلا
 ،بعصلا نم ناك نإو ىتح اهيلع فراعتملا ةديقعلا هذه نايدحتي امهنأكو
 ؛ةموعزملا ةيديلقتلا ةديقعلا هذه ديؤي نم ىلع روثعلا ،شهدم وحن ىلعو
 ينطولا جتانلا يلامجإ نأب اقح دقتعي نم كلانه نأ ىلإ ببسلا دوعي امبرو
 ةرارق يف ءالؤه دقتعي امبرو ،)ريلب همعز امل اقفو( حاجنلل دحوألا رايعملا وه
 ،)نوريماك دكأ امك( لاملا نم مهأ وه ام ةايحلا يف كلانه سيل هنأب مهسفنأ
 يمومعلا لدجلاف ؛نوفخي امب اوحوبي مل مهنإف كلذك رمألا ناك نإو ىتح نكل

 ةيقادصم رثكألا ديكأتلا ىلع ايلك نوكي داكي لكشب زكري ينطولا لخدلا لوح
 تاجرخملل ىوس ءيش يأل اسايقم سيل ينطولا جتانلا يلامجإ نأ ىلع
 .ةداعسلا يرتشي لاملا نأ يمتحلا نم سيل هنأو ،ةيداصتقالا

 نايحألا نم نيح يأ يف ماق نم كلانه ناك اذإ ام لوح كوكشلا موحتو
 ؛رخآ سايقم يأ هينادي ال اسايقم )ينطولا جتانلا يلامجإ( سايقم رابتعاب
 جتانلا يلامجإ( موهفم حرط يذلا يداصتقالا ،ستينزوك نومياس حرص دقلف
 ءاخر" نأب نيرشعلا نرقلا تاينيثالث يف سرغنوكلا مامأ ،سايقمك )ينطولا
 وه امك ينطولا لخدلل سايقم ىلإ ادانتسا هجاتنتسا نكمي نأ ردني ةمأ يأ
 تربور ىقلأ ةديدع ماوعأ دعبو 77."ينطولا لخدلا يلامجإ فيرعت يف لاحلا
  ،سايقملا اذه دودح هيف لوانت اريهش اباطخ )1968( ماعلا يف يدينيك
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 :هيف ءاج اممو

 ىوتسملا :هتاباسح يف لخدي ال ينطولا جتانلا يلامجإ نكل«
 مهعاتمتسا رادقم وأ ،هنوقلتي يذلا ميلعتلا ةيعون وأ ،لافطألل يحصلا

 ةطبارلا ةوق الو ،رعش نم همظنن ام لامج :نمضتي ال هنإ .مهوهل يف
 نيلوؤسملا ةهازنل الو يمومعلا لدجلا ةمكحل الاب يقلي الو ،ةيجوزلا
 ،انميلعت الو انتمكح الو ،انتعاجش الو انتهابن سيقي ال هنإ .نييموكحلا
 ام الإ ءيش لك سيقي هنإ :راصتخابو .اندالبل انصالخإ الو انحماست الو
 نع ءيش لكب انربخي وهو ،ءانع نم اهل لذبي امب ةقيلخ ةايحلا لعجي
 .»نييكيرمأ اننوكب رخفن انلعجت يتلا رومألا ءانثتساب اكيرمأ

 اذه هيجوت ردجي نم ،انموي يف لاحلا وه امك ،اهنيح يلجلا نم نكي ملو
 جتانلا يلامجإ ىلإ رظنُي ال ،نييداصتقالا فوفص يف ىتحف ؛مهيلإ موللا
 ؛يداصتقالا مدقتلل ،هنع ىنغ ال يسيئر رشؤمك ىتح وأ ،ديحو رشؤمك ينطولا

 ةاواسماللاو نيدلاو مخضتلاو ةلاطبلاب ةقلعتملا ةيئاصحإلا تانايبلاف
 تايجيتارتسالا لغشت نأ اهعيمج تعاطتسا يراجتلا نزاوتلاو روجألاو
 )1944( ماعلا يفو .يضاملا نرقلا يف عسوأ وأ قيضأ ىدم ىلع ةيداصتقالا

 هدييأت نع ،رحلا قوسلا ييداصتقا ةمدقم يف وهو ،كياه كيرديرف رّبع
 ديحولا فدهلا وه ةلاطبلا ىلع راصتنالا" نأب لاق امدنع ةيعامجإلا ةرظنلل
مجُي يذلا

ِ
 تايولوألا ملس يف "ىلوألا ةبترملا لتحي هنأ ىلع ايلاح لكلا ع

 يف ايفاك اعالطا كلتمي يذلا يداعلا فحصلا ئراق ناك دقلو 78.ةيداصتقالا
 ام اذإ مخضتلاو ةلاطبلل ةنهارلا ماقرألا ةفرعم ىلإ برقأ ةيرشتاثلا ةبقحلا

 .ينطولا جتانلا يلامجإ هغلب يذلا ريخألا مقرلل هتفرعمب رمألا انراق

 ىمعألا سوهلا

 ناك امهم ومنلا ةذيوعت" قنتعي هنيعب صخش ديدحت ىلإ جاتحن ال امبر
 ؛ةموكحلل ةيفخلا ةديقعلا لثمي فقوملا اذه نأ ىلإ ةراشإلا اندرأ اذإ "نمثلا

 جتانلا يلامجإب مهعلو نوركني امبر نوريماك ىلإ يدينيك نم نويسايسلاف
 يف دجت ال امبر :ىرخأ ةرابعبو ؛مهتانونكم حضفت دق مهلاعفأ نكل ،ينطولا
 مهتالاهتباب هيلإ نوعرضتي انتداق نكل ،يداصتقالا ومنلا ّبرل ادبعم ناكم يأ
 .ءانثتسا نود
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 ةديقع تناك اذإف ،قئاقحلا مامأ دومصلا عيطتست ال ةجحلا هذه نإ
 نيثالثلا ماوعألا لالخ ةدمتعملا ةذيوعتلا يه "نمثلا ناك امهم ومنلا"
 ناك اذإو ؛تاسايسلا ديعص ىلع اهتاساكعنا دهاشن نأ دب الف ،ةريخألا
 ملع ةسسؤم( تاءاعدال اقفو 79،"ومنلاب ىمعأ اسوه" كلتمي عمتجملا
 طباوضلا ءاغلإل ةعساو ةيلمع عم كلذ قفارتي نأ دب الف ،)ديدجلا داصتقالا
 تاعاطتقاو ،نيرجاهملا مامأ ةحوتفملا دودحلا ةسايس عابتاو ،ةيميظنتلا

 ،يموكحلا معدلا ءاهنإو ،ءانبلل ةلهاستم نيناوق رارقإو ،ةمخض ةيبيرض
 ةزهجألا يف اعسوت :كلذ نع اضوع انظحال اننكل ؛ةلودلل يجيردتلا لالحنالاو
 نأ ىتح ؛بئارضلا يف اعافتراو ،ةيميظنتلا طباوضلل اراشتناو ،ةيطارقوريبلا
 ةبقحلا لالخ ،ايلعف ،فعضلا نم رثكأب دادزا ايناطيرب يف يمومعلا قافنإلا
 )1979/1980( ماعلا يف )£رايلم 337( ناك نأ دعبف ،ةموعزملا ةيلاربيلوينلا
 املع ،قفارملا لكشلا عجار( يضاملا دقعلا ةياهن يف )£رايلم 735( ىلإ لصو
 ماعلا راعسأل اقفو مخضتلا بسن ةاعارمل اهليدعت ىرج ماقرألا نأب

2013/2014(.80 

 81)2013/2014( ماعلا راعسأب يناطيربلا يمومعلا قافنإلا :)1 لكشلا(

 نم ةيوئم بسنك تانايبلا هذه حيضوت يرجي نايحألا مظعم يفو
 تاينيسمخلا فصتنم يف )%35( نم تحوارت يتلاو ،ينطولا جتانلا يلامجإ
 جتانلا يلامجإ( سايقم دعص نأ ذنمو .تاينيعبسلا فصتنم يف )%48( ىلإ

                                                                            
 .كیب :)دیدجلا داصتقالا ملع ةسسؤم ةنودم يف 2012 لیربأ 9 خیراتب ةلاقم( ؟ةیلامسأرلاب نروبزوأ جوروج ككشی لھ 79
 تءاج يذلا فشقتلا جمانرب فدھیو ؛داصتقالا ةلجع أطابتت نأ لبق )£رایلم 654( ایلعف قفنت ةموكحلا تناك )2006/2007( ماعلا يف 80
 .)2016/2017( ماعلا لولحب )£رایلم 685( ىلإ قافنإلا ضیفخت ىلإ فالتئالا ةموكح ھب

 .)IFS( ةیلاملا تاساردلا زكرم :)2014( يمومعلا قافنإلا ماقرأ 81
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 ةبسنك قافنإلا ىلإ ةراشإلا تناك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ةوقب )ينطولا
 كلذو ،ةدايزلا ىوتسم ةيمهأ نم ليلقتلا ىلإ ليمت ينطولا جتانلا يلامجإ نم
 تاعاطتقا ريوصتب نييراسيلا نييداصتقالا نيللحملا ضعب مايق عم
 سيل نكل 82.ةيقيقح تاعاطتقاك ينطولا جتانلا يلامجإل ةبسنلاب ةنزاوملا

 امئاد عفتري نأ هيلع بجي يمومعلا قافنإلا ناك اذإ ام ادبأ حضاولا نم
 يفتكت يتلا ةلودلاف ،حيحصلا وه سكعلاو ؛يداصتقالا ومنلا عم قفارتلاب
 ينطولا لخدلا نم لقأ ةصح قفنت نأ اهنم رَظتنُي ةيرورضلا تامدخلا ريفوتب

 امدنع ةرسألا يف لصحي امل لثامم وحن ىلع كلذو ،داصتقالا عسوت دنع
 حضاولا نمو ؛ىنغأ حبصت امدنع تايرورضلا ىلع اهلخد نم لقأ ةصح قفنت
 ثيح ،ةيضاملا نيتسلا ماوعألا لالخ ايناطيرب يف لصحي مل رمألا اذه نأ
 يمومعلا قافنإلا عافترا عم )%30 رادقمب( ناكسلا ددع ةدايز تقفارت
 .)%600 رادقمب(

 ىرج يتلا تاسايسلا مظعم تناك ،يتلودلا عسوتلا ةبقح لاوطو
 اهنأل كلذو ،يداصتقالا ومنلاب أبعت ال ةيلوؤسملا ىلإ رقتفي لكشب اهينبت
 ريغتلاو ،ةمالسلا تاءارجإو ةيحصلا ةياعرلاك ىمسأ فادهأ ىلإ ىعست تناك
 ،عقوتملا رمعلاو ،ةيمألا وحمو ،لامعلا قوقحو ،لفطلا ةيامحو ،يخانملا
 لكشت نأ اهنكمي فادهألا هذه لكف ؛ةئيبلا ةيامحو ،ةاواسملاو ،عونتلاو

 .ةثيدحلا ةموكحلا سوه هلوح روحمتي رثكأ الوبقم اراعش

 نيميلاو راسيلا ىدل ىلوألا ةيولوألا ىلإ يداصتقالا ومنلا لوحتي مل
 ناك يذلا يملاعلا دوكرلا لعفب كلذو ،ةريخألا ماوعألا يف الإ ءاوس دح ىلع
 يتلا راهدزالا نم ةليوطلا ةدملا يفف ؛نييداصتقالا لوقع ىلع ةأطولا ليقث

 ءاجو ،يداصتقالا ومنلا دض ةسكاعم ةروث كلانه تناك ةيلاملا ةمزألا تقبس
 ىلع ينطولا جتانلا يلامجإ رّوص يذلاو ،يسايسلا فيطلا راسي نم اهمظعم
 )يرفصلا ومنلا :يأ( "ةتباثلا ةلودلا" داصتقا حرتقم حرطو يمهو دوبعم هنأ

 لافتحالا ةورذ يفو .ةيقالخألا ةماقتسالاب فصتيو ةئيبلا مئالي ليدب هنأ ىلع
 83،"دوكرلا ثدحيلف" لاثمأ نم تارابع لمحت تالاقم نع ضخمت حرتقملا اذهب
تأتلف"و

ِ
 وهف ،مخضتلل ىحرم"و ،"ةظيلغلا انحاورأ رهطت يك دوكرلا مالآ 

 دوكرلا ريثأتب روعشلا ةيادب نم ةزيجو ةدم لبقو 84."ريخلا ةوق انيلإ لمحيس
 نم نأو ،ةليبن تاياغ امهنأ ىلع ةجاحلاو ةردنلا ريوصت يرجي ناك يداصتقالا

                                                                            
 .نوتوھ :)نایدراغلا ةفیحص يف 2013 ربمسید 8 خیراتب ةلاقم( 1948 ماعلا ىلإ انتداعإب بغری نروبزوأ 82
 .تویبنوم :!؟كلذك سیلأ ،سامسیركلا دیع يف ةیكذ ةھبنم ةعاس ىلإ جاتحت تنأف نذإ 83
 .نوسردنأ ابیسفیھ :)نایدراغلا ةفیحص يف 2008 ریاربف 17 خیراتب ةلاقم( ریخلا ةوق انیلإ لمحیس وھف ،مخضتلل ىحرم 84
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 ىلع لوصحلا ىلإ قوتلا ةداعتسا ىلع انرابجإ" ىلإ دوكرلا يدؤي نأ لومأملا
 نع ةجتانلا ةذيذللا ةجهبلاو ،تاذلا طبض يف ةراثإ رثكألا بناوجلاو ،ءايشألا
 85."تابغرلا عابشإل ليقثلا ملألا نع اضوع راظتنالا

 هذه تلت يتلا فاجعلا تاونسلا يف هتيبذاج دقف ومنلا ءاردزا نكل
 وعدي ريرقت رشن رّخأ هنأ يزوكراس الوكين يسنرفلا سيئرلا نع رَكذُيو ،ةبقحلا
 كلذو ،حاجنلل سايقمك ينطولا جتانلا يلامجإ نع ءاخرلاب ةضاعتسالا ىلإ

 دق رمأ ةيداصتقالا ةمزألا قمع يف ةداعسلا ةشقانم" نأب دقتعي ناك هنأل
 ةيفاحصلا ةدمعألا باّتكف ،اقحم يزوكراس ناك امبر 86."ةيبعشلا ىلإ رقتفي
 يف داصتقالا روهدت امدنع بارغتسالا ريثي تمصب اوذال دوكرلاب اوداشأ نيذلا
 يف "ةتباثلا ةلودلا" حرتقم نع اعافد زكارملا رثكأ نأ ىتح ،ةيلاتلا ماوعألا
 المح نيباتك تردصأ يتلا )ديدجلا داصتقالا ملع ةسسؤم( وهو ،ايناطيرب
دجم ريغ ومنلا( نيناونعلا

ٍ
 نع تتكس ،)]2010[ ؛نكمم ريغ ومنلا(و )]2006[ ؛

 نأ هدافم احيرصت تردصأ )2010 رياني( يفف .دوكرلا لالخ ومنلل اهتضراعم
 لئالق روهش دعب نكلو 87،"ةينغلا نادلبلا يف انكمم دعي مل يداصتقالا ومنلا"

 ىلع اذه ثاحبألا زكرم بأدف ،نويظفاحملا هدوقي يموكح فالتئا باختنا ىرج
 نأ نم ىكتشاو ومنلل طيطختلا يف اهلشفل ةيموكحلا ةسايسلا داقتنا
 نع ةيكالهتسالا ةعزنلا يضراعم رابك رّبع امك 88."يفاعتلا لتقي فشقتلا"
 ناك امم رثكأ ةدحب ردحنا دق يكالهتسالا قافنإلا نأ اهدافم ةقيقحل مهاسأ

 يذلا فشقتلاب سووهملا مازتلالا" اوبجشو ،قباس دوكر يأ يف لاحلا هيلع
 89."نروبزوأ جروج هادبأ

 نمزلا نم ةدم لالخ ومنلا ىلع لجاع يسايس عامجإ كلانه ناك دقلو
 يتلا ومنلل ةديؤملا تاسايسلا نإف كلذ عمو ،)ميظعلا داسكلا( ةبقح نابإ

 نكي مل )ينطولا جتانلا يلامجإ( نأ نيبي اليلد الإ نكت مل ةدملا كلت اهتدهش
                                                                            

 .قباسلا ردصملا 85
 :)فارغلت يلید ةفیحص يف 2009 ربمتبس 14 خیراتب ةلاقم( "ةداعسلا" لالخ نم يداصتقالا حاجنلا سایق دیری يزوكراس الوكین 86
 .لیوماس
 .)NEF( دیدجلا داصتقالا ملع ةسسؤم :)2010( ةینغلا نادلبلا يف انكمم دعی مل يداصتقالا ومنلا نأب ىرت ةدیدج ةسارد 87
 .ياودیم :شاعتنالا ىلإ ةدوع ال 88
 .كیب :؟ةیلامسأرلاب نروبزوأ جوروج ككشی لھ 89
 لیفیر اوسنارف ناج يسنرفلا فوسلیفلا نكل ،ىرخأ ةرات هودیؤیو ةرات ومنلا اوضراعی نأ نییراسیلا نیدقتنملا ىلع بیرغلا نم ودبی امبر
 ماعلا ىتح" :لاقف ،ةطیحملا فورظلا نع رظنلا ضغب قوسلا داصتقا ىلع موجھلا يف لثمتت ةیقیقحلا مھتیاغ نأ ىلإ اماع نیعبرأ لبق راشأ
 يأر يف[ ةیلامسأرلا ھنم يناعت يذلا كاتفلا ضرملا ناك ،لدتعملا مخضتلاو ةلماكلا ةلامعلا يف عسوتلا نم اماع نیرشع دعبو ،)1973(
 اھیعس لالخ بكوكلا دراوم فلتت ةیلامسأرلا نأب يدانت تاوصألا تناك اھلبقو ،دوكرلا ىلإ لوحت مث ،بیر الو ومنلا وھ ]نیدقتنملا كئلوأ
 يف ارییغت سیل ثدح ام نإ .ثلاثلا ملاعلا يف ةعاجملاب ببستت امنیب رقھقتتو أطابتت اھنأب لیق مث ،طرفملا كالھتسالا ربع ةیرشبلا لزعل
 ناك امھم أطخلا عاونأ لك اھب اوبجش يتلا ةغللا يف اھسفن ةدشلا ىلإ اوؤجل ذإ ،ىرخألاو ةنیفلا نیب نییبرغلا نییكارتشالل دقتنملا باطخلا
 .156ص ؛لیفیر :ةیراتیلاتوتلا ءارغإ ."ھلكش
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 تنلعأ :لاثملا ليبس ىلعو .تقولا كلذ يف يناثلا ىوتسملا نم ةيولوأ الإ
 ةضورفملا دويقلا فيفختب اتقؤم موقتس اهنأب )2012 ربمتبس( يف ةموكحلا

 ومنلا زيزعت لجأ نم ةمالسلا تاءارجإو ةيحصلا طباوضلاو ءانبلا ىلع
 نم عونلا اذه نأب ينمض فارتعا ةباثمب نالعإلا اذه ناكو 90؛يداصتقالا
 ال يتلا رومألا نم تسيل اهنأو ينطولا جتانلا يلامجإ دييقتب ببستي نيناوقلا
 وحن ىلع اهئاغلإب حارتقا يأ نع عمسن مل اننكل ،قلطملاب اهنع ىنغتسي
 لمحت نم ىرخأ ةرم داصتقالا نكمتي نأ ام اهضرف ةداعإ يرجيس ذإ ،مئاد
 .اهفيلاكت

 دلاخ ميمصت كلانه سيل

 هنأب ساسحإلا نم أشني داصتقالا ملعل هجوملا داقتنالا مظعم نإ
 .اهبجومب ايحن نأ بجي يتلا ةيفيكلاب انربخي ال هنأ :يأ ،يقالخأ رهوج ىلإ رقتفي
 يذيفنتلا ريدملا ،نوسنوج تربور هلاق ام يف باوصلا نم ءيش كلانهو
 نورقتفي" مهنأب نييداصتقالا مهتا امدنع ،ديدجلا يداصتقالا ريكفتلا دهعمل
 يذلا ام"و "؟ةايحلا ىنعم وه ام" لاثمأ نم ةلئسأب ةقلعتملا "ةبوجألا ىلإ
 )ينطولا جتانلا يلامجإ( اهنم يناعي يتلا بويعلا نإو 91."؟هيلإ حمطن
واستم وحن ىلع قبطنت ةمأل سايقمك

ٍ
 الو ؛هلمكأب داصتقالا ملع لقح يف 

 ةسيفنلا تامدخلا كلت" ميمكت هنكمي ال ينطولا جتانلا يلامجإ نأ يف كش
 اضيأ كش الو ."ةعيبطلا اهمدقتو يلحملا لماعلا اهمدقي يتلا ةرّعسملا ريغ
 انتهابن سيقي ال" )ينطولا جتانلا يلامجإ( نأ نم يدينيك تربور هلاق ام يف
 ."انتعاجش الو

 الو ةهابنلا سيقي ال رتخير سايقم نأب لوقلا اضيأ باوصلا نم نكل
 كلذ عمو ،هيلإ حمطن ام ىلع لدي ال ةيتلوفلا سايقم نأو ،اضيأ ةعاجشلا

 هذه ببسب داقتنالا نم ،ام ةقيرطب ،ناملسي ءايزيفلا ملعو لزالزلا ملع نإف
 الو ،ةبيطلا ةايحلل ةلداعم اوعضو مهنأ نوعدي ال نييداصتقالا نإ .بويعلا
 ريثكلا هب موقي ام امأ ؛ءيش لك رسفت ةدحوم ةيرظن اودجو مهنأب نومعزي

 مهروصت رحلا قوسلا راصنأل ةيلزه ةروص نومسري مهنأ وهف نيدقتنملا نم
 نع ةيوادوس ةرظن نولمحي قفألا وقيض نويدام صاخشأ مهنأ ىلع
 نويناحورلا نوركفملا كئلوأ هاري ام عم خراص لكشب ضقانتت ةيناسنإلا

                                                                            
 ربمتبس 6 خیراتب ةلاقم( "داصتقالا شاعنإ" لجأ نم كلذو ،لزانملا ةعسوت ىلع ةضورفملا يراقعلا طیطختلا دویق فیفختل تاھجوت 90

 .)زوین يس يب يب عقوم يف 2012
 .ولیتسوك ،يل ،جیفاس :ةموكحلل مواقم فقوم ذاختال تاباقنلا كرحت عم ةریغصلا تاكرشلل ةلقرعملا ةیطارقوریبلا تاءارجإلا ضعب ءاغلإ

 .نوسنوج :)سنانیاف وھای عقوم يف 2012 ربمتبس 24 خیراتب ةلاقم( اھنع تاباجإ میدقت نع داصتقالا ملع زجعی يتلا ةلئسألا نع اذام 91
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 ىدحتي نم نإ .لاملا نم مهأ وه ام ةايحلا يف كلانه نأب نودقتعي نيذلا
 يف سيلف نويداصتقالا امأ ،"ةفسلف" لمحي ةموعزملا ةيديلقتلا ةمكحلا

 لاقتنا ةيرحب نونمؤي نمف ،انيد نوقنتعي امبر وأ( "ايجولويديأ" الإ مهتبعج
 اذهو .)"رحلا قوسلا وددشتم" حلطصمب انايحأ مهيلإ راشي ةلامعلاو علسلا
 ةيداملا تاكلتمملاب نيسووهم رحلا قوسلا ييداصتقا ربتعي ال باطخلا
 ىلع كالهتسالاو ةورثلل نوشطعتم مهنأب اضيأ مهمهتي امنإو ،بسحو
 ثولتلاك ،ومنلل ةيبلسلا بناوجلا نع ىماعتيو سانلا ءاخر لهاجتي وحن
 ةقاطب نوعضي رحلا قوسلا ييداصتقا نأ باطخلا اذه ضرتفيو .يئيبلا

 موهفم ءاج انه نمو ،اهلمكأب ةمألا كلذ يف امب( ءيش لك ىلع ةيرعس
 ال يتلا ءايشألا ضعب كلانه نأ نوسني مهف كلذلو ،)ينطولا جتانلا يلامجإ
 .اهؤارش الو اهعيب نكمي

 يذلا حرطلا امأ ،اهنم فيوختلاو )ةعازفلا( باب يف لخدي لوقلا اذه نإ
 فوفص يف دعي ال معازملا هذه ىلإ أجلي نمو ؛هل ىنعم ال هفات وهف هنطبي
 موقي ال ةيداملا دقتني نمف ،ةيديلقتلا رطألا اومطح نيذلا رارحألا نيركفملا
 ام" :تارابعلا هذه نمو ؛نورق ذنم نامزلا اهيلع افع ةروركم تارابع راركتب الإ
 ال اهانب نم ناك اذإ ةعامللا ليثامتلاو ةيبرحلا نفسلاو ناردجلا نم ةربعلا
 يننإ"و ؛داليملا لبق سماخلا نرقلا يف طارقس لاق امك "؟ةداعسلاب رعشي

 "اهعبشي ام كلانه سيلف يتبغر امأ ،يدل ام لك تقفنأ دقف ،ائيش كلمأ ال
 يرتشي نأ هنكمي ال لاملاف ،اريثك لاملاب أبعأ ال"و ؛ثبكام يديللا تلاق امك
 ةركفلا هذهو خيراتلا رجف ذنمو .)زلتيبلا( ةقرفل ةينغأ يف ءاج امك "بحلا يل
 .بوبلا اقيسوم يبرطمو نييسايسلاو ءايبنألاو ةفسالفلا ةنسلأ ىلع رركتت
 ةبئاص ةرركملا تارابعلاف ،اهنع باوصلا يفني ال ةرركم تارابع اهنوك نإو
 أدبي فص ةنسلأ ىلع اهسفن رعاشملا راركت يرجي امدنع نكلو ،ةداعلا يف
 ينوتو ينتراكام لوبو حيسملا ديسلاب ارورم يزوكراسب يهتنيو طارقسب
 "لاملا نم مهأ وه ام ةايحلا يف كلانه" نأب ءرملا جتنتسي نأ دب الف ،ريلب
 .ةيديلقت ةمكح يه امنإو ،ةديدج ةريحم ةقيمع ةركف سيل

 محازي ال وهف ،رعاشملا هذه يدحت ىلإ ىعسي ال داصتقالا ملع نإ
 يلمي الو ،كولسلا ةيفيكب سانلا رابخإ نع عنتمي امنإو ،ةفسلفلا وأ نيدلا

 هفّرعت امك ،داصتقالاف ؛اهب مزتلي نأ بجي يتلا تايولوألا عمتجملا ىلع
 نكي مل ينطولا جتانلا يلامجإو ،"اهعيزوتو ةورثلا جاتنإ ملع" وه ،سيماوقلا

 ةورث سايق نكل ،ةينطولا ةورثلل سايقم ىوس تاقوألا نم تقو يأ يف
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 ةورثلا هذه جاتنإ ةساردل سركملا ملعلا يف اعضوم كلتمي هنأ دب ال ةمألا
 يلامجإ ىلع ضرتعت يتلا ةهيجولا تاداقتنالا نم مغرلا ىلعو .اهعيزوتو
 ةليسولا لظي سايقملا اذه نإف ،يداصتقالا جتانلل سايقمك ينطولا جتانلا
 ميمصت ىرج يتلا ،ةحضاولا دودحلا تاذ ،ةياغلا ءادأل انل رفوتت يتلا لضفألا

 .اهلجأ نم سايقملا اذه

 ةصالخلا

 وه ينطولا جتانلا يلامجإ نأب دقتعي نم نييداصتقالا نيب كلانه سيل
 نم مهنيب كلانه سيلو ،عمتجملا نع كيهان ،داصتقالل ديحولا سايقملا
 قلخت رحلا قوسلا تاسايس نأ يف كش الو .ءاخرلل سايقم هنأب اضيأ دقتعي
 الو ،ىرخأ ةموظنم ةيأ عم ةنراقملاب ةءافك رثكأ وحن ىلع يداصتقالا ومنلا

 لجأ نم هدحول يفكي ببسلا اذه نأب نوججاحي دق ريثكلا نأ يف اضيأ كش
 نييداصتقالا نأ يلاتلاب ينعي ال رمألا اذه نكل ،تاسايسلا هذه قيبطت
 نوربتعي ةرحلا قوسألا يديؤم نأ الو ،)ينطولا جتانلا يلامجإ( نوسدقي
 .ةيمهألا يف ىلوألا ةناكملا أوبتي ارمأ ومنلا

 سايقمك لصألا يف مَّمصُي مل" )ينطولا جتانلا يلامجإ( سايقم نإ 
 سايقم نم رثكأ سيل وهف 92؛"ينطولا وأ يدرفلا ىوتسملا ىلع ءاخرلل
 نم اميظع امامتها بذتجي نأ يعيبطلا نمف كلذلو ،تاجرخملل
 يف اهشقاننس يتلاو( يداصتقالا ومنلل ةريثكلا عفانملا نإو .نييداصتقالا
 ال رمألا اذه نكلو ،ةبقاث نيعب هنوؤش ةبقارم ريربتل يفكت )عباسلا لصفلا
 93.ينطولا جتانلا يلامجإ "نودبعي نيددشتم" رحلا قوسلا ييداصتقا لعجي

 ناك نإو ،اهتاذ دحب ةورثلا قلخ يف لثمتت ال رحلا قوسلا نم ةياغلا نإ
 سانلل ةيرحلا" ريفوت يف امنإو ،اهب بحرملا ةيبناجلا تاريثأتلا نم رمألا اذه
 شيعلا يف سانلا ةيرح نمضتي اذهو 94."نوؤاشي نمم نوديري ام ءارش يف
 ام اذه ناك اذإ صمحلا لوانتب ءافتكالاو )الثم( ةريغص ةيفير تاعمجت يف
 نأب نودقتعي رحلا قوسلا ييداصتقا نأب ءاعدالا تافارخلا نمو .هنولضفي
 اقفو كلذو ،ديزملا كالهتسا ىلع دمتعي ةايحلا يف حاجنلا ىلإ ريشي ام لك"
 ؛هب ءاعدالا ىلع يفريم دراشتير ددشي امل

                                                                            
 .3ص ؛)ONS( ةیئاصحإلا تانایبلل ينطولا بتكملا :]2012[ ينطولا دیعصلا ىلع ةبیطلا ةایحلا ىوتسم سایق 92
 .4ص ؛نیبوت ،سواھدرون :؟ةدئابلا رومألا نم يداصتقالا ومنلا حبصأ لھ 93
 .128ص ؛غریبرون :ةیملاعلا ةیلامسأرلا نع عافدلا يف 94



52 

 

 
 :زاورب لكيام لوقي ذإ

 تارايخلا نم نكمي ام رثكأ ذاختاب دارفألل حامسلا نإ«
 وه ينمهي ام لكف ؛ةيداملا وأ عمطلا نع عفادت ةجح سيل مهسفنأل
 ةيانعلا يف وأ لمأتلا يف مهمايأ ءاضق نوعيطتسي عيمجلا ناك اذإ ام
 نم يناعي ينطولا جتانلا يلامجإ ناك اذإ ام ينمهي الو ،مهقئادحب
 ةرحلا تارايخلا سكعي يذلا طاشنلا طمن وه مهملا رمألاف ؛صلقتلا
 95.»دارفألل

 نإف ،نوينالودلا نويكارتشالاو نويمدقتلا هاري امم سكعلا ىلعو
 هذهو ؛ةبيطلا ةايحلا قيقحتل ةفصو نوكلتمي ال رحلا قوسلا ييداصتقا
 مخضأ اططخ نوكلتمي نيذلا كئلوأ انايحأ مهدض اهمدختسي ةقيقحلا

 .عمتجملا ميمصت ةداعإل

                                                                            
 .391ص ؛زوارب :نمزلا ھیلع افع رمأ ةیوبألا ةموكحلا 95
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 رح قوس يف شيعن اننأب نودقتعي نويداصتقالا .4
 ججاحي )ةيلامسأرلا لوح اهب كنوربخي ال ارمأ نورشعو ةثالث( هباتك يف

 ،ةرح اقاوسأ تسيل ةثيدحلا ةيلامسأرلا تاداصتقالا نأب غناشت نوجاه
 ودبت قاوسألا ضعب تناك اذإو ،ماهوألا نم امهو الإ سيل رحلا قوسلا"ـف
 يتلا ةيميظنتلا طباوضلا لماك لكشب لبقن اننأل الإ كلذ سيلف ،ةرح اهنأكو
 ةداضملا نيناوقلا غناشت درويو 96."ةيئرم ريغ اهلعجي دح ىلإ اهمعدت
 ،يعانصلا ثولتلا ىلع ةضورفملا دودحلاو ،لافطألا ةلامعو ةيدوبعلل
 هنأب تبثي يكل كلذو ،ةيودألاو ةحلسألاو لوحكلا عيب ىلع ةضورفملا دويقلاو
 يفو ،دعاوقلاب ةموعدم قاوسألا نأب انل نيبتيسف ةقدب رمألا انصحفت اذإ"
 نكمي ال يتلا تامدخلاو علسلا ركذي وهو 97."دعاوقلا نم ريثكلاب :ةقيقحلا

 ةعونمملا ةيودألاو ةيرشبلا ءاضعألاك ،ينوناق لكشب اهعيبو اهؤارش
 امع الضفو .ةيئاضقلا ماكحألاو ةيموكحلا تانييعتلاو ةيباختنالا تاوصألاو

 روجألل ىندألا دحلا نيناوقو ةرجهلا طباوض نأب ججاحي غناشت نإف ،قبس
 98."لصألا يف ايسايس ددحتت امنإ انروجأ لك" نأب ينعت

 ىضوف سيل رحلا قوسلا

 ال رحلا قوسلا نأ امبف ،اهحرطي يتلا طاقنلا ىدحإ يف قحم غناشت نإ
 ةيلامسأرلا زييمت لهسلا نمف ،يزكرملا طيطختلاب ةموكحلا مايق طرتشي
 نم ريثكلا كلانهف ،ءاطخألا نم اذهو ؛دعاوقلاو تاموظنملل )بايغ( اهنأب
 نكل ،اهنم صلختلاب رحلا داصتقالا وديؤم بغري يتلا طباوضلاو دعاوقلا

 دوجو ينعي لهف ،نذإ .ةيلامسأرلا لمعل ةيرورضلا نيناوقلا نم ريثكلا كلانه
 ناك اذإ الإ حصي ال لوقلا اذه نإ ؟"امهو" الإ سيل رحلا قوسلا نأب دعاوقلا

 .نيناوق ةيأ اهمكحت ال ضرأك رحلا داصتقالا ليختي هب لوقي نم

 هتمعد" اذإ الإ ارح نوكي نأ هنكمي ال قوسلا نأب دقتعي غناشت نأ ودبي
 امأ ؛ةعيبطلل ةيزبوهلا ةلاحلا نيبو ةرحلا قاوسألا نيب طلخي وهف ،"نيناوقلا
 دعاوق كلانه نأ نيبت ةيفاك تاحيضوت نومدقي مهف رحلا قوسلا ويداصتقا

 ةياعرو ،رامثتسالا عيجشتو ،ةيرحلا ةيامحل اهنم دب ال ددحم عون نم
 حفاكتو ةيكلملا قوقح يمحت نيناوق انيدل نوكت نأ مهملا نمف .سفانتلا
 ضرفو ةينوناقلا تايقافتالا مارتحا بجيو ؛بذاكلا ينالعإلا جيورتلاو راكتحالا

 لوقي ثيح ،يموكح لعف ىلإ جاتحت اهعيمج رومألا هذهو ؛دقاعتلا نوناق
                                                                            

 .3ص ؛غناشت :ةیلامسأرلا لوح اھب كنوربخی ال ارمأ نورشعو ةثالث 96
 .4ص ؛قباسلا ردصملا 97
 .5ص ؛قباسلا ردصملا 98
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 ةجاحلا ءاغلإ ىلإ يدؤي ال رحلا قوسلا دوجو نأ يف كش ال" :نامديرف نوتليم
 موقت اهرابتعاب ةيرورض ةموكحلاف ،كلذ نم سكعلا ىلع امنإو ،ةموكحلل
 دعاوقلا ضرفيو رسفي مَكحكو ،)ةبعللا دعاوق( ديدحتل ىدتنمك :نينثا نيرودب
 99."اهينبت مت يتلا

 ام لوح امنإو ،نيناوقلا دوجو ةرورض لوح روحمتت ال ةيضقلا هذه نإ
 ،اهنم دب الو ةديفم نيناوقلا ضعبف ؛نيناوقلا هذه هيلع نوكت نأ بجي
 ءرملا ناك اذإ امب قلعتي ال رمألاف ؛دراوملا رادهإ ىلإ يدؤي طرفم اهضعبو
 لوح اراشتنا رثكألا تافارخلا نمو .ةيميظنتلا طباوضلل "اضراعم" وأ "اديؤم"
 رحلا قوسلا نأ :غناشت تاداقتنا اهسكعت يتلاو ،رحلا قوسلا تايداصتقا
 يفف .)داصتقالا نوؤش يف لخدتلا نع ةلودلل لماكلا عانتمالا( ىلإ جاتحي
 ريبكلا ىذألاب رمأ ببستي مل امبر" هنأ نم كياه كيرديرف ىكتشا )1944( ماعلا
 دعاوق ىلع مهرارصإ يف نييلاربيللا ضعب بلصت لعف امك يلاربيللا رايتلل
 لخدتلا نع ةلودلل لماكلا عانتمالا( أدبم :اعيمج اهتمدقم يفو ،ةددحم ةتباث
 نأ بجي سانلا نأب كياه ججاح ،كلذ نع اضوعو 100.")داصتقالا نوؤش يف
 ،هيلع قفتم رعسل اقفو ناك صخش يأ نم عيبلاو ءارشلا يف ارارحأ اونوكي
 طباوض الو ،ةعنطصم ةيراجت زجاوح ةيأ كلانه نوكت ال نأ بجي ال هنأو

 لماكلا عانتمالا( أدبم عم قباطتي ال حرطلا اذه نكل .ينوناق زييمت الو ،ةيرعس
 عم قباطتي ال هنأ يف كش الو ،)داصتقالا نوؤش يف لخدتلا نع ةلودلل
 :لوقلاب كياه رمتسي مث .)ىضوفلا(

 يفاكلا ميظنتلا ،بسحو ،بلطتي ال سفانتلا لمع نإ«
 اهضعبو( تامولعملا تاونقو قاوسألاو لاملاك ةددحم تاسسؤمل

 امنإو ،)صاخلا رامثتسالا لبق نم يفاكلا وحنلا ىلع اهريفوت نكمي ال
 ةموظنم ،ةمئالم ةينوناق ةموظنم دوجو ىلع ءيش يأ لبق دمتعت
 لمعي هلعجو ،سفانتلا ىلع ةظفاحملا :نيفدهل ةممصم ةينوناق
 101.»عفانملا جاتنإ نم نكمم ردق ربكأب

 ركذي ،ةموكحلا دي ىلع الإ اهذيفنت نكمي ال يتلا تامهملا نيب نمو
 :لوقيف ،ةمالسلاو ةحصلا تاءارجإ :ايلاح هوعدن امو ،ةعانصلا ميظنت :كياه

 تاءارجإلا ضعب طارتشا وأ ،ةماسلا داوملا مادختسا رظح نإ«
 طارتشا وأ ،لمعلا تاعاس ديدحت وأ ،اهمادختسا يف ةمالسلل ةصاخلا

                                                                            
 .15ص ؛نامدیرف :ةیرحلاو ةیلامسأرلا 99

 .18ص ؛كیاھ :ةیدوبعلا ىلإ قیرطلا 100
 .39ص ؛قباسلا ردصملا 101
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 لماك لكشب قفاوتت رومأ يه امنإ ،ةددحملا ةيحصلا تاءارجإلا ضعب
 اذه يف راثي دق يذلا ديحولا لاؤسلاو ؛سفانتلا ىلع ةظفاحملا عم
 ةيعامتجالا فيلاكتلا نم مظعأ ةبستكملا عفانملا له :صاخلا لاثملا
 102.»؟تاءارجإلا هذه اهضرفت يتلا

 ةيلامسأرلا( هباتك يف اهسفن ةطقنلا نامديرف نوتليم ركذ دقلو
 :لاق نيح )ةيرحلاو

 مئالملا دحلا نأشب اعيرس الصاف اطخ مسرت ال انئدابم نإ«
 بعصي امل كرتشملا زاجنإلا يف ةموكحلا مادختسا هعم نكمي يذلا
 يعوطلا لدابتلا لالخ نم لصفنم لكشب هزاجنإ انيلع ليحتسي وأ
 نأ انيلع بجي ةحرتقملا تالخدتلا نم اهتاذب ةلاح لك يفف .لماكلاب
 عفانملا ّلك لصفنم لكشب اهيف ركذن ةينازيم دادعإب موقن
 103.»راضملاو

 طباوضلا نأب نودقتعي رحلا قوسلا ييداصتقا نأ حضاولا نم
 اذإ ام يف ،كياه لوقي امك ،لثمتي يئاهنلا رابتخالا نأو ،ةيرورض ةيميظنتلا
 هذه اهضرفت يتلا ةيعامتجالا فيلاكتلا نم مظعأ ةبستكملا عفانملا" تناك
 نوتليم ىلإ ثيمس مدآ نم نييداصتقالا ءارآ انيصقت اذإو ."تاءارجإلا

 عاطقلا يف ةلودلا لخدت دض تريثأ يتلا تاضارتعالا نأ دجنسف ،نامديرف
 ةلودلا نم يجيردتلا صلختلاب بغري فرطتم سوه نم أشنت مل صاخلا
 عافدلا يف ةيفسلف سسأ ىلع موقي حرطل نيرخآلا ميدقت نم مغرلا ىلع(
 ةلودلاو ةيوطلساللا :هباتك يف الثم كيزون تربور لعف امك ةدودحم ةلود نع
 طباوضلا يف طارفإلا نأل تاضارتعالا هذه تأشن امنإو ،)]1974[ ؛ايبوتويلاو
 ،راكتبالا ةقاعإو ،بئارضلا ةدايز ىلإ تالاحلا نم ريثك يف يدؤي ةيميظنتلا
 .اهلح لجأ نم طباوضلا هذه تءاج يتلا تالكشملا لح يف لشفلاو

 وه يعامجلا ليبسلا نوكي يتلا علسلا ضعب دوجوب كياه لبق دقل
 نوكي ال" يتلا تالاحلا يفف .)رورملا تاراشإو قرطلاك( اهريفوتل لضفألا

 ىلإ أجلن" نأ انيلع بجي "سفانتلا لمعل بسانم راطإ قلخ نكمملا نم اهيف
 "أجلن" ةملكو ؛"ةمكاحلا تاطلسلا دي ىلع رشابملا ميظنتلاب هنع ةضاعتسالا

 وهو ،ةلودلا ةيراكتحا ىلع لَّضفم يسفانتلا رحلا قوسلا نأ :اينمض ينعت انه
 ال عساو ناديم" كلانه ىقبيسف كلذ نم مغرلا ىلعو ،لاحلا عقاو هيلع ام
 نكمي ةموظنم يأ كلانه سيلو .اهتطشنأ ةلودلا هيف سرامت هيف بير

                                                                            
 .39ص ؛قباسلا ردصملا 102
 .32ص ؛نامدیرف :ةیرحلاو ةیلامسأرلا 103
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 نع ةطاسب لكب عنتمت اهيف ةلودلا تناك اذإ ينالقع لكشب اهنع عافدلا
 بجي يذلا رادقملا وه ام :يتآلا لاؤسلا ىلإ لصن انهو 104."ءيش يأب مايقلا

 ؟هب موقت نأ ةلودلا ىلع

 ةرحلا قاوسألا نوبحي ال نويلامسأرلا

 ال" ةيرحلاب عتمتي هنأكو رهظمب ودبي قوسلا داصتقا نأب غناشت لوقي
 عيطتسن ال يتلا ةينمضلا هطباوضب طرش وأ ديق يأ نود لبقي هنأل الإ ءيشل
 اهب كنوربخي ال" يتلا رومألا نم رمألا اذه نوكي نأ نع اديعبو ،نكل 105."اهتيؤر
 ال اننأ ىلإ رارمتساب نوريشي رحلا قوسلا ييداصتقا نإف ،"ةيلامسأرلا لوح
 ةيعيبطلا ةلاحلا قيقحتب نوبغري مهنأل كلذ سيلو ،رح قوس لظ يف شيعن
 ريغ ةيميظنتلا طباوضلا نأب نودقتعي مهنأل امنإو ،نوناقلا اهدوسي ال يتلا

 لوقي يتلا نيناوقلا نم ددع اهقاطن يف لخديو ،نايحألا بلغأ يف ةيرورض
 ججح كلانه :لاثملا ليبس ىلعو ."طرش وأ ديق يأ نود" اهلبقن اننأب غناشت
 تاردخملا عيب ةننوق نع عافدلا يف ةيوق ةيسايسو ةيداصتقاو ةيعامتجا
 نوضراعي رحلا قوسلا ييداصتقا نم ديدعلا نإ امك 106؛ةيرشبلا ءاضعألاو
 رظح دض ججحلا حرط نم مهنمو ،ةرجهلا طباوضو روجألل ىندألا دحلا نيناوق
 مادعناو عقدملا رقفلا نم يناعت يتلا نادلبلا يف اميس ال ،لافطألا ةلامع
 ىلع برحلا ءاهنإ نومعدي نمم سانلا نم ريثكلا كلانهو 107؛سرادملا
 ةكرحلا ةيرحب حامسلا وأ ،روجألل ىندألا دحلا نيناوق ءاغلإ وأ ،تاردخملا
 يف مهدحول نوفقي امبر قوسلا داصتقا يديؤم نكل ،نادلبلا نيب ةلامعلل
 .دحاو نآ يف ةثالثلا رومألا هذهب ةبلاطملا

 نوقنتعي نييلامسأرلا نأ لوح روحمتي غناشت ههجوي يذلا دقنلا نإ
 نم نوكتشي مهنكل ،مهبسانت يتلا عضاوملا يف ةيميظنتلا طباوضلا ضرف
 ثدحي ام نكلو .ديدهتلل مهحابرأ ضرعتت امدنع "ايسايس زّفحملا لخدتلا"

 عفنت ال غناشت اهحرطي يتلا طباوضلا ةلثمأ نأ وه عقاولا ضرأ ىلع
 امامت زئاجلا نمف ،كلذ نم سكعلا ىلع امنإو ،عطاق لكشب نييلامسأرلا
 عيب نم نكمت اذإ لاومألا ينجل ربكأ صرف لامعألا لجرل كلانه نوكت نأ
 نم ريثكلا اهنع جتني تاردخملل لماعم يف لافطألا فيظوت وأ ديبعلا
تأت مل غناشت اهركذي يتلا نيناوقلاف ؛تاثولملا

ِ
 دوجولا ىلإ ماع لكشب 

                                                                            
 .40ص ؛كیاھ :ةیدوبعلا ىلإ قیرطلا 104
 .1ص ؛غناشت :ةیلامسأرلا لوح اھب كنوربخی ال ارمأ نورشعو ةثالث 105
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 نم ةعونتم ةعومجم مضت يتلا يسايسلا طغضلا دشح دوهجل ةجيتنك
 سيلو ،"نيمتهملا نينطاوملا"و نييوئيبلاو نييكارتشالاو نييظفاحملا
 .حابرألا نع نوثحبي نييعانص دوهجل ةجيتنك

 ةليدب ةمئاق ّدعن نأ بعصلا نم سيلف ،كلذ نم مغرلا ىلعو
 قحلا غناشتلو .ىربكلا تارامثتسالا ةعفنمل اهضرف ىرج يتلا طباوضلاب
 حلاصملا :اهيف امب ،ةصاخلا حلاصملا ريثأت ىلإ هابتنالا تفلي نأ يف هلك
 قوسلا يديؤم نأب حيملتلا يف امامت ئطخم هنكل ؛نيناوقلا نس يف ،ةيراجتلا
 عون وأ( ةيلامسأرلا نيب طلخلا يف هؤطخ نمكيو ،عضولا اذهل نوحاترم رحلا

 نم نوكتشي نويداصتقالاو نينرق ذنمف 108.رحلا قوسلا نيبو )اهنم ددحم
 رطخأ فوفص يف نوفقي ،ةصاخلا ةيحلصملا تاعامجلا وأ ،نييلامسأرلا نأ
 تاكرشلا نإ" :)1978( ماعلا يف نامديرف نوتليم بتك ثيح ؛رحلا قوسلا ءادعأ
 يه امنإو ،رامثتسالا ةيرح نع نيعفادملا نم تسيل ماع لكشب ةيرامثتسالا

 مدآ نع رهُتشا دقو 109."رطخلل سيئرلا ردصملا :كلذ نم سكعلا ىلع
 ،ةيوس نوعمتجي ام اردان ةلثامتملا نهملا باحصأ" نأ نم هاوكش ثيمس

 ىلع رمآتلا ىلإ مهثيدح يهتني نأ نود ،وهللاو ةعتملل مهعامتجا ناك نإ ىتحو
 110."راعسألا ةدايزل ام ةليسو راكتبا وأ ،سانلا

 ال يتلا تالواحملا :)ممألا ةورث( باتك يف ةيزكرملا تاميثلا نمو
 ةيامح ليبس يف نييلامسأرلا وأ ةيعانصلا حلاصملا تاعامجل فقوتت
-rent عُّيرتلا"( ةديدج نيناوق نسب نيعّرشملا عانقإ لالخ نم مهحابرأ

seeking"(لثمتت ام ابلاغ ءايرثألا نيرمثتسملل ةقيضلا ةيتاذلا ةحلصملاف ؛ 
 نيلخادلا هجو يف زجاوحلا ةماقإو ،راعسألا ليدعتو ،نيسفانملا داعبتسا يف
 ؛"ةيمومعلا ةحلصملا" ةءابعب ةيتاذلا مهحلاصم نوهومي مهو ؛قوسلا ىلإ

 ،سانلا ةحص ةيامح ةعيرذب رومخلا ىلع ىلعأ بئارض ىلإ وعدي راّمخلاف
 ةيامح ةعيرذب دروتسملا زبخلا ىلع داريتسا موسر ضرف ىلإ وعدي زاّبخلاو
 ،ةيميظنتلا طباوضلا هذه نمث عفديس نم مه سانلا مومع نكل ،فئاظولا

                                                                            
 نأ احضاو ودبی باتكلا دادتما ىلعو ،)ةیلامسأرلا لوح اھب كنوربخی ال ارمأ نورشعو ةثالث( باتكلا ناونع نم أدبی شوشتلا اذھ 108
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 اهب ةيحضتلا يرجي ةمألاو ةلودلا ةحلصم" نإف ،ثيمس حرشي امكو
 111."راجتلا نم ةنيعم ةقبط ةحلصم لجأ نم رارمتساب

 بعصي نمم ليلقلا الإ يسايسلا فيطلا راسي ىلع كلانه سيلو
 ثيبخ ريثأت اهل نوكي دق ىربكلا تارامثتسالا نأب ةلئاقلا ةركفلا لوبق مهيلع
 ،بسحو مظنملا لاملا سأر ىلع فقوتي ال رمألا نكل ؛يسايسلا نايكلا ىلع
 ،ةمظنملا تايجولويديألاو ،ةمظنملا ةلامعلا :اضيأ لمشي امنإو
 ."سانلا مومع دض ةرماؤم" ةدايق مهنكمي نمم ،نيمظنملا نييطارقوريبلاو
 عم ةءافكلا مادعنا يف لقألا ىلع ىواستت ةيتلودلا تايراكتحالا نإ
 نكميو ؛ةيراكتحا ةهج اهسفن ةموكحلا نإ امك ،ةصاخلا تايراكتحالا
 .مومعلا باسح ىلع مهسفنأ اونغي نأ نييطارقوريبلاو نييسايسلل
 روجأ ةدايز لجأ نم الإ ،اهلمع نم ريبك ءزج يف ،تدجو ام لامعلا تاباقنو
 ىلع لامعلا رابجإ لالخ نم ،تامدخلاو علسلا راعسأ ةدايز :يلاتلابو ،ةلامعلا
 .مهبلاطم قيقحتل جاتنإلا صيلقتب لامعلا مايق لالخ نمو تاباقنلل ءامتنالا
 فَرحلا ىلإ لوخدلا رظحت ثيمس مدآ مايأ يف ةيفَرحلا تاباقنلا تناك دقو
 يف ةريبكلا تاكرشلا نإ امك ،نيبردتملا دادعأ نم دحلا لالخ نم اهل ةعباتلا
 ةماقإ ىلإ يدؤت اهنأل ةليقثلا ةيميظنتلا طباوضلاب ابلاغ بحرت اذه انموي
 ةفلكت لمحتت نأ اهنكمي ال يتلا ةئدتبملا تاكرشلا لوخد مامأ زجاوحلا
 .طباوضلا هذهل لاثتمالا

 بلطتت اهعيمجو ،ةيتاذلا ةحلصملاب زفحتت تاعامجلا هذه لك نإ
 نم ىلعألا دحلا ىلإ لوصولا لجأ نم ةلودلا دي ىلع اهتيامحو اهتدعاسم
 لاملاب قلعتت ال ةيتاذلا ةحلصملا نإف ،كلذ نع الضفو .تازاجنإلاو حابرألا

 ىلإ ىعست يتلا طغضلا تاعامج نم ريثكلا كلانهو ،لاوحألا عيمج يف
 الاثم كروروأ قوسيو ؛ةيجولويديأ بابسأل ةصاخ تازايتما ىلع لوصحلا

 :لاجملا اذه يف ايصخش

 راصنأ نم نيناجملا نأ دجت ،شيعأ ثيح ،دنالغنإوين فير يف«
 نع ةضاعتسالاب نوبغري نيذلاو ،ةيديلقتلا ةئيبلا ىلع ةظفاحملا
 يدو لكشب نومضني ،ةيواهتم رئاظحب ةريبكلا ةيكالهتسالا رجاتملا
 نيذلاو ،ةعيبطلا ىلإ ةدوعلا راصنأ نم نييلاربيللا ىقمحلا دوهج ىلإ
 جردنت راطمألا دعب ةعيرسلا قرطلا يف رهظت يتلا رَفُحلا نأب نودقتعي
 ؛ةيعيبط دراومك اهتيامح بجي يتلا )ةبطرلا يضارألا( راطإ يف
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 نم ةعاسل يترايس ةدايقل يرارطضا انمضي نأ امهالك اعاطتساف
 112.»ريبك يكالهتسا رجتم برقأ ىلإ لوصولا لجأ نم نمزلا

 قيبطت ىلإ ءوجللا نأ دجن ،اهعيمج يف لب ،تالاحلا نم ةلاح لك يفو
 وأ ،راعسألا ةدايزب ببستي سفانتلل ةعناملا ةصاخلا فورظلا تابلطتم
 يذلا نمثلا يه بئارضلا نأ امب ،)يموكحلا لعفلا ةلاح يف( بئارضلا ةدايزب
 تاعيرشت نع جتانلا ررضلا نإو .ةموكحلا ىلع لوصحلا لباقم هعفد بجي
 يف جالعلا نمكي امنإو ،تاعيرشتلا نم ديزملا نسب هحالصإ نكمي ال عيرتلا
حلا باحصأ" نأ نم مغرلا ىلعو ؛سفانتلا ةياعر

ِ
 ميظنت مهنكمي "ةلثامتملا فر

 ةئيب يف اليوط دومصلا هنكمي ال رمآتلا اذه نإف ،راعسألا تيبثتل تارماؤم
 ريغ قوسلا ىلإ نيلخادلا هجو يف ماقت يتلا زجاوحلا تماد امو .ةيسفانت

 راعسأ نع لقت راعسأب مهعلس عيب مهنكمي ددجلا نيلخادلا نإف ،ةمراص
 فرط لك نإف ةمراص زجاوحلا هذه تناك اذإ ىتحو ؛مئاقلا يرمآتلا ليتراكلا

 لجأ نم ليتراكلا ةرداغم ىلإ هوعدي ايموي ءارغإ هجاويس رمآتلا فارطأ نم
 .هدادنأ راعسأ نع لقت راعسأب عيبلا نم ققحتت يتلا ةريبكلا حابرألا ينج

 نيعّرشملل راجتلا عانقإ ىلع دمتعت دئاكملاو تارماؤملا هذه لاثمأ نإ
 مدع ثيمس لبقت دقلو ؛مهحلاصم يف بصي وحن ىلع عيرشتلا ةيلمع ةرادإب
 عمتجملا ئدابم عم ضقانتي ارمأ هرابتعاب راجتلا نيب عامتجالا عنم ىلع ةردقلا
 ةدعاسملا هنأش نم ام لعفي ال نأ هيلع بجي" نوناقلا نأب ركذ هنكل ،رحلا

 رومألا نم اهل هلعج نع كيهان ،تاعامتجالا هذه لاثمأ دقع ىلع
 ءارجإلا نإ" :لوقيف ثيمس راكفأل ىرخأ ةغايص رلتاب مدقيو 113."ةيرورضلا
 نم نيرمثتسملا فوخ يف لثمتي تارامثتسالا طبض ىلع العف رداقلا ديحولا

 وه نوبزلل ةدايسلا هيف نوكت يذلا يسفانتلا قوسلاف ؛نئابزلل مهتراسخ
 دعاوقلا نم ددع يأ عم ةنراقملاب كلذو ،ءالؤه كولس طبضل نمضأ ليبس

 ةنلعملا اياونلا سكاعت ةجيتن نع ابلاغ ضخمتت يتلاو ،ةيمسرلا
 رجاتملا لسالسل ايكذ اودع تنك اذإ" :كروروأ ريبعت بسحب وأ 114."اهئاشنإل
 نيتسلسل نادوعي نارجتم كلانه نوكي نأب بلاطتسف ىربكلا ةيكالهتسالا

 115."هسفن عقوملا يف نيتفلتخم
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 مدآ مايأ ذنم ،رحلا قوسلا ييداصتقا فوفص يف دجت نأ كنكمي ال
 يلامسأرلا هيف رهظي ايدرو اراظنم ىنبت صخش َّيأ ،اذه انموي ىتحو ثيمس

عارك
ٍ

 هلامعأ ديقي" يذلا وه لامعلاو نئابزلا ىلع سفانتلاف ؛ةيريخلا لامعألل 
 يعيبطلا قيدصلا سيل يلامسأرلا نأ امبو 116."هلامهإ ححصيو ةيلايتحالا
 لالخ نم سفانتلا ىعري نأ بجي نوناقلا نإف ،ةحوتفملا ةرحلا قاوسألل
 نم ةياقولاو ،عُّيرتلاو ةيئامحلا ىلإ ةفداهلا يلامسأرلا تاسامتلا لهاجت
 تيبثتك سفانتلل ةداضملا تاسرامملا رظحو ،تاليتراكلاو تايراكتحالا نوكت
 نود تاعيرشتلا قاطن يف لخدي هانركذ امو .يسارتفالا ريعستلاو راعسألا

 سيلو .رحلا قوسلا موهفم عم لماك لكشب قفاوتت تاعيرشت اهنكل ،كش
 ال يتلا نادلبلا يف تارامثتسالا ءاشنإ ىلع عجشت ةريبك تازفحم كلانه
 ةيكلملا اهيف ضرعتتو ،نوناقلا بجومب دوقعلا ضرف اهيف نكمي
 نرقلا ءانثأ ايناطيرب يف اهضرف مت اهنع ملكتن يتلا نيناوقلاو .ةرداصملل
 لكل نيناوقلا هتحنم يذلا نامألا نإ" :ثيمس مدآ اهنع لاق دقو ،رشع نماثلا

 يفكي ،يصخشلا هلمع رامثب عتمتي حبصأف ،ىمظعلا ايناطيرب يف صخش
 سيل رحلا قوسلا فده نإ 117."نادلبلا نم دلب يأل راهدزالا قيقحت يف هدحول
 ةياعر يف لثمتي امنإو ،اهضيضقو اهضقب ةيميظنتلا طباوضلا ءاغلإ
 .ةءافكلاو راكتبالاو سفانتلا

 صاخلاو يمومعلا نييوتسملا ىلع طيطختلا

 نأب ينعي دعاوقلا دوجو( نأب ةلئاقلا هتجح غناشت شقاني نأ دعب
 لازن ال" اننأب ءاعدالا ىلإ لقتني ،)ماهوألا نم امهو الإ سيل رحلا قوسلا
 ىلع الإ موقي ال داكي ءاعدا وهو 118؛"ةططخم تاداصتقا يف شيعن
 تاطيطختلا نم لقأ ارادقم كلانه نأب لوقلا غناشت لبقي ذإ ،ةطسفسلا

 ،اماع نيثالث لبق اهلاح هيلع ناك امب اهتنراقم دنع ةيلاحلا تاداصتقالا يف
 ريدملا" نإ امك ،اهلمعل ططخ كالتما ىلإ ليمت تاكرشلا نأ ىلإ ريشي هنكل
 :فيضيو 119،"ام ةطخ كلتمي )ةأرما وأ( الجر نوكي نأ هنم رظَتنُي يذيفنتلا
 لك طيطختلا اذه لاطي ام اريثكو اهتطشنأل ططخت ةيرامثتسالا تاهجلا"
 دوجو نكل ،غناشت هحرط ام يف لادج الو 120."ةريغصلا ليصافتلا
 ؛"ططخم داصتقا" يف شيعن اننأ ينعي ال ةيرامثتسالا تايجيتارتسالا

                                                                            
 .117ص ؛ثیمس مدآ :ممألا ةورث 116
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 تالاكولا اهيف موقت ةيعويش تاعمتجم عم قفارتت ةططخملا تاداصتقالاف
 ال( اهب ةصاخلا اهتدنجأل اقفو هلمكأب يداصتقالا طاشنلا هيجوتب ةيموكحلا

 اننإ" ةرابعب هباتك نم لصفلا اذه نونعي وهف ،كلذ ملعي غناشت نأ يف كش
 .)"ةيعويشلا رايهنا نم مغرلا ىلع ةططخم تاداصتقا يف شيعن لازن ال
 نيططخملا نأ :ةططخملا تاداصتقالا لشف ىلإ يدؤت يتلا بابسألا نمو
 بلطلاو ضرعلا نوؤش ىلع اهتطساوب نوعلطي ةيرعس ةيلآ نوكلتمي ال
 ؛تامدخلاو علسلل نوكلهتسملا اهيلوي يتلا ةميقلاو فيلاكتلاو
 ،قوسلا تاريغتل ةباجتسالل ةمزاللا تامولعملا ىلإ نورقتفي نوططخملاف
 يف اوعقو اذإ ،تاعاجملا :كلذ يف امب ،عساو رامدب ببستلل نوضرعم مهو
 .ةقامحلا وأ عالطالا ةلق وأ ليلضتلا خف

 اهتروص نيبو ةيسفانتلا ةرحلا قاوسألا نيب ةاواسملا ليلضتلا نمو
 نومسري نييدايرلا نيرمثتسملا نأ يف كش الف ؛ةسكاعملا ةيتآرملا

 يصخشلا ديعصلا ىلع ططخلا هذه نومظني مهنكل ،ةيرامثتسالا مهططخ
 دقو .ىرخألا ةيرامثتسالا ططخلا نم فالآلا عم سفانتلا مهيلع بجوتيو
 نورمثتسملا الإ لشفلا اذه ةفلكت لمحتي نلو ،ططخلا هذه لشفت
 ةقامحب ةموكحلا فرصتت مل اذإ كلذو( مهتاكرش مهسأ ولماحو مهوفظومو
 باسح ىلع نوحجنيسف نورخآلا امأ ،)يلاملا ذاقنإلا مزح مهل مدقتو
 .نيلشافلا

 اهنمض جردنت ىربك ةطخ دوجو مدع يف لثمتي يساسألا قرافلا نإ
 وهو ،تاملكلاب بعالتلا دح ىلإ لصت غناشت ةجح نإف كلذلو ؛ةيدرفلا ططخلا
 ةدايزو هجوم داصتقا حلاصل ةججاحملا ديري هنأل يناعملا نيب طلخلا ىلإ أجلي
 ةديقم ةيلامسأرلا نأب انريكذت لالخ نمف ؛قاوسألا ىلع ةضورفملا طباوضلا

 ،طباوضلا نم ديزملا دييأت ىلإ انعفد غناشت يوتني ،طباوضلا نم ريثكلاب العف
 مكحي نأ بجي نيناوقلاف ،تاطلاغملا اهفنتكت ةيلقعلا ةمكاحملا هذه نكل

 لثمي ال روجألل ىندأ دح دوجو نإ :لاثملا ليبس ىلعو ،اهايازمل اقفو اهيلع
 رظح نإو 121،)هديؤي غناشت نأ ودبي يذلاو( روجألل ىلعأ دح قيبطت دييأتل ةجح
 طباوضلا دوجو نإ .ةيكرمجلا موسرلا قيبطت دييأتل ةجح سيل ةيدوبعلا
 ايلعف رمتسملا طاشنلا نإو ،رحلا قوسلا دوجو داعبتسا ينعي ال ةيميظنتلا

                                                                            
 .257ص ؛قباسلا ردصملا 121
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 ةموكحلا" نأ ىلع غناشت ديكأت رربي ال ةثيدحلا تاداصتقالا يف ةموكحلا رودل
 122."اطاشن رثكأو امجح ربكأ نوكت نأ ىلإ جاتحت

 ةصالخلا

 ،رح قوس يف شيعن ال اننأب لوقي امدنع باوصلا نع غناشت جرخي ال
 ال ةيميظنتلا طباوضلا ضعبف ؛كلذل بابسأ نم هقوسي ام يف ئطخم هنكل

 ىلإ يدؤي ام طباوضلا نم كلانه نكل ،رهدزم رح عمتجم ميعدت يف اهنع ىنغ
 نمض لخدي نيناوقلا يف طارفإلا نأب نودقتعي رحلا قوسلا وديؤمو ،هتقاعإ
 ةمدخل لصألا يف نيناوقلا هذه نم ريثكلا تءاج دقلو ؛ريخألا فينصتلا

 ىلع نوديزي الو ةصاخ ةيرامثتسا حلاصم نولثمي صاخشأ حلاصم
 زورو نوتليم بتك دقلو .رح قوس لظ يف شيعلاب مهتبغر يف نييكارتشالا

 ةيرورض انتيرح ىلع ةضورفملا دويقلا ضعب نإ" :)1980( ماعلا يف نامديرف
 نع اريثك داعتبالا يف انيدامت اننكل ،ىلوألا نم أوسأ ىرخأ دويق ضرف يدافتل

 كيهان ،دويقلا ءاغلإل اذه انموي يف ةحلم ةجاح كلانه تحبصأو ،ةطقنلا هذه
 123."اهل ةفاضإلا مدع نع

 قوس لظ يف نوشيعي مهنأب نودقتعي رحلا قوسلا وديؤم ناك ولو
 كلذ دعب ةجاح كلانه نوكت نلو ،نهارلا عقاولا ةيامح ىلإ اودمع دق اوناكل رح
 نأ نم مغرلا ىلعو .اررحت رثكأ داصتقا ىلإ ىعست رحلا قوسلل ةديؤم ةكرحل

 ةليلقلا دوقعلا يف هجوتلا ةيقوس تاحالصإ ترقأ ملاعلا نادلب مظعم
 انه هابتنالا ردجيو .راظنألا نع ةديعب لازت ال "ةدوعوملا ضرألا" نإف ،ةيضاملا
 ديرن انك اذإ ةدوعوملا ضرألا كلت مادقألا أطت نأ بجاولا نم سيل هنأ ىلإ
 لكف ،)ةراجتلا ريرحتك( ةصاخلا تاءارجإلا ضعب نع ةيتأتملا عفانملاب عتمتلا

 اذهو ؛ةيرحلاو راهدزالا نم ربكأ ارادقم انل بلجتس قيرطلا اذه يف ةوطخ
 يف ،يندتملا اهؤادأ ناك يتلاو ،ةططخملا تاداصتقالا عم ايلك سكاعتي رمألا
 نع نادلبلا ةداق فارحنا ىلع هيف ةمئاللا ىقلت ،اهتبرج يتلا نادلبلا لك
 نويراسيلا نودقتنملا موقي امنيبو .ةيفاصلا ةينينيللا-ةيسكراملا ةيرظنلا
 هتيلباقو ناسنإلا عمط رهاظم نم رهظم لك ىلع رحلا قوسلل موللا هيجوتب

 نم اقالطنا ةيكارتشالل دقن يأ هيجوتب نوحمسي ال مهنإف ،أطخلا باكترال
 ةنراقملاب اوحمس اذإو ؛طق دجوت مل ةيقيقحلا ةيكارتشالا ةلودلا نأب مهمعز
 قوسلا تاداصتقاو ةيلايخلا ةيكارتشالا تايبوتويلا نيب اهنورصحي مهنإف

                                                                            
 .602ص ؛قباسلا ردصملا 122
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 طباوضب اهلبكت ةيعامتجا تايطارقميد يف ابلاغ دجوت ةريخألا هذهو ،ةيلاحلا
 نأب ليفير اوسنارف ناج يسنرفلا فوسليفلا ججاح دقلو .ةليقث ةيميظنت
 مل ذإ ،نويكارتشالا نوفقثملا اهنم دافأ ةيفخ ةمعن ناك ةيعويشلا رايهنا
 مهناكمإب حبصأو ،مهتايجولويديأل ةيح ةلثمأ نع عافدلا ىلإ نيرطضم اودوعي
 ةمزلم تسيل ايبوتويلا" :ليفير هلاق اممو ؛ينمتلاب ريكفتلا ةقيرط ىلإ ءوجللا
 صخلتت ةديحولا اهتفيظوف :جئاتن نع ضخمتت نأب لاكشألا نم لكش يأب
 124.")دوجوم ريغ وه ام( ةعيرذب )دوجوم وه ام( ةنادإب اهعابتأل حامسلا يف

 لثمتت يتلا ،اهيف كش ال يتلاو ،ةفسؤملا ةقيقحلا نع رظنلا ضغبو
 دوكرلا ىلإ تهتنا ةططخملا تاداصتقالا ءاشنإ تالواحم لك نأ يف
 عفتري ةيراتيلاتوتلاو نامرحلا ىدم نأو( يسايسلا داهطضالاو يداصتقالا
 كلانه نأب نولداجي ةيكارتشالا يديؤم نإف ،)طيطختلا ةجرد عم بسانتلاب
 ءالؤه لباقم يفو ؛ةيبوغرملاب ىظحت يزكرملا طيطختلا نم ةعونتم تاجرد
 ءيش لك ةيناجمب ،نوبغري الو ،نولبقي ال مهف ،رحلا قوسلا ويداصتقا فقي
 يأ نسب نولمأي ال مهنإ ذإ ،اهعون ناك امهم طباوض وأ نيناوق يأ دوجو نود
 يف مهلعجي امم ،راهدزالاو راكتبالاو سفانتلاو ةيرحلا ززعي ناك اذإ الإ نوناق
 لمشت امنإو ،بسحف نييكارتشالا لاطت ال عازن ةلاح يف نايحألا نم ريثك
 .نييلامسأرلا نم مهريغو ةيرامثتسالا حلاصملا باحصأ

 لظ يف شيعن ال اننأب لوقلا عم نوقفتي رحلا قوسلا ييداصتقا نإ
 رثكأ هلعج ىلإ نوعسي مهنأ يف نمكي مهريغ نيبو مهنيب قرفلاو ،رح قوس
 .ةلودلل ةطلسلا نم ديزملا ميلستب بغريف غناشت امأ ،ةيرح
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 ارقف دادزي ريقفلاو ،ىنغ دادزي ينغلا .5
 ةرابعف ،ديدجلا رمألاب سيل ءارقفلل يجهنملا راقفإلاب داقتعالا نإ

 يف ةيكيرمأ ةيبعش ةينغأ يف تدرو "ارقف دادزي ريقفلاو ،ىنغ دادزي ينغلا"
 امأ ؛"؟حرملا ىلع لصحن نأ اننكمي له" ناونعلا لمحت تناكو ،)1921( ماعلا

 ةيظفاحملا ةموكحلا ةبقح نابإ اهسفن ةلاسرلا راركت ىرج دقف ايناطيرب يف
 اهب ماق يأرلل ةبقاعتم تاعالطتسا تراشأ ثيح ،رشتاث تيرغرام ةدايقب

 لقألا ىلع نييناطيربلا يثلث نأ ىلإ ةيضاملا تاينينامثلا يف )بولاغ( زكرم
 نوضراعي نمم كلانه نكي مل )1985( ماعلا يفو ،ةرابعلا هذه عم نوقفتي

 معزلا نع اذه انموي يف عمست نأ بيرغلا نم سيلو 125.)%13( الإ يأرلا اذه
 ليبس ىلعف ؛نييفاحصو نييميداكأ ناسل ىلع ةعونتم غيصب دري وهو هسفن
 دجن ،ارقف ءارقفلا دادزي امنيب" :ناموب تنومغيز عامتجالا ملاع بتكي لاثملا
 عم ىنغ نودادزي ،ةيكالهتسالا لئاضفلا نولثمي نيذلا ءالؤه ،ادج ءاينغألا نأ
 يموعن حرطت ،ةيلاع تاعيبم ققح يذلا )وغول نود نم( اهباتك يفو 126."كلذ
 يتلا ةيداصتقالا تاهجوتلا" نأ نم وكشت امدنع اهسفن ةطقنلا نيالك
 اوذخأ عيمجلا" نأ ينعت تحبصأ "يضاملا دقعلا يف ريبك لكشب تعراست
 127."ةيتاكرشلا ةبخنلا نم ايلعلا ةقبطلا ءانثتساب لقأ رادقم ىلع نولصحي
 نأ ىلع )نايدراغلا( ةفيحص يف يبنيوت يلوب يفاحصلا ددش ،برقأ تقو يفو
 ،ايناطيرب خيرات يف ةاواسم رثكألا ةبقحلا تدهش ةيضاملا تاينيعبسلا"
 128."ارقف دادزي ريقفلاو ىنغ دادزي ينغلا حبصأ ،نيحلا كلذ ذنمو ،نكل

 ىلع رصتقي ال يك راقفإلا باطخ عيسوت يرجي تالاحلا ضعب يفو
 ىرخأ ةلاقم يفف ؛طسوتملا لخدلا باحصأ اضيأ لمشيلو ،بسحو ءارقفلا

 ال يتلا ةيلامسأرلا نع" ناونعلا تلمح اهنأ فدصيو ،)نايدراغلا( ةفيحص يف
 يقيقحلا لدعملا" :زمايليو يوز تبتك ،"ائيش ،نييراسيلا نحن ،اهنع ملعن
 دراشتير لقي الو 129.")1968( ماعلا ذنم ضفخني ذخأ دلبلا اذه يف روجألل

 لدعملا باصأ دوكرلا" نأب يعديف ،اليلق الإ هتياودوس يف زمايليو نع يفريم
 هباتك أدبي سميج رفيلوأ نإ امك 130."سانلا مظعم روجأل يقيقحلا

                                                                            
 .124ص ؛)1986( نییناطیربلا ءارآل بولاغ ةسسؤم عالطتسا 125
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 ىدحإ نأ قئاقحلا نم" :لوقت اهيف سبل ال ةرابعب )ينانألا يلامسأرلا(
 دزي مل امنيب ،ىنغأ ينغلا تلعج اهنأ ]ةيرشتاثلل[ ةيمهأ رثكألا بقاوعلا

 دلب يأ يفو .ةيضاملا تاينيعبسلا دعب قالطإلا ىلع نطاوملا لخد طسوتم
 ىقبي امإو صقني امإ روجألل يقيقحلا لدعملا نأ دجت ينانألا يلامسأرلا هب لح
 تاقيلعتلاو ،سانلا ءارآ يصقتست يتلا ةيعاذإلا جماربلا تناك اذإو 131."اتباث
 اهنإف ءيش يأ ىلإ ريشت ،فحصلل ةينورتكلإلا عقاوملا يف ءارقلا اهكرتي يتلا
 ةفئاز تادقتعم اهنكل ؛عساو قاطن ىلع تادقتعملا هذه ينبت ىلإ ريشت
 .كشلل هيف لاجم ال لماك لكشب

 عيمجلل ىلعأ روجأ

 قالمتسالا( ةيرظن يف هءادصأ دجن "ارقف دادزي ريقفلا" راعش نإ
Immiseration( مومحملا نييلامسأرلا يعس نأب تأبنت يتلاو ،ةيسكراملا 

 ثيح ؛رارمتساب صقانتت اروجأ لامعلا اوطعي نأ ىلع مهربجيس حابرألا فلخ
 لمعلا ناك املك روجألا ضفخنت" :يعويشلا نايبلا يف زلغنإو سكرام بتك
 هئاقترا نع اضوعو ،ثيدحلا رصعلا يف لماعلاو .زازئمشالل ةراثإ رثكأ
 ىوتسملا تحت قمعأو قمعأ صوغي هدجت ،ةيعانصلا ةيلمعلا عم قفارتلاب
 زوعلا اذهو ،زوعم صخش ىلإ لوحتي هنإ .اهيلإ يمتني يتلا ةقبطلل يشيعملا
 نأب ضعبلا ججاحيو 132."ةورثلاو ناكسلا ددع ةدايز نم عرسأ وحن ىلع روطتي

 هباتك يف )قلطملا قالمتسالا ةيرظن( ةيرظنلا هذه ىلإ دنتسي سكرام
 ملعل خرؤي يذلا )ميظعلا ىعسملا( اهباتك يف راصن ايفليس ركذت ذإ ،ريخألا
 ىعدا سكرام نأ نوركني نييميداكألا نم ةأجافملا ريثي اددع" نأب ،داصتقالا

 وأ تقولا رورمب ضفخنت نأ اهنأش نم روجألا نأب نايحألا نم نيح يأ يف
 ضغي راكنإلا اذه نكل ؛ةيجولويب تارابتعا ىلإ دنتسي ىندأ دحب ةطبترم اهنأب
 ىلعو 133."ةددعتم عضاوم يف ةلصفم تارابعب سكرام هلاق امع رظنلا
 يشيعملا ىوتسملا روهدت عقوت سكرام نأ حضاولا نمف ،لقألا
 .فاطملا ةياهن يف ةروثلا ىلإ يدؤيس روهدتلا اذه نأو ،ايراتيلوربلل

 امنإ مهلطب تاملك ريسفت ةداعإل نييسكراملا ضعب سامح نإ
 )قالمتسالا ةيرظن( نأ اهدافم ةقيقح نم ،امزاج نوكي داكي لكشبو ،أشنت
 ايكيتامارد اعافترا دهش يلامسأر دلب لكف ؛انيتم اضحد خيراتلا اهضحد دق
 دقلو ،سكرام مايأ ذنم روجألا حئارش لك دادتما ىلع ةيقيقحلا روجألا يف

                                                                            
 .2ص ؛سمیج :ينانألا يلامسأرلا 131
 .233 ،227ص ؛زلغنإ ،سكرام :يعویشلا نایبلا 132
 .39ص ؛راصن :میظعلا ىعسملا 133
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 ."ةيلاربيلوين" اهنأب نومعزي يتلا ةنهارلا ةبقحلا لالخ ةدايزلا هذه ترمتسا
 لخدلا نأ ةيئاصحإلا تانايبلل ينطولا بتكملا نع ردصت يتلا تانايبلا رهظتو
 )2009-1970( ةدملا نم ماع لك يف ايناطيرب يف عفترا قافنإلل حاتملا
 )1981-1980( ماوعألا يف ةزيجو تاريغتو )1977-1973( ةرتفلا ءانثتساب
 ايناطيرب يف ينطولا جتانلا يلامجإ داز )2009( ماعلا لولحبو ؛)2007-2006(و
 )%250( يلاوح قافنإلل حاتملا يرسألا لخدلا حبصأو ،فعضلا نم رثكأ ىلإ

 اهنيح ةطيحملا فورظلا ذخأب كلذو ،)1970( ماعلا يف لاحلا هيلع ناك ام
 طخلا( قافنإلل حاتملا لخدلا نأ انل نيبي )2 لكشلا(و .رابتعالا نيعب
 جتانلا يلامجإ نم اليلق عرسأ وحن ىلع عفترا دق ةدملا هذه يف )رمتسملا
 .)طقنملا طخلا( ينطولا

 طخلا( ينطولا جتانلا يلامجإو )رمتسملا طخلا( قافنإلل حاتملا لخدلا :)2 لكشلا(
 )طقنملا

 ةيعقاو تادايز )3 لكشلا( نيبي ؟لخدلا اذه عيزوت يرجي ناك فيك
 ةدملا يف كلذو ،لخدلا اهيلع عزوتي يتلا سمخلا حئارشلا لكل ةيلعفو
 لخد داز امنيب )%93( رادقمب ىندألا سمخلا لخد داز ثيح ،)1977-2011/2012(
 ومن نم اماع نيثالث روصي )4 لكشلا(و 134.)%149( رادقمب ىلعألا سمخلا

                                                                            
 .11-10ص ؛)ONS( ةیئاصحإلا تانایبلل ينطولا بتكملا :]2013 ویلوی 10[ ةرسألا لخد ىلع عفانملاو بئارضلا تاریثأت 134
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 اقفو( ارقف دشألا نيَسمُخلا يتحيرش دنع قافنإلل حاتملا يرسألا لخدلا
 135.)2006/2007 ماعلا راعسأل

 :ةظحالم( .سامخأ ىلع اعزوم قافنإلل حاتملا لخدلا يف ةيلعفلا تادايزلا :)3 لكشلا(
 ليدعت دعب لخدلا فعاضت لثمت 2 ةميقلاو ،1977 ماعلا يف ءدبلا ةطقن لثمت 1 ةميقلا
 .)نابسحلاب مخضتلا ذخأل ماقرألا

 ماعلا راعسأب( ارقف دشألا نيَسمُخلا يتحيرش دنع قافنإلل حاتملا لخدلا :)4 لكشلا(
2006/2007(. 

 ةاواسماللا لدعم عفترا اهنيحو ،ةيضاملا تاينينامثلا دقع ءانثأ ىتحو
 نايحأ يف نييالم ةثالثلا لمعلا نع نيلطاعلا دادعأ تزواجتو عيرس لكشب

                                                                            
 .)ONS( ةیئاصحإلا تانایبلل ينطولا بتكملا :)2006/2007( ماعلا راعسأل اقفو سامخأ ىلع اعزوم ةرسألا لخد ئفاكم طسوتم 135
 تانایبلل ينطولا بتكملا اھردصأ يتلا تانایبلا دودح ھیلمت ةثالثلا لاكشألا نیب نمزلا روحم يف فیفطلا فالتخالا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 .)ONS( ةیئاصحإلا
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 حاتملا يلعفلا لخدلا يف اعافترا دهش ارقف دشألا سمُخلا نإف ،ةريثك
 ىلع لصحي ارقف دشألا سمُخلا حبصأ )2002/2003( ماعلا لولحبو .قافنإلل
 سمُخلا( هولعي يذلا سمُخلا هيلع لصحي ناك امم لضفأ يلعف لخد
 لضفأ لخد ىلع لصحي حبصأف عبارلا سمُخلا امأ ،)1979( ماعلا يف )عبارلا

 136.)1977( ماعلا يف )ىنغلا بيترت يف( يناثلا سمُخلا هيلع لصحي ناك امم
 نم سمُخ لك نأب لوقلا نكمي ،ةينيحلا تابلقتلا ضعب نع رظنلا ضغبو
 .هلخد يف ةريبك ةدايزب ةيضاملا تاينيعبسلا ذنم عتمتي حبصأ سامخألا

 لاطت يتلا تاريغتلاب رثأتت قافنإلل حاتملا لخدلا يف تاريغتلا نإ
 نم مغرلا ىلعو .روجألا ةدايزب اضيأ رثأتت امك ،عفانملا ةموظنمو بئارضلا
 ىلإ ريشت ةيئاصحإلا تانايبلل ينطولا بتكملا اهب ماق ةسارد كلانهف ،كلذ
 يف ريبك عافترا لوصح ىلع دكؤي )2011-1986( نيماعلا نيب تاداريإلا ومن نأ
 ريشت اذإ ؛)نابسحلاب مخضتلا ذخأ دعب( لخدلا حئارش دادتما ىلع روجألا
 مهيدل لمعلا ةعاس رجأ عفترا طسوتملا لخدلا باحصأ نأ ىلإ تانايبلا
 كلذو ،)£7.78( ناك نأ دعب )£12.62( غلبف ،)1986( ماعلا ذنم )%62( رادقمب
 ومن ناكف قافنإلل حاتملا لخدلا صخي ام يف امأ .)2011( ماعلا راعسأل اقفو
 يعاسلا رجألا نكل ،لخدلا ملس نم ىندألا سمُخلا يف ام اعون أطبأ روجألا
 سمُخلا يف )%49( رادقمب عفتراف ،كلذ نم مغرلا ىلع ريبك لكشب عفترا
 137.)2011( ماعلا راعسأل اقفو كلذو ،)£4.76( ناك نأ دعب )£7.08( غلبف ،ىندألا

 طسوتم نأ دجنسف ،)1975( ماعلا نم انأدبو ،قبسأ ةبقح ىلإ اندع اذإو
 ىدل )%87( رادقمبو ،لماك ماودب نولمعي نم ىدل )%101( رادقمب دادزا روجألا

 ماودلا رجأ نأ دجنسف ارقف دشألا رشُعلا انلوانت اذإو .يئزج ماودب نولمعي نم
 اقفو كلذو ،)2013-1975( نيماعلا نيب )£6.67( ىلإ )£3.04( نم عفترا لماكلا

 ؛)£5.83( ىلإ )£2.83( نم يئزجلا ماودلا رجأ عفترا امك ،)2013( ماعلا راعسأل
 يف )%106(و ،لماكلا ماودلا رجأ يف )%96( اهرادقم ةدايز لوصح ينعي امم
 ماودب نولمعي نم نيب كلانه نكي مل )2013( ماعلا يفو .يئزجلا ماودلا رجأ
 ،)ةعاس/£6.19( روجألل ىندألا دحلا ىلع نولصحي نمم طقف )%2( الإ لماك
 ،)1975( ماعلا يف دحلا اذه نم لقأ ىلع نولصحي مهنم )%45( ناك امنيب
 138.)2013( ماعلا راعسأل اقفو كلذو

                                                                            
 .قباسلا ردصملا 136
 ينطولا بتكملا :]2012 ربمفون 7[ ةمرصنملا نیرشعلاو ةسمخلا ماوعألا لالخ طسوتملا يف )%62( رادقمب عفترت ةیقیقحلا روجألا 137
 .)ONS( ةیئاصحإلا تانایبلل

 .11ص ؛)ONS( ةیئاصحإلا تانایبلل ينطولا بتكملا :]2014 ویلوی 3[ ةریخألا ةعبرألا دوقعلا لالخ ایناطیرب يف روجألا 138
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 ءاينغألا عاضوأ عم ةنراقملاب ءارقفلا عاضوأ روطت

 ءارقفلا ةورث تداز

 ال ،لخدلا ىلع زيكرتلا ىلإ ليمي "ءارقفلا"و "ءاينغألا" لوح شاقنلا نإ
 عيزوت هيف يرجي يذلا وحنلا ىلع يواستلاب عزوت ال امئاد تناك ةورثلاف ؛ةورثلا
 بابشلا نإف كلذلو ،نسلا يف انمدقت عم ةورثلا ةمكارمب موقن اننإ .لخدلا

 اوناك نإ اذهو ،ةورثلا نم اليئض ارادقم الإ نايحألا بلغأ يف نوكلتمي ال
 انيري خيراتلا نإف ،رابتعالاب كلذ انذخأ اذإ ىتحو .قالطإلا ىلع ةورث يأ نوكلتمي
 نم ريثكلا نأو ،قالطإلا ىلع ةيلام لوصأ يأ ايلعف اوكلتمي مل ءارقفلا نأب
 رخأتم تقو ىتحو .ةليلقلا مهتاكلتمم ةميق زواجتت نويدب نينيدم ناك سانلا
 ةورث يف نييناطيربلا نم رقفألا فصنلا ةصح تناك ،)1970( ماعلا ىلإ لصي
 ىلإ ةبسنلا هذه تعفترا )2010( ماعلا لولحبو 139؛)%0( زواجتت ال مهدلب
 يف داح لكشب ةورثلا نم ءاينغألا ةصح تضفخنا ،لباقملا يفو 140.)14%(
 )%1(ـلا ةحيرش ةصح تضرعت )2003-1923( نيماعلا نيبف ،نيرشعلا نرقلا
 يتلا ةصحلا امأ ،)%21( ىلإ )%61( نم ضافخنالا ىلإ ةورثلا يفاص نم ىنغألا
 141.)%40( ىلإ )%82( نم تضفخناف ىنغألا )%5(ـلا اهكلتمي

 ءاينغألا نم اوحبصأ ءارقفلا ضعبو

 "ءاينغألا" نأب ينمضلا ضارتفالا نم أشني رخآ كابرإ كلانهو
 نمو .نمزلا رورم عم مهسفنأ صاخشألا امهنم ٌّلك مضي "ءارقفلا"و
 ىلإ لقتنيو ريقف أشنم نم يتأي يذلا صخشلا نأب ةججاحملا بعصلا
 ،ىنغ نودادزي ءاينغألا نأ ىلع الاثم ربتعي لخدلا فينصت يف ايلعلا ةحيرشلا

 ظحالي امكو .هيلع تناك امم ىنغأ تحبصأ لخدلا ةحيرش تناك نإو ىتح
 صاخشأ نيبو اهنيب طلخن ال نأ بجي ةيئاصحإلا تافينصتلا نإف 142،ليواس
 ،ةتباث تاعامج اوسيل ءارقفلاو ءاينغألا نإ .عقاولا ضرأ ىلع مدو محل نم
 .مهتايح لالخ لخدلا ملس ىلع الوزنو ادوعص نولقنتي صاخشأ مه امنإو
 نينثا نأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف تيرجأ يتلا ةريخألا ثاحبألا انيرتو
 يف ىنغألا )%5(ـلا فوفص نمض هسفن دجيس نييكيرمأ ةسمخ لك نم
 نييكيرمألا عابرأ ةثالث يلاوح نأو ،مهتايح نم ام ةلحرم لالخ لخدلا عيزوت

                                                                            
 .7ص ؛نورخآو غنیلرود :)2005-1968( ایناطیرب يف ةورثلاو رقفلا عزوت 139
 .7ص ؛)ONS( ةیئاصحإلا تانایبلل ينطولا بتكملا :)1220( نیدعاقتملا دنع رقفلاو ةاواسماللا تالاح 140
 .4ص ؛نورخآو غنیلرود :)2005-1968( ایناطیرب يف ةورثلاو رقفلا عزوت 141
 .44ص ؛لیواس :عمتجملاو نوفقثملا 142
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 يف ىرنسو 143.ىنغألا سمُخلا فوفص يف لقألا ىلع اماع نوضميس
 ةيكرحب عتمتت اضيأ ايناطيرب نأ باتكلا اذه نم رشع يداحلا لصفلا
 .ابلاغ ضرتفملا دحلا قوفت ةيعامتجا

 ىنغأ نوحبصي ءارقفلاو

 ةريخألا نيثالثلا ماوعألا نأ انيري ليلدلا نإف ،ابناج اياضقلا هذه انيحن اذإ
 ناك ءاوس كلذو ،ناكسلا حئارش دادتما ىلع ديازتملا راهدزالا نم ةبقح تلثم
 مأ اّيعاس لخدلا ناك ءاوسو ،ةيلعفلا فورظلاب مأ يلاملا عضولاب سايقلا
 .نكسلا فيلاكت ينثتست مأ لمشت تاباسحلا تناك ءاوسو ،ايونس مأ ايموي
 ريثكلا مشجت ىلع نييراسيلا تربجأ ةجرد ىلإ لدجلا لبقت ال قئاقحلا هذهو
 ىلعو ؛نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف )قالمتسالا( ةروص مسر يف ءانعلا نم

 دق روجألا نأب ءاعدالا ىلإ )TUC( ةينهملا تاباقنلا رمتؤم أجل :لاثملا ليبس
 تاينيعبسلا فصتنم ذنم )ينطولا جتانلا يلامجإ ىلإ اسايق تضفخنا(
 انموي يف )%55( نود ام ىلإ )1975( ماعلا يف )%65.5( اهتورذ نم ةيضاملا

 نم تناع "طسوتملا لخدلا ايناطيرب" نأ ىلع ليلدك كلذ اوقاسو ،اذه
 ناك اذإ ام لوح حلملا لاؤسلا نع رظنلا ضغب انمق اذإو 144."روجألا صلقت"
 ةبسن ضافخنا نيب طلخلا عادخلا نمف 145،ومنلا نع هلصف ىرج دق لخدلا
 ةرابع تناك اذإو ."روجألا صلقت" نيبو ينطولا جتانلا يلامجإ نم رجألا
 يلعفلا لخدلا نإف ،ةطسوتملا ةرسألا ىلإ ريشت "طسوتملا لخدلا ايناطيرب"
-1977( ةدملا يف )£23,200-£11,200( فعضلا نم رثكأب دادزا قافنإلل حاتملا

 بتكملا ريشيو 146.)2011/2012( ماعلا راعسأل اقفو كلذو ،)2011/2012
 ىدل قافنإلل حاتملا لخدلا يف ومنلا" نأ ىلإ ةيئاصحإلا تانايبلل ينطولا
 ومن عم ،)1977( ماعلا ذنم ،بسانتي لاز ال ةطسوتملا ةيناطيربلا ةرسألا
 ضفخناو يداصتقالا ومنلا بقح لالخ عفتراف ،يدرفلا ينطولا جتانلا يلامجإ

                                                                            
 .كنار :رقفلا ىلإ ىنغلا ىلإ رقفلا نم 143
 .1ص ؛يلزنال :يفاعتلا دیدھتو يداصتقالا رایھنالا ةیذغت ىلإ ایناطیرب يف ىطسولا ةقبطلا روجأ صلقت ىدأ فیك ..طیسوتلا ملظ 144
 لیلقلا ىلع الإ )12ص ؛"طابترالا كف" موھفم يف عقاولاو ةفارخلا ..ةیجاتنإلا ومنو روجألا ومن( امھباتك يف نینیر نافو اوسیب رثعی مل 145
 توافت دوجو نم مغرلا ىلع" :اذھ امھباتك يف ءاج دقو ،ةدملا هذھ يف ةلامعلا ىلإ بھذی يذلا ينطولا جتانلا يلامجإ ةبسن يف رییغتلا نم
 اماع نیعبرأ لبق ھیلع تناك ام اھسفن يھ )2010( ماعلا يف ةلامعلا ىلإ تبھذ يتلا لخدلا ةصح نإف ،ةیداصتقالا ةرودلا صخی ام يف
 امبرو ؛نابایلا يفو ةیراقلا ابوروأ نادلب يف لخدلا نم ةلامعلا ةصح يف ضافخنا درجم نم رثكأ ةدملا هذھ تدھش ،عقاولا يفو .تضم
 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاو ایناطیرب يف امأ ،نادلبلا هذھ يف ةلامعلا ءادأ نم ریثكب لضفأ ءادأ اومدق نییلامسأرلا نأ ىلع الیلد اذھ مدقی
 ."ایبسن لضفأ ءادأ تمدق ةلامعلا نإف
 رمتؤم ریرقتل ةیعجرم ةطقن لكشی يذلا ماعلا وھو ،)1975( ماعلا يف ينطولا جتانلا يلامجإ نم ةیلاع ةیئانثتسا ةبسن روجألا تلكش دقلو
 يذلا )حابرألا شامكنا(" نأب فرتعی ةینھملا تاباقنلا رمتؤم ریرقت نإو .داصتقالا اھب رم يتلا ةئیسلا ةلاحلا ببسب كلذو ،ةینھملا تاباقنلا
 يف مھاسی امم ،يداصتقالا هریثأت يف مساح رود يذ لماعك لوبقلاب اذھ انموی يف ىظحی روجألا ةصح يف داحلا عافترالا عم قفارت عم
 .)7ص ؛يلزنال :طیسوتلا ملظ( ."ایناطیرب يف ومنلا لدعمو ةیجاتنإلا فاعضإو ،رامثتسالا شامكناو ،يمخضتلا طغضلا

 .5ص ؛)ONS( ةیئاصحإلا تانایبلل ينطولا بتكملا :)2011/2012-1977( طسوتملا لخدلا ةحیرش يف ةرسألا 146
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 دقعلا ةياهنو تاينيعستلا لئاوأو تاينينامثلا لئاوأ يف دوكرلا تالاح دعب
 147."نيرشعلاو يداحلا نرقلا نم لوألا

 ؟يبسنلا رقفلا نأشب قلقن نأ انيلع بجي له

 )قالمتسالا( دوجوب اللضم اعابطنا نوطعي ةيلامسأرلا يدقتنم نإ
 ناليدب امهنأكو لخدلا يف ةاواسماللاو "يبسنلا رقفلا" ىلإ ةراشإلا لالخ نم
 ،امهنع نيليدب اسيل امهنكل ،يشيعملا ىوتسملا نعو ةيقيقحلا روجألا نع
 رقفلاو ةواسماللا نم لك يف ضافخنالاف :كلذ نم سكعلا ىلع امنإو
ح عم ةداعلا يف ناقفارتي يبسنلا

ِ
 ءارقفلا يذؤي يذلا ماعلا راقفإلا نم بق

-1974( ةدملا يف ةطسوتملا ةرسألا لخد ناك :لاثملا ليبس ىلعو ؛اضيأ
 ةبقحلا هذه نكل ،)1973( ماعلا يف هيلع ناك امم عقاولا يف ىندأ )1976

 ،لخدلا يف ةاواسملا ىلع ديدشتلا يف نوطرفي نيذلا كئلوأ باجعإب اهركذتي
 خيراتلا يف ةاواسم رثكألا ةبقحلا" اهنأب اهنع لوقت يبنيوت يلوب هذهف
 تلت يتلا ماوعألا نأ نم يكتشيف ةينهملا تاباقنلا رمتؤم امأ ،"يناطيربلا

 نود قلزنت يهو اهسفن طسوتملا لخدلا تاذ رسألا اهيف تدجو" ةبقحلا هذه
 كش الو 148."ىلعألا لخدلا تاذ تاعومجملا نع اديعب راهدزالا ملس يف فقوت
 تاينيعبسلا فصتنم يف ايبسن ةيندتم تناك لخدلا يف ةاواسماللا نأ يف
 ،ىرخألا ةيداصتقالا سيياقملا لك ىلع ءادوس امايأ تناك اهنكل ،ةيضاملا
 ،مدقتلا نم اليئض ارادقم الإ اوققحي نأ ليلقب الاح لضفأ مه نم نكمتي ملو
 .ةقلطملا تارابتعالا نمض ،لصألا يف مدقت يأ اوققحي نأ اوعاطتسا نإ

 امأ ،لخدلا يف ةاواسماللا ةيضق لوانتل عساتلا لصفلا يف دوعنسو
 ال اهنإف ةيبسنلا ريياعملا ةيمهأ نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ ةراشإلا يفكتف نآلا
 ؛ضافخنا وأ عافترا ةلاح يف سانلا هيلع لصحي يذلا لخدلا ناك اذإ امب انربخت
 لقي يذلا لخدلا هنأ ىلع ةداعلا يف مَهفُي رقفلل )يبسنلا( يمسرلا طخلاف
 ّدَعُي هنإف ،تاياغلاو اياونلا تناك امهمو 149؛لخدلا طسوتم نم )%60( نع
 ةاواسماللا يف تاريغتلا نأ امك امامتو .رقفلل سيلو ،ةاواسمالل اسايقم
 لاومألا نم ربكأ ارادقم نوكلتمي ءارقفلا ناك اذإ امب انربخت ال لخدلا يف
 اسايقم ةرورضلاب سيل يبسنلا رقفلا يف عافترا يأ نإف ،قافنإلل ةحاتملا

                                                                            
 .قباسلا ردصملا 147
 .6ص ؛يلزنال :طیسوتلا ملظ 148
 وأ ،يعوبسألا لخدلل )£264( غلبی يبسنلا رقفلا طخ ناكو ،)£440( غلبی يعوبسألا لخدلا طسوتم ناك )2012/2013( ماعلا يف 149
 .يونسلا لخدلل )13,766£(

 



73 

 

 ناكسلا نم )%13( ناك )1979( ماعلا يفف ؛ءارقفلا ىلع رقفلا دادتشال
 يقيقحلا لخدلا ناك )2005( ماعلا يفو ،يبسنلا رقفلا ةبتع تحت نوشيعي
 كلذ عمو ،)%50( نم رثكأب عفترا دق ارقف دشألا سمُخلا ىدل قافنإلل حاتملا

 اذإو 150.)%18( ىلإ تداز يبسنلا رقفلا ةبتع تحت نوشيعي نيذلا ةبسن نإف
 ةحيرشلا لخد عافترا نإ :لوقلا نكميف ىرخأ ةغايصب كلذ نع ربعن نأ اندرأ
 عافترا نود ةلوليحلا ىلإ دؤي مل فصنلا رادقمب ايناطيرب يف ارقف دشألا
 .فصنلا رادقمب رقفلل يمسرلا لدعملا

 اوناك نإو ىتح يبسنلا رقفلا ةلاح نم سانلا جارخإ نكمي ،لباقملا يفو
 عفترملاو طسوتملا لخدلا باحصأ روجأ تماد ام كلذو ،ارقف نودادزي
 ةيلاملا ةمزألا لالخ ثدح ام طبضلاب وه اذهو ؛ةدح رثكأ لكشب ضفخنت
 ىلإ ايناطيرب يف )يبسنلا( رقفلا لدعم ضفخنا )2011( ماعلا يفف ،ةيلاحلا
 امم لقأ نيمقرلا الكو ،)%18( ىلإ لافطألا ىدل رقفلا لدعم ضفخناو ،)16%(
 )ببسب وأ( نم مغرلا ىلع ،ةيضاملا تاينينامثلا فصتنم ذنم هيلع اناك
 ةرازو هتمدق يذلا حرشلل اقفو كلذو ،حئارشلا لك ىدل لخدلا ضافخنا
 :ةيدعاقتلا تاشاعملاو لمعلا

 ،اهلخد يف لقأ اضافخنا ىندألا لخدلا تاذ رسألا تدهش«
 نم هبسكت ام ىلع ادامتعا لقأ ةداعلا يف نوكت رسألا هذه نأل كلذو
 مصخلاو ةيعامتجالا تانوعملا ربع اهلخد نم ربكأ رادقم يتأي اذإ ،لخد
 يبيرضلا مصخلاو ةيعامتجالا تانوعملا نع جتانلا لخدلا نإ .يبيرضلا
 ةيحانلا نم ليئض وحن ىلع الإ ضفخني ملو دوقن لكش ىلع امن
 تدهش ىندألا سمُخلل يمتنت يتلا رسألا نأ ينعي اذه ناكو ،ةيلعفلا
 لخدلا ضافخنا نع لقي )2010/2011( ماعلا نابإ اهلخد يف اضافخنا
 سمُخلل يمتنت يتلا رسألا نأ امك ،طسوتملا سمُخلا هدهش يذلا
 يف رسألا ىدل هليثم نع لقي اهلخد يف اضافخنا تدهش طسوألا
 151.»ىلعألا سمخلا

 نم ددع فقوت )2012/2013( ماعلا يف دوكرلاب داصتقالا بيصأ ادنعو
 نع ثيدحلاب تأدبو رقفلاب ةقلعتملا ماقرألا داريإ نع ةيريخلا تايعمجلا
 ةيبسنلا ريياعملا تحبصأ ةأجفو 152؛ماوعأ لالخ ىلوألا ةرملل قلطملا لخدلا
 هنأ مغرلا ىلعو .لخدلا عيزوت ةداعإب ةبلاطملا تالمحلا يف يرورض ريغ ارمأ

                                                                            
 اذإف ،نكسلا فیلاكت باسح لبق يبسنلا رقفلا ىلإ ریشت ماقرألا هذھو .58ص ؛نورخآو زمادآ :طسوتملا نع اھلخد لقی يتلا رسألا ةلاح 150
 .)58ص ؛قباسلا ردصملا( بیترتلا ىلع )%22(و )%13( ناتبسنلا حبصتسف ،نكسلا فیلاكت انبسح

 .23ص ؛قباسلا ردصملا 151
 .رلتاب :يموكحلا فالتئالا رمع نم ىلوألا ةنسلا يف صخش فلأ ةئمعست نودادزی ءارقفلا :لاثملا لیبس ىلع عجار 152
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 رمي داصتقالا ناك يذلا تقولا يف ةيبسنلا ماقرألا مادختسا ديفملا نم ناك
 عاضوألا يف اهمادختسا يف رارمتسالا نإف ،راهدزالا نم ةلاحب هيف
 رومألا نسحتب اعابطنا مومعلل يطعي نأ هنأش نم بعصألا ةيداصتقالا
 .رقفلل بسانملا لحلا وه دوكرلا نأب اينمض مهل حّمليو

 صخش )900,000( نأب ءاعدالل ةموكحلا تباجتسا ،كلذ نوضغ يفو
 ءوضلا طيلستب )قلطملا لخدلا تانايب ىلإ ادانتسا( "رقفلا يف اوقرغ" دق
 رخآ اليلد رمألا اذه ناكو ؛)يبسنلا رقفلا( يف ضافخنا تالاح نم ثدح ام ىلع
 ىلإ ادانتسا ةينمز ةطقن يأ يف ضافخنا وأ عافترا ةلاحب ودبي دق رقفلا نأ ىلع
 يف كرحتلل نيرايعملا ىدل ليم دوجو رمألا اذه نّيب امك ،مدختسملا رايعملا
 لخدلا دجن ينطولا جتانلا يلامجإ عفتري امدنعف :نيسكاعتم نيهاجتا
 ضفخني امدنعو ،اضيأ يبسنلا رقفلا عفتري هعمو عافترالا ىلإ ليمي قلطملا
 "لاشتنا" يرجيو طوبهلا ىلإ لخدلا طسوتم ليمي ينطولا جتانلا يلامجإ
 ال رقفلا لدعم نإ :راصتخاب لوقلا نكميو .رقفلا ةرئاد نم سانلا نم ديزملا
 لدعملاف ،لاومأ نم ءارقفلا هكلتمي ام رادقم عم ليئض لكشب الإ طبتري
 ناك ،اهنيح )%16( غلب دقو ،)2012( ماعلا لالخ ايناطيرب يف رقفلل يمسرلا
 153.)%0( ايبيمانو ،)%2( ناجيبرذأو ،)%14( شدالغنب يف هريظن نم ىلعأ

 ةصالخلا

 نييكارتشالا" نأب )1976( ماعلا يف ليفير اوسنارف ناج بتك
 يف ةرمتسم ةيئارشلا ةوقلا نأ نع يرود لكشب نونلعي نييعويشلاو
 اذهو ،اءوس مقافتلا نع فكت ال لامعلل ةيشيعملا فورظلا نأو روهدتلا
 نأ ،ةيعانصلا ةروثلا رجف دنع يشيعملا مهاوتسم نابسحلاب انذخأ اذإ ،ينعي
 ال نأ بجيو 154."سؤبلا تالاح أوسأ يف ايلاح نوشيعي مهنأ دب ال لامعلا
 تالدعم عافتراو ةاواسماللا مقافت ىلع رركتملا ديدشتلا نأب انظحال اذإ أجافن
 يرجي امنيبو .ارقف دادزي ريقفلا نأب اعابطنا سانلا ايطعأ دق يبسنلا رقفلا

 وه يبسنلا رقفلاو ةاواسماللا عافترا نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال ،ديدشتلا اذه
 الك نأل هشقانن امب هل ةقالع ال رمألا اذه نكل ،اضيأ هل ةحص ال ءاعدا
 .لاكشألا نم لكش يأب الاح لضفأ ءارقفلا ناك اذإ امب انناربخي ال نيرايعملا

 يذلا ليلدلا ىلإ رظنلل ىوس جاتحن ال ةلأسملا هذهل لح ىلإ لوصوللو
 اهليدعت دعبو( ايناطيرب يف روجألاو لخدلا نأب انل نيبي يذلاو هيف لادج ال

                                                                            
 .43-40ص ؛ایسیلغیالید ،ياوراغ :ةیمانلا نادلبلا يف يبسنلا رقفلا موھفم ةیمھأ لوح 153
 .154ص ؛لیفیر :ةیراتیلاتوتلا ءارغإ 154
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 الو .لخدلا حئارش لك دادتما ىلع اريبك اعافترا تدهش دق )مخضتلل اقفو
 امم نكل ،ةموعزملا "ةيلاربيلوينلا" ةبقحلا يف ىنغ اودادزا ءاينغألا نأ يف كش
 ايناطيرب يف لامعلا مظعمف ؛ارقف اودادزي )مل( ءارقفلا نأ اضيأ هيف كش ال
 دحأل اقفو "لامعأ نم هب نوموقي ام لباقم اديج ارجأ نوقلتي" مهنأب نولوقي
 ديوسلاك ىرخأ نادلب يف لامعلل افالخ كلذو ،ةيبوروألا يأرلا تاعالطتسا
 نم مغرلا ىلعو 155.ةيلقألا الإ يأرلا اذه ىلع قفاوي ال ثيح ،ادنلنفو اسنرفو
 اهسفن ةعرسلاب عفتري مل ارقف دشألا رسألا ىدل قافنإلل حاتملا لخدلا نأ
 نكي مل اهيدل لخدلا اذه ومن لدعم نإف ،ةطسوتملا رسألا عم ةنراقملاب

 رسألا ىدل قافنإلل حاتملا لخدلا نأ انل نيبت ةيمسرلا ماقرألاف ،اليئض
-1977( ةدملا يف )%93( لدعمب امن دق ارقف دشألا سمُخلا ىلإ ةيمتنملا

 دادزا امنيب ارقف اودادزا ءارقفلا نأب ءاعدالا فخسلا نمو 156،)2011/2012
 مهنع ثدحت نيذلا نويكارتشالا ناك دقل .ابيرقت فعضلا رادقمب مهلخد
 ،)1848( ماعلا يف ائطخم سكرام ناكو ،)1976( ماعلا يف نيئطخم ليفير
 .اضيأ نوئطخم اذه انموي يف نيمئاشتملا نإ امك

                                                                            
 .10ص ؛نورخآو افورابساك :ةلامعلل دیدجلا رصعلا يف نورساخلاو نوحبارلا مھ نم ..روجألا 155
 ؛)ONS( ةیئاصحإلا تانایبلل ينطولا بتكملا :]2013 ویلوی 10[ )ةیلیصفتلا تانایبلا( ةرسألا لخد ىلع عفانملاو بئارضلا تاریثأت 156
 .10ص
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 ليثم هل قبسي مل دح ىلإ دادزا لمعلا تاعاس ددع .6
 قفتا رمأ كلانه ناك اذإ" :)نايدراغلا( ةفيحص يف يلرذاه نيوأ بتك

 اردق دهشيس رشع يداحلا نرقلا نأ وهف ام اموي تايلبقتسملا ءاملع هيلع
 موي نأب اوملع مهنأ ول نودقتعيس اوناك اذامف .لمعلا تاعاس نم لقأ
 يف حبصيس )ءاسم ةسماخلا ىلإ احابص ةعساتلا نم( داتعملا لمعلا
 نمو 157."؟)ءاسم ةعباسلا ىلإ احابص ةعباسلا نم( جذومن ىلإ برقأ ايناطيرب
 ةلاقم يف أبنت يذلا زنيك درانيم نوج يداصتقالا :ءالؤه "تايلبقتسملا ءاملع"
 ةيمدقتلا نادلبلا يف يشيعملا ىوتسملا" نأب )1930( ماعلا يف ترشن هل

 يعديو 158."ايلاح هيلع وه ام فاعضأ )8-4( اذه انموي نم ماع ةئم دعب غلبيس
 نأل ةديدجلا تاورثلا هذه ققحت عقوت زنيك نأ يكسيليديكس دراودإو تربور
 159."عمتجملا دادتما ىلع ةاواسم رثكأ وحن ىلع اهعيزوت يرجيس مهلمع رامث"
 ةدايزب رمتستس ايجولونكتلا نأب لاق امنإو ،العف كلذ لقي مل زنيك نكل
 اذه نأب فارتعالا بجيو .ةورثلا ةدايزب رمتستس يهف يلاتلابو ،ةيجاتنإلا
 ثدحت نلو ،ةمهم بورح كلانه نوكي نل" هنأب غراف لمأ ىلإ دنتسا عقوتلا
 هداقتعا يف اقحم زنيك ناك دقف كلذ عمو 160،"ناكسلا ددع يف ةمهم ةدايز
 اهتيبلت نكمملا نم نوكيس ىوأملاو ءاسكلاو ءاذغلل "ةقلطملا ةجاحلا" نأب
 ام هنأ زنيك عقوتو 161.ةمدقتملا تاعمتجملا يف سانلا نم ةبلاغلا ةيبلغألل
 هتهجاوم ناسنإلا قلخ ذنم ةرم لوأل" دهشنسف تاجايتحالا هذه ةيبلت متت نأ
 نم هقاتعنا مادختسا نم نكمتي فيك :يهو ،ةيدبألا ةيقيقحلا هتلكشمل
 لضفب هل رفوت يذلاو ،هغارف تقو لغشي فيكو ،ةحلملا ةيداصتقالا مومهلا
 ةيلوبقملاو ةمكحلاب مستي وحن ىلع شيعي يك ،ةبكرملا ةدئافلاو مولعلا
 يف مهتاقوأ ءاضق نولضفي سانلا نأب ضرتفي زنيك نأ امبو 162."ةدوجلاو
 ماعلا يف رهدزملا نطاوملا نأب عقوت دقف ،لمعلا بعاتم نع اضوع وهللا
 يذلا لمعلا عوبسأف ،دحاولا مويلا يف )تاعاس 3( ىوس لمعي نل )2030(
 يرشبلا نئاكلا تاجايتحا ةيبلتل امامت يفكي" )لمع ةعاس 15( نم نوكتي
 163."سانلا لك ىدل يئادبلا

                                                                            
 .يلرذاھ :)نایدراغلا ةفیحص يف 2012 ویلوی 1 خیراتب ةلاقم( ؟اریثك لمعن اذاملف ،نورشعلاو يداحلا نرقلا ھنإ 157
 .196ص ؛زنیك :عانقإلا يف تالاقم 158
 .يكسیلیدیكس دراودإو تربور :غارفلا تقو حیدم يف 159
 .196ص ؛زنیك :عانقإلا يف تالاقم 160
 اقالطنا ةقلطملا تاجایتحالا هذھ ةیبلت اھیف يرجی ةطقن ىلإ ،دقتعن امم عرسأ كلذ ثدحی امبرو ،لوصولا متیس ام ناعرس" :زنیك لوقی 161
 .)197ص ؛قباسلا ردصملا( ."ةیداصتقا ریغ ضارغأل ىرخألا انتاقاط سیركت لضفن اننأ نم

 .198ص ؛قباسلا ردصملا 162
 .919ص ؛زنیك :عانقإلا يف تالاقم 163
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 يأر كلانه ،عقاولا يفو ،ققحتت نأ زنيك ةءوبنل حجرملا ريغ نمو
 حبصأ لمعلا موي نأب لوقيو ،ةقباسلا )نايدراغلا( ةلاقم هسكعت كرتشم
 يتلا تافارخلا نم ةفارخ الإ تسيل ةلوقملا هذه نكل ؛هيلع ناك امم لوطأ
 ماعلا يفف :اهكلتمن يتلا ةريثكلا تانايبلا لضفب ةلوهسب اهضحد نكمي
 ،ماعلا يف لمع ةعاس )3,000( يلاوح مهفئاظو يف لامعلا ىضمأ )1900(
 لمعي لماعلا نأ مويلا ملاع يف ةمدقتملا نادلبلا مظعم يف ظحالملا نمو
 يونسلا لدعملا نإو .)5 لكشلا عجار( ماعلا يف ةعاس )1,800( نم لقأ
 برتقت ال ضافخنالا اذه ةعرس نكل ،ضافخنالا يف رمتسم لمعلا تاعاسل
 نواعتلا ةمظنم نادلب انلوانت اذإو .زنيك اهب أبنت يتلا ةعرسلا نم ادبأ
 ةيعوبسألا لمعلا تاعاس لدعم نأ دجنسف )OECD( ةيمنتلاو يداصتقالا
 ناك )2011( ماعلا يفو ؛ادنلوه يف )30.5( ىلإ ايكرت يف )48.9( نم توافتت

 لقي لدعم وهو ،)36.4( غلبي ايناطيرب يف ةيعوبسألا لمعلا تاعاس لدعم
 اضيأ لقي ريخألا مقرلا نإ امك ،)37.7( غلب يذلاو )2000( ماعلا يف هريظن نع
 .)6 لكشلا عجار( )38.1( غلب يذلاو )1992( ماعلا يف هريظن نع

 164.)2012-1992( ةمدقتملا نادلبلا يف لمعلا تاعاسل يونسلا طسوتملا :)5 لكشلا(

                                                                            
 .)OECD( ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم :)2012( لماع لكل ةیلعفلا لمعلا تاعاسل يونسلا طسوتملا 164
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 165.ايناطيرب يف لمعلا تاعاسل يعوبسألا طسوتملا :)6 لكشلا(

 لمعلا راظنم نم رمألا اذهل انرظن اذإ اليلق الإ ةروصلا فلتخت الو
 ةعاس )42.6( لماك ماودب نولمعي نم ىضمأ ايناطيرب يفف ،لماك ماودب

 اذإ مويلا يف لمع ةعاس )8.5( لداعي امم ،)2011( ماعلا يف ايعوبسأ لمع
 لدعملا نع ديزي ال مقرلا اذهو .لمع مايأ ةسمخ يوتحي عوبسألا نأ انربتعا
 يف ةيعوبسألا لمعلا تاعاس لدعم نع لقي هنكل ،ةقيقد )13(ـب الإ يبوروألا
 نع لقي هنأ نع كيهان ،ادنليزوينو ادنلسيأو نانويلاو اسمنلاو ايلارتسأ
 تابون نع اريثك فلتخي عقاولا اذه نإف كلذلو .رقفألا لودلا لك يف هئارظن
 اهنأ ضعبلا يعدي يتلا )ءاسم ةعباسلا ىتح احابص ةعباسلا نم( لمعلا
 نايدراغلا ةلاقم هب تفصو ام رربي ال هنإ امك ،ايناطيرب يف دئاسلا طمنلا
 يأرلل عالطتسا يفو 166."ابوروأ يف ةقاشلا لامعألا ةشرو" اهنأ نم ايناطيرب

 ةلوقم عم مهقافتا يف الامتحا لقألا نويناطيربلا ناك ادلب نيرشع لمش
 167."يتايح ةريتو ئطبأ نأ يناكمإب ناك ول ىنمتأ"

 )40( نم لقأ نولمعي )%55.4( نييناطيربلا لامعلا فصن نم رثكأ نإ
 نإف ساسألا اذه ىلعو 168؛)رجأ نود لمعلا كلذ يف امب( عوبسألا يف ةعاس

 )42.2( يبوروألا لدعملا نم لك نع ديزي غارف تقوب عتمتي يناطيربلا لماعلا
 نم طقف )%11.7( نإ امك ؛ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم نادلب لدعمو
 لكشيو ،عوبسألا يف ةعاس )50( نم رثكأ نولمعي نييناطيربلا لامعلا
 هريظن نع ديزي لدعملا نأ نم مغرلا ىلعو ،ةبسنلا هذه عابرأ ةثالث لاجرلا

                                                                            
 .قباسلا ردصملا 165
 .)ONS( ةیئاصحإلا تانایبلل ينطولا بتكملا :)2011( ةلامعلا قوس يف لمعلا تاعاس

 .نالیغ :)نایدراغلا ةفیحص يف 2005 سطسغأ 20 خیراتب ةلاقم( ةدیدع تاعاسل لمعلا ةفاقث دی ىلع لَتقُن فیك ..راھنت ىتح لمعا 166
 .5ص ؛يروم سوسبإ ةسسؤم :]2013[ ایلاح شیعن فیك ..ىمظعلا ایناطیرب – عمتجملا مھف 167
 .)OECD( ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم :]2012[ ةداتعملا ةیعوبسألا لمعلا تاعاسل اقفو لمعلا لدعم 168
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 نادلب نع اريثك لقي هنإف ،)%9.1( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم يف
 مظعم يف لاحلا وه امكو 169.)29.5( نابايلاو )%43( ايكرت لاثمأ نم ىرخأ
 دق ةحيرشلا هذه نمض نوجردني نيذلا نييناطيربلا ةبسن نإف ،ةيرثلا نادلبلا
 .ةيضاملا تاينيعستلا فصتنم ذنم تضفخنا

 ؟طقف نينواهتملل ءادغلا ةحارتسا له

 دق لمعلا تاعاس نأ يف كش نم ام هنأب الامجإ لوقلا نكمي
 ال يهو ،قباسلا هؤبنت نع زنيك ربع نأ ذنم هابتنالا يعرتسي لكشب تضفخنا
 يتلا ةدايزلا انلوانت اذإو .ةتباث اهنكل ةئيطب ةريتوب ضافخنالاب ةرمتسم لازت

 ةدملا لالخ ةمدقتملا نادلبلا يف )فاعضأ 10-9( يقيقحلا لخدلا يف تثدح
 فصنلا ىلإ لمعلا تاعاس ضافخنا عم تقفارت اهنأ دجنسف )1880-2000(
 نمض ةلوهسب عضومتت اهنأ ودبي ايناطيرب نإف ،كلذ نع الضفو 170.ابيرقت

 ،لمعلا ةقشمب زيمتت ال :هسفن تقولا يف نيرمأب فصتت نادلبلا نم ةحيرش
 ارصم ضعبلا لازي ال اذامل :لاؤسلا زربي انهو .غارفلا تاقوأ لوطب زيمتت الو
 ؟عضولا اذه نع ةفلاخم ةركف نيوكت ىلع

 لالخ لخدلا ملس ةمق يف تثدح يتلا تاريغتلا يف باوجلا نمكي امبر
 دق لمعلا تاعاس طسوتم نأ نم مغرلا ىلعف ؛ةيضاملا ةليلقلا دوقعلا
 نولمعي اوذخأ ىلعألا لخدلا باحصأ نإف ،ةينغلا نادلبلا مظعم يف ضفخنا

 لمعي امم لقأ تاعاس نولمعي ىندألا لخدلا باحصأ ذخأ امنيب رثكأ تاعاس
 ةدحتملا تايالولا يف رثكألا لمعلا تاعاس نأ ونازولو نوك دجو دقو 171.مهريغ
 )2006-1979( ةدملا يفو 172."ارمعو ارجأو اميلعت ىلعألا نمض زكرتت" ةيكيرمألا
 ايعوبسأ ةعاس )50( نم رثكأ نولمعي نيذلا روكذلا نييكيرمألا ةبسن تناك
 ،لخدلا ملس نم ىلعألا سمُخلا نمض ةيوئم ةطقن )11.7( نم رثكأب تداز دق
 يف امأ 173.ىندألا سمُخلا ىدل ةيوئم ةطقن )8.4( رادقمب تضفخنا اهنكل
 نم رثكأ غلبي ةريثك تاعاسل لجرلا لمع لامتحا نإف يبوروألا داحتالا نادلب

 نوليمي صاخلا مهباسحل نولمعي نم نإ امك ،ةأرملا ىدل هريظن يفعض

                                                                            
 .)OECD( ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم :]2012[ ةایحلاو لمعلا نیب نزاوتلا ..لضفألا ةایحلا رشؤم 169
 .240ص ؛فرودنیل ،شوب :ةیداصتقالا تایصوتلاو ةیبوروألا ةبرجتلا ..لمعلا تاعاس ضافخناو فیظوتلا 170
 ؛)OECD( ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم :]2011[ ؟دوعصلا نع ةاواسماللا ىوتسم فكی ال اذامل ..قرفتملا يلودلا فقوملا 171
 .7ص

 .1ص ؛ونازول ،نوك :نییكیرمألا لاجرلا ىدل رثكأ تاعاسل لمعلا تاعزن مھف ..؟ةیعوبسألا لمعلا تاعاس دادزت لھ 172
 .6ص ؛قباسلا ردصملا 173
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 نولمعي نم ليم فاعضأ ةعبرأ قوفي وحن ىلع ةريثك تاعاسل لمعلل
 174.مهريغ باسحل

 ةريبكلا ةيناطيربلا تاكرشلا يف نيحومطلا لامعلا ضعب ىنبت دقلو
 ،)"نينواهتملل ءادغلا ةحارتسا"( راعشو ماودلا تاعاسل يكيرمألا طمنلا
 نأ حجرملا نمو .)تيرتس لوو( يئامنيسلا مليفلا يف تدرو ىرخأ ةرابع يهو
 يف وأ ندنل ةنيدمل يراجتلا طسولا يف روجألا ةيزجم فئاظو يف نولمعي نم
 ريثكب لوطأ ددمل نولمعي )مالعإلا وأ ةسايسلاك( ماعلا يأرلا ليكشتل نهم
 يف مهبراجت سكعت ةينطولا مالعإلا لئاسو نإف كلذلو ،طسوتملا نم
 175.دالبلا ءاحنأ يقاب يف طسوتملا لخدلا باحصأ ةايح سيلو ،ةايحلا

 ؛ديدجلا هجوتلا اذه نيماضم نع رظنلا ضغن ال نأ انيلع بجيو
 ببسب ةليوط ددمل نولمعي اوناك نم مه ءارقفلا نأب انربخي خيراتلاف
 لمعلا ىلإ نوليمي نم مه ءاينغألا نإف اذه انموي يف امأ ،كلذ ىلإ مهرارطضا
 يتلا ىواكشلا نإف كلذلو ؛مهانغ بابسأ دحأ ربتعي ليملا اذهو ،لوطأ ددمل
 ىواكشلا نع يرهوج لكشب فلتخت لمعلا ةدم لوط نم ايلاح اهعمسن
 )70( لمعلل نييالملا رارطضا نيب لماك فالتخا كلانهف :خيراتلا اهركذي يتلا

 ىلع قلقلا نيبو ،مهلايع توق نيمأتل عناصملا نمض عوبسألا يف ةعاس
 نوراتخي نمم ةبسانملا روجألا يوذ نيفرتحملا لامعلا نم ايبسن ليلق ددع
 .تاعامتجالا تاعاقو بتاكملا فرغ نمض عوبسألا يف ةعاس )50( لمعلا
 اذه انرصع يف نولمعي نويناطيربلاف ،يلامجإ لكشب ةحضاو قئاقحلا نكل
 .مهخيرات يف ليثم اهل قبسي مل رصقأ ددمل

 ةصالخلا

 ددع طسوتم يف هابتنالل ريثم ضافخناب ةيجاتنإلا ةدايز تحمس
 نادلبلا يف امأ ؛ةديدع دوقع لاوط ةيعانصلا نادلبلا لك يف لمعلا تاعاس

 تاعاس ددع ضافخنا اهيف أطابت دقف ةيجاتنإلا ةدايز اهيف تأطابت يتلا
 ضعب يف ةلماعلا ةوقلا ماسقأ ضعب يف ظحالملا نمو ؛اضيأ لمعلا

                                                                            
 ةیبوروألا ةسسؤملا :]2008[ ارخؤم دنافوروی ةسسؤم ھترجأ يذلا ثحبلا ..لمعلا تاعاس لاجم يف ةیبوروألا تاھیجوتلل تاعجارم 174
 .1ص ؛لمعلاو ةایحلا فورظ نیسحتل

-1972( ةدملا يف تقولا اذھ دادزا ثیح ،لمعلا ناكم ىلإو نم لقنتلا يف لماعلا ھیضمی يذلا تقولا نمضتت ال لمعلا تاعاس دادعأ نإ 175
 .)1ص ؛لقنلا ةرازو :]2013[ لقنتلل ينطولا حسملا( تاینیعبسلا يف ھیلع ناك ام ىلإ لصیل اھدعب ضفخنا ھنكل ،)تاینیعستلا فصتنم
 ىلع نولصحی مھنأب يحوی اذھو ،ریثكب رثكأ لخد ىلع نولصحی مھلامعأ نكامأ ىلإ لاقتنالا يف لوطأ اتقو نوضقی نیذلا لامعلا نإو
 ھلمع ناكم نع ةلیوط ةفاسم ھلصفت يذلا لماعلا نإ :لاثملا لیبس ىلعو .لوطأ اتقو قرغتست يتلا مھتالقنت لباقم ىلعأ رجأب تاضیوعت
 ىلع لصحی ناكف ةریصق ةفاسم ھلصفت يذلا امأ ،)2009( ماعلا لالخ ةعاسلا يف )£18.80( غلبی رجأ طسوتم ىلع لصحی ناك ندنل يف
 .)4ص ؛)ONS( ةیئاصحإلا تانایبلل ينطولا بتكملا :]2011[ لمعلا ىلإ لقنتلا( .ةعاسلا يف )£9.60( غلبی رجأ طسوتم
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 اذه نكل ،ةيضاملا تاينيعبسلا ذنم رثكأ تحبصأ لمعلا تاعاس نأ نادلبلا
 .غارفلا تاقوأب عتمتلا ىلع لخدلل نيينعملا لامعلا ليضفت سكعي رمألا

 غارف تقو نم ثيدحلا عمتجملا هب عتمتي ام نارسفي ناببس كلانه
 ديزت ارامعأ ايلاح نوشيعي سانلا نأ :امهلوأو ،تاضارتفالا رثكأ قوفي
 دجوي هنأ ينعي اذهو ،)1930( ماعلا يف مهفالسأ رامعأ ىلع اماع نيرشعب

 :ايناثو ؛دعاقتلا نم ماوعأب عتمتلا ىلع نيرداقلا صاخشألا نم ريثكب رثكأ ددع
 يمانتو ،تقولل ةرفوملا ةيكالهتسالا علسلا نم ةرفوتملا ةيمكلا يمانت نإ
 تالاسغو فيووركيملا نارفأك ،اهيلع لوصحلا فيلاكت لمحت ىلع ةردقلا
 ةيلزنملا تابجاولا نأ ينعي ،ةيئابرهكلا سناكملاو قابطألا تالاسغو بايثلا
 ،تاعاسلا نم لقأ اددع كلهتست تحبصأ )"رجأ نود لمعلا" عاونأ دحأ(
 176.ةيلستلا ضارغأل ةرَّفوملا تاعاسلا صيصخت نكمي كلذلو

 نم زنيك هب أبنت ام نأب انيرت لازت ال ةقيقحلا نإف ،قبس امم مغرلا ىلعو
 ضرأ ىلع ققحتي مل ةعاس )15( ىلإ ةيعوبسألا لمعلا تاعاس ضافخنا
 دحلا ىلإ لمعلا تاعاس انضيفخت مدع فلخ فقي يذلا ببسلا امأ ؛عقاولا
 هنأ وهف ،غارفلا تاقوأ نم ىصقألا دحلا ققحيو ةايحلا تايرورض نّمؤي يذلا

 ىلع نوقبي سانلا مظعم نإف ناسنإلل "ةقلطملا تاجايتحالا" ةيبلت متت نأ ام
 /ةعاس 15( لمعت نأ بغرت َتنك اذإف ؛لخدلا لباقم مهلمع لدابتل مهليضفت
 تاينيثالثلا يف ةلماعلا ةقبطلا ةايح طمن ىلع لصحت نأ كنكميف )عوبسألا
 نوبغريف ،كلذ نم لضفأ وه ام ىلإ نوحمطي سانلا مظعم نكل ،ةيضاملا

 لك ةيطغتو ،فتاهو ،ةنخاس هايم تاديدمتو ،ةيزكرم ةئفدت ريفوت يف الثم
 ،نويزفلتو ،بوساحو ،ةيلزنم هايم ةرودو ،ةرايسو ،داجسلاب لزنملا تايضرأ
 لب ،ةيهافرلا لئاسو نم ،اماع نينامث لبق ،ربتعت تناك ىرخأ ةعفان ةزهجأو
 .الصأ ادوجوم نكي مل ام اهنم نإ

 ذنم ةديدج تاراكتبا ةيأ كلانه نكي مل ول هنأب نولتوآ سالوكين ججاحيو
 انلاومأ قافنإ اننكمي يتلا ءايشألا نم لقأ رادقم كلانه ناكل )1800( ماعلا

 ليبس ىلعو 177.غارفلا تاقوأ نم ديزملا ىلع لصحن انلعجيل ناك امم ،اهيلع
 ةبرع ىلع ،يلايخلا عقاولا اذه لظ يف ،اولصحي نأ عيمجلل نكمي :لاثملا
 ليسغل ةزهجأ الو ،تاجالث الو ،تارايس" كلانه نوكت نل نكل ،ناصح اهرجي
 تاراطق الو ،تنرتنإ الو ،نويزفلت الو ،امنيس الو ،ويدار الو ،قابطألا وأ بايثلا

                                                                            
 .يتوبیلیز :يملاع روظنم ..اماع نیعبسو ةسمخ دعب اندافحأل ةیداصتقالا تایناكمإلا 176
 .11ص ؛نولتوآ :ينطولا جتانلا يلامجإل ىحرم 177
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 نم اددع لكشت يتلاو ،"ةثيدح ةيحص ةياعر الو ،نيرفاسملا لقنل تارئاط وأ
 هقفنن يذلا لاملا نع رظنلا ضغبو .قافنإلل حاتملا لخدلاب فرصتلا هوجو
 لاملاو ،)1930 ماعلا ذنم لئاه لكشب عفترا رادقم وهو( بئارضلا عفد يف
 تاجتنم ىلإ بهذي انقافنإ مظعم نإف ،نكسلا فيلاكت عفد يف هقفنن يذلا
 ،اردان اهنم ريثكلا ناكو ،رشع عساتلا نرقلا يف دحأ اهب عمسي مل تامدخو
 .زنيك مايأ يف ،دعب عَرتخُي مل وأ

 نوكي نأ لامتحا لهاجت زنيك نأ يف كلذل لهسألا ريسفتلا لثمتي امبر
 حلطصمف ،هيف اغلابم ارمأ ةعاس نيرشعو ىدحإل دتمملا غارفلا تقو
 نأب ينعي ذإ ،هنم دارملا زواجتت يناعم لمحي "ةايحلاو لمعلا نيب نزاوتلا"
 امب سكعي ال فئازلا لصفلا اذه نكل ،ةايحلا نم دضلا فقوم فقي لمعلا

 مهئادأ لضفب سانلا مظعم هب رعشي يذلا )زاجنإلا روعش( ةيافكلا هيف
 ةايحلا ةباتر نم اديكأ ابرهم لمعلا مدقي ،اّنم ريثكلل ةبسنلابف .مهفئاظول
 نم ريثكلا :مهيف نمب ،ءاينغألا نم ىصحي ال ام كلانهو ؛ةيرسألا
 نييقيسوملا ىتحو ،نييدايرلا نيرمثتسملاو نييسايسلاو نييداصتقالا
 ىلع مهتردق نم ليوط دمأ دعب لمعلاب نورمتسي ،)زنوتس غنيلور ةقرفك(
 .مهلامعأب نوعتمتسي مهنأل ؟اذامل .حيرم لكشب دعاقتلا

 ددع لقأ نولمعي لامعلا ناك اذإ ام يف نمكي ال مهملا لاؤسلا نإ
 سكعت هذه لمعلا تاعاس تناك اذإ ام يف امنإو ،تاعاسلا نم نكمم
 لاؤسلا اذه نع ةباجإلا نإ :ماع لكشب لوقلا نكميو ؛ةيقيقحلا مهتاليضفت
 يفف ،ةيقيقحلا مهتاليضفت سكعت لمعلا تاعاس نأ ىلإ ريشت اهنأ ودبي
زاوت ةقالع نوثحابلا دجو ايلارتسأ يف لمعلا تاعاس ىلع تيرجأ ةسارد

ٍ
 

 تاعاس نم لامعلا هلضفي يذلا ددعلا نيب ،تاءانثتسالا ضعب عم ،ةقيثو
 نواعتلا ةمظنمل ريرقت دجو امك 178.ةيلعفلا لمعلا تاعاس نيبو ،لمعلا
 ةوقلا نم حئارش يف لمعلا تاعاس ددع ديازت نأ ةيمنتلاو يداصتقالا
 يهو ،ةلامعلا تاليضفت يف تاريغت ثودح عم ىزاوتي" ناك ةيكيرمألا ةلماعلا
 تاعاس ددع صاقنإ نع اضوع لخدلا ةدايز وحن ةوقب تكرحت تاريغت
 179."لمعلا

 ،يلعفلا اهددع عم لمعلا تاعاس نم لضفملا ددعلا َزاوتي مل اذإ امأ
 يف رثكأ تاعاس ءاضقب نوبغري لامعلا نأ ىلإ ةداعلا يف عجري كلذ نإف

                                                                            
 .410ص ؛كالب ،نیدوو ،وغارد :لمعلا تاعاسب ةقلعتملا تالیضفتلا رییغتو ةایحلا ثادحأ ..؟اھیلع لصحی نمو ةنورملا دیری نم 178
 .181ص ؛)OECD( ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم :]1998[ فیظوتلا قافآ 179
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 ةلماعلا ةوقلا نم )%4.1( ناك )2012( ماعلا يفف ؛سكعلا ال ،لمعلا
 ةتس لك نأ ينعي اذهو ،يئزج ماودب فئاظو يف لمعلا ىلع اربجم ةيناطيربلا
 ماودل لمعلاب بغري دحاو صخش مهنيب ناك يئزج ماودب نولمعي صاخشأ
 اصخش ةبسنلا تناك ابوروأ ءاحنأ يقاب يفو ،كلذ هل ىنستي نأ نود لماك
 نوكي امدنع عافترالا ىلإ ماقرألا هذه ليمتو 180.صاخشأ ةسمخ لك نم ادحاو
 نيربجملا صاخشألا نم ةمهم ةيلقأ امئاد هيف دجويو افيعض داصتقالا ءادأ

 .لماك ماودل لمعلاب مهتبغر نم مغرلا ىلع يئزجلا ماودلا ىلع

 ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ريراقت دحأ صلخ ،ماع لكشبو
 لازت ال لامعلا مظعم تاليضفت نأ نادلبلا عيمج يف ظحالملا نم" نأ ىلإ
 181."لمعلا تاعاس ددع ضيفخت ةهج يف سيلو ،لخدلا ةدايز ةهج يف بصت
 ىلع لوصحلل ةيولوألا نوطعي دق سانلا نأب ضرتفا امدنع زنيك أطخأ دقلو
 ةايحلا تايرورض فيلاكت عفدل مهيفكي ام ىلع اولصحي نأ ام غارفلا تاقوأ

 .طقف

                                                                            
 .)OECD( ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم :]2013[ يئزج ماودب يرابجإلا لمعلا لدعم 180
 .154ص ؛)OECD( ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم :]1998[ فیظوتلا قافآ 181
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 يداصتقالا ومنلا ديازت نم عفتنت نل ةينغلا نادلبلا .7
 اهبتك ةلاقم يف ءاج ةعاس )15( نم نوكتي لمع عوبسأب زنيك ؤبنت نإ

 يذلاو ،"يداصتقالا مؤاشتلا هنشي يذلا ئيسلا موجهلا" ىلع درلل لصألا يف
 يف ءاج اممو ؛)1929( ماعلا يف تيرتس لوو ةصروب رايهنا باقعأ يف هظحال
 ةياهن نع نوثدحتي سانلا عمست نأ عئاشلا نم حبصأ دقل" :ةلاقملا هذه
 هجوأ نأو ،رشع عساتلا نرقلا اهب زيمت يتلا لئاهلا يداصتقالا مدقتلا ةبقح
 اهقيرط يف تحبصأ يشيعملا ىوتسملا ىلع تأرط يتلا ةعيرسلا نسحتلا
 ىوتسم يف طوبه ثودح نأو ،ايناطيرب يف ةفلتخم تالدعمب ؤطابتلا ىلإ
 182."مداقلا دقعلا يف نسحت ثودحل لامتحا يأ نم احيجرت رثكأ حبصأ راهدزالا
 ىلعو ،رحلا قوسلا تاداصتقا تناك ذإ ،هلحم يف نكي مل مؤاشتلا اذه نكل
 :هلوقب رمألا اذه ليفير حضويو ،يسألا اهومن عباتت ،ملاعلا دادتما

 ديزي نأ )1975-1925( ةدملا يف يشيعملا ىوتسملا عاطتسا«
 ىلع كلذو ،)نادلبلا ضعب يف نيفعض داز لب( ابيرقت فعضلا رادقمب
 نيتيملاع نيبرحو ،اقح ةيثراك امهالوأ تناك داسك يترتف نم مغرلا

 183.»ةيرامعتسالا تايروطاربمإلا لاوزو ،نابايلاو ابوروأ يف نيترمدم

 امب ،ةيرود تارثعت نم يناعت ةيملاعلا تاداصتقالا ترمتسا دقلو
 مل كلذ نكل ،دوقعلا بقاعت عم تثدح ةدشلا ةعونتم دوكر تالاح :اهيف
 يلامجإ ىلإ انرظن اذإو ،راهدزالا نم ديزملا ىلإ ةيعاسلا ةريسملا فحز فقوي
 هنأب دجنسف نيرشعلا نرقلا ةياهن دنع ايناطيرب يف يدرفلا ينطولا جتانلا
 ةدحتملا تايالولا يف امأ ،نرقلا ةيادب يف هيلع ناك امم فاعضأ ةعبرأب ىلعأ
 ىلعأ ناكف نابايلا يف امأو ،فصنو فاعضأ ةسمخب ىلعأ ناك هنإف ةيكيرمألا
 علسلا ةيعونل رمتسملا نيسحتلا :قبس ام ىلإ انفضأ اذإو 184.افعض )14(ـب
 اذه انموي يف رعسلا ةطسوتم ةيلئاعلا ةرايسلا :الثم( ةبقحلا هذه يف
 ريثي نسحت ىلإ كلذ ىدأ دقلف ،)1960 ماعلا يف اهتريظن نم ريثكب لضفأ
 .يشيعملا ىوتسملا يف هابتنالا

 هل قبسي ملف ةيلامسأرلا ةبقحلا يف ثدح يذلا يداصتقالا ومنلا امأ
 فصتي ملاعلا ةورث ديازت ناك نينسلا فالآ دادتما ىلعف ؛قالطإلا ىلع ليثم
 سوغنآ يداصتقالا ىريو ؛ةظحالملل الباق هيف نكي دكي مل وحن ىلع ؤطابتلاب

 يف يدرفلا لخدلل فاعضأ ةثالث نع لقت ةدايز الإ ثدحت مل هنأ نوسيدام

                                                                            
 .193ص ؛زنیك :عانقإلا يف تالاقم 182
 .161ص ؛لیفیر :ةیراتیلاتوتلا ءارغإ 183
 .23ص ؛نیلآ ،سكیھ :)1900( ماعلا ذنم ةیناطیربلا ةیئاصحإلا تانایبلا اھیلع لدت تاھجوت ..رییغتلا نم نرق 184
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-1820( ةدملا يف امأ ؛)1820-1000( نيماعلا نيب ةلصافلا ةدملا لالخ برغلا
 ةيتاسسؤملا تازيملا مظعم باستكا" نم نادلبلا نكمت عمو ،)2006

 امم رثكأ حبصيل يدرفلا لخدلا داز دقف ،"ةثيدحلا ةيلامسأرلا ةلودلل ةيركفلاو
 185.افعض نيرشعو دحاوب هيلع ناك

 سكعلا ىلع امنإو ،رقفألا نادلبلا باسح ىلع ومنلا اذه ثدحي ملو
 ةدملا يف ملاعلا ىوتسم ىلع لخدلا طسوتم فعاضت امدنعف :كلذ نم
 :ةيمانلا نادلبلا بيصن نم ربكألا بساكملا تناك ،)1965-2000(

 ناكس نم ىنغ دشألا سمُخلا عاطتسا ،ةدملا هذه لالخ«
 دشألا سمُخلا ىدل امأ ،)%75( رادقمب هلخد طسوتم ديزي نأ ملاعلا

 عفترا ذإ ،عرسأ لكشب ةدايزلا هذه تثدح دقف ملاعلا ناكس نم ارقف
 186.»اهسفن ةدملا لالخ هيفعض نم رثكأ ىلإ لخدلا طسوتم

 دهش نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا نأب الامجإ لوقلا نكميو
 ةورث تدازو 187.هيلع ناك ام فاعضأ ةتس ىلإ يملاعلا يداصتقالا جتانلا ةدايز
 يتدالو دنع هيلع تناك امم )ريثكب رثكأ :لب( كلذ نم رثكأ طسوتملا نطاوملا

 ةلحرم دادتما ىلع اهلاح هيلع ناك ام عم ةنراقملاب كلذو ،)1976( ماعلا يف
 188.ةيناثلا ثيبازيلإ ةكلملا جيوتتو ةداورط برح نيب لصفت ةليوط ةيخيرات
 ماقرألا ليدعت دعب( ملاعلا يف ينطولا جتانلا يلامجإ انل نيبي )7 لكشلا(و
 .)2010-1950( ةدملا يف كلذو )مخضتلا تالدعمل اقفو

                                                                            
 .79ص ؛نوسیدام :يلودلا يداصتقالا دھشملا يف ملاعلا يقابو برغلا 185
 .25ص ؛غریبرون :ةیملاعلا ةیلامسأرلا نع عافدلا يف 186
 .129ص ؛قباسلا ردصملا 187
 .نوسیدام :يلودلا يداصتقالا دھشملا يف ملاعلا يقابو برغلا 188
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 189ملاعلا يف يقيقحلا يدرفلا ينطولا جتانلا يلامجإ :)7 لكشلا(

 ققح يذلا )]2000[ ؛وغول نود نم( اهباتك يف نيالك يموعن دكؤتو
 يف ريبك لكشب تعراست يتلا ةيداصتقالا تاهجوتلا" نأ ىلع ةيلاع تاعيبم
 نيوكتو عيزوتلا ةداعإل ةلئاه ةيلمع لوح اهعيمج تروحمت يضاملا دقعلا

 ،عيمجلاف .لاملاو علسلاو لمعلا صرف :يأ ،ملاعلا دراومل اقفو تاقبط
 نولصحي اوحبصأ ،ةيتاكرشلا بخنلل ايلعلا ةقبطلا ىلإ نومتني نم ءانثتساب

 تاساردلا ىدحإف ،ةطاسب لكب باوصلا ىلإ رقتفي لوق وهو ."لقأ رادقم ىلع
 كلانه نأ تدجو ،ملاعلا ناكس نم )%93( لثمت ادلب )138( ىلع تيرجأ يتلا
 نم ةريخألا دوقعلا لالخ ثدح "ملاعلا ىوتسم ىلع رقفلا يف عئار ضافخنا"
 يفف ؛ةراجتلا حاتفناو داصتقالل ةمظانلا طباوضلا ءاغلإ عم نيرشعلا نرقلا
 رقفلا حئارش لك دادتما ىلع رقفلا تالدعم تضفخنا" )2000-1970( ةدملا
 ،ةيضاملا تاينيعبسلا لالخ تالدعملا هذه ترقتسا نأ دعب"و ،ةلمتحملا

 ماعلا يفو 190."ملاعلا نادلب لك يف ةاواسماللا لدعم يف ريبك ضافخنا ثدح
 داسكلا ذنم ملاعلا اهدهش ةيلام ةمزأ مخضأ ثودح نم مغرلا ىلعو ،)2010(
 ضيفخت فدهل اهزاجنإ نم اهنكمت نع ةدحتملا ممألا ةمظنم تنلعأ ،ريبكلا

 كلذو ،)2015-1990( ةدملا لالخ فصنلا ىلإ عقدملا رقفلا نم نوناعي نم ددع
 .ددحملا ينمزلا راطإلا ةياهن نم ماوعأ ةسمخ لبق

                                                                            
 .نیدناز ناف ،تلوب :)1820( ماعلا لبق لصاحلا ومنلا ریدقت ةداعإ ..نوسیدام عورشمل لوألا ثیدحتلا 189
 .392-389ص ؛نترام يالاس :بسحو حئارشلا براقتو رقفلا ىوتسم طوبھ ..لخدلل يملاعلا عیزوتلا 190
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 ومنلاب كيكشتلا

 هجوتلا ءاهنإ ىلإ اذه انموي ىتح ّدؤت مل يئانثتسالا حاجنلا ةصق نإ
 لكشلاف ؛اذه انموي يف رخآ الكش ذخأ هنكل ،زنيك هفّرع يذلا يمؤاشتلا
 "ومنلا دودح" نأب ضارتفالا ساسأ ىلع موقي يسوثلاملا فوختلل ثيدحلا

 ،لاوحألا نسحأ يف يرورض ريغ وه يفاضإ مدقت يأ نأو ،اهيلإ لوصولا مت دق
 هنأ ىلع هريوصت يرجي هسفن راهدزالا نإ امك ؛اهئوسأ يف بوغرم ريغ هنأو
 .ةئيبلا ددهي ءابوو ،يدوجو قلقل ردصمو ،"ءارثلا ضارمأ" ببس وهف :ةلكشم

 يف ةريبك ةعفنم هل تناك يداصتقالا ومنلا نأ ركني يأ دحأ يأل نكمي ال
 تقولا يف ةورثلا نم ربكأ رادقم ىلإ جاتحت ةريقفلا نادلبلا نأ الو ،يضاملا
 ةناكم ؤوبت يف رمتسي ال نأ بجي ومنلا نأب ججاحي نم كلانه نكل ،نهارلا
 فصتي ام كلانه سيلو 191."هلمع ءادأ نم يهتني نأ داكي" هنأل كلذو ،ةيولوألا
 ماق امدنعف ؛ةيلامسأرلا تاداعم تاعزن نم ةبيئكلا ةعزنلا هذه يف ةلاصألاب

 فصو ،)]1958[ ؛يرثلا عمتجملا( هباتك يف ةلثامم ةججاحم ءادبإب ثيربلاغ يج
 ثيربلاغ امهتاو "اراركت" الإ تسيل اهنأب ةججاحملا هذه نودليسو سيراه
 يعّدت يتلاو ،نيتيملاعلا نيبرحلا نيب ام ةبقح ىلإ دوعت ةيلاب ةفارخ" ّرتجي هنأب
 ضئافلا عيزوت ةيلمع وه ىقبت ام لك نأو اهلح مت دق جاتنإلا ةلكشم نأب
 192."جاتنإلا نم ريزغلا

 تاينيتسلا يف ديدجلا راسيلا روهظو ةيوئيبلا ةكرحلا دوعص لالخو
 ةككشم" تادقتعم ثاعبنا اهسفن ةبقحلا تدهش ،ةيضاملا تاينيعبسلاو
 بتك امدنعو .ةاواسماللاو يناكسلا ومنلا لايح سجاوه عم ةطبارتم "ومنلاب
 )1972( ماعلا يف )؟ومنلا ضرقنا له( ةرثؤملا امهتلاقم نيبوتو سواهدرون
 يذلا )ومنلا دودح( باتك نكل ،)"دعب سيل"( :لاؤسلا نع امهتباجإ تناك
 .)ةيسوثلاملا ةيمؤاشتلا( ةدوع نلعأ اهسفن ةنسلا يف امور يدان هردصأ
 )اقحال رضخلا بزح ىلإ همسا رَّيغ( يدنليزوينلا ميقلا بزح ماق امدنعو
 يداصتقا ومن( يباختنالا هراعش ناك )1972( ماعلا تاباختنا يف سفانتلاب

 ذإ ؛هاعسم يف اديحو بزحلا اذه نكي ملو 193.)مدعنم يناكس ومنو مدعنم
 فادهألا نكت امهم" هنأب )1980( ماعلا يف نامديرف زورو نوتليم ظحال

                                                                            
 داكی وحن ىلع ءادألا يف اھریغ ىلع قوفتت نأ ةاواسملا نم ىلعأ ىوتسمب عتمتت يتلا تاعمتجملا عیطتست اذامل ..يحورلا ىوتسملا 191
 .5ص ؛تیكیب ،نوسنیكلیو :امئاد نوكی

 .62ص ؛نودلیس ،سیراھ :رحلا عمتجملا يف ينالعإلا جیورتلا 192
 .)ةمسن نییالم 4.5( غلبیل )%50( رادقمب نیحلا كلذ ذنم داز ھنكل ،خیراتلا اذھ يف )ةمسن نییالم 3( غلبی ادنلیزوین ناكس ددع ناك 193

 



88 

 

 ةكرحلا( نايضاملا نادقعلا اهدهش يتلا تاكرحلا لك نإف ،ةنَلعملا
 ،ةيبيهلا ةكرحلاو ،ضرألا ىلإ ةدوعلا ةكرحو ،ةيئيبلا ةكرحلاو ،ةيكالهتسالا
 يناكسلا ومنلا ةكرحو ،ةيربلا ىلع ظافحلا ةكرحو ،يوضعلا ءاذغلا ةكرحو
 194."ومنلا ةاداعم :وهو ،دحاو رمأ يف كرتشت تناك )مدعنملا

 ومنلا نع عافدلا يف

 فلخ يعسلا ىلإ اورظني نأ وه ومنلا ودقتنم هبكتري يذلا لوألا أطخلا
 سيياقم مدختسي انثيدح ناك ءاوسف ؛كلذك سيل هنكل ،قيض فدهك لاملا
 فده لاملا فلخ يعسلا نإف ،لخدلا وأ ةورثلا وأ ينطولا جتانلا يلامجإ
 الإ سيل ،فاطملا ةياهن يف ،لاملاف ؛هروصت ءرملل نكمي ام عسوأب عساو
 "قيض" دقتني نمو .ةيقيقحلا هفادهأ فلخ ىعسي نأ ءرملل حيتت ةيدام ةليسو
 ،سانلا اهيلإ ىعسي ىرخأ فادهأ "قيض" اضيأ دقتني نأ هب ردجي فدهلا اذه
 ،رفسلاو ،ةيحصلا ةياعرلاو ،ميلعتلاو ،ىوأملاو ،بارشلاو ،ماعطلاك
 ناسنإلا تاطاشنل ةيئاهنلا تاياغلا" :كياه هبتك اممو .ةحارلاو ،ةيلستلاو
 سيل :ةقدلا هجو ىلع لوقلا نكميو ؛قالطإلا ىلع ةيداصتقا تسيل لقاعلا

 فّيكت ،بسحو ،ةيداصتقا لماوع دجوت امنإو ،)يداصتقا زفحم( كلانه
 زفحم( هنأب )ًأطخ( ةلوادتملا ةغللا هوعدت ام نإو .ىرخأ فادهأ فلخ انيعس

 ةوقلا كالتما يف ةبغرلا :يأ ،ةماع ةصرف يف ةبغرلا الإ سيل )يداصتقا
 دوعي كلذ نإف لاملا فلخ ىعسن انك اذإف ؛ةددحم ريغ تاياغ زاجنإل ةمزاللا
 195."اندوهج رامثب عتمتلل ةنكمملا تارايخلا عسوأ نم انل همدقي ام ىلإ

 اروبنص هرابتعاب يداصتقالا ومنلا ىلإ رظنلا يف يناثلا أطخلا لثمتيو
 ةدارإ لضفب دجوي راهدزالا نأ ومنلا ودقتنم ليختي اذإ ؛هقالغإو هحتف نكمي

 ريثكلاب موقت نأ اهنكمي ةموكحلا نأ يف كش الو ؛ةيزكرم ةطلس نع ةرداص
 ةجيتن سيل ومنلا نكل ،هتلقرع وأ يداصتقالا مدقتلا ةدعاسمل رومألا نم
 ةعاربل ةيعيبط ةجيتن وه امنإو ،ةددحم ةين دوجو بلطتي ال وهف ،ايلع ةطخل
 عافترا ىلإو ةديدج تاراكتبا روهظ ىلإ نايدؤي نيذللاو ،هحومطو ناسنإلا

 .ةءافكلا ىوتسم

 فلخ يعسلا نع يلختلا" نوربتعي نمم ليلقلا الإ كلانه سيلو
 نأش نمف 197."عمتجملا يف انفده" ةباثمب "هشرع نع ومنلا ةحازإ" وأ 196"ومنلا

                                                                            
 .1919ص ؛نامدیرف زورو نوتلیم :رایتخالا يف رح 194
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 ةلجع يف يصعلا عضوو يرشبلا كولسلا ةقاعإب ايعاو ارارق بلطتي نأ كلذ
 هيف نوكت داصتقا وه "ةتباثلا ةلاحلا" داصتقا نإف كلذ حيضوتلو .داصتقالا
 اذه لثم يف ةورثلا نم ديزملا قيقحت نإو ،يدبألا تابثلا نم ةلاح يف روجألا
 الإ ىنغ دادزي نأ ءرملل نكمي ال ذإ ،قحب )ةليصحلا ةيرفص( ةبعل وه عمتجملا
 نأ )ممألا ةورث( هباتك يف ثيمس مدآ ظحال دقلو .ارقف دادزي ريقفلا لعجب
 لصفلا( يف انيأر دق انكو 198،ينطولا لخدلا ةدايز دنع الإ دادزت ال روجألا
 .ينطولا جتانلا يلامجإو لخدلا نيب طبرت يتلا ةقيثولا ةلصلا )سماخلا

 يف يداصتقالا ومنلا ةريسم انفقوأ اننأ ول ثدحيل ناك اذام
 ومنلا ناك اذإ امع سانلا لؤاستو )ومنلا دودح( باتك رشن دنع تاينيعبسلا

 لبق ةايحلا هيلع تناك ام ركذتن نأ دب ال لاؤسلا اذه نع ةباجإلل ؟"ضرقنا" دق
 ناك لخدلا طسوتم نأ فيك )سماخلا لصفلا( يف انيأر دقو ،اماع نيعبرأ
 اونوكي مل نييناطيربلا فصن نإ امك ؛نهارلا تقولا يف هيلع وه امم ريثكب لقأ
 199.ةلاسغ نوكلتمي اونوكي مل مهثلثو ،ةيزكرم ةئفدت وأ ايفتاه اطخ نوكلتمي
 خرؤملا ركذي ثيح ،ريثكب ءارث لقأ تناك ايناطيرب ءازجأ نم ريثكلا نإ لب
 :كوربدناس كينيمود

 يف اهب ةصاخلا اهلزانم كلتمت يتلا رسألا تيصقتسا اذإ«
 هايم ةرود كلتمت ال رسأ رشع لك نم اعست نأب دجتسف ،دنالردناس

 ىتح كلتمي ال اهفصنو ،امامح كلتمت ال اهعابرأ ةثالثو ،لزنملا لخاد
 كلانه ناك )1973( ماعلاك رخأتم تقو ىتحو .ةدرابلا هايملل تاديدمت
 هايم ةرود نود نوشيعي زليوو ايناطيرب يف صخش ينويلم نم رثكأ
 هايم تاديدمت نود وأ ،مامحتسا ضوح نود وأ ،لزنملا لخاد

 200.»ةنخاس

 ىوتسملا اذه ىلإ ةدوعلا نونمتي نمم ليلقلا الإ كلانه سيل
 يف راهدزالا نم ةقوبسم ريغ ةلاح لثمت تناك فورظلا هذه نكل ،يشيعملا

 نيح :يأ( ةيضاملا تاينيسمخلا فورظل اعساو انيسحت ّدعت تناكو ،اهنيح
 ،روهشملا لوقلا وهو ،"اذهك ديج لاحب اورم دق" نويناطيربلا نكي مل
 تقولا يف لاحلا وه امك ،نيحلا كلذ يفو .)ناليمكام دلوراهل ،بئاصلاو
 انيلع ىقبت ام لك نأو ،ةيافكلا هيف امب ءاينغأ انك اننأب لوقي نم رهظ ،نهارلا

 .ةورثلا نم دجوي ام عيزوت ةداعإ وه هلعف
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واستم وحن ىلع ةورثلا عيزوت ةداعإ
ٍ

 نم ناك ةيضاملا تاينيعبسلا يف 
 لخدلا عافترا عم ةنراقملاب ءارقفلا ةايح يف ايشماه اقراف ثدحي نأ هنأش

 دقع لك ناك ،كلذ نم مغرلا ىلعو .يداصتقا ومن نم كلذ الت امع جتن يذلا
 ءارث بجشت يتلا تاوصألا ضعب عافترا دهشي ،نيحلا كلذ ذنمو ،دوقعلا نم
 ةظحالم ىلع اماع نيثالث نم رثكأ رم دقلو .ومنلا ءاهنإ ىلإ وعدتو اهرصع
 يف ىشفت يذلاو ،ومنلا ةاداعمل عئاشلا رايتلا نأشب نامديرف زورو نوتليم
 اهتمئاقل فيضن نأ بجي يتلاو ،نايضاملا نادقعلا اهدهش يتلا تاكرحلا لك
 ،"ةتباثلا ةلاحلا تايداصتقا"و ،يخانملا ريغتلا كارح :ةيلاحلا ةبقحلا يف
 ليبق نم ءامسأ لمحت تامظنم ترهظ امك ."ةداعسلل ديدجلا ملعلا"و
 ربعت )ديدجلا يداصتقالا ريكفتلا دهعم(و )ديدجلا داصتقالا ملع ةسسؤم(
 وعدتو ،"دئاسلا" وأ "يديلقتلا" داصتقالا ملع هوعدت امل حيرصلا اهضفر نع
 ةيتاذلا ةحلصملا ىلع لقأ لكشب ددشي ملعب هنع ةضاعتسالا ىلإ
 تاوصألا هذه نإ .يعامجلا لعفلاو ةيريغلا ىلع ربكأ لكشب زكريو ،ةينادرفلاو
 هلحم لحت نأو يعامتجا فدهك يداصتقالا ومنلا نع يلختلا قنتعت اهعيمج
 ةيلاملا ريغ فادهألا ّيأ :انه هحرط ردجي يذلا لاؤسلا نكل ،ةيلام ريغ فادهأ
 ،مدقتلاو ءاخرلل العف ةدوجوم ىرخأ تارشؤم كلانهف ؟هلحم لحي نأ بجي
 لخدلاو ،عضرلا تايفو لدعمو ،نيغلابلا ىدل ةيمألا وحمو ،عقوتملا رمعلاك
 هذه نإف )ثلاثلا لصفلا( يف انيأر امكو .ةميرجلا لدعمو ،قافنإلل حاتملا
 كلذ نوكي ام ابلاغو ،ةيسايسلا تارارقلا ذاختا دنع ةفاثكب ىدبتت ريياعملا
 كلانهو .ينطولا جتانلا يلامجإب ةقلعتملا سجاوهلا نم ةفاثك دشأ لكشب

 ممألا ةمظنم نع رداصلا( ةيرشبلا ةيمنتلا رشؤمك ،اضيأ ةبكرم تارشؤم
 يداصتقالا نواعتلا ةمظنم نع رداصلا( لضفألا ةايحلا رشؤمو )ةدحتملا
 لوادجلا يف لضفألا ءادألا يدبت يتلا نادلبلا نأ ظحالملا نم نكل ،)ةيمنتلاو
 جتانلا يلامجإ عافتراب عتمتت يتلا نادلبلا يه تامظنملا كلت اهردصت يتلا
 رعاشملا سايق دنع هسفن رمألا حصيو .ةرحلا قاوسألا دوجوبو ينطولا
 نم ةدمتعم ةعومجم يأ نإو .ةقثلاو ،ةايحلا نع ىضرلاو ،ةداعسلل ةيتاذلا
 ومنلا هبعلي يذلا يريصملا رودلا دكؤت ،ةيتاذلاو ةيعوضوملا ،ريياعملا
 .جئاتنلا نم لماك قاطن نيسحت يف يداصتقالا

ذُب دقلو
ِ

 هذه نكل ،عمتجملا حاجن سايقل ةليدب تالواحم تل
 ةسسؤم( تماق ثيح ؛ةيقادصملا نع ةديعب جئاتن نع تضخمت تالواحملا

 جتنتستل اهب صاخلا "يلحملا مدقتلا رايعم" مادختساب )ديدجلا داصتقالا ملع
 لدعم لوصو دهش ماع وهو ،)1976( وه ايناطيرب خيرات يف دعسألا ماعلا نأب
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 ةمزح ميدقت ىلإ رارطضالاو ،ةيقيقحلا روجألا ضافخناو ،)%20( ىلإ مخضتلا
 نإ 201.ينطولا داصتقالا ىلع ظافحلل يلودلا دقنلا قودنص نم يلام ذاقنإ
 كوربدناس نكل ،ةساعتلا نامضل يفكت ال امبر ةميخولا ةيداصتقالا فورظلا
 مادختسا ىلع تبأد اهنأ دب ال" )ديدجلا داصتقالا ملع ةسسؤم( نأ ىلإ ريشي

 ماعلا نوربتعي سانلا مظعم نأل كلذو ،ينطولا مدقتلل ادج صاخ رشؤم
 نأ ،قبس ام ىلإ فاضيو 202."هسفن ماعلا اذه نابإ ىتح ،اعورم اماع )1976(
عُد رايعم مادختساب نادلبلا نيب ةنراقملا هسفن ثاحبألا زكرم ةلواحم

ِ
 ي

 اهنأ اهنع لاقي ام لضفأ جئاتن نع تضخمت دق )ديعسلا بكوكلا رشؤم(
 يملاعلا رايعملا" هرابتعاب رشؤملا اذهل جيورتلا دعبف ؛ةيهيدبلا رومألا فلاخت
 مانتيفو اكيراتسوك عضتل رشؤملا اذه جئاتن تجرخ ،"مادتسملا ءاخرلل لوألا
 تايالولاو غروبمسكولو كرامندلا تدرو امنيب ،لودجلا ىلعأ يف ايبمولوكو
 .ناتسناغفأو يوالمو اينابلأو يتياه دعب ةيكيرمألا ةدحتملا

 رشؤملا وه )ينطولا جتانلا يلامجإ( نأ يف لثمتت ةخسارلا ةقيقحلا نإ
 وحمو يشيعملا ىوتسملاو ءاخرلاو ةحصلاب أبنتي يذلا ديحولا يداصتقالا
 يداصتقالا ومنلا نأ ىتح ؛ةدمتعملا ةقاثولا ةجرد تناك امهم كلذو ،ةيمألا
 ليج لالخ يشيعملا ىوتسملا يف ةيرذج تانيسحت ثادحإ هنكمي عضاوتملا
 يلامجإ يف ايونس )%3( رادقمب تباثلا عافترالا نأ 203غريبرون ظحالي ذإ ؛دحاو
 )23( لك فعاضتي ،انلخدو ،انلام سأرو ،داصتقالا" لعجيس ينطولا جتانلا

 نكي مل هنأ )2012-2008( يداصتقالا روهدتلا لالخ حضاولا نم ادب دقلو ."اماع
 لبق ادئاس ناك يذلا يشيعملا ىوتسملا ىلإ ةدوعلا اقح ىنمتي نم كلانه
 دحأ عتمتي ملف ؛تاينيعبسلا يف ادئاس ناك امع كيهان ،ماوعأ ةرشع
 زربي اذهلو ،كلت مدعنملا ومنلا تاونس هتققح يذلا "ةتباثلا ةلاحلا" داصتقاب
 دحأ كلانه نكي مل اذإ مامألا ىلإ كرحتلا نم فوخلا اذه اذامل :يلاتلا لاؤسلا

 ؟فلخلا ىلإ كرحتلل ادعتسم

 ةصالخلا

 خيراتلا دادتما ىلعو ،هنيميو يسايسلا فيطلا راسي دحوت دقل
 يلصألا دعولاف ؛بوغرم رمأك ةرفولاو راهدزالا ىلإ رظنلا ىلع ،رصاعملا
 ىلع تامدخو اعلس جتنيس ططخملا داصتقالا نأ يف لثمتي ناك ةيكارتشالل
 ميعزلا ىعدا دقو ،رحلا قوسلا عم ةنراقملاب ربكأ دادعأبو ةءافك رثكأ وحن
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 "نفدت" فوس ةيعويشلا نأ )1956( ماعلا يف فيشتورخ يتييفوسلا
 ماعلا يف نيلرب رادج راهنا امدنع نكل ،)2000( ماعلا لولحب ةيلامسأرلا
 لعفلا نع ةيدرولا ةروصلا هذهب رارمتسالا ليحتسملا نم ناك )1989(
 رحلا قوسلا تاداصتقا هتجتنأ ام راكنإ نهارلا تقولا يف نكمي الو .يعامجلا

 ؛حشلا تامزأ جاتنإب الإ ايزكرم ةططخملا تاداصتقالا مقت مل امنيب راهدزا نم
 هاجت ةمهلا رتاف هنأ دب ال ةرحلا قاوسألل اضراعم لازي ال نم نإف كلذلو
 ّدعت ومنلا ةاداعم ةكرح نإ .لعاف لكشب هل ايداعم نكي مل نإ اذهو ،ومنلا

 يلصألا هدعو قيقحت يف لشف يذلاو ،ةيلامسأرلل يداعملا راسيلا اياقب نم
 اضوع ،ةيداصتقالا ةبعللا ىلع شيوشتلاو ةيسكراملا ةقيرطلا ىلع ومنلاب

 .هفلخ يعسلا قحتسي ال رمأك ومنلا ريوصت لالخ نم ،ةميزهلاب فارتعالا نع
 حضاولا نم حبصأ نأ ذنم يوق لكشب ءارثلا هاجت بايترالا روعش ىمانت دقلو
 يهو ،نيفرطتملا نييكارتشالا معد ىلإ اليم لقأ اراهدزا رثكألا ايراتيلوربلا نأ
 يذلا درفلا" :بتك امدنع ةيضاملا تاينيسمخلا يف ثيربلاغ اهيلإ راشأ ةطقن
 ؛شاقنلا اذه يزخ دبكت ىلإ هعفدي يقيقح ببس كلانه سيل هلخد ىمانتي
 ءابطخلا نمض ،ديعب نم ولو ،هسفن فنصي نأ ىلإ هعفدي يذلا امف
 تائفلا نم مهريغو ،نييعويشلاو ،نيضرحملاو ،نيطخاسلاو ،نييوبعشلا

 204."؟ةبوغرملا ريغ

 كلانهو ،روطت ةلاحب رمي ملاعلا نادلب نم دلب لك نأب لوقت ةقيقحلا نإ
 ةفرطتملا ةيسوثلاملا هراكفأ ةعزعز ىلإ يسايسلا راسيلا وعدت ةنيتم بابسأ
 قلخ ةيمهأ نع رظنلا ضغبو .ملاعلا دادتما ىلع يداصتقالا ومنلا معدو
 لمحت نم ةلودلا نّكمي يذلا وه هدحو ومنلا نإف ،روجألا ةدايزو لمعلا صرف
 ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود تامازتلا ببسب اهلهاك لقثت يتلا ةديازتملا فيلاكتلا
 يغبنيو .ةيعامتجالا ةيطارقميدلا بلق ىلع ةزيزعلا تاعورشملا نم اهريغو
 ةياعر فيلاكت ديدستل لاملا نم ةمخض غلابم ىلإ ةجاحلا :قبس امل فيضن نأ
 .يخانملا ريغتلا عم لماعتلاو ،عمتجملا يف مهتبسن ديازتت نيذلا نينسملا

 نيريخألا نينرقلا يف يداصتقالا ومنلا لضفب تققحت يتلا عفانملا نإ
 دشأ لبق نم ىتح اهراكنإ هيف يصعتسي حبصأ يذلا دحلا ىلإ ةشهدلل ةريثم
 نولبقي "ةتباثلا ةلاحلا داصتقا"ـب نوقدشتي نم نإ لب ؛ةيلامسأرلا يدقتنم
 لخدلا ةدايز نم عافتنالا عيطتست ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلا نأب لوقلا

 ريبك لكشب دمتعي ومنلا اذه نأب فارتعالا غيستست ال تناك نإو ىتح ،ايلاح
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 :انه هحرط ردجي يذلا ديحولا لاؤسلاو .اهعم رجاتت يتلا ىنغألا نادلبلا ىلع
 نامزلا يف ةيرثلا نادلبلا يف يداصتقالا ومنلا نم ىجترت ةدئاف كلانه له
 ديزملا ققحت نم عفتنت نأ ءارث رثكألا نادلبلل نكمي لهو ؟نينهارلا ناكملاو
 وحن ىلع ردصي ال نأ هيلع ضرفت ؤبنتلا ةعيبط نإ ؟يداصتقالا ومنلا نم
 ومنلل ةيداعملا يسايسلا طغضلا تاعامج نأب لوقلا نكمي نكلو ،مات ينيقي
 اهنأب اقح يحوي ام كلانه سيلو ،يضاملا يف ةئطخم نوكت نأ ىلع تبأد
 عضولا اذه نالباك نايارب ردقيو ؛نهارلا تقولا يف باوصلا بناج تذخأ
 يف مدقتلا )نمضي( ال يضاملا يف مدقتلا نإ" :بتكي نيح فصنم لكشب
 205."هققحتب ضارتفالل ايوق اساسأ قلخي هنكل ،لبقتسملا

                                                                            
 .48ص ؛نالباك :ينالقعلا بخانلا ةفارخ 205
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 راهدزالا ةقرافم .8
 يه اهريغ نم رثكأ ومنلا ودقتنم اهيلإ دنتسي يتلا ةيميداكألا ةساردلا

 يدؤي له( ناونعب نيلرتسيإ دراشتير يداصتقالا )1974( ماعلا يف اهبتك يتلا
 ةساردلا هذه تحرط دقو ،)؟رشبلا لاح نيسحت ىلإ يداصتقالا ومنلا

 يف ةميظعلا تادايزلا نأ اهدافم ،ةهيدبلا ضقانت اهنكل ،ةطيسب ةظحالم
 اهئفاكت تادايز عم قفارتت مل )1970-1946( ةدملا لالخ ينطولا جتانلا يلامجإ

 نم ناك هنأ مغرلا ىلعو .يشيعملا ىضرلاب ةقلعتملا جئاتنلا ديعص ىلع
 ءارقفلا نم دعسأ اونوكي نأ ىلإ نوليمي اوناك ىنغألا صاخشألا نأ حضاولا

 ةداعسلا يف ةدايز يأ دهشن ملف ،ةسوردملا تاعمتجملا نم عمتجم يأ يف
 .ىنغ نودادزي ابيرقت عيمجلا نأ نم مغرلا ىلع كلذو ،نمزلا رورمب ةيلامجإلا
 ةدحتملا تايالولا نأ دجنسف ،ينايب لكش مادختساب تانايبلا انضرع اذإو
 يدبت اهنأكو ودبت ،ايناطيرب اهيف امب ،ىرخألا نادلبلا ضعبو ةيكيرمألا

 نع سانلا لأست يتلا يأرلا تاعالطتساب ةسيقم( ةداعسلا نم تايوتسم
 يتلا دوعصلا تاجوم نم مغرلا ىلع اهتابث نع حزحزتت ال )مهتداعس ىدم

 مساب فرعت ةرهاظلا هذه تحبصأ دقو ؛ينطولا جتانلا يلامجإ اهدهش
 ةيثبع ىلع ناهربك نيحلا كلذ ذنم قاست تحبصأو ،)نيلرتسيإ ةقرافم(
 .يداصتقالا ومنلا فلخ يعسلا

 دقو ،فالخلا نهر لازي ال ضرتفملا ضقانتلا اذه ىلع ليلدلا نإ
 ليلدلا ضحد يرورضلا نم سيل نكل 206؛ةثيدحلا تاساردلا نم ددع هضراع
 ىلإ ةجاحب اننأ انيرت نيلرتسيإ ةسارد نأب لوقت يتلا ةركفلا يدحت اندرأ اذإ
 نم دب ال هشرع نع ومنلا ةحازإلف 207؛يعامتجا فدهك "هشرع نم ومنلا ةحازإ"
 اريثك اهلافغإ يرجي يتلا ةطقنلا نإف كلذ عمو ،رخآ فدهب هنع ةضاعتسالا
 يف لشف دق يداصتقالا ومنلا ناك اذإ هنأ يف لثمتت ةداعسلا تانايب نأشب
 روطتلا هجوأ لكف ؛ىرخألا لماوعلا لك لمشي لشفلا اذه نإف ،ءاخرلا ةدايز
 ةلود ءاشنإ ،عقوتملا رمعلا ةدايز( ةيضاملا نوتسلا ماوعألا اهتدهش يتلا
 ،اهل نكي مل )ةلاطبلاو قالطلاو ةميرجلا تالدعم ريغت ،ةيعامتجالا ةياعرلا
 ال نيذلا نإو .ءاخرلا تايوتسم ىلع ريثأت يأ ،"راهدزالا ةقرافم" قطنمل اقفو
 ةداعسلا تايوتسم نأب هسفن تقولا يف نوعّديو ومنلا عفانمب نوفرتعي

 بجي ،يموكحلا قافنإلا ةدايزو ةاواسماللا ىوتسم ضيفخت ىرج اذإ عفترتس
                                                                            

 .زرفلوو ،نوسنفیتس :نیلرتسیإ ةقرافم مییقت ةداعإ ..يتاذلا هافرلاو يداصتقالا ومنلا 206
 .نوتیاد :بولاغ ةسسؤم ھب تماق يملاع يأر عالطتسا ىلإ دنتسی لیلد ..ملاعلا ءاحنأ يف هافرلاو ةحصلاو لخدلا
 .تسنوغریف ،نیفوھنیف :ةداعسلا نم دیزملا عم قفارتی ال يداصتقالا ومنلا ..نیلرتسیإ مھو

 .كیب :؟ةیلامسأرلاب نروبزوأ جوروج ككشی لھ 207
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 حرتقي نيلرتسيإ هقاس يذلا ليلدلا نأ اهدافم ةقيقح عم اولماعتي نأ مهيلع
 ،ءاخرلا نيسحت ىلإ دؤي مل ةريخألا دوقعلا يف يمانتملا يموكحلا قافنإلا نأب
 .اضيأ ءاخرلا صاقنإ ىلإ ّدؤت مل ةاواسماللا ىوتسم ةدايز نأبو

 بقحلا نأ :يهو ،اريثك اهنع رظنلا ضغ يرجي ىرخأ ةطقن كلانهو
 يأرلل تاعالطتسا ءارجإ دهشت مل ةيضاملا تاينيعبرألا تقبس يتلا ةينمزلا
 ناك ءاخرلا ىوتسم نأب ءاعدالا باوصلا نم سيلف كلذلو ،ةداعسلا نأشب
 هباتنا مث ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام ةعاقف لبق دعاصتلا نم ةلاحب رمي
 تناك ةداعسلا تايوتسم نأ وه هملعن ام لك نإ .ئجافم لكشب رادحنالا

 كلانه تسيلف كلذ ادع ام يف امأ ،ةينامورلا ةيروطاربمإلا رصع ذنم ةيندتم
 ؛روصتلا اذه يفانت ةداضم قئاقح الو ،تايوتسملا هذه ةفرعمل ةليسو ةيأ
 يف ةداعسلا تايوتسمل ثدحيل ناك ام ةفرعم ىلع اننيعي ام دجوي ال امك
 تايوتسملا نأ نم مغرلا ىلع( يداصتقالا روهدتلا وأ دوكرلا تاقوأ يف برغلا
 يف انديفت تاحيملت مدقت قباسلا يتييفوسلا داحتالا يف ةداعسلل ةيندتملا
 نأو ،ةريقفلا نادلبلا نم دعسأ ةينغلا نادلبلا نأ وه هملعن ام لك نإ .)كلذ
 .ءارقفلا نم دعسأ ءاينغألا

 همدق ريسفت وهو ،ضرتفملا "راهدزالا ضقانت"ـل حضاولا ريسفتلا
 عم بسانتي رمأ سانلا ةداعس نأ يف لثمتي ،)1974( ماعلا يف هتاذ نيلرتسيإ

 .يشيعملا ىوتسملا يمانت عم يزاوتلاب ىمانتت مهتاحومط نأو ،مهتاحومط
 :يلي امك رغوركو ناميناك كلذ حرشيو

 يتلا ةعفنملل اقفو ايجيردت مهتاحومط ليدعتب سانلا ماق اذإ«
 ثدحي ام مهدوقيس فاطملا ةياهن يفف ،يعيبط لكشب اهنودهشي

 يف عافترا يأ دوجو مدع نع )غالبإلا( ىلإ مهتايح فورظ يف نسحت نم
 اذإ ىتح كلذو ،قبس ام يف هنع اوغلبأ يذلا يشيعملا ىضرلا ىوتسم
 اذهل اقفوو .اقباس لاحلا هيلع ناك امم ىلعأ ةعفنم نودهشي اوناك
 لظ نإو ىتح ديزت نأ اهنكمي ةدوهشملا ةعفنملا نإف ،ويرانيسلا
 208.»هيلع ناك ام ىلع اتباث يشيعملا ىضرلل لماشلا مييقتلا

 نم مهنّكمت هابتنالل ةريثم ةردق نوكلتمي رشبلا نأ يف كش الو
 كلذل حرطن نأ اننكميو ؛ءاوس دح ىلع ئيسلا ظحلاو ديجلا ظحلا عم فيكتلا

 ىدل يشيعملا ىضرلا تايوتسم نأ تاساردلا ىدحإ ترهظأ ذإ :ايدح الاثم

                                                                            
 .16ص ؛رغورك ،نامیناك :يتاذلا هافرلا سایق ةیلمع تاروطت 208
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 امل ،نيماع لالخ ،ةدوعلا ىلإ ليمت ةديدش تاقاعإب نيباصملا صاخشألا
 ىوتسم لثامتب لوقلا نأ نم مغرلا ىلعو 209.ةقاعإلا ثودح لبق هيلع تناك
 ،تافارخلا نم دعي بيصنايلا يحبارو يلكلا للشلاب نيباصملا ىدل ةداعسلا

 امم برقأ وحن ىلع ضعب نم اهضعب برتقي مهيدل ةداعسلا تايوتسم نإف
 نم تحبصأ 211نيتئفلا نيتاه تلوانت ةسارد كلانهو 210؛ءرملا هعقوتي
 ماظتناب اهمادختسا يرجيو ،ةيعامتجالا مولعلا يف ةيكيسالكلا عجارملا
 ،كلذ نم مغرلا ىلعو 212.بيصنايلا تاقاطب ءارش نع سانلا طيبثتل ةصقك
 ،ةيامحلا تاذوخ ءادترا نع سانلا طيبثتل اهمادختسا ليختن نأ بعصلا نمف
 هذه نم هجارختسا نكمي اقباطم ايقطنم اسرد دعي رمألا اذه ناك نإو
 ةفيخس ةحيصن اهرابتعاب ةحيصنلا هذه ىلإ رظنن نأ انقح نمو .ةساردلا
 هنع يلختلا بجي يداصتقالا ومنلا نأب لوقلا نم أوسأ تسيل اهنكل ،ةريطخو
 .)نيلرتسيإ ةقرافم( ىلإ ادانتسا كلذو ،فدهك

 مهسفنأ سانلا جردي يتلا ةداعسلا تايوتسم نع رظنلا ضغبو
 راضم كلانهو ،بيصنايلا حبرل ةحضاو ةيعوضوم عفانم كلانهف ،اهنمض
 ةبئاش اهبوشت ال ةجيتن يهو ؛ةديدش ةقاعإب ةباصإلل ةحضاو ةيعوضوم
 يحبار ىلع هؤالمزو نامكيرب اهارجأ يتلا ةساردلا نم اهيلإ صلخن نأ اننكمي
 :اهيف درو ثيح ،ماتلا للشلاب نيباصملاو بيصنايلا

 يحبار لبق نم[ اهيلإ راشملا تاريغتلا نم ةبلاغلا ةيبلغألا نإ«
 تقو ةدايزو ،يلاملا نامألا :اهيف امب ،ةيباجيإ تاريغت تناك ]بيصنايلا
 فوفص يف حبارلل ةماعلا ةناكملاو ،لهسألا دعاقتلاو ،غارفلا
 ،لصألا يف ةدوجوم تناك نإ ،حبرلل ةيبلسلا تاريثأتلا امأ .ريهاشملا

 ءالؤه دافأ دقل .اهل ةيباجيإ ايازم عم قفارتلاب امئاد اهركذ يرجي ناكف
 لضفأ هرابتعاب مهسفنأ يف ادج ةيلاع ةبترم أوبتي بيصنايلا حبر نأب

 ةيباجيإ تاريغت ءالؤه ركذ ،يطمن وحن ىلعو .مهل ثدحي نأ نكمي ام
                                                                            

 .يفاثدواب ،دلاوزوأ :داصتقالا ءاملعو ةاضقلل ةمّدقم اھتاریثأتو ةقاعإلل ةیروطت ةسارد ..؟ةداعسلا فیكتت لھ 209
 ،اوحبری مل نمم دعسأ ةداعلا يف نونوكی مھنأ لیلدلا نیبی ذإ ،ناكسلا يقاب نم ةداعس لقأ بیصنایلا يحبار نأب لوقلا :اضیأ تافارخلا نم 210
  :عجار .ةداعسلا ىوتسم يف مھنولثامی وأ
 .نورخآو نامكیرب :يبسن رمأ ةداعسلا لھ ..ثداوحلا ایاحضو بیصنایلا وحبار
 .بیل رید نوف ،دالبكیإ :نوھبنتم نویعقاو ..يجیورنلا بیصنایلا يف نوحبارلا
 .نورخآو نوك ؛يدنلوھلا دیربلا بیصنای نم دمتسملا لیلدلا ..لخدلا يف ةعقوتم ریغ ةمدصل ةیعامتجالاو ةیتاذلا تاریثأتلا
 ،سالفإلا وأ نجسلا وأ قالطلا نم اوناع نیحبار نع ةقوثوم ةلثمأ نم أشنی امبرف ةساعتلاب نورعشی بیصنایلا يحبار نأب داقتعالا امأ
 .كلذ نم مغرلا ىلع بیصنایلا تاقاطب ءارشب نورمتسی مھدجت كنكل ،اوحبری مل نمل ءازعلا مدقت ةفارخلا هذھو

 .نورخآو نامكیرب :ثداوحلا ایاحضو بیصنایلا وحبار 211
 :)تسوب نطنشاو ةفیحص يف 2012 سرام 30 خیراتب ةلاقم( ؟بیصنایلل ةدیعبلا تالامتحالا ةمیزھ نكمی لھ ..ةمخضلا نییالملا نونج 212
 .رمولب
 :)كیتنالتألا ةلجم يف 2012 ربمفون 29 خیراتب ةلاقم( بیصنایلا يف رالود نویلم ةئمسمخلا ةزئاجب زوفلا لامتحا دض ةیداصتقالا ةجحلا
 .نوسموت

 



97 

 

 قلقلا ضافخناك ،مهيلع تطبه يتلا ةورثلا هذهل ةجيتنك مهتايح يف
 ام فيفخت ىلإ ىدأ بيصنايلا حبر نأب يحوي اذهو .غارفلا تقو ةدايزو
 213.»قاهرإو داهجإ نم مهتايح يف

 يف مهسفنأ اوفنص" ثداوحلا اياحض نإف ،كلذ نم سكعلا ىلعو
 جذامنلاب مهتنراقم دنع ،ماع لكشب ،ةداعسلا ةيحان نم ريثكب ىندأ ةبترم
 ءاحصألا صاخشألا نم ايئاوشع ةاقتنم ةعومجم :يأ( "ةساردلل ةيعجرملا
 امل ارظن ةئجافم ةجيتنلا هذه نكت ملو 214.)بيصنايلا اوحبري مل نمم ايندب
 :ةاناعم نم هنوساقي

 تاريغت تناك شيعلا طمن يف تاريغت نم ءالؤه ههجاو ام نإ«
 نوعتمتي اوناك نيذلا دارفألا ءالؤهف ؛حوضوب ةظحالمو ةيساق
 يدسجلا زجعلا نم ةلاح يف ايلاح مهسفنأ اودجو اقباس ةيلالقتسالاب
 يساركلا ىلع نيسلاج وأ ةّرسألا ىلع نيددمم ،امات نوكي داكي يذلا
 تاسلج ةعباتمل ليهأتلا ةداعإ زكارم يف مهتاقوأ نوضقيو ،ةكرحتملا
 215.»جالعلا

 ةاناعملا عمو ،ةلئاهلا ةورثلا عم فيكتلا ىلع ةيرشبلا ةردق نإ
 نأ اهدافم ةقيقح ضقني ال كلذ نكل ،هابتنالا ريثت ةردق يه ،اضيأ ةديدشلا
 ريقفلاو ،يشملا ىلع ةردقلا لضفي دَعقُملاو ،ارصبم نوكي نأ لضفي ىمعألا
 عم فيكتلاو انتاحومط لقن ىلع انتردق نأ يف كش الو .ىنغلا لضفي
 قفارتي مل اذامل :لئاقلا لاؤسلل لثمألا ريسفتلا مدقت ةديدجلا فورظلا
 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام ملاع يف ةيعوضوملا نسحتلا هجوأ نم ريثكلا

 ؟يتاذلا ىوتسملا ىلع انئاخر يف ةيكيتامارد تانيسحت عم

 ينعت ،اهب رعشي نم اهنع ربع امك ،ةداعسلا جئاتنل ةيتاذلا ةعيبطلاو
 لماعتلا يرجي نأ بجي يشيعملا ءاخرلا نأشب يأرلا تاعالطتسا جئاتن نأ

 لالخ نم الإ ةداعسلا سايق نكمي ال :يتاذلا ىوتسملا ىلعف ؛رذحب اهعم
 ام ةداعو ،هب نورعشي امب ،مهسفنأب ،نيثحابلا اوغلبي نأ سانلا نم بلطلا

                                                                            
 .924 ،920ص ؛نورخآو نامكیرب :ثداوحلا ایاحضو بیصنایلا وحبار 213
 ىلع ةیمیداكألا طاسوأللو مومعلل ةھجوملا تاروشنملا يف ةجیتنلا هذھ لیثمت ةءاسإ ىلع ةداعلا ترج دقو .924ص ؛قباسلا ردصملا 214
 وفلؤم ججاحیو .بیصنایلا يحبار دنع )4.0/5( عم ةنراقملاب كلذو ،)2.96/5( تغلب للشلاب نیباصملل ةداعسلا ةجیتن طسوتمف ؛ءاوس دح
 نأ ردنی ناك نإو ،يأرلا اذھ ةحصب داقتعالل وعدی ام كلانھو ؛عقوتملا نم ،بیترتلا ىلع ،ىندأو ىلعأ امھ نیتجیتنلا نیتاھ نأب ةساردلا
 ةحص كلانھ سیلو .ةلكاشلا هذھ نمض جردنت يتلا يأرلا تاعالطتسا يف ادج ایندتم وأ ادج اعفترم افینصت يطعی نم سانلا نیب دجت
 فیكتت لھ( ةموسوملا امھتسارد يف يفاثدوابو دلاوزوأ مدقی ثیح ،يلعفلا ىوتسملا ىلع ناقباطتت ال نیتجیتنلا نیتاھ نأب عئاشلا ءاعدالل
 فیضیو ؛دیعبلا ىدملا ىلع يشیعملا ىضرلا ىوتسم يف ریبك ضافخنا ىلإ يدؤت ال ةعقوتملا ریغ ةقاعإلا نأب دكؤی ىوقأ الیلد )؟ةداعسلا
 ىلع ضفخنی نیقوعملل يشیعملا ىوتسملا نأب دیفت ىرخأ ةظحالم )ةداعسلاو ةورثلاو ةحصلا( ةموسوملا امھتسارد يف هؤالمزو ثیمس
 .طسوتملا نم ىلعأ الخد نوكلتمی اوناك اذإ لقأ وحن

 .920ص ؛قباسلا ردصملا 215
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 نأ نيدقتنملا ضعب ىريو .)10/ وأ 7/ وأ 5/( ام يبسن مقر ءاطعإب كلذ نوكي
 ىندأ ىتح مدقي ال" ةداعسلاب ةقلعتملا تاساردلا ناديم لعجي لاحلا اذه
 مولعلل ارخاس اديلقت الإ سيل وهف ،ءايزيفلاك ،ةيقيقحلا مولعلا تاموقم
 حتفي هنأ يف كش ال ةيتاذلا نيبو يتاذلا غالبإلا نيب جزملا نإ 216."ةيقيقحلا
 قاطن نإف ةناتم رثكأ حورطملا ليلدلا ناك اذإ ىتح نكل ،داقتنالا مامأ لاجملا
 ،كلانه نكي مل اذإو .ادودحم نوكيس نويسايسلا هنم عفتني يذلا لخدتلا

 نيبو ،لولشملا ةداعسو بيصنايلا حبار ةداعس نيب ليئض قراف الإ ،اقح
 ريغ نمف ،يعوضوم رايعم يأل اقفو برغملاو قرشملا دعب نينثالا فورظ

 .نييداعلا سانلا ةايح نيسحتل ريثكلا لعف يسايسلا عيطتسي نأ حجرملا
 سحلا هب يحوي ام اذهو ،نينثالا ةداعس نيب ريبك قراف كلانه ناك اذإ امأ
 بصي ال نيتيدحلا نيتلاحلا نيتاه نيب قرافلا اذه حوضو مدع نإف ،ميلسلا

 .ةداعسلا تاسارد لقح ةيقوثوم ةحلصم يف

 نيرخآلا ةيكالهتسا

 ةبلاطملا ىلإ هيديؤم نم ضعبلاب ىدأ 217ةداعسلل "ديدجلا ملعلا" نإ
 نم مغرلا ىلعو ؛ةيتاذلا ةيهافرلا نيسحت لجأ نم ةلودلا لخدت نم ديزملاب
 ريشت "ملعلا" اذه بناوج مظعم نأل ىواهتت ةيسايسلا ةدنجألا نإف ،كلذ
 ىلع لهسي يتلا لماوعلا يه تسيل انتيهافر ىلع رثؤت يتلا لماوعلا نأ ىلإ
 ،ةيرطف رومأ يف ءرملا ةداعس نم ريبك ءزج نمكي ذإ ؛اهب بعالتت نأ ةموكحلا
 يف ةلوؤسم ةيصخشلاو عبطلا ريياعم" نأ رغوركو ناميناك ظحال دقو
 يذلا يشيعملا ىضرلا ىوتسم يف توافتلا نم ريثكب ربكأ ردق نع ةداعلا
 218."كلذ يف ةايحلا فورظ رود عم ةنراقملا تمت اذإ كلذو ،هنع سانلا ربعي
 اديدج ائيش مدقت ال "ةداعسلا تاسارد" اهيلإ لصوتت يتلا جئاتنلا نم ريثكلاو
 يشيعملا ىضرلل ىندألا ىوتسملا نأ حضاولا نم" نأ ىلإ الثم لصوتت نأك(
 جراخ عقت لماوع مضت اهنأ وأ 219،)"نيقهارم مضت يتلا رسألا ىدل دوسي

 ،ةينيجلا تادادعتسالاو ،ةيجوزلا ةايحلا ةداعسو ،نسلاك( ةلودلا ةرطيس
 اهعم لماعتلا نكمي يتلا لماوعلا ىلإ انرظن اذإو .)ةينيدلا تادقتعملاو
 ،لخدلا ةدايزك( ةيموكحلا تايولوألا راطإ يف العف عقي اهمظعم نأ دجنسف

                                                                            
 .98ص ؛تیاو :لجدلا ةسایس 216
 .درایال :ةداعسلا 217
 .8ص ؛رغورك ،نامیناك :يتاذلا هافرلا سایق ةیلمع تاروطت 218
 .قباسلا ردصملا 219
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 ةيحصلا ةايحلا ىلع عيجشتلاو ،ميلعتلا نيسحتو ،ةلاطبلا ةجلاعمو
 .)ةميلسلا

 يرجي ومنلل ةيداعملاو ةلودلل ةديؤملا ةدنجألا نأ نم مغرلا ىلع نكلو
 ،ةيهافرلاو ةداعسلا لوح ةيملع تاءاعدا ىلإ عوجرلاب ابلاغ اهل جيورتلا

 ىلع مهزفحي ال ةدنجألا هذه يديؤم نأب ضارتفالا أطخلا نم نوكيسف
 افلؤم ،يكسليديكس دراودإو تربور فرتعي ذإ ،بسحو ليلدلا ىوس اهدييأت
 هجوأ ىلإ دنتسي ال ومنلل يداعملا امهفقوم نأب )يفاكلا رادقملا وه ام( باتك
 لوح رذجتم عابطنا ىلإ امنإو ،)نيلرتسيإ ةقرافم( يف أطخلاو باوصلا

 :ةبيطلا ةايحلا موهفم تانوكم

 يف مخزلا بستكت نأ ومنلل ةضراعملا ةديقعلا تعاطتسا«
 يف لشفلا دنع فقي ال ومنلا نأب نودقتنملا لوقي ذإ ؛ةريخألا ماوعألا

 الكو ؛اضيأ رامدلاب ةئيبلا ىلع دوعي امنإو ،بسحو ءادعس انلعج
 دح ىلإ نالصي ال امهنكل ،باوصلا نم اريدج ابيصن كلتمي نيءاعدالا
 اذإو .هل ىنعم ال رمأ وهو ،هل ةياهن ال يذلا ومنلا ىلع يرذجلا انضارتعا
 ررضلا نم هب ببستي ام ساسأ ىلع ومنلل ةضراعملا انتجح انمقأ
 ،هببست مدع تابثإ ىلإ انموصخ وعدن اننأ ينعي اذهف ةئيبلل وأ ةداعسلل

 ىلإ ءالؤه عراسي ةوعد يهو ،نييوتسملا نيذه ىلع ىذأ يأب ،ايلعف
 لدجلا نم ةرفح يف اهطوقسل اهلك ةجحلا يفتخت اهدنعو ،اهتيبلت
 يأ كلذب انربخي نأ لبق ،ملعن اننأب ىسنن ال نأ انيلع بجيو .يميداكألا

 رمأ وه ةورثلا ىلإ يهانتماللا يعسلا نأ ،تايئاصحإلاب ريبخ وأ ملاع
 220.»نونجلا ةناخ يف جردني

 ىلإ ايربنا امهتانونكم نع يكسليديكس دراودإو تربور حصفأ نأ دعبو
 :ومنلل ةضراعملا ةيرايعملا ةفسلفلا ىلع ءوضلا طيلست

 يف كلذو ،ايلعف ةدوجوم ةبيطلا ةايحلل ةيداملا طورشلا نإ«
 ومنلا فلخ ىمعألا يعسلا نكل ،لقألا ىلع ملاعلا نم ةينغلا ءازجألا
 هذه لظ يفو .رمتسم لكشب لانملا ديعب ارمأ ةبيطلا ةايحلا لعجي
 لمعلل ىرخألا لاكشألاو تاسايسلا فده نوكي نأ بجي فورظلا
 يف ةديجلا رومألا عضت ةيسايس ةمظنم نيمأت يف الثمتم يعامجلا
 يف )ةيلستلاو ،ةقادصلاو ،مارتحالاو ،ةيحصلا ةمالسلاك( ةايحلا

 ىدحإك هب لوبقلا متي نأ بجيف يداصتقالا ومنلا امأ .ناسنإ لك لوانتم
 .»هقيقحتل فَدهُي رمأك سيلو ،ةيلمعلا هذه بساور

                                                                            
 .يكسیلیدیكس دراودإو تربور :غارفلا تقو حیدم يف 220
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 ةبئاص ةبيطلا ةايحلا لوح يكسليديكس دراودإو تربور ةيؤر تناك اذإ
 )"نونج" الإ وه ام ةورثلا ىلإ يعسلا نأب لوقلا( ليلد ىلإ جاتحي ال وحن ىلع
 سيلف ؛رابجإلا ىلإ امهئوجل تارربم نع رسفتسي لاؤس انمامأ زربيسف
 ،كالهتسالا ىلإ سانلا ليمل هضفرو ءارثلل ءرملا راقتحا نيب قباطت كلانه
 حفصتي نمو .ةبيطلا ةايحلا لوح هتيؤر قانتعا ىلع نيرخآلا هرابجإ نيبو
 تاباتك هبشت اهنأ دجي ةداعسلا داصتقا ملع لوح ةيبعشلا تاباتكلا ضعب
 بنجت ىلع ئراقلا ثحت ةيفسلف اصوصن الإ تسيل يهف ،ةيتاذلا ةدعاسملا
 بيجاعأ يف لمأتلا وأ ءاقدصألا عم تقولا نم ديزملا ءاضق لجأ نم ةيداملا
 ةطاسبلا" ءاول عفرت يتلا ةكرحلا هذه اهنمضتت يتلا ةلاسرلا نإ .ةعيبطلا
 اروذج كلتمت اهنكل ،اهأرقي نمل اقفو ةيشماه وأ ةيرهوج ودبتس "ةيعوطلا
 ىلعو .حيسملا ديسلاو اذوبو وطسرأ ىلإ الوصو خيراتلا قمع يف برضت
 ،لهاستلا نم دحاو ىوتسم ىلع اوسيل ةداعسلا ةاعد نإف كلذ نم مغرلا

ضُو يتلا ةيرابجإلا تاسايسلا نمف
ِ

 ماوعألا يف ةبيطلا ةايحلا مساب تع
 221،"لمعلا نم طرفم رادقم لذب" طيبثتل لخدلا ىلع ىلعأ بئارض :ةريخألا
 جيورتلا رظحو 223،ةيدعاصت ةيكالهتسا ةبيرضو 222،ةينيومتلا صصحلاو
 تاءارجإلا هذهل ينمضلا رربملا امأ 224.هيلع بئارضلا ضرف وأ ينالعإلا

 هتايح شيعي نأ ءرملا ىلع بجي فيك نوملعي ةداعسلا ةاعد نأ يف نمكيف
 سانلا نأب ةبخنلا هذه ىرت ذإ ؛هسفن وه هملعي امم لضفأ وحن ىلع
 نأب اودقتعا اذإ نومهاو مهنأو ،ةيلستلا ىلع لخدلا مهليضفتب نوئطخم
 دراودإو تربور هنع ربعي ام اذهو ؛ةورثلا نم ديزملاب نسحتتس مهتايح ةيعون

 سانلا لصحي نأ بجي ءيش لك لبق" :نالوقيف ،ةمات ةحارصب يكسليديكس
 225."هنوديري ام ىلع ال ،هيلإ نوجاتحي ام ىلع

 لك نأ يف كش ال ؟هنوديري ام اوملعي نأ سانلل نكمي فيك ،نكل
 فورظو تاليضفت ىلإ دنتست يهف ،ةيتاذلاب مستت ةبيطلا ةايحلا ميهافم
 نأ حّجرملا نمو ،تقولا رورمب فلتخت ةرياغتم تايولوأ نوكلتمي نيذلا دارفألا
 ٍّدج ىدل هريظن نع فلتخي باش لماع ىدل ةايحلاو لمعلا نيب نزاوتلا طمن
 نميهي ومنلا داقتنا ةكرح نأ ظَحالملا نمو .هرمع نم تاينيتسلا يف يرث

 ،ءارثلاب نوعتمتيو ،مهرامعأ طساوأ يفو ،روكذ مهنأب نوفصتي دارفأ اهيلع
                                                                            

 .152ص ؛درایال :دیدج ملع نم سورد ..ةداعسلا 221
 .200-8ص ؛نوسوال :نوكلھتسی عیمجلا 222
 .يكسیلیدیكس دراودإو تربور :؟يفاكلا رادقملا وھ ام 223
 .288-286ص ؛يفریم :ةعاجشلا ةلودلا 224
 .يكسیلیدیكس دراودإو تربور :؟يفاكلا رادقملا وھ ام

 .208ص ؛يكسیلیدیكس دراودإو تربور :؟يفاكلا رادقملا وھ ام 225
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 ىلإ ليمت اراكفأ نولمحيو ،ةصاخ تاسسؤم دي ىلع مهميلعت اوبستكاو
 رفيلوأ ،درايال دراشتير ،يكسليديكس تربور :ءالؤه لاثمأ نمو ؛راسيلا

 نيب عمجيو .تويبنوم جروجو ،نوسنيكليو دراشتير ،تيروب ناثانوج ،سميج
 نأب ججاحي نم كلانهو ،ةيصخشلا ةورثلا يف لثمتت ةكرتشم ةطبار ءالؤه
 ،ومنلل ةيداعملا ةفسلفلا رهوج يف نمكت ةيريهامجلا ةيكالهتسالا ءاردزا

 طامنأ نع عافدلا ،رهوجلا يف ،نولواحي ومنلا ودقتنم" :يمآنب لييناد بتك ثيح
 رمألا اذه ربعيو 226."ةيبعشلا ةيكالهتسالا ءاد هنوري ام دض ةيزايتمالا مهتايح
 تالحرلاك( تاجتنملا صخر يف طارفإلا نم ىواكشلا لالخ نم هسفن نع
 يتلا ةيلوحكلا تابورشملاو ،ةصيخرلا ةقينألا سبالملاو ،ةيداصتقالا ةيوجلا
 ريداقمل سانلا كالتما نم ىواكشلا وأ ،)ةيكالهتسالا تاعمجملا يف عابت
 ةدايز نوحرتقي ،مهمعزب ،ةلكشملا هذه عم لماعتللو .لاومألا نم ادج ةدئاز
 ىلع بئارض ضرفو ،ةيلوحكلا تابورشملا راعسأل ىندأ دح عضوك( راعسألا
 نم( لخدلل دودح عضو وأ ،)ماع لكشب كالهتسالا ىلعو ةيوجلا تالحرلا

 تاقبطلا لوصو نود نولوحي كلذبو ،)يداصتقالا ومنلل دودح عضو لالخ
 .مهتايوتسم ىلإ ايندلا

 رعاشم دشأ نولمحي نيذلا نأ يف ،يمآنب ىري امك ،ةقرافملا نمكتو
 اسوه رثكأ ماع لكشب نونوكي" ةيكالهتسالا ةعزنلا هاجت راقتحالا
 يدقتنمل ةيقيقحلا ىوكشلا قلعتت ال ذإ 227."ىرخأ ةئف يأ نم كالهتسالاب
 ىدل ةيكالهتسالا ةعزنلاب قلعتت امنإو ،اهتاذل ةيكالهتسالا ةعزنلاب ومنلا
 ىلإ ةرقتفم :ةكلهتسملا تاجتنملا رابتعا يرجي امدنع اميس الو ،نيرخآلا
 نودليسو سيراه ربع دقلو .طرفم ينالعإ جيورت تاذ وأ ،ةصيخر وأ ،قوذلا

 نيذلا ءايرثألا نيفقثملا ةرهاظ اشقان امدنع رتخبتلا اذه لاثمأل امهضفر نع
 :ابتكف ،يضاملا نرقلا تاينيسمخ يف ةحومطلا ةلماعلا ةقبطلا اونادأ

                                                                            
 .64ص ؛يمآنب ؛يداصتقالا ومنلا نع عافدلا يف ..عیمجلل يراریف تارایس 226
 تامالعلا نم يفكی ام كلذ لالخ ركذتو ،ةیقالخأ ةكلھتسمك اھتایح لوح ةحمل )تماصلا ءالیتسالا( اھباتك يف زتریھ انیرون انل مدقت 227
 ىلع ایئیب للحتلل لباقلا لئاسلا رصعأو فیظنتلل )ریفوكیإ( ةوبع حتفأ" :بتكتف ،ةظاظف نییداملا رثكأ لاجخإل يفكی ام ةرخافلا ةیراجتلا
 قلسأو )دیرتریف( ةوھقب ةوھقلا عنص ةلآ ألمأ مث ،اینیج ةلدعملا داوملا نم ةیلاخلا ةیوضعلا ازتیبلا ایاقبب تثولت يتلا سمألا ةدئام قابطأ
 يتلا يسبالم يدترأ مث ،تاناویحلا ىلع اھتبرجت متت مل يتلا )شال( تاجتنم مادختساب تاعاقفلاب امامح ذخآ .يعارملا نم تءاج ةضیب
 ،لماك لكشب ایباقن ةمظنملا ةلامعلا ىلع دمتعت يتلا )سیفیل(و ،لافطألا ةلامع ىلإ أجلت ال يتلا )كوبیر( :لاثمأ نم تاكرش اھتعنص
 يدیرب صحفتأو ،)زدلانودكام( تالوكأم ةعطاقم رابخأ رخآ ىلع علطأو مویلا فحص أرقأ .قالطإلا ىلع ورفلا مدختست ال يتلا )يولك(و
 )زدلانودكام( ةكرش ىلإ ةیجذومن ةینورتكلإ ةلاسر لسرأ مث ،ءيش لك لبق ةیعامتجالا ایاضقلا عضت يتلا )AOL( ةكرش ھفیضتست يذلا
 ھجوأل بوساحلا ةرأف رز مدختسأو ،ةدحتملا ممألا ةمظنمل عباتلا عوجلا ةحفاكم عقوم ىلإ لخدأ .نیتنجرألا يف اھتاطاشن ىلع اھیف ضرتعأ
 نم ةعطق لوانتأ كلذ لالخ انأو ،ءاضیبلا ةرذلاو زرألا نم مویلا اذھ قبطب اھعربت ىلع )سربسكإ ناكیریمأ( ةكرشل ةتماص ركش ةیحت
-153ص ؛زتریھ :تماصلا ءالیتسالا( ."نوزامألا تاباغ يف راجشألا عطقب ببستت ال يتلا )يریج دنأ نیب( ةكرش اھجتنت يتلا تاجلثملا

154(. 
 



102 

 

 ةداعلا يف نوعتمتي نيذلاو ،نورورغملا نويوطلسلا ءالؤه"
لاع ىوتسمب

ٍ
 عجفتلا ةسراممب مهسفنأ نوللدي ،ةحارلا لئاسو نم 

 .يحورلاو يقالخألا مدقتلا قبسي حبصأ يداملا مدقتلا نأ ىلع ربكتملا
 هعضو نيسحت ىلإ ءرملا يعسو حومطلا نأش نم نوصقني مهنإ
 نم اهيلع لذبي ام قحتست ال يتلا رومألا نم هنأكو يشيعملا

 228."دوهجم

 اداقتعا سيل ةيداملا علسلاب نوسووهم نيرخآلا نأب داقتعالا نإ
 ماعلا يف )بورغ دووراه( ةكرش ترجأ ثيح ،بسحو نيفقثملا ىلع رصتقي
 اولاق نييكيرمألا نم )%85( نم رثكأ نأ نع فشك يأرلل اعالطتسا )1995(
 نكل ،ةقادصلاو ةيرسألا ةايحلاو ةيلوؤسملا :يه "مهدشرت يتلا مهئدابم" نأب
 سانلا مظعم"ـل ةدشرملا ئدابملا يه هذه نأب نودقتعي فصنلا نم لقأ

 ةوقب نوداقني نييكيرمألا مظعم" نأب دقتعت ةيبلغألا تناك ذإ ،"انعمتجم يف
 ،مهؤارآ ةعلطتسملا صاخشألا ءارآ عم ةنراقملاب "ةورثلاو راهدزالا فلخ ربكأ
 ،هباشم وحن ىلعو 229.تايضايرلا ملع يف ةليحتسملا رومألا نم ربتعي اذهو
 نأب نودقتعي )%83( نأ ىلإ لصوت ايلارتسأ يف يرجأ يأرلل اعالطتسا نإف
 نأشب مهيلإ لاؤسلا هجوت امدنع نكلو ،"طرفم وحن ىلع نويدام" نييلارتسألا

 ءارشل لاملا نم ديزملا كالتما نأب )%38( ىوس بجي مل مه مهفورظ
 230.مهنيعأ يف "ةديدشلا ةيمهألا تاذ" رومألا نم ّدعي ءايشألا

 تاليضفتلا نم اهريغو ةرخافلا تارايسلا

 ةظفلا ةيداملا ىلإ نيرخآلا ىدل ةيكالهتسالا ةعزنلا عاجرإل ليملا نإ
 يف حضاو لكشب هدجن رعاشملا هذه كالتما نم هسفن تقولا يف ؤربتلاو
 دوجو كنارف ركني ال باتكلا اذه يفف :)]1999[ ؛فرتلا ىمح( كنارف تربور باتك
 قيرطلا" هرابتعاب ومنلا ىلإ رظني عقاولا يف هنإ لب ،يداصتقالا ومنلل عفانم
 ةيكالهتسالا ةعزنلا نم ادقتنم افقوم فقي هنكل ،"يئيبلا مدقتلا وحن
 ،قبس ام يف مهيلإ انرشأ نيذلا باّتكلا نم ريثكلا عم كنارف قفتيو .ةخراصلا

 ام ةناكم باستكال لوألا ماقملا يف ىرتشُت امنإ ةيلاغلا علسلا نأب دقتعيف
 ىلع سفانتلا نأب اضيأ كنارف دقتعي امك .)"ةناكملا علس"( ءارظنلا نيب

                                                                            
 .62ص ؛نودلیس ،سیراھ :رحلا عمتجملا يف ينالعإلا جیورتلا 228
 .بورغ دووراھ ةكرش :]1995[ ةئیبلاو ةیداملاو كالھتسالا لوح نییكیرمألا ءارآ ..نزاوتلا ىلإ قوتلا 229
 .3ص ؛لیام ،نوتلیماھ :ةداعسلا ىلإ يعسلا يف قیمع لوحت ..ایلارتسأ يف رادحنالا 230
 نییناطیربلا نیب كلانھ سیلف ،ىرخألا بوعشلا مظعم ينطاوم نم ةیدام لقأ )ھنأب يعدی وأ( ودبی يناطیربلا بعشلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 لدعملا نع اریثك لقت ةبسنلا هذھو ؛"اھكلتمأ يتلا ءایشألا ددعب يحاجن سیقأ يننإ" :لوقت يتلا ةرابعلا عم نوقفتی نمم )%16( ىوس
 فیك ..ىمظعلا ایناطیرب – عمتجملا مھف :عجار .)%72( نیصلاك ةدعاصلا تاداصتقالا يف اھتریظن نم ریثكب لقأ يھو ،)%34( يملاعلا
 .3ص ؛يروم سوسبإ ةسسؤم :]2013[ ایلاح شیعن
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 لزنملا كلتمي يذلا صخشلا اهيف زوفي ةليصحلا ةيرفص ةبعل وه ةناكملا
 ضرف حرتقي كنارف نإف ،لاحلا اذهل ارظنو .انمث ىلغألا ديلا ةعاس وأ ربكألا
 دنع قافنإلل دح عضوو ةبعللا هذه ءاهنإل "ةيدعاصت ةيكالهتسا ةبيرض"
 ةبيرض ضرف نيعتي :ةموظنملا هذهل اقفوو 231.قراخلا ءارثلا باحصأ

 ،)$39,999( غلبي يونس فقس تحت هؤارش يرجي ام لك ىلع )%20( اهرادقم
 ةبيرضلا دادزت مث ،)$49,000-40,000( قاطنلا يف )%22( ىلإ ةبيرضلا دادزت مث
 فصن( نع يونسلا قافنإلا ديزي امدنع )%70( ىلإ لصت ىتح رثكأ ةيدحلا

 فرتلا قابس طيبثت اهنأش نم ةبيرضلا هذه نأب كلذ رربي وهو .)رالود نويلم
 مهلاومأ نم سانلا هصصخي ام ةدايز ىلإ سانلا عفدي امم ،يكالهتسالا

 .رامثتسالا وأ راخدالا ضارغأل

 ةعزنلا نأشب كنارف قلق نم مغرلا ىلع هنأ يف ةقرافملا نمكتو
 ةرخافلا ةيضايرلا تارايسلاب نيبجعملا نم هنإف ةخراصلا ةيكالهتسالا
 فيك )فرتلا ىمح( هباتك يف ةرفاو ليصافتب حرشي وهف ؛سامحب اهيرتشيو
 تناك ةيضاملا تاينينامثلا ةياهن يف اقح اهب بغري ناك يتلا ةرايسلا نأ
 ةلثامم ةرايس ءارشل ،ددرت دعب ،ةصرفلا هسفن ىلع تّوف هنكل )911 شروب(
 اهيف سردي يتلا ةعماجلا مضت تناك يتلا ةيفيرلا ةدلبلا" نأل ةحبار ةقفصب
 يداعت ،امومع اهب حَّرصُي مل نإو ،ةيوق ةيعامتجا افارعأ عبتت تناك
 تاذ ءارمحلا شروبلا رظنم ناك نيحلا كلذ يفو ،ةخراصلا ةيكالهتسالا
 طسولا اذه لاثمأ يف عمتجملل ٍّدحت ةباثمب يطلل لباقلا فقسلا
 ةرايس ةدايق ىلإ رطضا ةيبلس لعف ةدر ثادحإ نم هفوخلو 232."يعامتجالا
 ،ةيضاملا تاينيعستلا فصتنم ىتح ةعماجلا ىلإ لوصولل اعضاوت رثكأ
 ضرتفي نأ نم اقلق لظ كلذ عمو ،)ويلبد مأ يب( ةرايس ءارشب ماق اهنيحو
 هب عتمتت امل سيلو ،ةيعامتجالا هتناكم ىلإ ريشيل هترايس ىرتشا هنأب سانلا

 ملع ول احايترا رثكأ نوكأل تنك يننأ يف كش ال" :بتكيف ،ةيقوثومو ةعرس نم
 امنإو ،ديجلا يداصتقالا يظحب يهابتلل ةرايسلا كلت رتشأ مل يننأب سانلا

 عراستت )ويلبد مأ يب( ةرايسف ،ةيلمعلا تايناكمإلاب الاصتا رثكأ ىرخأ بابسأل
 اهنإ امك ،ربكأ ةنورمب اهحبك نكميو ،ربكأ ةيقوثومب ريدتستو ،ربكأ ةقاشرب
 نأ دعبو .مداصتلا تارابتخا يف اهريغ عم ةنراقملاب ريثكب لضفأ جئاتن تزرحأ

 يذلا ديحولا ببسلا نأ اروف تكردأ ،اهريغ عم ةنراقملل ةرايسلا ةدايق تبرج

                                                                            
 .220ص ؛كنارف :فرتلا ىمح 231
 .168ص ؛قباسلا ردصملا 232
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 نورخآلا هدقتعي دق امم يقلق ناك )ويلبد مأ يب( ةرايس ءارش نم ينعنمي ناك
 233."ينأشب

 نيذلاو ،ايناطيرب يف هئارظن عم يرجي ام عم رمألا ةنراقمب انمق اذإو
 فرتلا نم ةديدجلا كئارألاو )يد يف يد( صارقأ ليغشت ةزهجأ نأب نوججاحي

 ةعزنلا يضراعم نم ودبيس كنارف نأ حجرملا ريغ نمف 234،يرورضلا ريغ
 يرورضلا ريغ شئاطلا لهاجلا فرتملا قافنإلا نع لاثمكف ؛ةيكالهتسالا
 اهنيح ضفخملا اهرعس ناك يتلاو ،)يت يج 456 يراريف( ةرايس كنارف ركذي
 رخاوأ يف ءايرثألا ةناكم ىلإ نيعاسلا هابتنا بذتجت تناكو ،)رالود 207,000(
 ةرايس نم ةناكم ىندأ ةرايسلا هذه نأ كنارف ىريو ؛ةيضاملا تاينيعستلا
 زيمتت" شروبلا نأ امبو ،قباسلا نمثلا فصنب عابت يتلا )وبريت 911 شروب(
 نأب ججاحي وهف 235،"ةيقوثوم رثكأ"و "ةعرس اهنم رثكأ اهنأب يراريفلا ىلع اضيأ

 ذإ ،اهددعل ةيبسنلا ةردنلاو ىلعألا اهرعس يف الإ نمكت ال يراريفلا ةيبذاج
 هتورثب ىهابتي ينالقع ريغ كلهتسم يراريفلا يرتشي نم نأب كنارف ىري
 ةبيرض كنارف ممص دقو .هنم ةناكم ىندأ مهنأب نورعشي نيرخآلا لعجيو
 شحافلا كالهتسالا نم عونلا اذه عم لماعتلل ةيدعاصتلا كالهتسالا
 نأ روصتف ،ةورثلا ملس ىلعأ يف ةفرتملا تايرتشملا عدر لالخ نم رذبملا

 قفنيل ناك يذلا صخشلا" نأ ينعتس )%70( غلبت ةيكالهتسا ةبيرض
 اغلبم رمثتسي نأ ةبيرضلا ضرف دعب ررقيس يراريفلا ىلع )رالود 207,000(
 امأ .تارايسلا ىلع هقافنإ نم اليلق صقني نأو مهسألا قوس يف ليلقب ربكأ
 ةبيرضلا اهنمضب )رالود 178,000( كلذ هفلكيسف شروبلا ىرتشا اذإ
 يهاضي ديج ءادأ تاذ ةرايس ىلع لباقملا يف لصحيس هنكل ،ةيكالهتسالا
 اذإ اهتردن يف يراريفلا لثامتس شروبلا نأ كلذ ىلإ فاضيو ،يراريفلا ءادأ
 ءارجإلا اذه نأ كنارف ىريو 236."هسفن لكشلاب اوفرصت نيرخآلا نأ انضرتفا
 ريثأتلا نود مهلاومأ ريفوت نم سانلا نكمتيسف :نيحبار عيمجلا هنم جرخي

 نإف ةبيرضلا هذه لثم ضرف متي مل اذإ امأ ؛ةناكملا قابس يف مهعقوم ىلع
 :ةيلاتلا ةجيتنلا عقوتي كنارف

 دوقع ةدع لالخ نهارلا راسملا ىلع رارمتسالاب انمق اذإ«
 فلكي نل ةيلاحلا )يت يج 456 يراريف( ةرايس لادبتسا نإف ،ةمداق
 ىضري نمو .)رالود 400,000( نم رثكأ فلكيس امنإو ،)رالود 207,000(

                                                                            
 .203ص ؛قباسلا ردصملا 233
 .237ص ؛سمیج :ءارثلا ءاد 234
 .218ص ؛كنارف :فرتلا ىمح 235
 .218ص ؛قباسلا ردصملا 236
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 )رالود 105,000( فلكت يتلا ةيلاحلا )وبريت 911 شروب( ةرايس ةدايقب
 لاونملا ىلعو .)يت يج 456 يراريف( هبشت ةرايس ةدايق ىلإ لقتنيس

 اهنمث غلبي يتلا )اريراك شروب( ةرايس مويلا دوقي نم نإف ،هسفن
 .)وبريت 911 شروب(ـب ةهيبش ةرايس ةدايق ىلإ لقتنيس )رالود 72,000(
 45,000( اهنمث غلبي يتلا )رتسكوب شروب( ةرايس مويلا دوقي نمو
 مويلا دوقي نمو .)اريراك شروب(ـب ةهيبش ةرايس اهب لدبتسيس )رالود

 )رالود 30,000( يلاوح اهنمث غلبي يتلا )3 يز ويلبد مأ يب( ةرايس
 مويلا دوقي نمو .)رتسكوب شروب(ـب ةهيبش ةرايس ةدايق ىلإ لقتنيس
 غلبي يتلا )اتايم ادزام( ةدايق نم لقتنيس نيئدتبملل ةيضاير ةرايس

 يز ويلبد مأ يب(ـب ةهيبش ةرايس ةدايق ىلإ )رالود 23,000( يلاوح اهنمث
3(«.237 

 .لبقتسملا يف ثدحيس امل ةعورم ةيؤر نم اهل ايو

 تاباتك يف عيشت تاميث ثالث انل مدقي طيسبلا لاثملا اذه نإ
 ربتعُي يذلا فرتلاو ةورثلا رادقم نأ :اهلوأو ؛ةيكالهتسالا ةعزنلل نيداعملا
 نم هيدل رفوتي امو بتاكلل يصخشلا قوذلا هددحي ةديعس ةايح شيعل ايفاك
 نأب لوقلا نكميف ةعيرسلا تارايسلاب علوم يرث لجر كنارف نأ امبو ،دراوم
 ام ىلع هتقفاوم مدع ءادبإ نم هعنمي ال كلذ نكل ،فشقتلا نع ديعب هقوذ
 ثيمس مدآ ناكو ؛ةيصخشلا هرظن ةهجو نم يرورض ريغ كالهتسا هنأب ىري
 ءانتقاو باّصقلا نم محللا ءارش نأب رشع نماثلا نرقلا يف بتك دق
 ررك ةيضاملا تاينيسمخلا يفو 238،فرتلا قاطن يف لخدت ةيناتكلا ناصمقلا

 ةزهجأ ءانتقاو ،داجسلاب هلك لزنملا شرف نأشب هسفن يأرلا ثيربلاغ
 لاثمأ تحبصأ ةيضاملا تاينيعستلا يفو ،ةيئابرهكلا سناكملاو نويزفلتلا
 )فرتلا ىمح( باتك يف ءاج دقو ،ةيرورض رومأك اهيلإ رظني هذه فرتلا لئاسو
 يف حوارتي خراصلا كالهتسالاو ينالقعلا كالهتسالا نيب لصافلا طخلا نأ
 اذهو ،)يت يج 456 يراريف( ةرايسو )911 شروب( ةرايس نيب روصحم قاطن
 عنمي مل هنكلو ،نييضاملا نينرقلا لالخ ةعرسب ديازتملا ءارثلل دوعي حوارتلا
 ،"ىفك" لوقن نأ نآلا انيلع بجي هنأب ةججاحملاب رارمتسالا يف نيفقثملا
 يف مدق يذلا ثيربلاغ يأر عم قفتت ةليلق ةلق ىوس مهنيب نم كلانه سيلو
 يدبي ادحأ مهيف دجت داكت الو ،شيعلل ايفاك ارايعم ةيضاملا تاينيسمخلا
 ةورثلا ىوتسم نإ .فرتلا لئاسو نم نآلا هيدل رفوتي امب ةيحضتلل هدادعتسا

                                                                            
 .220ص ؛قباسلا ردصملا 237
 رعاشملا ةیرظن( "اقالطإ ةایحلا تایرورض نم ربتعی باّصقلا نم محللا ءارش ناك اذإ ام يف العف كشلا نكمی امبر" :ثیمس لوقی 238
 قیرغإلاف ،دیدحتلا ھجو ىلع ةایحلا تایرورض نم سیل ،الثم ،يناتكلا صیمقلا" :رخآ عضوم يف لوقیو .)471ص ؛ثیمس مدآ :ةیقالخألا
 .)465ص ؛قباسلا ردصملا( "مھیدل ناتكلا مادعنا نم مغرلا ىلع ةمج ةحارب ،نظأ امك ،اوشاع نامورلاو
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 يذلا ةورثلا ىوتسم وه هنأب ،ظوحلم ماجسنابو ،فصتي عمتجملل "يفاكلا"
 رادقم ىلع لصحي هنأب دحأ نع لوقلا نكمي الف ،نوفقثملا كئلوأ هب عتمتي

 .ءالؤه نم ىنغأ ناك اذإ الإ لاومألا نم طرفم

 ةصاخلا هتاليضفت نأب دقتعي كنارف نأ يف لثمتتف ةيناثلا ةميثلا امأ
 ،رقتفت يهف نيرخآلا تاليضفت امأ ،ليلدلا ىلإ دانتسالاو ةينالقعلاب فصتت هب
 ،اهئادأ ببسب )شروب( تارايس يرتشي هنإ .ةءافكلاو ةينالقعلا ىلإ ،هيأر يف
 دقتعيو .ةيعامتجا ةناكم لينل )يراريف( تارايس نورتشيف نورخآلا امأ

 نأب ،ةيكالهتسالا ةعزنلا نومجاهي نمم نيريثكلا لاحك كلذ يف هلاحو ،كنارف
 ةلكشملا نأو ،ةمءالملاو قوذلا نسحب فصتي هب صاخلا يكالهتسالا هطمن
 يذلا ببسلا نإ .نيرخآلا ىدل يبغلا يسفانتلا كالهتسالا يف ،طقف ،نمكت
 ةقلعتملا هتالضعم لوح كنارف اهدروأ يتلا ةلوطملا تاشقانملا لعجي
 نع ادج ةديعب اهنأ يف لثمتي دجلا نم لزهلا ىلإ برقأ تارايسلا ةدايقب
 ةلآ ىوس ةرايسلا يف نوري ال اّنم نوريثكلاف ؛نييداعلا سانلا تامامتها
 نمثلا ةيلاغ تارايسلا نوربتعيو ،)ب( عضوملا ىلإ )أ( عضوملا نم انلقنت

 بغري الو ةليمج ةفحتك يراريفلاب هباجعإ يدبي نم كلانهو ،فرتلا لئاسو نم
 ،نيتاه رظنلا يتهجو نم ايأ كراشتي ال كنارف نكل ،ببسلا اذهل الإ اهب
 ةسالسو عراستلاو ةعرسلا :يه ةرايسلا يف اهيهتشي يتلا تافصلاف
 تناك نإو ىتح )شروب(و )ويلبد مأ يب( تارايس ءارش رربي هنإف كلذلو ،ةدايقلا

 يف موقيو ،ةناكملاب يهابتلل زومرك اهيلإ رظنت سانلا نم ةعساو ةحيرش
 تارايس يرتشي نم ىلع )ذذلتلا تاداع اياحض( ةفص قالطإب هسفن تقولا
 هنأ سانلا ضرتفي نأ نم ةيشخلا دشأ ىشخي وهو .انمث ىلغأ ةيضاير
 ول احايترا رثكأ نوكأس" :لوقيف ،ةئطاخ بابسأل ةيلاغلا تارايسلا يرتشي

 امنإو ،ديجلا يداصتقالا يظحب يهابتلل ال ةرايسلا يرتشأ يننأ نورخآلا ملع
 اهتاذ ةدئافلا نيرخآلا حنمل ادعتسم سيل هنكل ،"ةيلمع رثكأ ىرخأ بابسأل
 .بايترالا اذه نم اهدمتسي يتلا

 قافنإلا دض يعامتجالا طغضلا كنارف ركذتسي ةثلاثلا ةميثلا يفو
 ديحولا ببسلا" :لوقيف ،يضاملا يف هقافنإ ةقاعإ ىلإ ىدأ يذلاو ،شحافلا
 هدقتعي دق امم يفوخت ناك )ويلبد مأ يب( ةرايس ءارش نم ينعنم يذلا
 ةيعماج ةدلب" يف هشيع ىلإ هّدرم فاحجإلا هذه نأب دقتعي هنإ ."نورخآلا
 ال اديقعت رثكأ ةصاخ ةيعامتجا افارعأ كلانه نأب يحوي كلذب وهو ،"ةيفير
 اهتميقل تاجتنملا يرتشي هنأ امك امامتو .عمتجملا يقاب ىلع قبطنت
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 ،اضارتفا ةديرفلا ،هفورظ نإف ،ةناكملل نورخآلا اهيرتشي امنيب ةيرهوجلا
 نورخآلا عقي امنيب يهابتلا علس ءارش نم هعنمي طغض تحت عقاو هنأ ينعت
 جتني هب صاخلا هقافنإ نأ ىري وهو .شحافلا قافنإلل مهعفدي طغض تحت

 ،هيأر يف ،وهف نيرخآلا قافنإ امأ ،هقيبطتل ةعاجشلا ىلإ جاتحيو رذح ريكفت نع
 ينالعإلا جيورتلاو ةيبغلا ةيكالهتسالا ةعزنلاو ةناكملاب سوهلل ةجيتن
 شروبلا نودوقي نيذلا نوكي نأ لامتحا هنابسح يف عضي ال وهو ؛فثكملا
 صاخشأك ةيعامتجالا طاسوألا مظعم يف ةيرخسلل نوضرعتي يراريفلاو
 .عنصتلاب نيعلوم

 اهضعب قلعتي بابسأل سانلا اهيرتشي تاجتنم كلانه نأ يف كش ال
 ةورث( هباتك يف ثيمس مدآ راشأ دقلو ،ةناكملاو ةورثلا نم هسكعت امب
 ةيسيئرلا ةليسولا" نوكت ءايرثألا مظعم صخي ام يف هنأ ىلإ )ممألا
 يف لمتكت ال تاكلتمملا هذهو ،تاكلتمملا ضارعتسا يه ةورثلاب عاتمتسالل
 ال ةورث دوجو ىلع ةمساحلا تامالعلاب فصتت اهنأ اهيلع ادب اذإ الإ مهنيعأ
 ةعزنلاو ومنلل نيثدحملا نيدقتنملا نكل 239."مهسفنأب اهغولب نيرخآلل نكمي
 نوكت داكت ةيرورضلا ريغ تاجتنملا نأب ضارتفالا ىلإ نوليمي ةيكالهتسالا

 يميداكألا ددشي :لاثملا ليبس ىلعو .ةناكملاب يهابتلل اعلس اهعيمج
 اننأل ال ،رثكأ تارايسو عسوأ لزانم ديرن" اننأ ىلع تيكيب تيك يكارتشالا
 يعدي ،هباشم وحن ىلعو 240."انتناكم نع ريبعتلا يف اهمدختسنل امنإو ،اهديرن
 رسألا يف ىتح ،ةرسألا قافنإ مظعم" نأ يكسليديكس دراودإو تربور
 ،دمتعملا )ةرورضلا( ىنعم ناك امهم ةيرورض ريغ علس ىلع نوكي ،ةريقفلا
 قلخب باّتكلا ءالؤه ماق دقلو 241."ةناكملا ءادبإ ةيلمع مدخت علسلا هذه نكل
 الو ،ةناكملا زومر نم امإو تايرورضلا نم امإ ءيش يأ لعجت ةفيزم ةيئانث
 يهو ،فافكلا شيع اهبلطتي يتلا تاجتنملل ليلحتلا يف لاجم يأ يقبت

 لزنملاو ةيناثلا ةرايسلا نإ .ىرخأ ةعونتم قرطب اهكلام اهنم عفتني تاجتنم
 يف نالماعلا نادلاولا كلذ عم فلتخي دق( تايرورضلا نم اسيل امبر عسوألا
 ةعفنملاب نادوعي ال امهنأ يضتقي ال كلذ نكل ،)اهدارفأ ددع ديازتي يتلا رسألا

 دراودإو تربور ربعي دقو .ةناكملا ءادبإ لالخ نم ىوس امهكلام ىلع
 ريغ ةيريدختلا ةيكالهتسالا علسلا رايت" نم امهتيرخس نع يكسليديكس

                                                                            
 .157ص ؛ثیمس مدآ :ممألا ةورث 239
 .لسار :مھی ام وھ لاملا 240
 .73ص ؛يكسیلیدیكس دراودإو تربور :؟يفاكلا رادقملا وھ ام 241
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 امم رثكأ ايصخش ايأر سيل يأرلا اذه نكل 242،سانلا اهيرتشي يتلا "ةيرورضلا
 .هب غلابم رمأ يراريفلا ءارش نأب كنارف يأر هيلع وه

 نأب دقتعي هنإف )911 شروب( ةرايسب نيعلوملا نم كنارف نأ امبو
 ةيبيرضلا هتموظنم نأ ودبيو ،هؤارش نكمي ام لضفأ يه ةلضفملا هترايس

 سأر يف ،كنارف اهعمو ،ةرايسلا هذه نوكتل اهميمصت ىرج دق ةحرتقملا
 هليضفت معدل هقوسي يذلا يبيرجتلا ليلدلا مجح ناك امهم نكل .ةمئاقلا
 دراودإو تربور لاح وه امكو ؛ايتاذ ايأر ىقبي اذه هيأر نإف شروبلل

 هب ةصاخلا ةيصخشلا هتابغر كنارف طلخي ،ةداعسلا ءامكحو يكسيليديكس
 نم الك نأب ضارتفالا لوقعملا نمو .لكك عمتجملا تاجايتحاو تابغر عم
 نم )911 شروب( ةرايس ءارش ناربتعي يكسيليديكس تربورو درايال دراشتير
 دق ةثالثلا باّتكلا نإ امك ،نأشلا اذه يف امهعم فلتخي كنارف نكل ،ريذبتلا
 حرتقا ،زنيك ءارآ ىلإ دانتسالابو .ىرخألا رومألا نم ريثكلا نأشب نافلتخي

فاك" لخد وه )ايونس £40,000( غلبي يذلا لخدلا نأ يكسيليديكس
ٍ

 نكل ،"
 مقرلا نأب حرتقيو ةداعسلاب ةقلعتملا يأرلا تاعالطتسا ىلإ دنتسي درايال
 نيتمئاق نادروي نيبتاكلا الكو 243.قباسلا مقرلا فصن نم لقأ حيحصلا

 امكو .ةبيطلا ةايحلا لوح امهموهفم ىلإ ادانتسا تايولوألل ادج نيتفلتخم
 ىلع قافتالا نع نيقومرملا نييميداكألا ءالؤه زجع نإف ،تياو يميج ريشي
 :لوقي ذإ ،لمأتلا ضعبب ريدج تايساسألا

 اثرامو درايال لاثمأ هب رعشي يذلا راقتحالا ،اتقؤم ،لفغنل«
 ،نييداعلا سانلل ةيقيقحلا تاليضفتلا لايح يكسيليديكسو موابسون
 يكسيليديكس دروللاف ،مهنيب ام يف امتح نوفلتخي مهنأ ىلإ هبتننلو
 هيوتحت نأ بجي ام نأشب هعم فلتخي درايال دروللا نأ ظحالي نأ هنكمي
 ال هنكل ،اهيلإ يعسلا ىلع سانلا رابجإ بجي يتلا ةيئاهنلا علسلا ةمئاق
 نأ ىلإ صلخيف ،ةيقالخألا هئارآ ةيقوثوم يف كيكشتلل ةظحل فقوتي
 ءارآلل هعم نكمي اديعب ادح تغلب دق ةيقالخألا هرعاشم ةفاهر
 تالاحك اهداعبتسا يرجي نأ رخآ ريبخلو ءالبنلا تادروللا دحأل ةفلاخملا

 دب ال درايال دروللاف ،سكعلاب سكعلاو .يقالخألا باعيتسالا يف لشف
 نوفنصي ال نمم انتيقب لاحل هباشم كلذ يف هلاحو ،دقتعي هنأ

                                                                            
 .33ص ؛قباسلا ردصملا 242
 .يكسیلیدیكس تربور :؟يفاكلا رادقملا وھ ام 243
 .33ص ؛درایال :ةداعسلا
 يداصتقالا ومنلا نم ریثكلا ریثكلا ىلإ جاتحت ،ھتاباسحل اقفو ،ایناطیرب نأ ىلإ ریشی )ایونس £40,000( يكسیلیدیكس هردق يذلا مقرلا نإ
 نوكی نلف ،يواستلاب اعزوم لخدلا ناك نإو ىتح :ىرخأ ةرابعبو .)£21,500( غلبی لخدلا طسوتم نأب انربخی يلاتلا ھباتك يفو .يفاضإلا
 .يلاثملا لخدلا فصن ىوس اھنیح انیدل
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 نأب ،ةيرشبلا ةايحلل يئاهنلاو لماشلا فدهلا ةبترم يف ةداعسلا
 نيدروللا دحأ نكمت اذإو .يقالخأ ىمع نم يناعي يكسيليديكس دروللا

 ضرفب موقيسف ،فاطملا ةياهن يف لصفلا ةملكلا هل نوكت نأ نم
 شيعلا ىلع مهرابجإ :ىرخأ ةرابعب وأ ،نييركفلا هموصخ ىلع بئارضلا
 244.»ةيقالخألا هتيؤرل اقفو

 ةايحلا نوؤش يف اماكح مهسفنأ اونيع نيذلا ءالؤه نكي مل اذإو
 ركذت ةصرف كلانه نوكت نلف ،مهنيب ام يف قافتالا ىلع نيرداق ةبيطلا
 ءابرغلا نم نييالملا هب بغريو هديري ام نأشب مكحلا ىلع نيرداق اونوكيل

 .مهنع

 ةصالخلا

 يف مدختسملا ليلدلا فنتكت يتلا ةريطخلا بويعلا نع رظنلا ضغب
 ىلع ةيمومعلا ةسايسلا ءاسرإ يف ةيسيئرلا ةلكشملا نإف ،"ةداعسلا ملع"
 نم ريثكلا كلانهو .ةيتاذ ةلكشم ،حوضو لكبو ،اهنأ يف نمكت يتاذلا هافرلا
 يتلا ةيسنامورلا ةكرحلا نيبو "هافرلا"و "ةداعسلا" ةكرح نيب هبشلا هجوأ
 ةعزنلل ةيداعملا ةيلاجترالا لعفلا دودرو ضرألا ىلإ ةدوعلاب يدانت
 نيطشانلا نم ةديرف ةليكشت نم نوكتت ةكرحلا هذهف ؛ةيكالهتسالا
 نونحي نيذلا نييطارقتسرألاو نييسوثلاملاو نييكارتشالاو نييوئيبلا
 هلئاسو بسحب ٌّلكو ،ءالؤه ىعسيو ؛ةيعانصلا ةروثلا لبق ام عمتجمل
 مهب ةصاخلا ةيتاذلا مهتاليضفت عم دارفألا تارايخ عمج ىلإ ،هب ةصاخلا

 ،"ريهامجلا حلاصمل ًةمدخ" ريهامجلا رابجإب نوبلاطيو ،ةدحاو ةمزح نمض
 ."يريهامجلا كالهتسالا بعر" هنوربتعي امب اذه مهاعسم نوؤدبيو

 يسايسلا طغضلا دشح ةعومجم نإف ،ةيسايسلا ةيحانلا نمو
 نم بيرغ عون هنكل ،يسايسلا فيطلا راسي ىلإ ةلايم حبصت هافرلاب قلعتملا
 اهلحم لحو ةركبملا ةيكارتشالا لؤافت نع هيف ةضاعتسالا ترج راسيلا
 اذكهو .مدقتلا هوجو نم هنوري لئاوألا نويكارتشالا ناك ام لاطي مؤاشت
 هيلإ رظنتو لماعلا يداعت ةرظنب ةلماعلا ةقبطلا ريرحت نع ضيعُتسا
 نم مدصت يتلا رومألا نم نإ امك ؛ةيداملا هتاجايتحاب الإ متهي ال فورخك
 ءالؤهف ،حومطلا يف ارقف يناعي هنأ راسيلا نم رثؤملا مسقلا ذه بقاري
 يكتشيو مهرجضو ءاينغألا مربت نم هقلق نع ربعي ايسايس افقوم نوفقي

 اذهو ،تارايخلا نم دحلا نع ادئاز اردق كلهتسملل مدقت رجاتملا نأ نم

                                                                            
 .118ص ؛تیاو :لجدلا ةسایس 244
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 يأ هتراسخ ىلإ يدؤي نل هاعسم نأب لماعلا رابخإ نع فالتخالا دشأ فلتخي
 طشانلا هب يداني ناك امم سكعلا ىلعو .لسالس نم هديقي ام ىوس ءيش

 يف نمكت لماعلا ةاسأم" نأ نم وكشي ناك يذلاو ،زنريب نوج ميدقلا يباقنلا
 ثيدحلا راسيلا فوفص يف ةحداصلا تاوصألا نم امسق نإف 245،"هتابغر رقف
 ىرخأ تاحلطصم هيلإ تمضو ارذق احلطصم )ةيكالهتسالا ةعزنلا( تلعج
 تحمس يتلا يه اهنأ نم مغرلا ىلع ،ةيلامسأرلاو ينالعإلا جيورتلاو ومنلاك
 .هتابغر قيقحتب لماعلل

 ال( هدارفأ نأب لوقلا نأب دجنسف رهدزم عمتجم يأ ىلإ انرظن اذإ
 الإ باوصلا نم لمحي ال )ةيرورضلا ريغ ءايشألا ىلع الإ مهلاومأ نوقفني

 تابغر قلخو ءرملا تابغر عابشإ ىلع ةيلامسأرلا ةردقف ؛ايشماه ارادقم
 اللخ تسيلو ،رحلا قوسلا تازيم نم ةزيم يه امنإ ،كلذ نوضغ يف ةديدج
 ماعلا يف "راهدزالا ةقرافم" هموهفم نيلرتسيإ دراشتير حرش دقو .هيرتعي
 نم ةيئاهن ةلاح ىلإ عمتجملا عفري ال يداصتقالا ومنلا" :بتك ثيح )1974(
 ،يمانتلا نع فكت ال تابغر داجيإب اهسفن ومنلا ةيلمع ببستت امنإو ،ةرفولا

 246."رمتسم لكشب مامألا ىلإ مدقتت ومنلا ةيلمع لعجي امم

 نع فكت ال يتلا ةريسملا هذه نأب لوقلا نكمي له :لاؤسلا زربي انهو
 ىلإ فقوتي ال يعس" عم مأ 247،"ةخراص ةيكالهتسا ةعزن" عم مزالتت مدقتلا
 تارارقلا نييالمل ةجيتنك يتأي يداصتقالا ومنلاف ؛قالطإلا ىلع ،ال 248؟"ومنلا
 امأ ؛ةيرحلاب نوعتمتي صاخشأ لبق نم موي لك اهذاختا يرجي يتلا ةيدرفلا

 ،لقأ تاعاسل اولمعي نأ يف ةيرحلا مهلف لدتعملا قافنإلا مايأل نونحي نم
 اذإو .ةيعوطلا ةطاسبلا نم ةايح ىلإ اوعسيو ،ةيكالهتسالا ةعزنلا اوضفريو
 ةيؤر يهو ،طرفم رجأ ىلع لصحي هنأب دقتعي نم نييميداكألا نم كلانه ناك
 اذإو .تاوهشلا عابشإ ةرئاد نم اوجرخي نأ مهنكميف ،نوريثكلا اهعم قفتي
 راتخا نم ىلإ مامضنالا تراتخا دق ،بسحو ،ةليلق ةلق نأ ىلإ ريشي عقاولا ناك
 ريثأتب غامدلا ليسغل اوضرعت نيرخآلا نأب ينعي ال اذهف ءارثلا نع يلختلا
 ىوس ينعي ال كلذف ؛ةيلامسأرلل ةيدوبعلا دويق اوسبل وأ ،ينالعإلا جيورتلا
 .ةبيطلا ةايحلا موهفم نأشب ةفلتخم ءارآ سانلل نأ

                                                                            
 .62ص ؛نودلیس ،سیراھ :رحلا عمتجملا يف ينالعإلا جیورتلا 245
 .121ص ؛نیلرتسیإ :ةیبیرجتلا ةلدألا ضعب ..؟رشبلا لاوحأ نیسحت ىلإ يداصتقالا ومنلا يدؤی لھ 246
 .109ص ؛يلیرآ :عقوتلل ةلباقلا ةینالقعاللا 247
 .2ص ؛شوتال :ومنلل اعادو 248
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 تسيلو ،ةبيطلا ةايحلا يف دعاسم لماع ةورثلا نأب لوقت ةقيقحلا نإ
 ولخت ام اردان مهف يرثلا عمتجملا نودقتني نم امأ ؛اهقيرط يف ةرثع رجح
 امو .ءارث مهنع نولقي صاخشأ مهلاوقأ ددري ام اليلقو ،لاملا نم مهبويج
 نوكي نأ بجيف ،ةبيطلا ةايحلا لوح هب ةصاخلا هتيؤر لمحي اّنم دحاو لك ماد
 بلطتي كلذ ناك اذإو ،انب ةصاخلا انتقيرطب اهيلإ يعسلا انل حومسملا نم
 اوريلف ةيثبع وأ ةثر تانورابلاو نويميداكألا اهربتعي ءايشأ ىلع لاملا قافنإ

 ةينيد هبش ةيفسلف ةلمحل لاجم هيف سيل حوتفملا عمتجملاف ،نوؤاشي ام
 هيلعف ةيعوطلا ةطاسبلل وعدت ةكرح قالطإب بغري ناك نمو ،ةيداملا ةداعمل
 .دادبتسالا خف يف اهطوقسب بغري نكي مل نإ اهتيعوطب مزتلي نأ
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 ايناطيرب يف ةاواسماللا دعاصت .9
 نم يناعت ايناطيرب نأ )نايدراغلا( ةفيحص يف رشتيم لكيام بتك

 ةريدم ،زفيرغراه اربيد رصتو 249؛"مقافتلا نع فكي ال لئاه لكشب ةاواسماللا"
 تلاز ام ةاواسماللا" نأ ىلع ،)The High Pay Centre( عفترملا رجألا زكرم
 ومن رمتسا اذإو ،ةريخألا نيثالثلا ماوعألا لاوط ايناطيرب يف ةعرسب دعاصتت
 نيرشعلا ماوعألا يف هجتن اننأب لوقلا نكميف يلاحلا هلدعمب ةاواسماللا
 امك 250؛"يروتكيفلا رصعلا امهدهش نيذللا نيفرطتملا نيدحلا وحن ةلبقملا

 ةكلمملا يف ومنت لخدلا يف ةاواسماللا" :لاثمأ نم نيوانع فحصلا تلمح
 ةمظنم ماقرأل اقفو ،ىرخأ ةينغ ةلود ةيأ عم ةنراقملاب عرسأ لكشب ةدحتملا
 لك يف دعاصتت روجألا يف ةاواسماللا"و 251،"ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا
 هدافم اعابطنا ئراقلا يطعت اهنأ حجرملا نم نيوانع يهو 252،"ايناطيرب ءاحنأ
 .ةاواسماللا هيف دعاصتت رصع يف شيعن اننأ

 ةوجفلا عسوتب معزي نمف ،اهلاوحأ لضفأ يف ةللضم معازملا هذه نإ
 اراطإ مدختسي ناك اذإ الإ ةيقوثومب همعز معد هنكمي ال ءارقفلاو ءاينغألا نيب
 تلعف امك ،)1985( ماعلا نم انأدب اذإ ىتحف ،تلخ دوقع ةدع ىلإ دتمي اينمز

 حصي الف ،هيلإ راشملا اهريرقت يف ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم
 تدهش دقلو .ةاواسمالل ربكألا ومنلا ارخؤم تدهش ايناطيرب نأب لوقلا
 ،ىرخأ نادلب نمض ةاواسماللا ةوجف يف ربكأ اعسوت ةريخألا نيثالثلا ماوعألا
 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ليئارسإو ادنليزوينو ادنلنفو ديوسلاك
 يف عفترت مل لخدلا يف ةاواسماللا نأب لوقتف ةقيقحلا امأ 253.ايناملأو
 انيعم اراسم كلست ةاواسماللا نأب لوقلا نكميو ،نرق عبر لالخ ايناطيرب

 .ماعلا كلذ ذنم طوبهلا نع فكي ال راسم وهو ،)1990( ماعلا ذنم

                                                                            
 ةفیحص يف 2013 ربوتكأ 10 خیراتب ةلاقم( روجألا دیعص ىلع ةاواسماللا يف يمانتملا لئاھلا مقافتلا عم لماعتلل قئارطلا ىدحإ 249
 .رشتیم :)نایدراغلا

 . زفیرغراھ :)تسوب نوتغنفاھ ةفیحص يف 2013 ربوتكأ 9 خیراتب ةلاقم( انعمتجم قزمت ةاواسماللا 250
 يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ماقرأل اقفو ،ىرخأ ةینغ ةلود ةیأ عم ةنراقملاب عرسأ لكشب ةدحتملا ةكلمملا يف ومنت لخدلا يف ةاواسماللا 251
 .شیمار :)نایدراغلا ةفیحص يف 2011 ربمسید 5 خیراتب ةلاقم( ةیمنتلاو

 .غنیك :)نایدراغلا ةفیحص يف 2011 ربمفون 7 خیراتب ةلاقم( ایناطیرب ءاحنأ لك يف دعاصتت روجألا يف ةاواسماللا 252
 ؛)OECD( ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم :]2011[ ؟دوعصلا نع ةاواسماللا ىوتسم فكی ال اذامل ..قرفتملا يلودلا فقوملا 253
 .24ص
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 ينيج لماعمل اقفو ةاواسماللا سايق :)8 لكشلا(

 ىدل قافنإلل حاتملا لخدلا نأ فيك سماخلا لصفلا يف انيأر دقلو
 نمض ايلعف )%93( رادقمب عفترا يناطيربلا لخدلا ملس يف ىندألا سمُخلا
 هرادقم عافتراب طسوألا سمُخلا عتمت امنيب كلذو ،)2012-1977( ةدملا
 كلت نأب يحوي اذهو ؛)%149( هرادقم اعافترا ىلعألا سمُخلا دهشو ،)109%(
 ،العف لصح ام وهو ،لخدلا ةوجف يف ارمتسم اعسوت تدهش ةينمزلا ةدملا
 تقرغتسا يتلا ةدملا هذه نم ىلوألا رشع ةعبرألا ماوعألا يف ازكرم ناك هنكل
فاك ليلد كلانهو .اماع )35(

ٍ
 ةدملا يف تدادزا ةاواسماللا نأ ىلإ ريشي 

 )%88( رادقمب ىلعألا سمخلا ىدل قافنإلل حاتملا لخدلا دادزاف ،)1977-1990(
 دقف ،كلذ نم مغرلا ىلعو .)%14( رادقمب الإ ىندألا سمخلا ىدل ددزي مل امنيب

 كلذ ذنم طبه وأ لدعملا تبث مث ،ةاواسماللا ةورذ )1990( ماعلا دهش
 سمخلا ىدل قافنإلل حاتملا لخدلا داز )2006/2007-1990( ةدملا يفو .نيحلا
 سمخلا ىدل هريظن ىلع هتعرس يف قّوفت لدعم وهو ،)%40( رادقمب ىندألا
 )%29( رادقمب الإ ىلعألا سمخلا ىدل قافنإلل حاتملا لخدلا دزي مل ذإ ،ىلعألا

 .طقف
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 ةرشاعلا ةيوئملا ةحيرشلا نيب قرفلا لالخ نم ةاواسماللا سايق :)9 لكشلا(
 نيعستلا ةيوئملا ةحيرشلاو

-1977( ةدملا نمض ايناطيرب يف ةاواسماللا ةلاح )8( لكشلا انيري
 254.ينيج لماعم وهو ،ةاواسمالل يرايعملا سايقملا مادختساب )2012/2013

 اطوبه تطبه مث ،)1990( ماعلا يف اهتورذ تغلب ةاواسماللا نأ دكؤي وهو
 نإو ،كلذ دعب ام اعون ءيطب لكشب تضفخنا مث ،يلاتلا دوكرلا لالخ اديدش

 هتحص رثأتت ال جاتنتسالا اذهو .تابلقتلا ضعب هترتعا ضافخنالا اذه ناك
 يف امك( ةرسألا ىدل قافنإلل حاتملا يرسألا لخدلاب قلعتي رمألا ناك ءاوس

 ةحيرشلا نيب لخدلا قرف وأ ،ال مأ ةدعاقتم ةرسألا تناك ءاوس ،)8 لكشلا
 ،P90/P10 سايقمل اقفو( نيعستلا ةيوئملا ةحيرشلاو ةرشاعلا ةيوئملا
 255.)9 لكشلا عجار

 ؟ةيضاملا تاينينامثلا يف ةاواسماللا تدعاصت اذامل

 يف ةاواسماللا ةجوم عافدنا فلخ فقت يتلا بابسألا نم ريثكلا كلانه
 اذهب ةلصتملا قئاقحلا نمو ؛ةيضاملا تاينينامثلا لالخ اهريغو ايناطيرب
 تيرغرامل راشتسم لوأ ،واه يرفيج نأ ،لصفلا اذه قايس يف ،عوضوملا
 تانوعم ةدايز نيب طبري نأ تاينينامثلا دقع نم ركبم تقو يف ررق ،رشتاث
 ةجيتنو .روجألاب هطبر نع اضوع مخضتلا لدعم نيبو ةيعامتجالا ةياعرلا
 يتلا اهسفن ةعرسلاب مهلخد دزي مل اصوصخ تاشاعملا باحصأ نإف ،كلذل
 يف ةلاطبلا عافترا نإف ،كلذ نع الضفو .لماك ماودب لامعلا لخد اهب داز

                                                                            
 .)ONS( ةیئاصحإلا تانایبلل ينطولا بتكملا :)2012/2013( يلاملا ماعلا يف ةرسألا لخد ىلع عفانملاو بئارضلا تاریثأت 254
 .قباسلا ردصملا 255
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 اوناك صاخشألا نم ديزملا نأ ينعي ناك اهطساوأ ىتح تاينينامثلا لئاوأ
 .قبس ام عم ةنراقملاب ةلاطبلا تانوعم ىلع نودمتعي

 كرحت يتلا لماوعلا نأب لوقلا نكمي اميمعت رثكأ لكشب انثدحت اذإو
 ريغ عفانم ىلإ يدؤي يذلا يجولونكتلا مدقتلا :نمضتت لخدلا يف ةاواسماللا

 حتفت يتلا ةملوعلاو ؛ةيلاعلا تاراهملا يوذ لامعلا حلاص يف بصت ةبسانتم
 ةدايزو 256؛اقراخ ءارث ققحت دق يتلا ةلعافلا فارطألا نم ةليلق ةلقل اقاوسأ

 ضافخناو 257؛ىندأ لخد كالتما ىلإ نوليمي نيذلاو ،تاشاعملا باحصأ ددع
 يتلا "نيعمتسملا ةدعاق ميخضت" ةرهاظو ؛لخدلا ةبيرضل ىلعألا رعسلا
 مايقو 258؛)ءيش لك ىلع لصحي زئافلا( طمن نم قاوسأ روهظب حمست
 .رثكأ تاعاسل لمعلاب ءاينغألا

 ةاواسماللاو عفانملاو بئارضلا

 ززعت يتلا طوغضلا هذه ريثأت ةلداعمل ةمهملا تاءارجإلا نمو
 ايناطيرب يف فصتت يتلاو ،عفانملا ةموظنمو لخدلا ةبيرض :ةاواسماللا
 عفانملاو بئارضلا مصخ لبقف .عيزوتلا ةداعإ ىلإ فدهتو ادج ةيدعاصت اهنأب
 يف )£78,300( هطسوتم لخد ىلع لصحي رسألا نم ىنغألا سمُخلا ناك
 لمعت مهنم ةليلق ةلق( ارقف دشألا سمُخلا امأ ،)2011/2012( يلاملا ماعلا
 ،)£5,400( ىلع الإ هتاذ يلاملا ماعلا يف لصحي نكي ملف )لماك ماودب
 ارقف دشألا سمُخلا يف رسألا لخد نكل ،)14/1( يواست نيتئفلا نيب ةبسنلاو
 يف رسألا امأ .ةيدقن عفانمك )£7,400( هطسوتم غلبمب هتدايز يرجت تناك
 اغلبم ملتست تناكف ارقف دشألا سمُخلا يلي يذلا يناثلا ريقفلا سمُخلا

 ثيح ،ةهيدبلل يفانملا جاتنتسالا اذه( ةيدقن عفانمك )£8,400( هطسوتم
 ىلإ دوعي ،ارقف دشألا لوألا سمخلا نم رثكأ عفانم يناثلا سمخلا ملتسي

                                                                            
 ةیلمعلا هذھ نكل ،نادلبلا ضعب يف ةاواسماللا تدازو ىنغلا يدیدش اوحبصی يك ضعبلل صرفلا ترفو ةملوعلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت 256
 .يملاعلا دیعصلا ىلع رقفلا ىوتسم يف قوبسم ریغ طوبھ ىلإ اضیأ تدأ

 ينطولا بتكملا :)2006-1977( ةدملا يف ةرسألا لخد عیزوت( نیدعاقتملا ریغ مھئارظن لخد نم )%68-60(ً ةداع نودعاقتملا بسكی 257
 .اضیأ نیدعاقتملا ریغ مھئارظن تاجایتحا نع لقت امبر ةیقافنإلا مھتاجایتحا نأ نم مغرلا ىلع )12 لكشلا ؛)ONS( ةیئاصحإلا تانایبلل

 ،نیرشعلا نرقلا ةیادب يف اربوأ راد )1,300( كلتمت تناك ةیكیرمألا اویأ ةیالو نأب كنارف تربور هركذ ام :كلذ ىلع ةلثمألا نمو 258
 .روھمجلا مامأ يحلا لیثمتلا نم )مھنم طسوتملا ىوتسملا باحصأ نع مالكلاو( ٍفاك لخد ىلع نولصحی نییلاربوألا نینغملا فالآ ناك"و
 ةجیتنو ."اھسفن ةظحللا يفو ناكملا لك يف نییلاربوألا نینغملا لضفأل عامتسالا نكمیو ،اقبسم ةلجسملا اقیسوملا ىلإ مویلا عمتسن اننكل
 نوداكی مھنم ریثكلاو ،نیرخآلا نییلاربوألا نینغملا مظعم ناك نإو ىتح ماع لك تارالودلا نم نییالم ةدع بسكی يتورافاب" نإف ،كلذل
 )38ص ؛كنارف :فرتلا ىمح( ."مھتشیعم بسكل نولضانی ،ةبھوملا يف ھنوواسی
 نأ )تسیمونوكیإ( ةلجم ظحالت ثیح ،ةاواسماللا ىلع يشماھ ریغ ریثأت ىلإ يدؤی ةریبك تاورثب نوعتمتی نفلا ملاع يف موجن دوجو نإو
 لاق امكو .ةیمالعإلا مھتروص مھل عنصی نمو نیماحملاو ءالكولا نم ةرئاد مھب طیحت مھنكل ،ةلیلق ةلق مھ اقح ءایرثألا نییملاعلا ریھاشملا"
 ءاینغأ دوجو لضفب ىتأتت ءاینغألا ھیلع لصحی يذلا عفترملا لخدلا نم ةریبك ةبسن’ نإف ،نییناطیربلا نییداصتقالا دحأ ،زنیبور لینویل
 .)تسیمونوكیإ ةلجم يف 2011 ریانی 20 خیراتب ةلاقم :اررحتم ينیج لماعم( ."‘نیرخآ
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 سمُخلا انلوانت اذإ ىتحو .)نيدعاقتملا نم ربكأ اددع يوتحي يناثلا سمُخلا نأ
 مهنأب لوقلا نكميف ،طسوتملا لخدلا باحصأ يوتحي يذلاو ،طسوألا
 اهمدقت يتلا عفانملا نم ةيفاص تانوعم ىلع طسوتملا يف نولصحي
 ،ةينيعلا عفانملاو ةيدقنلا غلابملا لالخ نم ةورثلا عيزوت متي نأ امو .ةلودلا

 259،)£15,800( ىلإ )£57,300( نم :يأ ،)4/1( ىلإ ضفخنت )14/1( ةبسنلا نإف
 .)1978( ماعلا يف هيلع تناك ام عم طبضلاب ىواستت داكت ةريخألا ةبسنلاو
 لوقلا أطخلا نم نكل ،"افصنم" عيزوتلا اذه ناك اذإ ام لوح ةججاحملا نكميو
 .ةرطيسلا قاطن نع جرخي وحن ىلع ةاواسماللا هيف دعاصتت دلب ايناطيرب نأب

 دوكرلاو ةاواسماللا

 يف لخدلا يف ةاواسماللا تطبه )2011/2012( يلاملا ماعلا يف
 ةمدص ةباثمب كلذ ءاجو ،)1986( ماعلا ذنم اهتايوتسم ىندأ ىلإ ايناطيرب
 هنأش نم ةينازيملا تاعاطتقاو دوكرلا نيب جزملا نأ اوؤبنت نيذلا نيللحملل
 تبتك ،الثم ،)2009( ماعلا يفو .ءارقفلاو ءاينغألا نيب ةوجفلا عسوي نأ

 ىلإ يدؤيس دوكرلا نأ حّجرملا نم" نأ )نايدراغلا( ةفيحص يف غنيتناب نيلدام
 نييراسيلا نيللحملا نم ريثكلل افالخو 260."ريبك لكشب ةاواسماللا قيمعت
 اهنكل ،قباسلا دقعلا لالخ عفترت مل ةاواسماللا نأب غنيتناب تفرتعا ،نيرخآلا
 :تبتكف ،عافترالا نم ةجوم ىلإ يدؤيس يداصتقالا ؤطابتلا نأب تعدا

 فرجي دق دوكرلا نأ وه اقح قلقلاب ينبيصي يذلا لامتحالا«
 لالخ ةاواسماللا لاجم يف لامعلا بزح هققح يذلا ليئضلا زاجنإلا
 ادبأ نكي مل لاجملا اذه يف بزحلا لجس نإو .تضم اماع رشع ينثا

 ،ةريغصلا تارييغتلا ضعب ققحي نأ عاطتسا هنكل ،باجعإلل اريثم
 .»ةلبقملا ةرشع ةينامثلا روهشلا يف ىغلُي دق هلك اذهو

 دهش اهنع اضوعو ،عقاولا ضرأ ىلع ققحتت مل فواخملا هذه نكل
 ىوتسمل دحاو ماع يف ثدحي ضافخنا ربكأ" )2010/2011( يلاملا ماعلا
 بتكم نلعأ امدنعو 261،"ابيرقت اماع نيسمخ لالخ لخدلا يف ةاواسماللا
 رقفلاو لخدلا يف ةاواسماللا نأ )2013( ماعلا يف ةينطولا تايئاصحإلا
 ،ةيضاملا تاينينامثلا طساوأ ذنم امهل ىوتسم ىندأ ىلإ اضفخنا دق يبسنلا

                                                                            
 .)ONS( ةیئاصحإلا تانایبلل ينطولا بتكملا :)2011/2012-1977( طسوتملا لخدلا ةحیرش يف ةرسألا 259
 .غنیتناب :)نایدراغلا ةفیحص يف 2009 سطسغأ 12 خیراتب ةلاقم( ةاواسماللا قمعیس دوكرلا 260
 :)يس يب يب ةكبشل ينورتكلإلا عقوملا يف 2012 ربوتكأ 17 خیراتب ةلاقم( ھسفن تقولا يف فصنمو ٍساق وھ لھ ..يناطیربلا دوكرلا 261
 .زردنالف
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 ديفيد بتكف ،عقاولا ةهجاومل راسيلا ةفاحصل ةوعد ةباثمب كلذ ناك دقف
 ىوتسم نأ وه ةأجافم رثكألا" :)تندنبدنإ( ةفيحص يف روالفشتنالب
 لبق هيلع ناك امم )2011/2012( يلاملا ماعلا يف ريثكب ىندأ ناك ةاواسماللا
 دوكرلا تالاح يف لصح ام نوركذتي نيذلا ئجافي مل كلذ نكل 262،"دوكرلا
 ةقباسلا دادعألا يف ثحبلا ءانع هسفن روالفشتنالب فلك ولو ،ةقباسلا
 نم نيوانع لمحتو تاينيعستلا طساوأ يف ةروشنم تالاقم دجول هتفيحصل
 263."ريقفلاو ينغلا نيب ةوجفلا قّيضي دوكرلا" لاثمأ

 ببسلل دوكرلا تالاح لالخ طبهي لخدلا يف ةاواسماللا ىوتسم نإ
 دقلو 264.يبسنلا رقفلا :يأ ،هئابرقأ برقأ دحأ ضافخنا ىلإ يدؤي يذلا هسفن
 لماوعلا دحأ مخضتلاب عفانملا طبرب رشتاث تيرغرام هتذختا يذلا رارقلا ناك
 اذه نكل ،ةيضاملا تاينينامثلا يف ةاواسماللا ىوتسم عافترا ىلإ تدأ يتلا
 .ةقحاللا دوكرلا تالاح يف ةاواسماللا ىوتسم طوبه ىلع اضيأ دعاس رارقلا
 هلخد لماعلا دهاش ةلماعلا ديلا ىلع بلطلا ضافخناو مخضتلا عافترا عمو
 يف ،اقالطإ ثدحي مل وأ ،ليئض ضافخنا الإ ثدحي مل امنيب ايلعف طبهي وهو
 ةدملا يفو .يبيرضلا مسحلاو عفانملا ىلع نودمتعي يذلا صاخشألا لخد
 لخدلا ملس نم ىلعألا رشُعلل يقيقحلا لخدلا ضفخنا )2007-2012(
 ىرخألا راشعألا يف ثدح ام قوفي رادقمب ،)%10( ةحيرشلا يأ ،يقيقحلا
 يف ةدايزب تعتمت يتلا ةديحولا ةعومجملا ناكف ىندألا رشُعلا امأ ،)6.3%(
 265.)%1.2( يقيقحلا اهلخد

 ءاينغألا ىلع لقثأ تناك دوكرلا ةأطو نإف ،هب داقتعالا دوسي امل افالخو
 ىلعو .لخدلا ضافخنا :ينعت "ةأطولا" نأ انربتعا اذإ كلذو ،ءارقفلا ىلع اهنم

 رادقمب يقيقحلا لخدلا ضفخنا" )2012-2011( ماعلا يفف :لاثملا ليبس
 ىدل )%5.1(و ،ىطسولا ةحيرشلا ىدل )%3.1(و ،)%10( ةحيرشلا ىدل )1.1%(
 عيزوت ملس ىلعأ يف لصح دقف لخدلا يف طوبه ربكأ امأ ؛)%90( ةحيرشلا
 266.")%15( رادقمب )%99( ةحيرشلا ىدل لخدلا ضفخنا ثيح ،لخدلا

                                                                            
 يف 2013 وینوی 16 خیراتب ةلاقم( فاطملا ةیاھن يف يداصتقالا ومنلا مدخی الو ملاظ ھیف شیعن يذلا كورلا اقیسوم داصتقا ملاع 262
 .روالفشتنالب :)تندنبدنإلا ةفیحص
 .توشت :)تندنبدنإلا ةفیحص يف 1994 ریاربف 1 خیراتب ةلاقم( ریقفلاو ينغلا نیب ةوجفلا قّیضی دوكرلا 263
 .باتكلا اذھ نم سماخلا لصفلا عجار 264
 .نومیاس :)فارغلت يلید ةفیحص يف 2013 وینوی 4 خیراتب ةلاقم( دوكرلا تابرض ىسقأ نوقلتی ءاینغألا 265
 .29ص ؛سبیلیف ،سیوج ،بیرك :)2012( ةدحتملا ةكلمملا يف ةاواسماللاو رقفلاو ةشیعملا تایوتسم 266
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 مل ضفخنملا لخدلا تاذ رسألا نإف ،ءاصحإلل ينطولا بتكملل اقفوو
 تحبصأ امنإو ،)ريبكلا داسكلا( يف روجألا طوبه تاريثأت نم ،بسحو ،ملست
 :ةيلعفلا ةيحانلا نم ارقف لقأ

-2007/2008( ةدملا هذه يف لخدلل ربكألا ضافخنالا«
 حاتملا لخدلا ضفخناف ،رسألا نم ىنغألا سمُخلا لاط )2011/2012

 ناكو .يلعفلا ىوتسملا ىلع )%6.8 = £4,200( رادقمب مهيدل قافنإلل
 امب( لمعلا نع جتانلا لخدلا طسوتم طوبه ىلإ دوعي ببسلا مظعم
 سمُخلا ىدل لخدلا طسوتم ضفخنا امك .)لقتسملا لمعلا :كلذ يف
 يفو .اهسفن ةرتفلا لالخ )%3.1 = £760( رادقمب رسألا نم طسوألا

 رادقمب ارقف دشألا سمُخلا ىدل لخدلا طسوتم عفترا ،كلذ لباقم
 ىلإ ساسألا يف كلذ دوعيو ،)2007/2008( ماعلا ذنم )6.9% = 700£(
 كلذو ،ةعومجملا هذه ىدل لمعلا نع جتانلا لخدلا طسوتم ةدايز
 مسحلاك ةيدقنلا عفانملا ضعب رادقم طسوتم ةدايز عم يزاوتلاب
 267.»ناكسإلا عفانمو يبيرضلا

 ناك هالعأ يف هضافخناو ملسلا ىندأ يف لخدلا عافترا نيب رفاضتلا نإ
 وحن ىلعو ؛ةاواسماللا ىوتسم يف ضافخنا ىلإ يدؤي نأ يعيبطلا نم
 مل ةيضاملا تاينيعستلا يف ةاواسماللا تالدعم تضفخنا امدنعف ،هباشم
 :امنإو ،ءارقفلا ىدل قافنإلل حاتملا لخدلا عافترا وه كلذ يف ببسلا نكي
 ةورذ تحت هرارمتساو )1991( ماعلا يف ىنغألا سمُخلا ىدل لخدلا ضافخنا
 .ةيلات ماوعأ ةتس لاوط )1990( ماعلا

 باحصأ حنمت مخضتلل اقفو ةددحملا عفانملاو يبيرضلا مسحلا نإ
 اذهو ،روجألا ضافخناو راعسألا عافترا نم ةيامحلل ةليسو ضفخنملا لخدلا
 باحصأ نم مهئارظن عم ةنراقملاب ةيداصتقالا تامزألاب ارثأت لقأ مهنأ ينعي
 قورف ضرع لالخ نم كلذ نيبن نأ اننكميو .عفترملا وأ طسوتملا لخدلا
 لئاوأ يف ثدح يذلا دوكرلا لالخ نيدعاقتملاو نيلماعلا نيب لخدلا
 طوبه نم ةلماعلا رسألا تناع امنيبف ،)10 لكشلا( ةيضاملا تاينيعستلا

 نيدعاقتملا لخد ناك ،دقعلا اذه نم لوألا مسقلا لالخ لخدلا يف ديدم
 268.ةتباث ةريتوب هدعاصت يف رمتسي

                                                                            
 .11ص ؛)ONS( ةیئاصحإلا تانایبلل ينطولا بتكملا :)2011/2012-1977( طسوتملا لخدلا ةحیرش يف ةرسألا 267
 .)ONS( ةیئاصحإلا تانایبلل ينطولا بتكملا :)2012( نیدعاقتملا ةحیرش ىدل رقفلاو ةاواسماللا تالاح 268
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 )£( ةدعاقتملاو ةلماعلا رسألل يونسلا لخدلا :)10 لكشلا(

 ريراقت دحأ يف دكؤم هنكل ،ةدئاسلا ءارآلا عم ضقانتي رمألا اذه نإ
 :هيف درو ثيح ،ةيئاصحإلا تانايبلل ينطولا بتكملا

 بقح لالخ عرسأ لكشب ]ةاواسمالل[ ينيج لماعم عفترا دقل«
 رخاوأو تاينينامثلا رخاوأ( لمعلا نع يتأتملا لخدلل عرسألا ومنلا
 ومنلا بقح لالخ ،طبه وأ ،أطابت لماعملا اذه نكل ،)تاينيعستلا
 يفف .)تاينيعستلا لئاوأو تاينينامثلا لئاوأ( لمعلا لخد يف أطبألا

 اذه يف امدقت" ةينعملا رسألا تققح لمعلا لخدل عيرسلا ومنلا بقح
 لكشب دمتعت يتلا يهو ،ىرخأ رسأ تعاطتسا امنيب كلذو ،"قابسلا
 ةصرف دجت نأ ،دعاقتلا تاشاعمو ةيموكحلا عفانملا ىلع يسيئر
 269.»هطوبه وأ لمعلا لخد يندت بقح لالخ "اهتاف ام ضيوعت"ـل

 يضمي ومنلا نأ ىلإ ةيضاملا ةئملا ماوعألا لالخ ايناطيرب ةبرجت ريشتو
 روهدتلاو دوكرلا عم قفارتتف ةيتاواسملا امأ ،ةاواسماللا عم بنج ىلإ ابنج
 داسكلا( لخدلا يف ةاواسماللا يف اطوبه تدهش يتلا بقحلاف ؛يداصتقالا
 طساوأ دوكر ،تاينينامثلا لئاوأ دوكر ،تاينيعستلا لئاوأ دوكر ،ريبكلا
 عيمجلا اهيف عقو ابقح تناك )نيتيملاعلا نيبرحلا ىلإ ةفاضإلاب ،تاينيعبسلا

 نأ لخدلا ملس يف حئارشلا لك تعاطتسا ،لباقملا يفو ؛رقفلل ةيحض
 .ومني داصتقالا ناك امدنع اهعاضوأ نّسحت

 نأب نودقتعي نمم ضعبلا كلانه نأ يلاتلا لصفلا يف ىرنسو
 عضوملا اذه يفو ؛ومنلا ديلوت نم ةيمهأ رثكأ لخدلا يف ةاواسماللا ضيفخت

 نم ناودبي ةاواسماللا ضيفختو ومنلا نأ ىلإ ةراشإلاب يفتكنس انباتك نم
 ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود هتدهش امف ،عساو قاطن ىلع ةبراضتملا رومألا

                                                                            
 .22ص ؛هاش ،نانأ ،زنوج :)2006/2007-1977( ةدملا يف ةرسألا لخد عیزوت 269
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 الإ ققحتت مل ةاواسماللا ىوتسمل ةريبك تاضافخنا نم ايناطيرب يف ةثيدحلا
 نم لظيسف دوكرلا بقح انلهاجت اذإ ىتح نكلو ؛ةيداصتقا ةكعول ةجيتن
 .)1990( ماعلا ذنم عفتري مل ةاواسماللا ىوتسم نأ حضاولا

 ةئملاب دحاولا ةحيرش

 ةينقتلا رومألا نم كلانه سيل هنأ نم مغرلا ىلع هنأ قبس ام يف انيأر
 عفترا ايناطيرب يف لخدلا يف ةاواسماللا ىوتسم" نأب لوقلا ةحص ضقني ام
 اهيف عفترا ةجوم ىلإ ريشي لوقلا اذه نإف 270،")1975( ماعلا ذنم ريبك لكشب

 ،ليلضتلا نم ءيش ىلع يوطني دقو ،ىضم ليج لبق ةاواسماللا ىوتسم
 نمو ،"دعاصتت ةاواسماللا" نأب لوقلا أطخ تابثإ بعصلا نم سيل هنكل
 يف هيلع تناك امم عرسأ لكشب دعاصتت ةاواسماللا" نأب لوقلا فخسلا
 271."نيرشعلا نرقلا تاينينامث

 ذنم عافترالا ىلع بأد ةاواسمالل رايعم كلانهف ،كلذ عمو
 هسيركت ىرج يذلا ريبكلا مامتهالا ببس حرشي امبرو ةيضاملا تاينيعستلا
 هنأ نم مغرلا ىلعو .ةيمالعإلاو ةيسايسلا رئاودلا يف عوضوملا اذهل
 سايقمو ينيج لماعم عم ةنراقملاب اعويش لقأ وحن ىلع رثكأ مدختسُي
 نإف ،)P90/P10( نيعستلاو ةرشاعلا نيتيوئملا نيتحيرشلا نيب ةنراقملا
 ايلعلا ةئملاب دحاولا ةحيرش اهيلع لصحت يتلا لخدلا ةبسن نيبت يتلا ماقرألا
 ةريبك ةيوئم ةبسن ىلع تلصح دق ىنغألا ةيوئملا ةحيرشلا هذه نأ ىلإ ريشت

 يلاوح نم تعفتراف ،هنم ةبيرضلا مصخ لبق ينطولا لخدلا نم ةديازتم
 اذه مظعم ثدحي ملو 272.)2010( ماعلا يف )%15( ىلإ )1990( ماعلا يف )10%(
 ةئملاب ةرشعلا ةحيرش دنع امنإو ،بسحو ةئملاب دحاولا ةحيرش دنع ريغتلا
 تدهش )2010-1990( ةدملا نأ ىلإ )ةيلاملا تاساردلا دهعم( ريشي ذإ ،اضيأ
 عيزوت ملس ىلعأ نمض عافترالاب لخدلا يف ةاواسماللا ىوتسم رارمتسا"
 ةيوئملا ةحيرشلا عم نيعستلاو ةعساتلا ةيوئملا ةحيرشلا ةنراقمبو( لخدلا
 ىنغألا مسقلا لخد امن ايلعلا ةئملاب دحاولا ةحيرش نمض" هنأو ")نيعستلا

                                                                            
 ربمسید 5 خیراتب ةلاقم( ملاعلا نادلب ىنغأ يف لاحلا ھیلع امم عرسأ لكشب ایناطیرب يف ومنت ارجأ لامعلا ىندأو ىلعأ نیب روجألا ةوجف 270

 .ربوك :)لیم يلید ةفیحص يف 2011
 2013 ویلوی 21 خیراتب ةلاقم( "ةعَّرسملا ةیرشتاثلا" ةجرد ىلإ لصت بئارضلاو ةیموكحلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تانوعم يف تاریغتلا 271
 .كیریم :)تندنبدنإلا ةفیحص يف

 .زیاس ،يتیكیب :تاسایسلا لاطت ھتاریثأتو ةثیدح تاروطت ..ریبكلا داسكلاو لخدلل ایلعلا حئارشلا 272
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 لكشب ىلعأ )99.9( ةيوئملا ةحيرشلا ىدل لخدلا ومن ناكف ،عرسأ وحن ىلع
 273.")99( ةيوئملا ةحيرشلاب ةنراقملا دنع ربكأ

 هذه نمض لخدلا يف ةريبكلا تاعافترالا نإف ،قبس ام يف انيأر امكو
 ؛ماع لكشب ةاواسماللا ةدايزب ببستت مل ناكسلا نم ةريغصلا ةحيرشلا

 ءارقفلاو )نوعستلا ةيوئملا ةحيرشلا( ايبسن ءاينغألا نيب ةلصافلا ةوجفلاف
-1990( ةدملا يف ،ةقيقحلا يف ،تضفخنا )ةرشاعلا ةيوئملا ةحيرشلا( ايبسن

 عافتراب ةقلعتملا سجاوهلا نأب ،ريبك ىدم ىلإو ،لوقلا نكمي كلذلو ،)2010
 ةورذ نمض لخدلا عيزوت يف تاريغت سكعت امنإ ةاواسماللا ىوتسم
 يف قلعتي رمألا اذه نأ ىلإ هباتك يف زفير دراشتير ريشي ،عقاولا يفو ؛ملسلا
 :لوقيف ،ةئملاب دحاولا ةحيرش نمض ةلصاحلا تاريغتلاب ساسألا

 نيبو ينيب تراد يتلا تاججاحملا ددع ركذتأ نأ يننكمي ال«
 ةوجفلا لوانتأ نكأ مل يننكلو ،ةاواسماللا يف ملظلا هجوأ لوح ءاينغألا
 يف اظح لقألا نم مهريغ عقوم نيبو مهعقوم نيب لصفت يتلا
 ةوجفلا وه اقح بضغلاب مهرعشي يذلاف ،ال .)99( ةيوئملا ةحيرشلا
 ةحيرش نمض مهنم رثكأ الاومأ نوبسكي نم نيبو مهنيب لصفت يتلا
 ةحيرشلا نمض لخدلا يف ةاواسماللا ىوتسم نإ .ةئملاب دحاولا
 لالخ هابتنالا ريثي وحن ىلع اتباث لظ هنأب فصتي )99( ايندلا ةيوئملا
 ملسلا ىندأ نيب ةلصافلا ةوجفلا نإ امك .ةيضاملا ةليلقلا دوقعلا
 )نيسمخلاو ةرشاعلا نيتيوئملا نيتحيرشلا نيب :يأ( هطسوأو
 يف ةيقيقحلا ةلكشملا نأ حضاولا نم سيل نكل ،ام لكشب تصقانت
 ةيوئملا ةحيرشلا يف صخش نيب ةلصافلا ةوجفلاب لثمتت عمتجملا
 ةيوئملا ةحيرشلا يف رخآ صخش نيبو لخدلا عيزوت ملس نم )99(
)99.6(".274 

 ةسمخلا ماوعألا نإف ،لخدلا ملس ةورذ ىلإ نيمتنملا صخي ام يفو
 ؛ةاواسماللا يمانت نم ةبقح تناك اهنأب العف انرعشت امبر ةريخألا نيرشعلاو
 ةحيرشلا ماسقأ ةيقب نع اديعب ىنغألا ةئملاب دحاولا ةحيرش فارجنا عمف
 نونفلاو نهملا باحصأ نم ءاينغألا حبصأ ،ايلعلا ةرشاعلا ةيوئملا
 مهو ةساردلا يف مهئالمزو مهنارقأ ىلإ نورظني ةيميداكألا تاصاصتخالاو
 نوزفقي ءارثلا وثدحم ذخأو .هيفرتلاو لاملا ملاع يف ريثكب ربكأ تاورث نوققحي
 ىلع نوقوفتي ملاعلا ريهاشم حبصأو ،ةيعيبطلا ةيطارقتسرألا ةبترملا قوف

                                                                            
 .2ص ؛بیرك :ةدحتملا ةكلمملا نمض لخدلا يف ةاواسماللا 273
 :)2013 سرام 6 خیراتب ةلاقم( لخدلا يف ةاواسماللا ..)1/2( ھمھف يف ،)RSA( نونفلل ةیكلملا ةیعمجلا نم ،رولیات ویثام أطخأ اذامل 274
 .زفیر
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 دجو دقو .لخدلا يطسوتم نم ايلعلا حئارشلا قابس يف طاوشأب مهريغ
 نأ )ءاينغألا دالب( هباتك يف )كنارف .شتإ تربور ريغ وهو( كنارف تربور

 نوكلمي" نم( نيبو )نوكلمي نم( نيب لصفي طخسلا نم البج كلانه
 ،موجنلا ريهاشم ىلع مهطخس نع نويذيفنتلا ءاردملا رِّبعي ثيح ،)"توخيلا
 رفيلوأ مسر دقلو .تارايلملا باحصأل مهدسح نع نييالملا باحصأ رّبعيو
 نمض رتوتلاو ةريغلا رعاشمل ةهباشم ةروص )ءارثلا ءاد( هباتك يف سميج
 .ءارث رثكألا تاقبطلا

 يمانت هيف ىدأ يذلا ىدملا لوح تانيمختب جورخلا الإ اننكمي ال انهو
 ءامسألا نم ريثكلا نمضتت ةقبط يهو( لخدلا ملس ىلعأ نمض ةاواسماللا
 ىلإ )نييميداكأو نيعيذمو نييسايسو نيفقثم نم سانلا ىدل ةروهشملا

 طخس نأ هيلإ هابتنالا ردجي امم نكل ،ةاواسماللا نأشب ماعلا يأرلا ةبلوق
 اهرطاشتي يتلا رومألا نم هنأ ودبي ال قراخلا ىنغلا باحصأ ىلع ءاينغألا

 ةيعامتجالا ثوحبلا دهعم ىعس ،)2007( ماعلا يفف .سانلا مومع مهعم
 مظعم" لعجي يذلا ببسلا نأشب سانلا هاري ام ةفرعم ىلإ ةيداصتقالاو
 يعامتجالا نيديعصلا ىلع ةاواسماللا يشفتل نيلبقتم نودبي سانلا
 لوصح نأشب اريثك نوقلقي اونوكي مل نييناطيربلا نأ دجوو ،"يداصتقالاو
 :ريبك لخد ىلع نيرخآلا

حاون نمو ،اندجو«
ٍ

 ةقيض لازت ال ةيعامتجالا تانراقملا نأ ،ةريثك 
 امف ؛ادودحم لازي ال ةاواسمالل يقيقحلا ىدملا نأشب ةفرعملا نأو
 ةايحلا طمن ساسأ ىلع مئاق هنأ ودبي تانراقم نم سانلا هب موقي
 ىنغلا باحصأ ىلع طخسلاب نورعشي ال مهنإف اذهلو ،كالهتسالاو
 ايشيعم ىوتسم اوققح نمم مهيلإ برقأ نيرخآ ىلع الو ،قراخلا
 اهب نوعتمتي يتلا ايازملا هاجت اديدش ايعو نودبي مهنكل ؛مهنم لضفأ
 275.»اظح لقألا عمتجملا دارفأ نم مهريغ عم ةنراقملاب

 هلعف لعفي ال داكي دسحلا" نأب )1958( ماعلا يف ثيربلاغ يل بتك دقلو
 ءاينغألا وحن هَّجوُي ال وهف ،ناريجلا برقأب رمألا قلعتي امدنع الإ ةءافكب
 ال اننإ" نوتوبود نالآ فوسليفلا ظحالي ،هباشم وحن ىلعو 276."نيديعبلا

                                                                            
 .نورخآو لاب :ةرمتسم ةیجحأ ..نوكسلاو ةاواسماللا 275
 يف اوناك ةاواسماللا نأشب مھسجاوھ نع اوربع نیذلا سانلا نم ریثكلا نأ )Work Foundation لمعلا ةسسؤم( اھترجأ ةسارد تدجو
 لبق نم ابلاغ امھنیب طلخلا يرجی نیموھفملا نیذھ نأ ىلإ ادانتسا ھمھفت نكمی طلخ وھو ؛رقفلا نأشب مھسجاوھ نع نوربعی ةقیقحلا
 ؛نورخآو يل :ةیناطیربلا ندملا يف فیظوتلا باطقتساو روجألا يف ةاواسماللا :عجار( نییعامتجالا نیحلصملاو نییسایسلاو نییفاحصلا

 .)4ص
 .72ص ؛ثیربلاغ :يرثلا عمتجملا 276
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 ةعومجملا ءاضعأ ىوس دسحن الو ،مهلثم اننأب رعشن نيذلا ىوس دسحن
 ثوحبلا اهمعدت تاظحالملا هذهو 277."اهيلإ يمتنن يتلا ةيعجرملا
 ةديدج ةيرظن ةغايص تدهش ةيضاملا ةليلقلا ماوعألا نكل 278،ةيبيرجتلا
 هذهو ،عمتجملا لاطي اثبخو اريمدت رثكأ اريثأت كلتمت ةاواسماللا نأ حرتقت
 .يلي ام يف هلوانتنس ام يه ةيرظنلا

                                                                            
 .47ص ؛نوتوبود :ةناكملا نأشب قلقلا 277
 .نودونس :؟ةداعسلا نم ربكأ ردقب ةاواسم رثكألا نادلبلا عتمتت لھ 278
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 ةيعامتجالاو ةيحصلا تالكشملا يف ببسلا يه ةاواسماللا .10

 )]2009[ ؛يحورلا ىوتسملا( ةيلاع تاعيبم ققح يذلا امهباتك يف
 تيكيب تيك ةئبوألا ملع ةريبخو نوسنيكليو دراشتير عامتجالا ملاع موقي
 عتمتت يتلا تاعمتجملا" نأب ةججاحملل ةيملاع ةيئاصحإ تانايب مادختساب
 نم اهريغ ىلع اهئادأ يف امئاد قوفتت داكت ةاواسملا نم ربكأ ىوتسمب
 ،ةيرثلا نادلبلا نم ةراتخم ةعومجم يه ةينعملا "تاعمتجملا"و ؛"تاعمتجملا
 نم ةلسلس نابتاكلا درويو .لخدلا يف ةاواسملا يهف ةينعملا ةاواسملا امأ
 يتلا تايالولا اهعمو( نادلبلا هذه نيب نراقت يتلا ةيرثعبتلا ةينايبلا لاكشألا
 ريياعملا نم ةعونتم ةعومجمل اقفو )ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لكشت

 وهو ،باتكلل يوناثلا ناونعلا اندعي امكو .اهيف ةاواسماللا تايوتسم لباقم
 داكت ةاواسملا نم ربكأ ىوتسمب عتمتت يتلا تاعمتجملا نأ ظحالن اذامل"
 يتلا تاعمتجملا نإف ،"تاعمتجملا نم اهريغ ىلع اهئادأ يف امئاد قوفتت
 يف قوفتت اهنأ بلاغلا يف ودبي ريقفلاو ينغلا نيب تاوجفلا قيضأ يوتحت
 تسيل ةرهاظلا هذه نأ ىلع نابتاكلا رصيو .ىرخألا تاعمتجملا ىلع اهئادأ
 نمض شيعلا هب ببستي يذلا "يسفنلا" داهجإلا نع امنإو ،رقفلا نع ةجتان
 رشتنت يتلا تاثولملا" لعف لعفت ،نالوقي امك ،ةاواسماللاف ؛"ملاظ" داصتقا

 .ةماسلا اهتاريثأتل ضرعتلا يف ريقفلاو ينغلا ىواستيل "عمتجملا ءاجرأ يف
 نم يناعي عمتجم حالصإ تدرأ اذإ كنأ يف صخلتي حضاو دمتسملا سردلاو
 ."رحلا قوسلا ةيلوصأ" ضفرت نأ كيلع بجيف لاطعألا

 نيللحملا ضعب ةشهد ريثتل هذه تيكيبو نوسنيكليو ةيرظن تءاجو
 ضرع يراك نوجل ةلاقم يف درو ثيح ،مهمعزب "يهيدب لكشب" ةحيحص اهنأل
 ةيباتك ةغايص مدقي" باتكلا اذه نأ )زميات يادنص( تاحفص ىلع باتكلا اهيف
 عم ناقفتي ال باتكلا يَفلؤم نكل 279."امئاد هب ساسحإلا ىلع عيمجلا بأد امل
 سدح درجم ناك ام لِّوحي" هنامدقي يذلا ليلدلا نأب نالوقي امهف ،كلذ

 ىلع ةدايز نادقتعي امهنإ لب ،"سانلا ىلع اهضرع نكمي قئاقح ىلإ يصخش
 ىدل ةقثلا ىوتسم يف ةريبك ةدايز ىلإ يدؤت" نأ بجي "قئاقحلا" هذه نأب كلذ
 280."ام لعفب مايقلا ىلع مهعجشت نأو ميقلا هذه كراشت ىلع بأد نم

 امبر ككشملا نإف ،مات وحن ىلع ةهيدبلا عم مءالتي ليلدلا نأ امبو
 بناوج نم ديدعلا نأ يف كش الو ؛هلعف لعفي )ديكأتلا زيحت( نأ يف هبتشي

                                                                            
 .يراك :)زمیات يادنص ةفیحص يف 2009 سطسغأ 8 خیراتب ةلاقم( يحورلا ىوتسملا باتكل ضرع 279
 .247ص ؛تیكیب ،نوسنیكلیو :]2010 ؛باتكلا نم ةیناثلا ةعبطلا[ ؟عیمجلل لضفأ ةاواسملا نوكت اذامل ..يحورلا ىوتسملا 280
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 نافلؤملاف :كيكشتلا نم ةيلاع ةعرج ىلإ جاتحت باتكلا اهضرع يتلا ليلدلا
فاك مجح يأ ادروي ملو ،امهتيرظنب طيحي فالخلا نم اردق نأب طق افرتعي مل

ٍ
 

 ةاواسماللاو رقفلا اياضق اجلاع ام اريثكو ؛اهعم ضراعتت يتلا صوصنلا نم
 ليلد ىلإ ادانتسا ةئيرج تاجاتنتساب اجرخو ؛ةقباطتم رومأ اهنأكو ةيقبطلاو
 معدي ليلدك تاساردلا نم اددع ادروأو ؛ءازتجالاو ضومغلاب فصتي
 هسفن رمألا العفو ،اهعم ضقانتت تاساردلا اذه نأ مغرلا ىلع امهتيرظن

 ءازتجالا اسرام امك ؛ةيخيرات تايصخشو ءاملعل تالوقم اسبتقا امدنع
 دادتما ىلع ريياعم ةتس نع اهددع لقي ال ةاواسمالل ريياعم يف ريوحتلاو

 تانايبلا تافارحنا مامأ امهتيرظن رابتخاب اموقي ملو ؛باتكلا تاحفص
 دحأل نكمي فيك حرشل قيدصتلل ةلباق ريغ تايلآ ىلع ادمتعاو ؛ةيئاصحإلا
 ؛ةفلتخملا تالصحملا نم ريثكلا ريثكلا ىلع رثؤب نأ ةيداصتقالا تاريغتملا
 ةصاخلا امهطورشل اقفو كلذ ناك نإو ىتح اهليلعت نكمي ال تاؤبنتب اجرخو
 اللحو ؛يطابتعا وحن ىلع امهليلحت نم نادلبلا نم اددع ادعبتساو ؛امهب

 الهاجتو ؛اهنيب ةنراقملا ،امهفارتعاب ،نكمي ال تانايبلا نم تاعومجم
 اضرعو ؛لويم اهنأ ىلع ةذاش تالاح امدقو ؛ةحضاو ةيثلاث تاريغتم
 ةيفاقثو ةيقالخأ تافالتخا اضفرو ؛قئاقح اهنأ ىلع ةصوحفم ريغ تاضارتفا

 لوح ةجذاس تاجاتنتسا ىلإ اصلخو ؛عوضوملاب لصتت ال اهنأ ساسأ ىلع
 كولسلا ىلع جئاتن اقبطو ؛خيرأتلا لبق ام ةلحرم يف يرشبلا عمتجملا
 ؛تاناويحلا ىلع تيرجأ تاسارد نم اهادمتسا ةليئض ةقالع تاذ يرشبلا
 ثدحألا تانايبلا نأ اهيف ادجو يتلا عضاوملا يف ةميدق تانايب امدختساو
 ليلد ةيئاصحإلا ةيمهألا نأب ةوقب يحوي ام امَّدقو ؛امهتججاحمل ةمدخ لقأ

 .ةيببس ةقالع ىلع

 فنتكت يتلا بويعلا نم ةلث صحف ىلع رصتقنس لصفلا اذه يفو
 .)يحورلا ىوتسملا( باتك

 يئاقتنالا زيحتلا

 نأب همعزب انمدصي )يحورلا ىوتسملا( باتك نأ نم مغرلا ىلع
 يف امئاد قوفتت داكت ةاواسملا نم ربكأ ىوتسمب عتمتت يتلا تاعمتجملا"
 ىلع رصتقي ليلحت نم هب ماق ام نإف ،"تاعمتجملا نم اهريغ ىلع اهئادأ
 )23( ىلإ ددعلا اذه ديزي عضاوملا ضعب يفو ،اينغ ادلب )22( نيب ةنراقملا
 ىوس عضاوملا ضعب يف ناللحي ال نيَفلؤملا نإ لب ؛ةروفاغنس ةفاضإب
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 )%90( داعبتسا تيكيبو نوسنيكليو رربيو ؛نادلبلا نم اليلق رثكأ وأ ةرشع
 ىلإ تلصو نكامأ يف ىوقألا ريثأتلا سرامت ةاواسماللا نأب ملاعلا نادلب نم
 يداصتقالا ومنلا عفانمل اهدعب نوكي ال ثحب ةيداملا ةشيعملا ريياعم ةبتع"
 يتلا "ومنلا ةياهن" تاججاحم نافلؤملا ددريو 281."ةيمهأ لقأ ريثأت الإ يفاضإلا
 ةداعسلا جئاتن "ىوتسم ديحوت" نأب نايعّديو ،عباسلا لصفلا يف هانشقان
 )عقوتملا رمعلا( يواست لالخ نم سكعني )11 لكشلا( ةينغلا نادلبلا يف
 نالكش يلي ام يفو 282.ةورثلا نم نيعم ىوتسم ىلإ لصت يتلا نادلبلا ىدل
 لخدلا ريغت عم عقوتملا رمعلا ىوتسمو ةداعسلا ىوتسم ريغت نانيبي
 ىلإ يدؤي ينطولا جتانلا يلامجإ ةدايز نأ ناحرتقي نيلكشلا الكو ،ينطولا
 جتني هنكل ،ومنلا نم ىلوألا لحارملا لالخ نيريغتملا الك يف ةيكيتامارد ةدايز

 .ةروكذملا نادلبلا ىنغ دادزي امدنع اصقانتم ادودرم

 هنع حّرصملا ةداعسلا ىوتسمو ينطولا جتانلا يلامجإ نيب ةقالعلا :)11 لكشلا(
 )"ام دح ىلإ ءادعس" وأ "ادج ءادعس" مهنأب اوحّرص نمل ةيوئملا ةبسنلا( ايصخش

                                                                            
 .10ص ؛تیكیب ،نوسنیكلیو :يحورلا ىوتسملا 281
 عم ضقانتی اذھو ؛بسنلا سیلو ،امیقتسم حبصی يذلا وھ ينحنملا نإف كلذلو ،ابیرقت نادلبلا لك يف عافترالاب رمتسی عقوتملا رمعلا نإ 282
 .ةقلطملا طورشلاب امیقتسم يقب اھراسم نأ نیلرتسیإ ىری ثیح ،ةداعسلا نأشب لصحی ام
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 يف ةدراولا نادلبلا ىلع رصتقي( عقوتملا رمعلاو ةاواسماللا نيب ةقالعلا :)12 لكشلا(
 )"يحورلا ىوتسملا" باتك

 ةينغلا نادلبلا لعجي ال يداصتقالا ومنلا نأب نافلؤملا ججاحي نأ دعبو
 ةيقب تيكيبو نوسنيكليو يضقي ،ةحصلاو ةداعسلا نم ربكأ ردق ىلع

 وه لخدلا يف ةاواسماللا ىوتسم صاقنإ نأب ةججاحملا يف باتكلا تاحفص
 ناضراعي ال نيَفلؤملا نأ امبو .اهريغو جئاتنلا هذه نيسحتل يسيئرلا ليبسلا
 عم لماعتلا يف ايريصم ارود بعلي يداصتقالا ومنلا نأب ةلئاقلا ةقيقحلا
 نارصحي امهنإف ،رقفألا نادلبلا يف ةيعامتجالاو ةيحصلا تالكشملا
 اذإ ةينالقعلا اهنم يفتنت ال ةبراقملا هذهو .ةروطتملا نادلبلاب امهليلحت
 يف ةلكشملا لثمتت امنإو ،اهادروأ يتلا تاضارتفالا ةعومجم ىلإ اندنتسا
 ؛هلوبق طورش يفوتسي الو يطابتعا وحن ىلع نادلبلا هذه نايقتني امهنأ

 يأ قيقحت مدعل يفكي امب ةظوظحملا نادلبلل يملعلا ديدحتلا نع اضوعف
 ،ةطاسب لكبو ،نايقتني نيَفلؤملا دجن ،يداصتقالا ومنلا نم ةيفاضإ عفانم
 نادعبتسيو ،)2002 ماعلا يف يلودلا كنبلا ةمئاقل اقفو( ادلب نيسمخ ىنغأ
 ددع صقني وأ ،اهيف ةاواسماللا ىوتسم نع تانايب رفوتت ال يتلا نادلبلا

 ةممصم ةريخألا ةدعاقلا نأ نافلؤملا ركذ( نييالم ةثالث نع اهناكس
 مهنادلب يف بئارضلا عفد نم نيبرهتملل أجلم الكشت يتلا نادلبلا داعبتسال
 .)ةيلصألا

 نع اضوع ىنغ رثكألا نيسمخلا نادلبلا ءاقتنا ىلإ نافلؤملا دمع اذامل
 كلانه نأ ودبي ال ؟نيعبرأ ىلإ اهصيلقت وأ ادلب نيتس ىلإ ةمئاقلا اذه ديدمت

 اذإو .ةرشعلا تافعاضم نم مقر درجم وه نوسمخلاف ،يقطنم ببس
 ،اهمظعم ادعبتسا مهنأ دجتسف ةمئاقلا هذهب نافلؤملا هلعف ام ىلإ ترظن
 نافلؤملا رربيو ؛امهليلحت يف اهنم ايبسن اريغص اددع الإ اكرتي ملو
 ءزجلا ىلع عقت" ةاقتنملا نورشعلاو ثالثلا نادلبلا نأب لوقلاب امهبيلاسأ
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 نيب ام ةقالعلا نييبتل هادروأ يذلا لكشلا نمض "ينحنملا نم ميقتسملا
 انادلب كلانه نكل ،حيحص ءاعدالا اذهو 283.عقوتملا رمعلاو ينطولا لخدلا
 ةريقفلا لاغتربلا نأ دجتسو ،لكشلا يف درت مل اهنكل طرشلا اذه ققحت ىرخأ
 تاورثلا تاذ نادلبلا نكل ،ةمئاقلا يف درت )ةاواسماللا نم يناعت يتلاو( ايبسن
 284اينيفولسو كيشتلا اهتمدقم يفو( اهنع تباغ اهل ةبراقملا وأ ربكألا
 كلذ ناكل ةدعبتسملا نادلبلا تفيضأ ولف ،)ةيبونجلا ايروكو غنوك غنوهو
 ىوتسملا( باتك اهاوتحا يتلا ةيئاصحإلا تاقالعلا نم ريثكلا لاطبإل ايفاك
 ةينغلا نادلبلا ةمدقم نآوبتت غنوك غنوهو ةروفاغنس نأ فدصي ذإ ،)يحورلا

 مظعم صخي ام يف نيتملا امهءادأ نإف كلذلو ،ةاواسماللا ىوتسم يف
 نكمتي نأ لمتحملا ريغ نمو ؛امهتيرظن ضوقي تيكيبو نوسنيكليو ريياعم
 نم ةروفاغنس داعبتسا ظحالي نأ )يحورلا ىوتسملا( باتكل يداعلا ئراقلا

 .اهعيمج نم ةدعبتسم غنوك غنوه نأو ،ةينايبلا لاكشألا مظعم

 يذلا ينايبلا لكشلا لالخ نم نادلبلا رايتخا ةيمهأ نيبن نأ اننكميو
 ىوتسم ىلإ يدؤت لخدلا يف ةاواسماللا نأ ىلع ةلالدلل نافلؤملا همدختسا
 نيب ةعضاوتم ةيبلس ةقالع كلانهف ؛)12 لكشلا( عقوتملا رمعلل ىندأ
 لكشلا( ليلحتلا نمض ىرخألا ةينغلا نادلبلا فاضت امدنع نكل ،نيريغتملا

 ةنيعلل ةدودحملا ةعومجملاب ةصاخ ةجيتنك طبارتلا اذه رهظيسف ،)13
 ريرقتل )2004( ماعلا ةخسن نم تانايب مدختسي نيلكشلا الكو .ةسوردملا
 دق ناك ريرقتلا اذه نإف كلذلو ،ةدحتملا ممألا نع رداصلا ةيرشبلا ةيمنتلا

 ثدحألا تانايبلا ترهظأ دقو ،باتكلا دادعإ دنع مادختسالل هتيحالص دقف
 ىوتسم يمانت نأب ءاعدالا فعض اهعم مقافتي جئاتن عقوتملا رمعلا لوح
 ماعلا ةخسن تانايب دكؤت ذإ ،عقوتملا رمعلا يندت عم قفارتي ةاواسماللا
 ناك نإو ىتح هذهك ةقالع دجوت ال هنأ ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت نم )2013(
 .تيكيبو نوسنيكليو اهاقتنا يتلا نيرشعلاو ةثالثلا نادلبلاب رصحني ليلحتلا

                                                                            
 .280ص ؛تیكیب ،نوسنیكلیو :]2010 ؛باتكلا نم ةیناثلا ةعبطلا[ ؟عیمجلل لضفأ ةاواسملا نوكت اذامل ..يحورلا ىوتسملا 283
 ةیطابتعا ةیدحلا ةدعاقلا هذھ نكل ،نییالم ةثالث نع لقی اھناكس ددع نأل اھداعبتسا مت اینیفولس نأب ينفلا ىوتسملا ىلع لوقلا نكمی 284
 ضعب يف اینیفولس نیمضتب نافلؤملا ماق دقلو ؛يبیرضلا برھتلل أجلم اسیل ھنأ حضاولا نم دلب لھاجتل وعدی ببس كلانھ سیلو امامت
 ةدعاقلا ىوتسم ةدایزب اھمایق رّیحملا نمف كلذلو ،نینویلم نع دلبلا ناكس لقی ال نأ طرتشت ةیدحلا امھتدعاق تناك امدنع ةقباسلا امھثاحبأ
 .يفاضإ يبیرض أجلم داعبتسا ىلإ ّدؤت مل ةریخألا ةدایزلا نأل ،)يحورلا ىوتسملا( امھباتك يف نییالم ةثالث ىلإ ةیدحلا
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 نادلبلا ةفاضإ عم( عقوتملا رمعلاو ةاواسماللا ىوتسم نيب ةقالعلا :)13 لكشلا(
 )"يحورلا ىوتسملا" باتك نم ةدعبتسملا

 ثحب ضرعت ،ليوط دمأب )يحورلا ىوتسملا( باتك رهظي نأ لبقو
 رايتخا يف "هتيئاقتنا" ببسب داقتنالا ىلإ ةاواسماللا لوح نوسنكليو دراشتير
 ةلدألا نم ريبك مسق حرش يف هدحول يفكي نأ داقتنالا اذهل نكميو 285،نادلبلا
 ثحبلا ىلإ ةدعبتسملا نادلبلا ةلث اندعأ اذإف ؛قبس ام يف اهيلإ انرشأ يتلا

 ةينايبلا لاكشألا نم تيكيبو نوسنيكليو باتك هاوتحا ام لك تفاهتيسف
 ،ةقثلاو ،عقوتملا رمعلا :تالاجم يف ملاعلا لود نيب قورفلا لوانتت يتلا
 تادالوو ،ةيلقعلا ةمالسلاو ،ماودلا تاعاسو ،ةنادبلاو ،عضرلا تايفوو
 ببسلا نم ءزج دوعيو .يساردلا ىوتسملاو ،ةميرجلا تالدعمو ،تاقهارملا

 رمألا هعم جاتحي ال دح ىلإ ةعزعزم طبارتلا تاقالع نم ريثكلا نأ ىلإ كلذ يف
 ديدبتل ةينايبلا لاكشألا ىلع ةيفاضإلا تانايبلا طاقن نم ليلقلا ىلإ ىوس

 نم ةضيرعلا طوطخلا َتلزأ اذإ" :ياك نوج لاق امكو .ةيمهولا ةروصلا
 ،نايحألا مظعم يف ايئاوشع ودبيس طاقنلا عزوت طمن نإف ،ةينايبلا لاكشألا
 ولو 286."تاددحملا نم ةليلق ةلقب ةموكحم ريغ ةيئاصحإلا تانايبلا ودبتسو
 نادلبلا ةفاضإ تناكل ،ةناتم رثكأ تناك اهب ءاج يتلا ةاواسماللا ةيضرف نأ
 وه لصح يذلا نكل ؛اهفاعضإ نع اضوع ةيئاصحإلا تاقالعلا يوقت ىرخألا
 ئيس ءادأ ميدقت ىلإ ليمت باتكلا اهدعبتسا نمم "ةاواسم رثكألا" نادلبلا نأ

 ةروفاغنس لاثمأ نم ،"ةاواسم لقألا" نادلبلا امأ ،ريياعملا مظعم يف ادج
 هذه داعبتسال هيجو ببس نود نمو .ديج ءادأ ميدقت ىلإ ليمتف ،غنوك غنوهو
 ادشرم مدقت نادلبلا نم ربكأ اددع مضت يتلا ةينايبلا لاكشألا نإف ،نادلبلا
 .امجح رغصألا تانيعلا تاذ ةينايبلا لاكشألا عم ةنراقملاب لضفأ

                                                                            
 .نورخآو شتنیل :؟ةماعلا ةحصلا لاجم يف ةدیج ةیرامثتسا ةیجیتارتسا لكشی لھ ..يعامتجالا لامسأرلا 285
 .خابنكام :ناكسلا ةحصو لخدلا يف ةاواسماللا

 .ياك :)زمیات لاشنانیاف ةفیحص يف 2009 سرام 23 خیراتب ةلاقم( يحورلا ىوتسملا باتكل ضرع 286
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 تاددحملا لهاجت

 باتك يف عقوتملا رمعلاب قلعتملا ينايبلا لكشلا ىلإ انرظن اذإ
 نع ريبك قرافب ةمدقملا يف يتأت نابايلا نأ دجنسف ،)يحورلا ىوتسملا(
 نإف ،امهتمئاق يف ةاواسم رثكألا دلبلا وه نابايلا نأ امبو ،ىرخألا نادلبلا

 ىوتسم يف نابايلا يلي يذلا دلبلا نكل ؛امهتيرظن معدت ةجيتنلا هذه
 ،كرامندلا اهيلت مث ،ريثكب طسوتملا تحت يتأتو ،ادنلنف وه ةاواسماللا
 نأ باتكلا يف عئاشلا نمو .ريثكو ريثكب اهنم ىندأ ،ةيتاواسملاب ةفورعملا
 ،)12 لكشلا( ةدحاو ةلتك نمض ةعّمجم ةيبوروألا نادلبلا مظعم دجت
 يفو .عجارتلا طخ ريشأتل نيتياهنلا اتلك ىلع نادلبلا نم ةليلق ةلق ءانثتساب

 رمعلا نيبو ةاواسماللا نيب ةحضاولا ةيطبارتلا ةقالعلا نإف ،ةلاحلا هذه
 يف نسلا رابك هب رهتشي يذلا مدقتملا نسلا ىلإ ريبك لكشب دوعت عقوتملا
 يف ارقف دشألا دلبلا يف عقوتملا رمعلل يبسنلا ضافخنالا ىلإو نابايلا
 ةعومجملا هذه نم ةدعبتسملا نادلبلا انفضأ اذإ امأ .)لاغتربلا( ةعومجملا

 زيحتلل ةجيتن الإ سيل نافلؤملا هيلإ لصوت يذلا ليئضلا طبارتلا نأ دجنسف
 ةطقن اهنأكو نابايلا ودبت نادلبلا هذه داعبتسا عم ىتح نكلو ،ءاقتنالا يف
 .)13 لكشلا( ةفرطتم ةينايب

 )ةمسن فلأ ةئم لكل( لتقلا مئارجو ةاواسماللا :)14 لكشلا(

 ءاسرإ يف طرفت يتلا ةينايبلا لاكشألا نم ددع ىلع باتكلا يوتحيو
 طاقنلا هذه نوكت ام ابلاغ( ةفرطتم ةينايب طاقن ساسأ ىلع اهتاجاتنتسا
 يعدي :لاثملا ليبس ىلعو ،)ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو نابايلا لثمت
 ،اهريغ نم ىلعأ ةنادب تالدعم دهشت ةاواسم لقألا نادلبلا نأ نافلؤملا
 نيينابايلا ةفاحن نم ظحالي ام ىلع لماك لكشب امهءاعدا نايسري امهو
 نم نإ امك ،اديدج ارمأ تسيل ةظحالملا هذه نكل ،نييكيرمألا ةنادبو
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 يعديو .عقوتملا رمعلا يف يئانثتسا عافتراب نوعتمتي نيينابايلا نأ فورعملا
 نايسري الو ،ةنادبلل يسيئرلا ببسلا يه لخدلا يف ةاواسماللا نأ نافلؤملا
 ملس يف نيتسكاعتملا نيتياهنلا يف ناعقي نيدلب ىلع الإ اذه امهءاعدا
 غنوهو ةروفاغنس نأ اهدافم ةقيقح لافغإ ىلإ امهعفدي امم ،ةاواسماللا
 ةدحتملا تايالولا نع ىتح ةاواسماللا ىوتسم يف نافلختت امهو ،غنوك
 ،نارَبجُي نافلؤملا نإ امك ؛ةنادبلا لدعم يف نابايلا عم ناهباشتت ،ةيكيرمألا
 ةيأ كلانه تسيل هنأ اهدافم ىرخأ ةقيقح لافغإ ىلع ،اذه امهئاعدا معدل

 يف ىرخألا نادلبلا نمض ةنادبلا نيبو ةاواسماللا نيب ةيطبارت ةقالع
 .)ادلب 21( امهتمئاق

 لكشب ةعفترم تالدعم دهشت ةدحتملا تايالولا نأ روهشملا نمو
 اذه نافلؤملا ربتعا دقو ؛ءانجسلا ددعو ،ةنادبلاو ،لتقلا مئارجل يئانثتسا
 نم بلقلا عضوم أوبتت ةاواسماللا نأ ىلع ليلد ةباثمب يئانثتسالا عافترالا

 ةينغلا نادلبلا لك يف تالدعملا هذه ىلإ انرظن اذإ اننكل ،اياضقلا هذه
 كلانهو .ةفرطتم ةينايب ةطقن ةدحتملا تايالولا نأ حضاولا نم دجنسف
 عفترم لدعم نم ةدحتملا تايالولا هدهشت ام رسفت يتلا بابسألا نم ريثكلا
 نأ بجيف بابسألا هذه ىدحإ لكشت ةاواسماللا تناك اذإ نكل ،لتقلا مئارجل
 تالدعم نم ،ةروفاغنسو ايناطيربك ،ىرخأ نادلب يناعت نأب اهنيح عقوتن

 لكشلا( نكل ،ةدحتملا تايالولا يف اهتاريظن يهاضت لتقلا مئارجل ةعفترم
 مئارجو ةاواسماللا نيب طبارتلا نإ .كلذك سيل امهيف لاحلا نأ انل نيبي )14

 مدع ينعي اذهو( ةيئاصحإلا ةيحانلا نم انيتم سيل لكشلا اذه يف لتقلا
 لوحي يذلا ديحولا ببسلا نإو ،)ةيئاصحإلا ةيحانلا نم طبارت ةقالع دوجو
 ةطقنب لصتي يك بذجلل ضرعت هنأ وه لماك لكشب طخلا ةماقتسا نود
 .ةفرطتم ةينايب

 نم اقالطنا تاجاتنتسالا نم ريثكلاب نافلؤملا جرخي ،كلذ بناج ىلإو
 ىوتسم اهيف عفتري يتلا تاعمتجملا يف عفتري ةقثلا ىوتسم نأب امهمعز
 نوقثي مهنأب اولاق نمل ةيوئملا بسنلا )15 لكشلا( نيبيو ،ةاواسملا
 نيَفلؤملا نأ امبو .)ميقلل يملاعلا عالطتسالا( يف سانلا مظعمب
 ام يف ةميدق تانايب نامدختسيو امهتمئاق نم نادلبلا نم اددع نادعبتسي
 يذلا ينايبلا لكشلا نإف ،امهتمئاق اهتنمضت يتلا نادلبلا ضعب صخي
 يف هيلع يه امم ىوقأ ةيطبارت ةقالع ىلإ ريشي ةقثلا ىوتسمب قلعتي
 ةيئانثتسا ةيلاع تايوتسم اهفلخ فقت ةيطبارتلا ةقالعلا هذه نإ امك ،عقاولا
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 ةيأ كلانه تسيلف ىرخألا نادلبلا يف امأ ،ةيفاندنكسإلا نادلبلا يف ةقثلل
 ،ةاواسماللا اهدوست يتلا تاعمتجملا نإ لب ،ةلثامم ةيطبارت ةقالع
 نيعمتجملا ىلع اهئادأ يف قوفتت ،ادنليزوينو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاك
 يفو .)كيشتلاو نابايلا( ةاواسملا تايوتسم ىلعأ امهدوست نيذللا
 ةيفاندنكسإلا ممألا نأ وه هب انربخي نأ )15( لكشلل نكمي ام لك نإ ،ةقيقحلا
 فقي يذلا ببسلا ناك امهمو ،ىرخألا ةينغلا ممألا عم ةنراقملاب ةقث رثكأ

 معدت ال ينايبلا لكشلا ىلع ىرخألا نادلبلا عقاوم نإف ،ةرهاظلا هذه فلخ
 كلانه سيلف ،لخدلا يف ةاواسماللا نع ةئشان قراوفلا نأب ةلئاقلا ةيضرفلا
 .ةينايبلا طاقنلا نمض كلذ ىلإ ريشي طمن يأ

 ةبسنلا( ايصخش هنع حّرصملا ةقثلا ىوتسمو ةاواسماللا نيب ةقالعلا :)15 لكشلا(
  )سانلا مظعمب نوقثي مهنأب اوحّرص نمل ةيوئملا

 اعفترم الدعم يدبت ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا" لاثمأ نم تارابع نإ
 نأب ءاعدالا ةيمهأب تسيل "ةقث رثكأ ةيفاندنكسإلا ممألا" وأ "لتقلا مئارجل
 نكل ؛اضعب مهضعب لتقي نأ ىلإ سانلا عفدتو ةقثلاب طبهت ةاواسماللا
 تانايبلا نم هجارختسا نكمي ام لك يه ةريثملا ريغ تاظحالملا هذه لاثمأ
 .ةرفوتملا

 رثؤم لماعك يداصتقالا ومنلا لافغإ

 تاعمتجملا يف يداصتقالا ومنلا ةيمهأ لافغإب امهباتك نافلؤملا أدب
 يف ينطولا جتانلا يلامجإ عم طبارتي ال عقوتملا رمعلا نأ ىلإ ادانتسا ةينغلا
 ام املعيل امهريياعم ناربتخي ال امهنكل ،كلذ يف ناقحم امهو ،نادلبلا ىنغأ
 ىلعو ،ابلاغ رودلا اذه بعلي وهو ،كلذ يف ارود بعلي ينطولا لخدلا ناك اذإ

 ةلصلا نم ىوقأ ينطولا جتانلا يلامجإو ةقثلا نيب ةلص كلانه :لاثملا ليبس
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 هذه صحفتي مل )يحورلا ىوتسملا( باتك نكل ،ةاواسماللاو ةقثلا نيب
 اهباشم انايب الكش نامدقي نيَفلؤملا نأ نم مغرلا ىلعو .اقالطإ ةقالعلا
 عافترالا يف لشفت ةداعسلا تايوتسم نأب امهءاعدا امعدي يك )11( لكشلل
 ناموقي ال امهنإف 287،ىنغلا ملس قلست يف ةينغلا نادلبلا رمتست امدنع رثكأ
 يتلا ةعومجملا نمض احيحص اذه امهؤاعدا ناك اذإ ام صحفب اقالطإ
 ىلع ةمهمو ةيباجيإ ةقالع دجوت ،ةقيقحلا يفو .ةينغلا نادلبلا نم اهاراتخا
 لكشلا اهنيبي امك( ةداعسلاو ينطولا جتانلا يلامجإ نيب يئاصحإلا ديعصلا

 نيب ةقالعلا مادعنال )اضيأ نافلؤملا اهلهاجت( ةيريصم ةيمهأ كلانه نكل ،)6
 .ةداعسلاو ةاواسماللا

 ىوتسمو )2008 ماعلا راعسأب( ينطولا لخدلا يلامجإ نيب ةقالعلا :)16 لكشلا(
 وأ "ادج ءادعس" مهنأب اوحّرص نمل ةيوئملا ةبسنلا( ايصخش هنع حّرصملا ةداعسلا
 )"ام دح ىلإ ءادعس"

 ،"هلمع نم اريبك اءزج ىهنأ" يداصتقالا ومنلا نأ نافلؤملا يعديو
 نكل ،رخآ لماعل ةجيتن يتأت نأ بجي ةينغلا نادلبلا نيب قراوفلا نإف كلذلو
 دلبلاف 288.هتبثي ام كلتمي ال داكي ءاعدا الإ هتقيقح يف سيل جاتنتسالا اذه
 فاعضأ ةثالثب لاغتربلا ىلع هانغ يف قوفتي )جيورنلا( امهتمئاق يف ىنغألا
 يف قوفتلا نع جيورنلا زجعت نأ هابتنالا تفلت يتلا رومألا نم نوكيسو ،ابيرقت
 ىلع ءيش يأب نافلؤملا قلعي ال( هدحو ببسلا اذهل رخآ رايعم يف ءادألا

 رمعلاو ةقثلا يمّلس يف ايندلا ةبترملا أوبتت لاغتربلا نأ اهدافم ةقيقح
 ةقيقحلا هذه نكل ،لضفأ ءادأ مدقت ىنغألا نادلبلا نأ يف كش الف ،)عقوتملا

 .باتكلا افلؤم اهب فرتعي ال

                                                                            
 .8ص ؛تیكیب ،نوسنیكلیو :يحورلا ىوتسملا 287
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 رمألا اذه ّحصيو ،نافلؤملا هلبقتي امم ربكأ ارود بعلت ةورثلا نإ
 هنامدختسي ليلحت وهو ،ةيكيرمألا تايالولا امهليلحت لاطي امدنع اصوصخ
 يقاب نم دمتسملا ليلدلا عم لاحلا وه امكف .هيلإ نابهذي ام معدي ليلدك
 جئاتنلا نأب ةلئاقلا ةركفلاب ليئض لكشب الإ نافلؤملا فرتعي ال ،ملاعلا ءاجرأ
 امدنع امهنكل ،هيلع اوناك امم ىرثأ عيمجلا لعج لالخ نم اهنيسحت نكمي
 ةيكيرمألا تايالولا صخي ام يف ةيناكمإلا هذه ىلإ زجوم لكشب ناريشي
 نيب ةحضاو ةقالع دوجو ىلإ ريشي ال هنأب نالوقي الكش ناضرعي امهنإف
 يفو 289.لخدلا تايوتسم نيبو ةيعامتجالاو ةيحصلا تالكشملل امهرشؤم
 عتمتت يتلا تايالولا لك نأ وهو ،ادج امهم ارمأ نيبي لكشلا نإ ،ةقيقحلا
 فصتت أوسألا ءادألا مدقت يتلا تايالولا لك نأو ،انسح ءادأ مدقت ىنغلاب
 ءانثأ لماك لكشب نافلؤملا اهلهاجتي ةيريصملا ةقيقحلا هذهو ؛رقفلاب

 لاكشألا هذه مظعمو ،اهيلت يتلا ةددعتملا ةينايبلا لاكشألل امهتشقانم
 لوح قالطإلا ىلع ناقلعي ال امهو ،صاخ لكشب ةفيعض طابترا تاقالع يدبت
 ،أوسألا ءادألا ميدقت نع فقوتت داكت ال يتلا تايالولا نأب لوقت يتلا ةقيقحلا
 ةاواسماللا ىوتسم عافتراب فصتت ال ،امابالأو انايزيولو يروزيم اميس الو
 ال نيَفلؤملا نإف كلذكو ؛اضيأ ديدشلا رقفلاب فصتت امنإو ،بسحو اهيف
 فصتت يتلا تايالولا نأب لوقت يتلا ةقيقحلا نأشب قالطإلا ىلع اضيأ ناقلعي
 ،ءارثلاب هسفن تقولا يف عتمتتو ةاواسماللا ىوتسم يف ديدشلا عافترالاب
 ،ءادأ أوسألا تايالولا دادع يف طق لخدت مل ،تكيتينوكو كرويوين اميس الو
 يتلا ةرطبتملا تاديكأتلل افالخو .تالاحلا نم ريثك يف اديج ءادأ مدقت اهنإ لب
 ةورثلاو يداصتقالا ومنلا نإف ،)يحورلا ىوتسملا( باتك ةيحاتتفا اهتوتحا
 .ةيلاع ةيمهأب ناعتمتي نايقبي ةقلطملا

 خيراتلا لهاجت

 ةيعامتجالا تالكشملاو ةورثلل ايسيئر اكرحم ةاواسماللا تناك اذإ
 ىوتسم عافترا عم ءوست وأ تالكشملا هذه نسحتت نأ عقوتن نأ بجيف
 ةيئانثتسالا تاؤبنتلا ضعب نافلؤملا عضي انهو ،هضافخنا وأ ةاواسماللا
 مئارج لدعمو ،عقوتملا رمعلاو ،عضرلا تايفو لدعمل ثدحي دق ام نأشب
 عم هيف ىواستي دح ىلإ ايناطيرب يف ةاواسماللا ىوتسم ضفخنا اذإ لتقلا
 لصحيس" :تاؤبنتلا هذه يف ءاج اممو ،ةيفاندنكسإلا نادلبلا يف هئارظن
 تاقهارملا تادالو طبهتسو ،عقوتملا رمعلا نم ةيفاضإ ةنس ىلع عيمجلا
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 امو ،")%75( رادقمب لتقلا مئارج لدعم طبهي دقو ،يلاحلا اهلدعم ثلث ىلإ
 ةقالع كلانه نأب نادقتعي نيَفلؤملا نأ رابتعالا نيعب انذخأ اذإو 290.كلذ هباش
 ،ةيعامتجالا للعلا هذه نيبو لخدلا يف ةاواسماللا نيب ةرشابم ةيببس
 ىلع ةقالعلا كلت ضرع يف تقو نم هناصصخي ام ةلآضل شهدننسف
 نم ريثكلا انيديأ نيب رفوتت :فاطملا ةياهن يفف ،بيرقلا خيراتلا ساسأ
 تريغت فيك ملعنو ،يحصلا عقاولاو مئارجلا نأشب ةيئاصحإلا تانايبلا
 لءاضتت وأ مقافتت عمتجملا تالكشم تناك اذإو ؛ماوعألا رورمب ةاواسماللا
 نم كلذ نوكي نأ بجيف ،ةاواسماللا ىوتسم ضافخنا وأ عافترا عم طبارتلاب
 .اهتابثإ لهسي يتلا رومألا

 ال ةاواسماللاو عمتجملا تالكشم نيب ةقالعلا نإ ،ةقيقحلا يفو
 عفتري لاز ام عقوتملا رمعلاف ،موي دعب اموي ددبتي ليئض ليلد الإ اهمعدي
 تالدعم تلصوو ؛دوقع دادتما ىلع برغلا ءاحنأ لك يف ةهباشم ةريتوب
 مث ةيضاملا تاينيعستلا لئاوأ يف نادلبلا نم ريثكلا يف اهتاورذ ىلإ ةميرجلا

 تالدعم نإ امك ؛زاغلألاب هبشأ بابسأل كلذو ،نيحلا كلذ ذنم ةدحب تطبه
 تدهش امك ،ماع لك ضفخنت ايند تايوتسم ىلإ تلصو عضرلا تايفو
 نيخدتلاو لمحلا تالدعمل اعيرس اضافخنا ةيضاملا نوسمخلا ماوعألا
 .نيقهارملا ةئف نمض تاردخملا يطاعتو

 يف ريبك ضافخناب هذه نسحتلا هوجو نم يأ قفارتت نأ فدصي ملو
 رمتسا ةاواسماللا ىوتسم نأ ىلإ ريشي عقاولا نإ لب ،ةاواسماللا ىوتسم
 ىرخألا نادلبلا نم ريثكلا يفو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف عافترالا يف
 لصفلا يف اندجو امك ،ايناطيرب يف احيحص نوكي ال دق كلذ نأ نم مغرلا ىلع(
 الو ،"ةاواسم لقألا" نادلبلا يف ءوست اهنأ ودبي ال ةايحلا نوؤش نإ .)قباسلا
 لكشلا ىلإ انعجر اذإو .عيرسلا مدقتلا اهيلع ودبي "ةاواسم رثكألا" نادلبلا
 نأ دجنسف )يحورلا ىوتسملا( باتك يف عقوتملا رمعلاب قلعتملا ينايبلا
 تلت يتلا ةليلقلا ماوعألا نكل ،نابايلا ريغ لاجملا اذه يف اهقبسي ال ديوسلا

 ةاواسم لقأ انادلب نأ نيبت لكشلا اذهب ةقلعتملا ةيئاصحإلا تانايبلا عمج
 نم عقوملا اذه عزتنت نأ تعاطتسا )ايلاطيإ ،ايلارتسأ ،ليئارسإ ،ارسيوس(
 291.ديوسلا
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 9.8( ىلإ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف لتقلا مئارج لدعم لصو دقلو
 دعبو ،)2005( ماعلا يف لصو هنكل ،)1991( ماعلا يف )ةمسن فلأ ةئم لكل
 كلذو ،)ةمسن فلأ ةئم لكل 5.5( ىلإ ،ةاواسماللا ىوتسم اهيف عفترا ماوعأ

 ءاعدالا لالخ نم امهتيضرف امعدي نأ نالواحي نيَفلؤملا نأ نم مغرلا ىلع
 كلذ ذنم تضفخنا اهنأ نع كيهان ،"اددجم ديازتلاب تذخأ" لتقلا مئارج نأب
 لوح هسفن ءيشلا لوق نكميو 292.)ةمسن فلأ ةئم لكل 4.7( ىلإ نيحلا
 نع أشنت اهنأ )يحورلا ىوتسملا( باتك يعّدي يتلا تالكشملا نم ديدعلا
 لصو ثيح ؛تاقهارملا تادالوو ،عضرلا تايفو :اهنيب نمو ،ةاواسماللا

 مل ةيندتم تايوتسم" ىلإ ةدحتملا تايالولا يف تاقهارملا تادالو لدعم
 نم مغرلا ىلع 293"ةينثإلا تاءامتنالاو رامعألا تفلتخا امهم ليثم اهل قبسي
 ةيلاحلا تاراسملا نيب لوقعم قباطت" كلانه نأ ىلع نيَفلؤملا رارصإ
 294."ةاواسماللاو تاقهارملا تادالوو لتقلا مئارج تالدعمل

 لصتت ةاواسماللا نأ ىلإ ريشي ليلد بيرقلا خيراتلا يف كلانه سيلو
 تالكشملا هذه تشفت اذإو ،نافلؤملا اهيلع زكري يتلا تالكشملا نم يأب
 ىلع امنإو ،ةاواسماللا هعم ديزت اراسم عبتي ام اردان يشفتلا اذه نإف
 .تالاحلا نم ريثك يف سكاعملا هاجتالا يف لقتني وهف ،كلذ نم سكعلا

 تايلآلا

 نّكمت ةيفيكب قلعتملا عوضوملا لوانتن امدنع ةيفاضإ ةلئسأ زربت
 نم ادج ريبكلا ددعلا اذه ةراثإ نم يلمعلا ديعصلا ىلع ةاواسماللا
 ةيلآلا يه ام :ةلئسألا هذه نمو ،ةفلتخملا ةيعامتجالاو ةيحصلا تالكشملا
 هنأب نافلؤملا ججاحي ؟ةبوغرم ريغ جئاتن ىلإ يدؤي لخدلا توافت لعجت يتلا
 295ةيمرهلا ىنبلا بُّبست اهيف داز ةاواسم لقأ تاعمتجملا تحبصأ املك
 رهظمتت داعبتساو ةينود رعاشمب ةيعامتجالا ةقبطلا يف تاتوافتلا كلتو
 نادقفو ،فنعلا ىوتسم يف ديازتو ،ةفيعض ةيعامتجا طاسوأ ةئيه ىلع
 تاريثأت اهيلع بترتت لخدلا يف ةاواسماللا نأ نافلؤملا يعديو 296.ةقثلا
 راعلا"ـف ،ةايحلا تالاجم لك لمشي اهريثأت داكي سانلا ىلع ةقيمع "ةيسفن"
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 ةيمرهلا ىنبلا تاذ تاعمتجملا يف ربكأ ةيساسح تاذ اياضق حبصت لذلاو
 ،اهيلع سفانتلا دادزيو ،ربكأ ةيمهأ تاذ ةيعامتجالا ةناكملا حبصتف :عسوألا
 لكشت يتلا ءايشألا ىلإ ذافنلا نم نامرحلل سانلا نم ديزملا ضرعتيو
 297."يعامتجالا حاجنلاو ةناكملل ةزيمم تامالع

 نوعي ال سانلا نأ نيبت يتلا ثاحبألا عم نافلؤملا هحرط ام مجسني الو
 ام اريثك مهنأو ،هيف نوشيعي يذلا زيحلا نمض لخدلا يف ةاواسماللا ىدم
 ةقالعلا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو 298.لاحلا هيلع ناك امهم رمألا اذهب نولابي ال
 ،نافلؤملا اهيلع دكأ يتلا رومألا نم يه يمرهلا بتارتلاو ةاواسماللا نيب
 لوقعملا نم" نافلؤملا لوقي باتكلا لوأ يفو .ةتبثملا قئاقحلا نم تسيلو
 يمرهلا بتارتلا ىدمل اسايقم لكشت لخدلا يف ةاواسماللا نأ "ضارتفالا

 :كلذ نم سكعلا ىلع امنإو ،احيحص سيل لوقلا اذه نكل 299،عمتجملا يف
 نع عساش نوب هلصفي )نابايلا( امهتمئاق يف ةاواسم رثكألا عمتجملا نإ
 ةحارصب ريبعتلاو اهمارتحاو ةيعامتجالا ةقبطلاب كسمتلا يف ىرخألا نادلبلا

 نأب فصتت ،الثم ،ايلارتسأ نأ ظحالن امنيب كلذو ،ةيمرهلا ىنبلل هتاءامتنا نع
 تايوتسملا نم مغرلا ىلع ةنيعم ةقبط ىلإ يمتني ال عمتجملا مظعم
 نيَفلؤملا نأ 300زردنوس رتيب ظحاليو .لخدلا يف ةاواسمالل ةعفترملا
 ام ببسب ةيعامتجا تالكشمب ببستت لخدلا يف ةاواسماللا نأب نادقتعي"
 ءاعدالا اذه ناك اذإ نكل ؛دارفألا ىدل يسفن داهجإ نم يمرهلا بتارتلا هقلخي

 لكش لك يف اهعقومل سكاعملا عقوملا نابايلا لتحت نأ بجيف احيحص
 ملس طاغضنا نم مغرلا ىلعف ،باتكلا اهاوتحا يتلا ةينايبلا لاكشألا نم
 دح ىلإ قيقد ةيعامتجالا ةناكملا فالتخاب اهيعو نإف ،نابايلا يف لخدلا عيزوت

 قورفلا نإ :لوقلا نكمي اذكهو ."ضرألا ىلع رخآ عمتجم يأ هيهاضي ال
 .ةيتاواسم تايقالخأ دوجو ىلإ ةرورضلاب ريشت ال لخدلا يف ةريغصلا

 ،يسفن داهجإ ىلإ يدؤت لخدلا يف ةاواسماللا نأ ىلع نافلؤملا رصيو
 امو لكألا يف طارفإلاو فنعلاو ضرملا ىلإ يدؤي يسفنلا داهجإلا اذه نأو

 يواستماللا لخدلا" :يلي امك امهتيرظن ثيمس دراشتير صخليو .هباش
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 نيهبنتم سانلا نوكي امثيحو ،ةيعامتجالا ةناكملا يف ةاواسماللا ىلإ يدؤي
 قلقلا اذه نإف ،يعامتجالا مّلسلا نم هنولتحي يذلا عضوملا نأشب نيقلقو
 قلقلاو عزعزتلا ديزيف ؛هسفن تقولا يف دسجلاو لقعلا ةمالس ىلع رثؤي
 نم يناعت ةيرظنلا هذه نكل 301."سفنلاب دادتعالا ىوتسم طبهيو ،يسفنلا

 دوقع هيلع ترم سفنلاب دادتعالا نأ ىلإ ريشي ليلدلا نأ يف لثمتت ةلكشم
 نم هيلع افتلي نأ الواحو ،نافلؤملا هب فرتعا ام وهو ؛ضفخني ال ،عفتري وهو
 يف وه يأرلا تاعالطتسا هسيقت يذلا سفنلاب دادتعالا نأب ةججاحملا لالخ
 نأب ةسردملا يف ءرملا هملعت ام سكعي )سفنلاب دادتعا هبش( ةقيقحلا
 كلانه نأب نالوقي امهو ،ةيسجرنلا ىلإ يدؤي امم ،هسفنب ناميإلا يف طرفي
 ئيسلا عونلا وه هيلإ انرشأ ام نأو ،سفنلاب دادتعالل ،ئيسو ديج ،نيعون

 أجل ادج ةسئاي ةيجيتارتساك ودبي" ريسفتلا اذه نأب لوقي ثيمس نكل ،امهنم
 ةناكملاب ةقلعتملا فواخملل امهريسفت ذاقنإل تيكيبو نوسنيكليو اهيلإ
 ىلإ ةاواسم رثكألا نادلبلا ليم نإف ،كلذ نع الضفو 302."سفنلاب دادتعالاو
 لقأ اردق نوناعي اهينطاوم نأب اروف يحوي ال راحتنالل ىلعأ تالدعم دهشت نأ

 303.قلقلا نم

 ةناكملا لوح قلقلا ةيرظن اهنم يناعت ىرخأ ةلكشم كلانهو
 ىلع ليلدلا ضرعل نافلؤملا اهدروأ يتلا ةينايبلا لاكشألا نأ يهو ،ةيعامتجالا
 ىوتسم يف تاريغتلا عم ةلدابتم ةقالعب طبترت ال قلقلا ىوتسم دعاصت
 اننإ" :نابتكي امدنع حيرص وحن ىلع اهدوجوب نافرتعي ةطقن يهو ،ةاواسماللا

 ىوتسم عافترا ريثأتب تثدح قلقلا ىوتسم يف تاعافترالا هذه نأ حرتقن ال
 لبق أدبت بائتكالاو قلقلا ييوتسم يف تاعافترالا نأ ودبي امنإو ،ةاواسماللا

 هدهش رمأ وهو ،ةاواسماللا ىوتسم يف تاعافترالا ءدب نم ةليوط ةدم
 سانلا حبصأ اذإو 304."نيرشعلا نرقلا نم ريخألا عبرلا لالخ نادلبلا نم ريثكلا
 ،كلذل تاريسفتلا نم ددع حرط نكميف ةيضاملا تاينيسمخلا ذنم اقلق رثكأ
 طاسوألا ككفت"ـل ةجيتن تناك ةرهاظلا هذه نأب نيَفلؤملا حارتقا :اهنمو
 يف لوقعم ريسفت وهو 305؛"يضاملا يف ةرقتسم تناك يتلا ةيعامتجالا

                                                                            
 .640ص ؛ثیمس :ةناكملاو ةقثلاو ةیئاصحإلا تانایبلا ..حطسلا تحت 301
 .641ص ؛قباسلا ردصملا 302
 نوبئتكملا موقی امنیب مھسفنأ نولتقی نییتاواسملا نیبئتكملا نأل ةاواسم رثكألا نادلبلا يف ىلعأ راحتنالا تالدعم نأب نافلؤملا ججاحی 303
 راحتنالا تالدعم نأ اھدافم ةقیقح ضقانت اھنأ :اھنمو بویعلا نم ددع ىلع يوطنت ةیعیبط ریغ ةججاحم يھو ،نیرخآلا لتقب نویلامسأرلا
 .لتقلا مئارج تالدعم عم ةیبلس ةقالعب طبترت ال

 .35ص ؛تیكیب ،نوسنیكلیو :يحورلا ىوتسملا 304
 .42ص ؛قباسلا ردصملا 305
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 ىلإ نافلؤملا أجليف ،ديعب وأ بيرق نم ةاواسماللاب لصتي ال هنكل ،رهاظلا
 اهنأ ودبي يتلاو ،قلقلا ىوتسم يف تاعافترالا نأ نم مغرلا ىلع" هنأب لوقلا
 ،ةاواسماللا ىوتسم عافترا اهئوشن يف قبست ،يعامتجالا مييقتلا ىلع زكرت
 ةناكملا يف قراوفلاو ةاواسماللا يمانت نأ فيك ظحالن نأ بعصلا نم سيلف
 ىلإ دنتسي فيعض ءاعدا وهو 306،"اهيلع ريثأت هل ناك امبر ةيعامتجالا
 يفو .ةيبيرجتلا تانايبلل همادختساب باتكلا راختفا مئالي الو ،تاعقوتلا
 ىوتسم عافترا" ىلع ةاواسماللا رثؤت فيك مهفن نأ بعصلا نم ،ةقيقحلا
 عم طبارتم لكشب ،سفنلاب دادتعالا الو ،قلقلا كرحتي ال امدنع "قلقلا
 .ةاواسماللا

 فيك نيبتن نأ بعصلا نمف ،قلقلاب طبترت ةاواسماللا تناك اذإ ىتحو
 ىندأ تالدعم وأ ،عضرلا تايفول ىلعأ تالدعم ىلإ يدؤي نأ كلذل نكمي

 نم ثالثب انيفتكا( تاقهارملا تادالول ىندأ تالدعم وأ ،تايافنلا ريودت ةداعإل
 ليبس ىلعو .)لخدلا توافت نع ةجتان اهنأ نافلؤملا يعدي يتلا جئاتنلا
 :نع يسيئر لكشب أشنت ةينغلا نادلبلا يف عضرلا تايفو نإ :لاثملا
 تافعاضملاو ،اهناوأ لبق ةدالولاو ،ةيدالولا بويعلاو ،ةيقلخلا تاهوشتلا
 نادلبلا هذه يف نوتومي نيذلا عضرلا مظعمو ؛ضاخملا ءانثأ ثدحت يتلا
 ةيحص تالاح نم نوناعي ام ابلاغو ،ةجرح ضارمأ نم نوناعي مهو نودلوي
 .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فورظلا عم ةلص يأب طبترت ال داكت ايبسن ةردان
 ةدالولا يف ربكأ ارطخ هجاوت ةيقرعلا تاعامجلا ضعب نإف ،كلذ ىلع ةوالعو
 اهديلاوم ةباصإ يف ربكأ ارطخ هجاوت ىرخأ تاعامج كلانهو 307،ةركبملا
 اريثأت سرامت لخدلا يف ةاواسماللا نأ انقدص اذإ ىتحو 308.ةيقلخ تاهوشتب
 هذه ىلع ركذي ريثأت يأ كلتمت داكت ال مألل ةيسفنلا ةلاحلا نإف اقيمع "ايسفن"
 نكمي فيك ليختن نأ ادج بعصلا نمف ،هتاذ وحنلا ىلعو ؛ةيحصلا تالكشملا
 معدلا تايوتسم ىلع مهم ريثأت قلقلاو دسحلاو يسفنلا داهجإلل نوكي نأ
 وأ ،تايافنلا ريودت ةداعإ يف ةكراشملا وأ ،ةيبنجألا نادلبلل ةلودلا همدقت يذلا

 وحن ىلع ةهجوم اهنأ دوعي لقألا ىلع كلذ يف ببسلاو ؛نْجَّسلا تالدعم
 .ةيموكحلا ةسايسلا هيلمت امل اقفو عساو

 دحأب رمألا قلعتي امدنع ىوقأ اججح نادروي نيَفلؤملا نأ ودبيو
 نمف ،عقوتملا رمعلا نأشب امهؤاعدا وهو ،امهباتك يف ةيسيئرلا تاءاعدالا

                                                                            
 .قباسلا ردصملا 306
 .نورخآو نیسدالیف :)2003-1981( كرامندلا يف عضرلاو ةّنجألا تایفو تالدعم يف ينثإلا توافتلا 307
 .نورخآو ناجارالاب :زلیوو ارتلكنإ يف نیرجاھملا ىدل ةدالولا يثیدح تایفوو عضرلا ىدل يئاجفلا توملا ةمزالتم 308
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 فرتعيو ؛ضارمألا ضعب يف ارود بعلي يسفنلا داهجإلا نأ روهشملا
 لتقب ةروهشملا لماوعلا نم ريثكلاب طبترت ال ةاواسماللا نأب نافلؤملا
 رمألا اذه نأ نايعدي امهنكل ،)تاتسوربلاو يدثلا ناطرسك( ناسنإلا
 بلقلا ضارمأك ىرخأ بابسأ نع ةجتانلا ةافولا تالاح عم ةدحب ضقانتي"
 احيحص ءاعدالا اذه ناك ولو 309."ايوق ايعامتجا اجردت ديكأتلاب كلتمت يتلا
 لدعم اهيف عفتريو ةاواسملا ىوتسم اهيف ىندتي انادلب دجن نأ انيلع بجوتل
 ضارمأو ةاواسماللا نيب طبارتلا نوكي نأ بجوتلو ،بلقلا ضارمأب ةباصإلا
 ال نيَفلؤملا نكل ،عقوتملا رمعلاو ةاواسماللا نيب طبارتلا نم ىوقأ بلقلا
 دجنسف )17( لكشلا ىلإ انرظن ام اذإو ،طبارتلا اذه حضوي لكش يأ نادروي
 ةباصإلا تالدعم نأ ىلإ ريشي ليلدلا نإ ،عقاولا يفو .هذهك ةقالع دجوت ال هنأ
 عم يسكع بسانت ةقالعب طبترت امإ :برغلا يف ةلتاقلا ضارمألاب
 310.قالطإلا ىلع ةقالع يأب اهعم طبترت ال امإو ،ةاواسماللا

 فلأ ةئم لكل( بلقلا ضارمأب ةافولا لدعمو ةاواسماللا نيب ةقالعلا :)17 لكشلا(
 )ةمسن

 ريياعملا يف ةيئاقتنالا

 ،نادلبلا رايتخا يف ةيئاقتنالا ىلع زيحت نم باتكلا هيوتحي ام رصحني ال
 ىلعو ؛تانايبلا صحف ريياعم رايتخا يف ةيئاقتنالا لمشيل هزواجتي امنإو

 نامدإل ناقرطتي الو تاردخملا نامدإ ىلع نافلؤملا زكري :لاثملا ليبس
 تالدعم عافترال الماك الصف ناصصخيو ،نيخدتلا تالدعم وأ لوحكلا
 ،ةميرجلا تالدعم ةشقانم نود ةاواسم لقألا نادلبلا يف نجسلا
 ناضرعيو ،ةلاطبلا نع رظنلا ناضغيو تايافنلا ريودت ةداعإ ةيلمع ناشقانيو
 ةقثلا تايوتسم نالوانتيو ،راحتنالا تالدعم ناركذي الو لتقلا مئارج تالدعم

                                                                            
 .280ص ؛تیكیب ،نوسنیكلیو :يحورلا ىوتسملا 309
 .ویلیم ،رولیم :لخدلا يف ةاواسماللاو ةحصلا نیب يجولوكیإلا طبارتلا يف ھیلإ دنتسملا لیلدلا صحف ةداعإ 310
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 تادالو ناللحيو ،)يتاذلا غالبإلاب( ةداعسلا سيلو )يتاذلا غالبإلاب(
 نيدقتنملا دحأ صلخ دقو .دلاولا ةديحو رسألا ىلإ ناريشي الو تاقهارملا
 نوسنيكليو رايتخا نأ شهدملا نم" :هيف لوقي يدج جاتنتسا ىلإ نييديوسلا
 يأ باكترا نودو ،هيف انكمت يذلا دحلا ىلإ ادج اقيقد ناك تاريغتملل تيكيبو
 يتلا سيياقملاو نادلبلا نم ةعومجم ءاقتنا ىلإ ،عبتملا بولسألا يف زيحت
 311."]ةيعامتجالا تالكشملاو ةاواسماللا نيب[ ةريبك ةقالع كلانه نأ حرتقت

 ريياعم ينثتسي ةيعامتجالا تالكشملل ارشؤم دجن نأ بيرغلا نمو
 لك يف دجن داكنو ؛راحتنالاو ةلاطبلاو قالطلاو ةميرجلا لاثمأ نم ةيسيئر
 امإو ةاواسماللا عم ةقالع اهل نوكت ال امإ ةانثتسملا ريياعملا نأ تالاحلا
 امهباتك يف نافلؤملا لمعيو .ةاواسم رثكألا نادلبلا يف ايشفت رثكأ نوكت

 ىلإ لوحتي يوق وحن ىلعو ،نايحوي امهف ،امامت سكاعم عابطنا ءاطعإ ىلع
 رثكأ ةيتاواسملا تاعمتجملا يف سانلا نأب ،نايحألا ضعب يف حيرص ريبعت

 ،يرسألا ككفتلا تالاح نم لقأ اردق نوناعيو ،يريخلا لمعلا يف ةكراشم
 سانلا نأب انربخي عقاولا نكل .يلحملا عمتجملا تاطاشن يف رثكأ نوطرخنيو
 لمعلا يف مهريغ نم رثكأ نومهاسي نم مه ةاواسم لقألا نادلبلا يف
 رثكأ نوليميو ،مهريغ ىدل امم ىندأ مهيدل قالطلا تالدعم نوكتو ،يريخلا

 .عمتجملا يف ةطشانلا تايعمجلا ةيوضع يف طارخنالا ىلإ مهريغ نم

 اهمدختسا يتلا بيلاسألا نم زردنوس رتيب عامتجالا ملاع رخسيو
 "يعامتجالا سؤبلا"ـل رشؤم ليكشت لالخ نم هب اماق ام يكاحيف ،نافلؤملا
 لوحكلا كالهتساو ةيسنجلا ةبوصخلا نادقفو قالطلاو راحتنالا :نمضتي
 لقألا نادلبلا نأ "تبثي" يك كلذو ،زديألاب ىودعلاو يقرعلا بصعتلاو
 زردنوس فرتعيو .تالاحلا لك يف اهاوس ىلع اهئادأ يف قوفتت داكت ةاواسم
 ىوتسم ىلع ةنراقملا ةيئاصحإلا تانايبلا لخن"ـب هليكشت مت رشؤملا اذه نأب
 ةاواسماللا عم يباجيإ لكشب فلتخي رشؤم يأ ىلع روثعلا لجأ نم ملاعلا

 ةاواسماللا ةنراقم نكمي يتلا ريياعملا نم ادج ريثكلا دجويو 312."لخدلا يف
 ،هب ةصاخلا تانايبلا نم ةعومجم كلتمي اهنم رايعم لكو ،اهساسأ ىلع
 :لاثملا ليبس ىلعو .ةيطبارتلا تاقالعلا نم الئاه اردق كلانه نإف كلذلو
 دايتراو لخدلا يف ةاواسماللا نيب ايئاصحإ ةمهملا ةقالعلا )18( لكشلا نّيبي
 ةيطبارتلا ةقالعلا هذه ةوق نأب لوقلا نكميو 313.)درف لكل( امنيسلا رود

                                                                            
 .6-5ص ؛نورخآو يجدننس :نادلبلا نیب )يحورلا ىوتسملا( باتك ةنراقم ةیفیكل يدقن لیلحت ..يحورلا مھولا 311
 .106ص ؛زردنوس :يحورلا ىوتسملاو دیجلا عمتجملاو ةاواسملا ..نیفیزملا ءایبنألا اورذحا 312
 .وكسنویلا ةمظنم :امنیسلا رود دایترا لوح ةیئاصحإ تانایب 313
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 ةينايبلا لاكشألا يف ةيطبارتلا تاقالعلا مظعم ةوق عم لقألا ىلع لثامتت
 ةديدشلا ةبوعصلا نم نإف كلذ عمو ،)يحورلا ىوتسملا( باتك اهاوتحا يتلا
 رود دايترا ىلإ سانلا نم ديزملا عفدي يذلا ببسلل لوقعم ريسفتب جورخلا
 ىلإ يدؤي امنيسلا رود دايترا لعجت يتلا ةيلآلا ةفرعم :امبر وأ( امنيسلا
 ىوقألا طبارتلا حرش اضيأ لهسلا نم سيل هنإ امك .)ام ةقيرطب ةاواسماللا
 يننأ يف كش الو .)19 لكشلا( برلاب ناميإلاو ةاواسماللا نيب ىتح لصاحلا

 لالخ نم ةراشإلا دوأ يننكل ،نيتلاحلا يف ةيببس ةقالع دوجوب انه يعدأ ال
 ةيوق ةيطبارت تاقالع ىلع روثعلا بعصلا نم سيل هنأ ىلإ نيتلاحلا نيتاه
 .)يحورلا ىوتسملا( باتك هيوتحي يذلا عونلا نم

 ماعلا يف درف لكل( امنيسلا رود دايترا لدعمو ةاواسماللا نيب ةقالعلا :)18 لكشلا(

 )دحاولا

 نأب اوحّرص نمل ةيوئملا ةبسنلا( برلاب ناميإلاو ةاواسماللا نيب ةقالعلا :)19 لكشلا( 
 )"يتايح يف ادج مهم برلا"

 نم نإف ،نافلؤملا اهاقتنا يتلا ريياعملا ىلع دامتعالا نع اضوعو
 قيبطتب موقن نأ امهتيضرف رابتخال اهمادختسا نكمي يتلا قئارطلا
 ةديج ةصرف كلانهو ،نيرخآ ءاربخ لبق نم اهرايتخا مت ريياعم ىلع امهبولسأ
 ةدحو هردصت يذلا "ةايحلا ةيعون" رشؤم ىلع دامتعالا لالخ نم كلذب مايقلل
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 هردصت يذلا )لضفألا ةايحلا( رشؤمو )تسيمونوكيإ( ةلجم يف تامولعملا
 ملاعلا نادلب نابتري نيرشؤملا الكف ؛ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم
 يعامتجالا طسولاو ةحصلاك ،ةمهملا ريياعملا نم نيعم قاطن ىلإ ادانتسا
 اذإو .ةئيبلاو يشيعملا ىضرلاو يسايسلا رارقتسالاو ةيرسألا ةايحلاو
 دجن نلف ةاواسماللاب ةقلعتملا تانايبلا لباقم نيرشؤملا نيذه انمدختسا
 لكشلا( ةايحلا ةيعون رشؤم ةلاح يفو .نيتلاحلا نم يأ يف ةيطبارت ةقالع يأ

 :ةاواسماللا عم طبارتلل احيرص ابايغ دجنس )20

 ضقانتلل انايحأ مدقي يذلا ريسفتلا تبثي ليلد يأ كلانه سيل«
 ىضرلا ىوتسم تابثو لخدلا ةدايزب ةقلعتملا جئاتنلا يف حضاولا
 دسحلا ىلإ يدؤت درفلا لخد ةدايز نأب ةلئاقلا ةركفلا :يأ ،يشيعملا
 انتاريدقت ريشت ذإ .مهتشيعم نع مهاضرو نيرخآلا هافر ضافخنا ىلإو
 تايوتسم ىلع ريثأت يأ هل سيل لخدلا يف ةاواسماللا ىوتسم نأ ىلإ
 ةناكملاب ءيش لك لبق ددحتي يشيعملا ىضرلاف ؛يشيعملا ىضرلا
 ةينهذلا تالاحلاب قلعتي ام يف( ةيبسنلا ال ،ةقلطملا ةيعامتجالا
 314.»)تاحومطلاو

 ةايحلا ةيعونل )تسيمونوكيإ( ةلجم رشؤمو ةاواسماللا :)20 لكشلا(

 ؟عامجإلا نع اذامو

 نأ ىلع ،اماع نيرشع نم رثكأ لاوط ،نوسنيكليو دراشتير بأد دقل
 يف ةاواسماللا نيب ةلص دوجوب ةلئاقلا ةيرظنلا يضراعم رابك نم نوكي
 رابتخاب اضيأ اوماق نورخآ نوثحاب كلانه نكل ،يحصلا عضولا نيبو لخدلا

 ةسارد )2004( ماعلا يف ترشن دقو ،ةضراعتم جئاتنلا تءاجو ،ةيضرفلا هذه
 ريشي ليلدلا" نأ ىلإ تصلخو ،تالواحملا هذه نم ةلواحم )98( تضرعتسا
 ناكسلل يحصلا عضولا تافالتخا عم طبارتت ال لخدلا يف ةاواسماللا نأ ىلإ

                                                                            
 .)تسیمونوكیإ( ةلجم يف تامولعملا ةدحو :]2005[ ةایحلا ةیعون رشؤم 314
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 ةرهاظ لكشي ال حرطلا اذه نأب لقألا ىلع لوقلا نكميو ،ةينغلا نادلبلا يف
 رفوتملا ليلدلا اوصخل نورخآ نويميداكأ جاتنتسالا اذه عم قفتيو 315."ةماع
 ةاواسملل دروفسكوأ ليلد( ناونع تحت )2009( ماعلا يف ردص باتك يف
 :نأ ىلإ صلخ يذلاو ،)ةيداصتقالا

 يه امإ يحصلا عضولاو لخدلا يف ةاواسماللا نيب ةقالعلا«
 رهظت نأ هعم نكمي ال يذلا دحلا ىلإ ادج ةفيعض يه امإو ةدوجوم ريغ
 نإو .ةنيتم تاريدقتل اقفو هتغايص ترج صصخم سايقم يأ يف
 تلشف ةفلتخملا نادلبلا نيب ةنراقملل تيرجأ يتلا تاساردلا لضفأ
 ةاواسماللا نيب ةنيتم ةيئاصحإ ةقالع ىلع روثعلا يف ءانثتسا نود
 ىلإ ريشت يهف رفوتملا ليلدلل انتءارق امأ . رمعلا لوطو ةيداصتقالا
 يحصلا عضولا نيب ةقالعلا ىلع تيرجأ يتلا تاساردلا مظعم نأ
 عونت امهم ةيئاصحإ ةيمهأ تاذ ةقالع يأ ىلع رثعت مل ةاواسماللاو
 316.»سوردملا نامزلا وأ ناكملا

 نأ عطتست ملف )يحورلا ىوتسملا( اهاوتحا يتلا ىرخألا تاءاعدالا امأ
 ةقالعلا ةيضرفب مهمامتها نم برتقي نيثحابلا نيب مامتهالا نم اردق بذتجت
 نأشب نافلؤملا هاعدا امع رظنلا ضغبو .ةاواسماللاو يحصلا عضولا نيب
 لكشبو ،يسيئر لكشب دنتسي تايرظن نم هاقاس ام نإف ،ةفينعلا مئارجلا

 هب فرتعا ام اذهو ؛امهيدي ىلع ترج تاسارد ىلإ ،نايحألا بلغأ يف يرصح
 )مزيلاشوس لانويشانرتنإ( ةلجمل حرص امدنع )2010( ماعلا يف نوسنيكليو
 :نأب

 ةلاحلا نيب ةقالعلا لوح ةسارد يتئم نم برقي ام كلانه«
 يلاوح كلانهو ،ةفلتخملا عاضوألا نم ديدعلا يف ةاواسماللاو ةيحصلا
 لوقلا نكميو ،ةاواسماللاو فنعلا نيب ةقالعلا لوح ةسارد )40-50(
 تاريغتملا لك لاخدإ وه باتكلا يف هب انمق يذلا ديدجلا لمعلا نأب
 امو ،ءانجسلا ددعو ،ةيسفنلا ضارمألاو ،تاقهارملا تادالو( ىرخألا
 رومألا هذه لك عضو يه اهنمدق يتلا ىربكلا ةمهاسملا نإو ،)هبشأ

 ةيحصلا ةلاحلا لوانت ىلع اقباس رصتقي رمألا ناك نأ دعب ةروصلا يف
 317.»طقف فنعلاو

 راكفأ تانب نم وه باتكلا يف درو ام مظعم نأب لوقلا نكمي كلذلو
 نم لكشتي هيلإ نادنتسي يذلا يسيئرلا ليلدلا نأو ،تيكيبو نوسنيكليو

                                                                            
 .نورخآو شتنیل :)ةیجھنم ةعجارم :لوألا مسقلا( ؟ناكسلل يحصلا عضولا يف امساح ارود لخدلا يف ةاواسماللا بعلت لھ 315
 .نورخآو يال :ةیداصتقالا ةاواسماللاو ةحصلا 316
 .نوسیغریف :)مزیلاشوس لانویشانرتنإ ةلجم يف 2010 وینوی 24 خیراتب ةلباقم( ةاواسملا حور ءایحإ 317
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 طاقنلا تاذ ةينايبلا لاكشألا نم قبس ام يف هانشقان يذلا عونلا كلذ
 سسأ ىلع دقنلل ضرعتي )يحورلا ىوتسملا( باتك أدب امدنعو .ةرثعبملا
 ىلإ ناجاتحي ادوعي مل امهنأ ىلع رارصإلا ىلإ نافلؤملا رطضا 318ةيبيرجت
 يف دئاسلا جهنملا عبّتت ثوحبل ةصالخ الإ سيل امهباتك نأو يملعلا عامجإلا

 نيب ةقالعلا ةلأسم ىلع عامجإ دجوي ال ،ةقيقحلا يفو 319.داصتقالا ملع
 مظعم معدت يتلا ثاحبألا نم ليلقلا الإ كلانه سيلو ،ةحصلاو ةاواسماللا
 عامتجالا ملاع لسرأ دقلو .امهباتك يف نافلؤملا اهب ءاج يتلا تاءاعدالا
 ارارم ،انناربخت ناكفنت ال" :اهيف ءاج نيَفلؤملل 320ةحوتفم ةلاسر زليم نيلوك
 ءاربخلا نيب اعساو اعامجإ كلانه نأو امكبناج ىلإ فقي ليلدلا نأب ،اراركتو
 سيلأ ،احيحص سيل اذه امكمعز نكل ،لاجملا اذه يف نولمعي نيذلا
 .احيحص سيل هنإ :لاؤسلا اذه نع بيجت ةقيقحلاو ."؟كلذك

 )ءاد لك نم يفشي يذلا ءاودلا( ءارغإ

 ىلإ ةاواسماللا نأشب لدجلا لوحتي نأ ةيديلقتلا رومألا نم حبصأ دقل
 رفنملا رظنملاف ؛ىرخأ ةيحان نم ةءافكلا لوحو ،ةيحان نم فاصنإلا لوح لدج
 ىلإ رقتفي رمأك انم نيريثكلا مدصت لخدلاو 321ةورثلا يف ةاواسماللا تالاحل
 ومنلا نيب ةلضافم ةقالع كلانه نأ ماع لكشب موهفملا نم نكل ،فاصنإلا
 عجشت يتلا تازفحملا انصقنأ اذإف ،ةيداصتقالا ةاواسملاو يداصتقالا
 ةداعإل ةيرذج ةيلمع ميدقت لالخ نم رطاخملا مشجتو لمعلا ىلع سانلا
 لصحي يتلا ةصحلا ةيمك لقتسو رغصأ حبصتس ةكعكلا نإف ةورثلا عيزوت

 عمتجملا يف ةاواسماللا نم ام رادقم دوجو نم رفم الو .انم دحاو لك اهيلع
 نم اوحبصي نأ نوديري نم ىدل زفحمك ةبوغرم ةاواسماللا نإ امك ،رحلا
 يف ةيلامجإلا ةاواسملا ىلإ نورظني نمم ليلقلا الإ كلانه سيلو .ءاينغألا
 نأ قيمعلا فاحجإلا نم نأ نوربتعي نيريثكلا نإ لب ،يلاثم جذومنك لخدلا

                                                                            
 :ىلإ عوجرلا نكمی ةدقتنملا تامییقتلا ىلوأ نم ضعبلا ىلع عالطالل 318
 .بروثدلوغ :ةئبوألا ملعو داصتقالا ملع يلاجم يف نیتثیدح نیتمھاسمل دقن ..ةیعامتجالا ةاواسماللا لیلحت
 .ياك :)زمیات لاشنانیاف ةفیحص يف 2009 سرام 23 خیراتب ةلاقم( يحورلا ىوتسملا باتكل ضرع
 .نودونس :يحورلا ىوتسملا مھو
 .زردنوس :يحورلا ىوتسملاو دیجلا عمتجملاو ةاواسملا ..نیفیزملا ءایبنألا اورذحا
 .نورخآو يجدننس :نادلبلا نیب )يحورلا ىوتسملا( باتك ةنراقم ةیفیكل يدقن لیلحت ..يحورلا مھولا
 .فوكسنروج :تاعمتجملا ةیوقت ىلإ ةاواسماللا ىوتسم عافترا يدؤی اذامل ..يحورلا ىوتسملا باتكل ضرع

 .1ص ؛تیكیب ،نوسنیكلیو :)يحورلا ىوتسملا( امھباتك يدقتنم ىلع نادری تیكیب تیكو نوسنیكلیو دراشتیر ناروسیفوربلا 319
 دروفسكوأ ةنودم يف 2012 ربمفون 5 خیراتب ةلاقم( تیكیب تیكو نوسنیكلیو دراشتیر نیروسیفوربلا ىلإ ةحوتفم ةلاسر 320
 .زلیم :)تسیجولویسوس

 نامدقی نیسایقملا نیذھ نأ نم مغرلا ىلع كلذو ،ةورثلا يف ةاواسماللا نع رظنلا ناضغیو لخدلا يف ةاواسماللا ةلأسم نافلؤملا شقانی 321
 اسنرف يف اھتاریظن عم ةنراقملاب ایناطیرب يف ةاواسم رثكأ لكشب ةعزوم ةیرسألا ةورثلا نأب لوقلا نكمیو .ظوحلم لكشب نیتفلتخم نیتجیتن
 .نورخآو سیفید :ةیرسألا ةورثلل يملاعلا عزوتلا :عجار .كرامندلاو دیوسلاو
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واسم لخد اذ دجب لمعي نم نوكي
ٍ

 ىلع لمعي ال نم وأ اليلق لمعي نم لخدل 
 "فصنم" وه ام ديدحت ةلأسم نأ حضاولا نم نوكي نأ بجي نكلو ؛قالطإلا

 .يعوضوم باوج اهل سيل ةيقالخأ ةلأسم

 ةلأسملا هذهل لح ىلإ لوصولا برجي )يحورلا ىوتسملا( باتك نإ
 عضو نافلؤملا لواحي ذإ ،ةيعامتجالا مولعلا مادختساب ةميدقلا ةيسايسلا

 ةئبوألا ملع هيلإ لصوت ام ىلع ناددشيف ،يبط بلاق يف ةلأسملا هذه
 دي ىلع تءاج يتلا ةيبطلا تاحوتفلا عم "امهفاشتكا" هناوعدي ام ةنراقمو
 ءاعدالاب آدبي نأ لبق ناك اذه نأ يف كش الو( روتساب سيولو رتسيل فيزوج
 .)امهريغ اهب ماق يتلا ثاحبألا نم ريبك ددع صالختساب الإ اموقي مل امهنأب
 بابسأل يبطلا بلاقلا يف ةلأسملا عضو ىلإ آجل نيَفلؤملا نأب دقتعأ انأو
 نم ضرم اهنأ ىلع لخدلا يف ةاواسماللا ريوصتب نابغري امهنأ اهلوأ :ةثالث
 بغرتو ضارمألا ىلع برحلا نشت ةثيدحلا تاعمتجملا نأل ضارمألا
 مولعلا ةاواسمب نابغري امهنأ اهيناثو ؛لماك لكشب اهيلع ءاضقلاب
 ةينايبلا لاكشألا عيمجت يف امهبولسأ نأكو ،ةيداملا مولعلا عم ةيعامتجالا

 ةيئاوشعلا براجتلاو ةيربخملا براجتلا عم لثامتي ةيلامجإ تانايب نم
 المع سيلو ،ةنيتم ةيملع ةقيقح هنأكو امهلمع حرط نأ اهثلاثو ؛ةنراقملا
 نيجلدؤم ريغ نيريبخك امهيسفن ميدقت امهل حيتي ،عامتجالا ملع ىلإ يمتني
 ةيساسح يذ عوضوم عم الماعتيل ةيربخملا ةزبلا نايدتري ناملاع امهنأكو

 .يعوضوم لكشب ةيسايس

 ال ةنرملا ةيعامتجالا مولعلاف ،عقاولا مامأ دمصت ال بابسألا هذه نكل
 ؛ةيداملا مولعلا همدقت ام قوفي ةسبتلملا ةلدألا نم رادقم ميدقت نع فكت
 ةنراقم اهيف متي( "ةيئيبلا تاساردلا" نأ دجنسف ةئبوألا ملع لاجم انلوانت اذإو
 تاساردلا لقأ اهنأب ةروهشم )اهلمكأب تاعمتجم نم ةمداق ةيلامجإ تانايب

 تانراقم" :روم زلراشت لوقي ثيح ،تاريسفتلا ددعتل البقت اهرثكأو ةيقوثوم
 فاقيإ ىلع نورداق اننأب دقتعي ئراقلا لعجت يهف ،ةعداخم ةئبوألا ملع
 ،كلذ نع نوزجاع اننأ يف كش الو ،لبق نم يردجلا انفقوأ امك ةاواسماللا

 لاكشألا ءارو ام ىلإ ترظن اذإو ،ةسايسلا قاطن يف عقت ةلأسملا هذهف
 ةيكارتشا ةيفلخ دوجول شهدنتسف مالكلا يف يبطلا بولسألاو ةينايبلا
 322."ةشهدلل ةريثم ةيديلقت

                                                                            
 .روم :)فارغلت يلید ةفیحص يف 2010 ریاربف 9 خیراتب ةلاقم( "ھتجلاعم" يغبنت ایعامتجا اضرم تسیل ةاواسماللا 322
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 هقيرط دجي نل راسيلاو نيميلا نيب يسايسلا لدجلا نإ ،ةقيقحلا يفو
 دقتعي نم دجت نأ ئجافملا نمو ،ةيعامتجالا مولعلا لالخ نم لحلا ىلإ
 ميمعتلل عساولا ىدملاب انسفنأ رّكذن نأ انيلع بجي كلذلو ،كلذ ةيناكمإب
 ةيسفنلا انتباجتسا نأب انربخي يذلاو ،)يحورلا ىوتسملا( باتك همدقي يذلا
 قاطنب يسيئرلا ببستملاو ئبنتملا يه ةيداصتقالا تاريغتملا دحأ هاجت
 .يعامتجالاو يحصلا نيديعصلا ىلع ادج ةدقعملا تالكشملا نم عساو
 يداصتقالا ريغتملا كلذ طبضب انمق اذإ اننإف ،هسفن ببسلا ىلإ دانتسالابو
 ةطساوب هلمكأب دلب ءادأ يف ايرذج انيسحت ثدحن نأ اننكميف ديحولا
 اذه ىلعو .ايلك ضعب نع اهضعب فلتخي يتلا قئارطلا نم تارشعلا
 ءاودلا نوكي امدنعو ،ءاد لك نم يفشي ءاود نامدقي نيَفلؤملا نإف ساسألا

 .ايلعف هدوجو ليحتسي هنإف ةلكاشلا هذه ىلع

 اننإف ،ايهيدب ارمأ اهرابتعاب باتكلا ةيضرف ىلإ رظني ضعبلا ناك اذإو
 ،"ءيش لك ةيرظن" ىعدي ام دجوي نأ نكمي ال هنأ ،اضيأ يهيدب لكشبو ،ملعن
 دنع باتكلا تايضرف )نايدراغلا( ةفيحص هب تفصو يذلا حلطصملا وهو

 هب كرتشت داكت ديحو يرذج ببس" دجوي نأ ادج دعبتسملا نمف 323.هرودص
 ضافخناك :ةمدقتملا تاعمتجملا يف ةعئاشلا ةيعامتجالا تالكشملا عيمج
 مئارج تالدعمو ،ةميرجلاو ،تاردخملاو ،لافطألا تايفوو ،عقوتملا رمعلا
 ميدقت نإف ،كلذ نم مغرلا ىلعو 324."ةنادبلاو ،ةيسفنلا ضارمألاو ،لتقلا
 ةداعإ ىلإ عضرلا تايفو نم ،ءيش لك حرشيل ديحو ببس ىلع دمتعي ريسفت
 هذه فاشتكا لعج يذلا دحلا ىلإ ناكمب ةيبذاجلا نم ناك ،تايافنلا ريودت
 عفدي عامتجالا ءاملع نم نينثا دي ىلع ،ةأجف ،ةدحوملا ةمخضلا ةيرظنلا
 ةعرسل ةسيرف عوقولا ىلإ اكاردإ لضفأ مهنأ مهب ضرتفي اصاخشأ
 .قيدصتلا

 ؟ةاواسماللا اذامل

 باتك اهشقان يتلا تالكشملا نم ريثكلاب لصتي رقفلا نأ يف كش ال
 ةلاحلاو ةميرجلاو تاقهارملا لمحو ةنادبلا :اهيف امب ،)يحورلا ىوتسملا(
 نم ريثكلل يداصتقا-يعامتجا جردت دوجو يف اضيأ كش الو ؛ةئيسلا ةيحصلا
 يميلعتلا ىوتسملاو عقوتملا رمعلاف ،ةيعامتجالاو ةيحصلا تالكشملا
 عم جيردتلاب نانسحتيو ءارقفلا نيب امهتايوتسم ىندأ غولب ىلإ ناليمي

                                                                            
 .سیرك :)نایدراغلا ةفیحص يف2009 سرام 1 خیراتب ةلاقم( ءيش لك ةیرظن 323
 .قباسلا ردصملا 324
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 عضرلا تايفو تالدعم نإف ،هباشم وحن ىلعو ،لخدلا ملس نمض دوعصلا
 عم جيردتلاب ضفخنت ةنادبلاو تاقهارملا لمحو عضرلل يئاجفلا توملاو
 .لخدلا ملس نمض دوعصلا

 كلذلو ،سانلا ناهذأ يف رقفلاو ةاواسماللا نيب طلخلا يرجي ام ابلاغو
 نالوانتي امنإو ،رقفلا لوح نابتكي ال نيَفلؤملا نأب ىسنن ال نأ مهملا نمف
 أوسأ نم نوناعي ءارقفلا نأ يف امهتججاحم رصحنت الو .بسحو ةاواسماللا
 ررضلا ببسب لكك عمتجملا يف ءوست بقاوعلا نأ يف امنإو ،بقاوعلا
 رحلا قوسلا ييداصتقا نإ .ةاواسماللا نع جتني هنأب ضرتفي يذلا يسفنلا
 تالكشملا نم ريثكلا نمض ايداصتقا-ايعامتجا اجردت كلانه نأ نومهفي
 ىنغأ عيمجلا لعج يف نمكي لحلا نأب نودقتعي مهنكل ،ةيحصلاو ةيعامتجالا

 ةيؤرلا هذه نايدحتي تيكيبو نوسنيكليو نكل ؛يداصتقالا ومنلا لالخ نم
فاك ىوتسمب عتمتت ةينغلا تاعمتجملا نأب نالوقيو ،ةحارصب

ٍ
 نأو ىنغلا نم 

 تسيل ةاواسماللا نأب نادقتعي امهو ،اهتاذ دحب ةورثلا ال ،ةوجفلا وه مهي ام
 .ةدوجوملا جئاتنلل رشابم ببس يه امنإو ،يداصتقا رشؤم درجم

فتكي مل اذامل :لاؤسلا زربي انهو
ِ

 تاريثأتلا لوح باتك فيلأتب نافلؤملا 
 يفو ،نيَفلؤملل يسايسلا هجوتلا يف باوجلا نمكي امبرو ؟رقفلل ةيبلسلا
 اذإف ؛)ةيتييفوسلا ةبقحلا دعب ام ييراسي( نم مسقل يسايسلا هجوتلا
 اريبخ نوكي نع اديعب هدجنسف نوسنيكليو دراشتير لاح انيصقتسا
 ىمادق نم هنأ هنع فورعملاف ،يسايس زايحنا يأ نم ولخي ةاواسماللاب
 ةيعمجلا يف مئاد وضع هنأو ،راسيلا اياضقل معدلا دشح يف نيطشانلا
 سيسأت يف تيكيب عم كرتشا نوسنيكليو نإ لب ؛ةيكارتشالا ةيحصلا

 .)دحاولا عمتجملا(و )ةاواسملا قودنص( :يسايسلا طغضلل نيتعومجم
 دجيس ،)يحورلا ىوتسملا( باتكل ةريخألا لوصفلا نم ئراقلا برتقي امدنعو
 ةوعدلا ىلإ القتنا نيَفلؤملا نأو ىهتناو لاز دق يسايسلا دايحلاب ءاعدا يأ
 لصفلا يف انحضو دقو .ةيكارتشالا تاسايسلا وحن عيرسلا فاطعنالل
 ءادأ ىلع قوفتلاب يلصألا اهدعو قيقحت نع ةيكارتشالا زجع نأ فيك عباسلا
 ومنلا ضفر ىلإ نييراسيلا ضعب عفد دق راهدزالل كرحمك ةيلامسأرلا
 ببستي هنأ ةجحب رحلا قوسلا ةمجاهمو افيزم افده هرابتعاب يداصتقالا
 يف طارفإلا ىلع عجشيو ةئيبلا رضيو ةاواسماللا ىوتسم ةدايزب
 ةرطيسب مهكسمت ىلع نولازي ال نيذلا صخي ام يف امأ .كالهتسالا
 هذه ىلع للضم حلطصم قلطي نايحألا ضعب يفو( داصتقالا ىلع ةموكحلا
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 نمل ةيقادصم كلانه دعي ملف ،)325"ةيطارقميدلا ةرطيسلا" وه ةرطيسلا
 وه امم ىنغأ ريقفلا لعجل ةيلاعف رثكألا ةموظنملا يه ةيكارتشالا نأ يعدي

 ةيكارتشالا نأ ،ةيرهاظلا ةيقادصملا نم ءيشب ،ءاعدالا نكمي نكل ،هيلع
 يأ كلانه نكي مل اذإ كلذو ،سانلا نيب ايواست رثكأ لخدلا لعج ىلع ةرداق

مانتم سوه ىلإ كلذ ىدأ دقو ؛لخدلا تايوتسم ديحوت يف ةبوعص
ٍ

 نأشب 
 باتك نإو ،يلامجإلا لخدلا مجحب مامتهالا نود ،سانلا نيب لخدلا ةوجف
 ،لخدلا ةوجفب سوهلا اذه فّخست يتلا ةجحلا لثمي )يحورلا ىوتسملا(
 نأ هنكمي ال رقفلل ةئيسلا تاريثأتلا ثحبي يذلا باتكلا نأ فيك نيبي وهف
 مدقيو ،لحلا يه ةيكارتشالا نأب جاتنتسالا ىلإ ،لوقعم وحن ىلع ،صلخي
 هذه ىلإ لوصولا هنكمي ةاواسماللا نوؤش سردي يذلا باتكلا نأ ىلع اليلد
 .ةجيتنلا

 ةصالخلا

 باتك يرتعت يتلا فعضلا طاقن تناك امهم هنأب ضعبلا ججاحي فوس
 ىلإ هابتنالا تفل نم هلعفي امم سأب الف ،ةيثحب ةقروك )يحورلا ىوتسملا(
 كلانه نكلو ؛لخدلا يف ةاواسماللا يف لثمتي ايسيئر املظ نافلؤملا هاري ام
 باتكلا هب ءاج ام ىلع ةموكحلا تاسايس ءاسرإ لعجت يتلا بابسألا نم اددع
 ةئيسلا تاسايسلل امئاد بابلا حتفي ئيسلا ملعلاف ،ةقامحلاب فصتي ارمأ

 صاقنإ ةيفيكب ناثرتكي ال نيَفلؤملا نأ ودبيو .ةيلصألا اياونلا تناك امهم
 ،لحلا وه سيل يداصتقالا ومنلا نأ ةحارصب نالوقيف ةاواسماللا ىوتسم
 اذإ هلاح نسحتيس عمتجملا نأ رمألا اذهل ةيقطنملا امهتمكاحم يضتقت ذإ
 تقولا يف ،ينغلا حبصي نأ ىلع )%5(ـب هيلع ناك امم رقفأ ريقفلا حبصأ
 ايناطيرب تارينويلم عيمجت نإف كلذلو ،)%20(ـب هيلع ناك امم رقفأ ،هسفن
 امنإو ،بسحو لضفأ ءارقفلا ةايح لعجي نل يبونجلا بطقلا ىلإ مهنحشو

 ءارجإلا اذه نأ يف كش الو ؛هيلع تناك امم لضفأ عيمجلا ةايح نوكتس
 ةاواسماللا ىوتسم نأ فيك قباسلا لصفلا يف انيأر دقلو .ادج دعبتسم
 كلذ يتأي نأ نود )2012-2008( ةدملا يف يداصتقالا دوكرلا لالخ ضفخنا
 داقتعالا ىلإ عفدي غماد ليلد كلانه سيل ماد امو .عيمجلل ةحضاو عفانمب
 باحصأل ةيداملا عفانملاب يتأيس هتاذ دحب ةاواسماللا ىوتسم ضافخنا نأب

                                                                            
 ،اھعون ناك امھم ،ةیقیقح ةرطیس حنمی ال امھنم ایأ نكل ،)ةلودلا ةرطیس( حلطصم نم ةیبذاج رثكأ )ةیطارقمیدلا ةرطیسلا( حلطصم نإ 325
 نطاوملل حیتت ةنكمم ةقیرط يأ دجوت الف ،ةیعامتجالا ةرطیسلل ةیلآ ركتبی نأ طق دحأ عطتسی مل" :نودلیس لوقی نأشلا اذھ يفو ،درفلل
 مل ام كلذو ،)NHS( ةینطولا ةیحصلا تامدخلا ةئیھ وأ تاراطقلاك ةیمومعلا )ھـ(ـتامدخ ىلع نورطیسی نم ىلع رطیسی نأ يناطیربلا
 ."يلعفلا ریثأتلا ىلع ھتردق اھیف دقفی ةجرد ىلإ رشابم ریغ ھنأب فصتی وحن ىلع رمألا رجی
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 نارجاتي امهنأب ماهتالل امهيسفن ناضِّرعي نيَفلؤملا نإف ،ضفخنملا لخدلا
 .دسحلا تاسايسب

 لخدلا نع اضوع يبسنلا لخدلا ىلع زيكرتلا ةلكشم نمكت انهو
 هيلع اوناك امم ىنغأ ءارقفلا لعجل اهب مايقلا اننكمي رومأ كلانهف ؛قلطملا
 نكل ،سكعلاب سكعلاو ،ةاواسماللا ىوتسم ضيفختب اضيأ ببستت امبرو
 نإ :لاثملا ليبس ىلعو .لاوحألا عيمج يف نيقفاوتم اسيل نيفدهلا نيذه
 ينغلا دجو اذإ نكل ،ىنغأ ريقفلا لعجت نأ اهب ضرتفي لخدلا ةبيرض ةبتع عفر

 دادزي امدنع رثكأ ريقفلا لاح ءوسي لهف ،كلذ ءانثأ ريثكب ىنغأ حبصيل البس
 نكل ،ثدحيس كلذ ناك اذإ ام حضاولا نم سيل ؟ةاواسماللا ىوتسم
 .كلذ ثودحب مزجي باتكلا همدختسي يذلا )قطنملا(

 كحملا ىلع ةريطخ اياضق كلانه نأب ،اريخأ ،ىسنن ال نأ انيلع بجيو
 باتكلا ىعدا يتلا تالكشملا نم ةلكشم لكف ،ةلأسملا هذه صخي ام يف
 ءاربخ دي ىلع ريثكب لمشأ ةساردل تعضخ ةاواسماللا نع ةجتان اهنأ

 امهف نايحألا بلغأ يف نوكلتمي اوناك ءاربخلا ءالؤهف ؛اهتالاجمب نيصتخم
 بابسأ ةفرعمو ،يحصلا عضولا نيسحت ليبس يف هلمع نكمي امل ادج اديج
 تادالوو عضرلا تايفوو لتقلا مئارج تالدعم توافت ريسفتو ،مئارجلا
 قايرتلا حارتقا ىلإ اودمعي نأ نود نكلو ؛نادلبلا رياغت عم تاقهارملا
 تاريسفتلا ريفوت ىلع اولمع لب ،للعلا لك ىلع يضقي يذلا يفاشلا
 عمتجملا تالكشمل ةيقيقحلا بابسألا انيدل رفوتت نأ امف ،تاحاضيإلاو

 ىلع نييسايسلا عيجشت ىرج اذإ امأ ،اهعم لماعتلا نم اهنيح نكمتنس
 نونوكيسف ،ديحو يداصتقا ريغتم طبضل مهدراومو مهتاقاط سيركت

 .ةلهسلا لئاسملا عم لماعتلا اولضفو ةبعصلا لئاسملا اولهاجت دق اهنيح



151 

 

 اريقف تومتسف ،اريقف تدلو اذإ .11

 نأب عيمجلا ىلع هيف موكحم دلب يف شيعن لازن ال اننأ هل فسؤي امم"
 ةيكرحلا رصيق" ناسل ىلع تاملكلا هذه تءاج 326،"اريقف تومي اريقف دلوي نم
 تاملك يهو ،)2011( ماعلا يف نروبليم نالآ ناملربلا وضع "ةيعامتجالا
 هرييغت نكمي ال ارود بعلت ةدالولا ناكم ةصرف نأ ىلع ديكأتلا يف ادج ةحضاو
 ةيديلقت ةمكح سكعت تاملكلا هذهو ؛يناطيربلا نطاوملا رَدق ديدحت يف
 تاعامجو نويفاحصلاو نويسايسلا مئاد لكشب اهزيزعت ىلع لمعي
 يف ةليئضلا ةيعامتجالا ةيكرحلا نأ يف ةمكحلا هذه صخلتتو ،طغضلا
 للشلا" نع ريب ليافار بتك امك .رادحنالا ىلإ مويلا ضرعتت ايناطيرب
 بعشلا" نأب )نايدراغلا( ةفيحص ءارق يبنيوت يلوب بطاخو 327،"تيمملا
 ذنم "هتدالو عضومل ةيعامتجالا ةقبطلاب رثكأ ارصاحم حبصأ يناطيربلا
 328.ةيضاملا تاينيعبسلا

 رادحنالا حبصأ ريلب ينوت قبسألا يناطيربلا ءارزولا سيئر مايأ يفو
 يف موعزملا عافترالا لاحك اهلاحو( ةيعامتجالا ةيكرحلا يف ضرتفملا
 ةضراعملاو يلامعلا راسيلا اهمدختسي اصع ةباثمب )ةاواسماللا
 يف فوغ لكيام رارصإ عم ماهتالا اذه رمتساو .ةموكحلا برضل ةيظفاحملا
 ةموكحلا لظ يف رقهقتت ةيعامتجالا ةيكرحلا" نأ ىلع )2010( ماعلا
 ةيبرت يف ءارقفلا ةقيرط ىلإ موللا يسايسلا نيميلا هجوو 329،"ةيلامعلا
 موللا هّجوف راسيلا امأ ،ةيموكحلا نيزيمتملا سرادم دادعأ ضافخناو مهئانبأ
 ىلع موقي قبس ام لك نإ .لخدلا يف ةاواسماللاو يتاسسؤملا لماحتلا ىلإ

 عمتجملا نأ يف لثمتتف ةقيقحلا امأ ،ةحيحص ريغ ةروصب ليلدلا مهف
 امبرو يضاملا يف هتيكرح لثامت ةيعامتجا ةيكرحب ايلاح عتمتي يناطيربلا
 .اهيلع قوفتت

 ةيبسنلا ةيكرحلاو ةقلطملا ةيكرحلا

 نمض لخدت ةيعامتجالا ةيكرحلا ثاحبأ تناك ،ادج بيرق تقو ىتح
 نأ ىلع يميداكأ عامجإ كلانه ناكو ،عامتجالا ءاملع صاصتخا قاطن

                                                                            
 .)يس يب يب ةكبشل ينورتكلإلا عقوملا يف 2011 لیربأ 5 خیراتب ةلاقم( ةیعامتجالا ةیكرحلا ةطخ نأشب غیلك كین مجاھی لامعلا بزح 326
 .ریب :)نامتیتسوین ةنودم يف 2012 ویام 2 خیراتب ةلاقم( ةیعامتجالا ةیكرحلا ىلع عامجإلا هاجتاب ءيطبلا مدقتلا 327
 .يبنیوت :ةیعامتجالا ةقبطلا توم لوح ةحیرملا ةفارخلا ضحدی لاملا 328
 ةفیحص يف 2010 ربمسید 27 خیراتب ةلاقم( "لامعلا بزح ةموكح دھع يف تعجارت ةیعامتجالا ةیكرحلا" نأب فوغ ءاعدا يدحت 329
 .درفیش :)نایدراغلا
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 هرخآ ىتحو نيرشعلا نرقلا فصتنم نابإ لمعلا قوس يف ةيوينبلا تاريغتلا
 لوحت بعاصم نأ ينعي اذهو ،ىطسولا ةقبطلا مجح يف ريبك عسوت ىلإ تدأ
 لقأ تحبصأ ةطسوتملا ةقبطلا نم نيغلاب ىلإ ةلماعلا ةقبطلا لافطأ
 فئاظو يف نولمعي نم ددع عافتراو ةلماعلا ةقبطلا شامكنا عمو .ريثكب

 ىلع اديعس أبن رمألا اذه ناكو ،)ةقلطملا ةيكرحلا( يف ةروث تثدح ،ةيبتكم
 هتنت مل ةصقلا نكل ،مهفئاظو ةيقرتل نيحماطلا لامعلا نم نييالملا عامسأ

 يتلاو ،)ةيبسنلا ةيكرحلا( ىلع اضيأ نوزكري عامتجالا ءاملعف ،دحلا اذه دنع
 ةيكرحلا نم ضيقنلا ىلعو ؛تاقبطلا نيب لاقتنالا ةيبايسنا ىلإ ريشت
 ام صخش دارأ اذإف :ةليصحلا ةيرفص ةبعل ةيبسنلا ةيكرحلا نإف ،ةقلطملا
 ناك دقو ؛لفسألا ىلإ لقتني نأ رخآ صخش ىلع بجيف ىلعألا ىلإ لقتني نأ
 تداز وأ ،ريغت نود ،ايبسن ،تيقب ةيكرحلا نأ ىلع اعمجم يميداكألا يأرلا
 نأب دحأ يأ دقتعي مل نكل ،ةيضاملا تاينيتسلا ذنم ،ليئض لكشب اهتيبايسنا
 .يلعف لكشب أوسأ تحبصأ ةيبسنلا ةيكرحلا

 ماعلا يف هؤالمزو نيدنالب وج يداصتقالا أدب دقف ،كلذ نم مغرلا ىلعو
 نيب لخدلا ةيكرح يف ثحبت يتلا تاساردلا نم ةلسلس رشنب )2001(
 ماعلا ديلاوم :ايناطيرب نم نيتيئاصحإ نيتنيع مادختساب ةيرمعلا حئارشلا
 ناك امدنع نيدلاولا لخد سايق متو 330.)1970( ماعلا ديلاومو ،)1985(
 غولب دنع هسايق متف ةنيعلا لخد امأ ،ةرشع ةسداسلا نسب امهؤانبأ
 ئجافم جاتنتسا ىلإ نوثحابلا لصوتو ،رمعلا نم تاينيثالثلا لئاوأ اهدارفأ

 نيب ةيكرحلا يف داح طوبه" ثدح طقف اماع رشع ينثا نوضغ يف هنأ هدافم
 غاصو 331."نيتنيعلا نيب ةنراقملاب ةيداصتقالا ةناكملا صخي ام يف لايجألا
 رامثتساب ىطسولا ةقبطلا مايق ىلإ دوعي ثدح ام نأب لوقت ةيضرف نوثحابلا
 نأب نوري مهو ،نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف يلاعلا ميلعتلا عسوت

 يذلا عئاشلا يأرلا عم رشابم لكشب ضقانتت" اهيلإ اولصوت يتلا ةجيتنلا هذه
 لوقلا اذهو 332."ةثيدحلا ايناطيرب يف حاجنلا ىلع نورداق عيمجلا نأب لوقي

 ةيعامتجالا ةيكرحلا نأشب امؤاشت رثكأ ايأر ،ديكأتلاب ،معدي هنكل ،هيف غلابم
 .اقباس هب دَقَتعُي ناك ام عم ةنراقملا دنع

 جيورتلاو يداملا معدلا ىلع هؤالمزو نيدنالب لصح دعب ام يفو
 يذلاو ،)تسارت نوتاتس( ىعدي ةيجيتارتسالا ثاحبألل زكرم نم يمالعإلا

                                                                            
 .نورخآو نیدنالب :لایجألا فالتخاب ایناطیرب يف ةیكرحلا تاریغت 330
 .13ص ؛قباسلا ردصملا 331
 .iص ؛قباسلا ردصملا 332
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 لدج كلذ الت مث .ةيعامتجالا ةيكرحلا نم ديزملا ىلإ ةوعدلل لصألا يف سسأت
 ،)2007( ماعلا يف نوسكاجو بروثدلوغ هب ماق رخآ ثحب هيف زرب يميداكأ
 يف ةتباث" تيقب دق ءاسنلاو لاجرلا ىدل ةيعامتجالا ةيكرحلا نأ دجو يذلاو
 بروثدلوغ سرد امدنعو ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام ةبقح نابإ "ساسألا
 ،ادجو )2005(و )1972( نيماعلاب ةقلعتملا تانايبلا )2008( ماعلا يف زليمو
 جئاتن ىلإ تلصو دقو ؛ضفخنت نكت مل ةيعامتجالا ةيكرحلا نأ ،ىرخأ ةرم
 نورخآو تريبمال ،)2007( يلينايو نوسرتاب اهب ماق ىرخأ تاسارد ةهباشم
 .مهريغو ،)2011( نيافيدو يل ،)2007(

 ،ةقيقحلا يف ،تنسحت ةيبسنلا ةيكرحلا نأ نيثحابلا ضعب دجو دقو
 ،ةيقيقح ةدايز" كلانه ناك هنأ ىلإ اصلخ نيذللا نيابو ثيه :مهنمو ،ام اعون
 دجو ،هباشم وحن ىلعو 333؛"يناطيربلا عمتجملا حاتفنا يف ،ةريغص تناك نإو
عضُم اطبارت" نيافيدو يل

ِ
 رورمب فدهلا ةقبطلاو ردصملا ةقبطلا نيب اف

 ثحبلا اهلمش يتلا ةرتفلا يف ةيعامتجالا ةيبايسنالا ةدايز" عم ،"تقولا
 قفتي قبس امو 334."رغصأ ةدايزلا هذه ىدم ناك نإو ىتح ])1991-2005([
 ثدحأ يف ،حوضو لكب ،حرص يذلا بروثدلوغ نوج هيلإ صلخ ام عم هعمجأب
 ةيعامتجالا ةقبطلل اقفو لايجألا نيب ةيكرحلا ىلإ رظنلا ىرج اذإ" هنأب هتاسارد
 تناك ءاوس ،ةيكرحلا رادحنا ةركف معدي قالطإلا ىلع ليلد يأ كلانه سيلف
 335."ةقلطم مأ ةيبسن

 نيدنالب هيلإ صلخ ام نيب توافتلا رسفن فيك :لاؤسلا زربي انهو
 ةقيقح يف ريسفتلا اذه نم ءزج نمكي ؟نورخآلا هيلإ لصوت امو هؤالمزو
 يف ساقت يتلاو ،ةقبطلا ةسارد ىلإ نوليمي عامتجالا ءاملع نأ اهدافم
 لكلو ،لخدلا ىلع هؤالمزو نيدنالب زكري امنيب ،ةنهملا لالخ نم ساسألا
 لقأ ةينهملا ةلاحلا نكل ،اميمكت لهسأ لخدلاف ،هتائيسو هتانسح بولسأ
 .ريراقتلا ءاطخأو ةتقؤملا تابلقتلل اضرعت

 ليلد نم مصخلا هحرطي ام نالبقي لدجلا اذه يف نيبناجلا الك نإ
 ةقبطلا مادختسا دنع" هنأب لوقلا لبقي نيدنالبف ،ةيمسالا هتميقب
 نم ليلقلا الإ كلانه نوكي نلف ةيعامتجالا ةناكملل سايقمك ةيعامتجالا

                                                                            
 .نیاب ،ثیھ :ةیعامتجالا ةیكرحلا 333
 لوألا دقعلاو نیرشعلا نرقلا نم ریخألا دقعلا لالخ ایناطیرب يف لایجألا فالتخاب تاقبطلا ةیكرح ؟اقح ردحنت ةیعامتجالا ةیكرحلا لھ 334
 .9ص ؛نیافید ،يل :نیرشعلاو يداحلا نرقلا نم

 .17ص ؛نورخآو يدوكوب :تادالولا تامیسقت تانایب لیلحت نم ةدیدج جئاتن ..ایناطیرب يف ةیكرحلا ةلكشم 335
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 اهدروأ يتلا تانايبلا نأب لوقلا لبقيف بروثدلوغ امأ 336،"ةيكرحلا يف رييغتلا
 هذه نإف ،كلذ نم مغرلا ىلعو 337.لخدلا ةيكرح رادحنا ىلإ ،اقح ،ريشت نيدنالب
 ةيكرحلا نم ديزملا يدؤي نأ عقوتن نأ اننكمي ذإ ،ةقفاوتم ريغ ودبت جئاتنلا
 ناك اذإ حصي ال عقوتلا اذه نكلو ،لخدلا ةيكرح نم ديزملا ىلإ ةيقبطلا
 .هيلإ لصوت ام يف اقحم نيدنالب

 يناعت لخدلا تانايب نأب امهتسارد يف بروثدلوغو نوسكيرإ ججاحيو
 نأب اضيأ ناججاحيو ،نيدنالب نيع يف ةيقوثوملا ىلإ رقتفت اهلعجت بويع نم
 ةيداصتقالا ةلاحلل تارشؤم يه "يلاحلا لخدلل )ةديحولا ةرملا( سيياقم"
 ةتقؤملا تاريغتلل ةضرع اهنأل كلذو ،ةقبطلا سايقم نم أوسأ اهنأب فصتت
 ةنيعل لخدلا سايق نأ ىلإ 338زردنوس رتيب راشأ دقلو .اهفورظ ىلع أرطت يتلا
 )1974( ماعلا يف )ةثالثلا مايألا عوبسأ( قيبطت لالخ هؤارجإ مت )1958( ماعلا

 ثحبلا راشأ امك .صاخ لكشب بذبذتلا نم هيف يناعي لخدلا ناك تقو يف
 ةقلعتملا يأرلا تاعالطتسا يف نيكراشملا نم طقف )%13( نأ ىلإ اضيأ
 فعضي امم ،هؤالمزو نيدنالب هارجأ يذلا يئاهنلا ليلحتلا مهلمش لخدلاب
 ،اهريغو ةيجهنملا ةيثحبلا تالكشملا هذهل ةجيتنكو 339.ةيئاصحإلا هتوق
 نأب لوقت ةججاحم حرط ىرج ،ليلحتلا نم ةرحلا لامعألا باحصأ ءانثتساك

 ،ةنكمم ريغ اهلعجي وحن ىلع ،ةفيعض ةقالع ترهظأ )1958( ماعلا ةحيرش
 ،ةيكرح لقأ ودبت )1970( ماعلا ةحيرش لعج امم ،ءانبألاو ءابآلا هبسكي ام نيب
 .يقيقح ريغت يأ ثدحي مل نإو ىتح ،ايبسن

 يتلا نيدنالب ةيضرف ىلع يضقي ديدج ليلد رهظ ،كلذ نوضغ يفو
 لكشب هيلع نميهت ىطسولا ةقبطلا تحبصأ يلاعلا ميلعتلا نأب لوقت

 تاقبطلا نيب تافالتخالا" نأ ىلإ ريشي بروثدلوغ نإ ،ةقيقحلا يفو 340.ديازتم
 تيقب ،ةعساو تافالتخا تناك نإو ،يلاعلا ميلعتلا ىلإ ذافنلا يف ةيعامتجالا
 ججاح ،كلذ ىلع درللو 341."]نيرشعلا نرقلا رخاوأ يف[ ساسألا يف رييغت نود
 ةيكرحو ةيقبطلا ةيكرحلل ةضراعتملا جئاتنلا نأب ،لوقعم لكشبو ،نيدنالب

                                                                            
 .نورخآو نیدنالب :ةدحاولا ةعومجملا نمض ةاواسماللا ریثأت ..لایجألا فالتخاب ةیعامتجالا ةقبطلاو لخدلا تابث 336
 دنتست يتلا تانایبلا تاعومجم لیلحت نم ةیتأتملا جئاتنلا نیابت ةلكشم ..لایجألا فالتخاب ىمظعلا ایناطیرب يف ةیقبطلا ةیكرحلاو لخدلا 337
 .بروثدلوغ ،نوسكیرإ :يناطیربلا عمتجملا تامیسقت تاسارد اھیلإ

 .46ص ؛زردنوس :ةیعامتجالا ةیكرحلا تافارخ 338
 .دراروغ :لاوحألا لك يف ادیج ارمأ ثاحبألا ریثأت لعجت ال يتلا بابسألا وأ ..ایناطیرب يف ةیعامتجالا ةیكرحلا تالدعم يف رظنلا ةداعإ 339
 .رفیلوب :يناطیربلا يلاعلا میلعتلا دیعص ىلع ةیعامتجالا ةیقبطلا يف ةاواسماللا تالاح رارمتساو زیامتو عسوت 340
 .نورخآو يلینای :راسملا رییغت لالخ نم عسوتلا ..)2001-1987( ادنلتكسأ يف يلاعلا میلعتلا

 ؛بروثدلوغ :ةیمیلعتلا ةسایسلا دودحو نییسایسلا شوشتو نییداصتقالا ةمھاسم ..ایناطیرب يف ةیعامتجالا ةیكرحلا مھف ةءاسإو مھف 341
 .9ص
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 تاوجفلاب كلذ ريسفت نكمي امنإو ،ةقفاوتم ريغ ةرورضلاب تسيل لخدلا
 ءاملع اهسرد يتلا عبسلا ةينهملا تاقبطلا نيب لخدلل ةعساولا
 342.عامتجالا

 لعجي يذلا ببسلا لوح ةيعرشلاب عتمتي يميداكأ لدج كلانه :نذإ
 نم ريبك مك عم ضراعتت لخدلا ةيكرح نأشب نيدنالب اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا
 دنتسي لدجلا اذه مظعمو .ةيعامتجالا ةيكرحلا لوح ةيميداكألا تاساردلا
 يسايسلاو دقانلا ىلع اسبتلم رمألا لعجت ةيجهنم ةيثحبو ةينقت اياضق ىلإ
 نيذلا نييميداكألا نمض كلانه سيل هنأ ىلإ انه ةراشإلا يغبنت نكل ،يداعلا
 )ةينهملا تاقبطلا( نيب ةكرحلا نأب يعدي نم لاجملا اذه يف ثحبلاب اوطرخنا
 بتكت امدنع يبنيوت يلوب نإف كلذلو ؛نمزلا رورم عم ةيبايسنا لقأ تحبصأ
 ةقبطلا نمض اقالغنا رثكأ" حبصأ يناطيربلا نأب تبثت نيدنالب تاسارد نأب
 اهلاحو ،ةطاسب لكب ةئطخم اهنإف ،نمزلا رورمب "هتدالو ناكمل ةيعامتجالا

 ةنيزحلا ةياهنلا" ىلع عجفتي امدنع كوربدناس كينيمود لاحك كلذ يف
 لدجلاف 343."يقبطلا ءامتنالاب اهكسمت دادزي يتلا ايناطيرب يف صرفلل
 نم ولخت )لخدلا ةيكرح( تانايب تناك اذإ ام لوح الإ روحمتي ال يميداكألا
 .بويعلا

 شاقنلا يف ىدص هل دجت داكت ال لدجلا اذه نأ ةشهدلا ريثي اممو
 اهيف يرجي يتلا ةليلقلا تالاحلا يف امأ ،ةيعامتجالا ةيكرحلا لوح دئاسلا
 لاجملا اذه يف عامتجالا ءاملع هيلإ لصوت ام نإف لدجلا اذهل قرطتلا
 ةموكحلا تردصأ :لاثملا ليبس ىلعو .يروف لكشب هنع رظنلا فرصي
 حتف( ناونعب ةيعامتجالا ةيكرحلا لوح اريرقت )2011( ماعلا يف ةيفالتئالا
 ةيكرحلا نأشب رفوتملا ليلدلا" نأب هيف تمّلسو ،)زجاوحلا رسكو باوبألا
 عنمي مل كلذ نكل ،"انايحأ ضقانتلا هيرتعيو ديقعتلاب فصتي ةيعامتجالا
 امب ةحضاو عسوألا ةروصلا نكل" :لوقلاب ديكأتلا ىلإ ةأجف زفقلا نم ريرقتلا

 ةيكرحلا نم ايبسن ةضفخنم تايوتسم دهشن مويلا نحنف :ةيافكلا هيف
 ليج عم ةنراقملاو ،ةيملاعلا ريياعملا :نييوتسملا الك ىلع كلذو ،ةيعامتجالا
 344."ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا روف دلو يذلا )تادالولا ةزفق(

                                                                            
 .نورخآو نیدنالب :ةدحاولا ةعومجملا نمض ةاواسماللا ریثأت ..لایجألا فالتخاب ةیعامتجالا ةقبطلاو لخدلا تابث 342
 .يبنیوت :ةیعامتجالا ةقبطلا توم لوح ةحیرملا ةفارخلا ضحدی لاملا 343
 ةفیحص يف 2012 ویام 2 خیراتب ةلاقم( صرفلل ةعطاسلا ءاوضألا متعت نأ يسردملا میلعتلا لشف نم تاونسو ةیضار ةبخنل نكمأ فیك
 .كوربدناس :)لیم يلید

 .15ص ؛ةیناطیربلا ةموكحلا :ةیعامتجالا ةیكرحلل ةیجیتارتسا ..زجاوحلا رسكو باوبألا حتف 344
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 لدج دوجوب فرتعا هنأ ،لقألا ىلع ،هل بسحي قباسلا ريرقتلا نإ
 ،لافطألا رقفو ةيعامتجالا ةيكرحلا ةنجل تدكأ )2013( ماعلا يفف ؛يميداكأ
 ءانبألا لخدو نيدلاولا لخد نيب ةقالعلا نأب ملعن اننإ" ىلع ،حيرص لكشبو
 )1958( ماعلا يف دولوملا ليجلا نيب ةوقلا نم ديزملا تبستكا اهنأك ودبت
 دقو 345."ةيكرحلا يف ضافخناب يحوي امم ،)1970( ماعلا يف دولوملا ليجلاو
 يتلا تاساردلا ىدحإ ىلإ ،تالاحلا عيمج يف امك ،ءاعدالا اذه بحاص عجر
 ريرقتلا اذه تحفصت اذإو .)تسارت نوتاتس( زكرم حلاصل نيدنالب اهبتك
 نوج اهعضو يتلا تاساردلل ةراشإ يأ هيف دجت نلف )348ـلا هتاحفصب(
 وأ ،نيافيد انويف وأ ،يل نوجواي وأ ،زردنوس رتيب وأ ،نياب فيج وأ ،بروثدلوغ

 .زليم نلوك وأ ،نوسكاج ليشيم وأ ،دراروغ نيفيتس

 ةيكرحلا نأب نايري نيذللا نييساسألا نيءاعدالل يبيرجتلا ليلدلا امأ
 يف هيلع تناك امب اهتنراقم دنع )أوسأ يه وأ ،ردحنت( ايناطيرب يف ةيعامتجالا
 ةعومجم ريسفت نم ،ايرصح نوكي داكي لكشبو ،يتأي وهف 346ةيضاملا نورقلا
 ،تاونسلا نم دقعلا براقي ام ىلع الإ دتمت ال ةيئاصحإلا تانايبلا نم ةديحو
 ىلإ دنتست ةديحو ةسارد نإ" :دراروغ نيفيتس عامتجالا ملاع لوقي اذهلو
 تاسايسلا يعناص ىلع ترثأ اهنأب ودبي اهنيعب ةحيرشل ماقرأ ليلحت ةداعإ
 بجعلا نم سيلو 347."اهتناتمو اهاوتسم عم بسانتي ال هيف غلابم لكشب
 :نأب ،ظيغلا نم ءيشبو ،لوقي نأ عيطتسي بروثدلوغ نوج دجن نأ اهدعب
 ليلدلا ةيحان نم ،دانتسالاب يفتكي ال ايناطيرب يف ةيكرحلا رادحنا ىلع عامجإلا"
 ،ةيلعفلا ةيحانلا نم ،اضيأ دنتسي امنإو ،بسحو ةديحو ةسارد ىلإ ،يبيرجتلا
 يف هميمصت ىرج يذلا )ةرسألا لخد ريغتم( وهو ،ديحو ريغتم ريسفت ىلإ

 348."ةساردلا كلت قايس

                                                                            
 ؛لافطألا رقفو ةیعامتجالا ةیكرحلا ةنجل :ىمظعلا ایناطیرب يف لافطألا رقفو ةیعامتجالا ةیكرحلا ..)2013( ماعلا يف ةمألا ةلاح 345
 .34ص

 ةیروفلا ةغایصلا ءارغإ نم مغرلا ىلع" :نیدنالب بتكی ذإ ،ةیضاملا نورقلل ةیعامتجالا ةیكرحلا تالدعم ةنراقم ادج بعصلا نم 346
 .تالاحلا نم ریثكلا يف ةریبك ءاطخألا هذھف ،ةیرایعملا ءاطخألا مجحل انھابتنا يلون نأ انیلع بجی ،)نیحجانلا لودج( لكشب تاریدقتلل
 زییمتلا نم ایئاصحإ نكمتن نأ لیحتسملا نمف ،ةیكرحلل ایلعف ةیلاع تالدعم كلتمت اھنأ ودبی يبوروألا لامشلا نادلب نأ نم مغرلا ىلعو
 :ةفلتخملا لایجألا ةیكرح نیب ةیملاعلا تانراقملا نم ملعتن نأ اننكمی مك :عجار ."ةدحتملا تایالولا يف هریظن نیبو دیوسلل ردقملا لدعملا نیب
 .15ص ؛نیدنالب
 لایجألا نیب لخدلا ةیكرح يف نادلبلا تالدعم تاریدقت ةنراقم" نأب ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ریراقت دحأ لوقی ھباشم وحن ىلعو
 يف تاریدقتلا هذھ نانراقی تیكیبو نوسنیكلیو نإف كلذ عمو .)29ص ؛ویداد :لایجألا ربع نامرحلا لاقتنا( "رذحلا نم ریثكلا بلطتت
 .ةاواسم لقألا نادلبلا يف ىندأ ىوتسم غلبت ةیعامتجالا ةیكرحلا نأ تابثإ ىلع امھلمع نمض )يحورلا ىوتسملا( امھباتك

 .دراروغ :ایناطیرب يف ةیعامتجالا ةیكرحلا تالدعم يف رظنلا ةداعإ 347
 .9ص ؛بروثدلوغ :ایناطیرب يف ةیعامتجالا ةیكرحلا مھف ةءاسإو مھف 348
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 نأ الإ ،ةحيحص نوكت دق هئالمزو نيدنالب رظن ةهجو نأ يف كش الو
 حرشتو ،كلذ سكعب هابتشالا ىلإ عفدت يتلا بابسألا نم ريثكلا كلانه
 :اهلوقب كلذ بروثدلوغ

 نأب ةلئاقلا[ ةليدبلا رظنلا ةهجو ليضفت بجي ،نذإ ،اذامل«
 يتلا رظنلا ةهجو ىلع ]هيلع تناك امم أوسأ حبصت مل ةيبسنلا ةيكرحلا
 ةليدبلا رظنلا ةهجو نأ احوضو رثكألا بابسألا نم ؟عامجإلاب ىظحت
 جئاتن ىلإ دانتسالا نع اضوعف ؛ريثكب ربكأ ةلدألا نم ةلتك ىلع موقت
 امهنيب لصفي ال ديلاوملا نم نيتحيرش براجت نيب نراقت ةديحو ةسارد
 دامتعالا ةيناكمإ نأشب ماهفتسالا ىلإ عفدي امم( اماع رشع ينثا ريغ
 نم ةلماك ةلسلس ىلإ ةليدبلا رظنلا ةهجو دنتست ،)ةنراقملا هذه ىلع
 تانايب تاعومجمو ةفلتخم تاميمصت مدختست يتلا تاساردلا

 اءدب لكك يناطيربلا بعشلا نم ةأرماو لجر لك براجت يطغت ةرياغتم
 جئاتن ىلإ صلختل ،تاينينامثلا ىلإ الوصو ةيضاملا تاينيثالثلا نم
 349."زيمم وحن ىلع ةمجسنم

 نم سيلف ،يميداكألا لدجلا نمض ةقيقحلا عقوم نع رظنلا ضغبو
 نأ ةيئاصحإلا تانايبلا نم ةديحو ةعومجم ىلإ دنتست ةيفالخ جئاتنل يعيبطلا
 لكشب ،نميهت نأو ،ةريثك ثاحبأ اهيلإ تصلخ جئاتن ىلع بلغتلا نم نكمتت

 نيدنالب ظحال دقلو .ةيعامتجالا ةيكرحلا لوح يبعشلا ريكفتلا ىلع ،لماش
 نم ريثكلا" نأب )2004( ماعلا يف ترشن يتلا ةيلصألا ةساردلا يف هؤالمزو
 رثكأو ةيكرح رثكأ عمتجم يف شيعن اننأب نودقتعي مهنأ ودبي نيبقارملا
 مل يأر وهو 350."يضاملا يف هيلع ناك ام عم ةنراقملاب ةرادجلا ىلع ادامتعا
 .هذه انمايأ يف هب حرصت ةليلق ةلق ىوس دجت الف ليئض ريثأت الإ هل نكي

 نيدلاولا لخد
 نبالا لخد

 )ىندألا عبرلا(

 نبالا لخد

 )يناثلا عبرلا(

 نبالا لخد

 )ثلاثلا عبرلا(

 نبالا لخد

 )ىلعألا عبرلا(

 0.16 0.21 0.25 0.38 ىندألا عبرلا

 0.17 0.26 0.28 0.29 يناثلا عبرلا

 0.25 0.28 0.26 0.22 ثلاثلا عبرلا

 0.42 0.24 0.22 0.11 ىلعألا عبرلا

                                                                            
 .11ص ؛قباسلا ردصملا 349
 .iص ؛نورخآو نیدنالب :لایجألا فالتخاب ایناطیرب يف ةیكرحلا تاریغت 350
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 ايناطيرب يف ةيبسنلا ةيكرحلا :)1 لودجلا(

 ءازإ ةمئاشتملا رظنلا ةهجو تلعج يتلا لماوعلا نم ددع كلانهو
 بروثدلوغ نوج عجري ذإ ؛ةيديلقتلا ةمكحلا ةبترم لتحت ةيعامتجالا ةيكرحلا
 اهسفن نيدنالب نأ ىتح ،)تسارت نوتاتس( زكرمل يمالعإلا ءاهدلا ىلإ كلذ
 351،مالعإلا لئاسو نم اهثحب اهب يظح يتلا "ةيئانثتسالا ةباجتسالا" نع تبتك
 ناك يذلا( لامعلا بزح :نم ّلك ىدل ةيسايسلا ةيزاهتنالا كلذ ىلإ فاضيو
 مامأ صرفلا اهيف تصلقت ةبقحك هتقبس يتلا ةموكحلا دهع ريوصتب بغري
 ةيعامتجالا ةيكرحلا رادحنا ةصق مدختسا يذلا( نييظفاحملا بزحو ،)ءارقفلا

 رتيب ججاحيو .)راسملا سكع يف لامعلا بزحل موعزملا لشفلا ةنادإل
 ىلع عيجشتلا ىلإ نييسايسلا ليمب ادوضعم ،ليلدلا ديقعت نأب زردنوس

 امنيسلا يف ايناطيرب ريوصتب ليوط دمأ ذنم رارمتسالاو ،سأيلا ةفاقث
 بعل ،"يقبطلا زييمتلاو فاحجإلا هدوسي دلب" اهنأ ىلع بدألاو نويزفلتلاو
 ،تناك ةجيتنلا نإف ،بابسألا نكت امهمو 352.ةصقلا هذه مقافت يف هرود اضيأ
 لاصيإ يف تحجن" نأ ام )تسارت نوتاتس( ةمظنم نأ ،بروثدلوغ لوقي امكو
 تلءاضت ىتح نييعامتجالا-نييسايسلا نيللحملا ىلإ ةيكرحلا رادحنا ةركف
 نيللحملا نأ ودبيو ؛يدج رابتعا ىلع لوصحلل ىرخألا ءارآلا مامأ صرفلا
 يف ةثيدحلا تاروطتلا ىلع عالطالا نع اضوع مهنارقأ هبتكي ام نوؤرقي
 353."ثاحبألا

 ةرادجلا مكح وحن

 ددع ىلع ددشن نأ بجيف ،لخدلل ةيبسنلا ةيكرحلا لوح لدجلا انكرت اذإ
 ةيكرحلا( نأ يعدي داج يميداكأ دجوي ال هنأ :اهنمو ،ةتبثملا قئاقحلا نم
 ركني نم كلانه سيلو ،ةريخألا نيسمخلا ماوعألا يف تردحنا دق )ةيقبطلا
 ملو ،تأطابت يتلا ةقلطملا ةيكرحلا يف الئاه اعسوت تدهش ايناطيرب نأ
 تلصوت ام دناست نيدنالب وج نأ نم مغرلا ىلعو .ةريخألا ماوعألا يف ،رقهقتت
 نم ريثك يف اهميدقت ءاسي ثاحبألا هذه نأب تكتشا دقف ،اهثاحبأ هيلإ
 وأ ‘ايجيردت تفقوت’ ةيكرحلا نأب لوقلا ،ديكأتلاب ،أطخلا نم" :تبتكف ،نايحألا
 ال" هنأب نروبليم نالآ ءاعدا صخي ام يف امأ 354."‘اهتايوتسم ىندأ ىلإ تردحنا’

                                                                            
 :)LSE ةنودم يف 2013 ربمفون 4 خیراتب ةلاقم( اھززعت يتلا تایلآلا ىلع رثؤت نأ اھنكمی ةموكحلاو ،ةرثؤم ةیعامتجالا ةیكرحلا 351
 .نیدنالب

 .30-29ص ؛نودونس :ةیعامتجالا ةیكرحلا ماھوأ 352
 .7ص ؛بروثدلوغ :ایناطیرب يف ةیعامتجالا ةیكرحلا مھف ةءاسإو مھف 353
 .نیدنالب :ةرثؤم ةیعامتجالا ةیكرحلا 354
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 لكب ئطاخ ءاعدا وهف "اريقف تومتسف اريقف تدلو اذإ كنأ نم صانم
 لك عاطتسا رثكأ وأ نينرق ذنم هنأ سماخلا لصفلا يف انيأر ثيح ،ةطاسب

 .ىنغأ حبصأ ريقفلا نأ يأ ،هقباس نم ريثكب ىنغأ نوكي نأ ليج

 نأ نع ثدحتي نكي مل نروبليم نأب لوقلا ىلإ مهدحأ يربني امبرو
 ىلإ ةبسنلاب هعقوم نع ثدحتي ناك امنإو ،قلطم لكشب ىنغأ حبصأ ريقفلا
 ،أطخلا هيرتعي لوقلا اذه نأب نيبت )ةيبايسنالا( ةيكرحلا ماقرأ نكل ؛نيرخآلا

 اهئالمزو نيدنالب ةسارد يف تءاج يتلا لخدلا تانايب ىلع اندمتعا ول ىتحف
 لالخ دشرلا نس تغلب ةيرمع ةحيرش يهو )1970( ماعلا ةحيرش صوصخب

 ةكرح كلذ نم مغرلا ىلع ظحالنسف ،ةيكرحلا يف ضرتفملا رادحنالا ةبقح
 يبايسنالا عمتجملا يف عقوتن نأ اننكميو 355.تاقبطلا نيب ةرمتسم ةعساو
 امأ ،هيف نولظيس لخدلا ملس عابرأ دحأ يف اودلو نمم )%25( نأ يلاثملا
 تانايبلاو .ىرخألا عابرألا ىلع يواستلاب عزوتتسف )%75( ةيقبتملا ةبسنلا
 بجي كلذلو ،لاوحألا مظعم يف ابيرقت ثدحي ام وه اذه نأ انيرت ةقباسلا
 هذه نأ اميس الو ،الوزنو ادوعص ةيبايسنالا نم ريبك رادقم دوجوب لوقلا
 كش الو .اهتالاح أوسأ يف ةيعامتجالا ةيكرحلا انيرت تانايبلا نم ةعومجملا

 اعويش لقأ )سكعلابو( ىلعألا عبرلا ىلإ ىندألا عبرلا نم ةكرحلا كلت نأ يف
 لوقلا حيحصلا نم سيل هنأ حضاولا نم نكل ،ىرخألا عابرألا نيب ةكرحلا نم
 ،كلذ نم سكعلا ىلع امنإو ،اريقف تومي نأ نم هل رفم ال اريقف دلوي نم نأب
 ىلعأ ةحيرش ىلإ اولقتني نأ اوعاطتسا ىندألا عبرلا يف اودلو نيذلا مظعمف
 كلذ يف امب ،رمعلا نم تاينيثالثلا لئاوأ يف اوناك امدنع لخدلا ملس يف
 هذه نع لوقلا نكمي الو .ىلعألا عبرلا يف نوعضومتي نيذلا )%16(ـلا
 فزنتسي دومج" اهنأب لوقلا ريسعلا نم نكل ،)ةيلاثم ةيكرح( اهنأب ةرهاظلا
 ."حورلا

 ىلإ لوصولا ةصرف اهيف نوكت يتلاو ،تاقبطلا نيب ةيلاثملا ةيكرحلا نإ
 يأ يف دجاوتت ال ،دلوملا فورظ نع لماكلاب ةلقتسم ىندألا وأ ىلعألا عبرلا

 لظ يفف ؛نظن امم )ةرادجلا مكح(ـل اقيبطت رثكأ نوكت دق ايناطيرب نكل ،ناكم
 ،مهريغ هبسكي امم رثكأ ءايكذألا بسكي نأ عقوتملا نم نوكي ةرادجلا مكح
 ليلحتب زردنوس رتيب موقي امدنعف ،ماع لكشب ايناطيرب يف ثدحي ام اذهو
 ىلع ةنهارملا ديرت تنك اذإ" :يلاتلا جاتنتسالا ىلإ هدوقت ةرفوتملا ةلدألا

 ،)1958( ماعلا يف دلو لفط اهيلإ يهتنيس يتلا ةيعامتجالا ةقبطلا ةفرعم
                                                                            

 .)1 لودجلا( 38ص ؛زردنوس :ةیعامتجالا ةیكرحلا تافارخ 355
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 نإف ،ؤبنتلا ىلع كتدعاسمل ةدحاو ةمولعم نع لاؤسلا كرودقمب ناكو
 اهيلإ يمتني يتلا ةيعامتجالا ةقبطلا نوكت نل اهجاتحتس يتلا ةمولعملا
 معدلا ةجرد ىتح الو ،لفطلا اهداتري يتلا ةسردملا عون الو ،نادلاولا
 هذه نوكتس امنإو ،هتأشن ءانثأ هيدلاو نم لفطلا اهاقلتي يتلا عيجشتلاو
 نم ةرشع ةيداحلا يف ناك امدنع )IQ( لفطلا اذه ءاكذ لدعم :ةمولعملا

 356."هرمع

 دلوي نم اهب عتمتي يتلا قوفتلا طاقن نأش نم للقن نأ اذه ينعي الو
 ،ةثيدحلا ايناطيرب يف لماعلا اذه نم ةيمهأ رثكأ ءاكذلا نكل ،نييرث نيدلاول

 لوصألا ةيمهأ افعض اهل ةيكاردإلا تايناكمإلا نإ" :زردنوس لوقي ثيح
 يف رَّسفملا توافتلا فصنف ،ينهملا لبقتسملا ىلع ريثأتلا يف ةيقبطلا
 تايناكمإلاب هريسفت نكمي نيثالثلاو ةثلاثلا نس يف ينهملا لبقتسملا
 357."اهدحو ةيكاردإلا

 يف درفلا مدقت ةيفيك يف اريبك ارود نابعلي تايناكمإلاو ءاكذلا ناك اذإو
 يحوي وهف ،رمألا اذهب )ةرادجلا مكح( وديؤم بحري نأ دب الف ،ةايحلا تالاجم
 امنيب ملسلا نودعصي ةريقف رسأ يف نودلوي نيذلا ءايكذألا لافطألا نأب
 ليلدلا زردنوس مدقيو .ةينغلا رسألا يف اودلو نيذلا ءاكذ لقألا لافطألا هلزني

 عمو ،نوريثكلا هنظي امم ريثكب عسوأ قاطن ىلعو اريثك ثدحي اذه نأ ىلع
 حجرملا نم اعضو" اهرابتعاب زردنوس رظن ةهجو ضفري بروثدلوغ نإف كلذ
 ةقيقح يف ةضراعملا نمكتو 358."عامتجالا ءاملع لوبقب ىظحي ال نأ ادج
 ضعب نأب لوقلا لوقعملا نمف كلذلو ريبك دح ىلإ ثوروم ءاكذلا نأ اهدافم
 زواجتي وحن ىلع لمعلا قوس يف ةثوروم قوفت ةطقنب نوعتمي لافطألا
 فراعتملا ةجيتنلا" :ركنيب نيفيتس بتكي اذه يفو ؛ةورث نم نيدلاولل ام زايتما

 لبقتسمو ةيصخشلاو ءاكذلا يف توافتلا فصن يلاوح نأ ىلإ صلخت اهيلع
 تاقوعملا ةيمهأ هيف لقت يذلا عمتجملا نإو 359."ثوروم رمأ وه ةايحلا
 فوشكملا يقبطلا زييمتلاك ،ةيكرحلا هجو يف فقت يتلا ةينيجلا ريغ ةيديلقتلا
 ةيمهأ هيف مقافتت نأ دب ال ،ميلعتلا يف ةاواسمالل عفترملا ىوتسملاو

                                                                            
 .84ص ؛قباسلا ردصملا 356
 .87ص ؛قباسلا ردصملا 357
 .27ص ؛بروثدلوغ :ایناطیرب يف ةیعامتجالا ةیكرحلا مھف ةءاسإو مھف 358
 .374ص ؛ركنیب :ةیرشبلا ةعیبطلل ثیدحلا راكنإلا ..ءاضیبلا ةحفصلا 359
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 لوقي امك ،وهف ،ءاعدالا اذه لوح فالخ بشني ال نأ بجيو ؛ةينيجلا لماوعلا
 360."ةيداع ةيتايضاير ةرورض" الإ سيل ،ركنيب

 ،جئاتنلا هذه اولبقي نأ عامتجالا ءاملعل "حجرملا ريغ نم" ناك اذإو
 صئاصخ نود نودلوي سانلا نأب داقتعالاب نوكسمتي مهنأ ىلإ دوعي كلذف
 الو .)ءاضيبلا ةحفصلا( ةيرظنب ركنيب اهوعدي رظن ةهجو يهو ،ةثوروم ةيرطف
 ،اهنأل )IQ( ءاكذلا صحف جئاتنب ذخألا نوضفري عامتجالا ءاملع نم ريثكلا لازي
 ترهظأ دقل ،ةقيقحلا يفو 361.ةيكاردإلا تاردقلل ةئيس سيياقم ،مهيأر يف
 اهنأب اهجئاتن تتبثأو ،ءاكذلل ادج ةديج سيياقم اهنأ )IQ( ءاكذلا تارابتخا

 داقتعالا لؤاضت نم مغرلا ىلعو 362.درفلا لبقتسمب ديجلا ؤبنتلا ىلع ةرداق
 ،نيرشعلا نرقلا فصتنم يف اهمجن عمل نأ ذنم )ءاضيبلا ةحفصلا( ةيرظنب
 صئاصخلا ةيمهأ نيبت يتلا ةيملعلا تاساردلا نم لبج تحت اهنفدو
 طاسوألا ضعب يف ةرثؤم ةيرظنلا هذه لازت الف ،ةثوروملاو ةيرطفلا
 هوجو نأب داقتعالا نومواقي نم يمحي انيصح انصح رفوتو ةيميداكألا
 .اهنم رفم الو ةرادجلا ىلإ دوعت ،ام دح ىلإو ،لخدلا يف ةاواسماللا

 الإ اثوروم سيل ءاكذلاف ،ينيجلا رصنعلا يف ةالاغملا مدع بجيو
 ىلع عساو لكشب عزوتت ءاكذلا تارابتخا يف ةيلاعلا تالدعملاو ،يئزج لكشب

 هنكمي ديحو لماع درجم سيل ءاكذلا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو ؛تاقبطلا فلتخم
 صالخإلاو قاشلا لمعلا نع اليدب سيل وهو ؛يلاملا حاجنلا ىلإ يدؤي نأ
 هنكمي هيف ءرملا ةدالو تفدص يذلا ناكملا نإف ،سكاعم لكشبو .ظحلاو
 ةردقلا دوجو عم ىتح ،ايلعف ،اهيطخت نكمي ال امبر يتلا تابقعلا قلخي نأ
 ذاختا نم نيرذح نوكن نأ بجي اننأ نم مغرلا ىلع نكل .ةزاتمملا ةيكاردإلا

 ،ةثوروملا صئاصخلا اهحنمت يتلا ةوقلا ةطقن نإف ةيمتحلاب نمؤي فقوم
 ال ارمأ ةيلاثملا ةيعامتجالا ةيبايسنالا لعجت ،ةثوروملا ةورثلا ىلإ ةفاضإلاب
 .هثودح حَّجري

 هيف ةورثلاو تاراهملا يفكت دلب ملاعلا ءاحنأ لك يف كلانه سيلو
 بعلت يتلا نادلبلا نم ريثكلا كلانهو ،لخدلا يف توافتلا هجوأ )لك( ريسفتل

                                                                            
 .107ص ؛قباسلا ردصملا 360
 امدنع اعیرس اھیلإ نوؤجلیس اھل ىنعم ال )IQ( ءاكذلا تارابتخا نأب نولوقی نم" نأب ركنیب ظحالی ذإ ،تالاحلا عیمج لمشی ال كلذ نكل 361
 وأ ،تاجرد سمخ رادقمب لافطألا ءاكذ ضفخی يذلا يصاصرلا ءالطلا ةلازإ وأ ،)64( ھئاكذ ىوتسم غلبی لتاق مادعإب رمألا قلعتی
 .139ص ؛ركنیب :ءاضیبلا ةحفصلا ."نبالا شوب جروجل ةیسائرلا تالھؤملا

 :ثاحبألا نم اماع نینامثو ةسمخ جئاتنل ةیرظنلاو ةیلمعلا تاریثأتلا ..يصخشلا سفنلا ملع يف ةیئاقتنالا بیلاسألا عفانمو ةیحالص 362
 .رتنھ ،تیمش
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 ءرملا اهب رمي يتلا صرفلا ديدحت يف ادج اريغص ارود صئاصخلا هذه اهيف
 اهب عتمتي يتلا صرفلاف ،نادلبلا هذه نم تسيل ايناطيرب نكل ؛هتايح يف
 قباسلا يف ارفوتم ناك امم ،ليثم قبسي مل لكشبو ،رثكأ يناطيربلا لماعلا
 لكشب( ةيلاثم ريغ ةيعامتجالا ةيكرحلا نأ نم مغرلا ىلعو ؛)قلطم لكشب(
 حئارشلا نيب ةكرحلا نم لئاه رادقم دوجو نم عنمي ال كلذ نإف )يبسن
 .لخدلا عزوت ملس يف ةفلتخملا

 ةصالخلا

 تحبصأ ةينهملا ةيكرحلا نأ يف ميظعلا ثدحلا لثمتي" :زردنوس لوقي
 ةصرفب اذه انموي يف نوعتمتي اوحبصأ سانلا نم ربكأ اددع نأو ،اعويش رثكأ
 لاحلا هيلع ناك ام عم ةنراقملاب ىطسولا ةقبطلل يشيعملا طمنلا قيقحت
 363."يضاملا يف

 يف تققحت يتلاو ،ةقلطملا ةيكرحلا يف ةروثلا لوح ملكتي زردنوس نإ
هتنت اّملو نيرشعلا نرقلا

ِ
 رطشلا دهشي نأ عقوتملا نمف ،اذه انموي ىتح 

 يتلا ةيبتكملا فئاظولا نم نييفاضإ نينويلم قلخ نرقلا اذه نم لوألا
 ةليصحلا ةيرفص ةبعل يهف ةيبسنلا ةيكرحلا امأ 364.ةيلاع تاراهم بلطتت
 ةطباهلا ةيكرحلل ساكعنا درجم ام صخشل ةدعاصلا ةيكرحلا اهيف نوكت
 بغري ال ةحضاو ةيبلس نيماضم ةطباهلا ةيكرحللو .رخآ صخشل
 ةطباهلا ةيكرحلا هذه نم ديزملا ىلإ ةجاحب اننكل ،اهنع ثيدحلاب نويسايسلا
 ءاملع نأ نيافيدو يل ظحال دقو .)ةرادجلا مكح( وحن يضملاب بغرن انك اذإ
 نيللحملاو نييسايسلا مظعم نأ نم نوظاتغي" نييميداكألا عامتجالا
 ىلإ ةطباه ةيكرح نمضتي يقيقحلا ةرادجلا مكح نأب نوفرتعي ال نييمالعإلا

 كلذ بروثدلوغ نوج دكؤيو 365."ةرادجلا ساسأ ىلع ةدعاصلا ةيكرحلا بناج
 ديزملل ديحولا قيرطلا نأب ظحالي نأ عطتسي مل" ريلب ينوت نأب لوقي امدنع
 نم ديزملا قيقحت يف لثمتي ،يبسنلا روظنملاب ،ةدعاصلا ةيكرحلا نم
 بتكم يف شاقنل يروضح ركذتأ انأو .هسفن تقولا يف ةطباهلا ةيكرحلا
 ينم بلطتو ،ريلب يراشتسم رابك نم ناغلوم فيج ناك امدنع ءارزولا سيئر
 ةيكرحلاو ةقلطملا ةيكرحلا نيب قرفلا ناغلومل نيبأل تقولا نم اريثك اهنيح

                                                                            
 .22ص ؛زردنوس :ةیعامتجالا ةیكرحلا تافارخ 363
 .xص ؛ودینیموھ ،نوسلیو :)2020-2010( لمعلا لبقتسم 364
 .12ص ؛نیافید ،يل :؟اقح ردحنت ةیعامتجالا ةیكرحلا لھ 365
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 سيئرل نكمي ال" :هّدر ناكو ،فاطملا ةياهن يف قرفلا مهف هنكل ،ةيبسنلا
 366."!ةطباه ةيكرح لوصحب سانلا دعي نأ ءارزولا

 نم لئاه ردق رفوت وه ثادحألا هكلست دق ويرانيس لضفأ نإ
 اذهو .ةيجاتنإلا ةدايز عم ،امومع ،لخدلا ديزي امنيب تاقبطلا نيب ةيبايسنالا

 رعشي نم كلانه ناك اذإو ،هرخاوأ ىتحو نيرشعلا نرقلا طساوأ ذنم ثدح ام
 نأ ىلإ دوعي كلذ نإف أطابتت اهنأ اهيلع ودبي ةيعامتجالا ةيكرحلا نأب مويلا
 لاق امكو .هنم رفم ال لكشب أطابت دق يبتكملا لمعلل يئانثتسالا عسوتلا

 ةينب تريغت دقل" :)]2013[ ؛ةيعامتجالا ةيكرحلا ةفارخ( هباتك يف زنيلوك بيليف
 فقوتلا رسفي رمألا اذهو ؛نيرشعلا نرقلا لالخ ظوحلم لكشب لمعلا قوس

 دشأ اسرد كلذ نم صلختسن نأ اننكمي الو ،ةيعامتجالا ةيكرحلل يرهاظلا
 أدب يذلاو ،ةفرتحملا ةلامعلل عيرسلا ومنلا نأب لوقي يذلا سردلا نم ةيمهأ
 )%18( ناك )1900( ماعلا يفف ؛ؤطابتلاب أدب دق ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب

 نوج بتك امدنع امأ ،نيتيعامتجا نيتحيرش ىلعأ يف فنصت فئاظولا نم
 .)%42( ىلإ ةبسنلا هذه تلصو دقف )]1957[ ؛ةمقلا يف عقوم( هباتك نيرب
 ام ىلإ رمتسي نل نيبساحملاو نيماحملا ىلع بلطلا نأ ىلإ هيبنتلا يغبنيو
 ."هل ةياهن ال

 نأ يف لثمتتف اهكاردإ يف ابلاغ نويسايسلا قفخي يتلا ةطقنلا امأ
 وه ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام ةبقح يف لمعلا قوس يف ريثملا لوحتلا
 367"ةيعامتجالا ةيكرحلا نم ةيناث ةجوم" ىلإ نوعدي نم نإو ؛راركتلا لبقي ال رمأ
 هوجو عم طبترت ال داكت ىلوألا ةجوملا نأ اهدافم ةقيقح نوعي ال مهنأ ودبي
 نع تجتن يهف ؛يلاعلا ميلعتلا عسوت وأ ةيبسنلا ةيكرحلا يف نسحتلا
 ةهجو بروثدلوغ حرطيو .ةلامعلا قوس يف ،اهراركت حّجري ال ،ةيلكيه تاريغت
 يف رمتستس ةقلطملا ةيكرحلا يف ةيلبقتسملا تانيسحتلا نأ اهدافم رظن
 يأب يموكحلا لعفلا ىلع دمتعت تماد ام ،اهنأو ،يجيردت لكشب ثودحلا

 ،ةيداصتقالا ةسايسلا لالخ نم ققحتت نأ ىلإ جاتحتس" ،لاكشألا نم لكش
 368."يداصتقالا ومنلا ىلإ فدهت ةسايس لالخ نم :يأ ،ةيميلعتلا ةسايسلا ال

 ةيكرحلا نأشب يتاذلا ىضرلاب روعشلا ىلإ وعدي ببس يأ كلانه سيلو
 مل ةريخألا دوقعلا نأ ىلإ ريشي رفوتملا ليلدلاف ،ايناطيرب يف ةيعامتجالا

                                                                            
 .ریاشیبرید :ىلعألا يف حاتم عقوم 366
 .لكاش :ةیعامتجالا ةیكرحلا لوح ةعیرس تامولعم 367
 .17ص ؛بروثدلوغ :ایناطیرب يف ةیعامتجالا ةیكرحلا مھف ةءاسإو مھف 368
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 نيب ةيبايسنالا يف ليئض نسحت ىوس ،تاريدقتلا ىلعأ يف ،دهشت
 سانلا نأ نم دكأتلل هزاجنإ يغبني يذلا لمعلا نم ريثكلا كلانهو .تاقبطلا

 مهتدالو تفدص يذلا عضوملا ببسب ليقارعلا نم طرفم ردقل نوضرعتي ال
 تاعامجو نهم عقوم نّصحت ةيموكحلا ةيسايسلا تناك اذإ اميس الو ،هيف
 نامض حلاصل نوتوصي نمم ليلقلا كلانه نوكي دقو .عمتجملا يف اهنيعب
 ةيضقل مهملا عقوملا يغلي ال اذه نكل ،ةطباهلا ةيكرحلا نم ديزملا
 نم هب نوعتمتي امل اقفو طوبهلاو دوعصلاب سانلل حامسلا يف فاصنإلا

 .دوهج نم هنولذبي امو تاردق

 حاتي نأو ،هتايناكمإل اقفو نكمتملا صخشلا أفاكي نأ وه انمهي ام نإ
 لضفأ روجأ ىلع لصحت ةبلاغلا ةيبلغألا لعجي وحن ىلع ومنت نأ ةيجاتنإلل

 فزنتسي دومج"ـل ضعبلا اهلقني يتلا ةروصلا امأ .اهفالسأ هيلع لصح امم
 نم نأب ءاعدالا عيرذلا أطخلا نمو ،ليلد يأ اهمعدي الف ايناطيرب يف "حورلا
 ةيبلغأف ،كلذ نم سكعلا ىلع امنإو ،"ةلاحم ال" اريقف توميس اريقف دلوي
 عيمجلا نكمتيسو ،ملسلا ىلعأ وحن ةعرسب نولقتنيس ءارقف نودلوي نيذلا
 .مهؤابآ هيلع ناك امم ىنغأ اونوكي نأ نم ابيرقت
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