
رصم يف ةيباهولاةيمالسإلاوةيفلسلا      
   ةيدئاقعلا تاياغلاو داعبألا

  
   ةـــيشاقن ةــــقرو

  

ذنم ،نايعلل هتفال ةرهاظ لثميل ،اهجراخو رصم يف ،ةيمالسإلا         ) ةيفلسلا(ــب ةفوصوملا تاعومجملا دوعص ءاج      

، اهفقاومو تاعومجملا كلت كل   اسم اهيف تبراضت تاباطخ ربع كلذو     ،   م 2001ماعلا نم ةيكيرمألا ربمتبس ثادحأ      

حلسملا درمتلاو  ناعذإلا: ةيئانث نيب  ماسقنا هنأكو   ادب ىتح " بالقنالاهيفلسو ةعاطلا ةيفلس    " نع عاش ام وحن ىلع    ،     

! ةيمـسرلا تاطلسـلا تلمح ةيئانث ىهو      . عمتجملاو ةلودلا دعاوقو ةمظنأ لوح    ،  كلتو هذه نيب لمعلاو ةيؤرلا يف     

ىلع   – رصمك دلب يف اميسال    لئاـسولا  دشأب ةيناثلا ةيفلسلا تهجاو امنيب      ،  اهتملاسم ىوعدب ،  يلوألا ةيفلسلا ةياعر   

تاطلسلا هذهل ًائجافم أدب    يذلاو،  اهباهرإىوعدب  ،  ًاسأب ةينمألا  ةـعامجلا  (يـميظنت   ةداـق نـم ديدعلا مادقإ دعب        ،   

ةيعورشـمب اهمظعم    يفتطبترا   يتلاو،  ةيدئاقعلا ةعجارملاو ةبوتلا تانالعإ نم ةلسلس ىلع      ) داهجلاو ةيمالسإلا   

قوـقح  "ساـسأ اـهنأ مغر      " ةيندملا قوقحلا "ةموظنم لهاجت عم    ،  همدع نم " مكاحلا ةيالو ىلع حلسملا جورخلا    "

تاـسابتلاو تايلاكشإ ريثي ام وهو      . ةيرصعلا ةلودلا تاعيرشتو ،ثيدحلا عمتجملا هينبأ هتغلب ام بسحب        " ةنطاوملا

راظنألا فرصت اهنوك   اهيلإ راشملا تاعجارملا ىودج لوح    ،  ىتش نيذهل ةضهانملا ةيدئاقعلا فقاوملا لمجم نع      ،  ، 

ضـحم وأ براحملا    ةحارتسابهبش  أ ءيشيلإ  هذه  ،  "اهتاعجارم"لاح ام قوقحلا كلت هاجت ،نيميظنتلا        تارداـبم  "  

ىدـل ًاـمئاق عـمتجملاو ةلودلا        عضو لوح اهعورشم لظ امنيب    ،  اهنيح،  هب تفصو ام وحن ىلع    " فنعلا فقومل 

ةنيابتملا ةيعامتجالاتائفلا نيب ةخراصلا تازي يمتلا نم ةلمج ىلع زكتري عورشم وهو ةظحللا ىتح اهرصان     ع  يف 

تاـعامج فوفـص يـف        – ًاضيأ –اهادص تدجو تاهجوت ىهو     ،  بهذملاو ركفلاو ةديقعلاو سنجلا    ) ةيفلسـلا ( 

نيـميظنتلا نيذه نيبو تاعامجلا كلت       نيب ةيدئاقعلا تاكرتشملا ةعيبط لوح لؤاستلا ريثي ام       " ةملاسملا"ةفوصوملا    

ةيناثلل دادتماىلوألا تناك اذإ امو     ،  نيعجارتملا نـم لينلل   ،  حالسلا ةعقعق نود ىرجت   ،  هبهرم ىرخأ لئاسو ربع   ،   

نم كلذب نرتقا امو    ،  ةرصاعملا هتيوهو ةيثارتلا هتيوه نيب قراف ا      منود،  هترداصم ضرغب ،  ينفو يعادبإلمع لك   

ةيئاضـقلا ىواعدـلاو ةيديكلا ةينمألا تاغالبلا ربع ةيرصملا ةيفاقثلا ةعامجلا يف             ةعمال رصانعو زومر ةدراطم     

ةيرصملا ةعامجلا ةيلعافل   ،  ةمكاحلا ةينوناقلا صوصنلل ةضافضفلا ةيطارقوريبلا تاغابصلا يلإ ًادانتسا ةعنطصملا        

ةيسايسـلا ةرادإلا قـحالم د      حأ اهنأكو ،  ةعورملا) ةيفلسلا(كلاسملا كلت ىلع ةيعرشلا ءاطغ غبس       أام وهو   . لكك

يرصملا نأشلل  ةيدادبتسالا مدـقتلاو   ةرانتـسالا رصانع ههجاوم يف    ) نيدلا(مساب  اهفيظوت ىرجي    لازي  ال يتلاو ،   

نوللا اذه يف ) ناوخألا(ــك نيدلا رهاظل نئاشلا فيظوتلا تاذ سرامت ، ىرخأ تاعامج نع كيهان، يطارقميدلا



لإ ةرعتسملا ةيسايسلا تاعارصلا نم    ) ةعاطلا ةيفلس (و) ناوخإلا(تاعامج نم لك لدابتت ثيح      ،  رصم يف مويلا ي   ، 

ًارـكم رـثكأ بيلاـسأ نمـض        ،  يفئاطلازي  يمتلاو،  يركفلاعمقلاو ةرداصملا لامعأ يف راودألاو ةلودلا تارادإو        

 فنعلا لئاسو ةرهشم) ةيداهجلا ةيفلسلا(ـب فصوت ىرخأ تاعومجم تزاوتو هعم تلخادت دهشم وهو       . ةغوارمو

ألاب وأ ةعجارتملا   )ةيومالسإلا(فنعلا تاميظنتل رخآ دادتما اهنأكو      ،  حلسملا حلسملا   يرسلاميظنتلل ىر   ح،  ماـظنلا  ( 

تانيثالثلا   يدقعلالخ  ،  ناوخإلا ةعامجل ) صاخلا تانيعبرألاو –  دهشـملا اذه  يأ – وهو مرصنملا نرقلا نم   ،      – 

كلاسملا ةنيابتم ودبت   يتلاتاعامجلاو تامظنملا كلت ةطيرخ قاطنو ملاعم ددحي دق ام           ، يـنلعلا مداصتلا دح يلإ    ،   

يف ةلثمتملاو كرتشملايدئاقعلااهعورشم ىر حألاب وأ، اهتاعورشم غولب يف فادهألا ةدحتم ًاضيأ اهنكل   :  

اهجلا–ةيمالسإلا ةعامجلا (ةعجارتملاو قباسلا فنعلا تاميظنت  -   ) د 

   )ةيداهجلا(و) ةيكرحلا(و) ةيملعلا( :ــب اهتايمست جئارلا) ةيفلسلا(تاعامج  -

  تيصلا ةعئاذ ) ناوخإلا(ةكرحك ةيسايسلا لمعلا تاكرح  -

"  ةيمالـسإلا ةفالخلا ةلود   "ــل دادتماك   " ةرصاعملا ةيمالسإلا ةلودلا  "مايق نأب لئاقلا ثيدحلا عويش نأ تفاللا نكل         

هو تاميظنتلا كلت اهدشنت    يتلاةياغلا وه    رودب ىضفأ دق تاعامجلا    هذ  و ددعت يلإ   ه  امهموصخ نم فقاوملا براضت     

ديلقتلا يمالسإلالمعلا ديعص ىلع اوناكأ      نييرهزأ نم  ي   يقوـقحلا لـمعلا ديعـص ىلع وأ       ،  ةعيشو،  ةفوصتمو،   

تامظنمك   يطارقميدلاو  يـتلاو  اهعاسـتا ىلع  ) ةيراسيلا(و) ةيلاربيللا(تارايتلاو  ،  اهعونت ىلع " يندملاعمتجملا  " 

ةاـعد  : ليبق نم ةدع تايمستب مهتعن ربع كلذو      ،  عمزملا عورشملا ا  ذه باحصأب ديدنتلا يف اهتموصخ ترصحنا     

نيدلا لاجر اهمكحي   يتلا" ةيطارقويثلا ةلودلا " هندـس وأ يطـسولا اهنورق يف ابروأ تارامإو كلامم رارغ ىلع            ،   

،" يسايسلامالسإلا " ، نيفرطتملا وأ ،يمالظلا، نييريفكتلا نيددشتملا ، ني    ).!(خلا...ددجلا جراوخلا نييباهرإلا

ةرفانتملا تاضهانملا نم نوللا اذه نأ      ديب لإ –حلفي مل   ،    ددمتو لغلغت نم دحلا يف       – نآلا ى  يـف  ،  عورشملا عابت أ 

عمتجملاو ةلودلا  ءاشحأ توعنلا هذه    يأ – اهنوك،    كرحتي   يذلا،  يلعفلا يدئاقعلاعقاولا بناج   ي –  اذـه   باحـصأ    

ربس يلإ انيعس يذلاوهراطإ يفو هلالخ نم عورشملا       يـف  يباـهولا رايتلا ": انباتك ربع هتينكفاشكتساو هراوغ أ   

تاحاس يف ةقورطم ريغ ةيفرعم تابراقم ربع        فرعي ام وأ    ،  ديدج ىركف راطإ يلإ لوصولا هيغب كلذو      ،  "رصم

ةروص مسر ل، )ةيومالسإلا(تاعومجملاو تاميظنتلا نم طمنلا اذهل  "يداشرإلاجذومنلا  paradigm يثحبلا ميوقتلا

ةضبق يفعقت نأ اهيف ةلودلا ةرادإ تداك ام دعب رصمك دلب يف ، يدئاقعلاو يسايسلااهعورشم تاياغ نع   ةقد رثكأ     

تايلمع نم اهعبت امو ) 1981ماع ةصنملا ثداح (ًايلكو ) 1972ماع ةيركسعلا ةينفلا ثداح (ًايئزج تاميظنتلا كلت 

تالواحمو   لايتغا ةمكاحلا ةبخنلا زومرل   لايتغا  ،   فاقثلا نع كيهان  ،     يذلا قافخإلانأ الإ    ةقحاللا تاونسلا لاوط ةي

لمح   تابالقنالانم نوللا اذه تاياغب قاح       فـلتخم يـف اهعورشـم رصانع جيورت ىلع تاميظنتلا كلت عابت            أ 



ةرهاظ طامنأ ربع تائفلا هذه طبضو        ءاوتحاوعيوطت ةيغب   ،  ىرخأ لئاسو ربع  ،  ةيعامتجالاطاسوألا   سبـلملا  نم   

باقن –باجح  (ءاسنلا اميسالو    تارم جحلاو ةرمعلا   ،  لمعلا تاقوأ لالخ ةالصلا    (ةيرابتعاةيدابع كلاسم ربعو    )  

) ةينطولا ههجاوم يف نيدلا(ةقلغم ةيحور تاضراعتو ، )نويحيسمو نوملسم(ةخراص ةيفئاط تاهجوت ربعو ) ةدع

يلإ تضفأ تاققشتو خورشب   ينطولاسناجتلا باصأ ام     ا ةيصـخشلا ةـينب يف قوبسم ريغ  بارطضا  ةيرص ـمل  

   .ةرصاعملا

تاعومجملاو تاميظنتلا كلت اهنم دمتست       يتلاةيدئاقعلا ةينبلا دقنو ليلحتو رصم ىلع انباتك زكترا اذل            اهتاراعـش  

صي يتلاو،  ةيباهولا ةديقعلا ىهو ةيديلقتلا اهتاسراممو     نورفكيو   "ةحيحصلا ةديقعلا "اهنأب اهباحص   أاه  ف  لـج   اهمساب   

مرصـنملا نرـقلا تانيعبس علاطم ذنم       ادب ام وحن ىلع ،قحاللاو ق     باسلا يف مهتمئأو نيملسملا ةرهمج     وـهو    –  

انباتك ىوتحمل    ينمزلا قاطنلا  يح –  ةـيدمحملا  ةنسلا راصنأ (ةيعمج سيسأت ةداعإب تاداسلا رونأ سيئرلا نذأ ام         ن    (

اهتاعوبطم تلوت    يتلاو،  1972ماعلا يف    مويلا يلإ ةرداصلاو    – )ديحوتلا(  هذه تابضتقمل جيورتلا–  ةديقعلا  يـف  ،  

ىلع ضرحت تاباتك نم اهب نرتقا امو   ،  زاب نبا : قباسلا يدوعسلا ىتفملا تاباتك ربع نييرصملا نيملسملا طاسوأ       

ديمح نب هللا دبع : وعدملا، ةيدوعسلا ةكلمملا يف ينيدلافارشإلل ماعلا سيئرلا بناج نم ةديقعلا هذه قيبطتل فنعلا 

فـلتخم يـف ةمهملا هذهب مايقلل اهب ةصاخ تاعومجم ليكشت ىلع            ) ةنسلا راصنأ(ةيعمج مادق   إنم كلذ عبت امو     

يـميظنت اهنع دلوت    يتلاو) ةيمالسإلا تاعامجلا (ـب اهنيح تفرع    ،  ةيرصملا تاعماجلا  ، ةيمالـسإلا ةـعامجلا   :  

تلوت يتلاو، ةنسلاراصنأ ةيعمج ةحارص هب تفرتعا ام بسحب داهجلاو  ةيمستب ةتوعنملا تاعومجملا ةياعر ًاضي أ 

تانيعبسـلا لالخ ناوخألا ةكرح ةحارص      هعم تعطاقت عضو وهو مويلا يلإو ةقحاللا تاونسلا لاوط          ،  )ةيفلسلا(

دعب اميف رثكأةيلالقتسابلمعلا تلواح اميف ، تانينامثلاو   .  

باتكلا نم لوألا لصفلا    ىنع،  اذل  يـتلاو اهيلإ راشملا صوصنلا يف تءاج امك ةيباهولا ةديقعلا ىوتحم ضرعب           ،   

ملا يمالسإلا ديحوتلل قرافمو ىزاوم موهفم ىلع     موقت   ةـيدام صاوخب    ةيهلإلاتاذل  اهيبشتو ديسجتب كلذو    ،  رتاوت   

ةيوبنلا ثيدحلا بتك   يف ةجئارلاو ةعنطصملا ةيليئارسإلا تايورملا ىلع ًادامتع      اةحيرص   لصفلا هب ىنع ام وهو     ،   

ةدـيقعلا رمأـب ةلصـتملاو ةيمالسإلا ةريسلا يف          ةبيغملا عئاقولا مه  أىدحإ ىلع ثلاثلا لصفلا لمتشا اميف       ،  يناثلا  

رمأ ارهش  أناذللاو ةيزوجلا ميقلا نبا     : هذيملتو،  ينارحلا ةيميت نبا  : عدملا اميسالو ،  نييخيراتلا اهعجارمو ،  ةيباهولا

نماثلا نرقلا لالخ يداملاديحوتلا   نسـلا لـهأ بهاذـمو ءاملعو ةمئأ ةضهانم تناكف   يرجهلا  يـف ةـيعامج   إ ة 

: ماشلاو رصم ناطلس نع رداصلا موسرملا ربع،  قشمد هلعفب ميقلا نباو هيميت نبا نجس نم اهعبت امو         ا  مهتهجاوم

حت ةنمضتملاونووالق نبا    داـعأ   يتلاةديقعلا ىهو    ،اهنع عوجرلا وأ ةديقعلا هذه عابت     أةدراطمب ةجهللا ديدش ًاري     ذ   

دوعس نبا ةرامإ لالخ نم     رشع نماثلا ن  رقلا فصتنم ذنم برعلا ةريزج هبش يف      ،  باهولا دبع نب دمحم اهئايحإ       ،



 يأ، كاذنآ ةدئاسلا ةيمالسإلا ةفالخلا ةلود نع هقاقشنانع نلعيو ، ةديقعلا هذه ًايمسر ىنبتي يسايس نايك لوأ نوكتل

رصمل ينامثعلا يلاولاةلمح لعفب نايكلا اذه ناكر      أتراهنا نأ يلإ    ،  ةينامثعلا ةلودلا  ماعلا   يفىلع دمحم   :    1818 

  . م

فصنلا لالخ نايكلا اذه ةدوع نأ        الإ مث رشع عساتلا نرقلا نم       يناثلا  ًاددجم همايقو    هراسكنا  نرقلا علاطم ذنم    –   

ةموميدلا نم ًاديزم ةيباهولا ةديقعلا حنم      نآلاىتحو نيرشعلا    موـلعب نيلغتشملا ةضهانم نود لحي مل كلذ نأ الإ          ،   

ويش يف وأ   يرهزألافلسلا نم اوناك ءاوس     ،  اهل مالسإلاو  عـبارلا لصفلا ىنع     يذلاو،  ةعيشلا ةمئأ وأ فوصتلا خ       

مهل يباهولاريفكتلا ءوض يف ةضهانملا هذه بابس       أعبتتب   قـطنم كـيكفتل رـيخألاو سماخلا لصفلا ءاج امنيب          ،   

فئاز ةيمالسإ ةيعورشمهسيبلتو ) يباهولاداهجلا (    .ة 

روصـعلا يـف    ،  ةيباهولا عجارم تافلؤ  مو ءامسأو ،  ةيباهولا ةاعد صوصن لثم   ،  ةيقيثوت قحالم باتكلا مض امك    

  . ةثيدحلاو ةرخأتملا ةيمالسإلا

  

  

  بلطملا دبع ىركف 

   يرصم ثحابو بتاك


