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  برحلا ةفرعم نع
 - ءوجللاو برحلا نمز يف يفرعملا جاــتنإلا( برحلا ةــفرعم عورـــــشم
 عورـــشم وه ،)ايروـــس لوحو يف ثحبلا لاجمل ةكرتـــشم ةيـــضرا ريوطت
 تاــسارد ةرئادو تاــسايــسلا ثوحبل يروــسلا زكرملا نيب نواعتلاب يثحب
 يف ةيمنتلا تاـسارد زكرمو ةاواـسم ةيعمجو انييف ةعماج يف ةيمنتلا
 لابج ةعماجو مالـــــسلا ميلعتو ثاحبأ زكرمو ثاحبأ زكرمو تيزيب ةعماج
  .تروفنغالك ةيكيتايردالا بلألا
 لمعتو حلــسملا عازنلا تايمانيدو روذج صخــشت يتلا ةيدقنلا ةيعامتجالا مولعلا رظن تاهجو عورــشملا ىنبتي
 ةيمنتلا ســسأو تاعمتجملاو تاــســسؤملا ىلع رثؤت يتلا اهتاــسايــسو ةيــسيئرلا ةلعافلا تاهجلا ليلحت ىلع
 .ةيعامتجالا ةلادعلا روظنم نم عازنلا أرقيو
  :ةيلاتلا رواحملا ىلع برحلا ةفرعم عورشم دمتعي
 يف ةـشمهملا ةينانبللاو ةينيطـسلفلاو ةيروـسلا تاعمتجملا نمـضو نيب ةمئاقلا نماـضتلا لاكـشأ نع ثحبلا •

 .نانبل
 يف ةيراجلا ةحلــسملا تاعازنلا اهــضرفت طورــش تحت حزري ٍعقاو ِقايــس يف ّينماــضت ٍداــصتقا موهفم ةرولب •

 .ىرخأ ةهج نم نيطسلف يف يرامعتسالا لالتحالا اهضرفي يتلا كلتو ،ةهج نم ايروس
 .ةّيلُّوحتلا ةّيثحبلا تايجيتارتسالا يذغُت ٍةّيفرعم َتايرظنل ّيميهافم ٍرُّوصت ةرولب •
 .بابشلا نيثحابلل ةفرعملا تايرظنو ،تايجيتارتسالاو ،ةيثحبلا تاردقلا ريوطت •

 
  عقوملا ةراــيز ءاــجرلا تاــمولعملا نم دــيزملل .ةــيواــــــسمنلا ةــيمنتلا ةــلاــكو نم لومم برحلا ةــفرعم جماــنرب

https://www.know-war.net/. 
 

 :ةيلوؤسملا نايب
 .ةظوفحم قوقحلا عيمج ،KnowWar عورشم © 2022 ،انييف
 KnowWar عورشم تاروشنم ةلسلس
 .هيفلؤم نع رّبعت صنلا اذه يف ةدراولا ءارآلا
 ىسوم ةيوار :فالغلا ةروص
 ميهاربإ مزاح :ةمجرتلا
 هبردبع سنأ :ميمصتلا
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 :اهلوحو ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيليوحتلا ةفرعملا جاتنإو رامعتسالا نم ةررحتملا ةيوسنلا تايجهنملا
 ةيسارد ةلاحك تايروسلا ءاسنلا
 )ب( ربط ادنيلو )أ( يراعيم ةنيل
  نيطسلف يف تيزريب ةعماج يف ةأرملا تاسارد دهعمو ةيكولسلاو ةيعامتجالا مولعلا ةرئاد )أ(
 1ةدحتملا ةكلمملاب نوتيارب يف سكساس ةعماج يف ةيملاعلا تاساردلا ةيلك يف ةيلودلا تاقالعلا ةرئاد )ب(
 

 

 ةيحاتفم تاملك
 ةـيوـــــسنلا تاـيجهنملا
 نــــم ةررــــحــــتــــمــــلا
 ةيوــــسنلا ،رامعتــــسالا
 ةـــقـطـنـمـلا ،ةـــيـلارـبـيـلـلا
 ةـيراـمعتـــــسا ،ةـيبرعلا
 ،برــحــلا ،ةـــطــلـــــــسلا
 راــــــمــــــعــــــتـــــــــــسالا
  يناطيتسالا

 ثحبلا صّخلم   
 عاـــضوأ ليلحت يف ةيرامعتـــسالا ةيقارـــشتـــسالا تابراقملل ةيدقن تايبدأ دوجو مغر
 زّكرت يتلا تايبدألا يف ًاــــصقن ةمث نأ الإ ،)ثلاثلا ملاعلا ءاــــسنو( تايبرعلا ءاــــسنلا
ـــــسُت يتلا )ةـيفرعملا( ةـيجولومتـــــسبإلاو ةـيجهنملا تاـهجوتلا ىلع  ةداـعإ يف مِهْ
 ةـــــسارد ةـقرولا هذـه لواـحت .ةـيراـمعتـــــسالا ةـيقارـــــشتـــــسالا رظنلا تاـهجو جاـتنإ
 هذه زواجتل رامعتـــسالا نم ةررحتملا ةيوـــسنلا تايجهنملا اهحيتت يتلا تايناكمإلا
 تاـيجهنملا قيبطت ةـيفيك يف لـمأـتلا نم دـيزملا ىلإ يلاـتلاـب وعدـتل ،ةـلـــــضعملا
 ءاـــــسنلا اـهذـّفنت يتلا ةـيميداـكألا ثوحبلا يف راـمعتـــــسالا نم ةررحتملا ةـيوـــــسنلا
 نم ةطبارتملا تاليكـــشتلا دـــض تايبرعلا ءاـــسنلا لاـــضن لوح ذّفنُت يتلا وأ ،تايبرعلا
 ةلئسألا ةقرولا حرطتو .ةقطنملا يف يناطيتسالا رامعتسالاو ،برحلاو ،ةيكريرطبلا
 يتلا ةـيثحبلا بـيلاـــــسألاو ةـيجولومتـــــسبإلاو ةـيجهنملا تاـبراـقملا يه اـم :ةـيلاـتلا
 فيك فــشكل رامعتــسالا نم ةررحتم ةيوــسن فراعم جاتنإ يف ةدعاــسملا اهناكمإب
 ةـشيعملا براجتلا ملاعم نيتكباـشتملا ةيرامعتـسالا ةعزنلا 0 ةثيدحلا ةطلـسلا لكـشت
 يف رظنلا ةداـعإ ناـكمإلاـب فيكو ؟اـهيلع تالوحت لاـخدإ لـيهـــــست لـجأ نم ءاـــــسنلل
 يئاللا ءاـسنلا عم ةيكراـشت ةيلمعك رامعتـسالا نم ةررحتملا ةيوـسنلا ةفرعملا جاتنإ
 ؟ةيداملا فورظلا هذه نمواقي

 تاـيجهنملاو ةـيلاربيللا ةـيوـــــسنلا تاـهجوتلا ةـنميه نإ ةـقرولا هذـه لداـجت
 ملاــعلا يف ةــطلـــــسلا ةــيراــمعتـــــسا جاــتنإ ةداــعإ ةــيلمع ززعت اــهب ةــطبترملا
 .يعاــمتجالا ملاــعلا اذــه لوح ةــفرعملا جاــتنإ يفو ،يقيقحلا يعاــمتجالا
 ءاــــــسنلا لوح ةـيلود تاـمظنم اـهترـــــشن يتلا ريراـقتلا نم ةـلثمأ ضرعتـــــستو
 يتلا ةيوينبلا ىوقلا نع يـــضاغتلا نع جتانلا روـــصقلا سكعت يتلاو تايروـــسلا
 ريوطتو رّبدـتل ةـيلوأ تاـحارتقا ةـقرولا مدـقت اـمك .تاـيروـــــسلا ءاـــــسنلا عقاو ددـحت
 جاتنإ ريرحت ةيلمع طبر ديعت يتلا رامعتـــسالا نم ةررحتملا ةيوـــسنلا تايجهنملا
 رامعتــــسالا نم ررحتلا ىلإ فدهت يتلا تاــــسرامملاب رامعتــــسالا نم ةفرعملا
 .ةطلسلل ةيداملا ىنبلا ليوحتو

 
 

 ةمدقملا
 اتضِرُف نيتللا نيتثيدحلا نيتيبرغلا ةيرامعتسالا ةعزنلاو ةيلامسأرلا نم ليوط خيرات ربع ةيبرعلا ةقطنملا تلكشت
 ةفرعملا جاتنإ لاكشأ ةجيتن ًامومع ةيمعتلاو بجحلل عئاقولا هذه ضرعتتو .2رامدلاو ،حوزنلاو ،بورحلا ربع
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 يف ةيرامعتسالا ةعزنلل ىرخألا لاكشألا عم لعافتي ًايناطيتسا ًارامعتسا هجاوت اهنأ امب ،اهعون نم ةديرف ةلاح يه نيطسلف ةلاح 2
 .يناطيتسالا رامعتسالا هيلع يوطني يذلا وحملا قطنم دسجت اهنأ نيح يف ،ةقطنملا



 2 اهلوحو ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيليوحتلا ةفرعملا جاتنإو رامعتسالا نم ةررحتملا ةيوسنلا تايجهنملا  •

 قطنمب مستت يتلاو تايبرعلا ءاسنلا فورظ لوح ةفرعملا جاتنإل ةددحملا لاكشألا لالخ نمو ،ةنميهملا
 .ةينيدلا ةيفاقثلا لماوعلا ىلإ ءاسنلا ةايح فورظ لزتخي يقارشتسا يوفاقث
 ةيمويلا براجتلا طبر ةداعإ ىلع ةرداقلا ةنكمملا تايجهنملا فاشكتساو لّمأت ىلإ ةقرولا هذه يف ىعسن
 ،)sexualised( نسنجُملاو )gendered( يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلا براجت كلذ يف امب ،تايبرعلا ءاسنلل
 ةقرولا هذه ىعست ،كلذ لالخ نمو .)اهجاتنإ ديعتو( اهجتنتو فورظلا هذه ةينب ددحت يتلا ةيقسنلا ىوقلاب
 فورظلاو تالاضنلا عم رشابملا لعافتلا ةقرولا هذه ماهم نم سيل .ةيجهنمو ةيميهافم ةلخادم حرط ىلإ
 تايجولومتسبإلا يف ريكفتلا ةداعإ ىلع كلذ نم ًالدب لمعت اهنكل .تايروسلاو تايبرعلا ءاسنلل ةيمويلا ةيداملا
 لاكشأل تايبرعلا ءاسنلا ةهجاوم ديازتت .تايبرعلا ءاسنلا عئاقو لوح ةفرعملا اهتطساوب جتنُت يتلا تايجهنملاو
 يف نسنجُملا فنعلاو يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلا لاكشأ كلذ يف امب ،يقسنلا فنعلا نم ةلخادتم
 تاداصتقالاب ةطبترملا ةيلايربمإلا تالخادتلاو ،ةمئادلا بورحلاو ،نامرحلا فورظ يف ،ةصاخلاو ةماعلا نهتايح
 ميهافم يف ةلكشملا ددحي يذلا يقارشتسالا ليلحتلا رارمتسا نم نولوهذم اننإف ،كلذ عمو .ةيجارختسالا
 دارفأ ىلع قّيض لكشب زّكري يذلا يلاربيللا يوسنلا جهنملا ةموميد نمو ،"ديلاقتلا"و "ةفاقثلا" يه ةتباث
 امأ ،تايبرعلا ءاسنلا عئاقو عيبطت ىلع لاوحألا نسحأ يف ةنميهلاب مستت يتلا رطألا هذه لمعتو .نيررذم
 ةيرامعتسالا ةعيبطلا جاتنإ ديعت قرطب ةمئاقلا ةطلسلا تايكيمانيد هّوشتو بجحت يهف ،لاوحألا أوسأ يف
 هذه يف انزيكرت ّبصنيو .لوألا ماقملا يف فنعلا اذه تجتنأ يتلا مظنلا يف ءاسنلا جامدإ ديعتو ،ةطلسلل
 .يلازتخالا قطنملا اذه معدت يتلا ةيجهنملا تابراقملا ىلع ةقرولا
 ًاينمض ًاساسأ لّكشت يتلاو ًايخيرات ةددحملا تاقالعلاو ىنبلا ليلحت ىلع زكري يذلا يسكراملا جهنملاب أدبن
 قايسلا يف عئاقولا هذهل يليلحتلا فصولاو تايبرعلا ءاسنلا فورظ عضن نحنف .ةساردلا ديق رهاوظلل
 ةينالصألا ةيوسنلا تايجهنملاو رظنلا تاهجو ىلإ نيدنتسم انليلحت عّسون مث .ةيبرعلا ةقطنملل يخيراتلا
 فراعملا هذه طبر ديعنو ،ةيبونجلا اكريمأو ةيلامشلا اكريمأ لثم تايفارغج نم ،رامعتسالا نم ةررحتملاو
 نم ةررحتملا ةيوسنلا تايجهنملل ةطراخ مسرب ءدبلا لجأ نم ،ةيبرعلا ةقطنملا يف ةعقاولا تايفارغجلاب
 ليلحت ةداعتسال 3رامعتسالا نم ةررحتم 0ةيرامعتسا تاهجوت مدختسنو .اهرّبدتو يبرعلا ملاعلا يف رامعتسالا
 لالغتسالاو ،وزغلاو ،يناطيتسالا رامعتسالا نم ةكباشتم تايلمع ىلع ةمئاق اهنأ ىلع ةثادحلا مهفي يدقن
 نأب ءرملل ةقطنملا يف ةثادحلل ةيرامعتسالا سسألا ةداعتسا حمست .ةيرصنع ةمظنأ ىلع نيِمِئاقلا يلامسأرلا
 .ءاسنلل ةيمويلا عئاقولاب كلذ طبري نأو ،ةقطنملا يف ةمظنألا هذهل ةرصاعملا تاليكشتلا زِكْرَمُي
 ةيجولومتسبإلاو ةيجهنملا داعبألل يدقن ءاصقتسا ءارجإب اهل حمسي ةمهملا كلتل ةقرولا هذه زاجنإ نإ
 ةيجهنملل لمتحملا ليدبلا لكشلا نايبتو ،تايبرعلا ءاسنلاب ةقلعتملا ةفرعملا جاتنإل ةنميهملا لاكشألل
 نهعئاقوب ةقلعتملا تايبدألاو ،تايروسلا ءاسنلل ةددحملا ةلاحلا ىلع زكرنسو .رامعتسالا نم ةررحتملا ةيوسنلا
 تايجولومتسبإلا ىلإ دنتست يتلا ةفرعملا جاتنإ لاكشأ نع ةيحيضوت ةلثمأك ةيلودلا تامظنملا اهتجتنأ يتلاو
 .ةدئاسلا ةيلاربيللا ةيوسنلا تايجهنملاو
 ملاعلا ءاسنو( تايبرعلا ءاسنلا عاضوأ ليلحت يف ةيرامعتسالا ةيقارشتسالا تايجهنملل ةيدقن تايبدأ دوجو مغر
 يتلا )ةيفرعملا( ةيجولومتسبإلاو ةيجهنملا تاهجوتلا ىلع زّكرت يتلا تايبدألا يف ًاصقن ةمث نأ الإ ،)ثلاثلا
 ةيقارشتسالا رظنلا تاهجو جاتنإ ةداعإ يف ةيثحبلا تايلمعلا اهب مهست يتلا قرطلا نع باقنلا فشكت
 رامعتسالا نم ةررحتملا ةيوسنلا تايجهنملا اهحيتت يتلا تايناكمإلا ةسارد ةقرولا هذه لواحت .ةيرامعتسالا
 ةررحتملا ةيوسنلا تايجهنملا قيبطت ةيفيك يف لمأتلا نم ديزملا ىلإ يلاتلاب وعدتل ،ةلضعملا هذه زواجتل
 تايبرعلا ءاسنلا لاضن لوح ذّفنُت يتلا وأ ،تايبرعلا ءاسنلا اهذّفنت يتلا ةيميداكألا ثوحبلا يف رامعتسالا نم

 
 "رامعتسالا نم ة3ررحتملا" يترابع لمعتسن اننأ الإ ،يداملا ريغ ىنعملاب رامعتسالا نم ررحتلا حلطصم لامعتسا ديازت مغر 3
 .اهليوحتو ةيرامعتسالا ةنميهلا مظن كيكفت ىلإ ةيمارلا دوهجلا ىلع ةلالدلل لدابتم لكشب "رامعتسالل ةـ3ـضهانملا"و
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 ةلئسألا حرطت يهو .ةقطنملا يف يناطيتسالا رامعتسالاو ،برحلاو ،ةيكريرطبلا نم ةطبارتملا تاليكشتلا دض
 نأ نكمي يتلا ةبولطملا ثحبلا بيلاسأو ،ةيجهنملاو ةيجولومتسبإلا تايجهنملاو تابراقملا يه ام :ةيلاتلا
 ةعزنلا 0 ةثيدحلا ةطلسلا مسرت فيك فشكو رامعتسالا نم ةررحتم ةيوسن فراعم جاتنإ ىلع اندعاست
 فيكو ؟اهيلع تالوحت لاخدإ ليهست لجأ نم ءاسنلل ةشيعملا براجتلا ملاعم نيتكباشتملا ةيرامعتسالا
 يئاللا ءاسنلا عم ةيكراشت ةيلمعك رامعتسالا نم ةررحتملا ةيوسنلا ةفرعملا جاتنإ يف رظنلا ةداعإ ناكمإلاب
 ؟ةيداملا فورظلا هذه نمواقي
 ةيلمع طبر ديعت يتلا رامعتسالا نم ةررحتملا ةيوسنلا تايجهنملا ريوطتو رّبدت يف لثمتي انفده نإف ،كلذل
 ةيداملا ىنبلا ليوحتو رامعتسالا نم ررحتلا ىلإ فدهت يتلا تاسرامملاب رامعتسالا نم ةفرعملا جاتنإ ريرحت
 ةداعإ ةيلمع ززعت اهب ةطبترملا تايجهنملاو ةيلاربيللا ةيوسنلا تايجهنملا ةنميه نأ لوقلاب لداجن .ةطلسلل
 .يعامتجالا ملاعلا اذه لوح ةفرعملا جاتنإ زّيح يفو ،يقيقحلا يعامتجالا ملاعلا يف ةطلسلا ةيرامعتسا جاتنإ

 نيتيلاربيللا ةيجهنملاو ايجولومتسبإلا خاخف
 تايرحلاو قوقحلا ليصحت ىلع ،ةنميهو ةرهش ةيوسنلا تاراّيت رثكأ يهو ،ءاضيبلا ةيلاربيللا ةيوسنلا زّكرت
 ةيلاربيللا ةيوسنلا ججاحتو .ةيعامتجالاو ،ةيسايسلاو ،ةينوناقلا تالاجملا يف ةيمسرلا ةاواسملاو ،ةيدرفلا
 عيسوتب كلذ ىلع ءانب يدانت يهو ،ةيسايسلاو ةيصخشلا تارايخلا ىلع ىدعتت ةيكريرطبلا ىنبلا نإ لوقلاب
 ةيدرفلا تايرحلاو يدرفلا يتاذلا لالقتسالا ُربتعُيو .ءاسنلا طاسوأ يف ةيسايسلا ةكراشملاو ةيكلملا قوقح
 ةيسايسلا تاسسؤملا يف حالصإلاو فاصنإلا قيقحت ىلإ نيعسي يتاوللا تايلاربيللا تايوسنلل ةيساسأ زئاكر
 ءاسن ءارآ نم ةعبان اهنوكو ةيبوروألا اهلوصأ نأ ىلع ةيلاربيللا ةيوسنلا داّقن ددشي .ةمئاقلا ةيعامتجالاو
 ةقبطلا ءاسنو ةنولملا ةرشبلا تاوذ ءاسنلا ةايح فورظل ةبسانم ريغ اهنالعجي ملاعلا هاجت ىطسولا ةقبطلا
 يتاذلا لالقتسالا تارّوصت نع ًايرذج ًافالتخا نهومه فلتخت يتاوللا تارَمعتسملا ثلاثلا ملاعلا ءاسنو ،ةلماعلا
 ءاسنلا زّكرت ،كلذ نع ًاضوع .تازايتمالا تابحاص ءاضيبلا ةرشبلا تاوذ ىطسولا ةقبطلا ءاسن مهت يتلا يدرفلا
 ،ةطلسلل ةيقسنلا ةعيبطلا ىلع ثلاثلا ملاعلا تايوسنو ،نييلصألا ناّكسلا ءاسنو ،ةنولملا ةرشبلا تاوذ
 .ةيقبطلاو ،ةيقرعلاو ،ةيرامعتسالاو ،ةيكريرطبلا طوطخلا ربع ةطلسلا اهب مظتنت يتلا ةكباشتملا ةقيرطلاو
 فاصنإلاب ةيلاربيللا ةيوسنلا تابلاطم نأ ىلإ ةيوسنلل ةيلاربيلوينلا تايلجتلا داّقن ريشي ،قبس ام ىلع ةوالعو
 .)671 – 696 :2016 يلياب( قوسلا تايجولويديإ نم ةعبان يردنجلا
 
 نوسيلأل ًاقفوو .دايحلاو ،يتاذلا لالقتسالاو ،ةيعوضوملاب مزتلم يلاربيللا يوسنلا يجولومتسبإلا هاجتالا
 دسجلا نيب ًامراص ًازييمت زّيمت يهف ،تايئانثلا ىلع موقت ةيلاربيللا ةيوسنلا ايجولومتسبإلا نإف ،)1983( راغاج
 موهفم ىلإ ةيلاربيللا دنتستو .صاخلاو ماعلا نيبو ،ميقلاو ةقيقحلا نيبو ،فطاوعلاو راكفألا نيبو ،لقعلاو
 دِهطضُملا نيب يقيقحلا عازنلا ءافخإ ىلإ دوقي ام ،ةيناسنإلا قوقحلاو ميقلا ىلع زّكرتو ةيرشبلا ةعيبطلل دّرجم
 ةيلاربيللا ةيوسنلا ثوحبلاف ؛ةيلاربيللا ةيوسنلا تاهجوتلاب ةطبترم ةدع ةيجهنم تايعادت كانه .دَهَطضُملاو
 ىنبلا نمض ءاسنلا جامدنا نم دحت يتلا قئاوعلا ىلع زّكرت ثاحبأ نم فلأتت يعامتجالا لوحتلاب ةصاخلا
 يتلا فورظلا تاذ نمض ءاسنلا عقوم خّسري كلذ نأ ديب .نهجامدنال ةحاتملا صرفلاو ،ةدئاسلا ةيعامتجالا
 ةفسلف ةيلاربيللا ةيوسنلل ةيفسلفلا ةيضرألا لّكشتو .ةدِهطضُملا ةيعامتجالا تايبتارتلا ةموميد ىلع ظفاحت
 تلّكشو .ةيبرعلا ةقطنملا يف لمعت يتلا ةأرملل ةدحتملا ممألا ةئيه لثم ةيئاسنلا تامظنملا يف ةهِّجوم
 اراطإ ،يعامتجالا لوحتلل ةيجمدلا هُتبراقمو هُتايجهنمو ،يلاربيللا راطإلا لعجل ًةادأ تاسسؤملا هذه لاثمأ
 ليلحتلا ىلإ ةيلودلا تاسسؤملا هذه لاثمأ هيلع دمتعت يذلا يلاربيللا يوسنلا راطإلا اذه دنتسيو .انِميهم
 يف تافالتخالا نم مغرلا ىلعو .ةدئاسلا ةيلاربيللا ايجولومتسبإلا ةزيكر ةينادرفلا أدبم لّكشي ثيح ينادرفلا
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individualism) هلو ،ةسوردملا ةرهاظلل يساسألا يببسلا ريسفتلا اهفصوب ةيدرفلا اياونلا ىلع زّكرت يتلا 
 .لَّثمُيو يعامتجالا ملاعلا اهب رَّسفُي يتلا ةقيرطلا ىلع ةرشابم جئاتن

 يوينب ليلحت ىلإ ةجاحلا :رامعتسالا نم ةررحتملا ةيوسنلا تايجهنملا
 تايجهنملاب ةيسكراملا ةيجهنملا جمدب مسقلا اذه يف موقنس ،ةيلاربيللا ةيوسنلل يجهنملا روصقلا زواجتل
 يتلاو ،تايبرعلا ءاسنلا فورظب ةقلعتملا تاباتكلا مظعمل ًافالخو .رامعتسالا نم ةررحتملا ةينالصألا ةيوسنلا
 باعيتسا ةيجهنملا انتبراقم لواحت ،ءاسنلا داهطضال يوينبلا ساسألا نع ىضاغتت يتلا ةيليلحتلا رطألا ىّنبتت
 هذهل ةيوينبلا ةعيبطلا حضف ىلع هتاذ تقولا يف لمعت امنيب ،داهطضالاو ةنميهلل ةيرهاظلا بناوجلا
 لظ يف مهتاطابحإو مهبراجت مهف ىلع مهيرِواحمو نيثحابلا ةجودزملا ةيلمعلا هذه دعاست .تاداهطضالا
 ةيجهنم ةبراقم ةغايصل ةيضرألا دّهمتو ،ةرخأتملا ةيلامسأرلا يف يناطيتسالا رامعتسالاو برحلا فورظ
 .ثحبلل ةيليوحت ةيوسن
 يتلا سكرام ةيجهنمب أدبن ،ةيداهطضالا ءاسنلا ةايح فورظل ةيوينبلا سسألل انمهف قيمعت يف اّنم ةبغر
 قالطنالا ةطقن اندعاستو .لاملا سأر مكارتل ةظوحلملا ريغو ةينمضلا طامنألاب ةلصلا تاذ ةيوينبلا طورشلا نّيبت
 عئاقول صاخلا يخيراتلا قايسلا يف ةيوينبلا طورشلا تاريثأتل ةيقيربمإلا تاليلحتلل ةيضرأ سيسأت يف هذه
 امك .هاندأ ةعجارملل ةعضاخلا ةيلودلا ريراقتلا يف تايروسلا ءاسنلا ةلاح لالخ نم لّلحُت امك ،تايبرعلا ءاسنلا
 رامعتسالا كلذ يف امب ،ىرخأ ةيداهطضا ىنب لمشيل جاتنإلا طمنل يسكراملا ليلحتلا عيسوتب موقنو
 .يناطيتسالا رامعتسالاو ،ةيلامسأرلا لظ يف ةيكريرطبلا ايجولويديإلا طمنو ،يناطيتسالا
 :ةلئاق ججاحت نيح تايجهنملا ةلأسم صوصخب سكرام ىلإ ًاددجم ةدوعلا ةيمهأ )2005( زينيميخ اترام حرشت

 ًالثم( ةظحالملل لباقلا وأ رهاظلا ريثأتلا هفصوب ةأرملا داهطضال رّوصت عضو ىلإ سكرام ةيجهنم دوقت
 تاقالعلل )خلإ ،يلزنملا لمعلا ميسقتو ،يعامتجالا يداصتقالا يقبطلا ميسقتلاو ،لمعلا قوس يف
 سأر مكارت اهب ددحي يتلا قرطلا تاريثأت دحأ ،اهرودب يهو ،ءاسنلاو لاجرلا نيب ةينمضلا ةيلكيهلا
 سانلا ةردقب ًاطورشم هلعجي ام ،ةيكلملا نم ةمورحملا ةقبطلا فوفص نمض جاتنإلا ةداعإ ميظنت لاملا
 .)25 :2005 زينيميخ( مهلمع ةوق عيب ىلع

 
 ًاساسأ لكشت يتلاو ةظحالملل ةلباقلا ريغ ةيعامتجالا تاقالعلاو ىنبلا ديدحت يف سكرام ةيجهنم اندعاست
 مهفل" ،زينيميخل ًاقفوف .عباتلا عقوم يف نهعضت يتلاو ءاسنلاو لاجرلا نيب لعافتلل ةرهاظلا طامنألل ًاينمض
 هدقنو ،ديرجتلل يلدجلا همهف يأ ؛سكرام ةيجهنم عابّتا نع ىنغ ال ،ءاسنلا داهطضال ةيلامسأرلا تاددحملا
 رهاوظلل ًاينمض ًاساسأ لكشت يتلا ًايخيرات ةددحملا تاقالعلاو ىنبلا ليلحت ،لبقو ،نع لزعمب لوصألا نع ثحبلل
 .)15 :2005 زينيميخ( "ةساردلا ديق يه يتلا
 
 ةلباقلا تايلجتلا نيب زييمتلا لالخ نم ،ةيجهنملا ةينادرفلا خاخف زواجتل ةمهم قرط ةيسكراملا تايجهنملا رفوت
 ،ماعلا لاجملا يف يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلا وأ يلزنملا فنعلا لثم ،ءاسنلا داهطضال ةظحالملل
 طامنألل ًاينمض ًاساسأ لّكشت يتلاو ةمئاقلا لاملا سأر مكارت طامنأ ًاديدحتو ،ةظحالملل ةلباقلا ريغ ىنبلاو
 اذه .)17 – 15 :2005 زينيميخ( عباتلا عقوم يف ءاسنلا عضتو ،اهدوقتو ءاسنلاو لاجرلا نيب لعافتلل ةرهاظلا
 نكمي ال يتلاو" ةظحالملل ةلباقلا ريغ ةيعامتجالا ىنبلل ةيببسلا ىوقلاب فارتعالاو ،ةيدرفلا اياونلا زواجت ينعي



برحلا ةفرعم  •  5 

 ،هلّكشتو كولسلل ًاينمض ًاساسأ لّثمت اهنكل "ةيدرفلا اهتانوكم ىلإ وأ ةظحالملل ةلباق تانوكم ىلإ اهلازتخا
 .)370 ،376 :1989 ،سيدليو( "ةينعملا ةرهاظلا "ناكمإ طورش" نع رّبعت اهنإف يلاتلابو
 هذه جتنت يتلا ةينمضلا ىنبلاو فورظلاو داهطضالل ةرهاظلا تاليكشتلا نيب يسكراملا زييمتلا نم انقالطناب
 تايجهنملا دقتنت يتلا ةينالصألا تايجهنملاو ،ةيدقنلاو ،ةيوسنلا تايجهنملا ةيمهأ ىلع دكؤن ،عئاقولا
 ًافالخو .يرذج لّوحت ثادحإب يسايس مازتلا نم ثاحبألا قلطنت نأب يداننو ،ةفرعملا جاتنإ يف ةيعضولا
 هذه يف ثحبلا نإف ،ءاسنلا لوصو نم دحت يتلا قئاوعلا ةلازإ ىلع زّكرت يتلا ،ةيلاربيللا ةيوسنلا ةيجهنملل
   ثحبلا بيلاسأ ُربتعُتو .اهليوحت نكمي ثيحب ،ًايعامتجا ةطلسلا اهب مَّظنُت يتلا ةيفيكلا فشكي تايجهنملا

(methods) ليوحتلاب مازتلالا قلطنم نم ةفرعملا جاتنإ ةبراقم يوطنت ام ًابلاغ .ةيلمعلا هذه نم ًايساسأ ًءزج 
 مهثحب يف نيكراشملاو نيثحابلا عمجي" كرتشم جاتنإو ةينواعت ةيلمع هنأ ىلع ثحبلاب رظنلا ةداعإ ىلع يرذجلا
 ،نلوكنلو ،نيزنيد( لصحي نأب نيكمتلاو ،دقنلاو ،ةمواقملا لمعل حمسي ءاضف ،كرتشم يدقن ءاضف نمض
 ةيمويلا عئاقولا تاديقعت طاقتلا ىلع ةرداق تايجهنم نع ثحبلا دنع ،ىرخأ ةرابعب .)5 :2008 ثيمس ياويهوتو
 ريغ ةيعامتجالا ىنبلا ىلإ انهابتنا هّجوت يتلا ةيسكراملا تايجهنملا نيب عمجلا مهملا نم ،تايبرعلا ءاسنلل
 حمسي يكراشت ءاضفك ثحبلا يف رظنلا ديعت يتلا ةيدقنلا ةينالصألا ةيوسنلا تايجهنملاو ةظحالملل ةلباقلا
 .هليوحتو عقاولل يدقنلا مهفلا يف طارخنالاب

 ةيبرعلا ةقطنملا يف ةطلسلا ةيرامعتسا
 ًايملاع نميهملا ةطلسلا جذومن رصانع دحأ يه ،وناجيوك لابينأ هغاص ريبعت وهو ،)Coloniality( "ةيرامعتسالا"
 :امه ثيدحلا يملاعلا ماظنلا ةينب يف ةطلسلل ناروحم ةمث ،وناجيوكل ًاقفوف .)533 :2000 وناجيوك( مويلا
 ،نيتيكريمألا رامعتسا يف ًايخيرات رّذجتم ةطلسلل يلامسأرلا ماظنلا اذهو .ةيلامسأرلاو ةطلسلا ةيرامعتسا
 ءاسنلل ةيعامتجالا فورظلا عقوم ديدحت ديرن نحنو .يلامسأرلا لالغتسالاو ةِنَقْرَعلا يتيلمع ربع لكشتي وهو
 ةقطنملا يف ىلجتي يذلاو ،ةطلسلل يلامسأرلا يرامعتسالا ماظنلا نمض ةيمويلا نهعئاقوو تايبرعلا
 برحلل ديدجلا هجولا ىلإ ةفاضإ ،لماع يدهم كلذل رّظن امك ،"يرامعتسالا جاتنإلا طمن" لكش ىلع ةيبرعلا
 .هاندأ هعجارنس يذلا
 ةيملاعلاو ةيلحملا ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةنميهلا ةمظنأ نم ةدقعم تاعمجت ةمث ،مويلا يبرعلا ملاعلا يف
 عورشملا نم ًالك ىوقلا هذه لمشتو .ةيمويلا نهعئاقو حمالم مسرتو ءاسنلل ةيعامتجالا فورظلا ددحت يتلا
 ةوحص ىلإ هيف ةيلايربمإلا بورحلاو ةيبرعلا تاعمتجملا تتشت داق يذلاو ،"ديدج طسوأ قرش" ـل يكريمألا
 ةلكيهلا ةداعإل ةادأ )ةديدجلا ىضوفلا وأ( ديدجلا ماظنلا اذه حبصأ دقو .ةيكريرطبلا ةظفاحملا ىوقلل
 سكعي كلذ نإ ًالئاق )2016( يرداق يلع ججاحيو .ةميقلا ضئاف جارختسال ةفينعلا تايلمعلاو ةيلاربيلوينلا
 ةموميد ىلع ظفاحتو َةيبرعلا َةدايسلا اهيف ُةمئادلا ُةيلايربمإلا ُبورحلا فِعضُت ةطلسلل عسوأ ةيملاع ةفوفصم
 ةيلايربمإلا بورحلاو .)249 :2016 يرداق( "يناتيلوبورتملا لاملا سأر مكارت ضارغأل" ةيبرعلا دراوملا صيخرت
 مجسنت يتلا ،)2013 ،ربن( ةيداصتقالاو ةيركسعلا تاسايسلا ربع مّظنُت ةنسْنجمو ،ةرَدنجُمو ،ةنقْرعُم تايلمع يه
 ىلع ةنميهلا يف رمتسملا ينويهصلا يناطيتسالا رامعتساللو ةيميلقإ ىوقل عسوألا يبرغلا معدلا عم
 ،برحلاو ،ةطلسلل ةيملاعلاو ةيميلقإلا تابيترتلا هذه لعافتت .نيينيطسلفلا رهقو ةينيطسلفلا يضارألا
 تافاقثو ،ًايسنج ةرياغملا ةيرايعملا تايجولويديإلاو ،ةيروكذلا تاليكشتلاو ،تايكريرطبلا عم فينعلا جارختسالاو
 .اهليكشت ةداعإو اهليكشت يف مهستو ،ةيلحملا ةيقبطلا ىنبلاو ،بورحلا

 يعامتجالا عونلا لوح ةفرعملا جاتنإ ةيرامعتسا
 ةعزنلا رارمتسا رربت اهنإف يلاتلابو ،هل ساكعناو يداملا رامعتسالل دادتما يه ةفرعملا جاتنإ ةيرامعتسا
 نإف ،يلاتلابو .ةفرعملل يرامعتسالا جاتنإلاو يداملا رامعتسالا نيب ةيلدج ةقالع ةمثو .اهنّكمتو ةيرامعتسالا
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 ،هيلعو .رامعتسالا نم ةيعامتجالا تاقالعلاو ةيداملا فورظلا ريرحت نود نكمم ريغ رامعتسالا نم ةفرعملا ريرحت
 نم ردنجُملا ةفرعملا جاتنإ ريرحت – ًاجودزم ًاكرحت رامعتسالا نم ةررحتملا ةيوسنلا تايجهنملا لمشت نأ بجي
 ،نوناف زنارف ججاحي امك ،رامعتسالا نم ررحتلا نأ امبو .رامعتسالا نم ةطلسلل ةيداملا ىنبلا ريرحتو رامعتسالا
 هذه نمضو .ضرغلا اذه مدخي ةفرعملا جاتنإ لاكشأ نم لكش ىلإ ةجاحب اننإف ،ملاعلا ماظن رييغتل جمانرب وه
 ةرداق نوكت يكل رامعتسالا نم ررحتلا تالاضن قايس يف اهسفن عضومت نأ يف ةثحابلا رود لثمتي ،ةيؤرلا
 ةعزنلل يعامتجالا عونلا داعبأ ذخأي نأ رامعتسالا نم ررحتلا ىلع بجيو .رامعتسالا نم ةررحتم فراعم جاتنإ ىلع
 .ةيزكرم ةيسايسو ةيليلحت قالطنا ةطقنك ةيرامعتسالا
 ريثأت تحت "يثادح دعب ام" ًالوحت نيرشعلا نرقلا تاينينامث يف ءاضيبلا ةيلاربيللا ةيوسنلا ةيرظنلا تدهش امنيب
 تناك يتلا نهتلصوب ةتبلا ندقفي مل ثلاثلا ملاعلا تايوسنو تاوادوسلا تايوسنلا نأ الإ ،ةيوينبلا دعب ام ةيرظن
 ءاسنلا فيلأت نم تايبدألا نم ةعساو ةعومجم ةمثو .)19 :2016 اتوفاس( يوينبلا يداملا ليلحتلا ىلإ ريشت
 ةزهجأو ،ةيلامسأرلاو ،يناطيتسالا رامعتسالا نأ فيك سردت يتلا ةنولملا ةرشبلا تاوذ ءاسنلاو تاينالصألا
 ءاسنلا عئاقو لكش ةيلكلا ةمظنألا هذه ددحت فيك يصقتست امك ،ةنقْرعُمو ةردنجُم تاليكشت يه ةلودلا
 ؛1999 سيفيد( (micro) يئزجلا ىوتسملا ىلع نسنجُملاو نقرُعملاو ردنجُملا فنعلا عم نهبراجتو ةشيعملا
  .)2018 يوناواك ؛2017 ركيب ؛F 2006تياسنإ ؛2003 يتناهوم
 تاينالصألا تايوسنلا كلت رظن تاهجوو ةيسكراملا تايجهنملا نيب راوح قلخ ىلإ مسقلا اذه يف ىعسن
 داهطضال ةرهاظلا بناوجلا نم لك باعيتسا ىلع ةرداق ةيجهنم ةبراقم ريوطت لجأ نم ةنولملا ةرشبلا تاوذو
 ردنجُملا فنعلل ةيمويلا براجتلا لكش ددحتو ًاينمض ًاساسأ لّثمت يتلا ةطلسلا ةمظنأو تايبرعلا ءاسنلا
 نم ةقطنملا يف ةفرعملا جاتنإ ررحت قرطب ،ةيبرعلا ةقطنملا يف نامرحلاو برحلا عئاقو طسو نقرعُملاو
 .يرذجلا ليوحتلا تايلمع معدتو رامعتسالا
 امب زينوغول هتحرط يذلا رامعتسالا نم ررحتملا يوسنلا يليلحتلا راطإلا ىلع ةمهملا هذه زاجنإ يف دمتعن
 نمض ةيقبطلاو ةيريغلاو ةيرصنعلا ةمظنألا عطاقتل ةنولملا ةرشبلا تاوذ ءاسنلا ليلحت عيسوتب انل حمسي هنأ
 موهفمل )2010( زينوغول ةغايصبف .ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيلايربمإلاو ةيرامعتسالا عئاقولا تايصوصخ
 يلامسأرلا يملاعلا ماظنلل وناجيوك مهف دّقعت اهنإف ،)coloniality of gender( "يعامتجالا عونلا ةيرامعتسا"
 هايإ ةربتعم ،ءاسنلا ىلإ "يسنجلا لوصولا" يف اسفانت  هنأ ىلع يعامتجالا عونلل همهف دقتنتو ،ةطلسلل
 ءاسنو تانولملا ءاسنلا دقن ىلع ءانبو ،هتاذ تقولا يف .)745 :2010 زينوغول( يعامتجالا عونلل ًايزكرموروأ ًامهف
 زواجتي يعامتجالا عونلاو ،ةيناسنجلاو ،ةقبطلاو ،قرعلا عطاقت نأ معزي يذلاو ،ةيوسنلا ةينوكل ثلاثلا ملاعلا
 ،قرعلا لوح ثيدحلا يرامعتسالا يلامسأرلا ريكفتلا ةيبتارتو ،تايئانثلا ىلع مئاقلاو ،يفينصتلا قطنملا
 "يعامتجالا عونلا ةيرامعتسا" موهفم زينوغول غيصت ،دقنلا اذهل ًاعيسوتو ،)742 :2010( ةيناسنجلاو ،ةقبطلاو
 يف يعامتجالا عونلا ةيرامعتسا نمكتو .)747 :2010( يلامسأرلاو نقرعُملا يردنجلا داهطضالل ًاليلحت هفصوب
 يملاعلا يلامسأرلا ماظنلل ةيساسألا ةيبيكرتلا رصانعلا اهفصوب" قرعلاو ،ةقبطلاو ،يعامتجالا عونلا عطاقت
 اهنأ ىلع تانئاكلا ىلإ رظنت ال اهنإف ،ةمواقملل ةرّظنم زينوغول نأ امبو .)746 :2010 زينوغول( "ةطلسلل
 يرامعتسالا ماظنلا رابتعا نع ًاضوع" :بسحف يعامتجالا عونلا ةيرامعتسا ىلع ءانب اهليكشت متيوو ةدهطضم
 رظنت" يه ،"تاداصتقالاو ،تاقالعلاو ،فراعملاو ،سانلل هريمدت يف قرطلا لكب ًاحجان يملاعلا يلامسأرلا
 لّثمت ،اهل ةبسنلابو .)748 :2010( "مويلا مَواقُت اهنأو ةلصاوتم ةمواقمل عضخت اهنأ ىلع ةيلمعلا ىلإ
 ةمواقملا ىلإ رظنت يهو .)قباسلا ردصملا( ةيئاهنلا هتياغ سيلو ،يسايسلا لاضنلا ةيناكمإ ةمواقملا
 يأ ،)active subjectivity( ةطشنلا ةيتاذلاو )تاذلا فيرعت0نيوكت( )subjectification( تيوذتلا نيب رتوتلا" اهفصوب
 ةدشانم نود ،ةطشن ةقالع ةمواقملا – داهطضالا ةقالع نوكتل لعفلاب ساسحإلا نم بولطملا ىندألا دحلا
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 نم ةررحتملا ةيوسنلا" ،ًايجهنم .)قباسلا ردصملا( "ةثيدحلا تاذلا ىدل ىصقألا هدحب ةلاكولا موهفم
 أدبت زينوغول ريكفت بسحب "رامعتسالا
 

 ...رامعتسالا نم يعامتجالا عونلا ريرحتف ...هدنعو يرامعتسالا قرفلا نمو ،ةيدعاقلا تائفلا لخاد نم
 يعامتجالا عونلا ىلع ينبملاو ،يلامسأرلاو ،يرامعتسالاو ،يقرعلا داهطضالل دقنلا ليعفت ينعي
 نمض سانلا طسو رّظنُملا عضي وهو ...يعامتجالا عقاولل شاعُملا ليوحتلا نم عونك ةيسنجلا ةيريغلاو
 داهطضالا ةمظنأ عطاقت دنع ةمواقمللو داهطضالل يقئالعو يتاذ مهف نمضو ،يخيراتلا مهقايس
 )747 – 746( ملعتلا ةيلمع نوسرامي صاخشأ لمشي نأ بجيو .... ةدقعملا
 

 لكش ددحت يتلا ةينمضلا ىنبلا فشكل رامعتسالا نم ةررحتملا ةيوسنلا تايجهنملا هذه ىلع دمتعن ال نحن
 يمازلإلا نمو .ةيثحبلا ةيلمعلا موهفم ةغايص ةداعإ ىلإ ًاضيأ انم ًايعس امنإو ،طقف تايبرعلا ءاسنلا ةايح
 ةيمويلا فورظلا نمض تايبرعلا ءاسنلل ةشيعملا 0ةيمويلا براجتلا عم ةيثحبلا تاراوحلا يف رظنلا ةداعإ ناكمب
 فراعم جاتنإ لجأ نم ًاعم لمعلل ةصرف اهفصوب يسنجلاو ،يقرعلاو ،يلامسأرلاو ،يرامعتسالا فنعلا نم
 .ةديدج ةمواقم تاسراممو ةديدج
 براجتلا ةلاح يف حضّتي امك ،تايبرعلا ءاسنلا تالاضن ءاصقتسا دنع ءرملا اههجاوي يتلا ةيسيئرلا لكاشملا ىدحإ
 اهجتنت يتلا ريراقتلا نأ يه يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلاو فنعلا عم تايروسلا ءاسنلل ةيمويلا
 عيمج يف دجلا لمحم ىلع اهذخأت ال وأ ،ةيوينبلا فورظلا لهاجتت امإ عئاقولا هذه لوح ةيلودلا تامظنملا
 .لاوحألا
 ةنميهلاب فصتي ًارود يّدؤتو ايروس يف لخدتت يتلا ةيلودلا تامظنملا دي ىلع ةفرعملل ريفولا جاتنإلا ىّنبتي
 ىلع زّكرت ةينادرف ةيجهنم يف ةقراغ تايبدألا هذه نكل .ًايلازتخا ًايميهافم ًاراطإ تايروسلا فورظ ريطأت يف
 ريراقتلا يفو .)357 – 356 :1989 ،سيدليو( "ريسفتلل يزكرملا ساسألا" اهفصوب ةيدرفلا عفاودلاو اياونلا
 يقارشتسا رّوصت يف ىلجتي نأ امإف ؛نينثا نم ًالكش رمألا اذه ذخأي ،ةساردلا هذه يف اهانعجار يتلا ةلماشلا
 .فّيكتلا تايلآو تارايخلل يلاربيللا ينادرفلا ليلحتلا لكش ذخأي نأ وأ ،كولسلا ِتاددحم هيف ُتاداعلا ُربتعُت
 تحت يقسنلا لالغتسالاو يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلل تايروسلا ءاسنلا ضّرعت ءافتخا يه ةجيتنلاو
 ببستت يتلا عساو قاطن ىلع ةرشتنملا قرطلا يفخُي هّوشُم يلاربيل يوسن وأ يقارشتسا يليلحت راطإ راتس
 ةيعامتجالا تاقالعلا يف خرش ثادحإ يف اهب يداصتقالا رايهنالاو ،ةركسعلاو ،برحلل ةيوينبلا فورظلا
 نم دعبأ وه ام ىلإ لاقتنالا وه بولطملا نإف ،كلذل .اهليكشت ةداعإو ،اههيوشت يفو ،ةيمويلا ةايحلاو
 سيدليو اتوج هفصت ام وأ ،لصحي ام جتنُت يتلا ةيئرملا ريغ فورظلا وحن ،ةيدرفلا اياونلا ىوتسم ىلع ظحالُملا
 ،قبس ام ىلع ةوالعو .)370 :1989( "اهدّلوت يتلا ىنبلا ىلإ نايعلل ةزرابلا رهاوظلا" نم لاقتنالا هنأ ىلع
 نهتاردق نع كلذب ىضاغتتل ،ةيبلس تاوذ نهنأ ىلع نهبراقت تايروسلا ءاسنلاب ةقلعتملا تايبدألا مظعم نإف
 .ةمواقملا ىلع

 ةقطنملا يف برحلاو ةيلامسأرلا
 عطاقت دنع يعامجلا حوزنلاو برحلا قايس يف تايروسلا ءاسنلا تالاضن عضو يف مسقلا اذه يف انفده لثمتي
 ،ةرصاعملا ةيملاعلا ةيلاربيلوينلا ةيلامسأرلا ددحن ،صيصختلا هجو ىلعو .ةطلسلل ةيملاعلاو ةيلحملا ىنبلا
 تاقالعلا لقح مّظني يذلا ينمضلا يداملا ساسألا اهفصوب ،نامرحلا ربع لاملا سأر مكارت طامنأو
 بعوتسي نأ نود تايروسلا ءاسنلا اهشيعت يتلا عئاقولا مهف عيطتسي ال ءرملا نإ نيلئاق ججاحنو .ةيعامتجالا
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 نع اهلصف نكمي ال قرطب ،ايروس يف اهفورظو برحلا ىنب عم ةيلاربيلوينلا اهب عطاقتت يتلا ةينمضلا قرطلا
 .ءاسنلل ةيمويلا ةايحلا يف دئاسلا فنعلاو يروسلا عمتجملا ريمدت
 
 نايبتب ءدبلا ناكمب ةيمهألا نم ،برحلا عئاقو طسو تايروسلا ءاسنلل ةيمويلا تالاضنلاو فورظلا باعيتسالو
 تمسر امك ،هل ةفوربو ،مويلا ايروس رامدل ًاريذن تلّثم يتلا عسوألا ةيميلقإلا ةيوينبلا فورظلاو تايكيمانيدلا
 ةنميهلا ميظنت ةداعإ يه ىلوألا ةيكيمانيدلا :نيتيميلقإ نيتيكيمانيد ىلع ددشنس ،يلاتلا ءزجلا يف .هملاعم
 ًامعدو ًاليهست تدهش يتلاو ةدرابلا برحلا دعب ام ةبقح يف ةيبرعلا ةقطنملا ىلع ةيبرغلا ةيلايربمإلا
 ،ًايناث .ةدمعتملا ىضوفلاو برحلا ربع ةيبرعلا تاعمتجملاو تاداصتقالا ىلع ةسرشلا ةيلاربيلوينلا تاءادتعالل
 ،ىرخألا امهادحإ ززعت يتلاو ،برحلاو ةيلامسأرلا نيب يمانتملا طبارتلا ىلإ هابتنالا تفل ديرن ،راطإلا اذه نمضو
 .ناكسلا طاسوأ نيب نامرحلا نم ديزملا ىلإ دوقت قرطب
 يف ةدرابلا برحلا دعب ام ةبقح يف ديدج يملاع ماظن دوعص ىلإ ريشت يتلا تاساردلا نم ةعومجم ةمث
 تايالولا وزغب نّشُد دق ناك ديدج يملاع ماظن دهع نإ لوقلاب نيثحابلا نم ديدعلا ججاحيو .ةيبرعلا ةقطنملا
 تحت عقت ةمِواقُملاو ةعِنامُملا ةيبرعلا ةيموقلا تاداصتقالاو لودلا لعج يذلا رمألا ،2003 يف قارعلل ةدحتملا
 يف يبرعلا ملاعلا ىلع ةيبرغلا ةيلايربمإلا ةنميهلا ضرف ةداعإ ىلإ داقو ،ةيلاربيلوينلا ةيلامسأرلا ىوق ريثأت
 2005 يفراه( ةدحتملا تايالولل ًاقاطن عسوألا ةيملاعلا ةيركسعلا ةنميهلا راطإ يف ،ةدرابلا برحلا باقعأ
 4.)2007 نيالكو
 0لخادتلا كلذ يف امب ،ةديدج تاقالع روهظ ىلإ قارعلا ىلع ةدحتملا تايالولا برح تدأ ،ةقطنملا نمض ًايلخاد
 ربكأ لكشب بثك نع ةيوينبلا فورظلا هذه ةعجارم ىلإ ةجاحب نحنو .ةيلامسأرلاو برحلا نيب يقسنلا لعافتلا
 .مويلا تايروسلا تالاضن مهفن يكل
 نيب لخادتلل ًارصبتم ًاليلحت لثمي يذلا ،نيالك يموعنل ،)The Shock Doctrine( "ةمدصلا ةديقع" باتك يوطني
 ةدحتملا تايالولا برح هيف فصت ةبتاكلاف .ايروس صخت ةرشابم نيماضم ىلع ،ةقطنملا يف برحلاو ةيلامسأرلا
 ضرف ىلع موقت يتلا ،"ةمدصلا ةديقع" هيّمست امل ةيسيئرلا عقاوملا دحأ هفصوب هل اهريمدتو قارعلا ىلع
 تاودأك اهلامعتسا لجأ نم تامزألا تاقوأ يف فوخلا ثبو ىضوفلا قلخو ناكسلا ىلع ةدمعتملا تامدصلا
 ًالضف ،"ماعلا ءاضفلا ىلع تاراغ" نش ىلإ ،ججاحت امك ،كلذ داق دقو .)9 :2007( رحلا قوسلا تاسايس ضرفل
 ،عيبلل ةلودلا ضرع كلذ لمشيو ،)6 :2007( "قوسلل مامتهالل ةريثم ًاصرف اهفصوب ثراوكلا عم لماعتلا" نع
 .حابرألا ينج ىلع ىربكلا تاكرشلا ةدعاسمل ةادأك ناكسلا ريجهت لامعتساو
 تاعومجمب طبترم ،حابرألا ينجل يزكرم عقوم يه اهتاذ برحلا نأ ىلع نيالك ددشت ،قبس ام ىلع ةوالع
 ىلإ ةفداهلا برحلا" ـل "ًاديدج ًايملاع ًاجذومن" تقلطأ قارعلا ىلع برحلا نإ ةلئاق ججاحتو ،نيلعافلا نم ةديدج
 ةفداهلا رامعإلا ةداعإو ةثاغإلا تايلمع ىلإ ةفاضإ ،ةقزترملاو ةصاخلا ةينمألا تاكرشلا دوعصب فصتي "حبرلا
 نإ لوقتو حابرألا ينجو برحلا نيب يمانتملا لخادتلا ىلإ انهابتنا نيالك تفلت .)13 :2007 نيالك( "حبرلا ىلإ
 :2007( "ديدجلا قوسلا اهتاذ يه تتاب اهنأ دح ىلإ لماكلاب ةصخصخم نآلا تتاب ثراوكلل تاباجتسالاو بورحلا"

13(.  

 
 رخاوأ يف يملاعلا داصتقالا ةمزأل لحك دوجولا زّيح ىلإ ،ةملوعملا ةيلامسأرلل ةرصاعملا ةلحرملا اهفصوب ،ةيلاربيلوينلا تقثبنا 4
 ةلازإ ىلإ تضفأ يتلا ةديدجلا ةيكيسالكلا "رحلا قوسلا" تاسايس راصتناب ضئافلا مكارتلا ةمزأ تّلُح دقو .يضاملا نرقلا تاينيعبس
 ةيساسألا تامسلا لمشتو .حابرألا ينجل عقاوم نوكتل ًاقباس ةقلغم تناك يتلا قطانملا حتف هنع مجن يذلا رمألا ،لاملا سأر نع دويقلا
 كلذ قفارتو .سانلا ىلع دراوملا عيزوت ةداعإو ،لاملا سأر نع ةجتانلا ملاظملا ميظنت يف اهرود صيلقتو ةلودلا باحسنا ةيلاربيلوينلل
 نم لوصألاو يضارألا ةرداصم وأ ،ةايحلا دراوم ةصخصخ ربع ءاوس ،يفراه ديفيد ججاحي امك ،نامرحلا ربع لاملا سأر مكارت نم طامنأب
 .ريجهتلا ساسأ ىلع حابرألا ينجل ةديدج قطانم مانتغا يلاتلابو ،"ينارمعلا ديدجتلا" مساب ًاديعب ةشمهملا تاعمتجملا درط وأ ،سانلا



برحلا ةفرعم  •  9 

 ناكسلا عاضخإ وه ثراوكلا ةيلامسأر نم عونلا اذهل يلامجإلا فدهلا نأ نيالك انرّكذت ،هتاذ تقولا يف
 مستي هنأب هفصت يذلا ماظنلا وهو ،ةيلاربيلوينلا ةيلامسأرلل ةلماكلا ةوقلا ىلإ يبرعلا ملاعلا لثم قطانملاو
 ًادبأ ديازتم عاستاو ،نيّدلا يف راجفناب ًابلاغ قفارتي ام ،ةصاخلا يديأ ىلإ ةماعلا ةورثلا نم ريبك ءزج ليوحت" ـب
 .)15 :2007( "عقدملا رقفلاو شحافلا ىنغلا نيب ةوجفلا يف
 يذلا رامدلاب ًاناذيإ اهفصوب قارعلل ةدحتملا تايالولا وزغ لالخ نم تززعت يتلا ثراوكلا ةيلامسأر مهف يغبني
 فوس ناتلأسم ةمث ،قايسلا اذه يف .2011 يف تأدب يتلا ةضافتنالا باقعأ يف ايروس يف هل نانعلا قلطأ
 نيب تيمملا جوازتلا طسو ،ةقطنملا يف برحلل ديدجلا هجولا يه ىلوألا ةلأسملا :امهرودب امهيلإ قرطتن
 عم برحلا لاكشأ نم لكشلا اذه اهب لعافتي يتلا ةقيرطلا يه ةيناثلا ةلأسملاو ؛برحلاو ةيلامسأرلا
 .نامرحلا ىلع ةمئاقلا ةردنجُملا ةيسايسلا تاداصتقالاو ةيكريرطبلا

 برحلل ديدجلا هجولا
 َبرح فلؤملا ُسردي )Necropolitics( "توملاو ةايحلا ةطلس" ناونعب يبميبمإ ليخآ اهبتك ةروهشم ةلاقم يف
 يبميبمإ تفلي .)35 – 30 :2003( برحلل ةرصاعملا لاكشألا يف لّوحت ةطقنك قارعلا ىلع ةدحتملا تايالولا
 ةقزترملا نم ،بورحلا يف ًارشابم ًاطارخنا نيطرخنم نآلا اوتاب نيذلا نيلعافلا نم ةديدج ةليكشت ىلإ انهابتنا
 فنعلا لئاسو ركتحت دعت مل ةلودلا نأ ىلإ صلخيو ،ةحلسملا تاعومجملاو تايشيليملا ىلإ ،نيدرمتملاو
 .ةلصاوتملا ةقحاللا اهتاريثأتو ،برحلا تاقوأ يف ةنّيعم ضرأ يف ةرطيسلاو
 ةحلسملا تاعومجملل نانعلا مويلا ايروس يف ةمزألاو قارعلل ةدحتملا تايالولا وزغك ةديدجلا بورحلا تقلطأ
 جارختسالا لاكشأ ةطساوب اهتموميد ىلع ظفاحتو ،دراوملاو يضارألا ىلع ةرطيسلا ىلع سفانتت يتلا
 "برحلا تالآ" هيّمسي ام جتنتل ،اهتطلسو ةيركسعلا اهتطشنأ يّذغت يتلا دودحلل ةرباعلا تاكبشلاب ةطبترملا
 مّظنتو ناكسلا يمحت ةيزكرم ةلود دوجو نع ًاضوعو ."برحلا تاداصتقا" هيّمسن نأ نكمي ام وأ ،)33 :2003(
 بئارضلا ضرفت ثيحب ،بلسلل ميظنتلا ةديدش تايلآ" رّوطتو عضولا ىلع ةيركسع ةعومجم يلوتست ،داصتقالا
 تاتشلا تاعومجمو دودحلل ةرباعلا تاكبشلا نم ةعومجم ىلع دمتعتو ،مهلتحت نيذلا ناكسلاو يضارألا ىلع
 .)34 :2003( "يلاملاو يداملا نيمعدلا رّفوت يتلا
 ام ،"ءايشألاو سانلا نيب ميدقلا لماكتلا" يف لّوحت لوصح ىلإ تّدأ "ةروصحم تاداصتقا" عئاقولا هذه ُجِتْنُت
 نوعضخيو ،مهلمش تتشتي قطانملا هذه يف سانلاف .)33 :2003( "توملاو ةايحلا" نم ةديدج تاءاضف قلخ
 ىلع اهنم ةدحاو لك ظفاحت يتلا ةحلسملا تاعومجملا هذه امهضرفت نيذللا هاركإلاو ةيفسعتلا ةطلسلل
 اهبهنو ةيعيبطلا دراوملل برحلا تالآ جارختسا ريسي" ،ًاضيأ حرشي امكو .ةيجارختسالا اهتاردق ةطساوب اهتموميد
 ،وأ ،نّيعم ناكم يف اهتيبثتو سانلا نم ةلماك تائف ةكرح لشل ةيشحولا تالواحملا عم بنج ىلإ ًابنج
 "ةيميلقإ ةلود دودحب ةاوتحُم دعت مل ةعساو قطانم يف راشتنالا ىلع مهرابجإل مهل نانعلا قالطإ ،ةقرافملل
)2003: 34(. 
 ،توملاو ةايحلا نيب نيقلاع وأ ،تاميخم يف نيدّيقم نوحبصي امنإو ،ةلود نم نويمحم سانلا دوعي ال ،يلاتلابو
 ددجتت فيك ةقدبو ةءارقلا هذه ُنّيبت .)34 :2003( "نمألا مادعنا ةلاح ميمعت" ةجيتن عئاقولا هذه مقافتتو
 تالاحو ًافورظ جتنُت يتلا فينعلا جارختسالا تايلمع لالخ نم يملاع قاطن ىلع مويلا لمعتو ةيلامسأرلا
 .نامرحلا نم ةنيابتم

 ةيلامسأرلاو ةيكريرطبلا
 ىلع ءاسنلل ةيمويلا ةايحلاو ةيلكلا ةيوينبلا فورظلا هذه نيب عطاقتلل يميهافم رّوصت ةغايص انعسوب فيك
 ةسرشلا ةيلاربيلوينلا ةلكيهلا ةداعإو ،برحلل ةديدجلا ُهوجولا ُرثؤت فيكو ؟عطاقتلا اذه ليلحتو يئزجلا ىوتسملا
 جارختسا ىلع ىذغتت يتلا ةيركسعلا تاعومجملا دوعصو ،برحلا لالخ نم زَّزعتت يتلاو تاعمتجملاو تاداصتقالل
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 رييغت يف مِهْسُت فيكو ،ةيكريرطبلا ريياعملاو تاقالعلا ىلعو ،تايروسلا ءاسنلل ةيمويلا فورظلا ىلع ،دراوملا
 ةرفيش كفل ةمئالملاو ةبولطملا ةيوسنلا ةيثحبلا قرطلا يه امو ؟ريياعملاو ،تاقالعلاو ،فورظلا هذه لكش
 ليباك وجنآو اباس دولخ ججاحت ،ايروس يف برحلل ةردنجُملا ةعيبطلا لوح ةلاقم يف ؟اهليلحتو تاقالعلا هذه
 رصاعملا ليلحتلا يف تارغثلا دسل ةّمهم ةيحيحصت ةوطخ وه يوسنلا يسايسلا داصتقالا نإ نيتلئاق يمرشأ
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيسايسلا ىنبلا ُمِهْسُت فيك" هنابسحب ذخأي نأ يف قفخي يذلا ردنجُملا برحلا فنعل
 نيتسبتقم ،7 :2016( "ةشاشهلا هذه نم ديزت فيكو ،فنعلا ةهجاوم يف ءاسنلا ةشاشه ىدم ديدحت يف
 نكمي ال ردنجُملا فنعلاو ةيكريرطبلا نم ءاسنلا اهشيعت يتلا ةخسارلا براجتلا نأ ىلع قفاون نحنو .)2012 ورت
 تّ�بثن فيكف .ةيلاربيلوينلا تاداصتقالاو ،ةركسعلاو ،برحلل عسوألا ةيلكلا ةيقسنلا ىوقلا هذه نع اهلصف
 ؟تاطابترالا هذه
 :ةلئاق حرشت امك لب .ًايتاذ ةاوتحم ةيعامتجا ةبيكرت ،)2016( يجريناب يناميه لوقت امك ،ةيكريرطبلا تسيل
 امبو جاتنإلا ةداعإو جاتنإلا يف ةيردنجلا ِتاقالعلا اهتّمرب ةيعامتجالا ةموظنملل ةيوطلسلا ُتاقالعلا ُسرغت"
 ةريبكلا تاريغتلا ةجيتن لوحتلاو ليدعتلل ةيكريرطبلا عضخت ،يلاتلابو .كولسلا بادآو تاكلتمملا نم ًالك لمشي
 نمض ةديدج ًالاكشأ ذختتو ،ةددحم تافص بستكتو ،ةيكريرطبلا روطتتو .)4 :2016 ،يجريناب( "جاتنإلا طمن يف
 اهذخأ بجي يتلا تايلمعلاو تاقالعلا نم ددع ةمث ،ددصلا اذه يفو .ةيملاعلا ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةمظنألا
 .نابسحلاب
 ،ةيجولويديإلا تاليكشتلا لالخ نم ةيعورشملاب ىظحتو ةيلامسأرلا جاتنإلا ةمظنأو مكارتلا طامنأ مّظنُت ،ًالوأ
 نم ةيكريرطبلا ُمَّظَنُت يتلا ةنقرعُملا مظُنلاو ،ةثونألاو ،ةروكذلا نع ةنّيعم تاروصت مِحقُتو اهرودب زيجُت يتلا
 وحن لوحتلا ًاديدحتو ،دنهلا يف ةيجولويديإلا ةزهجألاو يلاربيلوينلا داصتقالا نإف ،يجريناب ركذت امكو .اهلالخ
 ةينيوكت قرطب ًايكيمانيد" ارّوطت ،ىثنألا ءاقنل طرفملا يروكذلا اهموهفمو ةينيمي ةيسودنه ايجولويديإ
 مكحت يتلا تايجولويديإلا جاتنإ يف سكعنت ةيداصتقالا ةدعاقلا نإ لوقلا ينعي اذهو .)5 :2016( "ةلدابتم
 .ةقبطلاو ،قرعلاو ،ردنجلا طوطخ لوط ىلع ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاقالعلا
 نيفنعلا ُززعتو نامرحلاو فنعلا ىلع ةمئاقلا ةيلامسأرلا جاتنإلاو جارختسالا ُطامنأ ُسُرْغَت ،كلذ ىلع ءانبو ،ًايناث
 ةردنجُملا ةطلسلا تايكيمانيد ربع ةصاخلاو ةماعلا تاءاضفلا يف نايلجتي نيذللا يكريرطبلاو يعامتجالا
 ىوقلا نع هلصف نكمي ال هرودب اذهو ،برحلا قايس يف تاءاضفلا ىلع ضَرفُت يتلا ةيروكذلا ةنميهلا تالاحو
 ُجِتْنُي .)7 :2016 ،يمرشأ ليباكو اباس( ةرصاعملا برحلا تاداصتقاو برحلا يف أشنت يتلا ةديدجلا جاتنإلا طامنأو
 يدؤتو فنعلا ززعت ةماع ًافورظ بهنلا ىلع مئاقلا مكارتلاو ،هافرلا نيمأت يف ةلودلا رودل يلاربيلوينلا ريمدتلا
 قالخأو ،قيمعلا نامرحلاو ،عقدملا رقفلا :ةماس ةيعامتجا ةئيب" يجريناب هيّمست ام ناقلخي امهو ،همقافت ىلإ
 "ءاسنلا دض فنعلا كلذ يف امب ،فنعلا لاكشأ عيمج ىلع دعاست لماوع اهّلك يه كالهتسالاو ذاوحتسالا
 دراوملاو ،ةلماعلا ديلاو ،ضرألا كالتما يف ةيلاربيلوينلا ةيلامسأرلا تالواحم ُمِهْسُتو .)6 :2016 ،يجريناب(
 يتلا ةقيرطلا يف كلذ سكعنيو .اهيلع ذوحتسي نمل ةزهاج ءايشأ ىلإ ءيش لك ليوحت يف ،ةايحلل ةيرورضلا
 ةدوع وأ( ُروهظ ُسكعيو .نهتدارإ دض اهكاهتنا وأ اهيلع ءاليتسالا نكمي ءايشأك ءاسنلا داسجأ ىلإ اهب ُرَظْنُي
 تشقون يتلا ةيلامسأرلل ةيرامعتسالا َلوصألا ،سانلا نامرح ىلع دمتعت يتلا ،لاملا سأر مكارت طامنأ )روهظ
 رامعتسالا نامرح نأ ريغ .(primitive accumulation) يلوألا مكارتلا ىّمسي امل سكرام موهفم يف
 لّكشي ،ةيلامسأرلل ةيلوألا ةلحرملا نم ًاءزج نوكي نأ نم دعبأ وه يذلاو ،ةيلصألا بوعشلل يناطيتسالا
 روذجلا ىلجتت ،ةيبرعلا ةقطنملا يفو .)2014 دراه تلوك( هربع ةيلامسأرلا جاتنإ داعُي يذلا لصاوتملا ساسألا
 هِركُت يتلا برحلا تاداصتقا لّكشت ربع كلذ يف امب ،ةفلتخم لاكشأب مويلا ةيلامسأرلل ةفينعلا ةيرامعتسالا
 سانلا نيب ميدقلا لماكتلا" يبميبمإ هيّمسي اميف لّوحت لوصح ىلإ دوقتو ،مهقطانم يف مُهْعِضْخُتو سانلا
 ةقيرطلاو ةيرصنعلا ربع ةطاسولل عضخي هرودب اذهو .توملاو ةايحلا تاسايس يف رّيغت ىلإ يدؤي ام ،"ءايشألاو
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 هذه نمضو .)17 :2003 يبميبمإ( ةنكمم ،وكوف اهفصي امك ،"ةتامإلا" لعجتو اهب "توملا عّزوت مظنت" يتلا
 ةيروكذلا يف ًاسمغنم هلمكأب ةيعامتجالا تاقالعلا لقح حبصي ،يجريناب يناميه ججاحت امك ،ةيوينبلا فورظلا
 .امهل ًاعضاخو ،جارختسالاو ،ذاوحتسالاو ،ةيكلملا عزن ىلع مئاقلا يرامعتسالا قطنملاو ،ةطرفملا
 فيرعت ديْعُت ةديدج ةميق لسالس نمض ءاسنلا ُمَحْقُت ،برحلا تاداصتقا يفو ،يلاربيلوينلا بهنلا تاءاضف يف
 ءاسنلا داسجأ عّلَسُت تاكبش ربع ىطعُت ةديدجلا ميقلاف .ثانإلا داسجأ ىلإ ردنجُملاو نقرعُملا ةميقلا ءاطعإ
 ،نهراغصتساو ،ءاسنلا ءييشت نم ةديدج لاكشأ جاتنإ يأ ،اهب راجتإلا يف طرخنت وأ ،اهلدابتت وأ ،نهلمع ةوقو
 ةرشتنملا ةيركسعلا تاعومجملا لبق نم ةديدج ةيزمر ٌراودأ ًاضيأ ءاسنلا ىلإ ُلَكوُت ،كلذ بناج ىلإ .نهَتَنَسْنَجو
 يجريناب فصت .ةفينعلا جارختسالا طامنأو ةروكذلا يف ةطرفملا تايجولويديإلل جّورت يتلاو نهقطانم يف
 ءاسنلا داسجأ سيدقت نم تداز علسلل ثيبخلا اهسيدقتب" ،ةيلامسأرلا :يلاتلا وحنلا ىلع تايلمعلا هذه ضعب
 هذه .)5 :2016( "طقف ًايزاجم ثدحتن ال انهو ،يسنجلا سارتفالا دح ىلإ كالهتسالل ةلباق ءايشأ اهفصوب
 سأر مكارت اهب ُديعُي يتلا ةقيرطلا سكعت يهو ،ةيدرف براجت نوكت نأ نع ةطاسبب ةديعب ةيعامتجالا فورظلا
 هذه تّلجت ،تايروسلا تائجاللا ةلاح يفو .ةيمويلا عئاقولا لكش ديدحت ةردنجُملاو ةنقرعُملا هُتاليكشتو لاملا
 راجتإلا ربع ءاوس ،فنعلا نم ةيوينبلا لاكشألل ضرعتلاو ،نمألا مادعنا نم ةفرطتملا لاكشألا يف فورظلا
 تايروسلا تائجاللا دجتو .ةمظنملا ريغ تاداصتقالا نمض لالغتسالا ىوتسم ةدايزل يداصتقالا رهقلا وأ رشبلاب
 ترهظ يتلا ةنسنجُملاو ةنقرعُملا تاداصتقالا ةهجاوم يف ةشاشه ةلاحل ةديازتم ةروصب تاضرعم نهسفنأ
 ُمِهْسُي يتلاو )43 – 40 :2018 يفيناك( "مهب بوغرملا ريغ نيرخآلا" ـل ةلودلا ةرادإو نيئجاللا حوزن عطاقت دنع
 .حابرألا ينج ليهست يف اهيف ةايحلا ةميق نم نسنجُملاو نقرعُملا ُسيخبتلا
 تالوحتلا ضرف ىدأ يتلا ةقيرطلا ىلإ نويوسنلاو نويسكراملا تاثحابلاو نوثحابلا ريشي ،كلذ ىلإ ةفاضإو ،ًاثلاث
 ةيلمع اهنأ ىلع مَهفُت نأ بجي اهرودب يهو ،يعامتجالا دقعلا ةغايص ةداعإ ىلإ ًاضيأ اهب ةيلاربيلوينلا
 فيك ليصفتلابو نويوسنلا تاركفملاو نوركفملا نّيب املاطلو .)2010 ،يشيرو ،نسومسورو ،غنيتيك( ةردنجُم
 تعفد يتلا "ةيكيهلا ةداعإ جمارب" تمهسأ فيكو ،ءاسنلا لهاك ىلع ءابعألا نم ةلودلا رود صيلقت داز
 جاتنإلا ةداعإ نع تايلوؤسملا يف لّوحت لوصح يف ةيساسأ ةروصب اهيّنبت هاجتاب ةيلودلا ليومتلا تاسسؤم
 ةيملاعلا فورظلا تنرتقاو .ثلاثلا ملاعلا يف ةلماعلا ةقبطلا ءاسنو تاريقفلا لهاك ىلع عقتل يعامتجالا
 نع اهيّلختو ةلودلا باحسنا طسو ،يملاعلا بونجلل يداصتقالا لالغتسالا ديازت ىلع ةمئاقلا ةنقرعُملا
 يتلا ةقيرطلا ىلإ تاثحابلاو نوثحابلا ريشي ،هتاذ تقولا يفو .نهشيمهتو ءاسنلا لالغتسا يمانتب ،اهراودأ
 .قوسلا يف هسفنب ةاجنلا ةيلوؤسم درفلا لهاك ىلع يقلت يتلاو ،رغصلا ةيهانتم ضورقلا جمارب اهب لمعت
 "تالضاف لامعأ تادئارو تاهمأ" نع ةردنجُم ةيكريرطب تاضارتفا ىلع جماربلا هذه دمتعت ،مهيأر بسحبف
 ثلاثلا ملاعلا يف ءاسنلا ىلع تضرف دقو فاطملا اهب يهتني يلاتلابو ،ًايداصتقا "ةمكح رثكأ" نُربتعُي
 ،غنيتيك( ةيلاربيلوينلا راودألاو ريياعملل نلثتمي يكلو ،نهدحول نهلهاك ىلع ءبعلا هذه نلمحي يكل طابضنالا
 .)166 :2010 ،يشيرو ،نسومسورو
 ةيملاعلا فورظلا هذه تمهسأ فيك ،ايروس يف ةيلاحلا فورظلاو ،قارعلل ةدحتملا تايالولا وزغ قايس يفو
 يه امو ؟ةيكريرطبلا ةطلسلا تاقالع ليكشت تداعأ قرطب ةردنجُملا ةيعامتجالا دوقعلا يف لّوحت ثادحإ يف
 ضورفملا يتايحلا راقفإلا لاكشأ نم لكشك امنإو ،رايخك سيل ،ءاسنلا ىلع ضرفُت يتلا ةديدجلا ءاقبلا طامنأ
 ءالعإ نع ةلوؤسم ،ةيملاعلا ةيلاربيلوينلا طورش ضرفت امك ،اهيف ةلودلا دوعت ال عسوأ فورظل ةجيتن ًايوينب
 لجأ نم عراصت ةلمرأ نويلم نم رثكأ ةلودلا معد بحس فّلخ ،قارعلا يفف ؟مهتايح ليهستو اهينطاوم نأش
 ةينثإ ىوق دوعصب قارعلا يف ديدجلا يعامتجالاو يداصتقالا يلاربيلوينلا ماظنلا قفارتو .نهرسأ قمر دس
 ةاسأم عم ةيديلقتلا ةيلبقلا ةيروكذلا تاطلسلا تبواجتو .يكريمألا لالتحالا اهبّصن ةيكريرطبلا ةديدش ةينيدو
 .ءاسن اهسأرتت يتلا رسأللو رقفلل لحك تاجوزلا ددعت ىلإ ةوعدلا ربع لمارألا
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 يف ءاسنلا داهطضال يرذجلا ببسلا يه ديلاقتلاو تاداعلا نأ فيك تابثإل ةلثمأك تالاحلا هذه ذخؤت ام ًابلاغ
 تاداصتقا لظ يف يعامتجالا دقعلا يف لّوحت وه ةقيقحلا يف هدهشن ام نأ نيح يف ،ثلاثلا ملاعلا
 اهتيلوؤسم نع يملاعلا بونجلا يف لودلا يلخت هيف ديازتي ،عسوأ نقرعُم يملاع ماظنو ةيساق ةيلاربيلوين
 هذه عم ديب ًادي لمعتو )ًايلدج( ًايكيتكلايد روطتت يتلا ةيجولويديإلا ىوقلا لخدتتو .اهينطاوم ةايح نع
 ،طورش يأبو ،سانلا ةايحب مامتهالا لكش نوكيس فيك ريرقتو ،ةديدجلا دوقعلا لكش ديدحتل ،تاداصتقالا
 ةرّذجتم اهرودب يهو ،سانلا هافرل رابتعالا هئاليإ مدعو ،ةيلاربيلوينلل قّيضلا يداصتقالا قطنملا سكعت قرطب
 .اهلالخ نمو ةيكريرطبلا تاقالعلا يف
 يف لّوحت لوصح ىلإ تداق يتلا ةيداملا فورظلا نع ةدرجم ةيجولويديإ ٍتاودأ ُتاداعلاو ُةفاقثلا ُحبصت
 نم ةيكريرطبلاو ةيلامسأرلا ةنميهلا ةمظنأ يلاتلاب نّكمتل ،تاقالعلا هذه هاجتا ددحتو ،ةيعامتجالا تاقالعلا
 ىوتسملا ىلع زيكرتلاو ةفاقثلا ىلع ةمئاللاب ءاحنإلا عم ،اهسفن جاتنإ ةداعإو اهتموميد ىلع ةظفاحملا
 .يدرفلا
 امإ بلغألا ىلع ةريسأ مويلا ءاسنلا ةايح يف رامعتسالاو برحلا عئاقو تاليلحت مظعم نأ يف ةلكشملا نمكت
 لمعي امهنم دحاو لكو ،يلاربيللا يوسنلا ينادرفلا يليلحتلا قطنملل وأHو يقارشتسالا يفاقثلا ليلحتلل
 ميتعتلاو ،ةنقرعُملا ةطلسلا تايكيمانيدو ،ةيملاعلا ةيلامسأرلاو ،ةيوينبلا تاقالعلا ءافخإ ىلع ةفلتخم قرطب
 تاقالعلا يف ةمظنألا هذه اهب ببستت يتلا تالوحتلاو ،ةيلكلا ةمظنألا ةيؤرب كلذ انل حمسي ال .اهيلع
 ،داسجألاو ،لمعلا ىوقو ،ةايحلا ىلع ٍتاريثأت ُجِتْنُتو ،ةيرصنعلاو ةيكريرطبلا ربع مّظَنُت يتلاو ،ةيعامتجالا
 .ةيمويلا ةطلسلا تاقالعو ،تاءاضفلاو

 ةطلسلا نع تايروسلا ءاسنلل ةشيعملا تالاضنلا لصف "طابترا كف :ةيلودلا تامظنملا تاباطخ
 نييوينبلا فنعلاو
 يف لخدتت يتلا ةيلودلا تامظنملا نع ةرداصلا ريراقتلا اهيلإ أجلت يتلا قرطلا ضعب ةعجارم ىلإ نآلا لقتننس
 انعجار .اهلوح ةيميهافم تارّوصت عضوو تايروسلا ءاسنلل ةشيعملا تالاضنلا ريطأتل مويلا ةرشابم ايروس
 نع ةرداص ريراقت كلذ يف امب ،ةيلودلا تالاكولاو تامظنملا اهتردصأ يتلا ريراقتلا نم ةعساو ةعومجم
 وفعلا ةمظنمو ةيلودلا ريك ةمظنم لثم ةيلود تامظنمو ،ةدحتملا ممألا تالاكوو ،ةيلودلا ليومتلا تاسسؤم
 ةيداصتقالا تالاضنلا حرشو مهفل ريراقتلا هذه اهمدختست يتلا ةقيرطلل ةيدقن ةعجارم يرجُن نحنو .ةيلودلا
 ،اهلمعتست يتلا ةيليلحتلا رطألاو ،)ردنجلا( يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلل نهضّرعتو ،تايروسلا ءاسنلل
 .ًاضيأ هيفخيو كلذ هلهاجتي يذلا امو ،كلذ هزربي يذلا امو
 هرودب كلذ دحي فيكو ،رامعتسالا نم ررحتم يوسن راطإ مادختسا بايغ نع بثك نع ريراقتلا هذه ةءارق فشكت
 تاقالعلل ةيداملا ةفسلفلا ىلإ دنتسم مهف دوجو نودف .ههّوشيو تايروسلا ءاسنلا عئاقول انمهف نم
 ىقبت ،ةردنجُملاو ةنقرعُملا اهتاليكشتو ،ةيملاعلاو ةيميلقإلا اهتاقايس نمض برحلاو ةيلامسأرلا نيب ةينمضلا
 تالوحتلاو فورظلا ةيؤر ىلع ةرداق ريغ يهو .هتظحالم نكمي امل يحطسلا ىوتسملا دنع ريراقتلا هذه
 ُقِفْخُتو .نايعلل اهزاربإ عيطتست ال يلاتلابو ،تايروسلل ةيمويلا ةايحلا ليكشت ديعت يتلا ريثكب قمعألا ةيوينبلا
 تاداصتقالاو ،ةركسعلا لثم ،ةيسايسلاو ةيلكلا ةيداصتقالا ىنبلا اهب رثؤت يتلا ةيفيكلا مهف يف ريراقتلا هذه
 نهتالاضنو ،فنعلا عم نهبراجتو ،ءاسنلا ةايح ىلع ،ةككفملا لودلاو ،ةردنجُملاو ةنقرعُملا ةيلاربيلوينلا
 ةيوسنلا ةيليلحتلا رطألل ريراقتلا هذه جورت ام ًابلاغ ،كلذ نع ًاضوعو .اهنيب طبرلا يف ُقِفْخُت امك ،ةيداصتقالا
 عئاقو ىلع ًاينادرف وأ ًايوفاقث ًاليلحت ضرفتو ،فشكت امم رثكأ هّوشت يتلا ةيفاقثلا ةيقارشتسالاو ةيلاربيللا
 .برحلاو (dislocation) خالسنالا
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 عونلا ىلع ينبملا فنعلل فيخملا عسوتلل ًاببس هيف ُةفاقثلا ُحبصت ٌيلاكشإ ٌيليلحت ٌراطإ يه ةجيتنلاو
 تايكيمانيدو ةيكريرطبلا ريياعملا اهب تعضخ يتلا ةقيرطلا نع كلذ لصف ىلإ يدؤي ام ،)ردنجلا( يعامتجالا
 ،ةروكذلا ةلكيه ديعت يتلا ةديدجلا ةيركسعلا ىوقلا دوعص لثم لماوع طسو لوحتلا ىلإ عسوألا ةطلسلا
 نم ردقلا تاذبو ،هتاذ لاونملا ىلعو .ةيجارختسالا تاردقلاب مكحتتو ،تاءاضفلا ىلع ةنميهلا سرامتو
 "رايخلا" نع ةيلاربيل ةينادرف تاروصت ىلإ ءاسنلل ةيداصتقالا تالاضنلل يردنجلا ليلحتلا ُلزتخُي ،ةيلاكشإلا
 نم ةعنقألا فلخ ءافخإلل ةفينعلا عئاقولا ضرعتتو .ةنميهلاو ةيوينبلا ةطلسلا يغلُي ام فيكتلا تايجيتارتساو
 قالطإلا ىلع رايخ يأ كانه سيل ةقيقحلا يف هنأ نيح يف ،ةيدرفلا فيكتلا قرط ةيواز نم اهتشقانم لالخ
 تايكيمانيد نع ةيجهنم ةروصب ةمجانلاو ،تاذلا عيلستو ،لالحنالاو ،نامرحلاب ةمعفملا فورظلا لظ يف
 يف انركذ امك ،وأ .اهبعش تاجاح يّبلت ال يتلا لودلاو ،ةيلاربيلوينلا تاداصتقالاو ،ةنقرعُملا ةيملاعلا ةطلسلا
 يروسلا زكرملا( "Fعيمجلل نامرح" ةيوينبلا فورظلا هذه ُجِتْنُت ،تاسايسلا ثوحبل يروسلا زكرملا ريراقت دحأ
 .)أ 2015 راذآ 0سرام ،فنعلاو بارتغالا ،تاسايسلا ثوحبل
 مل ةلداع ريغ تاداصتقا نمض ءاسنلا جامدإ ريراقتلا هذه ديعت ام ًابلاغ ،نيهاربلاب دنسُملا ثحبلا مسابو ،يلاتلاب
 ةينوكس ميهافم فلخ ةنميهلاو ةطلسلا نيب عطاقتلا نم ةيوينب ًافورظ يفخُت وأ ،سانلا مدخت دعت
 تالوحت وه بولطملا نأ ةقيقح يفخُيو ،ةنميهلا ةمظنأ رمع ةلاطإ ىلإ كلذ يدؤي .ةفاقثلل ةيقارشتساو
 ثوحبل يروسلا زكرملا كلذ ىلإ وعدي امك ،برحلاو ةركسعلا ءاهنأل يسايس نماضتو ،ليدب داصتقاو ،ةيوينب
 .)2017 نورخآو ةيرحلاو مالسلل ةيلودلا ءاسنلا ةطبار( تايروسلا تايوسنلاو ،تاسايسلا

 ةيلودلا ريراقتلا يف تايروسلا ءاسنلا
 روصقلا سكعت يهو ،تايروسلا ءاسنلا لوح ةيلود تاسسؤم اهترشن ريراقت نم ةلثمأ مّدقن ،مسقلا اذه يف
 .اهملاعم مسرتو تايروسلا ءاسنلا عئاقو لكش ددحت يتلا ةيوينبلا ىوقلا نع يضاغتلاب طبترملا
 تالوحتلا رثأ لهاجتتو ،يدايحو ينالقع يلامسأرلا داصتقالا نأ اهدافم ةملسم نم ةديدع ريراقت قلطنت
 ريك ةمظنم معزت ،برحلاو لمعلا لوح ريرقت يف ،لاثملا ليبس ىلعف .ةردنجُملا تاليكشتلا ىلع ةيلاربيلوينلا
 ثيح ،برحلا لبق ام فورظ يف ًادج ةضفخنم تناك ةلماعلا ىوقلا يف تايروسلا ءاسنلا ةكراشم نأ ةيلودلا
 ىلإ ريشت يوسنلا يسايسلا داصتقالا رظن تاهجو نأ ديب .)4 :2016 ةيلودلا ريك ةمظنم( 2010 يف %22 تغلب
 تاسايسلا قيبطت ببسب ةضافتنالا لبق ام ةرتف يف ًاعجارت ءاسنلا فيظوت بسن اهب تدهش يتلا ةقيرطلا
 ليباكو اباسل ًاقفوو .يعارزلا عاطقلا ىلع يراجتلا عباطلا ءافضإو معدلا ليلقتل يلامجإلا رثألاو ،ةيلاربيلوينلا
 ،ةعارزلا عاطق يف نهفئاظول تايروسلا ءاسنلا نم ريثكلا نادقف ىلإ ةيلاربيلوينلا تاسايسلا تدأ دقف ،يمرشأ
 بسن يف ظوحلم عجارت ىلإ تداقو ،2000 ماعلاو تاينيعستلا نيب %22 ىلإ %54 نم نهتبسن تعجارت ثيح
 تاحالصإلا رثأ يئزجلا ليلحتلل ةيلودلا ريك ةمظنم لامعتسا يفخيو .)8 :2016( داصتقالا يف ءاسنلا ةكراشم
 .ءاسنلا ةايحب كلذ هلعف امو ،ةيلاربيلوينلا اهتحرط يتلا ةيوينبلا ةيداصتقالا
 صرف نأل ،تايلاكتاو "ةيؤرلا ىلإ نرقتفي" مويلا تايروسلا نأ ىلإ ريشي حارتقا ةمث ،ريرقتلا نم قحال ءزج يف
 يدؤي ال .)23 ،5 :2016 ةيلودلا ريك ةمظنم( ةيدودحملاب تفصتا يضاملا يف نهل ةحاتم تناك يتلا لمعلا
 امل انمهف ًاضيأ هّوشي وه امنإو ،بسحف ءاسنلا ىلع ةيلاربيلوين تاسايس عابّتا نع مجانلا ريثأتلا ءافخإ ىلإ كلذ
 ةروص ىلإ ريشت يسايسلا داصتقالا رظن تاهجو نأ نيح يف ،ةيؤرلا ىلإ نرقتفي ءاسنلا نأب معزلا ربع ،يرجي
 .نييوينبلا شيمهتلاو ءاصقإلا نم دقعأ
 حمسي ال ،ًايدايح هفصوب ًالصأ ماودلا ىلع يلامسأرلا داصتقالا ىري يذلا يلاربيللا يليلحتلا راطإلا اذه نإ
 تاكبش دوعصو ،برحلا ءارمأو ،برحلا تاداصتقا ءوشن ركني وهف :تلصح دق يتلا ةيلعفلا تالوحتلا ةيؤرب ءرملل
 ًابلاغ ،هتاذ لاونملا ىلعو .حابرألا جارختسال ،ءاسنلا ًابلاغ ،سانلا كالمتسا ىلإ دنتست يتلا ةيعرشلا ريغ ةراجتلا
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 امدنع أشنت يتلا ةلقلقلاو ،يميظنتلا اهرود رايهنا وأ ةلودلا فعض تاعبتو ،ةلودلا ىلإ ريراقتلا قرطتت ال ام
 راكنإ مالكلا اذهب دوصقملا سيل .قاقحتسا وأ قح هنأ ىلع هيلإ رظنُي ال امدنع وأ ،ًانومضم هافرلا دوعي ال
 نم سايقم يأب هافرلا ةلودل ًايلاثم ًاطمن لثمت تناك ةيروسلا ةلودلا نأ حارتقا وأ ،ماظنلل ةيعمقلا ةعيبطلا
 نأ يه انرظن ةهجو نأ الإ .برحلا لبق ًالصأ تأدب دق تناك ةيلاربيلوينلا ةلكيهلا ةداعإ ةيلمعف ،سيياقملا
 ًاعقاو سيلو( ةئراط تالاح اهفصوب اهريطأت داعُي وأ ،ريراقتلا هذه يف عّبطُت نييوينبلا نامرحلاو هاركإلا فورظ
 .فّيكت تايلآو ةيدرف تارايخ اهنأ ىلع اهقيوست داعُي وأ ،)هلجأ لاط ىدملا ديعب
 قودنص ريرقت يف لاحلا وه امك ،ماركلا رورم ريراقتلا يف ءاسنلاب راجتإلا ةلأسم ُشَقاَنُت ،لاثملا ليبس ىلع
 قايس نم يأ ،هقايس نم ءاسنلاب راجتإلا ُجَرْخُيو .برحلل تقؤم ريثأت دّرجم اهنأ ول امك ،ناكسلل ةدحتملا ممألا
 رهدزت يتلا ةيرسقلا ةلامعلا تاسراممو ةمظنملا ةيعرشلا ريغ تاكبشلا نم ديزملا دوعصو ،ةيلاربيلوينلا برحلا
 ججاحت امك ،راجتإلا نأ فيك نّيبي يدقن ليلحت ءارجإ نود كلذ لوحيو .حوزنلاو ،فنعلاو ،بارطضالا تاقوأ يف
 .اهيلع دمتعتو )23 :2015( "لقلقتملا لمعلا فورظ" ـب طبترت ةيداصتقا ةسرامم يه ،دنالوش
 تامظنملاو ،ةيلودلا وفعلا ةمظنمو ،ةيلودلا ريك ةمظنم لثم تامظنم نع ةرداص ةديدع ريراقت مدختست امك
 .قوسلا يف فّيكت ةيجيتارتساو ةليسو اهفصوب ةراعدلا ريطأت ةداعإل "ءاقبلا لجأ نم سنجلا" ريبعت ةيناسنإلا
 نم ريثكلا هيف سيل ،ًامَّمَعُم ًاعقاو سكعت امنإو ،ًارايخ ةطاسبب تسيل ةراعدلا نأ ةقيقح يفخُي كلذ نأ ديب
 طامنأ يظشت نع جتانلا لمعلا ةميق ضئاف نم ةيوينب فورظ يف نهسفنأ ندجي يتاوللا ءاسنلا مامأ تارايخلا
 .فنعلا جاتنإ ةداعإ لوح روحمتتل اههيجوت ديعأ تاداصتقا يفو ،جاتنإلا
 لاجرلا نوكي" اهبجومب يتلاو ةيروسلا تاداعلا ىلإ ىزعُي امإ هنأ ىلع ركبملا جاوزلا ُرَّسفُي ،هتاذ لاونملا ىلعو
 وفعلا ةمظنمو ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص نع ةرداص ريراقت يف امك ،"ءاسنلا ةشيعم نيمأت نع نيلوؤسم
 يليلحتلا راطإلا اذه انل حمسي ال .ءاقبلا لجأ نم ةقيرطو يدرف رايخ هنأ ىلع ركبملا جاوزلا ُرَّسفُي ،وأ .ةيلودلا
 لاكشأ نم لكش وه امنإو ،ةليحلا ةعس ىلع لدت فّيكت ةيجيتارتسا سيل ركبملا جاوزلا نأ ىرن نأب يلاربيللا
 .نهبابش تايادب ةقرس ىلع يوطنيو نهلالقتسال نهنادقف ينعي وهف ؛تايتفلا نأش نم للقت يتلا نامرحلا
 رايهنا وأ ،هافرلا ةلود بايغ وأ ،ىضوفلا نم ةيوينب فورظ ةجيتن ،ةايحلا تارايخ يف ًاصقن كلذ سكعي ،ًاددجم
 لوقت امك ،اذامل رّسفت نأ ريراقتلا عيطتست الو .بهنلا ىلع مئاقلا جارختسالا وأ ،جاتنإلل ةيداصتقالا طامنألا
 "ةشيعملا فورظ عم فيكتلل ةرطخو ،ةيذؤمو ،ةنيهُم تايجيتارتسا ىلإ تايروسلا أجلت" ،ةيلودلا ريك ةمظنم
 .لمعلا صرف يف ةردن كانه اذامل وأ ،)16 :2016 ةيلودلا ريك ةمظنم(
 ةريثك تارايخ كانه نوكت نل ،نينطاوملا معدت ةلودو ةقئال لمع صرف نمؤت ةقيرطب مّظنم داصتقا دوجو نود
 ىلع ةيلالغتسا لمع تاسراممو ةنيهُم ةايح بيلاسأ فورظلا هذه ضرفتو .ءاسنلل ًاديدحتو ،سانلل ةحاتم
 ريراقتلا هذه انعنمت امك .ةيوينبلا عئاقولا هذه يفخُت يدرفلا لعفلا نع ةيلاربيللا ميهافملا نكل ؛سانلا
 ىلإ ةجاح كانه نأ ىرن نأب انل حمست الو ،ليوحت ىلإ جاتحت يتلا ةيوينبلا ةنميهلا فورظ ةيؤر نم ةيلودلا
 .مهلمكأب نييروسلا ىلعو ،ءاسنلا ىلع ةيلاربيلوينلاو برحلا تاريثأت يف بالقنا ثادحإل ةليدب تاداصتقا

 ةليدب رطأ
 نم دحاو وه تاسايسلا ثوحبل يروسلا زكرملا نإف ،تادعاسملا ماظنب ةطبترملا تامظنملا ريراقتل ًافالخ
 ،2015 ماع يف ريرقت يفف .يروسلا داصتقالا يف تلصح يتلا ةيداملا تالوحتلا زِربُت يتلا ةديحولا تاسسؤملا
 عازنلا رفسأ دقل" :يلاتلا وحنلا ىلع يروسلا داصتقالل ةيوينبلا عئاقولا تاسايسلا ثوحبل يروسلا زكرملا فصي
 ةيداصتقالا تاعاطقلا "تّظشت" اميف ،"ةيداصتقالا تاسسؤملاو تاموقملاو ةينبلا يف لئاه ريمدت نع
 ةهجاوم( ةحلسملا ىوقلا لبق نم ةرطيسلاو ةطلسلا ةيزكرمال ريثأت تحت تتشتلل داصتقالا ضّرعتو ،ةيسيئرلا
 .نوناقلا مكحو ةيميظنتلا رطألا بايغ ىلإ ًاضيأ ريرقتلا ريشي امك .)38 – 37 :ب2015 ،يظشتلا
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 يروسلا زكرملا ددشي ،اهمسر ةيلودلا ريراقتلا لواحت يتلاو ةدحوم ةينالقع قوسل ةفئازلا ةروصلل ًافالخو
 داصتقالا ةلكيه داعأ يذلا رمألا ،فنعلا" وه ًاريبك ًاومن دهش يذلا يسيئرلا عاطقلا نأ ىلع تاسايسلا ثوحبل
 زيكرتلا ىلإ كلذب تاسايسلا ثوحبل يروسلا زكرملا فدهيو .)36 :ب2015( "هب ةطبترملا ةطشنألا ساسأ ىلع
 ريغ ةيراجتلا ةطشنألا يف ةطرخنملا ةحلسملا تاعومجملل ةيهاركإلا ىوقلاو ةيجارختسالا ةطلسلا ىلع
 .رشبلاب راجتإلاو ،حالسلا ةراجتو ،بيرهتلاو ،ةعورشملا
 ةيلودلا ريراقتلا اهمسرت يتلا كلت نع ًامامت ةفلتخم ةروص تاسايسلا ثوحبل يروسلا زكرملا مسري ،يلاتلابو
 "نيقباسلا نيلعافلا" كولس نم ترّيغ وأ "ددج نيلعاف" دوعص ىلإ تداق دق ايروس يف برحلا نأ ىلإ صلخيل
 ةنميهلا ضرفت" دعاوق نوقّبطي )نوحلسملا( نولعافلا ءالؤه تاب ثيحب ،ةديدجلا ةبعللا دعاوق نم ًاءزج اوحبصيل
 نولعافلا ءالؤه لتاقتيو .)37 :ب2015( "عازنلا ةمادتسا ىلع ظفاحي ديدج يسايس داصتقا ءانبب موقتو ،ةوقلاب
 نوضرفيو ،نمألا مادعناب مستت عاضوأ يف ناكسلا نوعضيو ،فنعلاب ةطبترم فئاظو نوقلخيو ،دراوملا ىلع
 ديدج داصتقا يه ،تاسايسلا ثوحبل يروسلا زكرملا لوقي امك ،ةجيتنلاو .)37 :ب2015( ةوقلاب كلت مهدعاوق
 يروسلا زكرملا( "عمتجملا بيرغتو مهبالتساو نينطاوملا بارتغا نم قمعي يذلا رمألا" ةديدج قوس ىوقو
 .)35 :أ2015 ،تاسايسلا ثوحبل
 انل حمسي نأب ليفكلا طقف وه ،ةيساسألا ةيلكلا ةيوينبلا تالوحتلاو ،ةدقعملا ةيداملا عئاقولا هذه باعيتسا
 ءاسنلل ةيداصتقالا تالاضنلا باعيتساو ،يئزجلا يمويلا ىوتسملا ىلع تايروسلا ءاسنلا تالاضن مهفب ءدبلاب
 .نسنجُملاو ردنجُملا فنعلا لاكشأو دئاسلا فنعلل ديازتملا نهضّرعتو
 ءاشنإ يف ةديدجلا ةحلسملا تاعومجملاو ةيزكرماللا ىوقلا رودو ،ديدجلا يسايسلا داصتقالا اذهب فارتعالا نإ
 ليفكلا طقف وه ،مهب نامرحلا عاقيإ يف ةكراشملا يف ًاضيأ طشني امنإو ،سانلا مدخي ال طقف سيل داصتقا
 وأ( لكش ديدحتو ،ءاسنلل ةيمويلا ةايحلا يف ةئراطلا ةددعتملا تالدبتلاو تالوحتلاب ةطراخ مسرب انل حمسي نأب
 ،تاءاضفلاو داسجألا ىلع ةديدجلا ةرطيسلاو ،ةطلسلا تاقالعو ،ةيكريرطبلا ريياعملا )لكش ديدحت ةداعإ
 .ةنيهُملا شيعلا فورظو لمعلا تاسراممو
 لخاد ًايداصتقا نيطشنلا ناكسلا نم %17 ناك ،2014 ماع يف هنأ ىلع تاسايسلا ثوحبل يروسلا زكرملا ددش
 ةمظنم دروت ،هتاذ لاونملا ىلعو .)36 :ب2015( ةعورشم ريغ ةيراجتو ةيداصتقا ةطشنأ يف نيطرخنم ًايروس
 نودمتعي مهنإ اولاق ًايلخاد نيحزانلا دارفألا نم %23و ،اهنايبتسا اهلمش يتلا رسألا نم %17 نأ ةيلودلا ريك
 نأ ريغ .برحلل ةديدجلا ةيداصتقالا ةيوينبلا عئاقولا ماقرألا هذه فشكتو .ةحلسملا تاعومجملا ىلع ًايداصتقا
 ةيلودلا ريك ةمظنم لثم تاسسؤم نع ةرداصلا ريراقتلا يف لهاجتلل ضرعتت مث رَكذُت تايئاصحإلاو ماقرألا هذه
)2016: 18(. 
 تاذ ةحلسملا تاعومجملا دوعص لثم ،ةيعامتجالا تاقالعلا ىلع ةرشابم ًاراثآ ةيداملا تالوحتلا هذه كرتت
 ىلع رطيست نآلا تتاب يتلاو ،ةعونتم ةيملاعو ةيميلقإ ىوق نم ةموعدملاو ،ةبَّردّملاو ،ةطرفملا ةروكذلا
 ينعي اذام هنابسحب ءرملا ذخأي نأ ناكمب ًادج يرورضلا نمو .ءاقبلا لجأ نم اهيلع تالئاعلا دمتعت امنيب ،دراوملا
 لصف نكمي الف .ةيكريرطبلا ةطلسلا تايكيمانيدو ،ةيردنجلا ريياعملاو ،تايجولويديإلا ىوتسم ىلع هلك كلذ
 لتق – "فرشلا مئارج" ىّمسي امو ،نهتيناسنجو ءاسنلا داسجأ ىلع ةرطيسلاو ،ةيردنجلا ريياعملا يف تالوحتلا
 ،تاءاضفلاو داسجألا ىلع تضِرُف يتلا ةطرفملا ةيكريرطبلا تايجولويديإلاو ددجلا نيلعافلا ءالؤه نع – ءاسنلا
 .ةثونألاو ةروكذلا نع لوحتلاب ةذخآلا تاروصتلاب ةطبترم يهو
 لجأ نم نآلا ءاسنلا ةمظنم اهتحرط يتلا ءارآلا ضعب عم ةقرولا هذه يف اهضرعن يتلا تالمأتلا عطاقتت
 ةفلؤملا فرتعت ."ايروس يف ةيوسنلا ةفرعملا جاتنإو ةيردنجلا ةلادعلا" ناونع لمحت يتلا ةقرولا يف ةيمنتلا
 ىرخألا طامنألا نع لصفنت ال ةقيرطب نوكتتو رثأتت ةيكريرطبلا ةيعامتجالا ريياعملا" نأ ةقرولا هذه يف
 ةجاحلا ىلإ ًاضيأ ريشت امك .)9 :2019( "ةينثإلاو ةقبطلا لثم ةطلسلا تاقالعو ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاقالعلل
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 ززعتيو ددحتي يكريرطبلا فنعلا" نإ لوقت امدنع ءاسنلا ةايح ملاعم مسرت يتلا فورظلل يوينب ليلحت ءارجإ ىلإ
 .)9 :2019( "ةطلسلاو ةيعامتجالا ةنميهلا نم ةفلتخم طامنأب
 ىرجُي يذلا يناديملا ثحبلا يف سكعنت نأ ةيجولومتسبإلا تالوحتلا هذهل نكمي فيك :حبصي لاؤسلا نأ ديب
 ؟تايروسلا ءاسنلل ةشيعملا براجتلا مهف لجأ نم

 رامعتسالا نم ةررحتم ةيوسن ةفرعم جاتنإ وحن :يليوحتلا ثحبلا بيلاسأو قرط
 تاقالعلاو ةيلكلا ةيقسنلا ىوقلا مهف ةمهم زاجنإل ةمئالملا يناديملا لمعلا تابراقمو قرطلا يه ام
 باستكا لّهست قرطب ،يئزجلا ىوتسملا ىلع ءاسنلل ةيمويلا ةايحلا ملاعم ددحت يتلا رهاوظلا ءارو ةنماكلا
 ؟رامعتسالا نم نيررحتملا ةفرعملا جاتنإو يوسنلا يعولا
-self( يتاذلا يساكعنالا ريكفتلا ءرملا سرامي نأ ىلإ ةجاح ةمثو ،تارتوتلاب ةمعفم ،لداجن امك ،ةيلمعلا هذه

reflexivity( ًاقلاع اهيف ءرملا لظي يتلا ،روصقلا هجوأ زواجتل لبس نع ثحبلا ىلإ هيعس ضرعم يف يدقنلا 
 تالباقملا لثم ،ةيثحبلا بيلاسألاو  قرطلا مظعم ليمتو .هتظحالم نكمي امل ةيرهاظلا بناوجلا راطإ نمض
 ةايحلل ةيتارهاظلا لاكشألا" باعيتسا" ىلإ ،ةيجهنملا ةينادرفلا قفو سَرامُت يتلا ،ةيفارغونثإلا تاساردلاو
 ةيئرم نوكت ال ام ًابلاغ يتلا ةيديلوتلا تايلآلاو ،ةيببسلا تايلمعلاو ،ةيلخادلا تاقالعلا" مهف نود "ةيمويلا
 .)396 :1995 ،سنامويو نادروج يف سبتقم براش( ""نيلعافلل
 صصق ةداعتساو "تاوصألا" لقن يف نمكت ال ةيفارغونثإلا تاساردلاو تالباقملا ةياغ نأ ىلع ديدشتلا دون
 ةيدسجلا براجتلاب ةيرظنلا ءاقتلا اهنأ وه تالباقملل يميهافملا انروصتف .ةطاسبب اهيلإ ءاغصإلاو ءاسنلا
 يذلا صخشلا الو ،ميلعلا ةفرعملا جتنم وه ثحابلا الف .دارفألل يمويلا يعولاو ،ةطلسلا ةمظنأل ةشيعملا
 .تاباجإلا عيمج كلتمي يذلا ةيسنامورلا ةحسملا يذ "ليصألا توصلا" وأ ،ةفرعملا ةدام وه ثحابلا هرواحي
 براجتلاب رامعتسالا نم ةررحتملا ةيوسنلا ةيرظنلا ءاقتلا ةطقن يه ةيفارغونثإلا تاساردلاو تالباقملا
 ةشيعملا براجتلاو ةيرظنلا نيب راوحلا لدابتو ،لعافتلل ةحاسم حنم نم دب الو .ةمواقملا تاسراممو ،ةشيعملا
 نمكت ،ديدحتلاب لدابتلا اذه يف ،انهف .داهطضالا فورظ دقنو ،ميلسلا يرطفلا يعولاو ،ةطلسلا عم ءاقتلالل
 نوكت نأ ةمواقملل نكميو ،داهطضالاو ،ةطلسلل يليوحتلا مهفلا نم ةديدج لاكشأل ةعقوتملا ريغ ةيناكمإلا
  .ةدرمتم ةيليوحت ةفرعم جاتنإل ًاساسأ
 نوكي نأ ىلإ جاتحي ثحابلاف .ًادج ةمساح ثحابلا وأ ةثحابلل ةيرظنلا قالطنالا ةطقن ُربتعُت ،ددصلا اذه يف
 ىعست فيكو ،اهمكحي يذلا قطنملاو ،ةيساسألا ةيداملا ىنبلل رامعتسالا نم ررحتم يوسن مهفب ًاحلستم
 .ةيلكلا ةمظنألا فادهأو ىشامتي امب ،ةنقرعُمو ةردنجُم قرطب مكحت فيكو ،تاوذلا ميظنت ىلإ ىنبلا هذه
 تايئرم ليصافتلا هذه ضرعت ثيح ،ءاسنلل ةيمويلا ةايحلا ماوق نع ةينغ ليصافت ةيفارغونثإلا تاساردلا رّفوت
 يتلا ةيفيكلاو ،ةيئرملا ريغ ةطلسلا ىنبو ةدقعملا تاقالعلا هذه اهب ىدبتت يتلا ةيفيكلا نع ةيحو ةديدج
 .نهيعوو ،نهداسجأو ،ءاسنلا ةايح يف اهب رفحنت
 صرفلا نمكت ،ةطلسلا ىنب عم ءاسنلل ةيمويلا ءاقتلالا فورظو يرظنلا يوسنلا ليلحتلا نيب ءاقتلالا اذه يف
 لاكشأ ةغايص يف كراشتلاو ،ةيديلقتلا تاضارتفالا "ةغايص ةداعإ وأ رسك" ـل ًابلاغ ةعقوتملا ريغو ةرظتنملا ريغ
 ةيمويلا ةايحلا ملاعم مسرت يتلا فورظلا ًابلاغ اهب ةيئرملا ريغ ةمظنألا ُددحت يتلا ةيفيكلل مهفلا نم ةديدج
 .اهرسكتو ،نهتاقالعو ءاسنلل
 هيرواحمو ثحابلل حمست تايناكمإ قلخت يهف ؛ةينغلا ريسفتلا تايلمعل ةحاسم ةيفارغونثإلا تاساردلا رّفوت
 تاءاضف ىلإ اهب ءاسنلا قوتت يتلا قرطلاو ،داهطضالا فورظ نم لكل مهفلا نم ةديدج لاكشأ ةغايصب
 ىلع تسل انأ( "ةشياع ينام انأ" ليبق نم تارابعف .ةلماشلا اهميماصتو ةدئاسلا ةمظنألا فادهأ عم ضراعتت
 .توملاو ةايحلا نيب زييمتلا ناكمإلاب دوعي ال امدنع داهطضالا عئاقو نع ريظنتلل قالطنا طاقن يه )ةايحلا ديق
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 ةمظنألا تاءالمإل عوضخلا ءاسنلا اهب ضفرت يتلا قرطلا نع ةيفارغونثإلا تاساردلا فشكت ،رمألا كلذك
 ةمظنأ هربتعت امل ًاليدب لّثمت ةضِراعم تايناكمإو تاءاضف نع اهب ثحبت يتلا قرطلاو ،تايجولويديإلاو
 ."ًاعقاو ًارمأ" ةمكاحلا داهطضالا
 امنإو ؛ءاربخلا لبق نم ةفرعم ميدقت يف ،سنامويو نادروج نم لك هنع رّبع امك ،يلامجإلا فدهلا لثمتي ال
 ."ثحبلا عقوم نمض ًاقح ةديفم ةفرعم رشنو جاتنإ ريسيت وحن يدقنلا يفارغونثإلا ثحابلا رود هجوتي نأ بجي"
 رارمتسالاب انتاسارد يف نيكراشملل حمستس يتلا تاراهملا ميلعتو مّلعت ىلإ ىعسن نأ بجي" اننأ ينعي اذهو
 .)401 :1995( "هيف شيعلا نولصاويس يذلا ملاعلا ءاصقتسا يف
 

 ركش ةملك
 سسأ ريوطت – ءوجللاو برحلا نمز يف يفرعملا جاتنإلا( "برحلا ةفرعم" عورشم نم ءزج يه ةقرولا هذه
 يف ةيمنتلا تاسارد زكرم يف انلمع راطإ يف ةقرولا هذه انجتنأ دقو .)ايروسب ةطبترملا ثوحبلل ةكرتشم
 لمعلل ةيريرحتلا ةسايسلا يف لخدتت ال يتلا ةيمنتلل ةيواسمنلا ةلاكولا نم لومم عورشملا اذه .تيزريب ةعماج
 .اهيف رثؤت وأ هتاذ
 

 نيتَمِهاسملا لوح تاظحالم
 ةأرملا تاسارد دهعمو ةيكولسلاو ةيعامتجالا مولعلا مسق يف ايجولوبورثنألا يف دعاسم ذاتسأ :يراعيم ةنيل
 .نيطسلف يف تيزريب ةعماج يف
 تاساردلا ةيلك يف ةيلودلا تاقالعلا مسق يف يملاعلا نمألا مادعنا تالاح يف ىلوأ ةرضاحم :ربط ادنيل
 .سكساس ةعماج يف ةيملاعلا
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