
 

 
  



 :تاسايسلا ثوحبل يروسلا زكرملا نع
 تاذ ةيحبر ريغو ةيموكح ريغ ةلقتـسم ةيثحب ةـسـسؤم تاـسايـسلا ثوحبل يروـسلا زكرملا
 صيلقت ىلع لـمعت ،ةـقطنملاو اـيروـــــس يف يفرعملاو يملعلا ثـحبلا يف دـئار رود
 يكراشت يتاسايس راوح ريوطت يف ةمهاسملاو ،تاسايسلا ةعانصو ثحبلا نيب ةوجفلا
 ةينيمـــضت ةمادتـــسم ةيمنت ققحت ةيتاـــسايـــس لئادب ىلإ لوـــصولل ،ةلدألا ىلع ينبم
  .ناسنإلا اهروحم
 قاروالاو تاــــساردلاو ةيرودلا ريراقتلا نم اددع زكرملا رــــشن ٢٠١٢ ماع هــــسيــــسأت ذنم
 ةيومنتلاو ةيداــــصتقالاو ةيعامتجالا تايدحتلا تلوانت ،ةيتاــــسايــــس تاــــصخلمو ةيثحبلا
 .ةقطنملاو ايروسل ةيسيئرلا
 ةيداــصتقالا اهيف امب ،ايروــس يف ةيمنتلا تاعاطق عيمجل ًايفرعم ًاعجرم نوكي نأل ىعــسي ةيثحب ةــســسؤمك زكرملا
 تايدحتلل قمعملا مهفلا ىلع زكرملا ثاحبأ دمتعت .تاسايسلا عانصو عمتجملا مدخي امب ةيعامتجالاو ةيتاسسؤملاو
 لئادب ريفوتو ،عازنلا تايمانيد صيخـــــشت ىلعو ،ةقطنملاو ايروـــــس هجاوت يتلا ةيومنتلاو ةيداـــــصتقالاو ةيعامتجالا
 .ةيليثمتو ةينيمضت تاسسؤم ءاشنإو ،ملظلاو عازنلا روذج ةهجاومل ةيسايس

  برحلا ةفرعم نع
 ريوطت - ءوجللاو برحلا نمز يف يفرعملا جاـتنإلا( برحلا ةـفرعم عورـــــشم
 يثحب عورـــــشم وه ،)ايروـــــس لوحو يف ثحبلا لاجمل ةكرتـــــشم ةيـــــضرا
 ةيمنتلا تاـــسارد ةرئادو تاـــسايـــسلا ثوحبل يروـــسلا زكرملا نيب نواعتلاب
 ةـعماـج يف ةـيمنتلا تاـــــسارد زكرمو ةاواـــــسم ةـيعمجو اـنييف ةـعماـج يف
 بــلألا لاــبج ةــعماــجو مالـــــسلا ميلعتو ثاــحبأ زكرمو ثاــحبأ زكرمو تــيزيب
  .تروفنغالك ةيكيتايردالا
 ىلع لمعتو حلــسملا عازنلا تايمانيدو روذج صخــشت يتلا ةيدقنلا ةيعامتجالا مولعلا رظن تاهجو عورــشملا ىنبتي
 عازنلا أرقيو ةيمنتلا ســسأو تاعمتجملاو تاــســسؤملا ىلع رثؤت يتلا اهتاــسايــسو ةيــسيئرلا ةلعافلا تاهجلا ليلحت
 .ةيعامتجالا ةلادعلا روظنم نم
  :ةيلاتلا رواحملا ىلع برحلا ةفرعم عورشم دمتعي
 يف ةـــشمهملا ةينانبللاو ةينيطـــسلفلاو ةيروـــسلا تاعمتجملا نمـــضو نيب ةمئاقلا نماـــضتلا لاكـــشأ نع ثحبلا •

 .نانبل
 ايروـس يف ةيراجلا ةحلـسملا تاعازنلا اهـضرفت طورـش تحت حزري ٍعقاو ِقايـس يف ّينماـضت ٍداـصتقا موهفم ةرولب •

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

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

https://www.know-war.net/. 
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  تاسايسلا ثوحبل يروسلا زكرملا
 

 ةيحاتفم تاملك
 تاــــــساـيـــــس# ،فنعلا#
 ،فـيـيـطـتـلا# ،ةـــيوـهـلا
 ،اــيروـــــس# ،ةــيفئاــطلا#
 ،ةضافتنا# ،ةيلهأ برح#
 ةروث#

 ثحبلا صّخلم   
 ةجهنمم ٍتايلمع ةيــــضاملا رــــشع ىدحإلا تاونــــسلا لالخ يمادلا عارــــصلا دهــــش
 ،عارـــــصلل ٍةادأ ىلإ اــهليوحتو ةــيعمجلاو ةــيدرفلا تاــيوهلا شييجت تــفدــهتـــــسا
 قيرط نع كـلذ ناـك .عازنلا نادـيم يف ةـيفاـقثلا تاـيوهلاو طباورلا ماـحقإ يلاـتلاـبو
 ،رخآلا ةنطيــشو ،تايبــصعلاو ،ةيهاركلاو ضيرحتلاو ،فيوختلا تاــسايــسو تاــسرامم
 ،ةيناــسنجلاو ،ةيــسايــسلاو ،ةينثإلاو ،ةيفئاطلا تافالتخالا ميخــضتو ،هتيناــسنا عزنو
 اذامل :ةيلاتلا ةيــــسيئرلا ةلئــــسألا نم ةقرولا هذه قلطنت .ةيقبطلاو ،ةيقطانملاو
 ؟ايروـــــس يف عازنلا فارطأ نم اهفيظوت مت فيكو تايوهلا سيـــــست ىلع زيكرتلا
 ٍساـسأ ىلع عازن هنأب ةيروـسلا ةـضافتنالا دعب حلـسملا عازنلا فيـصوت حبـصأ اذاملو
 ىتحو ةيـــسايـــسلاو ةيميداكألا تاـــساردلا ديدعلا يف ًانميهم ينثا وأ$و يفئاط
 ؟نيطشانلا تاداهش
 لئاهلا رامدلاو ةيروـسلا برحلا رثأ لوح ةماع ةروـص ًالوأ ةيفلخلا ةقرولا هذه مدقت
 .يـــضاملا دقعلا لالخ ةيعامتجالاو ةيداـــصتقالا ةدعـــصألا ةفاك ىلع هتفلخ يذلا
 "ةـيوهلا تاـــــساـيـــــس" موهفم روطت لواـنتت ةـيميهاـفمو ةـيرظن ةـيفلخ مدـقت ،ًاـيناـث
 ةــــــساـيـــــسلاو ةـفاـقثلاو ةـيوهلا نيب ةـقالعلل اـهريظنت يف سرادـملا تاـفالتخاو
 لودلا ضعب نمـض تاعازنلاو "ةيوهلا ساـسأ ىلع تاـسايـسلا" نيب ةقالعلا ةـصاخو
 لـيلحتل "ةـيوهلا سيـــــست" موهفم ةـقرولا لواـنتت ،ًاـثلاـث .ةدراـبلا برحلا ءاـهتنا دـعب
 ةـبراـحتملا ىوقلا نم دـيدـعلا ينبت عم ةـــــصاـخو يلعفلاو يباـطخلا فييطتلا تاـيلآ
 حرتقت ،ًاريخأ .ةـحيرـــــص ةـينثإ وأ ةـيفئاـط ســـــسأ ىلع فنع لاـمعأو ًاـيئاـــــصقإ ًاـباـطخ
 عارـــــصلا يف ةـيوهلا تاـــــساـيـــــس فيظوت راـثآ لـيلحتل ًاـجهنمو ًاـيرظن ًاراـطإ ةـمتاـخلا
 يعاـمتجالا نماـــــضتلا تاـيلآ لـيلحت ةرورـــــض راـبتعالا نيعب ذـخأـي يذـلاو يروـــــسلا
 ،ةهج نم عازنلا اهــــضرف يتلا تاماــــسقنالا ةجلاعم يف اهرودو ةيلاحلا ةيلحملا
 ،ةلءاــسملاو ةلادعلا بايغ اهــضرفي يتلا تايدحتلاو يــسايــسلا داــصتقالاب اهطبرو
 .ىرخأ ةهج نم برحلا راثآ ةجلاعمل ةمادتسملا ططخلاو
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  تايوتحملا
 

 ةمدقم )١

 ةيمادلا ةيرشعلا :ةيروس يف عازنلا راثآ )٢

 موهفملا :ةيوهلا سيست )٣

 ةيعامتجالا مولعلا يف جهانم ةثالث :تاعارصلا يف اهرودو ةينثإلاو ةيفئاطلا )٤

  ةيروس يف عازنلل يتايوهلا دعبلا مهفل راطإ وحن :ةمتاخ )٥

 عجارملا )٦
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  ةمدقم
 
 ىوقلا كفنت مل ذإ ،عمتجملاو ةلودلا دراوم ايروـــــس يف مرـــــصنملا دقعلا لالخ برحلا تفزنتـــــسا دقل
 تاـعورـــــشم حلاـــــصل اـهفيظوتو ةـيداـماللاو ةـيداـملا دراوملا ىلع ءاليتـــــسالا تالواـحم نع ةـبراـحتملا
 رمتــسم روهدت ىلإ نييروــسلا تاورثو دراوم تــضرعت ثيح .فنعلاو ةنميهلا لوح ةزكرمتم ةــضقانتم
 ىلع ردهلاو فازنتـــسالا فقوتي ملو .طلـــستلا ىوق لبق نم اهيلع ءاليتـــسالا وأ اهفادهتـــسا لعفب
 ةـــــسوململا ريغ ةـيونعملا دراوملا فزنتـــــسيل اـهادـعت هـنكل ،ةـيداـملاو ةـيداـــــصتقالا تاورثلاو دراوملا
 .نييروـــسلا نيب داح باطقتـــسا عم قفارت يذلاو ،ةيعامتجالا تاقالعلاو ،يعامتجالا نامألا تاكبـــشك
 مرُح امك ،تاباــــصإلل نييالملا ضرعت ثيح حاورألا يف ةلئاه رئاــــسخل يرــــشبلا لاملا سأر ضرعت امك
 ،قاـحتلالا نم نكمت نمل ميلعتلا ةـيعون تروهدـتو ،ميلعتلا نم نيعفاـيلاو لاـفطألا فـــــصن يلاوح
 لمعلا صرفل نيريثكلا ةراــسخ ببــسب ةايحلاو لمعلا يف ةمكارتملا مهتاربخ نييروــسلا نييالم رــسخو
 تاـــســـسؤملا لوحت ةقيقح يف عازنلا بقاوع رطخأ نمكت .عازنلاب ةطبترم ةطـــشنأ يف مهطارخنال وأ
ــسو ةلءاــسُملا تباغ ثيح ،ينايغط ىلإ يطلــست مكح نم ةيمــسرلا ريغو ةيمــسرلا  تاــســسؤملا ترّخُ
 ةـيلخادـلا ةـيـــــساـيـــــسلا ىوقلا تـطرخناو .ريجهتلاو ،ءاـــــصقالاو ،فنعلا تاـيماـنيد ةـمدـخ يف ةـماـعلا
    .ةيوهلا سييست اهزربأ ةددعتم تايجيتارتسا مادختساب يعمتجملا ماسقنالا زيزعت يف ةيجراخلاو

 نيتنــــسلا لالخ ،ةيركــــسعلا ةوقلا مادختــــساو كراعملاب لثمتملا ،رــــشابملا فنعلا ةّدح عجارت ّدؤي مل
 يتلاو تاـموقملا هذـه دـحأ ةـيبـــــصعلا دـعتو .ةـيثراـكلا هراـثآو عازنلا تاـموقم صيلقت ىلإ نيتريخألا
 ميقلا ةراــــسخ تفعاــــضت دقو .عازنلا دمأ ةمادتــــسا يف اهرامثتــــسا ىلع ةبراحتملا ىوقلا تــــصرح
 ةيعمتجملا تاقاطلا دـشحو رخآلا ضفرو ةيهاركلا زيزعتل طباورلا هذه ريخـست عم ةيعامتجالا طباورلاو
 قطانملا دــض مدختــستل ًةــسيــسم ءاذغلاو ةحــصلاو ميلعتلاك ةيويحلا تامدخلا تاعاطق تتابو .لاتقلل
 ةيركـسعلا ةوقلل عـساولا مادختـسالاو ةيعامجلا تابوقعلاو زييمتلا تاـسايـسب كلذ ىلجتو ؛ةـضفتنملا
  .تاكيتكتلا نم اهريغو ريجهتلاو ،راصحلاو ،نييندملا فادهتساو

 شييجت تفدهتـسا ةجهنمم ٍتايلمع ةيـضاملا رـشع ىدحإلا تاونـسلا لالخ يمادلا عارـصلا دهـش دقل
 ةـيفاـقثلا تاـيوهلاو طباورلا ماـحقإ يلاـتلاـبو ،عارـــــصلل ٍةادأ ىلإ اـهليوحتو ةـيعمجلاو ةـيدرفلا تاـيوهلا
 ،ةــيهاركلاو ضيرحتلاو ،فيوختلا تاــــــساــيـــــسو تاــــــسراــمم قيرط نع كـلذ ناـك .عازنلا نادــيم يف
 ،ةيـــسايـــسلاو ،ةينثإلاو ،ةيفئاطلا تافالتخالا ميخـــضتو ،هتيناـــسنا عزنو ،رخآلا ةنطيـــشو ،تايبـــصعلاو
 ةيطلستلا ةمظنألا لبق نم عونتلا ةرادإ تمت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب ؛ةيقبطلاو ،ةيقطانملاو ،ةيناسنجلاو
 قايــــس نم ةدافتــــسالاب عازنلا يف ةيعامتجالا تاقالعلا محقأو ةيعامتجالا خورــــشلا قمع ٍوحن ىلع
 اـيكرتو ناريإ لـثم ةـيميلقإ لود تـفظو ،قارعلل يكيرمألا وزغلا دـعب ،ًالثمف .دـعاـــــسم يلودو يميلقإ
 امم ،اهدودح جراخ ةيفارغجو ةيــسايــس ذوفن قطانم بــسكل ةينثإلاو ةينيدلا تاءامتنالا ةيدوعــسلاو
  .نانبلو ،ايروس ،قارعلا لثم لود يف ةيتايوهلا تاماسقنالا مقافتل ىدأ

 ةرباـعلا ةـيداـهجلا تاـكرحلاو يفئاـطلا فنعلا راـــــشتناو قارعلا يف ةـيزكرملا ةـطلـــــسلا راـيهنا ذـنمو
 ثاحبأو ةيميداكألا تاـساردلا نم ديدعلا ترـشتنا ،2008-2006 نيب فنعألا تاونـسلا لالخ ةـصاخ دودحلل
 قرـشلا ةقطنم يف تاعارـصلا يف ةيوهلا تاـسايـس فيظوت جئاتنو بابـسأ ىلع زكرت يتلا تاـسايـسلا
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 زورب نم تداز يتلا لماوعلا تلوانت ثيح يــضاملا دقعلا لالخ اهجوأ تاــساردلا هذه تغلب .طــسوألا
 نميلاو ةيروـــس لثم ةيبعـــش تاـــضافتنا تدهـــش يتلا لودلا نمـــض تاعازنلا ءانثأ ةيعامجلا تايوهلا
 ةـيلخادـلا فارطألاو ةـيوهلاو فنعلا نيب ةـقالعلا ىلإ ةـفاــــــضإلاـب ،ةـيدوعـــــسلاو قارعلاو نيرحبلاو
  .ةليختملا تايوهلا سسأ ىلع ديشحتلا يف ًارود تبعل يتلا ةيجراخلاو
 ساــــسأ ىلع تاــــسايــــسلا" موهفم مادختــــسا ّنأ الإ تاعازنلا يف تايوهلا فيظوت مدق نم مغرلاب
 هريوطت مت دق ةيـسايـسلا ريراقتلاو ةيميداكألا تاـساردلاو ثاحبألا يف )ةيوهلا تاـسايـس وأ( "ةيوهلا
 تايريوك دوــس تايوــسنل يــسايــسلا طاــشنلا ىلع ةلالدلل ةيادب حلطــصملا مادختــسا مت ثيح ،ًاثيدح
 ةـيعمتجملاو ةـيدرفلا ةرظنلا رييغت فدـهب ةـقاـعإلا يوذ نم ٍدارفأ طاـــــشن فـــــصول مث ،تاـيكارتـــــشا
 ةـيوهلا نيب ةـقالعلا ةـيدـجب ىـــــصقتيل ًاـقحال عـــــسوت موهفملا نكل .تاـنيعبـــــسلا رخاوأ يف مههاـجت
  .ةيلهألا بورحلاو ةيبعشلا تاضافتنالاو ةيعامتجالا تاكرحلا قايس يف ةصاخ فنعلاو ةسايسلاو

 فيـصوت ةنميه بابـسأ لوح رمتـسملا لادجلا عـضي ًايميهافمو ًايرظن ًاراطإ ةيفلخلا ةقرولا هذه مدقت
 يتلا ةيميداكألا ساردملا زربأ ةعجارم ربع ٍنراقم ٍقايـس نمـض ينثإ وأ يفئاط هنأب ةيروـس يف عازنلا
 رولبتل ةـقيعملا وأ ةززعملا ىنبلاو تاـعازنلاو ةـيعمجلاو ةـيدرفلا تاـيوهلا نيب ةـقالعلا ةـلأـــــسمل ترّظن
 وأ ،تاـبالقنالا وأ ،تاروثلا لـثم ةـجرحلا تاـفطعنملا ءاـنثأ ىرخألا لودـلا نم دـيدـعلا يف تاـماـــــسقنالا
 فدهت ةنراقم ةيرظن ةبراقمل سيــسأتلل ةقرولا ىعــستو .ةيلهألا بورحلا وأ ،ةيداــصتقالا تارايهنالا
 ةيوهلا تافرعم ضعب فـــــصو دنع ةيلازتخا ،ةينارهوج تاـحلطـــــصم ىنبتي يذلا باـطخلا كـيكفت ىلإ
 ضعب ضرعتـست امك .)Denaturalization( عازنلل ةيعيبط ٍتاببـسم اهنأكو ردنجلا وأ ةينثإلا وأ ةفئاطلاك
 نيلعافلا يفعي امم (Inevitable) ةيمتحو ةلصأتم اهسيستو تايوهلا ربتعت يتلا ةيلاكشإلا تابراقملا
 ضرفتو ةهج نم يـصقتلاو ثحبلل رقتفت ةقبـسم جئاتن ضرتفيو مهتايلوؤـسم نم ةحلـصملا باحـصأ
 .ىرخأ ةهج نم ماع لكشب ةقطنملا لوح ةيقارشتسا ىؤر

 
 مت فيكو تاـيوهلا سيـــــست ىلع زيكرتلا اذاـمل :ةـيلاـتلا ةـيـــــسيئرلا ةـلئـــــسألا نم ةـقرولا هذـه قلطنت
 ةيروـسلا ةـضافتنالا دعب حلـسملا عازنلا فيـصوت حبـصأ اذاملو ؟ةيروـس يف عازنلا فارطأ نم اهفيظوت
 ىتحو ةيـسايـسلاو ةيميداكألا تاـساردلا ديدعلا يف ًانميهم ينثا وأ@و يفئاط ٍساـسأ ىلع عازن هنأب
 ؟نيطشانلا تاداهش

 لكــــشي يليلحت راطإو ةيرظن ةيفلخ ةــــسارد ميدقت لالخ نم ةلئــــسألا هذه ةبراقم ةقرولا لواحتــــس
 ًاقحال عمجُتـس يتلا تانايبلاو تايطعملا ليلحت ىلع دنتـستـس يتلاو ثحبلا نم ةيلاتلا ةلحرملل ًاـساـسأ
 :ةلئـسألا نم ىرخأ ةعومجم نع يليـصفت ٍلكـشب ةباجإلا فدهب نييناديملا نيثحابلا نم قيرف لبق نم
 ىلع عازنلا ءاكذإو تايبـــــصعلا شييجتل اهمادختـــــسا مت يتلا تايكيمانيدلاو تايلآلاو تاودألا يهام
 مت يتلا تافرعملاو تايوهلا يه ام ؟فيكو ؟ةيوهلا تاــسايــس مادختــساب ماق نم ؟ةيوهلا ساــسأ
 تانزاوتلا ترثأ فيكو يــسايــسلاو يخيراتلا قايــسلا نم ةدافتــسالا تمت فيك ؟اذاملو اهفادهتــسا
 يتلا )ةيباجيإلا وأ ةيبلــسلا( يعامتجالا نماــضتلا لاكــشأ يهامو ؟كلذ ىلع ةيــسايــسلاو ةيميلقإلا
 تاماـسقنالا نم جراخملا ريوطت نكمي فيك ،؟اهتلت يتلا برحلاو ةيبعـشلا ةـضافتنالا قايـس يف تزرب
 ؟يتايوه ساسأ ىلع
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 يذلا لئاهلا رامدلاو ةيروـسلا برحلا رثأ لوح ةماع ةروـص ميدقت ًالوأ ةقرولا هذه لوانتتـس يلي اميف
 ةيفلخ ميدقت متيــس ،ًايناث .يــضاملا دقعلا لالخ ةيعامتجالاو ةيداــصتقالا ةدعــصألا ةفاك ىلع هتفلخ
 اـهريظنت يف سرادـملا تاـفالتخاو "ةـيوهلا تاــــــساـيـــــس" موهفم روطت لواـنتت ةـيميهاـفمو ةـيرظن
 "ةيوهلا ساـــسأ ىلع تاـــسايـــسلا" نيب ةقالعلا ةـــصاخو ةـــسايـــسلاو ةفاقثلاو ةيوهلا نيب ةقالعلل
 ةـلاـحلا ىلع ةـقرولا هذـه يف زيكرتلا عم ةدراـبلا برحلا ءاـهتنا دـعب لودـلا ضعب نمـــــض تاـعازنلاو
 يلعفلاو يباطخلا فييطتلا تايلآ ليلحتل "تايوهلا سيــــست" موهفم لوانت متيــــس ،ًاثلاث .ةيروــــسلا
 ةينثإ وأ ةيفئاط سـسأ ىلع فنع لامعأو ًايئاـصقإ ًاباطخ ةبراحتملا ىوقلا نم ديدعلا ينبت عم ةـصاخو
 عارـــصلا يف ةيوهلا تاـــسايـــس فيظوت راثآ ليلحتل ًاجهنمو ًايرظن ًاراطإ ةمتاخلا حرتقت ،ًاريخأ .ةحيرـــص
 اهرودو ةيلاحلا ةيلحملا يعامتجالا نماــضتلا تايلآ ليلحت ةرورــض رابتعالا نيعب ذخأي يذلاو يروــسلا
 يتلا تايدحتلاو يـسايـسلا داـصتقالاب اهطبرو ،ةهج نم عازنلا اهـضرف يتلا تاماـسقنالا ةجلاعم يف
 .ىرخأ ةهج نم برحلا راثآ ةجلاعمل ةمادتسملا ططخلاو ،ةلءاسملاو ةلادعلا بايغ اهضرفي

 

 ةيمادلا ةيرشعلا :ةيروس يف عازنلا راثآ

 رـشع نم رثكأ دعب يرهاظ رارقتـسا وحن ايروـس يف ةفلتخملا ذوفنلا قطانم يف ماعلا دهـشملا هجتي
 اذـه يطغي .ةـيناـثلا ةـيملاـعلا برحلا دـعب ةـيـــــشحوو ًاريمدـت بورحلا رثكأ نم ةدـحاو ىلع تاونـــــس
 تايوتـــسملا فلتخم ىلع يظـــشتلاو ةـــشاـــشهلاو رامدلا نم ةقوبـــسم ريغ تايوتـــسم رارقتـــسالا
 نييميلقإلا نيلعافلا حلاــــصم براــــضتو ضقانتبو ؛ةيئيبلاو ،ةيــــسايــــسلاو ،ةيداــــصتقالاو ،ةيعامتجالا
 ةجيتن ةرـــشابملا ريغو ةرـــشابملا عازنلا راثآ مقافت ىلإ ةفاـــضإلاب .ةيروـــس يف ةلاحلا هاجت نييلودلاو
 ،ةفلتخملا ذوفنلا قطانم يف ملظلاو عمقلا تاــــسرامم رارمتــــساو يــــسايــــسلا لحلا قفأ دادــــسنا
 اياــضقك روظنملا ىدملا يف ًالح دجتــس اهنأ ودبي ال يتلاو نمزلا ربع ةمكارتملا ملاظملا راثآ مقافتو
  .نيئجاللاو ،ًارسق نيرجهملاو ،ًارسق نييفتخملاو نيلقتعملا

 يتلا )٢٠٢١( يرــــسقلا حوزنلا تاددحم ةــــسارد نيبت ثيح ،رئاــــسخلا مييقت دنع دهــــشملا ةماتق دادزت
 ةلاح ليلد ريشي امك .دالبلا جراخ وأ مهلزانم جراخ نوحزان ايروس ناّكس فصن نم رثكأ نأ زكرملا اهارجأ
 يفارغميدــلا روحملا ءادأ سيقت ةــيعرف تاــنوكم سمخ نم فلأــتي بــكرم لــيلد وهو( ناـــــــسنإلا
 نع رداـصلا عازنلا زواجتل ةلادعلا ريرقت نمـض )تاـسـسؤملاو ةيرـشبلا ةيمنتلاو يعامتجالاو يداـصتقالاو
 تارــشؤملا ىوتــسم ىلع ٢٠١٩و ٢٠١٠ يماع نيب ٪٤٢ ةبــسنب ليلدلا ةميق روهدت ىلإ )٢٠٢٠( زكرملا
 ىلإ كـلذ ريرقتلا وزعيو ؛يلحملا عمتجملاو ةـقطنملاو نمزلا بــــــسح تواـفتلا مغر ،اـهعيمج ةـيعرفلا
 عازنلا تايداـصتقاو ةينمألاو ةيركـسعلا نيلعافلا تاـسايـسو نمألا مادعناو فنعلا اهنم ةيـسيئر لماوع
  .يجراخلا لخدتلاو يعامتجالا عدصتلاو

 دـيزتل اـهب رثأـتت دالبلا تأدـب ٢٠٢٠ راذآ ذـنمف ،اـنوروك ةـحئاـج لـثم ةدـيدـج لـماوع ترهظ ٢٠١٩ ماـع دـعب
 .عازنلا ةجيتن ًالـصأ ةماعلا ةحـصلا تاموقم روهدت نم عرـستو كلاهتملا يحـصلا ماظنلا ىلع طوغـضلا
 نم ةذختملا ةيزارتحالا تاءارجإلا تمـــستا ثيح ،ةريطخ ةيعامتجاو ةيداـــصتقا راثآ عم ةحئاجلا تقفارتو
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 يلكلا قالغالا ىدأو ،ةيلعافلا صقنو قاــستالا مدعب قطانملا فلتخم يف ةرطيــسملا فارطألا لبق
 ،ةيـــــسيئرلا علـــــسلاو ةماعلا تامدخلا ميدقت يف عجارتو ،جاتنإلا روهدت ىلإ ًايجراخو ًايلخاد يئزجلا وأ
 لـطعتو ،تادراولاو تارداـــــصلا يف عجارتو ،مخـــــضتلا تالدـعم يف عاـفتراو ،ةـلاـطبلا تالدـعم مقاـفتو
 تارتفل ةـيميلعتلا ةـيلمعلا جراـخ ةـــــساردـلاـب نيقحتلملا لاـفطألا نم ىقبت اـم جرخيل ةـيميلعتلا ةـيلمعلا
  .)٢٠٢١ ،زكرملا( ةليوط
 داـيدزاو اـيكرتو ةـيدوعـــــسلاو ناريإ رود دـعاـــــصت عمو ،ةـقطنملا يف رتوتلا ججأـت عم قفارتلاـبو ،ًاـيميلقإ
 ًايجيتارتسا ًاقمع ايروس لكشت يتلا ةينثإلاو ةيفئاطلا تايوهلا يف لودلا كلت رامثتسا دادزا ؛مهذوفن
 ةئبعتلل ةحناـــس ةـــصرف يلاتلا لخلختلاو ٢٠١١ كارح لكـــش ثيح ،اهعونتو يـــسايـــسويجلا اهعقومل
  .لخدتلاو

 نم ةرـشابم ريغو ةرـشابم تالخدت نم ايروـس يناعت يعامتجالاو يـسايـسلا يظـشتلا ىلإ ةفاـضإلاب
 يتلاو ،ةيداـصتقالاو ةيـسايـسلا تارارقلاب مكحتلاو يركـسعلا دجاوتلا يف لثمتت ةيلودو ةيميلقإ لود
 معدلا ىلع يوــــضع ٍلكــــشب ةيلحملا ةيــــسايــــسلا ىوقلا دمتعتو .ةعبرألا ذوفنلا قطانم نيب زيامتت
  .لقتسملا رارقلا ذاختا ىلع مهتاردق فعضي امم ،ًايلامو ايركسعو ًاسايس يلودلاو يميلقإلا

 

 موهفملا :ةيوهلا سيست
 نايبلا يف 1977 ماع ةرم لوأل )ةيوهلا تاـسايـس وأ( "ةيوهلا ساـسأ ىلع تاـسايـسلا" موهفم رهظ
 تايوــسنلا تايكارتــشالا نم ةعومجم اهتلكــش ةمظنم يهو ،"يهابموك رهن ةيعمج“ ـــــــل يمــسرلا
 يف رهظ مث .)Táíwò, 2022( نهتكرح عم نواعتلاو نماــــضتلا زيزعتل تاــــشمهملا ريوكلا نم دوــــسلا
 تاكرحلا فــصول شتابــسنأ هينير ايجولويــسوــسلا هتمدختــسا امدنع 1979 ماع   ةيميداكألا تاــساردلا
 ناك .تاكرحلا هذه نمــض نيكراــشملل ةيعمتجملاو ةيتاذلا ميهافملا رييغتل ىعــست يتلا ةيعامتجالا
 نيقباـسلا نييـسفنلا ىـضرملاو ةقاعإلا يوذ صاخـشألل يـسايـسلا طاـشنلا ىلع كاذنآ شتابـسنأ زيكرت
 مهلثمت يتلا تامّلــــسُملاو ةدئاــــسلا ةيعمتجملا ميهافملا ذبنل ًايــــسايــــس اوطــــشنو اورهاظت نمم
 نم سكعلا ىلعو ،اـم ًةـمـــــصو نولمحي مهنأـكو مهلماـعتو ،ةوق الو مهل لوح الو نيزجاـع مهنأـكو
 تاـسايـس" مادختـسا ّنكل .مهتيوهو مهتاردقو مهـسفنأ نع ةيتاذلا مهتاروـصت ديكأت ىلإ اوعـس كلذ
 ملو ةيلاتلا دوقعلا يف ةمكحم ةيميداكأ ٍتالاقم عـضب ىلع ًارـصتقم يقب يليلحت موهفمك "ةيوهلا
 ىتح ًاـمومع ةـيموقلاو ةـفينعلا ةـينثإلا تاـعارـــــصلا تـلواـنت يتلا تاــــــساردـلا يف لوادـتلا زيح لـخدـي
 نييتاوركلا نيب ترجفت يتلا ةيمادلا تاعارـــصلاو ايفالـــسوغوي ككفت دعب ةـــصاخ ،تانيعـــستلا فـــصتنم
 ةينثإلاو ةيموقلا تايوهلل ًاّجز دهــــش يلهأ ٍفنعو تايدرــــس نم اهقفار امو برــــصلاو نيينــــسوبلاو
 "ةيوهلا ساــسأ ىلع تاــسايــسلا"ــــــــب دــصقُي .ةيــسايــسلاو ةيعامتجالا دودحلا مــسر ةداعإل ةليختملا
 لمعلل يـساـسألا روحملا نوكت نأ بجي ،اهتافّرعُم ضعب قدأ ٍوحن ىلعو ،اهـسفن ةيوهلا ّنأب داقتعالا
 ،سيــسم ٍوحن ىلع ًاقباــس ةفرُعم نكت مل ،ةيمويلا ةايحلا نم بناوج سيــست متي يلاتلابو يــسايــسلا
 ًاــــــضيأ لـمـــــشي اـمنإو ةـيفئاـطلا وأ ةـينثإلا وأ ةـينيدـلا ةـيوهلا ىلع رـــــصتقي ال كـلذو ماـعلا زيحلا يف
 .)Kauffman 2001 [1990]، p. 23( "ةفاقثلاو ،ةايحلا طمن ،ةيصخشلا تاقالعلا ،ةيناسنجلا"
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 يتلا ةددعتملا سرادملاو "ةيوهلا ساــسأ ىلع تاــسايــسلا" موهفم روطتل ةلماــشلا اهتعجارم يف
 داــــــصتقالاو ةـيوهلاو ةـفاـقثلا نيب طاـبترالا ةـلأــــــسمل اـهلواـنت يف تـفلتخا يتلاو دـعب اـميف ترهظ
 فقوملاو ةيتاذلا ةبرجتلا نيب ةقالعلا صحفت ةرورــض ىلع )2005( نيتــسِنرب يرام تّدكأ ،يــسايــسلا
 ضرفُت امدنعو اميــــس ةيعامتجالا ةكرحلل ةددحم ةيوه زورب ىلإ يدؤت يتلا تايلمعلاو يــــسايــــسلا
 ىلإ ةيـسكرام-وينلاك تابراقملا ضعب عوزن تدقتنا امك .تايمولظملا نع ريبعتلل ًاـساـسأ حبـصتو ًايجراخ
 اهفــــصوب ةيقبطلا ةاواــــسملا بايغ رابتعاو )وركاملا( يلكلا ىوتــــسملا ىلع ةطلــــسلا ىلع زيكرتلا
 ةيقبطلا ىنبلا نوفدهتــــسي نيذلا نيطــــشانلا رابتعاو ملظلاو لالغتــــسالل مهألاو ديحولا ردــــصملا
 يـــساـــسألا يعامتجالا رييغتلا يلماح مهفـــصوب ةيداـــصتقالا ةاواـــسماللا ةدح نم فيفختلا فدهب
  .)٢٠٠٥ ،نيتسِنرب(

 لازتخالا زواجت يف تمهـسأ دقف )New Social Movements( ةثيدحلا ةيعامتجالا تاكرحلا تابراقم امأ 
 عم لماعتلاو ةيعامتجالا تاكرحلا يف تايوهلا رود ليلحت ىلإ رــشابم ريغ ٍلكــشب تعفدو يــسكراملا
 .يــسفن وأ ،يزمر وأ ،يفاقث نأــش درجم تــسيلو ةيدج بلاطم اهفــصوب "ةيوهلا تاــسايــس" فادهأ
 فـــــصتنم لالخ ترهظ يتلا ةــيعاــمتجالا تاـكرحلا مهفل ةـلواــحم يف ةــيثحبلا اــهتاودأ تروط اــمك
 مظتنت مل يتلاو ةـيكيرمألا ةدـحتملا تاـيالولا يف ةـيندـملا قوقحلا ةـكرحك تاـنيعبـــــسلاو تاـنيتـــــسلا
-وينلا تاـبراـقملا تاريظنت يف ةـيزكرم ةـيمهأ لـتحت يتلا ةـيعاـمتجالا ةـقبطلا ساــــــسأ ىلع ًاـيرهاـظ
 ةيوهلاو ةفاقثلا لـصف يلاكـشإ ٍوحن ىلع تعبات ةثيدحلا ةيعامتجالا تاكرحلا تايرظن نأ الإ .ةيـسكرام
 اهتاراعـشو اهفادهأ تروحمت يتلاو ةظفاحملا ةيعامتجالا تاكرحلا تلمهأو يـسايـسلا داـصتقالا نع
 مهف ةيفيكب قلعتت ةيساسأ ةلئسأ نع ةباجإلا نم نكمتت مل اهنأ امك ،ةفاقثلاو ةيوهلاو ميقلا لوح
 ساـسأ ىلع ميظنتلا نيب ةيببـسلا ةقالعلاو يئانب وأ ينارهوج ٍوحن ىلع اهفيظوت بابـسأو تايوهلا
 قيمعت يف ةيوـسنلا تاـساردلا تمهـسأ دقو .رخآو ٍقايـس نيب يعامتجالا كارحلا جئاتن عونتو تايوهلا
 تافالتخالا رابتعالا نيعب ذخأي يعطاقت ٍوحن ىلع اهليلحت ةرورـــــضو ةيوهلل ةددعتملا داعبألل انمهف
 امم ئفاكتملا ريغ ةوقلا عيزوتو ةطلــسلا تاكبــش قايــس نمــض ةيردنجلاو ةيقبطلاو ةينيدلاو ةينثإلا
 تناكأ ًءاوـس ،اهـسفن ةعامجلا نمـض ىتح مهراكفأ لكـشُتو دارفألاو تاعامجلا ةبرجت ىلع هرودب رثؤي
 ئراط ٍوحن ىلع تلكــــشت ةعامج نع ةرابع وأ ،ةنيعم ةينثإ وأ ةفئاط وأ نيد وأ ٍقرع نم ةعامجلا هذه
 كياحلا( نيرجاهملاو نيحزانلا و نيئجاللا لثم ةيداـصتقا وأ ةيئيب وأ ةيـسايـس وأ ةيعامتجا ٍفورظ ببـسب

2018; Crenshaw 1989; Montoya, 2021(. 

 يذلا عازنلا قايــس يف ةيوهلا تافرعم ضعب "سيــست" تايمانيدو تايلآ يــصقت ىلإ زكرملا ىعــسي
 تاــسايــس جاتنإ فدهب لاجملا اذه يف ترمثتــسا يتلا تاهجلاو ةيروــس يف يعمتجملا كارحلا الت
 ةقالع ال ةيتايوه تادرفمب هريطأتو فنعلا ىلع ٍلعف درك وأ ةــصاخلا اهحلاــصم قيقحتل امإ ةيتايوه
 لالخ نم تاـــسايـــسلا هذه عم تاعومجمو دارفأك نويروـــسلا لعافت فيكو ،هعفاودب ةرورـــضلاب اهل
 سييــست" حلطــصم ،ًايئارجإ ،تاــسايــسلا ثوحبل يروــسلا زكرملا فّرعُي  .ضفرلا وأ لوبقلا وأ قايــسنالا
 تاءاـمتنالا ريخـــــست ىلإ فدـهت يتلا تاـــــسراـمملاو تاـباـطخلاو تاـــــساـيـــــسلا ةـعومجم هـنأـب "ةـيوهلا
 وأ تاـعازنلا يف اـهماـحقإو تاـيبـــــصعلا دـيـــــشحت فدـهب تاـعاـمجلاو دارفألا ىدـل تاـيوهلا تاـفّرعمو
 هنأب فّرعُي يروحم يلوأ فّرعم ىلإ ةبكرملا تايوهلا لازتخا لالخ نم كلذو يعمتجملا باطقتـسالا
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 عم تاــــــساـيـــــسلا هذـه لـعاـفتتو .رخآلا ةـيوه تادّدـحم نيبو هـنيب قيفوتلا نكميالو ًاـيرهوج فلتخم
     .اهتمواقم وأ اهل خوضرلا وأ اهينبت متيل ،ةيعمتجملا ىوقلاو ةفاقثلا

 ،ةيعامتجالاو ،ةيسايسلاو ،ةيندملا تاءاضفلا يف ريثأتلا موهفملا اذه قفو ةيوهلا سييست يضتقي
 زيكرتلاو "رخآلا" ودعلا ةروـص ليكـشتلو ةليختملا ةعامجلا دودح ليكـشت ةداعإل ةيداـصتقالاو ةيفاقثلاو
 ،ةركاذلا وأ ،خيراتلا وأ ،رــضاحلا نم ةيئاقتنا ثادحأ وأ بناوج راــضحتــساب كلذو هعم عارــصلا ةيرذج ىلع
 .تايبصعلا ريعست ىلع لمعت ةيضيرحت ثادحأ قالتخاب وأ

 ةينثإلا تايوهلا نيب ةقالعلاو تايوهلا سيــــست تلوانت يتلا ةيــــساــــسألا سرادملا ىلإ قرطتلا لبق
 "ةـيفئاـطلا" لـثم ميهاـفم فيرعت يغبني ،دـيدـحتلا هـجو ىلع ةـيروـــــسلا ةـلاـحلا يف فنعلاو ةـيفئاـطلاو
 ّنأ ىلإ ةراـــــشإلا ردـجت اـمك ،ةـيلاـكـــــشإ ريغ ةـمّلـــــسم اـهنأـكو تاـيبدألا يف اـهعم لـماـعتلا متي يتلا
 اـمهتبراـقم يف ًاـيرذـج ناـتواـفتي نيبطق نيب حجرأـتي لازاـمو ناـك هـــــسفن "ةـيوهلا" موهفم مادـختـــــسا
 ثادحأو تاعارـــصلا فيـــصوت دوـــسي ًالثمف .اهريغتو ،اهـــسيـــست طورـــشو ،اهيناعمو ،ةيوهلا تاددحمل
 امإ ةينثإلاو ةيفئاطلا ةيوهلا رابتعا ىلإ ليمي يلازتخا ٍوحن ىلع طــسوألا قرــشلا ةقطنم يف فنعلا
 بـعالتلاو عيوطتلل ةـلباـقو ةـنرم اـهفـــــصوب وأ ،)ةـينارهوجلا ةـبراـقملا( ةـقطنملا يف ةـبلـــــصو ةرذـجتم
 تايوهلا ريوــصت متي ،ىرخأ ةرابعب .)ةيئانبلاو ةيتادألا ةبراقملا( ةيجولويديإلا تاعارــصلا يف فيظوتلاو
 ةينطو تايوه رولبت قيعت طـسوألا قرـشلا ةقطنمب ةـصاخ ةيفاقث ةلكـشم اهفـصوب ةيفئاطلاو ةينثإلا
   .(Hinnebusch, 2016) ةعماج

 دئاـــسلا طلخلا يف اهـــسيـــست طورـــشو ةيوهلا تافّرعم نم بناج يأ ةـــسارد يف ةبوعـــصلا نمكتو
 يف تافدارم اهنأكو لدابتم ٍوحن ىلع اهمادختــساو "ةيليلحتلاو ةيبعــشلا ميهافملا" نيب رمتــسملاو
 "يجولويـــــسوـــــسلاو يعامتجالا مهفلا لاكـــــشأ“ نيب طبـــــضنملا ريغ طلخلا ىرخأ ٍةرابعب وأ ،ىنعملا
 .(Wacquant, 1997, p.222) اـهب ةـطبترملا رهاوظلاو "قرعلا" وأ "ةـفئاـطلا" وأ "ةـينثإلا" لـثم ميهاـفمل
 ةديفم ةيليلحت ةدحوك "ةيوهلا" موهفم رابتعا نكمي ال )2000( ربوك كيرديرفو ركيبورب زرجور بـسحبو
 "ةيوه“ ـلاب تطبترا يتلا ةيموهفملا ةيبابضلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةددعتم ٍناعم لمحي هنأل ًارظن هتاذ ّدحب
 زيزعت بنجت ىلع نيثحابلا كيرديرفو ركيبورب ثحي امك .ةيعامتجالاو ةيناسنالا تالاجملا نم ديدعلا يف
 ةرسامسلا اهمدختسي ةيعامتجا ةسرامم يهو ،ةيفئاطلا وأ ةينثإلا ةعومجملا )Reification( "ديسجت"
 ميهاـفم مادـختـــــسا دـنعف اذـل .)p.10( "ةـعومجملا روعـــــشل يوقلا رولبتلا" زيزعتل نييـــــساـيـــــس-ونثإلا
 تادـحو"و "ةــــــسراـمملا تادـحو" نيب زييمتلا يغبني هـنإـف ،ةـقبطلا وأ ،ةـيموقلا وأ ،قرعلا وأ ،ةـينثإلاـك
 ةــسرامملا تادحوف .تادحولا هذه نيب كرتــشملا ريثأتلاو ةلدابتملا ةقالعلا مغر ناكمإلا ردق "ليلحتلا
 اهمدختــسي يتلا ةيوهلاب ةطبترملا ةيمويلا تاــسرامملا وأ ةيبعــشلاو ةعئاــشلا ميهافملا ىلإ ريــشت
 دودـحو ضعبلاو مهـــــضعب عم مهتاـقالعو مهتفاـقثو مهبراـجت مهف وأ فـــــصول مهتاـيح يف ساـنلا
 هذه يف نورمثتــسي نيذلا نويــسايــسلا اهمدختــسي امك .عــسوألا مهطيحم عم فالتخالا وأ هباــشتلا
 لاكـشأ ريربتل اهديـشحت ىلع نولمعيو مهملاظمو مهحلاـصم نولثمي مهنأب سانلا عانقإل ميهافملا
 يعامتجالا مهزيامتو )تاباختنالا ربع ةيملــــسلا وأ ةفينعلا تاعارــــصلا اهيف امب( يعامجلا لمعلا نم
 .)Brubaker & Cooper 2000; Ozkirimli, 2017( "رخآلا" نع يناسنإلا ىتحو يقالخألاو يسايسلاو
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 رهاوظ ليلحتل ةيعامتجالا مولعلا يف نوـــــصـــــصختملاو نوثحاـبلا اـهمدـختـــــسيف لـيلحتلا تادحو امأ 
 ميهافملا اهب مدختست يتلا "ةيفيك“ ــــــلاب ىنعُت يهو اهراثآو اهبابسأ مهفو ةددحم تايكيمانيدو
 ضارتفا نود ةـيـــــساـيـــــسلا تاـعارـــــصلا وأ ةـيمويلا ةاـيحلا يف فظوت فيكو اـهيناـعم ريغتو اـهروطتو
 تاذ ةينارهوج تانايكك "تاينثإ" وأ "فئاوط" وأ "ًاممأ" تناكأ ءاوـس ،ةـسوردملا تائفلا دوجول قبـسم
 "فيرعتلا" نيب ًايليلحت زييمتلا يغبني امك .)Brubaker & Cooper 2000( ًايلخاد ةـسناجتمو ةيجراخ دودح
)Identification( فينـــــصتلا“ وأ" )Categorization( ةــيوهلا"و" )Identity(، نيموهفملا ّنأ نيح يفف 
 "ةـيوهلا" ةـلالد ضرتفت ،اـهفينـــــصتو تاـيوهلا جتنت يتلا )Process( تاـيلمعلا ىلإ ناريـــــشي نيلوألا
 .ةعامجلاو درفلا نيب ةلهس ةاهامم

 رهظت يتلا لعفلا دودر نيبو ،فيرعتلا تايلآو "يتاذلا مهفلا" نيب قيرفتلا يف زييمتلا اذه دعاـــــسي
 نم تاـئف ضيرحت يف تـحجن يتلاو تاـعازنلا يف ةـلعاـفلا ىوقلا لـبق نم ةـيوهلا سييـــــستل ةـجيتنك
 ساــــسأ ىلع تافالخلا@تاــــضقانتلا ةدح صحف يف ًاــــضيأ ديفي امك .يتايوه ساــــسأ ىلع عمتجملا
 قيقحتل ةيوهلا تاـــسايـــس رامثتـــسا ىلع لمعت يتلا ةيـــسايـــسلا ىوقلا رود لزع دعب ٍرذحب يتايوه
   .ةيداصتقا وأ ةيسايس بساكم

 

  ةيعامتجالا مولعلا يف جهانم ةثالث :تاعارصلا يف اهرودو ةينثإلاو ةيفئاطلا

 ةينامثعلا ةيروطاربمإلا دهع رخاوأ يف ةيموقلا راكفألا راـشتنا عم نمازتلاب "ةيفئاطلا" موهفم رهظ
 ىوقلا ةرطيـــــسل عـــــضخ اـم ناـعرـــــس يذـلا يبرعلا قرـــــشملا يف ممألا- تاليودـلا روهظ ةروكاـبو
 ةيندم تاسسؤم ءانب ىلع نويلحملا اهئافلحو ىوقلا هذه تلمع .ةيناطيربلاو ةيسنرفلا ةيرامعتسالا
 ةيقارــشتــسا ٍتابراقمل ًاقفو تابوقعلاو تازايتمالا تعزو امك ةثيدح ةيطابتعا ٍدودح مــسرو ةيركــسعو
 حلطـــــصم ّنأ ةـبارغ ال اذـل  .ةـفلتخمو ةرحاـنتم تاـينثإو فئاوطلل تاـعمجت درجم اـهفـــــصوب ةـقطنملل
 مدختـساو ،يـضاملا نرقلا نم تانيرـشعلا ىتح ةيبرعلا ةغللاب لوادتلا زيح لخدي مل هـسفن "ةيفئاطلا"
 ةيبرعلا لودلا يف ةينطولا ةيوهلل ًاديدهتو ًايرامعتـــسا ًاثرإ هفـــصوب ةيموقلا تاكرحلا ءامعز لبق نم
 يبعـشلاو يـسايـسلا ىوتـسملا ىلع ًاريبك ًاراـشتنا تيقل يتلا ةيبرعلا ةيموقللو ًاثيدح تلقتـسا يتلا
 يف نويلحملا ءامعزلا حجن نيح يف .)Makdisi 2017( تانيتـــسلاو تانيـــسمخلا تاونـــس يف ةـــصاخو
 ينانبللا عمتجملل ةضرتفم ةيصوصخ ةيامح ةعيرذب يفئاط قفاوت ساسأ ىلع ةلود ءاشنإ يف نانبل
 .ةينانبللا ةيلهألا برحلا راجفنا عم هتــشاــشه تبثأ "قفاوتلا" اذه ّنأ الإ ،يــسنرفلا بادتنالا نم معدب
 برعلا باــــــسح ىلع يبرغ معدــب لــيئارـــــسإ ةــلود سيـــــسأــتب ةــينويهـــــصلا ةــكرحلا حاــجن ىدأ اــمك
 ،مهطيحم نع برعلا دوهيلا لزعو ،يخيراـتلا يفاـقثلاو ينيدـلا عونتلا ريمدـت ىلإ نيينيطـــــسلفلاو
 ىدأ امم ابروأ يف دوهيلا ءادعو ةيماـسلا ةاداعم ىلع ًادر ًاـساـسأ تروطت ةيموق-ةينيد ةيوه ةـضراف
  .)Shohat 2017( مهيضارأ لالتحاو نيينيطسلفلا نم نييالملا ديرشت ىلإ

 ةعيبط فيـــصوتل نييـــسايـــسلا وأ نيثحابلا لبق نم ًءاوـــس "ةيفئاطلا" موهفم مادختـــسا ديازت مغرو
 لازام حلطـــصملا ّنأ الإ ،نيمرـــصنملا نيدقعلا لالخ ةقطنملا يف ةيعامتجالاو ةيـــسايـــسلا تاقالعلا
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 نم عـــــساو ٍفيط فيـــــصوتل ضافـــــضف ٍوحن ىلع مدختـــــسُي هدجن اذل ؛فّرعُي ام ًاردانو ًامومع ضماغ
 ،ةيقبطلا قراوفلاك( ًافـشكو ةيمهأ رثكأ نوكت دق تايمانيدو لماوع باـسح ىلع تاعامجلاو رهاوظلا
 )اهريغو ةيـصخـشلا تاماقتنالاو ،ةرباعلا تاكابتـشالا ،دراوملا ىلع برحلا ءارمأ نيب يلحملا سفانتلاو
 Dixon( هدورو دنع هب ًامامت دوـــــصقملا ديدحتو موهفملا اذه عم ةقدو رذحب لماعتلا يـــــضتقي امم

2017, 16; Haddad 2017, 374; Hashimi and Poster 2017, 4-5; Makdisi 2017, 4; Pinto 2017, 124; 
Zeno 2022, 1034(. اهفـــصوب ةينيدلا تافالتخالل يـــسايـــسلا ديـــشحتلا" اهنأب ةيفئاطلا فيرعت نكمي 

 .(Pinto 2017, 124) "ناكــــسلا نم ةددحم ةعومجم نيب فنعلا وأ /و تازايتمالاو قوقحلا عيزوتل ًاراطإ
 دـحأ هـفـــــصوب هـتاـيماـنيدو "فييطتلا " ةـيلمع ىلع ةـيلاـتلا ثاـحبألاو ةـيفلخلا ةـقرولا هذـه يف زكرنـــــس
 ةينيدلا تافالتخالل يـسايـسلا ديـشحتلا ىلإ ىعـست ةيجولويديأك فظوت يتلا تايوهلا سيـست لاكـشأ
 حلاــــــصملل ةـمدـخ ةـليختم فئاوط نيب ةـيجراـخو ةـيلخاد ةـيعاـمتجا ًادودـح جتنتل ةـيفئاـطلاو ةـيفاـقثلاو
  .)268 .ص ،2018 ،ةراــشب( تاعازنلل ريطأتلا نم لكــشلا اذه يف نيرمثتــسملل ةيداــصتقالاو ةيــسايــسلا
 ،تازايتمالل لداع ريغ عيزوت ىلإ يدؤي يزييمت راطإ ءوــــشن ةيــــسايــــسلا ةنيثألا وأ فييطتلا نع جتنيو
 تـتفت ىلإ يدؤي اـمم ،ةـعونتملا ةـينثإلاو ةـينيدـلا تاـعاـمجلا نيب ٍتواـفتم وحن ىلع فنعلاو ،قوقحلا
 كرتـــشملا ساـــسأ ىلع ةيجراخ ةيـــسايـــس تانايكب ةطبترم تاءالولا ءوـــشنو ةلودلا نمـــض ةنطاوملا
  .ينثإلا وأ يفئاطلا

 تافّرعم ضعب سيـــــست جئاتنو بابـــــسأ ليلحتل لقألا ىلع ةيـــــسيئر جهانم ةثالث عامتجالا ءاملع دّدح
 ءاـمتنالا نم ًالاـكـــــشأ دوقت يتلا طورـــــشلاو يفئاـطلاو ينثإلا فنعلاو تاـعازنلا ةـلاـح يف ةـيوهلا
 وأ ةينارهوجلا ةــــسردملاب لوألا جهنملا فرعي .ًايــــسايــــس ةزراب حبــــصت نأ ىلإ يفاقثلاو يعامتجالا
 ةـفئاـطلاوأ ةـمألا عم لـماـعتت يهو ،يموق-ونثإلا تاـكرحلا ًاـــــضيأ لـمـــــشيو ،)Primordialist( ةـيئادـبلا
 ةخـسار ةيئادب تاطابترا مهدحوت صاخـشأ نيب ًايعيبط تلكـشت ةعومجم اهنأ ىلع ةيموقلاوأ ةينثإلاوأ
 .)(Demmers, 2016; Geertz 1973   نيرخآلا نع مهزيمتو ةتباثو

 نيثحابلا ضعب مدختـسا ثيح ةينانبللاو ةيقارعلاو ةيروـسلا ةلاحلا يف ةبراقملا هذهل ةريثك ةلثمأ دجن
 بابــسأو عارــصلل ةيلخادلا تايكيمانيدلا حرــش فدهب ةيــساــسأ ليلحت ةدحوك "ةيفئاطلا" نييفحــصلاو
 ضعب يف ةـيفارغوميد ةــــــسدـنه ةداـعإ ىلإ ىدأ يذـلا يداـبإلا فنعلاو ةـيفئاـطلا تاـيدرـــــسلا رجفت
 تاعومجملا فدهتـــسي لعف يأ ىلع "ينثإ" وأ "يفئاط" ةفـــص قالطإ لاهـــستـــسا متيو ،قطانملا
 اذـه وجورم روـــــصُي .ةـينثإ وأ ةـيفئاـط هـتارربمو هـعفاود نكت مل ولو ىتح ،ةددـحم ميلاـقأ يف "ىرخألا"
 ناكملاو نامزلا ربع ةتباث ةيقيقح ةيهامو ةحــضاو دودح تاذ ةيــسايــس تانايك اهنأكو فئاوطلا رايتلا
 ةثيدحلا تاعارـــصلا ىلع هطاقـــسإو ةـــضرتفملا ةميدقلا اهتاعارـــصو اهئوـــشن خيرات فيظوت متي ثيحب
 .)ناريإو ةـيدوعـــــسلا نيب يميلقإلا سفاـنتلا لـثم( ةـينعملا تاـعمتجملا نم تـباـثو يرطف بـناـج هـنأـكو
 لود ءوــشن قيعيو ًادوجوم ىقبيــس ًايعيبط ًاديدهت هرابتعاب يفئاطلا عازنلا عم لماعتلا متي يلاتلابو
 ،Abdo 2017( داـقتعالا ةـيرحو ةـنطاوملا قح ىلع دـكؤت ةـيوه تاذ يبرعلا ملاـعلا يف ةـيناـملع ةـيثادـح

 لزتخت اهنأ ةبراقملا هذه يف تالالتخالا زربأ دحأو .)١٧٤ ،١١٦ ،Ajami 2012 ؛٥ ،Tomass 2016، xii ؛١٤٩
 ةيوهلا يف تابثلا ضرتفت اهنأ امك ،ىرخألا تافرعملا ركنتو اهدحأ وأ ةيلوألا تافرعملا ىلإ تايوهلا
 هذه يهامت ًاريخأو .ةيقايـسلا فورظلا لظ يف اهتامـس ريغتت دقو ةيكيمانيد تايوهلا ّنأ نيح يف
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 ةـفاـقث اـهل ةـينعملا ةـعاـمجلا نأـكو ،ةـفاـقثلاو )ةـيفئاـطلا وأ ةـينثالا( ةـعاـمجلا وأ ةـعومجملا نيب ةـبراـقملا
 فورظو لـماوعل ةـجيتن تاـعاـمجلا ربع لـكـــــشتت ةـفاـقثلا اـمنيب ،تاـعاـمجلا ةـيقب نع ةزياـمتم ةــــــصاـخ
     .ةددعتم

 

 يف ريبك دـح ىلإ اـهتيقادــــــصم تدـقف دـق ةـيموق-ونثإلاو ةـيئادـبلا تاـبراـقملا نأ نم مغرلا ىلع 
 تاحيرــصتلاو تاباتكلا يف ةنميهم تلازام ١)Groupism( ةيوعامجلا ةعزنلا ّنأ الإ ،ةيميداكألا طاــسوألا
 ةيفئاطلا تاريــسفتلا مدقت يتلا يندملا عمتجملا تامظنم ضعبو نييــسايــسلاو نيطــشانلل ةيمويلا
 جاتنإ داعيو .ةيداـصتقالاو ةيـسايـسلا تاعارـصلا ريـسفتل ًايهيدب ًاعئاـش ًامهف وأ "ًاميلـس ًاـسح" اهفـصوب
 لئاــــسوو ةيئاــــضفلا تاونقلا يف يموي ٍوحن ىلعو ًايجولويديأ لوبقلا ةعانــــصو عئاــــشلا مهفلا اذه
 ةيعمج لاعفأو ضارغأو حلاــصم اهيلإ بــسنت فئاوط ىلإ عمتجملا مــسقت يتلا يعامتجالا لــصاوتلا
 يجولويـسوـسلا عم يبعـشلا ىوتـسملا طلخي يذلا رمألا ،(Brubaker 2004, 8; King 2007, 71) ةدحوم
 .)Zeno 2022( فييطتلا نع ةلوؤسملا ةلعافلا تاهجلا رودو ةيعامتجالا تايمانيدلا بجحيو

 ةـيتادألا وأ ةـيعئارذـلا تاـبراـقملا كرتـــــشت ،ةــيموق-ونثإلاو ةــينارهوجلا تاــبراــقملا نم ضيقنلا ىلع
)Instrumentalism( ةيعامتجالا ةيئانبلاو )Social constructivism( تايوهلا :ةيـسيئر تاـضارتفا ثالث يف 
 ًةــجيتن ًاــيلخاد ريغتت نأ نكميو ،ةــنرم نوكت نأ نكميو ،ةددــعتم نوكت نأ نكمي" ةــيفئاــطلاو ةــينثإلا
 .)Chandra 2012, 132( "ةيرشب ٍتايلمعل

 تاـيوهلا تاـفّرعم عم لـماـعتي الو Agency-oriented ةـيلعاـفلا ىلع يتادألا وأ يعئارذـلا جهنلا زكري
 "ةيفئاطلا" مهفُت .ةيرـشبلا سفنلا يف ةلـصأتم وأ ةينارهوج ةميق تاذ اهنأ ىلع ةيفئاطلا وأ ةينثإلا
 اهنأ ىلع "ةيفئاطلا" تافيرعتلا ىلإ رظنُيو ،ةيجولويديألا لاكــــشأ نم لكــــش درجم اهنأ ىلع ًامومع
 ةـيـــــساـيـــــسلا حلاـــــصملا يفخت يتلا Superstructure ةـيقوفلا ةـينبلا نم عونو ةـياـغ قيقحتل ةـليـــــسو
 لخاد كــسامتلا ةدايز ىلإ ةيــسايــسلا بخنلا ىعــست .)Malmvig 2017, 10( نييــسايــسلل ةيداــصتقالاو
 اهل" ةيلمع لالخ نم يـسايـسلا "معدلا ءانبل) يفئاطلا وأ ينثإلا فنعلا ةراثإ" و In-group ةعومجملا
 Fearon and Laitin( "فنعلا نم دـيزملا لــــــضفت يتلاو ،ةـيئادـعلا تاـيوهلا نم دـيزملا ءاـنب يف ريثأـت

2000, 853(.  

 Abboud 2017,; Al-Haj Saleh, 2017; Dahi( ةبراقملا هذه ةسايسلا ءاملعو نيثحابلا نم ديدعلا ىنبتي
and Munif 2012; Hashemi 2016; Heydemann and Leenders 2011; Heydemann 2013; Lynch 2013( 

 اهفـــصوب ةيـــسايـــسلا ةيفئاطلا دوعـــص لوح ةيخيراتاللا ةيلازتخالاو ةيفاقثلا تاريـــسفتلا نوـــضفريو
 رمدملا رودلا ىلع نودكؤيو )468 .ص ،2018 ةراـــــشب( ةليختم ةينيد ةعامج دـــــض ةهجوم ةيجولويديأ
 ةرــــسامــــسلاو ،برحلا ءارمأو ،ةيميلقإلا ىوقلاو ،ةمكاحلا ةيدادبتــــسالا ةمظنألاك ةيطلــــستلا ىوقلل

 
 اهفصوبو ًايلخاد ةسناجتمو ،ًايجراخ ةددحمو ،ةنيابتم اهفصوب ةيرشبلا تاعومجملا رابتعا ىلإ ليملا )groupism( ةيوعامجلاب دصقي ١
 .ص ،٢٠٠٤ ،ركيبورب( .ةيعامتجالا ليلحتلل ةيساسأ تادحو اهفصوب اهعم لماعتلا متي يلاتلابو ،ةيعامتجالا تاعازنلا يف ةيسيئر ًافارطأ

١٦٦( 
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 ةيـساـسأ ةيجيتارتـساك ةقطنملا يف يفئاطلاو ينثإلا باطقتـسالا ةمقافمو بعالتلا يف ،نييفئاطلا
 ناكم لولحلا وأ ةــــصــــصاحملا قيرط نع ةيداــــصتقاو ةيــــسايــــس بــــساكم قيقحت وأ مهتمظنأ ءاقبل
 .ةمكاحلا ةمظنألا

 ىلع زيكرتلا ىلإ ليمت يتلا ةينادرفلا اهتعزن يف ةيعئارذلا تابراقملا يف يـــسيئرلا فعـــضلا لثمتي
 وأ يروـــــسلا ماـظنلا عم لـماـعتلا متي ًالثمف .)Top-down( ةدـعاـقلا ىلإ ةـمقلا نم قلطنت تاريـــــسفت
 ةينثإلاو ةيفئاطلا تافالتخالاو عونتلا اولغتـــــسا نيلعاف نيينالقع نيبعال مهفـــــصوب ةيميلقإلا ىوقلا
 باــطخ يجورمو ينثإلا وأ يفئاــطلا فنعلا يبكترم ّنأ نيح يف ،ةــيـــــساــيـــــسلا مهفادــهأ زيزعتل
 ضرتفيو .لـعفلا تادرب نيعوفدـمو نييبلـــــس نيلبقتـــــسم درجم دودـحلل نيرباـعلاو نييلحملا ةـيهاركلا
 ةيلعافلا ّنأ )Mohsen 2014 ؛Leenders 2016 ؛Dixon 2017( "رارـشألا نيروتاتكيدلا @نييـسايـسلا" ريـسفت
)Agency( نمم نييلحملا نيــــضرحملا رود ةيمهأ نم للقي وأ لمهيو بخنلا ىوتــــسم ىلع طقف عقت 
 ةبراقملا هذه للقت امك .)Kalyvas 2003, 482( "فنع ىلإ ءادعلا ليوحتل ةيرورـــض مهتكراـــشم ربتعت"
 مــسر ةداعإو تايوهلا سيــست تالواحم ةمواقم يف هتمهاــسمو يعمتجملا رودلا ةيمهأ نأــش نم
 ضعب يف نييلحملا نيلعاـفلاو ةـيميلقإلا ىوقلاو نييـــــساـيـــــسلا لـبق نم فنعلاـب تاـعاـمجلا دودـح
 وأ ةيامحلل ةجاحلا وأ فوخلا لعفب اهل خوــضرلا وأ تاــسايــسلا هذه ضعب ينبتل هتيلباقو ،تاقايــسلا
 .ىرخأ تاقايس يف يجولويديإلا قفاوتلا

 يف هنأ هكاردإب ةيئادبلاو ةيعئارذلا نيب ةيطــــسو ةيــــضرأ لتحيف ،ةيعامتجالا ةيئانبلا ،ثلاثلا جهنلا امأ
 ةـينبمو ةـليختم اـمنإو ةـينارهوج تاـناـيك وأ ةـيعيبط ريغ ةـيموقلا @ ةـيفئاـطلا @ ةـينثإلا تاـيوهلا ّنأ نيح
 بــخنلا ةردـق قيعي ٍوحن ىلع ةـيوق نوكت دـق ةـعومجملا تاـيوه ّنأ الإ ،)Anderson 1983( ًاــيعاــمتجا
 .(Valbjørn and Hinnebusch 2019) مهحلاــصم قيقحتل ةيعامتجالا تايوهلاب بعالتلا ىلع ةيــسايــسلا
 )Master cleavage( "يسيئر ٍماسقنا" لوح ًةيدرس ًايخيرات أشنأ دق ثيدح عمتجم لك ّنأ نويئانبلا لداجي
 بـعالتلاو فنعلا ىلع ضيرحتلا نم (political entrepreneurs) نويـــــساـيـــــسلا ةرـــــساـمـــــسلا نكمتيو
 ."ةيـــسيئرلا ةيدرـــسلاب" ةيلحم ًاثداوح نوطبري امدنع ةددحم ةيخيرات ٍتاقايـــسو تاظحل يف عاـــضوألاب
 اهنأ الإ ًاقباـــــس ةروكذملا تابراقملا نم ًارذح رثكأ ةءارق ميدقت يف ةبراقملا هذه ةـمهاـــــسم مغرو
 ةرــسامــسلا نأو ينطولا ىوتــسملا ىلع دوجوم "يــسيئرلا ماــسقنالا" ّنأ ضرتفت ثيح ًاــضيأ ةيلاكــشإ
 فنعلا ّنأ نيح يف ،دالبلا ءاحنأ عيمج يف ًاقبـــسم نوحاتم عارـــصلا يف نيرمثتـــسملاو نييـــسايـــسلا
 ةددحم ةظفاحم وأ ميلقإ يف ةزكرمتم وأ ةياغلل ًةيلحم نوكت نأ ىلإ ليمت هتّدحو ينثإلاو يفئاطلا
 بجي امك .)Varshney 2007, 287-288( ةددحم ةيداــصتقاو ةيعامتجاو ةيخيرات تاقايــسو فورظ ببــسب
 ةيـسايـسلا فورظلاب مهرود ةيلاعف طبتري نيذلا نييفئاطلاو نييـسايـسلا ةرـسامـسلا نيب ًايليلحت زييمتلا
 ًايتاــســسؤم ةخــسارلاو ةمكاحلا طلــستلا ىوق نيبو ؛دالبلا جراخ وأ نمــض نودجاوتي دقو تامزألا لالخ
 )ةيجراخ تارماؤمل يدـصتلا ،باهرإلا ىلع برحلاك( ةينمأ وأ "ةينطو تاباطخ" ًامومع مدختـست يتلاو
 وأ يرـصنع يتايوه ٍساـسأ ىلع ًانلع اهيديؤم دـشحت ال طلـستلا ىوقف .ةيمـسرلا ةلودلا ةزهجأ نمـض
 ريغ ٍوحن ىلع دـيـــــشحتلا اذـه فيظوت ىلع نولمعي ةرـــــساـمـــــس روهظ ةـيناـكمإ عم ،يفئاـط وأ ينثإ
 نم لاكـــشأ ساـــسأ ىلع ةيلحم تامظنم وأ ةفيدر تاوق ليكـــشتل ينمـــض راطإك هلوادت وأ يمـــسر
 .يبلسلا نماضتلا
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 ةنولم طئارخب ةمعدملا تاــسايــسلا ريراقتو تاــساردلا نم ديدعلا ترــشتنا ةيروــسلا ةلاحلا ةــسارد يف
 اهروحم ةيـــسيئر ةيدرـــس ضرفت يتلا ةيلاينولوكلا ةيقارـــشتـــسالا طئارخلا ةقيرط ىلع ًايفئاطو ًاينثإ
 ريـــسفتل ةلواحم يف يميلقإلاو يلحملاو ينطولا ىوتـــسملا ىلع يفئاطلا يدوماعلا ماـــسقنالا
 يـــسنرفلا يفارغجلا مدقي ًالثمف .ةيطلـــستلا ىوقلا اهتعبتا يتلا ريمدتلا تاـــسايـــسو فنعلا عفاود
 ىلإ ةيروسلا ةيفارغجلا قطانملا مسقت يتلا عازنلا طئارخ نم ةريبك ةعومجم )٢٠١٨( شنالاب سيرباف
 ،فنعلاو عازنلل يــــساــــسأ ٍببــــسمك ةيفئاطلا رود ىلع دكؤيو ،ةينثإو ةيفئاط سامت طوطخو رواحم
 هذه اـساـسأ ىلع لبقتـسملا يف ايروـس مـسقت عيجـشت سيل" زيكرتلا اذه نم فدهلا ّنأب لداجي هنكل
 اذـه ّنكل .)p. xvi( "اـهدـمأ لاـط يتلا ةـيلهألا برحلا ةـقيقح فـــــصول ةـطاـــــسبب نكلو ،تاـماـــــسقنالا
 ىلإ فدهت ةدمعتم ةيزييمت تاــــسايــــسل ةرمدملا جئاتنلا بــــسنت طئارخلا نم عاونألا هذهو ريــــسفتلا
 عازنلا ةـلاـــــصأ ضرتفتف ،نيرثأـتملا ناـكـــــسلل ةـيتاذ باـبـــــسأ ىلإ اـهيلع ةرطيـــــسلاو ريهاـمجلاـب مكحتلا
 طاقــــسإلا نم عونلا اذه ةروطخ نمكت .ةــــضقانتمو ،ةتباثو ،ةبلــــص تافّرعم دوجو ببــــسب ةيهاركلاو
 نم دمتعا لاح يف عازنلا دعب ام لحارم يف يعامتجالا جيـــسنلاو عقاولا ليكـــشت ةداعإ ىلع هتردقب
 تناع يتلا دالبلا يف يـسايـسلل لحلل ٍساـسأك ةيلحملا عازنلا فارطأو ةيميلقإلاو ةيلودلا ىوقلا لبق
 تحت ًافيطمو ًانموقم يــــسايــــسلا لحلا حبــــصي ةيقارعلاو ةينانبللا ةلاحلا يف امكو .ةيلهأ بورح نم
 ةيعامتجا تايوه ةسسأم ىلإ يدؤي يذلا رمألا ةطلسلا كراشت وأ ةيقفاوتلا ةيطارقميدلاك تايمست
 ،ةيحان نم ةيلبقتسم ٍتاعارص يف رامثتسالاو ديشحتلل ةلباق ةيسايـس تايوه ىلإ اهليوحتو ةيفاقثو
 ةــينطولا تاــئفلا بــلاــطم شمهيو ةــيرخآلاو ةــيهاركلا باــطخ يجورمو فنعلا يبكترم ئفاــكيو
 .)Zeno 2022، Majed, 2020 ،2018 ةراشب( ىرخأ ةيحان نم ةيقوقحلاو ةيناملعلاو

 فـيـيـطـتـلا تاـــيـكـيـماـــنـيدو تاـــيـلآ ىـــــصقـتـت اـــهـنـكـل ةـــيـعاـــمـتـجا ةـــيـئاـــنـب ةـــيـجـهـنـم اـــنـتـبراـــقـم ىـنـبـتـت
)Sectarianization( ةينثألاو )Ethnicization( لفــــسأل ىلعأ نم طقف سيل ةينثألاو )بخنلا تاــــسايــــس 
 ةيلحملا ةيطلــستلا ىوقلا ضعب تاــسايــس( ىلعأ ىلإ لفــسأ نم ًاــضيأ لب )نييــسايــسلا ةرــسامــسلاو
 تالواحمل ةيلحملا تاعمتجملا تباجتـسا فيك ىـصقتنـس امك ،)Pinto 2017; Zeno 2022( )برحلا ءارمأو
 ىلع انتبراقم دكؤت .ةقبطلاو ردنجلاك ةيوهلل ىرخأ تافرعم عم تايلآلا هذه لخادتو تايوهلا سيست
 ةقطنم يف ةينثإلاو ةيفئاطلا تازيامتلا سييـــست ّنأو يخيراتلا اهقايـــس يف رهاوظلا لوانت ةيمهأ
 تنمازتو ةيلاينولوكلا ةرطيـسلاو تايموقلا رـصع عم تأدب زايتماب ةيثادح ةرهاظ يه يبرعلا قرـشملا
 عيراـــشملا لـــشف دعب مقافتلل دوعتل ،)Makdisi, 2017( ًاـــضيأ ةيناملع بازحأو ةيركف تاكرح روهظ عم
 نم ةررحتملاو اهيلع ةنميهملا طلـــستلا ىوقو (Fierce state) "ةيراـــضلا ةلودلا" ذوفن ديازتو ةينطولا
  .)Ayubi, 1995( يبويأ هيزن ريبعت بسحب عمتجملا نم داضتلاب كلذو ةيروتسدلا دويقلا
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  ةيروس يف عازنلل يتايوهلا دعبلا مهفل راطإ وحن :ةمتاخ

 رهظمتلا اذه ريــــسفتو مهف ةقيرط نكل ،يتايوه ٌدعُب مويلا ةيروــــس يف عازنلل ّنأ لوقلا لفان نم
 تابراقم ّنأو اميـس ،دعبلا اذه عم لماعتلا تاحرتقم ىلع ًةرـشابم رثؤت هتبراقمو يرهاظلا يتايوهلا
 وأ ةيروـــس يف عازنلا رّوـــصُي يفاقث يلازتخٍا وحن ىلع لّوؤت دق "ةيوهلا ساـــسأ ىلع تاـــسايـــسلا"
 ةـيقوف ةـيـــــساـيـــــس ٍلولح ضرف يف ةروطخلا نمكت ،يلاـتلاـبو ".تاـيوه نيب" هـنأـكو نميلا وأ قارعلا
 تاـفالتخالا ةـــــســـــسأـم ربع عازنلا لـح ضرتفتو ةـلكـــــشملا لـــــصأ يه جئاـتنلا ّنأ ضارتفا نم قلطنت
 ماـظنلا يف ةـليختم ةـيتاـيوه ةـعاـمج لـكل نيلثمم نييعتو ةـيفاـقثلاو ةـينيدـلاو ةـيجولويـــــسوـــــسلا
 .عازنلا دعب ام ةلحرم يف يمكوحلا

 ةيكراـشت ةبراقمبو ،يليلحت راطإك يـسايـسلا داـصتقالا ىلع يـسيئر ٍلكـشب انثحب ةيجهنم دنتـست كلذل
 ةـيعاـمتجالا ىنبلا نع اـهلزع نكمي ال ةـيقئالعو ةـبكرم ةـيوهلا ّنأ ىلع دـكؤتو ،عمتجملا نم قلطنت
 راطإك ،يــــسايــــسلا داــــصتقالا فدهي .ةددحم ةينامزو ةيناكم تاقايــــس نمــــض ةيداملاو ةيفاقثلاو
 وأ ،ةـيعاـمتجا رهاوظ قلخ يف مهاــــــست يتلا ىوقلا رود دــــــصر لالخ نم عازنلا مهف ىلإ ،ّيليلحت
 ةءارق لالخ نم ةفلتخملا رهاوظلا سردُت ،يلاتلابو  .اهلوح ةجتنملا ةفرعملاو ةيـسايـس وأ ةيداـصتقا
 ةرثؤملا مهتاـــسايـــسو نيلعافلا ديدحت لالخ نم مث ؛ليلحتلاو مهفلا تارـــشؤم ديدحت نمـــضتت ،ةيدقن
 نيررــــضتملا ديدحتو ،عمتجملا ىلع ةرــــشابملا ريغو ةرــــشابملا تاــــسايــــسلا كلت راثآو ،ةرهاظلا يف
  .تاسايسلا كلت نم نيعفتنملاو

 سيـــستب قلعتت يتلا تابراقملا يف ةيـــساـــسألا تايلاكـــشإلا ضعب ةيفلخلا ةقرولا هذه تـــضرعتـــسا
 تايوهلا سيــــست ىلع زيكرتلا عم ةيميداكألا تاــــساردلا يف موهفملا اذه روطت تــــصخلو تايوهلا
 تاــــسايــــسل رــــشابملا فيظوتلا ليلحت ىلع زكرتــــسف انثحب نم ةيناثلا ةلحرملا امأ .ةينثإلاو ةيفئاطلا
 ةيعامتجالا ىوقلاب جزلا ىلإ ةفداهلا ةيوهلا تافرعم ضعب حيلــــستو ةئبعتلا تاــــسايــــس يأ ةيوهلا
 ،مهتاباطخو ةيمـسرلا نيلعافلا تاحورط ةءارق ليلحتلا اذه لمـشيـسو .)ةيوهلا سييـست( عازنلا نمـض
 لخادت للحنــس امك .مهتاــسراممو ةيلعفلا مهتاــسايــس لمــشتل دتمتــس لب ،اهيلع رــصتقت نل نكلو
 ةرطيـــسلا قطانم يف ةيردنجلا تافرعملا ىلع اهـــسيـــست راثآو ةيلحملاو ةينثإلاو ةينيدلا تافّرعملا
 .تاريغتلا هذه عم ةيلحملا تاعمتجملا تلعافت فيكو ةفلتخملا

 ةيوهلا تافرعم ضعبل يئاقتنا سيــست ىلإ تدأ يتلا طورــشلاو لماوعلا ليلحت انتبراقم فدهتــست
 حلاـصم مدخي امم ةددحملا تاقايـسلا ضعب يف )ةيداملاو ةيرـشبلا( دراوملا شييجت رـصانع دحأ نوكتل
  .ناكملاو نامزلا ربع تاسايسلا هذه عم عمتجملا لعافت ةيفيكو ةيميلقإلاو ةيلحملا طلستلا ىوق

 نم ةعـــساو تائفل ةلعافلا ةيكراـــشتلا ىلع مئاق تاـــصاـــصتخالا ددعتم راطإ ىلإ ةيجهنملا دنتـــست
 ةوقلا ةينب قايــس يف ةيعامتجالا رهاوظلا مهفو ليلحت يف يــسايــسلا داــصتقالا دمتعيو ،عمتجملا
 ،مهتاـسايـسو نيلعافلا راودأ ديدحتو ةرهاظلا صيخـشت فدهتـسيو .حلـسملا عازنلا لظ يف ةطلـسلاو
 راوحل سيـــسأتلاو ،ةيكراـــشت ةقيرطب لئادبلا ريوطت ،داـــصتقالاو عمتجملاو تاـــســـسؤملا ىلع راثآلاو
  .رييغتلا@قيبطتلا تايناكمإ ةساردو تارايخلا ريوطتل يعمتجم
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 ةيدقنلا ةعجارملا لمـــشتو ةيمكو ةيفيك ةيثحب تاودأ ةدع ثحبلا دمتعي يجهنملا راطإلا اذه نمـــض
 تاعومجم ،ةيلحملا تاعمتجملا نم نييحاتفم صاخـــشأ عم ةقمعملا ةيـــصخـــشلا تالباقملا ،تايبدألل
 لــــصاوتلا عقاومو فحــــصلا ضعبو ةيــــسايــــسلا تاباطخلل ىوتحملاو صوــــصنلا ليلحت ،ةزكرم ةيرؤب
   .ذيفنتلل اهتيلباقو ثحبلا جئاتن ةشقانمل ءاكرشلاو نيللحملا ةحلصملا باحصأ عم تاراوحو ،ةرثؤملا

 فارـــشالاو ميمـــصتلا نع لوؤـــسم يزكرم قيرف نم نوكم يثحب لمع قيرف لالخ نم ثحبلا متيـــس
 ،ةساردلا قطانم يف ضرألا ىلع يثحب قيرفو ،هطورشو ثحبلا تايقالخأب مازتلالا ةعباتمو ةباتكلاو
 نيحاـتفملا صاـخـــــشألاـب ًالثمم يلحملا عمتجملاو ،ىوتحملاو صوـــــصنلا لـيلحت قيرف ىلإ ةـفاـــــضإلاـب
       .ةيثحبلا تاراوحلا يف نيكراشملاو

 ءانب ةــسوردملا قطانملا ديدحت متيــسو ،ةيروــس جراخو لخاد نييروــسلا لمــشيــس يفارغجلا قاطنلا
       .عازنلا راثآ توافتو ،ناكسلا ددع ،يفارغجلا عزوتلا ىلع
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