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  نيثحابلل ةيميدخلا ةطبارلا يف نيثحابلا قيقحتب )ةحفص 283( ميدنلا ءاورإ باتك ميدقت

 م 2017 نيسرادلاو

 يف ارثأ مOامصب تكرت نيذلا ةيخيراَّتلا تايصخَّشلا ربكأ نم ]1927 - 1853[ بمب دمحأ خيشلا
 لــضفب غــلب ايفوــص هــنوك بــناج ىلإ ،وــهف .صوــصخلا هــجو ىــلع ةــينيدلا اــOايح يفو ،ةــماع يلاغنــِّسلا دهــشملا

 برـــغ يف يـــسنرفلا رامعتـــسالل نيمواـــقملا ىلإ نيرخأـــتملا نـــم ريـــثكلا هفّنـــصي ،كولـــسلا تاـــماقم ىـــقرأ هـــتدهاجم
 هرــصع فورــظ ن� ىرــي ناــك هــنأل كــلذو 1.ةــفولأملا ةــمواقملا سنــج نــع فــلتخت هــتمواقم تــناك نإو ؛اــيقيرفأ
 يرامعتـسالا يفاـقثلا وزـغلا رـثأ ةهجاومل Soft Power[ 2[ ةمعانلا ةوقلا مادختسا ُحّشَرُـت هدلب عاضوأو
 :هلوقب هنع َّربع دق ىحنملا اذهو .ملسملا يلاغنسلا عمت�ا ىلع

 "ىقُّتلِ�َو ِمولُعلِ� ُدِهاَجُأ ِّينِإ"

 يف ةــــيفاقثلا ةاــــيحلل نيخرؤــــملا ىدــــل ماــــمتها ِربــــك� هُتريــــس ْتــــيظح ،هــــتايح يف ةــــمهملا داــــعبألا هذــــهلو
 لاغنـسلا يف ةـيركفلا مالـعألا ةـمجرتب تـنتعا يتـلا بـتكلا نيـب نـمو ؛اـهيف ةـيركفلا مالـعألل نيمجرتملاو ،لاغنسلا

 - 1887[ يناغدــلا بوــج نيــمألا دــمحم خيــشلا هــفلؤمل ،ميدــخلا بــح بذــع نــم ميدــنلا ءاورإ باــتك
1968[. 

                                                             
 نمم انظ ،"ةمواقملا ةراش" هديلقت ةدارإ نم عون وه وأ ،ةفزاجم هيف يسنرفلا رامعتسالل امواقم بمب دمحأ خيشلا ةيصخش رابتعا ن� ىرأ 1

 نيضقانتم نيعورشم نيب يعيبطلا مادطصالا نأ ربتعأ امنإو .بمب دمحأ خيشلا نأش عافترا نم ديزي ةمواقملا ةراش ديلقت نأ كلذ لعفي

 رامعتسالا نيبو ،ةيؤرو اعورشم لمحي يذلا بمب دمحأ خيشلا نيب ةمزألاو جنشتلا نم جتنأ ام جتنأ يذلا وه ةشرولا سفن يف اعمتجا

 .اضقانم رخآ اعورشم مَّدق يذلا يسنرفلا

 ي´ فيزوج يكيرمألا ذاتسألا دي ىلع نيرشعلا نرقلا تانيعست يف أشن دقو ؛ةيلودلا تاقالعلا تاسارد لقح يف مدختسي موهفم وه  2

]Joseph Nye[. كتدارإ قفو ريسي رخآلا فرطلا كلذ لعج وأ ،رخآلا فرطلا يف ريثأتلل ةنِّيللا ةفيفخلا لئاسولا مادختسا :هانعمو 

 .)ةمعانلا ةوقلا لباقت يتلا يه ]Hard Power[ ةبلصلا ةوقلاو( ةبلصلا ةوقلا هعم لمعتست نأ نود
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 وــهف .بــمب دــمحأ خيــشلا يبرــملا ةاــيح نــع تَعــِضُو يتــلا تاــفلؤملا مدــقأو مــهأ نــم ءاورإلا باــتك ُّدــَعُـي
 :نينثا نيلماع نم هتيمهأ يستكي باتك

 اـهلقني وأ ،هـباتك يف اـهيكحي يتـلا ثادـحألا نـم ريـثكلا دهـش نـمم هـفلؤم ناـك ثيح ،ةدهاشملا لماع -
 .اهدهش نمع

 .هئانمأ نمو هتذمالت نم وهف ،بمب دمحأ خيشلا نم سانلا برقأ نم ناك ثيح ،برقلا لماع -

 هـل مَجرتـملا ةاـيح لـحارم َةـفاك َيـِّطغي نأ باـتكلا عاطتـسا ،فـلؤملا ىدل يوقلا يخيراتلا سحلا لضفبو
 نــم ةــلحرم ِّمــهأل ةــصاخ ةــيطغت صــَّصخ هــنأ اــمك .زــِّيمتملا هكولــس ةــيادب ىلإ هليــصحت ةــلحرمف ،هــتدالو نــِم اًءْدـَب
 .)1903 ىلإ 1895 نم( نوباغ ىلإ هÐإ رمعتسملا بيرغت ةلحرم يهو ،هل مجرتملا ةايح لحارم

 ىــلع اــقلغم اــصن رهدــلا نــم اــنيح يــقب هـنإف ،باــتكلا اذــه اهيــستكي يتــلا ىوــصقلا ةــيمهألا هذــه مـغرو
 اــئيلم صنــلا نوــكل كــلذو .صوــصخلا هــجو ىــلع ةــيديرملاو ،ةــماع ةيلاغنــسلا ةــفاقثل�و خيراــتل� ةربــخلا يوذ ريـغ
 ،فَرـعُت نأ نود باتكلا يف درت يتلا نكامألا ءامسأو ةيس´ألا مالعألا ةرثك ىلإ ةفاضإل� ،ةيلحملا تاحلطصمل�
 ال يذــلا يداــعلا ئراــقل� فــيكف ،باــتكلا نــم عطاــقملا ضــعب يف هرــمأ نــم ةريــح يف 3قباــسلا قــقحملا عــقوأ اــمم
 .ةيديرملا نعو لاغنسلا نع ةيفاقثلاو ةيخيراتلا ةيفلخلا نم ايفاك اديصر كلمي

 قــيقحت ةـمهمب اوـضهني نأ نيـسرادلاو نيثحاـبلل ةـيميدخلا ةـطبارلا يف نوثحاـبلا ىÛرا لـماوعلا هذـه لـكلو
 .هرشنو سيفنلا باتكلا اذه

 :ةطبارلا قيقحتب فيرعتلا

 يخيراـــتلا قايـــسلا يف ءاَّرـــُقلا عـــضوب اوـــمتها هـــب نيمئاـــقلا نأ قـــيقحتلا اذـــه اـــÜ زاـــتمي يتـــلا Ðازـــملا نـــم نإ
 تـــلمش ،ةحفـــص 20 يف تامدـــقم عـــضوب كـــلذو ،بـــمب دـــمحأ خيـــشلا اـــهيف شاـــع يتـــلا ةـــينمزلا ةرتـــفلل يفاـــقثلاو
 :ةيتآلا رصانعلا

 .هقارعأو هحئارش ةفاكب يلاغنسلا عمتجملل افصو اومدق ثيح ؛يلاغنسلا عمتfا ماظن يف تامدقم -
                                                             

 باتكلا قيقحت يف هدهج ناكو .سنوتب ةنوتيزلا ةعماج نم ةيمالسإلا ةراضحلا ذاتسأ ،نورقش دمحم ذاتسألا باتكلا ققح نأ قبس 3

 .ةيديرمللو لاغنسلل يفاقثلاو يخيراتلا قايسل� هتربخ ةيافك مدع نع جَتَـن ،ريبك صقن هارتعا هنأ الإ ،اروكشم
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 رامعتـــسالا نـــع نوثحاـــبلا ثدـــحت اـــنهو ؛يبرـــغلا لالتـــحالp هتلـــص يف لاغنـــسلل يـــسايسلا دهـــشملا -
 .دلبلا ءازجأ ةفاك ىلع ءاليتسالا يف جردت فيكو ،لاغنسلا جلو فيك يسنرفلا

 اـÜ لكـشتي ناـك يتـلا كـلامملا ةهج نم لاغنسلا خيرã نع نوثحابلا ثدحت انهو ؛ةيلاغنسلا كلامملا -
 .اهلالحمضاو اOأشن خيرã نع ةذبن اوركذو ؛ةكلمم لك صئاصخ نعو ،دلبلا

 يجراـــخلا ريطأـــتلا بـــناج نـــم اذـــه .صَّنـــلا باعيتـــساو مـــهف نـــسح ىـــلع ئراـــقلا نيـــعي اـــمم هـــُّلك اذـــهو
 .صنلل

 يف تدرو يتــلا نكاــمألاو ةيــس´ألا مالــعألا عــيمج نــع راــمخلا اوفــشك دــقف ،يلخاَّدــلا بــناجلا نــم اــمأو
 اوـلَّيذ مث .باـتكلا يف ترـكذ يتـلا نكامألا عقاوم عيمج ىلع اضيأ اوللدو ،هل اومجرتو الإ ٌمَلَع قبي ملف .باتكلا
 .مالعألا ءالؤه لك لمشت َسراهفب باتكلا

 اذـه لثم نأ الإ ،ةقحاللا تاعبطلا يف كرادَتُـت يتلا تالزلا ضعب نم ملسي مل قيقحتلا ناك نإو ،اذه
 عـم ةـقرافألا بابـش لـماعت يف دوـهعم ريـغ كلـسم ىلع لَّلد هنأ الإ نكي مل ول ،هيونتلاو ةداشإل� قيلخ لمعلا
 .نييضرَمـلا مهفلس اهفَّلخ يتلا تاطوطخملا

 ريــثكلا َّريــص ةــفاقثلا هذــه فعــضو ،ةــيبرغلا اــيقيرفأ ةــئيب يف ادــج ةفيعــض تاــطوطخمل� ةــيانعلا ةــفاقث نإ
 بــيغلا ملاــع نــم اــهجرُخت يتــلا ةــيانعل� نآلا ىلإ ظــحت مل رــخآلا اهــضعب وأ ؛ساردــنا ةــلاح يف تاــطوطخملا نــم
 خيـشلل ،)خيراـتلا يف( نيداوسلا خيرv يف نيتاسبلا روهز باتك لثم نم ،نافرِعلاو ةداهشلا ملاع ىلإ ناركُّنلاو
 )كولـــسلاو فوـــصتلا يف( ميجرـــلا بزـــح روـــحن يف ميحرـــلا بزـــح حاـــمر باـــتكو ،)م1863 ــــت( ارـــمك ىــسوم
 )ةدرــفملا ةــمجرتلا يف( ميدــخلا خيــشلا ةريـس يف ميدــقلا يقاــبلا ننــم باــتكو ، )م1865 ــت( يتوــفلا رــمع خيـشلل
 .)م1966 ـت( يكابما ريشبلا دمحم خيشلل

 بابـشلا نـم ةـعومجم : اـهملاعم ،دـيدج كلـسم جاـهتنا ىلإ اـعفاد ،اـمهلُم لـمعلا اذه نوكي نأ ́ؤاجر
 ،فــشكل� ؛ثارتـلا ةـمدخل ،ةـيركفلا ةيلوؤــسمل� سـحلاو ناـميإلا عزاو نـم اــقالطنا ،نورمـشتي ،ةـيلهأو ةـمه يوذ
 ]Frantz Fanon[ ْنوُنَـف زْنارف ةلوقم قفو ... راطإلا اذه يف لخدي امم اهريغو قيقحتلاو ،رشنلاو

« Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa 
mission, la remplir ou la trahir » 
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