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	؟فرطتلا َةَملَْسأ يرجت فيك
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	ةّيضرفلاو لاؤسلا

 لواحتس يذّلا لاؤسلا وه اذه ؟اهتاذ ةثادحلا تازجنم نم ءزج فّرطتلاّ نأ مأ ؟اهميهافمو ةثادحلل اًضيقن فّرطتلا ّدَعُي له
	.هنع ةباجإلا ةقرولا هذه

 ءزج ،ًايناث ّةيسايسلاو ةّيركفلا هتاّيلجت يفو ،اّلوأّ يجولوكيسلاوّ ينهذلا هلكش يف ّفرطتلاّ نأ ،كلذ ليبس يف ضرتفنو
 تاسّسؤملاو ثحبلا زكارم وأ ،ةّيمالعإلا ةنيكاملا ربع انل دارُي امك اهل اًضيقن سيلو ،اهنيوكتو اهتاذ ةثادحلا ليكشت نم
 ركفلا قلخ يف ،ّيبلسلا اهرثأ نم ةثادحلا ةئربتل اهنم ةلواحم يف ،اهتاذب اًّيثادح اًزجنم ّدَعُت يتّلاو ،ةّيبرغلا ةّيميداكألا
		.ةثادحلا تازجنم محر نم دولوملا ّيلوصألا

	 

 

 

	



	لخدم

 لواحتو ،طقف ميهافم تسيلو ،اًّيّدام – اًّيراضح اًزجنم ةثادحلاب هتقالع يف ،اًموهفم هتفصب فّرطتلا ةقرولا هذه جلاعت
 ىضفأ يذّلا لكشلاو ،ةّيّرحلاو ةّينالقعلاب ةقّلعتملا اهدوعو قيقحت يف ،ّيراضحلا اهعورشم يف ةثادحلا تقفخأ فيك حيضوت
 تاعمتجملا يف سيلو ،اّبوروأ يف اهتاذ ةثادحلا دلوم ّةيضرأ ىلع ّةيجولويديألا تاباطخلا زرف ىلإ ،هتاودأو ةثادحلا باطخ هيف
 ،ةّيركفلاو ةّيوغللا هيتلالد يف فّرطتلا حلطصم ةّيلاكشإ لوانت ىلإ الّوأ ىعسن انّنإف ؛كلذ مهف لجأ نمو ،طقف ةرَمعتسملا
 دوقعلا يفّ ينيدلا ّفرطتلا موهفم ىلإ الوصو ّ،يبرغلاّ يسايسلا مجعملا يف ّفرطتلا موهفم ىلع تأرط يّتلا تاّلوحتلاو
	.ةريخألا

		

	وسيفيرت يد وماروليج | ابابلا نولتقي نيّييتناتسوتورب لاجر ةعبرأ دّسجت ةحول
		

 صحف ربع كلذو ؛ةدّدعتملا هلاكشأب فّرطتملا ركفلا ةعانصب - اهتأشن ذنم - ةثادحلا ةقالع مهفل ةلواحم نوكتس ّمث
 ؛ةّيوهلا موهفم ىلإ ةفاضإ ،- لقعلا ةطلسب فرعُي ام - ةّيملعلا ةفرعملا مّدقت ،ةثيدحلا ةّينطولا ةلودلا :لثم ،ةثادحلا تازجنم
 برغلا ّةيئانث نم هينعت امب ،فّرطتلاو ةثادحلا ةّيئانث ةشقانم ةقرولا لواحت اًريخأو ،خيراتلا يف ةثادحلا ميهافم دحأ هنوك



 مهف كلذكو ،اهل جَّورُي امك ّةيمالسإ الً ّةيثادح ًةرهاظ ّ،ينيدلا ّفرطتلا ةرهاظ دنع فوقولاو ،ةريخألا دوقعلا يف قرشلاو
	."فّرطتلا ةملسأ" يرجي فيك

		

	طلخلاو طاقسإلا نيب حلطصملا ةّيلاكشإ ،فّرطتلا :اّلوأ

 حالطصا ،اًضيأ ةّيّبوروألا ندملاو ةقطنملا يف ،ةّيفلسلا ةّيداهجلا طاشن دعاصتّ لظ يف ،رئادلا ّيمالعإلا دهشملا ىلع نميهي
 ريباعتلا هذه ّلك مدختسُتو ،اهريغو ةّيسكوذوثرألاو باهرإلاو ةّيلاكيدارلاو ةّيلوصألا لثم ،ىرخأ تاحالطصاو فّرطتلا
 ،ةلثامتم اهّنأ ول امك ،ّيّلحملا ّيبرعلا كلذكو ّيبرغلا مالعإلا يف كلذ يرجيو ،ّيمالسإلا ّينيدلا فّرطتلا ىلإ ةلاحإ يف
 ،هموهفموّ يخيراتلا عقاولا ثيح نم ،ةقيقحلا يف كلذك تسيل اّهنأ الإ ،ّفرطتلاب ّقلعتملا هتاذ موهفملا ىلإ ليحتو ،ةلخادتمو
	.فّرطتلا يأ ؛هسفن لقحلا يف لمعت اهعيمجّ نأ نم مغرلا ىلع

ّ يقاقتشالا هنّوكت قايسو ،ةّيلالدلا هتلومح هل اهنم حلطصمّ لكف ؛اهنيب ام يف فلتخت تاحلطصملا هذه ّنإ ،لاحلا عقاو يف
 ّيمالسإلا - ّيبرعلا عقاولا ىلع تطقسُأ ،قايسلاو أشنملا ةّيبرغ تاحلطصم اًعيمج يهو ،هب ّصاخلاّ يخيراتلاوّ يسفنلاو
	ةّيلوصألاف ؛اًثيدح Fundamentalism	بهذم ةّيسكوذوثرألاو ،ةّيتناتستوربلاب طبترم أشنملا ّيبرغ حالطصا 
 يتّلا ،ةّيلاربيللا ةّيلاكيدارلا ىلع قلطُأ حلطصم اًضيأ ةّيلاكيدارلاو ،ةّينارصنلا ةديقعلا لوصأ ىلإ ةدوعلا ىلإ وعدي ّيحيسم
 ةركاذ نم اهظاقيإ يرجي تاحلطصملا هذه ّلك .اذكهو ،ةّيديلقتلا ّةيلاربيللا ةهجاوم يف ؛رشع عساتلا نرقلا رخاوأ ترهظ
 ىوتسم ىلع "ّفرطتلا – ةثادحلا" عارص يأ ؛"ّيمالسإلا – ّيّبوروألا" عارصلاب فرعُي ام يف اهفيظوتّ مث ،ةّيبرغلا ةبرجتلا
	.زومرلاو ةغللا

		

		
 تاغللا يف ّفرطتلا ظفل لداعيو ،طّسوتلا وأ طسولا ضيقن ينعي ؛"فرط" رذجلا نم ّقتشملا ّفرطتلاّ نأ ىلإ صلخنو
	ّةيلاكيدارلاو ،لادتعالاو ّةيطسولا ضيقنب فرعُي ام اذهو ،تّمزتلاو دّدشتلا ينعي امب ؛Extremism	ظفل ةّيّبوروألا

Radicalism	ةطلسلاو عقاولا يف ّيسايسلا رييغتلا لعف ىلإ اًمئاد ىعست يّتلا ةلاحلا يهو ؛ةّينارذجلا ينعت	

		
		
 ةّيلوصألاف ؛فالتخالا ّلك نافلتخم ناحلطصملا امنيب ،ةّيلاكيدارلاو فّرطتلا يَحلطصم نم ٍّلك نيب اًضيأ طلخلا يرجي
 ّيأ لبقت ال يتّلا ،ّيفرحلا ليوأتلا ساسأ ىلع ةّيلصألا رداصملاب كّسمتت - "ةفّرطتم" ةلاح اهفصوب - ةّيديلقتلا ةّيمالسإلا
 ةعاطلا ىلإ وعدتو ،رييغت ّيأ هجو يف فوقو ةّيلوصألا امنيب ،ًاّيفرح رييغتلا لعفل ةّيسايس ةلواحم ةّيلاكيدارلا امّنكل ،رييغت
 عم ةّيمالسإلا ةّيلوصألا لثامتت اذهبو ؛عمتجملا رارقتسا دّدهي فّرطت ّيأ كلذب ّلكشت ال يهف ؛مّاكحلاو رمألا يلوأل
 حلطصم ةمجرت ّنإف انه نم ؛ةطلسلا يف الو ةسايسلا وأ عقاولا يف اهل ّمه ال يتّلا ،ةّيدوهيلاو ةّيحيسملا ةّيسكوذوثرألا
 رييغت ثادحإ ةرورضلاب ينعت ال ،ةّيقالخأ وأ ةّيركف ةعزن فّرطتلاّ نأل ؛هّلحم يف سيل دّدشتلا وأ فّرطتلا ىلإ ةّيلاكيدارلا
	.فنعلا قيرط ربع ةرورضلاب كلذ نوكي نأ نود ،ّيرذج رييغت ىلإ ةّيلاكيدارلا ىعست لباقملا يف ،دّدحم



 تاغللا يف ّفرطتلا ظفل لداعيو ،طّسوتلا وأ طسولا ضيقن ينعي ؛"فرط" رذجلا نم ّقتشملا ّفرطتلاّ نأ ىلإ صلخنو
	ةّيلاكيدارلاو ،لادتعالاو ةّيطسولا ضيقنب فرعُي ام اذهو ،تّمزتلاو دّدشتلا ينعي امب ؛Extremism	ظفل ةّيّبوروألا

Radicalism	فالخ ىلع ،ةطلسلاو عقاولا يف ّيسايسلا رييغتلا لعف ىلإ اًمئاد ىعست يّتلا ةلاحلا يهو ؛ةّينارذجلا ينعت 
	.تّمزت وأ دّدشتَ ةلاح هتفصب فّرطتلا

		

	فّرطتلا ةّيثادح :اًيناث

 قفار ،كلذ لبق .ناكملاو نامزلا يَقايس يف ،مئاد ثادحتسا ةلاح يف يتّلا يه هطامنأ امنإ ؛ةثيدح ةرهاظ فّرطتلا سيل
 - ثحاب ّيأ ىلع - بعصي انه نمو ،ىلوألا ةجردلاب ّةيجولوكيس - ةّينهذ ةلاح هّنأل ؛هدوجو ذنم ناسنإلا فّرطتلا
	.فّرطتلا طامنأ ءازإ كلذ لعف اننكمي امنيب ،اًّيناكمو اًّينمز هب كاسمإلا وأ ،فّرطتلل ليصأتلا

		

	ب ف أ | سدقلا يف ّينيد سقط لالخ سكوذوثرأ دوهي
		

 امنيب ،لعف ىلإ فّرطتلا لّوحت ام اذإ هلعفو هركف ّمَث نمو ،هزومرو هتغل ذخّتيف ؛هدوجو ىلإ ناسنإلا ةّيتاذ فّرطتلا زواجتي
 ةّيراضح ةّينمز ةلتكو ،تازجنمو ميهافم اهفصوب ةثادحلا ،ةثادحلاب هتقالع نم انينعي ام اذهو ،هتاذب ٌلعف فّرطتلا ركف
	؟اهّفرطت ةعانص ىلع اهتازجنمو اهميهافمب ةثادحلا تلمع له :يتآلا لاؤسلا كلذ يعدتسي ذإ ؛اًعم



 امهنم تلعج يتّلا ،ةّيّرحلاو لقعلا يَموهفمب ةقّلعتملا كلت ،ةثادحلا ميهافمب ريكذتلا الّوأ انيلع ؛لاؤسلا اذه نع ةباجإلل
 يّتلا ةّيّرحلا كلذكو ،هجراخ حرتقُت ةفرعم ّيأب فرتعي ال توغاط ىلإ ةثادحلا عم لّوحت لقعلاف ؛اهميناقأ ةّيّبوروألا ةثادحلا
 يّتلا ّةيملعلا هتازجنم رثإ ىلع ،ّيوطلسلا هباطخو لقعلاّ نإ .ثيدحلاّ يسايسلا ركفلا يف ،ّيدوبع باطخ ىلإ تّلوحت
 ةبرجتلا يف نيدلل امّم رثكأ هتّيلوصأ ملعلل ّنأ الإ ،ّكش الب روط ىلإ روط نم ةّيناسنإلا لقن دق ،ةثادحلا محر نم تقثبنا
ّ نإ ذإ ؛ناسنإلاو ةعيبطلا هاجت اهفّرطت ةرولب يف تمهسأ ،ءايحألاو مولعلا لقح يف ةّيملعلا تازجنملاف ؛ةثيدحلا ةّيبرغلا
 –ّ يقارشتسالا باطخلا يف اًقيمع ترفح دق ،ةّيجولويب لماوعل رخآ ىلع ّيرشب سنج قّوفت ليحت يّتلا ةّيقرعلا تاّيرظنلا
 ؛ةّدع تايوتسم ىلع فارطأو زكرم ىلإ ملاعلا فّنصي ًاّفرطتم ًاركف كلذ دجوأف ؛ملاعلا بوعش هاجت ّيبرغلا ّيرامعتسالا
	.اهلمكأب بوعش باطخلا اذه رين تحت حزرتل

		

	mizelmuseum	1945 ماع ،"زتيفشوأ" نم نوجان لافطأ
		

 ثادحأ ةّيلوؤسم اهليمحتو اهتنادإل ةثادحلا بوجتسي نأ ،نامواب تنومجيز لواحي ،"تسكولوهلاو ةثادحلا" هباتك يف
 ةئربت تلواح يتّلا ،ةّيبرغلا عامتجالا ملع سرادم تاريربت اًضفار ،ةّيّبوروألا ةّيلقعلا فّرطتل اًّيلج اًديسجت ّدَعُت يتّلا ،ةقرحملا
	."تسكولوهلا" لعف نم اهميهافمو ةثادحلا

 يّتلا ايجولويبلاو ءايحألا مولع لقح يف هتازجنمو ،ملعلا باطخ ةطلس :لّوألا :نيرمأ لالخ نم ةثادحلا نامواب نيديو
 قارعألا هاجت ،يضاملا نرقلا نم تانيثالثلاو تانيرشعلا يف ،ايناملأ هتدهش يّذلا ّ،يقرعلا ءاقنلا باطخ ةرولب يف تمهسأ



 ىوتسم ىلع فّرطتلا ةنلقع :يناثلاو ،ةقرحملا لعفو ةّيماساللا ىلإ ىضفأ ام ؛ةّماعب اّبوروأو ايناملأ يف ةّيرآلا ريغ سانجألاو
 كولس هّنإ ثيح نم فّرطتلاف ؛فّرطتلا ىلع ةثادحلا رثأ مهف يف هدنع فوقولا يعدتسي ام اذهو ؛ًاعم لعفلاو باطخلا
 ةنلقع ىلع تلمع - ةّيثادح ةلاحك - ةّيزانلا ةبرجتلا ّنأ الإ ،ًاّيفطاع – اًّيلاعفنا اًكولس هرابتعا نكمي ،ّيئاصقإ ّيجولوكيس
 كولسلا ىوتسم ىلع كلذكو ،عاونأو تاجرد ىلإ رشبلا فّنص يذّلا باطخلا ىوتسم ىلع ءاوس ،ةيفصتلاو ءاصقإلا لعف
	.ريمضلا بينأت نم ةنكمم ةفلك ّلقأبو ،مهاياحض نم نكمم تقو عرسأب صّلختلا ضرغب ؛ةثيدحلا ةّينقتلا فيظوت يف

 راطإلا ةّيموقلا ةّيوهلا ّدُعَت ةّينطولا ةلودلاف ؛ةلودلا ةركفل اًجذومن تحبصأ يتّلا ،اّبوروأ يف ةثيدحلا اهتلود ةثادحلا تزجنأ
	.ةثادحلا تازجنم زربأ نم اذهو ،ةثيدحلا لودلا يف ةّمألا ءانب ةّيلمعل مظانلا

		

	)2017 – 1925( "تسوكولوهلاو ةثادحلا" باتك بحاص ،نامواب تنومجيز
		

 اّبوروأ يف ّلح امنيأ ،اهفّرطتو ةّيتاّيوهلا تاّيلوصألا زرف يف مهسأ دق ،انموي ىلإ اًّيلاكشإ ّدَعُي لازي ال يذّلا ةّيوهلا باطخ ّنإ
 فلتخم ىلع تاّيوهلا عارص ّلظ يف ،ثيدحلا خيراتلا هدهش يّذلا كلذ لثم ،ًاّفرطتم ًافنع خيراتلا فرعي مل ذإ ؛اهجراخو
	.اهلاكشأ

		

	ةثيدح ةلاح	- فّرطتلا ةملسأ :ًاثلاث

 ةراشإلا ّمهملا نم نكل ،اّبوروأو ةّيبرعلا ةقطنملا يف ،"باهرإلا" ةّيراحتنالا ةّيمالسإلا ةّيداهجلا طاشن دادزا ،ةريخألا دوقعلا يف
 امّيس الو ،ةّيّبوروألاو ةّيبرعلا نيتلاحلا نيب ،بابسألاو عفاودلاو ةينبلا يف ،كرتشم طبار ةّمث نوكي نأ ةرورضلاب سيل هّنأ ىلإ
 امنيب ،ّيعامج فّرطت وهف ،ةّيبرعلا ةقطنملا يف ّيراحتنالا فّرطتلا ةعيبط ثيح نم اّمأ .ّيراحتنالا فّرطتلاب قّلعتي ام يف



 نم مغرلا ىلع ،ةفلتخم ةّيعامتجاو ةّيسايس عفاود دوجو نع الضف ،اًّيدرف فّرطتلا نوكي ،ةّيّبوروألا مصاوعلاو ندملا يف
	.دّدشتم ّيمالسإ باطخك ،امهنيب باطخلا هباشت

 تطبترا ،ّيناسنإلا خيراتلا يف ةثيدح ّيلاتقلا راحتنالا ةرهاظ ّلك لب ،اًّيبسن ةرصاعم ةرهاظ ّينيدلا - ّيداهجلا راحتنالا ّنإ
	.ةكرعملا يف راحتنالا ةّيناكمإ ناسنإلل احاتأ ّيجولونكتلا رّوطتلاو ةّينقتلا ّنأل ؛ةثادحلاب ّيلاتقلا راحتنالا رهاوظ

		

		
 تطبترا ّ،يناسنإلا خيراتلا يف ةثيدح ّيلاتقلا راحتنالا ةرهاظ ّلك لب ،اًّيبسن ةرصاعم ةرهاظ ّينيدلا - ّيداهجلا راحتنالا ّنإ
	.ةكرعملا يف راحتنالا ةّيناكمإ ناسنإلل احاتأ ّيجولونكتلا رّوطتلاو ةّينقتلا ّنأل ؛ةثادحلاب ّيلاتقلا راحتنالا رهاوظ

		
		
		
 ةّيميظنتلا ةينبلاف ؛اهميهافمل يداعمُلا اهباطخ نم مغرلا ىلع ،ةثادحلا ةمزأ ليكشت نم ءزج ةّيراحتنالا ةّيمالسإلا ةّيداهجلا
 ةينب ديعب ّدح ىلإ هبشي ام ،ّماهملا عيزوتو ميظنتلاو ةّيلخادلا ةلكيهلا ثيح نم ،ةثيدح ةينب ةّيداهجلا ةفّرطتملا تاميظنتلل
 تاميظنتلا رثكأ ،"شعاد" ّةيبرعلا ةقطنملا يف ّةيمالسإلا ةلودلا ميظنتّ نأ ظحلن ،كلذ ىلإ ةفاضإ ،ةثيدحلا ةلودلا يف بزحلا
 ريوصتلا ةّينقت يف كلذ ناك ءاوس ،روهمجلا ىلإ هلئاسرو هتّيجولويديأ لاصيإ يف ،فنعلل ةنلقعو ،ةثيدحلا تاودألل اًفيظوت
 سيلو ،ةدّدعتم تاغل يف ّةيئرمو ةبوتكم تارشنو تاهويديف نم وأ ،مالعإلا يف جارخإلا ةعارب يف وأ ،اريماكلا مادختساو
	.طقف ةّيبرعلا يف

 ةدارإل قابتسا ّهنأل ؛راحتنالا نيدُت رورشلا ّلكب ةمّهتملا ّةيفلسلاف ؛اًقلطم ّةيفلس ةرهاظ ةّيراحتنالا ةّيداهجلا رابتعا نكمي ال
 ،فنعلا مادختسا كلذ يف امب ،ءيش ّلك مّظنت يهف ؛درفلا كولس نينقتب - لّوألا ماقملا يف - ّمتهت ةّيفلسلا ّنأل كلذو ؛هللا
 دعاوقلل اًقفو اهشاع ةايح دعب ،هّبر ةاقالمل ّدعتسي يكل ؛ةايحلا ىلإ جاتحي صالخلاب هعلو نمف ،توملا نع ثحبي الّ يفلسلاو
	.رئاعشللو

 ةعّونتمو ةفّثكم تاسارد دعب .انرشأ امك اًّيعامج سيل فّرطت وهو ،ّيراحتنالا ّيداهجلا فّرطتلا ةريتو دادزت اّبوروأ يف
 نيّيداهجلا مظعم نيب طبرت ،ةكرتشملا تايطعملا نم ةعومجم نيثحابلل نيبت ؛ّيداهجلا راحتنالا لعف ىلع نيمدقملا دارفألل
 دلوي مل ءالؤه نم اًريبك اًمسقّ نإّ مث ،طسوألا قرشلا نم نيرجاهم اوسيلو ،اّبوروأ يف اودلُو نيفّرطتملا دارفألا مظعمف ؛كانه
 ،ّيداهجلا راحتنالا لعف ىلع مهمادقإ لبق ،ةمزتلم ةّينيد ةايح ىلع اوبظاوي ملو ،ةتّمزتم وأ ةّيفلس ةّيمالسإ ةّيعامتجا ةئيب يف
	.مومسلا ىطاعتو ،رمخلا برشو ،ّيسنجلا عّكستلا ةايح شاع نَم مهنم لب
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 عقاولا يف يرجي يذّلاف ؛مالسإلا ىلع قباس لعف فّرطتلاّ نأ ىلإ ،ةّيّبوروألا ةّيداهجلا ةلاحلا يف تايطعملا هذه ّلك يضفت
 نيّفرطتملا لَِبق نم ةلواحم ّ،يمالسإلا باطخلا وأ مالسإلا ّينبتو ،فينعلا ّفرطتملا لعفلل الخدم ؛ّفرطتلا اذهل ةملسأ
 فّرطتلا ةنعرش نع ريبعتلل ؛لثمألا جذومنلا ءالؤه ىلإ ةبسنلاب مالسإلاو ،فّرطتلا اذه نضتحت ،ةلماكتم ةّيدرس داجيإل
 .ّيراحتنالا هفنعب
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