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 ةيجراخلا ةسايسلا ريسفت يف ةمدقم
 

 درجم نم اًّيساسأ اًرُّوطت ةَّيجراخلا ةسايسلا ةرهاظ ترَّوطَت ةيناثلا ةَّيملاعلا برحلل ةيلاتلا ةرتفلا لالخ
 فئاظولا ىتشب اًقيثو اًطابترا طبترت داعبألا ةدِّدعتُم ةرِهاظ ىلإ ،نمألا ةيضقب قَّلعتت ةطيسب ةرهاظ اهنوك
 طيحملا يف ةلِماعلا تادحولا ددع ديازتو ،ةيملاعلا اياضقلا دُّدعت عمو ،تاعمتجملل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
 ،تاعمتجملل ةماعلا ةهافرلل ةبسنلاب اهتيمهأ تداز امك ،ةيجراخلا ةسايسلا ةرهاظ ديقعت داز ،يملاعلا
 .ةيمانلا لودلا يف تاذلابو

 ،ىربكلا لودلا تاسايسل يخيراتلا روطتلا دْصر ساسأ ىلع مئاقلا يديلقتلا جهنملا دُعَي مل روطتلا اذه ءازإ
 ،ةيجراخلا تاسايسلا نم ديدعلا ريسفتل اًيفاك - هب ةطيحملا فورظلا راطإ يف روطتلا اذه مْهَف ةلواحمو
 .يلودلا قسَّنلا يف ةديدجلا تادحولل ةيجراخلا تاسايسلا تاذلابو

 ،روطتلا اذه اهرابتعا يف ذخأت ةيجراخلا ةسايسلا ةرهاظ ريسفتل ةَّيملع رطُأ ميدقتل تالواحم ترهظ كلذل
 تأدب دقو ،ريسفتلل اًراطإ مِّدقُي نأ اهنم لك لواحُي ،ةَّيملع ةَّيثحب تاعومجم يف تالواحملا كلت تدَّسجت دقو
 اهداق يتلا ةدئارلا ةَّيثحبلا تاعومجملا مث ،تواربس تيرجرامو دلوراه اهداق يتلا دوهجلاب تالواحملا كلت
 ،ةَّيثحبلا تاعومجملا نم ديدعلا اهنع عَّرفت يتلاو ،نامريه زلراشتو ،وانزور سميجو ،رديانس دراشتير
 .ةيملع تاريسفت اهداعبأ فلتخمب ةيجراخلا ةسايسلا رِّسفُي نأ لِواحُي ًالِماكتُم اًبدأ دوهجلا كلت ْترمثأ دقو

 رِّسفُت نأ تلواح يتلا ةيملِعلا تايرظنلاو جذامنلل ًالماكتم اًضرع مِّدقت ئراقلا يدي نيب يتلا ةلسلسلاو
 ةسارد نِكمُي هنأ هادؤم ،سيئر ضارتفا نم فِّلؤُملا قِلطنَيو ،نراقُم يملِع لكشب ةيجراخلا ةسايسلا َةرهاظ
 كلتل يبسنلا نزولاو ،ةرِهاظلا كلت يف ةرِّثؤملا تاريغتملا دِّدحُت ةَّيملع ةسارد ةيجراخلا ةسايسلا ةرهاظ
 ةيجراخلا تاسايسلا ريسفت اهنم اًقالطنا نِكمُي تاميمعت ىلإ لوصولا فدهب اهيلع ريثأتلا يف تارِّيغتملا
 ةسايسلا تاريغتم نم رِّيغتُم لك ليلحت ىلع فلؤملا زَّكر كلذلو ؛اهب ؤبنتلاو ،ةيلودلا تادحولا فلَتخُمل
 يبسنلا نزولاب ةقِّلعتملا ةيكولسلا ةيملِعلا تاساردلا جئاتنل ضْرع عم ،ٍّلقتسُم لصف يف ةدِح ىلع ةيجراخلا
 تاريغتملا كلتل يلعافتلا رثألا ِضرع ىلإ ىهتناو ،ةيجراخلا ةسايسلا ِةرهاظ ىلع ريثأتلا يف رِّيغتملا اذهل

 .ةيجراخلا ةسايسلا ةرهاظ ىلع

 ةسايسلا ملِع يف ةيليلحتلا تاهاجتالا مهأل يعوضوم ٍضْرع نم ةلسلسلا هذه هب مِسَّتت اَّمم مغرلا ىلعو
 ليلحتلا يف يه ةيجراخلا ةسايسلا ةيلمعل فِّلؤملا ةيؤر نأ ىلإ ئراقلا هِّبنُن نأ يغبني هنإف ،ةيجراخلا
 اذه هب فِصَّتي ام لكب فِصَّتتو ،يبرغلا ةسايسلا ملِعل ةسيئرلا تاضارتفالا ىلإ دِنتسَت ةَّيبرغ ةيؤر يئاهنلا
 زِّكرت الو ،ةيجراخلا ةسايسلا ليلحت جهانمل ةلماكتم ةيؤر راطإلا اذه يف مِّدقت اهنأ ديب ،تازُّيحت نم ملعلا

 .ناديملا اذه يف ةروشنملا بتكلا مظعم يف دوجوم وه ام وحن ىلع دحاو جهنم ىلع

 ةرِصانملا ةيناغفألا ةموكحلا نأ ىوعدب ناتسناغفأ يف ةَّيتيفوسلا تاوقلا تلَّخدت م9791 ربمسيد يفف
 نأ ةجردل يتيفوسلا لُّخدتلاب ةيكيرمألا ةيجراخلا ةسايسلا وعناص ئجوف دقو ،كلذ اهنم تَبلط دق ةَّيسكراملل
 لثِم راركَت نإ ،جارفنالا هاجتو يتيفوسلا داحتالا هاجت هتسايس يف رظنلا داعأ دق هنأب حَّرص رتراك سيئرلا



 ةكِّرحُملا لماوعلا مْهَف نم اننِّكمُت بيلاسأ ريوطت يرورضلا نم هنأ حِّضوي ،ةروصلا هذهبو ،ثادحألا هذه
 ةلكشم ءازإ اهجِهتنَت يتلا ةقيرطلاب فُّرصتلا ىلإ لودلا عفدت يتلا بابسألا ةفرعم يأ ،لودلا تاسايسل
 .ةفلتخملا ةيلودلا ثادحألا عم لماعتلل دادعتسالا نم اننِّكمُتس ةفرعملا هذه لْثِمف ،ةنَّيعم

 كانه نأل ؛ةيجراخلا ةسايسلا تارارق ذاختا فلخ رِتَتسَت يتلا بابسألا ديدحت ناكمب ةلوهسلا نم سيل
 يف يتيفوسلا لخدتلا ةلاح ىلإ دُعَنلو ،رارقلا ذاختا دنع رابتعالا يف ذَخؤت يتلا لماوعلا نم ديدعلا
 ريسفت ىلإ هعَفدت دق يتيفوسلا كولسلا عفاود نع ثحابلا اهلِمحَي يتلا ةقَبسُملا تاضارتفالاف ،ناتسناغفأ
 نم قَّقحتت ةيتيفوسلا فادهألا نأ نوري نيذلا كئلوأف ،ةدِّدعتم اياوز نم ناتسناغفأ يف يتيفوسلا لخدتلا

 ةموكحل نوعلا ِدي ميدقت ىلإ فدهي هنأ ىلع ناتسناغفأ يف يتيفوسلا لخدتلا نورِّسفُي يعويشلا عسوتلا لالخ
 ةطيحملا ةيميلقإلا ةقطنملاو ناتسناغفأ ةلود يف ةَّيسكراملا ئدابملا رْشن يلاتلابو ،مِّزأتُم عْضو يف ةيسكرام
 - ناتسناغفأ هاجُت ةيتيفوسلا ةسايسلل ةكرحم ةَّيدقعلا تارابتعالا هتبعل يذلا رودلا ةيزكرم دِّكؤي اممو ،اهب
 ًةرَصانم رثكألا لمراك كاربابب نيمأ هللا ظيفح رييغت رارق عم ناتسناغفأل يتيفوسلا لخدتلا نُمازَت
 .ةيسكراملل

 ىلإ يتيفوسلا داحِّتالا ةداق تَعفد يتلا يه ةوقلاو نمألا ىلإ ةجاحلا نأ نورخآ نولِّلحم ىري نيح يف
 ةيبونجلا دودحلا ىلع ةلِضانملا ةيمالسإلا لودلا نم ةعومجم روهظ اهدَّده يتلاو ،ناتسناغفأ يف لُّخدتلا
  - تييفوسلا ةداقلا رَّوصت امبرف كلذلو ؛ناتسكابو ناريإ نيب ةدوقفملا لصولا ةقلح يه ناتسناغفأف ،ايسورل

 تايالولا اهتَّقلت يتلا ةناهإلاو هاشلاب ةحاطإلا دعب ناريإ يف يسايسلا رارقتسالا مدع نأ - ةنَّيعُم ٍتارابتعال
 ؛ناريإ يف لخدتلا ىلإ ةدحتملا تايالولا ناعفدي دق ،نارهط يف ةيكيرمألا ةرافسلا راصح ةجيتن ةدحتملا
 وأ ،لامتحالا اذه لثِم ثودح ةلاح يف مهل اًديفُم نوكيس ناتسناغفأ يف تييفوسلل قَبسُملا دوجولا نإف كلذلو
 .ناريإ يف لخدتلا ةدحَّتملا تايالولا ةلَواحُم طابحإ ىلإ دوجولا اذه يدؤي دق

 ةَّيسورلا ةسايسلل اًدادِتما ءاج ناتسناغفأ يف يتيفوسلا لُّخدتلا نأ نورخآ نولِّلحُم ىري ،ةثلاث ةيحان نمو
 نأ نكمُي ناتسناغفأ َّنإف َّمث نِمو ،مِهيَدل ُرَفاوتت ال يتلا ةئفادلا هايملا ئناوم ىلإ لوصولل فدهت يتلا ةيديلقتلا
 نكمُي ناك - ةيلاحلا اهتالكشُمل اًرظن - ناريإ نأ ركِّذلاب ريدج وه اَّمم نكلو ،يبرعلا جيلخلا ىلإ اًذَفنَم نوكت
 .ةئفادلا هايملا ئناوم ىلإ لوصولا وه فدهلا ناك نإ جيلخلل رِشابملا قيرطلا نوكت نأ

 يف لخدتلا ىلإ تييفوسلا تَعفد يتلا يه ةيداصتقالا تارابِتعالا نأ نوري نورَخآ نولِّلحُم كانهو
 بِساكملا نأ دجن انَّنإف ،ةدودحَملا ةيناغفألا دراوملا ىلع ليلحتلا انرصق اذإ اننأ عقاولاو ،ناتسناغفأ
 ليلحتلا قاطِن انعَّسو اذإ امأ ،لُّخدتلا اذهل ةيداصِتقالا ءابعألا عم أفاكتَت ال لخدتلا نم ةئِشانلا ةيداصتقالا
 يداصتقالا ريسفتلا َّنإف ،لورتبلاب ةينغلا جيلخلا ةقطنم ىلإ ًالصوم اًقيرط ناتسناغفأ َةيمهأ َلَمشي يكل
 يف طقف سيل ،ةقاطلا ريفوت ىلع ُدِعاسُي جيلخلا ىلإ لوصولاف ،ربكأ ةيقادصم بِسَتكَي يتيفوسلا لُّخدتلل
 نم يتيفوسلا رارَقلا فده نوكي نأ لَمتحُملا نِمو ،اًضيأ ةيقرشلا ابوروأ يف امَّنإو ،يتيفوسلا داحِّتالا
 يف ةيرحَبلا ةحالملا قُرُط يف مُّكحتلاو ةَّيبرغلا لودلا ىلإ جيلخلا يف ةقاطلا دراوم ِلوصو عْنم وه لخدتلا
 .جيلخلا

 ،ةيلودلا اهتبيه زيزعتل ىمظُع ةوق بناج نم ةلواحُم وه يتيفوسلا لُّخدتلا نأ نيلِّلحُملا ضعب ىري ،كلذك
 ةعمسب رارضإلا هنأش نم يتيفوسلا داحِّتالل ٍداعُم يمالسإ ماظن ةماقإو ةَّيسكرام ةموكحب ةحاطإلاف
 ِنوَعلا ِدي ميدقت ىلع وكسوم ةردق يف ىرخألا ةيسكراملا مُظُّنلا كوكش ريثُي دق امم ،جراخلا يف تييفوسلا
 .مهتدايس ديدهت ةلاح يف مهل

 ةفصب ةيملاعلا ةسايسلا يف ةوقك يتيفوسلا داحتالا ةَّيلاعف نع تالؤاستلا ريثُي دق كلذ نأ ىلإ ةفاضإلاب
 نم ًالدبف ،ريدقتلا اوؤاسأ دق نيِّيتيفوسلا رارقلا يعِناص نإ :لوقلا نِكمُي هنإف ،كلذك رمألا ناك نإو ،ةَّماع
 دقف ،ةيلودلا مهِتناكم فاعضإو مهتعمُس هيوشت ىلإ ىدأ ةيلودلا مهِتبيه نم ناتسناغفأ يف مهلُّخدت زِّزعُي نأ



 ،ةدحتملا ممألا ةقورأ يف اًنلع يتيفوسلا داحتالا فُّرصت - اهنم ةدياحُملا ىتح - لودلا نم ديدعلا ِتبجَش
 .م0891 ماع فيص يف وكسوم يف تَميقأ يتلا ةيبميلوألا باعلألا ةرود تعَطاقو

 روظنَم نم يتيفوسلا كولسلا ريسفت ىلإ فدهَت اهنأ يه ،ةدحاو ةقيقح يف ةقباسلا تاريسفتلا عيمج كرتشَت
 ىلع زِّكرُت لخدتلاب يتيفوسلا رارقلل ىرخأ تاريسفت كانه نأ َديب ،اهلاعفأ دودرو ةيجراخلا ةسايسلا فادهأ
 .ةَّيلخادلا ةيتيفوسلا تارابِتعالا

 فْرص اودارأ امبر نييتيفوسلا ةداقلا نأ ىري يذلا ريسفتلا كلذ وه اًعويش تاريسفتلا هذه رثكأ لعلو
 تاموكحلا نأ ضعبلا دِّكؤيو ،ةيجراخ تارَماغُم يف لوخدلاب ةيلخادلا ةيداصتقالا تالكشُملا نع راظنألا
 مدع نم ةرتفلا كلت يف يناعُي يتيفوسلا داحتالا ناك دقو ،لكشلا اذهب فُّرصتلا ىلإ ُليمَت اًمومع ةيروتاتكدلا
 .يداصتقالا دوكرلاو يسايسلا عمقلا ةَّدِح ةدايز يف لَّثمَت يلخاد رارقتسا

 وزغ ىلإ نييتيفوسلا رارقلا يعناص عفد رَخآ اًّيلخاد ًالماع كانه نأ ضعبلا ىري كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 داحتالا يف نيملسملا ىلع ةيمالسإلا لودلا يف ةيمالسإلا ةوحصلا رثأ نم مهفُّوخت وهو الأ ،ناتسناغفأ
 ةمسن نييالم 01 يلاوحب مهددع داز دقو ،اًدُيازت يتيفوسلا بعشلا تائف رثكأ مه نوملسملاف ؛يتيفوسلا

 رثأ لَصو نإ هنإف َّمَث نمو ،م9791 ماع دادعَت يف اًنويلم 04 ىلإ ددعلا كلذ لصو ىتح تاينيعبسلا لالخ
 لماوع نم نوكيس كلذ نإف ،يتيفوسلا داحتالا لخاد ىلإ ةرِواجُملا ةيمالسإلا لودلا يف يمالسإلا دملا
 .يلخادلا رارقتسالا ديدهت

 ةيتيفوسلا ةدايقلا لخاد ةَّيطارقوريب تاروانمل ةجيتن ناتسناغفأ يف لخدتلاب يتيفوسلا رارقلا ناك امبرو
 لخدتلا ترصاع يتلا ةيتيفوسلا تافرصتلا نم اًريبك اًزِّيح نأ عقاولاو ،ظفاحملا فالتئالا اهيف رصتنا
 .مْكُحلا يف - ضيرملا - فينجيرب دينويل فُلخَيس نمب قَّلعتت تناك ناتسناغفأ يف يتيفوسلا

 بيصأ امبرف ،يتيفوسلا رارقلا ريسفت ِةلَواحم دنع ةيدرفلا صئاصخلا رثأ لُهاجت بُعصَي هنإف ،اًريخأو
 ةحلسألا نم دحلا" ةدهاعم ىلع عيقوتلا ىلإ عَّلطَتو جارفنالا ىلع هتعمسب نهار يذلا - فينيجيرب
 خويشلا سلجم قيدصت مدع هببس ،طابحإب - هتسايسل اًزَّيمم اًزمر اهتفصب( 2 تلوس) ةيناثلا" ةيجيتارتسإلا
 فينيجيرب ىأر ،رتراك ةسايسل يئادعلا عَباطلا ديازتلو ،طابحإلا اذهل ةجيتنو ،ةدَهاعملا كلت ىلع يكيرمألا
 ،لاح ةيأ ىلع اًتيم ودبي ناك جارفنالاف :ناتسناغفأ يف يركسعلا لخدتلاب اًئيش اودِقفَي نل مهنأ هلوح نَمو
 ةيسفنلا ةيحانلا نم - هيلع اًمازل ناكف ،فينيجيرب ءايتسا راثأ امبر 2 تلوس ىلع قيدصتلا مدع نإف كلذك
 .هسفن تقولا يف ةريثمو ةئجافم ةقيرطب ءايتسالا اذه نع رِّبعي نأ - لقألا ىلع

 تاريسفتلا نم لك يف ةيقادصملا نم اًردق كانه نأ َّكش الو  - يتيفوسلا لُّخدتلل يقيقحلا ريسفتلا ناك امهمو
 عيطتسي ءرملاف ؛لُّمأتلا نم اًريبك اًردق بَّلطتي ثادحألا هذه لثِم ريسفت نأ حضاولا نِمف - اهل انضرَع يتلا
 ةعانقلا ىلإ َلِصَن نأ بعصلا نم نكلو ،تاريسفتلا هذه نم دحاو َّلك ديؤت يتلا دهاوشلا نم اًددع دجي نأ
 امبر ناتسناغفأ يف لخدتلاب يتيفوسلا رارقلا نإف َّمَث نمو ،يقيقحلا ريسفتلا ىلإ لُّصوتلا َّمت دق هنأب ةَّماتلا
 .اهلك اهل ةلِّصحم نكي مل نإ لماوعلا كلت مظعمل ةلِّصحم ناك

 ،ةيجراخلا ةسايسلا تارارق ضعبل ةببسملا لماوعلا ىلإ لُّصوتلا تالاحلا نم ريثك يف بعصلا نم نكلو
 تامسلا لثم ،ةيدرفلا لماوعلا ىلع ِّصخألاب كلذ قُدصَيو ،ةيرورضلا تامولعملا رُفاوت مدعل اًرظن
 ىلإ مهتعفد يتلا عفاودلا نم نيدِّكأتم ريغ مهسفنأ رارقلا وعناص نوكي ام اًبلاغف ،ةيتاذلا عفاودلاو ةَّيصخشلا
 نأل اًرظن ؛ةَّيطلستلا مظُّنلا لظ يف تامولعملا ىلع لوصحلا ةبوعص دادزتو ،نَّيعُم فُّرصتب مايقلا

 رارقلا عْنُص ةَّيلمع نإف ةيطارقميدلا مظُّنلا يف ىتحو ،ضومغلا اهفنتكَي رارقلا عْنُص ةَّيلمع تايكرح
 ،نمألا تارابتعا اهضِرفَت يتلا ةَّيرسلا نم راطإ يف نولمعَي دارفألا نم دودحَم ددع لالخ نم ُّمتت يسايسلا

 رِّسفُت يتلا لماوعلا ىلإ لُّصوتلا ناكمإ ُلِقرَعُت يتلا لماوعلا نم تناك امبر تامولعملا ةرثك نأ ىلع ةدايز



 تاريسفتلا نم اًّيأ دِّيؤي ام تامولعملا نم دجي نأ ءرملا عيطتسي ببسلا اذهلو ؛ةيجراخلا ةسايسلا تارايخ
 ىلعو ،م9791 ماع ناتسناغفأ يف يتيفوسلا لُّخدتلا عفاود ديدحَت ةلواحم دنع انل حضَّتا امك ،ةلَمتحُملا
 ىلإ رارقلا عناص عفدي يذلا ببسلل حضاو رُّوصت ىلإ لُّصوتلا ةلواحم نإف ،تابوعصلا كلت نم مغرلا
 نأ بجي مهسفنأ رارقلا وعناصف ،نيصتخُملا ىوس مِهُت ال ةيرظن ةلأسم درجم تسيل ةنَّيعُم تارايخ يِّنبت
 .مه مهعفاود ةفرعمب نومتهي امك ةنَّيعم تارايخ يِّنبت ىلإ ىرخألا لودلا عفدت يتلا بابسألا ةفرعمب اومتهي

 مث ،ةَّيلودلا ثادحألاب ؤبنتلا نم اننِّكمُي مْهَفلا اذه نأ ىلإ ،ةيجراخلا ةسايسلا عفاود مْهَف ةيمهأ عجرتو
 ثادحألاب ؤبنتلا نم دعب اونَّكمتي مل ةيجراخلا ةسايسلا يللحم َّنكل ،ثادحألا كلت عم لاَّعف لكشب لماعتلاب
 تاسَّسؤملا يفو ،ةيجراخلا ةرازو يف اًريبخ 171 ءارآل عالطتسا دَّكأ دقف ؛اًقبسُم ةقدب اهعُّقوتو ةيلودلا
 يف كلذو ،%46 زَواجتت مل ؤبنتلا يف ةقدلا ةبسن نأ :م5691 ماع يرجُأ ةيكيرمألا ةفاحصلاو ةيميداكألا

 سمخو ةنس نيب ام حوارتي ؤبنتلل ىدم يف كلذو ،ةنيعم ةيلود ثادحأ عوقو لامتحا لوح اًؤبنت 52
 وأ هثودح مدع وأ عارص ثودحب ؤبنتلا ناكمإ لوح طقف رودي ثادحألا هذه ضعب نأل اًرظنو ،]1[تاونس
 .ةفدصلا لماعل ةجيتن ةعَّقوتملا ةجردلا زواجتت مل ةقدلا ةجرد نإف ،ةضَرتفُم ةدهاعم
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