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 ةيجراخلا ةسايسلاو ةيدرفلا لماوعلا
 

 ةيدَقَعلا قاسنألاو ةيسفنلا تادادعتسالاك ،ةَّيصخشلا تاريغتملا رود ميوقت لوح نيللحملا ءارآ توافتت
 يف رارقلا يعناص تادقتعم" نأ نايري ماهنوبو وريباشف ،ةيجراخلا ةسايسلا عْنُص ةيلمع يف ةيدرفلا
 رخآ لماع يأ نم رثكأ جئاتنلا هذه رِّسفُت امبرو ،رارقلا جئاتن ليلحت ُساسأ يه - ةيجراخلا ةسايسلا
 ةيمهأ تاذ ةَّيصخشلا صئاصخلا نإف ةصاخلا يرظن ةهجِو نم: "لوقي هنإف ناملك امأ ،"]1[هدرفمب
 يعناص تادقتعمو تافص نأ عقاولاو ،"]2[ةيجراخلا ةسايسلا رارق جئاتن ىلع ريثأتلا يف اًّيبسن ةدودحم
 موقت اًدرجم اًّينوناق اًنايِك الإ تسيل ةلودلا نأل ؛ةيجراخلا ةسايسلا تارارق جئاتن ىلع رِّثؤت نيسيئرلا رارقلا

 ءالؤه دِّكؤيو ،ةَّيصخشلا تاريغتملا رود نم لِّلقُي نَم كانه نكلو ،همساب تارارقلا ذاختاب ةنَّيعم ةعامج
 ،رارقلا عناص هيِّدؤي يذلا رودلا نم عبنَت يتلا دويقلا اهنمو ،رارقلا عناص ىلع ةضورفملا دويقلا ىلع
 ةئيبلا نم يتأت يتلا دويقلا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب ،ناملربلاو ،ةيطارقوريبلاو ،ديلاقتلاو ،ةيجولويديألاو
 .ةيلودلا

 :ةيصخشلا لماوعلا رثأ

 ةعومجم كانه نإف ،ةَّيجراخلا ةسايسلا عْنُص يف رارقلا عناص رود نم دُحَت يتلا دويقلا ىلإ انرشأ دق انك نإ
 لامجإ نِكمُيو ،ةسايسلا كلت عْنُص يف سيئرلا رودلا ةباثمب رارقلا عناص رود نم لعجت يتلا فقاوملا نم
 :يلي اميف فقاوملا كلت مهأ

 ةيلمع ىلع ةيصخشلا لماوعلا ُرثأ دادزا ،ةيجراخلا ةسايسلا نوؤشب رارقلا عناص مامتها دادزا املك   -1
 .ةيجراخلا ةسايسلا عنص

 ،نوسكينو ،لوجيد: )ةداقلا ءالؤه نمو ،يساسأ لكشب ةَّيجراخلا ةسايسلا نوؤشب ةداقلا ضعب ُّمتهَي
 كانهو ،(وديبموبو ،يلتأ: )ءالؤه نمو ،ةيلخادلا نوؤشلا ىلع َزيكرتلا لِّضفُي مهضعب نكل ،(ورهنو
 ،ةيلودلا نوؤشلا ىلع زيكرتلا ىلع مهتربجأ فورظلا نكلو ،ةيلخادلا نوؤشلاب اًمامتها رثكأ اوناك نورخآ
 هتامامتها نم ريبك ءزج هيجوت ىلإ َّرطضا هنكلو ،ةيلخادلا نوؤشلاب ُّمتهَي نوسنوج ناك :لاثملا ليبس ىلعف
 نوؤشلاب نوُّمتهَي ةداقلا ضعب ناك كلذ نم سكعلا ىلعو ،ةيجراخلا اياضقلا نم اهريغو مانتيف برح ىلإ
 ةئراط اًفورظ اوهجاو امنيح ،ةيلخادلا نوؤشلا ىلع مهمامتها زيكرت ىلإ اورطضا مهنكلو ،ةيجراخلا
 يف لوجيد سيئرلا ُلشف ىدأ ،لاثملا ليبس ىلعف ،كلذ هباش ام وأ يداصتقا دوكر ثودحك ،ةريطخو
 .9691 ماع يف هتلاقتسا ىلإ ةروهدتملا ةيلخادلا ةيداصتقالا عاضوألا ةجلاعم

 ةيلمع يف ةَّيصخشلا تاريغتملا ُرثأ دادزا ،رارقلا عناص اهب عَّتمتي يتلا رارقلا ذاختا ةطلس تيوق املك   -2
 .ةيجراخلا ةسايسلا عْنُص

 ةيلخادلا دويقلا ةيدودحم ببسب اهتافرصتب ؤبنتلا نكمي يتلا مظُّنلا لقأ نم ةيروتاتكدلا ةمظنألا ُّدَعُت
 لِقَي امك ،اهيف يساسألا َرودلا بعلت رارقلا يعناصل ةيصخشلا تاريغتملا نإف مث نمو ،اهيلع ةضورفملا
 هنإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،رارقلا عْنُص ةيلمع يف رِّثؤت نأ نكمي يتلا ةمظنملا ةضراعملا ىوقلا ُددع اهيف



 همسر يذلا لكشلاب ذَّفنُت ةيجراخلا ةسايسلا نإف ،ةمكاحلا ةطلسلا نم فوخلاو ةديدشلا ةَّيزكرملا ببسب
 .يزكرملا ةيجراخلا ةسايسلا عناص

 لصحي نأ عيطتسي ةباذج ةَّيصخشب عَّتمتي يذلا دئاقلاف ؛يسايسلا دئاقلل يمزيراكلا َرودلا كلذ ىلإ فِضأ
 ،اناغ يف اموركنو ،دنهلا يف ورهنل ةبسنلاب لاحلا ناك امك ،ةيجراخلا هتسايسل ريبك يبعش دييأت ىلع
 ىلع ةيصخشلا مهتامصب اوعضو دق ةيمانلا لودلا ءامعز نم امهريغو نيميعزلا نيذه نأ ركِّذلاب ريدجلاو
 كلذ عِجرَيو ،ةمدقتملا لودلا ُءامعز اهكَرت يتلا تامصبلا كلت نم ربكأ ةجردب مهدالبل ةيجراخلا تاسايسلا

 لُّخدت ةيلاعف نم لِّلقُي امم ،ةيمانلا لودلا مظعم يف ةَّيسسؤملا ىوتسم يندت ىلإ  - هنم ءزج يف -
 .اهذيفنتو ةيجراخلا ةسايسلا عنُص ةيلمع يف ةيطارقوريبلا

 .ةيجراخلا ةسايسلا عنص يف ةيصخشلا لماوعلا ُرثأ دادزا ،رارقلا عْنُص لكيه ىوتسم عفترا املك   -3

 نم ربكأ اًرود يدؤت ةيصخشلا لماوعلا تناك نإ امع لؤاستلا ةلاح يف" هنأ تاساردلا ُضعب تدَجو
 بيجي نكل ،يفنلاب ايند فئاظو نولَغشَي نيذلا نولوؤسملا بيجُي ،ةيجراخلا ةسايسلا يف ةَّيميظنتلا لماوعلا
 ىلإ  - ةيساسأ ةفصب  - ةباجإلا يف فالتخالا كلذ عجريو ،"]3[باجيإلاب ايلع زكارم نولَغشي نيذلا

 تايوتسملا يلغاش ىلع ةيميظنتلا دويقلا نإف كلذل ةجيتن ؛ايلعلا تايوتسملا يف تايلوؤسملا ديدحت ةبوعص
 عنص ةيلمع يف اًرِّثؤم اًرود يدؤت نأ ةَّيصخشلا لماوعلل حمسي امم ،ريبك ٍّدح ىلإ لِقَت ميظنتلا يف ايلعلا
 .رارقلا

 ةسايسلا عنص ةيلمع يف ةيصخشلا تاريغتملا ُرثأ دادزا ،ةينيتور ريغ رارقلا عْنُص فقاوم تناك املك   -4
 .ةيجراخلا

 ،برحلا نالعإ فقاوملا كلت ةلثمأ نمو ،ةَّينيتورلا ريغ فقاوملا ضعب دوجوب ةيجراخلا ةسايسلا زَّيمتت
 لماوعلا رثأ دادزي فقاوملا كلت لثِم يف ،ةيجراخلا تادعاسملل ةديدج جمارب ءاشنإو ،تافلاحملا دْقعو
 يوطنت يتلا فقاوملا كلت ةينيتورلا ريغ فقاوملا ةلثمأ نمف كلذك ،ةيجراخلا ةسايسلا عْنُص يف ةَّيصخشلا

 ةسايسلا عْنُص يف ربكأ اًرود اوُّدؤي نأ نييسايسلا ةداقلل حيتُت فقاوملا هذه ،ةَّيلود ةمزأ دوجو ىلع
 رود نم ديزَي امم ةريبك ةجردب رارقلا عنص يف نيكراشملا ُددع لِقَي تامزألا تاقوأ يفف ،ةيجراخلا
 .رارقلا يعناصل ةيصخشلا لماوعلا

 لماوعلا رثأ دادزا ،ةضِقانتُم تامولعم دوجوو ،عقوتلا مدعو ،ضومغلاب فقاوملا تمسَّتا املك   -5
 .ةيجراخلا ةسايسلا عنص يف ةيصخشلا

 ةجيتن كلذو ،يسايسلا دئاقلا هاَّنبتي يذلا رايخلل ةيسايسلا ةضراعملا فعضب ةروكذملا فقاوملا مِسَّتت
 اًمامتها دارفألا ضعب ىدبأ نإو ،ةضراعملل ةبسنلاب هتيمهأ مدع رُّوصت وأ ،هعُّقوت مدع وأ فقوملا ضومغل
 نع لودعلاب رارقلا يعناص عِنقُت نيهارب ميدقت ىلع مهتردق نم لِّلقُيس تامولعملا بُراضَت نإف ةَّيضقلاب
 .هذاختا ىلإ نوليمَي يذلا رايخلا

 عنص ىلع ةيصخشلا لماوعلا رثأ دادزا ،ةردنلا ةديدش وأ ةرْفولا ةديدش تامولعملا تحبصأ املك   -6
 .ةيجراخلا ةسايسلا

 نم مخض مجح رفاوت ةلاح يفف ؛ٍديشر رارق ىلإ لُّصوتلا ناكمإ اهتردن وأ تامولعملا ُةرفو قوُعت
 طقف مامتهالاو ،اهراصتخا ىلإ يدؤي يذلا رمألا ،تامولعملا كلت فينصت ةيلمع بُعصَت تامولعملا
 ىلإ رارقلا يعناص عفدت تامولعملا ةردن نإف كلذكو ،رارقلا عناص اهعَّقوتي وأ اهلِّضفُي يتلا تامولعملاب
 .رارق ذاختا بَّلطتي فقوملا ناك نإ ،ةَّيصخشلا لماوعلا ىلع دامتعالا



 ةسايسلا عنص يف ةيصخشلا لماوعلا رثأ دادزا ،دمألا ليوط اًطيطخت بَّلطتي فقوملا ناك املك  -1
 .ةيجراخلا

 ةلق ببسب ،ديعبلا لبقتسملا اياضقب قَّلعتت تارارق ذاختا ةلاح يف اًريبك اًرود ةيصخشلا لماوعلا بعلت
 سكعلابو ،طيطختلا ىلع رارقلا يعناص ةردق دادزت فقاوملا كلت يف ،اياضقلا كلتب ماعلا يأرلا مامتها
 .مهرئاصم يف ةرشابم رِّثؤي اياضقلا كلت عم لماعتلا نأل ؛ةنهارلا اياضقلاب نيمتهملا ددع دادزي

 .ةيجراخلا ةسايسلا عنص يف ةَّيصخشلا لماوعلا رود َّلق ،ينطولا ءاقبلاب ةيضقلا ِتقَّلعت املك  -2

 نيرخآلا نم حصُّنلا لوُبَق ىلإ ،رطخلل اًضَّرعُم ةلودلا ءاقب اهيف نوكي يتلا ةئراطلا فورظلا يف ُدئاقلا دِمعَي
 ىلع اًفوخ ةَّيصخشلا هعفاود حامج حبك ىلإ رارقلا عناص دِمعَي امك ،رارقلا ذاختا ةيلوؤسم يف مهكارشإو
 .ةلودلا ءاقب ىلعو ةيخيراتلا هتناكم

 كلت اهراطإ يف عَنصُت يتلا فورظلل اًقبط ةيجراخلا ةسايسلا عنص ىلع ةَّيصخشلا تارِّيغتملا ريثأت توافتي
 ىلع ةيجراخلا ةسايسلا ىلع ةيصخشلا عفاودلا ضعب رِّثؤت فيك هسفن حَرطَي يذلا لاؤسلا نكلو ،ةسايسلا
 صئاصخلا َرود ثحبنس لصفلا اذه نم يقبتملا ءزجلا يف ؟ريثأتلا ضعبب حمست فورظلا نأ ضْرف
 عنص ةيلمع يف كاردإلاو ،ةَّيصخشلا تامسلاو ،عفاودلا رودو ،بَستكُملا كولسلاو ،ةَّيرطفلا ةيجولويبلا
 .ةيجراخلا ةسايسلا
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