
 ؟اھعاونأو اھریياعم يھ امو ةيوبعشلل مكفيرعت وھ ام
 

 :يوافلخ يبحاص
 

 ةبراقم يھو ىلوألا .ةلماش ةیملاع ةیسایس ةرھاظك ةيوبعشلا عم لماعتلاب ناموقت نیتبراقم كانھ
 لمعلاو باطخلا لثم لماوع ةدع ىلع مئاق يسایس لعفلا يف صاخ بولسأك ةيوبعشلا ربتعت ةيدارطتسا
  .لصاوتلاو ينادیملا
 
 نأ ربتعت ةنیتم ریغ ةیجولوديا اھنأ ىلع ةيوبعشلا فرعت ةيركف ةبراقم يھ اھانبتا انأ يتلاو ةیناثلا ةبراقملا
 ةنیتم ریغ ةیجولديإلا هذھ نوك .ةدساف بخنو يقن بعش :نيداضتم نيركسعم ىلإ مسقنم عمتجملا
 نألو .اھب صاخلا يرظنلا ساسألا ينبتل اھیلع رثؤتو ةنیتم ىرخأ ةیجولوديا يأ ىلع بكرت نأ اھل حمسي
 عونت يتأي انھ نمو اھدعاستل ىرخأ تایجولوديأل يدانت يھف ةلماش تاروصت وأ لولح اھيدل سیل ةيوبعشلا
  .تايوبعشلا
 
 سیل طقف دحاو بعش هنأ ىلع بعشلا ريوصت متي .بخنلاب بعشلا ةضراعم يھ ةيوبعشلا سسأ دحأ
 متیف بخنلا امأ .قيدانصلا لالخ نم اھیلع ربع يتلا ىتح هتدارا فاطتخا متو مولظم وھو ددعتم وأ عونتم
  .هتدارا كتفي نأ هعیجشتل بعشلل رمتسم ءادن يف ًامأد نیيوبعشلاو .ةدحاو ةبخن اھنأ ساسأ ىلع اھريوصت
 
 نع عفادم مھأ اھنإ ةيوبعشلا تاكرحلا ىرت ثیح .ةیطارقميدلل صاخ روصت ىلع مئاق يناثلا ساسألا
 وأ يوبعشلا میعزلا ىريو .بعشلل دیسجتك مھسفنأ نیحراط نیيوبعشلاو ةیبعشلا ةدارإلا نعو ةیطارقميدلا
 ةمئاق نیيوبعشلا راكفأو ةسراممو .بعشلا ةدارإ يھ هتدارإو هتدارإ يھ بعشلا ةدارا نأ ةيوبعشلا ةمیعزلا

 .ةطیسولا ماسجألاب رورملا نودب بعشلا عم رشابملا لصاوتلا ىلع
 
 ريوصتو لولحلا طیسبتب ةيوبعشلا موقت ثیح ةلھس لولحلا امأ ةدسافلا يھ بخنلا نأ وھ ،ثلاثلا رصنعلا
 .رعاشملا ةراثتسا ةركف ىلع ًامئاد ةمئاق ةيوبعشلا نأ يھ ةعبارلا ةطقنلا .ةدقعم اھنأ ىلع ةیطارقميدلا
 

 لاجر ةيوبعش وھو ةيوبعشلا عاونأ رطخأ وھ عون كانھ نكل راسيو نیمي ةيوبعش ،ةيوبعشلل عاونأ كانھ
 يف وراناسلوب عمو ،بمرت دلانود عم تلصاوتو ينوكسیلرب عم تأدب يتلاو ةديدجلا ةيوبعشلا وأ لامعألا
  .سنوت يف يورقلا لیبن عمو ،ليزاربلا
 
 دھشملا نورت فیك ؟رصاعملا خيراتلا يف روذج اھل ناك لھو سنوت يف ةيوبعشلا ترھظ ىتم
 ؟يلاحلا
 

 :سیسیب يفوص
 
 بخنلل تناك ،هل ةبسنلاب .بخنلا دض اًدبأ بعشلا ضراعي مل هنأل ،اًيوبعش اًماظن طق ةبیقروب ماظن نكي مل
 هل حمسي ةفرعملا نم ىوتسم ىلإ يسنوتلا بعشلا لاصيإو لالقتسالا قیقحت وحن بعشلا ةدایق ةمھم
 .ةيولوأ ةینطولا ةبخنلا لیكشتو بيردت ناك هل ةبسنلاب .هتیمنت يفً العاف نوكي نأب
 

 ةیعامتجالا ةلأسملا تحبصأ امدنع ةروثلا دعب يسنوتلا يسایسلا دھشملا يف تفِّرُع امك ةيوبعشلا ترھظ
 تقثبنا يتلا ةیعامتجالا ةیلوؤسملا ىلوتي مل يسنوتلا راسیلا نأ امب .نییسنوتلا ةیبلاغ بلاطم يف ةيزكرم
 روھظ ةيؤرب فاطملا انب ىھتنا .ةيوھلا ةلأسمو ةیسایسلا ةلأسملا ىلع مھباطخ يف اوزكرو ،ةروثلا نع
 .ةیسایسلا ةقبطلا هتكرت يذلا غارفلا لغش يوبعش باطخ
 
 هتحلصم قیقحتل تافلاحتلا ریغيو ةیجولويديأ هيدل سیل وھف يسایس بولسأ يھ يورقلا لیبن ةيوبعش نإ
 ،هراعش .هتیجولويديأ ةيوبعشلا نم ،دیعس سیق ،يلاحلا ةلودلا سیئر لعج ،ىرخأ ةیحان نم .ىلضفلا
 وھ هلكش امك بعشلل قلطملا قوفتلا اذھ باوصب اًمامت عنتقم وھف يلاتلابو ،هتیجولويديأ وھ "ديري بعشلا"
 .هدسجي لب بعشلا اذھ لثمي ال وھو هسفن
 
 جمانرب هيدل سیل هنأب دیعس سیق رخافت ،لاثملا لیبس ىلع ،ةیعامتجالا ةمزألل لولح مدقت ال ةيوبعشلا
 .جمانرب مھيدل نم مھ سانلا نإ لاقو يباختنا



 
 قلمتت اھنكل ،ةعورشملا ةیبعشلا بلاطملل بیجتست الو ،يسایسلا نیمیلا ىلع ةيوبعشلا نوكت ام اًبلاغ
 يف نیيوبعشلا ةداقلا نأ يف ببسلا وھ اذھو ةیعجرو ةظفاحم اًمومع نوكت يتلاو ةعقوتملا ةیبعشلا زئارغلل
 .امھیلك وأ نییعجر وأ نیظفاحم سنوت
 

 حرط ىلع ةرداقلا ةیسنوتلا ةیسایسلا ةقبطلل ةلكیھ ةداعإ متي مل املاط سنوت يف ةيوبعشلا رمتستس
 .ةلوقعمو ةلقاع ةقيرطب ةیبعشلا بلاطملل ةباجتسالا ىلع ةرداق جمارب
 
 يفً اصوصخ ةيدرفلا تايرحللو ناسنالا قوقح ةموظنمل ًاديدھت ةيوبعشلا نوكت نأ نكمي فیك
  ؟ةشھ يطارقوميد لوحت ةلحرم
 :ةريون امسا

 
 ال ةیطارقميد ىلإ يدؤت نأ نكميو ةیلاربیللا ةیطارقميدلا يھو ةیطارقميدلا نم صاخ عون ةيوبعشلا ددھت
 ةیبلغألا مساب ثيدحلا مھقح نم نأ نوربتعي ةطلسلا ىلإ اولصي نيذلا .ةیبلغألا نایغط ىلإو ةیلاربیل
 ،تايرحلاو قوقحلا نم صیلقتلا يف قحلا مھيدل يلاتلابو ةیباختنالا ةیعرشلا مھيدل نأل اھل نیلثممك
 .تايرحلا هذھب مھتبلاطمل وأ ةیبلغألا عم اھضراعتل مھقوقح نم دحلا قيرط نع تایلقألا اودھطضي يلاتلابو
 
 ىوقلا هذھ لوصوب تحمس اھنأل ةيوبعشلا ةرھاظ شیعن انتلعج 9201 يف ةیعيرشتلاو ةیسائرلا تاباختنالا
 ةطلسلا يف ىوتسم ىلعأو باونلا سلجم ىوتسم ىلع رارقلا زكارم ىلإ يوبعش باطخ ىنبتت يتلا
  .ةلودلا ةسائر يھو ةيذیفنتلا
 
 ةمزأ يھو مویلا سنوت اھشیعت ةجودزم ةمزأ ىلع ربعي يوبعشلا باطخلاو ةيوبعشلا ىوقلا هذھ حاجن
 يسایسلا ىوتسملا ىلع عقت ةلماش ةماع ةمزأ ةیفرظ راطإ يف بخنلا ةمزأو ةیلیثمتلا ةیطارقميدلا
 ةيذغتب حمسي فوس يذلا وھ كلذو تايوتسم ةدع ىلع داسفلا راشتنا عم ًةصاخو يعامتجالاو يداصتقالاو
  .يوبعشلا باطخلا
 
 اننا ينعي امم ،ًةرشابم ةیطارقميدلا ةمزأ ىلإ يطارقميد لاقتنا ةلحرم نم رمن انتلعج سنوت يف ةيوبعشلا
 . ةمزألا يف انلخد مث ةیطارقميدلا سیسأتب موقن مل اننإف ،ةلحرم قرحب انمق
 
 ةيوبعشلا يف ًةصاخو اھبراجتو ةيوبعشلا عاونأ فلتخم يف دوجوم بخنلا دقن وأ بخنلاب ديدنتلا ةلاسم
 اھنأو ةنایخلاو ةلامعلاب اھماھتاو اھنم ریقحتلاو اھب ديدنتلاو بخنلا دقن ىلع اھباطخ موقي يتلا ةیجاجتحالا

 ةیفاقثلا بخنلا ًاضيأ نكلو لحلا ةعیبطب ةیسایسلا بخنلا :بخنلا لك اذھ لمشيو .بعشلل يساسأ ودع
 يقنلا بعشلاو ةدساف بخن اھلك اھنأل بعشلل يسیئرلا ودعلا لكشت بخنلا لك .ناسنالا قوقح بخنو

 ىردأ بعشلاف ،بعشلا ةفرعم دیجمت نیفقثملا ةاداعم جئاتن نم نوكي ىرخأ ةیحان نم .بخنلا هذھ ةیحض
 فورظلا هذھ يفً اذإ حبصي .مھنم ةحلصملاب ىردأ وھو بخنلا نمو نیفقثملا نمو ماكحلا نم رثكأ فرعيو
 .ةبوعص رثكأ ناسنالا قوقح بخن لمع
 
 تايرحلا عم ضراعتت يھ راطإلا اذھ يفو ةینيدلا ةيوھلاب ةقلعتم ةلأسم وھ ظفاحم يسنوتلا بعشلا نوك
 ىلإ ،مادعالا ةبوقع ،ةیسنجلا ةیلثملا ،نيرقلا رایتخا ةيرح ،ثرإلا يف ةاواسملا ،ریمضلا ةيرح لثم ةيدرفلا

 ةیفلخ مھبازحأل وأ مھل نوكي دق نيذلا نیيوبعشلا نییسایسلا نیلعافلا نم ریثكلا دجن كلذل .كلذ ریغ
 باطخ يف لواحي نمً الثم دجن وأ .بعشلل ظفاحملا عباطلل ًءاضرإ كلذ سكع فقاوم نونبتي ةیقوقح
 داحتالا نم ةضورفم ةیجراخ تاءالمإ الإ يھ ام تايرحلاو قوقحلا لئاسم نأ بعشلا عنقي نأ يوبعشلا
  .دیعس سیق لثم ةدایسلاب كسمتلا ةلأسمو ةرماؤملا ةلأسم ىرخأ ةرم ریثيو يبوروالا
 
 رارقلا عقاوم يف ناسنإلا قوقح نع عفادت نأ ةرداق ریغ ةسائرللو ناملربلا ىلإ تلصو يتلا ةيوبعشلا ةوقلا

 هباب يف ًةصاخو يسنوتلا روتسدلا عم يسنوتلا عيرشتلا ةمءالم متي نل يلاتلابو ةیلقأ وأ ةيزاھتنا نوكت اھنأل
  .اھنم دحتو ةيرحلا يفانت نیناوق رادصإب موقت نأ ةیناكمإ ًاضيأ كانھو .تايرحلاو قوقحلاب قلعتملا لوألا

 
 


