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هروطتو يسايسلا  يوبرتلا  ركفلا  ةأشن   : لوألا بلطملا 
ةقالع يف  هب  رثأتتو  رثؤت  ربكأ ، يعامتجا  ماظن  نم  ءزج  يهو  هتاحومطو ، هلامآو  عمتجملا  ةعيبط  سكعت  ةيعامتجا ، ةيلمع  ةيبرتلا 

0]. هرارمتساو هنايك  ىلع  ًاظافح  ةرمتسم ، ةيلعافت  ] 
تاعمتجملا نم  هريغ  نع  هزيمت  يتلا  هتامس  اهحطس  ىلع  نم  سكعنتو  هتايصوصخ  نع  فشكت  عمتجملا  ةآرم  ةيبرتلا  دعت  اذهلو 

0] .ةلودلا تايولوأ  ملس  يف  تعضوف  ًايونعمو  ًايدام  لودلا  مامتهاب  ةيبرتلا  تيظح  اذهل   [11] [0].] 
ةيميلعتلا ةيلمعلا  تايدجبأو  ةيوبرتلا  هتمظنأ  ءانب  يف  ناسنإلا  هجاتحي  امل  يركفلاو  يرظنلا  راطإلا  يوبرتلا  ركفلا  لثميو 
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لوصولا ةيغب  كلذو  ةيوبرتلا ، ةيلمعلا  نيدايم  مهأو  ملعتملاو ، ملاعلا  نيب  ةقالعلا  ةعيبط  ثحبو  اهدعاوقو ، اهسسأ  عضوو  ةيملعتلا ،
اذه انموي  ىتح  نينسلا  فالآ  نم  لئاهلا  يفرعملا  مكارتلا  اذه  لظ  يف  ةصاخ  ةرهدزم  ةراضح  قيقحتو  ٍقار  يراضح  ًىوتسم  ىلإ 

0].] 
اهتليسوو اهتادأ  وهو  يوبرتلا ، ركفلا  تابنإل  ةحلاصلا  ةئيبلا  لثمت  ةراضحلاف  ًايراضح ، ةمألا  مدقت  ىدمب  يوبرتلا  ركفلا  ومن  طبتريو 

ومنلا بابسأ  ىتشب  اهيذغيو  اهئانب  يف  يرست  يتلا  اهحور  لباقملا  يف  وهو  لايجألا ، ربع  اهبايسناو  اهلقانت  نامضو  اهتاذ  ديلخت  يف 
0]. ةثيدحلاو ةميدقلا  تاراضحلا  لك  يف  ةزراب  ةمس  هذهو  ةمقلا ، ىلإ  اهب  ًالوصو  راهدزالاو  ] 

لالخ نم  تاعمتجملا  كلت  يركفم  تاروصتو  ءارآ  لالخ  نم  روطتو  عمتجم ، لكل  يسايسلا  ركفلا  أشن  كلذ  ءوض  ىلعو 
عمتجم نم  راكفألا  كلت  فالتخا  ىلإ  عمتجم  لك  يف  ةسايسلا  يركفم  ىؤرو  تاروصت  فالتخا  ىدأ  دقو  مكحلا ، ماظن  تاسرامم 
روصعلا ربع  هروطتو  يسايسلا  ركفلا  ةأشنل  ًالمجم  ًاضرع  ةساردلا  ضرعت  فوسو  رخآل ، .

كلذبو (. 1  ) ةهلآلل صالخإلاو  سيدقتلاو  ةعاطلا  موهفم  ىلع  اوزكرو  كلملا ، دي  يف  ةينوعرفلا  رصم  يف  ةيسايسلا  ترصحناف 
ةهلآلا قحل  عبات  هقحف  يسايسلا ، هكولس  ريرقت  يف  قحلا  بولسم  درفلا  حبصأ  .
دوجوب ةديقم  تناك  ةطلسلا  نكلو  ًايثارو ، ًايكلم  اهيف  ماظنلا  ناكو  اهيناعم ، لكب  ةيسايسلا  ةينيعملا  ةلودلا  تفرع  نميلا  يفو 
ةينيدلا نيتطلسلا  نيب  نوعمجيو  رمألا ، ةيادب  يف  ةنهك  اهكولم  ناك  يتلا  نابتق  ةلود  يفو  كلملاب ، طيحي  يراشتسا  سلجم 

ناكو امدقتم  يسايسلا  ميظنتلا  ناك  دقف  ةقلطم ، مهتاطلس  نكت  ملو  طقف ، ةيسايسلا  تاسرامملا  ىلإ  اوفرصنا  مث  ةيسايسلاو ،
ةصاخلا مهنوؤش  يف  رظنلاو  ةشقانملا  قح  ناكسلا  حنمو  قطانملا ، ةفاك  نوؤش  ةرادإل  كلملا  لبق  نم  نونيعي  خويشلاو  ماكحلا 

دعب اميف  ةيئبسلاو  ةينيدلا  ةطلسلا  نيب  تلصفو  ةيئبسلا ، ةلودلا  يف  ًادئاس  يكلملا  ماظنلا  ناكو  ةليبق ، وأ  ةيرق  وأ  ةنيدم  لك  يف 
2  ) طقف ةيسايسلا  ةطلسلا  سرامتل  ).

عانقإلا ةليضف  ىلع  ًادكؤم  مكحلا  يف  ةديشر  ةيسايس  ديلاقت  تسرأ  يتلا  سويشوفنوك "  " ميلاعتل ًاقفو  ةيسايسلا  نيصلا  تسرامو 
يذلا سويشنم "  " هعبتو ةيوئفلا ، ىلع  ةمئاق  ريغ  ةيعامتجا  ةميق  درفلا  ىطعأو  قلطملا ، مكحلا  ضفرو  ىلوألا  ةجردلاب  راوحلاو 

، دادبتسالا دض  سويشنمو  سويشوفنوك  ناكو  عمتجملاو ، ةرسألا  تايقالخأو  هميلعتو  ةيداملا  ناسنإلا  ةيهافرو  ةداعس  ىلع  دكأ 
3  ) دارفألا قوقحل  كولملا  مارتحا  ىلع  ديكأتلاو  دبتسملا ، مكاحلا  ىلع  ةروثلا  قح  عمو  ).

عارص ةلاح  هل  ةقباسلا  ةعيبطلا  ةلاح  رابتعا  ىلإ  دنتسا  يعامتجالا  دقعلا  يف  ًامدقتم  ًايسايس  ًاركف  ةيدنهلا  ةراضحلا  تمدق  امنيب 
يعامتجالا مظنلاو  بعشلا  ةيامحب  مكاحلا  هيف  مزتلي  مكاحلاو ، بعشلا  نيب  يئانث  دقع  يف  ةيسايسلا  ةطلسلا  روهظ  ىلإ  تدأ 

مل يدنهلا  يسايسلا  نكلو  اهتعاط ، ةرورضو  مظعألا ، هلإلا  نم  ةدمتسم  ةسدقم  ةطلسلا  تحبصأف  مهيلع ، بئارض  ضرف  لباقم 
1  ) هلتقو هعلخو  ةيغاطلا  ةمواقمو  هحصنو  ريرشلا  مكاحلا  نع  لفغي  ).
[21] [20] (. 2  ) نوطالفأ لعف  امك  تقولا  سفن  يف  اهتياغو  ةيسايسلا  ةايحلا  روحم  اهرابتعاب  ماكحلا  ةئشنتب  نانويلا  تمتها  اميف 

ةسايسلاو مكحلا  يف  هتفسلف  ةصالخ  اهيف  عضو  يتلا  هبتك  رهشأو  تاقبط ، ةدع  ىلإ  ةلودلا  يف  عمتجملا  نوطالفأ  مسقو   [26]
نأ ةرورض  ىريو  ةليضفلا ، ساسأ  يه  يتلا  ةفرعملاب  عتمتي  يذلا  فوسليفلا  وه  يلاثملا  مكاحلا  ناب  ىري  ثيح  ةيروهمجلا ، باتك 

عمسلا الإ  بعشلا  دارفأ  ةيقب  ىلع  امو  ةليضفلاو ، ةفرعملاب  عتمتت  يتلا  ةبخنلا  مه  نيذلا  ةفسالفلاو  ءاملعلا  ىلع  مكحلا  رصتقي 
نع داعتبالاو  نيناوقلاب  مكحلا  ةرورض  ىلع  وطسرا  ددشو  هب  ءادتقالا  مهيلعو  مهل  ىلعألا  لثملا  وه  مكاحلا  نأل  طقف ؛ ةعاطلاو 

لضفأ اهربتعيو  ةيروتسدلا  ةموكحلا  لضفي  وطسرأ  نإف  كلذلو  ةحلاصلا ، ةلودلا  ةمالع  يه  نوناقلا  ةدايس  نأل  ةباغلا ، ةعيرش 
22] [19] (. 3  ) تاموكحلا ] 

ةسايسلا يف  نييلمع  اوناك  مهنكلو  اهيلإ ، اوفاضاو  ةينانويلا  ةيسايسلا  ميهافملا  نم  ًاريثك  نامورلا  ثرو  ىطسولا  روصعلا  يفو 
اهيلع تضرفو  ةديدع ، ًابوعش  تمض  يتلاو  ةنيدملا ، ةلود  نم  ًالدب  ةيروطاربمإو  ةريبك  ةلود  اوماقأ  دقف  نييرظن ، اوناك  امم  رثكأ 

، ةلودلا يف  مهتافرصتو  دارفألا  كولس  مظنت  يتلاو  ءابرغلا  نوناق  وأ  بوعشلا  نوناق  تعرشو  يملاعلا ،" مالسلاب   " ىمسي ام 
4 " ) ةلداعلا ريغو  ةلداعلا  برحلا  نيب  تزيمو  تادهاعملا ، عاونأو  نيثوعبملل ، ةيسامولبدلا  ةناصحلا  تفرعو  ).

ىلع مهب  ادح  دادبتسالا  نكلو  بعشلا ، سلجمو  خويشلا  سلجمو  كلملا  ديب  ةطلسلا  تناكف  يكلملا ، رصعلا  نامورلا  فرعو 
يفو ةنهكلا ، ديب  ةينيدلا  ةطلسلا  تناكو  ةديقم ، تاطلس  امهل  نيمكاح  بختني  بعشلا  سلجم  ناك  ثيح  ةيروهمجلا ، ماظن  ةماقإ 

ةيروطاربمإلا تمسقنا  دقو  بعشلاو ، خويشلا  يسلجم  دوجو  مغر  روطاربمإلا  ديب  تاطلسلا  مظعم  تزكرت  يروطاربمإلا  دهعلا 
تيقب يتلا  ةينيطنطسقلا  يف  ةيقرشلا  ةيطنزيبلا  ةيروطاربمإلاو  ماع 476م ، تطقس  يتلاو  امور  يف  ةيبرغلا  يه  نيتلود  ىلإ 

1  ) ينامثعلا حتافلا  دمحم  ناطلسلا  دي  ىلع  تطقسو  ماع 1453م ، ىتح  ).
ةأشنلا ىلع  دكأ  دقو  نيناوقلا ،"  " باتكو يروهمجلا ،"  " باتك فلأ  يذلا  نورشيش  ينامورلا  يسايسلا  ركفلا  داور  مهأ  نمو 

ريغ ةرمآلا  ةطلسلاو  ةدايسلا  ةركف  يه  نامورلل  ةديدج  ةيسايس  ةركف  مهاو  ةيعامتجالا ، ناسنإلا  ةبغرل  ةجيتن  ةلودلل  ةيعيبطلا 
دمتسي بعشلا  ليكو  روطاربمإلا  حبصأو  بعشلل ، ايلعلا  ةطلسلاو  ةينوناقلا ، قوقحلا  عيمج  ردصم  ةلودلا  تحبصأف  ةدودحملا ،

2  ) هنم هتطلس  ).
هريسفت نكمي  يذلا  يسايسلا  اهماظنب  طبترم  لودلا  لشف  وأ  حاجن  نأ  دقتعي  ذإ  ملاعلا " خيرات   " باتك فلأ  يذلا  بيلوب  مهنمو 

، اهروهدتو اهتوق  ىلإ  اهتدالو  نم  أدبت  ةيسايسلا  مظنلل  ةيخيرات  ةرود  دجوب  نمآو  اهلضفأ ، وه  طلتخملا  ماظنلا  ىلإ  أموأو  ًايخيرات ،
3  ) اهل دودح  ةيطارقميدلا ال  ثيح  نابر  نودب  ةنيفسلاب  انيثأ  ةيطارقميد  فصوو  اهروتسد ، ببسب  ناك  امور  مدقتو  حاجن  نأو  ).
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ةعاطلا ىلع  تدكأو  يهلإلا ، نوناقلا  وهو  دحاو  نوناقل  هلك  ملاعلا  عوضخو  رشبلا ، نيب  ةاواسملاب  ةيحيسملا  ةنايدلا  تنمآ  اميف 
امنإ ضرألا  يف  ةمئاقلا  تاطلسلاو  هللا ، الإ  تاطلسلا  امف  ايلعلا ، تاطلسلل  سفن  لك  عضختلف    " سلوب لوسرلا  اهنع  لوقي  يتلا 
نم مئاقلا  مكاحلا  ةعاطو  (، 1  ) ةنعللا هيلع  تلح  اهصعي  نمو  برلا ، صعي  امنإ  ةيعرشلا  تاطلسلا  صعي  نمف  هرمأ ، نم  يه 

ةلثمتملا اهميلاعتو  ةينيدلا  ةطلسلل  نانوكت  ءالولاو  ةعاطلا  نغف  كلذلو  هلل ، هلل  امو  رصيقل  رصيقل  ام  طعأ  " [25]: حيسملا لوق 
2 " ) كولملاب ةلثمتملا  ةينمزلا  ةطلسلاو  ةسينكلاب ، ).

ةيروطاربمإلا رايهنا  يف  ًاببس  تناك  ةيوبابلا  ةطلسلا  نأل  ةينيدلا ؛ ةطلسلل  ةينمزلا  ةطلسلا  عوضخ  وداب ، يذ  ليسرام   " ضفر دقو 
ةطلسل اهعاضخإو  ةسينكلا  ةطلس  دييقتو  يوبابلا ، دادبتسالا  ىلع  ءاضقلاب  كلذلو  ةيبرغو ، ةيقرش  ىلإ  اهماسقناو  ةينامورلا 

3  ) ةلودلا ).
يف ثحبو  ةسينكلاو ، ةرواجملا  لودلا  ذوفن  نم  صلختلاو  ةيلاطيإلا  ةدحولل  ًايعاد  ايلاطيإ  يف  يليف  اكيم  رهظ  ةضهنلا  رصع  يفو 

ةيمهأو قالخألا  حدتما  هنأ  مغر  ةسايسلاو ، نيدلا  نيبو  ةسينكلاو ، قالخألا  نيب  لصفلا  ةرورض  ىري  ناكو  ةلودلا ، ةوق  لئاسو 
ةياغلا : " لاق انه  نمو  اهريغب ، ةيحضتلاو  ةنكمملا  لئاسولا  لك  عابتا  بلطتي  ةدحاو  ةلود  يف  ايلاطيإ  ديحوت  نأ  ربتعا  هنأ  الإ  نيدتلا ،

، هتاكلتممو هتايح  نيمأتل  درفلا  ةبغر  يف  ةحضاو  ودبت  يتلاو  ةينانأ ، ةعيبط  يه  رشبلا  ةعيبط  نأ  دقتعي  ناكو  ةليسولا ،" رربت 
ةلودلا ىلإ  هتجاحو  هسفن ، ةيامح  نع  درفلا  زجعب  ةلودلا  ةأشن  زرب  ًاضيأ  انه  نمو  مهناطلسو ، مهتوق  ةدايز  يف  ماكحلا  ةبغرو 
ىضوفلا عنمو  نيفلاخملا  عدرل  ةيمازلإ  ةوقو  نيناوق  نم  دب  يتلا ال  .
ءاضقلل دبتسملا  مكحلا  ىلإ  اعد  كلذل  ةفيعضلاو ، ةأزجملا  ايلاطيإ  ةلاحل  هصيخشت  يف  ًايعقاو  ناك  دقف  ةيطارقميدلاب  هناميإ  مغرو 

ةينطو شويج  ةماقإ  ىلإو  هلئاضفو ، بعشلا  قالخأ  دلوت  يتلا  نيناوقلا ، عيرشتو  يبعش ، مكح  ةماقإو  دالبلا ، ديحوتو  داسفلا ، ىلع 
ةيركسعلا ةمدخلا  ميمعت  ىلإ  اعدو  مهصالخإ ، مدع  ببسب  ةقزترملا  ىلع  دامتعالا  مدعو  يجراخلا  ناودعلا  نم  نطولا  ةيامحل 

ريمألل حئاصن  ةعومجم  مدقو  ةايحلا ،" يف  تابجاولا  عيمج  قوف  هنطو  وحن  ءرملا  بجاو  نإ  لاقو " : نينطاوملا  عيمجل  ةيمازلإلا 
كلذلو اهب ، ًانمؤم  نكي  مل  ولو  ىتح  ةريخلا  تافصلا  نم  رهظي  نأو  ًاميظع ، ًاهومم  نوكي  نا  بلطو  همكح ، رارمتسا  لجأ  نم 

1 " ) ةيجاودزالاو عدخلاب  هتاحرتقم  نرتقت  ). 
ىعسو خيراتلا ، ىلع  ًادمتعم  ةيعقاولا  ةيسايسلا  ةفرعملا  ليصحت  يفو  ةيسايسلا ، ةرهاظلا  ريوطت  يف  يليف  اكيم  مهاس  دقلو 

يتلا ةدرطملا  ةبقارملا  لالخ  نم  ةيسايسلا  تاعمتجملا  ريس  ةيفيك  مهف  يف  ًاديدج  ًابولسأ  حارتقاو  ةسايسلا ، نيناوق  فاشتكال 
ىرخألا مولعلا  نع  ةسايسلا  ملع  ةيلالقتسا  ىلإ  اعد  نم  لوأ  ًاضيأ  يليف  اكيم  ربتعيو  خيراتلا ، اهفشكي  .
نارفغلا كوكص  عيب  ببسب  امور ، يف  ةسينكلا  دض  ايناملأ  يف  رثول  نترام  هداق  يذلا  ينيدلا  حالصإلا  رهظ  ةلحرملا  هذه  يفو 

نمألا ةنايصل  اهقلخ  هللا  نإو  نيفلاخملا ، عدرل  ةرورض  ةطلسلا  نأ  ىأرو  تافارحنالا ، نم  ةيحيسملا  ةيقنتب  ىدانف  نييحيسملل ،
ىلإ اعدو  ةيطارقميدلاب ،  نمؤي  مل  هنكلو  ، ةاواسملا ةركف  ىلع  دكأو  ةرخآلاو ، ةيويندلا  ةايحلا  يف  ةداعسلاب  اومعنيل  مالسلا  ظفحو 
اعدوو مهلامعا  ىلع  مهتبساحمو  ةطلسلل  نيدلا  لاجر  عوضخ  ىلإو  ، ةلودلا نع  نيدلا  لصف  ىلإو  مكاحلا ، دي  يف  ةطلسلا  زيكرت 

2  ) هللا ةملك  فلاخي  كولسب  ىتأ  اذإ  الإ  مكاحلا  ةطلس  ةمواقم  مدعو  ةعاطلا  ىلإ  ).
ىرق ىلإ  ةرسألا  تروطت  ثيح  ةلودلا ، ةأشن  ريسفت  يف  ةرسألا  ةيرظنو   ، ةدايسلا ةيرظنب  ( 1596 - 1530  ) نادوب نوج  ءاجو 
ىدم اهرشابي  يتلا  ةطلسلا  بحاص  وه  ريمألاو  نينطاوملا ، ىلع  ةمئادلاو  ةقلطملا  ةطلسلا  اهنأب  ةدايسلا  فرعو  ةلودو  ندمو 
برتقأ اذإو  يعيبطلاو ، يهلإلا  نوناقلا  نم  يأ  قرخ  ةطلس  هل  سيلو  عمتجملاو ، هللا  مامأ  يقالخأ  مازتلا  تحت  عقي  ةوهو  ةايحلا ،

هللا قح  يف  ىمظعلا  ةنايخلا  بكترأ  كلذ  .
ةيملعلا ةفرعملا  ىلع  مئاق  يسايس  قسن  ةماقإ  ىلإو  ةيقيزيفاتيملا ، نم  الدب  ةيسايسلا  رهاوظلاب  يملعلا  ريسفتلاب  نادوب  متهأو 

، ينيدلا حماستلا  ةركفب  متهاو  ةيسايسلا ، بازحألاو  ةينيدلا  بهاذملا  عيمج  قوف  ةينطولا  ةدحولا  نوكت  نأ  ىلإ  اعد  امك  اهئدابمو 
راشأو ةموكحلا ، لكش  عم  ةلودلا  لكش  قباطتل  ةرورض  دجي  ملو  ةطلسلا ،) ) ةموكحلا ةلودلا  نيب  اوزيم  نيذلا  لئالقلا  نم  وهو 

ىلع ًارثأ  ةدايسلا  يف  هراكفأل  تناكو  نوناقلل ، هعوضخو  يكلملا ، ماظنلا  ذبحو  ةيطارقميدلاو  ةيطارقتسرالاو  ةيكلملا  مظن  ىلإ 
ةسايسلا حنم  هنكلو  كلذ ، يف  نودلخ  نبا  ةيرظنب  ًارثأتم  اهتومو  اهراهدزاو  اهومنو  لودلا  ؤشنب  نمآ  امك  ةينطولا ، ةلودلا  مايق 

1  ) اهريغ نم  رثكأ  ةينوناق  ةيمهأ  )
نيذلا  " كول نوج  و" زبوه " ساموت  و"  " ويكستنم  " مهنم نييروثلاو  نييحالصإلا  نيركفملا  نم  ديدعلا  رهظ  ثيدحلا  رصعلا  يفو 

ىلإ ىضوفلا  نم  هلقنتو  عمتجملا  مكحت  ةيسايس  ةعامج  دوجو  ىلإ  فدهي  ثيح  لودلا  ةأشن  يف  يعامتجالا " دقعلا  ةركفب "  اوءاج 
لباقم عمتجملا ، حلاصم  ةيامحل  مهقوقح  ضعب  نع  عمتجملا  دارفأ  هيف  لزانتي  نيموكحملاو  مكاحلا  نيب  دقع  بجومب  ميظنتلا 
مساب هتطلس  مكاحلا  مدختسي  ديدجلا  عمتجملا  ناميظنت  عم  بسانتت  عمتجملا  دارفأ  نيب  يواستلاب  ةديدج  تايرحو  قوقح  باستكا 

يعامتجالا رارقتسالاو  نمألا  ظفح  ضرغب  نوناقلا  ةدايسل  نيمر  كحمو  ًامكح  عيمجلا  هيف  عضخيو  عمتجملا  دارفأل  ةماعلا  ةرادإلا 
2  ) عمتجملاو درفلا  حلاصم  ةيامحو  ).

تاطلسلا لصف  ىلإ  اعدو  اهدادبتسال ، ًاعنم  نيناوقلل  ةيكلملا  عوضخ  ديأ  يذلا  نيناوقلا ، حور  باتك " فلؤم   " ويكستنم  " مهزربأ نم 
هعوضوم ىلع  الإ  ينبي  نأ  ةسايسلا  ملعل  نكمي  هنأ ال  ربتعاو  قالخألاو  ةسايسلا  ملع  نيب  زيمو  ةيئاضقلاو ، ةيعيرشتلاو  ةيذيفنتلا 

عئاقرلا ءارقتسا  ىلع  ةينبم  عقاولل  ةقسانتمو  ةكسامتم  ةرظن  جارختسا  لواح  دقو  ةسايسلل ، ماتلا  لالقتسالا  يأ  ماتلا ، 
لودلا لاكشأ  ضارعتساو  ةظحالملا ، ىلع  ًادمتعم  ةيسايسلا  رهاوظلا  مكحت  يتلا  تايرظنلا  نيناوقلا  فاشتكاو  ثادحألاو 
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1  ) ةيدادبتسالاو ةيكلملاو  ةيروهمجلا  ).
، ةيسايسلا يف  نيدلا  ماحقإ  ضراعو  ىضوفلا ، نم  سانلا  يمحت  اهنأل  ةيكلملل ، ةقلطملا  ةطلسلا  رربيل  زبوه  سامرت  ءاجو 
، دارفألا قوقح  ىلع  دكأو  هيلع  ةروثلا  بجوأو  قلطملا  مكحلا  كول  نوج  ضفر  اهنيب  ةيسايسلا ، ةطلسلل  ةسينكلا  عوضخ  بجوأو 
، ناكم لك  يف  لالغألا  ديقم  هنكلو  ًارح  ناسنإلا  دلوي  " هلوقب ةيرحلا  نع  عفاد  دقف  وسور  كاج  ناج  امأ  تاطلسلا ، لصف  ىلإ  اعدو 
2  ) ةيطارقميدلا ةماقإو  يدادبتسالا  مكحلا  دض  ةروثلا  قح  ىلإ  اعدو  ).
قح ةركف  نم  ًاقلطنمو  ةمهبم ، اهنوكل  ةيعيبطلا  قوقحلا  أدبم  ًاذبان  رشع ، نماثلا  نرقلا  لالخ  ةعفنملا  ةيرظنب  ماتنب  يمريج  ءاجو 
ملألا بنجت  بولطملا  نإو  ناسنإلا ، كولس  يف  نامكحتي  ناذللا  امه  ةعفنملاو  ملألا  نأ  دجو  دقف  ةداعسلاب  عتمتلا  يف  ناسنإلا 
درفلا طابتراب  نمآو  باقعلاو  باوثلا  ربع  بعشلا  ةداعس  قيقحتل  ىعست  نأ  بيج  ةلودلا  نإف  انه  نمو  ، ةداعسلا نع  ثحبلاو 
ةحلصم نيب  قيفوتلا  لواحو  دادزت  اهتميق  نإف  دارفألا  نم  ربكأ  ًاددع  لمشتل  ةداعسلا  ةحاسم  تعستا  املكف  عومجملا ، ةداعسب 

نيذلا ناملربلا  يف  ةيبلغألا  ليثمت  نمضي  يك  باختنالا  قح  ميمعت  حرتقاو  ةموكحملا ، ةقبطلاو  ةمكاحلا  ةقبطلاو  ةمكاحلا  ةقبطلا 
دحاو سلجم  اهل  يتل  ةيروهمجلا  وه  يلاثملا  مكحلا  نأو  هنع ، الثمم  بعشلا ال  نع  ًابودنم  نوكي  نأ  بجي  .

، يبسن ريدقت  ةداعسلا  ريدقت  نأل  ةيمك ، تسيلو  ةيعون  نوكت  نأ  بجي  ةعفنملا  ةعيبط  نأ  ىلع  دكأ  دقف  ليم  تاروتيس  نوج  امأ 
نم اهنأل  ةيبلغألا ، امنإو  بعشلا  لك  ليثمت  ةفص  تاموكحلا  ىطعت  نأو ال  بعشلل ، ةماعلا  تايرحلا  ةرورض  ىلع  دكأ  امك 

، نيرخآلا ةيرح  نم  دحلل  ةطلسلا  دي  قالطإ  زوجي  الو  ، بعشلا اهلجأ  نم  لضان  يتلا  ةماعلا  تايرحلا  ىلع  يضقت  نأ  لمتحملا 
تاعوضوملا لك  يف  يأرلا  ءادبإ  ةيرحو  روعشلا ، ءادبإو  ريكفتلاو  ةديقعلا  لمشتو  ريمضلا  ةيرح  يهو  تايرحلا  هذه  نع  ثدحتو 

وهف هادرأ  يذلا  مكحلا  ماظن  امأ  تاداحتالا ، نيوكتو  دارفألا ، نيب  عمجتلا  ةيرح  مثو  ، لمعلا ةيرحو  قوذلا  ةيرح  مق  ةفلتخملا ،
، تاءافكلا يوذو  نيفقثملا  ةطلسلا  نوكتت  نأو  روتسدلا ، ميظنتو  نيموكحملا ،  ةدعاسمو  ةيفاقثلا ، دارفألا  تاردق  يمني  يذلا 
، اهيأر ءادبإل  ةصرف  لقألا  هيف  دجتو  تاملظتلاو ، ءارآلل  ًاعمجم  ناملربلا  ةفيظو  نوكتو  نيملعتملا ، ىلع  تيوصتلا  قح  رصحي  نإو 
1) امهنيب قيفوتلاو  درفلا  ةيرح  ىلع  لودلا  ىغطت  ثيحب ال  ).

حقالتلاو لدجلاو  راوحلا  لالخ  نم  رولبتت  ةضقانتملا  ةيسايسلا  راكفألا  نأ  ىلع  ًادكؤم  ةسايسلا  يف  ةيلاثملا  ةفسلفلاب  لغيه  ءاجو 
ةيعامجلا حورلا  نع  ربعت  ةلودلا  نأو  خيراتلا ، ربع  يناسنإلا  ركفلا  مدقت  ناك  اذكهو  اهنم ، ًامدقت  رثكأ  ةديدج  ةثلاث  ةقيرط  ىلإ 

تدجوأ ةيموقلا  حورلا  هذه  نأو  نفلاو ، قالخألاو  نوناقلا  يف  عادبإلا  ققحتو  ةيعاولا ، ةدارإلا  كللمت  يتلا  ةمألا  يهو  دارفألل ،
ةقلطملا درفلا  ةيرح  تسيل  يهف  ةيرحلا  امأ  ايناملأ  ةيموقلا ف  ةلودلا  قيقحت  نم  اهل  دبالو  ا ، ــ بوروأ يف  ةثيدحلا  ةيموقلا  ةلودلا 

ىطعأ دقف  كلذ  ىلع  ءانبو  ةيعامتجالا ، فورظلاب  طابترالا  لك  طبترم  يسايسلا  ركفلاو  يعامتجالا  راطإلا  يف  هتيرح  امنإو 
يف ةقلطم  ةدايس  اهل  نإف  لخادلا ، يف  ةقلطم  ةطلس  اهل  نأ  امكو  ةينيدلاو ، ةيندملا  تامهملا  لك  ىلوتت  يتلا  ةلودلل  ةريبك  ةيمهأ 

ةيكلملا يه  مظنلا  ريخ  نأو  ةطساو ، تسيلو  ةياغ  يهف  كلذ  ىلع  ًءانبو  ًايحورو ، ايقالخأ  عمتجملا  اهجوت  ةلودلاف  يلودلا ، لاجملا 
2  ) ةيروتسدلا )

ىلع ةدنتسملا  مكحلا  ةمظنأ  لالخ  نم  ةميدقلا  روصعلل  يسايسلا  يوبرتلا  ركفلا  حمالم  تحضتا  قباسلا  ضرعلا  لالخ  نمو 
داسف ىلإ  يلاتلاب  ىدأ  امم  ةيعامتجالاو ، ةيسايسلا  تاسرامملا  ىلع  ةسينكلا  ةرطيسو  مكاحلل ، قلطلا  ءالولاو  ةطلسلا  سيدقت 
يليف اكيم  داقف  ةضهنلا  رصع  ىتح  روصعلا  عيمج  لاحلا  اذه  داس  ادقو  عمتجملا ، يف  ةيقبطلا  دوجوو  مكحلا ، ةمظنأ  يف  يسايس 
رربت ةياغلا  أدبم  لظ  يف  عمتجملا  ىلع  هذوفنو  مكاحلا  ةرطيس  أدبم  ىلع  ادكؤم  قالخألاو  نيدلاو  ةسايسلا  نيب  لصفلا  ةروث 
يتلا راكفألاو  ىؤرلا  ضعب  يف  لقن  يف  تلثمت  يسايسلا  يوبرتلا  ركفلل  ةيعون  ةلقنب  يتلا  ثيدحلا  رصعلا  ءاج  مث  نم  ةليسولا ،
عيمجلا عوضخو  ةلودلا , نوؤش  فيرصتو  مكحلاب  مكاحلا  دادبتسا  نم  مهصيلختو  هبلاطمو , عمتجملا  دارفأ  قوقح  ىلع  دكؤت 
نوناقلا ةطلسل  .
مالسإلا يف  يسايسلا  يوبرتلا  ركفلا  :

ريشيو اهدعاوقو  اهسسأ  عضوو  ةيوبرتلا  هجماربو  هماظن  ءانب  يف  عمتجملا  هجاتحي  امل  يرظنلا ،  راطإلا  يوبرتلا  ركفلا  لثمي 
تدتما ةضيرع ،  ةراضح  جاتن  ّالإ  يوبرتلا  ركفلا  امو  بنج ،  ىلإ  ًابنج  ناريسي  يركفلا  ومنلاو  يراضحلا  ومنلا  نأ  ىلإ  يناليكلا ) )
ناسنإلا جتني  نأ  يمالسإلا ،  يوبرتلا  ركفلا  عاطتساو  نيدلا  نم  هتيويحو  هتوق  دمتسا  دقو  نامزلا  نم  ًانرق  رشع  ةعبرأ  رادم  ىلع 

7] [6] [2] [1] (. 1  ) هعقاو عم  فيكتلا  ىلع  رداقلا  حلاصلا  ] ...
ىلع فوقولا  نم  سرادلا  نكمتل  خيراتلا ،  لحارم  نم  ةلحرم  لك  يف  يمالسإلا ،  يسايسلا  يوبرتلا  ركفلا  ةسارد  يتأتو 

ام لايح  ًادماج ،  فوقولا  نم  ًالدب  تاريغتلا ،  ءوض  يف  ملسملا  ناسنإلا  ةيلقع  ةغايص  ةداعإ  يف  اهادجأو ،  بيلاسألا  لضفأ 
2  ) ثادحأ نم  هلوح  يرجي  ) 
 ، ريبكلا رثألا  نآرقلل  ناكو  (، 3  ) كلذ ريغو  عمتجملا  نع  ةيساسأ  تاروصتو  ميقلاو  ةفرعملل  ًاماع  ًاراطإ  ميركلا  نآرقلا  ىوح  دقو 
 ، لوهجملا فاشتكا  ىلإ  ًايعس  ربدتلاو  لمأتلا  وحن  مههيجوتو  مهكولس  طبضو  مهقالخأو  مهركف  ةيقرتو  نيملسملا  ميق  ءالعإ  يف 

3] [0] [2] [1]  . ةيركفلا ةايحلا  ىرثأ  امم  ] ...
نأ الإ  رخآل ،  حلصي  عمتجمل ال  حلصي  ام  نأو  هب  صاخلا  يوبرتلا  هركف  تاعمتجملا ،  نم  عمتجم  لكل  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

اهدجي يبرعلا  ملاعلا  يف  ةيوبرتلا  انجهانمل  صحفتملا   
يمالسإلاو - يبرعلا  يوبرتلا  عقاولا  ةاناعم  كلذ  نع  جتن  دقو    ... [6] [5] [2] [1]. ( 4 يبرغلا ( ركفلاب  ةرثأتم  اهبناوج –  نم  ريثك  يف 
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تذختاو ةايحلا  رهاظم  عيمج  يف  ةيناملعلا  اهتّدلو  يتلا  ةيتاذلاو ،  ةلاصألا  نادقفو  ةيعبتلا  نع  ةجتانلا  ةريطخلا ، ةيجاودزالا  نم  ، 
1  ) يركفلاو يعامتجالا  نايكلا  يف  راطشنالاو  ةيئانثلا  ىلإ  تدأ  ةريطخ ،  ًاداعبأ  اهل  )

يفاقثلا انثارت  يف  رظنلا  ةداعإ  نم  دب  ناك ال  يوبرتلا ،  ركفلا  لاجم  يف  عجارتلاو  يراضحلا  فعضلاو  فلختلا  ةرئاد  نم  ًاجورخو 
4] [3] [2] [1]. ديدج نم  انتضهن  لماوع  هنم  مهلتسنو  انتلاض  هيف  دجنل  ، ] ...
يف تلثمت  ةسيئر  اياضق  ثالث  لالخ  نم  كلذ  حضتا  يسايسلا ، ركفلل  زيمتم  جذومنب  ةيمالسإلا  ةيسايسلا  ةيبرتلا  تءاج  انه  نمو 

موكحملاو مكاحلا  نيب  ةقالعلاو  ةفالخلاو ، مكحلا ، ماظن  :
مكحلا ماظن  ًالوأ : .
بجي يتلا  ةتباثلا  سسألاو  ةماعلا  ئدابملا  اددح  دقو  مالسإلا ،  يف  نييساسألا  نيردصملا  ةرهطملا  ةنسلاو  ميركلا  نآرقلا  لثمي 

ةباحصلا جهنو  سايقلاو ، داهتجالاك ، ةيوناثلا  رداصملا  ةعومجم  تماق  دقو  يسايسلا ، ركفلا  اهيلع  موقي  نأ  ةحلصملاو ، � 
[15]: حمالملا هذه  نمو  ةيوبنلا ، ةنسلاو  ميركلا  نآرقلا  يف  ةدراولا  ةماعلا  سسألاو  ئدابملل  تاريسفتو  دودح  جاتنتساب  ةلسرملا ؛
18] [17] [16]] ...

ىلاعت هلل  ةيمكاحلا  نأ  .
ىروشلا .

لدعلا .
ةاواسملا .
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