
ةيعامتجالاو ةيسايسلا  تالوحتلا 

ةيعامتجالاو ةيسايسلا  تالوحتلا 

 : ةمدقم
تعفاد يتلا  ةيزاوجروبلا  ةـقبطلا  روهظو  يعاطقإلا  ماظنلا  ككفتب  نينرقلا 15 و 16م  لالخ  ابروأ  يف  ةـيعامتجالاو  ةيـسايسلا  تالوحتلا  تزيمت 

. يموقلا ركفلا  رشنو  ةقلطملا  ةيكلملا  مايق  نع 
؟  ةيزاوجروبلا ةقبطلا  ترهظأ  يتلا  عاضوألا  يهامو  ككفتلا ؟  رهاظمو  بابسأ  امف 

: ةيزاوجروبلا ةقبطلا  زورب  يف  عاضوأ  ةدع  تمهاس  امك  يعاطقإلا  ماظنلا  ككفت  يف  بابسأ  ةدع  تمهاس 
 : يعاطقإلا ماظنلا  ككفت  رهاظمو  بابسأ  ددعت   

 : ةيداصتقإ بابسأ 
 : ةلحرملا هذه  اهتفرع  يتلا  ةعفترملا  راعسألا  نيحالفلا  روجأ  لمتحت  مل  ذإ  يداوبلاب  ةحالفلا  مزأت  - 

لقتناو يـسلطألا  طيحملا  ىلإ  طسوتملا  رحبلا  نم  ةـيراجتلا  قرطلا  تلوحت  ثيح  ةـيفارغجلا  تاـفاشتكإلا  دـعب  ندـملاب  ةـيراجتلا  تـالدابملا  ومن  - 
 . راجتلاو ةراجتلا  تشعتنا  يلاتلابو  ةضفلاو  بهذلا  ةصاخ  نداعملا  ترهدزاف  ةيبروألا  لودلا  ىلإ  ةراجتلا  زكرم 

عافتراو لغاشملا  ماظن  راهدزإ  ىلإ  ىدأ  امم  يعلسلا  جاتنإلا  ىلإ  ةجاحلا  ببسب  كلذو  جاتنإلا  ةمخـضلا  ةعانـصلا  ىلإ  يفرحلا  لمعلا  نم  لاقتنإلا  - 
. ةيلاملا دراوملا  رفوتو  جاتنإلا 

 . ةيكنبلا تاسسؤملا  روهظو  لاومألا  مكارت  ىلإ  ىدأ  ةينيعلا  تالدابملا  لدب  دوقنلا  مادختسا  - 
 : ةيعامتجا بابسأ   

 . لغاشملاو عناصملا  يف  لمعلا  ىلإ  نيحالفلاب  ىدأ  كلذكو  يحالفلا  لاجملا  يف  عضولا  مزأت  ببسب  ندملا  ىلإ  نانقألا  ةرجهو  نيحالفلا  تاروث  - 
تاسسؤملا دعاس  ايراجت  اجاور  قلخ  يذلا  ةيسفنلا  نداعملا  لوصوب  رابكلا  راجتلا  دنع  لاومألا  تمكارت  ثيح  ةيراجتلا  ةيزاوجروبلا  ةقبطلا  روهظ  - 

. يداصتقإلا لاجملا  يف  مهرود  بعل  ىلع  ةيكنبلا 
 . ندملاب ةيلامع  ةقبط  لكشت  ىلع  كلذ  دعاس  يعاطقإلا  لدب  رجاتلا  عناصلا  ةيعبت  - 

 : ةينيدو ةيسايس  بابسأ   
اهحلاصم نأ  امك  ةيسايس  تاحومط  اهل  تحبصأ  يلاملا  اهذوفن  ببسب  ذإ  ةقلطملا  ةيكلملا  دناست  تحبـصأ  ثيح  ةطلـسلا  ىلإ  ةيزاوجروبلا  علطت  - 

. اهتاحومط لقرعت  يتلا  ةسينكلا  دض  ةقلطملا  ةيكلملا  ةدناسم  اهيلع  ضرفت 
. ةينيدلا بورحلا  عالدنإلل  ةيكيلوثاكلا  ةسينكلل  ذاقتنالاو  ضراعتلا  اذه  يدؤيس  ثيح  ةسينكلل  ضراعملا  ررحتملا  يناتستوربلا  ركفلا  راشتنإ  - 
 . نيينرقلا 15 و 16م يف  ابورآ  اهتفرع  يتلا  ةيسايسلا  تالوحتلا  يف  ةقبطلا  هذه  رودو  ةيزاوجروبلا  ةقبطلا  روهظ  لماوع  ةدع  تمهاس   

قيرط نع  يوبرتلا  ماظنلا  نم  ةقبطلا  ةدافتـساو  ةراجتلاب  ةـطبترملا  ةـيزاوجروبلا  ةـقبطلا  روهظ  ىلإ  تدأ  يتلا  لماوعلا  فلتخم  ايلاطيإ  تدـهش 
يدؤتـس ثيح  بالرطـسألا  ةلـصوبلا  فاشتكاو  ةـيراجتلا  طئارخلا  عضو  دـعب  اميـس  ةراجتلا ال  روطت  ىلإ  يدؤيـس  امم  اـهراجتو  اـهلامعأ  لاـجر  نيوكت 

ظافحللو ةيزاوجروبلا  ةقبطلا  هذهل  ةيكنبو  ةيفرـصم  تاسـسؤم  روهظو  لاومألا  مكارت  يلاتلابو  ةيـسفنلا  نداعملا  قفدت  ىلإ  ةيفارغجلا  تافاشتكإلا 
ةطلس تلحأ  ثيح  ةيكيلوثاكلا  ةسينكلا  دض  ةمكاحلا  ةلودلا  ةدناسم  ىلع  تلمعو  ةطلسلا  ىلإ  علطتت  تحبـصأ  يلاملا  اهذوفن  ببـسبو  اهحلاصم  ىلع 

. بعشلا ةدارإ  نم  ةدمتسم  ةلودلا  ةطلس  تربتعاو  ةسينكلا  ةطلس  لحم  ةلودلا 
 : همعد يف  يسايسلا  ركفلا  رودو  ةمألا  ةلودلاو  ةيندملا ، ةلودلا  يف  قلطملا  مكحلا  ةأشن  فورظ  : 

 : نييداليملا نينرقلا 15 و 16  لالخ  ابروآ  يف  قلطملا  مكحلا  ةأشن  فورظ   
 : ةقلطملا ةيكلملا  روهظو  ةلودلا  موهفم   

. يركسعو يئابجو  يسايس  زاهجو  ةيزكرم  ةرادإ  اهل  ةطلس  ىلعأ  يهو  سانلا  نم  ةعامجب  هاضتقمب  طبتري  ينوناقويسايس  ميظنت  يه 
 : ةيبرغلا ابروآ  يف  ةنيدملا  ةلودلا   

يـسايسو يداصتقا  نايك  تاذ  ندـملا  تاليود  يهو  يعاـطقإلا ، ماـظنلا  نم  صلختلا  دـعب  نرقلا 15م  لالخ  اـيلاطيإ  يف  ندـملا  تاليودـلا  ترهظ 
. يعافدو لقتسم  يعامتجاو 

 : ةيبرغلا ابروآ  يف  ةمألا  ةلودلا – 
ابروأ يف  موهفملا  اذه  رهظ  دقو  ديلاقتلاو  نيدلاو  ةغللا  مهعمجت  امك  ةـكرتشم  حـلاصم  مهطبرت  ةـنيعم  ضرأب  ترقتـسا  سانلا  نم  ةـعامج  ةـمألا 

لمحتل ةينيدلا  ةطلـسلا  نع  تككفتو  ينالقعلا  ركفلا  ىلع  زكترتو  ينيدلا  ركفلا  نع  لصفنت  ةلودلا  تأدـبو  دـحوتت  كلامملا  تأدـب  امدـنع  ق 16  لالخ 
ايلاطيإو اينابسإو  اسنرفو  ايناملأك  ىمظعلا  لودلا  رهظتل  يموقلا  روعشلا  وحن  ىلإ  ىدأ  امم  ةلودلا  دسجي  يذلا  مكاحلل  ءالولا  حبـصأو  ةنيدملا  اهلحم 

. ةينامثعلا ةيروطاربمإلا  لثم  ايروطاربما  حبصيل  اهضعب  ذوفن  عستا  لب  يكلم  ماظن  تاذ  ارتلجنإو 
: ةيداليملا ةرتفلا  هذه  لالخ  امهم  اروطت  يسايسلا  ركفلا  فرع   

نم يسايسلا  ركفلا  نع  اوربع  دقو  ارتلجنإب  سب  وهو  ايلاطيإب  يللف “ ايكم   ” ةيسسؤم نمو  ثيدحلا  رصعلا  لالخ  ابروآ  يف  يـسايسلا  ركفلا  روطت 
معدو قالخألا  نع  ةسايـسلا  لـصف  ىلإ  يللف “ اـيكم   ” اـعد ثيح  ةـيادب ق 16  ذـنم  عاضوألا  رييغت  يف  مهتبغرب  كلذـبو  تافلؤملا  نم  ةـعومجم  لالخ 
حنمف نادوب  امأ  ةـيجراخلا . راطخألا  نع  فشكلل  يـسايسلا  ءاهذـلاو  ةـمكحلا  كلذـكو  صـالخإلاو  حـماستلاب  يلحتلا  ىلإ  ريمـألا  اـعدو  ةـثيدحلا  ةـلودلا 

يف هقفاوو  اسنرف  لخاد  يـسايسلا  ماسقنإلا  ةيلهألا  برحلا  زواجتل  لحك  ةقلطملا  ةيكلملا  ةطلـسلا  ةيوقت  ةرورـض  ىلإ  اعدو  ةمألا  ةلودلل  ةدايـسلا 
. ةماعلا ةحلصملا  هساسأ  نوكي  بعشلاب  مكاحلا  طبري  بوتكم  دقع  وهو  يسايس  قاثيم  داجيإب  هفقوم  معدو  سبوه  كلذ 

 : ةمتاخ

اديهمت ةروثلاو  ةطلسلا  راكتحا  لجأل  اهحلاصل  ةيـسايسلاو  ةيعامتجإلاو  ةيداصتقإلا  تاينبلا  رييغت  نم  لالخ 15 2 16  ابروأب  ةيزاوجروبلا  ةـقبطلا  تنكمت 
يجراخلا اهذوفن  عيسوتل 

ةيعامتجالاو ةيسايسلا  تالوحتلا 

 : ةمدقم
تعفاد يتلا  ةيزاوجروبلا  ةـقبطلا  روهظو  يعاطقإلا  ماظنلا  ككفتب  نينرقلا 15 و 16م  لالخ  ابروأ  يف  ةـيعامتجالاو  ةيـسايسلا  تالوحتلا  تزيمت 

. يموقلا ركفلا  رشنو  ةقلطملا  ةيكلملا  مايق  نع 
؟  ةيزاوجروبلا ةقبطلا  ترهظأ  يتلا  عاضوألا  يهامو  ككفتلا ؟  رهاظمو  بابسأ  امف 

: ةيزاوجروبلا ةقبطلا  زورب  يف  عاضوأ  ةدع  تمهاس  امك  يعاطقإلا  ماظنلا  ككفت  يف  بابسأ  ةدع  تمهاس 
 : يعاطقإلا ماظنلا  ككفت  رهاظمو  بابسأ  ددعت   

 : ةيداصتقإ بابسأ 
 : ةلحرملا هذه  اهتفرع  يتلا  ةعفترملا  راعسألا  نيحالفلا  روجأ  لمتحت  مل  ذإ  يداوبلاب  ةحالفلا  مزأت  - 

لقتناو يـسلطألا  طيحملا  ىلإ  طسوتملا  رحبلا  نم  ةـيراجتلا  قرطلا  تلوحت  ثيح  ةـيفارغجلا  تاـفاشتكإلا  دـعب  ندـملاب  ةـيراجتلا  تـالدابملا  ومن  - 
 . راجتلاو ةراجتلا  تشعتنا  يلاتلابو  ةضفلاو  بهذلا  ةصاخ  نداعملا  ترهدزاف  ةيبروألا  لودلا  ىلإ  ةراجتلا  زكرم 

عافتراو لغاشملا  ماظن  راهدزإ  ىلإ  ىدأ  امم  يعلسلا  جاتنإلا  ىلإ  ةجاحلا  ببسب  كلذو  جاتنإلا  ةمخـضلا  ةعانـصلا  ىلإ  يفرحلا  لمعلا  نم  لاقتنإلا  - 
. ةيلاملا دراوملا  رفوتو  جاتنإلا 

 . ةيكنبلا تاسسؤملا  روهظو  لاومألا  مكارت  ىلإ  ىدأ  ةينيعلا  تالدابملا  لدب  دوقنلا  مادختسا  - 
 : ةيعامتجا بابسأ   

 . لغاشملاو عناصملا  يف  لمعلا  ىلإ  نيحالفلاب  ىدأ  كلذكو  يحالفلا  لاجملا  يف  عضولا  مزأت  ببسب  ندملا  ىلإ  نانقألا  ةرجهو  نيحالفلا  تاروث  - 
تاسسؤملا دعاس  ايراجت  اجاور  قلخ  يذلا  ةيسفنلا  نداعملا  لوصوب  رابكلا  راجتلا  دنع  لاومألا  تمكارت  ثيح  ةيراجتلا  ةيزاوجروبلا  ةقبطلا  روهظ  - 

. يداصتقإلا لاجملا  يف  مهرود  بعل  ىلع  ةيكنبلا 
 . ندملاب ةيلامع  ةقبط  لكشت  ىلع  كلذ  دعاس  يعاطقإلا  لدب  رجاتلا  عناصلا  ةيعبت  - 

 : ةينيدو ةيسايس  بابسأ   
اهحلاصم نأ  امك  ةيسايس  تاحومط  اهل  تحبصأ  يلاملا  اهذوفن  ببسب  ذإ  ةقلطملا  ةيكلملا  دناست  تحبـصأ  ثيح  ةطلـسلا  ىلإ  ةيزاوجروبلا  علطت  - 



. اهتاحومط لقرعت  يتلا  ةسينكلا  دض  ةقلطملا  ةيكلملا  ةدناسم  اهيلع  ضرفت 
. ةينيدلا بورحلا  عالدنإلل  ةيكيلوثاكلا  ةسينكلل  ذاقتنالاو  ضراعتلا  اذه  يدؤيس  ثيح  ةسينكلل  ضراعملا  ررحتملا  يناتستوربلا  ركفلا  راشتنإ  - 
 . نيينرقلا 15 و 16م يف  ابورآ  اهتفرع  يتلا  ةيسايسلا  تالوحتلا  يف  ةقبطلا  هذه  رودو  ةيزاوجروبلا  ةقبطلا  روهظ  لماوع  ةدع  تمهاس   

قيرط نع  يوبرتلا  ماظنلا  نم  ةقبطلا  ةدافتـساو  ةراجتلاب  ةـطبترملا  ةـيزاوجروبلا  ةـقبطلا  روهظ  ىلإ  تدأ  يتلا  لماوعلا  فلتخم  ايلاطيإ  تدـهش 
يدؤتـس ثيح  بالرطـسألا  ةلـصوبلا  فاشتكاو  ةـيراجتلا  طئارخلا  عضو  دـعب  اميـس  ةراجتلا ال  روطت  ىلإ  يدؤيـس  امم  اـهراجتو  اـهلامعأ  لاـجر  نيوكت 

ظافحللو ةيزاوجروبلا  ةقبطلا  هذهل  ةيكنبو  ةيفرـصم  تاسـسؤم  روهظو  لاومألا  مكارت  يلاتلابو  ةيـسفنلا  نداعملا  قفدت  ىلإ  ةيفارغجلا  تافاشتكإلا 
ةطلس تلحأ  ثيح  ةيكيلوثاكلا  ةسينكلا  دض  ةمكاحلا  ةلودلا  ةدناسم  ىلع  تلمعو  ةطلسلا  ىلإ  علطتت  تحبـصأ  يلاملا  اهذوفن  ببـسبو  اهحلاصم  ىلع 

. بعشلا ةدارإ  نم  ةدمتسم  ةلودلا  ةطلس  تربتعاو  ةسينكلا  ةطلس  لحم  ةلودلا 
 : همعد يف  يسايسلا  ركفلا  رودو  ةمألا  ةلودلاو  ةيندملا ، ةلودلا  يف  قلطملا  مكحلا  ةأشن  فورظ  : 

 : نييداليملا نينرقلا 15 و 16  لالخ  ابروآ  يف  قلطملا  مكحلا  ةأشن  فورظ   
 : ةقلطملا ةيكلملا  روهظو  ةلودلا  موهفم   

. يركسعو يئابجو  يسايس  زاهجو  ةيزكرم  ةرادإ  اهل  ةطلس  ىلعأ  يهو  سانلا  نم  ةعامجب  هاضتقمب  طبتري  ينوناقويسايس  ميظنت  يه 
 : ةيبرغلا ابروآ  يف  ةنيدملا  ةلودلا   

يـسايسو يداصتقا  نايك  تاذ  ندـملا  تاليود  يهو  يعاـطقإلا ، ماـظنلا  نم  صلختلا  دـعب  نرقلا 15م  لالخ  اـيلاطيإ  يف  ندـملا  تاليودـلا  ترهظ 
. يعافدو لقتسم  يعامتجاو 

 : ةيبرغلا ابروآ  يف  ةمألا  ةلودلا – 
ابروأ يف  موهفملا  اذه  رهظ  دقو  ديلاقتلاو  نيدلاو  ةغللا  مهعمجت  امك  ةـكرتشم  حـلاصم  مهطبرت  ةـنيعم  ضرأب  ترقتـسا  سانلا  نم  ةـعامج  ةـمألا 

لمحتل ةينيدلا  ةطلـسلا  نع  تككفتو  ينالقعلا  ركفلا  ىلع  زكترتو  ينيدلا  ركفلا  نع  لصفنت  ةلودلا  تأدـبو  دـحوتت  كلامملا  تأدـب  امدـنع  ق 16  لالخ 
ايلاطيإو اينابسإو  اسنرفو  ايناملأك  ىمظعلا  لودلا  رهظتل  يموقلا  روعشلا  وحن  ىلإ  ىدأ  امم  ةلودلا  دسجي  يذلا  مكاحلل  ءالولا  حبـصأو  ةنيدملا  اهلحم 

. ةينامثعلا ةيروطاربمإلا  لثم  ايروطاربما  حبصيل  اهضعب  ذوفن  عستا  لب  يكلم  ماظن  تاذ  ارتلجنإو 
: ةيداليملا ةرتفلا  هذه  لالخ  امهم  اروطت  يسايسلا  ركفلا  فرع   

نم يسايسلا  ركفلا  نع  اوربع  دقو  ارتلجنإب  سب  وهو  ايلاطيإب  يللف “ ايكم   ” ةيسسؤم نمو  ثيدحلا  رصعلا  لالخ  ابروآ  يف  يـسايسلا  ركفلا  روطت 
معدو قالخألا  نع  ةسايـسلا  لـصف  ىلإ  يللف “ اـيكم   ” اـعد ثيح  ةـيادب ق 16  ذـنم  عاضوألا  رييغت  يف  مهتبغرب  كلذـبو  تافلؤملا  نم  ةـعومجم  لالخ 
حنمف نادوب  امأ  ةـيجراخلا . راطخألا  نع  فشكلل  يـسايسلا  ءاهذـلاو  ةـمكحلا  كلذـكو  صـالخإلاو  حـماستلاب  يلحتلا  ىلإ  ريمـألا  اـعدو  ةـثيدحلا  ةـلودلا 

يف هقفاوو  اسنرف  لخاد  يـسايسلا  ماسقنإلا  ةيلهألا  برحلا  زواجتل  لحك  ةقلطملا  ةيكلملا  ةطلـسلا  ةيوقت  ةرورـض  ىلإ  اعدو  ةمألا  ةلودلل  ةدايـسلا 
. ةماعلا ةحلصملا  هساسأ  نوكي  بعشلاب  مكاحلا  طبري  بوتكم  دقع  وهو  يسايس  قاثيم  داجيإب  هفقوم  معدو  سبوه  كلذ 

 : ةمتاخ

اديهمت ةروثلاو  ةطلسلا  راكتحا  لجأل  اهحلاصل  ةيـسايسلاو  ةيعامتجإلاو  ةيداصتقإلا  تاينبلا  رييغت  نم  لالخ 15 2 16  ابروأب  ةيزاوجروبلا  ةـقبطلا  تنكمت 
يجراخلا اهذوفن  عيسوتل 
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