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 :فيلكتلا لاؤس
 ةيمالعإلا ةيلمعلا بلص يه ةباتكلا نألو ،اهدوجو يف ككش ضعبلا نأ ىتح ،مالعإلا ةيرح موهفم ديدحت يف نوثحابلا فلتخا

 ىوتحم ةيرح صخي اميف ةيصخشلا كرظن ةهجو يحضوو كلوح ةرظن يقلأف ،دودح نم همامأ يذلا ام بتاكلا كردي نأ بجي

 .مالعإلا لئاسو
 

 يه اهتمهمو "ًاقباس مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو" تيمس ،ـه١٣٧٤ ماع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف مالعإلا ةرازو تئشنأ 
 عم ضقانتت يتلا رابخألل يدصتلاو نييدوعسلا ةايح بولسأل ةيقيقحلا ةروصلا لقنو ،اهيلع ةظفاحملاو ةيدوعسلا ةيوهلn فيرعتلا
 نم ددع ةيدوعسلا ةيمالعإلا ةسايسلا تددحو ،)٢٠٢٠ ،"�ديبيكيو"( ةيمالعإلا لئاسولا عيمج ىلع فرشت امك ةيقيقحلا ةروصلا
 اهفيز فشكو ،هل ةيداعملا تارايتلا ةمواقمو ،يمالسإلا نيدلا ميلاعتب كسمتلا اهلوأ ،مالعإلا ا� مزتلي يتلا ماهملاو ةماعلا ئدابملا

 فلتخم يف ةيدوعسلا ةيصخشلا زاربإو ،نينطاوملا حلاصم ظفح ىلع موقت يتلا ةيدوعسلا ةسايس ةمدخو ،عمتجملل اهرطخ حيضوتو
 نمض ريبعتلا ةيرح قح ةلافكو ،قئاقحلا ضرع يف ةيعوضوملا ىلع دامتعالاو ،تاعامجلاو دارفألا قوقح مارتحاو ،تالا�ا
 ةديج ةيمالعإ داوم جاتنإ ىلع يدوعسلا مالعإلا عيجشتو ،مهبيردتب ةفقثملا ةريبخلا تاقاطلا دادعإو ،ةينطولاو ةيمالسإلا فادهألا
  .)ت.د ،"ةيمالعإلا ةسايسلا"(

 ةدراش لك يف مجاهي ً¥ايحأو ،حدميو دقتنيو رواحيو مالعإلا لئاسو يف ثدحتي نم كلانه نأ )٢٠١٢( بوراق ىري 
 ،ةمكحلا دقتفي نم مهنمو باوصلا هبناجي نم مهنمو ًاروهظ هيتي نم مهنمو قحلn قطني نم مهنمو ،ًاعنص نسحي هنأ نظي ةدراوو
 هدحوو ،مالعإلا ىلع ءالخدلا رش هافكل يدوعسلا مالعإلل ةيمالعإلا ةسايسلا يه امب ملع نإف ،رئاح مالعإلا لئاسو نم يقلتملاو
  .ثغلا ضفريو نيمثلn عتمتسي نأ ةلوهسب عيطتسي هسفنبو

 ساسح ًاعضوم لكشت تأدب يدوعسلا مالعإلا يف ريبعتلا ةيرح ةلأسم نإف ةئدتبم ةيمالعإك ةعضاوتملا ِةظحالم بسحبو 
 ةينيدلاو ةيسايسلا عيضاوملا يف بتكي نم لك نأ دجنف ،نيطشانلا ددع عاستال كلذو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم يف رهظي نم ىدل

 ئطاخ لكشب مهفت ال ن¶ بتكتو لاقت ةملك لك ىلع صرحي رشابم لكشب ةلودلا وأ نيدلا سمت يتلاو ،ًالثم رتيوت يف ،ًاصيصخ
 ساسح عضوم يف تناك نإ لودلا ضعب ىلع ةريبك ةجردب يرورض نوكي دق رمأ ريبعتلا ةيرحل دودح عضوف ،حيحص ريغ وأ

 نم ضعب قييضت ىلإ يدؤي اذهو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم روهظ عم ىنعم الب ةيسايسلاو ةيفارغجلا دودحلا تحبصأ ذإ ،ًايسايس
   .ةيقيقحلا ا¼روص سكعي امو اهنم رهظي ام ىلع ةلودلا صرحو بناوجلا
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 :عجارملا
 
 . https://2u.pw/fSQWb نم تعجرتسا .)ت.د( .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيمالعإلا ةسايسلا -

 طبارلا نم عاجرتسالا مت .ظاكع .ةيمالعإلا ةسايسلا يف ةءارق .)٠٣ ويلوي ،٢٠١٢( .دمحم دجام ،بوراق -
https://www.okaz.com.sa/article/489625 .  

 .)ةيدوعسلا(_مالعإلا_ةرازو/https://ar.wikipedia.org/wiki نم تعجرتسا .)٢٠٢٠( .ةرحلا ةعوسوملا �ديبيكيو -


