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  مقدمة

  أبيزها وكان  التيكةة، املصييية  العالقات ملف يف  التطوعات من متسياععة مجموعة املاضيةة  األيام حملت

  بهذا االهتمام ووّلد املصيي،  النظام تجاه االنتقاد نبية تخفةض املصيية  املعاعضية قنوات من تيكةا طلب

 التيكةة املصييية  العالقات  طبةعة لفهم وحاجة    بالخاعج،  املعاعضيةن بعض  جانب من  وتوتيا قلقا الطلب

 يف التغةةي يف الياغبةن- املصيييةن عؤية عن  السياا   أصيب  لذا آخي،  جانب  من  -واملمكن منها  امليجو-

  ما بةن  تعاعض ثمة وهل ملح ا،  التيكةة  املصيييية  العالقات  مسيياع تجاه  -بالديمقياطةة  واملامنةن مصييي

 التيكي؟ املصيي التقاعب ومساع ييجونه

 

 تكون أن يمكن وكةف التيكةة، املصييية  العالقات  مسياع يف مختصيية قياءة تقدم أن الوعقة هذه  تحاو 

 ىلع الضييوء وتسييل  التيكةة؟ املصيييية العالقات مسيياع  تجاه بالديمقياطةة املامنةن  املصييييةن عؤية

  تعظةم  تشييمل  ولكن االحتجاجي  التعبةي ىلع  تقتصييي ال  سييةاسييةة  لفاعلةة  املطلوبة  املهمة  العناصييي

 الحيكة ومسياع السيةاسيي  واالتصيا   والخطاب واألهداف  الغايات  يف السيةاسيةة، والقةمة الذاتةة  القدعات

 . السةاسي والتفاعل



 

  استياتةجةة وصعوبات  تكتةكةة تهدئة

 مباشييي بشييكل لالنعكاس كافةة    كانت املاضييةة، الشييهوع  شييهدتها التي  واإلقلةمةة الدولةة املتغةيات

 تلك ومن املنطقة، يف  والنزاعات  العالقات خيائ   وتغةةي  األوسي  الشيي   دو  من  العديد  سيةاسية ىلع

  األنظمة من لعدد  مسيبو   غةي  دعم ا  قدم والذي األبةض،  للبةت  تيامب  مغادعة  كانت اليئةسيةة املتغةيات

 للسةاسة  معاكس  اتجاه يف تسةي  بايدن  قةادة  تحت  جديدة أمييكةة  إداعة  ووصو   املنطقة،  يف القوية

 اإلقلةمةة   القوى الدولي  املشهد يف املتغةي  هذا ودفع األوس ،  الشيي  منطقة يف تيامب  اتبعها التي

 سيةاسيٍة  نحو والتوجه الخاعجةة،  حسياباتها  إعادة إلى  األوسي  الشيي   منطقة يف  اليئةسيةة  والفواعل

 وتقلةل  الجديدة،  األمييكةة السيةاسية  تحديات  تجاوز بهدف    التقلةدية؛  سيةاسيتها عن  مختلفة خاعجةٍة

 . اإلمكان قدع املصال  ىلع والحفاظ الخسائي

:  عئةسيةةن  عنوانةةن  تحت األوسي   الشيي   مع  الجديدة  األمييكةة  لإلداعة العييضية الخطوط وضيع يمكن

 يف  والحيييات  االنسيييان  حقو   وميكزيية  النووي،  االتفيا   إحةياء  خال   من  اليدولي  للمشيييهيد  إييان  إعيادة

 يف  الحةوية  األمييكةة  املصييال  إطاع  عن  الخيوج دون املنطقة، دو  مع  األمييكةة الخاعجةة  السييةاسيية

 .املنطقة دو  مع أمييكا  تيب  التي واالستياتةجةة القوية العالقات أو املنطقة

 ودفع قطي  عن الحصيياع لفك السييعودي  السييعي هو  -الجديدة  األمييكةة  باإلداعة يتعلق- تأثةي  أو  كان 

 مع  يتوافق  متمياسيييك،  خلةجي  تحيالف  تشيييكةيل  بهيدف  قطي؛  مع  العالقيات  إلعيادة  الحصييياع  دو   بياقي

 السيعودي  العهد  ولي عغبة إلى باإلضيافة إييان، مع بايدن سيةاسية ملواجهة  اتباعها يجب  التي السيةاسية

 خلق السييعي هذا  الجديدة،  األمييكةة  اإلداعة  أمام  املشييوهة صييوعته عسييم  إعادة  يف سييلمان بن  محمد



 

 وتيكةا  مصي  بةن  وعبما  جانب،  من  وقطي  مصي  بةن  العالقات  يف  إيجابةة  تغةيات  أمام  الطييق  مّهدت  أجواء  

 .آخي جانب من

  تحيدييات -والحيييات اإلنسيييان  بحقو  االهتميام  ىلع  امليتكزة-  الجيدييدة  األمييكةية السيييةياسييية  فيضيييت

  دو   من  وعيدد  أمييكيا  بةن  العالقيات  يف  بفتوع  توقعيات  مع  خياصييية  وتيكةيا،  مصيييي  من  لكيٍل  مشيييتيكية

 . السابق نهجها عن تختلف الخاعجةة سةاستها يف خطوات التخاذ دولة كل وسعت املنطقة،

 وبناء  أوعوبا، نحو  البوصييلة توجةه من بداية    اتجاه،  من أكثي  يف  مختلفة  دبلوماسييةة  إلى  مصييي  سييعت

ا دولةةن  داعمةن  إيجاد بهدف  وأملانةا؛ فينسيا مع أقوى  عالقات  بتموضيع وانتهاء    تيامب، لخسياعة  تعويضي 

 للتهدئة سياعةة    مصيي لتبدو  واإلسييائةلةةن،  الفلسيطةنةةن بةن  املفاوضيات  مسياع  يف  فعاٍ   كوسيةٍ  مصيي

  اإلداعة من  محتملة ضيغوط أي تقلةل أجل من  املنطقة؛ يف  لالسيتقياع  ومصيدعا إقلةمةة،  ملفات  عدة يف

 .اإلنسان حقو  بملف  تتعلق  األمييكةة

  العالقيات  يف  املتوقع  الفتوع  مواجهية  يف  جيدييدة  دبلومياسيييةية  إلى  تيكةيا  سيييعيت  اآلخي،  الجيانيب  ىلع

 مع  املشيييتيكية  األزميات  وتهيدئية  األوعوبي،  االتحياد  مع  العالقيات  تقويية  إلى  توجهيت  حةي   األمييكةية،

 .واملصيية الخلةجةة بالعالقات ميحبة إشاعات وأعطت اإلقلةمي، محةطها

 يف املشيتيكة  املصيال  مع  الجديدة،  األمييكةة  اإلداعة  مواجهة  يف  وتيكةا ملصيي املشيتي  التحدي شيكلل

 يف والتعاون والتنسييةق املخاوف وتهدئة  التقاعب ملسيياع  قوي ا  دافع ا  املتوسيي ،  وشييي  لةبةا  ملفي

 بحكم  متوازنية  عالقيات  وبنياء  للتقياعب  االسيييتياتةجةية  اليدولتةن  حياجية  من  وبياليغم  املشيييتيكية،  امللفيات

 بةن  املشيييتيكية  واليدينةية  والثقيافةية  التياعيخةية  املعطةيات  وبحكم  دولية  لكيل  الجةوسيييةياسيييي  النفوذ



 

ا  اسيتياتةجةة صيعوبات هنا  لكن الجانبةن،   التوجهات يف  اختالفات  فهنا    التقاعب، مسياع  تعو   أيضي 

 مع  التعامل يف  االسييتياتةجةة  األولويات وبعض  اإلقلةمةة، والتحالفات  الخاعجةة،  للسييةاسيية  اليئةسييةة

 السيييةياسيييةية  والخلفةيات  لألخيى،  دولية  كيل  نظية  يف  وهواجس  الختالفيات  إضيييافية  اإلقلةمةية،  األزميات

  مصيييي  ويف  الحكم،  يف  العسيييكييية  التيدخالت  من  هياجس  تيكةيا  يف  حةي   دولية،  كيل  بيئةس  امليتبطية

  ما  عفضيت  التي والتصيييحات  خصيوصيا، املسيلمةن اإلخوان  جماعة أو  عموما املعاعضية مع التعاطف  هاجس

 .٢٠١٣ يولةو من الثال  يف حدث

  من-  مصيييي  يف  التغةةي  يف  الياغبون  يتعياميل  أن  يمكن  كةف:  عئةس  سييياا   إلى  تيدفعنيا  التطوعات  هيذه

  جزئةة؟ مكاسب لتحقةق املتغةيات هذه مع -سةاسةة وقوى وماسسات أفياد

  لهيا  يسيييعى  أن  يجيب  التي السيييةياسيييةية  الفياعلةية  بعواميل  ييتب   األو :  عنوانةن  يف  اإلجيابية  وتتلخص

  التيكةة   املصييييية  العالقات مسييياع مع  التغةةي يف الياغبةن  بتفاعل يتعلق  واآلخي  التغةةي، يف الياغبون

 . الحالي

  السةاسةة الفاعلةة نحو السعي

  داخل  العام  املجا  وغلق  معتقله،  داخل ميسيي اليئةس وموت  للحكم السيةسيي  وصيو  من سينوات  بعد

  املعاعضيةن ومالحقة  مطاعدة يف  النظام واسيتمياع والقتل،  والتعذيب واالعتقاالت القمع  وتصياعد مصيي،

  فالتعويل السيييةاسيييي،  وتأثةيهم فاعلةتهم لتطويي  التغةةي يف الياغبةن  حاجة تزداد والخاعج،  بالداخل

  كافة ا لةس الحالي للواقع واليافضيية  الغاضييبة السييةاسييةة  والنداءات  والالفتات  والشييعاعات الزمن ىلع

 .ةةالسةاس  الفاعلةة لتطويي



 

  

  وعبما الةوم، يتقاعبون  قد األمس  وأعداء تتغةي،  اإلقلةمةة السييةاسييات  وكذلك  تتغةي، الدولةة  املعادالت

 أن  ويجيب  والتحيالفيات،  والسيييةياسيييات  العالقيات  طبةعية  حو   تتغةي  عؤى  هنيا   أخيى،  مية  أعيداء  يعودون

 أو ميحلةية- ومشييياعيع عؤى بيابتكياع املتغةيات، هيذه مع التفياعيل ىلع  قيادعة  املصيييييية املعياعضييية  تكون

 ويسيعى  املتغةيات هذه من االسيتفادة  يحاو   وخطاب بالخاعج،  للحيكة  جديدة  ومسياعات -اسيتياتةجةة

 .والدولي اإلقلةمي املحة  يف أو املصيي الداخل مع جديد وتفاعل اختيا   لخلق

 

  جسييوع: يف  فاعلةتهم  بالخاعج  املعاعضييون منها  يسييتمد أن يمكن التي  العوامل ألهم  اإلشيياعة يمكن

  التواصييل  واتسييا  اإلنسييان،  وحقو   االنتهاكات ملف  يف  جديد وتأثةي  بالداخل،  املصييييةن مع  جديدة

 أو الشيكل  وتطويي  البشييية،  املواعد  وتطويي بالخاعج،  املصيييةن من ومتنوعة واسيعة  شيييحة بةن  الفعا 

 .املاسسةة األشكا 

 

  إطاع خاعج  إعالمي  اتصييا  جسييوع  لخلق ماسيية حاجة  هنا   مصييي،  داخل  باملصييييةن  يتعلق  ما بخصييو 

  فشييل  عن  بعةدا- العادي  املواطن  يفهم  ألن ماسيية حاجة  هنا   التكلفة،  ميتفعة  السييةاسييةة  التعبئة

  املعياعضييية  جوهي  وأن  الةومةية،  ومشييياكليه  بهموميه  يهتمون  املعياعضيييةن  أن  -النظيام  عفض  أو  النظيام

  قنوات  تهتم  نعم  يسيييتحقونهيا،  وميا  وحقوقهيا  للنياس  بيالنظية  يتعلق  النظيام  مع  الحقةقي  واالختالف

 هنا   العالي، والصيوت واالحتجاج  والغضيب التعبئة  بحالة مغلف  اهتمام  لكنه  الناس  بهموم  املعاعضية



 

  املنهك،  املصيي  املواطن  مع  أكثي  والتقاعب  التماس  يف  ومحتوى  شكال  جديد  إعالمي  لتألق  ماسة  حاجة

  الذين املنهكةن مع للتواصييل  فيصيية  ولكنه  فق ، لالحتجاج فيصيية لةس مصييي  داخل الحةاة  فصييعوبة

  وابتكياع  التقلةيديية،  السيييةياسيييةية والتحيكيات  القوى  يف واثقةن  غةي  كيانوا  لو  حتى  أفضيييل حةياة  يتمنون

  آفاقا  فت ي  عبما  العالي والصييوت  والتعبئة لالحتجاج  التقلةدي اإلطاع  عن بعةدة  بالخاعج تضييامنةة  أعما 

  هذا  أن  شيك  وال الةومةة،  ومشياكلهم  حةاتهم وبتفاصيةل بهم  يهتم من  ينتظيون كثي ملواطنةن  جديدة

 واليموز  واملحتوى  اإلعالمةية والقواليب  املنيافيذ  وطبةعية  واإلعالمي،  السيييةياسيييي  بيالتخطة   يتعلق  األمي

 .املهمة لهذه املناسبةن

 

 االحتجاج صييوت  يكون أن فةجب  واإلعدامات، واملعتقلةن  بالتعذيب  املتعلقة  االنتهاكات بخصييو   أما

  السييةاسييي التخطة   ىلع  عبئا  يفيض  ما  وهو  مصييي، خاعج  ماثيا  يكون أن يجب  لكن  وغاضييب  عا   فةها

  املصييييي  النظيام  تميد  ديمقياطةية  دو   يف  امللف  بهيذا  التيأثةي  يمكن  فكةف  امللف،  هيذا  يف  للفياعلةية

  أجل من الدولة هذه  داخل ماثية  قياعات أو  أحكام  اسيتصيداع ومحاولة  التعذيب يف  املسيتخدم بالسيال 

 اليديمقياطةية  البليدان  داخيل-  تفت   اليؤيية  هيذه  أن  كميا  والتعيذييب،  والقتيل  للقمع  املوجيه  اليدعم  تقويض

 محلةة وكةانات وحيكات  وجهات  ماسيييسيييات مع التحالف  وعبما والتقاعب  للتعاون  آفاقا  -املسيييتهدفة

 .امليجو التأثةي يف وتساهم املطلوبة الفاعلةة  تقوي

 



 

  فهنيا   البليدان،  مختلف  يف  التغةةي  يف  الياغبةن  بيالخياعج  املصيييييةن  عموم  بةن  العيامية  اليو   عن  أميا

  مثل- علةها  االتفا   يسيهل  التي  القضيايا يف األقل ىلع  والتضيامن للتواصيل  مسياعات ابتكاع إلى حاجة

  التحديات بعض أو بالناس  امليتبطة السيييةاسيييات  وبعض  االنتهاكات  وعفض املواطنةن  احتةاجات  دعم

  املصييييةن  ملجمو  السييةاسييةة  الفاعلةة تقوية هو الحمالت هذه هدف -البالد  تواجهها  التي  الكبيى

  األفياد  بةن  تعياون  زاد  وكلميا  امليجوة،  الفياعلةية  قليت  كلميا  املنفصيييلية  املجموعيات  زادت  فكلميا  بيالخياعج،

  محطات  صييناعة يف التفكةي يجب هنا  من الجمةع، فاعلةة زادت كلما  بالخاعج اتوالكةان  واملجموعات

 علةهيا،  خالف  ال  كبيى  قضييياييا  أجيل  من  وتتعياون  تجتمع  التي  اليو   وهيذه  التواصيييل  هيذا  لتقويية  مهمية

 مثل منتظية  اسيتحقاقات  أو  ملفات  أو  بمواقف تتعلق قد أو  سيابقا، لها  أشيينا  بقضيايا تتعلق قد  محطات

 من  الهدف  يكون أن  ىلع  ،-إقياعها تم إن  املحلةة  وعبما- النقابةة أو البيملانةة أو  اليئاسيييةة  االنتخابات

  السييةاسييي الوزن وتعظةم  بالخاعج  املصييييةن بةن والتعاون  التواصييل عو  تقوية  بجانب الحمالت هذه

 تقدم التي  املهمة الديمقياطةة  الدو  بعض  داخل  للقوة وعناصييي  عوامل تقوية  ىلع  العمل  الجماعي،

 هذه  ومن اإلنسييان، وحقو  للديمقياطةة  دعما تقدم أن يمكن التي أو القمع،  وسييةاسييات  للقمع  دعما

  بجيانيب  امليدني،  املجتمع ومنظميات  أهلةية  وحيكيات وماسيييسيييات  بكةيانيات  املتعلقية العالقيات  العواميل

 أهمةية  مع  خبةن،املنت  وغةي  املنتخبةن  اليسيييمةةن  املسيييئولةن  وبعض  السيييةياسيييةية  والقوى  اليموز

 فتقةةم  اإلنسيييان،  وحقو   لليديمقياطةية اليداعمية  الجهيات وكيذليك  والقيانونةية  اإلعالمةية املاسيييسيييات

 التأثةي  عوامل  ما  تقةةم ىلع يتوقف ولكن  لليسيالة االحتجاجي املحتوى  تقةةم ىلع يتوقف ال الحمالت



 

  وما  بداخلها،  نتحي  التي  الدو  ويف املصيييةن بةن الحمالت  هذه من اكتسيبناها التي  الجديدة والقوة

 مصي؟ داخل القمعي النظام ىلع أو بالداخل املصييةن ىلع أثيا أحدث الذي الجديد

 

  وقيدعاتهم  أفياده  قوة  ىلع  تيتكز  ماسيييسيييي  عميل  أي  قوة  عنياصيييي  أن  حةي   البشيييييية،  املواعد  تطويي

 أولويية  تكون  أن  يجيب  ليذا  األفياد،  تحتهيا  يعميل  التي  الالفتيات  عنياوين  يف  ولةس  معيا،  وفياعلةتهم

  ومهاعاتنا  قدعاتنا  تطويي  يف  سيياهمنا  وكلما  بالتغةةي،  املامن لإلنسييان  بالخاعج املعاعضيية  املاسييسييات

  ميا  أكثي  إن  وأعظم،  أكبي  ذليك  وغةي  واإلعالم  والحيكية  واالتصيييا   والتخطة   التفكةي  ىلع العيائيد  كيان  كلميا

 موظفا  أو مسةس، غةي  إنسانا كان  سواء لإلنسان،  نظيتهم هو السةاسةون  املعاعضون به يتمةز أن يجب

 حاجز  ويزيد  الشييطة وهةبة والدولة النظام يعظم  واالسيتبداد فالقمع إلخ،  مهندسيا أو طبةبا أو  عامال أو

 أن فةجب  املعاعضيون  أما معةشيتهم،  ومسيتوى الناس  ومهاعات  قدعات وتطويي والعلم  الحيية من الخوف

  املعاعض  اإلنسان  مع  العملي  فسلوكهم  وحاجاته،  وقدعته  باإلنسان  اهتمامهم  هو  لهم  اختةاع  أو   يكون

 وهي والديمقياطةة، للتغةةي  دعاية  أهم  هو  املعاعضةن حيكة  مع له  عالقة ال  الذي  أو  املتعاون  أو  العامل

 ونهج  واجب  أيضيا  لكنه  أخالقي  واجب  األمي  هذا أن فبجانب  املصيييةن، كل  يتمناها أن يجب التي الصيوعة

 سيبةل ىلع  بالخاعج املصيييةن  بةن السيةاسيةة  وفاعلةتهم  املعاعضيةن صيوعة  تضيعف وقد  ضييوعي،  سيةاسيي

  مناقضيييا  يكون  قد الذي اإلنسيييان من  وموقفهم سيييلوكهم بسيييبب  بالداخل املصيييييةن  وبعض  املثا 

 .السةاسةة واألهداف واألمنةات للشعاعات

 



 

 وغةيه سبق ما كل أخيى، دو  لعدة  يمتد بل  واحدة دولة ىلع  ال يقتصي والذي  املنظم املاسيسيي  العمل

 بياليديمقياطةية  اإليميان  لةعكس  أوال املاسيييسيييي،  العميل  وطبةعية  التنظةمةية  العقو   يف  تطوعا  يحتياج

 متياكمية  إنجيازات  تحقةق  لةسيييتطةع  وثيالثيا  الواقعي،  التخطة   ىلع  قيادعا  لةكون  وثيانةيا  التغةةي،  وعؤيية

 .  بعده الذي وعن غةيه عن منفصال بعضها يكون وال بعض، فو  بعضها  يبني

 

 ويحتياج  واإلنجياز،  والتنسيييةق  واالتصيييا   واإلداعة  التخطة   يف  مبيدعية  عقوال  يحتياج  وغةيه  ذليك  كيل

  انتماءات من الفاعلةة  ُتسييتمد ولن فاعلةة، وأكثي  ميونة أكثي  اإلداعة، يف متطوعا  وأسييلوبا  ماسييسييات

 بةن  املتناغم الجةد  التخطة  مع  تتحقق  امليجوة  الفاعلةة  هذه  حالةة،  إنجازات  خال  من  وإنما سييابقة

 يوم  كل عملةا سيتتم التي  واإلنجازات  املناسيب  واالتصيا  الفعالة  املاسيسيةة  واألشيكا  املمكنة األهداف

 اليموز بةن  واالقتنا   التطابق ومدى والخاعج،  بالداخل  املصييييةن وبةن  والدولةة اإلقلةمةة السيياحة يف

 .بالديمقياطةة مامنون مصييون فةها يتواجد التي البالد  مختلف يف الحالة هذه تمثل التي

 

 للتقاعب إيجابةة نظية

  تهدئة أو التقاعب  مسياع إلى  -سيةاسيةة وقوى  وماسيسيات  أفياد من- التغةةي  يف الياغبون ينظي أن يمكن

 من  واملصييييةن  مصييي  علي  تعود  التي املصييلحة أوال  زوايا،  عدة من وتيكةا  مصييي بةن  الحالةة  العالقات

 ضييييوعات  وفق-  يتم  اليذي  التقياعب  أن  زاويية  من  ثيانةيا  ودولةيا،  إقلةمةيا  وماثية  قويية  دولية  مع  التعياون

 حققت  وكلما آخي،  نظام  مع حدوثه  من  أفضييل  يكون  عبما  املعاعضيية،  احتضيين  تيكي  نظام مع  -ميحلةة



 

 هذا كان كلميا  النظيام، هذا  ظل يف املصييييية بالقضيييةية تتعلق ثبياتا أكثي وتأثةيات نجياحات  املعياعضييية

 طييقه تجعل اسيتياتةجةة عوائق  أمامه التقاعب هذا أن  ثالثا بالديمقياطةة، واملامنةن للمعاعضية  أفضيل

 مع  لتتنياغم  وامللفيات؛  العالقيات  بعض  يف  التفكةي  اإلقلةم  دو   إعيادة  زاويية  من  عابعيا  ممهيد،  غةي

 .الجديدة األمييكةة واإلداعة املتغةيات

 

  وتعظةم  حةوتهم  تجيديد بالخياعج  املصيييييون  املعياعضيييون  اسيييتطيا  لو  إيجيابةية نظية الزوايا هذه  تحميل

 مع  دو ،  عيدة  يف  وحيكتهم  فياعلةتهم  وتعظةم  واليداخيل،  بيالخياعج  املصيييييةن  بةن  اإليجيابةية  صيييوعتهم

 خاصيية كلةة قضييايا ىلع والتيكةز واالتصييا  والتنسييةق التعاون ىلع قادعة  وماسييسييات وعموز  خطاب

 يف الحةوية هذه تجديد  املعاعضييية  اسيييتطاعت فلو الحييات، وملف  واملالحقات  الشيييديدة  االنتهاكات

  وكذلك  الصديقة  الدو   تقديي  إلعادة  يادي  فسوف  واالتصا   واليموز  والحيكة  والخطاب  واملضمون  الشكل

  ييدفع  قيد  الجيدييدة  األمييكةية  واإلداعة  الحيالةية  املتغةيات  ظيل  ويف  وفياعلةتهم،  لقوتهم  املصييييي  النظيام

 لةس املصيييية  املعاعضيية ملف  إدعا  أهمةة لزيادة اإلقلةم  دو  بةن  الثنائةة  التقاعبات  بجانب األمي هذا

 يمكن التي  األسياسيةة  املطالب بعض  حو  التفاهم  أجل من  ولكن األمني والتضيةةق التنسيةق  باب من

 .أكبي لتفاهمات بوابة  تكون أن

 

 العسييكيي للتدخل عافضيية  وكانت  إنسييانةا، املصيييية  املعاعضيية  باحتضييان  التيكةة  الحكومة  قامت لقد

 مصيلحة هنا  هذا  وبجانب الديمقياطةة، إلى االنتقا   مسياع  إلحباط  وعافضية السيةاسيةيييي، يف املصييي



 

 بةن  السييةاسييي  للتقاعب  ميحلةة ضيييوعات وهنا   املصيييية، والدولة  التيكةة الدولة بةن  للتقاعب علةا

 يكفي  ال  والوعي  اإلدعا   هيذا  لكن  ،-اإلقلةمةية  امللفيات  بعض  يف-  التيكي  والنظيام  املصييييي  النظيام

  امللفيات  يف  سيييواء  ملموسيييا  تيأثةيا  لةحيد ث    يكفي  وال  املصيييييية،  للمعياعضييية  تلقيائةية  فياعلةية  إلحيداث

  وزنهم  نسمةه  أن  يمكن  ما  أو-  السةاسةةن  املعاعضةن  صوعة  فتعظةم  اإلنسانةة، الحقوقةة  أو  السةاسةة

 الذي  وخطابهم  أهدافهم فاعلةة ومن بالخاعج،  باملصيييةن  اتصيالهم فاعلةة من  سيةسيتمد  -السيةاسيي

  دو   يف  فاعلةتهم ومن  لها، واملنتمةن  الداخل من  كةاناتهم صيوعة ومن  ميحلي،  دوع  له  يكون أن يمكن

  السيةاسيي،  االتصيا  دوائي  تنويع  ومن ،-املكيع غةي-  السيةاسيي  خطابهم فاعلةة ومن  أخيى، ديمقياطةة

 عؤية ومع اإلنسييان حقو  ومع الديمقياطةة مع ذلك كل لةتناغم واإلعالمةة، السييةاسييةة اليموز  وتجديد

 .العالم حو  متنوعةن ملصييةن واتساعا تسامحا أكثي

 

  الذاتةة،  قدعاتهم وتعظةم  السيةاسيي  وزنهم  تقوية هو  اآلن  املصيييةن  املعاعضيةن هدف  يكون أن يجب

 هنا   بل  وفاعلةتها، حيكتها يف  للتفكةي ماسييسييات أو  مجموعات  أو  أشييخا  بانكفاء هذا  يكون ولن

عية ولقياءات حواعات لعقيد  تمتيد  حياجية   يمتلكون  من وبعض  وكةيانيات عمال ومجموعيات  عقوال تجمع موسيييل

  قيابلية  فياعلةية  تحيدث  أن  يمكنهيا  وحيكية  وإداعة  وتخطة   عقو   بةن  التفكةي  تكياميل  هيدفهيا  املواعد،

 واليدولةةن  اإلقلةمةةن  الفياعلةن  تفياعيل  إلعيادة  تادي  أن  يمكن  التي  هي  اليذاتةية  الفياعلةية  هيذه  للتطوع،

  النظام  أمام وفاعلةتها  املعاعضية وزن  فتعظةم  سيةاسياتهم، يف  يتخذونها  التي التغةةيات أثناء  معهم

  امللفات  يف  املصييييةن بةن  الفعا  التعاون دائية  باتسييا   يتعلق  فةما  خاصيية التيكي  والفاعل املصيييي



 

 ملف  يكون وال  السيةاسيي، امللف  ألهمةة النظي تعةد الفاعلةة هذه بالديمقياطةة،  وامليتبطة اإلنسيانةة

 يف والقمع االسييتهداف  دائية  توسييةع املصيييي  النظام  ومحاولة األمني  بالتنسييةق  ميتبطا املعاعضيية

 يف ولةس  املعاعضيية تطوع صييال  يف  الوقت عنصييي أن  يتأكد أن يحتاج املصيييي  النظام أن  كما الخاعج،

 .وتشيذمها ضعفها صال 

 

  وماسييسييات  عقو  بةن وعاجلة جادة  حواعات  من يبدأ  لها والطييق  الفاعلةة،  وتجديد تطويي  وقت حان

 طييقة من تبدأ االعتكاز ونقطة الجمةع، ىلع أثيه يعود  بما  الشيحةحة  املواعد لتعظةم  عمل،  ومجموعات

  املناسييب،  والخطاب امليحلي البينامج تأسييةس  وطييقة  االسييتياتةجي، السييةاسييي  والتخطة   التفكةي

 البشيييية  املواعد من ممكنة وفاعلةة نجا   أفضييل وتحقةق املتاحة الشييحةحة  املواعد  تعظةم  وكةفةة

 .البشيية وغةي


