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 ةيحاتتفا

 

 

 

 

*ةمولعملا KLع عارصلاو ةرطيسلا برحو رارقتسالا ةوجف ن?ب :نامع  
 

 

 ةيBوتس@دلا ھتياور ;: ناوي67ا ةعرزم ةياور بحاص ل+وروأ جروج لوقي

 :[\]ايسلا لاي6Zا بدأ ;: ةيعادبإلا ھتاتلف دحأR ”1984” ـب ةنونعملا ىرخألا

 اmnأ در`o ادبأ درمتت ال اmnأ امك ،ادبأ اjسفن ءاقلت نم روثت ال bcdام`6ا“

 ةكردم حبصت نأ yzح نكمي ال bcdام`6ا هذb نأ وb عقاولاو .ةدjطضم

  .”اjل حاتم cdغ ةنراقملل cdياعم كالتما لظ املاط اbداjطضا ةقيق67

 

 دjع ;: ي�امعلا عقاولاب تنروق ول ادج ةcdبك ةبس�ب ةرابعلا هذb قدصت

 ش�ع� [yلا تاعمت`oا عيمج ھيف كراش�ت يذلا عقاولا ،سوباق ناطلسلا

 دوقع لاوط ة+راتيلاتوت ة+زكرم تاطلس دوجو اjمbأ فورظلا سفن ةأطو تحت

 ھ+وش�و مي�Zتو ھيجوت ق+رط نع ;�م`6ا ;�ولا تالخدم نcنقت ��ع ةرداق

 اmnأ تسحأ امدنع ،تاطلسلا هذb تعس اذjلو .ا�n`� اضيأ yzحو ةمولعملا

 روjظ عم ةمولعملا ��ع ةرطيسلا ;: قلطملا ; ومشلا رودلا اذb دقفت تأدب

 ال نكل رخآ ¤£نم عابتاب ،حوتفملا تنd¡نإلا ءاضفو ;�امتجالا لصاوتلا عقاوم

 اتمnُْ¨ف .ةميدق ةياغل ديدج بوث وb ام ردق ديد`6اب ھفصن نأ عيطتس�
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لغملا ناتزbا`6ا 1ةلودلا ةبيb نم ليلقتلاو ماعلا ماظنلاب ساسملا
ّ

 نع ناتف

 ةمولعملا ��ع ةرطيس ةداعتسا اتليسو الإ امb ام ةيباينلاو ةينمألا ةزjجألا ق+رط

 .اbراسمو

 

 حامسلا [°ع@ ةرطيسلا اmnادقف نأ ل+وروأ ¯®وأ امك تاطلسلا هذb كردت 

 ;: أدبي نأب مّونملا لفغتسملا ھجوملا ;�م`6ا لقعلا عفدت دق تامولعم رفاوتل

 عافترا مايألا عم ةلصo7ا نو²تل ؛تانراقملا دقعو ةصا6Zا هcdياعم كالتما

 عافترا ،ةطاس´ب ،ھنأل .ةطلسلا ھفاختو هد+رت ال ام اذbو ;�م`6ا ;�ولا ةبس�

 ةدا+ز � إ يدؤيس امم ةقيق7¶لو عقاولل ھكاردإ [°ع@ "نطاوملا" ىدل ;�ولا ةبس�

 ��ع أدبت ،ةطلسلا عم رشابم مادص ;: ايئاقلت ھسفن دجيسو ،رارقتسالا ةوجف

 كبcdس اذbو .افرطتو ةدح d½كأ رخآ ديعص � إ [¼ت�ت دقو ةمولعملا ىوتسم

 ةقالع زئاRر ادقتنم فصي امدنع ي²سموش� موع� ھيلع قلطي امك رارقتسالا

 .تاطلسلا هذb عم Àzظعلا ىوقلا

 

bراقم نع ةرابع ،ةيحاتتفالا هذBاشمل ةيماروناب روصل ةbعقاولا نم ةدع د 

 ةمولعملا عونو راسم ��ع ةطلسلا اjضرفت [yلا ةرطيسلا ىدم ¯®وت ي�امعلا

 دق .رارقتسالا ةوجفب اn¨قالعو ;�و نودو ;�وب ;�م`6ا لقعلا اbاقلتي [yلا

 معزأو .ةنراقملل ةعفادلا cdياعملا ضعÃ كالتما ;: اÂnلع ءوضلا طيلس� دعاس@

 يذلا ;�م`6ا ;�ولا ليكش�و ءانب نأ دقتع@ نم ئطخي ،-مزجأ داRأ yzح وأ-

 yzح وأ باتك وأ لاقم ةءارق دعÃ ةرشابم ي�أي دق ”ال“ لوقل ةوقلا دلوي دق

 
 مامتھال ىلوألا ةیادبلا تناك ةلاقملا .2017 ویام 23 خیراتب 26 ددعلا "ةلجملا – ةیمالعإلا نطاوم ةكبش" يف اھرشن فلؤملل ةقباس ةلاقم*
 .باتكلا تیقوتو عوضومو بسانتی امب ةلاقملا ىلع تالیدعتلا ضعب تلخُدأ .باتكلا اذھ اھشقانی يتلا ةیضقلاب فلؤملا

 
1 Omani Panel Code: Article 126 & 130. 
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 وjف نمزلا ىوتسم ��ع امأ .ةركفلا ىوتسم ��ع اذb ،يدرف يركف عورشم

 يأ اjjجاوي [yلا براجتلا ددع ��ع دمتع� اتاتب ةcdصقلاب تس�ل ةd¡فل جاتحي

 وb لقعلا نإف ةيليجيjلا خ+راتلا ةفسلف ��ع ءانBو .اÇnم ملعتلا ةعرسو عمتجم

 Ê\zوفلا رbاظمو مالظلاو ءوسلا لR مغر فاطملا ةياmn ;: ملاعلا مكحي نم

 انايحأ تاعجارت � إ جاتح+و ادج نمثلا ظbاب مدقتلاف ؛ة+رش´لا ھش�ع� يذلا

 .مدقتلا لصحي ي²ل تاضاخم ةjجاومو

 

 ةموك=Pا تاردقو بعشلا تاعقوت نIب :رارقتسالا ةوجف

 

bكلمت تاردق ىوتسم امئاد كانjكلمت تاعقوت ىوتسمو ةمو67²ا اjا 

 ىوتسم نBcو تاردقلا ىوتسم نcب ةوجفلا هذb تداز املRو ،بوعشلا

 ;: ب´سلا عجر+و .رارقتسالا مدعو تاروثلا ثودح ةصرف تداز تاعقوتلا

 ادوعو مدقت ةمو67²ا نأ ،لوألا :نcمjم نcلماع � إ رمتسم ل²شÃ ةوجفلا ةدا+ز

 ميمص بناوج yzش ;:و "نطاوملا" ةش�عم ىوتسم عفرو نcسحت ;: ةرمتسم

 نو²ت ةجي�نلاو ،بعشلا ىدل تاعقوتلا ىوتسم عفر ;: دعاس@ امم اn¨يلوؤسم

 تاردقلا ىوتسم بعشلا نم ”ضعÃ“ كردي امدنع ،ايناث .كلذ فالخ

 دعاس امم ،اÐnزjجأ Ïdع ةمو67²ا ھنلع� امم Ïdكأ تاردق ;Îو ،ةلودلل ةيقيق67ا

 دقفي امم مÒnارآب ;�امتجالا طسولا ;: مcdbثأتو مÐnاعقوت ىوتسم عفر ;:

 .ةمولعملا ��ع اÐnرطيس ةطلسلا

 

 رشابملا رثأتلاب دعاس اذbو اjل ىوتسم ��عأ ;: ةوجفلا تناR 2011 ةنس ;:

 لبق ةلصا67ا ةوجفلا كلت مغرو .كاذنآ يÖرعلا عيBرلا ةرارشÃ عÕرسلاو
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 ةرادإل ةلاعف تاRرحتب ردابت مل ةمو67²ا نأ الإ ،نايعلا ةرbاظ تناRو ،كار67ا

 :اjمbأ تالامتحا وأ بابسأل كار67ا لبق ةوجفلا

 لR ةديعÃ تناRو ةوجفلا كلت م`� كردت ةلوؤسملا ةزjجألا نكت مل امBر -1

 .عقاولا ءارقتسا ;: ةزjجألا فعض ��ع ليلد اذbو عقاولا نع دعبلا

 ھبضغ نع cdبعتلا ��ع بعشلا ةردق ةزjجألا كلت ايئاmn عقوتت مل امBر -2

 سوفن ;: ھتعرز يذلا فو6Zا ىوتسم ��ع ئ²تت تناRو ،ايناديم

 ��ع اÐnرطيس ىوتسم ��ع اضيأو ةقباسلا 40 تاونسلا لاوط "نcنطاوملا"

 .2ريدقتلا فعض ��ع رخآ ليلد اضيأ اذbو ،ةمولعملا

 

 نع ا67jاصل نو²يل عضولا كرادت ةزjجألا كلت تلواح كار67ا دعÃ ھنأ ديب

 اjكلمت [yلا ةوقلا طاقن ��ع ×cكd¡لاو ةيكذ ةق+رطب اjقاروأ ب�ترتو ةململ ق+رط

 تاقاطب نم ةعومجم ءاقلإ ق+رط نع لعف تادر لمعÃ تÙ7نف ؛ةمو67²ا

 هذbو .ة×cجو ةd¡ف دعÃ لل6Zا رjظ ذإ ،ديج ل²شÃ ةسوردم نكت مل ولوناbرلا

 ;: تاقاطبلا كلت تدعاس .”ةردابملا“ لعفلا فالخب لعفلا تادر ةعيبط

 بلاطملا ضعÃ ةيبلت ;Î تاوط6Zا كلت مbأ نم تناRو ،ةوجفلا كلت صيلقت

 ضعÃ ل67 دوعو ميدقتو فيظوتلاو بتاورلا عفر لثم ةتقؤملا ةيش�عملا

 ;: .نآلا yzح رونلا َري مل يذلا ،جاوزلل قودنص cdفوت لثم بابشلا تالكشم

 اjمbأو ةس�ئرلا بلاطملا ةيقبل ثd¡كت ملو ةطلسلا تلbاجت ھتاذ تقولا

 ماتلا لصفلاو ،يقفاوتلا/يدقاعتلا روتسدلا لثم [\]ايسلا حالصإلا بلاطم

 
2 Alhashmi 2013.  
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 تايحالصو ،ة+روتسد ةمكحمو ،ءارزولا س�ئر بصنمو ،ثالثلا تاطلسلل

 .3ىروشلا سل`o ةيباقرو ةيعÕرش�

 

 لواحت [yلاو ،2011 كارح ;Îو ھتركاذ ;: ةّراق ةعقاو بعشلا ىدل حبصأ

 نم ةعومجم اbذاختاب ةيعم`6ا ةركاذلا نم اÞ7jم قرطلا yzشÃ ةمو67²ا

 ازمر حبصأ يذلا راß7 راود نم ةيضرألا ةركلا ملعم ةلازإ لثم تاءارجإلا

 نكمي ءوضلا طيلس� نم د+زم عم ةعقاولا هذb .تاماصتعالا/تاجاجتحالل

 ةطلسلا ھعم رواحتت [yلاو ةطلسلل ھجوملا دقنلا ر+وطت وحن اقلطنم ل²ش� نأ

 أش�تس ةمولعملا ��ع عارصلا نم ةديدج روص .ةرشابملا cdغو ةرشابملا اjقرطب

 عم رارمتساب اjطBر متي ةديدج عàاقو .2011 كارح ��ع فيثكتلا اذb نم

 .á] :; 2011عشلا كار67ا تالعافت

 

 اضيأ نكل ،اjل عورشم قح وb ةمزألا كلت ةرادإل ةمو67²ا ھب تماق ام ل²ف

 � إ كلذ ىدأ ولو ھتاعقوت ىوتسم عفرو لؤاس�لاو كشلا ;: ق67ا "نطاوملل"

 كلت قح نم ،ةينمألا ةزjجألا ةغل انمدختسا ولو .ديدج نم ةوجفلا ةدا+ز

 ءولمملا ءز`6ا � إ بعشلا رظن ھجوتل ةيملسلا اjلئاسو ل²ب لمع� نأ ةزjجألا

 نم ءولمملا ءز`¶ل رظنلا دعÃ بعشلا قح نم اضيأ نكل ،طقف سأ²لا نم

 قفو لمعÕو غراف وb اذامل لءاس�+و سأ²لا نم غرافلا ءز`¶ل رظني نأ ،سأ²لا

 عقاولا لوقتو دقت�تو نراقت امدنع ةيباجيإلا ةمقف .كلذ ةفرعمل ايملس نوناقلا

 عقاولا نع برn¨ت امدنع ةيبلسلا ةمقو ،تعطتسا نإ ةبسانملا لول67ا ركذتو

 ايلاح رارقتسالا ةوجف م`� ىوتسم ام :نآلا مbألا لاؤسلا .قئاق67ا ف+زتو

 
3 Alfazari 2015.  
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 دعÃ ءاضقلا ;: ةقثلا ي�امعلا عراشلا ةيبلغأ اب+رقت دقف ام دعÃ ةصاخ

 4!؟نمزلا ةد+رج ةيضق تايعادت

 

 

 ةقيق=Pا رUوزتو عقاولا نIب :نوناقلا

 

 ةنطلسلا تاعماج ىدحإ ;: ;�ماج بلاط عم ثيدح ;: تلخد ام موي ;:

 عم رضاo7ا يطاع� ةق+رطو سÕردتلا ةعيبطو ¤çانملا ضعÃ لوح ةصا6Zا

Ãلا ةلئسألاو ةيقوق67او ةيسايسلا اياضقلا ضعy] قفارتjبالطلا لبق نم ا 

Ãقو ركذتأ .يقطنمو يوفع ل²ش¨nنوحمس� فيك اقناح ھب تخرص فيك ا 

� نأب
ُ

 هذb لمحتو .”جرختن نأ د+رن“ :-ھمولأ الو- ّ;�ع در !؟ةق+رطلا هذén اوبغتس

 :دوصقملا z°عملا ;: نcلامتحا ةباجإلا

 ;: ا�nصو ةمولعملا ظف67 انمامتbا ردق ةمولعملا ةê7ل ثd¡كن ال نحن الوأ 

 عم داج راوح ;: انلوخد ايناث ،جرختلا مث ةجردلا نامضو ناحتمالا ةقرو

 مث تاجردلا ل`ë ق+رط نع رضاo7ا خيBوتل ةيادبلا ;: انضرع@ دق رضاo7ا

Ãقيقحتلل لصت دقو ة+رادإلا ةلءاسملل كلذ دع.  

 

 ةيذيفنتلا ثالثلا تاطلسلا لصف ةيضق اbانشقان [yلا لئاسملا نمض نمو

 ىروشلا سل`o تايحالصلا حنم ةيضقو ،اjمدع نم ةيعÕرش�لاو ةيئاضقلاو

 ھب موقي يذلا ءابغتسالا رود نأ حيß7 .اjمدع نم ةيباقرلاو ةيعÕرش�لا

 
4 Omani Center for Human Rights 2017.  
 

  .هدی يف تاطلسلا راكتحا نم ھسفن قیرطلا يف يضمی مثیھ ناطلسلا ھفَلخ نإف ودبی ام ىلعو ،سوباق ناطلسلا مكح ةرتف يف ةساردلا تیرُجأ *
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 ؛ماع ل²شÃ برغتسم لعفب س�ل ةمولعملا ھ+وش� ق+رط نع رضاo7ا

 نjcم ءابغتسا ;: اÐnاودأو اÐnاونق Ïdع يموي ل²شÃ ھسرامت ةطلسلاف

 ةيميلعتلا تاسسؤملل فافختسالاو ءابغتسالا اذb دتمي نأ ديب ؛"نطاوملل"

 ا+و ،قوق67او نوناقلا ھسّردت ةيلR ;: بلاطلا سردي ،مع�- نوناقلا تايلR ;:و

 رbوج ;: س´ل دجوي ال نcت�ضقلا نأ ملعلا عم .ىÏdك ةلزjم [¼ل -ة+رÞZلل

  .نوقذلا ��ع ك�7لا ;: اn¨حاجب ةطلسلا سرامت اذb عمو امn¨قيقح

 

الصف كانb نإ لوقن فيك ،تاطلسلا لصف ةلأسم ;: انأدب ول
ً

 اÇnيب 

 ھسفن وbو ،ءارزولا سلجم س�ئرك ةيذيفنت ةطلس ��عأ س�ئر وb *ناطلسلاو

 س�ئر ھسفن وbو ،ءاضقلل ��عألا سل`oا س�ئرك ةيئاضق ةطلس ��عأ س�ئر

 ىرخألا بصانملا ان�سانت ول اذb !نامع سلجم س�ئرك ةيعÕرش� ةطلس ��عأ

 اÐnايمسمب ءايشألا نومس� ال اذاملو لصفلا نيأ .��عأ سلجم س�ئرو ر+زو نcب

 !؟اn¨قيقحو

 

 

 :ةيعÕرش�لا ةطلسلا

bنامع سلجم كلمي ل bفصوو ؟ةطلسلا هذ¨nنأل ةطلسلاب ا bاذ bوج وbر 

 ةيعÕرش�لا ةطلسلا“ ةيBرعلا ةعوسوملا بسحو .ھمدع نم ةيحالصلا دوجو

 ةطلسلا نcناوقلا حاd¡قا ةيلمع ;: اjكراش� دقو ،اbرقتو نcناوقلا حd¡قت

 ،هرارقإل نوناقلا عورشم ��ع ت+وصتلا ةيلمع نكلو ،)ةمو67²ا( ةيذيفنتلا

 ةطلس اÂnف اbرطاش� ال ،اbدحو ةيعÕرش�لا ةطلسلا صاصتخا نمض لخدت

 ةمjم ةيذيفنتلا ةطلسلا � وتت نوناقلا نس دعÃ نكلو ،أدبملا ثيح نم ىرخأ



 

 18 

 [\]اسألا ماظنلا ھيلع صن ام فالخب اذbو .”هرش�و هرادصñو ،ھيلع قيدصتلا

  .نآلا ظحالنس امك ةلودلل

 

 ةـمو67²ا اــbدع� [yلا نـيناوقلا تاـعورشم لاـحت“ :)35( اررــكم )58( ةداــملا -

 ناطلسلا ةلالج � إ ةرشابم اjعفر مث اjليدع� وأ اــbرارقإل ناـمع سـلجم � إ

 عورشم ��ع نامع سلجم لبق نم تاليدع� ءارجإ لاح يـفو .اbرادصإل

 كلت يـف رظنلا ةداعإل سل`oا � إ هدر ناطلسلا ةلال`6 نو²ي نوناقلا

 ."ناطلسلا ةلالج � إ ةيناث ھعفر مث تاليدعتلا

 

 نcناوق تاعورشم حاd¡قا نامع سل`o“ :)36( اررــكم )58( ةداــم ةداملا -

 اbرارقإ نأشÃ عب�تو ،سل`oا � إ اÐnداعإ مث اn¨ساردل ةمو67²ا � إ اn¨لاحñو

 ارركم )58( ةداملا يـف اÂnلع صوصنملا تاءارجإلا تاذ اbرادصñو اjليدع� وأ

)35(". 

 

 .ناطلسلا وb يàاÇnلا رارقلا بحاصو عرشملا نأ ح+رصو ¯®او ل²شÃ ظحالن

 رادصإ ناطلسلا ةلال`6“ :)39( اررــكم )58( ةداملا يفف ؛طقف اذb س�لو

 لالـخو ناــمع سـلجم داقع�ا راودأ نcب اميف نوناقلا ةوق اjل ةيناطلس ميسارم

 ناطلسلل قحي ."ةلودلا سلجم تاسلج فـقوتو ىروـشلا سـلجم لـح ةd¡ف

 .ةداملا اÂnلإ تراشأ [yلا تالا67ا ;: ءاش امفيك تاعÕرش� رادصإ
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 ةيمنتلا ططخ تاعورشم لاحت“ :)40( اررــكم )58( ةداملا ارخآ س�لو اcdخأو 

 اn¨شقانمل ىروشلا سلجم � إ ءارزولا سلجم نم ةلودلل ة+ونسلا ةينا×cملاو

 اn¨لاحإ مث ھيلإ ةلاحإلا خ+رات نم d½كألا ��ع رjش لالخ اmnأشÃ ھتايصوت ءادبñو

 اموي رشع ةسمخ لالخ اmnأشÃ ھتايصوت ءادبñو اn¨شقانمل ةلودلا سلجم � إ

 سلجم � إ اÐnداعإ ةلودلا سلجم س�ئر ��عو ،ھيلإ ةلاحإلا خ+رات نم d½كألا ��ع

 نcسل`oا راطخإ ءارزولا سلجم ��عو ،نcسل`oا تايصوتب ةعوفشم ءارزولا

 ."بابسألا ركذ عم نأشلا اذb يـف امÐnايصوت نم ھب ذخألا متي مل امب

 ھيقشÃ ،نامع سلجم اي ھنأ -ك�7مو- ¯®او ل²شÃ اضيأ ةداملا هذcd bش�

 ططخ تاعورشم لوح مكتاليدع�و مكتاحd¡قم لR ،ةلودلاو ىروشلا سلجم

 ;: اÂnمر ھئارزو سلجمو ناطلسلا عيطتس@ ةلودلل ة+ونسلا ةينا×cملاو ةيمنتلا

 !تالمjم ةلس برقأ

 

 

 :ةيباقرلا ةطلسلا

 ؟ةيحالصلا هذb دوجو ةقيقح ام

 

 رــشع ةـسمخ نم عـقوم بلط ��ع ءاـنب زوـجي“ :)43( اررــكم )58( ةداــملا -

 ءارزو نم يأ باوجتسا ىروشلا سلجم ءاـضعأ نم لـقألا ��ع اوـضع

 ،نوـناقلل ةـفلاoZاب مـÐnايحالص زواجتب ةقلعتملا رومألا يـف تامد6Zا

 نأشلا اذb يـف ھيلإ لصوتي ام ةـجي�ن عـفرو سـل`oا لبق نم كلذ ةـشقانمو

 ."ناطلسلا ةلالج � إ
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 انbو ،طقف تامد6Zا ءارزو باوجتسا ;: ءاضعألا ةيحالص ��ع ةداملا تصن

 ال ةلو`õ ةيحالص لقنل وأ .الصأ ةباقرلا ةيحالص دوجو ةقيقح ;: ةيلا²شإلا

 نأ [°ع@ اذbو .ةيباقرلا ةطلسلا دوجو ةقيقحب ح+رصتلا ىوتسمل �öرت

 ةيلاملل ار+زو ھتفصب الو ءارزولا س�ئر ھتفصب ال بساحي نأ نكمي ال ناطلسلا

 ،[\]اسألا ماظنلا ھيلع صن امك ةنوصم ھتاذ نإ ذإ ،ةيجرا6Zاو عافدلاو

 .ةيمد6Zا تارازولا قاطن نمض لخدت ال اjسأd¡ي [yلا تارازولاو

 

 ةياÇnلا ;:و ،الbاجتم z\]انت وأ ،[\÷� [\]اسألا ماظنلا نأ ىرخألا ةيلا²شإلا

 امو ىرخألا ;Î امو ةيمد6Zا تارازولا ;Î ام ديدحت ،اjسفن ةجي�نلل لصنس

 ةd¡فلا ;: اوضع 43 عفر امدنع دعÃ اميف ةطلسلا ھيلع تبعل ام اذbو .اn¨فص

 ر+زو باوجتسال ىروشلا سلجم س�ئر � إ باوجتسا بلط ةلاسر ةقباسلا

 راطإ ;: لخدت ةرازولا هذb نأ ءارزولا سلجم نم درلا ءاج زاغلاو طفنلا

 ھباسح ;: ي�اوللا قيفوت ىروشلا سلجم وضع حرص دقو !ةيدايسلا تارازولا

 هذb ؟ةيمد6Zا تارازولا ;Î ام لاؤسلا“ :ءارزولا سلجم در دعd Ã¡+وت Ïdع

 باوجتسا بلطب سل`oا ءاضعأ فصن نم d½كأ مدقت نcحف ،فالخ ةطقن

 نم زاغلاو طفنلا ةرازو نأ ءارزولا سلجم نم درلا ناR زاغلاو طفنلا ر+زو

 .5"ةيدايسلا تارازولا

 

 اوضع 16 ھمدق اÇnيح ; اعلا ميلعتلا ةر+زو باوجتسا بلط ،كلذ نم ى²نألا

 ول yzحو .ثدح اذام مjسفنأ ءاضعألا yzح ملع@ ال ب+رغو يمارد ل²شz Ã¼تناو

 
5 Albalad Newspaper 2012. 
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 ءارزو دحأ نع ةقثلا ب`� ;: ءاضعألا نم ةيبلغألاب عامجإلا مت انضd¡فا

 ”ال“ لوقت )43( اررــكم )58( ةداملا ؟هذيفنتل رارقلا مbديب لb تامد6Zا

  .طقف ناطلسلل اضيأ عجري رارقلاو

 

 نأ وأ ج+ردتلاب حنمت نأ بجي تايحالصلا نأب ريÏdتلا مjضعÃ لواحي دق

 ردق -رخآ روحم ھنأل- نآلا [°ينع@ ال اذbو ،تايحالصلا لمحتل عاو cdغ بعشلا

 :لاؤسلا اذb [°مún ام

 

 !؟ةمولعملا نوbوش� اذامل ،اn¨قيقحو اÐnايمسمب ءايشألا نومس� ال اذامل 

 

 ةدام يأ دجوت ال تناR 2011 ةنس تاليدع� لبق ھنأ ;Î ةطاسÃ ل²ب ةقيق67او

 ��ع نوناق عورشم ةدوسم يأ ر+رمت بوجو ��ع صنت [\]اسألا ماظنلا ;:

 ر+زو باوجتسا ;: وضع 15 قح � إ ةفاضإلاب .دجوت نآلاو ،نامع سلجم

 .طخ فلأ اn¨حت عضن ةcdخألا هذyz bحو .طقف ،تامدخ

 

 

 سYدقتلاو دقنلا نIب ..مكا=Pا

 

“Rولق ميمص نم ھترصن د+رنو ق67ا بحن اننأ ;�دن انلBال عقاولا ;: اننكلو ،ان 

 ةاي67ا ;: هدودح فرع� نأ نود ھب ¤£لن يذلا يرعشلا ق67ا كلذ الإ بحن

 نم ”.ھنع سانلا دعÃأ نحنف ان67اصم ددún يذلا مراصلا ق67ا امأ .ةيلمعلا

 ”يرش´لا لقعلا ةلزjم“ باتك ي�ءارق دعÃ [\]أر ;: تëZرت [yلا تارابعلا



 

 22 

 اذbو ،تاونس ثالث لقألا ��ع رورم مغر يدرولا ;�ع عامتجالا ملاعو ركفملل

 ةيعقاو نأ ديب .ةركاذلا فعضب ;�تبا ;�ثم صûZ دنع ثدحي نأ ردانلا نم

 ءادوسلا بوقثلا صاصتما تمواقو ةوقلاب اjسفن تضرف نم ;Î ةرابعلا

 دbاشأ انأو z\]انتأ نأ تدرأ ولو ةرابعلا z\÷�أس فيك .-!اdb½كأ امو- ي�ركاذل

 [°عأو !؟اmnوعب�ي [yلا دقنلا ةي`£نم ;: ”ضعبلا“ ھش�ع@ يذلا ضقانتلا م`�

ملا "نطاوملا" انb ضعبلاب
ُ

غ
َ

ملاو بِّي
ُ

غ
َ

 .بَّي

 

bصقت ��ع ام الوؤسم دقت�ت نأ لقع@ لcd عمcةلودلا ;: لوؤسمك ھئادأ ;: ن، 

 ;: رخآ لوؤسمل للúnو كراب+و سدقي ھتاذ صþZلا دجن ىرخأ ةjج نمو

 ةيضق ;: ھئادأ ��ع داقتنا يأ ھل ھجوي نأ ركفي وأ ھل ھجوي نأ نود نم ةلودلا

 وأ ،Ïdكألا رزولا لمحتي ھسدقي يذلا لوؤسملا نأ ملعلا عم .ام موي ;: ةنيعم

 نم وbو ھنيع نم وbو لوألا لوؤسملا وcd bخألا نأل ،ايقالخأو ايقطنم يواسملا

 ��ع رطيس@ يذلا مكا67ا وb ”سدقملا“ لوؤسملا اذb ناR ول كلاب امف .ھليقي

 اÐnاطلس عيمجو ة7¶سملا تاوقلل ��عألا دئاقلا ھنوR ةلودلا لصافم عيمج

 !؟اÐnارازو مbأو ايلعلا اjسلاجم لRو ثالثلا

 

 ;: لوؤسم لRو ،ماd¡حالا مدع [°ع@ ال داقتنالاو ،س@دقتلا [°ع@ ال ماd¡حالا

 موصعم cdغ ،كلذ لبق اناس�ñو هcdغك انطاوم ىقبي نطولل مدق امjم ةلودلا

 ;: فظومك ھبجاو اذb .داقتنالا نع ه×ÿم cdغو ھنع عوفرم cdغو أط6Zا نع

 cdغ كردي ال دقو .نطاوملاو نطولل قح لب ،امركت الو امرك س�لو ةلودلا

 قيقد ل²شÃ فيصوتلا نع ةزجاع فقت انايحأ تامل²لا نأل ،ھينعأ ام ي�امعلا
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 ھلإ وb هاوس ھلإ لRو ،طقف 6Zcdا ھلإ وb نامع ;: مكا67ا .مئاقلا عضولل

 .ةصيقنو ةبيع لRو رشلا

 

 درن مل اذإ نوبصعتمو ،ركفن نأ عطتس� مل اذإ نcناجم نحن“ :نوطالفأ لوقي

 دقن ھقبس@ cdكفتلا ،عقاولا ;: نكل .”ركفن نأ ؤرجن مل اذإ ديبعو ،ركفن نأ

 ق+رط نع ةقلطم ةيلومش ةطلس لR نكل ،دقنلاب [¼ت�+و دقن ھقفار+و

 ةزjجأو مالعإلاR اjلئاسوو اÐnاودأ ق+رط نع ةمولعملا ��ع ةيل²لا اÐnرطيس

 ة+رظنلا قيبطت ةرادج ل²ب تعاطتسا ،اÂnفقثمو اjظاعو ةدناسمو تارباoZا

 .سانلا ناbذأ ;: cdيغتلا اjفدb ةوعد لRو ةيحالصإ ةعزن لR ةنطيشو ةيثرا²ملا

 نم ةموعدم ةي´+رخت تاوعد الإ ;Î ام ،cdثكلا ىدل دقنلا موjفم حبصأ yzح

 فسألل ءاج ،ھتصرفو ھق+رط دجوو دقنلا لصح اذإ نكلو .ةbوبشم تامظنم

 .ئدابملا هرطؤت الو قطنملل اصقانو اBولقمو اbوشم بلاغلا ;:

 

Rو لقعلا لحمضا ةينطولا مساب دحاولا يأرلا داس املmnو ،نطولا بRامل 

 اءزج ناR نم .نطولا رbدزاو سوفنلا تررحت را²فألا تعونتو ءارآلا تددع�

 .اjلح ةمjم ھل لRوت نأ نكمي ال ةل²شملا نم

 

 

*** 
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 ،ةل+وط ةd¡ف ذنم [ÀيداRأ ل²شÃ اn¨سارد ��ع ارصم تنك ةيضقلا هذb ةيمbأل

 ��ع دن�س@ باتكلا اذb .ھب تمق ام اذb العف ;  تحيتأ ةصرف لوأ ;:و

 ةداjش لينل تابلطتملا دحأcd، Rتسجاملا ةلحرم ;: اén تمق ةيملع ةحورطأ

 نألو .ساوس - ندنل ةعماج ،طسوألا قرشلا تاسايس جمانرب ;: cdتسجاملا

 وb رمألا ةياmn ;: س�ئرلا ;:دb نألو ،زايتمالا ةجرد ��ع تلصح ةحورطألا

 � إ ةحورطألا مجرتأ نأ تيأترا ،ي�امعلا ئراقلا ديدحتلاBو ،يÖرعلا ئراقلا

 قلعتملا نمزلا لماع وbو ،ةمjم ةطقن � إ كلذك cdشأ نأ دوأ انbو  .ةيBرعلا

 ناطلسلا مكح ةd¡ف ;: ةحورطألا نم ءاn¨نالاو ءدبلا مت .ةحورطألا تيقوتب

 نأ ديب .ةd¡فلا كلت نع الإ ثدحتي ال باتكلا ;: ي�أيس ام لR اذjلو ،سوباق

bغ� دق عقاولا نأ كلذك ةرورضلاب [°ع@ ال اذcd اميف Ãدع. 

 

 

 

 

 

 

 2020 ويام 1

   ندنل
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 نافرعو ركش

 

 

 تناy] Rلا ،ةدا+ز فيفر ةروتكدلا cdتسجاملا ةلاسر ��ع [yفرشم ;  تمّدق

 نم cdثكلا ،ةساردلا هذb ةي`£نمو عوضوم ليصأت ;: ةياغلل ةمّيق اÐnاÏdخ

 تنك [yلا ةحيصنلا ءاطعإ ;: رخأتت ملو ،ثحبلا ةd¡ف لالخ ةدعاسملاو معدلا

 .كل اركش .اjجاتحأ

 ;: اÂnلع تدمتعا [yلا تالباقملا نم اًءزج اوناR نم عيمج اًضيأ ركشأ نأ دوأ

 .مكتقو ��ع مكل اًركش .ةساردلا هذb ةي`£نم
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 دي,مت

 ;: مالعإلا ��ع ةرطيسلا ل²شو ىوتسم نأ ةيضرف ةساردلا هذb شقانت

طابترا طبتري نامع ةنطلس
ً

 ;: ةمكا67ا ةيسايسلا ةموظنملا ةعيبطب اًقيثو ا

 ةرطيسلاب ھتقالعو ي�امُعلا "مك67ا ماظن" ةسارد � إ ةلاسرلا فدÐnو .ةلودلا

 ;�ولا ��ع ةرطيسلا هذb جئاتنو ،ةينامُعلا مالعإلا لئاسو ;: ةمولعملا ��ع

 .دالبلا ;: ةيسايسلا ةئبعتلاو [\]ايسلا

 ةيBرعلا نcتغللا الكب مالعإلاو ةسايسلاب ةمتjم تايبدأ ةلاسرلا ضرعتس�

ةدن�سُم ،ةي×cلجنإلاو
ً

 ةعÖرأ( عم تمت تالباقمو ةينامُع مالعإ لئاسو ليلحت � إ 

 ،ةنطلسلا نوؤشÃ ةيارد ��ع مb نمم ،ي�امع cdغو اًينامع ،افقثم )رشع

 .ةينامُعلا ةسايسلاو مالعإلا ;: نcصصختم عم كلذكو

 [yلا قئارطلا مn¨لباقم تمت نم دودر ;: ي�امعلا ماظنلا فيصوت سكع دقو

 هذb حرطت امك .ةيدادب�سا ةلودك ،ةيلا67ا تايبدألا ;: ماظنلا اén فصوي

 نم تاباجإ كلذكو ةحاتملا تا+رظنلاو ي�امعلا نوناقلا لالخ نم ةساردلا

 ماظن ھنأ ��ع "مك67ا ماظن" مjف ;: ��ثملا ةق+رطلا لوح ةBراقم مn¨لباقم تمت

 لوصولا مّ`$+و ةيمالعإلا تاسسؤملا ��ع لماR ل²شÃ رطيس@ قلطم ; ومش

 � إ تداق ةرطيسلا هذb نأ فيك اًضيأ لمعلا اذb ضرعتس@ امك .ةمولعملا � إ

  .ةمواقملا عاونأ نم عونك ةلقتسم عÕراشم روjظ
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 ةمدقم :لوألا لصفلا

 

 ،ةرصاعملا ةسايسلا ;: cdثأتلا ;: ةيمbألا غلاب اًرود مالعإلا لئاسو بعلت

 لوح ةيسايسلا تاموظنملا صرح ھيلع بتd¡ي يذلا رمألا .ةفاقثلاو ،عمت`oاو

 ةمظنأ تادنجأ ةمدyz 6Zش قرطب مالعإلا لئاسوب مكحتلا ��ع عمجأ ملاعلا

 ل²شو ىوتسم نأ ةظحالم حوضوب نكمُي ھنأ ّجاحت ةساردلا هذb .مك67ا

طابترا طبتري مالعإلا لئاسو ��ع ةرطيسلا
ً

 .ةلود يأل مك67ا ماظنب اًرشابم ا

 ي�امُعلا [\]ايسلا ماظنلا لوح ةBراقم ةحورطألا هذb مدقت ،ةلاح ةساردك

 ةرطيسلا هذb تايعادتو ي�امُعلا مالعإلا ;: ةمولعملا ��ع ةرطيسلاب ھتقالعو

 .دلبلا ;: ةيسايسلا ةئبعتلاو ;�ولا ��ع

 نم الدب *) political regime مك67ا ماظن( ¯¶طصم لمعلا اذb مدختس@

 � إ ةراشإلل ةلودلا وأ ةمو67²ا وأ )political system ةيسايسلا ةموظنملا(

 ¯¶طصم نأ دقتع@ ذإ ؛ثحابلا نم ٍعاو رارق اذbو .نامع ;: ةيلعفلا ةطلسلا

 ةلودلا لثمي يذلا ،سوباق ناطلسلا ةطلسل ةقد d½كألا فصولا وb "ماظن"

 ��ع ةلماR ةرطيس [\]وباقلا مك67ا ماظن رطيس@ ذإ .ةمل²لا ھينع� ام ل²ب

 .ةمو67²او ةيسايسلا ةموظنملا

 ،ةلودلا وأ ،ةينامعلا ةيسايسلا ةموظنملا نع ثدحتت ،ةيلا67ا تايبدألا

 ةقيقدلا ةساردلا لالخ نم ھنأ ديب .ةيدادب�سا ةلود وأ ةموظنم اmnأب اjفصتو

 ماظن( ¯¶طصم مادختسا ثحبلا اذb حd¡قي ،ةمولعملا ��ع ةلودلا ةرطيسل

 ��س@ ل²ش وbو( ايدادب�سا الكش نمضتي يذلا ) political regime مك67ا
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الكشو ،طقف ةيسايسلا ةطلسلا كالتما � إ
ً

 ل²شلا وbو ،افرطت d½كأ ،رخآ 

 عيمجو ةلودلا تاسسؤم لR ��ع ةرطيسلا � إ ��س@ ل²ش وbو( ; ومشلا

 ةينامعلا ةيسايسلا ةموظنملل فصو لضفأف ،ھيلعو .)ةماعلا ةاي67ا لا²شأ

 ةعسوت لواحت ةقلطملا ةيلومشلا مك67ا مظن .قلطم ; ومش مكح ماظن اmnأ

 ةرطيسلا لالخ نم كلذ نم دعÃأ وb ام � إ لب ،نوناقلا Ïdع طقف س�ل اn¨طلس

 ةيصþZلا ةاي67ا بناوج عيمج ��ع ةرطيسلل اÇnم ;�س ;: ةيجولديألا

 .ي�امُعلا مك67ا ماظن ھل ��س@ ام اذbو ،6ةنكمم ةق+رط يأب اÂnنطاومل ةماعلاو

 .بسحف اًدب�سم هرابتعا نكمي ال ; اتلاBو

 دحأ ةفاê7لا ��ع ةباقرلا دع� امك ،ةدشÃ ةديقم نامع ;: cdبعتلا ة+رح دع�

 لئاسو عضخت ذإ .ھتدنجأ قيقحتل ماظنلا اjمدختس@ [yلا بيلاسألا مbأ

 .مك67ا ماظن لبق نم ةماتلا ةرطيسلل ،اjلا²شأ فلتخمب ،نامُع ;: مالعإلا

 ،ةديشرلا ةمو67²ا /ةيسايسلا ةيباوصلا political correctness( لثم ¤�5و

 /ةيفاقثلا تايساس67ا cultural sensitivities(و )ةميك67ا ةدايقلا

 مك67ا ماظن مايقل غوسمك مدختس� )ةماعلا ة7¶صملا ،ةينامعلا ةيصوص6Zا

 ةيدرسلاو .ماظتناب يمالعإلا/يفê7لا ىوتo7ا فذحو ،ب`�و ،ليدعتب

 ة+ؤر ھل ٌ¯ِ¶صُم ھنأب سوباق ناطلسلا رّوصت [yلا ،مك67ا ماظنل ةيمسرلا

 ،هذb رظنلا ةjجو نع فارحنالا لوبقملا cdغ نم ھنأ زراب ل²شÃ دكؤت ،ةبقاث

 .ناطلسلا "ةمكح" ;: كيكش�لاو

 اÇnم ققحتلا نكمملا نم [yلا قئاق67ا yzحو ،تامولعملا ب`$ت ام اًبلاغو 

ت
ُ

 نودقت�ي نيذلا صاûZألاو .مك67ا ماظن ةدنجأ عم z\:امتي امب هوش�و فّرح

 
6 Curtis 1979; Arendt 1958, new ed. 1966. 
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 مbدض ×cيمتلا ةسرامم متت مك67ا ماظن نوضراع@ وأ نbارلا عضولا

 ديكأتلاب رثؤت دويقلا هذb .ةيقادصملل نودقافو نcينطو cdغ مmnأب نومصو+و

  .*ةيعرلا /نcنكاسلل ةيجولويديآلا تالويملاو ةيعجرملا رطألا ;:

bملا ةدئارلا تاساردلا نم ديدعلا كانjةمت Ãءوضلا تطلس ةثيد67ا نامع 

 دجوت ال ،نآلا yzحو ،ھنأ الإ ؛رباع ل²شÃ ةمولعملا ��ع ةلودلا ةرطيس ��ع

bي�امُعلا مالعإلا ;: ةمولعملا ��ع ةرطيسلا لوح ةقمعتم تاسارد كان. únفد 

bدسل لمعلا اذ bراثآ ةسارد لالخ نم ةوجفلا هذ bولا ;: ةرطيسلا هذ�; 

 .دلبلا ;: ةيسايسلا ةئبعتلاو ،[\]ايسلا

 ةسايسلا ;: ةدئاس تا+رظن ��ع نادمتع@ نا+رظن ناراطإ ةساردلا هذb دوقي

 ةلودلا رbاظم دحأ اbرابتعاب ةمولعملا ��ع ةرطيسلا سرديس ثحبلا .مالعإلاو

الا²شأ كانb نأ ثحابلا ضd¡ف+و .ةقلطملا ةيلومشلا
ً

 ��ع ةرطيسلل ةفلتخم 

 ثحبلا اذb رصتقيس كلذ عمو ،ماعلا لا`oاو ميلعتلا لثم نامُع ;: ةمولعملا

  .نامُع ;: مالعإلا لئاسو ةلاح ةسارد ��ع

 لوح رودت ةي×cلجنإلاو ةيBرعلا نcتغللاب تايبدأ ةعجارم � إ ثحبلا اذb دن�س@

 ،ةمظنم ھبش تالباقم ��ع دن�س@ كلذك .ةيمالعإلاو ةيسايسلا تا+رظنلا

 تع`û .ةزكرم ةيصنو ةيعون تانايب عم`6 تمدخُتسا ،ةيفß7 تافطتقمو

 ثيد7¶ل مn¨لباقم تمت نيذلا صاûZألا ةحوتفملا تاياÇnلا تاذ ةلئسألا

 .7اn¨`6اعم مت ةددحم تالؤاس� نأ دكأتلا ;: ثحابلا اًضيأ تدعاس امك ،ة+رحب

 
 ةلودلا TE ةققحتم Q'غ ةنطاوملا طورش نأل "ن'نطاوم" لدب ةيعر وأ ن'نكاس DEلطصم مادختسا ;:إ ثحابلا ليمي :ةيعرلا وأ ن'نكاس/نكاس*

 .ةينعملا
7 Gill 2008. 
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 ،ھسفن ماعلا نم ويلوي yz 14حو 2019 ويلوي 1 نم ةd¡فلا ;: تالباقملا تثدح

أو
ُ

 ،نامُعÃ ةمات ةيارد ��ع اوناR نمم ،ي�امع cdغو اًينامع اًفقثم )14( عم ت+رج

أ .نامُع جراخو لخاد نcميقملا نم ةسايسلاو مالعإلا ;: نcصصختمو
ُ

 ت+رج

 نم ةعومجم ��ع توتحا ةلباقملا ةلئسأو ،ي�وd¡كلإلا ديÏdلا Ïdع تالباقملا

 عيمج تب`ُ� ،مn¨لباقم تمت نم ةمالس نامضلو .ةحوتفملا ةلئسألا

 ثحابلا اÏdbتعا [yلا ،مÐnاصصخت ادع ،ةساردلا نم ةيصþZلا مÐnامولعم

b1 ق7¶ملا( رظنا .ئراقلل ةما(. 

bروصق ھجوأ كلان :; bرفوتو ةساردلا تقو ةيدودحم بناجبف ؛ةساردلا هذ 

 ب´سÃ ةBوعص d½كأ مÐnاباجإ ��ع لوص67او ةنيعلا عم لصاوتلا ناR ،رداصملا

الضف .ثحابلل [\]ايسلا عضولا ةيساسحو عوضوملا ةيساسح
ً

 نم ،كلذ نع 

 نطاوم ھنأل اًرظن نامع ةرا+ز ھيلع ليحتس@ ناR ثحابلا نأ ،انb ركذن نأ مjملا

 .[\]ايس >;الك ةدحتملا ةكلمملا ;: ش�ع@ ي�امع

 ةلودك نامع ةسارد رÏd+و ةلصلا تاذ تا+رظنلا ضرعتس@ ; اتلا لصفلا

 قلطملا ; ومشلا مك67ا ماظن ةرطيس سردي ثلاثلا لصفلاو .ةقلطم ةيلومش

 لئاسو ;: ةدوجوملا تاعوضوملا ;: ثحبي ذإ ؛مالعإلا لئاسو ��ع ةلما²لا

 ،ةباقرلل تعضخ وأ ماظنلا ةقفاومب تيظح [yلا كلت ءاوس ةحاتملا مالعإلا

 ةنعرش لجأ نم مك67ا ماظن اjعضو [yلا تاعÕرش�لاو نcناوقلا ضرعتس@ امك

 لصفلا امأ .ماعلا ءاضفلاو ةيفê7لا تاسسؤملا ;: ةمولعملا ��ع ةرطيسلا

 للحي كلذك ،ةرطيسلا هذjل [\]ايسلاو ;�امتجالا رثألا للحيف عÃارلا

 ماظنلا دويق مغرBو ،ھنأل .ةمولعملا ��ع ماظنلا ةرطيس ھجاوت [yلا تايدحتلا

 ةيدرف دوjج ةدع كانb دجوت ،ةفاê7لا ��ع ھترطيسو cdبعتلا ة+رح ��ع
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 سما6Zا لصفلا متتخي ،اcdًخأو .اًيئاmn ةرطيسلا هذb ءاñmnو ض+وقتل ةكd¡شمو

bجئاتن ةشقانمب ةيثحبلا ةقرولا هذ bتاساردل تايصوت عضوو ةساردلا هذ 

 .ةيلبقتسم
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 تايبدألا ضرع :ي;اثلا لصفلا

 

bأدبت ةحورطألا هذ Ãفم اذامل حرشjمدقي نأ بجي "ةقلطملا ةيلومشلا" مو 

 ; ومشلا مك67ا ماظنل ةيساسألا صئاص6Zا للحت مث ،رابتعالا نcعÃ ذخؤ+و

 .راطإلا اذb ��ع ءانب اًيلوأ اًمكح ردصت ،كلذ ��ع ًءانBو ،نامع ;: ; ا67ا قلطملا

 ھنأل "اًقلطم ا=يلومش مكح ماظن" هرابتعا نكمي راطإ اذb نأ ثحابلا دقتع@

 مساوقلا نم cdثكلا دوجو مغر يدادب�سالا مك67ا جذومن نع فلتخي

 .امÇnيب ةكd¡شملا

 

الكش ةيدادب�سالا دع�
ً

 .ةيفسع� ةيمو²ح ةطلس � إ cdش@ مك67ا لا²شأ نم 

bاش صئاصخ ةدع كانàمتت ةعc× énأ ،ةيدادب�سالا لودلا اbمjذيفنت :ا 

 ةدايس فعضو ،ةيصþZلا تا+ر67ا باسح ��ع ة+زكرم ةطلسل ةعاطلا

 فعضلا نطاوم ×cيمت نكمُ+و .ة+روتسدلا ئدابملاو ميقلا ض+وقتو ،نوناقلا

 تاسسؤملا فعض وأ بايغ :اÇnم تارشؤم ةدعÃ يدادب�سالا مك67ا ;:

 cdغ تامظنملا عمقو ،ةيسايسلا ةيددعتلا ةيدودحمو ،ةيطارقميدلا

 قوق67ا فعض وأ را²نñو ،ة+روتسدلا طباوضلا صقن وأ بايغو ،ةيمو67²ا

 .8ةيساسألا

 

 تا+رح عم ة+وق ة+زكرمب ×cمتي مك67ا عاونأ نم عون وb يدادب�سالا مك67ا

 .ةلودلل ةعÃات نو²ت اmnإف ةيدرف تا+رح كانb تدجو نñو ،ةدودحم ةيسايس

 ھ+زن مكح وأ ة+روتسد ةيلوؤسم مك67ا عاونأ نم عونلا اذb ;: دجوت ال

 
8 Linz 2001. 
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 متÐn ال ]...[ ةيدادب�سالا ةلودلا" .9دحاو صûZ دي ;: ةطلسلا زكd¡تو ،نوناقلل

 ةجرد عمت`oا حنمت اmnإف اÂnلع عزانتلا متي مل املاطو ،ةيسايسلا ةطلسلاب ىوس

 ةعيبطلاو ملاعلا cdيغتل ��س@ ال" يدادب�سالا مك67ا ."ة+ر67ا نم ةنيعم

  .10"ة+رش´لا

 

 اn¨طلسل دودح يأب فd¡ع� ال ةقلطملا ةيلومشلا ةلودلا نإف ،ىرخأ ةيحان نم

 ;Î ةقلطملا ةيلومشلا .11ةصا6Zا وأ ةماعلا ةاي67ا تالاجم نم لاجم يأ ;:

 رظح ;: ةيس�ئرلا ھتا×cمم لثمتتو ،نcعم مكح بولسأ فصي [\]ايس موjفم

 نم اًدج لاع ىوتسم ةسراممو ،ةيدرفلا تا+ر67ا دييقتو ،ةضراعملا بازحأ

 مولعلاو ميلعتلاو نفلا كلذ ;: امب ،ةصا6Zاو ةماعلا ةاي67ا ��ع ةرطيسلا

فرطت دادب�سالا لا²شأ d½كأ ;Îو .نcنطاوملا قالخأ yzحو
ً

 عيمج زكd¡ت ذإ ،ا

 ةيلومشلا مك67ا ةمظنأ ×cمتت .مك67ا ماظن لخاد ةطلس ��عأ دي ;: ىوقلا

 ،تاRرشلا ةبقارمو ،cdبعتلا ة+رح دييقتو ،[\]ايسلا عمقلاب ةقلطملا

 ةرطيسلاو ،ھجوملا داصتقالاو ،ةلودلا باbرإل قاطنلا عساو مادختسالاو

 ،ةلودلا ةرطيسل مالعإلا لئاسو عيمج عضخت ذإ .مالعإلا لئاسو ��ع ةلما²لا

 ادناجاBوÏdلا تالمح كلذ ;: امب ،ھتدنجأ قيقحتل مك67ا ماظن اjمدختسÕو

 .12ةم�Zلا

 

 ميمصتلا ةدقعم ةيجولويديآل جّورت ةقلطملا ةيلومشلا مك67ا ةمظنأ 

 لوصولا نكمي ام قمعأ ;: اًيمسر ةنلعملا ايجولويديآلا لغلغتت" ذإ ؛طيطختلاو

 
9 Sekiguchi 2010. 

10 Cinpoes 2010. 
11 Conquest 2001. 

12 Curtis 1979; Arendt 1958, new ed. 1966. 
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 ةرطيسلا � إ ةقلطملا ةيلومشلا ةمو67²ا ��س�و ،ةيعامتجالا ةي�بلا ;: ھيلإ

 ةيحورلاو ة+ركفلا تاردابملا" نإ ذñو .13"اÂnنطاوم تافرصتو را²فأ ��ع ةلما²لا

 ةيلومشلا دjطضت امك  ]...[ ةقلطملا ةيلومشلا ��ع اcdبك اًرطخ لثمت ةينفلاو

 هرjظُي يركفلا طاش�لا لا²شأ نم ×cمتم ل²ش لR ةرمتسم ةروصب ةقلطملا

 نكمي ال ء[\: لR نم ;�يبطلا ءاي�سالا نم عب�ي كلذو ،bcdام`¶ل دد`6ا ةداقلا

 يأ دوجوب ماظنلل ةلما²لا ةنميjلا حمس� ال .ھمjف قلطملا ; ومشلا ماظنلل

 نكمي ال طاش� يأب حمس� ال امك ،ةاي67ا تالاجم نم لاجم يأ ;: ةرح ةردابم

 صاûZألا لالحإب ةقلطملا ةيلومشلا ةطلسلا موقت ام اًمئاد .لما²لاب ھب ؤب�تلا

 اjقفاوت نع رظنلا ضغÃ ،ة×cمتملا بbاوملا عيمج لحم ءايبغألاو ىقم67ا

 لضفألا نامضلا وb لازي ال عادبإلل ءايبغألاو ىقم67ا ءالؤb راقتفا نأل ،مjعم

 .14"مÒnالول

 

bب ھباش�لا ھجوأ نم ديدعلا كانcاًقفو يدادب�سالاو قلطملا ; ومشلا ماظنلا ن 

 الك تامس ;: ھباش�لا ھجوأ ضعÃ دوجو نأ الإ ،هالعأ ةروRذملا تاف+رعتلل

 .ةقلطملا ةيلومشلا مك67ا مظن ×cّمت تافالتخا دوجو نم عنمي ال مك67ا يماظن

bمت تارشؤم ةدع كانc× مك67ا ةمظنأ نع ةقلطملا ةيلومشلا مك67ا ةمظنأ 

 ءاضفلاو ميلعتلاو مالعإلا لئاسو ��ع ةلما²لا ةرطيسلا لثم ةيدادب�سالا

 اًمتح وb قلطم ; ومش مكح ماظن لR نإ لوقلا نكمي ،اذل .صا6Zاو ماعلا

 ماظن اًمتح وb يدادب�سا مكح ماظن لR س�ل نكل ،يدادب�سا مكح ماظن

 .قلطم ; ومش مكح

 

 
13 Pipes 1995. 

14 Arendt 1958. 
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 عيمج ��ع دحاو دئاق ھيف رطيس@ [\]ايس ماظن" وb قلطملا ; ومشلا مك67ا

 مك67ا .15"دلبلا ;: ء[\: لRو صûZ لR ��ع ةطلس ھلو ةمو67²ا عورف

 cdغ ة+زكرملا ةطلسلل ةيسايسلا ةسرامملاو ةديقعلا ][°ع@[ قلطملا ; ومشلا

 ماظنلا نأ وb قلطملا ; ومشلا ماظنلا رbوج ]...[ ةقلطم اÐnدايسو ةدودحم

 ءاوس ،ىرخأ ةjج يأ لبق نم ةمظنم ةعÃاتم وأ يدحتل عضخي ال مكا67ا

Rرش� وأ ةيئاضق تناÕ16"ةيباختنا وأ ةيداصتقا وأ ةي�يد وأ ةيع. 

 

 ;: ل+روأ جروج ي×cلجنإلا بتا²لا اbرش� [yلا ةيBوتس@دلا 1984 ةياور Ïdتع�

 .ةقلطملا ةيلومشلا رّوصت [yلا ةيبدألا لامعألا مbأ دحأ ،1949 ماع لصألا

 ةصاخ ،ليصفتلاب قلطملا ; ومشلا مك67ا ماظن لمع ةق+رط ةياورلا حرش�

 ةاي67ا ;: ةوقب ماظنلا لخدت ةق+رطو ،ةمولعملا ��ع ةرطيسلا ةيلآب قلعتي اميف

 وbو )ثيمس نوتس�+و( اjلطبب ةياورلا أدبت .17 مÐnارايتخاو دارفألل ةيصþZلا

 دكؤي امم ،رارمتساب لمع� ةقالمع ةبقارم ةشاش دجوت ثيح ھتقش لخدي

 ،كلذ عمو .ةصا6Zا ھتفرغ لخاد yzح ةيدرفلا ةيصوص6Zا � إ ماتلا راقتفالا

 ھتقش ناردج ;: ناRرألا دحأ ;: ھسفن ءافخإ Ïdع ةشاشلا نوتس�+و غواري

 دجاوت املR حايترالاب نوتس�+و رعش@ .ھتاركذم ةباتك ءانثأ ةبقارملا نم برÂnل

 لR فرعÕو ء[\: لR دbاش@ يذلا ،)Ïdكألا خألا( لثمت [yلا ةشاشلا قاطن جراخ

  .ةقلطملا ةيلومشلا ةلودلل ديسجت ;: ،ء[\:

 

ت يذلاو ةقلطملا ةيلومشلا ��ع رخآ لاثم ةياورلا ;: دجُو امك
َ

ثم
َ

 جمانرب ;: ل

 ;: ةيدرفلاو ةفلتoZا رعاشملا ميطحت � إ فدún يذلا ،)ةيbاركلا اتقيقد(
 

15 Cambridge Dictionary. 
16 Encyclopaedia Britannica. 
17 Chernow & Vallasi 1993; Aaronovitch 2013; Murphy 1996  
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 هاجت بعشلا لماR ديحوتو ك+رحت � إ فدún ھنأ ،كلذ نم d½كألاو .مومعلا

خ دحاو روعش
ُ

 ةضيغÃ ةوش�" :ھنأب ل+وروأ ھفصي يذلا روعشلا اذb .اًدمع قل

 ;: ةبغرلاو ،بيذعتلاو ،لتقلا ;: ةبغرلاو ،ماقتنالا � إ ةع×ÿلاو فو6Zا اbؤش�م

 نم ةلماR ةعومجم نم قفدتت اmnأ ودبت ،ةليقث ةقرطمب هوجولا ميطحت

 اًمامت ،نونجب خرص+و ،رjفكم صûZ � إ ھنع اًمغر درفلا ل+وحتل ،صاûZألا

  .18"دس`6ا ;: يرس@ امدنع يàاBرjكلا رايتلا لثم

 

 ;: قلطملا ; ومشلا مك67ا ماظن تاسسؤم دحأ ،)را²فألا ةطرش( اضيأ كانbو

 Ïdع عقاولا ضحدو ،اًمامت cdبعتلا ة+رح ض+وقت ��ع لمع� ثيح ،ةياورلا

 ھيجوتل ;�امج غامد ليسغ ةيلمع ھبش� ةبذاRو ةللضم ةغلب "رابخألا ةرش�"

 نألو ،; اتلاب .مك67ا ماظن فادbأو ةسايس عم z\:امتي امب ةيعام`6ا لوقعلا

 نأب لوقلا ة+رح ;Î ة+ر67ا" نأ دقتعÕو ،Ïdكألا خألا ضراع@ ام بتك نوتس�+و

 تفش�كا ؛"اًعابت رخآ ء[\: لR ي�أيسف ،ة+ر67ا هذb انحنُم نإ اننأو ،4 =2+2

 قنتعاو ملس�سا yzح ھتبذعو ھتلقتعاو ،")يركفلا ھتم+رج( را²فألا ةطرش

 .)5=2+2( نأ ةركف

 

 خألا لثمي ،2020-1970)( نامع مكاح ،سوباق ناطلسلا نأ ثحابلا دقتع@

 .امn¨طلسل دودح نودب ماتلا كلمتلاو ةلما²لا ةرطيسلا كلتمي امbالكف :Ïdكألا

 بقاري ذإ ،مك67ا ماظنل ديسجتك ،1984 ةياور ;: ،Ïdكألا خألا فرصتي

 ��ع رطيسÕو ،ةوسقب درمتلا بقاعÕو ،لقتسملا cdكفتلا رظح+و ،عمت`oا

 ال ،عقاولا ;: ھنأ ئراقلل ¯�تي ،ءاn¨نالا ��ع ةياورلا كشوت امدنعو .ةمولعملا

 
18 Orwell 1949. 
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 لثمي نأ وb هدوجو نم ديحولا فدjلا نأو ،Ïdكألا خألا Àzس@ صûZ دجوي

  .عمتجملل ة+روo7ا ةطقنلا

 

 نكل ،اًمامت يقيقح صûZ ،كلذ نم ضيقنلا ��ع ،سوباق ناطلسلا نأ ديب

 ؛1984 ةياور ;: قلطملا ; ومشلا مك67ا ماظن لثامي ،كلذ عم ،نامعل ھمكح

ةرطيس امbالك رطيس@ ذإ
ً

 Rعشلا قلمتلا ھيجوتو ةمولعملا رش� ��ع ةلماá] 

 نودب ھنأ ةياورلل يÖوتس@دلا درسلا ¯®وي .مjلثمت ةدحاو ةيصûZ هاجت

 نونطاوملا حبصيس ،cdكفتلاو ثيد67او ةءارقلا ةيلالقتساو ،ةيصوص6Zا

  .سوباق ناطلسلا ماظن ةفيظو ;Î هذbو ،ةلودلا ةرطيسل نوعضاخ اًديبع

 

 اًماع 40 ةبارقل ةنطلسلا ھب ت×cمت يذلا [\]ايسلا-;�امتجالا رارقتسالا ..." نإ

 لئاسو وأ بازحألا رظح ب´س� نأ اًدبأ ثدحي مل ذإ .اًحوضو d½كأ نآلا حبصأ

 لغش@ ثيح ةنطلسلا هذb ;: ةمظنم تاجاجتحا قالطإ ;: ةينلعلا cdبعتلا

 ة7¶سملا تاوقلل ��عألا دئاقلاو ةلودلا س�ئر بصنم ،تقولا سفن ;: ،مكا67ا

 ةيلا67ا ةطلسلا نأ ةقيق67ا .ةيجرا6Zا ر+زوو عافدلا ر+زوو ءارزولا س�ئرو

 نم d½كأ ،ةباقرلاب موقت نأ اًب+رقت ";�يبطلا" نمو ،ةمئاد اmnأب اًعابطنا يطع�

 .19"هاركإلاب اjمايق ��ع مئاقلا cdسفتلا

 

 وb ،1970 ماع روميت نب ديعس هدلاو نم ةطلسلا ��ع � وتسا يذلا سوباق

 ،نامع سلجم س�ئرو ،ءاضقلل ��عألا سل`oا س�ئرو ،ةيلاملا ر+زو اًضيأ

 سلجم س�ئرو ،طيطختلل ��عألا سلجم س�ئرو ،عافدلا سلجم س�ئرو

 
19 Valeri 2009. 



 

 42 

 دي ;: زكd¡ت ةطلسلاو ةثراوتم ةيكلم نامع .ي�امُعلا يزكرملا كنبلا يظفاحم

 .بسحف سوباق

 

 bلا تارشؤملا نم ديدعلا كانy] ھسفن كرشُ@ ي�امُعلا مك67ا ماظن نأ ¯®وت 

:; Rةيمس� ناوبألا عيطتس@ ال لاثملا لي´س ��عف ،ةاي67ا بناوج نم بناج ل 

 اًموسرم ،2016 ماع ،ماظنلا ردصأ امك .20ماظنلا ةقفاوم نود امjلافطأ

 ماظن ھضرفي يذلا [Àسرلا يزلا ،ةينامعلا ةشادشدلا طباوض ددحي اً+رازو

 ،ي�امعلا [°طولا مويلا نأ امك .روRذلا نcفظوملاو بالطلا عيمج ��ع مك67ا

 .سوباق داليم موي وÏd، bمفون نم رشع نماثلا قفاوملا

 

 ةرخاس ةمدقمب نامع نع اًر+رقت 2014 ماع ;: )تس�مينو²يإلا( ترش� 

 ;: لثمتملا Ïdكألا خألا مكح ��ع تزكر [yلاو ،ي�امُعلا [\]ايسلا عضولا سكع�

 [°طاق دحأ رفاس@ نأ لمتo7ا نم يداع موي ;:" :اÂnف ءاج ،سوباق ناطلسلا

 عماجب رم+و ،سوباق ناطلسلا ق+رط اًمدختسم ،نامُع ةمصاع ،طقسم

 ;Î وأ وb نو²ي دق .سوباق ناطلسلا ءانيمب اًرورم ،Ïdكألا سوباق ناطلسلا

 عمجم ;: مدق ةرك ةارابم دbاشÕو ،سوباق ناطلسلا ةعماج نم اًجرختم

 ،سوباق ناطلسلا ةنيدم ;: ھل×ÿم � إ ھجوتي نأ لبق [\Êا+رلا سوباق ناطلسلا

الجر كانb ناR نإ .ةنيدملا ءايحأ دحأ
ً

 únف ؛دالبلا ��ع نميjذنم ھنأل ،سوباق و 

 ناطلسك ةيجيل6Zا ةلودلا هذb مكح ،هدلاوب حاطأ امدنع ،1970 ماع

 21."قلطم

 

 
20 Khamis 2010. 
21 The Economist 2014. 
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 مك67ا ماظن نأ امك ،ةرح تس�ل ةفاê7لا نامع ;: ،)سواb مد+رف(ـل اًقفو

 تاعوضوملا عضخت ذإ ،ةيندملا تا+ر67او ةيسايسلا قوق67ا عيمج اًيلعف ديقي

 عضخي ي�امعلا مالعإلا خانم نإ .22ةيئانج تاBوقعل ةضراعملاو ةيدقنلا

 فê7لاو .23ةصاخ فß7 ي�امث دوجو مغر ،ماظنلا نم ةيقيقح ةرطيسل

 ىوس تس�ل ،ةمو7²¶ل ةكولمم وأ ةصاخ تناR ءاوس ،نامُع ;: ةيمويلا

 نوRردم نcيفê7لا مظعم نأ امك ،ةمو67²ا اbريدت ةيسايس عÕراشم

 لا`oا ;: نcلماعلا ةيبلاغ نإ ذإ .24ةينjمو ةيعوضوم ةفاß7 دوجو ةلاحتسال

 ةفاR ��ع ةلما²لا ةباقرلا قبطت مالعإلا ةرازو نأ نودقتع@ نامُع ;: يمالعإلا

ت [yلا تارشؤملا مbأ دحأ هذbو .25ةينامُعلا فê7لا
ُ

 رطيس@ ةلودك نامع رjظ

 ةمولعملا لوادت ة+رح ��ع ةمراص ةباقر ضرفي قلطم ; ومش مكح ماظن اÂnلع

 .مالعإلا لئاسو ىوتسم ��ع

 

  Gatekeeping Theory"ةيمالعإلا تاباوبلا ةسارح ة+رظن" مدقت نأ نكمي 

 ليلحتل اًبسانم اًراطإ 1943 ماع ن+ول ;�امتجالا سفنلا ملاع اjعضو [yلا

 ةيلمع" ;Î ةيمالعإلا تاباوبلا ةسارح ة+رظن .ي�امُعلا مالعإلل عقاولا اذb مjفو

 لئاسرلا نم دودحم ددع ;: تامولعملا نم اjل رصح ال ءازجأل ةغايصو رايتخا

 ةماعلا ةاي67ا ;: مالعإلا لئاسو رود روحم وb اذbو ،اًيموي سانلا � إ لصت [yلا

 ،اbرايتخا متي [yلا تامولعملا ةيbام طقف ددحت ال ةيلمعلا هذb] ...[ .ةثيد67ا

  .26 "رابخألا لثم ،اn¨عيبطو لئاسرلا ىوتحم نو²يس فيك اًضيأ لب

 

 
22 Freedom House 2018. 

23 Worrall, 2012.  

24 Alhussini 2003. 

25 Al-Mashikhi 2015. 
26 Shoemaker & Vos 2009. 
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 ;: ةيمالعإلا داوملا ةرادإ اjلالخ نم متي [yلا ةيلمعلا � إ موjفملا اذcd bش@

 ةدع Ïdع داوملا هذb رمت ،لحارملا هذb لالخ .روjم`6ا � إ لوصولل تاونقلا

 ،تاباوبلا هذÏd bع اbر+رمتل تارابع ةدع دادعإ اjلالخ نم متي ةسارح تاباوب

 داوملا اjلالخ نم رمت [yلا لحارملا ددع داز املRو .ش�تفتلا طاقن ھبش� [yلا

أ املR ،ةيمالعإلا
ُ

ت .27ش�تفتلا طاقن نم د+زملا تHش�
ُ

 ةسارح ةيلمع قبط

ةيادب ،ةيمالعإلا ةي�بلا لحارم عيمج ;: تاباوبلا
ً

 ررقي يذلا لسارملا نم 

الوصو ،ةصقلا ;: اÇnيمضتل ةراتoZا رداصملا
ً

 نوررقي نيذلا ن+ررo7ا � إ 

 لئاسولا ي²لام اًضيأ نمضتت امك .اbرش�و اn¨يطغ� بجي [yلا صصقلا

 .نcنلعملا yzحو ةيمالعإلا

 

 تامولعملا رايتخا لالخ نم ةباوب سراحك فرصتي نأ اًضيأ ھنكمي درفلا yzح

 حبصي ،مث نمو .28ةنودم وأ ي�وd¡كلإ د+رب ةلاسر ;: اÇnيمضت بجي [yلا

 ةنيعم صصقل نcحماس ،تاباوب سارح ة+رابخإلا ةسسؤملا ;: نوفظوملا

 ،لدع�و ،دحت ةيلمعلا هذb .ىرخألا صصقلا داعñÃو ماظنلا Ïdع رورملاب

 ;�كلا ثد7¶ل ";�م`6ا لقعلا" نو²تي انb نمو ،روjم`6ا فراعم نم ،ل²ش�و

 .29;�عفلا

 

bو عوضوملاب ةلصلا ةقيثو ىرخأ ة+رظن كانÎ; "يومنتلا مالعإلا ة+رظن" 

Development Communication Theory  وbفم وjة`6اعم لواحي مو 

 .ةيمانلا نادلبلا ءوش� قفارت [yلا ةيفê7لا لامآلاو تانا²مإلاو تاجايتحالا

 
27 Al-Mashikhi 2015. 

28 Thomas 2019; Barzilai- Nahon 2009.  

29 DeFleur; DeFleur 2009  
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 .ةقثلاب ةريد`6ا ةفاê7لا ززع� [yلا تامولعملا ة+رظن سكع� ،اًضيأ اmnأ امك

 مالعألا تاسسؤم تاردابم اÂnف امب ،تاردابملا عيمج نأ ة+رظنلا هذb ضd¡فت

 تا+ولوأل لثتمت yzح ،ةيلخادلا فادbألا معدل لمع� نأ بجي ،ةيلo7ا

 نادلبلا نم ديدعلا ;: ةيدادب�سالا مك67ا ةمظنأ عب�تو .اjفادbأو ةمو67²ا

b30ةيمالعإلا ة+رظنلا هذ.  

 ثادحإ ةفلتoZا ھلئاسو Ïdع ةمولعملا رش� لالخ نم فدún يومنتلا مالعإلا

 ةئبعتلاو ،;�امتجالا ق+وس�لاو ،يمالعإلا دييأتلا Ïdع ةيعامتجا تاcdيغ�

 تا+رظن نع ة+رظنلا هذb فلتخت .31ةيعمت`oا ةكراشملاو ،ةيعامتجالا

 ة+رظنو ،ةفاê7لا ;: ةيدادب�سالا ة+رظنلا لثم ةيديلقتلا ةفاê7لا

 ة+رظنلاو ،ةيعامتجالا ةيلوؤسملا ةفاß7 ة+رظنو ،ةر67ا ةفاê7لا

 .32ةمو67²ا تازاجنإ رش� ��ع طرفملا اc×bكرت ;: ةصاخ ،ةيعويشلا

 

bت نكمي ة+رظنلا هذ¶Zصيjطاقن ةدع ;: ا: 

 ةسايسلل اًقفو ةيمنتلا ماjم قيبطت لوبق مالعإلا لئاسو ��ع بجي -

 .ةينطولا

 ةباقرلا مادختساو مالعإلا لئاسو ةطش�أ دييقتو ةبقارم ;: ق67ا ةلودلل -

6Zأ ةمدbةيمنتلا فاد. 

 ةيمنتلا تا+ولوأ اjضرفت [yلا دويقلل مالعإلا لئاسو ة+رح عضخت نأ بجي -

 .عمتجملل ةيداصتقالا تاجايتحالاو

 
30 Ansu-Kyeremeh 1998. 

31 Mefalopulos 2008.  

32 Al-Mashikhi 2015. 
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 تامولعملا عÕزوتو عمج ة+رح مjل تس�ل نويمالعإلاو نويفê7لا -

  .33رابخألاو

 

 ةفاقثلل ة+ولوألا يطع� نأ مالعإلا لئاسو ��ع بجي ،ة+رظنلا هذb بجومBو

 .ھمدقت يذلا ىوتo7ا ;: ةينطولا ةغللاو ةينطولا

 

 نأ ��ع ديكأتلا ،ةيمالعإلاو ةيسايسلا تا+رظنلا عيم`6 اًقفو ليحتس@ ،اًماتخ

ةفاضإ .اًيدادب�سا اًماظن س�ل ي�امعلا مك67ا ماظنلا
ً

 ماظن نإف ،كلذ � إ 

 ةيلومشلا ة+رظنلل اًقفو ھتعيبطب قلطملاب ٌّ; ومش ،اًضيأ ،ي�امُعلا مك67ا

 ،اjعم بسان�تو ة+رظنلا هذb دضع� [yلا ةيلخادلا تارشؤملا ضعÖو ةقلطملا

 مدقي امم ي�امُعلا مالعإلا بناوج ةفاR ��ع ھتضبق مكحُي ي�امعلا ماظنلا نأل

اليلد
ً

 .ة+رظنلا هذb ��ع اًيس�ئر 

bىوتسم ��ع ةلصأتم تالكشم تقلخ ةمولعملا ��ع ةديدشلا ةرطيسلا هذ 

 نأ اbدافم ةركفل مالعإلا لئاسو جّورت امدنع لاثملا لي´س ��ع ،;�م`6ا لقعلا

 ��ع ةوبألا ةيسدقو ةطلس ميدقت [°ع@ اذbو ،نcينامعلا عيمج دلاو وb سوباق

 .هدقن رظحو مكا67ا بألا ماd¡حا ةيمازلñو ،تاسسؤملا ةلود ةيسدقو ةطلس

 نأ بجي [yلا ،ةثيد67ا تاسسؤملا ةلود ةركف نم ضوقي يذلا عقاولا وbو

 .ةلءاسملاو ةيفافشلا ��ع تاسسؤملا اÂnف موقت

  

 
33 Nasser 2015. 
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 عقاولا -نامُع FG ةفاDEلا ةCرح :ثلاثلا لصفلا

 

 ل²شcd Ãبعتلا ة+رح عقاو نع ھلصف نكمي ال نامع ;: ةفاê7لا ة+رح عقاو

 لودلا لR اÂnف كراش�ت بابسأ ةثالث � إ دوع@ اذbو .يÖرعلا جيل6Zا لود ;: ماع

 ةثارولا ��ع ةمئاقلا جيل6Zا ;: ةمكا67ا مظنلا لا²شأ :الوأ :ةيجيل6Zا

 :اثلاث ،ديلاقتلاو تاداعلا مساب عمت`oا دادب�سا :ايناث ،ةطلسلا دادب�ساو

 .لال67او مار67ا مساب ةي�يدلا تال+وأتلا دادب�سا

 

 تاطلسلا اÂnلع تفلأ ش@اع� تاراطñو cdكفت قس� ;Î بابسألا كلت عيمج

 كلت نع اجورخ دع@ اÇnع جور6Zاو ؛لودلا هذb ;: ماع ل²شÃ سانلاو

 دق ةدئاس ةفاقث كانb ماع ل²شÃ نذإ .اÂnلع فراعتملا رطألا كلتو ،قاس�ألا

 ،ةيجيل6Zا تاعمت`oا اÂnلع تBّرت عيطقلا ةفاقث اÂnلع قلطن نأ عيطتس�

 نم لR براحتو ركنتو ،عيطقلا تابغر نع جور6Zا سجوتتو فاخت تحبصأو

 دع@ ةطلسلا ةسايس نع جرخي نمف .ةدئاسلا ةفاقثلا هذb نع جور6Zا لواحي

 دع@ نيدلا دئاس نع جرخي نمو ،ھيلع ةطلسلا لضفل اركانو اليمعو انئاخ

 دع@ ;�امتجالا ثوروملا دئاس نع جرخي نمو ،كلذك رفكي دقو اقطرjمو اقيدنز

 .ةليبقلا هركنت دقو ةءورملا ةفص ھنع طقس�و اذاش

 

 ةس�ئرلا ھتيلوؤسمو ،طقف [\]ايسلا بنا`6ا ��ع زكرت ةحورطألا هذb نأ الإ

  .نامُع ;: ; ا67ا ةفاê7لا ة+رح عقاو ��ع ةرشابملاو
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 مالعإلا لئاسو ةفسلف 3.1

 دحأ ناس�إلا قوقح اياضق تاRاn¨نا نع غالبإلا ��ع نcيفê7لا ةردق Ïdتع�

 ;: ،ةفاê7لا رود رصتقي ال ذإ .34ةلاّعفلاو ةر67ا ةفاê7لا تارشؤم مbأ

 ةjجك اًماb اًرود بعلت اًضيأ اÇnكل ،ةحاتملا رابخألا رش� ��ع ،ر67ا مالعإلا

 داسفلا اياضق ةبقارمو ،بصانملا يوذ ةبساحم ق+رط نع ةمو7²¶ل ةبقارم

الضف ،اÂnف قيقحتلاو ناس�إلا قوقح تاRاn¨ناو
ً

 دع@ .35ةماعلا فيقثت نع 

 دالبلا ;: نcيفê7لل اًيساسأ اًقح ناس�إلا قوقح تاRاn¨نا نع غالبإلا

 ةثالثلا دوقعلا لالخ اcdًبك اًمامتbا هولوأ دقو ،ةيBرغلا ةيطارقوميدلا

 قوقح اياضق نع غالبإلا دعُ@ ،ةيطارقوتوألا مك67ا ةمظنأ ;: امأ .36ةيضاملا

 ةوقب ةمكا67ا ةمظنألا ةرطيس ب´سÃ ةياغلل اًدودحم cdبعتلا ة+رحو ،ناس�إلا

 ةياورلا ديدحتل ةمولعملا ��ع مك67ا ماظن رطيس@ .37مالعإلا لئاسو ��ع

 ةبخنلا لخاد ةيساسألا تايصþZلل رشابملا دقنلا نم د7¶ل ،ةيس�ئرلا

 وأ ;�بقلا وأ يفئاطلا فال6Zا ززع� دق [yلا تاياورلا ءوش� ليلقتلو ،ةمكا67ا

 .38نامُع ;: ةيلاصفنالا تاRر67ا ليكش� ��ع ع`�þ دق [yلا كلت

 

 ماظن توص عم ةمغانتم cdغ تاوصأ روjظ عنمل ةمولعملا ��ع ةرطيسلا متي

 ةياورلا ىدحتي نأ نكمي ثادحألل ليدب cdسفت دوجو مدع نامضلو ،مك67ا

 ةjجاوم نع هز`ÃL رعش@ ھنأل ،مك67ا ماظن قلق ىدم نÏdbي اذb .ةيمسرلا

 ضرع@ نأ نكمي ضراعم توص يأ ناR ول امك - تاوصألا ;: ةيددع� وأ دقن يأ

 
34 Shaw 2012; Sonwalkar et al. 2007; Orend 2002.  

35 Shaw 2012; McNair 2000; Kovach & Rosenstiel 2007. 

36 Ramos 2007. 
37 Kovach & Rosenstiel, 2001 

38 Interviewee 1.  
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 ءاقبإلا مك67ا ماظنل لضفألا نمف ; اتلاBو - رطZ¶ل دب�سملا ماظنلا رارقتسا

ملا راز امدنعو .فو6Zا ھيلع نميún خانم ��ع
ُ

 [°عملا ،ةدحتملا ممألل صا6Zا رّرق

 � إ ھترا+ز ماتخ ;: ،تايعم`6ا ن+و²ت ة+رحو [Àلسلا عمجتلا ة+رح ;: ق67اب

الئاق ھل نايب ;: نامُع ;: عضولا فصو ،Ïd 2014مت´س ;: ةنطلسلا
ً

 ةفاقث" :

 cdبعتلا ;: بغري صûZ يأ ;: رثؤت نامع ;: ةرش�نملا فو6Zاو تمصلا

 ي�امعلا مك67ا ماظن اbانب [yلا ةفاقثلا ;Î هذbو "حالصإلا لجأ نم لمعلاو

 .Ê\]39املا نرقلا تاي�يعبس ذنم

 

 يأ دصر ھلالخ نم نكمي يذلا د67ا � إ cdبعتلا ة+رح ;: مكحتلا متي نامع ;:

 ءارآ نمضتت تناR نإ ام ةفرعمل اjعب�تو نcيداع صاûZأ نcب ةيصûZ ةثداحم

 ،ماظنلا لمع ;: نو²كش@ نم باوجتسا تاطلسلل نكم+و .ةيسايس

  را²فألا هذb لثم مjلم67 ،ةوشرلاو داسفلاب ھنومn¨+و ،ھ`£ن نوضراعÕو

 لعفيس ; ومشو يدادب�ساو يطارقوتوأ مكح ماظن يأو .اbرش�و اn¨باتكو

 نأ � إ ةفاضإلاب .ةمألل ذقنمك ة+زمرلا ھتروص ��ع ظاف7¶ل ھسفن ء[\Mلا

 كلذ ب´س نñو yzح ،اÒnاقب نامض وb ،ةمظنألا هذjل ةبس�لاب مbألا فدjلا

 ادناجاBوÏdلا ��ع ءاقبإلا � إ ةجاحب هذb مك67ا ةمظنأ لظت .بعشلل اًررض

 ضوقي دق ىرخألا مالعإلا لئاسو وأ ةر67ا تاوصألا عم ُلbاس�لاو ،اjقلطت [yلا

bلا هذÏdوBءاقب نمضي مالعإلا لئاسو ��ع ةرطيسلا نإف ،مث نمو .ادناجا 

 .40مك67ا ماظن

 

 
39 Interviewee 10. 
40 Interviewee 9. 
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 تاd¡ف كانb تناR ،تاي�يعبسلا ذنم ةدتمم ةرطيسلا هذb تناR ،نامع ;:

 ةرطيسلا هذb نإ ذإ ل+وط تقول س�ل نكلو ،ةرطيسلا اÂnف لقت ةعطقتم

 ةثالث ��ع ةرطيسلا هذb دمتع� .ةكسامتم ةينطو ةدحو ءانبك اjفصو نكمي

 ةكراشملاو ،يمويلا ثيد67او ةياورلا ��ع ةرطيسلاو ،خ+راتلا عنص :;Îو ناRرأ

 ،مالعإلا ةفسلفب قلعتي اميف ،ھنأ ديب .41; ا67ا ;�امتجالا لاملا سأر رايتخا ;:

 نكمي ،كلذ مغر .ال مأ اén فd¡عم ةيمالعإ ةفسلف كانb تناR نإ ام ¯�تي ال

 ةيفرعملا اياضقلا لوح روحمتت عقاو ةفسلف دوجو اب+رجت جت�تس@ نأ ءرملل

 ةروRذملا ةينطولا ةدحولا ءانب ةردابمل ةثالثلا تانو²ملاب ةقلعتملا ةيلام`6او

 .42هالعأ

 

 ةحاسم cdفوت ��ع مك67ا ماظن لمع@ ؛كلت عقاولا ةفسلف قيقحتلو ،ھيلعو

 اياضقلا ضعبب ةيارد ��ع نو²يل ،م�nضغ نع س�فنتلل سانلل ةددحمو ةننقم

 نم د67ا ;: قيقدتلا ديدش مك67ا ماظن ناR ،كلذ عمو .عمت`oا لخاد ة7¶ملا

 لثم ،صا6Zا ھنمأ ;: رشابم ل²شÃ رثؤت [yلا اياضقلا لوح ماعلا شاقنلا

 ;: ،كانb .ةينمألا ةزjجألا وأ ةمكا67ا ةلئاعلا وأ ناطلسلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ضوقت نأ نكمي [yلا اياضقلا ةشقانم عنم ��ع ديدش ×cكرت ،ھسفن تقولا

  .43نامُع ;: مائولاب ةقلعتملا مك67ا ماظن ةيدرس

 

 ،مكا67ا ماظنلا تاسايس ديجمت ��ع ي�امعلا مالعإلا لمع@ ،كلذ � إ ةفاضإ

 با`Pإلا راjظإ ��ع [\]اسأ ل²شÃ زكرتو ،ھسفن مكا67ا تاسايس ةصاخو

Ãةداشإلا ��ع لوألا ماقملا ;: لمع� مالعإلا لئاسو نإ .دالبلا ;: ةيمنتلا ةيلمع 
 

41 Ibid 

42 Interviewee 11. 

43 Interviewee 3. 
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 يذلا ديحولا صþZلا ھنأ ��ع هر+وصتو ،ناطلسلا وbو ،دحاو صûZ ةوقب

 وأ دلبلا ققحي نل ،ھنودب نأو ،حيê7لا اénاصن ;: رومألا عضي نأ عيطتس@

  .44ركذي اًئ�ش بعشلا

 

 ��ع مئاقلا رارقلا ذاختا وأ قطنملا رصانع z°ب�ت مالعإلا ةفسلف نأ ودبي ال

 ةروص رش�ت ةياعد ةلآ اmnأب اjفصي نأ ءرملل نكمي .اn¨ياور وأ اénاطخ ;: ةلدألا

 مكا67ا ماظنلا هرش�ي ء[\: لR اذjلو .45لامكلاو ءاقنلا ��ع ةمئاق ةنكسم

ß7ىقبي نأ بجي مالعإلا لئاسو ھيطغ� ال ام نأو ،ھيف كيكش�لا نكمُي الو حي 

 ليكش� ةداعإ ��ع رداق ماظنلا نإف ،; اتلاBو .نطاوملا ةفرعم قاطن جراخ

 مزاللا نم d½كأ نولjجي ھتيعر نأ اًدقتعم ،مالعإلا لئاسو لالخ نم عقاولا

 اونو²يل اًدج ةركبم نس ذنم مn¨ل²ش ةسردملا نأل ةمولعملا ةقد ;: نعطلل

 .46طقف نcعيطمو نcعضاخ

  

 
44 Interviewee 6 & 8. 
45 Interviewee 11. 

46 Interviewee 9. 



 

 53 

 ن?ناوقلاو تاع]رشYلا 3.2

�
ُ

 كانjف ،كلذ عمو ،cdبعتلا ة+ر67 ةيساسألا زئاRرلا دحأ ةر67ا ةفاê7لا دع

 مك67ا ماظن اjمدختس@ [yلا نامع ;: نcناوقلاو تاعÕرش�لا نم cdثكلا

 نcناوق نإ .امbدييقتو اًمومع cdبعتلا ة+رحو ةفاê7لا ة+رح ��ع ةرطيسلل

الكش تروط دق نامُع ;: رش�لاو ةفاê7لا
ً

 لخاد ةيتاذلا ةباقرلا لا²شأ نم 

 يÖاقرلا اjفقوم قاعأ يذلا رمألا ،ةصا6Zا ةيلo7ا ةيمالعإلا تاسسؤملا

 مالعإلا لئاسو نإف ،اذb ��ع ًءانBو .يàاصقتسالا قيقحتلا ;: اj`£نمو

 .47ةفاê7لا ;: ةيساسألا بناو`6ا لbاجتت وأ دقتفت ةصا6Zاو ةيمو67²ا

 عنمُي ذإ ،تاودأ ةدع مادختسا Ïdع مالعإلا لئاسو ��ع ةرطيسلا متت

كلاو نويفê7لا
ُ

 مjل حمسُ@ ال وأ ،عيضاوملاو ثادحألا ضعÃ ةيطغ� نم باّت

 نويفê7لا زواجت نñو .مÐnاباتك معدل ةمjملا تانايبلا ضعÃ � إ لوصولاب

Ãل ةموسرملا دود67ا ضعjمحي ال نوناقلا نإف مÂnامرح نكمُ+و ،مmnقح نم م 

 .48ةيلحم مالعإ ةليسو يأ ;: رش�لا

 لئاسولا مادختساب ثدحت مك67ا ماظن لبق نم مالعإلا ��ع ةرطيسلا نإ

 نوناقو ،تاعوبطملاو رش�لا نوناق [°ع� ةينلعلا لئاسولا .ة+رسلاو ةينلعلا

 ةاضاقمل ھمادختسا نكمُي يذلا ةينوd¡كلإلا مئار`6ا نوناقو ،تالاصتالا

 ة+رسلا لئاسولا امأ .;�امتجالا لصاوتلا لئاسو ��ع ن+رثؤملاو نcيفê7لا

 مn¨بقارمو ،لصاوتلا لئاسو ��ع ن+رثؤملاو نcيفê7لا ديدÐn لمش�ف

 تاcdشأتو ،ةفاê7لا ةلوازم صيخارت بë7و ،ةروطتم تايجمرب مادختساب

 ال [yلا ةيمالعإلا تاسسؤملا ل+ومت ق+رط نع كلذك .نcينامعلا cdغل ةماقإلا
 

47 Al-Shamsi 2015. 

48 Interviewee 9. 
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 باوجتساو ،ةدقانلا ةيمالعإلا تاسسؤملا ; ومم ديدÐnو ،هدقت�ت

 .49نcيفê7لا

 ماظن اjمدختس@ [yلا ةس�ئرلا تاودألا ;Î ةينوناقلا تاءارجإلاو نcناوقلا

 ةدع مدختس@ ماظنلا نأ امك .ماعلا ديعصلا ��ع ھترطيس ضرفل مك67ا

 ،لصاوتلا لئاسو تاقيبطت ��ع سسجتلا لثم ،ةرشابم cdغ بيلاسأ

 لئاسو تاتوب .كلذ تابثإ بعصلا نم نكلو ،ةلاقنلا فتاوjلاو

 لصاوتلا عقاوم ىوتسم ��ع فرع@ امك وأ ، Social media botsلصاوتلا

 يأر ��ع cdثأتلل عساو ل²شÃ مدختسُ@ "ي�وd¡كلإلا بابذلا"ــب ;�امتجالا

 نم ديدعلا ;:و ،ايعامتجاو ا+ونعم مjلايتغاو نcطشانلا ديدÐnو صاûZألا

 ،عقاوملاو ،ةطش�لا لصاوتلا لئاسو تاحفص رظ67 مدختسُ@ تالا67ا

  .50ةرطيسلا ما²حإل ،بتكلاو ،فê7لاو

أ ،2018 رياني ;:
ُ

 116 ـلا ةداملا صنت .اًدييقت d½كأ ديدج ءازج نوناق نع نلع

 رـشع ��ع دــ+زت الو ،تاوـنس ثالـث نع لقت ال ةدم ن`Þلاب بـقاع@" نأ ��ع ھنم

 ةئيb وأ اBًزح وأ ةيعمج لوم وأ رادأ وأ مظن وأ سسأ وأ أش�أ نم لR تاوـنس

 ،اjل عرف يأ وأ ،اjل²ش وأ اn¨يمس� تناR ايأ ،اénjاش ام وأ ازكرم وأ ةمظنم وأ

 وأ ةيعامتجالا وأ ةيداصتقالا وأ ةيسايسلا ةلودلا ئدابم ةضbانم � إ يمرت

 بـقاعÕُو .اÂnلع ءاضقلا وأ ىرخأ ��ع ةيعامتجا ةئف ةرطيس � إ وأ ،ةينمألا

 � إ مضنا نم لR تاوـنس ثالـث ��ع د+زت الو ،ةنس نع لقت ال ةدم ن`Þلاب

 وأ اjعورف دحأ وأ تامظنملا وأ تائيjلا وأ بازحألا وأ تايعم`6ا هذb ىدحإ

 جراخ اbرقم ناR ولو ،اÂnلإ مامضنالا ذبح وأ اjل جور وأ ةروص يأب اÂnف كd¡شا

 
49 Interviewee 1, 3, 7 &13. 

50 Interviewee 4. 
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� نأ ¯Tرملا نمو ."...دالبلا
ُ

 فادn¨سال ةضافضفلا ما²حألا هذb لثم مدختس

 ماظن نودقت�ي نيذلا ناس�إلا قوقح ءاطش�و ي�دملا عمت`oا تاعومجم

 ةتس نع لقت ال ةدم ن`Þلاب بقاع@" ��ع 118 ـلا ةداملا صنت امك .مك67ا

 تاعوبطم وأ تاررحم زرحأ وأ زاح نم لR تاوـنس ثالث ��ع د+زت الو ،رjشأ

ذيبحت نمضتت
ً

 . 51"116 ةداملا يـف ھيلع صن امم ء[\Mل اًج+ورت وأ ا

 

 ةيتاذلا ةباقرلا :;: لثمتت مالعإلا ��ع ةرطيسلل ةس�ئرلا لا²شألا نم

كلاو ،نcيفê7لل
ُ

 نم دوقع ةسمخ ةبارق :جاتن وbو ،ر+رحتلا ءاسؤرو ،باّت

 ةزjجألاو مالعإلا ةرازو لخاد ةباقر طابضو يفظوم دوجو عمو ،نcقلتلا

 نcيداعلا صاûZألا وأ نcيفê7لا ةاضاقم اÂnف مت تالاح تلّ`ëُ دقو ،ةينمألا

 يطايتحالا س´67ا نوناقو ،ةÏdع اونو²يل مén ليكنتلاو مn¨قياضم وأ مë`Çnو

 ،ةيمالعإلا تاسسؤملاو فê7لا قلغو ،اًموي 45 نع د+زت ةدمل ةمÐn نود

 .52دارفألا ةعمسل [\]ايسلا لايتغالاو

 

 [\]اسألا ماظنلا ھلفكي نامعcd Ãبعتلا ة+رح ;: ق67ا نأ ،تاقرافملا نمو

 cdبعتلاو يأرلا ة+رح نأ ��ع ثلاثلا لصفلا ;: 29 مقر ةداملا دكؤت ذإ ،ةلودلل

 اذbو .53نوناقلا دودح ;: ةلوفكم cdبعتلا لئاسو رئاسو ةباتكلاو لوقلاب ھنع

 .عقاولا ;: "نوناقلا دودح" ةيbام نم دكأتلا يرورضلا نم لعجي

 

 

 
 

51 Interviewee 10. 

52 Interviewee 11. 

53 Ministry of Legal Affairs1996. 
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 يcامُعلا ءاز`Pا نوناق .أ

 لبق نم ةعساو تاداقتنا � إ ي�امُعلا ءاز`6ا نوناق ;: ةنيعم داوم تضرع�

 .ناس�إلا قوقح لاجم ;: ءاطش�و ،نcيسايس ءاطش�و ،نcيفß7و ،نcماحم

 ضراع� نوناقلا نم ءازجأ كانb نأ ��ع بصنت ةيساسألا مÐnاداقتنا تناRو

 تا+ر67اب قلعتت [yلا داوملا مظعم نأو ،ةفاê7لا ة+رحو cdبعتلا ة+رح ئدابم

 رياني 11 ;: ،سوباق ناطلسلا ردصأ .اjمادختسا ءاس@ نأ نكم+و ةضافضف

 الإ .ھنم ةديدج ة�ÞZب ھلدب�سÕو ميدقلا ءاز`6ا نوناق ;Uلي اًموسرم ،2018

 Ïdكأ ل²شÃ اززعمو اسركم ى�أ نوبقارم هاري امك ديد`6ا ءاز`6ا نوناق نأ

ارادحنا هودعو .قباسلا ءاز`6ا نوناق تايبلسل
ً

اداح 
ً

 فلتخم ىوتسم ��ع 

 مادعإلا ةجردل لصت ةيساق ما²حأو ةضافضف مÐn نم ھنمضت امب تا+ر67ا

  .54مn¨لا ضعÃ ;: دBؤملا ن`Þلاو

 مدختس� نأ نكم+و ف+رعتلا ةضماغ داوم ةدع ديد`6ا نوناقلا يوتحي

Ãسjج لبق نم ةلوjناب لفا67ا ھخ+راتب فورعملا ;�خادلا نمألا زا¨nاRتا 

 [\]ايسلا لا`oا ;: نcثحابلاو ،نcيفê7لا :فادn¨سا ;: ناس�إلا قوقح

 .تنd¡نإلا يطشانو ،ناس�إلا قوقح نع ;�فادمو ،[°يدلاو

 

 :ديد`6ا ءاز`6ا نوناق نم ةلثمأ •

 

 7 نـع دـ+زت الو تاونس 3 نع لقت ال ةدم ن`Þلاب بقاع@ :97 ةداملا §

 ناطلسلا قوقح ;: اًنعط رش�لاب وأ ةينالع بــكترا نــم لR تاونـس

 .ھتاذ يــف ھباعأ وأ ھتطلسو

 
54 Ministry of Legal Affairs 2018. 
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 ��ع د+زت الو ،رjشأ ةتس )6( نع لقت ال ةدم ن`Þلاب بقاع@ :118 ةداملا §

 نمضتت تاعوبطم وأ تاررحم زرحأ وأ زاح نم لR تاونس ثالث )3(

 نوناقلا اذb نم )116( ةداملا ;: ھيلع صن امم ء[\Mل اج+ورت وأ اذيبحت

 زرحأ وأ زاح نم كلذكو ،اÂnلع cdغلا عالطال وأ عÕزوتلل ةدعم تناR اذإ

 ولو - ةصصخم ةينالعلا وأ لي`�Þلا وأ عبطلا لئاسو نم ةليسو يأ

 نم يأل ةياعد وأ تاءادن ةعاذإ وأ لي`�Þ وأ عبطل - ةتقؤم ةفصب

 ضرغ � إ يمرت نوناقلا اذb نم )116( ةداملا ;: اÂnلع صوصنملا تاj`6ا

 .ةداملا كلت ;: ةروRذملا ضارغألا نم

 

 د+زت الو ،رjشأ ةثالث )3( نع لقت ال ةدم ن`Þلاب بقاع@ :123 ةداملا §

 فعاضتو .رjمجتلا ��ع ضرح وأ اعد نم لR رjشأ ةتس )6( ��ع

 ةنماثلا )18( اولمكي مل الافطأ ضرح وأ ةكرح رادأ نم لR ��ع ةBوقعلا

 .رمعلا نم ةرشع

 

 د+زت الو ،مايأ ةرشع )10( نع لقت ال ةدم ن`Þلاب بقاع@ :267 ةداملا §

 الو ،]رالود 260[ ي�امع لا+ر ةئام )100( نع لقت ال ةمارغÖو ،ةنس ��ع

 نcتاb ىدحإب وأ ،]رالود 780[ ي�امع لا+ر ةئامثالث  )300( ��ع د+زت

 ،ةينالع cdغ ;: ولو ،ضرع وأ رش� وأ عزو وأ عنص نم لR نcتBوقعلا

 نم كلذ cdغ وأ ازومر وأ امالفأ وأ اروص وأ اموسر وأ اعوبطم وأ اباتك

 .ةماعلا بادآلاب ةلoZا وأ ءاي7¶ل ةشدا6Zا ءايشألا
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 د+زت الو ،تاونس ثالث )3( نع لقت ال ةدم ن`Þلاب بقاع@ :269 ةداملا §

العف بكترا نم لR تاونس رشع )10( ��ع
ً

  :ةيتآلا لاعفألا نم 

 وأ ةباتكلا وأ ظفللاب ،اÂnلإ ةءاسإلا وأ ،ةيjلإلا تاذلا ��ع لواطتلا -

 .ىرخأ ةليسو يأب وأ ،ءاميإلا وأ مسرلا

 .ھس�ندت وأ ،ھف+رحت وأ م+ركلا نآرقلا � إ ةءاسإلا -

 نايدألا دحأ بس وأ ،هرئاعش ىدحإ وأ يمالسإلا نيدلا � إ ةءاسإلا -

 .ة+وامسلا

 وأ مسرلا وأ ةباتكلا وأ ظفللاب ھيلإ ةءاسإلا وأ ءاي´نألا دحأ ��ع لواطتلا -

 .ىرخأ ةق+رط يأب وأ ،ءاميإلا

 ةماقإل ةدعم تناR اذإ اÐnا+وتحم نم ء[\: وأ نابم س�ندت وأ ب+رخت -

 .ىرخألا ة+وامسلا نايدألا دحأل وأ يمالسإلا نيدلل ةي�يد رئاعش

 

 

 رشgلاو تاعوبطملا نوناق .ب

 لفكي ال ،1984 ماع ي�اطلس موسرمب رداصلا ،رش�لاو تاعوبطملا نوناق نإ

الدب لب ،cd55بعتلا ة+رح
ً

 حنم+و ،تاروظo7ا نم ديدعلا ��ع صني ،كلذ نم 

 نإف ،ي�امع ثحاب اén ماق ةساردل اًقفوو  .ةدودحم cdغ تاطلس مالعإلا ةرازو

 نوناق بجومب باقعلا نم نوشخي ھتسارد ;: اوRراش نمم عاBرأ ةثالث

 نأ ��ع اودكأ ،ھتسارد ;: نcكراشملا نم %70 نم d½كأ نإ ،رش�لاو تاعوبطملا

 اbرش� لبق ةيفê7لا تاعوضوملا عيمج نوبقاري ام اًمئاد ر+رحتلا ءاسؤر

 
55 Al- Mashaikhi 2015. 
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 لR نع اينوناق لوؤسم ر+رحتلا س�ئر نأل :لاثملا لي´س ��ع ،بابسأ ةدعل

 .56رش�لاو تاعوبطملا نوناقل اًقفو ھتفيß7 هرش�ت ء[\:

 

 :رش�لاو تاعوبطملا نوناق نم ةلثمأ •

 

 ناطلسلا ةلالج صûZ نم لينلا ھنأش نم ام رش� زوجي ال :25 ةداملا §

احيملت ةكلاملا ةرسألا دارفأ وأ
ً

اح+رصت وأ 
ً

 زوجي الو ،ةروصلاب وأ ةمل²لاب 

 رارضإلا وأ ھيلإ ةءاسإلا وأ ةنطلسلا ;: مك67ا ماظن دض ض+رحتلا

 ئدابم عم ضراعتي ام ج+ورت وأ قانتعا � إ ةوعدلا وأ ماعلا ماظنلاب

 .فين67ا يمالسإلا نيدلا

 

 اÇnمأ وأ ةلودلا ةمالس ض+رع� ھنأش نم ام لR رش� زوجي ال :26 ةداملا §

 ة+رسلا تالاصتالاو ة+ركسعلا رابخألا لRو ،رطZ¶ل ;;را6Zا وأ ;�خادلا

 رش� زوجي ال امك ةصتoZا تاطلسلا اbرش�ب حرصت مل ام ،ةيمسرلا

 ;: اbرش� لبق ةمو67²ا اbدقع� [yلا تادbاعملا وأ تايقافتالا صوصن

 وأ ةعومسملا وأ ةءورقملا مالعإلا لئاسو Ïdع ءاوس ةيمسرلا ةد+ر`6ا

 .تامولعملا ايجولونكت لئاسو نم ةليسو يأ وأ تنd¡نإلا Ïdع وأ ةيئرملا

 

 
56 Ibid 
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 يدؤي وأ ةينطولا ةلمعلاب رارضإلا ھنأش نم ام رش� زوجي ال :27 ةداملا §

 .دالبلل يداصتقالا عضولا وأ ةنطلسلاب لاملا قوس نع را²فألا ةلبلب � إ

 

 ةماعلا بادآلاو قالخألاب ساسملا ھنأش نم ام لR رش� زوجي ال :28 ةداملا §

 .ة+وامسلا تانايدلاو
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 *مالعإلا لئاسو ةطراخو عمت_^ا 3.3

 اذjل ،اjجاتنإ ��ع ةرطيسلا [°ع� ةيفê7لا تاسسؤملا ي²لام ��ع ةرطيسلا

 تاسسؤملا ي²لامل ;�امتجالا عضولا اضيأ ةساردلا هذb للحت ب´سلا

 ةيمالعإلا تاسسؤملا معدي مك67ا ماظن ناR نإ رظنلا ضغÃ .ةيمالعإلا

 نم أزجتي ال اًءزج لثمت تالئاع نم تاسسؤملا هذb ي²لام نإف ،57ةصا6Zا

 نم cdثكلا دوجو عم ،ھنم برقلا ةديدش لقألا ��ع وأ ،ي�امُعلا مك67ا ماظن

  .امÇnيب ةلدابتملا ¯6اصملا

 

bغ يأر اًضيأ كانcd ةفورعملا ةيمالعإلا تاسسؤملا نإ لوقي قئاثولاب معدم 

ال+ومت ىقلتت نامُع لخاد لمعلاب اjل حومسملا )ةصا6Zا(
ً

 اذjل .ةلودلا نم 

 ةيدرس معد ;: ة7¶صمو ; ام عفاد ءالؤb فê7لا ي²لام ىدل نو²ي ب´سلا

 لئاسو نأل ،ةلقتسم ةيفß7 تاسسؤم دجوت ال" اذjلو 58.مك67ا ماظن

 نم اًيلR وأ اًيئزج اjل+ومت ىقلتت )ةلقتسملا(ــب اjفصن نأ نكمُي [yلا مالعإلا

 نأ فورعملا نم ]...[ ;�خادلا نمألل ةيفخم ةحنجأ اmnأ وأ ،مكا67ا ماظنلا

 .59"نمألا ةزjجأل اًركو دع� نامُع ;: ةيمالعإلا تاسسؤملا

 

 ،ةفورعملا طباوضلا جراخ تامولعم نورش�ي نيذلا نcيفê7لاو دارفألا نإ

 تالا67ا ضعÃ ;:و ،لاقتعالاو ديدn¨لل نوضرعتي ،ماظنلل ةيتاوم cdغو

 .ةÏdع مÇnم عنصيل ،مÐnالئاع ماظنلا نمأ زاjج ددún ،كلذ � إ ةفاضإ .بيذعتلل

 
 نامُع TE مالعإلا لئاسول ةيلا]bا ةطdرbcا ;aع عالطالل )2 ق]Zملا( رظنا *

 
57 Al-Shamsi 2015.  

58 Interviewee 3, 5 & 8. 

59 Interviewee 2 & 6.  
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 .ةيتاذلا ةباقرلا ةسرامم ��ع ن+رخآلا هاركإل هذb ف+وختلا بيلاسأ مدختس�و

 ةليلق Ïdتع� [yلاو دالبلا ;: ة+را`6ا ةمjملا ثادحألاو ةيلo7ا رابخألا yzحو

 وأ ،اjلbاجت متي ،تاجاجتحالا وأ ةيباقنلا تابارضإلا لثم ماظنلل ديدn¨لا

 اn¨يطغ� ةلواحم تمت اذإ اذb ،اn¨قيقح نم ليلقتلا ريدقت لقأ ��ع وأ ،اjcdbطت

 خ+راتلاو ثاd¡لاو ةينطولا تالافتحالل ةcdفو تايطغ� كانb امن�ب .الصأ

 .60ي�امعلا

 

 ،رماوألا نولبق+و ،ةينمألا ةزjجألا عم نونواعتي نم نإف ،كلذ نم سكعلا ��ع

 ھتاقافخإ نوفخ+و ،ماظنلاب ةداشإلا ��ع طقف نوزكر+و ،تمصلا نوم×¡ل+و

 مكا67ا ماظنلا نع نcعفادملا ةرادص نم مbرابتعاو مÐnأفا²م متي هداسفو

 مك67ا ماظن نإ .61ةيمو67²ا cdياعملل اًقفو ،ن67cاص نcنطاوم نوحبص+و

 نcضراعملاو ةبخنلا عاضخإل ةكd¡شملا ة7¶صملا ةسايس اًضيأ مدختس@ ي�امعلا

 ةيمو²ح فئاظوو ةيطارقوcdب باقلأ ميدقت لالخ نم ھترطيسل نcلمتo7ا

طابترا ةوd½لاو ةيصþZلا ةنا²ملا طبترت ام اًبلاغ .مbرسألو مjل ةيمسر دوقعو
ً

 ا

 اjمدختس@ [yلا تاودألا دحأ هذb دع�و .مكا67ا ماظنلا نم برقلاب اًرشابم

 نم صلختلل ،ھنم ةBرقم ��ع مÒnاقبñو ةيعرلا ��ع ةرطيسلل مك67ا ماظن

 ،ادقان ھنوR نم d½كأ اًتماص ھنوR نم ديفتس@ درفلا .62نbارلا عضولل داقتنالا

  ."البطم" ناR ول كلاب امف

 

 
60 Interviewee 5 
61 Interviewee 2.  

62 Interviewee 5. 
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 ب+رقتلو .ھل ةيج+ورت ةادأ اjفصوب مالعإلا لئاسو ي�امُعلا مك67ا ماظن ىري

 [yلا ةرركتملاو ةدئاسلا ةّجاo7ا مدختسأس ،موjفملا اذz b°عمل ةروصلا

 رظنت ال اذامل" ،يأر لقتعم لR دنع قيقحتلا ;: ةينمألا تاطلسلا اjمدختس�

 لقن درجم ;Î ةفاê7لا نأ مjفت نامع ;: ةطلسلا ."؟سأ²لا نم ءولمملا ءز`¶ل

 ركشو ةلودلا ;: ةيمنتلا بناوج راjظإ ق+رط نع طقف ةدي`6ا ةروصلا

 ةمولعملا ھ+وش� متي ذإ ،كلذ ��ع فقوتي ال رمألا نأ ديب .كلذ ��ع ةطلسلا

 اbراjظñو رابخألا ضعÃ ميخفت ق+رط نع ;�يبطلا اc×bح نع اjجارخñو انايحأ

Rأmnبك تازاجنإ اcdدنع فوقولا بجو ادج ةbءافتحالاو ا énا. 

 

 ةيفê7لا ةسسؤملا وأ يفê7لا لبقتت ال ةطلسلا نأ ،كلذ نم ى²نألا نكل

 نم ءولمملا ءز`¶ل رظن ول yzح غراف سأ²لا نم غرافلا ءز`6ا اذامل لأس� [yلا

 ءاوس ةيفê7لا اjلا²شأ لR ;: دقنلا عاونأ ل²ف .ةطلسلا بغرت امك سأ²لا

Rح وأ يأرلا تالاقم وأ ةيئاصقتسالا تاقيقحتلا تناyz ر+راقتلاو رابخألا 

 .نcناوقلا فلاخت نكت مل ول yzح ةطلسلا لبق نم ةضوفرم دع� ةيحطسلا

 نم اmnوقلتي [yلا رابخألاب -بلاغلا ;:- نامع ;: فê7لا لR يفتكت اذjلو

 نم عونلا اذbو .ةصا6Zاو ةيمو67²ا تاسسؤملا ;: ةماعلا تاقالعلا ماسقأ

 ديÏdلا ةفاß7 وأ ةماعلا تاقالعلا ةفاß7 اÂnلع قلطي حبصأ ةفاê7لا

 .ي�وd¡كلإلا

 

 ماد ام رطاoZاب فوفحم cdغو نمآ لاجم ،نامع ;: يفê7لا لا`oا ;: لمعلا

 ھتمسر يذلا ماعلا راطإلا نع جرخت مل ةيفê7لا ةسسؤملا وأ يفê7لا

 ةيفê7لا تاسسؤملا لR ��ع يرس@ اذbو .ةينمألا اÐnزjجأ ق+رط نع ةطلسلا
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 ايئرم ناR ءاوس يفê7لا جاتنإلا لا²شأ لRو ،ةصاخ وأ ةيمو²ح تناR ءاوس

 ل²شÃ دقت�ت ال :ي�آلا ;: صZ¶تي ماعلا راطإلا اذbو  .اءورقم وأ اعومسم وأ

 ;: يرادإلا هءادأ دقت�ت ال ،ةينمألا ھتزjجأو ھترسأو مكا67ا رشابم cdغو رشابم

Rلا ةلودلا تاسسؤم لy] ريديbم اjام Rسوباق ناطلسلا نألو .ابيخم نا 

 نمف اذjلو ،ايلعلا ةلودلا تاسسؤم لR ريد+و نامع ;: تاطلسلا لR كلتمي

 ماع ل²شÃ ةفاê7لا z°عم لوح ھتملع� ام َس�او اقالطإ دقت�ت الأ لضفألا

 ھب موقي ام لR ديجمت ��ع صرحأو ،صاخ ل²شÃ ةيئاصقتسالا ةفاê7لاو

bھتمو²حو و.  
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 تايدحتلا :نامُع FG ةفاDEلا ةCرح :عMارلا لصفلا

 

 ةمولعملا 34 ةرطيسلا g?ثأت 4.1

كمُ+و ،ماعلا شاقنلا دمخي" ةمولعملا � إ لوصولا عنمو ةيفافشلا ةلق نإ
ّ

 ن

 تاياورلا روjظ عنم+و ،ةس�ئرلا ةياورلا ��ع ةرطيسلا نم مك67ا ماظن

 عمت`oا ;: اًيلاح مئاقلا يمرjلا لسلس�لا ��ع ظاف67ا ;: دعاسÕو ،ةداضملا

 ةلوذبملا دوj`6اب رضي ةمولعملا ��ع ةرطيسلا نأ ،كلذ نم مbألاو .ي�امُعلا

 .63"ةدسافلا تاسرامملل لما²لا ¯�فلا بنجتي ھنأل داسفلل يدصتلل

 

 ةيمنتلا رشؤم ;: ةروRذملا ةاي67ا بناوج عيمج ;: رثؤت ةمولعملا ��ع ةرطيسلا

 ،ةيمنتلا ليطع�و ،تابجاولاو قوق67اب ;�ولا ىدم لمش@ اذb .ة+رش´لا

 ةيلمع لطع�و .ةيBوسo7او ملظلاو داسفلا راش�ناو ،داصتقالا بارطضاو

 كn¨نت اmnأ امك ،ة+روتاتكدلا يوق+و ،ةيعامتجالا ةلادعلاو ةيطارقميدلا ميقو

 ءافخإ ; اتلاBو ،نcقيلا مدعو تاعàاشلا راش�نا ززع�و ،ناس�إلا قوقح

 � إ يدؤت ةمولعملا ��ع ةرطيسلا نإف ،كلذك .64نامع ;: ةيمbأ d½كألا اياضقلا

 رطضي امم ،امn¨يقادصمل ةصا6Zاو ةيمسرلا مالعإلا لئاسو نم لR نادقف

  .65ةقوثوم تامولعم ��ع لوص7¶ل ةيجراخ ةيمالعإ لئاسو � إ ءو`¶ل بعشلا

 

 
63 Interviewee 1.  

64 Interviewee 2, 9, 11 & 14. 

65 Interviewee 3 & 4. 
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 يأ روjظ مدع وb ةمولعملا ��ع ةرطيسلا ةجي�ن ة7®اولا تايعادتلا نم

 لضفت دويقلا هذb .طقف ثادحألل دحاو cdسفت � إ يدؤي امم ،ليدب باطخ

 ذإ ؛ةفئازلا رابخألاو تاعàاشلا راش�نا لضفتو نcيفê7لا نcب ةيتاذلا ةباقرلا

 ةق+رط دجوت ال ھنأ [°ع� ةيددعتلا بايغو ةمولعملا ��ع ةمراصلا ةرطيسلا نإ

 تاعàاشلل نكمي ،اذكbو .;:اd¡حا ل²شÃ تاعàاشلا لاطبإ وأ ديكأت وأ ققحتلل

 ليلضت نإ .66ةيقيق67ا رابخألا ةيقادصمو ةوق سفن بس�كتو رش�نت نأ

 مÐnردق ;: رثؤي ،ةماjلا اياضقلا نع مbjاب�نا فرصو ةماعلل مكا67ا ماظنلا

 .67ةيلودلاو ةيلo7ا ،ةيمويلا ثادحألا ة`6اعم ;:

  

 
66 Interviewee 10.  

67 Interviewee 6. 
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 ةيبعشلا ةمواقملا 4.2

 تابلقت نع عمتجمو ةلودك اًيسايس نامُع لزعل مكا67ا ماظنلا تالواحم مغر

قو تارbاظم تعلدنا 2011 رياÏdف ;: ھنأ الإ ،يÖرعلا اjطيحم
ُ

  .68ةوقلاب تعم

 لئاسو لاجم ;: ةصاخو ،تالاصتالا ;: ;;ولونكتلا مدقتلا عفد ،كلذ عمو

 ةيمالعإ ذفانمك ;�امتجالا لصاوتلا لئاسو مادختسال نcينامعلا ،لصاوتلا

 ;: مjصرف ةدا+زو ،ةيسايسلا تاشاقنلا ;: طارخنالا نم اونكمتيل ةليدب

 .69ماظنلا تايدرس نع ةديعÃ ةماع ءارآ قلخو [\]ايسلا cdبعتلا

 

 نأ الإ ،مالعإلا لئاسو ��ع مك67ا ماظنل ة+زكرملا ةرطيسلا نم مغرلا ��عو

 تمدق ،صوص6Zا ھجو ��ع كوبس�فلا ،;�امتجالا لصاوتلا لئاسو

 ،طقف ةيسايسلا مÒnارآ نع cdبعتلا ;: مjقح ةسراممل ال ةحاسم نcينامعلل

 ةرطيسل داضم لعف درك "ةليدبلا ةفاê7لا" ـل ةحاسمب مÐnّدم اًضيأ اÇnكلو

 ،يÖرعلا عيBرلاب نورثأتملا نوينامعلا دجو .70مالعإلا لئاسو ��ع مك67ا ماظن

 كوبس�ف ;: مn¨لاض ،تا²بشلا عقاومو لصاوتلا لئاسول نومدختسملاو

 ةيسايسلا ةطش�ألا ميظنت لjس� ةادأو ماعلا يأرلا ;: cdثأتلل ة+وق ةصنمك

كم امك .عقاولا ضرأ ��ع
ّ

 نcطشانلا نم cdثكلا ;�امتجالا لصاوتلا لئاسو تن

 نم مjطاش� ل+وحت نم ،لصاوتلا لئاسو ��ع نcطشانلاو ،نcيسايسلا

 ةديد`6ا ةيلعافتلا تا×cملا لالغتسا � إ ،تانودملاو تايدتنملا ;: ةباتكلا

 .كوبس�ف ـب ةطبترملا

 

 
68 Takriti 2013. 

69 Stepanova 2011  

70 Al-Shamsi, 2015. 
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 ذإ ،لصاوتلا لئاسو يطشان هاجت اًمراص مكا67ا ماظنلا لعف در ناR ،; اتلاBو

ا
ُ

 ،ناطلسلا ةناñbو ،ةينوناق cdغ تاجاجتحا � إ ةوعدلا ةمn¨ب ديدعلا لقتع

 نإ ،2013 ماع ،سواb مد+رف ةمظنم تدكأو .71ماعلا ماظنلاب لالخإلاو

 قوقح نع نcعفادملا لاقتعا ب´سÃ تاجرد ةدع ضفخنا دق" نامُع في�صت

 ;: cdبعتلا ة+رح ��ع دويقلا ةدا+زو ،[\]ايسلا حالصإلا ةاعدو ،ناس�إلا

 نإ ،2014 ماع ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تدكأ امك .72"ةينوd¡كلإلا تاصنملا

Ãنإلا ةكبش ��ع ة+رابخإلا عقاوملا ضع¡dلا تنy] طخ تعبتا
ً

 ةمو7²¶ل اًضراعم ا

 ناRو .73ةينمألا ةزjجألا لبق نم تاباوجتساو ةقحال تالاقتعا اÇnع جتن

 نولسارمل اًقفو ،2019 ماع ،ةفاê7لا ة+ر67 يملاعلا رشؤملا ;: نامُع في�صت

 2013 ماع نع اًفيفط اًنسحت نّسحت يذلاو ،ةلود 180 نcب نم 132 ،دودح الب

 .14174 ـلا زكرملا ;: تناR ذإ

 

فوت لصاوتلا لئاسو نإ
ّ

 تامولعملا ةكراشمل صاûZألل ة+ر67ا نم د+زملا ر

 س�اعورشملا ضعÃ كانb .ةيمسرلا تانايبلا ةقد نم ققحتلل تاودألاو

 لوفألاب تأدب اÇnكلو ،2011 دعÃ ترjظ [yلا ةلقتسملا ةيمالعإلا تاردابملاو

 كانb تناR نإ ي�امعلا مكا67ا ماظن لضفي .مك67ا ماظن طغض ةجي�ن

 قيقدتلا بنجتل ھترطيسل ةعضا6Zا تاونقلا Ïdع رمت نأ ىرخأ تاوصأ

 .75ةيلخادلا ةياورلا قاس�ا مدعو ; ودلا

 

 
71 Amnesty International 2012. 

72 Freedom House 2013.  
73 Amnesty International 2014. 

74 Reporters Without Borders 2013 & 2019.  

 
  .لیصافتلا نم دیزملل )4 قحلملا( رظنا*

75 Interviewee 1, 4 & 9.  
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 ;: نونطاوملا بلاط ذإ .ةرصاعملا "ةضراعملا" تاRرحب لفاح خ+رات ،نامُع ىدل

 ،2011 ماع لبق قرط ةدعÃ ةلودلا ةرطيس اودحتو cdيغتلاب دالبلا ءاحنأ عيمج

 ةدع نcب نم ،اوبلاطو ;�امج ل²شÃ بعشلا دش�حا ،2011 ;: ،كلذ عمو

 ،ةيشفتملا ةلاطبلل لولح داجيñو ،ةيطارقوميد تاحالصإب ،ىرخأ تابلاطم

  .مالعإلا ��ع ةلودلا ةرطيسو ،داسفلا ;: قيقحتلاو

 

ت مل تاجاجتحالا هذb مالعإلا اén رادأ [yلا ةق+رطلا
ُ

 ءوضلا طيلس� ;: الإ دف

 .ةÏdع مÇnم عنُصو صاûZألا ءالؤb دّدbُ ىرخأ ةرمو ،تاجاجتحالا هذb ��ع

 ،نcلقتسملا نcيفê7لاو ،ن+زرابلا نcينامعلا نcنودملا نم ديدعلا حرطي

 ،ةيمو²ح باقلأل نcلما67ا صاûZألا ضعÖو ،ناس�إلا قوقح يطشانو

 .مالعإلا لئاسو ��ع مكا67ا ماظنلا ةرطيس نودحت+و تالؤاس�لا نم ديدعلا

 زاjج لبق نم مbداjطضا دعÃ الإ اوفرع@ مل صاûZألا ءالؤb ضعÃ فسأللو

طش� مjضعÃ لازي الو ،ىفنملا ;: نآلا ش�ع@ مÇnم cdثكلاو .ةلودلا نمأ
ً

 جراخ ا

 .76دالبلا

 

ةحارص ھيأر نع cdبعتلا يمو²ح لوؤسم يأل قحي ال
ً

 نود ةيمالعإ ةليسو يأ ;: 

 ماع "ي�امعلا عيBرلا" بقع ةيمالعإلا نcناوقلاو .ءارزولا سلجم نم ح+رص نذإ

ش ،2011
ُ

 لئاسو ةبقارم وأ ةباقرلا ةطلس نويمو67²ا نولوؤسملا حنمو تدد

الضف ،مالعإلا
ً

 ةعساو ة+ريدقت ةطلس ،نمألا ةزjجأو ماعلا ;�دملا حنم نع 

 � إ ةفاضإلاب .ةيئان`6ا تاقحالملا ةعÃاتمو مالعإلا نcناوق cdسفتب قلعتي اميف

 يأ ��ع اًيلعف ليحتسملا نم لعج ،2014 ماع ي�اطلس موسرم ردص ،كلذ

 
76 Interviewee 5.  
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 ضرعتلا نود ةي´نجألا وأ ةيلo7ا تاصنملا لالخ نم ھيأر نع cdبعتلا درف

6Zجاوم رطjامتجالا كسامتلا ةعزعز وأ ةلودلا نمأ ةعزعز ةيضق ة�;. 

  ماع رداصلا ديد`6ا ةيس�`6ا نوناقب رشابم ل²شÃ موسرملا اذb طبتري

 نم ي�امعلا د+رجتل ةمjمو ةعساو تايحالص تاطلسلا حنمي يذلاو2014*

 نcناوقلا عضخت ،; اتلاBو .ةيئاضقلا ةطلسلا � إ ءو`¶لا ةينا²مإ نود ،ھت�س�ج

  .77يفسعتلا قيبطتلاو ل+وأتلل

 

 لئاسو روطت ذنم مالعإلا لئاسو ��ع ةضورفملا َدويقلا نcنطاوملا تائم ىدحت

 ة+رح ىوتسم عفر ;: نcينامُعلا نcنودملا نم ديدعلا مjسأ امك .لصاوتلا

 ن+ودتلاب ةصا6Zا نcناوقلا ديدش� ناRو .لصاوتلا لئاسو Ïdع ةصاخ ،cdبعتلا

اليلد ةينامُعلا تاطلسلا لبق نم
ً

 تائم لقتعا .تاردابملا هذb حاجن ��ع 

 صن yzح وأ كوبس�ف وأ d¡+وت ��ع روش�م ب´سÃ ةcdخألا تاونسلا ;: نcنطاوملا

 نم تعنُم اÇnكل ،ةلقتسملا ةينوd¡كلإلا تاردابملا ضعÃ ترjظو .باس�او ��ع

ق وأ ،ةينمألا ةزjجألا لبق
ُ

 دلبلا ةفيß7و ،قلفلا ةلجم ةلاح ;: امك تدي

أ وأ ،ةينوd¡كلإلا
ُ

 ،جرا6Zا نم مjطاش� ةلصاوم ��ع نوردابملا اénاß7أ Ïdج

  .78ندنل نم اjطاش� عÃاتت [yلا ةيمالعإلا نطاوم ةكبش لثم

 

Rتنا bج كانjمالعإلا لئاسو ��ع ةلودلا ةرطيس يدحتل ةميق تاذ دو، 

أ ذإ .*2011 ذنم ةصاخ
ُ

 تاسسؤملاو فê7لاو تال`oا نم ديدعلا تHش�

 ،ةيمالعإلا نطاوم ةكبشو ،نمزلا ةد+رج اÇnيب نم ،ةلقتسملا ةيمالعإلا

 
77 Interviewee 9.  

 ةمولعملا ;aع ةرطيسلاو مالعإلا ;aع مك]bا ماظن ةرطيس ةمواقم تلواح opلا ةلقتسملا ةيمالعإلا عlراشملا مiأ ;aع عالطالل )3 ق]Zملا( رظنا *

tشuماع ل.  
78 Interviewee 2, 6 & 12. 
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 فê7لا عيمج نأ الإ ،ةراشإلا تقبس امك ،ةينوd¡كلإلا دلبلا ةفيß7و

أ ةلقتسملا ةينامُعلا تال`oاو
ُ

 تنلعأ ذإ .2016 � إ 2015 نم ةd¡فلا ;: تقلغ

 ;: اbر+رحت س�ئر لقتعا [yلاو ،2016 ماع ;: ،ةيمالعإلا نطاوم ةكبش

 ھماÐnال فصنو ةنس ةدمل ن`Þلاب ھيلع مكحو ،2012 ماعل نار+زح/وينوي

Ãةدع Ðnم مÇnمجتلاو ماعلا ماظنلاب لالخإلا اjأب ،رmnأ ا
ُ

 نع فقوتلا ��ع تÏdج

 نمأ وb اúnدل مbألاو ،اÐnدارإ نع ةجراخ بابسأ" ھنأب ھتفصو ام ب´سÃ رش�لا

كلا ةمالسو
ُ

الضف ،نطاوم ;: نcلماعلا "نcيفê7لاو باّت
ً

 س�ئر نأ ةقيقح نع 

 ;: ميقي ايلاحو .تابسانم ةدع ;: نيدأو تاقياضملل ضّرع� نطاوم ر+رحت

 تبë7 نأ دعÃ ،2015 زومت/ويلوي ذنم [\]ايس >;الك ةدحتملا ةكلمملا

 8 نم d½كأل )ةيصþZلا ةقاطبلاو رفسلا زاوج( ةيمسرلا ھقئاثو تاطلسلا

 .; ا67ا انتقو yzحو ،رjشأ

 

 ،نمزلا ةد+ر`6 يàاÇnلا قالغإلاب طقسم ;: ةمكحم تضق ،Ïd 2016مت´س ;:و

 ماع نم تحوارت ددمل ،ن`Þلاب اén نcلماعلا نcيفê7لا نم ةثالث ��ع مكُحو

 مادختسا ةءاسñو ،ماعلا ماظنلاب لالخإلا" تلمش مn¨ب ،ماوعأ ثالث � إ

 رBوتكأ ;: ،ايلعلا ةمكo7ا تردصأ ."ةلودلا ةبيb نم ليلقتلاو ،تنd¡نإلا

 ةد+ر`6 مئادلا قالغإلاب قباسلا مك67ا دكؤي يذلا يàاÇnلا اjمكح ،2017

 يàاÇnلا اjقالغإ نع ،دلبلا ،نامُع ;: ةلقتسم ةفيß7 رخآ تنلعأ امك .نمزلا

 فورظلا لظ ;: لمعلا ةعÃاتم اÇnكمي ال اmnأب كلذ ترسفو ،2016 رBوتكأ ;:

 .79ةدئاسلا

 

 
79 Interviewee 3, 8 & 10. 
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 )نامع سلجم نم ةبختنملا ةفرغلا( ىروشلا سلجم ءاضعأ ضعÃ لواح

 .cdبعتلا ة+رحو تامولعملا � إ لوصولا ليjس�ل ةيعÕرش� تاليدع� حاd¡قا

 ذنم ءارزولا سلجم ىدل ادوجوم لاز ام ،تامولعملا � إ لوصولا نوناق عورشم

 سل`oا لبق نم حd¡قملا نوناقلا ةدوسم ر+رمت متي مل .تاونس ي�امث نم d½كأ

Ãراضتملا ءارآلا ب´سBةيلاعفو ةرورض لوح ة b80ةيندملا ة+ر67ا هذ. 

 

 ةيعÕرش�لا تاودألاب ةدودحمو ةديقم cdبعتلاو يأرلا ة+رح ،لوقلا ةصالخ

الضف ،ةفلتoZا ةينمألا تاسرامملاو
ً

 .;:اقثلاو [°يدلاو ;�امتجالا عضولا نع 

 ةفاê7لا ;: ،ةيدقنلا ةباتكلا ةيحان نم ةدودحم cdبعتلا ة+رح نأ امك

كلا ھجاوي .ةماعلا نوؤشلاو ،[°يدلا باط6Zا ;:و ،لصاوتلا لئاسوو
ُ

 ;: باّت

 لوادتلاو رش�لا نم م�nتك عنمت :لاثملا لي´س ��ع ،تايدحتلا نم cdثكلا نامُع

 .81ي�امُعلا مالعإلا ;:

 

 ةفسلف ةنطلسلا ;: تامولعملا ةرادإ ةفسلف نأب لوقلا نكمي ھنإف كلذل"

 ةيسايسلا ءاوbألل ةضرع ;Î ام ردقب ةينوناقلا رطألاب ةرطؤم cdغو ةضماغ

 اÐnرداصمو ةباتكلا طبض ;: ةمدختسملا تاودألا مbأ نإ .ةينمألا ةزjجألاو

 مÐnاحفص ةبقارمو ،مn¨بساحمو مjلاقتعاو باتكلا ةبقارم ;: لثمتي

 رمألا لصي دق وأ ،مjصوصن ��ع ةباقرلا ديدش�و ،مÐnاروش�مو مÐnاد+رغ�و

 ةفلتخم ةيمو²ح تاjج Ïdع ،ةلقتسملا فê7لا قالغñو ن`Þلاب ديدn¨لا � إ

 
80 Interviewee 11. 

 
81 Interviewee 14. 
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 ;: تايدحتلا نم cdثكلا ھجاوي ةنطلسلا ;: بتا²لاف .ةفافش وأ ة7®او cdغو

 . 82"دقنلاو لوادتلاو رش�لا

 

ال+وط عضولا اذb مودي نلف ،كلذ عمو
ً

 عقاولا ةعيبط عم ضراعتي ھنأل ؛

 � إ تامولعملا قفدت را²تحا مكاح ماظن وأ ليصف يأل نكمي ال ذإ ،رصاعملا

 عراس� ;: تامولعملا لاجم ;: ;;ولونكتلا مدقتلا نأل اًرظنو .Àzسم cdغ لجأ

قرط قلختس ايجولونكتلا نإف ،مئاد
ً

 ھمjفو يرش´لا س�`6ا ديحوتل ةديدج ا

Ãكمُتس .قمعأ ل²ش
ّ

 ،اًعيمج سانلا لانملا ةلjسو ةفلتoZا تايجولونكتلا ن

Ãاقبط نع رظنلا ضغÐnنايد وأ ،ةيعامتجالا م¨nفاقث وأ ،م¨nلوص67ا نم ،م 

 ةداعإ نكمي [yلاو ،ةيامح اbدشأو ة+رس تاسسؤملا d½كأ نم تامولعملا ��ع

 .83ناس�إلا قوقح ةيامحو داسفلا ةحفا²مل اjمادختسا

 
82 Ibid 

83 Interviewee 13.  
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 ةمتاخ

 

 ;: عضولا ليلحت تلواح ةصصختم ةسارد ،اذb انخ+رات yzح ،دجوت ال

 هذb ھلعفب تماق ام وbو ،ي�امعلا مك67ا ماظنب ھتقالعو ةينامُعلا ةفاê7لا

 ;�ولا ��ع ةمولعملا ��ع ةرطيسلا تايعادت مييقتب تماق امك .ةحورطألا

 تسرد كلذك .ةjجوملا ةيبعشلا ةئبعتلا ��ع اÐnاسا²ع�او ي�امُعلا ;�م`6ا

 .ةرطيسلا هذjل ةمواقملا عاونأ نم عونك تزرب [yلا ةيمالعإلا عÕراشم ةحورطألا

 

 كانb نأ � إ ةيسايسلا تا+رظنلا لالخ نم ةBراقم لمعÃ ةساردلا تماق مك

 ; ومشلا مك67ا ماظنو يدادب�سالا مك67ا ماظن نcب ھبشلا ھجوأ نم cdثكلا

 مك67ا ةمظنأ نع ×cمتت ةقلطملا ةيلومشلا مك67ا ةمظنأ نأ الإ .قلطملا

 زواجتي امب عمت`oاو ةسايسلا ��ع ةرطيسلل ةلوذبملا اbدوjجب ةيدادب�سالا

 ةماعلا نcنطاوملا ةايح ;: بناو`6ا عيمج ميظنت � إ ��س� ذإ .نcناوقلا رادصإ

 ماظن ةرطيسل عضخت ال ةيفاقث وأ ةيداصتقا تاسسؤم دجوت الو ،ةصا6Zاو

 ةيدادب�سا ةلود تس�ل نامع ةنطلس نأ � إ لئالدلا عيمج cdش�و .مك67ا

 .ةقلطم ةيلومش ةلود ;Î لب ،بسحف

 

 -ةفلتoZا مÐnايفلخ مغر- ثحابلا اbارجأ [yلا تالباقملا ;: كراش نم عيمج

 ل²شÃ نوعضخي ماعلا ءاضفلاو ،ميلعتلا عاطقو ،ي�امُعلا مالعإلا نأ ��ع دكأ

Rنأ امك .مكا67ا ماظنلا ةرطيس � إ لما Rءاوس ،مالعإلا لئاسو لا²شأ ةفا 

Rوتكم ،ةيمو²ح وأ ةصاخ تناBلمكأب اًضيأ عضخت ،ةيئرم وأ ةعومسم وأ ةjا 

 ،ي�امعلا نوناقلا ةسارد بناجب ،مÐnاداjش نÏdbتو .مك67ا ماظن ةرطيس � إ
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 مدختس@ ذإ ؛ايدادب�سا اماظن ھنوR نم d½كأ وb ي�امُعلا مك67ا ماظن نأ ��ع

 تاRاn¨نا ��ع ةيعرشلا ءافضñو ،ةمولعملا ب`6W نcناوقلاو تاعÕرش�لا ماظنلا

 .نcضراعملا ةبقاعمل ةادأR ناس�إلا قوقح

 

 ةروص دوجو .مك67ا ماظن لبق نم ةمراص ةرطيسل ميلعتلا عضخي كلذك

 ،لصف لR ةjجاو ;:و ،[\]ردم باتك يأ نم ةحفص لوأ ;: سوباق ناطلسلا

 هديجمتل لافطألا لقع ;: بألا مكا67ا ةروص خيسd¡ل بالطلا نcعأ مامأ

 ىدحإ الإ ;Î ام ،ةاي67ا لصافم نم لصفم لR ;: هدوجو ديكأتو ھميظع�و

 ماظنلا ةطلس لثمُي ام دجتسف كjجو ; وت امنيأ" .84ماظنلا اذb ل²ش رbاظم

 ناطلسلا مساب Àzس� ي�ابملاو ،دجاسملاو ،عراوشلا yzح .ھب كركذ+و مكا67ا

 امك .لزانملا نم ديدعلا ;:و ةيمو67²ا ي�ابملا عيمج ;: ةدوجوم ھتروص .سوباق

 ;: ةلودلا ةياور حمالم زÏdتو ةديدشلا ةباقرلل ةيساردلا ¤çانملا عضخت

 ةضراعم مدع ��ع نوÏdجي بالطلا .85"سرادملا ةينفأو ةيساردلا لوصفلا

 رمألا ،نلعملا cdغ فو6Zاو طابحإلا نم cdبك ردق كانb .86ھيدحت وأ ىوتo7ا

 عضخي امك .فو6Zا عفادب مjسفنأ نcنطاوملا نم ةيتاذ ةباقر ھنع جت�ي يذلا

 تارbاظتلاو ،ةماعلا تاعمجتلا م+رجت متي ذإ ،ةرطيسلل ماعلا ءاضفلا

  . 87ي�امعلا نوناقلا بجومب تاجاجتحالاو

 

 نأ مغرف ؛تالباقملا تانايب ليلحت نم ةعقوتم cdغ را²فأ اًضيأ ترjظ

 لوح روحمتت ةلودلا نأ � إ اjلR تراشأ تالباقملا ;: نcكراشملا تاباجتسا

 
84 Interviewee 8. 

85 Interviewee 5.  

86 Interviewee 9.  
87 Interviewee 5 & 9. 
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ûZھيجوتل عضخت نامع ;: مالعإلا لئاسو نأو ناطلسلا ص Rلبق نم لما 

 ةيلومشلا" ¯¶طصم مدختسا نcكراشملا نم طقف نcنثا نإ الإ ،مكا67ا ماظنلا

 نcكراشملا ةيقب ھفصو امن�ب ،ي�امُعلا مك67ا ماظن فصول "ةقلطملا

 .يدادب�سالا وأ يروتاتكيدلاب

 

 لثم ،ىرخأ لماوع ةدعو تقولا قيض ب´سÃ اًدودحم ناR ثحبلا اذb نإ 

 ةBوعص نم داز يذلا رمألا ،ثحابلل ةيسايسلا فورظلاو عوضوملا ةيساسح

 تعاطتسا ةساردلا نأ الإ ؛لاّعف ل²شÃ ةباجتسالاو ثحبلا ةنيع عم لصاوتلا

 ءارقلل مدقيل هدjج X\zقأ ثحابلا لذب .لا`oا اذb ;: ةقيقد ةBراقم cdفوت

 ءا6ZÏdاو نcيفê7لاو نcيميداRألا نم ددع عم ھتالباقم نم اjعمج [yلا ةلدألا

:; bا اذo`نكي مل كلذك .لا bعيم`6 ةلماش ةمئاق ميدقت ��ع اًرداق لمعلا اذ 

 ديفتس@ نأ نكمملا نم ناRو ،ةينامعلا مالعإلا لئاسو ��ع ةضورفملا دويقلا

 دويقلاو ثحابلا فورظ الول نcيفê7لاو نcعرشملا عم ةرشابملا لصاوتلا نم

 ;: عسوتلا نم نكمتت دق [yلا ةيلبقتسملا تاساردلل كd¡ُي اذb نأ ديب .ةيلo7ا

 .كلذ

 

 ةفاR لوان�ت نأ ةيلبقتسملا ثاحبألل نكمي ،جئاتنلا تايعادتل لضفأ مjفل

الضف ،ماعلا ءاضفلاو ميلعتلا لثم ،نامُع ;: ةمولعملا ��ع ةرطيسلا ;Yانم
ً

 

 .ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةاي67او ي�امعلا ;�م`6ا لقعلا ;�و ;: اcdbثأت نع

 ةفلتoZا تامسلا للحت نأ ةيلبقتسملا تاساردلا ��ع نcعتي ،كلذ � إ ةفاضإ

 ةيسايسلا ةئ�بلل اًقفو ،ةيلاتلا تا7¶طصملا نcب ×cيمتلل اjمادختسا نكمُي [yلا
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 Political"ةيسايسلا ةموظنملا"و ،Political Regime"مك67ا ماظن" :ةينامُعلا

System، ةمو67²ا"و "ةلودلا"و". 

 

 ةيلايÏdمإلا cdثأت ىدم لوانت � إ ةيلبقتسملا تاساردلا جاتحتس ،كلذ ��ع ةوالع

 نأ ثحابلا دقتع@ ذإ .نامع ;: مكا67ا ماظنلا ةعيبطو ل²ش ;: ةيناطيÏdلا

 نم ققحتلا ةBوعص مغر ،نامُع ;: اً+روحم اًرود بعلت لازت ال ايناط+رب

 ب´سÃ ةطلسلا سوباق ناطلسلا ; وت دعÃ اÂnلع ةقفاوملا تمت [yلا تادbاعملا

 ال ،1891 ماع ةدbاعمل اًقفو ذإ .ة+رسلا قئاثولاب ةقلعتملا في�صتلا ةسايس

 ��ع ديكأتلاو ،ايناط+رب ةراش�سا نود [\]ايس فقوم يأ ذاختال نامُعل قحي

 دعÃ نواعتلا اذb رمتسا .نامُع ;: يراجتلا زايتمالا كالتما ;: ايناط+رب قح

 ماظنل س�سأتلا ;: اتدعاس نcت�صûZ مbأ تناR ذإ ،ةطلسلا سوباق ; وت

 يداصتقالاو [\]ايسلا راش�سملا ،"ندنال ميت ضيبألا ناطلسلا" امb ھمكح

 نالعإلاو ةياعدلا راش�سم ،"ثروشآ ي�وطنإ"و ،سوباق ناطلسلا ىدل مدقألا

 .88تامولعملل ةيس�ئرلا ةباوبلاو

 

 خألا لثم اًمامت ،ةبقارملا Ïdع ي�امُعلا عمت`oا ��ع رطيس@ سوباق ناطلسلا

 امÂnلR نأ ةيحان نم Ïdكألا خألا سوباق ھبش@ .1984 ل+وروأ ةياور ;: Ïdكألا

ت .ةوقلا [°ع� اmnأ ناملعÕو ةمولعملا رّدقُي
ُ

 اًعمتجم روصت [yلا ةياورلا هذb ¯®و

 حبصي ،cdكفتلاو cdبعتلاو ةءارقلا ;: ة+ر67او ةيصوص6Zا نودب ھنأ ،ايBوتس@د

 ةطلسو ةوق عقوم نم Ïdكألا خألا فرصتي .ةمكا67ا ةمظنألا ىدل اًديبع رش´لا

 cdكفتلا رظحي ،سوباق ناطلسلا لثمو ،عمت`oا سرحت ةيئرم cdغ ةcdبك

 
88 Al-abri 2013. 
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 مَسوُي .رماوألا نوصع@ نم بقاعÕو ،ةمارصب ةمولعملا بقار+و لقتسملا

 مت+و ةعمسلا وئ�سو ،ءامتنا مúnدل س�لو ،نcينطو cdغ مmnأب نوضراعملا

 .مbدض ×cيمتلا

 

 ليلدلا نأب ةلئاقلا ة`6Wا ��ع ةلاسرلا هذjل يقطنملا ساسألا [°ُب ،ب´سلا اذjل

 وb ي�امُعلا مك67ا ماظن لخاد ةقلطملا ةيلومشلا تافصلا دوجو ��ع ; اثملا

 ةيباوصلا" ىوعدب cdكفتلاو مالكلا رظحي ثيح .cdبعتلا ة+رح دييقت

 رظح ھبحاصي ام اًبلاغ يذلاو ،ي�امُعلا مك67ا ماظن ھضرفي يذلا "ةيسايسلا

الضف ،ح+رم cdغ يمالعإ ىوتحم فذحو
ً

 امب ةغلل يقيقح jcdطت مادختسا نع 

 ىدل ةلوبقم ءارآلا ضعÃ نإف ،اذjلو .ماظنلل ةيسايسلا ةيباوصلاو بسان�ي

 .اتاتب ھب حومسم cdغ رخآلا اjضعÏd Ãتعُ@ امن�ب ،ي�امُعلا مك67ا ماظن

 

bءارو رخآ س�ئر ب´س كان bو الأ بعالتلا اذbتابارطضا يأ يدافتل و 

 [yلا ةيفê7لا داوملا رش�ب حمس@ ال ذإ ،ثدح نإ ھعمقلو ،ةيعرلا نcب ةلمتحم

 ماظن مدختس@ امن�ب ،ماظنلا اjعضي [yلا ءارم67ا طوط6Zا ةزواجتم دقت�ت

 عم [\:امتت ةيسايس فادbأل ادناجاBوÏdلاو ةللضملا تامولعملا ي�امُعلا مك67ا

ت نأ نكمُي .ماظنلا ل²ش
ُ

 ةيطارقوcdبلا نع عافدلا راطإ ;: ةمولعملا فّرح

 ءافخإ وأ عمق ق+رط نع ةداع ،قلطملا ; ومشلا [\]ايسلا راطإلا وأ ةينامُعلا

 قايس ;: اjعضو ءانثأ ةيعوضومب اÇnم ققحتلا نكمي [yلا ،قئاق67ا ھ+وش� وأ

 .دمع نع ةقيق67ا نع هاب�نالا فرص وأ ،فلتخم
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 نأ اÂnلع ذإ ،ةفرص ةيئاعد ةادأ اjفصوب مالعإلا لئاسو مكا67ا ماظنلا مjفي

 ��ع ديكأتلاو ،نامُع ;: ثدحت [yلا ة+ومنتلا دوj`6او ;�كشلا ومنلا رjظت

 لمع� نأ بجي ةفاê7لا نأ ماظنلا ىري كلذك .ةينامعلا ةيصوص6Zا تامس

 نكمت ��ع ھتيجيتاd¡سإ دمتع�و ،;;را6Zا طيo7او نامُع [°طاوم نcب رسجك

 ،ماظنلا ةيسايسو بسان�ت [yلا ةيقيق67ا ةنطاوملا موjفم خيسرت نم مالعإلا

 رظن ةjجو وb كلذ ��ع لاثم ¯®وأو .ىرخأ اcdbغ ميbافم نمض نم اذbو

 سأ²لا نم ءولمملا فصنلا � إ رظنلا نولضفي ذإ ،ةينامُعلا ةينمألا ةزjجألا

 .غرافلا فصنلا نع اًضوع ،طقف

 

 يÖاجيإلا بنا`6ا ميدقت ;: لثمتي مالعإلا رود نأ ي�امعلا مك67ا ماظن ;�@

 ضعبل يطعÕو ،قئاق67ا ف+رحتب نايحألا ضعÃ ;: موق+و ،نامُع نم طقف

غلابم ةيمbأ رابخألا
ً

 اًيفß7 كنوR نإف ،; اتلاBو .ةلئاb تازجنم اbرابتعاب اÂnف ا

 طوط6Zا سايق ��ع ةردقو ةنورم بلطتي وjف :ةياغلل بعص رمأ نامُع ;:

 ةديحولا ةياورلا :بئاغ نامع ;: يقيق67ا يفê7لا روظنملا .ماظنلل ءارم67ا

 ةرطيسلا هذb مغرو ،كلذ عم .ھماظن لاعفأو ناطلسلا ديجمت ;Î ةلوبقملا

 هذb ةénا`o تلذُب ةكd¡شمو ةيدرف ادوjج كانb نأ الإ ،ةمولعملا ��ع ةلما²لا

 .ةمولعملا ��ع مك67ا ماظن ةرطيس ةمواقمل ةلواحم ;: ،دويقلا
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 تالباقملا :1 ق%$ملا

 

 QRيداOأو ةسايسلا مولعلا -, هاروتكد 1 ةلباقملا

 ناسcإلا قوقح لاجم -, طشانو ،بتاOو ،VWRايس TUال 2 ةلباقملا

 QRيداOأو ةيلودلا تاقالعلا -, هاروتكد 3 ةلباقملا

 ةفسلفلا -, o8تسجام lmع لصاحو ،بتاO 4 ةلباقملا

 ةسايسلا -, هاروتكد بلاط 5 ةلباقملا

 ناسcإلا قوقح لاجم -, طشانو ،بتاOو ،VWRايس TUال 6 ةلباقملا

 ةيلودلا تاقالعلاو ةسايسلا -, صتخم بتاO 7 ةلباقملا

 ناسcإلا قوقح لاجم -, طشانو نوناقلا -, سوyرلاxب  8 ةلباقملا

 ةيلودلا تاقالعلا -, سوyرلاxب 9 ةلباقملا

 QRيداOأو ةسايسلا -, هاروتكد 10 ةلباقملا

 VWRايسلا داصتقالا -, o8تسجام lmع لصاحو بتاO 11 ةلباقملا

 ناسcإلا قوقح لاجم -, طشانو طسوألا قرشلا تاسارد -, سوyرلاxب 12 ةلباقملا

 ةسايسلا -, o8تسجاملا lmع لصاحو بتاO 13 ةلباقملا

 QRيداOأو ةفسلفلا -, هاروتكد 14 ةلباقملا
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 ي9امعلا مالعإلا ةطراخ :2 ق%$ملا

 

 نو=وناثلا نولومملا نويساسألا نولومملا س3سأتلا ةنس عونلا مسالا

 ةصاخو ةيموIح تانالعإ ةلودلا ةيناLMم 1970 ةيموIح ةينامُعلا ءابنألا ةلا;و

 ةصاخو ةيموIح تانالعإ ةلودلا ةيناLMم 1975 ةيموIح  نامع  ةدWرج

 ةصاخو ةيموIح تانالعإ ةلودلا ةيناLMم 1975 ةيموIح ي^امُعلا نوWزفلتلا

 سسؤم( يeاطلا ناميلس دمحم 1971 ةصاخ نطولا ةدWرج

 لجر ،اoرWرحت سmئرو ةدWرijا

 ماظن نم اًدج ةvرقم ھتلئاعو لامعأ

 )ي^امُعلا مكizا

 لبق نم يونس معد – ةصاخو ةيموIح تانالعإ

 مكizا ماظن

 سسؤم( ��اجدزلا دمحم ���mع 1990 ةصاخ ةبmبشلا ةدWرج

 لجر -اoرWرحت سmئرو ةدWرijا

 ماظن نم اًدج ةvرقم ھتلئاعو لامعأ

 )ي^امُعلا مكizا

 لبق نم يونس معد – ةصاخو ةيموIح تانالعإ

 مكizا ماظن

 ةدWرijا سسؤم( يeاطلا متاح 2009 ةصاخ ةWؤرلا ةدWرج

 لامعأ لجر -اoرWرحت سmئرو

 مكizا ماظن نم اًدج ةvرقم ھتلئاعو

 سلجم �� ��اح وضعو ،ي^امُعلا

 م��يع� سل�jا ءاضعأ( ةلودلا

 ))ناطلسلا

 لبق نم يونس معد – ةصاخو ةيموIح تانالعإ

 مكizا ماظن

�zثأ ةفيL� ح تانالعإ 2013 ةصاخ ةينو��كلإلاIمعد – ةصاخو ةيمو 

 مكizا ماظن لبق نم يونس

 لبق نم يونس معد – ةصاخو ةيموIح تانالعإ

 مكizا ماظن

 �iاص لآ ديمح نب لوبقم  2007 صاخ مأ فإ الo ويدار

 ،قباس رWزوو لامعأ لجر ،سسؤملا(

 مكizا ماظن نم اًدج ةvرقم ھتلئاعو

 )ي^امُعلا

 لبق نم يونس معد – ةصاخو ةيموIح تانالعإ

  مكizا ماظن

 ،سسؤملا( يديعسوبلا دمح دلاخ 2008 صاخ لاصولا ويدار

 ةلئاعلا دارفأ دحأو لامعأ لجر

 )ةكلاملا

 لبق نم يونس معد – ةصاخو ةيموIح تانالعإ

 مكizا ماظن

 معد – ةصاخو ةيموIح تانالعإ 2005 ةصاخ  نامع ةلبس ىدتنم

 مكizا ماظن لبق نم يونس

 لبق نم يونس معد – ةصاخو ةيموIح تانالعإ

 مكizا ماظن



 

 85 

 

 ةلقتسم ةيمالعإ ع<راشم :3 ق%$ملا

 
 ةنس عونلا مسالا

 س3سأتلا

 ةلا?<ا

 قلغم 2004 لقتسم ي^و��كلإلا قرف ىدتنم

 قلغم 2006 لقتسم ي^و��كلإلا ةراizا ىدتنم

  ةصاخ  نمزلا ةدWرج

 هللا دبع ميoاربإ وo ا§سسؤم

 .يرمعملا

 نم معدت تنا; ةدWرijا :ةظحالم *

 يذلا "يرمعملا دجام �ع" لبق

 دع¯ لجر ىوقأ ي^اث دع� نا;

 2011 لبق سوباق ناطلسلا

  .)ي^امُعلا عيvرلا(

 

 ³ع ةدWرijا دمتع² تنا; اذل

 ةيموizIا تانالعإلا بناجب ھلWومت

 .ةصاiµاو

 

 اًءزج تنا; ةدWرijا هذo نأ مغرو

 �� ا�¼ركذ ¹¸لا مالعإلا لئاسو نم

 نأ درجمب ا�¿أ الإ ،قباسلا لصفلا

 نيأزج نم نّوIملا رWرقتلا ترش^

 ام ا§ل ثدح ،اًفنآ ھتركذ يذلاو

  .ثدح

 ةقلغم  2007

 

 بئان داسف نع نيأزج نم اًرWرقت ،2016 ويلوي �� ،نمزلا ةدWرج ترش^ ●

 ،يديعسوبلا قاÂzإ ايلعلا ةمك�zا سmئر ءاضقلل ³عألا سل�jا سmئر

 .ماعلا ءاعدالا ءاضعأو ةاضقلا ضعÃو

 ،ا�Åيفا�z مoأو ،رWرحتلا ريدمو ،ةدWرijا رWرحت سmئر ³ع مكُح اoدع¯ ●

 تاونس ثالث ةدمل نÆjلا �È ةvوقع ���قأ تنا; ،ةفلتخم تا��فل نÆjلاب

 .فانÉتسالا دنع ةدحاو ةنس �³إ ا§فيفخت متو ،ةيادبلا ��

 فقوو ةدWرijا قالغإب اًرمأ ،2016 سطسغأ 9 �� ،اًضيأ مالعإلا رWزو ردصأ ●

 .اoرش^

 نمزلا ةدWرج قالغإب اًرارق ن2017 رvوتكأ 5 �� ،ايلعلا ةمك�zا تردصأ ●

 .ايئا�¿

�zةقلغم 2012 ةلقتسم ةينو��كلإلا دلبلا ةفي 

 

 ا�¿أ ،2016 رvوتكأ 30 �� ،ا§عقوم ³ع ا§ل نايب �� دلبلا ةفي�z تنلعأ ●

لعتس
ّ

 مغر ،كلذل اoاعد يذلا سmئرلا بÍسلا ةحارص ركذُي ملو .رشÌلا ق

 .ةفيÑzلا ³ع سرامت "طوغض" دوجو �³إ ��أ ا�¿ايب نأ

 

 تعدتسا )�خادلا نمألا( تاربا�µا نأ ناس^إلا قوقiz ي^امعلا زكرملا ملع ●

 قالطإ دعÃو ،مايأ ةثالث ةدمل باوجتسالل زجُتحاو دلبلا ةفي�z رWرحت سmئر

^ ،ھحارس
ُ

أ يذلا نايبلا رش
ُ

 .دلبلا ةفي�z قيلع² نع ھيف نلع

  

 ،سmئرلا بÍسلا نإف ،ناس^إلا قوقiz ي^امُعلا سل�jا �� ردصمل اًقفو ●

 دق دلبلا نأ وo ھباوجتسال رWرحتلا سmئر ءاعدتسا ءارو ،ديحولا سmلو
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 ¹¸لا لودلا دحأ تنا; نامع نأ �³إ �Lش� ز��Wور نم اًمج��م اًرWرقت ترش^

 .نميلا �³إ ا��م بّر�ُ¼ ةÓzسألا تنا;

 .ىفنملا �³إ لمعلل تلقتنا 2013 ةلقتسم  ةيمالعإلا نطاوم ةكبش

 

 ¹¸لاو .نامُع �� ةينمألا ةز§جألا تاقياضم نم اoرWرحت سmئرو ا§سسؤم ى^اع ●

 نم عنُم نأ دع¯ ةيصÖµلا ھقاروأو هرفس زاوج زاجتحاب ا�¼ورذ تغلب

 .تارم ةدعل زجتحاو ددoُ ،كلذ لبقو .رفسلا

¹�×ايسلا ءوÓjلا بلطو نامُع ةرداغم 2015 ويلوي 17 �� اoرWرحت سmئر ررق ● 

  .ةدحتملا ةكلمملل

 ةرركتملا تاقياضملا دع¯ لمعلا قيلع² نطاوم تنلعأ ،2016 رياني 14 �� ●

  .ديد�Ùلاو زاجتحالا تنمضت ¹¸لاو ،ةينمألا ةز§جألا لبق نم ا�Åفظوم نم ددعل

● Újيذلا ،2017 ويام 3 �� نطاومل ي^و��كلإلا عقوملا ةينامُعلا تاطلسلا تب 

  .رشÌلل ا§فانÉتسا تنلعأ نأ درجمب ،ةفاÑzلا ةWرiz يملاعلا مويلا قفاوي

 ةيvرعلاو ةيجيلiµا لودلا ضعÃو نامُع �� اvًوÛjم نطاوم عقوم لازي ال ●

 ضرعتي لازي ال ،نطاوب ھمسا طبتري صÜµ يأ نامع ��و .ىرخألا

 .نايحألا نم �Lثكلا �� تاقياضملل

 مغر ،رشÌلا �� ةWرح يأ كلتمت الو .تاديد�Ùلاو تاقياضملا نم �Lثكلا عم لمع² تلاز ام 2010 ةلقتسم ةينو��كلإلا قلفلا ةلجم

 .�áكأ ةحاسم ³ع لوصizا �� نوبغرWو �Lبعتلا ةWرحب نونمؤي ا�Åسسؤم نأ

 
 
 
 
*vسwةدراولا تانايبلا دن TE iا اذb{راقت ;:إ لودdي�امعلا زكرملاو ،دودح الب نولسارم ر b[و ،ةيلودلا ملقلا ةمظنمو ،ناس�إلا قوقb{ةن 

 .م��لباقم تمت نم ضع�و ،CPJ ن'يف]�لا ةيامح
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 ةيسJKLا نوناق :4 ق%$ملا

 

 2014/38 مقر يCاطلسلا موسرملا

 اـ}yIzو اـ5طاقسxو ةـيسtbuا دـقف :عfارلا لصفلا

 

 )20( ةداــملا

ا ةفصب يcامعلا نع ةينامعلا ةيس���ا طقس5
ٔ

ا ت�ث اذٕا ةيلص
ٔ

 :ھن

ا ةعامج �mإ QRت�ي  -1
ٔ

ا بزح و
ٔ

ا ئدابم قنتع� ميظنت و
ٔ

 .نامع ة��صمب رضت دئاقع و

 بلي ملو ،ا�جراخ وأ نامع لخاد ھلمع ناO ءاوس ،تناO ةفص يأب ةي�نجأ ةلود باس�� لمع� -2

 .دد��ا لجألا لالخ لمعلا اذ. ك�8ب ةينامعلا ةمو��xا بلط

 .نامع ة��صم دض لمع5 ةيداعم ةلود ��اصل لمع� -3

 

 )21( ةداــملا

 :اذإ ھل تحنم نم لO نع ةينامعلا ةيس���ا ب�¡5

  .نوناقلا اذ. نم )20( ةداملا -, ا§¦لع صوصنملا ةينامعلا ةيس���ا طاقسإ طورش ترفاوت -1
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