
[School] 
[Course title] 



  برحلا ةفرعم نع
 - ءوجللاو برحلا نمز يف يفرعملا جاــتنإلا( برحلا ةــفرعم عورـــــشم
 عورـــشم وه ،)ايروـــس لوحو يف ثحبلا لاجمل ةكرتـــشم ةيـــضرا ريوطت
 تاــسارد ةرئادو تاــسايــسلا ثوحبل يروــسلا زكرملا نيب نواعتلاب يثحب
 يف ةيمنتلا تاـسارد زكرمو ةاواـسم ةيعمجو انييف ةعماج يف ةيمنتلا
 لابج ةعماجو مالـــــسلا ميلعتو ثاحبأ زكرمو ثاحبأ زكرمو تيزيب ةعماج
 .تروفنغالك ةيكيتايردالا بلألا
 لمعتو حلــسملا عازنلا تايمانيدو روذج صخــشت يتلا ةيدقنلا ةيعامتجالا مولعلا رظن تاهجو عورــشملا ىنبتي
 ةيمنتلا ســسأو تاعمتجملاو تاــســسؤملا ىلع رثؤت يتلا اهتاــسايــسو ةيــسيئرلا ةلعافلا تاهجلا ليلحت ىلع
 .ةيعامتجالا ةلادعلا روظنم نم عازنلا أرقيو
 :ةيلاتلا رواحملا ىلع برحلا ةفرعم عورشم دمتعي
يف ةـشمهملا ةينانبللاو ةينيطـسلفلاو ةيروـسلا تاعمتجملا نمـضو نيب ةمئاقلا نماـضتلا لاكـشأ نع ثحبلا•

 .نانبل
يف ةيراجلا ةحلــسملا تاعازنلا اهــضرفت طورــش تحت حزري ٍعقاو ِقايــس يف ّينماــضت ٍداــصتقا موهفم ةرولب •

 .ىرخأ ةهج نم نيطسلف يف يرامعتسالا لالتحالا اهضرفي يتلا كلتو ،ةهج نم ايروس
.ةّيلُّوحتلا ةّيثحبلا تايجيتارتسالا يذغُت ٍةّيفرعم َتايرظنل ّيميهافم ٍرُّوصت ةرولب •
 .بابشلا نيثحابلل ةفرعملا تايرظنو ،تايجيتارتسالاو ،ةيثحبلا تاردقلا ريوطت •

  عقوملا ةراــيز ءاــجرلا تاــمولعملا نم دــيزملل .ةــيواــــــسمنلا ةــيمنتلا ةــلاــكو نم لومم برحلا ةــفرعم جماــنرب
https://www.know-war.net/.
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  :ةيناسنإلا تادعاسملا ماظن دقن

 حوزنلاو نيئجالل ةليدبلا تابراقملاو يعامتجالا نماضتلا
 

  روينشا دئار
 1تيزريب ةعماج يف ةيمنتلا تاسارد زكرم

 

 ةيحاتفم تاملك
 ،ةيناـــسنإلا تادعاـــسملا
 ،ةــيناــــــسنإلا تاــنوعملا
 ،نـيـئـجالـلا ،نـماـــــــضتـلا
 ،فـيــــــضُمـلا عـمـتـجـمـلا
 .ةيلودلا تامظنملا

 

 ثحبلا صّخلم   
 يلودــلا ماــظنلا ىلإ ةــهّجوملا تاداــقتنالا ضعبل ةــيملعلا ةــقرولا هذــه ضرعت
 ةيرــــسقلا ةرجهلا تاقايــــس يف هجذامنو ،هتاــــسراممو ،ةيناــــسنإلا تادعاــــسملل
 نأ ةيلودلا تاـــســـسؤملاو تادعاـــسملا ماظنل نكمي فيك يـــصقتـــستو .ريجهتلاو
 مكحتلا تاـيلآ ربع ةـيلحملا تاـعمتجملاو نيئجالل ةــــــشهلا عاــــــضوألا نم اـمقاـفي
 ريغ مهعــــضو نيــــسحت نع ًاــــضوع ،ةدعاــــسملا يقلتم ىلع ةقّبطملا ةفلتخملا
 اـمك .مهقوقحل لودـلا تاـكاـهتنا نم مهتياـمحو ،مهتمارك نوـــــصو ،رقتـــــسملا
 ىدـحإ هـفـــــصوب ،يعاـمتجالا نماـــــضتلا ًادـيدـحتو ،نماـــــضتلا ًاـــــضيأ ةـقرولا شقاـنت
 اهنأ ريغ .نيئجاللا لئاــــسم عم لماعتلل ةمعادلا وأ ةلّمكملا ةيعمتجملا تابراقملا
 نأ امب ،تادعاـــسملا ماظنل ناكرألا ةلمتكم ةليدب ةبراقم نماـــضتلا رابتعا حرتقت ال
 .رخآلا ناكم لحي نأ نكمي ال امهنم ًايأ

 
 

 ةمدّقملا
 
 كلذل ةيــــساــــسأ تانّوكم ةثالث ىلع نيئجالل ةيناــــسنإلا تادعاــــسملل يلودلا ماظنلاب ةقلعتملا تايبدألا زّكرت
 ،)ةدعاــــسملا وقلتم (نوئجاللا( دارفألاو ،ةيلودلا تامظنملاو ،)ةفيــــضُملاو ةحناملا لودلا( لودلا :يه ماظنلا
 ماـظن ةـينب مكحت يتلا ميقلاو ريياـعملا نم ةـعومجم ربع ضعبلا اـهـــــضعب عم تاـنوكملا هذـه لـعاـفتت ثـيح
 اـهحلاــــــصم ىلع ًءاـنب رمألا ئداـب يف اـهددـحتو ريياـعملاو ميقلا كـلت لودـلا غيـــــصت نيح يفو .تادـعاــــــسملا
 لودلا نيب طيــسولا رود ةيلودلا تامظنملا يدؤت ،ةفلتخملا ةيناــسنإلاو ،ةيفاقثلاو ،ةيداــصتقالاو ،ةيــسايــسلا
 تانوكملا نيب ةيّطخ ةقالع مـــــسر انرودقمب ،يلاتلابو .هتّمرب تادعاـــــسملا ماظنب مهل يأر ال نيذلا نيئجاللاو
 ًالوزن ،مرهلا ةمق ىلع ةعّبرتم ،ةحناملا لودلا ًاديدحتو ،لودلا نوكتو ،ًايدومع ةدعاــــسملا كرحتت ثيحب ،ةثالثلا
 نيذـلا نييلحملا نيلعاـفلا لـهاـجتي تادـعاــــــسملا ماـظنل مهفلا اذـه نأ ريغ .دارفألا مث نمو تاـمظنملا ىلإ
 ،كـلذـل .ةـيدـعاـقلاو ةـيعمتجملا تاـمظنملاو ،ةـفيـــــضُملا تاـعمتجملا لـثم ،ءوجللا تاـمزأ يف ةـيمهألاـب نوفـــــصّتي
 تاـعمتجملاو ،ةـيلحملا تاـمظنملاو ،نيئجاللا نيب لـعاـفتلا نع ةـقثبنملا رهاوظلا ىلإ تـفتلي ال مهفلا اذـه نإـف
 .ةيناسنإلا تادعاسملا ماظن ىلع رهاوظلا هذه رثأو ،ةفيضُملا
 
 ،ةــيناــــــسنإلا تادــعاــــــسملل يلودــلا ماــظنلا ىلإ ةــهّجوملا تاداــقتنالا ضعبل ةــيملعلا ةــقرولا هذــه ضرعت
 .هرّوطتو ماظنلا كلذ خيرات ىلإ قرطتلا نود ،ريجهتلاو ةيرـــسقلا ةرجهلا تاقايـــس يف هجذامنو ،هتاـــسراممو
 نيئجالل ةـــشهلا عاـــضوألا نم امقافي نأ ةيلودلا تاـــســـسؤملاو تادعاـــسملا ماظنل نكمي فيك يـــصقتـــستو
 مهعـضو نيـسحت نع ًاـضوع ،ةدعاـسملا يقلتم ىلع ةقّبطملا ةفلتخملا مكحتلا تايلآ ربع ةيلحملا تاعمتجملاو
 تادعاـــسملا ماظن نإف ،يلاتلابو .مهقوقحل لودلا تاكاهتنا نم مهتيامحو ،مهتمارك نوـــصو ،رقتـــسملا ريغ
 شقاـنت اـمك .)4 ،2000( حوزنلل لولحلا الو ةـياـمحلا ال رّفوي ال ،ناـمدـنيه لداـجي اـمكو ،ىنعملا اذـهب ،ةـيناـــــسنإلا
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 2 حوزنلاو نيئجالل ةليدبلا تابراقملاو يعامتجالا نماضتلا  •

 ةيعمتجملا تابراقملا ىدحإ هفـصوب ،يعامتجالا نماـضتلا ًاديدحتو ،نماـضتلا عوـضوم ًاـضيأ ةيملعلا ةقرولا هذه
 ةـلمتكم ةـليدـب ةـبراـقم نماـــــضتلا راـبتعا حرتقت ال اـهنأ ريغ .نيئجاللا لـئاـــــسم عم لـماـعتلل ةـمعادـلا وأ ةـلّمكملا
 .رخآلا ناكم لحي نأ امهنم يأل نكمي ال ثيح ،ةدعاسملا ماظنل ناكرألا
 
 هــساــسأ ُربتعا يذلا ،يلودلا نماــضتلا اميــسالو ،نماــضتلل ىرخألا لاكــشألا نع انه يعامتجالا نماــضتلا زيمتي
 فلتخي هنأ امك  .)ب 2016 ربط( اهلمكأب نماـضتلا ةيلمع لكـش ددحت ضيبألا قرعلل ةزّيم تاقوألا نم تقو يف
 ةقرولا هذهب ةــــصاخلا ضارغأللو .ةيلودلا ةدعاــــسملا ىلع ةيدامتعالا ززعي يذلا يــــســــسؤملا نماــــضتلا نع
 نيب فطاـعتلاو ،نواـعتلاو ،معدـلا نم ةـيعمتجم ةرهاـظ هـنأ ىلع فَّرعُي يعاـمتجالا نماــــــضتلا نإـف ،ةـيملعلا
 ريغ تاردابملاو تاكبــــشلاو ،ةيلئاعلاو ةيعامتجالا تاقالعلا ىلإ ًادانتــــسا ،دارفألاو ةيلحملا تاعمتجملا فلتخم
 ةيعمتجملا تامظنملا نم مّدقملا معدلا نم يـسـسؤم لكـش ىلإ روطتت دق يتلا )ةيمـسرلا ًانايحأو( ةيمـسرلا
 ساسحإلا دادزيو .ًايدرف ًالعف هنوك نم رثكأ ًايعامج ًالعف انه يعامتجالا نماضتلا ُربتعُيو .ةيلحملا تامظنملا وأ
 ةـياـمحلا ريفوت يف لودـلا لـــــشفت اـمدـنع ًادـيدـحتو ،تاـمزألا تاـقوأ يف تاـعمتجملا نيب يعاـمتجالا نماـــــضتلاـب
 2.)نينطاوملا ريغو نينطاوملا( سانلل معدلاو
 

 نيئجاللا ةماركو ةيحضلا عضو :ةيناسنإلا تادعاسملا
 
 نيلعاف ريغ اياحض مهفصوب نيحزانلاو نيئجاللا عم ةيلودلا ةيناسنإلا تادعاسملا مّدقت يتلا تامظنملا لماعتت
 نولعاف رــصانع مهنأ ىلع مهعم لماعتلا نع ًاــضوع ،لوألا ماقملا يف مهتايح ذقنت ةدعاــسم ىلإ نوجاتحي
 اهـــساـــسأ ةبراقم سكعي ام .اهنوـــص نم دب ال يتلا ةيعامتجالاو ،ةيـــسايـــسلاو ،ةينوناقلا قوقحلاب نوعتمتي
 Harrell-bond 2002; Walkup 1997; Slim) قوقحلا ىلإ ةدنتـــسم ةبراقم نوكت نأ نع ًاـــضوع ،لومملا/حناملا

 مهعم فطاعتلل ةيرورض ُّدعُت نيئجاللا ىدل ةءاربو ةيلاعف ال ىلع لدت يتلا تايلجتلاو روصلا نإف ،كلذل .(2002
 نيتروـــــص ةيرـــــسقلا ةرجهلاو نيئجاللاب ةقلعتملا تايبدألا ضرعتو .تامظنملا هذه نم ةدعاـــــسملل مهيّقلتو
 نأ نيح يفو .نيئيـسلا نيئجالل روـصو نيديجلا نيئجالل روـص :ةيلودلا تامظنملا مهارت امك نيئجالل نيتـضقانتم
 نأ الإ ،ةيعامتجالا تالعافتلا وأ ةيقالخألا ريياعملا ىلإ دانتـــسالاب ميهافملا هذه نع مهتارّوـــصت نونبي رـــشبلا
 "قاقحتـسا" ىدم ىلإ دنتـسي ةيلودلا ةيناـسنإلا تامظنملل ةبـسنلاب ءيـس وه امو ديج وه امب صاخلا رّوـصتلا
 ،تامظنملا هذهل ةبـــسنلاب )ةدعاـــسملل قحتـــسملا( ديجلا ئجاللا ريياعمف .ةيلودلا ةدعاـــسملل نيئجاللا ءالؤه
 وه ءيـسلا ئجاللا نأ نيح يف ،ةـشهلا ةزجاعلا ةتماـصلا ةفيعـضلا ةيحـضلا ريياعم يه ،دنوب – ليراهل ًاقفو
 تامظنملل نكميو .)Harrel-Bond 2002, 57-58( ةدعاـــــسملا ماظنل ًاديدهت لّكـــــشي يذلا بعالتملا صخـــــشلا
 راردتــــساو ةحناملا لودلا نم ليومتلا ىلع لوــــصحلل عِنْقُم ريربتك ديجلا ئجاللا ةروــــص لامعتــــسا ةيناــــسنإلا
 ةفيــضُملا لودلا يّنبت )نيئيــسلا (نيديجلا( نيئجالل ةبراــضتملا روــصلا نم جيزملا اذه لّهــسي .يبرغلا فطاعتلا
 يلاتلابو ،ةينوناقلاو ةيـــسايـــسلا مهقوقح نم نيئجاللا نامرحو ،نيئجالل ةـــضهانم ينمأ عباط تاذ ةـــسايـــسل
 .نيئجاللا قوقح كاهتنا
 
 نيئجاللا نإف ،كلذل .نييلودلا فطاعتلاو ةدعاــسملل نيئجاللا قاقحتــسا ىدمب "ءيــسلا – ديجلا" ةيئانث مكحتت
 رابتعا حبــصي ،نّيعم دح دنعو .ةدعاــسملا هذه نم اومَرْحُي ال ىتح نيئيربو نيبيطو نيديج اياحــض اونوكي نأ بجي
 يِنْثُتــسا دقف ؛ةدعاــسملا ىلع لوــصحلل ًالهؤم نوكيل )ديحولا امبرو( يــساــسألا رايعملا وه ةيحــضك ئجاللا
 نوقحتـــــسي اـياـحـــــضك عنقملا ريغو "ءيـــــسلا" مهئادأ ىلع ءاـنب ةدـعاــــــسملا ماـظن نم نيئجاللا نم دـيدـعلا
 ةدعاــسملل كقاقحتــسا دادزي ،ةءارب رثكأ ةيحــض تنك املك :يه ةدئاــسلا ةدعاقلا حبــصت ،يلاتلابو 3.ةدعاــسملا

 
 .ةمزألا تاقوأ يف )نيئجالو نينطاوم( ةفلتخملا تاعمتجملا نماضت نع نانبل نم ةلثمألا ضعب ةقرولا هذه مّدقتس  2
 ةيلودلا تالاكولا اهيرجُت يتلا "فعضلا طاقن تامييقت" ىّمسي ام نإ لوقلاب ةيسايسلا تاساردلل ينانبللا زكرملاو "دلروو ريفيس" ةسسؤمل ريرقت لداجي 3
 نيئجاللا نيب تارتوتلا ضعبب ةداع ببستت ،ًافيعض ُربتعُي نم ديدحت ةيلمع فنتكي يذلا ضومغلاو ،ةدعاسملا ىلع اولصحي يكل ءافعضلا نيئجاللا ءاقتنال
  .(Saferworld and LCPS 2018, 20) ىرخأ ةهج نم ،ةفيضُملا تاعمتجملاو نيئجاللاو ،ةهج نم ،مهسفنأ
 



برحلا ةفرعم  •  3 

ـــضُملا" ُدْبَي مل اذإ" :نامدليف اناليإ تاملك بـــسحبو .فطاعتلاو  ًايهامتم نكي مل اذإ وأ ،يفكي امب "ًائيرب" "ُدَهَطْ
 . .)Tabar 2016, 24 :يف درو( ."ةدعاسملاو فطاعتلا نم مَرحُيس هنإف ةئفلا هذهب ةصاخلا ةيدرسلا تابلطتمو
 
 هذه عاجرتـسا بعـصلا نم نوكي دقو ،ئجاللا ةمارك ةناهإ يف تمهـسأ ةلكـشم وه ةريقفلا ةيحـضلا رود ءادأ
 ةيماــسلا ةيــضوفملا" نإ لوقلا ندرألا يف اولبوق نيذلا نييروــسلا نيئجاللا ضعب ررك دقف .ةرودهملا ةماركلا
 نيئجاللا ريباوط ىلإ اورظنا ؛ةمظنملا نم تادعاــسملل نيلّوــستم ىلإ انتلّوح نيئجاللا نوؤــشل ةدحتملا ممألل
 لداجي امك ،ةماركلاو 4."نوئجاللا اهب لماعُي يتلا ةنيهملا ةقيرطلاو ةيـضوفملا باب دنع نيّفطـصملا نييروـسلا
 كالتما يف قحلا" تدـنرأ ةـنح لوقت اـمك يهو ؛ناـــــسنإلا قوقح هـنم قتـــــشُت يذـلا ساـــــسألا يه ،يكنيم
 نإف ،لوألا ماقملا يف اياحــض ازرفأ دق يرــسقلا حوزنلاو برحلا تناك اذإ ،كلذل .(Menke 2014, 337) "قوقحلا
 ،مهتماركب سانلا روعــش نم للقتو ،اياحــض ىلإ سانلا ليوحت نم ةلاحلا هذه ىلع دّكؤت ةيناــسنإلا ةدعاــسملا
 .ناـــسحإلاو ةقدـــصلا ىلإ ةجاحب صاخـــشأ ةئيه ىلع مهجاتنإ ديعتو ،مهيدل لاكتالاو عوـــضخلا ةلاح قّمعتو
 ىلع مهـــسفنأ جاتنإ ةداعإ ىلإ نورطـــضم مهنإف ،تادعاـــسملل يلودلا ماظنلا ريياعمب نوئجاللا يفي يكلو
 .مهميق يذؤيو مهتمارك ردهي كلذ ناك ول ىتح ،"نيديج" اياحض لكش

 
 ةفــص ئجاللا نع عزنت ةقيرطب ةيناــسنإلا تادعاــسملا ىلع ةيناــسنإلا ةفــصلا ءافــضإ ةداعإل بولطملا وه امف
 يريخلا لمعلا زواجتت قوقحلا ىلإ ةدنتـــــسم ةيناـــــسنإ ةعزن" دنوب – ليراه حرتقت ؟هتمارك نوـــــصتو ةيحـــــضلا
 ةدنتـسملا ةبراقملا هذه لفكت نأ بجيو .(Harrell-Bond 2002, 52) "يموكحلا يلاملا ءاخـسلاو صاخلا عاطقلل
 ،ةماركلاب نوعتمتي نيلعاف رـــــصانعك امنإو ،نيلعاف ريغ اياحـــــض مهفـــــصوب سيل ،نيئجاللا قوقح قوقحلا ىلإ
 جهنلا" ىعدُت ةديدج ةيلآ يّنبت نيئجاللا نوؤـشل ةدحتملا ممألل ةيماـسلا ةيـضوفملا لواحت .ةوقلاو ،تاردقلاو
 صاخشألا عم ةكارشلا جهنلا كلذ نمضتي ؛نيئجاللا تاعمتجم يف اهتايلمعل ًاهّجوم نوكيل "عمتجملل دنتسملا
 ىلإ ،ةيـضوفملل ًاقفو ،جهنلا اذه فدهيو .اهعيراـشم لحارم فلتخم لالخ ةيـضوفملا صاـصتخاب نيلومـشملا
 رارقلا عنـــــص تاـيلمع يف مهتكراــــــشم زيزعت ربع صاـخـــــشألا ءالؤهل تاذـلا مارتحاو تاردـقلاو ةـماركلا زيزعت
 نمكتو .قوقحلا ىلإ ةدنتـسملا ةبراقملا عم ًاقفاوتم جهنلا اذه لعجي ام 5،مهتايح ىلع رثؤت يتلا ةطـشنألاو
 يف ةيلودلا ةيناــــسنإلا تامظنملا اهقّبطت امك ،عمتجملا ىلإ ةدنتــــسملا ةبراقملا هذهل ةيــــساــــسألا بويعلا
 اذإ ًاديدحتو ،نيئجاللا ءالؤهل اهب حومـــسملا ةرثؤملا ةكراـــشملا ىوتـــسم يندت يف ،حوزنلاو ءوجللا تاقايـــس
 نوهلاك لداجيو .نيحناملا وأ ،فيــضُملا دلبلا وأ ،ةــســسؤملا حلاــصم عم ضقانتت مهتاهجوتو مهبلاطم تناك
 ،يتاـــســـسؤملا ديـــشرتلا لمـــشي عقاو ءوـــض يف ةرثؤملا ةكراـــشملا نم ةلاح قلخ ًانايحأ بعـــصلا نم هنأ ًالئاق
 يرادإلا هجوتلا" نم ةديدج طامنأ ءوــــشن ىلإ يدؤي ام ،تاــــســــسؤملا اهبلطت يتلا ةينهملاو ةيطارقوريبلاو
 6.رارقلا عنص ةيلمع يف نيئجالل يقيقح طارخنا يأ ناقيعي ناذللا ، Calhoun) ,2008 (77 "يموكحلا عباطلاو
 

 ةننمألاو مّكحتلا ،ءاوتحالا
 
 برحلا ةياهن عم ًاديدحتو ،ينمأ ديدهت مهنأ ىلع ًايرــــسق نيرّجهُملا ةفيــــضُملا لودلا مظعم فــــصت ام ًابلاغ
 ،نيئجاللا دوجو نأ وه ةيـــساـــسألا معازملا دحأو .لوليأ (ربمتبـــس نم رـــشع يداحلا ثادحأ باقعأ يفو ةدرابلا

 
 نع مهثيدح دنع ندرألا يف نييروسلا نيئجاللا ناسل ىلع "نيلوستملا" ـب هيبشتلا لامعتسا رركت .ندرألا يف يروسلا ئجاللا ).س .م( عم ةلباقم 4
 عيزوتب ةصاخلا اهتسايسو ،نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا ًاديدحتو ،ةيناسنإلا تادعاسملا ميدقتب ةصصختملا تامظنملاب مهتاقالع
 يل ببست ئجال ةيعضوف .ءوجللا بلط ةركف بحأ ال" :ندرألا يف يروسلا ئجاللا ).م .ح( لاق دقف .نيئجالك مهسفنأ نع مهثيدح دنع وأ ،ةدعاسملا
 امنإو ،ةدعاسملل ًابلط سيل ،ندرألا ىلإ يلوصو نم نيماع دعب نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا ىدل يمسا تلّجس .ةيساسح
 موي ةلباقملا ترج( ."جاتنإلاو لمعلا عيطتسأ لب ،ًالوستم تسل انأ .عضولا اذه هركأ يننكل ئجال يننأ فرتعا .ةلودلا نم قئاثولا ضعب رادصإ ليهستل

 .)2016 زومت 12
 2021 يناثلا نوناك 9رياني 11 خيراتب عجرتسا .ةيهيجوتلا ئدابملاو ميهافملاو قايسلا .)خيرات نود( نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا  5
 .)https://www.unhcr.org/47f0a6712.pdf( نم
 تاءارجإو ،ةجهنمملا تاباجتسالا هيجوتل ةدرجم دعاوقو ،مهلاعفأ تاعبت باسحل ةيرايعم تايجهنمو ،تايلآو ،كولس تانودم عضو" ديشرتلا لمشي  6
 ،ةءافكلا نم تالاجمو ،ةصصختم فراعم ريوطت" يطارقوريبلا عباطلا ءافضإ لمشيو ."ةددحم تاياغ قيقحتل ىلضفلا لئاسولا ديدحتو ةءافكلا نيسحتل
 .(Barnett 2008, 254) "نّيعم عضو عم لماعتلل ةيلاثملا لبسلا ديدحتل دعاوقو ،صصخت تالاجمو لمعلا ميسقتو



 4 حوزنلاو نيئجالل ةليدبلا تابراقملاو يعامتجالا نماضتلا  •

 ةـيوهلا ىلعو ،ةـيداـــــصتقالاو ةـيعاـمتجالا ةاـيحلا يحاـنم ىلع ةـيبلـــــس تاـعبت قلخي ،ةريبك دادـعأـب اـميـــــسالو
 تاــــسايــــسلا عاّنــــصو مالعإلا لئاــــسو طبرت ام ًابلاغو .ةفيــــضُملا تاعمتجملل ةيفارغوميدلاو ةينيدلاو ةيفاقثلا
 ةرجهلا ةبراحمب ةيبوروألا لودلا ضعب يف باهرإلا دــــض برحلا تطبترا نيح يف ،باهرإلاب "ئجال" حلطــــصم
 مهنوك ةيواز نم مهيلإ رظنلاو نيئجالل لودلا ةنطيـــش تداقو .(Human Rights Watch 2001, 5) ةيعرـــشلا ريغ
 نوئجاللا فـصوي ثيح ،يعمتجملا ىوتـسملا ىلع نيئجالل ضهانملا باطخلا روهظ ىلإ ًاينمأ ًاديدهت نولكـشي
 .ةفيضُملا لودلا اهنم يناعت يتلا لكاشملا عيمج ءارو ببسلا مهنأ ىلع
 
 .اـهينطاوم ىلع نوئجاللا هـلّثمي يذـلا "رطخلا" نم لـيلقتلل تاءارجإلا ضعب لودـلا ذـختت ،قبـــــس اـم ىلع ةوالع
 ،"ءاـصقإلاو جمدلا تايلمع ةرادإ" لالخ نم فيـضُملا عمتجملا نع نيئجاللا لودلا دِعْبُت فيك سنامـسيوه حرـشي
 ريبادت ىّنبتتو ،مهــــضعب درطتو ،زاجتحالل زكارم يف مهــــضعب نجــــستو ،لوخدلا نم نيئجاللا ضعب مرحت ثيحب
 ةقرولا هذه لداجت .)Huysmans 2006, 55-57( دلبلا ىلإ مودقلا نع نييلبقتــسملا نيئجاللا عدرل ةيــساق ةينمأ
 ةيناـــــسنإ تادعاـــــسم مّدقت يتلا تامظنملا ضعب نإ لوقلاب ،قح نع )2011( داتـــــسرماه لداجت امك ،ةيملعلا
 ىلع نيئجاللا فــــصو( نيئجاللا عم لماعتلا ىلع ينمألا عباطلا ءافــــضإ ةيلمع يف طاــــشنب ةطرخنم نيئجالل
 ةيرح نم دحت ةديدج تاــسايــس ةغايــص ىلع َةلودلا ُةينمألا ُةرظنلا هذه دعاــستو .)ًاينمأ ًاديدهت نولّثمي مهنأ
 تادعاـــسملا نأ تايبدألا ُرِهظُت ،قبـــس ام ىلإ ةفاـــضإو .مهل نوعلا دي ميدقت نع ًاـــضوع ،مهيوتحتو نيئجاللا
 اهـــصيـــصختو تادعاـــسملا عيزوت ببـــسب ،ةفيـــضُملا تاعمتجملاو نيئجاللا نيب رتوتلل ًاردـــصم نوكت دق ةيلودلا
 ،يلاتلابو .نيئجالل ةبـــسنلاب نمألا مادعنا ىوتـــسم ديازت ىلإ يدؤي يذلا رمألا ،ةيفافـــشلا ىلإ رقتفت ةقيرطب
 .),LCPS Saferworld ,2018 3( تادعاسملا عيزوت يف 7ةلءاسملاو ةيفافشلا نم ديزملا ىلإ ةجاح ةمث نإف
 
 يهو ،8)ةيقابتــسالا( ةيئاقولا ةيامحلا ةركف ًاديدحتو ،يناــسنإلا لمعلا باطخل ةيدقن ةعجارم نامدنيه يرجُي
 مهفـصوب سيلو ًابرح دهـشت يتلا لودلا نمـض نيحزانلا صاخـشألا ةدعاـسمل ًايناكم ةددحم ةيجيتارتـسا" هرظنب
 ،"نيلمتحملا نيئجاللا" ءاوتحال ةـلواـحم يه ةـيجيتارتـــــسالا هذـه نإ ًالئاـق لداـجي اـمك ".ةـبيرق لود يف نيئجال
 ةلاح يف ،يناــــسنإلا لمعلا لعجي ام وهو .)Hyndman 2000, 2( مههاجت ةيلودلا ةينوناقلا تامازتلالا بّنجتو
 نيحزان صاخـــشأك مهئاقبإ لالخ نم نيئجاللا قّفدت نم دحلا ىلإ فدهت ءاوتحا ةيجيتارتـــسا ،ةيرـــسقلا ةرجهلا
 ةعزنلا نإف ،يلاتلابو .ةنمآ نم لقأ ًانايحأ نوكت ةيئاقو قطانم وأ ةنمآ قطانم ءاـشنإ ربع يلـصألا مهدلب يف
 .نيئجاللا ةيامح ىوتسم يف عجارتب تطبترا ،تالاحلا ضعب يف ،ةيناسنإلا
 
 ةـيلودـلا دودـحلا روبع يف نوحجني نيذـلاو ،لوألا ءوجللا دـلب يف نيئجاللا ًاـــــضيأ ةـيئاـقولا ةـياـمحلا لـمـــــشت اـمك
 ىلإ فدهت ةيناــسنإ تادعاــسم نيئجال نوحبــصيــس نيذلا صاخــشألا ءالؤه ىقلتي .يلــصألا مهدلب ةرداغمو
 ةيبرغلا لودلا ىلإ اوهجتي نأ نع ًاـــــضوع اهنم نوردحني يتلا ةيلـــــصألا ةقطنملا يف مهل لولح ىلع روثعلا
 يه ةيناـــسنإلا ةدعاـــسملا نإ ًالئاق لداجي نم كانه ،كلذل .نيئجاللا تامظنمل يـــساـــسألا حناملا ُربتعُت يتلا
 ،ةيبوروألا لودلا اميـسالو ،(Calhoun 2010, 51) ةحانملا لودلا اهلمعتـست يتلا ةيجراخلا ةـسايـسلا تاودأ ىدحإ
 رقفألا "بونجلا" لود ىلع اـهلالخ نم "لاـمـــــشلا" يف ةـينغلا ُلودـلا رّثؤت يتلا ةـيلودـلا تاـمظنملا اـهقّبطتو
 ًاقفو ،يناــسنإلا لمعلا نإف ،كلذل .ةيناــسنإلا تادعاــسملا ناديم يف ةوقلا تاقالع سكعت ةيلمع يهو ،ًالاح
 تاـيلآل نوحزاـنلا اـهلّثمي يتلا تادـيدـهتلا نم ىندألا دـحلا ىلإ لـيلقتلا ىلإ فدـهي يرادإ هـّجوت اذ" نوهلاـكل
ــسفي دقو . )Calhoun 2010, 51( "مهالول ةــسلــس نوكتــس يتلا ،ةيملاعلا تاداــصتقالا لمع  اذامل ًايئزج كلذ رّ
 ترّفو نيح يف ،اهنم نوردحني يتلا قطانملا يف ملاعلا يئجال نم )ناـــــسنإ نويلم 16.9( %85 فاـــــضتـــــسُي

 
 .سانلا وحن ًاطوبهو نيحناملا وحن ًادوعص ةلءاسملا ةدايز  7
 ناكسلا رطضي ال ىتح يلصألا دلبلا لخاد ةنّيعم ةطشنأ ءاشنإ" اهنأ ىلع ةيئاقولا ةيامحلا نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا ُفّرعُت  8
 اهنأ ىلع ًايلخاد نيحزانلا نع ةباين ةذّفنملا لاعفألا فيرعت نكمي ،لاثملا ليبس ىلع ،ىنعملا اذهبو ".ةدعاسملاو ةيامحلا نع ًاثحب دودحلا روبع ىلإ
 هذه يف ةيئاقولا ةيامحلا نأ امك .سانلا قّفدت بّنجت سيلو ةيامحلا لاجم يف ةيقيقح ةوجف ةجلاعم نوكي دق يساسألا عفادلا نأ مغر ،ةيئامح ةياقو
 قلعتت اهنإف يلاتلابو .ةيامحلا ريفوت ىلإ يعس اهيف نوكي امبر يتلاو يلصألا دلبلا لخاد "نامأ قطانم" وأ "ةنمآ قطانم" ءاشنإ ًاضيأ لمشت دق ةلاحلا
 .(mentioned in Hyudman 2000 17-8) مألا مهدلب يف نينطاوملا ةيامحب



برحلا ةفرعم  •  5 

 ةيماــــسلا ةيــــضوفملا( ملاعلا يف نيئجالل يلامجإلا ددعلا )ناــــسنإ نويلم 6.7( ثلثل ءوجللا ًءامن لقألا لودلا
 9.)2017 نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل
 
 ةيناـسنإلا تادعاـسملا اهب لمعتـسُت يتلا ةيفيكلا ىلع رخآ لاثم )تابماك( تامّيخم يف نيئجاللا عـضو ةـسايـس
 وه لوألا فدهلا .نييساسأ نيفده ةسايسلا هذهل نإ ًالئاق رنرت لداجي .لوألا ءوجللا دلب يف نيئجاللا ءاوتحال
 يف ةطرــشلا زاهج ةطــساوب( )بماكلا( مّيخملا تاباوب ةيامح ربع فيــضُملا دلبلا يف نيئجاللا تاكرحتب مكحتلا
 وهف هذه تاميخملا تاـسايـس نم يناثلا فدهلا امأ .جورخلاو لوخدلا هل قحي نم ميظنتو ،)ةفيـضُملا ةلودلا
 Turner) لمعلا صرف ىلع ةـسفانم لوـصح نود ةلوليحلل فيـضُملا دلبلا قوـس يف نيئجاللا ةكراـشم نم دحلا

 ةهجلا يه نيئجاللا نوؤــشل ةدحتملا ممألل ةيماــسلا ةيــضوفملا نوكت ،تالاحلا نم ديدعلا يفو .(394 ,2015
 عم ةميرجلا يف ًاكيرـــش ةلاكولا هذه لعجي ام ،اهتيلوؤـــسم ىلوتتو ،اهنوؤـــش ريدتو ،تاميخملا ئـــشنت يتلا
 تـقفاو دـقف ،نيئجالل ةـكرحلا ةـيرح نم دـيزملاـب ةـيـــــضوفملا يداـنت نأ نع ًاـــــضوعو .نيئجاللا زجتحت يتلا لودـلا
 .ةــكرحلا يف نيئجاللا ةــيرح نم دــحلاو نيئجاللا تاــميخم نوؤـــــش ةرادإ يف ةــيـــــسيلوب تاءارجإ قيبطت ىلع
 حوــضوب ندرألاب ناّمع يف ةدحتملا ممألا ىدل ينمأ راــشتــسم ناــسل ىلع يلاتلا ليوطلا سابتقالا فــشكيو
 ممألل يناديم ينمأ راــشتــسم( مهتدعاــسم نع ًاــضوع نيئجاللاب مكحتلل ندرألا يف قرزألا مّيخم ئــشنأ فيك
 :)Hoffmann 2017, 106 يف سابتقالا ركذ ،2015 ،ةدحتملا
 

 ،ةتلفنم نوكت نأ لمتحُي ناكـسلا نم ةعومجمب مكحتلل لـضفأ ةقيرط لّكـشيل نيئجالل قرزألا مّيخم مّمـُص
 نم لوألا فــــصنلا لالخ دهــــش يذلا – يرتعزلا مّيخم ةبرجت تلّثم دقف .هجراخ وأ ميخملا لخاد ءاوــــس
 ةـينمألا رـــــصاـنعلا ىلع موجهلا كـلذ يف اـمب ،ةـمظتنم ةـفينع بـغـــــش لاـمعأ هـيف ئـــــشنأ يذـلا ماـعلا
 ،لكاـــشمب ببـــست دق ناك هل ةرواجملا يرتعزلا ةدلب نم يرتعزلا مّيخم برقف .ًاـــسرد وأ ةربع – ةيندرألا
 عم اومدطـــــصا ميخملا يف لمع صرف نع ثحبلا ىلإ نيعاـــــسلا نيطبحُملا نييلحملا نينطاوملا نأ امب
 برقأ نع ًارتموليك 35 دـعبن نحنف ...اـنه ةـيباـجيإلا ءاـيـــــشألا دـحأ قرزألا مّيخم عقوم ُربتعُيو ... .ةـطرـــــشلا
 ...نييلحملا ناكـــسلاو نيئجاللا نيب رـــشابم لاـــصتا كانه سيل كلذل ،نيفرطلا الك ىلع عقت يتلا تادلبلا
ـــسقم )مّيخملا يف( ةيرق لكو  اندعاـــس دقو ...ةعرـــسب ةلتك لك لزعت نأ ةطرـــشلل نكميو ،لتك ىلإ ةمّ
 .نمألا رـصانعل "ًاخف" ةقّيـضلا قرطلا تلّكـش ،يرتعزلا يف ...2014 ذنم ةينمأ ثداوح يأ هجاون ملو ،كلذ
 يـــساـــسألا ميخملا انينب ،انه :رطخلا نم ليلقتلل رخآ ًارـــصنع لّثم دقف قرزألا ميخم ةحاـــسم عاـــستا امأ
 نوئجاللا قلطنا ام اذإف – ةيرق برقأ نم تارتموليك 8 دعب ىلع )ةدعاــــسملا تالاكو بتاكم دجوت ثيح(
 Uيساسألا ميخملا ىلإ اولصي يكل ةعاسلا فصنو ةعاس ىلإ ةجاحب نونوكيس مهنإف ،ةرهاظم يف
 

 تاـــــسايقلا ليجـــــست ايجولونكت" يه ةيلودلا تامظنملاو ةلودلا اهلمعتـــــست يتلا ىرخألا مكحتلا تايلآ ىدحإ
 ليجــــست ةيلمعب ةيلآلا هذه أدبت ،ندرألا يف نييروــــسلا نيئجاللا ةلاح يفو 10.)نيعلا ةيحزق حــــسم( "ةيويحلا
 لوخدب نيبغارلا نييروـسلا نيئجالل اهب صاخلا ةيحزقلا حـسم ةيـضوفملاو ةموكحلا نم لك يرجُت ثيح ،نيئجاللا
 ةدحتملا ممألل ةيماــسلا ةيــضوفملا( نيئجاللاب ةّينعملا ةيناــسنإلا تامظنملا ترّوط ،ةقحال ةلحرم يفو .دلبلا
 ةقيرطلا نوكيل هتّنبتو ماظنلا اذه )فـــــسينويلاو ،ةدحتملا ممألل يملاعلا ةيذغألا جمانربو ،نيئجاللا نوؤـــــشل
 نم لاملا بحـــــس نم مهنّكمي ام ،ةيدقنلا ةيلاملا حنملا ىلع لوـــــصحلاب نيئجالل حمـــــست يتلا ةيـــــساـــــسألا
 لثمم لاق دقو 11.قوـــــستلا رجاتم نم ءارـــــشلاو ،مهب صاخلا ةدعاـــــسملا ماظن ىلإ لوـــــصولاو ،تافارـــــصلا
 ناكم يأ يف ةءافكو ةيلعاف رثكألا ةدعاـسملا جمانرب نوكي دق" ماظنلا نإ ربراه وردنآ ندرألا يف ةيـضوفملا
 ىلع ًاّيـــصع ماظنلا اذه لعجي ام ،مهتايوه ىلع فرعتلل ةيلآك مهتايحزق نولمعتـــسي نوئجاللاف .ملاعلا يف

 
 /https://www.unhcr.org/globaltrends2017 :اوعجار  9

 ناتسناغفأ نيب ةعقاولا ةيدودحلا يضارألا يف يبيرجت عورشمك ايجولونكتلا هذه نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا تقّبط 10
 .)Jacobsen 2015, 74( اوعجار ،2007 ذنم انينيك يف نيئجاللا تاميخم يفو 2002 ذنم ناتسكابو
 نولمعتسي لب ،ةيدقنلا لاومألا ميخملا يف دوجوملا ديحولا رجتملا نم ءارشلا نوديريو ندرألا يف قرزألا مّيخم يف نودوجوملا نوئجاللا لمعتسي ال 11
 ًاضيأ اوعجار ،ةيرهشلا ئجاللا تاصصخم نم ةلاقبلا تايرتشم ةروتاف مصخيو ،هنيع ةمصب نم ئجاللا ليصافت أرقي يذلا ةيحزقلا حسم ماظن اهنع ًاضوع

Staton 2016 and Dunmore 2015. 



 6 حوزنلاو نيئجالل ةليدبلا تابراقملاو يعامتجالا نماضتلا  •

 وأ تايوه زاربإ مهنم بلطُي ال( نيئجالل ةدعاـــسملا ميدقت ةيلمع لّهـــسي ماظنلا نأ ًاـــضيأ معزي امك ."لايتحالا
 ةيـــضوفملا بتكم ىلإ باهذلا ىلإ نيرطـــضم اودوعي مل مهنأ امب ،مهيدل ةماركلاب ساـــسحإلا ززعيو ،)قئاثو
 12.ةيدقنلا مهتادعاسم ىلع لوصحلل ريباوط يف فوقولاو
 
 لوـصو ةيناكمإ يف نمكت ماظن اذكه ةروطخ نأ الإ ،ةيناـسنإلا ضارغألل ةرربم ةيحزقلا حـسم ايجولونكت نأ مغر
 وأ ،ةيتارابختــــسا ضارغأل تانايبلا لامعتــــسا ةيناكمإ يف لثمتي رطخ ةمثو .تانايبلا ىلإ نيلّوخم ريغ صاخــــشأ
 .تامولعملاب اهعم كراــشتتو ةيــضوفملا اهعم نواعتت دق يتلا ةفيــضُملا لودلا نم ًاديدحتو ،نيئجاللا بّقعتل
ـــسوي دقو  نيئجاللا ةايح يف ةديدج تالاجم لمـــشتل ةلودلا ةطلـــس قاطن نيئجاللا تانايبل لامعتـــسالا اذه عّ
 .مهتاـناـيب ىلإ نولـــــصي نمم ةـياـمحلا نم رخآ ىوتـــــسم ىلإ ةـجاـحب ،نوـــــسبوكاـج لداـجت اـمك ،نيئجاللا لـعجيو
)Jacobsen 2015, 73; 2017(. 
 
 نيئجاللا هاجت ةيـضوفملا يلوؤـسم كولـس نع ةديعبب ةيحزقلا حـسم ماظنل ةماعلا ةركفلا تـسيل ،ةقيقحلا يف
 Mauro de Lorenzo at مالكلا اذـه ركذ( "ةـقثلا مدـعب روعـــــشلاو يعاـفد فقوم يّنبتب" ـــــــــــب مـــــسّتي يذـلاو

Harrellbond 2002, 70(. نولّكـشي مهنأ ىلع نيئجاللا ةيناـسنإلا تادعاـسملا لاجم يف نيلماعلا ضعب فـصيو 
 نم ربكأ بـيـــــصن ىلع لوـــــصحلا فدـهب ماـظنلاـب بـعالتلل مهتالواـحم لالخ نم ،ةدـعاــــــسملا ماـظنل ًادـيدـهت
 نإف يلاتلابو .مهـسفنأ نيئجالل ةيامحلا ريفوت نع ًاـضوع ماظنلا كلذل ةيامحلا ريفوت يعدتـسي ام ،تادعاـسملا
 يف روكذم( .لكاـــشم مهيدل ًاـــصاخـــشأ اونوكي نأ نع ًاـــضوع ،ةلكـــشملا نوحبـــصي بآ كوو ركذي امك ،نيئجاللا

Harrell-Bond 2002, 73(. ىلإ مهلّوحت نيئجاللا عم لـماـعتلا يف ةـبراـقم اذـكه نإـف ،ناـمدـنيه لداـجي اـمكو 
 ةلماك ةعومجم ىلع ةيعورـشملا يفـضتو ،ةينود ةناكم يذو ةقثلاب ريدج ريغ ًارخآ" جتنتو كـش عـضوم صاخـشأ
 ةصاخلا تاسرامملا يف نوئجاللا ُربتعُي ،كلذل .)Hyndman 2000, 25( "بيدأتلاو ةبقارملا تاسرامم نم ةلماكتم
 .تادعاسملل يلودلا ماظنلل تاديدهتو ،يلودلا عمتجملل تالضعم نولّثمي نيريطخ رصانع ةيناسنإلا تالخدتلاب
 

 ةيريخلا ةدعاسملا لباقم يف ةيسايسلا ةدعاسملا
 
 لودلا يف نيئجالل ةيـــسايـــسلا قوقحلا حوـــضوب ةينوناقلا )ةيلودلاو ةيميلقإلا( تايقافتالاو كوكـــصلا ددحت ال
 ةيــسايــسلا قوقحلا ضعب حنم ررقت يتلا يهو ةلودلا صخي ًايلخاد ًانأــش ةلأــسملا هذه ُربتعُت ثيح ؛ةفيــضُملا
 قرطتت ال 1951 ماـع ةـيقاـفتا نإ ةـلئاـق لادـناـم لداـجت ،لاـثملا لـيبـــــس ىلعف .اـهنع اـهعنم وأ تاـعومجملا هذـهل
 اهيلع لـصحي يتلا قوقحلا تاذ اوحنمُي نأ ضرتفُي ،كلذل ؛ةفيـضُملا لودلا يف نيئجالل ةيـسايـسلا قوقحلا ىلإ
 مهل ةـلماـعملا هذـه نأ ريغ .)Mandal 2003( .ةـفيـــــضُملا لودـلل ةـيلخادـلا نيناوقلا ىلع ءاـنب ،نورخآلا بـناـجألا
 نيئجاللا نيب ةـقالعلاو ،مألا ةـلودـلاو ةـفيـــــضُملا ةـلودـلا نيب ةـقالعلا لـثم ةـفلتخم لـماوعب ةـموكحم بـناـجأـك
ــــسُح ىوتــــسمو ،ةفيــــضُملا ةلودلا ةموكحو  ةلودلل يداــــصتقالا عــــضولاو ،فيــــضُملا عمتجملا يف ةدافولا نْ
 نم نيئجاللا نامرحب ببــــستي يذلا َيــــساــــسألا َمهلا ُنمألا ُّدعُيو .نيئجاللا ىدل سييــــستلا ةجردو ،ةفيــــضُملا
 عجــشت دق ةيــسايــسلا قوقحلا نأ يقابتــسا لكــشبو ضرتفت لودلاف ؛ةفيــضُملا لودلا يف ةيــسايــسلا قوقحلا
 ىلع رتوت ىلإ يّدؤي دـق يذـلا رمألا ،مألا مهدـلب دـــــض ًادـيدـحتو ،ةـيدرمت ةـطـــــشنأ يف طارخنالا ىلع نيئجاللا
 درمت ةطـشنأ يأ يف نيئجاللا ةكراـشم مدع ىلع 13ةينوناقلا كوكـصلا ضعب ددـشت ،كلذل .يميلقإلا ىوتـسملا
 .ةيسايسلا قوقحلا نم نيئجاللا نامرحل ةداع ُلمعتسُت يتلا ماكحألا نم وهو ،ةلود يأ دض

 
ـــضفت لب ،نيئجالل ةيـــسايـــسلا قوقحلاب ةيناـــسنإلا ُتامظنملا ُبلاطت ال  .ةفيـــضُملا ةلودلا ةدايـــسل خوـــضرلا لّ
 بناج ىلإ( يناــسنإلا لمعلا يف يــساــسألا أدبملا وهو ،"لالقتــسالا" أدبمب تامظنملا هذه مزتلت ،يلاتلابو
 فادهألا نع يناــــسنإلا لمعلا لــــصف نم دب ال ،لالقتــــسالا أدبم بجومبو .)دايحلاو ،زّيحتلا مدعو ،ةيناــــسنإلا

 
  UNHCR - refugees Syrian to lifeline cash provides system scan Iris :يلاتلا طبارلا ربع ةيضوفملا عقوم عجار  12
 نيب ةعقوملا مهافتلا تاركذم ضعبو ،1969 ماعل ايقيرفأ يف نيئجاللا لكاشمل ةددحم بناوج مظنت يتلا نيئجاللاب ةينعملا ةيقافتالا لثم  13
 .لودلاو نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا
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 ةقفــشلا راهظإو ريخلا لعفل ةيلمع درجم ىلإ ةيناــسنإلا ةدعاــسملا لّوحي ام ،ىرخألا فادهألا وأ ةيــسايــسلا
 نيلعاف ريغ ةدعاـــــسملا هذه وقلتم نوكي ثيحب ،يـــــسايـــــس دعب يأ نود بونجلا نم نيمداقلا نيئجاللا هاجت
 عـــضولا رارمتـــسا ىلإ ،ميلـــس لداجي امك ،ينمـــضلا ىتح وأ حيرـــصلا يـــسايـــسلا معدلا بايغ دوقيو .ًايـــسايـــس
 ببـستي نهارلا عـضولا اذه نأ ًاملع ، )Slim 2002, 2-5( هتمقافمو ةيناـسنإلا ىلإ رقتفي يذلا نهارلا يـسايـسلا
 نإف ،يلاتلابو .ةيعيبطلا مهقوقح ىلع مهلوـــــصح نود لوحي وهو ،مهتدعاـــــسم نع ًاـــــضوع نيئجاللا عمقب
 ام يريخلا لمعلا" نوهلاك هيّمـــسي ام ىلع رارـــصإلا لالخ نم نيئجاللا تاجايتحا عم بواجتت ةيناـــسنإلا ةعزنلا
 ةقّيــض ةيدام ةدعاــسم ميدقت ربع ةاناعملا نم فيفختلا" ىلإ ىعــسي ،ربط بــسحب ،يذلاو ،"يــسايــسلا لبق
 .)Tabar 2016, 18( ".ةسايسلل ةضهانم نوكت اهتاريثأت نإف يلاتلابو ،ةطلسلا ىنب ةمالس ىلع ظفاحت
 

 14يناسنإلا لمعلل يلحملا عباطلا زيزعت
 
 ؛ةـينيدـلا تاـمظنملاو ؛ ةـيموكحلا ريغ ةـيلحملا تاـمظنملاو ؛ةـيدـعاـقلا تاـمظنملا( ةـلعاـفلا ةـيلحملا فارطألا ُّدـعُت
 اهكلمت يتلا فراعملاف .)يجراخلاو يلخادلا( حوزنلا تامزأ فلتخمل بيجتــسي نم لوأ )ةفيــضُملا تاعمتجملاو
 زواـجت ىلع ساـنلا ةدـعاــــــسمل اـهقّبطت يتلا تاـينقتلاو ،ناـكـــــسلاو ،ةـقطنملاو ،ةـفاـقثلا نع فارطألا هذـه
 – نايديف لداجت ،قبـس ام ىلع ةوالعو .ةيناـسنإلا ةدعاـسملا ماظن يف ةمهم ةلعاف ًافارطأ اهلعجت ،تامزألا
 ةهجاوم يف ةنورملا ءانب" ىلع ربكأ ةنماك ةردق كلتمت ةيموكحلا ريغ ةيلحملا تامظنملا نإ لوقلاب ةيمــساق
 سابتقالا( ."ةرثأتملا قطانملا يف ليوطلا ىدملا ىلع اهروــضح ببــسب ديعبلا ىدملا ىلع ريوطتلاو دئادــشلا
ـــــضْخَي يتلا ةأــفاــكتملا ريغ ةوقلا ةــموظنم نأ ريغ .)Bruschini-Chaumet et al 2019, 11 يف درو  ماــظن اــهل عَ
 ينيـشورب لداجتو .ماظنلا يف ةلعافلا فارطألا فلتخم نيب ةقالعلا ةعيبط ددحي ام وه ةيناـسنإلا ةدعاـسملا

 ةـنراـقم ينود عقوم يف نييلحملا نيلعاـفلا عـــــضي ةوقلا يف رظاـنتلا مدـع نإ نيلئاـق نورخآو هـيمواــــــشت –
 ،2016 ماـعلا يفو .)12 ،2019( ةـلماـك ريغو ةـيحطـــــس يلحملا عباـطلا زيزعت ةـيلمع لـعجي اـم ،نييلودـلا نيلعاـفلاـب
 لقحلا يف نييلحملاو نيينطولا نيلعافلا نيكمتب نيئجاللا نوؤــشل ةدحتملا ممألل ةيماــسلا ةيــضوفملا تمزتلا
 "ىربكلا ةقفــصلا" قافتا تاجرخم دحأ مازتلالا اذه ناكو .عازنلا قطانم يف ًاديدحتو ،)UNHCR 2021( يناــسنإلا
 يلحملا عباطلا زيزعت ىلع اوقفتا نيذلاو يلودلا يناـسنإلا ماظنلا يف نويـساـسألا نولعافلا هيلع عّقو يذلا
 .ةيناسنإلا ةدعاسملل
 
 ىلإ دنتـسي ناك نيينطولاو نييلحملا نيلعافلا نيكمتب مازتلالا نإ نيلئاق )Dixon et al( نورخآو نوـسكيد لداجي
 نولعافلا اهكلتمي يتلا ةيوغللاو ،ةيـــــسايـــــسلاو ،ةيفاقثلا ةفرعملاب امهلوأ قلعتي ،نييـــــساـــــسأ نيـــــضارتفا
 ةيناـــــسنإلا تامهملا ةرادإ نم مهنّكمي ام ،نيفدهتـــــسملا ناكـــــسلاو ةفدهتـــــسملا ةقطنملا نع نويلحملا
 ةـجيتن يتأـيو ،ينمأ دـعب هـلف يناـثلا ضارتفالا اـمأ .نيعزاـنتملا نيلعاـفلا فلتخم عم ضواـفتلاو لـــــضفأ ةـقيرطب
 دمتعت ،كلذل .ةنّيعم قطانم يف نمألا مادعنال ةيلاعلا تايوتسملاو ،ةنوعملا ناديم يف نيلماعلا دض فنعلل
 مهنأ راـبتعا ىلع ،عارـــــصلا قطاـنم ضعب يف ينادـيملا لـمعلا يف نييلحم نيفظوم ىلع ةـيلودـلا تاـمظنملا
 – 113 ،2016( .حيحـــص ريغ ضارتفا اذهو ،نييلودلا صاخـــشألا نم رطخلل ًاـــضّرعت لقأ )تامظنملا هذه بـــسحب(

 نيفظوملا روجأ نيب ريبكلا قرفلاـف ؛يلحملا عباـطلا زيزعت ىلإ لـيملا رربي اـمبر يلاـم لـماـع ةـمث نوكي دـقو .)114
 ىلإ يدؤي يذلا رمألا ،تاقفنلا طبـــضل ًامهم ًاليدب يلحملا عباطلا زيزعت لعجي نييلودلا نيفظوملاو نييلحملا
 .ةيلاملا ءابعألا ضعب نم ليلقتلا
 
 )Dixon et al 2016, 115( "هـعم لـماـعتلا بـجي رطخ" مهنأ ىلع نويلحملا نولعاـفلا ُلـماـعُي ،ناـيحألا ضعب يف
 نأ نع ًاـــضوع ،دعب نع ةرادإلا نم عون ىلإ ةيلمعلا هذه لّوحي ام ،يناـــسنإلا لمعلا يف دادنأ ءاكرـــشك سيلو

 
 ىلع نيبيجتسملا هاجتاب رابكلا نييلودلا نيحناملاو نيلعافلا نم ليومتلاو ،ةطلسلاو ،ماهملا يف لّوحت ىلإ ةدعاسملل يلحملا عباطلا زيزعت ريشي" 14
 دوجو ىلع يوطني نأ بجي يلحملا عباطلا زيزعت نإ انه نيلئاق لداجن نأ اننكميو .)Bruschini-Chaumet et al 2019, 10( ."يلحملاو ينطولا نييوتسملا
 زيزعت ةيلمع لظت ،ةكارش اذكه نودف .هذيفنتو يناسنإلا لمعلل طيطختلاو ،تارارقلا ذاختا لمشت نييلحملا نيلعافلاو نييلودلا نيلعافلا نيب ةكارش
 .ةلمتكم ريغ هذه يلحملا عباطلا



 8 حوزنلاو نيئجالل ةليدبلا تابراقملاو يعامتجالا نماضتلا  •

 نييلحملا ءاـكرـــــشلا هاـجت ةـيموكحلا ريغ ةـيلودـلا تاـمظنملا نم فقوملا اذـهو .يلحملا عباـطلل ًازيزعت نوكت
 ىلع نوفــصوي نيذلا مهــسفنأ نيئجاللا نم فقوملل هباــشم ةيناــسنإلا ةدعاــسملا ماظنل ًاديدهت مهفــصوب
 ةديدع تاطارتــشا ةيموكحلا ريغ ةيلودلا تامظنملا ضرفت ،كلذل .)هالعأ اوعجار( ةدعاــسملا ماظنل ديدهت مهنأ
 تاعمتجملل تادعاـــــسملا ميدقت قيعي ام ،اهريياعمب اهمازتلا نامـــــضل ةيموكحلا ريغ ةيلحملا تامظنملا ىلع
 ةيموكحلا ريغ ةيلحملا تامظنملا علطـــضت ،ًالثم ،ايروـــس يف ةيناـــسنإلا تادعاـــسملا ةلاح يفف .اهجاتحت يتلا
 ىلإ لوصولا ىلع نيلعافلا ءالؤه ةردق ببسب دلبلا يف ةيمسرلا تانوعملا عيمج نم %75 نم برقي ام عيزوتب
 هذــه ىلإ لوـــــصولا ىلع ةــيموكحلا ريغ ةــيلحملا تاــمظنملا ةردــق نم مغرلا ىلعو .نيرثأــتملا ناــكـــــسلا
 قلعتت لـئاـــــسم بـبـــــسب اـهعم لـماـعتلا مواـقت ةـيموكحلا ريغ ةـيلودـلا تاـمظنملا نم دـيدـعلا نأ الإ ،تاـعمتجملا
 .)114 ،2016( ةقثلا مادعناب
 
 يف نيحزاـنلاو نيئجاللا ةدـعاــــــسم يف ًاـيروحم ًارود ،ةـيلحم تاـمظنم ًاـبلاـغ يهو ،ةـينيدـلا تاـمظنملا يدؤت
 نيح يف ،ةـيميلقإلاو ةـيلودـلا تاـمظنملا نم لومم ةـينيدـلا تاـمظنملا هذـه نم ضعبلاو .ةـفيـــــضُملا لودـلا
 نوؤـــشل ةدحتملا ممألل ةيماـــسلا ةيـــضوفملا تّنبت .نييلحملا ناكـــسلا نم تاعربتلا اهنم رخآلا ضعبلا ىقلتي
 قودنـــص" تأـــشنأ دقف ؛نيئجاللا ةدعاـــسمل ةينيدلا تامظنملا ضعب اهانبتت يتلا ةينيدلا لمعلا تايلآ نيئجاللا
 .نيئجاللا ىلع اهعّزويو ملاعلا ءاحنأ نم نيملـسملا نم تاقدـصلاو ةاكزلا تاعّربت ىقلتي يذلا "نيئجالل ةاكزلا
 تبهذو ،ملاعلا ءاحنأ نم ةاكزلاب نيعربتملا نم يكريمأ رالود نويلم 38.1 قودنـــــصلا ىقلت ،2019 ماعلا يفو
 ةاكزلا لاومأ عيزوتل ةـــصنم لـــضفأك ةـــصنملا هذه تريتخا دقو .ةئجال ةلئاع 111.209 ةدعاـــسمل لاومألا هذه
 ةيلحملا ةينيدلا تامظنملا نم معدو ةدعاسم نود زجنُي نأ لمعلا اذهل نكمي الو 15.نيئجاللا ىلع اهب عّربتملا
 .قودنصلا كلذ ىلإ مهتاكز لاومأب عّربتلا ىلع ةاكزلا يعفاد عّجشت يتلا ةقوثوملا
 

 معدلل ماظنك نماضتلا
 
 اـهب مّظنت يتلا ةـيفيكلا ىلع زّكرت اـهيعمجو ،هـل تاـفيرعت ةدـع نماــــــضتلاـب موهفمب ةـقلعتملا تاـيبدألا رّفوت
 ةديلو ةزيم هنأ ىلع نماـضتلا ،ًالثم ،رتكيه فّرعي .ةنّيعم فورظ نيـسحت لجأ نم يعامجلا اهلمع تاعومجملا
 عون هـنأ ىلع نورخآ هـفّرعيو .)Hechter، 2001( يعاـمتجالا ماـظنلاو يعاـمجلا لـمعلا لـّهـــــست تاـعومجملا ىدـل
 وأ ،)de Beer and Koster 2009 ؛Abela 2004( نيفلتخم صاخـشأ ةدع نيب ًارـسج لّكـشت يتلا ةلـصلا وأ طبارتلا نم
 نأ ديب .)Janmaat and Brown 2009( مهنع ةيلوؤــــسملاو نيرخآلا صاخــــشألا عم فطاعتلاب ًاروعــــش هفــــصوب
 دنع ًاديدحتو ،ًايلاكشإ نوكي دق ةلاحلا ةسارد قايس ىلع اهقابطنا ىدم يّصقت نود تافيرعتلا هذه لامعتسا
 حرطي نأ ءرملل نكمي ،كلذل .2011 يف يبرعلا عيبرلا تاجاجتحا عالدنا ذنم يبرعلا ملاعلا يف نماــضتلا ةــسارد
 موهفملل يملاـع فيرعت كاـنه لـهو ؟نماــــــضتلا فّرعُي يذـلا نم :لـيبق نم اـنه ةـيجهنملا ةـلئـــــسألا ضعب
 ،ةيناكملاو ،ةيخيراتلاو ،ةيفاقثلا تاقايــسلا نع لزعمب نماــضتلا فيرعت انعــسوب لهو ؟تاقايــسلا عيمج بــساني
 ؟ةلاحلا ةساردل ةيعامتجالاو
 
 روطتي ،يرايعملا روظنملا بــسحبف .ًامومع نماــضتلا ءوــشن صخت تاروظنم ةثالث ) 2015Hechter( رتكيه ركذي
 وأ ةينيدلا تاعومجملا يف لاحلا وه امك ،ةيـــساـــسأ ميقب نوكراـــشتي نيذلا دارفألا نيب حجرألا ىلع نماـــضتلا
 أــشنت يهو ،نماــضتلا ىلع لوــصحلل ًايــساــسأ ًاحاتفم انه ةيعامتجالا ةقالعلا ُربتعُتو .)Parsons 1951( ةيقرعلا
 ةليــضف نم أــشني نماــضتلا نإف ،يوينبلا روظنملا بــسحب امأ .ًايعامتجا ةــسناجتملا نماــضتلا تاعومجم نمــض
 ىلع لكــشتت نماــضتلا ةعومجم ةيوــضع نإف ،يلاتلابو .ةيعامتجالا تاقبطلا نمــض ةكرتــشم حلاــصمب كراــشتلا
 ءايوقألا موــصخلا هلّثمي يذلا ديدهتلاب يعولا نم ديزت يتلا ةكرتــشملا تالماعتلاو حلاــصملاب كراــشتلا ةيفلخ
)Coser, 1956; Collins and Sanderson, 2009(. جاتن نماــضتلا نإف ،ينالقعلا رايخلاب لئاقلا روظنملا بــسحب امأ 
 .اهتامازتلاو اهدعاوقل لاثتمالا نامض ىلإ فدهت يتلا مكحتلا تايلآو ةعومجملا ىلع لاكتالل
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 نيب وأ مهـــسفنأ نيئجاللا نيب امإ ،حوزنلا تالاح يف نماـــضتلا ةيهامل ًالماك ًاريـــسفت تاروظنملا هذه مّدقت ال
 لاكـشألا ىلع ءوـضلا ) 2019Hobbs and Souter( رتواـسو زبوه نم لك طّلـسيو .ةفيـضُملا تاعمتجملاو نيئجاللا
 عون يملاعلا وأ ينوكلا نماــضتلاف .عازنلا قطانم نم ءوجللا يبلاطو نيئجاللا عم نماــضتلل ةثالثلا ةيــساــسألا
 ينطولا وأ يموقلا نماــضتلا زكريو .نيئجالل ةيــساــسألا ناــسنإلا قوقح ةيامح ىلإ دنتــسي يذلا نماــضتلا نم
 اذهل ةمدخ دهــشملا نم نيئجاللا ءاــصقإ كلذ يعدتــسي ام ًابلاغو ،اهبعــش عم نماــضتلاو ةمألا "نامأ" ىلع
 نماـــضتلا نيب طـــسو لح وهو ،ةلـــصلا وأ ةطبارلا ىلع مئاقلا نماـــضتلا وه نماـــضتلل ثلاثلا لكـــشلا .ضرغلا
 ةيقرع وأ ةيفاقث تافـصب نوكراـشتي نيذلا نوئجاللا ئجال ةيعـضو ىلع هيف لـصحي ،يموقلا نماـضتلاو ينوكلا
 .هيف ءوجللا بلط ىلإ نوعسي يذلا دلبلا عم ةنّيعم ةينيد وأ ةيوغل وأ
 
 عمتجملا تاـباـجتـــــسا يتأـت اـم ةداـع ،)نيحزاـنلاو نيئجاللا تالاـح( يرـــــسقلا حوزنلا تالاـح يف هـنأ ًاـقباـــــس اـنركذ
 يتلاو ،تادعاـسملا ميدقتب ةينعملا ةيلودلا تامظنملا نم ةيـسـسؤملا ةباجتـسالا لبق ةيعمتجملا تامظنملاو
 تاـعمتجملا نم ةدـعاــــــسملا ىلع اولـــــصح دـق نيئجاللا نم دـيدـعلا نوكي نأ دـعبو ،ةداـعلا يف ةرخأـتم يتأـت
 .)Harrell-Bond et.al 1992, 210( "يلحملا داـــصتقالا نمـــض مهب ةـــصاخلا ءاقبلا تايجيتارتـــسا عـــضول" ةيلحملا
 ميدـقت ىلع رمألا ئداـب يف نازّكري ،ةـيـــــســـــسؤملاو ةـيعمتجملا يأ ،تاـباـجتـــــسالا نم نيعونلا الك نأ مغرو
 ليوعتلا نأ الإ ،ىدملا ةديعب لكاـشملا ةجلاعم نود ،ريـصقلا ىدملا ىلع نيئجالل ةئراطلا ةيناـسنإلا ةدعاـسملا
 ةيعمتجملا ةباجتــسالا قلخت اميف ؛لاكتالا ةفاقث قلخي )ةيطارقوريبلاو ةيزكرملا( ةيــســسؤملا ةباجتــسالا ىلع
 .ةينماضت ةفاقث
 
 رداــــصملا )تانوعملا لاجم يف نويلودلا نولماعلا سيلو( ءاقدــــصألاو ،ناريجلاو ،ةفيــــضُملا تاعمتجملا ُربتعُت
 ،قبـس ام ىلع ةوالعو .)Calhoun 2010, 55( نيئجاللا ىلإ نيمّدقملا نماـضتلاو ،ةدعاـسملاو ،ةياعرلل ةيـساـسألا
 تاهجولل نيئجاللا رايتخا يف ًايروحم ًارود )ةيلئاعلا تاقالعلاو تاقادـــــصلا ًاديدحتو( ةيعامتجالا لماوعلا يّدؤت
 لاكتا سكعي ام ،لامــشلا لود ىدحإ يف وأ ،ًالــصأ اهنم نوردحني يتلا ةقطنملا يف امإ ،اهيلإ نوبهذي يتلا
 لّثمتو .لوألا ماقملا يف ةيــســسؤملا تاكبــشلا ىلع مهلاكتا نع ًاــضوع ةيعامتجالا تاكبــشلا ىلع نيئجاللا
 وأ َبراقألا نوئجاللا فدهتــسيو .ةفيــضُملا تاعمتجملاو نيئجاللا نيب نماــضتلل سيئرلا ردــصملا لماوعلا هذه
 اوغاـــــص دـق اونوكي ىتح ةزيجو ةرتفل ةدـعاـــــسملا مهل نومّدـقي دـق نمم ةـفيـــــضُملا لودـلا يف َءاـقدـــــصألا
 دحأ ندرألا لامش يف دبرإ يف ةلباقمل عضخ يذلا يروسلا ئجاللا )ز .أ( ركذ .مهب ةصاخلا ءاقبلا تايجيتارتسا
 نحنف .لوألا ماقملا يف انبراقأ ةرايزل ندرألا ىلإ انئج" :ًالئاق ىلوأ ةهجوك ندرألا رايتخال ةيـساـسألا بابـسألا
 ىلع نوئجاللا دـكؤيو .2016 ناريزح (وينوي 27 خيراـتب هـعم ةـلباـقملا ترج( 16."نيئجال اـنـــــسلو ،اـنه ةـلئاـع اـنيدـل
 )مهبراقأ نم اونوكي نأ ةرورـــــضلاب سيلو( ةلئاعلا تاذ نم صاخـــــشأب مهعمجت يتلا ةيلئاعلا تايوهلا ةيمهأ
 ةلدابتملا ةيـصخـشلا ةقثلل ًايـساـسأ ًاردـصم ةيلئاعلا تاقالعلا حبـصت ،ةلاحلا كلت يف .ةفلتخم ةرواجم لود يف
 لاـملا سأر نيوكت ةداـعإ يف ًارود تاـقالعلا هذـه يدؤت ،قبـــــس اـم ىلع ةوالعو .نماـــــضتلل ًادـلوم ًارـــــصنعو
 نينطاوملا تاـيونعمل ةـيمهأ يطعي اـم ،نماـــــضتلل يـــــساـــــسأ ردـــــصم وهو 17،حوزنلل قباـــــسلا يعاـمتجالا
 .)Juul, 2013( يندملا عمتجملا يف مهطارخناو
 
 
 
 
 
 

 
 .هعم تيرجأ يذلا صخشلا بلط ىلع ءانب كلذو ةلباقملا لّجست ملو .2016 ناريزح 9وينوي 26 خيراتب ندرألاب دبرألا يف يروس ئجال عم ةلباقم 16
 ىلع ةينبم ةيعامتجا تاكبشو طباورو ميق نم ،تاسسؤمو تاعامجو اًدارفأ ،ام عمتجم يف هتمكارم مت ام هنأ ىلع يعامتجالا لاملا سأر فّرعُي 17
 .)2017 تاسايسلا ثوحبل يروسلا زكرملا( هتاعامجو هدارفأ نيب ةلدابتملا ةقثلا
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 نانبل ةلاح
 
 ةثالث ظحالن ،دلبلا اذه ىلإ نييروــــسلا نيئجاللا نم ةريبك دادعأ قفدتل ًارظنو ،ديدحتلاب نانبل ةلاح ةــــسارد دنع
 – نايديف هيلإ ريــشت ام وأ 18،مهــسفنأ نيئجاللا نيب ام نماــضتلا وه لوألا طمنلا .ضرألا ىلع نماــضتلل طامنأ
 اذه لــصحيو ؛)Sharif 2018 يف كلذ ركذ( ئجالو ئجال نيب ةيناــسنإلا ةقالعلاب )Fiddian-Qasmiyeh( ةيمــساق
 نيئجاللا نيب نماــــــضتلا لـثم ،نيئجالك مهعـــــضو ىلع ءاـنب ًاـبلاـغو ،نيئجاللا فلتخم نيب نماــــــضتلا نم عونلا
 ئجاللا نيب نماـــضتلا( نييروـــس مهنوك ةكرتـــشملا مهتلـــص ىلع ءانب وأ ،نييروـــسلا نيئجاللاو نيينيطـــسلفلا
 ،ةيعمق ةوق دـض كرتـشم لاـضنب ًاعوفدم نماـضتلا نم طمنلا اذه نوكي ام ةداعو .)يروـسلا ئجاللاو يروـسلا
 نيلعاف رـــصانع ىلإ نيلعفنم اياحـــض نم نيئجاللا ةروـــص رييغت يف لثمتت ةيباجيإ ةروـــص ءاطعإ يف مهـــسيو
 ،ةقيقحلا يف .مهعمقت يتلا ىوقلا نم ررحتلا ىلإ مهدوقت يتلا رييغتلا ةيلمع يف ةكراــــشملا ىلع نيرداق
 ئجال نيب نماــضتلا تالاح ةــسارد لالخ نم كلذ ىلع ةيمــساق – نايديفو ) 2018Sharif( فيرــش نم لك ينبت
 نيينيطـــــسلفلا نيئجاللا ًادـيدـحتو ،ناـنبل يف نييروـــــسلا نيئجاللا ةـلاـح ىلع فيرـــــش زكرت نيح يفو .ئجالو
 ةدع ةيمــساق – نايديف ضرعت ،برحلا باقعأ يف نييروــسلا نيئجالل مهمعد يف اليتاــش مّيخم نم نييروــسلا
 ئجاللا نيب نماـــضتلا نأ فيرـــش فيـــضت ،ديدحتلابو .نانبل يف ينيطـــسلفلا ئجاللا ةلاح يه اهادحإ ،تالاح
 تاجايتحا ةيبلت يف لــشفت ام ًابلاغ يتلا ةيناــسنإلا تادعاــسملا يف ةوجفلا دــس ىلإ فدهي ام ًابلاغ ئجاللاو
 اليتاــــش مّيخم يف نيينيطــــسلفلا نأ ركذت ثيح نماــــضتلا نم عونلا اذهب قلعتت ليــــصافت مّدقت امك .نيئجاللا
 ،ةيئاذغلا للــسلاو ،تامارحلاو ،سبالملاب اوعّربتو ،نيدّرــشملا نييروــسلا نيئجاللا ةفاــضتــسال مهدجاــسم اوحتف
 نايديف نأ الإ ،نيئجاللا تاعمتجم فوفـص نيب ةيباجيإلا تاهاجتالا هذه نم مغرلا ىلعو .دراوملا نم كلذ ريغو
 ءاّرج ةدعاــصتم تارتوت كانه لازت ام ،مهــسفنأ نيئجاللا نيب نماــضتلا تاءارجإ نمــض ىتح هنأ رّذحت ةيمــساق –
 تارتوتلا طبـض نم دب ال ،نيئجاللا نيب نماـضتلا رارمتـسا نامـضلو .ةردانلا دراوملاو نكامألا ىلع ةـسفانملا ديازت
 ةقيرطب نيئجاللا ىلإ مّدقملا معدلا فادهتـــسا نامـــض ةفيـــضُملا لودلا ىلع نأ ًانمـــض ينعي اذهو ؛ةيلعافب
 مهعم نوئجاللا هبلجي يذلا يعامتجالا لاملا سأرف .رخآلا باــسح ىلع عمتجم ءاــصقإب ببــستي الأو ،ةبــسانم
 .نيئجاللا نيب نماضتلا نم عونلا اذه يف ًاماه ًارود يدؤي ةفيضُملا لودلا يف هحالصإب نوؤدبيو
 
 ةفيـضُملا تاعمتجملا هيِدْبُت يذلا نماـضتلا وه نانبل يف نماـضتلل اهتظحالم نكمي يتلا ىرخألا لاكـشألا دحأ
ــسفيو .نييروــسلا نيئجاللا عم ــسفي ام وهو ،ةفيــضُملا تاعمتجملا ةنورم نماــضتلا نم عونلا اذه رّ  فيك ًايئزج رّ
 .نيئجاللا نم ةقفدتملا تاجوملا هذه ءبع لّمحت نم ندرألاو نانبل لثم ةـــــشاـــــشهلاب نافـــــصتي نادلب نّكمت
 ،ةيــــسايــــسو ،ةيناــــسنإو ،ةينوناقو ،)ةبارق ،ةقادــــص ،ةيلئاع( ةيعامتجا تانوكم نماــــضتلا نم لكــــشلا اذهلو
 )2018( ةيــسايــسلا تاــساردلل ينانبللا زكرملاو "دلروو ريفيــس" ةمظنم اهترــشن ةيثحب ةقرو ركذت .ةيداــصتقاو
 نيئجاللاب بيحرتلا يف ىلجت نييروـسلا نيئجاللاو نيينانبللا نينطاوملا نيب نماـضتلا نأ نانبل يف نيئجاللا لوح
 نماـــــضتلا روـــــسج ءاـنب ةداـعإ ناـكمإلاـب نإ لوقلاـب ةـقرولا لداـجت اـمك .ةـمزألا ةـيادـب دـنع نيفيـــــضملا لزاـنم يف
 سيل يتلا قطاـنملا يف ةـفيـــــضُملا ةـيناـنبللا تاـعمتجملاو نييروـــــسلا نيئجاللا نيب عمجلا لالخ نم مهاـفتلاو
 نإ نيلئاق نولداجي ثيح )Cherri et.al 2006( نورخآو يّرش هيلع دكؤت ام اذه .)3 ،2018( دودحم لعافت الإ اهيف
 عمو ،كلذ عمو ؛ةمزألا تأدب امدنع نييروــــسلل معدلا لاكــــشأ نم كلذ ريغو ىوأملا ترّفو ةينانبللا تاعمتجملا
 نينطاوملا نيب ٌةدـعاـــــصتم ٌتارتوت فاـطملا ةـياـهن يف نماـــــضتلا نم عاونألا هذـه َناـكم تـلح عازنلا دـمأ لوط
 ىلع ًالئاه ًائبع نولكـــشي اوناك نيئجاللا نإ لوقت يتلا ةئطاخلا تاروـــصتلا ءاّرج نييروـــسلا نيئجاللاو نيينانبللا
 نماـــضتلا لاكـــشأ ) 2018Betts et.al( نورخآو ستيب ركذي ،هتاذ لاونملا ىلعو ،ايكرت يفو .ينانبللا داـــصتقالا
 ريغو ،ماـعطلاو ،ىوأـملا نويلحملا ناـكـــــسلا رّفو دـقف ؛ريمزإ يف نيئجالل ةـيلحملا تاـعمتجملا اـهترهظأ يتلا
 عم سانلا هرهظأ يذلا نماـضتلا نأ نوفلؤملا ركذ دقف ،كلذ عمو .نييروـسلا نيئجاللا ىلإ تاجايتحالا نم كلذ
 نايحألا بلاغ يف ىنبتت ةيكرتلا تايدلبلا تناك ثيح ،ةيوهلا ىلإ ًادنتـسم ناك تالاحلا نم ديدعلا يف نيئجاللا

 
 تالص مهطبرت ًاصاخشأ نمضتت يتلا تاعومجملا يف أشني يذلاو مياكرود هنع ثّدحت يذلا يلآلا نماضتلا هبشي نماضتلا نم عونلا اذه ،ام دح ىلإ 18
 اياحض مهفصوب ًاديدحتو ،ةهباشتملا تايفلخلاو ميقلا ضعبب ةفيضُملا لودلا يف نوئجاللا كراشتيو .ةهباشتم تادقتعمو ،ميقو ،تافيلخ نم ةعبان
 .مألا مهنادلب نم حوزنلل
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 صئاـــــصخب مهعم كراـــــشتت نيذـلا نيئجاللا ىلإ تاـمدـخلا هـبجومب تـمّدـق يئاـقتنا نماـــــضت ىلع موقت ةـبراـقم
 .ىبرقلا ىلع ينبملا نماضتلا ) 2019Hobbs and Souter( رتواسو زبوه هيّمسي امل هباشم اذهو .ةكرتشم
 
 ،ديدحتلابو .ةفيضُملا تاعمتجملاو ئجاللا نيب نماضتلا وهو الأ ،نماضتلا نم ثلاث عون ةظحالم ناكمإلاب ،ًاريخأ
 كلذ نوكي نأ نكميو .ةفيـضُملا تاعمتجملا عم ًانماـضت نوئجاللا اهيف يدبي يتلا تالاحلا ىلإ عونلا اذه ريـشي
 نويروـــسلاو نوينيطـــسلفلا نوئجاللا اهذّفن يتلا ةينماـــضتلا ةطـــشنألا لثم ،طـــشنلا نماـــضتلا )1( :لالخ نم
 ميدـقت )2( وأ ؛توريب أـفرم راـجفنا باـقعأ يف ةـيناـنبللا ءاـيحألاو يناـنبللا بـعـــــشلا نم ءزج بـناـج ىلإ فوقولل
 عم فطاـعتلا ءادـبإ لـثم رـــــشاـبملا ريغ نماـــــضتلا نم لـكـــــش )3( وأ ؛نييندرألا (نييناـنبللا ناريجلل ةدـعاـــــسملا
 نم نوكي دقو ،(عئاـش ريغ نماـضتلا لاكـشأ نم لكـشلا اذه نإ لوقلا مهملا نم نأ مغر( ةفيـضُملا تاعمتجملا
 .)هرابتخا بعصلا
 
ــسُح" نإ ًالئاق يفنح لداجي  مهــضعب نإف كلذل ؛نانبل يف نويروــسلا نوئجاللا هنع ثحبي ماه رــصنع "راوجلا نْ
 نودجي ثيح ،عاقبلا يف تامّيخم يف ميخ ىلإ ،لاـــسرعو ليانعت لثم قطانم يف ةيتنمـــسا ققـــش نم لقتني
 تاددـحملا نيب نم "ةـفلاوملا" باـيغو ،ةـطلاـخملا باـيغو ،ةدـحولاـب روعـــــشلاـف .يعاـمتجالا برقلاو ةـبيطلا ةريجلا
 ديدعلا رقتـــسي ،كلذل .)Hanafi 2022, 14( .كاذ وأ ناكملا اذه يف رارقتـــسالا ىلإ نيئجاللا دوقت يتلا ةـــسيئرلا
 ،ال مأ مهبراـقأ نم اوناـك ءاوـــــس ،نوبيط ناريج اـهيف مهل يتلا نكاـمألا يف ةـيبرعلا لودـلا يف نيئجاللا نم
ـسُح نع ثحبلا اذه ُربتعُيو .نيئجاللا ريغو نيئجاللا فوفـص نيب نماـضتلا ةلاح روطتل مهم ءيـش اذهو  راوجلا نْ
ـــــسُح نأ ريغ ."رادـلا لـبق راـجلا" اـهلهأ لوقي يتلا ةـيفيرلا قطاـنملا يف اـميـــــسالو ،ةـيبرعلا ةـفاـقثلا نم ًاءزج  نْ
 .مهناريج ىلع فرعتلا يف ةحلصملا الو تقولا ال سانلا كلتمي ال ثيح ندملا يف ىشالتي راوجلا
 

 ةصالخلا
 
 ةفلتخم 19عقاوم ةتـــس يف "برحلا ةفرعم" عورـــشم قيرف هارجأ يذلا يفاـــشكتـــسالا يناديملا لمعلا رهظأ
 نمض دوجوم يعامتجا نماضت ةمث ،نانبل يف نييروسلا نيئجاللا ةمزأ ىلع تاونس 10 رورم دعب هنأ نانبل يف
 نيذلا صاخــشألا ضعب مدختــسا دقو .اهنيب اميفو ةفلتخملا )ةيروــسلاو ،ةينيطــسلفلاو ،ةينانبللا( تاعمتجملا
 ددع يف ةيلحملا تاعمتجملا اهمّدقت يتلا ةدعاــــسملا نع ريبعتلل "ةلئاعلا" ةراعتــــسا تالباقم مهعم تيرجأ
 نع اورّبع سانلا ضعب نأ ريغ .ةدحاولا ةلئاعلا دارفأ نيب لــــصحي امك ًامامت ،ضعبلا اهــــضعبل عقاوملا هذه نم
 ةحئاجو ،توريب ءانيم راجفناو ،نانبل يف ةروهدتملا ةيـسايـسلاو ةيداـصتقالا عاـضوألا نإ ةلئاقلا مهرظن ةهجو
 يعامتجالا لعافتلاب رـــضأ يذلا رمألا ،ةيلحملا تاعمتجملا فلتخم نيب نماـــضتلا ىلع ًابلـــس ترّثأ 19 – ديفوك
 نيحناملل ةزاحنملا َطورشلاو َيلودلا َليومتلا تالباقملا مهعم تيرجأ نيذلا صاخشألا ضعب ربتعاو .اهنيب اميف
 ،يعولاو ،يعاــمجلا لــمعلا اوربتعا ،كــلذ نوـــــضغ يفو .نماــــــضتلا نم لــلقت يتلا لــماوعلا نم اــهنأ ىلع
 .نماضتلا ززعت َلماوع ةكرتشملا ةيبابشلا تاردابملاو ةطشنألاو
 
 يف رظانتلا مدع ةلاح جاتنإ ةداعإ ىلإ يدؤت ال ةقيرطب ًايــســسؤم ًالكــش ذخّتي نأ بجي نماــضتلا اذه نأ نمؤأ
 يّلوت ةفيـضُملا لودلا يف نييلحملا نيلعافلا عـسوبو .يناـسنإلا لمعلا ماظن يف نيلعافلا فلتخم نيب ةوقلا
 ذنم نييميلقإلاو نييلودلا نيلعافلا عم ةكارــــشب نولمعي اوناك ثيح ،هذه ةــــســــسأملا ةيلمع يف ةدايقلا رود
 ،ذيفنتلاو ،طيطختلاو ،رارقلا عنـــص تايلمع يف طارخنالاو ،ةفيـــضُملا لودلا يف يناـــسنإلا لمعلا ماهم ةيادب
 ،نييلحملا نيلعاـفلا عم ةـيقيقح ةـكارـــــش ىلإ دـنتـــــست يتلا ،يلحملا عباـطلا زيزعت ةـيلمع نوكت دـقو .مييقتلاو
ـــــشبي اـمب ،ةـيناـــــسنإلا ةدـعاـــــسملا ماـظن يف يوينب رييغت ثادـحإ هاـجتاـب ىلوألا ةوطخلا  اذـهل ةدـيدـج ةـبقحب رّ
 .ماظنلا
 

 
  .ةنجاربلا جربو ،شوحلاو ،سايلا ربو ،يواّدبلا لبجو ،يواّدبلا مّيخمو ،راّكع 9ءامنإلا مّيخم 19
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 ركش ةملك
 
 .نهتدعاــسم ىلع توقز نينحو ربط ادنيل ةروتكدلا ًاديدحتو ،ةيمنتلا تاــسارد زكرمل صاخ ركــش نع رّبعأ نأ دوأ
 برحلاو درشتلا تاقوأ يف ةفرعملا جاتنإ( برحلا ةفرعم عورشمو ةيواسمنلا ةيمنتلا ةلاكو ركش يف بغرأ امك
 .)اهنعو ايروس يف ثحبلل ةكرتشم ةيضرأ ريوطت –
 

 فلؤملا لوح تاظحالم
 
 مولعلا يف هاروتكدـلا ةداـهـــــش لـمحي .تـيزريب ةـعماـج يف ةـيمنتلا تاـــــسارد زكرم يف ثـحاـب وه روينـــــشا دـئار
 ةرجهلاو نيئجاللاب ةقلعتملا ريتــسجاملا تاقاــسم سّرديو ،ةرحلا لــسكورب ةعماج نم ةيعامتجالاو ةيــسايــسلا
 .ًاضيأ يعمتجم طاشن وهو .تيزريب ةعماج يف ةيلودلا تاساردلل دغل وبأ ميهاربإ دهعم يف ةيلودلا
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