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   ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا

 ةيوسن ةمظنم يه )نآلا ءاسنلا( "ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم
 لبقتسم ةغايص يف ءاسنلا رود قيمعتل اهلمع سّركتو ءاسن اهدوقت
 اهتسسأ يتلا ةمظنملا هذه ُربتعُتو .رودلا اذه زيزعتو ايروسل يطارقميد
 نآلا كبزي رمس ةروهشملا ةيروسلا ةيفحصلاو ةبتاكلا 2012 ناريزح "وينوي يف
 لخاد ًايونس تايتفلاو ءاسنلا فالآ مدخت ثيح ،ايروس يف ةيئاسن ةمظنم ربكأ
 يه تالاجم ةثالث يف ةلماكتم جمارب ةثالث ربع ،ةرواجملا لودلا يفو ايروس
 ةماقإو ،ةرصانملاو ،ثاحبألا ىلع "نآلا ءاسنلا" ةمظنم لمعت امك .ةكراشملاو ،نيكمتلاو ،ةيامحلا جمارب
 ةروصب ةرصانملا لاجم يف اهتطشنأو ةمظنملا ثاحبأ زّكرتو .يلودلاو يلحملا نييوتسملا ىلع تالمحلا
 تاساردلا ءارجإو ،اهعمجو نهتاداهشو ءاسنلا براجت قيثوت لثم ةيوسنلا ةفرعملا جاتنإ ىلع ةيساسأ
 ،ةأرملا قوقحب ةقلعتملا ةيلودلاو ةيلحملا ةيعوتلا تالمحب مايقلاو ،ةقّمعملا ةيعونلاو ةيمكلا تاليلحتلاو
 عونلا ىلع ينبملا فنعلاو ،يلهألا عمتجملا يف ةيوسنلا تاردابملاو ،تاطشانلا اهدوقت يتلا تاكرحتلاو
 .ايروس يف ءاسنلا ةشيعم فورظو ،يعامتجالا

 

  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
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 :ءاقبلل ةيلومش ةبراقم

 عازنلا قطانمو برحلا تاقايس يف ةيليوحت ةيثحب تايجيتارتسا
 
 )د( رسيف ايدوالكو ،)ج( ةعيبق انايردأو ،)ب( رغيرك توملهو ،)أ( .ح .س نيرسن

 ةيميداكأ )ج( ؛اـــــسمنلاب انييف ةعماج يف ةيمنتلا تاـــــسارد مـــــسق )ب( ؛"ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاـــــسنلا" ةمظنم )أ( 
 اـنييف ةـعماـج يف ةـيفاـقثلاو ةـيعاـمتجالا ةـيجولوبورثنألا تاـــــساردـلا مـــــسق )د( ؛اـــــسمنلاـب اـنييف يف ةـليمجلا نونفلا
 اسمنلاب

 

 ةيحاتفم تاملك
 ثوــحــبــلا ،ةـــيوــــــسنــلا
 ثوــحــبــلا ،ةـــيوــــــسنــلا
 نــــم ةررــــحــــتــــمــــلا
 ،راــــــمــــــعــــــتــــــــــسالا
 ةثيحبلا تايجيتارتـــسالا
 قـطاـــنـم ،ةـــيـلـيوـحـتـلا
 ايروس ،برحلاو عازنلا

 ثحبلا صّخلم   
 ةـــصاخلا ةيثحبلا تايجيتارتـــسالاو ،تاليلحتلاو ،تاءارقلا ىلع ءوـــضلا طّلـــسن

 ةيثحب ةيجيتارتـسا اهفـصوب "ءاقبلل ةيلومـش ةبراقم" حرتقنل ،تايروـسلا ءاـسنلاب
 ةيثحبلا براجتلا ىلإ دنتـــــسنو .برحلاو يعامجلا حوزنلا فورظ نمـــــض ةيليوحت
 نّيبنل ، ةيروـــس ةيوـــسن ةمظنم يهو ،"ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاـــسنلا" ةمظنمل
 كراـــشتل يعامج ءاـــضف ءاـــشنإ ىلع ةيليوحتلا ةيجيتارتـــسالا هذه دمتعت فيك
 يف تاـكراـــــشملا تاـكيرـــــشلاو )تاـينادـيملا( تاـثحاـبلا نيب تاـعاـبطنالاو راـكفألا
 تعاطتسا دقف ،تاءاضفلا هذه يف ةفلألاو ةكرتشملا ةقثلل ًارظنو .تالباقملا
 تايدرـــسلل ةليدب تايدرـــس روهظ نم تنّكم ةَمَواَقُملل تاحاـــسم داجيإ ءاـــسنلا
 ةـيروـــــسلا ةرداـبملا ةـلاـح يف باـجعإلل ةريثم ةـقيرطبو حـــــضّتي اـمك ،ةـمّمعملا
 ةـبرجتلاو ةـفرعملا تاـبحاــــــص ءاــــــسنلا تدـحّتا دـقف ."ةـيرحلا لـجأ نم تالئاـع"
 يف ءاـسنلا تاوـصأ زاربإو يرـسقلا حوزنلا لئاـسم صوـصخب يأرلا يف نقفاوتو
 ةـعومجملا تداـق اـمنيب ،لـعف ىلإ ملألل لـيوحت كاـنه ناـك .ةـماـعلا تاـــــشاـقنلا
 .اهتايجيتارتساو اهضرغ تددحو ،ثحبلا ةيلمع

 
 

 ةمدقملا
 تاباسح ىلع اهروهظ رركتي نيفتخملاو نيلقتعملا نهئابحأل زيوارب نمض ًاروص نعفري ءاسنل ةلهذم ةروص ةّمث
 ةلادعلاو ةيرحلاب بلاطت ةيئاسن ةدايق تاذ ةكرح يهو ؛1"ةيرحلا لجأ نم تالئاع" ةردابمل يعامتجالا لصاوتلا
 ماع اهسفن ءاقلت نم دوجولا زّيح ىلإ ترهظ يتلا ةعومجملا هذه تنّكمت دقو .نيررضتملا تالئاعلا دارفأل

 براقألاو ةلئاعلا دارفأب ةقلعتملا تايركذلا ىلع ظافحلا فدهب ةفلتخم ةيروس تاعمتجم ديشحت نم 2018
 وأ ،ةفرطتملا ةيداهجلا تاعومجملا وأ ،يروسلا ماظنلا دي ىلع لاقتعالا وأ يرسقلا ءافخإلل اوضّرعت نيذلا
 ةلادعلاب ةعومجملا هذه دارفأ بلاطي ثيح ،2011 ذنم ةيدركلا ةيتاذلا ةرادإلا تاوق وأ ،ةحلسملا ةضراعملا
 .عيمجلل ةيرحلاو
 ةراسخلا يتلاح عم شياعتلا ىلع تَرِبْجُأ يتلا تالئاعلا ىلع ءافتخالا كلذل هجوألا ةددعتم تاريثأتلا تناكو
 ًاقالطنا لمعت ةيروس يندم عمتجم ةمظنم يهو ،"يتلود" نع رداص كرتشم ريرقت يف تقّثُو دق ضومغلاو
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 2 عازنلا قطانمو برحلا تاقايس يف ةيليوحت ةيثحب تايجيتارتسا  •

 امهريرقت مهسأو .3ةزراب ةيروس ةيوسن ةمظنم يهو ،"ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم نعو ،2نانبل نم
 ةيضرألا داجيإ يف ،يوفشلا خيراتلل ًاعورشم نوكي نأ ضرتفُي ناك يذلاو ،1820 ماع يف روشنملا 4يثحبلا
 عورشملا يفتكي الو ."ةيرحلا لجأ نم تالئاع" ةردابم همحر نم تدِلُو يذلا ،يعمتجملا ديشحتلا نم ديزملل
 لّكشي امنإو ،ةلادعلاب تايروسلا ءاسنلل ةيعامجلا بلاطملا نع ريبعتلل ةدشب بولطم ءاضف ريفوت يف ماهسإلاب
 يدؤي اهعون نم ةديرف ةظحل لّثمي هنإف ،يلاتلابو .ةمقلا ىلإ ةدعاقلا نم قلطني يثحب دوهجمل ًالاثم ًاضيأ
 ،ةيرحلاو ةلادعلا لجأ نم يروسلا لاضنلا ماود ىلع ةظفاحملا يف دعاسي ًايليوحت ًارود اهيف ةفشرألاو ثحبلا
 .عازنلاو برحلا تاقوأ يف ءاقبلل ةيجيتارتساك فَّظوُي وهو
 ةلادعلا ةبراقم دمتعت يتلا "ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم ثاحبأ نم هريغ نمو ،ريرقتلا اذه نم ماهلإبو
 يتلا ةيفيكلا ليلحتب نومتهم ةيثحبلا ةقرولا هذه فلؤمو تافلؤم نإف ، 5)يعامتجالا عونلا ةلادع( ةيردنجلا
 ،ةيثحبلا ةقرولا هذه يفو .اهنم قثبتو اهلوانتت يتلا تاعمتجملل ليوحت ةيجيتارتسا نوكت نأ ثاحبألل حمست
 يرورضلا نم نإ نيلئاقو تالئاق لداجنو ،ةيليوحت ةيثحب ةيجيتارتساك "ءاقبلل ةيلومش ةبراقم" هيّمسن ام حرتقن
 مدع دوجوب مستت يتلا ةفرعملا جاتنإ فورظب ثوحبلا طبر ديعت اهنأ امب ،برحلا قايس يف ةبراقم اذكه يّنبت
 قفاوت دوجو ةرورضب لوقي ًافقوم ىنبتن ،قبس ام ىلع ةوالعو .ةفينعو اهب ؤبنتلا نكمي ال اهنأبو ،ةاواسم
 ةيعامتجالا تاكرحلا "تاردابملاو ةيلحملا تاعمتجملاو ،ةهج نم ،ليلحتلا رطأو ،ميهافملاو ،تاحلطصملا نيب
 ملاع نمض اهرشن لبق – اهروطي نم يه نوكتو اهنم ةاحوتسم نوكت ام ًابلاغ يتلاو – اهلوانتل ىدصتت يتلا
 يردواشت( ةيميداكألا زكارملاو ،ةيلودلا تاسسؤملاو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا لثم ةفرعملا جاتنإ تاسسؤم

 طّلست ةيثحبلا انتقرو نإف ،كلذل .)2016 ةيغاصو تاقيرعو ،2000 جليبو زنيلوكو ،2013 روباكو يردواشتو ،2015
 حوزنلا فورظ نمض تايروسلا ءاسنلاب ةصاخلا ةيثحبلا تايجيتارتسالاو ،تاليلحتلاو ،تاءارقلا ىلع ءوضلا
 .برحلاو يعامجلا
 برحلا فورظ نمض ةفرعملا جاتنإ ةيلمعل هعون نم ًاديرف ًاروظنم ةيثحبلا ةقرولا هذه حرطت ،قدأ وحن ىلعو
 ةوالعو .اهجراخو ايروس يف "ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم قيرف براجت ىلع ءوضلا طيلست ربع عازنلاو
 عورشمو "ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم نيب نواعتلل ةجيتنك ةيثحبلا ةقرولا هذه يتأت ،قبس ام ىلع
 جاتنإ فلخ ةنماكلا ةيسايسلا بناوجلا ليلحت ىلإ فدهي انييف ةعماج هّرقم يثحب عورشم وهو ،"برحلا ةفرعم"
 نيابت كانهو ،ةفلتخم فقاوم ةيثحبلا ةقرولا هذه فلؤمو تافلؤم نحن كلتمن .عازنلاو برحلا لالخ ةفرعملا
 تايقالخأب مازتلالا يف ىلجتي اننيب ًاكرتشم ًامساق ةمث نأ الإ .انم ّلك اهب عتمتي يتلا تازايتمالا ثيح نم يرذج
 ماودلا ىلع نيدهاج ىعسن يتلاو ةفرعملا اهب جتنُت يتلا ةقيرطلا يف يرذجلا كيكشتلاو ،يدقنلا ثحبلا
 .تازايتمالاو ةطلسلاب اهتقالع ىلع ءانب اهديدحت ىلإ
 نييدحت هجاون ،برحلاو لماشلا رامدلا تاقايس يف ثحبلا ءارجإ )ةلاحتسا( ةيناكمإ يف لمأتن امدنع
 قيبطتلل ةلباقو ةلص تاذ ةيثحب تاودأ ىلإ ةحاتملا ةيوسنلا تايرظنلا ةمجرت نأ اندجو ،ًالوأ .هاندأ امهفشكتسن
 ًاعون ةيفاك ريغو ،ةلماك ريغ تاودألا لعجي ام ،برحلا نمز يف ةفرعملا جاتنإل ةيساسأ بناوج لِفْغُت ايروس يف
 ،ثحبلاب تاينعملا تاوصأ ةيعضوم يزكرم لكشب ددحت يتلا ةطلسلل يليوحت ليلحت ريوطت ناك ،ًايناث .ام
 ةفلتخم ءازجأ يف ةديدملا برحلا نع ةمجانلا رئاسخلا هيف نهجاوي ّنك تقو يف ،نهتيجيتارتساو ،نهبراجتو
 قرف نيب( ثاحبألا نمض ةطلسلا تاقالع يف لصاحلا مئادلا لّوحتلا ببسب تايدحتلاب ةفوفحم ةمهم ،دلبلا نم
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 يثحبلا لمعلل ةقفارملا ةيناديملا فورظلاو هب ةكراشملا تائفلا نيبو اهل عبتي يتلا تاسسؤملاو ثحبلا
 هيلإ انبهذ ام ىلإ باهذلا يف اننامعدي امهو ،ةحاتملا ةيثحبلا تاودألا بويع نييدحتلا الك سكعي .يناديملا
 لفسألا نم ثحبلا ءانب ىلإ ةفاضإ ،ةوق ىلإ ملألا ليوحت ئدابم لمشت ةيليوحت ةيثحب ةيجيتارتساب ةادانملاب
 .ةكرتشم "نحن" ةغايص فدهب )ةمقلا ىلإ ةدعاقلا نم وأ( ىلعألا ىلإ

 برحلا ثوحب يف )decolonial( رامعتسالا نم ةررحتملاو ةيوسنلا تالخادتلا
 رصتقت ،برحلاو عازنلا قطانمل ًاصيصخ ةممصملاو ةيعامتجالا مولعلا لاجم يف ةدئاسلا ةيثحبلا تابراقملا يف
 دناهدوغ ،2017 ليببماك( يناديملا لمعلا تايدحت ىلع ثحبلل ةيفرعملا سسألاو ةيثحبلا تايجهنملا ةيمهأ

 ىلضفلا تاسرامملاو تايدحتلا شقانت يهف .)2006 دوو ،2017 مولعلاو نونفلل ةيرسيوسلا تايميداكألا ،2000
 تاثحابلا ةمالسب مامتهالاو ،ةددحم قطانم يف ينمألا عضولا مييقتو ،ناديملا ىلإ لوزنلاب ةطبترملا
 تاريثأتلا ذخأو ،اهتاعقوت ةيبلتو ثحبلل ةيلحملا ةلعافلا تاهجلا تامييقتو ،ةينعملا تاعمتجملاو نيثحابلاو
 ةسرامملو .ةعّمجملا تانايبلا رداصم ءامسأ لافغإو ،نابسحلاب ةيلحملا تاعمتجملا ىلع ثحبلل ةلمتحملا
 تاثحابلل رذحلا ءاقتنالا لمشي وهو( "رارضإلا مدع" أدبم قّبطُي ،يناديملا ثحبلا ةيلمع ءانثأ )ةيتاذلا( ةعجارملا
 تائفلاو يثحبلا قيرفلا نيب ةطلسلا تاقالع يف لمأتلاو ،ةثوحبملا ةيلحملا تاعمتجملاو نييلحملا نيثحابلاو
 .)2000 دناهدوغ( )تايجهنملل ةـ"ـثحابلا رايتخا يف ةنورملاو ،"ةيفاقثلا" تايساسحلاو ،ةبطاخُملا تايصخشلاو
 ةيموكحلا ريغ تامظنملا جهن ضرفب ةقلعتملا ةيدقنلا تايبدألا يف دوقع ذنم قّبطم أدبملا اذه نأ مغرو
)NGOisation(، عازنلاو برحلا قطانم يف يناسنإلا عاطقلاو )نيبيفو ،2011 يمولوترابو ،ياواتيبو ،نامغوه 

 ةيثحبلا قرفلا نيب ةطلسلا تاقالع نع ريبعتلا ىلع هتردق مدع ثيح نم طقف سيل ،ٍفاك ريغ هدجن اننأ الإ ،)2016
 ةيثحبلا ةطلسلا يف ةاواسملا مدع ةلاح اهب لّكشت يتلا قرطلا لهاجتي هنأل ًاضيأ امنإو ،ةثوحبملا تاعمتجملاو
 .اهمدقي يتلا تانايبلاو ثحبلل ًاساسأ هذه
 تايوسنلا دي ىلع ءاصقتسالل ةفرعملا عاطق نمض ضورفملا لمعلا ميسقت عضخي ،قبس ام ىلع ةوالع
 اهليلحت سسؤت دمحأ نأ مغرو .)2000( دمحأ ةراس لثم نيطشانلا"تاطشانلاو ةفسالفلا نم نييوسنلاو
 رامعتسال ةررحم وأ( ةيرامعتسا دعب ام ةلئسأ ىلع "رخآلا" ةلباقم تايلمع لالخ ةوقلاو ةطلسلا تاقالعل
 مّعدت اهنأ الإ ،)1991 يتناهوم( "؟انه ملكتي نم" و )1988 كافيبس( "؟مالكلا عيطتسي نم" ليبق نم )ثاحبألا
 لعف عضت اهنإف ،)61 ةحفصلا( "؟انه فراعلا وه نم" لاؤسل دمحأ حرطبف .يفرعم لاؤسب تاشاقنلا هذه
 "بيرغلا ةيمنص" موهفمل اهحرط لالخ نمو .اهليلحت ميمص يف ثحبلا عوضوم صاخشألا ىّمسي ام ةلباقم
 سانلا نم بارتقالا ىلع ةردقلا نأ ىلع ددشت اهنإف )ةثوحبملا تاعمتجملا وأ ةيصخشلا :انه بيرغلاب دصقي(
 .ثاحبألا نم ددحم عون ءارجإل ًافلس راسملا ةددحم ةمهم لوح ًالصأ ةروحمتم بثك نع مهيلإ فّرعتلاو

 تاعبتلا نإف يلاتلابو .ةفرعملا بايغ يف دوجولا زّيح لخدي نأ نع ًاضوع ،ةفرعملا نمض ةئفك ُبيرغلا ُجَتْنُي
 ةفرعملا نأ حرتقت ةيلمعلا هذهف :ةلئاه ءابرغلاو ةفرعملا نيب ةقالعلا يف هذه رظنلا ةداعإ ةيلمعل ةينمضلا
 )هنع ثيدحلا وأ هلباقم يف سيلو( "بيرغلا" لالخ نم فِرْعَت "نحن" لّكشتب يأ ،عمتجم لّكشتب ةطبترم
 .)55 ةحفصلا(

 
 :مساح ضقانت ىلإ ريشتل "نوُفَرْعُي نم" و "نوُفِرْعَي نم" نيب ةقالعلا ىلع اهضارتعا يف ًامُدُق دمحأ يضمتو
 يلاتلابو .ليحتسم هنأ ىلع هيف لَماعُي يذلا تقولا تاذ يف ةراعتسا وأ ةيغالب ةروص هنأكو ُبيرغلا ُرَهْظَي"
 .)59 ةحفصلا( "ًاليحتسم ةمجرتلا ةرورض هلعجت ةروص دّرجم ىلإ بيرغلا لّوحتي
 ةقيثو تاقالع دوجو يضتقي ةفرعملا جاتنإ نإف ،صنلا اذه ةيادب يف ةروكذملا ةلثمألا لاح وه امكو ،هيلعو
 ،تاقالعلا هذه نإف ،دمحأ تاملك بسحبو .ددحم ضرغلو ةددحم ةينمز ةظحلل ثحبلا عوضوم صاخشألا عم
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 لالخ نم الإ ةنّيعم تاقايس نع تاثحابلاو نوثحابلا فرعي نل ،ىرخأ ةرابعب .)59 ةحفصلا( "مَّدهُت يكل سَّسؤت"
 مغر نكلو ."ءابرغو تابيرغ" مهسفنأ مه مهفصوب تاعمتجملا لوخد لالخ نم ًابلاغو ،بيرغلا نم بارتقالا
 لعف لالخ نم لّوحتلل عضخت ةـ"ـثحابلا ةبارغ نأ الإ ،اهب سملا مدعو ثوحبملا ءيشلا ةبارغ ىلع ةظفاحملا
 ،"فولأملا نمض بيرغلا راهظإ"( فراعلا عمتجملا ةغل ىلإ بيرغلا ةمجرت نإف ،كلذل .عسوأ روهمج ىلإ ةمجرتلا
 ةحفصلا( "يفرعم زايتما ىلإ يجولوطنأ صقن نم" ًالاقتنا ،لوقلاب دمحأ لداجت امك ،ًانمض ينعي )57 ةحفصلا

 تقولا يف وه بيرغلا نأ امب ،ةيئانثلا هذه نع دعتبتف ءاقبلا مدخت يتلا ةيلومشلا ةيثحبلا ةبراقملا امأ .)60
 جاتنإ ضرغل ةفرعملا جاتنإ لجأ نم سيلو ،ءاقبلا لجأ نم ثحبلاب ةـ"ـمتهم ،عمتجملا يف ة"وضع ًاضيأ هتاذ
 .هتاذ دحب ةفرعملا
 تاقالعلا ءانب يف هرامثتسا نم دب ال يذلا دهجلاو لدابتملا ثيدحلا ةيناكمإ نإ لئاقلا لدجلا ىلإ دمحأ دوعت
 ددحم روهمج ىلإ مجرتُت يكل ةفرعملا جاتنإ ةمهم يف ًالصأ فَزنتسُت ةثوحبملا تاعمتجملا وأ تايصخشلا عم
 ىلع ءوضلا طلستل ةيوسنلا ايفارغونثإلا ىلع دمحأ ئكتتو ،)ةثوحبملا تاعمتجملا تاقايس جراخ همظعم(
 ةيدقن ةقيرطب يصقتست اهنأ الإ ،ةيوسنلا ثوحبلا تازاجنإب اهرارقإ نم مغرلا ىلعو .ءاقتلالا "ةلاحتسا" تايّدحت
 ةيفارغونثإلا تايبدألا ىلإ دمحأ دوعت .ةفرعملا نم فلتخم عون جاتنإ ىلع ةيوسنلا تايجهنملا ةردق ىدم
 يهو .دهجلا اذه ةلاحتسا ىلإ ةراشإلا لالخ نم لاؤسلا اذه نع بيجتل ،يضاملا نرقلا تاينيعستل ةيوسنلا
 تاقالع ءاغلإ تالواحم نأ فيك َرِهظُتل ايجولوبورثنألا يف )turn reflexive( "يساكعنالا رودلا" ىلع دمتعت
 نكلتمي نمم ةيحاتفملا تايصخشلا نع ًاضوع ثحبلا يف ءاكرشلا عم لمعلاو ،فيلأتلا يف كراشتلا ربع ةطلسلا
 )ريبك دح ىلإ( لظي ،اهنع ةباين ثيدحلاو ةثوحبملا تايصخشلا نم ضيوفتلا ىلع لوصحلاو ،ةفرعملا نوكلتميو
 نإ" .ءاقبلاو ،ةمواقملاو ،قلخلاو ،لعفلا ةسرامم نم بارتقالا سيلو ةمجرتلا لعف نم بارتقالا ةيئانث نمض
 يلاتلاب لمعت "ًايواستم ًاكيرش" اهفصوب "ةيحاتفملا ةيصخشلا" وأ "ةفرعملا ةبحاص ةيصخشلا" فيرعت ةداعإ
 ىلع بلغتلا ةيدرس ،ىرخأ ةرابعب .ةيثحبلا ةقرولا جاتنإ ىلع ةلعاف لظت يتلا ةطلسلا تاقالع ءافخإ ىلع
 .)64 ةحفصلا( "ضيوفتلا لاكشأ نم رخآ ًالكش لّثمت ةيديلقتلا ايفارغونثإلا يف ضيوفتلا تاقالع
 اننإ ةلئاقلا ةيضرفلا" دض لمعن نأ بجي اننأ يف لثمتملا اهيأر حرطت ،"بيرغلا ةيمنص" ـل دمحأ ليلحت ةياهن يف
 يف بارتقالل ةدئاسلا تالواحملا زواجت اندرأ ام اذإو .)74 ةحفصلا( "ةفرعم ىلإ ءابرغلا "ةنونيك" ليوحت عيطتسن
 لوادتُت يتلا تاضارتفالا هذه دينفت ىلإ ةجاحب اننإف ،طقف ةفرعملا جاتنإ لجأ نم لعفلاو نماضتلا تالاح
 .ةيميداكألا طاسوألا يف )اهلوادت داعُيو(
 جتنت فيك يصقتست ةعطاقتم ةبراقم نويرذجلا نويوسنلا نوفلؤملاو تايرذجلا تايوسنلا تافلؤملا ىنبتت
 ةبراقملا هذه لالخ نم نوفلؤملاو تافلؤملا هابتنا هّجوت يكل ،ةشّمهم تاعضومت ةلخادتملا ةطلسلا ةمظنأ
 دقنلا اذه نو"نطبري ام ًابلاغ ثيح ،ةيلاربيلوينلا ةيجاتنإلا اهتعانصو ةيميداكألا ةفرعملا ةموظنم لمجم ىلإ
 .)2014 اريامو يجرتاشت ،2013و 2003 يتناهوم ،2021 دمحأ( ةيملاعلا ةيلامسأرلل )ةيخيراتلا( تاليلحتلاب
 ةعيبط تاذ برح ةغل قلخ ىلع ةيلايربمإلا ةيبرحلا ةلآلا دمتعت فيك نويوسنلا نورظنملاو تارّظنملا لّلح امك
 زايتمالا ىلع نيددشم ،)1993 نوك( برحلا فنع عّبطي يناعملا نم ماظن جاتنإ لجأ نم ةددحم ةيردنج
 تاباطخ يف ًاديدحتو ،ىنعملا ةغايصل ةيلايربمإلا رطألا يف نمضتملا )يلالدلا يفرعملا( يجولومتسبألا
 ةيردنجلا ةلادعلا بايغ نإ لوقلاب ني"تالداجم كلذ نم دعبأ ىلإ دقنلا يف نورخآو تايرخأ تضم اميف .برحلا
 ةعطاقتملا تاسدعلا هذهل نييوسنلا نيفلؤملاو تافلؤملا يّنبت لالخ نمو .برحلل يرذج ببس هتاذ دحب وه
 نأ برحلا عم ءاسنلا براجت مهف ديري يذلا ءرملا ىلع نأ ةعنقم ةقيرطب اولداجي نأ نم اونّكمت ليلحتلا يف
 ةلخادتملا ةمظنألا نأ نوحرتقيو نحرتقي ّنه ،قبس ام ىلع ةوالعو .ةطلسلا تاقالع قايس يف ردنجلا عضي
 نيخيراتلا نيب ةقدب ةاوتحم ةرهاظ سيلو ،ةرمتسمو ةلصتم ةلسلس برحلا فنع لعجت ةاواسملا مدعل
 .)2010 نوروبكوك( هتياهنو عازن يأ ةيادبل نييمسرلا
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 تاعطاقتلا صّحفت ىلع ّرصت اهنأل ،برحلا فورظ نمض ةفرعملا جاتنإ ىلع ةريبك تاعبت ةمهاسملا هذه كرتت
 ىلإ يعسلا دنع )خلإ ،رقفلاو ،تايكلملا عزنو ،حوزنلا لثم( برحلا رهاوظو ةاواسملا مدع ةمظنأ نيب ةدقعملا
 ةايحلا هذه نع يميهافم رّوصت عضو دنع وأ ةسوردملا ةيصخشلل ةيردنجلا ةايحلا ةفرعمب نّيعم معز ميدقت
 نأ ةطاسبب ءرملا عسوب سيل ،ىرخأ ةرابعب .)2016 كيشتاهود ،ًاقحال ردصتس ةقرو يف يراعيمو ربط( ةيردنجلا
 لاكشأ نم ديدعلا يف ةدئاسلا ةسرامملا يه امك ،ةفرعملا جاتنإو ليلحتلل ةيساسأ ةسدعك ردنجلا لزعي
 ةمظنأ نمض هعضو بجي ،كلذ نع ًاضوع .)ًاقحال ردصتس ةقرو يف يراعيمو ربط( ايروس لوح ةفرعملا
 نإف ،هاندأ نّيبنس امكو .يسفنلاو ،يعامتجالاو ،يداصتقالا فنعلاو ةيلايربمإلا تاقالعلا نم عسوأ ةعطاقتم
 يليوحت عباط تاذ يلاتلاب يهو ،"ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم اهسرامت يتلا ةبراقملا يه هذه
 .ثحبلا اذه يف تاكراشملا ءاسنلل ةبسنلاب
 اهدافم ةقيقح ىلإ ريشتو ًامُدُق يوقلا ليلحتلا اذهب رامعتسالا نم ةررحتملا ةيوسنلا فقاوملا هذه يضمت
 نم ًاءزج ةدئاسلا ةيثحبلا تايقالخألاو تايجيتارتسالاو تابراقملا ُربتعُت ،ةيبرغلا ةفرعملا جاتنإ ديلاقت يف هنأ
 ،نيزنيد ،خيرات نود ،رامعتسالا نم ررحتلا ابوروأ ،2018 اتاد ،2017 يرصملا( ةيرامعتسالاو ةيلايربمإلا تاقالعلا
 ىقرتو .)2013 الافازو ،2014 ةطيالسو ،2017 ريواهيسو ،يبوخو ،نيكو ،2008 ثيمس ياويهوتو ،نلوكنلو
 يف هذه ةنميهلا تاقالع ديكأت ىوتسم ىلإ ةيرامعتسالا "ةثادحلا موهفم ىلإ دنتست يتلا تابراقملا هذه
 نكمي يلاتلاب ةثادحلا نإف ولونغيم رتلاو رامعتسالا نم ررحتملا ينيتنجرألا ركفملا لداجي امكو .ةفرعملا جاتنإ
 اهارع مصف نكمُي ال ةقيرطب يبوروألا يرامعتسالا عورشملاب طبترم يجولومتسبإ راطإ اهنأ ىلع مَهفُت نأ
)2007(. 
 ىلع ّنهزيكرت رامعتسالا نم ةررحتملا رظنلا تاهجوو ءارآلا تابحاص تززع ،ةيضاملا ةليلقلا دوقعلا لالخ
 يف لّوحت ثادحإ ىلإ فدهت يتلا ةيعامتجالا تالاضنلا بناج ىلإ فافطصالا لالخ نم ةيثحبلا تايجيتارتسالا
 عيضاوملاف .)2008 ثيمس ياويهوتو ،نلوكنلو نيزنيد( ةيرامعتسالاو ،ةيسنجلاو ،ةيقرعلا ةطلسلا تاقالع
 نأ بجي ثوحبلا جئاتن نم ةدافتسالاو ،ةعّمجملا تانايبلا مييقتو ،ةيناديملا ثوحبلاو ،ةيثحبلا ةلئسألاو ،ةيثحبلا
 لداجي امك ،ةيسايسلا اهتاجايتحا مدخت نأو ،ةِمِواقُملا تاكرحلاو تاعمتجملا عم بنج ىلإ ًابنج ذّفنُت نأو رّوطُت
 تاقالع ميطحت ىلإ فدهت ال ةسرامملا هذهف .رامعتسالا نم نيررحتملا نيفلؤملاو تافلؤملا نم ديدعلا
 لئادب ىلإ يعسلا يف ةادأ حبصي نأ نكمي هتاذ دحب ثحبلا نأ ًاضيأ ُرِهظُت يه امنإو ،بسحف ةيساسألا ةطلسلا
 تارورضلا لوح روحمتت ثحبلا تايقالخأ نإف ،ىنعملا اذهبو .)2013 الافاز( ةيرامعتسالا ةثادحلل ةيعامتجا
 .ةيعامج ةيسايس ةيلوؤسم حبصت ثحبلا تايقالخأ نإف هيلعو .ةيسايسلاو ةيعامتجالا عومجلل ةيسايسلا
 ءزجك "ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم اهتفّظو يتلاو ،ءاقبلل ةيلومشلا ةبراقملا نإف ،ًاقحال نّيبُنس امك
 مئارجل تاضّرعتملا ءاسنلا نيب طباور ءاشنإ ىلع تدمتعا ،يليوحت ثحب ريوطتل صرفلا قلخ ةداعإ ةيلمع نم
 نم تالئاع" لثم ةمَواقملل تاحاسمو تاءاضف ءاشنإ نم ءاسنلا طباورلا هذه تنكم دقو .اهتاكاهتناو برحلا
 "بيرغلا ةيمنص" موهفم عم داضت يفو .ةمّمعملا تايدرسلل ةليدب تايدرس دوجو ةيناكمإب حمس ام "ةيرحلا لجأ
 .ءاسنلا تاوصأ زاربإو يرسقلا ءافتخالا لثم لئاسم لوح ةفرعملا جاتنا تاهج تدحّتا دقف ،دمحأ هتحرط يذلا
 .اهتفّرعو هتياغو ثحبلا تايجيتارتسا ةعمتجم ةعومجملا تداق امنيب ،لعف ىلإ ملألا ليوحتب ءيشلا اذه حمس

 ةوقلا ىلإ ملألا نمو ،ىلعألا ىلإ لفسألا نم :ةيليلحتلا تاروظنملا يف لّوحت ثادحإ
 صالختسال ةدئاسلا ةيعامتجالا مولعلا ثوحب اهلذبت يتلا دوهجلل امهليلحت يف )2014( غنايو كات دنتسي
 نيضّرعملا نيرخآلا" تاعمتجمو "وتيغلا ءانبأ"و "نييلصألا ناكسلا" نم ةثوحبملا تائفلاب ةصاخلا ملألا تايدرس
 تايدرسلا هذه لثم نأ ةقيقح ىلإ ةراشإلل )1990( سكوه ليب لمع ىلإ )223 ةحفصلا( "ةطرفملا ةساردلل
 .ةمواقمو لعف ىلإ ملألا ليوحت ةيفيكب قلعتملا لاؤسلا سمطت
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 درسلا نإف ،تالخادت ىلإ جاتحتو ررضلل ةضرعم اهنأ ضرتفُم تاعمتجم يه ثحبلل ةعضاخلا تانئاكلا نأ املاط
 أوسأ يف ثحبلا نأ هدافمو ،يدحتلل ضّرعتي نأ نود ًامئاق لظي ةيعامتجالا مولعلا ثوحب يف يفرعملا
 نسحأ يف ثحبلا نأو ،)ررض يأب ببستي ال وهف يلاتلابو( ةعئاشلا ةفرعملل عيسوت ةطاسبب وه تالاحلا
 ذّفنُت يتلا تالخادتلا نم ةعومجم اذه يفرعملا درسلا رربيو .)ديفم وهف يلاتلابو( ةلكشملل لح وه لاوحألا
 رظنلا ّضغب ،اهيلع ةيراضحلا ةفصلا ءافضإ نم دب ال موخت اهنأ ىلع تاعمتجملا لماعي وهو ،تاعمتجملا يف
 .)244 ةحفصلا( ةيدرفلا ةيثحبلا عيراشملل ةددحملا تاجاتنتسالا نع

 
 مئارجلا قيثوت ةيلمع مادختسا ةيناكمإب لمألا عم ،رارطضالاو فنعلا فورظ نمض ةفرعملا جاتنإ ىنعم عضخ
 تارّسيم امهريدت نيتزكرم شاقن يتعومجم تاشاقن نمض يعامج شاقنل لبقتسملا يف ةلادعلاب ةبلاطملل
 )تايناديملا( تاثحابلا عم 2020 ربمسيد "لوألا نوناك طساوأو ربمفون "يناثلا نيرشت طساوأ نيب تيرجأ
 نايثحبلا ناعورشملا ناذهو ."ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنمل نيعبات نييثحب نيعورشم يف تاكراشملا
 ءاسنلل ةقمعم تاءارق"و 6"ضومغلاو ةراسخلا نع مهتابيرق تاداهش :نيّيروسلا نيفتخملا تالايخ" امه
 ،فنعلاو ،ةيردنجلا راودألاو ،تايوهلا نع :امهب ةطبترملا ميهافملاو لبقتسملاو نهارلا لوح تايروسلا
 ةزكرملا شاقنلا ةعومجم تاشاقن يف ءاسن عبرأ تكراش .7"ايروس ىلإ ةدوعلا تاهويرانيسو ،ةلادعلاو مالسلاو
 تنرتنإلا ربع ترج يتلا تاشاقنلا تماد .ةيناثلا ةزّكرملا شاقنلا ةعومجم يف ءاسن عبس تكراش اميف ،ىلوألا
 شاقنلل ةيساسألا طاقنلا تلمش دقو .ةلكيهم هبش ةيجهنم ءاقللا لمشو ًابيرقت ةقيقد 90 ةعومجم لك يف
 تاذلاب ةيلمعلا هذهل يوسنلا يتاذلا مهفلا ةيمهأ ىلإ ةفاضإ ،اهفادهأو ةيثحبلا ةيلمعلل ءانب ةداعإ
 .اهتايجهنمو
 8.عمتجملا ىلع اهتاعبتو برحلل لماش ليلحت ميدقت ىلع نيرداقو تارداق انسل نحن ،ةيثحبلا ةقرولا هذه يف
 حوزنلاب تببست يتلا ةددحملا ةيبرحلا تايلمعلاو دلبلا يف ةفلتخملا تاظفاحملا يف ةلصاوتملا برحلا ُّدعُتو
 نم نآلا ءاسنلا" ةمظنمل نايثحب ناعورشم هيف لصح ًايساسأ ًاقايس ناسنإ نويلم 13.3 نم برقي امل يلخادلا
 ةداعإ ىلإ ةفاضإ ،ةفلتخم ةبراحتم فارطأ اهيلع رطيست ةطلس قطانم ىلإ دلبلا ميسقت عمو ."ةيمنتلا لجأ
 يوطني دقعم عقاو دوجولا زّيح ىلإ رهظ ،ةرواجملا لودلا ىلإ ًاديدحتو ،ايروس نم رارفلا دعب ةايحلا ميظنت
 يف )تايناديملا( تاثحابلا ةفرعم نأ َتُبَثو .تاعمتجملل ةفلتخم ةلمتحم براجتو ةتوافتم ءاقب فورظ ىلع
 ًايساسأ ًارصنع الّكش ًاقباس اهل نهشيعو ةيتاذ ةقيرطب فورظلا هذهل "ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم
 9.نهل ةبسنلاب
 ةكرحلا بلاطم ودبت ،ايروس يف برحلا عالدنا مث ةروثلا مايق ىلع دقع نم رثكأ رورم دعبو ،قبس ام ىلع ةوالع
 حابشأك ةيداصتقالا ةيعامتجالا ةلادعلابو سانلا عيمجل لماش يطارقميد يسايس ماظنب ةيروثلا ةيجاجتحالا

 
 ددع عم تالباقم تيرجأ دقو ."يتلود" يه ىرخأ ةيروس ةردابم عم بنج ىلإ ًابنج مّظُنو عورشملا اذه مّمُص :"نيفتخملا تالايخ" 6
 ءافتخالل ةيداصتقالاو ،ةيلاملاو ،ةيعامتجالا راثآلا نع نلئس ثيح ًايرسق نيبّيغم صاخشأ تابيرق نم ةأرما 52 غلب ءاسنلا نم يلامجإ
 نانبل ىلإ ةفاضإ ،)اعردو ،ءاديوسلاو ،بلحو ،بلدإ تاظفاحم يف( ايروس نم ةفلتخم ءازجأ يف تالباقملا تيرجأ .نهتايح ىلع يرسقلا
 نم ةلماكلا ةخسنلا ليمحت نكمي ."انيفك ليت انيفك" ءاسنلا قوقحب ةينعملا ةيديوسلا ةسسؤملا نم ليومتب عورشملا يظحو .ندرألاو
 )https://women-now.org/ar/shadows-of-the-syrian-disappearedE( :يلاتلا ناونعلا ىلع ريرقتلا
 يتاوللا ًايلخاد تاحزانلا نم نهمظعم ،ةأرما 57 غلب ءاسنلا نم يلامجإ ددع عم تالباقم تيرجأ ،"تايروسلا ءاسنلا تاءارق" عورشم يف 7
 عبس بيردت دعبو .ىرخألا ةيبوروألا لودلا نم ددعو ،نانبلو ،ايكرت يف نشعي ّنك تايرخألا نكل دالبلا نم ةعونتم ءازجأ يف نشعي ّنك
 تاليلحت ىلع تالباقملا تزكر ،ايناملأو ،)ايكرت( باتنع يزاغو ،)نانبل( عاقبلاو ،قشمدو ،بلدإو ،ةكسحلاو ،ةقرلا نم تايناديم تاثحاب
 نكمي .ايروس يف مالسلاو ةلادعلا ميهافمل نهمهفو ،فنعلل نهتاليلحتو ،ةيردنجلا راودألا يف تاريغتلل نهتابراقمو ،تايوهلل ءاسنلا
  :يلاتلا ناونعلا ىلع ريرقتلا نم ةلماكلا ةخسنلا ليمحت

https://women-now.org/syrian-womens-readings-of-the-present-future-and-associated-concepts 
 تاسايسلا ثوحبل يروسلا زكرملا نع ةرداصلا ريراقتلا ةعجارم ءاجرلا ،تامولعملا نم ديزملل 8
)https://www.scpr-syria.org/category/publications/policy-reports/( 
 .هاندأ صنلا ةعجارم ءاجرلا ،عوضوملا اذه لوح ديزملل 9
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 يسايسلاو يعامتجالا رامدلا نإف ،لماشو لداع مالسب لمأ دوجو نودو .قيحس ٍضام ىلإ يمتنت
 هذه نأ ريغ .ربكأ لكآت ىلإ دوقت ةيلمع وه ةلصاوتملا برحلا ةجيتن تاعمتجملا لاطي يذلا يداصتقالاو
 ةعجارملل ةيعامج ةحاسم ءاشنإ لالخ نم ،ةيثحبلا عيراشملا يف ىتح ،يدحتلل ضرعتت نأ نكمي ةيلمعلا
 ىدحإ يهو ،10ىنم تناكو .ةينأتم ةقيرطب ةيعامج "نحن"ـل ايروس نم تاشمهملا ءاسنلا ءانب ربعو ةكراشملاو
 تربجأ مث ةطوغلا يف تاونس عبرأ ةدمل راصحلا تحت شيعلا ىلع نربجأ دق ّنك يتاوللا تايناديملا تاثحابلا
 :ةلئاق كلذ تحضوأ دق ريجهتلا ىلع

 ءايشألا نم ريثكلا دوجو نم مغرلا ىلع هنأل ،"نحن" ةغيص لمعتسن لظنو ،تايروسلا ءاسنلا "نحن" لوقن لظن
 مهسأ دقل .ةكرتشملا ميهافملاو ،تايدحتلاو ،فواخملا نم ريثكلاب كراشتن لظن اننأ الإ ،انتينادرفب ةطبترملا
 لك نم تبحسنا دقف .بيرق تقو ىتح يلخاد يف اهلمحأ تنك يتلا ةميزهلا ةأطو نم فيفختلا يف كلذ
 نأ تكردأ ،ثحبلا اذه تزجنأ امدنع يننكل .ةموزهم ًايصخش تنك يننأل ،ءيش لك نع داعتبالا تدرأو ،ءيش
 حنم ناك .ةهباشم ةقيرطب تاموزهم نهنأ ةقيقح نع نرّبعي نهو ،ًاضيأ تاموزهم تايرخأ تايروس كانه
  .ةيمهألا ةياغ يف ةادأ ًاتوص سانلا

 
 لمأتلل ةيعامج ةحاسم ءاشنإ ،برحلا نم مغرلا ىلعو ،تاشمهم تايروس ءاسنل نكمي فيك يلي اميف عجارن
 امك ،تالباقملا يف تاكراشملا ءاسنلا نع "ةباين" ةطاسبب ثيدحلا نود ةيوسن ةيثحب عيراشم يف ةعجارملاو
 نم مغرلا ىلع" عيراشم اذكه نمض اهسيسأت ةداعإ نكمي يتلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاقاطنلا عجارن
 مدخت نأ نكمي يتلاو ةيثحبلا ةيجيتارتسالا هذه اهانبتت يتلا ةبراقملل ةيلومشلا ةعيبطلل ًارظنو ."ةميزهلا
 لب ،بسحف ةيليوحت ةيثحب ةيجيتارتسا اهنأ ىلع اهمهفن ال اننإف ،ةيرحلاو ةلادعلا ليبس يف لاضنلا رارمتسا
 .ًاضيأ ءاقبلل ةيرورض ةيثحب ةيجيتارتسا اهيف ىرن

 ةيثحبلا ةيلكيهلا فلخ ام
 تاثحابلا نأ وهو الأ "ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنمل ةيثحبلا عيراشملا مهفل قبسم يساسأ طرش ةمث
 نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم نأ امبف .هئاصقتسا نم دب ال ًافورعم "ًاناديم" ًالوأ نفشكتسي نأ ىلإ تارطضم نسل
 ةايح يف ًاقيمع ًاطارخنا ًالصأ ةطرخنم تناكو ًايلاح ةطرخنم اهنإف ،ةيموكح ريغ ةمظنم يه "ةيمنتلا لجأ
 ،يلاتلابو 11.ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ تئشنأ يتلا ةيئاسنلا زكارملا فلتخم لالخ نم ةيلحملا تاعمتجملا
 امك ؛ًالصأ هيف تاسرغنم ّنه امنإو ،ًايثحب ًاناديم ىّمسي ام نلخدي ال ةمظنملا يف تاثحابلاو تافظوملا نإف
 ،ةيامحلا لثم ةطشنأ ذيفنت لالخ نم عمتجملا ىوتسم ىلع ءاسنلاو تايتفلا عم مئاد لعافت ةلاح يف نهنأ
 ةفاضإ ،ينهملا بيردتلاو ،ءاسنلل ةيسايسلا ةكراشملاو ،يداصتقالا نيكمتلاو ،يعامتجالا يسفنلا معدلاو
 .نانبل يف نهتاعمتجمو تارجهملاو تاحزانلا قوقح ةرصانم ىلإ
 نع تاعمتجملا لاصوأ عيطقت كلذ يف امب ،"ناديملا" يف تتشت لوصحب برحلا ببستت ،ًاضيأ هتاذ تقولا يف
 دحب عمتجملا هيِرْجُي يذلا ثحبلا ةيمهأ ىلع دكؤيو ،ثحبلا ىلع تايدحتلا نم ديزملا ضرفي ام ،ضعبلا اهضعب
 تئشنأ يتلا تاقايسلا ةفاك ىلع قيمع لكشب ةعلطم ريغ يننأ الإ ،ةيروس يننأ مغر" .ح .ن لوقت امكو ؛هتاذ
 ءاسنلا اهيف ميقت يتلا قطانملا يف نمقي تايناديم تاثحاب دوجو نإف يلاتلابو .تاونس 10 رخآ يف ايروس يف
 زكارملا تافظوم مظعم ،ةقيقحلا يف ."هيلع نهروظنم يفضيو ثحبلا ينغُيس تالباقملا يف تاكراشملا
 ،يسفنلا ضرلاو ،فنعلا نم ةهباشم ًاعاضوأ نربخ ايروس نم تارّجهمو تاحزان نهسفنأ نه نانبل يف

 
 .مهئامسأ نم ىلوألا فرحألاو نيثحابلاو تاثحابلل ىلوألا ءامسألا لامعتساب يفتكن ،ةينمأ بابسأل 10
 ةعباتلا زكارملا نإف ،ًايلاح امأ .برحلا ببسب ايروس نم ةفلتخم قطانم يف ًالصأ تئشنأ دق تناك يتلا ةيئاسنلا زكارملا قالغإ بّجوت 11
 .نانبل يف ًايرصح ةمئاق "ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنمل
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 ًاضيأ رمألا اذه حصيو .زكارملا ةطشنأ يف نكراشي يتاوللا تايتفلاو ءاسنلا اهب تّرم يتلا عاضوألل ىسألاو
 ًافلتخم ًامهف اذه كرتشملا ةبرجتلا قفأ لمشيو ."ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم تاثحاب مظعم ىلع
 ةفلألا ةقالع كاردإ لّكشُيو .ةلباقملا يف ةكيرشلا عم اهتقالع يف ةثحابلا ىدل تاذلل ًايرهوج ًافالتخا
 ًايجهنم اهجامدإ امنإو ،بسحف يدرفلا ىوتسملا ىلع سيل هذه )ةيسايسلا ىلإ ةفاضإ ةيملعلا( ةيلوؤسملاو
 .ةيلومش ةبراقمل ًاساسأ ،انرظن ةهجو بسحبو ،ةيثحبلا ةيلمعلا نمض ًاضيأ
 قيرف اهيرجي يتلا ثاحبألا عيمج يف قاستاب ةرّفوتم وأ ةحاتم تسيل ةيلومشلا ةبراقملا هذه نإف ،كلذ عمو
 يف عازنلا ندم ضعب يف ةمظنملا زكارم تضّرعت ،لاثملا ليبس ىلعف ."ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم
 يحاوض يف عقت يتلا ةطوغلا يف لاحلا وه امك ،يروسلا ماظنلا تاوق دي ىلع فصقلا وأ قالغإلا ىلإ ايروس
 دويقلاو ةيسايسلا فورظلا حمست مل ،ايروس قرش لامش لثم ،ىرخأ عقاوم يفو ،كلذ ىلإ ةفاضإ .قشمد
 تايلآ ةمظنملا يف ثاحبألا قيرف لمعتسي ،تالاحلا كلت يف .نهلجألو ءاسنلا عم ةطشنأ ذيفنت وأ زكارم ءاشنإب
 تايناديملا تاثحابلا ةدعاسمل يسفنلا معدلا يف )ةيروس( ةصصختم نييعت لثم :تاكراشملا ءاسنلا معدل ةليدب
 ضعب ميدقت ىلع ةرداق ىرخأ ةيلحم زكارم ىلإ تالباقملا يف تاكراشملا ءاسنلا ةلاحإو ،تالباقملا ءارجإ يف
 فدهت ةيليوحت ةيثحب ةيجيتارتسا نم أّزجتي ال ًاءزج اهفصوب هذه معدلا تايلآ ىرن نحنو .نهتاجاحل ًاقفو ،معدلا
 .عمتجملا تاجايتحال ماودلا ىلع ةيولوألا ءاطعإ ىلإ

 "نحن" نيوكت ةداعإو ةكرتشملا ةبرجتلا قافآ
 برحلا قطانم يف ءاقبلا عارص براجت ىلإ ةيلوؤسملاو ةفلألا ةيلدج لالخ نم ًايدقن هديدحت لواحن ام دنتسي
 تدأ ،ىرخأ ةهج نمو .نهتايح يف نيعورشملا يف تاكراشملا )تايناديملا( تاثحابلا مظعم اهتربخ يتلا
 ءاسنلا عم ةيميمحلاب مستت ةقالع نيوكت ىلإ يسفنلا ضرلاو ،فنعلاو ،ملألاو ،دقفلا عم ةيتاذلا نهبراجت
 ًائبع ،نّيبت امك ،تالباقملا تلّكش ،ىرخأ ةهج نمو .ةكرتشم ةبرجت ىلإ ًادانتسا ،نهعم تالباقملا نيرجأ يتاوللا
 امدنعو .تالباقملا يف تاكراشملا تاديسلا ىدل ةيتاذلا براجتلا ىركذ ءايحإ تداعأ اهنأل ًاديدحتو ،ًالئاه ًايسفن
 تايلمعلا ببسب يدوجولا ديدهتلا نم ًاعون ،هّلك كلذ قوف ،تالباقملا اهيف ىَرجُت يتلا فورظلا حبصت
 لقنُت ةعيرُملا براجتلا نإف ،بلدإ ةظفاحم يف وأ يلشماقلاب ةطيحملا ةقطنملا يف لاحلا ناك امك ،ةيركسعلا
 شاقنلا ةعومجم تاشاقن يف تايناديملا تاثحابلا ىدحإ يهو ،رانلوس تفصو دقو .رشابملا رضاحلا ىلإ
 :ةيلاتلا تاملكلا لالخ نم ،برحلا ببسب ةثحابلا اهلمحتت يتلا ةبعصلا ةيلوؤسملاو عاضوألا هذه ،ةيناثلا ةزكرملا

 دالبلا لامشل ةيكرتلا ةحلسملا تاوقلا وزغ( يكرتلا موجهلا ءانثأ بعصلا يسفنلا عضولاب .ج .بو تنأ ينارّكذُت
 نم تاديدهت نع طقف عمسن انك امدنع موجهلا لبق يوقلا يلخادلا عازنلا نم ةلاح ُشيعأ ُتنك .)2019 يف
 ماهفتسا ةمالع كانه تناكو ،ثحبلا حلاصل يبجاو ءادأب يمازتلا يف ُرّكفأ ُتنك .موجهلاب ةيكرتلا تاطلسلا
 تناك .ال مأ ةايحلا ديق ىلع ىقبأس تنك اذإ ام صوصخبو ،موجهلا لصح ام اذإ يتمالس صوصخب ةريبك
 .دحاو رتموليك نم رثكأ يتيرق نع دعبت ال يهو ،تقولا كلذ يف فصقلل ضرعتت اهلك ةيدودحلا ةقطنملا
 عيطتسي ناك صاّنق ببسب ةعاس ةدمل رادج فلخ تقلعو ريرقت لجأ نم ةفوصقملا ىرقلا ىدحإ ىلإ ةّرم تبهذ
 10 نع نثّدحت .ةبيصع تارتف تالباقملا يف نكراش يتاوللا تاديسلاو انأ تشع دقل .تكرحت ام اذإ يبّقعت
 نهل لصحيس اذام اهيف نفرعي ال ةديدج ةظحل ةهجاوم يف نهسفنأ ندجوو ،رامدلاو برحلا نم تاونس
 ام اذإ نآلا باهذلا عيطتسأ نيأ" :ينتلأس نيرفع نم ةحزان كانه تناك .لمتحملا يكرتلا موجهلا ثودح دنع
 ةأرما ىلع قبطني هتاذ رمألاو ."انه ًادحأ فرعأ الو ،نيرفع ىلإ ةدوعلا عيطتسأ ال )...( ؟ةديدج برح تعلدنا
 .ةقرلا نم
 .بسانملا تقولا يف اهميلستو تالباقملا عيمج ءاهنإل اندهج ىراصق انلذبو ،تايدحتلا انهجاو
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 دقف ،)تايناديملا( تاثحابلل صصختملا يسفنلا معدلا ترّفو "ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم نأ امب
 لمأتلل ةماه ةادأ ىلإ معدلا اذه لّوحتو .ةددعتملا تاطوغضلا نم ضعبلا عم لماعتلا نم كلذ اهنّكم
 ًارصنع ناك ةهباشم ًافورظ نهجاوي تايرخأ ءاسن عم تالباقم ءارجإ نأ وهو الأ مساح رمأ ةمثو 12.كرتشملا
 تاشاقن نم .ج .ب ضيفتست .ةيعامج "نحن" نم ًاءزج حبصأ هنأ ىلإ ةفاضإ ،يتاذلا ءاقبلا زيزعت يف ًايساسأ
 :ةلئاق رمألا اذه حرش يف ةيناثلا شاقنلا ةعومجم

 يعم )ةيسفنلا ةجلاعملا( دوكللا نانح دوجو ناك .)...( ًادج ًابعص اهلمكأب بلدإ يف عضولا ناك ،فصقلا ببسب
 تنك يتلا ةئيسلا عاضوألا عيمجب اهربخأ يكل اهيلإ ةّسام ةجاحب تنك .ةياغلل ةديفم ةوطخ ةلباقم لك دعب
 ليماربلا تاوصأ ىلإ يغصنو ،قئاقدل تمصلا مزلن انك ،اننيب ترج يتلا ةديدعلا تالاصتالا لالخو .اههجاوأ
 تررطضا ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ًارمع ربكأ اننأ رعشن انتلعج برحلا نأ فرتعن نأ بجيو ،ًاعيرم عضولا ناك .ةرجفتملا
 تالباقملا ءارجإ يف ًامُدُق يضملا تررقو بلدإ ةنيدم ىلإ تلقتناو ،عورشملا ةرتف فصتنم يف حوزنلا ىلإ
 نيناع دق ّنهنم ديدعلا ناكو .ىوقأ نوكأ فيك مهنم تمّلعتو ،سانلا نم ريثكلا تلباق ،لمعلا لالخو .)...(
 ّنعتمتيو ربصلاب نيّلحتي كلذ عم ّنك ّنهنكل ،نودوقفم براقأ ّنهيدل ناكو ،ّنهتالئاع دارفأ يف رئاسخ نم
 .ةوقلاب

 
 ميلست"و برحلا فورظ نمض ثحبلا ءارجإل ةقفارملا بعاصملا عيمج تحرش دق تاساردلا نم ريثكلا نأ مغر
 ىلإ ،اهزاجنإ بجي ةمهم دّرجم هنوك نم رّيغت هتاذ دحب ثحبلا لعف نأ الإ ،"بسانملا تقولا يف )تالباقملا(
  :.ح .ن حرشت امك ،ةيعامج "نحن" ءانب يف دعاست ةادأ

 يف ّنك تاثحابلا عيمجف .هب موقن يذلا لعفلا يف مهألا ءزجلا )باستاولا ةعومجم( ةعومجملا نوكت دق
 نكن مل اننأ انرعش ،نايحألا ضعب يفو .ابوروأو ،ايكرتو ،نانبل يف ّنك يئاللا كئلوأ نهيف نمب ،ةبعص عاضوأ
 ًايعامتجا وأ ًايصخش ًارثأ كرتي دق هنأ انرعش اننأل ًاعم هلعف ديرنو ،ًايصخش انب ًاقّلعتم ًائيش لعفن انك لب ،ًالمع زجنن
 .ًايسايس وأ

 
 ميسقت لمش يذلاو – ثحبلا قيرف نم معدلا بناج ىلإ ،ةيسفنلا ةروشملا تمهسأ ،قبس ام ىلإ ةفاضإ
 ىلع ةعرسب ةريغتملا عاضوألل كرتشملا مييقتلاو ،يفطاعلا معدلاو ،تالباقملا صوصن غيرفت لثم ماهملا
 ةحاسم وأ ءاضف ءاشنإ تبثأ ،قبس ام ىلع ةوالعو .ًالصأ تالباقملا ءارجإ نم نّكم راطإ ءاشنإ يف – ضرألا
 امك ،فورظلا عيمج نمض نهصصقل جيورتلا يف نهقح ةسراممب تالباقملا يف تاكراشملا ءاسنلل حمست
 تاثحابلا تمهف فيك ،حوضو لكبو ،ةيناثلا ةزكرملا شاقنلا ةعومجم تاشاقن يف رمألا نع ىنم ترّبع
 ةيسايسلا ةيلوؤسملا لاكشأ نم لكشك ددحملا نهلمع نيتزكرملا شاقنلا يتعومجم تاراوح يف تايناديملا
 ،نهبلاطمو ،نهاياضق نإف الإو ؛فراعملا هذه رشنو ةّيح نهتايدرسو تاديسلا تايركذ ءاقبإ يف ةلثمتملا
 ىوتسم ىلعو ايروس يف نهتاعمتجمو نه نايسنلا نهيوطيسو ،لهاجتلل ضرعتتس نهقوقحو ،نهبراجتو
 .ملاعلا
 

 
 تاثحابلا نم ديدعلا هتذخّتا رارق وه برحلا عضو نع رظنلا ّضغب تالباقملا ءاهنإ ناك :"ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم نم قيلعت 12
 .نهتمالس ىلع ًاظافح ،تالباقملا فاقيإ تارم ةدع تايناديملا تاثحابلا نم تبلط ةمظنملا يف ةيساسألا ةثحابلا نأ ريغ .تايناديملا
 .تايناديملا تاثحابلا نم ةَمَواَقُم ةيلآ هفصوب هتمّهفتو تاثحابلا رارق ةمظنملا تمرتحا ،ةياهنلا يفو
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 يتلا )ادنغابوربلا( ةياعدلا ةهجاومو ،تاشمهملا ءاسنلل ةشاعُملا عئاقولا ىلإ دنتست ةليدب تايدرس جاتنإ مهسأ
 نم ًاءزج ةفرعملا هذه جاتنإ لعج يف ،ىرخأ رومأ نع ًالضف ،ىرخألا ةبراحتملا فارطألاو يروسلا ماظنلا اهثبي
 .ءاقبلل )تايناديملا( تاثحابلل يتاذلا لاضنلا نم ًاءزج "و" نايسنلا دض لاضن
 تالباقملا يف تاكراشملا ءاسنلل ةبسنلاب ًاضيأ ةيرهوج ةيلوؤسملاو ةفلألا ىلع ةمئاقلا ةقالعلا هذه تناك
 ،تالباقملا يف تاكراشملا ءاسنلل ةبسنلاب ًاديدحتو ،"نيفتخملا تالايخ" عورشم يفف .نيعورشملا الك يف
 ةبسنلاب براجتلا هذه نع تمصلل ًاقرخ لّثمت ،نهيلإ ءاغصإلاو ةيتاذلا نهبراجت نع ثيدحلا ىلع نهتردق تناك
 تاكراشملل معد ماظن تأشنأ "ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم نأ امبو 13.ًايرسق نيفتخملل تابيرقك نهل
 ىلإ ةفاضإو .ًانكمم لمعلا لعجل يساسأ راطإ داجيإب ةمظنملل تحمس ةوطخلا هذه نإف ،تالباقملا يف
 ةيانعلا لثم ،ىرخأ معد تامدخب ًاضيأ نيظح دقف ،يسفنلا معدلا ىلع تالباقملا يف تاكراشملا لوصح
 رمألا اذه ىلع ةيناثلا زكرملا شاقنلا ةعومجم نم لانم تقّلع دقو .ةلاحإلل ماظنو تالباقملا ءانثأ لافطألاب
 :ةلئاق

 ،ةلاحإ ماظن انيدل ناكو ،ةلجاع تاجايتحا نهيدل نأ ًانايحأ انكردأ ،نهصصق ةياور نم ءاسنلا تهتنا نأ دعب
 ىلع ءاسنلا ضعب تلصح دقو .)نانبل يف انل ةحاتملا دراوملا تاذب عتمتن نكن مل اننأ مغر( بلدإ يف ىتح
 هذه صالختسا ىلع نيرداقو تارداق انك .ينوناق وأ ،يسفن وأ ،يثاغإ وأ ،يبط معد ىلع لوصحلل ةلاحإ
 تقولا يفو .ةقطنملا يف ةمدقملا ةنكمملا تامدخلا نع نفرعي َنأدب دقو ،ةلباقملا نم عبرألا تاجاحلا
 .ءاسنلا لالخ نم انفرعت اهيلإ ءاسنلا ليحن يتلا تاسسؤملا تأدب ،هتاذ

 
 ىلإ ةفاضإ ،ٍفتخم صخشل ةبيرقك ةيتاذلا ةأرملا براجت نع مالكلا ءبعل ةفلتخملا معدلا تامدخ ريفوت حمس
 يرسقلا ءافتخالا عم ةيتاذلا اهبراجت ذخأ عم هذه ءاقبلا ىلع ةظفاحملا تايجيتارتسا ىلإ ءاغصإلا ءبع
 شاقنلا ةعومجم تاشاقن يف سنأ حضوأ امك ةيثحبلا ةيلمعلا نمض ةيجهنم ةقيرطب اجمدُي نأب ،نابسحلاب
 :ىلوألا ةزكرملا

 ال ءيشلا اذه نكل ،يسسؤم معد يأ نود عورشملا ىلع لمعلا ىلع ةرداق ةيوسن ةطشان كانه نوكت دق
 ىلإ ةفاضإ ،ةبولطم تابيردتو ،ةبولطم فيلاكت كانه تناك هنأل ،ديعبلا ىدملا ىلع ًامادتسم نوكي نأ نكمي
 امدنع ،لاثملا ليبس ىلعف .معدلاو ةلاحإلا تامدخل "ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم ريفوت ةيناكمإ
 دوجو نود كلذل ،نهل ةلاحإلا تامدخ ريفوت انعطتسا ،يسفن معد ىلإ تالباقملا يف تاكراشملا تجاتحا
 اونوكي نل مهنكل ،باوبألا حتف ىلع تارداقو نورداق نوسّمحتم صاخشأ كانه نوكي دق يسسؤم معد
 يثحبلا قيرفلاف كلذل ةلعاف ةلاحإ تامدخ رّفوت ةيوق تاقالع كانه نكت مل اذإ رارمتسالا ىلع تارداقو نيرداق
 نأ بجي :انعامتجا ةيادب يف انلق .اهلامدنا يف ةمهاسملا نود ةحوتفم اهءاقبإو حارجلا ءكنب ببستي دق
 عم لماعتلا يف ةنورملاب نيلحتي نأو ،ءاغصإلا نف يف ةيلاع تاراهمب لمعلا نزجني يتاوللا تاثحابلا عتمتت
 ىلع تارداق نكي نأو ،تاضيوعتلا تايقافتا نع تارم ةدع لاؤسلاو ،ديعاوملا ليدعتو ،ىغلُت يتلا تاءاقللا
 .عورشملا اذه زاجنإ نم نكمتيل يسفنلا معدلا ميدقت
 

 نكراشي نملو تالباقملا نورجُي نمل حمست ةيعامج ةحاسم ءاشنإل يلامجإلا راطإلا معدلا تامدخ تسسأ
 ًاضيأ ايروس نم تاشّمهم ءاسن دعاسي نأ نكمي ام وهو ،ةيتاذلا ةعجارملاو لمأتلا ةسراممب اهيف نوكراشيو
 تيظح ،"نيفتخملا تالايخ" عورشم ةلاح يفو .ةلعاف ةقيرطب ةيعامج "نحن" نيوكت ةداعإ ىلع ةيساسأ ةروصب

 
 ةلثمتملاو "ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم ةبراقم نأ الإ ،يرسقلا ءافتخالا ةلأسم ىلع لمعت ةيروس تاردابم ةدع دوجو مغر 13
 يكل ءاسنلل ةحاسم داجيإ يف تمهسأ دقف ،يلاتلابو ،اهعون نم ةديرف تناك ًايرسق نيفتخملا صاخشألا تابيرق ىلع زيكرتلا يف
 .هرسأب ملاعلا ىلإ ةفاضإ ،ةيروسلا تاعمتجملا يف نهتاوصأ َنْعِمْسُي
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 ةيعامجلا تاشاقنلا نم عيجشتلاب ةيسايسو ،ةيزمرو ،ةيعامتجا ةيلمعك ةيعامجلا تاوذلاو تايوهلا نيوكت ةداعإ
 "ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنمل ةعباتلا ةيئاسنلا زكارملا يف تالباقملا يف تاكراشملل تمّظُن يتلا
 امك ،نهل تحمس ،ضعبلا نهضعب عم ،نهتراسخو نهملأ ىلإ ةفاضإ ،نهبراجتل ءاسنلا ةكراشمف .نانبل يف
 يفاضإلا معدلا لالخ نمو .نماضتلا نم وج قلخب ،ىلوألا ةزكرملا شاقنلا ةعومجم تاشاقن يف سنأ لاق
 ةبراحملل ةيسايس ةيناسنإ ةردابم قالطإ اهدعب تاكراشملا تررق ،"ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم نم
 اهمساو نآلا ةفورعم تتاب ةردابم يهو ،ايروس يف نييفخملاو نيلقتعملا عيمج حارس قالطإ ليبس يف
 14."ةيرحلا لجأ نم تالئاع"
 ىلإ ،ةلباقمل عوضخلا ربع يرسقلا ءافتخالا صوصخب ًايدرف تمصلا رسك نم قثبنا يذلا راسملا اذهل نكمي ال
 لامعتسا لالخ نم امأ .ةيثحب ةيلمعل فدهك نلعُي نأ الو حول ىلع ممصُي نأ ال ،مئارجلا هذه دض لاضنلا ميظنت
 نيوكت ةداعإو ،معدلاو يعامجلا لمأتلل ةصصخملا تاءاضفلا جامدإ ناكمإلاب نإف ،ةيليوحت ةيثحب ةيجيتارتسا
 ،فطاعتلا ىلع تاثحابلا ةردق ىلإ ةفاضإ ،ةنميهلاو ةطلسلا تاقالعل كرتشم مهف ىلع ءانب( تاوذلا
 هذه تناك اذإ امب قلعتملا لاؤسلا امأ .ةيثحبلا تايلمعلا نمض ةيجهنم ةقيرطب )ءاغصإلل نهدادعتساو
 تالئاع" عم لاحلا وه امك ،ةلادعلا لجأ نم لاضن )ميظنت ةداعإ وأ( ميظنتل ًايفاضإ ًاعّسوت دهشتس تاءاضفلا
 .بعصلا ىعسملا اذه لثم يف تاطرخنملا ثحبلا يف تاكراشملا ىلإ ةيساسأ ةروصب دوعيف ،"ةيرحلا لجأ نم

 ءاقبلل ةيلومش ةبراقم
 ةريغتملا عاضوألا عم فيكتلا ىلع ةردقلاو ،ةمئادلا ةنورملاب عتمتلا بورحلا قطانم يف ثاحبألا ءارجإ بلطتي
 نمآ ناكم ىلع روثعلا لثم ماهم ءادأ يف ةديدع تايّدحت تايناديملا تاثحابلا تهجاو .ضرألا ىلع ةعرسب
 هذه تلاط يتلا تاءاغلإلا وأ ،تاعامتجالا ءانثأ تلصح يتلا فقوتلا تالاح عم لماعتلا وأ ،تالباقملا ءارجإل
 .اهتايدحت عم لماعتلا نهيلع بّجوت يتلا ماهملا ضيف نم ضيغ اذهو ،نامأب تانايبلا لقن وأ ،تاعامتجالا
 امدنع عورشملا تاياغ رييغت ىلع ةردقلا ةنورملا تبلطت ،ةيثحبلا فادهألاو تايجيتارتسالا ىوتسم ىلعو
 تاءارق" عورشم نأ الإ ،ءاسنلا اهتشاع يتلا براجتلا ىلع ازّكر نيعورشملا الك نأ مغرو .ةرورضلا يضتقت
 نع نهسفنأ تاشمهملا نأشلا تابحاص ءارآ ضرع يف لثمتي حضاو فده هيدل ناك "تايروسلا ءاسنلل ةقمعم
 ىلع ةئراطلا تاريغتلل نهتابراقم ىلإ ةفاضإ ،اهنعبّتا يتلا ءاقبلا ىلع ةظفاحملا تايجيتارتساو نهفورظ
 ىلع ةردقلا نامضلو .ايروس يف مالسلاو ةلادعلا يموهفمل نهمهفو ،فنعلل نهليلحتو ،ةيردنجلا راودألا
 تاوصأ لعجي نأ بجي ةفرعملا هذه لثم جاتنإ نإف ،لئاسملا هذهل ةفلتخملا )ةيلودلا( تاشاقنلا يف ةكراشملا
 ةيضرألا يسرُي نأ بجي رمألا اذهو .ًاضيأ نايسنلا ةبراحم يف يلاتلاب دعاسي نأو ،ةعومسم تايروسلا ءاسنلا
 يف "ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنمل ةيذيفنتلا ةريدملا ةيرام اهتفصو امك – ةلعافلا ةرصانملا لامعأل
 .ًاضيأ ةيروسلا تاردابملاو تامظنملا نم اهريغو ةمظنملا اهب علطضت يتلا – ةيناثلا ةزكرملا شاقنلا ةعومجم
 نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم تناك دقف .ًافيفط ًافالتخا فلتخي "نيفتخملا تالايخ" عورشمل يلصألا فدهلا ناك
 خيراتلل فيشرأ ميعدت لجأ نم نيفتخملا صاخشألا تابيرق صصق عمج ىلإ ساسألا يف ىعست "ةيمنتلا لجأ
 :ةلئاق لصح امو فدهلا اذه ةركذتم لانم يورت .ةفلتخم ةيروس تامظنم هئشنتس يوفشلا

 ىلع انناهذأ يف رودي ناك ًالاؤس ةمث نكل .اهتفشرأو صصقلا هذه ظفح يضتقت ةيساسألا انتطخ تناك
 ةصرفلا نهئاطعإ ةركفل نهريدقت نع نبرعي ّنك ،نهانلباق يتاوللا ءاسنلا ىتحو ؟يلاتلا وه ام :ماودلا
 .سوملم لعف وأ سوملم رثأ نع ًامئاد نلأسي نك نهنكل ،اهتفشرأ ىلإ دمعنس اننأو صصقلا هذه ةياورل

 

 
 ةعجارم ءاجرلا ،تنرتنإلا ىلع ةردابملا عقوم ىلع "ةيرحلا لجأ نم تالئاع" تاطاشن نع ةيفاضإ تامولعم ىلع روثعلا نكمي 14
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 ةضِراعم ةيروس تاردابم تأدب امدنع ،201615 ماع ىلإ يروس يوفش خيرات ءاشنإب ةقلعتملا معألا ةركفلا دوعت
 عارص صصق ةحاتإ نم ةيساسألا ةياغلا تناك .برحلا لوح يروسلا ماظنلا تايدرسل يدصتلا لبس ةشقانم
 ةيضرألا دّهمي نأ نكمي هنأ نع ادع ،نايسنلا ةبراحم يف ةيساسأ ةروصب دعاسي فيشرأ ءانب يه يمويلا ءاقبلا
 يتلا برحلا مئارجو ةيناسنإلا دض مهمئارج ىلع ةبراحتملا فارطألا نم مهريغو هئافلحو ماظنلا ةاضاقمل
 بجي نيتماه نيتطقن ةمث نإف ،ىلوألا ةزكرملا شاقنلا ةعومجم تاشاقن يف ةيرامل ًاقفوو .اهوبكترا
 نرقلا تاينينامث يف ةينانبللا ةيلهألا برحلا دعب يرسقلا ءافخإلا تالاح دض رخآ عارص براجت نم امهمّلعت
 عيمج قح ،ىرخأ ةهج نمو ،ايرسق تايفتخملاو نيفتخملا تالئاع نيب تاقالع ءانب ةيمهأ ،ةهج نم :نيرشعلا
 يرسقلا ءافتخالا تالاح ىلع لمعلا نإف ،كلذ ىلع ءانبو .ةيواستملا ةلماعملاب ايرسق نيفتخملا صاخشألا
 ،ةفرطتملا ةيمالسإلا تاعومجملاو ،يروسلا ماظنلا تاوق( ةبراحتملا فارطألا عيمج لمشي نأ بجي ايروس يف
 يرسقلا ءافتخالا تالاح نم %90 يلاوح نأ مغر ،)ةيدركلا ةيتاذلا ةرادإلا تاوقو ،ةحلسملا ةضراعملا لئاصفو
 نم وج ةعاشإ يف ًاضيأ امهالك نارابتعالا ناذه مهسأ ،ةيثحبلا ةيلمعلا يفو .يروسلا ماظنلا ىلإ بسنُت
 .ةقثلا
 مايقلا نكمي يتلا ىرخألا ءايشألاب ةصاخلا نهراكفأ تالباقملا يف تاكراشملا تحرط ،قبس ام ىلع ةوالع
 تنكمت امنيب ،ةيثحبلا ةيلمعلا لالخ عورشملل يساسألا فدهلا فيرعت ةداعإب ءدبلاب نهل حمس اذهو ،اهب
 ةنورمب هذه ةغايصلا ةداعإ ةيلمع عم لماعتلا نم هتاذ تقولا يف "ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم
 ءوضلا طيلست يف ههيجوت ةداعإو ثحبلا فييكتب نهسفنأ تاكراشملل حمست ةحاسم ريفوت مهسأو .حاتفناو
 .ًاعم هريوطت نع تالوؤسم ثحبلا يف تاكراشملاو تاثحابلا ُربتعُت ءاضفك ةحاسملا هذه ةيمهأ ىلع
 هميظنتو برحلا قطانم يف ثحبلا ميمصت نكمي فيك نايثحبلا ناعورشملا نّيبي ،يليوحتلا ثحبلا روظنم نم
 فّرعم يثحب فده قفو ًايملع ةطوبضم ةقيرطب اهمييقتو تالباقملا نم ةعومجم ءارجإ ىلع رصتقي نأ نود
 نيوكت ةداعإو ،معدلاو ،لمأتلل ةيعامج تاءاضف ريوطت نإف ،ةيلوؤسملاو ةفلألا ىلإ دانتسالابو .ةمراص ةقيرطب
 برحلاو ،بورهلاو ،درطلا فورظ نمض ىتح تالوحتلا ثادحإ ىلع ثوحبلا ىدل ةنماكلا ةردقلا ىلإ ريشي تاوذلا
 :ىنم ركذت امك –

 10 ذنم انتايح تايوتسم عيمج ىلعو موي لك هنمث عفدن ءيش لوح امنإو ،ةلاح لوح ًاثحب يرجن ال انه نحن
 .نآلا ىتحو تاونس

 

 ركش تاملك
 ةمظنم( ةدبعلا ةيرام نيتعجارملا نم اهانيقلت يتلا ةيدقنلاو ةلّصفملا تاقيلعتلل ًادج نونتممو تانتمم نحن
 ركشلاب مدقتن نأ دون امك .)انييف ةعماج يف ةيمنتلا تاسارد مسق( ركيناد ارتبو )"ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا"
 ."برحلا ةفرعم" عورشمل اهليومت ربع ثحبلا اذهل يلاملا معدلا ميدقت ىلع ةيمنتلل ةيواسمنلا ةلاكولا ىلإ

 تاماهسإلا وح تاظحالم
 قيمعتل اهلمع سّركتو ءاسن اهدوقت ةيوسن ةمظنم يه )نآلا ءاسنلا( "ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا" ةمظنم
 يف اهتسسأ يتلا ةمظنملا هذه ُربتعُتو .رودلا اذه زيزعتو ايروسل يطارقميد لبقتسم ةغايص يف ءاسنلا رود
 ثيح ،ايروس يف ةيئاسن ةمظنم ربكأ نآلا كبزي رمس ةروهشملا ةيروسلا ةيفحصلاو ةبتاكلا 2012 ناريزح "وينوي
 تالاجم ةثالث يف ةلماكتم جمارب ةثالث ربع ،ةرواجملا لودلا يفو ايروس لخاد ًايونس تايتفلاو ءاسنلا فالآ مدخت

 
 12 ةحفصلا ،"نيفتخملا تالايخ" ريرقت يف يروسلا يهفشلا خيراتلا فيشرأ صخت ةيفاضإ تامولعم ىلع روثعلا نكمي 15
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 ةماقإو ،ةرصانملاو ،ثاحبألا ىلع "نآلا ءاسنلا" ةمظنم لمعت امك .ةكراشملاو ،نيكمتلاو ،ةيامحلا جمارب يه
 ةروصب ةرصانملا لاجم يف اهتطشنأو ةمظنملا ثاحبأ زّكرتو .يلودلاو يلحملا نييوتسملا ىلع تالمحلا
 تاساردلا ءارجإو ،اهعمجو نهتاداهشو ءاسنلا براجت قيثوت لثم ةيوسنلا ةفرعملا جاتنإ ىلع ةيساسأ
 ،ةأرملا قوقحب ةقلعتملا ةيلودلاو ةيلحملا ةيعوتلا تالمحب مايقلاو ،ةقّمعملا ةيعونلاو ةيمكلا تاليلحتلاو
 عونلا ىلع ينبملا فنعلاو ،يلهألا عمتجملا يف ةيوسنلا تاردابملاو ،تاطشانلا اهدوقت يتلا تاكرحتلاو
 .ايروس يف ءاسنلا ةشيعم فورظو ،يعامتجالا
 
 ةطبترملا ثوحبلل ةكرتشم سسأ ريوطت – ءوجللاو برحلا نمز يف يفرعملا جاتنإلا( "KnowWar" عورشم
 ،انييف ةعماج يف ةيمنتلا تاسارد مسقو ،تاسايسلا ثوحبل يروسلا زكرملا نيب ينواعت عورشم وه )ايروسب
 يف مالسلا ميلعتو ثاحبأ زكرمو ،تيزريب ةعماج يف ةيمنتلا تاسارد زكرمو ،ةيموكحلا ريغ "ةاواسم" ةيعمجو
 ،عازنلاو برحلا قطانم يف نماضتلا تالاح ليكشت ةداعإ ىلع ءانبو .تروفنغالك ةيكيتايردألا بلألا لابج ةعماج
 :ةيلاتلا زئاكرلا ىلع "برحلا ةفرعم" عورشم دمتعي

 اهنيبو ةشمهملا ةينانبللاو ،ةينيطسلفلاو ،ةيروسلا تاعمتجملا نمض نماضتلا تالاح صخت ثاحبأ ءارجإ •
 ،نانبل يف

 لالتحالاو ايروس يف حّلسملا عازنلا فورظ نمض ينماضتلا داصتقالل موهفم ىلإ لصوتلا •
 ،نيطسلف يف يرامعتسالا

 .ةيليوحتلا ةيثحبلا تايجيتارتسالاب ةصاخلا تايجولومتسبإلل ةيموهفم تاروصت عضو •
 
 ةرايز ءاجرلا ،تامولعملا نم ديزملل .ةيمنتلل ةيواسمنلا ةلاكولا نم لومم "برحلا ةفرعم" عورشم
)war.net/-https://www.know(. 
 .عورشملا قّسنم وه رغيرك تومليه روتكدلا
 قيرفلا يف ةوضع تناك دقو .انييف ةعماج يف لمعتو هاروتكدلا ةداهش لينل ةحشرم يه رسيف ايدوالك
 ."برحلا ةفرعم" عورشم يف ةدعاسم ةثحابو عورشملل يرادإلا
 
 يف ةصصختم يهو .طسوألا قرشلا يف ةيناسنجلاو ردنجلا نوؤش يف ةثحاب يه ةعيبق انايردأ ةروتكدلا
 .نانبل يف ةيلثملاو ةيوسنلا ايجولوبورثنأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 عازنلا قطانمو برحلا تاقايس يف ةيليوحت ةيثحب تايجيتارتسا  •

 عجارملا
Ahmed, S. (2012). On Being Included. Racism and Diversity in Institutional Life. Durham, London: 

Duke University Press. 
Ahmed, S. (2000). Strange Encounters: Embodied Others in Post-Coloniality. London: Routledge. 
Al-Masri, M. (2017). Sensory Reverberations: Rethinking the Temporal and Experiential Boundaries 

of War Ethnography. Contemporary Levant, 2(1), 37-48. 
Altorki, S., and El-Solh, C. (Eds.) (1989). Arab Women in the Field: Studying Your Own Society. 

Syracuse, New York: Syracuse University Press. 
Campbell, S. P. (2017). Ethics of Research in Conflict Environments. Journal of Global Security 

Studies, 2(1), 89-101. 
Chatterjee, P., and Maira, S. (Eds.) (2014). The Imperial University: Academic Repression and 

Scholarly Dissent. Minneapolis: University of Minnesota Press. 
Choudry, A. and Kapoor, D. (2013). Introduction. NGOization: Complicity, Contradictions and 

Prospects. In Choudry, A. and Kapoor, D. (Eds.). NGOization: Complicity, Contradictions and 
Prospects. London, New York: Routledge, 1-23. 

Cockburn, C. (2010). Gender Relations as Causal in Militarization and War. International Feminist 
Journal of Politics, 12(2), 139-157. 

Cohn, C. (1993). Wars, wimps and women: talking gender and thinking war. In Cooke, M. and 
Woollacott, A. (Eds.). Gendering war talk. Princeton: Princeton University Press, 227-246.  

Datta, R. (2018). Decolonizing both researcher and research and its effectiveness in Indigenous 
research. Research Ethics, 14(2), 1-24. 

Decoloniality Europe (n.d.). Charter of Decolonial Research Ethics. Retrieved January 9, 2022, from 
https://decolonialityeurope.wixsite.com/decoloniality/charter-of-decolonial-research-ethics  

Denzin, N. K, Lincoln, Y. S., & Tuhiwai Smith, L. (Eds.) (2008). Handbook of Critical and Indigenous 
Methodologies. Thousand Oaks: SAGE. 

Duhacek, D. (2015). The Women's Court: A Feminist Approach to in/Justice. European Journal of 
Women's Studies, 22(2), 159-176. 

Erakat, N. and Saghieh, N. (Eds.) (2016). NGOs in the Arab World Post-Arab Uprisings: Domestic and 
International Politics of Funding and Regulation. Washington DC: Tadween Publishing. 

Goodhand, J. (2000). Research in conflict zones: ethics and accountability. Forced Migration Review 
8. Retrieved January 9, 2022, from https://www.fmreview.org/accountability-and-
displacement/contents  

Hill Collins, P. and Bilge, S. (2016). Intersectionality. Cambridge: Polity Press. 
hooks, b. (1990). Marginality as a site of resistance. In Ferguson, R. et al. (Eds.). Out there: 

Marginalization and contemporary cultures. Cambridge: MIT, 241-243. 
Hugman, R., Pittaway, E., & Bartolomei, L. (2011). When ‘Do No Harm’ is Not Enough: The Ethics of 

Research with Refugees and Other Vulnerable Groups. British Journal of Social Work, 41, 
1271-1287.  

Keane, M., Khupe, C. & Seehawer, M. (2017). Decolonising Methodology: Who benefits from 
Indigenous Knowledge Research? Educational Research for Social Change, 6(1), 12-24 

Mignolo, W. D. (2007). Delinking: The Rhetoric of Modernity, the Logic of Coloniality and the 
Grammar of De-Coloniality. Cultural Studies, 21(2), 449-488. 

Meari, L. and Tabar, L. (forthcoming). De-colonial Feminist Methodologies and Transformative 
Knowledge Production in/on the Arab Region: The Case of Syria. (KnowWar working paper).  

Moghnieh, L. (2017). ‘The violence we live in’: reading and experiencing violence in the field. 
Contemporary Levant, 2(1), 24-36. 

Mohanty, C. T. (2013). Transnational Feminist Crossings. On neo-liberalism and radical critique. 
Signs, 38(4), 967-991. 



برحلا ةفرعم  •  15 

Mohanty, C. T. (2003). Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. 
Durham: Duke University Press. 

Mohanty, C. T. (1991). Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourse. In 
Mohanty, C.T., Russo A. and Torres L. (Eds). Third World Women and the Politics of Feminism. 
Bloomington: Indiana University Press. 

Salaita, S. (2014). Normatizing State Power: Uncritical Ethical Praxis and Zionism. In Chatterjee, P. 
and Maira, S. (Eds.) (2014). The Imperial University: Academic Repression and Scholarly 
Dissent. Minneapolis: University of Minnesota Press, 217-236. 

Spivak, G. C. (1988). Can the Subaltern Speak? In Nelson, C. and Grossberg, L. (Eds.). Marxism and 
the Interpretation of Culture. University of Illinois Press: Urbana, 24-28. 

The Swiss Academies of Arts and Sciences (2017). A Conflict Sensitive Approach to Field Research. 
Doing Any Better? Akademien der Wissenschaften Schweiz: Bern.  

Tuck, E. and Yang, K. W. (2013). R-words: Refusing research. In Paris, D. and M. Winn, M. (Eds.). 
Humanizing Research: Decolonizing Qualitative Inquiry with Youth and Communities. Thousand 
Oaks: SAGE. 

Wibben, A. T. R. (Ed.) (2016). Researching War. Feminist Methods, Ethics and Politics. London and 
New York: Routledge.  

Wood, E. J. (2006). The Ethical Challenges of Field Research in Conflict Environments. Qualitative 
Sociology, 29, 373-386. 

Zavala, M. (2013). What do we mean by decolonizing research strategies? Lessons from 
decolonizing, Indigenous research projects in New Zealand and Latin America. 
Decolonization: Indigeneity, Education & Society, 2(1), 55-71. 

 




