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 اٌََخِة؟ اجلامـاث يف الاحامتع ؿمل ٔبكسام ٕاىل حاحـة ىناك ىي
 "خامـة ظصاتَس بٔمنورًخا -لكَة الٓذاة -كسم ؿمل الاحامتع"      

 ًَخِا -خامـة ظصاتَس -بٔ. ساملة اجصاىمي جن معصان  ،بٔ.ذ. حسني سامل مصخني                                 
 

 املَرط:

ؿام  اجلامـة اٌََخِةذذي ؿمل الاحامتع 

كسٌلً ؿَمًَا ٕاىل خاهة  ، حِر ٔبظحح1954

اًفَسفة، حتت مسمى كسم ادلزاساث اًفَسفِة 

والاحامتؾَة، واهضم ٕاًَو ؿسذ من ألساثشت 

اًالمـني بٓهشاك ؿىل املس خوى اًـصيب ممن هّوهوا 

يف مرص، واًـصاق، الاحامتع  )ؿمل( ؿٌَلءًحنة 

وتـس س نواث من ركل اًخبٔسُس اهضم ٕاىل 

ُني، نٌل ركل اًلسم ؿسذ من ألساثشت اٌََح 

اهفعي ؿمل الاحامتع ؾن اًفَسفة ؤبظحح ؿٌَلً 

كامئًا تشاثو، حتت مسمى ؿمل الاحامتع ثـج تو 

ُخّي اجلامـاث اٌََخِة، واًيت ٔبظحح ؿسذىا 

  ًخجاوس حاًًَا ٔبزتـة ؾرش خامـة.

 ؿىل ىشا ؿاماً  س خني حوايل مصوز وتـس

 واجلوىصي اجلسًس اًلسمي اًسؤال فٕان اًخبٔسُس

 ىي: ىو ىنا اذلىن ٕاىل ًلفز ٍزال ال اذلي

 ؿمل ٔبكسام وحوذ اس متصاز ٕاىل حاخة ىناك

: بٓدص ومبـين اٌََخِة؟ اجلامـاث يف الاحامتع

 من اٌََيب اجملمتؽ حناىا فوائس ىناك ىي

 ؿىل ؿام   س خني تـس الاحامتع ؿمل خمصخاث

 ثبٔسُسو؟

 Résumé: 

La sociologie est entrée à 
l’Université libyenne en 1954, où elle 
est devenue un département 
scientifique avec la philosophie, sous 
le nom de "Département des études 
philosophiques et sociales". Il a été 

rejoint par un certain nombre de 
brillants enseignants au niveau arabe 
qui ont constitué les fondements de la 
sociologie en Egypte et en Irak. Des 
années plus tard, un certain nombre 
d'enseignants libyens ont rejoint le 
département. la sociologie a également 
été séparée de la philosophie et est 
devenue une science autonome sous le 
nom de sociologie, qu'on trouve dans 
la plupart des universités libyennes, 
dont le nombre dépasse maintenant 
quatorze universités. 

   Environ soixante ans après cette 
fondation, la question nouvelle et 
fondamentale qui se pose ici est: 
L'existence des départements de 
sociologie dans les universités 
libyennes est-elle encore nécessaire? 
En d'autres termes, la société libyenne 
tire-t-elle des avantages des résultats 
de la sociologie soixante ans après sa 
création? 
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 :ملسمة 

ذذي ؿمل الاحامتع كسٌلً ؿَمًَا من ٔبكسام اجلامـة اٌََخِة  ذالل تواتة لكَة الٓذاة 

كسٌلً ؿَمًَا ٕاىل خاهة اًفَسفة، حتت مسمى كسم  ، حِر ٔبظحح1954واًرتتَة ؿام 

ألساثشت اًالمـني بٓهشاك ؿىل ادلزاساث اًفَسفِة والاحامتؾَة، واهضم ٕاًَو ؿسذ من 

املس خوى اًـصيب ممن هّوهوا ًحنة ؿٌَلء الاحامتع يف مرص، واًـصاق من ٔبمثال: ادلنخوز ؿًل 

ؿُىس، وادلنخوز ٔبمحس ٔبتوسًس، وادلنخوز حسن سـفان، وادلنخوز مسري هـمي، وادلنخوز 

م ٕاىل سـس خالل، وادلنخوز ؾحس اجلََي اًعاىص، وتـس س نواث من ركل اًخبٔسُس اهض

ؾحس املويل ذقٌلن، وايسني اًىدري،  :ركل اًلسم ؿسذ من ألساثشت اٌََحُني، من ٔبمثال

ومععفي اًخري، نٌل اهفعي ؿمل الاحامتع ؾن اًفَسفة ؤبظحح ؿٌَلً كامئًا تشاثو، حتت مسمى 

 ؿمل الاحامتع ثـج تو ُخّي اجلامـاث اٌََخِة، واًيت ٔبظحح ؿسذىا ًخجاوس حاًًَا ٔبزتـة ؾرش

  ة.خامـ

وتـس مصوز حوايل س خني ؿامًا ؿىل ثبٔسُس ؿمل الاحامتع يف اجلامـاث اٌََخِة فٕان 

ىي ىناك حاخة  :ال ٍزال ًلفز ٕاىل اذلىن ىنا ىو اًسؤال اًلسمي اجلسًس واجلوىصي اذلي

ىي ىناك فوائس  ؟ ومبـين بٓدص: ٕاىل اس متصاز وحوذ ٔبكسام ؿمل الاحامتع يف اجلامـاث اٌََخِة

 ؟ ٌََيب من خمصخاث ؿمل الاحامتع تـس س خني ؿام  ؿىل ثبٔسُسوحناىا اجملمتؽ ا

 يف حلِلة ألمص ٕاهو من اًومه ٔبن هـخلس ٔبن اإلخاتة ؿىل ىشا اًدساؤل س خىون تخساظة

ٔبو تػ )ال(، حِر ٕان ألمص حيخاح ٕاىل معََاث جضرَط وفيم ىشا اًـمل، نٌل ًسؾوان  )هـم(تػ

ابحذَاخاث اجملمتؽ واًخمنَة، وىنا ًلول املفىص  ألمص ٔبًضًا ٕاىل اًححر ؾن ؿالكة ىشا اًـمل

وظن ما  "ٕان اًـمل اذلي ال ًرتمجو معي، ًؼي حصفًا ال ماكن هل يف :ماكل جن هيب زمحو هللا

"ٍزال فلريًا يف اًوسائي وألظص
(1)

. 

  :اًخاًَة اًنوايح يف اًوزكة ىشه ٔبمهَة ثبئت ابًخايل
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 حنو ابًلسم ادلفؽ ٕاىل وادلؾوت اًخلَري ؾن ٌَحسًر مالمئًا، احلايل اًخوكِت هون *

 ما حنو ؿىل واًخححري اًخـحري حًصة مناد فهيا حلؼة ًخوفص متص مل حِر واًخعوٍص، اًخجسًس

 اًـَمَة واًلسزاث اإلماكانث من ًالس خفاذت فصظة ىناك ابًخايل ألايم، ىشه احلال ؿََو يه

 اًـمل. ىشا يف املخرععني دلى

ابًصمغ من اًخحسايث واملضالك اًيت ثواخو ؿمل الاحامتع، ٕاال ٔبن ٔبؿساذ اًعَحة  *

املسجَني يف ٔبكسام ؿمل الاحامتع اسذاذث ؿىل مس خوى ادلزاساث اجلامـَة ألوىل، ٔبو 

ادلزاساث اًـََا، ملازهًة ابًس نواث اًساتلة، نٌل اسذاذث مـيا ٔبًضًا ٔبؿساذ اًصسائي 

 .ري وادلنخوزاهوألظازحي يف مصحَيت املاحس خ

   .اس متصاز ثـاظي ٔبكسام ؿمل الاحامتع مؽ املضالكث تنفس ألسَوة اًخلََسي *

ٔبمهَة ادلزاساث املس خلدََة من ذالل ٕاؾٌلل اخملَةل اًسوس ًَووحِة ؤبثصىا يف ٕاؾعاء  *

 .مؤرشاث ٌَخوكـاث املس خلدََة ًـمل الاحامتع يف ًَخِا ويف اًـامل اًـصيب

 املخنوؿة، وموضوؿاثو املخـسذت، جماالثو هل ؿَمَاً  ختععاً  الاحامتع ؿمل ٕاجصاس ٕاىل احلاخة *

 ٔبدصى. تخرععاث الاًخحاق ؾن ًـجزوا ما حني ٌَعَحة ألذري املالر هوهو جمصذ ًوُس

  .واًخمنَة اجملمتؽ احذَاخاث ًواهة ثضلك ادلزاس َة املناجه ثعوٍص ٕاىل ادلؾوت *

 اًـَمَة: اًوزكة يف املعصوحة اًدساؤالث ٔبمه

يف ضوء ىشه اخلَفِة فٕان ٔبحس ٔبمه ألىساف اًيت وسـى ٕاٍهيا يف ىشه اًوزكة ىو حماوةل 

زمس ٕاظاز مس خلدًل ًـمل الاحامتع يف اجلامـاث اٌََخِة، وكدي اخلوط يف اًخفاظَي، ال تس 

ٔبن هخفق ؿىل هون ٔبكسام ؿمل الاحامتع يف اجلامـاث اٌََخِة، مؽ اًـمل  توحوذ تـغ اًسٌلث 

ضرتنة فامي تُهنا، ٕاال ٔبن ًلك كسم ؿَمي هل دعوظَخو، فاًىثري من اًخفاظَي كس ال ثوخس امل 

تنفس اًلسز ٔبو تنفس اًىِفِة يف كسم بٓدص، ابًخايل سُمت اًرتنزي يف ىشه اًوزكة ؿىل 

خامـة ظصاتَس، حِر سُمت ذزاسة ؿمل  -لكَة الٓذاة -ذزاسة حاةل كسم ؿمل الاحامتع 

ثفعَََة معَلة، وركل تلَة اًوظول ٕاىل ٕاخاابث ٌَدساؤل اًصئُس ًيشه الاحامتع  ذزاسة 

  ىي ىناك حاخة ٕاىل اس متصاز وحوذ ٔبكسام ؿمل الاحامتع يف اجلامـاث اٌََخِة؟ :اًوزكة وىو
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مث سدذجو ٔبًضًا معََاث اًححر واًلوض واًدضرَط ٕاىل ؿسذ من اًدساؤالث  ومن

 :اًفصؾَة، يه

   ؟-ظصاتَس خامـة - الٓذاة لكَة يف عالاحامت ؿمل كسم واكؽ ىو ما *

 ظصاتَس؟ خامـة يف الاحامتع ؿمل ثواخو اًيت واًخحسايث املضالكث ٔبمه يه ما *

ص املخزشت اخلعواث يه ما *  ظصاتَس؟ خامـة يف  الاحامتع ؿمل ًخعٍو

 الاحامتع؟ ؿمل ٔبكسام وجتسًس ًخعوٍص واملهنجَاث امللازابث يه ما *

منش اًحساًة تبٔن حتَََنا وٕاخاابثنا ًيشه ألس ئةل املثازت  نٌل هوذ ٔبن هعازخ اًلازئ

س خىون من منؼوز ما ثوفص ٌَحاحثني من  واثئق، ومـَوماث، وثلاٍزص ؾن كسم ؿمل 

خامـة ظصاتَس، حِر ٔبمت حلكَف ٔبحس اًحاحثني جصئاسة اًلسم  -لكَة الٓذاة- الاحامتع

م، نٌل حصٔبش ٔبًضًا جلنة اًخحسًر واًخعوٍص يف كسم ؿمل  2010-2008ذالل املست من 

م، يف حني ثوًت اًحاحثة ألدصى زئاسة ادلزاسة والامذحاانث ابًلسم 2016الاحامتع ًـام 

م، ابًخايل ٔبهسخهتٌل ثكل امليام واًوػائف تـغ املـازف  2016 - 2014 ذالل املست من

ؿمل الاحامتع، ٕاضافة ٕاىل اًخحسايث اًيت ًُواهجيا، وامليازاث ذاظة فامي ًخـَق مباكهزيما واكؽ 

ومن مث فٕان ىشه اًوزكة ثبئت يف ٕاظاز اسدِـاة ثكل املـازف وامليازاث من ذالل 

 اًخسكِق، واًخحلِق، وحماوةل اًخليص ؾن ألس حاة، واًخـصف ؿىل ادلواؾي، وظواًل ٕاىل

  حماوةل ظَاكة ٕاخاابث ًٔلس ئةل املعصوحة يف ىشه اًوزكة.

 ظصاتَس؟ خامـة - الٓذاة لكَة يف الاحامتع ؿمل كسم واكؽ ىو ما *

يف احللِلة اكن ىناك ٕاذزاك من كدي اًحاحثني تبمٔهَة ثناول اتزخي كسم ؿمل الاحامتع يف 

، حِر ٕاهو ال ميىن فيم ماكهزيما كسم ؿمل الاحامتع يف -خامـة ظصاتَس- لكَة الٓذاة

ج اًخازخيَة اًيت مص هبا اًلسم يف اًس نواث اًوضؽ احلايل، ما مل ًمت جضرَط وفيم ألحسا

 املاضَة، فلك حسج من ثكل ألحساج زمبا ٍىون هل ثبٔزري كََاًل ٔبو نثريًا ؿىل واكؽ اًلسم

  -كدهل- حاًَا ، فاًخحََي اًسَمي ٔلي مضلكة من املضالك ال ًخوفص مبجصذ ما اكن، وٕامنا

مبحاوةل فيم ما ميىن ٔبن ٍىون، ابًخايل ال مناض من احلسًر ؾن اتزخي كسم ؿمل الاحامتع 
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، وثضلك ؿام ًُمىن حتسًس ؿسذ من احملعاث اًخازخيَة ًلسم -خامـة ظصاتَس- لكَة الٓذاة

  :ؿمل الاحامتع يف اًنلاظ اًخاًَة

 ٔبكسام مضن الاحامتؾَة، ادلزاساث كسم مسمى حتت م،1966اًـام  اًلسم ثبٔسُس *

  اًَووسىو. منؼمة بٓهشاك ؿَهيا جرشف اكهت اًيت تعصاتَس، اًـََا املـَمني لكَة

 تـسما الاحامتع، وؿمل اًفَسفة كسم ابمس ًُـصف اًلسم ٔبظحح م1967 اًـام  يف *

 تني ما اًصتط واس متص اًرتتَة، لكَة ابمس ًخـصف اٌََخِة، اجلامـة ٕاىل املـَمني لكَة اهضمت

 ٕاىل بٓهشاك اًلسم خمصخاث اجتيت حِر ًس نواث، اًرتتَة لكَة يف واًفَسفة الاحامتع ؿمل

  الاحامتؾي. واًـمي الاحامتؾي واًححر اًخسٌزس،

 يف ٕاحساىٌل مس خلَخني، خامـخني ٕاىل اٌََخِة اجلامـة فعَت م،1973 ٔبقسعس  يف *

 تنلاسي، خامـة ويه واًحَضاء، تنلاسي مبسًنيت املوحوذت اًلكَاث ومضت ،-تنلاسي - مسًنة

 مسًنة يف املوحوذت اًلكَاث ومضت ظصاتَس، خامـة ويه ظصاتَس، مسًنة يف واًثاهَة

ظصاتَس خامـة لكَاث مضن اًرتتَة لكَة ٔبظححت حِر ظصاتَس،
(2)

. 

 ظصاتَس، خامـة -اًرتتَة لكَة- الاحامتع وؿمل اًفَسفة كسم ظسز م،1974 اًـام  يف *

 فىًصة ٔبتـاذ راث موضوؿاهتا ُخيّ  اكهت حِر احلوكة، ؾنوان حتت حموكة، ؿَمَة جمةل

  فَسفِة.

 ؿسذاً  ؾضوٍهتا يف مضت اًرتتَة جلكَة هفسيا اًفرتت ذدلون(  يف مجـَة )اجن ثبٔسُس مت *

 ٌَعَحة ًُـعي ما ثلِمي يف ثعة هماهما ُخيّ  واكهت الاحامتع، وؿمل اًفَسفة ؿمل ظَحة من

 اجلامـة . ذاذي واًىذة اجملالث يف ورشه ًمت ٔبو حمارضاث، من

 اجلامـاث، ذاذي "اًعالتَة اًثوزت اًساتق اًس َايس اًنؼام ٔبؿَن م1976  س نة  يف *

 ٔبسٌلءىا.  حىت ركل وظال اٌََخِة اجلامـاث واكؽ يف اًىثري وثلري

كسٌلً  الاحامتع ؿمل كسم ؤبظحح اًفَسفة، ؾن الاحامتع ؿمل اهفعي م1980اًـام  يف *

  املخنوؿة. اًخرععَة وفصوؿو جماالثو تشكل وثوسـت تشاثو، كامئاً 

 ًـسذ الاسدضاًزة ألؾٌلل من اًىثري يف فصذي وثضلك الاحامتع ؿمل ٔبساثشت صازك *

 ؿمل ٔبساثشت صازك نٌل الاحامتؾَة، اًضؤون وسازت اًخـَمي، وسازت :مثي اًوسازاث، من
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 اًيت ،"واًض حاة اًعفوةل احذَاخاث "ؾن ٔبمهيا: ذزاسة ادلزاساث، من ؿسذ يف الاحامتع

 اًرتتَة ٔبس خار ٕارشاف حتت اكهت حِر م،1980حىت 1976 من  ذزاس هتا اس متصث

 اًضُداين. معص ادلنخوز

 حمَيا ًَحي ،"ساتلاً   اًفاحت" -ظصاتَس خامـة- اًرتتَة لكَة ٕاًلاء مت م1989 اًـام  *

 الاحامتؾَة اًـَوم لكَة ًَعحح ركل تـس الامس ًُسددسل الاحامتؾَة، ٌَـَوم اًـايل املـيس

 ٔبكسام ٕاىل الاحامتع ؿمل تلسم اًخسٌزس ىَئة ٔبؾضاء من تـغ ِاهَْضم   حِر واًخعحَلِة،

 اًـمي كسم مضن ثُسزش الاحامتع ؿمل ملصزاث ؤبظححت املخنوؿة، تبٔكساهما اجلسًست اًلكَة

 ِاهَْضم   نٌل اًعحصاوًة، اجملمتـاث وكسم الاحامتؾي، واًخرعَط اًخمنَة وكسم الاحامتؾي ،

 من ؿسذ افذخاخ مت حِر ألممَة، انرص جبامـة- اإلوساهَة اًـَوم- كسم ٕاىل الٓدص اًحـغ

 احامتع. ؿمل ُصـحة مضهنا من اكن اجلسًست، اًُضـة

 (1377) زمق ساتلًا"، "اًـَمي واًححر ٌَخـَمي اًـامة اًضـحَة اٌَجنة ؾن كصاز ظسوز *

 الٓذاة لكَة ٕاىل واًرتتَة، الاحامتؾَة، واًـَوم اٌَلاث، لكَاث مض ثضبٔن م،1996 ًس نة 

 الٓذاة، لكَة من حزءاً  اًلكَاث ىشه ٔبظححت حِر ،"ساتلا اًفاحت" -ظصاتَس خامـة -

 هماهمم ٔبظححت حِر الٓذاة، لكَة ًـمَس اتتـني منسلني اًلكَاث ثكل معساء ؤبظحح

  اًلكَاث. ىشه يف ًسزسون ٍزاًون ال اذلٍن اًعَحة ختصجي ٕاهناء

 ؿام ظصاتَس جبامـة الٓذاة لكَة زحاة يف الاحامتع ؿمل كسم وضبٔت ُؾصفت ًلس *

 فاكن الاحامتؾَة، اًـَوم جلكَة اًخسٌزس ىَئة ٔبؾضاء من ؿسذ ٕاًَو ِاهَْضم   حِر م، 1996

 هؼام ثلَري مت  وتـسىا س نواث، ٔبزتؽ ملست اًعاًة ًسزش اًس نة هؼام فِو ادلزاسة هؼام

 فعول مثاهَة اًعاًة فِو ًسزش اًصتَؽ( )اخلًصف، اًفعي هؼام ٕاىل م 2007ؿام يف ادلزاسة

 يف اٌَُساوس ذزخة ؿىل مذحعالً  فهيا اًعاًة ًَخرصح ذزاس َة، وحست 120 مبـسل ذزاس َة

 الاهدساة. ٔبو اًنؼايم تعفة الاحامتع ؿمل

ظصاتَس  خامـة الٓذاة جلكَة الاحامتع ؿمل كسم مض م،2000 اجلامـي  اًـام ذالل *

 الاحامتؾَة، واًـَوم اًرتتَة، لكَيت من اًخسٌزس ىَئة ٔبؾضاء ؾضوًخو يف ،"ساتلاً  اًفاحت"

  الاحامتع. ؿمل يف املخرععني
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 الاحامتع، تـمل ثـًصف ٕاؿاذت مداذزت تعصخ اًلسم زئاسة كامت م 2008 ؿام ويف *

 وضؽ هماهما من ٍىون ؿَمَة جلنة جضىِي ثضبٔن م،2008ًس نة  (1) زمق كصاز ظسز حِر

 ثخضمن ٌَلسم زؤًة وضؽ مت حِر ادلزاس َة، امللصزاث ومصاحـة ادلزايس ٌَربانمج ثعوز

 وفلاً  ادلزاسة هؼام وضؽ مت نٌل اًصئُسة، ادلزاس َة واحملاوز واخلاظة اًـامة، وألىساف اًواكؽ

 ؿسذ وحتسًس اًفعول مجَؽ ؿىل ادلزاس َة امللصزاث ثوسًؽ ؤبسس امللَق ، اًفعي ًنؼام

 ادلزايس اًربانمج زتط ترضوزت اٌَجنة ٔبوظت نٌل ادلزاس َة، واًوحساث اًساؿاث

 اًيت ألويل املصت وىشه واًخعحَلِة، اًـَمَة ألوضعة من ؿسذ ذالل من اجملمتؽ ابحذَاخاث

 اجملمتؽ. احذَاخاث مؽ اًلسم اخملصخاث زتط ٕاىل احلاخة ٕاىل رصاحة فهيا اإلصازت ًمت

 ٔبؾضاء تـغ من جلنة زمسي كري وثضلك م 2012 س نة امللكّفة اًلسم زئاسة صلّكت *

 الاحامتع. ؿمل ًلسم ادلزاس َة امللصزاث مصاحـة ثضبٔن اًخسٌزس ىَئة

 ذون ادلزاس َة، امللصزاث تـغ تخـسًي اًلسم زئاسة م كامت 2012 س نة يف *

 ؿىل ثخحعي مل حِر اًـالكة، راث ٌَواحئ وفلاً  املخحؽ واإلذازي اًـَمي اًس َاق اختارىا

 ابخلعوض . اجلامـة وزئاسة اًلكَة ؾٌلذت من موافلة

 ؿىل ٔبثص مما س ندني، ملست  املـمتست كري ادلزاس َة امللصزاث تخسٌزس اًلسم زئاسة كِام *

 وخسث ادلزاس َة امللصزاث ثلَري معََة من الحق وكت ويف ٕاهو حِر اًلسم، خمصخاث

 مؽ مذعاتلة اخلصجيني كري وضوفاث يف املوحوذت ادلزاس َة امللصزاث تبٔن اًلكَة ؾٌلذت

 ادلزاس َة امللصزاث مصاحـة اًلسم زئاسة من ظَحت ابًخايل دلهيا، املـمتست امللصزاث

 ٕاضافِة، ملصزاث ذزاسة ٕاىل اخلصجيني اًعَحة كِام ٕاىل ٔبذى مما املـمتست، ابمللصزاث والاًزتام

 اًـَمَة ألكسام تني ما ٌَلسم اًـَمَة اًسمـة ؿىل سَيب ثبٔزري ًيا اكن اًـمََة ىشه ٔبن نٌل

  الٓذاة. جلكَة

 ثحني حِر ادلزاس َة امللصزاث مبصاحـة اجلسًست اًلسم زئاسة م كامت 2014اًـام يف *

 اًصحوع مت ابًخايل م،2012 س نة  ادلزاس َة امللصزاث يف احلاظةل اًخـسًالث كاهوهَة ؿسم ًيا

 م. 2008اًـام  املـمتست امللصزاث ٕاىل
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 ظَاكة هماهما من ؿَمَة جلنة اجلسًست اًلسم زئاسة صلكت م2016 اًـام  يف *

 اًخـَميي، اًربانمج ثوظَف ٍمنورح وفلاً  الاحامتع ؿمل جصانمج وثعوٍص حتسًر ملرتحاث

 ؿمل كسم وثعوٍص حتسًر هبسف  م9/11/2016تخازخي:  اًلسم زئُس من خبعاة وركل

 الاحامتع.

 ثضمن معي، مِثاق مرشوع توضؽ اًلسم زئُس من خبعاة املضلكة اٌَجنة كامت *

 جصانمج ًخنفِش اًزمنَة اخلعة املَثاق ثضمن نٌل اٌَجنة، ؤبىساف وزساةل، وزؤًة، كمي،

  اًلسم. وثعوٍص حتسًر

 وجتسًسا حتسًثا ثضمن واذلي الاحامتع ؿمل مناجه ًخلَري ثعوزىا إبحاةل اٌَجنة كامت *

 املس هتسفة، اًخـَمي خمصخاث حتسًس ٕاىل ٕاضافة وألىساف، واًصساةل، واًصؤًة، اًلمي، يف

  اًعَحة.  ثلِمي وظصق اًخسٌزس، ظصائق وحتسًر ادلزاس َة، امللصزاث وجسىني

 :وؿىل اًلازئ تـس ٔبن ٔبحاظ هبشه احملعاث اًخازخيَة ٔبن ًسزك اًخايل

 اًخبٔسُس ٕاؿاذت مث ومن اًضم، مث اًلفي حماوالث ٕاىل ثـصط الاحامتع ؿمل كسم بٔن *

  ٔبدصى. مصت

 من ؿسذ مؽ ابًخـاون الاحامتع ؿمل تلسم اًخسٌزس ىَئة ٔبؾضاء خي كِام من ابًصمغ *

 ثكل مؽ الاحامتع ؿمل خمصخاث زتط حاول مهنم ٔبحس ال ًوىن احلىومِة واًيَئاث اًوسازاث

 ٍزال ال ابًخايل اجملمتؽ، يف الاحامتع ؿمل وثبٔزري ذوز ٔبمهَة ٕازحاث من ٍمتىنوا مل نٌل اجلياث،

 وظَحهتم. اًلسم ٔبساثشت تني ما حمعوزاً  اًـمل ىشا

 ٔبساثشت إبؿساذىا كام واًيت الاحامتؾَة، اًلضااي ثناًوت اًيت واملضاًزؽ ادلزاساث ُخيّ  *

 ثضلك اًخـاظي ؿسم ًـين مما اًس َايس، ٌَنؼام ابًخوخو اًـام اكهت مذبٔثصت الاحامتع ؿمل

 ٔبن نٌل وادلميلصاظَة، واًعحة، واًخـَمي، اًفلص، كضااي مثي احللِلة اجملمتؽ كضااي مؽ خسى

 مما ادلوةل، مؤسساث مؽ مىمتةل وكري مدـرثت اكهت الاحامتؾَة وادلزاساث اًححوج تـغ

 والاحامتؾَة الاكذعاذًة ٌَخمنَة اًخرعَط معََاث يف ًيا ذوز ٔبي اهـسام ٕاىل ٔبذى

   واًس َاس َة.
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 مما اًس َايس، ٌَنؼام اًس َاس َة ابًخوهجاث هحري حس ٕاىل اًـَمي املناد ثبٔثصوبًٔضًا  *

 مالمح ٔبي من ذاًَة الاحامتؾَة اًلضااي ثناًوت اًيت واملضاًزؽ ادلزاساث ُخيّ  حـي

 يف موحوذ ىو ملا حمااكت ٔبو كصاءاث ؤكهنا ادلزاساث ثكل اكهت حِر اًخجسًس، ٔبو اًخلَري،

 ٔبي ظَاهتا يف حتمي مل حِر اًفىصي، وثصاهئا ٔبمهَهتا من ابًصمغ اًلصتَة، اًسوس َوًوحِة

 يف موحوذ ىو ملا ؤبفاكز ثعوزاث ٔبكَهبا يف اكهت ٕامنا جتسًسًة، ٔبو ثلَرًية مداذزاث

 وىشا الاحامتؾي، اًواكؽ وفيم وحتََي جضرَط يف ثنجح مل ابًخايل اًلصتَة، اًسوس َوًوحِة

 اجملمتـي. واكـيا ؾن ملرتتة اكهت وادلزاساث اًححوج هخاجئ ٔبن تخساظة ًـين

 ؾن انجت كري وىشا هخاجئيا، يف مذعاتلة حىون ٔبن حاكذ حىت املوضوؿاث، تـغ حىصاز *

 ؾن انجت ٕامنا املس خزسمة، املهنجَة ألذواث ٔبو اًنؼصايث، فاؿََة ؾن ٔبو اًحَاانث، ذكة

 وٕاثحاع اًحَاانث ؿىل ٌَحعول وحِس معسز ؿىل الاؾامتذ ويه ٌَححر، مـَنة ظًصلة حىصاز

 .اًححر ملوضوع مالءمهتا ؾن اًنؼص تلغ اًحَاانث ًخكل اإلحعائَة ألساًَة هفس

 ؿىل واحلعول اًوػَفي الاس خلصاز حتلِق ٔبخي من اكهت واًىذاابث اًححوج ُخيّ  بٔن *

 مهنا ألظـست مجَؽ ؿىل وحتوالثو اجملمتـي اًواكؽ ختاظة هوهنا من ٔبنرث ؿَمَة حصكِاث

 ؾن تـَساً  ٍزال ال  الاحامتع ؿمل كسم فٕان وذلكل والاكذعاذًة، والاحامتؾَة، اًس َاس َة

  وكضاايه. اجملمتؽ

 الاحامتع. ؿمل كسم خلصجيي واًخمنَة اًـمي سوق احذَاخاث ؾن ذزاساث ثوخس ال *

 م.2008 اًـام  منش فـََاً  تسٔبث الاحامتع ؿمل كسم وحتسًر ثعوٍص حماوالث *

 م واًيت2011ؿام  تـس ما اًخلَري مصحةل يف ذاظة ٌَحالذ اًـامة ابٔلحواء اًلسم ثبٔثص *

 كسم وحتسًر ثعوٍص حماوالث ازثحعت حِر اًصكاتَة، ادلوةل مؤسساث تلَاة اجسمت

 ؿََو. املخـازف اًلاهوين ٌَس َاق دضوؾيا تـسم الاحامتع ؿمل

 يف ٌَخلَري واحضة دعة توحوذ م2016ؿام  اًلسم وثعوٍص حتسًر معََة اجسمت *

   الاحامتع. ؿمل كسم مناجه

اخلَفِة فٕان اًيسف اذلي وسـى ٕاًَو يف اًعفحاث اًلاذمة ىو حماوةل يف ضوء ىشه 

   حتسًس املضالكث واًخحسايث اًيت واهجت كسم ؿمل الاحامتع .
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 ظصاتَس؟ خامـة يف الاحامتع ؿمل كسم ثواخو اًيت واًخحسايث املضالكث بمٔه يه ما

ابذئ ري تسء ًندلي اًخوضَح تبٔهو ابًصمغ من ٕاجناس مك ىائي من زسائي املاحس خري 

ؤبظازحي ادلنخوزاه، ٕاال ٔبهو ًوخس ٕاقفال ؾن ذزاسة ٔبكسام ؿمل الاحامتع ابجلامـاث اٌََخِة، 

وحتسًس ٔبمه املضالكث واًخحسايث اًيت ثواهجيا، واًححر ؾن بًَٓاث ثعوٍصىا وجتسًسىا، 

كة ؿمل الاحامتع مؽ احذَاخاث سوق اًـمي واًخمنَة، وتناًء ؿىل ذاظة فامي ًخـَق تـال

املـَوماث واملـازف املخوفصت دلى اًحاحثني سُمت ٕاًلاء اًضوء ؿىل ٔبمه املضالكث واًخحسايث 

اًيت ثحسو رضوًزة ًدضرَط، وفيم واكؽ كسم ؿمل الاحامتع جبامـة ظصاتَس، واًيت حاًت 

ن كمية ؿَمَة ؿىل املس خوى اًفصذي، ٔبم ؿىل املس خوى ذون الاىامتم تو، وثعوٍصه ملا هل م

 :اجملمتـي، حِر ميىن حتسًس ٔبمه ثكل اًخحسايث يف اليٓت

 يف وذوزه وتبمٔهَخو، تو، ابًخـًصف الاحامتع ؿمل تلسم املض خلَني دلي كعوز وحوذ *

ـُون ال اجملمتؽ مؤسساث ٔبن ُخيّ  ًالحغ حِر اجملمتؽ،  ؤبىسافو، الاحامتع، ؿمل ماىَة ً

 ٕاضافة اجملمتـي، اًواكؽ وثفسري وفيم، جضرَط، يف تو املناظ وادلوز وٕاماكانثو، ؤبمهَخو،

 يف ٔبسيم مما الاحامتع، ؿمل كسم دصجيو هبا ٍمتخؽ اًيت وامليازاث ابملـازف ادلزاًة ؿسم ٕاىل

  الاحامتع. ؿمل دصجيي ظوزت جضوًو

 ألوائي ألساثشت ٔبن ٕاال الاحامتع ؿمل ثبٔسُس ؿىل ؿام س خني حوايل مصوز من ابًصمغ *

 مثاًل  ثؤنس اًيت الأكذميَة، وألؾصاف اًخلاًَس من حزمة تناء ٌس خعَـوا مل  الاحامتع ؿمل يف

 يف والاًزتام الٓدص، واًصبٔي اًصٔبي واحرتام وجصاجمو، ٔبوضعخو يف ادلاؾي اًـمي ثـٍزز ؿىل

 املس خحوكة ٌَخلاًَس هخاح يه احلاًَة املٌلزساث ُخيّ  ٕان حِر اجملمتـَة، ابملسؤوًَة اإلسيام

 اًصاىنة. ٌَمٌلزساث هخاح يه ما تلسز ألكي ؿىل

 فامي ذاظة واًخجسًس، اًخلَري ؿَهيا ًعصبٔ  مل خامست ادلزاس َة امللصزاث خي حزال ال *

 احلاًَة ادلزاس َة امللصزاث تـغ هلَة حفني واًخمنَة، اًـمي سوق احذَاخاث مبصاؿات ًخـَق

 مصاؿات ذون ادلزاس َة امللصزاث تـغ ثسٌزس ًمت ٍزال ال ٔبهو هَمس فٕاهنا ٔبساثشثنا ًحـغ

 املس هتسفة . اًخـَمي خمصخاث حتسًس ٔبو ثوظَفيا، إلؿاذت
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 حِر اًخسٌزس، يف ألكسمِة ؿىل تناءً  ادلزاس َة امللصزاث تـغ ثوسًؽ معََة ثمت *

 اًـخحاث من ؾخحة ًخعحح كريمه، ذون ألساثشت تـغ ؿىل حىصاً  امللصزاث ثكل ثعحح

  مهنا. الاكرتاة ٔبو هبا املساش جيوس ال اًيت امللسسة

 ٔبو ٕاضافة ذالل من فلط ثمت اًلسم وحتسًر ثعوٍص معََة تبٔن ألساثشت تـغ اؾخلاذ *

 م،2016ٔبوادص يف وكـت حاذزة ىنا وهخشهص ادلزاس َة، امللصزاث تـغ حشف ٔبو ثـسًي

 وخسان ؾنسما وثفاخبأن اًلسم، وحتسًر ثعوٍص ثناًوت مسوذت تخوسًؽ جلنة كامت ؾنسما

 اإلضافاث تـغ هبا ًوخس حِر فلط، ادلزاس َة امللصزاث من ٍلوؿة ؾن ؾحازت املسوذت

 ثـين واًيت املناجه ابًلسم منؼومة ثعوٍص ٕاىل اٌَجنة ثكل ثعصق ذون اًخـسًي، وتـغ

 امللصزاث ثلِمي بًَٓاث وضؽ واًخـمل، خسًست ٌَخـَمي وظصق ألىساف، وحتسًر ثعوٍص

 .....ٕاخل. اًخـَميَة، اًـمََة ًخلِمي بًَٓاث وضؽ ادلزاس َة،

 ُخَّيا م2011ؿام تـس ما مصحةل ذالل الاحامتع ؿمل كسم وحتسًر ثعوٍص جلان مـؼم *

 مت اًيت اٌَجنة ابس خثناء اًلسم، زئاسة من كصازاث ٔبي ٕاىل جسدنس وال كاهوين، كري اكن

 ذزاًة ؿسم ٕاىل ٕاضافة اًصكاتَة ، اجلياث قَاة من مذبئت ىشا م وزمبا 2016 ًـام  جضىَِيا

 تـمََاث اخلاظة والأكذميَة اإلذاًزة ابٌَواحئ م2011 ؿام  تـس ألكسام زؤساء تـغ ومـصفة

          اًـَمَة . اًربامج وحتسًر ثعوٍص

 مما ذاظة وتعفة ألساثشت، تـغ كدي من واًخجسًس ٌَخلَري هحريت ملاومة وحوذ *

 ىناك ًُس تبٔهو زاخس اؾخلاذ دلهيم فيؤالء اًـمل، ىشا ذزش من ٔبوائي تبهٔنم ٔبهفسيم ًعفون

 .ذالهلم من ٕاال ًمت فَن ٌَخجسًس حاخة ىناك اكن وٕان اًـمل، ىشا جتسًس ٕاىل حاخة

 ًخـَق فامي ذاظة اًخسٌزس، ىَئة ٔلؾضاء ثسًزخِة جصامج وحوذ ٕاىل اًلسم افذلاز * 

 ثوظَف وبًَٓاث امللصزاث، ثلِمي معََاث يف اًعَحة وذوز واًخـمل، اًخـَمي ابسرتاثَجَاث

          املخـرٍثن ..... ٕاخل . مؽ اًخـامي وظصق ادلزاس َة، ٌَملصزاث

ة اًضياذت حامًل من الاحامتع ؿمل كسم يف اًعَحة كدول ًمت *  ألذيب اًلسم اًثاهًو

 ٕاال ابًدسجَي، اخلاظة ألًلوهة ؿىل ابًلدول ذاض منورح ثـحئة ذالل من حِس، ؿام تخلسٍص

 تـمََاث ذاظة رشوظاً  بٔو مـاًري، ٔبًة  ًضؽ مل ابًلسم اًـَمي اجملَس ٔبو اًلسم زئاسة ٔبن
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ة، حتٍصًصة، كدول امذحاانث مثي اًلدول،  ٌدلزاسة املخلسمني اًعَحة هوؾَة من ٌَخبٔنس وصفًو

 تـغ النخفاء هدِجة اًعَحة من هحريت تبٔؿساذ  ًـج الاحامتع ؿمل كسم ٔبظحح ابًخايل ابًلسم،

 يف املخـرٍثن اًعَحة تـغ الهخلال هدِجة ٔبو املعَوتة، واًنوؾَة ابٔلؿساذ اًلكَاث ٔبو ألكسام

 ؿمل كسم ؿىل اإلكدال حـي مما الاحامتع، ؿمل كسم ٕاىل ٔبدصى، ولكَاث ألكسام تـغ

 الاًخحاق ؾن ًـجز ما حني ٌَعاًة ٔبذرياً   مالراً  هوهو اًعَحة تـغ كدي من الاحامتع

 بٓدص. تخرعط

 كس الٓدص واًحـغ اًـامِة، ابٌَيجة ادلزاس َة احملارضاث إبؾعاء ألساثشت تـغ ًلوم *

 ًنـىس كس اًخسٌزس ًلة يف املزجي ىشا اًـامِة واٌَيجة اًفعحى، اًـصتَة اٌَلة تني ميزح

   املس هتسفة. وامليازاث واملـازف اًفيم ٔبو تبٔدصى ؿىل تعوزت

 ٔبن ذون املـَوماث، واخرتاز اًخَلني ظًصلة ؿىل اًخسٌزس ىَئة ٔبؾضاء ُخيّ  ًـمتس *

 ؿىل ًلوم الاحامتع ؿمل ٔبن حني يف ادلزاس َة، اًلاؿاث ذاذي اًعَحة مؽ ثفاؿي ىناك ٍىون

يا، اًيت واملوضوؿاث اًؼواىص يف واًخسجص اًخفىري  ًلال، ما وحىصاز حفغ جمصذ ًوُس ًدناًو

 واملـازف، اًفيم، حعَةل ؿىل اًسَيب اًخبٔزري اًخسٌزس يف اًعًصلة ًيشه اكن ابًخايل

 ما حىصاز ىو امللصزاث ُخيّ  من اًعَحة دلى اًيسف ٔبظحح حِر املس هتسفة، وامليازاث

 اًخسٌزس ذائصت يف الاحامتع ؿمل ًُحلي وىشا اًخايل، ٌَفعي والاهخلال اًنجاخ، ًحَوغ ًلال

 تعنـيا . املحاذزت ذون اًسوس َوًوحِة املـصفة وهلي

  زمغ اًس حوزت يف واملمتثةل اًخلََسًة، اًوسائي  ؿىل  ثـمتس اًخسٌزس وسائي حزال ال *

 اًس حوزت: املثال سخِي ؿىل مهنا اًخـَميَة، الاًضاخ توسائي حلق اذلي اًخعوز  وحوذ

 حىٍون ٔبن ؿََو املخـازف مفن  واًخخس َط اإلًضاخ من ٌوَمًزس اًـصط، صاصاث ٔبو اذلهَة

 احلسًثة اًوسائي ىشه مثي قَاة فٕان ذلكل اًخشهص ؿىل جساؿسه اًعاًة رىن يف اًعوزت

 ٔبو ادلزش مبوضوع املخـَلة وألفاكز املـَوماث، وحتََي اًرشخ، ظًصلة ؿىل سَيب ثبٔزري هل

 ٔبن رضوزت ٔبوحض حِر اًخسٌزس، ظصق ؾن حسًثو يف ذدلون اجن تُنو ما وىشا احملارضت،

 ًمت اذلي اًـمل وثناسة اًعاًة، ومِول كسزاث ثناسة اًيت اًعًصلة املـمل ٌس خزسم

 ٔبن جية اًخـَمي ٔلن اًخسٌزس يف املناكضة ٔبسَوة اس خزسام ٔبمهَة ؿىل ؤبنس ثسٌزسو،
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 ًوُس اًفيم من ؿاًَة ذزخة ؿىل ًعحح حبَر اًـمل مَىة ؿىل املخَلي حعول ٕاىل هيسف

واًخـمق اًفيم ذون فلط  احلفغ 
(3)

. 

 ابجلواهة الاىامتم ذون ادلزاس َة، امللصزاث يف اًنؼًصة اجلواهة ؿىل حصنزي ىناك *

 امللصزاث ًحـغ معًل تخسًزة اًلِام ٔبو حلََة، ٔبو مِساهَة جزايزاث اًلِام مثي اًـمََة،

 اًنؼًصة.  اجلواهة ثسؾمي يف اًعَحة مهنا ٌس خفِس حبَر ادلزاس َة،

 واًيت اًعَحة ًُلسهما اًيت اًخرصح مضاًزؽ وتـغ اًـمي، ؤبوزاق اًححوج من اًىثري *

 اًض حىة من ًوعق ووسخ، هلي، معََاث ؾن ؾحازت يه اًخلِمي معََاث من حزء حىون

َة  ؿىل ثـمي اًيت  ادلاكنني من ؿسذ اجلامـة ابحاث يف ًندرش حِر ٌَمـَوماث، ادلًو

َجا اًخرصح، ومضاًزؽ اًححوج ٕاؿساذ  املعَوتة اًححوج ؿىل احلعول يف اًعَحة ُخيّ  ٕاٍهيا ًو

 اًححوج ثكل  ثبئت ألحِان من نثري ويف مهنم، ألس خار ًعَحو ذزايس ملصز ٔبي مضن

 ما اًعَحة تـغ ًـي ال كس ركل ٕاىل ٕاضافة خسًا، هحري حس ٕاىل مدضاهبة اًححثَة وألوزاق

 ٔبو اًححر ابس خالم ألحِان من نثري يف ألساثشت تـغ ٍىذفي حني يف تححثو، موحوذ ىو

 صسًست تخساظة ىشا ومـين اًححثَة، ٌَػوزكة اًخلِمي تـمََاث اًلِام ذون اًححثَة اًوزكة

 املفاىمي ابس خزسام ًخـَق فامي ذاظة وهمازاهتم  مـازفيم حتسني من اًعَحة اس خفاذت ؿسم

 ٌَؼواىص املوضوؾي اًنلس من والاس خفاذت الٓدٍصن، ٔبمام اإلًلاء وهمازاث واملععَحاث،

  الٓدص. واًصٔبي اًصبٔي كدول ىو ركل من وألمه اجملمتـَة، واملضالكث

 ٔبوزاكاً  ٔبم حبواثً  ٔبم نخحًا،  اكهت سواء اًخسٌزس، ىَئة ٔلؾضاء املـصيف الاهخاح كةل *

 اسدداهة تخوسًؽ اًلسم وثعوٍص تخحسًر امللكفة اٌَجنة كامت م،2016اًـام  ففي ؿَمَة،

ألؾوام  ذالل ٕاجناسىا مت اًيت اًـَمَة ألؾٌلل ملـصفة ابًلسم اًخسٌزس ىَئة ٔبؾضاء ؿىل

 اًثالزني ثخجاوس مل ألؾٌلل ٍلي تبٔن الاسدداانث هخاجئ ثحني حِر م، 2016 -م  2014

  اًنرش. وس نة وماكن، وهجة، املنجزت، ألؾٌلل ؿسذ ًوحض اًخايل واجلسول معاًل،
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 ( ًُحني اإلهخاح اًـَمي ٔلؾضاء ىَئة اًخسٌزس تلسم ؿمل الاحامتع1اجلسول زمق)

 م 2016ٕاىل  2014ذالل اًفرتت من: 

 اًححر ؾنوان م ز.
 امس

 الاس خار
 اًنرش هجة

 ماكن

 اًنرش

 س نة

 اًنرش

 الاحامتؾي واًخلري املصٔبت 1
 سـاذ

 اًززًيب

 لكَة  -الاحامتؾَة اًـَوم جمةل

 -ظصاتَس  خامـة  -الٓذاة
 2014 ًَخِا

2 
 واهـاكساثو اٌََيب اًخحرض

 ادلميلصاظَة ؿىل

 معص

 اًحنساق

 الاحامتؾَة، ادلزاساث جمةل

 ادلزاساث مصنز ،3))اًـسذ 

 الاحامتؾَة

 2014 ًَخِا

3 

 حتََي " الاحامتؾي اًنوع

 تني ٌَرصاع سوس َوًويج

 ؾن وحبر ألذواز

 اًخاكمي " حمسذاث

 ؿائضة

 فض َىة

 خامـة الٓذاة، لكَة جمةل

 (24) اًـسذ  ظصاتَس،
 2014 ًَخِا

4 

 ألذاء وثلِمي اجلوذت ماكثة

 اًواكؽ اٌََخِة اجلامـاث يف

 واملس خلدي

 حسني

 مصخني

 اًصاتؽ ادلويل اًـصيب املؤمتص

  اًـايل اًخـَمي حوذت ًضٌلن

 -اًززكاء خامـة-

 2014 ألزذن

5 

 تـس ًَخِا يف املسين اجملمتؽ

 م، املفاىمي2011

 واًصؤًة واملسًوالث

 املس خلدََة

 حسني

 مصخني

 اخملخاز، معص خامـة جمةل

 معص ، خامـة (28)اًـسذ

 اخملخاز

 2014 ًَخِا

6 
 يف ألمٍصىِة اًس َاسة

 ألوسط اًرشق منعلة

 حسني

 مصخني

 واًـَوم الاكذعاذ جمةل

،  (13) اًـسذ اًس َاس َة،

 واًـَوم الاكذعاذ لكَة

  -ظصاتَس خامـة-  اًس َاس َة

 2014 ًَخِا

7 

 ًَخِا يف اجملمتـي احلصاك

  املفاىمي  "م2011

 واًصؤًة واملسًوالث

 املس خلدََة "

 حسني

 مصخني

 اًـسذ– الاحامتؾَة اًـَوم جمةل

 -الٓذاة لكَة- اًساذش 

 ظصاتَس خامـة

 2014 ًَخِا
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8 
 يف وذوزه اجملمتـي اًخحرض

 املسين اًوؾي اهخاح

 معص

 اًحنساق

 الاحامتؾَة، ادلزاساث جمةل

 ادلزاساث ، مصنز (4)اًـسذ

 الاحامتؾَة

 2015 ًَخِا

9 

 واًخمنَة اًخـَمي

 ؾن مؤرشاث/اًخرشًة

 اٌََخِة املصٔبت ثـَمي

 ؿائضة

 فض َىة

 (17)اًـسذ امللازتَة، اجملةل

 امللازتَة اجلامـة
 2015 ًَخِا

10 

 اجملمتؽ وكضااي الاحامتع ؿمل

 ؿمل كسم املـارص "

 منورخًا" الاحامتع

 ؿائضة

 فض َىة

  اًـسذ الٓذاة، لكَة جمةل

  الٓذاة لكَة (27)

 -ظصاتَس خامـة -

 2015 ًَخِا

11 
 يف ٌَمصٔبت الاحامتؾي ادلوز

 اٌََيب اجملمتؽ

 فاظمة

 تنوز

 الاحامتؾَة اًـَوم جمةل

 والاوساهَة
 2015 ًَخِا

12 

 ٌَمسبةٔل اًسَمي الاحذواء

 ػي يف اًفَسعَنِة

 ألمٍصىِة اًس َاسة

(1991- 2013) 

 حسني

 مصخني

( 17اجلامـة، اًـسذ ) جمةل

ة ألول، خامـة اجملدل  اًزاًو
 2015 ًَخِا

13 
 اجن ملسمة يف اًخـَمي حوذت

 ذدلون

 حسني

 مصخني

 اخلامس ادلويل اًـصيب املؤمتص

 اًـايل، اًخـَمي حوذت ًضٌلن

 اًضازكة خامـة

 الامازاث

 اًـصتَة

 املخحست

2015 

14 

 

 ؿمل تني اًحَنِة اًـالكاث

 احلاسة وؿمل الاحامتع

 واملهنجَة" اليٓل "املفاىمي

 حسني

 مصخني

 لكَة اًثاًر ادلويل املؤمتص

 اًسَعان خامـة الٓذاة،

 كاتوش

 سَعنة

 ؾٌلن
2015 

 واًخمنَة اًنوع تني ملازتة 15
 سـاذ

 اًززًيب

 خامـة -الاحامتؾَة  اًـَوم جمةل

 الٓذاة لكَة - ظصاتَس
 2016 ًَخِا

16 

 حوذت ًضٌلن اًوظين املصنز

 ًَخِا )اًخحسايث يف اًخـَمي

 واًفصض(

 حسني

 مصخني

 اًساذش ادلويل اًـصيب املؤمتص

 اًـايل، اًخـَمي حوذت ًضٌلن

 ٌَـَوم اًسوذان خامـة

 واًخىنوًوحِا

 2016 اًسوذان
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17 

 منت ؿىل الاحامتع ؿمل

اًـصيب  اجملمتـي احلصاك

 يف الاحامتع ؿمل "ٔبكسام

       اٌََخِة اجلامـاث

 منورخًا"

 حسني

 مصخني
 2016 ثووس اًفاؿَون ملصنز اًثاين املَخلي

18 

 اًخـَمي منؼومة ٕاظالخ

 ًَخِا يف احلىويم اجلامـي

 2016 واملس خلدي اًواكؽ

 حسني

 مصخني

  تـنوان اخلامس ادلويل املؤمتص

 يف املـارصت الاجتاىاث

 خامـة اًخـَمي ، مؤسساث

 مؤثة

 2016 ألزذن

19 
 ؿىل سوس َوًوحِة بٓفاق

 اًـصيب اجملمتـي احلصاك منت

 حسني

 مصخني

 الاحامتؾَة ٌَـَوم ألزذهَة اجملةل

 (،2) اًـسذ  (،9) اجملدل 

 الازذهَة اجلامـة

 2016 ألزذن

20 

 يف اًس َوسوًويج اًخلَري

ة  ثعحَلاث منت  2.0اًًو

 اًـصيب اجملمتـي احلصاك

 منورخاً 

 حسني

 مصخني

 اًـسذ الاحامتؾي، اًخلري جمةل

ََة، ألول  َلس خامـة حًو

 اًـَوم لكَة ثسىصت ، دضري

 الاحامتؾَة

 2016 اجلزائص

21 

Civil society in 

Libya after the 

revolution of 2011- 

Concepts - and - 

future vision 

 حسني

 مصخني
-ICSSH 2016-  Osaka 2016 اًَاابن 

22 

 اجلامـاث يف الاحامتع ؿمل

 إلؿاذت "ذؾوت    اٌََخِة

 اًخـًصف"

 حسني

 مصخني

 ظَاكة حنو ادلويل املَخلي

 اًـَوم مِسان يف ؾصتَة هؼًصة

 خلرض محة خامـة الاحامتؾَة،

 ابًواذي

 2016 اجلزائص

 

 م .2016 اًـام  الاحامتع ؿمل كسم وثعوٍص حتسًر جلنة إبؿساذه كام خسول   
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ومن هجة ٔبدصى زظس اس خعالع زٔبي حسًر كسمو ؿسذ من ظَحة كسم ؿمل 

اجلامـي  الاحامتع، ٔبمه اًخحسايث واملضالك اًيت ًـاين مهنا اًعَحة كسم ؿمل الاحامتع ٌَـام

م، فاكهت ؿىل اًنحو اًخايل2015/2016
(4)

: 

 احملارضاث. مبواؾَس ألساثشت تـغ اًزتام ؿسم *

  اًعَحة . تني ما املـامةل يف اٍمتَزي *

 الامذحاانث. يف ٌَمشاهصت املمنوخ اًوكت ضَق *

 الأكذميي. املرشف ذوز قَاة و كعوز *

  ابًلكَة. مىذحة وحوذ ٕاىل احلاخة *

 اًعَحة. مؽ ابًخفاؿي ألساثشت تـغ كِام ٕاىل احلاخة *

  ادلزاس َة . امللصزاث رشخ معََاث يف ألساثشت تـغ نفاًة ؿسم *

 اًعَحة. خي هبا ميص اًيت والاحامتؾَة اًنفس َة ٌَؼصوف ألساثشت ثلسٍص ٕاىل احلاخة *

  احلاًَة. اًحالذ ٔبوضاع مؽ حىَِف ٕاىل اًعَحة حاخة *

ٕارن ؿىل اًلازئ ٔبن ًسزك وحوذ مضالك وحتسايث ؿسًست ومدضـحة ثواخو ىشا اًـمل، 

مفناجه ىشا اًـمل، واًيت جضمي ألىساف وامللصزاث، وظصق اًخسٌزس، وظصق اًخلِمي يه 

يف ألظي اخرتاز ملناجه اًس حـَنِاث من اًلصن املايض، نٌل ًؼيص ثبٔزري ثكل اًخحسايث 

اًـمل، فاخملصخاث اًخرشًة ًيشا اًـمل ال حزال ملذرصت ؿىل واحضًا من ذالل خمصخاث ىشا 

ختصجي هواذز ثرشًة إلصلال وػائف كري واحضة، ٔبم كري مصقوتة، وتبٔسَوة ثلََسي ًلوم 

خَيا ؿىل احملارضاث اًنؼًصة، وثـمتس ؿىل اًخَلني واخرتاز املـَوماث، ذون الاىامتم ابًـمي 

ـازف، وامليازاث، نٌل ال حزال خمصخاث اًـمل من ادلاؾي، واًخفىري اإلتساؾي، وثعحَق امل

اًححوج وادلزاساث حصنز ؿىل اًضلكَاث اًححثَة، واًيت بٔذي اًخلِس هبا ٕاىل ٔبن حىون 

اًضلكَاث ؿىل حساة املضمون، مما ٔبذي ٕاىل افذلاز ثكل ادلزاساث واًححوج ٕاىل اإلتساع 

اظي كسم ؿمل الاحامتع مؽ والاتخاكز واٍمتزي احللِلي، والٔنرث من ركل ىو اس متصاز ثـ

املضالكث تنفس ألسَوة اًخلََسي، ٕاضافة ٕاىل ؿسم الاىامتم مبواءمة احذَاخاث سوق 
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نٌل ثربس حتسايث ؿسًست ثخـَق تبٔذاء تـغ ٔبؾضاء ىَئة اًخسٌزس، مهنا  اًـمي واًخمنَة،

مهنم تبٔهو احلاخة ٕاىل ثعوٍص ٕاسرتاثَجَاث اًخـَمي واًخـمل، ٕاضافة ٕاىل اس متصاز اؾخلاذ اًحـغ 

ال ميىن ٕاضافة ٔبي خسًس ًيشا اًـمل، وٕان اكهت ىناك ٕاضافاث فَن حىون ٕاال من ذالهلم، 

  ابًخايل فٕان اًسؤال املعصوخ حاًَا: ما يه اخلعواث املخزشت ًخعوٍص ؿمل الاحامتع؟

 ظصاتَس؟ خامـة يف الاحامتع ؿمل كسم ًخعوٍص املخزشت اخلعواث مايه *

الصم ٔبن اًلازئ كس الحغ تـس كصاءثو ٌَعفحاث املاضَة تبٔن حصنة مصاحـة كسم ؿمل 

م، تـس ركل خاءث مصحةل  2012م، ثًل ركل مصحةل  2008الاحامتع كس تسٔبث منش اًـام 

م، ابًخايل سُمت اًرتنزي ؿىل ىشه املصاحي اًثالج وركل يف اإلخاتة ؿىل اًسؤال  2016

فلط ثرسذ ٔبمه دعواث ركل اًخعوٍص واإلجناساث اًيت مت  املعصوخ، ويف احللِلة س نىذفي

   حتلِليا، ؤبساًَة اًخنفِش، ذون اخلوط يف ثفاظَي اخلعواث.

 :م 2008* املصحةل ألويل اًـام 

م، ثضبٔن 2008ٌَـام   (1)م، جلنة ؿَمَة تلصاز زمق 2008صلكت زئاسة اًلسم ًـام 

 اًعاذزت ؾن اٌَجنة اًـَمَة تخازخي:وحسة وزَلة  ثعوٍص وجتسًس ؿمل الاحامتع،

 :م، فٕان دعواث ثعوٍص وجتسًس اًلسم ثضمنت اجلواهة اًخاًَة5/7/2008

اًصؤًة اًـَمَة ًلسم ؿمل الاحامتع ومشَت اًواكؽ، وألىساف، واحملاوز ادلزاس َة  *

 .اًصئُسة 

 بٔسس ثوسًؽ امللصزاث ادلزاس َة ؿىل مجَؽ فعول ادلزاسة املـمتست من اًلكَة. *

 امللصزاث ادلزاس َة حسة ؿسذ اًساؿاث، وؿسذ اًوحساث. *

    زتط اًربانمج ادلزايس ٌَلسم تـسذ من ألوضعة اًـَمَة واًخعحَلِة يف اجملمتؽ. *

 :نٌل زنزث ثكل اخلعواث ؿىل اًنلاظ اًخاًَة

ٕاىل حىَِف جصامج ؤبىساف كسم ؿمل الاحامتع مؽ مذعَحاث اًحُئة اجملمتـَة،  احلاخة *

 معاًل تلاؿست ٔبن اًـمل يف ذسمة احلَات واجملمتؽ واًحُئة.
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ثوػَف ؿمل الاحامتع يف ثَحَة احذَاخاث اجملمتؽ اجلسًست، وركل تلَة اًلضاء ؿىل  *

كس ثـوق حصنة اجملمتؽ حنو  اًخناكضاث واًسَحَاث واًفوازق واملضالكث الاحامتؾَة اًيت

 اًخلسم والاسذىاز من هجة ٔبدصى.

ٔبمهَة هخاجئ ادلزاساث الاحامتؾَة يف حي مضالكث احلَات الاحامتؾَة ويف ٕاؿاذت  *

جضىِي ىشه احلَات الاحامتؾَة، من ذالل معََاث اًخرعَط، واًخمنَة الاحامتؾَة، 

  والاكذعاذًة.

ألدصى يف حتلِق ىسف سـاذت اًخرش، من ٌضرتك ؿمل الاحامتع اًَوم مؽ اًـَوم  *

ذالل الاؾامتذ  ثضلك زئُس ؿىل ثعحَق احللائق اًـَمَة يف احلَات حىت ثخزَط من مجَؽ 

 املنلعاث سواء ٔباكهت فاكة، ٔبم مصضا، ٔبم ؿالكاث ػاملة.

 :نٌل مت جتسًس ٔبىساف كسم ؿمل الاحامتع، حِر ٔبظححت ؿىل اًنحو اًخايل

 وظناؿة الاحامتؾَة، واًضؤون واًـمي، اًخـَمي، جماالث يف ٌَـمي مذرععني ٕاؿساذ *

 واًحُئة، واًعحة، الاحامتؾي، واًخرعَط واًخمنَة، اًـَمي، واًححر واًحَاانث، املـَوماث،

 ادلويل. واًخـاون واإلساكن، واًساكن، واًدسوًق، واملـازط، الاحامتؾي واًـمي

 والاكذعاذي. الاحامتؾي واًخحسًر اًخحصز كضااي مـاجلة يف املسامهة *

 .اجملمتؽ يف اًـَمي اًخفىري وورش جتسٍص، يف املسامهة *

 .الاحامتؾَة ادلزاساث جمال يف املـصفة احذاكز هرس *

 يف حني مت حتسًس احملاوز اًصئُسة اًيت ًخوحة ٔبن ًخضمهنا اًربانمج ادلزايس ًلسم ؿمل

 :الاحامتع يف احملاوز الٓثَة

 اًساكهَة. ادلزاساث *

 .اًـَمي اًححر وثلنَاث مناجه *

 اًـمي. ذزاساث *

 .الاحامتؾي واًخرعَط اًخمنَة *

 .الاحامتؾي الاحنصاف *
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 .املصٔبت ذزاساث *

 .اًخحسًر *

 .الاحامتؾي واًضحط اًخنؼمي *

 .واًحُئة اإلوسان *

 .احلرضًة احلَات مذعَحاث *

 .املـصفة جممتؽ *

 الاحامتؾَة. احلصاكث *

مت ثفًصف احملاوز والاىامتماث ادلزاس َة يف مجةل من امللصزاث ادلزاس َة اًخرععَة  نٌل

حَف امللصزاث ادلزاس َة  واًـامة اًيت سوف ًخَلاىا اًعاًة ٌَحعول ؿىل ادلزخة اًـَمَة ًو

 .ذزاس َة ساؿة (133)ملصًزا ثنذج  (64)

 :م 2012* املصحةل اًثاهَة س نة

تخلكَف ؿسذ من ٔبؾضاء ىَئة اًخسٌزس ابًلسم م 2012كامت زئاسة اًلسم س نة 

مبيام مصاحـة امللصزاث ادلزاس َة، ٕاال ن ىشه اٌَجنة اكهت ثفذلص ٕاىل وحوذ واثئق ثحني 

بًَٓاث معَيا مثي دعاة اًخلكَف، وحمارض الاحامتؿاث، ودعط اًـمي واس خعاؾت ىشه 

، ٕاال ٔبهو وتـس فرتت اٌَجنة ثلَري ؿسذ من امللصزاث ادلزاس َة، ومت اًـمي هبا ذاذي اًلسم

من اًزمن ثحني ًـٌلذت اًلكَة تبٔن بًَٓاث ثلَري ثكل امللصزاث اكن ًفذلص ٕاىل اثحاع اًس َاق 

اًلاهوين املخـازف ؿََو، مثي ٕاظساز دعاة من زئاسة اًلسم ابخلعوض، واملوافلة ؿَهيا 

 اجلامـة. من كدي اجملَس اًـَمي ابًلسم، واؾامتذىا من كدي ؾٌلذت اًلكَة ومن مث زئاسة

 :م2016* املصحةل اًثاًثة اًـام 

هدِجة ٕاىل الاهخلاذاث اًيت وهجت ٕاىل اٌَجنة امللكفة تـمََة مصاحـة امللصزاث 

م، 9/11/2016: م، كامت زئاسة اًلسم تخلكَف جلنة خسًست،تخازخي2012ادلزاس َة س نة 

حِر ٔبس نس ًيشه اٌَجنة همام ظَاكة املسوذت احملاةل من كدي اٌَجنة اًساتلة، ٕاضافة ٕاىل 

ظَاكة امللرتحاث احملاةل من كدي ٔبؾضاء ىَئة اًخسٌزس ابًلسم، مؽ مصاؿات املـاًري راث 
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ة اًـالكة، ذاظة منورح ثوظَف اًربانمج اًخـَميي، حِر معَت اٌَجنة امللكفة ومنش اًحساً

  ؿىل حتسًس جصانمج معَيا يف مِثاق معي مث ٕاحاًخو ًصئاسة

اًلسم، واذلي ثضمن دعواث ومصاحي ٕاجناس اًـمي  املعَوة، وثضلك ؿام حسذث 

 :اٌَجنة ٔبىسافيا حنو معََة اًخحسًر  واًخعوٍص ؿىل اًنحو اًخايل

  اًـمي. سوق احذَاخاث مؽ املس هتسفة اًخـَمي خمصخاث مواءمة *

 واٍمتزي. اجلوذت حنو املنافسة زوخ تر *

  اًخـَميَة. اًـمََة يف ًإلتساع ابًلسم اًخسٌزس ىَئة ٔبؾضاء تني املحاذزت زوخ حمنَة *

 وثعحَليا. اجلوذت هؼام تناء حنو اًسـي *

  وضٌلهنا. اجلوذت زلافة ورش *

 الاحامتع . ؿمل كسم تبمٔهَة اخملخَفة ومؤسساثو اجملمتؽ ثـًصف *

 : اًخاًَة اجلواهة اًلسم وجتسًس ثعوٍص دعواث ثضمنت نٌل

 حتسًس املـاًري الأكذميَة ًلسم ؿمل الاحامتع. *

ة وزساةل ؤبىساف اًلسم. *  جتسًس كمي وزًؤ

 رشوظ وبًَٓاث اًلدول ابًلسم . *

 خمصخاث اًخـَمي املس هتسفة. *

 .جسىني امللصزاث ادلزاس َة حسة ؿسذ اًساؿاث، وؿسذ اًوحساث ادلزاس َة *

 ـَمي واًخـمل.ظصق اًخ *

 .ظصق اًخلِمي *

 .مذعَحاث الاس متصاز يف ادلزاسة ابًلسم *

 .ثعنَف اًخلِمي *

  ثلِمي اًلسم. *

   ذسماث ادلمع اًخـَميَة. *
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وحست ذزاس َة، اهلسمت   (123)ملصًزا ثنذج  (61)نٌل ٔبظحح ؿسذ امللصزاث ادلزاس َة

وحساث معََة، وحسة اًوزَلة اًعاذزت ؾن   (10)وحست هؼًصة وٕاىل (113)ٕاىل ؿسذ 

اٌَجنة امللكفة تـمََة حتسًر وثعوٍص اًلسم اؾمتسث اٌَجنة يف جصانمج معَيا ؿىل ؿسذ من 

الًَٓاث، يه
(5)

 :  

 واؾامتذ حوذت ًضٌلن اًوظين املصنز ؾن اًعاذز اًخـَميي اًربانمج ثوظَف منورح *

 واًخسًزخِة. اًخـَميَة املؤسساث

 م.2016-2012 اًساتلة اٌَجنة ؾن امللرتحة ادلزاس َة امللصزاث مسوذت *

الاحامتع  ؿمل تلسم اًخسٌزس ىَئة ٔبؾضاء كدي من امللرتحة ادلزاس َة امللصزاث *

 م.2012-2016

 اًخوػَف هجاث من ؿسذ ؿىل ثوسًـيا مت املس هتسفة اًخـَمي خمصخاث ثلِمي اسدداهة تناء *

  واخلصجيني.

 ابًلسم. اًخسٌزس ىَئة ٔبؾضاء ؿىل املسوذت ثوسًؽ *

 من  اًـمي ىشا وثلِمي مصاحـة تـمََة كاموا اذلٍن اخلرباء كدي من اًصاحـة اًخلشًة *

 ًَخِا. وذازح ذاذي

ٔبوظت اٌَجنة املشهوزت تـسذ من اًخوظَاث، ٔبمهيانٌل 
(6)

: 

 اجلامـة ملصزاث مضن من املـارص اٌََيب اجملمتؽ ملصز ٍىون تبٔن اًلكَة  ؾٌلذت خماظحة *

 اًـامة.

 ومذاتـة اًـَمي اًححر ثضؤون ثـين وحست ابس خحساج اًلكَة ؾٌلذت من كصاز ظسوز *

 اًخوػَف. هجاث مؽ اًعَحة ختصح مضاًزؽ وثنس َق

 الاحامتع. ؿمل يف خسًست بٓفاق فذح ًمت حبَر اًلسم ذاذي ُصـة فذح *

 اًخوظَف. ىشا وثلِمي ومذاتـة ًخنفِش ومنارح اسدداانث إبؿساذ اًلسم زئاسة كِام *

 اًالسمة واخلعػواث املخعَحاث ًخضمن اًخرػصح، مضاًزؽ إبحصاءاث ذاض ذًَي وضؽ *

   اًخوػَف. هجاث مؽ اًخنس َق وبًَٓاث اًخرصح مرشوع ًخنفِش
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 اًـسزاس َة. امللػصزاث ثػوظَف ًخنفِش حمـسذت سمنِـة دعـة توضؽ اًلسم زئاسة كِـام *

 مثي اًخـَميَة، ٌَـمََة ادلامعة واًربامج ابٔلوضعة ثخـَق دعة توضؽ اًلسم زئاسة كِام *

 ٕاخل.... ثسًزخِة  وذوزاث ؿَمَة وحَلاث معي وزص

 ٔبو اًرتتوًة ٔبو اًخـَميَة اًناحِة من سواء الأكذميي ٌَمرشف اًلائة ادلوز ثفـَي *

 مرشف ٔبفضي خائزت اس خحساج اًلسم زئاسة ؿىل اٌَجنة ثلرتخ حِر الاحامتؾَة،

 ٔباكذميي.

 يف ٔبس خار ؤبفضي اًخـَميي، اجملال يف ٔبس خار ٔبفضي خائزت مهنا حتفزًية ، حوائز ٕاوضاء *

 واملـنوي املاذي ادلمع تخوفري اًلسم وزئاسة اًلكَة ؾٌلذت كِام رضوزت مؽ اًححيث، اجملال

  اًربامج . ًيشه

  :اًساتلة واًخجسًس اًخعوٍص ًخجازة كصاءت

 اس خزالض ميىن الاحامتع، ؿمل كسم وجتسًس ثعوٍص جتازة ٔبمه اس خـصاط تـس

 :اًخاًَة اًنخاجئ

 تبمٔهَهتا وادلـي اذلايت اًوؾي من اهعالكاً  ثبئت اًناحجة واًخجسًس اًخعوٍص ذؾواث *

 ٕاٍهيا . واحلاخة

 اًخحسًر تبمٔهَة ثؤمن اًلسم زئاسة كدي من واؾَة ٕازاذت وحوذ ٕاىل احلاخة ىناك *

 واًخجسًس.

 ؿمل كسم وجتسًس ثعوٍص معََة يف اكفة اًخـَميَة اًـمََة ٔبظصاف مضازنة رضوزت *

  الاحامتع.

 اًخـَميَة. اًـمََة سري حتنك واحضة مـاًري ٕازساء *

 الاحامتع. ؿمل ًلسم واًخجسًس اًخلَري ًـمََة هحريت ملاومة وحوذ ثوكؽ *

 ؿىل ًـمتس اجملمتـاث ثلسم ٔلن اخملصخاث، حوذت مبس خوى ًالزثلاء رضوًزة حاخة ىناك *

 واسذىازه. اجملمتؽ مس خلدي ملعَحة ثوػَفيا ًضمن مبا ممتزيت، ًنرحة خمصخاهتا نفاًة

  الاحامتع. ؿمل ًلسم اجملمتـَة احلاخة من انتـة واًخجسًس اًخحسًر معََة حىون بٔن *
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 اإلكَميي املس خوى ؿىل ألدصى الاحامتع ؿمل ٔبكسام مؽ امللازهة تـمََة اًلِام ٕاىل احلاخة *

 وادلويل.

 يف -الٓذاة لكَة- الاحامتع ؿمل كسم وجتسًس حتسًر جتازة تـغ اس خـصاط تـس

   :ىو الٓن ًُعصخ ٔبن ميىن اذلي اًسؤال فٕان ظصاتَس، خامـة

 الاحامتع؟ ؿمل بٔكسام وجتسًس ًخعوٍص واملهنجَاث امللازابث يه ما *

 مواءمة مبضلكة س نواث منش اًـَمي اًححر ومصانز واًيَئاث اًححاج اىامتم ثـاػم

 تسبٔ  منش الاىامتم ىشا سايذت حنسذ ٔبن وميىننا واًخمنَة، اجملمتـَة احذَاخاث مؽ اًـَمَة اًربامج

 اخملصخاث حوذت ؿىل واًرتنزي اًـايل، اًخـَمي يف وضٌلهنا اجلوذت مبوضوع ادلويل الاىامتم

َة اإلكَميَة املؤمتصاث من اًـسًس ؾلسث حِر اًخـَميَة،  الاًزتام ترضوزت ثعاًة اًيت وادلًو

 س َي ىناك ٔبظحح نٌل اًخـَميَة، اخملصخاث حوذت حتلِق ٕاىل وظوالً  وضٌلهنا اجلوذت مبـاًري

 ٌَربامج واًخجسًس اًخعوٍص تـمََاث هتمت اًيت واًححوج ادلزاساث من ًنلعؽ ال ؿازم

 ٔبي ظصخ يف الاحامتع ؿمل وحباج ٔبساثشت ذوز قَاة اًس َي ىشا ؿىل وًالحغ اًـَمَة،

 ؤكهنم واًخمنوًة، اجملمتـَة الاحذَاخاث ًوامئ مبا الاحامتع ؿمل وجتسًس ًخعوٍص ملازابث

 وظَحهتم، ألساثشت تني ما فلط حمعوزت اًـمل ىشا ؿالكة حىون ٔبن ابس متصاز ممتسىون

خشهص  من ؿسذ ؿىل م2015مصخني اًـام  حسني ادلنخوز ٔبًلاىا اًيت احملارضت ىنا اًحاحثان ًو

 اًخلري مفيوم ثناًوت  -ظصاتَس خامـة- الٓذاة، جلكَة الاحامتع، ؿمل كسم وظَحة ٔبساثشت

 ؿمل ثـًصف ٕاؿاذت رضوزت ٕاىل احملارضت ثكل ذَعت حِر "الاحامتع ؿمل يف واًخلَري

 من ٕاهو حِر واًخححري، واًخـحري اًخفىري، حًصة من والاس خفاذت وجتسًسه، الاحامتع

 ما لك وكول خسًس، ىو ما لك جىضف اًحُئة ثكل وحوذ مؽ الاحامتع ؿمل ًلوم ٔبن املفرتط

 مـازضة ٔبفـال زذوذ احملارضت ثكل وخسث اًزمن من كعريت فرتت وتـس ٔبهو ٕاال خسًس، ىو

 ؿمل مفاىمي هون يف املـازضني ٔبفـال زذوذ متحوزث حِر ألساثشت، تـغ كدي من

 رصخ ألساثشت تـغ ٔبن نٌل هبا، املساش ٔبو ؿَهيا، ٌَرصوح ذؾوت ٔبًة من معاهة الاحامتع

 دلى اًصذوذ ثكل صلكت ابًخايل ذالهلم، من ٕاال ثمت ال واًخجسًس اًخلَري معََاث تبٔن

 من ٍلوؿة اًصذوذ ثكل ظصحت حِر اًس َوسًووحِة، املـصفة ٕاىل احلاخة سايذت اًحاحثني
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 ٔبكسام وحوذ اس متصاز ٕاىل حاخة ىناك ىي :حول حمتحوز واًيت اجلسًست، اًلسمية اًدساؤالث

 خسًس-كسمي جساؤل ظصخ ٕاىل ًلوذان اًدساؤل وىشا اٌََخِة؟ اجلامـاث يف الاحامتع ؿمل

 اٌََخِة؟ اجلامـاث يف الاحامتع ؿمل بٔكسام ٕاكفال ًمت ؾنسما حيسج مارا :وىو

 اًـصيب الاحامتع ؿمل ٔبساثشت ٔبحس كاهل ما حىصاز ميىن صسًس ٔبسف وجلك احللِلة يف

 اجملمتؽ ٔبن نٌل الاحامتع، ؿمل ٔبكسام مجَؽ ٕاكفال مت ٔبهو ًو يشء، حيسج ًن تبٔهو س نواث منش

 ىشا ملس نا ًولس واًخمنَة، اجملمتؽ الحذَاخاث رضوًزة ٔبو هممة خمصخاث ًفلسوا ًن ومؤسساثو

 اًامثهَاث ٔبوادص ظصاتَس، خامـة يف الاحامتع ؿمل كسم ٕاكفال مت ؾنسما اٌََخِة اجلامـاث يف

 اجملمتؽ ثبٔثص ؿسم وضوخ جلك ًنا ثحني حِر املايض، اًلصن من اًدسـَنِاث منخعف وحىت

 ٕاىل حاخة ىناك ًُس تبٔهو رصاحة وجلك اًلول ٕاىل وسازع زمبا وىنا اإلكفال، هبشا ومؤسساثو

 وىشا ٕاٍهيا، حاخة يف اجملمتؽ ًُس هون اٌََخِة، اجلامـاث يف الاحامتع ؿمل ٔبكسام خمصخاث

 مـسومة اًـَوم مضن من ثعنَفيا ميىن الاحامتع ؿمل ٔبكسام تبٔن صسًست تخساظة ًـين

 ألمهَة راث ألدصى ابًـَوم ملازهة وركل واًخمنَة، اجملمتؽ الحذَاخاث "اًعفًصة"ٔبي ألمهَة

 اًينسسة، ولكَاث املـَمني، ولكَاث اًعة، لكَاث مثي اجملمتؽ، يف املنرفضة ٔبو املصثفـة،

  املنرفضة. املصثفـة ٔبو ألمهَة راث اًلكَاث من ركل وكري احللوق ولكَاث

 الاحامتع ؿمل تبٔكسام الاهخلال ميىننا َفه  : وىو همم جساؤل ظصخ ٕاىل ًسفـنا وىشا

 ابًنس حة ألمهَة املصثفـة ٔبو املنرفضة اًـَوم ٕاىل ألمهَة "اًعفًصة"املـسومة  اًـَوم من

   واًخمنَة؟ اجملمتؽ الحذَاخاث

 واملنرفضة، ،"اًعفًصة "املـسومة اًـَوم مفيوم حتسًس ٕاىل ابًرضوزت ًلوذان وىشا

   ألمهَة. واملصثفـة

 : ألمهَة ""ظفًصة مـسومة * ؿَوم

 اجملمتـَة ًالحذَاخاث ابًنس حة معرًية كري اًـَمي اًلسم خمصخاث حىون حِر

 وىشا ٕاكفاًيا، حال يف اًخمنَة، ومعََاث الاحذَاخاث ًخكل هتسًساً  متثي ال ابًخايل واًخمنَة،

  ٌَمجمتؽ. ظفًصة ٔبمهَهتا هون ؾهنا الاس خلناء ميىن ألكسام من اًنوع
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  : ألمهَة منرفضة ؿَمَة * ؿَوم

 اجملمتـَة ًالحذَاخاث ابًنس حة معرًية كري اًـَمي اًلسم خمصخاث حىون حِر

 ثسمعيا هوهنا اًخمنَة، ومعََاث الاحذَاخاث ًخكل حزئَاً  هتسًساً  متثي كس ًىهنا واًخمنَة،

  وجساهسىا.

  :ألمهَة مصثفـة ؿَمَة *ؿَوم

 واًخمنَة، اجملمتـَة ًالحذَاخاث ابًنس حة معرًية اًـَمي اًلسم خمصخاث حىون حِر

 ٕاكفاًيا اجملمتؽ ًلدي ال ابًخايل ٕاكفاًيا، حال يف واًخمنَة اجملمتـَة ًالحذَاخاث هتسًساً  متثي حِر

 ٔبدصى. ٔبكسام ٕاىل مضيا ٔبو

 املـسومة ألمهَة حيسذ من: وىو همٌلً  جساؤالً  ًعصخ اًـَوم، ٔلمهَة اًخلس مي ىشا ٔبن نٌل

 ٌَـَوم؟ املصثفـة  ٔبو املنرفضة "ظفًصة"

 : ؿامَني ؿىل تناءً  ثخحسذ اًـَمَة ألكسام ٔبمهَة تبٔن اًلول ميىن

 اخملخَفة اجملمتـَة فاالحذَاخاث اًـَمي، اًلسم ٕاىل ومؤسساثو اجملمتؽ احذَاخاث :ألول

 ٔبمهَة ازثفـت اًـَمي ٌَلسم اجملمتـَة الاحذَاخاث اساث فلكٌل اًـمل، ٔبمهَة حتسذ اًيت يه

  ثعنَفو. حتسًس ؿىل واحض ثضلك الاحذَاخاث ثكل ثؤثص ابًخايل اًـَمي، اًلسم

 ثعنَف ًخحسذ حِر املخنوؿة، ومؤسساثو ٌَمجمتؽ اًـَمي اًلسم ًلسمو ما: اًثاين

 هوؾَة ثعحح حِر اجملمتؽ، يف حتلِليا املصاذ ؤبىسافو زؤًخو ؿىل تناء اًـَمي اًلسم ٔبمهَة

 اًـَمي، اًلسم ٔبمهَة حتسذ اًيت يه اجملمتؽ يف هبا املناظ وامليام املس هتسفة اًخـمل خمصخاث

 ازثفـت ومؤسساثو اجملمتؽ اجتاه واحضة ٔبىساف متخكل اًـَمي اًلسم خمصخاث اكهت فلكٌل

 ثعنَفو. حتسًس يف ًؤثص ٌَمجمتؽ اًـَمي اًلسم ًلسمو ما ابًخايل اًـَمي، اًلسم ٔبمهَة

 مصثحط اًـَمَة ألكسام ٔبمهَة تبٔن ًسزك ٔبن املفاىمي هبشه ٔبحاظ ٔبن تـس اًلازئ وؿىل

 يف الاحامتع ؿمل ٔبكسام افذلاذ هفسو اًوكت يف ًنا ًخخني نٌل اًـامَني، هبشٍن هحري حس ٕاىل

ًَا اٌََخِة اجلامـاث  خناظص فٕاهنا ألساش ىشا وؿىل املشهوزٍن، ابًـامَني ازثحاظ ٔبي حاً
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 ؿمل ٔبكسام خمصخاث ٕاىل حاخة ىناك ًُس تبٔهو وهلول ادذعاز ٔبي حيسزو اذلي ابالتدساز

  احلايل. توضـيا اٌََخِة اجلامـاث يف الاحامتع

 ثعنَف من الاحامتع تـمل الاهخلال ميىن هَف: هفسو ًعصخ اذلي اًسؤال فٕان ابًخايل

 ألمهَة؟ املصثفؽ املنرفغ، ٔبو اًخعنَف ٕاىل اًعفصي

 مـصفة تلَة اًـَوم ٔلحس ملازتة ظصخ ٕاىل حاخة يف فٕاهنا اًسؤال ىشا ؾن ًإلخاتة

 سُمت حِر املصثفـة، اًـَوم ٕاىل املنرفضة ٔبو اًعفًصة اًـَوم من اًـَوم تـغ اهخلال بًَٓاث

 تبٔهو ألوكاث من وكت يف ًُعنف اًـمل ىشا اكن حِر ذلكل، ملازتة احلاسوة ؿمل ادذَاز

 اكهت ٔبهو ٕاال احلاسوة، ؿمل ٔبمهَة من ابًصمغ ألمهَة ، املـسومة ٔبو املنرفضة اًـَوم من

 يف خمصخاثو وذوز اًـمل، ىشا ٔبمهَة ٕاىل املخنوؿة ومؤسساثو اجملمتؽ ثـًصف ٕاىل حاخة ىناك

 من هل حسوذ ال  ذؤوة سـي ىناك فاكن اجملمتـَة، الاحذَاخاث وثعوٍص اًخمنَة معََاث

 اجملمتؽ ، ٔبفصاذ تني ما احلاسوة اس خزسام زلافة ورش تبمٔهَة اًـمل ىشا ؿىل اًلامئني خاهة

 من ًَعحح ألمهَة املنرفضة ٔبو املـسومة اًـَوم من اًزمن من فرتت تـس ًَنذلي ومؤسساثو،

 ؿىل كائـمة اجملمتـَة والاحذَاخاث اًخمنَة معََاث بٔظححت حِر ألمهَة، مصثفـة اًـَوم

 من س نواث وتــس اًـمل ىـشا اس خعاع ابًخايل اًػحاسوة، ٔبهؼـمة ٔبحـسج اسذػزسام مـسى

 حيول اذلي وٕان ألمهَة، مصثفؽ ؿمل ٕاىل ألمهَة، منرفغ اًخعنَف من الاهخلال ثبٔسُسو

 زمبا ألمهَة مصثفؽ ٔبو منرفغ ٕاىل ألمهَة "ظفصي "مـسوم من الاحامتع ؿمل اهخلال ذون

 هبا س خلوم اًيت اًوػائف ٔبو ألذواز وثخِان تبمٔهَخو ، اجملمتؽ ًخـًصف بًَٓاث وحوذ ٕاىل حاحذو

 اًححوج، وٕاحصاء واًخرعَط، اًخرشًة، ابًخمنَة ًخـَق فامي ذاظة اجملمتؽ ، يف خمصخاثو

 الاحذَاخاث ًَواهة ثـًصفو إلؿاذت تو اًلامئني سـي ًخعَة نٌل .ٕاخل،..واًخلاٍزص وادلزاساث،

َة، هكصحةل اجملمتـَة  كامئة اًخمنَة ومعََاث الاحذَاخاث ثكل حىون مصحةل ٕاىل ثعي حىت ٔبًو

     احلاسوة. ؿمل مؽ حاًَاً  احلال ىو مثٌَل الاحامتع، ؿمل ثوػَف مسى ؿىل

 اًعفًصة اًـَوم من الاحامتع تـمل ًالهخلال اًخعوزاث تـغ زمس ميىن ؿام وثضلك

 :اًخايل اًنحو ؿىل ويه املصثفـة، اًـَوم ٔبو املنرفضة اًـَوم ٕاىل
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 ؿىل واًـمي تو، اٍهنوط ٔبخي من ابًلسم اًخسٌزس ىَئة ٔبؾضاء تني اًخـاون رضوزت *

 اًخـاظي ٕاىل ٕاضافة واًخمنَة، اًـمي سوق احذَاخاث مؽ ًامتىش مبا وثعوٍصىا، مناىجو جتسًس

 خسًست . وبٓزاء ٔبفاكزاً  ًوم لك حتمي اًيت واًخىنوًوحِة اًـَمَة اًخعوزاث مؽ خسى ثضلك

 اًـَمَة اًس َاساث يف اًنؼص ٕاؿاذت ًخعَة فألمص الاحامتع، ؿمل تبمٔهَة اًخـًصف *

 وٕاؿساذ واًخجسًس، ٌَخلَري اسدرشافِة زؤًة وحوذ حنو هبا وادلفؽ اًلسم يف املوحوذت

 اجلامـاث يف الاحامتع ؿمل تبٔكسام وامللازهة ذوزًة، تعوزت اًلسم مناجه ًخعوٍص ٕاسرتاثَجَة

  اًناحجة. اًخجازة من الاس خفاذت ًمت حبَر ًَخِا، وذازح ذاذي ألدصى

 اًيت اًلضااي ومناكضة اخملخَفة اًؼواىص وحتََي واًىذاتة اًححر ؾنس اًعاًة ثـوًس *

 اىامتم وجضلي هممة اًلضااي ثكل اكهت ما ٕارا الاؾخحاز ؿني يف ًضؽ ٔبن اجملمتؽ ٌضيسىا

 ؿَمي معي ٔلي اًصئُس َة اًلاؿست مه اًعالة اكن وٕارا اجملمتؽ، ٔبفصاذ من اًواسؽ اًلعاع

 مناجه ادذَاز رضوزت ؿىل ًُؤنس ركل فٕان اًضامةل، اًخمنَة حتلِق ٕاىل هيسف اسرتاثَجي

 اجساع ؿىل وجساؿس اًخفىري، مَىة فهيم وختَق واإلتساع، الاتخاكز ؿىل اًعَحة جُضجؽ ؿَمَة

  .  مسازويم

 واًخجسًس اًخلَري ًـمََاث اجلامـَة اًلِاذاث كدي من واملساهست ادلمع ؿىل احلعول *

 الاحامتع. ًـمل

 امللصزاث جسىني ٍىون ٔبن ؿىل الاحامتع، ؿمل دصجيي مواظفاث حتسًس ٕاىل احلاخة *

      املس هتسفة. اًخـمل خمصخاث ؿىل تناءً  ادلزاس َة

 ؿمل ٔبكسام زتط سايذت ٕاىل واًـمي الاحامتع ؿمل تبمٔهَة ومؤسساثو اجملمتؽ ثـًصف *

 ذالهل من ًمت ذوزًة مَخلِاث ؾلس ذالل من اًـمي، وسوق اًخمنَة تـمََاث الاحامتع

 وػائف يف الاحامتع ؿمل ٔبكسام دصجيو ًـمي ٔبن إبماكن حِر اًـمل، ىشا ٔبمهَة ثوضَح

 ؤبًضا اًخسًزة، ومصانز اًخرشًة، اًلسزاث وثعوٍص اًخمنَة، جماالث يف اسدضاًزني :مثي

 املسهَة. ٌَس َاسة خمععني
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 من ؿىل ومععَحاثو مفاىميو وثخس َط اجملمتؽ، يف الاحامتع ؿمل زلافة ورش ٕاىل احلاخة *

 اًخرعط ذازح من وثـمَلو واملـصيف اًفىصي اإلثصاء من ًٍزس كس مما اًخرعط، ذازح مه

  ادلكِق.

ضازك اجملمتؽ، ؿىل الاحامتع ؿمل ًنفذح ٔبن ٕاىل حاخة ىناك *  تدنفِش املـصفة ٔبفصاذه ٌو

 ؿرب ثفاؿََة جصامج وٕاؿساذ اًنؼصايث، وثخس َط حموكة، كري وجمالث وحمارضاث، ذوزاث

 يه ٕامنا اًخرشًة، ابًخمنَة ٌسمي ما ٔبو اذلاث ثعوٍص نخة فلاًحَة االثعال، ووسائي اًخلنَة

 مخسعة. احامتؾَة هؼصايث ألظي يف

 واإلتساؾي اًنلسي ابًخفىري اًخعوزاث ىشه ثعوٍص ميىن ٕارن اإلحٌلل وخو وؿىل

 ٔبس حاهبا، ثاليف ؿىل واًـمي اًضـف، مواظن حتسًس  ذالل من الاحامتع، ؿمل ًوػَفة

 ملسمذو يف ذدلون اجن ًُعاًة اًعسذ ىشا ويف ثـٍززىا، ؿىل واًـمي اًلوت مواظن وحتسًس

 يف يشء فاثين وٕان "ًلول حِر الاحامتع ؿمل يف هلط ما ابس خىٌلل وامليمتني اًححاج

 اًسخِي هل هنجت ٔلين اًفضي ويل ٕاظالحو، احمللق فََناػص تلريه، واصدهبت ٕاحعائو

"اًعًصق هل ؤبوحضت
(7)

 . 

 ٔبن وسـي ٕامنا نٌلًيا، هسؾي ال وألفاكز اًخعوزاث تـغ ىشه تبٔن اًلول ميىن ؤبذرًيا

 اٌََخِة، اجلامـاث يف احامتع ؿمل وجتسًس حتسًر حنو مس خلدًل ٕاظاز ًصمس حماوةل حىون

 املس خلدََة . ظموحاثو وحيمي اٌََيب، اجملمتؽ دعوظَة ًـىس حبَر
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 .  36 واًنرش ، ض ٌَعحاؿة اًيالل ومىذحة ذاز : تريوث ذدلون ، اجن ملسمة ( ،1983ؾحساًصمحن جن ذدلون . ) 

 

 

 

 



 

 

 


