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 ريكفتلا طمنو ةيعامتجالا ةقالعلا ،ءابولا
 
 
 قيشر نسح
 
 ،فولأم ريغ ءيش نع ةباتكلا عتمملا ريغ نم
 ال يننكل .ملاعلا رّمدت ةحئاج اذه نم ىكنألاو
 ةنخاسلا تاداهشلا نم ًاعون توفأ نأ ًاضيأ يننكمي
 ةيعامتجالا ةقالعلا ىلع 19-ديفوك تاريثأت لوح
 ةبحاصملا ريكفتلا طمنو سانلل ةيمويلا ةايحلاو
 .اهل
 لواحي نطاومك اهتحرط ةيئزجو ةتقؤم راكفأ هذه
 ام – يجولوبورثنألا ىنعملاب ظحالي الو – عبتي نأ
 طيحي امل ًاهبتنم نوكي نأ لواحي نطاوم يأ ،ثدحي
 .يجولوبورثنأ ةيساسح عم ،هب
 ةداعلل اقراخ حبصي يداعلا
 .يتايح كلذ ف امبو ،ةيمويلا سانلا ةايح ذخأنل
 اراودأ ىلوتن نحن .انتاداع انيدل ،يداعلا تقولا ف
 قسن هنأ ىلع مهفُي يعامتجا رود ؛ةيعامتجا
 ام ىلإ ريشي هنإ .تابجاولاو قوقحلا ،تاعقوتلل
 هنإ .انم نورخآلا هعقوتي امو نيرخآلا نم هعقوتن
 لاوط انسفنأ ىلع ةلئسأ حرط مدع ىلع اندعاسي
 .فرصتلا ةيفيك ةفرعمل تقولا
 ةيعامتجالا تاقالعلاب اًيبسن راودألا ضعب طبترت
 ضعبلاو ،)بلاطلا ،ملعملا ،بألا ،مألا( ةمظتنملا
 .)نوبزلا ،يسكاتلا قئاس( ةرباعلا تاقالعلاب رخآلا
 ،ةثيدح ،ةيديلقت ،ةفلتخم ميهافمب ةطبترم اهنإ
 فرعن ةداع نحن ،راصتخاب .ةيدادبتسا ،ةيلاربيل
 نودبو .اهتيبلت لواحنو ًاقبسم ريياعملاو تاعقوتلا
 .مهفلا ءوس نم ةلسلس ةايحلا نوكتس ،كلذ
 هيلع وه امك ،ملؤملا رييغتلا ،تامزألا تاقوأ ف
 نم ريبك ءزج عم ةعيطقلا نوكت ثيح ،نآلا لاحلا
 نم ديزت اهشيعن يتلا ةعيطقلاف .ةداتعملا انتاعقوت
 انتايح تبلقنا ،ءابولا يشفت دعب .ةمزألا قيمعت
 .ةديدج دعاوق تضرفو ،بقع ىلع ًاسأر ةيمويلا
 ءوسو ددرتلاب ةئيلم ،ةيلاقتنا ةلحرم كانه تناك
 لياحتلا لقألا ىلع وأ ،دعاوقلا هذه ضفرو ،مهفلا
 انددرت ،سرام ةيادب نمف ،مايأ ةرشع ةدمل .اهيلع
 .ال مأ ليبقتلاب مايقلا ،ديلا دمب مالسلا ف

 .لمع عامتجا لالخ تاددرتلا هذه تيناع دقل
 يأ عم لصاوتت مل جراخلا ف شيعت يتلا ةليمزلا
 ةماستباب ،اهتاداع سكع ىلع ،تفتكا دقل ،صخش
 نم باش ليمز يب بحري .اًنيعم اًجارحإ سكعت
 ةميقك يميلاف .نميألا يعوك ىلع تيبرتلا لالخ
 دمب يلع نوملسي ضعبلاو .كلذ عم امئاق لازي ال
 :الئاق يليبقتب ماقو اعاجش ناك رخآو ،يلإ مهمدي
 ”.يبرغم انأ“
 :عوبسأ دعب هذه ددرتلا ةظحل تشالت ،عبطلاب
 الأ عيمجلا نم ةفلتخملا ةماعلا تاطلسلا تبلط
 ترج ثيح دجسملا ف ىتح( نآلا دعب اوحفاصتي
 مارتحاو )ةعامجلا ةالص دعب كلذ لعف ىلع ةداعلا
 ةدعاقلا ركذ نم دب ال ناك .يعامتجالا داعتبالا
 بجي .مهف ءوس يأ بنجتل اهتباتكو حيرص لكشب
 ،ةديدجلا ةدعاقلاب ملع ىلع اونوكي نأ عيمجلا ىلع
 .اهنوقبطيو ،اهنولبقيو
 ريبادتلا نإ لوقلا نم دب ال ،ددصلا اذه فو
 قيلعت :ةيجيردت تناك ،داتعملا تّزه يتلا ،ةذختملا
 رظح ،ةقلغُم كيبابشب تايرابم ،ةساردلا
 50 اهيف يكرتشملا ددع قوفي يتلا تاعمجتلا
 ،ةيفاقثلاو ةضايرلا تارهاظملا قيلعت ،ًاصخش
 ،رجحلا ،ةكرحلا دييقت ،دجاسملا ف ةالصلا قيلعت
 …ندملا يب تالصاوملا قيلعت
 قيلعت وه ايعامتجا سانلا ىلع بعصي ام نإ
 قيلعت .مهل مِلاعم ربتعت يتلاو ،ةداتعملا دعاوقلا
 مهلمعو مهتاساردو مهتايح دسفت يتلا تاظحللا
 ءاقدصألاو براقألا ةرايزو ةوهقلاو دجسملاو
 موي .مدقلا ةركل ةارابم ةدهاشمو ةيندبلا نيرامتلاو
 دعت مل .دحألا موي الو ،ةعمجلا موي دعي مل ةعمجلا
 تقولا دعي مل .ىنعم اهل ”عوبسألا ةياهن“ ةلطع
 اهضعب مايألا عبتت ،ةيبلغألل ةبسنلاب .اًيعاقيإ
 .بقاع وأ سأر نودب ضعبلا
 لهسلا نم سيل .ةداعلل اقراخ حبصي يداع وه ام
 ًايدرف اًدهج رمألا بلطتيو .ًايعامتجا كلذب لوبقلا



 ةريبكلا ةبوعصلا نكل .كلذ ىلإ لوصولل اًيعامجو
 لاعفألا ثيح نم ةعيطقلا ف طقف نمكت ال
 تاكولسو تادقتعم ينبت وه بعصألاو .ةيبلسلا
 .ريصقلا تقولا اذه لثم ف ةديدج
 ،اهلوبق متي ىتح ًاتقو قرغتست تادقتعملا نأ ملعن
 نم هبلطن ام .ىراوتتل ،اهميمعتو ،اهباعيتسا متي نأو
 ،رجحلا ةيادب ف .لاحلا ف داقتعالا وه سانلا
 ةحاس ف ”امادلا“ ةبعل بعل ضعبلا لصاو
  …غراف ناكم ف مدقلا ةركو ،ةيمومع
 يزمرلا يتامغاربلا سمطي يح
 عضول لصاوتلا ةيفيك وه هسفن حرطي يذلا لاؤسلا
 نكمم تقو عرسأ ف ةديدج دعاوقو ةديدج ريياعم
 لكشب كيدي لسغا :ةيلاعفلا نم نكمم ردق ربكأبو
 ءزج ثيح دلب ف يعامتجالا دعابتلا مرتحاو رركتم
 نيديلا ربع رمي هدنع ةيحتلا بادآ نم ريبك
 . ةقناعملاو نيدخلاو
 اهمدقي يتلا تاريسفتلا ،تاروظحملا ،رماوألا
 نأ ودبي ؛نويضايرلا ،نونانفلا ،ءاملعلا ،ءابطألا
 اهتيمدقأ نم اهتيعرش دمتست ال ةديدجلا ريياعملا
 لبقت نأ كيلع .يتامغاربلا اهساسأ نم نكلو
 يتلا ةيعامتجالا تاقالعلا ةلسلسو يحصلا رجحلا
 يذلا وه يتامغاربلا ةنميه نإ .اهريسكت ت
 .يزمرلا سمطي
 لب .ةعيطق ءيش لك سيل هنأ ىلع ديكأتلا بجي
 عمتجملا نإف الإو ،ةيرارمتسالا اضيأ تظحول
 ميقلا ضعب نأ ىتح لوقن نأ اننكمي .راهنيس
 ةدع ىلع ظحول نماضتلا مخز :امخز تبستكا
 :ةيبلسلا ةيرارمتسإلا تظحول كلذكو .تايوتسم
 مدعو ،ءاذغلا نم ةطرفملاو ةينانألا تادادمإلا
 رابخألا راشتناو ،ةيحصلا تاميلعتلاب ثارتكالا
  …ةبذاكلا
  يبيرجت ريكفت طمن
 ديلاقتلا تحت جردنت ءابولا نم بناوج كانه
 ضارمألا تالثمتب ةقلعتملا كلت ،ةيجولوبورثنألا
 تاريسفتلا نم ناعون كانه .بئاصملا ريسفتو
 بابسألا ددحي لوألا .ةيعامجلاو ةيدرفلا نحملل
 ثحبي يناثلاو .)نوْنجلا ،ردقلا ،لا( عمتجملا جراخ
 طيلست لالخ نم عمتجملا لخاد بابسألا نع
 تاعارصلاو ةيعامتجالا تارتوتلا ىلع ءوضلا
 نافنصي نانثالا ناعونلا .)ةريرشلا يعلاو رّحسلا(

 ،نايبيغ ،ناينالقع ريغ ،قطنملل ناِقباس امهنأ ىلع
 .يبيرجتلاو ،ينالقعلا ،يقطنملا سكع ىلع
 ف .ناتلاح انيدلف لا ىلإ ةبوسنملا بئاصملا امأو
 يتلا ةبيصملاو ،نوميقتُسم ،نوبيط رشبلا ،ةيادبلا
 ف .ينمؤمك مهل رابتخا ىوس تسيل مهبيصُت
 رشبلا قتاع ىلع ةيلوؤسملا عقت ،ةيناثلا ةلاحلا
 نم عونلا اذه انعمس دقل .فرحنملا مهكولسو
 امدنع ،ةبراغملا ءاملعلا ضعب نم معدب ،ريسفتلا

 ماع ف ةيويسآ نادلب يمانوست جاومأ تبرض
  .)…ايليفوديبلاب نومهتم( 2004

 عونلا اذه ،يدل يتلا تانايبلا ىلإ اًدانتساو ،اًيلاح
 نودتري الاجر رهظي ويديفف .يشماه ريسفتلا نم
 مهمهتي قيلعتب ًابوحصم نوصقريو نونغي ءاسن يز
 ىلع ،ريكفتلل دئاسلا طمنلاف .ءابولا ببس مهنأب
 ءابولل يبيرجتلا ريسفتلا وه ،ماعلا لاجملا ف لقألا
 دعابتلاو ةفاظنلا ،ىودعلا :هنم ةياقولا لئاسوو
 . يحصلا رجحلاو يعامتجالا
 ريكفت طمن عم اذه ريكفتلا طمن شياعتي نأ نكمي
 يملسملا ثح نم كانه :يرصح ريغ ينيد
 نم كانهو ،ءالبلا اذه لا عفري يك رافغتسالاب
 مهلزانم لخاد ةيعدأب مايقلا يظعاولا ضعب اعد
 اهب يصوت يتلا ةيحصلا تاطايتحالا لامهإ نودو
 ىلعألا يملعلا سلجملل ىوتف تررب دقو .ةلودلا
 مجانلا حدافلا ررضلا”ـب دجاسملا ف ةالصلا قيلعت
 دصاقمو ئدابم عم ىشامتي اذهو .”ءابولا نع
 انه .نادبالا ىلع ظافحلا لثم ءاهقفلا دنع ةفورعم
 ةحلصم عضي يذلا ،يتامغاربلا دعبلا دوسي اضيأ
 .رابتعا يأ قوف عمتجملا
 لئاسولا رايتخاو سانلا عم لصاوتلا لضفألا نم 
 نكمملا نم ناك .مهتفاقث نمً اقالطنا ةيلاعف رثكألا
 دقو .قايسلا حمس ول دجاسملا ف فيطللا ةءارق
 ةيامحلا رادصإ دعب بابشلا نوينطولا اهيلإ أجل
 ف .1930 ةنس يربربلا ريهظلاب ىمس امل ةيسنرفلا
 بلجل ةيلحم سوقطب لافتحالا متي ،فافجلا ةلاح
 ءاقستسالا ةالص ىلإ ًارارم ةلودلا تعد .رطملا
 مورت يتلا سوقطلا مظعم نأ فورعملاو .ةيعامجلا
 ةيعامتجا داعبأ اهل ةحيرصو ةرشابم ةيدام ةياغ
 قلق نم دحلاو يعامتجالا كسامتلا زيزعتك ةيسفنو
 .سانلا



 نوكي نأ يغبني ال فاقثلا ثارتلا ىلإ ءوجللا نكل
 راثآ اهل تادقتعم كانه نايحألا ضعب ف .ًايلآ

 تضفر ،الوبيإلا ءابو لالخ .حضاو لكشب ةراض
 نع يلختلاب ةنهكلاو ءابطألا رماوأ اينيغ ف ىرقلا
 ىفوتملا ليبقت ف لثمتت يتلا ،زئانجلا سوقط
 . هبناجب ماعطلا لوانتو
 ةردان تالواحم تناك ،مايأ لبق ،برغملا ف
 ةوالتب نوكراشملا اهيف ماق ةيعامج تارهاظمل
 .يعامتجالا داعتبالا أدبم يلمهم ةيعدأ وأ ريبكتلا
 لبق نم ُاروف تارهاظملا هذه رظح ت دقو
 .ةيلحملا تاطلسلا
 ةيعامتجالا ةلودلا ،ينطولا راطإلا
 نم ،ىرخأ نكامأو برغملا ف ثدحي ام ةظحالمب
 راطإلا تحبصأ ةينطولا ةلودلا نأ حضاولا
 تشمكنا ابوروأ .ةمزألا ةرادإل ديحولا يسايسلا
 ةريخألا تاردابملا ءانثتساب .اهلكشت يتلا لودلا
 ،ىضرملا ءاويإل ةيناملألا ةموكحلا اهتذختا يتلا
 ييبوكلا نم ةدعاُسمب تلصوت ايلاطيإو
 . يينيصلاو
 ينطو راطإ نع ثدحتلا ًاضيأ اننكمي ،برغملا ف
 ةبالص تدادزا ،ةلاحلا هذه ف .ةيعامتجا ةلودو
 قيبطت نع يلوؤسملاو ييندملا يفظوملا راودأ
 مهو ،مهتالئاع نع نولوزعم مهنإ .ءابطألاو نوناقلا
 يتلا رطاخملا لك عم ةيمامألا طوطخلا ىلع نولمعي
 . اهل اوضرعتي نأ نكمي
 نطاوملا ةقالعو .ريبك لكشب ةلودلا رود ريغت دقل
 ةلودلا ف ةقثلا ةقالع تحبصأ فيك ؟ةلودلاب

 ةلباقم ف ،هسفنب ةموكحلا سيئر حملأ ؟اهتاسسؤمو
 ،اودقتعا نيذلا ينطاوملا ةقث مادعنا ىلإ ،ةينويزفلت
 يفخت ةلودلا نأ ،تاعماجلاو سرادملا قالغإ دعب
 نأ بعصلا نم نوكيس ،ىرخأ ةرم .مهنع ءايشأ
 دح ىلإ رركتم فقوم رييغت ينطاوملا نم بلطت
 . ام
 ةقثلا مادعنا نوكيس ،ةمزألا نم تقولا اذه ف نكلو
 ةئبعتلا بلطتت .ًابعص ًارمأ اهتاسسؤمو ةلودلا ف
 تظحال ،ياوتسم ىلع .ةلودلا ف ةقثلا ةيعامجلا
 ةروطخب قلعتي اميف ةصاخ ،ةقثلا مدع رارمتسا
 ةداعتسا ًاضيأ نكلو ،هتهجاومل ةلودلا لئاسوو ءابولا
 عقت ةقثلا مادعنا نم تناع يتلا تايفشتسملا .ةقثلا
 ناكسلا مهل هجو دقو .يمامألا طخلا ىلع نآلا

 . تارم ةدع ةيعامج اياحت
 ىلع اًضيأ مئاق فقوم يه ةقثلا نأ ىلع لدي اذه
 ف اهتزهجأو ةلودلا  .ةيتامغاربو ةيعقاو تارابتعا
 لئاسو ف ،عراوشلا ف ةيئرم ،ةحاسلا بلق
 يعامتجا لعافك ثدحلا بلق ف ةلودلا نإ .مالعإلا
 طارخنالا ىلع لوصحلا ت ماع لكشب .ًالوأ
 .ةلودلا تاميلعتل يعامجلا
 ةيدرفلا لامعألا مجرتُت نأ ،ةمأ خيرات ف ردانلا نم
 دلب قاطن ىلع ةيعامج لاعفأ ىلإ ةيعامجلاو
 تاذ ةكرتشملا ةحلصملا نوكت نأ ردانلا نمو .هلمكأب
 لك نم مغرلا ىلع قيقحتلل لباقو سوملم ىنعم
 ربعلا نم ريثكلا صلختسن نأ لمآ .تاهاركالا
 .ةمزألا هذه نم سوردلا نم ريثكلا ملعتنو

 
 
 
  



 ،ةحئاجلا :ياح نب دنوميار 
 يومنتلا جذومنلا ةنجل
 .ةقثلا ةداعتسال ةجاحلاو

  
 دنوميار( ياح نب ميماحر عم راوحلا اذه ف فقن
 ف اقباس ةيداصتقالا ايجولوبورثنألا ذاتسأ ،)ميعنلاب
 ةعارزلل يناثلا نسحلا دهعمو 9سيراب ةعماج نم لك
 ةنس اهلح ت يتلا روذج ةيعمج سيئرو ةرطيبلاو

 ةيداصتقالا اياضقلا نم ةعومجم ىلع ،2019
 ،19-ديفوك ةحئاج راشتناب ةطبترملا ةيعامتجالاو
 جذومنلا نم ةدافتسالا برغملل نكمي ناك فيكو
 كلذكو ،ءابولا ةهجاوم ف ايبلس أدب يذلا يسنرفلا
 رظنلا ةداعإ ربع اهذخأ برغملا ىلع يتلا سوردلا ىلع
 هذه نأ فيك كلذكو يلاحلا يداصتقالا جذومنلا ف

 ف رظنلا ةداعإ يومنتلا جذومنلا ف رظنلا ةداعإب ةصاخلا ةنجللا ىلع ضرفت تحبصأ ةيئابولا ةمزألا
 …اهتايولوأو اهتبيكرت
 
 ينومس دمحم :هرواح

 
 ةلئسألا راوحلا اذھ لالخ كعم لوانتنس •

 ام ،ءابولاب أدبنسو اًرخؤم انتلغش يتلا
 هذھ ھتثدحأ يذلا عضولا يف كیأر
 ذاختا مت كرظن يف لھ ،ةحئاجلا
 ؟كلذل ةمزاللا تاءارجإلا

 
 وھو ،صخش يأ لثم بقارم يأر وھ يیأر
 اذھو ،اندلبل يعامتجالا عقاولا ىلإ رظنلاب قلقلا

 ةئبعتلاو ،نزخملا لعف در ةعاجن نم مغرلا ىلع
 ةعبرأ انیدل ناك .يبعشلا نماضتلل ةیئانثتسالا
 ،ایبلس اجذومن انمامأ اھلوأ ،لوألا :ةیباجیإ ءایشأ
 انیلع بجی ال ام لك رھظأ يذلا ،اسنرف وھو
 اھیلع صوصنملا تاءارجإلا وھ ،يناثلا .ھلعف
 ،ةحصلا ةرازو نع رداصلا سرام 20 رارق يف
 ،نیكورولكلا مادختسا ربع ،جالعلا ریفوتب
 ،تاصوحفلل ریضحتلاو ،ةعنقألل فثكملا جاتنإلا

 ”ةلوقنملا“ تاءارجإلا نم ةمزُح اضیأو ثلاثلاو
 يباجیإلا ءيشلاو .دالبلا يف ءابولا ةبراحمل
 امیف عمتجملا لكل يئانثتسالا نماضتلا وھ عبارلا
 ةفسؤملا ةلاحلا كردی ،درف لكو ،ءارقفلاب قلعتی
 .يحصلا انماظنل
 مدعو ،ایاحضلاو ىودعلا نمث عفدنس اننكل
 نعً الضف ،ةیمیلقإلاو ةیعامتجالا ةاواسملا

 .دوقعل نومكحی نم تاسایس بقاوع
 يف دارفأ ةعبس شیعن امدنع ىودعلا بنجتن فیك
 نم رایتخا نیدن ال فیك .؟فرغ ثالث نم ةقش
 ةماعلا ةحصلا نع يلختلاب دلبلا ةسایس نوربدی
 نع يلختلا نأشب قلقن ال فیك .؟اھتصخصخو
 ةالابم مدع ریثن ال فیك .ةیورقلا ةیحصلا انلكایھ
 تاونس رشع ةدمل ةرداغم هاجت تاموكحلا
 ریثن ال فیك .؟جراخلا ىلإ ةیبطلا انتاراھم



 تاوقلاو نمألا تاوق رشن قفارت يتلا ةیوطلسلا
 .؟ةیركسعلا
 ،يداصتقالا طاشنلا فقو يھ ةیقیقحلا ةلكشملا
 نمً ادج ریبك ءزج ىلإ ةیرسقلا ةلاطبلا عفر يذلا
 ،يموی لخد ىلع نوشیعی نیذلا ،نیلماعلا ناكسلا
 .نیموایملا نیلماعلاو ،لكیھملا ریغ عاطقلاو
 نم ھلیحرت مت ،ناریجلا اضیأو يرسألا نماضتلا

 عیزوت يف تایعمجلل ةلئاھلا ةیبعشلا ةئبعتلا لالخ
 بقاوع ھل نوكیس رجحلا نأ ملعن نحنو ءاذغلا
 ةدم نوكت نأ بجی ،اضیأ .ةریطخ ةیعامتجا
 رابتعالا نیعب ذخأنل .ناكمإلا ردق ةدودحم رجحلا
 غنوھو ةیبونجلا ایروك يف ةحجانلا ةبرجتلا
 ةیناكسلا ةفاثكلا نم مغرلا ىلع دجن ثیح ،غنوك
 يذلا ناكملا وھ اذھ ،غنوك غنوھ يف ًادج ةیلاعلا
 میمعت يھ مھیجھنم .تایفولا نم ددع لقأ ھیف دجن
 ،يقسن لكشب تاصوحفلاب مایقلاو تامامكلا
 عضو يف يتلا ةنكاسلل ةبسنلاب يحصلا رجحلا

 ءادترإ ةیرابجإ ضرفب انمق نحن .شھ يحص
 .تاصوحفلا يف اًریبك اًمدقت انققحو تامامكلا
 عفر نإف ،ةیزارتحالا ریبادتلا ىلع ظافحلا عمو
 ،نكمم تقو برقأ يف لوجتلا رظحو ءاوتحالا

  ،دالبلا ىلإ يداصتقالا طاشنلا ةدوع نم نكمتنس
 يف حلم لكشب رھظ ،لوألا :امھذخأ انیلع ناسرد
 ىلإ ةحلملا ةجاحلا وھو ،عیمجلل راھنلا حضاو
 ةحصلا يف ،ةكسامتمو ةیویح ةماع تامدخ
 ھل عیمجلاو ،يناثلاو .لقنلاو ةفاقثلاو میلعتلاو
 نمازتملاو يئانثتسالا راشتنالا نأ وھو ،ھب يعو
 عقاولا يف ودبی ةیركسعلا تاوقلاو نمألا تاوقل
 . دیدھت لظ لثم ،ناكسلا دض ماع نیرمت

 ىلإ ةحئاجلا هذھ ،كیأر يف ،يدؤتس لھ •
 ةیداصتقالا تاسایسلا يف رظنلا ةداعإ
 ةدوع صخی امیف اصوصخ ،ةیملاعلا
 اھرود بعلتل ةیعامتجالا ةلودلا

 ،میلعتلا ،ةحصلا تاعاطق يف اصوصخ
  ؟يملعلا ثحبلاو

 . يرظن ةھجو مكرطاشأ نأ ةیادبلا يف دوأ
 نأ قیدصت اننكمی ال دومج ةلاح يف ھلمكأب ملاعلا
 مل ةطشنألا يف غارف ثودح يف ببستی ءابولا
 دھشی ،ملاعلا فصن يف خیراتلا يف لیثم ھل قبسی
 تاریغتلا تقفار يتلا ةئبوألا ىلع انخیرات
 يف شیعن نحن ،مویلاو .برغملا يف ةیلالسلا

 ةیبرغلا ةیروطاربمإلا رایھنا نم لیوط نمز
 . نورق ةسمخل ملاعلا تمكح يتلا
 املاع نأ كاردإ يف نولوھذم نحن ،ةقیقحلا يف
 .اننیعأ مامأ لكشتی ارخآ
 يف تاساكتنالا ىدمو يفارغجلا قاطنلا ببستی
 ةملوعلا ةیاھن ،لكشتلا روط يف ناك ام عیرست
 ةیلامسأرلا ،)ةرھدزملا وأ( قاطنلا ةعساولا
 جذومنلا ةنمیھ ،رح قیرط يف ریست يتلا ةیلاملا
 تاكرشلا اضیأ امبرو ،ةیددعتلا ،يكیرمألا
 . عقاولا يف انمكحت يتلا تایسنجلا ةددعتم
 دافنتساب طبترم يلامسأرلا جذومنلا ةلءاسم نإ 
 تاكرشلل ةیفاقثلاو ةیداصتقالا ةوقلا ،ةیلاربیلوینلا
 لخادت عم تقفارت يتلا ،تایسنجلا ةددعتم
 نم برھتت اھنأ حضاولا نمو ،ملاعلا تایداصتقا
 داجیإ نمو اھتایلوؤسمب ةطبترملا تابجاولا
 تاكرشلاو لودلا نیب ضوافتلل دیدج جذومنأ
 راكفألا ةشقانم :مھو يأ نود ،تایسنجلا ةددعتم
 طاقن اھنأ ىلع ءابولا فشك يتلا رومألا لك يف

 راكفألا لوح شاقنلا اذھ نإف ، ماظنلا يف فعض
 نازیم يف كلذ سكعنا اذإ الإ ىنعم ھل نوكی نل
 .ىوقلا
 يرابجإ رمأ ةیعامتجالا ةلودلا ةدوع نإ
 عم ،اھتاضقانت لكب ،رخآلاو نیحلا نیب ،لجترمو
 .بارتلاو لخدلا يف ةاواسملا مدع ةاعارم
 ً،الوأ ةحصلاو ،ةماعلا تامدخلل ةیولوألا
 ،عیمجلل ةحوتفم ةیعامتجا ةیامحو ،میلعتلاو
 ،ةدایسلا ةدوعو ،عینصتلل دیدج روحمك لاقتنالاو
 ومدقم ،”نیلكیَھُملا ریغ“ لامعلا مییقت ةداعإو
 ،عیزوتلا لاجم يف نولماعلاو ،ةیحصلا ةیاعرلا



 تاساكتنالا نم دیدعلاو …ةفاظنلا لامعو
 دُعب نع فشكی يحصلا رجحلاف ،ةعقوتملا
 ةداعإل لمألا يطعیو ةمكارتملا ةلادعاللا
 .نھملا هذھل رابتعالا
 رصبتلا لیوحت مت اذإ ،اًضیأ ءابولا نوكی نأ نكمی
 ةیسایسلا تاقالعلا يف يراجلا نماضتلاو
 فانئتسا ةصرف يھو ،ةریبك ةصرف ،ةطلسلل
 تاقبطلا تاجایتحا ةیبلت لجأ نم اھلخدتل ةلودلا
 تاكرشلا ةوق ةمیزھب ةصاخلا كلت ،ةیبعشلا
 لامعألا جاتنإ ةوقو ،تایسنجلا ةددعتم
 ءاھنإل ةیسیئرلا ةیفاقثلاو ةیعامتجالاو ةیداصتقالا
 ةروثو ،عیرسلا يئیبلا لوحتلا نعً الضف ،ةملوعلا
 ىدم ىلع لئادبلا نم دیدعلا تروطت .ةیخانمویب
 ةطبترم ةركتبم ةطشنأ لوح ،نییضاملا نیدقعلا
 تایلمعو ،ةددجتملا تاقاطلاو ،ةیئاذغلا ةدایسلاب
 ةعارزلا يف يجولوكیإلا لاقتنالا ىلإ ،لیحرتلا
 ایاضقلا هذھ عیسوت نع حرطی لاؤسلاف …ءانبلاو
 ىوق ھنع عفادت لیدب جمانرب عضو لالخ نم
 .راسیلا
 دجنو مداقلا لوھجملا لبق نم نوردخم نحن

 يف ءاوس ھسایق اننكمی ال ام لیخت يف ةبوعص
 يناعت يتلا ةنحملا لثم ،ءابولا ررض وأ مجح
 ةیقئالعلا بقاوعلاو ،ةیعامتجالا طباورلا اھنم
 داحلا يئانثتسالا مقافتلاو ،قلقلل ةریثملا خانملل
 لسلستملا رایھنالاو ،ةیعامتجالا تاتوافتلل
 تاداصتقالا راجفناو ،ةلئاھلا ةلاطبلاو ،تاكرشلل

 ،میلعتلا ىلإ لوصولا عجارتو ،ةلكیھملا ریغ
 ةلحرم يف ىرن نأ انیلع اذل …ةلیوط ةمئاقلاو
 ةمخض ةقلح ،ةیوطلسلا ةلودلل ممعملا بیرجتلا
 ةزھجأل مئادلا رشنلا نإ .ةثراكلا ةیلامسأر نم
 لودلل زیجت يتلا ذیفنتلا دیق تاینقتلاو ةطرشلا
 يداصتقالا دوكرلا نإ .اھناكسل ةعساو ةبقارم
 كش الب نوكیس ھنم رفم ال يذلا لیوطلا
 ریرمتل ةینطولا ةدحولاب ریشبتلل اًمئاد اًعوضوم
 قوقح نم دحلاو ،لضفأ لكشب فشقتلا دعاوق
 ةیعضو يف لامعلا شیمھت ةدایزو ،لامعلا

 ىلإ الوصو ،لكیھملا ریغ عاطقلاو ةشاشھلا
 ةریطخلا تاقافخإلا نع لیدبك نماضتلل ةوعدلا
 تاحیملت عم ةینطو ةعیرذ يطعیس ةلودلل
 .بناجألا ةیھاركل
 يھو ،ةمعانلا اھتوق ریوطت ىلع نیصلا لمعت
 نلعأ نیح يف ،ةنیعم ةیبوروأ لود دعاست يتلا
 ةھجاوم يف ًاتماص لظ يذلا ،يبوروألا داحتالا
 .ھمالستسا نع ،اینابسإو ایلاطیإ ھنم يناعت ام
 ذاوحتسالا ربع اھقوس عیسوتب نیصلا موقتس امك
 تناك اذإف .ةیبوروأ ةیزمر نكامأو تاكرش ىلع
 ،ةرضتحم لعفلاب اھفرعن يتلا ةیسایسلا ایفارغجلا
 ينیصلا جذومنلا دوسی نأ دعبتسملا نم سیلف

 .ًادغ
 ةناصرلا ىلع نورداق اننأ ءابولا اذھ انملعیس
 عم لماعتلا كلذكو كالھتسالا ةناصرو ةیقاطلا
 .ةیمقرلا تاصنملا

 نكمی يتلا سوردلا يھ ام مكرظن يف •
 هذھ نم ،برغملل ةبسنلاب اھصالختسا
  ؟ةیحصلا ةمزألا

 دقتعأ ،ءابولا اذھ نم ةدافتسملا سوردلل ةبسنلاب
 : ھنأ ظحالأ ،بیرقلا لبقتسملل ةبسنلاب ھنأ

 رارقلا ذاختا ةعرس نوكت نأ بجی )1
 نوكت امدنع ةلاعف ةماع تائیھ لیعفتو
 .انتالھؤم يف تاطلسلا ةقث كانھ

 فیكتلا ىلع ةینطولا انتعانص ةردق نإ )2
 ةلجاعلا تاجایتحالل ةیلاعفب ةباجتسالاو
 جضن ىلع لیلد يھ ةمزألا نع ةجتانلا

 انتعانص يف قثن نأ قحتستو ،اھتربخ
 سأرلا ىلع دامتعالا نع فقوتن نأو
 .يبنجألا لاملا

 ةلئاھلا ةعفارلا لكشت يتلا ةریبكلا ةوقلا )3
 عیمجل يوفعلا نماضتلا لاعفأل
 ىلع اھمیظنت بجی يتلاو ،براشملا
 يف بابشلا ةئبعتو ،لیوطلا ىدملا
 ،تالئاعلل تانوعملا ریفوتل تاعومجم



 نماضت زواجتت ،ةسوملم لولح عادبإو
 .ناریجلاو ةرسألا

 نأ بجی ةلودلا لئاسو نأ ءابولا انملعی )4
 ،سانلا ةمدخل ةیولوألا لیبس ىلع سركت
 ةرشابملا بئارضلا نوعفدی نیذلا مھف
 رمألا نإف ،نوكلھتسی نیذلا مھ اًضیأو
 دعی ملو يحصلا ماظنلا ةعجارمب قلعتی
 هرابتعاب میسجلا أطخلا بكتُری نأ الوبقم
 يجیتارتساو ریبك رامثتساك نكلو ،ةفلكت

 مقاط بیردت نم لقتنی اًعاطق يطغی ھنأل
 ةیبطلا تادعملا ةعانص ىلإ ضیرمتلا
 تاجتنملا ىلإ ،اھؤاشنإ بجی يتلا
 .اھریوطت اضیأ بجی يتلا ةینالدیصلا

 ةسایسب يمومعلا ىفشتسملا لیھأت ةداعإ
 ریبدتلا دعاوقل لماك لیدعتو ةمخض ةیرامثتسا
 ءاضقلا لجأ نم ةیمومعلا تایفشتسملل يلخادلا

 .ریدبتلاو داسفلا ىلع
 ضیرمتلا يفظومل ةدوع ةسایس دامتعا )5

 انئابطأ نوكی نأ بجی ،نیرجاھملا
 يف نیلماعلا عیمج كلذكو انیضرممو
 ،اندلب يف لمعلا ىلع نیرداق ضیرمتلا
 .نوبرتغم اوقبی ال نأو

 ،ةفقوتملا ةیداصتقالا ةلآلا ةدوعل •
 ؟تایولوألا يھ ام ،كیأرب

 ىوصقلا ةیمھألا ىلع ددشأ انأو ،ةیادبلا ذنم
 ةلودلا ةزھجأ تارارق ةعرسو مغانتل

 لئاسولا ھئاطعإل يجاتنإلا انجیسن ةیامح )1
 نم عفرلل تاءارجإ كلذكو ةمزاللا
 تادراولا لیلقت لالخ نم ،ھتایناكمإ
 تادراولا اصوصخ ،ةئملاب 35 ةبسنب
 قھرت يتلاو انتعانص قوعت يتلا

 وحن كرحتلاب انل حمسی امب ،انتالمع
 .ةیئاذغلا ةدایسلاو نمألا

 ناءارجإب ةیمومعلا تاطلسلا مایق )2
 تامدخلل ةیوق لیھأت ةداعإ ،انمازتم

 دوجوملا يساسألا لخدلا میمعتو ،ةماعلا
 .ةمزألا ةیادب ذنم

 ةقفارملاو تارامثتسالل قیدانص )3
 يف بابشلا لامعألا داور معدل ةھجوملا
 ایجولونكتلاو ةقاطلا ریفوت تاعاطق
 يف ةقاطلا تاضیفخت لمشتل ، ةیویحلا
 ةیتسیجوللا تامدخلاو ،ءانبلا عاطق
 ةعارزلل ،ةریصق تاراسم زیزعتل
 ،ةیجولونكتلا ذفانملاو ،ةیوضعلا
 ریودت ةداعإ داصتقاو
  .recyclage تایافنلا

 ةبیرض نم لیومت دراوم دمتُست نأ بجی )4
 نم كلذكو .ثاریملاو ةورثلا ىلع ةدیدج
 ةیدیلقت ریغ ةسایس ربع دقنلا ءاشنإ لالخ
 يذلا مخضتلا قیرط نع ،برغملا كنبل
 ،ةئملاب 7و 6 نیب ةبسنب ھب ظفتحی
 .ةئملاب 10 ةبسنب ةنزاوملا زجع ةبسنبو
 ام يلودلا دقنلا قودنص ىدل نوكی نلو
 تارارقلا يھ هذھف ، ھیلع ضرتعی
 .ةیبوروألا لودلا يف ةیراجلا

 كلملا سسأ انوروك ةحئاج روھظ لبق •
 جذومن دادعإ لجأ نم ةصاخ ةنجل
 دیدحت كنكمی فیك ،دیدج يومنت
  ؟يداصتقالا انجذومن

 لك ىلع تامالع يبرغملا داصتقالا عضی
 .دیدجلا يرامعتسالا جذومنلا تاعبرم
 قاوسألل عضخی دیدج يرامعتسا جذومن
 ىلع دمتعی ھنإ .يجراخلا بلطلاو ةیجراخلا
 تارامثتسالا – رشابملا يبنجألا رامثتسالا
 تناك .انتیضق يھ هذھ ،ةرشابملا ةیبنجألا
 يرذجلا لوحتلل ةریبك ةظحل ةصصوخلا
 ةیلمع 102 لصأ نم ،اذكھو .داصتقالل

 ةئملاب 81 يبنجألا لاملا سأر لثمی ،ةصصوخ
 صیلقت متو .ةئملاب 19 ينطولا لاملا سأرو



 لاملا سأر عم يبنجألا لاملا سأر فلاحت
 ھكلتمت يذلا ةلیلقلا ةلقلا راكتحا ىلإ ينطولا
 .ةیبرغملا تالئاعلا ضعب
 دجن دیدجلا يرامعتسالا جذومنلا اذھ طسو يف
 امب ،نداعملا جارختسا ةیمھأ عم ،عیرلا داصتقا
 عم ةیداصتقالا تاكبشلاو ،طافسوفلا كلذ يف

 ، ةعانصلاو ،كونبلا ةكبشو ،ةینوبز تالئاع
 تالاصتالا ، ةیتسجوللا تامدخلاو ، ةقاطلاو
 ىلإ يمتنت يتلا ،كلذ ىلإ امو قدانفلاو نداعملاو
 ةیكلملا ةیلاملاو ةیداصتقالا تاعاطقلا
 ىقبت ةلقتسملا ةیداصتقالا تاعاطقلا  امنیب
 تاعاطقلا كلذ يف امب ،يلحملا بلطلاب ةدودحم
 انداصتقال ةبسنلاب امأ  ،ناكسإلاب ةقلعتملا
 .طقف عیمجت داصتقا وھف يعانصلا
 ناكم انیدل نویسایسلا رارقلا عانص لخدأ دقل

 انداصتقا يف ينطولا لاملا سأر
 ةداعإ ضرفت ةحئاجلا هذھ كیأر يف لھ •

 اضیأو ةنجللا لمع ططخ لك يف رظنلا
  ؟اھتایولوأ يف

 اھیلعف ،رمتستس بجی ةنجللا تناك اذإ ،يتھج نم
 .اھنیوكتو اھتاصاصتخا ةعجارم

 بابسأ مییقتب موقت نأ ةنجللا ىلع نیعتی )1
 ىدم ىلع ضورفملا جذومنلا لشف
 ةبسنلاب امأ ،ةیضاملا نیرشعلا تاونسلا
 نمیھت يتلا ةیعاطقلا تایجیتارتسالل

 دج أطخلا نإف ، ةیداصتقالا انتسایس ىلع
 . فعاضم

 ناویدلا اھیلمی يتلا ،ةسایسلا هذھ عضو مت ،ةیادب
 تعاب ةیبنجأ ةیراشتسا تاكرش لبق نم ،يكلملا
 امیس الو ،ىرخأ لود ىلإ ةمدقملا ضورعلا انل
 .لیزاربلا
 ،ةیعاطقلا تایجیتارتسالل يلاربیلوینلا موھفملا مث
 ثیح ،ةمخض ریدصت ةیجیتارتسا ربتعت يتلا
 يف ،انباسح ىلع حبرلاو رامثتسالا طورش نوكت
 متی يتلا ةماعلا تارامثتسالا نراقن انوعد ،عقاولا
 ةبستكملاو ةیبنجألا تاعومجملا عم اھؤارجإ

 نم ةیبنجألا تاعومجملا ایازم ،ةیحان نمف .دالبلل
 دعاوقو ،ةیبیرضلا تاءافعإلاو ،يضارألا
 ةیحان نمو ،انباسح ىلع كلذ لكو ،لیوحتلا
 ھنأ ةجردل .نینیعُملا دلبلا يفظوم روجأ ،ىرخأ
 ،ةبراغملا لمعلا بابرأ ناك ،تاونس عبرأ لبق

 يتلا ،برغملا تالواقمل ماعلا داحتالل ةرود لالخ
 داقتنا ىلع اوؤرجی ملو ،ةیدشارلا يف تدقع
 نیرمثتسملا عیتمتب ةبلاطملل ،ةیكلملا ةسایسلا
 .بناجألل ةمدقملا ایازملا سفنب ةبراغملا
 تایجیتارتسالا لعجت ال ،اًرخآ سیلو اًریخأو
 عاطق لك تامھاسم دیدحتل ةیناكمإ نم ةیعاطقلا
 ةیكیمانید قالطإ بجی يلاتلابو ،رخآ عاطق يف
 اھب زیمتت يتلاو تاعاطقلا نیب ةكرتشم ةیداصتقا
 .لماكتملا ومنلا

 عضولا رابتعالا يف ذخأت نأ ةنجللا ىلع )2
 .دیدجلا يلودلا

 جراخلا ىلإ لقنلا يف ھل ططخملا ضافخنالا
 ةیداصتقالا بقاوعلا رابتعالا يف ذخأیو
 يذلا ،ناریطلا عاطق يف ضافخنالل ةیعامتجالاو
 .اریبك اروطت دھش
 تابلطلا يف ةینطولا تاكرشلل ةیولوألا ءاطعإ
 يئاذغلا نمألل ةیساسألا ةدوعلاو .ةیمومعلا
 . يقاطلاو

 ،سوملم لكشب داصتقالا حتف ةداعإ بجی )3
 ریفوت عم ،يخانملا ریغتلا ةاعارم عم
 صرف ةلحرم ىلإ انتعانص لقنل ةلصوب
 .ةیویحلا ایجولونكتلاو ةددجتملا ةقاطلا
 تاعومجم ءاشنإل بسانملا ناكملا ھنإ
 لیومتلا ربع بابشلا لامعألا لاجر نم
 . ةبكاوملا قبسملا

 تاجایتحالل ةھبتنم ةلودلا نوكت نأ بجی )4
 تاجاحلا رفوتو .ةیعامتجالا
 ةحصلاو لقنلا ثیح نم ،ةیعامتجالا
 ةمھم رداصم ،نیوكتلاو میلعتلاو ةفاقثلاو
 ةیعامتجالا تاجاحلا يھ هذھ فئاظولل



 مھدلب هذھف ،ةیقبسألا اھل يتلا صاخشألل
 دجوی ال ھنأل ،لیحرلا ىلع نومزاع مھو
 يزخملا فیزنلا اذھ فقول لبقتسم
 مھ نیذلا ،بابشلا ”ةكارحلا“ نم فالآل
 يینقتو نیسدنھم نم ،دالبلا لبقتسم
 .ءابطأو تامولعملا

 لیجلل رظنلا ةداعإ لیجست حلُملا نم حبصأ دقل
 طاقنل ةناكم ءاطعإ لالخ نم ،انبابش نم دیدجلا
 ،ریبعتلا ةیرحو ،يدقنلا ركفلل ةركتبملا ةوقلا

 ةیعامتجالا ةایحلا يف درف لك طارخناب دھعتو
 ىلإ ،ھنم داعبتسالاب روعشلا نمً الدب ،دلبلا
 ةیعامتجالا ةایحلا اھنودب يتلا ةماعلا تایرحلا
  .بوطعم مدقت لكو ،ةروتبم
 امیس ال ،سانلا ةقث ةداعتسال ةحلم ةجاح كانھ 
 يتلا ةماعلا تایرحلل ةیقیقحلا ةسرامملا لالخ نم
  .ةیداصتقالا ةطشنألاب مایقلا ةیرح نع لصفنت ال
 
 

 
  



 يذلا يمويلا ةكرعم ةحئاجلا نمز ف شيعن :يهازلا نيدلا رون
 .هتيراركتو هتباترب لتقي

 
 ةيعدألاو تاولصلاو ليلهتلاو ريبكتلا« نأ فيك لوح راوحلا اذه ف يهازلا نيدلا رون يجولويسوسلا ثدحتي
 حضوي اضيأو .»هب انعبشت ام كاذ ،يقالخأ مرج يعامجلاو يدرفلا توملا ىلع اهب ضيرحتلا نكل ،يدرف قح
 ةيملعلا ةفرعملا يه ةركفملا هتاذ ،عوضوم وه امنإو »اتاذ« سيل توملا نأ ةبرجت انسردي ةحئاجلا تقو فيك
 مه يحلا هلعافو .ةيسنكلا وأ ةيهقفلا فراعملا سيلو ،ةيئايميكلاو ةيجولويبلا ةيملعلا اهسسأ لكب ةيبطلا

 لب اردق دعت مل توملا نكل ردق سوريفلاب ةباصإلا نأ كلذك انملعت .نويندملاو نويعامتجالا نولعافلا
 .«…بوعشلاو لودلل ،ايعامجو ايدرف ارايتخا تحبصأ

 
 يسيردإلا ىفطصم :هرواح
 

 روهظ دعب يحصلا رجحلا شيعت فيك •
 يه امو ،دجتسملا كاتفلا ءابولا اذه
 ؟كتءارق

 ةيعضولا نع اليلق ولو ثدحتأ نأ اءدب يل حمسا
 ءابو مامأ نآلا نحن .ةيرشبك اعيمج اهشيعن يتلا
 .)ةحئاج( ةيجولويبلا ةثراكلا ىوتسم ىلإ عفترا
 لصح فيك ال ،هاهتنمو هأدتبم دحأ فرعي ال ءابو
 عيرس ،يئرم ال ءابو .طئاسو ةيأ ربع و لقتنا فيكو
 لماح ءابو وه .ءافخلا ف عسوتلاو لقنتلاو ةكرحلا

 موسوم ملوعم ءابو .ةملوعلا تايصاخ عيمجل
 روبع ىلع ةقئافلا ةردقلاو لقنتلا ف ةعرسلاب
 وأ يقرع وأ يعامتجا زييمت يأ فرعي ال ،دودحلا
 فادهتسا ف يرمع وأ يسنجوأ فارغج وأ فاقث
 لثم حطسم ءابو .مهداسجأ ف ةماقإلاو سانلا
 تاموقم لك مدهيو ككفي لازامو عاطتسا ،ةملوعلا
 لهف .)ةملوعلا( هتمومأ نضح تاباطخو ناكرأو
 تاملظتو ملظل هتاواسمب لتاق ءابوب رمألا قلعتي
 له ؟ملوعملا يملاعلا ماظنلا ييدايق ةيدادبتساو
 سوريف اهدوقي ةملوعلل ةداضم ةروثب رمألا قلعتي
 ؟كاتف
 ةيفارغج لوح باطخلا ملوعملا سوريفلا ريغ
 ةءوبوم قطانم لب ،بونج الو لامش ال .ملاعلا
 اهتسايس ف ةلذاختم لود ،ةءوبوم ريغ ىرخأو
 ف ةمساحو ةمزاح ىرخألاو سوريفلا دض ةيويحلا
 تاسسؤملاب حازنا املثم ،هتهباجم لعف ضوخ
 لعجو شماهلا ةقطنم ىلإ ةينيدلاو ةيسايسلا
 نآلا ملاعلا .زكرملا ف ةيبطلا ةيملعلا تاسسؤملا

 ةيندم ةمظنم ةطلس تحت دجوي هتايح ريبدت رارق
 تاسسؤملل سيلو )ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم(
 ذيفنت رود ىوس ةينمألاو ةيركسعلاو ةيسايسلا
 اهليزنت نامضو ،اهئاسنو اهتالاجر ططخو اهططخ
 اهئاقب نامض ف تبغر نإ ايلمعو اينوناقو ايدام
 ةيويح ةسايسك ربدت نآلا ةسايسلا .اهبوعش ءاقبو
 ربكأ .لامسأرلل ةسايسك سيلو ىلوالا ةجردلاب
 هتاه« مامأ »هتركح« نآلا شيعي ملاعلا تاداصتقا
 ريغو ةبقترملا ريغو ةبوسحملا ريغ »ةداضملا ةروثلا
 ةنكاسلا ريغو ةعضاخلا ريغو ةقطانلا ريغو ةلقاعلا
 ف ةمظعلاو ربكلا ةلالجل مكحتو ةطلس عقوم ال…
 ..ةيركسعلا ايجولونكتلاو لامسأرلاو ةايحلا
 لخاد يئرماللو رغصلا ف رغصألل نآلا ةطلسلاف
 خيراتلا جراخ نآلا ايحن ةيرشبك نحن .يئرماللا
 عارص ةغالب نع نيديعب ،نايدألاو ) نمزلا سيلو(
 .هدغ فرعي الو هموي مويلا شيعي انلك ،تاراضحلا
 .كرتشملا انخيرات وه نآلا يمويلا
 ،يخرؤملا ةغلب ريبك ثدح يلاحلا هلكش ف ءابولا
 ،ىربكلا تابارخلاو تاعاجملاو بورحلاب هيبش
 .لاشتنالاو عازتنالا ىلع ةردقلا كلتمي وهف كلذل
 ليوطلا انخيرات نم انعيمج انلشتنيو انعزتني
 يمويلا ف انب فذقيل ،صاخلاو كرتشملا ضيرعلاو
 رسع انلك شيعن .ريصقلاو قيضلاو ريغصلا
 ،ناوألا لبق انمطف اننأكو ،تغابملاو فينعلا عازتنالا
 و ةكرحلاو يعولا ف راشتنالا تاتش شيعن اهدعبو
 ةريصق ةيلاقتنا ةلحرم لخاد مالكلاو تاقالعلا
 بترنس فيك ؟ايحنس فيك ؟شيعنس فيك .دمألا



 بترنس فيك ؟ديدج نمز لخاد نمزلاب انتقالع
 براقألاو ةغللاو دسجلاو ناكملاب انتقالع
 ةلئسأ ؟ةيتايحلا تارورضلاو تاظحللاو ءاقدصألاو
 بحلاو رعاشملاو فوخلاو توملاو ةايحلاو دوجولا
 رتاوتملا اهقفدتو اهناليس ف ثعبنت … ةيهاركلاو
 ةايح لخاد .دسجلا تاكرح فو يعولا لخاد
 نمآو ينيتورو فيلأو يراركت يموي نم لاقتنالا
 قلقم رياغم يموي ىلإ .. حضاو يعامتجاو مظنمو
 ىتح نوظفاحم اننأ فشتكن ،فلاخمو ضماغو
 ىلع يلماعلاو نيدشانملا عئالط نم انك نإو مظعلا
 .رييغتلا
 دشأو بعصأ ملوعملا ءابولا اذه لظ ف ةايحلا يموي
 توملا نأ دقتعي نم لك ىلعو ،يظفاحملا لك ىلع
 انربك دق نوكن دلون امنيح( مداقلا نمزلا نم ةيتآ
 توملا .)رغدياه نترام ،تومن يكل ةيافكلا هيف امب
 )يمويلا( هموي مويلا نويحي نمو ،اردق سيل
 زيمي ام يه رجحلاو لزعلا ةايح .كلذ نوشيعي
 .انوروك سوريف يموي
 ةينمزب رخآ يموي ،انوروك يموي جلنو لخدن نآلا
 اقبط يمويلاف .اهدعاوق ،ال مأ انيبأ ،ضرفت ىرخأ
 ،وتريس يد لاشيم( هوركف نيذلا رابكلا لكل
 ،)…رغدياه ،ييدنالب جروج ،رفيفول ،يلوزيفام
 يموي وأ بورح يموي وأ يعامتجا يمويك ءاوس
 تكسيو عنقيو فلغيو ،ثدحلا وحمي .. تاميخم
 ةشاش« ييدنالب ريبعت بسح ،هنإ .ىربكلا خيراوتلا
 .»يلعفلاو يزمرلا ،توملاو درفلا طسوتت ىربك
 ةكرعمب« يمويلا ف شيعلا ركفملا سفن فصي كلذل
 سوريف لثم ،هفصن ام ةداع يمويلا .»يمويلا
 هتيراركتو هتباترب لتقي يمويلا( لتاق هنوكب ،انوروك
 »ةشاش« هفصوب باغ ام ةلاح ف لتقي هنإ معن .)..
 .نيرخآلاو نمزلابو هتاذب درفلا تاقالع طسوتت
 سفن فلأن( ةفيلألا هتفلأب لتقي يمويلا نإ معن
 سفنو سوقطلا سفنو هجوألا سفنو ةنكمألا
 ،رغدياه بسح ،نكل ).. تانكسلا سفنو تاكرحلا
 .ةلتاقلا ةفيلألا ةفلألا لتقت ةفرعملا
 يبط رجح ف اعيمج هايحن ،ءابولا يموي ف شيعلا
 ،هلمع تارقمو هتنهم لخاد هايحي انضعبو ،كرتشم
 طسو هتلزع فو .ليدبلا وأ يلعفلا هخوك ف لك
 هئايشأ طسو وأ ،ةرسأ بحاص ناك نإ ،هترسأ
 انلكو .هئالمز طسووأ اديحو ناك نإ هب ةطيحملا

 ةنوؤم يمأتل ةريغصلا ةيمويلا هتكرعم ضوخي
 .يمويلا شيعلا تاكرحو مالكو رعاشمو ةفطاعو
 نولملا ريغصلا »هقينيف« دامرلا تحت نم ثعبي انلكو
 كالهتسا( ةديدجلا ةفلألابو عم ثبعي يك دامرلاب
 ةءارقلاو تاملاكملاو بوتويلاو مليفلاو ةتكنلاو ربخلا
 نم لضفأ دحأ ال .).. ثيداحألاو خبطلاو ثحبلاو
 ،انتايعضو بسح ،طقف فلتخن لب ،رخآلا
 لخاد يمويلا ةكرعم ريبدت ف ،ةيزمرلا انليماسرو
 .رجحلا تاءاضف

 اهتصلختسا يتلا ربعلاو سوردلا يهام •
 كانه ؟ءابولا اذه نم عمتجملاو ةلودلا
 رهاوظلاو عدبلاو تافارخلا نم ةعومجم
 عمتجملا لخاد تحمنا يتلا ةذاشلا
 اهعابتا بجي يتلا لبسلا يهام ،يبرغملا
  ؟اهتدوع نود ةلوليحلل

 ام لك لخلخي رياغم رخآ يموي ىلإ يموي نم روبعلا
 نم لعجي ةجردل ،ارقتسمو انكاسو ايداع ناك
 يمويلا نم جورخ لعف نع ةرابع ديدجلا يمويلا
 ىلإ ،»يداعلاو يمويلا قوف ام« ىلإ يداعلاو
  «ordinaire-extra.قراخلا«
 دعبلا وه داتعملا يمويلل »قراخلا«و »قوفاملا« اذه
 دارفألا ةيفالتخا نع فشكي يذلا فاقثلا
 اذكو ،رخآ ىلإ يموي نم روبعلا ف تاعمتجملاو
 . كلت روبعلاو لاقتنالا ةيلمع ليوأتو ريسفتو ريربت
 اريثك اهعم مساقتن يتلا تاعمتجملاو ،انعمتجم ف
 ةيسوقطلاو ةينيدلاو ةيوغللا ،ةيفاقثلا انسسأ نم
 داتعملا يمويلا قفأ جراخ روبعلا ودبي ،ةيسدقلاو
 ايندلا ملاع ةياهنو »ةعاسلا مايق« وحن اروبع
 ،ثدحلا ةوق مدهت امنيح .ةرخآلا ملاع فارشتساو
 امنيحو ،ةيداعلا ةيمويلا ةايحلا ،ةيواسأملا هتايلجتو
 ةربدم ةنماك ثدحلا دوجو للع تازفحم نوكت ال
 عم رمألا هيلع وه املثم ،يرشبلا لعافلا فرط نم
 يعامتجالا نم روبعلا لهسي ،ةحئاجلا – سوريفلا
 ،يموي– اتيملا ىلإ يمويلا نمو ،يعامتجا -اتيملا ىلإ
 ءاحلصلا(حالصلا تايرتشم لك ءانتقاو عضبتلل
 )رظتنملا يدهملا ىلإ ةبسن( ةيودهملاو )ءايلوألاو
 .يمويلا ف ةمئاق ةكرعم ضوخل
 لضفأ يسدقلا ليختملا عئاضبو تاينتقم مدقت
 ف )اهتيرحسو اهتطاسب مكحب( اهئانبزل ضورعلا

 تناك تامزألاو حئاوجلا لك ىلع راصتنالا قيقحت



 لقألا ىلع ايسفن مهل نمؤت املثم ،ةيعامج وأ ةيدرف
 .ةرخآلاو ايندلا ليماسر حبرو ةاجنلا بكارم
 ىلع ،يثحابلا نم اذهك عضو ف رمألا بجوتسي ال
 لب ،ةلثامم عئاضب نوكلهتسي نم مصو ،لقألا
 ءالؤه اهيف لغتسي يتلا ةيفيكلا ةعباتمو ةبقارم
 تاميظنتلاو ىدارفلا »يفراعلا« فرط نم ءانبزلا
 لتقلا وحن مهعفدو مهشييجتل ،ةيسايسلا ةينيدلا
 ةتامإ( يمومعلا لتقلاو )مهسفنأ ةتامإ( صاخلا
 ةراجتلاب ماقملا اذه ف رمألا قلعتي .)نيرخآلا
 .«سدقملا توملا« ف ةيفاقثلاو ةيزمرلا ةرجاتملاو
 توملا نأ انوروك يموي نم مايألا هتاه ةبرجت انسردت
 يه ةركفملا هتاذ ،عوضوم وه امنإو »اتاذ« سيل
 ةيملعلا اهسسأ لكب ةيبطلا ةيملعلا ةفرعملا
 وأ ةيهقفلا فراعملا سيلو ،ةيئايميكلاو ةيجولويبلا
 نويعامتجالا نولعافلا مه يحلا هلعافو ،ةيسنكلا
 ردق سوريفلاب ةباصإلا نأ كلذك انملعت .نويندملاو
 ايدرف رايتخا تحبصأ لب اردق دعت مل توملا نكل
 لك نم مغرلا ىلع ،بوعشلاو لودلل ،ايعامجو
 ةكرعم ضوخ ف لصاحلا لدعلا مدع تاهاركإ
 ريبكتلا .ءاعمج ةيرشبلا تانوكم يب هدض يمويلا
 نكل ،يدرف قح ةيعدألاو تاولصلاو ليلهتلاو
 مرج يعامجلاو يدرفلا توملا ىلع اهب ضيرحتلا
 ةبرجت موي دعب اموي هب انعبشت ام كاذ .يقالخأ
 ءارو يعسلا .انوروك سوريف يموي ف شيعلا
 ،ايمالعإو ايدرف اهميمعتو ةيبطلا ةيملعلا ةمولعملا

 ةيبطلا ةفرعملل عساولا يريهامجلا كلمتلا ةبرجت
 ةيرشبك شعن مل املثم ،لبق نم اهشعن مل ةيملعلا
 ،ةدحاو ةيندم ةمظنم ةطلس لظ تحت ءاعمج
 عجو فلألا دلب ،ايبويثإ نم يقيرفإ ملاع اهدوقي
 .ءابو فلألاو
 ،هتازجنمو ملعلا وه نآلا ملاعلا لاؤسو انلاؤس
 ةيبرتلا لاجم جراخ هسرغو هجاتنإ نكمي ال ملعلاو
 ف ميلعتلاو ةيبرتلا سرغ نكمي ال املثم ،ميلعتلاو
 ةيسايس تاقايسو ةئرتهم ةيعامتجا تالاجم
 ف نآلا هتيلاعف ناطلس يندملا زربي .ءايمع
 ف يعامتجالا ةلالج زربت املثم ،ةايحلا ةيرارمتسا
 حقالت ربع ،كرتشملا شيعلا ةيرارمتسا خيسرت
 تاوذلاو تاذلا ىلع ةيعامجلاو ةيدرفلا ةيلوؤسملا
  .ىرخألا

 ميقلاو ميهافملا نم ةعومجم تطقس •
 ،بطلا/ملعلا زربو ،انوروك ةحئاج مامأ
 ؟كتءارق يهام

 نع ملاعلا لك ف ةينطولا مالعإلا لئاسو ثدحتت
 بجي هلظ فو ،ةمزأ عضو هنوكب يلاحلا عضولا
 ،اهتاسسؤمو لودلا نع ردصي ام لكل طابضنالا
 كلذ لك .يعامتجالا دعابتلاو رجحلاب مازتلالاو

 .سوريفلل رثكأ شفت ةرصاحمل
 ،تامزألا نكل ،ةمزأ عضو ف ةيرشبك نحن ،معن
 »تامزأتلا« طقف قلخت ال ،عونلا اذه نم اصوصخو
 اهيموي مايأ نإ لب ،تاناقتحالاو تاقانتخالاو
 ةرياغملا ةئشنتلاو ةيبرتلا ىلع اهتاقاط ضهنتست
 .ثدحلا ةوق لظ تحت رحدنا يذلا يمويلا مايأل
 ةيبرتلا ةبرجت ايعامج وأ ايدرف ضوخي لكلا نآلا
 وأ فوخلا لظ تحت ءاوس ،يعامتجالا رييغتلا ىلع
 ىلع ةيبرتلا ةبرجت .عوطتلاو عانتقالا وأ رجزلا
 تاقالع ىلعو ،ةيدرفلا ةيلوؤسملا ىلعو ةاواسملا
 ،عمقلا ضوع طابضنالا ىلع ةسسؤملا ةطلسلا
 ةينادرفلا( ةينانألل ةلتاقلا ةينادرفلا ىلعو
 ةيشحو ذبن ىلعو ،ليبنلا ءاطعلا ىلعو ،)ةنطاوملا
 بيرقلا عم حماستلاو ،ىنغلا شحوتو ،راكتحالا
 ،مليفلا ةعتمو ،ةءارقلا ةرورض ىلعو ،بيرغلاو
 ،دسجلاب ةيحصلا ةيانعلاو ،روهتلا نم رذحلاو
 … )ليبنلا ءاطعلا( لباقم نود نم ةمدخلا يدقتو
 ةمئاق يعامتجالا رييغتلا تايناكمإ نأ رهظت ةبرجت
 انلك انيلع معن .تاعمتجملاو تائفلا لك ىدل
 شيعنس هيلعو ،يبطلا رجحلا رمأل طابضنالا
 ةداعإ عمتجملا ربدي فيك نكل ،نيرخآلا نع انتلزع
 نكمي ال يتلا ةيعامتجالا طباورلاو تالصلل هئانب
 لك سأ اهنوك مكحب ،اهنودب ايحي نأ عمتجم يأل
 ؟يعامتجا دوجو
 .يلاجملا دعابتلا ةدعاقل ةيمومعلا تالاجملا عضخت
 يكل يعامتجالا دعابتلا ةلمج ركتبا نم فرعأ ال(
 وه يعامتجالا دعابتلاف ،؟؟ةيلاجملا ةفاسملا دصقي
 مدعي ال يذلا رمألا )ييعامتجا زيامتو زييمت
 لاجملا ف نكل ،يعامتجالا لصاوتلا تايناكمإ
 .رسأك انيلع روجحم نحن صاخلا
 رجحلا اذه لظ تحت انحبصأو ةرسألا لخاد اننإ
 رسألا شيعت ال .ةريغص ةعامجك هجول اهجو شيعن
 يتلا ةيعامتجالا تالصلا سفن انوروك يموي ف



 ثيح نم ةرياغم تالص اهنإ .كلذ لبق اهيلع تناك
 كراشتو تايلوؤسملا ماستقاو ،لمعلا ميسقت
 تاعازنلا ريبدتو تايكحملا لدابتو تارارقلا
 يهو .. تاءاضفلا عيزوت ةطرقمدو تاطوغضلاو
 لماكلا ىنعملاب ةسردم كلذ لك عم ةازاوملاب
 سفن فو اهئانبأ عم نآلا رسألا ملعتت ( ةسردملل
 ةيعامتجالا ةميقلا نع اهتروص عجارت نآلا
 عم مساقتت لب طقف ملعت ال ةسردملاف . ةسردملل
 ةرسألا .)يوبرتلا اهئبعو يعامتجالا اهنمز ةرسألا
 رييغتو ديدجت وأ تيبثتو خيسرت نضح يه
 اهتفاضتسا لظ ف و ،ةيعامتجالا طباورلا
 ةداعإ لعف ف ةيوبرتلا اهتيلاعف نإف ةسردملل

 اعافترا رثكأ نوكتس ةيعامتجالا طباورلا ةغايص
 ةليبقلا جراخ ةيلاحلا رسألا شيعت . ةعاجنو
 الو يلاثملا جذومنلاب ال تسيل ةليبقلاو ،اهسوقطو
 اموي دوعتتو ،ةيعامتجالا طباورلاو تالصلل ديحولا
 اهتايجاح ريبدتو اهدارفأب ءافتكالا ىلع موي دعب
 اهلعجي ام وهو ،براقألا عم اهتالصاوت ميظنتو
 بعصيس ةرياغم ةيعامتجاو ةيميق ةبرجت شيعت
 اهجامدتسا اذكو ايئاهن اهنع يلختلا اهدعب اهيلع
 اهشع ناطلس رداغتس اهنأ رابتعا ىلع ،ايلك
 وه .عساولا عمتجملا ءاضف ف اهسفن دجتل ريغصلا
 دعب ايعامجو ايدج هريكفت ضرتفي يذلا قزأملا
 .اهتابستكمو اهقافآو اهتيمارد لكب ةبرجتلا هتاه
 باوبأ حتفت دق ةرياغملا ةمزألا هتاه تاظحلف
 .ريدقتو ةيوفع لكب رييغتلا ةسرامم

 نماضتلاو ةنطاوملا موهفم ةوقب داع •
 شحافلا ىنغلا لالحمضاو كسامتلاو
 ؟ةيدرفلا تاينانألاو

 ليسرام زيمملا يسنرفلا عامتجالا ملاع يكحي
 تاعمتجملا تناك فيك »ةبهلا« نع هل ثحب ف سوام
 قراوفلاو تازيامتلا ثاعبنا مواقت ةيلوألا
 ةورثلا مكارت نع ةجتانلا اهتانايك لخاد ةيعامتجالا
 تاسرامملا لخاد فشتكا نأ ناكو .تاورثلا راكتحاو
 هامسو هتعن ام تاعامجلا هتاهل ةيعامتجالا
 وأ ةبهلا هساسأ ليبنلا قافنإلا .»ليبنلا قافنإلاب«
 ةعضاخلا ةريبكلا وأ ةريغصلا« ةيطعلا وأ »ةيدهلا«
 وأ لباقملا راظتنا نود ءاطعلا ف ةيرحلا ةدعاقل
 نم ةلباقم ةبهب اهيلع درلا ف مازلإلا اذكو درلا
 .اهاقلت نم فرط

 دعاوق درلا ف يقالخألا مازلإلاو ءاطعلا ةيرح
 ةعامجلا لخاد رودتو كرحتت ةورثلا لعجت
 تاتوافتلاو ،اهتوق ىلع ظفاحت تانماضتلاو
 اهدعاوق دقفت نا نود نم سسأتت ةيعامتجالا
 .ةيقالخألا
 لامسأرلاو حبرلا شحوت عنمت ةيقالخأ دعاوق
 نم نيرخآلل ةمدخلا يدقتل عرشتو .. راكتحالاو
 هتميغ عشقنت ام اذ وه .لباقم كلانه نوكي نأ نود
 هنع عمسنو انعمتجم ف هارنو ،انوروك يموي لظ ف
 ،»دحاو رحب ف ةددعتم جاومأ اننإ« .ملاعلا لك ف
 قافنإلا لعف ةرورض حرطت تحبصأ هيلع ءانبو
 ةينقتلاو ملعلاو ةورثلل ةكلاملا لودلا لك ىلع « ليبنلا
 ةمولعملا قافنإ . ةصصختملا ةيرشبلا تاناكمإلاو
 .هتيرشب لكب ملاعلا قرغ يدافتل تابهلاو ةبرجتلاو
 لب سوام ليسرامل ةلمج دعي مل ليبنلا قافنإلا
 بهت ةيلحمو ةيملاع ةيوعمجو ةيعامتجا تاكرح
 ،هخيسرت لجأل عفارتو ،اهتاناكمإو اهتقوو اهبراجت
 هتاه راسم ف طرخنت نأ لودلا ىلع نأ ادب نآلاو
 لودلا نم ريثكلا طارخنا حال دقو ،تاكرحلا
 قافنإلا .مايأ ذنم لعفلا اذه ف تاكرشلاو ءايرثألاو
 ةموسوم ،ةنطاوم ةيعامتجا ةسرامم ليبنلا
 عضخت ال يتلا ةمدخلاو ءاطعلاو ةبهلاو عوطتلاب
 ةبرجت انتلعج ةسرامم .لاملاو داصتقالا قوس قطنمل
 اءدب .اندلب ف كانهو انه اهارن انوروك يموي
 تاعاطقو ةفاظنلاو ميلعتلاو ةحصلا ءاسنو لاجرب
 نآلا نولغتشي ءالؤه لك نأل اذه لوقأ( ىرخأ
 يفطاعو ينهم دهجب نكل ءارجأكو العف يفظومك
 ىلإ الاقتناو ،)بتاورلا سفنبو فعاضم يدسجو
 مهتاكلتممو مهتامدخ نوبهي دارفأو يلواقم
 ةكرعم ةهجاوم ف يعامجلا لعفلا ميعدتل ةصاخلا
 ةرخسلا ةمدخ يدقتل عوطتي بابش .ءابولا يموي
 ةنوؤم نوعمجي نورخآو ،لقنتلا نع نوزجعي نمل
 .ينسملا نم مهئايحأ ةنكاس نودقفتي وأ ةفقلا
 نهلماعم ف يبطلا رجحلل نهسفنأ بهي تايتفو
 نورخآو ،ةيبطلا تامامكلا جاتنإ نم نفعاضي يك
 …نوجسلا لخاد يبطلا رجحلل مهسفنأ نوبهي
 ةبرجت هتجرد تعفر يذلاو ليبنلا قافنإلا قطنم هنإ
 هعمو ،رثكأ ايئرم حبصي يك ءابولا يموي ف شيعلا
 ءابولا ةرصاحم ف طقف سيل لمألا تاجرد



 ةيبرتلا ةبرجت لخاد طارخنالا ف لب يجولويبلا
 .يعامجلا يعامتجالا رييغتلا ىلع
 لب لتقي نم ضرملا سيل ،لوقن عامتجالا ملع ف
 تعفترا امهم ضارمألا نإ لوقلا ىنعمو ،عمتجملا
 ةياهن ف ىقبت اهعئابط تعونتو اهرطاخم تاجرد
 ةغلب وأ ،ةبكرمو ةدقعم ةيعامتجا رهاوظ رمألا
 ضارمألا .ةيلك ةيعامتجا رهاوظ سوام ليسرام
 رجحلا ،دشأ هلتق نوكي دق مصولا نكل لتقت دق
 نكل ايسفن تيمملا يبطلا لزعلا ضرتفي يبطلا
 .دشأو ىسقأ هتوم نوكي دق يعامتجالا لزعلا
 قايس بايغ ف نكل لصحي دق يوضعلا جالعلا
 .هتموميدو هتيلاعف يفتنت هنضتحي يعامتجا

 مارتحاو طابضنالاب اننوصوي ءابطألا ناك ام اذإو
 لخادملا اهفصوب ةيلاجملا ةفاسملاو يبطلا رجحلا
 ،كلذ ىلإ فيضن اننإف يوضع ءافش لكل ىربكلا
 ليبنلا قافنإلا نوك ،ضراعتلا سيلو لماكتلا باب نم
 ةينادرفلاو يعامتجالا رييغتلا ىلع ةيبرتلاو
 جراخ ةيعامتجالا طباورلا ءانب ةداعإو ةنطاوملا
 لكشت لامسأرلا شحوتو طلستلاو ةليبقلا قطنم
 يموي نم يعامتجالا جورخلل ىربكلا لخادملا
 هناكمإب يذلا يعامتجالا ثدحلا قلخو ،انوروك
 .ءابولا يموي ةينمز وحم

 
 
 
 
 
 
 

  



 تاعجارتلا :بيبحل لامك
 ءابولا نمز ف ةيقوقحلا

 ىلع ةحئاجلا ريثأتو
 .يلاربيلوينلا جذومنلا

 
 لعافلا ،بيبحل لامك ثدحتي راوحلا اذه ف
 ةيقوقحلا تاعجارتلا نع ،يسايسلاو يقوقحلا
 يرادإلا مكحتلا ةدوع نع كلذكو ،ءابولا نمز ف

 اسسؤم هتفصب هعم فقن اضيأو ،ينمألاو
 نعو ءابولا تقو ف نوجسلا ف ضاضتكالا لكشم نع ،يرادإلا هسلجم وضعو نوجسلل يبرغملا دصرملل
 حارس قالطإب يسايس جارفنا ةرورض نع كلذكو ،ىودعلا نم ءانجسلا ةيامح ىلإ فدهت يتلا تاحرتقملا
 يذلا يلاربيلوينلا جذومنلا نع يلاحلا ءابولا رثؤي نأ نكمي فيكو ،ةيعامتجالا تاكرحلاو يأرلا يلقتعم

 .ميلعتلاو ةحصلا لثم ةيويح تاعاطق ةصصوخ وأ ضيوفت ىلإ فدهي
 
 ينومس دمحم :هرواح
 
 ،20,22 نوناق عورشمل لدعلا ريزو حارتقا ذنم– 
 كانهو ،« ميمكتلا»  نوناق عورشمب فصو يذلا
 تاعجارت نم يقوقحلا جيسنلا لبق نم تافوخت
 وه ام ،ايروتسد ةبستكملا تايرحلاو قوقحلا نع
 ايئاجف اذه لثم نوناق عورشم ةجمرب نم كفقوم
  ؟ةيحصلا ئراوطلا نمز ف
 تحبصأ عضو ف نحن ،» تافوخت « مامأ دعن مل
 لبق كلذو اعقاو ارمأ قوقحلا نع تاعجارتلا هيف
 يلاحلا عورشملاو .ةيحصلا ئراوطلا نوناق رادصإ
 ىلإ هلوح شاقنلا عجري ذإ قايسلا اذه ف جردني
 . عئاضبلا ضعب ةعطاقم ةلمح دعب 2018 ةنس
 ةفئازلا رابخألا يمانت مامأ ةموكحلا تدقتعا اعبط
 عورشملا ريرمتل ةيتاُوم فورظلا نأ ةرتفلا هذه ف
 . ئراوطلا ةلاح فورظ لظ ف
 نع ءارازولا عجارت رسفن فيك وه حورطملا لاؤسلا
 وه عجارتلا اذه له ؟لبق نم هيلع اوقداص عورشم
 ةراشتسالا مدع ىلإ عجار له ؟هدض ةلمحلا ةجيتن
 بيرست لهو ؟ةيبلغألل ةلكشملا بازحألا دعاوق عم
 ةيسايس تاباسح ةيفصت ىلإ فدهي عورشملا اذه
  ؟ةيبلغألا لخاد

 تاءارجإلا موقت نأ كيأر ف نكمي له–  
 ةيمومعلا تاطلسلل تحنم يتلا ةيئانثتسالا
 ةدوعب«  ةطرقمدلا ةيلمع»  همسا ءيش رثعتب

  ؟يسايسلا ف يرادإلا مكحت
 وه رمألا ف ديدجلا نإ .عقاو رمأ يرادإلا مكحتلا
 يسحت لوح ةعساولا ةلمحلا عم ،ينمألا عاطقلا نأ

 ،ينطاوملا ةمالس ةمدخ ف نمألا نأو نمألا ةروص
 ف لقألا ىلع – بكاو يذلا يبعشلا معدلاو
 ربتعا ،ةينمألا تاءارجإلا -رجحلل ىلوألا عيباسألا

 ةيوقتل ةيتاوُم تحبصأ فورظلا نأ – أطخ –
 ىلع قيبطتلا نأ ىسنن ال امك ،يمكحتلا هعقوم
 ةماعلا ةرادإلا همدختست يذلا ةلاقنلا فتاوهلا
 نم مغرلاب ،شاقن يأ رثي مل ينطولا نمألل
 . ةيصخشلا تايطعملا مارتحا لوح فواخملا
 مكاحملاو نمألا اهيلع نميهي ةيعضو ف مويلا نحن
 يه هذه .ناملربلا ةقداصمبو ينوناق لكشب
 . ةيلاربيللا ةيطارقميدلا
 ةيلودلاو ةيقوقحلا تامظنملا نم ةعومجم تقد– 
 دايدزإ عم ،ءانجسلاب قلعتي اميف رطخلا سوقان
 كيأر ف له ،نوجسلا ف انوروكب ىودعلا رطخ



 ةماع ةينّجسلا ةبراقملا ف رظنلا ةداعإل تقولا ناح
  ؟ةلادعلا ةموظنم لخاد
 نم انأو ،ريطخ رمأ ءانجسلاو نوجسلا رمأ نأ نظأ
 ف وضعو نوجسلل يبرغملا دصرملل يسسؤملا
 ةنس لك دصرملا نإ .1999 ةنس نم يرادإلا هسلجم
 ذخأ ءابولا يشفت عم اعبطو رطخلا سوقان قدي
 ةثراك لبق كلذو ،ربتعاو تاردابم ةعومجم دصرملا
 حارس قالطإل لاجعتسا كانه نأ تازازرو نجس
 ،ةيعامتجالا تاكرحلا يلقتعمو يأرلا يلقتعم
 ددع حارس قالطإ لجأ نم تاحرتقم ةدعب مدقتو
 رطاخم كلذ ىلع بترتي نأ نود ءانجسلا نم ريبك
 دادمإل ةيناسنإلا ةيحانلا نم مهاس امك ،ةينمأ
 نأ ملعي لكلاو .ةيدام تادعاسمب نوجسلا ضعب
 وهو ،ضارمألا يشفت بابسأ ربكأ نم ضاضتكالا
 سيياقملا لكل برضو ءانجسلا ةماركب ساسم
 حرتقا امك .يلودلا ديعصلا ىلع اهب لماعتملا
 ةيباقعلا تاسايسلا ةعجارمل تاءارجإ ةدع دصرملا
 ةرطسملاو يئانجلا نوناقلا ليدعتل تاحارتقاو
 . ةليدبلا تابوقعلل تاحارتقاب مدقتو ةيئانجلا
 ةيلخادلا ريزوو ةماعلا ةباينلا ةسائر باطخب ركذنل
 دض مزحو ةمارص لكب نالماعتيس امهناب نيدكؤم
 امههجوتل ناكف ئراوطلا ةلاح تاءارجإل يفلاخملا
 فلأ 80 قوفي ام تفدهتسا تالاقتعالا تالمح
 ىلع لاقتعا ةلاح ف مهنم تائملا تليحأ نطاوم
 ةئيبلا رفوو نوجسلاب قانتخا ىلإ ىدأ امم مكاحملا
 ديدعلا رطأو ءالزنلا يب انوروك راشتنال ةبسانملا
 . ةينّجسلا تاسسؤملا نم
 ملأ ،ةسايسلاو يأرلا ءانجس مهي اميف اضيأ– 
 يلقتعم لكشم لحل ةيسايس ةحلاصم تقو نحي
  ؟فيرلا كارح يلقتعم كلذكو يأرلا
 ةضافتنا لالخو رياربف 20 ةكرح عالدنا ذنم
 ،شمهملا برغملا نم قطانم ةدعو ،ةدارجو فيرلا
 ةكرحلاو ةيلحملا وأ ةيعيرشتلا تاباختنالا ةبسانمبو
 هوجوو لامعألا لاجر ضعبو يفقثملاو ةيقوقحلا
 تاسسؤملا ف ةقثلا ةداعإب ةلودلا نوبلاطي ةيسايس
 قالطإب عمتجملاو ةلودلا يب حلاصتلل لسلسم نشو

 تاكرحلا يلقتعمو يأرلا يلقتعم حارس
 . ةيعامتجالا
  ؟تاوصألا هذهل مامتها ريعت ال ةلودلا اذاملف
 جذومن طوقس ،ايملاع ،ةيئابولا ةلاحلا ترهظأ– 
 ،ةحصلا( ةيويحلا اهتاعاطق ضوفت يتلا ةلودلا
 يومنت جذومن ف انريكفت اذه لعجي له )..ميلعتلا
 « جذومن رابتعالا يعب ذخأي اراسم ذخأي ديدج
  ؟» ةيعامتجالا ةلودلا
 يلاحلا جذومنلا بويع نع تّرع ةيئابولا ةلاحلا
 تاعاطقلا ةصْصوخو ضيوفت ىلع اساسأ ينبملا
 ديعصلا ىلع اذهو ةحصلاو ميلعتلا لثم ةيساسألا
 ماظنلا اذه طقست مل ةيئابولا ةلاحلا نكلو .يلودلا
 جذومنلا اذه نأ اننظ اننأ ركذتنل .يلاربيل وينلا
 . 2008 ةمزأ عم رحدنيس يومنتلا
 . شاعتنالاو فيكتلا ىلع ةلئاه ةردق هل نإ
 يوق ريثأت هل نوكيس ءابولا نأ دقتعم ايصخش انأ
 جذومنلا لوح ةنجللا تاصالخو تاشاقن ىلع
 تاصالخلا ينبتل ةيسايس ةوق نود نكلو يومنتلا
 اهلاح ىلإ ةيعضولا دوعتسو ،اهيلعفتو اهنع عافدلاو
 راجفنا يدافتل تاءارجإلا ضعب عم قباسلا
 ةحئاجلل يبلسلا ريثأتلا ءارج ةيعامتجالا تاكرحلا
 . ةيعامتجالا عاضوألا ىلع
 ةيسايس ةكرح« ةوق ءانب ىلإ ةجاح ف اننأ نظأ
 ضرع ىلع ةينبم ،اديدج ابزح ينعت ال ،ةديدج
 تالوحتلا يعاري ديدج باطخو ،ديدج يسايس
 ةفسلف كلذكو ،بابشلا دنع اميس ال ةيعمتجملا
 ةيزكرملاب يمس ام ثرإ عم عطقت ةديدج ةيميظنت
 يه تسيل تاباختنالا نأ املع اذه .ةيطارقميدلا
 ءانبلا ف يساسأ رصنع اهنكلو ةيطارقميدلا
 ف رظنلا ةداعإ ةرورض بسحف سيل يطارقميدلا
 نكلو )الح تسيل ةعطاقملا( ةيسايسلا ةكراشملا
 ةيكراشتلا ةيطارقميدلا ةيوقت ةرورض ف كلذك
 جذومن ةيوقت كلذ ف امب ،ةيلحملا ةطلسلا ةيوقتو
  .يعامتجاو ينماضت ديدج يداصتقا
 

 
  



 ..ةفثكم تاصوحف نودب فاك ريغ رجحلا :طوهلوأ فسوي
 .ةيجهنم صقاون ةدع اهيف يكورولكلا لوح ةزجنمُلا تاساردلاو

 
 ةعماجب ثحاب ذاتسأ ،ءايحألا ءاصحإ ملعو ةئبوألا ملع ف ثحابلا ،طوهلوأ فسوي عم µ عقومل ثيدح ف
 براجتلاو تاساردلا صئاقن حرشي ،)اكيرمأ( درافراه ةعماجب ةماعلا ةحصلا ةسردمبو ستيسوشاسام
 يحصلا رجحلا رارق ذاختا ةعاجن مدع ف هيأر ،يصلاو اسنرف نم لك ف ،نآلا ىلإ تزجنأ يتلا ةيريرسلا
 سوريف ةبراحم ىرخأ لودو برغملل نكمي فيكو ،..ةفدهتسمو ةفثكم تاصوحف ءارجإب كلذ ةبكاوم نود

 .. ديعبلاو طسوتملا ىدملا ىلع انوروك
 ينومس دمحم
 
 ةيلاحلا تاساردلا ف ةيجهنم صقاون
 
 ةياغ ىلإ تيرجأ يتلا ةديحولا ةيريرسلا ةبرجتلا
 موي ثيدحلا يرجأ( سمأ
 ةعاسلا ىلع 2020 سرام 25 ءاعبرألا
 تيرجأ يتلا ةبرجتلا يه ،)الاوز ةقيقد 49و ةثلاثلا
 فسوي حضوي .اسنرفب تلووار ييديد قيرف لبق نم
 نأ ،ءاصحإلا ملعو ةئبوألا ملع ف ثحابلا طوهلوأ
 ايالخلا ىلع تناك يصلا اهب تماق يتلا ةبرجتلا
 .ةيملع ةديرج ف لاقم اضيأو ،ناسنإلا ىلع سيلو
 ف ءاعبرألا مويلا ترهظ ةيناثلا ةيكينيلكلا ةبرجتلا
 اهصخلم طقفو ،ةينيصلا ةغللاب يصلا
 Abstractييأرو ،ةيزيلجنإلا ةغللاب رشن يذلا وه 
 نإف ةئبوألا ملع تاسارد ةيجهنم ف صصختمك
 ،ادج يتفيعض يتيريرسلا اسنرفو يصلا يتبرجت
 ييديد( اسنرفب ةزجنملا ةساردلا نإ لب
 صئاقن ةساردل اجذومن نوكت نأ نكمي )تلووار
 . ةيودألا ىلع ةئبوألا ملع ف ةصصختملا ثاحبألا
 تلووار ييديد لبق نم تيرجأ يتلا ةساردلاف
 يجهنم لاكشإ اهللختي ،طوهلوأ بسح ،هقيرفو
 موقت يتلا ةيريرسلا ةبرجتلا نأ وهو :يساسأ
 يتعومجملا نوكت نأ بجي يعم ءاود صحفب
 نم ديدعلا ف يتهباشتم اهيف يتدمتعملا
 وأ ءاودلا اهل مدق يتلا ةعومجملا ءاوس ،صئاصخلا
 متي يذلا ءاودلا اهل حنمي مل يتلا ةعومجملا
 اضيأو سنجلا ،نسلا ف اههباشتب كلذو ،هرابتخا
  virales charges les …ةيسوريفلا تانحشلا
 نم وه ءاودلا نأ ةصالخب جورخلا لجأ نم كلذو
 ف مهاس رخآ ريغتم يأ سيلو ضيرملا ءافشب ماق
 تاريغتملا هذه نأ احضوم .ةيئاهنلا ةحيتنلا ريغت
 رايتخا دنع ةساردلا ةيادب ف ءاوس اهديدحت نمكي
 نأ بجيو ةساردلا امهلمشتس يتلا يتعومجملا
 موقت امدنع ريخألا ف وأ ،يتهباشتم انوكي

 ،ةساردلا جذومن ف مهلاخدإو يئاصحإلا ليلحتلاب
 . نيرمألا نم يأب مقت مل ةيسنرفلا ةساردلاو
 ثحابلا حضوي ،لمألاب ثبشتن انلك لاحلا ةعيبطبف
 تاساردلا نأ ينعي الف ،ءايحألا ءاصحإ ملع ف
 ،الح سيل يكورولكلا نأ ،ايجهنم ةفيعض ةزجنملا
 نوكيس يكورولكلا نأب نهربت ال ةساردلا نأ لب
 ىلإ ةفاضإلاب ،انوروك ءابوب ىضرملا ءافشل الح
 داجيإ لجأ نم ايلاح اهصحف متي ىرخأ ةيودأ ةعبرأ
 نم لك ف ،19 – ديفوكلا سوريف جالع هنكمي راقع
 اهب موقت ىربك ةسارد اضيأو اكيرمأو اسنرف
 صحف لجأ نم ةحصلل ةيملاعلا ةمظنملا
 . ةيودأ 4 ةيلاعف
 ءاودلا رهظي نأ نكمي براجتلا هذه لالخ نم
 كلذ فو ،طوهلوأ امئاد حضوي ،ةيلاعف رثكألا
 حنميو ةيريرسلا تاساردلا فقوتت نأ نكمي تقولا
-ديفوك سوريفب ىضرملل ةيلاعف رثكألا ءاودلا

 ال نأ يقالخألا ريغ نم تقولا كلذ ف هنأل ،19
 عيمج لامتكا ىتح ىضرملل لاعفلا ءاودلا يطعت
 . براجتلاو تاساردلا
 يكورولكلا ىلع برغملا دامتعال ةبسنلاب امأ
 يجالعلا لوكوتوربلا ف يكورولك يسكوريهلاو
 نكميف ،طوهلوأ حضوي ،انوروك سوريفب يباصملل
 ةلاحلل ةيناديملا تايطعملا لالخ نم ءاج نوكي نأ
 نأ امك ،انوروك سوريفب يباصملل ةيحصلا
 صاصتخا نم وه همدع نم ءاودلا اذه لامعتسا
 أدبملا لالخ نم كلذو ،ضيرملا عم هتقالعو بيبطلا
 ،عجان ليدب يأ دجوي ال هنأ نوكب يساسألا يبطلا
 ف بيبطلل نكمي تايطعملا بايغ مغر يلاتلابو
 نودب ،ءاودلا اذه لمعتسي نأ ىضرملا عم هتقالع
 طوهلوأ ركذو .كلذب صاخ لوكوتورب يأ نوكي نأ
 اذه ،يكورولكلا ءاود لامعتسا نع هثيدح قايس ف



 ركذأ نكلو الاعف سيل يكورولكلا نأ ينعي ال هلك
 دكؤت ةمكحم ةيريرس ةسارد يأ دجوت ال هنأب اضيأ
 يباصملا ءافش ف لاعف اضيأ يكورولكلا نأ
 . 19 – ديفوكلا سوريفب
 
 ةفثكم تاصوحف نودب فاك ريغ رجحلا
 
 لالخ نم حضاو اذهو فاك ريغ يحصلا رجحلا
 نم اضيأو ىرخأ لود ف ىرن يتلا ةيلودلا جذامنلا
 هنأ دكؤت يتلا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم حيرصت لالخ
 فسوي حضوي ،ةعساو تاصوحفب مايقلا نأ بجي
 فثكم صحف ةماقإ لالخ نم ،طوهلوأ
 يرورض ةلاح دجن امدنع هنأ ىنعمب ،فدهتسمو
 ىلع اوناك نيذلا سانلا عيمج صحفب موقن نأ
 مهلمح تبث نيذلا سانلاو ،ةلاحلا كلت عم لصاوت
 ،مهعضو متت ةرسألا دارفأو مهلزع بجي سوريفلل
 رجحلا ف ،صحفلا ةيباجيإ روهظ مدع ولو
 … خلإ يحصلا
 ،ةفدهتسملاو ةفثكملا تاصوحفلا ءارجإ نودبف
 ملع ف ةجذمنلا ف صصختملا ثحابلا حرشي
 مدع لجأ نم تقولا حبرب طقف موقن ،ةئبوألا
 روهظ ىتح ،سوريفلاب تاباصإلا ةورذ ىلإ لوصولا
 و  ،دادعتسالا اضيأو ،يعم حاقل وأ ءاود
 نم كلذو ،سوريفلا اذه ةهجاومل حلستلا
 انهو :تاصوحفلا هذهل ةجتنم زكارم ءاشنإ :لالخ
 سوريفلا دوجو نع فشكلا تاصوحف نع ثدحتن
 تاصوحفلا نع ىرخأ ةهج نم اضيأو ،ةهج نم
 اوبيصأ نيذلا صاخشألا نع فشكت يتلا
 مهيلع رهظت نأ نود هدض ةعانم اولكشو سوريفلاب
 ةئملاب 50 نم ديزأ لكشت ةئفلا هذهو( ضارعأ يأ
 فيضي ،)سوريفلاب يباصملل يقيقحلا ددعلا نم
 سانلا نع فشكنس يناثلا صحفلاب نأ ،طوهلوأ
 انوروك سوريف دض ةعانم مهدنع تلكشت نيذلا
 ىلإ يلزنملا رجحلا نم اوجرخي نأ بجي يذلاو
 له باوج انل نوكي نل اننأ نم مغرلا ىلع ،عراشلا

 اذهف ،دمألا ةليوط وأ ةريصق نوكتس ةعانملا هذه
 سوريف ةهجاومل لبقتسملا وه
 نم هل دعتسن نأ بجيف ،طوهلوأ فيضي ،انوروك
 فرعن ال اننأ اصوصخ ةنس ىتح وأ رهشأ ةعبرأ انه
 اسوريف حبصيس وأ دوعيس سوريفلا اذه له
 . ايمسوم
 دعتسن نأ انيلع بجي حاقل دجوي ال املاطف
 انهو ،طوهلوأ فسوي حضوي ،ةدوجوملا تايناكمإلاب
 رفوتن ام لوح ىرخألا ةلئسألا نم ةعومجم حرطي
 ةصتخم تاكرش اندنع له ؟برغملا ف نآلا هيلع
 بجيف نكت مل نإو ؟ةعانملا تاصوحف ةعانص ف
 تاكرش وأ تاربتخم سيسأتل تاناكمإلا حنم
 .تاصوحفلا نم عونلا اذه ةعانص ف ةصتخم
 موقت ،امئاد طوهلوأ فيضي ،تامزألا هذه لثمف
 ملاعلا ف ةيعمتجملا تاموظنملا صئاقن ةيرعتب
 ةمظنألا لشف نع يرعُت يلاتلابو ،هلمكأب
 ةرسأ ددع ىلإ انرظن اذإف ،ماع لكشب ةيلامسأرلا
 ف عجارت ف اهنأ رهظت تايطعملاف تايفشتسملا
 ف ركفي ناك ملاعلا نأل كلذو ،هلمكأب ملاعلا
 بجي ال هنأ يأ ،قدانفلا قطنمب تايفشتسملا
 . اغراف ىقبيو ىفشتسم سيسأت
 انوروك سوريفب يباصملا ددعل يقيقحلا ددعلاف
 ملاعلا ف ةنلعملا ماقرألا نم ريثكب ربكأ وه ديكأ
 نودبو ،نآلا ةملسم هذهف ،طوهلوأ حضوي ،هلمكأب
 تاصوحف ءارجإ
 نأ نكمي ال immunitaires tests ةيتاعانم
 ءاوس ،سوريفلاب يباصملل يقيقحلا ددعلا فرعن
 اولكش نيذلا وأ ضرملا ضارعأ مهيلع ترهظ نيذلا
 مهيلع رهظت نأ نود سوريفلا دض مهتعانم
 . هضارعأ
 لاغتشالا لالخ نم مويلا ،ةئبوألا ءاملع ريدقتف
 قرفلا نأ وه ،طوهلوأ حضوي يلاطيإلا جذومنلا ىلع
 نوكي نأ نكمي يقيقحلا ددعلاو نلعملا ددعلا يب
 . رثكأ تارم 10 ةدايزب
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