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ةمّدقم 
ًابيرقت ءيش  ّلك 

 
هطاشن موقيو  .ةقيدحلا  بعللا يف  تاونس  عبرأ  رمعلا  نم  غلابلا  ينبا  ّبحي 

اذإو .نيزالحلا  ّيس  ال  ةغصلا ، فحاوزلا  فاشكتساو  بارتلا  شبن  ىلع  لّضفملا 
ةمدصلا دعب  رذحب  اهتعقوق  نامأ  رداغت  اّهنإف  يفاكلا ، ربصلاب  ّعتمتت  ةخألا  هذه  تناك 

، ةياهنلا .اهءارو يف  ةجزل  ًاطوطخ  ةّفلخم  تغصلا ، هيدي  ىلع  قالزنالاب  أدبتو  ةيلّوألا ،
بطحلا ىلع  وأ  دسلا  ةموك  يف  ام ، ّدح  ىلإ  ةوسقب  اهيقلي ، اهنم ، بعتي  امدنع 

.ةفيقسلا فلخ  سّدكملا 

سمخ جارخإب  اهيف  لغشنا  ةلّوطم  ةسلج  دعبو  يضاملا ، ربمتبس  رهش  رخاوأ  يف 
، أ : » ينلأسو بطحلا  ّعطقأ  تنك  نيب  ّيلإ  أ  اهنم ، ّصلختلاو  ةبك  نيزالح  ّتس  وأ 
ينّنكل ال رهاظلا ، ًاطيسب يف  ًالاؤس  ناك  انتقيدح .»؟ شيعت يف  يتلا  نيزالحلا  ددع  مك 

قرفلا مهفي  نل  ةحارصبو ، .فلأ  اّر  وأ  ةئام ، دوجو  لمتحملا  نمف  .هيلع  ًاباوج  كلمأ 
؟ ًاعم كلذ  ةفرعم  اننك  فيك  .يلوضف  هلاؤس  راثأ  كلذ ، عم  .هنيب 

عمجل تبسلا  موي  حابص  انجرخ  ةيلاتلا ، عوبسألا  ةلطع  .ةبرجت يف  ءارجإ  انرّرق 
يفلخلا يبيج  نم  ًلق  ُتجرخأف  .اهنم  انعمج 23  قئاقد ، رشع  دعبو  .نيزالحلا 

ًاسأر ولدلا  انبلق  ّىتح  تيهتنا ، نإ  امو  .اهنم  ّلك  ةعقوق  ىلع  ةمالع  عضوب  تعرشو 
ً.ادّدجم ةقيدحلا  نيزالحلا يف  انقلطأو  بقع ، ىلع 

قئاقد رشعل  ّدتما  يذلا  انثحب  رأ  ةّرملا ، هذه  .ىرخأ  ةلوجب  انمق  عوبسأ ، دعب 
ةمالع لمحت  اهنم  ةثالث  ّنأ  اندجو  بثك ، نع  اهانصّحفت  امدنعو  .طقف  ًانوزلح  نع 18 
ةيفاك تامولعملا  هذه  تناكو  .ةفيظن  ىرخألا  ةرشع  سمخلا  ّنأ  يف ح  اهتعقوق ، ىلع 
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.ةيباسحلا ةيلمعلا  ءارجإل 

يأ 23، لّوألا ، مويلا  اهانعمج يف  يتلا  نيزالحلا  ددع  لّكشي  يلاتلاك : ةركفلا 
.يبيرقت لكشب  هتفرعم  ديرن  يذلا  ةقيدحلا  نيزالح  ددع  يلجإ  نم  ةنّيعم  ةبسن 

يتلا نيزالحلا  ددع  ةفعاضم  انناكمإب  ّهنإف  ةبسنلا ، هذه  ديدحت  انعطتسا  اذإو 
يتلا كلت   ) ةيناث ةنّيع  مدختسن  كلذل  .ةقيدحلا  يف  اهددع  يلجإ  ةفرعمل  اهاندجو 

، ةنّيعلا هذه  ةموسوملا يف  نيزالحلا  ةبسن  ّلث  نأ  بجي  يلاتلا .) تبسلا  موي  اهانعمج 
، ةبسنلا هذه  طّسبن  امدنع  .ّلكك  ةقيدحلا  ةموسوملا يف  نيزالحلا  َةبسن  يأ 3 /  18 ،

ةقيدحلا نيزالح  نم  ّةتس  لك  ب  نم  ةدحاو  لّكشت  ةموسوملا  عقاوقلا  ّنأ  دجن 
ةموسوملا نيزالحلا  ددع  فعاضن  يلاتلاب ، لكشلا 1 .) كلذ يف  ةيؤر  نك   ) ّماع لكشب 

ددع يلجإل  ريدقت  ىلإ  لّصوتلل  ّةتس  لماعب  يأ 23 ، لّوألا ، مويلا  اهعمج يف  ّمت  يتلا 
وهو 138. ةقيدحلا ، نيزالحلا يف 

تعمُج يتلا  نيزالحلا  ددع  نم  ( 3:18  ) ةبسن نوكت  نأ  بجي  لكشلا 1 :
مويلا هعمج يف  ّمت  يذلا  يلجإلا  ددعلا  ىلإ  ةمالعلا  ) لمحت  يتلا   ) ًةيناث
يذلا ددعلا  ( 23:138  ) ةبسن سفن  يه  ( O ةمالعلا لمحي  يذلا   ) اثلا

يف نيزالحلا  ددع  يلجإ  ىلإ  ( x ةمالع لمحيو   ) لّوألا مويلا  يف  عمُج 
(. ةموسوملا غو  ةموسوملا   ) ةقيدحلا

« ىعري  » ناك يذلا  ينبا ، ىلإ  ُّتفتلا  ينهذلا ، باسحلا  اذه  نم  اهتنا  دعب 
لاق انتقيدح ، شيعت يف  ةنوزلح  وحن 138  ّنأ  هتربخأ  امدنعو  .اهانعمج  يتلا  عقاوقلا 
لقنل تتام .» دقل  اباب ، : » هعباصأ ىلع  ةقلاع  لازت  يتلا ال  ةعقوقلا  اياقب  ىلإ  رظني  وهو 

اهددع 137. ّنإ  ًاذإ 
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نم ةدّدعتملا ، تارايزلا  مساب  ةفورعملا  ةطيسبلا ، ةيضايرلا  ةقيرطلا  هذه  أت 
ةّينقتلا هذه  مادختسا  كناكمإب  .تاناويحلا  دادعأ  ريدقتل  مدختستو  ةئيبلا ، ملع 

ريدقت تدرأ  اّر  .هنيب  لخادتلا  ةنراقمو  َّتلقتسم  َتنّيع  ذخأ  لالخ  نم  كسفنب 
ةارابم روضح  ددع  ريدقت  وأ  ّيلحملا ، ضرعملا  اهعيب يف  ّمت  يتلا  بحسلا  ركاذت  ددع 

ً.ادرف ًادرف  روضحلا  ّدع  ىلإ  رارطضالا  نم  ًالدب  ركاذتلا  ةمورأ  مادختساب  مدقلا  ةركل 

نم ذإ  ً.اضيأ  ةّداجلا  ةيملعلا  عيراشملا  ةدّدعتملا يف  تارايزلا  ةقيرط  مدختُست 
عاونألل ةّبلقتملا  دادعألا  نع  ةيويح  تامولعم  مّدقت  نأ  لاثملا ، ليبس  ىلع  اهنأش ،

دق ، 1 تاحبلا ىدحإ  كسألا يف  ددعل  ريدقت  فوت  لالخ  نمف  .ضارقنالاب  ةدّدهملا 
تغلب دقو  .اهرادصإ  بجي  يتلا  حيراصتلا  ددع  ديدحتب  كسألا  دئاصمل  كلذ  حمسي 

تاريدقت مّدقيو  ةئيبلا  ملع  زواجتيل  اهمادختسا  رّوطت  نأ  ةّيلعافلا  نم  ةّينقتلا  هذه 
برحلا يف ىلتق  ددع  ىلإ  ، 2 ناّكسلا تارّدخملا ب  ينمدم  دادعأ  نم  ءيش ، ّلكل  ةقيقد 

نأ ةطيسبلا  ةيضايرلا  راكفألل  نك  يتلا  ةيتغاربلا  ةّوقلا  يه  هذه  . 3 وفوسوك
، باتكلا اذه  لالخ  نم  اهفشكتسن  فوس  يتلا  ميهافملا  عاونأ  يه  كلتو  .اهجتنت 

.يضاير يجولويبك  يمويلا  يلمع  ينيتور يف  لكشب  اهمدختسأ  يتلاو 

* * *

ةبّذهم ةءاإب  ةداع  نوبيجي  يضاير ، ءايحأ  اع  يّننأ  سانلا  ربُخأ  امدنع 
ةلداعملا نم  هنوركذي  ام  رابتخا  كشو  ىلع  تنك  ول  ك  جرحم ، تمصب  ةبوحصم 
مهدجت لب  طابحإلا ، دّرجم  ىلع  رصتقت  ال  ةلأسملاو  .سروغاثيف  ةيرظن  وأ  ةيعيبرتلا 

ًايقنو ًادّرجم  هنوري  يذلا  تاّيضايرلا ، لثم  عوضوم  طابترا  ةّيفيك  مهفل  نولضاني 
.غاربو يوضوفو  يلمع  ّهنأ  ًةداع  دقتُعي  يذلا  ءايحألا ، ملع  لثم  لاج  ًايثأو ،

ّبحت تنك  اذإ  اذكه ، .ًالّوأ  ةسردملا  يف  عنطصملا  لاصفنالا  اذه  فداصن  ام  ًابلاغو 
اّمأ .ةايحلا  مولع  عرف  ىلإ  كعفد  ّمتيس  ّهنأ  ّكش  الف  ربجلاب ، علوم  كّنكلو غ  مولعلا ،

يمغأ  ) ةتيملا تاناويحلا  حيرشت  ةجرد  ىلإ  سيل  نكل  مولعلاب  عتمتست  يلثم ، تنك  اذإ 
سأر تيأرو  ربتخملا  تلخد  امدنع  حيرشتلا ، لصف  ةيادب  يف  تاّرملا ، ىدحإ  يف  ّيلع 

، ناعرفلا يقتلي  نأ  اّمأ  .ةيئايزيفلا  مولعلا  وحن  كهيجوت  ّمتيسف  يتلواط ) ىلع  ةكمس 
.لاحم اذهف 

ّداوم تذخأو  ةّماعلا ، ةيوناثلا  يف  ءايحألا  ملع  ُتكرت  .يل  ثدح  ام  اذه 
ىلإ تررطضا  ةعماجلا ، تلخد  امدنعو  .ءايميكلاو  ءايزيفلاو  تاّيضايرلا  ةيسيسأت يف 
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ال ًّايئاهن ، ءايحألا  ملع  كرتل  يرارطضال  نزحلاب  ترعشو  كأ ، ةيساردلا  ّداوملا  طبض 
تنك .لضفألل  رشبلا  ةايح  يغت  ىلع  ييأرب  قّدصت  ةردقب ال  زات  لاجم  ّهنأو  ّيس 
قلقلا نم  ءيشب  ترعش  ينّنكل  تاّيضايرلا ، اع  سغنالا يف  ةصرفل  ةسحلا  ديدش 

.ةيلمعلا تاقيبطتلا  نم  ًاّدج  ليلق  ددع  ىلع  ودبي  ام  ىلع  لمتشي  لاجم  يصّصختل يف 
.ةياغلل ًائطخم  تنك  يّننأ  غ 

ظفحأو ةعماجلا ، اهانّملعت يف  يتلا  ةتحبلا  تاّيضايرلا  ىلع  بّردتأ  تنك  نيب 
ىلع يتقو  ّلك  تيضمأ  يهّجتملا ، ءاضفلا  فيرعت  وأ  ةطّسوتملا  ةميقلا  ّةيرظن  ليلد 

تاّيضايرلا نوحرشي  مهو  نيرضاحملا  ىلإ  تعمتسا  .ةيقيبطتلا  تاّيضايرلا  سورد 
راهنتو يناكيملا  نرلا  لعفب  ّزتهت  ىتح ال  روسجلا  ءانبل  نوسدنهملا  اهمدختسي  يتلا 

.ءسلا نم  تارئاطلا  طوقس  مدع  نمضت  يتلا  ةحنجألا  ميمصتل  وأ  حايرلا ، مامأ 
يتلا ةبيرغلا  رهاوظلا  مهفل  ءايزيفلا  ءلع  اهيلع  دمتعي  يتلا  ّمكلا  اكيناكيم  تّملعت 

فشكتست يتلا  ةّصاخلا  ةّيبسنلا  َّةيرظنو  ةيّرذلا ، نود  تايوتسملا  ىلع  يرجت 
اهب مدختسن  يتلا  قرطلا  حرشت  ّداوم  ُتذخأ  .ءوضلا  ةعرس  تابثل  ةبيرغلا  بقاوعلا 

زيزعت تاّيضايرلا يف  رود  نع  تأرق  .داصتقالاو ك  ةيلاملاو ، ءايميكلا ، تّايضايرلا يف 
اهل دوجو  دهاشَم ال  عنصل  رتويبمكلا  ةطساوب  نيسلل  روص  جاتنإ  يفو  يضايرلا ، ءادأ 
ءيش ّلك  فصول  تاّيضايرلا  لعتسا  ناكمإلاب  ّهنأ  تّملعت  راصتخاب ، .عقاولا  اع  يف 

ً.ابيرقت

كلذ ناكو  يضايرلا ، ءايحألا  ملع  ةّدام يف  تذخأ  يتسارد ، نم  ةثلاثلا  ةنسلا  يف 
ةيلشلا ادنلريإ  نم  ذاتسأ  وهو  ينيام ، بيليف  ىعدي  رضاُحملا  ناك  .ّيظح  نسح  نم 

ًاقحال هباختنا  ّمتيس   ) هلاجم ًازراب يف  ًاذاتسأ  طقف  نكي  .هرمع   نم  عبارلا  دقعلا  يف 
هتسح لقن  عاطتساو  حوضوب ، هلاجم  ّبحي  ناك  لب  ةيكلملا ،) ةيعمجلا  يف  ليمزك 

.تارضاحملا لالخ  بّالطلل 

ءلع ّنأ  هيدي  ىلع  تفشتكا  لب  يضاير ، ءايحأ  اع  دّرجم  بيليف  نكي   
ّمتي ك  دعبلا  ّييداحأ  يلآ  اوسيلو  رعاشملاب ، نوّعتمتي  رشب  مه  تاّيضايرلا 

ّنإ ةّرم ، تاذ  ينير ، درفلأ  يراغنهلا ، تالتحالا  اع  لاق  كف  .بلاغلا  مهريوصت يف 
نيب ةّيضاير .» تايرظن  ىلإ  ةوهقلا  ليوحتل  ةلآ   » دّرجم نم  كأ  وه  تاّيضايرلا  ِملاع 
تيأر هاروتكدلا ، ةجرد  لجأ  نم  ةلباقملا  ءدب  راظتناب  بيليف  بتكم  ًاسلاج يف  تنك 
ةيدنأ نم  اهاّقلت  يتلا  ةديدعلا  ضفرلا  لئاسر  ىلع  يوتحت  ناردجلا  ىلع  ةّقلعم  ًاُرُطأ 
ةيرادإ بصانم  لغشل  حازملا  ليبس  ىلع  اهيلإ  مّدقت  يتلا  زاتمملا  يزيلكنإلا  يرودلا 
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.تاّيضايرلا نع  ثيدحلا  نم  كأ  مدقلا  ةرك  نع  ثّدحتلاب  رمألا  انب  ىهتناو  .ةرغاش 

فّرعتلا ىلع  بيليف  دعاس  ةيداكألا ، يتسارد  نم  ةمساحلا  ةلحرملا  هذه  يف 
ىلع تلمع  هفارشإ ، تحت  هاروتكدلا  تاونس  لالخف  .ءايحألا  ملع  ىلع  لماك  لكشب 

ةصقرلا ّعقوت  ىلإ  هفاقيإ ، ةّيفيكو  دارجلا  داشتحا  ةقيرط  مهف  نم  ًاءدب  ءيش ، ّلك 
.تاوطخلا نمازت  مدعل  ةرّمدملا  بقاوعلاو  تاييدثلا  نج  رّوطت  ةّلثمتملا يف  ةدّقعملا 

عّبتتل تاّيمزراوخ  تبتكو  رويطلا ، ضيبل  ةليمجلا  غّبصتلا  طاأ  حرشت  جذا  ُتينب 
، ةيعانملا انتزهجأ  نم  ّصلمتت  يتلا  تايليفطلا  ةاكاح  تمق  ك  .قلاوعلا  ةكرح 

هتأدب يذلا  لمعلا  ناك  .ناّكسلا  ةكّاتفلا ب  ضارمألا  اهب  رشتنت  يتلا  ةقيرطلا  ةجذو 
يف لمعأ  تلز  امو  .ةينهملا  سم  ةّيقبل  ساسألا  رجح  ةباث  هاروتكدلا  ةرتف  لالخ 

نولمعي نيذلا  هاروتكدلا  بّالط  عم  هغو ، ءايحألا ، ملع  يف  ةعئارلا  تالاجملا  هذه 
ةّيقيبطتلا تاّيضايرلا  يف  لّوأ ) رضاحم   ) كراشم ذاتسأك  يلاحلا  يبصنم  يف  يفارشإ ، تحت 

.ثاب ةعماج  يف 

* * *

ًةادأ ءيش ، ّلك  لبقو  ًالّوأ  تّايضايرلا ، ىرأ  يقيبطت ، تّايضاير  اع  يتفصب 
ةيباجيإ يف ةزيم  انل  ّرفوت  نأ  ةيضايرلا  ةجذمنلا  نأش  نم  ذإ  .دّقعملا  انملاع  مهفل  ةّيلمع 

تالداعملا تائم  ىلع  لمتشت  نأ  كلذ  لجأ  نم  يرورضلا  نم  سيلو  ةيمويلا ، ةايحلا 
ّلك .ط  نع  ةرابع  ساسألا  يف  تّايضايرلاف  .ةيجمربلا  تيلعتلا  روطس  وأ  ّةلمملا 
امدنع اذكه ، .اهظحالت  يتلا  طاألل  ّصاخلا  كجذو  ءانبب  موقت  اعلا ، ىلإ  َترظن 
ةفدنل تاّيطلا  دّدعتم  رظانتلا  وأ يف  راجشألا ، ىدحإل  ةيروسكلا  ناصغألا  ًالكش يف  ىرت 
دّدرتي وأ  ىقيسوملا ، عقو  ىلع  كمدق  كّرحت  امدنعو  .تّايضايرلا  ىرت  ّكنإف  جلثلا ،
تدّدس اذإو  .تاّيضايرلا  عمست  ّكنإف  مّحلا ، يّنغت يف  تنأو  ىدصلا  ّدتريو  كتوص 

سرا تنأف  ئفاكملا ، اهراسم  ىلع  تيكيرك  ةرك  َتطقتلا  وأ  ةكبشلا  يف  ةرك 
لقص ّمتي  ةيّسحلا ، تامولعملا  نم  ءزج  ّلك  عمو  ةديدج ، ةبرجت  ّلك  عم  .تّايضايرلا 

، عقاولا ً.اديقعتو يف  ًاليصفت  كأ  حبصتل  اهليكشت  داُعيو  كتئيبل  اَهتعنص  يتلا  جذنلا 
دعاوقلا مهفل  ةقيرط  َلضفأ  دّقعملا  انعقاو  مهفل  ةمّمصملا  ةيضايرلا  جذنلا  ءانب  ربتعي 

.انلوح نم  اعلا  مكحت  يتلا 

سانلا مهفي  .تالثتلاو ل  صصقلا  نمكت يف  جذنلا  ّمهأو  طسبأ  ّنأ  دقتعأ 
غ راثآلا  نم  مهتايح : ىلع  هراثآ  مهل  رهظن  نأ  انيلع  تّايضايرلل ، ّيفخلا  ثأتلا 

ءدبلا اننك  ةحيحصلا ، ةسدعلا  لالخ  نم  رظنلا  دنعف  .ةيمويلا  كلت  ىلإ  ةيداعلا 
١٠



.ةكرتشملا انبراجت  اهيلع  موقت  يتلا  ةّيفخلا  ةيضايرلا  دعاوقلا  فاشتكاب 

ةقيمع ثادحأل  ةيقيقحلا  صصقلا  ةعبسلا  باتكلا  اذه  لوصف  فشكتست 
اودعُقأ ىضرم  ًساح : ًارود  اهقيبطت ) ةءاسإ  وأ   ) تّايضايرلا قيبطت  اهيف  ىّدأ  ثأتلا 

ءايربأ اياحض  ةئطاخ ؛ تايمزراوخ  ببسب  اوسلفأ  لعأ  لاجرو  ةبيعَم ، تانيج  ببسب 
صصق عباتنس  .تايجمربلا  للخ يف  نطاومل  نيدوصقم  اياحضو غ  ةلادعلا ، تاقافخإل 
.يضاير مهف  ءوس  ببسب  كلذ  ّلكو  ًالافطأ ، اورسخ  ءابآو  تاورث ، اورسخ  نيرمثتسم 
ثحبنو ةيئاصحإلا ، ليحلا  ىلإ  وضلا  حسملا  نم  ةيقالخأ ، تالضعم  عم  حفاكنس 
ةلادعلاو ضارمألا ، نم  ةياقولاو  ةيسايسلا ، تاءاتفتسالا  لثم  ةزراب  ةيعمتجم  اياضق 

وأ قيمع  رود  تّايضايرلل  ّنأ  باتكلا  اذه  ىسو يف  .يعانطصالا  ءاكذلاو  ةيئانجلا ،
.اهغو تاعوضوملا  هذه  ّلك  ّمهم يف 

كدّوزأس تاّيضايرلا ، اهيف  رهظت  دق  يتلا  عضاوملا  ىلإ  ةراشإلا  دّرجم  نع  ًاضوع 
يف سولجلا  نم  ةيمويلا : ةايحلا  يف  ةديفملا  ةطيسبلا  ةيضايرلا  تاودألاو  دعاوقلاب 

غ رابتخا  ةجيتن  مالتسا  دنع  كئوده  ىلع  ظافحلا  ىلإ  راطقلا ، يف  دعقم  لضفأ 
، ةيددعلا ءاطخألا  باكترا  بّنجتل  ةطيسب  ًاقرط  حرتقأس  ك  .بيبطلا  نم  ةّعقوتم 

بثك نع  لمعنس  .ةسيئرلا  نيوانعلا  ءارو  ماقرألا  ّللحن  نحنو  ربحلاب  انيديأ  ثّولنسو 
ءانثأ تاّيضايرلا  بقارنو  الهتسالا ، ةثارولا  ملع  ءارو  ةنماكلا  تاّيضايرلا  ىلع  ًاضيأ 

ضارمألا راشتنا  فقول  اهذاّختا  نكمملا  تاوطخلا  ىلع  ءوضلا  ّطلسن  نحنو  اهلمع 
.ةكّاتفلا

باتك وه  الو  تاّيضاير ، باتك  سيل  باتكلا  اذه  ّنأ  نآلا  تمهف  ّكنأ  ّكش  ال 
هنم فدهلا  ّنأ  كلذ  .هتاحفص  ةدحاو يف  ةلداعم  دجت  نل  تنأف  .تاّيضايرلا  ءلعل 
لب ةديدع ، تاونس  ذنم  انتركاذ  نم  تطقس  يتلا  تاّيضايرلا  سورد  ةعجارم  سيل 

تاّيضايرلا ةكراشملا يف  عيطتست  ّكنأ ال  ترعش  نأ  قبس  اذإ  يلاتلاب ، ً.اما  سكعلا  ىلع 
.روعشلا كلذ  نم  كرّرحيس  باتكلا  اذه  ّنإف  اهيف ، عراب  ّكنأ غ  وأ 

تاّيضايرلا ريدقت  ًاعيمج  انناكمإب  ّهنأو  عيمجلل ، تاّيضايرلا  ّنأ  ًاّقح  دقتعأ  انأ 
لوصفلا ىس يف  اذكه  ً.اّيموي  اهفداصن  يتلا  ةدّقعملا  رهاوظلا  لخاد  ةنماكلا  ةليمجلا 

يتلا ةفئازلا  ةقثلاو  انناهذأب ، بعلت  يتلا  ةبذاكلا  تاراذنإلا  يه  تّايضايرلا  ّنأ  ةيلاتلا 
يعتجالا لصاوتلا  لئاسو  اهب  انرط  يتلا  صصقلا  اّهنإ  .ًاليل  مونلا  ىلع  اندعاست 

ةدوجوملا تارغثلا  يه  تاّيضايرلا  .اهربع  رشتنت  يتلا  ( memes  ) ةرّوصملا تاقيلعتلاو 
يتلا ءاطخألاو  حاورألا  ذقنت  يتلا  ايجولونكتلا  اهقلغت ؛ يتلا  ةربإلا  اّهنأ  نوناقلا ك  يف 
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لمأ لضفأ  يهو  .هيلع  ةرطيسلا  تايجيتارتساو  كّاتف  ضرم  عالدنا  اّهنإ  .رطخلل  اهضّرعت 
اندوقت .انعون  رارسأو  نوكلا  زاغلأ  لوح  ةيساسألا  ةلئسألا  ىلع  ةباجإلل  انيدل 
قّدحتل باجحلا ، ءارو  رظتنتو  انتايح ، ىصحت يف  الو  ّدعت  تاراسم ال  ىلإ  تاّيضايرلا 

.ةخألا انسافنأ  ظفلن  نحنو  انيلإ 

 

١٢



 

 
 

 1
دودحلاو  ةلئاهلا  ةّوقلا  فاشكتسا  ُّيسألا : كفتلا 

ّيسألا كولسلل  ةنيصرلا 

 
يهو توكيدلاك ، يف  شيعيو  تاراّيسلا ، ةدايقل  ًابّردم  كيداك  نراد  لمعي 

ىلع موقي  ًاحبرم ، ًاضرع  هقيدص  هل  مّدق  ماع 2009 ، .زليو يف  بونج  عقت  ةغص  ةدلب 
دينجتو ةّيلحم  ةيرثتسا  ةعومجم  طقف يف  ينيلرتسا  هينج  غلب 3,000  ةمهاسملا 

يف ينيلرتسا  هينج  هردق 23,000  دئاع  ىلع  لصحيل  لثملاب ، مايقلل  نيَرخآ  صخش 
نكل .ءارغإلا  مواقو  يعقاو ، ضرعلا غ  كيداك  دجو  ةيادبلا ، .طقف يف  عوبسأ  نوضغ 

الب ّرمتسيس  عورشملا  ّنأل  رسخيس ، دحأ  ال   » ّنأ هقيدص  هعنقأ  فاطملا ، ةياهن  يف 
نم اعي  لاز  ام  تاونس ، رشع  دعبو  ءيش ، ّلك  رسخ  ّهنأ  .ةفزاجملا غ  رّرقف  ّفقوت ،»

.بقاوعلا

عطتسي يمره   ّططخم  لفسأ  يف  دصق  غ  نع  هسفن  كيداك  دجو 
َدَفن ّمث  ماع 2008 ، يف  لدابتملا » ءاطعلا   » عورشم أدب  ّفقوت .» الب  رارمتسالا  »
هينج نويلم  علتبي 21  نأ  لبق  سيل  نكل  ماع ، نم  ّلقأ  راهناو يف  ددجلا  نورمثتسملا 
مهنم رسخ 90 % ةدّحتملا ، ةكلمملا  يف  رمثتسم  فالآ  ةرشع  نم  كأ  نم  ينيلرتسا 
يتلا ةيرثتسالا  عيراشملا  ّنإف  عقاولا ، يف  .ينيلرتسا  هينج  ةغلابلا 3,000  مهتّصح 
مأت لجأ  نم  نيرخآلا  نيرمثتسملا  نم  ددع  دينجتب  نيرمثتسملا  مايق  ىلع  دمتعت 
ددجلا نيرمثتسملا  ددع  دادزي  ذإ  .لشفلاب  اهيلع  موكحم  عيراشم  يه  مهتاعوفدم 

ةلوج دعبو 15  .عورشملا  صاخشألا يف  ددع  عم  بسانتي  ا  ىوتسم  ّلك  بولطملا يف 
.عونلا اذه  نم  يمره  عورشم  صخش يف  نم 10,000  كأ  ّة  نوكيس  دينجتلا ، نم 
ءاطعلا  » عورشم يف  ةلوهسب  ّمت  هقيقحت  ّنأ  ّالإ  ًابك ، ودبي  ددعلا  اذه  ّنأ  عمو 

اذه ىلع  صاخشأ  ةعبس  ّلك  نم  دحاو  جاتحيس  ىرخأ ، ةلوج  دعب 15  نكل  لدابتملا .»
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ىلإ تّدأ  يتلا  هذه ، عيرسلا  ّومنلا  ةرهاظ  فرُعت  .ّرمتسيل  هيف  رثتسالا  ىلإ  بكوكلا 
ّومنلا مساب  فاطملا ، ةياهن  عورشملا يف  رايهناو  ددج  نيرمثتسم  ىلإ  يمتحلا  راقتفالا 

.ّيسألا

 
بوكسملا بيلحلا  ىلع  ءاكبلا  نم  ىودج  ال 

ىلع .يلاحلا  همجح  عم  بسانتي  ا  ءيشلا  دادزي  امدنع  ّيسألا  ّومنلا  ثدحي 
ايتكبلا نم  ةدحاو  ةيلخ  ّنإف  حابصلا ، بيلحلا يف  ةوبع  حتفت  امدنع  لاثملا ، ليبس 

هذه ربتعتو  .اهقالغإ  ديعت  نأ  لبق  ةوبعلا  لخاد  ىلإ  اهقيرط  دجت  ةيزاربلا  ةيدقعلا 
ةدحاو ةيلخ  ّنكل  بيلحلا ، ّختو  ضّمحت  نع  ةلوؤسملا  عاونألا  نم  ةدحاو  ايتكبلا 

نأش نم  ّهنأ  تفرع  اذإ  ًتح  ّغتيس  كيأر  ّنأ  غ  . 4 طخلا رمألاب  اّر  تسيل 
ّلك يفو  . 5 ةعاس ّلك  تيلخ  جاتنإل  مسقنت  نأ  بيلحلا  ةيزاربلا يف  ةيدقعلا  ايتكبلا 

اهدادعأ ومنت  ثيحب  ايالخلل ، يلاحلا  ددعلا  عم  بسانتي  ا  ايالخلا  ددع  دادزي  ليج ،
.ّيسأ لكشب 

يذلا ردحنملاب  ًايُّسأ  ةيمانتملا  ةيّمكلا  دايدزا  ةّيفيك  فصي  يذلا  ىنحنملا  انرّكذي 
جّردت نوكي  ةيادبلا ، يفف  .ةجاّردلاب  وأ  ّجلزتلا  حولب  ءاوس  نوّجلزتملا ، همدختسي 

ًاّيجيردت عافترالا  بستكي  ّمث  ةياغلل ، ًاليئض  ىنحنملا  نوكيو  ًاّدج ، ًاضفخنم  ردحنملا 
نم ايالخ  ةعبرأ  دجن  تعاس ، دعب  لكشلا 2 .) يف  لّوألا  ىنحنملا  يف  رهظي  (ك 

ّببسي يذلا ال  رمألا  تاعاس ، عبرأ  دعب  طقف  ةيلخ  حبصت 16  بيلحلا ، يف  ايتكبلا 
ّيسألا ىنحنملا  عافترا  ّنإف  ّجلزتلا ، ردحنم  عم  لاحلا  وه  ك  نكل  .ةبك  ةلكشم 

، ةيادبلا يف  ًةئيطب  داّرطاب  ومنت  يتلا  تايّمكلا  ودبت  دقف  .ةعرسب  نادادزي  هرادحناو 
ًاجراخ بيلحلا  متكرت  اذإو  .ةّعقوتم  ودبت غ  ةقيرطب  ةعرسب  عفترتس  اهدادعأ  ّنكل 

دق اهددع  نوكيس  ةيزاربلا ، ةيدقعلا  ايالخلل  ةيُّسألا  ةدايزلا  تّرمتساو  ةعاس ، ةّدمل 48 
ٍفاك ددع  وهو  ًادّدجم ، بيلحلا  ّبصل  نودوعت  امدنع  ةيلخ  نويليرت  فلأ  وحن  غلب 
ددع ايالخلا  ددع  قوفيس  ةلحرملا ، هذه  .بيلحلاب يف  مكلاب  ف  ناسنإلا ، ءامد  ثختل 

تاينحنملا ىلإ  ًانايحأ  راشي  .صخش  ّلكل  ةّيلخ  يزاوي 40,000  ثيحب  بكوكلا ، ناّكس 
رصانعلل ايتكبلا  كالهتسا  عم  لاحلا ، ةعيبطب  .هلكش  احت  اّهنأل  «، J  » فرحلاب ةيّسألا 

الو ّومنلا  فورظ  روهدتت  هتضومح ، ةجرد  ّغتو  بيلحلا  يف  ةدوجوملا  ةيئاذغلا 
ويرانيس ّلك  يفو  عقاولا ، .نمزلا يف  نم  ًاّيبسن  ةصق  ةرتفل  ّالإ  ةيّسألا  ةدايزلا  ّرمتست 

نم ثك  يضرَم يف  وه  لب  ال  مادتسم ، دمألا غ  ليوط  ّيسألا  ّومنلا  ّنإف  ًابيرقت ، يعقاو 
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ّدُعي اذكه  .ةايحلل  ةلباق  ةقيرطب غ  دراوملا  كلهتسي  ّومنلا  عوضوم  ّنأ  كلذ  تالاحلا ،
.ناطرسلل ةزّيمملا  ةمسلا  ًالثم  مسجلا  ايالخلل يف  ّيسألا  ّومنلا 

 J لكش ىلع  ّيسألا  ّومنلا  ىنحنم  لكشلا 2 :
(. ميلا ىلإ   ) ّيسألا لالحمضالا  ىنحنمو  راسيلا ) ىلإ  )

 

اذه هيلع  قلُطأ  يذلاو  ّرحلا ، املا  طوقسلا  وه  ّيسألا  ىنحنملا  ىلع  رخآ  لاثم 
طوقسلاب ًاساسحإ  ِقلزنملا  حن  ثيحب  ةيادبلا  رادحنالا يف  ةديدش  ةقّالزلا  ّنأل  مسالا 

سيلو ّيسأ ، لالحمضا  ىنحنم  ربعن  اّننإف  ةقّالزلا ، ربع  طقسن  امدنع  ةّرملا ، هذه  .ّرحلا 
لكشلا نم  ةيناثلا  ةروصلا  ايبلا يف  مسرلا  كلذ يف  ىلع  لاثم  ةيؤر  نك   ) ّو ىنحنم 
.يلاحلا اهمجح  عم  بسانتي  ا  ةيّمكلا  ضفخنت  امدنع  ّيسألا  لالحمضالا  ثدحي  (. 2
لوانتت ّمث  ةلواطلا  ىلع  اهبكستو  ، M&Ms ركاكس نم  ًابك  ًاسيك  حتفت  نأ  ًالثم  ّليخت 

يف يقابلا  عضتو  ىلعألل ، ةهجاوملا  ةهجلا  ىلع   M فرحلا رهظي  يتلا  تاّبحلا  ّلك 
ّلك ًادّدجم  لوانتت  ّمث  هاوتحم ، بكستو  سيكلا  ّزهت  يلاتلا ، مويلا  يف  .دغلل  سيكلا 
اهيف ّبصت  ةّرم  ّلك  يفو  .سيكلا  يقابلا يف  عضتو   M فرحلا اهيلع  رهظي  يتلا  تاّبحلا 
.هب أدبت  يذلا  ددعلا  نع  رظنلا  ّضغب  ةيّقبتملا ، كلت  فصن  براقي  ام  لكأت  ركاكسلا ،
ىلإ يّدؤي  ّم  سيكلا ، يّقبتملا يف  ددعلا  عم  بسانتي  ا  ركاكسلا  ددع  صقانتي  اذكه 

عافترا ىلع  ةيّسألا  ءاملا  ةقّالز  أدبت  اهسفن ، ةقيرطلاب  .ركاكسلا  ددع  ّيسأ يف  لالحمضا 
انيدل نوكي  امدنعو  .ةبك  ةعرسب  ِقلزنملا  عافترا  ضفخني  ثيحب  ًابيرقت ، يدومع  ٍلاع ،

ىنحنملا ّنكل  ً.اضيأ  ًابك  نوكي  هلوانتن  يذلا  ددعلا  ّنإف  ركاكسلا ، نم  بك  ددع 
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ةياهن يف  ًابيرقت  ًايقفأ  ةياهنلا  يف  حبصي  نأ  ىلإ  ًارادحنا  ّلقأ  حبصيو  ًاّيجيردت  عجارتي 
طوبه ّنأ  عمو  .اهنم  ّلقأ  ًاددع  موي  ّلك  لوانتن  اّننإف  ركاكسلا ، ددع  ّلق  ّلكو  .ةقّالزلا 

، ّعقوتم غو  اوشع  وه  لفسألا  وأ  ىلعألا  ىلإ   M فرح نوكي  ثيحب  ركاكسلا  ةّبح 
يتلا ركاكسلا  ددع  رهظي يف  ةيئاملا  ةقّالزلل  ّعقوتملا  ّيسألا  لالحمضالا  ىنحنم  ّنأ  ّالإ 

.تقولا رورم  عم  اهكرتن 

رهاوظلاو ّيسألا  كولسلا  ب  ةّيفخلا  طباورلا  لصفلا  اذه  يف  فشتكنس 
؛ تنرتنإلا ربع  رّوصملا  قيلعتلا  راشتنا  وأ  ام ، عمتجم  ضارمألا يف  دحأ  راشتناك  ةيمويلا ،

ةقيرطلا ةيفرصملا ؛ انتاباسح  لاومألل يف  ةياغلل  ءيطبلا  ّومنلا  وأ  نجلل ، عيرسلا  ّومنلا 
ًاّيجيردت فشتكنس  انمّدقت ، عمو  .ةيوون  ةلبنق  راجفنا  ّىتحو  تقولا ، اهب  رّوصتن  يتلا 
صاصتما ّمت  نيذلا  صاخشألا  صصقف  .يمرهلا  لدابتملا  ءاطعلا  ّططخمل  ةلماكلا  ةاسأملا 
اندعاسي يذلاو  ّيسألا ، كفتلا  ىلع  ةردقلا  ةيّمهأ  ىدم  حضوت  اهعالتباو  مهلاومأ 

.ثيدحلا اعلا  ًانايحأ يف  ةئجافملا  ّغتلا  ةتو  ّعقوت  ىلع  هرودب 

 
ةيّمهألا ةغلاب  ةلأسم 

ينحيرت يفرصملا ، اسح  ًالاومأ يف  اهيف  عدوأ  يتلا  ًاّدج  ةردانلا  تابسانملا  يف 
.ّيسأ يف لكشب  رارمتساب  ومني  ّهنإف  هكلمأ ، يذلا  لاملا  ّةلق  نع  رظنلا  ّضغب  ّهنأ  ةقيقح 

ىلع ةيقيقح  دويق  اهيف  دجوي  يذلا ال  نكامألا  دحأ  وه  يفرصملا  باسحلا  ّنإف  عقاولا ،
ةفاضإ يأ   ) ةدئافلا ةفعاضم  ّمتت  نأ  ةطيرشف  .قرولا  ىلع  ّلقألا  ىلع  ّيسألا ، ّومنلا 

يلجإلا غلبملا  دادزي  اهسفن ،) ةدئافلا  ىلع  ةدئاف  بسكنل  يلّوألا  غلبملا  ىلإ  ةدئافلا 
ّومنلل ةزِّيمملا  ةمسلا  يه  هذهو  يلاحلا ، همجح  عم  بسانتي  ا  باسحلا  دوجوملا يف 

ّدلوي لاملا  ّدلوي  يذلا  لاملاو  لاملا ، ّدلوي  لاملا  : » لكنارف ماجنب  راشأ  كو  .ّيسألا 
امدنع ّكنأل  روفلا ، ىلع  ضيبألا  كشرق  دّمجتو  بهذت  ال  نكلو  لاملا .» نم  ًاديزم 
حبصتل ةنس  نم 900  كأ  قرغتستس  ًّايونس ، غلبت 1 % ةدئافب  هينج  ةئام  رمثتست 

ّهنأ ّالإ  ةعيرسلا ، تادايزلاب  طبتري  ام  ًابلاغ  ّيسألا  ّومنلا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلعف  ً.انويلم 
.َليئض يلّوألا  رثتسالا  غلبمو  ّومنلا  لّدعم  ناك  اذإ  ًاّدج  ًائيطب  نوكي  نأ  نك 

ّقحتسملا غلبملا  ىلع  تباث  ةدئاف  رعس  ضرفل  ًارظن  ّهنأ  كلذل  يبلسلا  بناجلا 
نأ نتئالا  تاقاطب  ىلع  ةّقحتسملا  نويدلا  نأش  نم  ًاعفترم ،) نوكي  ام  ًابلاغ  يذلاو  )

تدّدس ّلك  ةيراقعلا  نوهرلا  عم  لاحلا  وه  كو  .ىرخألا  يه  ّيسأ  لكشب  ومنت 
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غلبملا ضفخني  ربكأ ، هدّدست  يذلا  غلبملا  ناكو  ركبأ  تقو  يف  ةينتئالا  كتاقاطب 
.عالقإلل ةصرف  ىلع  ّيسألا  ّومنلا  لصحي  الو  ةياهنلا ، هعفدت يف  يذلا  يلجإلا 

* * *

يتلا ةسيئرلا  بابسألا  دحأ  ىرخألا  نويدلاو  ةيراقعلا  ضورقلا  دادس  ناك 
ءارغإ ّبلغت  ذإ  .لّوألا  ماقملا  هيف يف  مهتكراشمل  لدابتملا  ءاطعلا  عورشم  اياحض  اهمّدق 

صاخشألا نم  ثك  ةمواقم  ىلع  ةيلاملا  طوغضلا  فيفختل  لهسلاو  عيرسلا  بسكلا 
لوقلا بسحب  : » كيداك ّرقي  انهو  .ام  بطخ  دوجو  يف  مهكوكش  نم  مغرلا  ىلع 

«. حجرألا ىلع  هقيدصت  يغبني  الف  قّدصي ، وحن ال  ىلع  عئار  ّهنأ  ام  ءيش  ادب  اذإ  روثأملا ،

اتناكو زرملاشت ، لوراكو  سكوف  ارول  تدعاقتملا  ه  عورشملا  اتبحاص  تناك 
يف ًايساسأ  ًانكر  ناتأرملا  تلّكش  .يلوثاك  ريد  ةسردم  يف  همّايأ  ذنم  تقيدص 

ّعتمتت ةّدج  ىرخألاو  ّيلحم ، يراتور  يدان  ةسيئر  هادحإ  ّيلحملا -  هعمتجم 
يرثتسالا هّططخم  اتعضو  امدنع  هنالعفت  ام  ًاما  نافرعت  اتناكو  بك -  مارتحاب 

عم لمتحملا ، نيرمثتسملاب  عاقيإلل  ءاكذب  لدابتملا  ءاطعلا  عورشم  مّمُص  .يلايتحالا 
هيفو َيوتسم ، نم  ّفلؤملا  يديلقتلا  يمرهلا  ّططخملل  ًافالخف  .مهنع  رطاخملا  ءافخإ 

نيرمثتسملا نم  ةرشابم  لاومألا  مرهلا  نم  يولعلا  ءزجلا  ّلتحي  يذلا  صخشلا  ذخأي 
ةعبرأ نم  ةرئاط »  » ّططخم ىلع  لدابتملا  ءاطعلا  عورشم  موقي  مهدّمج ، نيذلا 
مساب مرهلا  ىلعأ  يف  دوجوملا  صخشلا  فرُعي  ةرئاطلا ، ّططخم  يفف  .تايوتسم 
دارفأ  » هرودب ّلك  نادّنجي  نيَدعاسم ،» نيَراّيط   » دينجتب راّيطلا  موقيو  راّيطلا .» »
سكوف عورشم  يفو  َبكار .»  » دينجتب ةياهنلا  يف  ءالؤه  نم  ّلك  موقيو  مقاط ،»

غلبم ةينثلا  بّاكرلا  عفد  ًاصخش ،  15 يمرهلا ل ـ لسلستلا  لتكا  دّرج  زرملاشتو ،
هينج هردق 23,000  ًابك  ًاغلبم  اتعفد  تللا  عورشملا ، َيتسِّسؤمل  ينيلرتسا  هينج   3,000

غلبملا اذه  نم  ءزجب  عّربتلا  ّمتف  .ةّمقلا  دنع  هينج  اتعطتقاو 1,000  يساسألا  رمثتسملل 
عنمل ةينطولا  ةيعمجلا  لاثمأ  تايعمج  نم  ركش  تاباطخ  عم  ةيخلا ، تايعمجلل 

تظفتحاو .عورشملا  ىلع  ةيعرش  ءافضإ  لجأ  نم  ( NSPCC  ) لافطألا ّدض  ةوسقلا 
.سلسلا ليغشتلا  رارمتسا  نضل  غلبملا  نم  ءزجب  عورشملا  اتبحاص 

ةيقرت ّمتتو  عورشملا  نم  جرخي  لاملا ، نم  هتّصح  ىلع  راّيطلا  لوصح  دعب 
.مرهلا لفسأ  ددج يف  بّاكر  ةينا  دينجت  راظتناب  رّايط ، ةبتر  ىلإ  نيَدعاسملا  نيَراّيطلا 
ددجلا نوكراشملا  اهيف  جاتحي  ذإ ال  نيرمثتسملل ، ًاّدج  ةيرغم  ةرئاطلا  تاّططخم  ّدعت 

ىلع  ) ةينا لماعب  مهتارثتسا  ةفعاضم  لجأ  نم  نيَرخآ  صخش  دينجت  ىلإ  ىوس 
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اذكهو نيَرخآ ، نثا  دينجت  صخشلا  نيذه  ىلع  عبطلاب  ّعتي  ّهنأ  نم  مغرلا 
درفلل دينجتلا  ديعص  ىلع  ربكأ  ًادوهجم  ّبلطتت  ىرخأ  تاّططخم  ّةو  كيلاود .)

لدابتملا ءاطعلا  عورشمل  رادحنالا  ةديدش  ةينبلا  ّنأ  .اهسفن غ  دئاوعلا  لباقم  دحاولا 
نم ةرشابم  لاومألا  مالتسا  مقاطلا  دارفأ  نم  ّبلطتت  تايوتسم   ةعبرأ  ىلع  ةاقلا 

ءاقدصأ نم  اونوكي  نأ  لمتحي  ددجلا  نيدّنجملا  ّنأ  بف  .مهودّنج  نيذلا  بّاكرلا 
رشابم ب لكشب  ًاقالطإ  لاومألا  لاقتنا  مدع  كلذ  نمض  دقف  مقاطلا ، دارفأ  براقأو 
نم لاومألا  نوّدمتسي  نيذلا  نيراّيطلاو ، بّاكرلا  لصفلا ب  اذهو  .بّرقملا  فراعملا 

ةصرفلا ةيبذاج  نم  ديزي  ك  ًالتحا ، ّلقأ  ماقتنالاو  لهسأ  دينجتلا  لعجي  بّاكرلا ،
.ّططخملا نيرمثتسملا يف  نم  فالآلا  دينجت  يلاتلاب  لّهسيو  ةيرثتسالا ،

لدابتملا ءاطعلا  ّططخم  نيرمثتسملا يف  نم  ثك  عيجشت  ّمت  اهسفن ، ةقيرطلاب 
، ًاقباس اهليصحت  ّمت  يتلا  ةحجانلا  بساكملا  صصق  لالخ  نم  رثتسالا  ىلع  يمرهلا 

اتمِّظنم تفاضتسا  دقف  .رشابم  لكشب  بساكملا  هذه  تدهوش  تالاحلا ، ضعب  يفو 
هكل يذلا  تيسرموس ، قدنف  يف  ةرخاف  ةّصاخ  تالفح  زرملاشتو ، سكوف  عورشملا ،

، عورشملا ءاضعأل  ًاروص  تالفحلا  يف  تعّزُو  يتلا  تاروشنملا  تنّمضتو  .زرملاشت 
هذه نم  ّلك  يفو  .اماكلا  مامأ  لاملاب  نوحّولي  وأ  دوقنلاب  ةّاطغم  ةّرسأ  ىلع  قلتسم 

مهمظعم  ) صاخشأ مهو  جمانربلا ،»  » سئارع ضعب  ةوعدب  ناتمِّظنملا  تماق  تالفحلا ،
.مهبساكم مالتسا  نورظتنيو  ةيمرهلا ، مهتّيلخ  رّايط يف  بصنم  ىلإ  اولصو  ءاسنلا ) نم 

نم ءزج  ّيأ   » لثم ةطيسب  ةلئسأ  ةعبرأ  نم  ةلسلس  سئارعلا  ىلع  حرُطت  تناكو 
.لمتحم رمثتسم  ىلإ 300  نم 200  روهمج  مامأ  بذكي »؟ امدنع  ومني  ويكونيب 

، نوناقلا ةرغث يف  ّلغتسي  نأ  جمانربلا  يف  ةقباسملا »  » بناجل ضرتفملا  نم  ناك 
ىلع لمتشا  اذإ  تارثتسالا  نم  عونلا  اذهب  حمست  اّهنأ  زرملاشتو  سكوف  تدقتعا 

سكوف توص  عمُس  تالفحلا ، كلت  ىدحإل  يفتاه  ليجست  يفف  ةراهملا .»  » رصنع
تناك اّهنأ  غ  ًاينوناق .» هلعجي  ام  اذهو  انلزانم ، رقلا يف  سرا  نحن  : » خرصت يهو 
ةلهس ةقباسملا  تناك  : » ةيضقلا قحال  يذلا  يماحملا  تينيب ، زليام  حضوأ  ذإ  .ةئطخم 

ناك ّهنإ  ّىتح  .هلام  ىلع  لصحي  بساكملا   مالتسا  عقوم  صخش يف  نم  امو  ةياغلل ،
فرعت ةنجللا  تناكو  ةنجللا ، يف  وضع  نم  وأ  قيدص  نم  ةدعاسملا  بلط  هناكمإب 

!«. تاباجإلا

تاءارغإك يف زئاوجلا  حنم  تالفح  مادختسا  نم  زرملاشتو  سكوف  كلذ  عن   
ةيؤر دنعف  .عساو  قاطن  ىلع  ترشتنا  يتلا  ايجولونكتلا  ةضفخنم  ةيقيوستلا  هتلمح 
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نيوعدملا نم  ثك  مدقأ  ينيلرتسا ، هينج  ةميقب 23,000  تاكيش  نوملتسي  سئارعلا 
املاطف .مهتحت  ًامره  لّكشم  كلذ ، ىلع  مهتالئاعو  مهئاقدصأ  عيجشتو  رثتسالا  ىلع 

لجأ ىلإ  عورشملا  ّرمتسيس  كأ ، وأ  نثا  ىلإ  ةدايقلا  اصع  رّر  ديدج  رمثتسم  ّلك  ّنأ 
اتناك ماع 2008 ، عيبر  يف  عورشملا  زرملاشتو  سكوف  تأدب  امدنع  .ىّمسم  غ 
ناعرس جمانربلا ، ميظنت  ةدعاسملاو يف  رثتسالل  ءاقدصأ  دينجتبو  .تديحولا  تراّيطلا 

، نيرخآ ةينا  دينجتب  ةعبرألا  كئلوأ  ماقو  .هعم  نيرخآ  صاخشأ  ةعبرأ  اتبلج  ام 
نع ددجلا  نيدّنجملا  دادعأل  ةيّسألا  ةفعاضملا  هذه  احت  .كيلاود  اذكهو  ّمث 16 ، نمو 

.ومني وهو  نج  ايالخلا يف  ددع  فُعاضت  بثك 

 

 
ّيسألا نجلا 

ءابآلا نم  ديدع  لثم  سوهلا ، انباصأ  ىلوألا ، ةّرملل  يتجوز  تلمح  امدنع 
ةبقارمل ًازاهج  انرعتساف  .يتجوز  ءاشحأ  رودي يف  ام  ةفرعم  انتبغرل يف  ددجلا ، تاهّمألاو 

، انتلفط بلق  تاضبن  ىلإ  عتسالا  لجأ  نم  ةيتوصلا  قوف  ام  تاجوملاب  بلقلا 
ًادحاو بيولا  عقاوم  انأرقو  ةيفاضإ ، تاصوحف  ءارجإل  ةيريرسلا  براجتلا  انكرتشاو يف 
ً.ّايموي نايثغلا  يتجوزل  بّبستو  ومنت  يهو  انتنبا  عم  يرجي  ام  ةفرعمل  رخآلا  ولت 
همجح نراقتو  نجلا ، مجح  نع  ثّدحتت  يتلا  كلت  يه  انيدل  ةلّضفملا  عقاوملا  تناكو 
ةرخاس ًالمج  مكنوطعيف  .راضخلا  وأ  ةهكافلا  عاونأ  دحأ  مجحب  لمحلا  نم  عوبسأ  َّلك 

، فصنو تاشنإ  ةثالث  وحن  هلوط  غلبيو  فصنو  ةيقوأ  وحن  غصلا  ككالم  نزي   » لثم
سمخ نزوب  ةيلاغلا  ةغصلا  كتصاجإ  تحبصأ   » وأ ًابيرقت ،» ةنوميل  مجحب  يأ 

«. مدقلا ّىتح  سأرلا  نم  ًابيرقت  تاشنإ  سمخ  لوطبو  تاصنوأ 

نم ماجحألا  ّغت  ةعرس  ىدم  وه  عقاوملا  هذه  تانراقم  ًاّقح يف  ينشهدأ  ام 
، ًابيرقت شاخشخلا  ةرذب  مجحب  نجلا  نوكي  عبارلا ، عوبسألا  يفف  .رخآ  ىلإ  عوبسأ 
يف ةدايز  ّلث  اذهو  مسمسلا ! ةّبح  مجحب  حبصيل  ربكي  سماخلا ، عوبسألا  يف  نكل 

.دحاو عوبسأ  رادم  ىلع  ًافعض  براقت 16  مجحلا 

بيصخت ّمتي  امدنعف  .مجحلا  ةعيرسلا يف  ةدايزلا  هذه  ًاّقح يف  بجع  نكل ال 
تالوجل كلذ  نع  جتانلا  توغيزلا  عضخي  يونملا ، ناويحلا  ةطساوب  ةيادبلا  ةضيوبلا يف 
.يمانلا نجلا  ةعرسب يف  ايالخلا  ددع  ةدايزب  حمست  يولخلا ، ماسقنالا  نم  ةلسلستم 
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.عبرأ ىلإ  ناتّيلخلا  مسقنت  تاعاس ، ا  دعبو  .تنثا  ىلإ  ةيادبلا  ةّيلخلا يف  مسقنتف 
اذكهو ىلإ 16 ، ًاعيرس  لّوحتتل  ةينا ، عبرألا  ايالخلا  حبصت  ىرخأ ، تاعاس  ا  دعبو 

ّططخملا تايوتسم  نم  ىوتسم  ّلك  يف  ددجلا  نيرمثتسملا  ددع  لثم  ًاما  كيلاود ،
، يلاتلاب .تاعاس  ا  ّلك  ًابيرقت  نمازتم  لكشب  ةقحاللا  تاماسقنالا  ثدحتو  .يمرهلا 

نم ّعم  تقو  نجلا يف  نّوكت  يتلا  ايالخلا  ةيّمك  عم  بسانتي  ا  ايالخلا  ددع  ومني 
قحاللا ماسقنالا  نع  ةجتانلا  ةديدجلا  ايالخلا  ددع  ناك  ايالخلا ، ددع  داز  ّلك  نمزلا :

ّنإف ماسقنا ، ّلك  ةدحاو يف  ةنبا  ةّيلخ  جتُنت  ةّيلخ  ّلك  ّنأ  او  ةلاحلا ، هذه  .ربكأ يف 
عم تّرم  نجلا  مجح  فعاضتي  رخآ ، ىنع  .نانثا  وه  نجلا  ايالخ  ةفعاضم  لماع 

.ايالخلا نم  ليج  ّلك 

نسحل ًاّيبسن  ةصق  نجلل  ّيسألا  ّومنلا  ةرتف  نوكت  يرشبلا ، لمحلا  ةرتف  لالخ 
840 لا ـ نع  جتنل  لمحلا ، ةرتف  لاوط  هسفن  ّيسألا  لّدعملاب  ّومنلاب  ّرمتسا  ولو  .ّظحلا 

اذإ ةركفلا ، بيرقتل  .ةيلخ  وحن 10253  نم  نّوكتي  قراخ  ٌعيضر  ًانمازتم  ًايولخ  ًاماسقنا 
تاّرذلل يف يلجإلا  ددعلا  ّنإف  اننوك ، نع  ةخسن  اهسفن  يه  نوكلا  ةّرذ يف  ّلك  تناك 
، لاحلا ةعيبطب  .قراخلا  لفطلا  ايالخ  ددعل  ًابيرقت  ًالداعم  نوكيس  ناوكألا  هذه  ّلك 

نكو .نجلا  ةايح  اهدهشت  يتلا  ًاديقعت  كألا  تالّوحتلا  عم  ايالخلا  ماسقنا  أطابتي 
َويليرتب عضاوتمو  يبيرقت  لكشب  ةدالولا  ثيدح  ًالفط  نّوكت  يتلا  ايالخلا  ددع  ريدقت 

ً.انمازتم ًاماسقنا  نم 41  ّلقأ  هقيقحت يف  نك  ددع  وهو  .ةّيلخ 

 
اوعلا رّمدم 

نيوكتل ةمزاللا  ايالخلا  ددع  عيرسلا يف  عّسوتلل  ًايويح  ًاطرش  ّيسألا  ّومنلا  ّدعي 
اعب تعفد  يتلا  يه  ّيسألا  ّومنلل  ةبعرملاو  ةلهذملا  ةّوقلا  ّنأ  غ  .ةديدج  ةايح 

«. اوعلا رّمدم  توملا ، ُتحبصأ  نآلا  : » لوقلا ىلإ  راهنبوأ  تربور  .ج  يوونلا  ءايزيفلا 
نع ةجتان  ةقاط  ّو  لب  ةيدرف ، تانئاك  ّىتح  الو  ايالخ ، َّو  ّومنلا  اذه  نكي  ذإ  

.ةيّرذ ةاون  ماسقنا 

ّرقم سومالأ ، سول  ربتخم  سيئر  راهنبوأ  ناك  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  لالخ 
ماع اوفشتكا يف  دق  ناملألا  نويئايميكلا  ناكو  .ةيّرذلا  ةلبنقلا  ريوطتل  نتاهنام  عورشم 

ةطبارتم تانورتوينو  تانوتورب  نم  ةّفلؤملا   ) ةليقثلا ةّرذلا  ةاون  ماسقنا  ةيناكمإ   1938
راطشنالا ىلع  ًاسايق  يوونلا » راطشنالا   » تيّمُسو .رغصأ  ةيسيسأت  ءازجأ  ىلإ  ماكحإب )
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ّنأ ّبتو  .يمانلا  نجلا  ثدحي يف  ك  تنثا ، ىلإ  ةدحاو  ةّيلخل  ماسقنالا ، وأ  انثلا ،
، ةّرقتسملا ةيئايميكلا غ  رئاظنلل  يعاعشإلا  ّللحتلا  لثم  ًايعيبط ، اّمإ  ثدحي  راطشنالا 
ام يف  ةيّرذ ، نود  تائيزجب  تاّرذلا  ىدحإ  ةاون  فصق  قيرط  نع  ًايعانص  هزفح  ّمتي  وأ 
وأ رغصأ ، تاون  ىلإ  ةاونلا  ماسقنا  نوكي  تلاحلا ، اتلك  يفو  يوونلا .» لعافتلا   » ىّمسي

عاعشإ لكش  ىلع  ةقاطلا  نم  ةبك  تايّمك  قالطإ  عم  ًانمازتم  راطشنا ، جتاون 
ّبت ام  ناعرسو  .راطشنالا  جتاون  ةكرحب  ةطبترملا  ةقاطلا  نع  ًالضف  يسيطنغمورهك ،

ثأتلل يوون ، لعافت  لّوأ  نع  ةئشانلا  ةكّرحتملا ، جتاونلا  هذه  مادختسا  ناكمإلاب  ّهنأ 
ام اذهو  ةقاطلا ، نم  ديزملا  قالطإو  تاّرذلا  نم  ديزم  ميسقتل  ىرخأ ، ىون  ىلع 
، طّسوتملا يف  يوون ، راطشنا  ّلك  جتنأ  لاح  يفو  لسلستملا .» يوونلا  لعافتلا   » ىّمسي

ّلكل نك  ّهنإف  ةقحاللا ، تاّرذلا  ميسقتل  همادختسا  نك  دحاو  جتان  نم  كأ 
هذه رارمتسابو  .ةدّدعتم  ىرخأ  تاماسقنا  زفحي  نأ  ةيرظنلا ، ةيحانلا  نم  راطشنا ،

.قوبسم قاطن غ  ىلع  ةقاط  جتُني  ّم  ّيسأ ، لكشب  تالعافتلا  ددع  دادزيس  ةّيلمعلا ،
ةدايزلا ّنإف  طبضنملا ، لسلستملا غ  يوونلا  لعافتلا  اذهب  حمست  ةّدام  ىلع  اذإو ُع 
ليوحتب حمست  دق  تالعافتلل  ةصقلا  ةينمزلا  ةرتفلا  لالخ  ةثعبنملا  ةقاطلا  ةلئاهلا يف 

.حالس ىلإ  ةيراطشنالا  ةّداملا  هذه 

ايزيفلا ماق  ابوروأ ، ءاحنأ  عيمج  يف  برحلا  عالدنا  ةيشع  ليربأ 1939 ، يف 
لبون ةزئاج  ىلع  ًاضيأ  وه  زئاحلا  رايبو ، يرام  رهص   ) يروك ويلوج  كيرديرف  يسنرفلا 

دنع ّهنأ ، ىلع  ًاليلد  روتان  ّةلجم  يف  رشن  دقف  .ّماه  فاشتكاب  هتجوز ،) عم  نواعتلاب 
هلّدعم ام  ، U253 موينارويلا ، ظن  تاّرذ  قلطت  دحاو ، نورتن  نع  مجان  راطشنا  ثودح 
ةّداملا يه  طبضلاب  كلت  تناكو  . 6 ةقاطلا يلاع  نورتوين  ىلإ 2.5 ) ًاقحال  مقرلا  حُّقن  ) 3.5

قابس  » أدب اذكه  .ّيسألا  ّومنلا  تاذ  ةيوونلا  تالعافتلا  ةلسلس  زفحل  ةبولطملا 
«. ةلبنقلا

ءايزيفلا ءلع  نم  هغو  لبون ، زئاج  ىلع  زئاحلا  غربنزياه ، رنف  لمع  عم 
ّنأ راهنبوأ  فرع  يزانلا ، حلاصل  يزاوملا  ةلبنقلا  عورشم  ىلع  نيروهشملا ، ناملألا 

ةئيهت نمكي يف  ههجاو  يذلا  سيئرلا  يّدحتلا  ناك  .سومالأ  سول  ّفقوت يف  دق  هلمع 
ّم داّرطاب ، ىمانتي  لسلستم  يوون  لعافت  ثودح  ليهست  اهنأش  نم  يتلا  فورظلا 

جاتنإل .ةيّرذ  ةلبنقل  ةمزاللا  ةقاطلا  نم  ةلئاه  تايّمكل  ًابيرقت  يروفلا  قالطإلاب  حمسي 
ىلإ ةجاحب  ناك  ةيافكلا ، هيف  ا  عيرسلاو  ةمادتسالا  اذ  لسلستملا  لعافتلا  اذه 
ّمت دق  ةرطشنملا   U235 ةّرذ نم  ةثعبنملا  تانورتوينلا  نم  ةيفاك  ةيّمك  ّنأ  نم  دّكأتلا 

ً.اضيأ يه  اهرودب  اهماسقنا  ىلإ  ةيّدؤم  ىرخألا ،  U253 تاّرذ ىون  لبِق  نم  اهصاصتما 
٢١



ةثعبنملا تانورتوينلا  نم  بك  ددع  صاصتما  ّمتي  يعيبطلا ، موينارويلا  ّهنأ يف  دجوف 
ينعي ّم  ( 7 يعيبطلا موينارويلا  نم  لّكشي 99.3 % يذلا  رخآلا ، ظنلا  ) U238 لبق نم 
يمانتم لعافت  جاتنإ  لجأ  نم  .ّومنلا  نم  ًالدب  ًايّسأ  توميس  لسلستم  لعافت  ّيأ  ّنأ 

ردق ربكأ  ةلازإ  قيرط  نع  ةياغلل  ّيقن   U235 ريركت ىلإ  ةجاحب  راهنبوأ  ناك  ًايّسأ ،
.ماخلا ندعملا  نم U238 يف  نكمم 

ةّدلل ةجرحلا  ةلتكلا  ىّمسي  ام  ةركف  ءوشن  ىلإ  تارابتعالا  هذه  تّدأ 
لعافت ديلوتل  ةمزاللا  ةلتكلا  ةيّمك  يه  موينارويلا  نم  ةجرحلا  ةلتكلاو  .ةيراطشنالا 

دق لماوعلا ، نم  ةعّونتم  ةعومجم  ىلع  كلذ  دمتعي  .ةمادتسالا  اذ  لسلستم  يوون 
ةبسنب %0.7 ةنراقم  )  U235 نم دوجو 20 % عم  ّىتحو  . U235 ءاقن اهّمهأ  نوكي 

ةيلاعلا ءاقنلا  ةجرد  لعجي  ّم  مارغوليك ، قوف 400  ةجرحلا  ةلتكلا  ىقبت  ةيعيبطلا ،)
ةيافكلا هيف  ا  ّيقن  مويناروي  ريركتب  ماق  امدنع  ّىتحو  .ةيدجم  ةلبنق  عنصل  ةيرورض 
.اهسفن ةلبنقلا  ميلست  يّدحت  هجاوي  راهنبوأ  ّلظ  ةجارحلا ، ةقئاف  ةجرد  قيقحتل 
.رجفنت ّالأ  لمأ  ىلع  ةلبنق  موينارويلا يف  نم  ةجرح  ةلتك  بيلعت  هنك  ال  عبطلابف ،

ةلسلس زفحي  نأ  ةّداملا  يعيبط يف  لكشب  ثدحي  دحاو  لالحمضا  نأش  نم  ّهنأ  كلذ 
.ّيسألا راجفنالاب  بّبستيو  تالعافتلا  نم 

راهنبوأ جرخ  رارمتساب ، همامأ  حولي  يذلا  يزانلا  ةلبنقلا  يرّوطم  حبش  عم 
ةقيرط تنّمضت  .ةيّرذلا  ةلبنقلا  ميلستل  لجع  ىلع  اهريوطت  ّمت  ةركفب  هقيرفو 

مادختساب ىرخأ ، ةلتك  ىلع  موينارويلا  نم  ةجرح  نود  ةلتك  قالطإ  رانلا » قالطإ  »
ثدحب لسلستملا  لعافتلا  أدبي  اهدنع  .ةجرح  قوف  ةلتك  جاتنإل  ةيديلقت  تارّجفتم 

مدع تجرحلا  نود  تلتكلا  لصف  نِمَضو  .ةئدابلا  تانورتوينلا  قلُطي  اقلت  راطشنا 
وحن  ) موينارويلا بيصختل  ةيلاعلا  تايوتسملل  ًارظنو  .بلطلا  دنع  ّالإ  ةلبنقلا  راجفنا 

راهنبوأ  ّنكل  ً.امارغوليك  ىلإ 25  حوارتي ب 20  ام  ّالإ  ّبلطتت  نل  ةجارحلا  ّنإف  %(، 80
ىلع ّرصأ  كلذل  ناملألا ، هيسفانمل  ةيلضفألا  حنمو  هعورشم  لشفب  ةفزاجملا  عطتسي 

.ثكب ربكأ  تايّمك 

نم ةيفاك  ةيّمك  ًاخأ  هيف  تنّمأت  يذلا  تقولا  لولحب  ةلاحلا ، هذه  يف 
لازت تناك ال  اّهنأ  .اهرازوأ غ  تعضو  دق  ابوروأ  برحلا يف  تناك  يقنلا ، موينارويلا 

مغرلا ىلع  مالستسالا  تامالع  نابايلا  رهُظت  و  ئداهلا ، طيحملا  ةقطنم  ةّرمتسم يف 
، نتاهنام عورشم  ريدم  زفورغ ، يلزيل  لاجلا  ناك  .ةبكلا  ةيركسعلا  رئاسخلا  نم 
، ًاساسأ ةحدافلا  ةيكمألا  رئاسخلا  بك  لكشب  فعاضيس  نابايلل  يّربلا  وزغلا  ّنأ  كردي 
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نابايلا ىلع  ةيّرذلا  ةلبنقلا  مادختساب  حمسي  يذلا  رمألا  ردصأ  نأ  ّالإ  هنم  ناك  ف 
.ةيتاؤم ةيخانملا  فورظلا  حبصت  نأ  دّرج 

يف سمشلا  تقرشأ  راصعإ ، ةجيتن  ةيوجلا  لاوحألا  ءوس  نم  مّايأ  ةّدع  دعب 
، ًاحابص ةعاسلا 07:09  ما  يفو  سطسغأ 1945 . يف 6  يشوه  قوف  ءاقرز  ءس 

ءاحنأ عيمج  راذنإلا يف  تاراّفص  تقلطناف  ةنيدملا ، ءس  ةيكمأ يف  ةرئاط  تدهوش 
دق ًاماع  رمعلا 17  نم  ةغلابلا  اروكاكات  وكيكأ  تناك  .ةيّوج  ةراغ  نم  ًاريذحت  ةنيدملا 

تاراّفص تعمس  لمعلا ، ىلإ  اهقيرط  يفو  .فراصملا  دحأ  يف  ةّفظوم  ًارّخؤم  تنّيُع 
لكشب ةعّزوملا  ةيوجلا  تاراغلا  ئجالم  دحأ  نيرخآ يف  صاخشأ  عم  تمتحاف  راذنإلا ،

.ةنيدملا ءاجرأ  يجيتارتسا يف 

ةنيدملا نوكل  يشوه ، ًاعئاش يف  ًارمأ  ةيّوجلا  تاراغلا  نم  تاريذحتلا  تناك 
كلذ ّىتح  نكل  .اثلا  ّماعلا  ابايلا  شيجلل  ًاّرقم  ّمضت  ةيجيتارتسا  ةيركسع  ةدعاق 

ةينابايلا ندملا  نم  ًاديدع  لاط  يذلا  فصقلا  نم  بك  ّدح  ىلإ  ةنيدملا  تجن  مويلا ،
ناك يشوه  دييحت  ّنكل  ثكلا ، نوفرعي  اهتنيدم  لهأو  وكيكأ  نكت  .ىرخألا  

مهحالس نع  جتانلا  رامدلل  لماكلا  قاطنلا  سايق  نم  نويكمألا  نّكمتي  ّىتح  ًادّمعتم 
.ديدجلا

B- ةرئاط نكت  ذإ   .راذنإلا  تاراّفص  تّفقوت  فصنلاو ، ةعباسلا  ةعاسلا  دنع 
رداغت يهو  ءادعصلا  وكيكأ  تسّفنتف  .ركُذي  ًارطخ  لّكشت  ءاوجألا  يف  ةّقلحملا   29

.حابصلا اذه  فصقلل  اوضّرعتي  نل  مّهنأ  مهنم  ًاّنظ  سانلا  نم  اهغ  عم  أجلملا 

ىلإ مهقيرط  نولصاوي  مهو  نوفرعي  يشوه  ناّكس  ةّيقبو  وكيكأ  نكت   
ىلإ يشوه  قوف  ءاوجألا  ءافص  نع  ريراقت  لسُرت  تناك   B-29 ةرئاط ّنأ  لمعلا 

دلولا  » مساب ةفورعملا  ةيعفدملا  ةيراطشنالا  ةلبنقلا  لمحت  يتلا  ةرئاطلا  ياغ ، الونيإ 
ةيمويلا يف مهلاغشأ  ىلإ  لّعلاو  مهسرادم  ىلإ  بهاذ  لافطألا  ناك  نيبو  غصلا .»

.يشوه طسو  يف  هيف  لمعت  يذلا  فرصملا  ىلإ  وكيكأ  تلصو  عناصملاو ، بتاكملا 
ّفظوملا نم  ةقيقد  ثالث  لبق  بتاكملا  ىلإ  لوصولا  تاّفظوملا  ىلع  ّمتحتي  ناك 

وكيكأ تناك  قئاقد ، رشعو  ةنماثلا  ةعاسلا  لولحب  كلذل ، .لمعلا  ءدب  لبق  اهفيظنتل 
.لمعلا ةكمهنمو يف  بك ، ّدح  ىلإ  يلاخلا  ىنبملا  لخاد  ًاساسأ 

ياغ الونيإ  دوقي  يذلا  ستيبيت  لوب  لينولوكلا  دصر  ةعاسلا 08:14 ، دنع 
اهنزو غلابلا  هتلبنق  قلطأف  .يويأ  رسج  مساب  فرُعي   T لكش ىلع  ًارسج  ناك  هفده ؛
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طوقس دعب  .يشوه  هاّجتاب  لايمأ  ّةتس  عافترا  نع  هطوبه  غصلا  دلولا  أدبو  غك ،  4400
.ضرألا نع  رتم  وحن 600  عافترا  ىلع  ةلبنقلا  ليعفت  ّمت  ًابيرقت ، ةيناث  ةّدمل 45  ّرح 

ةقئاف ةلتك  جتنأ  ّم  ىرخأ ، ىلع  موينارويلا  نم  ةجرح  نود  ةدحاو  ةلتك  تقلُطأف 
تاّرذلا ىدحإل  اقلتلا  راطشنالا  قلطأ  ًابيرقت ، روفلا  ىلع  .راجفنالل  ةزهاج  ةجارحلا 

هذه ترطشناف  . U235 ةّرذ ةطساوب  ّلقألا  ىلع  اهنم  ةدحاو  صاصتما  ّمتو  تانورتوين ،
ةطساوب اهرودب  اهصاصتما  ّمت  يتلا  تانورتوينلا ، نم  ديزملا  تقلطأو  اهرودب ، ةّرذلا 

نم ةلسلس  ىلإ  ىّدأ  ّم  ةعرسب ، ةّيلمعلا  هذه  تعراست  ّمث  .تاّرذلا  نم  ديزم 
.دحاو تقو  ةقاطلا يف  نم  ةلئاه  تايّمك  قالطإو  ًايّسأ ، ةيمانتملا  تالعافتلا 

ةذفانلا نم  ترظن  روكذلا ، اهئالمز  بتاكم  نع  رابغلا  حس  وكيكأ  تناك  نيب 
ّنأ هملعت  نكت  ام   .قرتحملا  مويزينغاملا  نم  طيرش  لثم  ًاعطاس ، ضيبأ  ًاضيمو  تأرو 

تيمانيدلا نم  عبصإ  نويلم  ةقاط 30  لداعت  ةقاط  قالطإب  ةلبنقلل  حاتأ  ّيسألا  ّومنلا 
ةرارح قوفتل  ةجرد ، يالم  ةّدع  ىلإ  ةلبنقلا  ةرارح  تعفترا  دقف  .ةدحاو  ةظحل  يف 
ًارارضأ ًابّبسم  ضرألا ، حطس  نِّيؤملا  عاعشإلا  غلب  ةيناثلا ، نم  رشُع  دعبو  .سمشلا  حطس 

قوف تعفترا  ةيناث ، دعب  .هل  تضّرعت  يتلا  ةّيحلا  تانئاكلا  عيمجل  ةرّمدم  ةيعاعشإ 
نايع دوهش  لاق  .ةيوئملا  تاجردلا  فالآ  غلبت  ةرارحبو  ضرعب 300م  ةيران  ةرك  ةنيدملا 

راجفنالا ةجوم  تّدأ  .مويلا  كلذ  يشوه يف  قوف  ةيناثلا  ةّرملل  تقرشأ  سمشلا  ّنإ 
تقلأو ضرألاب ، ةنيدملا  ةينبأ  عيمج  ةيوست  ىلإ  ءوضلا  ةعرسب  كّرحتت  تناك  يتلا 
دلجلا ءارمحلا  تحت  ام  ةّعشألا  تقرحأ  .اهيعو  دقفتو  طقستل  ةفرغلا  ربع  وكيكأ 
برقلاب ضرألا  ىلع  اوناك  نيذلا  سانلا  اّمأ  .تاهاّجتالا  ّلك  لايمأ يف  ةفاسمل  فوشكملا 

.دامر ىلإ  اولّوحتو  روفلا ، ىلع  اومّحفت  وأ  اورّخبتف  ةلبنقلا ، زكرم  نم 

.لزالزلل مِواقملا  فرصملا  ىنبم  لضفب  ةلبنقلا  رارضأ  أوسأ  نم  وكيكأ  تجن 
دق ةيفاصلا  حابصلا  ءس  ّنأ  فشتكتل  عراشلا  ىلإ  تجرخ  اهيعو ، تداعتسا  امدنعو 

يتلا ةظحللا  تبرغ يف  دقف  يشوه  قوف  تقرشأ  يتلا  ةيناثلا  سمشلا  اّمأ  .تفتخا 
، رابغلاو ناخدلا  ببسب  قناخ  ءاوهلاو  ةملظم ، عراوشلا  تناك  ً.ابيرقت  اهيف  تقرشأ 

زكرم نم  طقف  ًارتم  ةفاسم 260  ىلعو  .رظنلا  ّدم  ىلع  ضرألا  ىلع  ثثجلا  ترثانت  نيب 
.بيهرلا ّيسألا  راجفنالا  نم  جانلا  برقأ  نم  ةدحاو  وكيكأ  تناك  ةلبنقلا ،

دق اهنع  تجتن  يتلا  ةيرانلا  فصاوعلاو  اهسفن  ةلبنقلا  ّنأ  ىلإ  تاريدقتلا  شت 
ةيبلاغ ترّمُد  نيب  يندملا ، نم  مهنم   50,000 صخش ، وحن 70,000  لتق  تبّبست 
ءاقلإ تاغّوسم  لازت  الو  .راهنبوأ  تاّعقوت  تقّقحت  اذكه  .لماكلاب  ةنيدملا  ابم 
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برحلا ءاهنإ  قايس  يف  مّايأ ، ةعست  دعب  ازاغان  اهدعب  نمو  يشوه ، قوف  تلبنقلا 
.مويلا ّىتح  لدج  عضوم  ةيناثلا  ةيملاعلا 

 
يوونلا رايخلا 

لضفألا مهفلا  ّنإف  اهسفن ، ةيّرذلا  ةلبنقلا  ءاطخأ  وأ  تاغّوسم  نكت  ًّايأ 
نم ءزجك  هريوطت  ّمت  يذلا  يوونلا  راطشنالا  نع  ةجتانلا  ةيّسألا  ةلسلستملا  تالعافتلل 

ةضفخنمو ةنمآو  ةفيظن  ةقاط  ديلوتل  ةمزاللا  ايجولونكتلا  انحنم  نتاهنام  عورشم 
قلطي نأ  موينارويلا  نم  دحاو  مارغوليك  نأش  نمف  .ةيوونلا  ةقاطلا  لالخ  نم  نوبركلا 

ىلعو . 8 ًابيرقت ةّرم  يالم  ةثالثب  محفلا  قارحإ  نع  ةجتانلا  كلت  قوفت  ةفعاضم  ةقاط 
ةئّيس ةعمس  نم  اعت  ةيوونلا  ةقاطلا  ّنأ  ّالإ  سكعلا ، ىلإ  شت  يتلا  ّةلدألا  نم  مغرلا 

.ّيسألا ّومنلا  ىلإ  ام  ّدح  ىلإ  ببسلا  عجريو  .يئيبلا  رثألاو  ةمالسلا  ديعص  ىلع 

ّةطحم ىلإ  ًاليل  هلوصو  فوميكأ  ردنسكلأ  لّجس  ليربأ 1986 ، ءاسم 25  يف 
ةمّمصم ةبرجت  ءدب  رّرقملا  نم  ناكو  .اهيلع  ًابوانم  ًافرشم  ناك  يتلا  ةقاطلا  ديلوت 
نكمملا نم  ناك  ةبرجتلا ، أدب  امدنع  .تعاس  دعب  ديربت  ةّخضم  ماظنل  داهجإلا  رابتخال 
داّحتالا هيف  ناك  يذلا  تقولا  يفف  .ظوظحم  لجر  ّهنأ  هداقتعا  ىلع  رذُعي  نأ 

ةفيظو كل  فوميكأ  ناك  رقفلا ، نوشيعي يف  هينطاوم  نم  راهني و20 % يتييفوسلا 
.ةيوونلا ليبونشت  ةطحم  ةّرقتسم يف 

نم وحن 20 % ةقاطلا  جاتنإ  ضفخ  لجأ  نمو  ًابيرقت ، ًءاسم  ةعاسلا 11  دنع 
نابضق نم  ًاددع  دعب  نع  فوميكأ  لخدأ  رابتخالا ، ضارغأل  ةيداعلا  ليغشتلا  ةردق 

ىلع مّكحتلا  نابضق  لمعت  .لعافملا  بلق  يف  موينارويلا  دوقو  نابضق  ب  مّكحتلا 
يف بّبستت  ال  ثيحب  يّرذلا ، راطشنالا  لعفب  ةثعبنملا  تانورتوينلا  ضعب  صاصتما 

لعافتلل عيرسلا  ّومنلا  فقوي  ام  اذهو  .ىرخألا  تاّرذلا  نم  بك  ددع  راطشنا 
.ةيوونلا ةلبنقلا  ّيسأ يف  وحن  ىلع  ةرطيسلا  نع  جورخلاب  هل  حمُسي  يذلا  لسلستملا 

يف بّبست  ّم  نابضقلا ، نم  ًابك  ًاددع  أطخلا  قيرط  نع  لخدأ  فوميكأ  ّنأ  غ 
، لعافملا مّمست  بّبسيس  اذه  ّنأ  ملعي  ناك  .بك  لكشب  عنصملا  ةقاط  جاتنإ  ضافخنا 

ةجرد ضفخو  لعافملا  ؤطابت  ةدايز  ىلإ  مّكحتلا ، نابضق  لثم  يّدؤتس ، ةّدام  نّوكت  يأ 
.زيزعتلا ةيتاذ  ةغرفم  ةقلح  ديربتلاو يف  مّمستلا  نم  ديزم  كلذ  نع  جتنيل  ةرارحلا ،
مّكحتلا نابضق  نم  نم 90 % كأ  عضوو  ةمالسلا ، ةمظنأ  ّىطخت  رعذلا ، هباصأ  امدنع 
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.رّمدملا ّيلكلا  هئافطنا  عنمل  لعافملا  بلق  نم  اهعزنو  يودي ، فارشإ  تحت 

، ءطبب ةقاطلا  جاتنإ  دايدزا  عم  ّرشؤملا  ربإ  عافترا  دهاشي  فوميكأ  ناك  نيب 
ةيلاتلا ةلحرملا  ىلإ  لقتنا  ةمزألا ، ىدافت  نأ  دعب  ً.ّايجيردت  هتعيبط  ىلإ  دوعي  هضبن  أدب 

ةيطايتحالا  ةمظنألا  ّنأ  ملعي  نكي  فوميكأ   ّنأ  .تاّخضملا غ  قلغأو  رابتخالا  نم 
يف ًانكمم  نكي  كلذ   فاشتكا  ّنأ  عمف  .ةمزاللا  ةعرسلاب  ديربتلا  هايم  ّخضت  نكت 

صاصتما ىلع  اهتردق  فعضأ  ّم  ترّخبت ، ءطبب  ةّقفدتملا  ديربتلا  هايم  ّنأ  ّالإ  ةيادبلا ،
ىلإ ةقاطلا  جاتنإو  ةرارحلا  عافترا  ىّدأف  .لعافملا  بلق  ةرارح  ضفخو  تانورتوينلا 

ةيباجيإو ةغرفم  ةقلح  يف  ةقاطلا ، نم  ديزم  جاتنإ  حاتأ  ّم  ءاملا ، نم  ديزم  رّخبت 
نكت يتلا   ةيّقبتملا  ةليلقلا  مّكحتلا  نابضق  لاخدإ  ةداعإ  تّمتف  .ةروطخ  كأ  ىرخأ 

غ ّتلظ  اهّنكل  ةقاطلل ، دئازلا  جاتنإلا  حبكل  ًّايئاقلت  يوديلا  فوميكأ  فارشإ  تحت 
ّرز ىلع  طغض  ةبك ، ةعرسب  دادزي  ةقاطلا  ديلوت  ّنأ  فوميكأ  كردأ  امدنعو  .ةيفاك 

مّكحتلا نابضق  عيمج  جاردإل  مّمصملاو  ئراوطلا  تالاحل  صّصخملا  ليغشتلا  فاقيإ 
، لعافملا نابضقلا يف  تلخُدأ  امدنعف  .تاف  دق  ناك  ناوألا  ّنكلو  لعافملا ، بلق  ءافطإو 

لكشب لعافملا  بلق  ةرارح  عفر  ّم  ةقاطلا ، جاتنإ  ّمهم يف  هّنكلو  ًاعيرس  ًاعافترا  تبّبس 
عمو .مّكحتلا  نابضق  نم  ديزملا  لاخدإ  رّذعتو  دوقولا  نابضق  ضعب  تّمطحتف  بك ،

ىوتسم فاعضأ  ةرشع  ىلإ  ةقاطلا  جاتنإ  دادزا  ّيسأ ، لكشب  ةيرارحلا  ةقاطلا  عافترا 
نيَراجفنا يف  بّبست  ّم  راخب ، ىلإ  ةعرسب  ديربتلا  هايم  تلّوحتف  .داتعملا  ليغشتلا 

قاطن ىلع  ةيراطشنالا  ةّعشملا  ةّداملا  راشتناو  لعافملا  بلق  رامدو  َلئاه ، َيطغض 
.عساو

ةئطاخ تامولعم  لقنو  لعافملا ، بلق  راجفنا  ريراقت  قيدصت  فوميكأ  ضفر 
مجح فاطملا  ةياهن  يف  كردأ  امدنعو  .ةيويحلا  ءاوتحالا  دوهج  رّخأ  ّم  هتلاح ، نع 
نيب .رّمدملا  لعافملا  هايملا يف  ّخضل  همقاط  عم  ةياقو  نود  نم  لمع  لماكلا ، رامدلا 

ّنأ او  .ةعاسلا  يف  يارغ  تغلب 200  تاعرج  اوّقلت  نولمعي ، مقاطلا  ءاضعأ  ناك 
ىلإ يمحملا  لّعلا غ  ضّرعت  دقف  يارغ ، وحن 10  غلبت  ةلتاقلا  ةيجذومنلا  ةعرجلا 

ثداحلا نم  عوبسأ  دعب  فوميكأ  ّيفوتو  .قئاقد  سمخ  نم  ّلقأ  ةتيمم يف  تاعرج 
.ّداحلا يعاعشإلا  مّمستلا  ةجيتن 

ًاصخش ليبونشت 31  ةثراك  ةجيتن  تييفوسلا  اياحضلل  يمسرلا  ددعلا  غلب 
اوكراش ًاصاخشأ  تلمشو  ثكب ، ىلعأ  تناك  تاريدقتلا  ضعب  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع  طقف ،

جراخ تطقس  يتلا  تايفولا  نع  كيهان  اذه  .قاطنلا  ةعساو  فيظنتلا  ةّيلمع  يف 
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دقف .ةّعشملا  ةّداملا  راشتنا  اهب  ّببست  يتلاو  ةقاطلا ، ّةطحمل  ًاما  ةرواجملا  ةقطنملا 
يف قيرحلا  رشنو  .مّايأ  ةعستل  ًاّرمتسم  ّلظ  رّمدملا  لعافملا  بلق  يف  قيرح  لعتشا 

ةلبنق اهتقلطأ  يتلا  كلت  تاّرملا  تائم  قوفت  ةّعشم  داوملا  نم  ةيّمك  يّوجلا  فالغلا 
.9 ًابيرقت ابوروأ  ءاحنأ  عيمج  تلاط  قاطنلا  ةعساو  ةيئيب  بقاوع  ًاّفلخم  يشوه ،

ىلع ةريزغ  راطمأ  تلطه  ًالثم ، ويام 1986  نم  ةيناثلا  عوبسألا  ةياهن  ةلطع  يف 
ىلع ةطقاستملا  رطملا  تارطق  توتحاو  .ةدّحتملا  ةكلمملا  تاعفترم  دوهعم يف  وحن غ 

.(131- دويو ، 137- مويزيس ، 90- مويتنورتس  ) راجفنالا نع  ةمجان  ةّعشم  جتاون 
ةكلمملا ىلع  ليبونشت  لعافم  نم  ةثعبنملا  تاعاعشإلا  نم  وحن 1 % طقس  لجإلاب ،

ّمث ةيمانلا ، شئاشحلا  تجمدنا يف  يتلا  ةّعشملا  رئاظنلا  هذه  ةبرتلا  تّصتماف  .ةدّحتملا 
.ةّعشم ًاموحل  ةجيتنلا  تناكو  .بشعلا  تعر  يتلا  فارخلا  اهتلوانت 

قطانملا يف  مانغألا  ةكرحو  عيب  ىلع  ًادويق  روفلا  ىلع  ةعارزلا  ةرازو  تضرف 
ةعبرأ نم  كأو  ةعرزم ، وحن 9,000  ىلع  راثآ  نم  كلذ  ىلع  ّبترتي  ام  عم  ةّرثأتملا ،

ةعطاقم مانغألل يف  ةعرزم  بحاص  دوليإ ، ديفيد  عطتسي  .ةيشاملا   سوؤر  نم  يالم 
ةيئرملا غ  ةّعشملا  رئاظنلا  لمحت  تناك  يتلا  ةباحسلاف  .ثدحي  ام  قيدصت  كيال 

اهلزع هيلع  ناك  مانغألا ، ىدحإ  عيب  دارأ  ّلكو  .هقزر  ردصم  ىلع  اهلالظب  تقلأ 
، نوّشتفملا ّلكو أ  .اهيدل  عاعشإلا  تايوتسم  نم  قّقحتلل  يموكح  ّشتف  لاّصتالاو 

تحت شاع  دوليإ  ّنأ  .كلذ غ  وحن  وأ  رخآ  ماعل  ىوس  ّرمتست  نل  دويقلا  ّنإ  هل  اولاق 
ماع 2012. ًاخأ يف  دويقلا  عفر  ّمت  نأ  ىلإ  ًاماع ، نم 25  كأل  ةباحسلا  هذه  لالظ 

ىتم عرازملا  نم  هغو  دوليإ  غالبإ  ةموكحلا  ىلع  لهسألا  نم  ناك  كلذ ، عم 
نم ّهنأ  كلذ  .ةيّرحب  مهمانغأ  عيبل  ةيافكلا  هيف  ا  ةنمآ  عاعشإلا  تايوتسم  حبصتس 

.ّيسألا لالحمضالا  ةرهاظ  لضفب  عاعشإلا  تايوتسم  ّعقوت  ةلوهسب  نكمملا 

 
خيرأتلا ملع 

ةيّمك ّيأ  ّهنأ  ىلع  ّيسألا  لالحمضالا  فَّرعي  ّيسألا ، ّومنلاب  رشابم  هيبشت  يف 
ّلك  M&Ms ركاكس ددع  ضافخنا  لثم  ةيلاحلا ، اهتميق  عم  بسانتي  لّدع  صقانتت 

رهاوظ ّيسألا  لالحمضالا  لمشيو  .ضافخنالا  اذه  فصي  يذلا  ةقّالزلا  ىنحنمو  موي 
نم سأك  ىلع  ةوغرلا  ضافخنا  لّدعمو  ، 10 مسجلا نم  تاردخملا  ةلازإ  لثم  ةعّونتم 
نم ةثعبنملا  عاعشإلا  تايوتسم  ضافخنا  ةتو  زاتمم  لكشب  فصي  وهو  . 11 ةبلا
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.12 نمزلا رور  ةّعشم  ةّدام 

، تاعاعشإ لكش  ىلع  ًاّيئاقلت  ةقاطلا  ةّرقتسملا  ةّعشملا غ  داوملا  تاّرذ  ردُصت 
.يعاعشإلا لالحمضالا  مساب  فرعت  ةّيلمع  يف  يجراخ ، زفاح  دوجو  نود  نم  ّىتح 

ىلإ ّمكلا  ةيرظن  شتو  ةيئاوشع ، لالحمضالا  ةّيلمع  نوكت  ةيدرفلا ، ةّرذلا  ىوتسم  ىلع 
يتلا ةّداملا  ىوتسم  ىلع  نكلو  .ةنّيعم  ةّرذ  لالحمضا  دعو  نّهكتلا  ليحتسملا  نم  ّهنأ 

ضفخني يذلا  ّيسألا  لالحمضالا  ّعقوت  نكمملا  نم  تاّرذلا ، نم  لئاه  ددع  ىلع  يوتحت 
ددعلا عم  بسانتي  ا  تاّرذلا  ددع  صقانتي  ذإ  .يعاعشإلا  طاشنلا  هساسأ  ىلع 
لّدعم زّيمتي  نأ  نك  يلاتلاب  .اهغ  نع  ّلقتسم  لكشب  ةّرذ  ّلك  ّلحمضتو  .يّقبتملا 

تاّرذلا فصن  لالحمضا  هقرغتسي  يذلا  تقولا  وهو  ةّداملا ، رمع  فصنب  لالحمضالا 
يعاعشإلا طاشنلا  ضافخنال  مزاللا  تقولا  ّنإف  ّيسأ ، لالحمضالا  ّنأ  او  .ةّرقتسملا  غ 
ةدوجوملا ةّعشملا  ةّداملا  رادقم  نع  رظنلا  ّضغب  ًااد ، هسفن  وه  نوكيس  فصنلا  ىلإ 

يتلا كلت  لوانتنو  ًّايموي  ةلواطلا  ىلع   M&Ms ركاكس بكسن  امدنعف  .ةيادبلا  يف 
لكأن نأ  ّعقوتن  دحاو -  موي  رمع  فصن  ىلإ  كلذ  يّدؤي  اهيلع ، ًارهاظ   M فرحلا نوكي 

.ةلواطلا ىلع  اهبكسن  ةّرم  ّلك  ركاكسلا يف  فصن 

، يعاعشإلا خيرأتلا  ساسأ  ةّعشملا  تاّرذلل  ّيسألا  لالحمضالا  ةرهاظ  ربتُعت 
.يعاعشإلا اهطاشن  تايوتسم  بسحب  ّداوملا  خيرأتل  ةمدختسملا  ةقيرطلا  يهو 

، ةفورعملا لالحمضالا  تاجتنم  يف  ةدوجوملا  كلتب  ةّعشملا  تاّرذلا  ةرفو  ةنراقمبف 
يعاعشإلا خيرأتللو  .ةيّرذ  تاعاعشإ  ردُصت  ةّدام  ّيأ  رمع  ديدحت  ًايرظن  اننك 

، ةيرثألا فحتلا  دهع  ديدحتو  ضرألا  رمع  ريدقت  كلذ  يف  ا  ةفورعم ، تامادختسا 
ّنأ ءلعلا  فرع  فيك  لءاستت  تنك  اذإف  . 13 تيملا رحبلا  تاطوطخم  لثم 

لبق 5300 ّيفوت  ديلجلا  لجر  يزتوأ  ّنأ  وأ   14 ماع نويلم  ىلإ 150  عجري  سكرتبويكرألا 
.كلذ رود يف  يعاعشإلا  خيرأتلل  نوكي  نأ  لمتحملا  نمف  ، 15 ماع

يعاعشإلا خيرأتلا  مادختسا  ّةقد  كأ  سايق  تاينقت  تلّهس  ةخألا ، ةنوآلا  يف 
ةّعشملا رئاظنلل  ّيسألا  لالحمضالا  مادختسا  يعرشلا -  ّبطلاب  طبترملا  راثآلا  ملع  يف 
خيرأتلا مادختسا  ّمت  ربمفون 2017 ، يفف  .مئارجلا  ّلحل  ىرخأ ) ةيرثأ  تاينقت  نم ب  )

ّنأ تبث  ذإ  .اعلا  سيولا يف  عاونأ  ىلغأ  نأشب  لايتحا  ةّيلمع  حضفل  ّعشملا  نوبركلاب 
تسيل ًاماع  اهرمع 130  غلبي  نالاكام  عش  سيو  اّهنأ  ىلع  تفّنُص  يتلا  ةجاجزلا 
قدنفلا ءايتسا  راثأ  ّم  نيرشعلا ، نرقلا  تاينيعبس  نم  صيخر  جيزم  ىوس 

يف ربمسيد 2018 ، يفو  $. 10,000 اهنم ب ـ دحاولا  سأكلا  عيبي  ناك  يذلا  يرسيوسلا 
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شتوكسلا عاونأ  ثلث  نم  كأ  ّنأ  هسفن  ربتخملا  فشتكا  ةقحاللا ، تاقيقحتلا  راطإ 
رهشألا مادختسالا  نوكي  دق  نكل  ً.اضيأ  ًاّفيزم  ناك  اهرابتخا  ّمت  يتلا  ةّقتعملا  سيو 

.ةيخيراتلا ةيّنفلا  لعألا  دهع  نم  قّقحتلا  ىلإ  فدهي  يعاعشإلا  خيرأتلل 

* * *

ماّسرلل طقف  ةحول  دوجو 35  فورعملا  نم  ناك  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  لبق 
.اسنرف هل يف  ديدج  زّيمم  لمع  فُشتكا  ماع 1937 ، نكل يف  .مف  سناهوي  يدنلوهلا 

اهؤارش ّمتو  مف ، لعأ  مظعأ  نم  اّهنأ  ىلع  سواإ  ءاشع  ةحولب  ّنفلا  داّقن  داشأ 
تاونسلا ىدم  ىلعو  .مادرتور  نغننيوب يف  ناف  زناوب  فحتم  لبق  نم  ظهاب  نمثب 

كلت ءارش  ّمت  .دعب  ةفورعم  نكت  مفل   ىرخأ  لعأ  ةّدع  ترهظ  ةيلاتلا ، ةليلقلا 
ثرإلا اذه  عايض  نم  ام  ّدح  ىلإ  ًافوخ  ءايرثألا  يدنلوهلا  لبق  نم  ةعرسب  تاحوللا 
حيسملا كلت ، مف  تاحول  ىدحإ  صم  لآ  كلذ ، عم  .يزانلا  حلاصل  ّماهلا  يفاقثلا 

.رظتنملا رلته  ةفيلخ  غنيروغ ، نامه  ىلإ  ةئطاخلاو ،

، يواس حلم  مجنم  ةدوقفملا يف  مف  ةحول  تفُشتكا  امدنع  برحلا ، دعب 
بك ثحب  يرُجأ  يزانلا ، لبق  نم  ةبوهنملا  ةيّنفلا  لعألا  نم  ثكلا  بناج  ىلإ 

مف ةحول  ّنأ  فاطملا ، ةياهن  ّبتف يف  .تاحوللا  عيب  نع  لوؤسملا  صخشلا  ةفرعمل 
ةيرخسل هلعأ  تضّرعت  ًالشاف  ًانانف  هسفن  وه  ناكو  نيغيم ، ناف  ناه  ىلإ  عجرت 

ناف ّنأ  بجع  الو  .ءامدقلا  ناّنفلا  رابك  نم  ةّدمتسم  اهنوكل  ّنفلا  داّقن  نم  ثك 
عيبب هُبتشا  دقف  .ةرشابم  هلاقتعا  دعب  يدنلوهلا  روهمجلا  ةيبعشب  َظحي  نيغيم  
ًالضف اذه  مادعإلاب -  اهيلع  َبقاعي  ةرج  يهو  يزانلل -  ةيدنلوه  ةيفاقث  تاكلتمم 

يف خذبب  شيعلاب  هل  تحمس  كلت  هتراجت  نم  لاملا  نم  ةمخض  غلابم  هبسك  نع 
ةلواحم ً.اعوج يف  نورّوضتي  ةنيدملا  لهأ  نم  ثك  ناك  نيب  برحلا ، لاوط  مادرتسمأ 

غنيروغ  ىلإ  اهعاب  يتلا  ةحوللا  ّنأ  نيغيم  ناف  ىعّدا  تاذلا ، ىلع  ظافحلل  ةسئاي 
تاحوللا ريوزتب  فرتعا  ك  .هسفنب  اهريوزتب  ماق  لب  مفل ، ةّيلصأ  ةحول  نكت 

يد رتيبو  زلاه  سنارفل  ًارّخؤم  ةفشتكملا  لعألا  كلذكو  مفل ، ىرخألا  ةديدجلا 
.كوه

ناف معازم  قيقحتلل يف  ريوزتلا  تاّيلمع  فشك  ةصّصختم يف  ةنجل  ليكشت  ّمت 
هنم َتبلط  ءاّبطألاو ، حيسملا  ناونعب  ةديدج  ةرّوزم  ةحول  ىلإ  ًادانتسا  كلذو  نيغيم ،
ناك ماع 1947 ، نيغيم يف  ناف  ةمكاحم  تأدب  امدنع  ً.ادّدجم  اهمسر  ديعي  نأ  ةنجللا 
ك هنم ، اورخس  نيذلا  يوبخنلا  ّنفلا  داّقن  عدخ  هرابتعاب  ًايموق ، ًالطب  حبصأ  دق 
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تّمتف .اهل  ةميق  ال  ةّفيزم  ةيّنف  لعأ  ءارشل  اهعفدو  ايلعلا  ةيزانلا  ةدايقلا  عدخ 
ريوزتلا ةمهتب  طقف  دحاو  ماعل  نجسلاب  هيلع  مكُحو  يزانلا  عم  لماعتلا  نم  هتئربت 

لاز ام  مكحلا ، نم  مغرلا  ىلع  .هتبوقع  ءدب  لبق  ةيبلق  ةبونب  يفوت  هّنكل  لايتحالاو ،
ّنأ نودقتعي  نيغيم ) ناف  مف  تاحول  اورتشا  نيذلا  كئلوأ  ّيس  ال   ) نوثك

.جئاتنلا نعطلاب يف  اوّرمتساو  ةّيلصأ  تاحوللا 

ةحول صحف  ةداعإل   210- صاصرلاب يعاعشلا  خيرأتلا  مدُختسا  ماع 1967 ، يف 
ديدعلا مدختساو  هريوزت ، ًاقيقد يف  ناك  نيغيم  ناف  ّنأ  عمف  . 16 سواإ ءاشعلا يف 

يتلا ةقيرطلاب  مّكحتلا  عطتسي  ّهنأ   ّالإ  ًالصأ ، اهمدختسي  مف  ناك  يتلا  داوملا  نم 
نرقلا نم  ةيلصأ  تاحول  مدختسا  ةلاصألا ، ءارو  ًايعسف  .داوملا  هذه  ءاشنإ  اهيف  ّمت 

يف همدختسا  يذلا  صاصرلا  ّنكل  ةيلصألا ، غيصلل  ًاقفو  ناولألا  جزمو  رشع ، عباسلا 
يعيبطلا صاصرلا  يوتحي  ً.اثيدح  ّالإ  جرختُسي  صاصرلا   ىلع  زكترملا  ضيبألا  ءالطلا 

هنع جتني  يذلا   ) هل قباسلا  ّعشملا  عونلاو   210- صاصرلا ىّمسي  ّعشم  ظن  ىلع 
، ماخلا ةّداملا  نم  صاصرلا  جرختُسي  امدنعف  . 226- مويدارلا وهو  ّللحتلاب ،) صاصرلا 

ّنأ ينعي  ّم  ةليئض ، تايّمك  ىوس  هنم  ىّقبتت  الو  ، 226- مويدارلا مظعم  ةلازإ  ّمتت 
ةنراقو ً.اّيبسن  ةليلق  ةجَرختسملا  ةّداملا  يف  رهظت  يتلا  ديدجلا   210- صاصرلا ةيّمك 
صاصرلا ءالط  خيرأت  نكمملا  نم  تانّيعلا ، يف   226- مويدارلاو  210- صاصرلا زيكرت 

فصنب ًايّسأ  ضفخني   210- صاصرلل يعاعشإلا  طاشنلا  ّنأ  ةقيقح  ىلإ  ًادانتسا  ّةقدب 
ءاشعلا يف ةحول  -210 يف  صاصرلا نم  ثكب  ىلعأ  ةبسن  ىلع  روثعلا  ّمت  .فورعم  رمع 

لكشب تبثأ  ام  اذهو  .ماع  لبق 300  لعفلاب  تمسُر  دق  ةحوللا  تناك  ول  ّم  سواإ 
، رشع عباسلا  نرقلا  مف يف  ةشيرب  مَسُرت  ةّفيزملا   نيغيم  ناف  لعأ  ّنأ  عطاق 

.دعب جرُختسا  دق  نكي  هئالط   مف يف  همدختسا  يذلا  صاصرلا  ّنأل 

 
جلثلا ولد  ازنولفنا 

ةّبترم يف ةقيرطب  هلعأ  راصتخا  ّمتل  قزري ، ًّايح  لاز  ام  نيغيم  ناف  ّنأ  ول 
ربع تُرشنو  ةيلصأ ،» تسيل  اّهنأ  قّدصت  نل  تاحول  عست   » ناونع تحت  ةحضاو  ةلاقم 

نويلملا ةسائرلا  حّشرمل  ةرّوزملا  ةروصلا  لثم  انرصع ، يف  ةّفيزملا  لعألاف  .تنرتنإلا 
ًالدب لاملا ) ) RMONEY ةملكلا نوّفلؤي  نيّديؤم  ّةتس  اهيف  رهظي  يتلا  ينمور  تيم 
ةّصنم ىلع  فقي  يذلا  حئاسلل  بوشوتوفلاب  ةلّدعملا  روصلا  وأ  ، ROMNEY نم
يتلا ةرئاطلل  ودبي  ام  ىلع  كردم  غ  يملاعلا ، ةراجتلا  زكرمل  ونجلا  جربلل  ةدهاشملا 
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هب ملحي  يذلا  يملاعلا  راشتنالا  تقّقح  ةيفلخلا ، يف  ضفخنم  عافترا  ىلع  ّقلحت 
.تنرتنإلا ربع  نوقّوسملا 

فادهألا قيقحت  اهلالخ  نم  ّمتي  يتلا  ةرهاظلا  وه  يسوفلا  قيوستلا 
ىلع عّلطنس   ) يسوفلا ضرملا  راشتنا  هبشت  ةيتاذ  راركت  ةّيلمع  لالخ  نم  ةينالعإلا 

دحاو يف درف  موقي  ذإ  لصفلا 7 .) قمعأ يف  لكشب  عوضوملا  اذهب  ةطبترملا  تاّيضايرلا 
ماد امو  .مهغ  ىلإ  ىودعلا  مهرودب  مه  نولقنيو  نيرخآ ، ىلإ  ىودعلا  لقنب  ةكبشلا 

ةلاسرلا ّنإف  ّلقألا ، ىلع  دحاو  رخآ  صخش  ىلإ  اهلقني  ًاثيدح  ىودعلا  طقتلا  درف  ّلك 
فرُعي لقحل  ًايعرف  ًالاجم  يسوفلا  قيوستلا  لّكشي  .ّيسأ  لكشب  ومنتس  ةيسوفلا 

، بولسأ رّوصملا -  قيلعتلا  رشتني  هيفو  (، memetics  ) ةرّوصملا تاقيلعتلا  ملع  مساب 
دراشتير ركتبا  .سوفلا  لثم  ةيعتجا ، ةكبش  ربع  سانلا  ب  ةركف -  وأ  كولس ، وأ 
ةينانألا ةنيجلا  ناونع  تحت  ماع 1976 ، رداصلا  هباتك  يف  « meme  » ةملك زنيكود 

تامولعملا اهب  رشتنت  يتلا  ةقيرطلا  حرشل  ، (The Selfish Gene)
يهو تانيجلا ، رارغ  ىلعف  .يفاقثلا  لاقتنالا  تادحو  اّهنأ  ىلع  اهفّرعو  .ةيفاقثلا 

تلمشو .رّوحتتو  ًايتاذ  رثاكتت  نأ  تيملا  ناكمإب  ّهنأ  حرتقا  ارولا ، لاقتنالا  تادحو 
ىلإ ةعئارو  ةئيرب  ةراشإ  يفو  ةعئاشلا ، تارابعلاو  تاعاقيإلا ، اهاطعأ  يتلا  ةلثمألا 
ماع يف  عبطلاب ، .رطانقلا  ءانب  وأ  اوألا  عنص  قُرط  باتكلا ، هيف  ّفلأ  يذلا  نمزلا 

رشنب تحمس  يتلا  يلاحلا ، اهلكش  تنرتنإلا يف  نع  ًائيش  فرعي  زنيكود  نكي   ، 1976
.حلا كلذ  يف  اهل ) ىودج  الو   ) اهرّوصت نك  تيم ال 

حلاصل جلثلا  ولد  يّدحت  ناك  يسوفلا  قيوستلل  ًاحاجن ، كألا  ةلثمألا  نم 
يف ترشتنا  ماع 2014 ، فيص  لالخف  (. ALS  ) يرومضلا يبناجلا  ّبلصتلا  ةيعمج 

ًاولد مهسوؤر  ىلع  نوّبصي  مهو  صاخشأل  ويديف  ريوصت  ةرهاظ  يلشلا  ةركلا  فصن 
كلذ ءانثأ  يف  عّربتلاو  هسفن ، ءيشلا  لعفل  نيرخآ  ةيمست  لبق  درابلا  ءاملا  نم 

.ىودعلا ُتطقتلا  يسفن  انأ  .ةيخلا  تايعمجلل 

نيَرخآ َصخش  ةيمستب  تمق  جلثلا ، ولد  يّدحتل  ةيكيسالكلا  دعاوقلاب  ًامازتلا 
لئاسو ىلع  ويديفلا  ُتلّمح  امدنع  هل  ةمالع  ُتعضوو  ُهتلّجس ، يذلا  ويديفلا  يف 

ماد ام  يوونلا ، لعافملا  يف  تانورتوينلا  عم  لاحلا  وه  كو  .يعتجالا  لصاوتلا 
ةيفتكم حبصت  ميملا »  » ّنإف روشنم ، ويديف  ّلكل  يّدحتلا  لبقي  ّلقألا  ىلع  دحاو  صخش 

.ّيسأ لكشب  ديازتي  لسلستم  لعافت  ىلإ  يّدؤي  ّم  ًايتاذ ،

غلب عّربتلاو  يّدحتلا  ةهجاوم  اّمإ  حّشرملل  نك  يّدحتلا ، لاكشأ  ضعب  يف 
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نم ىرخأ  ةيخ  ةيعمج  وأ  ( ALS  ) يرومضلا يبناجلا  ّبلصتلا  ةيعمج  ىلإ  غص 
ةفاضإلابو .كلذ  نع  ًاضيوعت  ربكأ  غلب  عّربتلاو  يّدحتلا  بّنجت  رايتخا  وأ  مهرايتخا ،

ةيخلا ةيعمجلا  ىدل  ناك  ميملا ،»  » يف ةكراشملل  حّشرملا  ىلع  طغضلا  ةدايز  ىلإ 
ةدايز لالخ  نم  مهسفنأ  نع  اضرلاب  نورعشي  سانلا  لعج  ّلثمتت يف  ةيفاضإ  ةأفاكم 

يوطنملا بناجلا  اذه  مهاس  دقو  .مهسفنأ  نع  ةيغ  ةيباجيإ  ةروص  زيزعتو  يعولا ،
ربمتبس 2014، ةيادب  لولحبو  .ىودعلا  ىلع  ميملا »  » ةردق ةدايز  يف  اذ  ءانث  ىلع 

نم كأ  نم  رالود  نويلم  قوفي 100  ًايفاضإ  ًاليو  تّقلت  اّهنأ   ALS ةيعمج تغلبأ 
ةنيج نوثحابلا  فشتكا  يّدحتلا ، هنع  رأ  يذلا  ليومتلل  ةجيتنو  .حنام  يالم  ةثالث 

ىدملا ديعب  رثألا  ىلع  لّدي  ّم  يرومضلا ، يبناجلا  ّبلصتلا  ضرم  نع  ةلوؤسم  ةثلاث 
.17 راشتنالا ةعيرس  ةلمحلل 

ولد يّدحت  ناك  ازنولفنإلا ، لثم  ىودعلا  ةديدش  تاسوفلا  ضعب  رارغ  ىلع 
ضرملا راشتنا  ةتو  اهيف  ّغتت  ةّمهم ، ةرهاظ  هذه   ) رخآلا وه  ةياغلل  ًايمسوم  جلثلا 

فيرخلا بارتقا  عمف  لصفلا 7 .) يف  ًاضيأ  اهلوانتنس  ةيحان  يهو  ماعلا ، رادم  ىلع 
ًارمأ يديلجلا  ءاملاب  ّللبتلا  دعي  يلشلا ،  ةركلا  فصن  يف  درابلا  سقطلا  لولحو 

ًاما نكل  .بك  ّدح  ىلإ  نونجلا  أده  ربمتبس ، لولحب  اذكه  .هيجو  ببسلاو  ًاعتمم ،
يف نكلو  ةهباشم ، لاكشأب  َيلاتلا  َفيصلا  يف  داع  ةيمسوملا ، ازنولفنألا  لثم 

دحاو نع  ّلقي  ًاغلبم  يّدحتلا  عمج  ماع 2015 ، يفو  .بك  ّدح  ىلإ  ةعبشم  تاعمتجم 
اوضّرعت نيذلا  صاخشألاف  . ALS ةيعمجل قباسلا  ماعلا  هّرفو يف  يذلا  كاذ  نم  ةئاملاب 

ضعب ةرّوحتم  تالالس  ّدض  ّىتحو  هّدض ، ةيوق  ةعانم  اوبستكا  ماع 2014  سوفلل يف 
اهتجتنأ يتلا  ةعانملا  ةجيتن  لاثملا .) ليبس  ىلع  ولدلا ، يف  ةفلتخم  داومك   ) ءيشلا

لقنب طّسوتملا ، يف  كراشم ، ّلك  لشف  عم  ديدج  ٍّشفت  ّلك  ىشالت  ام  ناعرس  ةالابماللا ،
.ّلقألا ىلع  رخآ  دحاو  صخش  ىلإ  سوفلا 

 
؟ ّيسأ لبقتسملا  له 

رطاخم حاضيإل  يسنرفلا  لافطألل  لاقي  ّيسأ  ّو  ىلع  لمتشي  لاثم  ّة 
ىدحإ حطس  ىلع  ةياغلل  ةغص  بلاحط  ةرمعتسم  ترهظ  مّايألا ، دحأ  يفف  .ةلطملا 

ىلع فعاضتت  ةرمعتسملا  ةحاسم  ّنأ  ّبت  ةيلاتلا ، ةليلقلا  مّايألا  لالخو  .تاحبلا 
ّيطغت ّىتح  وحنلا  اذه  ىلع  ّومنلا  ّرمتستس يف  اّهنأ  ينعي  اذه  .موي  ّلك  هايملا  حطس 
ّيطغت فوسف  لاحلا ، هذه  ىلع  تكُرت  اذإ  ً.ائيش  مهدحأ  لعفي  ام   اهلمكأب  ةحبلا 
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نوكت بلاحطلا  ةرمعتسم  ّنأ  ا  نكل  .اههايم  مّمستو  ًاموي  لالخ 60  ةحبلا  حطس 
ّىتح ومنتل  بلاحطلا  كرت  رّرقت  دقف  ًايروف ، ًاديدهت  لّكشت  الو  ةيادبلا  ًاّدج يف  ةغص 

ّيأ يف  ، » لاؤسلا ناكف  .ربكأ  ةلوهسب  اهتلازإ  ّمتت  اهدنعو  ةحبلا ، حطس  فصن  ّيطغت 
.»؟ ةحبلا فصن  بلاحطلا  ّيطغتس  موي 

كفت نود  نم  لاؤسلا  اذه  ىلع  سانلا  نم  ثك  اهمّدقي  يتلا  ةعئاشلا  ةباجإلا 
ّهنأ ينعي  اذهف  موي ، ّلك  تّرم  فعاضتي  ةرمعتسملا  مجح  ّنأ  ا  نكل  ً.اموي  يه 30 

مويلا لماكلاب يف  رَمغُيس  ّهنإف  مّايألا ، دحأ  بلاحطلاب يف  ًاّوسكم  ةحبلا  فصن  ناك  اذإ 
حطس فصن  ّيطغتس  بلاحطلا  ّنأ  ةشهدلل ، ثملا  باوجلا  نوكي  دق  يلاتلاب ، .يلاتلا 

يلوتستس ثالثلا ، مويلا  .ةحبلا يف  ذاقنإل  طقف  ًادحاو  ًاموي  ةكرات  مويلا 59 ، ةحبلا يف 
بلاحط يف ةّيلخ  َتنك  ولف  .ةحبلا  ةعس  نم  رايلم  ىلع  دحاو  نم  ّلقأ  ىلع  بلاحطلا 

كربخأ ول  ّيسألا ، ّومنلا  مهف  نود  نم  كنم ؟ دفنت  ةحاسملا  ّنأ  كردتس  ىتم  ةحبلا ،
ةحبلا ّنأ  حطسلا ، نم  طقف  بلاحطلا 3 % هيف  ّيطغت  يذلا  مويلا 55  يف  مهدحأ 

.ال حجرألا  ىلع  قّدصتس ؟ لهف  مّايأ ، ةسمخ  لالخ  ًاما  قنتختس 

ةبسنلابف .اهب  رّكفن  نأ  رشبك ، اندتعا ، يتلا  ةقيرطلا  ىلع  ءوضلا  ّطلسي  اذه 
دقف .قباسلا  ليجلا  هشاع  ام  بك  ّدح  ىلإ  هبشت  ّعم  ليج  براجت  تناك  انفالسأ ، ىلإ 
لثم اهسفن ، نكامألا  اوشاعو يف  اهسفن ، تاودألا  اومدختساو  اهسفن ، فئاظولا  اوسرام 

يجولونكتلا ّومنلا  ّنأ  .هسفن غ  ءيشلا  مهتيّرذ  لعفت  نأ  نوّعقوتي  اوناكو  .مهفالسأ 
ليجلا لخاد  تافالتخالا  رهظت  ثيحب  ةبك ، ةعرسب  نآلا  ثدحي  يعتجالا  يغتلاو 

دادزي هتاذ  ّدح  يجولونكتلا يف  مّدقتلا  لّدعم  ّنإف  تّايرظنلا ، ضعب  بسحبو  .دحاولا 
.ّيسأ وحن  ىلع 

نم ةلسلس  يف  راكفألا  هذه  لثم  عيمجتب  جنيف  رونف  رتويبمكلا  اع  ماق 
ةتوب ةبقاعتملا  ةيجولونكتلا  تارّوطتلا  اهيف  لصت  يملعلا ، لايخلا   18 تالاقمو تاياور 

راجفنالا يف يّدؤيو  .يرشبلا  مهفلا  ةديدجلا  ايجولونكتلا  اهيف  قوفت  ةطقن  ىلإ  ةديازتم 
زات قئاف  ءاكذ  روهظو  يجولونكت ،» دّرفت   » ىلإ فاطملا  ةياهن  يعانطصالا يف  ءاكذلا 

راكفأ جارخإ  ليوزروك  يار  مألا  يلبقتسملا  ِملاعلا  لواح  .تقراخ  ةردقو  ةّوقب 
ضرتفا ماع 1999 ، يفف  .عقاولا  اع  ىلع  اهقيبطتو  يملعلا  لايخلا  اع  نم  جنيف 

حرتقا دقف  «. 19 ةعراستملا تادئاعلا  نوناق  ، » ةيحورلا تالآلا  رصع  هباتك  يف  ليوزروك 
.ةيّسأ ةتوب  يجولويبلا -  انرّوطت  كلذ  ا يف  ةمظنألا -  نم  ةعساو  ةعومجم  رّوطت 

يهو جنيف ، هّعقوت  يذلا  يجولونكتلا » دّرفتلا   » خيرات ديدحت  ّدح  ىلإ  بهذ  ّهنإ  ّىتح 
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ًاقيمعو ًاعيرس  ًايجولونكت  ًاّغت  ، » 20 ليوزروك فصو  ك  اهيف -  دهشنس  يتلا  ةطقنلا 
ةّبترتملا راثآلا  نمو ب  ماع 2045 . وحن  يف  يرشبلا - » خيراتلا  جيسن  ًاقّز يف  لّكشي 

رشب روهظ  يجولويباللاو ، يجولويبلا  ءاكذلا  جمد  »  21 ليوزروك ركذي  دّرفتلا ، ىلع 
جراخلا وحن  عّسوتت  ةياغلل  ةيلاع  ءاكذ  تايوتسم  تايجمربلا ، ىلع  نيزكترم  نيدلاخ 
ةبيرغلا تاّعقوتلا  رصتقت  نأ  ضرتفملا  نم  ّهنأ  ح  يفو  ءوضلا .» ةعرسب  نوكلا  يف 

يذلا يجولونكتلا  مّدقتلا  ىلع  ةلثمأ  ّة  ّهنأ  ّالإ  يملعلا ، لايخلا  اوع  ىلع  ةفّرطتملاو 
.ةليوط تارتف  ىدم  ىلع  ًايّسأ  ًاّو  لعفلاب  قّقح 

رئاود يف  تانّوكملا  ددع  ّنأ  ىلإ  شت  يتلا  ةظحالملا  يأ  روم -  نوناق  ربتُعي 
.ايجولونكتلل ّيسألا  ّومنلا  ىلع  ًاّديج  ًالاثم  ودبي -  ماع ك  ّلك  فعاضتي  رتويبمكلا 

، ًايعيبط وأ  ًايئايزيف  ًانوناق  روم  نوناق  ّدعي  ال  نتوين ، ىدل  ةكرحلا  ناوقل  ًافالخف 
نوناقلا ّلظ  كلذ ، عم  .دبألا  ىلإ  ًااق  ّلظيس  ّهنأ  ضارتفالل  ببس  نم  ام  كلذلو 

روم نوناق  نرتقي  عقاولا ، يفو  يماع 1970 و2016 . ةّدتمملا ب  ةرتفلا  لالخ  ًاكستم 
ّومنلا يف  بك  لكشب  اهرودب  تمهاس  يتلا  ةيمقرلا ، ايجولونكتلل  عسوألا  عراستلاب 

.يضاملا نرقلا  ةياهن  نم  ةبيرقلا  تاونسلا  يداصتقالا يف 

تارايلم ةثالثلا  ةطراخ  مسر  مهقتاع  ىلع  ءلعلا  ذخأ  امدنع  ماع 1990 ، يف 
ّنأ ىلإ  حملم  عورشملا ، مجح  نم  داّقنلا  رخس  يرشبلا ، مونيجلا  نّوكت  يتلا  فرح 

تنّسحت لسلستلا  ةّينقت  ّنأ  غ  .يلاحلا  لّدعملاب  نسلا  فالآ  قرغتسيس  هلكإ 
، دّدحملا دعوملا  لبق  ماع 2003 ، لماكلا يف  ةايحلا » باتك   » ميلست ّمتف  .ةيّسأ  ةتوب 

ةرفشلا ةلسلس  ليصفت  قرغتسي  مويلاو ، . 22 رالود رايلم  ةغلابلا  ةينازيملا  نمضو 
.رالود فلأ  نود  ام  ّفلكيو  ةعاس  نم  ّلقأ  صاخشألا  دحأل  ةيثارولا 

 
اكسلا راجفنالا 

ّببستي دق  ّيسألا  كفتلا  يف  انلشف  ّنأ  ةحبلا  يف  بلاحطلا  ةّصق  حضوت 
نم مغرلا  ىلع  ضارقنالاب ، ةدّدهملا  عاونألا  نمو  .ناّكسلاو  ةيئيبلا  مظنلا  رايهناب 

.عبطلاب انعون  رارمتساب ، عرُقت  يتلا  رطخلا  سيقاون 

ةرّمدملا يف ةئبوألا  كأ  دحأ  دوسألا ،» توملا   » حاتجا يماع 1346 و1353 ، ب 
يف ليصفتلا  نم  ديز  ةيدعملا  ضارمألا  راشتنا  عوضوم  ثحبنس   ) ةيرشبلا خيرات 

ةجيتن اعلا  ناّكس  ددع  ضفخناف  .اهناّكس  نم  ىلع 60 % ىضقو  ابوروأ ، لصفلا 7 ،)
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رارمتساب اعلا  ناّكس  ددع  دادزا  حلا ، كلذ  ذنم  .ةمسن  نويلم  وحن 370  ىلإ  كلذ 
ً.ابيرقت لّوألا  رايلملا  اعلا  ناّكس  ددع  غلب  ماع 1800 ، لولحبو  .ّفقوت  نود  نمو 

، يزيلكنإلا تاّيضايرلا  ِملاع  تقولا  كلذ  يف  ةعيرسلا  ةيناّكسلا  ةدايزلا  تعفدف 
همجح عم  بسانتي  لّدع  ومني  ناكسلا  ددع  ّنأ  ىلإ  ةراشإلا  ىلإ  سوتلام ، ساموت 

ىلع كُرتت  يتلا  لاومألا  وأ  ىلوألا ، همّايأ  نجلا يف  ايالخ  عم  لاحلا  وه  كو  . 23 يلاحلا
ناّكسلل ّيسأ  ّو  ثودح  ىلإ  ةطيسبلا  ةدعاقلا  هذه  شت  يفرصم ، باسح  اهلاح يف 

ً.اساسأ محدزم  بكوك  ىلع 

مالفألا لثم   ) يملعلا لايخلا  مالفأو  تاياور  نم  ديدعلل  ةلّضفملا  صصقلا  نم 
ناّكس ديازت  لكاشم  ّلح  (، Passengersو ، Blockbusters، Interstellar ةهشلا ،
ضرألا هبشي  بسانم  بكوك  فاشتكا  ّمتي  ًةداعو ، .ءاضفلا  فاشكتسا  لالخ  نم  اعلا 
يملعلا لايخلا  نع  ًاديعب  .انبكوك  هب  قاض  يذلا  يرشبلا  سنجلا  نكسل  هدادعإ  أدبيو 

رّذحو .ءاضفلا  رعتسا  حارتقا  ماع 2017  غنيكوه يف  نفيتس  زرابلا  اعلا  ّديأ  تحبلا ،
لجأ نم  ةمداقلا ، ًاماع  ثالثلا  لالخ  ضرألا  ةرداغ  اوأدبي  نأ  رشبلا  ىلع  ّنأ  نم 

نع مجانلا  ضارقنالا  رطخ  نم  ةاجنلا  يوني  انسنج  ناك  اذإ  رمقلا ، وأ  خيّرملا  رعتسا 
، حماجلا انّو  انلصاو  اذإ  فسألا ، عم  نكل  .هب  طبترملا  خانملا  ّغتو  اّكسلا  ظاظتكالا 
ىوس 63 انبسُكي  نل  ضرألا  هبشي  ديدج  بكوك  ىلإ  ضرألا  ناّكس  فصن  نحش  ّنإف 

.عّبشتلا ةطقن  نابكوكلا  الك  غلبيو  ًادّدجم  ناّكسلا  ددع  فعاضتي  نأ  لبق  ىرخأ  ةنس 
ح ىودجلا  ةدع  بكاوكلا  رعتسا  ةركف  ّيسألا  ّومنلا  لعجي  نأ  سوتلام  ّعقوت 
نم ةرفو  عم  ضرألا ، نم  ةعقبلا  هذه  ةدوجوملا يف  دوجولا  ميثارج  ّنإ  : » 24 لوقي بتك 
نم فالآ  ةعضب  لالخ  اوعلا  يالم  أل  فوس  عّسوتلل ، ةعساو  ةحاسمو  ءاذغلا ،

«. نسلا

يتلا ةيزاربلا  ةيدقعلا  ايتكبلا  لاثم  رّكذت   ) انفشتكاو قبس  كو  كلذ ، عم 
ّرمتسي نأ  نك  ّيسألا ال  ّومنلا  ّنإف  لصفلا ،) اذه  ةيادب  بيلحلا يف  ةجاجز  ومنت يف 
ةعّزوم مهمعدت  يتلا  ةيئيبلا  دراوملا  حبصت  ناكسلا ، ددع  دادزا  ّلك  ةداعف ، .دبألا  ىلإ 
لّدعمو ديلاوملا  لّدعم  ب  قرفلا  يأ   ) يفاصلا ّومنلا  لّدعم  ضفخنيو  ّلقأ ، تايّمكب 

ّدح يأ  ّعم -  عونل  ةيباعيتسا » ةردق   » ةئيبلل ّنإ  لاقيو  .يعيبط  لكشب  تايفولا )
عارص  » ىلإ يّدؤتس  ةيئيبلا  دويقلا  ّنأ  نيوراد  ّرقأ  دقو  .هدادعأل  مادتسم  يعيبط  ىصقأ 

فرُعيو ةعيبطلا .» داصتقا  يف  مهنكامأ  ىلع  دارفألا  سفانت  عم  دوجولا ،» لجأ  نم 
وأ يف عاونألا  نمض  ةدودحملا ، دراوملا  ىلع  ةسفانملا  راثآ  فصول  يضاير  جذو  طسبأ 

.يتسجوللا ّومنلا  جذو  مساب  اهنيب ، ام 
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، ةيادبلا يف  ًابيرقت  ّيسأ  لكشب  يتسجوللا  ّومنلا  ىنحنم  دادزي  لكشلا 3 :
دادعأ كشوتو  ًادِّيقم ، ًالماع  دراوملا  حبصت  ذإ  كلذ  دعب  أطابتي  ّومنلا  ّنكلو 

.K ةيباعيتسالا ، ةردقلا  غولب  ىلع  عونلا 

ناّكسلا ددع  ّو  عم  ةيادبلا ، يف  ًايّسأ  يتسجوللا  ّومنلا  ودبي  لكشلا 3 ، يف 
ّلك نكل  .ةيئيبلا  فواخملا  هّديقت  نأ  نود  نم  يلاحلا ، همجح  عم  بسانتي  ا  ةيّرحب 

.ديلاوملا لّدعم  ىلإ  برقأ  تايفولا  َلّدعم  دراوملا  ةردن  لعجت  ناّكسلا ، ددع  دادزا 
ّلحت هيفو  رفصلا ، ىلإ  فاطملا  ةياهن  يف  يفاصلا  اّكسلا  ّومنلا  لّدعم  ضفخنيف 

دنع ّرقتست  دادعألا  ّنأ  ينعي  ام  كأ ، تايفولا ال  ّلحم  ناّكسلا  ةديدجلا ب  تادالولا 
ءلع لئاوأ  دحأ   ) كيردنيكم نوسردنأ  يدنلتكسالا  اعلا  ناك  .ةيباعيتسالا  ةردقلا 

ةجذ ىلع  هلمع  قايس  لصفلا 7 يف  كأ يف  هيلع  فّرعتنس  يذلا  يضايرلا ، ءايحألا 
تاعومجملا يف  ثدح  يتسجوللا  ّومنلا  ّنأ  تبثأ  نم  لّوأ  ةيدعملا ) ضارمألا  راشتنا 

دادعأ زاتمم  لكشب  لِّث  يتسجوللا  جذومنلا  ّنأ  ّبت  حلا ، كلذ  ذنمو  . 25 ةيتكبلا
لثم ةعّونتم  تاناويح  دادعأ  ّو  لّجسي  ذإ  ةديدج ، ةئيب  هلاخدإ يف  ّمتي  يذلا  عونلا 

.28 قونرغلاو ، 27 ةمقفلاو ، 26 مانغألا

اّهنأل ًابيرقت ، ةتباث  ةيناويحلا  عاونألا  نم  ديدعلل  ةيباعيتسالا  ةردقلا  ىقبت 
ةعّونتم ةعومجم  ةّمثف  رشبلا ، ىلإ  ةبسنلاب  اّمأ  .اهتائيب  ةحاتملا يف  دراوملا  ىلع  دمتعت 

يتلا ءارضخلا ، ةروثلاو  ةعارزلا  ةننكمو  ةيعانصلا  ةروثلا  اهنيب  نم  لماوعلا ، نم 
فالتخا نم  مغرلا  ىلعو  .ةيباعيتسالا  هتردق  ةدايز  رارمتسالا يف  ىلع  انسنج  تدعاس 
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شت ضرألا ، حطس  ىلع  مادتسملا  ناّكسلا  ددعل  ىصقألا  ّدحلل  ةيلاحلا  تاريدقتلا 
عتجالا اع  دقتعيو  .صخش  تارايلم  ىلإ 10  حوارتي ب 9  ّهنأ  ىلإ  ماقرألا  نم  ديدعلا 

نك يتلا  رشبلا  دادعأ  ىلع  ةلّصأتمو  ّةيوق  دويق  دوجوب  نوسليو ، .إ  زرابلا ، ايحألا 
دوقولاو ةبذعلا  هايملا  رفاوت  دويقلا : هذه  لمشت  . 29 اهمعد ضرألل  يويحلا  فالغلل 

، كلذ ا يف   ) ةيئيبلا فورظلا  نع  ًالضف  ةدّدجتملا ، دراوملا غ  نم  اهغو  يروفحألا 
كألا لماوعلا  نم  ءاذغلا  رفاوت  ربتُعيو  .شيعلا  ةحاسمو  خانملا ،) ّغت  ّصخألا ، ىلعو 

ماعطلا اولوانتو  يتابن ، سانلا  عيمج  حبصأ  ول  ّىتح  ّهنأ  نوسليو  رّدقي  ذإ  ً.اعويش 
غ ةليسو  ّدعي  تاناويحلا  موحل  لكأ  ّنأل   ) ةيشلل هماعطإ  نم  ًالدب  ةرشابم  جتنملا 

ةغلابلا 1.4 ةيلاحلا  ةحاسملا  ّنإف  ةيئاذغ ،) ةقاط  ىلإ  ةيتابنلا  ةقاطلا  ليوحتل  ةلعاف 
معدل 10 ءاذغلا  نم  يفكي  ام  ّالإ  جِتُنت  نل  ةعارزلل  ةحلاصلا  يضارألا  نم  راتكه  رايلم 

.30 صخش تارايلم 

ّومنلاب ةمسن ) رايلم  فصنو  تارايلم  ةعبس  وحن   ) ناّكسلا ددع  ّرمتسا  اذإ 
.ةنس لالخ 30  صخش  تارايلم  ىلإ 10  لصنس  اّننإف  ًّايونس ، غلابلا 1.1 % يلاحلا  هلّدع 

: ًالئاق رّذح  امدنع  ماع 1798 ، ةيناّكسلا يف  ةدايزلا  نم  هفواخم  نع  سوثلام  ّربع  دقو 
ّنإ ثيحب  ناسنإلل ، ءاذغلا  جاتنإ  ىلع  ضرألا  ةردق  ثكب  قوفت  ناّكسلا  ةّوق  ّنإ  »

، ةيرشبلا خيرات  قايس  يفو  رخآب .» وأ  لكشب  ًتح  يرشبلا  سنجلا  روزيس  ركبملا  توملا 
.ةحبلا ذاقنإل  يّقبتملا  خألا  مويلا  نآلا يف  نحن 

ناّكسلا ال ددع  ّنأ  نم  مغرلا  ىلعف  .لؤافتلل  ةحاسم  انيدل  ىقبت  كلذ ، عم 

ّم  ) عّضرلا تايفو  لّدعم  ضافخناو  لسنلل  لعافلا  ديدحتلا  ّنأ  ّالإ  دايدزا ، لازي يف 

لايجألا نم  أطبأ  لّدع  ثدحت  ةدايزلا  العج  رثاكتلا ) تالّدعم  ضافخنا  ىلإ  يّدؤي 

نكلو تاينّيتسلا ، رخاوأ  يف  ًايونس ، وحن 2 % يأ  هتورذ ، ّومنلا  لّدعم  غلب  دقف  .ةقباسلا 

تيقب ول  يلاتلاب ، ماع 2023م31 . لولحب  ًايونس  نود 1 % ام  ىلإ  ضفخني  نأ  ّعقوتملا  نم 

ةفعاضمل طقف  ًاماع  انقرغتسا 35  اّنكل  تاينّيتسلا ، هيلع يف  تناك  ّومنلا ك  تالّدعم 

غلابلا اعلا  ناّكس  ددع  فعض  يأ   ) رايلم انغلب 7.3  عقاولا  اّننأ يف  .ناّكسلا غ  مجح 

طقف يف ّو 1 % لّدعو  ً.اماع  وحن 50  دعب  يأ  ماع 2016 ، يف  ماع 1969 ) رايلم   3.15

ةّدملا فعض  نم  برقي  ام  يأ  ًاماع ، ىلإ 69.7  ةّدملا  دايدزا  ّعقوتن  نأ  اننك  ةنسلا ،

ثدُحي ةدايزلا  لدعم  ًافيفط يف  ًاضافخنا  ّنأ  كلذ  ماع 1969 . تالدعمل  ًاقفو  ةرّدقملا 
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اّكسلا ّومنلا  ءاطبإ  لالخ  نم  اّننأ ، ودبيو  .ّيسألا  ّومنلاب  رمألا  ّقلعتي  امدنع  ًالئاه  ًاقرف 

.تقولا نم  ًاديزم  ًايعيبط  بسكن  اّننإف  بكوكلل ، ةيباعيتسالا  ةردقلا  وحن  هّجتن  نحنو 

ًاتقو كل  اّننأ  رعشن  دارفأك ، ّيسألا ، كولسلا  انلعجي  فيك  ّبت  بابسأ  ّة  كلذ ، عم 

.دقتعن ّم  ّلقأ 

 

 
ربكت تنأو  ةعرسب  تقولا  ّر 

اّهنأكو ودبت  تناك  ةيفيصلا  ةلطعلا  ّنأ  ًاّنس ، رغصأ  َتنك  امدنع  رّكذتت ، له 
ةلصافلا ب ةرتفلا  ودبت  ةسداسلاو ، ةعبارلا  ناغلبي  نيذللا  ّيَدلو  ىلإ  ةبسنلاب  رهد ؟

ةتوب ّر  ّهنأ  تقولا  ودبي يل  ّنسلا ، يمّدقت يف  عم  لباقملا ، ً.اّدج يف  ةليوط  دايعألا 
ةرفح اّهلك يف  يفتختو  روهش ، ىلإ  ّمث  نمو  عيباسأ  ىلإ  مّايألا  لّوحتت  ثيحب  ةقلقم ،
ّهنأ رعشأ  َينيعبسلا ، ّيدلاو  عم  ًايعوبسأ  شدردأ  امدنع  .اهل  رارق  ال  يتلا  يضاملا 

ىرخألا ةطشنألاب  ديدشلا  هلاغشنا  ببسب  يتملاكم ، ىلع  ّدرلل  تقولا  داكلاب  ناكل 
ّنأ رعشأ  ام  ًابلاغ  عوبسألا ، ايضمأ  فيك  هلأسأ  امدنع  نكل  .هلودج  اهب  محدزي  يتلا 
نع انأ  فرعأ  اذام  نكلو ، .يمّايأ  نم  ًادحاو  ًاموي  ىوس  أل  ال  ةّرمتسملا  هلغاشم 

.هّفلؤأ ًاباتكو  لماك ، ماودب  ةفيظوو  لفط ، ىوس  كلمأ  انأف ال  تقولا ، طوغض 

ةعرسب لعفلاب  ّر  ظوحلملا  تقولا  ّنأل  ّيدلاو ، عم  ًاعذال  نوكأ  نأ  ردجي   ال 
يفف . 32 ءابعألاب لقثملا  تقولا  ّةلقب  ديازتملا  انساسحإ  ًايّذغم  ّنسلا ، انمّدقت يف  عم  ربكأ 

ةعومجمو ( 24-19  ) بابشلا نم  ةعومجم  نم  بُلط  ماع 1996 ، يف  تيرجأ  ةبرجت 
ةعومجملا تلّجس  طسوتملا ، .مهناهذأ يف  قئاقد يف  ثالث  ّدع  ( 60-80  ) ّنسلا رابك  نم 

نيب ًابيرقت ، قيقد  وحن  ىلع  يلعفلا ، تقولا  نم  ٍناوث  ثالثو  قئاقد  ثالث  ًاّنس  رغصألا 
يفو . 33 طّسوتملا يف  ةيناث ، و40  قئاقد  ثالث  لبق  ًاّنس  ربكألا  ةعومجملا  ّفقوتت   

اوماق ةدّدحم  ةينمز  ةرتف  لوط  ريدقت  كراشملا  نم  بُلط  ةلص ، تاذ  ىرخأ  براجت 
لوطل رصقأ  تاريدقت  تباث  لكشب  ًاّنس  ربكألا  نوكراشملا  ىطعأف  . 34 ةّمه اهلالخ 

تقيقد ءاضقنا  دنع  لاثملا ، ليبس  ىلع  ً.اّنس  رغصألا  تاعومجملاب  ةنراقم  ةينمزلا  ةرتفلا 
نم ّلقأ  اولّجس  دق  طّسوتملا ، يف  ًاّنس ، ربكألا  ةعومجملا  دارفأ  ناك  يلعفلا ، تقولا  نم 

.ةيّقبتملا رشعلا  اوثلا  تبهذ  نيأ  لؤاستلا  ىلإ  مهعفد  ّم  مهناهذأ ، طقف يف  ةيناث   50
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ةيلاخلا بابشلا  مّايأ  ءاضقناب  هل  ةقالع  تقولا ال  رورمل  انكاردإ  عراستلا يف  اذه 
راكفألا نم  ددع  ّة  عقاولا ، يف  .رابكلا  تاّيلوؤس  انلوادج  ءالتماو  مومهلا  نم 
ىدحإ طبترت  .ّنسلا  انمّدقت يف  عم  تقولل  انرّوصت  عراست  ببس  ّرسفت  يتلا  ةسفانتملا 
ؤطابت عم  ىشتي  وحن  ىلع  رمعلا ، عم  ضيألا  ةّيلمع  ؤطابت  ةقيقحب  تّايرظنلا 
اهطبض ّمتي  يتلا  تيقوتلا  ةعاس  عم  لاحلا  وه  كف  . 35 سّفنتلاو بلقلا  تابرض 
لالخو .لافطألا  ىدل  ربكأ  ةعرسب  ةيجولويبلا » تاعاسلا   » هذه ّكتت  ةعرسب ، كّرحتتل 

وأ سافنألاك   ) ةعرسلل ةطباضلا  ةيجولويبلا  ةزهجألا  هذه  ضبنت  ةدّدحم ، ةينمز  ةرتف 
.تضقنا دق  لوطأ  ةينمز  ةرتف  ّنأ  نورعشي  مهلعجي  ّم  كأ ، بلقلا ) تاضبن 

تامولعملا ةيّمك  ىلع  دمتعي  نمزلا  رورمل  انكاردإ  ّنأ  ةسِفانملا  ةيرظنلا  شت 
، ةديدجلا تازّفحملا  تدادزا  ّلكف  . 36 انتئيب نم  اهل  ضّرعتن  يتلا  ةديدجلا  ةيكاردإلا 

ىلع ةلباقملا ، ةينمزلا  ةرتفلا  ودبتو  .تامولعملا  ةجلاعمل  لوطأ  ًاتقو  انتغمدأ  تقرغتسا 
حيضوتل ةّجحلا  هذه  مادختسا  نك  .لوطأ  ةرتفل  مودت  اّهنأ  قحال ، تقو  يف  ّلقألا 

قبست يتلا  تاظحللا  ةئيطب يف  ةكرحب  ضرُعت  يتلا  ثادحألل  مالفألاب  هيبشلا  رّوصتلا 
هذه يف  ثداحلا  ةّيحض  ىلإ  ةبسنلاب  عضولا  نوكي  ذإ  .ةرشابم  ثداح  عوقو 

ةيكاردإلا تامولعملا  ةيّمك  نوكت  ثيحب  قالطإلا  ىلع  فولأم  غ  تاهويرانيسلا 
، ثدحلا لالخ  ًّايلعف  أطابت  يذلا  وه  تقولا  سيل  اّرو ، .لباقملا  ةمخض يف  ةديدجلا 

ًادانتسا ًاليصفت  كأ  تايركذ  انغامد  ليجست  عم  قحال ، تقو  ثادحألل يف  انرّكذت  لب 
ىلع تيرجأ  يتلا  براجتلا  كلذ  ةّحص  تتبثأ  دقو  .اهربتخا  يتلا  تانايبلا  ضيف  ىلإ 

.37 فولأملا ّرحلا غ  طوقسلا  ساسحإ  اوشاع  صاخشأ 

، رمعلا يف  انمّدقت  عمف  .ظوحلملا  تقولا  عراستب  ًاما  ّةيرظنلا  هذه  طبترت 
تناك يضاملا ، .ماع يف  لكشب  ةايحلا  براجتبو  انتئيبب  ةيارد  كأ  نوكن  نأ  ىلإ  لي 
صرفو ةديدجلا  دهاشملا  اهؤل  ةبوعص ، كأو  لوطأ  ساسألا  ودبت يف  ةيمويلا  انتالحر 

ةفولأملا اهتاقرط  ربعن  نحنو  قربلاك  يضقنت  يهف  مويلا ، اّمأ  .ةئطاخلا  تافاطعنالا 
.يلآ لكشب 

ةئيلم نكامأ  مهملاوع  نوكت  ام  ًابلاغ  ذإ  .لافطألا  ىلإ  ةبسنلاب  فلتخم  رمألا 
اعلا نع  مهجذا  نيوكت  رارمتساب  راغصلا  ديعي  .ةفولأملا  براجتلاو غ  تآجافملاب 
ءطبب يرجت  لامرلا  لعجي  ّهنأ  ودبيو  ًاينهذ  ًادوهجم  ّبلطتي  يذلا  رمألا  مهلوح ، نم 

انتفرعم تدادزا  ّلكو  .تورلاب  نيدّيقملا  رابكلاب  ةنراقم  ةيلمرلا  مهتاعاس  ربع  ربكأ 
اذه دادزا  رمعلا ، انمّدقت يف  عمو  تقولا ، رورمل  انكاردإ  عراست  ةيمويلا ، ةايحلا  تورب 
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انتايح أل  نأ  بجي  لوطأ ، مودي  تقولا  لعجل  ةيرظنلا ، هذه  ىلع  ءانب  .دايتعالا 
.تقولا ردهي  يذلا  يمويلا  تورلا  بّنجتنو  ةعّونتمو ، ةديدج  براجتب 

عراستل ًابيرقت  مظتنملا  لّدعملا  حرش  هالعأ  ةروكذملا  راكفألا  نم  ّيأل  نك  ال 
انمّدقت يف عم  رارمتساب  صقانتي  ّهنأ  ةدّدحم  ةينمز  ةرتف  لوط  ادب  اذإ  .تقولل  انرّوصت 

ًالدب ةيّسألا  سيياقملا  مدختسن  نحن  .تقولل  ّيسأ » سايقم   » ىلإ شي  كلذ  ّنإف  رمعلا ،
ةعومجم فالتخاب  فلتخت  يتلا  تايّمكلا  سايق  دنع  ةيديلقتلا  ةّيطخلا  سيياقملا  نم 

ةقاطلا تاجوم  سيياقم  يه  كلذ  ىلع  ةرهش  كألا  ةلثمألاو  .ةفلتخملا  ميقلا  نم  ةبك 
ّيسألا رتخير  سايقم  ىلعف  .يلازلزلا  طاشنلا  وأ  لبيسيدلاب ) ساقي   ) توصلا لثم 

فاعضأ ةرشع  رادق  ةدايز  عم  ةجرد 11  ىلإ  ةجرد 10  نم  ةدايزلا  قفاوتت  لزالزلل ،) )
، اذكه .ّيطخلا  سايقملا  ىلع  ثدحي  ك  ةبسنب 10 % ةدايز  نم  ًالدب  ضرألا ، ةكرح  يف 
وينوي 2018 وكيسكم يف  ةنيدم  ةضفخنملا يف  ةّزهلا  ليجست  نم  رتخير  سايقم  نّك 
يف ايناملأ  ّدض  مهفدهب  ةنيدملا  يف  ةيكيسكملا  مدقلا  ةرك  وعّجشم  لفتحا  امدنع 

.يليشت ماع 1960 يف  ايفيدلاف  لازلز  سايقملا  لّجس  لباقملا ، يفو  .اعلا  سأك  تايرابم 
لبانقلا نم  نويلم  عبر  نم  كأ  لداعت  ةقاط  هتّوق 9.6  تغلب  يذلا  لازلزلا  قلطأ  ذإ 

.يشوه ىلع  تطقس  يتلا  ةيّرذلا 

هانشع يذلا  تقولا  عم  بسانتي  ا  نمزلا  نم  ةرتف  لوط  ىلع  مكحلا  ّمت  اذإ 
ّلث ًاماع ، نبا 34  يفصوب  ً.ايقطنم  نوكي  ظوحلملا  تقولل  ّيسألا  جذومنلا  ّنإف  ًاساسأ ،

ةدئاز ةعرسب  بقاعتت  يداليم  دايعأ  ّنأ  ودبيو  .طقف  ايح  نم  نم 3 % ّلقأ  ةنسلا 
ةلوجل هتايح  نم  راظتنا 10 % ّنإف  تاونس ، نبا 10  ىلإ  ةبسنلاب  نكل  .مّايألا  هذه 

ّنإف رمعلا ، نم  تاونس  عبرأ  غلابلا  ينبال  ةبسنلاب  .ًاليوط  ًاربص  ّبلطتي  ةمداقلا  ايادهلا 
رمأ وه  مداقلا  هداليم  ديعب  لفتحي  ّىتح  هتايح  عبر  رورم  راظتنا  ىلإ  رارطضالا  ةركف 

ّر يتلا  رمعلا  ةيبسنلا يف  ةدايزلا  ّنإف  ّيسألا ، جذومنلا  اذه  لظ  .هلتحا يف  بعصي 
ّنس هغولب  عبرألا  نبا  راظتنا  لداعت  هداليم  دايعأ  ب  تاونس  عبرأ  نبا  اهب 
نأ يقطنملا  نم  حبصي  ةيبسنلا ، ةيوازلا  هذه  نم  ةلأسملا  ىلإ  رظنلا  دنع  .سمخلا 

.رمعلا انمّدقت يف  عم  عراستي  تقولا  ّنأ  انل  ودبي 

انتاينيرشع دوقع -  انتايح يف  فّنصن  نأ  انيلإ  ةبسنلاب  فولأملا  نم غ  سيل 
ةرتف ّلك  ّنأ  ىلإ  شي  ّم  كيلاود -  اذكهو  ةّداجلا ، انتاينيثالثو  مومهلا ، نم  ةيلاخلا 
ّنإف ّيسأ ، لكشب  عراستي  ّهنأ  ًالعف  تقولا  ادب  اذإ  كلذ ، عم  .ٍواستم  نزوب  ىظحت  ةينمز 
ىلعو .ةّدملا  سفنب  اّهنأ  ودبت  دق  ةفلتخم  ةينمز  تارتف  ىلع  ّدت  يتلا  انتايح  لوصف 

٤٠



ّىتحو ىلإ 40   20 ىلإ 20 ،  10 ىلإ 10 ، نم 5  رعألا  ودبت  دق  ّيسألا ، جذومنلا  ساسأ 
ليجستلا قابتسا  ىلإ  ىعسأ  تسلو  َرصِقلا .) وأ   ) لوطلا ةيواستم يف  اهعيمج  ىلإ 80   40

يض دق  جذومنلا ، اذه  ّلظ  نكلو يف  ةيديلجلا ، هايملا  ءالد  مئاوق  نم  ثكل  مومحملا 
ّنس نم  ًابك  ًاءزج  لمشت  يتلاو  نثلاو ، عبرألا  ّنس  ةّدتمملا ب  ًاماع  نوعبرألا 
يَّنس ةلصافلا ب  سمخلا  تاونسلا  اهيف  يضقنت  يتلا  ةعرسلاب  ةخوخيشلاو ، ةلوهكلا 

.ةرشاعلاو ةسماخلا 

* * *

سكوف تدعاقتملا  ىلإ  ةبسنلاب  ًاذإ ، ًاغص  ًاضيوعت  كلذ  لّكشي  نأ  يغبني 
ودبتف .يمرهلا  لدابتملا  ءاطعلا  ّططخم  ببسب  نجسلاب  هيلع  موكحملا  زرملاشتو ،
رورملا دّرجم  وأ  نجسلا ، ةايح  تور  ةجيتن  ةبك  ةعرسب  يضقنت  اّهنأكو  هتبوقع  ةّدم 

.ظوحلملا تقولل  ًايّسأ  دعاصتملا 

ّنأ عمو  .ّططخملا  ّنهرود يف  ببسب  ءاسن  عست  ىلع  مكحلا  ّمت  عومجملا ، يف 
ّالإ عورشملل ، ّنهترادإ  لالخ  اهنعمج  يتلا  لاومألا  نم  ءزج  دادس  ىلع  نربُجأ  ضعبلا 
اذه يف  ةرمثتسملا  تاهينجلا  يالم  نم  ًاّدج  ليئض  ءزج  ىوس  دادرتسا  ّمتي  ّهنأ  

اياحضلا كئلوأ  عودخملا ، نيرمثتسملا  ىلإ  لاومألا  هذه  نم  ّيأ  لصت  و  .ّططخملا 
.ّيسألا ومنلا  ةّوق  ريدقت  اوؤاسأ  مّهنأل  ءيش  ّلك  اودقف  نيذلا 

ىلإ سوفلا  راشتنا  نمو  اّكسلا ، راجفنالا  ىلإ  يوونلا  لعاُفملا  راجفنا  نم 
ًايفخ ًارود  ايّدؤي  نأ  َيّسألا  لالحمضالاو  ّومنلل  نك  يسوفلا ، قيوستلا  ةلمح 

لالغتسا ىّدأ  دقو  .كلثمو  يلثم  يداعلا  سانلا  ةايح  يف  نايحألا ، نم  ثك  ًساحو يف 
مهنك نّمم  مهغو  مرجملا  ةنادإ  اهنك  ةيملع  عورف  روهظ  ىلإ  ّيسألا  كولسلا 

لثم انتارارقل ، نوكي  دقف  ّيسألا ، كفتلا  لافغإ  دنع  اّمأ  .اعلا  مدت  ًاّيلعف ، نآلا ،
ىلع ىدملا  ةديعبو  ةّعقوتم  غ  بقاوع  ةطوبضملا ، غ  ةيوونلا  تالعافتلا  ةلسلس 

لئاهلا يف يجولونكتلا  مّدقتلا  ةتو  تعراست  ىرخألا ، تاراكتبالا  نمو ب  .ّيسأ  وحن 
لباقم يوونلا  هضمح  ةلسلس  ليصفت  صخش  ّيأل  نك  هيفو  يصخشلا ، ّبطلا  لاجم 

ىلع ةقوبسم  غ  ةردق  انحنم  هذه  مونيجلا  ةروث  نأش  نمو  ً.اّيبسن  عضاوتم  غلبم 
معدت يتلا  تاّيضايرلا  تعاطتسا  اذإ  طقف  اذه  نكلو  ةيّحصلا ، انتس  ىلع  عّالطالا 

.يلاتلا لصفلا  ثحبنس يف  ك  كلذ ، ةبكاوم  ثيدحلا  ّبطلا 
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ءوض ّبطلا يف  ةيّمهأ  ةيناثلا : ءارآلاو  ةيعونلاو ، ةيساسحلا ،

تاّيضايرلا

 
روفلا ىلع  ترعش  ّيدل ، دراولا  قودنص  يف  ةينورتكلإلا  ةلاسرلا  تيأر  امدنع 

يف ًازخو  ةبّبسم  ّيعارذ ، ربع  تلقتناو  دعم ، يف  تأدب  لانيردألا ، نم  ةجو 
، ةلاسرلا تحتف  ً.ايروعش  ال  يسافنأ  كسمأ  انأو  ّذأ  فلخ  ضبنب  ترعش  .يعباصأ 

ةذفان تحُتف  كريراقت .» ضرع   » طبار ىلع  روفلا  ىلع  ُتطغض  ّمث  ةمّدقملا ، تّيطختو 
«. ةينيجلا ةّحصلا  رطاخم   » نونعملا مسقلا  ىلع  ترقنو  لوخدلا  تلّجسف  حّفصتم ،

ضرم : » ةيلاتلا ةلمجلا  ةيؤر  ىدل  حايترالاب  ترعش  ةعرسب ، ةاقلا  أرقأ  تحر  نيبو 
BRCA1 /  يدثلا ناطرس  تانيج  «، » تاّغتملا فاشتكا  ّمتي  يشاعرلا :  للشلا 

متي ّنسلاب :  طبترملا  يعقبلا  سّكنتلا  «، » تاّغتملا فاشتكا  ّمتي   : BRCA2
نكأ يتلا   ضارمألا  نم  ديزم  ءسأ  أرقأ  انأو  وبخي  يقلق  أدب  تاّغتملا .» فاشتكا 
ضرم ىلإ  ًادّدجم  يانيع  تداع  ةاقلا ، لفسأ  ىلإ  ُتلصو  امدنعو  ً.ايثارو  اهل  ًأّيهم 

«. عفترم رطخ  رّخأتملا : راهزلأ  ضرم  : » ينتاف

متهالل ثملا  نم  نوكيس  ّهنأ  تدقتعا  باتكلا ، اذه  فيلأتب  تأدب  امدنع 
.لزنملا يف  اهؤارجإ  ّمتي  يتلا  ةيثارولا  تارابتخالا  ءارو  ةنماكلا  تاّيضايرلا  ةسارد 

لاجم يف  لمعت  ةكرش  رهشأ  حجرألا  ىلع  مهو  ، andMe23 ىدل ليجستلاب  تمقف 
رابتخالا ءارجإ  نم  جئاتنلا  هذه  مهفل  لضفأ  ةقيرط  نم  لهف  .يصخشلا  مونيجلا  ملع 

هتقلغأ باعللا ، نم  نيرتميلم  ذخأل  ًابوبنأ  ّيلإ  اولسرأ  طيسب ، مسر  لباقم  يسفنب ؟
، ةّصاخلا  تسلا  نع  ًاريرقت  نم 90  كأ  اطعإب  ةكرشلا  تَدعو  .مهيلإ  هتلسرأو 
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ًاثك رّكفأ  ةيلاتلا ،  ةليلقلا  رهشألا  لالخو  .يفالسأ  نع  تامولعم  ّىتحو  يتّحص ، نعو 
تلصو امدنع  نكل  .ةّمهم  تامولعم  ىلع  لصحأس  يّننأ  ًاّقح  دقتعأ  و  رمألا ، يف 

لبقتسملا يف  يتّحص  نع  ةلماش  تامولعم  ّنأ  ةأجف  تكردأ  ةينورتكلإلا ، ةلاسرلا 
ّهنأ ادب  ام  هجاوأ  يتشاش ، مامأ  تسلج  اذكه  .تارقن  عضب  دعب  ىلع  ةدوجوم 

.ةطخ ةيّحص  تايعادت 

ريرقتلا ليزنتب  تمق  رطخلا ،» عافترا   » ةرابع هينعت  ام  لضفأ  لكشب  مهفأ  ل 

ّيدل نكت  .راهزلأ   ضر  يتباصإ  لتحا  لوح  ةحفص  نم 14  نّوكملا  لماكلا 

ىلوألا ةلمجلا  ّنأ  .ديزملا غ  فاشتكا  تدرأو  ضرملا ، اذهب  ةيحطس  ةفرعم  ىوس  كاذنآ 

نادقفب راهزلأ  ضرم  زّيمتي  : » يقلق نم  فيفختلا  ىلع  ًاثك  دعاست  ريرقتلا   نم 

ّنأ تدجو  أرقأ ، تنك  نيبو  ةيصخشلا .» يف  تايغتو  يفرعم ، عجارتو  ةركاذلل ،

ةثّروملا نم  تخسن  ىدحإ  يف  ( ε4) 4- نوليسبيإ ةّغتملا  دوجو  تفشتكا   andMe23

.(APOE)م Apolipoprotein E

لصأ نم  لجرلا  ىدل  طّسوتملا ، يف  ّهنأ ...«  ريرقتلا  ةيّمك يف  ةمولعم  لّوأ  تفشك يل 

راهزلأ ضر  ةباصإلل  ةبسنب 7-4 % لتحا  ةّغتملا  هذه  لمحي  يذلا  وروأ 

ّنس يف  ىلإ 23-20 % لتحالا  اذه  عفتريو  ّنس 75 ، يف  رّخأتملا 

.«85

يّننأ ّالإ  ةدّرجم ، ةقيرطب  ام  ًائيش  ينعت  تناك  ماقرألا  هذه  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع 
يننك يذلا  ام  ًالّوأ ، ً.اّقح  ءايشأ  ةثالث  ةفرعم  تدرأ  دقف  .اهليلحت  ةبوعص يف  تدجو 
ًةنراقم يتلاح  ءوس  ىدم  ام  ًايناث ، هيف ؟ يسفن  ُتدجو  يذلا  ديدجلا  قزأملا  لايح  هلعف 

اهب ينتدّوز  يتلا  ماقرألاب  قوثولا  يننك  مك  ًاخأو ، رخآ ؟ يداع  صخشب 
جالع نم  ام  : » لّوألا يلاؤس  ىلع  ةيلاتلا  ةمولعملا  تباجأ  ةءارقلا ، عباتأ  تنك  نيبو  andMe23 ؟
ناكف ىرخألا ، يتلئسأ  نع  ةباجإلل  اّمأ  راهزلأ .» ضرم  نم  ةياقولل  لبُس  وأ  فورعم 

ةثارولا تارابتخال  يضايرلا  سفتلاب  يمتها  حبصأ  اذكه  .ريرقتلا  قّمعتلا يف  ّيلع 
ً.ّايصخش ينينعي  تاب  ك  ةأجف ، ًاحاحلإ  كأ 

* * *

ةيضايرلا غيصلا  ّرفوت  ام  ًابلاغ  ًايجيردت ، يّمك  صصخت  ىلإ  ّبطلا  لّوحت  عم 

٤٣



ىوتسم ىلع  وأ ، ّعم  جالع  رفاوتب  كلذ  ّقلعت  ءاوس  ةسيئرلا ، تارارقلل  هيزنلا  ساسألا 
ةفرعمل يلاتلا ، لصفلا  غيصلا يف  هذه  فشكتسن  فوس  .ةيتايحلا  انتارايخب  كأ ، يصخش 

نمو نمزلا ، هيلع  افع  دادعأ  ملع  دّرجم  مأ  مولعلا  تم يف  ساسأ  تاذ  تناك  اذإ  ام 
نم نورق  ىلإ  دوعت  يتلا  تاّيضايرلاب  عتسنس  اّننأ  تاقرافملا  نمو  .هلهاجت  ىدجألا 

.ّةقد كأ  لئادب  حارتقال  نمزلا 

ّيأ نم  كأ  ةيّبطلا  تييقتلل  عضخن  اّننإف  صيخشتلا ، ايجولونكت  مّدقت  عم 
اهيطعت يتلا  ةئطاخلا  ةيباجيإلا  جئاتنلل  ةئجافملا  راثآلا  ثحبنس يف  كلذل  .ىضم  تقو 

ةغلاب نوكت  نأ  تارابتخالل  نك  فيك  فّرعتنسو  ًاراشتنا ، كألا  يّبطلا  صحفلا  جمارب 
تاودأ اهحرطت  يتلا  تالضعملا  هجاونس  .هسفن  تقولا  ًاقالطإ يف  ةقيقد  غو  ّةقدلا 

ىرنو ءاوسلا ، ىلع  ةيبلسلاو  ةيباجيإلا  جئاتنلا  ئطخت يف  يتلا  لمحلا ، تارابتخا  لثم 
.ةفلتخم ةيصيخشت  تاقايس  ةحيحصلا يف  جئاتنلا غ  هذه  مادختسا  نك  فيك 

رّوطتلاو يف ءادترالل ، ةلباقلا  ايجولونكتلاو  لماكلا ، مونيجلا  لسلست  اَنلخدأ  دقل 
رصعلا اذه  ىلوألا يف  انتاوطخ  ذّختن  نحن  نيبو  .يصخشلا  ّبطلا  َدهع  تانايبلا  ملع 

مهف لجأ  نم  يوونلا  يضمح  صحف  جئاتن  سفت  ديعأس  ةيّحصلا ، ةياعرلل  ديدجلا 
ةمدختسملا ةيضايرلا  ةّيجهنملا  تناك  اذإ  ام  ديدحتو  دّدهتت ، يتلا  ةيّحصلا  رطاخملا 

.ًالعف ةقيقد  ةصّصخملا  ةيثارولا  تارابتخالا  سفتل  ًاّيلاح 

 

 
؟ تالتحالا يه  ام 

نم ًاجوز   23 لا ـ مساب  تيّمس  يتلا  ، andMe23 تحبصأ ماع 2007 ، يف 
يرجت ةكرش  لّوأ  يجذومنلا ، يرشبلا  يوونلا  ضمحلا  ّمضت  يتلا  تاموسوموركلا 

، يلاتلا ماعلا  يف  .صخشلا  لوصأ  ديدحت  ضارغأل  يصخشلا  يوونلا  ضمحلا  رابتخا 
باعل رابتخا  قيوستب  اوماق  رالود ، يالم  ةميقب 4  لغوغ  ةكرش  نم  رثتسا  لضفبو 
ةيضرَم ةلاح  وحنب 100  ةباصإلل  ءرملا  ضّرعت  لتحا  ىدم  ريدقت  هلالخ  نم  نك 

ةاق تناكو  .ينيذألا  نافجرلا  ىلإ  ًالوصوو  لوحكلا ، لتحا  مدع  نم  ًاءدب  ةفلتخم ،
تفصو مياتلا  ّةلجم  ّنأ  ّدح  ىلإ  ةلئاه  ةيليوحت  ةّوق  تاذ  جئاتنلاو  ةلماش  تسلا 

«. ماعلا عارتخا   » ّهنأ رابتخالا 

٤٤



ءاذغلا ةرادإ  تماق  ماع 2010 ، يفف  .ًاليوط  مدت    andMe23 ةحرف ّنكل 
لخدت يف اهتارابتخا  ّنأب  كلت  يصخشلا  مونيجلا  ةكرش  غالبإب  ( FDA  ) ةيكمألا ءاودلاو 
ةكرشلا ال تناك  ماع 2013 ، .ةيلارديف يف  ةقفاوم  يلاتلاب  ّبلطتتو  ةيّبطلا  لئاسولا  راطإ 

ّفقوتلاب اهترمأ  نأ  ّالإ  ءاودلاو  ءاذغلا  ةرادإ  نم  ناك  ف  ةقفاوملا ، هذه  ىلإ  رقتفت  لازت 
عفرف .اهتارابتخا  ّةقد  نم  قّقحتلا  ّمتي  ّىتح  ضارمألاب  ةباصإلا  رطخ  لماوع  ءاطعإ  نع 

ام نأشب  اولِّلُض  دق  مّهنأ  معاز  ةيعج ، ةيئاضق  ىوعد   andMe23 ةكرش ءالمع 
ربمسيد 2014، يف  لكاشملا ، هذه  ةورذ  يفو  .هدقت  ةيصخشلا  تامولعملا  ةكرشل  نك 

ىلإ رظنلاب  .ةدّحتملا  ةكلمملا  يف  ةّحصلاب  ةّقلعتم  تامدخ   andMe23 تقلطأ
يضمح ىلع  اهؤارجإ  ّمتي  دق  يتلا  تارابتخالا  ّةقد  ىدم  نع  ُتلءاست  تافالخلا ،

.ةنّيع مهل  ُتلسرأ  اذإ  يوونلا 

يف ًاماع ، رمعلا 33  نم  غلبي  تاكبش  رّوطم  ردنيف ، تام  ةبرجت  نع  ُتأرق 
يعتجا غ  ًاصخش  هتفصب  .يفواخم  دّدبي  كلذ   ّنأ  غ  زات ، كرويوين  ةفيحص 

يلاثم ليمع  ّهنإف  مظاعتملا ، قلقلا » ءاحصألا   » عمتجم ًاوضعو يف  ًايصخش ، هفارتعاب 
فرط ىلع  اهضرعو  يصخشلا  هّفلم  تانايب  ردنيف  ملتسا  نأ  دعب  . andMe23 ةكرشل

.PSEN1 مسا لمحت  ةثّروم  ةرفط يف  نم  اعي  ّهنأ  فشتكا  اهاوتحم ، هل  حرشيل  ثلاث 
ام لماك ،» لغلغت   » عم ركبملا  راهزلأ  ضرم  روهظ  ىلع  ًارشؤم  ةثّروملا  هذه  ربتُعت 

رعش عبطلاب ، .ءانثتسا  نود  نم  ضرملاب ، باصي  ةرفطلا  هذه  كل  نم  ّلك  ّنأ  ينعي 
، لكاشملا ّلحو  ةدّرجم ، ةروصب  كفتلا  ىلع  هتردق  نادقف  ةركف  نم  قلقلاب  ردنيف 

هرمع طّسوتم  صيخشتلا  اذه  ضّفخ  دقف  .كستم  لكشب  تايركذلا  ةداعتساو 
ً.اماع نع 30  ّلقي  ا ال  ءاّنبلا  ّعقوتملا 

ًاخيرات كل  ّهنأ ال  او  .ةنينطلا  ىلإ  ىعسي  حارو  ردنيف  لاب  عوضوملا  لغش 
ةعباتم رابتخا  بلطب  ةثارولا  ءلع  عانقإ  ةبوعص يف  هجاو  دقف  راهزلا ، ضرمل  ًايلئاع 
لسرأف .هسفنب  ٍناث  ارو  رابتخا  ءارجإ  ىلإ  أجل  كلذ ، نع  ًاضوعو  .ةجيتنلا  كلت  ديكأتل 

دعب باوجلا  هاتأ  .جئاتنلا  رظتناو  ةّرملا ، هذه   Ancestry.com ىلإ ىرخأ  باعل  ةنّيع 
حايترالاب رعشف  . PSEN1 ةثّروملا ىلإ  ةبسنلاب  ةيبلس  ةجيتنلا  تناكو  عيباسأ ، ةسمخ 

هحن بيبطلا  عانقإ  نم  ًاخأ  نّكو  لبق ، يذ  نم  ةح  كأ  تاب  هّنكل  ام ، ّدح  ىلإ 
.Ancestry.com نم هتدرو  يتلا  ةيبلسلا  ةجيتنلا  دّكأ  ًايريرس ، ًييقت 

عم ، Ancestry.comو andMe23 لبق نم  ةمدختسملا  لسلستلا  ةينقت  ودبت 
نم برقي  ام  رابتخا  دنع  كلذ ، عم  .ةياغلل  ةقوثوم  ىّدعتي 0.1 ،% ال  أطخ  لّدعم 
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، اذه ّدتملا  أطخلا  لّدعم  عم  ّىتح  ّهنأ  رّكذتن  نأ  انل  ّدب  ال  ةيثارو ، ةّغتم  نويلم 
فالتخا دوجو  ًابرغتسم ، سيل  هّنكل  ًاقلقم ، نوكي  دقو  .أطخ  وحن 1000  ّعقوت  بجي 

ةدعاسملل حضاولا  مادعنالا  وه  قلقلل  ةراثإ  كألا  اّرو  .ّتلقتسم  تكرش  جئاتن  ب 
عم لماعتلل  ةيثارولا  مهتصب  ىلع  اولصح  نيذلا  ىضرملا  َكُرتي  ذإ  .جئاتنلا  روهظ  دعب 

ً.ابيرقت ةلماك  ةيّبط  ةلزع  مهجئاتن يف 

ىلع ءاودلاو  ءاذغلا  ةرادإ  ةقفاوم  ىلع  ًايجيردت   andMe23 لوصح دعب 
يف اهطاشن  قالطإ  ةكرشلا  تداعأ  ةيثارولا ، تارابتخالا  نم  ًاّدج  ةضَّفخم  ةعومجم 
يوونلا يف ضمحلا  رابتخا  تاودأ  ةعومجم  تحبصأو  ماع 2017 ، ةدّحتملا يف  تايالولا 

.ماعلا كلذ  نم  ياديارف  كالب  موي  ًاعيبم يف  نوزامأ  تاجتنم  كأ  نم  ةدحاو  لزنملا 
ةنّيع ُتلسرأو  صحف  ءارجإ  ُتبلط  اهببسب ،) اّر  وأ   ) يفواخم نم  مغرلا  ىلعو  اذكه ،

.اهرابتخال باعل 

ةخسن ىلع  يوتحت  ةاون  دجوت  يرشبلا ، مسجلا  ايالخ  نم  ًابيرقت  ةيلخ  ّلك  يف 
السلا هذه  ثرن  ةايحلا .» باتك  « ـ ىّمسي ب ام  وأ  انب ، ّصاخلا  يوونلا  ضمحلا  نم 

دحاو أي  يتلا  تاموسوموركلا ، نم  ًاجوز  تاديتويلكونلا يف 23  نم  ةيوتلملاو  ةليوطلا 
تاثّروملا نم  خسن  ىلع  جوز  ّلك  موسومورك يف  ّلك  يوتحيو  .انيَدلاو  نم  ّلك  نم  اهنم 

هسفن سيل  هّنكل  لسلستلا ، هيدل  هباشتي  يذلا  هكيرش ، اهيوتحي  يتلا  اهسفن 
ضر ةطبترملا   APOE ةثّروملا نم  ناتسيئر  ناتّغتم  ّة  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةرورضلاب 

ةدايزب  ε4 ةّغتملا نرتقت  . ε4و ε3 هو هيلع ، ًارابتخا   andMe23 يرُجت راهزلأ 
نأ نك  نثا ، موسومورك  دوجول  ًارظنو  .رّخأتملا  راهزلأ  ضر  ةباصإلا  رطخ 
نم تخسن  وأ  ( ε3 نم ةدحاو  ةخسنو  ) ε4 نم ةدحاو  ةخسن  صخشلا  ىدل  نوكي 

فرعي ( - ε4 نم ةخسن  ّيأ  نودب  ) ε3 نم تخسن  وأ  ( ε3 نم ةخسن  ّيأ  نودب  ) ε4
كألا ارولا  طمنلا   ε3 نم ناتخسنلا  ربتعتو  .ارولا  بيكرتلا  مساب  خسنلا  ددع 
ّلكو .راهزلأ  ضر  ةباصإلا  لتحا  ىلع  مكحلا  هيلع  ّمتي  يذلا  ساسألاو  ًاعويش 

.راهزلأ ضر  ةباصإلا  رطخ  عفترا  ءرملا ، ىدل   ε4 خسن ددع  دادزا 

ًايثارو ًاعون  ّيدل  تَدجو   andMe23 ّنأ ا  ًايلاع ؟ لتحالا  نوكي  ىتم  نكلو 
ًاقثاو نوكأ  ل  ضرملاب ؟ ةباصإلا  لتحا  يأ  ّيدل -  ّعقوتملا » رطخلا   » وه ف  ًانّيعم ،

يضايرلا مهليلحت  ّنأ  نم  دكأتلا  ّيلع  ناك  ّيلإ ، ةبسنلاب  اهوّعقوت  يتلا  رطاخملا  نم 
.تاجاتنتسا ّيأ  ىلإ  زفقلا  لبق  تم  ساسأ  ىلع  ّينبم 

* * *
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رايتخا راهزلأ يف  ضر  ةباصإلل  ّعقوتملا  رطخلا  ريدقتل  ةقيرط  لضفأ  ّلثمتت 
نمو ارولا ، مهبيكرت  نم  دّكأتلاو  ّماع ، لكشب  ناّكسلا  ّلث  دارفألا ، نم  ًاّدج  بك  ددع 

تانايبلا هذه  مادختساب  .راهزلأ  ضر  باصي  نم  ةفرعمل  ماظتناب  مهصحف  ّمث 
ارو عون  ّلظ  راهزلأ يف  ضر  ةباصإلا  رطخ  ةنراقم  لهسلا  نم  نوكيس  ةيليثمتلا ،
عونلا اذه  ّنأ  غ  يبسنلا .» رطخلا   » ىّمسي ام  يأ  ناّكسلا -  مومع  ىدل  هرطخب  ّعم 
دارفألا نم  بكلا  ددعلل  ًارظن  ةفلكتلا  ظهاب  نوكي  ام  ًابلاغ  ةيلوطلا  تاساردلا  نم 

ىلع ةّدتمملا  ةبقارملا  ةردانلا ) ضارمألا  ىلإ  ةبسنلاب  ّيس  ال   ) هيف مهتكراشم  بولطملا 
.ةليوط ةينمز  ةرتف 

تالاحلا ةسارد  يف  ّلثمتت  ةّيلعاف ، ّلقأ  اهّنكل  ًاعويش ، كأ  ةقيرط  ّة 
، راهزلأ ضرم  نم  لعفلاب  نوناعي  نيذلا  دارفألا  نم  ددع  رايتخا  اهيف  ّمتي  دهاوشلاو ،

غ مهّنكلو  ةهباشتم ، تّايفلخ  مهل  دارفأ  يأ  طباوضلا - »  » نم ددع  بناج  ىلإ 
(. دارفألا ةيفلخل  ةقيقدلا  ةبقارملا  ةيّمهأ  ببس  لصفلا 3  يف  ىس   ) .ضرملاب باصم 
نع ّلقتسم  لكشب  كراشملا  رايتخا  اهيف  ّمتي  يتلا  ةيلوطلا ، ةساردلا  سكع  ىلع 

يلماح ب  نم  دهاوشلاو  تالاحلا  ةسارد  كراشملا يف  رايتخا  ّمتي  ةّيضرملا ، مهتلاح 
.ّلكك ناكسلا  ب  ضرملاب  ةباصإلا  ةبسنل  ريدقت  جارختسا  نع  زجعن  ثيحب  ضرملا ،

، كلذ عم  .ضرملاب  ةباصإلل  يبسنلا  رطخلل  زّيحتم  ّعقوت  ىلع  لصحن  اّننأ  ينعي  اذه 
ّبلطتت ال  يتلا  ةيحجرألا ،» بسن  «ـ ىّمسي ب ام  باسحب  براجتلا  هذه  انل  حمست 

.ناّكسلا ةباصإلا ب  ةبسن  يلجإب  ةفرعم 

تنك اّرف  لويخلل ، قابس  وأ  ديصلا  بالكل  قابس  ىلإ  باهذلا  كل  قبس  اذإ 
قابس يفف  .تالتحالاب  ّعم  ناويح  زوف  لتحا  نع  بعتلا  ّمتي  ام  ًابلاغ  ّهنأ  ركذت 
ضرع ّمت  اذإ  ّهنأ  ينعي  اذه  ىلإ 1 . بيرغلا 5  كراشملا  ةراسخ  تالتحا  غلبت  ّعم ،
تاّرم سمخ  بيرغلا  بعاللا  اذه  ةراسخ  ّعقوتن  اّننإف  تاّرم ، ّتس  هسفن  قابسلا 

وأ 1 /  6. نم 6  بيرغلا 1  كراشملا  زوف  لتحا  غلبي  يلاتلاب ، .ةدحاو  ةّرم  هزوفو 
ثودح مدع  لتحا  ةبسن  يه  ةراسخلا » تالتحا   » كفتلل يف ةيعيبطلا  ةقيرطلا 

، لباقملاب ىلإ 1 .) ةطاسبب 5  وأ  ةلاحلا ، هذه  ىلإ 1 /  6 يف   6  / 5  ) هثودح لتحا  ىلإ  رمأ 
باعلألا يف  ىلإ 1 . ةبسنب 2  زوف  لتحا  قابسلا  يف  لّضفملا  كراشملا  ىدل  نوكي  دق 

زييمتلا ىلإ  ةجاحب  نحن  كلذل  ًالّوأ ، ربكألا  مقرلا  ًامود  عضن  نأ  داتعملا  نم  ةيضايرلا ،
وهو زوفلا ،» تالتحا   » حلطصم ّربعي  .ةراسخلا  تالتحاو  زوفلا  تالتحا  ب 

.هثودح مدع  لتحا  ىلإ  ثدح  عوقو  لتحا  ةبسن  نع  ةراسخلا ، تالتحا  سكع 
زوف ّعقوتن  دقف  تاّرم ، ثالث  هسفن  قابسلا  ضرع  ّمت  اذإ  ىلإ 1 ، لتحا 2  ّلظ  يف 
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كراشملا زوف  لتحا  غلبي  يلاتلاب ، .ةدحاو  ةّرم  هتراسخو  تّرم  لّضفملا  كراشملا 
زوفلا لتحا  ىلإ  انديعي  اذهو  هتراسخ 1 /  3 ، لتحاو  وأ 2 /  3 ، نم 3  لّضفملا 2 

ىلإ 1. ربكأ 2  ةطاسبب  وأ  ىلإ 1 /  3  ةبسنب 2 /  3 

لّضفملا  » كراشملا نع  نوثّدحتي  رتافدلا  سام  وأ  ّقلعملا  عمست  امدنع 
ةرابعلاو .لويخلا  نم  ًاغص  ًاددع  ّمضت  تاقابس  يف  كلذ  نوكي  ام  ةداع  زوفلل ،»

دوجو نك  ّهنأل ال  لّضفم ، ناصح  وه  هزوف  لمتحم  ناصح  ّيأف  .وشح  ىوس  تسيل 
ًاددع ّمضي  قابس  يفو  .هتراسخ  نم  كأ  هزوف  حّجري  قابسلا  دحاو يف  ناصح  ىوس 

ىلع .رسخي  ّم  كأ  تاقابسب  دحاو  ناصح  زوفي  نأ  داتعملا  نم غ  لويخلا ، نم  ربكأ 
ام سفانتي  لانويشان ، نارغ  ةدّحتملا ، ةكلمملا  رهشألا يف  ليخلا  قابس  يف  لاثملا ، ليبس 

زوفلل لّضفمك  أدب  يذلا  لور ، رغيات  ماع 2018 ، زئافلا يف  ىّتح  ً.اناصح  هعومجم 40 
نم ّهنأ  او  ىلإ 1 . غلبي 4  هتراسخ  لتحا  ناك  ةياهنلا ،) زافو يف   ) ًاضيأ قابسب 2019 

فالخ ىلع  ةحارص  ّصُني  ام   اهتاقابس ، مظع  لويخلا  مظعم  زوفت  نأ  لمتحملا  غ 
.ةراسخلا تالتحا  ةداع  يه  ًالّوأ  ربكألا  ددعلا  تاذ  تالتحالا  ّنإف  كلذ ،

نع بعتلا  ّمتي  ام  ةداع  .حيحصلا  وه  سكعلا  ةيبطلا ، تاهويرانيسلا  يف 
اّننأ او  .هعوقو  مدع  لتحا  لباقم  ثدح  عوقو  لتحا  يأ  ةيباجيإلا -  تالتحالا 

ددعلا ّنإف  ناّكسلا ،) ب  نم 50 % ّلقأ  راشتنا  عم   ) ةردانلا ضارمألا  نع  ةداع  ثّدحتن 
.ةداعلا ًالّوأ يف  أي  يذلا  وه  رغصألا 

رظننلف يف ةبوغرملا ، ةيحجرألا  ةبسنو  ةيّبطلا  تالتحالا  باسح  ةيفيك  ةفرعمل 
رهظ يف ةدحاو ε4 (ك  ةّغتم  دوجو  راثآل  دهاوشلاو  تالاحلل  ةيضارتفالا  ةساردلا 

لالخ نم  ّنس 85 ، يف  راهزلأ  ضر  ةباصإلا  ةيناكمإ  ىلع  يوونلا ) يضمح  فلم 
صخشلا ىلإ  ةبسنلاب  ًاماع ، رمع 85  يف  راهزلأ  ضر  ةباصإلا  لتحا  لودجلا 1 .
صاخشألا ددع  ةمسق  لصاح  وه  يلثم ،) ) ε4 ةّغتم نم  ةدحاو  ةخسن  كل  يذلا 

ىلإ  100 :(335  ) هنم نوناعي  ال  نيذلا  صاخشألا  ددع  ىلع  ( 100  ) ضرملاب باصملا 
ّفصلا ماقرأ  ىلع  ًادتعاو  هسفن ، قطنملل  ًاقفو  . 335  / 100 رسكلاب ، اهنع  بعتلل  وأ ،  335

كل ءرملا  ناك  اذإ   85 لا ـ رمع  يف  ضرملاب  ةباصإلا  لتحا  ّنإف  لودجلا ، نم  اثلا 
ةبسن ّنإف  يلاتلاب ، وأ 79 /  956 . ىلإ 956  يه 79   ε3 ةعئاشلا ةّغتملا  نم  تخسن 
ّعم ارو  ط  ساسأ  ىلع  ضرملاب  ةباصإلا  تالتحا  ب  ةنَراقم  يه  ةيحجرألا 

تالتحاو ًالثم ) ، ε3 ةّغتملا نم  ةدحاو  ةخسنو   ε4 ةّغتملا نم  ةدحاو  ةخسن  )
.(ε3 ةّغتملا نم  ناتخسن   ) ًاعويش كألا  ارولا  طمنلا  ساسأ  ىلع  ضرملاب  ةباصإلا 
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يه 100 / ةيحجرألا  ةبسن  ّنإف  لودجلا 1 ، ةدراولا يف  ةيضارتفالا  ماقرألا  ىلإ  ةبسنلاب 
ّنأ ىلإ  ةراشإلا  ردجتو  لصاحلا 3.61 . نوكي  ثيحب  ىلع 79 /  956  ةموسقم   335 

، ناّكسلا مومع  ب  ضرملاب  ةباصإلا  لّدعم  ةفرعم  اّنم  ّبلطتت  ال  ةيحجرألا  بسن 
.دهاوشلاو تالاحلا  تاسارد  لالخ  نم  ةلوهسب  اهباسح  نك  يلاتلابو 

 

ّنس 85  راهزلأ يف  ضر  ةباصإلا  ّنس 85 راهزلأ يف  ضر  ةباصإلا  مدع 

ε4 / ε3 100 335

ε3 / ε3 79 956

لتحا ىلع   ε4 ةدحاو ةّغتم  رثأ  لوح  دهاوشلاو  تالاحلل  ةيضارتفا  ةسارد  جئاتن  لودجلا 1 :
نس 85 راهزلأ يف  ضر  ةباصإلا 

رطخ ةبسن   ) يبسنلا رطخلا  رهُظت  ال  ةيحجرألا  بسن  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع 
ارولا طمنلا  عم  ضرملاب  ةباصإلا  رطخ  ىلإ   ε4 / ε3 ارولا طمنلا  عم  ضرملاب  ةباصإلا 
ارولا طمنلا  تادّدرتو  ّلكك  ناّكسلا  ةباصإ  رطخ  عم  اهعمج  نك  ّهنأ  ّالإ  (، ε3 / ε3)

سيل باسحلا  اذهو  .ّعم  ارو  ط  ىدل  ضرملاب  ةباصإلا  لتحا  داجيإل  ةفورعملا 
رطاخم خاسنتسا  ُتلواح  دقف  .باسحلا  ءارجإل  ةدحاو  ةقيرط  نم  ام  ّهنأ  ذإ  ً.اهفات 

يتلا اهسفن  ةقيرطلا  مادختساب  ارولا  يريرقت  يف  رّخأتملا  راهزلألا  ضرم  روهظ 
يتلا تاساردلا  نم  وأ  ريرقتلا  نم  ةرشابم  ةذوخأملا  تانايبلاو   andMe23 اهتَمدختسا

تالتحا داجيإل  ُهتيرجأ  يذلا  باسحلا  ىوطنا  دقف  ًتهم ، َتنك  لاح  يف  . ) 38 اهوركذ
ةنرتقم تالداعم  ثالث  نم  ماظن  ّلح  لجأ  نم  ّيطخ  لّالح غ  مادختسا  ىلع  ضرملا 

هيلع يف لمعلاب  عتمتسأ  رمأ  وهو  ةفورعم -  ةطورشم غ  تالتحا  ةثالثل  اهضعبب 
ب ةّمهم ، نوكت  نأ  لمتُحي  نكلو  ةغص ، تانيابت  ُتدجوف  ةيمويلا .) يتفيظو 

ءيشب  andMe23 ماقرأ ىلإ  رظنلا  ردجي   ّهنأ  اباسح  تحوأو يل  .مهماقرأو  يماقرأ 
.كّكشتلا نم 

قرط ىلع  ماع 2014  تيرجأ  ةسارد  جئاتن  تفداص  امدنع  يجاتنتسا  تزّزعت 
ذإ . andMe2339 اهيف ا  ةدئارلا ، ةيصخشلا  مونيجلا  تاكرش  نم  ثالثل  رطخلا  ةجرد  باسح 

طمنلا تادّدرتو  ناّكسلا ، يلجإ  دّدهي  يذلا  رطخلا  تافالتخالا يف  ّنأ  نوثحابلا  دجو 
ةّعقوتملا رطاخملا  توافت  يف  اّهلك  تمهاس  ةمدختسملا  ةيضايرلا  غيصلاو  ارولا ،
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نمض دارفألا  فينصتل  ةّعقوتملا  رطاخملا  تمدختسا  امدنعو  .تاكرشلا  بك ب  لكشب 
تدجوو ً.احوضو  كأ  تانيابتلا  تحبصأ  ةتباث ، وأ  ةضفخنم  وأ  ةعفترم  رطاخم  تائف 

تاتسوربلا ناطرس  نأشب  مهرابتخا  ّمت  نيذلا  دارفألا  عيمج  نم  ّنأ 65 % ةساردلا 
نم ّلقألا  ىلع  تنثا  لبق  نم  ةضفخنم ) وأ  ةعفترم   ) ةضقانتم رطاخم  تائف  اوفّنُص يف 

تغلبأ دق  تاكرشلا  ىدحإ  نوكت  اّر  تالاحلا ، َيثلث  وحن  يفو  .ثالثلا  تاكرشلا 
بك لكشب  ضّرعم  ّهنأ  ىرخأ  ةكرش  هتربخأ  نيب  ةّديج ، ةّحصب  ّعتمتي  ّهنأ  ليمعلا 

.تاتسوربلا ناطرسب  ةباصإلا  رطخل 

دق نوكأ  اهسفن ، ةيثارولا  تارابتخالا  أطخ يف  دورو  لتحا  ًابناج  انعضو  اذإ 
تاباسحلا ىلإ  كّكشتلا  نم  ءيشب  رظنلا  يغبني  ثلاثلا : يلاؤس  ىلع  ًاباوج  تدجو 

جهنلا تاضقانتلا يف  ىلإ  ًارظن  ةيّحصلا  ةيصخشلا  مونيجلا  ريراقت  رطاخملل يف  ةيددعلا 
.مَدختسملا يضايرلا 

 
فاشتكالا ةظحل 

انيديأ عضي ب  يذلا  ديحولا  لاجملا  يوونلا  ضمحلل  يصخشلا  رابتخالا  سيل 
وأ بلقلا  ضبن  ةبقارم  اهنك  ةيفتاه  تاقيبطت  نآلا  ةّمثف  .ةّحصلاب  ةقالع  تاذ  تاودأ 
نم ءيش ، ّيأ  صيخشت  ىلع  ةرداق  اّهنأ  معزت  ةيلزنم  تارابتخاو  ةيئاوهلا ، ةقايللا  ريدقت 

ةباصإلا ّىتح  وأ  ةيقردلا  ةّدغلا  لكاشم  ىلإ  مدلا  طغض  لكاشمو  سّسحتلا  تالاح 
ةيصخش ال صيخشت  ةادأ  هقبس  تاقيبطتلا  روهظ  ّنكل  .ةيرشبلا  ةعانملا  صقن  سوفب 

ةلتك ّرشؤم  ةلوهسب : اهباسح  نكو  ةفلكت  ّلقأ  اّهنأ  ك  ةيلاع  ايجولونكت  ّبلطتت 
مارغوليكلاب هتلتك  سايق  قيرط  نع  درفلا  مسج  ةلتك  ّرشؤم  باسح  ّمتي  .مسجلا 

.راتمألاب هلوط  ّعبرم  ىلع  مقرلا  ةمسقو 

مسجلا ةلتك  ّرشؤم  غلبي  يذلا  صخشلا  فَّنصي  صيخشتلاو ، قيثوتلا  ضارغأل 
ىلإ نم 18.5  يعيبطلا » نزولا   » قاطن حوارتيو  نزولا .» صقان   » ّهنأب نود 18.5  هيدل 
اّهنأ ىلع  ةنمسلا »  » فَّرُعتو ىلإ 30 . نم 24.5  دئازلا » نزولا   » فينصت حوارتيو  ، 24.5

، ّةقدب كلذ  ريدقت  بعصي  ّهنأ  عمو  مسجلا 30 . ةلتك  ّرشؤم  اهيف  زواجتي  يتلا  ةلاحلا 
رّركتيو .ةدّحتملا  تايالولا  تايفولا يف  نم  وحن 23 % ًاببس يف  نوكت  دق  ةنمسلا  ّنأ  ّالإ 

أت ابوروأ ، يفف  .اعلا  ءاحنأ  عيمج  يف  ءيشلا ، ضعب  ًافّرطت  ّلقأ  ّدح  ىلإ  هاّجتالا ، اذه 
ةنمسلا تالاح  عفترت  ذإ  .ةركبملا  ةافولل  ببسك  خدتلا  دعب  ةيناثلا  ةبترملا  ةنمسلا يف 
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ىلع اهراشتنا  لّدعم  فعاضت  دقو  ًابيرقت ، اعلا  لود  عيمج  لافطألاو يف  غلابلا  ىدل 
ةلتك ّرشؤم  نم  ّبتي  نيذلا  صاخشألا  ريذحت  ّمتيو  .ةيضاملا  ثالثلا  ماوعألا  رادم 
لثم مهتايح  دّدهت  دق  ضارمأ  رطاخم  نم  ةطرفملا  ةنمسلا  نم  نوناعي  مّهنأ  مهماسجأ 
عاونأ ضعبو  ةيجاتلا ، بلقلا  ضارمأو  ةيغامدلا ، تاتكسلاو  عونلا 2 ، نم  يرّكسلا 
ربتُعي مويلاو ، .بائتكالا  لثم  ةيسفنلا ، لكاشملا  رطاخم  ةدايز  نع  ًالضف  ناطرسلا ،

.نزولا صقن  نع  ةجتانلا  كلت  قوفي  تايفولا  نم  ددع  نع  ًالوؤسم  دئازلا  نزولا 

، نزولا ةدايزب  ّىتح  وأ  ةنمسلا ، صيخشتب  ةّقلعتملا  ةيّحصلا  راثآلا  ىلإ  رظنلاب 
ةلتك ّرشؤم  وهو  تالاحلا ، هذه  صيخشتل  مدختسملا  سايقملا  ّنأ  َتضرتفا  اّرف 

نع نوكي  ام  دعبأ  اذه  فسألل ، نكلو  .ّيوق  يبيرجتو  يرظن  ساسأ  هل  مسجلا ،
لبق نم  ماع 1835  ىلوألا يف  ةّرملل  مسجلا  ةلتك  ّرشؤم  نع  ثيدحلا  أدب  ذإ  .ةقيقحلا 

، تّايضايرو عتجا  اعو  اصحإو ، روهشم ، كلف  اع  وهو  تيلتيك ، فلودأ  يجلبلا 
صلخ ةّشهلا ، تاّيضايرلا  ضعب  مادختسابو  . 40 ديدحتلا هجو  ىلع  ًابيبط  سيل  هّنكلو 
ّعبرم لداعي  ةفلتخم ، لاوطأ  يوذو  ّومنلا ، يلمتكم  صاخشألا  نزو   » ّنأ ىلإ  تيلتيك 

ىلع تانايبلا  طّسوتم  نم  ةيئاصحإلا  هذه  ّدمتسا  تيلتيك  ّنأ  غ  ًابيرقت .» ةماقلا 
حرتقي ّهنأ   .ّعم ك  درف  ىلع  ّحصت  ةبسنلا  هذه  ّنأ  ىلإ  ِرشي  ناّكسلا و  ىوتسم 

اهمادختسا نك  تيلتيك ،» ّرشؤم   » مساب ًاقحال  فرعتس  يتلا  ةبسنلا ، كلت  ّنأ 
.هتّحص نع  تامولعم  ءاطعإب  كلاب  ف  ّعم ، درف  نزو  صقن  وأ  ةدايز  ىدم  جاتنتسال 

نم ةقوبسم  غ  تايوتسمل  ًةباجتساف  ماع 1972 . ّىتح  رّوطتلا  اذه  ثدحي  و 
نوهدلا ب  ًاقحال  طبس  يذلا   ) زيك لسنأ  مألا  يجولزيزيفلا  ىرجأ  ةنمسلا ،

نزولل ّرشؤم  لضفأ  ىلع  روثعلل  ةسارد  ةيومدلا ) ةيعوألاو  بلقلا ، ضارمأو  ةعبشملا ،
ىأرو تيلتيك ، اهب  يتلا أ  اهسفن  ّعبرملا  لوطلا  ىلإ  ةلتكلا  ةبسن  ىلإ  لّصوتف  . 41 دئازلا

.ناّكسلا ىدل  ةنمسلل  ًادّيج  ًاّرشؤم  لّكشي  سايقملا  اذه  ّنأ 

، مهلوط يحوي  ّم  ىلعأ  ةلتك  دئازلا  نزولا  باحصأ  كل  ةيرظنلا ، ةيحانلا  نم 
ةلتك ّرشؤم  مهيدلف  نزولا ، صقن  نم  نوناعي  نم  اّمأ  .ىلعأ  مسج  ةلتك  ّرشؤم  يلاتلابو 

.اهتطاسب ةّدشل  ةيبعش  مسجلا  ةلتك  ّرشؤمل  زيك  ةغيص  تبستكا  .لباقملا  ّلقأ يف  مسج 
، ةنمسلاب ًاعطاق  ًاطابترا  ةّراضلا  ةيّحصلا  جئاتنلا  طابتراو  عونك  اننزو  ةدايز  طرف  عمف 

ةطبترملا رطخلا  لماوع  عّبتتل  ةليسوك  مسجلا  ةلتك  ّرشؤم  مادختساب  ةئبوألا  ءلع  أدب 
، ةيملاعلا ةّحصلا  ةّمظنم  نم  ّلك  تدمتعا  يضاملا ، نرقلا  تاينينا  .نزولا يف  ةدايزب 

ةّحصلل ينطولا  دهعملاو  (، NHS  ) ةدّحتملا ةكلمملاب  ةينطولا  ةيحصلا  تامدخلا  ةئيهو 
ةنمس ديدحتل  ةميقلا  يداحأ  مسجلا  ةلتك  ّرشؤم  ًايمسر  ( NIH  ) ةدّحتملا تايالولاب 
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ةلتك ّرشؤم  مويلا  يسلطألا  طيحملا  يبناج  ىلع  مأتلا  تاكرش  مدختستو  .دارفألا 
مأتلا حنم  رارق  ذاّختال  ّىتح  وأ  مأتلا  طاسقأ  ديدحتل  ينيتور  لكشب  مسجلا 

.ام صخشل 

ّهنأ ّالإ  ىلعأ ، مسج  ةلتك  ّرشؤم  ةداع  نوكل  دئازلا  نزولا  باحصأ  ّنأ  حيحص 
عم ةسيئرلا  ةلكشملاف  .عيمجلا  ىلع  ةرهاظلا  هذه  قبطنت  ّالأ  اّر  برغتسملا  نم  سيل 

ةدئازلا يف نوهدلا  ّنأل  ّمهم ، رمأ  اذهو  .نوهدلاو  تالضعلا  زّي ب  ّهنأ ال  ّرشؤملا  اذه 
مسجلا ةلتك  رشؤم  اّمأ  .ةيئاعولا  ةيبلقلا  ضارمألا  رطخ  ىلع  ًّايوق  ًاّرشؤم  ّدعت  مسجلا 

نم ةيلاع  ةبسن  ىلع  كلذ  نم  ًالدب  دمتعي  ةنمسلا  فيرعت  ناك  ولف  .كلذك  سيلف 
ّرشؤم يوذ  لاجرلا  نم  ىلإ 35 % ام ب 15  فينصت  ةداعإ  تّمتل  مسجلا ، نوهدلا يف 
جردني لاثملا ، ليبس  ىلع  . 42 ةطرفملا ةنمسلا  نم  نوناعي  مّهنأ  ىلع  يعيبط  مسج  ةلتك 

ةبسن عفترتو  تالضعلا  ةبسن  مهيدل  ضفخنت  نيذلا  نونيمسلا ،» نوليحنلا   » صاخشألا
نزولا يوذ  نيدبلا   » ةئف نمض  يعيبط ، مسج  ةلتك  ّرشؤم  يلاتلاب  نوكلو  نوهدلا 
تلمش ةثيدح  ةسارد  تدجو  دقو  .ةلوهسب  مهفاشتكا  ّمتي  ال  نيذلا  يعيبطلا »

لكاشم يف نم  نوناعي  اوناك  يعيبطلا  مسجلا  ةلتك  ّرشؤم  يوذ  نم  ّنأ 30 % صخش   40.000
ماقرألا هيلإ  شت  ّم  ثكب  أوسأ  نوكت  دق  ةنادبلا  ةمزأ  ّنأ  ودبي  يلاتلاب ، .بلقلا 

ءيسي يف مسجلا  ةلتك  ّرشؤم  ّنأ  ّبت  دقف  كلذ ، عم  .مسجلا  ةلتك  ّرشؤم  ىلإ  ةدِنتسملا 
ام ّنأ  اهسفن  ةساردلا  تدجو  .ءاوس ك  ّدح  ىلع  ًاناصقن  وأ  ةدايز  ةنادبلا ، صيخشت 

نزولا نم  نوناعي  مّهنأ  ىلع  مسجلا  ةلتك  ّرشؤم  مهفّنص  نيذلا  دارفألا  فصن  ىلإ  لصي 
ىلإ ًادانتسا  ةطرفملا  ةنمسلا  نم  نوناعي  مّهنأ  ّبت  نيذلا  دارفألا  عبر  نم  كأو  دئازلا 

.43 ةّديج ةيضيأ  ةّحصب  نوّعتمتي  اوناك  مسجلا  ةلتك  ّرشؤم 

ىلع ةنادبلا  ليجستو  سايق  ةقيرط  ىلع  راثآ  ةقيقدلا  غ  تافينصتلا  هذهل 
ىلع ءاّحصألا  دارفألا  صيخشت  ّنأ  قلقلل  ةاعدم  كألا  رمألا  ّلعلو  .ناّكسلا  ىوتسم 

نوكي دق  مهيدل  مسجلا  ةلتك  ّرشؤم  ىلع  ًءانب  ةنادبلا  وأ  دئازلا  نزولا  نم  نوناعي  مّهنأ 
ةيفحصلا تحفاك  ةقهارملا ، ّنس  يف  . 44 ةيلقعلا مهتّحص  ىلع  ةّراض  راثآ  ًاضيأ  هل 

ءايحألا ملع  يف  سردب  تدهشتسا  دقو  .لكألا  تابارطضا  عم  دير  اكيبير  ةبتاكلاو 
عمف .اهتالاضنل  ةسيئر  قالطنا  ةطقنك  مسجلا  ةلتك  ّرشؤم  سايق  ةيفيك  هيف  تّملعت 

مسجلا ةلتك  ّرشؤم  تساق  امدنع  اّهنأ  ّالإ  قباسلا ، اهدسج يف  نع  ةيضار  تناك  اّهنأ 
ًايئاذغ ًاجمانرب  تأدب  اّهنأ  ةجردل  سوهلا  اهباصأف  .دئازلا  نزولا  ةئف  تفّنُص يف  اهيدل ،

، تاّرملا ىدحإ  يفو  .ةليلق  عيباسأ  نوضغ  غلك يف  وحن 4.5  رسخت  اهلعج  ًامراص  ًايضايرو 
400 اهسفن ب ـ دّيقت  نأ  لواحت  تناك  نيب  اهمون  ةفرغ  اهدرف يف  يهو  اهيلع  يمغأ 
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طارفإلاب اهسفن  بقاعت  تناك  ةيمح ، ماظن  عّبتت  حو ال  .مويلا  طقف يف  ةيرارح  ةرعس 
نأ نع  ًاضوعو  اذكه ، .كلذ  نع  ضيوعتلل  هتلكأ  ام  ؤّيقت  ّمث  نمو  ماعطلا  لوانت  يف 

اكيبير فصت  ةضايرلا ، نم  ديزملا  ةسرم  ىلع  فطلب  عّجشي  ًاكذت  كلذ  لّكشي 
فرصب ّهنأ  تاقرافملا  نمو  ةقثلل .» مِّطحم   » ّهنأ ىلع  دئازلا  نزولا  ةئف  يف  اهفينصت 

نم نوفاعتي  نيذلا  دارفألا  فينصت  ًاينيتور  ّمتي  همجحو ، مسجلا  لكش  نع  رظنلا 
ىلإ 19، مهيدل  مسجلا  ةلتك  ّرشؤم  لصي  امدنع  نوفاعتي »  » مّهنأ ىلع  لكألا  تابارطضا 

فارتعالا ةّلثمتملا يف  ةياغلل  ةبعصلا  ةوطخلا  ذاّختا  دعبو  يّحصلا .»  » قاطنلا نمض  يأ 
ضعب نامرح  ّمتي  ةدعاسملا ، ىلع  لوصحلل  يعسلاو  ةلكشم  نوهجاوي  مّهنأ  مهسفنأل 

نمض وه  مهيدل  مسجلا  ةلتك  ّرشؤم  ّنأ  ةّجحب  معدلا  نم  لكألا  تابارطضا  ىضرم 
«. يّحصلا  » قاطنلا

ةيّحصلا ةلاحلا  ىلع  ًاقيقد  ًاليلد  سيل  مسجلا  ةلتك  ّرشؤم  ّنأ  ًاذإ  حضاولا  نم 
نوهدلا يف ةبسنل  رشابم  سايقم  ىلإ  لوصولا  لضفألا  نم  كلذ ، نم  ًالدب  .هيفرط  الك  يف 

.ةيومدلا ةيعوألاو  بلقلا  ضارمأل  ةيّحصلا  جئاتنلاب  ًاقيثو  ًاطابترا  طبتري  مسجلا 
زوكاس ةنيدم  نم  ماع ، اهرمع 2000  ةركف  ةراعتسا  ىلإ  جاتحن  كلذب ، مايقللو 

.ةيلقص ةريزج  ةدقلا يف 

* * *

، سديمخرأ نم  زوكاس ، كلم  اثلا ، وريوه  بلط  داليملا ، لبق  ماع 250  وحن 
ّلح يف  ةدعاسملا  ّيلحملا ) نطاوملاو   ) ةدقلا روصعلا  يف  زرابلا  تاّيضايرلا  ِملاع 

بهذلا نم  ًاجات  هل  عنصي  نأب  ًاغئاص  ّفلك  دق  كلملا  ناك  .لدجلل  ةثم  ةلكشم 
يشخ غئاصلا ، ةعمس  نع  ةنئمطم  تاعئاش غ  هعسو  جاتلا  همالتسا  دعبو  .صلاخلا 
ّلقأ ىرخأ  نداعم  بهذلا  عم  جزم  دق  غئاصلا  نوكي  نأو  ّشغلل  ضّرعت  دق  نوكي  نأ 
جاتلا ناك  اذإ  ام  فرعي  نأ  سديمخرأ  نم  بلطف  .فيلاكتلا  ضفخل  ًانزو  ّفخأو  ًان 

.هب ّرضي  وأ  هنم  ةنّيع  ذخأي  نأ  نود  نم  ًاشوشغم 

باسح هيلع  ّمتحتي  ةلكشملا ، هذه  ّلحل  ّهنأ  عماللا  تاّيضايرلا  اع  كردأ 
ندعملاف صلاخلا ، بهذلا  ةفاثك  نم  ةفاثك  ّلقأ  جاتلا  ّنأ  ّبت  اذإ  .جاتلا  ةفاثك 

نم ةلتك  ذخأ  قيرط  نع  ةلوهسب  صلاخلا  بهذلا  ةفاثك  باسح  ّمتي  .شوشغم 
دنعو .اهتلتك  ةفرعمل  اهنزو  ذخأ  ّمث  نمو  اهمجح ، باسحو  لكشلا ، ةمظتنم  بهذلا 

هذه قيبطت  هتعاطتساب  ناك  ول  .ةفاثكلا  ىلع  لصحن  مجحلا ، ىلع  ةلتكلا  ةمسق 
نزو ىلع  لوصحلا  ناك  .نثالا  ةفاثك  ةنراقم  نم  نّكمتيس  ّهنإف  جاتلا ، ىلع  ةّيلمعلا 
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.مظتنملا غ  هلكش  ببسب  همجح ، ةفرعم  يف  نمكت  ةلكشملا  ّنكل  ًالهس ، ًارمأ  جاتلا 
.ّمحتسي نأ  مّايألا  دحأ  رّرق يف  نأ  ىلإ  تقولا ، ضعبل  سديمخرأ  ةلكشملا  هذه  تقاعأ 

.هنم ضاف  ءاملا  ضعب  ّنأ  ظحال  ّىتح  ءاملاب ، ءيلملا  محتسالا  ضوح  لخد يف  نإ  ام 
نوكي نأ  ّدب  ئلتمملا ال  ضوحلا  نم  ضاف  يذلا  ءاملا  مجح  ّنأ  كردأ  رمألاب ، رّكف  ح 

ىلع روفلا  ىلع  ع  اذكه  .ءاملا  يف  صاغ  يذلا  مظتنملا  غ  هدسج  مجحل  ًايواسم 
ًاحرف راط  سديمخرأ  ّنأ  ويفورتيف  يوري  .هتفاثك  ّمث  نمو  جاتلا ، مجح  ديدحتل  ةقيرط 
وهو عراشلا  ًّالتبمو يف  ًايراع  يرجي  حارو  ضوحلا  نم  ًاروف  زفق  ّهنأ  ّىتح  هفاشتكاب ،

.ةيلصألا فاشتكالا  ةظحل  اّهنإ  اُهتدجو .) يأ  «! ) اكيروي  » خرصي

سديمخرأ اهفشتكا  يتلا  وفطلا  وأ  ةحازإلا  ةقيرط  مدختُست  مويلا ، ّىتح 
، ةيّحص ةلمح  ءدب  رّكفت يف  َتنك  لاح  يفو  .لكشلا  ةمظتنم  ءايشألا غ  مجح  باسحل 

ةهكافلا نم  جيزم  نحط  نع  جتنيس  يذلا  صعلا  رادقم  ديدحتل  اهمادختسا  كنك 
سيك ءاوهلا يف  نم  نكمم  ردق  ربكأ  خفن  ربع  كلذك ، .لكشلا  ةمظتنم  تاورضخلاو غ 

سديمخرأ أدبم  مادختسا  كنك  ءاملاب ، هرمغو  همتخ  ّمث  نمو  قالغإلا  مكحم  غراف 
.ديدج يضاير  جمانرب  ءدب  نم  عيباسأ  ةعضب  دعب  كيتئر  ةعس  ريدقتل 

ةّصقلا كلت  يف  ةفوصوملا  وفطلا  ةقيرط  ةدئاف  نم  مغرلا  ىلعو  فسألل ،
سديمخرأ اهب  ّلح  يتلا  ةقيرطلا  يه  هذه  نوكت  نأ  حّجرملا  نم غ  ّهنأ  ّالإ  ةعئاشلا ،

اهحازأ يتلا  هايملا  مجحل  سديمخرأ  تاسايق  نوكت  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  دقف  .ةلكشملا 
مدختسا دق  سديمخرأ  نوكي  نأ  حجرألا  نم  كلذ ، نع  ًاضوعو  .ةياغلل  ةقيقد  جاتلا 

أدبم مساب  فرُعت  دعب  ام  تحبصأ يف  اكيتاتسورديهلا ، نم  ةّدمتسم  ةلص  تاذ  ةركف 
.سديمخرأ

ةّوقل ضّرعتي  يزاغ ) وأ  ام   ) لئاس عوضوملا يف  مسجلا  ّنأ  ىلع  أدبملا  ّصني 
، رومغملا ءيشلا  مجح  داز  ّلك  ّهنأ  ىنع  .هحيُزي  يذلا  لئاسلا  نزول  ةيواسم  وفط 
ام اذهو  .هلقث  ةهجاومل  اهل  ضّرعتي  يتلا  ةدعاصلا  ةّوقلا  يلاتلابو  حازملا ، لئاسلا  دادزا 

ّلقأ اهتلومحو  ةنيفسلا  نزو  نوكي  نأ  طرش  ةمخضلا ، نحشلا  نفس  وفط  ببس  ّرسفي 
ةلتك يأ  ةفاثكلا ، ةيّصاخب  ًاقيثو  ًاطابترا  ًاضيأ  أدبملا  طبتريو  .هحيزت  يذلا  ءاملا  نزو  نم 

نم كأ  نزي  ءاملا  ةفاثك  نع  هتفاثك  ديزت  يذلا  مسجلاف  .همجح  ىلع  ةموسقم  ءيشلا 
ّنإف اذكهو ، .مسجلا  نزو  ةهجاومل  يفكت  وفطلا ال  ةّوق  ّنإف  يلاتلابو  هحيزي ، يذلا  ءاملا 

.قرغي مسجلا 

جاتلا نزاوت ب  قيقحت  ىوس  سديمخرأ  ىلع  ناك  ام  ةركفلا ، هذه  مادختساب 
٥٤



نزاوتتس ءاوهلا ، .ىرخألا يف  ةهجلا  نم  صلاخلا  بهذلا  نم  ةيواسم  ةلتكو  ةهج  نم 
نوكيس يذلا   ) ّفيزملا جاتلا  ّنإف  ءاملا ، تحت  نازيملا  عضو  دنع  نكل  .نازيملا  اتّفك 

حيزي وهو  ربكأ  وفط  ةّوق  هجاويس  ةفاثك ) كألا  اهسفن  بهذلا  ةلتك  نم  ربكأ  همجح 
.هتّفك ولعتس  يلاتلابو  ءاملا ، نم  ديزملا 

يف نوهدلا  ةبسن  باسح  دنع  مَدختسملا  سديمخرأ  أدبم  طبضلاب  وه  اذه 
سلاج وهو  هنزو  داعي  ّمث  ةيعيبط ، فورظ  ًالّوأ يف  صخشلا  نزو  ّمتي  ذإ  .ّةقدب  مسجلا 

تافالتخالا يف مادختسا  ٍذئدنع  نكو  .نازي  لّصتم  يسرك  ىلع  ءاملاب  ًاما  ًارومغم 
تحت درفلا  اهل  ضّرعتي  يتلا  وفطلا  ةّوق  باسحل  هتحتو  ءاملا  جراخ  نزولا  تاسايق 

ةفورعملا ةفاثكلا  بسحب  همجح ، ديدحتل  اهرودب  اهمادختسا  نك  يتلاو  ءاملا ،
تانّوكملاو نوهدلا  ةفاثك  ماقرأ  عم  نارتقالاب  مجحلا  مدختُسي  كلذ  دعب  .هايملل 

ءاطعإو نوهدلل  ةيوئملا  ةبسنلا  ريدقتل  ناسنإلا ، مسج  يف  نوهدلا  نم  ةيلاخلا 
.ةيّحصلا رطاخملل  ّةقد  كأ  تييقت 

 
ةيصملا ةلداعملا 

تاودألا نم  بك  ددع  نم  ةدحاو  ةادأ  ىوس  سيل  مسجلا  ةلتك  ّرشؤم 
.ثيدحلا ّبطلا  ةسرم  لالخ  ينيتور  لكشب  اهمادختسا  ّمتي  يتلا  ةفلتخملا  ةيضايرلا 

ىلإ تارّدخملا ، تاعرج  باسحل  ةطيسبلا  روسكلا  نم  ىرخألا  تاودألا  توافتت 
يف ةيّحصلا  ةياعرلا  يف  .ةيعطقملا  ةّعشألا  روص  ءانب  ةداعإل  ةدّقعملا  تايمزراوخلا 
، اهتّيلدج يف  ىرخألا  غيصلا  ّلك  قوف  زربت  ةدحاو  ةغيص  اّر  ّة  ةدّحتملا ، ةكلمملا 

يتلا ةديدجلا  قاقعلا  ةيصملا » ةلداعملا   » دّدحت .قاطنلا  ةعساو  اهراثآو  اهتيّمهأو ،
يهف يلاتلاب ، (، NHC  ) ةينطولا ةيحصلا  تامدخلا  ةئيه  لبق  نم  اهن  عفد  ّمتيس 

لهألا ىري  دق  لاضع ، ضر  لفط  ةباصإ  دنعف  .توميس  نمو  ايحيس  نم  ًاّيفرح  دّدحت 
.غصلا غ مهلفط  عم  تقولا  نم  ديزم  ءارش  لجأ  نم  ن  ّيأ  عفدل  نوّدعتسم  مّهنأ 

.كلذ سكع  ىرت  ةيصملا » ةلداعملا   » ّنأ

رمعلا 14 نم  غلابلا  سلإ ، نوجو  الييناد  نبا  يدور ، لُقن  ربمفون 2016 ، يف 
ىلع هئاقبإل  يعانطصا  سّفنت  زاهجب  هطبر  ّمت  .لافطألل  دليفيش  ىفشتسم  ىلإ  ًارهش ،
ناك .حابصلا  ّىتح  شيعي  ال  دق  يدور  ّنأ  نوجو  الييناد  ءّابطألا  ربخأو  ةايحلا ، ديق 
ّنكل .ةلوهسب  لافطألا  مظعم  اهيلع  ّبلغتي  ردصلا  يف  ةعئاش  ىودع  ةلاحلا  ببس 

٥٥



.وشلا تالضعلا  رومض  نم  اعي  لب  لافطألا ، نم  هغك  نكي  يدور  

ببس ةفرعم  ءّابطألا يف  لشف  نأ  دعبو  سداسلا ، هرهش  يدور يف  ناك  امدنع 
، وشلا تالضعلا  رومضب  هنبا  ةباصإ  صيخشت  يف  نوجو  الييناد  تدعاس  هضرم ،
، يدور ضرم  عم  .هسفن  ضرملا  نم  اعي  ناك  نوج  ّمع  نبا  ّنأ  افشتكا  امدعب  كلذو 

كأ ةايحلا  ديق  ىلع  ضيرملا  ءاقب  ّعقوُتي  ال  يجيردتلا ، يلضعلا  لازهلا  ىلإ  يّدؤي  يذلا 
ةكرش لبق  نم  هريوطت  ّمت  ، Spinraza ىعدي ءاود  ّة  ّظحلا ، نسحل  نكل  .ماع  نم 

ءاودلا اذه  نأش  نمو  .ةقّوعملا  هراثآ  ضعب  فيفخت  ّىتحو  ضرملا  مّدقت  فاقيإ  هنك  ، Biogen
ناك امدنع  ماع 2016 ، ارتلكنإ يف  نكلو يف  اهتلاطإو ، يدور  لاثمأ  ىضرملا  ةايح  سحت 

ً.ّاناجم ًاحاتم  ءاودلا  نكي  ءاقبلا ،  لجأ  نم  ىفشتسملا  حفاكي يف  يدور 

ءاذغلا ةرادإ  قفاوت  نأ  دّرج  ةدّحتملا ، تايالولا  يف  ةيرظنلا ، ةيحانلا  نم 
ةقفاوملا ّت  دقو  .ىضرملل  ًاحاتم  ءاودلا  حبصي  قاوسألا ، ءاود يف  حرط  ىلع  ءاودلاو 

مظعم كل  ًّايلمع ، ربمسيد 2016 . ءاودلاو يف  ءاذغلا  ةرادإ  لبق  نم   Spinraza ىلع
ىلع ةلمتشملا  وأ  نمثلا  ةظهاب  قاقعلل  قبسم » صيخرت   » ةاق مأتلا  تاكرش 
يتلا طورشلا  نم  ةعومجم  ىلع  ةاقلا  ّصنت  جالع ، ّلك  ىلإ  ةبسنلابو  .ةلمتحم  رطاخم 

صيخرتلا ةاق  ىلع   Spinraza جاردإ ّمت  دقو  .ّعم  ضيرمل  هحنم  لبق  اهؤافيتسا  ّمتي 
تايالولا ةيّحصلا يف  ةياعرلا  ىلإ  لوصولا  دمتعي  عبطلاب ، .مأتلا  تاكرش  ّلكل  قبسملا 

ناك ماع 2017 ، يف  .يّبطلا  مأتلا  فيلاكت  لّمحت  ىلع  ةردقلا  ىلع  ًاضيأ  ةدّحتملا 
ةديحولا ةيعانصلا  ةلودلا  ةدّحتملا  تايالولا  تلاز  امو  نَّمؤم ، يكمألا غ  نم  % 12.2

.ةيّحصلا ةياعرلل  ةلماش  ةيطغت  ّرفوت  يتلا ال 

ةطقن دنع  ًاناّجم  عيمجلل ، ارتلكنإ  يف  ةيّحصلا  ةياعرلا  ّرفوتت  سكعلا ، ىلع 
ربتعتو .ةّماعلا  بئارضلا  قيرط  نع  بك  ّدح  ىلإ  اهفيلاكت  ةيطغت  ّمتتو  مادختسالا ،

ةيّحصلا ةياعرلا  تاجتنمو  ةيودألا  ميظنت  ةلاكوو  ( EMA  ) ةيودألل ةيبوروألا  ةلاكولا 
تقفاو ويام 2017 ، .ارتلكنإ يف  ةيودألا يف  ةيلعافو  ةمالس  ىلع  ةقفاوملا  نع  تلوؤسم 

ةئيه ّنأ  ا  نكلو ، .مادختسالا  ديق   Spinraza عضو ىلع  ةيودألل  ةيبوروألا  ةلاكولا 
جالع ّلك  ىلع  ةقفاوملا  نع  ةزجاع  يهف  ةينازيملا ، ةدودحم  ةينطولا  ةيحصلا  تامدخلا 
يّدؤت نأ  ىرخأب  وأ  ةقيرطب  ذّختت  يتلا  تارارقلا  نأش  نمف  .قوسلا  رهظي يف  ديدج 

وأ صيخشتلا  تاّدعم  صقن يف  وأ  ةيعتجالا ، ةياعرلا  فوت  يف  تاضيفخت  ىلإ  ًالثم 
يثيدح لافطألا  ةياعر  تادحو  يف  لماعلا  ددع  صقن  وأ  ناطرسلا ، ىضرمل  جالعلا 

ةلوؤسملا ةئيهلا  ( NICE  ) قّوفتلاو ةيّحصلا  ةياعرلل  ينطولا  دهعملا  ّدُعي  اذل  .ةدالولا 

٥٦



ةخسار ةغيص  ّة  ةيودألاب ، رمألا  ّقلعتي  امدنعو  .ةبعصلا  تارارقلا  هذه  ذاّختا  نع 
.ةيعوضوم تارارق  ذاّختا  دهعملا  اهلالخ  نم  نمضي 

يتلا ةيفاضإلا  ةيّحصلا » دئاوفلا   » رادقم ةنزاوملا ب  ةيصملا  ةلداعملا  لواحت 
ةينطولا ةيحصلا  تامدخلا  ةئيه  نم  بولطملا  يفاضإلا  غلبملاو  ضيرملل  ءاودلا  اهمّدقي 

ءرملل نك  فيك  ذإ  .ةبعص  ةّمهم  لّوألا  مييقت  ّنإف  عقاولا ، يفو  .كلذ  لباقم  هعفد 
، لاثملا ليبس  ىلع  بلقلا ، ضارمأب  ةباصإلا  رطاخم  نم  ّللقي  يذلا  ءاودلا  ايازم  ةنراقم 

؟ ناطرسلا ضيرم  رمع  ليطي  يذلا  ءاودلا  دئاوفب 

مساب فرعي  ًاكرتشم  ًارايعم  قّوفتلاو  ةيّحصلا  ةياعرلل  ينطولا  دهعملا  مدختسي 
جالعلاب ديدج  جالع  ةنراقم  دنعو  (. QALY  ) ةايحلا ةدوجب  ةحّحصملا  تاونسلا  ددع 

رمع ليطي  نأ  ءاودلل  نك  مك  رابتعالا  عب  طقف  ذخأي  رايعملا ال  اذه  ّنإف  يلاحلا ،
ءاود نع  ةدحاو   QALY جتنت دق  اذكه ، .اهّرفوي  يتلا  ةايحلا  ةّيعون  ًاضيأ  لب  ضيرملا ،

نم % 50 ىوس ب ـ ّعتمتي  نأ  نود  نم  ماع ، ةّدمل  ضيرملا  ةايح  دّد  يذلا  ناطرسلا 
ديد يف  مهاست  ال  ةّيلمع  يهو  ةبكرلل ، لادبتسا  ةحارج  نع  جتنت  دق  وأ  هتّحص ،

ةبسنب هتايح  ةّيعون  نّسحت  اهّنكلو  ضيرملل ، ّعقوتملا  رمعلا  نم  رشعلا  تاونسلا 
ـ لا نم  بك  ددع  ىلع  لوصحلا  ةيصخلا يف  ناطرسل  حجانلا  جالعلا  مهسي  دقو  %. 10

نود نم  ةداع  بابشلا  ىضرملل  ّعقوتملا  رمعلا  طّسوتم  نم  بك  ّدح  ىلإ  ديزي  ّهنأل  ، QALY
.مهتايح ةّيعون  ضفخ 

QALY لا ـ ب  قرفلا  ةنراقم  نك  قوثوم ،  QALY مقر ديدحت  دّرج 
ّمتيسف ، QALYـ لا تضفخنا  اذإ  .ميدقلاو  ديدجلا  جالعلا  ب  فيلاكتلا  ّغتو 

يعيبطلا نمف  ةفلكتلا ، تضفخناو   QALYـ لا تعفترا  اذإ  اّمأ  .ديدجلا  جالعلا  ضفر 
بلغأ لاحلا يف  وه  كو  كلذ ، عم  .ةفلكت  ّلقأو  ةيلعاف  كأ  ديدج  جالع  ليو  ّمتي  نأ 

ينطولا دهعملا  ىلع  ّعتيسف  فيلاكتلاو ،  QALYـ لا نم  ّلك  عفترا  اذإ  نايحألا ،
ةيفاضإلا ةبسنلا  باسح  ّمتي  تالاحلا ، هذه  .رارقلا يف  ذاّختا  قّوفتلاو  ةيّحصلا  ةياعرلل 

يف ةدايزلا  ىلع   QALYـ لا ةدايز  ةمسق  قيرط  نع  ( ICER  ) ةفلكتلا ةيلعافل 
.QALY ّلكل ةيفاضإلا  ةفلكتلا  ىلإ  ةفلكتلا  ةيلعافل  ةيفاضإلا  ةبسنلا  شتو  .ةفلكتلا 

يتلا ةفلكتلا  ةيلعافل  ةيفاضإلا  ةبسنلا  ةميقل  ىصقألا  ّدحلا  دهعملا  دّدح  ًامومع ،
.QALY ّلكل ينيلرتسا  هينج  ام ب 20,000 و30,000  اهلّوميس 

.هذه ةفلكتلا  ةيلعاف  تاليلحتب  ةدّحتملا  تايالولا  ةسايسلا يف  عاّنص  مزتلي  ال 
كأ فورعملاو  ماعل 2010 ، ةّرسيملا  ةياعرلاو  ضيرملا  ةيح  نوناق  رظحي  عقاولا ، يفو 

٥٧



، كلذ عم  . QALY45ـ لل ةيلام  ةبتع  مادختسا  نم  ةيلارديفلا  ةموكحلا  ، Obamacare مساب
، ةدّحتملا تايالولا  ةيّحصلا يف  ةياعرلاب  ةّقلعتملا  ماكحألا  لعاف يف  رود   QALYـ لل ّنإف 

معدت ّبطلاو  ةّحصلا  يف  ةفلكتلا  ةيلعاف  لوح  ةيكمألا  ةنجللا  ّنإ  ثيح 
عاّنص لبق  نم  يمسر  لكشب غ  ًاضيأ   QALYـ لا مادختسا  ّمتي  ك  . 46 اهمادختسا

، اذكه .لاملا  ةميق  ّلث  تارثتسالا  تناك  اذإ  ام  ديدحتل  ةدّحتملا  تايالولا  رارقلا يف 
ىلع ةقفاوملا  ّمتتو  ىلعألا ، ّدحلا   QALY ّلكل رالود  ربتُعت 50,000  ام  ًابلاغ 

.47 ّدحلا اذه  اهتفلك  زواجتت  يتلا ال  ةيتاؤملا » تالّخدتلا  »

مهيف ن  مهرسأو ، وشلا  تالضعلا  رومض  ىضرم  رظتنا  سطسغأ 2018 ، يف 
ةيّحصلا ةياعرلل  ينطولا  دهعملا  ناك  اذإ  ام  ةفرعمل  قلقب  يدورو ، نوجو  الييناد 
ةيحصلا تامدخلا  ةئيه  يف  لعتسالا  ديق   Spinraza عضو ىلع  قفاويس  قّوفتلاو 

نوناعي نيذلا  ىضرملل  ةّمهم » ةيّحص  دئاوف  ّرفوي  » Spinraza ّنأ دهعملا  ّرقأ  .ةينطولا 
ذإ .ةياغلل  ةيباجيإ  ةايحلا  ةيعون  سحت  جئاتن  تناكو  .وشلا  تالضعلا  رومض  نم 

ةفلكتلا ّنإف  كلذ ، عم  .ةيفاضإ   QALY 5.29 راقعلا ّدلوي  نأ  ّعقوتملا  نم  ناك 
ةفلكتلا ةيلعافل  ةيفاضإلا  ةبسنلا  ّنأ  يأ  ينيلرتسا ، هينج  تغلب 2,160,048  ةيفاضإلا 

ةبتع ثكب  زواجتي  اذهو  ةبستكم ،  QALY ّلكل ينيلرتسا  هينج  نع 400,000  ديزت 
يمّدقمو وشلا  تالضعلا  رومض  ىضرمل  ةعنقملا  تاداهشلا  نم  مغرلا  ىلع  .دهعملا 
مادختسا رظح  وه  ديحولا  رايخلا  ّنأ  ينعت  ةيصملا  ةلداعملا  ّنإف  مهل ، ةياعرلا 

.ةينطولا ةيحصلا  تامدخلا  ةئيه  Spinraza يف 

ةكرشلا هريدت  عّسوم  جمانرب  ًالّجسم يف  يدور  ناك  سلإ ، ةرسأ  ّظح  نسح  نم 
ىلع لوصحلاب  رومضلا  نم  عونلاب 1  باصملا  لافطألل  حمسي  ، Biogen ةعّنصملا

ّعتمتيو ةثلاثلا ، ّنس  يف  نآلا  وهو  ةرشاعلا  هتنقح  ىّقلت  رياربف 2019 ، يفو  .ءاودلا 
رومض نم  عونلا 1  ىضرمل  ّعقوتملا  رمعلا  طّسوتم  ثكب  زواجت  دقو  ةّديج ، ةّحصب 
قالغإ ّمت  ربمفون 2018 ، يف  نكل  . Spinraza نومدختسي نيذلا  وشلا  تالضعلا 
ليطيو ةايحلا  ذقني  يذلا  ، Spinraza راقع لاز  امو  .ددجلا  كراشملا  مامأ  جمانربلا 

رومض ىضرمل  ةينطولا  ةيّحصلا  تامدخلا  ةئيه  حاتم يف  غ  ّعقوتملا ، رمعلا  طّسوتم 
.ارتلكنإ ددجلا يف  وشلا  تالضعلا 

 
ةئطاخ تاراذنإ 
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تارارقلا ذخأل  ةلواحم  ّهنأ  ىلع  ةيصملا » ةلداعملا   » قيبطت رابتعا  نك 
ةرطيس تحت  اهعضوو  ةفطاعلاب  ةّرثأتملا  انيديأ  نم ب  توملاو  ةايحلا  نأشب  ةبعصلا 

ةيعوضوملاو دايحلا  ىلع  هذه  رظنلا  ةهجو  بعلت  .ةيعوضوم  ةيضاير  ةغيص 
لَّوحت ةيصخشلا  تارارقلا  ّنأب  فارتعالا  لهاجتت  اهّنكل  تّايضايرلل ، َيرهاظلا 

ةفلكتلا ةيلعاف  تابتعو  ةايحلا  ةيعون  ىلع  ماكحأ  لكش  راظنألا يف  نع  ًاديعب  ةطاسبب 
عوضوم ربكأ يف  ليصفتب  ثحبنس  اّننأ  .رارقلا غ  ذاّختا  ةّيلمع  نم  ةركبملا  لحارملا  يف 
سحت قيبطت  لاكشأ  يف  رظنن  امدنع  لصفلا 6 ، يف  تاّيضايرلل  يرهاظلا  دايحلا 

.ةيمويلا انتايح  ةيمزراوخلا يف 

تارارق يّذُغت  يتلاو  سيلاوكلا ، فلخ  لمعت  يتلا  ةيطارقوبلا  نع  ًاديعب 
تاّيضايرلا يف مادختسا  ّمتي  انيدل ، ةيّحصلا  ةياعرلا  ةمظنأ  ةيئرم يف  نوكت غ  ام  ًابلاغ 

ناكم ّة  ًابيرق ، ىس  كو  .حاورألا  ذاقنإ  لجأ  نم  تايفشتسملا  ةيمامألا يف  طوطخلا 
ةبذاكلا تاراذنإلا  نم  ّدحلا  وهو  الأ  هيف ، اهثأت  ثدُحت  تّايضايرلا  تأدب  ةياغلل  ّمهم 

.ةزّكرملا ةيانعلا  ةدحو  يف 

زفاحلا غ  رخآ  ءيش  نع  جتانلا  راذنإلا  ىلإ  ًةداع  ةبذاكلا  تاراذنإلا  شت 
تاراذنإ يه  ةدّحتملا  تايالولا  يف  ةقرسلا  تاراذنإ  نم  ّنأ 98 % دَقتُعيو  .ّعقوتملا 

ىلع داتعن  امدنعف  ًاساسأ .»؟ راذنإلا  ىودج  ام  ، » يلاتلا لاؤسلا  حرطي  ام  اذهو  .ةبذاك 
.اهبابسأ قيقحتلا يف  ًادّدرت يف  كأ  حبصن  ةئطاخلا ، تاهيبنتلا 

تاريذحتلا لاوحألا  نم  لاح  ّيأب  تسيل  ةقرسلا  ّدض  راذنإلا  ةزهجأ  ّنإ 
ًاساسأ نوكن  ناخدلا ، فشاك  قلطني  امدنعف  .اهيلع  نيداتعم  انحبصأ  يتلا  ةديحولا 
راذنإ زاهج  عمسن  امدنعو  .صّمحملا  زبخلا  نع  ماخسلا  ةلازإب  انأدبو  ةذفانلا  انحتف  دق 

جراخلا ىلإ  مهسوؤرب  نّولطيو  ةكيرألا  نع  نوضهنيس  اّنم  ّةلق  ّنإف  جراخلا ، ةراّيسل يف 
، ًادعاسم اهنوك  نم  كأ  جاعزإ  ردصم  تاراذنإلا  حبصت  امدنع  .يرجي  ام  ةفرعمل 

ّنأل ةلكشم  هذهو  .تاراذنإلا  داهجإ  نم  اعن  اّننإ  لاُقي  اهتجيتن ، قثن يف  امدنعو ال 
دق ًاما ، اهّلطعن  وأ  اهلهاجتن  ثيحب  ةينيتور  راذنإلا  ةزهجأ  اهيف  حبصت  يتلا  تالاحلا 

زمايليو ةلئاع  تفشتكا  ك  لّوألا ، ماقملا  راذنإ يف  دوجو  مدع  نم  ةينالقع  ّلقأ  نوكت 
.فسألا عم 

حبصت نأ  ملحت  يهو  لّوألا  يوناثلا  اهماع  مظعم  زمايليو  اليياكيم  تضق 
.قلحلا يف  دمألا  ةليوطو  ةرّركتم  تاباهتلا  نم  تقولا  ضعبل  تناع  .ءايزأ  ةمّمصم 

ةنراقم قهارملا  ىدل  تافعاضملل  ةضرع  كأ  حبصي  تزوللا  لاصئتسا  ّنأ  عمو 
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ةيعون سحتل  ةحارجلا  ءارجإب  رارقلا  اوذّختا  اهترسأو  اليياكيم  ّنأ  ّالإ  لافطألاب ،
ةضيرمك اهلاخدإ  ّمت  رشع ، عباسلا  اليياكيم  داليم  ديع  نم  مّايأ  ةثالث  دعب  .اهتايح 

، ةعاس نم  ّلقأ  تقرغتسا  ةينيتور  ةحارج  دعبو  .ّيلحملا  يحارجلا  زكرملا  ىلإ  ةيجراخ 
فوسو ةحجان  تناك  ةيلمعلا  ّنأ  اهتدلاو  تغلُبأ  نيب  شاعنإلا  ةفرغ  ىلإ  تلُقن 
فيفخت لجأ  نم  .مويلا  كلذ  نم  قحال  تقو  لزنملا يف  ىلإ  اهتنبا  لقن  نم  نّكمتت 

زكتري ّيوق  نّكسم  وهو  ليناتنف ، راقع  اليياكيم  تيطُعأ  شاعنإلا ، ةفرغ  جاعزنالا يف 
ًاّيبسن ةردانلا  نكلو  ةفورعملا ، ةيبناجلا  راثآلا  نم  سّفنتلا  ةبوعص  تناكو  .نويفألا  ىلع 
سيقي ةبقارم  زاهج  ىلإ  اليياكيم  ليصوتب  ةضّرمملا  تماق  ببسلا ، اذهل  .راقعلل 
لادسإ ّمت  ّهنأ  حيحص  .نيرخآلا  ىضرملا  نم  قّقحتلل  باهذلا  لبق  ةيويحلا ، اهتامالع 

ةلاح روهدت يف  ّيأ  ىلإ  روفلا  ىلع  ةضرمملا  هّبنيس  ةبقارملا  زاهج  ّنأ  ّالإ  اهلوح ، رئاتسلا 
.اليياكيم

.زاهجلا توص  متك  ّمتي  ول   ثدحيل  ناك  ام  اذه  عقاولا ، يف 

تناك شاعنإلا ، ةفرغ  يف  دحاو  تقو  يف  ىضرملا  نم  ديدعلاب  ةيانعلا  لالخ 
.ةءافكب ّنهفئاظو  ءادأ  نم  تاضّرمملا  عن  جاعزإ  ردصم  ةّرمتسملا  ةبذاكلا  تاراذنإلا 

راذنإلا زاهج  طبض  ةداعإل  ىضرملا  دحأ  عم  ّعم  ءارجإ  فاقيإ  ىلع  ّنهربُجت  تناك  ذإ 
ليطعت نع  كيهان  ًايويح ، ًاتقو  تاضّرمملا  ّفلكي  يذلا  رمألا  رخآ ، ضيرم  عم 
ّنهماهم ةلصاو  ّنهل  حمسي  ًاطيسب  ًّالح  تاضرمملا  تركتبا  ببسلا ، اذهل  .ّنهزيكرت 

ًابّنجت ًاما  اهتوص  متك  ّىتح  وأ  ةبقارملا  ةزهجأ  ءافطإ  حبصأو  .عاطقنا  نود  نم 
.شاعنإلا ةفرغ  ةينيتور يف  ةسرم  ةّرمتسملا  ةئطاخلا  تاراذنإلل 

يف ليناتنفلا  بّبست  اليياكيم ، لوح  رئاتسلا  لادسإ  نم  صق  تقو  دعب 
ّنكل ةيوهتلا ، صقنب  رذُني  يذلا  هّبنملا  قلطناف  .سّفنتلا  ىلع  اهتردق  بك يف  ضافخنا 
عمو .ديكأتلاب  زاهجلا  توص  عمسي  وأ  ةراتسلا  لالخ  نم  ضماولا  ءوضلا  َري  ًادحأ  

لكشب ضفتنت  ةيبصعلا  اهايالخ  تأدب  اهيدل ، جسكألا  تايوتسم  ضافخنا  رارمتسا 
يف رارضأ  يف  تبّبست  ةيوضوف  ةيئابرهك  ةفصاع  ىلإ  ىدأ  ّم  ةرطيسلا ، نع  جراخ 
دعب 25 يأ  ةيلاتلا ، ةّرملا  يف  اليياكيم  صحف  ّمت  امدنعو  .اهحالصإ  نك  ال  غامدلا 

عيمج ترسخو  ّخملا ، ةغلاب يف  رارضأب  تبيصأ  دق  تناك  ليناتنفلا ، اهئاطعإ  نم  ةقيقد 
ً.اموي دعب 15  تّيفوت  اذكه  .ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلا  اهصرف يف 

* * *
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وأ ةيحارجلا ، تّايلمعلا  نم  نوفاعتي  نيذلا  اليياكيم ، لاثمأ  ىضرملا  ىلإ  ةبسنلاب 
مهتامالع ةبقارمل  ةديكأ  دئاوف  ّة  ةزّكرملا ، ةيانعلا  يف  تقولا  ضعب  ءاضقل  نوّرطُضي 

تابرض لّدعم  نم  ءيش ، ّلك  فشكت  يتلا  ةيلآلا  راذنإلا  ةزهجأ  ةطساوب  ةيويحلا 
بعالتلا ّمتي  ًةداع ، .ةمجمجلا  لخاد  طغضلاو  مدلا  ةجسكأ  ىلإ  مدلا ، طغضو  بلقلا 

ّدح تحت  وأ  قوف  ةفشتكملا  ةراشإلا  كّرحتت  امدنع  هّبنملا  قلطني  ثيحب  ةزهجألا  هذهب 
ةيانعلا تادحو  يف  ةيلآلا  تاريذحتلا  نم  نم 85 % برقي  ام  ّنإف  كلذ ، عم  .ّعم 

.48 ةئطاخ تاراذنإ  عقاولا  يه يف  ةزّكرملا 

بابسألو ًالّوأ ، .ةئطاخلا  تاراذنإلا  تالّدعم  عافترا  يف  نابّبستي  نالماع  ّة 
.ةياغلل ةساّسح  نوكتل  ةزّكرملا  ةيانعلا  تادحو  راذنإلا يف  ةزهجأ  يعت  ّمتي  ةيهيدب ،

ةيعيبطلا ةيجولويزيفلا  تايوتسملا  نم  ةبرقم  ىلع  ًادمع  راذنإلا  ةزهجأ  تابتع  دَّدُحتف 
غ ةراشإ  ىلإ  ةجاحلا  نم  ًالدبو  ًايناث ، .للخلا  تالاح  دأ  فشك  نض  لجأ  نم 

ةبتعلا ةراشإلا  اهيف  زواجتت  يتلا  ةظحللا  يف  تاراذنإلا  قلطنت  ةمادتسم ، ةيعيبط 
ولو ًالثم ، مدلا  طغض  عافترا يف  دأ  يفكي  َلماعلا ، نيذه  عمجلا ب  دنع  .ةدّدحملا 
ىلإ ًاّرشؤم  نوكي  دق  عافترالا  اذه  ّنأ  ح  يفو  .راذنإلا  قالطإ  ىلإ  ةدحاو ، ةظحلل 

يعيبط ّغت  نع  ًاجتان  نوكي  نأ  كأ  حّجرملا  نم  ّهنأ  ّالإ  مدلا ، طغض  طخ يف  عافترا 
ةينمز ةرتفل  ًاعفترم  مدلا  طغض  يقب  اذإ  كلذ ، عم  .سايقلا  ةزهجأ  يف  ءاضوض  وأ 
ىدل ّظحلا ، نسحلو  .سايقلا  أطخ يف  ىلإ  كلذ  وزعن  نأ  حّجرملا  نمف غ  ةلصاوتم ،

.ةلكشملا هذه  ّلحل  ةطيسب  ةقيرط  تّايضايرلا 

ةطقن ةراشإلا يف  لادبتسا  ّمتي  ةّيلمعلا ، هذه  يفو  .ةيفصتلا  مساب  ّلحلا  فرُعي 
هجاون انّنكل  ًادّقعم ، كلذ  ودبي  .اهل  ةرواجملا  طاقنلا  ولعي  يذلا  طّسوتملاب  ةنّيعم 

ّوتلل انررم   » اّننأ خانملا  ءلع  معزي  امدنعف  .تقولا  لاوط  اهتيفصت  ّت  يتلا  تانايبلا 
ساسأ ىلع  ةرارحلا  ةجرد  تانايب  نونراقي  ال  مه  تالجسلا ،» ةيادب  ذنم  ماع  ّرحأب 

نوسناجيو ةنسلا ، مّايأ  ّلك  ةرارحلا يف  طّسوتم  نوذخأي  مهف  كلذ ، نع  ًاضوع  .يموي 
.ةنراقملا ةّيلمع  لّهست  ةجيتن  ىلإ  لّصوتلل  ةّبلقتملا ، ةيمويلا  ةرارحلا  تاجرد 

ً.ازورب ّلقأ  تاعافترالا  حبصت  ثيحب  تاراشإلا ، فيفخت  ىلإ  ةيفصتلا  لي 
ةروص جتنت  ام  ًابلاغ  ةضفخنم ، ةءاضإ  فورظ  ةيمقر يف  اماكب  ةروص  طقتلت  امدنعف 
رخآ ىلإ  نم ح  ةعطاس  لسْكِب  تادحو  رهظتف  .بولطملا  ليوطلا  ضّرعتلا  نع  ةتهاب 

ةروصلا لسكبلا يف  ةّدح  ّنأ  او  .سكعلاب  سكعلاو  ةروصلا  نم  ةنكادلا  قطانملا  يف 
لسكب ّلك  ةميق  لادبتسال  ةيفصتلا  مادختسا  نكمملا  نمف  ًايمقر ، اهليث  ّمتي  ةيمقرلا 
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.ةسالس كأ  ةروص  ءاطعإو  ءاضوضلا ، ةيفصتو  ةرواجملا ، تالسكبلل  ةطّسوتملا  ةميقلاب 

لّدعم كأ  .ةيفصتلا  دنع  تالّدعملا  نم  ةفلتخم  عاونأ  مادختسا  ًاضيأ  اننك 
تانايب ةعومجم  يف  ميقلا  عيمج  فيضن  هداجيإل ، .طّسوتملا  وه  انيدل  فولأم 
طّسوتم ىلع  روثعلا  اندرأ  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةدوجوملا  ميقلا  ددع  ىلع  اهمسقنو 

.ةينا ىلع  اهمسقنو  مهلاوطأ  فيضن  نأ  انيلعف  ةعبسلا ، مازقألاو  جلثلا  ضايب  لوط 
كأ لّدعم  ّة  ّهنأ  .ةعومجملا غ  ربكألا ب  جلثلا  ضايب  لوطب  لّدعملا  اذه  ّرثأتيسو 
جلثلا ضايب  عم  مازقألا  ّفصن  قيرفلل ، طيسولا  عافترالا  داجيإل  .طيسولا  ىعدي  ًاليث 

لوط ذخأنو  فلخلا ) قدقدو يف  ةمّدقملا ، يف  جلثلا  ضايب   ) لوطلا بسحب  بيترتلاب 
ًاصخش كل  نحنف ال  ّفصلا ، صاخشأ يف  ةينا  دوجول  ًارظن  نكل  .طسوألا  صخشلا 
طسولا نيَدوجوملا يف  صخشلا  عافترا  طّسوتم  ذخأن  كلذ ، نم  ًالدب  ً.ادحاو  ًاطّسوتم 

ضايب لوط  ةلازإ  انحجن يف  دق  نوكن  طيسولا ، مادختسابو  .طيسوك  ناسعنو ) نابضغ  )
مادختسا ّمتي  ام  ًابلاغ  هسفن ، ببسلل  .طّسوتملا  لّدعملا  ىلع  ّرثأ  يذلا  دئازلا  جلثلا 

لي لكشلا 4 ، يف  حّضتيس  كف  .لخدلا  طّسوتم  نع  تانايب  ميدقت  دنع  طيسولا 
يهو طّسوتملا -  لّدعملا  هيوشت  ىلإ  انتاعمتجم  يف  ءاينغألا  دارفألل  ةعفترملا  روجألا 

لصفلا يف  مكاحملا  تاعاق  يف  ةلِّلضملا  تاّيضايرلا  قايس  يف  ًادّدجم  اهفداصنس  ةركف 
ةرسألا لخد  نم  هّعقوت  نك  ّع  لضفأ  ةركف  طيسولا  انيطعي  كلذل  .يلاتلا 

وأ جلثلا  ضايب  لوط  لهإ  يغبني  ّهنإ ال  لوقلا  نك  عبطلاب ، .حاتملا  يجذومنلا » »
تانايب ةطقن  ّيأ  لثم  ةحلاص  اهنوكل  تايئاصحإلا ، هذه  عفترملا يف  لخدلا  باحصأ 

وأ طّسوتملا  لّدعملا ، الك  ّنأ  ّالإ  ًاحيحص ، نوكي  دق  اذه  ّنأ  عمو  .ةعومجملا  ىرخأ يف 
ةطاسبب ةديفم  ةفلتخملا  تالّدعملاف  .يعوضوملا  ىنعملاب  َقيقد  غ  طيسولا ،

.ةفلتخم تاقيبطتل 
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بـ ( ) ةبيرضلا دعب   ) حاتملا لخدلا  تاذ  ةيناطيربلا  رسألا  رتاوت  لكشلا 4 :
هينج  27,310  ) طيسولا رابتعا  نك  ماع 2017 . يف  ينيلرتسا ) هينج   1000

نم لضفأ  لكشب  ةرسألل  يداعلا »  » حاتملا لخدلا  ّلث  هّنأ  ينيلرتسا )
.(£ 32,676  ) طّسوتملا

لسكبلا ميق  تاثأت  ةلازإ  ىلإ  ىعسن  نحن  ةتهاب ، ةيمقر  ةروص  ةيفصت  دنع 
، لّدعتس ةطّسوتملا  ةيفصتلا  ّنإف  ةرواجملا ، لسكبلا  ميق  عم  اهليدعت  دنعو  .ةفئازلا 

ميق ةطيسولا  ةيفصتلا  لهاجتت  لباقملاب ، .ىوصقلا  ميقلا  هذه  ًاما  ليزت  نل  اهّنكل 
.اهباسح مدع  لالخ  نم  ةياغلل  ةبخاصلا  تالسكبلا 

ةيانعلا ةدحو  تاشاش  يف  ةطيسولا  ةيفصتلا  مادختسا  أدب  هسفن ، ببسلل 
تاءارقلا نم  ددع  ب  ةطيسولا  ةءارقلا  ذخأبف  . 49 ةبذاكلا تاراذنإلا  بّنجتل  ةزّكرملا 

عم  ) ةمادتسم ةينمز  ةرتفل  تابتعلا  قارتخا  ّمت  اذإ  ّالإ  تاراذنإلا  قلطنت  ال  ةلسلستملا ،
.ةشاشلا تاءارق  دحاو يف  طوبه  وأ  عافترا  ةجيتن  اهقالطنا  نم  ًالدب  ةصق ،) ّلظت  اّهنأ 

تاشاش يف  ةئطاخلا  تاراذنإلا  ثودح  نم  ّللقت  نأ  ةطيسولا  ةيفصتلا  نأش  نمو 
.50 رطخلل ىضرملا  ةمالس  ضيرعت  نود  نم  ىلإ 60 % لصت  ةبسنب  ةزّكرملا  ةيانعلا  ةدحو 

* * *

تّايباجيإلا مساب  ةفورعملا  ءاطخألا  نم  ةيعرف  ةئف  يه  ةبذاكلا  تاراذنإلا 
ةلاح دوجو  ىلإ  شت  رابتخا  ةجيتن  يه  مسالا ، شي  ك  ةبذاكلا ، ةّيباجيإلاو  .ةئطاخلا 
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تارابتخالا ةبذاكلا يف  تّايباجيإلا  ثدحت  ةداع ، .ًالعف  ةدوجوم  غ  ةنّيعم  ةمس  وأ 
قايس يف  .ةيبلس  وأ  ةيباجيإ  تلمتحم -  تجيتن  تاذ  تارابتخا  يهو  ةيئانثلا ،

ميلسلا صاخشألا  رابخإ  ىلإ  ةئطاخلا  ةيباجيإلا  جئاتنلا  يّدؤت  ةيّبطلا ، تاصوحفلا 
صاخشأ ةنادإب  ةمكحملا  ةعاق  يف  ةئطاخلا  تّايباجيإلا  بّبستت  يف  .ىضرم  مّهنأب 

لصفلا يف  اياحضلا  ءالؤه  نم  ديدعلا  ىلع  فّرعتنس   ) .اهوبكتري مئارجب   ءايربأ 
(. يلاتلا

عبرألا جئاتنلا  ةءارق  نكو  .تقيرطب  ئطخي  نأ  انثلا  رابتخالا  نأش  نم 
.هاندأ لودجلا 2  يف  ناتئطاخ ) ناتنثاو  ناتحيحص  ناتنثا   ) انثلا رابتخالل  ةلمتحملا 

.ةئطاخ تايبلس  ًاضيأ  ّة  ةئطاخلا ، تايباجيإلا  ىلإ  ةفاضإلابف 

 

ةعّقوتملا ةلاحلا  ةيقيقحلا ةلاحلا 

ةيباجيإ ةيبلس

ةيباجيإ ةحيحص ةيباجيإ  ةيباجيإ

ةبذاك

ةيبلس ةيبلس

ةبذاك

ةيبلس

ةحيحص

.انثلا رابتخالل  ةلمتحملا  عبرألا  جئاتنلا  لودجلا 2 :
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اّهنأل ًاررض ، كأ  ةئطاخلا  تايبلسلا  ّنأ  ضرتفت  دق  ضرملا ، صيخشت  قايس  يف 
مّهنأ ح  يف  هل ، ًارابتخا  نورجي  يذلا  ضرملا  نم  نوناعي  ال  مّهنأب  ىضرملا  ربخت 

اذه يف  ًاقحال  ةبذاكلا  تايبلسلا  اياحض  ضعب  ىلع  فّرعتنس  .عقاولا  يف  هب  نوباصم 
ةئجافم تافعاضم  اهل  نوكي  نأ  ًاضيأ  ةبذاكلا  تّايباجيإلا  نأش  نم  ّهنأ  غ  .لصفلا 

ً.اما ةفلتخم  بابسأل  نكلو  ةطخو ،

 
ةبكلا ةروصلا 

ىلع فشكلا  ةّيلمع  موقت  .ضارمألا  فشك  ةّيلمع  لاثملا  ليبس  ىلع  ذخأنلف 
مهّنكلو ةرهاظ  ضارعأ  نم  نوناعي  صاخشأ ال  ىلع  ّعم  ضرمل  لماش  رابتخا  ءارجإ 

، ةدّحتملا ةكلمملا  يف  لاثملا ، ليبس  ىلع  .رطخلل  ةّدشب  ةضّرعم  ةعومجم  ىلإ  نومتني 
ّنهنوكل يدثلل ، ةينيتور  تاصوحف  ءارجإ  ىلإ   50 لا ـ ّنس  قوف  ءاسنلا  ةوعد  ّمتت 

ةبذاك يف تّايباجيإ  ىلع  لوصحلا  ّنأ  .يدثلا غ  ناطرسب  ةباصإلل  ىلعأ  رطخل  ةضرع 
.ّداح شاقن  عوضوم  لّكشي  ًاّيلاح  يّبطلا  صحفلا  جمارب 

وحن %0.2. ةدّحتملا  ةكلمملا  ءاسنلا يف  يدثلا ب  ناطرس  راشتنا  لّدعم  غلبي 
يدثلا ب ناطرسب  ةأرما  ةباصإ 20  ّعقوتن  تاقوألا ، نم  تقو  ّيأ  ّهنأ يف  ينعي  اذه 

ةعفترم ةبسنلا  هذه  ودبت  .ةدّحتملا ال  ةكلمملا  ةايحلا يف  ديق  ىلع  ةأرما  ّلك 10,000 
مظعم يف  ةعرسب  ىفُشي  يدثلا  ناطرس  ّنأ  ىلإ  دوعي  كلذ  يف  ببسلا  ّنأ  ّالإ  ًادج ،
ّعقوتملا رمعلا  اهيف  نوكي  ال  ءافشلا ، اهيف  رّخأتي  يتلا  ةليلقلا  تالاحلا  يفو  .تالاحلا 

لالخ يدثلا  ناطرسب  ءاسن  ا  لصأ  نم  ةأرما  صّخُشت  عقاولا ، يف  ً.ادج  ًاليوط 
ءاسنلا يف ءالؤه  نم  ّلك 10  نم  ةأرما  وحن  صيخشت  ّمتي  ةدّحتملا ، ةكلمملا  يفو  .اهتايح 

نم بك  لكشب  ّصلقي  رّخأتملا  صيخشتلا  ّنأ  ّالإ  ةعبارلا .) وأ  ةثلاثلا   ) ةرّخأتم ةلحرم 
ةيّمهأ يطعت  يتلا  ةّجحلا  معدي  ّم  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلا  صرف 
تائفلا يف  ءاسنلا  ىلإ  ةبسنلاب  ّيس  ال  يدثلل ، مظتنملا  يعاعشلا  ريوصتلل  ّةيويح 

ناطرس فشك  تاصوحف  عم  ةيضاير  ةلكشم  ّة  كلذ ، عم  .ةضرع  كألا  ةيرمعلا 
.سانلا مظعم  اهفرعي  يدثلا ال 

تبهذ ماع 2010 ، .نوتبماهثرون يف  شيعت يف  لافطأ  ةثالثل  ّمأ  يه  زلييناد  زاك 
، اهدعوم نم  عوبسأ  دعبو  . 50 لا ـ ّنس  ىلوألا يف  ةّرملل  ةينيتور  ةيعاعش  ةروص  ءارجإل 

نوضغ يف  تارابتخالا  نم  ديزملا  ءارجإل  ةدوعلا  اهنم  بلطت  ةيديرب  ةلاسر  تّقلت 
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مويلا تشاعو  .فوخلا  نم  ءيشب  ترعش  ّحلملا ، ءاعدتسالل  ًارظنو  عبطلاب ، .موي 
ةلمتحملا بقاوعلا  يف  رّكفت  يهو  مونلا ، وأ  لكألا  نم  اهعنم  ديدش  قلقب  يلاتلا 

.اجيإلا صيخشتلل 

ةقيرط اهنيري  يدثلل  يعاعشلا  ريوصتلل  نعضخي  اوللا  تاضيرملا  مظعم 
اوللا ءاسنلا  ىلإ  ةبسنلاب  عقاولا ، يفو  .يدثلا  ناطرس  نع  فشكلل  ام  ّدح  ىلإ  ةقيقد 

لصأ نم  ًابيرقت  تالاح  ةباصإلا يف 9  فشكي  رابتخالا  ّنإف  يدثلا ، ناطرس  نم  ناعي 
نم تاّرم  قدصت 9  رابتخالا  جئاتن  ّنإف  ضرملا ، نم  ناعي  نم ال  ىلإ  ةبسنلاب  اّمأ  . 10

ريوصتلا ةجيتن  ءوض  ىلعو  تاّيئاصحإلا ، هذهب  ملع  ىلع  زاك  تناك  . 51 تالاح لصأ 10 
ةّجح حضوت  كلذ ، عم  .ضرملاب  ةباصم  نوكت  نأ  لمتحملا  نم  ّهنأ  تربتعا  ةّيباجيإلا ،

.حيحصلا وه  سكعلا  ّنأ  ةطيسب  ةيضاير 

ّمتت اوللا  ّنس 50  - قوف  ءاسنلا  ىدل  يدثلا  ناطرس  راشتنا  لدعم  ّنإ 
غلبي %0.4. ذإ  ثانإلا ، ةّماع  نم  ليلقب  ىلعأ  وه  ينيتورلا -  صحفلا  ءارجإل  ّنهتوعد 
ّهنأ يف ىرن  نأ  اننك  لكشلا 5 . ءاسنلا يف  ءالؤه  نم  صم 10,000  ليصفت  ّمت  دقو 

ناعي ّنأ 9960 ال  يف ح  يدثلا ، ناطرسب  ةباصم  ّنهنم  طقف  ةأرما  ّنإف 40  طّسوتملا ،
تيلسلا ءاسنلا  نم  وأ 996  ءاسن ، ّلك 10  نم  ةأرما  ّنإف  كلذ ، عم  .ضرملا  نم 

صيخشت ّمت  ةأرما  عم 36  ةنراقملابو  .حيحص  غ  اجيإ  صيخشت  ىلع  نلصحيس 
نوكتس ةيباجيإلا  رابتخالا  ةجيتن  ّنأ  ينعي  اذهف  حيحص ، لكشب  ضرملاب  ّنهتباصإ 

ةبسن فرُعت  .تالاحلا  نم  وأ 3.48 % ةلاح  لصأ 1032  نم  ىدل 36  طقف  ةحيحص 
نلصح ةأرما  ب 1032  نم  .رابتخالا  ّةقد  مساب  ةحيحصلا  ةيباجيإلا  رابتخالا  جئاتن 
ةرابعب .يدثلا  ناطرسب  لعفلاب  تاباصم  طقف  ّنهنم  ّنإف 36  ةيباجيإ ، ةجيتن  ىلع 
اهتبحاص ّنأ  ًابك  لتحالا  لازي  الف  ةيباجيإ ، ةيعاعشلا  ةروصلا  ةجيتن  تتأ  اذإ  ىرخأ ،

ّنأ الإ  ًاّدج ، ًاقيقد  ودبي  رابتخالا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلعف  .يدثلا  ناطرس  نم  اعت  ال 
.ديعب ّدح  ىلإ  قيقد  هلعجي غ  ناّكسلا  ضرملا ب  راشتنا  لّدعم  ضافخنا 
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نعضخي ًاماع  نع 50  ّنهرعأ  ديزت  ةأرما  ب 10,000  نم  لكشلا 5 :
رابخإ ّمتي  يف ح  ةحيحص ، ةيباجيإ  ةجيتن  ىلع  ّنهنم  لصحت 36  رابتخالل ،

.تيلس ّنهنوك  نم  مغرلا  ىلع  ضرملاب  تاباصم  ّنهّنأ  ةأرما   996

نيرجي اوللا  ءاسنلا  نم  ثك  نأش  اهنأش  كلذ ، فرعت  ةنيكسملا  زاك  نكت   
ةيعاعشلا روصلا  سفت  ىلع  ءاّبطألا  نم  ثك  زجعي  عقاولا ، يف  .هذهك  تارابتخا 

ًايئاسن ًابيبط  نم 160  ةعومجم  ديوزت  ماع 2007  يف  مت  اذل ، .يدثلل  ةيباجيإلا 
ب يدثلا  ناطرس  راشتناو  يدثلل  يعاعشلا  ريوصتلا  ّةقد  لوح  ةيلاتلا  تامولعملاب 

:52 ناّكسلا

● (. ضرملا راشتنا  % ) يدثلا 1 ناطرسب  ةأرملا  ةباصإ  لتحا  غلبي 

● ىلع اهلوصح  لتحا  ّنإف  يدثلا ، ناطرسب  ةباصم  ةأرملا  تناك  اذإ 
غلبي %90. ةيباجيإ  ةجيتن 

● ىلع اهلوصح  لتحا  ّنإف  يدثلا ، ناطرسب  ةباصم  ةأرملا  نكت  اذإ  
غلبي %9. كلذ  نم  مغرلا  ىلع  ةيباجيإ  ةجيتن 

رايتخا مهنم  بلطي  تارايخلا  دّدعتم  لاؤس  ءّابطألا  ىلع  ضرُع  كلذ ، دعب 
اهلوصح دعب  يدثلا  ناطرسب  ةضيرم  ةباصإ  صرف  لضفأ  لكشب  فصت  يتلا  ةرابعلا 
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:53 يعاعشلا رابتخالل  ةيباجيإ  ةجيتن  ىلع 

.أ وحن %81. يدثلا  ناطرسب  اهتباصإ  لتحا  غلبي 

.ب وحن 9 ةّعشألا ، ةروصل  ةيباجيإ  ةجيتن  ىلع  نلصح  ءاسن  ب 10  نم 
.يدثلا ناطرس  نم  ناعي 

.ج وحن ةّعشألا ، ةروصل  ةيباجيإ  ةجيتن  ىلع  نلصح  ءاسن  ب 10  نم 
.يدثلا ناطرس  نم  اعت  ةدحاو  ةأرما 

.د وحن %1. يدثلا  ناطرسب  اهتباصإ  لتحا  غلبي 

ّنأ يأ  ةباجإلا أ -  يه  ةيئاسنلا  ضارمألا  ءاّبطأ  ًاعويش ب  كألا  ةباجإلا  تناك 
نم تاّرم  وحن 8  % ) ةبسنب 81 ةحيحص  نوكتس  ةيعاعشلا  ةروصلل  ةيباجيإلا  ةجيتنلا 

ءاقلإ ربع  ةحيحصلا  ةباجإلا  ةفرعم  عقاولا  يف  اننك  ّقح ؟ ىلع  مه  له  لصأ 10 .)
راشتنا ةبسن  ساسأ  ىلع  لكشلا 6 . ةحضوملا يف  ةثّدحملا  تارارقلا  ةرجش  ىلع  ةرظن 

باصتس 100 ًايئاوشع ، ّنهرايتخا  ّمت  ةأرما  ب 10,000  نم  ّنإف  ةغلابلا 1 ،% ضرملا 
ةيباجيإ ةجيتن  ةيعاعشلا  يدثلا  ةروص  يطعتسو  .يدثلا  ناطرسب  طّسوتملا  ةأرما يف 

لصحتس 891 ضرملا ، نم  ناعي  ةأرما ال  نمو ب 9900  .ّنهنم  ةأرما   90 ةحيحص ل ـ
ةجيتن تاذ  ةأرما  نم ب 981  يلاتلاب ، .ةحيحص  ةيباجيإ غ  ةجيتن  ىلع  ّنهنم  ةأرما 
.ضرملا نم  لعفلاب  ناعي  نم 9 - % برقي  ام  وأ  طقف -  ّنهنم  ّنأ 90  ّبتيس  ةيباجيإ ،

ّمت .ةيقيقحلا  ةميقلا  ريدقت  اوغلاب يف  يئاسنلا  ءاّبطألا  ّنأ  قلقلا  ىلإ  وعدي  ام  نكل 
ول ّم  أوسأ  ةجيتن  يهو  كراشملا ، سمُخ  وحن  لبق  نم  ةحيحصلا  ةباجإلا  رايتخا 

.54 ًايئاوشع ةعبرألا  تاباجإلا  نم ب  ءابطألا  عيمج  راتخا 
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، تارايخلا دّدعتم  لاؤسلا  يف  ةيضارتفا  ةأرما  ب 10,000  نم  لكشلا 6 :
رابخإ 891 ّمتيس  يف ح  ةحيحص ، ةيباجيإ  ةجيتن  ىلع  ةأرما  لصحتس 90 

.تيلس ّنهنوك  نم  مغرلا  ىلع  ضرملا  نم  ناعي  ّنهّنأ 

.ّعقوتم وه  ك  رومألا ، زاك  اهترجأ  يتلا  ةعباتملا  تاصوحف  تحضوأ  ًاقحال ،
اوللا ءاسنلا  ةيبلاغ  ىلإ  ةبسنلاب  ةيجذو  ربتُعت  اهب  تّرم  يتلا  بعاصملا  ّنأ  غ 
رّركتملا يعاعشلا  ريوصتلا  عمو  .ةيعاعشلا  يدثلا  ةروصل  ةيباجيإ  ةجيتن  ىلع  نلصحي 

ةجيتن ىلع  لوصحلا  صرف  دادزت  صحفلا ، جمارب  مظعم  تاهيجوتل  ًاقفو  يدثلل ،
هردق %10 ٍواستم  لتحاب  ةبذاك  تايباجيإ  ثودح  ضارتفا  ىلعف  .ةئطاخ  ةيباجيإ 
وأ 0.9). % ) لتحاب 90 حيحصلا  يبلسلا  صيخشتلا  ثدحي  رابتخا ، ّلك  يف  وأ 0.1 ) )

ةيباجيإ ةجيتن  ىلع  لوصحلا  مدع  لتحا  ضفخني  ّةلقتسم ، تارابتخا  ةعبس  دعبو 
وحن 0.47).  ) فصنلا نم  ّلقأ  ىلإ  وأ  ) تاّرم ، عبس  هسفنب  بورضم   0.9  ) ةبذاك

ناطرسب ةباصملا  ةأرملا غ  حبصت  طقف ، ةيعاعش  يدث  روص  عبس  دعب  ىرخأ ، ةرابعب 
يدثلل ةيعاعشلا  روصلا  ّنأ  او  .ةفئاز  ةيباجيإ  ةجيتن  ىلع  لوصحلل  ةضرع  كأ  يدثلا 
جمانرب يف  ةكِراشملا  ةأرملا  ّعقوتت  دق  سمخلا ، ّنس  دعب  تاونس  ثالث  ّلك  بلُطت 

.اهتايح لالخ  ّلقألا  ىلع  ةدحاو  ةّرم  ةبذاك  ةيباجيإ  ةجيتن  صحفلا 

 
قيلا مهو 

لوح تالؤاست  دّدرتلا  ةيلاعو  ةئطاخلا  تّايباجيإلا  هذه  ثت  لاحلا ، ةعيبطب 
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جئاتنلل ةعفترملا  تالّدعملا  نأش  نمف  .اهتدئافو  صحفلا  جمارب  ةفلكت  ب  نزاوتلا 
ريوصت ءاغلإ  وأ  خأت  ىلإ  يّدؤت  نأو  ةّراض  ةيسفن  راثآ  اهل  نوكي  نأ  ةئطاخلا  ةّيباجيإلا 

تّايباجيإلا صحفلا  لكاشم  زواجتت  كلذ ، عم  .لبقتسملا  يف  ةينيسلا  ةعشألاب  يدثلا 
ريدملا يارغ ، ريوم  فرتعا  ، 55 ةيناطيربلا ةيّبطلا  ةلجملل  ةلاقم  يفف  .ةطيسبلا  ةبذاكلا 

صحفلا جمارب  عيمج   » ّنأب ةدّحتملا ، ةكلمملا  يف  ينطولا  صحفلا  جمانربل  قباسلا 
ّم كأ  ديفي  ةديفملا  جماربلا  هذه  ضعبو  ًاضيأ ، ديفم  اهضعب  ّنأ  .ررضلا غ  بّبست 

«. ةلوقعم ةفلكتبو  ّرضي ،

نم مغرلا  ىلعف  .صيخشتلا  طرف  ةرهاظ  ىلإ  صحفلا  يّدؤي  نأ  نك  ًاديدحت ،
ديدعلا ّنأ  ّالإ  يدثلا ، صحف  لالخ  نم  فشتُكي  ناطرسلا  تالاح  نم  ًاديازتم  ًاددع  ّنأ 

ةأرملا ةّحصل  ًاديدهت  لّكشي  ثيحب ال  ّومنلا  ءيطب  وأ  ًاّدج  غص  تاناطرسلا  هذه  نم 
ضرملا مسا  ّنإف  كلذ ، عم  .اهفاشتكا  ّمتي  اذإ   لكاشم  ّيأ  ّببستي يف  الو  قالطإلا ، ىلع 

ىلع ًءانب  ًابلاغو  مهنم ، ثكلا  عضخي  ثيحب  يداعلا ، سانلا  مظعم  عّوري  هتاذ  ّدحب 
.ٍعاد الب  ةيحارج  ةّيلمعل  وأ  ؤم  جالعل  ةيّبط ، ةروشم 

رابتخا كلذ  يف  ا  ىرخألا ، ةلماشلا  صحفلا  جماربب  ةلثم  تاشاقن  طيحت 
هيلإ يف دوعنس  ضرم  وهو   ) محرلا قنع  ناطرس  فشكل  محرلا  قنع  نم  ةنّيع  صحف 

دضتسم رابتخاو  تاحاقللا ،) جمارب  ةاواسمو  ةفلكت  ةيلعاف  يف  ثحبلل  لصفلا 7 ،
.ةئرلا ناطرس  فشك  تارابتخاو  (، PSA  ) تاتسوربلا ناطرسل  يعونلا  تاتسوربلا 

تارابتخالاو فشكلا  تارابتخا  ب  قرفلا  مهفن  نأ  ناك  ةيّمهألا  نم  يلاتلاب ،
ّنأ كلذ  .ةفيظو  نع  ثحبلا  ةّيلمع  ضارمألا  نع  فشكلا  هبشي  ذإ  .ةيصيخشتلا 

نيذلا صاخشألل  ةرصتخم  ةاق  عضو  لمعلا  بحاصل  حيتي  ةفيظولل  يلّوألا  مّدقتلا 
ةقيرطلاب .ةبوغرملا  صئاصخلا  نم  ددع  ساسأ  ىلع  ةلعاف  ةقيرطب  مهتلباقم  بغري يف 
ةعومجم ىلع  ًازيي  ّلقأو  ةعساو  ةكبش  ءاقلإل  فشكلا  تارابتخا  ميمصت  ّمت  اهسفن ،

ةداع .دعب  ةحضاو  ضارعأ  مهيدل  رهظت  نيذلا   صاخشألا  ديدحتل  ناّكسلا  نم  ةبك 
ةفلكتلا ثيح  نم  ةلعاف  ةقيرطب  اهقيبطت  نك  نكلو  ّةقد ، ّلقأ  تارابتخالا  نوكت  ام 

نم ةفاثك  كأ  بيلاسأ  مادختسا  ىلإ  لمعلا  بابرأ  دمعي  .سانلا  نم  ةبك  دادعأ  ىلع 
حّشرملا ديدحتل  تالباقملا ، ءارجإو  مييقتلا  زكارم  لثم  تامولعملاو ، دراوملا  ثيح 

ةطساوب صاخشألا  نم  ةعومجم  فاشتكا  دّرج  لثملابو ، .مهفيظوت  ّمتيس  نيذلا 
تارابتخا لالخ  نم  اهدارفأ  ةعباتم  نك  ضرملا ، نم  اعت  اّهنأ  لمتُحي  رابتخالا 

ّنأ كو  .ةيلّوألا  صحفلا  جئاتن  ضفر  وأ  ديكأتل  ّةقد ، كأو  ةفلكت ، كأ  ةيصيخشت 
كلذك ال ةلباقم ، ءارجإل  هتوعد  دّرج  بصنملا  لان  ّهنأ  ربتعي  ةفيظولا ال  ىلإ  مّدقتملا 
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.فشكلا رابتخال  ةّيباجيإ  ةجيتن  ساسأ  ىلع  ام  ضر  باصم  ّكنأ  ضرتفت  نأ  يغبني 
نم ددع  ىلإ  صحفلا  تايلمع  يّدؤت  ًاضفخنم ، ضرملا  راشتنا  لّدعم  نوكي  امدنعف 

.ةحيحصلا تّايباجيإلا  ددع  قوفي  ةئطاخلا  ةّيباجيإلا  جئاتنلا 

، ةيّبطلا فشكلا  تارابتخا  ةئطاخلا يف  تّايباجيإلا  اهبّبست  يتلا  لكاشملا  دوعت 
هذه فرعت  ام  ًابلاغ  .ةيّبطلا  تارابتخالا  ّةقد  يف  كّكشملا  غ  انفقوم  ىلإ  ًاّيئزج ،

، ةيئاهن ةباجإ  ىلع  لوصحلل  سأيلا  ةياغ  يف  نوكن  ذإ  قيلا . مهو  مساب  ةرهاظلا 
جئاتنلا عم  لماعتن  نأ  ىسنن  ثيحب  ةيّبطلا ، لئاسملا  ّيس يف  ال  ىرخأب ، وأ  ةقيرطب 

.ّكشلا نم  بولطملا  ردقلاب 

نم ةلسلس  تناك  اذإ  ّع  ايناملأ  يف  غلاب  صخش  لئس 1000  ماع 2006 ، يف 
ّنأ %56 نم  مغرلا  ىلعو  . 56 ةئاملاب ةبسنب 100  ةدّكؤم  جئاتن  تطعأ  دق  تارابتخالا 

ّنأ ّالإ  ّةقدلا ، مدع  نم  ةجرد  ىلع  لمتشي  يعاعشلا  يدثلا  ريوصت  ّنأ  ىلإ  اوراشأ 
، عباصألا تصب  ليلحتو  يوونلا ، ضمحلا  تارابتخا  ّنأ  تدجو  ىمظعلا  ةيبلاغلا 

رمأ وهو  ةبسنب 100 ،% ةعطاق  جئاتن  يطعت  ةيرشبلا  ةعانملا  صقن  سوف  تارابتخاو 
.حيحص غ 

.ىّمحلا ببسب  شارفلا  ًاعوبسأ يف  نتس  كرام  يفحصلا  ىضمأ  رياني 2013 ، يف 
مد ةنّيع  ذخأ  ىلع  موقي  لضفألا  ّلحلا  ّنأ  دجو  يذلا  ديدجلا ، هبيبط  عم  ًادعوم  زجح 

نّسحتلاب رعش  دق  كرام  ناكو  عيباسأ ، ةعضب  دعب  .تارابتخالا  نم  ةعومجم  ءارجإو 
ّنر امدنع  ةمصاعلا  نطنشاو  هتّقش يف  هدرف يف  ناك  ةيويحلا ، تاداضملا  لوانت  دعب 
ّنأ .رابتخالا غ  جئاتنب  هرابخإ  دارأ  يذلا  هبيبط  لّصتملا  ناكو  ةملاكملا ، ىلع  ّدر  .فتاهلا 

.هنيب روديس  يذلا  ثيدحلل  قالطإلا  ىلع  ًاّدعتسم  نكي  كرام  

تازنألاب طبترملا  يعانملا  صاصتمالا  ليلحت  ةجيتن  تتأ  دقل  : » هبيبط لاق 
ّكنأ ضارتفا  ىلع  تاصوحفلاب  ًامدق  ّيضملا  كيلعو  : » ًالئاق عبات  ّمث  كيدل .» ةيباجيإ   ELISA

دق هبيبط  ّنأب  ملع  ىلع  نكي  كرام   ّنأ  عم  ةيرشبلا .» ةعانملا  صقن  سوفب  باصم 
ىرُجي يذلا  ةيبرغلا  ةخطللا  صحف  الو   ) زديإلا سوف  لجأ  نم  ازيلإ »  » ليلحت ىرجأ 

نم دجي  بيبطلا ،  ةحيصن  ىلع  ءانبو  ةقيقحلا  هذه  ةهجاوم  دنع  ّهنأ  ّالإ  هدعب ،) نم 
، ةملاكملا ءاهنإ  لبقو  .ةيرشبلا  ةعانملا  صقن  سوفب  هتباصإ  ةمدص  ّلبقت  ىوس  رايخ 

.ةيديكأتلا تارابتخالا  ءارجإل  يلاتلا  مويلا  ءيجملا يف  هبيبط  هيلع  حرتقا 

، رعذلا هّكل  دقو  ةحارجلا  مسق  ىلإ  كرام  بهذ  يلاتلا ، مويلا  حابص  يف 
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نم هعارذ  نم  مدلا  بحسي  بيبطلا  ناك  نيبو  .مونلا  ّةلق  نم  قاهرإلاو  كابرإلاو ،
كرام ّنأب  ًادّدجم  هتعانق  دّكأ  ، RNA يديكأتلا يبيرلا  يوونلا  ضمحلا  رابتخا  لجأ 

ديكأتل ةحارجلا  لالخ  عيرس  يعانم  صحف  ءارجإ  هيلع  حرتقاو  سوفلاب  باصم 
ّىتح هتايح  نم  ةقيقد  لوطأ 20  رورم  ربصلا  غرافب  رظتني  كرام  ناك  نيب  .هداقتعا 

ةعانملا صقن  سوف  عم  هتايح  نوكتس  فيك  رّكفي  حار  رابتخالا ، ةجيتن  رهظت 
ناك ّهنأ  ّالإ  لبق ، نم  ناك  ك  مادعإ  ةبوقع  ربتُعي  دعي  ضرملا   ّنأ  عمو  .ةيرشبلا 
اّهلقأ سيل  هتايح ، بناوج  نم  ديدعلا  مييقت  ةداعإ  ىلإ  هعفديس  صيخشتلا  ّنأ  فرعي 

.لّوألا ماقملا  سوفلل يف  هطاقتلا  ةّيفيك 

ًاضوع .جئاتنلا  ةذفان  رمحأ يف  ّطخ  رهظي  ةملؤملا ،  راظتنالا  ةرتف  ءاهتنا  عم 
لقع ىلع  تمّيخ  يتلا  بحسلا  ربع  غص  لمأ  عاعش  رور  ةذفانلا  تحمس  كلذ ، نع 
جئاتن كرام  ملتسا  عوبسأ ، دعبو  .ةيبلس  رابتخالا  ةجيتن  تناك  .برطضملا  كرام 

يعانملا صحفلا  ةجيتن  روهظ  عمو  ً.اضيأ  ةيبلس  تتأ  يتلاو  ّةقد ، كألا   RNA رابتخا
ًاباصم سيل  كرام  ّنأ  ًاخأ  بيبطلا  عانتقا  عم  بحسلا  تعشقنا  ىرخأ ، ةّرم  ةيبلسلا 

.ةيرشبلا ةعانملا  صقن  سوفب 

ىدل ةضماغ  َيلصألا  ةيبرغلا  ةخطللاو  ازيلإ  َيليلحت  جئاتن  تناك  ةقيقحلا ، يف 
ّم ةّداضملا ، ماسجألا  نم  ةعفترم  تايوتسم  ىلع  ازيلإ  صحف  جئاتن  تلمتشا  ذإ  .كرام 

تناك رابتخالا ، هيف  يرُجأ  يذلا  تقولا  يف  كلذ ، عم  .ةيباجيإ  ةجيتن  ىلإ  شي 
رابتخا اّمأ  . 57 ةئاملاب ةبسنب 0.3  ةبذاك  ةيباجيإ  تالّدعم  ىلع  لمتشت  ازيلإ  تارابتخا 

، ةئطاخلا تّايباجيإلا  هذه  فشكل  مّمُص  ّةقد  كأ  رابتخا  وهو  ةيبرغلا ، ةخطللا 
قبسي يذلا   كرام ، بيبط  ءاسأ  كلذ ، عم  .يربخم  أطخ  دوجو  ىلإ  هتجيتن  تراشأف 

ةايح طمنب  هتفرع  هصيخشت  ّرثأت  اّرو  .جئاتنلا  سفت  لبق ، نم  اذهك  أطخ  ىأر  نأ 
صقن سوفب  ةباصإلا  رطخل  عفترم  لكشب  ةضّرعملا  ةئفلا  نمض  هَعَضوو  كرام ،

.تارابتخالا ّةقدو  هبيبط  مكحب  قثوو  قيلا ، مهوب  كرام  ّرثأت  هرودب ، .ةيرشبلا  ةعانملا 

 
دحاو نم  لضفأ  نارابتخا 

لبق نم  ًاما  موهفم  تجيتنلا غ  تاذ  ةيئانثلا  تارابتخالا  ّةقد  موهفم  ّنإ 
ةيبلاغلا ًةداع  مهو   ) ضرملا نم  نوناعي  نيذلا ال  ناّكسلا  ةبسن  ةيواز  نمف  .نيثك 

ّمت نيذلا  صاخشألا  ءالؤه  ةبسن  اّهنأ  ىلع  رابتخالا  ّةقد »  » ديدحت اننك  ىمظعلا )
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«. ةيقيقحلا تايبلسلا   » يأ ضرملا -  نم  ميلس  مّهنأ  ىلع  حيحص  لكشب  مهديدحت 
تّايباجيإلا لّدعم  ضفخنا  يلاتلابو   ) ةيقيقحلا تاّيبلسلا  ةبسن  تعفترا  ّلكو 

مساب ةيقيقحلا  تّايبلسلا  ةبسن  فرُعت  عقاولا ، .ّةقد يف  كأ  رابتخالا  ناك  ةئطاخلا ،)
ًالعف نوباصملا  مهدحو  ةبسنب 100 ،% ًايعون  رابتخالا  نوكي  امدنعف  .رابتخالا  ةيعون » »

.ةبذاك تّايباجيإ  دجوت  الو  ةّيباجيإ -  جئاتن  نولصحيس  ضرملاب 

اّرو .ضرملاب  باصملا  ّلك  فشك  نمضت  لماكلاب ال  ةيعونلا  تارابتخالا  ّىتح 
نم لعفلاب  نوناعي  نيذلا  صاخشألا  رظن  ةهجو  ىلع  ًءانب  ّةقدلا  فينصت  انيلع  ّعتي 

ةّرملل انضرم  نع  فشكلا  ّمتي  نأ  ّمهملا  نم  ّهنأ  ربتعن  نلأ  مهناكم ، اّنك يف  ولف  .ضرملا 
ةبسن يه  رابتخالا  ّةقد »  » نوكت نأ  يغبني  اّر  يلاتلاب ، رابتخالا ؟ ةطساوب  ىلوألا 

ىلع مهديدحت  ّمتيو  ضرملا  نم  نوناعي  نيذلا  صاخشألا  يأ  ةيقيقحلا - » تاّيباجيإلا  »
.رابتخالا ةيساسح »  » مساب ةبسنلا  هذه  فرُعت  عقاولا ، .حيحص يف  لكشب  كلذك  مّهنأ 
باصملا عيمج  حيحص  لكشب  ئبنيس  ةيساسح 100 % ةبسنب  زّيمتي  يذلا  رابتخالاف 

.مهتلاحب

ةّيباجيإلا جئاتنلا  ددع  باسح  لالخ  نم  ّعم  رابتخا  ّةقد  ةجرد  ديدحت  ّمتي 
.ةبذاك يف مأ  ةحيحص  تناك  ءاوس  تّايباجيإلل ، يلجإلا  ددعلا  ىلع  هتمسقو  ةحيحصلا 

ناطرس نع  فشكلا  تارابتخا  ّةقد  ضافخنا  انأجاف  لصفلا ، اذه  نم  قباس  ءزج 
ةداع رصتقي  ّةقدلا »  » حلطصم ّنإف  كلذ ، عم  .طقف  زواجتت 3.48 % يتلاو   يدثلا ،

يلجإلا ددعلا  ىلع  ًاموسقم  ةيقيقحلا  تايبلسلاو  ةيقيقحلا  تايباجيإلا  ددع  ىلع 
اهيف يطعي  يتلا  تاّرملا  ةبسن  اّهنأل  يقطنم ، اذهو  .رابتخالا  نورجي  نيذلا  صاخشألل 

.ةيبلس مأ  تناك  ةيباجيإ  ةحيحصلا ، ةجيتنلا  رابتخالا 

لمعتسملا ازيلإ »  » رابتخال أطخلا  تالّدعم  مساح  لكشب  دّدحن  نأ  بعصلا  نم 
قفاوت كلذ ، عم  .نتس  كرام  عم  لشف  يذلاو  ةيرشبلا  ةعانملا  صقن  سوف  فشكل 
نوكت داكت  ةيساسح  ِةبسنو  براقت 99.7 % ةّيعون  ِةبسن  ىلع  تاساردلا  مظعم 
سوف نم  ديكأتلاب  ميلس  ةقالعلا  بحاص  ّنأ  ىلإ  ةيبلسلا  رابتخالا  ةجيتن  شتو  %. 100
باصم صخش غ  ّلك 1000  نم  لصحي 3  طّسوتملا ، نكلو يف  ةيرشبلا ، ةعانملا  صقن 
ةعانملا صقن  سوف  راشتنا  لّدعم  غلبي  .بذاك  اجيإ  صيخشت  ىلع  سوفلاب 
اطيرب نطاوم  ىلإ 1,000,000  رظنلابو  .طقف  ةدحّتملا 0.16 % ةكلمملا  يف  ةيرشبلا 
طّسوتملا يف  مهنم  ّنإف 1600  لكشلا 7 ، يف  حضوم  وه  ك  ًايئاوشع  مهرايتخا  ّمت 

ب 998,400 نمو  .ميلس  صخش  لباقم 998,400  سوفلاب ، باصم  نونوكيس 

٧٣



%، ىلإ 99.7 لصت  ةّيعون  ةبسن  ّلظ  يف  ّىتح  ازيلإ ، رابتخال  عضخي  ميلس  صخش 
ةيباجيإلا ماقرألا  هذه  ىغطت  .بذاك  اجيإ  صيخشت  ىلع  مهنم  لصحيس 2995 

لاحلا وه  كو  .دحاو  ىلإ  نثا  عقاوب  ةيقيقح  ةيباجيإ  ةجيتن   1600 لا ـ ىلع  ةئطاخلا 
ةعانملا صقن  سوف  راشتنا  لّدعم  ّنأ  ا  يدثلا ، ناطرس  نع  فشكلا  صحف  عم 

ةبسن ّنإف  ةّيعونلا ، نم  ليئض  ردق  ىلإ  رقتفي  ازيلإ  رابتخا  ّنأ  او  ضفخنم ، ةيرشبلا 
ديزي لّدع  ةضفخنم  رابتخالا ) ّةقد   ) ضرملاب ًالعف  باصملا  اجيإلا  صيخشتلا  يوذ 

جئاتنلا ددع  غلبي  ذإ  .ةياغلل  ةعفترم  رابتخالا  ّةقد  ّنإف  كلذ ، عم  .ثلثلا  نع  ًاليلق 
رابتخالل نوعضخي  صخش  نويلم  ّلكل  ةيبلس ) مأ  تناك  ةّيباجيإ  ةحيحصلا 997,005 (

نوكت دق  ّةقدلا  ةغلاب  تارابتخالا  ّىتح  نكل  زواجتت 99.7 .% ّةقد  ةبسن  يهو  - 
.قلقلل ثم  وحن  ىلع  ةقيقد  اهجئاتن غ 

، ازيلإ رابتخال  نوعضخي  اطيرب  نطاوم  ب 1,000,000  نم  لكشلا 7 :
نيب ةيرشبلا ، ةعانملا  صقن  سوفب  ًالعف  ةباصم  ةلاح  فشك 1600  ّمتيس 

.ةبذاك ةيباجيإ  ةجيتن  ىلع  ًاصخش  لصحيس 2995 

اذهل .ٍناث  رابتخا  ءارجإ  رابتخالا يف  ّةقد  سحتل  ةطيسبلا  قرطلا  ىدحإ  ّلثمتت 
( يدثلا ناطرس  فشك  عم  انيأر  ك   ) ضارمألا نم  ديدعلل  لّوألا  رابتخالا  ربتعي  ببسلا ،

نم نكمم  ددع  ربكأ  ىلع  ءوضلا  طيلستل  مّمصم  وهو  .ةّيعونلا  ّدتم  فشك  رابتخا 
ةداع ًايصيخشت  اثلا  رابتخالا  نوكيو  .نكمم  ددع  ّلقأ  تيوفتو  ةلمتحملا  تالاحلا 

لاح يف  ّىتحو  .ةئطاخلا  تّايباجيإلا  ةيبلاغ  دعبتسيو  ثكب ، ىلعأ  ةّيعون  ةجرد  عم 
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ىضرملا عيمجل  هسفن  رابتخالا  ءارجإ  ةداعإ  ّنإف  ىلعأ ، ةّيعون  ةبسنب  رابتخا  ّرفوت  مدع 
، ازيلإ رابتخا  ىلإ  ةبسنلاب  .بك  لكشب  ّةقدلا  سحت  هنأش  نم  ةيباجيإلا  جئاتنلا  يوذ 

صقن سوفب  باصملا  دارفألا  راشتنا  ةبسن  نم  لعاف  لكشب  عفرت  ىلوألا  ةلواحملا  ّنإف 
%، وحن 34.8 ىلإ  نم 0.16 % مهرابتخا  ةداعإ  ّت  نيذلا  ناّكسلا  ةيرشبلا ب  ةعانملا 
حّضوم يف وه  ك  ىرخأ ، ةّرم  رابتخالا  يرجن  امدنعو  .لّوألا  رابتخالا  ّةقد  ةبسن  يهو 

لضفب ةيلصألا  ةئطاخلا  تايباجيإلا  ةيبلاغ  جارخإ  ّمتي  لكشلا 8 ، يف  رارقلا  ةرجش 
ةعانملا صقن  سوفل  لماحلا  دارفألا  ديدحت  ّمتي  ح  يف  رابتخالل ، ةيلاعلا  ّةقدلا 
لداعي ام  يأ  ىلإ 1600 /  1609 ، ّةقدلا  نّسحتتف  .كلذك  مّهنأ  ىلع  لعفلاب  ةيرشبلا 

ً.ابيرقت % 99.4

، لصألا يف  ةيباجيإ  ةجيتن  ىلع  اولصح  ًاصخش  ب 4595  نم  لكشلا 8 :
ةيرشبلا ةعانملا  صقن  سوفل  لماحلا   1600 لا ـ دارفألا  جئاتن  ىقبتس 

.طقف ىلإ 9  ضفخنيس  ةئطاخلا  تايباجيإلا  ددع  ّنكل  ةيباجيإ ،

* * *

، ءاوسلا ىلع  ةّماتلا  ةّيعونلاو  ةيساسحلاب  زات  رابتخا  ءارجإ  نكمملا  نم  ًّايرظن ،
رابتعا نكو  .غ  ال  طقف  ضرملا  نم  نوناعي  نيذلا  صاخشألا  عيمج  دّدحي  رابتخا 

.لعفلاب ةبسنب 100 % ًاقيقد  اذهك  رابتخا 

نم يملاع  قيرف  ماق  ربمسيد 2016 ، يفف  ً.اما  ةقيقد  تارابتخال  قباوس  ّة 
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ةهَّجوم ةبرجت  يفو  . 58(CJD  ) بوكاج دليفزتورك  ضرمل  مد  ليلحت  ريوطتب  ثحابلا 
محل لكأ  نع  مجان  ّهنأ  دقتُعي  يذلا  لتاقلا ، يسّكنتلا  غامدلا  بارطضا  رابتخال  تيرُجأ 

ةيساسح  ) ضرملاب لعفلاب  ًاباصم  ًاضيرم  ديدحت 32  ّمت  رقبلا ، نونجب  ةباصملا  راقبألا 
.ةبرجتلا ًاكراشم يف  ب 391  ةلماك ) ةيعون   ) ةبذاك تايباجيإ  ّيأ  نود  نم  ةلماك )

اّهنأ ّالإ  ةيعونلاو ، ةيساسحلا  ب  ةلضافم  دوجو  يرورضلا  نم  سيل  ّهنأ  عم 
: ةداع ًايبلس  ةطبارتم  ةئطاخلا  تّايبلسلاو  تّايباجيإلاف  .ًةداع  ةسرملا  يف  ةدوجوم 
يف .حيحص  سكعلاو  ةئطاخلا  تّايبلسلا  تدادزا  ةئطاخلا ، تّايباجيإلا  ّتلق  ّلك 

ةّيعونلا ب  لصافلا  ّطخلا  هدنع  مسرت  ًاّدح  ةلعافلا  تارابتخالا  دجتس  ةسرملا ،
ىلإ نوكي  ام  برقأ  فرطلا ، ب  ام  ناكم  نزاوت يف  يأ  ةلماكلا ، ةّيساسحلاو  ةلماكلا 

.هيلك

رهاوظلا نم  ًالدب  ءاطسولا  ًةداع  ربتخن  اّننأ  ةلضافملا  هذه  دوجو  ببس  عجري 
سوفب باصم  ّهنأ  ىلع  نتس  كرام  ةلاح  صيخشت  ءاسأ  يذلا  رابتخالاف  .اهسفن 

زاهجلا عفري  يتلا  ةّداضملا  ماسجألا  لب  هسفن ، سوفلا  ربتخي  ةيرشبلا ال  ةعانملا  صقن 
لّدعم نأش  نم  كلذ ، عم  .سوفلا  ةبراحمل  ةلواحم  اهلّدعم يف  نم  مسجلل  يعانملا 
ةلاحل ةجيتن  عفتري  نأ  ةيرشبلا  ةعانملا  صقن  سوفب  ةطبترملا  ةّداضملا  ماسجألا 

ال ةيلزنملا  لمحلا  تارابتخا  مظعم  ّنإف  كلذك ، .ازنولفنإلا  حاقل  لثم  ًاّدج ، ةطيسب 
ةداع فشكت  لب  ةأرملا ، محر  يف  عورزم  ةايحلل  لباق  نج  دوجو  نع  ثحبت 

(، HCG  ) ةيرشبلا ةيميشملا  ةيلسانتلا  ددغلا  ةهِّجوم  نومره  نم  ةعفترملا  تايوتسملا 
تامالع ةطيسولا  تاّرشؤملا  كلت  ىّمست  ام  ًابلاغو  .نج  عرز  دعب  مسجلا  اهجتُني  يتلا 

ىلإ يّدؤت  نأ  نك  ةليدبلا  تامالعلاب  ةهيبش  تامالع  ّنأل  تارابتخالا  ئطُختو  .ةليدب 
.ةيباجيإ ةجيتن 

بوكاج دليفزتورك  ضرمل  ةيصيخشتلا  تارابتخالا  تناك  لاثملا ، ليبس  ىلع 
غامدلا ىلع  لمتحملا  ثأتلا  سايقل  عزُخلا  صحفو  غامدلا  روص  ىلإ  ةداع  دنتست 

ّنإف ّظحلا ، ءوسل  نكل  .ةلاحلا  هذهل  يرذجلا  ببسلا  لّكشت  يتلا  ةئطاخلا  تانيتوربلل 
صاخشألا صئاصخ  هبشت  تارابتخالا  هذه  ةطساوب  اهمييقت  ّمتي  يتلا  صئاصخلا 

نع ثحبلا  نع  ًاضوع  .حضاو  صيخشت  ىلإ  لّصوتلا  بعصي  كلذل  فرخلاب ، باصملا 
، ىرخأ ضارمأ  ضارعأ  بو  اهنيب  طلخلا  ّمتي  دق  فيفط  لكشب  ةفلتخم  ضارعأ 

اذه ًااد  ّببست  يتلا  ةيدعملا  تانيتوربلا  ضرملا  اذهل  ديدجلا  مدلا  رابتخا  فشكي 
ىلع روثعلا  ّمت  اذإ  ًاعطاق : نوكي  نأ  رابتخالا  نأش  نم  ببسلا ، اذهلو  .ضرملا 
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دنع يلاتلاب ، .ميلس  وهف  ّالإو ، باصم ، ضيرملا  ّنأ  ينعي  اذهف  ةهَّوشملا ، تانيتوربلا 
هذهب رمألا  نوكي  هل ، ةبحاصملا  رهاوظلا  نع  ًاضوع  ضرملل ، يرذجلا  ببسلا  رابتخا 

.ةطاسبلا

* * *

ةمالعلا جاتنإ  ّمتي  نأ  ةطيسولا  تارابتخالا  لشفل  ىرخألا  ةعئاشلا  بابسألا  نم 
درواه يف ّانآ  تناك  .اهلجأ  نم  رابتخالا  يرجن  يتلا  ةرهاظلا  ببسل غ  اهسفن  ةليدبلا 

مّايأ دحأ  حابص  نايثغلاب يف  رعشت  يهو  تظقيتسا  امدنع  طقف  اهرمع  نم  نيرشعلا 
نالواحي هّنكل ال  رهشأ ، ةعست  ذنم  نلوك  عم  ةقالعب  ةطبترم  ّانآ  تناك  وينوي 2016 .

ّطخلا أدب  امدنع  تئجوفو  ً.ابّسحت  لمحلا  رابتخا  ءارجإ  ترّرق  كلذ ، عم  .لفط  باجنإ 
اذهل اّططخي  ّهنأ   حيحص  .زاهجلا  لّمأتت  يهو  رحسلاك  ءطبب  رهظي  غصلا  قرزألا 

ظافتحالا ارّرقو  حلاص ، نيدلاو  نانوكيس  ّهنأ  هيسفن  اعنقأ  هّنكل  لتحالا ،
.هل مسا  رايتخا  نارّكفي يف  اءدب  لب  ال  لفطلاب ،

ىلإ اهبيبط  اهلاحأف  .فيزنب  ّانآ  تبيصأ  لمحلا ، نم  عيباسأ  ةينا  دعب 
اّهنأ ّانآ  ءّابطألا  ربخأ  صحفلا ، دعب  .لفطلا  عضو  نم  دّكأتلاو  صحف  ءارجإل  ىفشتسملا 

.ةيديكأتلا تارابتخالا  نم  ديزم  ءارجإل  يلاتلا  مويلا  يف  ةدوعلا  اهنم  اوبلطو  .ضهُجت 
لمحلا رابتخا  نع  فلتخي  ال  يذلا  تانومرهلا ، رابتخا  رهظأ  يلاتلا ، مويلا  يف  نكل 
نومره  » يأ ةيرشبلا ، ةيميشملا  ةيلسانتلا  ددغلا  ةهِّجوم  نومره  تايوتسم  ّنأ  يلزنملا ،

، اذكه .ةايحلل  لباق  لمحلا  ّنأ  ىلإ  ةراشإلل  ةيافكلا  هيف  ا  ةعفترم  لازت  ال  لمحلا ،»
ً.ائطاخ ناك  ضاهجإلا  صيخشت  ّنأ  ءّابطألا  اهغلبأ 

ىلإ تداعف  ديدشلا ، ألا  نم  تناعو  ًادّدجم  فزنت  ّانآ  تأدب  عوبسأ ، دعب 
ًاصحف اورجأف  محرلا ، جراخ  لمحلا  نوكي  نأ  ءاّبطألا  يشخ  ةّرملا ، هذه  .ىفشتسملا 

ىلع اوعي  ّظحلا ،  نسحل  .ةيئوضلا  فايلألا  اماك  مادختساب  يلسانتلا  اهزاهج  ىلع 
ًالدبف ً.اضيأ  ًانينج  نكي  انآ   محر  ومني يف  ام  ّنكل  محرلا ، جراخ  نج  ّو  ىلع  ليلد 

(، GTN  ) يلمحلا ةيذاغلا  ةمورألا  مرو  نم  اعت  ّانآ  تناك  ميلس ، لفطب  اهلمح  نم 
جتُنيو نجلا  ّو  لّدعم  سفنب  ومني  مرولا  ناك  .محرلا  يف  ومني  اطرس  مرو  وهو 
جئاتن ىلإ  ىّدأ  يذلا  رمألا  لمحلا ، دوجو  ىلع  رشابملا  ّرشؤملا غ  وهو  لمحلا ، نومره 

ناك اهتايح  دّدهي  يذلا  ناطرسلا  ّنأ  ءاوسلا  ىلع  ءاّبطألاو  ّانآ  تمهوأ  ةعداخ  لمح 
ً.ايعيبطو ًيلس  ًالفط 
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نم ىرخأ  عاونأ  ّة  ّهنأ  ّالإ  ردان ، ّانآ  باصأ  يذلا  مرولا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع 
ليدبلا ّرشؤملا  جاتنإ  لالخ  نم  ةعداخ  لمح  جئاتنب  بّبستلا  ىلع  ًاضيأ  ةرداقلا  ماروألا 
باصملا معدو  ةياعرل  يخلا  زكرملا  شي  عقاولا ، يف  .لمحلا  نومره  يف  ّلثمتملا 
مادختسا ّمت  دق  ّهنأ  ( Teenage Cancer Trust  ) ناطرسلاب

ىلع يضاملا  دقعلا  لالخ  ةيصخلا  ناطرس  صيخشت  يف  ةدعاسملل  لمحلا  تارابتخا 
ّالإ ةيباجيإ ، ةجيتن  روهظ  ّببستتس يف  ةيصخلا  ماروأ  نم  ةغص  ةّيلقأ  ّنأ  عمو  .ّلقألا 
ّنأ ًتح ، ةبذاك  لمح  جئاتن  يه  يتلا  ةيباجيإلا ، جئاتنلا  ينعت  تالاحلا ، هذه  ّهنأ يف 

.مرو دوجو  ىلإ  حجرألا  ىلع  شي  لمحلا  نومره  تايوتسم  عافترا 

ةبذاك ةيباجيإ  جئاتن  ءاطعإ  لمحلا  تارابتخا  نأش  نم  ّهنأ  ًاذإ  حضاولا  نم 
لمحلا يف نومره  تايوتسم  نأش  نم  كلذ ، عم  تالاحلا .) ضعب  ةياغلل يف  ةديفم  )

نوكي دقو  .ةبذاك  تايبلس  ىرخألا  يه  يطعت  ثيحب  ةياغلل  ةضفخنم  نوكت  نأ  لوبلا 
راثآ ةبذاكلا ، تايباجيإلا  نم  ًاعويش  ّلقأ  نكت  نإو  ةبذاكلا ، ةيبلسلا  لمحلا  تارابتخال 

تعضخ نأ  دعب  ةأرما  تضهجأ  تالاحلا ، ىدحإ  يفف  .ءاسنلا  ىلع  ةّماه  ةيبلس 
ًالمح لوبلا  ليلاحت  فشكت  و  . 59 لماح اّهنأ  تملع  ول  اهيرجتل  تناك  ام  ةحارجل 
دّده فيزن  ثودحو  بولاف  ةانق  قّز  ىلإ  ىّدأ  ّم  ىرخأ ، ةأرما  ىدل  محرلا  جراخ 

.60 اهتايح

* * *

يف ًاعوبسأ  وحن 12  دعب  يأ  لمحلا ، نم  تّبثتلا  دّرج  تالاحلا ، مظعم  يف 
تاجوملاب ريوصتلا  حلاصل  ةطيسولا  ةينومرهلا  تامالعلا  نع  ّىلختن  ةدّحتملا ، ةكلمملا 

ًاردان كلذ ، عم  .محرلا  ومني يف  نج  دوجو  رشابم  لكشب  رهُظي  يذلا  ةيتوصلا ، قوف 
لب لمحلا ، نم  دّكأتلا  وه  ةيتوصلا  قوف  تاجوملاب  ريوصتلا  نم  ضرغلا  نوكي  ام 

، ةلحرملا هذه  ىرُجت يف  يتلا  تارابتخالا  نمو  .يعيبط  لكشب  نجلا  ّو  نم  قّقحتلا 
ةيومدلا ةيعوألاو  بلقلا  تاهّوشت  نع  فشكلل  صحفلا  اذه  مّمُص  .يوفقلا  صحفلا 

ةمزالتم لثم  تاموسوموركلا  تاهّوشتب يف  ةداع  طبترت  يتلاو  يمانلا ، نجلا  ىدل 
نّوكتي صاخشألا ، مظعم  ىلإ  ةبسنلابف  .نواد  ةمزالتمو  دراودإ ، ةمزالتمو  واتاب ،

يتلا ثالثلا  تالاحلا  يف  اّمأ  .تاموسوموركلا  نم  ًاجوز  نم 23  يوونلا  ضمحلا 
ّهنأ يأ  يفاضإ ، موسومورك  ىلع  جاوزألا  دحأ  لمتشيف  يوفقلا ، صحفلا  اهربتخي 

.يغبصلا ّثلثتلاب  ىّمسي  ام  وأ  الث  موسومورك 
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لكشب دّكؤي  ال  وهف  .انثلا  رابتخالا  ردقب  ًاطيسب  يوفقلا  صحفلا  ربتُعي  ال 
نيدلاولل صحفلا  مّدقي  كلذ ، نم  ًالدب  .نواد  ةمزالت  ًاباصم  نجلا  ناك  اذإ  ام  عطاق 

تالاح فَّنُصت  صحفلا ، اذه  ىلع  ًءانبو  كلذ ، عم  .ةلاحلا  ةروطخ  ةجردل  ًييقت 
دنع زييمتلا  اذه  مدختُسيو  رطخلا ، ةضفخنم  وأ  رطخلا  ةيلاع  نمض  حوضوب  لمحلا 

هتباصإ رطخ  ّنأ  ىلع  نجلا  فينصت  ّمت  اذإ  يلاتلاب ، .نيدلاولا  ىلإ  رابتخالا  جئاتن  لقن 
نم ديزم  ءارجإ  ّمتي  الف  ّلك 150 ،) نم  نم 1  ّلقأ  يأ   ) ضفخنم نواد  ةمزالت 

بيبطلا حرتقي  ام  ًابلاغف  ةروطخلا ، ةيلاع  ةئفلا  لفطلا يف  فّنُص  نإ  اّمأ  .تارابتخالا 
يذلا لئاسلا  نم  ةنّيع  جارختسا  ّمتيف  .يسوينمألا  لئاسلل  ّةقد  كأ  صحف  ءارجإ 

ّنأ .ةربإ غ  ةطساوب  هب  طيحملا  يسوينمألا  سيكلا  نم  نجلا  دلج  ايالخ  ىلع  يوتحي 
حوارتي ب .ضاهجإلاب ف  ّببستلا  رطخ  ىلع  لمتشي  يسوينمألا  سيكلاو  محرلا  بقث 

يهتنت يسوينمألا  لئاسلا  صحفب  اهرابتخا  ّمتي  لمح  ةلاح  ّلك 1000  نم ب  ىلإ 10   5
ثك ىدل  ةلوبقم  رطخلا  ةبسن  لعجت  رابتخالا  ةّيعون  ةبسن  عافترا  ّنأ  .ضاهجإلاب غ 

حوضوب فشكي  ّهنأل  ريوصتلا  نم  ّةقد  كأ  ةجيتن  رابتخالا  يطعي  ذإ  .لهألا  نم 
ًالدب نجلا ) دلج  ايالخ  نم  جرختسملا   ) لفطلل يوونلا  ضمحلا  دئازلا يف  موسوموركلا 

نيدلاولا دّوزيو  لّوألا  رابتخالا  نم  ةئطاخلا  تّايباجيإلا  دعبتسيف  .ةليدبلا  ةمالعلا  نم 
تالاحلا اّمأ  .لمحلا  ىلع  ظافحلا  نأشب  نتسم  رارق  ذاّختال  ةيقيقح  ةيباجيإ  ةجيتنب 
مهرابخإ ّمتي  نيذلا  تاهّمألاو  ءابآلا  يأ  ةبذاكلا ، تايبلسلا  يهف  كلذ  نم  تلُفت  يتلا 

مهيلع ضرُعت  الو  ضفخنم ، نواد  ضر  نجلا  ةباصإ  رطخ  ّنأ  ئطاخ  لكشب 
.ةيفاضإ تارابتخا 

نأ دعب  ماع 2002 ، يفف  .ةهباشم  ةبرجت  ليروب  يدنآو  نوستاو  ارولف  تشاع 
ءارجإ ةفلك  ّدبكتت  نأ  ترّرق  اثلا ، اهلمح  نم  عبارلا  عوبسألا  قلقلاب يف  ارولف  ترعش 

تاجوملا ةروص  دعب  ً.اّرس  لمحلا  نم  رشاعلا  عوبسألا  ًاّيبسن يف  ديدجلا  يوفقلا  صحفلا 
نجلا نوكي  نأ  ةياغلل  ضفخنم  لتحا  ّة  ّهنأ  ارولف  رابخإ  ّمت  ةيتوصلا ، قوف  ام 

نواد ضر  باصم  لفط  باجنإ  ةنراقم  ّت  عقاولا ، لب يف  .نواد ال  ةمزالت  ًاباصم 
ّعقوتي ّم  كأ  نئمطم  اذهو  ً.انويلم  نم 14  وحن 1  يأ  بيصنايلاب ، زوفلا  لتحاب 
ءارجإ ىلإ  جاتحت  اّهنأ ال  ارولف  ّتنطاف  .تارابتخالا  نم  عونلا  اذه  نم  ءابآلا  مظعم 

نع ًاضوعو  .يوفقلا  صحفلا  ةجيتن  ديكأتل  ةرطخلا  يسوينمألا  لئاسلا  صحف  ةّيلمع 
.ةسحب اثلا  اهلفط  لابقتسال  اهتادادعتسا  رارمتسالا يف  ترّرق  كلذ ،

ذإ .بطخ  دوجو  تظحال  ةدالولا ، دعوم  نم  عيباسأ  ةسمخ  لبق  كلذ ، عم 
عضت ل  ىفشتسملا  تلخد  عيباسأ ، ةثالث  دعبو  ً.اّيجيردت  ّلقت  نجلا  ةكرح  تأدب 
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امدنعو .ىفشتسملا  ىلإ  اهلوصو  نم  طقف  ةعاس  فصن  دعب  ةعرسب ، دلو  .رفوتسيرك 
تاضرمملا اهتنط  .تيم  ّهنأ  تّنظ  ثيحب  ًاجّنشتمو  ًايناوجرأ  ناك  رونلا ، ىلإ  جرخ 

ّغتس كلذ  دعب  اهايّقلت  يتلا  رابخألا  ّنكل  ةايحلا ، ديق  ىلع  لفطلا  ّنأ  يدنآو  يهو 
.هترسأ لبقتسم 

نم يدنآ  جرخ  ربخلا ، عس  دنع  .نواد  ةمزالتم  نم  اعي  رفوتسيرك  ناك 
تاعاسلا لالخو  .ةمدص  ىلإ  هتحرف  تلّوحت  اذكه  .ةيكاب  ارولف  ترجفناو  ةفرغلا 

اذكه هنم .» بارتقالا  وأ  هسمل  عطتسأ   ، » ةلئاق ارولف  يورت  ةيلاتلا ، نيرشعلاو  عبرألا 
امدنعو .تاضرمملا  ةياعرل  ًاكورتم  هتايح ، نم  ىلوألا  ةليللا  ًاديحو يف  رفوتسيرك  يقب 

ّر دق  يدنآ  دلاو  ناك  .كأ  رومألا  تءاس  ديدجلا ، دولوملا  لابقتسال  ةرسألا  ةّيقب  تتأ 
رفوتسيرك يف كرت  ىلع  ّهثح  نأ  ّالإ  هنم  ناك  ف  ّملعتلا ، تابوعص يف  نم  اعي  ًانبا 

.لفطلا ىلإ  ّىتح  رظنت  ملف  ارولف  ةدلاو  اّمأ  .ىفشتسملا 

ًاما ةفلتخم  لزنملا  ىلإ  رفوتسيرك  ارضحأ  امدنع  هرظتنت  يتلا  ةايحلا  تناك 
صحفلا ةجيتن  لتسا  امدنع  ةقباسلا ، رهشألا  لاوط  اهيلإ  اّعلطت  يتلا  كلت  نع 

لفط ةياعر  طوغض  ّنكل  رفوتسيرك ، ةلاح  عم  ًاقحال  اهلمكأب  ةلئاعلا  تملقأت  .يوفقلا 
، يدنآو ارولف  ةقالع  تّرثأت  قاهرإلاو  طوغضلا  ةجيتنف  .اهرئاسخ  اهل  تناك  قّوعم 

ةباصإ صيخشت  ّمت  ول  ضهجتل  تناك  ام  اّهنأ  ىلع  ارولف  ّرصت  .لاصفنالاب  تهتناو 
اهنأل بضغلاب  رعشت  لازت  ال  كلذ ، عم  .قباس  تقو  يف  نواد  ةمزالت  رفوتسيرك 

ىوكشلا هذه  .اهنبا  ةلاحل  دادعتسالاو  عقاولا  اذه  عم  ملقأتلا  ةصرف  نم  تمرُح 
.يلآلا يمزراوخلا  صيخشتلا  رطاخم  فشتكن  امدنع  لصفلا 6  ىرخأ يف  ةّرم  اهعمسنس 
ةدالو دعب  ةرسألا  اباصأ  نيذللا  نزحلاو  ةمدصلا  بّنجت  نكمملا  نم  ناك  اّرف 

.ةبذاكلا ةيبلسلا  رابتخالا  ةجيتن  الول  رفوتسيرك 

* * *

حيحص .ةبذاكلا  تّايبلسلاو  تّايباجيإلا  نم  ّرفم  الف  مأ ال ، كلذ  انبجعأ  ءاوس 
هذه ضعب  ّلح  يف  اندعاست  نأ  ةثيدحلا  ايجولونكتلاو  تاّيضايرلا  نأش  نم  ّهنأ 

لماعتلا انيلع  ىرخأ  لكاشم  ّة  نكل  ةيادبلا ، ةلبرغلا يف  لثم  تاودأ  ةطساوب  لكاشملا 
ّنأو ةيصيخشت ، تارابتخا  تسيل  فشكلا  تارابتخا  ّنأ  رّكذتن  نأ  بجي  .انسفنأب  اهعم 

ةجيتنلا ًاما  لهاجتن  نأ  ينعي  ال  اذه  .رذحلا  نم  ءيشب  ذخؤت  نأ  بجي  اهجئاتن 
نأ لبق  ّةقد  كألا  ةعباتملا  تارابتخا  جئاتن  رظتنن  نأ  لب  فشكلا ، رابتخال  ةيباجيإلا 

توافتت ذإ  .ةيصخشلا  ةينيجلا  تارابتخالا  ىلع  هسفن  رمألا  قبطنيو  .قلقلل  ملستسن 
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نوكت نأ  نك  الو  ىرخأ  ىلإ  ةكرش  نم  صخشلا  اهيف  عضوي  يتلا  رطخلا  تائف 
ضر هتباصإ  صيخشت  ىلع  لصح  امدنع  ردنيف  تام  دجو  كف  .ةحيحص  اهعيمج 

ً.اديدحت كأ  ةباجإ  ميدقت  ىلع  دعاسي  نأ  ٍناث  رابتخا  نأش  نم  راهزلأ ،

، تالاحلا هذه  يف  .ّةقد  كأ  عاونأ  ّرفوتت  ال  تارابتخالا ، ضعب  ىلإ  ةبسنلاب 
جئاتنلا ّةقد  سحت  هنأش  نم  ةيناث  ةّرم  هسفن  صحفلا  ءارجإ  ّنأ  رّكذتن  نأ  بجي 
ءاّبطألا ّنأ  حضاولا  نم  ذإ  .ٍناث  يأر  بلطب  ًادبأ  دّدرتن  نأ  بجي  الو  .بك  لكشب 

ىلع ماقرألل ، قيقد  مهف  ىلإ  ًااد  نولّصوتي  ال  مهتالاجم ، يف  ءاربخ  مهو  مهسفنأ ،
ىلع ًءانب  ٍعاد  الب  قلقلا  كباتني  نأ  لبق  يلاتلاب ، .مهب  طيحت  يتلا  ةقثلا  ةلاه  نم  مغرلا 

ةفرعمل هتيعونو ، هتيساسح  ةبسن  فرعت  نأ  لِواح  دحاو ، رابتخا  نم  ةعبان  تاديكأت 
سفت ةطلس  ىلع  ةرطيسلا  مامز  دعتساو  قيلا ، مهو  نم  قّقحت  .ّةقدلا  مادعنا  ةجرد 

كلت ّيس  ال  ماقرألا ، ةّحص  نم  قّقحتلا  مدع  ّنإف  يلاتلا ، لصفلا  ىس يف  كو  .ةجيتنلا 
ً.لظ نجسلا  باب  ىلإ  صخش  نم  كأ  لصوأ  دق  تاّيضايرلا ، ناوق  ّلغتست  يتلا 
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نوناقلا تاّيضايرلا يف  رود  تاّيضايرلا : ناوق 

 
، فيتس اهجوز  اهرداغ  نأ  دعب  اهلزنم  مونلا يف  ةفرغ  ىلإ  كرالك  يلاس  تلخد 

ةأجف ً.اان  عيباسأ ، ةينا  رمعلا  نم  غلابلا  يراه ، عيضرلا  هنبا  ًاكرات  قئاقد ، لبق 
ىلع .سّفنتي  الو  نوللا  قرزأ  طّاطنلا ، هّيسرك  يف  لفطلا  تأر  امدنع  خارصلاب  تأدب 
دعب تنلعأ  هتافو  ّنأ  ّالإ  لفطلا ، شاعنإ  فاعسإلا  مقاطو  اهجوز  تالواحم  نم  مغرلا 
كلاب ف  ةثيدح ، ّمأ  ّيأ  ىلإ  ةبسنلاب  ةعّورم  ةاسأم  كلت  تناك  .ليلقب  ةعاس  نم  كأ 

.اهسفن ةقيرطلاب  اثلا  اهنبا  رسخت  يتلا  كرالك  يلاسب 

، رتسشنام ةيحاض  ولسمليو ، هلزنم يف  فيتس  رداغ  ليلقب ، ماع  نم  كأ  لبق 
هنبا يلاس  تعضو  .داليملا  ةبسان  هيف  لمعي  يذلا  مسقلا  هّمظن  ءاشع  روضحل 
.ءاسملا كلذ  هعم  اهدرف  تناكو  هّتلس  يف  ًاعوبسأ ، رمعلا 11  نم  غلابلا  رفوتسيرك ،

ًاروف تلّصتاف  نوللا ، ّيدامرو  يعولل  ًادقاف  رفوتسيرك  تدجو  تعاس ، وحن  دعب 
.رفوتسيرك ظقيتسي  قيرفلا ،  اهلذب  يتلا  دوهجلا  نم  مغرلا  ىلع  نكل  .فاعسإلاب 

يسفنتلا زاهجلا  يف  ىودع  ىلإ  ةافولا  مايأ  ةثالث  دعب  يرجأ  يذلا  قيقحتلا  ازعو 
.يلفسلا

ّمتو .رفوتسيرك  ّةثج  صحف  جئاتن  قيقدتلا يف  ديعأ  يراه ، ةافو  دعب  ّهنأ  غ 
تُربتعا يف امدعب  ًامؤش ، كأ  ةقيرطب  قاسلا  يف  تامدكو  ةفشلا  يف  ّقش  سفت 

ةجسنأ تانّيع  ليلحت  ديعأ  امدنعو  .شاعنإلا  تالواحم  نع  ةجتان  اّهنأ  ساسألا 
رمأ وهو  ةافولا ، لبق  تئرلا  فيزن يف  ثودح  ىلع  ّةلدأ  ترهظ  ةظوفحملا ، رفوتسيرك 

لفطلا ضّرعت  لتحا  حارتقا  ىلإ  يعرشلا  بيبطلاب  ىّدأ  ّم  لّوألا ، صحفلا  هتّوف 
.قنخلل
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دومعلا فلتو يف  علا ، ةيكبش  فيزن يف  دوجو  ىلإ  يراه  ّةثج  صحف  راشأ 
ضّرعت دق  يراه  ّنأ  ىلع  ةسيئر  تاّرشؤم  يهو  ّخملا : ةجسنأ  يف  عومدو  يرقفلا ،

ةيفاك ّةلدأ  ةطرشلا  تدجو  رابتعالا ، عب  صحفلا  ذخأ  دنعو  .توملا  ّىتح  زازتهالل 
ةاضاقم مدع  اطيربلا  جاتلل  ةّماعلا  ةباينلا  ترّرق  .كرالك  فيتسو  يلاس  لاقتعال 

لتقب يلاس  تمهُّتا  ح  يف  رفوتسيرك ،) ّيفوت  امدنع  ًارضاح  نكي  ّهنأل    ) فيتس
.اهيدلو

ءاطخأ ةعبرأ  يف  لب  دحاو ، أطخ  يف  سيل  كلذ  تلت  يتلا  ةمكاحملا  عقتس 
نمف .ةيناطيربلا  ةلادعلل  قافخإ  أوسأ  ّهنأ  ًابلاغ  هيلإ  راشي  ام  يف  مهاستس  ةيضاير ،

ةعئاشلاو ًانايحأ ، ةيواسأملا  ءاطخألل  قّرطتنس  لصفلا ، اذه  يلاس يف  ةّصق  درس  لالخ 
يقتلنس كلذ ، لالخو  .ةيضاير  ءاطخأ  ةجيتن  مكاحملا  اهيف  عقت  نأ  نك  يتلا  ًاّدج 

، ةيضاير ةينقت  ىلع  ءانب  هتنادإ  تيغلأ  يذلا  مرجملا  ةهباشم : ٍسآم  يف  كراشملاب 
ةبلاطلا سكون ، ادنامأ  حارس  قالطإ  يف  يضايرلا  همهف  ءوس  مهاس  يذلا  يضاقلاو 
يسنرفلا يركسعلا  طباضلا  ةّيضق  ىلع  عّلطنس  ًالّوأ ، نكل  .لتقلاب  ةمّهتملا  ةيكمألا 

.اهبكتري ةرج   ىلع  ًاباقع  يشحو  نجس  ركسعم  ىلإ  هيفن  ّمت  يذلا 

 
سوفيرد ةيضق 

( ءوس  ) لّوأ ناك  دقف  .فّرشم  غو  ليوط  خيرات  ةمكحملا  ةعاق  تّايضايرلل يف 
ةفورعم تحبصأو  ةيسنرفلا  ةيروهمجلا  تمسق  ةيسايس  ةحيضف  اهل يف  زراب  مادختسا 

ةلماع تدجو  ماع 1894 ، يفف  سوفيرد .» ةيضق   » مساب اعلا  ءاحنأ  عيمج  يف 
ىّدأ .ةلمهم  ةرّكذم  سيراب ، يف  ةيناملألا  ةرافسلا  يف  ًاّرس  لمعت  ةيسنرف  فيظنت 

، ناملألا ىلإ  ةيسنرف  ةيركسع  ًارارسأ  مّدقت  يتلاو  ديلا ، ّطخب  ةبوتكملا  ةلاسرلا  فاشتكا 
ضبقلاب ثحبلا  جُّوتو  .يسنرفلا  شيجلا  طسو  لمتحم  املأ  سوساج  نع  ثحبلا  ىلإ 

.سوفيرد ديرفلأ  بيقنلا  يسنرفلا ، يدوهيلا  يعفدملا  طباضلا  ىلع 

بخ يأرب  ةيسنرفلا  ةموكحلا  عنتقت  تدقُع ،  يتلا  ةيركسعلا  ةمكحملا  يف 
ناكو نويتب ، سنوفلأ  تراشتسا  لب  ءيرب ، سوفيرد  ّنأ  هبتشا يف  يذلا  يوديلا  ّطخلا 

نويتب معز  .سيراب  ةيوهلا يف  ديدحت  بتكم  سيئر  بصنم  ّلتحي  ءوفك  ًاصخش غ 
ةسرم يهو  هدي ، طخل  ريوزت  ّهنأك  ودبي  ّطخلا  لعجل  ةظحالملا  بتك  سوفيرد  ّنأ 

ىلإ دنتسي  بعص  يضاير  ليلحت  دادعإ  نويتب يف  عرشو  .اذلا  ريوزتلا  مساب  ةفورعم 
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يف ةرّركتملا  عطاقملا  ةدّدعتم  تلكلل  ملقلا  تابرض  يف  هباشتلا  هجوأ  نم  ةلسلس 
ّيأ تاياهن  وأ  تايادب  ملقلا يف  تاّرج  ب  هباشت  دوجو  لتحا  ّنأ  ىعّداو  .ةرّكذملا 

تافداصملا لتحا  ّنإ  ًالئاق  هتاباسح  عبات  ّمث  غلبي 1 /  5 . ةرّركتملا  تلكلا  نم  جوز 
عطاقملا ةدّدعتم   13 لا ـ تلكلل  ةياهنو  ةيادب   26 لا ـ نم ب  اهفشتكا  يتلا  عبرألا 

 - طقف  10,000 لاب ـ لداعي 16  ام  تاّرم -  عبرأ  هسفنب  ًابورضم  ناك 1 /  5  ةرّركتملا 
هجوأ ّنأ  نويتب  حرتقاو  ً.اقالطإ  حّجرم  ودبي غ  ةفدصلا  ضح  اهثودح  لعجي  ّم 
يلاتلاب شتو  ةيانعبو ، ًادمع  ّت  دق  نوكت  نأ  ّدب  ال   » لب تافداصم ، تسيل  هباشتلا 

ةئيه عانقإل  ةيفاك  هتّجح  تناك  . 61« حجرألا ىلع  ةيّرس  ةرفش  ىلإ  اّرو  ةفداه ، ةّين  ىلإ 
هيلع مكُحو  سوفيرد  نيُدأف  .اهكابرإ  ّلقألا  ىلع  وأ  لاجر ، ةعبس  نم  ةّفلؤملا  ّفلحملا 
ةريزج ىلع  ةيئانلا  ةيئازجلا  ةرمعتسملا  يف  يدارفنا  سبح  يف  ةايحلا  ىدم  نجسلاب 

.ةيسنرفلا انايوغ  لحاس  نم  لايمأ  ةّدع  دعب  ىلع  ةعقاولا  ناطيشلا ،

ّهنأ ّدح  ىلإ  ناك  ضومغلا  نم  تقولا  كلذ  ةيضايرلا يف  نويتب  ةّجح  تناك 
اهنم اوهقف  ةمكحملا ، رضاحلا يف  يموكحلا  ضّوفملا  الو  سوفيرد ، نع  عافدلا  قيرف  ال 

ردقلا سفنب  اورعش  دق  ةمكحملا  اوّسأرت  نيذلا  ةاضقلا  نوكي  نأ  لمتحملا  نمو  ً.ائيش 
لايح ءيش  لعف  نم  مهتعنمو  مهتبهرأ  ةفئازلا  ةيضايرلا  ججحلا  ّنكل  كابرإلا ، نم 
ءلع دحأ  هيراكناوب ، يه  ىلإ  ةضماغلا  نويتب  تاباسح  ءاغلإ  جاتحاو  .كلذ 

لصفلا ىرخأ يف  ةّرم  هفداصنس  يذلاو   ) رشع عساتلا  نرقلا  ةرهش يف  كألا  تاّيضايرلا 
، ةيلصألا ةنادإلا  ىلع  دقع  نم  كأ  رورم  دعبف  رالود .) نويلملا  ةلكشم  عم  سداسلا 

ةّيلتحا باسح  نم  ًالدب  ذإ  .نويتب  تاباسح  أطخلا يف  هيراكناوب  فشتكا  ام  ناعرس 
بسح ةرّركتملا ،  13 لا ـ تلكلا  نم  ةياهنو  ةيادب   26 لا ـ ةاق  تافداصم يف  عبرألا 

ًالتحا ّلقأ  لاحلا  ةعيبطب  وهو  تلك ، عبرأ  تافداصم يف  عبرألا  ةّيلتحا  نويتب 
.ثكب

مامأ تّبثت  يتلا  صاخشألاب  ةهيبشلا  لاكشألا  صّحفتت  ّكنأ  ّليخت  ًاسايق ،
دق ردصلا ، وأ  سأرلا  ىلع  اّمإ  تاقلط  ىلع 10  روثعلا  دنع  .ةيامرلا  ىلع  بّردتملا 
ىتح وأ  قالطإ 100  تنّمضت  ةلوجلا  ّنأ  تدجو  اذإ  اّمأ  .رهام  يمارلا  ّنأ  ضرتفت 

نم .نويتب  ليلحت  ىلع  هسفن  ءيشلا  قبطني  ً.افلتخم  ًاعابطنا  نّوكتس  ّكنإف  ةقلط ،  1000
ّة 14,950 نكلو  تالتحا ، ةعبرأ  نم  تافداصم  عبرأ  ثودح  لعفلاب  لمتحملا  غ 

اهّللح يتلا  تلكلل  ةياهنو  ةيادب  نم 26  تارايخ  ةعبرأ  ءاقتنال  ةفلتخم  ةقيرط 
وحن غلبي  نويتب  اهدصر  يتلا  عبرألا  تافداصملل  يقيقحلا  لتحالا  ناك  .نويتب 

.ّفلحملا ةئيه  عانقإل  همدختسا  يذلا  مقرلا  نم  ةّرم   100 ربكأ ب ـ يأ  نم 100 ،  18
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وأ سمخ ، ىلع  روثعلاب  ًاضيأ  ّرسيس  ناك  نويتب  ّنأ  ةقيقح  رابتعالا  ذخأن يف  امدنعو 
عبرأ ىلع  روثعلا  لتحا  باسح  ةداعإ  اننك  كأ ، وأ  تافداصم  عبس  وأ  ّتس ،
ًاددع نويتب  هربتعا  ام  ىلع  روثعلا  ّدَُعي  عقاولا ، يف  نم 10 . وحنب 8  كأ  وأ  تافداصم 
فشك لالخ  نمو  .اهيلع  روثعلا  مدع  نم  ًالتحا  َكأ  تافداصملا  نم  يدايتعا » «غ 

هذه لثم  ىلع  تالتحالا  ّةيرظن  قيبطت  ةلواحم  ّىتح  رابتعاو  نويتب  تاباسح  أطخ 
كلذبو ّذاشلا  ديلا  ّطخ  ليلحت  حضف  نم  هيراكناوب  نّك  عورشم ، غ  ًارمأ  ةّيضقلا 

يف قاطت  ال  يتلا  فورظلا  نم  تاونس  عبرأ  تماد  ةاناعم  دعب  . 62 سوفيرد ةئربت 
قالطإ ّمت  اسنرف ، يف  يزخلا  يف  شيعلا  نم  ىرخأ  تاونس  عبسو  ناطيشلا ، ةريزج 

دعبو .يسنرفلا  شيجلا  دئار يف  ةبتر  ىلإ  هتيقرتو  ماع 1906 ، ًاخأ يف  سوفيرد  حارس 
ىلع زّيو  ىلوألا ، ةيملاعلا  برحلا  هدلب يف  ةمدخ  ةبك  ةعاربب  عبات  هفرش ، داعتسا  نأ 

.نادرف ةهجاوملا يف  ّطخ 

اهب نك  يتلا  ةلوهسلاو  ًايضاير  ةموعدملا  ججحلا  ةّوق  سوفيرد  ةّيضق  حضوت 
يأ ةمداقلا ، لوصفلا  تاّرم يف  ةّدع  عوضوملا  اذه  ىلإ  دوعن  فوسو  .اهمادختسا  ةءاسإ 
نم ديزم  بلط  نود  نم  ةيضاير ، ةغيص  ضرع  دنع  ءودهب  ءاإلا  ىلإ  سوؤرلا  ليم 

ججحلا نم  ديدعلاب  طيحي  يذلا  ضومغلاف  .اهعدتبا  يذلا  ِملاعلل  ًامارتحا  حيضوتلا ،
.هّقحتست ام  ًاردان  باجعإ ، نم  هلانت  امو  اهتناصح  نع  ًاّيئزج ، لوؤسملا ، وه  ةيضايرلا 
ةرهاظلا  ) قيلا مهو  نم  يضايرلا  لكشلاف  .ججحلا  هذه  يّدحت  ّمتي  ام  ًاليلق  اذكه ،

تارابتخالا جئاتن  لوبق  ىلإ  سانلا  عفدت  يتلاو  قباسلا ، لصفلا  يف  اهانفداص  يتلا 
انلشف يف اّننأ  ةيقيقحلا  ةاسأملاو  .لمتحملا  كّكشملا  ّلطعي  كيكشت ) نودب  ةيّبطلا 

ىرخألا ةيضايرلا  تاقافخإلا  نم  ديدعلا  نمو  سوفيرد  ةمكاحم  نم  سورد  ّملعت 
ً.اراركتو ًارارم  هسفن  صملا  نم  ءايربأ  اياحض  اع  كلذل ، ةجيتنو  .خيراتلا  ربع  ةلادعلل 

 
؟ هتءارب تبثت  ىّتح  بنذم 

تالاحلاب ءيلم  نوناقلا  ّنإف  قباسلا ، لصفلا  ةيّبطلا يف  تاصوحفلا  انيأر يف  ك 
، ةفئاز وأ  ةيقيقحو  ةئطاخ ، وأ  ةحيحص  ءاوس  ةيئانث : ماكحأ  رادصإ  اهيف  بجي  يتلا 

ةيبرغلا تايطارقدلا  نم  ديدعلا  مكاحملا يف  تاعاق  مزتلت  .ةنادإلاب  وأ  ةءاربلاب  ءاوسو 
ال مِّهتملا ، قتاع  ىلع  عقي  تابثإلا  ءبع  ّنأ  ينعي  ام  هتنادإ - » تبثت  ّىتح  ءيرب   » أدب

ّىتح بنذم   » يأ سكاعملا ، ضارتفالا  نم  ًابيرقت  نادلبلا  عيمج  تّصلخت  دقو  .مَّهتملا 
ةبذاكلا ةيباجيإلا  جئاتنلا  نم  ربكأ  ددع  ىلإ  ًتح  يّدؤت  ةسرم  يهو  هتءارب ،» تبثت 
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رصعلا نادلب  ضعب  يف  حجرت  كلذ ، عم  .ةبذاكلا  ةيبلسلا  جئاتنلا  نم  ّلقأ  ددعو 
لّدعم غلبي  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةلادعلا  نازيم  ةءاربلا يف  ةّفك  ىلع  ةنادإلا  ةّفك  ثيدحلا 
موعدم تانادإلا  هذه  مظعمو  ابايلا 99.9 ،% ةيئانجلا  ةلادعلا  ماظن  يف  ةنادإلا 

ىدل ةنادإلا  ةبسن  تغلب  ماع 2017 /  2018 ، يف  ّهنأ  دجن  ةنراقملا ، دنعو  . 63 فارتعاب
نابايلا عفترملا يف  ةنادإلا  لّدعم  ودبي  يلاتلاب ، ةدّحتملا 80 .% ةكلمملا  جاتلا يف  ةمكحم 

حيحصلا مرجملا  ةينابايلا  ةطرشلا  فقوت  نأ  لمتُحي  له  نكل  باجعإلل ، ةثم  ةّيئاصحإ 
؟ ةلاح ّلك 1000  نم  نم 999  كأ  يف 

ةيساقلا باوجتسالا  بيلاسأ  ىلإ  ًاّيئزج ، ةنادإلا ، نم  يلاعلا  لّدعملا  اذه  ىزعي 
ةّدمل مهب  هبتشملا  زاجتحاب  ًاينيتور  مهل  حمُسي  ذإ  .نوينابايلا  نوقّقحملا  اهسرا  يتلا 

الو ماحم ، روضح  نود  نم  مهباوجتسا  مهنكو  ةمهت ، نود  نم  مّايأ  ةثالث  ىلإ  لصت 
ماظنلل ةجيتن  اهرودب  يه  بيلاسألا  هذهو  .تاباوجتسالا  ليجست  مهنم  بلُطي 
ةياغلل ًّهم  ًاطرش  فارتعالا  لالخ  نم  عفادلا  تابثإ  هيف  ّدعي  يذلا  ابايلا ، وناقلا 

ىلع ءاسؤرلا  هسرا  يذلا  طغضلا  كلذ  ىلإ  فاضي  .ةنادإلاب  مكح  ىلع  لوصحلل 
امو .ةيضقلاب  ةّقلعتملا  ّةلدألا  يف  يلعفلا  قيقحتلا  لبق  تافارتعالا  عازتنال  قّقحملا 

كلذو فارتعالا ، ينابايلا يف  مهب  هبتشملا  نم  ديدعلل  ةيرهاظلا  ةبغرلا  مهتّمهم  لّهسي 
راشتنا ًارّخؤم  زرب  دقو  .ةبك  ةمكاحم  ةجيتن  مهتالئاعب  قحلي  يذلا  راعلا  بّنجتل 

ءايربأ صاخشأ  ةعبرأ  لاقتعا  ةجيتن  ابايلا  اضقلا  ماظنلا  يف  ةبذاكلا  تافارتعالا 
بكترم ىلع  ضبقلا  ّمتي  نأ  لبقف  .تنرتنإلا  ربع  ةثيبخ  تاديدهت  هيجوت  ةمهتب 

.ةبذاك تافارتعا  ميدقت  ىلع  مّهتملا  نم  نانثا  مغُرأ  يقيقحلا ، ةرجلا 

ةءارب  » ةّيضرف ربتُعت  ذإ  .ظوحلم  ءانثتسا  وه  ةنادإلا  ضارتفا  نابايلا  ليضفت 
نم ّقحك  اهديكأت  ّمت  ثيحب  اعلا ، ءاحنأ  مظعم  ّةيوق يف  هتنادإ » تبثت  ّىتح  مّهتملا 

.ةدّحتملا ممألا  نع  رداصلا  ناسنإلا  قوقحل  يملاعلا  نالعإلا  ةيلودلا يف  ناسنإلا  قوقح 
نماثلا نرقلا  يف  شاع  يذلا  نوتسكالب  مايلو  يزيلكنإلا  يسايسلاو  يضاقلا  ّنأ  ّىتح 
لضفألا نم  : » راشأ ةيّمك ح  ًةفص  أدبملا  ىلع  غبسأو  كلذ  نم  دعبأ  ىلإ  بهذ  رشع 
ركسعم يف  ةّوقب  يأرلا  اذه  انعضيو  دحاو .» ءيرب  ةاناعم  ىلع  بنذم  ةرشع  رارف 

، ةرج اوبكترا  دق  اونوكي  نأ  نكمملا  نم  صاخشأ  ةئربتو  ةبذاكلا ، ةيبلسلا  ةجيتنلا 
تلفي ام  ًابلاغف  مّهتملا ، ةنادإ  ىلع  ليلد  ّرفوت  دنع  ّىتحو  .مهتنادإ  تابثإ  رّذعت  نكل 

دأ نود  نم  ةاضقلا  وأ  ّفلحملا  ةئيه  ليلدلا  عنقي  اذإ   باقعلا  نم  خألا  اذه 
تاّيبلسلا لّدعم  نم  ضفخي  ثلاث  مكُح  ىلإ  ءوجللا  ّمتي  ةيدنلتكسالا ، مكاحملا  .ّكش يف 

ال يتلا  ةءاربلا  ماكحأ  ىلع  تبثم » غ   » مكح قّبطيف  .طقف  مسالاب  نإو  ةبذاكلا ،
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يفو .هتءارب  نالعإل  مّهتملا  ةءاربب  ةّمات  ةعانق  ىلع  ّفلحملا  ةئيه  وأ  يضاقلا  اهيف  نوكي 
نوكي ال  هسفن  مكحلا  ّنأ  ّالإ  ًائيرب ، ىقبي  مّهتملا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع  تالاحلا ، هذه 

ً.ائطاخ

 
دحاو ىلإ  ًانويلم   73

ةبراضتملا ّةلدألا  تبّعص  ةيزيلكنإ ، ةمكحم  ةعاق  كرالك يف  يلاس  ةمكاحم  يف 
ىلع ةّرصم  يلاس  تناك  .ةحضاو  ةئربت  وأ  ةنادإ  ىلإ  لّصوتلا  ةّيلمع  ّفلحملا  ةئيه  ىلع 

بخلا دهاشلاو  ةيلخادلا  ةرازو  ضارمألا يف  ملع  اّصخأ  ّنأ  .اهَيلفط غ  لتقت  اّهنأ  
يتلا ةيّبطلا  ةيئانجلا  ّةلدألا  تناكو  .كلذ  فالخ  ىعّدا  زمايليو ، نالآ  .د  ةباينلا ، ىدل 

، ةمكاحملا تقبس  يتلا  ةرتفلا  .ّفلحملا يف  ةئيه  ىلإ  ةبسنلاب  ةكبرمو  ةدّقعم  اهمّدق 
دومعلا تاباصإو  غامدلا ، ةدوجوملا يف  عومدلاب  ةّقلعتملا  ّةلدألا  نّولقتسم  ءاربخ  بّذك 

ّةثج صحف  جئاتن  ساسألا يف  زمايليو يف  اهدجو »  » يتلا علا  ةيكبش  فيزنو  يرقفلا ،
يراه ّنأب  ّفلحملا  ةئيه  عانقإ  لواحو  هفقوم  لّدب  نأ  ّالإ  ءاعّدالا  نم  ناك  .يراه ف 
.هيأر ّغ  زمايليو  ّىتحو  .لصألا  معُز يف  زازتهالل ك  ضّرعتي  و  توملا ، ّىتح  قنُخ 

.اعملا حضاو  ناك  ةيّبطلا  ّةلدألا  ءيش يف  ّنأ ال  غ 

ّةلدألا ىلع  ءاعّدالاو  عافدلا  ب  ةسرشلا  ةسفانملا  تّدأ  كلذ ، ىلع  ةوالع 
ةروص ءاعّدالا  مسر  دقف  .كابرإلا  نم  ةفصاع  ةراثإ  ىلإ  ةافولا  َيتلاحب  ةطيحملا  ةيفرظلا 
اهبلج يتلا  تايغتلا  نم  تءاتسا  ةينانأو ، ةرورغم  ةلماع  ةأرما  اّهنأ  ىلع  يلاسل 

ةدوعلل ةياغلل  ةسئاي  ةأرما  اّهنأ  ىلع  اهرّوصو  .اهدسجو  اهتايح  بولسأ  ىلإ  نالفطلا 
ًاذإ اذامل  عافدلا ، ّدرف  .عيضرلا  اهَيلفط  لتق  ىلإ  اهعفد  يذلا  رمألا  ةقباسلا ، اهتايح  ىلإ 
لالخ ًاثلاث  ًالفط  تبجنأو  تلمح  اذاملو  ةزيجو ، ةرتفب  لّوألا  دعب  ًايناث  ًالفط  تبجنأ 
اهنبا ةافو  ىلع  حوضوب  ةعوجفم  تناك  يلاس  ّنأ  عافدلا  دّكأو  ةمكاحملل ؟ دادعإلا 
اهنزح يف  بيرم  ءيش  دوجو  ىلإ  حملأو  ةّجحلا ، هذه  ىلع  ءاعّدالا  لياحتف  .لّوألا 

ىلإ هلوصو  دنع  رفوتسيرك  ىأر  نم  لّوأ  ناك  يذلا  بيبطلا  ّدر  ٍذئدنع  .ينلعلا 
.ركبلا اهلفط  تدقف  نأ  دعب  يلاس  نزح  يف  يداع  غ  ءيش  نم  ام  ّهنأ  ىفشتسملا 

ةيؤر نع  مهزجعو  ّفلحملا  ةح  نم  ديزتل  ةضراعملاو ، ةّديؤملا  ججحلا  تلاوتو 
.ةقيقحلا

.وديم يور  سلا  بخلا ، دهاشلا  لّخدت  سابتلالا ، نم  ءاوجألا  هذه  ّلظ  يف 
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تحت يومدلا  مرولا  و« يوئرلا » فيزنلا   » دادتما لوح  ضارمألا  ءلع  لداج  نيبف 
، مكحلا ةمالس  وحن  كابترالاو ، ةحلا  نع  ًاديعب  ّفلحملا  ةئيه  وديم  داق  ةيفاجلا ،»

ةلئاع نم  لفط  ةباصإ  ةصرف  ّنأ  دافأف  .ةدحاو  ةّيئاصحإ  يهو  الأ  ةحضاو ، ةرانم  عمو 
تناك دهملا ) توملاب يف  اهيلإ  راشي  ام  ًابلاغ  يتلاو   ) ئجافملا عّضرلا  توم  ةمزالت  ةيرث 

ةمولعم ّمهأ  هذه  تناك  ّفلحملا ، نم  ثك  ىلإ  ةبسنلابو  ً.انويلم  نم ب 73  ةدحاو 
نك الو  ًاّدج  ًابك  ًاددع  ناك  ًانويلم  ّنأ 73  كلذ  ةمكاحملا ، لالخ  اهيلع  اولصح 

.هلهاجت

ناونعب ًاباتك  ّفلأف  ً.ازراب  ًايناطيرب  لافطأ  بيبط  وديم  ناك  ماع 1989 ، يف 
روثأملا لوقلا  باتكلا  نّمضتو  . Abuse Child of ABC لافطألا ةلماعم  ةءاسإ  ءابفلأ 

، ةاسأم ئجافم  لكشب  دحاو  لفط  ةافو  ّنإ  : » وديم نوناق  مساب  فرُعي  حبصأ  يذلا 
ّنأ غ  . 64« سكعلا تبثي  ىتح  لتق  ةرج  يهف  ةثالث  ةافو  اّمأ  ةبيرم ، نثا  ةافوو 

مهفلا ءوس  وهو  .تالتحالل  يساسأ  مهف  ءوس  ىلإ  دنتست  ةيحطسلا  ةلوقملا  هذه 
وهو الأ  كرالك ، يلاس  ةيضق  ّفلحملا يف  ةئيه  ليلضت  ىلإ  ودي  يّدؤيس  يذلا  هسفن 

.ّةلقتسملا ثادحألاو غ  ّةلقتسملا  ثادحألا  طيسبلا ب  قرفلا 

 
ّلقتسملا أطخلا 

ةيلتحا ىلع  ّرثؤت  هدحأ  ةفرعم  تناك  اذإ  نّالقتسم  غ  ناثدحلا  ربتُعي 
تاسرملا نم  ةيدرف ، ثادحأل  تالتحا  دوجو  دنع  .َّلقتسم  نانوكيف  ّالإو  رخآلا ،

ىلع .ثادحألا  ةعومجم  عوقو  لتحا  داجيإل  ًاعم  تالتحالا  هذه  ةفعاضم  ةعئاشلا 
ناّكسلا نم  ًايئاوشع  هرايتخا  ّمتي  يذلا  صخشلا  نوكي  نأ  لتحا  غلبي  لاثملا ، ليبس 

ّنإف طّسوتملا ، صخش يف  ب 1000  نم  لودجلا 3 ، حّضوم يف  وه  كو  ىثنأ 1 /  2 .
نم ب ًايئاوشع  تخا  صخش  لّجسي  نأ  لتحا  غلبيو  .ثانإلا  نم  نونوكيس  مهنم   500

ام عم  كلذ  قفاوتيو  ءاكذلا 1 /  4 . لّدعم  رابتخا  يف  طاقن  نم 110  كأ  ناّكسلا 
نوكي نأ  لتحا  ةفرعمل  لودجلا 3 . بسحب  صخش  لصأ 1000  نم  هعومجم 250 

لتحالا 1 /  2 و1 /  4 برضن  اّننإف  زواجتي 110 ، ءاكذ  لدع  ّعتمتيو  ىثنأ  ام  صخش 
ًاصخش يف ( 8  / 1000) 125 لا ـ عم  كلذ  قفاوتيو  لتحا 1 /  8 . ىلع  لوصحلل  ًاعم 

برض ًاما  لوبقملا  نمو  لودجلا 3 . عفترملا يف  ءاكذلا  لّدعم  تاوذ  نم  ثانإلا ، دومع 
ءاكذ لّدع  ّعتمتت  ىثنأ  صخشلا  نوكيل  كرتشملا  لتحالا  داجيإل  ًاعم  لتحالا 

نع ًائيش  فشكي  ّعم ال  ءاكذ  لّدعم  كالتماف  .نّالقتسم  سنجلاو  ءاكذلا  ّنأل  عفترم ،
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.ءاكذلا نع  ًائيش  فكشي  عم ال  سنج  ىلإ  ءتنالا  ّنأ  ناسنإلا ك  سنج 

ءاكذلا لّدعم  سنجلا عومجملا

ركذ ىثنأ  

>110 125 125 250

<110 375 375 750

عومجملا 500 500 1000

.سنجلاو ءاكذلا  بسح  نوعّزوم  صخش  لودجلا 3: 1000 

 

 

 

 

 

 

ام وأ  100م65 ، لاب ـ وحن 1  ةدّحتملا  ةكلمملا  دّحوتلا يف  ضرم  راشتنا  لدعم  غلبي 

ىثنأ صخشلا  نوكي  نأ  لتحا  ىلع  روثعلل  ّهنأ  ضرتفن  دقو  . 1000 لاب ـ لداعي 10 

و1 /  100)  2  / 1  ) ًاعم لتحالا  برض  ةطاسبب  اننك  دّحوتلا ، ضرم  نم  اعيو 

دّحوتلا ّنأ  .صخش غ  ّلك 1000  نم  لداعي 5  ام  وأ  لتحا 1 /  200 ، ىلإ  لّصوتلل 

ًايئاوشع مهرايتخا  ّمت  صخش  ليلحتب 1000  موقن  امدنعف  .َّلقتسم  اسيل  سنجلاو 

نم  8  ) روكذلا دّحوتلا ب  ضرم  راشتنا  ّنأ  دجن  لودجلا 4 ، ك يف  ناّكسلا ، نم ب 

دّحوتلا فيط  ّنإف  يلاتلاب ، نم 500 .)  2  ) ثانإلا هراشتنا ب  فاعضأ  ةعبرأ  لداعي  ( 500

ءزجلا اذه  ىلإ  ةجاحب  نحنو  . 66 باصم ةسمخ  ّلك  نم ب  ةدحاو  ىثنأ  ىلع  لمتشي 
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ًايئاوشع هرايتخا  ّمت  يذلا  صخشلا  نوكي  نأ  لتحا  ّنأ  فرعنل  تامولعملا  نم  يفاضإلا 

ًاقفو نم 1000 ، سيلو 5  نم 1000 ، غلبي 2  دّحوتلاب  ةباصم  ىثنأ  ناّكسلا  نم 

ىدم حضوي  ام  اذهو  .َتقيقحلا  لالقتسا  ةّيضرف  ىلإ  ةدنتسملا  ةئطاخلا  انتاباسحل 

لالقتسا لوح  ةحيحص  غ  تاضارتفا  مدختسن  امدنع  ةبك  ءاطخأ  باكترا  ةلوهس 

.ثادحألا

دّحوتم سنجلا عومجملا

ركذ ىثنأ  

معن 8 2 10

ّالك 492 498 990

عومجملا 500 500 1000

نم نوناعي  اوناك  اذإ  امو  سنجلا  بسح  نوعّزوم  صخش  لودجلا 4: 1000 
.ال مأ  دّحوتلا  ضرم 

 

 

 

 

 

 
كرالك يلاس  َيلفط  نم  ّلك  ةافو  هتداهش ه  وديم يف  هلوانت  ناذللا  ناثدحلا 

ُرشن دق  نكي  ًاريرقت   مدختسا  هماقرأ ، ىلإ  لّصوتللو  .ئجافملا  عّضرلا  توم  ةمزالت 
يف ّدُعأ  يذلا  ريرقتلا  سرد  . 67 هل ةمّدقم  ةباتك  هنم  بُلط  ةمزالتملا ، كلت  نع  دعب 

ثالث ىدم  ىلع  ةّيح  ةدالو  لصأ 473,000  نم  دهملا  يف  ةافو  ةلاح  ايناطيرب 363 
، ناّكسلا يلجإ  ىوتسم  ىلع  ةمزالتملاب  ةباصإلا  لّدعم  ميدقت  ىلإ  ةفاضإلابو  .تاونس 
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نخّدم ب ّة  ناك  اذإ  امو  ةرسألا ، لخدو  ّمألا ، رمع  بسحب  تانايبلا  ريرقتلا  مّسق 
زواجتت 26 ّمأو  كرالك ، ةرسأك  نّخدملا  نم  ةيلاخو  ةيرث  ةرسأ  ىلإ  ةبسنلابو  .اهدارفأ 

نم دحاو  غلبي  ئجافملا  عّضرلا  توم  ةمزالت  ةباصإلا  لتحا  ناك  رمعلا ، نم  ًاماع 
.ةّيح ةدالو  ّلك 8543 

ةباصإلا تالاح  ّنأ  ضارتفالا  وه  وديم  هيف  عقو  يذلا  لّوألا  أطخلا  ناك 
هيدل ّنأ  رعش  كلذبو ، ً.اما  ّةلقتسم  ثادحأ  يه  ئجافملا  عّضرلا  توم  ةمزالت 
ةرسألا ئجافملا يف  عّضرلا  توم  ةمزالت  لفط  ةافو  لتحا  باسحل  ةيفاكلا  تارّربملا 
ًابيرقت ةدحاو  ةافو  عوقو  لتحا  ىلإ  لّصوتلل  هسفنب ، مقرلا 8543  برض  قيرط  نع 

: لوقلا ّدح  ىلإ  بهذ  هتاضارتفا ، ريربتلو  .ءايحألا  ديلاوملا  نم  جوز  نويلم  لك 73  يف 
ءوس ّنأ  ىلع  ّةلدألا  نم  ثك  ّة  ّهنأ  يف ح  ةيثارو ، دهملا  ةافو  ّنأ  ىلع  ليلد  نم  ام  »

ةكلمملا ديلاوملا يف  لّدعم  عم  ّهنأ  حرتقا  مقرلا ، اذه  عمو  ثَراوُتي .» لافطألا  ةلماعم 
ةّرم دهملا  يف  تافو  ثودح  ّعقوت  نك  ةنسلا ، يف  وحن 700,000  غلابلا  ةدّحتملا 

.ماع لك 100  ًابيرقت 

ةفورعملا رطخلا  لماوع  نم  ديدعلا  ةّمثف  .ديعب  ّدح  ىلإ  ًائطاخ  هضارتفا  ناك 
ةكراشمو ةركبملا  ةدالولاو  خدتلا  كلذ  ا يف  ئجافملا ، عّضرلا  توم  ةمزالت  ةطبترملا 

ةيثارو تامالع  ًاضيأ  رتسشنام  ةعماج  يف  نوثحابلا  دجو  ماع 2001 ، يف  .ريرسلا 
ذنمو . 68 دهملا توم  رطخل  لافطألا  ةضرع  نم  ديزت  يعانملا  زاهجلا  ميظنتب  ةطبترم 

فورعملا نمو  . 69 ىرخألا ةيثارولا  رطخلا  لماوع  نم  ديدعلا  فاشتكا  ّمت  حلا ، كلذ 
ةمزالت ةباصإلا  رطخ  اّر  اهنمو  ةهباشتملا ، تاثّروملا  نم  ًاثك  نوكراشتي  ءاّقشألا  ّنأ 

نأ لمتحملا  نمف  ةمزالتملا ، هذهب  لافطألا  دحأ  تام  اذإ  اذكه ، .ئجافملا  عّضرلا  توم 
تايفو ثودح  لتحا  ّنإف  يلاتلابو ، .ةبِحاصملا  رطخلا  لماوع  ضعب  ةرسألا  ىدل  نوكي 

ةرسأ وحن  ّنأ  دقتُعي  عقاولا ، .ناّكسلا يف  ددع  طّسوتم  دّدهي  يذلا  كاذ  قوفي  ةقحال 
.ئجافملا عّضرلا  توم  ةمزالت  ةيناث  ةافو  نم  ماع  ّلك  اعت  ايناطيرب  ةدحاو يف 

نم سايكأ  لّيخت 10  ئجافملا ، عّضرلا  توم  ةمزالت  ةافولا  لتحا  ىلع  ًاسايق 
اّمأ .ءاضيب  تارك  ىلع 10  سايكألا  هذه  نم  نم 9  ّلك  يوتحي  .ةيجاجزلا  تاركلا 
هذه حاضيإ  ّمت  دقو  .ءادوس  ةدحاوو  ءاضيب  تارك  عست  ىلع  يوتحيف  خألا  سيكلا 

بحست ّمث  ًايئاوشع ، ًاسيك  راتخت  ىلوألا ، كترايز  يف  لكشلا 9 . راسي  ىلإ  ةيلّوألا  ةلاحلا 
اهنم ّيأ  رايتخا  تالتحا  ّنأ  او  ةرك ، دوجول 100  ًارظنو  .هنم  ةيئاوشع  ةرك 

يف نم 100 . غلبي 1  ىلوألا  ةّرملا  هذه  ءادوسلا يف  ةركلا  رايتخا  لتحا  ّنإف  ةيواستم ،
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ىرخأ ةرك  جرُختو  اهسيك  ىلإ  اهتذخأ  يتلا  ىلوألا  ةيجاجزلا  ةركلا  ديعت  اثلا ، كرايتخا 
تجرخأ دق  تنك  اذإو  .ىرخألا  ةعستلا  سايكألا  ًاما  ًالهاجتم  هسفن ، سيكلا  نم 

ىلع يوتحي  يذلا  سيكلا  نم  راتخت  ّكنأ  ملعت  تنأف  ىلوألا ، ةّرملا  ءادوسلا يف  ةركلا 
، ثكب ىلعأ  ءادوسلا  ةركلا  رايتخا  لتحا  لعجي  اذهو  .ةيناثلا  ةّرملا  ءادوسلا يف  ةركلا 

ترك رايتخا  نوكي  ويرانيسلا ، اذه  ّلظ  يفو  نم 100 . نع 1  ًاضوع  نم 10 ، دحاو  يأ 
يلصألا لتحالا  برض  دّرجم  نم  ثكب  ىلعأ  ( 1000 لا ـ لتحا 1 يف  عم   ) نيوادوس

.(10,000 لا ـ لتحا 1 يف  ىلإ  لّصوتلل   ) هسفنب ةدحاو  ءادوس  ةرك  رايتخا  ّلثمتملا يف 
دادزي ئجافملا ، عّضرلا  توم  ةمزالت  دحاو  لفط  ةافو  دّرج  اهسفن ، ةقيرطلاب 

.ةمزالتملا كلتب  اثلا  لفطلا  ةافو  لتحا 

.ءاضيبلا وأ  ءادوسلا  تاركلا  رايتخا  لتحا  داجيإل  رارق  ةرجش  لكشلا 9 :
عورفلا عبتا  ةلواحم ، ّلك  ءاضيب يف  وأ  ءادوس  ةرك  رايتخا  لتحا  باسحل 

، لاثملا ليبس  ىلع  .عارذ  ّلك  ىلع  تالتحالا  برضاو  ةرجشلل  ةبسانملا 
دّرجو لتحاب 1 /  100 . ىلوألا  ةلواحملا  يف  ءادوس  ةرك  ءاقتنا  ثدحي 

ةلواحملا يف  هسفن  سيكلا  نم  راتخن  ىلوألا ، ةلواحملا  يف  سيك  رايتخا 
رايتخالا تاعومجم  نم  ةعومجم  ّلك  تالتحا  حيضوت  ّمت  دقو  .ةيناثلا 

.عّطقتملا ّطخلا  ىلإ   جودزملا 

رطخلا لماوع  رايتخا  ّمتي  ال  ئجافملا ، عّضرلا  توم  ةمزالتم  عم  عقاولا ، يف 
نك موتحم -  لكشب  لب  لّوألا ، كلفط  ةدالو  دنع  ًايئاوشع  كتلئاع  اههجاوت  يتلا 

.ال وأ  ءادوسلا  ةركلا  ىلع  يوتحملا  سيكلا  نم  راتخت  نأ  اّمإ  ةيادبلا ، ذنم  ّهنإ  لوقلا 
راتخت تنك  اذإ  لكشلا 10 . رارقلا يف  ةرجش  ليدبلا يف  سفتلا  اذه  حيضوت  ّمت  دقو 

ىلإ 1 عفتري  نيوادوس  ترك  رايتخا  لتحا  ّنإف  تّرملا ، ءادوسلا يف  ةركلا  سيك  نم 
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عّضرلا توم  ةمزالت  ناّكسلا  ةباصإ  رطخ  برضب  ءافتكالا  ّدُعي  ديكأتلابو ، . 100 لاب ـ
ً.ائطاخ ًاراسم  ةمزالتملاب  لفط  ةافو  لتحا  ىلإ  لّصوتلل  هسفنب  ئجافملا 

هنم راتخت  يذلا  سيكلا  نوكي  هيفو  ناتليدب ، رارق  اترجش  لكشلا 10 :
ّمت ةرجش ، ّلك  عمو  .نيرايتخالا  الكل  هسفن  سيكلا  ىقبي  هّنكلو  ًاموتحم ،

ىلإ  جودزملا  رايتخالا  تاعومجم  نم  ةعومجم  ّلك  تالتحا  حيضوت 
، ءادوس تارك  الب  سيك  نم  راتخن  اّنك  اذإ  انّنأ  حضّتيو  .عّطقتملا  ّطخلا 

.نيواضيب ترك  رايتخا  وه  ديحولا  لتحالاف 

* * *

ةدحاو ةلاحل  يقبطلا  لدعملل  وديم  مادختساب  ّقلعتت  ىرخأ  لكاشم  ّة  ناك 
راتخا يذلا  ريرقتلا  ىطعأ  .ةّيح ك  ةدالو  ئجافملا يف 8543  عّضرلا  توم  ةمزالتم  نم 

ّلك 1303 - نم  طقف  دحاو  ثكب -  ىلعأ  ناّكسلا  ًاّماع ب  ًارطخ  مقرلا  اذه  هلالخ  نم 
دقو .ةيداصتقالا  ةيعتجالا  تاّرشؤملا  بسح  تانايبلا  فينصت  نود  نم  هباسح  ّمت 

ةيفلخ ذخأ  لالخ  نمو  كلذ ، نع  ًاضوع  .ليدبلا  مقرلا  اذه  مادختسا  مدع  وديم  راتخا 
توم ةمزالتم  نم  ةدحاو  ةلاح  لعج  مقر  ىلإ  وديم  لّصوت  رابتعالا ، عب  كرالك  لآ 

لالقتسا مدع  لهاجت  يف  هئطخ  ببسبو   ) ثكب ًالتحا  ّلقأ  ودبت  ئجافملا  عّضرلا 
كلت لمهأ  نيب  دعب ،) ًالتحا  ّلقأ  ةمزالتملا  هذه  نم  ناتلاح  تدب  ةافولا ، َيتلاح 

لهاجت وديم  راتخا  لاثملا ، ليبس  ىلع  ً.احيجرت  كأ  ودبي  رمألا  تلعج  يتلا  لماوعلا 
لّدع ثانإلا  نم  كأ  روكذلا  بيصت  ةمزالتملا  نوكو  نيَركذ  يلاس  َيلفط  نوك  ةقيقح 

ءاعّدالا ةّجح  ضّوقي  نأ  رابتعالا  عب  عقاولا  اذه  ذخأ  نأش  نم  ناكو  ً.ابيرقت  فعضلا 
لتحا اهعم  لءاضتيل  ًالتحا ، كأ  ودبت  ةمزالتملاب  ةيناثلا  ةافولا  لعج  لالخ  نم 
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.اهَيلفط لتق  ىلع  يلاس  مادقإ 

تس رايتخا  قيرط  نع  ةيئاصحإلا  ّةلدألل  ءاعّدالا  هيوشت  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع 
ّالإ ًالِّلضم ، وأ  يقالخأ  ربتُعي غ  نأ  هنأش  نم  ناك  اقتنا  لكشب  طقف  ةيذؤملا  ةيفلخلا 

يقبطلا ميسقتلا  ذيفنت  ّمت  دقف  .ةسرملا  هذهب  ةطبترم  قمعأ  ةلكشم  ّة  ّهنأ 
لجأ نم  تاءاصحإلا ، وديم  هنم  ّدمتسا  يذلاو  يلصألا ، ريرقتلا  يف  ةدراولا  تانايبلل 

ةيّحصلا ةياعرلا  دراوم  رشنل  كلذو  ةروطخلا ، ةيلاع  ةيفارغودلا  صئاصخلا  ديدحت 
رطخ جاتنتسال  اهمادختسا  كلذ  نم  دصقلا  نكي  و  .ربكأ  ةءافكب  قاطنلا  ةعساو 

ريرقتلا ناك  .ئجافملا  عّضرلا  توم  ةمزالت  تاعومجملا  هذه  يف  ّعم  درف  ةباصإ 
ّم ةدّحتملا ، ةكلمملا  ةدالو يف  نويلم  فصن  وحن  قاطنلا يف  عساو  قيقحت  نع  ةرابع 

، لباقملا يف  .ليصفتلاب  ةدالو  ّلكل  ةيدرفلا  فورظلا  يف  قيقحتلا  نك  ال  ّهنأ  ينعي 
ءاعّدالا ىفتكا  دقو  .ّعم  معز  ةياغلل يف  ًالّصفم  ًاقيقحت  كرالك  يلاس  باوجتسا  لّكش 

ّنأ ضرتفاو  ريرقتلا ، تبسان  يتلا  فيتسو  يلاس  ةيفلخ  نم  بناوجلا  كلت  رايتخاب 
عّضرلا توم  ةمزالت  كرالك  ةرسأ  دالوأ  ةباصإ  رطخ  ديدحتل  كلذ  مادختسا  هتعاطتساب 

صئاصخل ةهباشم  درفلا  صئاصخ  ّنأ  ضارتفالا  ئطُخي يف  ىحنملا  اذه  ّنكل  .ئجافملا 
.ةيئيبلا ةطلاغملا  مساب  فرُعي  امل  يسالك  لاثم  اذهو  .ناّكسلا 

 

 
ةيئيبلا ةطلاغملا 

نأش نم  ّنأ  ةجاذسب  ضرتفن  امدنع  ةيئيبلا  تاطلاغملا  نم  عون  ثدحي 
ةكلمملا يف  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ناّكسلا  نم  ةعّونتم  ةعومجم  زّي  نأ  ةدحاو  ةيئاصحإ 

ىلإ ةبسنلاب  اّمأ  ً.اماع  ةأرملل 83  ّعقوتملا  رمعلا  طّسوتم  ناك  ماع 2010 ، يف  ةدّحتملا 
ّعقوتملا رمعلا  طّسوتم  ناكو  .طقف  ًاماع  زواجتي 79  مقرلا  اذه  نكي  ملف  لاجرلا ،
طّسوتم ّنإ  لوقلا  ةيئيبلا  تاطلاغملا  ىلع  ةطيسبلا  ةلثمألا  نمو  ً.اماع  ناّكسلل 81 
اهرايتخا ّمتي  ىثنأ  ّيأ  ّنأ  يأ  روكذلا ، رمع  طّسوتم  قوفي  ثانإلل  ّعقوتملا  رمعلا 

ّصاخ مسا  ةطلاغملا  هذهل  ً.ايئاوشع  هرايتخا  ّمتي  ركذ  ّيأ  نم  لوطأ  شيعتس  ًايئاوشع 
دنتست ةطيسبو  ةعئاش  ىرخأ  ةيئيب  ةطلاغم  ّة  لماشلا .» ميمعتلا   » وهو مئالمو ،) )

يذ نم  كأ  شيعن  ًاعيمج  نحن   » ةرابع ّلثمتتو يف  ّعقوتملا  رمعلا  طّسوتم  ةدايز  ىلإ 
شيعي نل  ّهنأ  لاحلاو  .ىلاسكلا  يفحصلا  ةنسلأ  ىلع  اهعمسن  ام  ًاثك  يتلاو  لبق ،»
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تاحارتقالا هذه  نأ  ًاذإ  حضاولا  نم  .قباسلا  يف  اوّعقوت  ّم  لوطأ  ةرتفل  عيمجلا 
.لاوحألا نسحأ  ةجذاس يف 

نأ كئجافي  دقف  .ّةقد  كأ  نوكت  نأ  ةيئيبلا  تاطلاغملا  نأش  نم  كلذ ، عم 
ةيبلاغ ّنإف  طقف ، ًاماع  غلابلا 78.8  ّعقوتملا  رمعلا  طّسوتم  نم  مغرلا  ىلع  ّهنأ  فرعت 

غلابلاو 81 ناّكسلل  ّعقوتملا  رمعلا  طّسوتم  نم  لوطأ  نوشيعي  يناطيربلا  روكذلا 
نيابت يف ىلإ  عقاولا  عجرت يف  اّهنأ  غ  ةضقانتم ، ةرابعلا  هذه  ودبت  ىلوألا ، ةلهولل  ً.اماع 
، ّمهملا نكلو  غصلا ، ددعلا  ّنأ  كلذ  .تانايبلا  صيخلتل  اهمدختسن  يتلا  تايئاصحإلا 

ةافولل ّعقوتملا  رمعلا  طّسوتم  ىلع  ّرثؤي  ةركبم  ّنس  نوتو يف  نيذلا  صاخشألا  نم 
ّمث نمو  سانلا  ّلك  ىدل  ةافولا  رعأ  عمج  هيف  ّمتي  يذلا  ّعقوتملا  رمعلا  طّسوتم  يأ  )

ضفخت ةركبملا  تايفولا  هذه  ّنأ  ةشهدلل  ثملا  نمو  مهددع .) يلجإ  ىلع  هميسقت 
، ًاما طسولا  يف  عقي  يذلا  رمعلا  يأ   ) طيسولا لّدعملا  نود  ام  ىلإ  رمعلا  طّسوتم 
(. هدعب نوتو  نيذلا  كئلوأ  ددعل  ًايواسم  هلبق  نوتو  نيذلا  سانلا  ددع  نوكيو 

مهفصن ّنأ  ينعي  ّم  ًاماع ، ةدّحتملا 82  ةكلمملا  روكذلا يف  ةافول  طيسولا  رمعلا  غلبي 
تايئاصحإلا ّنإف  ةلاحلا ، هذه  .ةافولا يف  دنع  رمعلا  اذه  غلب  دق  نوكيس  ّلقألا  ىلع 

ّللضم فصو  يه  ةنس -  غلبي 78.8  ةافولا  ّنس  طّسوتم  ّنأ  يأ  ةمَّدقملا -  ةزجوملا 
.ناّكسلل ّصاخ  لكشب 

ديدعلا زييمتل  همادختسا  نك  يذلاو  يعيبطلا ، عيزوتلا  وأ  سرجلا ، ىنحنم 
ىنحنم وه  ءاكذلا ، لّدعم  تاجرد  ىلإ  تاعفترملا  نم  ةيمويلا ، تانايبلا  تاعومجم  نم 

طّسوتملا لّدعملا  يبناج  دحأ  ىلع  تانايبلا  فصن  هيف  عقت  ليمج  لكشب  لثتم 
يف تانايبلا  ةميق  طيسولاو -  طّسوتملا  ّنأ  ينعي  اذه  .رخآلا  بناجلا  ىلع  اهفصنو 

اّننأ ا  .عيزوتلا  اذه  عبتت  يتلا  صئاصخلا  ىلإ  ةبسنلاب  قباطتلا  ىلإ  نالي  طسولا - 
، ةيعقاولا ةايحلا  تامولعم  فصو  ىلع  ًارداق  زرابلا  ىنحنملا  اذه  نوك  ىلع  نوداتعم 

.ةّنيعم تانايب  ةعومجم  طسو » « ـ ًاديج ل ًاّرشؤم  لّكشي  طّسوتملا  ّنأ  اّنم  ثك  ضرتفي 
.طيسولا نع  ًافرحنم  طّسوتملا  لّدعملا  اهيف  نوكي  تاعيزوت  فداصن  امدنع  أجافنو 

لكشلا 11، يف  ضورعملا  يناطيربلا ، روكذلل  ةافولا  رعأ  عيزوت  ّنأ  حضاولا  نمو 
«. ةفرحنم  » اّهنأ تاعيزوتلا  هذه  فَِصن  ةداعو ، .لثتلا  نع  ديعب 
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يف ّنسلاب  طبترملا  روكذلا  تايفولل  يونسلا  ددعلا  عبتي  لكشلا 11 :
ّلقأ وه  ةافولا  رمع  طّسوتم  ّنإف  اذكه  ً.افرحنم  ًاعيزوت  ىمظعلا  ايناطيرب 

ً.اماع ةافولل 82  طيسولا  رمعلا  غلبي  نيب  ًاماع ، نم 79  ليلقب 

ضرعم ةّرم يف  لّوأل  طيسولا  لّدعملا  انركذ  امدنع   ) قباسلا لصفلا  انيأر يف  ك 
ىرخأ ًةيئاصحإ  ةرسألا  لخد  عيزوت  لّكشي  ةبذاكلا ،) تاراذنإلا  بّنجت  نع  ثيدحلا 
لمتشي لاثملا ، ليبس  ىلع  .طّسوتملا  نع  ًاما  ةفلتخم  ةروص  طيسولا  اهيف  مسري 

عيزوت ىلع  رخآلا  وه  لكشلا 4  يف  حّضوملا  ةدّحتملا  ةكلمملا  يف  ةرسألا  لخد  عيزوت 
نم ءيشلا  ضعب  ةيوضوف  كأو  ةبولقم  ةخسن  بك  ّدح  ىلإ  هبشي  ةياغلل ، فرحنم 
ددع ّة  ّهنأ  ً.اّيندتم غ  ًاحاتم  ًالخد  ةكلمملا  رسألا يف  مظعم  ىضاقتت  ذإ  لكشلا 11 .

يف يلاتلاب ، .عيزوتلا  ىلع  نوّرثؤي  نيذلا  عفترملا  لخدلا  باحصأ  نم  ّماه ، هّنكلو  غص ،
نود ًايعوبسأ  ًالخد  نوضاقتي  ةدّحتملا  ةكلمملا  يف  ناّكسلا  اثلث  ناك  ماع 2014 ،

«. لّدعملا »

نأ لتحا  وه  ام  : » ةدقلا ةيجحألا  وهو  الأ  ةشهدلل ، ةراثإ  كأ  لاثم  ّة 
قوفي لجرألا  نم  ًاددع  عراشلا  يف  ست  تنأو  هلباقت  يذلا  يلاتلا  صخشلل  نوكي 
ىدحإ اورسخ  نيذلا  سانلا  نم  ةليلق  ّةلق  ّنأ  كلذ  ًابيرقت .» دّكؤم   » باوجلا لّدعملا »؟
نوكي ثيحب  طّسوتملا  لّدعملا  طيسب يف  ضافخنا  نع  نولوؤسملا  مه  مهيقاس  اتلك  وأ 
نوكيس ةلاحلا ، هذه  يفو  .لّدعملا  قوفي  لجرألا  نم  ًاددع  َقاس  كل  نم  ّلك  ىدل 

.ناكسلا نم  درف  ّيأ  حيحص  لكشب  فصي  طّسوتملا  لّدعملا  ّنأ  ضارتفالا  فخسلا  نم 

هنأش نم  ناكسلا  فصول  لّدعملا  نم  ئطاخلا  عونلا  مادختسا  ّنأ  حضاولا  نم 
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مساب فرعي  ةيئيبلا ، تاطلاغملا  نم  رخآ  ًاعون  فداصن  .ةيئيب  ةطلاغم  ّببسي  نأ 
نوسبميس ةقرافمل  عقاولا ، .تالّدعملا يف  لّدعم  ذخأ  لواحن  امدنع  نوسبميس ، ةقرافم 

،71 بخانلا حمالم  مهف  ىلإ  ، 70 داصتقالا ةّحص  سايق  نم  ةعّونتم ، تالاجم  تايعادت يف 
نع لوؤسم  نوكن  نأ  ًالثم  لّيخت ، . 72 ةيودألا ريوطت  لاجم  وه  كلذ  نم  ّمهألا  اّرو 
ىلع سانلا  ةدعاسمل  مّمصم  ، Fantasticol لوكيتساتناف ديدج ، راقعل  ةهَّجوم  ةبرجت 
ددع مهيف  ىواستي  صخش ، ةبرجتلا 2000  ىلإ  ّمضنا  .مهيدل  مدلا  طغض  ضفخ 

.صخش نم 1000  تعومجم  ىلإ  مهميسقتب  انمق  ةبقارملا ، ضارغأل  .ءاسنلاو  لاجرلا 
B ةعومجملا ىضرم  لصحيس  نيب  لوكيتساتناف ، راقع   A ةعومجملا ىضرم  ىطعيس 
ىدل %56 (560 ضفخنا  دق  مدلا  طغض  ّنأ  ّبت  ةبرجتلا ، ةياهن  .يمهو يف  ءاود  ىلع 

لصأ نم   350  ) طقف ّنأ 35 % ح  يف  ءاودلا ، اولوانت  نيذلا  نم  لصأ 1000 ) نم 
ّنأ ودبي  يلاتلاب ، لودجلا 5 .) رظنا   ) ًانّسحت اودجو  يمهولا  جالعلا  ةعومجم  نم  ( 1000

.لعفلاب ًاقرف  ثدحي  لوكيتساتناف 

جالع لوكيتساتناف أ : يمهو جالع  ب :

نّسحت 560 350

نسّحت مدع  440 650

نّسحتلا ةبسن  56% 35%

.يمهولا جالعلا  نم  لضفأ  ّماع  نّسحت  لّدعم  يطعي  لوكيتساتناف  ّنأ  ودبي  لودجلا 5 :

هل تناك  اذإ  ام  ةفرعم  ّمهملا  نم  حيحص ، لكشب  ءاودلا  فادهتسا  لجأ  نم 
ءاودلا ّرثؤي  فيك  ةفرعمل  ماقرألا  كيكفتب  موقن  كلذ ، لجأ  نم  .سنجلاب  ةطبترم  راثآ 
امدنعو لودجلا 6 . يليصفتلا يف  ليلحتلا  اذه  دري  .لصفنم  لكشب  ثانإلاو  روكذلا  ىلع 
نّسحت ةبرجتلا ، يف  كراشملا  لاجرلا  ب  نمف  .ًاليلق  أجافن  ةيقبطلا ، جئاتنلا  ّللحن 
ءاودلا اولوانت  نيذلا  نم  ةعومجملا ب ) لصأ 800 يف  نم  ىدل %25 (200  مدلا  طغض 

ةعومجملا لصأ 200 يف  نم   40  ) طقف ةبسن 20 % ىوس  نّسحتت  يف ح   يمهولا ،
ةبسن تنّسحت  ذإ  .ءاسنلا  ىدل  هسفن  هّجوتلا  ادبو  .لوكيتساتناف  اولوانت  نيذلا  نم  أ )

%65 ةنراقم ب ـ يمهولا ، جالعلا  نلوانت  اوللا  ءاسنلا  نم  لصأ 200 ) نم   150) %75
الك ىلإ  ةبسنلابو  .لوكيتساتناف  نلوانت  اوللا  ءاسنلا  نم  نم 800 )  520  ) طقف
اهنم ىلعأ  يمهولا  ءاودلا  اوذخأ  نيذلا  ىضرملا  ىدل  نّسحتلا  ةبسن  تناك  سنجلا ،
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ودبي ةيوازلا ، هذه  نم  تانايبلا  ىلإ  رظنلاب  .يقيقحلا  ءاودلا  اوذخأ  نيذلا  كئلوأ  ىدل 
جئاتن فلتخت  نأ  نك  فيكف  .يمهولا  ءاودلا  نم  ةيلاعف  ّلقأ  لوكيتساتناف  ّنأ 

؟ ةحيحصلا يه  اّهيأو  ّلكك ؟ ةبرجتلا  جئاتن  نع  ّدحلا  اذه  ىلإ  يقبطلا  ليلحتلا 

سنجلا ركذ ىثنأ

جالعلا لوكيتساتناف يمهو ءاود  لوكيتساتناف يمهو ءاود 

نّسحت 40 200 520 150

نّسحت مدع  160 600 280 50

عومجملا 200 800 800 200

نّسحتلا لّدعم  20% 25% 65% 75%

اولوانت نيذلا  سنجلا  الك  نم  ىضرملا  ّنأ  دجن  سنجلا ، بسحب  كراشملا  فينصت  دنع  لودجلا 6 :
.لوكيتساتناف اولوانت  نيذلا  ىضرملا  نم  ربكأ  ًانّسحت  اوزرحأ  يمهولا  ءاودلا 

، ةلاحلا هذه  يفو  نماكلا .»  » وأ سبتلملا »  » ّغتملا ىّمسي  ام  ةباجإلا يف  نمكت 
يف .جئاتنلا  ىلإ  ةبسنلاب  ةياغلل  ّمهم  ءرملا  سنج  ّنأ  حّضتا  دقف  .سنجلا  وه  ّغتملا 

نم كأ  ءاسنلا  ىدل  يعيبط  لكشب  مدلا  طغض  نّسحت  ةبرجتلا ، ةرتف  لالخ  عقاولا ،
ركذ ىثنأ و200   800  ) تعومجملا ًافلتخم يف  ناك  يسنجلا  فينصتلا  ّنأ  او  .لاجرلا 
دقف يمهولا ب ،) جالعلا  ةعومجم  ركذ يف  ىثنأ و800  أ و200  ءاودلا  ةعومجم  يف 

ّنّسحت اوللا  ءاسنلا  نم  بك  ددع  دوجو  نم  بك  لكشب  أ  ةعومجملا  تدافتسا 
.يمهولا ءاودلا  نم  ةيلعاف  كأ  ّهنأ  ودبي  لوكيتساتناف  لعج  ّم  يعيبط ، لكشب 

ببسب ّهنأ  ّالإ  ةبرجتلا ، ءاسنلاو يف  لاجرلا  نم  ٍواستم  ددع  ةكراشم  نم  مغرلا  ىلعو 
تلصفنملا حاجنلا  َيتبسن  لّدعم  ذخأ  ّنإف  تعومجملا ، ىلع  يواستلاب  مهعيزوت  مدع 

ةيلجإلا حاجنلا  ةبسن  انيطعي  ال  ءاسنلل ) لاجرلل و65 % % 20  ) سنجلا ىدل  راقعلل 
ءافتكالا اننك  ال  يلاتلاب ، لودجلا 5 . يف  ترهظ  يتلا  يأ 56 ،% لوكيتساتناف ، راقعل 

.لّدعملا لّدعم  ذخأب 

رطيسن اّننأ  نم  ةّمات  ةقث  ىلع  اّنك  اذإ  طقف  لّدعملا  لّدعم  ذخأ  لوبقملا  نم 
انكردأل تاّغتملا ، هذه  دحأ  وه  سنجلا  ّنأ  ًامّدقم  انملع  ولف  .ةسبتلملا  تاّغتملا  ىلع 

ةيلعافل ةيقيقح  ةروص  ىلع  لوصحلل  سنجلا  بسحب  جئاتنلا  ميسقت  يرورضلا  نم  ّهنأ 
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دادعأ عيزوت  قيرط  نع  سنجلا  لماع  ىلع  ةرطيسلا  انناكمإب  ناكل  ّالإو ، .لوكيتساتناف 
تالّدعم ىقبت  ذإ  لودجلا 7 . ك يف  ةعومجم ، ّلك  ءاسنلاو يف  لاجرلا  نم  ةيواستم 

ك يمهولا  ءاودلا  وأ  لوكيتساتناف  نولوانتي  نيذلا  ءاسنلاو  لاجرلا  ىدل  نّسحتلا 
تالّدعم ىلإ  رظننو  لودجلا 8 ، جئاتنلا يف  جمد  ّمتي  امدنع  نكلو ، لودجلا 6 . يه يف 

ءاودلا لوعفم  ّنأ  انل  حّضتي  ةبسنب 42.5 )% نّسحت  لّدعم   ) لوكيتساتنافل نسحتلا 
نوكي دق  عبطلاب ، نّسحتلا 50 .)% لّدعم   ) يمهولا جالعلا  نم  لضفأ ، سيلو  أوسأ ،

يتلا  ةيعتجالا  ةيفارغودلا  تاّغتملا  وأ  رمعلا  لثم  ىرخأ ، ةسبتلم  تاّغتم  ّة 
.رابتعالا عب  اهذخأن 

سنجلا ركذ ىثنأ

جالعلا لوكيتساتناف يمهو ءاود  لوكيتساتناف يمهو ءاود 

نّسحت 100 125 325 375

نّسحت مدع  400 375 175 125

عومجملا 500 500 500 500

نّسحتلا لّدعم  20% 25% 65% 75%

لودجلا 6 يه يف  جالع ك  ّلك  ىلع  ًانّسحت  اودجو  نيذلا  ءاسنلاو  لاجرلا  ةبسن  ىقبت  لودجلا 7 :
.تعومجملا يواستلاب ب  ثانإلاو  روكذلا  عيزوت  دنع 

 

 

جالع لوكيتساتناف أ : يمهو جالع  ب :

نّسحت 425 500

نسّحت مدع  575 500

نّسحتلا ةبسن  42.5% 50%

لوكيتساتناف  لوعفم  ّنأ  حّضتا  سبتلملا ، يسنجلا  ّغتملا  رابتعالا  عب  انذخأ  امدنع  لودجلا 8 :
.يمهولا ءاودلا  لوعفم  ةدوجب  نكي 
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ىلإ ةبسنلاب  ةيّدج  تارابتعا  ةّمظنملا  طباوضلاو  ةيئيبلا  تاطلاغملا  ّلث 
لصفلا 4، ًاقحال يف  ىس  كو  لصفلا 2  يف  انيأر  ك   ) ةيريرسلا براجتلا  يمّمصم 
ىرخأ يف تالاجم  ًاكابرإ يف  بّبست  اّهنأ  فورعملا  نم  نكل  ةفلتخم ،) بابسأل  نكلو 

ىدل ةبيرغ  ةرهاظ  تظحول  مرصنملا ، نرقلا  تاينيعبسو  تاينّيتس  يفف  ً.اضيأ  ّبطلا 
تاهّمأل نودولوملا  لافطألاف  .لمحلا  ءانثأ  خدتلا  نلصاو  اوللا  تاهّمألا  لافطأ 
ةنسلا يف  ةافولل  ةضرع  ّلقأ  مّهنأ  غ  ةدالولا ، دنع  نزولا  يضفخنم  اوناك  تانّخدم 
طبترا املاطل  .تانّخدم  غ  تاهّمأل  نيدولوملا  دالوألاب  ةنراقم  مهتايح  نم  ىلوألا 

ّنأ ودبي  نكلو  عّضرلا ، ب  تايفولا  لّدعم  عافتراب  ةدالولا  دنع  نزولا  ضافخنا 
غ . 73 ضفخنم نزوب  اودلو  نيذلا  لافطألل  ةيحلا  ضعب  ّرفو  لمحلا  ءانثأ  خدتلا 

نمكيف ةقرافملا  ّلح  اّمأ  . 74 سفتلا اذه  نع  دعبلا  ّلك  ةديعب  تناك  رمألا  ةقيقح  ّنأ 
.سبتلم ّغتم  يف 

تايفو لّدعم  عافتراب  طبتري  ديلاوملا  لّدعم  ضافخنا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع 
هالك جتني  نأ  نك  ةداع ، .عّضرلا  تايفو  لّدعم  عافترا  بّبستي يف  ّهنأ ال  ّالإ  عّضرلا ،

فورظلا نم  هغو  خدتلا  نأش  نمف  .سبتلم  ّغتم  يأ  ىرخأ ، ةسكاعم  تالاح  نع 
نكلو عّضرلا ، تايفو  لّدعم  عفرتو  ةدالولا  دنع  نزولا  ضفخت  نأ  ةسكاعملا  ةيّحصلا 

ثك ىدل  ةدالولا  دنع  نزولا  صقن  نع  ًالوؤسم  خدتلا  ربتعي  ذإ  .ةتوافتم  تاجردب 
ضافخنال ىرخألا  بابسألا  نوكت  ام  ةداعو  .ميلس  اودلويل  اوناك  نيذلا  لافطألا  نم 

تايفو لّدعم  عافترا  ىلإ  يّدؤي  ّم  لفطلا ، ةّحص  ىلع  ًارطخ  كأ  ةدالولا  دنع  نزولا 
ضافخنا نم  نوناعي  نيذلا  لافطألا  نم  ثكب  ربكألا  ةبسنلاو  .تالاحلا  هذه  عّضرلا يف 

تايفو لّدعم  ىلإ  ةفاضإلاب  تانّخدم ، تاهّمأل  نودلوي  نيذلاو  ةدالولا  دنع  نزولا 
لافطألا ءالؤه  نم  ّلقأ  ةبسن  ّنأ  ينعت  ًافيفط ، ًاعافترا  ىوس  دهشي  يذلا   عّضرلا 

ةلاح ببسب  ضفخنم  نزوب  نودلوي  نيذلا  لافطألاب  ةنراقم  لّوألا  مهماع  نوتو يف 
.ةايحلل ًاديدهت  كأ 

جوزلا فينصت  قيرط  نع  وديم ، اهبكترا  يتلا  ةيئيبلا  ةطلاغملا  ّنإف  اذكه 
ودبت لفط  ةافو  تلعج  ئجافملا ، عّضرلا  توم  ةمزالتمل  ةضرع  ّلقالا  ةئفلا  كرالك يف 

.ةمزالتملل ىلعألا  اّكسلا  لّدعملا  مادختسا  ّمت  ول  م  ثكب  كأ  كوكشلل  ةثم 
ةطلاغم كلذ  ىلع  ّبترتتس  ةمزالتملاب ، ةباصإلل  اّكسلا  لّدعملا  مادختسا  دنع  ّىتحو 

، ًازّيحت ّلقأ  وه  ناّكسلا  ىوتسم  ىلع  ضارتفالا  ّنإ  لوقلا  نك  كلذ ، عم  نكل  .ةيئيب 
ضارتفالاو .ّكحملا  ىلع  ةأرملا  ةيّرح  اهيف  نوكت  يتلا  تالاحلل  ةمءالم  كأ  يلاتلابو 
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.أوسأ رومألا  لعج  ئجافملا  عّضرلا  توم  ةمزالت  هل  ةقالع  ناتافولا ال  ّنأ  ئطاخلا 

 
ماعلا يعّدملا  ةطلاغم 

كأ اصحإ  أطخ  باكتراب  هل  حمُسو  هتاّيئاصحإ ، يف  ّطبختلاب  وديم  ّرمتسا 
يعّدملا ةطلاغم   » مساب فرعيو  مكاحملا ، تاعاق  ًاّدج يف  عئاش  أطخلا  اذهو  .ةروطخ 

ةيؤر ةياغلل  دعبتسملا  نمف  ًائيرب ، هب  هبتشملا  ناك  اذإ  ّهنأ  راهظإلاب  ةّجحلا  أدبت  ماعلا .»
ةئيرب تناك  اذإ  اّهنأ ، ىلع  ًاديكأت  اذه  ناك  كرالك ، يلاس  ىلإ  ةبسنلابو  .هّدض  ّعم  ليلد 

نم ًادحاو  زواجتي  الو  ًاضفخنم  ناك  عيضر  لفط  ةافو  لتحا  ّنإف  اهيلفط ، لتق  نم 
نوك يأ  ليدبلا -  سفتلا  ّنأ  ئطاخ ، لكشب  ماعلا ، يعّدملا  جتنتسي  مث  ً.انويلم   73
عب ذخألا  لهاجتت  ةّجحلا  ّنأ  غ  .ةياغلل  لمتحم  رمأ  وه  ةبنذم -  اهب  هبتشملا 

يلاس َيلفط  تومك  ًائيرب : هب  هبتشملا  اهيف  نوكي  ةلمتحم  ةليدب  تاسفت  ّيأ  رابتعالا 
يذلا سفتلا  نوك  لتحا  لهاجتت  اّهنأ  ك  .لاثملا  ليبس  ىلع  ةيعيبط ، بابسأل 

(، يلاس ةلاح  َعيضرل يف  جودزم  لتق   ) ةبنذم اهب  هبتشملا  نوكت  هيفو  ءاعّدالا ، هحرتقي 
.كأ نكي  نإ   ردقلا ، سفنب  حّجرم  غ 

.ةرج قّقحن يف  اّننأ  ّليختنس  ماعلا ، يعّدملا  ةطلاغ  ةّقلعتملا  لكاشملا  حرشل 
نوكت نأ  ّدب  ال  يتلا  ةرايسلل ، زجلا  ليجستلا  مقر  وه  انيدل  يذلا  ديحولا  ليلدلا 
ضارغأل ضرفنل ، .ثداحلا  ناكم  نع  ًاديعب  اهدوقي  وهو  دهوش  نأ  دعب  اجلا ، ةراّيس 

ّة ىلإ 9 . نم 0  حوارتت  ماقرأ ، ةعبس  نم  نّوكتت  ماقرألا  تاحول  عيمج  ّنأ  لاثملا ، اذه 
ّة 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × ّهنأ  يأ  ةعبسلا ، ماقرألا  نم  ّلكل  تالتحا   10

نايعلا دهاش  رّكذت  .قيرطلا  ىلع  تاحوللا  هذه  نم  يالم ) ةرشع  وأ 10,000,000 (  10
رخآ ةءارق  عطتسي  هّنكل   ىلوألا ، ةسمخلا  ماقرألا  ةرايسلا  ةحول  نع  غلبأ  يذلا 

ةعومجم ب  نم  راتخنس  اّننإف  ىلوألا ، ةسمخلا  ماقرألا  هذه  ديدحت  دّرج  .مقر 
نم ّلكل  تارايتخا  ّةو 10  .فورعم  طقف غ  مقر  تاذ  تارايسلا  نم  ثكب  رغصأ 

ةلمتحم ةحول  ىوس 100 (10 × 10 ) دجوي  ّهنأ ال  يأ  فورعملا ، مقرلا غ  نيذه 
.ةروكذملا ىلوألا  ةسمخلا  ماقرألا  اهب 

يتلا ةسمخلا  ماقرألا  عم  هترايس  ةحول  قباطتت  هب  هبتشم  ىلع  روثعلا  ّمت 
لصأ 10 نم  طقف ، ىرخأ  ةراّيس  ةّمثف 99  ًائيرب ، هب  هبتشملا  ناك  اذإ  .دهاشلا  اهرّكذت 

نأ لتحا  ّنإف  يلاتلاب ، .ىلوألا  ةسمخلا  ماقرألا  عم  قباطتت  قيرطلا ، ىلع  ةرّايس  يالم 
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وه 99 / ًائيرب  هب  هبتشملا  ناك  اذإ  ةيمقرلا  ةحوللا  هذه  لثم  ظحال  دق  دهاشلا  نوكي 
لتحالا اذه  ّنأ  ودبي  (. 100,000  / 1  ) فلأ ةئام  نم  دحاو  نود  يأ  ، 10,000,000 

هب هبتشملا  ّنأ  ىلإ  قحاس  لكشب  شي  ًائيرب  هب  هبتشملا  ناك  اذإ  ليلدلا  ةيؤر  ليئضلا يف 
.ّماعلا يعّدملا  ةطلاغم  باكترا  ينعي  كلذ  ضارتفا  ّنإف  كلذ ، عم  .بنذم 

نوك لتحا  نع  فلتخي  ًائيرب  هب  هبتشملا  ناك  اذإ  ليلدلا  ةيؤر  لتحا  ّنإ 
ةرّايس لصأ 100  نم  ّنأ 99  رّكذت  .رابتعالاب  ليلدلا  كاذ  ذخأ  ّمت  ول  ًائيرب ، هب  هبتشملا 

نم 100 دحاو  دّرجم  وه  هب  هبتشملاف  .هب  هبتشملا  ىلإ  يمتنت  دهاشلا ال  فصو  قباطت 
ًادانتسا ًابنذم  هب  هبتشملا  نوك  لتحا  ّنإف  يلاتلابو ، .ةرّايسلا  كلت  لثم  نودوقي  صخش 

.ديعب ّدح  ىلإ  حّجرم  غ  رمأ  وهو  زواجتي 1 /  100  - ال  هترايس ، ماقرألا  ةحول  ىلإ 
وأ ةرجلا  ةقطن  هب  هبتشملا  طبرت  يتلا  ىرخألا  ةفّفخملا  ّةلدألا  ّنإف  لاحلا ، ةعيبطب 
نم ديزت  نأ  اهنأش  نم  ةقطنملا  يف  ةدوجوم  تناك  يتلا  ىرخألا  تاراّيسلا  دعبتست 

نوكي نأ  يغبني  دحاو ، ليلد  ىلع  ًءانبو  كلذ ، عم  ً.ابنذم  هب  هبتشملا  نوك  لتحا 
.ءيرب هب  هبتشملا  ّنأ  وه  بلغألا  ىلع  لمتحملا  جاتنتسالا 

هبتشملا ةءارب  ةصرف  نوكت  امدنع  ّالإ  ًاّقح  ةلعاف  ماعلا  يعّدملا  ةطلاغم  ربتعت  ال 
، لاثملا ليبس  ىلع  .ةّجحلا  أطخ  ةيؤر  ةياغلل  لهسلا  نم  نوكيف  ّالإو  ةياغلل ، ةليئض  هب 

ّمت يتلا  ةرجلا ، بكترم  ءامد  ّنأ  ّبتي  .ندنل  يف  وطس  ةّيلمع  يف  ًاقيقحت  ّليخت 
ليلد ّيأ  نود  نم  نكل  هب ، هبتشم  مد  ةئف  نم  يه  ةرجلا ، حرسم  اهيلع يف  روثعلا 

ىلع روثعلا  لتحا  ّنإف  يلاتلاب ، .هذه  مدلا  ةئف  نولمحي  ناّكسلا  نم  طقف  .رخآ 10 %
نم رخآ  ًاصخش  ّنأ  يأ   ) ًائيرب مّهتملا  ناك  اذإ  ثداحلا  ناكم  يف  ةئفلا  هذه  نم  مد 
ّنأ جاتنتسالا  يف  ماعلا  يعّدملا  ةطلاغم  ّلثمتت  وه 10 .% ةرجلا ) بكترا  ناّكسلا 

لتحاو طقف -  ًاضيأ 10 % غلبي  مدلا  ةئف  ليلد  ءوض  ًائيرب يف  هب  هبتشملا  نوك  لتحا 
، ةمسن يالم  اهناّكس 10  دادعت  غلبي  ندنل ، لثم  ةنيدم  يف  عبطلاب ، ًابنذم 90 .% هنوك 
مد ةليصف  نوكل  ّناكسلا ) يلجإ  نم   10  )% ًابيرقت رخآ  صخش  نويلم  ّة  نوكيس 
هب هبتشملا  نوك  لتحا  لعجي  ام  اذهو  .ةرجلا  حرسم  ةدوجوملا يف  كلتل  ةقباطم 
ىلع روثعلا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع  .نويلملاب  ًادحاو  هدحو ، مدلا  ليلد  ىلع  ًءانب  ًابنذم ،

صاخشألا نم  ًاثك  ّنأل  ةرشع ،) نم  دحاو   ) ًّايبسن ردان  رمأ  وه  اهسفن  مدلا  ةليصف 
ةئربت وأ  ةنادإل  ًاقالطإ  يفكي  هدحو ال  ليلدلا  كلذ  ّنأ  ّالإ  كلت ، مدلا  ةليصف  نوكراشتي 

.اهسفن ةليصفلا  نم  هب  هبتشم 

* * *
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ضارتفالا ةفاخسلا  نم  ودبي  ذإ  ً.اّيبسن  ةحضاو  ةطلاغملا  تناك  هالعأ  لاثملا  يف 
مد ةليصف  ىلإ  ًادانتسا  نم 10 ، ًادحاو  ىّدعتي  الو  ًاضفخنم  نوكي  دق  ةءاربلا  لتحا  ّنأ 

ةليئض ماقرألا  تناك  كرالك ، يلاس  ةّيضق  يف  كلذ ، عم  .ناّكسلا  نم  بك  ددع  نمض  درف 
يف بّردم  غ  ّفلحم  ةئيه  ىلإ  ةبسنلاب  ةياغلل  ةضماغ  ةطلاغملا  لعجل  يفكي  ا 

ةطلاغم بكترا  ّهنأ  ملعي  ناك  هسفن  وديم  ّنأ  هيف  كوكشملا  نمو  .تايئاصحإلا  لاجم 
وه فورظلا  هذه  ّلظ  يف  يعيبط  لكشب  لفطلا  ةافو  ةصرف  ّنإ  لاق ...« : امدنع 

«. ًانويلم نم 73  ًادحاو  ىّدعتي  ال  ًاّدج : ًاّدج  ديعب  لتحا 

وحنلا ىلع  ةبّردم  غ  ّفلحم  ةئيه  هصلختست  دق  يذلا  لالدتسالا  نوكيف 
ةلئاع ىلإ  ةبسنلاب  كلذل ، ةياغلل ؛ ردان  رمأ  ةيعيبط  بابسأل  لفط  ةافو  ّنإ  : » يلاتلا

«. ةياغلل ًاعفترم  تيعيبط  ناتافولا غ  ناتاه  نوك  لتحا  ّدُعي  َلفط ، ترسخ 

ًانويلم يف نم 73  دحاو  مقرلا  عضو  لالخ  نم  ئطاخلا  موهفملا  اذه  وديم  زّزع 
عّضرلا توم  ةمزالت  لفط  ةافو  ةصرف  ّنأ  ىعّدا  ذإ  .فئاز  هّنكلو  ىنغأ ، قايس 
ليخلا قابس  دحاو يف  بيرغ  ىلإ  ىلع 80  ةنهارملا  لداعت  ةدحاو  ةلئاع  يف  ئجافملا 

ةصرف لعج  ام  اذهو  .يلاوتلا  ىلع  تاونس  عبرأ  زوفيو  يرجي  نأ   Grand National
ّفلحملا ةئيه  عفدو  قالطإلا ، ىلع  حّجرم  ودبي غ  لفطلا  تومل  ءيرب  سفت  داجيإ 
.ةياغلل حّجرم  اهيلفط ، تلتق  دق  يلاس  نوكت  نأ  يأ  ليدبلا ، سفتلا  ّنأ  ضارتفالا  ىلإ 

اذه ّنأ  .ئجافملا غ  عّضرلا  توم  ةمزالت  لفط  ةافو  ةياغلل  دعبتسملا  نم 
ىلع يلاس  مادقإ  لتحا  ىدم  لوح  ةديفم  تامولعم  انل  ّرفوي  هتاذ ال  ّدح  رمألا يف 
دقف .ًالتحا  ّلقأ  ءاعّدالا  هحرتقا  يذلا  ليدبلا  سفتلا  ربتعي  عقاولا ، يفو  .اهيلفط  لتق 

ب 10 و100 حوارتي  ا  ًارتاوت  ّلقأ  وه  عّضرلل  جودزملا  لتقلا  ّنأ  تاباسحلا  ترهظأ 
مقرلا ّنأ  ضارتفا  ىلع  اذه  . 75 ئجافملا عّضرلا  توم  ةمزالت  لفط  ةافو  نم  ةّرم 
رظنلا ّمتي  نأ  لبق  طقف ، ةئاملاب  دحاو  ةبسنب  ةبنذم  ّمألا  نوك  ةيناكمإ  ىلإ  شي  خألا 

ةئيه ىلإ  مّدقي  جودزملا   لتقلا  لتحا  ّنإف  كلذ ، عم  .رخآ  فّفخم  ليلد  ّيأ  يف 
لكشب وديم  تاّيئاصحإ  ًاقلطم يف  كّكشي  يلاس   عافد  ّنأ  كلذ  .ةنراقملل  ّفلحملا 

.عزانم الب  حرُطت  اهلعج  ّم  مساح ،

* * *

ّفلحملا ةئيه  تدجو  ربمفون 1999 ، يف 9  موي ، تّرمتسا  تالوادم  دعب 
ّنأ هل  قيدصل  ّرسأ  ّفلحملا  دحأ  ّنأ  ركُذو  ةيبلغأب 2-10 . اهتنادأو  ةبنذم ، يلاس 
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مكح .مهماكحأ  ّفلحملا يف  ةئيه  ةّيبلاغ  ىلع  ّرثأ  يذلا  ليلدلا  تناك  وديم  ةّيئاصحإ 
، فيتس اهجوز ، ىلإ  يلاس  ترظن  ةبوقعلا ، ةءارق  ءانثأو  .ةايحلا  ىدم  نجسلاب  يلاس  ىلع 

لاتقلا نع  ّفقوتي  نلو  اهل  معاد  ربكأ  ناك  كّبحأ .» انأ  ، » تفاخ توصب  اهل  لاق  يذلا 
نيبو ّيحلا .» ميحجلا   » اهتمسأ يتلاو  نجسلا ، اهتضق يف  يتلا  ةرتفلا  لاوط  اهلجأ  نم 

«. كّبحأ : » تمصب هتباجأو  قاورلا  ربع  ءارولا  ىلإ  ترظن  اهدايتقا ، ّمتي  ناك 

ةيماحم  » ليم يليد  ةفيحص  ناونع  ناك  .هرجنخ  زرغيل  تقولا  مالعإلا  عُضي   
ىلإ فارغلت  يليد  ةفيحص  تراشأ  نيب  سأيلاو ،» بورشملا  ثأت  تحت  اهيلفط  لتقت 

يف نجسلا  جراخ  يلاس  ةعمس  تتاب  ةديحوو .» ةل   » تناك لفطلا » ةلتاق   » ّنأ
ةنادمو يطرش  ةنبا  اهتفصب  ميحجلاب  هبشأ  اهتايح  تناكف  لخادلا ، اّمأ يف  .ضيضحلا 

.لفط لتقب 

ردصم ناكو  .غصلا  اهنباو  اهجوز  نع  ةديعب  نجسلا ، ًاماع يف  يلاس  تضق 
.ةئيرب يف اّهنأ  اوعنتقا  نيذلا  ءابرغلا  نم  اهلصت  تناك  يتلا  لئاسرلا  وه  ديحولا  ةحارلا 
، ّقاشلا لمعلا  نم  ًارهش  وحن 12  دعبو  .يلاس  ةءاربب  هتعانقب  فيتس  كّس  جراخلا ،

فانئتسالا ناك  .فانئتسالا  ةمكحم  يف  ًادّدجم  ةاضقلا  ةهجاومل  ًاخأ  نيَزهاج  اتاب 
ةاضقلل نويئاصحإلا  ءاربخلا  حضوأ  .تايئاصحإلا  ّةقد  مدع  ىلع  يساسأ  لكشب  ًازكترم 

رطخل ةضرع  ّلقألا  ةئفلا  نمض  كرالك  جوزلا  فينصت  ةّلثمتملا يف  ةيئيبلا  تاطلاغملا 
نع وديم  همّدق  يذلا  ئطاخلا  لالقتسالا  ضارتفاو  ئجافملا ، عّضرلا  توم  ةمزالتم 

يعّدملا ةطلاغمو  ئجافملا ، عّضرلا  توم  ةمزالت  ةدحاو  ةافو  لتحا  عيبرت  قيرط 
.ّفلحملا ةئيه  اهيف  تعقو  يتلا  ماعلا 

يفو .رابتعالا  عب  اهوذخأو  ججحلا  هذه  ّلك  اومهف  ةمكحملا  ءاسؤر  ّنأ  ادب 
ّهنأ اوّجتحا  مهّنكل  ةقيقد ، نكت  وديم   تّايئاصحإ  ّنأ  اولبق  هوضرع ، يذلا  صّخلملا 

ماعلا يعّدملا  ةطلاغم  ّنأ  ةاضقلا  دقتعاو  .ةيبيرقت  ماقرأ  دّرجم  نوكت  نأ  ضرتفملا  نم 
نع عفادملا  يماحملا  لبق  نم  اهيلع  ضارتعالا  يغبني  ناك  ّهنأ  ةجردل  ةحضاو  تناك 

تناك ةطلاغملا  ّنأ  ىلع  ًاليلد  تاضارتعا  ّيأ  ميدقت  مدع  ةاضقلا  ربتعا  دقو  .يلاس 
: عيمجلل ةحضاو 

غلبت نالفط ، اهيف  دلوي  يتلا  رسألا  يف   » ةرابع ّنإ  لوقلا  يهيدبلا  نم 
نم 73 ئجافملا 1  عّضرلا  توم  ةمزالت  ًالعف  هيلك  ةافو  ةصرف 
، عيضر لفط  ةافو  ام  ةرسأ  تدهش  اذإ   » لوقلا لداعت  ال  ًانويلم »
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َتطاحم وأ  ترّربم  غ  ةافولا  اتلاح  اتلك  نوكت  نأ  لتحا  ّنإف 
ىلإ جاتحي  ال  ءرملاو  ًانويلم .» نم 73  غلبي 1  ةهوبشم  فورظب 

ً.احضاو كلذ  نوكي  ل  ّماعلا » يعّدملا  ةطلاغم   » ةيمست لعتسا 

ّهنأ ةجردل  ًاليئض  ناك  ةمكاحملا  ةيئاصحإلا يف  ّةلدألا  رود  ّنأ  ىلإ  ةاضقلا  صلخ 
ةرخصلا تاّيئاصحإلا  نوك  نع  ًاضوعو  .ّفلحملا  ةئيه  ليلضتل  لتحا  ّة  نكي   

، ةضقانتملا ةيّبطلا  ّةلدألا  نم  ةفصاع  اهب يف  كّسمتلل  ّفلحملا  ةئيه  ىلع  تضرُع  يتلا 
هضفر يبناج » ضرع   » ىلإ برقأو  طيحملا ، يف  ةرطق  نم  كأ  ودبي  ام  ىلع  نكت   

.نجسلا ىلإ  اهسفن  ةليللا  تديعأو يف  ةيلصألا  يلاس  ةنادإ  دييأت  ّمت  اذكه  .ةاضقلا 

* * *

يتلا ةديحولا  ةمكاحملا  لاوحألا  نم  لاح  ّيأب  تسيل  كرالك  يلاس  ةمكاحم 
هشتلل نيد  وردنأ  ضّرعت  ماع 1990 ، يفف  .تالتحالا  مهفو  لعتسا  اهيف  ءيسأ 

ءاسن يف ثالث  باصتغا  ةمهتب  هتمكاحم  لالخ  اهسفن  ّماعلا  يعّدملا  ةطلاغم  ببسب 
ةّدمل نجسلاب  هيلع  مكُحو  هتنادإ  ّت  .ارتلكنإ  برغ  لش  يف  رتسشنام ، هسأر  طقسم 

نم يوونلا  ضمحلا  ّةلدأ  ماهتنب ، دراوه  ءاعدالا ، يماحم  مّدق  ةمكاحملا ، ً.اماع يف   16
ةّنيعل يوونلا  ضمحلا  ّنأ  ماهتنب  ىعّدا  ذإ  .اياحضلا  ىدحإ  ىلع  دوجوملا  يونملا  لئاسلا 

َدهاشلا لأس  امدنعو  .يونملا  لئاسلا  ةنّيعل  يوونلا  ضمحلا  قباطي  مّهتملا  مد  نم 
دحاو غلبي  نيد  وردنأ  رخآ غ  لجر  ّيأ  بنذملا  نوكي  نأ  لتحا  ّنإف  نذإ  ، » بخلا

لئاسلا يجاتنتسا ، بسحب  ، » ًافيضم ىضمو  معن .» ، » بخلا باجأ  يالم "؟ ةثالث  نم 
مقرلا ّنأ  ةمكاحملا  صّخلم  ىعّدا يف  يضاقلا  ّنإ  ّىتح  نيد .» وردنأ  ىلإ  دوعي  يونملا 

«. قيلا ّدح  رواجي   » يالم ةثالث  نم  دحاو 

نأ لتحا  اّهنأ  ىلع  يالم  ةثالث  نم  دحاو  ةبسن  سفت  بجي  عقاولا ، يف 
فاصوأ قباطت  ةيثارو  ةمصب  ًامومع  ناّكسلا  نم ب  ًايئاوشع  تخا  يذلا  درفلل  نوكي 

ركذ نويلم  وحن 30  دوجو  ىلإ  رظنلابو  .ةرجلا  حرسم  يف  دوجوملا  يونملا  لئاسلا 
عم مهنم  قباطت 10  ّعقوتن  نأ  اننك  تقولا ، كلذ  ةدّحتملا يف  ةكلمملا  يف  نوشيعي 

ةثالث نم  دحاو  ةبسن  نم  مّهتملا  ةءارب  لتحا  بك  لكشب  عفري  ّم  ةيثارولا ، ةمصبلا 
روكذ عيمج  سيل  عبطلاب ، .ثكب  ًاحيجرت  كألا  نم 10  ىلإ 9  ةحّجرملا ، غ  يالم 

ول ّىتح  كلذ ، عم  .لمتحم  مهب  ًاهبتشم  ًانويلم  مهددع 30  غلابلا  ةدّحتملا  ةكلمملا 
طسو نم  ةراّيسلاب  ةعاس  دعب  ىلع  نوشيعي  صخش  يالم  ةعبس  نمض  انثحب  انرصح 
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فاصوألا عم  ّلقألا  ىلع  دحاو  ركذ  قباطتي  نأ  ّعقوتن  انلز  ام  اّننإف  رتسشنام ، ةنيدم 
ّنأ غ  .دحاو  ىلإ  دحاو  ًايواستم : نيد  ةءارب  لتحا  لعجي  يذلا  رمألا  ةيثارولا ،

ًابنذم نيد  نوك  لتحا  ّنأ  داقتعالا  ىلإ  ّفلحملا  ةئيه  تعفد  ّماعلا  يعّدملا  ةطلاغم 
.لعفلاب ليلدلا  هيلإ  شي  ام  تاّرملا  تائ  قوفي 

ًاعنقم نكي  مئارجلاب   نيد  طبر  يذلا  يوونلا  ضمحلا  ليلد  ىّتح  عقاولا ، يف 
يوونلا نيد  ضمح  ّنأ  فانئتسالا  لالخ  ّبت  دقو  .بخلا  دهاشلا  ىعّدا  ام  ردقب 

ًالدبف .ةيادبلا  دُقتعا يف  ام  ردقب  هباشتم  انوكي  ةرجلا   حرسم  دوجوملا يف  كاذو 
رخآ غ صخش  عم  اوشع  قباطت  ثودح  لتحا  ناك  يالم ، ةثالث  نم  دحاو  نم 
اذإو .ثكب  ًالتحا  كأ  نيد  ةءارب  لعجي  ّم  نم 2500 ، وحن 1  عقاولا  غلبي يف  نيد 

ام ةرجلا ، حرسم  طيحم  ركذ يف  يالم  ةثالث  نم  كأ  دوجو  ةقيقح  ىلإ  كلذ  انفضأ 
ًادانتسا بنذم  نيد  نوك  لتحا  ّنإف  لمتحم ، قِباطم  صخش  نم 1000  كأ  ينعي 

حّقنملا سفتلا  ىّدأ  اذكه  .فلألا  دحاو يف  نم  ّلقأ  ىلإ  ضفخني  يوونلا  ضمحلا  ىلإ 
ابكترا دق  بخلا  دهاشلاو  يلصألا  يضاقلا  نم  ًّالك  ّنأب  فارتعالاو  يعرشلا ، ّبطلا  ّةلدأل 

.نيد ةنادإ  مكح  ءاغلإ  ىلإ  ّماعلا ، يعّدملا  ةطلاغم 

 
كسلاو سكون 

لتحاو يوونلا  ضمحلا  ّةلدأ  مهف  اهيف  رفاضت  يتلا  ىرخألا  اياضقلا  نم 
.رشك ثيديم  لتقلل ، تضّرعت  يتلا  ةيناطيربلا  ةبلاطلا  ُةّيضق  يروحم  رود  ةيدأت 

اهتليمز يف عم  اهيف  شيعت  يتلا  ةّقشلا  توملا يف  ّىتح  رشك  تنُعط  ماع 2007 ، يفف 
كلذ دعب  .ايلاطيإ  ايجوب ، يف  سكون ، ادنامأ  بّالطلا ، لدابتل  جمانرب  نمض  نكسلا 

يلاطيإلا اهقيدصو  سكون  ةنادإب  عجإلاب  مكح  ردص  ماع 2009 ، يف  يأ  ماعب ،
ءاعّدالا اهمّدق  يتلا  ةمساحلا  ّةلدألا  دحأ  ناكو  .رشك  لتقب  وتيسيلوس  لييافار  قباسلا 
روثعلا ّمت  .رشك  ةثجب  تقحل  يتلا  حورجلا  ضعب  عم  ناقفاوتي  لكشو  مجحب  ّكس 

رمألا يوونلا ، سكون  ضمح  اهضبقم  ىلع  ناكو  وتيسيلوس ، خبطم  يف  كسلا  ىلع 
نم ةيناث  ةنّيع  ًاضيأ  ّة  تناك  .ةرجلا  حالسب  سكونو  وتيسيلوس  نم  ًّالك  طبر  يذلا 

ايالخلا يف نم  ليلق  ددع  دّرجم  ةغص ، نكت  نإو  ّكسلا ، لصن  ىلع  يوونلا  ضمحلا 
عم اجيإ  قباطتلا  ّنأ  ّبت  ايالخلا ، نم  ةيثارولا  ةمصبلا  جارختسا  ّمت  امدنعو  .عقاولا 

.رشك ةيحضلا 
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ليوطلا مكحلا  ّدض  فانئتسا  ىوعد  وتيسيلوسو  سكون  تعفر  ماع 2011 ، يف 
طبر يذلا  ديحولا  ليلدلا  هيوشت  ىلع  يساسأ  لكشب  عافدلا  وماحم  زّكرو  .نجسلاب 

.ّكسلا ىلع  دجُو  يذلا  يوونلا  ضمحلا  ليلد  وهو  الأ  ةرجلاب ، وتيسيلوسو  سكون 

تاءارق ًاديرف -  ًامونيج  قباطتملا ) ءاّقشألا  ءانثتساب   ) ًابيرقت صخش  ّلك  ىدل 
نم ّلك  يوونلا يف  ضمحلا  نم  ةليوطلا  لسالسلا  زّي   Gsو Csو Tsو As نم ةّفلؤم 

اهددع غلابلا  موسوموركلا  جاوزأ  عيمجل  ةينيجلا  تامولعملا  جارختسا  دنعو  .مهايالخ 
كلذ نع  جتانلا  لسلستلا  ّنإف  اهنيزختو ، صخشلا  مونيج  جوز يف  تارايلم  ةثالث  وحن 

وأ ةمكحملا ، ةمدختسملا يف  ةيثارولا  فاصوألا  ّنإف  كلذ ، عم  .هل  ًاديرف  ًافّرعم  لّكشيس 
لماكلا مونيجلل  ةقيقد  تاءارق  تسيل  يوونلا ، ضمحلا  تانايب  ةدعاق  يف  ةنّزخملا 

فاصوألا جارختسا  ّنأ  ّبت  ىلوألا ، ةّرملل  ةيثارولا  تصبلا  ميمصت  ّمت  امدنعف  .درفلل 
نع ًالضف  ًاليوط ، ًاتقو  قرغتسيسو  تانايبلا ، نم  ثك  ىلع  لمتشيس  مونيجلل  ةلماكلا 

.ًالئاه ًاتقو  ّبلطتتس  ّفلم  تانراقملا ب  ّنأ  .ةظهابلا ك  هتفلكت 

ًادّدحم ًاعضوم  ليلحت 13  قيرط  نع  ةيثارولا  ةمصبلا  جرختُست  كلذ ، نم  ًالدب 
ةّمثف انيَدلاو ، نم  ّلك  نم  ًاموسومورك  ثرن  اّننأ  او  .ناسنإلل  يوونلا  ضمحلا  نم 
تاه نم  ّلك  نّوكتتو  .عضوم  ّلكب  ناتطبترم  يوونلا  ضمحلا  نم  ناتقطنم 

يوونلا ضمحلا  نم  غص  عطقم  يأ  صق ،» يفدارت  راركت   » نم ًاّيئزج ، تقطنملا ،
ب بك  لكشب  ّعم  عضوم  يف  راركتلا  تاّرم  ددع  فلتخيو  .تاّرم  ةّدع  رّركتي 

عّونت ببسب  ديدحتلا  هجو  ىلع   13 لا ـ عضاوملا  هذه  رايتخا  ّمتي  عقاولا ، .دارفألا يف 
ةفلتخملا تاعومجملا  نم  ةلئاه  دادعأ  دوجو  ينعي  ّم  اهيف ، ةرّركتملا  عطاقملا  ددع 

دادعأ ةاق  يه  ةيثارولا  ةمصبلا  ّنإف  يلاتلاب ، . 13 لا ـ عضاوملا  ربع  ةرّركملا  ماقرألا  نم 
مسرلا مساب  فرُعي  ّططخم  نم  اهتءارق  نك  يتلاو  عضوم ، ّلك  يف  تاراركتلا 

ام ّدح  ىلإ  هبشيو  يوونلا ، ضمحلل  ماخلا  لسلستلا  ابرهكلا  ّططخملا  ّلث  .ابرهكلا 
يف تاورذ  اهّللختت  ىوتسملا  ةضفخنم  ةيفلخ  ءاضوض  عم  لزالزلا ، سايقم  تاءارق 

ابرهكلا مسرلا  ضرُع  دقو  .ةمصبلا  يف  مدختسم  عضوم  ّلك  لباقت  ةنّيعم ، نكامأ 
لكشلا 12. ّكسلا يف  لصن  نع  ةجرختسملا  ةنّيعلل 

نم 13 ّلكل  َتَيمر  جئاتن  ليجستب  يدرف  ابرهك  مسر  ءاشنإ  هيبشت  نك 
تيثارولا تمصبلا  رابتعا  نك  .ةهج  رجح 18  ّلكل  ّنأ  ًلع  بيترتلاب ، رهز ، رجح 

.تّرم يف هسفن  لسلستلا  يمر  لثم  ًايئاوشع  هرايتخا  ّمت  صخشل  ًاما  تقباطتملا 
هرايتخا ّمت  صخشل  تيثارولا  تمصبلا  قباطت  لتحا  غلبي  ةيلاثم ، فورظ  ّلظ 
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لعجي ّم  نويليرت -  ةئاملا  يف  دحاو  نود  ةبارق  ةلص  هنيب  طبرت  الو  ًايئاوشع 
ىلع تمصب  تاورذ  تقباطت  اذإو  .لعاف  وحن  ىلع  ًاديرف  ًافّرعم  ةيثارولا  ةمصبلا 

صخشلا ىلإ  يمتنت  اّهنأ  ًايقطنم  ضارتفالا  نكمملا  نمف  ًاّمات ، ًاقباطت  ابرهكلا  ّططخملا 
.هسفن

وأ رمع  ّنأل  ةضماغ  يوونلا  ضمحلا  تاقباطت  نوكت  دق  نايحألا ، ضعب  يف 
، ةيثارولا ةمصبلا  نم  ءازجأ  جارختساب  ىوس  حمست  يوونلا   ضمحلا  ةنّيع  ةدوج 

نأ نك  ال  ةجيتنلاب ، .عضاوملا  ّلك  يف  ةراشإلا  ىلإ  لوصولا  لاحلا  هذه  يف  رّذعتيو 
ىلإ ةبسنلاب  ةّصاخ  ًاضيأ ، لمتحملا  نم  ً.ساح  ًاقباطت  ةيئزجلا  تصبلا  يطعت 

ةرداصلا ةراشإلا  ىلع  ليلحتلا  لالخ  ةيفلخلا  ءاضوضلا  ىغطت  نأ  ةغصلا ، تانّيعلا 
يف تاراشإلا  ةّوق  نأشب  ةلوبقم  ياعم  ّة  ببسلا ، اذهل  .ابرهكلا  ّططخملا  نع 

.سكون عافدل  يّقبتملا  ديحولا  لمألا  وه  اذه  ناكو  .ةيثارولا  ةمصبلا 

، ّكسلا لصن  ىلع  يوونلا  ضمحلا  ةنّيعل  ابرهكلا  مسرلا  لكشلا 12 :
تاورذلا ىلع  تامالع  عضو  ّمت  .رشك  ثيديم  ىلإ  يمتني  هّنأ  معُز  يذلاو 

يف .ةيسايقلا  ةيثارولا  ةمصبلا  يف  ةمدختسملا   13 لا ـ عضاوملل  ةلباقملا 
ّنأ ىلإ  شي  ّم  ةدحاو ، ةورذ  نم  كأ  ةيؤر  نك  ال  تالاحلا ، ضعب 

.نيدلاولا الك  نم  عضوملا  اذهل  هسفن  تاراركتلا  ددع  ثرو  ةنّيعلا  بحاص 
ضمحلا عطقم  راركت  تاّرم  ددع  عّبرم  ّلك  يف  ىلعألا  مقرلا  يطعيو 

ةّوق ماقرأ  مظعم  ربتعتو  .ةراشإلا  ةّوق  ىلع  ّلديف  يلفسلا  مقرلا  اّمأ  .يوونلا 
يأ 50. بولطملا ، دألا  ّدحلا  نود  تاورذلا  ةراشإ 
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ةيّنفلا ةريدملا  ونافيتس ، ايسيرتاب  ةروتكدلا  تأر  ةيلصألا ، ةمكاحملا  لالخ 
ضمحلا ةنّيع  مجح  ىلإ  ًارظن  ّهنأ ، امور ، ةطرش  يف  يعرشلا  ارولا  قيقحتلا  مسقل 

ىلإ ّكسلا  ىلع  ةدوجوملا  ةنّيعلا  ميسقت  نم  ًالدب  جاتحت ، اّهنإف  غصلا ، يوونلا 
هيف ا  ّةيوق  ةيثارو  ةمصب  ءاشنإل  رفاوتملا  يوونلا  ضمحلا  ّلك  مادختسا  ىلإ  مسق ،

ةداعإ نك  تنّيع ، عمف  ةدّيجلا : ةسرملا  لوصأل  ةّدشب  ًافلاخم  اذه  ناك  .ةيافكلا 
.ةيناثلا ةنّيعلا  مادختساب  ةضماغلا  وأ  ةّوقلا  ةضفخنم  ةيثارولا  حمالملا  راثآ  نم  قّقحتلا 
تاورذ ابرهكلا  مسرلا  رهظأ  ةيلصألا ، ةمكاحملا  شأ يف  كف  .رسخ  اهناهر  ّنأ  غ 

رشك ةمصبل  قّدصي  ال  لكشب  ًاهباشم  ناكو  ةحيحصلا ، نكامألا  عيمج  يف  ةحضاو 
مظعم تناك  لكشلا 12 ، يف  ةّمقرملا  تاّعبرملا  نم  رهظي  كو  كلذ ، عم  .ةيثارولا 

تاءارجإلا عّبتت  اّهنأ   او  .ثكب  ءاخترا  ياعملا  كأ  نود  ةمصبلا  يف  تاورذلا 
كيكشتلا نم  فانئتسالا  عافدلا يف  قيرف  نّك  دقف  ةيثارولا ، ةمصبلا  جاتنإل  ةبسانملا 

.ّكسلا نع  ذوخأملا  يوونلا  ضمحلا  ليلد  يف 

، ةيلصألا ةنّيعلا  اهتتّوف  ايالخلا ، نم  ًاليلق  ًاددع  ءاعّدالا  بلط  كلذ ، ىلع  ًاّدر 
جئاتن ديكأتو  اهرابتخا  ةداعإل  كلذو  نّولقتسملا ، يعرشلا  ّبطلا  ءاربخ  اهفشتكا  نكلو 
رابتخا ةداعإب  ءاعّدالا  تابلط  نليه ، ويدوالك  ةمكحملا ، سيئر  ضفرف  .لّوألا  رابتخالا 

.ةغصلا ةنّيعلا 

ةاضق نم  ةنّوكملا  ّفلحملا  ةئيه  تبحسنا  ربوتكأ 2011 ، نم  ثلاثلا  يف 
ةعاق ىلإ  دوعتل  ّعقوتملا  نم  كأ  اهعتجا  لاط  .مكحلا  يف  رظنلل  يداع  صاخشأو 

ّت يتلا  ةلدألا  ّلك  نم  مغرلا  ىلعف  ً.اّبقرتو  ًاّرتوت  دادزي  اهّوج  ناك  يتلا  ةمكحملا 
، ماكحألا ةءارق  ءانثأ  .نازيملا  ةّفك  ليمتس  لعفلاب  ةهج  ّيأ  ىلإ  دحأ  فرعي  اهتعجارم ، 

ةئيه اهتأّرب  دقف  ً.احايتراو  ًاحرف  ءاكبلاب ، تشهجأو  اهدعقم  ىلع  سكون  تراهنا 
رّربي وهو  نليه ، يضاقلا  حّرص  عفاودلا ، صّخلم  يفو  .رشك  لتقم  نم  ّفلحملا 

عومجم  » ّنأ ةيناثلا  ةّرملل  ّكسلل  يوونلا  ضمحلا  رابتخا  ةداعإب  حسلا  هضفر 
، حيحص يملع  ءارجإ  ةطساوب  اهيلع  لوصحلا  ّمتي  ّهنأل   ةقوثوم  هاتلك غ  تجيتن ،

اتّفلؤم زيملوك ، يلاروكو  سبينش  ىليل  ّنكل  ةقوثوم .» ةجيتن  ىلإ  يّدؤي  نأ  نك  ال 
ءوسو نسُح  ةمكاحملا : يف  تّايضايرلا  ناونع ، تحت  ماع 2013  رداصلا  باتكلا 

ةمكحملا ةعاق  يف  تاّيضايرلا  مادختسا 
.Maths on Trial: how numbers get used and abused in the courtroom

نارابتخا غ ربتُعي  نايحألا ، ضعب  يفف  ً.ائطخم  ناك  نليه  يضاقلا  ّنأ  ىلإ  ناشت 
.76 دحاو نم  لضفأ  ناقوثوم 
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، تنّيع ةقباطمل  يوونلا  ضمحلا  رابتخا  نم  ًالدب  اّننأ ، ّليخت  هتّجح ، مهفل 
، ةلاحلا هذه  يف  ال ، مأ  ًالداع  دلا  ناك  اذإ  ام  دّدحن  نأ  ّدونو  .درن  رجح  يمرن  اّننإف 
، ًاحّجرم رجحلا  ناك  اذإ  ىرخأ ، ةرابعب  وأ  تقولا ، سدس  ّةتس  ىلع  لصحن  نأ  بجي 

نع ءيش  ّيأ  ًاقبسم  ضرتفن  نأ  ديرن  اّننألو ال  .تقولا  نم  ّةتسلا 50 % رهظت  نأ  بجيف 
لكشب لمتحم  تاهويرانيسلا  هذه  نم  ّلك  ّنأ  انتارابتخا ، ءارجإ  لبق  ربتعنلف ، عضولا ،

.ٍواستم

غ رجحلا  ناك  اذإ  .ةّرم  درن 60  رجح  يمرب  هيف  موقن  رابتخا  ءارجإب  أدبن 
اذإ اّمأ  .طّسوتملا  تاّرم يف  ّةتس 10  مقرلا  ىلع  لوصحلا  ّعقوتن  اّننإف  ًيلس ،) يأ   ) حّجرم
ىلع انلصح  اذإ  .طسوتملا  ةّرم يف  ّةتس 30  ىلع  لوصحلا  ّعقوتنف  ًاحّجرم ، رجحلا  ناك 
نم غ ّهنأل  حّجرم  دلا  ّنأ  نم  ًاّدج  قثاو  نوكنس  اّننإف  ةبرجتلا ، لالخ  كأ  وأ  ّةتس   30

.حّجرم درن غ  رجح  مادختساب  ةفدصلا  قيرط  نع  كلذ  ثودح  ديعب  ّدح  ىلإ  حّجرملا 
دلا ّنأ  نم  قثاو  نوكنس  اّننإف  ّلقأ ، وأ  تاّرم  ّةتس 10  مقرلا  ىلع  انلصح  اذإ  كلذك ،

عيطتسن اّننإف  ّةتس ب 10 و30 ، مقرلا  اهيف  رهظ  يتلا  تاّرملا  ددع  حوارت  اذإو  .ميلس 
روهظ تاّرم  ددع  لتحا  ةنراقم  لالخ  نم  ًاحّجرم  دلا  نوكي  نأ  ةيلتحا  باسح 

رجحلا غ عم  ددعلا  كلذ  ىلع  لوصحلا  لتحاب  حّجرملا  دلا  رجح  عم  ّةتس  مقرلا 
.حّجرملا

ا لكشلا 13  - نم  يولعلا  فصنلا  ةرهاظلا يف  تايمرلا  لّجسن  ةبرجتلا ، يف 
رجح عم  تّاتسلا  نم  ددعلا  اذه  ةيؤر  لتحا  ربتُعي  .ّةتس  هعومجم 21  ام  كلذ  يف 
ىقبي حّجرم ، درن  رجح  عمو  .طقف  زواجتي 0.000297  ال  ًاضفخنم ، حّجرم  غ  درن 

20 ىلعأ ب ـ لتحالا  ّنكلو  زواجتي 0.00693 . ال  ًاّدج ، ًاليئض  ّةتس  ةيؤر 21  لتحا 
ّةتس  21 لا ـ أت  نأ  ثكب  كأ  حّجرملا  نم  يلاتلاب ، .حّجرم  رجحلا غ  ناك  ول  ّم  ةّرم 

ةيؤرل 21 كرتشملا  لتحالا  داجيإ  اننكو  .حّجرم  رجح غ  نم  اهنم  حّجرم  رجح  نم 
ىلع لوصحلل  ًاعم  هعمج  قيرط  نع  هويرانيسلا  نيذه  نم  ّلك  نمض  ةّتس 

ام يأ  حّجرملا 0.00693 /  0.00722 ، دلا  هّلث  يذلا  لتحالا  اذه  ةبسن  نوكتف  . 0.00722
ىلإ عنقم  اذهو  غلبي 96 .% ًاحّجرم ، دلا  نوكي  نأ  لتحا  ّنإف  يلاتلاب ، يواسي 0.96 .

.مرجم ةنادإل  ةيافكلا  هيف  ا  سيل  نكلو  ام ، ّدح 
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ةيمر يف نم 60  ةّتس  ىلع 21  لصحن  .دلل  نالصفنم  نارابتخا  لكشلا 13 :
رابتخالا ّنأ  ودبيو  .اثلا  رابتخالا  طقف يف  ةّتس  لباقم 20  لّوألا ، رابتخالا 

.لّوألا ضّوقي  اثلا 

، ةّرملا هذه  .ىرخأ يف  ةّرم  دلا 60  رجح  هيف  يمرن  ًايناث  ًارابتخا  يرجن  دّكأتلل ،
حضوي كو  .طقف  دجن 20  لكشلا 13 ، نم  يلفسلا  فصنلا  تّاتسلا يف  ّدعب  انمق  اذإ 
حّجرم غ  رجحلا  ناك  اذإ  تّاتسلا  نم  ددعلا  اذه  ةيؤر  لتحا  غلبي  لودجلا 9 ،

عم .طقف  تاّرم  سمخ  وحنب  ًالتحا  كأ  يأ  غلبيف 0.00364 ، ًاحّجرم ، ناك  اذإ  اّمأ  ، 0.000780
حن هسفن  باسحلا  قيبطت  ّنأ  ّالإ  لّوألا ، رابتخالا  جئاتن  نع  ًابك  سيل  فالتخالا  ّنأ 

اثلا رابتخالا  اذه  ءارجإ  ّنأ  ودبي  ً.احّجرم  رجحلا  نوكب  ةبسنب 82 % ًاعانقإ  ّلقأ  ةصرف 
ودبي اثلا ال  رابتخالا  ّنإف  ديكأتلابو ، .لّوألا  رابتخالا  جئاتن  ىلع  ّكشلا  نم  ًالالظ  ىقلأ 

.ّكشلل ًالاجم  عدي  وحن ال  ىلع  حّجرم  دلا  رجح  ّنأب  انتعانق  دكؤي  ّهنأ 

نأ  لتحا 
رجحلا نوكي 
حّجرم غ 

نأ لتحا 
رجحلا نوكي 

ًاحّجرم

عومجم
الك تالتحالا يف 

هويرانيسلا

نأ لتحا 
رجحلا نوكي 

ًاحّجرم

رابتخالا 1 0.000297 0.00693 0.00722 96%

رابتخالا 2 0.000780 0.00364 0.00442 82%
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عومجم
نيرابتخالا

0.00000155 0.000168 0.000170 99%

دلا رجح  ناك  اذإ  نيرابتخالا  نم  ّلك  ةّتس يف  مقرلا  نم  ةفلتخملا  دادعألا  ةيؤر  لتحا  لودجلا 9 :
عم يلجإلا  لتحالا  دومعلا 2 .)  ) ةّتس مقرلا  وحن  ًاحّجرم  ناك  اذإ  وأ  دومعلا 1 )  ) ًيلس

دومعلا 4).  ) ًاحّجرم دلا  نوكي  نأ  لتحاو  دومعلا 3 )  ) هويرانيسلا

دلا 120 انيَمر  اّننأ  دجن  لكشلا 14 ، ك يف  جئاتنلا ، ب  عمجن  امدنع  نكل 
يف ةّرم  ّةتس 20  مقرلا  ىلع  لوصحلا  ّعقوتن  حّجرم ، غ  رجح  ىلإ  ةبسنلاب  .ةّرم 

ّةتس مقرلا  ةيؤر  لتحا  غلبيو  .ةّرم  هيلع 41  انلصح  كلذ ، نع  ًاضوع  نكل  .طّسوتملا 
، ًاحّجرم ناك  ول  اّمأ  حّجرم ، رجحلا غ  ناك  اذإ  درن 0.00000155  ةيمر  نم 120  ةّرم   41

ّنإف يلاتلاب ، غلبيو 0.000168 . ةّرم ، نع 100  ديزي  ّةتس  ىلع 41  لوصحلا  لتحا  ّنإف 
نع %99. ديزي  ّةتس   41 لا ـ ءوض  ًاحّجرم يف  رجحلا  نوكي  نأ  لتحا 

ًاعانقإ كأ  ةجيتنلا  لعجي  ًاعانقإ  ّلقأ  قيقحت  عمجلا ب  ّنأ  ةشهدلل  ثملا 
ةسرملا ةلثم يف  ةينقت  مدختُست  ام  ًابلاغو  .ةدح  ىلع  ّلك  نيرابتخالا  نم  ّيأ  نم 

ّبطلا ةيجهنملا يف  تاعجارملا  رظنت  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةيجهنملا  تاعجارملل  ةيملعلا 
ةعطاق اهتاذ  ّدح  نوكت يف  دق ال  ةدّدعتم ، ةيريرس  براجت  يف 

 

يلجإ 120 نم  ةّتس  دجن 41  نيرابتخالا ، ب  عمجلا  دنع  لكشلا 14 :
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ً.احّجرم دلا  رجح  نوكي  نأب  بك  لتحا  ىلإ  شي  ام  اذهو  .ةيمر 

عمجلا دنعو  .ةبرجتلا  كراشملا يف  ددع  ّةلق  ببسب  ّعم  جالع  ةّيلعاف  نأشب 
ةلالد تاذ  تاجاتنتسا  صالختسا  نك  ام  ًابلاغ  ةدّدعتم ، ّةلقتسم  براجت  جئاتن  ب 
ةرهش كألا  مادختسالا  ّلعلو  .همدع  وأ  لّخدتلا  ةّيلعاف  لوح  ةّماه  ةيئاصحإ 
اهراثآ  » حرشنس يتلا   ) ةليدبلا تاجالعلا  ليلحت  يف  ّلثمتي  ةيجهنملا  تاعجارملل 

(، ةيضاير عدخ  نع  يساسأ  لكشب  ةجتان  اهنوكل  يلاتلا ، لصفلا  ةيرهاظلا يف  ةيباجيإلا »
نمو .قاطنلا  ةعساو  ةيريرس  تارابتخا  ءارجإل  ليئض  ليو  ىوس  اهل  ّرفوتي  يتلاو ال 

ةيجهنملا تاعجارملا  تفشك  رهاظلا ، ةمساح يف  تارابتخا غ  ةّدع  عمجلا ب  لالخ 
تاباهتلا جالعل  يربلا  توتلا  مادختسا  نم  ًاءدب  ةليدبلا ، تاجالعلا  ةيلعاف  مدع 

دربلا تالزن  نم  ةياقولل  ج  ماتيفلا  مادختسا  ىلإ  ًالوصو  ، 77 ةيلوبلا كلاسملا 
.78 ةعئاشلا

غ انوكي  نأ  لمتُحي  نيرابتخا  ب  عمجلا  ّنأ  زيملوكو  سبينش  ىرت  اذكه ،
يوونلا رشك  ضمح  ةقالعلا ب  نع  ىوقأ  ًاليلد  ّرفوي  دق  يوونلا  ضمحلل  َمساح 
ةمكحملا مرح  نليه  يضاقلا  رارق  ّنأ  غ  .وتيسيلوس  خبطم  يف  ةدوجوملا  ّكسلاو 

كلذل لمتحملا  رثألا  ةيؤر  ةصرف  اعلا  ىلع  يلاتلاب  ركنأو  ليلدلا ، اذه  عس  ةصرف  نم 
.ةمكاحملا ةجيتن  ىلع  ليلدلا 

 
ةيضاير ةواشغ 

ضمحلا نم  ةلماك  ةنّيع  نع  ةجتانلا  ةياغلل  ةغصلا  تالتحالا  ّنأ  ودبي 
ةبكلا ماقرألا  هذه  انيمعت  نأ  بجي  نكل ال  ةياغلل ، ةعنقم  تايئاصحإ  ربتُعت  يوونلا 

فورظلا رابتعالا  عب  ذخأن  نأ  انيلع  ك  .مكاحملا  تاعاق  ًاّدج يف  ةغصلا  وأ  ًاّدج 
ركذ يفكي  ال  بسانم ، سفت  نود  نم  ّهنأ ، رّكذتن  نأو  تالتحالا  هذه  تجتنأ  يتلا 

.هب هبتشم  ةئربت  وأ  ةنادإل  قايسلا  جراخ  هتاذ  ّدحب  ةياغلل  غص  مقر 

كرالك يلاس  ةّيضق  يف  وديم  اهب  أ  يتلا  ًانويلم  نم 73  دحاولا  ةبسن  ربتُعت 
ةافو ّنأ  ضارتفا   ) ةئطاخلا ّةلقتسملا  تاضارتفالا  نم  جيزم  ببسبف  .كلذ  ىلع  ًالاثم 
ٍناث لفط  ةافو  لتحا  نم  ّغي  ال  ئجافملا  عّضرلا  توم  ةمزالت  عيضر  لفط 
ةئف يف  كرالك  جوزلا  فينصت  يف  أطخلا   ) ةيئيبلا تاطلاغملاو  اهسفن ) ةمزالتملاب 

تناك ةاقتنملا ،) ةيفارغودلا  ليصافتلا  ضعب  ىلإ  ًادانتسا  ةضرع  ّلقألا  صاخشألا 
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وه لكاشملا  هذه  مقافت  يف  مهاس  امو  .نوكت  نأ  يغبني  ّم  ثكب  رغصأ  ةبسنلا 
ةبسن ّنأ  تضرتفال  قطنملا ، تلمعأ  ّفلحملا  ةئيه  ّنأ  ولف  .ةبسنلا  هذه  ميدقت  ةقيرط 
سفت دوجو  لتحا  اهنوك  نم  ًالدب  يلاس  ةءارب  لتحا  يه  ًانويلم  نم 73  دحاولا 

ةئيه اهتدجو  لعفلابو ، .ماعلا  يعّدملا  ةطلاغم  هذهو  َعيضرلا -  ةافول  ليدب 
.ةئطاخلا هتبسنل  وديم  ضرع  ةقيرط  ىلإ  ام  ّدح  ىلإ  ًادانتسا  ةبنذم  ّفلحملا 

تالتحا ببسب  ام  صخش  ةنادإب  عانتقالا  عّرستلا يف  نم  رّذحن  نأ  اندرأ  اذإ 
ةءارب ىلع  ليلدك  ماقرألا  هذه  ضفر  ةطاسبب  لبقن  نأ  انل  يغبني  الف  ةياغلل ، ةليئض 
رمألا ماعلا ، يعّدملا  ةطلاغم  ببسب  هشتلل  نيد  وردنأ  ضّرعت  دقف  .صخشلا  اذه 

كأ ودبي  بسحف ، يوونلا  ضمحلا  ليلد  ىلإ  ًادانتسا  هتنادإ ، لتحا  لعج  يذلا 
ـ لاب دحاو  وه  حّقنم  مقرب  عافدلا  وماحم  ّجتحا  فانئتسالا ، .هيلع يف  ناك  ّم  ًاحيجرت 

مهب هبتشملا  فالآ  نم  ًادحاو  هلعج  ّم  يوونلا ، ضمحلا  قباطت يف  دوجول  لتحاك   2500
رمألا اذه  ّنأ  ءرملا  لداجي  دقو  .قباطم  اونوكي  نأ  لمتحي  نيذلا  ةرجلا  طيحم  يف 
مساب فرعتو  ًاضيأ  ةئطاخ  ةّجحلا  هذه  ّنكل  .ىودج  الب  يوونلا  ضمحلا  ليلد  لعجي 

لب يوونلا ، ضمحلا  ليلد  لهإ  يغبني  ال  عقاولا ، يف  عافدلا .» يماحم  ةطلاغم  »
نيِد ةنادإ  تُربتعا  .هب  هبتشملا  ئّربت  وأ  طّروت  يتلا  ىرخألا  ّةلدألا  بناج  ىلإ  هباعيتسا 
ةئيه يأر  ىلع  ماعلا  يعّدملا  ةطلاغمل  ّللضملا  ثأتلا  ىلإ  ًاّيئزج  كلذ  يزُعو  ةنمآ ، غ 

.باصتغالا ةرجب  نيدأو  ًابنذم  نيد  ُربتعا  ةمكاحملا ، ةداعإ  نكل يف  .ّفلحملا 

، ّهنأ اهدافم  ةعنقم  ةيضاير  ةّجح  زيملوكو  سبينش  تمّدق  اهسفن ، ةقيرطلاب 
ّسأرت يذلا  نليه ، يضاقلا  نوكي  اّر  يوونلا ، ضمحلا  رابتخا  ةداعإ  ضفر  لالخ  نم 

ماع 2013، .ةقيلط يف  اهئاقبإ  دعاس يف  دق  سكون ، ادنامأ  ةيضق  فانئتسالا يف  ةسلج 
.ةيناثلا يوونلا  ضمحلا  ةنّيع  رابتخا  ةداعإب  يضاقلا  رمأو  سكون ، ةءارب  مكح  ءاغلإ  ّمت 

فانئتسالا يفو  .اهسفن  سكون  ىلإ  لعفلاب  يمتني  يوونلا  ضمحلا  ّنأ  رابتخالا  تبثأف 
اهصحفو  ّكسلا  راضحإ  ةيلمع  ّنأ  ديفت  ّةلدأ  ىلإ  ةاضقلا  عمتسا  ماع 2015 ، خألا ،
ّفلغم غ اهنيزختو يف  ّكسلا  راضحإ  نم  ءاطخألا  تحوارتو  .لوصألا  بسح  ّمتت 

سبالملا ةطرشلا  طّابض  ءادترا  مدع  ىلإ  مّقعم ، وترك غ  قودنص  ّمث يف  نمو  موتخم ،
يف ّكسلا  لقن  لبق  رشك  ةّقش  يف  طاّبضلا  دحأ  دجاوت  ّىتحو  ةحيحصلا ، ةيقاولا 

ّمت ذإ  ربتخملا ، ثّولتلا يف  داعبتسا  ًاضيأ  بعصلا  نم  ناك  .مويلا  كلذ  نم  قحال  تقو 
ةرجلا حالس  صحف  لبق  ربتخملا  يف  رشك  تانّيع  نم  نع 20  ّلقي  ال  ام  رابتخا 

نع لعفلاب  دق أ  ّكسلا  ىلع  دوجوملا  يلصألا  يوونلا  ضمحلا  ّنأ  ولف  .موعزملا 
وأ رشك  ىلإ  يوونلا  ضمحلا  ءتنا  ةقيقح  ّغت  نل  تارابتخالا  ّنإف  ثّولتلا ، قيرط 
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ربكأ ددع  ّرفوت  ول  عقاولا ، .اهددع يف  غلب  هم  ّكسلا ، ىلإ  هلوصو  ةيفيك  ىلع  بيجت 
نم ديزملا  يطعيس  رابتخالا  ةداعإ  حارتقا  ّنإف  ةثّولملا ، يوونلا  ضمحلا  تانّيع  نم 

.سكون ةنادإل  ةئطاخلا  ججحلا 

مقر وأ  ةدّقعم ، ةيباسح  ةّيلمع  وأ  ةنقتم ، ةيضاير  ةّجح  ليصافتب  ّقلعتلا  دنع 
ةيباسحلا ةّيلمعلا  هذه  له  ةياغلل : يهيدب  لاؤس  حرط  لهاجتن  ام  ًابلاغ  اّننإف  باّذج ،

؟ ساسألا ةلص يف  تاذ  يه 

* * *

ّفلحملا ىلع  ةبك  ةجردب  تّرثأ  يتلا  ةّيئاصحإلا  تناك  كرالك ، يلاس  ةّيضق  يف 
.ئجافملا عّضرلا  توم  ةمزالت  ةدحاو  ةرسأ  َلفط يف  ةافو  ةّيناكمإل  وديم  ريدقت  يه 

ً.اساسأ ف مقرلا  اذه  باستحا  ببس  نع  لءاستن  دق  ّةقد ، كأ  ليلحت  ءارجإ  دنعو 
دنع .ئجافملا  عّضرلا  توم  ةمزالت  لفطلا  ةافو  ةلأس  لداج  ةمكاحملا  دحأ يف  نم 

ببسب ّيفوت  رفوتسيرك  ّنأ  ّةثجلا  صحف  يذلا  يعرشلا  بيبطلا  دّكأ  رفوتسيرك ، ةافو 
عّضرلا توم  ةمزالت  ًاصيخشت  ينعي  ال  اذهو  .يلفسلا  يسّفنتلا  زاهجلا  يف  ةباصإ 
عافدلا ىعّدا  دقف  .ىرخألا  بابسألا  ّلك  داعبتسا  دعب  هيلإ  لّصوتلا  ّمت  يذلا  ئجافملا ،
رابتعا حرتقي  ًادحأ   ّنكل  لتق ، ةرج  اّهنأ  ءاعّدالا  ىعّدا  نيب  ةيعيبط ، بابسألا  ّنأ 

وديم هاطعأ  يذلا  مقرلا  اّمأ  .لفطلا  الك  ةافول  ًاببس  ئجافملا  عّضرلا  توم  ةمزالتم 
نكي ملف  ةدحاو  ةرسأ  ئجافملا يف  عّضرلا  توم  ةمزالت  لفط  ةافو  لتحا  فصول 

ناهذأ يف  ًّهم  ًالماع  لّكش  مقرلا  اذه  ّنأ  ودبي  كلذ ، عم  .ةمكاحملاب  ةقالع  ّيأ  هل 
.اهيدلو لتقب  يلاس  ةنادإ  ىلإ  اولّصوت  امدنع  ّفلحملا 

ةديدج ّةلدأ  يلاس  وماحم  مّدق  رياني 2003 ، عفُر يف  يذلا  اثلا  فانئتسالا  يف 
، اثلا يلاس  نبا  ّةثج  صحف  نم  ةاقتسملا  ّةلدألا  شت  .ةيلصألا  ةنادإلا  دعب  تفُشتكا 

.يعاخنلا هلئاس  ةيبهذلا يف  ةيدوقنعلا  تارّوكملا  ايتكب  دوجو  ىلإ  حوضوب  يراه ،
نم لكش  ىلإ  تّدأ  دق  ىودعلا  هذه  نوكت  نأ  ًاّدج  لمتحملا  نم  ءاربخلا ، بسحبو 
ّنأ نم  مغرلا  ىلعو  .يراه  ةافو  بّبست يف  يذلا  يموثرجلا  اياحسلا  باهتلا  لاكشأ 

راشأ ةنومأم ، غ  يلاس  ةنادإ  رابتعال  ةيفاك  تناك  ةديدجلا  ةيجولويبوركيملا  ّةلدألا 
ةيفاك تناك  ةيلصألا  ةمكاحملا  تايئاصحإلا يف  مادختسا  ةءاسإ  ّنأ  ىلإ  فانئتسالا  ةاضق 

.فانئتسالاب كّسمتلل 

يذلا ثلاثلا ، هنباو  فيتس  ىلإ  تداعف  .يلاس  حارس  قالطإ  ّمت  رياني ، يف 29 
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، اهحارس قالطإ  دنع  يِقُلأ  نايب  يفو  .تقولا  كلذ  هرمع يف  نم  ةعبارلا  غلب  دق  ناك 
ىلإ ةدوعلا  ةيّمهأ  نعو  اهيلفط ، ةافو  ىلع  نزحلاب  ًاخأ  اهل  حسلا  نع  تثّدحت 

اهتداعس نم  مغرلا  ىلعو  ًادّدجم .» ةيقيقح  ةرسأ   » اوحبصيل غصلا  اهنباو  اهجوز 
نع ضيوعتلل  ةيفاك  نكت  ةأفاكملا   هذه  ّنأ  ّالإ  اهترسأ ، عم  اهلمش  عتجاب  ةمراعلا 

ىلغألا اهيلفط  لتق  اهمول يف  نعو  ّقح ، هجو  نع غ  نجسلا  اهتضمأ يف  يتلا  تاونسلا 
كلذ لوحكلاب ، مّمستلا  ةجيتن  اهلزنم  ةتيم يف  اهيلع  ُع  سرام 2007 ، يفو  .اهبلق  ىلع 

ً.لظ اهتنادإ  راثآ  نم  لماكلاب  فاعتت  اّهنأ  

* * *

نم ىرخأ  تالاجم  ةمكحملا يف  ةعاق  ةدافتسملا يف  سوردلا  مادختسا  اننك 
كّكشتلا نم  ءيشب  لماعتلا  ناك  ةمكحلا  نم  يلاتلا ، لصفلا  ىس يف  كف  .انتايح 

اهب لفحت  يتلا  تاءاعّدالا  وأ  فحصلا ، نيوانع  انمتها يف  يعرتست  يتلا  ماقرألا  عم 
ّيأ يف  عقاولا ، .فتاهلا يف  ةبعل  انئاقدصأ يف  نم  اهطقتلن  يتلا  ةرابعلا  وأ  تانالعإلا ،
ّلك ثدحي يف  رمأ  اذهو  ماقرألاب ، بعالتلا  ةديكأ يف  ةحلصم  ام  ةهج  ىدل  نوكي  لاجم 
ّلكو .حيضوتلا  نم  ًاديزم  بلطنو  كّكشتب  معازملا  عم  لماعتن  نأ  بجي  ًابيرقت ، ناكم 

بعصلا نمف  .حاضيإلا  اذه  ميدقتب  ًارورسم  نوكيس  هماقرأ  ةّحص  نم  قثاو  وه  نم 
ببسلا اذهلو  بَّردملا ، تاّيضايرلا  ءلع  ىلإ  ةبسنلاب  ّىتح  ءاصحإلاو ، تاّيضايرلا  مهف 

، فرتحملا دحأ  ةدعاسم  ةرورضلا  دنع  بلطا  يلاتلاب ، .تالاجملا  هذه  ءاربخ يف  انيدل 
همسا ّقحتسي  تّايضاير  اع  ّيأو  .بخ  يأر  ميدقت  هنك  هيراكناوب ، لثم  صخش 

، ةدّقعملا ةيباسحلا  تاّيلمعلا  انتصب  يمعت  نأ  لبق  كلذ ، نم  ّمهألاو  .كلذب  ّرسيس 
يف اهمادختسال  ةبسانم  ةادأ  تاّيضايرلا  تناك  اذإ  ام  ّةقدب  لءاستن  نأ  انيلع  بجي 

.ّعم لاجم 

حبصأ يّمكلا ، سايقلل  ةلباق  ّةلدألا  نم  لاكشأ  راشتنا  ديازت  عم  ّهنأ  ّكش يف  ال 
اذإ نكلو  .ثيدحلا  اضقلا  انماظن  ءازجأ  ضعب  هنع يف  ىنغ  رود ال  ةيضايرلا  ججحلل 

ءايربألا ّفلكتو  ةلادعلا  قّوعت  نأ  اهنأش  نمف  ةئطاخ ، ةقيرطب  تاّيضايرلا  تلمُعتسا 
ً.اضيأ مهتايح  تالاحلا ، صعب  يفو  مهتعمس ،
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مالعإلا لئاسو  تاّيئاصحإ  فيز  حضف  ةقيقحلا : قّدصت  ال 

 
كورلا ىقيسومل  سيساوأ  ةقرفل  سداسلا  موبلألا  ناونع  ناك  ةقيقحلا  قّدصت  ال 
نرقلا تاينيعست  اهسفن يف  ةنيدملا  يف  ُتأشن  يّننأ  او  .رتسشنام  يف  تسّسأت  يتلا 
ءاحنأ عيمج  يف  تاّرم  ةّدع  اهتالفح  ُترضح  .ةقرفلاب  ًاعلوم  تنك  دقف  مرصنملا ،

اهل يف ةلفح  روضحل  تبهذ  ماع 2005 ، يف  ةرشابم ، موبلألا  اذه  رودص  دعبو  ةنيدملا ،
امدنع .هقشعأ  يذلا  مدقلا  ةركل  رتسشنام  ةنيدم  يدان  نطوم  رتسشنام ، ةنيدم  جّردم 

لوح نكامأ  ةّدع  ماقت يف  تناك  يتلا  تالفحلا  ىلإ  ماظتناب  بهذأ  تنك  ًاقهارم ، تنك 
يف اهتالفح  ييحت  ربكألا  قرفلا  تناكو  سواهدور ، ياد ، دنأ  تيان  ولوبأ ، رتسشنام :

.انيرأ رتسشنام 

نكأ و  ةليوط ، ةرتف  ذنم  ّتلُح  دق  سيساوأ  ةقرف  تناك  ماع 2017 ، لولحب 
نم ديدعلا  ّنكل  تاونس ، نم 10  كأ  ذنم  تالفح  رضحأ  وأ  رتسشنام  يف  شيعأ 
وحن ماعلا ، كلذ  نم  ويام  يفف 22  .ةطشان  تلاز  ام  اهداترأ  تنك  يتلا  نكامألا 

رتسشنام ّوتلل يف  ىهتنا  دق  يدنارغ  انايرأ  لفح  ناك  ًءاسم ، فصنلاو  ةرشاعلا  ةعاسلا 
ىلإ نودفاوتي  ًاّنس ، رغصألا  دالوألا  وأ  قهارملا  نم  مهنم  ثكو  روهمجلا ، ناكو  .انيرأ 
نم غلابلا  يدباع  نلس  فقو  دشحلا ، طسو  .مهنورظتني  نيذلا  مهيلاهأ  ءاقلل  وهبلا 

ةّيلحم هتلبنق  ىلع  يوتحت  ةبيقح  هرهظ  ىلع  لمحي  ناك  .كارح  الب  ًاماع  رمعلا 23 
نم ةيحض  لتقم 22  نع  راجفنالا  رفسأ  .اهجفتب  ماق  ةعاسلا 22:31 ، دنعو  .عنصلا 

ةكلمملا يضارأ  ىلع  اهرإ  موجه  أوسأ  اذه  ناكو  .نيرخآ  تائم  حرجو  ءايربألا 
بهذو ندنل ، يف  لقنلا  ةكبش  تفدهتسا  يتلا  ماع 2005 ، تاجفت  ذنم  ةدّحتملا 

ً.اصخش اهتّيحض 56 
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تنك لب  ةدّحتملا ، ةكلمملا  ّىتح يف  الو  موجهلا ، تقو  رتسشنام يف  نكأ يف   
ُتدهاش تاعاس ، غلابلا 6  ينمزلا  قرافلا  ببسبو  .كيسكملا  ىلإ  لمع  ةلحر  يف 

تقولا يف مّدقت  عم  رخآلا  ولت  ًادحاو  ردصت  يهو  موجهلا  نع  تثّدحت  يتلا  ريراقتلا 
امل كردم  غو  مونلا ، يف  قرغتسم  ةكلمملا  ناّكس  مظعم  ناك  نيب  ةهظلا  ةرتف 
نأ قبس  يّننأ  ّالإ  ليم ، نع 5000  ديزت  ةفاسم  ىلع  تنك  يّننأ  نم  مغرلا  ىلع  .ىرج 

ةثداحلاب كأ  ّينعم  يّننأ  رعشأ  ينلعج  يذلا  رمألا  يضاملا ، وهبلا يف  اذه  تدجاوت يف 
.ةخألا ةيباهرإلا  ثداوحلا  نم  ديدعلا  نم  كأ  فوخلاو  ةمدصلا  نم  تبّبس يل  يتلا 

لعف ّدر  ناك  فيكو  موجهلا  نع  يتعاطتسا  ردق  تأرق  ةيلاتلا ، ةليلقلا  مّايألا  لالخ 
راتس يليد  ةفيحص  لاقم يف  ّصاخ  وحن  ىلع  يهابتنا  تفلو  .يسأر  طقسم  سانلا يف 

ىركذ يل انيرأ يف  رتسشنام  موجه  يداهجلا ، ىدل  اهتيّمهأ  خيراوتلل   » ناونع تحت 
ناك يذلا  اكروغ ، نايتسابيسل  ةديرغت  ىلع  ءوضلا  ّفلؤملا  ّطلس  هيفو ، يبغير .»

راجفنا عقو  آلاك : اهّصن  ناكو  كاذنآ ، بمارت  دلانود  مألا  سيئرلا  بئان  دعاسم 
ىدل اهتيّمهأ  خيراوتلل  له  .يبغير  يل  ليزوف  لتقمل  ةعبارلا  ىركذلا  يف  رتسشنام 

؟ يداهجلا يباهرإلا 

ويام يف 22  لّوألا  عقو  .يباهرإ  موجه  يَخيرات  ب  ًافداصت  اكروغ  ظحال 
لصأ نم  َّيحيسم  لبق  نم  اطيربلا  شيجلا  نم  يدنج  ىلع  رجنخب  ًاموجه  ناكو  ، 2013

جفتلا فدهتسا  هيفو  ويام 2017 ، يف 22  اثلا  عقوو  .مالسإلا  ىلإ  الّوحت  يجين 
يف اكروغ  راشأ  دقو  .ةيبيل  لوصأ  نم  ملسم  لبق  نم  يسايس  غ  ًافده  يراحتنالا 
يل لتقم  ىركذ  يف  ذَّفنيل  ّةقدب  هل  ّططُخ  انيرأ  رتسشنام  موجه  ّنأ  ىلإ  هتديرغت 

يباهرإلا نوك  ةركفل  ربكأ  ةّيقادصم  ىطعأل  ًاحيحص ، اذه  ناك  ول  عبطلاب ، .يبغير 
هذه ّنأ  غ  .تءاش  ىتم  اهتابرض  هيجوت  ىلع  ةرداق  ةكستمو ، ةّمظنم  ةعومجم 
ذنم يدباعل  تَمسُر  يتلا  ديحولا » بئذلا   » ةروص عم  ام  ّدح  ىلإ  ضراعتت  ّةيرظنلا 

.حلا كلذ 

اهتجه تدب  ول  ّم  ًاديدهت  كأ  ةيباهرإلا  ةعجلا  لعجي  ميظنتلا  ّنأ  ودبي 
نم ضرغلا  ّنأ  ودبيو  .كستلاب  مّستت  الو  ةيزكرم ، ةرطيسل  ةعضاخ  غ  ةيئاوشع ،

يذيفنتلا رمألا  معد  فدهب  ّهلعل  باهرإلا ، نم  فوخلا  ةدايز  وه  اكروغ  ةديرغت 
«، ةدّحتملا تايالولا  ىلإ  بناجألا  يباهرإلا  لوخد  نم  ةّمألا  ةيح  : » بمارت سيئرلل 

كلذ يف  ناك ، يذلاو  ةدّحتملا ، تايالولا  ىلإ  رفسلا  نم  ملسملا  نم  ثكلا  عن  يذلا 
له ً.اّقح  كلذ  ةّحص  ىدم  نع  لءاستأ  تذخأف  .ةينوناق  تايّدحت  ةّدع  هجاوي  تقولا ،
ىلع هرشنب  ةيقادصم  راتس  يليد  هتطعأ  يذلا  اكروغ ، ديكأت  قّدصن  نأ  بجي 
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مدخت يتلاو  ةّحصلا  نم  اهل  ساسأ  يتلا ال  ةباطخلا  نم  ًاعون  اذه  سيلأ  اهتاحفص ؟
تّيباهرإ يف ثداح  عوقو  لتحا  ىدم  ام  ًاضيأ ، تلءاست  يباهرإلا ؟ فادهأ  ًاما 

؟ ةفدصلا ضح  ماعلا ، نم  سفن  مويلا 

* * *

مكارتتو .هعمسن  امو  هارن ، امو  هأرقن ، ام  يف  رارمتساب : ماقرألاب  انراطمإ  ّمتي 
نيرشعلاو يداحلا  نرقلا  ةايحلا يف  طاأ  اهب  ّرثؤت  يتلا  قرطلا  لوح  ةبكلا  تاساردلا 

كلذ قفارت  هسفن ، تقولا  يف  . 79 ىضم تقو  ّيأ  نم  عرسأ  لكشب  ًالثم  انتّحص  ىلع 
نم ثك  يفو  .اهيلإ  لّصوتلا  ّمت  يتلا  جئاتنلا  سفتل  ةمزاللا  ةيددعلا  تاراهملا  ةدايز يف 

، كلذ عم  .ةطاسب  ّلكب  تايئاصحإلا  سفت  بعصي  لب  ةّيفخ ، ةدنجأ  دجوت  ال  تالاحلا ،
.ّعم فاشتكا  مهف  رخآل يف  وأ  فرطل  ةديفم  اهلعجت  يتلا  بابسألا  نم  ديدع  ّة 

.اهب قوثولا  يغبني  يتلا  ةهجلا  ةفرعم  بعصلا  نم  ةّفيزملا ، رابخألا  رصع  يف 
ىلع اهصصق  مظعم  ينبت  ةسيئرلا  مالعإلا  لئاسو  بلغأ  ّنأ  ّالإ  قّدصت ، ال  وأ  قّدص 

تانّودم عيمج  ىلع  ةحئاللا  ةّمق  ًابيرقت  نّالتحي  ّةقدلاو  قدصلا  ّنأ  كلذ  .قئاقحلا 
ةيقالخألا تامازتلالا  ىلإ  ةفاضإلابف  . 80 ًابيرقت ةيفحصلا  ةهازنلاو  تايقالخألا  دعاوق 

ّة كلذل  ةياغلل ، ةفلكمو  ةرّمدم  نوكت  نأ  هشتلا  اياضق  نأش  نم  ةقيقحلا ، رشنب 
.فيرحت نود  نم  قئاقحلا  رشنل  يلام  زفاح 

نع اهريراقت  ةيمالعإلا يف  تاسّسؤملا  نم  ديدعلا  اهيف  فلتخت  يتلا  ةطقنلا  اّمأ 
ّمت امدنع  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةّصقلا  اهب  ضرعت  يتلا  رظنلا  ةهجو  ّلثمتتف يف  عئاقولا 
وه هناونعو   ) بمارت سيئرلا  هردصأ  يذلا  يبيرضلا  حالصإلا  نوناق  عورشم  رارقإ 

ربمسيد يف  لمعلا )» صرفو  بئارضلا  ضيفخت  نوناق  : » ةبراوملا نم  ولخي  ال  هسفن 
وه يف سيئرلل  ٌزوف  و« بك » ٌرصن   » ّهنأ سكوف  ةانق  ىلع  يه  دإ  يفحصلا  حّرص  ، 2017

ءاضعأ ىلإ  ًاشم  ، MSNBC ىلع لينودوأ  سنارول  لاق  لباقملاب ، هيلإ .» ةجاحلا  ّسمأ 
ضرع عنشأ   » ّهنإ نوناقلا ، عورشم  حلاصل  اوتّوص  نيذلا  يروهمجلا  خويشلا  سلجم 

نإ نإ  يس  ةانق  ىلع  ربات  كياج  حرطو  ةبيرز .» يف  تاناويحل  سرغنوكلا  يف  هتيأر 
.»؟] ةيبعش  ] ّلقأ معدب  ًابك  ًاعيرشت  سرغنوكلا  ّرقأ  نأ  قبس  له  ، » يلاتلا لاؤسلا 

، هالعأ ةّصقلا  مدختسملا يف  يظفللا  زّيحتلا  فاشتكا  ةبوعص يف  ّيأ  هجاوت  نل 
ةيرابخإلا ذفانملا  اهل  جّورت  يتلا  ةيسايسلا  جماربلا  لوح  تاجاتنتسا  ىلإ  لّصوتلاو 

، لباقملاب .سانلا  اهمدختسي  يتلا  باعتلا  ربع  بّزحتلا  فاشتكا  لهسلا  نمف  .ةثالثلا 
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ميدقتل تايئاصحإلا  رايتخا  نكمملا  نمف  .ةسلخ  لمعت  نأ  ماقرألا  ىلع  لهسألا  نم 
نع ةّللضم  صصق  ءاشنإو  ىرخأ  ماقرأ  لهاجت  ّمتي  نيب  .ةنّيعم  ةيواز  نم  ةّصقلا 
ذإ .ةقوثوم  غ  اهسفن  تاساردلا  نوكت  نايحألا  ضعب  يفو  .بسحو  لافغإلا  قيرط 

ةلئسألا عم  نارتقالاب  ةزاحنملا ، وأ  عقاولل  ةلِّثمملا  غ  وأ  ةغصلا  تانّيعلل  نك 
كلذ نم  رطخألاو  .ةطولغم  تاّيئاصحإ  مّدقت  نأ  ةيئاقتنالا ، ريراقتلاو  ةهِّجوملا 

اذإ ام  ىلع  مكحلل  ةقيرط  كل  ال  ثيحب  قايسلا ، جراخ  ةمدختسملا  تاّيئاصحإلا 
ىلإ 4 دحاو  ضيرم  نم  ةدايز  ّلث  ضرملا  تالاح  ًالثم يف  ةبسنب 300 % ةدايزلا  تناك 

ةفلتخملا تاسفتلا  هذه  ّنأل  سيل  .ّمهم  قايسلا  .ضيرم  ويلم  ىلإ  نم 500,000  وأ 
ىقلأ يتلا  ةيقيقحلا  ةّصقلا  نم  ًاغص  ًاءزج  ّلث  اهنم  ّلك  بيذاكأ -  نع  ةرابع  ماقرألل 
انيلعو .ةلماكلا  ةقيقحلا  تسيل  اّهنأل  لب  ةلّضفملا -  هتيواز  نم  اهيلع  ءوضلا  ام  صخش 

.اهءارو ةنماكلا  ةيقيقحلا  ةّصقلا  عيمجت  لواحن  نأ 

نع تنّمُض ، يتلا  تالّوحتلاو  خاخفألاو  ليحلا  ليلحتب  موقنس  لصفلا ، اذه  يف 
ةيتوصلا عطاقملاو  تانالعإلا ، تاحولو  فحصلا ، نيوانع  يف  دصق ، غ  وأ  دصق 

ةلثم ةيضاير  بعالت  تّايلمع  نع  فشكنس  .اهنع  ضومغلا  ةلازإو  ةيسايسلا 
تالاقملا ّىتحو يف  ىضرملل  حئاصنلا  تاروشنم  لثم  كأ ، ةّعقوتم  نكامأ  مدختست يف 

، ةلماكلا صصقلاب  انرابخإ  ّمتي  ال  ىتم  فرعنل  ةطيسب  ًاقرط  ضرعنس  ك  .ةّيملعلا 
قّدصن ىتم  ةفرعمو  تايئاصحإلا ، ةقيقح  فشك  ىلع  اندعاست  تاودأ  نع  ًالضف 

«. ةقيقحلا »

 
داليملا لفح  ةلأسم 

اهيف ودبي  يتلا ال  كلت  يه  ةيلعافو  ةعارب  يضايرلا  ليلضتلا  لاكشأ  كأ  نم 
اكروغ ناك  يباهرإلا ،» ىدل  اهتيّمهأ  خيراوتلل   » لوقلابف .مدختسم  مقر  ّة  ّهنأ 

ضح هسفن  مويلا  يف  تيباهرإ  تثداح  عوقو  لتحا  مييقت  ًانمض  اّنم  بلطي 
ةباجإلا فاشتكا  ةقيرط  نمكتو  .كلذ  ةيناكمإب  ًاّقح  دقتعي  ال  ّهنأ  ًاحضوم  ةفدصلا ،

«. داليملا لفح  ةلأسم   » مساب فرُعت  ةيضاير  ةيركف  ةبرجت  ةيقيقحلا يف 

بغرت يف نيذلا  صاخشألا  ددع  مك   » يلاتلا لاؤسلا  داليملا  لفح  ةلأسم  حرطت 
اودلو يف ّلقألا  ىلع  صخش  روضح  لتحا  عفتري  نأ  لبق  داليم  لفح  ىلإ  مهروضح 

ّرقتسا ىلوألا ، ةّرملل  ةلأسملا  هذه  تحُرط  امدنع  قوف 50 .»؟% ام  ىلإ  هسفن  مويلا 
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كفتلا ىلإ  لي  اّننأل  اذه  .ةنسلا  مّايأ  ددع  فصن  براقي  يذلا  مقرلا 180 ، ىلع  سانلا 
ربتعي عقاولا ، .انداليم يف  خيرات  عم  رخآ  صخش  داليم  خيرات  فداصي  نأ  لتحا  يف 
رادم ىلع  ًابيرقت  يواستلاب  ةعّزوم  داليملا  مّايأ  ّنأ  انضرتفا  اذإف  ً.اّدج  ًابك  مقرلا 180 
يذلا مويلاب  ّينعم  انسل  اّننأل  اذهو  .طقف  ًاصخش  نوكتس 23  ةباجإلا  ّنإف  ماعلا ،

.قباطت ّة  ناك  اذإ  ام  طقف يف  لب  داليملا ، خيرات  هيف  فداصي 

ددع ةفرع  أدبن  نأ  اننك  ةياغلل ، ًاضفخنم  بولطملا  مقرلا  نوك  ببس  ةفرعمل 
نافداصي داليم  اَموي  وه  ةياهنلا  انعوضومف يف  ةفرغلا -  نيدوجوملا يف  صاخشألا  جاوزأ 
فافطصا ّليخت  ةفرغلا ، ًاصخش يف  دوجوب 23  جاوزألا  ددع  باسحل  .هسفن  خيراتلا  يف 

ًاصخش لّوألا 22  صخشلا  حفاصيف  .ضعبلا  مهضعب  ةحفاصم  مهنم  بلطلاو  عيمجلا 
ثلاثلا 20 حفاصيو  دعب ، مهحفاصي  نيذلا   ًاصخش   21 لا ـ اثلا  حفاصيو  رخآ ،
، خألا صخشلا  خألا  لبق  ام  صخشلا  حفاصي  ًاخأ ، .كيلاود  اذكهو  نيرخآ ، ًاصخش 
ام ّدح  ىلإ  لهس  هّنكل  ّقاش ، اذه  ةفاضإ 22 + 21 + 20 + ... + 1 . انيلع  نوكيف 
ـ لا ةفرغلا  صاخشألا يف  ددع  زواجتي  امدنع  ًّالمم  حبصي  ّهنأ  غ  ًاصخش ، دوجوب 23 
 - دحاو مقرلا  نم  أدبت  ةلماك  دادعأ  نم  ةّفلؤملا  هذهك -  عمجلا  تاّيلمع  ىعُدت  . 50

انلعف يف ك  ةّبترم ، ةيّثلثم  فوفص  ماقرألا يف  هذه  عضو  اننك  ذإ  ةيّثلثملا ، دادعألاب 
ّماع ددع  ىلإ  ةبسنلابف  .ةيّثلثملا  دادعألل  ةّبترم  ةغيص  ّة  ّظحلا ، نسحل  لكشلا 15 .

: ةيلاتلا ةغيصلا  لالخ  نم  تاحفاصملا  ددع  ىلع  لصحن  ةفرغلا ، يف  ، N صاخشألا ، نم 
ىلع 23 × 22 / لصحن  اّننإف  ًاصخش ،  23 لا ــ ةلاح  يفو  . N × (N - 1) / 2

ىلع دحاو  جوز  دوجو  لتحا  عفتري  نأ  ًاذإ  برغتسملا  نم  سيل  اّر  ً.اجوز  وأ 253   2 
اذه دوجو  عم  قوف 50 % ام  ىلإ  هسفن  خيراتلا  اودلو يف  نيذلا  صاخشألا  نم  ّلقألا 

.ةفرغلا جاوزألا يف  نم  بكلا  ددعلا 
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لّوألا 22 صخشلا  حفاصي  ً.اصخش  ب 23  تاحفاصملا  ددع  لكشلا 15 :
حفاصي نأ  ىلإ  كيلاود  اذكهو  ًاصخش ، اثلا 21  حفاصيو  رخآ ، ًاصخش 

ب تاحفاصملا  ددع  يلجإ  غلبيو  ً.ادحاو  ًاصخش  خألا  لبق  ام  صخشلا 
، ةيثّلثملا دادعلا  ةغيص  ىلإ  ًادانتسا  ً.احيحص  ًاددع  لّوأ 22  عومجم  ًاصخش   23

.ةفرغلا طقف يف  ًاصخش  دوجو 23  عم  صاخشألا  نم  ًاجوز  ّة 253 

كارتشا مدع  لتحا  ًالّوأ يف  كفتلا  لهسألا  نم  لتحالا ، اذهل  مقر  ءاطعإل 
اهانمدختسا يتلا  اهسفن  ةيضايرلا  ةينقتلا  طبضلاب  يه  هذهو  .داليملا  خيرات  دحأ يف 

نأ لبق  ةأرملا  اهيرجت  دق  يتلا  ةيعاعشلا  يدثلا  روص  ددع  باسح  دنع  لصفلا 2  يف 
جوز ّيأ  عم  قوف 1 /  2 . ام  ىلإ  بذاك  اجيإ  صيخشت  ىلع  اهلوصح  لتحا  عفتري 

.داليملا موي  هتكراشم  مدع  لتحا  فاشتكا  ةلوهسب  اننك  صاخشألا ، نم  دحاو 
اثلاو ، 365 لا ـ ةنسلا  مّايأ  نم  موي  ّيأ  دلُو يف  دق  نوكي  نأ  لّوألا  صخشلا  نأش  نمف 

نم دحاو  جوز  ةكراشم  مدع  لتحا  ّنإف  يلاتلاب ، .ةيّقبتملا   364 لا ـ مّايألا  نم  ّيأ  يف 
وأ %99.73). ) غلبي 364 /  365  ذإ  قيلا ، ّدح  رواجي  هسفن  داليملا  خيرات  صاخشألا 

لتحا ةفرع  ّمتهم  اننوكل  ًارظنو  صاخشألا ، نم  ًاجوز  دوجول 253  ًارظن  كلذ ، عم 
نم ٍّلكل  نوكي  نأ  ىلإ  جاتحن  رخآ ، صخش  عم  هداليم  خيرات  مهنم  ّيأ  ةكراشم  مدع 

ً.اضيأ ةفلتخم  داليم  خيراوت  صاخشألا  نم  ًاجوز  مهددع 252  غلابلا  نيرخآلا  جاوزألا 
ةكراشم مدع  لتحا  ّنإف  ضعبلا ، اهضعب  نع  ّةلقتسم  تانارتقالا  هذه  ّلك  تناك  اذإ 

قيرط نع  هباسح  نك  هسفن  داليملا  َخيرات  مهددع 253  غلابلا  جاوزألا  نم  ّيأ 
ةّرم هسفنب 253  ًابورضم  ، 365  / 364 داليملا ، خيرات  دحاو  جوز  ةكراشم  مدع  لتحا 

تائم هسفنب  هبرض  دنع  ّهنأ  ّالإ  دحاولا ، براقي  ّنأ 364 /  365  عمو  وأ  .
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نم 1 /   ليلقب  ّلقأ  يأ  َقباطم 0.4995 ، صخش  دوجو  مدع  لتحا  حبصي  تاّرملا ،
وأ صخش  داليملا ب  خيرات  قباطت  وأ  دحأ  داليملا ب  خيرات  قباطت  مدع  ّنأ  او  . 2

نوكي نأ  بجي  ًايعج )» نالماش   » ةيضايرلا ةغللاب   ) ناديحولا نالتحالا  كأ ه 
ىدل داليملا  خيرات  قباطت  لتحا  ّنإف  يلاتلاب ، .دحاو  ثدحلا  لتحا  عومجم 

.ليلقب نم 1 /  2  كأ  يأ  غلبي 0.5505 ، كأ  وأ  صخش 

.ضعبلا اهضعب  نع  ّةلقتسم  داليملا  خيراوت  جاوزأ  عيمج  نوكت  نل  عقاولا ، يف 
صخشلا داليم  اخيرات  ناكو  َقباطم ، صخشلاو ب  صخشلا أ  داليم  اخيرات  ناك  اذإف 

ثيح نم  جو  صخشلا أ  نارتقا ب  ّة  ّهنأ  ملعن  نحنف  َقباطم ، صخشلاو ج  ب 
قباطت ةصرف  تناكل  َّلقتسم ، اناك  ولو  .َّلقتسم  ادوعي  يلاتلابو   داليملا ، خيرات 

ةّيلتحال قيقدلا  باسحلا  ّنإف  انه  نم  زواجتت 1 /  365 . ال  هداليم  يَخيرات 
امدنع ناك  ّم  ليلقب  كأ  ّينعم  رابتعالا ، عب  تاّيعبتلا  هذه  ذخأ  عم  ةقباطملا ،
ةفاضإ يف  كفتلا  ىلع  دمتعي  وهف  .ةقباسلا  ةرقفلا  يف  لالقتسالا  ةّيضرفب  انذخأ 

مدع لتحا  ّنأ  انتبثأ  صخش ، دوجو  لاح  .رخآلا يف  ولت  ًادحاو  ةفرغلا  ىلإ  صاخشألا 
نأ نك  هيلإ ، ثلاث  صخش  ةفاضإبو  غلبي 364 /  365 . هداليم  يَخيرات  قباطت 
اذإ  ماعلا ، نم  ةيّقبتملا   363 لا ـ مّايألا  نم  ّيأ  صخشلا يف  اذه  داليم  خيرات  فداصي 
مدع لتحا  ّنإف  يلاتلاب  .نيَرخآلا  صخشلا  نم  ّيأل  ًاقباطم  هداليم  خيرات  نكي 
نمو (. 365  / 363) × (365  / 364 : ) يلاتلاك وه  ةثالثلا  صاخشألا  داليم  خيراوت  قباطت 

ثيحب ةيّقبتملا ،  362 لا ـ مّايألا  نم  ّيأ  فداصي يف  نأ  عبارلا  صخشلا  داليم  خيرات  نأش 
× (365  / 364  ) ىلإ ةعبرألا  صاخشألا  داليم  خيراوت  قباطت  مدع  لتحا  ضفخني 

ثلاثلا صخشلا  فيضن  نأ  ىلإ  طمنلا  ّرمتسيو  (. 365  / 362) × (365  / 363)
نم ةيّقبتملا   343 لا ـ مّايألا  نم  ّيأ  هداليم يف  خيرات  نوكيف  .ةعومجملا  ىلإ  نيرشعلاو 

لكشلا ىلع   23 لا ـ صاخشألا  داليم  خيراوت  ةقباطم  مدع  لتحا  باسح  ّمتيو  .ماعلا 
: يلاتلا

صخش داليم  خيرات  قباطت  مدعل  قيقدلا  لتحالا  ّنأ  ىلإ  ةلداعملا  هذه  شت 
غلبي رابتعالا ) عب  ةلمتحملا  تايعبتلا  ذخأ  عم   ) ًادرف نم 23  ةنّوكم  ةعومجم  يف 

ةّيناكمإلل نوكي  ًادّدجم ، يعجلا  لومشلا  ةركف  مادختسابو  .ليلقب  فصنلا  نود  يأ  ، 0.4927
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ليلقب ديزي  لتحا  ّلقألا -  ىلع  صخش  داليم  خيرات  قباطت  يأ  ةديحولا -  ىرخألا 
حبصن ًاصخش ، ةعومجملا 70  دارفأ  ددع  حبصي  امدنع  غلبيو 0.5073 . فصنلا ، نع 
ثودح لتحا  ّنأ  ىلإ  قيقدلا  باسحلا  شيو  .صاخشألا  نم  ًاجوز  مامأ 2415 

عوقو لتحا  ّغتي  فيك  لكشلا 16  حضوي  غلبيو 0.999 . ةياغلل ، ًابك  ربتُعي  قباطت 
اهذخأن يتلا  ّةلقتسملا  ثادحألا  ددع  دايدزا  عم  ماعلا  نم  هسفن  مويلا  يف  ثدح 

ىلإ 100. نم 1  رابتعالاب 

امدنع رشانلا  باجعإ  ةراثإل  داليملا  ديع  ةلكشمل  ةلهذملا  جئاتنلا  ُتمدختسا 
يّننأ ةيناث  بارش  ةلوج  ىلع  هتيّدحتو  .باتكلا  اذه  فيلأت  ةشقانمل  ةّرم  لّوأل  انيقتلا 
داليملا خيرات  ناكراشتي  ًّايبسن ، ئداهلا  ىهقملا  يف  صخش ، ىلع  روثعلا  ىلع  رداق 
عفدي نأ  ضرع  لب  ال  روفلا ، ىلع  يّدحتلا  لبق  ةعرسب ، ةفرغلا  صّحفت  امدعبو  .هسفن 

قباطتلا لتحا  ّنأ  هنم  ًاّنظ  صخشلا ، نيذه  ىلع  تع  اذإ  بارشلا  نم  تلوج  ن 
ةحلا تارظن  نم  ثكو  ةقيقد  دعب 20  .ةياغلل  ديعب 

 

ددع عم  دحاو  موي  يف  كأ  وأ  ثدح  عوقو  لتحا  عفتري  لكشلا 16 :
نم ليلقب  ىلعأ  قباطتلا  لتحا  حبصي  ًاثدح ، دوجو 23  دنعف  .ثادحألا 
ىلع ثدح  عوقو  لتحا  عفتري  ًّالقتسم ، ًاثدح  دوجو 39  دنعو  .فصنلا 

ً.ابيرقت ىلإ 0.9  هسفن  مويلا  ّلقألا يف 

اع انأ  سأب ، ال  : » مهيلإ تثّدحت  نيذلا  سانلل  تلق   ) ًاقحال ةفئازلا  تاريربتلاو 
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ار  .يّدحتلا  سيرك  رسخو  هسفن ، خيراتلا  ادلو يف  صخش  تدجو  تاّيضاير ،)»
امدنع ًاينهذ  نئابزلا  ددع  ًاساسأ  تبسح  يّننأ  غ  يبناج ، نم  ًالداع  رمألا  نكي 

اذه عمو  ً.انوبز  ةليصحلا 40  تناكو  بارشلا ، نم  ىلوألا  ةلوجلا  بلطل  تمق 
ىّدحتأ نأ  يغبني  ناك  .طقف  غلبت 11 % يّدحتلا  راسخ  ةصرف  تناك  ددعلا ،

ددع ةقباطمل  بكلا  لتحالا  ّنأ  .سكعلا غ  سيلو  تيلاتلا ، تلوجلا  ىلع  سيرك 
اياحضلا لالغتسا  زواجتت  يتلا  قمعألا ، تايعادتلا  ضعب  هل  ثادحألا  نم  ضفخنم 

نأ نك  صوصخلا ، هجو  ىلع  .ةلهسلا  ةيضايرلا  تالداعملا  ضعبب  ىهقملا  ءايربألا يف 
ىلع يداهجلا  ةردق  نأشب  اكروغ  اهدروأ  يتلا  ةينمضلا  ةراشإلا  رابتخا  اندعاسي يف 

.ةبغرلا دنع  مهتابرض  هيجوت 

بكترا ليربأو 2018 ، ليربأ 2013  ب  ةّدتمملا  تاونس  سمخلا  ةرتف  لالخ 
وأ وروألا  داّحتالا   ) ةيبرغ لود  ىلع  ًايباهرإ  ًاموجه  نع 39  ّلقي  ال  ام  نويباهرإ 
اهنم َموجه  عوقو  حّجرملا  نم غ  ودبي  ىلوألا ، ةلهولل  ايلارتسأ .) وأ  ةيلشلا  اكمأ 

دوجول ًارظن  كلذ ، عم  .ماعلا  رادم  ىلع  اوشع  لكشب  ذَّفنت  تناك  اذإ  دحاو  خيرات  يف 
، هسفن خيراتلا  َثدح يف  عوقو  نأ  ًاّدج  لمتحملا  نم  ثادحألا ، نم  ًالمتحم  ًاجوز   741

اذه عمو  لكشلا 16 . يف  حّضوم  وه  ك  وحن 88 ،% هتبسن  غلبت  لتحا  وهو 
يف تجهلا  كلت  نم  موجه  عوقو  مدعب  ًاّدج  أجافن  نأ  بجي  بكلا ، لتحالا 
ةيباهرإ يف تجه  ثودح  لتحا  نع  ًائيش  فشكي  اذه ال  عبطلاب ، .هسفن  خيراتلا 

.يباهرإلل ةيميظنتلا  تاراهملل  ةدئاز  ةيّمهأ  ىطعأ  اكروغ  ّنأ  ودبي  نكلو  لبقتسملا ،

* * *

رذحلا يف يّخوت  انيلع  ّعتي  ّهنأ  ىلإ  هسفن  داليملا " لفح  ةلأسم   » قطنم شي 
تكاحملا نم  ديدع  يف  ًابك  ًارود  يّدؤت  يتلا  يوونلا  ضمحلا  ّةلدأ  سفت  ةيفيك 

شيتفت ءانثأ  ماع 2001 ، يفف  قباسلا .) لصفلا  يف  انحضوأ  ك   ) ةثيدحلا ةيئانجلا 
دحأ فشتكا  ةنّيع ، نم 65,493  ةنّوكملا  انوزيرأ  ةيالول  يوونلا  ضمحلا  تانايب  ةدعاق 
ةثالث نم  ةعست  قباطتلا  لمش  . 81 طبارتم فلم غ  زج ب  قباطت  دوجو  ءلعلا 

، ةبارق ةقالع  هنيب  طبرت  صخش ال  ىلإ  ةبسنلاب  عقاولا ، .تنّيعلا يف  ًاعضوم ب  رشع 
عفد .ةنّيع  نويلم  لك 31  نم ب  ًابيرقت  ةدحاو  ةّرم  ىوتسملا  اذه  ىلع  ًاقباطت  ّعقوتن 

لولحبو .ةنكمملا  قباطتلا  تالاح  نم  ديزم  نع  ثحبلا  ىلإ  مداصلا  فاشتكالا  اذه 
ىلع ُع  تانايبلا ، ةدعاق  يف  ةيثارولا  تصبلا  ّةفاك  ةنراقم  هيف  ّت  يذلا  تقولا 

لمتشتو ةبارق  ةلص  مهنيب  عمجت  دارفأ ال  ىلإ  دوعت  يتلا  ةيثارولا  تصبلا  نم  ًاجوز   122
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.كأ وأ  عضاوم  ةعست  قباطت يف  ىلع 

تافّرعم دّرفت  يف  اهنع  تجتن  يتلا  كوكشلاو  ، 82 ةساردلا هذه  ىلإ  ًادانتسا 
تانراقم ءارجإ  ةدّحتملا  تايالولا  ءاحنأ  عيمج  يف  نوماحم  بلط  يوونلا ، ضمحلا 
ضمحلا تانايب  ةدعاق  كلذ  ا يف  ىرخألا ، يوونلا  ضمحلا  تانايب  دعاوق  ةلثم يف 

قباطت ةلاح  روهظ 122  ّلظ  يفف  .ةنّيع  نويلم  ىلع 11  يوتحت  يتلا  ةينطولا  يوونلا 
دتعالا نك  له  ةنّيع ، نع 65,000  اهتاّنيع  ددع  ديزي  ةغص ال  تانايب  ةدعاق  يف 

هناكس 300 دادعت  غلبي  دلب  مهب يف  هبتشملا  ةيوه  ديدحتل  طقف  يوونلا  ضمحلا  ىلع 
يلاتلاب ّرثؤتو  ةقيقد  ةيثارولا غ  تصبلاب  ةطبترملا  تالتحالا  له  83 ؟ ةمسن نويلم 

ام اذه  دالبلا ؟ ءاحنأ  يف  يوونلا  ضمحلا  ليلحت  ىلإ  ةدنتسملا  ماكحألا  ةمالس  ىلع 
كيكشتلا لجأ  نم  ليلدك  انوزيرأ  ةسارد  جئاتن  اومّدقو  لب  ال  ماحملا ، ضعب  هدقتعا 

.مّهتملا تكاحم  يوونلا يف  ضمحلا  ّةلدأ  ةّيقوثوم  يف 

نم ةنّيع  ّلك  ةنراقم  ّنأ  فشتكن  ةيّثلثملا ، دادعألا  ةغيص  مادختساب  عقاولا ، يف 
هعومجم ام  يطعت  ضعبلا  اهضعب  عم  انوزيرأ  تانايب  ةدعاق  65,493 يف  لا ـ تانّيعلا 

ّلك 31 دحاو ب  قباطت  دوجو  لتحا  عمو  .تانّيعلا  نم  ديرف  جوز  ويلم  نم  كأ 
نأ بجي  مهنيب ، ةبارق  ال  صاخشأ  ىلإ  ةدئاعلا  ةيثارولا  تصبلا  نم  جوز  نويلم 

قرفلا سفت  ةلوهسب  نكو  عضاوم .) ةعست  قباطت يف  يأ   ) ًاّيئزج ًاقباطت  عّقوتن 68 
لالخ نم  اهيلع  روثعلا  ّمت  يتلا  ًاقباطت   122 لاو ـ ةّعقوتملا   68 لا ـ تاقباطتلا  ب 

نأ بك  ّدح  ىلإ  حّجرملا  نمو  .تانايبلا  ةدعاق  بّرقملا يف  براقألل  ةيثارولا  تصبلا 
دارفأ غ ىلإ  ةدئاعلا  كلت  نم  كأ  زج  قباطت  ىلع  ةيثارولا  تصبلا  هذه  لمتشت 

ةدعاق جئاتن  ّنإف  يوونلا ، ضمحلا  ّةلدأ  يف  انتقث  زازتها  نم  ًالدبو  اذكه ، .ءابرقأ 
.ةيّثلثملا دادعألا  ةغيص  ءوض  تاّيضايرلا يف  عم  ًاما  قّفتت  تانايبلا 

 
ةيعجرم ماقرأ 

يَخيرات يف  ةفداصملا  ىلإ  هابتنالا  تفلي  يذلا  يلصألا  راتس  يليدلا  لاقم  يف 
ىلإ جاتحن  يذلا  لتحالا  ربتُعي  انيرأ ، رتسشنام  موجهو  يبغير  يل  ليزوف  لتقم 

رشابم لكشب  كلذ  ضقانتيو  .راظنألا  نع  ًاّيفخم  اكروغ  ءاعّدا  مييقت  لجأ  نم  هتسارد 
ةباّذج ماقرأ  ىلع  ُعي  امدنعف  .ماقرألا  نلعملا  مظعم  اهب  مدختسي  يتلا  ةقيرطلا  عم 
ماقرألا ّنأ  نونلعملا  فرعي  ذإ  .ةحضاو  ةقيرطب  ًامومع  اهدقت  ّمتي  ةيافكلا ، هيف  ا 
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ىلإ مقر  ةفاضإ  نأش  نمو  .اهضحد  نك  ةحيحص ال  َقئاقح  عساو  قاطن  ىلع  ربتُعت 
تايئاصحإلا زات  ذإ  .جِّورملا  ةّجح  ىلع  ةّوق  يفضيو  ةياغلل  ًاعنقم  نوكي  نأ  نالعإلا 

ليلدلا اذهب  قث  لب  لوقن ، ا  طقف  قثت  ال  ، » لوقت اّهنأ  ول  ك  ةيرهاظ  ةيعوضو 
«. لدجلا لبقي  يذلا ال 

تارضحتسم ّطخ  نع  نالعإلاب  لايرول  تماق  و2013 ، يماع 2009  ب 
فئازلا ملعلا  بناج  ىلإو  .هعيبو  ، Lancôme Génifique ةخوخيشلا ، ةحفاكم 

، نآلاو «، » هطيشنت يديعأ  كتاثّروم ، يف  بابشلا   )» نالعإلا هيلإ  دنتسي  يذلا  داتعملا 
، رهُظي ايب  مسر  ّة  ناك  بابشلا ).» تانيتورب  جاتنإ  يزّفحو  كتاثّروم  طاشن  يزّزع 

تظحال رضحتسملا ، لعتسا  نم  طقف  مّايأ  ةعبس  دعب  ّهنأ  نالعإلا ، معز  ّدح  ىلع 
تحبصأ ّنهترشب  ّنأ  و82 % ًاما ،» ةقرشم   » تحبصأ ّنهترشب  ّنأ  تاكلهتسملا  نم  % 85

«، ةموعنلا ةياغ يف   » ّنهنم ةرشب 91 % تحبصأ  نيب  لهذم ،» وحن  ىلع  ةسناجتم  »
فصولا ًابناج  انعضو  ولو  ةرشبلا .» رهظم  يف  ًاّماع  ًانّسحت   » ّنهنم تلّجسو 82 %

ىلع جتنملا  ّديؤتو  ةياغلل ، ةّرثؤم  ودبت  ماقرألا  هذه  ّنإف  نّسحتلا ، اذهل  ًاّدج  ضماغلا 
.تفلم وحن 

ةّصق اندجول  ماقرألا ، فلخ  ةنماكلا  ةساردلا  يف  رظنلا  اّنعمأ  ول  اّننأ  غ 
Génifique لعتسا ةساردلا  يف  تاكراشملا  ءاسنلا  نم  بُلط  دقف  ً.اما  ةفلتخم 

نول « ؛» ًاقارشإ كأ  ودبت  ةرشب  : » لثم نم  تارابعب  ّنهيأر  نع  بارعإلاو  مويلا  تّرم يف 
مييقت ّنهنم  بُلطو  ةموعن .» كأ  ودبت  ةرشبلا  و« ًاسناجت ؛» كأ  ودبي  ةرشبلا 
هتاجرد حوارتت  طاقن ، عست  نم  نّوكم  سايقم  ىلع  تاحيرصتلا  هذه  ىلع  ّنهتقفاوم 

ةجرد مييقت  تاكراشملا  نم  بلُطي  و  ًاما .» قفاوأ  ىلإ 9 « ًاقالطإ » قفاوأ  نم 1 «ال 
نّسحت ثودح  ىلع  نفلتخي  وأ  نقفاوي  مك  لب  اهسناجت ، وأ  اهتموعن  وأ  ةرشبلا  قارشإ 

وحن ىلع   » وأ ًاما »  » لثم تارابع  لعتسا  ّنهنم  بلُطي  ديكأتلابو   .بسحو 
«. لهذم

نلّجس  ) ءاسنلا نم  ةقفاوم 82 % نم  مغرلا  ىلع  ّهنأ  عالطتسالا  جئاتن  ترهظأ 
كأ تدب  ّنهترشب  ّنأ  ىلع  طاقن ) عستلا  سايقم  ىلع  ةعستو  ّةتس  ب  حوارتي  ام 

ّنأ عمو  ًاضيأ ، .كلذ  ىلع  ًاما » نقفاو  % » نم 30 ّلقأ  ّنأ  ّالإ  مّايأ ، ةعبس  دعب  ًاسناجت 
كلذ ىلع  نقفاو  طقف  ّنأ 35.5 % ّالإ  ًاقارشإ ، كأ  تدب  ّنهترشب  ّنأ  ىلع  نقفاو  % 85
ةراثإ كأ  ودبتل  هترجأ  يذلا  عالطتسالا  جئاتنب  بعالتت  لايرول  تناك  يلاتلاب ، ً.اما 

.عقاولا هيلع يف  يه  ّم  باجعإلل 
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ةكراشم دوجوبف 34  .ةساردلا  مجح  وه  قلقلل  ةراثإ  كألا  لماعلا  ناك  اّر 
تاّبلقت  » مساب فرُعي  ثأت  ببسب  جئاتنلا ، ةّيقوثوم  نم  دّكأتلا  بعصلا  نم  طقف ،
طّسوتملا نع  ربكأ  تافارحنا  ةغصلا  تانّيعلا  رهُظت  ام  ةداعف  ةغصلا .» تانّيعلا 

ةلمع كلمأ  يّننأ  ّليخت  كلذ ، حيضوتل  .ةبكلا  تانّيعلاب  ةنراقم  ناّكسلل  يقيقحلا 
.شقنلا ىلع  ةّرطلا و50 % ىلع  ةبسنب 50 % طبهت  نأ  نك  يأ  ةحّجرم -  ةيندعم غ 

مّهنإ لقنلو  .شقنلا  حلاصل  ةحّجرم  ةلمعلا  ّنأ  سانلا  عانقإ  ديرأ  ّعم ، ببسل 
ّغتت فيكف  .تاّرملا  نم  ةبسنب 75 % رهظي  شقنلا  ّنأ  مهل  ُترهظأ  اذإ  نوعنتقيس 

؟ ةلمعلا يمر  تاّرم  ددع  يأ  ةنّيعلا -  مجح  دايدزا  عم  مهعانقإ  يصرف يف 

اذإ .طقف  ةدحاو  ةّرم  ةلمعلا  يمر  لالخ  نم  ةلوهسب  ةلأسملا  ءاهنإ  لواحأ  دق 
ةبتع زواجتي  ةدحاو  ةيمرب  ًادحاو  ًاشقن  ّنأ  كلذ  ًاديعس ، نوكأسف  شقن ، ىلع  تلصح 
ينحن ذإ  .ةدحاو  ةّرم  ةلمعلا  اهيف  يمرأ  يتلا  تابسانملا  فصن  كلذ يف  ثدحي  %. 75

نونوكيس مهّنكل  .ةحّجرم  ةلمعلا  ّنأب  ام  صخش  عانقإل  ةصرف  لضفأ  ةدحاولا  ةيمرلا 
ةّرم ةلمعلا  يمر  يّنم  بلطلاو  ةعنقملا ، تانايبلا  نم  ديزم  ةيؤرب  مهتبغر  ّقحم يف 

.ةحّجرم ةلمعلا  ّنأ  سانلا  عانقإل  شقن  ىلع  لوصحلا  ىلإ  جاتحأ  تيمر ، عم  .ىرخأ 
هذه طقف يف  ةبسنب 50 % رهظ  شقنلا  ّنأل  ةلأسملا  ّاتبي  نل  ةدحاو  ةّرطو  دحاو  شقنف 

لكشلا ىرن يف  كو  .ةلاحلا 
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أشنت نأ  نك  يتلا  شقنلاو  ةّرطلا  نم  ةلمتحملا  تاعومجملا  لكشلا 17 :
ّطخلا لصفي  .تايمر  عبرأ  ىلإ  ًالوصو  ةلمعلا ، تايمر  دادعأ  فلتخم  عم 

كلت نع  ّلقألا  ىلع  شقنلا 75 % روهظ  ةبسن  اهيف  غلبت  يتلا  جئاتنلا  ب 
.كلذ نع  ةبسنلا  هذه  اهيف  ّلقت  يتلا 

ةلمع غ عم  تيمرل  ةلمتحملا  ةعبرألا  جئاتنلا  نم  ةدحاو  شقنلا ه  ّنإف  ، 17
ضفخنيو .مهعانقإ  لواحأ  نيذلا  صاخشألا  ددع  عبرب  ىوس  زوفأ  كلذبو ال  ةحّجرم ،

دايدزا عم  ةعيرس  ةروصب  ّلقألا  ىلع  تاّرملا  نم  شقن يف 75 % ىلع  لوصحلا  لتحا 
ةنيعلا مجح  ةدايز  يّنم  بلُطي  امدنع  اذكه ، لكشلا 18 . ىرن يف  ك  ةنيعلا ، مجح 

ىلإ طبهت  ةحّجرم  ةلمعلا  ّنأب  ام  صخش  عانقإ  يحاجن يف  صرف  ّنإف  ةيمر ، ىلإ 100 
.0.00000009

هذه يف   ) طّسوتملا لّدعملا  لوح  نيابتلا  ضفخني  ةنّيعلا ، مجح  دايدزا  عم 
ءيشب غ ام  صخش  عانقإ  ةبوعص  ديازتتف  شقن ،) طسوتملا 50 % لّدعملا  نوكي  ةلاحلا 

ةيقادصم كّكشن يف  نأ  يغبني  ةساردلا ، طقف يف  ةكِراشم  عم 34  ببسلا ، اذهل  .حيحص 
.لايرول نالعإ  ةضورعملا يف  جئاتنلا 

ةيوئملا بسنلاب  اهَجئاتن  ةغصلا  تانّيعلا  تاذ  تانالعإلا  مّدقت  ةداع ،

 

ةميلسلا ةيندعملا  ةلمعلا  ّنأب  ام  صخش  عانقإ  صرف  لءاضتت  لكشلا 18 :
.تايمرلا ددع  دايدزا  عم  ةعرسب  شقنلا  حلاصل  ةحّجرم 
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ةجيتنلا ةبسن  نم  ًالدب  لهذم ) وحن  ىلع  ةسناجتم  ةرشب  ىلع  نلصح   82%)
وحن ىلع  ةسناجتم  ةرشب  ىلع  نلصح  نم 34   28  ) يلصألا ددعلا  ىلإ  ةيلعفلا 
مجح رغص  فشكي  ام  ّنكلو  .ةجرحملا  ةغصلا  تانّيعلا  ماجحأ  ءافخإل  لهذم )
ًاضيأ % 82  ) تهباشتم تبسن  دجت  نأ  ، Génifique نالعإ ةلاح  يف  ك  ةنّيعلا ،
اهنيب نم  ءاقتنالل  ًّايبسن  ةليلق  تارايخ  ةّمثف  ةرشبلل .) ماعلا  رهظملا  ًانّسحت يف  ندجو 
سيل هّنكلو  دّيج ، كجتنم  ّنأب  كروهمج  عانقإ  ديرت  تنك  اذإ  مجحلا  ةغص  ةنّيع  يف 

اّمأ كوكشلل .) ةثم  و100 % ةحوارتملا ب 95 % ماقرألا  ودبت  دق  ًالثم ،  ) ًاّدج ًاّديج 
تاباجإ هسفن  صاخشألا  ددع  يطعي  نأ  حّجرملا  غ  نمف  ًجح ، ربكأ  ةنيع  عم 

.فلتخم لاؤس  ىلع  ةيباجيإ 

اهّايإ ةمّهتم  لايرول  ىلإ  ( FTC  ) ةيلارديفلا ةراجتلا  ةنجل  تبتك  ماع 2014 ، يف 

تانالعإلا تاّططخم  ماقرأ  ّنأ  ةنجللا  تعّداو  ةعومجمل Génifiqueم84 . ةعاّدخ  تانالعإ  جيورتب 

لايرول تربُجأ  كلذ ، ىلع  ًاّدر  .ةيملعلا  تاساردلا  اهتبثت  الو  ةّللضم » وأ  ةحيحص  «غ 

هّوشي وحن  ىلع  تاجتنملا  هذه  نأشب  تاءاعّدا  ميدقت   » نع ّفقوتلا  ىلع  ةقفاوملا  ىلع 

«. ةسارد وأ  رابتخا  ّيأ  جئاتن 

ةسارد نوكت  نأ  لمتحملا  نم  ةغصلا ، ةنّيعلا  نع  جتانلا  زّيحتلا  ىلإ  ةفاضإلاب 
ةباجتسالا زّيحت   » لثم تانّيعلا  ذخأ  ةقيرطب  ّقلعتت  تازّيحت  ىلع  ًاضيأ  تلمتشا  دق   Génifique

ةساردلا تاكِراشملا يف  تدّنج  دق  لايرول  تناك  اذإف  رايتخالا .» زّيحت   » وأ ةيعوطلا »
نأ لمتحملا  نمف  لاثملا ، ليبس  ىلع  تنرتنإلا ، ىلع  ّنهعقوم  ىلع  نالعإ  عضو  لالخ  نم 
ىلإ تالّايمو  جتنملل  ةّعقوتملا  دئاوفلاب  ًاساسأ  ّرثأتلا  تاعيرس  ءاسن  تراتخا  دق  نوكت 

ةساردلا ىلع  نومّيقلا  دمع  اّر  وأ  ةيعوطلا .) ةباجتسالا  زّيحت   ) ًاّديج ًييقت  هئاطعإ 
تاجتنمل ةّديج  تييقت  طعأ  ّنّهنأل  مهسفنأب  ءاسنلا  رايتخا  ىلإ  كلذ  نم  ًالدب 

(. رايتخالا زّيحت   ) يضاملا لايرول يف 

نم ةلّضفملا  ماقرألا  ىلإ  لّصوتلا  اهيف  نك  كوكشلل  ةراثإ  كأ  ىرخأ  قرط  ّة 
يتلا ىلوألا  ةساردلا  دعت  اذإف   .لّجسم  يسايس  عطقم  وأ  عالطتسا ، وأ  ةسارد ، لجأ 

، ًالجآ مأ  ًالجاع  ىرخأ ؟ ةسارد  يرجن  اذلف ال  ةيباجيإ ، ةجيتنب  ةكراشم  تلمش 34 
ءارجإ ًاضيأ  ناكمإلاب  .اهيلإ  جاتحت  يتلا  ةعئارلا  لعفلا  دودر  بكلا  نيابتلا  كيطعيس 
فرُعي .تاباجإلا  لضفأ  نمّدقي  اوللا  تاكراشملا  رايتخاو  عسوأ ، قاطن  ىلع  ةبرجت 

ءلعلاف .زّيحتملا  ريرقتلا  وه  ةرهاظلا  هذه  نع  عئاش  لاثم  .تانايبلاب  بعالتلاب  كلذ 
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نع جراخلا  كاردإلا  وأ  ليدبلا  ّبطلا  لثم  ةفئازلا  ةيملعلا  رهاوظلا  نوقّقحي يف  نيذلا 
ريراقت هنوربتعي  ّم  مهئايتسا  نع  نوبرعي  ام  ًابلاغ  ةيسفنلا ) تاردقلا   ) ّساوحلا
ميدقتب قالخألا  ودع  نوثحابلا  موقي  ذإ  .ةّيضقلا  عم  فطاعتملا  ثحابلا  ةزّيحتم ب 

نم اودافتسا  مّهنأ  نوغلبي  نيذلا  كراشملا  نوراتخي   ) طقف ةيباجيإلا » جئاتنلا  »
ةيلاتلا يف ةقاطبلل  بسانملا  نوللا  رايتخال  ًايناسفن »  » ًارابتخا نورجي  وأ  ًالثم ، جالعلا 

ثيحب ةيبلسلا ،» جئاتنلا   » ةّيبلاغ لهإ  ّمتي  نيب  تاقاطبلا ،) نم  ةطلتخم  ةعومجم 
نم كأ  وأ  ناعون  دّحتي  امدنعو  .عقاولا  يف  يه  ّم  كأ  ةيتاؤم  جئاتنلا  ودبت 
ةنّيع غ ةّعقوتملا يف  كلت  نع  بك  لكشب  ةفلتخم  جئاتن  ايطعي  نأ  نك  تازّيحتلا ،

. تسجياد يريرتيل  ّةلجم  ورّرحم  فشتكا  ك  ةزّيحتم ،

 
ةئطاخ بيلاسأ 

ثالثلاو اثلا  سيئرلا  رايتخال  ماع 1936  تاباختنا  تقبس  يتلا  ةرتفلا  يف 
يريرتيل بك ، مارتحاب  ىظحت  يتلا  ةيرهشلا  ّةلجملا  ورّرحم  ذخأ  ةدّحتملا ، تايالولل 
سيئرلا نوحّشرملا  ناكو  .زئافلاب  ّؤبنتلل  عالطتسا  ءارجإ  مهقتاع  ىلع  تسجياد ،

ةروخف ّةلجملا  تناك  .نودنال  فلآ  يروهمجلا  هسفانمو  تلفزور ، .د  لكنارف  مكاحلا ،
ماع يف  تاونس ، عبرأ  لبقف  ماع 1916 . ذنم  لبقملا ، سيئرلا  ّعقوت  ةباصإلاب يف  اهخيراتب 
نم ناك  ماع 1936 ، يف  . 85 ةيوئم ةطقن  نمض  تلفزور  زوف  شماه  ّةلجملا  تّعقوت  ، 1932
.لبق نم  هورجأ  عالطتسا  ّيأ  لثم  ًافلكمو  ًاحومط  مهعالطتسا  نوكي  نأ  ضرتفملا 

ىلع ًءانب  عرتقملا ) عبر  وحن   ) مسا يالم  وحن 10  ّمضت  ةاق  تسجياد  تأشنأف 
اولسرأ سطسغأ ، يفو  .فتاهلا  ّةلدأ  يف  ةدراولا  ءسألاو  تارايسلا  ليجست  تّالجس 

تناك اذإ  : »... 86 ةلجملا اونلعأو يف  هنييعتب ، اوماق  صخش  ّلك  ىلإ  يأرلل  تاعالطتسا 
ةئاملاب دحاو  نم  ءزج  دودح  ّىتح  دالبلا  فرعت  فوسف  ًارايعم ، ةقباسلا  ةبرجتلا 

[«. بخانلا نم   ] ًانويلم عبرأل  يلعفلا  يبعشلا  تيوصتلا 

.87 اهّدعو توص  نويلم  نم 2.4  كأ  عاجرإ  ّمت  دق  ناك  ربوتكأ ، لولحب 31 
، نودنال : » 88 يلاتلا ناونعلا  لاقملا  لمح  .اهجئاتن  نع  نالعإلل  ةزهاج  تسجياد  تناكو 

ىلإ % 55 عساو : شماهب  ًازئاف  نودنال  ناك  تسجياد ، بسحب  «. 972,879 تلفزور ، 1,293,669 ؛
هلينل ىلع 4 )% لصح  ميل ، مايليو  ثلاث ، حّشرم  عم   ) يبعشلا تيوصتلا  نم  % 41
جئاتن نع  نالعإلا  ّمت  امدنع  طقف ، مّايأ  ةعبرأ  دعبو  ً.ايباختنا  ًاتوص  لصأ 531  نم   370
ًاسيئر تلفزور  ةداعإب  تسجياد  ّةلجم  ريرحت  ءاسؤر  قعُص  ةيقيقحلا ، تاباختنالا 
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ةبسنب تلفزور  زاف  ً.اقحاس  ناك  لب  ًاضيأ ، قّيض  شماهب  زوفلا  نكي  .ضيبألا و  تيبلل 
ىلع 523 لصح  دقف  ماع 1820 . ذنم  ةّصح  ربكأ  يهو  يبعشلا -  تيوصتلا  يف  % 60.8

ةطقن وحنب 20  تسجياد  ّرشؤم  أطخأ  اذكه  .نودنالل  ةينا  لباقم  ًايباختنا ، ًاتوص 
ةغص ةنّيع  عم  جئاتنلا  ًابك يف  ًانيابت  ّعقوتن  دق  .يبعشلا  تيوصتلل  هّعقوت  ةيوئم يف 
أطخلا عقو  فيكف  .صخش  نويلم  لمش 2.4  تسجياد  يريرتيل  عالطتسا  ّنكل  مجحلا ،

؟ هذهك ةبك  ةنّيع  عم 

عالطتسا ىلوألا يف  ةلكشملا  تناك  ذإ  .ةنّيعلا  ذخأ  زّيحتلا يف  باوجلا يف  نمكي 
راثآ نم  اعت  يف  لازت  ال  اكمأ  تناك  ماع 1936 ، يفف  .رايتخالا  زّيحت  يه  يأرلا 

فتاوهو تاراّيس  نوكل  نيذلا  صاخشألا  نوكي  نأ  لمتحملا  نمو  .ميظعلا  داسكلا 
اهتعمج يتلا  ةاقلا  تناك  يلاتلاب ، .عمتجملا  يف  ًايّدام  نيروسيملا  ب  نم  مه 
مهؤارآ تناك  نيذلا  ةطّسوتملاو ، ايلعلا  ةقبطلا  يبخان  ةّفك  وحن  ةلئام  تسجياد 

عالطتسالا ىنثتسا  لباقملاب ، .ةّوق  ّلقأ  تلفزورل  مهمعد  ناكو  ةعزنلا ، ةيني  ةيسايسلا 
.تلفزورل يساسألا  معدلا  نولّكشي  اوناك  نيذلا  ءارقفلا  نم  ديدعلا  ًاما 

مدع زّيحتب  ةفورعم  ةرهاظ  عالطتسالا  جئاتن  ىلإ  ةبسنلاب  ّمهألا  ناك  اّر 
.عبرلا نم  ّلقأ  باجأ  ةيلصألا ، ةاقلا  يف  مسا  يالم  ةرشع  ب  نمف  .ةباجإلا 

.ساسألا يف  اهدصق  يتلا  ناّكسلا  ةعومجم  نم  تانّيعلا  حسملا  ذخأي  ةجيتنلابو ، 
هّنكل   ) ّلكك ناّكسلا  ّلث  هرايتخا  ّمت  يذلا  يلّوألا  يفارغودلا  عاطقلا  ناك  ول  ّىتحو 

ذاّختا ىلإ  نولي  اوناك  يأرلا  عالطتسا  ىلع  اوباجأ  نيذلا  صاخشألا  ّنإف  كلذك ،) نكي 
ًءارث كألا  صاخشألا  ناكو  .اولعفي  نيذلا   كئلوأ  نع  ةفلتخم  ةيسايس  فقاوم 
اذكه .تلفزور  سيلو  نودنال ، يّديؤم  نم  ًامومع  اوباجأ  نيذلا  ًيلعت  لضفألاو 

، جرحم ّدح  ىلإ  ةحيحص  غ  جئاتن  ءاطعإل  تانّيعلا  ذخأ  يف  نازّيحتلا  ناذه  رفاضت 
.ةكوحضأ تسجياد  نم  العجو 

نم تنّكو  طقف ، كراشم  نشتروف 4500م89  ّةلجم  تمدختسا  هسفن ، ماعلا  يف 

يريرتيل جئاتنب  ةنراقملا  تناكف  ىّدعتي 1 .% ال  قرافب  تلفزور  زوف  شماه  ّعقوت 

كلت ببسب  ّةلجملا  ةّيقادصم  اهتّقلت  يتلا  ةبرضلا  ّنأ  ىلإ  راُشيو  .ةدراو  تسجياد غ 

.90 ماع نم  ّلقأ  دعب  اهقالغإ  عيرست  ًّهم يف  ًالماع  تناك  جئاتنلا 
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اهبسحا

نم ةيارد  كأ  اونوكي  نأ  مهيلع  ّنأ  نويسايسلا  نوعلطتسملا  دجو  ح  يف 
ّنأ مهُسفنأ  نويسايسلا  دجي  ةقيقد ، جئاتن  قيقحت  لجأ  نم  ةيئاصحإلا  ةيحانلا 
ّيأ نم  كأ  لهإلاو  سالتخالاو  اصحإلا  بعالتلا  نم  ديزم  عم  تالفإلا  مهناكمإب 
رشن ربمفون 2015 ، يف  ةيروهمجلا  ةسائرل  بمارت  دلانود  حّشرت  امدنعف  .ىضم  تقو 

: ةيلاتلا تّايئاصحإلاب  ةديرغت 

ضيبلا يديأ  ىلع  اولُتق  نيذلا  دوسلا  » 2%

ةطرشلا لاجر  يديأ  ىلع  اولُتق  نيذلا  دوسلا  1%

ةطرشلا لاجر  يديأ  ىلع  اولُتق  نيذلا  ضيبلا  3%

ضيبلا يديأ  ىلع  اولُتق  نيذلا  ضيبلا  16%

دوسلا يديأ  ىلع  اولُتق  نيذلا  ضيبلا  81%

دوسلا يديأ  ىلع  اولُتق  نيذلا  دوسلا  .«97%

ّبت نكل  وكسيسنارف .» ناس  ةرجلا -  تاّيئاصحإ  بتكم   » ىلإ ماقرألا  تبُسن 
ضعب يلي  ام  يفو  .ديعب  ّدح  ىلإ  ةئطاخ  تّايئاصحإلاو  هل ، دوجو  ال  بتكملا  اذه  ّنأ 

لودجلا 10) ةدراولا يف  ةيلّوألا  ماقرألا  عم  ماعل 2015 ( ةيقيقحلا  ةنَراقملا  تاّيئاصحإلا 
: يلارديفلا تاقيقحتلا  بتكم  نم 

ضيبلا يديأ  ىلع  اولُتق  نيذلا  دوسلا  » 9%

ضيبلا يديأ  ىلع  اولُتق  نيذلا  ضيبلا  81%

دوسلا يديأ  ىلع  اولُتق  نيذلا  ضيبلا  16%

دوسلا يديأ  ىلع  اولُتق  نيذلا  دوسلا  .«89%
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يتلا لتقلا  مئارج  ددع  ريدقت  يف  تغلاب  بمارت  ةديرغت  ّنأ  حضاولا  نم 
« ضيبلا ّدض  ضيبلا   » اهبكترا يتلا  لتقلا  مئارج  ماقرأ  ًاّيلعف  تلّدبو  دوسلا ، اهبكترا 

نم كأ  تلانو  ةّرم ، نم 7000  كأ  اهديرغت  ديعأ  كلذ ، عم  ضيبلا .» ّدض  دوسلا  و«
ةلاسرلا هذه  ديرغت  سانلا  داعأ  دقف  .ديكأتلا  زّيحت  ىلع  يسالك  لاثم  اذهو  ً.اباجعإ   9000

ً.اقبسم و ةدوجوملا  مهتازّيحت  عم  مغانتيو  هنومرتحي  ردصم  نم  تءاج  اّهنأل  ةئطاخلا 
يلياروأ ليب  يفحصلا  هلأس  امدنعف  .بمارت  نأش  مهنأش  اهتّحص ، نم  دّكأتلل  اوّفقوتي 
بولسأب ًالّوأ ، هئاعّدا  دعبو  ةديرغتلا ، كلت  رشنل  هعفاود  لوح  زوين  سكوف  ةانق  ىلع 

، ًافيضم عبات  ضرألا ،» هجو  ىلع  ّةيرصنع  ّلقألا  ناسنإلا  نوكأ  دق  ، » يجذو يعطق 
.»؟ تاّيئاصحإلا ّلك  نم  قّقحتأس  له  »... 

* * *

ةيشحو لوح  ينطولا  شاقنلا  ةورذ  يف  ماع 2015 ، بمارت يف  ةديرغت  تءاج 
اهيف ا  تالاحلا ، هذه  لثمف  .دوسلا  اياحضلا  فدهتست  يتلا  كلت  ّيس  ال  ةطرشلا ،

لكيامو نترام  نوفيارت  ّحلسملا  نيدوسألا غ  َقهارملا  ةافو  صوصخلا  هجو  ىلع 
ةايح « ) Black Lives Matter  » ةكرح ليكشتل  زفاحلا  تناك  نوارب ،

ةكرحلا تّمظن  و2016 ، يماع 2014  بف  .عيرسلا  اهعّسوتو  ةّمهم ) دوسلا 
تايالولا ءاحنأ  عيمج  يف  تاماصتعاو  تاسم  كلذ  يف  ا  ةيهج ، تاجاجتحا 

تراثأو ةدّحتملا  ةكلمملا  يف  عورف  اهل  تتاب  ربمتبس 2016 ، لولحبو  .ةدّحتملا 
ةنّودم روشنم يف  يهابتنا  تفل  دقو  .لديل  دور  ينيميلا  يفحصلا  بضغ  اهتاجاجتحا 

، ةيناطيربلا ديولباتلا  ةفيحص  يف  لديل  تاقيلعت  ىلإ  يضاير  هّجوت  تاذ   91 ةينورتكلإ
: ةدّحتملا تايالولا  ةّيلصألا يف  ةكرحلا  ساسأ  لوح  ، The Sun

 

رانلا قالطإب  يكمأ  ةطرش  لاجر  مايق  ىلع  جاجتحالل  اهسيسأت  ّمت 
.مهيلع ضبقلا  دّرجم  نم  ًالدب  دوسلا  مهب  هبتشملا  ىلع 

ّيس ال  ًاليلق ، ءادعس  ةدّحتملا  تايالولا  ةطرشلا يف  لاجر  ّنأ  ّكش  ال 
.دوسأ هب  هبتشم  رهظي  امدنع  اّر 

تايالولا دوسلا يف  دّدهتي  يذلا  ربكألا  رطخلا  ّنأ  ًاضيأ يف  ّكش  نم  ام 
.نيرخآلا دوسلا  ...ّلثمتي يف  ةدّحتملا 
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كأ دوسلا  ّدض  دوسلا  نم  ةبكترملا  لتقلا  مئارج  ددع  طّسوتم  غلبي 
نولتُقي نيذلا  دوسلا  لاجرلا  ددع  غلبيو  ً.ايونس  ةرج  نم 4000 

ليلقب كأ  ّقح -  وأ غ  ّقح  نع  يكمأ -  ةطرش  لاجر  يديأ  ىلع 
ً.ايونس صخش  نم 100 

.اهوبسحا

.اهتبسح دق  انأ  اهو 

ناك ةلماك  ةيوقت  ةنس  رخآ  يهو  ماع 2015 ، تاّيئاصحإ  يف  رظنن  انوعد 
يلارديفلا تاقيقحتلا  بتكم  تاّيئاصحإل  ًاقفو  .تانايبلا  ىلإ  اهيف  لصي  نأ  لديل  ناكمإب 

دوسأ ًاصخش  ضيبأ و2664  ًاصخش  لُتق 3167  لودجلا 10 ، ةصّخُلملا يف   92 يآ فإ  
باكترا 2574 ّمت  ضيبلا ، اهتّيحض  عقو  يتلا  لتقلا  مئارج  ب  نمو  ماعلا 2015 . يف 
.93 دوس ةانج  لبق  نم  %( 15.8  ) ةرج ضيب و500  ةانج  لبق  نم  %( 81.3  ) ةرج

ةرج باكترا 229  ّمت  دقف  دوسلا ، اهتّيحض  عقو  يتلا  لتقلا  مئارج  ب  نم  اّمأ 
يلاتلاب . 94 دوس ةانج  لبق  نم  %( 89.3  ) ةرج ضيب و2380  ةانج  لبق  نم  %( 8.6)

مقر وه  دوسلا  ّدض  دوسلا  يديأ  ىلع  ًّايونس  لتق  ةرج  عوقوب 4000  لديل  ءاعّدا  ّنإف 
نولّكشي %12.6 اوناك  دوسلا  ّنأ  ىلإ  رظنلابو  ً.ابيرقت  ةبسنب 70 % ًاثك ، هيف  غلابم 

ثملا نم  ّهنإف  ضيبلاو 73.6 ،% ماع 2015 ، يف  ةدحّتملا  تايالولا  ناّكس  نم  طقف 
.95 لتقلا مئارج  اياحض  نم  دوسلا 45.6 % لّكشي  نأ  قلقلل 

لصألا
يقرعلا
ةيحضلل

عومجملا يقرعلا لصألا 
اجلل

 

ضيبأ دوسأ

ضيبأ 3167
2574

(81.3%)
500

(15.8%)

دوسأ 2664
229

(8.6%)
2380

(89.3%)

لودجلا 10:
مئارج تاّيئاصحإ 

ماعل 2015 لتقلا 
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لصألا بسح  ةعّزوم 
ةّيحضلل يقرعلا 

عجري . 96 اجلاو
دومع ب  نيابتلا 

عومجمو عومجملا 
اياحضلا يَدومع 

ىلإ دوسلاو  ضيبلا 
نوكي يتلا  تالاحلا 

يقرعلا لصألا  اهيف 
وأ ًافلتخم  ةّيحضلل 

.ًالوهجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بعصألا نم  ّهنأ  ّالإ  ّماه ، شاقن  روحم  تلّكش  ةلأسملا  هذه  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع 
لّكش ذإ  .ةطرشلا  لاجر  يديأ  ىلع  اولُتق  نيذلا  صاخشألا  ددع  نع  ماقرأ  ىلع  لوصحلا 

ةطرشلا طباض  دي  ىلع  نوارب  لكيام  دوسألا  قهارملا  ةايحب  ىدوأ  يذلا  رانلا  قالطإ 
ةيالوب نوسغف  يف  تعلدنا  يتلا  ةقحاللا  تاجاجتحالاو  نوسليو ، نِراد  ضيبألا 
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ًاضيأ يف تاجاجتحالا  تمهاسو  ةّمهم .» دوسلا  ةايح   » ةكرحل لّوحت  ةطقن  يروسيم ،
ةطرشلا اهذّفنت  يتلا  لتقلا  مئارج  ددع   » نع يآ  فإلا   تانايب  ىلع  ءوضلا  طيلست 

لتقلا تاّيلمع  فصن  نم  ّلقأ  لجسي  يلارديفلا  تاقيقحتلا  بتكم  ّنأ  ّبت  ذإ  ًّايونس .»
نايدراغلا تأدب  كلذل ، ةجيتن  .ةدّحتملا  تايالولا  ةطرشلا يف  لاجر  يديأ  ىلع  عقت  يتلا 

ناك . 97 ّةقد كأ  ماقرأ  عمجل  «، The Counted نودودعملا ، » اهتلمح ماع 2014  يف 
تاقيقحتلا بتكم  ريدم  ىأر  ربوتكأ 2015 ، يف  ّهنأ  ّدح  ىلإ  ًاّدج  ًاحجان  عورشملا 

ىدل ّرفوتت  نأ  ةيرخسلل » ثملاو  جرحملا  نم   » ّهنأ يموك ، سميج  كاذنآ ، يلارديفلا 
فإلا  تانايب  نم  لضفأ  ةطرشلا  يديأ  ىلع  يندملا  تايفو  نع  تانايب  نايدراغلا 

.98 يآ

نع وأ  باوص  نع   » اولتق ًاصخش  نم ب 1146  ّهنأ  ىلإ  نايدراغلا  ماقرأ  شت 
مهنم ناك 307 (26.8 )% ماع 2015 ، ةطرشلا يف  دي  ىلع  لديل ) بعت  ّدح  ىلع  « ) أطخ
قارعأ نم  اوناك  اياحضلا  يقاب  ّنأ  99 (يف ح  ضيبلا نم  دوسلا و584 (51.0 )% نم 

هؤاعّداف .قالطإلا  ىلع  ةقيقد  لديل غ  ماقرأ  تناك  ًادّدجم ، ةدّدحم .) وأ غ  ةفلتخم 
نم ّلقأ  وه  ًّايونس  ةطرشلا  لاجر  يديأ  ىلع  دوسلا  نطاوملا  نم  ةّيحض  طوقسب 100 

.يقيقحلا ددعلا  ثلث 

تايالولا دوسأ يف  صخش  لُتق  اذإ   » لاؤسلا ىلع  ةباجإلا  لواحي  لديل  ناك  اذإ 
ّهنإف ةطرش ،»؟ طباض  مأ  رخآ  دوسأ  لتاقلا  نوكي  نأ  ًالتحا  كألا  نم  لهف  ةدحّتملا ،

قوفي دوسلا  نم  ًاددع  نولتقي  دوسلا  ّنأ  حوضوب  ّبتي  ةحيحصلا ، ماقرألا  مادختساب 
.ةطرشلا لاجر  يديأ  ىلع  طقسي  يذلا  ددعلا  لباقم 307 )  2380  ) ًابيرقت تاّرم  ا 

اذإ ةببدلا  نم  ةيومد  كأ  بالكلا  ربتَعتس  له  ًالثم ، .ًالِّلضم  ودبي  لاؤسلا  اذه  ّنكل 
نثا ةببدلا  تلتق  نيب  ًايكمأ  ًانطاوم  بالكلا 40  تلتق  ماع 2019 ، ّهنأ يف  كل  تلق 

اهددع يف ّنكل  ةببدلا ، نم  ةروطخ  كأ  تسيل  اهتعيبطب  بالكلاف  .ال  عبطلاب  طقف ؟
عم ةفرغ  كدرف يف  ءاقبلل  َتررطضا  اذإ  ىرخأ ، ةرابعب  .ةطاسبب  ربكأ  ةدّحتملا  تايالولا 

ً.تح بلكلا  راتخأس  ّيلإ ، ةبسنلاب  لّضفت ؟ ّهيأف  بلك ، وأ  ّبد 

100 دوسأ مأ  نطاوم  نويلم  نم 40.2  كأ  دوجول  ًارظنو  هسفن ، ببسلل 
ًايران ًاحالس  نولمحي  نّمم   ) لماك ماودب  نوناقلا » ذافنإ  طّابض   » نم طقف  و635,781 
يديأ ىلع  نوطقسي  نيذلا  ىلتقلا  ددع  نوكي  نأ  برغتسملا  نم  سيلف  ، 101( ةراشو

اّرو .نوناقلا  ذافنإ  طّابض  يديأ  ىلع  نوطقسي  نيذلا  كئلوأ  ددع  نم  ربكأ  دوسلا 
دوسأ مأ  نطاوم  فداص  اذإ  : » يلاتلا لاؤسلا  لديل  حرطي  نأ  بسنألا  نم  ناك 
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طباض مأ  رخآ  دوسأ  نطاوم  ربكأ : ًارطخ  هيلع  لّكشي  يذلا  نمف  هدرف ، يش  ًاصخش 
.»؟ نوناقلا ذافنإ 

لتقلا تاّيلمع  نم  درفلا » بيصن   » تالّدعم ةنراقم  ىلإ  جاتحن  ةباجإلا ، ةفرعمل 
بيصن تالّدعم  ىلع  لوصحلا  نكو  .ةطرشلا  طاّبضو  دوسلا  اهبكتري  يتلا  دوسلا  ّدض 
نيذلا دوسلا  اياحضلل  يلجإلا  ددعلا  ةمسقب  لودجلا 11 ، حضوم يف  وه  ك  درفلا ،

.ةعومجملا مجح  ىلع  ةطرشلا ) طّابض  وأ  دوسلا   ) ةنّيعم ةعومجم  يديأ  ىلع  اولتق 
دوجوب نكل  ماع 2015 ، ىرخأ يف  ءادوس  ةيحض  لتقم 2380  نع  لوؤسم  دوسلا  ناك 

 - ًاّيبسن ًاغص  درفلا  بيصن  لّدعم  حبصي  دوسأ ، مأ  نطاوم  نويلم  نم 40.2  كأ 
نع وأ  باوص  نع   » لوؤسم ةطرشلا  لاجر  ناك  لباقملاب ، ّلك 17,000 . نم  وحن 1 

، ةطرش لجر  دوجوب 635,781  نكل  ماع 2015 . دوسأ يف  ًاصخش  لتقم 307  نع  أطخ »
يأ ةطرش -  طباض  ّلكل 2000  ةدحاو  ةّيحض  نع  ًاليلق  ّلقي  درفلا  بيصن  لّدعم  ّنإف 

نطاوملا ّنأ  يلاتلاب  ودبي  .دوسلا  يكمألا  نطاوملا  لّدعم  فاعضأ  ةينا  نع  ديزي  ام 
ول هنم  ةطرش  طباض  ةيؤر  ىدل  ًاقلق  كأ  نوكي  نأ  بجي  عراشلا  سي يف  يذلا  دوسألا 

.رخآ دوسأ  ًانطاوم  ىأر 

لتاقلا دوسلا ىلتقلا  ددع  دارفألا ددع  درفلا بيصن  لّدعم 
لتقلا تاّيلمع  نم 

نونطاوم
دوس

2380 40,241,818 16908  / 1

طابض
ذافنإ
نوناقلا

307 635,781 2071  / 1

لودجلا
ددع : 11

تاّيلمع
يتلا لتقلا 

عقو
اهتّيحض
نطاوم

، دوسأ
ةفّنصم
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اذإ بسح 
لتقلا ناك 
بُكترا دق 

لبق نم 
نطاوم

رخآ دوسأ 
لجر وأ 

ك .ةطرش 
ركذ ّمت 

دارفأ ددع 
تعومجملا
مدخُتساو
ديدحتل
لّدعم
بيصن

نم درفلا 
تاّيلمع
.لتقلا

 

 

ام ًابلاغ  ةطرشلا  عم  تاهجاوملا  ّنأ  ةقيقح  رابتعالا  عب  ذخأن  نحن   عبطلاب 
نأ برغتسملا  نم  سيل  اّرو  .ةداع  ةّحلسم  نوكت  ةيكمألا  ةطرشلا  ّنأو  ةفينع  نوكت 

ً.امومع ناكسلا  ةّماع  نم  كأ  اهتسر  ةتيمملا  ةّوقلا  مادختساب  نولّوخملا  موقي 
ًاضيأ مه  اونوكي  نأ  بجي  ضيبلا  ّنأ  رهظن  نأ  اننك  اهسفن ، تاباسحلا  ىلإ  ًادانتساو 

ضيبلا اياحضلا  نم  درفلا  بيصن  لّدعم  غلبي   ) نوناقلا ذافنإ  طّابض  نم  ًافوخ  كأ 
نم درفلا  بيصن  لّدعم  غلبي   ) نيرخآلا ضيبلا  نم  مهنم  طباض ) ّلكل 1000  ًادحاو 

ضيبلا ددع  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع  ضيبأ ،) صخش  ّلكل 90,000  ًادحاو  ضيبلا  اياحضلا 
ّنأ ةقيقحو  ً.اضيِب  نولتقي  نيذلا  ةطرشلا  لاجر  ددع  قوفي  نيرخآ  ًاضيب  نولتقي  نيذلا 
اذه فعض  لداعي  ةطرشلا  طّابض  ىدل  ضيبلا  اياحضلا  نم  درفلا  بيصن  لّدعم 

.دالبلا ضيبلا يف  نطاوملا  نم  ربكأ  ددع  دوجو  ىلإ  عجرت  دوسلا  اياحضلا  نم  لّدعملا 
نوك ىلإ  رظنلاب  طقف ، فعضلا  لّدعملا  غلبي  نأ  قلقملا  نم  نوكي  دق  ًاضيأ ، انه  نكل 

.ةدّحتملا تايالولا  دوسلا يف  ددع  فاعضأ  ّةتس  براقي  ضيبلا  نطاوملا  ددع 

ّهنأ ّمهألا  ناك  اّر  ةّللضم ، هتّجحو  ةئطاخ  لديل  تاّيئاصحإ  ّنأ  يف ح  ًاذإ ،
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ّنإف هغ ،» نم  كأ  لتُقي  نم   » نم ًالدب  هغ » نم  كأ  لتَقي  نم   » لاؤسلا لالخ  نم 
دوسلا ةايح  ةكرح  ساسأ  عقت يف  تاّيئاصحإ  نع  هابتنالا  لّوحت  نص  ّةلجم  هتلاقم يف 

ىلع لتقلا  تاّيلمع  اياحض  نم  ّلث 26.8 % ةغلابلا 12.6 % دوسلا  ةبسن  ّنأ  ةّمهم :
لهف .طقف  ّلث 51.0 % ةغلابلا 73.6 % ضيبلا  ةبسن  ّنأ  يف ح  ةطرشلا ، لاجر  يديأ 

، قباسلا لصفلا  اهانفداص يف  يتلا  كلت  نم  ةنماك » تاّغتم   » يأ  ) ةيفخ طباور  ّة 
دق ةدالولا ) دنع  ضفخنملا  نزولا  يوذ  لافطألا  دنع  خدتلل  ةضرتفملا  دئاوفلا  حاضيإل 
ًاليم كأ  مه  ًارقف  كألا  صاخشألا  لاثملا ، ليبس  ىلع  .دّكؤم  اذه  نيابتلا ؟ اذه  ّرسفت 

و .مهغ  نم  ًارقف  كأ  دوسلا  ربتعي  ةدّحتملا ، تايالولا  يفو  مئارجلا ، باكترا  ىلإ 
دوسلا يف ددع  يف  ةطرفملا  ةدايزلا  يف  رود  لماوعلا  هذهل  ناك  اذإ  ام  دعب  انل  ّبتي 

.ةطرشلا اهبكترت  يتلا  لتقلا  تاّيلمع  ماقرأ 

 
حاورألا فّلكي  ريزنخلا  محل  لوانت  راتهتسالا يف 

لدج يف  نص  ةفيحص  اهيف  طّروتت  ةّرم  رخآ  وأ  لّوأ  لديل  ةلاقم  نكت   
ّفلكي ريزنخلا  محل  لوانت  يف  راتهتسالا   » ناونع تحتو  ماع 2009 ، يفف  .اصحإ 

اهيلإ تلّصوت  يتلا  جئاتنلا  نم  تائم  ب  نم  ةدحاو  ةفيحصلا  تدروأ  حاورألا ،»
ثأت لوح  ناطرسلا ، ثاحبأل  يملاعلا  قودنصلا  اهارجأ  ةحفص  نم 500  ةسارد 

ديولباتلا ةفيحص  تمدصو  . 102 مويلا يف  ةعّنصملا  موحللا  نم  ًامارغ  كالهتسا 50 
ةباصإلا رطخ  عفري  ًاّيموي  دّدقملا  ريزنخلا  محل  نم  ةطش  لوانت  ّنأ  ةقيقحب  اهءاّرق 

ةبسنب %20. ميقتسملاو  نولوقلا  ناطرسب 

« - ةقلطملا رطاخملا   » ثيح نم  كلذ  نع  بعتلا  دنعف  ً.اتفلم  ناك  مقرلا  ّنكل 
رئاطش لوانت  لثم   ) ّعم رطخ  لماعل  ضّرعملا  وأ غ  ضّرعملا  صاخشألا  ةبسن  يأ 

لثم  ) ةنّيعم ةجيتن  ريوطت  مهنم  ّعقوتي  نيذلا  اهلوانت ) مدع  وأ  دّدقملا  ريزنخلا  محل 
ةباصإلا رطخ  عفرت  ًاّيموي  ةعّنصملا  موحللا  نم  ّنأ 50غ  ّبت  ةلاح -  ّلك  يف  ناطرسلا )

لكشلا 19، راسي  ىلع  ىلإ 6 .% نم 5 % ةايحلا  لالخ  ميقتسملاو  نولوقلا  ناطرسب 
محل ةطش  نولوانتي  صخش  ب 100  نمو  .درف  نم 100  تعومجم  رئاصم  سردن 

ميقتسملاو نولوقلا  ناطرسب  مهنم  يفاضإ  دحاو  ىوس  باصي  ال  ًاّيموي ، دّدقم  ريزنخ 
.ةطشلا هذه  لوانت  نع  نوعنت  صخش  نم 100  ةعومج  ةنراقم 

زيكرتلا نص  ّةلجم  تراتخا  ةيعوضوم ، كألا  قلطملا  رطخلا  مادختسا  نم  ًالدب 
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ىلع ناطرسلاب ) ةباصإلا  لثم   ) ةنّيعم ةجيتن  ثودح  رطخ  يأ  يبسنلا - » رطخلا   » ىلع
ةبسنك دّدقملا ) ريزنخلا  محل  رئاطش  لوانت  لثم   ) ّعم رطخ  لماعل  ضّرعم  صاخشأ 
ضّرعملا صخشلا  ّنإف  نم 1 ، ىلعأ  يبسنلا  رطخلا  ناك  اذإ  ً.امومع  ناّكسلل  رطخ 

ناك اذإ  اّمأ  .هل  ضّرعم  غ  صخشب  هتنراقم  دنع  ضرملاب  ةباصإلل  ًاليم  كأ  حبصي 
لهاجتبو لكشلا 19 ، ىلإ   .ضفخني  رطخلا  ّنإف  نم 1 ، ّلقأ  يبسنلا  رطخلا 

لداعي 1.2) ام  وأ   5  / 6  ) يبسنلا رطخلا  عافترا  ودبي  ضرملاب ، باصملا  صاخشألا غ 
ةعّنصملا موحللا  نم  نولوانتي 50غ  نيذلا  كئلوأل  يبسنلا  رطخلا  ّنأ  حيحص  ً.ازورب  كأ 

عافترا ّنكل  ىوس 1 .% عفتري  نل  قلطملا  رطخلا  ّنأ  ّالإ  ةبسنب 20 ،% ةدايز  ّلث  ًاّيموي 
ناونع ناك  لباقملاب ، .ةفيحصلا  خسن  نم  ثك  عيب  يف  مهُسي  ال  ةبسنب 1 % رطخلا 

Save our  » ةيمالعإلا ةفصاعلا  قالطإل  ةيافكلا  هيف  ا  ًاّرثؤم  ةلاقملا 
فصو ىلإ  مقرلا  اذه  لايح  بضغلا  ىّدأ  ةيلاتلا ، ةليلقلا  مّايألا  لالخو  «. Bacon

«. دّدقملا ريزنخلا  محل  ىلع  برحلا   » اونلعأ نويّحص » نويزان   » مّهنأ ءلعلا 

(100 لاب ـ لباقم 6   100 لاب ـ  5  ) ةقلطملا ماقرألا  ةنراقم  رهُظت  لكشلا 19 :
ةعّنصملا موحللا  نم  لوانت 50غ  نع  مجانلا  رطخلا  عافترا  ّنأ  راسيلا ) ىلإ  )
صاخشألا نم  ًاّيبسن  غصلا  ددعلا  ىلع  زيكرتلا  دنع  نكل  .ليئض  ًاّيموي 

غلابلا يبسنلا  رطخلا  عافترا  ودبي  ميلا ،) ىلإ   ) ضرملا نم  نوناعي  نيذلا 
ً.اّدج ًابك  نم 5 )  1) %20

* * *
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هلبقنو هربتعن  امل  دّمعتملا  يغتلا  ىلع  موقت  ةتفال  ىرخأ  ةيمالعإ  ةعدخ  ّة 
رطخلا ديدحتل  ًاقدص  كألا  ةقيرطلا  ّلثمتت  يعيبطلا .»  » ناّكسلا ددع  ّهنأ  ىلع 

ةّنيعم ةيعرف  ةعومجم  ىلإ  ةبسنلاب  ضفخنملا  وأ  عفترملا  رطخلا  ضرع  يف  يبسنلا 
تايوتسم مادختسا  ّمتي  نايحألا ، ضعب  .ناّكسلا يف  ةّماع  ىدل  يفلخلا  رطخلاب  ًةنراقم 

تافارحنا يف ّيأ  نع  غالبإلاو  ساسأ  ّطخك  ربكألا  اّكسلا  عّمجتلا  ىدل  ضرملا  رطخ 
ةعومجملا ّفلؤت  ثودحلا ، ردان  ضرملا  نوكي  امدنعو  .مهيلإ  ىلإ  ةبسنلاب  رطخلا 

ىدل ةباصإلا  رطخ  ّنإف  يلاتلابو  لاح ، ّيأ  ىلع  ًابيرقت  ناّكسلا  عيمج  ةميلسلا 
ةّماع ىدل  ةباصإلا  رطخل  ًاّديج  ًايبيرقت  ًاريدقت  ّدعي  ةميلسلا  ةيناّكسلا  تاعّمجتلا 

ءاسنلا ىدل  يدثلا  ناطرسب  ةباصإلا  رطخ  نع  غالبإلا  كلذ  ىلع  ًالاثم  ذخأنلف  .ناّكسلا 
نع ثيدحلا  يقطنملا  نم  ودبي  ذإ  . BRCA2 وأ  BRCA1 ةينيجلا ةرفطلا  تاوذ 
ةّماع ىلإ  ةبسن  ترفطلا  تاهب  تاباصملا  ءاسنلا  نم  ىدل 0.2 % قلطملا  رطخلا  ةدايز 

نم تايلاخلا  ءاسنلا  نم  ىدل 99.8 % رطخلا  ضافخنا  نع  ثيدحلا  نم  ًالدب  ناّكسلا 
ةحيرصلا ةفافشلا  ريراقتلا  نم  عونلا  اذه  عنصي  ال  فسألا ، عم  نكل  .ترفطلا  تاه 

ىربكلا ةيرابخإلا  ذفانملا  نم  ديدعلا  ىرن  كلذلو  ةيفحصلا ، نيوانعلا  لضفأ  ًااد 
.رابخألا عيب  لجأ  نم  ًاراركتو  ًارارم  تاّيئاصحإلا  ميدقت  ةقيرطب  بعالتت 

ّلك 10 نم  ةعست   » ناونع تحت  ماع 2009  يف  تُرشن  ةيرابخإ  ةّصق  يف 
يليد ةفيحص  ترشن  مدلا ،» طغض  عافترا  لتحا  نم  ديزت  ةثّروم  نولمحي  صاخشأ 
وحن ىدل  دجاوتم  ارو  ّغتم  ءلعلا  فشتكا  : » ةيلاتلا ةلمجلا  نّمضتت  ةّصق  فارغلت 
شتو ةئاملا .» ةبسنب 18 يف  مدلا  طغض  عافترا  لتحا  نم  ديزي  ناّكسلا  نم  ةئاملاب   90
نوكل دارفألا  نم  ّنأ 10 % ىلإ  سكيتينيج  روشتين  ّةلجم  يف  ًّايلعف  ةروشنملا  ماقرألا 
نيذلا ناّكسلا  نم  نم 90 % ةبسنب 15 % ّلقأ  رطخل  ًةضرع  مهلعجت  ةيثارو  تاّغتم 
حيحص اذه  ّنأ  عم  .ّةلجملا  ةلاقم  يف  ةبسن 18 % رهظت  و  . 103 ًافلتخم ًاّغتم  نوكل 

نم ةيعجرملا  ةعومجملا  ثبخب  تّغ  فارغلت  يليد  ةّصق  ّنأ  ّالإ  ةيّنفلا ، ةيحانلا  نم 
ّنأ بف  .رطخلل  ةضرع  ّلقألا  صاخشألا  نم  % 10 رغصألا -  ةعومجملا  ىلإ  ناّكسلا 

ةلاقملا بتاك  فرتعا  ىلإ 0.85 ، يضفي  ةيعجرملا 1  ةميقلا  نع  ةبسنب 15 % ضافخنالا 
.رغصألا مقرلا  اذه  نم  وحن 18 % غلبت  ةميقلا 1  ىلإ  ةدوعلل  ةبولطملا  ةدايزلا  ّنأ 
يبسنلا رطخلا  مجح  ةدايز  ىلإ  فارغلت  يليد  دمعت  ةعيرس ،  ةيباسح  ةكرحبو 

ربخ ىلإ  ناّكسلا  نم  ىلإ 10 % ةبسنلاب  ّراس  ربخ  ليوحت  نم  ًاضيأ  تنّك  لب  بسحف ،
هعون يف نم  ًاديرف  ًالاثم  فارغلت  يليد  تسيلو  .ناّكسلا  نم  ىلإ 90 % ةبسنلاب  ئّيس 

ةقيرطلاب ةّصقلا  حرطب  ىرخألا  فحصلا  نم  ديدعلا  تماق  ذإ  ماقرألاب ، بعالتلا 
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.اهروهمج بذجل  اهسفن  ةهوبشملا 

ّهنأ  ئراقلا  فشتكي  متهالل ، ةثم  ةلاقم  ةءارق  دعب  نايحألا ، نم  ثك  يف 
نازواجتي ال   ) نيغص مقر  لالخ  نم  ةداع  كلذو  ةقلطملا -  رطاخملا  ىلع  عّلطي 

ةّيقبل رخآلاو  يروحملا  لّخدتلا  وأ  ةلاحلل  عضاخلا  كئلوأل  هدحأ  ًاقلطم 100 ،)%
كأ ىدل  رطخلا  ضافخنا  وأ  عافترا  ةلاقملا  يعّدت  دق  ىرخأ ، تابسانم  يفو  .ناّكسلا 
ديري ناك  اذإ  ام  ًاّديج يف  رّكفي  نأ  ئراقلا  ىلع  تالاحلا ، هذه  .ناّكسلا يف  فصن  نم 

اورّكف يف ةسيئرلا ، نيوانعلا  ءارو  ةقيقحلا  ةفرعم  متبغر يف  اذإف  .ةلاقملا  ةّجح  لوبق 
ةلاقملا يف  ّىتح  وأ  ةقلطملا ، تاّيئاصحإلا  ىلإ  لوصولا  مكل  حيتي  روشنم  يف  اهتعباتم 

ربع ديازتم  وحن  ىلع  اهيلإ  لوصولا  نكمملا  نم  تاب  يتلاو  اهسفن ، ةيلصألا  ةيملعلا 
ً.اناّجم تنرتنإلا 

 
فلتخم يلقع  راطإ 

فحصلا ىلع  تالتحالاو  رطاخملا  نع  اهيف  كوكشملا  ريراقتلا  رصتقت  ال 
ةيودألا ةيلعاف  نع  وأ  تاجالعلا  رطاخم  نع  غالبإلا  دنع  ّبطلا ، لاجم  يفف  .اهدحو 

لجأ نم  سَرا  نأ  نك  يتلا  ةيئاصحإلا  باعلألا  نم  ديزم  ّة  ةيبناجلا ، اهراثآو 
طأت ّعم  سفت  حارتقال  ةطيسبلا  قرطلا  ىدحإ  نّمضتتو  .ةنّيعم  ةدنجأب  عفدلا 

ىلع ضرُع  ماع 2010 ، يف  تيرجأ  ةسارد  يفف  .يبلس  وأ  اجيإ  ءوض  يف  ماقرألا 
فينصت مهنم  بُلطو  ةيّبط  تاءارجإ  لوح  ةيددعلا  تانايبلا  نم  ددع  كراشملا 

ىلإ ةروطخ ) ّيأ  ىلع  لمتشي  ال   ) دحاو نم  سايقم  ىلع  اهنم  ّلكب  ةطبترملا  رطاخملا 
ىلإ ور  ّديسلا  جاتحي  : » لثم تارابع  اهنيب  نم  ناكو  . 104( ةروطخلا ديدش   ) ةعبرأ

جاتحي و« ةحارجلا ،» هذه  رثإ  نوتو  سانلا  نم  ّلك 1000  نم ب   9 ةيحارج : ةيلمع 
هذه نم  نوجني  صخش  ّلك 1000  نم   991 ةيحارج : ةيلمع  ىلإ  ثيمس  دّيسلا 

دّيسلا مأ  ور  ّديسلا  اونوكت : نأ  نولّضفت  نم  ناكم  كفتلل  ةيناث  اوذخ  ةحارجلا .»
؟ ثيمس

مدختست تضقانتم -  تقيرطب  اهسفن  ةّيئاصحإلا  نع  نالاؤسلا  ّربعي  عبطلاب ،
ىلإ ةبسنلاب  نكل  .ةاجنلا  لّدعم  ةيناثلا  مدختست  نيب  تايفولا ، لّدعم  ىلوألا 
ّلقأ اجيإلا  راطإلا  وذ  حيرصتلا  ادب  ةّيندتملا ، ةيباسحلا  تاراهملا  يوذ  كراشملا 

تاراهملا يوذ  ىلإ  ةبسنلاب  ّىتحو  .ةعبرألا  طاقنلا  سايقم  ىلع  ةلماك  ةطقنب  ةروطخ 
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.ىلعأ يبلسلا  راطإلا  يذ  حيرصتلاب  طبترملا  رطخلا  ادب  دقف  ىلعألا ، ةيباسحلا 

ةيباجيإلا جئاتنلا  ةيؤر  ًابرغتسم  سيل  ةيّبطلا ، براجتلا  جئاتن  صحف  دنع 
ح يف  اهنم ، ةنكمم  ةدافتسا  ىصقأ  قيقحت  لجأ  نم  ةيبسنلا  ةيحانلا  نم  ضرُعت 

فرُعت .اهرطاخم  زورب  نم  ّدحلل  ةلواحم  يف  ةقلطملا  ةميقلاب  ةيبناجلا  راثآلا  ضرُعت 
ثلث وحن  لمعتُست يف  اّهنأ  ظحول  دقو  قباطتملا ،» طأتلا غ   » مساب ةسرملا  هذه 

ةدئارلا ةيّبطلا  تّالجملا  نم  ثالث  يّبطلا يف  جالعلا  دئاوفو  رارضأ  لوانتت  يتلا  تالاقملا 
.105 اعلا يف 

.ىضرملا حئاصن  تاّيبدأ  ةرهاظلا يف  هذه  راشتنا  قلقلل  ةاعدم  كألا  رمألا  ّلعل 
تايالولاب ناطرسلل  ينطولا  دهعملا  ركتبا  يضاملا ، نرقلا  تاينيعست  رخاوأ  يفف 

فيقثت لجأ  نم  يدثلا » ناطرسب  ةباصإلا  رطخ  ةادأ  ( » NCI  ) ةيكمألا ةدّحتملا 
، ىرخألا تاساردلا  نم  ديدعلا  بناج  ىلإو  .ضرملا  اذه  رطاخم  هاجت  سانلا  ةيعوتو 

ىلع تيرجأ  ةثيدح ، ةيريرس  ةبرجت  جئاتن  تنرتنإلا  ربع  مدختسملا  قيبطتلا  اذه  لقن 
مييقت ّمت  اهيفو  يدثلا ، ناطرسب  ةباصإلل  عفترم  رطخل  ةضّرعم  ةأرما  نم 13,000  كأ 
ءاسنلا ميسقت  ّمت  ةبرجتلا ، يف  . 106 فيسكومات راقعل  ةلمتحملا  ةيبناجلا  راثآلاو  دئاوفلا 

ءاسنلا يف تيطعأ  ةبرجتلا .) يَعرف »  » مساب اتفرُع  ، ) ًابيرقت تيواستم  تعومجم ، ىلإ 
رصنعك ًايمهو  ًاجالع  اثلا  عرفلا  يف  طُعأ  نيب  فيسكومات ، راقع  لّوألا  عرفلا 

.مّكحت

، ءاودلا ثأت  مييقت  لجأ  نمو  تاونس ، سمخ  تّرمتسا  يتلا  ةساردلا  ةياهن  يف 
كلذكو ةعومجم ، ّلك  رشتنملا يف  يدثلا  ناطرسب  تاباصملا  ءاسنلا  دادعأ  ةنراقم  ّت 

دروأ يدثلا ، ناطرس  رطخ  ةادأ  .ناطرسلا يف  نم  ىرخأ  عاونأب  تاباصملا  ءاسنلا  ددع 
اوللا  ] ءاسنلا صيخشت  ّمت  : » يبسنلا رطخلا  ضافخنا  ناطرسلل  ينطولا  دهعملا 

ودبي %«.  49 ب ـ ّلقأ  ةبسنب  رشتنملا  يدثلا  ناطرسب  فيسكومات ] راقع  نلوانتي 
ةيبناجلا راثآلا  ديدحت  دنع  كلذ ، عم  .باجعإلل  ًاثم  غلابلا 49 % بكلا  مقرلا 

عرف محرلا يف  ناطرسل  يونسلا  لّدعملا  ناك  قلطملا ...« : رطخلا  ميدقت  ّمت  ةلمتحملا ،
ّلك 10,000 يف نم   9.1 ةنراقم ب ـ ّلك 10,000  نم   23 ةبرجتلا ] نم   ] فيسكومات

ةباصإلا رطخ  ّنأ  ىلإ  شت  ةغصلا  ءازجألا  هذه  ّنأ  ودبيو  يمهولا .» جالعلا  عرف 
نع ءاوسو  يلاتلاب ، ً.اثك  ّغتي  ال  فيسكومات  راقعب  جالعلا  ةجيتن  محرلا  ناطرسب 

تانايبلا عمج  ءانثأ  ناطرسلل ، ينطولا  دهعملا  وثحاب  مدقأ  دقف  يعو ، نع غ  وأ  يعو 
فيسكومات راقع  دئاوف  ىلع  زيكرتلا  ىلع  رطاخملاب ، ةّقلعتملا  تامولعملا  ةادأب  ةّصاخلا 
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ىلع زيكرتلا  نم  هسفن  تقولا  يف  ّدحلاو  يدثلا  ناطرسب  ةباصإلا  تالاح  ضفخ  يف 
رطخلا باسحل  ماقرألا  هذه  مادختسا  ّمت  ولو  .محرلا  ناطرسب  ةباصإلا  رطخ  عافترا 

ىلإ ةراشإلا  يقطنملا  نم  ناكل  ةئفاكتم ، ةّيضرأ  ىلع  تيئاصحإلا  عضول  كلذو  يبسنلا ،
ةباصإلا رطخ  ضافخنا  لباقم  ةبسنب 153 % محرلا  ناطرسب  ةباصإلا  رطخ  عافترا 

ةبسنب %49. يدثلا  ناطرسب 

ضافخنا ىلإ  ةراشإلل  ةبسن 49 % مادختسا  ّمتي  ةيلصألا ، ةلاقملا  صّخلم  ّىتح يف 
لالخ نم  محرلا  ناطرس  يف  ةدايزلا  نع  َّربعي  نيب  يدثلا ، ناطرسب  ةباصإلا  ةبسن 

روسكلا نم  ًالدب  ةيوئملا  بسنلا  مادختسا  ّدعيو  غلبي 2.53 . يبسن  رطخ  لّدعم 
اهيلإ راشي  يتلا  ىرخألا  ليحلا  ىدحإ  ةرَّوصتملا  دئاوفلا  ىلع  ءوضلا  طيلستل  ةيرشعلا 

ةطيسب براجت  ةبسنلا يف  زّيحتب  انّرثأت  ىدم  ديكأت  ّمت  دقو  . 107« ةبسنلا زّيحت   » مساب
لكشب ةينيص  نم  ةيماله  ركاكس  ةّبح  رايتخا  عألا  وصعم  صاخشأ  نم  اهيف  بُلط 

كراشملا ءاطعإ  دنعو  .دحاو  رالودب  صخشلا  زوفي  ءارمح ، ةّبح  رايتخابو  . 108 اوشع
ةينيص وأ  ءارمح  ةدحاو  ةّبحو  ءاضيب  تّابح  عست  ىلع  يوتحت  ةينيص  ب  رايخلا 

نم كأ  ةيناثلا  ةينيصلا  رايتخا  ّمت  ءارمح ، تاّبح  عستو  ءاضيب  ةبح  ىلع 91  يوتحت 
عجري نأ  لمتُحيو  .ةزئافلا  مالهلا  ةّبح  رايتخال  ّلقأ  ةصرف  حن  اّهنأ  مغرلا  ىلع  ىلوألا ،
ةصرف دوجوب  ًارّوصت  جتُني  ةينيصلا  ىلع  ءارمحلا  تاّبحلا  نم  ربكألا  ددعلا  ّنأ  ىلإ  كلذ 

دحأ ّقلع  دقو  .ىرخألا  ركاكسلا  تاّبح  ددع  نع  رظنلا  ّضغب  اهادحإ  رايتخال  ربكأ 
تدب دقف  كأ ، ءارمح  بوبح  ىلع  يوتحت  يتلا  كلت  ترتخا  دقل  : » ًالئاق كراشملا 

«. زوفلل رفوأ  قرط  ىلع  لمتشت  اّهنأك 

تالاح ّنأ  فيسكومات  لوح  تيرجأ  يتلا  ةساردلا  ةقلطملا يف  ماقرألا  ترهظأ 
ىلإ 133 جالع  نودب  ةأرما  ّلكل 10,000  نم 261  تضفخنا  رشتنملا  يدثلا  ناطرس 

ةبسنلا زّيحت  داعبتسا  ّمت  ول  ّهنأ  ةقرافملا  ّنكل  .هب  جالعلل  ةعضاخ  ةأرما  ّلكل 10,000 
يدثلا ناطرس  ةادأ  ومدختسم  عاطتسال  ةقلطملا ، ماقرألا  حلاصل  قباطتملا  طأتلاو غ 

ّلك نم   128  ) اهبّنجت ّمت  يتلا  يدثلا  ناطرس  تالاح  يلجإ  ّنأ  ةلوهسب  اوري  نأ 
نود نم  ّلك 10,000 ،) نم   14  ) جالعلا نع  ةجتانلا  محرلا  تاناطرس  ثكب  قوفت  ( 10,000

.ةيلصألا ةيريرسلا  تانايبلاب  بعالتلا  ىلإ  ةجاحلا 

 
ةيئافكنالا فقاوملا 
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غ نع  يّبطلا  قايسلا  يف  ةيئاصحإلا  تافيرحتلا  ةيبلاغ  ّمتت  حجرألا ، ىلع 
براجتلا يفف  .ةعئاشلا  ةيئاصحإلا  قزآملا  ضعبل  كردم  ثحاب غ  لبق  نم  يعو ،

حرتقملا جالعلا  مهئاطعإو  ىضرملا ، نم  ةعومجم  ذخأ  داتعملا  نم  ًالثم ، ةيريرسلا 
ةّدح عجارت  لاح  يفو  .ءاودلا  ثأت  مهف  لجأ  نم  مهنّسحت  ىدم  ةبقارمو  مهضارمأل ،

.جالعلا ىلإ  نّسحتلا  عاجرإ  يعيبطلا  نم  ضارعألا ،

نوناعي نيذلا  صاخشألا  نم  ًابك  ًاددع  اوعمجت  نأ  لاثملا ، ليبس  ىلع  اوّليخت ،
لحنلاب مهنوغدلت  نيب  يديألا  يفوتكم  سولجلا  مهنم  اوبلطتو  لصافملا  مالآ  نم 

ربإب زخولا  مساب  فرُعي  يقيقح  ليدب  جالع  ّهنأ  ّالإ  ًابيرغ ، ودبي  اذه  ّنأ  عم   ) .ّيحلا
لبِق نم  هل  جيورتلا  ىلإ  ًاّيئزج  كلذ  عجريو  ًارّخؤم ، جالعلا  اذه  ةيبعش  ت  .لحنلا 
لوزي لصافملا  أ  ّنأ  اوّليخت  نآلاو ، (. Goop ورتكلإلا اهعقوم  ىلع  ورتلاب  ثينيوغ 

.جالعلا دعب  نّسحتلاب  روعشلاب  نوأدبي  طّسوتملا ، يف  باصملا -  ضعب  ىدل  ةبوجعأب 
ىلع لصافملا ؟ مالآل  لاّعف  جالع  وه  لحنلا  ربإب  زخولا  ّنأ  جتنتسن  نأ  نك  له 
ّيأ جالعل  لحنلا  ربإب  زخولا  ةّيلعاف  معدي  يملع  ليلد  نم  ام  عقاولا ، .ال يف  بلغألا 
نمو ةعئاش ، لحنلا  ّمسب  جالعلل  ةيبلسلا  راثآلا  ّنإ  لب  ال  .ناك  يّحص  بارطضا 

ةيباجيإلا جئاتنلا  ّرسفن  نأ  نك  فيكف  .ّلقألا  ىلع  ًادحاو  ًاضيرم  تلتق  اّهنأ  فورعملا 
؟ ىضرملا نّسحت  ءارو  ببسلا  امو  ةيضارتفالا ؟ انتبرجتل 

لمتحملا نمو  .تقولا  رورم  عم  اهتّدح  توافتت  لصافملا  مالآ  لثم  تالاح  ّة 
جالع ىلإ  ةبسنلاب  ًةّصاخ  ةبرجتلا ، ءارجإل  مهدينجت  ّمت  نيذلا  صاخشألا  نوكي  نأ 

.مهعاجوأل ّلح  داجيإل  نوسئاي  لحنلا ، ربإب  زخولا  لثم  ّدحلا  اذه  ىلإ  ليدبو  فّرطتم 
قحال تقو  اورعشي يف  نأ  ًادج  لمتحملا  نمف  ألا ، ةورذ  ةرتف  جالعلا يف  اوّقلت  اذإو 

ىلإ ءافكنالا   » مساب ةرهاظلا  هذه  فرُعت  .جالعلا  دئاوف  نع  رظنلا  فرصب  نّسحتلاب 
رصنع ىلع  اهجئاتن  لمتشت  يتلا  براجتلا  نم  ديدعلا  ىلع  ّرثؤت  يهو  طسولا .»

.ةيئاوشعلا

جئاتن ًالاثم  ذخ  لضفأ ، لكشب  طسولا  ىلإ  ءافكنالا  ةرهاظ  لمع  ةيفيك  مهفل 
ًالاؤس نع 50  ةباجإلا  بّالطلا  نم  اهيف  بلُطي  ىوصق  ةلاح  نكتلو  .يسارد  رابتخا 

مخت عم  ً.ائيش  هنع  نوفرعي  ال  عوضوم  لوح  ّالك »  /  معن »ـ ب تارايخلا  دّدعتم 
ّىتح 50، رفص  نم  رابتخالا  تاجرد  حوارتت  نأ  نك  ًاما ، اوشع  لكشب  بّالطلا 

ىلع حيحص  لكشب  نوبيجيس  نيذلا  صاخشألا  نم  ًاّدج  ليلق  ددع  ّة  نوكيس  نكلو 
ً.ابيرقت تاباجإلا  نم  ّيأ  اوئطخي يف  نل  ًاّدج  ليلق  ددعو  ةلئسألا ، نم  طقف  غص  ددع 
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صاخشألا نم  ربكأ  ًاددع  ّنأ  حضاولا  نم  لكشلا 20 ، ضورعملا يف  تاجردلا  عيزوت  نم 
ةبسن اّولتحا  نيذلا  بّالطلا  انّللح  اذإ  براقت 25 . ةطّسوتم  تاجرد  ىلع  نولصحيس 

ةعومجملا طّسوتم  نم  ثكب  ىلعأ  اهفيرعت ، مكحب  مهتاجرد ، نوكتسف  ىلضفلا ، % 10
دنع طّسوتملا  نم  ثكب  ىلعأ  ءادأ  بّالطلا  ءالؤه  نم  ّعقوتن  نأ  بجي  لهف  .اهلمكأب 

مهجئاتن عّزوتت  نأ  ىرخأ  ةّرم  ّعقوتن  لب  .ال  عبطلاب  ةديدج ؟ ةلئسأب  مهرابتخا  ةداعإ 
رابتخا ةداعإب  انمق  اذإ  هسفن  رمألا  قبطنيو  .ةطّسوتملا  ةجرد 25  لوح  يواستلاب 

مهتاجرد ساسأ  ىلع  مهانرتخا  نيذلا  دارفألاف  .دألا  ةبسن 10 % اّولتحا  نيذلا  بّالطلا 
رابتخالا طسولا يف  وحن  اوأفكنا  دق  طّسوتملا ، يف  نونوكيس ، لّوألا  رابتخالا  ىوصقلا يف 

.اثلا

دّدعتم ّالك »  /  معن  » لاؤس نم 50  نايبتسا  تامالعلا يف  عيزوت  لكشلا 20 :
نم ىلعأ 10 % ىلع  اولصح  نيذلا  صاخشألا  رابتخا  ةداعإ  دنع  .تارايخلا 

يواسي مهعومجم  طّسوتم  ّنأ  دجن  ىنميلا ،) ةلّلظملا  ةقطنملا   ) طاقنلا
نم دأ 10 % باحصأ  ىلع  هسفن  رمألا  قبطنيو  .ّماعلا  عومجملا  طّسوتم 
يأ تعومجملا ، الك  ّنأ  ينعي  اذه  ىرسيلا .) ةلّلظملا  ةقطنملا   ) طاقنلا

.طسولا ىلإ  اتأفكنا  دق  دألا ، عومجملا  باحصأو  ىلعألا  عومجملا  باحصأ 

ديدحت ًّهم يف  ًارود  لمعلا  تاّيقالخأو  ةراهملا  بعلت  ةيقيقحلا ، تاناحتمالا  يف 
ّقلعتي ام  يف  رود  ًاضيأ  ّظحلا  رصنعل  نوكي  نأ  لمتحملا  نم  نكلو  بلاطلا ، جئاتن 

.ةعجارملا ءانثأ  ّةيولوألا يف  تيطعأ  يتلا  عيضاوملاو  ناحتمالا  حرطت يف  يتلا  ةلئسألاب 
يف .هثأت  طسولا  ىلإ  ءافكنالا  لّجسي  فوسف  ام ، اوشع  رصنع  رفاوتي  ام   نكل 
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، تارايتخالا ةدّدعتم  تارابتخالا  يف  ّصاخ  لكشب  ًازراب  ّظحلا  رصنع  ربتعي  عقاولا ،
ةباجإلا مخت  ةبولطملا  ةفرعملاب  ّعتمتي  ال  يذلا  بلاطلل  ّىتح  اهيف  نك  يتلاو 

ًابلاط حنم 25  ّمت  ماع 1987 ، يف  تيرجأ  يتلا  تاساردلا  ىدحإ  يفف  .ةحيحصلا 
يف ّعقوتم  غ  لكشب  ًائّيس  مهؤادأ  ناك  نيذلاو  ناحتمالا ، ضوخ  نم  قلق  ًايكمأ 

عافترال مدختسملا  لولوناربورب  راقع  (، SAT  ) تارايتخالا دّدعتم  يساردلا  رابتخالا 
ةساردلا يف جئاتن  زات  كرويوين  ةفيحص  تدروأو  . 109 مهرابتخا ةداعإو  مدلا  طغض 

لكشب نّسح  دق  مدلا  طغض  عافترا  ىلع  ةرطيسلل  مدختسي  ًاراقع   » ّنأ اهيف  ءاج  ةلاقم 
وحن ىلع  ديدش  قلق  نم  نوناعي  نيذلا  بّالطلل  ةيساردلا  تاردقلا  رابتخا  جئاتن  بك 

، مهتاجرد سحت  نم  لولوناربورب  اولوانت  نيذلا  بالطلا  نّك  اذكه  ...يدايتعا » غ 
ّنأ ودبي  ىلوألا ، ةلهولل  نم 1600-400 . سايقم  ىلع  ةطقن  لّدع 130  طّسوتملا ، يف 

اوداعأ نيذلا  قلقلا  بّالطلا غ  ّىتح  ّهنأ  حّضتا  نكل  .ءادألا  ىلع  بك  ثأت  راقعلل 
ّنأ رابتعالاب  ذخأن  امدنع  عقاولا ، .ةطقن يف  وحنب 40  مهتامالع  عومجم  اونّسح  رابتخالا 
وأ مهئاكذ  ىوتسم  شي  ّم  أوسأ  ناك  مهءادأ  ّنأل  ًاديدحت  مهرايتخا  ّمت  بّالطلا 

لكشب مهعومجم  نّسحتي  نأ  برغتسملا  نم  نوكي  نلف  ىرخأ ، ةيداكأ  تاّرشؤم 
.طسولا ىلإ  مهئافكنا  ةجيتن  لولوناربورب ، نودب  ّىتح  بك ،

اوداعأ نيذلا  فيعضلا  ءادألا  يوذ  بّالطلا  نم  ةلثم  ةعومجم  بايغ  ّلظ  يف 
ليحتسملا نم  مّكحتلا - » ةعومجم  « ـ ىّمسي ب ام  ءاودلا -  لوانت  نود  نم  رابتخالا 

وزعن نأ  يرغملا  نم  جالعلل ، تعضُخأ  يتلا  ةعومجملا  ىلع  ًءانبو  .لّخدتلا  راثآ  ديدحت 
تارايخلا دّدعتم  رابتخالا  جئاتن  رهُظت  كلذ ، عم  .ءاودلا  ثأت  ىلإ  ءادألا  نّسحت 

.ةتحب ةيئاصحإ  ةرهاظ  وه  طسولا  وحن  ةفّرطتم  ةعومجم  ءافكنا  ّنأ  تحبلا  اوشعلا 

* * *

نم .ةيّبطلا  براجتلا  ةيّمهألا يف  غلاب  ةيببسلل  فئازلا  لالدتسالا  بنجت  ّدعي 
عيزوت اهيف  ّمتي  ةهَّجوم  ةيئاوشع  ةبرجت  ءارجإ  لصفلا 2 و3 ) انيأر يف  ك   ) كلذ قرط 

فيسكومات ةبرجت  يف  لاحلا  وه  كو  ً.ّايئاوشع  تعومجم  ىدحإ  ىلع  ىضرملا 
مهؤاطعإ ّمتي  نيب  يقيقحلا ، جالعلا  جالعلا " عرف   » ىضرملا يف ىّقلتي  يدثلا ، ناطرسل 

جالعلا يمّدقمو  ىضرملا  نم  ّلك  ناك  لاح  يفو  ً.ايمهو  ًاجالع  هَّجوملا " عرفلا   » يف
ةيمعتلا ةجودزم  اّهنأ  ةبرجتلا  فرُعت  ضيرملا ، يمتني  ةبرجتلا  نم  عرف  ّيأ  ىلإ  نولهجي 
ةيئاوشع ةبرجت  .ةيريرسلا يف  براجتلل  يبهذلا  رايعملا  عساو  قاطن  ىلع  ربتعت  يهو  - 

ةعومجملا يف  نّسحتلا  ب  فالتخا  ّيأ  ىزعي  نأ  نك  ةيمعتلا ، ةجودزمو  ةهَّجوم 
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ىلإ ءافكنالا  داعبتسا  عم  طقف ، جالعلا  ىلإ  جالعلا  ةعومجم  يف  نّسحتلاو  ةهّجوملا 
.طسولا

ءاودلا ثأت  نم  ّهنأ  هّجوملا  ةبرجتلا  عرف  ىضرملل يف  نّسحت  ّيأ  ُربتعا  ًايخيرات ،
، كلذ عم  .رّكس  ةّبح  درجم  ناك  ول  ّىتح  ًاجالع ، ربتُعي  ام  يقلت  ةدئاف  يأ  يمهولا - 

اّر ءزج ، ً.اما  تفلتخم  ترهاظ  نم  نّوكتي  ثأتلا  اذه  ّنأ  ديازتم  لكشب  حّضتي  أدب 
نورعشي ىضرملا  لعجي  يذلا  يقيقحلا  يدسجلا  يسفنلا  ثأتلا  يف  ّلثمتي  رغصأ ،
يمهولا ءاودلل   » ثأتلا اذه  يّدؤيف  ً.اجالع  نوّقلتي  مّهنأ  مهداقتعال  نّسحتلاب 
ةيسفنلا ةدئافلا  نوكتو  .هضارعأ  ىلع  ضيرملا  مكح  يف  ّيلعف  يغت  ىلإ  يقيقحلا »

رمألا وه  اذهو  كلذكو ، يقيقحلا ، جالعلا  ىّقلتي  ّهنأ  ضيرملا  ملع  اذإ  ربكأ  ةيدسجلا 
ببس انه  نمو  كلذب ، ملعي  جالعلا  يطعي  يذلا  صخشلا  ناك  اذإ  متهالل ، ثملا 

.ةجودزملا ةيمعتلا 

ءافكنالا وه  هّجوملا  عرفلا  ىضرملا يف  نّسحتل  ّمهألا ، نوكي  دقو  رخآلا ، ببسلا 
ةقيرطلاو .قالطإلا  ىلع  ىضرملا  ديفي  ال  طيسبلا  اصحإلا  ثأتلا  اذه  .طسولا  ىلإ 
يمهولا جالعلا  راثآ  ةنراقم  يه  يمهولا  جالعلا  َّوكم  ب  ّمهألا  ديدحتل  ةديحولا 

، ةيقالخأ براجتلا غ  نم  عاونألا  هذه  ربتُعت  ام  ًابلاغ  .قالطإلا  ىلع  جالعلا  مدع  راثآب 
موعزملا يمهولا  ثأتلا  مظعم  ّنأ  ىلإ  ةراشإلل  يضاملا  ةيفاك يف  تاسارد  ءارجإ  ّمت  نكلو 

.110 ركُذت ةدئاف  ىضرملا  هنم  ّدمتسي  الو  طسولا -  ىلإ  ءافكنالا  ةجيتن  عقاولا  وه يف 

ثأت دّرجم  مهجالع  ناك  ول  ّىتح  ّهنأ  ليدبلا  ّبطلا  يّديؤم  نم  ديدعلا  معزي 
اذإ كلذ ، عم  .ءانعلا  ّقحتستو  ةبك  نوكت  دق  يمهولا  ءاودلا  ةدئاف  ّنإف  يمهو ، ءاود 

ةدئاف ّيأ  ّرفوي  الو  طسولا ، ىلإ  ءافكنالا  نع  ًاجتان  يمهولا  ءاودلا  ثأت  مظعم  ناك 
ًالدب ّهنأ  نورخآلا  ليدبلا  ّبطلا  وّملعم  لداجي  .ةنيتم  ةّجحلا غ  هذه  ّنإف  ضيرملل ،
اع  » جئاتن رظنلا يف  ّمهملا  نم  ةيعانطصا ،» ةيريرس  براجت   » ىلع دوهجلا  قافنإ  نم 
ىلع طقف  زّكرت  يتلا  ةهَّجوملا  غ  براجتلا  جئاتن   » ىلع رخآ ، بعتب  وأ  عقاولا - »

نوثّبشتي لاّجدلا »  » كئلوأ ّنأ  بجع  الو  جالعلا .» دعب  ىضرملا  فورظ  ّغت  ةّيفيك 
ةدئاف اّهنأ  ىلع  ًادمع  طسولا  ىلإ  ءافكنالا  راثآ  سفت  ةءاسإب  مهل  حمست  ةّجح  ّيأب 
ةزئاج ىلع  زئاحلا  لكنس ، نوتبأ  لاق  كو  .ةيملعلا  غ  مهتاجالعل  ةيقيقح  ةيببس 

مدع ىلع  دمتعي  هبتار  ناك  اذإ  ام  ًارمأ  مهفي  نأ  ءرملا  ىلع  بعصلا  نم  : » رزتيلوب
«. همهف
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يف ًاضيأ  ىدملا  ةديعب  بقاوع  طسولا  ىلإ  ءافكنالل  ّنإف  ّبطلا ، نع  ًاديعب 
ربوتكأ 1991، نم  رشع  سداسلا  يفف  .ناوقلا  ّنس  قايس  ةجيتنلاو يف  ببسلا  سفت 
يف اهيدلاو  عم  ماعطلا  لوانتل  ًاماع ، رمعلا 32  نم  ةغلابلا  ايشارغ ، انازوس  تسلج 

لكشب ًحدزم  معطملا  ناك  ةورذلا ، ةعاس  .ساسكت يف  ةيالوب  ليك ، ول يف  ايتيفاك 
ةعاسلا دنع  .ةّعبرملا  تالواطلا  لوح  ًاصخش  نم 150  كأ  داشتحا  عم  يدايتعا  غ 

نم ةغصلا  هتنحاش  ةدايقب  لمعلا ، نع  لطاع  يرحب  رجات  وهو  درانيه ، جروج  ماق  ، 12:39
لوانت ةعاق  ىلإ  ةيمامألا  ةذفانلا  ربع  ةرشابم  هّجوتو  معطملا ، هاّجتاب  رجنير  دروف  زارط 

رجور  سّدسمو  ديب ، كولغ 17  سّدسم  كسمأو  قئاسلا ، باب  نم  زفق  ّمث  .ماعطلا 
.رانلا قالطإب  أدبو  ىرخألا ، ديلاب   89

ىلع اونحناف  .ّحلسم  وطس  ةيلمع  اّهنأ  ةيادبلا  يف  اهادلاوو  ايشارغ  تدقتعا 
تحّضتا رانلا ، قالطإ  رارمتسا  عمو  .صاصرلا  نم  مهتياقول  ةلواطلا  اوبلقو  ضرألا 
اوشعلا لتقلا  لب  معطملا ، ةقرس  نكي  لجرلا   فده  ّنأ  ةعّورملا  ةقيقحلا  ايشارغل 

.سانلا نم  نكمم  ددع  ربكأل 

اهدي ايشارغ  تّدمف  .مهتلواط  نم  ةليلق  راتمأ  دعب  ىلع  حبصأو  ّحلسملا  برتقا 
تلصح رايع 38 ، نم  نوسيو  دنآ  ثيمس  سّدسم  اهيف  ّئبخت  تناك  .اهتظفحم  ىلإ 

دقف .اهقورع  ءامدلا يف  تدّمجت  ةأجف  نكل  .سفنلا  نع  عافدلل  تاونس  ةّدع  لبق  هيلع 
يف بكارلا  دعقم  تحت  سّدسملا  كرتب  رذحلا  باب  نم  ًارارق  تذّختا  اّهنأ  ترّكذت 

ناك ّهنإ  لوقتو  .ساسكت  ّقبطملا يف  ةّيفخملا  ةحلسألا  نوناق  فلاخت  ّىتح ال  اهترّايس 
.اهتايح رارق يف  ىبغأ 

.معطملا نم يف  ّلك  لتقم  لبق  ّحلسملا  ةهجاوم  يلوطب  لكشب  ايشارغ  دلاو  رّرق 
، مادقأ ةعضب  نم  كأ  مّدقتي  ّهنأ   .درانيه غ  وحن  عفدناو  هتلواط  فلخ  نم  جرخف 

نع ًاثحب  .ةلتاق  حورج  رثإ  ضرألا  ىلع  طقسيو  هردص ، صاصرلا يف  هيلع  قلطي  نأ  لبق 
.اهتدلاوو ايشارغ  اهءارو  تأبتخا  يتلا  ةلواطلا  نع  درانيه  رادتسا  اياحضلا ، نم  ديزم 

ةذفان نم  هسفنب  ءاقلإلا  ىلع  ناغوف ، يموت  ىعدي  رخآ ، نوبز  مدقأ  هسفن ، تقولا  يف 
ةذفانلا يف  ايشارغ  تأر  .رارفلل  ةسئاي  ةلواحم  يف  معطملا  نم  يفلخلا  ءزجلا  يف 

ّايه : » ةلئاق اهيلع  تّرصأو  الوسروأ ، اهّمأب ، تكسمأف  برهلل ، ًالمتحم  ًاقيرط  ةّمطحملا 
تعاطتساو اهنك ، ام  عرسأب  تضكر  انه .» نم  جرخن  نأ  انيلع  برهن ، نأ  انيلع  انب 

اهسفن تدجو  اهّنكل  اهعبتت ، اهتدلاو  ّنأ  نم  دّكأتتل  تتفتلا  .ةملاس  ةذفانلا  نم  جورخلا 
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رضتحي اهجوز  ىقلتسا  ثيح  ىلإ  تفحز  دق  الوسروأ  تناك  كلذ ، نم  ًالدب  .اهدرف 
ىلإ قثاوو ، يجهنم  لكشبو  ءطبب ، داع  نأ  ّالإ  درانيه  نم  ناك  .هسأر ف  تنضتحاو 

.اهسأر ىلع  صاصرلا  قلطأو  هيف ، تسلج  يذلا  ناكملا 

كلذ درانيه يف  مهلتق  نيذلا   23 لا ـ اياحضلا  نم ب  نثا  ايشارغ  ادلاو  ناك 
يعج يف ران  قالطإ  ثداح  أوسأ  كاذنآ  ناكو  .نيرخآ  ًاحيرج  ىلإ 27  ةفاضإلاب  مويلا ،
، دالبلا ءاحنأ  عيمج  ّةيوقلا يف  اهتداهش  ءاطعإل  ايشارغ  تضم  .ةدّحتملا  تايالولا  خيرات 
ماع 1991، يف  تعقو  يتلا  ول  ةرزجم  لبق  .ةّيفخملا  ةحلسألا  لمح  عيرشتل  ًعد 

نأ ناوقلا  هذه  طرتشتو  ةّيفخلا .»  » ةحلسألا لمح  لّوخت  ناوق  تايالو  ىدل 10  ناك 
لمحل ةزاجإ  هحنم  ّمتي  ل  ةيعوضوملا  ياعملا  نم  ةعومجم  بلطلا  مّدقم  ّيبلي 

يماع بو  .ةزاجإلا  ردصُم  بناج  نم  ةيريدقت  ةطلس  ّيأ  نود  نم  ّيفخم -  حالس 
ويلبد جروج  ّعقو  ربمتبس 1995 ، يفو 1  .ةلثم  ناوق  ىرخأ  ةيالو  تّرقأ 11  1991 و1995 ،

.ساسكت اهيلتل  ًانوناق  شوب 

يف ةيفالخ  ةّيضق  ّلث  ةحلسألا  مادختسا  ميظنت  ّنأل  ًارظنو  لاحلا ، ةعيبطب 
ىلع ّيفخملا  حالسلا  لمح  ناوق  راثآ  مهف  بك يف  متها  ّة  ناك  ةدّحتملا ، تايالولا 

ةحلسألا دايدزا  ّنأ  ةحلسألا  لمح  ميظنت  نع  نوعفادملا  ىأر  دقف  .فنعلا  مئارج 
نع ًالضف  ةلتاق ، تامادص  ىلإ  ًّايبسن  ةطيسبلا  تاعازنلا  دعاصت  ىلإ  يّدؤي  دق  ةّيفخملا 

حالسلا لمح  قوقح  ول  حرتقا  نيب  .ةيمارجإلا  لئاصفلل  ةحاتملا  ةحلسألا  ددع  ةدايز 
ىلع وأ  لمتحملا ، مرجملا  عدري  دق  ًاّحلسم  يدتعملا  ةّيحض  نوك  لتحا  عافترا  ّنأ 
ّنأ ودبيو  .عرسأ  لكشب  يعج  ران  قالطإ  ةيلمع  ءاهنإ  ةلواحم  نطاوملل  حيتي  ّلقألا 

اهيلت يتلا  كلتب  ناوقلا  لاخدإ  لبق  ةرجلا  تالّدعم  تنراق  يتلا  ىلوألا  تاساردلا 
ناوقلا هذه  رادصإ  دعب  تضفخنا  دق  ةفينعلا  مئارجلاو  لتقلا  تالّدعم  ّنأ  ىلإ  شت 

.111 ةرشابم

ضافخنا لّوألا ، .تاساردلا  هذه  يف  َلماع  لهإ  ّمتي  ام  ةداع  كلذ ، عم 
نم بك  ددع  قيبطت  هيف  ّمت  يذلا  تقولا  دالبلا يف  ءاحنأ  عيمج  فنعلا يف  مئارج 
طبض ةدايزلا يف  تمهاس  يماع 1990 و2001 ، بف  .ةّيفخملا  ةحلسألا  لمح  ناوق 
مئارج ددع  ضافخنا  ياكوكلا يف  ىلع  نامدإلا  عجارتو  نوجسلا ، دادعأ  ديازتو  نمألا ،

وحن ىلإ  ةنسلا  ّلكل 100,000 يف  وحن 10  نم  ةدحّتملا  تايالولا  ءاحنأ  عيمج  لتقلا يف 
هسفن رادقملاب  لتقلا  مئارج  راشتنا  لّدعم  ضفخنا  ك  . 112 ةنسلا ّلكل 100,000 يف   6

ّمتت امدنعف  .هزيجت  يتلا ال  كلتو  ّيفخملا  حالسلا  لمح  زيجت  يتلا  تايالولا  ًابيرقت يف 
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لّدعملا ىلإ  ًةبسن  ّيفخملا  حالسلا  لمح  زيجت  يتلا  تايالولا  لتقلا يف  تالّدعم  ةسارد 
حالسلا لمح  ناوقل  حرتقملا  ثأتلا  ّنإف  ةدّحتملا ، تايالولا  لتقلا يف  مئارجل  يلجإلا 

ىدحإ هيلإ  تلّصوت  ام  وه  كلذ  نم  ّمهألا  ّلعلو  .بك  لكشب  ضفخني  ّيفخملا 
ال تانايبلا ...«  ّنإف  رابتعالا ، عب  طسولا  ىلإ  ءافكنالا  ذخأ  دّرج  ّهنأ  تاساردلا ،

ضفخ يف  ةيباجيإ  راثآ  اهل  حالسلا  لمح  صيخرت  ناوق  ّنأ  ةّيضرف  ًاقالطإ  معدت 
حالسلا لمح  حيبت  ناوق  رادصإ  تايالولل  عئاشلا  نم  ناكف  . 113« لتقلا تالّدعم 

لتقلا تالّدعم  ضافخناو  .ةديازتملا  ةفينعلا  ةرجلا  تايوتسمل  ًةباجتسا  ّيفخملا 
.ّيفخملا حالسلا  لمح  ةحابإ  ناوقب  ًاطبترم  ناك  ّهنأ  ودبي  اهقيبطت ال  دعب  ةيبسنلا 
.اهقيبطت لبق  ةيبسنلا  لتقلا  تالّدعم  ةدايزب  تطبترا  ناوقلا  ّنأ  ّبت  كلذ ، نم  ًالدب 
ةرجلا تالّدعم  ّنإ  ثيح  ناوقلا ، ةّيلعاف  نع  ًائطاخ  ًاعابطنا  ىطعأ  ام  اذهو 

.يعيبط وحن غ  ىلع  ةعفترملا  اهتايوتسم  نم  يعيبط  لكشب  تضفخنا 

 
فيزلا فشك 

.مويلا ةدّحتملا  تايالولا  ةحلسألا يف  ةزايح  نوناق  لوح  ًامدتحم  شاقنلا  لازي  ال 
هيف لُتق  يذلاو  ربوتكأ 2017 ، يف  ساغيف ، سال  عقو يف  يذلا  رانلا  قالطإ  باقعأ  يفف 

هماهم يف نم  ًارّخؤم  يفعأ  يذلا  اكروغ ، نايتسابيس  كراش  تائملا ، حرُجو  ًاصخش   58
انيأر يف .حالسلا ك  لمح  نقت  نأشب  ةريدتسم  ةلواط  لوح  شاقن  يف  ضيبألا ، تيبلا 

ىلإ دنتست  ةئيرج ال  تاءاعّدا  ميدقت  اكروغ  ىلع  بيرغلا  نم  سيل  لصفلا ، اذه  ةيادب 
شاقنلا ذخأو  اهتاقحلمو ، ةيرانلا  ةحلسألا  تاعيبم  دييقت  لوح  ًاشاقن  ضاخ  دقو  ّةلدأ ،

: ّعقوتم هاّجتا غ  يف 

اههجاون يتلا  ىربكلا  ةلكشملا  .اهسفن  ةحلسألاب  رمألا  ّقلعتي  ال  ... 
نحنف ال .ةّذاش  تالاح  اّهنأل  يعجلا ، رانلا  قالطإ  ثداوح  تسيل 

ةّحلسملا مئارجلا  يه  ةبكلا  انتيضق  .دراوشلا  ساسأ  ىلع  عّرشن 
دوس بابش  ...دوسلا  ةقرافألا  ّدض  دوسلا  ةقرافألا  اهبكتري  يتلا 

.تارشعلاب ًاضعب  مهضعب  نولتقي 

همالك ّنإف  يقيرفأ ، لصأ  نم  يكمألا  ىلإ  شي  ناك  اكروغ  ّنأ  انضرتفا  اذإ 
ًاقباس يف اهّتقد  مدع  انتبثأ  يتلا  ةئطاخلا  تّايئاصحإلل  ةغايص  ةداعإ  بك  ّدح  ىلإ  ودبي 

اهيف نوكن  نأ  بجي  يتلا  تالاحلا  ىدحإ  رّركتملا  اكروغ  زواجت  زربي  ذإ  .لصفلا  اذه 
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صاخشألل حّجرملا  نمف غ  .لسلستملا  اجلا  ةقيقدلا : تاّيئاصحإلا غ  ّدض  ًارذح  كأ 
اذه .لبقتسملا يف  ّةقد يف  كأ  اونوكي  نأ  يضاملا  مهماقرأ يف  ّةقدل  ًالهاجت  اودبأ  نيذلا 

قئاقحلا قيقدتلا يف  داّور  دحأ  وهو  تسوب ، نطنشاو  نم  رلسيك  لغ  موقي  راطإلا ،
« ويكونيب  » نم سايقم  ىلع  ماظتناب  يسايسلا  تاحيرصت  مييقتو  ليلحتب  ةيسايسلا ،

ًارارم اهسفن  ءسألا  رهظتف  .ةقيقحلل  مهريوحت  ةجرد  ىلع  ًادتعا  ةعبرأ ، ىلإ  دحاو 
.هريراقت ًاراركتو يف 

ناك اذإ  عقاولا ، يف  .اصحإ  بعالت  ىلإ  شت  ّةقد  كأ  ىرخأ  تامالع  ّة 
ّمتيل ردصملاو  قايسلا  ءاطعإ  يف  اودّدرتي  نلف  اهتّحص ، نم  قثاو  ماقرألا  ومّدقم 

يقايسلا غارفلا  ربتُعي  باهرإلا ، نع  اكروغ  ةديرغت  عم  لاحلا  وه  كو  .هنم  قّقحتلا 
جئاتن لوح  ليصافتلا  بايغ  ربتُعيو  .ةيقادصملاب  رمألا  ّقلعتي  امدنع  رمحأ  ًلع 

انيأر يف ك  ةنّيعلا -  ردصمو  ةحورطملا  ةلئسألاو  ةنّيعلا  مجح  كلذ  ا يف  عالطتسالا ،
رطألا قباطت  مدع  اّمأ  .ىرخأ  ريذحت  ةراشإ  ةروظحملا -  ةينالعإلا  لايرول  ةلمح 

عم لاحلا  وه  ك  ةقلطم ، ماقرأ  نود  نم  ةيبسنلا  ماقرألاو  سراهفلاو  ةيوئملا  بسنلاو 
يعدتسيف ناطرسلل ، ينطولا  دهعملل  ةعباتلا  يدثلا » ناطرسب  ةباصإلا  رطاخم  ةادأ  »

ةهّجوم تاسارد غ  نم  يببسلا  ثأتلل  فئازلا  لالدتسالا  ربتُعيو  .رطخلا  سيقاون  ّقد 
نم ةصلختسملا  تاجاتنتسالا  ًابلاغ يف  ىرن  ك  ةيعرف -  تانّيع  نم  تذُخأ  تانايب  وأ 

طوبهلا وأ  عافترالا  لاح  يفو  .اهنم  رذحلا  يغبني  ىرخأ  ًاليح  ليدبلا -  ّبطلا  براجت 
تايالولا ةّحلسملا يف  ةرجلا  عم  ثدح  ك  ساسألا -  ةفّرطتم يف  ةّيئاصحإل  ئجافملا 

.طسولا ىلإ  ءافكنالا  نع  اوثحباف  ةدّحتملا - 

يه ام  ، » مكسفنأ اولأسا  مكقيرط ، يف  تّايئاصحإ  حرُطت  امدنع  ًامومع ،
هذه ىلع  روثعلاف  ةلماكلا .»؟ ةّصقلا  يه  هذه  له  و« عفادلا »؟ وه  ام  « ،»؟ ةنراقملا

ةردقلا مدعو  .ماقرألا  ةّحص  ديدحت  وحن  ليوط  قيرط  مكدوقيس يف  ةثالثلا  تاباجإلا 
.هتاذ ّدحب  باوج  وه  تاباجإلا  داجيإ  ىلع 

* * *

.تاّيضايرلا مادختساب  ةلماك  ةقيقحلا  فشك  مدعل  قرطلا  يه  ةديدع 
كلت وأ  تانالعإلا ، اهل يف  جيورتلاو  فحصلا ، اهنع يف  نالعإلا  ّمتي  يتلا  تاّيئاصحإلاف 

ةحيحص نوكت  ام  ًاردان  اهّنكل  ًانايحأ ، ةعداخو  ًابلاغ ، ةّللضم  نويسايسلا ، اهقلطي  يتلا 
ضعب .ةلماك يف  نوكت  ام  ًاردان  اهّنكل  اهماقرأ ، ةداع يف  نمكتف  ةقيقحلا  روذب  اّمأ  ً.اما 
نوكي ال  ىرخأ  نايحأ  يفو  دّمعتم ، فيرحت  نع  تاهيوشتلا  هذه  جتنت  نايحألا ،
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فشكتسنسو .هتاباسح  يف  اهبكتري  يتلا  ءاطخألا  وأ  زّيحتلل  ًالعف  ًاكردم  اهبحاص 
لصفلا ةيّمهأ يف  كأ  تاقايس  ةيقيقحلا يف  ةّيضايرلا  ءاطخألا  هذهل  ةيثراكلا  بقاوعلا 

.يلاتلا

فوه ليراد  شي  تاّيئاصحإلاب ، بذكت  فيك  ناونع  تحت  يسالك  باتك  يف 
«. ملع يه  ام  ردقب  ّنف  تاّيئاصحإلا  ّنإف  ةّيضايرلا ، ةدعاقلا  نم  مغرلا  ىلع   » ّهنأ ىلإ 

ىدم ىلع  اهفداصن  يتلا  تاّيئاصحإلل  انقيدصت  ةجرد  دمتعت  نأ  بجي  ةياهنلا ، يفو 
لكشب ًالّصفمو  ًايعقاو  دهشملا  ناك  اذإ  .انل  ناّنفلا  اهمسري  يتلا  ةروصلا  لتكا 

نأ بجيف  ةيقطنم ، لسالسو  ةحضاو ، ضورعو  قوثوم ، ردصمو  قايس  عم  ضيفتسم ،
همعدت هيف ، كوكشم  لكشب  ًاطبنتسم  ءاعّدالا  ناك  اذإ  اّمأ  .ماقرألا  ةّحصب  قثن 

ردجي ناك  اذإ  ام  ًّايلم يف  رّكفن  نأ  يغبنيف  غراف ، شق  ىلع  ةطيسب  ةيدرف  ةيئاصحإ 
«. ةقيقحلا  » هذه قيدصت  انب 
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فيكو انيدل  دادعألا  مظن  رّوطت  َئطاخلا : نامزلاو  ناكملا 

انلذخت

 
ةّيضايرلا مولعلا  ةداهش  نم  اثلا  هماع  كراب يف  كولو  وتيزور  سكيلأ  ناك 

راثآ يف  قيقحتلل  ةمّمصم  ةبرجت  يف  اكراش  سرام 2015 ، يف  .ايربرون  ةعماج  يف 
نم مارغ  بّالطلا 0.3  ءاطعإ  اهيف  ضرتفملا  نم  ناكو  .ةضايرلا  ةسرم  ىلع  يفاكلا 

، طيسب يضاير  أطخ  ببسبو  كلذ ، نم  ًالدب  نكل  .ةكرحلاب  اوأدبي  نأ  لبق  يفاكلا ،
.ءاقبلا لجأ  نم  نوحفاكي  ةزّكرملا  ةيانعلا  مهسفنأ يف  اودجو 

وتيزور قفاو  ءاملاو ، لاقتربلا  صع  نم  جيزم  باذملا يف  يفاكلا ، برش  دعب 
.تياغنيو رابتخا  مساب  ةفورعم  ةعئاش ، ةيضاير  ءادأ  ةبرجت  ةكراشملا يف  ىلع  كرابو 

ام عرسأب  اهيلع  سودلاو  ةيضايرلا  نيرتلل  ةجاّرد  بوكر  كراشملا  نم  اهيف  بُلط 
صق تقو  دعب  نكل  .ةيئاوهاللا  ةقاطلا  جتان  ىلع  يفاكلا  ّرثؤي  فيك  ةفرعمل  نك 
اوأدب تاجاّردلا ، نم  ّىتح  نوكراشملا  برتقي  نأ  لبقو  يفاكلا ، ليتكوك  لوانت  نم 

ّمتف .بلقلا  ناقفخو  ةيؤرلا  حوضو  مدع  نم  نوناعي  مّهنأ  اوغلبأو  راودلاب ، نورعشي 
رادم ىلعو  .ىلكلا  ليسغ  تالآ  ىلع  اوعضوو  ئراوطلا ، مسق  ىلإ  روفلا  ىلع  مهلقن 

.هنزو نم  غك  وحن 12.7  كرابو  وتيزور  نم  ّلك  دقف  ةيلاتلا ، مّايألا 

نوثحابلا بكترا  يفاكلا ، قوحسم  نم  مارغ  كراشملا 0.3  ءاطعإ  نم  ًالدب 
.صعلا بوك  ًامارغ يف  اوبّوذو 30  ةعرجلا ، باسح  دنع  ًأطخ  رابتخالا  اورجأ  نيذلا 

نمو .ناوث  عضب  يف  ةيداعلا  ةوهقلا  نم  بوك  وحن 300  لداعي  ام  بّالطلا  علتباف 
ناك كرابو ، وتيزور  ّظح  نسحل  .غلابلا  ىدل  ةلتاق  ّدعت  تامارغ  ّنأ 10  فورعملا 
نم ليلق  عم  ةلئاهلا  ةدئازلا  ةعرجلا  كلت  لّمحتب  حمست  ةيّحص  ةلاحبو  َّباش  هالك 
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.لجألا ةليوط  راثآلا 

يف ةيرشعلا  ةلصافلا  اوعبط  رابتخالا  اورجأ  نيذلا  ثحابلا  ّنأل  أطخلا  عقو 
ىلإ 30 مارج  اولّوح 0.30  ثيحب  ميلا ، ىلإ  َغارف  ةفاسم  ىلع  ةلومحملا  مهفتاوه 

اّهلحم غ  يف  ةيرشعلا  ةلصافلل  اهيف  نوكي  يتلا  ىلوألا  ةّرملا  هذه  تسيلو  ً.امارج 
نم حوارتت  بقاوع  اهل  تناك  ةهباشم  ءاطخأ  تعقوو  قبس  دقف  .ةيثراك  جئاتن 

.ةلتاقلا ّىتحو  لب  ال  ةفيخسلا ، ىلإ  ةكحضملا 

* * *

غلب 446.60 ةروتاف  تنجس  لكيام  ءانبلا  لماع  لسرأ  ماع 2016 ، عيبر  يف 
تناك مّايأ ، ةعضب  دعب  .عوبسأ  ةّدمل  ّرمتسا  لمع  نم  ءاهتنالا  دعب  ينيلرتسا  هينج 
ريدم عضو  نأ  دعب  يفرصملا  هباسح  ًاينيلرتسا يف  ًاهينج  هداجيإل 44,660  ةبك  هتشهد 

تنجس شاعف  .اهعضوم  غ  يف  ةيرشعلا  ةلصافلا  ةروتافلا  ملتسا  يذلا  ةكرشلا 
ىلعو ةديدج ، ةراّيس  ىلع  تاهينجلا  فالآ  قفنأ  .كور  مجن  ةايح  مّايأ  ةعضبل 

لبق نمثلا ، ةظهاب  تارهوجملاو  تاعاسلاو ، سبالملاو ، رقلاو ، بارشلاو ، تارّدخملا ،
ةمدخ لكتساو  ةيّقبتملا  لاومألا  ّدرل  تنجس  ّرطضاف  ً.اخأ  ةطرشلا  هيلع  ضبقت  نأ 

.كلت هّتيزاهتنا  ببسب  ةيعمتجم 

ةكلمملا ةّماعلا يف  تاباختنالا  تقبس  يتلا  ةرتفلا  يف  ثكب ، عسوأ  قاطن  ىلع 
ب تانيابتلا  ىلع  ءوضلا  ّطلست  ةقيثو  ظفاحملا  بزح  رشن  ماع 2010 ، ةدّحتملا 

بسحب .ةّيلاحلا  لمعلا  ةموكح  ّلظ  ةدّحتملا يف  ةكلمملا  ةقفلاو يف  ةّينغلا  قطانملا 
لبق نلمح  ايناطيرب  ًانامرح يف  كألا  قطانملا  يف  تايتفلا  نم  ّنإف 54 % ةقيثولا ،
نم ًالدب  نكل  .ًءارث  كألا  ايناطيرب  قطانم  يف  % 19 ةنراقم ب ـ ًاماع ، ّنس 18  ّنهغولب 

يذلا ضرتفملا  يعتجالا  توافتلا  ىلع  ءوضلا  ّطلستو  ًاعذال ، ًاخيبوت  ماقرألا  لّكشت  نأ 
بقع ىلع  ًاسأر  ماقرألا  تبلقنا  لّعلا ، بزح  مكح  نم  ًاماع  لالخ 13  هزيزعت  ّمت 

ةقيقحلا يف  زواجتت  ال  ماقرألا  ّنأ  ىلإ  بزحلا  يف  نويسايسلاو  نوّقلعملا  راشأ  امدنع 
، ةيرشعلا ةلصافلاب  بُكترا  يذلا  حدافلا  أطخلا  نع  رظنلا  فرصب  .طقف  و1.9 % % 5.4

تايتفلا فصن  نم  كأ  ّنأ  ىلإ  نوظفاحملا  هب  راشأ  يذلا  قثاولا  فقوملا  مدُختسا  دقف 
نع ظفاحملا  لاغشنا  ىدم  ىلع  ليلدك  ةقهارملا  ّنس  يف  نلمح  قطانملا  ضعب  يف 

لصاوفلا ببسب  نوظفاحملا  هب  رعش  يذلا  بكلا  جرحلا  نم  مغرلا  ىلع  نكل  .مهيبخان 
ّنأ ّبتو  ماعل 2010 ، ةّماعلا  تاباختنالا  يف  زوفلل  اوضم  مّهنأ  ّالإ  ةّللضملا ، ةيرشعلا 

.ًالتاق نكي  مهأطخ  
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نم ةغلابلا  زمايليو ، يرام  ةدعاقتملا  ىلإ  ةبسنلاب  ةطاسبلا  كلتب  رمألا  نكي   
ناوج ةيعمتجملا  ةضّرمملا  تماق  ماع 2007 ، نم  وينوي  نم  اثلا  يفف  ً.اماع  رمعلا 85 

ةضيرم ءاطعإب  زنافيإ  تّفُلك  .اهل  ليمزل  ةمدخك  زمايليو ، ةّديسلا  ةرايزب  زنافيإ 
« ةدحو » 36 لاب ـ لوسنألا  نقح  ملق  تألمف  .مويلا  كلذل  لوسنألا  ةعرج  يرّكسلا 

عم ًادّدجم  تلواحف  .ملقلا  ّفقوت  ةّداملا ، نقح  لواحت  تناك  نيب  نكل  ةبولطملا ،
تيشخ ً.اضيأ  نقحلا  نع  ّفقوت  هنم  ًّالك  ّنكل  هترضحأ ، نيذللا  نيَرخآلا  ملقلا 

نم اهتعرج  ىلع  لصحت  اذإ   زمايليو  ةّديسلل  ثدحي  نأ  نك  ّم  ةضّرمملا 
مالقألا ميلعت  ّمت  ّهنأ  عم  .ةيداع  ةنقح  راضحإل  اهتراّيس  ىلإ  تداعف  لوسنألا ،

ّنأ فرعت  تناك  زنافيإ  ّنأ  ّالإ  تارتليللملاب ، نقُحلاو  لوسنألا  تادحو » «ـ ب
عارذ اهتّخضو يف  لم  اهتعس 1  غلبت  يتلا  ةنقحلا  تألمف  .لم  لداعت 0.01  ةدحولا » »

ّفقوتلا نود  نم  ةعرجلا ، لكتسال  تاّرم  ثالث  ةّيلمعلا  ترّرك  ّمث  .زمايليو  ةدّيسلا 
تناك ةدحاو  ةعرج  ّنأ  ح  يف  نقح  ةّدع  ءاطعإل  اهرارطضا  ببس  نع  لؤاستلل 

تعباتو زمايليو  ةّديسلا  تكرت  ًاخأ ، ةّمهملا  ءاهتنا  دعب  .نيرخآلا  اهاضرم  يفكت 
نم 0.36 ًالدبف  .مويلا  كلذ  نم  قحال  تقو  ّالإ يف  عيظفلا  اهأطخ  كردت  .اهتلوج و 

تلّصتا .مزاللا  نم  كأ  تاّرم  يأ 10  رتليلم ، ةضيرملا 3.6  تيطعأ  لوسنألا ، نم  لم 
دق زمايليو  ةّديسلا  تناك  تقولا ، كلذ  لولحب  نكل  روفلا ، ىلع  بيبطلاب  ةضّرمملا 

.لوسنألا لعفب  ةلتاق  ةيبلق  ةبونب  ًاساسأ  تبيصأ 

مهئاطخأ نم  ةيرخسلاو  صصقلا  هذه  ئطخملا يف  داقتنا  لهسلا  نم  ّهنأ  عم 
نأ نك  ةطيسبلا  ءاطخألا  ّنأ  تبثي  تالاحلا  هذه  لثم  راشتنا  ّنأ  ّالإ  ةيهيدبلا ،

ةروطخ عجرت  .ةميخو  بقاوع  اهل  نوكت  ام  ًابلاغو  لعفلاب ، ثدحتو  لب  ال  ثدحت ،
لثم 222، مقر  يفف  .ةيرشعلا  لزانملا  ةميق  ماظن  ىلإ  ًاّيئزج  ءاطخألا  هذه  تايعادت 

.تاّرم رشعب  اهتقباس  نم  ربكأ  اهنم  ّلكو  و200 ، و20 ، ، 2 ًافلتخم : ًاددع  ّلك 2  ّلث 
ًارمأ أطخلا  ناكملا  ةيرشعلا يف  ةلصافلا  عضو  لعجي  يذلا  وه  ، 10 ميجحتلا ، لماعو 

ّلك هيلإ  دنتست  يذلا  كاذ  يأ  انثلا ، ماظنلا  انمدختسا  ول  اّر  نكل  .ةروطخلا  غلاب 
تّر ربكأ  لماع  دّرجم  يه  اهيف  ةلزنم  ّلك  نوكت  يتلاو  ةثيدحلا ، ةبسوحملا  انتّينقت 

وأ لوسنألا  نم  ةفعاضم  ةعرج  نقحف  .ءاطخألا  هذه  بّنجت  اننك  هقباس -  نم 
.ةطخلا تايعادتلا  هذه  لثم  هل  نوكي  دق ال  يفاكلا  نم  تاّرم  عبرأب  ربكأ  ةعرج 

ةمظنألا نع  ةجتانلا  ةفلكملا  ءاطخألا  نم  ديزملا  لصفلا ، اذه  فشكتسنس يف 
بلغأ يف  ّيفخلا  ثأتلا  فشتكنسو  .ةيمويلا  انتايح  يف  اهمدختسن  يتلا  ةيددعلا 
انخيرات ىلع  ةذفان  ّرفوتو  ليوط  نمز  ذنم  ةروجهم  ودبت  ةيددع  ةمظنأل  نايحألا 
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لمتشت يتلا  بويعلا  فشتكنس  .يجولويبلا  اننيوكت  ىلع  ءوضلا  يقلت  ك  يرشبلا 
بّنجت ىلع  دعاست  يتلاو  اهنع  عافدلا  ّمتي  يتلا  ةليدبلا  مظنلا  يف  ثحبنسو  اهيلع ،

قرط ىلإ  ًالوصو  ةيددعلا  انتمظنأل  يعيبطلا  ءاقتنالا  عبتنس  .ةعئاشلا  ءاطخألا 
وه كو  .ةيناسنإلا  انتافاقث  رّوطت  عم  ىزاوتت  ةبراقتم  تاراسم  لوط  ىلعو  ةدودسم 

قمعب يف لّصأتملا  يضايرلا  ركفلا  نع  باقنلا  فشكنس  ةيفاقثلا ، تازّيحتلا  عم  لاحلا 
.انرظن تاهجو  دّيقي  مك  ّىتح  كردن  ثيحب ال  نطابلا  انلقع 

 
ةلزنملا

«. ةيرشعلا لزانملا  ةميق  ماظن   » مساب هدمتعن  يذلا  يلاحلا  ماقرألا  ماظن  فرُعي 
نك فلتخم  عضوم  هسفن يف  مقرلا  لعتسا  ّنأ  ىلإ  ةلزنملا » ةميق   » ةيمست عجرتو 

يف هسفن  مقرلا  ّنأ  ىلإ  عجرتف  يرشع »  » ةيمست اّمأ  .ةفلتخم  ةيددع  ةميق  ّلث  نأ 
برضلا لماع  فرُعيو  .هراج  نم  تاّرم  رشعب  رغصأ  وأ  ربكأ  ًقر  ّلث  رواجملا  عضوملا 

نم ًالدب  ةدعاقك  مقرلل 10  انمادختسا  ببس  اّمأ  .ةدعاقلا  مساب  يأ 10 ، لزانملا ، ب 
ضعب ّنأ  عمف  ً.ادّيج  ةسوردم  ّةطخ  هنوك  نم  كأ  يجولويب  ثداح  وهف  ىرخأ  دعاوق 
ترّوط يتلا  تافاقثلا  نم  ىمظعلا  ةيبلاغلا  ّنأ  ّالإ  ةفلتخم ، ةدعاق  اوراتخا  انفالسأ 

، نوينيصلاو دونهلاو ، نامورلاو ، قيرغإلاو ، نويرصملاو ، نمرألا ،  ) ةيمقر ةمظنأ 
ىلإ انتجاح  انكردأ  امدنع  اّننأ  ةطاسبب  ببسلاو  .ةيرشعلا  ةدعاقلا  تراتخا  مهغو )
اهب انلافطأ  ّملعن  يتلا  اهسفن  ةقيرطلاب  ةرشعلا ، انعباصأ  مادختساب  انمق  دادعتلا ،

.مويلا

ّنأ ّالإ  انفالسأ ، هدمتعا  يذلا  ًاعويش  كألا  ماظنلا  يه  ةدعاقلا 10  ّنأ  عم 
انماظن نم  ةفلتخم  بناوج  نم  اهؤاشنإ  ّمت  ىرخأ  دعاوق  تراتخا  تافاقثلا  ضعب 
ساسأ ىلع  مهتاباسحب  اينروفيلاك  يف  نويلصألا  وي  بعش  ماق  دقف  .يجولويبلا 

عباصألا مادختسا  نع  ًاضوع  تامالعك ، مهعباصأ  تافاسملا ب  مدختسم  ةدعاقلا 8 
عباصألل  12 لا ـ لصافملا  ىلإ  ةراشإ  يف  ةدعاقلا 60 ، نويرموسلا  مدختساو  .اهسفن 

ىلإ ًالوصو  ةّيلمعلا  اوعّبتتو  ّرشؤمك ، نألا  ماهبإلا  اومدختساو  ىنميلا ، ديلا  ةعبرألا يف 
بعش اّمأ  .ىرسيلا  ديلل  ةسمخلا  عباصألا  عم  نم 12 (60 ) تاعومجم  سمخ 

نم ًاءدب  ددعلا 27 : ىلع  زكتري  ًاماظن  اومدختساف  ةديدجلا  اينيغ  اوباب  اسكوأ يف 
ًءاهتناو ( 14  ) فنألا عم  عارذلا ، ىلعأ  ىلإ  ًادادتما  (، 1  ) نيديلا ىدحإ  يف  ماهبإلا 

نم لكش  ّيأب  تسيل  ةرشعلا  عباصألا  ّنأ  يفو ح  يلاتلاب ، (. 27  ) ىنميلا ديلا  رصنخب 
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، ةيهيدب كألا  اّهنأ  ّالإ  يددعلا ، ماظنلا  مهُلت  يتلا  ةديحولا  مسجلا  ءازجأ  لاكشألا 
.ىلوألا ةّرملل  تاّيضايرلا  اورّوط  امدنع  انفالسأ  ًاعويش ب  كألا  يلاتلابو 

تّايضاير ريوطت  ةّيناكمإ  حتفت  اّهنإف  ًايددع ، ًاماظن  ام  ةفاقث  ئشنت  نأ  دّرج 
تاراضحلا مدقأ  نم  ديدع  ناك  عقاولا ، يف  .ةّيلمع  ضارغأل  اهمادختسا  نك  ايلع 

ناك داليملا ، لبق  ةثلاثلا  ةّيفلألا  لولحبف  .ةرّوطتملا  تاّيضايرلا  يف  ًاعيلض  ةيناسنإلا 
روسكلا مادختساو  برضلاو  حرطلاو  عمجلا  لاثملا ، ليبس  ىلع  يرصملا ، ناكمإب 

اوفرع مّهنأ  ىلع  ّةلدأ  ّةو  مرهلا ، مجحب  ةّصاخلا  ةغيصلا  ًاما  اوكردأ  ك  .ةطيسبلا 
ةيثالثلاب ىّمسي  ام  وهو  و5 ، و4  لوطب 3  بناوج  تاذ  اياوزلا  ةاق  تاّثلثملا 
ةدعاقلا نويرصملا  مدختسا  .سروغاثيف  نم  ليوط  نمز  لبق  كلذو  ةيروغاثيفلا ،

مهيدل ناك  كلذ ، نم  ًالدب  .لزانم  ةميق  ماظن  مهيدل  نكي  نكل   ةكرتشملا 10 ،
ماقرألل ةرّوصملا  تاحاضيإلا  كلت  نكت  و  ميق 10 . فلتخمل  ةلصفنم  ةيفيلغوه 
.ةروصلا ىلإ  رظنلاب  مقر  ّلك  ةميق  نوفرعي  نويرصملا  ناك  لب  ّعم ، بيترتب  يفتكت 

ناكو .مويلا  اهب  هبتكن  يتلا  ةقيرطلا  ًاثك  هبشيو  ّطخ ، نع  ةرابع  دحاو  مقرلا  ناكف 
.ةفرخزم ءام  ةقبنز  و1000  لابحلا ، نم  فئافل  و100  ةيشاملا ، نع ن  ةرابع  مقرلا 10 

، حِح هلإلاب  نويلمو  فوغرشب ، و100,000  ّينثَم ، عبصإب  مقرلا 10,000  نع  َّربعي  ناكو 
.ءامدقلا نويرصملا  هيلإ  لّصوت  مقر  ربكأ  نويلملا  ناكو  .دولخلا  وأ  ةياهناللا  دّسجي  يذلا 

لابح ةعستو  ءام ، ةقبنز  نومسري  اوناكف  مقرلا 1999 ، اوبتكي  نأ  اودارأ  اذإ  اّمأ 
ّالإ ماظنلا ، اذه  ةبارغ  نم  مغرلا  ىلع  .ةيدومع  طوطخ  ةعستو  راينأ ، ةعستو  ةفوفلم ،

ةفرعم نويرصملا  عاطتسا  ول  نكلو ، .رايلملا  نود  ماقرألا  ىلإ  ةبسنلاب  ًادّيج  مهمدخ  ّهنأ 
يف وحنب 1,000,000,000,000,000,000,000,000  ةرّدقملا   ) نوكلا يف  موجنلا  ددع 

رمأ وهو  ةّرم ، رايلم  رايلم  حِح  هلإلا  مسر  مهيلع  ّمتحتل  ةيرشعلا ) لزانملا  ةميق  ماظن 
ً.ّايلمع ليحتسم 

رُهتشا دقف  .يرصملا  ىلع  ةثك  حاون  نم  ةمّدقتم  ةينامورلا  ةراضحلا  تناك 
، قرطلاو ةناسرخلاو ، بتكلا ، لثم  تاعارتخا  عساو  قاطن  ىلع  اورشن  مّهنأ  نامورلا 

كأ يددعلا  مهماظن  ناك  لباقملاب ، .ةّماعلا  ةّحصلا  موهفمو  ةيلخادلا ، ةكابسلاو 
I، V، X، L، C، زومر ، ةعبس  نم  نّوكتي  ًاماظن  اومدختسا  دقف  .ةيئادب 

ىلع و1000  و500 ، و100 ، و50 ، و10 ، و5 ، ماقرألا 1 ، ليثمتل   Mو ، D
ةباتك ىلع  اوصرحف  ام ، ّدح  ىلإ  ًاقهرم  ناك  يمقرلا  مهماظن  ّنأ  نامورلا  كردأ  .يلاوتلا 

ماقرألا ةفاضإ  نك  ثيحب  رغصألا ، ىلإ  ربكألا  نمو  ميلا ، ىلإ  راسيلا  نم  ًامود  ماقرألا 
وأ ينعت 1000 + 1000 + 10 + 5  ًالثم   MMXV ّنإف اذكه  .ةطاسبب  اهضعب  ىلإ 
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.ةدعاقلل ءانثتسا  لاخدإ  ّمت  دقف  ةيلمع ، نكت  ةليوطلا   ماقرألا  ةباتك  ّنأ  ا 
مقرلا نم  هحرط  بجي  ّهنأ  ينعي  اذهف  ربكألا ، مقرلا  راسي  ىلإ  رغصأ  مقر  دجُو  اذإ 

نم ًالدب   MMXIX يلاتلا لكشلاب  مقرلا 2019  بتُكي  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ربكألا 
ددع ةباتك  فوت  كلذب  ّمتو  لصاحلا 9 ، نوكيل  خألا   X ددعلا نم   I حُرط ثيحب  ، MMXVIIII

ببسلا نوكي  نأ  لمتحملا  نمف  ًاثك ، رومألا  ديقعت  ىلإ  كلذ  ّدؤي  نإو   .ماقرألا  نم 
اهسفن يه  تسيل  مويلا  اهفرعن  ك  ةينامورلا  ماقرألل  ةدّحوملا  زومرلاو  دعاوقلا  ّنأ 

دق نويرورتألا  نوكي  دق  لاثملا ، ليبس  ىلع  .مهمّايأ  يف  نامورلا  اهمدختسا  يتلا 
و↑، ، Xو ، Λو ، I لثم ًازومر  اومدختسا 

ًالدب ، https://en.wikipedia.org/wiki/File:Etruscan_Numeral_100.svgو
لمتحملا نمف  .لادج  عضوم  يه  زومرلا  هذه  ّىتح  ّهنأ  عم  ، Cو ، Lو ، Xو ، Vو ، I نم

دق هالعأ  ةفوصوملا  ةينامورلا  ماقرألا  ةباتكل  ةّمظنملا  دعاوقلاو  زومرلا  نوكت  نأ 
يتلا ةمظنألاو  .ةينامورلا  ةبقحلا  دعب  ابوروأ  يف  ةديدع  نورق  ىدم  ىلع  ترّوطت 

ً.اديحوت ّلقأ  حجرألا  ىلع  تناك  نويقيقحلا  نامورلا  اهمدختسا 

ةينامورلا ماقرألا  ضّرعتت  ةينامورلا ،  ةيروطاربمإلا  رايهنا  دعب  كلذ ، عم 
ديدعلا ةينامورلا  ماقرألا  ّنيزت  مويلاو ، .ةيرصملا  ةيفيلغوهلا  اهل  تضّرعت  يتلا  ةدابإلل 

سدنهملل حمسي  ّم  هيف ، اهؤانب  لمتكا  يذلا  خيراتلا  ىلإ  ةراشإلل  ابملا  نم 
تلّكش ببسلا ، اذهل  ً.ارّخؤم  زجُنأ  عورشم  ىلع  مدقلا  نم  ّوج  ءافضإب  يرعملا 
لمحت ذإ  .يرجحلا  ئاّنبلا  ىلإ  ةبسنلاب  ةياغلل  ًابيصع  ًاتقو  رشع  عساتلا  نرقلا  رخاوأ 

وهو ًافرح ، نم 13  نّوكملا   MDCCCLXXXVIII شقنلا ةّماعلا  نطسوب  ةبتكم 
.ءانبلا هيف  لمتكا  يذلا  ماع 1888  ىلإ  شيو  ةخألا ، ةّيفلألا  يف  امور  مقر  لوطأ 
ماقرألاب ددعلا  ةباتك  ّنأ  نورعشي  نيذلا  مه  طقف  نويرعملا  نوسدنهملا  سيلو 
ماقرألا مادختسا  شي  ةضوملا ، بسحبف  .ةيبذاجلا  نم  ًاديزم  اهحن  ةينامورلا 

Elizabeth ةيناثلا ثيبازيلإ  ّنإف  كلذك  ً.اّيقرو  ةقانأ  كأ  اهبحاص  ّنأ  ديلا  ةعاس  ىلع  ةينامورلا 
لثم مليف  نم  ءزج  ّهنأ  ىلع  أرُقي  ال  ًادهع ، لوطألا  ةيناطيربلا  ةكلملا  مسا  ، II

ةينامورلا ماقرألا  نم  ًاضيأ  يه  ةينويزفلتلا  جماربلاو  مالفألا  ديفتست  ك  ثيبازيلإ 2 .
ًارظنو نيسلل ، ىلوألا  مّايألا  يفف  .ةفلتخم  بابسأل  نكلو  اهجاتنإ ، خيرات  ىلإ  ةراشإلل 

نم سانلا  مظعم  ةسرملا  هذه  تعنم  ةعرسب ، ةينامورلا  ماقرألا  ةءارق  ةبوعصل 
رشنلا قوقح  ةيبلتب  تحمسو  اهريودت ، ديعأ  ةّدام  نودهاشي  مّهنأ  ةلوهسب  جاتنتسالا 

.هسفن تقولا  يف 
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ّنأل اعلا  حستكت  اّهنأ   ّالإ  ةينامورلا ، ماقرألا  لعتسا  لاط  ّهنأ  حيحص 
رهتشت عقاولا ، .ايلع يف  تاّيضاير  ريوطت  طشان  وحن  ىلع  تقاعأ  ةيزيمرتلا  اهتاديقعت 

يف تهاسمو  نيزراب  تّايضاير  ءلع  ىلإ  اهراقتفاب  ةينامورلا  ةيروطاربمإلا 
نوكت نأ  لمتُحي  ةلداعم  وه  امورلا  ماظنلا  يف  مقر  ّلك  انيأر ، كف  .تاّيضايرلا 
اذهو .ةجيتن  ىلإ  لّصوتلل  زومرلا  نم  ةلسلس  حرط  وأ  ةفاضإ  ىلإ  ئراقلا  هّجوتو  ةدّقعم 

ىلع ًانكمم ، نكي  ملف  ً.ابعص  ماقرألا  هذه  نم  نثال  ةطيسبلا  ةفاضإلا  ّىتح  لعجي  ام 
ك دومع ، ّلك  يف  ماقرألا  ةفاضإو  رخآلا ، قوف  هدحأ  مقر  ةباتك  لاثملا ، ليبس 

هسفن يف عضوملا  نالثتملا يف  نازمرلاو  .ىلوألا  تاّيضايرلا  سورد  ًاعيمج يف  انّملعت 
ةطاسبب ءرملل  نك  ذإ ال  .هسفن  ءيشلا  ةرورضلاب  ناينعي  فلتخم ال  ينامور  مقر 

X  ) راسيلا ىلإ  ميلا  نم   MMXIX ددعلا ماقرأ  نم   MMXV ددعلا ماقرأ  حرط 
قرافلا ب 2019 ّنأ  فشتكي  ل  خلإ ) يواست 9 ،-  X صقان  I يواست 5 ،  V صقان

ةميقلا ماظن  موهفم  ىلإ  نامورلا  رقتفا  كلذ ، نم  ّمهألاو  .تاونس  عبرأ  وه  و2015 
.ةّيعضوملا وأ  ةيلزنملا 

* * *

قارعلا يف  عقاولا  رموس ، بعشل  ناك  ليوط ، نمزب  يرصملاو  نامورلا  لبق 
راشي ام  ًابلاغ  نيذلا  نويرموسلا ، رّوط  دقف  .ثكب  ًارّوطت  كأ  يمقر  ماظن  ثيدحلا ،

ضارغألل تاودألاو  تاينقتلا  نم  ةعساو  ةعومجم  ةراضحلا ، وؤشنم  مّهنأ  مهيلإ 
راهدزا عمو  .اّر  ةلجعلا  ّىتحو  لب  ال  ثارحملاو ، ّيرلا ، ةمظنأ  كلذ  ا يف  ةيعارزلا ،

ّةقدب ضرألا  عطق  سايق  ةيطارقوب ، ضارغأل  يرورضلا ، نم  حبصأ  يعارزلا ، مهعمتجم 
نويرموسلا ركتبا  ةنس ، فالآ  ةسمخ  وحن  ذنمو  اذكه ، .اهليجستو  بئارضلا  ديدحتو 

اعلا ءاحنأ  عيمج  ةّيساسألا يف  هميهافم  ترشتنا  ماظن  وهو  لّوألا ، ةلزنملا  ةميق  ماظن 
نم ربكأ  ةميق  ّلث  راسيلا  ىلإ  عقاولا  زمرلاف  .دّدحم  بيترتب  هيف  دادعألا  تبتُك  ً.اقحال 

مقرلا 2019، ّهنأ يف  دجن  ةلزنملا ، ةميقل  رصاعملا  انماظن  يفو  .ميلا  ىلإ  عقاولا  كاذ 
دوجو مدع  ىلإ  مقرلا 0  شي  نيب  ةدحاو ، ةرشع  مقرلاو 1  داحآ ، َةعست  مقرلا 9  ّلث 

ربكأ ًاددع  هسفن  مقرلا  ّلثم  راسيلا ، وحن  اندعتبا  ّلكو  .فلأ  ىلإ  مقرلاو 2  تائم ، ّيأ 
هسفن أدبملا  اومدختسا  مّهنأ  ّالإ  ةدعاقلا 60 ، اوراتخا  يرموسلا  ّنأ  عمو  .تاّرم  رشعب 

، تانّيتسلا راسيلا  ىلإ  يلاتلا  دومعلاو  داحآلا ، ميلا  ىصقأ  دومعلا يف  ّلث  ذإ  ً.اما 
مقرلا ّلث  ينّيتسلا ، يرموسلا  ماظن  يفو  .كيلاود  اذكهو  يلاتلا 3600 ، دومعلاو 

يرشعلا ماظنلا  لداعي يف  ام  تنثا ،  216,000 رفص 3600 ، ةدحاو ،  60 داحآ ، ةعست   2019
مقرلا ودبيس  ينّيتسلا ، ماظنلا  ماع 2019 يف  ةباتك  نويرموسلا  دارأ  ول  لباقملاب ، . 432,069
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ام زمرلا 39  ّلثو  ( 1980  ) ّتس ثالثو  ًاثالث  زمرلا 33  ّلث  هيفو  ، 33 39 ًاهيبش ب ـ
.داحآ نم  ىّقبت 

قالطإلا يف ىلع  يملع  فاشتكا  ّمهأ  وه  ةلزنملا  ةميق  ريوطت  ّنإ  لوقلا  نك 
ةميق ماظن  عساو  قاطن  ىلع  ابوروأ  دمتعت  نأ  ةفداصملا  ليبق  نم  سيلو  .نامزألا  ّلك 
نرقلا يف  مويلا ) همدختسن  انلز  ام  يذلا  ماظنلا  وهو   ) رعلا يدنهلا  ةيرشعلا  لزانملا 

حيتت ةيلزنملا  ةميقلا  ةمظنأف  .ةيملعلا  ةروثلا  نم  صق  تقو  لبق  رشع  سماخلا 
ماظنلا يف  .ةطيسبلا  زومرلا  نم  ليلق  ددعب  همجح ، ناك  هم  مقر ، ّيأ  ضيورت 

ةميقلا ديدحت  ّمت  كلذ ، نم  ًالدب  .يملاع  ىنعم  زمرلا  عضومل  نكي  امورلاو ،  يرصملا 
نم دودحملا  ددعلاب  اتّعت  تفاقثلا  اتلك  ّنأ  ينعي  يذلا  رمألا  هسفن ، زمرلا  ةطساوب 

بعتلا نم  نويرموسلا  نّك  لباقملاب ، .لوقعم  لكشب  هليث  اتعاطتسا  يذلا  ماقرألا 
رّوطتملا يعضوملا  مهماظن  مهل  حمسو  . 60 لا ـ مهزومر  ةعومج  اوؤاش  مقر  ّيأ  نع 

يعيبط يف لكشب  أشنت  يتلا   ) ةيعيبرتلا تالداعملا  ّلح  لثم  ةمّدقتم  تاباسحب  مايقلاب 
.تاّثلثملا ملعو  ضرألا ) ميسقت  دنع  يعارز  قايس 

لّهس ّهنأ  ينّيتسلا  ماظنلل  يرموسلا  مادختسا  ءارو  سيئرلا  ببسلا  ناك  اّرو 
دادعألا لماوعلا : نم  ًاثك  نّوتسلا  كل  ذإ  .ةمسقلاو  روسكلا  عم  لماعتلا  بك  لكشب 

ىلع 60 مَّسقت  اّهلكو  و60  و30 ، و20 ، و15 ، و12 ، و10 ، و6 ، و5 ، و4 ، و3 ، و2 ، ، 1
رالود وأ  سنب ) نم 100  ّفلؤم   ) دنواب ميسقت  ةلواحم  ّنكل  .ةّيقب  نود  نم  طبضلاب 

لصحيس نم  لوح  ًافالخ  بّبسيس  صاخشأ  ّةتس  ب  تنس ) نم 100  ّفلؤم   ) وروي وأ 
انيملا ميسقت  نكمملا  نم  لباقملاب ، .ةيّقبتملا  ةعبرألا  تاتنسلا  وأ  تاسنبلا  ىلع 

وأ وأ 10 ، وأ 6 ، وأ 5 ، وأ 4 ، وأ 3 ، صخش  ّةقدب ب  لكيش ، نم 60  ةّفلؤملا  ةيرموسلا ،
ةيرموسلا ةدعاقلا  مادختسابو  .راجشب  بّبستلا  نود  نم  ّىتح 30  وأ  وأ 20  وأ 15 ، ، 12

ليبس ىلع  ًاما ، ٍواستم  لكشب  ةكعك  ميسقتو  سايق  ًاضيأ  انيلع  لهسلا  نم  حبصي  ، 60
طقف لداعي  ةينّيتسلا  لزانملا  ةميق  ماظن  ىلع 12 يف  دحاوف  ً.اصخش  ب 12  لاثملا ،

دّقعملا مقرلا  لباقم  ّةقدب 0.5 ، مقرلا  اذه  نوبتكي  اوناكو  .ّتس  ىلع  ةسمخ 
ماظن يف  خلإ ) فالآ ، ةرشع  نم  ةثالث  فلأ ، نم  ةثالث  ةئام ، نم  ةينا  ) 0.083333...
مّسق ةيرئادلا ، ةكعكلا  لثم  ًاماو  ببسلا ، اذهل  .هدمتعن  يذلا  ةيرشعلا  لزانملا  ةميق 

ّم ةجرد ، يأ 6 × 60 ) ) ىلإ 360  ليللا  ءس  سوق  نويرموسلا  كلفلا  ءلع 
.ةيكلفلا تاّعقوتلاب  مايقلا  ىلع  مهدعاس 

ىلإ 60 ةجرد  ّلك  اومّسقو  يرموسلا ، ديلقتلا  ىلإ  ءامدقلا  نوينانويلا  دنتسا 
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« ةقيقد  » ةملك ينعت  عقاولا ، يف  (. II اهزمر  ) ةيناث ىلإ 60  ةقيقد  ّلكو  ( I اهزمر  ) ةقيقد
ىوتسملا ىلإ  ةيناث »  » ةملك شتو  ةرئادلا ،) نم  ةلاحلا ، هذه  يف   ) ًاّدج غصلا  ءزجلا 

ملع يف  ًالمعتسم  ةينّيتسلا  لزانملا  ةميق  ماظن  لازي  الو  .ةجردلا  ميسقت  نم  اثلا 
.ليللا ءس  ًاثك يف  فلتخت  يتلا  ءايشألا  مجح  طاقتلاب  يكلفلل  حمسيو  مويلا  كلفلا 

ًاضيأ نآلا  مدختُسي  يذلا  ، 360  ° يف لاحلا  وه  ك  تاجردلل ، يرئادلا  ماظنلا  اّمأ 
.سمشلا ىلإ  ًاساسأ  زمري  ناك  ّهنأ  دقتعُيف  ةيكلفلا ، هتاطابترا  ببسبو  ةرارحلا ، سايقل 

نم ناك  ّهنأ  لمتحملا  نم  تّايضايرلاب ،) ًاطابترا  كأو   ) ةيسنامور ّلقأ  ديعص  ىلع  نكل 
تيسقتلا يف   IIو  I مادختسا دعب  تاجردلل  دئازلا 0  فرحلا  مادختسا  يعيبطلا 

.IIو ، Iو ةلسلسلا 0 ، لمتكتل  اوثلاو ، قئاقدلل  ةيعرفلا 

 
تقولا

ّة ّهنأ  ّالإ  كلفلا ، ملع  ةمدختسملا يف  اوثلاو  قئاقدلاب  ةيارد  ّلقأ  نوكن  دق 
وهو الأ  ةيمويلا ، انتايح  تاعاقيإ  مكحي  ثكب ، عسوأ  قاطن  ىلع  فورعم  ينّيتس  ماظن 

اّنك ءاوسو  مونلل ، انمالستسا  ةظحل  ّىتحو  اهيف  ظقيتسن  يتلا  ةظحللا  ذنمف  .تقولا 
ةفداصملا ليبق  نم  سيلو  .ينّيتسلا  ماظنلا  بسحب  ًاثك  رّكفن  اّننإف  مأ ال ، كلذ  فرعن 

ّلكو ةقيقد ، ىلإ 60  ةيرودلا ، انمّايأل  ةينمزلا  ماسقألا  يهو  تاعاسلا ، ميسقت  ّمتي  نأ 
.ةيناث ىلإ 60  ةقيقد 

مغرلا ىلع  .ةعاس  نم 12  تاعومجم  اهعيمجت يف  ّمتف  اهسفن ، تاعاسلا  اّمأ 
مويلا اومّسق  نيذلا  مه  ءامدقلا  نويرصملا  ناك  ةيادبلا ، ساسألا 10 يف  مادختسا  نم 

ميوقتلا رهشألا يف  ددعل  ةاكاحم  يف  ةيليل ، ةعاس  ةيراهن و12  ةعاس   12 ًاءزج : ىلإ 24 
.ماسقأ تاذ 10  ةيسمش  تاعاس  مادختساب  تقولا  ليجست  ّمت  راهنلا ، لالخ  .يسمشلا 
مالظلا نوكي  يتلا ال  تارتفلل  راهنلا ، َيفرط  دنع  ةدحاو  قفشلا ، نم  ناتعاس  تفيضأو 
لكشب ليللا  ميسقت  ّمتو  .اهيف  ديفت  ال  ةيسمشلا  ةعاسلا  ّنكلو  دعب ، اهيف  مّيخ  دق 

.ليللا ءس  ةنّيعم يف  موجن  دوعص  ىلع  ًادانتسا  ةعاس ، ىلإ 12  لثم 

ىلع مهتاعاس  لوط  ّغت  دقف  راهن ، ّلكل  ةعاس  اودّدح 12  يرصملا  ّنأ  ا 
.ءاتشلا يف  رصقأو  فيصلا  يف  لوطأ  لوصفلا : ربع  راهنلا  ةّدم  ّغت  عم  ماعلا  رادم 

ّهنإف ةيكلفلا ، مهتاباسح  بك يف  مّدقت  زارحإل  ّهنأ  ءامدقلا  نوينانويلا  كردأ  لباقملاب ،
ىلإ مويلا  ميسقت  ةركف  اولخدأ  كلذل  .ةيواستم  حئارش  ىلإ  تقولا  ميسقت  يرورضلا  نم 
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تاعاسلا روهظ  عم  ّالإ  رشتنت  ةركفلا   هذه  ّنأ  غ  .لوطلا  ةيواستم  ةعاس   24
، رشع عساتلا  نرقلا  لئاوأ  لولحبو  .رشع  عبارلا  نرقلا  ابوروأ يف  ىلوألا يف  ةيكيناكيملا 

ابوروأ ندملا يف  مظعم  تتابو  .راشتنالا  ةعساو  ةقوثوملا  ةيكيناكيملا  تاعاسلا  تناك 
.ةيواستم ةعاس  ةرشع  يتنثا  نم  تعومجم  ىلإ  اهموي  مّسقت 

ةرشتنم يف ةيسايق  ةعاس  هنم 12  ّلك  ةّدم  ترتف  ىلإ  مويلا  تيسقت  لازت  ال 
لودلا مظعم  مدختست  كلذ ، عمو  .ةيزيلكنإلا  ةغللاب  قطانلا  اعلا  ءاحنأ  مظعم 

ًءاسم ةعاسلاو 8  ( 08:00  ) ًاحابص ةعاسلا 8  ًالثم ب  زّي  يذلا  ةعاس ،  24 لا ـ تيقوت 
ةكلمملاو كيسكملاو ، ةدّحتملا ، تايالولا  ّنكل  .ةعاس  اهنيب 12  لصفت  ماقرأب  ( 20:00)
مدختست تلاز  ام  خلإ ) دنهلاو ، ادنكو ، ايلارتسأ ،  ) ثلونموكلا لود  مظعمو  ةدّحتملا ،

ةعاسلاو ًاحابص  ةعاسلا 8:00  زييمتلل ب  ًءاسم ) )  PMو ًاحابص ) )  AM نيراصتخالا
.ّيلإ ةبسنلاب  ّيس  ال  ًانايحأ ، لكاشم  بّبس  زييمتلا  اذه  ّنأ  فورعملا  نمو  .ًءاسم   8:00

ةعماج ءالمز يف  ةرايزل  ةصرفلا  تحيتأ يل  ايلع ، تاسارد  بلاط  تنك  امدنع 
هتثرو رمأ  وهو  ّرتوتلا ، ضعب  رفسلا  مهل  بّبسي  نيذلا  صاخشألا  نم  انأ  .نوتسنيرب 
هتوص ّيلإ  ىهانتي  ةيلود ، ةلحر  لزنملا يف  نم  اهيف  قلطنأ  ةّرم  ّلك  يفف  .يدلاو  نم 

ام ًابيرقت ، ةقيرطلا  سفنبو  رفسلا .» تازاوج  ركاذتلا ، لاملا ، : » قلق توصب  دّدعي  وهو 
يواسي ةاقلا ) ةيوازلل  لباقملا  علضلا   ) رتولا عبرم  : » سروغاثيف ةلداعم  رّكذتأ  تلز 

ذاتسأ اهب  ثّدحتي  يتلا  ةيدنلريإلا  ةجهللاب  نيرخآلا » َعلضلا  يَعبرم  عومجم 
.دير دّيسلا  ةيوناثلا ، يتسردم  تايضايرلا يف 

نم تاعاس  عبرأ  لبق  تلصو  ويه ، راطم  نم  يتلحر  لالخ  يّننأ  بجع  الو 
ةرئاط يف ّلقتسي  ناك  يذلا  ةربخو ، ًءاخرتسا  كألا  يفرشم  تفداصف  .يتلحر  تيقوت 

ّنكل ةرمثم ، ةيداكألا  رايز  تناك  .فصنو  تعاس  نم  كأ  دعب  ليلقب ، ركبأ  تقو 
موي يل يف رخآ  كرويوين يف  ةنيدم  اعم  ةدهاشمل  يتلحر  عطقأ  ينلعج  رفسلا  باهر 

ىلع لوصحلاب  حمسي يل  تقو  نوتسنيرب يف  ىلإ  ةدوعلا  ىلع  ًاصرح  ةدّحتملا  تايالولا 
يّننأ نم  تدّكأتو  يبئاقح ، تمزح  نأ  دعب  ءاسملا ، كلذ  .ًاليل يف  مونلا  نم  ٍفاو  طسق 

ةّدع تازاوجلاو  ركاذتلاو ، لاملا ، دوجو  ىلإ  تننطا  ك  ةفرغلا ، يف  ًائيش  سنأ   
دعوم ىلع  يرّخأت  مدع  نمضأل  ًاحابص  ةعبارلا  ةعاسلا  ىلع  هّبنملا  ُتطبض  تاّرم ،

ةعاسلا 9:00. دنع  ةدّدحملا  ةلحرلا 

.نوتسنيرب نم  ًاراطق  تّيلقتساو  ًاحابص ، ةعبارلا  ةعاسلا  دنع  تظقيتسا 
يتلحر نع  تثحب  امدنع  نكل  .فصنو  تعاس  دعب  يلودلا  كراوين  راطم  ىلإ  تلصو 
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تلقتنا ةاقلا  ّنكل  ًاراركتو ، ًارارم  تثحب  .اهداجيإ  عطتسأ  ةرداغملا ،  ةحول  ىلع 
ىلإ ةعاسلا 9:01  ةلحر  ىلإ  ايسول  تناس  ىلإ  ةعاسلا 8:59  ةلحر  نم  ًةرشابم 
نع هفلخ  ةسلاجلا  ةّديسلا  تلأسو  تامالعتسالا ، بتكم  ىلإ  تبهذ  .ليفنوسكاج 
اذه رداغت  مويلا  ندنل  ىلإ  ةبهاذلا  ةديحولا  ةلحرلا  ّنأ  ىشخأ  ، » تباجأف .ةلحرلا 

يف رذحلا  ديدش  تنك  أطخلا ؟ اذه  تبكترا  فيك  كلذ ، قّدصأ  يدّيس .»  ءاسملا ،
اهب قحتلأس  يّننأ  تننظ  يتلا  ةلحرلا  ّنأ  ةقيقح  تلفغأ  يّننأ  ودبي  نكل  ادادعتسا ،

يتلا ةلحرلا  تقو  نع  ةدعاسملا  تلأس  .ببسلا  تمهف  ّمث  ً.اساسأ  اهل  دوجو  ال 
«. يدّيس ًءاسم ، ةعاسلا 9  دنع  اهدعوم  ، » تباجأف ءاسملا  اذه  رداغتس 

يف ثدحيل  ناك  ام  أطخ  وهو  اسملاو ، يحابصلا  تيقوتلا  ب  تطلخ  دقل 
اقع ناكو  .حيحصلا  هاّجتالا  يف  تأطخأ  دقف  ّظحلا ، نسحل  .ةعاس   24 لا ـ ماظن 

نع صصقب  رخزت  تنرتنإلا  ّنأ  غ  ةرئاطلا ، ىلع م  دوعصلل  ةعاس  ةّدمل 14  راظتنالا 
قرافب 12 مهتلحر  ًاما  اوتّوفو  سكاعملا ، هاّجتالا  يف  أطخلا  اذه  اوبكترا  صاخشأ 

مهست ةبرجتلا   هذه  ّنإ  لوقلل  ةجاح  الو  .ةديدج  ةركذت  ءارش  ىلإ  اوّرطضاو  ةعاس ،
.رفسلا دنع  ينباتني  يذلا  قلقلا  نم  فيفختلا  ًاثك يف 

يف دّدحملا  تقولا  يف  راطملا  ىلإ  لوصولا  ةيافكلا  هيف  ا  بعصلا  نم  دجأ 
ماظن عم  ةليوط  تافاسمل  رفسلا  ةبوعص  ىدم  اوّليخت  نكل  نيرشعلاو ، يداحلا  نرقلا 
نرقلا تاينيرشع  لولحبف  .رشع  عساتلا  نرقلا  لئاوأل  نمازتملا  غو  شّوشملا  تقولا 

ىلإ اهموي  تمّسق  دق  تناك  ةيبوروألا  لودلا  مظعم  ّنأ  نم  مغرلا  ىلعو  رشع ، عساتلا 
لب غ ال  ةياغلل ، ةبعص  تناك  نادلبلا  تقولا ب  ةنراقم  ّنأ  ّالإ  ةيواستم ، ةعاس   24

لماك ربع  دحاو  تيقوت  ضرف  نم  تنّك  لودلا  نم  ّةلق  ّنأ  كلذ  ً.ابيرقت  ةيدجم 
نأش نم  ناك  اذكه ، .اهناج  عم  قيسنتلاب  كلاب  ف  اهتطلسل ، ةعضاخلا  يضارألا 

رادق 20 سيراب  نع  ةرّخأتم  نوكت  نأ  ةدّحتملا ، ةكلمملا  برغ  ةعقاولا يف  لوتسيرب ،
ّتسب اسنرف  برغ  ةعقاولا يف  تنان  ىلع  ةمّدقتم  اهسفن  دجت  ندنل  ّنأ  يف ح  ةقيقد ،
ًاّيلحم ًاتيقوت  مدختست  ةنيدم  ّلك  ّنأ  ىلإ  ًةداع  عجري  تاضقانتلا  ببس  ناكو  .قئاقد 
عبرو ةجرد  دعب  ىلع  عقت  دروفسكوأ  ّنأ  او  .ءسلا  سمشلا يف  عقوم  ىلإ  ًادنتسم 

ًةّفلختم ًابيرقت ، قئاقد  سمخ  دعب  كانه  اهتورذ  نوكت يف  سمشلا  ّنإف  ندنل ، برغ 
عبرألا تاعاسلا  ينعتو  .قئاقد  سمخب  ندنل  نع  دروفسكوأل  ّيلحملا  تيقوتلاب 

ةيلوط ةجرد  ّلك  ّنأ  اهروحم  ىلع  ضرألل  ةجرد  نم 360  ًةرود  لباقت  يتلا  نورشعلاو 
ناتجرد دعب  ىلع  ةعقاولا  لوتسيرب ، ّنإف  يلاتلاب  .تقولا  نم  قئاقد  عبرأ  لداعت 

.قئاقد سمخ  رادق  دروفسكوأ  نع  ًاينمز  ةرّخأتم  ندنل ، برغ  فصنو 
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تافاسمل رفسلل  ّيلحملا  تيقوتلا  اهحرط  يتلا  لكاشملا  تناك  فاطملا ، ةياهن  يف 
تيقوتلا يف قيسنت  ىلإ  تّدأ  يتلا  يه  ةرهدزملا  ةيديدحلا  ككسلا  ةكبش  ىلع  ةليوط 

ةفلتخم ندم  ّيلحملا يف  تيقوتلا  مادختسا  ىّدأ  دقف  .ةدّحتملا  ةكلمملا  ءاحنأ  عيمج 
تيوفت تالاح  نم  ديدعلاو  ةينمزلا ، ىضوفلا  نم  ةلاح  ىلإ  ةدّحتملا  ةكلمملا  نم 

ّطخ دمتعا  ماع 1840 ، يفو  .تاراشإلا  لّعو  قئاسلا  ب  كابترالا  ةجيتن  ديعاوملا 
ةيعانصلا يف ندملا  اهتعبتو  .هتكبش  ربع  شتنيرغ  تيقوت  ميظعلا  رغلا  ديدحلا  ةّكس 

حبصأ فارغلتلا ، روهظ  عمو  ماع 1846 . يف  تيعانصلا  رتسشنامو  لوبرفيل  يتنيدم 
دصرملا نم  ًابيرقت  روفلا  ىلع  دالبلا  ءاحنأ  عيمج  ربع  تيقوتلا  لقتني  نأ  نكمملا  نم 
ةيبلاغلا ّنأ  نم  مغرلا  ىلع  نكل  .اهتاعاس  ةنماز  ندملل  حمس  ّم  شتنيرغ ، لملا يف 

ال ندملا ، ضعب  ّنأ  ّالإ  ديدحلا ، ةّكس  تيقوتب  تقحتلا  ام  ناعرس  نادلبلا  نم  ىمظعلا 
يذلا  » يسمشلا اهتيقوت  نع  ّيلختلا  تضفر  ةيوق ، ةينيد  ديلاقتب  ّعتمتت  يتلا  كلت  ّيس 
ةيبلاغ قحلت  و  .ديدحلا  ككس  اهضرفت  يتلا  ةيتغاربلا  حلاصل  هللا » هّايإ  اهبهو 
ناملربلا ّرقأ  امدنع  ماع 1880 ، يف  ّالإ  بكرلاب  ًاخأ  يسمشلا  تيقوتلل  بّصعتملا 

، تسيرك ةسينك  روات يف  موت  جرب  سارجأ  لازت  ال  كلذ ، عم  ً.اخأ  عيرشتلا  اطيربلا 
.ةعاسلا ما  نم  قئاقد  سمخ  دعب  عرُقت  دروفسكأ ، ةعماجل  ةيسيسأتلا  ةّيلكلا  يهو 

تيقوت يّنبت  ايناملأو يف  ادنلريإو ، اسنرفو ، ايلاطيإ ، نم  ّلك  تعبت  ام  ناعرس 
تيقوت نع  قئاقد  عست  قرافب  سيراب  تمّدقت  ثيحب  اهنادلب ، ءاحنأ  عيمج  دّحوم يف 

ةطاسبلا يف هذهب  نكي  عضولا   ّنكل  .ةقيقد  قرافب 25  نلبد  ترّخأت  نيب  شتنيرغ ،
سيئرلا ّربلا  ةيلوط يف  ةجرد  ربع 58  دحاو  تيقوت  عاّبتا  ّنأ  كلذ  .ةدّحتملا  تايالولا 

تاعاس عبرأ  اهنيب  لصفت  يتلا  قطانملا  ىلإ  ةبسنلاب  ًايلمع  نوكي  نل  ةدّحتملا  تايالولل 
دق تقولا  نوكي  ال  نيام ، ةيالو  سمشلا يف  برغت  امدنع  ءاتشلا ، لصف  يفف  .ةيسمش 

، هيّدؤي رود  ّيلحملا  تيقوتلل  ّنأ  حضاولا  نم  .نطنشاو  ةيالو  ءادغلا يف  ةعاس  زواجت 
ىربك ةنيدم  ّلك  تكّس  ذإ  ًائّيس ، عضولا  ناك  رشع  عساتلا  نرقلا  فصتنم  نكل يف 

وين ربع  لمعت  يتلا  ديدحلا  ككس  تاكرش  مظعمل  ناك  ةجيتنلاب ، .ّيلحملا  اهتيقوتب 
اهبتاكم عقوم  ىلإ  ًامومع  دنتسي  يذلاو  اهب ، ّصاخلا  اهتيقوت  ماع 1850  يف  دنالغنإ 
دتعا ّمت  ةمحدزملا ، تاعطاقتلا  ضعب  يفو  .ةيبعش  كألا  اهتّاطحم  ىدحإ  وأ  ةسيئرلا 

ىلإ راقتفالا  اذه  نع  مجانلا  كابرإلا  ّنأ  دقتُعيو  .ةفلتخم  تيقاوت  سمخ  ىلإ  لصي  ام 
عقو قلقلل  ثم  ثداح  دعب  نكل  .ثداوحلا  نم  ديدعلا  عوقو  مهاس يف  دق  ديحوتلا 

ككسلا تيقوت  ديحوتل  ططخ  تعضُو  ًابكار ، ةافو 14  ىلإ  ىّدأو  ماع 1853  يف 
ىلإ اهلمكأب  ةدّحتملا  تايالولا  ميسقت  حُرتقا  تقولا ، كلذ  .دنالغنإ يف  وين  ةيديدحلا يف 
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ةيلاتلا ةقطنملا  نع  ةعاس  ةقطنم  ّلك  رّخأتت  ثيحب  ةينمزلا ، قطانملا  نم  ةلسلس 
نيثك ىدل  فورعملا  ماع 1883 ، نم  ربمفون  يفو 18  .برغلا  ىلإ  قرشلا  نم  ًادادتما 

عيمج تّاطحملا يف  تاعاس  طبض  ةداعإ  ّت  تهظلا ،» موي   » مساب دالبلا  ءاحنأ  يف 
ةينمزلا ب ةقطنملا  ةينمز : قطانم  سمخ  ىلإ  ةدّحتملا  تايالولا  تمُّسقو  .ةّراقلا  ءاحنأ 

.ةيبرغلا ةقطنملاو  ةيلبجلا ، ةقطنملا  ىطسولا ، ةقطنملا  ةيقرشلا ، ةقطنملا  ميلاقألا ،

سلا يدنكلا  حرتقا  ةدّحتملا ، تايالولل  ةيعرفلا  تيسقتلا  ىلإ  ًادانتسا 
نطنشاو يف  يلودلا  نايديم  رؤم  يف  ماع 1884 ، ربوتكأ  يف  غنيميلف  دروفدناس 

ةعاس ءاشنإو  ةينمز ، ةقطنم  نم 24  ةلسلس  ىلإ  اهلمكأب  ضرألا  ميسقت  ةمصاعلا ،
، لوطلا طوطخ  مساب  فرُعت  ًايمهو ، ًّاطخ  ةطساوب 24  اعلا  ميسقت  ّمت  ً.ايملاع  ةدّحوم 

ليللا فصتنم  دنع  ًايملاع  مويلا  أدبيو  .يلشلا  بطقلا  ىلإ  ونجلا  بطقلا  نم  ّدتو 
اعلا يف  ناكم  ّلك  حبصأ  ماع 1900 ، لولحب  .شتنيرغ  يف  سيئرلا  لوطلا  ّطخ  يف 

اهتيقوت سايقب  نادلبلا  عيمج  أدبت  نكل   ةيرايعم ، ةينمز  ةقطنم  نم  ًاءزج  ًابيرقت 
ًاخأ لابينلا  تطبض  امدنع  ماع 1986 ، ّىتح  سيئرلا  لوطلا  طخ  ىلإ  عوجرلاب 

ةينمزلا قطانملا  دوجوب  .ةقيقد  و45  تاعاس  سمخب  شتنيرغ  تيقوت  لبق  اهتاعاس 
، كابرإلاو بعاتملا  نم  بك  ردق  فوت  مت  نمزلا ، نم  ةعاس  اهنيب  ام  لصفت يف  يتلا 

عم .ةرواجملا  نادلبلا  ةراجتلاو ب  ةينمزلا  لوادجلا  ديدحت  ثكب  لهسألا  نم  حبصأو 
باكترا دنعف  .سابتلالا  ىلع  ًاما  ضقي  ةينمزلا   قطانملا  مادختسا  ّنإف  كلذ ،

ةعاس ىلإ  لصت  دق  لب  بسحو ، قئاقد  عضب  ةينمزلا  تاباسحلا  رّخأتت  ال  نآلا ، ءاطخألا 
.ةثراكب بّبستي  نأ  لمتُحي  خأت  وهو  نايحألا ، ضعب  يف 

* * *

يشت هقيفرو  لوؤار  هقيقش  عم  ورتساك ، لديف  حاطأ  ويلوي ، ةكرحل 26  دئاقك 
ماع يف  اتسيتاب ، ويسنيغلوف  ةدّحتملا ، تايالولا  نم  موعدملا  وكلا  روتاتكدلاب  ارافيغ ،
بزح ةلود  ىلإ  ابوك  ورتساك  لّوح  ام  ناعرس  ةينينيللا ، ةيسكراملا  ةفسلفلا  ىلع  ًءانبو  . 1959

.ةلماشلا  ةيعتجالا  تاحالصإلا  نم  ءزجك  تاكرشلاو  تاعانصلا  مّمأو  دحاو ،
داّحتالا عم  ةفطاعتم  ةيعويش  ةلود  ىلع  ءاقبإلا  ةدّحتملا  تايالولا  ةموكح  عطتست 

، اهتورذ نم  ةدرابلا  برحلا  بارتقا  عم  ماع 1961 ، لولحبو  .اهباب  ةبتع  ىلع  ايفوسلا 
ايفوسلا ماقتنالا  نم  ًافوخ  .ورتساكب  ةحاطإلل  ّةطخ  مألا  يمرهلا  لسلستلا  عضو 

تايالولل ةقالع  ّيأ  رهظت  ّالأ  ىلع  يدينيك ، .ف  نوج  مألا ، سيئرلا  ّرصأ  لرب ، يف 
نم 1000 كأ  نم  ةّفلؤم  ةعومجم  بيردت  ّمت  كلذ ، لجأ  نم  .بالقنالاب  ةدّحتملا 
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.اليتاوغ ةيّرس يف  تاركسعم  وزغلا يف  ىلع  ءاوللا 2506 ، مساب  تفرُع  وك ، ّقشنم 
تّحلس يذلا  تارئاطلا  عون  وهو  ) B26 زارط نم  ةيكمأ  تافذاق  رشع  تزكر  ك 

يفو 17 .وزغلا  ةدعاسملل يف  ةرواجملا  اوغاراكين  يف  ورتساك ) فلس  ةدّحتملا  تايالولا  هب 
.ابوكل ونجلا  لحاسلا  ىلع  ريزانخلا ، جيلخ  ىلع  ًايّرب  ًاوزغ  ّيفنملا  ءاوللا  ّنش  ليربأ ،

نطاوملا نم  ةلئاه  دادعأ  ىّنبتت  نأ  لمأ  ىلع  ةروث  لاعشإ  كلذ  نم  فدهلا  ناك 
.يفنملا ةّيضق  نيدهطضملا  يبوكلا 

نم عباسلا  يفف  .ذيفنتلا  ديق  اهعضو  لبق  ّىتح  لكاشملا  ّةطخلا  تهجاو 
ةفيحص ططخلا  ربخ  غلب  بقترملا ، موجهلا  نم  ةلماك  مّايأ  ةرشع  لبق  يأ  ليربأ ،
ةدّحتملا تايالولا  ّنأ  اهيف  يعّدت  ةلاقم  ىلوألا  اهتحفص  ىلع  ترشن  يتلا  زات  كرويوين 

تاطايتحا ذّختاف  وزغلا ، لتحا  ىلإ  ورتساك  هّبنت  .ورتساكل  ضراعملا  ّقشنملا  بّردت 
زّهج ك  ةضافتنالا ، اودعاسي يف  نأ  لمتحي  نيذلا  فورعملا  ضراعملا  نجسو  ةمراص ،

تقلطنا مويب ، وزغلا  لبق  يأ  ليربأ ، عقاولا يف 15  تبسلا  موي  يف  كلذ ، عم  .هشيج 
.ورتساكل عباتلا  ّوجلا  حالس  مدتل  ةلواحم  ابوك يف  ىلإ   B26 عون نم  ةيكمأ  تارئاط 

ورتساك تارئاط  نم  ًاّدج  ليلق  ددع  ىوس  رِّمدت  و  ًابيرقت ، لماك  لشفب  ةّمهملا  تينُم 
ابوك لش  رحبلا  يف   B26 عون نم  ةدحاو  ةرئاط  ّلقألا  ىلع  ترسخو  ةيليغشتلا ،

.فصقلل اهضّرعت  ةجيتن 

لوؤار وكلا  ةيجراخلا  ريزو  لاسرإ  ّلث يف  يفاضإ  ثأت  ةلشافلا  ةّمهملل  ناك 
تايالولا ّنأ  اور  ىعّدا  ةّماعلا ، ةّيعمجلل  ةئراط  ةسلج  يفو  .ةدّحتملا  ممألا  ىلإ  اور 

، ةّيضقلا هذه  ىلع  اعلا  ءاوضأ  زّكرت  عمو  .حيحص  رمأ  وهو  ابوك ، تفصق  ةدّحتملا 
ىغلأف ةدّحتملا ، تايالولا  طّروت  ىلع  ّةلدألا  نم  ديزم  ميدقتب  ةفزاجملا  يدينيك  ضفر 

يفنملا ةدعاسمل  رهشلا  كلذ  نم  رشع  سداسلا  حابص  اهل يف  ّططخملا  ةيّوجلا  ةراغلا 
.ةرداغملا ىلع 

ةلص نود  نم  يبوكلا ، ّقشنملا  نم  لماكلاب  ًاّفلؤم  ناك  ءاوللا 2506  ّنأ  ا 
حابص يفو  .مهلعأب  ةقالع  ّيأ  راكنإ  يدينيك  عاطتسا  دقف  ةدّحتملا ، تايالولاب  ةحضاو 
يدنج فلأ  مهل 20  ىّدصتف  .ريزانخلا  جيلخ  ئطاوش  ىلع  مهلازنإ  ىلع  قفاو  ليربأ ،  17

وأ ورتساك  شيج  فصقل  رماوأ  رادصإ  يدينيك  ضفر  .دّيج  لكشب  نيزّهجم  وك 
لولحب .ىرخأ  ةّرم  يلودلا  ماقتنالا  نم  ًافوخ  ّوجلا ، نم  ةدعاسملل  تارئاط  لاسرإ 
يدينيك ردصأ  ةخأ ، ذاقنإ  ةلواحم  يفو  .جرح  عضو  نوّقشنملا يف  ناك  ليربأ ، ءاسم 18 

تافذاقلا ةيح  ّمتت  نأ  ّططخملا  نم  ناك  .وكلا  شيجلا  فصقب   B26 تارئاطل ًارمأ 
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دعوم دّدُحو  .ابوك  قرش  قفألا  قوف  ةعقاولا  ةيكمألا  تارئاطلا  ةلماح  نم  تارئاطب 
.ليربأ موي 19  ةحيبص  نم  ةعاسلا 06:30  دنع  ةيّوجلا  ةبرضلا 

.لصت اّهنأ   دجتل  ، B26 تافذاق ةاقالمل  تارئاطلا  تقلطنا  دعوملا ، بارتقا  عم 
دعب اوغاراكينل ، يزكرملا  تيقوتلا  بسحب  ةلماعلا  ، B26 تارئاط تلصو  عقاولا ، يف 
بايغ عمو  .ابوكل  يقرشلا  تيقوتلا  بسحب  ةعاسلا 07:30  دنع  يأ  ةلماك ، ةعاس 

نم ورتساك  تارئاط  تنّك  ةليوط ، ةرتف  ذنم  ةّمهملا  نع  ّىلخت  يذلا  يّوجلا  معدلا 
ّكش دأ  نودب  تبُثي  ّم  ةيكمأ ، ةراش  نالمحت   B26 زارط نم  تفذاق  طاقسإ 

أطخلل ةيسايسلا  تايعادتلا  تناك  .بالقنالا  ةلواحم  يف  ةدّحتملا  تايالولا  طّروت 
تايفوسلا ناضحأ  ىلإ  ةّوقب  ابوك  تعفد  ذإ  ةلئاه ، ةينمزلا  ةقطنملا  يف  طيسبلا 

.كلذ نم  ماع  دعب  ةيبوكلا  خيراوصلا  ةمزأب  تلّجعو 

 
يرشع ينثالا  ماظنلا 

ىلإ اعلا ، يلاتلابو  مويلا ، ميسقت  ىلإ  ًّايئزج ، ريزانخلا ، جيلخ  وزغ  لشف  ىزُعي 
نوكي نأ  أطخلا  اذهل  ناك  ام  كلذ ، عم  .ةعاس  اهتّدم 12  ةينمز  قطانم  نم  تعومجم 

عم ّىتح  وأ  عم 60  ءاوسف  .فلتخم  ساسأ  ىلع  ةمّسقم  ضرألا  ّنأ  ول  ةيثراك  ّلقأ 
هسفن رادقملاب  ابوك  نع  ةرّخأتم  اوغاراكينل  ةينمزلا  ةقطنملا  ىقبتس  ءازجأ ، دّرجم 10 
ينثالا  » ماظنلا ّنأ  نودقتعي  نيذلا  صاخشألا  نم  ثك  ّة  عقاولا ، يف  .تقولا  نم 

ىمظعلا ايناطيرب  ةّيعمج  نم  ّلكف  .دئاسلا  يرشعلا  انماظن  ىلع  قّوفتم  يرشع »
لماوعلا ّنأ  نالداجت  يرشعلا  ينثالا  ماظنلل  اكمأ  ةّيعمجو  يرشع  ينثالا  ماظنلل 

طقف ةعبرألا  لماوعلاب  ةنراقم  و12 ، و6  و4  و3  و2   1 يرشع ، ينثالا  ماظنلل  ّةتسلا 
.نوّقحم مّهنأ  دقتعأو  ةزيم ، هحن  1 و2 و5 و10 )  ) يرشعلا ماظنلل 

ءايشألا ميسقت  ّمهملا  نم  ّهنأ  ةملؤم ، ةبرجت  لالخ  نم  يادلَو ، ينّملع 
ًاضوع ةدحاو  ىولح  ةعطق  ىلع  هنم  ّلك  لوصح  نالّضفي  ّهنأ  دّكأتم  انأو  .يواستلاب 
ةمدخ ّةطحم  دنع  انّفقوت  امدنعف  .ّةتس  ىلع  رخآلاو  ةسمخ  ىلع  هدحأ  لوصح  نع 

.هساقتيل هّايإ  هتيطعأو  ركاكسلا ، نم  ًاسيك  ُتيرتشا  هيّدج ، لزنم  ىلإ  انقيرط  يف 
يّننأو ركاكسلا ، نم  ةعطق  ىلع 11  يوتحي  سيكلا  ّنأ  فرعأ  نكأ  يّننأ   غ 

ةليوطلا ةلحرلا  كلت  ةّيقب  غمد  يذلا  راجشلاو  .هنساقتيل  ًادرفم  ًقر  هتيطعأ 
ّيدل عقاولا ، يف  .ركاكسلا  نم  ةيواستم  دادعأ  ءارش  ىلع  نآلا  صرحأ  ينلعج  ًالش 
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ىلع هميسقت  نك  ام  ىوس  تايولحلا  نم  نورتشي  الو  لافطأ ، ةثالث  نوكل  ءاقدصأ 
كنئابز ةدايز  كعسوبف  لافطألا ، ىلع  زّكرت  يتلا  تاجتنملا  هذهل  ًاعناص  َتنك  ولو  .ةثالث 

عيبلا لالخ  نم  ةوخإلا  ب  راجش  ّيأ  عوقو  لتحا  ليلقتو  ىصقألا  ّدحلا  ىلإ 
نم ّىتح  وأ  وأ 6  وأ 4  وأ 3  وأ 2  نم 1  ةنّوكملا  رسألا  بسانت  ل  نم 12 ، تاعومج 

صخش ّلك  لوصح  بغرتو يف  ام ، ًائيش  اهيف  مّسقت  يتلا  ةيلاتلا  ةّرملا  يف  كلذك ، .ًالفط   12
ىلإ 12 اهميسقت  ّنإف  ًالثم ،) لافطألل  ةلفح  يف  ةكعك  عيطقت   ) هسفن رادقملا  ىلع 

لكشب مهباعيتسا  كنك  نيذلا  صاخشألا  ددع  يف  ربكأ  ةنورم  كحنميس  ةعطق ،
ّنأ قثاو  انأ  ىولحلا ، عطق  وأ  ركاكسلا  ددع  ةلكشم  نود  نم  ّىتحو  كلذ ، عم  .فصنم 

.هلوح نورجاشتي  رخآ  ءيش  داجيإ  نم  نونّكمتيس  دالوألا 

وه ًاما ك  ّهنأ ، ةيرشعلا  ىلع  ةيرشع  ينثالا  ليضفتل  سيئرلا  ببسلا  عجري 
زات روسكلا  نم  ربكأ  ًاددع  ّنإف  نويرموسلا ، هدمتعا  يذلا  ساسألا 60  عم  لاحلا 

يف لاثملا ، ليبس  ىلع  ساسألا 10 . عم  هنم  ساسألا 12  عم  فيطل »  » قلغم ليثمتب 
ماظنلا ّهنأ يف  يف ح  ، 0.33333  ... اهناللا يرشعلا  مقرلاب  لَّثُ 1 /  3  يرشعلا ، ماظنلا 

رشع ينثا  نم  ةعبرأ  اّهنأ  ىلع  ةطاسبب  اهباسح  ًانايحأ  نكمملا  نم  يرشع ، ينثالا 
مقرل قيقد  ليث  دوجو  مدع  نأش  نم  عقاولا ، يف  كلذ ؟ ةيّمهأ  ام  نكل  بتُكتو 0.4 .

نم ًارتم  كلذ  ىلع  ًالاثم  ذخأنلف  .ةرّركتم  تاسايق  ءارجإ  دنع  ًاقرف  ثدُحي  نأ  ّعم 
.ضفخنم دعقمل  لجرأ  عنصل  ةيواستم  عطق  ثالث  ىلإ  هميسقت  ديرن  بشخلا 

، مس لوطب 33  اثلاو  مس  لوطب 33  لّوألا  ثلثلا  رّدقن  ةيرشعلا ، ةرطسملا  مادختساب 
حيرم غ  ةيواستملا  غ  هلجرأب  دعقملا  نوكيف  .خألا  ثلثلل  مس  ىّقبتي 34  نكل 
رتملل نم 12  لداعي 4  ام  وأ  ثلثلا ، ّنإف  ةيرشع ، ينثا  ةرطسم  عم  اّمأ  .هيلع  سلاجلل 

ً.اما ةيواستم  لجرأ  ةثالث  ىلإ  بشخلا  ةعطق  ميسقت  حيتت  ةقيقد  ةمالع  لّكشيس 

يلاتلابو ماقرألا  ريودت  ةرورض  نم  ّللقيس  ّهنأ  يرشع  ينثالا  ماظنلا  ةاعد  معزي 
لقلقتملا ال دعقملا  ّنأ  عمف  .ام  ّدح  ىلإ  ّقح  ىلع  مهو  .ةعئاشلا  لكاشملا  ددع  فيفخت 

بيذشت ىلإ  رارطضالا  نع  ةجتانلا  ةطيسبلا  ريودتلا  ءاطخأ  ّنأ  ّالإ  ةبك ، ةلكشم  ّدعي 
.ةروطخ كأ  راثآ  اهل  نوكي  نأ  نك  يلاحلا  يرشعلا  انماظن  دادعألا يف  ليث 

ماع 1992 ةيناملألا يف  تاباختنالا  طيسب يف  ريودت  أطخ  ىّدأ  لاثملا ، ليبس  ىلع 

دعقم ىلع  لوصحلا  نم  ًابيرقت  رصتنملا  يطارقدلا  ارتشالا  بزحلا  ميعز  نامرح  ىلإ 

نم ًالدب  غلبت 5.0 % تيوصتلا  رضخألا يف  بزحلا  ةّصح  ّنأ  نلُعأ  امدنع  ناملربلا ، يف 
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يذلا رفوكناف  ةصروب  ّرشؤم  ضفخنا  ماع 1982 ، يف  ًاما ، فلتخم  قايس  يفو  4.97%م114 .

قوسلا ءادأ  نم  مغرلا  ىلع  ًابيرقت ، ماع  ىدم  ىلع  ّرمتسم  لكشب  ًاثيدح  هؤاشنإ  ّمت 

ّرشؤملا ةميق  ريودت  ّمتي  ةقفص ، اهيف  دقُعت  ةّرم  ّلك  ّهنأ يف  ّبتو   .115 عافترالا ىلإ  لئاملا 

عمو .رارمتساب  ّرشؤملا  ةميق  ضفخ  ىلإ  ىّدأ  ّم  ةيرشع ، لزانم  ثالث  هضفخ  لالخ  نم 

.قوسلا ةقث  ضّوق  ّم  رهشلا ، ةطقن يف  وحن 20  رسخي  ّرشؤملا  ناك  مويلا ، ةقفص يف   3000

 
ةيروطاربمإلا ةرطسملا 

ةطبترملا ءاطخألا  نم  ّدحلا  ىلإ  لي  يرشع  ينثالا  ماظنلا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع 
ببسب بيرق  تقو  يف  ةيعانص  ةلود  هدمتعت  نأ  حّجرملا  غ  نم  ّهنأ  ّالإ  ريودتلاب ،
يضاملا ةيعانصلا يف  لودلا  نم  ديدع  مدختسا  كلذ ، عم  .هنع  جتني  دق  يذلا  كابرإلا 
ةدعاقلا ىلع  بك  لكشب  دمتعت  يتلا  ةيروطاربمإلا ، سايقلا  ةمظنأ  عساو  قاطن  ىلع 

دنوابلا ناك  لصألا ، يف  ً.ّاطخ  ىلع 12  شنإلاو  ًاشنإ ، ىلع 12  لمتشت  مدقلاف  . 12
سفن نم  ةّقتشم  ةصنوأ ) وأ   ) ةيقوأ ةملكو  .ةيقوأ  ىلع 12  ًاضيأ  لمتشي  يروطاربمإلا 

يف نم 12 . ًاءزج  ينعت  يتلا  ، uncia شنإ ، ةملك  اهنم  تُّقتشا  يتلا  ةينيتاللا  ةملكلا 
راجحألاو ةسيفنلا  نداعملا  سايقل  مدختسملا  يروطاربمإلا ، يورت  ماظن  لاز  ام  عقاولا ،

ميدقلا اطيربلا  يدقنلا  دنوابلا  ّفلأتيو  .يورت  ةصنوأ  ىلإ 12  دنوابلا  مسقي  ةركلا ،
دنوابلا ميسقت  نك  ّهنأ  ينعي  اذه  ً.اسنب  نم 12  اهنم  ّلك  نّوكتي  نلش ، نم 20 

.ةفلتخم ةقيرط  يواستلاب يف 20  ًاسنب  نم 240  نّوكملا 

ةظوحلملا ايازملا  ضعب  ىلع  لمتشي  يروطاربمإلا  ماظنلا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع 
مدع ّنأ  ّالإ  ةضماغلا ،)! برضلا  لوادج  ظفح  ىلع  لافطألا  رابجإ  ًاعويش  اهكأ  )
روذب  4 ةبصقلل ، عارذ   11 نوتْسلل ، دنواب   14 لطر ،)  ) دنوابلل ةيقوأ   16  ) هماظتنا
ماظنلا حلاصل  عساو  قاطن  ىلع  هنع  ّيلختلا  ىلإ  ىّدأ  خلإ ) عشلا ، ةّبحل  شاخشخ 
ةدحاو راايمو ، ايبيل  ىلإ  ةفاضإلاب  مويلا ، ةدّحتملا  تايالولا  لازت  الو  .يرشعلا  يرتملا 
لواحت .عساو  قاطن  ىلع  يرتملا  ماظنلا  مدختست  ال  اعلا  يف  طقف  لود  ثالث  نم 
دمتعي ةدّحتملا  تايالولا  قفاوت  مدع  ّنأ  .يرتملا غ  ماظنلا  ىلإ  لّوحتلا  ًاّيلاح  راايم 

يفف .اهينطاوم  نم  ثكلا  بناج  نم  يديلقتلا  دانعلاو  كّكشتلا  ىلع  بك  ّدح  ىلإ 
ىلع ةذفان  لّكشت  ام  ًابلاغ  يتلا  ، The Simpsons ةلسلس تاقلح  ىدحإ 

رّايس .ّرش  ةادأ  يرتملا  ماظنلا   » ّنأ نوسبميس  ّدجلا  يعّدي  ةرصاعملا ، ةيكمألا  ةايحلا 
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«. اذكه حاترم  انأو  ليمربلاب ، ةبصق  ست 40 

ةلود نآلا  يهو  ماع 1965 ، يرتملا  ماظنلا  ىلإ  اهلاقتنا  ةدّحتملا  ةكلمملا  تأدب 
ةيروطاربمإلا تاسايقلا  نع  ًاقلطم  ةدّحتملا  ةكلمملا  َّلختت  كلذ ،  عم  ً.ايمسا  ةيرتم 

، مادقألاو لايمألاب ، ةّوقب  كّسمتت  تلاز  ام  يهف  .يضاملا  يف  ةدمتعم  تناك  يتلا 
بيلحلل رتل  فصن   ) تنيابلاو ةفاسملاو ، عافترالا  سايقل  ةمدختسملا  تاشنإلاو 

سايقل ةّماعلا  ةنسلأ  ىلع  ةلمعتسملا  ةيقوألاو  لطرلا ،)  ) دنوابلاو نوتْسلاو ، لئاوسلاو ،)
يف ةيفيرلا  نوؤشلاو  ةيذغألا  ةريزو  تحرتقا  ماع 2017 ، نم  رياربف  يفو  .نازوألا 
، موسديل ايردنأ  ًاقباس ، ظفاحملا  بزح  ةدايقل  ةحّشرم  تناك  يتلاو  ةدّحتملا ، ةكلمملا 

ميدقلا يروطاربمإلا  ماظنلا  مادختساب  علسلا  عيبب  يناطيربلا  عّنصملل  حمُسي  نأ 
ةّيلقأل ةركفلا  كلت  ةيبذاج  نم  مغرلا  ىلع  نكل  .وروألا  داّحتالا  نع  لاصفنالا  دعب 

ّنإف دئاب ، يبهذ » رصع   » ىلإ نحلا  اهبلغ  يتلا  نوسبميس  ّدجلا  لاثمأ  نم  ةغص 
ديعص ىلع  ًابيرقت  لماكلاب  ةدّحتملا  ةكلمملا  لزعتس  يروطاربمإلا  ماظنلا  ىلإ  ةدوعلا 
ظهاب هقيبطت  نوكيس  يرشع ، ينثالا  دادعألا  ماظن  رارغ  ىلعف  .ةيلودلا  ةراجتلا 

ةيطارقوبلا نم  ًالابج  ّفلخيس  ّهنأ  ىلإ  ةفاضإلاب  تقولاو ، لاملا  ديعص  ىلع  ةفلكتلا 
نوشيعي يف نيذلا  سانلا  عّن  ىلإ  ةفاضإلاب  ةفلكتلاو ، ةيطارقوبلاو  .اهل  يعاد  يتلا ال 

مدعل ةسيئرلا  بابسألا  ًاضيأ  يه  يرتملا ، ماظنلا  عّبتت  يتلا ال  ةيّقبتملا  ةليلقلا  نادلبلا 
ةيعانص ةلود  رخآ  ةدّحتملا  تايالولا  ّلظت  نيب  نكل  .دعب  ًايملاع  يرتملا  ماظنلا  دتعا 
ةهجاو ّرمتستس  اّهنأ  ّالإ  ًابيرقت ، اهئاجرأ  ّلك  116 يف  ةيروطاربمإلا تادحولا  مدختست 

.ةمجرتلا ةهئات يف  اهيف  اهسفن  دجت  فورظ 

* * *

ةغلابلا رتيبروأ  تالك  سرام  كوّكم  اسانلا  تقلطأ  ربمسيد 1998 ، يف 11 
خيّرملا خانم  يف  ثحبلل  مّمصم  توبور  نع  ةرابع  وهو  رالود ، نويلم  هتفلك 125 
كوّكملا نكي  ردنال ،  رالوب  سكع  ىلع  .ردنال  رالوب  سرا  لاّصتا  ةطقن  رود  ةيدأتو 

كأل هبارتقا  نأش  نم  ناك  عقاولا ، .خيّرملا يف  حطس  ىلإ  لوصولل  قالطإلا  ىلع  ًّمصم 
حاجنب ضوافتلا  دعب  ماع 1999 ، نم  ربمتبس  يف 15  .هّتتفتب  بّبستي  نأ  مك  نم 85 
ةلسلس قالطإ  ّمت  يسمشلا ، ماظنلا  ربع  رهشأ  ةعستل  ّرمتستس  يتلا  كوّكملا  ةلحر  ىلع 

قوف مك  براقي 140  يلاثم  عافترا  ىلإ  اضفلا  كوّكملا  بلجل  ةيئاهنلا  تاروانملا  نم 
ةسيئرلا طغضلا  ةناوطسأ  اضفلا  كوّكملا  قلطأ  ربمتبس ، حابص 23  يفو  .خيّرملا  حطس 

تقولا نم  ةيناث  لبق 49  كلذو  رمحألا ، بكوكلا  فلخ  راظنألا  نع  ىفتخا  ّمث 
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كوّكملا ّنأ  ىلإ  ثداحلا  دعب  قيقحتلا  ةنجل  تصلخ  ً.ادّدجم  روهظلل  دعي  و  ّعقوتملا ،
نم مك  ةفاسم 57  ىلإ  هب  لصي  نأ  نكمملا  نم  حيحص  راسم غ  ىلع  ناك  اضفلا 

مدت نم  يوجلا  فالغلا  نّكمتيل  ةيفاك  ةجردب  ةضفخنم  ةفاسم  يهو  حطسلا ،
ّمت ًاجمانرب  ّنأ  فشتكا  نيابتلا ، اذه  ببس  سلجملا يف  قّقح  امدنعو  .ّشهلا  رابسملا 

ءاضفلا لاجم  ةدّحتملا يف  تايالولا  عم  ةدقاعتملا  نترام ، ديهكول  ةكرش  لبق  نم  هفوت 
، عبطلابو .ةيروطاربمإلا  تادحولاب  طغضلا  ةناوطسأ  لوح  تانايب  لسري  ناك  عافدلاو ،

هذه ّعقوتت  اعلا ، يف  ةيملعلا  تاسّسؤملا  ّمهأ  نم  ةدحاو  ّدعت  يتلا  اسانلا ، تناك 
كوّكملا قالطإ  ىلإ  أطخلا  ىّدأ  .ةدمتعملا  ةيلودلا  سايقلا  تادحوب  تاسايقلا 

اذإ وأ   ) ًامارغوليك دّرجم 338  ىلإ  يلاتلاب  لّوحتيل  ةديدش ، ةّوقب  طغضلا  تاناوطسإل 
يّوجلا فالغلا  قعأ  هرايهنا يف  عم  ةيئاضفلا  تايافنلا  نم  ًالطر ) نولّضفت 745  متنك 

.خيّرملل

* * *

تّعقوتو يرتملا ، ماظنلا  ىلإ  لّوحت  دق  اعلا  مظعم  ّنأ  ادنك  تكردأ  نأ  دعب 
ماع 1970. يرتملا يف  ماظنلا  ىلإ  لاقتنالا  ترّرق  اسانلا ، اهيف  عقتس  يتلا  ءاطخألا  عاونأ 

ضرعت تاجتنملا  تاقصلم  تحبصأ  نيرشعلا ، نرقلا  تاينيعبس  فصتنم  لولحبو 
ًالدب ةيوئملا  ةجردلاب  ىطُعت  سقطلا  ةرارح  تحبصأو  ةيرتملا ، تادحولاب  تامولعملا 

ّمت ماع 1977 ، لولحبو  .تارتميتنسلاب  جولثلا  طقاست  ساقي  نيب  تياهنرهفلا ، نم 
ساقت ةعرسلا  دودح  تحبصأو  يرتملا ، ماظنلا  ىلإ  قرطلا  تاراشإ  عيمج  ليوحت 
ضعب تقرغتسا  ةّيلمع ، بابسأل  .ةعاسلا  لايمألا يف  نم  ًالدب  ةعاسلا  تارتموليكلاب يف 
تناك ماع 1983 ، يفف  .اهغ  نع  يرتملا  ماظنلا  ىلإ  لّوحتلل  لوطأ  ًاتقو  تاعانصلا 

ىلإ لّوحتت  يتلا  ىلوألا  ادنك  ناط  طوطخل  ةعباتلا  ةديدجلا  غنيوب 767  تارئاط 
تانولاغلا نم  ًالدب  تامارغوليكلاو  تارتللاب  ساقي  دوقولا  حبصأو  .ةيرتملا  تادحولا 

.تادنوابلاو

غنيوب 767 تارئاط  ىدحإ  تطبه  ماع 1983 ، ويلوي  نم  نيرشعلاو  ثلاثلا  يف 
دعبو .نوتنومدإ  نم  ةينيتور  ةلحر  دعب  لايرتنوم ، يف  ًاثيدح  اهديدجت  ّمت  يتلا 

ةعاسلا دنع  ةلحرلا 143  تعلقأ  مقاطلا ، يغتو  دوقولاب  دّوزتلا  لمش  صق ، فاطعنا 
.مقاطلا دارفأ  نم  ةيناو  ًابكار  اهنتم 61  ىلعو  ةدوعلا ، ةلحر  لايرتنوم يف  نم   17:48

ورتكلإلا سايقملا  راشأ  ك  وأ ، مدق  عافترا 41,000  ىلع  ةرئاطلا  تقّلح 
يلآلا راّيطلا  ىلع  ةرئاطلا  نوسب  تربور  ناطبقلا  طبضف  رتم ،  12,500 يرتملا ،
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هيبنت توص  عمس  امدنع  نوسب  لفجأ  ةلحرلا ، قالطنا  نم  ةعاس  وحن  دعب  .ىخرتساو 
ضافخنا ىلإ  شت  تاريذحتلا  تناك  .مّكحتلا  ةحول  ىلع  ةعطاس  ءاوضأب  ًابوحصم  ٍلاع 

، تّلطعت دوقولا  ةّخضم  ّنأ  نوسب  دقتعا  .ةرئاطلل  رسيألا  كّرحملا  دوقولا يف  طغض 
ىلإ دوقولا  بحس  ةيبذاجلا يف  ّرمتست  ةّخضملا ، نود  نم  ّىتح  ّهنأ  كلذ  .هّبنملا  أفطأف 

ةحول ىلع  ًادّدجم  ريذحتلا  ءاوضأ  تضموأو  هسفن  هّبنملا  قلطنا  ٍناوث ، دعب  .كّرحملا 
نأ ّالإ  نوسب  نم  ناك  ف  .نألا  كّرحملا  ىلإ  شي  هّبنملا  ناك  ةّرملا ، هذه  .ةدايقلا 

ً.ادّدجم هّبنملا  أفطأ 

ىلإ ّرطضيس  كّرحملا ، الك  يف  لمتحم  للخ  دوجو  عم  ّهنأ ، كردأ  كلذ ، عم 
ردص كلذ ، رّكفي يف  ناك  نيبو  .ةرئاطلا  صحفل  ةبيرقلا  غيبينيو  ىلإ  هراسم  ليوحت 

مهغلبأو غيبينيوب ، لساللا  ربع  نوسب  لّصتاف  .ّلطعت  ّمث  رسيألا  كّرحملا  نع  توص 
ةداعإ ًاسئاي  لواحي  ناك  نيبو  .دحاو  كّرح  يرارطضا  طوبهب  مايقلل  ّرطضم  ّهنأ 

، لبق نم  اهعمس  نأ  هل  قبسي  مّكحتلا   ةحول  نم  ةّجض  عمس  رسيألا ، كّرحملا  ليغشت 
تاودأ تأفطناو  اثلا  كّرحملا  ّفقوت  دقل  .لاتنيوك  سيروم  لّوألا ، هدعاسم  الو  وه  ال 

مدع يف  ببسلا  اّمأ  .كّرحملا  نم  ةدَّلوملا  ءابرهكلاب  لمعت  يتلا  ةينورتكلإلا  ناطلا 
ىلع لمتشي  هبيردت   ّنأ  ىلإ  عجف  لبق  نم  راذنإلا  لاتنيوك  وأ  نوسب  عس 
ًاليئض ًالتحا  دحاو  تقو  كّرحملا يف  ّلطعت  ُربتعا  ذإ  .كّرحملا  الك  ّلطعت  لتحا 

.هلهاجت ّمت  ثيحب  ةياغلل 

.مويلا كلذ  يف  ةرئاطلا  تباصأ  يتلا  ىلوألا  لاطعألا  كّرحملا  لاطعأ  نكت   
ّنأ هغالبإ  ّمت  راهنلا ، كلذ  نم  قباس  تقو  يف  ةرئاطلا  ةدايق  نوسب  ّىلوت  امدنعف 

ةّدمل 24 راظتنالاو  ةلحرلا  فاقيإ  نم  ًالدبو  .حيحص  لكشب  لمعي  دوقولا ال  سايقم 
ًارظنو ً.ايودي  ةلحرلل  ةبولطملا  دوقولا  ةيّمك  باستحا  رّرق  ةعطقلا ، ليدبتل  ةعاس 

ةبسنلاب ديدجلاب  كلذ  نكي  ًاماع ،  نع 15  ديزت  ةربخب  ّعتمتي  ًاكّنحم  ًارّايط  هنوكل 
مقاطلا لّصوت  أطخ ، شماه  كرت  عم  دوقولا ، ةءافك  طّسوتم  ىلع  ًءانب  اذكه ، .هيلإ 

نم غك  ىلإ 22,300  ةرئاطلا  جاتحتس  نوتنومدإ ، ىلإ  ةلحرلاب  مايقلل  ّهنأ  ىلإ  يضرألا 
ام ةرئاطلا  ّنأ  ّبتو  قمعلا ، سايقم  مادختسا  ّمت  لايرتنوم ، طوبهلا يف  دنعو  .دوقولا 
، رتل ّلكل  غك   1.77 دوقولا ، ةفاثكب  مقرلا  اذه  بُرضف  ً.ارتل  ىلع 7682  يوتحت  تلاز 

مقاطلا ّنأ  ينعي  اذه  .دوقولا  نم  غك  ىلع 13,597  ًاساسأ  يوتحت  ةرئاطلا  ّنأ  ّبتيل 
نأ نوسبب  ردجي  ناك  اّر  ً.ارتل  وأ 4917  غك  ةفاضإ 8703  ىلإ  ةجاحب  ناك  يضرألا 
نم قّقحتلا  دنعف  .ةلحرلا  لالخ  سيلو  ةلحرملا  هذه  يف  ةلكشم  دوجو  ظحالي 

ةفاثك نم  ّلقأ  ثاّفنلا  دوقولا  ةفاثك  ّنأ  رّكذتي  نأ  يغبني  ناك  يضرألا ، مقاطلا  تاباسح 
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.يرتملا ماظنلا  ىلإ  ًارّخؤم  تلّوحت  دق  ادنك  تناك  نكلو  رتيللاب ، مارغوليك  غلابلا 1  ءاملا 
مقرلا ناك  يرتملا ، سايقملا  ىلإ  ادنك  ناط  طوطخل  لّوطملا  لّوحتلا  ءانثأ  فسألا ، عم 

لمعتُسي مقرلا  اذهف  ً.ائطاخ  دوقولا  ةفاثك  صوصخب  ةرئاطلا  قئاثو  هتمّدق  يذلا   1.77
حيحصلا مقرلا  اّمأ  .تامارغوليك  ىلإ  سيلو  لاطرأ  ىلإ  تارئاطلا  دوقو  تارتل  ليوحتل 

ىلإ تارتللا  ليوحتل  مدختُسي  يذلا  وهو  غلبيو 0.803 ، كلذ ، نم  ّلقأ  وهف 
ىلع دوقولا  نم  غك  ىوس 6169  نوسب  ىدل  نكي  أطخلا ،  اذه  ةجيتن  .تامارغوليك 

ةعبرأ يأ  ًارتل ، فيضي 20,088  نأ  يضرألا  مقاطلا  ىلع  يغبني  ناكو  .ةرئاطلا  م 
ةبولطملا دوقولا  ةيّمك  نم  ًالدبو  ً.ارتل  ةغلابلاو 4917  اهبستحا  يتلا  ةيّمكلا  فاعضأ 

ّفقوتت .مزاللا و  دوقولا  فصن  نم  ّلقأب  ةلحرلا 143  تعلقأ  غك ، ةغلابلاو 22,300 
.ةطاسبب دوقولا  دافن  ببسب  لب  يناكيم ، لطع  ببسب  تاكّرحملا 

نّكمتلا وه  ديحو  لمأ  ىلع  غيبينيو ، هاّجتاب  اهقالزنا  ةبوكنملا  ةرئاطلا  تلصاو 
نوسب ناك  ّظحلا ، نسحل  ً.اما  ًابسانم  تيقوتلا  ناك  اذإ  ةقاط ، نودب  طوبهلا »  » نم

لجأ نم  ةرئاطلل  ةيلاثملا  قالزنالا  ةعرس  باسحب  ماقف  يعارشلا ، ناطلا  يف  ًابخ 
كردأ بحسلا ، نم ب  ةلحرلا 143  جورخ  عم  نكل  .غيبينيو  غولب  اهصرف يف  ةدايز 
مّهنأ ةيطايتحالا  تايراطبلا  ىلع  لمعت  يتلا  ةحاتملا  ةدودحملا  تاودألا  نم  نوسب 

مهغلبأو غيبينيو  ةيّوجلا يف  ةكرحلا  ةبقارم  جربب  لّصتا  ً.اقالطإ  كلذ  نم  اونّكمتي  نل 
ناك بولطملا  قاطنلا  نمض  عقاولا  ديحولا  تارئاطلا  طبهم  ّنأ  هوملعأف  .عضولاب 
لمع ًاضيأ ، ّظحلا  نسحل  .يلاحلا  مهعقوم  نم  ًاليم  وحن 12  دعبي  يذلا  يلميج ،

فرعي وهو  ةيدنكلا ، ةيكلملا  ةيّوجلا  تاّوقلا  ًارّايط يف  ناك  امدنع  يلميج  لاتنيوك يف 
ّنأ نوملعي  اوناك  غيبينيو  ةبقارملا يف  جرب  صخش يف  ّيأ  الو  وه  نكل ال  ً.ادّيج  طبهملا 

ةضايرل ةبلح  ىلإ  هليوحت  ّمت  راطملا  نم  ءزجلا  كلذ  ّنأو  ًاّماع  ًاراطم  حبصأ  يلميج 
ناكو تارّايسلل ، ًاقابس  فيضتسي  رضملا  ناك  تاذلاب ، ةظحللا  كلت  يفو  .تاراّيسلا 

.ةبلحلا طيحم  نم  نودهاشي  نافاراكلا  تابرعو  تاراّيسلا  سانلا يف  نم  فالآ 

نكل طوبهلا ، سرت  ضفخ  لاتنيوك  لواح  جردملا ، نم  ةرئاطلا  تبرتقا  امدنع 
ةيبذاجلا تناك  .لمعلا  نع  تاكرحملا  تفقوت  امدنع  تّلطعت  ةيكيلورديهلا  ةمظنألا 

يه تضفخنا  ةيمامألا  طوبهلا  سورت  ّنأ  عمو  .ةيفلخلا  طوبهلا  سورت  بحسل  ةيفاك 
ذاقنإ ًابيرق يف  بك  رود  اهل  نوكيس  ةفداصم  يهو  .اهناكم  تبثت يف  اّهنأ   ّالإ  ىرخألا ،

دأ قابسلا  ىلع  جّرفتملا  ىدل  نكي  تاكّرحملا ،  ءافطنا  عم  .حاورألا  نم  ديدع 
تحبصأ نأ  ىلإ  مهنم ، برتقت  تناك  ّنط  نزوب 100  حيفصلا  نم  ةرئاط  ّنأ  ةركف 

ام ردق  لمارفلا  ىلع  نوسب  طغض  جردملاب ، ةرئاطلا  تمطترا  امدنع  ً.ابيرقت  مهقوف 
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تاّدعم تراهنا  هسفن ، تقولا  .َيفلخ يف  نيَراطإ  راجفناب  ّببست  يذلا  رمألا  عاطتسا ،
تمطتراف .ةرئاطلا  نزو  لتحا  ىلع  اهتردق  مدعل  ةتّبثملا ، غ  ةيمامألا  طوبهلا 

لكيهلا تحت  نم  رياطت  يذلا  ررشلا  نم  فاونب  تبّبستو  ضرألاب ، ةرئاطلا  ةمّدقم 
نم تائم  ةعضب  دعب  ىلع  ةعرسب ، ةرئاطلا  ّفقوت  ىلإ  ديازتملا  كاكتحالا  ىّدأ  .يلفسلا 

ءافطإل اوعرُهو  ةعرسب ، قابسلا  وفيضم  فّرصت  ّمث  .لوهذملا  جّرفتملا  نم  راتمألا 
ّمت نيب  ةرئاطلا ، ةمّدقم  يف  تأدب  يتلاو  كاكتحالا  نع  ةجتانلا  ةغصلا  قئارحلا 

.ئراوطلا جراخم  ربع  نامأب  ًابكار  مهددع 69  غلابلا  بّاكرلا  عيمج  جارخإ 

 
ةيفلألا ةلكشم 

وأ ًابيرقت  تاودأ  ّيأ  نود  نم  ةرئاطلاب  طوبهلا  نم  نّك  دق  نوسب  ناك  نإ 
نرقلا يف  انمّدقت  عم  نكل  .ميظع  زاجنإ  ّكش  الب  وهف  اهنتم ، ىلع  رتويبمك  ةزهجأ 

لئاهلا يف عراستلا  نم  اعي  ةثيدحلا  تاينقتلا  نم  ديدع  لازي  ال  نيرشعلاو ، يداحلا 
اَنتايح رتويبمكلا  ةزهجأ  حاتجت  ًاديدحت ، لصفلا 1 . يف  انيأر  ك  هراشتناو ، هرّوطت 
يتلا تاونسلا  يفف  .اهّلطعتب  ّرثأتلل  ةّيلباق  كأ  انحبصأ  ثيحب  ًاّيجيردت ، ةرصاعملا 
يتلا تاكرشلا  قفأ  حولت يف  ةيفلألا » ةلكشم   » تناك ةديدجلا ، ةيفلألا  علطم  تقبس 
لافغإ نع  ًاجتان  يجمربلا  للخلا  ناكو  .اهليغشتل  رتويبمكلا  جمارب  ىلع  تدمتعا 

.نيرشعلا نرقلا  تاينيناو  تاينيعبس  رتويبمكلا يف  ةجمرب  ةياغلل يف  طيسب 

ةباجإ هءاطعإ  برغتسملا  نم  سيلف  مكداليم ، خيرات  نع  ام  صخش  مكلأس  ول 
رمعب 10 لفط  نم  بلُطي  امدنع  ضومغلا  ضعب  جتني  دق  ّهنأ  حيحص  .ماقرأ  ّةتس  نم 

ماعلا جاتنتسا  نك  نكل  هداليم ، خيرات  ةباتك  ماوعأ  رمعب 110  صخشو  ماوعأ 
نم رتويبمكلا  ةزهجأ  لمعت  ام  ًابلاغ  كلذ ، عم  .ةداع  قايسلا  نم  هنم  ّلكل  حيحصلا 

ةفلكم تناك  يتلا   ) ةركاذلا عم  ناكمإلا  ردق  داصتقالل  ةلواحم  يفو  .اذهك  قايس  نود 
نم ًانّوكم  خيراتلل  ًاقيسنت  جمربملا  مظعم  مدختسا  ةبسوحلا ،) نم  ىلوألا  مّايألا  يف 

.نيرشعلا نرقلا  ىلإ  يمتني  خيراتلا  ّنأ  ضارتفالاب  مهجماربل  ًامومع  اوحمسو  .ماقرأ  ّةتس 
بارتقا عم  .يلاتلا  نرقلا  ىلإ  عقاولا  خيراتلا يف  ىمتنا  اذإ  أطخلل  ًالاجم  كرت  ام  اذهو 

جمارب نم  ديدعلا  ّنأ  نم  نورّذحي  رتويبمكلا  ءاربخ  أدب  ةديدجلا ، ةيفلألا  رجف 
ّيأ نم  ىلوألا  ةنسلا  وأ  يماع 2000 و1900 ، زييمتلا ب  نم  نّكمتت  دق ال  رتويبمكلا 

.رخآ نرق 
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أرطي رياني 2000 ،  نم  لّوألا  ليللا يف  فصتنم  ًاخأ  ةعاسلا  تغلب  امدنع 
ّيأ قلُطت  وأ  لاومأ ، ّيأ  فتخت  و  ءسلا ، نم  تارئاط  ّيأ  طقست  .ركُذي   يغت 

عساو قاطن  ىلع  داقتعالا  ىلإ  ةيروفو  ةميخو  بقاوع  روهظ  مدع  ىّدأ  .ةيوون  خيراوص 
مّكهتملا ضعب  ّنإ  ّىتح  ً.اثك  اهميخضت  ّمت  دق  ةيفلألا  ةلكشم  نم  فواخملا  ّنأ 

لجأ نم  ًادمع  ةلكشملا  مجح  ريدقت  تغلاب يف  اّر  رتويبمكلا  ةعانص  ّنأ  ىلإ  اوراشأ 
ثدحلا قبس  يذلا  مراصلا  دادعإلا  ّنأ  ىرتف  ةضراعملا  رظنلا  ةهجو  اّمأ  .اهحابرأ  ةدايز 

نع ةفيفخلا  رابخألا  نم  ديدعلا  ّةو  .ةلمتحملا  ثراوكلا  نم  ديدعلا  بّنجت  دعاس يف 
وهو مألا ، يرحبلا  دصرملا  عقوم  ضرع  لاثملا ، ليبس  ىلع  .اهتجلاعم  ّمتت  ةمظنأ  
رياني  1  » يلاتلاك خيراتلا  دالبلل ، يمسرلا  تقولا  نع  ظافحلا  نع  ةلوؤسملا  ةّمظنملا 

.ًالعف ةكحضم  ةيفلألا  ةلكشم  ضارعأ  ضعب  نكت  كلذ ،  عم  «. 19100

دليفيش يف  لاج  نرثرون  ىفشتسم  يف  ضارمألا  ربتخم  ناك  ماع 1999 ، يف 
لماوحلا ءاسنلا  تارابتخا  جئاتن  لاسرإ  ّمتي  ناكف  .نواد  ةمزالتم  رابتخال  ًايميلقإ  ًازكرم 

رّوطتملا رتويبمكلا  جذو  ةطساوب  اهليلحتل  دليفيش  ىلإ  ةدّحتملا  ةكلمملا  قرش  ربع 
، ةينطولا ةيحصلا  تامدخلا  ةئيه  رتويبمك  ماظن  ىلع  لمعي  يذلاو  مهيدل ،

داليملا خيرات  كلذ  ا يف  ءاسنلا ، لوح  تانايبلا  نم  ةعومجم  ذخأي  جذومنلا  ناكو  . PathLAN
دقو .نواد  ةمزالت  نجلا  ةباصإ  رطخ  باسح  لجأ  نم  مدلا ، صحف  جئاتنو  نزولاو 

، لمحلا ًامدق يف  ّيضملا  ةّيفيك  نأشب  رارق  ذاّختا  ىلع  ءاسنلا  رطخلل  مييقتلا  اذه  دعاس 
.ّةقد كأ  رابتخا  ىلإ  عفترم  رطخل  تاضّرعملا  تاهّمألا  عاضخإ  عم 

نم ًاددع  نودجي  دليفيش  نوّفظوملا يف  ناك  ماع 2000 ، نم  رياني  رهش  لاوط 
اهحيحصت ّمتيو  ، PathLAN ماظن يف  خيراوتلاب ) ةّقلعتملا   ) ةلزعنملا ةفيفطلا  ءاطخألا 

ةلباق تغلبأ  رهشلا ، كلذ  نم  قحال  تقو  .اهنأشب يف  قلقلا  نود  نم  ةلوهسو  ةعرسب 
ثكب ّلقأ  ًاددع  تدهاش  اّهنأ  لاج  نرثرون  اهعم  لماعتي  يتلا  تايفشتسملا  ىدحإ  يف 

جئاتنلا نع  تغلبأ  .تّعقوت ك  ّم  نواد  ةمزالت  ةباصإلا  رطخ  عافترا  تالاح  نم 
نم ام  ّهنأ  ربتخملا  نولماعلا يف  اهل  دّكأ  تبسانملا ، اتلك  نكل يف  رهشأ ، ةثالث  دعب  اهسفن 

ةيلاع جئاتنلا  ّةلق  نع  رخآ  ىفشتسم  نم  ةلباق  تغلبأ  ويام ، رهش  يف  .ئطاخ  ءيش 
.جئاتنلا قيقدتلاب يف  ضارمألا  ملع  ربتخم  ريدم  عنتقا  ًاخأ ، .تارابتخالا  ةروطخلا يف 

.ةّوقبو اهلعف  ةّيفلألا  ةلكشم  تلعف  دقل  .أطخ  دوجو  كردأ  ام  ناعرسو 

عم ّمألا ، داليم  خيرات  مادختسا  ّمت  ضارمألا ، ملع  ربتخم  رتويبمكلا يف  جذو  يف 
رطخلا لماوع  دحأ  مألا  رمع  ّدعي  ذإ  .اهرمع  باسحل  يلاحلا ، خيراتلا  ىلإ  ةراشإلا 
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دعب .نواد  ةمزالت  ًاباصم  ًالفط  ًاّنس  ربكألا  تاهّمألا  بجنت  نأ  حّجرملا  نم  ّهنأل  ةّمهملا ،
ماعلا 2000 نم  داليملا 1965  خيرات  حرط  نم  ًالدبو  ماع 2000 ، نم  رياني  نم  لّوألا 

ًارمع ىطعأ  ّم  رفص ، مقرلا  نم  حرط 65  ّمت  ًاماع ، ةغلابلا 35  ّمألا  ّنس  ىلع  لوصحلل 
غ رعألا  تهّوش  ريذحت ، قالطإ  نم  ًالدبو  .همهف  رتويبمكلا  عطتسي  ًايبلس  

ّنسلا تامّدقتملا يف  تاهّمألا  نم  ًاثك  ةعضاو  بك ، لكشب  رطاخملا  باسح  ةيقطنملا 
ارولف عم  تثدح  ةهباشم  ةلاح  يفو   ) كلذل ةجيتن  .يغبني  ّم  ةروطخ  ّلقأ  ةئف  يف 

نع لصفلا 2  يف  ةملؤملا  هتّصق  انأرق  يذلا  رفوتسيرك ، لفطلا  ةدلاو  نوستاو ،
فّنصت ةأرما  نم 150  كأ  ىلإ  ةئطاخ  لئاسر  لاسرإ  ّمت  ةبذاكلا ،)» ةئّيسلا  تاراذنإلا  »

ناك ءاسن  عبرأ  ّنهنيب  نم  .ةبذاك  تايبلس  ةروطخ : ّلقألا  ةئف  مّهنأ يف  ىلع  ّنهتّنجأ 
ةمزالت باصم  ًالافطأ  جنأ  ّنّهنأ  غ  تاصوحفلا ، نم  ديزمل  نعضخي  نأ  نك 

.رّخأتم ضاهجإ  نم  ناع  نايرخأ  ناتأرماو  نواد ،

 
انثلا كفتلا 

كأ عم  ديازتم  لكشب  اهيلع  دمتعن  انحبصأ  يتلا  رتويبمكلا  ةزهجأ  لمعت 
ىلإ جاتحن  يرشعلا ، ماظنلل  ساسألا 10  عمف  .انثلا  وأ  ساسألا 2  ةيئادب -  سسألا 

جاتحن ساسألا 2 ، دمتعي  يذلا  انثلا  ماظنلا  يفو  .مقر  ّيأ  ليثمتل  رفصو  ماقرأ  ةعست 
لسالس نع  ةرابع  يه  ةيئانثلا  ماقرألا  عيمجو  .رفصلا  ىلإ  ةفاضإلاب  دحاو  مقر  ىلإ  طقف 

ماظن .نيأزج يف  نم  نوّكتم  ّهنأ  انث  ةملك  ينعت  عقاولا ، .طقف يف  رافصأو  داحآ  نم 
ربكأ ًاددع  هراج  راسي  ىلإ  ةدحاو  ةلزنم  يف  مقرلا  سفن  ّلث  انثلا ، ةيلزنملا  ةميقلا 

ىلإ لّوألا  دومعلا  ّلث  ذإ  .يرشعلا  ماظنلا  عم  اندتعا  ك  لماع 10 ، نم  ًالدب  لماعب 2 ،
فاعضأ 8، عبارلاو  فاعضأ 4 ، ثلاثلاو  فاعضأ 2 ، ميلا  نم  اثلاو  داحآلا ، ميلا 

نم ةيناو ، نانثاو  دحاو  ىلإ  جاتحن  رشع ، دحأ  لثم  مقر  ءانبل  يلاتلاب ، .كيلاود  اذكهو 
، يلاتلا لكشلا  ىلع  وه  مقرلل 11  انثلا  ليثمتلا  ّنإف  كلذلو  ةعبرأ ، فاعضأ  ّيأ  نود 

نم سانلا : نم  عاونأ  ىوس 10  دجوي  ال  : » ةدق ةيضاير  ةتكن  أت  قايسلا ، اذه  يفو  . 1011
ماظنلا يف  نثا  مقرلا  ّلث   10 عبطلابو ، هنومهفي .» ال  نمو  انثلا  ماظنلا  نومهفي 

.انثلا

مايقلا ّنأل  سيل  رتويبمكلا ، ةزهجأل  يساسألا  رايخلا  انثلا  ماظنلا  ربتُعي 
ةزهجأ ءانب  ةقيرط  ببسب  لب  هتعيبطب ، فيطل  انثلا  ماظنلا  يف  تايضايرلاب 

ةغصلا ةينورتكلإلا  تانّوكملا  تارايلم  ىلع  ثيدح  رتويبمك  ّلك  لمتشي  ذإ  .رتويبمكلا 
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نيزختو لقن  يف  ضعبلا  اهضعب  عم  لصاوتت  يتلاو  تاروتسزنارتلا ، ىّمست  يتلا 
نكل .ةيددع  ةميق  ليثمتل  ةدّيج  ةقيرط  روتسزنارتلا  ربع  دهجلا  ّقفدت  ّدُعيو  .تانايبلا 

نك دهجلل  تارايخ  روتسزنارت 10  ّلكل  رّفوي  يذلا  يرشعلا  ماظنلاب  لمعلا  نم  ًالدب 
ليغشت طقف : دهجلل  نيَرايخ  دوجو  كأ  يقطنملا  نم  ّهنإف  قوثوم ، لكشب  اهزيي 
ابرهك دهج  لعتسا  نك  أطخ ،» وأ  حص   » ىلع مئاقلا  ماظنلا  اذه  عم  .فاقيإو 

عمج لالخ  نمو  .طيسب  ّبلقت  ثدح  اذإ  ئطخت  ال  ةقوثوم  ةراشإ  لاصيإل  غص 
لثم ةيقطنملا  تايلمعلا  نم  تاروتسزنارتلا  هذهل  ةئطاخلا  وأ  ةحيحصلا  تاجرخملا 

، ةيرظنلا ةيحانلا  نم  نكمملا ، نم  ّهنأ  تايضايرلا  ءلع  رهظأ  و«ال ،» وأ ،» «، » «و
ةزهجأ تعطق  ً.ادّقعم  ناك  هم  ةباجإ ، كل  يضاير  باسح  ّيأ  ىلع  ةباجإلا  باسح 

ىلع ةرداق  يهو  .يلمع  لكشب  ّةيرظنلا  هذه  قيبطتل  ًاليوط  ًاطوش  ةثيدحلا  رتويبمكلا 
داحآلا نم  ةلسلس  ىلإ  انتابلط  ليوحت  قيرط  نع  قّدصي  وحن ال  ىلع  ةدّقعم  ماهم  ءادأ 

ّرفوت ّىتح  ًابايإو  ًاباهذ  تاتِبلا  هذه  بلقل  بعصو  دراب  قطنم  قيبطتو  رافصألاو 
لالخ نم  اهقيقحت  اننك  يتلا  ةيمويلا  بيجاعألا  نم  مغرلا  ىلعو  .ةحضاو  ةباجإ 

، انبويج يفو  انبتاكم  ىلع  شيعت  يتلا  تالآلا  انثلا يف  ةيلزنملا  ةميقلا  ماظن  مادختسا 
.هدايسأ ادبلا  ساسألا  اذه  اهيف  بّيخ  تاقوأ  ّة  ّهنأ  ّالإ 

* * *

تقحتلا امدنع  طقف  اهرمع  نم  ةرشع  ةعباسلا  زيام يف  ل  تسيرك  تناك 
ايناملأ يف  جراخلا  يف  مدخت  تاونس  ثالث  تضمأ  ماع 1986 . يف  مألا  شيجلاب 
ةرادإ ةساردل  اهنطو  ىلإ  كلذ  دعب  دوعتل  ةيلعفلا ، ةمدخلا  نم  دعاقتت  نأ  لبق  ةيهاطك 

.سكنابف يف ديفيد  اهقيدصب  تقتلا  كانهو ، .اينافلسنب  انايدنإ يف  ةعماج  لعألا يف 
تداع اهتسارد ، ىلع  قافنإلل  لاملا  ىلإ  اهتجاح  ببسبو  ماع 1990 ، نم  ربوتكأ 

the 14th) 14 نيومتلا ةزرفم  ىلإ  تّمضنا  .شيجلل  ةعباتلا  طايتحالا  تاّوقب  قاحتلالل 
(، Quartermaster Detachment

ةدحولا ءاعدتسا  ّمت  ماع 1991 ، نم  رياربف  يف 14  .هايملا  ةيقنتب  ةّفلكم  ةدحو  يهو 
قرشلا ىلإ  زيام  لقن  ّمت  مّايأ ، ةثالث  دعبو  .ءارحصلا  ةفصاع  ةّيلمع  نمض  لاتقلل ،

ةبكر ىلع  سكنابف  عكر  ةدّحتملا ، تايالولا  هيف  ترداغ  يذلا  مويلا  يف  .طسوألا 
، متاخلا عيُضت  نأ  ةيشخ  نكل  رورسب ، هضرع  زيام  تلبقف  .جاوزلا  اهيلع  ضرعو  ةدحاو 

ىلإ اهترداغم  لبق  هتبيطخل  سكنابف  تلك  رخآ  تناكف  .اهعم  هذخأ  تضفر 
سكنابف ذخأ  كتدوع .» راظتناب  انه  نوكيس  ًاذإ ، ًانسح  ، » ةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملا 

ةصرفلا ّنأ  .ويتسلا غ  راوجب  تسيركل  ةروص  قوف  هعضوو  تيبلا  ىلإ  هعم  متاخلا 
١٧٩



يف متاخلا  عضول  كلذ  دعب  هل  حاتت  نل 
.اهعبصإ

يف طفنلاب  ةّينغلا  ةيّوجلا  نارهظلا  ةدعاق  ىلإ  ةزرفملا 14  تلصو  امدنع 
يف ةّتقؤملا  مهتانكث  ىلإ  ةصق  ةفاسمل  اهئاضعأ  لقن  ّمت  ةيدوعسلا ، ةيبرعلا  ةكلمملا 

نع ًالضف  زيام ، ةدحو  ّمضي  يذلا  ّتقؤملا  ىنبملا  ناك  .جيلخلا  لحاس  ىلع  ربُخلا  ةنيدم 
ّمت ئدص ، دعم  عدوتسم  نم  ليلقب  ربكأ  ىرخألا ، ةيناطيربو  ةيكمأ  تادحو 

قفاوملا يف دحألا  موي  يأ  اهلوصو ، نم  مّايأ  ّةتس  دعب  .يرشبلا  نكسلل  ًارّخؤم  هليوحت 
لقتنتس اهتدحو  ّنأو  نامأب  تلصو  اّهنأ  اهتدلاو  ربختل  نطولاب  زيام  تلّصتا  رياربف ،  24

نأ دعب  يلاتلا ، مويلا  .ةيتيوكلا يف  دودحلا  هاّجتاب  لشلا  وحن  ًاليم  ةفاسمل 40  ًابيرق 
زيام تزهتنا  نوبّردتي ، وأ  نوخرتسي  ةدحولا  دارفأ  ةّيقب  ناك  نيبو  اهتبوانم ، تلمكأ 

تأدب دق  اهصم  رّرقتس  يتلا  ثادحألا  ّنأ  اهلابب  رطخي  نأ  نود  نم  مونلل ، ةصرفلا 
ً.اساسأ

ةيبرعلا ةكلمملا  ىلع  دوكس  خوراص  نم 40  كأ  قالطإ  نم  مغرلا  ىلع 
ةميسج رارضأب  تبّبست  يتلا  ةيقارعلا  تجهلا  ّنأ  ّالإ  جيلخلا ، برح  لالخ  ةيدوعسلا 
ةيبرعلا ةكلمملا  تباصأ  يتلا  خيراوصلا  مظعم  ّنأ  كلذ  .خيراوص  ةرشع  نع  ّلقت 
فادهألا نع  ًاضوع  ةيندم ، قطانم  يف  تطبهو  اهراسم  نع  تفرحنا  ةيدوعسلا 
تويرتاب خيراوص  ماظن  ىلإ  ًاّيئزج  يقارعلا  حاجن  مدع  ىزعيو  .ةدوصقملا  ةيركسعلا 

لجأ نم  اهضارتعا » ةمداقلا و« خيراوصلا  نع  فشكلل  ماظنلا  ميمصت  ّمت  ذإ  .مألا 
هعبتي رادارلل ، يلّوألا  فشكلا  ىلع  ماظنلا  دمتعاو  .فدهلا  بيصت  نأ  لبق  اهمدت 
دّرجم سيلو  ًايقيقح  خوراصلا  نوك  نضل  مّمصم  ًاليصفت ، كأ  يديكأت  فشك 
فشك ءارجإ  لجأ  نمو  .طاشنلا  طرفم  لّوأ  رادار  ةطساوب  اهفاشتكا  ّمت  ةفئاز  ءاضوض 

.خوراصلا ةعرسل  ريدقت  عم  ىلوألا  ةيؤرلا  عقومو  نامز  لاسرإ  ّمتي  ناك  ًاليصفت ، كأ 
ةلمتحملا عقاوملا  نع  ثحبلل  ةّقيض  ةذفان  جاتنإل  تامولعملا  هذه  مدختُست  كلذ  دعب 

.ربكأ ليصفتب  قّقحتلا  حيتي  ّم  خوراصلل ،

نكل .ةيناثلا  راشعأب  تقولا  باسحب  تويرتاب  ماظن  موقي  ّةقدلا ، ىلع  ًاصرح 
ّهنأ يف ّالإ  «، 0.1  » وه صق  مقرب  يرشعلا  ماظنلا  لَّث يف  رشعلا  ّنأ  عمو  ظحلا ، ءوسل 
وه هل  دودح  ال  ًارّركتمو  ًاّدتمم  ًقر  يطعي  انثلا  ماظنلا 

رتويبمك ّيأل  نك  ّهنأ ال  او  .ةياهن  ام ال  ىلإ  ةعبرألا 0011  ماقرألا  رّركتت  ذإ  ..... 0.00011001100110011001100
رشُعلا بيرقت  ىلإ  تويرتاب  ماظن  دمع  دقف  ماقرألا ، نم  اهن  ال  ددع  نيزخت 

١٨٠



نع فلتخي  ّهنإف  عطتقم ، ليث  وه  مقرلا  اذه  ّنأ  او  ً.ايئانث  ًقر  مادختساب 24 
نوجمربملا ضرتفاف  .ةيناثلا  نم  يالم  ةرشع  ىلع  دحاو  وحنب  رشُعلل  ةيقيقحلا  ةميقلا 

ًارثأ ثدُحي  نل  ليئضلا  قرافلا  اذه  ّنأ  تويرتاب  ماظن  مكحي  يذلا  زمرلا  اوبتك  نيذلا 
أطخلا يف مكارتي  نمزلا ، نم  ةليوط  ةرتفل  ماظنلا  ليغشت  ّمت  امدنع  كلذ ، عم  ً.ايلمع 

حبصي ًاموي ، وحن 12  دعبو  .ّمهم  ءيش  ىلإ  لّوحتيل  تويرتاب  ماظنل  ةيلخادلا  ةعاسلا 
ً.ابيرقت ةدحاو  ةيناث  تويرتاب  ليجست  تقو  يلجإلا يف  أطخلا  عومجم 

نم كأل  لمعي  تويرتاب  ماظن  ناك  رياربف ، موي 25  نم  ةعاسلا 20:35  دنع 
ًايبرح ًاسأر  يقارعلا  شيجلا  قلطأ  ةان ، زيام  تناك  نيبو  .يلاوتلا  ىلع  مّايأ  ةعبرأ 
دعبو .ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملل  يقرشلا  لحاسلا  هاّجتاب  دوكس  خوراص  قوف 

تويرتاب رادار  فشتكا  ةكلمملل ، يّوجلا  لاجملا  ربعي  خوراصلا  ناك  نيبو  قئاقد ،
نم تانايبلا  رير  ّمت  امدنع  .قّقحتلل  اثلا  رادارلا  ىلإ  هتانايب  لسرأو  خوراصلا  لّوألا 

خوراص عمو  ً.ابيرقت  ةيناثلا  ثلث  رادق  ّلتخا  دق  فشكلا  تقو  ناك  رخآ ، ىلإ  رادار 
نم كأب  عقوملا  ريدقت  ماظنلا  ءاسأ  ةيناثلا ، رتم يف  قوفت 1600  ةعرسب  قلطنملا  دوكس 
ً.اثبع نكلو  خوراصلا ، ىلع  اهيف  عي  نأ  ّعقوُتي  يتلا  ةقطنملا  اثلا  رادارلا  ّشتف  .رتم   500

.117 هتلازإ ّتو  ئطاخ  راذنإلا  ّنأ  ماظنلا  ضرتفاف 

ّم اهيف ، ةان  زيام  تناك  يتلا  تانكثلا  خوراصلا  برض  ةعاسلا 20:40 ، دنع 
يذلا موجهلا  اذه  ناكو  .نيرخآ  وحن 100  حرجو  اهئالمز  نم  عم 27  اهلتقم  ىلإ  ىّدأ 

دونجلا ثلث  لتقم  نع  ًالوؤسم  ةيلاتقلا  لعألا  ءاهتنا  نم  مّايأ  ةثالث  لبق  عقو 
ول هبّنجت  نكمملا  نم  ناك  اّرو  ىلوألا ، جيلخلا  برح  مهفتح يف  اوقل  نيذلا  يكمألا 

.فلتخم ساسأ  ىلع  ةفلتخم -  ةغلب  تثّدحت  رتويبمكلا  ةزهجأ  ّنأ 

ةعومجم ةطساوب  ًاما  ماقرألا  ّلك  ليث  ىلع  رداق  ساسأ  نم  ام  كلذ ، عم 
يذلا أطخلا  بّنجت  نكمملا  نم  ناك  اّر  فلتخم ، ساسأ  عم  .ماقرألا  نم  ةدودحم 
تناك ىرخأ  ءاطخأ  ّنأ  ّكش  نكلو ال  خيراوصلا ، نع  فشكلل  تويرتاب  ماظن  هبكترا 
يتلا ايازملا  ّنأ  ّالإ  جتنت ، يتلا  ءاطخألا  ّةلق  نم  مغرلا  ىلعو  كلذل ، .كلذ  نم  ًالدب  عقتل 

ةّيقطنم كألا  رايخلا  هلعجي  ةيقوثوملاو  ةقاطلا  ديعص  ىلع  انثلا  ماظنلا  اهّرفوي 
مادختسا انلواح  اذإ  رّخبتت  ام  ناعرس  ايازملا  هذه  ّنأ  غ  .ةّيلاحلا  رتويبمكلا  ةزهجأل 

.يعمتجم قايس  انثلا يف  ماظنلا 

* * *
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ةلفاح يف  هنوفداصت  باّذجو  بيرغ  صخش  ىلإ  نوثّدحتت  مكسفنأ  اولّيخت 
هفتاه مقر  مكءاطعإ  هنم  نوبلطت  مكّتطحم ، ىلإ  مكلوصو  بارتقا  عم  .ةمحدزم 

07XXX-XXX- لثم ًقر  نم 11  نّوكم  فتاه  مقر  مكيطعيف  لومحملا ،
ةكلمملا يف  ةلومحملا  فتاوهلا  ماقرأ  عيمجل  كرتشملا  قيسنتلا  وهو  ، XXX

فتاه مقر  ّلك  ّنإف  انثلا ، ماظنلا  يف  اهسفن  ماقرألا  ةعومجم  قيقحتل  .ةدّحتملا 
ليجست ةلواحم  يلاتلاب  اوّليخت  ً.قر  نم 30  كأ  نم  نّوكتيس  لومحم 

رفصلا دعب  دحاو  ّة  ناك  له   » .اهنم مكلّجرتو  ّةطحملا  ىلإ  ةلفاحلا  لوصو  لبق   111011100110101100100111111111111
.»؟ رفص مأ  عباسلا 

.انعمتجم حاتجي  يذلا  انثلا  كفتلل  لمتحملا  ررضلا  وه  ةيّمهأ  كألا  رمألا 
قرفلا ب ينعت  ةيبلسلا  وأ  ةيباجيإلا  ةعيرسلا  تارارقلا  تناك  ةقيحسلا ، نامزألا  يفف 

طوقس ةّيلتحا  باسحل  تقو  ةيئادبلا  انتغمدأ  ىدل  نكي  ذإ   .توملاو  ةايحلا 
وأ لاتقلا  اّمإ  ًاعيرس : ًارارق  ّبلطتي  طخ  ناويح  عم  دجاوتلاف  .انسوؤر  ىلع  ةرخص 

رارقلا نم  لضفأ  رشابملاو  عيرسلا  انثلا  رارقلا  ناك  نايحألا ، بلغأ  يفو  .برهلا 
انظفتحا ًاديقعت ، اهدايدزاو  انتاعمتجم  رّوطت  عمو  .تارايخلا  عيمج  نزي  يذلا  ءيطبلا 

وأ حلاصك  رشبلا  انناوخإل  ةيطمنلا  روصلا  ًادّدجم  فداصن  ذإ  .ةيئانثلا  ماكحألا  هذهب 
انل تّرفو  اهّنكل  ةيئادب ، تافينصتلا  هذهو  .ءادعأ  وأ  ءاقدصأ  ةاطخ ، وأ  عيطم  ئّيس ،

تحبصأ تقولا ، رورم  عمو  .درف  ّلك  ةهجاوم  دنع  فّرصتلا  ةّيفيك  انيلع  يل  ًاراصتخا 
ّدعت يتلا  ةيئانثلا  ةيروتاكيراكلا  موسرلا  ةطساوب  ًاخوسر  كأ  ةيطمنلا  روصلا  هذه 

اهعابتأل ًالاجم  كرتت  اّهنأ ال  ذإ  .ةيبعشلا  ةيئانثلا  تانايدلا  نم  ديدعلا  ًاقبسم يف  ًاطرش 
.ّرشلاو خلا  صئاصخ  كيكشتلال يف 

ةعيرسلا تارارقلا  هذه  لثم  ّنإف  رضاحلا ، تقولا  انمظعم يف  ىلإ  ةبسنلاب  نكل 
لّمأتلل تقولا  كل  نحنف  .ةيّمهأ  تاذب  تسيل  ةقلطملا  ةيروتاكيراكلا  موسرلاو 

مهفينصت ّمتيل  ةياغلل  نيدّقعم  سانلا  تابو  .ةّمهملا  ةايحلا  تارايخ  قمعأ يف  لكشب 
ّيأ انثلا  كفتلا  كرتي  .ّةقدلا ال  ديدشو  ضومغلا ، ديدش  دحاو ، انث  فصاو  ةطساوب 
وأ يبستاغ ، وأ  بيانس ، انيدل : ةلّضفملا  تّايصخشلا  ضعبل  ةحفصلا  ىلع  ةحاسم 

ةخّسرتملاو يف ةطلتخملا  تايصخشلا  هذهب  انباجعإ  ببسلاو يف  .بدألا  اع  تلميه يف 
انلز ام  انّنكل  .ةبيعملاو  ةدّقعملا  انتاّيصخش  سكعت  اّهنأل  ًاديدحت  وه  يقالخألا ، ضومغلا 
نم يجراخلا  اعلل  راهظإلل  ةّيئانثلا  تايمستلل  حيرملا  قيلا  ىلإ  كلذ  عم  ىعسن 

عدخن .نودحلم  وأ  نونمؤم  راسي ، وأ  قرزأ ،  وأ  رمحأ  نحن  صاخشأك : نوكن 
ىلع عقاولا  فيطلا يف  لمتشي  نيب  نيرايخ ، نم  دحاوك  تاذلا  فيرعت  انسفنأ يف 
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.ناولألا نم  ثك 

* * *

هذه لثم  يف  ربكألا  انعارص  ّلثمتي  تايضايرلا ، ّصاخلا ، يعوضوم  يف 
مّهنأ نودقتعي  نيذلا  كئلوأ  انتاوذ : ىلع  اهضرفن  يتلا  ةئطاخلا  تاماسقنالا 
ّمضت ةخألا  ةعومجملاو  .سكعلا  نودقتعي  نمو  تاباسحلاب ، مايقلا  نوعيطتسي 

ال دحأ  نم  امو  قالطإلا ، ىلع  تايضايرلا  مهفي  ال  ًابيرقت  دحأ  نم  ام  نكل  .نيثك 
مهف اوعاطتسا  يضاير  نم  ام  نسلا ، تائم  ربعو  لباقملا ، فرطلا  .ّدعلا يف  عيطتسي 
ىدم دمتعيو  فيطلا ، اذه  ًاناكم يف  كل  اّنلكف  .تايضايرلا  فورعم يف  وه  ام  ّلك 
نوكت نأ  نك  ةفرعملا  هذه  ّنأ  انداقتعا  ىدم  ىلع  ميلا  وأ  راسيلا  ىلإ  انلاقتنا 

.انل ةديفم 

ىلع ةبقاث  ةرظن  انلوح  نم  ةيددعلا  ةمظنألا  مهف  انحن  لاثملا ، ليبس  ىلع 
غو ةبيرغ  ودبت  يتلا  ةمظنألا  هذه  ىشخن  نأ  بجي  الو  .انسنج  ةفاقثو  خيرات 

سكعتو انفالسأ ، رّكف  فيك  انربخت  يهف  .اهب  يفتحن  نأ  لب  نايحألا ، بلغأ  ةفولأم يف 
، ةّيساسألا انتّيجولويبل  ةيعقاو  ةآرم  لّكشت  يهف  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .مهديلاقت  بناوج 

انّملعت اّهنإ  .انمادقأ  وأ  انيديأ  عباصأ  لثم  انيلإ  ةبسنلاب  ةيرهوج  تايضايرلا  ّنأ  تبُثتو 
يف .ةطيسبلا  ةيضايرلا  ءاطخألا  بّنجت  ىلع  اندعاستو  ةثيدحلا ، ايجولونكتلا  ةغل 
يف اهانبكترا  يتلا  ءاطخألا  حيرشت  لالخ  نم  يلاتلا ، لصفلا  يف  ىس  كو  عقاولا ،
( ًانايحأ بيرم  حاجنب   ) تايضايرلا ىلع  ةاقلا  ةثيدحلا  ايجولونكتلا  انل  ّرفوت  يضاملا ،

.لبقتسملا اهسفن يف  ءاطخألا  باكترا  بّنجتل  ًاقرط 
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ةدودحماللا  ةردقلا  ّرمتسملا : سحتلا 

ةينورتكلإلا ةراجتلا  ىلإ  رّوطتلا  نم  تايمزراوخلل ،

 
، رتم دعب 100  ، » ًالئاق ةيعانصلا  رقألا  ربع  ةحالملا  زاهج  نم  توصلا  ثعبنا 

فطعناو زاهجلا ، هيلع  هالمأ  ام  تاحرف  وتربور  ذّفن  ًاني .» فطعنا  ..ً.اني  فطعنا 
ةدايقلا ّملعتي  وتربور  ناك  .هدالوأ  نم  نثاو  هتجوز  هعمو  اهدوقي  ناك  يتلا  ةراّيسلاب 

قئاقد لبق  ًاماع -  ةربخب 15  ّعتمتت  ةرهام  ةقئاس  يهو  هتجوز -  نع  ةدايقلا  ّىلوت  دقو 
ّنط نزت 2  يدوأ  ةراّيس  ةهجاوم  هسفن يف  دجو  ، A6 قيرطلا نع  هفاطعنا  عم  .طقف 

يف ًاليم  ةعرسب 45  بكارلا  ةهج  نم  ةراّيسلاب  مدطصتل  سكاعملا ، هاّجتالا  يف  ست 
يتلا سلا  تاراشإ  هتتاف  ةحالملا ، زاهج  ىلإ  ههابتنا  عي  تاحرف  ناك  نيبف  .ةعاسلا 

نأ نود  نم  ثداحلا  نم  جرخ  ّهظح ، نسحل  .ميلا  ىلإ  فاطعنالا  مدع  نم  هرّذحت 
ةظوظحم نكت  تاونس ،  عبرأ  رمعلا  نم  ةغلابلا  ايليمأ ، هتنبا  ّنأ  .ىذأب غ  باصي 

.تاعاس ثالث  دعب  ىفشتسملا  تّيفوت يف  ذإ  .هلثم 

ةيعانصلا رقألا  ربع  ةحالملا  زاهج  لثم  ةزهجأ  ىلع  دمتعن  انحبصأ  دقل 
راسملا ديدحت  دنع  نكل  .ديازتم  وحن  ىلع  ةنوحشملا  ةيمويلا  انتايح  ّماهم  طيسبتل 

دنع ّمتي  يذلا  باسحلاو  .ةدّقعم  ةّمهم  ةحالملا  زاهج  يّدؤي  ، B ىلإ  A نم عرسألا 
ّهنأ .ةّمهملا غ  هذه  قيقحتل  نكمملا  ديحولا  رايخلا  وه  ةّيمزراوخ  لكش  ىلع  بلطلا 

ةيادب َيتطقن  ةنكمملا ب  تاراسملا  عيمجب  ظفتحي  نأ  دحاو  زاهج  ىلع  بعصلا  نم 
يتلا ةياهنلاو  ةيادبلا  طاقن  نم  لئاهلا  ددعلا  نأش  نمو  .هضعب  نع  تديعب  ةياهنو 

نم ةلكشملا ، ةبوعص  ىلإ  ًارظن  .بك  ّدح  ىلإ  ةّمهملا  ةبوعص  فعاضي  نأ  بلُطت  دق 
ام ًاّدج  ًاردان  ةيعانصلا  رقألا  ربع  ةحالملا  زاهج  تايمزراوخ  ّنأ  باجعإلل  ثملا 

.ةيثراك نوكت  نأ  بقاوعلا  نأش  نمف  ءاطخألا ، بكترت  امدنع  نكل  .ئطخت 
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ةفيظولا دّدحت  يتلا  تاداشرإلا  نم  ةلسلس  نع  ةرابع  يه  ةّيمزراوخلا 
نم ةعومجم  ميظنت  نم  بك ، ّدح  ىلإ  توافتت  نأ  ةّمهملا  نأش  نمو  .طبضلاب 

طقف ةّيضاير  تناك  ّةلجسملا  تّايمزراوخلا  مدقأ  ّنأ  غ  .ةبجو  يهط  ىلإ  تّالجسلا 
نيب ًاعم ، مقر  برضل  ةطيسب  ةّيمزراوخ  ءامدقلا  يرصملا  ىدل  ناك  ذإ  .اهتعيبطب 
عرتخا داليملا ، لبق  ثلاثلا  نرقلا  يفو  .ةّعبرم  روذج  داجيإل  دعاوق  يلبابلا  ىدل  ناك 

ةّيمزراوخ نع  ةرابع  وهو  ًالابرغ - »  » تسوتارإ ميدقلا  انويلا  تاّيضايرلا  اع 
سديمخرأ ىدل  ناكو  ماقرألا -  نم  ةعومجم  نم  ةيلّوألا  دادعألا  نم  ّصلختلل  ةطيسب 

.pi  ماقرأ ىلع  روثعلل  دافنتسا » ةقيرط  »

ةيكيناكيملا ةجلاعملا  يف  ةراهملا  ةدايز  تحمس  ريونتلا ، لبق  ام  ابوروأ  يف 
تالآلا يف  قحال ، تقو  يفو  تاعاسلا ، لثم  تاودأ  تاّيمزراوخلل يف  ايزيفلا  ّيلجتلاب 
ةراهملا هذه  تناك  رشع ، عساتلا  نرقلا  فصتنم  لولحب  .سرتلا  ىلع  ةاقلا  ةبساحلا 

لّوأ ءانب  نم  نّك  هتافاقث ، دّدعتب  فورعملا  جيباب ، زلراشت  ّنأ  ةجرد  ىلإ  تمّدقت  دق 
جمارب لّوأ  سيلفول  ادآ  ةدئارلا  تاّيضايرلا  ةملاع  هلجأ  نم  تبتك  يناكيم ، رتويبموك 

تاقيبطت جيباب  عارتخال  ّنأ  تكردأ  يتلا  يه  سيلفول  تناك  عقاولا ، يف  .رتويبمكلا 
تانايك ّنأ  يهو  ساسألا ، اهلجأ يف  نم  مّمُص  يتلا  ةتحبلا  ةّيضايرلا  تاباسحلا  زواجتت 

اهتجلاعمو اهفشت  نك  لئاسرلا  كلذ ، نم  ّمهألا  اّر  وأ  ةيقيسوملا ، تاتونلا  لثم 
، ةتحبلا ةيئابرهكلا  ّمث  نمو  ةيكيناكيمورهكلا ، ةيلآلا  بيساوحلا  خست  ّمتف  .ةلآلاب 

ليغشتل ةيناثلا  ةيملاعلا  برحلا  يف  ءافلحلا  لبق  نم  ديدحتلاب  ضرغلا  اذهل 
ذيفنت نكمملا  نم  ناك  أدبملاب  ّهنأ  عمو  .ةيناملألا  تارفيشلا  تكّكف  يتلا  تاّيمزراوخلا 
ّةقدبو ةعرسب  اهرماوأ  تذّفن  ةيجذومنلا  رتويبمكلا  ةزهجأ  ّنأ  ّالإ  ًّايودي ، تايمزراوخلا 

.اهيف اهتسفانم  رشبلا  نم  شيجل  نك  ال 

ًاءزج مويلا  رتويبمكلا  ةزهجأ  اهذّفنت  يتلا  ةدّقعملا  تاّيمزراوخلا  تحبصأ 
ةباتك نم  ًاءدب  يمويلا ، انتايح  تورل  ةلعافلا  ةجلاعملا  نم  ديازتم  وحن  ىلع  ًايويح 

وأ رتويبمك  ةبعل  ةسرم  وأ  فتاهلا ، ىلع  ةروص  طاقتلا  وأ  ثحب  كّرحم  مالعتسا يف 
لبقن نحنو ال  .مويلا  اذه  رهظ  دعب  سقطلا  لاح  نع  يمقرلا  يصخشلا  دعاسملا  لاؤس 

، انتلئسأب ةلص  كألا  ةباجإلا  انءاطعإ  ثحبلا  كّرحم  نم  ديرن  لب  ًاضيأ ، ميدق  ّلح  ّيأب 
لوطهل لتحا  ّة  ناك  اذإ  ام  ّةقدب  فرعن  نأ  ديرن  .اهدجي  يتلا  ىلوألا  ةباجإلا  سيلو 

ذخأ ىلإ  ةجاحب  اّنك  اذإ  ام  ةفرعم  نم  نّكمتن  ل  ًءاسم ، ةسماخلا  ةعاسلا  دنع  رطملا 
ىلإ  A نم قيرط  عرسأ  ربع  ةحالملا  زاهج  انهّجوي  نأ  ديرنو  .لمعلا  ىلإ  انعم  فطعملا 

.هفشتكي قيرط  لّوأ  سيلو  ، B
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نم ةاق  يهو  ةيمزراوخلا -  تافيرعتلا  مظعم  نع  حضاو  لكشب  بيغت 
يطعت يتلا  تانايبلا  يأ  تاجرخملاو ، تالخدملا  ةنّيعم -  ةّمهم  قيقحتل  تيلعتلا 

يه تالخدملا  نوكت  ماعط ، ةفصو  يف  لاثملا ، ليبس  ىلع  .اهتيّمهأ  تّايمزراوخلل 
ىلإ ةبسنلاب  .تاجرخملا  يه  ةلواطلا  ىلع  اهنومّدقت  يتلا  ةبجولا  ّنأ  يف ح  تانّوكملا ،

يتلا ةياهنلاو  ةيادبلا  ةطقن  يه  تالخدملا  ّنإف  ةيعانصلا ، رقألا  ربع  ةحالملا  زاهج 
يهف تاجرخملا  اّمأ  .هتركاذ  يف  زاهجلا  اهب  ظفتحي  يتلا  ةطراخلا  عم  اهنودّدحت 

ّنإف عقاولا ، اعب  تالصلا  هذه  نود  نمو  .اهربع  كلاصيإ  ةلآلا  رّرقت  يتلا  قيرطلا 
، نايحألا نم  ثك  يفو  .ةدّرجملا  دعاوقلا  نم  تاعومجم  ىوس  تسيل  تايمزراوخلا 

تاجرخملا وأ  ةحيحصلا  تالخدملا غ  ّنإف  تايمزراوخلا ، للخ يف  نع  ًاربخ  دجن  امدنع 
.اهسفن دعاوقلا  تسيلو  ةيقيقحلا ، ةّصقلا  يه  ةّعقوتملا  غ 

يمزراوخلا سحتلا  ءارو  ةنماكلا  تاّيضايرلا  لصفلا  اذه  يف  فشتكنس 
، لغوغ ثحبلا يف  جئاتن  بيترت  اهيف  ّمتي  يتلا  ةقيرطلا  نم  ةيمويلا : انتايح  ّرمتسملا يف 

تاّيمزراوخلا نع  فشكنس  .كوبسياف ك  انتاحفص يف  ىلع  حرُطت  يتلا  صصقلا  ىلإ 
ةقلع اهيلع  دمتعي  يتلاو  ةبعصلا  لكاشملا  ّلحت  يتلا  ّللضم  وحن  ىلع  ةطيسبلا 
.نوزامأ ميلستلا يف  قرط  ىلإ  لغوغ  طئارخ  ةحالملا يف  ماظن  نم  انمّايأ : ايجولونكتلا يف 

تاّيمزراوخلا ب ضعب  عضنو  ةثيدحلا  ايجولونكتلل  بسوحملا  اعلا  نم  جرخنس  ك 
ىلع لوصحلل  اهمادختسا  كنك  يتلا  ةطيسبلا  سحتلا  تاّيمزراوخ  ةرشابم : كيدي 

.تكرام ربوسلا  رصقألا يف  راظتنالا  ّفص  رايتخال  وأ  راطقلا  دعقم يف  لضفأ 

وحن ىلع  ةدّقعم  ماهم  ءادأ  اهنك  تّايمزراوخلا  ضعب  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع 
، اذكه .لثمألا  ىوتسملا  نود  ًانايحأ  يه  اهئادأ  بناوج  ضعب  ّنأ  ّالإ  رّوصتلا ، قوفي 

رمألا تاحرفل ، ةئطاخ  تاهيجوت  ةحالملا  زاهج  ىطعأ  دهعلا ، ةدق  ةطراخ  ببسبو 
تناك ولو  .ةئطاخ  اهسفن  راسملا  ديدحت  دعاوق  نكت  عقاولا ،  .ةاسأ يف  بّبست  يذلا 

هذه ّنأ  .قالطإلا غ  ىلع  عقيل  ناك  ام  ثداحلا  ّنأ  لمتحملا  نمف  ةثّدحم ، ةطراخلا 
يتلا ةلهذملا ، تاودألا  هذهف  .ةثيدحلا  تّايمزراوخلل  ةلئاهلا  َةّوقلا  حضوت  ةّصقلا 

ًاردصم لّكشت  نأ  بجي  ال  ةيمويلا ، انتايح  بناوج  نم  ديدعلا  تطّسبو  ترشتنا 
اهتالخدم يقبن  نأو  رذحب ، اهعم  لماعتن  نأ  بجي  هسفن ، تقولا  يف  .فوخلل 

ةباقرلا لتحا  أي  ناسنإلا ، فارشإ  عم  نكل  .ةقيقدلا  ةبقارملا  ديق  اهتاجرخمو 
ًايعس يوديلا ، مّكحتلا  حبك  ّمتي  امدنع  ثدحي  نأ  نك  ام  كفتلا يف  دنعو  .زّيحتلاو 

، اهسفن ةّيمزراوخلا  لخاد  ًارّفشمو  ًّايفخم ، نوكي  دق  زّيحتلا  ّنأ  فشتكن  ةيدايحلا ، ءارو 
تاّيمزراوخلا ةيّمهأ  ىدم  نع  رظنلا  ّضغب  .عرتخملا  لويمل  ةمصب  لّكشي  ثيحب 
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ءايمعلا ةقثلا  نم  ًالدب  ةيلخادلا ، اهلمع  ةقيرطل  طيسبلا  مهفلل  نك  ةديفملا ،
.حاورألا ذقنيو  لاملاو  تقولا  ّرفوي  نأ  أطخلا ، نم  ةيلاخلا  اهتاّيلمعب 

 

 
رالود نويلملا  ةلئسأ 

« ةيفلألا لئاسم  ةزئاج   » نع تاّيضايرلل  يالك  دهعم  نلعأ  ماع 2000 ، يف 
لمشتو . 118 تاّيضايرلا اّهلح يف  ّمتي  يتلا   لئاسملا  ّمهأ  نم  ربتُعت  يتلاو  ةعبسلا ،
تالداعم زليم ، غناي  ةيرظن  نار ، ةيضرف  هيراكناوب ، ةيسدح  جدوه ، ةيسدح  ةاقلا :

لباقم  P ةلأسمو رياد ، - نوتيوسو شب  ةيسدح  ءاسلملا ، ىنبلاو  سكوتس  - هييفان
ةغصلا ةيعرفلا  تالاجملا  ضعب  جراخ  نيثك  ىلإ  ةبسنلاب  ةضماغ  اهءسأ  ّنأ  عمو  . NP

راشأ همسا ، دهعملا  لمحي  يذلا  سيئرلا  عّربتملا  يالك ، نودنال  ّنأ  ّالإ  تّايضايرلل ، ًاّيبسن 
تابثإ ءاقل  رالود  نويلم  ضرع  امدنع  لئاسملا  هذه  نم  ّلك  ةيّمهأ  ىدم  ىلإ  طقف 

.اهتّحص مدع  وأ  اهتّحص 

يهو طقف ، ةدحاو  ةلأسم  ّلح  ّمتدق  ناك  باتكلا ، اذه  فيلأت  تقو  يف 
ايجولوبطلا لاجم  ةلأسم يف  نع  ةرابع  يه  هيراكناوب  ةيسدح  هيراكناوب .» ةيسدح  »

يفف .جعلاب  لاكشألا ) تّايضاير   ) ةسدنه ايجولوبوطلا  رابتعا  نك  .يضايرلا 
كلذ نم  ًالدب  ّمتي  لب  ةّمهم ، اهسفن  ءايشألل  ةيلعفلا  لاكشألا  ربتُعت  ال  ايجولوبوطلا ،
ىري ال  لاثملا ، ليبس  ىلع  .اهكلت  يتلا  بوقثلا  ددع  بسحب  ًاعم  ءايشألا  عيمجت 

اذإ .يبسيرفلا  ّىتح  وأ  يبكرلا  ةرك  وأ  ّةلسلا  ةرك  وأ  مدقلا  ةرك  ًاقرف ب  يجولوبوطلا 
وأ اهديد  وأ  اهقحس  نك  ةيرظنلا ، ةيحانلا  نمف  جعلا ، نم  ةعونصم  اّهلك  تناك 
عم .جعلا  بوقث يف  ّيأ  قالغإ  وأ  عنص  نود  نم  اهضعبب  ةهيبش  ودبتل  اهب  بعالتلا 

ةقلحلا نع  ًايرذج  ًافالتخا  فلتخت  ءايشألا  هذه  ّنإف  يجولوبوطلا ، ىلإ  ةبسنلاب  كلذ ،
ًابقث اهنم  ّلك  كل  يتلا  ّةلسلا ، ةرك  قوط  وأ  ةجاّردلل ، يلخادلا  بوبنألا  وأ  ةيطّاطملا ،

ةعطق وأ  بقث ، كل  يذلا  مقرلا 8  ّنإف  كلذك  .لغيبلا  ةكعك  لثم  فصتنملا ، يف 
ً.اضيأ نافلتخم  نايجولوبوط  نائيش  ةثالثلا ه  بوقثلا  تاذ  ةّحلمملا  لزتربلا 

وهو  ) هيراكناوب يه  يسنرفلا  تاّيضايرلا  اع  حرتقا  ماع 1904 ، يف 
ديرفلأ باكلا  ةئربتو  يضايرلا  ءاردزالل  ّدح  عضول  لّخدت  يذلا  هسفن  هيراكناوب 
يعابرلا رادصإلا  وه  ةعبرألا  داعبألا  نكمم يف  لكش  طسبأ  ّنأ  لصفلا 3 ) سوفيرد يف 
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طيخ نم  ةقلح  عنص  اوّليخت  طيسب ،» «ـ هيراكناوب ب هدصق  ام  حرشلو  .ةركلل  داعبألا 
يفتخت ّىتح  ماكحإب  هبحسو  حطسلا  ىلع  طيخلا  ءاقبإ  مكنكمأ  اذإ  .ءيش  لوح 

مساب ةركفلا  هذه  فرُعتو  .يوركلا  لكشلا  لثم  ًايجولوبوط ، وه ، ءيشلا  ّنإف  ةقلحلا ،
ءيش مامأ  مّكنإف  طيخلا ، ةطساوب  كلذب  مايقلا  نم  اونّكمتت  اذإ   طيسبلا .» ليصوتلا  »

ةكعك طسو  ربع  لفسألا ، نم  طيخلا ، نورّر  مّكنأ  اوّليخت  ً.اديقعت  كأ  يجولوبوط 
يف فقتس  ةكعكلا  ّنإف  طيخلا ، بحسب  نوموقت  امدنع  نآلا  .ىلعألا  ىلإ  لغيبلا 
يه يف دحاولا  بقثلا  تاذ  لغيبلا  ةكعك  ّنإف  يلاتلاب  ً.ادبأ  ةقلحلا  يفتخت  نلو  قيرطلا 

عم ةجيتنلا  تناك  .بقث  ّيأ  ىلع  لمتشت  يتلا ال  مدقلا ، ةرك  نم  ًاديقعت  كأ  ساسألا 
عم ّحصتس  اهسفن  ةركفلا  ّنأ  حرتقا  هيراكناوب  ّنكل  ًاساسأ ، ةفورعم  ةثالثلا  داعبألا 
نأ بجي  اهسفن  ةركفلا  ّنإ  لوقلل  قحال  تقو  هتيسدح يف  ميمعت  ّمت  .ةعبرألا  داعبألا 
ناك ةيفلألا ، زئاوج  نع  هيف  نلُعأ  يذلا  تقولا  لولحب  كلذ ، عم  .دعب  ّيأ  ىلع  قبطنت 

هيراكناوب ةيسدح  ىوس  َّقبتت  و  رخآ ، دعب  ّلك  يف  ةيسدحلا  ةّحص  تابثإ  ّمت  دق 
.ةتبثم ةعبرألا غ  داعبألاب  ةّقلعتملا  ةيلصألا 

يروغيرغ لزعنملا  يسورلا  تاّيضايرلا  اع  كراش  و2003 ، يماع 2002  يف 
تالاقملا هذه  فدهت  . 119 ايجولوبوطلا عمتجم  عم  ةفيثك  ةّيضاير  تالاقم  ثالث  ناملب 

تاّيضايرلا ءلع  نم  تاعومجم  ةّدع  رمألا  قرغتساو  .ةعبرألا  داعبألا  ةلأسم  ّلح  ىلإ 
غلب يذلا  ماعلا  وهو  ماع 2006 ، .هليلد يف  ةّحص  نم  دّكأتلل  تاونس  ثالث  ىدم  ىلع 
يأ زدليف : ةيلاديم  ىلع  لصح  ةزئاجلل ، ةدّدحملا  ّنسلا  يأ  ًاماع ، عبرألا  ناملب  هيف 
ةّجض ثدحي  ةزئاجلا   حنم  ّنأ  عمو  .تاّيضايرلا  لاجم  يف  لبون  ةزئاج  لداعي  ام 

رشتنت تأدب  يتلا  صصقلاب  نَراقي  ال  كلذ  ّنأ  ّالإ  تاّيضايرلا ، طاسوأ  جراخ  ةبك 
هضفر نايب  يفو  .قالطإلا  ىلع  زدليف  ةيلاديم  ضفري  صخش  لّوأ  ناملب  حبصأ  امدنع 

يف ناويح  لثم  ضرُعأ  نأ  ديرأ  ال  .ةرهشلا  وأ  لاملاب  ّمتهم  غ  انأ  ، » لاق ةزئاجلل ،
ّهنأ ماع 2010 ، يف  ًاخأ ، تايضايرلل  يالك  دهعم  عنتقا  امدنعو  تاناويحلل .» ةقيدح 

، ةيفلألا ةزئاج  لئاسم  ىدحإ  ّلحل  رالود  نويلملا  ةزئاج  ّقحتسيل  ةيافكلا  هيف  ام  زجنأ 
ً.اضيأ مهلاومأ  ضفر 

 
NP لباقم  P

نم ًّهم  ًاءزج  ّكش  الب  ربتُعي  هيراكناوب  ةيسدح  ىلع  ناملب  ليلد  ّنأ  عم 
رمألا قبطنيو  .ةليلق  ةّيلمعلا  هتاقيبطت  ّنأ  ّالإ  ةتحبلا ، تاّيضايرلا  لاجم  يف  لمعلا 
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تقو ّىتح  ّلح  الب  تيقب  يتلا  ىرخألا  ّةتسلا  ةيفلألا  ةزئاج  لئاسم  ةيبلاغ  ىلع  هسفن 
زاجيإب ةفورعملا  ةعباسلا -  ةلأسملا  تابثإ  مدع  وأ  تابثإ  ّنأ  .باتكلا غ  اذه  فيلأت 

حتفي « - NP لباقم  P  » مساب يضايرلا  عمتجملا  يف  ام  ّدح  ىلإ  ضماغ  وحن  ىلعو 
تنرتنإلا نمأ  لثم  ةعّونتم  تالاجم  يف  قاطنلا  ةعساو  تايعادتل  تاناكمإ 

.ةيويحلا ايجولونكتلاو 

نايحألا نم  ثك  لهسألا يف  نم  ّهنأ  ةركف   NP لباقم  P يّدحت ميمص  عقت يف 
دحأ اذهو  .ساسألا  يف  ّلحلا  جاتنإ  نم  ًالدب  ام  ةلأسمل  حيحصلا  ّلحلا  نم  قّقحتلا 

نك ةلأسم  ّلك  تناك  اذإ  ام  وهو  الأ  ةيّمهألا ، ةغلاب  ةحوتفملا  ةّيضايرلا  ةلئسألا 
ً.اضيأ لعاف  لكشب  اّهلح  نك  رتويبمك  زاهج  ةطساوب  ةءافكب  اهنم  قّقحتلا 

، اعملا نم  ةيلاخ  ةروصل  ةيجحأ  عطق  عيمجتب  موقت  ّكنأ  ّليخت  هيبشت ، ءاطعإل 
نم ةنكمملا  تاعومجملا  ّلك  ةبرجت  بعصلا  نم  .ةيفاص  ءاقرز  ءسل  ةروص  لثم 
نكل .ليحتسم  هبش  اذه  لب  ال  ضعبلا ، اهضعب  عم  قفاوتت  تناك  اذإ  ام  ةفرعمل  عطقلا 

اهناكم ةدوجوم يف  عطقلا  ّنأ  نم  قّقحتلا  لهسلا  نم  حبصي  ةروصلا ، لتكا  دّرج 
ثيح نم  ًايضاير  ةءافكلا  ىنعمل  ةمارص  كأ  تافيرعت  نع  بعتلا  ّمتي  .حيحصلا 

نم ديزم  ةفاضإ  دنع  ًاديقعت -  ةلأسملا  دايدزا  عم  ةّيمزراوخلا  اهب  لمعت  يتلا  ةعرسلا 
فرعي ام  يف   ) ةعرسب اّهلح  نك  يتلا  لئاسملا  نم  ةعومجم  ةمثف  .ةيجحألا  ىلإ  عطقلا 

نك يتلا  لئاسملا  نم  ربكأ  ةعومجم  ّةو  . P ىّمستو نمزلا )» ةيدودح   » مساب
ينعتو )  NP مساب فرُعت  ةعرسب ، اّهلح  ةرورضلاب  سيل  نكلو  ةعرسب ، اهنم  قّقحتلا 

،NP لئاسملا نم  ةيعرف  ةعومجم   P لئاسملا ّلث  ةيمتحلا .)» غ  نمزلا  ةيدودح  »
.هاندجو يذلا  ّلحلا  نم  ًاّيئاقلت  قّقحتن  ةعرسب ، ةلأسملا  ّلح  لالخ  نم  اّننإ  ثيح 

اذإ .ةّماع  ةيجحأ  عطق  بيكرتل  ةيمزراوخ  ءانبب  نوموقت  مّكنأ  نآلا  اوّليخت 
ىلع وأ  عطقلا ، ددع  ىلع  اّهلحل  مزاللا  تقولا  دمتعي  دقف  ، P يف ةيمزراوخلا  تناك 

تناك اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلع  .عطقلا  ددعل  ةيلاعلا  ىوقلا  ّىتح  وأ  اهبّعكم  وأ  اهّعبرم ،
بيكرتل ٍناوث  رمألا 4 (22 ) قرغتسي  دقف  عطقلا ، ددع  ّعبرم  ىلع  دمتعت  ةيمزراوخلا 

ةيناث و10,000 (1002 ) ةيجحألا ، نم  عطق  بيكرتل 10  ةيناث  و100 (102 ) ةيجحأ ، يتعطق 
نمض لازي  هّنكلو ال  ًّايبسن ، ًاليوط  تقولا  اذه  ودبي  .ةيجحألا  نم  ةعطق  بيكرتل 100 

دق اّهلحل  مزاللا  تقولا  ّنإف  ، NP ةيمزراوخلا يف تناك  اذإ  نكلو  .طقف  تاعاس  عضب 
قرغتستس تعطق  نم  ةّفلؤملا  ةيجحألا  ّنإف  اذكه  .عطقلا  ددع  عم  ّيسأ  لكشب  ومني 

، ةيناث قرغتست 1024 (210 ) دق  عطق  نم 10  ةّفلؤملا  ةيجحألا  ّنكلو  اّهلحل ، ٍناوث  ( 22) 
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ىلإ جاتحت  دق  ةعطق  نم 100  ةّفلؤملا  كلتو 
راجفنالا ذنم  ىضقنا  يذلا  تقولا  ىلع  بك  لكشب  كلذب  قّوفتتل  ةيناث -  ( 2100) 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376

ّنكلو عطقلا ، نم  ديزم  عم  هماإل  لوطأ  ًاتقو  تيمزراوخلا  اتلك  قرغتست  .بكلا 
لعتسالل ةلباق  حبصت غ  ام  ناعرس  ةّماعلا   NP لئاسم ّلحل  ةمزاللا  تاّيمزراوخلا 

عيمج ىلإ  شت   P ّنأ رابتعالا  نك  تالاحلا ، عيمج  يف  .ةلأسملا  مجح  دايدزا  عم 
يتلا لئاسملا  ىلإ   NP شت يف  ( Practically  ) يلمع لكشب  اّهلح  نك  يتلا  لئاسملا 

.(Not Practically  ) يلمع لكشب  اّهلح  نك  ال 

يتلاو ، NP ةئف لئاسملا يف  عيمج  تناك  اذإ  ام   NP لباقم  P يّدحت لءاستي 
يمتنت اهل ، ةفورعم  ةعيرس  ّلح  ةّيمزراوخ  دجوت  نكلو ال  ةعرسب  اهنم  قّقحتلا  نك 

ّلح ةّيمزراوخ   NP لئاسم ىدل  نوكي  نأ  نك  لهف  . P ةئفلا ىلإ  ًاضيأ  يه  عقاولا  يف 
ناك اذإ  ناتيواستم ؟  NPو P له يضايرلا ، لازتخالا  يف  دعب ؟ اهدجن  انّنكلو   ةيلمع ،

نوكتس ةيمويلا ، ّماهملا  ىلإ  ةبسنلاب  ّىتح  كلذل ، ةلمتحملا  راثآلا  ّنإف  كلذك ، رمألا 
ً.اقحال ىس  ةلئاه ك 

* * *

ّفلؤملل ، High Fidelity ةيكيسالكلا تاينيعستلا  ةياور  لطب  غنميلف ، بور 
Championship Vinyl رجتم كل  ىقيسوملاب  سووهم  صخش  وه  يبنروه ، كين 

نم ةمخضلا  هتعومجم  ميظنت  ةداعإب  ًايرود  بور  موقي  .ةلمعتسملا  تاليجستلل 
ةيتاذلا هتس  بسحب  ّىتح  وأ  ًاينمز ، وأ  ًايدجبأ ، ةفلتخم : تافينصتل  ًاقفو  تاليجستلا 
فرصب هتاليجست .) هب  ىرتشا  يذلا  ينمزلا  بيترتلا  لالخ  نم  هتايح  ةّصق  يوري  )
داجيإ ةّيناكمإ  حيتي  ّهنإف  ىقيسوملا ، قاّشعل  ًاحيرم  ًانير  زرفلا  نوك  نع  رظنلا 
رقنلا دنعف  .اهنيب  ةفلتخملا  ةقيقدلا  قورفلا  ضرعل  اهبيترت  ةداعإو  ةعرسب  تانايبلا 

وأ خيراتلا  بسح  ورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  ضرع  ليدبتلا ب  كل  حيتي  يذلا  ّرزلا  ىلع 
زرف ةّيمزراوخ  ذيفنتب  كب  ّصاخلا  ورتكلإلا  ديربلا  ليمع  موقي  عوضوملا ، وأ  لسرملا 

ةقباطملا رصانعلا  ىلع  ةرظن  ءاقلإ  راتخت  امدنع  زرف  ةّيمزراوخ   eBay قّبطي .ةلعاف 
يهتني  » وأ رعس » دأ   » وأ قباطت » لضفأ   » ساسأ ىلع  كب  ّصاخلا  ثحبلا  حلطصمل 
ثحبلا تاحلطصم  عم  بيولا  تاحفص  قفاوت  ىدم  لغوغ  رّرقي  نأ  دّرجو  ًابيرق .»

.حيحصلا بيترتلاب  كل  اهضرعو  ةعرسب  تاحفصلا  فينصت  ّمتي  اَهتلخدأ ، يتلا 
ً.اّدج ةبولطم  فدهلا  اذه  قّقحت  يتلا  ةلعافلا  تّايمزراوخلاو 
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ىلع يوتحت  مئاوق  ءاشنإ  يف  رصانعلا  نم  ددع  زرفل  قرطلا  ىدحإ  ّلثمتت 
ناك اذإ  ام  ةفرعمل  ةاق  ّلك  نم  قّقحتلا  ّمث  نمو  نكمم ، ليدعت  ّلكب  تاليجست 

ًاموبلأ ّمضت  ًاّدج  ةغص  تاليجست  ةعومجم  انيدل  ّنأ  اوّليخت  .ال  مأ  ًاحيحص  بيترتلا 
Led Zeppelin, Queen, نم ّلكل  ًادحاو 

تاموبلألا هذه  عم  . Abbaو  Coldplay, Oasis
عمو انيدل 720 ، حبصي  ّةتس ، عمو  .ةنكمم  بيترت  ةقيرط  انيدل 120  طقف ، ةسمخلا 

لاكشأ ددع  ّنإف  يلاتلاب  .ةنكمم  بيترت  ةقيرط  يالم  ةثالث  نع  ديزي  ام  انمامأ  دجن  ، 10
يواه يأ  ّنإف  اذكهو  .تاليجستلا  ددع  عم  ةبك  ةعرسب  ومني  ةفلتخملا  بيترتلا 

مئاوقلا عيمج  يف  كفتلا  نم  ّىتح  نّكمتي  نل  ةمرتحم  ةعومجم  كل  تاليجست 
.ةطاسبب ليحتسم  اذهف  ةلمتحملا ،

وأ تاليجست  ةعومجم  فينصت  ّنإف  ةبرجتلا ، نم  ملعت  كو  ّظحلا ، نسحل 
كل يتلا  لئاسملا  كلت  نم  ةدحاو  يأ  -  P ةئف نم  ةلأسم  وه   DVD صارقأ وأ  بتك 

.يلاتلاك لمعتو  ةعاقفلا ،» بيترت   » مساب تاّيمزراوخلا  هذه  طسبأ  فرُعت  ً.ايلمع  ًّالح 
مهئسأ نم  ىلوألا  فرحألا  ىلإ  تاليجستلا  نم  ةغصلا  انتعومجم  ناّنفلا يف  رصتخن 

رظني ً.ايدجبأ  تاليجستلا  بيترتب  بغرن  اّننأ  ضرتفنو  ، L, Q, C, O, A
جاوزأ ليدبتب  موقيو  ميلا ، ىلإ  راسيلا  نم  ّفرلا  لوط  ىلع  ةعاقفلا  بيترت 

ربع رورملا  لصاويو  .حيحصلا  اهبيترت  اهدجي يف غ  يتلا  اهضعبل  ةرواجملا  تاليجستلا 
حبصت يأ  حيحصلا ، بيترتلا  نع  ًاجراخ  اهنم  جوز  ّيأ  ىّقبتي  ال  نأ  ىلإ  تاليجستلا 
فرحلا قبست  اّهنأل  اهلاح  ىلع   L ىقبت ىلوألا ، ةّرملا  ً.ايدجبأ يف  ةّبترم  اهلمكأب  ةاقلا 

ّمتي ئطاخلا ، بيترتلا  ّهنأ يف  ّبتيو   Cو Q ةنراقم ّمتت  امدنع  نكلو  ةيدجبألا ، Q يف 
هتلوج لالخ   A عم ّمث  نمو  ، O عم  Q ليدبتب ةعاقفلا  بيترت  موقيف  .هليدبت 

هذه ءاهتنا  عم  . L، C, O, A, Q يلي : ك  ةاقلا  حبصتل  ىلوألا ،
عم  C لّدبي ةيناثلا ، ةلوجلا  .ةاقلا يف  رخآ  حيحصلا يف  اهناكم  ىلإ   Q لقن ّمتي  ةلوجلا ،

C, حيحصلا : اهناكم  يف  نآلا   O عقت ثيحب  ، Oلـ ًاقباس  ًاناكم   A ىطُعتو ، L
سأر ىلع   A حبصت نأ  لبق  يرخأ  تلوج  ىلإ  نآلا  جاتحن  . L, A, O, Q

ً.ايدجبأ ةّبترملا  ةاقلا 

ةاقلاب غ رورملل  انررطضا  اهفينصت ، ىلإ  جاتحن  تاليجست  ةسمخ  دوجو  عم 
ّبترتيس تاليجست ، عمو 10  .ةّرم  ّلك  يف  تانراقم  عبرأ  ءارجإو  تاّرم ، عبرأ  ةّبترملا 
لمعلا مجح  ّنأ  ينعي  اذه  .ةّرم  ّلك  تانراقم يف  عستو  تالوج ، عستب  مايقلا  انيلع 

يتلا ءايشألا  ددع  ّعبرم  رادق  ًابيرقت  ومني  بيترتلا  لالخ  هب  مايقلا  انيلع  ّعتي  يذلا 
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ّنكل 30 لمعلا ، نم  ثكلا  ّبلطتي  اذهف  ةبك ، ةعومجم  دوجو  عمو  .اهبيترتب  موقن 
تاليدبتلا نم  ةديدع  تانويليرت  نم  ًالدب  تانراقملا  تائم  ىلإ  جاتحتس  ًاليجست 

بيترتلا لاكشأ  عيمج  درست  ةّيمزراوخ  عم  اهنم  قّقحتلا  ىلإ  جاتحن  دق  يتلا  ةلمتحملا 
نم رتويبمكلا  ءلع  رخسي  ام  ًاثك  لئاهلا ، نّسحتلا  اذه  نم  مغرلا  ىلع  .ةنكمملا 
وأ كوبسيافلا ، رابخأ  لثم  ةّيلمعلا ، تاقيبطتلا  .لعاف يف  هرابتعاب غ  ةعاقفلا  بيترت 

ثدحأل ًاقفو  اهضرعو  تاروشنملا  تارايلم  زرف  اهيف  بجي  يتلا  مارغاتسنإ ، روص 
عاونأ حلاصل  ةطيسبلا  ةعاقفلا  تابيترت  داعبتسا  ّمتي  ايجولونكتلا ، ةقلع  تّايولوأ 

ميسقت قيرط  نع  لاثملا ، ليبس  ىلع  جمدلا ، بيترت  لمعي  .ةءافك  كأو  ثدحأ 
بيترتلا يف  ًاعم  جمُدتو  ةعرسب  كلذ  دعب  زَرُفت  ةغص  تاعومجم  ىلإ  تاروشنملا 

.حيحصلا

ةرتف دعب  ماعل 2008 ، ةيكمألا  ةيسائرلا  تاباختنالا  تقبس  يتلا  ةرتفلا  يف 
.هتاسايس نع  لغوغ  ثّدحتلل يف  هتوعد  ّت  هحيشرت ، كام  نوج  نالعإ  نم  ةزيجو 

حّشرتلا ّنإ  ًالئاق  كاذنآ  لغوغ  ةكرشل  يذيفنتلا  سيئرلا  تديمش ، كيرإ  هحزف 
كام ىلع  حرطيل  لقتنا  ّمث  .لغوغ  يف  تالباقم  ءارجإ  بك  ّدح  ىلإ  هبشي  ةسائرلل 

ددع نويلم  زرفل  ةدّيج  قرط  دّدحت  فيك  : » لغوغ حرُطي يف  يقيقح  ةلباقم  لاؤس 
ادب تياباغيم .»؟ نثا  نم  ( RAM  ) اوشع لوصو  ةركاذ  يف  تب  نم 32  حيحص 

هلاؤس ىلإ  ةعرسب  لقتنا  دهشملاب ، تديمش  عتمتسا  نأ  دعبو  ةياغلل ، ًاكبرم  كام 
، لغوغ نخاسلا يف  دعقملا  ىلع  امابوأ  كاراب  ناك  امدنع  رهشأ ، ّةتس  دعب  .يلاتلا  ّداجلا 

أدبو هنيع  حسم  ّمث  روهمجلا ، ىلإ  امابوأ  رظن  .هسفن  لاؤسلا  تديمش  هيلع  حرط 
ّالإ امابوأ  نم  ناك  ف  لّخدتي ، نأ  لواحو  هجرحب ، تديمش  رعش  ًانسح .»... ، ، » لوقي

بيترت ّنأ  دقتعأ  ال  ال ، ال ، ال ، ال ، ، » ةرشابم تديمش  ىلإ  رظني  وهو  هتلمج  ىهنأ  نأ 
ءلع نم  لئاه  فاتهو  قيفصت  كلذ  عبتيل  كلذل ،» ةبسانملا  ةليسولا  وه  ةعاقفلا 
ىقلأ ةّعقوتم -  عّالطا غ  ةعس  نع  ّمني  يذلا  امابوأ  ّدر  ناك  .نيدشتحملا  رتويبمكلا 

ةّيئاقلتلا امزيراكلا  تزّيم  ةمس  زرفلا -  تاّيمزراوخ  ىدحإ  ةّيلعاف  مدع  لوح  ةتكن 
يف هتلصوأ  يتلاو  اهلمكأب ، هتلمح  لالخ  اهب  ّىلحت  يتلا  ضيفتسم ) ضحت  ةجيتن  )

.ضيبألا تيبلا  ىلإ  ةياهنلا 

* * *

ةداعإ يف  انبغر  اذإ  اّننأ  فرعن  نأ  انّرسي  ةلعاف ، زرف  تّايمزراوخ  دوجو  عم 
لوطأ ًاتقو  رمألا  قرغتسي  نلف  يد ، يد يف  صارقأ  نم  وأ  بتكلا  نم  ةعومجم  بيترت 
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.نوكلا رمع  نم 

.اّهلحل ًالئاه  ًاتقو  ّبلطتت  اهّنكلو  اهحرط ، لهسي  ةطيسب  لكاشم  ّة  لباقملاب ،
نم ددع  هيدلو  ، UPS وأ  DHL لثم ةبك  ميلست  ةكرش  ىدل  لمعي  ًاصخش  اوّليخت 

.عدوتسملا هتنحاش يف  نكر  ديعي  نأ  لبق  هتبوانم ، لالخ  اهليصوت  ىلإ  جاتحي  يتلا  مزرلا 
يذلا تقولا  بسحب  سيلو  اهّملسي ، يتلا  مزّرلا  ددع  بسحب  هبتار  ىضاقتي  ّهنأ  ا 

.ليصوتلا طاقن  عيمجب  رورملل  قيرط  عرسأ  داجيإ  ديري  وهف  ميلستلا ، هقرغتسي يف 
دايدزا عمف  لّوجتملا .» عئابلا  ةلأسم   » مساب فرُعي  ّمهمو  ميدق  يضاير  زغل  رهوج  اذه 

، ةبك ةعرسبو  ةياغلل  ةبعص  ةلكشملا  حبصت  اهب ، رورملا  هيلع  ّعتي  يتلا  عقاوملا  ددع 
ةفاضإ دنع  ةنكمملا  لولحلا  ةدايز  لّدعم  ومني  يقفاوتلا .» راجفنالا  «ـ ىّمسي ب ام  يف 

، ليصوت عقوم   30 تأدب ب ـ اذإف  .ّيسألا  ّومنلا  نم  ّىتح  عرسأ  لكشب  ةديدج  عقاوم 
.كيلاود اذكهو  ةثلاثلل ، ةيناثلل و28  ًارايخ  ةليصوت و29  لّوأل  ًارايخ  كيدل 30  نوكيسف 

، يلعف بعتب  .ةفلتخم  ًاقيرط  لصاح 30 × 29 × 28 × ... × 3 × 2  يطعي  ام  اذهو 
اهعبتي 30 يأ 265  نويلينون -  غلبي 265  طقف  ةهجو  عم 30  تاراسملا  ددع  ّنإف 

نم ام  يأ  ةرصتخم -  قرط  نم  ام  زرفلا ، ةلأسمل  ًافالخو  ةّرملا ، هذه  نكل  .رفص 
ّلحلا نم  قّقحتلا  ّنإ  .ةباجإلا  داجيإل  نمزلا  ّةيدودح  يف  لمعت  ةّيلمع  ةّيمزراوخ 

لولحلا عيمج  ّنأل  ًارظن  لّوألا ، ماقملا  يف  ّلح  داجيإ  نع  ةبوعص  ّلقي  ال  حيحصلا 
ً.اضيأ قّقحتلا  ىلإ  جاتحت  ىرخألا  ةنكمملا 

ليكوت لواحي  يتسجول  ريدم  ّة  نوكي  دق  ليصوتلا ، ّرقم  ىلإ  ةدوعلاب 
طيطختلا عم  قئاسلا ، نم  ددعل  ًّايموي  اهؤارجإ  يغبني  يتلا  ميلستلا  تّايلمع 

ةلأسم نم  بعصأ  يهو  ةرّايسلا ، هيجوت  ةلأس  ةّمهملا  هذه  فرُعت  .ىلثملا  مهتاراسمل 
تاراسم طيطخت  نم  ًاءدب  ناكم ، ّلك  يف  نايّدحتلا  ناذه  رهظي  .لّوجتملا  عئابلا 

ىلع ةدوجوملا  ّداوملا  رايتخاو  ديربلا  قيدانص  نم  لئاسرلا  عمجو  ةنيدملا ، ربع  تالفاحلا 
قئاقرلا عنصو  ةيئابرهكلا ، رئاودلا  تاحول  يف  بوقث  رفح  ىلإ  تاعدوتسملا ، ففرأ 

.رتويبمكلا ةزهجأب  كالسألا  ليصوتو  ةقيقدلا ،

فّرعتلا اننك  ّماهملا ، ضعب  ىلإ  ةبسنلاب  ّهنأ  لئاسملا  هذه  ّلكل  ةديحولا  ةزيملا 
نم 1000 رصقأ  ليصوت  راسم  انبلط  اذإف  .انمامأ  عضوت  امدنع  ةدّيجلا  لولحلا  ىلع 

ول  ّىتح  كلذ ، بساني  ّعم  ّلح  ّة  ناك  اذإ  ّم  ةلوهسب  قّقحتلا  انناكمإبف  ليم ،
مساب فرُعي  ام  اذهو  .لّوألا  ماقملا  راسملا يف  اذه  لثم  ىلع  روثعلا  لهسلا  نم  نكي 

نم ةدحاو  اّهنإ  .ال  وأ  معنب  اهيلع  بيجن  يتلاو  لّوجتملا ، عئابلا  ةلأسمل  رارقلا » ةخسن  »
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قّقحتلا ّنكل  اهل ، لولح  داجيإ  بعصي  يتلاو   NP ةئفلا نمض  جردنت  يتلا  لئاسملا 
.لهس رمأ  ّلحلا  ةّحص  نم 

تاعومجمل ةقيقد  لولح  داجيإ  نك  ّهنأ  ّالإ  كلذ ، ةبوعص  نم  مغرلا  ىلع 
، كوك ليب  ىضمأ  دقف  .ّماع  لكشب  ًانكمم  كلذ  نكي  ول   ّىتح  تاهجولا  نم  ةدّدحم 

نمز نم  ًاماع  وحن 250  ويراتنوأ ، ولرتاو يف  ةعماج  سحتلاو يف  قفاوتلا  ملع  ذاتسأ 
يف تاناحلا  عيمج  ب  قيرط  رصقأ  بسحي  ٍزاوم  قئاف  رتويبمك  ىلع  رتويبمكلا 
ام يأ  طقف -  ليم  لوط 40,000  ىلع  ةناح  هلمع 49,687  لمش  .ةدحّتملا  ةكلمملا 

ناك هتاباسحب ، كوك  ءدب  نم  ليوط  تقو  لبق  .ليم  ّلك 0.8  ةدحاو  ةناح  هطّسوتم 
وهف .ةلأسملا  هذهل  ةّيلمعلا  هتخسن  يرجي  ارتلكنإ  رياشدروفديب يف  نم  زرتسام  سورب 

.تاناحلا نم  ددع  ربكأ  ةرايزل  سينيغ  ةعوسوم  يسايقلا يف  مقرلا  ةرادج  نع  لمحي 
بارشلا يف 46,495 نم  ًاسأك  لوانت  دق  ًاماع  غلابلا 69  لجرلا  ناك  ماع 2014 ، لولحبو 
ليم يف نويلم  نم  كأ  عطق  ّهنأ  سورب  رّدقي  ماع 1960 ، نم  ءادتبا  .ةفلتخم  ةناح 

ليب قيرط  نم  ةّرم   25 لوطأ ب ـ يأ  ةدّحتملا -  ةكلمملا  تاناح  عيمج  ةرايز  ىلإ  هيعس 
ّىتح وأ  مكسفنأب ، لثم  باسحب  مايقلل  نوّططخت  متنك  نإف  .ةءافك  كألا  كوك 
كوك ةّيمزراوخ  ىلإ  عوجرلا  حجرألا  ىلع  مكب  ردجي  ةقطنملا ، تاناح  ىلع  ةلوج  دّرج 

.120 ًالّوأ

* * *

نم ناتئف  ه   NPو  P ّنأ ىمظعلا  مهتّيبلاغب  تايضايرلا  ءلع  دقتعي 
تّايمزراوخ ًادبأ  انيدل  نوكي  نل  ّهنأو  ًايرذج -  ًافالتخا  هضعب  نع  نافلتخت  لئاسملا 

ًارمأ كلذ  نوكي  دقو  .تاراّيسلل  تاراسم  مسرل  وأ  تاعيبملا  ودنم  لاسرإل  ةعيرس 
ًاّيساسأ ًالاثم  لّوجتملا  عئابلا  ةلأسمل  ّالك  - معنب ةّلثمتملا  رارقلا » ةخسن   » ربتُعت ذإ  ً.اّديج 

انّك اذإ  ّهنأ  ديفت  ّةيوق  ّةيرظن  ةّمثف  .ةّمات  -NP مساب ةفورعملا  لئاسملا  نم  ةعومجمل 
هذه لقن  نم  نّكمتنس  اّننإف  ةّمات  -NP ةلأسم ّلحت  ةّيلمع  ةّيمزراوخ  داجيإ  نم 

NPو P ّنأ يأ  -  NP يواست  P ّنأ تبثي  ّم  ىرخأ ،  NP ةلأسم ّيأ  ّلحل  ةّيمزراوخلا 
ًابيرقت هلمكأب  دمتعي  تنرتنإلا  فشت  ّنأ  او  .لئاسملا  نم  ةدحاو  ةئف  عقاولا  ه يف 

ًايثراك نوكي  نأ  نك   NP يواست  P ّنأ تابثإلاف  ، NP لئاسم ضعب  ّلح  ةبوعص  ىلع 
.تنرتنإلا نمأ  ىلع 

ةعيرس تاّيمزراوخ  ريوطت  نم  نّكمتن  دق  اجيإلا ، بناجلا  ىلعو  كلذ ، عم 
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ىصقأب لمعتل  ماهملا  ةلودج  عناصملل  نك  .ةيتسجوللا  تالكشملا  عاونأ  عيمج  ّلحل 
دق ّم  اهمزر ، لقنل  ةلعاف  تاراسم  داجيإ  ليصوتلا  تاكرشلو  ةءافكلا ، نم  ردق 

! تنرتنإلا ربع  نامأب  اهبلط  انناكمإب  دعي  ول   ّىتح  علسلا -  راعسأ  ضافخنا  مهاسي يف 
، رتويبمكلا ةيؤرل  ةلعاف  ًاقرط   NP يواست  P ّنأ تابثإ  ّرفوي  دق  يملعلا ، ديعصلا  ىلع 

.ةيعيبطلا ثراوكلا  ّعقوت  ّىتحو  ينيجلا ، لسلستلاو 

تبث اذإ  ربكألا  زئافلا  نوكي  دق  ملعلا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلعو  تاقرافملا ، نم  نكل 
اذه ىلع  نيرساخلا  ربكأ  نونوكي  دق  مهسفنأ  ءلعلا  ّنأ  ّالإ  ، NP يواست  P ّنأ

يعادبإلا كفتلا  ىلع  ةّيملعلا  تافاشتكالا  ّمهأ  نم  ضعب  تدمتعا  دقف  .ديعصلا 
: مهتالاجم يف  قمعب  نيرّذجتملا  افتلاو ، بيردتلا  نم  ةيلاع  ةجرد  ىلع  صاخشأل 

ّةيرظن ىلع  زلياو  وردنأ  ليلدو  يعيبطلا ، ءاقتنالا  قيرط  نع  رّوطتلل  نيوراد  ّةيرظن 
اذإو .ةكرحلل  نتوين  تالداعمو  ةّماعلا ، ةّيبسنلل  نياتشنيآ  ّةيرظنو  ةخألا ، تامف 

ةيمسر ّةلدأ  داجيإ  ىلع  ةرداق  نوكتس  رتويبمكلا  ةزهجأ  ّنإف  ، NP يواست  P ّنأ تبث 
مظعأ نم  ديدعلا  جاتنإ  ةداعإ  نكو  اهتابثإ -  نك  ةيضاير  ّةيرظن  ّيأ  ىلع 

نم ثك  حبصيسو  .توبورلا  لمعب  اهلادبتساو  يرشبلا  سنجلل  ةيركفلا  تازاجنإلا 
يه يف  NP لباقم  P ةلأسم ّنأ  ودبي  يلاتلاب ، .لمعلا  نع  لطاع  تايضايرلا  ءلع 

ً.ايلآ حبصي  نأ  يرشبلا  عادبإلل  نك  ناك  اذإ  ام  فاشتكال  ةكرعم  اهميمص 

 
ةعشج تاّيمزراوخ 

لواحن اّننأل  ةياغلل  ةبعص  لّوجتملا ، عئابلا  ةلأسم  لثم  سحتلا ، لئاسم  ّدعت 
، نايحألا ضعب  نكل يف  .تالتحالا  نم  ةلئاه  ةعومجم  نم ب  لولحلا  لضفأ  داجيإ 
تنك ال اّرف  .يلاثمو  ءيطب  ّلح  نم  ًالدب  دّيجو  عيرس  ّلح  لوبقل  نيّدعتسم  نوكن  دق 
يف اهعضأ  يتلا  ءايشألاب  ةلوغشملا  ةحاسملا  ليلقتل  ىلثملا  ةقيرطلا  داجيإ  ىلإ  جاتحأ 
ءيش ّلك  عضول  ةقيرط  داجيإ  ىلإ  طقف  جاتحأ  اّر  .لمعلا  ىلإ  بهذأ  نأ  لبق  يتبيقح 
ّلح ةّيفيكل  ةرصتخم  قرط  نع  ثحبلاب  ءدبلا  اننك  ةلاحلا ، هذه  .بسحو يف  اهيف 

( قطنملا ىلإ  دنتست  دعاوق  وأ  تابيرقت   ) ةيداشرإ تاّيمزراوخ  مادختسا  اننك  .لئاسملا 
.ةلأسملا تاّغتم  نم  ةعساو  ةعومجمل  لولحلا  لضفأ  نم  برتقن  انلعجل  ةمّمصم 

هذه لمعت  .ةعشجلا  تاّيمزراوخلا  مساب  فرعت  لولحلا  تاينقت  نم  ةلئاع  ّة 
لولح داجيإل  ةلواحم  ّيلحم يف  رايخ  لضفأ  ذاّختا  لالخ  نم  رظنلا  ةصق  تاءارجإلا 
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لثمأ ًّالح  جتُنت  اّهنأ ال  ّالإ  ةءافكو ، ةعرسب  لمعت  اّهنأ  عمو  .اعلا  ىوتسم  ىلع  ةيلاثم 
ىلوألا ةّرملل  ام  ًاناكم  نوروزت  مّكنأ  اوّليخت  .نومضم  لكشب  ًادّيج  ًّالح  ّىتح  وأ 
ةعشج ةّيمزراوخ  ماّدختساب  .ضرألا  ىلع  لالطإلل  ةقطنملا  ّةلت يف  ىلعأ  ّقلست  نوديرتو 

اهيلي يلاحلا ، مكعقوم  يف  رادحنا  ّدشأ  ًالّوأ  ةّيمزراوخلا  دجت  دق  ةّمقلا ، ىلإ  لوصولل 
ةياهنلا نولصتس يف  ةوطخ ، ّلكل  ءارجإلا  اذه  راركتبو  .هاجتالا  اذه  ةوطخ يف  ذاّختا 

، ّلت ةّمق  ىلإ  متلصو  مّكنأ  ينعي  اذه  .هاّجتا  ّلك  ًارادحنا يف  اهيف  نوهجاوت  ةطقن  ىلإ 
لوصحلل ةّمق  ىلعأ  ّقلست  نوبغرت يف  تنك  اذإ  اّمأ  .ّلت  ىلعأ  ىلإ  ةرورضلاب  سيل  نكلو 

ىلإ ةعشجلا  ةّيمزراوخلا  هذه  مكدوقت  نأ  نومضملا  غ  نمف  ةلالطإ ، لضفأ  ىلع 
لكشب أدب  دق  اهّقلستب  متمق  يتلا  ةغصلا  ّةلتلا  ةّمق  ىلإ  قيرطلا  نوكي  دق  .كانه 

اذه متعّبتا  اذل  ةّيلحملا ، لابجلا  ةلسلس  ىلإ  مكدوقي  يذلا  راسملا  نم  ًارادحنا  كأ 
تاّيمزراوخلا ناكمإب  يلاتلاب ، .يداشرإ  رظن  رصِق  ىلإ  ًادانتسا  أطخلا ، قيرط  نع  راسملا 

ةّنيعم لئاسم  ّة  نكل  .اهلضفأ  مكءاطعإ  ًااد  نمضت  اهّنكل ال  لولح ، داجيإ  ةعشجلا 
.لثمألا ّلحلا  اهل  ّرفوت  ةعشجلا  تاّيمزراوخلا  ّنأ  فورعملا  نم 

ىلع ةيعانصلا  رقألا  ربع  لّقنتلا  ماظن  ىلإ  دنتست  يتلا  ةطراخلا  رابتعا  نك 
ماظن هجاوت  يتلا  ةلكشملا  ودبتو  .قرط  اهنيب  طبرت  يتلا  تالصولا  نم  ةعومجم  اّهنأ 

قرطلا نم  ةهاتم  ربع  عقوم  قيرط ب  رصقأ  داجيإل  ةيعانصلا  رقألا  ربع  لّقنتلا 
ددع عفتري  عقاولا ، .لّوجتملا يف  عئابلا  ةلكشم  نع  ةبوعص  ّلقت  اّهنأ ال  تاعطاقتلاو 
ددع يفكي  ذإ  .تاعطاقتلاو  قرطلا  ددع  دايدزا  عم  ةيكلف  ةعرسب  ةنكمملا  تاراسملا 

اذإ .تانويليرت  ىلإ  ةنكمملا  تاراسملا  ددع  عفر  ىلإ  تاعطاقت  ةعضبو  قرطلا  نم  ليلق 
ةنكمملا تاراسملا  عيمج  باسح  يف  ّلثمتت  ّلحلا  داجيإل  ةديحولا  ةقيرطلا  تناك 

ةئف نم  ةلأسم  كلذ  لّكشيسف  راسم ، ّلكل  اهروبع  ّمت  يتلا  ةيلجإلا  ةفاسملا  ةنراقمو 
ّة ّهنأ  حّضتا  دقف  ةيعانصلا ، رقألا  ربع  لّقنتلا  مدختسي  صخش  ّلك  ّظح  نسحلو  . NP

ّةيدودح يف  رصقألا » راسملا  ةلأسم   » ّلح دجت  ارتسكيد -  ةّيمزراوخ  ةلعاف -  ةقيرط 
.121 نمزلا

ىلإ لزنملا  نم  قيرط  رصقأ  ىلع  روثعلا  ةلواحم  دنع  لاثملا ، ليبس  ىلع 
ىلع ءانب  .نيسلا  نم  ًاقالطنا  يسكع  هاّجتا  يف  ارتسكيد  ةّيمزراوخ  لمعت  نيسلا ،
ربع نيسلاب  ةطبترملا  تاعطاقتلا  عيمج  ىلإ  لزنملا  نم  ةفاسم  رصقأ  تناك  اذإ  كلذ ،

ةلحر رصقأ  باسح  ةطاسبب  اننك  ذإ  .ةطيسب  حبصت  ةّمهملا  ّنإف  ةفورعم ، دحاو  راسم 
ىلإ ةبيرقلا  تاعطاقتلاو  لزنملا  ب  تاراسملا  لاوطأ  ةفاضإ  قيرط  نع  نيسلا  ىلإ 

نوكت ةّيلمعلا ، ةيادب  يف  عبطلاب ، .نيسلاب  تاعطاقتلا  طبرت  يتلا  تاقرطلا  لاوطأ 
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ةركفلا قيبطت  عم  نكلو  .ةفورعم  غ  ةبيرقلا  تاعطاقتلا  ىلإ  لزنملا  نم  تافاسملا 
ةخألا لبق  تاعطاقتلا  هذه  ىلإ  قرطلا  رصقأ  دجن  نأ  اننك  ًادّدجم ، اهسفن 

اذه قيبطتبو  .اهب  لّصتت  يتلا  تاعطاقتلا  ىلإ  لزنملا  نم  قرطلا  رصقأ  مادختساب 
ىلإ ىرخألا  ولت  ةدحاو  يسكع ، لكشب  تاعطاقتلا  اندوقت  رّركتم ، لكشب  قطنملا 

قرطلا نم  ةكبش  ربع  قيرط  رصقأ  داجيإ  ّنإف  اذكه  .انتلحر  أدبن  ثيح  نم  لزنملا ،
ءانب ةداعإلو  .ةعشج  ةّيمزراوخ  ةّديج -  ةّيلحم  تارايخ  ذاّختا  ةطاسبب  اّنم  ّبلطتي 

ةفاسملا هذه  ىلع  روثعلل  اهب  انررم  يتلا  تاعطاقتلا  ّعبتت  ىوس  انيلع  ام  قيرطلا ،
ءافخلا يف  لمعت  ارتسكيد  ةّيمزراوخ  لاكشأ  ضعب  نوكت  نأ  لمتحملا  نمو  .رصقألا 

.نيسلا ىلإ  راسم  لضفأ  مكل  دجت  نأ  لغوغ  طئارخ  نم  نوبلطت  امدنع 

، ةراّيسلا نكر  لجأ  نم  داّدعلل  عفدلل  نوبهذتو  نيسلا  ىلإ  نولصت  امدنع 
ام نوكل  متنك  اذإ  .دوقن  نم  ىّقبتي  ام  مكل  ّدرت  نل  ركاذتلا  ةلآ  ّنأ  حّجرملا  نمف 

.نكمم تقو  عرسأب  رعسلا  ديدحت  نولواحتس  مّكنإف  ةيندعملا ، تالمعلا  نم  يفكي 
لاخدإ اقلت ، لكشب  اّنم  ثك  اهسرا  يتلا  ةعشجلا ، تاّيمزراوخلا  ىدحإ  نّمضتت 

ربكألا ةميقلا  تاذ  ةعطقلا  ةّرم  ّلك  يف  نوفيضت  ثيحب  عباتتلاب ، ةيندعملا  تالمعلا 
.يّقبتملا غلبملا  يلجإ  نع  ّلقت  يتلا 

، ادنليزوينو ايلارتسأو ، ايناطيرب ، تالمع  كلذ  يف  ا  تالمعلا ، مظعم  كرتشت 
قاروألا وأ  تالمعلا  دادزت  ثيحب  نم 5-2-1 ، ةّفلؤم  ةينب  يف  ابوروأو ، ايقيرفأ ، بونجو 

دمتعي لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةلمعلا  تائف  دايدزا  عم  طمنلا  اذهل  ًاقفو  ًاراركت  ةيدقنلا 
ةيندعم تالمع  أت  كلذ  دعب  .سنب  نم 1 و2 و5  ةيندعم  تالمع  اطيربلا  ماظنلا 

نمو ينيلرتسا ، هينج  ةميقب 1 و2  ةيندعملا  تالمعلا  اهيلت  ًاسنب ، ةميقب 10 و20 و50 
ً.اينيلرتسا ًاهينج  و50  ًاخأو 10 و20  ةينيلرتسا  تاهينج  ةميقب 5  ةيدقن  قاروأ  ّمث 

ةّيمزراوخلا قيرط  نع  ماظنلا  اذه  يف  ةغصلا  تالمعلاب  ًاسنب  عمجل 58  يلاتلاب ،
.اهيلإ تاسنب  ةفاضإو 8  ًاسنب ، ةئف 50  نم  ةيندعملا  ةلمعلا  رايتخا  مكنك  ةعشجلا ،
ىرخأو تاسنب  نم 5  ةعطق  ةفاضإو  تاسنب  نم 20 و10  تعطق  لعتسا  نك  ك 

ىلإ ةدنتسملا  تالمعلا  عيمج  ىلإ  ةبسنلاب  ّهنأ  ّبتي  .دحاو  سنب  ًاخأو  سنب  نم 
ةعشجلا ةّيمزراوخلا  ّنإف  مألا ، ةيندعملا  تالمعلا  ماظن  نع  ًالضف  ماظن 5-2-1 ،

نم ددع  رغصأ  مادختساب  عومجملا  ليكشت  ىلع  لعفلاب  دعاست  هالعأ  ةفوصوملا 
.ةيندعملا عطقلا 

ّة ناك  اذإف  .تالمعلا  ّلك  عم  اهسفن  ةّيمزراوخلا  لمعت  نأ  نومضملا  نم غ 
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تاسنبلا عمج  نكمملا  نم  ناك  اّرف  ام ، ببسل  ًاضيأ ، تاسنب  نم 4  ةيندعم  ةعطق 
نم 4 تيندعم  تعطق  مادختساب  كأ  ةطاسبب  ًاسنب  غلبم 58  نم  ةخألا   8 لا ـ

ةيندعم عطق  ىلع  لمتشت  ةلمع  ّيأف  .سنب  نم 5 و2 و1  عطق  ثالث  نم  ًالدب  تاسنب 
ةيّصاخلا يضرتس  ةيلاتلا  رغصألا  ةميقلا  فعض  ّلقألا  ىلع  اهتميق  غلبت  ةيدقن  قاروأ  وأ 

وأ 2.5 بسن 2  نمضت  ثيح  ةيلكيه 5-2-1  - راشتنا  ىدم  ّرسفي  ام  اذهو  .ةعشجلا 
ماظنلا ىلع  ظافحلا  ّمتي  نيب  حاجنب ، ةعشجلا  ةّيمزراوخلا  لمعت  نأ  تائفلا  ب 

ّمت دقف  عئاش ، ءارجإ  وه  ةغصلا  ةيدقنلا  تائفلا  عنص  ّنأ  ا  .طيسبلا  يرشعلا 
، ناتسكجاط ربتُعتو  .ةعشجلا  ةيّصاخلا  ءاضرإل  ًابيرقت  اعلا  تالمع  عيمج  ليوحت 

يتلا ةديحولا  ةلودلا  يه  ًاماريد ، ّمضت 5 و10 و20 و25 و50  يتلا  ةيندعملا  اهتالمعب 
ًاماريد عمج 40  عرسألا  نمف  .ةعشجلا  ةيّصاخلا  ةيندعملا  اهتلمع  ماظن  يضري  ال 

تاماريد نم 25 و10 و5  عطق  ةطساوب  هنم  ًاماريد  نيرشع  نم  تيندعم  تعطقب 
.ةعشجلا ةّيمزراوخلا  اهحرتقت  يتلا 

ىدل جاجد  ستغان  ةعطق  بلط 43  متبّرج  نأ  مكل  قبس  له  عشجلا ، ةبسان 
ضعبل ًاقلطنم  تلّكش  ةيلقملا  نجاودلا  هذه  ّنكل  ال ، حجرألا  ىلع  زدلانودكام ؟

ىدل ستغانلا  عطق  تناك  ةدّحتملا ، ةكلمملا  يفف  .متهالل  ةثملا  ةّيضايرلا  تّايرظنلا 
اع ناك  نيبو  .ةعطق  وأ 20  وأ 9  نم 6  بلع  يف  لصألا  يف  مَّدُقت  زدلانودكام 
ددع نع  لءاست  زدلانودكام ، يف  هنبا  عم  ءادغلا  لوانتي  وتويكيب  يه  تايضايرلا 

.ةثالثلا بلعلا  نم  تاعومجم  عم  اهبلط  نم  نّكمتي  نل  يتلا  جاجدلا  ستغان  عطق 
هتاق 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8 و10 و11 و13 و14 و16 و17 و19 و22 و23 تّنمضت 

دادعألا عيمج  تحبصأ  ًادعاصف ، مويلا  كلذ  ذنمو  و43 . و34 و37  و31  و28  و25 
ىّمسي .ستغانكام  ماقرأ  مساب  ةفورعمو  قيقحتلل  ةلباق  ستغانلا  عطق  نم  ىرخألا 

ددع ماقرألا  نم  ةنّيعم  ةعومجم  تافعاض  هنيوكت  نك  ال  يذلا  ربكألا  ددعلا 
.جاجدلا ستغانكامل  ةبسنلاب  سوينيبورف  ددع  وه  مقرلا 43  ناك  اذكه  .سوينيبوُرْف 
ضفخنا جاجد ، ستغان  عطق  نم 4  ًابلع  عيبي  زدلانودكام  أدب  امدنع  فسألل ، نكل 
ةنّوكملا ةديدجلا  ةبلعلا  عم  ّىتح  ّهنأ  تاقرافملا ، نمو  .طقف  ىلإ 11  سوينيبورف  ددع 

نم 43 ةبلع  عنص  لواحت  امدنع  لشفت  ةعشجلا  ةّيمزراوخلا  تلاز  ام  عطق ، نم 4 
(. عطق نم 3  ةبلع  نم  ام  نكل  ةعطق ، عمجت 40  نم 20  ناتبلع   ) ستغان ةعطق 

دنع جاجد  ةعطق  بلط 43  ّنأ  ّالإ  نآلا ، ًانكمم  تاب  رمألا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع  يلاتلاب ،
.ةبعص ةلكشم  لاز  ام  عيرسلا  ميلستلا  كاّبش 
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ةياغلل رّوطتم 

نكل .لكاشملا  ّلحل  ةلعاف  بيلاسأ  ّدعت  ةعشجلا ، تاّيمزراوخلا  لمعت  امدنع 
فّهلتم متنك  اذإف  .قالطإلا  ىلع  ةيدجم  غ  اّهنأ  تبثت  نأ  اهنكميف  لشفت ، امدنع 

يف لبج  ىلعأ  ّقلست  لالخ  نم  ةعيبطلا  عم  لصاوتلاو  قلطلا  ءاوهلا  يف  ةرماغملل 
ةجيتن ةيفلخلا  مكلزنم  ةقيدح  يف  دلخ  ّلت  ىلعأ  ىلإ  لوصولا  ّنأ  ّكش  الف  طيحملا ،

ددع ّة  ّظحلا ، نسحل  .ةيلاثملا  ةجيتنلاب  تسيل  ةنرم  ةعشج غ  ةّيمزراوخ  مكعاّبتا 
ةّمقلا ىلإ  لوصولا  اندعاست يف  يتلاو  اهسفن  ةعيبطلا  نم  ةاحوتسملا  تاّيمزراوخلا  نم 

.يفرَحلاو يزاجملا  َينعملاب 

لمنلا نم  ًاشويج  لسرت  لمنلا ، ةرمعتسم  سحت  مساب  فرعت  ةّيلمع  ّة 
دنع .ةيقيقح  ةلكشم  نم  ةاحوتسم  ةيضارتفا  ةئيب  فاشكتسال  رتويبمكلاب  مّمصملا 

، ةبيرقلا تاهجولا  لمنلا ب  سي  لاثملا ، ليبس  ىلع  لّوجتملا ، عئابلا  ةلأسم  ةجلاعم 
لمنلا دجو  اذإ  .طقف  ةّيلحملا  هتئيب  كاردإ  ىلع  يقيقحلا  لمنلا  ةردق  سكعت  ةقيرطب 

اذه ىلع  ةيعجر  ةقيرطب  نوموفلا  عضي  ّهنإف  طاقنلا ، عيمج  لوح  ًاصق  ًاقيرط 
ةفاسم رصقألاو  ةيبعش  كألا  قرطلا  زيزعت  ّمتيف  .ىرخألا  لنلا  هيجوتل  قيرطلا 

ّم نوموفلا ، رّخبتي  يعقاولا ، اعلا  يف  ك  .لمنلا  س  ةكرح  نم  ديزملا  بذجو 
هذه مدختُست  .تاهجولا  تّغت  اذإ  راسم  عرسأ  ليكشت  ةداعإ  ةنورم  لمنلا  حن 
ىلع ةباجإلاو  ةرّايسلا  هيجوت  ةلأسم  لثم  ، NP تايّدحتل ةلعاف  لولح  داجيإل  ةّيلمعلا 
اهب فعاضتت  يتلا  ةقيرطلا  مهف  كلذ  يف  ا  ءايحألا ، ملع  يف  ةلئسألا  بعصأ  ضعب 

ةيثالث ةدّقعم  لكايه  ىلإ  ةينيمألا  ضحألا  نم  دعبلا  ةيداحأ  لسالس  نم  تانيتوربلا 
.داعبألا

تاودألا نم  ةعومجم  نم  ةدحاو  دّرجم  يه  لمنلا  ةرمعتسم  سحت  ّنإ 
ّنأ نم  مغرلا  ىلع  .برسلا  ءاكذ  تاّيمزراوخ  مساب  ةفورعملاو  ةعيبطلا  نم  ةاحوتسملا 
اّهنأ ّالإ  ناجلا ، نم  غص  ددع  عم  ًاّيلحم  لصاوتت  كسألا  بارسأ  وأ  روزرزلا  بارسأ 

، لاثملا ليبس  ىلع  .هسفن  تقولا  ةكستمو يف  ةياغلل  ةعيرس  ةقيرطب  اههاّجتا  ّغت 
ةعرسب كسألا  برس  فارطأ  دحأ  ىلع  سرتفم  ناويح  دوجو  لوح  تامولعملا  رشتنت 

، هذه ةّيلحملا  لعافتلا  دعاوق  ةراعتسا  لالخ  نمو  .ةعومجملا  نم  رخآلا  فرطلا  ىلإ 
ةطبارتملا ةيعانطصالا  لماوعلا  نم  ةمخض  بارسأ  لاسرإ  تاّيمزراوخلا  يمّمصمل  نك 

ىلع َءاقبلا  برسلا  هبشي  يذلا  عيرسلا  لصاوتلا  مهل  حيتيو  .ةنّيعم  ةئيب  فاشكتسال 

١٩٩



.لضفألا طيحملا  نع  مهثحب  لالخ  نورخآ  دارفأ  اهب  موقي  يتلا  تافاشتكالا  عم  لاّصتا 

طسبأب رّوطتلا  لمعي  ذإ  .ةعيبطلا  رهشألا يف  َرّوطتلا  ةّيمزراوخلا  رّوطت  ربتُعي 
كألا لافطألاو  .لافطألا  جاتنإل  تاهّمألاو  ءابآلا  تس  عمجلا ب  لالخ  نم  هلاكشأ 

ربكأ ةيّرذ  ىلإ  مهصئاصخ  نورّر  مهتئيب  رثاكتلاو يف  ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلل  ًادادعتسا 
تس لاخدإ  ةحيتم  لايجألا ، تارفط ب  ثدحت  نايحألا ، ضعب  .مداقلا يف  ليجلا  يف 

ّنإف اذكه  .ناّكسلا  ىدل  ًاساسأ  ةدوجوملا  كلت  نم  أوسأ  وأ  لضفأ  نوكت  دق  ةديدج 
يجولويبلا عّونتلا  جاتنإل  يفكت  لّوحتلاو -  عمجلاو  رايتخالا  ةطيسب -  دعاوق  ثالث 

.بكوكلا لكاشم  بعصأ  ّلحي  يذلا 

رّوطتلا يف  ّلثمتملا  يفاشلا  ءاودلا  ىلإ  حيدملا  اذه  نم  قلطنن  نأ  لبق 
ًاردان اهّنكلو  ةّديج  نوكت  ام  ًابلاغ  ةيرّوطتلا  لولحلا  ّنأ  كردن  نأ  ّمهملا  نم  يجولويبلا ،
رودت يتلا  تالاقملا  وأ يف  ةيّربلا ، ةايحلا  نع  ةيقئاثولا  مالفألا  يفف  .ةيلاثم  نوكت  ام 
لكشب  » تفّيكت تاناويح  نع  عمسن  نأ  فولأملا  نم غ  سيل  يعيبطلا ، اعلا  لوح 

لاوط يضميل  رّوطت  يذلاو  ءارحصلا  نطقي  يذلا  رغنكلا  رأف  نم  .اهتئيب  عم  زاتمم »
نم اهيلإ  جاتحي  يتلا  ةبوطرلا  ّلك  جرختسي  لب  ًاقلطم ، ءاملا  برش  نود  نم  هتايح 
ّىتح دّمجتلل » ةّداضم   » تانيتورب ترّوط  يتلا  ةيّنِّسلا  غ  كسألا  ىلإ  هماعط ،

تاناويح رّوطتلا  جتنأ  رفصلا ، نود  اهترارح  ةجرد  تاطيحم  يف  ءاقبلا  نم  نّكمتت 
.ةبعصلا اهتائيب  عم  ةعاربب  فّيكتت 

ىمعألا رّوطتلا  فاشكتساو  لكلا  ىلإ  يعسلا  طلخلا ب  يغبني  ال  كلذ ، عم 
هّنكل قباس ، ّلح  ّيأ  نم  كأ  ةئيبلا  كلت  بساني  ًّالح  رّوطتلا  دجي  ةداعف ، .تالتحالل 

.ةلكشملا ّلحل  ةنكمم  ةقيرط  لضفأب  ًااد  أي  ال 

ً.ايكيسالك ًالاثم  ةدّحتملا  ةكلمملا  يف  شيعي  يذلا  رمحألا  باجنسلا  ّلث 
قيقحتل يرورضلا  ليوطلا  هليذو  ةنرملا  ةيفلخلا  هلجرأو  ةّداحلا  هبلاخم  لضفبف 

اذه نانسأ  ومنت  .ماعطلا  نع  ثحبلل  راجشألا  ّقلست  عم  ًاما  ًافّيكتم  ربتُعي  نزاوتلا ،
ةيجراخلا روشقلا  تيتفتب  بجانسلل  حمسي  ّم  هتايح ، لاوط  ّرمتسم  لكشب  ناويحلا 

ودبي ناكو  .اهنانسأ  رسخت  نأ  نود  نمو  ًائيش  ىشخت  نأ  نود  نم  تاّرسكملل  ةبلصلا 
باجنسلاف .ةئيبلا  كلتل  كأ  بسانم  بيرق  لصو  نأ  ىلإ  هتئيب ، عم  ّمات  لكشب  ًافّيكتم 

همضه نع  ًالضف  ربكأ ، ةيّمكب  هلكأيو  ماعطلا  ىلع  عي  وهو  ثكب  ًجح  ربكأ  يدامرلا 
براحي يدامرلا   باجنسلا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ةءافك  كأ  لكشب  هنيزختو 
ةعرسب نميهي  هتلعج  فّيكتلا  ىلع  ىلعألا  هتردق  ّنأ  ّالإ  هلتقي ، وأ  رمحألا  باجنسلا 
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َباجنسلا سفان  ثيحب  زليوو ، ارتلكنإ  يف  ةضيرعلا  قاروألا  تاذ  تاباغلا  ىلع  ربكأ 
نم ديدعلل  يجذومنلا  فّيكتلل  انكاردإ  نيدن يف  اّرو  .ةيئيبلا  هتحاسم  ّلتحاو  رمحألا 

رّوطتلل هنم  لعفلاب  يلاثملا »  » ّلحلا هيلع  ودبي  نأ  نك  امل  دودحملا  انلايخ  ىلإ  عاونألا 
ً.ايقيقح لثمأ  ًّالح  دجي  يذلا 

ءلع ّنأ  ّالإ  لضفألا ، ّلحلا  ةرورضلاب  دجي  رّوطتلا   ّنأ  نم  مغرلا  ىلع 
ةمّمصملا ةفورعملا  تّايمزراوخلا  هذهل  ةيساسألا  ئدابملا  تاّرم  ةّدع  اورشن  رتويبمكلا 

ّمتي ةيثارولا .»  » تايمزراوخلاب ىّمسي  ام  يف  ّيس  الو  ةيعيبط ، قرطب  لكاشملا  ّلحل 
بعاللا يف مئاوق  ميمصت  كلذ  ا يف   ) ةلودجلا لكاشم  ّلحل  تاودألا  هذه  مادختسا 
NP لئاسمل ةيلاثم ، نكت  نإ   ةدّيج ، لولح  ميدقتو  ىربكلا ) ةيضايرلا  تالوطبلا 

«. ةبيقحلا ةلأسم   » لثم ةبعصلا ،

ىلإ اهذخأ  ديرت  عئاضبلا  نم  ًاثك  كل  ةرجات  ّنأ  ةبيقحلا  ةلأسم  ضرتفت 
، اهعم ءيش  ّلك  ذخأ  عيطتست  اّهنأ ال  او  .ةدودحم  ةعس  تاذ  رهظ  ةبيقح  قوسلا يف 

.هب ةطبترم  ةفلتخم  حابرأو  فلتخم  مجح  ضرغ  ّلكلو  .بسنألا  راتخت  نأ  اهيلعف 
اهل عّستت  يتلا  عئاضبلا  نم  ةراتخم  ةعومجم  ةبيقحلا يف  ةلأسمل  دّيجلا  ّلحلا  ّلثمتي 
عطق دنع  ةبيقحلا  ةلأسمل  ةفلتخم  لاكشأ  رهظتو  ً.ايلاع  ًالمتحم  ًاحبر  يطعتو  ةبيقحلا 

.دايعألا ايادهلا يف  ّفل  قاروأ  مادختسا  داصتقالا يف  ةلواحم  وأ  تانّجعملا  نم  لاكشأ 
وريدم ددحي  امدنعو  .لقنلا  تانحاش  ةئبعتو  نحشلا  نفس  ليمحت  دنع  رهظت  ك 
ةدايز لجأ  نم  كلذ  ّمتيس  بيترت  يأبو  اهليزنت  متيس  يتلا  تانايبلا  ءازجأ  تاليزنتلا 
ةلأسم ّلح  نولواحي  مّهنإف  تنرتنإلل ، دودحملا  يدّدرتلا  قاطنلا  ضرع  مادختسا 

.ةبيقحلا

ةلأسمل ةلمتحملا  لولحلا  نم  ّعم  ددع  ديلوتب  ةينيجلا  ةّيمزراوخلا  أدبت 
نّمضتي ةبيقحلا ، ةلكشم  ىلإ  ةبسنلاب  نيوبألا .»  » ليج لولحلا  هذه  لّكشتو  .ةنّيعم 

ةّيمزراوخلا موقتو  .ةبيقحلا  اهعضو يف  نك  يتلا  مزحلا  نم  مئاوق  سيئرلا  ليجلا  اذه 
، ةبيقحلا ةلأسم  ىلإ  ةبسنلاب  .ةلكشملا  ّلح  اهحاجن يف  ىدم  بسحب  لولحلا  فينصتب 

رايتخا ّمتي  ّمث  .هذه  مزحلا  ةاق  نع  جتانلا  لمتحملا  حبرلا  ىلع  فينصتلا  دمتعي 
مزحلا ضعب  حرط  ّمتيو  .حابرألا  نم  ردق  ربكأ  ديلوت  مئاوق  لولحلا -  لضفأ  نم  نثا 

ّة .رخآ  ّديج  ّلح  ىلإ  ةيمتنملا  مزحلا  ضعب  عم  يقابلا  جمدو  ةدّيجلا  لولحلا  دحأ  نم 
نم ًاّيئاوشع  اهرايتخا  ّمتي  ةمزح  ةلازإ  ةّيناكمإ  يأ  ةرفط -  ثودح  لتحا  ًاضيأ 

، ديدجلا ليجلا  يف  ّلح ) وأ  « ) لفط  » لّوأ ةدالو  دّرجو  .ىرخأب  اهلادبتساو  ةبيقحلا 
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.رثاكتلاب هل  حسلاو  ًءادأ  لضفألا  لولحلا  نم ب  نيَرخآ  نيوبأ »  » َّلح رايتخا  ّمتي 
لولحلا نم  ديزم  ىلإ  اهصئاصخ  ءابآلا  ليج  يف  لولحلا  لضفأ  لقنت  ةقيرطلا ، هذهب 

نم ٍفاك  ددع  ّرفوتي  ّىتح  ةبّكرملا  ةّيلمعلا  هذه  رّركتتو  .يلاتلا  ليجلا  يف  ءانبألا 
لولحلا رود  ءاهتنا  دعب  .لّوألا  ليجلا  ةيلصألا يف  لولحلا  عيمج  ّلحم  اّولحيل  لافطألا 

، ءابآلا ةلزنم  ىلإ  ةديدجلا  ةيعرفلا  لولحلا  ةيقرتو  ًّايئاهن ، اهنم  ّصلختلا  ّمتي  ةيلصألا ،
ً.ادّدجم ةرفطلاو  جزملاو  رايتخالا  ةرود  أدبت  اذكهو 

ةّيمزراوخلا ال ّنإف  ةيعرفلا ، لولحلا  ءاشنإ  ةقيرط  ةنماكلا يف  ةّيئاوشعلل  ًارظن 
نم ثك  عقاولا ، .ءابآلا يف  ليج  نم  لضفأ  هجتنتس  يذلا  لسنلا  ّلك  نوكي  نأ  نمضت 

نأشب ةّيئاقتنا  ةّيمزراوخلا  نوك  لالخ  نم  كلذ ، عم  .أوسأ  نوكيس  ةيعرفلا  لولحلا 
نم ّصلختت  اّهنإف  حلصألل -  يضارتفا  ٌءاقب  رثاكتلاب -  مهل  حمسُيس  نيذلا  لافطألا 
كو .يلاتلا  ليجلا  ىلإ  هصئاصخ  لقنب  اهنيب  لضفألل  طقف  حمستو  ةيدجملا  لولحلا غ 
ّدحلا ىلإ  لولحلا  لصت  نأ  نكمملا  نم  ىرخألا ، سحتلا  تاّيمزراوخ  عم  لاحلا  وه 

اّننأ نم  مغرلا  ىلع  ةيحالصلا  ضافخنا يف  ىلإ  يغت  ّيأ  يّدؤيس  هعمو  ّيلحملا ، ىصقألا 
ةّيئاوشعلا تاّيلمعلا  انل  حمست  ّظحلا ، نسحل  .نكمم  ّلح  لضفأ  ىلإ  دعب  لصن   

وحن ًامدق  ّيضملاو  ةّيلحملا  ممقلا  هذه  نع  داعتبالاب  ةرفطلا ) وأ   ) ليوحتلاو جزملل 
.لضفأ لولح 

يف هيّدؤت  رود  ةينيجلا  تاّيمزراوخلا  ىدل  ةّمهم  ةمس  ّدعت  يتلا  ةيئاوشعلل 
اغألا ىلإ  نوغصت  ّلمم ، تور  يف  قلاع  مكسفنأ  نودجت  امدنعف  .ةيمويلا  انتايح 

، ليدبتلا ّرز  موقي  .ليدبتلا  ّرز  ىلع  نوطغضت  دق  ًاراركتو ، ًارارم  اهسفن  قرِفلل  اهسفن 
نود نم  ةينيجلا ، ةّيمزراوخلا  هبشي  رمألاو  .ةيئاوشع  ةينغأ  رايتخاب  هلاكشأ ، ىقنأب 

ىدحإ هذه  نوكت  دقو  .لّوحتلا  نم  ةيلاع  ةجردب  نكلو  جزملاو ، رايتخالا  يتلحرم 
لّقنتلا ب ىلإ  نوّرطضت  دق  نكلو  اهب ، نوّقلعتت  ةديدج  ةيقيسوم  ةقرف  داجيإل  قرطلا 

.كانه ىلإ  لوصولل  هغ  وأ  ربيب  ساج  اغأ  نم  ةعومجم 

ديعصلا ىلع  ًارّوطت  كأ  ًاقرط  نآلا  ىقيسوملا  ّثب  تامدخ  نم  ديدعلا  ّرفوت 
نم ثكلا  ىلإ  نوعمتست  متنك  نإف  .اهعمسن  يتلا  ىقيسوملاو  اغألا  طلخل  يمزراوخلا 
ةقرف ةبرجت  مكيلع  ةينيجلا  ةّيمزراوخلا  حرتقت  دق  ًارّخؤم ، ناليد  بوبو  زلتيبلا  اغأ 

ةعومجملا  ) زيربليو غنيلفارت  ةعومجم  لثم  نثالا -  عمجت ب  ةنّيعم  صئاصخ  ّمضت 
اهيلإ عتسالا  وأ  اغألا  ّيطخت  لالخ  نمو  نوسيراه .) جروج  - ناليد بوبل  ةيعرفلا 

ّيأ ةيمزراوخلا  فرعت  كلذبو  اهتمءالم ، رادقم  ىلإ  ةراشإ  نوطعت  مّكنإف  تقولا ، لاوط 

٢٠٢



.لبقتسملا اهنم يف  قلطنت  لولح » »

تاّعبرم تاعومجم  وأ  ًامالفأ  راتخت  سكيلفتنل  ةيفاضإ  تانّوكم  ًاضيأ  ّة 
تماق كلذك ، .ةقباسلا  مكتاليضفت  نم  لمعتو  اهتدهاشم ، نم  اونّكمتتل  ةيئاوشع 

اذغلا بعتلا  فيفخت  ةدعاسملل يف  ضورع  ميدقتب  ًارّخؤم  تاكرشلا  نم  ةعومجم 
ىلإ تابورشملاو  نابجألا  نم  .اهتاجتنم  نم  ةيئاوشع  تارايتخا  لاسرإ  قيرط  نع 

دق ال قاوذأ  فاشكتساو  ةيئاذغلا  مكتبرجت  سحتب  ءدبلا  مكنك  راضخلاو ، ههكافلا 
ةّرملا مكل يف  لسرت  اذام  مكتاقيلعت ، ىلع  ًءانب  معاطملا ، ّملعتت  نيب  اهدوجوب ، نوفرعت 

نوزخم نم  تاودأ  تاكرشلا  مدختست  لايخلا ، اع  ىلإ  ءايزألا  نم  .ةمداقلا 
.ةيمويلا ةيكالهتسالا  انتبرجت  طيشنتل  ةلواحم  ةيرّوطتلا يف  تاّيمزراوخلا 

 
لثمألا فّقوتلا 

ّت يتلا  سحتلا  تّايمزراوخ  ضعبل  يضايرلا  ساسألا  شي  ودبي ، ام  ىلع 
ىلع اهنّولغتسي  نيذلا  ايجولونكتلا  ةقلع  ىلع  رصتقت  ةّيمحم  اّهنأ  ىلإ  هالعأ  اهتشقانم 

ًاحوضو كأ  تاّيمزراوخ  ّة  كلذ ، عم  .ةيراجت  بساكم  قيقحت  لجأ  نم  لئاه  قاطن 
تانيسحت ءارجإل  اهمادختسا  نك  يتلاو  ةدّقعملا -  تايضايرلاب  ةموعدم  نكت  نإو  - 

تاّيجيتارتسا  » مساب تالئاعلا  هذه  ىدحإ  فرُعت  .ةيمويلا  انتايح  يف  ةّمهمو  ةغص 
لجأ نم  تاءارجإ  ذاّختال  لضفألا  تقولا  رايتخال  ةقيرط  ّرفوتو  ىلثملا ،» ّفقوتلا 

.رارقلا عنص  تاّيلمع  جئاتن  سحت 

ناعئاج تنأ  .ءاشعلا  لوانتل  كتجوز  باحطصا  بغرت يف  ّكنأ  ًالثم  ضرتفنل 
لّوأ ىلإ  باهذلا  ناديرت  الو  فيطل ، ناكم  ىلع  روثعلا  يف  نابغرت  كّنكل  لعفلاب ،

معطم ّلك  ةدوج  فينصت  عيطتست  ّكنأو  ًاّديج  ًكح  كسفن  ربتعت  .هنافداصت  معطم 
معاطم وحن 10  نم  قّقحتلل  تقولا  دجتس  ّكنأ  دقتعتو  .ىرخألا  معاطملا  ىلإ  ةبسنلاب 

ىلإ ةدوعلا  مدع  رّرقت  ًادّدرتم ، ودبت  ال  ل  نكل  .لّوجتلا  نم  كتجوز  ّل  نأ  لبق 
.َهتضفر معطم 

معاطملا ضعب  صّحفت  يف  لكاشملا  نم  عونلا  اذهل  ةّيجيتارتسا  لضفأ  ّلثمتت 
نكلو هفداصت ، معطم  لّوأ  رايتخا  ةطاسبب  كنك  .حاتم  وه  ّع  ةركف  ذخأل  اهضفرو 

نأ ّلك 10  نم  ةدحاو  ةصرف  ةّمثف  حاتم ، وه  ام  لوح  تامولعم  ًاقلطم  كل  ّكنأ ال  ا 
ددع ىلع  مكحت  ّىتح  راظتنالا  لضفألا  نم  كلذل ، .اوشع  لكشب  معطم  لضفأ  راتخت 
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ىرخألا معاطملا  عيمج  نم  لضفأ  ّهنأ  ىرت  معطم  لّوأ  رايتخا  لبق  ًالّوأ ، معاطملا  نم 
ذإ لكشلا 21 . هذه يف  معطملا  رايتخا  ةّيجيتارتسا  حيضوت  ّمت  .نآلا  ّىتح  اهتيأر  يتلا 
كل ّبتيو  .اهضفر  ّمث  نمو  ةدوجلا ، ثيح  نم  ىلوألا  ةثالثلا  معاطملا  ىلع  مكحلا  ّمتي 
كانه ّفقوتت  كلذلو  نآلا ، ّىتح  ىرخألا  معاطملا  ّلك  نم  لضفأ  عباسلا  معطملا  ّنأ 
حرطت ضفرلل ؟ بسانملا  َددعلا  ةثالث  ددعلا  رابتعا  نك  له  نكلو  .هدنع  لكأتو 

اهصّحفتت نأ  بجي  يتلا  معاطملا  ددع  مك  يلاتلا : لاؤسلا  لثمألا  ّفقوتلا  ةلأسم 
ةركف ذخأت  نلف  ًايفاك ، ًاددع  صّحفتت  اذإ   حاتم ؟ وه  ّع  ةركف  ذخأت  اهضفرتو ل 

ىلع دمتعت  نأ  لبق  معاطملا  نم  ثكلا  تدعبتسا  اذإ  نكلو  حاتم ، وه  ّع  ةدّيج 
ً.ادودحم نوكيس  يّقبتملا  رايخلا  ّنإف  اهدحأ ،

كيلع بجي  ّهنأ  حّضتا  نكلو  ةدّقعم ، ةلأسملا  هذه  ءارو  ةنماكلا  تاّيضايرلا 

معاطملا 10 ددع  ناك  اذإ  وحن 3   ) معاطملا نم  ًابيرقت  ىلوألا  ةبسن 37 % ىلع  مكحلا 

معاطملا عيمج  نم  لضفأ  هدجت  يذلا  يلاتلا  معطملا  لوبق  لبق  اهضفرو  طقف )

i1/e رسكلا ضفر  كيلع  بجي  ّقدأ ، بعتب  .ةقباسلا 

هيفو ةحاتملا ، تارايخلا  نم  ه ـ  

ددعل ًايضاير  ًاراصتخا   e لّث

i1/e رسكلا ّنإف  يلاتلابو  ًابيرقت 2.718 ، رليوأ  مقر  لداعي  . 122 رليوأ مقر  مساب  فرعي 

ةبسنك وأ ، وحن 0.368  يواسي 
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ىلإ ًالوصو  رايخ ، ّلك  ضفرو  مييقت  ةّيجيتارتسالا يف  هذه  ّلثمتت  لكشلا 21 :
يذلا يلاتلا  رايخلا  لوبق  ّمث  نمو  عّطقتم ) ّطخ   ) فّقوتلل ةنّيعم  ةطقن 

.ةقباسلا تارايخلا  عيمج  نم  لضفأ  هّنأ  ىلع  همّيقت 

معطملا رايتخا  لتحا  ّغتي  فيك  لكشلا 22  حضوي  براقي 37 .% ام  ةيوئم ،
ّكنأ بجع  الو  .اهضفرت  يتلا  معاطملا  ددع  ّغت  عم  معطم  ب 100  نم  لضفألا 

، ىمعأ لكشب  ًّايلعف  نّمخت  ّكنإف  ًاّدج ، صق  تقو  يف  ًارارق  ذّختتو  ّبهت  امدنع 
لمتحملا نمف  ًاّدج ، ًاليوط  رظتنت  امدنع  كلذك ، ً.اضفخنم  يلاتلاب  لتحالا  نوكيو 

لضفألا رايخلا  ءاقتنا  ةّيلتحا  دادزتو  ً.اساسأ  كتاف  دق  لضفألا  رايخلا  نوكي  نأ 
.ىلوألا  37 لا ـ تارايخلا  ضفرت  امدنع 

، ةلاحلا هذه  يف  ىلوألا ؟ % 37 لا ـ نمض  نم  معطم  لضفأ  ناك  ول  اذام  نكل 
ةدعاق اّهنأل  ةّرم ، ّلك  حجنت يف  ال  % 37 لا ـ ةدعاقف  .كتاف  دق  لضفألا  رايخلا  نوكي 

نم ةبسنب 37 % طقف  حاجنلا  ةنومضم  ةّيمزراوخلا  هذه  عقاولا ، يف  .ةيلتحا 
ـ لا نم  لضفأ  هّنكلو  فورظلا ، هذه  ّلظ  هلعف يف  كنك  ام  لضفأ  وه  اذه  .تاقوألا 

نم ب لّوألا  معطملا  ترتخا  ول  معطم  لضفأ  اهيف  راتختس  تنك  يتلا  تاّرملا  نم  % 10
َترتخا ول  ةغلابلا 1 % حاجنلا  ةبسن  نم  ثكب  لضفأ  اّهنأ  ك  اوشع ، لكشب  معاطم   10

نّسحتيو .معطم  نم ب 100  ًاّيئاوشع  ًعطم 
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ىلع %37 مكحن  امدنع  لضفألا  رايخلا  ءاقتنا  ةّيلتحا  دادزت  لكشلا 22 :
لضفأ هّنأ  ىلع  همّيقن  يذلا  يلاتلا  رايخلا  لوبق  لبق  اهضفرنو  تارايخلا  نم 
رايتخا لتحا  غلبي  ويرانيسلا ، اذه  يف  .ةقباسلا  تارايخلا  عيمج  نم 

وأ %37. معطم 0.37  لضفأ 

.اهنيب نم  يقتنت  يتلا  تارايخلا  تدادزا  ّلك  يبسنلا  حاجنلا  لّدعم 

ةلأسملا تتفل  عقاولا ، .طقف يف  معاطملا  عم  ىلثملا  ّفقوتلا  ةدعاق  لمعتُست  ال 
ءارجإ مكيلع  ناك  اذإف  . 123« فيظوت ةلأسم  «ـ ك تّايضايرلا  ءلع  رظن  ةيادبلا  يف 

، ةلباقم ّلك  ةياهن  يفو  رخآلا ، ولت  ًادحاو  ةفيظول  حّشرملا  نم  دّدحم  ددع  عم  ةلباقم 
ىوس مكيلع  ف  ال ، مأ  ةفيظولا  لان  دق  ناك  اذإ  ام  حّشرملا  رابخإ  مكيلع  ّعتي 
دعب .عجرمك  مهومدختساو  حّشرملا  نم  اولباق 37 % %. 37 لا ـ ةدعاق  مادختسا 

مهومتلباق نيذلا  قباسلا  صاخشألا  ّلك  نم  لضفأ  هنودجت  صخش  لّوأ  اوّفظو  كلذ ،
.ةّيقبلا اوضفراو  ةظحللا  كلت  ّىتح 

4  ) ىلوألا % 37 لا ـ زواجتأ  تكرام ، ربوسلا  عفدلا يف  قيدانص  ىلإ  لصأ  امدنع 
باوطلا ّلك  نم  رصقأ  روباط  لّوأب  قحتلأ  ّمث  روباطلا  لوط  ىلإ  هبتنأو  نم 11 ،)

ةرهس دعب  راطق  رخآب  قاحلل  ءاقدصألا  نم  ةعومجم  عم  ضكرأ  تنك  اذإ  .ةقباسلا 
دعاقملا نم  ددع  ربكأ  ىلع  يوتحت  يتلا  ةبرعلا  داجيإ  ديرنو  جراخلا ، يف  اهانيضق 
ثالثلا تابرعلا  زواجتنف   .%37 لا ـ ةدعاق  مدختسن  ًاعم ، انعيمج  سلجن  ةيلاخلا ل 

يتلا ىلوألا  ةبرعلا  ّلقتسن  ّمث  ةغراف ، يه  مك  رّكذتنو  تابرع ، ا  نم  راطق  ىلوألا يف 
.ىلوألا ةثالثلا  نم  كأ  ةيلاخلا  دعاقملا  نم  ددع  ىلع  يوتحتو  كلذ  دعب  اهدجن 

٢٠٦



ّنأ ّالإ  ةياغلل ، ّيعقاو  هالعأ  ةروكذملا  تاهويرانيسلا  ضعب  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع 
ّنأ ول  ثدحي  اذام  .ةيعقاو  كأ  هلعج  نك  كلذ ، عم  .ام  ّدح  ىلإ  لعتفم  اهضعب 
ّهنأ عبطلاب  ّبتي  ةلاحلا ، هذه  يف  ةيلاخ ؟ ةلواط  ّمضت  اهتبّرج ال  يتلا  معاطملا  فصن 

%37 لا ـ معاطملا  نم  قّقحتلا  نم  ًالدبو  .معاطملا  ضفرل  ّلقأ  تقو  صيصخت  كيلع 
نم لضفألا  لّوألا  معطملا  رايتخا  لبق  ىلوألا  ةبسن 25 % ىلإ  طقف  رظنا  ىلوألا ،

.هدجت يذلا  ةقباسلا  معاطملا 

ةقباس يف ةبرع  ىلإ  ةدوعلاب  ةرطاخملل  يفاكلا  تقولا  كل  ّكنأ  ترّرق  ول  اذام 
عّسوت ّكنأ  ا  غلبي 50 ؟% تقولا  اذه  تألتما يف  دق  اهدجت  نأ  لتحا  ّنكلو  راطقلا ،

لّوأ %61 ضفرو  ًاليلق -  لوطأ  ةرتفل  ثحبلا  كنكميف  ءارولا ، ىلإ  عوجرلاب  كتارايخ 
عم .ةغرافلا  دعاقملا  نم  ربكأ  ًاددع  ّمضت  يتلا  ةيلاتلا  ةبرعلا  رايتخا  لبق  تابرعلا  نم 

.قالطنالاب أدبي  نأ  لبق  راطقلا  بوكر  ىلع  صرحا  كلذ ،

نم ةفاسم  ّيأ  ىلع  وأ  كلزنم ، عيبت  ىتم  كل  دّدحت  لثمأ  ّفقوت  لئاسم  ّة 
ةفاسم ّرصقتو  فقوم  داجيإ  يف  كصرف  فعاضتل  كتراّيس  نكرت  نأ  بجي  نيسلا 

كأ تاّيضايرلا  تحبصأ  ةيعقاو ، كأ  فقوملا  حبصأ  ّلك  ّهنأ  ةلكشملا  ّنكل  .سلا 
.ةلهسلا ةيوئملا  دعاوقلا  انرسخو  ةبوعص 

يغبني نيذلا  صاخشألا  ددعب  كربخت  لثمأ  ّفقوت  تاّيمزراوخ  ّة  ّهنإ  ّىتح 
ددع رّرقت  نأ  ًالّوأ  كيلع  بجي  ذإ  .مهدحأ  ىلع  كيأر  ّرقتسي  نأ  لبق  مهتدعاوم  كيلع 
اّر .هيف  رارقتسالاب  بغرت  يذلا  تقولا  ّىتح  مهلباقتس  ّكنأ  دقتعت  نيذلا  ءاكرشلا 
نم ثالثلاو  ةسماخلاو  ةرشع  ةنماثلا  ب  ماعلا  يف  دحاو  كيرش  ىلع  فّرعتت  تنك 

لثمألا ّفقوتلا  حرتقي  .مهنيب  نم  رايتخالل  ًالمتحم  ًاكيرش  ةعومجم 17  ام  يأ  كرمع ،
ةلواحم يف  ًاماع ) نم 17  وحن 37 %  ) تاونس عبس  وأ  ّتس  وحنل  كتقو  ذخأت  نأ 
هلباقت صخش  لّوأب  مازتلالا  كيلع  كلذ ، دعب  .حاتملا  صاخشألا  ةيعون  ىلع  فّرعتلا 

.ةظحللا كلت  ّىتح  مهيلع  تفّرعت  نيذلا  قباسلا  صاخشألا  ّلك  نم  لضفأ  ّهنأ  دجتو 

نأ دعاوقلا  نم  ًاقبسم  ةدّدحم  ةعومجمل  حسلا  ىلإ  سانلا  نم  ثك  حاتري  ال 
ـ لا نمض  نم  ًاّقح  كدعسي  ًاصخش  تدجو  ول  اذف  .ةيفطاعلا  مهتايح  مهيلع  يل 

تعّبتا ول  اذام  ةّيمزراوخ ؟ ةيفطاع  ةّمهم  ّكنأل يف  دوربب  هضفر  كنك  له  لئاوألا ؟ % 37
ّكنأ دقتعي  ال  كيلإ  ةبسنلاب  لضفألا  ّهنأ  ترّرق  يذلا  صخشلا  ناكو  دعاوقلا  ّلك 

، ّظحلا نسحل  قيرطلا ؟ فصتنم  كتّايولوأ يف  تّغت  ول  اذام  هيلإ ؟ ةبسنلاب  لضفألا 
ال ًاحوضو ، كألا  يضايرلا  سحتلا  لكاشم  عم  لاحلا  وه  ك  بلقلا ، لئاسم  عم 
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، ًاما هبساني  ًاصخش  ناسنإلا  دجي  نأ  .لولحلا ف  لضفأ  نع  ثحبلا  ىلإ  ًااد  جاتحن 
انل بسانملا  صاخشألا  نم  ديدعلا  دوجو  لمتحملا  نمف  .روفلا  ىلع  هثحب  ّفقوتي  ّىتح 

تاباجإ مّدقي  ال  لثمألا  ّفقوتلا  ّنإف  يلاتلاب  .مهعم  ءادعس  نوكن  نأ  اننك  نيذلاو 
.ةايحلا لكاشم  عيمجل 

ديدعلا ليهست  تاّيمزراوخلل يف  ةلئاهلا  تاناكمإلا  نم  مغرلا  ىلعو  عقاولا ، يف 
عيمجل لثمألا  ّلحلا  اهنوك  نع  دعبلا  ّلك  ةديعب  اّهنأ  ّالإ  ةيمويلا ، انتايح  بناوج  نم 

، ةبيتر ةّمهم  عيرستو  طيسبتل  ام  ةّيمزراوخ  مادختسا  نكمملا  نم  ّهنأ  عمف  .تايّدحتلا 
لمشت يتلا  ةيثالثلا -  اهتعيبطف  .رطاخم  ىلع  لمتشي  ام  ًابلاغ  اهلعتسا  ّنأ  ّالإ 

ءاطخألا بكتُرت  نأ  نك  تالاجم  ةثالث  ّة  ّهنأ  ينعت  جتاونلاو -  دعاوقلاو  تالخدملا 
، هتاّبلطتم بسحب  ةدّدحم  ةّيلمعلا  دعاوق  ّنأ  نم  ًاقثاو  مدختسملا  ناك  ول  ّىتحو  .اهيف 
، ةميخو بقاوع  ىلإ  يّدؤت  نأ  ةّمظنملا  جتاونلاو غ  ةرذحلا  تالخدملا غ  نأش  نمف 

ةيكمألا عيبلا  ططخ  روذج  دوعتو  .رلواف  لكيام  تنرتنإلا ، ىلع  عئابلا  فشتكا  ك 
ايناطيرب ىلإ  ماع 2013 ، ةأجف يف  ترهظ  يتلاو  تّايمزراوخلا ، نم  ةاحوتسملا  ةئزجتلاب 

.ةيناثلا ةيملاعلا  برحلا  ةيادب  يف 

 
كتّيمزراوخ نم  قّقحتو  كئوده  ىلع  ظفاح 

حالو .ىمظعلا  ايناطيرب  عرُقت يف  برحلا  لوبط  تناك  ويلوي 1939 ، رخاوأ  يف 
.يزانلا لالتحالا  ّىتح  وأ  ّماسلا  زاغلا  وأ  فينعلا  فصقلل  ضّرعتلا  رطخ  قفألا  يف 
ةضماغ ةّمظنم  ءايحإ  تداعأف  بعشلا ، تايونعم  ىلع  ةيناطيربلا  ةموكحلا  تيشخ 
ريراقتلا ىلع  ثأتلل  ىلوألا  ةيملاعلا  برحلا  نم  خألا  ماعلا  يف  ةّرم  لّوأل  تسّسأت 

نم يليوروألا  جيزملل  ةقباس  ةوطخ  .مالعإلا يف  ةرازو  جراخلاو : لخادلا  ةيرابخإلا يف 
ةباقرلاو ةياعدلا  نع  ةلوؤسم  ةديدجلا  مالعإلا  ةرازو  تناك  مالسلاو ، ةقيقحلا  رازو 

.برحلا ءانثأ 

لمحي لّوألا  ناك  .تاقصلم  ةثالث  ةرازولا  تمّمص  ماع 1939 ، نم  سطسغأ  يف 
اّمأ .ردويت  جات  اهولعيو  ةّوق ،» نم  تيتوأ  ام  ّلكب  اهنع  عفاد  رطخ ، ةيّرحلا يف   » ةلمج

لولحب رصنلا .» انل  بلجيس  كرارق  كتجهب ، كتعاجش ، : » ةيلاتلا ةلمجلا  لمحف  اثلا 
تتابو تعُبط ، دق  قصلملا  نيذه  نم  خسنلا  فالآ  تائم  تناك  سطسغأ ، رخاوأ 
رهشألا لالخ  عساو  قاطن  ىلع  اهعيزوت  ّمت  .برحلا  عالدنا  لاح  مادختسالل يف  ةزهاج 
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ةالابماللاب اّمإ  اورعشيل  ميظعلا ، اطيربلا  بعشلا  نم  روهمج  ىلع  برحلا  نم  ىلوألا 
.مهلالغتسا ّمتي  ّهنأب  وأ 

نم ةموكحلا  هب  تظفتحا  نكلو  هسفن ، تقولا  ثلاثلا يف  قصلملا  ةعابط  ّت 
لولحب نكل  ً.اعساو  ًاطابحإ  بّبسي  دق  يذلاو  ّعقوتملا ، لمتحملا  يّوجلا  فصقلا  لجأ 

ماع نم  كأ  رورم  دعب  يأ  ربمتبس 1940 ، املألا يف  فصقلا  هيف  أدب  يذلا  تقولا 
ناقصلملا هب  لماعت  يذلا  ّفطعتلا  ىلإ  ةفاضإلاب  قرولا ، صقن  ىّدأ  برحلا ، ءدب  ىلع 

ثلاثلا قصلملا  دهاشي  .ةثالثلا و  تاقصلملل  يبعشلا  ءاردزالا  ىلإ  سانلا ، عم  نالّوألا 
.مالعإلا ةرازو  جراخ  ًابيرقت  صخش  ّيأ 

يرام ةلمعتسملا  بتكلا  اعئاب  ملتسا  ةئداهلا ، كيونلأ  ةدلب  يف  ماع 2000 ، يف 
.ينلع دازم  ًارّخؤم يف  اهايرتشا  يتلا  ةلمعتسملا  بتكلا  نم  ًاقودنص  يلنام  تراويتسو 

اهيف اءرق  ةقرولا ، حتف  دعب  .هلفسأ  ةدّعجم يف  ءارمح  ةقرو  ىلع  اوع  هغارفإ ، دعبو 
«. دمصاو كئوده  ىلع  ظفاح  «: » دوقفملا  » مالعإلا ةرازو  قصلم  نم  تلك  سمخ 

هاّقلعو راطإ  يف  هاعضو  ّهنأ  ةجردل  ًاثك  قصلملا  تراويتسو  يرام  تّبحأ 
اناك ماع 2005 ، لولحبو  .نئابزلا  هابتنا  بذج  ام  ناعرس  ّهنأ  غ  هرجتم ، رادج  ىلع 

يعولا ًاّقح يف  ( meme  ) ميملا رشتنت  نكل   .عوبسألا  ةخسن يف  هنم 3000  ناعيبي 
ىعس اعلا ، ءاحنأ  عيمج  داس  يذلا  دوكرلا  عمف  ماع 2008 . ّىتح  يملاعلا  ّماعلا 
ىدل ةيلاع  ةيفافشب  زّي  يذلاو  رهُقي  ال  يذلا  كولسلا  راضحتسا  ىلإ  نوثك 

ىلإ ةلاسرلا  تلقتنا  دمصاو .» كئوده  ىلع  ظفاح   » .ةبيصعلا تاقوألا  يناطيربلا يف 
نك عئاضبلا  نم  ةعطق  ّيأو  حيتافملا ، تاقّالعو  رتويبمكلا ، ةرأف  تاحولو  باوكألا ،

تاجتنمل ةينالعإلا  تالمحلا  ةلاسرلا يف  تلُقن  .اهنم  تلُفي  مّحلا   قرو  ّىتح  .اهّليخت 
ظفاح  ) يقاولاو يراكلا ) لوانتو  كئوده  ىلع  ظفاح   ) ةيدنهلا معاطملا  لثم  ةعّونتم 

كئوده ىلع  ظفاح   » حجني ناك  جيزم  ّيأ  ّنأ  ودبيو  ًادحاو .) لمحاو  كئوده  ىلع 
[. ًسا لخدأ  [ ] ًالعف لِخدأ  و[

ةركفلا هذه  خستب  رلواف  لكيام  تنرتنإلا  ربع  رجاتلا  ماق  ةّدم ، دعب 
ةعوبطم ًاناصمق  عيبت  بموب  دلوغ  ديلوس  ةكرش  تناك  ماع 2010 ، يفف  .ةطيسبلا 

ةركف رلواف  لابب  ترطخ  امدنع  فلتخم  ميمصت  وحن 1000  ىلع  لمتشت  ًاقبسم 
ناصمقلا نم  ةلئاه  دادعأ  نيزختل  لاملا  عفد  نم  ًالدبف  .هلمع  س  ةءافك  ةدايزل 

نم ديدعلل  جيورتلا  هل  حيتيس  ام  اذهو  .بلطلا  بسح  ةعابطلا  ىلإ  لقتنيس  ةعوبطملا ،
ميظنت دّرج  .كلذب  ةيبلط  عضو  دنع  ّالإ  اهتعابط  ّمتت  نل  يتلاو  ةيفاضإلا ، تيمصتلا 
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ةّيشع بو  ً.ّايئاقلت  تيمصتلا  ئشنت  رتويبمك  جمارب  دادعإب  أدب  ةعابطلا ، ةّيلمع 
.يالم نم 10  كأ  ىلإ  ميمصت  نم 1000  ةكرشلا  ضورع  ددع  زفق  ًابيرقت ، اهاحضو 
لاعفألا نم  ةاق  ىلع  ماع 2012 ، تئشنأ يف  يتلا  تاّيمزراوخلا ، هذه  ىدحإ  توتحا 

ةملك كئوده و[ ىلع  ظفاح   » ةطيسبلا ةغيصلا  عاّبتاب  اهجمد  ّمتي  ءسألا ، نم  ةاقو 
تارابعلا صحف  كلذ  دعب  ّمتي  ناك  ءسألا .»] ةاق  نم  ةملك  [ ] لاعفألا ةاق  نم 

ةروص ىلع  اهتيبثت  لبق  ةيوحن ، ءاطخأ  نع  ًاثحب  ًّايئاقلت  ةّيلمعلا  كلت  نع  ةئشانلا 
رلواف يف ناك  .اهنم  ّلكل  ًارالود  وحن 20  لباقم  نوزامأ  ىلع  عيبلل  اهجاردإو  صيمقلا 

ىلع ظفاح  ، » لثم نم  تارابع  لمحت  صيمق  مويلا 400  عيبي يف  ةكرشلا  طاشن  ةورذ 
ّنأ ةلكشملا  ّنكل  ًاثك .» كحضاو  كئوده  ىلع  ظفاح   » وأ ثرتكت » الو  كئوده 
عم اعلا  تنرتنإلا يف  ىلع  ةئزجتلا  رجاتم  ربكأ  ناصمق يف  ةّدع  ًّايئاقلت  جردأ  جمانربلا 

بصتغاو كئوده  ىلع  ظفاح   » وأ اهلكراو ،» كئوده  ىلع  ظفاح   » رارغ ىلع  تارابع 
«. ًاثك

نكلو .ماع  ةّدمل  ًابيرقت  دحأ  اهظحالي  نأ  نود  نم  تّرم  تارابعلا  ّنأ  بيرغلاو 
ةأجف كوبسيف  ىلع  رلواف  ةحفص  تحاتجا  ماع 2013 ، نم  سرام  رهش  مّايأ  دحأ  يف 

ةعرسب كّرحت  ّهنأ  عمو  .ءاسنلا  ةيهارك  ىلع  ضّرحي  ّهنأ  تاءاعّداو  لتقلاب  تاديدهت 
دلوغ ديلوس  تاحفص  نوزامأ  تّقلعف  .عقو  دق  ناك  ررضلا  ّنأ  ّالإ  ميماصتلا ، بحسل 
ةثالثل ةكرشلا  تّحنرت  ً.ابيرقت  ةمودعم  تحبصأ  نأ  ىلإ  تاعيبملا  تعجارتو  بموب ،
يتلاو رلواف ، اهمّمص  يتلا  ةّيمزراوخلا  ّنإف  اذكه  .فاطملا  ةياهن  تراهنا يف  ّمث  رهشأ ،

.مهقزر ردصم  هيّفظومو  وه  ةياهنلا  هتّفلك يف  تقولا ، كلذ  ةزاتمم يف  ةركف  اّهنأ  تدب 

هيف تردصأ  يذلا  يلاتلا  مويلا  يفف  .ةملاس  ةمزألا  كلت  نم  نوزامأ  تلفت   
لازت ال  نوزامأ  تناك  ةثراكلا ، كلت  نع  ًايمسر  اهراذتعا  بموب  دلوغ  ديلوس  ةكرش 
ًائداه قبا  و« ًاثك ،» سّملتو  ًائداه  قبا   » لثم تاراعش  لمحت  ًاناصمق  ضرعت 

، توكسيرب دروللا  ّمضناو  ةئزجتلاب ، عيبلا  قالمعل  ةعطاقم  ميظنت  ّمتف  اهنعطاو .»
عفد نوزامأ  بّنجتت  ًالّوأ ، : » ةلمحلا كلت  ىلإ  ًاقباس ، ةدّحتملا  ةكلمملا  ءارزو  سيئر  بئان 

الو يلزنملا .» فنعلا  نم  لاملا  نوبسكي  مه  اه  نآلاو ، .ةدّحتملا  ةكلمملل  ةبيرضلا 
، ةبسوحملا ةيلآلا  تاءارجإلا  ىلع  بكلا  يجولونكتلا  قالمعلا  دتعا  ةجيتن  ّهنأ  بجع 

غ ةيمزراوخلا  ةطشنألا  اهيلع  يوطنت  يتلا  ةديدعلا  قزآملا  نم  دحاو  اذه  ّنإف 
.اعلا ّمهألا يف  ةئزجتلاب  عيبلا  ةكرش  اهب  تّعت  يتلاو  ةبقارملل  ةعضاخلا 

* * *
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ةجيتن يمزراوخ  لدج  عضوم  ًاضيأ  اهسفن  نوزامأ  تدجو  ماع 2011 ، يف 
لكيام بلط  ماعلا ، كلذ  نم  ليربأ  نم  نماثلا  يفف  .ةيلآلا  عستلا  تايجيتارتسا 
ةخسن ربتخملل  بلجي  نأ  ثحابلا  دحأ  نم  يلكب ، يف  اسحلا  ءايحألا  اع  نزيإ ،

The Making of a ةبابذلا عنص   » باتك نم  ةديدج 
.وشنلا يرّوطتلا  ءايحألا  ملع  لاجم  يف  يسالك  لمع  وهو  «، Fly

باتكلا نم  تديدج  تخسن  دوجوب  حرف  نوزامأ ، ىلإ  ثحابلا  بهذ  امدنع 
نع ًارداص  ناك  هدحأ  ّنأ  دجو  بثك ، نع  رظن  امدنع  نكل  .عيبلل  تضورعم 
نع رداصلاو  اثلا ، باتكلا  اّمأ  .رالود  رعسب 1,730,045.91  ضورعمو  ثانفورب 

نزيإ ةجاح  ىدم  نع  رظنلا  ّضغب  .رالود  ويلم  نم  كأب  ًاضورعم  ناكف  كوبيدروب ،
هن ناك  اذإ  ام  ىل  باتكلا  ةبقارم  رّرق  كلذلو  ًارّربم ، رعسلا  دجيل  ناك  ام  باتكلل ،
حبصأ دقف  .أوسأ  رومألا  دجو  راعسألا ، نم  قّقحت  امدنع  يلاتلا ، مويلا  .ضفخنيس يف 

ديزي ام  ىلإ  رعسلا  عفترا  يلاتلا  مويلا  يفو  .رالود  نويلم  وحنب 2.8  ناضورعم  ناباتكلا 
.رالود نويلم  نع 3.5 

ثانفورب دّدحت  موي ، ّلك  يفف  .نونجلا  اذه  مهفل  ةقيرط  نزيأ  دجو  ام  ناعرس 
، مويلا نم  قحال  تقو  .كوبيدروب يف  ضرع  نم   0.9983 ًالداعم ل ـ نوكيل  اهباتك  رعس 
وحنب 1.23 ربكأ  نوكيل  اهرعس  دّدحتو  ثانفورب  ةاق  ىلع  عّالطالاب  كوبيدروب  موقت 

يذلا رمألا  يلاحلا ، اهمجحل  ًاقفو  كوبيدروب  راعسأ  تمّخضت  رخآلا ، ولت  ًامويو  .ةّرم 
مّكحتي يذلا  عئابلا  ناك  ولو  .اهنع  ةّفلختم  ثانفورب  راعسأ  تيقبو  ّيسأ ، ّو  ىلإ  ىّدأ 

ىوتسملا بتكلا  راعسأ  ّتطخت  امدنع  ةعرسب  رمألا  كردأل  ًايرشب ، ًانئاك  راعسألاب 
لب ةيرشب ، هذه  ةيكيمانيدلا  عستلا  ةداعإ  ةّيلمع  نكت  فسألا ،  عم  نكل  .لوقعملا 

ام ىلعو  .نوزامأ  يعئابل  ةحاتملا  عستلا  ةداعإ  تّايمزراوخ  نم  ةعومجم  اهب  مّكحتت 
اذإ وأ  تاّيمزراوخلا ، هذه  رعسلل يف  ىصقأ  ّدح  رايخ  مضت  دحأ يف  رّكفي  ودبي ، 

.همادختسا مدع  نوعئابلا  رّرق  دقف  لعف ، دق  مهدحأ  ناك 

.ةيقطنم يشماه  لكشب  رعسلا  ضفخ  ىلع  ةاقلا  ثانفورب  ةيجيتارتسا  تناك 
ةاق ىلعأ  ىلع  يلاتلاب  رهظتلو  ًان ، صخرألا  يه  مهبتك  ىقبت  نأ  كلذ  لفك  دقف 

ةّيمزراوخ كوبيدروب  راتخت  اذامل  نكلو  .حابرألا  نم  ثكلا  رسخت  نأ  نود  نم  ثحبلا ،
ةحاسم يف لغشتو  اهبلط ، ّمتي  ثيحب ال  قوسلا  رعس  نم  ىلعأ  رارمتساب  اهبتك  رّعست 

كلت عبطلاب ال  كوبيدروب  نكت  ام   قالطإلا ، ىلع  ًايقطنم  كلذ  نكي  اهتاعدوتسم ؟ 
شت يتلا  ةيقوثوملا  ساسأ  ىلع  لوادتت  كوبيدروب  ّنأ  نزيأ  هبتشا  اذكه  ً.اساسأ  باتكلا 

نورتشيس مهنم ، باتك  ءارش  ام  صخش  رّرق  اذإف  .ّةيوقلا  مدختسملا  تييقت  اهيلإ 
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مهل حمس  دقو  .مهنوبزل  اهنوعيبيو  ثانفورب  نم  ةعرسلا  هجو  ىلع  ةيقيقحلا  ةخسنلا 
.ةعلسلا ىلع  حبر  قيقحتو  اهعفد  مهيلع  ّعتي  يتلا  ديربلا  موسر  ةيطغت  رعسلا  عفر 

رعسلا عفترا  ةّرم ، لّوأل  ةظهابلا  راعسألا  نزيأ  فاشتكا  نم  مّايأ  ةرشع  دعب 
رعسلا ثانفورب  ام يف  صخش  ظحال  ليربأ ، يف 19  فسألا ، عم  .رالود  نويلم  غلبيل 23 

نزيأ ةعتم  اودسفأو  ًاماع ، نم 20  كأ  ىلإ  عجري  باتك  ءاقل  هنوبلطي  يذلا  فيخسلا 
باتكلا رعس  ناك  يلاتلا ، مويلا  .رالود يف  ىلإ 106.37  ًادّدجم  رعسلا  ضفخ  لالخ  نم 

رعس فعض  نم 1.23  برقي  ام  يأ  رالود ، حبصأ 134.97  دق  كوبيدروب  ىدل 
نم سطسغأ  ةيناث يف  رعسلا  عفترا  ً.ادّدجم  قالطنالل  ةزهاج  ةرودلا  تتابو  ثانفورب ،
لالخ ظوحلم  غ  يقبو  رالود ، ةّرملا 500,000  هذه  زواجتي  هّنكل   ماع 2011 ،

، رعسلل ىصقأ  ًاّدح  عضوو  سردلا  ّملعت  نم  ّة  ودبي ، ام  ىلع  .ةيلاتلا  ةثالثلا  رهشألا 
ىلع روثعلا  ءرملا  ناكمإب  تاحفصلا ، هذه  ةباتك  تقو  يفو  .يعقاو  يقب غ  ّهنأ  عم 

.تارالود ةعبس  وحن  غلبي  لوقعم  رعس  نم  أدبت  باتكلل  ًاجاردإ  وحن 40 

The  » باتك ّنأ  ّالإ  ظهابلا ، نمثلا  كلذ  نم  مغرلا  ىلع 
وأ ةاقلا  يف  تجرُدأ  ةعلس  ىلغأ  سيل  « Making of the Fly

صرق نم  ةخسن  ىلع  غولك  نايارب  سدنهملا  ع  رياني 2010 ، يفف  .نوزامأ  تعيب يف 
ىلع عيبلل  ًاضورعم  ناكو  ايالخ ،»  » ىعديو زودنيو 98  ليغشتلا  ماظنب  لمعي  طوغضم 
ناك ةئبعتلاو .) ديربلا  ةفلك  رالود  ىلإ 3.99  ةفاضإلاب   ) رالود تارايلم  ءاقل 3  نوزامأ 

ةخسن جاردإ  ّمت  ثيح  ىرخأ ، ةيرعس  ةماّود  نع  ضرتفي  ك  ًاجتان  عفترملا  رعسلا 
رالود اهرعس 250,000  زواجتي  رخآ   عئاب  لبق  نم  هسفن  طوغضملا  صرقلا  نم  ةيناث 
ةعضب دعب  نكل  .صرقلا  ءارشل  هنتئا  ةقاطب  ليصافت  لخدأو  غولك  عبات  .ةنراقملاب 

.هبلط ةيبلت  ىلع  مهتردق  مدع  نع  راذتعالل  ةينورتكلإ  ةلاسر  نوزامأ  هل  تلسرأ  مّايأ ،
ةكرشلا لسارو  حجرألا ، ىلع  ًاضيأ  حايترالا  نم  ٍواسم  ردقبو  لمأ ، ةبيخب  غولك  رعش 
عقوملا ربع  ّمتت  يتلا  تايرتشملا  ىلع  مسح 1 % حن  اهدعوب  نوزامأ  يفت  نأ  لمأ  ىلع 

.هب ةّصاخلا  نوزامأ  نتئا  ةقاطب  مادختساب 

 
ئجافم رايهنا 

ًااد نوزامأ ، اهنم  تناع  يتلا  كلتك  ةيمزراوخلا ، ةيرعسلا  تاماّودلا  دعصت  ال 
تارخّدملا يف ضعب  متعضو  ّىتح  وأ  ةصروبلا ، مترمثتسا يف  نأ  قبس  اذإ  .ىلعألا  وحن 
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نأ تارثتسالا  نأش  نم   » ةفولأملا ةمزاللا  متعمس  مّكنأ  ّكش  الف  اهب ، طبترم  باسح 
ىّمسي ام  لالخ  نم  ديازتم  لكشب  ةصروبلا  لوادتلا يف  ةرادإ  ّمتت  عفترت .» وأ  ضفخنت 

ءزج قوسلا يف  تاّغتل  بيجتست  نأ  رتويبمكلا  ةزهجأ  ناكمإب  ذإ  .ةيمزراوخلا  ةراجتلا 
يلام جتنم  عيبل  ةبك  ةّيبلط  ترهظ  اذإ  اذكه ، .ناسنإلا  هقرغتسي  يذلا  تقولا  نم 

نولمأي راّجتلا  ّنأو  ضفخني  جتنملا  اذه  رعس  ّنأ  ىلإ  كلذ  شي  دقف  ةشاشلا ، ىلع  ّعم 
يذلا تقولا  يفو  .كأ  رعسلا  ضفخني  نأ  لبق  دّيج  رعسب  مهلوصأ  نم  ّصلختلا  يف 

تّايمزراوخ نوكت  هلوصأ ، عيبل  رزلا  ىلع  طغضلاو  ةلاسرلا  ةءارقل  ناسنإلا  هقرغتسي 
ناكمإب سيلو  .بك  لكشب  رعسلا  ضفخناو  اهيدل  ام  تعاب  دق  دّدرتلا  ةيلاع  لوادتلا 

ّمتي تيرتس  لوو  لوادتلا يف  نم  ّنأ 70 % ىلإ  تاريدقتلا  شتو  .ةسفانملا  رشبلا  راّجتلا 
لّوحتي ببسلا ، اذهلو  .دوسألا  قودنصلا  تالآب  ىّمسي  ام  ةطساوب  ًّايلاح  هعم  لماعتلا 

ًالدب ءايزيفلاو ، تايضايرلا  يجيّرخ  ىلإ  ديازتم  لكشب  فراصملاو  ىربكلا  ندملا  راّجت 
ةيراجتلا جماربلا  كلت  مهف  يف  كلذ ، نم  ّمهألا  اّرو  ةباتك ، ةدعاسملل يف  ءاطسولا ، نم 

.ةيمزراوخلا

ضفخنا ًاساسأ ، ئّيس  لوادت  موي  دعب  ويام 2010 ، نم 6  ةعاسلا 14:30  وحن 
لمعي يذلا  واراس ، ردنفان  عطقلا ، رجات  ماق  ةطقن ، نم 300  كأ  زنوج  واد  ّرشؤم  هيف 

.اهليدعت نم  ًارّخؤم  ىهتنا  يتلا  ةلّصفملا  ةّيمزراوخلا  ليغشتب  ندنل ، همون يف  ةفرغ  نم 
 - قوسلا عادخ  قيرط  نع  ةبك  ةعرسب  لاملا  نم  ثكلا  بسكب  يضقت  هّتطخ  تناك 

دوجوم قوس غ  هاّجتا  ساسأ  ىلع  نوفّرصتيو  نودقتعي  نيرخآلا  راّجتلا  لعجي  ّم 
ّمث نمو  ةرّغصم ، ةلجآ  دوقع  عيبل  ةعرسب  رماوأ  عضول  ًّمصم  هجمانرب  ناكو  .ًالعف 

.اهئارش نم  صخش  ّيأ  نّكمتي  نأ  لبق  عيبلا  رمأ  ءاغلإ 

ل يلاحلا ، لضفألا  رعسلا  نم  ليلقب  ىلعأ  رعسب  هدوقع  عيب  ضرع  اذكه ،
نأ لبق  ضرعلا  لوبقب  لوعفملا ، ةعيرس  ةّيمزراوخ  ّىتح  الو  دحأ ، ءارغإ  مدع  نمضي 

تفّرعت دقف  .رحسلاك  لمع  جمانربلا ، ذّفن  امدنع  .هئاغلإ  نم  هتّيمزراوخ  نّكمتت 
عيب ترّرقو  ةدراولا  عيبلا  رماوأ  نم  بك  ددع  ىلع  دّدرتلا  ةيلاع  لوادتلا  تّايمزراوخ 

تعبُشأ ول  ًتح  ثدحيل  ناك  ك  رعسلا  - ضافخنا  لبق  ةرّغصملا  ةلجآلا  اهدوقع 
نم كأب  تاّيمزراوخلا  تلوادت  طقف ، ةيناث  نوضغ 14  يف  .تاعيبملا  ّلكب  قوسلا 

، كلذ لالخو  .مويلا  كلذل  لوادتلا  مجح  يلجإ  نم  ّلث 50 % رّغصم ، لجآ  دقع   27,000
هجمانرب ليغشت  فاقيإب  ماقف  .واراس  ىضرأ  ّدح  ىلإ  ةلجآلا  دوقعلا  راعسأ  تراهنا 
لوادتلا جمارب  ترعش  ٍذئدنع  .نآلا  نمثلا  ةصيخر  تحبصأ  يتلا  دوقعلا  ىرتشاو 

ّم ةلجآلا ، دوقعلا  ترتشاو  ةعرسب  ةقثلا  تداعتساف  تاعيبملا ، صقنب  ةيمزراوخلا 
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.ًالئاه ًابسكم  واراس  قّقح  اذكهو  ً.ادّدجم  عافترالاب  رعسلل  حمس 

نويلم رادق 40  ًاحبر  مويلا  كلذ  يف  قّقح  واراس  ّنأ  ىلإ  تاريدقتلا  شت 
.ةقيقحلا يف  قحاس  وحن  ىلع  لب  ال  ةياغلل ، ةحجان  هتيمزراوخ  تناك  دقف  .رالود 

يذلا ةلجآلا ، دوقعلا  قوس  ةيلاعلا يف  تاعيبملا  ماجحأ  تاّيمزراوخلا  تفشتكا  امدنعو 
ديزملا فيفختل  ةلجآلا  دوقعلا  نم  ىرخأ  عاونأ  عيبب  تأدب  لايتحالا ، برض  اهب  بّبست 
لالخو .عسوألا  قوسلا  ىلإ  اهنمو  مهسألا  ىلإ  عيبلا  كلذ  راثآ  تّدتما  .رئاسخلا  نم 
ةطقن زنوج 700  واد  ّرشؤم  ضفخنا  ةعاسلا 14:42 و14:47 ، ب  ةسمخلا  قئاقدلا 

ضافخنا ربكأ  وهو  ةطقن ، وحن 1000  ىلإ  مويلا  كلذل  زجعلا  يلجإ  لصيل  ًابيرقت ،
اّرو  .قوسلا  نم  رالود  نويليرت  كلذب  ليزيل  ّرشؤملا ، خيرات  دحاو يف  موي  ثدحي يف 

عيرسلا اهلوادت  ّنكل  رايهنالا ، نع  ةلوؤسملا  يه  دّدرتلا  ةيلاع  لوادتلا  تاّيمزراوخ  نكت 
ةدوعو قوسلا  نّسحت  دّرج  نكل  .عضولا  مقافت  ىلإ  ىّدأ  يذلا  وه  سوردملا  غ 
مهسألا مظعمل  عيرسلا  ليدعتلا  ةداعإ  نع  ًاضيأ  ةلوؤسملا  يه  تناك  ةيمزراوخلا ، ةقثلا 

ً.ابيرقت ةيحاتتفالا  اهميق  ديعتستل 

نويلاملا نولوؤسملا  ىقلأ  نيب  ًابيرقت ، تاونس  سمخل  ةلادعلا  نم  واراس  اجن 
.ئجافملا رايهنالا  كلذل  ىرخألا  لماوعلا  نم  ةبك  ةعومجم  ىلع  ةاللاب  نويكيرمألا 
بعالتلاب بنذم  ّهنأ  ّرقأف  .ةدّحتملا  تايالولل  هميلستو  هلاقتعا  ّمت  ماع 2015 ، نكل يف 

دادسل هرارطضا  ىلإ  ةفاضإلاب  ًاماع ، ةّدمل 30  نجسلا  ةبوقع  هجاوو  قوسلاب ، وناقلا  غ 
ةرجلا ّىتح  ودبي ، ام  ىلع  .ةينوناقلا  غ  هتراجت  لالخ  نم  اهبسك  يتلا  لاومألا 

.باقع نود  نم  ّر  ةّيمزراوخلا ال 

 
ةجئار رابخأ 

مادختسا ةلوهس  ىدم  همون  ةفرغ  نم  قوسلاب  واراس  بعالت  حضوي 
ةدياحم تالسلست  اّهنأ  ىلع  ةطاسبب  اهرّوصن  ام  ًابلاغف  .ةثيبخ  ضارغأل  تّايمزراوخلا 

ّمتي تاّيمزراوخلا  عيمج  ّنأ  سانتم  ءودهب ، اهعاّبتا  نك  يتلا  تاداشرإلا  نم 
لكشب اهذيفنت  نكو  ًاقبسم  ةدّدحم  اهسفن  دعاوقلا  ّنأ  دّرجملف  .ام  ببسل  اهريوطت 

تناك ول  ّىتح  زاحنملا ، غ  لمعلا  وه  ضرغلا  ّنأ  ينعي  ال  كلذ  ّنأ  غ  دياحم ،
.ةّيمزراوخلا مّمصمل  ةّيلصألا  ةّينلا  يه  ةيدايحلا 

تاّصنم ةيفافشلا ب  نصح  ّهنأ  فصوي  ام  ًابلاغ  يذلا  رتيوت ، قيبطت  مدختسي 
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.ةجئارلا عيضاوملا  ديدحتل  ًاّيبسن  ةحضاو  ةّيمزراوخ  ةيعتجالا ، لصاوتلا  لئاسو 
جيورتلا نع  ًاضوع  غاتشاهلا  مادختسا  يف  ةّداح  تارفط  نع  ةّيمزراوخلا  ثحبت 

ًالدب عراستلا  ىلإ  رظنلا  ًايقطنم : اذه  ودبيو  .طقف  بكلا  مجحلا  ساسأ  ىلع  عيضاوملل 
عّربتم بلط  لثم  نآ ، ةّمهمو يف  ةصق  ثادحأل  حمسي  مادختسالا  لّدعم  دّرجم  نم 

تجهلا باقعأ  يف  ىوأم ) ليللا #(  لالخ  ىوأم  ميدقت  وأ  مدلاب ) _ عّربت  )# مدلاب
ناك ولو  .ةرادصلا  ّلتحتل  ةعرسب  عفترت  نأ  سيراب ، ماعل 2015 يف  ةقّسنملا  ةيباهرإلا 

ءيش نع  ًادبأ  عمسنل  اّنك  ف  ةجئارلا ، رابخألل  ديحولا  رايعملا  وه  بكلا  لوادتلا  مجح 
.(GoT  )# شورعلا ةبعلو  ( harrystyles  )# زلياتس يراه  ىوس  رخآ 

تاعوضوملا ّنأ  دعاوقلا  نم  اهسفن  ةعومجملا  هذه  ينعت  ّظحلا ، ءوسل 
يفف .هّقحتست  دق  يذلا  ةرادصلا  زكرم  ىلإ  دعصت  ام  ًاردان  ءطبب  ينبت  يتلا  ةيعتجالا 
ّمتي تيرتس ،»  لوو  اولتحا   » ةرتف لاوط  ماع 2011 ، نم  ربوتكأو  ربمتبس  يرهش 

ةنيدم ربتعت  يتلا  كرويوين  ةنيدم  يف  ًادبأ  # occupywallstreet غاتشاهلا لوادت 
ىلع ةرتفلا  كلت  لالخ  ةيبعش  كألا  ناك  غاتشاهلا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةيلصألا  ةكرحلا 

فيتس ةافو  لثم  ةرتفلا ، كلت  لالخ  ًجح  ّلقأو  ةرباع  صصق  تقال  لباقملاب ، .رتيوت 
ًامتها (، KimKWedding  )# نايشادراك ميك  جاوز  وأ  ( ThankYouSteve  )# زبوج

ّىتح ّهنأ  رّكذتن  نأ  انب  ردجي  يلاتلاب ، .ًالوادت  كألا  رتيوت  تافينصت  ّملس  ّقلستل  ربكأ 
ىلع ّرثؤت  اهلخادب  ةرّفشم  تازّيحت  ىلع  لمتشت  نأ  نك  ًاّقح  ةيتغاربلا  تاّيمزراوخلا 

.ةيملاعلا ةحاسلا  ىلع  ءوضلا  طيلست  هاّجتا 

ّةلقتسم يف تاّيمزراوخ  جئاتن  اهيف  نوكت  قلقلا  ىلإ  كأ  وعدت  دق  تالاح  ّة 
ًالوادت كألا   » رابخألا مسق  مهُّتا  ويام 2016 ، يفف  .يرشبلا  لّخدتلل  ةضرع  رهاظلا 

، ايجولونكت رابخأ  عقوم  ىلع  ةلاقم  يف  ظفاحملا  ّدض  زّيحتلاب  كوبسياف » ىلع 
ّنأ ىعّدا  كوبسياف  قباس يف  رابخأ  قّسنم  نم  ةداهش  ىلإ  ودومزيغ  عمتسا  .ودومزيغ 
ب نم  لوب ، دنارو  ينمور  تيم  لثم  ةيكمأ  ةيسايس  تايصخش  نع  ةيني  ًاصصق 

لّخدتلا قيرط  نع  ًالوادت  كألا  عيضاوملل  كوبسياف  ةاق  نع  اهؤافخإ  ّمتي  نيرخآ ،
اّهنأ  معُز  دقف  كوبسياف ، ىلع  ظفاحملل  صصق  لوادت  ّمتي  امدنع  ّىتحو  .يرشبلا 
ّمت ًاصصق  ّنأ  معُز  ىرخأ ، تالاح  يف  .ًالوادت  كألا  عيضاوملا  ةاق  ىلإ  لصت  نكت 

ا ةجئار  نكت  ول   ّىتح  ًالوادت  كألا  عيضاوملا  ةاق  يعانطصا يف  لكشب  اهنقح » »
.جاردإلا ّقحتستل  ةيافكلا  هيف 

قيرف درط  كوبسياف  ةرادإ  ترّرق  يسايسلا ، زّيحتلا  تاماّهتا  ىلع  ةباجتسا  يف 
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ةّيمزراوخلا حنمبف  ةّيلآ .» كأ  جتنملا  لعج  ًالوادت و« كألا  عيضاوملاب  ّصاخلا  ريرحتلا 
بعلت نأ  كوبسياف  ةرادإ  تلِمأ  يرشبلا ، مّكحتلا  نم  ةجرد  ةلازإو  ةطلسلا  نم  ًاديزم 

مسق ناك  رارقلا ، كلذ  نم  ةليلق  تاعاس  دعبو  .ةّيمزراوخلا  ةيعوضوملا  كاردإ  ىلع 
ّنأ ديفت  ينيميلا  حانجلا  نم  ةّفيزم  ةيرابخإ  ةّصقل  جّوري  ًالوادت  كألا  تاعوضوملا 

موعزملا اهمعد  ببسب  تدُرط  دق  ًاّرس ، ةيلاربيللا  يليك ، نغيم  زوين  سكوف  ةانق  ةعيذم 
تاذ ةفيّزملا  ةيرابخإلا  صصقلا  نم  لباو  لّوأ  دّرجم  اذه  ناكو  .نوتنيلك  يراليهل 
رادم ىلع  كوبسياف  يف  ًالوادت  كألا  عيضاوملا  مسق  تزّيم  يتلا  ينيميلا  هّجوتلا 

يفو .ةنراقملاب  ةفيطل  ودبت  ظفاحملا  ّدض  زّيحتلا  معازم  لعج  ّم  َيلاتلا ، ماعلا 
كألا رابخألا  ةّصنم  ءاغلإ  ىلإ  كوبسياف  ةرادإ  ةيقوثوملا  ةّيضق  تعفد  فاطملا ، ةياهن 

وينوي 2018. ًاما يف  ًالوادت 

* * *

ىشخن اّننأل  ةزّيحتم  غ  اّهنأ  ضرتُفي  تاّيمزراوخ  يف  انتقث  عضن  نحن 
دق رتويبمكلا  ةزهجأ  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع  نكلو  .ةحضاولا  ةيرشبلا  لويملاو  تاضقانتلا 

، ًاقبسم ةدّدحملا  دعاوقلا  نم  ةعومجم  عاّبتاب  ةّيعوضوم  ةقيرطب  تّايمزراوخلا  ذّفنت 
اورّفشي نأ  جمربملا  ءالؤه  نأش  نمو  .رشبلا  ديب  ةبوتكم  اهسفن  دعاوقلا  ّنأ  ّالإ 

يّدؤي ّم  ةرشابم ، اهسفن  ةيمزراوخلا  يف  يعو ، نع غ  وأ  يعو  نع  ءاوس  مهتازّيحت ،
ًاّقح اننك  الو  .رتويبمكلا  زومر  ىلإ  اهتمجرت  لالخ  نم  مهتازّيحت  ىلع  ميتعتلا  ىلإ 
ّمهأ ىدحإ  كوبسياف ، ّنأل  ًالوادت  كألا  ةيرابخإلا  مهصصق  ّةيدايح  ةركف  ىلإ  نوكرلا 
يتلا تاّيمزراوخلا  ىدحإل  ةطلسلا  نع  تلزانت  دق  اعلا ، يف  ايجولونكتلا  تاكرش 

.اهسفنب اهتركتبا 

نوزامأ راعسأو  زازفتسالل  ةثملا  بموب  دلوغ  ديلوس  ناصمقل  هباشم  وحن  ىلع 
سيلو يرشبلا ، فارشإلا  نم  ديزم  ىلإ  ةجاحلا  كوبسياف  بعاصم  زُربت  ةدعاصتملا ،

ةّعقوتم اهتاجرخم غ  حبصت  نأ  نك  ًاديقعت ، تاّيمزراوخلا  دادزت  امدنعف  .سكعلا 
ةديحولا ةيلوؤسملا  سيل  قيقدتلا  اذه  ّنكل  .قيقدتلا  نم  ديز  طبضلا  ىلإ  جاتحتو 

يف ديازتم  وحن  ىلع  لغلغتت  سحتلا  تاّيمزراوخ  ّنأ  بف  .ايجولونكتلا  ةقلعل 
نودوجوملاو تاراصتخالا ، هذه  لثمل  نومدختسملا  نحن  انيلع  ةيمويلا ، انتايح  بناوج 

ديفتسن يتلا  تاجرخملا  ةّحص  نضل  ةّيلوؤسملا  نم  ءزج  لّمحت  ةيمامألا ، طوطخلا  يف 
ةحالملا ماظن  هحرتقي  يذلا  قيرطلا  له  اهأرقن ؟ يتلا  رابخألا  ردص  قثن  له  .اهنم 

ةيقيقحلا ةميقلا  ّلث  هعفد  انم  بلُطي  يذلا  يلآلا  رعسلا  ّنأ  دقتعن  له  يقطنم ؟

٢١٦



ذاّختا لّهست  تامولع  اندّوزت  نأ  نك  تاّيمزراوخلا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةعلسلل ؟
ةّيفخلا انماكحأ  نع  ًاليدب  تسيل  فاطملا  ةياهن  يف  اّهنأ  ّالإ  ةيويحلا ، تارارقلا 

.ةيرشب ةياهنلا  ىقبت يف  يتلا  ةيقطنملا ، غو  ةزّيحتملاو 

ةيدعملا يف ضارمألا  ّدض  ةكرعملا  ةعيلط  ةدوجوملا يف  تاودألا  ىّرحتن  امدنع 
مّدقتلا يف ّنأ  نم  مغرلا  ىلع  ًاضيأ : انه  ّحصت  اهسفن  ةلاسرلا  ّنأ  دجنس  يلاتلا ، لصفلا 

رهُظت ةيدعملا ، ضارمألا  راشتنا  فقو  وحن  ًاليوط  ًاطوش  عطق  ثيدحلا  ّبطلا 
تاءارجإلا يه  ةئبوألا  راشتنا  نم  ّدحلل  ةيلعاف  قرطلا  كأ  ب  نم  ّهنأ  تايضايرلا 

.دارفأك اهذّختن  يتلا  ةطيسبلا  تارايخلاو 

 

٢١٧



 

 
 

 7
انيديأ ضارمألا يف  ءاوتحا  دعبتسم : ٍدعُم ، ىودعلل ، ةضرع 

 
حطس ىلع  ٍناكم  ُدعسأ   » حبصأ ماع 2014 ، ةياهن  داليملا يف  ديع  ةلطع  لالخ 

تاهّمألاو ءابآلا  نم  فالآلا  تائم  راز  دقف  .رسألا  نم  ديدعلل  سؤب  ردصم  ضرألا »
ظافتحالا لمأ  ىلع  ةلطعلا ، لالخ  اينروفيلاك  ةيالوب  دنال  زيد  ةنيدم  لافطألاو 

ىركذ عم  مهضعب  رداغ  كلذ ، نم  ًالدب  نكل  .ةايحلا  ىدمل  ّرمتستس  ةيرحس  تايركذب 
.ىودعلا ديدش  ضرم  اهوّعقوتي :  

تناك ذإ  .راّوزلا  كئلوأ  دحأ  رهشأ  ةعبرأ  رمعلا  نم  غلابلا  بول  سويبوم  ناك 
اجّوزت ّهنأ  ةجردل  صلخملا ، دنال  زيد  ةاوه  نم  سيرك ، هدلاوو ، لييرأ ، هتدلاو ،
رطاخم ًاما  كردت  تناك  دقف  ةبَّردُم ، ةضّرمم  لييرأ  ّنأ  او  ماع 2013 . يف  كانه 

تقبأ كلذل  .ةيدعملا  ضارمألل  ناوألا  لبق  دولوملا  اهنبال  يعانملا  ماظنلا  ضيرعت 
ءاهتنا لبق  سويبوم  نم  برتقي  ّالأ  ىلع  تّرصأو  ً.ابيرقت  لزنملا  سيبح  ديدجلا  اهدولوم 

ازنولفنألا تاحاقل  اودّدج  صاخشأ  ّالإ  نيرهشلا  ّنس  دنع  ىلوألا  هتيعطت  ةلوج 
.يدلا لاعسلاو  قانخلاو  زازكلاو  ةيمسوملا 

، تاحاقللا نم  ىلوألا  ةلوجلا  سويبوم  لكتسا  عمو  رياني 2015 ، فصتنم  يف 
هوضق يف موي  دعبو  .دنال  زيد  رحس  ىلع  فّرعتي  هباحطصا ل  سيركو  لييرأ  رّرق 

داع يعيبطلا ، مجحلاب  ةكرحتملا  موسرلا  تاّيصخش  ةلباقمو  تاضارعتسالا  ةدهاشم 
.زيد هتارماغم يف  ىلوأب  سويبوم  عاتمتسا  ىد  نارورسم  هو  هلزنم  ىلإ  ناجوزلا 

تظحال مونلا ، ىلع  اهنبا  لمحل  لييرأ  اهيف  تحفاك  ةليل  دعبو  عوبسأ ، دعب 
ّهنأ تدجو  هترارح ، تذخأ  امدنعو  .هسأر  رّخؤم  ىلعو  هردص  ىلع  ءارمح  تامالع 

ةرارح ضفخ  نم  لييرأ  نّكمتت  .ةيوئم   ةجرد  تغلب 39  ةرارحلا  عافترا يف  نم  اعي 
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.ئراوطلا ةفرغ  ىلإ  ةرشابم  لفطلا  لقن  اهنم  بلط  يذلا  بيبطلاب  تلّصتاف  سويبوم ،
ىودعلا ةحفاكم  ةقرف  نم  ىفشتسملا  جراخ  يّبط  قيرف  مهلبقتسا  اولصو ، امدنع 

مهلقن ّمتو  نيَءادرو  َعانق  سيركو  لييرأ  تيطعأ  .ةلماك  ةيقاو  سبالم  نودتري  اوناك 
ىلإ سويبوم  لوخد  دّرج  .يبلس  طغضب  لزع  ةفرغ  ىلإ  يفلخلا  لخدملا  ربع 

اوبحسي هكاسمإ ل  لييرأ  نم  اوبلطي  نأ  لبق  ةيانعب ، هصحفب  ءاّبطألا  ماق  ىفشتسملا ،
اوري ئراوطلا   ةفرغ  يّفظوم  ّنأ  عم  .مساح  رابتخا  ءارجإ  لجأ  نم  مد  ةنّيع  هنم 

.ةبصحلا اهسفن : ةلاحلاب  اوهبتشا  مّهنأ  ّالإ  لبق ، نم  ةهباشم  ةلاح 

ّةلق ّنإف  يضاملا ، نرقلا  تاينّيتس  تأدب يف  يتلا  حيقلتلا  جمارب  ةيلعافل  ًارظن 
لكشب اودهش  دق  يّبطلا ، ينهملا  نم  ديدعلا  كلذ  ا يف  ةيبرغلا ، لودلا  ينطاوم  نم 

، ايجين لثم  ًاّو  ّلقألا  نادلبلا  ىلإ  رفسلا  دّرج  نكل  .ةبصحلا  ضارعأ  ةّدح  رشابم 
لصحن اّننإف  فالآلا ، تارشع  ىلإ  لصت  ةيونس  ةبصح  تالاح  ينيتور  لكشب  دهشت  يتلا 
باهتلاو يوئرلا  باهتلالا  ىلع  هتافعاضم  لمتشت  يذلا  ضرملل ، لضفأ  ةروص  ىلع 

.توملا ّىتحو  ىمعلاو  غامدلا 

ءاحنأ عيمج  ًاّيمسر يف  ةبصحلا  ىلع  ءاضقلا  نع  نالعإلا  ّمت  ماعلا 2000 ، يف 
ّيأ ّنأو  دالبلا  ّرمتسم يف  لكشب  ةرشتنم  دعت  اّهنأ   كلذ  ينعيو  .ةدّحتملا  تايالولا 
نم نيدئاع  صاخشأ  نع  ةمجانلا  ضارمألا  ّيشفتل  ةجيتن  تناك  ةديدج  تالاح 

طقف ةدّكؤم  ةلاح  ّة 557  ناك  ماع 2000 و2008 ، عستلا ب  تاونسلا  يفو  .جراخلا 
.124 ةلاح ترهظ 667  هدحو ، ماع 2014  يف  نكل  .ةدحّتملا  تايالولا  يف  ةبصحلا  نم 

رسألا تارشع  باصأو  دنال ، زيد  ّىشفت يف  يذلا  ضرملا  رشتنا  ماع 2015 ، بارتقا  عمو 
ّمت يذلا  تقولا  لولحبو  .دالبلا  ءاحنأ  عيمج  ةعيرس يف  ةروصب  بول ، ةرسأ  ىرخألا غ 

ربتُعتو .ةيالو  يف 21  ًاصخش  نم 170  كأ  باصأ  دق  ناك  ءابولا ، ىلع  هيف  ءاضقلا 
عساو قاطن  ىلع  ّيشفتلل  ةئبوألا  ىدل  ةعزن  نم  ًاءزج  زيد  ضرملا يف  راشتنا  ةثداح 

تايالولا ًادّدجم يف  روهظلل  دوعت  يتلا  ضارمألا  نم  ةبصحلا  ربتُعتو  .ديازتم  وحن  ىلع 
.رطخلل ءافعضلا  صاخشألا  ةضّرعم  ابوروأو ، ةدّحتملا 

* * *

.وبونوبلاو يزنابمشلا  نع  ينينيموهلا  فرحنا  نأ  ذنم  رشبلا  ضارمألا  تباصأ 
نم ثك  ةبوتكملا يف  ةيعرفلا غ  ةكبحلا  ىلع  انخيرات  ةّصق  نم  بك  ءزج  يوتحي  ذإ 

ايرالملا ّنأ  ًارّخؤم  فُشتكا  لاثملا ، ليبس  ىلعف  .اهب  ّر  يتلا  ةيدعملا  ضارمألل  نايحألا 
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ماع نمو  .ماع  نم 5000  كأ  ذنم  ءامدقلا  يرصملا  نم  ةبك  حئارش  اباصأ  دق  ّلسلاو 
ىلع ىضق  دق  ناينتسج " نوعاط   » مساب فورعملا  يملاعلا  ءابولا  ّنأ  رَّدقي  ىلإ 542م ،  541

سيتروك وزغ  دعبو  .ةمسن  نويلم  مهددع 200  غلابلا  اعلا  ناّكس  نم  % 25-15
ىلإ 3 ماع 1519  يف  نويلم  وحن 30  نم  يلصألا  ناّكسلا  ددع  ضفخنا  كيسكملل ،

ضارمألا ةمواقم  ىلع  ةردق  كتزألا  ءاّبطأ  ىدل  نكي  ذإ   ً.اماع  دعب 50  طقف  يالم 
.لوطت ةاقلاو  .برغلا  نم  ةازغلا  مهعم  اهبلج  يتلاو  ًاقباس  اهوري  يتلا  

ا ةدّقعم  ضارمألا  تاّببسم  لازت  ال  ًايّبط ، ةمّدقتملا  انتراضح  يف  مويلا ، ّىتح 
اعي ذإ  .ةيمويلا  انتايح  نم  اهتلازإ  نم  ثيدحلا  ّبطلا  نّكمتي  ثيحب   ةيافكلا  هيف 
ًايصخش متنأ  متبصأ  دق  اونوكت  اذإو   ً.ابيرقت  ماع  ّلك  ماكزلا  ّيشفت  نم  سانلا  مظعم 

ّنأ حيحصو  .اهب  اوبيصأ  نيذلا  صاخشألا  نم  ًاثك  نوفرعت  مّكنأ  ّدب  الف  ازنولفنألاب ،
هذه ّنكل  ّلسلا ، وأ  الوكلاب  نوباصيس  مّدقتملا  اعلا  يف  صاخشألا  نم  ّلقأ  ًاددع 
ثملا ّنكلو  .ايسآو  ايقيرفأ  ءاجرأ  مظعم  يف  ةعئاش  غ  تسيل  ةيئابولا  ضارمألا 

ّنإف ضارمألا ، راشتنا  تالّدعم  اهيف  عفترت  يتلا  تاعمتجملا  لخاد  ّىتح  ّهنأ  متهالل 
اهّتيئاوشع ىلإ  عجري  ضارمألاب  انناتتفا  نم  ًاءزج  ّنأ  كلذ  .ةديكأ  تسيل  ضرملاب  ةباصإلا 

نوشيعي يف نيرخآ  ّس  ال  نيب  ضعبلا ، ىدل  ًالاوهأ  ثدُحت  اّهنإ  ثيح  ةيرهاظلا ،
.هسفن عمتجملا 

ةيفلخلا يف  لمعي  ةياغلل  حجان  هّنكلو  فورعم  يملع  لاجم  ّة  كلذ ، عم 
سوف راشتنا  فقول  ةيئاقو  بادت  حارتقا  لالخ  نم  .ةيدعملا  ضارمألا  رارسأ  فشكل 

ًارود يضايرلا  ةئبوألا  ملع  بعلي  الوبيإلا ، ةمزأل  ّدح  عضوو  ةيرشبلا ، ةعانملا  صقن 
يتلا رطاخملا  ىلع  ءوضلا  طيلست  نمف  .عساو  قاطن  ىلع  ىودعلا  ةحفاكم  ًساح يف 
نمكت ةيملاعلا ، ةئبوألا  ةبراحم  ىلإ  ديازتملا ، حيقلتلل  ةّداضملا  ةكرحلا  اهل  انضّرعت 

ضارمألا وح  انل  حمست  يتلا  ةمساحلا  توملاو  ةايحلا  تالّخدت  ميمص  تايضايرلا يف 
.ضرألا حطس  نع 

 
يردجلا ةفآ 

عيمج ًانطوتسم يف  يردجلا  ضرم  ناك  رشع ، نماثلا  نرقلا  فصتنم  لولحب 
صخش يف ىلع 400,000  ًّايونس  يضقي  ضرملا  ناك  تاريدقتلا ، بسحبف  .اعلا  ءاحنأ 

نيذلا كئلوأ  فصن  ناكو  .ةّراقلا  تايفو  نم  ىلإ 20 % لصي  ام  يأ  اهدحو ، ابوروأ 
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ةقطنم يف  ًابيبط  يج  دراودإ  لمع  .هّوشتلاو  ىمعلاب  نوباصي  ضرملا ، نم  نوجني 
ىلإ لّوحتلا  ّنأ  هاضرم  ىدل  دئاسلا  داقتعالا  ىلع  ًادهاش  ناكو  ةيفيرلا ، رياشرتسيسولغ 

رقبلا يردج  ضرم  ّنأ  يج  جتنتساف  .يردجلا  ضرم  نم  يمحي  نأ  نك  رقب  ةبّالح 
ضرم دض  ةعانملا  ضعب  ّنهل  ّرفوي  تابّالحلا  مظعم  هل  ضّرعتت  يذلا  فيفخلا 

.يردجلا

ةياقولا لاجم  ةدئار يف  ةبرجتب  ماع 1796  يج يف  ماق  هتّيضرف ، نم  قّقحتلل 
عارذ ىلع  ةب  نم  حيقلا  جرختسا  ذإ  . 125 ةيقالخأ مويلا غ  ربتُعت  يتلاو  ضارمألا  نم 

تاونس ا  رمعلا  نم  غلبي  ّيبص  عارذ  اهنقحو يف  رقبلا ، يردجب  ةباصم  رقب  ةبّالح 
نوضغ 10 نكلو يف  روثبلاو ، ىّمحلاب  ّيبصلا  بيصأ  ام  ناعرس  .سبيف  سميج  ىعدي 

كلذ ّنأ  ول  كو  .قباسلا  ناك يف  هتّحص ك  لماكب  وهو  هيمدق ، ىلع  فقيل  داع  مّايأ 
هذه نكلو  ًادّدجم ، سبيف  نقح  ىلإ  نيرهش  دعب  يج  دمع  ًايفاك ، نكي  رابتخالا  

ضارعأ رهظت  امدنع   مّايأ ، ةعضب  رورم  دعبو  .ةروطخ  كألا  يردجلا  ضر  ةّرملا 
يج قلطأ  .ضرملا  ّدض  ًانّصحم  حبصأ  ّيبصلا  ّنأ  يج  جتنتسا  سبيف ، ىلع  يردجلا 

،vaccus ةينيتاللا ةملكلا  نم  ةّقتشملا  «، vaccination حاقل  » مسا ةّيلمعلا  كلت  ىلع 
ءاضقلا ّنأ  فاشتكالا ...«  اذه  نأشب  هلامآ  يج  نّود  ماع 1801 ، يفو  .ةرقب  ينعتو 

نأ بجي  يرشبلا ، سنجلا  هيناعي  يذلا  ةعاظف  كألا  ءالبلا  وهو  يردجلا ، ضرم  ىلع 
نم ةقّسنملا  حيقلتلا  دوهج  دعبو  ةياهنلا ، يف  ةسرملا .» هذهل  ةيئاهنلا  ةجيتنلا  نوكي 

حبصأ ماع 1977 ، يف  ّيأ  ماع ، نم 200  برقي  ام  دعب  ةيملاعلا  ةّحصلا  ةّمظنم  لبق 
.ةقيقح هملح 

خيراتو يردجلا  ب  هوحم  نك  ال  ًاطبار  تاحاقلل  يج  ريوطت  ةصق  ّرفوت 
ةلواحم يف  ًاضيأ  هروذج  يضايرلا  ةئبوألا  ملع  دجيو  .ةثيدحلا  ضارمألا  نم  ةياقولا 

.يج نم  دعبأ  ىلإ  عجرت  عوضوملا  لوصأ  ّنكل  يردجلا ، راشتنا  صيلقت 

* * *

صلاو دنهلا  بوعش  تسرام  حاقللا ، ةركفل  يج  ريوطت  نم  ةليوط  ةرتف  لبق 
ىلع .يردجلاب  ةديازتملا  ةباصإلا  نم  اهسفن  ذاقنإل  ةسئاي  ةلواحم  ريدجتلا يف  ةّيلمع 

ةطبترملا داوملا  نم  ةغص  ةيّمكل  ضّرعتلا  ىلع  ريدجتلا  يوطني  حيقلتلا ، نم  ضيقنلا 
اياحض روثب  روشق  قوحسم  خفن  ّمتي  ناك  ام  ًابلاغ  يردجلا ، ةلاح  .هسفن يف  ضرملاب 

ثادحإ وه  كلذ  نم  فدهلاو  .عارذلا  ّقش يف  حيقلا يف  لاخدإ  وأ  فنألا  قباس يف 
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ةروطخ ّلقأ  ّهنأ  ّالإ  باصملل ، ًاجعزم  لازي  نكي ال  نإو  يردجلا ، ضرم  نم  ّفخأ  لكش 
يلصألا ضرملل  ةديدشلا  ضارعألا  نم  ةايحلا  ىدم  ةعانم  ضيرملل  ّرفويو  ثكب 

لئاوأ ابوروأ يف  ىلإ  هنمو  طسوألا  قرشلا  ةسرملا يف  هذه  ترشتنا  ام  ناعرس  .لماكلا 
.راشتنالا عساو  حلا  كلذ  يردجلا يف  ناكو  رشع ، نماثلا  نرقلا 

ضعب يفف  .اهودقتنم  اهل  ناك  ّهنأ  ّالإ  ةسرملا ، هذه  ةّيلعاف  نم  مغرلا  ىلع 
نم ةروطخ  كأ  ةيناث  ةباصإ  نم  ضيرملا  ةيح  يف  لشفي  ريدجتلا  ناك  تالاحلا ،

ةبسن يه  ريدجتلا  ةعمسل  ًاررض  كألا  ناك  اّرو  .هتعانم  عجارت  عم  يردجلا  ضرم 
، سويفاتكوأ ةافو  تناك  دقف  .جالعلا  ةجيتن  ىضرملا  اهيف  ّىفوتي  يتلا  تالاحلا  نم  % 2

هذه ىدحإ  تاونس ، عبرأ  رمعلا  نم  غلابلاو  ثلاثلا ، جروج  يزيلكنإلا  كلملا  نبا 
نم مغرلا  ىلعو  .ةسرملا  هذهب  سانلا  يأر  سحتب  مهست  يتلاو   ةزرابلا ، تالاحلا 

ةطبترملا ةبسن 30-20 % نم  ثكب  ّلقأ  لازي  ال  ناك  غلابلا 2 % تايفولا  لّدعم  ّنأ 
اوضّرعت نيذلا  ىضرملا  نم  ًاثك  ّنأ  اولداج  داّقنلا  ّنأ  ّالإ  ضارمألل ، يعيبطلا  راشتنالاب 

ىلع جالعلا  ّنأو  يعيبط  لكشب  يردجلاب  ًاقالطإ  اوباصيل  اوناك  ام  اّر  ريدجتلا  ةّيلمعل 
اوعضُخأ نيذلا  ىضرملا  ّنأ  ًاضيأ  ظحول  .يرورض  غ  رطخ  لماع  لّكش  عساو  قاطن 

ربع ضرملا  اهب  رشتني  يتلا  اهسفن  ةّيلعافلاب  لماكلا  ضرملا  رشن  مهناكمإب  ريدجتلل 
نم نكي  ةباقرلل ،  ةعضاخلا  ةيّبطلا  براجتلا  بايغ  نكل يف  ً.اّيعيبط  يردجلا  اياحض 

.ءارجإلا اذه  لايح  كوكشلا  ةلازإو  ريدجتلا  ثأتل  يّمكلا  سايقلا  ىلإ  لّصوتلا  لهسلا 

اع متها  تراثأ  يتلا  ةّماعلا  ةّحصلا  اياضق  عون  وه  طبضلاب  اذه  ناك 
يف فورعملا  غ  يملعلا  لاطبألا  ّمهأ  دحأ  يلونب ، لييناد  يرسيوسلا  تايضايرلا 

تايمانيد هتاسارد يف  تّدأ  ةديدعلا ، ةيضايرلا  هتازاجنإ  نمف ب  .رشع  نماثلا  نرقلا 
عفرلا قيقحت  نم  ةحنجألا  نّك  ةّيفيكل  ًاحرش  مّدقت  تالداعم  حارتقا  ىلإ  عئاوملا 

، ةمّدقتملا تايضايرلا  يلونب  نقتي  نأ  لبق  نكل  .ناطلاب  تارئاطلل  حسلل  بولطملا 
ىلإ لئاوسلا ، ّقفدت  ةقحاللا يف  هتاسارد  تّدأو  .ّبطلا  ىلوألا يف  ةيعماجلا  هتجرد  لان 

طغض سايقل  همادختسا  نك  يذلا  لّوألا  ءارجإلا  فاشتكا  ىلإ  ةيّبطلا ، هتفرعم  بناج 
يلونب عاطتسا  ةفّوجم ، ةانق  عم  بوبنأ  رادج  يف  بقث  ثادحإ  قيرط  نعف  .مدلا 

يف هعافترا  ىدم  ىلإ  رظنلا  لالخ  نم  بوبنألا  ربع  ّر  يذلا  لئاسلا  طغض  ديدحت 
يجاجز بوبنأ  لاخدإ  هتافاشتكا  نم  تأشن  يتلا  ةجعزملا  ةسرملا  تنّمضتو  .ةانقلا 

دعب ّالإ  ًالّغوت  ّلقأ  ليدبب  ةقيرطلا  هذه  لادبتسا  ّمتي  .ضيرملا و  نايرش  ةرشابم يف 
قيبطت ىلإ  ًاضيأ  هب  ةعساولا  ةيداكألا  يلونب  ةّيفلخ  تّدأ  . 126 ًاماع نم 170  كأ 
ءاّبطألا نّكمتي  لاؤس   وهو  ريدجتلا ، ةّيلمعل  ةّماعلا  ةّيلعافلا  ديدحتل  يضاير  جهنم 
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.دّكؤم لكشب  هنع  ةباجإلا  نم  نويديلقتلا 

اوباصي ةنّيعم   ّنس  ىلإ  نومتني  صاخشأ  ةبسن  ديدحتل  ةلداعم  يلونب  حرتقا 
عم هتالداعم  ةرياع  ماقو  . 127 ضرملل ةضرع  نولازي  ال  يلاتلاب  مهو  ّطق ، يردجلاب 

ديلاوملا ةبسن  دّدح  ّبنذملل ،) هفاشتكاب  هشلا   ) يلاه دنومدإ  هعمج  ةايح ، لودج 
ةبسن باسح  نم  نّك  اذكهو  .ّعم  رمع  ّيأ  ىلإ  ةايحلا  ديق  ىلع  قابلا  ءايحألا 

عمو .اّوفوت  نيذلا  صاخشألا  ةبسن  نع  ًالضف  اوفاعتو ، ضرملاب  اوبيصأ  نيذلا  صاخشألا 
ّت اذإ  اهذاقنإ  ّمتيس  يتلا  حاورألا  ددع  باسح  نم  يلونب  نّك  ةيناث ، ةلداعم 

ريدجتلا عم  ّهنأ  ىلإ  صلخف  .ناّكسلا  عيمج  ىلع  ينيتور  لكشب  ريدجتلا  ةسرم 
اذه ّنأ  عمو  . 25 لا ـ ّنس  غولب  ّىتح  ددجلا  ديلاوملا  نم  وحن 50 % شيعيس  يملاعلا ،

ةبسنب ةنراقم  ًاظوحلم  ًانّسحت  كاذنيح  لّكش  ّهنأ  ّالإ  مويلا ، ياع  ًاطبحم  ودبي  رمألا 
ّنأ رهظأ  ّهنأ  ةيّمهأ  كألا  رمألا  ّلعلو  .ةيّرحب  ناّكسلا  حايتجاب  يردجلل  حمُس  ول  % 43

ّعقوتملا رمعلا  طّسوتم  عفر  ىلع  ةردقلا  هيدل  ديحولاو  طيسبلا  يّبطلا  لّخدتلا  اذه 
لبق نم  يّبطلا  لّخدتلا  ةدئاف  تناك  يلونب ، ىلإ  ةبسنلاب  .تاونس  ثالث  نم  كأب 
بثك نع  ّمهت  ةلأسم  يف  ةطاسبب ، ىّنأ  : » ًالئاق بتك  هثحب ، ماتخ  يفو  .ةحضاو  ةلودلا 
ليلق اهّرفوي  نأ  نك  يتلا  ةفرعملا  نع  لزع  رارق  ذاّختا  ّمتي  ّالأ  يرشبلا ، سنجلا  هافر 

«. باسحلاو ليلحتلا  نم 

.ةيلصألا يلونب  فادهأ  نع  ةيضايرلا  ةئبوألا  ملع  فده  فرحني  مويلا ، 
ثأت مهفو  ضارمألا  رّوطت  ّعقوتب  ءدبلا  اننك  ةّيساسألا ، ةيضايرلا  جذنلا  لالخ  نمف 
ءدبلا اننك  ًاديقعت ، كأ  جذا  لالخ  نمو  .ضرملا  راشتنا  ىلع  ةلمتحملا  تالّخدتلا 
بّنجت وأ  ةدودحملا ، دراوملل  ةءافك  كألا  صيصختلاب  ةّقلعتملا  ةلئسألا  ىلع  ةباجإلاب 

128 .ةّماعلا ةّحصلا  تالّخدت  ضعبل  ةّعقوتملا  بقاوعلا غ 

 
( دعبتسم ىودعلل ، لقان  ىودعلل ، ةضرع  ) S-I-R جذو

ةشيعملا تائيبو  يّحصلا  فرصلا  ءوس  ىّدأ  رشع ، عساتلا  نرقلا  ةياهن  يف 
الوكلا كلذ  يف  ا  ةكّاتفلا ، ةئبوألا  نم  ةلسلس  ىلإ  ةيرعتسالا  دنهلا  يف  ةمحدزملا 

املاطل عبار ، ضرم  ّيشفت  ّنأ  ّالإ  .يالملا  تلتقو  دالبلا  تحاتجا  يتلا  ايرالملاو ، ماذجلاو 
ملع خيرات  يف  تارّوطتلا  ّمهأ  دحأ  ىلإ  يّدؤيس  نسلا ، تائمل  بعرلا  همسا  ّثب 

.ةئبوألا
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سطسغأ يابموب يف  ىلإ  ضرملا  لصو  فيك  ًاما  دّكؤي  نأ  عيطتسي  دحأ  نم  ام 
ّنأ حجرألا  سفتلا  ودبيو  . 129 هثدحأ يذلا  رامدلا  ّكش يف  نم  ام  نكل  ماع 1896 ، نم 

ترحبأ ًاقالطإ ، مهيف  بوغرملا  ّفختملا غ  بّاكرلا  نم  ًاددع  يوؤت  ةيراجت ، ةنيفس 
تسارت ءانيم  ةنيفسلا يف  تسر  عوبسأ ، دعب  .ةيناطيربلا  غنوك  غنوه  ةرمعتسم  نم 

ةنيفسلا يف ةلومح  غيرفت  لغشنم يف  لّعلا  ناك  نيبو  نآلا .) يابموم   ) يابموب يف 
، دحأ مهظحالي  نأ  نود  نم  ّفختملا  بّاكرلا  نم  ددع  طبه  ةجرد ، غلبت 30  ةرارح 

ًاناّجم اومدق  نيذلا  نورفاسملا  كئلوأ  ناك  .ةنيدملا  نم  ةقفلا  ءايحألا  هاّجتاب  اوعرسأو 
نمو يابموب ، ًالّوأ يف  ىضوفلا  ثعبتس  اهيف ، بوغرم  ةنحش غ  مهسفنأ  مه  نووؤي 

لمحت ناذرج  نع  ةرابع  نوّفختملا  بّاكرلا  ناك  عقاولا ، يف  .دنهلا  ءاجرأ  ةّيقب  يف  ّمث 
:(Yersinia pestis) سيتسيب اينيسري  ايتكب  راشتنا  نع  ةلوؤسملا  ثيغاربلا 

.نوعاطلا

ةقطنم يف  يابموب  يلاهأ  ب  نوعاطلاب  ةباصإلا  تالاح  ىلوأ  فاشتكا  ّمت 
ماع 1896، ةياهنبو  ةنيدملا ، ءاجرأ  دويق يف  الب  ضرملا  رشتنا  .ءانيملاب  ةطيحملا  يفدنام 

انوب ىلإ  نوعاطلا  ّدتما  ماع 1897 ، ةيادب  عمو  ً.ّايرهش  صخش  ىلع 8000  يضقي  ناك 
بادت تّدأ  ماع 1897 ، نم  ويام  رهش  لولحبو  .دنهلا  ءاحنأ  عيمج  ىلإ  ًاقحالو  ةبيرقلا 
دنهلا دراطيل  يرود  لكشب  دوعيس  ضرملا  ّنأ  .ءابولا غ  فاقيإ  ىلإ  ةمراصلا  ءاوتحالا 

.اهينطاوم نم  نويلم  نم 12  كأ  ةايحب  ًايدوم  ةلبقملا ، ثالثلا  تاونسلا  ىدم  ىلع 

* * *

يركسع بيبط  لصو  نوعاطلا ، اهيف  ّىشفت  يتلا  تارتفلا  كلت  لالخ 
وحن كيردنيكم  يضقيس  ماع 1901 . يف  كيردنيكم ، نوسردنأ  ىعدي  ّباش  يدنلتكسا 
لّوألا ِملاعلا  ناك  كيردنيكم  ّنأ  انيأر  لصفلا 1 ، يف   ) ثاحبألا ءارجإل  دنهلا  ًاماع يف   20
ّومنلا جذومنل  ًاقفو  ةنّيعم ، ةيباعيتسا  ةردق  ىلإ  ًالوصو  رثاكتت  ايتكبلا  ّنأ  تبثأ  يذلا 

، أشنملا ةيناويح  ضارمألل  قمعأ  مهف  باستكاو  ةّماعلا ، ةّحصلا  تالّخدتو  يتسجوللا ،)
لضفب ًاقحالو ، .رشبلاو  تاناويحلا  ب  رشتنت  نأ  نك  يتلا  ريزانخلا ، ازنولفنأ  لثم 

نكل .يلاوساك  روتساب يف  دهعمل  ًاسيئر  حبصيس  ةسرملاو ، ثحبلا  نم  ّلك  هتعارب يف 
ّببسي ضرم  وهو  تاليسوربلا ، ضر  بيصأ  يلاوساك ، ناك يف  نيب  ّهنأ  تاقرافملا  نم 

ةّدع يف  هلاسرإ  ّمت  كلذل ، ةجيتنو  .رتسبملا  غ  بيلحلا  برش  نع  جتنيو  فعضلا 
.ادنلتكسا هنطو يف  ىلإ  ةيّبط  تازاجإ 
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ةمدخلا يف  هل  ليمز  عم  قباس  ءاقل  نم  مهلتسا  تازاجإلا ، كلت  ىدحإ  يف 
.تايضايرلا ةسارد  رّرقو  سور ، دلانور  سلا  لبون ، ةزئاجب  زئافو  دنهلا  يف  ةيّبطلا 

كيردنيكم يف ةماقإ  نم  ةخألا  تاونسلا  ىلع  ةيضايرلا  ثاحبألاو  ةساردلا  نميهتسو 
.يرادملا ءاعمألا  ضر  هتباصإ  دعب  ماع 1920 ، ًاّيئاهن يف  هفرص  ّمتي  نأ  لبق  دنهلا ،

ةّيلكلا ربتخم  ىلع  فرشملا  بصنم  ّىلوت  ادنلتكسا ، ىلإ  كيردنيكم  داع  امدنع 
مايليو ىعدي  بوهومو  ّباش  ءايميك  اعب  ىقتلا  كانهو ، .ةربندإ  ءابطألل يف  ةيكلملا 
راجفنا حورجب يف  كامك  بيصأ  ّىتح  ءاقللا  اذه  ىلع  ليوط  تقو  ِض  .كامك  

، ةسكنلا هذه  نم  مغرلا  ىلع  نكل  .مئادلا  ىمعلاب  روفلا  ىلع  هل  بّبست  رّمدم 
، يابموب نوعاطلا يف  ّيشفت  نع  تانايبلا  ىلإ  ًادانتساف  .كيردنيكم  عم  هتكارش  ترهدزا 

خيرات ًاثأت يف  كألا  ةساردلا  ايرجأ  دنهلا ، هدوجو يف  ءانثأ  كيردنيكم  اهعمج  يتلاو 
.130 يضايرلا ةئبوألا  ملع 

.ضرملا راشتنا  نع  زربألاو  مدقألا  ةيضايرلا  جذنلا  دحأ  ًاعم  نِلاعلا  جتنتسا 
ّمت ذإ  .ضرملا  ةلاحل  ًاقفو  ةّيساسأ  تائف  ثالث  ىلإ  ناّكسلا  ّسق  هجذو ، قيبطتل 

ضُرتفاو ىودعلل .» ةضرع   » مّهنأ ىلع  دعب ، ضرملاب  اوباصي  نيذلا   صاخشألا  فينصت 
صاخشألا فّنُصو  .اهطاقتلا  ىلع  نيرداقو  ىودعلل  ضّرعم  نودلوي  صاخشألا  ّلك  ّنأ 

مّهنأ ىلع  هل  ةضرعلا  صاخشألا  ىلإ  هلقن  ىلع  نيرداق  اوتابو  ضرملاب  اوبيصأ  نيذلا 
، ًامومع نيدعبتسم .»  » اوّمُسف ةثلاثلا  ةعومجملا  ىلإ  نومتنملا  اّمأ  ىودعلل .» نولقان  »

ةعانملا اوبستكاو  هنم  اوفاعتو  ضرملاب  اوبيصأ  نيذلا  صاخشألا  مه  نودعبتسملا  ناك 
.ضرملا راشتنا  نومهاسي يف  اوداع  ام  نودعبتسملا »  » كئلوأو .هل  ةجيتن  اّوفوت  وأ  هّدض 

.S-I-R جذو مساب  ضرملا  راشتنال  يسالكلا  يضايرلا  ليثمتلا  اذه  ىلإ  راشيو 

نم  S-I-R جذو ةدئاف  كيردنيكمو  كامك  نم  ّلك  رهظأ  ثحبلا ، يف 
تالاح نم  ددع  راسحناو  راشتنا  ةّيلمع  ءاشنإ  ةداعإ  ىلع  رداق  ّهنأ  تابثإلا  لالخ 

ًاماع عست  لالخو  .قيقد  لكشب   131 يابموب ماع 1905 يف  ّىشفت يف  امدنع  نوعاطلا 
عاونأ عيمج  فصو  يف  ًابك  ًاحاجن  قّقح  هتاّقتشمو ،)  ) جذومنلا اذه  ءاشنإ  نم 

، ادنلوه ريزانخلا يف  ىّمح  ىلإ  ةينيتاللا ، اكمأ  كنضلا يف  ىّمح  نم  .ىرخألا  ضارمألا 
.ضارمألا نم  ةياقولل  ةيويح  ًاسورد   S-I-R جذو ّرفو  اكيجلب ، سوفورونلاو يف 

 
نوعاطلا ةلكشمو  تاعّقوتلاو ، يلكشلا ، روضحلا 
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ةّتقؤملا ةلعلا  ةدايزو  رفصلا  ةعاس  دوقع  روهظ  مهاس  ةخألا ، تاونسلا  يف 
عافترا يف  رهدزملا -  « Gig economy ةّرحلا لعألا   » داصتقال ةزّيمملا  ةمسلا  يهو  - 

بّيغتلا غ ّنأ  نم  مغرلا  ىلع  .ضرملا  ءانثأ  لمعلا  ىلإ  نوتأي  نيذلا  صاخشألا  ددع 
« يلكشلا روضحلا   » فيلاكت مهفب  أدبن  اّننأ   غ  ضيفتسم ، ثحب  عوضوم  ناك  رّربملا 

تانايبو ةيضايرلا  ةجذمنلا  ب  تعمج  يتلا  تاساردلا  تلّصوت  ذإ  ً.ارخؤم  ّالإ 
ةدمتعملا بادتلا  بّبستت  .ةلهذملا  تاجاتنتسالا  ضعب  ىلإ  لمعلا  ناكم  يف  روضحلا 

يف رجألا ، ةعوفدم  ةيضرملا  تازاجإلا  صيلقت  كلذ  يف  ا  ّفظوملا ، بايغ  نم  ّدحلل 
ءوس ىدم  نع  رظنلا  ّضغب  لمعلا  ىلإ  نوتأي  نيذلا  صاخشألا  ددع  ظوحلم يف  عافترا 

تالّدعم ضافخناو  ضارمألا  مقافت  ىلإ  دصق  نود  نم  يّدؤي  ّم  يّحصلا ، مهعضو 
ً.امومع ةءافكلا 

ةيّحصلا ةياعرلا  َيلاجم  يف  ّصاخ  وحن  ىلع  يلكشلا  روضحلا  ةلكشم  رشتنت 

نومزلم مّهنأ  نورعشي  سّردملاو  ءّابطألاو  تاضّرمملا  ّنأ  تاقرافملا  نمو  .ميلعتلاو 

ام ًابلاغ  مّهنأ  ةجردل  مهتياعر  ىلع  نوموقي  نيذلا  صاخشألا  نم  ةبك  دادعأ  هاجت 

.سقطلا تاثأت  نم  نوناعي  مهو  لمعلا  ىلإ  مهباهذ  لالخ  نم  رطخلل  مهنوضّرعي 

كأ وحن  ىلع  يلكشلا  روضحلا  ةلكشم  دهشت  يتلا  يه  ةفايضلا  ةعانص  ّنإف  كلذ ، عم 

كأ طبر  ّمت  اهدحو ، ةدّحتملا  تايالولا  ّهنأ يف  تاساردلا  ىدحإ  تدجو  دقف  .ةّدح 

تاونسلا يف  ةثّولملا  ةيذغألاب  سوفورون ، ؤّيقتلا ، ةموثرجل  ٍّشفت  ةلاح  نم 1000 

، كلذل ةجيتن  صخش  نع 21,000  ديزي  ام  ضرمو  يَماع 2009 و2012م132 . ةّدتمملا ب  عبرألا 

.ىضرملا ةيئاذغلا  تامدخلا  يّفظو  ةطبترم  ّيشفتلا  تالاح  نم  ةبسن 70 % تناكو 

ناكيسكم لتوبيشت  تحبصأ  ةساردلا ، كلت  ىلع  تاونس  سمخ  رورم  دعب 
ّمت ىلإ 2015 ، ماع 2013  نمف  .يلكشلا  روضحلل  ةّراضلا  بقاوعلل  ةبك  ةّيحض  ليرغ 

ىلعو .ةدّحتملا  تايالولا  يسكم يف  معطمل  ةيراجت  ةمالع  ىوقأك  لتوبيشت  فينصت 
لّعلا يف نم  ديدعلا  دافأ  دقف  رجألا ، ةعوفدم  ةيضرم  ةزاجإ  ةسايس  دوجو  نم  مغرلا 

ىلإ ءيجملا  مهنم  نوبلطي  ءاردملا  ّنأ  ةدّحتملا  تايالولا  ءاحنأ  عيمج  لتوبيشت يف  عورف 
.مهفئاظو نادقف  ةلئاط  تحت  ضرملا ، ءانثأ  لمعلا 

وتيروب يف قبطب  عاتمتسالل  لينروك  لوب  جرخ  ويلوي 2017 ، نم  رشع  عبارلا  يف 
معطملا لماع يف  أ  هسفن ، ءاسملا  كلذ  يفو  .اينيجرف  ةيالوب  غنلتس ، لتوبيشت يف  عرف 
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ةدعملا تاّصلقت يف  نم  اعي  ناك  ّهنأ  نم  مغرلا  ىلع  لمعلا ، ىلإ  همسا  نع  فشكي   
هل ّقلُع  كانه ، .ىفشتسملا  ىلإ  لينروك  لقن  ّمت  ةعاس ، نيرشعو  عبرأ  دعب  .نايثغو 

يهو ءيقو ، لاهسإو ، نايثغو ، ةدعملا ، ةديدش يف  مالآ  نم  اعي  ناك  ّهنأ  ّبتو  لصملا 
ّفظوملا نم  نيرخآ  ًاصخش  بيصأ 135  ك  .سوفورون  ضارعأ  قباطت  ضارعأ 

ّيشفتلا كلذ  دعب  ةيلاتلا  ةسمخلا  مّايألا  يف  .معطملا  ةرايز  دعب  سوفلاب  نئابزلاو 
نم رالود  رايلم  نم  كأ  ةكرشلا  ترسخو  لتوبيشت ، مهسأ  رعس  ضفخنا  سوفلل ،

.اهّدض ةيعج  ةيئاضق  ىوعد  عفر  ىلإ  مهاسملاب  عفد  يذلا  رمألا  ةيقوسلا ، اهتميق 
لسالس ةاق  فصن  ىلإ  ّىتح  لوصولا  نم  معطملا  نّكمتي  ماع 2017 ،  ةياهن  لولحبو 

.اكمأ ةلّضفملا يف  ةيكيسكملا  معاطملا 

.ضرملا لالخ  لمعلا  ىلإ  مودقلا  مدع  ةيّمهأ   S-I-R جذو حضوي 
ىلإ ةباصملا  ةئفلا  نم  لاّعف  لكشب  كسفن  لقنت  ّماتلا ، ءافشلا  ّىتح  لزنملا  ثوكملابف يف 
نم ّللقي  نأ  نك  طيسبلا  ءارجإلا  اذه  ّنأ  جذومنلا  حضويو  .ةرشابم  ةدعبتسملا  ةئفلا 

.ىودعلل ضّرعملا  دارفألا  ىلإ  هلاقتنا  صرف  صيلقت  قيرط  نع  ضرملا  ّيشفت  مجح 
مدعب لجاعلا  ءافشلل  لضفأ  ةصرف  ًاضيأ  هسفن  ضيرملا  حن  لب  بسحف ، اذه  سيل 
صخش ّلك  عّبتا  اذإ  ّهنأ   S-I-R جذو فصيو  ألاب .» روعشلا  ءانثأ  لمعلا  »

نم ّدحلا  لالخ  نم  ًاعيمج  كلذ  نم  ديفتسن  اّننإف  ةسرملا ، هذه  ٍدعم  ضر  باصم 
.ةيئاقو فادهأل  تايفشتسملاو  سرادملاو  معاطملا  تاقالغإ 

* * *

.ةيّعقوتلا هتردق  يه  ةيفصولا   S-I-R جذو ةردق  نم  ّمهألا  ناك  اّر 
ىلإ ّعلطتلاب  كيردنيكمو  كامكل  جذومنلا  حمس  ةقباسلا ، ةئبوألا  ىلإ  رظنلا  نم  ًالدبف 

ًانايحأ ةضماغلا  طاألا  مهفو  ضارمألا  ّيشفتل  ةرّجفتملا  تاّيمانيدلا  ّعقوتل  مامألا ،
ةراثإ كألا  ةلئسألا  ضعب  ةجلاعمل  هجذو  ناملاعلا  مدختسا  عقاولا ، .ضرملا يف  رّوطتل 

: يلاتلا لاؤسلا  ىلع  تاشاقنلا  كلت  ىدحإ  زّكرت  .تقولا  كلذ  ةئبوألا يف  ملع  لدجلل يف 
عيمج باصأ  دق  ةطاسبب  ضرملا  نوكي  له  ءابولا .»؟ لاوز  يف  بّبستي  يذلا  ام  »
ًالاجم ناكملا  دجي  ال  ةباصإلل ، ضّرعملا  ناّكسلا  دافنتسا  دّرج  اّرف  ناّكسلا ؟

رور ةّيلعاف  لقأ  ضرملل  بّبسملا  لماعلا  حبصي  اّر  كلذ ، نم  ًالدب  .رارمتسالل 
.ءاّحصألا دارفألا  ةباصإ  ىلع  ًارداق  هعم  دوعي  يذلا ال  ّدحلا  ىلإ  تقولا ،

نم ًّايأ  ّنأ  تابثإلا  نم  نايدنلتكسالا  ناملاعلا  نّك  ّرثؤملا ، ثحبلا  كلذ  يف 
دنع هدالب  ناّكس  ةلاح  ىلإ  رظنلا  دنعف  . 133 ةرورضلاب قبطني  ال  تالتحالا  هذه 
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اذهو .ةباصإلل  ضّرعملا  دارفألا  ضعب  ًااد  ىقبي  ّهنأ  ادجو  ءابولل ، ةاكاحم  ّيشفت 
( مالعإلا لئاسو  يف  بعرلا  صصقو  مالفألا  هيّذغت  يذلا   ) انسدح عم  ةرشابم  ضقانتي 
.مهبيصيل يف صاخشأ  ّة  دعي  ّهنأل   لوزي  ءابولا  ّنأ  داقتعالا  ىلإ  انعفدي  دق  يذلاو 

صاخشألاو باصملا  ةّيقب  لاّصتالا ب  حبصي  نوتو ، وأ  ىضرملا  ىفشي  امدنع  عقاولا ،
ّمتي نأ  لبق  ضرملا  لقنل  ةصرف  باصملل  حاتي  ثيحب ال  ًادج  ًاردان  ىودعلل  ضّرعملا 

S-I-R جذو ّعقوتيو  ةافولاب .) وأ  ةعانملا  باستكا  عم  ءافشلاب  اّمإ   ) مهداعبتسا
ضّرعملا ّةلق  سيلو  باصملا ، صاخشألا  ّةلق  ببسب  ةئبوألا  لوزت  فاطملا ، ةياهن  ّهنأ يف 

.134 ةباصإلل

، مرصنملا نرقلا  تاينيرشع  ةئبوألا يف  ةجذ  ىلع  لماعلل  غصلا  عمتجملا  يف 
عفر دقف  .ةبك  ةمهاسم  كيردنيكمو  كامك  هركتبا  يذلا   S-I-R جذو لّكش 
يتلا ةتحبلا  ةيفصولا  تاساردلا  تايوتسم  قوف  بك  لكشب  ضارمألا  رّوطت  ةسارد 

هذه ّنإف  كلذ ، عم  .ىدملا  ديعب  لبقتسملا  ىلع  ةفطاخ  تارظن  ءاقلإب  حمسو  هتقبس ،
: جذومنلا اهيلع  يُنب  يتلا  ةقّيضلا  سسألاب  ةدودحم  تيقب  اهحتف  يتلا  ذفاونلا 

تاّعقوت اهيف  مّدقي  نأ  نك  ناك  يتلا  فقاوملا  نم  تّدح  يتلا  ةديدعلا  تاضارتفالا 
باصملا نوكو  رشبلا ؛ ب  ضارمألا  لاقتنا  نم  تباث  لّدعم  كلذ : لمشي  .ةيدجم 

تاضارتفالا هذه  ّنأ  عمو  .ّغتت  ناّكسلا   دادعأ  نوكو  ًاروف ؛ ىودعلل  لقان  نوحبصي 
.ةيبلغألا ىلع  قبطنت  اّهنأ ال  ّالإ  ًانايحأ ، ضارمألا  ضعب  فصول  ةديفم 

كامك اهمدختسا  يتلا  يابموب  نوعاط  تانايب  ّنإف  لاثملا ، ليبس  ىلع 
، ًالّوأ .تاضارتفالا  هذه  نم  ًاثك  فلاخت  هجذو  ةّحص » نم  قّقحتلل   » كيردنيكمو

ةطساوب رشتنا  لب  ناسنإ ، ىلإ  ناسنإ  نم  لّوألا  ماقملا  يف  يابموب  نوعاط  لقتني   
ًاضيأ هجذو  ضرتفا  .نوعاطلا  ايتكب  لمحت  اهرودب  تناك  ثيغارب  لمحت  ناذرج 
كو ، ) عقاولا .لمتحملا يف  مهاياحضو  ىودعلا  يلماح  تباث ب  لاقتنا  لّدعم  دوجو 

ّة ناك  لصفلا 1 ) هانركذ يف  يذلا  جلثلا  ولد  يّدحتل  يسوفلا  راشتنالا  عم  لاحلا  وه 
ةيتكبلا يف ةرفولاو  ثيغاربلا  ةفاثك  تناك  ذإ  يابموب ، نوعاطل  ّيوق  يمسوم  نّوكم 

لاقتنا لّدعم  يف  ةدايز  ىلإ  ىّدأ  ّم  سرام ، ىلإ  رياني  نم  ثكب  ىلعأ  تايوتسم 
.ىودعلا

S-I- جذو فّيكتس  تاّيضايرلا  ءلع  نم  ةيلبقتسملا  لايجألا  ّنإف  كلذ ، عم 
نك يتلا  ضارمألا  قاطن  عّسوتو  ةيدييقتلا ، هتاضارتفا  نم  فّفختو  يلصألا ،  R

.اهراوغأ ربست  نأ  تاّيضايرلل 
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* * *

وه يلصألا   S-I-R جذو ىلع  تيرجأ  يتلا  تاليدعتلا  لّوأ  دحأ  ناك 
ّدعت يتلا  ةيضرملا  تالاحلا  هذه  نم  .اهاياحضل  ةناصح  حن  يتلا ال  ضارمألا  ليث 

يذلا ال ناليسلا  ءاد  يسنجلا ، لاّصتالا  قيرط  نع  لقتنت  يتلا  ضارمألا  ضعبل  ةّيجذو 
، ناليسلا ضرم  نم  صخشلا  ىفاعتي  املاحف  .قالطإلا  ىلع  صاخشأ  داعبتسا  هعم  ّمتي 

اذه ضارعأ  ببسب  تو  دحأ  ّنأ ال  او  ً.ادّدجم  ىودعلا  طاقتلا  ىلع  ًارداق  حبصي 
S- مساب جذنلا  هذه  فينصت  ّمتي  ام  ًةداع  .ةباصإلا  نم  دعبتُسي »  » دحأ الف  ضرملا ،

ةدوعلاو اهطاقتلا  ىلإ  ىودعلل  ضّرعتلا  ةلاح  نم  درفلا  مّدقت  طمنل  ةاكاحم  يف  ، I-S
ىودعلا طاقتلالل  ضّرعملا  صاخشألا  دادعأ  ّنأ  او  ً.ادّدجم  ىودعلل  ةضرعلا  ةلاح  ىلإ 

نك ضارمألا  ّنأ   S-I-S جذو ّعقوتي  ىضرملا ، ءافش  عم  دّدجتي  لب  ًادبأ ، دفني  ال 
تادالو نود  نم  لوزعم  عمتجم  نمض  ّىتح  ةنطوتسم ،»  » وأ ًايتاذ  ةفّيكتم  حبصت  نأ 

اث ىلإ  هليوحت  يف  ناليسلا  ضرم  ناطيتسا  ةلاح  تمهاس  ارتلكنإ ، يفف  .تايفو  وأ 
ماع 2017. ةلاح يف  نم 44,000  كأ  نع  غالبإلا  ّمت  ذإ  ًايسنج ، ةلوقنم  ىودع  كأ 

ضارمألا ليثمتل  تاليدعتلا  نم  ديزم  ىلإ  يساسألا  جذومنلا  جاتحي  عقاولا ، يف 
ضارمأ لثم  ًالهس  اهمّدقت  ط  ربتُعي  الو  .ناليسلا  لثم  حيحص  لكشب  ًايسنج  ةلوقنملا 
ضارمألا عمف  .رخآ  صخش  ىلإ  اهلقني  نأ  صخش  ّيأل  نك  يتلا  دربلا  تالزنك  ىرخأ ،
صاخشألا ىلإ  ىوس  ىودعلا  اولقني  نأ  ضرملا  يلماحل  نك  ال  ًايسنج ، ةلوقنملا 

ّنإف سنجلا ، عقت ب  ةيسنجلا  تاءاقللا  ةيبلاغ  ّنأ  او  .ةيسنجلا  مهلويمل  قباطملا 
لاقتناب حمسيو  ثانإو ، روكذ  ىلإ  ناّكسلا  مسقي  ًاحوضو  كألا  يضايرلا  جذومنلا 

ذخأت يف يتلا  جذنلا  جتُنت  .عيمجلا  سيلو ب  طقف  تعومجملا  تاه  ب  ىودعلا 
أطبأ لكشب  ضرملا  راشتنا  ىلإ  سنجلا  تالعافتلل ب  فارطألا  ةيئانث  ةعيبطلا  رابتعالا 
رخآ صخش  ّيأ  ىلإ  ضرملا  لقن  صخش  ّلك  ناكمإب  ّنأ  اهيف  ضرتُفي  يتلا  جذنلا  نم 

ةلوقنملا ضارمألا  نم  جذنلا  هذه  ّنأ  .يسنجلا غ  ليملاو  سنجلا  نع  رظنلا  ّضغب 
.ةلمتحملا خاخفألاب  ةئيلم  ًايسنج 

 
يرشبلا -  يميلحلا  مرولا  سوف 

ناطرس سوف  دّرجم  نم  كأ 

ةباصإ صيخشت  ّمت  امدنع  ةّيح  لازت  سماخلا ال  يداليم  ديع  تايركذ  تناك 
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جالعلا نم  ىرخألا  ولت  ةلوج  َتلّمحت  .عبرألا  ّنس  محرلا يف  قنع  ناطرسب  دلاو 
، ةبعصلا ةّيلمعلا  كلت  ةياهن  يف  ّظحلا ، نسحلو  .نهوملاو  ّقاشلا  يعاعشإلاو  ايميكلا 
وه محرلا  قنع  ناطرس  ّنأ  ًاقحال  تفرع  امدنع  ُتئجوفو  ً.اما  تيفُش  اّهنإ  اهل  ليق 
نأ ةأرملل  نك  ناطرس  يأ  سوف -  نع  ًاساسأ  جتنت  يتلا  ةليلقلا  تاناطرسلا  نم 

يدلاو ّنأ  كفتلا  ّيلع  بعصلا  نم  .ةداع  يسنجلا  لاّصتالا  قيرط  نع  كلذو  هطقتلت ،
امدنع ًاثك  اهب  ّمتها  دقف  .ناطرسلاب  يّمأ  ةباصإ  بّبست يف  يذلا  سوفلا  لمحي  ناك 
تّيفوت امدنع  ةكستم  انتلئاع  تقبأ  يتلا  يه  هتدارإ  ةّوق  تناكو  .ضرملا  اهدواع 

، فرعي نكي  ول   ّىتح  نكل  .عبرألاو  سماخلا  اهداليم  ديع  نم  عيباسأ  ةّدع  لبق 
؟ سوفلا اهيلإ  لقن  فيكف 

يرشبلا يميلحلا  مرولا  سوفب  ةباصإلا  تالاح  نم  ىمظعلا  ةيبلاغلا  ّنأ  حّضتا 
نع ديزي  ف  .يسنجلا  لاّصتالا  قيرط  نع  لقتنت  محرلا  قنع  ناطرس  بّبست  يتلا 

يميلحلا مرولا  سوف  نم  ناتلالس  اهببس  محرلا  قنع  ناطرس  عاونأ  عيمج  نم  % 60
قيرط نع  لقتنت  يتلا  ضارمألا  كأ  سوفلا  اذه  ربتُعي  عقاولا ، يف  . 135 يرشبلا
رهظت نأ  نود  نم  سوفلا  لمح  لاجرلل  نك  ذإ  . 136 اعلا يف  يسنجلا  لاّصتالا 

ناطرسب ةباصإلا  مهسي يف  ّم  سنجلا ، ّنهتاكيرش يف  ىلإ  هريرو  ضارعأ ، ّيأ  مهيلع 
غالبإلا ّمتي  ذإ  .ءاسنلا  ًاعويش ب  ناطرسلا  عاونأ  كأ  عبارلا ب  هرابتعاب  محرلا  قنع 

ً.ّايونس اعلا  لوح  ةافو  ةلاح  نويلم  عبرو  ةديدج  ةلاح  نويلم  فصن  وحن  نع 

مرولا سوف  ّدض  ةيروثلا  تاحاقللا  لّوأ  ىلع  ةقفاوملا  ّت  ماع 2006 ، يف 
ىلإ ًارظن  ّهنأ  بجع  الو  .ةيكمألا  ءاودلاو  ءاذغلا  ةرادإ  لبق  نم  يرشبلا  يميلحلا 
دقف .حاقللا  لعتسال  صيخرتلا  نأشب  بك  لمأ  ّة  ناك  ةباصإلا ، تالّدعم  عافترا 

ىلإ حاقللا  رشن  نم  بيرق  تقو  ةدّحتملا يف  ةكلمملا  تيرجأ يف  يتلا  تاساردلا  تراشأ 
حوارتت اوللا  تاقهارملا  صحت  يه  ةفلكتلا  ثيح  نم  ةّيلعاف  كألا  ةيجيتارتسالا  ّنأ 

يف محرلا  قنع  ناطرسب  صي  نأ  لمتحي  اوللاو  ًاماع ، و13  ب 12  ّنهرعأ 
جذنلا ىلإ  رظنلاب  ّهنأ  ىرخأ  نادلب  يف  ةلص  تاذ  تاسارد  تدّكأو  . 137 لبقتسملا

راسم لضفأ  وه  طقف  ثانإلا  حيقلت  ّنإف  سنجلا ، ب  ضرملا  لاقتنال  ةيضايرلا 
.138 لمعلل

جذو ّيأ  ّنأ  فاطملا  ةياهن  يف  ةيلّوألا  تاساردلا  هذه  ترهظأ  كلذ ، عم 
ًاراطإ لّكشت  يتلا  تانايبلاو  اهيلع  موقي  يتلا  تاضارتفالا  ردقب  طقف  ًاّديج  ّدُعي  يضاير 
مرولا سوف  نم  ةّمهم  ةمس  مضت  تاليلحتلا  هذه  مظعم  تلمهأ  دقو  .هل 
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حاقللا اهنم  يمحي  يتلا  سوفلا  تالالس  ّنأ  ةجذمنلا : تاضارتفا  يرشبلا يف  يميلحلا 
نم ّلك  ىدل  محرلا  قنعب  ةطبترملا  ضارمألا غ  نم  ةعومجم  ًاضيأ  بّبست  نأ  نك 

.139 لاجرلاو ءاسنلا 

نم ًادحاو  ّلقألا  ىلع  ىوآ  دق  نوكي  للؤثلاب ، هتايح  يف  ءرملا  بيصأ  اذإف 
نم ّنأ 80 % ىلإ  تاريدقتلا  شتو  .يرشبلا  يميلحلا  مرولا  سوف  نم  عاونأ  ةسمخ 

ام ةلحرم  سوفلا يف  اذه  نم  ةدحاو  ةلالسب  نوباصيس  ةدّحتملا  ةكلمملا  صاخشألا يف 
مرولا سوف  عاونأ  مهست  محرلا ، قنع  ناطرسب  بّبستلا  ىلإ  ةفاضإلاب  .مهتايح  نم 

تاناطرس نم  و80 % بيضقلا ، ناطرس  تالاح  نم  يرشبلا 16 و18 يف 50 % يميلحلا 
نم ّلك  يفف  . 140 قلحلا تاناطرس  نم  و30 % مفلا ، تاناطرس  نم  و%20 جرشلا ،

سوف نع  ةمجانلا  تاناطرسلا  عاونأ  مظعم  ّنإف  ةدّحتملا ، ةكلمملاو  ةدّحتملا  تايالولا 
نم عونلا 6 و11  ّنأ  ظوحلملاو  . 141 محرلا قنع  بيصت  يرشبلا ال  يميلحلا  مرولا 
يفف . 142 ةيلسانتلا ليلآثلا  نم  تالاح  رشع  ّلك  لصأ  نم  ًاعست  ًاضيأ  نابّبسي  سوفلا 

عيمجب ةطبترملا  ةيّحصلا  ةياعرلا  فيلاكت  نم  وحن 60 % قافنإ  ّمتي  ةدّحتملا ، تايالولا 
هذه جالع  ىلع  محرلا  قنعب  طبترملا  غ  يرشبلا  يميلحلا  مرولا  سوفب  تاباصإلا 

سوف نع  ةبوتكملا  تاساردلا  نم  ًّهم  ًاءزج  محرلا  قنع  ناطرس  ربتُعيو  . 143 ليلآثلا
.اّهلك ةّصقلا  ّلث  هّنكل ال  يرشبلا ، يميلحلا  مرولا 

تاسوفلا اع  لصح  ىلوألا ، ةّرملل  حاقللا  حرط  ّمت  امدنع  ماع 2008 ، يف 
مرولا تاسوف  هفاشتكال   » ّبطلا يف  لبون  ةزئاج  ىلع  نزواه  روست  دلاراه  املألا 
ىرخأ عاونأب  ةقالعلا  لهاجت  ّمتو  محرلا .» قنع  ناطرس  بّبست  يتلا  يرشبلا  يميلحلا 

ةساردلا نكت  .اعلا   ةّيقب  مظعمو  ةزئاجلا  ةنجل  لبق  نم  ضارمألاو  ناطرسلا  نم 
كلذب مايقلا  ىلع  ةرداق  محرلا  قنعب  ةطبترملا  تاناطرسلا غ  تلوانت  يتلا  ةيناطيربلا 
اهّدض حاقللا  ثأتو  ضارمألا  ءبع  نكي  تقولا ،  كلذ  يف  ّهنأل  ينيقي ، لكشب 
لكشب ةيلاع  ةبسن  ميعطتب  ّهنأ  جذنلا  مظعم  تحرتقا  . 144 حيحص لكشب  َموهفم 
يرشبلا يميلحلا  مرولا  سوفب  ةطبترملا  ضارمألا  راشتنا  لّدعم  ّنإف  ثانإلا ، نم  ٍفاك 

رارقب كيكشت  نود  نم  سانلا  ةّماع  لبق  ً.اضيأ  ضفخنيس  يمحملا  روكذلا غ  ىدل 
يرشبلا يميلحلا  مرولا  سوف  رود  ىوس  نوكردي  مّهنأل ال  اّر  طقف ، تايتفلا  حيقلت 

ضرملا لثم  رشتني  يذلا  عئاشلا  ناطرسلا  وهو  محرلا -  قنع  ناطرسب  بّبستلا  يف 
مرولا سوف  ناطرس  نم  نوناعي  ال  اوناك  اذإ  روكذلا  صحت  بجي  اذلف  .يدعملا 

؟ يرشبلا يميلحلا 
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ةعانملا صقن  سوف  ّدض  حاقل  ريوطت  ّمت  اذإ  روهمجلا  بضغ  اولّيخت  نكل 
لصحي نأ  ىلع  ًاناّجم ، طقف  ءاسنلا  حيقلتب  رارق  ذخُّتاو  زديإلا ، بّبسي  يذلا  ةيرشبلا 

ةطبترملا اياضقلا  نع  رظنلا  فرصب  .ءاسنلا  ةعانم  لالخ  نم  ةيحلا  ىلع  لاجرلا 
داّقنلا اهلوانتيس  يتلا  ىلوألا  ةطقنلا  نوكت  اّرف  حاقللا ، ةءافك  مدعو  زجلا  صحتلاب 
قبطنت لتاقلا ؟ سوفلا  ّدض  عافد  الب  نوكُرتي  له  .يلثملا  لاجرلا  ةيحب  ّقلعتت 

تاقالعلا لهإ  لالخ  نمف  .يرشبلا  يميلحلا  مرولا  سوف  ةلاح  اهسفن يف  ةّجحلا 
تاقالعلا راثآ  ةركبملا  تاساردلا  تلهاجت  ةيضايرلا ، جذنلا  يف  ةيلثملا  ةيسنجلا 
تاقالعلا نّمضتت  يتلا  ةيسنجلا  تاكبشلا  ىلع  ةاقلا  جذنلا  كل  عقاولا ، .ةيلثملا يف 

ب تاقالعلا  ىلع  رصتقت  يتلا  كلت  نم  ضرملا  لاقتنال  ىلعأ  ًالّدعم  ةيلثملا 
ىلعأ يلثملا  لاجرلا  ىدل  يرشبلا  يميلحلا  مرولا  سوف  راشتنا  ربتُعيو  . 145 سنجلا

ةباصإلا لّدعم  عفتري  ةدّحتملا ، تايالولا  يف  . 146 ناكسلا مومع  هيلع ب  وه  ّم  ثكب 
ّلكل 100,000، ةبسنبو 35  .ةّرم  نم 15  كأ  ةعومجملا  هذه  ىدل  جرشلا  ناطرسب 
، محرلا قنع  صحف  ءدب  لبق  ءاسنلا  ىدل  محرلا  قنع  ناطرس  تالّدعمل  ًاهباشم  ربتُعي 
.147 ةدّحتملا تايالولا  يف  محرلا  قنع  ناطرسل  ةيلاحلا  تالّدعملا  نم  ثكب  ىلعأو 
، رابتعالا ةيلثملا يف  ةيسنجلا  تاقالعلا  ذخأ  عم  جذنلا ، ةرياعم  ةداعإ  ّت  امدنعو 
، محرلا قنعب  ةطبترملا  غ  تاناطرسلا  نم  ةيحلا  لوح  ةديدج  ةفرعم  باستكاو 

حيقلت ّنأ  ّبت  تاحاقللا ، اهّرفوت  يتلا  ةيحلا  لوط  نع  ةثّدحم  تامولعم  كالتماو 
.ةفلكتلا ثيح  نم  ًالعاف  ًارايخ  نوكيس  ثانإلاو  روكذلا 

ةياهن يف  ةدّحتملا  ةكلمملاب  ةينطولا  ةّحصلا  ةمدخ  تمّدق  ليربأ 2018 ، يف 
حوارتت نيذلا  يلثملا  لاجرلل  يرشبلا  يميلحلا  مرولا  سوف  ّدض  ًاحاقل  فاطملا 
ةسارد ىلع  ًءانب  ةيصوتلا  ّت  هسفن ، ماعلا  نم  ويلوي  يفو  ً.اماع  مهرعأ ب 15 و45 
مرولا سوف  ّدض  ةدّحتملا  ةكلمملا  روكذلا يف  عيمج  حيقلتب  ةفلكتلا  ةّيلعافل  ةديدج 

، ّظحلا نسحلو  . 148 تايتفلل حاقللا  هيف  ىطعي  يذلا  هسفن  رمعلا  يرشبلا يف  يميلحلا 
لتق يذلا  سوفلا  اذهب  ةباصإلا  ّدض  ةيواستم  ةيحب  يتنباو  ينبا  نم  ّلك  ىظحيس 

ًارّوطت كألا  ةيضايرلا  جذنلا  نم  ةصلختسملا  تاجاتنتسالا  ّنأ  تبُثي  اذهو  .هتّدج 
.ةفيعض اهتاضارتفا  ّدُعت  ام  ردقب  ّةيوق  ربتُعت 

 
يلاتلا ءابولا 

يميلحلا مرولا  سوف  ىودع  قفارت  يتلا  ةكبرملا  ىرخألا  لماوعلا  نم 
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نيرخآلل هلقنو  سوفلا ، ءاويإ  سانلل  نك  ذإ  .ضارعأ  نود  نم  ضرملا  لمح  يرشبلا ،
ّمتي رخآ  فييكت  ّة  ببسلا ، اذهل  .مهسفنأ  مه  ضارعأ  ّيأ  نم  اوناعي  نأ  نود  نم 
كأ لكشب  ضارمألا  ليث  لجأ  نم  يساسألا ،  S-I-R جذو ىلع  ًةداع  هؤارجإ 
لقن ةباصإلا ، دّرج  نوعيطتسي ، نيذلا  سانلا  نم  ةئف  مضت  ىلع  موقيو  ةيعقاو ،

S-I-R جذو لقانلا »  » ةّسملا ةئفلا  ّغتو  .ضارعأ  ّيأ  ةاناعم  نود  نم  ضرملا 
نم ديدعلا  لاقتنا  ليثمتل  يويح  جذو  وهو  ، S-C-I-R جذو ىلإ 

.انرصع ًاكتف يف  اهكأ  نم  ضعب  كلذ  ا يف  ضارمألا ،

عيباسأ دعب  ةصق  ةرتفل  ازنولفنألاب  ةهيبش  ضارعأ  نم  ىضرملا  ضعب  اعي 
قاطن ىلع  ضارعألا  ةّدش  فلتختو  .ةيرشبلا  ةعانملا  صقن  سوف  طاقتلا  نم  ةليلق 
.بطخ ّيأ  نم  نوناعي  مّهنأ  ّىتح  نوظحالي  ضرملا ال  يلماح  ضعب  ّنإ  ّىتح  عساو ،
يعانملا زاهجلا  رّمدي  سوفلا  ّنأ  ّالإ  ةحضاو ، ضارعأ  روهظ  مدع  نم  مغرلا  ىلع  نكل 

لثم ةيزاهتنالا  ىودعلا  نم  عاونأب  ةباصإلا  ىلع  ًاحوتفم  هلعجي  ّم  ءطبب ، ضيرملل 
لحارملا يفو  .ةميلسلا  ةّيعانملا  ةزهجألا  يوذ  اهطقتلي  دق ال  يتلا  تاناطرسلا  وأ  ّلسلا 

ةمزالت اوبيصأ  ىضرملا  ّنإ  لاقي  ةيرشبلا ، ةعانملا  صقن  سوفب  ةباصإلا  نم  ةقحاللا 
ةعانملا صقن  سوف  لّوحت  ءارو  ةسيئرلا  بابسألا  دحأو  .ةبستكملا  ةعانملا  صقن 
راشتنالا اذه  رارمتساو  اعلا  ءاحنأ  عيمج  يف  هراشتنا  يأ  ءابو ، ىلإ  زديإلا   /  ةيرشبلا
نوكردي نيذلا ال  سوفلا  يلماح  ّنأ  ذإ  .كلت  ةليوطلا  ةناضحلا  ةرتف  يه  مويلا ، ّىتح 
سوفب نوباصم  مّهنأ  نوفرعي  نيذلا  صاخشألا  نم  ربكأ  ةعرسب  ضرملا  نورشني  كلذ 

سوف ناك  كأو ، ةيضاملا  ًاماع  ثالثلا  رادم  ىلع  ماع ، ّلكو  .ةيرشبلا  ةعانملا  صقن 
.اعلا ةيدعملا يف  ضارمألا  نع  ةجتانلا  ةافولا  بابسأ  ّمهأ  دحأ  ةيرشبلا  ةعانملا  صقن 

تايسيئرلا غ نم  رهظ  ةيرشبلا  ةعانملا  صقن  سوف  ّنأ  دقتُعي  عقاولا ، يف 
رشبلا ب  لاّصتالل  ةجيتن  اّرو  .نيرشعلا  نرقلا  لئاوأ  ايقيرفأ يف  طسو  ةيرشبلا يف 

نم رّوحتم  لكش  لقتنا  لاغدألا ، اهموحل يف  لجأ  نم  اهديص  ّمت  يتلا  ةباصملا  ةدرقلاو 
ربع سانلا  ب  راشتنالا  نم  نّكو  رشبلا ، ىلإ  ( SIV  ) يدرقلا ةعانملا  صقن  سوف 

ةيلصألا تالالسلا  لثم  أشنملا ، ةيناويح  ضارمألا  ّلثو  .ةيدسجلا  لئاوسلا  لدابت 
ةلمتحملا تاديدهتلا  ربكأ  دحأ  عاونألا ، لّقنتت ب  يتلا  ةيرشبلا  ةعانملا  صقن  سوفل 

.ةّماعلا ةّحصلل 

- ناف ناثانوج  روسيفوربلا  ارتلكنإ ، ءّابطألا يف  بك  بئان  دّدح  ماع 2018 ، يف 
ازنولفنأ نم  ةديدج  ةلالس  ربتُعي  يذلا  -  H7N9 سوف وهو  ضارمألا ، هذه  دحأ  مات ،
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رشتني .مداقلا  يملاعلا  ازنولفنإلا  ءابول  ًالتحا  كألا  ببسلا  ّهنأ  ىلع  رويطلا - 
.صخش نم 1500  كأ  باصأ  دقو  ةينيصلا ، رويطلا  ب  بك  لكشب  ًاّيلاح  سوفلا 
ةئبوألا كأ  ةينابسإلا ، ازنولفنإلا  تباصأ  دقف  حيحصلا ، روظنملا  مالكلا يف  اذه  عضول 

ّنإف كلذ ، عم  .اعلا  ءاحنأ  عيمج  صخش يف  نويلم  وحن 500  نيرشعلا ، نرقلا  ًاكتف يف 
سوف لتقي  لباقملاب ، .طقف  وحن 10 % ناك  ةينابسإلا  ازنولفنإلا  ةجيتن  تايفولا  لّدعم 

نآلا ّىتح  سوفلا  اذه  بستكي  ّظحلا ،  نسحل  نكل  .هب  باصملا  نم  وحن 40 %  H7N9
ىوتس رشتني  ل  مزاللا  طرشلا  وهو  رشبلا ، ب  لاقتنالا  ىلع  ةمساحلا  ةردقلا 

لاز ام  ّهنأ  ىلإ  شت  تاناويحلا  ىلع  براجتلا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ةينابسإلا  ازنولفنإلا 
، ًاقلطم ثدحي  دق ال  رمألا  اذه  ّنأ  ّالإ  كلذ ، نم  نّكمتيل  طقف  تارفط  ثالث  ىلإ  جاتحي 
ّالأ ًاما  لمتحملا  نمو  . H5N1 رويطلا ازنولفنأ  نم  ةقباسلا  ةلالسلا  رارغ  ىلع  ًاما 
نم تاّرم  ةّدع  هانيأر  ضرم  لب  ًاقالطإ ، ئشان  ضرم  وه  مداقلا  يملاعلا  ءابولا  نوكي 

.لبق

 
رفص ضيرملا 

رمعلا نم  غلابلا  ونوموأ  ليإ  ناك  ماع 2013 ، رخاوأ  مّايألا يف  دحأ  رهظ  دعب 
أبخملا ناكو  .ةيئانلا  ةينيغلا  ودناليم  ةيرق  نيرخآلا يف  لافطألا  ضعب  عم  بعلي  ماع 

لّكش .ةيرقلا  فراشم  ىلع  عقت  ةفّوجم  ةمخض  الوك  ةرجش  دالوألا  ىدل  لّضفملا 
ةّرح شيفافخلا  نم  ةعومجمل  ًاضيأ  ًايلاثم  ًىوأم  ملظملاو  قيمعلا  ةرجشلا  فيوجت 

ضّرعت شيفافخلاب ، ةئيلملا  ةرجشلا  بعللا يف  ءانثأو  .تارشحلا  ىلع  تاتقت  يتلا  ليذلا 
شيفافخلا دحأ  عم  هجول  ًاهجو  هسفن  دجو  اّر  وأ  شيفافخلل ، ثيدح  قرذل  ليإ 

.اهسفن

ةداع طيشنلا  غصلا  اهلفط  ّنأ  ليإ  ةدلاو  تظحال  ربمسيد ، نم  اثلا  يف 
ىلإ هتلقن  هتهبج ، نم  ةثعبنملا  ىّمحلا  ةرارحب  ترعش  امدعبو  ً.اديلبو  ًابعتم  ناك 
دعب ّيفوت  ّمث  دوسألا ، لاهسإلاو  ؤّيقتلا  نم  اعي  أدب  ام  ناعرس  نكلو ، .حاتل  شارفلا 

.مّايأ ةعبرأ 

.عوبسأ دعب  تّيفوتو  ٍنافتب ، اهنباب  تنتعا  امدعب  ضرملاب ، ليإ  ةدلاو  تبيصأ 
تلقن .ديدجلا  ماعلا  نم  لّوألا  مويلا  هتّدج يف  ّمث  نمو  موليف ، ليإ ، ةقيقش  اهتلت 
ىرقلا ىلإ  دصق  نع غ  اهعم  ضرملا  اهضرم ، ءانثأ  ةرسألاب  تّمتها  يتلا  ةيرقلا  ةلباق 
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نم .جالعلا  تّقلت  ثيح  برقألا ، وديكيغ  ةنيدم  ىفشتسملا يف  ىلإ  ّمث  نمو  ةرواجملا ،
ةيّحص ةلماع  هنيع  ضرملل  ّرمتسملا  راشتنالل  ةديدعلا  تاونقلا  ىدحإ  تناك  كانه ،

ىلإ ًاليم  وحن 50  دعبي  يذلا  اتنيكام ، ىفشتسم  ىلإ  سوفلا  تلقنف  .ةلباقلا  تجلاع 
ىلإ هرودب  اهلقن  يذلاو  اهجلاع ، يذلا  بيبطلا  ىلإ  ىودعلا  تلقتنا  كانهو ، .قرشلا 

ّرمتسا اذكهو  رغلا ، لشلا  ىلإ  ًاليم  دعب 80  ىلع  وغوديسيك ، ةنيدم  يف  هقيقش 
.ضرملا راشتنا 

ولوؤسم نلعأف  .بك  قلق  ردصم  اهدادتماو  تالاحلا  ددع  حبصأ  سرام ، يف 18 
دعبو قربلاك .» رشتنت  ، » دعب اهديدحت  ّمتي  ةيفزن ،  ىّمح  ّيشفت  نع  ةّحصلا 

سايقم دودح  الب  ءّابطأ  ةّمظنم  تفصو  ضرملا ، ىلع  فّرعتلا  ّمت  امدنع  عوبسأ ،
لفط وهو  ونوموأ ، ليإ  لّوحت  ًادعاصف ، ةطقنلا  هذه  نم  قوبسم .» غ   » ّهنأ هراشتنا 
مساب يواسأم  لكشب  فرعُيسو  ً.ادبأ  اعلا  هاسني  نل  صخش  ىلإ  ًافورعم ، نكي   

ىلع راشتنا  ربكأ  حبصيس  امل  رشبلا  ىلإ  ناويحلا  نم  لاقتنا  لّوأ  ةّيحض  رفص :» ضيرملا  »
.اعلا الوبيإلا يف  سوفل  قالطإلا 

ليلحت هب  ّمت  يذلا  لئاهلا  ليصفتلل  ريدقت  وه  ضرملا  مّدقتل  انكاردإ  دّرجم  ّنإ 
هقيرط مهسفنأ يف  اوعضو  نيذلا  ةيّحصلا ، ةياعرلا  ييئاّصخأو  ءلعلا  يديأ  ىلع  ءابولا 

ربع ًايسكع  لمعلا  ءابولا  ءاربخل  حيتت  لاّصتالا » ّعبتت   » مساب فرُعت  ةقيرط  ّة  .ةرشابم 
 - رفص ضيرملا  يأ  ةيلصألا -  ةلاحلا  ىلإ  ًالوصو  باصملا ، دارفألا  نم  ةديدع  لايجأ 

صاخشألا عيمج  جاردإ  باصملا  دارفألا  نم  بلطلا  لالخ  نمف  .ليإ  بقل  وهو 
رهظت نكلو   باصم  اوناك  امدنع  ضرملا -  ةناضح  ةرتف  دعبو  ءانثأ  مهب  اولّصتا  نيذلا 

نمو .مهب  ةّصاخلا  لاّصتالا  ةكبشل  ةروص  ءانب  ءلعلا  عيطتسي  ةرورضلاب -  مهضارعأ 
نم ثك  نك يف  ةكبشلا ، مهلمشت  نيذلا  دارفألا  ىلع  تاّرم  ةّدع  ةّيلمعلا  راركت  لالخ 
ىلع فّرعتلاب  انل  حسلا  ىلإ  ةفاضإلابو  .ضرملل  دحاو  ردصم  ىلإ  لّصوتلا  نايحألا 
حيتي لبقتسملا ، اهيّشفت يف  عنمل  قرط  حارتقا  لجأ  نم  ضارمألا  راشتنال  دّقعملا  طمنلا 

.ضرملا ك راشتنا  ىلع  ةرطيسلل  يلعفلا  تقولا  بادت يف  ذاّختا  ًاضيأ  لاّصتالا  ّعبتت  انل 
هلحارم يف  ضرملا  ءاوتحال  ةلعاف  تايجيتارتسا  نع  تامولع  اندّوزي  نأ  هنأش  نم 
راطإلا نمض  باصم  عم  رشابم  لاّصتا  ىلع  ناك  صخش  ّلك  عاضخإ  ّمتيف  .ةركبملا 

يفو .هب  هتباصإ  وأ  ضرملا  نم  هّولخ  تبثي  ّىتح  يحصلا ، رجحلا  ىلإ  ةناضحلل  ينمزلا 
ىلإ ىودعلا  هلقن  لتحا  بّنجتل  ةلزع  صخشلا يف  ءاقبإ  نك  ىودعلا ، طاقتلا  ةلاح 

.نيرخآلا
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* * *

، ةلمتكم غ  لاّصتالا  تاكبش  نوكت  ام  ًابلاغ  ةّيلمعلا ، ةسرملا  يف  ّهنأ  غ 
نم ثك  ّة  عقاولا ، .تاطلسلا يف  ىدل  فورعم  ضرملا غ  يلماح  نم  ثك  نوكيو 

قبست يتلا  ةناضحلا  ةرتف  ببسب  ضرملا  نولمحي  مّهنأ  ّىتح  نوفرعي  نيذلا ال  دارفألا 
غلبت يف اهّنكل  ًاموي ، ىلإ 21  ةناضحلا  ةرتف  ّدت  نأ  نك  الوبيإلا ، عمو  .ضارعألا  روهظ 

برغ رشتنملا يف  ءابولا  ّنأ  حضاولا  نم  حبصأ  ربوتكأ 2014 ، ً.اموي يف  وحن 12  طّسوتملا 
ةيح فدهب  ةدّحتملا ، ةكلمملا  ةموكح  تنلعأف  .ةيملاع  ًاداعبأ  ذّختي  دق  ايقيرفأ 
نيذلا نيرفاسملل  الوبيإ  سوفل  نّسحم  صحف  ءارجإ  ّمتيس  ّهنأ  ًّايئدبم ، اهينطاوم 

ةيناطيرب تاراطم  ةسمخ  يف  ةروطخلا  ةيلاع  نادلبلا  نم  ةدّحتملا  ةكلمملا  نولخدي 
.ندنل راتسوروي يف  ّةطحم  يفو 

ةيسّفنتلا ةمزالتملا   ) سراسلا ءابو  ّيشفت  لالخ  ادنك ، يف  لثم  جمانرب  يف 
و رفاسم ، نويلم  فصن  نم  برقي  ام  صحف  ّمت  ماع 2004 ، يف  ةميخولا ) ةّداحلا 

ةموكحلا جمانربلا  ّفلك  .ضرملا  ىلع  ّلدي  ةرارحلا  عافترا يف  مهنم  ّيأ  ىدل  فشتُكي 
ًءارجإ ناك  سراسلا  صحف  جمانرب  ّنأ  ّبت  ةقحال ، ةلحرم  .رالود يف  نويلم  ةيدنكلا 15 

ةّيجيتارتساك ًالاّعف  نكي  هّنكل   نمآ ، ّهنأ  يدنكلا  بعشلا  نط  اّرو  ٍدجم ، غ 
.لّخدت

ثأ يذلا  نوحشملا  لعفلا  ّدر  ىلإ  ةفاضإلاب  رابتعالا ، تاقفنلا يف  هذه  عضو  عم 
اوتسالا ّبطلاو  ةّحصلل  ندنل  ةّيلك  نم  تايضايرلا  ءلع  نم  قيرف  ماق  عاد ، الب 

ةرتف طّسوتم  ىلإ  رظنلابو  . 149 ةناضح ةرتف  ىلع  لمتشي  طيسب  يضاير  جذو  ريوطتب 
نم فصنو  تاعاس  ّتس  ةّدمل  ناطلا  تقوو  الوبيإلا  ضرمل  ًاموي  ةّدمل 12  ةناضحلا 
نم طقف  وحن 7 % ّنأ  باسحب  تّايضايرلا  ءلع  ماق  ندنل ، ىلإ  نويلاس  نواتيرف يف 

بادتلا لالخ  نم  مهفاشتكا  ّمتيس  تارئاطلا  ىلع م  سوفلل  لماحلا  نيرفاسملا 
ةيناسنإلا ةمزألا  ىلع  لاومألا  قافنإ  لضفألا  نم  ّهنأ  اوحرتقاو  .نمثلا  ةظهاب  ةديدجلا 

نم يلاتلاب  فّفخيو  ةلكشملا ، ردصم  جلاعيس  يذلا  رمألا  ايقيرفأ ، برغ  ةيمانتملا يف 
لضفأ يضايرلا يف  لّخدتلا  ىلع  لاثم  اذهو  .ةدّحتملا  ةكلمملا  ىلإ  ضرملا  لاقتنا  رطخ 

تاءارجإ ةّيلعاف  ىد  نّهكتلا  نم  ًالدبف  .ّةلدأ  ىلع  مئاقو  مساحو  طيسب  هتالاح - 
يف دعاسيو  ةيوق  ىؤر  مّدقي  نأ  فقوملل  طيسبلا  يضايرلا  ليثمتلل  نك  صحفلا ،

.ةسايسلا هيجوت 
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ّيسألا راجفنالاو  يساسألا  رثاكتلا  ددع 

ّهنأ ىلع  ونوموأ  ليإ  ديدحتل  مدختسا  يذلا  ىودعلا  راشتنا  راسم  نكي   
ودناليم هزكرم يف  نم  ضرملا  رشتنا  دقف  .هعون  نم  ًاديرف  الوبيإلا  ءابول  رفص  ضيرملا 

نم ّيسأ  وحن  ىلع  ضرملا  رثاكت  ةركبملا ، لحارملا  يفف  .ةحضاو  ةدّدعتم  تاراسم  ربع 
يتلا ةيسوفلا  قيوستلا  تالمح  وأ  تيملا  رارغ  ىلع  ةدّدعتم ، ّةلقتسم  تاونق  لالخ 
ءالؤه اهلقنو  نيرخآ ، ةثالث  ىلإ  ىودعلا  دحاو  صخش  لقن  ذإ  لصفلا 1 . يف  اهانركذ 

ىلع ءابولا  ّىشفت  اذكهو  سانلا ، نم  ديزم  ىلإ  مهنمو  نيرخآ ، صاخشأ  ىلإ  مهرودب 
ضماغ لكشب  دمخي  وأ  ّىشفتيس  ءابولا  ناك  اذإ  ام  ديدحت  نكو  ً.ابيرقت  ّيسأ  وحن 

.يساسألا رثاكتلا  ددع  ىّمسيو  ءابولا  كاذب  ّصتخي  ديرف  دحاو  مقرب 

ناّكسلا لثم  ّعم ، ضرمل  ًاما  ضّرعملا  ناّكسلا  نم  ةعومجم  ًالاثم  ذخأنلف 
طّسوتم فرُعي  .ةازغلا  لوصو  لبق  رشع  سداسلا  نرقلا  ىطسولا يف  اكمأل  يلصألا 

لخُدأ ضرمل  دحاو  لماح  لبِق  نم  ىودعلل  لبق  نم  اوضّرعتي  نيذلا   دارفألا  ددع 
ددع ناك  اذإ  . R0 زمرلاب هيلإ  راشي  ام  ًابلاغو  يساسألا » رثاكتلا  ددع   » مساب ًاثيدح 
ٍدعم صخش  ّلك  ّنأل  ةعرسب  دمختس  ىودعلا  ّنإف  نم 1 ، ّلقأ  ضرملل  يساسألا  رثاكتلا 
هذهب ءابولل  نك  الو  .رخآ  دحاو  صخش  نم  ّلقأ  ىلإ  طّسوتملا ، يف  ضرملا ، لقنيس 

ذئدنعف دحاو ، نم  ربكأ  يساسألا  رثاكتلا  ددع  ناك  اذإ  اّمأ  .راشتنالاب  ّرمتسي  نأ  ةلاحلا 
.ّيسأ لكشب  ءابولا  رشتنيس 

لّوأ غلبي 2 . يساسأ  رثاكت  ددعب  زات  يذلا  سراسلا ، ضرم  كلذ  ىلع  لاثم 
ّلكو نيَرخآ ، نثا  ىلإ  ءابولا  ضيرملا  اذه  لقني  .رفص  ضيرملا  وه  ضرملاب  باصم 

، لوألا لصفلا  يف  انيأر  كو  .كيلاود  اذكهو  نيَرخآ ، نثا  ىلإ  ضرملا  لقنيس  هنم 
ءابولا ّرمتسا  اذإ  .ىودعلل  ةيلّوألا  ةلحرملا  زّي  يذلا  ّيسألا  ّومنلا  لكشلا 23  حضوي 

ىلع لايجأ  ةرشع  دعب  صخش  نم 1000  كأ  هب  باصيسف  وحنلا ، اذه  ىلع  راشتنالاب 
نم كأ  ىلإ  اياحضلا  ددع  عفتس  ىرخأ ، تاوطخ  رشع  دعبو  .ضرملا  مّدقت  ةلسلس 

.نويلم
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نأ ضرتفُي  غلبي 2 . يساسأ  رثاكت  ددع  يذ  ضرمل  ّيسألا  راشتنالا  لكشلا 23 :
حبصي عبارلا ، ليجلا  ىلإ  انمّدقت  عمو  .رفص  ليجلا  لّوألا يف  باصملا  نوكي 

.ىودعلاب باصم  ًاديدج  ًاصخش  انيدل 16 

عضو وأ  ةيسوف ، ةركف  راشتنا  عم  لاحلا  وه  ك  ةّيلمعلا ، ةسرملا  يف 
يذلا ّيسألا  ّومنلا  ّنإف  ناّكسلل ، رثاكت  وأ  ةيتكب ، ةرمعتسم  ّو  وأ  يمره ، ّططخم 

ذإ .ىودعلل  تالاقتنا  عضب  دعب  ام  ىلإ  ّرمتسي  ام  ًاردان  يساسألا  رثاكتلا  ددع  هّعقوتي 
عجارتملا رتاوتلا  ببسب  ضافخنالاب  أدبي  ّمث  هتورذ ، فاطملا  ةياهن  يف  ءابولا  غلبي 

دوجو مدع  لاح  ّىتحو يف  ةياهنلا ، .ىودعلل يف  ضّرعم  صاخشأب  لاّصتالا  تاّيلمعل 
.150 ضرملل ضّرعم  صاخشأ  ّة  ىقّبتيس  ًّايمسر ، ءابولا  ءاهتناو  ةيّقبتم  ةيدعم  تالاح 

ددع تمدختسا  ةغيص  ىلإ  كيردنيكمو  كامك  لّصوت  مرصنملا ، نرقلا  تاينيرشع  يفف 
دنع ميلس  نوقبيس  نيذلا  ةباصإلل  ضّرعملا  دارفألا  ددع  ّعقوتل  يساسألا  رثاكتلا 

كامك ةغيص  ّعقوتت  وحن 1.5 ، يساسألا  رثاكتلا  ددع  ريدقتبو  .ءابولا  ءاهتنا 
نأ نكمملا  نم  ناك  يَماع 2013 و2016  ّىشفت ب  يذلا  الوبيإلا  ءابو  ّنأ  كيردنيكمو 
للش ّيشفتل  ّنأ  ّبت  لباقملاب ، .لّخدت  ّيأ  ثدحي  ول   ناّكسلا  نم  بيصي 58 %

ّنأ كيردنيكمو ، كامك  تاّعقوت  بسحب  ينعي ، ام  وحن 6 ، يساسأ  رثاكت  ددع  لافطألا 
.لّخدت نود  نم  ًاملاس  ىقبيو  وجني  فوس  ةئاملاب  دحاو  ةبسن  نم  طقف  عبرلا 

ّمضي ّهنأل  ضرملا  ّيشفت  فصول  ًااد  ةديفم  ةادأ  يساسألا  رثاكتلا  ددع  ربتُعي 
اهب رّوطتت  يتلا  ةقيرطلا  نمف  .دحاو  مقر  ىلإ  ضرملا  لاقتنال  ةقيقدلا  ليصافتلا  ّلك 

رشتنت يتلا  تاعمتجملا  ةينب  ّىتحو  ىودعلا ، لاقتنا  ةقيرط  ىلإ  مسجلا ، ىودعلا يف 
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ىلع كّرحتلاب  انل  حمسيو  ءابولل  ةسيئرلا  تسلا  عيمج  طقتلي  ّهنإف  اهلالخ ، نم 
مجح تانّوكم : ةثالث  ىلإ  يساسألا  رثاكتلا  ددع  ميسقت  ًةداع  نك  .كلذ  ساسأ 

ةّوق مساب  ًابلاغ  فورعملا   ) ىودعلاب ضّرعملا  صاخشألا  ةباصإ  لّدعمو  ناّكسلا ؛
هذه نم  نثا  عافترا  يّدؤيو  .ضرملا  ةجيتن  ةافولا  وأ  ءافشلا  لّدعمو  ىودعلا ؛)

.هضفخي ءافشلا  لّدعم  دايدزا  ّنأ  ح  يف  يساسألا ، رثاكتلا  ددع  عافترا  ىلإ  لماوعلا 
لتحا دادزا  دارفألا ، ب  ضرملا  راشتنا  ةعرس  تدادزاو  ناّكسلا  ددع  عفترا  ّلكف 

لقنل هنوكل  يذلا  تقولا  ضفخنا  عرسأ ، لكشب  نوباصملا  ىفاعت  ّلكو  .ءابولا  راشتنا 
نم ديدع  ىلإ  ةبسنلاب  .ضرملا  ّيشفت  لتحا  يلاتلاب  عجارتو  نيرخآلا ، ىلإ  ضرملا 
نم مغرلا  ىلعف  .طقف  َلماع  لّوأ  ىلع  ةرطيسلا  اننك  ناسنإلا ، بيصت  يتلا  ضارمألا 
ّنأ ّالإ  ضارمألا ، ضعب  ىرجم  ّرصقت  نأ  اهنأش  نم  ةيسوفلا  وأ  ةيويحلا  تاّداضملا  ّنأ 

.اهسفن ضارمألا  تابّبسم  ةلّصأتم يف  ةيّصاخ  لّكشي  ام  ًابلاغ  ةافولا  وأ  ءافشلا  لّدعم 
ًابلاغ هيلإ  راُشي  يذلا   ) يلعفلا رثاكتلا  َددع   R0 ًاقيثو ب ـ ًاطابترا  ةطبترملا  ةيّمكلا  ّدعت 

ةلحرم ٍدعم يف  ٌصخش  اهبّبسي  يتلا  ةيوناثلا  تاباصإلا  ددع  طّسوتم  وهو  ( - Re زمرلاب
، دحاو نم  ّلقأ  ىلإ   Re ضفخ لّخدتلا ، قيرط  نع  نكمأ ، اذإو  .ءابولا  رّوطت  نم  ةنّيعم 

.ضرملا ىلع  ىضُقي  فوسف 

رثاكتلا ددع  ّنأ  ّالإ  ضارمألا ، ىلع  ةرطيسلل  ةغلابلا  ةيّمهألا  نم  مغرلا  ىلع 
، لاثملا ليبس  ىلع  .باصم  صخش  ىلإ  ةبسنلاب  ضرملا  ةروطخ  ىد  انربخي  يساسألا ال 

يساسألا ب رثاكتلا  ددع  هيف  حوارتي  يذلاو  ةبصحلا ، لثم  ىودعلا  ديدش  ضرم  ربتُعي 
ددع هيف  غلبي  يذلا  الوبيإلا ، لثم  ىرخأ  ضارمأ  نم  باصملا  ىلع  ةروطخ  ّلقأ  12 و18 ،
اهيف تايفولا  لّدعم  ّنأ  ّالإ  ةعرسب ، رشتنت  ةبصحلا  ّنأ  يفف ح  يساسألا 1.5 . رثاكتلا 

ةجيتن مهفتح  نوقليس  نيذلا  الوبيإلا  ىضرم  ب  ةبسنب 70-50 % ةنراقم  ًاّيندتم  ربتُعي 
.ضرملا

لي تايفولا  تالّدعم  اهيف  عفترت  يتلا  ضارمألا  ّنأ  برغتسملا  نم  نوكي  دق 
ّهنإف ةبك ، ةعرسب  هاياحض  نم  ثكلا  لتقي  ضرملا  ناك  اذإف  .ىودع  ّلقأ  نوكت  نأل 

اهب باصملا  مظعم  لتقت  يتلا  ضارمألا  ربتعت  ببسلا ، اذهل  .هراشتنا  صرف  نم  ّللقي 
ّنأ نم  مغرلا  ىلعو  .ثراوكلا  مالفأ  ىلع  رصتقت  ام  ًابلاغو  ًاّدج ، ًةردان  ةءافكب  رشتنتو 
ّنأ ّالإ  ضرملا ، راشتناب  طبترملا  فوخلا  نم  بك  لكشب  فعاضي  عفترملا  تايفولا  لّدعم 

ةايحب يدوت  دق  ضفخنملا  تايفولا  لّدعمو  عفترملا  يساسألا  رثاكتلا  ددع  تاذ  ضارمألا 
.ىودعلا طقتلت  يتلا  ةبكلا  دادعألا  ببسب  صاخشألا  نم  ربكأ  ددع 
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ّنإف ضرملا ، ىلع  ةرطيسلا  ةرورض  رّرقن  نأ  دّرج  تايضايرلا ، ىلإ  ًادانتسا 
عم .ضرملا  راشتنا  نم  ّدحلا  ةّيفيك  لوح  ةديفم  تامولعم  ّرفوت  تايفولا ال  تالّدعم 
نم ةّمهم  تالّخدت  ىلإ  يساسألا ، رثاكتلا  ددع  لّكشت  يتلا  ةثالثلا  لماوعلا  شت  كلذ ،

.قئاع نود  نم  اهراشتنا  لصاوت  نأ  لبق  ةكّاتفلا  ضارمألا  فقوت  نأ  اهنأش 

 
ءابولا ىلع  ةرطيسلا 

قيرط نعف  .ضرملا  راشتنا  نم  ّدحلل  ةّيلعاف  تارايخلا  كأ  دحأ  حيقلتلا  ربتعي 
ةلاحلا زواجتو  نيدعبتسملا ، ةئف  ىلإ  ةباصإلل  ضّرعملا  ةئف  نم  ةرشابم  سانلا  لقن 
حيقلتلا ّنأ  .ةباصإلل غ  ضّرعملا  ناّكسلا  مجح  نم  لعاف  لكشب  ّصلقي  ّهنإف  ةيدعملا ،

نكل .ضرملا  ّيشفت  لتحا  نم  ّدحلل  ةلواحم  يف  قَّبطي  ًايزارتحا  ًءارجإ  ةداع  ربتُعي 
رابتخاو ريوطت  يلمعلا  نم غ  حبصي  ام  ًابلاغ  عساو ، قاطن  ىلع  ءابولا  ّىشفتي  امدنع 

.ٍدجم ينمز  راطإ  لعاف يف  حاقل 

ضفاخلا ثأتلا  كلو  ةيناويحلا ، ضارمألل  مدختُست  ةليدب  ةّيجيتارتسا  ّة 
امدنع ماع 2001 ، يفف  .مادعإلا  يهو  الأ  يلعفلا ، رثاكتلا  ددع  يأ  ، Re ىلع هسفن 

نعو .ةباصملا  تاناويحلا  مادعإب  رارقلا  ذخُّتا  ايناطيرب ، يف  ةيعالقلا  ىّمحلا  تّشفت 
ّم مّايأ ، ىلإ  عيباسأ  ةثالث  نم  ةيدعملا  ةرتفلا  تضفخنا  تاناويحلا ، كلت  حبذ  قيرط 

مادعإ نكي  ءابولا ،  اذه  عم  نكل  .يلعفلا  رثاكتلا  ددع  نم  بك  لكشب  ّصلق 
تاناويحلا ضعب  تتلفأ  ذإ  .ضرملا  ىلع  ةرطيسلل  ًايفاك  طقف  ةباصملا  تاناويحلا 

.راوجلا يف  ىرخأ  تاناويح  ىلإ  ىودعلا  لقنب  تبّبستو  بدتلا ، اذه  نم  ةيدعملا 
، ةنّيعم ةقلح  نمض  تاناويحلا  مادعإ  ةّيجيتارتسا  ةموكحلا  تذّفن  كلذل ، ةباجتسا 

ةثالث عاعش  نمض  ال  مأ  ةباصم  تناك  ءاوس  تاناويحلا  حبذ  قيرط  نع  كلذو 
ةباصملا غ  تاناويحلا  مادعإ  ودبي  ىلوألا ، ةلهولل  .ةرّرضتملا  عرازملا  نم  تارتموليك 

ةقطنم ةباصإلل يف  ةضّرعملا  تاناويحلا  ددع  نم  ّللقي  ّهنأ  ا  نكل  .هنم  لئاط  ًابدت ال 
ئطبي ءارجإلا  اذه  ّنإف  رثاكتلا -  ددع  عفر  مهست يف  يتلا  لماوعلا  دحأ  اذهو  ةّيلحم - 

.تايضايرلا بسحب  ضرملا  راشتنا 

، نّصحملا ناّكسلا غ  نم  ةعومجم  ةيرشبلا ب  ضارمألا  ّيشفت  ىلإ  ةبسنلاب 
نأ لزعلاو  يّحصلا  رجحلل  نك  كلذ ، عم  ً.احورطم  ًارايخ  عبطلاب  سيل  مادعإلا  ّنإف 
ددع ضافخنا  يلاتلابو ، ضرملا ، لاقتنا  لّدعم  ضفخ  يف  ةيهانتملا  هتّيلعاف  اتبثي 
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ّنأ يف ح  هراشتنا ، ةتو  نم  ّللقي  ضرملاب  باصملا  صاخشألا  لزعف  .يلعفلا  رثاكتلا 
ًّايلعف ضّرعملا  ناّكسلا  ددع  نم  ّصلقي  ءاّحصألا  صاخشألا  ىلع  يّحصلا  رجحلا 

ّت اذكه ، .يلعفلا  رثاكتلا  ددع  ضفخ  نيءارجإلا يف  الك  مهاسيو  .ضرملا  طاقتلال 
ماع ايفالسوغوي  كلذو يف  ابوروأ ، يردجلا يف  ضرمل  ٍّشفت  رخآ  ىلع  ةعرسب  ةرطيسلا 

صخش ىلإ 000,10  لصي  ام  زُجتحا  دقف  .ةيساقلا  يّحصلا  رجحلا  بادت  لالخ  نم  ، 1972
اذهل تلمُعتسا  قدانف  ةّحلسم يف  ةسارح  تحت  ىودعلل  لماح  اونوكي  نأ  لمتُحي 

.ةديدج تالاح  روهظ  رطخ  لاوز  ىلإ ح  حيرصلا ، ضرغلا 

حرتقت نأ  ةّيضايرلا  ةجذمنلل  ةطيسبلا  تاقيبطتلل  نك  ًافّرطت ، ّلقأ  تالاح  يف 
يغبني ناك  اذإ  ام  ديدحت  ًاضيأ  هنك  ك  . 151 باصملا ىضرملا  لزعل  ةّيلعاف  كألا  ةّدملا 

فيلاكتلا ةنراقمو  باصملا ، غ  ناّكسلا  نم  ةبسن  ىلع  يّحصلا  رجحلا  ضرف  ال  مأ 
قاطن ىلع  ضرملا  ّيشفت  رطخ  لباقم  ءاّحصألا  دارفألا  ىلع  يّحصلا  رجحلل  ةيداصتقالا 

تالاحلا هسفن يف  ءاقلت  نم  عقاولا  ةيضايرلا يف  ةجذمنلا  نم  عونلا  اذه  أي  .عساو 
اّمإ بابسأل  يلمع  غ  ضرملا  رّوطت  ىلع  ةيناديم  تاسارد  ءارجإ  اهيف  نوكي  يتلا 

ّعم ضرم  ّيشفت  لالخ  اسنإلا  غ  نم  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةيقالخأ  وأ  ةيتسجول 
.حاورألا ذقُني  نأ  هنأش  نم  لّخدت  نم  ةساردلا  ضارغأل  ناّكسلا  نم  ءزج  نامرح 

نم ةبك  ةبسن  ىلع  يّحصلا  رجحلا  ضرف  عقاولا  اع  يف  يلمعلا  غ  نم  لثملاب ،
ماظن ليغشت  دنع  ةدراو  غ  مومهلا  هذه  ّنكل  .نمزلا  نم  ةليوط  ةرتفل  ناّكسلا 

ًاءزج لزعت  وأ  ًادحأ ، لزعت  وأ ال  عيمجلا ، لزعت  يتلا  جذنلا  رابتخا  انناكمإبف  .يضاير 
ىلع هثأت  عم  يرسقلا  لزعلا  اذهل  يداصتقالا  ثأتلا  ةنزاومل  ةلواحم  يف  ناّكسلا ، نم 

.ضرملا رّوطت 

رابتخا ىلع  ةردقلا  يضايرلا -  ةئبوألا  ملعل  يقيقحلا  لجلا  وه  اذه 
جئاتنب نايحألا  ضعب  جورخلاو يف  عقاولا ، اع  اهذيفنت يف  نك  يتلا ال  تاهويرانيسلا 
ضارمأ ىلإ  ةبسنلاب  ّهنأ  تاّيضايرلا  ترهظأ  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةيهيدب  غو  ةئجافم 
ةلواحمف . 152 ةئطاخ ةّيجيتارتسا  يّحصلا  رجحلاو  ةلزعلا  نوكت  دق  يردجلا ، لثم 

ىلإ ّكش  الب  يّدؤتس  ميلسلا  لافطألاو  ضرملا  نم  نوناعي  نيذلا  لافطألا  لصفلا ب 
عساو قاطن  ىلع  ربتُعي  ام  يدافت  لجأ  نم  لمعلاو ، ةساردلا  مّايأ  نم  ديدعلا  ةراسخ 

لافطألا لزع  ّنأ  تبُثت  ةّيضايرلا  جذنلا  ّنأ  كلذ  نم  ّمهألا  ّلعلو  ً.اّيبسن  ًافيفخ  ًاضرم 
رمألا ربكأ ، ّنس  ىلإ  ضرملا  هيف  نوطقتليس  يذلا  خيراتلا  لّجؤي  نأ  هنأش  نم  ءاّحصألا 

ًاما مهفنل  اّنك  ام  اّرو  .يردجلا  نع  ةمجانلا  تافعاضملا  ةروطخ  نم  ديزيس  يذلا 
.تاّيضايرلا لّخدت  الول  لزعلا ، لثم  ًايرهاظ ، ةلوقعم  ةّيجيتارتسال  ةيسكعلا  راثآلا 
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يهف ضارمألا ، ضعب  عم  ةّعقوتم  بقاوع غ  لزعلاو  يّحصلا  رجحلل  ناك  اذإ 
راشتنال ةّيضايرلا  جذنلا  تدّدح  ذإ  .ىرخأ  ضارمأ  عم  قالطإلا  ىلع  ةيدجم  غ 

ةورذ تيقوت  ىلع  دمتعت  يّحصلا  رجحلا  ةّيجيتارتسا  حاجن  ةجرد  ّنأ  ضارمألا 
الب نوكي  امدنع  ةركبملا ، لحارملا  بك يف  وحن  ىلع  ًايدعم  ضرملا  ناك  اذإف  . 153 ىودعلا
ّمتي نأ  لبق  ّعقوتملا  مهاياحض  ةيبلاغ  ىلإ  ىودعلا  رشن  ىضرملا  ناكمإبف  ضارعأ ،

ضعب ضرملا  لاقتنا  ةّيلمع  ةيبلاغ  ثدحت  الوبيإلا ، ةلاح  يف  ّظحلا ، نسحل  .مهلزع 
قرط نم  ًاثك  ّنأل  ّظحلا  نسح  نم  اذهو  مهلزعو ، ىضرملا  ىلع  ضارعألا  روهظ 

ً.احاتم سيل  ضرملاب  ىرخألا  مّكحتلا 

ىقبت ثيحب  ةجرد ، ىصقأ  ىلإ  الوبيإلا  سوفب  ىودعلا  ةرتف  ّدت  عقاولا ، يف 
لقن ىلع  ًارداق  ّىفوتملا  ىقبيف  .مهتافو  دعب  ّىتح  ةعفترم  اياحضلل  ةيسوفلا  لحألا 
ةزانج ّنأ  ركذلاب ، ريدجلاو  .ّةثجلاب  نوّكتحي  نيذلا  نيرخآلا  صاخشألا  ىلإ  ىودعلا 

راشتنا ةيادبل  ةسيئرلا  طاقنلا  ىدحإ  تناك  نويلاس  تايديلقتلا يف  تاجلاعملا  ىدحإ 
اذكه ً.اسأي  كأ  سانلا  حبصأ  اينيغ ، ءاحنأ  عيمج  ةعرسب يف  تالاحلا  ديازت  عمف  .ضرملا 

ةجلاعملا ةراشتسال  نويلاس  ىلإ  اينيغ  نم  دودحلا  روبع  ىلإ  الوبيإلا  ىضرم  دمع 
الو .ضرملا  جالع  ىلع  ةرداق  اّهنأ  مهنم  ًاداقتعا  اهاوق ، نع  ثكلا  اوعمس  يتلا  ةهشلا 
ىلع عّيشملا  تائم  اهتزانج  تبذج  .تّيفوتو  تضرم  ام  ناعرس  ةِجلاعملا  ّنأ  بجع 

.اهسملو ّةثجلا  لسغ  كلذ  ا يف  ةيديلقتلا  ةزانجلا  سوقط  ًاعيمج  اوسرامو  مّايأ ، رادم 
ك الوبيإلاب ، ةافو  ةلاح  نم 350  كأب  رشابم  لكشب  ديحولا  ثدحلا  كلذ  طبتراف 

.نويلاس لماك يف  لكشب  ىودعلا  راشتنا  لّهس 

ىلإ ةّيضاير  ةسارد  تصلخ  ًابيرقت ، الوبيإ  سوف  ّيشفت  ةورذ  يف  ماع 2014 ، يف 
تراشأو .ّفوتملا  ضرملا  اياحض  ىلإ  ىزعت  ةديدجلا  الوبيإلا  تالاح  نم  وحن 22 % ّنأ 

سوقط كلذ  ا يف  ةيديلقتلا ، تاسرملا  نم  ّدحلا  لالخ  نم  ّهنأ  ىلإ  اهسفن  ةساردلا 
غ ّيشفتلا  هيف  حبصي  ىوتسم  ىلإ  يساسألا  رثاكتلا  ددع  ضيفخت  نك  نفدلا ،

تّظنملاو ايقيرفأ  برغ  تاموكح  اهتضرف  يتلا  تالّخدتلا  ّمهأ  تلمتشاو  .مادتسم 
لوصح نضو  ةيديلقتلا  ةزانجلا  تاءارجإ  دييقت  ىلع  ةقطنملا  ةلماعلا يف  ةيناسنإلا 

تالمحلا عم  نارتقالابو  اذكه ، .ةركو  ةنمآ  نفادم  ىلع  الوبيإلا  اياحض  عيمج 
رفسلا ىلع  دويق  ضرفو  ةنمآلا  ةيديلقتلا غ  تاسرملل  لئادب  ّرفوت  يتلا  ةيفيقثتلا 
سوف راشتنا  ءاوتحا  ّمت  ةّديج ، ةّحصب  نوّعتمتي  مّهنأ  ودبي  نيذلا  دارفألا  ىلع  ّىتح 
ةباصإ نم  ًابيرقت  فصنو  ماع  دعب  يأ  ماع 2016 ، نم  وينوي  يفو 9  .ةياهنلا  الوبيإ يف 

.ايقيرفأ برغ  الوبيإ يف  ءابو  ىلع  ءاضقلا  نع  نالعإلا  ّمت  ونوموأ ، ليإ 
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عيطقلا ةعانم 

نأش نم  ةيدعملا ، ضارمألا  ةجلاعم  يف  طشان  لكشب  ةدعاسملا  ىلإ  ةفاضإلاب 
ضارمأل ةيداعلا  غ  تسلا  مهف  ىلع  ًاضيأ  اندعاست  نأ  ةئبوألل  ةيضايرلا  جذنلا 
ضارمأب طيحت  يتلا  متهالل  ةثملا  ةلئسألا  نم  ددع  ّة  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةفلتخم 

يرود لكشب  ضارمألا  هذه  انحستكت  اذامل  ةيناملألا : ةبصحلاو  فاكنلا  لثم  ةلوفطلا 
اذاملو ةضماغ ؟ ةيلوفط  ةيّصاخ  وحن  ّعم  ليم  اهيدل  له  طقف ؟ لافطألا  لاطتو 

ب حاترتو  تاونس ، عضبل  ةنماك  ىقبت  له  انعمتجم ؟ يف  ةليوط  ةرتفل  تّرمتسا 
؟ ًافعض انكأ  برضتل  ىربكلا  تايّشفتلا 

راغصلا ىدل  ةلوفطلا  ضارمأل  ةيجذومنلا  ةيرودلا  ّيشفتلا  طاأ  ببس  عجري 
.ةباصإلل ضّرعملا  دارفألا  دادعت  عم  تقولا  رور  ّغتي  يلعفلا  رثاكتلا  ددع  نوك  ىلإ 

لافطألا غ نم  ةعساو  حئارش  ةيزمرقلا ب  ىّمحلا  لثم  ىودعل  بكلا  ّيشفتلا  دعبف 
، ناّكسلا ىدل  ًانماك  ىقبي  وهف  كلذ ، نم  ًالدب  .ةطاسبب  يفتخي  ضرملا ال  ّنإف  يمحملا ،
، تقولا رورم  عم  .طقف  هسفن  ضرملا  معدي  اذكهو  براقي 1 . يلعف  رثاكت  ددعب  نكلو 

ّيمحملا ءزجلا غ  ّو  عمو  .يمحم  ددج غ  لافطأ  دلويو  ّنسلا  ناّكسلا يف  مّدقتي 
ّيشفت لتحا  نم  ديزي  ّم  ىلعأف ، ىلعأ  يلعفلا  رثاكتلا  ددع  حبصي  ناّكسلا ، نم 

حئارشلا نمض  نم  ًةداع  هاياحض  نوكي  ًاخأ ، ضرملا  قلطني  امدنعو  ً.ادّدجم  ضرملا 
ًاساسأ نوّعتمتي  ًاّنس  ربكألا  ناّكسلا  مظعم  ّنأل  ناّكسلا ، نم  يمحملا  غو  ًاّنس  رغصألا 

يف ضرملاب  اوباصي  نيذلا   صاخشألا  لصحيو  .ضرملل  مهضّرعت  ببسب  ةناصحلاب 
ةيرمعلا ةئفلا  نم  بك  ددع  عم  مهيخآت  مدع  لالخ  نم  ةيحلا  ضعب  ىلع  مهتلوفط 

.ةباصملا

ءاطبإ ىلع  نيرداق  ضرملا  ّدض  نّصحملا  دارفألا  نم  بك  ددع  نوك  ةركف  ّنإ 
تالاح ب  ةلصافلا  دوكرلا  تارتف  عم  لاحلا  وه  ك  ضرملا ، راشتنا  فقو  ّىتح  وأ 
ثملا عيطقلا .» ةعانم   » مساب فرعي  يضاير  موهفم  وه  ةلوفطلا ، ضارمأ  ّيشفت 

ّدض نّصحم  اونوكي  نأ  عيمجلا  نم  ّبلطتي  ال  يعمتجملا  ثأتلا  اذه  ّنأ  ةشهدلل 
ّلقأ ىلإ  يلعفلا  رثاكتلا  ددع  ضفخ  قيرط  نعف  .يمحم  ناّكسلا  ّلك  نوكيل  ضرملا 

ّنأ عيطقلا  ةعانم  ينعت  .هفاقيإو  ضرملا  لاقتنا  ةلسلس  رسك  نك  دحاو ، نم 

٢٤٣



رابك كلذ  ا يف  حاقللا ، لتحال  ًاّدج  ةفيعض  ةيعانم  ةزهجأ  نوكل  نيذلا  صاخشألا 
ةعانملا صقن  سوفب  باصملاو  لماوحلا  ءاسنلاو  ةدالولا  يثيدح  لافطألاو  ّنسلا 

ةبتع فلتختو  .تاحاقللا  اهّرفوت  يتلا  ةيحلا  نم  ةدافتسالا  ىلع  نورداق  ةيرشبلا ،
.ىودعلا ةّوق  ىدم  فالتخاب  ةباصإلل  لباقلا  ءزجلا  ةيحل  ةبولطملا  نّصحملا  ءزجلا 

.R0 يساسألا ، رثاكتلا  ددع  ةبسنلا يف  كلت  مجح  نمكيو ّرس 

حضوملاو ازنولفنألا  نم  ةّداح  ةلالسب  باصملا  صخشلا  كلذ ، ىلع  ًالاثم  ذخأنلف 
عوبسألا لالخ  ةباصإلل  ضّرعم  نيرخآ  صخشلا 20  اذه  لباق  اذإ  لكشلا 24 . يف 

رثاكتلا ددع  ّنإف  ىودعلاب ، مهنم  ةعبرأ  بيصأو  ةطشان ، ىودعلا  هيف  نوكت  يذلا 
ةدحاو كل  ةباصإلل  ضّرعم  صخش  ّلك  ّنإف  اذكهو  غلبي 4 . ، R0 يأ ضرملل ، يساسألا 

مجح ىلع  رثاكتلا  مقر  دمتعي  فيك  كلذ  حضوي  .ىودعلا  طاقتلال  صرف  ب 5  نم 
صاخشأ ىوس 10  انلاثم  ازنولفنإلا يف  ضيرم  لباقي  اذإف   .ةباصإلل  ضّرعملا  ناّكسلا 

ةحوللا يف  ك   ) ةطشان ىودعلا  هيف  تناك  يذلا  عوبسألا  لالخ  ةباصإلل  ضّرعم 
اهلقنيس ّهنإف  هلاح ، ىلع  ىودعلا  لاقتنا  لتحا  ءاقب  عم  لكشلا 24 ،) نم  ىطسولا 

ىلإ 2. نم 4  يلعفلا  رثاكتلا  ددع  كلذب  ضفخنيل  طّسوتملا ، يف  مهنم ، طقف  نثا  ىلإ 

دمتعيو .صحتلا  يه  ةباصإلل  ضّرعملا  ناّكسلا  مجح  ضفخل  ةليسو  حجنأ 
ضفخ ىلع  عيطقلا  ةعانم  قيقحت  لجأ  نم  مهحيقلت  يغبني  نيذلا  صاخشألا  ددع 

ك يف  ) ناّكسلا نم  حيقلت 3/  4  انناكمإب  ناك  اذإف  نود 1 . ام  ىلإ  يلعفلا  رثاكتلا  ددع 
مهب ّكتحا  نيذلا  يلصألا  ًاصخش   20 لا ـ ب  نم  ّنإف  لكشلا 24 ،) ىلإ   ةلاحلا 

.ةباصإلل يف ةضرع  يأ 5 )  ) طقف ىقبيس 1 /  4  عوبسأ ، لالخ  انلاثم  ازنولفنإلا يف  ضيرم 
ةبتع ّنأ  ةفداصملا  ليبق  نم  سيلو  .ىودعلاب  باصيس  طقف  مهنم  دحاو  طّسوتملا ،

غلبي 4، يساسأ  رثاكت  مقر  يذ  ضرمل  عيطقلا  ةعانم  قيقحتل  هذه ، ةجرحلا  صحتلا 
R0  / 1 نم كأ  كرت  لمتحن  نأ  اننك  ال  ّماع ، لكشب  .ناّكسلا  صحت 3 /  4  بّلطتت 

اذإ ناّكسلا ) نم   R0  / 1 - 1  ) يّقبتملا ءزجلا  ةيح  بجيو  حيقلت ، نودب  ناّكسلا  نم 
رثاكتلا ددع  غلبي  يذلا  يردجلا ، ىلإ  ةبسنلاب  .عيطقلا  ةعانم  ةبتع  قيقحت  اندرأ 

اذكه .ّيمحم  ناّكسلا غ  نم  وحن 25 ،)% وأ  كرت 1 /  4 ( اننك  وحن 4 ، هيف  يساسألا 
نم لزاع ) فوتل  ةغلابلا 75 % صحتلا  ةبتع  نم  ىلعأ  % 5  ) طقف حيقلت 80 % ناك 
نم ةدحاو  لكتسال  ماع 1977  يف  ًايفاك  يردجلا  ّدض  ةباصإلل  ضّرعملا  ناّكسلا 
.ضرألا و هجو  نع  يرشب  ضرم  ىلع  ًاما  ءاضقلا  يهو  الأ  انسنج -  تازاجنإ  مظعأ 

ً.ادبأ زاجنإلا  اذه  رّركتي 

٢٤٤



ةباصإلل ضّرعم  ًاصخش   20 ب ـ دوسأ )  ) دحاو ٍدعم  درف  يقتلي  لكشلا 24 :
هيف نوكت  يذلا  لّوألا  عوبسألا  لالخ  يدامر ،)  ) نّصحم وأ  ضيبأ ) )

بيصي راسي )  ) نّصحم صخش  ّيأ  دوجو  مدع  ّلظ  يف  .ةطشان  ىودعلا 
وه 4. يساسألا  رثاكتلا  ددع  ّنأ  ينعي  ام  نيرخآ ، دحاولا 4  يدعملا  درفلا 

ناضّرعم ناصخش  باصي  طسو )  ) ناّكسلا فصن  صحت  ّمتي  امدنع 
(  ) ًاخأ ىلإ 2 . ، Re يلعفلا ، رثاكتلا  ددع  ضفخني  اذكه  .طقف  ةباصإلل 

.طّسوتملا يف  دحاو  صخش  باصي  ناّكسلا ، نم  صحت 3 /  4  ّمتي  امدنع 
ةجرحلا 1. ةميقلا  ىلإ  يلعفلا  رثاكتلا  ددع  ضفخني  اذكهو 

ضرملا اذه  لعج  ىلإ  اهدحو  يردجلا  ىودعل  ةقّوعملاو  ةطخلا  راثآلا  تّدأ 
هنم تلعج  ةضفخنملا  ةجرحلا  صحتلا  ةبتع  ّنأ  ً.اما ك  هيلع  ءاضقلل  ًابسانم  ًافده 

ةلوهسب رشتنت  اّهنأل  ضارمألا  نم  ثك  ّدض  صحتلا  بعصي  ذإ  ً.اّيبسن  ًالهس  ًافده 
ةعست صحت  ّبلطتي  وحنب 10 ، يساسألا  هرثاكت  ددع  رّدقي  يذلا  ءاملا ، يردجف  .ربكأ 

، ةبصحلا اّمأ  .ضرملا  ىلع  ءاضقلاو  لعاف  لكشب  ناّكسلا  ةّيقب  ةيحل  ناّكسلا  راشعأ 
ثيح ضرألا ، هجو  ىلع  ىودع  ناسنإلا  بيصت  يتلا  ضارمألا  كأ  نم  ربتُعت  يتلا 

ب %92 حوارتي  ام  صحت  ىلإ  جاتحتف  ب 12 و18 ، يساسألا  اهرثاكت  ددع  حوارتي 
زيد ةبصحلا يف  ضرم  راشتنا  لوح  تيرجأ  ةسارد  تراشأ  دقو  .ناّكسلا  نم  و95 %

ب حيقلتلا  تالّدعم  ّنأ  ىلإ  بول -  سويبوم  هيف  بيصأ  يذلاو  ماع 2015  - دنال 
دألا ّدحلا  نم  ثكب  ّلقأ  يأ  زواجتت 50 ،% ضرملاب   ةباصإلل  ضّرعملا  صاخشألا 

.عيطقلا ةعانم  قيقحتل  بولطملا 
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الثلا حاقللا 

ّدض الثلا  حاقللا  لالخ  نم  ةبصحلا ، ّدض  ارتلكنإ  يف  صحتلا  لّدعم  دهش 
ماع يف  هلاخدإ  ذنم  ًادّرطم  ًاعافترا  ةعمتجم ، ةيناملألا  ةبصحلاو  فاكنلاو  ةبصحلا 
ةبتع براقي  اذهو  وه 91.8 ،% ًايسايق  ًقر  حيقلتلا  لّدعم  غلب  ماع 1996 ، يفو  . 1988
ةيلمع جرخأ  رمأ  ثدح  ماع 1998 ، نكل يف  .ةبصحلا  نم  ّصلختلل  ةجرحلا  صحتلا 

.ةيلاتلا تاونسلا  لالخ  اهراسم  نع  حيقلتلا 

ىلإ عجري  ةّماعلا  ةّحصلا  ديعص  ىلع  تعقو  يتلا  ةثراكلا  هذه  ببس  نكي   
ةسايسلا لشف يف  ّىتح  وأ  يّحصلا ، فرصلا  ءوس  ىلإ  وأ  ضارمألاب ، ةءوبوم  تاناويح 

. تيسنال اذ  ةيّبطلا  ّةلجملا  تُرشن يف  تاحفص  سمخ  نم  ةّفلؤم  ةلاقم  لب  ةيموكحلا ،
الثلا حاقللا  ب  ةلص  دوجو  دليفكيو  وردنأ  سيئرلا  ّفلؤملا  حرتقا  ةساردلا ، يفف 
ًّايصخش اهّنش  ةلمحب  اهيلإ  لّصوت  يتلا  جئاتنلا  معدو  .دّحوتلا  فيط  تابارطضاو 

مادختسالا معدأ  نأ  يننك  ال  ، » يفحص رؤم  يف  ًانلعم  الثلا ، حاقللا  ةحفاكمل 
عطتسي و  ةلكشملا .» هذه  ّلح  ّمتي  ّىتح  ةعمتجم  ةثالثلا  تاحاقللا  هذهل  لصاوتملا 

.معطلا ةمواقم  دئاسلا  مالعإلا 

ةّصقلا ةيطغتب  تماق  يتلا  ليم  يليد  ةفيحصل  ةسيئرلا  نيوانعلا  ب  نم 
له و« معدلا ،» بستكت  الثلا  حاقللا  نم  فواخملا  و« يتنبا ،» لتق  الثلا  حاقللا  »

ةلاقم تبقعأ  يتلا  تاونسلا  يف  ًاءوس .» دادزت  ةحيضف  هذه  .ءاره  نمآ ؟ الثلا  حاقللا 
ماع يف  ةدّحتملا  ةكلمملا  يف  ةيملع  ةّصق  ربكأ  تحبصأو  ةّصقلا  تمّخضت  دليفكيو ،

ركذت تاهّمألاو ،  ءابآلا  نم  ديدعلا  فواخم  ليصفتلاب  ةفاحصلا  تلقن  نيبو  . 2002
هذهو طقف ، ًالفط  ىلع 12  تيرجأ  دليفكيو  ةسارد  ّنأ  ةّصقلل  ةيمالعإلا  ةيطغتلا 
ةيطغت ّيأو  .قاطنلا  ةعساو  تاجاتنتسا  اهلالخ  نم  صلختستل  ةياغلل  ةغص  ةعومجم 
اهتقلطأ يتلا  راذنإلا  تارافص  اهيلع  تغط  ةساردلا  ةيقادصم  نم  ريذحتلا  ىلإ  فدهت 

يفو .مهلافطأ  حيقلتل  نذإلا  بحسب  ءابآلا  أدب  ةجيتنلاب ، .مالعإلا  لئاسو  مظعم 
نم الثلا  حاقللا  ذخأ  لّدعم  ضفخنا  تيسنال ، ةلاقم  رشن  تلت  يتلا  رشعلا  تاونسلا 

نم 56 ةبصحلا  نم  ةدّكؤملا  تالاحلا  تعفترا  اذكه  نود 80 .% ام  ىلإ  نم 90 % كأ 
ةأجف تفعاضت  .تاونس ك  رشع  دعب  ةلاح  نم 1300  كأ  ىلإ  ماع 1998  يف  ةلاح 

.تاينيعستلا لالخ  ًاراشتنا  ّلقأ  تحبصأ  يتلا  فاكنلاب ، ةباصإلا  تالاح 

يف ةيناملألا  ةبصحلاو  فاكنلاو  ةبصحلا  تالاح  رارمتسا  عم  ماع 2004 ، يف 
ّهنأ ىلع  دليفكيو  لمع  فشك  ىلإ  ريد ، نايرب  ىعديو  يفحصلا ، دحأ  ىعس  ديازتلاب ،
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هينج نم 400,000  كأ  ىّقلت  هتلاقم ، دليفكيو  مّدقي  نأ  لبق  ّهنأ  ريد  ركذو  .رّوزم 
.تاحاقللا ك عّنصت  يتلا  ةيودألا  تاكرش  ّدض  ّةلدأ  نع  نوثحبي  ماحم  نم  ينيلرتسا 

سفانم حاقلل  عارتخا  تاءارب  مّدق  دليفكيو  ّنأ  ترهظأ  تادنتسم  نع  ًاضيأ  ريد  فشك 
بعالت دليفكيو  ّنأ  ىلع  ّةلدأ  هيدل  ّنأ  مساح  لكشب  ريد  ىعّداو  .الثلا  حاقلل 

ب ةقالع  دوجو  نع  ئطاخ  عابطنا  ءاطعإل  هتلاقم  اهيلع  لمتشت  يتلا  تانايبلاب 
ًابراضتو ًايملع  ًالايتحا  دليفكيو  باكترا  ىلع  ريد  ّةلدأ  تّدأ  .دّحوتلا  ضرمو  حاقللا 

ماع يفو  .ةئيسملا  ةلاقملا  بحسب  تيسنال  اذ  يرّرحم  مايق  ىلإ  حلاصملا  يف  ًاديدش 
لالخ .ماعلا  يّبطلا  سلجملا  لبق  نم  يّبطلا  ّلجسلا  نم  دليفكيو  داعبتسا  ّمت  ، 2010

ىلع ةلماش  ةسارد  تيرجأ 14  دليفكيو ، ةلاقم  رشن  ذنم  تضقنا  يتلا  ًاماع  نيرشعلا 
ّيأ ىلع  روثعلا  ّمتي  و  اعلا ، ءاحنأ  عيمج  لافطألا يف  نم  فالآلا  تائم  ىلع  ّلقألا 
ثأت لاز  ام  فسألا ، عم  نكل  .دّحوتلا  ضرمو  الثلا  حاقللا  ةلص ب  دوجو  ىلع  ليلد 

ً.اّرمتسم دليفكيو 

* * *

هتايوتسم ىلإ  داع  ةدّحتملا  ةكلمملا  يف  الثلا  حاقللا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع 
، ضافخنالا يف  ةذخآ  ّلكك  مّدقتملا  اعلا  ءاحنأ  يف  حيقلتلا  تالّدعم  ّنأ  ّالإ  ةقباسلا ،

ةلاح نم 60,000  كأ  ماع 2018 ، ابوروأ يف  تدهش  دقف  .ديازت  ىلإ  ةبصحلا  تالاحو 
ماعلا هدهش  يذلا  ددعلا  فعض  اذهو  ةتيمم -  ةلاح  اهنم 72  ةبصحلاب ، ةباصإ 

.حيقلتلا ةحفاكمل  ةيمانتملا  ةكرحلا  روهظل  ةجيتن  كلذ  ربتعي  لّوألا ، ماقملا  .قباسلا يف 
ربكأ نم  دحاو  ّهنأ  ىلع  حيقلتلا " ءازإ  دّدرتلا   » هيّمست ام  ةيملاعلا  ةّحصلا  ةّمظنم  جرُدت 

نم ب تسوب ، نطنشاو  ةفيحص  وزعتو  ماعل 2019 . ةيملاع  ةيّحص  تاديدهت  ةرشع 
هّايإ ةفصاو  دليفكيو ، ىلإ  ًةرشابم  تاحاقللا » يضهانم   » دوعص ىرخأ ، مالعإ  لئاسو 

دق ةكرحلا  بهاذم  ّنإف  كلذ ، عم  ةثيدحلا .» حيقلتلا  ةحفاكم  ةكرح  سّسؤم   » ّهنأ ىلع 
ّنأ ىلع  تاديكأتلا  نم  حوارتت  يهو  .دليفكيو  تافاشتكا  نم  دعبأ  وه  ام  ىلإ  تعّسوت 

تاءاعّدالا ىلإ  ةّماسلا  ةيئايميكلا  داوملا  نم  ةرطخ  تايوتسم  ىلع  يوتحت  تاحاقللا 
ّمتي عقاولا ، .اهجالع يف  لواحت  يتلا  ضارمألاب  لعفلاب  لافطألا  بيصت  تاحاقللا  ّنأب 

انماظن قيرط  نع  ىلعأ  تايّمكب  دياهيدلامروفلا  لثم  ةّماسلا  ةيئايميكلا  داوملا  جاتنإ 
يتلا تاحاقللا  ّنإف  لثملابو ، .تاحاقللا  يف  ةدوجوملا  ةليئض  تايّمكلا  نم  يضيألا 
ىدل ةّصاخ  ةياغلل ، ثودحلا  ردان  رمأ  يه  هنم  ةياقولل  تمّمُص  يذلا  ضرملا  بّبست 

.ءاّحصألا صاخشألا 
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باطخلا ّنأ  ّالإ  مهمعازمل ، ةضحادلا  ةعنقملا  ّةلدألا  نم  ديدعلا  نم  مغرلا  ىلع 
هاشم نم  هاّقلت  يذلا  معدلا  ةجيتن  بك  ّدح  ىلإ  عفترا  دق  حيقلتلل » ضهانملا  »

لباق غ  رّوطت  يفو  .بمارت  دلانودو  ش ، يلراشتو  يراك ، ميج  مهيف  ن  نيزراب ،
ةدعاو أدب  امدنع  ةرهشلا  هباستكا  ماع 2018  يف  دليفكيو  دّكأ  ًابيرقت ، قيدصتلل 

.نوسفكام يليإ  ةقباسلا  ءايزألا  ةضراع 

يتلا يعتجالا ، لصاوتلا  لئاسو  ترهظ  هشلا ، طشانلا  دوعص  ىلإ  ةفاضإلاب 
اهطورشبو اههج  ىلإ  ةرشابم  اهرظن  تاهجو  رشنب  تايصخشلا  كلتل  تحمس 

كلت ىلإ  ديازتم  لكشب  سانلا  أجلي  ةسيئرلا ، مالعإلا  لئاسو  ةقثلا يف  لكآت  عمو  .ةّصاخلا 
ةكرحلل ةحاسم  ةليدبلا  تاّصنملا  هذه  روهظ  حاتأ  دقو  .ةنينطلا  اوّدمتسيل  لئاسولا 

ىلع ّينبملا  ملعلا  بناج  نم  ٍّدحت  وأ  ديدهت  نود  نم  ومنت  ل  حيقلتلل  ةضهانملا 
ترّوطت  » اّهنأب يعتجالا  لصاوتلا  لئاسو  روهظ  هسفن  دليفكيو  فصو  دقو  .ّةلدألا 

.هضارغأ ةمدخل  اّر  ليمج » لكشب 

* * *

، ةيدعم ضارمأب  انتباصإ  لتحا  ىلع  ّرثؤت  اهذّختن  تارايخ  انيدل  انعيمج 
اّنك اذإ  ام  وأ  بعللاب ، اندالوأل  حمسن  نم  عم  وأ  ةيئاوتسا ، نادلب  ةلطع يف  ءاضق  ءاوس 

ىرخأ تارايخ  ّنإف  ىضرم ، نوكن  امدنعو  .ةمحدزملا  ّماعلا  لقنلا  لئاسو  يف  لّقنتن 
لاط ءاقل  يغلنس  اّنك  اذإ  ام  نيرخآلا : ىلإ  انضارمأ  لقن  لتحا  ىلع  ّرثؤت  اهذّختن 

، ةسردملا ىلإ  باهذلا  نم  مهعنو  لزنملا  انلافطأ يف  يقبنس  وأ  ءاقدصألا ، عم  هراظتنا 
ّقلعتي ام  مساحلا يف  رارقلا  ذاّختا  نك  .لعسن ال  امدنع  انهاوفأ  ّيطغن  اّنك  اذإ  ام  وأ 
طاقتلا يف  طقف  سيل  انصرف ، ىلع  ّرثؤي  اذهو  ً.اقبسم  ّالإ  انتالئاعو  انسفنأ  حيقلتب 

.نيرخآلا ىلإ  اهلقن  ًاضيأو يف  لب  ضارمألا ،

رسخن نل  نحنف  ً.احضاو  اهيّنبت  لعجي  ّم  فلكم ، تارارقلا غ  هذه  ضعب 
كيدي لسغ  يف  ّلثمتملا  طيسبلا  ءارجإلا  ّنأ  ّبت  دقو  .ليدنم  يف  انسطع  اذإ  ًائيش 

لثم يسّفنتلا ، زاهجلا  ضارمأل  ةيلعفلا  رثاكتلا  دادعأ  نم  ّللقي  رّركتم  لكشب 
ًايفاك اذه  نوكي  دق  ضارمألا ، ضعب  ىلإ  ةبسنلابو  ىلإ 3 /  4 . لصت  ةبسنب  ازنولفنألا ،

.ٍدعم ضرم  اهدنع  ّىشفتي  نأ  نك  يتلا ال   R0 ةبتع ءارو  ام  ىلإ  انلقنيل 

لاسرإ ًااد  يرغملا  نمف  .ةلضعم  نم  كأ  لّكشت  ىرخأ  تارارق  ّة  لباقملاب ،
ةيدعملا تالاّصتالا  ددع  نم  ديزي  كلذ  ّنأ  انملع  ول  ّىتح  ةسردملا  ىلإ  لافطألا 
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رطاخملا مهفن  نأ  ًاذإ  انيلع  .ءابو  ثودح  لتحا  نم  عفري  يلاتلابو  ةلمتحملا ،
.انتارايخ عيمج  ميمص  ةنماكلا يف  بقاوعلاو 

ّرسفي اذهو  .تارارقلا  هذه  مهفو  مييقتل  ةقيرط  يضايرلا  ةئبوألا  ملع  ّرفوي 
فيك انربخي  .ضرملا ك  ءانثأ  لمعلا  وأ  ةسردملا  ىلإ  باهذلا  مدع  عيمجلاب  ردجي  اذامل 

ةّوق نم  ّدحلا  قيرط  نع  ضارمألا  ّيشفت  عنم  ىلع  يديألا  لسغ  اندعاسي  اذاملو 
ّنأ ىلع  ءوضلا  ّطلسي  نأ  نك  يهيدب ، وحن غ  ىلعو  نايحألا ، ضعب  يفو  .ىودعلا 

.اهنأشب قلقن  نأ  بجي  يتلا  ضارمألا  ًااد  يه  تسيل  ةفيخملا  ضارمألا  كأ 

ضارمألا ّيشفت  ةجلاعمل  تّايجيتارتسا  ىلإ  ملعلا  اذه  شي  عسوأ ، قاطن  ىلع 
، ةقوثوملا ةيملعلا  ّةلدألا  عم  نارتقالابف  .اهبّنجتل  اهذاّختا  اننك  يتلا  ةيئاقولا  بادتلاو 

لب بسحف ، تنأ  كيمحي  وهف ال  .حيقلتلل  ةغلابلا  ةيمهألا  يضايرلا  ةئبوألا  ملع  حضوي 
ّنأ ةيملاعلا  ةّحصلا  ةّمظنم  ماقرأ  رهُظتو  .كءالمزو  كناجو  كئاقدصأو  كتلئاع  يمحي 
نم اّنك  اذإ  ىرخأ  يالم  عن  نأ  نكو  ماع ، ّلك  تايفولا  يالم  عن  تاحاقللا 

، ةلتاقلا ضارمألا  ّيشفت  عنمل  انيدل  ةقيرط  لضفأ  اّهنإ  .ةيملاعلا  ةيطغتلا  سحت 
ملع لّكشي  يلاتلاب ، .دبألا  ىلإ  ةرّمدملا  اهراثآ  ءاهنإل  انل  ةحاتملا  ةديحولا  ةصرفلاو 

ةّيفيك رارسأ  فشكي  نأ  نك  يذلا  حاتفملاو  لبقتسملل ، لمأ  صيصب  يضايرلا  ةئبوألا 
.ةمخضلا ماهملا  هذه  قيقحت 
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ةاخ 
يضايرلا رّرحتلا 

 
ماقرأ ةبعلب  اوزاف  نيذلا  فالسألا  لالخ  نم  انخيرات : تّايضايرلا  تغاص  دقل 

انتّيجولويب سكعتو  .هتيفصتب  تماقو  انسنج  ىلع  تطغض  يتلا  ضارمألاو  رّوطتلا 
ةّيضايرلا انتاّيلج  تلّوحت  هسفن ، تقولا  .ّغتت يف  يتلا ال  ةتباثلا  تاّيضايرلا  دعاوق 

يالم ّرم  ىلع  انعم  يضايرلا  انمهف  رَّوطتو  انيدل ، ءاضعألا  فئاظو  ملع  سكعتل 
.يلاحلا هعضو  غلبيل  نسلا 

ّةيويح ّدعت  ك  ًابيرقت ، هب  موقن  ام  ّلك  تاّيضايرلا  معدت  مويلا ، عمتجم  يف 
ىلإ ناكم  نم  لّقنتنل  اهمدختسن  يتلاو  ضعبلا  انضعب  عم  اهب  لصاوتن  يتلا  قرطلل 
وأ لمعلا  قرط  يف  ةروث  تثدحأو  ءارشلاو ، عيبلا  ةيفيك  ًاما  تّغ  دقل  .رخآ 

حانج ّلك  يفو  ًابيرقت ، ةمكحم  ةعاق  ّلك  يف  اهذوفنب  روعشلا  نكو  .ءاخرتسالا 
.لزنم ّلكو  بتكم ، ّلكو  ىفشتسم ،

اهرّوصت نكمملا  نم  نكي  ماهم   قيقحتل  ًاّيموي  تاّيضايرلا  مادختسا  ّمتي 
لاؤس ّيأ  ىلع  ةباجإ  ىلع  روثعلا  ةرّوطتملا  ةيضايرلا  تاّيمزراوخلا  انل  حيتت  ذإ  ً.اقباس 
ةدحاو ةظحل  لالخ  اعلا  ءاحنأ  عيمج  سانلا يف  طبر  ّمتيو  .ٍناوث  نوضغ  ًابيرقت يف 

ةّوقك تاّيضايرلا  ةلادعلا  ساّرح  مدختسي  ك  .تنرتنإلل  ةيضايرلا  ةّوقلا  لالخ  نم 
.انجلا راثآلا  ملع  لالخ  نم  مرجملا  فاشتكا  دنع  خلل 

صاخشألا وأ  صخشلا  ردقب  ةديمح  تاّيضايرلا  ّنأ  رّكذتن  نأ  بجي  كلذ ، عم 
ّنفلا رّوزم  اهمدختسا  يتلا  اهسفن  تاّيضايرلا  ءيش ، ّلك  دعبف  .اهنومدختسي  نيذلا 
ىعسن نأ  بجي  اّننأ  حضاولا  نمو  .ةيّرذلا  ةلبنقلا  انتطعأ  يتلا  يه  نيغيم  ناف  ناه 

نم ثك  اهل يف  انسفنأ  عضُخن  يتلا  ةّيضايرلا  تاودألل  ةلماكلا  راثآلا  مهفل  نيدهاج 
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رابخأ رشنب  يهتني  دق  ةصّصخملا ، تانالعإلاو  ءاقدصألا  تايصوتب  أدبي  ف  .نايحألا 
.انتّيصوصخ ّصلقت  وأ  ةيمهو ،

عوقو صرف  فعاضتت  ةيمويلا ، انتايح  نم  ٍغاط  ءزج  ىلإ  تاّيضايرلا  لّوحت  عم 
ام رثآم  قيقحتل  تّايضايرلل  ةعئارلا  تامادختسالل  انريدقت  لباقمف  .ةّعقوتم  ةثراك غ 

نوكت اّر  .ةّيضايرلا  ءاطخألل  ةيثراكلا  بقاوعلا  ًاضيأ  انيأر  اهرّوصت ، نكمملا  نم  ناك 
ةلِمهملا تاّيضايرلا  ّنكل  رمقلا ، حطس  ىلإ  ناسنإلا  تلصوأ  دق  ةرذحلا  تاّيضايرلا 

عم لماعتلا  دنع  يلاتلاب ، .تارالودلا  يالم  هتفلكت  تغلب  يذلا  سرام  كوّكم  ترّمد 
نكلو انجلا ، ليلحتلل  ةلعاف  ةادأ  نوكت  نأ  اهنأش  نم  بسانم ، لكشب  تاّيضايرلا 
ّفلكي نأ  كلذل  نك  مضلا ، يدع  طاّبضلا  راغص  لبق  نم  اهلعتسا  ةءاسإ  دنع 

اهمدختست ةادأ  ثدحأ  تاّيضايرلا  ربتُعت  تالاحلا ، لضفأ  يف  ًاذإ ، .مهتيّرح  ءايربألا 
يتلا ةئطاخلا  تاعرجلا  اّهنإف  لاوحألا ، أوسأ  اّمأ يف  .حاورألا  ذاقنإل  ةيّبطلا  ايجولونكتلا 

ًادّدجم يف اهيف  عقن  ّىتح ال  ةّيضايرلا  ءاطخألا  نم  ّملعتن  نأ  انبجاو  نمو  .اهيلع  يضقت 
ً.اقالطإ راركتلل  ةلباق  اهلعجنو غ  لب  ال  لبقتسملا ،

.لبقتسملا كلذ  هيلع  نوكيس  ّع  ةركف  انيطعت  نأ  ةّيضايرلا  ةجذمنلا  نأش  نم 
اهترياعم ّمتت  يتلا  تانايبلا  وه -  ك  اعلا  فصوب  ةيضايرلا  جذنلا  يفتكت  ذإ ال 
يضايرلا ةئبوألا  ملع  انل  حمسيو  .كاردإلا  ةّوق  نم  ةجرد  ّرفوت  لب  اهساسأ -  ىلع 
ءافتكالا نم  ًالدب  ةيقابتسا ، ةيئاقو  بادت  ذاّختاو  ضرملا  رّوطت  لبقتسم  ىلع  عّالطالاب 
ةصرفلا لثمألا  ّفقوتلا  انل  ّرفوي  نأ  نك  يف  .بكرلاب  قاحلل  ةيلعافتلا  باعلألاب 

ً.اقبسم تارايخلا  عيمج  ةيؤرب  انل  حمُسي  ال  امدنع  لضفألا ، رايخلا  ذاّختال  لضفألا 
، لبقتسملا ضرملا يف  رطاخم  مهف  ةروث يف  ثدُحي  نأ  يصخشلا  مونيجلا  ملع  نأش  نمو 

.جئاتنلا اهب  ّرسفن  يتلا  تاّيضايرلا  ديحوت  نم  اّنك  اذإ  طقف  نكلو 

تحت ًانماك  ًابيرقت ، رم  غ  ًاراّيت  ىقبتسو  تلاز ، امو  تاّيضايرلا ، تناك 
ءارو فارجنالا  مدع  يف  رذحلا  ىّخوتن  نأ  بجي  كلذ ، عم  .انلعأو  اننوؤش  حطس 

تاّيضايرلا اهيف  نوكت  نكامأ  ةّمثف  .اهصاصتخا  زواجتي  لكشب  اهقيبطت  عيسوت  ةلواحم 
.يرورض يرشبلا  فارشإلا  اهيف  ربتُعي  ةطشنأ  يهو  ةفيظولا ، ءادأل  ًاما  ةئطاخلا  ةادألا 
ىدحإ مادختساب  ًاديقعت  كألا  ةيلقعلا  ّماهملا  ضعب  ذيفنت  رّذعت  دنع  ّىتحو 

نم ةطيسب  ةعومجم  ىلإ  بلقلا  لئاسم  ميسقت  ليحتسملا  نم  ّهنإف  تّايمزراوخلا ،
ةلاحلل ةيقيقحلا  تاديقعتلا  ةاكاحم  اهنأش  نم  ةلداعم  وأ  زمر  نم  ف  .دعاوقلا 

.ةيناسنإلا
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ديازتم لكشب  يّمكلا  انعمتجم  ةليلقلا يف  ةّيضايرلا  ةفرعملا  نأش  نم  كلذ ، عم 
ذاّختاب ةطيسبلا  دعاوقلا  انل  حمست  ذإ  .انحلاصل  ماقرألا  ةّوق  خست  ىلع  اندعاست  نأ 
ةقيرط يف  ةغصلا  تايغتلا  اندعاست  ك  .ءاطخألا  أوسأ  بّنجتو  تارايخلا  لضفأ 
يغتلا ةهجاوم  يف  ءودهلا » ىلع  ظافحلا   » ىلع رّوطتلا  ةعيرس  انتائيب  يف  انكفت 

ةّيساسألا جذنلا  نأش  نم  .ديازتم  لكشب  يلآلا  انعقاو  عم  فّيكتلا  وأ  عراستملا ،
يورت يتلا  صصقلاو  ً.اقبسم  لبقتسملل  انّدعت  نأ  انتالعافتو  انلاعفأ  دودرو  انلاعفأل 
ّملعتلا انل  حيتت  يهف  .قالطإلا  ىلع  جذنلا  ىوقأو  طسبأ  ييأرب ، يه ، نيرخآلا  براجت 

انمق اّننأو  اهسفن ، ةغللا  ًاعيمج  ثّدحتن  اّننأ  نم  دّكأتن  كلذبو  انفالسأ ، ءاطخأ  نم 
ةلحر ّيأ  عورشلا يف  لبق  ناّزخلا ، ٍفاك يف  دوقو  دوجو  نم  اندّكأتو  انتاعاس ، ةنماز 

.ةيمقر ةيفاشكتسا 

ةطلسلا كيكشتلا يف  ىلع  ؤّرجتلا  ّلثمتت يف  يضايرلا  كمتلا  ةكرعم  فصن  ّنإ 
رطاخملا ريدقتف  .قيلا  مهو  ّمطحم  ةحلسألا -  نومدختسي  نيذلا  كئلوأل  ةرّوصتملا 

ةردقلا انحن  زايحنالاو  ئفاكتملا ، طأتلاو غ  ةيبسنلا ، تازّيحتلاو  ةّيبسنلاو ، ةقلطملا 
« تاساردلا  » وأ فحصلا ، نيوانع  اهب  اندّوزت  يتلا  تّايئاصحإلا  يف  كيكشتلا  ىلع 

ّنأ ك  .انويسايس  اهب  هّوفتي  يتلا  قئاقحلا  فاصنأ  وأ  تانالعإلا ، يف  انيلإ  ةعوفدملا 
، ضماغلا ناخدلا  بحس  ديدبتب  انل  حمسي  ةعباتلا  ثادحألاو  ةيئيبلا  تاطلاغملا  كاردإ 
وأ ةمكحملا  ةعاق  ءاوس يف  ةّيضايرلا ، ججحلاب  انعادخ  بعصلا  نم  لعجي  يذلا  رمألا 

.ةدايعلا وأ  يساردلا  لصفلا  يف 

ةراثإ كألا  تاّيئاصحإلا  كل  يذلا  صخشلا  زوف  مدع  نمضن  نأ  انيلع 
فلخ ةنماكلا  تاّيضايرلل  سفتب  ةبلاطملا  لالخ  نم  كلذو  ًااد ، ةّجحلاب  ةمدصلل 

حاورألا ذقني  جالع  يّقلت  نع  انخأتب  يّبطلا  نيذوعشملل  حمسن  ّالأ  بجيو  .ماقرألا 
يضهانمل حمسن  ّالأ  بجي  .طسولا ك  ىلإ  ءافكنا  دّرجم  ةليدبلا  مهتاجالع  نوكت  امدنع 

اّهنأ تّايضايرلا  تبُثت  امدنع  تاحاقللا ، ةّيلعاف  لايح  كوكشلا  ّثبب  تاحاقللا 
.ضارمألا ىلع  ءاضقلاو  ةفيعضلا  حاورألا  ذاقنإ  عيطتست 

ضعب تاّيضايرلا يف  ّنأل  ةطلسلا ، مامز  ىلع  ًادّدجم  ضبقنل  تقولا  ناح  دقل 
.توم وأ  ةايح  ةلأسم  لعفلاب  يه  نايحألا 
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 In one case, a woman miscarried after she was sanctioned to undergo a surgical‘  

’.procedure that would never have been undertaken had she known she was pregnant
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Sigel, C. S., & Grenache, D. G. (2007). Detection of unexpected isoforms of human      
chorionic gonadotropin by qualitative tests. Clinical Chemistry, 53(5), 989-90.

https://doi.org /10.1373/clinchem.2007.085399
 

[57←]
Another woman’s ectopic pregnancy was missed by urine tests, leading to a ruptured

’.fallopian tube and life-threatening blood loss

 Daniilidis, A ., Pantelis, A ., Makris, V., Balaouras, D., & Vrachnis, N. (2014). A unique      
case of ruptured ectopic pregnancy in a patient with negative pregnancy test - a case

.report and brief review of the literature. Hippokratia, 18(3), 282-84
 

[58←]
Bertillon suggested that the similarities were not coincidences, but ‘must have been done

’."carefully on purpose, and must denote a purposeful intention, probably a secret code

 Schneps, L., & Colmez, C. (2013). Math on trial : how numbers get used and abused in      
.(the courtroom, Basic Books (New York

 

[59←]
By exposing Bertillon’s miscalculation and arguing that even attempting to apply

probability theor y to such a question was not legitimate, Poincaré was able to debunk
’.the aberrant handwriting analysis and in so doing to exonerate Dreyfus

Jean Mawhin. (2005). Henri Poincaré. A life in the service of science. Notices of the      
.American Mathematical Society, 52(9), 1036-44

 

[60←]
The Japanese criminal justice system, for example, has a conviction rate of 99.9%, with

’.most of these convictions backed up with a confession

 Ramseyer, J. M., & Rasmusen, E. B. (2001). Why is the Japanese conviction rate so      
high? The Journal of Legal Studies, 30(1), 53-88. https:// doi.org /10.1086/468111

 

[61←]
In 1989, Meadow, at the time an eminent British paediatrician, had edited a book , ABC of
Child Abuse, in which was contained the aphorism that came to be known as Meadow

’s law: ‘One sudden infant death is a tragedy, two is suspicious and three is murder
’.’until proved otherwise

 Meadow, R . (Ed.) (1989). ABC of Child Abuse (First edition). British Medical Journal      
.Publishing Group
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[62←]
’The prevalence of autism in the UK is roughly 1 per 100

 Brugha, T., Cooper, S., McManus,  S., Purdon, S., Smith, J., Scott, F.,... Tyrer, F. (2012).      
 Estimating the Prevalence of Autism Spectrum Conditions in Adults - Extending the

.2007 Adult Psychiatric Morbidity Survey - NHS Digital
 

[63←]
’Only one in five of those on the autistic spectrum are female

 Ehlers, S., & Gillberg, C. (1993). The Epidemiology of Asperger Syndrome. Journal of      
Child Psychology and Psychiatry, 34(8), 1327-50. https://doi.org /10.1111/j.1469-

7610.1993.tb02094.x
 

[64←]
 For his figures, Meadow  used a - then unpublished - report on SIDS for which he had

’.been asked to write the preface
 

Fleming, P. J., Blair, P. S. P., Bacon, C., & Berr y, P. J. (2000). Sudden unexpected      
.deaths in infancy: the CESDI SUDI studies 1993-1996. The Stationer y Office

 

 Leach, C. E. A ., Blair, P. S., Fleming, P. J., Smith, I. J., Platt, M. W., Berr y, P. J., . . .      
Group, the C. S. R . (1999). Epidemiology of SIDS and explained sudden infant deaths.

.Pediatrics, 104(4), e43
 

[65←]
In 2001, researchers at the University of Manchester also identified markers in genes

related to the regulation of the immune system which put children at increased risk of
’.SIDS

 Summers, A . M., Summers, C. W., Drucker, D. B., Hajeer, A . H., Barson, A ., &      
 Hutchinson, I. V. (2000). Association of IL-10 genotype with sudden infant death
syndrome. Human Immunology, 61(12), 1270-73. https://doi. org /10.1016/S0198-

8859(00)00183-X
 

[66←]
Many more genetic risk factors have since been identified.’ Brownstein, C. A ., Poduri, A .,

.(Goldstein, R . D., & Holm, I. A . (2018
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The genetics of Sudden Infant Death Syndrome. In SIDS: Sudden Infant and Early      
.Childhood Death: The Past, the Present and the Future

 

 Dashash, M., Pravica, V., Hutchinson, I. V., Barson, A . J., & Drucker, D. B. (2006).      
 Association of Sudden Infant Death Syndrome with VEGF and IL-6 Gene

polymorphisms. Human Immunology, 67(8), 627-33. https://doi. org
/10.1016/J.HUMIMM.2006.05.002

 

[67←]
’ measuring the health of the economy

 Ma, Y. Z. (2015). Simpson’s paradox in GDP  and per capita GDP growths. Empirical      
Economics, 49(4), 1301-15. https://doi.org /10.1007/ s00181-015-0921-3

 

[68←]
’understanding voter profiles

 Nurmi, H. (1998). Voting paradoxes and referenda. Social Choice and Welfare, 15(3),      
333-50. https://doi.org /10.1007/s003550050109

 

[69←]
’drug development

Abramson, N. S., Kelsey, S. F., Safar, P., & Sutton-Tyrrell, K . (1992). Simpson’s      
paradox and clinical trials: What you find is not necessarily what you prove. Annals of

Emergency Medicine, 21(12), 1480-82. https://doi. org /10.1016/S0196-0644(05)80066-6
 

[70←]
Low birth-weight had long been associated with higher infant mortality, but it seemed that
’.smoking during pregnancy was providing some protection to low birth-weight babies

Yerushalmy, J. (1971). The relationship of parents’ cigarette smoking to outcome of      
pregnancy - implications as to the problem of inferring causation from observed

associations. American Journal of Epidemiology, 93(6), 443-56. https://doi.org
/10.1093/oxfordjournals. aje.a121278

 

[71←]
’.In reality, it was nothing of the sort

 Wilcox , A . J. (2001). On the importance - and the unimportance - of birthweight.      
 International Journal of Epidemiology, 30(6), 1233-41. https:// doi.org
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/10.1093/ije/30.6.1233
 

[72←]
Double infant murder has been calculated to be between ten and 100 times less frequent

’.than double SIDS death

 Dawid, A . P. (2005). Bayes’s theorem and weighing evidence by juries. In Richard      
Swinburne (ed.), Bayes’s Theorem. British Academy. https://doi. org

/10.5871/bacad/9780197263419.003.0004
 

  Hill, R . (2004). Multiple sudden infant deaths - coincidence or beyond coincidence?      
Paediatric and Perinatal Epidemiology, 18(5), 320-26. https:// doi.org /10.1111/j.1365-

3016.2004.00560.x
 

[73←]
But Leila Schneps and Coralie Colmez, authors of the 2013

 book , Math on Trial: How Numbers Get Used and Abused in the Courtroom, suggest      
’.that Judge Hellmann was wrong, sometimes two unreliable tests are better than one

 

 Schneps, L., & Colmez, C. (2013). Math on Trial: How Numbers Get Used and Abused      
.in the Courtroom

 

[74←]
the use of cranberries to treat urinar y tract infections’ Jepson, R . G., Williams, G., &
Craig, J. C. (2012). Cranberries for preventing urinar y tract infections. Cochrane

Database of Systematic Reviews, (10). https://doi.org
/10.1002/14651858.CD001321.pub5

[75←]
’.the use of vitamin C for preventing the common cold

 Hemilä, H., Chalker, E., & Douglas, B. (2007). Vitamin C for preventing and treating      
 the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3). https://doi.org

/10.1002/14651858.CD000980.pub3
 

[76←]
Truthfulness and accuracy are near the top (if not the top) of the list on almost all codes of

’.journalistic ethics and integrity

 American Society of News Editors. (2019). ASNE Statement of Principles. Retrieved      
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March 16, 2019, from https://www.asne.org /content. asp?pl=24&sl=171&contentid=171
 

 International Federation of Journalists. (2019). Principles on Conduct of Journalism -      
IFJ. Retrieved March 16, 2019, from https://www.ifj.org / who/rules-and-

policy/principles-on-conduct-of-journalism.html
 

 Associated Press Media Editors. (2019). Statement of Ethical Principles - APME.      
Retrieved March 16, 2019, from https://www.apme.com/page/Ethi csStatement?

&hhsearchterms=%22ethics%22
 

Society of Professional Journalists. (2019). SPJ Code of Ethics. Retrieved March 16,      
2019, from https://www.spj.org /ethicscode.asp

 

[77←]
’ Based on this study

 Troyer, K ., Gilboy, T., & Koeneman, B. (2001). A nine STR locus match between two      
 apparently unrelated individuals using AmpFlSTR® Profiler Plus and Cofiler. In Genetic

 Identity Conference Proceedings, 12th International Symposium on Human
 Identification. Retrieved from https://

 www.promega.ee/~/media/files/resources/conference proceedings/ishi  12/ poster
abstracts/troyer.pdf

 

[78←]
If 122 matches had turned up in a database as small as 65,000 people, could DNA really be

relied upon to uniquely identify suspects in a countr y with a population of 300
’?million

Curran, J. (2010). Are DNA profiles as rare as we think? Or can we trust DNA      
statistics? Significance, 7(2), 62-6. https://doi.org /10.1111/j.1740- 9713.2010.00420.x

 

[79←]
 In 2014, the Federal Trade Commission  (FTC)  wrote to L’Oréal charging them with

’.deceptive advertising over the Génifique range
 

 Ramirez, E., Brill, J., Ohlhausen, M. K ., Wright, J. D., Terrell, M., & Clark , D. S.      
(2014). In the matter of L’Oréal USA , Inc., a corporation. Docket No. C. Retrieved

from https://www.ftc.gov/system/files/documents/ cases/140627lorealcmpt.pdf
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[80←]
Four years earlier, in 1932, they had predicted Roosevelt’s victor y margin to within a

’.percentage point

 Squire, P. (1988). Why the 1936 Literary Digest poll failed. Public Opinion Quarterly,      
52(1), 125. https://doi.org /10.1086/269085

 

[81←]
In August, they sent out straw polls to ever yone they had identified, and trumpeted in the

magazine’ Simon, J. L. (2003). The Art of Empirical Investigation. Transaction
.Publishers

[82←]
’the number of war dead in Kosovo

Spagat, M. (2012). Estimating the Human Costs of War: The Sample Survey Approach.      
Oxford University Press. https://doi.org /10.1093/ oxfordhb/9780195392777.013.0014

 

[83←]
The Digest were ready to announce their result. "Landon, 1,293,669; Roosevelt, 972,897"

’.was the headline of the article

 Literar y Digest. (1936). Landon, 1,293,669; Roosevelt, 972,897: Final Returns in ‘The      
.Digest’s’ Poll of Ten Million Voters. Literary Digest, 122, 5-6

 

[84←]
That same year, using just 4,500 participants, Fortune magazine was able to predict the

’.margin of Roosevelt’s victor y to within 1%

 Cantril, H. (1937). How accurate were the polls? Public Opinion Quarterly, 1(1), 97.      
https://doi.org /10.1086/265040

 

 Lusinchi, D. (2012). ‘President’ Landon and the 1936 Literary Digest poll. Social Science      
History, 36(01), 23-54. https://doi.org /10.1017/ S014555320001035X

 

[85←]
The dent that their previously impeccable credibility sustained on the back of the results is

cited as a significant factor in hastening the magazine’s demise less than two years
’.later

 Squire, P. (1988). Why the 1936 Literary Digest poll failed. Public Opinion Quarterly,      
52(1), 125. https://doi.org /10.1086/269085
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[86←]
’A mathematically oriented blog-post

 Rod Liddle said, "Do the math". So I did.’ Blog post from polarizingthevacuum, 8‘      
 September 2016. Retrieved 21 March, 2019, from

https://polarizingthevacuum.wordpress.com/2016/09/08/rod-liddle-said- do-the-math-
so-i-did/#comments

 

[87←]
’the other isotope, which makes up 99.3% of naturally occurring uranium

Webb, J. (2003). Are the laws of nature changing with time? Physics World, 16(4), 33-8.      
https://doi.org /10.1088/2058-7058/16/4/38

 

[88←]
’According to FBI statistics

 Federal Bureau of Investigation. (2015). Crime in the United States:    FBI — Expanded      
Homicide Data Table 6. Retrieved from https://ucr.fbi.gov/ crime-in-the-

u.s/2015/crime-in-the-u.s.-2015/tables/expanded_homicide_
data_table_6_murder_race_and_sex_of_vicitm_by_race_and_sex_of_ offender_2015.xls

 

[89←]
Given that black people comprised just 12.6% of the US population in 2015 and white
people 73.3%, it is alarming that black individuals make up 45.6% of the homicide

’.victims

U.S. Census Bureau. (2015). American FactFinder - Results. Retrieved from      
https://factfinder.census.gov/bkmk /table/1.0/en/ACS/15_5Y R / DP05/0100000US

 

[90←]
The FBI was found to be recording fewer than half of all killings by police in the US.’

 Swaine, J., Laughland, O., Lartey, J., & McCarthy,  C. (2016). The counted: people killed
by police in the US. Retrieved from https://www. theguardian.com/us-

news/series/counted-us-police-killings
 

[91←]
So successful was the project, that in October 2015, the then FBI-director, James Comey,
called it "embarrassing and ridiculous" that the Guardian had better data on civilian

’.deaths at the hands of the police than the FBI
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Tran, M. (2015, October 8). FBI chief: ‘unacceptable’ that Guardian has better data on      
police violence. The Guardian. Retrieved from https://www. theguardian.com/us-

news/2015/oct/08/fbi-chief-says-ridiculous-guardian- washington-post-better-
information-police-shootings

 

[92←]
’(only 635,781 full-time "law enforcement officers" (those who carr y a firearm and a badge

 Federal Bureau of Investigation. (2015). Crime in the United States: Full-time Law      
Enforcement Employees. Retrieved from https://ucr.fbi.gov/ crime-in-the-

u.s/2015/crime-in-the-u.s.-2015/tables/table-74
 

[93←]
In particular, it does an excellent job of describing the rate at which the levels of radiation

’.emitted by a radioactive substance decrease over time

 Rutherford, E., & Soddy, F. (1902). L XIV. The cause and nature of radioactivity. Part      
 II. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science,

4(23), 569-85. https://doi.org /10.1080/14786440209462881
 

Rutherford, E., & Soddy, F. (1902). XLI. The cause and nature of radioactivity. Part I.      
The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science,

4(21), 370-96. https://doi.org /10.1080/14786440209462856
 

[94←]
In particular, it does an excellent job of describing the rate at which the levels of radiation

’.emitted by a radioactive substance decrease over time

 Rutherford, E., & Soddy, F. (1902). L XIV. The cause and nature of radioactivity. Part      
II. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science,

4(23), 569-85. https://doi.org /10.1080/14786440209462881
 

 Rutherford, E., & Soddy, F. (1902). XLI. The cause and nature of radioactivity. Part I.      
The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science,

4(21), 370-96. https://doi.org /10.1080/14786440209462856
 

[95←]
Liddle’s piece wasn’t the first or the last time that the Sun newspaper was to be embroiled

in statistical controversy. In 2009, under the, admittedly inspired headline "Careless
pork costs lives", the Sun reported
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 just one of many hundreds of results from a 500-page study by the World Cancer      
’.Research Fund, on the effect of consuming 50 grams of processed meat per day

 

 World Cancer Research Fund, & American Institute for Cancer Research. (2007).      
 Second Expert Report | World Cancer Research Fund International. http://discover

y.ucl.ac.uk /4841/1/4841.pdf
 

[96←]
In particular, it does an excellent job of describing the rate at which the levels of radiation

’.emitted by a radioactive substance decrease over time

 Rutherford, E., & Soddy, F. (1902). L XIV. The cause and nature of radioactivity. Part      
II. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science,

4(23), 569-85. https://doi.org /10.1080/14786440209462881
 

 Rutherford, E., & Soddy, F. (1902). XLI. The cause and nature of radioactivity. Part I.      
The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science,

4(21), 370-96. https://doi.org /10.1080/14786440209462856
 

[97←]
The figures actually reported in the journal Nature Genetics were that 10% of individuals

possessed genetic variants which left them at a 15% lower risk than the 90% of the
’.population with a different variant

 Newton-Cheh, C., Larson, M. G., Vasan, R . S., Levy, D., Bloch, K . D., Surti, A .,...      
 Wang, T. J. (2009). Association of common variants in NPPA and NPPB with

 circulating natriuretic peptides and blood pressure. Nature Genetics, 41(3), 348-53.
https://doi.org /10.1038/ng.328

 

[98←]
In one study from 2010, participants were presented with a number of numerical

statements about medical procedures and asked to rank the risk they associated with
’.(each on a scale from one (not risky at all) to four (ver y risky

Garcia-Retamero, R ., & Galesic, M. (2010). How to reduce the effect of framing on      
messages about health. Journal of General Internal Medicine, 25(12), 1323-29.

https://doi.org /10.1007/s11606-010-1484-9
 

[99←]
’archaeopter yx was 150 million years old
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 Starr, C., Taggart, R ., Evers, C. A ., & Starr, L. (2019). Biology: The Unity and Diversity      
.of Life, Cengage Learning

 

[100←]
determining the age of ancient artefacts like the Dead Sea scrolls’ Bonani, G., Ivy, S.,

Wölfli, W., Broshi, M., Carmi, I., & Strugnell, J. (1992). Radiocarbon dating of
Fourteen Dead Sea Scrolls. Radiocarbon, 34(03), 843-9. https://doi.org

/10.1017/S0033822200064158

Carmi, I. (2000). Radiocarbon dating of the Dead Sea Scrolls. In L. Schiffman, E. Tov, &      
J. VanderKam (eds.), The Dead Sea Scrolls: Fifty Years After Their Discovery. 1947-

.(1997 (p. 881
 

 Bonani, G., Broshi, M., & Carmi, I. (1991). 14 Radiocarbon dating of the Dead Sea      
.scrolls. ’Atiqot, Israel Antiquities Authority

 

[101←]
This practice is known as "mismatched framing" and was found to occur in roughly a third

of journal articles reporting the harms and benefits of medical treatments in three of
’.the world’s leading medical journals

 Sedrakyan, A ., & Shih, C. (2007). Improving depiction of benefits and harms. Medical      
Care, 45(10 Suppl 2), S23-S28. https://doi.org /10.1097/ MLR .0b013e3180642f69

 

[102←]
Along with many other studies, the online app reported the results of a recent clinical trial,

on over 13,000 women at increased risk of breast cancer, in which the benefits and
’.potential side effects of the drug Tamoxifen were assessed

Fisher, B., Costantino, J. P., Wickerham, D. L., Redmond, C. K ., Kavanah, M., Cronin,      
W. M., . . . Wolmark , N. (1998). Tamoxifen for prevention of breast cancer: report of
the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project P-1 Study. JNCI: Journal of

the National Cancer Institute, 90(18), 1371-88. https://doi.org /10.1093/jnci/90.18.1371
 

[103←]
Using percentages instead of decimals to highlight perceived benefits is one of another

’."family of tricks referred to as "ratio bias

Passerini, G. and Macchi, L. and Bagassi, M. (2012). A methodological approach to      
.(ratio bias. Judgment and Decision Making, 7(5
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[104←]
Our susceptibility to ratio bias has been confirmed in simple experiments in which

’.blindfolded subjects are asked to choose a jelly bean from a tray at random

 Denes-Raj, V., & Epstein, S. (1994). Conflict between intuitive and rational processing:      
 When people behave against their better judgment. Journal of Personality and Social

Psychology, 66(5), 819-29. https://doi. org /10.1037/0022-3514.66.5.819
 

[105←]
In one study conducted in 1987, 25 test-anxious US students, who had performed

unexpectedly poorly on the multiple choice Scholastic Aptitude Test (SAT), were given
’.the hypertension drug propranolol and retested

 Faigel, H. C. (1991). The effect of beta blockade on stress-induced cognitive dysfunction      
 in adolescents. Clinical Pediatrics, 30(7), 441-5. https://doi.org

/10.1177/000992289103000706
 

[106←]
These types of trial are often considered unethical, but enough studies have been done in
the past to indicate that the majority of the so- called placebo effect is actually a result

’.of regression to the mean - from which patients derive no benefit

 Hróbjartsson, A ., & Gøtzsche, P. C. (2010). Placebo interventions for all clinical      
 conditions. Cochrane Database of Systematic Reviews, (1). https:// doi.org

/10.1002/14651858.CD003974.pub3
 

[107←]
The first studies comparing crime rates pre-introduction of the laws to those post-

introduction seemed to indicate that rates of murder and violent crime had reduced in
’.the immediate aftermath of the issuing of these concealed-carr y laws

 Lott, J. R . (2000). More Guns, Less Crime: Understanding Crime and Gun Control      
.Laws (2nd edn). University of Chicago  Press

 

 Lott, Jr., J. R ., & Mustard, D. B. (1997). Crime, deterrence, and right to carr y      
concealed handguns. The Journal of Legal Studies, 26(1), 1-68. https:// doi.org

/10.1086/467988
 

 Plassmann, F., & Tideman, T. N. (2001). Does the right to carr y concealed handguns      
 deter countable crimes? Only a count analysis can say. The Journal of Law and

Economics, 44(S2), 771-98. https://doi. org /10.1086/323311

٢٧٦



 

 Bartley, W. A ., & Cohen, M. A . (1998). The effect of concealed weapons laws: an      
 extreme bound analysis. Economic Inquiry, 36(2), 258-65. https:// doi.org

/10.1111/j.1465-7295.1998.tb01711.x
 

 Moody, C. E. (2001). Testing for the effects of concealed weapons laws: specification      
 errors and robustness. The Journal of Law and Economics, 44(S2), 799-813.

https://doi.org /10.1086/323313
 

[108←]
Between 1990 and 2001 increases in policing, rising numbers of incarcerations and the

receding crack cocaine epidemic all contributed to a fall in murders across the US from
’.around ten per 100,000 per year to around six per 100,000 per year

Levitt, S. D. (2004). Understanding why crime fell in the 1990s: four factors that explain      
the decline and six that do not. Journal of Economic Perspectives, 18(1), 163-90.

https://doi.org /10.1257/089533004773563485
 

[109←]
Perhaps even more important is one study ’s finding that once regression to the mean was

accounted for, the data ". . . gives no support to the hypothesis that shall-issue laws have
’."beneficial effects in reducing murder rates

Grambsch, P. (2008). Regression to the mean, murder rates, and shall-issue laws. The      
American Statistician, 62(4), 289-95. https://doi. org /10.1198/000313008X362446

 

[110←]
For example, a simple rounding error in a German election in 1992 nearly led to the leader
of the victorious Social Democrat Party being denied a seat in the parliament, when the

’.Green Party ’s share of the vote was reported as 5.0% instead of 4.97%

 Weber-Wulff, D. (1992). Rounding error changes parliament makeup. The Risks      
.(Digest, 13(37

 

[111←]
In a completely different context, in 1982, a newly created Vancouver Stock Exchange

index plummeted continuously over a period of nearly two years, despite the market’s
’.bullish performance

McCullough, B. D., & Vinod, H. D. (1999). The numerical reliability of econometric      
software. Journal of Economic Literature, 37(2), 633-65. https://doi.org
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/10.1257/jel.37.2.633
 

[112←]
But, while the US remains the last industrial nation to use imperial units’ Technically,

United States customar y units are slightly different to their close relatives of the British
imperial system. The differences, however, are not important for the purposes of this

.’book , so we will refer to both measurement systems as ‘imperial

[113←]
’.The missile alert was assumed to be a false alarm and removed from the system

 Wolpe, H. (1992). Patriot missile defense: software problem led to system failure at      
 Dhahran, Saudi Arabia, United States General Accounting Office, Washington D.C.

.Retrieved from https://www.gao.gov/products/ IMTEC-92-26
 

[114←]
In 2000, the Clay Mathematics Institute announced a list of seven "Millennium Prize

Problems", considered to be the most important unresolved problems in mathematics’
Jaffe, A . M. (2006). The millennium grand challenge in mathematics. Notices of the

.AMS 53.6

[115←]
In 2002 and 2003 reclusive Russian mathematician Gregori

’.Perelman shared three dense mathematical papers with the topology community      
 

 Perelman, G. (2002). The entropy formula for the Ricci flow and its geometric      
applications. Retrieved from http://arxiv.org /abs/math/0211159

 

 Perelman, G. (2003). Finite extinction time for the solutions to the Ricci flow on certain      
three-manifolds. Retrieved from http://arxiv.org /abs/ math/0307245

 

 Perelman, G. (2003). Ricci flow with surger y on three-manifolds. Retrieved from      
http://arxiv.org /abs/math/0303109

 

[116←]
If you’re planning a similar odyssey for yourself, or even just a local pub crawl, it’s

’.probably worth consulting Cook’s algorithm first

 Cook , W. (2012). In Pursuit of the Traveling Salesman: Mathematics at the Limits of      
.Computation. Princeton University Press
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[117←]
Fortunately for ever yone who uses a sat nav, it turns out that there is an efficient method -

Dijkstra’s algorithm - which finds the solution to the "shortest path problem" in
’.polynomial time

Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. Numerische      
.Mathematik, 1(1), 269-71

 

[118←]
More precisely you should reject the fraction 1/e of the available options, where e is a

’.mathematical shorthand for a number known as Euler’s number

 Euler’s number first appeared in the 17th centur y, when Swiss mathematician Jacob      
 Bernoulli (uncle of the early mathematical biologist, Daniel Bernoulli, whose

epidemiological exploits are relayed in Chapter 7) was investigating compound interest.
In Chapter 1 we encountered compound interest, which means that interest is paid into

the account so that it can accrue interest itself. Bernoulli wanted to know how the
amount of interest accrued at the end of a year depends on how often the interest is

.compounded
 

 Imagine, for simplicity, that the bank pays a special rate of 100% a year on an initial      
 investment of £1. Interest is added to the account at the end of each fixed period and

interest can then be paid on that interest in the next period. What happens if the bank
decides to pay interest only once a year? At the end of the year, we receive £1 in

interest, but there is no time left to accrue further interest on the interest, so we are left
with £2. Alternatively, if the bank decides to pay us ever y six months, then after half a

year the bank calculates the interest owed using half the yearly rate (i.e. 50%) leaving us
with £1.50 in the account. The same procedure is repeated at the end of the year, giving

50% interest on the £1.50 in the account, and leaving a total of £2.25 at the end of the
.year

 

 By compounding  more often, the money in the account by the end of the year      
  increases. Compounding quarterly, for example, gives £2.44, monthly compounding
 yields £2.61. Bernoulli was able to show that by using continuous compounding  (i.e.

 calculating and accruing interest infinitely often, but with an infinitely small rate), the
 amount of money at year-end would peak at approximately £2.72. To be more precise,

.we would have precisely e (Euler’s number) pounds at the end of the year
 

[119←]

٢٧٩



’."In fact, the problem first came to the attention of mathematicians as the "hiring problem

Ferguson, T. S. (1989). Who solved the secretar y problem? Statistical Science, 4(3),      
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