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عثِـ مجلـ الاصاعة
الاؾخاط الض٦خىع  /صازل خؿً ظغٍى
هُئت جدغٍغ اإلاجلت /
ا٧اصًمي ص٦خىع ٖلىم اؾخاط  /عَؿان زغٍبِ– عثِـ الخدغٍغ –
الض٦خىع /اخمض الغبُعي– هاثب عثِـ الخدغٍغ –
اإلاؿدكاع  /وٗمان ٖبض الٛجي – اإلاضًغ الٟجي –
الاؾخاط الض٦خىع  /مًٗ الٗمغي– ًٖى –
الاؾخاط الض٦خىع َ /الً ٫ىؾًٖ– ٠ى –
الاؾخاط الض٦خىع /ماظض قىضي– ًٖى–
الض٦خىع ٖ /بض الغيا الؼهحري –ًٖى –
الض٦خىع  /مٟٓغ ٖبض هللا قًٖ– ٤ُٟى –
الض٦خىع /اخمض الٗخابي –ًٖى –
الض٦خىع ٖ /لي اإلاٗمىعي– ًٖى –
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هضاء مً مجلت "الا٧اصًمي"
جُل " ٤ظمُٗت الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في اؾترالُا وهُىػلىضا" مجلت ال٨تروهُت صوعٍت (باللٛخحن
الٗغبُت والاه٩لحزًت) اؾمتها مجلت " الا٧اصًمي "حٗجى باالهجاػ الٗلمي والا٧اصًمي والش٣افي لال٧اصًمُحن
الٗغاُ٢حن في اإلاهجغ وفي الضازل .
هُئت الخدغٍغ جخىظه بالىضاء الى ػمالثىا الا٧اصًمُحن في ٧ل م٩ان إلاىاٞاتها بيخاظاتهم وزالناث
بدىثهم واهجاػاث ا٢ؿامهم وظامٗاتهم ليكغها في "الا٧اصًمي ".
جغؾل اإلاؿاهماث الى :
ا .ص عَؿان السلُٟت  -عثِـ الخدغٍغ
academyrissan@live.com
ص اخمض الغبُعي  -اإلاكغ ٝالٗام ًٖ ،ىهُئت الخدغٍغ
ahmadalmusa2@gmail.com
ظمُٗت الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في اؾترالُا وهُىػلىضا
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اؾماء اًٖاء ظمُٗت الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في اؾترالُا وهُىػالهضا -

 -١الاؾخاط الض٦خىع  /صازل خؿً ظغٍى
 -٢الاؾخاط الض٦خىع  /عَؿان زغٍبِ مجُض
-٣الاؾخاط الض٦خىع  /مًٗ الٗمغ
 -٤الاؾخاط الض٦خىعَ /الً ٫ىؾ٠
-٥الاؾخاط اإلاكاع ٥الض٦خىعٖ /بض الغيا الظهحري
 -٦الاؾخاط اإلاكاع ٥الض٦خىع  /مىجض اإلاضعؽ
 -٧الض٦خىع  /اخمض الغبُعي
 -٨الض٦خىعة /هُام ال٩لُضاع
 -١١الض٦خىع ٖلي اإلاٗمىعي
-١١الض٦خىع  /وؾام ٖبض الغػا١
-١٢الض٦خىعة ٖ /بحر الؿٗضون
 -١٣جدؿحن ال٣غَصخي
 -١٤هضي ػهغون
ْ-١٥اٞغ الكمغي
 -١٦هاوي ٦ىعِ٦ـ
 -١٧الض٦خىع  /اخمض ٧اْم الٗخابي
 -١٨الاؾخاط الض٦خىع ٖلي جغ٧ي مهلر
 -١٩الاؾخاط الض٦خىع  /نالر اؾماُٖل هجم
 -٢١الاؾخاط الض٦خىع  /خاظم قاوي ٖىصة
 -٢١الاؾخاط الض٦خىع /ا٦غم مدمض نبخي
 -٢٢الاؾخاط الض٦خىعٚ /ؿان مدمض ناص١
 -٢٣الاؾخاط الض٦خىع  /مىخٓغ مجُض ٖلي
 -٢٣الاؾخاط الض٦خىع /ماظض ٖلي مىسخى
 -٢٤الاؾخاط الض٦خىع /إلاُاء خؿً الضًىان
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 -٢٥الاؾخاط الض٦خىع ٖ /ماع ظاؾم مؿلم
 -٢٦الاؾخاط الض٦خىع ٖ /بض الؿخاع ظباع يمض
 -٢٧الاؾخاط الض٦خىع  /طو ال٣ٟاع نالر ٖبض الخؿً
 -٢٨الاؾخاط الض٦خىع ٌٗ /غب ٖبض الباقي صاًش
 -٢٩الاؾخاط الض٦خىع  /ازحر مدمض نبري
 -٣١الاؾخاط الض٦خىع ٢ /خِبت اخمض قهاب
 -٣١الاؾخاط الض٦خىع ٖ /لي الهاقمي
 -٣٢الاؾخاط الض٦خىع  /مغوان ٖبض اإلاجُض
 -٣٤الاؾخاط الض٦خىع ٖ /بض الغػا ١الغماحي
 -٣٥الاؾخاط الض٦خىع /هاهضة ؾ٨غ ا ٫عبُٗت
 -٣٦الاؾخاط الض٦خىعٖ /بض الباعي ٖباؽ
 -٢٧الاؾخاط الض٦خىع ٖ /الء ٖبض السال٤
 -٣٨الاؾخاط الض٦خىع /خمُض اخمض خمضان
 -٣٩الاؾخاط الض٦خىع ٖ /لي الػم مؼبان
 -٤١الاؾخاط الض٦خىع  /هاهضة خامض مك٨ىع
 -٤١الاؾخاط الض٦خىعٖ /اص ٫مال٪
 -٤١الاؾخاط الض٦خىعَ /اع ١الٗظاعي
 -٤٢الاؾخاط الض٦خىع /عاٞل لٟخت
 -٤٣الاؾخاط الض٦خىع /اؾٗض ًدحى
 -٤٤الاؾخاط الض٦خىع ٞ /غاث قاوي ٖىصة
 -٤٥الض٦خىعَ /لٗذ الؼاهض
 -٤٦الض٦خىعَ /لٗذ ؾٗضون قاوي
 -٤٧الض٦خىع /مدمض ظاؾم الاؾضي
 -٤٨الاؾخاط اإلاؿاٖض الض٦خىع ٖ /لي ظاؾم ٦غٍم
 -٤٩الاؾخاط الض٦خىع َ /الب ٖباؽ
 -٥١الض٦خىع /مدمض ههحر نالر
 -٥١الاؾخاط الض٦خىعٖ /بض اللت الالمي
 -٥٢الاؾخاط الض٦خىع ٖ /ماع م٩ي
 -٥٣الاؾخاط الض٦خىع ُ٣ٖ /ل مؿلم
 -٥٤الاؾخاط الض٦خىعٖ /لي قبىٍ
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 -٥٥الاؾخاط الض٦خىع َ /الب ُٞهل
 -٥٧الاؾخاط الض٦خىع  /مدمض ٖبض الخؿً
 -٥٨الاؾخاط الض٦خىع ٖ /بض الغخمً هانغ
 -٥٩الاؾخاط الض٦خىع ٖ /ماع ٖباؽ ُُٖت
 -٦١الاؾخاط الض٦خىع٢ /اؾم لؼام الغ٧ابي
 -٦١الاؾخاط الض٦خىع  /وصٌ٘ ًاؾحن
 -٦٢الاؾخاط الض٦خىع  /ماٍض ٖبض اللت ظاؾم
 -٦٣الاؾخاط الض٦خىع ػهحر ٢اؾم خمىصي
 -٦٤الاؾخاط الض٦خىع  /مدمض زًغ اؾمغ
 -٦٥الاؾخاط الض٦خىعٖ /ىاص ظغظِـ
 -٦٦الاؾخاط الض٦خىع  /يُاء السُاٍ
 -٦٧الاؾخاط الض٦خىع  /هجاح مهضي ال٨ىاوي
 -٦٨الاؾخاط الض٦خىعٖ /بض الؼهغة خمُضي
 -٦٩الاؾخاط الض٦خىع ٖ /ضهان زل ٠الجبىعي
 -٧١الاؾخاط الض٦خىع  /مجُض ظاؾب
 -٧١الاؾخاط الض٦خىع /ماظض قىضي والي
 -٧٢الاؾخاط الض٦خىع  /اخمض ٖبىص
 -٧٣الاؾخاط اإلاؿاٖضالض٦خىع /عخُم خلى
 -٧٤الاؾخاط اإلاؿاٖض الض٦خىع ٖ /لي مُحر
 -٧٥الض٦خىع ٞ /ايل با٢غ الالمي
 -٧٦الاؾخاط الض٦خىع ٖ /بض الغػا٧ ١اْم الؼبُضي
 -٧٧الاؾخاط الض٦خىع ٖ /ؼٍؼ هاً٠
 -٧٨الض٦خىع  /ؾٗضون هانغ
-٧٩الاؾخاط الض٦خىع  /قا٦غ مدمىص ػٍىل
 -٨١الاؾخاط الض٦خىع َ /اع ١هؼاع الُالب
 -٨١الاؾخاط الض٦خىع  /اخمض زامغ
 -٨٢الاؾخاط اإلاؿاٖض الض٦خىع ٖ /بض الغػا ١اإلااظضي
 -٨٣الاؾخاط الض٦خىع  /زغٍا هجم
 -٨٤الاؾخاط الض٦خىع /هاهضة ٖبض ػٍض الضلُمي
 -٨٥الاؾخاط الض٦خىع /قامل ٧امل
6

 -٨٦الاؾخاط الض٦خىع  /اخمض ؾُٗض
- ٨٧الاؾخاط الض٦خىع /زالض هجم
 -٨٨الاؾخاط الض٦خىع  /عا ٘ٞنالر
 -٨٩نغٍذ ٖبض ال٨غٍم
 -٩١الاؾخاط الض٦خىع  /خؿحن ٖلي الٗلي
 -٩١الاؾخاط الض٦خىع  /هالٖ ٫بض ال٨غٍم
 -٩٢الاؾخاط الض٦خىع  /زاثغ صاووص الِ٣سخي
 -٩٣الاؾخاط اإلاؿاٖض /ػٍض قا٦غ مدمىص
 -٩٤الاؾخاط الض٦خىع ٖلي ًىؾ٠
 -٩٥الاؾخاط الض٦خىع ٖ /لي ؾمىم الٟغَىسخي
 -٩٦الاؾخاط الض٦خىع /اهخهاع ٧اْم
 -٩٧الاؾخاط الض٦خىع /اًمان خؿحن
 -٩٨الاؾخاط الض٦خىع  /اًمان ٖبض الامحر
 -٩٩الاؾخاط الض٦خىع  /وصاص ٧اْم
 -١١١الاؾخاط الض٦خىع /اخمض الٗاوي
 -١١١الاؾخاط الض٦خىع  /مدمىص الغبُعي
 -١١٢الاؾخاط الض٦خىع  /مدمض ظاؾم الُاؾغي
 -١١٣الاؾخاط الض٦خىع  /ماػن اخمض ٖبض الهاصي الكمغي
 -١١٤الاؾخاط الض٦خىع  /ظما ٫نبري
 -١١٥الاؾخاط الض٦خىع  /امل ؾلىمي
 -١١٦الاؾخاط اإلاؿاٖض  /وٗمان السؼعجي
 - ١١٧الاؾخاط الض٦خىع ٖ /امغ السُ٩اوي
 -١١٨الاؾخاط الض٦خىع  /ماظض السُُب
 -١١٩الاؾخاط الض٦خىع ٖ /بض الجباع ؾُٗض
 -١١١الاؾخاط الض٦خىع ٖ /بض الُٗٓم صعٍٟل
-١١١ماظؿخحراٖالم /خؿحن ٖبض الٗاٞ ٫الر
-١١٢الاؾخاط الض٦خىع /مىا ٫الٗىب٩ي
 -١١٣الاؾخاط الض٦خىع  /اؾُل ٖبض الجلُل ٧اَ٘
 -١١٤الاؾخاط الض٦خىع  /اٞخساع الؿامغاجي
 -١١٥الاؾخاط الض٦خىع  /ؾاهغة ٧اْم
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-١١٦الاؾخاط الض٦خىع  /ناصٞ ١غط طًاب الجىابي
 -١١٧الاؾخاط الض٦خىع  /همحر ٖبض ال٨غٍم
 -١١٨الاؾخاط الض٦خىع ٖ /اصٖ ٫ىصة ٧اَ٘
 -١١٩الاؾخاط الض٦خىع  /ظباع ٖلي ظباع
 -١٢١الاؾخاط الض٦خىع  /مدؿً ٖلي مىسخى
ٖ -١٢١مغ مدمض ٖبض الغػا ١السُاٍ
 -١٢٢الض٦خىع  /جحرؽ ٖىصٌكى
 -١٢٣الض٦خىعٚ /غٍب ًىؾ ٠ظُاص
 -١٢٤ص وؾُم ٖلىان
 -١٢٥ص ٖماص خالىب
 -١٢٦ص ٢صخي الؿهُلي
 -١٢٧ا ص ابغاهُم الؿهُلي
 -١٢٨ص ِ٢ـ الك٨غجي
 -١٢٩اإلاهممت اإلاٗماعٍت صهُا ؾغصاع
 -١٣١ص هُام ال٩لُضاع
 -١٣١ص ٚالب الب٨غي
 -١٣٢ص عمؼي بغهىَي
 -١٣٣ص زلضون آصم
 -١٣٤ص ٖضي آلجغٍى
 -١٣٥ص ٦ىعِ٦ـ آصم
 -١٣٦ص عوهالض قمٗىن
 -١٣٧ص ٖماع الؿٗضي
 -١٣٨ص ماعجً باباُ٦ان
 -١٣٩ص زامغ اإلاهىا
 -١٤١الخضعَؿُت اؾماء الجلبي
 -١٤٢الخضعَسخي ٚغٍب
 -١٤٣اإلاهىضؽ ٞغاؽ الهمُاوي
مالخٓت  :ؾِخم الاٖالن ًٖ بُ٣ت الاًٖاء مً صازل اؾترالُا وفي اإلاهجغ وصازل الىًَ الام في
الٗضص ال٣اصم
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بؾخ٣اللُت الجامٗاث

ؤ.ص .صازل خؿً ظغٍى
ًٖى اإلاجم٘ الٗلمي الٗغاقي

ًشاع في الىؾِ الجامعي بحن الخحن والازغ مىيىٕ اؾخ٣ال ٫الجامٗت ،و٦إن اإلا٣هىص بظل٪

اهٟها ٫الجامٗت ًٖ مدُُها الاظخما ي او ٞهم اعجباَها بالضولت اإلامى ٫الغثِـ لها ،ان لم ًً٨
اإلامى ٫الىخُض الوكُتها وبغامجها الخٗلُمُت والبدشُت في مٗٓم الاُ٢اع الٗغبُت ،وهي اإلاؿخُٟضة
مً هخاظها بهىعة مال٧اث ٖلمُت ماهلت للمكاع٦ت في ٖملُت الخىمُت واصاعة وحكُٛل ماؾؿاث
اإلاجخم٘ اإلاسخلٟت ،او بدىر وصعاؾاث ٖلمُت للمكاع٦ت بدل ال٨شحر مً اإلاًٗالث الخ٣ىُت والٗلمُت
واإلاك٨الث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت التي جىاظهها وٚحرها .وال ًسخل ٠خا ٫الجامٗاث السانت او
الاهلُتٞ ،هي الازغي ال ًمٞ ً٨هلها ًٖ مهالر الجهاث اإلامىلت لبرامجها او اوكُتها الٗلمُت او
الخٗلُمُت ،اط اهه مً اإلاٗغو ٝظُضا ان مً ًمل ٪اإلاا ،٫اهما ًمل ٪في الىا ٘٢اهم مهاصع ال٣ىة
والىٟىط والهُمىت في اي وؾِ مً الاوؾاٍ ظامُٗا ٧ان ام ٚحره .واػاء اخىا٦ ٫هظه ،هل ًم ً٨ان
ج٨ىن الجامٗت مؿخ٣لت خ٣ا ًٖ جإزحرممىلحها الاؾاؾُحن وًٖ ؾى ١الٗمل اإلاؿخُٟض مً زغٍجحها ؟.
ٞماطا ً٣هض اطن ،بإؾخ٣ال ٫الجامٗاث؟ٞ,الجامٗت ماؾؿت مً ماؾؿاث اإلاجخم٘ طاث وْاث٠
واضخت ومدضصة ممشلت بإٖضاص اإلاال٧اث الٗلمُت والخ٣ىُت التي ًدخاظها اإلاجخم٘ ،واظغاء البدىر
الٗلمُت بهض ٝازغاء اإلاٗغٞت الاوؿاهُت واإلاكاع٦ت بدل اإلاًٗالث الخ٣ىُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت
وٚحرهاًٞ ،ال ًٖ زضمت اإلاجخم٘ ووكغ الش٣اٞت واإلاٗغٞت .ول٩ي جاصي الجامٗت وْاثٟها ٖلى الىظه
اإلاُلىب البض ان جىٓم ٖملها مجمىٖت ٢ىاهحن واهٓمت وحٗلُماث ،وان ج٨ىن لها هُا٧ل ٖلمُت
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واصاعٍت ممشلت باال٢ؿام الٗلمُت وال٩لُاث واإلاٗاهض والهُئاث ومغا٦ؼ البدىر واإلاضًغٍاث الاصعاًت
الؿاهضة ،وجىنُ ٠وْاث٧ ٠ل مجها في يىء ٢ىاهحن الجامٗت وهٓمها الضعاؾُت والاصاعٍت وجدضًض
نالخُاث مجالؿها ٖلى مؿخىي الجامٗت وال٩لُت وال٣ؿم الٗلمي ومغا٦ؼ البدض ،و٦ظا الخا٫
باليؿبت لغثِـ الجامٗت وٖمُض ال٩لُت وعثِـ ال٣ؿم ومضًغ اإلاغ٦ؼ ومضًغ ال٣ؿم الاصاعي .وبظل٪
جخم ً٨الىخضاث الٗلمُت والاصاعٍت اصاء هظه الىْاث ٠بهىعة واضخت ومدضصة.
وبظل ٪ال جسخل ٠الجامٗت ًٖ اًت ماؾؿت نىاُٖت او ا٢خهاصًت او ز٣اُٞت اط ل٩ل مجها مىهجها في
الٗمل لخد ٤ُ٣اهضاٞها ،وهي صون ق ٪زايٗت الظغاءاث الغ٢ابت وج٣ىٍم الاصاء مً ٢بل ممىلحها
والجهاث اإلاؿخُٟضة مً زضماتها ،وفي خالت الجامٗت ؤن الجهت اإلامىلت ٖاصة ما ج٨ىن الخ٨ىماث
واإلااؾؿاث الهىاُٖت ال٨بري ،والجهاث اإلاؿخُٟضة هي اإلاجخم٘ بإؾغه الظي ًد ٤له مؿاءلت
الجامٗت وج٣ىٍم اصائها باالججاهاث الٗامت ومضي ٢ضعتها ٖلى جلبُت خاظاجه ،وهى امغ َبُعي جماعؾه
مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي وماؾؿاجه اإلاسخلٟت .ان اإلاؿاءلت هىا ال حٗجي الخضزل بخٟهُالث ٖمل
الجامٗت الُىمي او م٣اياة اإلاؿىئلحن ٞحها امام اإلادا٦م ُٞما ًخٗل ٤بٗملهم الا بٗض ع ٘ٞالخهاهت
ًٖ اي مجهم بمىا٣ٞت مجلـ الجامٗت خهغا .والظي ًيبػي ان ال ًدهل طل ٪الا في ايُ ٤الخضوص
وفي خاالث الًغوعة ال٣هىي وفي خاالث الخلبـ بجىاًت.
ومً طلً ٪م ً٨ال٣ى ٫اهه اطا ما اخؿيذ الجامٗت اصائها لىْاثٟها وماعؽ اإلاؿاولىن نالخُاتهم
٧ل مً مىٗ٢ه واقُ٘ مٟهىم الٗمل اإلااؾسخي مً زال ٫جُٟٗل ٖمل اإلاجالـ اإلاسخلٟت في
الجامٗتٞ ،إهه ًم ً٨يمان ٖضم الخضزل في قاوجها مً اًت ظهت ٧اهذ الى ابٗض الخضوص ،وبظل٪
ج٨ىن الجامٗت ٢ض ناهذ خغمها وامىذ ؾحر اٖمالها ب٩ل خغٍت وامان وابٗضث ٖجها الكبهاث بإجها
بغط ٖاجي ال حعي مك٨الث مجخمٗاتها وال جلبي خاظاتها وحِٗل جغٞا ٨ٞغٍا ال ًمذ بهلت الى وا٘٢
الخُاة اإلاٗانغة واً٣اٖاتها اإلادؿاعٖت في الخُىع الٗلمي في قتى اإلاجاالثٞ .جامٗاث الُىم هي ٚحر
ً
ً
ظامٗاث الامـ ،اط اضخذ ظمُ٘ وْاثٟها قإها ٖاما وهما مً همىم اإلاجخم٘ ،اط ال ًم ً٨اٖضاص
اإلاال٧اث الٗلمُت بمٗؼ ًٖ ٫ؾى ١الٗمل وٞهم الُاجه ومٗغٞت اخخُاظاجه ،والا ج٨ىن الجامٗت
ً
حكاع ٥بخسغٍج مال٧اث ال ًم ً٨الاٞاصة مً ماهالتها ،الامغ الظي ٌٗجي هضعا في اإلاا ٫الٗام مً ظهت،
وحُُٗل خغ٦ت ج٣ضم اإلاجخم٘ مً ظهت ازغيًٞ ،ال ًٖ جٟا٢م ما باث ٌٗغ ٝببُالت السغٍجحن في
ال٨شحر مً اإلاجخمٗاث اط جهل وؿبت هظه البُالت الى ا٦ثر مً ( ) %40مً مجمىٕ السغٍجُحن في
ال٨شحر مً الاُ٢اع الٗغبُتًٞ ،ال ًٖ البُالت اإلا٣ىٗت اي جىُْ ٠مال٧اث ٖلمُت بضون ٖمل
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خ٣ُ٣ي .وفي الٗغا ١جٟى ١هظه اليؿبت مشُالتها في الضو ٫الٗغبُت ٦شحرا و٢ض جهل ؤ٦ثر مً ()%70
مً بظمالي ٖضص السغٍجحن ,طل ٪ؤن ؤٚلب اإلااؾؿاث ؤلاهخاظُت مخىٟ٢ت ًٖ الٗمل مىظ ٖام .2003
ً
ومً هىا انبذ لؼاما الخيؿُ ٤بحن الجامٗاث وخ٣ل الٗمل لخإمحن جسغٍج مال٧اث ٖلمُت ًمً٨
الاٞاصة مجها في ؾى ١الٗمل ،وٍخُلب طل ٪الدكاوع اإلاؿخمغ بحن اإلاال٧اث الخضعَؿُت الجامُٗت
واإلاؿاولحن في اإلااؾؿاث اإلاسخلٟت في مجاالث اٖضاص اإلاىاهج الضعاؾُت واؾالُب الخضعَـ والخضعٍب
والخاهُل ازىاء الضعاؾت وبٗضها وجدضًض اججاهاث ؾى ١الٗمل وجىنُ ٠خاظاث الىْاث٠
اإلاسخلٟت.
وفي مجا ٫البدىر صٖذ الخاظت الى ا٢امت قغا٦ت خُ٣ُ٣ت بحن الجامٗاث وخ٣ل الٗمل جمشلذ
بدبجي مكاعَ٘ الخايىاث الخ٣ىُت ومكاعَ٘ اإلاضن الٗلمُت وا٢امت الكغ٧اث الٗلمُت التي حٗخمض
ً
الخ٣اهاث اإلاخ٣ضمت ،اط لم ٌٗض ظاثؼا اظغاء البدىر إلاجغص الغٚبت بؿبر ٚىع الخ٣ُ٣ت وازغاء اإلاٗغٞت
الاوؿاهُتٖ ،لى ما لظل ٪مً اهمُت بالٛت ،اط انبدذ البدىر مكاعَ٘ ظامُٗت الًم ً٨جىُٟظها
ً
بمجغص الاٖخماص ٖلى ظضواها الٗلمُت  ،ِ٣ٞبل باث يغوعٍا الخا٦ض مً ظضواها الا٢خهاصًت في
ظهىص الخىمُت الي بلض مً البلضان ،والجامٗت الُىم مهضع اإلاٗغٞت الٗلمُت ،واإلاٗغٞت الٗلمُت باجذ
جمشل الغ٦حزة الاؾاؾُت الي ج٣ضم ا٢خهاصي في اي بلض مً البلضان ،وهظه اإلاٗغٞت الًم ً٨ا٦دؿابها
ً
واهمائها الا ٖبر مىٓىمت حٗلُمُت قاملت وعاُ٢ت بضءا بغٍاى الاَٟا ٫واهتهاء بالجامٗاث  .لظا انبذ
ً
ً
ً
الخٟاٖل بحن الجامٗاث وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاسخلٟت امغا ملخا ويغوعٍا وَٗىص باإلاىٟٗت ٖلى ظمُ٘
ً
الاَـغا ،ٝوالًمشل جضزال في قاون الجامٗت وال ًدض مً خغٍتها في جهغٍ ٠قاوجها .وعبما ًخهىع
البٌٗ ان الجامٗت ٖلى و ٤ٞهظا اإلاىٓىع ٢ض جدىلذ الى مجغص مهى٘ للمال٧اث الٗلمُت التي
ًدخاظها اإلاجخم٘ ،وان هظه اإلاال٧اث انبدذ مجغص ؾلٗت جسً٘ ل٣ىاهحن الؿى ١في الٗغى
ً
والُلب قإجها بظل ٪قإن اًت ؾلٗت ازغي .وٍظل ٪ج٨ىن الجامٗت ٢ض ٣ٞضث ظؼءا مً هالتها
وهُبتها الٗلمُت التي جىاعزتها زال ٫الؿىحن في اَاع ٞهم يُ ٤لىُْٟت الجامٗت التي ًغاها البٌٗ
جىدهغ بإهماء اإلاٗغٞت ووكغها بهغ ٝالىٓغ ًٖ الاٞاصة مجها مً ٖضمها ،اط ًتر ٥امغ طل٪
للسغٍجُحن اهٟؿهم وإلااؾؿاث اإلاجخم٘.
مً طل ٪هسلو الى ان الجامٗت ماؾؿت مً ماؾؿاث اإلاجخم٘ الًمٞ ً٨هلها ًٖ اإلاجخم٘ باي
خا ٫مً الاخىا ،٫واهما الٗ٨ـ هى الصخُذ اط ًجب ان جىضمج الجامٗت ا٦ثر ٞا٦ثر م٘ مجخمٗاتها
ً
ً
ً
اإلادلُت والىَىُت وجخٟاٖل م٘ بِئتها جٟاٖال مبضٖا وزال٢ا ،وان حعي خاظاث بلضاجها ب٩ل ويىح
وص٢ت ،وان حؿعى ب٩ل الىؾاثل لدؿخجُب لخلبُت هظه الخاظاث بٟ٨اًت ٖالُت ،واطا ٧ان هظا هى
خا ٫الجامٗت اإلاٗانغةٞ ،لماطا ،اطنٌ ،ؿخمغ الخضًض ًٖ اؾخ٣ال ٫الجامٗت ،وًٖ اي اؾخ٣ال٫
ً٣هضون بهظا الخضًض .وهىا ه٣ى ٫ؤن مً ٌؿعى خ٣ا إلاىذ الجامٗاث الٗغاُ٢ت خغٍتها وبؾخ٣الُتها ,
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ٖلُه ؤوال ابٗاص الجامٗت ًٖ جازحر الاخؼاب الؿُاؾُت والجماٖاث الضًيُت اإلاسخلٟت واصخاب
ً
اإلاهالر الٟئىٍت الًُ٣ت ،اي ان ال ج٨ىن الجامٗاث مُضاها للهغاٖاث الؿُاؾُت او الهغاٖاث
الضًيُت او الهغاٖاث الٗغُ٢ت ٦ما هى خالها آلان ،وُٖه ٖضم ا٢دام الجامٗاث في امىع الٖال٢ت لها
بها ,وان ال جىٗ٨ـ هظه الهغاٖاث في ؾُاؾت الجامٗت في مٟغصاث ٖملها في مٟغصاث اإلاىاهج
الضعاؾُت و٢بى ٫الُلبت وؾبل اٖضاصهم ،او في مجاالث البدضٞ ،الجامٗت هي لٗمىم اإلاجخم٘
وزضمت ظمُ٘ اٞغاصه ،وهي حؿعى الى ا٦دكا ٝالخ٣اث ٤الٗلمُت والاٞاصة مجها لسضمت مجخمٗاتها.
وهىا البض مً الخمُحز بحن الجامٗت ٦ماؾؿت ًيبػي ٖلحها ان ال جسىى في الهغاٖاث اإلاسخلٟت ،وخ٤
مىدؿبحها مً الُلبت واًٖاء الهُئت الخضعَؿُت واإلاىْٟحن باٖخىا ١ما ٌكائون مً مباصيء وا٩ٞاع
ؾُاؾُت او صًيُت او ٚحرها بكغٍ ٖضم اإلاؿاؽ او مهاصعة خغٍت الازغًٍ او الخا ١الاطي باي مجهم
بؿبب ازخالٞهم في مٗخ٣ضاتهم ،طل ٪ان الجامٗت اهما هي خغم آمً جىٟخذ ُٞه ظمُ٘ الا٩ٞاع
واإلاٗخ٣ضاث ب٩ل خغٍت وامان٦ ،ما ان طل ٪ال ًمى٘ مً اهخماء مىدؿبي الجامٗت الى الاخؼاب
واإلاىٓماث والجمُٗاث اإلاسخلٟت بكغٍ ٖضم ػط ظامٗاتهم او جىُْٟها لسضمت مهالر جل ٪الاخؼاب
واإلاىٓماث مً زال ٫مىاٗ٢هم الىُُْٟت في الجامٗت .وٖلى الجامٗت م٣اومت ٧ل الاٚغاءاث التي
ج٣ضم لها او الًٛىٍ التي ٢ض جخٗغى الحها لخغٞها ًٖ مؿاعها الٗلمي الؿلُم مً اًت ظهت ٧اهذ
ً
وجدذ اي جبرًغ او الي ؾبب مً الاؾباب ،والتي ٚالبا ما جدؿتر با٢ىٗت بغا٢ت مً الٗلمُت
واإلاىيىُٖت الصزا ٫مكاعَٗها الى الىؾِ الجامعي .وبظل ٪جًمً الجامٗت خغٍت ٖملها
ً
واؾخ٣اللها الا٧اصًمي وخؿً اصائها إلاهامها الٗلمُت والتربىٍت ٖلى و٢ ٤ٞىاهُجها واهٓمتها بُٗضا ًٖ
اًت جازحراث زاعظُت ٚحر مىيىُٖت وطاث صوا ٘ٞال نلت لها بىْاث ٠الجامٗت.
وزالنت ال٣ى ٫ان الجامٗت مُضان خغ للخ٨ٟحر الٗلمي صون اًت ُ٢ىص في ظمُ٘ الخسههاث ٖلمُت
٧اهذ ام اوؿاهُت وفي ظمُ٘ الاججاهاث وبما ًخىا ٤ٞم٘ الخ٣اث ٤الٗلمُت باٖخماص اؾالُب البدض
الٗلمي وَغاث٣ه ومىاهجه ،والجامٗت بما جؼزغ به مً َا٢اث ٖلمُت زال٢ت ،وبِئت ٖلمُت مخٟخدت،
اهما جمشل اإلا٩ان الصخُذ لخال٢ذ الا٩ٞاع وخىاع الش٣اٞاث الاوؿاهُت اإلاسخلٟت مً مىٓىع خىاع
ً
الخًاعاث واهماء ال٨ٟغ الاوؿاوي الظي ًمشل ظهىص اممُت مكتر٦ت ،بُٗضا ًٖ اإلاٛاالة والخٗهب،
وبغوح بىاءة وبكٟاُٞت ٖالُت ،وبما ٌٗىص باإلاىٟٗت ٖلى ظمُ٘ اإلاىاَىحن صون جمُحز بؿبب اللىن او
ً
ً
الٗغ ١او الجيـ او اإلاٗخ٣ضاث ،اط ًيبػي ان ً٨ىن الٗلم خ٣ا مكاٖا لٗمىم الىاؽ ،وان جىْ٠
ً
ً
مُُٗاجه وهخاثج بدىزه الٗلمُت إلاهلخت الجيـ البكغي خايغا ومؿخ٣بال ،والبض ان حؿعى
الجامٗت الى اخُاء جغار امتها الخًاعي وبٗض ز٣اٞتها مً مىٓىع ٖهغي ،وان حؿعى الى الخٟاّ
ٖلى هىٍتها الىَىُت ٧ي جازظ امتها صوعها الالث ٤بحن امم وقٗىب الٗالم ،اي ان ج٨ىن امت مىخجت
للٗلم والش٣اٞت والخ٣اهت ،ال ان حِٗل ٖلى هامل هخاط الامم الازغ.
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وازحرا ه٣ى ٫ؤن هُل الجامٗاث الٗغاُ٢ت بؾخ٣اللُتها  ,بهما ًخُلب ؤوال بنالح بِئتها الخٗلُمُت التي
هسغها الٟؿاص وؾىء ؤلاصاعة أل٦ثر مً ٖ٣ض مً الؼمان ,وزاهُا حكغَ٘ ٢ىاهحن زانت ب٩ل ظامٗت
جدضص مهامها وجسههاتها ونالخُاتها ٦ما ٧ان مٗمى ٫به في الٗغا ١في ٖ٣ض الؿخِىُاث  ,خُض ٧ان
ل٩ل ظامٗت ٖغاُ٢ت ٢اهىجها ٞ ,جامٗت اإلاىنل مشال ٢ض جإؾؿذ بمىظب ال٣اهىن طي الغ٢م ( ) 7
لؿىت  ,1967وظامٗت البهغة ٢ض جإؾؿذ بمىظب ال٣اهىن طي الغ٢م (  ) 8لؿىت  1967وه٨ظا .
مىذ ال٣اهىن عثِـ الجامٗت صعظت وػٍغ لخهغٍ ٠قاون الجامٗت بمىظب ٢اهىجها الظي مىذ
الجامٗت شسهُتها ال٣اهىهُت واإلاالُت اإلاؿخ٣لت  .بلُٛذ ٢ىاهحن الجامٗاث ٖىض جإؾِـ وػاعة
الخٗلُم الٗالي في بضاًت ٖ٣ض الؿبُٗيُاث .وٍخىهم مً ٌٗخ٣ض ؤن مىذ الجامٗاث بٌٗ الهالخُاث
ؤو جىؾُ٘ نالخُاتها ٌٗجي ؤؾخ٣اللها بَال٢ا الؾُما ؤن ؤٚلب بن لم ً ً٨ظمُ٘ عئوؾاء الجامٗاث
وٖمضاء ال٩لُاث في الى٢ذ الخايغٌ ,كٛلىن مىانبهم و٧الت مما ٌٗجي ٖضم بؾدُٟائهم اإلاخُلباث
ال٣اهىهُت لخىلحهم هظه اإلاىانب  ,و٧ان ألاظضعبىػاعة الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي ,مٗالجت هظه
الخالت الكاطة في ؤلاصاعة الجامُٗت التي مطخى ٖلحها و٢ذ َىٍل والتي ًبضو ؤجها باجذ مؿخٗهُت
بؿبب هٓام اإلادانهت اإلاُ٣ذ  ,وبظلً ٪هبذ الخضًض ًٖ بؾخ٣اللُت الجامٗاث في الٓغوٝ
الؿاثضة خالُا في الٗغا ١يغبا مً السُا.٫
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الُىم وبؿ٣ىٍ صولت السغاٞت ،البض مً جدىٍل ظهىصها اإلاكتر٦ت ،ان نض٢ذ ،الى اهخهاع لخضر
جاعٍخي ب٩ل ما جدمله هظه ال٩لمت مً مٗان ،لِـ ٖ ِ٣ٞلى الهُٗض الؿُاسخي وبهما ٖلى نُٗض
اهم ؤال وهى الخٗلُم ٦ىهه اإلادغ ٥ألاؾاسخي في جُىع البالص وبىاء الخًاعة الظي ال ًخم الا ببىاء الٟغص
وجشُٟ٣ه .زانت وؤن ما ؤناب البلض مً حكدذ وجغقغطم ونغاٖاث ،وٖلى عؤؾها ؤلاعهاب ،هاجج ًٖ
زُإ  ًُ٘ٞفي التربُت والخٗلُم .لظلٞ ،٪الُىم ،ا٦ثر مً ؤي ًىم مطخىً ،خإزغ الٗغا ١بما زلٟه
اعهاب صاٖل مً زغاب واػماث ٦ىهه انبذ ؾاخت مً ؾاخاث الهغإ الؿُاسخي الضازلي
وؤلا٢لُمي والضوليٞ ،ال زغوط مً مإػ٢ىا الىَجي صون عبِ بىاء الىًَ ببىاء الاوؿان ٦مبضؤ ؤٖلى
ٌؿخد٣ه الٗغاُ٢ىن ،والا جضهىعها ا٦ثر الى خُض ال هغٍضٞ .ىدً هىا هىاظه خل٣ت مٟغٚت ،الخٗلُم
الساَئ ًيخج ؤلاعهاب ،وؤلاعهاب ًيخج الخٗلُم الساَئ .وٖلُه ال زالم مً الاػماث صون جغبُت الٟغص
بغوح الدؿامذ واإلادبت ،وال خغٍت صون الخٗلُم الصخُذٞ ،هما في ؤي مجخم٘ ًجب ان ً٨ىها
مخىاػٍان ..ان ازخل اخضهما ًسخل جىاػن اإلاجخم٘ ،وهظا ما خهل في اإلااضخي في ٖغا٢ىا ٞهض٢ ١ى٫
ظىن ٦ىضي "خغٍت بال حٗلُم ججٗل اإلاجخم٘ في زُغ صاثم ..وحٗلُم بال خغٍت لً ً٨ىن له ٞاثضة".
مً هاٞلت ال٣ى :٫بن الاٞخ٣اع بلى جغبُت وحٗلُم جدىاؾب م٘ عوح الٗهغ والابخٗاص ًٖ ؤلاَاع اإلاغظعى
فى الٗلىم والش٣اٞت ؤلاوؿاهُت وٖضم الاهخمام باإلاىجؼاث الجضًضة التى جً٘ اإلاخٗلم فى ٢لب خغ٦ت
ؤلابضإ وال٨ٟغ الٗاإلاُحن ،و٧ل ما ًاؾـ أل٩ٞاع الخ٣ضم وخًىع الٗلم وبقاٖت الٗ٣الهُت والخ٨ٟحر
الخغ والى٣ضًت والدصجُ٘ ٖلى الخجغٍب ،ظٗل هظا ٧له مً الٗغاقي ٞغصا ًاجؿا مدبُا ًخُل٘ الى
الهغب الى بالص الٛغبٞ ،ال عجب ؤن جٟكذ ْىاهغ زُحرة ٧الٗى ٠والٟغصًت وألاهاهُت اإلاٟغَت،
والٟؿاص ؤلاصاعي واإلاالي ،وبهماُ٢ ٫م الاوؿان اإلاخدًغ ،وألازال ١ؤلاوؿاهُت ،والؿلى ٥الؿىي
لؤلٞغاص والجماٖاث ،ولم ٌٗض ما حهم في اإلاجخم٘ الا امخال ٥الٟغص مً ؾلُت وما .٫الُىم ،هدخاط الى
الجغؤة ٖلى الى٢ى ٝفي وظه السُإ ،الظي وٗخ٣ض اهه خان و٢ذ جصخُده بٗض ٧ل هظا السغاب ،في
و٢ذ جم الً٣اء ُٞه ٖلى صاٖل ٦خىُٓم ،بال بن ؤًضًىلىظُت صاٖل باُ٢ت وجب٣ى حٗكل في عئوؽ
قغٍدت واؾٗت مً الىاؽ ،وهظه جدخاط بلى خملت جشُُٟ٣ت واؾٗت وصاثمت ،إله٣اط الخٗلُم ،وجد٤ُ٣
الخ٣ضم واللخا ١بالضو ٫اإلاخُىعة التي ؾب٣خىا في هظا اإلاًماع ،ما٦ضًً ُٞه ٖلى ألازىة ؤلاوؿاهُت،
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و وخضة الٗ٣ل ؤلاوؿاوى الٗاإلايٞ ،بضوهه ًهبذ الغنُض ال٨ٟغي اإلاخاح لخجاوػ ألاػماث مدضوصا
للٛاًت واخخمالُاث ٦بحرة ليكىء خغ٧اث و٢ىي مخُغٞت ٢ض ج٨ىن ازُغ مً صاٖل.
مغخلت ما بٗض صاٖل واإلاىاهج الضعاؾُت
ما ًا٦ضه ٦شحر مً التربىٍحن والؿُاؾُحن ،و٢اصة اإلاجخم٘ ،وعظا ٫الضًً ،هى وظىص اػمت في اإلاٗاعٝ
والُ٣م والازال ١اإلاخٗل٣ت بالؿلى ٥الاوؿاوي ،وبٗضم ٢ضعة اإلاىاهج الضعاؾُت ٖلى جىمُت شسهُت
الٗغاقي ٟ٦غص ًٟخسغ باالهخماء لىَىه ،وإلااؾؿخه ؾىاء ٧اهذ مضعؾت او ظامٗت او صاثغة خ٨ىمُت او
مهى٘ ،وًٗ٦ى نالر ومىخج في مجخم٘ صًم٣غاَي خغ ،و٦مىاًَ ملتزم بال٣ىاهحن.
اإلاىاهج الضعاؾُت لها الضوع الخاؾم في جغبُت الٟغص جغبُت صخُدت ،وهضٞها ػعٕ وجغؾُش الاًمان
بالُ٣م واإلاباصت الاوؿاهُت ،والالتزام بالش٣اٞت الىَىُت ،والاهٟخاح ٖلى الش٣اٞاث الٗاإلاُت ،وان حٛظي
في الُالب مبضؤ ؾُاصة ال٣اهىن ٖلى اإلاىاَىحن وبإهه الىؾُلت لخدُ ٤الٗضالت واإلاؿاواة بُجهم ،وبإن
حؿعى الى جغبُت وجُىٍغ اإلاٗاع ٝواإلاهاعاث واإلاىا ٠٢والُ٣م والؿلى ٥الاوؿاوي في الُالب ،وبك٩ل
زام اٖتزاػه بىَىه واهخماثه له ،واٖالء اإلاهلخت الٗامت ،وجىَُض عوح الؿالم في الظاث ،وبصعا٥
ؤهمُت الٗلم والخ٨ىىلىظُا والش٣اٞت وال ًٟواللٛاث في جُىٍغ الصسهُت والاوسجام م٘ الٗالم،
زانت وؤهىا وِٗل في ٖهغ الٗىإلات خُض ناعث الضهُا ٢غٍت ٦ىهُت نٛحرة  ،وِٗل في ٖالم هدى٣ل
بحن ؤعظاثه بؿغٖت الهىث ،وهخىانل بؿغٖت الًىء.
ول٩ل ما ؾب ،٤بوي ؤعي يغوعة البضء بمغاظٗت قاملت للمىاهج و ٤ٞمىٓىع "مضعؾت الُ٣م" ،ؤي
الاهخمام بُ٣م التربُت وبٗضها ألازالقي مً صون اهما ٫الىمىطط الخ٨ىىلىجي في الخٗلُم الؿاثض في
الضو ٫اإلاخُىعة .واصٖى الى الخال٢ذ بحن هظًً الاججاهحن لٗضة ؤؾباب ،ؤهمها اهىا في الٗغا ١وٗاوي
ومىظ ٞترة َىٍلت مً "اػمت ازال "١وؤنبدىا هبرع مٗخ٣ضاجىا بُغٍ٣ت واهىت ووؿحر ٖلى ٚحر هضي
وؾِ الضماع والٟىضخى .ومً ظهت ؤزغي لم ٌٗض للٗلم والخ٨ىىلىظُا م٩اهت مهمت في مجخمٗىا
ً
بالغٚم مً اجهما ٦ما ًظ٦غ ظىن الصعٍحر" ؤنبدا ًمشالن جدضًا ل٩ل ؤوؿا ١الش٣اٞت ،بل لئلوؿان
ً
طاجه مً خُض هى وظىص وؤزال ١وظمالُت .وٖلُهٞ ،هما ً٣ضمان ُ٢ما ظضًضة جدضص الىظىص
الاظخما ي والش٣افي والخاعٍخي لئلوؿان".
لظل ٪ؾخ٨ىن مهاماجىا الغثِؿُت في الخٗلُم بٗض صاٖل ،التي ال ًجىػ ان هدُض ٖجها ،جد٤ُ٣
الاهضا ٝالتربىٍت ٦ما هي مضعظت اصهاه ،بالغٚم مً اٖتراٞىا بٗضم وظىص جدلُل ٖمُ ٤خالُا وؿدىض
ٖلُه لىا ٘٢التربُت في الٗغا ،١وبٗضم وظىص جُُ٣م ٧امل للمخٛحراث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت التي ًمغ
بها اإلاجخم٘ الٗغاقي ،والاهضا ٝهي:
1جغبُت الُالب بش٣اٞت اإلادبت والازاء بحن ال٣ىمُاث والاصًان والُىاث ٠وهبظ الخٗهب ب٩لاق٩اله.
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2جغبُت الُالب بش٣اٞت الاٖترا ٝباآلزغ وز٣اٞت الؿلم وبالُ٣م الضًم٣غاَُت ،واخترام خ٣ى١الاوؿان.
3ؤلخإُ٦ض ٖلى مبضؤ اإلاىاَىت الهالخت وخب الٗغا ١ووخضجه. 4جغبُت الُالب بإهمُت ال٣ىاهحن واخترامها وبٗضم مسالٟتها وبدغمت ممخل٩اث الضولت وؤمىالها،وبخٗغٍٟه ٖلى خ٣ى٢ه وواظباجه.
5جىمُت الصسهُت وخب الاؾخُالٕ ،والخ٨ٟحر اإلاؿخ٣ل والىا٢ض ،ومماعؾت الؿلى ٥اإلاخمضن،والٗمل الخٗاووي بغوح الٟغٍ ،٤وحصجُ٘ عوح اإلاباصعة ٖىض الُالب ،وهبظ ؤؾلىب الخٗلُم ًٖ َغٍ٤
الخل٣حن والاظتراع.
6جىمُت ال٣ضعاث اللٛىٍت (ٖغبي و٦غصي واه٩لحزي)ٖ ،ىض الُٟل وؤ٦ؿابه مهاعاث الاجها ٫اللٛىيالاؾاؾُت.
7ؤلخاُ٦ض ٖلى اهمُت جضعَـ الٗلىم والغٍايُاث ،وجىمُت الخ٨ٟحر الٗلمي الى٣ضي ،والُ٣م اإلاغجبُتبه والخأل ٠م٘ الخ٨ىىلىظُا ،الؾُما الخاؾىب وؤلاهترهذ ٦مهضع للمٗلىماث.
8جضعَـ مىاص الٟلؿٟت ،وٖلم الاظخمإ ،وجاعٍش ألاصًان اإلا٣اعن في اإلاغخلت الشاهىٍت ،ألن هظهالٗلىم في مغخلت مب٨غة مً خُاة ؤلاوؿان مً قإجها بػالت الخٗهب ،وػعٕ عوح الدؿامذ م٘
اإلاسخل.٠
وؤزحرا ،امض ًضي بلى ظمُ٘ اإلاىاَىحن اإلاسلهحن في بالصها ،ؾىاء ٧اهىا مىٓمحن في ؤخؼاب او جُاعاث
ؾُاؾُت ؤم مؿخ٣لحن ،وبلى ظمُ٘ صٖاة الخ٣ضم والؿالم والخغٍت ووكغ اإلاٗغٞت ،مهما ٧اهذ جىظهاتهم
ألاًضًىلىظُت واهخماءاتهم الضًيُت وألازيُت و الاظخماُٖت والؿُاؾُت ،و٦لي ؤمل في ؤجهم ؾُمضون
ؤًضحهم لي زالٞ ٫ترة ٢غٍبت ،لىخٗاون ٖلى بىاء الاوؿان الٗغاقي بىاءا مٗغُٞا واوؿاهُا وازالُ٢ا و
ً
وَىُا
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هٓغٍت الخجىُض اإلاخخالي للىخضاث الخغُ٦ت

عَؿان زغٍبِ

academyrissan@live.com

حٗخبر هٓغٍت الخجىُض اإلاخخالي للىخضاث الخغُ٦ت الظي ًخىظب اقغا ٥ظهض الٗهبىهاث
الخغُ٦ت الهٛحرة بىخضاث خغُ٦ت مىاؾبت هٓغٍت مؿلم بها ٞم٘ اػصًاص قضة الجهض ًخم
الخإمحن بإقغا ٥وخضاث خغُ٦ت ؤ٦بر حجما .وان الجهض الٟٗا ٫اإلاىظت لخُىٍغ ال٣ضعاث
الىُُْٟت للًٗالث الظي جملُت مخُلباث اليكاٍ الخضعٍبي والخىاٞسخي في مسخل ٠الالٗاب
الغٍايُت مً اإلام ً٨جد٣ُ٣ت ٖلى ٢اٖضة الٟهم الض٢ب ٤اللُاث الخىُٓم الٗهبي ووكاَت
.....وبن ج٣ىٍت ٗٞالُت ظهض الًٗالث مغجبِ بخجىُض الدجم الالػم للىخضاث الخغُ٦ت
وج٣ىٍت جدٟحزالالُا ٝالًٗلُت التي ٧اهذ حٗمل .

هىاٞ ٥غو٦ ١بحرة بحن الىخضاث الهٛحرة وال٨بحرة ٖ ،لى ؾبُل اإلاشا:٫ؤ٦بر وخضة خغُ٦ت في
ًٖلت ؾا ١الاوؿان ٢اصعة ٖلى جهُٗض الجهض  200مغة ؤ٦بر مً ؤنٛغ الىخضاث ،
ولخ٣ىٍت ظهض الًٗالث بك٩ل ٖام ًخم جيكُِ الىخضاث الخغُ٦ت ألا٦بر مما ًامً جهاٖضا
في ال٣ىة ؤي خؿب ػٍاصة ال٣ىة الٗامت والتي ًخم جإمُجها ب٨مُت ؤ٢ل مً الىخضاث وبالُب٘
في ؤزىاء ظهىص ٢هىي ؤو ٢غٍبت مجها .
جُٟض الابدار بإن الٗامل اإلادضص لل٨مُت والاهىإ الالػمت الؾخسضام ألالُا ٝهي م٣اصًغ
اإلا٣اومت الًغوعٍت ً ،ىٓم الضما ٙوكاٍ الًٗالث ٖلى مبضؤ:
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ماهي ال٣ىة التي ٖلى الًٗلت جُىٍغها صون الىٓغ الى ؾغٖت به٣بايها ؟
ًم ً٨جٟؿحر طل ٪بإن الالُا ٝالبُُئت ٢اصعة ٖلى جدغٍ ٪الخل٣اث البُىلىظُت بؿغٖت
٦بحرة ظضا ( ؤ٦ثر مً  1000صعظت في الشاهُت ) وٍ٨ىن  ِ٣ٞبكغٍ وظىص ْىاهغ ٢ىة ٚحر
٦بحرة .بهظة الهىعة ًخم ؤقغا ٥الىخضاث الخغُ٦ت بُُئت الؿغٖت ؤوال في الجهض .

ؤي ؤنٛغ ؤهىإ الىخضاث الخغُ٦ت بطا ٧اهذ ٚحر ٢اصعة ٖلى جُىٍغ ال٣ىة الالػمت ٣ً ،ىم
الضما ٙبخجىُض الىخضاث الخغُ٦ت ؾغَٗت الاه٣باى ٖ ،لى ؾبُل اإلاشا :٫في ؤزىاء الؿباخت
البُُئت  ،ال٣ؿم الا٦برمً ال٣ىة اإلاخدغ٦ت ج٨ىجها الالُا ٝالبُُئت الؿغَٗت  ،م٘ همى
الؿغٖت واإلاؿخىي الالػم ألبضاء ال٣ىة ً ،خم ؤقغا ٥الالُا ( ٝب) الى ظاهب الىىٖحن
الاولُحن جدغٍ ٪ال٣ضمحن ٖلى صعاظت ٦هغباثُت بؿغٖت ٖالُت ول ً٨صون ؤز٣اً ٫خم ٚالبا ٖلى
خؿاب الالُا ٝالبُُئت  ،والخدغٍ ٪م٘ ؤز٣ا٦ ٫بحرة حكغ ٥في الجهض ٧اٞت الاهىإ الشالزت
مً الالُا ٝفي ؤزىاء ؾغٖت ٖالُت .
ازخالٞاث م٣اصًغ ؾ ٠٣بزاعة ألالُا ٝالًٗلُت بمسخل ٠ؤهىاٖها جدضص حؿلؿل بقغا٦ها في
اليكاٍ الًٗلي الٟٗا٢ ،٫ض جامً مٓاهغ ٚحر ٦بحرة لل٣ىة بىخضاث خغُ٦ت لضحها ؾ٠٣
مىس ٌٟألازاعة  .مً ؤظل ع ٘ٞبْهاع ال٣ىة ؤو الخٟاّ ٖلى ال٣ىة الًٗلُت اإلاُلىبت َىٍال
ًخُلب بقغا ٥وخضاث خغُ٦ت بؿ٣ىٖ ( ٝخباث ) بزاعة ؤٖلى .
وٍم ً٨ان وؿدكهض ٖلى حٗلُ ٤ججىُض مسخل ٠ؤهىإ الالُا ٝالًٗلُت بكضة الجهض ،
البُاهاث السانت بهغ ٝالجلُ٨ىظحن الًٗلي في الالُا ٝالًٗلُت في ؤزىاء ُ٢اصة الضعاظت
بكضة ٚحر ٖالُت وؿبُا %60-40مً ؤ٢صخى بؾتهال ٥الاو٦سجحن  ،خُض ٧اهذ الالُاٝ
البُُئت ا٦ثر وكاَا في ازىاء ظهض بكضة ٖالُت ٞ %90ةن الخمل الاؾاسخي ً٨ىن ٖلى
الالُا ٝالبُُئت .
ظغث الٗاصة ٖلى ؤٖخباع ان البُُئت والؿغَٗت  -ؤ – حكتر ٥بإٖلى صعظت في الجهض خحن جبلٜ
قضجت %85-80مً الاؾتهال ٥الا٢صخى لالو٦سجحن  ،اما الخيكُِ الا٢صخى لؤللُاٝ
الؿغَٗت (ب) ُٞدخاط الى ظهض طا قضة ؤ٦بر.
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ل ً٨هىا ٥بؾخصىاءاث في اإلاباصيء الٗامت  :في ؤزىاء وكاٍ ًٖلي بعاصي ؤو بوٗ٩اسخي قضًض
وؾغَ٘ ظضا ٢ض ًالخٔ جغجِب ٖ٨سخي  :الىخضاث الخغُ٦ت بؿ ٠٣بزاعة ٖالي ٢ض جيكِ صون
جُٟٗل الىخضاث الهٛحرة بؿ ٠٣بزاعة مىس . ٌٟباالياٞت الى طل٢ ٪ض ًالخٔ بزماص
َغح وخضاث خغُ٦ت بؿ ٠٣مىس٢ ٌٟض حٗهب مً زلُت ٖهبُت خغُ٦ت واخضة بًٗت
مئاث مً الالُا ٝالًٗلُت وفي الى٢ذ طاجت  ،لاللُا ٝالًٗلُت ٖاصة جهاًاث ٖهبُت
زلىٍت زانت بها ومسخلٟت اًًا  ،لظل ٪الضا ٘ٞالظي ًهل الى الالُا ٝوَك٩ل هظة
الىخضة الخغُ٦ت وَُٛي اًًا الىخضاث الخغُ٦ت ال٣غٍبت مجها والتي ٢ض جبل ٜؤٖضاصها في
الًٗالث ال٨بحرة ٖضة ؤال. ٝوبن ٢ضعة الغٍاضخي ٖلى جمُحز قضة به٣باى الًٗالث ًٖ
َغٍ ٤بقغا ٥ؤ٢ل ٖضص يغوعي مً الىخضاث الخغُ٦ت حٗخبر اهم بؾخجاباث ج٠ُ٨
الًٗالث والى خض ٦بحر جدضص الخىا ٤ٞالٟٗا ٫صازل الًٗالث .وبن الجهض الًٗلي الُىٍل
في خا ٫الخ ٠ُ٨الٟٗا ٫مغجبِ بإقغا ٥مخىاوب إلاسخل ٠الىخضاث الخغُ٦ت  ،وفي ؤزىاء حٗب
بًٗها جىٟظ الازغي وْاثٟها بطا ؾمذ َاب٘ الجهض بمشل هظا الخٗىٌٍ  ،وؤماٖىض
بهسٟاى ٢ضعاث ٧اٞت الىخضاث الخغُ٦ت اإلاكاع٦ت في جىُٟظ ظهض مٗحن ٞةن الخٟاّ ٖلى
٢ضعة الٗمل مغجبُت بخ٣ىٍت الىبًاث الٗهبُت  ،وبن جُىع الخٗب وهٟاط بخخُاَي
الجلُ٨ىظحن في الالُا ٝالبُُئت في ؤزىاء ٖملُت الجهض الُىٍل بكضة يُٟٗت جخُلب مً
ؤظل الاؾخمغاع في الخماعًٍ بقغا٧ا ٗٞاال لؤللُا ٝالؿغَٗت – ؤ – وفي ال٣ؿم السخامي
الالُا ٝالؿغَٗت  -ب – ؤًًا  .وؤزىاء اليكاٍ الخىاٞسخي وفي مسخل ٠ألالٗاب الغٍايُت ،
بؾخجابت الخ ٠ُ٨اإلاغجبُت بغ٢ ٘ٞضعاث الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي ٖلى حٗبئت الىخضاث
الخغُ٦ت في الًٗالث  .وفي ؤزىاء جضعٍب ٢هىي او ٢غٍب مً ال٣هىي
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ًدؿجى بقغا٦ ٥مُت ُ٢اؾُت مً الىخضاث الخغُ٦ت في الجهض  ،وَٗىص طل٢ ٪بل ٧ل شخيء الى
اهت ؤزىاء الاه٣باى الاعاصي ٞ ،ةن ْهىع ال٣ضعة ًخٗل ٤بمى٦ىهاث الالُا ٝالًٗلُت اإلاكاع٦ت
بالجهض وج٨غاع جيكُِ الىخضاث الخغُ٦ت  ،ؤي ٧لما ٧اهذ ٦مُت الالُا ٝالًٗلُت بمسخل٠
اهىاٖها ؤ٦ثر مكاع٦ت في الجهض ٧ان شخجها ؤٖلى ج٨غاعا وبهظا ؾخ٨ىن ماقغاث ال٣ىة
ؤٖلى ٞ .لضي الاشسام ٚحر اإلاخضعبحن ٦مُت الىخضاث الخغُ٦ت التي ًم ً٨حٗبئتها في ؤزىاء
جماعًٍ ٢ىة ٢هىي ٖاصة ال جخجىػ  ،% 30-25ؤما لضي اإلاخضعبحن ظُضا ٖلى خمىالث ال٣ىة
ٞإن وؿبت الىخضاث الخغُ٦ت اإلاكاع٦ت في الجهض ٢ض جؼٍض ٖلى  ، %90-80وَٗخمض هظا ٖلى
٢اٖضة ج ٠ُ٨الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي اإلااصي الى ػٍاصة ٢ضعاث اإلاغا٦ؼ الخغُ٦ت وحٗبئت ٖضص
ؤ٦بر مً الٗهبىهاث الخغُ٦ت وجدؿحن الخاػع ( الخىا ) ٤ٞبحن الًٗالث .

جدؿحن الخاػع ( الخىا ) ٤ٞبحن الًٗالث هى الخىظت الازغ لخ ٠ُ٨الًٗالث اإلاغجبِ
بخدؿً وكاٍ الًٗالث اإلاخٗاعيت التي جامً جىُٟظ خغ٦ت الًٗالث الخاػعٍت اإلاؿاٖضة
ٖلى جىُٟظ خغ٦ت الًٗالث اإلاىاهًت ؤًًا التي حُٗ ٤الخغ٦ت  ،الخاػع الٗ٣الوي ليكاٍ
هظة اإلاجمىٖت مً الًٗالث ال ًامً ٢ ِ٣ٞىة ٖالُت وؾغٖت به٣باى وص٢ت جىُٟظ الخغ٦ت
بل وَؿاهم في ج٣ىبن الجهض .
ج٣ىحن الجهض في طل ٪ال٣ؿم اإلاخٗل ٤بيكاٍ الًٗالث اإلاخٗاعيت مغجبِ بمغوهت الًٗالث
والخغ٦ت في اإلاٟانل اإلاُلىبت ٖ ،لى ؾبُل اإلاشا: ٫
مغوهت ٢لُلت للًٗالث اإلاىاهًت ج٨بذ ٦شحرا خغ٧اث الخلىٍذ ( بؿِ الُض مشال) في جهاًت
الخغ٦ت مما ًس ٌٟمضاها  ،وجاصي الخضعٍباث اإلاىخٓمت الى بػالت الخىجغ الؼاثض للًٗالث
اإلاىاهًت في ؤزىاء جىُٟظ مسخل ٠الخماعًٍ وفي هٟـ الى٢ذ جإمحن جاػع ( جىاٗٞ ) ٤ٞا٫
ليكاٍ الًٗالث الخاػعٍت واإلاخٗاعيت لبلى ٙالازغ واإلاٟٗى ٫الجهاجي اإلاُلىب .
ٖال٢ت ٞاٖلُت الخاػع ( الخىا ) ٤ٞبحن الًٗالث وصازلها م٘ ج٣ىحن الجهض ومؿخىي اإلاهاعة
مم ً٨مالخٓخت في ماقغاث وكاٍ ًٖالث عٍايُحن مً مسخل ٠اإلااهالث في ؤزىاء جىُٟظ
ؤخماٖ ٫اصًت :
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لضي عٍايُحن ماهلحن ٖالُا لىخٔ وكاٍ ًٖالث ٦هغباجي ؤ٢ل ب٨شحر باإلا٣اعهت م٘ عٍايُحن
ؤ٢ل جإهُال  ،وفي ؤزىاء جىُٟظ اخماُ٢ ٫اؾُت جٓهغ لضي
الغٍايُحن مً اإلاؿخىي الٗالي وكاٍ ؤٖلى للًٗالث اإلاخٗاعيت والًٗالث الخاػعٍت
باإلا٣اعهت م٘ ؤشسام لم ًماعؾىا الغٍايت ؤو عٍايُحن مً ماهالث يُٟٗت ُٞ ،ما ًسو
الًٗالث اإلاىاهًت جٓهغ ٖال٢ت ٖ٨ؿُت ٧لما ٧ان جإهُل الغٍاضخي ؤٖلى ٧ان وكاٍ
الًٗالث ؤ٢ل هدُجت بٖاصة بىاء قاملت لاللُاث الخ٨ىٍيُت البضهُت والبُىُ٦مُاثُت
والٟؼٍىلىظُت اإلاؿاهمت بٟٗالُت في جإ٢لم ظؿم الغٍاضخي م٘ ظهض ٢ىة ٢ ،ض جؼٍض مً ٢ىة
الًٗالث مً  4-2مغاث  ،ج ٠ُ٨الجؿم م٘ جضعٍباث ال٣ىة مغجبِ بالخٛحراث في الًٗالث
والجهاػ الٗهبي والاوسجت الًٗمُت  ،ؤػصًاص ال٣ىة مغجبِ بخطسم الًٗالث بؼٍاصة ٦شاٞت
الٗىانغ الاه٣بايُت ؤًًا صازل السلُت وبخٛحراث جىاؾب ألا٦خحن واإلاُىػًٍ .
جؼصاص ال٣ىة هدُجت جضعٍب زام ب 2.5 - 1, 5مغة وؤ٦ثر مً ٦خلت الًٗالث .
هىا ٥ؤلُخان مؿخ٣لخان وؿبُا لؼٍاصة ال٣ىة :
ؤاللُت ألاولى  :مغجبُت بالخٛحراث اإلاىعٞىوُُْٟت في الاوسجت الًٗلُت .
هي الخطسم وٞغٍ وؿُج الالُا ٝالًٗلُت .
ؤاللُت الشاهُت  :مغجبُت بخُىٍغ ٢ضعاث الىٓام الٗهبي ٖلى حٗبئت ٦مُت ؤ٦برمً الىخضاث
الخغُ٦ت مما ًاصي الى ػٍاصة ال٣ىة صون ػٍاصة حجم الًٗالث ،وٍدضر الخطسم بدخالي
مؿخمغفي جضعٍب ال٣ىة وبٗملُاث جٟخِذ البروجِىاث وج٨ىبً البروجِىاث م٘ جٟى ١الخ٨ىًٍ
جٓهغحٛحراث الخىُٓم الٗهبي في جدؿً جؼامً الىخضاث الخغُ٦ت  ،وجبض ٫حٗا٢ب حٗبئتها
وؤعجٟإ
اإلاؿخىي ألا٢صخى للخ٩امل الال٨ترومىٚغافي( الال٨ترومىٚغافي هي َغٍ٣ت حؿخسضم لدسجُل
الخُاعاث الىاججت ًٖ الًٗالث والجهىص التي جٓهغ ٖلى مؿخىي الًٗالث ًم ً٨ال٨ك٠
ٖجها بىاؾُت ألاُ٢اب الؿُدُت ؤو صازل الًٗالث – ال٩اجب )  .هظة الاؾخجاباث
الٗهبُت للخ ٠ُ٨بالظاث جامً ػٍاصة ملمىؾت لل٣ىة ال٣هىي في ؤزىاء ػٍاصة ٚحر ٦بحرة في
ال٨خلت الًٗلُت .
ًجب الازظ باألٖخباع ؤن مسخل ٠ؤهىإ ألالُا ٝالًٗلُت لها ؾ٣ى ٝمسخلٟت لؤلزاعة –
ؾ ٠٣ألازاعة الاصوى هى  15-10ظُجاهغجؼ -مىظىص في ألالُا ٝالبُُئت وٍامً ظهضا ٖلى
مؿخىي % 25-20مً ال٣ىة الشابخت ال٣هىي  ،وػٍاصة  %60مً ال٣ىة الشابخت ال٣هىي
حكتر ٥في الجهض الالُا ٝالؿغَٗت ومغجبُت بالترصص  45 -20ظُجاهغجؼ ،ؤما ْىاهغ ال٣ىة
الُ٣اؾُت ٞبداظت الى بقغا ٥في الجهض ال٨خلت الًٗلُت ٧لها وجخُلب جغصص 60-45
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ظُجاهغجؼً -خٗل ٤ؾ ٠٣الازاعة بذجم الىخضاث الخغُ٦ت اًًا ٧ :لما ٢لذ الىخضاث
الخغُ٦ت ٧ان ؾ ٠٣بزاعتها ؤ٢ل
ولظل ٪بالظاث ٞةن الخماعًٍ م٘ ألاز٣ا ٫والتي حك٩ل  % 30 – 20مً مؿخىي ال٣ىة
ال٣هىي ال حؿاٖض ٖ ِ٣ٞلى جُىٍغ هظة الهٟت  ،بل ال حؿمذ للغٍايُحن مً مؿخىٍاث
ال٣ىة الٗالُت في الخٟاّ ٖلى اإلاؿخىي الظي جم جد٣ُ٣ت ؾاب٣ا
م٣ضاع وق٩ل ال٣ىة اإلاُىعة مخٗل ٤بدىاؾب وحجم الالُا ٝالؿغَٗت والبُُئت في الًٗالث
 ،ألالُا ٝالؿغَٗت جامً مؿخىي ٢ىة ؾغَٗت  ،وألالُا ٝالبُُئت جامً ٢ىة زابخت  ،بطا ٧ان
الخىاؾب بحن ٦مُت الالُا ٝالؿغَٗت والبُُئت مٛغوؽ ظُيُا وجخٗغى لخإزحر يُٗ ٠مً
الخضعٍب ٞإن جبض ٫حجم هظة ؤو جل ٪مً الالُا ٝمم ً٨جإمُىت بؿهىلت بخضعٍب طاث جىظت
مىاؾب
جطسم الالُا ٝالًٗلُت في مسخل ٠الاهىإ ًاصي الى همى ؤق٩ا ٫ال٣ىة اإلاىاؾبت  ،جطسم
البُُئت ًاصي ٢بل ٧ل شخيء الى همى ال٣ىة الشابخت  ،والالُا ٝالؿغَٗت الى همى ال٣ىة
الاهٟجاعٍت او الؿغٖت .
ًدضص جطسم مسخل ٠ؤق٩ا ٫ألالُا ٝالًٗلُت بمىهج الخضعٍب  ،ألالُا ٝالًٗلُت
الؿغَٗت جخطسم ٢بل ٧ل شخيء جدذ جإزحرجماعًٍ جخُلب بْهاع ال٣ىة الؿغَٗت في ؤزىاء
الجهض الشابذ ٞةن جطسمها ًدضر  ِ٣ٞفي خالت جىظهاث ٢هىي مم٨ىت بكضتها وَىلها.

زًٗذ لٟدىناث مجهغٍت ًٖالث عٍاضخي بىاء الاظؿام الظًً بؾخسضمىا
في الخضعٍب ؤز٣اال نٛحرة م٘ ال٨شحر مً الخ٨غاعوؾغٖت خغ٦ت ٚحر ٦بحرة
ا٦دك ٠ؤن ألالُا ٝالبُُئت جطسمذ في الى٢ذ الظي لم ًخٛحرحجم الؿغَٗت  ،وبالٗ٨ـ،
اؾخسضام ؤز٣ا٦ ٫بحرة م٘ ج٨غاع ٢لُل وؾغٖت ٖالُت للخغ٧اث ًاصي الى جطسم بهخ٣اجي
لؤللُا ٝالؿغَٗت وؤما حجم البُُئت ُٞب٣ى صون حٛحراث ملمىؾت .
اإلاهاصع
 -1عَؿان زغٍبِ :الخمل البضوي واإلاخٛحراث الٟحزًاثُت والبُىٞؿُىلىظُت والجٛغاُٞت
لخ ٠ُ٨الغٍايُحن .الجؼء الشاوي ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي  ،ال٣اهغة 2017 ،
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 -2عَؿان زغٍبِ  :جُبُ٣اث بُىُ٦مُاء الخضعٍب الغٍاضخي،الجؼء السامـ ،صاع ال٨ٟغ
الٗغبي  ،ال٣اهغة 2017 ،
 -3عَؿان زغٍبِ :اإلاخٛحراث البُىٞؿُىلىظُت والبُىُ٦مُاثُت للخٗب والاؾدكٟاء
للغٍايُحن ،الجؼء الؿاصؽ ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي  ،ال٣اهغة 2017 ،
 -4عَؿان زغٍبِ  ،ابى الٗال ٖبض الٟخاح  :الخضعٍب الغٍاضخي ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي بال٣اهغة ،
2017
 -5عَؿان زغٍبِ  :جدلُل الُا٢ت الخُىٍت للغٍايُحن ،صاع الكغوٖ، ١مان
2001
 -6عَؿان زغٍبِ  :الخٗب الًٗلي وٖملُاث اؾخٗاصة الكٟاء للغٍايُحن ،
صاع الكغوٖ ، ١مان . 1995 ،
academyrissn@live.com
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الخهىع الٗ٣لي في اإلاجا ٫الغٍاضخي

ألاؾخاط الض٦خىع مدمىص صاوص الغبُعي – الٗغا \١بابل – ٧لُت اإلاؿخ٣بل الجامٗت\ ٢ؿم
التربُت البضهُت وٖلىم الغٍايُت
صلذ الابدار الخضًشت ٖلى ان السبراث جستزن في اإلاش ٖلى هُئت حٛحراث ظؼٍئُت في بغوجِىاث السالًا ،
وبن ٖملُت الخضُٖم جخم بىاؾُت حٛحر في ( ص  ،ن  ،ؤ) واإلا٣هىص بالخضُٖم (  )Consolidationان
الاوؿان ختى ًخم ً٨مً اؾخضٖاء السبرة اإلاُلىبت ًجب ان ج٨ىن هظه السبرة ٢ض زبدذ في اإلاش وبال
ٞلً ٌؿخُُ٘ جظ٦غها.
ومً الجضًغ بالظ٦غ ال٣ى ٫ان الاؾخضٖاء هى هىٕ مً الخظ٦غ ً٣هض به خًىع ٨ٞغة او شخيء ما ( وهظا
الصخيء ٢ض ً٨ىن ٨ٞغة او نىعة او عمؼ او خاصزت وٚحرها ) الى الظا٦غة ؾب ٤ان مغ بها الالٖب صون
ً
مشى ٫هظا الصخيء امام الخىاؽ في الى٢ذ الخايغ و٢ض ً٨ىن مباقغا صون وؾُِ وٚحر مباقغ ٦إن
ً
ٌؿخض ي ؤمغا ازغ ومً زال ٫الضعاؾاث الٗضًضة ًم ً٨ال٣ى ٫ان الاظؼاء الهامت التي جخٗل ٤بالظا٦غة
في اإلاش هي :
 -1الٟو الهضغي .
 -2الاظؿام الخلمُت في اإلاهاص الخدخاوي .
 -3الجهاػ الُغفي في اإلاش.
و٧ل هظه الاظؼاء م٘ الالُا ٝاإلاىنلت بُجها حٗمل ٦ىخضة بُىلىظُت وجسخو هظه الاما ً٦بىُْٟتي
الاخخٟاّ او الاؾخضٖاء وجىظض هٓغٍت ازغي في ُ٦مُاثُت الخظ٦غ حؿدىض الى اإلااصة الُ٨مُاثُت اإلاٗغوٞت
باالؾدُل ٦ىلحن ( وهي اإلااصة اإلاىنلت بحن الاٖهاب في ال٣كغة اإلاسُت ) ٣ٞض لىخٔ في بٌٗ الخجاعب
ان وؿبت هظه اإلااصة جؼصاص بك٩ل واضر بٗض ٖملُت الخٗلم مما ًىحي بان لهظه اإلااصة زهاثو هىُٖت
في ٖملُت الخظ٦غ .
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ً
وٖىض الخضًض ًٖ الاؾاؽ الٟؿلجي للخهىع الٗ٣لي  ,يغوعة اإلاغوع بٗملُت الخظ٦غ ألجها حٗض اؾاؾا
للخهىع .
وٍا٦ض ٖلماء الٟؿلجت ٖلى ان الٗملُاث الٗهبُت التي جدضر في مجمىٖت ٖهبُت مُٗىت حُٗي
لهظه اإلاجمىٖت الٗهبُت ٢ضعة الاخؿاؽ بالخهىع وه٣ل هظه الهىعة الى مغا٦ؼ ٖلُا بالضما ٙومً
زال ٫صعاؾاث جدلُل اليكاٍ ال٨هغباجي الٟؿلجي او ًٖ َغٍُ٢ ٤اؽ ظغٍان الضم في الضما ٙاجطر
ً
ان مغا٦ؼ الضما ٙجخإزغ بالجاهبحن (الاخؿاؽ والخهىع ) بالدجم هٟؿه ًٞال ًٖ طلٞ ٪ان اإلاغضخى
ً
الظًً ٌٗاهىن مً بٌٗ اإلاكا٧ل الضماُٚت ٌٗاهىن اًًا مً حكىف في ٖملُت الخهىع .
وٍظ٦غ (٦ىلضن) ان الاؾاؽ الٟؿلجي للخهىع الٗ٣لي هى جل ٪الٗملُاث التي جدضر  ِ٣ٞفي اإلااصة
ً
ً
الؿىجابُت الظؼاء اإلادلالث الخؿُت اما اإلاؿخ٣بالث الخؿُت هٟؿها ٞال جاصي ٖمال ٗٞاال في ٖملُت
الخهىع و٢ض جىنل (ماعججز ) الى ان الخهىع الصخُذ للمهاعة الخغُ٦ت ًيخج ٖىه اؾخجاباث ٖهبُت
ًٖلُت ممازلت لالؾخجاباث الٟٗلُت اط جاصي ٖملُت الخهىع هظه الى اعؾا ٫اؾدشاعاث ٖهبُت مً
الجهاػ الٗهبي الى الًٗالث لخىُٟظ اإلاهاعة اإلاُلىبت .
وحٗخبر ال٣ضعة ٖلى الخهىع مً اإلاخٛحراث الهامت التي حٗ٨ـ جإزحر الخهىع الٗ٣لي ٖلى ألاصاء وهي
جخ٨ىن مً مخٛحرًً هما :
 -1الىيىح الظي ًغجبِ بىاُٗ٢ت الهىعة وه٣ائها مً زال ٫الخ٣ضًغ الظاحي لالٖب وهى ًؼصاص بؼٍاصة
ج٨غاع الهىعة .
 -2الخد٨م الظي ًغجبِ ب٣ضعة الٟـغص ٖلـى اصزـا ٫بٗـٌ الخدؿـِىاث والخٛحـراث ٖلـى الهـىعة اإلاسؼوهـت
فــي الــضما ٙوٍم٨ــً الخٗــغٖ ٝلُــه ٖــً َغٍــ ٤اؾــلىب ٖــضم الــخد٨م ٦ــضلُل للخٗــغٖ ٝل ــى ال ــخد٨م
ً
ٞم ــشال ٖى ــض ؾ ــاا ٫الٖ ــب ال ٨ــغة الُ ــاثغة ٖ ــً الخه ــىع الٗ٣ل ــي لالعؾ ــا ٫وٍجُ ــب اه ــه الً ــخم ً٨م ــً
جهىع ال٨غة ٞهظا ًم٨ـً ان ًُلـٖ ٤لُـه ٖـضم الـخد٨م فـي الخهـىع ()LMAGE UN CONTROLED
 .بهمىطط الخهىع الٗ٣لي:
ًٟترى هظا الىمىطط ان الىُْٟت ؤزىاء الاؾترظإ الٗ٣لي إلاهاعة خغُ٦ت جبضؤ مً الكب٨ت
الاٞترايُت  ،وهي مؿخمضة مً الظا٦غة َىٍلت اإلاضي  ،والسُىة الخالُت هي الاوكُت الخهىعٍت .
وبٗض طلً ٪يخج جض ٤ٞزاعجي ناصع الى هٟـ الًٗالث التي حؿخسضم زال ٫الاصاء الٟٗلي لىٟـ
اإلاهاعة  .وٖلى الغٚم مً ان ٦مُت اليكاٍ الهاصع ج٣ل زال ٫الاؾترظإ الخهىعي ٖىض م٣اعهتها م٘
الاصاء البضوي الا اجها مدضصة في الًٗالث اإلاغجبُت باإلاهاعة  ،و٦ىدُجت لالؾدشاعة الٗهبُت الًُٟٗت
للًٗالث ٞان الخٛظًت الغاظٗت الخؿُت ٌٗاص اعؾالها الى الكب٨ت الاٞترايُت .
ولهظا ؾمي هظا الىمىطط الخض ٤ٞالضازلي خُض ٌؿخسضم مٗلىماث الخٛظًت الغاظٗت لالؾخجاباث
في اإلاؿخ٣بل  ،ومً زاللها ًبجى الخٗضًل والخصخُذ في الكب٨ت الاٞترايُت  ،ولظلٞ ٪ان اإلاخٛحر في
همىطط الخض ٤ٞالضازلي هى الخٛظًت الغاظٗت التي هي هدُجت الاؾترظإ الخهىعي.
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والاٞتراى الاؾاسخي في جٟؿحر همىطط الخض ٤ٞالضازلي ان اؾدشاعة الًٗالث اإلاهاخبت للخهىع هي
مدضصة بالًٗالث الضازلُت في الاؾترظإ الخهىعي  .وٖلى الغٚم مً ان الباخشحن ؾاهضوا هظا
الاججاه مشل ظا٦ؿىن في بضاًت الشالزِىاث وؾُىن  1976الا ان الضعاؾاث ٖابها الًبِ الخجغٍبي
ً
ً
ال٩افي  .و٢ضمذ صعاؾاث الهج  1979وها 1982 ٫صلُال ججغٍبُا م٣بىال الا ان الباخشحن اإلاٗانغًٍ لم
ًٌٗضوا جٟؿحر اججاه اليكاٍ الٗهبي الًٗلي وزانت مهُلر الاؾدشاعة الًٗلُت اإلادضصة وجإزحر
الاؾترظإ الخهىعي  .واإلاك٩لت ال٣اثمت امام جٟؿحر اليكاٍ الًٗلي هي مىيىٕ جدضًض الًٗالث
ً
الٗاملت في اإلاهاعة التي جم اؾترظاٖها  ،وخالُا ٞةن الضلُل اإلاخاح الٌؿمذ ب٣بى ٫هظا الاٞتراى بإي
صعظت مً الش٣ت ٖلى الغٚم مً وظىص بٌٗ الاصلت اإلاؿاهضة مً ان بٌٗ الاؾدشاعاث الٗهبُت
الًٗلُت ؾى ٝجهاخب الاؾترظإ الخهىعي وزانت ٖىضما ج٨ىن اإلاهاعة مإلىٞت لالٖب او جم
الخضعٍب ٖلحها ًٖ َغٍ ٤الخهىع الٗ٣لي وبك٩ل ٖام ٞةن بٗض الخض ٤ٞالضازلي في الخهىع ًجب
ً
ٖضم ججاهله جهاثُا .
بن همىطط الخض ٤ٞالساعجي ( ً )The Outfow Model 48-190-191مشل اليكاٍ اإلاٗغفي
ً
لالقاعاث الغمؼٍت الٗامل الغثِسخي في هظا الىمىطط  ،وهظا مكابه جماما لخٟؿحر الخٗلم الاظخما ي
الظي ويٗخه باهاصوعا  1987واإلابجى ٖلى مكاهضاث ٖملُت الخٗلم وٍٟترى هظا الىمىطط ان
الاؾترظإ الخهىعي ًبضؤ الٗمل في الكب٨ت الاٞترايُت مؿخمضا مً الظا٦غة َىٍلت اإلاضي  ،زم جإحي
السُىة الشاهُت وهي ٖمل الاقاعاث الغمؼٍت للمٗلىماث اإلاغجبُت باإلاهاعة  ،وبٗضها ًبضؤ اظغاء
الخٗضًل والخصخُذ في الكب٨ت  ،وهظه الخُٛحراث اإلاٟتريُت حؿخسضم بٗض طل٦ ٪إؾاؽ العؾا٫
جض ٤ٞزاعجي ناصع الى الًٗالث  ،وهظا ًاصي بضوعه الى جصخُذ الاؾخجابت او الخٗضًل في ألاصاء .
وٍجب مالخٓت ان اإلاخٛحر الاؾاسخي في همىطط الخض ٤ٞالساعجي هى الاقاعاث الغمؼٍت ٖلى ٖ٨ـ
الخٛظًت الغاظٗت التي جمشل اإلاخٛحر الاؾاسخي في همىطط الخض ٤ٞالضازلي .
و٢ض ْهغ اججاهان في جىاو ٫البدىر التي جضٖم هظا اإلاٟهىم للخٗغٖ ٝلى ٞاٖلُت الاؾترظإ
الخهىعي في همىطط الخض ٤ٞالساعجي:
الاججاه الاوً : ٫خم التر٦حز ُٞه ٖلى مغاخل ا٦دؿاب اإلاهاعة .
الاججاه الشاوي  :صعظت اإلاخُلباث اإلاٗغُٞت اإلاخًمىت في اإلاهاعة .
هٓغٍت الخضر Action Theory
حٗض اخضر الىٓغٍاث التي جٟؿغ الخهىع الٗ٣لي والتي اٖخمضث في بىاء اإلاُ٣اؽ  .و٢ض ويٗها
(ظىعن مىهؼعث ٖام  )1999-وٞدىاها ان الخغ٧اث الغٍايُت او الاخضار الخغُ٦ت هي جىُٓم
لالهدباه ٌٗ٣به جهغ ٝخغ٧ي  ،وفي هظا اإلاجاٌٗ ٫خبر (ظىعن ) ان الخهىع هى ق٩ل مً اق٩ا ٫جى٘٢
الخضر  ،ومً وظهت هٓغ اؾخسضام الظا٦غة ٞان طلٌٗ ٪جي اؾترظإ مٟغصاث الاخضار مً الظا٦غة
اإلاسؼوهت والتي ًم ً٨اؾخٗغايها واؾخٗغاى ام٩اهُت اؾخسضامها ٖلى ق٩ل اخضار مخٗا٢بت .
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وهىا ًإحي مٟهىم الٗال٢ت بحن الىٓغ والخهىع الخسخي وبمٗجى ازغ ًم ً٨ال٣ى ٫ان الاخضار اإلاٟغصة
ً
جلٗب صوعا في ٢ىة او يٗ ٠جى ٘٢الاخضار ٦ما ان مٟهىم الخضر او الخالت ً٣ؿم بحن الالٖب
واإلاهاعة واإلادُِ ٞاطا ٧ان الخهىع مغ٦ؼا ٖلى الاصاء اإلاهاعي ٞهظا ٌٗجي ان الالٖب ظؼء مً الخالت ،
خُض الًم ً٨جهىع خغ٦ت بضون الٖب مىٟظ اما اإلاهاعة وُُٟ٦ت اصائها ٞاجها حٗخمض ٖلى الخهىع
الخغ٧ي وفي خالت جدضًض الخضر او الخالت ٞان طل ٪مغجبِ بٓغو ٝاإلادُِ اما مضي جضزل ْغوٝ
اإلادُِ في الخهىع ُٞخىٖ ٠٢لى َبُٗت اإلاهاعة ٟٞي اإلاهاعاث التي ًجب ان ً٨ىن الالٖب ٞحها
مغجبِ ومخىا ٤ٞم٘ الٓغو ٝالساعظُت لٛغى الخىُٟظ ٞإن جهىع اصاء اإلاهاعة ًجب ان ًازظ
بالخؿبان الٓغو ٝاإلادُُت  .اما اطا ٧اهذ اإلاهاعة مٗخمضة ٖلى ٢ابلُاث الالٖب الضازلُت ُٞمً٨
ان حهمل الٓغو ٝالساعظُت الى خض ما لظلٞ ٪ان هىٕ الخهىع ٌٗخمض ٖلى هىٕ اإلاهاعة  ،وبؿبب
زهىنُت اإلاهاعاث وازخالْ ٝغو ٝالالٖبحن ٞان طل ٪اما ان ٌٗؼػ او ٌُٗ ٤مٟهىم جى ٘٢الخضر ،
ً
٦ما ان ازخال ٝبحن الالٖبحن ًىلض ازخالٞا في الخهىع لالخضار وخؿب شسهُت الالٖب ومً
مٟهىم الىٓغٍت ٞان اإلاٗلىماث الجىابُت مً الاخضار الؿاب٣ت ًم ً٨جظ٦غها واؾخسضامها جدذ
ْغو ٝمُٗىت ٢ض جٓهغ في مهاعة ظضًضة .
الخهىع الٗ٣لي في اإلاجا ٫الغٍاضخي:
ً
ً
ل٣ض باث واضخا بان الخهىع الٗ٣لي هى َغٍ٣ت ٞاٖلت للخإزحر اًجابُا ٖلى الاصاء الخغ٧ي و٢ض
اج ٤ٟالٗضًض مً السبراء هظا اإلاجاٖ ٫لى ان الخهىع ًم ً٨ان ًُب ٤وبإق٩ا ٫مسخلٟت بدُض ً٨ىن
له اهضا ٝمخٗضصة واؾخسضاماث مخٗضصة جازغ ٖلى الاصاء الخغ٧ي .
وٍغي (هى ) 1992 ٫ان الخهىع الٗ٣لي هى ال٣اٖضة الاؾاؾُت إلا٨ىهاث الظا٦غة ٞىدً جهخم باالصاء
ً
او الك٩ل الخغ٧ي وزهىنا في اإلاهاعاث طاث اإلادُِ اإلاٟل ، ٤اما باليؿبت للخٗامل م٘ مدُِ مخٛحر
واصاة مخدغ٦ت ٞان طلً ٪دخاط الى جهىع اٖ٣ض واؾغٕ وهظا ًاٍض ما ط٦غه وكىان ٖبض هللا – 2000
في ان هىٕ الخهىع ٌٗخمض ٖلى هىٕ اإلاهاعة ٞمجها ما ًخإزغ باإلادُِ ومجها ما ٌٗخمض ٖلى ٢ابلُاث
الغٍاضخي الضازلُت .
ً
وٍلٗب الخهىع الٗ٣لي في عٍايت اإلاؿخىي الٗالي واإلاىاٞؿاث صوعا في ٚاًت الاهمُت اط جخد٨م صعظت
ً
الخهىع بمىانٟاث الاصاء بضعظت ٦بحرة وزهىنا في الالٗاب التي ًخم الخُُ٣م ٞحها مً زال ٫جدلُل
ً
مىانٟاث الاصاء هٟؿه خُض ًؼصاص اخؿاؽ الالٖب ب٩ل مغاخل الخغ٦ت قٗىعٍا وجسخل ٠اهمُت
الخهىع مً لٗبت الزغي ٞبالغٚم مً اهمُخه ال٨بري لجمُ٘ اهىإ الالٗاب الا ان هىا ٥بٌٗ
الازخال ٝفي وؿبت الاهمُت بحن لٗبت وازغي ٞبِىما ًخمحز الخهىع في الالٗاب التي
ًخم الخُُ٣م ٞحها مً زال ٫مىانٟاث الاصاء هٟؿه بالهبٛت الكٗىعٍت ؤي اهه ٌٛلب ٖلُه الىاخُت
ً
ً
الكٗىعٍت ( الكٗىع والاخؿاؽ بالخغ٦ت ) خُض ًلٗب هظا الاخؿاؽ صوعا ٦بحرا في الىدُجت الجهاثُت
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هجض ان الالٗاب الازغي التي حٗخمض بالضعظت الاولى ٖلى مؿخىي اللُا٢ت البضهُت تهمل الى خض ٦بحر
ً
مؿالت الخهىع ٧االع٧اى مشال وبالخالي تهمل الخ٨ىُ ٪الؿلُم لالصاء .
وفي صعاؾت َب٣ها (هى ٫وعوصظغػ وباع ٖام ٖ )1990لى الالٖبحن في ؾذ الٗاب هي ٦غة ال٣ضم هى٧ي
الجلُض ٦غة ال٣ضم الامغٍُ٨ت الؿ٨ىاف التزلج والجمباػ جم جهيُ ٠الالٖبحن ٖلى اؾاؽ اإلاؿخىي
الخىاٞسخي بٛغى جدضًض الٗال٢ت بحن مؿخىي اإلاهاعة واؾخسضام الخهىع و٢ض جىنلذ الضعاؾت الى
الىخاثج الاجُت :
ٌ -1ؿخسضم مٗٓم الالٖبىن الخهىع الٗ٣لي .
ٌ -2ؿخسضم الالٖبىن الخهىع الٗ٣لي ازىاء اإلاىاٞؿت بهىعة جٟى ١الخضعٍب.
ً
ٖ -3اصة ما ًغي الالٖبىن اهٟؿهم ٞاثؼًٍ وهاصعا ما ًغون اهٟؿهم زاؾغًٍ.
 -4جمُل ظلؿاث الخهىع الى ُٚاب بىاء هُ٩ل مجغص.
ٌ -5ؿخسضم الالٖبىن الخهىع الضازلي والساعجي بهىعة مدؿاوٍت .
٧-6لما اعج ٟ٘مؿخىي اإلاهاعة ػاص اؾخسضام الخهىع .
اؾخسضاماث الخهىع الٗ٣لي في اإلاجا ٫الغٍاضخي:
ًم ً٨اؾخسضام الخهىع الٗ٣لي بُغ ١مخٗضصة في اإلاجا ٫الغٍاضخي ومجها:
 -1اجساط ال٣غاع اإلاىاؾب (ٌ )Decision Makingؿخسضم الخهىع في اإلاؿاٖضة ٖلى الخ٨ٟحر في
الاخخماالث التي ًم ً٨مىاظهتها في اإلاىاٞؿت وهظه الٗملُت حؿمى اجساط ال٣غاع اإلاىٟ٢ي
( )Situational Decision Makingوطل ٪مً زال ٫ج٣ىٍم اإلاى ٠٢الخىاٞسخي ال٣اصم
والخسُُِ اإلاؿب ٤لالصاء.
 -2جُىٍغ اؾتراجُجُت اللٗب ٌؿاٖض الخهىع بهٟت زانت في الاوكُت الغٍايُت التي جلٗب
ً
ً
ٞحها الاؾتراجُجُاث صوعا اًجابُا وحؿخسضم مٗٓم الالٗاب َغٍ٣ت جدلُل اصاء الٟغ١
اإلاىاٞؿت وجغؾل اإلاىضوبحن الى اإلاباعٍاث لجم٘ اإلاٗلىماث ًٖ الٟغ ١اإلاخى ٘٢مىاٞؿتها وٍخم
ٖغى الاٞالم والكغاثِ ٖلى الالٖبحن ووي٘ الاؾتراجُجُاث اإلاىاؾبت والً٣خهغ هظا ٖلى
ً
الالٗاب الجماُٖت ول ً٨هجضه اًًا في الاوكُت الٟغصًت .
 -3جُىٍغ مؿخىي الاصاء ًم ً٨اؾخسضام الخهىع الٗ٣لي في جُىٍغ مؿخىي الاصاء  ،وج٣ضم
هماطط مً بٌٗ الٖبي اإلاؿخىي الٗالي في اوكُت عٍايُت مسخلٟت لخىيُذ الضوع الظي
ًلٗبه الخهىع الٗ٣لي في جُىٍغ مؿخىي الاصاء  ،وهظا ما خهل م٘ اخضي بُالث الُٛـ
التي اؾخٛغ٢تها مماعؾت الخهىع ؾىت ٧املت ختى جخم ً٨مً الخد٨م في الهىعة وويىخها
ً
ً
ٟٞي البضاًت ٧ان الًم٨جها عئٍت هٟؿها وٚالبا ما حكاهض اخضا ٚحرها وم٘ الخ٨غاع والاؾخمغاع
في مماعؾت الخهىع بضؤث حكٗغ اجها جاصي ٟ٢ؼاتها صخُدت وحؿم٘ نُداث الجمهىع.
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َ -4غٍ٣ت خل اإلاك٨الث ٣ً :هض باإلاك٨الث هىا خاالث ٞكل الاصاء وجىٟ٢ه ٖىض ظؼء مٗحن
وهىا ٥خاالث ٦شحرة جمذ مٗالجتها مً زال ٫ج٨غاع الخهىع ول ً٨ججضع الاقاعة الى ان الامغ
ًدخاط الى مخسههحن في الاٖضاص الىٟسخي ولِـ مجغص جهىع ٖ٣لي واؾترظإ مجمىٖت
مً السبراث .
َ -5غٍ٣ت جصخُذ الازُاء  :الخهىع الٗ٣لي لالصاء اإلاهاعي الٟاقل ًضٖم الازُاء الا في خالت
ً
اطا ٧ان الخضعٍب مهمما بهض ٝالخٗغٖ ٝلى الخٗغٖ ٝلى الازُاء إلاداولت جصخُدها
ومؿاٖضة الالٖب في الخ٣ضم باإلاؿخىي .
وٍخم طل ٪مً زال ٫السُىاث الاجُت :
 -1جهىع الاصاء الساَئ .
 -2الاخؿاؽ والكٗىع بإزُاء الاصاء .
 -3مداولت جصخُذ الاؾخجابت .
 -4جهىع الاصاء الصخُذ.
 -5ج٨غاع الخهىع الصخُذ ٖضة مغاث .
 -6الاصاء الٟٗلي للمهاعة .
ول ً٨الًًٟل اؾخسضام هظه الُغٍ٣ت ٖىضما ً٨ىن الالٖب في خالت اؾدشاعة اهٟٗالُت ٖالُت او
يٖ ِٛهبي .
 -7الخ٣ؿُم الؼمجي لالصاء  :وهي اخضي الُغ ١اإلاؿخسضمت في الخهىع الٗ٣لي وزانت في الاوكُت
ً
ً
التي جمشل اإلاؿاٞت في ٖال٢تها م٘ الؼمً ٖىهغا اؾاؾُا ٞحها
ُ٢اؽ الخهىع الٗ٣لي في اإلاجا ٫الغٍاضخي:
ػاص الاهخمام بُ٣اؽ الخهىع الٗ٣لي في اإلاجا ٫الغٍاضخي م٘ ػٍاصة اإلاىاٞؿت ٖلى جد ٤ُ٣الاهجاػاث
الغٍايُت .
 -1اؾخبُان الخهىع الخغ٧ي ( )Movement lmagery Questionnaireوي٘ هظا الاؾخبُان
"ها "Hall ٫و " بىهجغاؽ " ( pongrac )1983م٘ مؼٍض مً الاججاه هدى اإلاهاعاث الخغُ٦ت
والغٍايُت وٍخ٨ىن مً (ٖ )18باعة والتي جه ٠حؿ٘ ؾالؾل خغُ٦ت ٢هحرة جاصي ٧ل
ً
ؾلؿلت ٖملُا مغجحن الاولى مخبىٖت بخٗلُماث الٖاصة ج٨ىًٍ السبراث باؾخسضام الخهىع
البهغي والشاهُت مخبىٖت بخٗلُماث  +جهىع الاخؿاؽ الخغ٧ي بٗض ٧ل جهىع ٌسجل
الالٖب هىُٖت الخهىع ٖلى مُ٣اؽ ج٣ضًغ وج٨ىًٍ صعظاث الخهىع مجمىٕ ٦لي ازغ
ً
مىٟهل ؤي ان هظًً البٗضًً ً٨ىها مٗا ال٣ضعاث اإلاؿخ٣لت ل٩ل مً الخهىع البهغي
وجهىع الاخؿاؽ بالخغ٧اث ٖبر الخهىع الٗ٣لي ولهظا ًم ً٨ان ً٨ىن ٧ل مً الخهىع
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ً
ً
ً
ً
البهغي والخغ٧ي ٖالُا او مخىؾُا او مىسًٟا  ،او ان ً٨ىن اخضهما ٖالُا والازغ
ً
مخىؾُا .
 -2اؾخبُان ويىح الخهىع البهغي ٌٗ Vividness of Visual lmagery Questionnaireخبر
ً
ً
مً ا٦ثر الاصواث قُىٖا واؾخسضاما في مجا ٫البدىر و٢ض جم جُىٍغه بىاؾُت " ماع٦ـ –
 "Marks-1973وفي ٖام ( )1989وكغ ٢اثمت مُىلت بالبدىر التي اؾخسضمذ هظا
الاؾخبُان وٍخ٨ىن مً (ٖ )16باعة والتي جم الخهىٖ ٫لحها مً اخض الابٗاص الٟغُٖت الزخباع
" بُدـ  )Bettsالظي وكغ في ( )1909اؾخبُان الخهىع الٗ٣لي في بٗض الخهىع البهغي
وٍخم الاظابت ٖلى مُ٣اؽ ج٣ضًغ ًتراوح مٗامل الشباث ما بحن ( )0.87-0.67و٢ض اقاع "
مىعان " (  )1993الى ان نض ١الخ٨ىًٍ لهظا الازخباع خىله ظض٦ ٫بحر.
 -3اؾخبُان ويىح جهىع الخغ٦ت ( )Vividness of Movement lmagery Questionnaireجم
وي٘ هظا الاؾخبُان بىاؾُت " اسخ " ٤و " ماع٦ـ " و " عوقا )1986 ( " ٫وحهض ٝالى
ً
ُ٢اؽ الخهىع البهغي مهاخبا م٘ خغ٦ت هٟؿها و٦ظل ٪الاخؿاؽ الخغ٧ي وٍُلب مً
الالٖب ان ٌؿخسضم الخهىع الضازلى وٍخ٨ىن مً (ٖ )24باعة جخم الاؾخجاباث ٖلى مُ٣اؽ
ج٣ضًغ ومٗامل الشباث لهظا الازخباع ( )0.86بٟانل ػمجي زالزت اؾابُ٘ وجم اؾخسغاط مٗامل
الهض ١باؾخسضام اإلاد ٪م٘ اؾخبُان ويىح الخهىع البهغي .
 -4اؾخبُان الخهىع في الغٍايت (ٌٗ )Sport lmagery Questionnaireخبر مً ا٦ثر الاصواث
التي جم جُبُ٣ها في مجاٖ ٫لم الىٟـ الغٍايت و٢ض ٢ام باٖضاصه " ماعججز ( " ")1982
ً
 "Mratensوٍ٣ضم هظا الاؾخبُان ونٟا العب٘ زبراث قاجٗت في اإلاجا ٫الغٍاضخي وهي :
اإلاماعؾت الٟغصًت  ،اإلاماعؾت م٘ الازغًٍ مكاهضة ػمُل والاقترا ٥في اإلاىاٞؿت وبٗض ً٢اء ص٣ُ٢ت
واخضة للخهىع ٖلى ٧ل بٗض مً هظه الابٗاص الاعبٗت ً٣ىم الالٖب باالؾخجابت ٖلى مُ٣اؽ ج٣ضًغ
مً زمؿت ابٗاص وهي جبضؤ مً ٖضم الخهىع الى جهىع واضر لبٌٗ اق٩ا ٫خؿُت وهي ( البهغ-
الؿم٘ – والاخؿاؽ الخغ٧ى والخالت الاهٟٗالُت اإلاهاخبت و٢ض ٢ام بخٗغٍب هظا اإلاُ٣اؽ " اؾامت
عاجب – . "1995
 -5مُ٣اؽ " هاعَـ " للخهىع الٗ٣لي Harris Mental lmagery Scale
ويٗذ هظا اإلاُ٣اؽ " صوعسى هاعَـ " و " بِذ هاعَـ " ( )1984بهض ٝالخٗغٖ ٝلى الخهىع
البهغي والاهٟٗاالث اإلاهاخبت لالصاء واٖض نىعجه الٗغبُت " مدمض الٗغبي " ماظضة اؾماُٖل (
 )1996جدذ ٖىىان مُ٣اؽ الخهىع الٗ٣لي الٗام وٍخ٨ىن اإلاُ٣اؽ مً ( )12بٗضؤ وَكمل ٖلى
(ٖ )39باعة وجخًمً مجمىٖت مً الابٗاص اإلاغجبُت باإلاجا ٫الغٍاضخي وهي بضلت جضعٍب الخظاء
الغٍاضخي الاخماء واإلاغوهت والاصاء اإلاهاعي والاخماء والدجغة اإلاىٟهلت والخٛظًت والٟىا٦ه اإلاًٟلت .
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ٖلى الؼعاٖت ؤن ُج ّ ُ ً ُ
ٛاًغة لخلبُت اخخُاظاث الٗالم
ِ
ُب ٤هٓما م ِ
ّ
ً
ُُ
زبراء اإلاىٓمت ًدشىن ٖلى اٖخماص هه ٍج ؤٖلى ٢ضعة ٖلى الاؾخضامت

اإلاهضع :مىٓمت ألاٚظًت والؼعاٖت""FAO

لُ٣ت لٗملُاث ػعاُٖت باؾخسضام ُٚاء التربت الًٗىي في هُ٩اعاٚىا.
ّ
ماجمغ ػعا ي مخسهو بالٗانمت الهىضًت الُىم ؤن
ؤ٦ض زبراء مىٓمت ألاٚظًت والؼعاٖت" ، "FAOفي
ٍ
ً
ّ
ّ
هٓم ػعاُٖت ؤٖلى ٢ضعة ٖلى
اإلاؼاعٖحن في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم ًخٗحن ٖلحهم الخىظه بؿغٖت بلى اٖخماص ٍ
الاؾخضامت والاهخاظُت مً ؤظل جلبُت اخخُاظاث الاهٟجاع الؿ٩اوي في الٗالم والاؾخجابت ُّ
لخٛحر اإلاىار.
ّ
الهىهُت ""IVth WCCA
ٟٞي البُان الغثِسخي ؤمام  1000مكاع ٥في اإلااجمغ الٗاإلاي الغاب٘ للؼعاٖت
بيُىصلهي ،ؤ٢غ زبحر اإلاىٓمت قُٟاجي باهضي ،مضًغ قٗبت ؤلاهخاط الىباحي وخماًت الىباجاث ،بما
ّ
الهىهُت " "CAمً صو ٍع ؤؾاسخي في ؾُا ١هظا الخُٛحر اإلايكىص.
للؼعاٖت
و٢ا ٫زبحر اإلاىٓمت ؤن "الٗالم لِـ ؤمامه مً بضًل ًٖ اٖخماص ؤؾالُب ج٨شُ ٠ؤلاهخاط الؼعا ي
ٖلى هدى مؿخضام ،مً ؤظل جلبُت الُلب اإلاخىامي ٖلى الٛظاء والٗل ٠م٘ الخس ٠ُٟمً خضة ال٣ٟغ
ً
ً
ّ
وخماًت اإلاىاعص الُبُُٗت .وحك٩ل الؼعاٖت الهىهُت ٖىهغا ؤؾاؾُا في هظا الؿُا".١
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ّ
الهىهُت ٖلى اؾدبضاٖ ٫ملُاث ٖؼ ١التربت وخغازتها ٢ضع ؤلام٩ان لهالر
وجدغم ؤؾالُب الؼعاٖت
ً
اؾخسضام ُٚاء التربت الُبُعي الضاثم وجُبُ ٤صوعاث مدهىلُت ّ
مخىىٖت ٖلى هدى ًًمً ٢ىاما
ٍ
ً
ً
بهخاظُت ٖالُت .ومىظ بضء جُبُ ٤ؤؾالُب الؼعاٖت الهىهُت ٢بل ٖ 25اما،
مشالُا للتربت ومٗضالث
ٍ
ُ
ؤضخذ جماعؽ الُىم ٖلى امخضاص  100ملُىن ه٨خاع مً ألاعاضخي الؼعاُٖت في ؤهداء الٗالم ٧اٞت.
ٌ
يغع ّ
بُئي
ّ
ّ
يغع بُئي
ًٖ
ًذ
جمس
ٟت
اإلا٨ش
ً٣ى ٫زبحر اإلاىٓمت قُٟاجي باهضي ؤن "ؤؾالُب الؼعاٖت الخ٣لُضًت
ِ
ّ
ّ
ّ
و٢ذ ًخُلب الٗالم ُٞه
في ؤٚلب ألاخُان ،مما ؤصي بلى هبىٍ مٗضالث ؤلاهخاظُت الؼعاُٖت في ٍ
مًاٖٟت بهخاظه مً ألاٚظًت لخلبُت اخخُاظاث حؿٗت ملُاعاث وؿمت بدلىٖ ٫ام " .2050
ً
٦شحر مً اإلاىاَ ٤خى ٫الٗالم ،صعظىا باؾم ج٨شُ ٠ؤلاهخاط ٖلى
في
ٖحن
ا
ؼ
"اإلا
ؤن
٢اثال
وؤٖلً
ع
ٍ
مماعؾاث ؤلاٞغاٍ في الخغر وجدغٍ ٪التربت ،وؤلاؾغا ٝفي اؾخسضام ألاؾمضة والغي واإلابُضاث".
ّ
ً
ّ
ؤًًا ،مً مُاه و٢ىام و ّ
جىى ٍٕ خُىي ،وٚحر
التربت
ؾماث
ٖلى
غ
ؤز
"٢ض
اٝ
غ
ؤلاؾ
طل٪
ؤن
مً
ع
وخظ
ٍ
ّ
طل ٪مً السضماث التي ًىٞغها هٓام بُئي ؾلُم ،مما بضؤ بس ٌٟمٗضالث همى الٛال ٫اإلادهىلُت" .
ّ
ً
اإلاخى ٘٢ؤن ًتراظ٘ ّ
مٗض ٫همى ؤلاهخاظُت الؼعاُٖت بلى  1.5باإلائت
واؾدىاصا بلى الاججاهاث الغاهىت ،مً
مً آلان بلى ٖام  2030ومً زم بلى  0.9باإلائت للٟترة  ،- 20502030م٣اعهت بمٗض ٫همى ؾىىي م٣ضاعه
 2.3باإلائت مىظ .1961
وفي البلضان الىامُت ،هبِ مٗض ٫همى ؤلاهخاط اإلادهىلي لل٣مذ مً هدى  5باإلائت ٖام 1980بلى 2
ً
باإلائت ٖام  .2005وفي ًٚىن هٟـ الٟترة سجل مٗض ٫الىمى اإلادهىلي لؤلعػ هبىَا مً  3.2باإلائت
بلى  1.2باإلائت ،بِىما جدغ ٥ماقغ هبىٍ همى بهخاظُت الظعة باججاه الهبىٍ مً  3.1باإلائت بلى مجغص
 1باإلائت.
ٌ ٌّ
بهمت بُئُت ؤ٢ل
وانل زبحر اإلاىٓمت قُٟاجي باهضي خضًشه بال٣ى ٫ؤن الؼعاٖت الهىهُت لِـ بىؾٗها اؾخٗاصة
ً
ؤًًا الٗضًض مً الٟىاثض البُئُت ّ
اإلاهمتٞ .بهغٝ
الٛلت اإلاغجٟٗت للمدانُل ٞدؿب بل وؤن جدُذ
ّ
الىٓغ ًٖ بنالح ٢ىام التربت طاتها ،جس ٌٟالؼعاٖت الهىهُت مً اؾتهال ٥الُا٢ت في الؼعاٖت،
ً
َ
ُٞما ًجٗلها طاث بهمت ّ
بُئُ ٍت ؤ٢ل بط ٌُٗخبر ُ٢إ الؼعاٖت مؿاوال الُىم ًٖ هدى  30باإلائت مً
ٍ
ٚاػاث الاخخباؽ الخغاعي اإلاىُل٣ت في ؤظىاء ال٨غة ألاعيُت.
ً
ؤًًا الخس ٠ُٟمً ُّ
حٛحر اإلاىار بمؼٍض مً اخخجاػ ال٨غبىن في التربت،
بل بةم٩ان الؼعاٖت الهىهُت
ً
ً
وا٢خهاص هدى ُ٦ 1200لىمتر مٗ٨ب مً اإلااء ؾىىٍا بدلىٖ ٫ام  2030هٓغا بلى اخخٟاّ التربت
ً
الؿلُمت ال٣ىام ب٨مُاث عَىبت ؤ٦بر وخاظتها ألا٢ل بلى الغي ،م٣اعهت بٛحرها .
ج٣ضم ّ
ٞمً زال ٫التر٦حز ٖلي الخ٨شُ ٠اإلاُؿخضام لئلهخاط اإلادهىلي ًم ً٨بخغاػ ّ
ظضي ٖلى َغٍ٤
بهضّ ٝ
لؤللُٟت ّ
ّ
الخض مً ال٣ٟغ والجىٕ م٘ يمان الاؾخمغاعٍت البُئُت .
جد ٤ُ٣ألاهضا ٝؤلاهماثُت
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ً
ً
ّ
وٍدظع زبحر اإلاىٓمت مً "ؤهىا هخجه الُىم وظهت زاَئت ُ٢اؾا ٖلى ٦ال الاٖخباعًٍ".
ِ
ّ
ّ
وٍدض السبحر قُٟاجي باهضي الخ٨ىماث ،والجهاث اإلاخبرٖت وٚحرها مً ؤصخاب الخهو ٖلى
ّ
صٖم للؿُاؾاث والخمىٍالث ،لًمان الاٖخماص اإلاب٨غ ألؾالُب الؼعاٖت الهىهُت .وَكخمل
ج٣ضًم ٍ
ٖاظلت
مىٓماث ٢ىٍت للمؼاعٖحن ٦ةظغاءاث
طلٖ ٪لى الخضعٍب ،والبدىر الدكاعُ٦ت ،وج٨ىًٍ
ٍ
ٍ
ً
ً
َّ
اإلاُىعة خضًشا ؤو بهخاظها مدلُا.
مُلىبت م٘ حٗمُم مٗضاث الؼعاٖت الهىهُت
ّ
ّ
ّ
الهىهُت اإلاؼاعٖحن ،والسبراء ،ونىإ الؿُاؾاث مً ظمُ٘
وًٍم اإلااجمغ الٗاإلاي الغاب٘ للؼعاٖت
ُ
ؤهداء الٗالم٢ .ض اؾخًُ ٠اإلااجمغ مً ِ٢بل اإلاجلـ الهىضي للبدىر الؼعاُٖت" ،"ICARوألا٧اصًمُت
الىَىُت الهىضًت للٗلىم الؼعاُٖت "NAAS" .وحكاع ٥اإلاىٓمت والهىضو ١الضولي للخىمُت
ٖضص مً الهُئاث الهىضًت اإلادلُت واإلاىٓماث الضولُت ،في ٟ٦الت
الؼعاُٖت" ،"IFADباإلياٞت بلى ٍ
ّ
ُ
ّ
الهىهُت الظي ٌٗض ألا٦بر مً هىٖه.
وجىُٓم هظا الاظخمإ الٗاإلاي إلاجخم٘ الؼعاٖت
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ٖلي ؤ٢ىٗ٨م بكخلت نباع
ال٩اجبٖ :ىوي

zira3a.net

لُذ عباث البُىث ً٣بلً ٖلى ػعاٖت الهباعٍاث إلاا ٞحها مً ؤهىإ جهلر للؼعٕ في وٖاء ًىي٘ ٖلى
قغٞت اإلاجزٞ ٫حزًضها عوه٣ا و ظماالٞ .الهباع ال ٌِٗل في الصخغاء ٞدؿب٦ ،ما هى قاج٘ ٖىض
البٌٗ ،بل هىا ٥ؤهىإ ٦شحرة مىه حِٗل في مىاَٚ ٤حر صخغاوٍت .ؤًً و  ٠ُ٦و إلااطا؟ ألظل ؤلاظابت
ًٖ جل ٪ألاؾئلت ٦خبذ هظه الخضوٍىت..
ؤما التي في الصخغاء..
حِٗل ؤنىا ٝالهباع التي جىمى في الصخغاء ٞتراث َىٍلت ال ٌؿٞ ِ٣حها اإلاُغ .حؿخمض هباجاث
الهباع الغَىبت في جل ٪الخالت مً الًباب ؤو الىضي الظي ٌٛصخى ؤوسجتها ٖىض الهباح .لظلٞ ٪هي
ّ
جسؼن اإلااء و اإلاىاص الٛظاثُت صازل ؤوعا٢ها (و حؿمى الٟ٨ى )ٝمما ًجٗلها ٢اصعة ٖلى ّ
جدمل
الٓغو ٝالُبُُٗت ال٣اؾُت .مٗٓم ؤنىا ٝالهباع ُمؼهغة و ألػهاعها ؤق٩ا ٫و ؤلىان ٖضًضة ،و جىمى
ً
في مٗٓمها ألاقىا ٥ؤو ألاوباع .خؿىا ،لٗلي بلى آلان لم ؤ٢ىٗ ٪بٗض بإهمُت ػعٕ قخلت نباع في
ًيخه بٗض.
الخضً٣ت ؤو صازل اإلاجز .٫هظا ألن خضًثي لم ِ
٢بل ؤن ؤج٩لم ًٖ الغٖاًت و ًٖ ُٟ٦ت ػعاٖت الهباعٍاث ،ؤوص ؤن ؤقحر بلى ؤن بٌٗ ؤنىا ٝالهباع
ُ
نٗب ّ
ٖلي بًجاص ؤؾماءها الٗغبُت ،لظل ٪ؾإي٘ ؤلاؾم الٗلمي (الالجُجي) لخل ٪التي لم ؤٖثر ٖلى
م٣ابل لها في اللٛت الٗغبُت – و ؤخُاها ختى بن ُوظض لها ؤؾماء ٖغبُت ٞؿخ٨ىن مخٟاوجت مً بلض
آلزغ٦ ،ما هى الخا ٫في هباجاث ٦شحرة (الُماَم ،البىضوعة بلخ..).
ً
ٞلجزعٕ بطا..
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ً
ؤي وٖاء مهما بزخل ٠ق٩له ؤو حجمه ؾُ٨ىن نالخا ل٩ي جؼعٕ مسخل ٠ؤنىا ٝالهباع ُٞه .عبما
ًُٟض ٥في هظا ٢غاءة م٣ا :٫الؼعاٖت في الىٖاءً .م ً٨ج٣ؿُم الهباعٍاث بك٩ل ٖام بلى ٢ؿمحن:
الهباعٍاث الصخغاوٍت ) (desert cactiو نباعٍاث الٛاباث  (forest cacti).بزخُاع ٥ألخض ال٣ؿمحن
ّ
ؾُدخم ٖلُ ٪مٗاملت زانت ألنىا ٝطل ٪ال٣ؿم.
ُ
ؾأحي لظ٦غ ألانىا ٝالخابٗت ل٩ل ٢ؿم و زهىنُت ٧ل مجهما ،و ل ً٨لى٨مل آلان خضًصىا بك٩ل
ٖام .مٗٓم ؤنىا ٝالهباع جدخاط ألن ّ
جخٗغى أل٦بر ٦مُت مً الًىء .مً ؤظل طل ٪البض ؤن ج٨ىن
ً
مخىاظضة صاثما في م٩ان ًهله يىء الكمـ باؾخمغاع زال ٫الجهاع .هىا ٥ؤنىاٚ ٝغٍبت ظضا مً
ً
الهباعٍاث ،لٚ ً٨غابتها ال حٗجي بإي خا ٫مً ألاخىا ٫ؤجها جهلر للؼعٕ صازل اإلاجز .٫بطا  ٠ُ٦هسخاع
ُ
ألانىا ٝاإلاشلى؟
الهباعٍاث الصخغاوٍت
ُ
جدخاط ُلتزعٕ في جغبت ّ
ظُضة الهغ .ٝجغبت مجبىلت بالغمل و الخصخى و الؿماص ،حؿ٣ى الهباعٍاث
ً
ً
ُ
ٞحها بك٩ل مؿخمغ عبُٗا و نُٟا٦ ،كإن باقي الىباجاث التي جؼعٕ في ألانو ؤو ألاوُٖت .في الكخاء،
٧لُا بطا ُوظضث في مدُِ باعص .ؤما الدؿمُض ٞمُلىب ٧ل  3ؤؾابُ٘ ،خُض ّ
ُجتر ٥ظاٞت ّ
ًدبظ بياٞت
الؿماص الًٗىي و زلُه بالتربت إلخُائها مً ظضًض باإلاىاص الٛظاثُت .جدُا مٗٓم الهباعٍاث
ً
قخاء في صعظت خغاعة متراوخت بحن  10و  13مئىٍت .و ًم ً٨ؤن جخدمل صعظاث خغاعة
الصخغواًت
ً
ؤ٦ثر بهسٟايا جهل لسمؿت صعظاث مئىٍت .و ٖىضما ج٨بر الكخالث ٞخمؤل ألانُو ؤو الىٖاء
ُ
بجظوعها ًجب ٖىضها ؤن جى٣ل لىٖاء ؤ٦بر ًٟسر لها اإلاجا ٫للىمى بؿالم.
——ؤِٖ ؤمشلت——

36

1الهباع الىجمي  (Astrophytum):بُحىء الىمى ،ؤنله مً اإلا٨ؿُ ،٪و ًىمى بلى بعجٟإ ًترواحّ
بحن  10و  30ؾم .لىهه ؤزًغ ماثل بلى الغماصي و مغُ٢ت ؤوعا٢ه بى٣اٍ بًُاء .وٖىض بلىٚه مً
ً
الٗمغ  5ؾىىاثً ،يخج ؤػهاعا نٟغاء في الهًُ .٠دخاط الهباع الىجمي لًىء قمـ مؿخمغ لُىمى
بك٩ل ظُض.

ّ
2الهباع اإلاًل٘ ً (Cereus uruguayanus):ىمى إلعجٟإ  90ؾم بك٩ل ؾغَ٘ وؿبُا في م٩ان صافئ ومكمـ٧ .لمت  uruguayanusحٗجي “هاثل”.

37

3نباع ألاعامل  (Echinopsis):ؾُ٣اهه ٖضًضة ٢هحرة ًهل َى٧ ٫ل مجها  10ؾمً .ىمى بؿغٖت وً
ًيخج ؤػهاعا خمغاء و بغج٣الُتًُ .ى٣ل في الغبُ٘ مً صازل اإلاجز ٫بلى م٩ان ؤ٦ثر يىءا و خغاعة.

4اإلاغَكت  (Mammillaria):طو قى ٥نىفي ؤبًٌُٓ .هغ ٖلى ًمحن الهىعة الؿاب٣ت .هىا نىعةؤزغي.
5الٗ٣ُ٣ت  (Gymnocalycium):طو ؾا ١زًغاء مخىؾُت الُى( ٫هدى  15ؾم) و ًٓهغ بالهىعةّ
مُٗما ٖلى عؤؾه بهى ٠آزغ مً الهباع ،ؤخمغ اللىن و زا ٫مً ماصة ال٩لىعوُٞل.
ؤنىا ٝؤزغي جابٗت للهباعٍاث الصخغاوٍت ،: Cephalocereusو الكٗلت الًُٟت
) ،(Cleistocactusو نباع البرامُل) ، (Echinocactusو الخحن الكى٧ي –  (Prickly Pearقاهض
نىعجه) ،و نباع الخاط ألاخمغ) ، (Rebutiaو ، Oreocereusو… Ferocactus
نباعٍاث الٛاباث
جسخل ٠بزخالٞا قضًضا ًٖ الهباعٍاث الصخغاوٍت خُض جخمحز بمىٓغها الغاج٘ الىاجج ًٖ ؤػهاع
ّ
ّ
لخمُت .و بما ؤجها جىمى ٖاصة ٖلى ألاشجاع،
مخضلُت مً ؾُ٣اجها في مٗٓم ألاخُان .جبضو ؾُ٣اجها
ٞةجها جخإ٢لم م٘ الٓل بك٩ل ظُض – عٚم ؤجها مً الىباجاث ؤلاؾخىاثُت .جىمى نباعٍاث الٛاباث في
ؤماً ً٦ضزلها يىء الكمـ ،ل٨جها ال جخدمل خغاعة الكمـ ال٣ىٍت الخاع٢ت .و جدخاط لتربت زالُت
ُ
ُ
مً الجحر و ٚىُت باإلاىاص الٛظاثُت ،و حؿ٣ى بةؾخمغاع ختى جٓل عَبت .و جؼعٕ في ؤما ً٦جتراوح خغاعتها
بحن  10و  13صعظت مئىٍت و ٖىضما جٓهغ بغاٖمها ً٣ل خاظتها للماء و ٌُؿخٗاى ٖىه بال٣لُل مً
ُ
الؿماص و جى٣ل بلى م٩ان ؤ٦ثر صٞئا.
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——ؤِٖ ؤمشلت——
1نباع طًل الٟاع  (Aporocactusؤو  rat-tail cactus):بؾمه ًضٖ ٫لى هُئخه و ًُؼعٕ للؼٍىت فيم٩ان ٖا ٫خُض جخضلى ؾُ٣اهه التي ًهل َىلها لـ  1.8متر ،و ًُؼهغ في الغبُ٘ ؤػهاعا بلىن ال٣غهٟل .و
ًٓهغ مشاٖ ٫لُه هىا.

2الهاجُىعا ؤو نباع ُٖض الٟصر ًٓ (Hatiora):هغ ٖلى ًمحن الهىعة الؿاب٣ت مؼعوٖا في ؤنُو.لم ؤظض له بؾما باللٛت الٗغبُت ٞساَغث و ازترٖذ له واخضا مً ٖىضي! ًخمحز بإػهاع خمغاء ٞاٗ٢ت
اللىن جٓهغ في الغبُ٘.
ّ
3الهباع الٟىنلي  (Napalxochia):جٓهغ ٖلى ٌؿاع الهىعة الؿاب٣ت ؤػهاعه الخمغاء اإلاخضلُت مًّ
اللخمُت.
ؾُ٣اهه
ؤنىا ٝؤزغي جابٗت لهباعٍاث الٛاباث :الهباع ألاوعُ٦ضي) ، (Epiphyllumو الهباع اإلاسلبي
(Schlumbergeraؤو… )christmas cactus
جهاًت٧ ،اهذ هظه م٣ضمت بؿُُت ًٖ ؤهىإ الهباعٍاث و ؤنىاٞها بك٩ل ٖام .و ؤقحر بلى ؤن
اإلاىيىٕ قاث ٪خُض ؤهه مً اإلام ً٨ؤخُاها ؤن هجض في الهى ٠الىاخض ؤهىإ ٖضًضة لها ؤلىان
مسخلٟت و عبما ؤق٩ا ٫مسخلٟت .لظل ٪لم ؤقإ ؤن ؤزىى في جٟانُل ٦شحرة و جغ٦ذ ألامغ ل٨م و
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ألصخاب اإلاكاجل و اإلاهىضؾحن الؼعاُٖحن الظًً لضحهم مٗغٞت ّ
مٗم٣ت في ؤؾماء جل ٪الىباجاث في
البلض الظي ج٣خىىن ُٞه.
ّ
لٗلي آلان ؤًٓ٣ذ ٨ُٞم الغٚبت في ب٢خىاء قخلت ّ
نباع! و ؤ٧اص ؤعي جل ٪الغٚبت باثىت ٖلى وظىه٨م ):
و ؤعظى ّ
ممً زاى في ججغبت ػعاٖت الهباع ؾاب٣ا ؤن ًدضزىا ٖجها ،لظل ٪ؾإجغ ٥اإلااً( ٪زاهت
الخٗلُ٣اث) ل٨م!  ..و ؤٖخظع ًٖ َى ٫الُٛاب ألؾباب زاعظت ًٖ بعاصحي .في ؤمان هللا.
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ال٨بض :البيُت والىْاث٠

المرجع :دار النشر األلمانية لإلعالم الصحي ش.م.م
Waldhofer Straße 98
69123 Heidelberg
Deutschland
ألمانيا

ٌٗخبر ال٨بض ؤ٦بر ٚضة في ظؿم ؤلاوؿان وٍخ٨ىن مً ؤعبٗت ٞهىم ؤو زماهُت ؤظؼاءٖ .بر الكغٍان
الؿباحي ًخىنل ال٨بض بالضم مً ظمُ٘ ألاًٖاء الخكىٍت الٛحر مخىاْغة٦ ،ما ؤهه ًخىنل باإلاىاص
اإلاٛظًت مً اإلاعي الض .٤ُ٢ؤهم الٗملُاث الخُىٍت التي ً٣ىم بها ال٨بض هي ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ج٨ىًٍ
وبٞغاػ ألاخماى الهٟغاوٍت ،جسؼًٍ الؿ٨غ ٖلى ق٩ل الٛلُ٨ىٚحن ،بىاء البروجحن الظاحي للجؿم
و٦ظلم جسؼًٍ الُٟخامُىاث وج ٪ُ٨ٟاإلاىاص الؿامت (مشل اليكاصع وال٨دى) ٫وألاصوٍت .بًٟل هظه
ال٣اثمت الٗغًٍت مً الىْاث ٠الخُىٍت التي ً٣ىم بها ال٨بض ًىٓغ بلى ال٨بض ٖلى ؤهه اإلاغ٦ؼ اإلاخد٨م
في ظمُ٘ الٗملُاث الاؾخ٣البُت التي ً٣ىم بها الجؿم البكغي.

ؤمغاى ال٨بض :ماهي ؤمغاى ال٨بض اإلاىظىصة؟

ؤمغاى ال٨بض ألا٦ثر اهدكاعا :التهاب ال٨بض الىباجي
التهاب ال٨بض الىباجي ـ و٦ما ٌكحر بؾمه ـ هى التهاب ًهِب ال٨بض والظي ً٨ىن ٚالبا التهاب وباجي
هاجج ًٖ ٞحروؽ (ٞحروؾاث التهاب ال٨بض ؤ و ب و ط) .الالتهابحن ب و ط ٢ض ًخسظان مؿاعا مؼمىا
وهظا ٢ض ًاصي في مغخلت جالُت بلى ؾغَان ال٨بضً .ىظض ل٣اح و٢اجي مًاص للٟحروؽ ؤ و ب .
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الٗالماث الىمُُت لاللتهاب ال٨بض هي انٟغاع الجلض وبُاى الٗحنٚ ،حر ؤن هظا الانٟغاع الظي
ًهُلر ٖلُه لضي الٗامت "الحر٢ان" ال ٌٗجي بالًغوعة ؤلانابت بالتهاب ال٨بض الىباجي ،ألن الحر٢ان ؤو
الانٟغاع الجلضي ٢ض ًهاب به ؤلاوؿان صون ؤن ً٨ىن بالًغوعة التهاب ٞحروسخيٗٞ ،لى ؾبُل اإلاشا٫
اخخ٣ان الؿاثل الهٟغاوي الىاجج ًٖ خصخى الهٟغاء ؤو "ًغ٢ان" اإلاىالُض الجضص التي ٢ض جهُبهم
بٗض ألاؾابُ٘ ألاولى مً والصتهم هي ؤمغاى ؤزغي جهِب بالحر٢ان.

ؤمغاى ال٨بض ألا٦ثر اهدكاعا :جِ٨ؿاث وزغاط ال٨بض اإلاخٟا٢م

جِ٨ؿاث ال٨بض هي ٖباعة ججاوٍ ٠و٣ٞاٖاث ممخلئت بالؿىاثل وجىظض صازل اليؿُج ال٨بضي،
وجخ٨ىن هظه الخِ٨ؿاث ٚالبا ٦ىدُجت لئلناباث بالُُٟلُاث (مشال الضوصة الكغٍُُت الشٗلبُت) ؤو
مؿبباث ألامغاى (مشل ألامُبُا) ،الٗضوي ظغاء هظه الُٟلُاث ٢ض جاصي بلى مىخى ًخسظ ق٩ل
التهاباث ٦بضًت مما ً٨ىن في ألازحر السغاط ال٨بضي ،السغاط ال٨بضي هى ٖباعة ًٖ ججم٘ الُ٣ذ
صازل ال٨بض .في ٚالب ألاخُان لِؿذ الٗضوي الُُٟلُت مشل الضوصة الكغٍُُت الشٗلبُت وألامُبُا
هي اإلاؿالت ًٖ السغاط ال٨بضي بل ؤًًا الٗضوي الب٨خحرًت اإلاخهاٖضة التي جهِب ال٩لُت ؤو
الخصخى التي جهِب الجهاػ الهٟغاوي ،ألاٖغاى التي ٢ض جضٖ ٫لى السغاط ال٨بضي هى الكٗىع
بالً ِٛفي ؤٖلى ًمحن البًُ ،الخمى ،الاعججا ٝوالحر٢ان .الٗالط ً٨ىن بىاؾُت اإلاًاصاث
الخُىٍت وفي الخاالث الهٗبت ًجب اؾدئها ٫السغاط والخِ٨ؿاث ًٖ َغٍ ٤الجغاخت.

اإلا٨ىعاث اإلاكى٦ت

اإلا٨ىعاث اإلاكى٦ت هي بٌُ الضوصة الكغٍُُت الشٗلُبت ؤو ال٩لبُت ،جيخ٣ل هظه البُىى ٖبر َغٍ٤
الٛاثِ ـ الٟم ،ؤي ٖىضما ًإ٧ل ؤلاوؿان الشماع ال٣غٍبت مً ألاعى والتي ؾب ٤ؤن لىزذ بٛاثِ
ال٨الب ؤو الشٗالب .الحر٢اث التي جسغط مً بُىى الضوصة الكغٍُُت حؿخ٣غ ٚالبا في ال٨بض وحؿبب
ٖضصا مً الخِ٨ؿاث .اإلا٨ىعاث الك٨ىٍت ٢ض جىمى لؿىىاث صازل ٦بض ؤلاوؿان صون ؤن ًالخٔ طل.٪
خؿب حجم الخِ٨ؿاث ٢ض ًالخٔ اإلاغٌٍ يُٛا في ؤٖلى ًمحن البُى٣ض حٛل ٤هظه الخِ٨ؿاث
مجغي الؿاثل الهٟغاوي وجدض بك٩ل ٦بحر مً وياث ٠ال٨بض مما ًيخج ٖىه في ألازحر انٟغاع الجلض
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وبُاى الٗحن ؤو ما ٌٗغ ٝلضي الٗامت بالحر٢ان .جهبذ هظه الخِ٨ؿاث زُحرة ٖىضما ًؼصاص حجمها
وجيبجـ بؿبب الً ِٛمما ًاصي بلى اهدكاع ًغ٢اث الضوصة الكغٍُُت في ٧امل ججىٍ ٠البًُ
وٍاصي بلى ٖضوي البًُ الخاصةً .ب٣ى الازخُاع ألامشل للٗالط هى الخضزل الجغاحي الؾدئها ٫هظه
الخِ٨ؿاث ٢بل اهبجاؾها .

ؤمغاى ال٨بض ألا٦ثر اهدكاعا :جى٨ـ ال٨بض الضهجي

ً٣هض بدى٨ـ ال٨بض الضهجي هى ججم٘ ألاوسجت الضهىُت لل٨بض بك٩ل مخٟا٢م .مً ؤهم ؤٖغاى هظا
اإلاغى الً ِٛالظي ٌكٗغ به اإلاغٌٍ ؤٖلى ًمحن البًُ وال٨بض اإلاىخٟست الدجم والتي ًم٨جها إلاؿها
باألناب٘ ٖبر ظضاع البًُ٧ .لما ما ٧ان الجؼء الضهجي ٦بحرا٧ ،لما ؾاء ؤصاء وْاث ٠ال٨بض الخُىٍت.
في جهاًت ٢ض ًاصي هظا بلى الالتهاب ال٨بضي الضهجي ؤو الصخمي والظي ٢ض ًاصي بضوعه بلى الخضمحر
ال٩امل لل٨بض (حكم٘ ال٨بض) .الاشسام اإلاٗغيىن ؤ٦ثر لئلنابت بهظا اإلاغى هم مؿتهل٨ىا ال٨دى٫
بك٩ل مٟغٍ ؤو مغضخى الؿ٨غي والىػن الؼاثض اإلاٟغٍ (الؿمً اإلاغيُت ،البضاهت اإلاغيُت)٧.لما ما
جمذ مٗالجت هظه الٗىامل بك٩ل مب٨غ ً٨ىن اخخما ٫جغاظ٘ الضهً ال٨بضي ؤ٦بر

ؤمغاى ال٨بض ألا٦ثر اهدكاعا :حكم٘ ال٨بض

في خاالث حكم٘ ال٨بض ًخدى ٫اليؿُج ال٨بضي الىُْٟي بلى وؿُج يام زامض صون ؤي ؤصاء وُْٟي
(جىضب اليؿُج) وطل ٪بك٩ل مخٟا٢م وٚحر عظعي٣ٞ .ضان وْاث ٠ال٨بض الخُىٍت هدُجت الدكم٘
ًاصي بلى جمٓهغاث الدؿمم ،مشل ؤيغاع جهِب الضما ٙظغاء اليكاصع ( اٖخال ٫الضما٦ ٙبضي
اإلايكإ) ؤو ايُغاباث ؤلا٢غاء الضمىي ؤو جغا٦م الهٟاثذ الضمىٍت صازل ألاوُٖت ،هظه الخضُٖاث
اإلاهاخبت لدكم٘ ال٨بض جاصي بلى جغا٦م اإلااء صازل البًُ (الخبن )وجاصي بلى ألاوصًما اإلاخٗضصة في
الجؿم .مؿبباث حكم٘ ال٨بض جدىىٕ مشل جىىٕ ؤٖغايه .ومً ؤؾبابها الغثِؿُت الاؾتهال ٥اإلاٟغٍ
لل٨دى ٫إلاضة َىٍلت ،وؤًًا التهاباث ال٨بض الىباثُت ؤو اإلاؼمىت ٢ض جاصي في جهاًت ألامغ بلى جىضب
ال٨بض .بم٩اهُت ٖالط حكم٘ ال٨بض ظض مدضوصة؛ ٖالط الٗضوي والالتهاباث وججىب قغب ال٨دى٫
بك٩ل جهاجي وججىب اإلاىاص الؿامت وألاصوٍت التي ججه ٪ال٨بض ًم٨جها ؤن جى ٠٢جٟا٢م اإلاغى .في
خاالث حكم٘ ال٨بض الجض مخٟا٢مت ًب٣ى الخل الىخُض هى بظغاء ػعاٖت ٦بض .

43

ؤمغاى ال٨بض ألا٦ثر اهدكاعا :ؾغَان ال٨بض

حٗخبر ٖضوي ال٨بض اإلاؼمىت بؿبب ٞحروؾاث التهاب ال٨بض الىباجي وحكم٘ ال٨بض اإلاخ٣ضم والالتهاباث
ال٨بضًت ألازغي الٗىامل ألاهم في حؿبب ؾغَان ال٨بض .جىًا ٝبلحها ٖىامل ؤزغي مشل ؾمىم
الٗ ًٟالُٟغي اإلاؿماث "ؤٞالجى٦ؿحن".
في ٚالب ألاخُان جالخٔ ؤلانابت بؿغَان ال٨بض ٖىضما ٌكٗغ اإلاغٌٍ بً ِٛؤٖلى ًمحن البًُ
ًهبذ م٨ىىا جدؿـ الجؼء اإلاخهلب مً ال٨بض باألناب٘ .مً ألاٖغاى الىمُُت لؿغَان ال٨بض
٣ٞضان الىػن الؿغَ٘ والحر٢ان بؿبب جغا٦م الؿاثل الهٟغاوي والظي ًًٖ ِٛلى ال٣ىىاث
الهٟغاوٍت باإلياٞت بلى جغا٦م اإلااء صازل الخجىٍ ٠البُجي "الخبن" ،ألن ظغٍان الضم ًخم ٦بده
بك٩ل مؿخمغ مً َغ ٝال٨بض .وألن هظه ألاٖغاى جدكابه ٦شحرا م٘ ؤٖغاى التهاب ال٨بض الىباجي
الخاص وخصخى اإلاغاعة وجِ٨ؿاث ال٨بض وحكم٘ ال٨بض ٗٞلى الُبِب ؤن ًجغي ٞدها بالهىع
لدصسُو ؾغَان ال٨بض واؾدبٗاص ألامغاى ال٨بضًت ألازغي .خؿب حجم الىعم ؤو ٖضص الىُ٣الث
ًم ً٨اؾدىاصا بلى ُ٢اؽ الُبِب اإلاٗالج بظغاء بتر ظؼجي لل٨بض باإلياٞت بلى الٗالط الُ٨مُاجي .في
الخاالث الؿخصىاجي الهٗبت ًب٣ى الخل الىخُض هى الاؾدئها ٫ال٩امل لل٨بض م٘ ػعاٖت ال٨بض في
هٟـ الى٢ذ.
الدؿمم الُٟغي والضواجي
بك٩ل ٖام جمغ ظمُ٘ اإلاىاص التي جضزل ظؿم ؤلاوؿان ٖبر ال٨بض الظي ً٣ىم بخدىٍلها ؤو ج٨ُ٨ٟها.
باليؿبت إلاجمىٖت مً ألاصوٍت والؿمىم ال ًمل ٪ال٨بض ال٣ضع ال٩افي مً ألاهؼٍماث لخ٨ُ٨ٟها .هظه
اإلاىاص الهٗبت الخً ٪ُ٨ٟم٨جها بجها ٥ال٨بض والدؿبب له في ؤيغاع زُحرة .اإلاىاص الكبه ٢لىٍت
وال٨ى٧اثحن والهُضعو٧اعبىن الهلىظُجي والضًى٦ؿان ًم٨جها ٖلى ؾبُل اإلاشا٢ ٫خل السالًا ال٨بضًت
مما ٌؿبب ب ٘٣جىضبُت ٦بحرة في ال٨بض ،ؤما ال٨دى ٫وٞغٍ ُٞخامحن ؤ ٣ٞض ًدى ٫ال٨بض بلى وؿُج
يام زامض صون وْاث ٠خُىٍت .هظه الٗملُت التي حؿمى حكم٘ ال٨بض ٚحر عظُٗت ،ؤي ؤن ال٨بض ال
ًم٨ىه ؤن ٌٗىص بلى خالخه الؿلُمت ألاولى .اإلااصة السُحرة بك٩ل زام هي ماصة ؤٞالجى٦ؿحن
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وؾخحروٍضاث الابدىاء و٧لىعٍض الُٟيُل و٦ظا ال٨شحر مً ألاصوٍت اإلااوٗت للخمل٧ ،ل هظه اإلاىاص ٢ض
حؿبب ؾغَان ال٨بض .

بناباث ال٨بض

ًخم الخٟغٍ ٤بحن هىٖحن مً بناباث ال٨بض ،ؤلاناباث الغضخُت ال٩لُلت واإلاٛل٣ت وؤلاناباث
الغضخُت الىاٞظة واإلاٟخىخت ،بناباث ال٨بض ال٩لُلت ج٨ىن هدُجت يغبت ٢ىٍت في ججىٍ ٠البًُ،
ٌؿببها م٣ىص الؿُاعة ؤو الضعاظت ٖىض خاصزت ؾحر مشال .مً الخضاُٖاث السُحرة لهظا الىىٕ مً
ؤلاناباث الجزً ٠الضمىي الًئُل ؤو ال٨شحر في ال٨بض والظي ال ًم ً٨حصسُهه مً الساعط و٢ض
ًاصي للىٞاة .بًٟل ج٣ىُاث الخهىٍغ الخضًشم مشل الخهىٍغ اإلاُ٣عي اإلادىؾب ًم ً٨جهىٍغ
الجغوح الضازلُت بك٩ل ظُض مما ٢ض ٌٛجي ًٖ الخضزل الجغاحي .في خاالث ألايغاع ال٨بحرة والتي
ًجزٞ ٝحها الضم صازل الخجىٍ ٠البُجي هدُجت جمؼ ١ال٨بض ج٨ىن ألاولىٍت للخضزل الجغاحي .هٟـ
الصخيء ًىُبٖ ٤لى ؤلاناباث الىاٞظة اإلاٟخىخت والتي ج٨ىن مشال بؿبب ؤلانابت بؿ٨حن ؤو آلت خاصة.

جمؼ ١ال٨بض

جمؼ ١ال٨بض هى مً اإلاًاٖٟاث السُحرة في خاالث بنابت ال٨بض الغضخُت .خؿب حجم الخمؼ٢ ١ض
جخض٦ ٤ٞمُت ٦بحرة مً الضم زال ٫مضة ٢هُت ،الٗملُت الٟىعٍت مً ؤظل بً٣ا ٝالجزً ٠جهبذ في
هظه الخالت ظض يغوعٍت ،الخمؼ٢اث الهٛحرة ًم ً٨ؾضها بسُاَت السالًا اإلاخيُت .في خاالث
الخمؼ٢اث ال٨بحرة ًجب اؾخٗما ٫مىاصًل الجغاخت الباَىُت لى ٠٢الجزً ٠وجشبُذ خالت ال٨بض٦ ،ما
ًخم جًُِ ٤ألاوُٖت ال٨بحرة للخس ٠ُٟمً جض ٤ٞالضم الىاػ ،ٝبهظا ًخىٞغ و٢ذ ٧ا ٝللجغاح مً
ؤظل ؾض الخمؼ٢اث .

مخالػمت بىص ـ زُاعي

مخالػمت بىص ـ زُاعي هي مغى ظض هاصع ًهِب ال٨بض ،في هظه اإلاخالػمت جهاب ألاوعصة الضمىٍت
ال٨بحرة لل٨بض باالوؿضاص اإلاخٟا٢م  ،مؿبباث هظا اإلاغى ٚحر مٗغوٞت ،ول ً٨مً اإلاالخٔ جهاب بها
في ٚالب ألاخُان اليؿاء بحن ؾً  30و  40ؾىتٌٗ ،اوي اإلاهاب بهظا اإلاغى بايُغباث ج٨ىن الضم
و٦ظا اؾخٗضاصه لئلنابت بالضوالي السثرًت ،في الخاالث الاؾدشاهُت ٚحر اإلاٗخاصة ٢ض ًاصي اوؿضاص
ألاوعصة ال٨بضًت ال٨بحرة الؿغَ٘ في مخالػمت بىص ـ زُاعي بلى ٞكل ٦بضي خاص ول ً٨جب٣ى هظه الخالت
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اؾخصىاثُت .في ٚالب ألاخُان جاصي هظه الخالت بلى اهؼٍاح ألاوُٖت الضمىٍت م٘ اعجٟإ اخخما٫
الانابت بالبىاؾحر ،هؼٍ ٠اإلاغيء ،الخبن واعجٟإ ي ِٛالكغٍان البابيٌ .ؿاٖض الخهىٍغ اإلاُ٣عي
اإلادىؾب وزؼٖت ال٨بض في حصسُو مخالػمت بىص ـ زُاعي .ؤٚلب الُغ ١الٗالظُت لهظا اإلاغى هي
الٗملُت الالخٟاُٞت (الخدىٍلت) ،ؤو ٖملُت ال٨بض م٘ اؾدئها ٫الجؼء اإلاهاب مً ال٨بض ،في الخاالث
الكضًضة ًم ً٨و ٤ٞلُ٣اؽ الُبِب بظغاء ٖملُت ػعٕ ٦بض .

جٟانُل ٖملُاث ال٨بض
ٖملُت ال٨بض :زؼٖت ال٨بض

زؼٖت ال٨بض هي الُغٍ٣ت ألامشل لدصسُو ألامغاى ال٨بضًت وزانت جل ٪اإلاىدكغة في ال٨بض بك٩ل
مكدذ ؤو اإلابهمت ،مشل جدضًض هىٕ الٟحروؽ ٖىض ؤلانابت بالتهاب ال٨بض الىباجي .في و٢خىا الخايغ
لم حٗض السؼٖاث جازظ بُغٍ٣ت ٖكىاثُت ٦ما ٧ان في الؿاب ،٤بل جىظه بىاؾُت َغ ١الخهىٍغ
الدصسُصخي .بىاؾُت ببغة السؼٖت ًإزظ الُبِب ؤؾُىاهت مً وؿُج ال٨بض مً ؤظل الٟدو
الضً ،٤ُ٢جغي هظا الخضزل جدذ الخسضًغ اإلاىيعي في م٩ان البز ٫وال ًدخاط اإلاغٌٍ لئل٢امت صازل
اإلاؿدكٟى ٚحر ؤهه ًىصر للمغٌٍ ؤن ًلؼم الٟغاف في الُىم الظي جازظ مىه السؼٖت ججىبا
إلاًاٖٟاث الجزً ٠الضمىي الظي ٢ض ًُغؤ .

بؼ ٫الخبن (ماء البًُ)

البز ٫هى جضزل ص ٤ُ٢وَ ٠ُٟالخىٚل وٍجغي جدذ الخسضًغ اإلاىيعي .بٗض حُٗ٣م م٩ان الٛغػ ًخم
ؤوال خ ً٣اإلاسضع وبٗض ؤن ًاصي مٟٗىله ٌٗ٣م الجغاح مغة ؤزغي م٩ان الٛغػ وٍضزل ببغة البزً .٫خم
سخب اإلااء مً البًُ م٘ مغاٖاة بظغاءاث الخُٗ٣م .في ظمُ٘ ألاخىا ٫ال ًخم سخب ؤ٦ثر مً زمـ
لتراث مً اإلااء والتي جإزظ مجها ُٖىاث إلظغاء ٞدىناث مُ٨غوبُىلىظُت ؤزغي ،في جهاًت ٖملُت
البزٌ ٫سخب الُبِب ببغة البز ٫وٍسُِ م٩ان الٛغػ زم ًًمضه بمىاص مٗ٣مت .

ػعاٖت ال٨بض

في ٖملُت ػعٕ ال٨بض ً٣ىم الجغاح بجزٕ ال٨بض اإلاهابت وحٗىًٍها ب٨بض مخبرٕ وطل ٪في ٞترة جتراوح بحن
 16و 24ؾاٖت.
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ٚالبا ما ًخم بخضار ٞخذ ٖلى َى٢ ٫ىؽ ألايالٕ ؤو ٖلى ًمحن ؤٖلى البًُ ،بٗض طل ٪جخم بػاخت
الًٗالث وٍٟخذ الخجىٍ ٠البُجي ًً٘ ،الجغاح بٗض طل ٪مىاق ٠البًُ وٍامً م٩ان الجغاخت
بةَاع زام ،بٗض طلً ٪خم اؾدئها ٫ال٨بض ٦ما هى مبحن في ال٣ٟغة الؿاب٣ت الؾدئها ٫ال٨بض .بٗض
وي٘ ال٨بض اإلاخبرٕ به ًخم عبِ ألاوُٖت (قغاًحن ال٨بض ،ؤوعصة ال٨بض ،الكغٍان البابي واإلاؿال٪
الهٟغاوٍت )م٘ قب٨ت ؤوعصة الصسو اإلاخل٣ي .ؤهبىب الخهغٍ ٠الظي ًىي٘ بٗض الٗملُت ًم ً٨مً
الؿُُغة ٖلى الجزً ٠الخالي للٗملُت .في ألازحر ًسُِ الجغاح م ً٨الٟخدت وَُٛحها بمىاص مٗ٣مت.
ٖملُت جِ٨ؿاث ال٨بض
في ٖملُاث جِ٨ؿاث ال٨بض ًخم اؾدئها ٫الخِ٨ؿاث التي جهِب اليؿُج ال٨بضي والتي ً٨ىن
ميكاها الٗضوي الُُٟلُتٞ .خدت الٗملُت ج٨ىن في ًمحن ؤٖلى البًُ .بٗض بػاخت الًٗالث ًمً٨
ؤن ًٟخذ الخجىٍ ٠البُجي .مىاق ٠البًُ وبَاع البًُ جامً م٩ان الٟخدت وجشبذ مجا ٫بظغاء
الٗملُت .بٗض طلٌٗ ٪ؼ ٫الجغاح ٞو ؤو ظؼء ال٨بض اإلاهاب ،جخم خلخلت الِ٨ـ وبٗض طلً ٪خم
بؼلها وق ِٟمدخىاها .بٗض طلً ٪م ً٨بػالت الِ٨ـ صون ؤي زُغ .بٗض طل٣ً ٪ىم الجغاح بخُهحر
الخجىٍ ٠البُجي بؿاثل ٞحزًىلىجي مً مدلى ٫اإلالر وًٍ٘ ؤهبىب لخهغٍ ٠الؿاثل ،زم ً٣ىم بٛل٤
البًُ وعبُه بالُغ ١الخُٗ٣مُت .

اؾدئها ٫الٟو ال٨بضي ؤو الاؾدئها ٫ال٩امل لل٨بض والاؾدئها ٫اإلاسغوَي

ًم ً٨ؤن ٌؿخإنل ختى  75باإلااثت مً ال٨بض ًٖ َغٍ ٤الجغاخت (اؾدئها ٫الٟو ال٨بضي) .ؤما
في خاالث الاؾدئها ٫ال٩امل لل٨بض جهبذ ٖملُت ػعٕ ال٨بض يغوعٍت مما ٌؿخض ي الٗشىع ٖلى
ًٖى مخبرٕ به (ػعاٖت ال٨بض) ،ال٣اؾم اإلاكتر ٥بحن هظه الٗملُاث هي اإلاغاخل التي جمغ بها الٗملُت
وألاظؼاء ال٨بحرة اإلاؿخإنلت .
جبضؤ الٗملُت بةظغاء ٞخذ ٖلى مؿخىي ٢ىؽ ألايل٘ ؤو في ًمحن ؤٖلى البًُ .بٗض بػاخت الًٗالث
ًخم ٞخذ الخجىٍ ٠البُجي ،مىاق ٠البًُ وبَاع البًُ جامً م٩ان الٟخدت وجشبذ مجا ٫بظغاء
الٗملُت ،بٗض طلً ٪خم ٖؼ ٫الٟو ؤو الجؼء اإلاؿخإنل ،زم ً٣ىم الُبِب ببٟهل ألاوُٖت الضمىٍت
اإلاٛظًت للجؼء اإلاؿخإنل لى ٠٢الجزً ٠الضمىيً ،خم ٚل ٤ألاوُٖت اإلاٟخىخت وجضعٍجُا ٖؼ ٫الجؼء
اإلاؿخإنل ًٖ الضوعة الضمىٍت ،بٗض طلً ٪خم ٞهل ٞهل ٞغوٕ الكغٍان البابـ وال٣ىىاث
الهٟغاوٍت التي جهب في الجؼء اإلاؿخإنل .في هظه اإلاغخلت ًهبذ مم٨ىا  ُ٘٢اليؿُج ال٨بضي
بُغٍ٣ت مباقغة واؾدئها ٫الٟو اإلاهاب ،في ٚالب ألاخُان ًخم جشبُذ الجؼء اإلاخب٣ي مً ال٨بض
وبًهاله بإهبىب الخهغٍ ،٠في ألازحر جخم زُاَت ٞخدت البًُ باؾخٗما ٫ؤصواث مٗ٣مت.
الاؾدئها ٫اإلاسغوَي هى َغٍ٣ت زانت في اؾدئها ٫ألاظؼاء اإلاهابت مً ٞهىم ال٨بض ،في هظه
الُغٍ٣ت ًخم اؾتهضا ٝالىعم واؾدئها ٫مً ألاوسجت الؿلُمت في ال٨بض ب ٌٛالىٓغ ًٖ خضوص
الٟهالٗملُت حكبه في مؿاعها ٖملُت اؾدئها ٫الٟو الخ٣لُضًت.
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ٖملُت وي٘ مىٓىمت الخدىٍلت صازل ال٨بض ٖبر الُغٍ ٤الىصاجي (ٖبر الكغٍان البابي)

في خاالث اعجٟإ ي ِٛالكغٍان البابي ؤو جدًحرا لٗملُت ػعٕ ال٨بض ًخم اللجىء بلى ٖملُت الخٟاٝ
الضوعة الضمىٍت والتي حك٩ل صاعة مٛل٣ت في مجا ٫صوعان الضم بال٨بض ،بهظه الٗملُت ًخى ٠٢ظغٍان
الضم اإلاخض ٤ٞمً الكغٍان البابي مً اإلاغوع بال٨بض وٍخض ٤ٞمباقغة في الىعٍض ألاظى ٝالؿٟلي.
جدذ جإزحر الخسضًغ ال٩امل ًخم بؼ ٫الىعٍض الىصاجي وبصزا٢ ٫ؿُغة الخهىٍغ الىٖاجي ٖبر البُحن
ألاًمً للىعٍض ألاظى ٝالٗلىي .مً هظا اإلا٩ان جض ٘ٞال٣ؿُغة ٖبر الىعٍض ألاظى ٝالؿٟلي ونىال
بلى ؤوعصة ال٨بض .بىاؾُت ببغة البز ٫وٖبر ال٣ؿُغة ًخم بخضار ق ٤صازل ؤوسجت ال٨بض بلى ٚاًت
الكغٍان البابي .بىاؾُت ٢ؿُغة البالىن ًم ً٨ونل الكغٍان البابي بإوعصة ال٨بض بك٩ل مؿخمغ
(الخدىٍلت؛ الضاعة ال٣هحرة بحن الىٖاثحن) .في الجهاًت ًؼٍل الجغاح ال٣ؿُغة اإلاهىعة لؤلوُٖت
وًٍمض ٞخدت ال٣ؿُغة في الٗى.٤
زُغ ألاعػ ٖلى ألاَٟا ٫الغي٘

صخخىا  -الؼعهُش ،وهى الٗىهغ ع٢م  20ألا٦ثر قُىٖا ً ،م ً٨اؾدُٗابه بك٩ل َبُعي مً ٢بل
الىباجاث مً التربت وٍىظض الؿم ال٣اجل ؤًًا في اهبٗازاث الى٢ىص ألاخٟىعي ،والتي ًم ً٨ؤن جلىر
اإلادانُل.
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ؤنبذ الباخشحن ٢ل٣حن بك٩ل متزاًض مً آلازاع الصخُت اإلادخملت الهسٟاى مؿخىٍاث الؼعهُش في
الُٗام.
في خحن ال ًىظض ما ًٟ٨ي ل٣خل شسو ما ٦ما ًىظض في الؿم هٟؿه٣ٞ ،ض ٧ان له ٖال٢ت بالؿغَان
وؤمغاى ال٣لب والغثت ،ومغى الؿ٨غي ،ويٗ ٠وْاث ٠اإلاش لضي ألاَٟا ،٫والخض مً هٓام
اإلاىاٖت بٗض الخٗغى الُىٍل مً زال ٫اجبإ هٓام ٚظاجي.
ألاعػ مٗغى بك٩ل زام لهظه اإلاك٩لت ،وطل ٪بؿبب الُغٍ٣ت التي ًؼعٕ بها في خ٣ى ٫ألاعػ
اإلاٛمىعة ،مما ًؼٍض مً مٗض ٫الامخهام مً ألاعى.
وَٗخ٣ض ؤن الغي٘ في زُغ بهٟت زانت مً الؼعهُش في الُٗام ،وهى ٌؿخسضم مشل قغاب ألاعػ في
الٗضًض مً اإلاىخجاث وبٌٗ خلُب الاَٟا ٫م٘ ألاعػ.
الض٦خىع  ٠ُُ٦هدكمان ،مً ظامٗت ظىهؼ هىب٨جز في بالخُمىع ،الظي قاع ٥في اإلاكغوٕ البدثي
الضولي للىٓغ في اإلاساَغ وؾُاؾاث الخ٨ىمت خى ٫هظه الًُ٣ت٦ ،ك ٠في اظخمإ الجمُٗت
ألامحرُ٦ت الؿىىي للٗلىم ؤن ؤَٟاله لم ٌُٗىا ألاعػ ٖىضما ٧اهىا اَٟاال.
"لضي َٟالن و٦ىذ في نضص الٗمل ٖلى مكاعَ٘ مسخلٟت في الخٗغى للؼعهُش٢ ",ا ٫الض٦خىع .٠ُُ٦
"بمٗغٞخىا ؤن ألاعػ ًم ً٨ؤن ًدخىي ٖلى مؿخىٍاث مغجٟٗت مً الؼعهُش ،ازخاعث ٖاثلتي ؤهىإ ؤزغي
مً الخبىب للغي٘".
ل٨ىه ؤيا" :ٝلضًىا ألاعػ في الىٓام الٛظاجي آلان ".وايا ٝؤهه ٧ان مً الهٗب الخىنل بلى ٦م ان
الؼعهُش آمً لالؾتهال ٥في الٛظاء .وان الخجىب الخام للؼعهُش في الىٓام الٛظاجي مؿخدُل جماما.
وبضال مً طل ٪ؤوصخى هى وٚحره مً السبراء ؤن ٖلى الىاؽ الخإ٦ض مً ؤجها ال حؿتهل ٪ال٨شحر مً
ألاَٗمت مشل ألاعػ التي ًم ً٨ؤن جدخىي ٖلى ٦مُاث ٖالُت مً الؼعهُش.
واقاع الى اهه في اإلاىاَ ٤التي جىظض ٞحها مؿخىٍاث ٖالُت مً الؼعهُش في التربت ًجب الخض مً ٦مُت
ػعاٖت السـ ,الٟجل ,ال٣غهبُِ ,بغاٖم البرو٦ؿل ،واإلالٟى.ٝ
و ًجب ٖلى ألاَٟا ٫جىاو ِ٣ٞ ٫بحن خىالي 120مل و 180مل مً ٖهحر الٟا٦هت ًىمُا م٘ الخٟاح
وٖهحر ال٨مثري م٘ جل ٪الٗهاثغ طاث مؿخىٍاث الؼعهُش الٗالُت.
آلاباء وألامهاث ٢ض ً٣غعوا ؤًًا ججىب الٗهحر جماما وخض ؤَٟالهم ٖلى جىاو ٫الُٗام والٟىا٦ه
بضال مً طل.٪
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ؾُمىاعاث خى " ٫جُىٍغ الخٗلُم الٗالي في الٗغا" ١

بؾهاما مجها في صٖم الا٧اصًمُات وألا٧اصًمُحن في الٗغا ١جىٓم "ظمُٗت ألا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في
اؾترالُا وهُىػلىضا " ؾلؿلت ؾُمىاعاث خى " ٫جُىٍغ الخٗلُم الٗالي في الٗغاً " ١بضؤ ؤولها في قهغ
هىٞمبر ال٣اصم.
اللجىت الخدًحرًت للؿُمىاعاث اظخمٗذ مازغا بدًىع الؼمالء ا ص صازل خؿً الجغٍى  ،ا ص مًٗ
الٗمغ  ،ا ص ٖبض الغيا الؼهحري  ،ص اخمض الغبُعي  ،و٢ض ها٢كذ جٟهُالث الؿُمىاعاث واإلاكاع٦ت
ٞحها وبعجإث ان جخىػٕ مىايُٗها ٖلى  - :الازخهاناث الهىضؾُت والخ٣ىُت .
 الازخهاناث الُبُت الازخهاناث الاوؿاهُتجضٖى اللجىت ػمالءها ألا٧اصًمُحن في اؾترالُا والٗالم الى اإلاؿاهمت في الؿُمىاعاث اما بإوعا ١م٨خىبت
او مً زالٖ ٫غى مخلٟؼ ( ٌٗغى اما مسجال اوبك٩ل حي ٖبر ج٣ىُت الؿ٩اًب ) ً٨ش ٠في  10ص٢اث٤
.و مً اإلاامل ان ًخم ججمُ٘ اإلاكاع٧اث في مل ٠مخ٩امل ًخم اعؾاله الى الجامٗاث الٗغاُ٢ت ووػاعة
الخٗلُم الٗالي.
الؿُمىاع الاو : ٫الٗلىم الهىضؾُت والخ٣ىُت الؼمان  -:الاخض  28هىٞمبر  -اإلا٩ان  :هاصي اإلااوهخحز
للمؼٍض مً اإلاٗلىماث ًم ً٨الاجها ٫ب :
ص اخمض الغبُعي gmail.com@ahmadalmusa2
ص صازل خؿً الجغٍى gmail.com@dakhiljerew
ص مًٗ الٗمغ hotmail.com@maanalomar
ص ٖبض الغيا الؼهحري yahoo.com@ridha1948
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ممشل وػٍغالكباب والخٗضصًت ًلخ٣ي مىخضي الجامُٗحن وظمُٗت الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن

الخ٣ى الؿُض ظؿخحن ٞاػوالعي ممشل الؿُض عي وٍلُام وػٍغ الكباب والخٗضصًت ومٗه الؿُض
مال٨ىلم هاصون اإلاضًغ الا٢ضم في صاثغة الخٗضصًت الاؾترالُت ًىم السمِـ  28اًلى ٫بالض٦خىع اخمض
الغبُعي عثِـ ظمُٗت الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في اؾترالُا وهُىػلىضا وًٖى الهُئت الاصاعٍت في مىخضي
الجامُٗحن  .و٢ض اؾتهل الؿُض ٞاػوالعي الل٣اء بى٣ل خغم الؿُض الىػٍغ ٖلى الخٗاون م٘ اإلاىخضي
بةٖخباعه مً اإلااؾؿاث الٟٗالت في اوؾاٍ الجالُاث واإلاجخم٘ الاؾترالي والخٗغٖ ٝلى ٢غاءجه
للٗال٢اث بحن م٨ىهاث الجالُت الٗغاُ٢ت والٗغبُت مً ظهت وبُجها وبحن الجالُاث الازغي واإلاؿاثل
اإلاخٗل٣ت باالهضماط باإلاجخم٘ الاؾترالي .
مً ظهخه عخب ص الغبُعي بالىٞض وزمً ٖالُا مباصعة الؿُض ولُام زم ٢ضم ٖغيا م٨شٟا ًٖ جغُ٦بت
اإلاىخضي بةٖخباعه مٓلت لٗضص مً اإلاىٓماث واللجان الٟٗالت مشل ظمُٗت الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في
اؾترالُا وهُىػلىضا  ،والهالىن الش٣افي و لجىت الضٞإ ًٖ خ٣ى ١الاوؿان -اؾترالُا ولجىت الاَباء
ولجىت اإلاغؤة واللجىت الاظخماُٖت ولجىت الكباب ولجىت الٗال٢اث الٗامت ولجىت الاٖالم  ،ومغ ٖلى
ابغػ وكاَاتها زم ٖغط ٖلى صوع اإلاىخضي في ججمُ٘ مىٓماث الجالُت الٗغاُ٢ت ومباصعجه في جإؾِـ "
لجىت الٗمل اإلاكتر ٥إلاىٓماث الجالُت الٗغاُ٢ت " .
زم ٞهل ص الغبُعي في اإلاك٨الث التي ٌٗاوي مجها قبابىا وٟ٦اءاجىا وا٧اصًمُِىا زانت مً ال٣اصمحن
خضًشا وٖغى جهىع اإلاىخضي وظمُٗت الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن لضوع اإلااؾؿاث الاؾترالُت في الخٗامل
م٘ هظه اإلاك٨الث بالخٗاون م٘ ماؾؿاث ومىٓماث الجالُت.
وفي زخام الل٣اء ق٨غ ص الغبُعي الؿُضًً ٞاػوالعي و هاصون وا٦ض اؾخٗضاص اإلاىخضي وظمُٗت
الا٧اصًمُحن للخٗاون م٘ الىػاعة واإلااؾؿاث الاؾترالُت في ٧ل ماُٞه نالر قبابىا وا٧اصًمُِىا
وظالُدىا ومجخمٗىا الاؾترالي.
لجىت الاٖالم
مىخضي الجامُٗحن الٗغاقي الاؾترالي
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ظمُٗت ألا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في اؾترالُا وهحرػلىضا جلخ٣ي ممشل
ًٖ ٖضص مً اإلابخٗشحن الٗغاُ٢حن الى اؾترالُا

الخ٣ى ص اخمض الغبُعي عثِـ ظمُٗت الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في اؾترالُا وهحرػلىضا ًىم الاخض اإلاىا10 ٤ٞ
اًلىَ ٫الب اإلااظؿخحر ٖالء البهاصلي بىاءا ٖلى َلب ٖضص مً َالب البٗشاث  .و٢ض قغح الؿُض
البهاصلي اويإ اإلابخٗشحن الٗغاُ٢حن الى اؾترالُا مغ٦ؼا ٖلى خاظت ٞئت اإلابخٗشحن لضعاؾت اإلااظؿخحر مً
الغاٚبحن في ا٦ما ٫صعاؾتهم للخهىٖ ٫لى صعظت الض٦خىعاة في اؾترالُا.
مً ظهخه ا٦ض ص الغبُعي ٖلى جٟهم ظمُٗت الا٧اصًمُحن جُل٘ اإلابخٗشحن الى الاعج٣اء بخدهُلهم الا٧اصًمي
وخغنها ٖلى ج٣ضًم الضٖم اإلام ً٨لهم مً زالٖ ٫غى ًُ٢تهم ٖلى الجهاث اإلاؿاولت ومٟاجدت
ٖضص مً الجامٗاث الاؾترالُت إلاغاٖاة مدضوصًت ام٩اهُت هاالء اإلابخٗشحن في جىٞحر مؿخلؼماث ا٦ما٫
صعاؾتهم والٗىصة الى الٗغا ١م٘ جدهُل ا٧اصًمي اعقى .
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اوٗ٣اص اإلااجمغ الُبي السامـ في اؾترالُا

قهضث ٢اٖت اإلااجمغاث في ٞىض ١محرُ٦ىع ًىم الاخض اإلاهاص 17 ٝاًلى ٫ظلؿاث اإلاىجمغ الُبي
السامـ الظي جىٓمه ؾىىٍا " لجىت الاَباء " في مىخضي الجامُٗحن الٗغاقي الاؾترالي .خًغ اإلااجمغ
ٖضص ٦بحر مً الاَباء مً الازهاثُحن واَباء الٗاثلت وامخضث ظلؿاجه مً الؿاٖت الٗاقغة نباخا
وختى الغابٗت والىهٖ ٠هغا.
بضؤث اٖما ٫اإلااجمغ ب٩لمت مىظؼة للؼمُل ص ٢صخي الؿهُلي عثِـ لجىت الاَباء في اإلاىخضي عخب ٞحها
بالخًىع لُ٣ضم بٗضها ممشلىا الجهاث الضاٖمت للماجمغ للخٗغٍ ٠بخل ٪الجهاث وزضماتها ،ولخبضؤ
بٗضها الجلؿت الهباخُت التي ٧ان مدىعها "امغاى الجهاػ الهٓمي " والتي قملذ :
 مدايغة ًٖ " التهاباث الامٗاء اإلاؼمىت ٢ " Inflammatory Bowel Diseaseضمها الؼمُل ص ٢صخيالؿهُلي.
 مدايغة ًٖ " التهاباث ال٨بض الٟحروؾُت وحصخم ال٨بض C ,Fatty Liver disease & Hepatitis B" ٢ضمها الؼمُل ص هبُل عخمت.
 مدايغة ًٖ " الاعججإ اإلاٗضي اإلاغٍئي ٢ " Gastrooesophageal Refkux diseaseضمها الؼمُلص اخمض الغبُعي.
وبٗض اؾتراخت ٢هحرة جىػٕ الخًىع ٖلى وعقخحن :Workshops
 وعقت ًٖ " الجغزىمت اإلالىٍت البىابُت  Helicobacter Pyloriوصوعها في ج٣غخاث اإلاٗضة واوعامالجهاػ الهٓمي " ٢ضمها واصاعها الؼمُل ص اخمض الغبُعي.
 وعقت ًٖ " ال٣ىلىن الٗهبي ٢ " Irritable Bowel Syndromeضمها واصعها الؼمُل ص ٢صخيالؿهُلي.
زم اههغ ٝالخًىع الى اؾتراخت الٛضاء التي ٧اهذ هاٞظة للٗضًض مً الخًىع للخٗاع ٝوجباص٫
آلاعاء خى ٫اإلاىايُ٘ طاث الاهخمام اإلاكتر.٥
الجلؿت اإلاؿاثُت التي جمدىعث خى ٫امغاى اليؿاثُت والخىلُض قملذ اإلادايغاث الخالُت :
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 مدايغة ًٖ " الامغاى اليؿاثُت في مغخلت البلىGynaecological disorders in Adolescents ٙ" ٢ضمتها الؼمُلت ص بغٍا ؾُڤاصؽ .
 مدايغة ًٖ " ٖالظاث ؾلـ البىٖ ٫ىض اليؿاء ٢ - " Female Incontinenceضمها الؼمُل صاخمض مغٍىص.
 مدايغة ًٖ " الايُغاباث الىٟؿُت في ٞترة مابٗض الىالصة٢ " Postpartum .ضمها الؼمُل صخؿً ٖباؽ.
 مدايغة ًٖ " صوع الخهىٍغ الكٗا ي في الامغاى اليؿاثُت " ٢ضمها الؼمُل ص ظىػٍ ٠ؾى٩ي .و٢ض جمحزث اإلادايغاث بدُىٍتها ومكاع٦ت الخًىع مً زال ٫الخُٗ٣ب والؿاا، ٫وٍظ٦غ ان اعاء
الخًىع التي ٖ٨ؿها الاؾخبُان الظي جم جىػَٗه ٖلحهم اظمٗذ ٖلى الاقاصة باإلااجمغ وبغهامجه
والض٢ت الٗالُت في جىُٓمه .
اإلااجمغ ٌٗض هجاح آزغ للجىت الاَباء في مىخضي الجامُٗحن واللجىت الخدًحرًت للماجمغ الُبي التي
يمذ الؼمالء ص ٢صخي الؿهُلي و ص ؾلىي ٦غ٦ى٦لي وص اخمض الغبُعي و ص بكغي الٗبُضي و ؾ٨غجحر
اإلاىخضي ظلُل صومان الظًً بظلىا ظهىصا ٦بحرة ٖلى امخضاص ا٦ثر مً اعبٗت قهىع مً الاٖضاص
والخدًحر واإلاخابٗت .
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اوٗ٣اص اإلااجمغ الخإؾِسخي لجمُٗت الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن
في اؾترالُا وهُىػلىضا

اوٗ٣ض مازغا اإلااجمغ الخإؾِسخي لجمُٗت الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في اؾترالُا وهُىػلىضا بدًىع
الٗضًض مً الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في ؾُضوي والىالًاث الاؾترالُت.
ابخضؤ اإلااجمغ بترخُب الؼمُل خؿام ق٩اعة بالخًىع في ٧لمت اقاص ٞحها بالجم٘ الىى ي الظي يم
هسبت مً اًٞل الاؾماء الا٧اصًمُت التي ًٟسغ الجمُ٘ بها وباهجاػها ،زم ٢ضم ال٨خىع اخمض الغبُعي
لُضًغ م٘ الض٦خىع صازل خؿً آ ٫ظغٍى ظلؿت اإلااجمغ.
بٗض جغخُبه بالخًىع جُغ ١ص الغبُعي الى ان التزاًض اإلاًُغص في اٖضاص الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن
ال٣اصمحن الى اؾترالُا اعجبِ بالخاظت الى اَاع ا٧اصًمي منهي ًجمٗهم وٍمشلهم و٢ض جهضث " اللجىت
الا٧اصًمُت " في مىخضي الجامُٗحن الٗغاقي الاؾترالي لهظه اإلاهمت َُلت الؿىىاث الدؿٗت اإلاىهغمت
خُض هٓمذ الٗضًض مً اإلالخُ٣اث الا٧اصًمُت التي اؾخُ٣بذ الٗضًض مً الا٧اصًمُحن واصخاب
الٟ٨اءاث واؾهمذ ٞحها اؾماء ا٧اصًمُت باعػة مً صازل اؾترالُا وزاعظها ٦ما ٢ضمذ اللجىت وع٢ت
ٖمل لخُىٍغ الخٗلُم الٗالي وازغي لخُىٍغ الخٗلُم اإلاضعسخي الى الجهاث الغؾمُت في الٗغا٦ ١ما
باصعث الى اَال ١مكغوٕ " الخٗلُم الٗالي ًٖ بٗض" ٖبر مدايغاث ً٣ضمها مخسههىن ٖغاُ٢ىن في
اؾترالُا الى َلبت الضعاؾاث الٗلُا في الٗغاٖ ١بر الؿ٩اًب ،اإلاكغوٕ الظي جى ٠٢بٗض خل٣خحن
بؿبب يٗ ٠اهخمام الجهاث الغؾمُت هىا.٥
و٢ض جٟغصث اللجىت الا٧اصًمُت بخ٨غٍم الا٧اصًمُحن واصخاب الٟ٨اءاث والا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن
اإلاخ٣اٖضًً ٦ما ٦غؾذ ج٣لُضا ؾىىٍا في ج٨غٍم الُلبت الٗغاُ٢حن اإلاخٟى٢حن في الامخداهاث الٗامت ،
و٢ض لٗبذ اللجىت صوعا باعػا في الضٞإ ًٖ الا٧اصًمُحن واَل٣ذ خملت ٗٞالت لآلخخجاط ٖلى
الاٚخُاالث والخهُٟاث التي حٗغى لها الا٧اصًمُحن واصخاب الٟ٨اءاث صازل الٗغا ١خُض ل٣ي
هضاء الا٧اصًمُحن الظي اَل٣خه انضاءا واؾٗت صازل الٗغا ١وزاعظه.
واقاع ص الغبُعي الى ان اللجىت الا٧اصًمُت في مىخضي الجامُٗحن مشلذ ماٌكبه اإلاغ٦ؼ الاؾدكاعي
الظي ٧اهذ الٗضًض مً الجهاث جغظ٘ الُه وجدغم الىٞىص الٗغاُ٢ت ٖلى الل٣اء بها ُٞما ًخٗل٤
بالجامٗاث والا٧اصًمُا.زم جدضر ص الغبُعي ًٖ حكٗب وجىىٕ خاظاث الٗمل اإلانهي الا٧اصًمي زال٫
الؿىىاث الازحرة ماص ٘ٞاللجىت الا٧اصًمُت الى اإلاباصعة الى حكُ٨ل "اللجىت الخدًحرًت لجمُٗت
الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في اؾترالُا " بضٖىة ٖضص مً الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن ونىال الى اوٗ٣اص هظا
اإلاىجمغ.بٗضها ال٣ى الاؾخاط صازل خؿً آ ٫ظغٍى الظي اقاص بمباصعة حكُ٨ل اللجىت الخدًحرًت
وبإهمُت ُ٢ام ظمُٗت لال٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن حٗجى بكاوجهم وجُىع ٖال٢اتهم.
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زم اههغ ٝاًٖاء اإلااجمغ الى مىا٢كت ٣ٞغاث م٣ترح الىٓام الضازلي  /البرهامج التي قهضث
مؿاهمت ٗٞالت للٗضًض مً ػمالثىا الا٧اصًمُحن اهتهذ الى حٗضًل الٗضًض مً ال٣ٟضاث والدؿمُاث
التي خىتها اإلاؿىصة.
الجؼء الازحر مً اإلااجمغ ج٨غؽ الزخُاع الهُئت الاصاعٍت للجمُٗت والتي يمذ الؼمالء :
البروٞؿىع صازل خؿً الجغٍى
البروٞؿىع عَؿان مجُضالسلُٟت
البروٞؿىع مًٗ الٗمغ
البروٞؿىع َالً ٫ىؾ٠
الاؾخاط اإلاؿاٖض ٖبض الغيا الؼهحري
الاؾخاط اإلاؿاٖض مىجض اإلاضعؽ
الض٦خىع اخمض الغبُعي
الض٦خىعة هُام ال٩لُضاع
الض٦خىع ٖلي اإلاٗمىعي
الض٦خىع وؾام ٖبض الغػا١
الض٦خىعة ٖبحر الؿٗضون
الض٦خىع جدؿحن ال٣غَصخي
الخضعَؿُت هضي ػهغون
السبحر الامجي ْاٞغ الكمغي
اإلاهىضؽ هاوي ٦ىعِ٦ـ

هظا و٢ض زى ٫اإلااجمغ الهُئت الاصاعٍت ا٦ما ٫الاجهاالث بؼمالثىا الا٧اصًمُحن في الىالًاث الاؾترالُت
وهُىػلىضا والٗغا ١إلوكاء ٞغوٕ للجمُٗت .
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خملت الٖاصة جأهُل "م٨خبت اإلاىنل اإلاغ٦ؼٍت" و"م٨خبت ظامٗت اإلاىنل"
ٖىضما اظخاخذ صاٖل وخلٟائها مؿاخاث واؾٗت مً الٗغا ١اواؾِ ، 2014لخيخهي الى الؿُُغة
ٖلى ماً٣غب مً  ٪40مً مؿاخخه ،ا٢ضمذ ٖلى ًٞاٖاث هاثلت عاح ضخُتها الاال ٝمً الابغٍاء في
اهداء مسخلٟت مً الٗغا ١وصمغث م٨ىهاث ٦بحرة مً البجى الخدخُت واإلااؾؿاث الٗامت ل٨جها لم
ج٨خ ٠بظل٧ ٪له بل ويٗذ لىٟؿها هضٞا قغٍغا في مدى مٗالم ونغوح خًاعة واصي الغاٞضًً
واظخشار مغا٦ؼ الٗلم واإلاٗغٞت .
ولٗل للمىنل وؾهلها خهت مخمحزة في هظه الًٟاٖاث التي َالذ الازاع والكىاهض الخًاعٍت
والتي اهتهذ الى الخضمحر ال٩امل " ٫م٨خبت اإلاىنل اإلاغ٦ؼٍت" و "م٨خبت ظامٗت اإلاىنل" وخغ ١واجالٝ
الاال ٝمً هٟاجـ ال٨خب واإلاسُىَاث الىاصعة .
واؾهاما مىا في اٖاصة واخُاء هظًً الهغخحن الٗغٍ٣حن مً نغوح الٗلم واإلاٗغٞت ه٣ىم  ،في
"اللجىت الخدًحرًت لجمُٗت الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في اؾترالُا " ،وبالخيؿُ ٤م٘ ػمالثىا في " عابُت
الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في اإلامل٨ت اإلاخدضة " باَال ١خملت مٟخىخت الٖاصة جأهُل "م٨خبت اإلاىنل
اإلاغ٦ؼٍت" "،م٨خبت ظامٗت اإلاىنل " جخىظه الى الجامٗاث ومغا٦ؼ البدىر وػمالثىا الا٧اصًمُحن في
اؾترالُا واإلامل٨ت اإلاخدضة والٗالم للخبرٕ بيسخ مً الانضاعاث الخضًشت لل٨خب ومً اإلاسُىَاث
والبروجى٦ىالث الٗلمُت والبدشُت والغوابِ الى اإلاهاصع الا٧اصًمُت والٗلمُت ( ال٨خب وبغاءاث
الازترإ واَغوخاث الض٦خىعاة والبدىر الانُلت الخ).
للمؼٍض مً اإلاٗلىماث ًم ً٨الاجها ٫بالؼمالء :
Professor Dakhil Hassan Aljerew
dakhiljerew@gmail.com
Dr Ahmad Alrubaie
ahmadalmusa2@gmail.com
Professor Rissan Krabuit
academyrissan@live.com
Professor Guirgius Adam
g.adam@unsw.edu.au
Professor Maan Alomer
maanalomar@hotmail.com
A/Professor AbdulRida Alzuhairi
ridha1948@gmail.com
61

Helping rebuilding and habilitation of " Central Mosul Library" and " Mosul
University Library "

A group of prominent Iraqi Australian academics are embarking on a project to re-establish
the library of the University of Mosul in Iraq after the terror groups of ‘Daesh’ ransacked the
university and burned the manuscripts and expel books.
When ISIS (Daesh),and its allies of other terrorist groups, had captured Mosul and more than
40% of Iraq area they committed wide scale of atrocities with thousands of killed and injured
innocents victims from all sects of society and destruction of infrastructure and
establishments .In this tsunami of destruction and barbaric wave of illiteracy ISIS targeted the
very basic foundation of life including symbols and traces of Iraq historical civilization ,
cultural and scientific institutes and establishments.
One of the most valuable institutions ISIS turned into ruins the renounced " Central Library
of Mosul" and " Mosul University Library" with thousands of manuscripts and expel books.
The Australian Iraqi Academic Society is appealing to your respected university / institution
to support this project to help in the rehabilitation of “Central Library of Mosul" and " Mosul
University Library" and help restoring high education system in Mosul city. Assistant can be
in the form of donating books, manuscript, protocols, links to important resources, methods
of library management system, educational resources etc.
For more information you can contact:
Professor Dakhil Hassan Aljerew
dakhiljerew@gmail.com
Dr Ahmad Alrubaie
ahmadalmusa2@gmail.com
Professor Rissan Krabuit
academyrissan@live.com
Professor Guirgius Adam
g.adam@unsw.edu.au
Professor Maan Alomer
maanalomar@hotmail.com
A/Professor AbdulRida Alzuhairi
ridha1948@gmail.com
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مىاقضة
مً خملت جإهُل م٨خبت ظامٗت اإلاىنل وم٨خبت اإلاىنل اإلاغ٦ؼٍت
الاؾخاط ص ٖبض الغػا ١الِٗسخى وػٍغ الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي
ؾٗاصة ؾٟحر ظمهىعٍت الٗغا ١في اؾترالُا ص خؿحن الٗامغي
الاؾخاط باؾم صاوص ال٣ىهل الٗام لجمهىعٍت الٗغا ١في ؾُضوي
خًغة ص مدمض ظىاص الُىوـ اإلالخ ٤الش٣افي الٗغاقي في اؾترالُا
لُ٣ذ الضٖىة التي اَل٣تها " اللجىت الخدًحرًت " لجمُٗدىا ٢بل خىالي الكهغًٍ (بالخيؿُ ٤م٘
ػمالثىا في عابُت الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في اإلامل٨ت اإلاخدضة ) في اَاع خملت إلٖاصة جإهُل م٨خبت
ظامٗت اإلاىنل وم٨خبت اإلاىنل اإلاغ٦ؼٍت ججاوبا ظُضا قمل ٖضص مً الجامٗاث الاؾترالُت
والٗغاُ٢ت والٗضًض مً الا٧اصًمُحن واإلاشٟ٣حن الٗغاُ٢حن .
وبةؾخمغاع الخملت جىٞغث ٦مُاث ٦بحرة مً ال٨خب واليكغاث وجتزاًض الخاظت الى ججمُٗها والبضء
بةعؾالها الى ظامٗت اإلاىنل ل٨ىىا هىاظه نٗىباث ٖضةًٟٞ ،ال ًٖ الخ٩الُ ٠اإلااصًت هىا٥
مخُلباث طاث َاب٘ اظغاجي ولىظؿتي  ،مً ٢بُل اؾخدها ٫اإلاىا٣ٞاث الغؾمُت الاؾترالُت (
والغؾىم اإلاترجبت ٖلى اعؾالها) ٢بل شخجها واإلاىا٣ٞاث الغؾمُت الٗغاُ٢ت وجامحن اًهالها بؿالم الى
ظامٗت اإلاىنل(بٗض ونىلها اإلاىاوئ الٗغاُ٢ت) .
ان جامحن ٧ل هظه اإلاؿخلؼماث ًخسُى ام٩اهُاث مىٓمت مجخم٘ مضوي ٚحر عبدُت ٦جمُٗدىا وٍل٣ي
ٖلى ٖاج ٤الجهاث الغؾمُت مهمت الاؾهام في جإمحن ونى ٫ال٨خب واليكغاث الى اإلاىنل مما
ًًُغها الى مىاقضج٨م اإلاؿاٖضة في هظه اإلاهمت وبسانت الجؼء الاظغاجي مجها.
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ل٣اءاث "مىخضي الجامُٗحن" و"ظمُٗت الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في اؾترالُا وهُىػلىضا"
في لىضن

زال ٫ػٍاعجه مازغا الى لىضن الخ٣ى الض٦خىع اخمض الغبُعي بٗضص مً مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي
الٗغٍ٣ت الٗاملت في بغٍُاهُا .خُض الخ٣ى م٘ اإلاسغط اإلابضٕ ٖلي ع ٤ُٞممشال ًٖ "اإلا٣هى الش٣افي
" الظي جخهضع وكاَاجه الىىُٖت الؿاخت الش٣اُٞت الٗغاُ٢ت في لىضن ٦،ما الخ٣ى بالض٦خىع
ؾٗضي الىجاع عثِـ عابُت الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في بغٍُاهُا ( التي جدًغ لٗ٣ض ماجمغها
الؿجري الٗكغًٍ والتي جخهضع جمشُل الا٧اصًمُحن وجدخ ٟٔبسجل مغمى ١مً اليكاَاث
الا٧اصًمُت )وًٖى الغابُت الهُضالوي نباح ٌٗ٣ىب و٦ظل ٪الض٦خىع ماظض الُاؾغي عثِـ
"اإلاىخضي الٗغاقي" ،اإلاىٓمت الش٣اُٞت الاظخماُٖت الٗغٍ٣ت التي اخخٟلذ مازغا بمغوع ٖ 30اما
ٖلى جإؾِؿها والتي لٗبذ وجلٗب صوعا باعػا في اوؾاٍ الجالُت الٗغاُ٢ت في بغٍُاهُا ز٣اُٞا
واظخماُٖا وفي مجا ٫صٖم واؾىاص الالظئحن واإلاهاظغًٍ الٗغاُ٢حن.
و٢ض ظغي زال ٫هظه الل٣اءاث الخٗغٍ ٠بمىخضي الجامُٗحن وظمُٗت الا٧اصًمُحن في اؾترالُا
وهُىػلىضا وبيكاَاتهما اإلاخىىٖت في الؿاخت الاؾترالُت و٦ضل ٪الخٗغٖ ٝلى اوكُت اإلاىٓماث
الك٣ُ٣ت وججغبتها الثرًت ٦ما ظغي الاجٟا ١م٘ ممشلحها ٖلى مىانلت الاجهاالث وه٣ل السبراث
والخيؿُ ٤مٗها في اوكُت مكتر٦ت جسضم اهضاٞها وجهب في زضمت ظالُدىا الٗغاُ٢ت في اإلاهجغ
وصٖم اهلىا في الٗغا.١

.

64

حؿمُت اخض قىاعٕ بٛضاص باؾم الٗالم الٗغاقي الباعػٖبض الجباعٖبض هللا
ج٨غٍم وٗتز به وان ظاء مخأزغا

اَل ٤مجلـ مدآٞت بٛضاص في اظخمإ له ًىم السمِـ الاو ٫مً خؼٍغان الجاعي اؾم الٗالم
الٗغاقي الباعػ ٖبض الجباع ٖبض هللا ٖلى الكاعٕ  31اإلا٣ابل لجامٗت بٛضاص .
ً
الق ٪ان هظا ال٣غاع ،وان ظاء مخازغاً ،ىُىي ٖلى ج٨غٍم وٗتز به ظمُٗا ل٣امت ٖلمُت وا٧اصًمُت
باؾ٣ت ٖغاُ٢ا وٖاإلاُا جخلمظث وػاملذ واخضا مً آٖم ٖلماء الٗالم في ٖهغها الخضًض الا
وهىالٗالم ؤوكخاًً.
ل٣ض لٗب ٖاإلاىا الٟظ ٖبض الجباع ٖبض هللا صوعا باعػا في جأؾِـ وُ٢اصة ظامٗت بٛضاص لؿىىاث ٖضة
واؾهم بىٓغٍاث واياٞاث ٖلمُت انُلت ٖضًضة.
ان جإزغ نضوع هظا ال٣غاع ً٨ك ٠الخُ ٠ال٨بحر الظي لخ ٤وما ػاً ٫لخ ٤بٗلماثىا واصخاب
الٟ٨اءاث في ٖغا٢ىا ٖلى امخضاص ٖ٣ىص َىٍلت مً الؼمان  ,وان الخاظت جب٣ى ماؾت الى ان ًداٍ
ٖلماءها واصخاب الٟ٨اءاث في ٖغا٢ىا ،ؾىاء مً ٚاصعوها ؤومً هم مخىانلىن في ُٖائهم الٗلمي
والا٧اصًمي ،ب٩ل اق٩ا ٫الخ٨غٍم والضٖم والخماًت وج٨غَـ اإلاىاعص وال٣ىاهحن لخُٟٗل صوعهم
الُلُعي في الجهىى باإلااؾؿاث الٗلمُت والا٧اصًمُت والبدشُت وفي عؾم ؾُاؾاث البالص .
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مىاقضة لضٖم خملت جإهُل م٨خبتي ظامٗت اإلاىنل واإلاىنل اإلاغ٦ؼٍت

طي
لُ٣ذ الضٖىة الى بٖاصة جإهُل م٨خبتي ظامٗت اإلاىنل ،و اإلاىنل اإلاغ٦ؼٍت التي اَل٣تها "اللجىت
الخدًحرًت" لـ"ظمُٗت الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في اؾترالُا وهُىػلىضا" بالخيؿُ ٤م٘ "عابُت
الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في اإلامل٨ت اإلاخدضة" ،ججاوبا ظُضا قمل ٖضص مً الجامٗاث الاؾترالُت
والٗغاُ٢ت والٗضًض مً الا٧اصًمُحن واإلاشٟ٣حن الٗغاُ٢حن".
ّ
و٧اهذ مً هخاثج هظه الجهض الش٣افي وؤلاوؿاوي ،جىٞغ ٦مُاث ٦بحرة مً ال٨خب واليكغٍاث ،الى جدخاط
الى ؤلام٩اهاث اللىظؿدُت والاظغاثُت لى٣لها الى صازل البالصًٞ ،ال ًٖ الخ٩الُ ٠اإلااصًت ،و٧لها ؤٖباء
ًهٗب ٖلى مىٓمت مجخم٘ مضوي ٦ـ "ظمُٗت ألا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في اؾترالُا وهُىػلىضا"،
ّ
جدملها".
الخ٩الُ ٠اإلاخىٗ٢ت حكمل ٖملُاث الصخً ،و اؾخدها ٫اإلاىا٣ٞاث الغؾمُت الاؾترالُت ،والغؾىم
اإلاترجبت ٖلى طل٢ ،٪بل شخجها ،واإلاىا٣ٞاث الغؾمُت الٗغاُ٢ت وجامحن اًهالها بؿالم الى ظامٗت
اإلاىنل ،بٗض ونىلها اإلاىاوئ الٗغاُ٢ت".
هظا الٗمل الىَجي ًدخاط الى صٖم الجهاث الٗغاُ٢ت الغؾمُت وٚحر الغؾمُت ،الؾُما الؿٟاعة
الٗغاُ٢ت واإلالخُ٣ت الش٣اُٞت الٗغاُ٢ت في اؾترالُاًٞ ،ال ًٖ صٖم ٧ل الجهاث التي ججض هٟؿها ٖلى
ٖال٢ت بهظا الٗمل الىَجي ،في الاؾهام في جإمحن ونى ٫ال٨خب واليكغٍاث الى اإلاىنل" .
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ماؾؿت "اؾخ٣غاع الالظئحن الضولُت "Settlement Services International
ج٨غم مىخضي الجامُٗحن الٗغاقي الاؾترالي
يمً اخخٟاالث ماؾؿت"اؾخ٣غاع الالظئحن الضولُت Settlement Services International" SSI
بالُىم الٗاإلاي لالشسام طوي الاٖا٢ت بخاعٍش  2017-12-5ظغي ج٨غٍم إلاىخضي الجامُٗحن الٗغاقي
ألاؾترالي جشمُىا الؾهاماث اإلاىخضي والهالىن الش٣افي في حٗؼٍؼ الخٗضصًت والخىاٚم الاظخما ي( زانت
في اًام "اإلاهغظان الش٣افي الٗغاقي" ) .
خًغ خٟل الخ٨غٍم الؼمُل ظلُل صومان هاثب عثِـ اإلاىخضي والؼمُلت اإلاهىضؾت الدكُ٨لُت لُلى
هاجي ًٖى الهالىن الش٣افي التي اؾخلمذ صعٕ الخ٨غٍم هُابت ًٖ الؼمُل ٞغاؽ هاجي مضًغ اإلاهغظان
الش٣افي .
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الخُُٛت الاٖالمُت للٗمل الخُى ي الغاج٘ للؼمُل الجغاح الٗاإلاي
مىجض اإلاضعؽ في الٗغا١

ػاع الؼمُل الجغاح الٗاإلاي مىجض اإلاضعؽ ًٖ ،ى الهُئت الاصاعٍت لجمُٗت الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في
اؾترالُا وهُىػلىضا وًٖى "لجىت الضٞإ ًٖ خ٣ى ١الاوؿان  -اؾترالُا "  ،مازغا الٗغا ١في عخلت
ٖمل جُىُٖت ،بمكاع٦ه ٞغٍٖ ٤مل مً اإلاخُىٖحن مً اؾترالُا  ،اظغي زاللها الٗكغاث مً
الٗملُاث الٗالُت الخسهو في مٗالجت الاَغا ٝاإلابخىعة لطخاًا الخغوب والاعهاب.
الخُُٛت التي ًدخىحها الغابِ اصهاه هي لٟغٍ ٤مً ٢ىاة  ABCالىاؾٗت الاهدكاع قاع٦ه الغخلت.
http://www.abc.net.au/foreign/ machine-man/9247974

الهُئت الاصاعٍت
ظمُٗت الا٧اصًمُحن الٗغاُ٢حن في اؾترالُا وهُىػلىضا
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ُٞلم «في ؾىعٍا …»صعاما بلجُُ٨ت ًٖ زمً الخمؿ ٪بالىًَ

ًملُٞ ٪لم «بوؿغٍاجض» ؤو «في ؾىعٍا» اإلاكاع ٥في مهغظان ال٣اهغة الؿِىماجي الضولي ؤؾبابا ٖضة
للضهكت ،ؾىاء ٖلى مؿخىي اإلاًمىن ؤو الهىعة لً ً٨خ٣ضمها ظمُٗا ؤن مسغظه ومالٟه
البلجُ٩ي الظي ا٢خىو لخٓت نٗبت ومٛغ٢ت في الىاُٗ٢ت ًٖ مأسخي الخغب ألاهلُت الؿىعٍت ال
ًخدضر الٗغبُت ؤو ًٟهمها.
الُٟلم بهخاط بلجُ٩ي ? ٞغوسخي ? لبىاوي ،وٍدىاو ٫الُٟلم ٢هت ٖاثلت ؾىعٍت ؤبذ ؤن جهجغ بُتها
وؤنغث ٖلى الب٣اء ُٞه عٚم ال٣ه ٠والخٟجحراث وؤٖما ٫الؿلب والجهب ٞخض ٘ٞزمىا ٚالُا م٣ابل
طل.٪
ج٣ىم اإلامشلت الٟلؿُُيُت هُام ٖباؽ بضوع ؤم لشالزت ؤَٟا ٫جداو ٫بخ٩ام ؾُُغتها ٖلى ألامىع
َىا ٫الى٢ذ ،عٚم التهضًضاث اإلادُُت وجٟغى ٖلى ألابىاء ٢ىاٖض ناعمت للخٟاّ ٖلى ؤمجهم
وؾالمتهم عٚم قٗىعها الضازلي ؤًًا بالسى.ٝ
وٍب٣ى ألاب في الُٟلم الخايغ الٛاثب الظي ًداولىن َىا ٫الى٢ذ الاجها ٫به ل ً٨قب٩اث
الهىاج ٠اإلادمىلت مُٗلت صاثما.
جٓهغ البُلت الشاهُت في الُٟلم اإلامشلت اللبىاهُت صًامىهض بى ٖبىص في صوع ظاعة ألاؾغة وهي ػوظت
قابت زغط ػوظها في الهباح و٧اهذ جيخٓغ ٖىصجه مؿاء بٟاع ٙالهبر بٗض ؤن صبغ ؤمغ ؾٟغهما زاعط
ؾىعٍا م٘ َٟلهما الغيُ٘.
البىاًت اإلا٨ىهت مً ٖضة َىاب ٤هجغها ؾ٩اجها ظمُٗا بال ألاؾغة والؼوظت الكابت والغيُ٘
ًُُٞغوا بلى الالخدام مٗا في ق٣ت ألاؾغة اإلادهىت بمخاعَـ وٚغٞت ؾغٍت لالزخباء في خالت
الُىاعت.
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لً ً٨بضو ؤن الً ِٛالساعجي مً ٢ه ٠وعنام ٢ىانت واهُ٣إ اإلاُاه وال٨هغباء ٧ان ٚحر ٧اٝ
ٞحر ٘ٞاإلاسغط ُٞلُب ٞان لُى وجحرة ألاخضار با٢خدام عظلحن للمجز ٫واٚخهابهما للؼوظت الكابت بٗض
ؤن الطث ألاؾغة باإلاسبإ الؿغي بِىما ٖل٣ذ هي وخضها زاعظه.
وج٨خمل اإلاإؾاة بٗض ؤن ج٨دك ٠الؼوظت اإلاٛخهبت ؤن ػوظها ؤنِب بغنام ال٣ىانت ؤؾٟل
اإلاجز ٫وهى زاعط في نباح طل ٪الُىم ٞخسغط في ْلمت اللُل للبدض ٖىه.
وجخمشل باقي صوا ي الضهكت في الُٟلم في الخهىٍغ الجغيء إلاكهض الاٚخهاب الظي ظاء ناصما ب٩ل
جٟانُله ،و٦ظل٢ ٪ضعة اإلاسغط ٖلى بخضار الخإزحر ال٩امل للخغب مً ٢ه ٠ظىي وجٟجحراث صون
مكهض واخض لُاثغة ؤو صبابت ؤو ختى ظىضي.
آزغ ما ًإحي في ؾلؿلت الضهكت هى هجاح الُٟلم في اجبإ ههج بوؿاوي بدذ بُٗضا ًٖ ؤي جُاع
ؾُاسخي ؤو ٖغقي ؤو َاثٟيٞ ،هى ًجؿض مإؾاة ؤؾغة ٧ل طهبها ؤجها جمؿ٨ذ بالبِذ والىًَ وٖل٣ذ
آمالها ٖلى ؤن هظا الجىىن الضمىي ؾِخىً ٠٢ىما وؾخٗىص بلى ؾاب ٤خُاتها الهاصثت.
الُٟلم مضجه  85ص٣ُ٢ت وظغي جهىٍغه في لبىان وٍىاٞـ باإلاؿاب٣ت الغؾمُت إلاهغظان ال٣اهغة
الؿِىماجي الضولي في صوعجه الخاؾٗت والشالزحن.
وخًغ ٖغى الُٟلم اإلامشلت اللبىاهُت صًامىهض بى ٖبىص ومىخج الُٟلم ٦غٍم مسلى.ٝ
و٢الذ صًامىهض في هضوة ٖ٣ب الُٟلم «هظا الُٟلم لِـ ؾُاؾُا باإلاغة ،هى مدٌ بوؿاوي ،ومً هىا
ً٨دؿب ؤهمُخهً ،م ً٨ؤن وؿدبض ٫الصسهُاث والبلض وهً٘ م٩اجهما ؤي ؤشسام ٌِٗكىن هٟـ
الٓغ ٝبإي م٩ان مً الٗالم».
وؾب ٤للُٟلم اإلاكاع٦ت في مهغظان بغلحن الؿِىماجي في ٞبراًغ  /قباٍ يمً بغهامج الباهىعاما
الضولُت ٦ما قاع ٥بمهغظاهاث ؾخى٦هىلم الؿِىماجي في الؿىٍض وؾُاجل الؿِىماجي في الىالًاث
اإلاخدضة.
وًٖ مضي ُُٟ٦ت نىاٖت هظا الُٟلم ٢ا ٫اإلاىخج بن مسغط الٗمل «٧ان ٌكاهض وٍخاب٘ ًٖ ٦شب ٧ل
ما ًجغي صازل ؾىعٍا بياٞت بلى اؾخٗاهخه بمؿدكاعًٍ ؾىعٍحن ؤُٖىه ؤ٩ٞاعا ًٖ الىي٘ بال ؤن
هظا ٧له ال ًىٟي ؤن ما ٢ام به مً جهىٍغ ص ٤ُ٢وخؿاؽ هى بهجاػ ب٩ل اإلا٣اًِـ».
وؤيا« ٝاإلاسغط ختى ال ًخدضر اللٛت الٗغبُت ل٨ىه قٗغ بال٣هت ولضًه خـ بوؿاوي ع ،ُ٘ٞوؾب٤
له ؤن ؤزغط ُٞلما ًٖ الٗى ٠وؤلاباصة الجماُٖت في عواهضا».
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ظمالُاث اإلاىٟى :الٟىاهىن الٗغاُ٢ىن ًخمشلىن ؤخالمهم في بلضان اإلاهجغ

ؾٗض ال٣هاب

ٖمل للٟىان ٦غٍم عؾً
صٗٞذ زالزُت الؿُاؾت والخغب والاخخال٦ ٫شحرا مً الٟىاهحن الٗغاُ٢حن للغخُل ومٛاصعة وَجهم ألام،
مًُغًٍ ،بلى بلضان اؾخ٣با ٫ؤظىبُت .عخلت حٗضث ؤي زُاع ظمالي ًخمشل نٟت الاجها ٫والاَالٕ
ٖلى  ًٞآزغ ًيخج زاعط بلضهم ،ؤو الظخُاػ مؿاٞت ز٣اُٞت ؾاب٣ت ،جُل ٖلى ما بٗضهاٖ ،لى ما
ٌكهضه ال ًٟفي الٗالم مً جدىالث ٖمُ٣ت وظظعٍت في ألاَغوخت والغئٍت .ل٣ض ٧ان ألامغ هى هجغة
صاثمت.
مىظ حؿُٗيُاث ال٣غن اإلاىهغم ،وبإؾباب الخهاع الضولي الظي ٞغى ٖلى الٗغا ١بٗض خغب السلُج
الشاهُت ،بضؤ الٟىان الٗغاقي ٌِٗل ويٗا ً٩اص ؤن ً٨ىن زاه٣ا جمشل فيٖ :ىػ ا٢خهاصي ،الٗؼلت
وُٚاب الاجها ٫م٘ الٗالم .ال٣ٟغ ز٣افي ،ختى ؤن جل ٪الاججاهاث الٟىُت واإلاٟاهُم اإلاٗانغة ،مابٗض
الخضازُت ،التي باجذ ج٨غؾها الخجاعب الجضًضة وٍخضاولها السُاب الى٣ضي الٟجي ،لم ج ً٨ؾىي
حؿمُاث مجهىلت اإلاًامحن والىماطط باليؿبت بلُه.
ّ
مىظ طل ٪الٗ٣ض اوكٛل الٟىان الٗغاقي في البدض ًٖ مىٟظ للسغوط بلى الٗالم .حٗلت اللجىء،
الؿُاسخي ؤو ؤلاوؿاوي ،بلى الٛغب ،مىخهى عٚبخه الى خُاة ظضًضة ومسخلٟت٧ .ان طل ٪الؼمً ،ؤًًا،
ٖ٣ض ازخال ١الخ٩اًا مً ٢بل الٟىان إل٢ىإ م٩اجب الهجغة ب٣بىله الظئا .ل٣ض باث هظا الٟىان
وخُضا بال مً صخبت ؤٖماله الٟىُت التي جب٣ذ لضًه.
جل ٪الؿىىاث ،ؤَلٖ ٤لحها الهجغة ألاولى .مابٗض ٖ ،2003ام الاخخال ٫ألامحر٧ي للٗغا ،١ؾدبضؤ
ّ
الهجغة الشاهُت ،ألا٦ثر ٖضصا و٦شاٞت مً الٟىاهحن الٗغاُ٢حن .بٗض طل ٪الخاعٍش و٧ان ما زلٟه
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ّ
الاخخالّ :٫
حٗم ٤ؤلاخؿاؽ بالالظضوي والاهضخاع ،جل ٪اإلاكاٖغ التي ًىلضها الخ٨ٟحر بىًَ مدخل.
جغصي الىي٘ ألامجي والاظخما ي .الخهجحر ال٣ؿغي .الهغإ الُاثٟي الؿُاسخي .وال٨شحر آلازغ مً
مٓاهغ زؿاثغ وظىصًت لم جيخه باليؿبت للٗغاُ٢حن.
ل ً٨بٗض ما ً٣اعب الشالزت ٖ٣ىص مً الؼمً ،خُض جىًَ ال٨شحر مً الٟىاهحن الٗغاُ٢حن في بلضان
ؤظىبُت ،هطجذ زاللها ججاعبهم وجُلٗاتهم ،هل ًم ً٨الؿاا ٫خى ٫هظا ال ًٟالظي ؤهخج في
اإلاهجغ؟ هل ًم ً٨اٖخباعه لخٓت حٗبحرًت وظمالُت مًاٞت بلى اإلادتر ٝالٟجي الٗغاقي ،الٗغبي؟ وهم
الٟىاهىن الظًً ماػالىا ًدض٢ىن الى زغٍُت وَجهم٦ ،ما لم حٛب ًٖ ٖىاوًٍ مٗاعيهم الصسهُت
واإلاكتر٦ت٧ ،لماث اإلاىٟى ؤو الىًَ .ؤم ؤن ٞجهم هى  ًٞمهجغ باث قاهضا ٖلى ٖالم مٗىلمً ،ىُىي
ٖلى نٟاث الهجغة ،وال ً٨ترر جماما لخهيُ ٠الهىٍت؟ ؤم ال طا ،٥وال هظا ،ؤي ختى بىنٟهم
ٞىاهحن ًدملىن ظيؿُاث البلضان التي اؾخىَىىها ،وباجىا ظغاء طلٞ ٪ىاهحن ٚغبُحن مً ؤنىٚ ٫حر
ٚغبُت؟
زمت ؤؾئلت جيخمي لهظا الالخباؽ وٖضم الخُٗحن ًم ً٨الخ٨ٟحر ٞحها وخىلها؟
الٟىاهىن الظًً ٖاقىا وَإة حُٛحر البِئت واإلاجخم٘ ووٞغة الخ٣ىُاث الجضًضة ،البض ؤن هىا ٥ؤؾئلت
الػمتهم وؤزاعث اعجبا٦هم وخحرتهم ،وهم ًخُلٗىن بلى ؤماٚ ً٦غٍبت وز٣اٞت مٛاًغةٚ ،حر مٗهىصجحن
لهما.
اإلاداولت لئلظابت ًٖ جل ٪ألاؾئلت ظاءث بمشابت قهاصاث لؿخت ٞىاهحن ًيخمىن لشالزت ؤظُاٞ ٫ىُت ،في
الؿبُٗيُاث والشماهُيُاث والدؿُٗيُاث مً ال٣غن اإلاىهغمٖ " :لي الىجاع ،"1940 -صاوص ؾلمان–
ٖ "،"1953لي ظباع٦" ،"1959-غٍم عؾً٦"،"1960-غٍم الؿٗضونٚ ،"1962-ؿان ٚاثب."1964-
ظمُٗهم ؤ٢امىا مٗاعى شسهُت ٖضًضة في بلضهم ألام ٢بل عخُلهم ٖىه٦ ،ما ؤ٢امىا وقاع٦ىا في
مٗاعى ووكاَاث ٞىُت في بلضان الاؾخ٣با ٫الجضًضة .بىِذ قهاصاتهم ٖلى بٌٗ ؤؾئلت مدىعٍت،
وٖلى الىدى آلاحي :هل جدى ٫اإلاهجغ "بلض الاؾخ٣با "٫بلى وا ٘٢خُاحي ظضًض ،جم٨ىذ مً الخأل ٠مٗه
بدغٍت ،ؤم ماػلذ جىٓغ بلُه بىنٟه زُاعا بظباعٍا ،جىٗ٨ـ ؤؾئلخه وجضاُٖاجه ٖلى ٖمل ٪الٟجي؟
اإلاهجغ بىنٟه ًٞاء خُاجُا وز٣اُٞا ووظىصًا مسخلٟا ،هل ٧ان جإزحره بالٛا في بظغاء جدىالث
ؤؾلىبُت ٖمُ٣ت لضً ،٪والبدض ًٖ مىيىٖاث مسخلٟت ،وجُىٍغ م٨دؿباث ججغٍبُت ظضًضة،
وظضث زاللها ؤن ٖمل ٪الٟجي ؤنبذ ًيخمي جماما بلى ٖاإلا ٪الجضًض ،ومىٟهال ًٖ ججاعب٪
الؿاب٣ت في بلض٥؟ اهضماظ ٪في بلض الاؾخ٣با ،٫وا٦دؿاب ٪لش٣اٞت مٛاًغة ،هل صٖا ٥طل ٪بلى
الخ٨ٟحر في بلض ٥ألانُل بىنٟه طا٦غة وججغبت وظىص ؾاب٣ت ،ؤم ؤن هىا ٥لضً ٪جهىعا آزغ
مسخلٟا؟ هل جىٓغ بلى مىجؼ ٥الٟجي ب٨ىهه امخضاصا لش٣اٞت بلض ٥ألانُل؟
في خ٩اًاث ؤل ٠لُلت ولُلت ،حهاظغ الؿىضباص البدغي ،بٛضاص ،ؾب٘ مغاث لُٗىص بلحها ،ول ً٨ماطا ًٖ
الغخلت الشامىت؟
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اإلاهجغ مىَىا زاهُا
ٖلي الىجاع  /الؿىٍض
ؤٖتر ٝبإوي ال ؤؾمي البلض الظي اؾخ٣بلجي مىظ خىالي زماهُت ٖكغ ٖاما باإلاهجغ ،بل باث ًمشل لي
مىَىا زاهُا .بجي بالخضعٍج ٖبر ٖال٢ت م٘ اإلادُِ ،وم٘ آلازغ الغا ي لصسصخي ،وؤخُاها لٗملي الٟجي.
بياٞت بلى َُٛان ٖامل الجٛغاُٞا التي حٛلٛلذ في وظضاوي وامخُاػاث الغٖاًت (الاظخماُٖت)
اإلادكٗبت ،بظل ٪جيخٟي قغوٍ ؤلا٢امت الجبرًت ،زانت ،بٗض جىٞغ خغٍت الخى٣ل الؿلؿت بلى قتى
ب٣إ الٗالم.
ٟ٦ىان مماعؽ ،جمىدجي الخغٍت ٚحر اإلاُ٣ضة ،في بلضي الشاوي الؿىٍض ،الش٣ت في جىُٟظ ؤٖمالي .وهدً
وٗلم ؤهه مً ؤولىٍاث قغوٍ الخٗبحر في ألاصاء الٟجي هى ٖامل الخغٍت٧ ،ي جىُل ٤اإلاسُلت وججىؽ
مىاَ ٤الؼٍ ٠ؤلاوؿاوي اإلالٛىمت بمدغماتها ومىاو٘ ز٣اٞاتها اإلادلُت "الكٗبُت والكٗبىٍت".
باليؿبت لٓغو ٝالٗغاُ٢حن ال٩اعزُت ،التي بضؤث مىظ بضاًت زماهُيُاث ال٣غن اإلاىهغم ،وب٢هائهم
ًٖ الٗالم الساعجي ،لم حٗض جمشل هظه البلضان لٛالبُدىا ،مهجغا ،ب٣ضع ٦ىجها مىَىا .وناعث
ّ
جسهبذ ٞحها ججاعب ٞىُت مهمت ،ل ً٨طل ٪ال ٌٗجي ؤن ظمُ٘ هظه الخجاعب وظضث
مىاًَ خايىت
َغٍ٣ا ؾهال للكهغة وؾِ صسب الدكُ٨ل وعٖاجه الٗخاةٞ .صسهُت الٟىان ٚالبا ما ج٣ىص
مؿاعاجه الٗملُتٞ .هىا ٥الٟىان الخالم ،والٟىان الخاظغ الظي ًجُض لٗبخه .ؤها ؤج٩لم ًٖ الىضعة،
ل٨ثرة الدكُ٨لُحن الٗغاُ٢حن اإلاهاظغًٍ الٛاٞلحن ًٖ خغا ٥مدُُهم الجضًض ،والظًً ال ًؼالىن
ًجترون َغاث٣هم الخىُٟظًت الؿاب٣ت ،هٟؿها ،في خٟلت ألاهل ألانض٢اء.
بالخإُ٦ض بِئتي الجضًضة صلخجي ٖلى مىاَ ٤ؤصاء ٦ىذ ٚاٞال ٖجها ؾاب٣ا ،بل ختى لى ٦ىذ ؤصع ٥ؤو
ؤ٣ٞه بًٗها في بلضي ألامٞ ،ةهجي ٚالبا ما ٦ىذ ؤٖخمض الخىعٍت والٛمىى بض ٫الخهغٍذ اإلاٗلً
زىٞا مً اإلادٓىع .بِىما هىا ،لي الخغٍت في ازخُاع اإلاىيىٖت وؤصاة الخىُٟظ واإلاىاص ألاولُتٖ .لى
ؾبُل اإلاشا٦ ٫ىذ ٢انغا في بصعا٧ي إلاٟهىم ألاصاء ،"Performance" -بط لم ؤ ً٦ؤصع ٥بإهه ًىُب،٤
ؤًًاٖ ،لى ؤصاء مىاص الُبُٗت السام مشال وٚحرها ،مشلما هٟظتها الخ٣ا .م٘ طلٞ ٪ةوي لم ؤهٟهل ًٖ
َغاث ٤وجهىعاث ؤٖمالي الؿاب٣ت بك٩ل مُل ،٤بل خاولذ بٚىاءها بخٟانُل وبزغاط ٞجي ظضًض.
لي ؤٖماٞ ٫ىُت و٦إجها ال جيخمي لي بال في عوخها .بالخإُ٦ض ؤخؿب طل ٪م٨ؿبا مً م٩اؾب الاؾدُُان
في بلض ٚغبي.
وظىصي في البلض الجضًض ال ًمشل اهضماظا باإلاٗجى ال٨لي الظي ًمشل الظوبان ،بل ًدمل نٟت
الخجاوع ،زانت٦ ،ىن ب٢امتي ظاءث ُٞه بٗمغ مخإزغ .الخجاوع بمٗجى البحن بحن ،ما بحن ماى خٟغ
بُٗضا وخايغ ٚغبي له زهىنِخه الكمالُت .باليؿبت لي لم ؤقٗغ بإوي ٚغٍب باإلاُل ٤في خايىتي
الجضًضة ،ل٣ض جشٟ٣ذ بالدكُ٨ل الٛغبي ،في الؿاب ،٤و٦ىذ ٢ض ػعث الٗضًض مً صو ٫ؤوعوبا .ج٣بلذ
خايىتي الجضًضة بٗض ؤن وظضتها ٢ض وٞغث لي ؤؾباب ؤلا٢امت وخغٍت الخٟغ ٙلٗملي الٟجي.
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ال ؤػلذ ؤخمل طل ٪الىهج الٗاَٟي الكغقي في ملىهتي ،زانت ،وفي ال٨شحر مً جٟانُل عؾىماحي
عٚم ٦ىجها ٖاثمت في َبُٗتها التي هي بٌٗ مً مؿاخت ًٞاءاث ؤمىذ الُبُٗت التي ال جدضها
خضوص .بط ال ؤظض ٞغ٢ا في اؾخ٣با ٫عؾىماحي بحن مسخل ٠ألاظىاؽ و٢اَجي الجٛغاُٞا الىاؾٗت.
ٞالسُا ٫في الٛالب هى ملر الٗمل الٟجي ،وَغٍ٣ت ألاصاء جيؿبه لجٛغاُٞخه اإلادلُت ؤو الٗاإلاُت .خُض
ال ٞغ ١في هظا الؼمً "اإلاٗىلم" الظي ًغوط للش٣اٞاث الٟغُٖت الشاهُت ؤو الشالشت ،وفي ًٞاءاث
"اإلاُضًا" ووؾاثلها التي جلهذ لبلى ٙمىُ٣ت السُا ٫اإلاُل ،٤ؾىاء في قُداتها ؤو بىنٟها نىىا
للظاث ؤلاوؿاهُت في مىاَ٣ها ألاؾُىعٍت .ؤلِؿذ "اإلاُضًا" هي ألازغي مً نىٗىا؟ وؤٖخ٣ض ال بض مً
ؤن جمؿىا وؾاثلها ألاصاثُت ؾىاء اإلاباقغة مجها ؤو ٚحر اإلاباقغة.
الخىاٞظ الش٣افي
الٟىان ٖماع صاوص /الؿىٍض
لم ؤقٗغ ولى للخٓت بإن وظىصي في بلض الاؾخ٣با ٫هى زُاع بظباعي ،ل٣ض ٧ان ٢غاعي َىُٖا وصون
ؤي بخؿاؽ بش٣ل ّ
جدمل ه٨ظا ٢غاع .طل ٪ألوي ٦ىذ ؤقٗغ بهٗىبت الِٗل في بلض اؾمه الٗغا،١
زً٘ لخ٨م ؾُاسخي ٢اؽ .وجضاُٖاث هظا السُاع لم ججلب لي بال ؤلاخؿاؽ بالٛبُت وٞغخت
الا٦دكا ٝوالخٗلم.ل٣ض ظلبذ لي صعاؾتي في ؤ٧اصًمُت الٟىىن الجمُلت البىلىضًت ،التي اؾخٛغ٢ذ
ؾذ ؾىىاث ،ال٨شحر مً السبراث واإلاٗلىماث ،ؤصي طل ٪بلى خهى ٫جدىالث ؤؾلىبُت ظظعٍت في
ججغبتي الٟىُت .ل ً٨مً اإلاهم الظ٦غ هىا ،بإهه لم ًخم لي آن ؤجدى ٫ؤؾلىبُا بك٩ل ً ُ٘٣نلتي
بجظوعي ألاولى ،بل ٖلى الٗ٨ـ٣ٞ ،ض ٢مذ بخُىٍغ ججغبتي للخض مً ظٗلها٦ ،ما ًا٦ض آلازغون
ومجهم ؤؾاجظحي في ألا٧اصًمُت٢ ،ض جم٨ىذ مً زلُ٢ ٤م ؤؾلىبُت جىُ٣ُٞت جدىاٞظ ٞحها ز٣اٞت ؤوعوبا
والكغ ١مٗا.الػلذ ؤ٨ٞغ بش٣اٞت بلضي ،وهي ّ
ج٨ىن مدخىي وظضاوي ألاٖم ٤وجهىعاحي اإلاٟاهُمُت ًٖ
ؾماث ٖملي الٟجي ،وهظا واضر ظضا في ؤٖمالي الٟىُت التي ؤهجؼتها َُلت ؾىىاث جىاظضي في
اإلاهجغ .ؤظض ؤن مىجؼي الٟجي ًيخمي بلى زالر ز٣اٞاث ،وهي البىلىضًت والؿىٍضًت والٗغاُ٢ت ،وال
ؤقٗغ بإي خغط مً طل .٪ؤها ابً هظه الش٣اٞاث وابً الٗالم ٧له وال ؤقٗغ بالٛغبت في الضازل ،لهظا
الؿبب ؤؾخُُ٘ ال٣ى ٫ب٩ل ز٣ت ؤن هظه الش٣اٞاث جخجاوـ ،ؤو جخىا ٤ٞفي ٖملي بك٩ل ملخىّ
ظضا.
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الظاث ألاولى
الٟىان ٖلي ظباع /اإلامل٨ت اإلاخدضة
ّ
ّ
بضاًت ،ؾِك٩ل اإلاهجغ باليؿبت لي واٗ٢ا خُاجُا ظضًضا ،وظاءث الخغٍت اإلاخاخت ُٞه بمشابت هبت
ؤجدضي بها هظا الٗالم اإلاسخل .٠وٖلى الغٚم مً ؤهجي لم ؤ ً٦في م٣خبل الٗمغ ،خحن ونىلي بلى
اإلاهجغ ،ما صٗٞجي ألامغ للِٗل باالٖخماص ٖلى ج٨ىٍجي الش٣افي ألاو .٫خُض ٞخدذ خىاعي السام م٘
اإلا٩ان الجضًض ب٩ل مل٩اجه ،وزغظذ باؾخيخاظاث مُٗىت .ل٨جي لم ؤؾدؿلم خُجها ل٩ل ماهى مىظىص
ومٟغوى وقاج٘ مً ٢ىي هظا اإلا٩ان.
ل٣ض ظغبذ ج٣ىُاث ٦شحرة وَغ٢ا مسخلٟت في الغؾم والىدذ ،ومً صون عُ٢ب ،وبدغٍت مُل٣ت .وفي
الجهاًت ،وبٗض ؾىحن ٦شحرة ،ؾا٢خجي ٧ل جل ٪الخجاعب الى طاحي ألاولى ،التي ج٨ىهذ في الٗغا ،١مًاٞت
لها الخغٍت في ألاصاء وجإزحراث البِئت الجضًضة "ألالىان ،اإلاىار".
و٧اهذ ٧لما جسىهجي شجاٖتي ال٣ضًمت ؤٖؼػها بصجاٖت ظضًضة م٨دؿبت ،زانت ،بٗضما ؤػلذ ٖجي
بٌٗ الُ٣ىص الاظخماُٖت الخ٣لُضًت ال٣ضًمت ،خُجها بضؤث بغئٍت ألاقُاء بىيىح ؤ٦ثر ،وجم٨ىذ
بظل ،٪مً زل ٤جهالر ما٢ذ بحن ما ؤهجؼجه في الؿاب ٤مً ؤٖماٞ ٫ىُت ،وما هى مىجؼ في الى٢ذ
الخايغ٢ .بل مٛاصعحي بلضي الٗغا٧ ،١اهذ لضي مٗغٞت وجهىع ٖمُ٣ان ًٖ اإلاجخمٗاث ألاوعوبُت
والٗالم ،ل ً٨لخٓت ونىلي لظل ٪الٗالم ٢ض ّ
وؾ٘ مً جل ٪اإلاٗغٞت وطل ٪الخهىع .وألهجي ؤنبدذ
ً
ً
في ٢لب اإلاكهض وظؼءا مىه ،لظا ٧ان الاوسجام مٗه ٦مجمىٖت عوابِ مكتر٦ت بضا ؤمغا خخمُا .جل٪
الخخمُت التي بضؤث بةهخاط ججغبت ؤ٦ثر عناهت وخغٍت مً الؿاب.٤
وٗم ،ؤنبدذ ؤهٓغ لىا ٘٢اإلااضخي هٓغة مسخلٟت آلان ،و٦إهه ظؼء مً خلم ال ؤؾخُُ٘ الٗىصة بلُه
َ
بال مغٚما .هىا ٥بُ٣ذ ؤقالء اإلااضخي ال٣ضًم وهىا نىٗىا ألهٟؿىا ؤقالء ظضًضة.
َ
زالنت ال٣ى :٫زال ٫زمـ وٖكغًٍ ٖاما ،مً ب٣اجي في اإلاهجغ ،لم ؤهدً ل٩ل ماهى ظضًض ولم
َ
ؤ٢اَٗه ٦ظل .٪ل٣ض ب٣ي ٖ٣لي و٢لبي مىٟخدحن ٖلى ججاعب آلازغًٍ٦ ،ما لم ؤحٗهب لىٟسخي ؤو
لٛحري ،وجغ٦ذ الخىاع ٢اثما ومُل٣ا.
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ًىمُاث اإلاهجغ
الٟىان ٦غٍم عؾً٦ /ىضا
م٘ اؾخٗضاصي للغخُل بلى ؤعى اإلاهجغ٦ ،ىضا ،في الٗام  ،2008عاوصججي و٢خئظ ؤؾئلت ٦شحرةْ ،ل
ً
البٌٗ مجها مالػما لظهجي في الؿىحن ألاولى بٗض جل ٪الهجغة ال٣ؿغٍتٚ ،حر اإلاسُِ لها في الؿاب،٤
وطل ٪بؿبب ألاخضار الُاثُٟت التي ٖهٟذ بالٗغاٖ ١ام  ،2006والتي حؿببذ في هجغة ال٨شحر مً
قغاثذ اإلاجخم٘ ،بما ٞحهم الٗضًض مً الٟىاهحن وألاصباء.
م٘ مغوع الؼمً وخُىما بضؤث بالكغوٕ في بٖاصة جإؾِـ مكغو ي الٟجي ،باجذ جل ٪ألاؾئلت ؤ٦ثر
ً
ً
ً
بلخاخا .ؤجى ٠٢ؤخُاها للبدض ًٖ ؤظىبت قاُٞت ٖجها ،وؤخُاها ؤزغي ؤ٢ى٘ هٟسخي بإن الؼمً هى
ً
الُٟ٨ل باإلظابت ٖلحها .عٚم طل٧ ٪اهذ ؤ٦ثر ألاؾئلت بلخاخا هي آلاجُت :هل ؾخ٨ىن هىا ٥حٛحراث
ً
باإلاٗجى ألاؾلىبي والغئٍىي ٖلى ؤٖمالي الٟىُت ٦غؾام؟ وهل ؾإ٦ىن ظؼءا مً مىٓىمت ز٣اُٞت
ً
ظضًضة ؤجٟاٖل مٗها ب٩ل مُُٗاتها؟ ؤم ؤوي ؾإْل مدآٞا ٖلى بعسي الٟجي الظي جغا٦م ٖلى مضي
ؾىحن ٖضًضة ًجهل مً جغار ٞجي وز٣افي ؾاب ٤ومسخل ٠له ٖال٢ت باإلا٩ان الظي ٖكذ ُٞه؟
لم ً ً٨الخٗامل م٘ جل ٪ألاؾئلت باألمغ الِؿحر ،ولم جدؿم٦ ،ظل ،٪ؤلاظابت ٖجها ،ختى بٗض مطخي
ً
ػمً ٢هحر .ل٣ض ؤنبذ ألامغ ًخٗل ٤بسىى جل ٪الخجغبت ؤلاوؿاهُت والٟىُت مٗا .خُض جُلب ألامغ
ً
الخٗاَي م٘ مىاص وزاماث ظضًضة ،والسىى في ججاعب ؤؾلىبُت ظضًضة ،ؤًًا ،جم مً زاللها
بًجاص جىا٣ٞاث مهاعاجُت وعئٍىٍت م٘ ما جضعبذ ٖلُه في الؿاب٧ ،٤ان الٛغى مجها هى بىاء وؿُج
خُىي م٘ الخجاعب الجضًضة التي باقغث ٞحها في الؿىحن ألاولى بٗض الهجغ .وبٗض مغوع ػمً وظضث
ؤن جل ٪ألاؾئلت ٢ض بضؤث جتر ٥ؤزغها الىاضر ٖلى ؤٖمالي الٟىُت ،بط زمت ٖىامل ؾاهمذ في هظا
الخإزحر مجها :اإلا٩ان الجضًض ،والش٣اٞت الجضًضة ،واللٛت ،والخضاو ٫الٟجي.

ٖمل للٟىان ٦غٍم عؾً
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٧اهذ ألاٖما ٫الٟىُت التي ؤهخجتها بٗض طل ،٪هي هخاط ؾلؿلت عئٍىٍت مخخالُت وم٨ملت إلاا ؤهخجخه في
الؿاب .٤واإلاخٗل٣ت باألزغ ؤلاوؿاوي اإلادُُي الظي ٧ان مً ُ
نلب اهخماماحي الٟىُت ،بال ؤجها باجذ
ً
ً
جىدى ً
مىخى آزغُ ،مخإزغة بالبِئت التي اهخ٣لذ للِٗل ٞحها .خُض ًسخل ٠ألازغ هىا ق٨ال ومًمىها،
ُ
ًخٛحر باؾخمغاع م٘ بً٣إ اإلاضًىت الخضًشت اإلادؿاعٕ .وخُض ًخمشل ببٌٗ اإلا٣اَ٘ واإلاكاهض لهىع
ؤلاٖالهاث وجغا٦ماتها ٞى ١بًٗها البٌٗ .ومً زم بػاختها بىاؾُت ال٨كِ لخدل مدلها ؤزغي
ظضًضة ،جاع٦ت آزاعها ،بٗض طل ٪الٟٗلٖ ،لى ق٩ل َب٣اث ًم٢ ً٨غاءتها ٖلى ؤجها ب٣اًا نىع
و٦خاباث وٖالماث وصالالث وُُْٟت .جدىلذ بٟٗل الترا٦م والخٗغٍت بلى م٣اَ٘ نىعٍت طاث صالالث
ظمالُت مً هىٕ زام ،جم اؾخدًاعها وبٖاصة بهخاظها بغئٍت بهغٍت جىُ٣ُٞت ،م٘ بياٞاث لٗىانغ
حصسُهُت وق٩لُت بؿُُت .جضعظذ في الىمى بٗض طل ٪الى ؤن ج٨ىن ٖىانغ عثِؿُت ٞاٖلت في
ًٞاءاث ؤٖمالي الٟىُت التي جلذ جل ٪اإلاغخلت الٟىُت .والتي اٖخمضث ٞحها ٖلى ٖىانغ الدصسُو
الخٗبحري الخجغٍضي ،م٘ صالالث ؤزغي ٚحر حصسُهُت مخىا٣ٞت وم٨ملت للٗىانغ ألازغي في اللىخت.
٧ان الٛغى مجها الخٗبحر ًٖ ًىمُاث اإلاهجغ ومهاٖب الخإ٢لم في اإلاجخم٘ الجضًض وَبُٗت مىازه
اإلاخ٣لب وال٣اسخي البروصة.
ُ
وهدُجت لجمُ٘ جل ٪الٗىامل ،والاخخ٩ا ٥بش٣اٞت البلض اإلاًُ ،٠احؿمذ ؤٖمالي الٟىُت التي
ؤهخجتها زال ٫الدؿ٘ ؾىىاث اإلاايُت بالخىىٕ ألاؾلىبي واإلاهاعاحي .خُض جىػٖذ بحن  ًٞالغؾم وًٞ
الخهىٍغ الٟىجىٚغافي ،وٞىىن الُباٖت والٟىجىمىهخاط ،وٖمل الضٞاجغ الٟىُت .والضمج بحن بٌٗ
ً
هظه الىؾاثل ؤخُاها ،مً ؤظل الا٦دكا ٝوالخىانل م٘ الٗالم الجضًض الظي ؤِٖل ُٞه .بٌٗ مً
جل ٪اإلاهاعاث م٨دؿبت ،جضعبذ ٖلحها في الؿاب ،٤والبٌٗ آلازغ هى ولُضة ججاعب ظضًضة جيخمي بلى
ز٣اٞت اإلا٩ان الجضًض ،الظي ؤهخمي بلُه آلان.
لم ٌٛاصعوي بلضي
ٚؿان ٚاثب /الىالًاث اإلاخدضة ألامحرُ٦ت
وا ٘٢اإلاهجغ الجضًض خُاجُا وٞىُا ظاء ٦دل إلاك٩لت ٦ىذ ؤٖاوي مجها في بلضي ،وهي ٖضم ألامان
ّ
والاؾخ٣غاع ،ويُإ اإلاهحر الظي ولض جضاُٖاث ٖلى الهُٗض الصسصخي والجمعي .في الىا ٘٢الجضًض
باث الاهضماط باليؿبت لي ٗٞال خُاجُا ًسلى مً ؤًت نٗىبت جظ٦غ٦ ،ىهه واٗ٢ا وظضجه مٟٗما بالغوح
ؤلاوؿاهُت الهاص٢ت والُ٣م الىبُلت التي لُاإلاا ٦ىذ ؤؾمٗها وال ؤعاها في بلضي ألانلي ،ل٨جها مىظىصة
هىا بالُٟغة.
اإلاهجغ ،بىنٟه خُاة ظضًضة ،ؾاهم في حُٛحر وبٚىاء ججغبتي بُ٣م مًاٞت٧ ،الخ٨ٟحر الخغ والخٗغٝ
ُ
ٖلى ججاعب ٖاإلاُت مهمت .في هظه الٛغبت ٞخدذ آٞا ١لم ج ً٨مخاخت لي ،في الؿاب ،٤بؿبب الخغوب
اإلاخٗضصة وَبُٗت اإلاجخم٘ اإلادكضصةٖ .لى نُٗض الًٟاء الٟجيّ ،
حٗغٞذ ٖلى الٗضًض مً الخجاعب
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والُغوخاث الٟىُت الجغٍئت ،وػعث ٖكغاث اإلاخاخ ،٠واَلٗذ ٖلى ال٨شحر مً اإلاجالث الٟىُت ،ومشل
هظا ألامغ لم ً ً٨مخىٞغا لي في الؿاب.٤
مً اإلاا٦ض ؤن اإلاجا ٫الٟجي الظي ًدُِ بالٟىان البض مً ؤن ٌؿاهم في بٚىاء زبرجه اإلاٗغُٞت
والجمالُت .وهى الصخيء الظي إلاؿخه في ججغبتي الٟىُت ،خُض بضؤث بالخمغؽ ٖلى ج٣ىُاث مٛاًغة
وظغٍئت ،لم ؤ ً٦ؤؾخٗملها في الؿاب ،٤مشل اإلاىاص الجاهؼة ب٨ىجها اؾخٗاعة مً اإلادُِ٦ ،ما لم ؤٖض
م٨خُٟا في لىخاحي بالؿُىح اللىهُت ،لظا وظضث ؤن ٖملي الُىم هى ؤ٦ثر ظغؤة في الخٗاَي م٘ ألا٩ٞاع
طاث اإلاؿاؽ بالىظ٘ ؤلاوؿاوي ،وج٨غَـ الخـ البُئي.

ٖمل للٟىان ٚؿان ٚاثب
مً ظهت ؤزغي ،ؤٞترى ؤن زمت بياٞاث ججغٍبُت ،بضؤث جدًغ يمً مٗالجاث صازل ظٛغاُٞت
الٗمل الٟجي ،مشل الىدذ والخجؿُم الظي ال ًسلى مً جهىعاث واُٗ٢ت ،وٖبر اؾخضٖاء مٟغصاث
خُاجُت ؾخ٨ىن مً نلب وؿُج ٖملي الٟجي ونُاٚاجه الدكُ٨لُتٖ .لي ال٣ى ٫ؤن ججغبتي الٟىُت
الُىم ،هي امخضاص لؿاب٣تها ،ل ً٨م٘ ا٢تراح ج٣ىُاث ظضًضة لم ؤٖمل ٖلحها ،لم ًخم الخٗاَي مٗها
مً ٢بل ،مشل الٟىحٛغا ٝوالُباٖت الغ٢مُت والُٟضًى آعث.
ٚاصعث بلضي وبلضي لم ٌٛاصعوي ،لظا ؤظضوي صاثم الخ٨ٟحر به ،هى ؤعضخي ووكإحي وج٨ىٍجي .لً٨
اؾخظ٧اعي له لم ًسل مً مغاعة ،بؿبب الٓغو ٝالهٗبت التي ما ػاٌِٗ ٫كها .ؤخُاها ً٨ىن بلضي
باليؿبت لي طا٦غة مٟٗمت بخجاعب ظمُلت وؾُٗضة ،وؤخُاها ؤزغي ممخلئت بما هى ٖهِب ومخٗب.
ّ
ؤٞترى ؤن ججغبتي الٟىُت ماػالذ جىُىي ٖلى مٟغصاث حكحر الى ما هى مخجظع في اإلا٩ان ،ؤي بما له
ٖال٢ت بمجخمعي ألانلي٦ .ما ؤن َغٍ٣ت اقخٛالي ٖلى مؿخىي الخ٣ىُت هي ٚغبُت ؾىاء بما ًخٗل٤
باألصاء ؤو الهُاٚاث الٟىُت.
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لً ً٨ب٣ى اإلاىار الٗام لخجغبتي مدمال بمغظُٗاث وصالالث بقاعٍت هابٗت مً ز٣اٞت بلضي ألام.
ج٣اَٗاث وجدض
٦غٍم الؿٗضون /الؿىٍض
اإلاهجغ زُاع بظباعي ،إلاا ُٞه مً آلُاث مِٗل جسخل ٠وجخ٣اَ٘ م٘ ٧ل ما لضًىا مً بعر ز٣افي .طل٪
ؾِك٩ل جدضًا لؿبل الاهضماط بالىا ٘٢الخُاحي الجضًض .ل ً٨جب٣ى ٞغم الخأل ٠مٗه باليؿبت
للٗامل في الخ٣ل الش٣افي ،والٟىان زانت ،جىاظه جدضًا مً هىٕ آزغً ،خمشل في مك٩لت الٗال٢ت م٘
اإلاخل٣ي الجضًضٞ .هىا ٥نٗىبت واضخت في لٛت الخىنُل ،بؿبب ٦ىهىا مدملحن بضالالث ز٣اُٞت
مسخلٟت ،وما هًٗه في ؤٖمالىا الٟىُت مً مٟغصاث.
بن مك٩لت الخل٣ي ،في ٦شحر مً ألاخُان٢ ،ض جهبذ صاٗٞا بلى الاهؼواء والٗؼلت وبالخالي الكٗىع
باإلخباٍُ٢ ،اؾا بالخلم اإلاؿب ٤بًٟاء الخغٍت الجضًض .ال ق ٪ؤن طلً ٪ازغ في هىُٖت الىخاط الٟجي
وحهُمً ٖلُه .مشل هظا ألامغ ال ًجٗل مً بلض الاؾخ٣با ٫وَىا بضًال ،وبهما م٩ان اهخٓاع لهجغة
ظضًضة مٗا٦ؿت .ؤن مك٩لت اإلاخل٣ي الجضًض باليؿبت لي خُ٣ُ٣ت ،والتي ال ًم ً٨لها ؤن جدل بال في
الخىانل اإلا٨ش ٠لٟهم ٢امىؾه الٟجي ،وهظا ًًُ ٠بلى بق٩االث ؤزغي لخجغبت الٟىان في اإلاهجغ.

ٖمل للٟىان ٦غٍم الؿٗضون
ًإحي الٟىان بلى اإلا٩ان الجضًض وهى مدمل بٗضص هاثل مً الٗالماث وال٨شحر مً اإلاٟاهُم اإلاخ٨ىهت في
الىًَ ألام .وعٚم اٖخ٣اصي بإن ال ًٟلٛت جدؿ٘ للجضًضٞ ،ةن مً اإلاهم اهخٓاع اللخٓت التي جاصي
بلى بخضار نضمت جل٣ي ؤولى وبزاعة للدؿائ .٫لظا ٧ان ٖلي ؤن ؤخضص اللٛت التي ؤجىانل بها م٘
اإلاخل٣ي .مشل ال٨شحر مً الٟىاهحن اإلاهاظغًٍ ٦ىذ في الىًَ ألام ؤٖمل بدغٍت ٧اُٞت في بهجاػ ٖملي
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الٟجي ،وؤ٢هض هىا الخجغٍب ،بال ؤهجي ٦ىذ ؤزً٘ في صازلي القتراَاث اإلااؾؿت الٟىُت الٟاٖلت،
ألجها ٧اهذ حؿمي الٗمل الٟجي وجبخ٨غ ٢ىاٖض ٢بىله ؤو عًٞه.
بظل ٪ؤنبذ مً الهٗب الغ٦ىن للظاث٣ت ألاولى ،في اإلاهجغ ،التي ٢ؿغها ٖلحها ز٣اُٞا .هظه آلالُت
الجضًضة ؤُٖخجي ػزما في الاهضٞإ الخغ في الخجغٍب بلى مضًاث واؾٗت ،لم ً ً٨باإلم٩ان اإلاجاػٞت
باؾخسضامها هىا ٥لهٗىبت ٢ض حٗترى جل٣حها و٢بىلها .وم٘ هظا ٞةن بق٩االث الخُاة الجضًضة في
بلض الاؾخ٣با ،٫ق٩لذ لي مىيىٖاث ًخٗل ٤ؤ٦شبها في ظضوي الىظىص اإلاخٗل ٤بىا ،وؤؾئلت الٗؼلت
التي ًشحرها.
بن الغٚبت في ججضًض الىخاط الٟجي وزُابه ،والاؾخٟاصة مما هى مىظىص في الىا ٘٢الجضًض ،جُلبذ
مجي اوٛماؾا بمؿاخت الخغٍت اإلاخىٞغة وٞهم ٖملُت بهخاط ال ًٟوجلُ٣ه .بن الىا ٘٢الجضًض لِـ
ّ
مشالُا ومخاخا بؿهىلت ٦ما هى مخى ،٘٢زمت ٢ىاٖض مترسست ،جل ٪التي جد٨م ٖال٢اجه الاظخماُٖت
والا٢خهاصًت والؿُاؾُت والش٣اُٞت ،وما لضي مً ؾىىاث مخبُ٣ت ال جٟ٨ي لهًمها بك٩ل ظُض .لظا
حكٗغ ،مً زال ٫الاؾخمغاع بالىٓغ بلى هٟؿ ٪ب٨ىه ٪مسخلٟا ،باٚتراب ظضًض .وهى الكٗىع الظي
ماى وٗخ٣ض ؤهه زال .بخؿاؽ
ًى٦ ٘٢شحرًً في صوامت الخىحن ،والغ٦ىن الى الظا٦غة مخ٣ضة جغٚب في ٍ
مؼصوط هى مؼٍج مً الغٚبت في الِٗل الجضًض مً ظهت ،ومىذ الىًَ مؿاخت ج٩اص ج٨ىن ٧لُت مً
الخىانل مٗه ،ختى في البٗض ،مً ظهت زاهُت .وٟ٦ىان ًهبذ ّ
هم الىًَ اإلاتزاًض ،اإلااصة الغثِؿُت في
الىخاط الٟجي باٖخباعه مك٩لت بوؿاهُت ٖامت هظه اإلاغة.
َ
ّ
بن الكٗىع بإن بياٞت ظضًضة ألٖمالي ٢ض حك٩لذ باجذ خ٣ُ٣ت باليؿبت لي بؿبب الىا ٘٢الجضًض،
وٞحها بٌٗ الُُٗ٣ت م٘ هخاجي الؿاب ،٤ول٨جها لِؿذ ٧اُٞت جماماٞ ،اإلوؿان وجدضًاث الىظىص
ًٓالن هما الشُمت الشابخت.
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ٖكخاع بلهت الخب والخغب في ٖهغ ممل٨ت ماعي الؿىعٍت
ٖبض اإلاٗحن اإلادُمُض

ُ
ٖكخاع هي بلهت مً آلالهت ال٨بري في الكغ ١ألاصوى ال٣ضًم ،خُض ٧اهذ جض ى بهاها في الٗهغ
ً
واٖخماصا ٖلى ألاؾاَحر الؿىمغٍتٞ ،ةن ٖكخاع ٧اهذ ق٣ُ٣ت ؤلاله قمل "قمـ" ،وهي
الؿىمغي.
بلهت الٗضالت ،وابىت ؤلاله ؤهى اإلاترب٘ ٖلى ٖغف آلالهت في اإلاجم٘ ؤلالهي الؿىمغي في ؤوعو .٥ؤما ًٖ
ً
قٗاعها٣ٞ ،ض ٧ان هجمت الهباح ،خُض ٧اهذ ً
وؾالخا بُض
صاثما حٗخلي ألاؾىص ،وجدمل ظٗبت
بُض ؤزغي ،خحن ٧اهذ جمصخي بجاهب اإلال ٪وحؿاٖضه في خغوبه.
ونىلجان اإلالٍ ٪
جخجؿض ٖكخاع بهىعة امغ ٍؤة ظمُلت مخدغعة بامخُاػٞ ،هي َمىخت ،وهؼ٢ت ،ال ًاجمً َغٞها .وهي
ظؼء مً زالىر ،آلهت ال٨ىا٦ب ،وهي بلهت الىجم ُٞىىؽ ،بلهت الخب.
مً زال ٫صعاؾدىا لىزاث ٤ماعي "جل الخغٍغي" التي حٗىص بلى الٗهغ البابلي ال٣ضًمٖ ،هغ خمىعابي،
ُ
هجض ؤجها ط٦غث في زماهحن هها ،وهي ألا٦ثر ج٨غا ًعا بحن ظمُ٘ آلالهت في اإلاجم٘ ؤلالهي إلامل٨ت ماعي ،مً
هها ّوز٣ذ ؤياخحها ،وزالزت ٖكغ ً
بحن هظه الىهىم زمؿىن ً
هها ٧اهذ ٢ض ونٟذ لىا قٗاثغها
وَ٣ىؾها ّ
الضًيُت ،ؤما ما جب٣ى مً ههىم ٣ٞض ونٟذ لىا ُٖضها ّ
الؿىىي الظي ٧اهذ جدخٟل به
ُ
ممل٨ت ماعي .و٢ض ؤعزذ هظه الىهىم في ٖهض اإلامل٨ت آلاقىعٍت ال٣ضًمت ،وٖهض اإلال ٪ػمغي لُم،
ً
لٖ ً٨كخاع ٧اهذ ؤ٦ثر جىزُ٣ا في ٖهض ألازحر.
ُٖض ٖكخاع الؿىىي
باخشىن ُ٦ثر ٧اهىا ٢ض ّ
٢ضمىا بدىزا ًٖ هظا الُٗض .وهدً في هظا اإلا٣ا ٫ؾى٣ضم صعاؾت م٣خًبت ًٖ
ّ
هظا الُٗضُٞ ،ما ع٦ؼث ال٨شحر مً الضعاؾاث ٖلى لىخت الخىهِب اإلا٨دكٟت في ال٣هغ اإلال٩ي في
َ
ٌ
ماعي ،وهي لىخت جٓهغ لىا مغاؾم جىهِب اإلال .٪و٢ض وكغ في هظا الهضصٖ ،لى ؾبُل اإلاشا ،٫ؤهضعٍه
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ً
ً
باعو ،م٣اال ًٖ عؾىماث ٢هغ ماعي ٖام  ،1937ووكغ ظان ٧لىص ماعٚغون ٖام  1992م٣اال ًٖ
لىخت الخىهِب بٗىىان "لىخت الخىهِب ،ؤلاً٣إ واإلا٣اًِـ والخ٨ىًٍ".
في نالت الٗغف في ٢هغ ماعي ،ناخب الجاللت ًمشل ؤمام ؤلالهت ٖكخاعً ،ضا اإلال ٪جالمؿان ٞمه،
وؤلالهت ٖكخاع حٗغى ٖلُه الهىلجان والساجم ،عمؼي اإلالىُ٦ت .وبظلً ٪هبذ مل ٪ماعي جدذ
خماًتها .بن هظا الخىهِب ٌُُٗىا إلادت ًٖ الٗال٢ت بحن اإلال ٪وآلالهت في طل ٪الٗهغ .ازىان مً
آلالهت ًغٗٞان ؤًضحهما ألصاء الهالة ،في بَاع مكهض الخىهِبٖ .لى ًمحن ٖكخاع ،هغي بلها مجهى٫
الهىٍت ،عبما هى ؤلاله صظً ،بله واصي الٟغاث ألاوؾِ ،ؤو ؤلاله ؤًخىع محر ،ؤلاله الخامي للٗاثلت
اإلالُ٨ت في ممل٨ت ماعي.
هظه الٗال٢اث اإلاخمحزة بحن اإلال ٪وآلالهت في لىخت الخىهِب ،اوٗ٨ؿذ مً زالَ ٫اٖت اإلال٪
وؤلا٢غاع بؿُاصة آلالهت ٖلى اإلامل٨ت .خُض ٧اهذ ؤٚلب ال٣غاعاث الؿُاؾُت جسً٘ إلاىا٣ٞت آلالهت
ًٖ َغٍ ٤ال٨هىت ،وبن لم ًٟٗل اإلالٞ ،٪ةهه مهضص بال٣خل ،ؤو بخٛحر ألاؾغة الخا٦مت بإ٦ملها .وبطا
٧اهذ ؤٖما ٫اإلال ٪مخُاب٣ت م٘ بعاصة آلالهتٞ ،ةجهم ًٟ٣ىن بجاهبه ،وٍلتزمىن بخد ٤ُ٣الاهخهاع في
اإلاٗاع.٥
ً
ً
حُُٗىا وزاث ٤ماعي نىعة واضخت ًٖ ُٖض ٖكخاع ،خُض جهىع لىا ألاياحي والُ٣ىؽ
واإلاهغظاهاث الضًيُت ،والى٣ٟاث التي جدب٘ هظا الُٗض .وؤٚلب هظه الىزاث ٤هي ٖلى نلت بال٩اهً
ؤن٣ضوم ،وهظه الىزاث ٤حُُٗىا اؾم وجاعٍش ال٨شحر مً اإلاىاؾباث الضًيُت .ؤهم هظه الىزاث ٤وزُ٣خان
طواجا ألاع٢ام ( )A.3165و A.1249b+S.142 75) +Mمً ٚحر ع٢م) خُض جم جغُ٢مهما بدؿب جغجِب
وكغهما .الىزُ٣ت ألاولى هي ٖباعة ًٖ بغوجى٦ى ٫الُٗض ألآٖم لئللهت ٖكخاع ،والىزُ٣ت الشاهُت هي
البروجى٦ى ٫اإلال٩ي لُٗض ٖكخاع "ب ّعاصن".
مً الهٗىبت بم٩ان الخإ٦ض ُٞما بطا ٧اهذ ٖكخاع هي هٟؿها ٖكخاع "ب ّعاصن" ،خُض بن الىزُ٣ت
الشاهُت جخدضر ًٖ الُ٣ىؽ اإلالُ٨ت لُٗض ألازحرة ،واإلاشحر لالهخمام ؤن الىزُ٣ت ألاولى جخدضر ًٖ
ُٖض ٖكخاع مً صون وؾمها بإي نٟت.
ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن هاجحن الىزُ٣خحن حُُٗاها نىعة ًٖ م٩اهت ٖكخاع الٟٗلُت في اإلاجم٘ ؤلالهي في
ممل٨ت ماعي ،خُض بجها في ٢مت الهغم ؤلالهي مً خُض ألاهمُت.
ُٖض ٖكخاع والاظخماٖاث الؿُاؾُت
٧ان ُٖض ٖكخاع ملخ٣ى لل٣ىي الؿُاؾُت في ؾىعٍت ال٣ضًمت في طل ٪الٗهغ ،الىزُ٣ت اإلايكىعة في
مجلت ٖ MARIضص  3ع٢م  ،112جبحن لىا ؤن ً
ٖضصا مً ال٣ىي الؿُاؾُت الؿىعٍت ٧اهذ ٢ض اظخمٗذ
في ماعي بمىاؾبت ُٖض ٖكخاع ،وظغي ه٣اف ألاويإ الؿُاؾُت ،والىزُ٣ت ماعزت في ٖهض اإلامل٨ت
ً
وؤًًا في الؿىت الؿاصؾت والؿابٗت مً ٖهض اإلال ٪ػمغي لُم ،هالخٔ ؤن ٢ىي
آلاقىعٍت ال٣ضًمت.
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ؾُاؾُت ٢ض اظخمٗذ في ماعي بمىاؾبت ُٖض ٖكخاع ،ل ً٨الاظخماٖاث ٧اهذ طاث َاب٘ صًجي -
ؾُاسخي.
الًٟاءاث الضًيُت لئللهت ٖكخاع
ً
هىا ٥ال٨شحر مً آلالهت ألاهشىٍت في الٗهغ البابلي ال٣ضًم .وو٣ٞا لىزاث ٤ماعيٞ ،ةن مٗٓم هظه
ً
نىعا لٗكخاعٗ٦ ،كخاع ماعي ،وٖكخاع ال٣هغ ،وٖكخاع البكغي ،وٖكخاع ب ّعاصن،
آلالهت ٧اهذ
وٖكخاع هِىىي ،وؤلالهت ؤهىهِخىم ،وؤلالهت صًغٍخم ،وؾُضة ال٣هغ "بُلُذ ب٧الُم".
الًٟاء الغثِـ لئللهت ٖكخاع هى ب٢لُم ماعيٖ ،لى الٟغاث ألاوؾِ خُض ج ٘٣مضًىت ماعيً ،ىظض
مٗبض ٖكخاع ،وهى م٩ان الاخخٟا ٫بُٗضها الؿىىي .وفي مضًىت نىبغوم ٧اهذ ٖكخاع البكغي ،وؿبت
لجبل البكغي في الجؼٍغة الؿىعٍت ،مً ؤهم آلالهت هىا ،٥خُض ٧ان ً٣ضم لها ألاياحي والهضاًا .في
قما ٫الٗغا ،١في مضًىت هِىىي ومىُ٣ت بً٩االجىم ،بال٣غب مً آقىع.وفي ممل٨ت َىبا وهي ممل٨ت
٧اهذ ج ٘٣بحن خلب وماعي٧ ،اهذ ٖكخاع هي ؤلالهت الخامُت لهظه اإلامل٨ت ،ط٦غث ٗ٦كخاع َىبا .ؤما
ً
ًٖ اليكاَاث الضًيُت لٗكخاع ٩ٞاهذ ج٣ام في ٢هغ اإلال ٪ؤو في خضً٣ت ال٣هغ ،وؤخُاها في مٗبضها.
ؤهىهِخىم هي نىعة لٗكخاع ،بلهت خغب٧ ،اهذ مُ٣مت في مضًىت قُسغوم ،وهي في ب٢لُم ماعي ً
ؤًًا،
و٧ان لها مٗبضان في ماعي ،ؤخضهما زاعط ؤؾىاع ال٣هغ واإلاٗبض آلازغ صازل ألاؾىاع ،خُض ٧ان
البضو في ٖهض اإلال ٪ػمغي لُم ًجخمٗىن في مٗبضها زاعط ألاؾىاع وٍُ٣مىن الىالثم والاظخماٖاث
الؿُاؾُت.
صًغٍخم هي نىعة ؤزغي لٗكخاع في مضًىت صًغ ،وهي مضًىت في هىاحي ماعي ،ؾمُذ ٦ظل ٪وؿبت إلا٩ان
مٗبضها الغثِـ ،هظه ؤلالهت لم جظ٦غ  ِ٢زاعط ًٞائها وهى ب٢لُم ماعي.
ؾُضة ال٣هغ "بُلُذ بً٩الىم" ٧ان ًٞائها الضًجي ال٣هغ اإلال٩ي ،خُض ٧ان في ٧ل ٢هغ مل٩ي في
طل ٪الٗهغ مٗبض لؿُضة ال٣هغ ،في ماعي وُ٢ىا وٚحرهما مً اإلامال ٪الؿىعٍت ال٣ضًمت.
اإلال ٪وآلالهت
ؤزحرا ،إلااطا ٧ان اإلالً ٪دخٟل باألُٖاص الضًيُت وباألزو ُٖض ٖكخاع ،وٍامً لها ٧ل الضٖم؟ ما هى
الضا ٘ٞالؿُاسخي لظل٪؟ في الىا ٘٢الكٗاثغ والُ٣ىؽ الضًيُت اإلالُ٨ت جٟؿغ لىا الترابِ بحن
الؿُاؾت والضًً مىظ ؤ٢ضم الٗهىع .الهض ٝالغثِـ مً ب٢امت ألاُٖاص الضًيُت٧ ،ان زل ٤الكغُٖت،
٨ٞهىت ٖكخاع بك٩ل زام و٦هىت آلالهت بك٩ل ٖام ٧اهىا جدذ خماًت اإلالى ٥اإلاخٗا٢بحن .ولىا في
وزاث ٤ماعي ال٨شحر مً ألامشلت٧ ،ال٩اهً ؤن٣ضوم وؤلاًبا ٫بُل وبقخي ؤصو وٚحرهم .ألاهم مً وظهت
هٓغي ،ؤن هىا ٥نغاٖا مٟخىخا ؤو ٧امىا بحن ال٣ىي الؿُاؾُت وال٣ىي الضًيُت ،هظه ال٣ىي
الضًيُت ٧اهذ طاث جإزحر ٢ىي ٖلى الخُاة الاظخماُٖت في ٧ل مىاخحها.
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ػ٧ي هانُ ..٠قُش الٟل٩لىع
زُُب بضلت

في اخخٟاٚ ٫ىاجي ٖٟىي َ
ظم٘ ػ٧ي هانُ ٠ووصٌ٘ الهافي ،و٦الهما ٧اها في ؾً الكُسىزت
الجمُل٢ ،ا ٫وصٌ٘ :هُضا ػ٧ي هانُ ٠ظؿغ ال ،ًٟالُٗٓم اإلاخىاي٘ ،الُٟل ال٨بحرٞ ..غص
ٖلُه ػ٧ي هانُ :٠خاظخ ٪ب٣ى.
ً
وؤصاع وظهه زجال.
 ولض اإلاىؾُ٣اع ػ٧ي هانُ ٠في بلضة مكٛغة ،بخاعٍش ٖ( 1916/7/4لى ألاعجر) ،وجىفي في.2004/3/10
َ
ً
َ
 بضؤ ًخٗلمُ ،مظ ٧ان ٞتى نٛحرا٦ ،خابت الكٗغ ،وؤلىان اإلاىؾُ٣ى الكٗبُت ٦ـ الؼظل واإلاُجىاوالج ْم ُلى وؤبى الؼلى ٝواإلاُ َٗ ّجى والكغوقي وال٣هُض ..وهي ٞىىن ٢غوٍت ٧ان ُ
والٗخابا َ
ًخ٣جها هى ووصٌ٘
ً
ً
الهافي ونباح «ظاهِذ ٛٞالي» .وجإزغ بىالضجه التي ٧اهذ جمل ٪نىجا خىىها وجغصص ٖلى مؿمٗه
الضلٗىها والٗخابا ووٛماث الضب٨ت ،ما ؾاٖضه ٖلى الخٗل ٤بالٛىاء واإلاىؾُ٣ا.
 ٖام ( 1936وهى في الٗكغًٍ) صزل مٗهض اإلاىؾُ٣ا في الجامٗت ألامحرُ٦ت ،صعؽ الٗؼٖ ٝلى آلتّ
البُاهى ،والُٟىلىوؿُل٦ ،ما جاب٘ صعاؾخه اإلاىؾُُ٣ت ٖلى ًض اإلاىؾُ٣اع «بغجغاهض عوبُحر» الظي ٖلمه
٦خابت الىىجت و ًٞالخإلُ ٠والهاعمىوي.
 اهًم بلى ٞغٍ« ٤بطاٖت الكغ »١في ٞترة الاهخضاب الٟغوسخي ،واقتر ٥م٘ ٖاصخي الغخباوي ومىهىعالغخباوي وجى ٤ُٞالباقا وجى ٤ُٞؾ٨غ في حكُ٨ل «ٖهبت السمؿت» ،و٧ان هض ٝؤٞغاص الٗهبت هى
َ
السغوط ٖلى الٛىاء الكاج٘ ،وابخ٩اع لىن مً الٛىاء اإلادلي الظي ٌؿخمض مً الٟىل٩لىع ُظ َمل ُه
اللخىُت ،باٖخباع ؤن الٟىل٩لىع مليء باإلاىاص الٟىُت السام ،ال٣ابلت لله٣ل والخُىٍغ.
 ٚجى ػ٧ي هانُ ٠مٗٓم ؤٚاهُه بهىجه ،ولخً لىصٌ٘ الهافي وماظضة الغومي وٚحرهما .اهدؿب بلىالخؼب ال٣ىمي الؿىعي( ،في ؾً ألاعبٗحن ،وًٖ ٢ىاٖت٦ ،ما ً٣ى )٫وهى الظي لخً وكُض الخؼب
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وؤعجب به ؤهُىن ؾٗاصة٦ ،ما لخً وكُض «مىَجي ًا جىؤم الخاعٍش» للكاٖغ مدمض ًىؾ ٠خمىص،
ووكُض «ألاقبا »٫للكاٖغ ٚؿان مُغ.
مىؾُ٣ى ال٨باع في مهغ
 ً٣ى ٫ػ٧ي هانُ :٠في مغخلت الُٟىلت ٧ان لضي مُل َبُعي بلى اإلاىؾُ٣ا٩ٞ ،اهذ حؿتهىٍجيألالخان وألاوٛام والتراجُل .لم ج ً٨ؤظىائها الٗامت خايىت للمىؾُ٣ا ،ؤو خآٞت لها ،ؾىي بٌٗ
ّ
ألاؾُىاهاث التي ٧اهذ جإحي مً مهغ جدمل مٗها ما لظ وَاب مً ؤنىاث ال٨باع ٦ؿالمت حجاػي
وؾُض صعوَل ،اللظًً ؤٚىُا ألاظىاء الٗغبُت باألهاقُض واإلاؿغخُاث الٛىاثُت .هظه ألاؾُىاهاث
َ
ُ
(ق ْٛلتي َ
وٖ ْملتي) ٞخإزغث بهىث ؾالمت حجاػي وخٟٓذ ٢هاثضه الٛىاثُت وؤٚاوي ؾً
٧اهذ
َ
الُٟىلت ،ألامغ الظي َع َّسخ حٗل٣ي باألوٛام الكغُ٢ت .وفي مىخه ٠الٗكغٍيُاث ْهغث ؤنىاث
ُ
ُٖٓمت ٦إم ٧لشىم ومدمض ٖبض الىهاب ،و٢ض ْللذ ؤؾم٘ ؤٚاوي ٖبض الىهابُٞ ،ما ٧اهذ جخٟخذ
بضاًاث بظوع ال ًٟاللبىاوي م٘ ه٣ىال اإلاجى وؾامي الهُضاوي وؾلُم الخلى ووصٌ٘ نبرا وٍدحى
َ
ً
ُ
اللبابُضي ومتري ّ
اإلاغ وألازىًٍ ٞلُٟل واؾ٨ىضع قلٟىنًٞ ،ال ًٖ ُٞلمىن وهبي الظي بغػ ه ْج ُمه في
ألاعبُٗيُاث وبضؤ ًلم٘.
ً
 ٦خبذ ظغٍضة الخؼب ال٣ىمي «الجهًت» 2011/3/28 -م٣الت َىٍلت ًٖ ػ٧ي هانُ ٠جمجُضالظ٦غاه ،ظاء ٞحها :بن بٗض الترار الٟىل٩لىعي الغٍٟي والجبلي ،واؾخلهامه في الٛىاء واإلاىؾُ٣ا في
السمؿُيُاث٧ ،اها مً الٗالماث ٖلى َلُُٗت جهًت الُٗ٣ضة الؿىعٍت ال٣ىمُت وقُىٖها بحن
الٟىاهحن واإلاخٗلمحن.
 ٦خب الض٦خىع بضٌ٘ الخاط (صخُٟت جدىالث ٣ً )2014/3/28ى ٫بن ػ٧ي هانُ ٠لم ٌَ ْؿ َ٘ بلىجُىٍغ الٟىل٩لىع اللبىاوي باإلاٗجى الخجغٍبي ،بل خاو ٫الخٟخِل ًٖ بً٣إ قٗبي وَغٍ٣ت لؤلصاء ،وما
ً
ٗٞله هى ؤهه ؤيا ٝؤق٩اال ظضًضة في ال ًٟالٟىل٩لىعي ج٣ترب مً الخضازت .وبطا ٧ان الغخابىت ٢ض
ؤبضٖىا في اؾخٗما ٫م٨ىىهاث ٞىل٩لىع ؤهل «الجبل» ل٣غبهم مً اإلاجخم٘ الغٍٟي في ظبل لبىانٞ ،ةن
ً
ػ٧ي هانُ٧ ٠ان ٢غٍبا مً ٞىل٩لىع ؤهل «الؿهل» وججاعبه ،ؾُما وؤهه مىلىص في بلضة مكٛغة
ّ
الب٣اُٖت .وُٞما ع٦ؼ ألازىان الغخباوي ٖلى جبجي هظه ألالخان الكاجٗت ،اٖخمض ػ٧ي هانُ ٠ألاهاػٍج
َ
التي ال ؤلخان لهاٞ ،إزظ مجها ؤلاً٣إ.
 ًخاب٘ ص .بضٌ٘ الخاط :هىا٢ ٥ؿم ٦بحر مً ألالخان الٟىل٩لىعٍت اإلاىظىصة في الظا٦غة الجماُٖت فيُ
لبىان ؤنىلها ؾغٍاهُت .ػ٧ي هانُ ٠اججه نىب الؿغٍاوي ؤ٦ثر مما اججه نىب البحزهُيٞ .األلخان
ٌ
ّ
ّ
ّ
التر ّ
ّ
٧ال٣غاصي واإلاىشر البلضي واإلاٗجى والضلٗىها وٚحرها «ؾغٍاهُت»
وبسانت ؤلاً٣اُٖت مجها
ازُت
بترُ٦بتها الكٗغٍت واإلاىؾُُ٣ت.
ً
ً
 اختر ٝػ٧ي هانُ ٠الٛىاء والخلخحن مخإزغا ،ألهه ٧ان ٌٗخبر ال ًٟهىاًت ؤ٦ثر مىه اختراٞا ،و٧انً
طل ٪في بطاٖت الكغ ١ألاصوى ٖام ( 1953وٖمغه  38ؾىت) ،وب٣ي وكاَه م٣خهغا ٖلى جل ٪ؤلاطاٖت،
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بلى ؤن جىٟ٢ذ ًٖ البض ٖام ٞ .1956اهخ٣ل وكاَه بلى ؤلاطاٖت اللبىاهُت في ٖهض مضًغها «خؿً
الخؿً».
ً
ً
 ً٣ى ٫ػ٧ي هانُ :٠ظئذ بلى اإلاىؾُ٣ا مً الترهُم ال٨يسخي٧ .ان طل ٪قِئا َبُُٗا٣ٞ ،ض ٧اهذق٣ُ٣خاي جخٗلمان في مضعؾت عاهباث ال٣ضٌـ ًىؾ .٠و٧اهذ هظه ألالخان ججٗل الٗ٣ل «ًضور»
 ٠ُ٨ٞبطا ٧ان اإلاؿخم٘ هى ؤها ،طا ٥الُٟل الخؿاؽ الٗاق ٤للمىؾُ٣ا واإلادب للىٛم والتراهُم
وألالخان؟
ٖال٢خت باألزىًٍ الغخباوي
َّ ً
 ٢ا ٫ػ٧ي هانُ :٠ألازىان الغخباوي ٧اها ٖلى ٖال٢ت ظُضة بي .حٗاوها مٗا في ؤو ٫مهغظان «بٗلب»٪ً ً
زم اهٟهلىا بىاء لغٚبت مً ٖاصخي الغخباوي .و٧اهذ بضاًت الاهٟها ٫جىُٟظا ٞىُا لخ٣ضًمهما مهغظان
«مىاؾم الٗؼ» م٘ «نباح» التي ٦ىا ا٢ترخىاها إلاهغظان ٞغ٢ت ألاهىاع .زم ٖملىا ٖلى ج٣غٍب ألاٚاوي
الٛغبُت الكاجٗت وال ؾُما الغا٢هت مجها بلى الٗغبُت وجىػَٗها ،بٗضما َلب نبري الكغٍ ٠مً
ؤٚان ٢هحرة ٖلى ؤوٛام ٖغبُت عا٢هت.
ألازىًٍ الغخباوي ؤن ً٣ضما لي هدى ٖكغ ٍ
 وٍ٣ى ٫ػ٧ي هانُٖ :٠ىضما بضؤها في مهغظاهاث بٗلب٧ ،٪ان ألازىان الغخباوي ٢ض ظمٗا ٧لُ
َ
ج٣ضًمه بك٩ل ظمُل ،و٧ان مً ٚحر اإلاؿخدب ؤن ؤؾحر في السِ هٟؿهٞ ،بدشذ
الٟىل٩لىع ،وؤٖاصا
ُ
ُ
ًٖ شخيء ظضًض ووظضجه في ؤهاػٍج ملخىت ،وهٓمذ ؤٚىُاث ٖلى وػجها .اٖخمضث ألاهاػٍج التي ال
ُ
َ
بً٣اٖهاٖ ..لى ؾبُل اإلاشا :٫اؾخىخُذ «َلىا خبابىا َلىا» مً ؤٚىُت
ؤلخان لهاٞ ،إزظث مجها
ّ َ
َ َّْ
قٗبُت ٩ٞاهُت ج٣ى٢ :٫ام الضب جا ًغ٢و٢ ،خل ؾب٘ جمان ؤهٟـ!
ُ
 ٧اهذ اهُال٢ت ػ٧ي هانُ ٠الٟىُت ال٨بحرة م٘ مهغظاهاث بٗلب ٪ؾىت  1957و٦ظل ٪م٘ ٞغ٢ت«ألاهىاع» التي ؤَل٣ها اإلاغخىم ؾُٗض ٞغٍدت ؾىت  ،1960والتي َاعث بالٟىل٩لىع اللبىاوي بلى البالص
ّ
الٗغبُت وصو ٫الاٚتراب ،وْلذ ج٣ضمه في ٖغوى ٦شحرة الخ٣ت ٖلى زكباث مؿاعح ٢برم وباعَـ
وُِٞىا وٞغاهٟ٨ىعث .ال٣هت وما ٞحها ؤن ؾُٗض ٞغٍدت ؤبضي في ؾىت  1959عٚبت في بخُاء خٟلت في
٧اػٍىى لبىان ٖلى ٚغاع الخٟالث اللبىاهُت إلَال ١ظغٍضة «ألاهىاع»٣ٞ ،ا ٫له ألاؾخاط هؼاع مُ٣احي:
ً
ً
ؾب ٤لىا ؤن ٢ضمىا ٖمال ٞىل٩لىعٍا للمجمىٖت في بٗلبٞ ،٪لماطا ال جخبىاه وحُٛي ج٩الُٟه؟ بهه ٌُٗي
ً
ً
هخاثج مٗىىٍت ظضا .ؤعجب «ٞغٍدت» بهظا ألامغ وجبىاه ،وٗٞال في زال ٫قهغًٍ ؤهجؼ الٗمل و٢ضم في
٧اػٍىى لبىان جدذ ٖىىان مهغظان ألاهىاع .وه٨ظا ،في ٖام  1960وبمباصعة مً الغاخل ال٨بحر ؾُٗض
ً
ً
ٞغٍدت ،وكإث ٞغ٢ت ألاهىاع التي يمذ ٖضصا ٦بحرا مً ؤهل ال ،ًٟو٧ان مً بُجهم ػ٧ي هانُ،٠
٣ٞضمذ مهغظاجها ألاو ٫في ٧اػٍىى لبىان نُ 1960 ٠و٧ان مىيىٕ الٗغى الٟىل٩لىعي الغا٢و
َ ّْ
ؤٚان
و٢هخه مؿخمضًً مً «ٖغؽ ال٣غٍت» ،وهي ال٨ٟغة التي جدؿ٘ ل٩ل ما ًسُغ في البا ٫مً ٍ
ولىخاث.
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صزل ٪قٟذ هالٗجزة؟
 وٍ٣ى ٫ػ٧ي هانُ٦ :٠ىا ٖم هدًغ لـ بٗلب ،٪و٧اهذ ال٣هت لغٍمىن ظباعة ،وؤلازغاط لهبريالكغٍ٢ ، ،٠ا ٫لي نبريُٞ :ه شسهُت بهال٣هت اؾمه «ؤبى بكاعة» ،عاح ًمشلها وصٌ٘ الهافي ،وهى
بوؿان َُب ال٣لب وز ٠ُٟالٓل ،بطا ؾإلىه ٠ُ٦ :خال٪؟ بحرص :صزل ٪قٟذ لي هالٗجزة؟ ٌٗجي
هى عظل مًُ٘ ٖجزجه ،ب٩ل مىاؾبت ٌؿإٖ ٫جها .وؾإلجي ٪ُٞ :حٗمل لي اؾ٨دل ًً٘ وصٌ٘ الهافي
بهالجى؟
َل٘ معي شخي مً ط٦غٍاث البلض ،ب٩ل يُٗت في ٦غوم ،و٧ان ًلخ٣ى بأزغ الهَُ ٠ب ْضو ُع َّخ ْل ًٗ٣ضوا
َ
ظىب ال٨غوم ،خض اإلاٗانغ ،مُغح ما بُٗملىا صبـ ،وٖلى وظه الضبـ بخُل٘ عٚىة جهلر للّ ٨ب،
هاي بخ٨ىن مً ههِب البضو الغخل .ؤها اٖخبرث ؤن ظىب الًُٗت في َبضو ،وبُيؿم٘ نىتهم باللُل
ٖم ٌٛىىا:
ََ
ْ َ
الهىا ما جىًامي ،وعبىٖ ٪ج ْنهى بالؿالميٖ ،حن هللا مً الٗالي جغٖا٧ي ،وتهضً٩ي مً السُل
ًا زُام
وؤلاوٗامي ،وتهضً٩ي مً السُل وؤلاوٗامي.
بهاي ألازىاء بُ٨ىن وصٌ٘ الهافي ظاي مً َغ ٝاإلاؿغح ماشخي ٖلى الض٢ت طاتها ،وَٛجي لهم:
َ ْ
َ
ٕ زُام الـ ل ً٨ظُذ صعوبيْ َٖ ،ب صوع ٕ ٖىحزحي اإلادبىبي ،قَ ٣غا والـ صًلها زغوبي ،مجي للـ حهضًجي
ؤلا٦غامي .مجي للـ حهضًجي ؤلا٦غامي.
ٌٛىىن له:
َ
ْ
ْ
ًا ظاع الغيا مغخبا َبً ،٪ا هال َب ٪ظُذ بُض َ
خباب ،٪مغهىوي مىاقِىا ٕ خؿاب ،٪السُى ٫واإلاٗحز
والٛىامي .السُى ٫واإلاٗحز والٛىامي.
ً٣ى ٫هى (مىا:)٫
َ
الخضا هاخ٨م وبدُ٨م
٧انض خما٦م ؤها بالسحر ًا ظحران ٕ ،نىث خاصي خضا خبِذ وٛماجى ،جاعي ِ
ٖمغان ،واللُل باهي ال٣مغ خلىًٍ هجماجى ،جمىِذ َى ٫الٗمغ بؾم٘ ِخضا الٗغبان ،مدؿىب٨م لى
خ٩ي مً ال٣لب ٧لماجى.
و٢تها ًمؿ٨ىن ٖلى الضب٨ت وَٛىىن:
ًا ظاع الغيا ،خال ٫اللىم ٕ ،الخحن الـ مطخى ،بالٟٛا والىىم ،خغام خغامً ،ا بلبل جىام ،والـ مخل٪
ٌٛجي َى ٫الُىم.
َؾ ّمٗىا ًا بلبل ؾمٗىا ،وما ػا ٫الهىي َُب مٗىا ،وهالٗمغ بال ٥مالى مٗجىً ،ابا ٖمغ ٥هالخلى ما
ًى٣و ًىم ،وٍال وٍال لىم ،وٍال وٍال لىم .واله واله وٍال لىم.
وٚجي ًا خلى هاث اَغبىا ،وللؿما بهىج٢ ٪غبىا ،هدجي اللي بهىاها ججغبىا ،وهُغها الهالة وهُغها
الهىم .وٍال وٍال لىم ،وٍال وٍال لىم .واله واله وٍال لىم.

88

هُال ٪بهىج ٪هُال ،٪ؾمٗىا الٛىا اللي بُدالل ،٪واػعٕ الؿالم بمىالً ،٪ابا بهخه والضال ٫زل٣خىا
جىم .وٍال وٍال لىم ،وٍال وٍال لىم .واله واله وٍال لىم.
حؿ٘ ؤٚان لٟحروػ
ْ
َ
 ٢ضم ػ٧ي هانُ ٠لٟحروػ حؿ٘ ؤٚان هي «ٕ صعوب الهىي» و«مً ًْىم حَّ ٛغْبىا» و«ؤمي الخبِبت»
ٍ
َ
َ َ ْ
َ
و«ؤهىا »٥و« ْبىاصًلً ٪ا خبُبي» و«ٞى ١هاجُ ٪الغبى» و«ٕ بالي ًا ٢مغ» و«ًا بجي ؤمي» و«سخغجىا
ْ
البؿماث» ،وال٣هاثض ٧لها مً جإلُٟهٖ ،ضا ٢هُضة ًا َبجي ؤمي التي ؤزضها مً ظبران زلُل ظبران.
ومً ؤٚاهُه ألازغيَ :لىا خبابىا ،ؤهال بهالُلتٞ ،غاقت وػهغة ،عاظ٘ ًخٗمغ لبىان ،مهما ًخجغح
َ
بلضها ،اقخ٣ىا ٕ لبىان ،عمكت ُٖى ،٪خلىة وٍا هُالها ،حؿإلجي الخؿىاء ،ص٢ت وص٢ت مكِىا ،هضي
اليؿاًم ،هلي ًا ؾىابل ،لُلخىا ،اقخ٣ىا ٦خحر ًا خباًب ،خباًبىا خىالُىا ،بلضي خبُبي.
 جىفي ػ٧ي هانًُ ٠ىم السمِـ  11آطاع /ماعؽ  2004و٢ض قُ٘ بلى مشىاه ألازحر في مكٛغه وؾِخكض مً الغ٣ٞاء واإلاىاَىحن وؤهالي اإلاىُ٣ت واإلاعجبحن به٦ ،ما خاػ ٖلى وؾام ألاعػ مً عجبت
٦ىمىضوعٚ .حر ؤهه مً اإلاطخ ٪اإلاب٩ي ؤن وٗغ ٝؤن ػ٧ي هانُ ،٠وبالغٚم مً ُٖاءاجه وببضاٖاجه،
ً
ً
لم ًً ً٨مل ٪في ؤوازغ ؤًامه بِخا ًاوٍه ،بل بن الـ LBCاؾخإظغث له بِخا٦ ،ما نغٞذ ٖلُه ختى
مماجه.
مالخٓاث:
مالخٓت ؤولى :ؾاع ػ٧ي هانُ ٠في ببضإ لخً ٢هُضة «سخغجىا البؿماث» ٖلى مىىاُٞ ٫لمىن وهبي
ُ
في «ظاًبلي ؾالم» التي جبضؤ بمىا ،٫جلُه ألاٚىُت ،وألامغ الٛغٍب واإلا َد ِّحر الظي ًضٖ ٫لى ٖب٣غٍت ػ٧ي
َ َ
هانُ ٠في ٦خابت الكٗغ ،وهى ؤن ال٣اُٞت التي هٓ َم ٖلحها ألابُاث هي الٟاء ،وهي مً ؤنٗب ال٣ىافي
في الكٗغ الٗغبي ،وٖلى الغٚم مً نٗىبتها ؾىالخٔ ؤن الٗظوبت ،والؿالؾت في الل ،ٟٔهما
ً
الؿمخان الٛالبخان ٖلى ألابُاث ،وؤما اللخً ٞهى ظمُل ظضا ،و٢غٍب مً عوح ألازىًٍ الغخباوي
وٞحروػ الُٗٓمت.
ُ
ً
ً
َ َ َ ُّ َ
ٌ
ٌ
ٚغٍب ًباصلجي الؿالم ج٩لٟا ،ؤؾاثله لُٟا ٞحزصاص مىٗت،
خبِب جماصي في الهضوص ٦إهه،
هو اإلاىا:٫
ً
َُ ً ّ
ُ
خاال ٌٗىص ببؿمتٞ ،إوسخى بها َّ
٧ل الظي َم َّغ آهٟا.
وحهغب مً وظهي هٟىعا ُم َٗ ِىٟا ،ل٨ىه
مالخٓت ُٞ :2ما بٗض ٢ضم ػ٧ي هانُ ٠ؤٚىُت «ًا صًاع الـ لىا» بهىجه ،بٗضما ؤيا ٝلها ٧لماث
ظضًضة
جغٖا ،٥وجؼٍض ٥زحراث
ً ــا صًاع الـ لىا ما جىًامي ،وعبىٖ ٪تهىا بالؿـالمتٖ ،حن هللا مً الٗالي
ِ
وؤوٗامي .وجؼٍض ٥زحراث وؤوٗامي.
ٖحن هللا جغٖا ٥مً الٗالي ،وججحر ٥مً ؾىص اللُالي ،وما حسسا بتراب ٪هالٛاليً ،ا صًاع الهضي
وؤلالهاميً .ا صًاع الهضي وؤلالهامي.
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ََ
ً ــا صاع الـ ما صاهذ ل٣انض ،بال للك ــغٍ ٠اإلا٣انض٢ ،اَجها بالسحر مجها خانض ،الىٞا وظؼٍل ؤلا٦غامي.
الىٞا وظؼٍل ؤلا٦غامي.
مالخٓت  :2في بغهامج «صاع -هجىي ٦غم» ،حٗلً اإلاظٌٗت ًٖ ٢ضوم الٟىان الٗمال ١وصٌ٘ الهافي،
ً
ً
ٞخهضح اإلاىؾُ٣ا بم٣ضمت «َلىا خبابىا َلىا» وهغي سجاصا ؤخمغ ممضوصا في الٗم ،٤وٍضزل وصٌ٘
ً
وٍالُ٢ه الخايغون و٢ىٞا مه٣ٟحن ،وهظا ،لٗمغي ،اؾخ٣باً ٫لُ ٤به وبإمشاله مً اإلابضٖحن .وهىا
ْ
ال بض ؤن ًيسخى ُ
َ
ًغ٢و) ..وبالُ٣اؽ ٖلى هظا
(ٖ ّض ًّت٢ :ام الضب جـ
اإلاغء
ألانل ال٩ٟاهي لؤلٚىُت ِ
اإلاى ٠٢هخظ٦غ ؤٚىُت :لىلىلى ،لىاللي ،هللا مدحي قىاعٖ٩ي ًا بالصها اإلاٗمىعة ،التي ٚىاها صعٍض لخام
في «صر الىىم» ،وهي في ألانل٦ ،ما ؤ٦ض الٟىان ٖمغ حجى ،والٟىان عيىان ُٖ٣لي ،ؤٚىُت لغظل
ؾ٨حر في خلب ؤًام الٟغوؿُحن ٧ان ٌٛجي ؤزىاء ٖىصجه بلى البِذ:
لىلىلى ،لىاللي ،هللا مدحي قىاعْب٩ي ًا ظمجمت زاعوٞا!

ٞخاة ؤؾترالُت جدٓى بإًٞل وُْٟت في الٗالم بخهىٍذ الجماهحر

ً
هجخذ الكابت ألاؾترالُت ؾىعٍل ؤمىع التي جبلٖ 28 ٜاما  ،في الخهىٖ ٫لى ؤًٞل وُْٟت في
ً
الٗالم  ،وهي الؿٟغ وػٍاعة الٗالم وؤلا٢امت في اإلاىاػ ٫الٟازغة  ِ٣ٞم٣ابل  10آال ٝصوالع قهغٍا.
واؾخُاٖذ ? آمىع ? مً الخهىٖ ٫لى الىُْٟت بًٟل ق٣ُ٣ها الظي ٢ضم الٟغنت لها وشجٗها
ٖلى الترشر للىُْٟت التي ج٣ضم لها خىالي  17ؤل ٠شسو آزغ.
وجم ازخُاع الٟخاة ألاؾترالُت ؾىعٍل يمً ٢اثمت ؤًٞل  15لخٟىػ في الجهاًت بالىُْٟت ٖبر
الخهىٍذ الجماهحري.
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ايىاء ا٢خهاصًت ٖبر الٗالم كمال براكس

الؿى ١الاوعوبي اإلاىخض في مجا ٫السضماث اإلاالُت ،اصي زضماث ظمت للؿى .١و٧اهذ لىضن مً ا٦بر
اإلاؿخُٟضًً مىه ،ولم ً ً٨مجغص جدهُل خانل هدُجت اٖخماص ٖملت مىخضة .وال جؼا ٫الكغ٧اث
ال٣ىٍت في لىضن جهى ٫وججى ٫بًٟله ختى آلان .واهٓمت اإلا٣انت الطسمت في لىضن مً ٚحر الؿهل
ّ
ه٣لها في و٢ذ ٢هحر٦ ،ما ان البىى ٥الاوعوبُت ،ع٦ؼث ٖملُاتها في اإلاضًىت وجغ ٌٞه٣لها او ج٨ُ٨ٟها .
وألاهم مً طل٧ ٪له ان هُئاث الخىُٓم في اإلاضن الاوعوبُت ٚحر ٢اصعة ٖلى مىا٦بت حُٗ٣ضاث اوكُت
ً
ؾاب٣ا .والخ٣ُ٣ت التي ال ّ
مٟغ مجها هي ان لىضن ؾدب٣ى مدىع خغ٦ت اؾىا١
مالُت ال زبرة لها ٞحها
ّ
اإلاا ٫الاوعوبُت لؼمً ٚحر ٢هحر ختى لى ج٣لو هُمىتهاٞ .اعجُاب بغلحن وباعَـ مً لىضن ،ناع ْاهغة
ال جسٟي ٖلى اخض ل ً٨ما ًدى ٫صون اهٟجاع هى خغم الجاهبحن ٖلى ٖضم حٗغٌٍ الاؾىا ١لهضمت
٢بل اإلاىٖض الجهاجي ٖام .2019
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ً
ّ
الخىجغ الكضًض بحن الىالًاث اإلاخدضة وٞجزوٍال التي جؼوصها بـ  750ال ٠بغمُل مً الىً ِٟىمُا ،والتي
جتهم ٧اعا٧اؽ واقىًُ بكً خملت «مالُت» ٖلى ٞجزوٍال التي ٞغى ٖلحها الغثِـ الامحر٧ي صوهالض
جغامب ٖ٣ىباث ا٢خهاصًت في آب اإلااضخي مجها مى٘ واقىًُ مهاعٞها ومىاَىحها مً قغاء ؾىضاث
ظضًضة .او مً الخٟاوى خى٣ٖ ٫ىص م٘ ٧اعا٧اؽ .في الى٢ذ الظي اٖلىذ ُٞه و٧االث الخهيًُٖ ٠
ّ
ً
جسل ٠اهخ٣اجي ًٖ حؿضًض الضًً بٗض ازٟا٢ها في ص ٘ٞمئتي ملُىن صوالع لؿىضاتها ومجها اًًا
ٖ٣ىباث ازغي اصث الى و ٠٢الخمىٍل لٟجزوٍال .وٍظ٦غ هىا ان الضًً الساعجي للبالص واإلا٣ضع بىدى
 150بلُىن صوالع 30 ،مىه لكغ٦ت الى ِٟالخ٨ىمُت.
ه٣لذ صخُٟت الضاًلي جلٛغا ٝالبرًُاهُت ٢ىلها .ان اإلاٟاويحن البرًُاهُحن والاعوبُحن جىنلىا الى
اجٟا ١جض ٘ٞبمىظبه بغٍُاهُا بحن ( 53الى  63ملُاع صوالع) .ل ً٨ما جؼا ٫هىا ٥جٟانُل ًجب بدثها
بسهىم مؿخ٣بل الٗال٢اث الخجاعٍت م٘ الاجداص الاوعوبي ،ووي٘ اإلاىاَىحن الاوعوبُحن في بغٍُاهُا
بٗض بغٍ٨ؿذ والبالٖ ٜضصهم هدى  3،2ملُىن شسو ،ؾُدخٟٓىن بد ٤الخ٣اضخي امام اإلاد٨مت
الاوعوبُت ،ام  ِ٣ٞامام اإلادا٦م البرًُاهُت ٦ما جهغ لىضن ٖلُه .و ٖغيذ عثِؿت الىػعاء
البرًُاهُت جغٍؼا ماي حُُٛت مؿاهماث بغٍُاهُا في محزاهُت الاجداص الاوعوبي لٗام ٖ 2020 – 2019بر
ص ٘ٞمبل ٜاظمالي و٢ضعه  46ملُاع صوالع.
ّ
في الى٢ذ التي جخٗغى ُٞه اهجُال محر٧ل لًٛىٍ في الضازل الخغاػ ج٣ضم ٖلى الجبهخحن جغ٦ؼ
اإلاؿدكاعة الاإلااهُت ٖلى حٗؼٍؼ الٗال٢اث الخجاعٍت ،ومداولت جىُٓم الهجغة م٘ اٞغٍُ٣ا وطل ٪زال٫
٢مت لئلجداص الاوعوبي في آبُضظان هظا الاؾبىٕ .وٍىًم الى محر٧ل الغثِـ الٟغوسخي اًماهىٍل
ما٦غون للتر٦حز ٖلى الاؾدشماع والخٗلُم في جُىٍغ الكباب والخىمُت الا٢خهاصًت ،إلاى٘ الالظئحن
واإلاهاظغًٍ ألؾباب ا٢خهاصًت ،مً مداولت الُ٣ام بغخلت مدٟىٞت باإلاساَغ ٖبر البدغ اإلاخىؾِ.
وانبدذ لُبُا هُ٣ت الاهُال ١للمهاظغًٍ الؿاٖحن للىنى ٫الى اوعوبا ومٗٓمهم مً اٞغٍُ٣ا،
ً
وٖاصة ما ًًٗهم اإلاهغبىن في ػواع ١متهال٨ت والتي ٚالبا ما جخضا ى او جٟغ .١وال٣مت مهمت
للمؿدكاعة الاإلااهُت وؾِ اهخ٣اصاث واؾٗت ل٣غاعها في ٖام  2015الؿماح بضزى ٫ما ًغبى ٖلى
ملُىن مهاظغ مٗٓمهم مً الكغ ١الاوؾِ واٛٞاوؿخان.
بالغٚم مً الاظغاءاث الخ٣كُٟت التي اجسظتها مٗٓم صو ٫الاجداص الاوعوبي ،الا ان الغ٦ىص
ّ
ً
الا٢خهاصي واعجٟإ مٗضالث البُالتً ،مشالن تهضًضا للىخضة الاوعوبُت٦ .ما ان الاػماث جخىالى في
الاجداص ،بما ٞحها الاعهاب ومكا٧ل اإلاهاظغًٍ والىاػخحن مً صو ٫الجىاعٖ ،ضا ًٖ الجىاهب
الؿُاؾُت ،والاخؼاب الُمُيُت في ٞغوؿا وٖلى عؤؾها ػُٖمت الخؼب «لىبان» التي اتهمذ الاجداص
بالى٢ى ٝوعاء ظمُ٘ اإلاكا٧ل الا٢خهاصًت والاظخماُٖت التي حٗاوي مجها ٞغوؿا ٦.ما ان الى٣اباث
ّ
الٗمالُت اٖتريذ ٖلى ؾُاؾت الخ٣ك ٠التي جدبٗها الخ٨ىمت الٟغوؿُت والبُالت التي ٌٗاوي مجها
ٖماٞ ٫غوؿا ،وَالبىا بى ٠٢الهجغة الكغُٖت و٢ض ّ
جم اٖخماص الُىعو للمغة الاولى ٖام  1999مً
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٢بل  11صولت .وعًٞذ الضاهماع ٥والؿىٍض وبغٍُاهُا الاهًمام الى الٗملت اإلاىخضة.
في ْل ػٍاصة اهخاط السام الامحر٧ي ،الظي ًاصي لسؿاعة الخهت الؿىُ٢ت وطل ٪لهالر الكغ٦ت
ً
الامحرُ٦ت التي ال جس ٌٟاهخاظها ؾدىا٢ل اوب ٪بخاعٍش  ،30/11/2017ما اطا ٧اهذ ؾخٟغى ؾٟ٣ا
ٖلى اهخاط الى ِٟمً هُجحرًا ولُبُا اإلاٟٗاجحن ختى آلان مً ُ٢ىص اإلاٗغوى بؿبب جغاظ٘ الاهخاط
ً
وؾِ مكا٧ل مدلُت .وان ال٨ٟغة ج٣طخي بخُُ٣ض الاهخاط الىُجحري ٖىض  1،8ملُىن بغمُل ًىمُا
ً
واللُبي ٖىض ملُىن بغمُل ًىمُا ،والسال ٝخى ٫مضة الخمضًض ًل٣ي بٓالله ٖلى الاظخمإ ،خُض
ًمشل ٚالبُت صو ٫الاًٖاء الى جمضًض الس ٌٟمضة  9اقهغ اياُٞت بِىما ًغي ٖضص ا٢ل مً
الاًٖاء بمؿاهضة عوؾُا (الضولت ٚحر الًٗى) اهه ال خاظت للخدضًض ا٦ثر مً  6اقهغ .وَكاع هىا الى
ً
ان عوؾُا جدخاط اًًا الى اؾٗاع ه ِٟمغجٟٗت ٢بُل الاهخساباث الغثاؾُت في آطاع اإلا٣بل.
ّ
صا« ٘ٞظحروم باو »٫الظي عشخه الغثِـ صوهالض جغامب لغثاؾت مجلـ الاخخُاَي الُٟضعالي ًٖ
الخاظت الى جس ٠ُٟال٣ىاٖض اإلاىٓمت للُ٣إ اإلاالي .و٢ا : ٫الهضاع البىى ٥للما ٫لِـ في مهلخت
اخض و اٖلً ان مك٩لت البىى ٥ال٨بري التي ًم ً٨ان ًاصي اجهُاعها لؤليغاع بالىٓام اإلاالي ٢ض ّ
جم
ّ
ً
خلها ٧املت .و٢ا ٫اًًا ان مبرعاث ػٍاصة اؾٗاع الٟاثضة في اظخمإ مجلـ الاخخُاَي الُٟضعالي في
٧اهىن الاو« ٫جخالقى».
ّ
ؾدخًمً ٖملُاث ه٣ل صازلي
«ؾىؾِخه ظجرا ٫ؾخضعؽ م٘ قغ٧ائها ،اٖاصة هُ٩لت اإلاىْٟحن التي
وجغ ٥الٗمل بك٩ل َى ي ،او َبُعي زال ٫الؿىىاث الشالر اإلا٣بلت لكُب  2550وُْٟت لُهل
اظمالي ٖضص الىياث ٠التي ؾِخم قُبها في البى ٪الٟغوسخي بدلى 2020 ٫لُدُذ له جد ٤ُ٣همى ٢ىي
ً
ً
ومغٍذ ومؿخضام وجخًمً السُت اًًا زٖ ٌٟضص ٞغوٕ البى ٪في ٞغوؿا مً ٞ 2000غٕ خالُا الى
ٞ 1700غٕ  ِ٣ٞبحن ٖامي 2017و 2020بهض ٝحُٗٓم الاؾخٟاصة مً الام٩اهاث وج٣لُل الى٣ٟاث.
«محرًضًض ٦ىعبىعاٌكً» الكغ٦ت ألام التي جمل ٪قب٨ت «سخي ان ان» اقترث قغ٦ت جاًم اه ٪التي
ً
جيكغ مجلتي ٞىعحكً وؾبىعحـ بالؾتراًض م٣ابل  2،8ملُاع صوالع وٖغيذ مغٍضًض  18،50صوالعا
للؿهم الىاخض ،ومً اإلاخى ٘٢ان ًخم وي٘ اللمؿاث الازحرة ٖلحها في الٟهل الاو ٫مً ٖام ،2018
وجخًمً الٗملُت ص 1،8 ٘ٞملُاع صوالع م٣ابل انى ٫الكغ٦ت باالياٞت الى ا٦ثر مً ملُاع صوالع صًىن
«بترو ٫ابى ْبي الىَىُت» اصهى ٥والهاصٞت الى حٗؼٍؼ الىمى والخىؾ٘ واإلاؿاهمت في الخىمُت
ً
و٣ٞا ٫الؾتراجُجُت قاإلالت و٧املت
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ،وجد ٤ُ٣الاػصهاع والىمى اإلاؿخضام
لخد ٤ُ٣اًٞل ُ٢مت مً اإلاىاعص الهُضعو٦غبىهُت للضولت ٖلى اإلاضي البُٗض .واصهى ٥جد ٌٟللُ٣ام
باؾدشماعاث طاث َاب٘ اؾتراجُجي لخدٖ ٤ُ٣اثالث حٗؼٍؼ الىمى الا٢خهاصي ،وػٍاصة الخهت الؿىُ٢ت
و صزى ٫اؾىا ١ظضًضة ٦ما اٖخمض اإلاجلـ الاٖلى للكغ٦ت هدى ( 109بالًحن صوالع )لهظه اإلاكاعَ٘
البترولُت والهضعو٦غبىهُت.
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ا٦ض مؿاو٦ ٫بحر في وػاعة الُا٢ت الاماعاجُت ،ان ز ٌٟاإلاىخجحن الٗاإلاُحن المضاصاث السام ،ؾاهم
في ا٢ل مً ٖام في جهغٍ ٠هدى  180ملُىن بغمُل مً اإلاسؼوهاث .وؾِخم ٖلى اجٟا ١جمضًض
الس ٌٟلٟترة ازغي ًخم الاجٟاٖ ١لحها زال ٫الاظخمإ اإلا٣بل لـ اوب .٪وان الهض ٝمً ز ٌٟاهخاظت
ً
الى ِٟلِـ الؿٗغ اهما جد ٤ُ٣الخىاػن للؿى ١مٗغبا ًٖ امله في اؾخ٣غاع الاؾٗاع الخالُت للٗام
اإلا٣بل.
ً
بٗض اٚال ١زِ اهابِب «لِؿخىن» ال٨ىضًت البالٛت َا٢خه  590ال ٠بغمُل ًىمُا وطل ٪الى الىالًاث
اإلاخدضة .مما اصي الى اعجٟإ السام الامحر٧ي ،م٘ اهسٟاى مسؼوهاث السام في مغ٦ؼ الخسؼًٍ في
ً
«٧اقِىج» بىالًت او٦الهىما .واعج ٟ٘الؿٗغ الى ما ًهل  58،58صوالعا لالبغمُل نباح الجمٗت بخاعٍش
ً
 2017/11/24مسجال اٖلى مؿخىٍاجه مىظ جمىػ ٖام .2015
ّ
ؾخ٣ل بم٣ضاع  72ملُاع ظىُه اؾترلُجي اي بيؿبت ٖ ٪ 3،4ام  2021م٣اعهت
ُ٢مت ا٢خهاص بغٍُاهُا
بخىٗ٢اث ُ٢مت الا٢خهاص في آطاع ٢ .2016بل جهىٍذ البرًُاهُحن في جمىػ  2016في الاؾخٟخاء ٖل
ًالسغوط مً الاجداص الاوعوبي .هظا ما ط٦غجه «ماؾؿت ال٣غاع» التي اٖضث الخ٣غٍغ ان «الاه٨ماف
الخالي للضزى ٫ؾُمخض الٞترة اَى ٫مً ٞترة الاه٨ماف الؿاب٣ت .خُض مً اإلادخمل ان ً٣ٟض الشلض
ً
ً
ً
ً
ألاقض ٣ٞغا مً ألاؾغ البرًُاهُت هدى  715ظىحها اؾترلُيُا ؾىىٍا مً صزل الاؾغة بدلى 2021 ٫في
ً
ً
ً
خحن ؾحزًض صزل الشلض الاٚجى مً ألاؾغ بم٣ضاع 185ظىحها اؾترلُيُا في اإلاخىؾِ ؾىىٍا.
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اؾترالُا والخمىي٘ ؤألؾتراجُجي

ب٣لمٖ /باؽ ٖلي مغاص
٧ان عثِـ الىػعاء ألاؾترالي ؤألخغاعي ألاؾب ٤ظان هاوعص ًغصص ؤهه ال خاظت وال ًيبػي ألؾترالُا ؤن
جسخاع بحن ؤ٦بر قغٍ ٪ججاعي (الهحن) وبحن الخلُ ٠الاؾتراجُجي والًامً ألاؾاسخي ألمىىا (الىالًاث
اإلاخدضة ؤألمحرُ٦ت).
ً
ل٣ٖ ،ً٨ب ؤهخساب الغثِـ ألامحر٧ي الجضًض وؾُاؾخه التي جغ٦ؼ ٖلى ؤمحر٧ا ؤوال ،والُلب مً خلٟاء
الىالًاث اإلاخدضة اإلاؿاهمت اإلاالُت م٣ابل الخماًت الامحرُ٦ت ،بضؤث بٌٗ ألانىاث في ؤؾترالُا ج٨ٟغ
ً
ظضًا في ُُٟ٦ت جبجي ؾُاؾت ؤؾترالُت حٗخمض ٖلى الظاث والبدض ًٖ زُاعاث وجدالٟاث ؤ٢لُمُت
لخٗؼٍؼ ألامً ال٣ىمي ألاؾترالي م٘ الخٟاّ ٖلى ٖال٢اث ممحزة م٘ الىالًاث اإلاخدضة.
بطن ،ؤؾترالُا خاثغة بحن الخلُ ٠الامحر٧ي والهحن الكغٍ ٪الخجاعي ،هظا ما بضا مً الىع٢ت
البًُاء السانت بؿُاؾت ؤؾترالُا الساعظُت والضٞاُٖت والخدضًاث اإلاؿخ٣بلُت التي نضعث الشالزاء
ً
 2017/11/23وهي اإلاغة الاولى مىظ ٖ14اما.
جخدضر الىع٢ت بهغاخت ًٖ الٗؼلت الؿُاؾُت والخماثُت الا٢خهاصًت الىَىُت ،التي ٖاصث الى
ً
الٓهىع في الٗضًض مً الضو ،٫وظاء في الىع٢ت اًًا ؤن الضو ٫ال٣ىٍت جخجاهل وج٣ىى ال٣ىاهُحن
الضولُت ،وماطا ٌٗجي همى الىٟىط الهُجي في ظىىب قغ ١ؤؾُا واإلادُِ الاؾُىي ،وجظ٦غ الىع٢ت ان
اإلاىُ٣ت جخٛحر بك٩ل لم ٌؿب ٤له مشُل وهظا ما ًٟغى ٖلى ؤؾترالُا ؤن حٗمل ؤ٦ثر لهُاٚت ٖال٢اث
ؤًٞل م٘ صو ٫الجىاع.
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وػٍغة الساعظُت الاؾترالُت ظىلُا بِكىب اٖخبرث ؤن ٖلى ؤؾترالُا ػٍاصة حٗاوجها الٗؿ٨غي م٘
الىالًاث اإلاخدضة الامحرُ٦ت  ،وؤياٞذ ًجب ؤن ه٨ىن ٖلى ؤؾخٗضاص لضٖم ُ٢اصة الىالًاث اإلاخدضة
بُغٍ٣ت ٖملُت جسضم مهالخىا.ولم ً ً٨مى ٠٢وػٍغة الضٞإ ماعًٍ باًً بُٗضا ًٖ هظا الخىظه.
ً
ًٖ الٗىإلات جدؿاء ٫الىع٢ت الضٞاُٖت ًٖ ٞىاثضها زهىنا ؤن اإلاجخمٗاث الٛغبُت حٗخ٣ض ؤجها
ظاءث ٖلى خؿابها بٗض ه٣ل اإلاهاو٘ الى الضو ٫الازغي.
ًٖ ؤؾُا ظاء ؤن الىمى الاؾُىي ؾُامً ألؾترالُا ٞغم ٖضًضة بدُض ؤن الُلب ٖلى اإلاىاص ألاولُت
والُا٢ت والسضماث واإلاىخجاث الؼعاُٖت الاؾترالُت ؾىً ٝؼصاص .وجضٖى الىع٢ت البًُاء بهىعة
واضخت الى جُىٍغ الٗال٢اث م٘ الضو ٫الاؾُىٍت التي جخ٣اؾم م٘ اؾترالُا هٟـ اإلاٟاهُم
٧الضًم٣غاَُت وجظ٦غ باالؾم الُابان ،ؤهضوهِؿا ،الهىض و٦ىعٍا الجىىبُت.
ًٖ الهحن ج٣ى ٫وػٍغة الجاعظُت الاؾترالُت  :ؾى ٝؤٖمل ألشج٘ الهحن ألؾخٗما ٫هٟىطها
اإلاخىامي في اظل ؤؾخ٣غاع اإلاىُ٣ت ،وجىصخي الىع٢ت البًُاء بخ٣ىٍت ٖال٢اث اؾترالُا الخجاعٍت م٘
الهحن الكغٍ ٪الخجاعي ؤأل٦بر ألؾترالُا مً زال ٫جىؾُ٘ الخباص ٫الخجاعي والل٣اءاث الؿُاؾُت
وختى الخٗاون الضٞا ي.
جخدضر الىع٢ت ًٖ ؤن ؤألؾخ٣غاع في ؤإلاىُ٣ت ٌٗخمض ٖلى ُُٟ٦ت بصاعة الىالًاث اإلاخدضة والهحن
الٗال٢اث والخىجغ بُجهما بما ُٞه ؤلجاهب الخجاعي وألا٢خهاصي.
ًٖ الخدضًاث التي ؾخىاظه ؤؾترالُا في ؤلٗ٣ض ال٣اصم جخى ٘٢ؤلىع٢ت ػٍاصة الخىاٞـ خىً٢ ٫اًا
ؤإلاىُ٣ت والخإزحر ؤلظي ؾِىٗ٨ـ مباقغة ٖلى ؤؾترالُا ،وٍسلو مٗضو الىع٢ت الى ؤن ؤلخجاعة ٧اهذ
في الؿاب ٤جاصي الى ز ٌٟوؿبت الخىجغ بحن الضو ٫ول ً٨هىا ٥زكُت مً ؤن جاصي اإلاىاٞؿت
الخجاعٍت الى ؤلٗ٨ـ وػٍاصة وؿبت الخىجغ.
ً
ً
جسهو الىع٢ت ظاهبا مهما مً جىنُاتها ًٖ الخدضًاث الخ٨ىىلىظُت ؤلتي جىاظه ؤؾترالُا والتي
ً
ً
ؾخٛحر َبُٗت ؤلىْاث ٠ؤإلاىظىصة خالُا في ؤؾترالُا زهىنا م٘ جُىع ؤلظ٧اء ؤلهىا ي وؤؾخٗما٫
الغبىث والبُىج٨ىىلىظُا.
لم جخإزغ الهحن في عصها ٖلى الىع٢ت البًُاء ٣ٞض «وبسذ» الهحن ؤؾترالُا وؤٖخبرث ؤن ؤإلاالخٓاث
خى ٫بىاء الجؼع في بدغ الهحن الجىىبي ٚحر مؿاولت ،وص ى الىاَ ٤باؾم وػاعة الساعظُت الهِىُت
ً
لى ٚاو ٜالى و ٠٢هظه الخهغٍداث ٖلما ؤن ؤؾترالُا ٧اهذ ج٣ى ٫ؤجها لم جىداػ بلى ؤي َغ ٝفي الجزإ
٦ما ٢اٚ ٫او.ٜ
ً
وًٖ ما صٖذ ؤلُه الىع٢ت البًُاء ً٣ىٚ ٫او :ٜبن بٌٗ البُاهاث ٧اهذ ؾلبُت زهىنا ؤن الىع٢ت
جغصص مؿإلت ؤأللتزام بال٣ىاهُحن الضولُت ،وهىا ًجضص الىاَ ٤باؾم الساعظُت الهِىُت مى ٠٢بالصه
ًً
٢اثال :بن الىٓام الٗاإلاي الظي جخدضر ٖىه الىع٢ت البًُاء مٗتر ٝبه مً اإلاجخم٘ ؤلضولي ولِـ
ؤلظي ًخم بمالءه مً ؤي صولت.
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واهخ٣ض الض٦خىع قان هىو ٜمضًغ مغ٦ؼ الضعاؾاث ؤألؾترالُت في ظامٗت ظىىب الهحن بٌٗ ما ظاء
ً
في ؤلىع٢ت البًُاء مٗخبرا بهه لم ٌك٩ل مٟاظإة للهحن ألن مؼاط ؤؾترالُا الجضًض ٧ان ًخسمغ ٧ل
الٗام ،وعخب بإن جيكِ ؤؾترالُا وجلٗب صوع بًجابي في اإلاىُ٣ت ؾىاء بضٖم الىالًاث اإلاخدضة
وٖضمه ،وون ٠مى ٠٢ؤؾترالُا مً ًُ٢ت الجؼع اإلاخىاػٕ ٖلحها في بدغ ؤلهحن ؤلجىىبي بالىٟا ١ألن
ً
ألؾترالُا ؾىاب ٤في ججاهل خ٨م اإلاد٨مت الضولُت مظ٦غا بالخ٨م السام بدُمىع الظي عًٞذ
ؤؾترالُا ؤأللتزام به.
جاب٘ هىو ٜبن جهغٞاث ؤؾترالُا الٗام ؤإلااضخي ؤعب٨ذ ؤلُهً ،وؤيا ٝؤن الٗال٢اث الهِىُت
ؤألؾترالُت الشىاثُت مخُىعة ولِؿذ خى ٫ؤلخجاعة  ِ٣ٞولِـ خى ٫الجك٘ ؤو السى ٝول ً٨بىِذ
ٖلى الخٟاهم اإلاخباص.٫
وونٟذ صخُٟت ٚلىبل جاًم الهِىُت الىع٢ت البًُاء «بضملىماؾُت ال٨ىٛاعو».
في ؤؾترالُا ،صٖمذ الىاَ٣ت باؾم ؤإلاٗاعيت الٗمالُت للكاون ؤلساعظُت باوي ووو ٜما ظاء في
الىع٢ت البًُاء ،وخى ٫الٗال٢ت م٘ ؤلهحن ٢الذ ووو :ٜبغؤي ًجب ؤن وؿدشمغ في جدؿحن هظه
ً
ؤلٗال٢ت وؤن وٗمل ؾىٍا م٘ ؤلهحن ٢ضع ؤإلاؿخُإ ،ولٖ ً٨لُىا ؤن هضا ًٖ ٘ٞمهالخىا وُ٢مىا.
اإلاضًغ ؤلخىُٟظي إلاغ٦ؼ ؤلضعاؾاث ألاؾتراجُجي ؤألؾترالي بُتر ظاهى ٜعخب بما ظاء في الىع٢ت الضٞاُٖت
خى ٫الدكضًض ٖلى الخٗاون م٘ صو ٫مشل الُابان ،الهىض ،ؤهضوهِؿُا و٦ىعٍا ؤلجىىبُت.
بطن ،ما هي السُىاث ؤلتي ؾدخسظه ؤؾترالُا ؟ و ٠ُ٦ؾخىاػن بحن ؤلٗال٢اث م٘ ؤلهحن والىالًاث
ً
ؤإلاخدضة ؤألمحرُ٦ت؟ ٖلما بجها ؤإلاغة ؤألولى التي ججض ؤؾترالُا هٟؿها في هظا ؤإلاى ٘٢خُض ٧اهذ في
الؿاب ٤حٗخمض ٖلى بغٍُاهُا مىظ جإؾِـ الُٟضعالُت ،زم ٖلى الىالًاث ؤإلاخدضة مىظ ؤلخغب ؤلٗاإلاُت
ً
الشاهُت ختى ٖهض جغامب الظي ًضٖى الى ٖؼلت ؤمحر٧ا وٍغ ٘ٞقٗاع ؤمحر٧ا ؤوال.
ؤٖخ٣ض ،ؤن ؤألمغ ؾىً ٝخىٖ ٠٢لى جُىع ؤألخضار في مىُ٣ت ظىىب قغ ١ؤؾُا وبدغ ؤلهحن
الجىىبي ،وؤن الىع٢ت البًُاء خضصث ؤألَغ التي ؾخٗمل ٖلحها ؤؾترالُا ،والتي ؾدب٣ى ؤلى ظاهب
الىالًاث اإلاخدضة ؤ٢له في اإلاؿخ٣بل ؤإلاىٓىع واإلاخىؾِ ،وهظا ما ٌؿدك ٠مً جهغٍداث وػٍغحي
الساعظُت والضٞإ ؤألؾترالُخحن.
ؤزحرؤ ،وفي قهغ ؤًاع مً الٗام الخالي وخؿب صخُٟت طي ؾضوي مىعهى ٜهحرالض (1/12/2017م
 )20الخٔ عثِـ ؤع٧ان ٢ىاث الضٞإ الاؾترالُت الؿاب٦ ٤غَـ باعي ؤن الٗالم ًخجه الى مكا٧ل
قبحها بالتي واظهها ٖام  ،1914واؾخٗغى الخدضًاث بٗض ؤجهُاع الاجداص الؿىُٞاحي والخض مً
ً
٢ضعاث َالبان في ؤٛٞاوؿخان ،والً٣اء ٖلى صولت السالٞت ألاؾالمُت في الٗغا ١وؾىعٍا ،مٗخبرا ؤجها
لم حٗض حك٩ل جدضي وظىصي للىٓام الٗاإلاي الظي ٌٗخمض ٖلُه هٓامىا الضٞا ي ،وقضص ٖلى
الاٖخماص ٖلى ؾُاؾت صٞاُٖت ج٣لُضًت وألاهٟاٖ ١لى ؤؾلخت الجى والبدغٍت والهىاعٍش الضٞاُٖت
والاظهؼة الال٨تروهُت.
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واؾدبٗضا وكىب خغب ٖاإلاُت زالشت بؿبب خؿاباث اللٗبت الاؾتراجُجُت الض٣ُ٢ت م٘ وظىص بٌٗ
اإلاساَغ لؿا خؿاب ممُذ.
واهخ٣ض باعي جهغٞاث عوؾُا واٖخماصها ؾُاؾُت ال٨تروهُت ٖضواهُت وخغب مٗلىماجُت حؿتهض ٝبجى
الُا٢ت الخدخُت في الىالًاث اإلاخدضة الامحرُ٦ت واو٦غاهُا.
وص ى باعي ؤؾترالُا الى الخهغ٣٦ ٝىة مخىؾُت في مىُ٣ت زُغة ،وًٍُ ٠ؤهه ٢ض ً٨ىن هظا
االى٢ذ الظي ًجب ؤن ه٨ٟغ ببىاء قب٨ت نىاعٍش صٞاُٖت ،وختى جؼوٍض الٛىاناث ألاؾترالُت
بهىاعٍش هىوٍت ،ألن جىاػن ال٣ىي في اإلاىُ٣ت ًخٛحر بؿغٖت ،وبطا جغاظ٘ هٟىط الىالًاث اإلاخدضة ٖلُىا
بىاء ٢ضعاجىا الظاجُت للخٟاّ ٖلى مهالخىا.
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هاالء السجىاء اؾؿىا اؾترالُا

ب٣لم هاوي التر٥
ٌٗىص جإؾِـ اؾترالُا الى ال٣غن الشامً ٖكغ ..وقُضث في البضء بؿىاٖض اإلاؿاظحن الظًً ونلىا
قىاَئها بخاعٍش ٧ 26اهىن الشاوي ٖام  ..1788خُض ٧ان مد٨ىم ٖلحهم بالصخً الى اؾترالُا ٖ٣ىبت
ٖلى اعج٩ابهم الجغاثم في بغٍُاهُا ..وهظه هماطط مً ٢هو الظًً بىىا اؾترالُا و٧اهىا في البضء
سجىاء.
ً
بِىما ٧ان اإلاال ٠هىلضًً ٚاع٢ا في اظغاء البدىر في الخاعٍش في اإلا٨خبت الٗامت في ٦ىٍجزالهض ؾم٘
نىث عظل ٦بحر الؿً ٌؿخهغر مً آالم خاصة في الهضع ..و٢ض جبحن ان هىبت ٢لبُت ٢ض ؤإلاذ بالغظل
ً
بٗض ان وظض في الابدار ان واخضا مً اؾالٞه السجىاء ٢ض خ٨م ٖلُه بالىٟي الى اؾترالُا..
والجغٍمت التي اعج٨بها هي الامؿا ٥به وهى ًماعؽ الٗملُت الجيؿُت م٘ خُىان ..وجم شخً ؾلٟه
ً
السجحن الى اؾترالُا مً بغٍُاهُا في ال٣غن الشامً ٖكغ ..وَبٗا لم ٌصخً الخُىان.
ً
هى٨ظا انبذ هىلضًً مبهىعا في البدض في جاعٍش اؾترالُا الاو ٫ولِـ و٢ذ اؾدُُاجها ٞدؿب..
ً
ول٢ ً٨بل ٖام  1788في بغٍُاهُا اًًاٞ ..ظهب الغظل الباخض الى لىضن وازظ بخٟدو اإلاؿدىضاث
التي ٌٗىص جاعٍسها الى ما ٢بل اؾدُُان البرًُاهُحن الظًً ظاووا م٘ ٢ىاٞل الاؾُى ٫الاو..٫
وانبدىا ألاباء ألاواثل اإلااؾؿحن الؾترالُا.
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ولٟذ هٓغه ٢هت الُٟل ظىن هُضؾىن السجحن الهٛحر الظي خ٨مذ ٖلُه مد٨مت اولض بالي في
لىضن بالىٟي الى زاعط اؾترالُا العج٩ابه ظىدت الؿغ٢ت إلاجز٣ٞ .. ٫ض خهل هىلضن ٖلى اإلاؿدىضاث
الانلُت إلادا٦مت هُضؾىن في بغٍُاهُا ..وظض هٟؿه ًخٗاَ ٠م٘ الاَٟا ٫ابُا٢ ٫هت الاؾدُُان
وما ٢بلها الى صعظت ٦بحرة ..و٧اهذ وُْٟت هُضؾىن في طل ٪الى٢ذ هي مسر اإلاضازً وهي اإلاهىت
الكا٢ت التي ٧اهذ قاجٗت بحن الاَٟا ٫في بغٍُاهُا في ال٣غن الشامً ٖكغ ..وخُىما مشل هُضؾىن
امام ال٣اضخي لم ًمشله اي مدامي ..و٧ان ٖمغه آهظا ٥حؿ٘ ؾىىاث ..وخ٨م ٖلُه ال٣اضخي بالىٟي
الى اخضي اإلاؿخىَىاث البرًُاهُت إلاضة ؾب٘ ؾىىاث ..ألن السجىن البرًُاهُت ٧اهذ في طل ٪الى٢ذ
ً
مغحٗا للمجغمحن وم٨خٓت بالسجىاء ..و٧ان طلٖ ٪ام  .. 1784اي ٢بل اؾدُُان اؾترالُا بإعب٘
ؾىىاث.
ه٣ل هُضؾىن ٖلى متن بازغة ابدغث الى امحر٧ا ..ول ً٨امحر٧ا في طل ٪الؼمً ٢ض خهلذ ٖلى
اؾخ٣اللها ًٖ بغٍُاهُا ولم جخم ً٨الؿ ًٟالبرًُاهُت اإلادملت باإلاؿاظحن البرًُاهُحن مً اهؼالهم الى
امحر٧ا ..و٢ض زا٢ ٝبُان الؿُٟىت التي ٧ان ٖلى مخجها هُضؾىن مً الهالّ ٥
ٞدى ٫اججاههاّ ..
جمغص
السجىاء ٖلى َا٢م الؿُٟىت وهضصوا ب ُ٘٣اطوي ال٣بُان ..ول ً٨بٗض طل ٪ال٣ي ال٣بٌ ٖلحهم
وهُضؾىن مً بُجهم ..واُٖض شخجهم م٘ الاؾُى ٫الاوٖ ٫ام .1788
وهىا ٥شسو آزغ ازاع اهخمام هىلضًً وهى الُٟل السجحن هجري ُ٦بل٧ ..اهذ ام هجري واؾمها
ؾىػان هىإلاؼ سجُىت م٘ ابُه ُ٦بل في السجً لً٣اء ٖ٣ىبت السجً لجغٍمت ؾغ٢ت اعج٨بتها ..وفي
ً
السجً حٗغٞا ٖلى بًٗهما ٞى ٘٢الخب بُجهما واهجبا َٟال هى هجري ..وعؤث اصاعة السجً في طل٪
الى٢ذ شخً هجري وامه ؾىػان الى اؾترالُا ..خُض انبدذ اؾترالُا هي التي ًُغؾل الحها سجىاء
ً
بغٍُاهُا بضال مً امحر٧ا ..الا ان الخ٨م لم ًخًمً ؤباه ُ٦بل ..والخمؿذ ؾىػان الغخمت مً لىعص
ؾُضوي الظي ٧ان وػٍغ صازلُت بغٍُاهُت في طل ٪الؼمً ..ووا ٤ٞلىعص ؾُضوي ٖلى هٟي ُ٦بل م٘
ؾىػان هىإلاؼ وابجهما هجري ٖام .1788
وٍ٣ى ٫وػٍغ خُ٣بت الاؾ٩ان الُٟضعالي َىوي بىع ٥اهه ٌٗتز بإهه مخدضع مً اؾالٞه السجىاء ٣ٞض
ً
ؾغ ١باعجىلىمي جاًلىع ه٣ىصا مً نىضو ١الهض٢ت في ال٨ىِؿت اإلادلُت في بغٍُاهُا وانضع ال٣اضخي
الخ٨م ٖلُه بصخىه الى هُى ؾاور وٍلؼ ول ً٨لِـ الى السجً في ؾُضوي ول٦ ً٨ساصم مجز ٫إلمغؤة
ً ً
٧اهذ مسُىبت له لُتزوظها ..لم ً ً٨باجىلىمي مجغما طُ٦ا اط اتهم في ؾُضوي بؿغ٢ت مجىهغاث
واَل ٤ؾغاخه بؿبب الاٞخ٣اع لؤلصلت ..وطاث لُلت ُٞما ٧ان ًمصخي في مىُ٣ت الغو٦ـ في ؾُضوي ّ
مغ
امام قغَي الظي ّ
خضُٞ ١ه و٢ا ٫له :الا حٗغ ٝخُىما جمغ امام قغَي ٢اهىوي بإن جغ ٘ٞال٣بٗت؟
ٞغ ٘ٞباعجىىلىمي ٢بٗخه وؾُ٣ذ اإلاجىهغاث ..وٍ٣ى ٫بىع ٥اي شسو ًخى ٘٢ان ًهاب باالخغاط
ل٨ىن اؾالٞه سجىاء ُٞما ًخٗل ٤بالترار لخاعٍش اؾترالُا ً٨ىن ال ًٟهم الُبُٗت الاؾترالُت ..ل٣ض
ؾئل الاؾبىٕ اإلااضخي ٖضة مغاث ُٞما اطا ٧ان ٌكٗغ باإلهاهت اط ٢ام اخض الىاؽ بالًُٗ في الترار
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ً
السام بالسجىاء ٣ُٞى ٫اهه ال ًغٚب ابضا حُٛحر ٦ىهىا اؾترالُحن ..وبهغ ٝالىٓغ ُٞما اطا ٧ان
ً
اؾالٞىا ظائوا في ال٣غون اإلاايُت او الاؾبىٕ اإلااضخي ٞهظا ظؼء مً ٦ىهىا ظمُٗا هال ٠امت واخضة.
٧ان السجحن ظُمـ عوؽ او ٫شسو مً الظًً شخىىا في الاؾُى ٫الاو ٫ووَإث ا٢ضامه بىعث
ظا٦ؿىن بخاعٍش ٧ 26اهىن الشاوي ٖام  ..1788و٧ان ٢ض خ٨م ٖلى عوؽ في بغٍُاهُا بؿبٗت ؾىىاث
سجً لؿغ٢خه ؾاٖخحن ..وامطخى زمـ ؾىىاث في السجً في بغٍُاهُا ٢بل ان جُإ ا٢ضامه بىجاوي
باي ..وازخاع الخا٦م آعجغ ُٞلُب عوؽ لؼعاٖت اعى ٖلى يٟا ٝجهغ باعاماجا ..وطل ٪قمل ال٨ىر
الخاعٍخي  Experiment Farm Collegeومىذ بٌٗ اصواث الؼعاٖت واإلااقُت ..وفي قهغ قباٍ ٞبراًغ
هجر اإلادهى ٫مً الظعة وال٣مذ ..واٖلً اهه لِـ في خاظت الى الامضاصاث في اإلاسؼن الٗام
ً
للمؿخىَىت ..و٧اهذ م٩اٞإجه بمىده  12ه٨خاعا مً الاعاضخي ..وٖام  1793بإ عوؽ الاعى الى ظاعه
ً
ً
الُبِب الجغاح ظىن هاعَـ بمبل40 ٜظىحها اؾترالُا وصمج هاعَـ الاعى التي اقتراها مً عوؽ
ً
م٘ اعيه التي ٧اهذ مؿاختها  44،5ه٨خاعًا ..وٖاف ٞحها الى ان واٞخه ّ
اإلاىُت ًٖ ٖمغ ًىاهؼ ٖ 84اما
وطلٖ ٪ام 1838..ولم ًىجب هاعؽ الاَٟا ..٫و٧ان وعٍشه الكغ ي ابً ازُه جىماؽ هاعَـ الظي
ٖاف ٞحها مىظ ٖام  1840الى ان جىفي ٖام  ..1870و٢ض جم بٗض طل ٪ج٣ؿُم الاعى وبُٗذ ٖام
 1870اط ؾمُذ اإلاىُ٣ت هاعَـ باع ..٥اما عوؽ ٣ٞض ب٣ي في اؾترالُا واقتري اعاى في مىُ٣ت
هى٦ؿبري وجىفي بجاهب مىُ٣ت ٧امبلخاون ٖام 1837.
و٧ل زمؿت سجىاء ٧اهىا ٌصخىىن الى مؿخىَىت هُى ؾاور وٍلؼ بُجهمامغؤة ..و٧اهذ ظغاثمهً
الؿغ٢ت او مماعؾت الضٖاعة٣ٞ ..ض جم شخجهً بٗض ً٢ائهً ؾىىاث َىٍلت في سجىن بغٍُاهُا
وال٨شحر مجهً ٌٗ ً٦اهحن مً الامغاى ولم ٌؿمذ لهً بإزظ خمام لٗضة اقهغ وٍغجضًً مالبؿهً قبه
ٖاعٍاث ..وماجذ زمؿت وؿاء ٢بل ان حصخً مً لىضن وال٨شحر مجهً جىٞحن ازىاء الغخلت مً بغٍُاهُا
الى هُى ؾاور وٍلؼ.
ً
ومجهً ماعي بغاًيذ التي ٧ان ًبلٖ ٜمغها ٖ 21اما التي ٧ان مد٨ىم ٖلحها باالٖضام لؿغ٢تها زىب
جغجضًه ..و٢ض ز ٠ٟالخ٨م الى ؾب٘ ؾىىاث سجً في هُى ؾاور وٍلؼ ..وازىاء الغخلت الى اؾترالُا
ً
َخ ِملذ وويٗذ مىلىصة اؾمها قاعلىث ..وفي طاث الؿُٟىت ٧ان هىا ٥سجُىا اؾمه والُام بغاًيذ
جؼوظا بٗض ان ونلذ الؿُٟىت ؾُضوي ٦ى ..ٝوبٗض ٖضة اقهغ هٟظ الُٗام و٧اصث ان جضاهم
اإلاؿخىَىت اإلاجاٖت ٣ٞغعث ماعي وولُام م٘ بٌٗ السجىاء الهغب مً اإلاؿخىَىت ٞ..ؿغ٢ىا ٢اعب
الخا٦م وجىظهىا الى جُمىع خُض ٧اهذ مؿخىَىت هىلىضًت ..وازبروا خا٦م جُمىع الهىلىضي اجهم
هجىا مً خُام ؾُٟىت .ول ً٨ا٦دك ٠الخا٦م شسهُاتهم الخُ٣ُ٣ت مما اصي الى سججهم ..وجىفي
ولُام واًماهىٍل بؿبب انابتهما بمغى وجم اعؾا ٫ماعي وابىتها قاعلىث الى بغٍُاهُا ول ً٨قاعلىث
جىٞذ في الغخلت الهٗبت ..وهىا ٥اُٖضث ماعي الى السجً إلادا٦متها ول ً٨ؾغٖان ما ٖغٞذ
٢هتها خُض اَل ٤ؾغاخها في قهغ اًاع ماًى ٖام .1793
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ً
ً
وهىا٢ ٥هت ماعي عٍبي خُىما ٧ان ٖمغها ٖ 13اما و٦ىذ ًدُمت ؾغ٢ذ خهاها ٖلى ؾبُل اإلاؼاح..
ال٣ذ الكغَت ال٣بٌ ٖلحها وخ٨م ٖلحها بالسجً إلاضة ؾب٘ ؾىىاث بصخجها الى اؾترالُا ..وٖام
 1794جؼوط مىاًَ اؾمه جىماؽ عٍبي ومىدا ُٗ٢ت اعى نٛحرة في قما ٫ؾُضوي ٖلى يٟا ٝجهغ
هى٦ؿبري.
ً
ولٖ ً٨ام  1811جىفي جىماؽ وجغ ٥ؾبٗت اَٟا ٫م٘ ماعي ..ومىدذ ماعي  80ه٨خاعا مً الاعى
ب٣غب ؾُضوي ..وطهبذ الى جاػماهُا خُض اقترث بٌٗ الاعاضخي واقترث ٦ظل ٪اعاى في ؾُضوي
طاتها ..اؾؿذ بٌٗ الخىُٓماث التي ما ػالذ مىظىصة ختى الُىم وانبدذ زغٍت ج٣ىم باالٖما٫
السحرًت ختى اؾؿذ مضاعؽ  Sydney Grammar..وَبٗذ نىعتها ٖلى وع ١الٗملت طاث الٗكغًٍ
ً
صوالعا.
ً
وهىا ٥بًشاع ابغهامؼ ٧ان ٖمغها ٖ 17اما خ٨م ٖلحها بٗ٣ىبت السجً بالصخً الى اؾترالُا بٗضما
ؾغ٢ذ عباٍ خظاء مً مدل لبُ٘ ال٣بٗاث اليؿاثُت .وازىاء الغخلت الى ؾُضوي اعجب بجمالها
اإلاالػم الاو ٫اإلاؿاو ًٖ ٫الؿُٟىت ظىعط ظىوؿخىن .وبٗضما ونلذ الى ؾُضوي اهخ٣لذ بًشاع
للِٗل م٘ ظىوؿخىن ٦كغٍ٨ت له ..مما ٌٗجي اجها ججىبذ الخُاة الهٗبت في ؾُضوي اط ابدغث الى
ظؼٍغة هىعٞىل ٪اًالهض خُض اعؾل الٗضًض مً السجُىاث اللىاحي ونلً ٖلى متن الاؾُى ٫الاو.. ٫
وٖاصوا بٗض طل ٪الى ؾُضوي ..ومىدذ م٘ قغٍ٨ها ُٗ٢ت واؾٗت مً الاعى ..ومهضا الُغٍ ٤الى ٚغب
ً
ً
ؾُضوي خُض ًمغ خالُا َغٍ ٤باعاماجا الى قاعٕ ظىوؿخىن ..وقُضا مجزال آهظا ٥والظي انبذ
الىُ٣ت الاؾاؾُت للمضًىت .وانبدا يمً ال٨ثر الازغٍاء في ؾُضوي.
وٖام ٢ 1808اص اللىاء ظىعط ظىوؿخىن الجماٖت التي ؾلمذ عؾالت الى الخا٦م بالي بًغوعة
اؾخ٣الخه مً مىهبه وانبذ بظل ٪ظىوؿخىن الخا٦م اإلاا٢ذ في اإلاؿخىَىت إلاضة ؾخت اقهغ.
ً
وانبدذ بًشاع ػوظت الخا٦م ظىوؿخىن اط جؼوظا ٖام 1814وطل ٪بٗض ٖ 25اما مً ل٣ائهما ٖلى
متن الؿُٟىت التي ابدغث بهما مً بغٍُاهُا الى اؾترالُا.
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الاجداص الاؾترالي اللبىاوي ل٨غة ال٣ضم ّ
ً٨غم ٞغٍ ٤الاعػ للغاٚبي لُ ٜاإلاكاع ٥ببُىلت
الٗالم

ً
ا٢ام عثِـ الاجداص الاؾترالي اللبىاوي ل٨غة ال٣ضم عٍمي وهبه خٟل ٖكاء ج٨غٍمُا في مُٗم
الؿمغالهض في باه٨ؿخاون ٖلى قغٞ ٝغٍ ٤الغٚبي اللبىاوي اإلاكاع ٥ببُىلت الٗالم ومضعبه بغاص
ُٞخلغ .خًغ اإلاىاؾبت ٢ىهل لبىان الٗام الؿٟحر ظىعط بُُاع ٚاهم ،ممشل اإلاُغان اهُىان َغبُه
اإلاىوؿيُىع ماعؾلُىى ًىؾ ٠وممشل الاجداص الاؾترالي باجغٍ ٪ؾ٨حن وٞاٖلُاث اظخماُٖت
وا٢خهاصًت وعٍايُت واٖالمُت.
ّ
ٖغ ٝاإلاىاؾبت ظىن التن الظي اقاص بٟغٍ ٤الغٚبي اللبىاوي .زم ال٣ى عثِـ الاجداص عٍمي وهبه ٧لمت
ً
جغخُبُت ازجى ٞحها ٖلى ما ً٣ضمه ٞغٍ ٤الاعػ في بُىلت الٗالم واٖخبر ان هجاخه هى هجاخىا ظمُٗا
ألن الغٍايت هي حٗ٨ـ وخضجىا.
زم ّ
جدضر باجغٍ ٪ؾ٨حن الظي ق٨غ مًُُٟه ٖلى خٟاوتهم٦ ،ما ٧اهذ ٧لمت لًٗى بلضًت ٧اهتربغي
ً
باه٨ؿخاون بال ٫خاً ٪ممشال عثِـ البلضًت ٧اٖ ٫هٟىع.
ّاما الؿٟحر بُُاع ٚاهم ٞإٖغب ًٖ اٞخساع لبىان واٞخساعه بما خ٣٣ه ٞغٍ ٤الاعػ وصٖا الغٍايُحن الى
ً
مخابٗت اإلاؿحرة ّ
و٢ضم بُُاع ٚاهم صعٖا للٟغٍ ٤اللبىاوي باؾم ال٣ىهلُت الٗامت.
وفي زخام ال٩لماث ّ
جدضر ٧ل مً اإلاضعب بغاص ُٞخلغ والالٖب جُم مىإ اللظًً ق٨غا الاجداص
الاؾترالي اللبىاوي ٖلى باصعجه الخ٨غٍمُت.
اخُا البرهامج الٟجي ٞغ٢ت «ػٞت لبىان» والٟىاهحن ٧لىص ٧اشخي وؾُمىن ٦ىٗان.
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ؾحرًىا وٍلُامؼ ج٣ترب مً اإلاكاع٦ت في بُىلت ؤؾترالُا اإلاٟخىخت للخيـ

ؤإلاذ مىٓمى بُىلت ؤؾترالُا اإلاٟخىخت للخيـ ،التي ج٣ام مُل٘ الٗام ٖلى مالٖب ملبىعن ،بلى
بم٩اهُت مكاع٦ت الىجمت ألامحرُ٦ت ؾحرًىا وٍلُامؼ خاملت الل٣ب بٗض ُٚابها َىا ٫اإلاىؾم اإلااضخي
بؿبب بهجابها َٟلتها ألاولى.
وجىظذ ؾحرًىا بالل٣ب في ملبىعن الٗام اإلااضخي وهي خامل ،و٧ان ل٣بها الؿاب٘ في البُىلت ،زم
ٚابذ ًٖ اإلاالٖب مىظ ؤبغٍل هِؿان وويٗذ مىلىصها فى اًلى ٫ؾبخمبر ،وؤٖلىذ ؤجها ؾخٗىص بلى
اإلاالٖب للضٞإ ًٖ ل٣بها في البُىلت ألاؾترالُت.
وبضا مضًغ البُىلت ٚغَ ٜجاًلي مخٟاثال بٗىصة ؾحرًىا ٢اثال ،لصخُٟت «هحرالض نً» اإلادلُت «بجها
جخضعب وهي مسجلت (في البُىلت) ،ولِـ هىا ٥ق ٪مً وظهت هٓغها بإجها ؾخ٨ىن ظاهؼة».
وؤخغػث وٍلُامؼ (ٖ 36اما)  23ل٣با في البُىالث ألاعب٘ ال٨بري «ٚغاهض ؾالم» ،وجدخاط بلى ل٣ب
واخض إلاٗاصلت الغ٢م الُ٣اسخي اإلاسجل باؾم البُلت الاؾترالُت ماعٚاعٍذ ٦ىعث.
وج٣ام بُىلت ؤؾترالُا مً  15بلى ً 28ىاًغ ٧اهىن الشاوي  ،2018وؾِىا ٫الٟاثؼ ٞحها في ٞئتي الغظا٫
والؿُضاث مبلٛا ٢ضعه  3مالًحن صوالع بٗض اعجٟإ الجىاثؼ بيؿبت .2017 ًٖ %10
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ظاعص هاًً الى باعاماجا

ٌٛاصع الٖب الغٚبي لُ ٜاإلاٗغو ٝظاعص هاًً اإلاىؾم اإلا٣بل ٞغٍ ٤الٛىلض٦ىؾذ لُٗىص الى ٞغٍ٣ه
الاؾاسخي باعاماجا اًلؼ.
مٗلىم ان الجاعص ٧ان ًلٗب لٟترة في الساعط ٢بل ان ٌٗىص الى اؾترالُا.

ّ
قغَي ًيخدغ بٗض بَال٢ه  3عناناث ٖلى خبُبخه… و “ؤعجىبت!”

ؤَل ٤قغَي ؤمحر٧ي  3عناناث مً مؿاٞت ٢غٍبت للٛاًت ٖلى خبُبخه الؿاب٣ت ،التي هجذ مً مىث
ً
صاهم ،زم ؤَل ٤عنانت ٖلى هٟؿه ٞاهخهى مىخدغا.
وعنضث ٧امحراث اإلاغا٢بت اللخٓت الضامُت خحن اٖترى هاثب قغٍ ٠م٣اَٗت بالم بُدل ،ماً٩ل
ً
صًماع٦ى (ٖ 55اما) ،خبُبخه الؿاب٣تً ،ىلي ؾىالها ،ؤزىاء ؾحرها م٘ ٧لبها ؤمام مؿ٨جها.
ً
وقىهض الًابِ في اإلاً ُ٘٣ترظل مً ؾُاعجه ،وَٗترى اإلاغؤة (ٖ 41اما) ،وهي ؤم لبيذ واخضة،
وٍداو ٫جباص ٫الخضًض مٗها.
وٞجإة ٌكهغ الًابِ مؿضؾه وٍباصعها بةَال ١الىاع مغة واخضة ٖلى طعاٖها ،ومغجحن ٖلى نضعها،
ُٞما ٧اهذ جداو ٫التراظ٘ للسل ٠في خالت طٖغ.
ً
وفي لخٓت جالُت ،ؤَل ٤الًابِ ،الظي ٧ان في السضمت لخٓت الخاصر ،الىاع ٖلى هٟؿه مىخدغا
بمؿضؾه الكغَي.
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مضاهماث ومئأث اقخا ٫الخكِكت في ؾُضوي

في صاهم ٖىانغ مً قغَت هُى ؾاور وٍلؼ و٦خِبت م٩اٞدت اإلاسضعاث الٗكغاث مً اإلاىاػ ٫في
ً
مسخل ٠اهداء ؾُضوي بدشا ًٖ مسضعاث.
ووظضث ال٣ىة اإلاضاهمت ما ًؼٍض ٖلى  110قخلت مً الخكِكت صازل مجز ٫في ٧اعلُىٟٛىعص ٦ما ظغي
مضاهمت مىاػ ٫في ؾمُشُٟلض وبُ٨غوٞذ وباعاماجا.
وظغي اٖخ٣ا ٫عظل واخض ٖلى ألا٢ل ووظهذ الُه تهمت ػعاٖت الخكِكت صازل مجزله .واٖلىذ
الكغَت ان ٖملُت ػعاٖت ال٣ىب صازل اإلاىاػ ٫جضًغها ٖهابت اظغامُت جججي مالًحن الضوالعاث مً
هظه الخجاعة اإلادٓىعة.
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الٗشىع ٖلى  10ظشض ٖلى الكىاَئ الُاباهُت اإلا٣ابلت ل٨ىعٍا الكمالُت

ُٖثر ٖلى الؿاخل الكمالي الٛغبي للُابان ٢بالت ٦ىعٍا الكمالُتٖ ،لى ب٣اًا ٖكغ ظشض في صازل ؤو
بال٣غب مً ؾ ًٟحٗغيذ لخىاصر ٚغ ،١و ٤ٞما ؤٞاصث الكغَت وزٟغ الؿىاخل الُاباوي.
و٧ان ُٖثر ٖلى ب٣اًا ظشخحن في ُٖلت جهاًت ألاؾبىٕ ٖلى قىاَئ ظؼٍغة ٢بالت مضًىت هُٛاجا بال٣غب مً
خُام ٢اعب زكبي م٣بل ٖلى ما ًبضو مً ٦ىعٍا الكمالُت ،و ٤ٞما ط٦غ يابِ قغَت مدلي.
و٧اهذ الجشض في خا ٫جدلل مخ٣ضمت وال ًم ً٨الخٗغٖ ٝلى ؤصخابها ،ل ً٨ماقغاث ٖضة جضٖ ٫لى
ؤجها حٗىص لهُاصًً مً ٦ىعٍا الكمالُت ،بط وظضث ٖلب جب ٜمهضعها هظا البلض بال٣غب مً بخضي
الجشض ،بِىما قىهضث ٦خاباث باللٛت ال٨ىعٍت ٖلى ؾتراث الىجاة وٖلى الخُام ،و ٤ٞيابِ
الكغَت.
بلى الكما ٫ؤ٦ثر ،في مدآٞت ؤُ٦خا ،ا٦دك ٠خغؽ الؿىاخل الُاباوي الُىم (ؤلازىحن) زماوي ظشض
ؤزغي مخدللت صازل ٢اعب زكبي مخًغع جم عنضه في و٢ذ مب٨غ الجمٗت اإلااضخي ،ولم ًً٨
بم٣ضوعه الغؾى بؿبب هُجان البدغ.
ولم ٌٗثر خغاؽ الؿىاخل ٖلى ؤي شخيء ،ؾىاء في ال٣اعب ؤو ٖلى الكاَئً ،م ً٨ؤن ًشبذ ؤن هظه
ً
الجشض حٗىص بلى نُاصًً مً ٦ىعٍا الكمالُت ؤًًا.
ً
وؾىىٍاٌُٗ ،ثر ٖلى ٖكغاث ٢ىاعب الهُض ال٨ىعٍت الكمالُت ٚاع٢ت ٖلى الكىاَئ الكمالُت الٛغبُت
ً
للُابان ،وؤخُاها ًخم الٗشىع ٖلى ع٧ابها ؤخُاء.
ُ
وٖثر الجمٗت اإلااضخي ٖلى زماهُت بداعة ؾاإلاحن ٢الىا بجهم مً ٦ىعٍا الكمالُت في ًىعحهىوٛى في
ظىىب مدآٞت ؤُ٦خا ،وبن ٢اعبهم اهدغ ٝبؿبب مك٨الث مُ٩اهُُ٨ت.
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ً
وٍ٣ى ٫زبراء بن الهُاصًً ال٨ىعٍحن الكمالُحن مضٞىٖىن مً هٓام بُىوُٛاو ٜللمٛامغة بُٗضا في
بدغ الُابان الظي ّ
ًدضه ألاعزبُل الُاباوي وقبه الجؼٍغة ال٨ىعٍت والكغ ١ألا٢صخى لغوؾُا ،في
مداولت لبلى ٙمهضع ٦بحر لهُض الؿم.٪
ُوَ ّ
ٗغى هاالء الهُاصون ؤهٟؿهم لسُغ ٦بحرٗٞ ،اصة ما ج٨ىن ٢ىاعبهم ٢ضًمت وٚحر مجهؼة في ق٩ل
٧ا.ٝ
ٍ
ً
وٚالبا ما ًُلب الٛغقى ال٨ىعٍىن الكمالُىن الظًً ًهلىن بلى الُابان الٗىصة بلى صًاعهم ،ل ً٨ما
ًدهل هى ؤن بًٗهم ًسخاعون اللجىء بلى ٦ىعٍا الجىىبُت.
وٖاصث الخىجغاث مً ظضًض فى اإلاىُ٣ت مىظ ؤقهغ ٖضة بٗضما ؤظغث بُىوُٛاو ٜججغبتها الىىوٍت
الؿاصؾت وججاعب ٖضة إلَال ١نىاعٍش ،ونل ازىان مجها ٞى ١قما ٫الُابان.

بًغان ججبر مضعبا عٍايُا ٖلى اعجضاء الدجاب في مباعاة وؿاثُت!

ّ
ٖمذ مىظت ٦بحرة مً السسغٍت والاؾخٛغاب و٧االث ألاهباء والصخ ٠وقب٩اث الخىانل الاظخما ي
في بًغان بؿبب بعٚام مضعب ٞغٍ ٤لٗبت “ال٨باصي ”الخاًلىضي (وهى عظل) ٖلى وي٘ الدجاب ٖلى
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عؤؾه زال ٫مباعاة عٍايُت آؾُىٍت في مضًىت “ظغظان” مغ٦ؼ مدآٞت “٧لؿخان” قمالي بًغان.
وؤٞاصث و٧الت “بؾىا” لؤلهباء الُالبُت الخابٗت لىػاعة الٗلىم وألابدار ؤلاًغاهُت ،ؤن اإلاؿاولحن
ؤلاًغاهُحن اإلاكغٞحن ٖلى مباعاة ال٨باصي آلاؾُىٍت ؤعٚمىا مضعب الٟغٍ ٤الخاًلىضي وهى عظل ؤن ًً٘
حجاب اليؿاء ٖلى عؤؾه.
واٖخبرث الى٧الت في ج٣غٍغها اإلاٗىىن بـ”ٖىضما ًٓهغوا الغظل ألاظىبي ٖلى هُئت اليؿاء”هظا الٗمل
“بإهه ؤؾاء لهىعة الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت ؤلاًغاهُت ؤمام الٗالم” .وؤياٞذ ؤن الجمُ٘ ًُالب وػاعة
الغٍايت والكباب بمٗا٢بت اإلاؿاولحن ٖلى طل.٪
وفي زُىة ؤزاعث اؾخٛغاب الٗضًض مً زبراء ومخابعي الغٍايت في بًغان ،ؾب ٤لالجداص ؤلاًغاوي ل٨غة
ال٣ضم ؤن ٞغى ٖ٣ىبت ظضًضة ٖلى الٖباث ٦غة ال٣ضم ؤلاًغاهُاث اللىاحي ًٓهغ ظؼء مً قٗغهً مً
جدذ ُٚاء الغؤؽ ؤزىاء اإلاباعاة ،وخؿب طلً ٪م ً٨لخ٨م مباعاة ٦غة ال٣ضم لليؿاء في بًغان بقهاع
بُا٢ت نٟغاء ؤو خمغاء في وظه ؤي الٖبت في خاْ ٫هىع ظؼء مً قٗغها مً جدذ ُٚاء الغؤؽ،
خؿب ج٨غاع هظا السُإ.

ؤهُىوي ٧الُا ٌٛجي في ًىم ؤؾترالُا 2018

ّ
اإلاخى ٘٢ؤن ًضهل هجم الٛىاء ؤهُىوي ٧الُا ظمهىعه في ّ
٧ل ؤهداء ؤؾترالُا وطل٦ ٪جؼء مً ًىم
مً
ؤؾترالُا  – 2018اؾخٗغاى حي في صاع ؤوبغا ؾُضوي.
وؤٖلً اإلاضًغ ؤلابضا ي لُىم ؤؾترالُا ظان ٞىعمً ؤن ٧الُا ؾُٓهغ ٖلى اإلاؿغح في الخٟل الٛىاجي
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ّ
الؿىىي الخي بضاع ؤوبغا ؾُضوي وؤهه للمغة ألاولى ؾِخم ً٨اإلاكاهضون وألاشسام الظًً ًدًغون
اإلاىاؾبت مً مكاهضة الخٟل باإلياٞت بلى ألالٗاب الىاعٍت الؿىىٍت السانت بُىم ؤؾترالُا التي
ّ
جدى٣ل بحن صاعلُى ٜهاعبغ والؿغُ٦ىالع ٧ي.
و٢ا ٫الؿُض ٞىعمً« :بهجي في ٚاًت الٛبُت لىظىص ؤهُىوي مٗىا».
وؤيا« :ٝبهه ؤخض ؤ٢ىي ألانىاث في بلضها وهى ؾِؿاٖض ٖلى ظٗل ؾهغة الؿهغاث هظه مىاؾبت
َ
َ
ُ
ّ
ّ
جغٞحهُت ال جيسخىًُ ».ظ٦غ ؤن ٧الُا هى ؤو ٫اؾم ٌٗلً ٖىه .و٢ا ٫هظا اإلاٛجي الظي خ ٤٣ألالبىم
ّ
ّ
ّ
ماز ًغا اإلاغجبت ألاولى في ظضاو? ٫آعٍا? بهه ًخُل٘ بكى١
اإلاسجلت في الاؾخضًى
الؿاصؽ ألٚاهُه
للمكاع٦ت في بغهامج ًىم ؤؾترالُا في هُى ؾاور وٍلؼ للمغة ألاولىّ .
ومما ٢اله« :ال ؤؾخُُ٘ الخ٨ٟحر
بُغٍ٣ت ؤًٞل لالخخٟا ٫بىَىىا مً اإلاىؾُ٣ى وألاصاء في ؤخض ؤبغػ اإلاٗالم اإلاٗغوٞت في
بلضها«».ؾخ٨ىن ؾهغة ّ
ممحزة للٛاًت وؤها ؤجُل٘ بكى ١لالخخٟا ٫بإؾترالُا».
ؾُ٨ىن هىا ٥ما ًغضخي الجمُ٘ في ًىم ؤؾترالُا ال٣اصم في ؾُضوي وطل ٪في زالر مىاَ ٤للترُٞه
الساعجي« :مكهض ال٩ي» في الؿغُ٦ىالع ٧ي ،و»خٟلت ؾُضوي ؾترًذ »في الغو٦ـ ،و»ملٗب الهُ»٠
في صاعلُى ٜهاعبغ وَمبالىو ٜباع.٥و٢ا ٫الؿُض ٞىعمً بن ٖغى ْ
ٖل في ال٩ي! ؾُجٗل مكهض ال٩ي
ًيبٌ بالخُاة ٖلى اإلااء وٖلى مؿغح صاع ألاوبغا وفي الؿماء بًٟل اؾخٗغاى في اإلاُىاء وٞهى٫
مىؾُُ٣ت ٖلى اإلاؿغح الغثِسخي واؾخٗغاى ?ظذ ؾ٩ي? وؤلٗاب هاعٍت لسخام اللُلت.
ومما ٢اله الؿُض ٞىعمً ً
ّ
ؤًًا :بن هظا بياٞت ظضًضة بلى بغهامجىا الغاج٘ لٗام  2018وؾُ٨ىن
ً
مخاخا للجمهىع في الجهاع واللُل».
«ؤما مىيىٕ ًىم ؤؾترالُا  2018في هُى ؾاور وٍلؼ ٞهى ٧ل شسو٧ ،ل ٢هت ،لظا ٞةهىا ّ
وصجٗ٨م
ً
ظمُٗا ٖلى الاخخٟا ٫بمٗجى هظا الُىم بُغ٨٢م السانت».
ًىم ؤؾترالُا  – 2018اؾخٗغاى حي في صاع ؤوبغا ؾُضوي هى بغٖاًت ?الىظهت هي هُى ؾاور وٍلؼ?،
َْ
وهي الى٧الت اإلاٗىُت باإلاىاؾباث الؿُاخُت وال٨بري وجدب٘ خ٨ىمت هُى ؾاور وٍلؼ.
ؾخ٨ىن الخٟلت الٛىاثُت ً
ظؼءا مً الى٣ل الخي ٖلى ال٣ىاة  10لُىم ؤؾترالُا  ،2018وؾُ٨ىن
اإلاًُٚ ٠غاهذ صهحر م٘ اإلاًُٟت الؼاثغة السانت ؾاهضعا نلي.
ّ
لالَالٕ ٖلى البرهامج ال٩امل لُىم ؤؾترالُا  ،2018ػع اإلاىwww.australiaday.com.au.٘٢
وؾاثل ؤلاٖالم :مجلـ ًىم ؤؾترالُا لىالًت هُى ؾاور وٍلؼ: media@dpc.nsw.gov.au
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