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سئيظ هجلظ االداسح  :االعتبر الذكتىس داخل حغي جشيى
هيئخ تحشيش الوجلخ /
اكبديوي دكتىس علىم اعتبر سيغبى خشيجظ

سئيظ التحشيش

الضٖخىع اخمض الغبُعي هاثب عثِـ الخدغٍغ
اإلاؿدشاع  :وهمان نبض الًجي – اإلاضًغ الُجي
الاؾخاط الضٖخىع  :مهً الهمغي نػى
الاؾخاط الضٖخىع  :ماظض شىضي نػى
الاؾخاط الضٖخىع  :ؾالً ٛىؾِ نػى
الضٖخىع :نبض الغغا الؼهحري نػى
الضٖخىع  :مكُغ نبض هللا شُُٔ نػى
الضٖخىع  :اخمض الهخابي نػى
الضٖخىع:نلي اإلاهمىعي نػى
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ًذاء هي هجلخ "االكبديوي"
جؿلٔ " ظمهُت الاٗاصًمُحن الهغاُْحن في اؾترالُا وهُىػلىضا" مجلت ال٘تروهُت صوعٍت (باللًخحن الهغبُت والاهٙلحزًت) اؾمتها مجلت "
الاٗاصًمي "حهجى باالهجاػ الهلمي والاٗاصًمي والشٓافي لالٗاصًمُحن الهغاُْحن في اإلاهجغ وفي الضازل .
هُئت الخدغٍغ جخىظه بالىضاء الى ػمالثىا الاٗاصًمُحن في ٗل مٙان إلاىاَاتها بيخاظاتهم وزالضاث بدىثهم واهجاػاث اْؿامهم
وظامهاتهم ليشغها في "الاٗاصًمي ".
جغؾل اإلاؿاهماث الى :

اكبديوي دكتىس علىم اعتبر سيغبى خشيجظ
academyrissan@live.com
د احًذ انربُعٍ -نائب رئيس التحرير
ahmadalmusa2@gmail.com

ظمهُت الاٗاصًمُحن الهغاُْحن في اؾترالُا وهُىػلىضا

سئيظ التحشيش

 -اعوبء اعضبء جوعيخ االكبديوييي العشاقييي في اعتشاليب وًيىصالًذا
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 -١الاؾخاط الضٖخىع  /صازل خؿً ظغٍى
 -٢الاؾخاط الضٖخىع  /عَؿان زغٍبـ مجُض
-٣الاؾخاط الضٖخىع  /مهً الهمغ
 -٤الاؾخاط الضٖخىع /ؾالً ٛىؾِ
-٥الاؾخاط اإلاشاعٕ الضٖخىع /نبض الغغا الظهحري
 -٦الاؾخاط اإلاشاعٕ الضٖخىع  /مىجض اإلاضعؽ
 -٧الضٖخىع  /اخمض الغبُعي
 -٨الضٖخىعة /هُام الٙلُضاع
 -١١الضٖخىع نلي اإلاهمىعي
-١١الضٖخىع  /وؾام نبض الغػاّ
-١٢الضٖخىعة  /نبحر الؿهضون
 -١٣جدؿحن الٓغَصخي
 -١٤هضي ػهغون
-١٥قاَغ الشمغي
 -١٦هاوي ٖىعِٖـ
 -١٧الضٖخىع  /اخمض ٗاقم الهخابي
 -١٨الاؾخاط الضٖخىع نلي جغٗي مطلر
 -١٩الاؾخاط الضٖخىع  /ضالر اؾمانُل هجم
 -٢١الاؾخاط الضٖخىع  /خاظم شاوي نىصة
 -٢١الاؾخاط الضٖخىع /اٖغم مدمض ضبخي
 -٢٢الاؾخاط الضٖخىع /يؿان مدمض ضاصّ
 -٢٣الاؾخاط الضٖخىع  /مىخكغ مجُض نلي
 -٢٣الاؾخاط الضٖخىع /ماظض نلي مىسخى
 -٢٤الاؾخاط الضٖخىع /إلاُاء خؿً الضًىان

 -٢٥الاؾخاط الضٖخىع  /نماع ظاؾم مؿلم
 -٢٦الاؾخاط الضٖخىع  /نبض الؿخاع ظباع غمض
 -٢٧الاؾخاط الضٖخىع  /طو الُٓاع ضالر نبض الخؿً
 -٢٨الاؾخاط الضٖخىع ٌ /هغب نبض الباقي صاًش
 -٢٩الاؾخاط الضٖخىع  /ازحر مدمض ضبري
 -٣١الاؾخاط الضٖخىع ْ /خِبت اخمض شهاب
 -٣١الاؾخاط الضٖخىع  /نلي الهاشمي
 -٣٢الاؾخاط الضٖخىع  /مغوان نبض اإلاجُض
 -٣٤الاؾخاط الضٖخىع  /نبض الغػاّ الغماحي
 -٣٥الاؾخاط الضٖخىع /هاهضة ؾ٘غ ا ٛعبُهت
 -٣٦الاؾخاط الضٖخىع /نبض الباعي نباؽ
 -٢٧الاؾخاط الضٖخىع  /نالء نبض الخالٔ
 -٣٨الاؾخاط الضٖخىع /خمُض اخمض خمضان
 -٣٩الاؾخاط الضٖخىع  /نلي الػم مؼبان
 -٤١الاؾخاط الضٖخىع  /هاهضة خامض مش٘ىع
 -٤١الاؾخاط الضٖخىع /ناص ٛمالٚ
 -٤١الاؾخاط الضٖخىع /ؾاعّ الهظاعي
 -٤٢الاؾخاط الضٖخىع /عاَل لُخت
 -٤٣الاؾخاط الضٖخىع /اؾهض ًدحى
 -٤٤الاؾخاط الضٖخىع َ /غاث شاوي نىصة
 -٤٥الضٖخىع /ؾلهذ الؼاهض
 -٤٦الضٖخىع /ؾلهذ ؾهضون شاوي
 -٤٧الضٖخىع /مدمض ظاؾم الاؾضي
 -٤٨الاؾخاط اإلاؿانض الضٖخىع  /نلي ظاؾم ٖغٍم
 -٤٩الاؾخاط الضٖخىع  /ؾالب نباؽ
 -٥١الضٖخىع /مدمض هطحر ضالر
 -٥١الاؾخاط الضٖخىع /نبض اللت الالمي
 -٥٢الاؾخاط الضٖخىع  /نماع مٙي
 -٥٣الاؾخاط الضٖخىع  /نُٓل مؿلم
 -٥٤الاؾخاط الضٖخىع /نلي شبىؽ
 -٥٥الاؾخاط الضٖخىع  /ؾالب َُطل
 -٥٧الاؾخاط الضٖخىع  /مدمض نبض الخؿً
 -٥٨الاؾخاط الضٖخىع  /نبض الغخمً هاضغ
 -٥٩الاؾخاط الضٖخىع  /نماع نباؽ نؿُت
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 -٦١الاؾخاط الضٖخىعْ /اؾم لؼام الغٗابي
 -٦١الاؾخاط الضٖخىع  /وصٌو ًاؾحن
 -٦٢الاؾخاط الضٖخىع  /ماٍض نبض اللت ظاؾم
 -٦٣الاؾخاط الضٖخىع ػهحر ْاؾم خمىصي
 -٦٤الاؾخاط الضٖخىع  /مدمض زػغ اؾمغ
 -٦٥الاؾخاط الضٖخىع /نىاص ظغظِـ
 -٦٦الاؾخاط الضٖخىع  /غُاء الخُاؽ
 -٦٧الاؾخاط الضٖخىع  /هجاح مهضي ال٘ىاوي
 -٦٨الاؾخاط الضٖخىع /نبض الؼهغة خمُضي
 -٦٩الاؾخاط الضٖخىع  /نضهان زلِ الجبىعي
 -٧١الاؾخاط الضٖخىع  /مجُض ظاؾب
 -٧١الاؾخاط الضٖخىع /ماظض شىضي والي
 -٧٢الاؾخاط الضٖخىع  /اخمض نبىص
 -٧٣الاؾخاط اإلاؿانضالضٖخىع /عخُم خلى
 -٧٤الاؾخاط اإلاؿانض الضٖخىع  /نلي مؿحر
 -٧٥الضٖخىع َ /اغل باْغ الالمي
 -٧٦الاؾخاط الضٖخىع  /نبض الغػاّ ٗاقم الؼبُضي
 -٧٧الاؾخاط الضٖخىع  /نؼٍؼ هاًِ
 -٧٨الضٖخىع  /ؾهضون هاضغ
-٧٩الاؾخاط الضٖخىع  /شاٖغ مدمىص ػٍىل
 -٨١الاؾخاط الضٖخىع  /ؾاعّ هؼاع الؿالب
 -٨١الاؾخاط الضٖخىع  /اخمض زامغ
 -٨٢الاؾخاط اإلاؿانض الضٖخىع  /نبض الغػاّ اإلااظضي
 -٨٣الاؾخاط الضٖخىع  /زغٍا هجم
 -٨٤الاؾخاط الضٖخىع /هاهضة نبض ػٍض الضلُمي
 -٨٥الاؾخاط الضٖخىع /شامل ٗامل
 -٨٦الاؾخاط الضٖخىع  /اخمض ؾهُض
- ٨٧الاؾخاط الضٖخىع /زالض هجم
 -٨٨الاؾخاط الضٖخىع  /عاَو ضالر
 -٨٩ضغٍذ نبض ال٘غٍم
 -٩١الاؾخاط الضٖخىع  /خؿحن نلي الهلي
 -٩١الاؾخاط الضٖخىع  /هال ٛنبض ال٘غٍم
 -٩٢الاؾخاط الضٖخىع  /زاثغ صاووص الِٓسخي
 -٩٣الاؾخاط اإلاؿانض /ػٍض شاٖغ مدمىص
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 -٩٤الاؾخاط الضٖخىع نلي ًىؾِ
 -٩٥الاؾخاط الضٖخىع  /نلي ؾمىم الُغؾىسخي
 -٩٦الاؾخاط الضٖخىع /اهخطاع ٗاقم
 -٩٧الاؾخاط الضٖخىع /اًمان خؿحن
 -٩٨الاؾخاط الضٖخىع  /اًمان نبض الامحر
 -٩٩الاؾخاط الضٖخىع  /وصاص ٗاقم
 -١١١الاؾخاط الضٖخىع /اخمض الهاوي
 -١١١الاؾخاط الضٖخىع  /مدمىص الغبُعي
 -١١٢الاؾخاط الضٖخىع  /مدمض ظاؾم الُاؾغي
 -١١٣الاؾخاط الضٖخىع  /ماػن اخمض نبض الهاصي الشمغي
 -١١٤الاؾخاط الضٖخىع  /ظما ٛضبري
 -١١٥الاؾخاط الضٖخىع  /امل ؾلىمي
 -١١٦الاؾخاط اإلاؿانض  /وهمان الخؼعجي
 - ١١٧الاؾخاط الضٖخىع  /نامغ الخُٙاوي
 -١١٨الاؾخاط الضٖخىع  /ماظض الخؿُب
 -١١٩الاؾخاط الضٖخىع  /نبض الجباع ؾهُض
 -١١١الاؾخاط الضٖخىع  /نبض الهكُم صعٍُش
-١١١ماظؿخحرانالم /خؿحن نبض الهاَ ٛالر
-١١٢الاؾخاط الضٖخىع /مىا ٛالهىبٙي
 -١١٣الاؾخاط الضٖخىع  /اؾُل نبض الجلُل ٗاؾو
 -١١٤الاؾخاط الضٖخىع  /اَخساع الؿامغاجي
 -١١٥الاؾخاط الضٖخىع  /ؾاهغة ٗاقم
-١١٦الاؾخاط الضٖخىع  /ضاصّ َغط طًاب الجىابي
 -١١٧الاؾخاط الضٖخىع  /همحر نبض ال٘غٍم
 -١١٨الاؾخاط الضٖخىع  /ناص ٛنىصة ٗاؾو
 -١١٩الاؾخاط الضٖخىع  /ظباع نلي ظباع
 -١٢١الاؾخاط الضٖخىع  /مدؿً نلي مىسخى
 -١٢١نمغ مدمض نبض الغػاّ الخُاؽ
 -١٢٢الضٖخىع  /جحرؽ نىصٌشى
 -١٢٤الضٖخىع /يغٍب ًىؾِ ظُاص
 -١٢٥الضٖخىع /نلي الطاجٌ
 -١٢٦الاؾخاط الضٖخىع  /غاعي جىما
 -١٢٧الاؾخاط الضٖخىع /ؾلمان الجىابي
 -١٢٨الاؾخاط اإلاؿانضالضٖخىع /خؿحن الشُش نلي
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 -١٢٩الاؾخاط اإلاؿانضالضٖخىع  /هاؾٔ هاؾٔ وعٍشت
 -١٣١الاؾخاط الضٖخىع  /عخُم نؿُت
 -١٣١الاؾخاط الضٖخىع  /مدمض ضبُذ الؿانضي
 -١٣٢الاؾخاط الضٖخىعْ /صخي َىػي زلِ
 -١٣٣الاؾخاط اإلاؿانض الضٖخىع /ماػن اجهحر
-١٣٣الاؾخاط اإلاؿانض الضٖخىع /مدمض مالٚ
 - -١٣٤الاؾخاط اإلاؿانض الضٖخىع /خُضع ضبُذ الخمُمي
 -١٣٥الضٖخىع  /نُٓل الخؼعجي
-١٣٦مضعؽ مؿانض /يؿان خؿحن نلي
 -١٣٧الاؾخاط اإلاؿانض الضٖخىع  /نلي مؿحر خمُضي
 -١٣٨الضٖخىع  /مدمض شاٖغ الضلُمي
-١٣٩الاؾخاط الضٖخىع  /ناص ٛنىصة الًؼي
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اعالى
صنىة لالٗاصًمُحن الهغاُْحن مً صازل الهغاّ او في اإلاهجغ والغايبحن باالهػمام الى نػىٍت الجمهُت
اعؾا ٛالؿحرة الظاجُت نلى البرًض الال٘ترووي الاحي
academyrissan@live.com

ًشبط ًقل التكٌىلىجيب في العشاق
أ.د داخل حغي جشيى
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اهخم الهغاّ مىظ ج٘ىٍىه الؿُاسخي في الهطغ الخضًض نام  1921باوشؿت هٓل الخ٘ىىلىظُا وجىؾُجها .وْض شملذ هظه الاوشؿت
اوشاء اإلاهاهض والٙلُاث ومغاٖؼ الخإهُل والخضعٍب النضاص اإلاالٗاث الهلمُت والخٓىُت التي ٗان ًُخٓغ الحها بشضة لؿض خاظاجه
اإلاخىاغهت خُىظإٖ .ما اعؾل الهغاّ الؿلبت اإلاىهىبحن للضعاؾت في اْؿاع اوعبا وامغٍٙا الشمالُت في مسخلِ الخسططاث الهلمُت
والخ٘ىىلىظُت ،وٍمً٘ جٓؿُم مغاخل هٓل الخ٘ىىلىظُا وجىؾُجها في الهغاّ الى زالر مغاخل عثِؿت:
.1ـ مغخلت الخ٘م اإلالٙي :امخضث هظه اإلاغخلت مً نام  1921الى نام  1958وْض ٗان الاهخمام َحها مدطىعا بطىعة عثِؿت بانضاص
مىقُحن لؿض خاظاث صواثغ الضولت اإلاسخلُت.لظا ًالخل غهِ الاهخمام بالضعاؾاث الهلمُت والخ٘ىىلىظُت ،ويلبذ
الضعاؾاث الاوؿاهُت والضعاؾاث طاث الؿبُهت الىكغٍت التي جُطخي باصخابها الى جىلي مغاٖؼ وقُُُت م٘خبُت في الضولت ،وهى
امغ زلٔ شهىعا لضي ال٘شحر مً الىاؽ بؿمى الهمل اإلا٘خبي وجضوي الانما ٛالخغَُت والُضوٍت .لٓض جمحزث هظه اإلاغخلت
بػهِ اليشاؽ الطىاعي واْخطاعه نلى الطىاناث البؿُؿت التي ًخىاعثها الابىاء نً الاباء .اما اليشاؽ الؼعاعي نلى
اهمُخه َٓض ٗان وشاؾا بضاثُا،وانخمض الهغاّ نلى زغوجه في مجمل وشاؾه الاْخطاصي .وفي مجا ٛالتربُت والخهلُم شهضث
هظه اإلاغخلت اوشاء اإلاضاعؽ الخضًشت للبىحن والبىاث واوشاء نضص مً الٙلُاث واإلاهاهض الهلمُت ابغػها اوشاء ٗلُت الؿب
نام  1927وٗلُت الهىضؾت نام  1942وٗلُت الهلىم والاصاب نام 1948وٗلُت الؼعانت نام  ،1952وازحرا اؾخدضزذ ظامهت
بًضاص نام  .1956وزالضت الٓى ٛان هظه اإلاغخلت لم ٌشهض َحها الهغاّ وشاؾا ملمىؾا في مجا ٛهٓل الخ٘ىىلىظُا وجىؾُجها
ؾىاء ما ًخهلٔ مجها باالظهؼة واإلاهضاث او ما ًخهلٔ باإلاالٗاث الهلمُت.

.2ـ مغخلت الخ٘م الجمهىعي اإلامخضة مً نام  1958الى نام  :1968شهضث هظه اإلاغخلت جإؾِـ ظامهتي اإلاىضل والبطغة نامي
1963و 1964نلى الخىالي وٖظل ٚجإؾِـ مههض الهىضؾت الطىاعي الهالي في بًضاص بمهىهت مً مىكمت الُىوؿ٘ى لُطبذ
َُما بهض هىاة للجامهت الخ٘ىىلىظُت ،وجإؾِـ الٙلُت الجامهت نام  1964لخطبذ َُما بهض هىاة للجامهت اإلاؿدىطغٍتٖ .ما
شهضث هظه اإلاغخلت جىؾها لم ٌؿبٔ له مشُل في جاعٍش الهغاّ الخضًض باعؾا ٛمئاث الؿلبت للضعاؾت في اْؿاع الهالم
اإلاسخلُت والؾُما اْؿاع الاجداص الؿىَُتي الؿابٔ واْؿاع اوعبا الشغُْت وفي ظمُو الخسططاث الهلمُت .وجمحزث هظه
اإلاغخلت باؾخحراص نضص مً اإلاطاوو في مجاالث ضىاناث الىعّ والؿ٘غ والؼظاط والالبؿت والؼٍىث وبهؼ مجاالث الطىانت
الىُؿُت مً الاجداص الؿىَُتي الؿابٔ واْؿاعا وعبا الشغُْت .وْض بظلذ بهؼ الجهىصالوشاء نضص مً اإلاغاٖؼ البدشُت.
وٍمً٘ الٓى ٛان هظه اإلاغخلت شهضث وشاؾا اَػل في مجا ٛهٓل الخ٘ىىلىظُا وجىؾُجها لًغع الخىمُت الشاملت في الهغاّ.
 -.3مغخلت الخ٘م اإلامخضة مىظ نام  1968ختى نام  .2003شهضث هظه اإلاغخلت جإمُم الىُـ نام  1972وامخالٕ الهغاّ ظمُو
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زغواجه ومىاعصه الؿبُهُت واهتهاط ؾُاؾت وؾىُت لبىاء ضىاناث مخؿىعة جلبي خاظاجه اإلاسخلُت مما جؿلب اوشاء ال٘شبر مً
اإلاهاهض والجامهاث التي بلٌ نضصها خالُا ( )20ظامهت و( )38مههضا جٓىُا و(ٗ )9لُاث جٓىُت و (ٗ )8لُاث اهلُت مىػنت
نلى ظمُو اعظاء الهغاّ .وشهضث اإلاغخلت اعؾا ٛمئاث الؿلبت للضعاؾت في اْؿاع الهالم اإلاسخلُت في شتى الخسططاث
الهلمُت والخ٘ىىلىظُت .واوشئذ مغاٖؼ بدشُت مسخلُت صازل ماؾؿاث الخهلُم الهالي وزاعظه ٗان ابغػها مجلـ البدض
ّ
الهلمي الظي الغي في جهاًت نٓض الشماهُيُاث مً الٓغن اإلاىطغم .وبغيم الخؿىع الهلمي الظي شهضجه هظه اإلاغخلت ،بال ان
هظا الخؿىع ٗان ال ًسخلِ نً ججاعب الاْؿاع الىامُت التي جداٗي ججاعب الضو ٛالطىانُت اإلاخٓضمت التي حهخمض اؾاؾا نلى
اؾخحراص اإلاطاوو ومشاعَو اإلاُخاح الجاهؼ صون اٖدؿاب الخبراث الٙاَُت لىٓل الخ٘ىىلىظُا وجىؾُجها في بِئتها اإلادلُت .شهض
الهغاّ جؿىعا واضخا وملمىؾا في مجا ٛهٓل الخ٘ىىلىظُا وجىؾُجها في نٓض الشماهُيُاث الظي ًمً٘ ّ
نضه البضاًت الخُُٓٓت
لُٓام ضىاناث نغاُْت مخؿىعة وَ ٚاؾغاع بهؼ اإلاهاعٍ الهلمُت والخ٘ىىلىظُت اإلاخؿىعة في بهؼ مجاالث الخطيُو
الهؿ٘غي ،والؾُما في ج٘ىىلىظُا الطىاعٍش البهُضة اإلاضي وبهؼ الطىاناث الهؿ٘غٍت طاث الطلت ،وفي مجا ٛج٘ىىلىظُا
الهضص والٓىالب وووغو اظهؼة الاهظاع اإلاب٘غ والخ٘ىىلىظُا الىىوٍت واؾخسضاماتها اإلاسخلُت لاليغاع الؿلمُت.
ولًغع جىكُم نملُت هٓل الخ٘ىىلىظُا وجىؾُجها في الهغاّ بطىعة ؾلُمت نلى ؤَ مىهجُت نمل واضخت اؾؿذ ؤو ٛمغة في
الٓؿغ وخضة هٓل الخ٘ىىلىظُا وجؿىٍغها نام  1976غمً حشُ٘الث ماؾؿت البدض الهلمي الخابهت لىػاعة الخهلُم الهالي والبدض
الهلمي بمىظب ْغاع مجلـ الخسؿُـ طي الغْم  151في .1976/5/9
وْض جىلذ هظه الىخضة مهمت الخدػحر إلاشاعٖت الهغاّ في ماجمغ الامم اإلاخدضة للهلم والخ٘ىىلىظُا مً اظل الخىمُت اإلاىهٓض في
َُِىا نام .1976وفي الهام  1978اؾخدضر مغٖؼ هٓل الخ٘ىىلىظُا وجؿىٍغها بض ٛمً وخضة هٓل الخ٘ىىلىظُا وجؿىٍغها.
وؾلبذ الخ٘ىمت الهغاُْت مً الاوه٘خاص ) )UNCATADانضاص صعاؾت الوشاء مغٖؼ ْىمي لىٓل الخ٘ىىلىظُا واؾخدضاثها.
اعؾلذ الاوه٘خاص بهشت الى الهغاّ واضضعث صعاؾتها اإلاىؾىمت:
”هٓل الخ٘ىىلىظُا وجؿىٍغها في الهغاّ“
اجُٓذ ماؾؿت البدض الهلمي مو الاوه٘خاص نلى صنم مغٖؼ هٓل وجؿىٍغها الخ٘ىىلىظُا واؾخدضاثها مً زال ٛالاحي:
.1اْامت هُٙل ماؾسخي مالثم وْاصع نلى اإلاؿاهمت في اخضار الخدىالث الخ٘ىىلىظُت اإلايشىصة.
.2جضعٍب اإلاالٗاث الىؾىُت وجؿىٍغها الٓاصعة نلى اؾدُهاب الخ٘ىىلىظُا اإلاؿخىعصة الى الٓؿغ وجؿبُٓها في الاوشؿت الاْخطاصًت.
.3جدضًض الخاظاث الٓؿانُت وانضاص الخىضُاث خى ٛازخباع الخ٘ىىلىظُا واؾخسضامها الٓؿانُت اإلاىاؾبت.
.4وغو ضٌُ لالؾختراظُاث الخ٘ىىلىظُت نلى اإلاؿخىي الٓىمي ٖجؼء مً اؾختراظُت الخىمُت الٓىمُت .
.5عبـ اإلاغٖؼ باإلاغاٖؼ الهغبُت اإلاشابهت.

وفي نام  1980الغي مغٖؼ هٓل الخ٘ىىلىظُا وجؿىٍغها اط اهُؿذ مهماجه الى صاثغة الهلم والخ٘ىىلىظُا الخابهت لىػاعة الخسؿُـ
واإلاؿخدضزت نام  .1979اناصث هظه الضاثغة الخُاوع مو الاوه٘خاص وبغهامج الامم اإلاخدضة للخىمُت UNDPلخمىٍل اإلاشغوم بطىعة
ٗاملت صون جدمُل الهغاّ ؤًت ؤنباء مالُت ولً٘ لم ًدٓٔ الهغاّ في هظه اإلاؿالت اي ْ
شخي ًظٖغ ختى الًاء هظه الضاثغة نام .1983
ولهله مُُض ان وشحر هىا الى بهؼ اإلاهماث اإلاىىؾت بضاثغة الهلم والخ٘ىىلىظُا واإلادضصة بإنضاص الخؿـ الخاضت بىٓل
الخ٘ىىلىظُا واْامتها وجؿىٍغها في مُاصًجها الهلمُت والُىُت والاظخمانُت والاوؿاهُت بما ًخالءم وخاظاث الخىمُت الٓىمُت
ومؿخلؼماث الخًحر الاظخماعي الشامل في الٓؿغ.
وفي جهاًت نام  1983ضضع الٓغاع طو الهضص  1338في  1983/12/5الخاص بدشُ٘ل اللجىت الىؾىُت بىٓل الخ٘ىىلىظُا وخضص
اعجباؾها بمجلـ البدض الهلمي .وؾبٓا لظل ٚضضع هكام اللجىت الىؾىُت لىٓل الخ٘ىىلىظُا طي الهضص  18لؿىت  1984الظي خضص
مهماث اللجىت باالحي:
11
.1اْتراح اإلاهالم واؾخيباؽ الاججاهاث الغثِؿت لخؿـ هٓل الخ٘ىىلىظُا واؾتراجُجُاتها في الٓؿغ.
.2وغو اؾـ الترابـ بحن الاظهؼة الٓؿانُت اإلاخسططت للخطى ٛنلى الخ٘ىىلىظُا وجؿىٍغها.
.3الهمل نلى جدُٓٔ الاؾالُب اإلاشلى لىٓل الخ٘ىىلىظُا.
.4جٓضًم الاؾدشاعاث الُىُت في مجا ٛجؿىٍغ الخ٘ىىلىظُا.
.5حصجُو هٓل الخ٘ىىلىظُا الخضًشت وحهمُٔ الىعي باؾخسضاماتها اإلاسخلُت.
اهجؼث اللجىت نضصا مً الضعاؾاث والبدىر الخاضت بىٓل الخ٘ىىلىظُا وجؿىٍغها مىظ جإؾِؿها وختى نام  1988اط جىِْ
وشاؾها بإلًاء مجلـ البدض الهلمي ،انُض بهضها حشُ٘ل اللجىت بمىظب الٓغاع طي الهضص  218في  1990/5/26وضضع هكام
اللجىت طو الغْم  1لؿىت  1990الظي خضص اعجباؽ اللجىت الىؾىُت لىٓل الخ٘ىىلىظُا بىػاعة الطىانت واإلاهاصن ،واغُِ إلاهماتها
مهمت الخهاون والخيؿُٔ بحن وػاعة الخهلُم الهالي والبدض الهلمي ووػاعة الطىانت واإلاهاصن وهُئت الخطيُو الهؿ٘غي في انضاص
زؿـ البهُضة اإلاضي ومخىؾؿخه وْطحرجه للخؿىٍغ الهلمي وزؿـ اصزا ٛالهلىم اإلاسخلُت وجؿىٍغها والخهغٍِ بها.
وبهُؿذ عثاؾتها بىُٖل وػٍغ الطىانت واإلاهاصن .جػم اللجىت في نػىٍتها ممشلحن نً وػاعاث وهُئاث نضًضة اهمها الطىانت
واإلاهاصن والخهلُم الهالي والبدض الهلمي والىٓل واإلاىاضالث والؼعانت والخجاعة والضَام والخسؿُـ وهُئت الخطيُو الهؿ٘غي.
وفي الهام  1996ضضع اإلاغؾىم الجمهىعي طو الغْم /34في  1996/4/21بغبـ اللجىت الىؾىُت لىٓل الخ٘ىىلىظُا باللجىت الطىانُت
إلاجلـ الىػعاء وبهُؿذ عثاؾتها باخض انػاء اللجىت الطىانُت بضعظت وػٍغ مو ابٓاء نػىٍتها ٖما في هكامها اإلآغ ،ماعؾذ اللجىت
الىؾىُت مهماتها ؾبٓا الهضاَها اإلادضصة بمىظب هكامها الضازلي.
ولًغع انضاص اإلاالٗاث الهلمُت الالػمت لىٓل الخ٘ىىلىظُا وجؿىٍغها َٓض اؾخدضزذ الجامهت ج٘ىىلىظُت ؤو ٛمغة في الىؾً
الهغبي في بًضاص نام  1975وطل ٚالنضاص اإلاهىضؾحن الخ٘ىىلىظحن اإلاؿلىبحن لخىُُظ زؿـ الخىمُت الشاملت.
اغاَت الى اؾخدضار ال٘شحر مً اإلاهاهض الُىُت وٗلُاث الهلىم والهىضؾت في ظمُو اعظاء الهغاّ مما ٗان له ازغه الىاضر في جدُٓٔ
الجهػت الهلمُت والىٓلت الخ٘ىىلىظُت للهغاّ التي باجذ مهاإلاها واضخت في اوازغ نٓض الشماهُيُاث واواثل نٓض الدؿهُيُاث وهى
امغ مً٘ الهغاّ بجهىصه الظاجُت مً اناصة انماع ميشأجه وماؾؿاجه التي صمغث جضمحرا شامال في خغب نام  1991التي ْاصتها
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت وجدالِ اٖثر مً زالزحن صولت.

وهظا ٌه٘ـ ظىصة الىكام الخهلُمي الجامعي الهغاقي بهامت وهكام الخهلُم الهىضسخي والخ٘ىىلىجي بساضت .وفي الهام  2003ؤؾؿذ
ّ
وػاعة بإؾم وػاعة الهلىم والخ٘ىىلىظُا التي ٗان ًامل ان جلهب صوعا مهما في جؿىٍغ الهلىم والخ٘ىىلىظُا في اإلاغخلت الغاهىت ،بال ؤهه
ْض ؤلًُذ نام  2014بهض ؤن جم صمجها بىػاعة الخهلُم الهالي والبدض الهلمي ،ولم ٌهغٍ لها ؤي وشاؽ ًظٖغ.
ٖما ؤلًُذ هُئت الؿاْت الىىوٍت الهغاُْت التي ٌهىص جاعٍش جإؾِؿها بلى مىخطِ نٓض الخمؿُيُاث مً الٓغن اإلاىطغم بهض ؤن
ْؿهذ شىؾا مهما في مجاالث الؿاْت الىىوٍت وجؿبُٓاتها اإلاسخلُت ،خُض صمغث ميشأتها وؾلبذ ؤظهؼتها ومهضاتها الهلمُت وهجغ
نلمائها وباخشحها ،وٖظا الخا ٛباليؿبت إلااؾؿاث هُئت الخطيُو الهؿ٘غي بضناوي نضم خاظت الهغاّ بلحها ،لُهىص بظل ٚالهغاّ
بلى نطىع ما ْبل الطىانت ٖما ؤعاصث ؤلاصاعة ألامغٍُ٘ت اإلاخًؿغؾت ،بِىما ًخدى ٛالهالم الُىم بلى نطغ ما بهض الطىانت.
12
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الخلٓت الاولى
ً - #غوط في الاصبُاث الغٍاغُت بشٙل ٖبحرفي الؿىىاث الازحرة شٙل مً ؤشٙا ٛانضاص هٓظ الاٖسجت والظي ًٓطخي َُت الغٍاضخي
الٓؿم الاٖبرفي الُىم مً ( 18-12ؾانت ) في قغوٍ هٓظ الاٖسجت الاضؿىانُت ( بُىث هٓظ ؤٖسجت  ،شٓٔ مىٓىضت
الاٖسجت وزُم  .......الخ ) .حهاص ٛاعجُاناث 3000-2000متر والخضعٍب في الكغوٍ الهاصًت .
ان الخىاظض في ميشاث ًخؿابٔ َحها الػًـ الجؼجي لؤلوٖسجحن مو قغوٍ اإلاغجُهاث اإلاخىؾؿت والهالُت جغآَت جضعٍباث نلى
الؿهل جامً جؿىٍغا مخهضص الجىاهب َهاال وٍدُؼ وقاثِ بهخاط الضم وعَو ْضعاث الاهكمت الهىاثُت بشٙل نام نلى خؿابهامل
هٓظ الاٖسجت .
ان عواص جؿىٍغ هظا الاججاة في انضاص هٓظ الاٖسجت ؤضبدىا ٌؿخسضمىن الخىاظضفي قغوٍ هٓظ الاٖسجت الاضؿىانُت ٖهامل
جدُحز الاؾخجاباث الخُُُ٘ت ألهكمت هٓل الاوٖسجحن ،في الخُٓٓت هظا الشٙل لؤلنضاص مضنىم بذجم ٖبحر مً الابدار الهلمُت
ؤظغٍذ بشٙل ؾغي وؤضبدذ حؿخسضم نملُا في بنضاص ؤبغػ وؤْىي الغٍاغُحن في الهالم إلاسخلِ الالهاب الغٍاغُت التي جخؿلب
اقهاع الخدمل مً صُْٓت وهطِ َإٖثر،
ومً ؤظل هظا بىِذ ميشاث عٍاغُت ضخمت ؾغٍت زطُطا لظل ، ٚمشال في مىؿٓت
( ُٖيباوم) بالٓغب مً مضًىت بغلحن الاإلااهُت بىِذ ْانت غًـ ًخمً٘ َحها الهِش والخضعٍب بىُـ الىْذ وهي جدؿو لخض 40
شخطا وٍىظض في هظا البىاء يغٍ عاخت ويغٍ جضلُ ٚومسخلِ الخضابحر الهالظُت ويغٍ الخًظًت ويحرها .
بال ان الخاضُت الاؾاؾُت لهظة اإلايشإة هى وظىص ْىىاث ججضًِ لٙل ؤشٙا ٛؤلهاب الخجضًِ وؤظهؼة مخهضصة للهضاثحن
والؿباخحن والضعاظحن ومهضاث ألنضاص الٓىة في ميشإجحن مؿاختهما الهامت  500متر ،وان الػًـ في هظة اإلايشاث ٌهاص3000ٛ
متر ،ان اماًٖ الػًـ هظة ًماعؽ الغٍاغُىن الخضعٍب في الؿهل والخضعٍب في اإلاغجُهاث اإلاخىؾؿت والهالُت  .مشال في ْانضة (
بُلمُ٘حن) ويحرها مً الٓىانض الاظىبُت اإلاسططت للػًـ الجىي ( الاٖسجت الاضؿىانُت ) وٗاهذ جىغو إلاسخلِ الالهاب
الغٍاغُت  ،ومسخلِ الغٍاغُحن بغامج َغصًت مىاؾبت ٖ .ما ؤزبدذ الخبرة الهملُت ومهؿُاث الابدار الهملُت َةن بظغاء وخضجحن
جضعٍبِخحن ًىمُا واخضة مجها ججغي في حجغة الػًـ والازغي في الكغوٍ الؿبُهُت ؾانضث نلى ػٍاصة ْضعاث ؤهكمت هٓل
الاوٖسجحن صون ان جسل بهملُت جدؿحن ظىاهب الخضعٍب الازغي.
ان اشٙا ٛالانضاص التي ًخىاظض َحها الغٍاغُىن زالْ ٛؿم ٖبحر مً الُىم الى  18ؾانت في قغوٍ هٓظ الاٖسجت اإلاطؿىهت
والخضعٍب في الكغوٍ الهاصًت  ،وهىعص مهلىماث حشهض نلى حًحراث ٖبحرة إلا٘ىهاث الضم  ،همىالٓضعاث الهىاثُت والالهىاثُت
للغٍاغُحن  ،جغآَها مهلىماث ال جطضّ خى ٛهمى الىخاثج الغٍاغُت َهال  ،وحشحر هخاثج ابدار الخبراء الُلىضًحن التي ًاٖض َحها ان

اْامت صعاظحن مً اإلاؿخىي الهالي إلاضة ً 18ىما في قغوٍ هٓظ الاٖسجت الاضؿىانُت حهاص ٛقغوٍ اعجُاناث نالُت -2500
 3000مترٗ ،ل ًىم ً٘ىن اإلا٘ىر في هظة الكغوٍ زال 18-17 ٛؾانت جغآَها وخضاث جضعٍبُت إلاغجحن  ،ؤصث بهض اهتهاء الخضعٍباث
الازخباعٍت الى ػٍاصة الؿغنت في ؾباّٖ40م بيؿبت  %4بطا نممىا هظة اإلاهؿُاث نلى ؾباّ صعاظاث الؿغّ الُغصًت في اوإلابُاص
لىضن مؿاَت ٖ 44م َإن اإلاشاعٕ الظي اجبو هظة الخضابحر ًجب نلُت ان ٌؿبٔ مىاَؿُت بمؿاَت ُٖلىمتر واخض و 760متر اي بإٖثر
مً 2صُْٓت اإلاهؿُاث الىاعصة في هظة الابدار ًمً٘ هٓلها الى الالهاب الغٍاغُت الازغي  ،نلى ؾبُل اإلاشا : ٛاطا ازظها الؿباخت
إلاؿاَت  1500متر َةن مً اإلاهٓى ٛظضا اطا ازظها بالخؿبان الؿابو الهىاجي جؼوٍض الجهىص بالؿاْت في ٗلخا الخالخحن َةهىا ؾىدطل
نلى هخاثج مخٓضمت .
ان الغٍاغُىن الظًً ًخضعبىن في هٓظ الاٖسجت الاضؿىانُت وفي الكغوٍ الهاصًت ٌهخبرون البرامج الخالُت ؤٖثر َهالُت
 ًجب ان ج٘ىن مضة جضعٍب هٓظ الاٖسجت مً  15-12الى ً 28ىما14
 الػًـ الجؼجي لؤلوٖسجحن في الهىاء اإلاؿخيشٔ ًجب ان ًخؿابٔ مو اعجُام  3000 -2500متر الخىاظض الُىمي في قغوٍ هٓظ الاٖسجت  18-14ؾانت ال٘مُت اإلاشالُت للىخضاث الخضعٍبُت الُىمُت اإلآامتفي الكغوٍ الهاصًت  2-1في ؤزىاء مضةمً  4-2ؾاناث . #هىإ مجمىنخان ألشٙا ٛبنضاص الغٍاغُحن بإؾخسضام نىامل هٓظ اٖسجت ؤغاَُت :جضعٍباث هٓظ اٖسجت ؾبُهُت ( الخضعٍب
في قغوٍ الجبا ) ٛوجضعٍباث هٓظ ؤٖسجت بضؿىانُت ( جضعٍباث نلى مؿخىي البدغ بإؾخسضام ميشاث زاضت وؤظهؼة ؤو زؿـ
مىهجُت جامً وظىص نامل هٓظ ؤٖسجت بغافي)
الضعاؾاث الخاضت باالغاَت الى زبرة انضاص ؤبغػ الغٍاغُحن في مسخلِ بلضان الهالم ٖشُذ بدٔ ؤن اإلاٙان الاؾاسخي في هكام
جضعٍب هٓظ الاٖسجت ًجب ؤن جدخلت الخماعًٍ الؿبُهُت في الجبا ٛالتي حؿخضعي بؾخجابت ؤٖثر وغىخا وَهاال للخُِ٘ .مو طلٚ
َةن جضعٍب هٓظ الاٖسجت الاضؿىانُت في ؤزىاء بغمجتها بهٓالهُت حؿمذ بجهلها بغاَت هاجخت للخضعٍب في الجبا ٛوالٓػاء نلى
نُىب الخضعٍب في الجبا ٛالخىكُمُت واإلاىهجُت .
في الىْذ الخاغغ في مسخلِ صو ٛالهالم حهمل مغاٖؼ عٍاغُت جضعٍبُت مىظىصة نلى الاعجُاناث اإلاخىؾؿت ؤٖبرها وؤٖثرها يجى
باالظهؼة مىظىصة نلى بعجُاناث  1700-1600متر وبلى  2600-2300متر ومجها ( ؾخحرًا -بًؿالُا 2035متر) ( بُلمًُ٘ – بلًاعٍا
 2000متر) و ( حسخٙاصػوع -ؤعمُيُا  1970متر ) و(ٖىن مُىج -الطحن  1995متر) و( ٗلىعاصو ؾبرًىج -امغٍٙا  1068متر )
و(م٘ؿُ٘ى -اإلا٘ؿُ 2240 ٚمتر) و(َىن عٍمىَ -غوؿا 1850متر)و(ؾحرا هُُاصا-ؤؾباهُا2330
ويحرها ال٘شحر .
حؿمذ قغوٍ ال٘شحر مً اإلاغاٖؼ بإؾخسضام الخضعٍب والاْامت نلى هؿاّ واؾو مً الاعجُاناثً :مً٘ للغٍاغُحن الهِش في ؤماًٖ
نلى اعجُام 2500-1800متر والخضعٍب نلى اعجُام 3500-2700متر ؤو اله٘ـ  ،الهِش نلى اعجُام
3000-2200متر والخضعٍب نلى اعجُام 1200-1000متر .
في الؿىىاث الازحرة انحر اهخمام ٖبحر إلاؿإلت بصزا ٛالخضعٍب في قغوٍ هٓظ الاٖسجت الاضؿىانُت الى نملُت جضعٍب الغٍاغُحن.
مشل هظة الخضعٍباث جخؿلب ميشاث ومهضاث زاضت  ،وحؿخسضم لهظا الهضٍ الدجغاث الباعومترًت ( حجغاث الػًـ ) التي ًخًحر
َحها الػًـ الهام للهىاء.وبؿبُهت الخاً ٛخًحر الػًـ الاوٖسجُجي الجؼجي ،والدجغاث اإلاىازُت والتي ًطخ َحها مؼٍج مً هٓظ
الاٖسجت ،نلى ؾبُل اإلاشا :ٛفي الٓانضة الاوإلابُت في (ٖىلىعاصو ؾحرًىٌ) حهمل حجغة غًـ بضازلها ْىاة غًـ لخضعٍب
الؿباخحن .في مسخلِ اإلاغاٖؼ هىإ ميشاث مشابهت لخضعٍب الهضاثحن والضعاظحن والنبي التزخلٔ والجضاَحن ومً ؤلهاب عٍاغُت
ازغي .

حؿخسضم ؤهكمت زابخت مسخلُت حهؿي الغٍاغُحن مؼٍجا مً هٓظ الاٖسجت نبر ؤْىهت وهظة الاْىهت حؿمذ بإؾخيشاّ مؼٍج هطِ
اٖسجت في الكغوٍ الىاْهت للخضعٍب.ؤْىهت وؤهابِب جامً قغوٍ هٓظ ؤٖسجت نلى خؿاب جىاظض ما ٌؿمى
( الُػاء اإلاُذ ) .
حؿخسضم ؾغٍٓت الخىُـ اإلاؿترظو باؾخهما ٛؤهابِب بُػاء مُذ ٖبحر مً ؤٖثر الىؾاثل بؿاؾت .
في هظة الخالت جسُُؼ الػًـ الجؼجي الاوٖسجُجي مو الهىاء اإلاؿخيشٔ ًامً ػَحرا مخ٘غعا للهىاء اإلاؿخيشٔ الظي ًمتزط مو
الهىاء الىٓي .
بًجابُاث هظة الؿغٍٓت هي البؿاؾت وجىاَغها بشٙل واؾو  ،ونُىبها الػًـ الجؼجي لًاػ زاوي ؤوٖؿُض ال٘غبىن الهالي وػٍاصة
الغؾىبت وخغاعة الهىاء اإلاؿخيشٔ.
ٗل شٙل مً جضعٍب هٓظ الاٖسجت الاضؿىانُت اإلاؿخسضمت نملُا( الاْامت والخضعٍب في الدجغاث اإلاىازُت وؤؾخسضام الاْىهت )
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لها ظىاهب ْىٍت وغهُُت ،
لً٘ الخضعٍب في قغوَىٓظ الاٖسجت الاضؿىانُت ٌهخبر اغاَت َهالت الى الانضاص الجبلي الؿبُعي ٌؿمذ بخإمحن ظغٍان َها ٛفي
نملُت ؤْلمت الغٍاغُحن في الكغوٍ الجبلُت باالغاَت الى الخُاف نلى اإلاؿخىي اإلاخدٓٔ في الجبا ٛللخُِ٘ زال ٛمغخلت الانىام
الٓاصمت في قغوٍ الؿهل .
وهىإ ؾغّ ألؾيشاّ الًاػاث اإلاسخلُت نلى َىاضل بمدخىي مخضن لالوٖسجحن :
 5صْاثٔ – بؾخيشاّ زلُـ ياػَُت وؿبت  % 20-10مً الاوٖسجحن ،
 5صْاثٔ جىُـ بهىاء انخُاصي  .........الخ .
اؾخسضام هظة الؿغّ زال 60-30 ٛصُْٓت ٌهض ٗاَُا وَهاال للخُِ٘ الخمهُضي مو قغوٍ هٓظ الاٖسجت في الجبا ٛواًػا
للخُاف نلى اإلاؿخىي اإلاخدٓٔ للخُِ٘.
حشحر الابدار الى ان الخازحر اإلاىاؾب لهظة الؿغٍٓت ًخدضص بالُاث شاملت ًىظت وشاؾها لخإمحن بًطا ٛالاوٖسجحن الى الاوسجت
وجٓىٍت الخىُـ اليؿُجي .
الخىُـ بُىاضل لخلُـ الًاػاث لت ؤَػلُاث باإلآاعهتمو جإزحر هٓظ الاٖسجت اإلاخىاضل إلاغاث نضًضة لاللُاث اإلاغٖؼٍت
واإلادُؿُت لخامحن الاوٖسجحن لالوسجت .جضعٍب هٓظ الاٖسجت الاضؿىاعي ٌهخبر وؾُلت حؿغَو نملُت ألاْلمت وزاضت خحن الًمً٘
للخضعٍب في الجبا ٛان ٌؿخمغ وْخا ؾىٍال .اجبام بغامج جضعٍبُت شضًضة زال ٛنضة ؤًام ْبل الاهخٓا ٛالى الجبالُي قغوٍ هٓظ
الاٖسجت الاضؿىانُت ٌؿمذ بدؿغَو ؤَػل لهملُت جُِ٘ الغٍاغُحن مو الاظىاء الجبلُت وفي الُىم الشالض ؤو الغابو مً الاْامت
جبرمج لهم بغامج جضعٍبُت شضًضة .
ؤقهغث الهضًض مً مخابهاث بنضاص عٍاغُحن مً اإلاؿخىي الهالي في مسخلِ بلضان الهالم  ،ؤن الخضعٍباث الخمهُضًت في قغوٍ
هٓظ الاٖسجت الاضؿىانُت حؿمذ بدؿغم نملُت ؤْلمت الغٍاغُحن بمغجحن ومغجحن وهطِ وؾؿُا .
الغٍاغُىن الظًً ًدبهىن زال 10-5 ٛؤًام  ،صون مشل هظا الانضاص الخمهُضي نلحهم ان ٌهملىاَ ،إن الخضعٍب في الجبا ٛبدمىالث
ٖبحرة ْض جبضؤ َٓـ زال 7-5 ٛؤًام بهض الاهخٓا ٛالى الجبل.
ان حجم جضعٍباث هٓظ الاٖسجت الاضؿىانُت الاصوى للخُِ٘ الجبلي الُها ٛالالخٔ ًخهلٔ بهىامل ٖشحرة ( جسطظ الغٍاضخي ،
زبرة الانضاص في الجبا ،ٛؾبُهت الخضعٍب الؿابٓت والالخٓت ويحرها .
ًالخل الخازحر في خا ٛاؾخسضام جضعٍب هٓظ الاٖسجت الاضؿىاعي زال 10 ٛؤًام خحن ً٘ىن حجم الجهض الهام في قغوٍ هٓظ
الاٖسجت  15-12ؾانت .
اجبام جضعٍباث هٓظ الاٖسجت الاضؿىانُت لخُِ٘ جمهُضي َها ٛمو قغوٍ الجباٛ

ٌهخبر َهاال ؤٖثر في خالت بغمجت اْامت اإلاهؿ٘غاث في الجبا ٛنلى اعجُام ًخهضي 2000متر ًجب بغمجت نلى مٙان الخضعٍباث في
قغوٍ هٓظ الاٖسجت .
ؤَ اعجُام الانضاص الجبلي الالخٔ  ،الُترة الُاضلت بحن الىخضاث الالخٓت في قغوٍ هٓظ الاٖسجت الاضؿىاعي والىخضاث الاولى
في الجباً ٛجب ؤال ًخهضي زالزت اًام .
نىض غغوعة اإلاشاعٖت في ؾلؿلت ؾىٍلت مً اإلاؿابٓاث َةن الخُاف نلى مؿخىي الخضعٍب ٌؿهم في اصزا ٛوخضاث الى بغامج
الضوعاث الٓطحرة اإلآامت في قغوٍ هٓظ الاٖسجت الاضؿىانُت وحؿاهم في الخُاف نلى اإلاؿخىي اإلاخدٓٔ مً الٓضعاث
الجلُ٘ىظُيُت الهىاثُت والالهىاثُت ،جخالي مشل هظة الىخضاث مو وخضاث ؾغنت مصخىبت بالٓىة بخىظهاث جاػعٍت ( جىآَُت )
وَىُت ج٘ىُُ٘ت مٓامت في الكغوٍ الهاصًت حؿمذ بالخُاف نلى مؿخىي جضعٍب الغٍاغُحن للمؿابٓاث ػمىا ؾىٍال .
في مغخلت بحن اهتهاء بنضاص الجبا ٛواإلاىاَؿاث في اإلاؿابٓاث الغثِؿُت ْض جضزل صوعاث ْطحرة ظضا مً  6-3ؤًام مو حجم نالي
16
لخضعٍباث هٓظ الاٖسجت في قغوٍ بضؿىانُت بما ٌؿمذ بالخُاف نلى مؿخىي الخُِ٘ اإلاخدٓٔ بالخضعٍب في الجبا. ٛ
الىٓؿت اإلاهمت في ؤزىاء بصزا ٛوخضاث مو قغوٍ هٓظ الاٖسجت الاضؿىانُت
هي بمٙاهُت جخالي الجهض لخؿىٍغ الٓضعاث الجلُ٘ىظُيُت الهىاثُت والالهىاثُت في قغوٍ هٓظ الاٖسجت مو جضعٍباث في قغوٍ
ؾبُهُت حؿانض نلى جدؿحن ظىاهب الخضعٍب الازغي .

رخبئش اليىساًيىم الوٌضت  ..طجيعتهب واألضشاس الجيىلىجيخ إلعتخذاههب
صٗ.اقم اإلآضاصي*
 ؤٗاصًمي نغاقي مُٓم في الؿىٍض .نػى الخدالِ الضولي لخكغ ؤؾلخت الُىعاهُىم ( .)ICBUWباخض باألغغاع البُىلىظُت
إلشهاناث ؤؾلخت الُىعاهُىم .وشغ في مجالث ؤظىبُت ونغبُت ونغاُْت نشغاث اإلآاالث وألاوعاّ البدشُت الهلمُت ،ؾلـ
َحها الػىء نلى ؾبُهت ألاؾلخت الخضًشت وؤغغاعها..
جمهُض
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ًىاضل الهلماء اإلاؿخٓلىن الجاصون والخغٍطىن ظهىصهم الخشِشت ل٘شِ اإلاؼٍض مً ؤؾغاع ؤؾلخت الُىعاهُىم وجضانُاث
بؾخسضاماتها.وْض ٖشُذ الهشغاث،بن لم هٓل اإلائاث مً الضعاؾاث وألابدار وآلاعاء الهلمُت الغضِىت ،زال ٛعبو الٓغن ألازحر،
الىٓاب نً ال٘شحر مً ألاؾغاع اإلاخهلٓت بؿبُهت الُىعاهُىم اإلاىػب وألاؾلخت اإلاطىهت مىه وؤغغاعها البُىلىظُت..
باإلآابل،واضلذ الخ٘ىماث واإلااؾؿاث اإلاهىُت ،الهغبُت والهغاُْت ،مىِْ الخُغط وٖإن اإلاشٙلت ال حهىحها .ولهل اإلااؾِ واإلادؼن
ؤٖثر ان هجض ال٘شحر مً ألاٗاصًمُحن وألاؾباء واإلاشُٓحن في الىؾً الهغبي،ومجهم مً ٌهِش زاعط ؤوؾاجهم ،خُض بمٙاهُت ألاؾالم نلى
الخٓاثٔ ونلى اإلاطاصع مخاخت للجمُوً ،جهلىن ،للُىم ،ؤؾباب الٙاعزت البُئُت والصخُت التي هجمذ نٓب بؾخسضام ؤؾلخت
ً
الُىعاهُىم في خغبي  1991و ،2003وبُجهم مً ًطضّ مؼانم وؤٗاطًب البيخايىن وخلُاءه الٓاثلت " :لم جشبذ نلمُا" ؤغغاع
بؾخسضام ؤؾلخت الُىعاهُىم (ٖظا !!)،يحر مهخم وال مبا ٛباإلاؿخجضاث الهلمُت اإلاُىضة لها.
وعْخىا البدشُت هظه حؿلـ الػىء نلى ؾبُهت ألاؾلخت اإلاطىهت مً الُىعاهُىم اإلاىػب وألاغغاع البُىلىظُت إلؾخسضامها،
باإلؾدىاص لهشغاث اإلاطاصع الهلمُت الغضِىت،التي ال ًمً٘ الدشُ٘ ٚبها..
ؾبُهت الُىعاهُىم اإلاىػب
ً
لم ٌهض ؾغا ان الُىعاهُىم اإلاىػب ) Depleted Uranium (DUهى هُاًاث هىوٍت ،هاجج زاهىي لهملُت جسطِب الُىعاهُىم
ً
( )Uranium enrichmentللخطى ٛنلى الىكحر U-235نالي ألاشهام والٓابل لئلوشؿاع طاجُا ،اإلاؿلىب في بهخاط ألاؾلخت الظعٍت
وٖىْىص للمُانالث الىىوٍت..وهى نىطغ ُٖمُاوي ؾامًٖ ،حره مً الهىاضغ الشُٓلت ،مشل الغضاص والؼثبٔ.ونىطغ مشو،مو ؤن
وشاؾه ألاشهاعي ؤْل مً الُىعاهُىم الؿبُعيَ .يشاؽ (ؤلُا) ألاشهاعي للُىعاهُىم الؿبُعي هى هدى  25ؤلِ بُ٘غٍل /يغام ،ؤما
ً
باليؿبت للُىعاهُىم اإلاىػب َهى هدى  15ؤلِ بُ٘غٍل /يغام.بُض ان وشاؽ (بِخا) ألاشهاعي مدؿاوٍا لٙل مً الُىعاهُىم الؿبُعي
والُىعاهُىم اإلاىػب 25 :ؤلِ بُ٘غٍل /يغام) [. ]1
وال جسخلِ الىكاثغ اإلاشهت للُىعاهُىم "اإلاىػب" نما في الُىعاهُىم الؿبُعيْ ،بل وبهض جسطِبه ،بال بُاعّ اليؿب ،خُض جٓل
وؿبت الىكحر  U-235بهض نملُت الخسطِب مً  0.72الى  0.20والىكحر  U-234مً  0.0058الى .]2[ 0.0008وعيم ان وؿبت الىكحر
 U-234غئُلت ،بال ان وشاؾه ألاشهاعي ًمشل  % 48.9مً مجمىم اليشاؽ ألاشهاعي الطاصع مً الُىعاهُىم الؿبُعي ،وهي ؤنلى
وؿبت  ،خُض ان اليشاؽ ألاشهاعي الطاصع مً هكحر ً U-235مشل ، % 2.3بِىما الطاصع مً ً U-238مشل  .% 48.8وٍغظو ؾبب
ً
طل ٚالى بعجُام اليشاؽ ألاشهاعي الىىعي  Specific radioactivityللىكحر ،U-234خُض ًبلٌ  6200ماً٘غوُٖىعيًٖ /م.نلما بان

هظا اليشاؽ للُىعاهُىم الؿبُعي ٌؿاوي  0.67ماً٘غوُٖىعيًٖ /م ،بِىما للُىعاهُىم اإلاىػب ًٓاعب  0.40ماً٘غوُٖىعي /يغام
[ ،]3ؤي هدى  400ماً٘غوُٖىعي في الُ٘لىيغام الىاخض ،وهى ما ًُىّ اليشاؽ ألاشهاعي الىىعي للُىعاهُىم الؿبُعي .بىدى 570
مغة.
ألامغ آلازغ اإلاهم وألازؿغ،هى بخخىاء الظزاثغ الخغبُت ،التي بؾخسضمذ في الخغوب ألازحرة ،نلى هكاثغ ؤزغي شضًضة ألاشهام،
ُ
لِؿذ ؾبُهُت،وبهما جيخج في اإلاُانالث الىىوٍت ،مشل الىكحر  U-236والبلىجىهُىم  ،Plutoniumوٍػاٍ لها الخِخاهُىم titanium
واإلاىلُبضًىىمَٓ .molybdenum .ض نثر الهالم ألامغٍٙي(مً ؤضل ٖغواحي) صوعاٖىَُدش  Asaf Durakovicنلى الىكحر ،U-236
بغاَت للـ  DUفي ؤظؿاص مغضخى مً ْضامى اإلاداعبحن.ونغع هخاثج ؤبدازه ؤمام «اإلااجمغ ألاوعوبي للؿب الىىوي» الظي اوهٓض في
ً
باعَـ نام  .]4[ 2000وؤزبدذ  4مسخبراث نلمُت مهغوَت ناإلاُا وظىص هظا الىكحر في شكاًا ْظاثِ وظضث في ٖىؾىَى ؤؾلٓها
ؾالح ؤمحرٗيَ .إنلً البرَؿىع عوؾُل  - Pierre Rousselالخبحر الُحزًاجي باإلاههض الىؾجي للبدض الهملي بباعَـ ،ان ٖمُت الىكحر18
التي وظضث في طل ٚالىْذ غئُلت ،لً٘ اإلاشٙلت ال ج٘مً في ال٘مُت وبهما ج٘مً في الىكحر  U-236االظي ال ًمً٘ بهخاظه بال في
مُانل طعي ،خُض جطاخبه نىاضغ ؤزغي ؤٖثر بشهانُت.وهى بالظاث هُاًت مشهت ؾىٍلت الهمغ وبًُػت .وْض وظضث في الىْىص
الىىوي اإلاؿتهل ،ٚوفي نملُت بناصة مهالجت الُىعاهُىم اإلاطىهت مً الىْىص الىىوي اإلاؿتهل..]5[ ٚ
َ
ً
هكغا للخاضِخحن ،الُ٘مُاثُت وؤلاشهانُت ،اللخحن ججهالن مً الُىعاهُىم اإلاىػب ؤٖثر ؾمُت مً ؤي نىطغ ازغَ ،إهه
ً
ً
ً
ً
ً
ًمشل،نمىما،زؿغا ُٖمُاثُا وبشهانُا،مٓغوها بإغغاع بُىلىظُت زؿحرة ،ال ؾُما وهى ًمخل ٚؤؾى ٛنمغ هطِ  -]6[ Half-Lifeهدى
 4.5ملُاع ؾىت..
الهلم بمىاظهت الخػلُل
ً
مىظ عبو ْغن وزبراء البيخايىن وخلُاءه ًىاضلىن الخػلُل وألاٗاطًب بشإن طزاثغ الُىعاهُىم اإلاشهت ،حؿترا نلى ؾبُهتها
ً
الخُُٓٓت وجىطآل مً مؿاولُت بؾخسضامها وما ًترجب نلحها مً جبهاث ْاهىهُت ومالُت ٖبحرة ظضا..لً٘ الهلم الغضحن،بؾخؿام
،بغيم نضم جٙاَا الُغصٖ ،شِ اإلاؿخىع ونغي ٗاَت اإلاؼانم وألاٗاطًبَ ..بحن ان الُىعاهُىم "اإلاىػب" ٖىُاًاث هىوٍت ًدخىي
نلى هدى  % 30مً بهبهازاث الهىطغ شضًض ألاشهام  .U-235ونىض جدلله وهىاجج جدلله جيبهض بشهاناث (ؤلُا) و(بِخا)
ً
ً
ً
ً
و(ياما)،التي حشٙل بضوعها حهغغا بشهانُا صازلُا وزاعظُا للظًً ًخهاملىن مو الٓظاثِ الخغبُت اإلاطىهت مً الُىعاهُىم
اإلاىػب [.]7وؤٖض البرَؿىع صوعاٖىَُدش بإن  1مللًُغام مً الُىعاهُىم ًؿلٔ زال ٛؾىت  390ملُىن مً صْاثٔ (الُا) ،و780
ملُىن مً صْاثٔ (بِخا) ،باالغاَت الى اشهت (ياما) .وٍيخج اإلاللًُغام الىاخض مً هكحر  U -238في الُىم الىاخض هدى ملُىن و70
ؤلِ مً ظؿُماث (ؤلُا).وٍؿلٔ ٗل ظؼيء مً ؤشهت (ؤلُا) ما بحن  4.20 – 4.15ملُىن ؤل٘ترون َىلذ ( ،)Mevونىض بلو او
اؾخيشاّ هظا الٓضع مً الؿاْت َاهه ًضمغ اْغب  6زالًا الُه في الهػى ،وٍدخاط جُ٘ ٚالخامؼ الىىوي  DNAاإلاسؼون في
الخلُت  10-6ؤل٘ترون َىلذ (َٓ )evـ [.]8
وٖشُذ الخدغٍاث اإلاُضاهُت في الهغاّ التي ؤظغاها الهالم ألاإلااوي الغاخل يىهتر  Siegwart Horst Güntherبإن الجغنت ألاشهانُت
نلى ؾؿذ ْظًُت الُىعاهُىم اإلاؿخسضمت (الخغؾىشت) ٗاهذ  11ماً٘غوؾُُغث ) (μSvفي الؿانت [ ،]9بِىما الجغنت الؿىىٍت
اإلاؿمىح بها في ؤإلااهُا هي  ، (μSv) 300ؤي ان الخهامل مو مشل هظه الٓظاثِ ٌهؿي الجغنت الؿىىٍت في ًىم واخض [.]10وؤقهغث
الضعاؾاث التي اظغٍذ بهض اهتهاء خغب الخلُج بان وؿبت اليشاؽ الاشهاعي في اإلاىاؾٔ التي ظغي َحها اؾخسضام هظا الىىم مً
ً
الانخضة بلًذ  270مُللحراص في الؿانت [ ،]11ؤي ما ًؼٍض نً  30غهُا الْصخى ما ًخهغع له الهاملىن في الطىانت الىىوٍت [.]12

وؤزبدذ ؤوؾو صعاؾت مُضاهُت بشهانُت ؤظغاها في الهغاّ نام  ، 2003نٓب جىِْ الخغب بٓلُل ،مغٖؼ ؤبدار ؾب الُىعاهُىم
)( Uranium Medical Research Center(UMRCمغٖؼ بدثي صولي مؿخٓل) بُٓاصة الهالم ال٘ىضي وٍمان ،Tedd Weymanهاثب
مضًغ اإلاغٖؼ،وشملذ بًضاص ومدُؿها وٗاَت مداَكاث الىؾـ والجىىب ،بان مهضالث ألاشهام اإلاىبهض مً طزاثغ الُىعاهُىم ْض
بلًذ  30 – 10ؤلِ مغة نً الخضوص اإلاؿمىح بها صولُا [.]14[]13وؤشاع وٍمان وهى ًِٓ نىض صبابت نغاُْت مػغوبت بٓظًُت
ًىعاهُىم :لٓض جدٓٓىا مً وؿبت ؤلاشهاناث هىا خُض خطلذ مهغٖت الضباباث ،وبهض هٓل الضباباث مً هىا ،اٖدشُىا ؤجها جطل
ً
بلى ما بحن  100و 150غهُا ؤٖثر مً اليؿبت الهاصًت ،وهي ؤنلى وؿبت وضلذ ختى آلان [.]15
وؤزبذ الهالم الُىلىضي باَغؾخىٕ ( Keith Baverstockؤخض الهلماء الظًً نملىا في مىكمت الصخت الهاإلاُت  WHOوٗان ٖبحر
زبراءها) ،بان ْظاثِ وضىاعٍش الُىعاهُىم جخدى ٛبهض بهُجاعها بلى (يباع طعي) م٘ىن مً طعاث هاعٍت طاث خغاعة نالُت ظضا،
وجبٓى في اإلاٙان طاجه لؿىىاث ؾىٍلت ظضا في خا ٛنضم جىكُِ اإلاٙان مجها [.]16وؤٖضث الهاإلات ألامغٍُ٘ت الغاخلت بغجل 19 Rosalie
 Bertellبان ْغابت  %70مً الُىعاهُىم اإلاىػب اإلاىظىص في الٓظًُت ًخدى ٛنىض غغبها للهضٍ الي سخابت يباع صُْٔ للًاًت،مالِ
مً اوٖؿُضاث الُىعاهُىم  ،Uranium Oxidesخُض جسلِ الٓظاثِ اإلاىُجغة ما بحن ُٖلىيغام وزالزت ُٖلىيغاماث مً يباع
اوٖؿُض الُىعاهُىم.وٍبلٌ حجم ظؿُماث الًباع اْل مً  5مُ٘غون ( ) µmوحهمل الجؼٍئاث الىاهىٍت  Nano-particlesوٗاجها ياػ
اٖثر مً ٖىجها ظؿُماث.وٍبٓى يباع الُىعاهُىم اإلاىػب مدمىال في الهىاء لُتراث ػمىُت ؾىٍلت ،وهظه هي ازؿغ ؾغٍٓت لالغغاع
بالؿٙان اإلاضهُحن في مىاؾٔ الٓخا.]17[ ٛ
وَىضث الهضًض مً الضعاؾاث الهلمُت الغضِىت ألازغي مؼانم " نضم زؿىعة" ؤشهت (ؤلُا) ،ومجها صعاؾت ؤظغٍذ بغناًت الجِش
ألامغٍٙي في نام  1990عبؿذ الؿغؾان بالُىعاهُىم اإلاىػب،ماٖضة ":لِـ هىإ ظغنت مهما ٗاهذ مخضهُت بدُض ً٘ىن بخخماٛ
ً
جإزحرها ضُغا" [.]18وؤٖض الهالم صوعاٖىَُدش بإهه ختى ؤضًغ ظغنت ؤلُا صازلُت جمشل زؿغ بشهام هاشـ ونا.]19[ٛووشغث
َ
جإُٖضاث نلمُت بإن ال وظىص لخض ؤصوى مً ؤلاشهام ًمً٘ الجؼم بإهه امً [.]20وؤٖضث صعاؾت ؤظغاها َغٍٔ مً Saarland
 Universityفي هامبىعى بإإلااهُا بان زؿغ الجغناث ؤلاشهانُت الطًحرة ،واإلآبىلت ؾبُا ختى آلان ،ازؿغ ب٘شحر مما ٗان مهخٓضا.
وطٖغ الهاإلاان البُىَحزًاوٍان لىبغَش  Marcus Lubrishوعوزمان  ،Kay Rothmanبان هخاثج الضعاؾت جخؿلب اناصة الىكغ بجمُو
الاظغاءاث والخهلُماث الؿاثضة خى ٛالخطىٍغ الشهاعي في يغٍ ألاشهت [.]21
وفي هظا الؿُاّ،ؤنلً نلماء وزبراء في مجا ٛألاشهام والؿب الىىوي ،مً بغٍؿاهُا والىالًاث اإلاخدضة وَىلىضا وَغوؿا وؤإلااهُا
وٖىضا ،حشُ٘٘هم في اصناءاث "نضم وظىص زؿىعة " لظزاثغ الُىعاهُىم،ومؼانم" :وظىص ظؼٍئاث الُىعاهُىم في مجغي الضم
والهكام ال ٌشٙل زؿىعة"!! .خُا ٛهظا،ؤنلً ال ٖغوهُ - John Francois La Cronique ٚمضًغ «الىٗالت الىؾىُت للىْاًت مً
ؤلاشهاناث» التي حشغٍ نلى ؾالمت الهاملحن في مطاوو الؿاْت الىىوٍت في َغوؿا" :لٓض وظض الُىعاهُىم اإلاىػب ّ
مسؼها في الهكام
ً
 ،وما صام ْض صزل الهكام َاهه ؾُطل بلى الىسام .وٍمً٘ ألي هىم مً ؤلاشهام ان ٌؿبب ؾغؾان الضم بعجباؾا بؿىَ ٛترة
الخهغع له" [.]22
ّ
ّ
اإلاىػب ،ألامغ الظي جؿلب مً وٗالت خماًت البِئت هىإ ان
وجمخل ٚالىالًاث اإلاخدضة ؤبدار وصعاؾاث ٖشحرة نً ؤزؿاع الُىعاهُىم
ً
مُطلت لخماًت الىاؽ والبِئت في مىاْو زؼن ّ
ّ
اإلااصة [ .]23وٍخم ،ؤػاء اإلاساؾغ ألاشهانُت لهظه الىُاًاث،نؼلها نً
جػو زؿؿا
البِئت الخاعظُت  ،غمً مخؿلباث الؿالمت الىىوٍت .وال ٌؿمذ ألخض الخهامل مهها بال إلاسخطحن مخضعبحن نلى الؿالمت الىىوٍت
[..]24بُض ؤهه بغيم ٗل بظغاءاث الؿالمت زلٓذ هظه الىُاًاث مش٘الث بُئُت ٖبحرة ومخانب لئلصاعة في الىالًاث اإلاخدضة ،وبهبشٓذ

خغٖت مىاهػت مخطانضة غضها مً خماة البِئت واإلاىاهػحن ألؾلخت الُىعاهُىم ،وهى ما ؤغؿغ زبراء الطىانت الخغبُت البدض
نً ؾغٍٓت للخسلظ مجهاَ ،ىظضوا "ؤَػل ؾغٍٓت" هي جىقُُها في ضىانت ألاؾلخت..
وٖشِ الهالم ألامغٍٙي عوٗي  ]25[ Doug Rokkeالىٓاب نً خطىله في نام  1994نلى صعاؾاث ْامذ بها مغاٖؼ البدىر في
الىالًاث اإلاخدضة ،وهي جاٖض بان وؿبت  % 57مً ظؼٍئاث اوٖؿُض الُىعاهُىم جبٓى نىض صزىلها الجؿم نبر اإلاُاه والؿهام اإلالىر،
ل٘ىجها يحر طاثبت ،وال جسغط مىه ،بِىما جظوب وؿبت  .% 43ؤما الجؼٍئاث التي جضزل الجؿم نبر الخىُـَ ،ان  % 50مً ال٘مُت
جبٓى في الغثت ،وال جظوب .والـ  % 50الباُْت جظوب ،وطل ٚل٘ىن يباع ؤٗاؾُض الُىعاهُىم اإلاىػب ،الظي ٌؿخيشٓه ؤلاوؿان طاث
ً
ؤحجام ضًحرة ظضاً ،مً٘ ان جدؿغب الى الغثخحن مباشغة .وجٓىم هظه الجؿُماث بالخ٘خل صازل الشهب الهىاثُت،وحؿخٓغ َحها،
مشٙلت يمامت ٖغوٍت هطِ ْؿغها هدى  5مُ٘غون.
20

ؤما الجؿُماث الظاثبتَ ،هي جيخٓل مً مىاْو الضزى ٛالى الضم ،وجترؾب في ألاوسجت ،والًضص اللمُاوٍت ،والهكام ،وال٘بض،
ً
والٙلُخحن ،ويحرها .ونىض جدغٕ الجؿُماث اإلاشهت في الضم ،مغوعا بال٘بض والٙلُخحن والجهاػ الخىاؾلي  ،حعجؼ هظه ألاظهؼة ،ويحرها،
ً
نً الخسلظ مً الُىعاهُىم بؿبب ٖىهه زُٓال.ونىضثظ ًبضؤ الجؿم الخهغع الى ألاشهام مً الضازل ،ولُتراث ؾىٍلت ،جطل الى
نشغاث الؿىحن.
وؤوضر عوٗي اهه نىضما جضزل ظؼٍئاث الُىعاهُىم اإلاىػب الى الغثخحن ٌؿخٓغ ْؿم ٖبحر مجها هىإ  ،ونىضما جيخٓل الى الضوعة
ً
ً
الضمىٍتَ ،ان هطُها جٓغٍبا ًظوب،وحؿخٓغ في ؤظؼاء ؤزغي مً الجؿم .وبظا َهي جخلِ الخلُت وال٘غومىؾىماث جدضًضا،ألامغ الظي
ًيخج نىه والصاث مشىهت وؤمغاع زبِئت للمطابحن به [ .]26خحن جضزل ؾمىم الُىعاهُىم اإلاىػب الى الجؿم َإن ؤظهؼجه ال
حؿخؿُو ظمُهها ؾغخها بشٙل ٗامل ْبل  25ؾىت -بدؿب الباخض ص .مدمض الهىصاث -وال حؿخؿُو ٗاَت ؤنػاء الجؿم ؾغخها،
زاضت الهكام [.]27
في الًضص اللمُاوٍت للٓطباث الهىاثُت

By David J. Brenner, Columbia University
وؤٖض الهالم البرًؿاوي ٖىظهُل  ،Rogers Coghillوهى اخض نلماء الباًىلىظُا الخجغٍبُت ،الهالْت بحن الُىعاهُىم الىاغب واهىام
ً
ً
الؿغؾان في الهغاّ ،مىضخا ؤمام اإلااجمغ الضولي الظي نٓض في لىضن في جمىػً/ىلُى  1999وٖغؽ للُىعاهُىم اإلاىػب،بان ظؼٍئا
ً
واخضا مً هظه اإلااصة ٌؿخٓغ في الهٓضة اللمُاوٍت ُُٖل بخضمحر ظهاػ اإلاىانت بالٙامل.وْا :ٛهدً وهلم اهه جم بؾالّ هدى ملُىن

ْظًُت مً الُىعاهُىم الىاغب في خغب الخلُج الشاهُت ،والًؼا ٛال٘شحر مجها مىظىص في الصخغاء ،الامغ الظي ًىجم نىه اهىام زؿحرة
ً
مً الؿغؾان وحشىهاث الاظىت.واٖض ان الهالْت بحن الازىحن ْاثمت قاهغٍا مً الىظهت الباًىلىظُت [.]28
وؤٖضث وعْت بدشُت خضًشت ،وشغث في نام ، 2014عٖؼث نلى الخىاص الُ٘مُاثُت والؿمُت للُىعاهُىم اإلاىػب والُىعاهُىم
الؿبُعي وبهؼ الهىاْب اإلادخملت الىاظمت نً الخهغع ؾىٍل اإلاضي ،وفي خالت الجغنت اإلاىسُػت للخهغع للُىعاهُىم
اإلاىػب،ؤنضها الباخض ُٖتز ،Sidney Kitzمً ْؿم الُ٘مُاء بجامهت  Rutgersبٙامضن ،بالىالًاث اإلاخدضة ،بان ازخباع ؤؾلخت
الُىعاهُىم اإلاىػب واؾخسضامها في الٓخا ٛؤصي الى جلىر البِئت وحهغع ؤلاوؿان له.ونلى الغيم مً ؤن الؿلىُٖاث الؿمُت
الُ٘مُاثُت للُىعاهُىم اإلاىػب هي ؤؾاؾا هُـ جل ٚللُىعاهُىم الؿبُعي ،بُض ان ما ًسظ ألاشٙا ٛالُ٘مُاثُت والترُٖبت الىكاثغٍت
التي جدضر َحها ناصة هي مسخلُت .وان الؿمُت الُ٘مُاثُت وؤلاشهانُت للُىعاهُىم اإلاىػب ًمً٘ ان جػغ باألظهؼة البُىلىظُت.
ً
ؾلبا نلى الىقُُت الهاصًت لل٘لى وال٘بض والغثت والٓلب بؿبب الدؿمم  intoxicationبالُىعاهُىم اإلاىػب [21.]29
وٍمً٘ ان جازغ
وَهآل ،الخل ألاؾباء الهغاُْىن،نٓب خغب الخلُج في نام  1991خطى ٛحًحر ظظعي في َترة ٖمىن  Latent periodألامغاع
الؿغؾاهُتَ.مً ٗاهذ َترة قهىع ؤنغاغها  45 -15ؾىت ،ؤضبدذ بخإزحر بؾخسضام الُىعاهُىم اإلاىػب ما بحن  10ؤشهغ و 5
ؾىىاث.باإلآابل ،قهغث خاالث الؿغؾان واللىُٖمُا لضي اَغاص ْىاث خُل الؿالم في البلٓان بشٙل ؾغَو ظضا باإلآاعهت بما
خضر لؿٙان هحروشُما الظًً لم جكهغ لضحهم خاالث اللىُٖمُا الا بهض ؾىىاث مً غغب مضًىتهم بالٓىبلت الظعٍت .ولظلً ٚبضو ان
نىامل ازغي حؿانض نلى خضور هظه الخاالث اإلاغغُت [.]30
وؾغؤث حًحراث ٖبحرة نلى وباثُت ألامغاع الؿغؾاهُت في اإلاىاؾٔ التي بؾخسضمذ َحها ؤؾلخت الُىعاهُىم .والخل ألاؾباء نٓب
ً
الخغب ال٘شحر مً الخاالث الًغٍبت لضي ؤبىاء وبىاث اإلاىاؾٔ التي حهغغذ للٓطِ ،زطىضا في مداَكاث البطغة ومِؿان
والىاضغٍت ،ومجها:
ٖ ثرة خاالث ألاظهاع اإلاخ٘غع والىالصاث اإلاُخت.
ً
 قهىع خاالث مً الدشىهاث الىالصًت لِؿذ َٓـ عهُبت ،بل ويحر مهغوَا مً ْبل.
 بهدشاع الهٓم لضي عظا ٛووؿاء ،وبُجهم مً زلِ ؤو ؤهجب مً ْبل.





ٖثرة ألاضاباث الؿغؾاهُت في اإلاىاؾٔ التي ْطُذ باألؾلخت الًغبُت.
ً
بهدشاع الخاالث الؿغؾاهُت وؾـ نىاثل لم ًطب ؤخض مجها مً ْبل ،واخُاها اٖثر مً َغص في الهاثلت الىاخضة.والخل
َ
الباخض الضٖخىع ظىاص الهلي بضابت اإلاغٍؼ الىاخض بإٖثر مً خالت ؾغؾاهُت(  2و  3وختى  4خاالث) في ان واخض.
ً
بهدشاع ؤمغاع ؾغؾاهُت وؾـ ؤنماع يحر ألانماع اإلاهغوَت ؾبُا ،مشل ؾغؾان الشضي لضي َخُاث بهمغ  10و  12ؾىت،
ً
وؾغؾاهاث ؤزغي هاصعا ما جطِب شغٍدت ألاؾُا.ٛ
ً
بعجُام ألاضاباث الؿغؾاهُت والىَُاث بالؿغؾان بيؿب نالُت ظضا ،بلًذ ؤغهاٍ ؤغهاٍ ما ٗاهذ نلُه ْبل نام 1989
[.]32[]31

وؤٖضث ص .مجى زماؽ-ؤؾخاطة نلم ألامغاع الخبِشت بجامهت بًضاص-ؤهه جم حسجُل حًحراث ظىهغٍت في ؤهىام الؿغؾان:مهض ٛنمغ
مغضخى الؿغؾان هى ؤْل مً الؿابٔ ،بمهجى ؤهه ْض سجلذ خاالث ؤلاضابت في نمغ مب٘غ بشٙل مىاْؼ للمهاًحر الضولُت.وْىم
بضاباث ببهؼ ؤهىام الؿغؾان التي لم جً٘ مهغوَت ؤو مإلىَت في الهغاّ ؾابٓا ،مشل ؾغؾاهاث الضماى وال٘بض ،التي جم حسجُلها
بإنضاص متزاًضة.خطى ٛنضص ٖبحر مً الدشىهاث مٓاعهت بالؿبُعي..الخ .وٗل هظه الخٓاثٔ مىزٓت ظُضا ومٓضمت للمىكماث الضولُت
[.]33
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وبؾخسلطذ صعاؾت للباخض ػوهُدش  Zoran S. Zunicوػمالثه مً مههض َُىٙا  Vinča Institute of Nuclear Sciencesبجامهت
بلًغاص ،بان الهىاْب اإلادخملت الؾخسضام الُىعاهُىم اإلاىػب في هؼاناث البلٓان في نامي  1995و  1999نلى الىاؽ والبِئت جدخاط
ً
ً
بلى بهخمام زاص ،مشحرة الى ان اإلاهضن الشُٓل الظي وظض في شهغ ؤلاوؿان ْض ًسضم بمشابت ماشغ ظُض نلى الخهغع يظاثُا وبُئُا
ً
ومهىُا إلاغٖباث اإلاهضن.وْض لخظ نمل الباخشحن جىػم الُىعاهُىم وبهؼ نىاضغ مهاصن شخُدت مسخاعة ،مشل اإلاىًىحز والىُٙل
ً
والىداؽ والؼه ٚوالؿتروهدُىم والٙاصمُىم والؿحزًىم في شهغ َغوة الغؤؽ لؿٙان البلٓان،وجدضًضا في مىاؾٔ:هان بُجؿ،ٚ
بغاجىؾُلؿه وٖىعهُا ؾخىبال ،الظًً حهغغىا للُىعاهُىم اإلاىػب مباشغة ؤو بشٙل يحر مباشغ .وجمذ مٓاعهت ٗل اإلاهاصن ألازغي،
ً
بةؾخصىاء الُىعاهُىم والؿحزًىم ،باألحجام اإلاهلً نجها نلى هدى واؾو في الهالم ألشخاص لم ًخهغغىا مهىُاَ.إقهغث جغاٖحز
الُىعاهُىم جُاوجا واؾو الىؿاّ(مً  0،05 ± 0.9الى  12 ± 449مُ٘غويغامًٖ /م)[.]34
وٗان باخشىن مً مغٖؼ ؤبدار البِئت والخ٘ىىاوظُا ( )UFTبجامهت بغٍمً ،ؤإلااهُاْ ،ض ؤظغوا بإشغاٍ الهاإلاُت شغوصع Hanke
ُ
ً
 ، Schröderجدلُال ل٘غومىؾىماث نُىاث زالًا صم لُمُاوٍت ؾغَُت ُْاؾُت  standard peripheral lymphocyteؤزظث مً
ً
ْضامى اإلاداعبحن في خغبي الخلُج والبلٓان ممً حهغغىا ْبل هدى  10ؾىىاث للُىعاهُىم اإلاىػب ،ووظضوا اهدغاَاث مشابهت جماما
لخل ٚالىاظمت نً الخهغع لئلشهام اإلااًٍ [ .]35وحهخمض هخاثج الخسغٍب الجُجي نلى هىم الاوسجت اإلاخهغغت الشهت الُا .ان
الؿغؾان هى الىدُجت اإلاباشغة للخسغٍب الخاضل في الخلُت  ،والظي ًدىىم خؿب اليؿُج الظي ًخازغ باالشهام .ولً٘ اطا جغؾبذ
صْاثٔ الُىعاهُىم في الاوسجت اإلاىلضة للخالًا الخىاؾلُت َان الخسغٍب الىعاسي ؾُيخٓل الى الاظىت مؿببا الدشىهاث الىالصًت [.]36
ُ َ
هملذ نً ْطض
جدظًغاث نلمُت ؤ ِ
ْبُل خغب نام ٗ،1991اهذ ماؾؿت الخؿبُٓاث الهلمُت الضولُت )،Science Applications Internatio-nal Corporation (SAIC
مٙلُت مً ْبل البيخايىن بةنضاص جٓغٍغ خى ٛاؾخسضام طزاثغ الُىعاهُىم اإلاىػبَ ،دظعث مً آلازاع الٓغٍبت اإلاضي للجغناث
ؤلاشهانُت الهالُت،التي ًمً٘ ان جاصي الى الىَاة ،في خحن بخخما ٛان جاصي آلازاع الؿىٍلت ألاظل للجغناث الطًحرة الى الاضابت
بالؿغؾان..

يحر ان الاصاعة الامغٍُ٘ت لم حهمم الخٓغٍغ في خُىه ،واؾخمغث هي والخ٘ىمت البرًؿاهُت بغَؼ اظغاء اي جدُٓٔ مؿخٓل وطلٚ
جىطآل مً اإلاؿاولُت وما ًيخج نً طل ٚمً وظىب جىكُِ البِئت وصَو الخهىٍػاث للمغضخى واإلاشىهحن والٓخلى،وٗل طلًٙ ٚلِ
ملُاعاث الضوالعاث [.]37
ً
وجإُٖضا لخل ٚالخدظًغاث ،خظع جٓغٍغ ؾغي لهُئت الؿاْت الظعٍت البرًؿاهُت ) (UKAEAاإلاؿاولحن البرًؿاهُحن في نام 1991
ً
ً
ؤًػا مً نىاْب اؾخسضام طزحرة الُىعاهُىم نلى الؿٙان ،وزاضت الاؾُا ، ٛالظًً هم اٖثر وازؿغ جإزغا باغغاعه ،وطل ٚإلاهغَتها
ً
ً
بان ْظاثِ الُىعاهُىم نىضما جطِب ألاهضاٍ جؿلٔ يباعا ٌؿبب الؿغؾان ،وختى الغٗام الظي جسلُه ٌشٙل زؿغا نلى مً
ًٓترب مىهٖ .شِ الىٓاب نىه الباخض ٖىهحن  Neck Kohenفي حشغًٍ الشاوي/هىَمبر  .1991واشاعث الهُئت الى وظىص ما ًُ٘ي
مً الُىعاهُىم في ال٘ىٍذ وظىىبي الهغاّ لِؿبب وَاة ما ًدخمل ان ًطل الى هطِ ملُىن وؿمت ،وهبهذ الى ان الُىعاهُىم
الىاغب ؾِىدشغ باحجام وٖمُاث مسخلُت  ،جتراوح بحن طعاث الًباع وْؿو وؾلٓاث ٗاملت زاعْت ،مما ؾِشٙل مشٙلت ٖبحرة في 23
اإلاىؿٓت .واوضر الباخشان الَُذ  Ronald et Naima Laffitteفي مجلت  ، Le Monde Diplomatiqueبان ْ UKAEAض هبهذ:
ُ
"هىإ بهؼ اإلاىاؾٔ التي اؾلٔ َحها ما ًُ٘ي مً الٓظاثِ والؿلٓاث ً٘ىن الخلىر ؤلاشهاعي للمغٖباث والهغباث والاعع ْض
َ
ً
ججاوػ الخضوص اإلاؿمىح بها  ،واضبذ ٌشٙل زؿغا نلى َغّ الخىكُِ والؿٙان اإلادلُحن في ان واخض " .وؤٖضث  UKAEAبان "الخؿغ
ً
ً
الاٖبر ًإحي مً يباع الُىعاهُىم اإلاخىلض مً اهُجاع الٓظاثِ بهض اضابتها للضباباث والهغباث وخغْها  ..وهى ُٖمُاوٍا ً ؾام ظضا
ً
للٙلُت البشغٍت  ،وبشهانُا  -زؿغ نلى الغثخحن" [.]40[ ]39[ ]38
وغمً جدظًغاجه بمساؾغ الُىعاهُىم اإلاؿخسضم لاليغاع الهؿ٘غٍت ،حؿاء ٛنالم الُحزًاء الىىوٍت الامغٍٙي صًتز Leonard A
 ،Dietzفي عؾالت له وشغث في مجلت " ازباع الُ٘مُاء والؿاْت " نام  1991ظاء َحها  ":اطا ٗاهذ ؾلؿاث والًت هُىٍىعٕ ميشًلت
باهبهار بشهاعي شهغي ٌهاص ٛما جيبهشه ظؼٍئاث ضاصعة مً ْظًُت او ْظًُخحن جدخىٍان نلى الُىعاهُىم اإلاىػب َ ،لماطا لم
َ
جٓلٔ الخ٘ىمت الامغٍُ٘ت مً هخاثج وجبهاث نشغاث الاالٍ مً الٓظاثِ الخاوٍت للُىعاهُىم ،التي ؤؾلٓتها زال ٛاًام مهضوصاث في
ُ
ً
خغب الخلُج ؟ " ،ملمدا الى الطجت التي ؤزحرث في الىالًاث اإلاخدضة نٓب اٖدشاٍ ؾاعت لدؿغب بشهاناث الُىعاهُىم اإلاىػب
ّ
مً مغشخاث الهىاء في ؤخض مطاوو  the National Lead Industries factoryبالٓغب مً  Albanyالظي اجطر اهه ًُطىو للجِش
الامغٍٙي طزحرة مً ْظاثِ نُاع  30ملم الخاوٍت نلى الُىعاهُىم اإلاىػب ،وبما ؤهه بؾخمغ ًخجاوػ خض ألاهبهار ألاشهاعي اإلاؿمىح
ً
به -مهض ٛبشهاعي ٌؿاوي ما ًيخجه  387مً الُىعاهُىم اإلاىػب -اإلادضص بـ  150مُ٘غوُٖىعي في الشهغً -مً٘ ان ٌشٙل زؿغا
ً
نلى اإلاىاؾٔ الؿ٘ىُت اإلاجاوعة،بغؿغ اإلاهمل اإلاظٖىع الخىِْ نً ألاهخاط نام ْ 1980بل يلٓه جهاثُا نام  .1983وؤزغ مشاعٖت
ُ
البرَؿىع صًتز في الخدُٓٔ الظي ؤظغي بشإن الدؿغب ألاشهاعي اإلاظٖىع َٓض غانِ مً جدغٗاجه ووشاؾه للخهغٍِ باألزؿاع
الىاظمت نً هظا الىىم مً ألاؾلخت  ،وضاصٍ طل ٚمو اهتهاء خغب الخلُج الشاهُت في  .]41[ 1991واشاع الباخض اولبراًذ
 David Albrightفي "صوعٍت نلماء الظعة" الى وظىص  300ؾً مً الُىعاهُىم اإلاشو في مىاؾٔ شاؾهت مً ال٘ىٍذ والهغاّ (مطاصع
ً
ً
ازغي نضًضة مىزىْت اٖضث اجها هدى  800ؾىا – ٕ.م) ،ماٖضا ما ٌؿببه ؤلاشهام اإلااًٍ ( الُا وياما ) مً ؾغؾان وؤغغاع ؤزغي
[.]42
مً ظهخه،ؤٖض البرَؿىع محرٗاعٍمي  -Ross B Mirkarimiزبحر البِئت في مغٖؼ بدىر عْابت الاؾلخت ) (ACRCفي ؾان َغاوؿِؿ٘ى
َ
،بإن " الىخاثج البُئُت للخغب لم جٓخطغ نلى مىؿٓت الٓخا ،ٛوما لم ًجغ جدلُل صخُذ إلاىو ازاع الخغب الؿىٍلت الامض َٓ ،ض ًطبذ
ً
َ
نشغاث الاالٍ مً اإلاضهُحن الابغٍاء  ،نلى بهض ًطل الى  1000مُل ،ضخاًا إلضاباث بغاَُت " ،و اغاٍ  " :مً اإلادخمل ظضا ان
َ
ًضَو الاؾُا ٛيحر اإلاىلىصًً ختى الان في اإلاىؿٓت الشمً ألايلى  ،ؤال وهى ؾالمت نىاملهم الىعازُت " [.]43

زاضِخان َغٍضجان وظضًضجان

ٌُ ُهض الدؿمم الُ٘مُاجي وألاشهاعي  Chemical & Radiological toxicityمً الىخاثج اإلاخىْهت نىض الخهغع للُىعاهُىم ومغٖباجه ،
ً
خُض ً٘ىن الدؿمم ألاشهاعي هـى ألاٖثر جإزحرا،بط ًىُظ الُىعاهُىم مً البِئت الى الجؿم مً زال ٛالخىُـ نبر ٳؾخيشاّ صْاثٔ
التربت اإلالىزت بالُىعاهُىم مو الهىاء [ ]44ؤونبر الهػم مو الًظاء ؤو نبر الشغاب [.]46[]45
ً
ً
ً
لٓض ؤقهغث الضعاؾاث الهلمُت ان بشهام (الُا) ًلهب صوعا ٖبحرا ومخمحزا في الخإزحراث الؿامت للُىعاهُىم اإلاىػب،خُض حهمل
َ
َ
ً
الؿمُت ؤلاشهانُت والُ٘مُاوٍت للُىعاهُىم اإلاىػب وجازغ باًىلىظُا في الجؿم في ان واخض .هظه الخاضُت ؾمُذ :جاػع َهل
َ
ً
 Synergic effectالؿمىم ،ؤي ان الؿمُخحن (ؤلاشهانُت والُ٘مُاوٍت) جخُانالن وجُهالن َهلهما مها وفي ان واخض .وهظا بالػض
ً
ً
ً
الهلماء
ش٘ٚ
،والتي
ٖبحرا
ؿغا
ز
ٌشٙل"
ال
اإلاىػب"
للُىعاهُىم
الخإزحرًً
هظًً
مً
اًا
مً الضعاؾاث الؿابٓت التي زلطذ بان
ً 24
ً
ً
اإلاؿخٓلىن بصخخه ،مؿدىضًً الى خُٓٓت مُاصها ان الخاضِخحن اطا ما ظمهخا مهاَ ،ةن جإزحرهما ًلخٔ غغعا باًىلىظُا ٖبحرا.
وؤنلىذ ناإلات الباًىلىظُا الاشهانُت ألامغٍُ٘ت مُللغ  « :Alexandra C Millerلم ًىكغ اخض هكغة مخهمٓت الى اإلاُهى ٛاإلاشترٕ
للخإزحرًً .والىدُجت الجهاثُت هي اهه (اإلاُهىٌ )ٛؿهم في الخؿغ» .ولم جً٘ مُللغ وخُضة في انخٓاصها هظآَ.ض ؤنلىذ الهاإلات
مىطعؾُل  ،Carmell Mothersillعثِؿت مغٖؼ الاشهام ونلم البِئت في مههض صبلً للخ٘ىىلىظُا ":ان الُ٘غة الٓاثلت بان الػغعًٍ
الُ٘ماوي والاشهاعي ٌهؼػان بهػهما البهؼ هي َ٘غة مهٓىلت وجدكى بؼزم مخىاضل" .وؤغاَذ ":ان اإلاىكمحن ال ٌهغَىن ُِٖ
ًخهاملىن مهها ،ولهظا ًسُىجها جدذ السجاصة»[.]47
ولهل مً ؤبغػ اإلاؿخجضاث الهلمُت الهامت والخؿحرة هى بٖدشاٍ زاضُت َغٍضة وظضًضة ألشهت (ؤلُا) اإلاىبهشت مً الُىعاهُىم
ً
اإلاىػب ،وهي ان الجؼيء الىاخض مجها نىضما ًسترّ زلُت واخضة َان زؿغه ًخهاقم ،جالُا بًاها ،وهظه جطِب بةشهانها الخلُت
ً
ً
ً
اإلاجاوعة لها وجخلُها ،وهظه بضوعها جازغ نلى الخلُت اإلاجاوعة لها ،وه٘ظا صوالُ ،ٚبه٘ـ ما ٗان ٌهغٍ ؾابٓا ،ؾبُا وباًىلىظُا،
بان ألاشهام ًضمغ الخلُت اإلاخهغغت له مباشغة وال ًازغ نلى الخالًا الؿلُمت بطا ٗاهذ بهُضة نىه..
وجبحن ان زؿغ هظه الخاضُت حهضص ظؿم اإلاخهغع للُىعاهُىم اإلاىػب بٙامله خاإلاا جضزله بشهت (ؤلُا) اإلاىبهشت مىه ،بىضُها
ً
بشهام صازلي ،internalنبر الخىُـ ؤو البلو.وبعجباؾا بهمغ الىطِ للـ  ،DUالظي ًخجاوػ الـ  4ملُاعاث ؾىت..
ً
هظه الخاضُت ؾمُذ باللًت ألاهجلحزًت  ،Bystander effectsوجبحن ؤهه مطؿلر ظضًض في ألاصبُاث الهغبُت ،ولم هجض له مغاصَا
بالهغبُتَ ،ترظمىاه ":الخإزحر بالجحرة".ال هجؼم بإن جغظمخىا صُْٓت ،ل٘جها،نلى ألاْل ،حؿهل بؾدُهاب اإلاُهىم.

Center for Radiological Research, Columbia University

وٍظٖغ ،ان ؤخضر صعاؾت نلمُت ؤمغٍُ٘ت مشترٖت،وشغث في ؤًلى/ٛؾبخمبر  ،،2017لُغٍٔ بدثي بُٓاصة الهاإلات مُللغ مً مههض بدىر
البُىلىظُا ألاشهانُت ( )AFRRIوماؾؿاث نلمُت ؤزغي ،عٖؼث نلى الخإزحراث بالجحرة،وظاء في زالضتها :بن الُىعاهُىم اإلاىػب هى
مهضن زُٓل ومشو وَؿخسضم بشٙل ؤؾاسخي في الخؿبُٓاث الهؿ٘غٍت.وؤقهغث بُاهاث مسخبر  AFRRIؤن حهغٍؼ زالًا بشغٍت باهُت
للهكم ) human osteoblast cells (HOSال جمىث  immortalizedإلشهام الُىعاهُىم اإلاىػب في وؾـ زاعط الجؿم ( in
ً
ًُ ،)vitroدى ٛجل ٚالخالًا الى وعمُت  neoplasticallyوؾامت ظُيُا  .genotoxicوبُيذ الضعاؾاث التي ؤظغٍذ في وؾـ ظؿم حي
ً
ً
( )in vivoؤن الُىعاهُىم اإلاىػب هى ؤًػا مدضر لؿغؾان الضم  leukemogenicوؾام ظُيُا ..genotoxic.
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وْض ؾهذ الضعاؾت الجضًضة الى جدضًض ما بطا ٗاهذ جإزحراث الجحرة جلهب صوعا في الخإزحراث الؿامت  toxicوالىعمُت
 neoplasticللـ،DUباؾخسضام زالًا َٓ .HOSاعهذ بحن ازىحن مً اإلاهاصن اإلاؿغؾىت  ،carcinogenicهما الىُٙل  Nickelوال٘غوم
ؾضاسخي الخٙاَا  ، Hexavalent chromiumمو الـ DU،وؤشهام (ؤلُا) .وَدطذ ؤلاؾخجاباث بالخحرة  bystander responsesبحن
الخالًا اإلاخهغغت ويحر اإلاخهغغت للُىعاهُىم اإلاىػب ،نبر مجمىنخحن مً الخالًا اإلاؿخيبختَ .الخل الباخشىن اهسُاع الخالًا
الىاظُت وػٍاصة الخدى ٛالىعمي  neoplastic transformationفي الخالًا يحر اإلاخهغغت مباشغة للـ  DUنٓب  4الى  24ؾانت مً
ؤلاؾخيباث ..ونلى الىُٓؼ مً طل ،ٚلم جً٘ الخالًا اإلاهغغت للىُٙل ) Ni (IIؤو ال٘غوم ؾضاسخي الخٙاَا )ْ Cr(VIاصعة نلى حًُحر
جل ٚالخإزحراث البُىلىظُت في الخالًا اإلاؿخيبخت يحر اإلاهغغت لهما .وبؾخيخجذ الضعاؾت بمٙاهُت ؤن ً٘ىن لخإزحر الخهغع للُىعاهُىم
اإلاىػب مساؾغ بشهانُت ،والبض مً جُُٓم اإلاساؾغ الصخُت اإلاغجبؿت بالخهغع للُىعاهُىم اإلاىػب ،بما َحها الؿغؾان [.]48
وبنخبر الباخض وٍغ  ،Doug Weirميؿٔ الخدالِ الضولي لخكغ ؤؾلخت الُىعاهُىم ( ،)ICBUWان الضعاؾت الجضًضة جدضث
اَتراغحن مشترٖحن خى ٛاإلاساؾغ الصخُت للُىعاهُىم اإلاىػب ،ألاوًٓ – ٛخطغ التهضًض الشامل نلى الؿمُت الُ٘مُاثُت chemical
 toxicityوٍخجاهل ؤلاشهانُت .والشاويً -خهلٔ بهضم الُٓحن في همظظت  modellingاإلاساؾغ الىاظمت نً ؤلاشهام الضازلي internal
 ،radiationخُض ٌؿدىض الجؼء ألاٖبر مً اإلاهلىماث التي حؿترشض بها جُُٓماث مساؾغ ؤلاشهام بلى بُاهاث الخهغع الخاعجي
 ،external exposuresمو جىاَغ بُاهاث ؤْل ب٘شحر لىمظظت اإلاساؾغ الىاظمت نً الخهغع الضازلي .وباليؿبت لـ Radiation
َ، Bystander Effectإهه ٌهجي ؤن نضصا ؤٖبر ب٘شحر مً الخالًا ْض ًخلِ مً ْبل ٗل بشهام ًدضر بسالٍ ما ٗان ٌهخٓض ؾابٓا.

وؤغاٍ وٍغ:ان الخهُٓض في جدضًض اإلاساؾغ الصخُت الىاظمت نً الخهغع الضازلي جم حؿلُـ الػىء نلُه في الهام اإلااضخي في
جٓغٍغ ؤنضجه اللجىت الهلمُت اإلاهىُت بخإزحراث ؤلاشهام الظعي الخابهت لؤلمم اإلاخدضة )،(UNSCEARالظي زلظ بلى ؤن "مىاضلت
البدض واإلاخابهت غغوعٍان لخُُٓم آزاع الخهغع الضازلي .وهىإ خاظت بلى مؼٍض مً الهمل لُهم جإزحراث الجغناث اإلاؿخلمت
اإلاخُاوجت مً بىانض صازلُت في ألاوسجت والخالًا وؿبت بلى الجغناث اإلاؿخلمت اإلاىخضة مً الخهغع الخاعجي لئلشهام الخاعّ
".."Penetrating radiation
ً
وبهخٓض وٍغ  UNSCEARالتي جىاولذ آلازاع الصخُت للُىعاهُىم اإلاىػب ؤًػا  ،ل٘جها ػنمذ ":ال جىظض ؤمغاع هامت ؾغٍغٍا
ً
 Clinically significant pathologiesلها نالْت بالخهغع للـ  DUلضي الهؿ٘غٍحن ؤو ؤَغاص مً الجمهىع"(ٖظا !!)،ماٖضا ان
بؾخيخاظها هظا يحر اإلاضهش لم ٌؿدىض الى بدىر زاضت بالؿٙان اإلاضهُحن اإلاهغغحن للُىعاهُىم اإلاىػب [.]49
ؤغغاع بُىلىظُت زؿحرة
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ً
ً
ؤٖض الهالم صوعاٖىَُدش بإن ؤشهت (ؤلُا) للُىعاهُىم اإلاىػب ْاصعة ان حؿبب ،بؿاْتها الاشهانُت والخإًيُت الهالُت ،جضمحرا زلىٍا
ً
 Cellular damageظؿُما للبىاء الخُىي لجؿم الاوؿان،بط تهاظم الغثخحن والهٓض اللمُاوٍت وال٘لى والضم والهكام والضماى
ً
واإلاهضة واإلاباًؼ وختى الاظىت بإٖملها.باإلغاَت الى ما جبهشه هىاجج الخُانل مً ظؼٍئاث ؤشهت (بِخا) و(ياما) ،التي حؿبب جلُا
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
بشهانُا بغاَُا .وبالغيم مً ؤن الُىعاهُىم اإلاىػب ال ٌشٙل غغعا زاعظُا ملخىقا ،بال ؤهه ٌشٙل غغعا صازلُا ظؿُما نً
ؾغٍٔ الخىُـ والبلو ؤو الجغوح اإلالىزت [.]50
وَؿغث الهاإلات بغجل بان الاغغاع اإلادخملت للُىعاهُىم اإلاىػب في الجؿم البشغي :بهض اؾخيشاّ الهباء الجىي لجؼٍئاث
الُىعاهُىم اإلاىػب الىاهىٍت ،جىجم نً نبىعها للخاظؼ الضمىي في الغثه ،وج٘دؿب مضزال الي الخالًا ،وهظا ًيخج ظظوع خغة Free
 .radicalsوهدُجه ل٘ىن الُىعاهُىم اإلاىػب مهضن زُٓل َان ؾمُخه تهاظم البروجحن في الخالًا والتي جٓىم ناصة بمداعبت الجظوع
الخغة ،وبظا ًيخج مؼٍض مً هظه الجظوع .وجسلٔ هظه ال٘مُت مً الجظوع مجمىنت مً الػًىؽ اإلااٖؿضة نلي الجؿم البشغي،
وٍاصي هظا الػًـ الي َشل الاهؼٍماث الىْاثُت ،مما ًترٕ زالًا الجؿم نغغت للُحروؾاث والُؿغٍاث  Mycoplasmaوحؿبب
ً
ؤغغاعا لىكام الاجطاالث الخلىٍت والخبِباث الُخُلُت ( Mitochondriaظؿم صُْٔ في الؿِخىبالػم.ٕ -م).
وؤشاعث بغجل الى ان الهضًض مً صعاؾاث جُُٓم الُىعاهُىم اإلاىػب بُيذ ان اإلاشٙلت ألاؾاؾُت جخجؿض في آلازاع الهضًضة إلشهام
(ؤلُا) نلى بيُت الخلُت  ،وبػمجها بغوجِىاث الـ  ،DNAالتي جُغػ بشاعاث ُٖمُاوٍت خُىٍت  biochemicalوبهؼٍماث ؤًػُت
 Metabolicفي الخلُت.وَهخٓض الهلماء بةن مشٙل البروجِىاث اإلاظٖىعة هى اإلاؿاو ٛنً مسخلِ ؤمغاع الخى٘ـ الهطبي
 Neurodegenerativeالتي ؤضابذ اإلاداعبحن الٓضماء اإلاشاعٖحن في خغب الخلُج َ.1991خل ٚالجؼٍئاث حؿخؿُو شٔ ؾغٍٓها الى
نمٔ الغثت .وهي الى خض ٖبحر يحر ْابلت للظوبان..وجاٖض الهاإلات بغجل بان ضًغ حجم هظه الجؼٍئاث ٌؿهل جمشلها  uptakeصازل
الخالًا ،وبهخٓالها نبر الخالًا الكهاعٍت  Epithelialوالخالًا قهاعٍت البؿاهت  Endothelial cellsصازل الضوعة الضمىٍت
ً
واللُمُاوٍت.وَهجي طل ٚغمىا ألاهضاٍ الخؿاؾت ،التي جػم :الهٓض اللمٓاوٍت ،والؿدا ،ٛوالٓلبَ،خخلُها .وٍمً٘ ان جطل
الجؼٍئاث اإلاظٖىعة الى الجهاػ الهطبي.
َ
ً
وهكغا ألمخالٕ الُىعاهُىم اإلاىػب زاضِخحن ججهالن مىه ؤٖثر ؾمُت مً ؤي نىطغ ازغٖ.ىهه نىطغ مشو ومهضن زُٓلٖ-ما
ؤؾلُىاَ ،ةن الخهغع إلاهضن زُٓل ( بػمىه الُىعاهُىم) ًمً٘ ؤن ٌؿبب َٓضان مىانت ألاوسجت ،وؤمغاع هٓظ اإلاىانت الظاجُت،

وؤمغاع اإلاُاضلٗ،التهاب اإلاُاضل الغزىاوي ؤو شبه الغوماجحزمي  Rheumatoid arthritisوؤمغاع ال٘لى ،والضوعة الضمىٍت،
ً
والجهاػ الهطبي...وَٓضان الؿبدُت  Mitochondriaلىقُُتها هى ألاٖثر بغغاعا للٓلب ،والٙلُت ،واإلاش ،وال٘بض ،ولهػالث الهُٙل
الهكمي في هظا اإلاػماعٖ .ما ؤن هٓظ مىانت ألاوسجت ٌهغع الهػى الخي لًؼو الُاًغوؾاث ،والب٘ترًا  ،واإلاُ٘ىبالػما ،اإلاغجبؿت
بمسخلِ ألامغاع -جاٖض الهاإلات بغجل.
والن الـ  DUمهضن زُٓلَ ،اهه ًدل مٙان اإلاًىِؿُىم اإلاىظىص في ظؼٍئاث الهػى ،والظي ٌهمل في الهاصة ٖمػاص لالٖؿضة،
َ
مما ًضمغ ظهاػ الُت الاضالح في الجؿم.وهدُجه لهظا الخضمحر َان الجؿم ًطاب باالمغاع اإلاؼمىه ،والؿغؾان.وحؿخؿُو الجظوع
ً
ً
الخغة ؤًػا ان حهؿل ٗلُا نملُت جطيُو ظؼٍئاث البروجحن ،التي جخلىها ضىانت الخمؼ الىىوي مً ْبل الـ  RNAوبهؼ مً
الامغاع الىاججه نً البروجِىاث التي ازؿاث ؾغٍٓها وحشمل الخلُِ الِ٘سخي  Cystic fibrosisوالبىا ٛالخُه Diabetes
ً
 insipidusوالؿغؾان.وج٘ىن ٖمُاث ْلُلت مً الُىعاهُىم اإلاىػب ،خُض ظؿُماجه بالًت الطًغّ ،
ظضا وحؿبب الؿغؾان 27
ؾامت
،بغاَت الى مساؾغ نلى اليؿل[ .]51وؤٖض مههض بدىر البُىلىظُا ؤلاشهانُت للجِش ألامغٍٙي ( )AFRRIبإن الُىعاهُىم اإلاىػب
ًمً٘ ؤن ٌؿبب الؿغؾان[.]52
ً
ً
وؤٖض الهالم البرًؿاوي َاسخي Thomas M.Fasyان بؾخيشاّ ؤوٖؿُضاث الُىعاهُىم ًمً٘ ان ًىلض للمخهغع له ؾُُا واؾها
مً ألانغاع اإلاغغُت الهطبُت  Neurological symptomsومجها الغئٍت اإلاشىشت والخضع والخىمل وَٓضان الظاٖغة ،وألاغؿغاباث
الىقُُُت ؤلاصعاُٖت ،وضضام الشُٓٓت ،وعهاب الػىء [.]53
وزمت ؤصلت متزاًضة جاٖض ْضعة الُىعاهُىم نلى جضمحر ظهاػ اإلاىانت  ،Immune systemوبؾدشاعة بؾخجاباث الخؿاؾُت allergic
واإلاىانت الظاجُت .autoimmune responsesوؤٖضث بمٙاهُت ان جاصي ؾمُت الُىعاهُىم الىمىػب وصعظت بشهانه الػهُُت الى
ً
ألاغغاع بال٘لى وال٘بض والغثخحن ،وْض حؿبب ؤهىانا مً الؿغؾان وألاوعام الخبِشت والدشىهاث الىالصًت ويحرها.وؤشاع الهالم
البرًؿاوي الغاخل هىلضؾخىٕ  Douglas Holdstockالى ان اؾخيشاّ الًباع الىىوي ًمشل الخؿغ الاٖبر.وؤْغ زبراء اللجىت الضولُت
للخماًت مً الاشهام ) (ICRPبان  15في اإلااثت مً الًباع اإلاؿخيشٔ ًمً٘ ان ٌؿخٓغ صازل الغثخحن ونٓضها اللمُاوٍت إلاضة نام او
اٖثر [.]54
ً
ً
ً
ً
ً
والُىعاهُىم مىزٔ ظُضا بىضُه ؾما ٗلىٍا  ، Renal toxinوؾما نطبُا  ، Neurotoxinومؿببا للؿُغاث ، Mutagen
َ
ً
ً
ً
/مدُؼا للهُىب الخلُٓتَ .هى ًُ ُ
ؿغح مً ْبل الٙلُخحن ٗاًىهاث
ومؿببا للؿغؾان  Cancerogenوماسخا Teratogen
ًىعاهُل،التي هي ؾامت للخالًا الكهاعٍت للىِب الٙلىٍت  .Renal tubular epithelial cellsوَؿخدض الخلِ الٙلىي ،وٍمً٘ ان
ًخؿىع الى ج٘ىًٍ خصخى في ال٘لى ،والضم في البى ،Hematuria ٛبشٙلُه الخُي والكاهغ ،وبخخباؽ بىلي مخىاضل Transient
 oliguriaو /ؤو َغؽ البى polyuria ٛالظي ًمً٘ ان ٌؿخمغ ألؾابُو ؤو ألشهغ.
ً
وطاث الخإزحر ًىؿبٔ نلى الُىعاهُىم اإلاىػب،خُض حشحر ألابدار بلى خطى ٛؤغغاع بال٘لى هاظمت نً ؾمُخهَ ،ػال نً ؤغغاعها
ب٘غٍاث الضم البُػاء ،وحًحراث في الخىاص الجُيُت [ ،]55خُض جم في نام  2007بزباث غغع ؾمُت الُىعاهُىم اإلاىػب نلى
زالًا الغثخحن وبناْت بضالح اإلااصة الىعازُت الخُت  DNAوالهضًض مً ألاغغاع التي ما ػالذ ُْض البدض والضعاؾت [.]56

ؾُغاث ظُيُت ؾغؾاهُت ومسخُت
ؤزبذ الهالم الُىلىضي باَغؾخىٕ  Keith Baverstockالظي ٗان ٖبحر زبراء الىْاًت مً ألاشهام لضي مىكمت الصخت الهاإلاُت ،ان
اؾخيشاّ طعاث يباع الُىعاهُىم اإلاىػب ًىلض آزاعا ؾمُت ظُيُت نلى الـ  ،DNAوجىدشغ مً الغثت بلى ؤظؼاء الجؿم نً ؾغٍٔ الضم
وجدؿبب بإغغاعا بالًت في هسام الهكم والىكام اللُمُاوي وال٘لى [.]58[]57صعاؾت الهالم باَغؾخىٕ هظه جم مىو وشغها مً ْبل
مىكمت الصخت الهاإلاُت ،وبؿبب جىاؾئ اإلاىكمت هظا جغٕ باَغؾخىٕ الهمل َحها.
ً
وؤوضر باَغؾخىٕ بإن يباع الُىعاهُىم اإلاىػب الىاظم نً الظزاثغ ٌشٙل زؿغا ظلُا ،ولظا ًمً٘ بصعاظه ٖسؿغ ظهاػي َاثم .
ً
ٌهخمض ٖم هى حجم الخؿغ نلى قغوٍ مهُىتَُ .ي اإلاىازاث الجاَت الٓاخلت ًمً٘ ؤن ً٘ىن الخؿغ ٖبحرا،بُض ؤهه نىضما ً٘ىن
ً
ً
].
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ألامض[
خُض
مً
ومدضوصا
غهُُا
هىإ هؿىٖ ٛبحر لؤلمؿاع َٓض ً٘ىن الخؿغ
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في نام ،2005بؾخسضمذ الهاإلات مُللغ وَغٍٓها مً مههض  ،AFRRIبالخهاون مو باخشحن مً ظامهت باعَـ بُغوؿا ،هماطط مً
زالًا نكمُت بشغٍت  ، (HOSلخُُٓم الٓضعة الؿغؾاهُت الٙامىت للُىعاهُىم اإلاىػب ،بةزخباع زاعط الجؿم الخي ( (in vitroمً
زال ٛجُُٓم الخدى ٛاإلاىعَىلىجي ،والؿمُت الجُيُت والشظوط ال٘غومىؾىمي ووشىء الدشىه ؤو الؿُغاث Mutagenic (HRRT
) Iociوال بؾخٓغاع ظُىىمي َ . Genomic instabilityإقهغث الىخاثج بان الخهغع للُىعاهُىم اإلاىػب ً in vitroجهل مً زالًا الـ
ً
ً
ً
ً
 HOSجخدى ٛوعمُا  Neoplatically transformingوحشىهُا  Mutagenicوٍدطل حؿمما ظُيُا  genotoxicوبؾخدشار
 inducingنضم ألاؾخٓغاع الجُىىمي.
وؤٖضث الىخاثج بان الخهغع الضازلي للُىعاهُىم اإلاىػب ؾبب ػٍاصة هامت في الخىاجغ الدشىهي  Mutagenic frequencyفي ظحن
الالٕ  Lac geneؤزىاء بزخباعاث للُئران اإلاهغغت له.وؤصي الخهغع الضازلي للُىعاهُىم اإلاىػب لالضابت بؿغؾان اإلاشاهت Bladder
 caفي  %75مً ٗاَت الخُىاهاث زالً 90 ٛىم مً حهغغها له .وبؾخيخجذ بان مً شإن الخهغع الضازلي ؾىٍل ألامض للُىعاهُىم
ان ٌؿبب همى الاوعام لضي الاوؿان [.]60
وفي نام ْ ،2007امذ ناإلات الؿمىم واًؼ  Sandra Wiseوَغٍٓها مً مسخبر واًؼ لهلم الؿمىم البُئُت والجُيُت بجامهت ؾاوزغن
ماًً في بىعجالهض ،بخهغٍؼ ؾلُُاث زالًا لُُُت  fibroblastsمإزىطة مً ْطباث هىاثُت بشغٍت مؿخيبخت ،الى ظؿُماث اوٖؿُض
الُىعاهُىمٗ ،اإلاىظىصة فى يباع الُىعاهُىم اإلاىػب ،وؤٖضث هخاثج الضعاؾت بتهام الُىعاهُىم اإلاىػب بإهه ماصة مؿغؾىت،مشحرة الى
ان الهضًض مً الخدُٓٓاث الهلمُت صعؾخه في زالًا الشهب الهىاثُت البشغٍت.ووظضث الضعاؾت بان زؿغ ؤلاضابت بؿغؾان الغثت
ْض ػاص مو ػٍاصة جغاٖحز الجؿُماث التي حهغغذ لها الخالًا البشغٍت.وجبحن بإن الخإزحراث الؿمُت لجؿُماث يباع الُىعاهُىم اإلاىػب
ً
ً
ً
حؿبب ج٘ؿحر ٖغومىؾىماث زالًا الغثت البشغٍت ،وحؿخدض جإزحرا ؾمُا ( cytotoxicبهخاط ؤزغ ؾام نلى الخالًا) وٖالؾخىظُيُا
( clastogenicالدؿبب في حهؿُل ؤو ج٘ؿحر ال٘غومىؾىماث) في الخالًا الغثىٍت لئلوؿاوو [.]61
وٗاهذ صعاؾاث نلمُت نضًضة ،بظغٍذ نلى الخُىاهاث ،بدشذ في ألاخخمالُت الؿمُت الجُيُت  Genotoxicواإلاؿغؾىت
 Carcinogenicللُىعاهُىم اإلاىػب ،مًغػة في ؤظؿام الٓىاعع شكاًا مىه  ،ووظضث ؾُغاث ظُيُت ؾغؾاهُت Oncogenes
مؿخدشت بمُخاح مسخلِ ،وؾُغاث ظُيُت مطلُت  Serum muta-genicityوؤوعام ألاوسجت الغزىة  Soft tissue sarcomasفي
ألاوسجت الهػلُت [.]64[ ]63[]62

وؤقهغاؾخيشاّ الُئران لجؼٍئاث الُىعاهُىم اإلاىػب ػٍاصة في جلِ الخامؼ الىىوي مىٓىص ألاوٖسجحن  DNAوجإزحراث
بلتهابُت [.]64وبُيذ صعاؾاث نلى زالًا الىعم الًغوي الهكمي ؤو الؿاعٖىما الهكمُت  Osteosarcomaالبشغٍت ،بإن الُىعاهُىم
اإلاىػب ًمً٘ ؤن ًدُؼ خطى ٛجدى ]65[ ٛوَؿبب ؾمُت زلىٍت  cytotoxicityوالبؾخٓغاع ظُىىمي Genomic instability
وحشُ٘ل ماً٘غوهىوي ٖ .]66[ Micronuclei formationما وَؿبب الُىعاهُىم اإلاىػب الٓابل للظوبان جبضالث ٖغوماجُضًت
 Chromatid exchangesشُٓٓت ،وهىاجج بغاَُت  ،DNA adductsوؾُغاث ظؼٍئُت ،واهدغاَاث ٖغومىؾىمُت ،في زالًا مبُؼ
الهمؿتر ) (CHOالطُجي [.]69[]68[]67
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وْضمذ ٗل جل ٚالضعاؾاث ؤصلت نلى ؤن للُىعاهُىم اإلاىػب ْضعة ؾمُت ظُيُت ومؿغؾىت.
وؤوضر الهالم الُىلىضي باْغؾخىٕ  Keith Baverstockزاضُت ؾغؾىت  carcinogenicityالُىعاهُىم اإلاىؼ باألؾدىاص الى هخاثج
مجمىنت مً الضعاؾاث طاث الهالْت التي جىضلذ الى ان ؤشهت (الُا) اإلاىبهشت مً الُىعاهُىم اإلاىػب هي ماصة مؿغؾىت
.carcinogenوؤنلً باَغؾخىٕ نً جؿىٍغ الىٗالت الضولُت ألبدار الؿغؾان International Agency for Research on Cancer
ً
) (IARCالخابهت إلاىكمت الصخت الهاإلاُت ،لبروجىٖى ٛلها ًدضص الهىاضغ اإلاؿغؾىت ،مهخبرا ان ٗاَت اإلا٘ىهاث اإلاشهت radioactive
، compoundsبما َحها الُىعاهُىم اإلاىػب ،هي اإلاجمىنت ألاولى للمؿغؾىاث،وطل ٚألن ألاشهام هى الهامل اإلاؿغؾً ألاو.ٛ
ووَٓا لباَغؾخىٕ هىإ ؤٖثر مً  10ؤوعاّ بدشُت ؤٖضث آلازاع الؿمُت الجُيُت  Genotoxic effectsللُىعاهُىم اإلاىػب نلى
َ
الخالًا البشغٍت اإلاؿتزعنت و  9ؤوعاّ بدشُت ؤشاعث الى ازاعه نلى الخالًا الخُىاهُت.وسجلذ بهؼ الخٓاعٍغ ػٍاصاث في ج٘ؿغ ؤشغؾت
الـ  DNAوخطى ٛؾُغاث  .mutationsوْض نبرث بهؼ ألاوعاّ البدشُت نً ْلٓها بشإن حًُحر  modificationالخهبحر
الجُجي ، Gene expressionوطل ٚألن جلِ الـ ْ DNAض ًدضر في ؤماًٖ ال جإزحر لها نلى الىـ الكاهغي بال ان الىـ الكاهغي
ًخىِْ بلى خض ٖبحر نلى الخهبحر الجُجي ،وطل ٚهى هٓؿت الجهاًت ،وهى ؤٖثر ما ًشحر الٓلٔ.

وبحن باَغؾخىٕ بان حًحر الىمـ الكاهغي هى نملُت ال عظهت َحها .وبٓضع حهلٔ ألامغ بالؿغؾان،اإلآلَٔ ،اهه ًدخاط ان ًدضر في
زلُت واخضة َٓـ ٗي ٌشٙل زؿغ ألاضابت باإلاغع.وؤٖض بإن ؤلاشهام واإلاهاصن الشُٓلت ْاصعة نلى ان حؿخدض الالؾخٓغاع الجُجي
ٖ genomic instabilityإزغ ال ًُلغى (لىخل ؤًػا في الخالًا اإلاؿتزعنت التي ُنغغذ للُىعاهُىم اإلاىػب)،الظي له همـ قاهغي
يحر ؾبُعي ْاصع نلى الخؿىع الى مغع ٖىٓؿت جهاًت .هىا ًمً٘ ؤن ً٘ىن زمت ْلُآل مً الش ٚبان ًمخل ٚالُىعاهُىم اإلاىػب
ً
ً
بخخماال ْىٍا لِؿبب مغغا بطا جم صزىله بلى الجؿم .وَهآل زبذ بإن يباع ؤوٖؿُض الُىعاهُىم ْاصع نلى الُٓام بظل ٚلُترة بهض
ج٘ىٍىه.وَهخمض ؤمض هظه الُترة نلى الكغوٍ البُئُت التي جم الخهغع زاللها ،خُض ًمً٘ في اإلاىازاث الجاَت والٓاخلت ؤن ج٘ىن
ً
الُترة ؤشهغا بلى ؾىىاث [.]70

الى هظا،ؤٖض باخشىن في ْؿم نلم البُىلىظُا ؤلاشهانُت الخلىٍت الخؿبُُٓت الخابو لـ  ،AFRRIبةشغاٍ الهاإلات مُللغ ،وباخشىن مً
ْؿم الُ٘مُاء بجامهت هىعزغن ؤعٍؼوها بالىالًاث اإلاخدضة ،بإن الُىعاهُىم ٌؿبب ؾُغاث في الخامؼ الىىوي 30 ،]72[]71[ DNA
وٍمً٘ ان ٌؿبب الخهغع للُىعاهُىم ػٍاصة في الؿُغاث الطبًُت .]74[]73[ Chromosomal aberrations
ووشغث الباخشت هُىضًً  Rita Hindinوػمالئها مً نضة ؤْؿام نلمُت بجامهت ماؾاحشىؾدـ وظامهت جاَذ ببىؾؿً وظامهت
جاَذ بمضَىعص بالىالًاث اإلاخدضة ،وعْه بدشُت بهىىان" :الؿمُت الجُيُت اإلاسخُت  Teratogenicityلًباع الُىعاهُىم
اإلاىػب:نغع مً مىكىع وباجي  ،" Epidemiological perspectiveاٖضث بان الابدار التي جم اظغائها نلي الخُىاهاث ججؼم بان
الُىعاهُىم اإلاىػب مؿبب للدشىه ٖ ، Teratogenما اٖضث نلي ان الضالثل الىباثُت لضي البشغ جدؿٔ مو مساؾغ الدشىهاث
الخلُٓت اإلاتزاًضة في وؿل الاشخاص الظًً حهغغىا للُىعاهُىم اإلاىػب [.]75

ً
وبؾخؿغاصا ،زمت مبضؤ مٓبى ٛبشٙل واؾو في البُىلىظُا الُحزًاثُت بإن جل ٚالهىامل التي حؿبب ؾُغاث ؤو جلِ الـ ً DNAمً٘ ان
حؿبب الؿغؾان .وٍمً٘ للؿُغاث الخاضلت في الـ  DNAلخالًا اإلايشإ ( germ cellsفي الخطِخحن واإلابُػحن) ان جاصي الى
حشىهاث والصًت  birth defectsؤو بظهاع  . miscarriageوؤهه ألمغ مٓبى ٛبإن حهغع الغظل للُىعاهُىم بىؾهه ؤن ًاصي الى
ػٍاصة في زؿىعة الدشىهاث الىالصًت لضي ؤؾُاله اإلاىلىصًً بهض الخهغع [.]76
وؤقهغ بدض ؤظغي في  Harwellو  Oxfordshireو  Mt. Vernon Hospitalفي لىضنً ُِٖ ،مً٘ لجؿُمت (ؤلُا) اإلاىُغصة
 Single alpha particleاإلاىبهشت مً الُىعاهُىم اإلاىػب جضمحر زالًا الضم البُػاء [ .]77وؤقهغ  25في اإلائت مً الخالًا اإلاهغغت
ً
ً
لئلشهام ،بهض  12بهٓؿاما  ،divisionsؤهماؾا مً ال٘غومىؾىماث اإلاى٘ؿغة ؤو اإلالخىٍت [ ]78وؤٖضث صعاؾت بإن طل ٚهى زؿىة
ؤولى في ؾلؿلت ألاخضار البُىلىظُت التي ًمً٘ ان جاصي الى الؿغؾان ،وبشٙل ؤٖثر جدضًضا الى ؾغؾان الضم []79
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الوجتوع الشيبضي الغلين و العذالخ اإلجتوبعيخ
االعتبرً :عوبى عجذ الغٌي
بضؤ الهالم والشهىب في ظمُو صو ٛالهالم في بصعإ ضهىبت الىغو ؤلاْخطاصي الخالي وضهىبت ألاػمت التي ًمغ بها الهالم الُىم
وبضؤوا ًؿالبىن مً خ٘ىماتهم في بناعة ؤلاهدباه لخاظاث مىاؾىحها وجلبُتها وبظباعهم نلى بجساط اإلاىغىم نلى مدمل الجض والؿمام
ألهحن الشهب وبصعإ مضي اإلاهاهاة التي ٌهاوي مجها جدذ هحر ألاػمت ؤلاْخطاصًت والتي ػاص زٓلها نلى ؤٖخاٍ الشهب والهمل نلى
بًجاص الخل الجظعي لهظه اإلاشٙلت .بن هظا ؤلاغؿغاب الظي حشهضه الضو ٛاإلاسخلُت لِـ نباعة نً بخخجاط ججاه يالء اإلاىاص
الًظاثُت وبعجُام ٗلُت ؤلاؾٙان َدؿب ولً٘ الؿبب الخُٓٓي والغثِسخي هى حهؿش الشهىب للهضالت الاظخمانُت.
بلى آلان ًبضو ؤن مبضؤ الهضالت ؤلاظخمانُت وٖإهه هضٍ بهُض اإلاىا ٛوٍطهب جؿبُٓه وبما ؤن الٓؿاناث الهضًضة في ٗل مجخمو في
الهالم ْض لخٔ بها الخإزحر الؿلبي الىاجج نً ألاػمت ؤلاْخطاصًت والظي ًكهغ في بهدشاع البؿالت وؤلاهسُاع في مؿخىي اإلاهغَت
ً ّ
الخهلُم َةن َ٘غة الهضالت للصخظ الىاخض مبيُت نلى خؿاب الصخظ آلازغ بطا ُوظض اإلاجا ٛلخؿبُٓها .وجبها لبيُت ووغو
ً
اإلاجخمو ؤلاوؿاوي في ٗاَت صو ٛالهالم بضون بؾخصىاء ًبضو ؤن الىضى ٛبلى ؤي خل ؾىٍ ًؼٍض مً ألامغ حهُٓضا وٍجهل مً َ٘غة
ً
ً
جدُٓٔ الهضالت ؤلاظخمانُت ؤمغا لِـ ضهبا َدؿب بل مؿخدُل اإلاىا ٛمما ؾُاصي بضوعه بلى زُبت ؤمل ٖبحرة والتي بضوعها
ؾخٓىص الهالم بلى اإلاؼٍض مً ؤلاغؿغاب والهىِ والظي ؾخ٘ىن خطُلخه وزُمت في بشخها ٛالخغوب بحن الضو ٛوبالخالي ؾخاصي بلى
صماع الهالم.
لظل ٚبن جؿبُٔ مبضؤ الهضالت ؤلاظخمانُت ًجب ؤن ٌشمل ظمُو شغاثذ وَطاثل اإلاجخمو ونلى ظمُو مؿخىٍاجه مو نضم بهما ٛؤي
ً
ُ
مجهاَ .ةن مىاظت ؤلاغؿغاب الظي ؤزظ ًجخاح ألامم مىظ ؾىت  ٢١١١جكهغ مشبخت ؤن الهالم ْض حًحر بشٙل ظظعي بط ؤضبذ وٖإهه
ً
ً
ُ
ُٖاها واخضا وبالخالي بضؤ ًخؿلب مىا ؤن وهحر بهدباهىا لٙل ظؼء َُه ؤٗان بلض ؤو ؤمت ؤو ْبُلت نلى ؤجها مؿخدٓت في الخىاظض والهِش
نلى مؿخىي ًخىَغ َُه ألَغاصها مخؿلباث الخُاة ألاؾاؾُتَ .اإلوؿاهُت في ًىمىا هظا شبحهت بجؿض الاوؿان الىاخض اإلاالِ مً
ً
نضة ؤنػاء ولٙل نػى َُه له مٙاهخه ومهمخه الخاضت به والظي ُوظض مً ؤظلها وٗل هظه ألانػاء حهمل مها في بوسجام لهضٍ
ً
ببٓاء الجؿض صخُدا ونلى ُْض الخُاةٗ ،ل زلُت في ٗل نػى في هظا الجؿض حهمل مٓضمت ٗل ما في ؾاْتها وبٙامل ْضعتها

ً
ً
مؿتهل٘ت ما جدخاظه َٓـ للُٓام بهملها نلى ؤٖمل وظه وه٘ظا هدً ؤًػا بط ؤن ٗل شخظ مىا ٗالخلُت في ظؿض البشغٍت وٍجب
نلُه الهمل للطالر الهام إلبٓاء الهالم نلى ُْض الخُاة.
ً
وبىُـ الؿغٍٓت ًجب ؤن ً٘ىن الؿعي اًػا وعاء بًجاص الخل اإلاىاؾب والظي ٌشمل ظمُو شغاثذ اإلاجخمو الهاإلاي .وٖسؿىة
عثِؿُت ًيبغي في ؤن ج٘ىن ظمُو اإلاداصزاث واإلاىاْشاث مو اإلاؿاولحن الخ٘ىمُحن واإلادخجحن نلى الىغو الخالي ظضًغة بهحن
ؤلانخباع ونلى مؿخىي مىػون وبشٙل ظضي وؤن ًخم نغغها بةخترام نلى آلازغًٍ .وبما ؤن ال٘شحر مً الُئاث لضحها مؿالُب ناصلت
ًخىظب نلى ٗل هظه الُئاث ؤن جإزظ بهحن ؤلانخباع مؿالُب الُئاث ألازغي نلى هُـ اإلاؿخىي مً ألاهمُت.
بهظا ألاؾلىب ًخم زلٔ الجى اإلاىاؾب للمداصزاث َال ًىظض بحن الجمُو مً هى الطالر ؤو الؿالر َهىإ ؤهاؽ طو هىاًا ضاصْت
وخُُٓٓت هدى الطالر الهام للمجخمو وهضَهم مً مشاعٖتهم اإلاهاهاة واإلاشاٗل التي جىاظههم مو آلازغًٍ مداولحن الىضى ٛبلى خل
مٓبى ٛوٍخماشخى مو الجمُو.
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ً
َةطا ؤزظها مشا ٛألاؾغة الىاخضة َةهىا هجض ؤن ٗل َغص َحها له خاظاجه الػغوعٍت والخاضت به َ
َالجض مشال في ِؾىه اإلاخٓضم ًدخاط
ً
بلى الضواء الػغوعي لٙي ًبٓى صخُدا وألاب ًدخاط بلى بضلت ظضًضة لحرجضحها في نمله الجضًض وألام جدخاط بلى مُغوشاث ظضًضة
لًغَت الػُىٍ وؤلابىت جدخاط بلى صوعة في حهلُم اللًاث وؤلابً خطل لخىه نلى عؾالت ْبى ٛلئللخداّ في ٗلُت الؿب في بخضي
ً
الجامهاث ومً اإلاخؿلب مىه مطاعٍِ باهػت .بالىدُجت ججخمو ألاؾغة مها في ظلؿت ٌَهمها الىص لُدىاْشىن في مخؿلباث ٗل مهىم
وفي صزل ألاؾغة الشهغي وٍخجاصلىن في ؾغح ٗل واخض وظهت هكغه والىكغ بلى خاظاث آلازغًٍ لهضٍ الىضى ٛبلى خل مً زالله
ٌؿخؿُو الجمُو الخطى ٛنلى ما ًدخاظىهه بىغو ألاولىٍت في جىػَو اإلاطاصعَ .الجمُو ٌهلمىن ما هى غغوعي وال بض مىه وطإ
ً
الظي ال يجى نىه وؤًػا ما ٌؿخؿُهىن جإظُله إلاا بهض ولً٘ بؿبب ؤلاعجباؽ الظي ًجمو بُجهم ٖإَغاص ألاؾغة الىاخضة ًخىآَىن
نلى جغجِب ألاولىٍاث.
هدً هغي آلان في نطغها هظا وبؿبب الخهامل اإلاخباص ٛبحن صو ٛالهالم نلى اإلاؿخىي الطىاعي والخجاعي واإلاالي وختى الؿُاحي ْض
ً
جدى ٛالهالم في بعجباؾه مها وٖإهه ؤؾغة واخضة ،ومو جؼاًض هظا الىىم مً الترابـ في بنخماص ٗل بلض نلى آلازغ ًجهل مطؿلر
ً
ً
الهىإلات واْها خُُٓٓا.
ً
آلان هدً بداظت في ؤن هضعٕ ُُُٖت الخهامل مها مً زال ٛهظا اإلاىكىع َةطا ؤؾخؿهىا جغٖحز جُ٘حرها في هظا ؤلاججاه في مهالجت
ً
ً
ألامىع وٖإجها جىاظه ألاؾغة الىاخضة في ظى ٌؿىصه الىص وؤلاخترام َهظا الىهج ؾُسلٔ ظىا مً ألامان بحن الجمُو للخهامل مها نلى
ً
مؿخىي زٓافي عاقي وعَُو .وؤًػا ًجب ؤن ال وًُل نً الىاْو في ؤن ظمُو البلضان وخ٘ىماتها حهاوي مً العجؼ اإلاالي بؿبب الضًىن
الهاإلاُت في مداولت ٗل صولت في حًؿُت بخخُاظاتها اإلاسخلُت ومضازالتها في ؤؾىاّ البىعضت الهاإلاُت مما ؤصي بلى الخؿاثغ الُاصخت
لبهؼ الضو ٛوبالخالي جغاٖم الُىاثض الهالُت التي جٓو نلى ناجٓها مما ًىصي بلى جُاْم ألاػمت ؤلاْخطاصًت التي ٌهاوي مجها الهالم
بضون بؾخصىاءَ .األمغ لِـ مدطىع في نضم وظىص وجىَغ اإلاطاصع الٙاَُت نلى وظه البؿُؿت لؿض خاظاث البشَ ،اإلاطاصع
مىظىصة وٗاَُت للجمُو ولً٘ مىغو الخهامل مو آلازغًٍ هى الظي ًدضص جىَحر بخخُاظاث الجمُو َُ.ي جغابـ الهالم وحهامله ٖما
ألاؾغة الىاخضة في بهخمام ٗل َغص باآلزغ وؤلابخهاص نً الجشو وال٘غاهُت في عيبت ؤلاوؿان في ببخالم الهالم إلشبام طاجه هى
اإلاىغىم الظي ًخىظب نلى ٗل مىا بنخباعه بطا ٖىا هإمل بةؾخمغاعالخُاة نلى هظه ألاعع.
لِـ اإلاىغىم في ؤن ٗل شخظ ؾُدطل نلى ٗل ما ًؿلبه صَهت واخضة وفي ٍآن واخض بل ً٘ىن الىغو ٖما في مشا ٛألاؾغة الظي
ً
ً
اوعصهاه ؾابٓا في ؾض الػغوعٍاث وألاولىٍاث ؤوال والهمل نلى الخهاون في جىَحر الخُاة ال٘غٍمت للجمُو ولً٘ بطا ؤعصها الىضى ٛبلى
ً
هظه الىٓؿت ال بض مً ؤن وهمل مها في الؿعي هدى الطالر الهام آزظًً في ؤلانخباع ٗل بوؿان نلى وظه البؿُؿتَ .الُ٘غة هىا
ً
لِؿذ في بزترام هكام ظضًض وحًحر ْىاهُحن الخلُٓت بل حًحر ؾغٍٓت الخهامل مو الىكام الٙاثً َبضال مً الهمل لهضٍ بشبام الُغص
لغيباجه نلى خؿاب آلازغًٍ ً٘ىن الهمل هدى جلبُت خاظاث آلازغًٍ.

ًجب ؤن ٌعي الجمُو مً الخ٘ىماث واإلاىاؾىحن نلى خض ؾىاء الىاْو في ؤهه لِـ هىإ ؤي ؾغٍٓت ؤزغي ؤو ؤي خل آزغ جدذ
ً
الشمـ لهالط ألاػمت الهاإلاُت بال مً زال ٛجؿبُٔ مبضؤ الخهاون اإلاخباص ٛفي الجلىؽ مها نلى ؾاولت واخضة اإلاٙان الظي ً٘ىن َُه
الجمُو نلى ْضم اإلاؿاوة ونلى هُـ صعظت اإلاؿاولُت مً زال ٛالترابـ الظي ًجمو البشغٍت جدذ شهاعالهىإلات لبىاء مجخمو
حؿىصه اإلادبت وؤلاهخمام باآلزغًٍ ٖةهخمام ؤلاوؿان بإَغاص ؤؾغجهَ .ةن اإلاشاٗل التي جىاظهىا في ٗل ؾغٍٔ لِؿذ هي الؿبب َُما
هدً نلُه آلان بل بن الؿبب ً٘مً في الخُ٘ ٚاإلاىظىص بُيىا والخاضل هدُجت بجهمإ ٗل واخض في ؤلاهخمام بىُؿه مً صون
ؤلاٖترار باآلزغًٍ وهدً هغي ختى ؤن الؿبُهت والتي هُؿها جسػو إلابضؤ الخهامل اإلاخباص ٛإلبٓاء ٗل نىطغ َحها نلى ُْض الخُاة ْض
غاْذ بإهاهُت البشغ وظشههم وٍخجلى هظا في جُاْم ال٘ىاعر الؿبُهُت مً الجُاٍ والُُػاهاث وألاناضحر والهؼاث ألاعغُت
وألاوبئت وألامغاع التي بضؤ الؿب ٌعجؼ نً بًجاص الهالط لها وها نلماء الجُىلىظُا ًخيبائن في خضوث اإلاؼٍض مً ال٘ىاعر
الؿبُهُت ونلى مجا ٛواؾو لم حشهض مشله البشغٍت مً ْبل.
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الخل الىخُض ؤمامىا هى في الخهاون اإلاخباص ٛبحن البشغ والُغضت آلان مخاخت ؤمامىا لخصخُذ الىغو وبضالخه لىجهل الهالم مٙاها
ً
آمىا للهِش للجمُو .
صوع الُغص في زلٔ مجخمو مبجي نلى ؤؾاؽ الخهاون اإلاخباصٛ
بن ألاؾغة البشغٍت ووهجى بظل ٚظمُو الىاؽ والظًً ًاٍضون ماٖضًً بإن ؤلاعجباؽ والىخضوٍت بحن ؤبىاء البشغ هما ؤٖثر ألاشُاء
ً
ؤهمُت وؤهم مً جدؼباث ألاؾغاٍ الؿُاؾُت اإلاسخلُت وخؿاباث اإلاطالر الصخطُت وؤهم ؤًػا مً الخ٘ىماث هُؿها.
ً
ً
مها في عباؽ ألازىة ً
بىاء نلى مبضؤ ” ؤخب ْغٍبٖ ٚىُؿ” ٚ
َالبشغٍت هي ظؿض واخض وؤمت واخضة وٍجب نلُىا ظمُها ؤن هغجبـ
مً زال ٛؤلاهخمام بهػىا ببهؼ مً زال ٛعباؽ اإلادبت الظي ًجمو ؤَغاص الهاثلت الىاخضة في بعاصة وعيبت الُغص في نمل ما هى
لطالر ؤَغاص ناثلخه.
هدً لؿىا بإهاؽ ؾاطظحن ؤو بؿؿاء ؤوؤهىا ال وعي الىاْو في ضهىبت جدُٓٔ هظا الهضٍ ول٘ىه ًكهغ ولِـ لىا َٓـ بل للجمُو
ً
وزاضت آلان في ًىمىا هظا ؤٖثر ومً ؤي وْذ مطخى غغوعة هظا الىىم مً الترابـ  .ؾبها ؤهه مً الىاضر ؤن بىاء هظا الىىم مً
ً
الخٓاعب والىخضوٍت في الخهامل والخهاٌش بحن الجمُو ؾِخؿلب وْخا ومو هظا َةهه مً الىاضر لىا بإهه ًجب نلُىا ؤن هبضؤ آلان
إلااطا ؟ ألهه هظا ما ًخؿلبه الىاْو مىا هظا الُىم.
بن واْو الهىإلات الُىم هى واْو شامل للهالم ٖٙل بط ؤن ٗل ؤػمت جإحي جلى ألازغي مجخاخت الهالم بإٖمله .هظا الىغو مترسخ في
مُهىمىا نً ٗل ما ًمغ الهالم َُه الُىم ؤط ؤهه ال ٌؿخؿُو ؤي شخظ مىا ؤن ًتهغب مً هظا الىاْو ؤًىما ُوظض في الهالمَ .ةن
ُ
ال٘شحر مً ٗلماث ومٓاالث الهلماء والؿُاؾحن ومً ٗل طواث اإلاغاٖؼ الشٓاَُت وؤلاْخطاصًت وؤلاظخمانُت في ٗل مجخمو جغصص ضضي
الٓى ٛهُؿه في ؤن الهالم بإظمهه في خٓبت الهىإلات هظه ٖما وٖإن الهالم بٙامله مىظىص في ْاعب واخض َال ٌؿخؿُو ؤي بوؿان مىا
نمل ما ًدلى له وما ًَبًاه لُلخٔ ؤي غغع بهظا الٓاعب ألن نمله لً حهضص ؾالمخه َٓـ بل ؾالمت الجمُو.
هدً – الىاؽ الظًً زغظىا في الؿغْاث في مداولت ظلب ؤي هىم مً الخًُحر ؤو هاالء الظًً بٓىا ًخابهىن ألاخضار مً زالٛ
ً
ؤلاطانت والخلُحزًىن والؿُاؾحن الظًً ال ٌهلمىن ماطا ٌهملىن وُِٖ ًخطغَىن في غىء هظه الكغوٍ ،مىظىصون مها في ْاعب
واخض .وفي غىء الكغوٍ الطهبت التي ًمغ بها الهالم الُىم هغي ؤن اإلااء ؤزظ ًدؿغب بلى صازل هظا الٓاعب بؿبب الشغر اإلاىظىص
َُه والظي ؤزظ ًتزاًض في حجمه .ال ،لِـ اللىم واْو نلى شخظ ما ؤو نلى مجمىنت ما بل ؤن الؿبب الخُٓٓي هى الشغر ؤو
ؤلاهُطا ٛالظي وشإ بُيىا هدً البشغَ ،ةن اإلاؿاولُت جٓو نلى ناجٔ الجمُو وبن للجمُو ًض في ؾىء الىغو الظي هدً َُه الُىم
بط ؤن الجمُو ؾاهم في خضور هظا الشغر بما نً ؾغٍٔ مباشغ ؤو يحر مباشغ ،ومو ٗل ًىم ًمطخي جؼصاص ؾهت هظا الشغر وجتزاًض
ً
َ
ٖمُت اإلااء اإلاخضَٓت بلى صازل هظا الٓاعب ؤٖثر َإٖثر .وبطا ي ِغّ هظا الٓاعب َالٙل ؾًُغّ مها وفي ٍآن واخضَ .إًىما ٖىذ جىظض
نلى هظا الٓاعب  ،ؤٖىذ في الٓام ؤو ٖىذ في ؤنلى ؾىابٓه ،ؤٖىذ مً بحن هاالء الٓاثمحن في ؤعَو وؤضخم وؤنلى ُ
الدجغ في هظا

الٓاعب ؤو مً بحن ؤولئ ٚاإلآُمحن في ُحجغ ناصًت ؤو مً بحن الهاملحن نلى هظا الٓاعب وختى مً بحن ؤولئ ٚالظًً ًُضًغون هظا
الٓاعب َال مُغ ألخض.
ً
مً اإلامً٘ ؤهه ما ًؼا ٛالخاً ٛبضو نلى ما ًغام ولِـ الىغو نطِبا بهض في ٗل ؤهداء الهالم ؤو ؤهه مً اإلامً٘ الخجاهل
والخًاضخي نىه ول٘ىىا وهلم غغوعة جصخُذ هظا الشغر وبضالخه .والؿغٍٓت الىخُضة التي وؿخؿُو مً زاللها الُٓام بظل ٚهي
نً ؾغٍٔ الخػامً والخهاون اإلاخباص ٛالظي ًسلٔ الخُاهم اإلاخباص ٛبحن الجمُو.
بن الخهاون اإلاخباص ٛهى ؤمغ نملي ولِـ بخُ٘حر ججغصي َةن الخهاون اإلاخباصً ٛخؿلب جإمحن الخاظاث اإلاهِشُت الػغوعٍت ٗالؿً٘
والخهلُم والُغص ألاؾاؾُت في الخُاة في ٗل مجاالتها ولٙل شخظ .ولً٘ الخدىٍل في اإلاحزاهُت ومداولت حهضًلها بحن ؤمغ وآزغ
وحؿىٍت ألامىع بإي ؤؾلىب مً صون ؤي حًُحر خُٓٓي للىغو ؤلاظخماعي لً ٌؿانضها في شخيء بل ؤهه ؾحزًض مً ألامغ ضهىبت بط ؤن
اإلاُاه ال جؼا ٛجىضَٔ بلى صازل الٓاعب الظي ًغجُٓه الجمُو  .بن شاء ؤخضها ؤم ؤبى َإهذ مو الجمُو جمخؿي ْاعب الخُاة هظا.
34
ًجب نلُىا ؤن هضعٕ بإن ؤلاهخمام بالىغو ؤلاْخطاصي ْػُت مهمت ولً٘ الىغو ؤلاْخطاصي اإلاخإػم لِـ بال ألانغاع الىاججت نً
هظه ألاػمت ولً٘ الضاء الخُٓٓي هى ؤلاهُطا ٛالخاضل بُيىا هدً ،هظا هى الشغر الظي في الٓاعب وٍجب نلُىا مهالجخه ْبل ٗل
شخيء.
وبما ؤهه مً الػغوعي واإلاؿخىظب مهالجت ألامىع الؿاعثت ًجب ؤن ال ًٌُب نً زاؾغها الؿبب الخُٓٓي لؤلػمت الخالُت ونً ؤن
الخل الىخُض الىاْعي واإلاىؿٓي للمشاٗل ؤلاظخمانُت وؤلاْخطاصًت هى في الخهاون اإلاخباص ٛبُيىا.
ما هى الخػامً والخهاون اإلاخباص ٛالظي هخٙلم نىه ؟
الخهاون اإلاخباص ٛهى ما ٌهؿي ٗل مىا الشٓت وؤلاؾمئىان في صازل هُـ في بوؿان وؤال ًيخاب ؤي شخظ ألاعّ والخحرة في جإمحن
ً
خاظاث اإلاهِشت ألاؾاؾُت ألن آلازغًٍ هم الظًً حهخمىن في جإمحن ما ًلؼمه َُما هى مهخم بهمل جىَحر خاظاتهم ؤًػاَ .اإلهخمام
اإلاخباص ٛبحن الُغص وآلازغ ٖما هى خا ٛالىاْو في ألاؾغة الىاخضةَ ،ةهىا في هظا الهالم ٗالهاثلت الىاخضة ٗل َغص َحها مؿاو ٛنً
آلازغ وفي خا ٛوظىص هظا الىىم مً الػمان بُيىا ال ًُضَو بالػهُِ لًُ٘ نلى هامش الخُاة وال ًخًاضخى نىه آلازغون ألن
الخهاون اإلاخباصٌ ٛهجي مؿاولُت مشترٖت للجمُو في بنخىاء الىاخض باآلزغ.
في مجخمو الخهاون اإلاخباص ٛلؿذ ؤها الىخُض طو الخٔ في ؤن ً٘ىن لي نمل ووقُُت مدترمت بل مً اإلاهم ؤن جخىَغ هظه الُغضت
ً
ؤًػا ؤمام الجمُو لًُ٘ لٙل شخظ مؿخىي مهِشت مدترم ولٙي جخىَغ البِئت الصخُدت التي مً زاللها ٌشهغ ؤلاوؿان باألمان
وٍخمخو بالهِش النهيءَ .اإلاجخمو ؤلاوؿاوي ٗالهاثلت َهل ًاطي ؤلاوؿان ؤَغاص ناثلخه؟ بالؿبو ال.
ً
في مجخمو الخهاون اإلاخباص ٛلً ًىظض مٙاها للبظر بِىما آلازغون ظُام .وال مٙان للمغاويت وال للًش َهل ٌؿغّ ؤخض مً ؤَغاص
ؤؾغجه ؟
في مجخمو الخهاون اإلاخباص ٛال ًىظض مٙان لججي ؤعباح هاثلت مً جإظحر البُىث واإلامخلٙاث َهل ًبتز ؤلاوؿان اإلاا ٛمً ؤبىه ؤو ببيخه ؟
في مجخمو الخهاون اإلاخباص ٛال ًىظض مٙان للؿهاصة للُغص الىاخض بِىما آلازغون حهؿاء.
هظا هى مجخمو الخػامً والخهاون اإلاخباص ٛالظي هخٙلم نىه ،وما جىاصي به هُئت الخهاون اإلاخباص ٛوالتي وظىصث لخدُٓٔ هظا
ً
الهضٍ الؿامي وظمو الهالم مها جدذ شهاع اإلادبت ألازىٍت .
ماهُت الُغص الؿلُم:
الخىاػن ...ما الظي ًخىاعص بلى ؤطهاهىا نىضما وؿمو هظه الٙلمت ....؟؟
ما عؤً٘م لى طهبىا نبر صاثغة الؼمً بلى ؤًام الُىهاهُحن الٓضماء َ ،ةطا ما خاولىا الخهغٍ نلى مهجى ٗلمت الخىاػن لضحهم لىظضها ؤجها
جغجبـ اعجباؾا وزُٓا بمطؿلر الُغص الؿلُم ،والُغص الؿلُم ًخم الىكغ بلُه مً زال ٛمىكاع الُٓم وألازالّ الخمُضة ٗالصجانت
وغبـ الىُـ وؤلاؾخٓامت وهظه الُٓم مخضازلت ومغجبؿت َُما بُجها اعجباؾا وزُٓا وجغجبـ بمجملها مو الطُاث البضهُت والجمالُت

والهٓلُتَ ،ال بض مً بخضار الخىاػن بحن هظه الطُاث مجخمهت وؤن بخضار هظا الخىاػن مهم لؿببحن ..ؤولهما ؤن ًطبذ الُغص
مضعٗا إلاؿاولُخه وؤهمُخه ٖمىاؾً في اإلاجخمو  ،وزاهحهما ؤن جمىده الُغضت لُدُا خُاة ؾلُمت.
الخىاػن ...ما الظي ًخىاعص بلى ؤطهاهىا نىضما وؿمو هظه الٙلمت ....؟؟
ما عؤً٘م لى طهبىا نبر صاثغة الؼمً بلى ؤًام الُىهاهُحن الٓضماء َ ،ةطا ما خاولىا الخهغٍ نلى مهجى ٗلمت الخىاػن لضحهم لىظضها ؤجها
جغجبـ اعجباؾا وزُٓا بمطؿلر الُغص الؿلُم ،والُغص الؿلُم ًخم الىكغ بلُه مً زال ٛمىكاع الُٓم وألازالّ الخمُضة ٗالصجانت
وغبـ الىُـ وؤلاؾخٓامت وهظه الُٓم مخضازلت ومغجبؿت َُما بُجها اعجباؾا وزُٓا وجغجبـ بمجملها مو الطُاث البضهُت والجمالُت
والهٓلُتَ ،ال بض مً بخضار الخىاػن بحن هظه الطُاث مجخمهت وؤن بخضار هظا الخىاػن مهم لؿببحن ..ؤولهما ؤن ًطبذ الُغص
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مضعٗا إلاؿاولُخه وؤهمُخه ٖمىاؾً في اإلاجخمو  ،وزاهحهما ؤن جمىده الُغضت لُدُا خُاة ؾلُمت.
َالصخت هامت للُغص ألجها لى ؤهملذ ٗاهذ بضاًت إلاغخلت اإلاغع وبظلَ ٚةن الىضى ٛبلى خُاة ؾلُمت ًخؿلب بٓاء الجؿم في عناًت
واهخمام ٖىؾُلت هدى جدُٓٔ الؿهاصة  ،وهىإ اهخمام مً ْبل ألاؾباء والتربىٍىن بالدصخُظ والخدلُل والخُؿحر وهظا ؤلاهخمام
ًىطب باججاه الصخت وعناًت الُغص في مضي اظخماعي وزٓافي مهحن َةطا ما اؾخؿام ٗل مً ألاؾباء واإلاضعؾىن ؤلاجُاّ نلى وظىص
ْاؾم مشترٕ َؿىٍ ًاصي بالخالي نلى مؿانضة الُغص نلى ؤلازخُاع الؿلُم لِـ َٓـ َُما ًخهلٔ بالخًظًت ؤو ناصاجه الصخُت
ولً٘ ؤًػا ًم٘ىه بزخُاع همـ خُاجه التي جػم نمله وخاظاجه وألاهم ألاوشؿت الغٍاغُت التي جدٓٔ له الؿهاصة والغغا .خُاجىا
الُىمُت :وفي نطغها الخضًض الظي وهِش َُه وهدُجت النخماصها نلى الخ٘ىىلىظُا واإلاُ٘ىت  ،جالشذ ألانما ٛالُضوٍت وؤضبذ مً
الطهىبت ؤن هٓىم بىقاثُىا بمؿخىي ظُض مً اللُاْت زاضت مو نضم وظىص الضاَو الٖدؿاب الخض اإلآبى ٛمً اليشاؽ والظي
ًٓي مً ألامغاع مؿخٓبال.
َالصخت هامت للُغص ألجها لى ؤهملذ ٗاهذ بضاًت إلاغخلت اإلاغع وبظلَ ٚةن الىضى ٛبلى خُاة ؾلُمت ًخؿلب بٓاء الجؿم في عناًت
واهخمام ٖىؾُلت هدى جدُٓٔ الؿهاصة  ،وهىإ اهخمام مً ْبل ألاؾباء والتربىٍىن بالدصخُظ والخدلُل والخُؿحر وهظا ؤلاهخمام
ًىطب باججاه الصخت وعناًت الُغص في مضي اظخماعي وزٓافي مهحن َةطا ما اؾخؿام ٗل مً ألاؾباء واإلاضعؾىن ؤلاجُاّ نلى وظىص
ْاؾم مشترٕ َؿىٍ ًاصي بالخالي نلى مؿانضة الُغص نلى ؤلازخُاع الؿلُم لِـ َٓـ َُما ًخهلٔ بالخًظًت ؤو ناصاجه الصخُت
ولً٘ ؤًػا ًم٘ىه بزخُاع همـ خُاجه التي جػم نمله وخاظاجه وألاهم ألاوشؿت الغٍاغُت التي جدٓٔ له الؿهاصة والغغا.
خُاجىا الُىمُت:
وفي نطغها الخضًض الظي وهِش َُه وهدُجت النخماصها نلى الخ٘ىىلىظُا واإلاُ٘ىت  ،جالشذ ألانما ٛالُضوٍت وؤضبذ مً الطهىبت
ؤن هٓىم بىقاثُىا بمؿخىي ظُض مً اللُاْت زاضت مو نضم وظىص الضاَو الٖدؿاب الخض اإلآبى ٛمً اليشاؽ والظي ًٓي مً
ألامغاع مؿخٓبال.

بن مؼاولت اليشاؽ الغٍاضخي نلى ازخالٍ يغغه ٌهض ألاؾلىب ألامشل لخدُٓٔ الصختَ ،مً زال ٛطلً ٚخدٓٔ للُغص الىمى
اإلاخٙامل مً الىىاحي البضهُت والىُؿُت وؤلاظخمانُت والهٓلُت  ،وهظا ٌؿانض نلى جدُٓٔ مُهىم الصخت ٖما نغَتها مىكمت
الصخت الهاإلاُت بإجها لِؿذ زلى الُغص مً اإلاغع ؤو العجؼ ول٘جها جٙامل الىىاحي البضهُت والىُؿُت وؤلاظخمانُت والهٓلُت ،وهظا
ًضَهىا بلى الغبـ ما بحن ألاصاء الغٍاضخي والصخت مً زال ٛخُاجىا الُىمُت في هظا الهطغ آلالي  ،وهىإ ؾااً ٛؿغح هُؿه  :هل
هىإ خاظت لؤلصاء الغٍاضخي لخدُٓٔ الصخت؟؟
ؤلاظابت ببؿاؾت :وهم َ ،هىإ َىاثض نضًضة جخدٓٔ لىا نىضما هماعؽ الغٍاغت وؾىٍ هٓؿمها بلى :
 -1باليؿبت للخُاة الُىمُت:
حهمل الغٍاغت نلى جدؿحن الٓضعة نلى مىاظهت مؿبباث ػٍاصة الجهض ٖما هى الخا ٛنىض ضهىص الؿاللم  -خمل ؤشُاء زُٓلت
..وهىإ ماشغاث ْىٍت جض ٛنلى ؤن اللُاْت البضهُت الُىمُت جخدؿً بشٙل واضر نىض مماعؾت الغٍاغت.
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 -2باليؿبت للىاخُت الؿبُت:
بن مماعؾت الغٍاغت حهمل نلى مىو ؤو ججىب خضور ؤمغاع ؤو اغؿغاباث بضهُت مهُىت وؤهمها مجمىنت ؤمغاع الٓلب مشل
ؤمغاع اعجُام غًـ الضم وؤمغاع الشغٍان الخاجي َ ،هىإ َغّ بحن الٓلب اإلاضعب والٓلب الًحر مضعب َاألوٌ ٛؿخؿُو
جإصًت نمل ؤٖبر بمجهىص ؤْل َُطخ صما ؤٖثر في ٗل هبػت .

جإزحر الغٍاغت نلى الغثخحن:
ؤما باليؿبت لهالْت مماعؾت الغٍاغت بُ٘اءة الغثخحن َةهىا هجض ؤن الغٍاغت حهمل نلى جيشُـ الشهحراث الضمىٍت اإلاىدشغة في
الغثخحن والتي ًىُظ مً زاللها ألاوٖسجحن بلى الضم وٍؿغح ياػ زىاجي ؤوٖؿُض ال٘غبىن وبالخالي جغجُو ُٖاءة الغثت وجٓىم بخدطُل
ْضع ؤٖبر مً ألاوٖسجحن وجٓىي نػالث الطضع وبالخالي جؼٍض مً ْضعة الُغص نلى جدمل الخضعٍباث الغٍاغُت.
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جإزحر الغٍاغت نلى الجهاػ الهطبي:
وبطا ما جىاولىا جإزحر الغٍاغت نلى الجهاػ الهطبي الظي ًخ٘ىن مً اإلاش والخبل الشىٗي وشب٘ت ٖبحرة مً ألانطاب اإلاخُغنت بلى ٗل
ؤهداء الجؿم لىظضها ؤن للغٍاغت جإزحر بًجابي نلُه َ ،ىقُُت الجهاػ الهطبي هي الٓضعة نلى ؤلاؾخجابت بؿغنت وؾغٍٓت مىاؾبت
وألاصاء الغٍاضخي ًدؿً نمل ألانطاب والهػالث مها َ ،هلى ؾبُل اإلاشا ٛنىضما ًٓىم الُغص بػغب ال٘غة بالٓضم ألو ٛمغة َةهه
ًُ٘غ في خغٖت ٗل ظؼء مً ظؿمه مً زال ٛبعؾا ٛبشاعاث نطبُت بلى الهػالث اإلاؿاولت نً ؤصاء الخغٖت ونىضما ًخم غغب
ال٘غة نضة مغاث َةهه ًدضر ممغ بحن اإلاش والهػالث اإلاؿاولت نً الخغٖت وهدُجت لظل ٚلً ًدخاط الُغص بهض َترة للخُ٘حر في
ؾغٍٓت غغب ال٘غة بالٓضم وهظا ٌهجي ؤن الخغٖت جاصي بؿغٍٓت آلُت وبظلَ ٚةن ألاصاء الغٍاضخي اإلاىخكم ًىَغ للُغص الٓضعة نلى ؤن
ًدغٕ ؤظؼاء ظؿمه بِؿغ وبضون ظهض.
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جإزحر الغٍاغت نلى الخالت الىُؿُت:
ٖما ًدٓٔ اليشاؽ الغٍاضخي مً زال ٛمماعؾخه الؿغوع والؿهاصة بطُت نامت وبشبام الغيباث بطُت زاضت َاألَغاص الظًً
ًماعؾىن الغٍاغت ًخسلطىن مً الخىجغ وؤلاهُها ٛوجؼصاص لضحهم الٓابلُت للخمخو بالخُاة  ،باإلغاَت بلى ؤن اإلاكهغ الجُض لٓىام
الُغص ًىه٘ـ نلى هُؿِخه وهظا ٗله لً ًخدٓٔ بال بالغٍاغت.
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وبهض هظا الهغع هجض ؤن الهالْت بحن الغٍاغت والجؿم الؿلُم نالْت ْضًمت ْضم الخاعٍش ومهما ٗان الًغع مً الغٍاغت ؾىاء
ٗاهذ عٍاغت مماعؾت ؤم عٍاغت بؿىلت َةن آزاعها بًجابُت ؾىاء نالظُت ؤم وْاثُت ؤم هُؿُت لظل ٚال بض مً الترٖحز نلى ٗل ما هى
خضًض باليؿبت للهالْت اإلاخباصلت بحن الصخت والغٍاغت وطل ٚمً زال ٛالخىنُت الصخُت والخإُٖض نلى مماعؾت الغٍاغت َ ،لم ال
وهدً وؿخؿُو مماعؾتها بإْل الخٙالُِ وؤبؿـ ؤلامٙاهاث وج٘ىن الىدُجت الخطى ٛنلى ظؿم ؾلُم زا ٛمً ألامغاع وٖما ًٓاٛ
 :صعهم وْاًت زحر مً ْىؿاع نالط  ..والغٍاغت جٓى : ٛؾانت عٍاغت زحر مً ًىم مغع ...
ماطا جيخكغون.................؟؟؟
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هلخص كتبة الوعضلخ العشاقيخ
صذس عبم  / 2012عي داس الششوق ثبألسدى

الوؤلف األعتبر الذكتىس  /هعي خليل العوش

ً
الهضٍ الغثِسخي الظي ًبدض َُه هظا اإلاالِ هى اؾخجالء الؿبب الغثِسخي واإلادىعي لهضم اؾخٓغاع اإلاجخمو الهغاقي ؾُاؾُا
ً
ً
واْخطاصًا واظخمانُا ؾُلت الٓغن اإلااضخي واؾدبضاص الؿًُان والاؾدبضاص في خ٘مه الظي نغْل خغٖت حًُحره وجبضًض ُٖاءاجه
ونلماثه وجبظًغ زغواجه الىُؿُت واإلااثُت وجطاعم خٙامه الضازلي والخاعجي وما آلذ الُه هظه اإلاماعؾاث الالوؾىُت مً ْبل هسب
ؾُاؾُت ّ
خىلذ ؤيلب الهغاُْحن الى ؤن ً٘ىهىا مؿخلبحن في بلضهم ومضظىحن في زٓاَاتهم لخضمت ؾلؿت الخاٖم وجلمُو ضىعجه
ّ
وججِش ونؿ٘غث خُاتهم لهٓىص مً الؼمً ألامغ الظي نؿل وؤلغى جغاٖم اهخاظهم ؤلابضاعي في الهلم واإلاهغَت والؼعانت والطىانت
َإمسخى مً البلضان الُٓحرة ( عيم يجى زغواجه الؿبُهُت ) وؤمي في حهلُمه بهض ؤن ْطخى نلحها ْبل الخغب الهغاُْت – ؤلاًغاهُت
ّ
وهجغوا ُٖاءاجه وؤصخاب زبراجه اإلاهىُت وَخدىا ألابىاب لجهب جغازه ووزاثٓه وهُؿه ومُاهه ونلماءه وباخشُه ويظوا ؾلىٖه
الهىُي بشٙل ًىمي وؤَٓغوا عوخه الشُاَت والجزحهت وشجهىا نلى بَؿاصه بٙل ؤهىانه ( الؿُاسخي وؤلاصاعي واإلاالي ) ومؼْىا وؿُجه
ً
ً
ً
الاظخماعي َإمسخى ظؿضا ملُئا بالخٓغخاث اإلاؼمىت واإلاىظهت َإضبذ ٌعج بالُاؾضًً واإلاجغمحن وألامُحن والهاؾلحن وَاعيا مً
ً
ٖىاصعه اإلاخمإؾؿت َإغخى مجخمها ًدخاط الى ؤخُاءه نً ؾغٍٔ الهىاًت اإلاغٖؼة بٙل ؤضىاَها لٙي ٌؿخهُض خُاجه لُهِش نِشه
صخُت مال٘ت للمػاصاث الخُىٍت اإلاهاظمت لصخخه وعاخخه وؤمىه.
ً
باصت طي بضء هداو ٛجدضًض مطؿلر اإلاهػلت بظغاثُا في هظا اإلاىغىم ؤجها حشحر الى ج٘غاع اإلاشٙلت بىْو بًٓاناتها في اليؿٔ
الاظخماعي مو حشهب اعجباؾاتها بباقي ألاوؿاّ البىاثُت واوهٙاؽ مازغاتها الؿلبُت نلى اليؿُج الاظخماعي َخهُٔ وحهغْل خغٖت
جٓضم اإلاجخمو ،ؤي جمسخي مشٙلت مؼمىت بشٙل واضر ومخطخم ،نلى الغيم مً جىىم الخاٖم الهغاقي الظي لم ًً٘ مً هىم واخض،
ً
ً
بل مً نضة ؤهىام ،جاعة ً٘ىن نؿ٘غٍا وؤزغي نؿ٘غي ونشاثغي وؾاثُي مها وجاعة ً٘ىن مضوي خؼبي وهىإ اإلاضوي الؿاثُي
والخؼبي في آلان طاجه .لً٘ ظمُههم خ٘مىا الهغاّ بىُـ ؤلآًام الاؾدبضاصي اإلاخُغص والجرظسخي ونضم اخترام الغؤي آلازغ ؤو ختى
الانتراٍ به .وبهظا الطضص ْا ٛنبض اللؿُِ الخغػ في ٖخابه " الهغاّ الجضًض الامخىام واإلاماوهت " ٗان الهغاّ ٌهاوي نطاثبُت

الخُغص بالخ٘م لظا هٓى ٛهىا ؤهه لم جىظض في الهغاّ (صولت) و (ؾُاؾت) باإلاهجى الاضؿالحي لهظه اإلاُغصاث ،وبهما ٗان الهغاّ ٌهاوي
مً هىؽ ػناماث ٗاعٍؼمُت ؤجذ مً ؤوؾاؽ َٓحرة ومإػومت ٗاهذ جخهامل مو الؿُاؾت بمىؿٔ الٓغاع الصخصخي ولِـ البىض
ً
الٓاهىويَ .ىدً لم هً٘ همل ٚشِئا ٌؿمى صولت خُٓٓت وبهما مجمىنت مً ألاشُٓاء الظًً اؾخىلىا بالٓىة نلى مىاعص ألامت
ًخالنبىن بها ُُٖما شاءوا ًطغزىن ٖما آلان بشهاعاث الىؾىُت ومهاْبت الىاؽ اإلاسالُحن لهم بالغؤي.
بَغاى اإلاىاؾىت الهغاُْت مً مدخىاها
ومً اإلاهغوٍ ؤن اإلاجخمو الهغاقي ًخإلِ مً نضة ؤؾُاٍ وظماناث (ْىمُت وصًيُت وؾاثُُت وبْلُمُت وخؼبُت) وؤن ظمُو خٙام
الهغاّ (ْاؾم وناعٍ والؿهضي والب٘غ وخؿحن والجهُغي ونالوي واإلاالٙي) لم جخىَغ نىضهم الخبرة في ًَ الؿُاؾت وبصاعة
اإلااؾؿاث اإلاضهُت ولم ٌؿبٔ لهم وؤن حهاٌشىا مو م٘ىهاث اإلاجخمو اإلاضوي اإلاخباًىت وَهغَىن بظاث الىْذ ؤن الهىِ ًىلض الهىِ41

وؤن الازخالٍ ًبلىع اإلاهاعغت.
بُض ؤن الظي بغػ في ؾلىٖهم خالت الاهخٓام والشإع مً مهاعغحهم مترظمحن طل ٚباإلْطاء والاؾدبهاص والٓخل والسجً والخهظًب
والخهجحر وهظا ٌهجي ؤن ظمُههم لم ً٘ىهىا حهضَىا حًظًت الشهىع الىؾجي وحهؼٍؼ الهىٍت الىؾىُت للُغص الهغاقي بل الاهخٓام بىاؾؿت
الىضى ٛالى ؾضة الخ٘م وبػاخت واظخشار الظي ناعغهم او خاعبهم ونىض هظا الخض لم ٌهملىا نلى بىاء ؤلاوؿان الهغاقي ٖمىاؾً
ؤو بشغاٖه في الهملُت الؿُاؾُت والبىاء الىؾجي وجشمحن اليؿُج الاظخماعي والىؾجي بل جمؼٍٓه وحشىحهه َٙان خ٘مهم ٌعج باالهخٓام
والشإع ونضم الدؿامذ والشُاَُت بل الهىِ الظي بىاؾؿخه ٌهخٓضوا جغؾُش خ٘مهم ومً الباعػ في خ٘مهم ؤجهم ؾاعوا نلى هظا
ً
ً
الىهج الضمىي الالوؾجي ظمُههم وبضون اؾخصىاء َلم ًخهلم ؤخضهم مً ازؿاء آلازغ بل ْلض ٗل مجهم آلازغ وٖإجهم همىطظا واخضا
مً الخ٘م الاؾدبضاصي الٓمعي الطاعم ولم ًً٘ همهم الهغاّ ٖبلض ومىاؾىُه ٖبشغ وزحراجه ٖمىاعص لهِش الجمُو بضون جمحز
َخطغَىا ٖدٙام مؿلٓحن ال ًداؾبهم ؤخض بل هم الظًً ًداؾبىن الجمُو  ،لظل ٚصؤبىا ظمُههم نلى بعؾاء ؤظهؼة ؤمىُت ْمهُت ال
لخإمحن ؤمً اإلاىاؾً ؤو الضَام نً الىؾً نىضما حهضص مً ْبل الهضو الخاعجي بل لخماًتهم مً يػب واهخُاط اإلاىاؾىحن ولخماًت
خ٘مهم وؾلؿتهم َلم ٌهحروا ؤهمُت للهىٍت الىؾىُت والغوح اإلاجخمهُت وبطٗاء الشهىع الىؾجي نىض ظمُو َئاث اإلاجخمو الهغاقي
ل٘جهم ًغَهىا شهاعاث بغاْت وؾغابُت وَاغلت وظظابت ال ًٓىمىا بخؿبُٓها بهما َٓـ للخ٘ؿب الؿُاسخي اإلاغخلي لخضمت مطالخهم
ً
الجرظؿُت في الخ٘م نلما بإن ظمُههم نىضما اؾخدىطوا نلى ؾضة الخ٘م لم جً٘ لضحهم اؾتراجُجُت بىاءه للخ٘م الىؾجي بل ٗان
هضَهم بْطاء الخاٖم الظي ٌهاعغهم واظخشار ؤنىاهه وؾضهخه واؾدبهاص مهاوهُه وْخل وحشغٍض وسجً ظمُو مً ٗان ٌهمل في
ماؾؿاث الضولت وهظا ؤهضاع ظؿُم للخحراث البشغٍت وتهضًم البىاء اإلاهغفي ويغؽ الُخىت بحن الُئاث الاظخمانُت وحًظًت ألاخٓاص
ّ
والًل بحن ؤَغاص اإلاجخمو َلم ً٘ىهىا مطلخحن ؤو عناة للمطلخت الهامت بل الُئىٍت والخاضت ومما ًؼٍض الؿحن بله جىطِب ؤْاعبه
وؤنىاهه ومىآَُه مً نشحرجه وؤؾغجه ؤو خؼبه وؤيلبهم ال ًمل٘ىن اإلااهالث اإلاؿلىبت لٙل مىْو ًُغغىن نلُه وهىا ًدضر
الخُُ٘ ٚاإلااؾسخي وبناْت مؿحرة اإلاجخمو وهظا ؤْىي مهىًٓ ٛىم به الخاٖم الهغاقي في تهشُم الخىكُماث واإلااؾؿاث الغؾمُت في
بىاء اإلاجخمو الهغاقي .
ال ظىاح مً ؤلاشاعة في هظا الؿُاّ الى مماعؾت خٙام الهغاّ لخالت " ؾ٘غهت اإلاجخمو "  Drunk Societyالظي ؤنجي به نضم
اؾخؿانت خاٖم اإلاجخمو الهغاقي ( الخٓلُضي ومً زم الاهخٓالي ) في مهالجت مشاٗل مجخمهُت والاهخمام بخىنُت ؤَغاصه بدلها َُضَو

مجخمهه الى الاوشًا ٛالًحر مجضي لئللهاء الهغاُْحن بإمىع مؿلُت ؤو ملهُت لٙي ٌشًل مىاؾىُه نً مهالجت مشاٗلهم التي زلٓها
واَخهلها لهم مشل نضم اخترام خٓىّ اإلاىاؾً ٖةوؿان وْمو الخغٍت الُ٘غٍت ونضم جؿبُٔ الٓىاهحن الىغهُت والاؾخالب الُغصي
واعجُام الػغاثب والاؾخدىاط الُئىي وبزُاء الغؤي الهام وحشىٍه الخىاع بحن الٓمت والٓانضة وْمو الغؤي آلازغ َِشًلهم
بمماعؾاث يحر مجضًت ؤو بشها ٛهاع الُخىت الؿاثُُت ؤو ؤلاْلُمُت ؤو الهشاثغٍت ٗالخمغ اإلآضم لصخظ لضًه مشٙلت ؤؾغٍت ؤو مالُت
ً
ؤو صخُت ؤو مهىُت لٙي ال ٌعي بمطانبها ؤو ًُ٘غ في ُُُٖت نالظها َهى ؤطن زمغ عؾمي ًٓضم نلىا للمجخمو الهغاقي الظي ٌهاوي مً
مش٘الث زلٓها الخاٖم هُؿه للهغاُْحن مً ؤظل ابهاصه نً اإلاؿالبت بدٓىْه اإلاهضوعة في الخغٍت والخمشُل البىاء واإلاؿاواة
والهضالت الاظخمانُت.

ً
لؤلؾِ الشضًض صامذ واؾخمغث هظه اإلاماعؾت الخمؼٍُٓتوالخُخُدُت ؤٖثر مً هطِ ْغن مً الؼمً جدضًضا مً نام 1958
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ولًاًت آلان َ 2013مؼْىا اليؿُج الهغاقي وْؿهىا جغابؿاجه الىؾىُت ل٘جهم لىهىه بالخهطاباث الهغُْت والؿاثُُت وؤلاْلُمُت
والخؼبُت وهظا ٌشحر الى ؤن خٙام الهغاّ زال ٛهظه الخٓبت ألامىُت ونلى مسخلِ ؤهىانهم لم ًدترمىا الهىٍت الىؾىُت للهغاقي ولم
ًغَهىا شإن اإلاىاؾىت ولم ًُ٘غوا في اللخمت الىؾىُت بُض ؤجهم هجخىا في جُُ٘ ٚاإلاجخمو اإلاضوي وايخالىا الغوح الىؾىُت وؤَغيىا
اإلاىاؾىت الهغاُْت مً مدخىاها ألجهم عٖؼوا َٓـ نلى الهطبُت الٓبلُت والؿاثُُت وؤلاْلُمُت ( ؤْطض بالهىٍت الىؾىُت نضم
الخُغٍٔ والخمُحز واإلاداباة ألي َئت نغُْت ؤو بْلُمُت ؤو خؼبُت ؤو ؤؾغٍت ؤو مُاغلت الىاخضة نلى الشاهُت بل الخهامل مو الجمُو
نلى ؤجهم مىاؾىحن نغاُْحن لهم هُـ الخٓىّ والىاظباث وال َغّ بحن نغبي وٖغصي وجغٖماوي ؤو مؿلم ؤو مؿُخي ؤو ؾجي ؤو شُعي
ؤو بطغي ؤو مطالوي بال بالُ٘اءة واإلااهالث والالتزام بالىاظباث الىؾىُت ).
ال ظغم مً ؤلاشاعة الى ما ظاء به الؼبُضي نىضما ْاٗ " ٛان الطغام نلى الؿلؿت ًمشل مؿإلت خاؾمت في ٗل مغخلت ألجها ٗاهذ
حهجي حًحر خاٖم ؤو خضور زالَت ظضًضة َٙان وضى ٛنبض ال٘غٍم ْاؾم ونبض الؿالم ناعٍ ونلي ضالر الؿهضي وؤخمض خؿً
ً
الب٘غ وضضام خؿحن نلى الخىالي جخىٍجا لخؿم هظا الطغام في مغخلت مهُىت ولم ًخًحر الطغام هدُجت َغاى ؤو جىْو خضور َغاى
ً
ً
في الؿلؿت وبهما ٗاهذ الخالَت بمشابت زخام لُطل في ضغام ظضًضٗ .ان وما ًؼا ٛالطغام ؾاثُُا – ْىمُا في الهغاّ .وْض ؤطٖذ
الٓىي الاؾخهماعٍت هظا الطغام وؾاهمذ الىسبت الخاٖمت اإلاخهاْبت في جإظُجه نبر مماعؾاث جلىهذ بؿاثُُت مخؿغَت في ؤخُان
ٖشحرة وجغسخذ مهاصلت ؤلاْطاء الؿُاسخي لؤلٖثرًت في قل خ٘م الهؿ٘غ (وٍٓطض هىا خ٘م نبض ال٘غٍم ْاؾم ونبض الؿالم ناعٍ
ونبض الغخمً ناعٍ ) واججهذ الضولت هدى جمشُالث ظمهىعٍت وؾاهمذ الكغوٍ الؿُاؾُت وبساضت الخغوب والخطاع في ػٍاصة
خضة الطغام وجُجحره ؤٖثر مً مغة وعجؼث الضولت نلى امخضاص جاعٍسها مً جضوي خضة هظا الطغام وجسُُِ وؾإجه والهمل نلى
بلىعة هىٍت وؾىُت مىخضة " وٍػُِ الؼبُضي الى ما جٓضم ًٓى " ٛبن اشخضاص الجزنت الؿاثُُت في الهغاّ ومداولت ألاْلُاث بلًاء
َ٘غة ألاٖثرًت وازتزا ٛالٓاهىن ٗلها مساؾغ تهضص الىكام الضًمٓغاؾي في الهغاّ".

ً
ً
بن عَو ألاضىاث اإلاىاصًت بخمشُل ظمُو م٘ىهاث الشهب الهغاقي في الخ٘ىمت بهما ًُغع وؾؿا مهاصًا للضًمٓغاؾُت وٍمهض

لخدىٍل اإلاجخمو الؿُاسخي الهغاقي الى ؾىّ لهٓض ضُٓاث بحن الؿىاثِ ؤو اْل ممً ًضنىن جمشُل ؾىاثِ ًيخمىن الحها والىدُجت
الخخمُت لهظا الخىظه هى جبجي شغنُت ؾاثُُت بض ٛالشغنُت الؿُاؾُت مما ًمهض الهدؿاؽ الضولت وازتزا ٛالخُاة اإلاجخمهُت الى
خحز الخطاعم وألاخؼاب مما ًضم الؿاخت اإلاجخمهُت مُخىخت نلى اخخماالث الُغػ الؿاثُي والخغباألهلُت وبالخالي وؤص الضًمٓغاؾُت.

الشابذ واإلاخدى ٛفي اإلاجخمو الهغاقي
ؤنجي بالشابذ هىا نضم حًُحر ؤو جؿىٍغ ضًُت الخ٘م نىض خٙام الهغاّ الظًً خ٘مىا الهغاّ ؾُلت زماهُت نٓىص ()2013–1932
نلى الغيم مً جىىم زلُُاتهم ومظاهبهم ونٓاثضهم واهدضاعهم الؿبٓي واإلانهي .خُض ظمُههم ًخمخهىن بصخطُت هغظؿُت وحهؿش
للخُغص بالخ٘م والاؾدبضاص َُه ونضم اخترامهم للغؤي ألازغ هاػنحن لالهخٓام مً ٗل مهاعغحهم ًشإعوا مً ٗل مً خ٘مهم ْبل
ً
مجُئهم للخ٘م َػال نً ٖىجهم مً طوي ؤَٔ طهجي مدضوص وغُٔ ظاهدحن لخمجُض خ٘مهم الُغصي والاؾدبضاصي إلشبام يغوعهم
ً
وحهطبهم لُئاتهم التي جضنم خ٘مهم َلم ًد٘مىا الهغاّ بمهُاع واخض وناص ٛومخىاػن ْاثما نلى الىخضة الىؾىُت بل نلى الىخضة
الُئىٍت مً ؤظل حهؼٍؼ خ٘مهم الالناصلىالالوؾجي َإبهضوا اإلاجخمو الهغاقي نً الخُاة اإلاضهُت والضولت الهلماهُت مؿخدىطًً نلى
اليؿٔ الاظخماعي جاعة واليؿٔ الؿاثُي – اإلاظهبي جاعة ؤزغي مً اظله صمجه مو اليؿٔ الؿُاسخي لٙي ٌهؼػوا ؾلؿتهم الٓاهغة بُض
43
ً
ان هظا الضمج اليؿٓي الٓؿغي ال ًدحى وال ًبٓى صاثما بل ٌؿخٓال نً بهػهم البهؼ َُما بهض ألن لٙل وؿٔ له ضُاجه

ومؿخلؼماجه الخاضت به وهظا ما خطل ؾُلت الشماهُت نٓىص مً جاعٍش اإلاجخمو الهغاقي.
والشابذ ألازغ هى ؤن ألاخؼاب الؿُاؾُت الهغاُْت لم جخهامل مو اإلاجخمو الهغاقي بًُ زضمي في بشبام وجدُٓٔ ؾمىخاجه
واخخُاظاجه في الخؿىع والخٓضم بل ٗاهذ مهمخه َٓـ في جطاعنها مو بهػها البهؼ وجطُُت مهاعغحها.
والشابذ الشالض هى ؤمسخى الهغاُْحن مكلىمحن ومػؿهضًً ومٓمىنحن ويغباء في بلضهم وٗاقمحن يُكهم مً خٙامهم اإلاؿدبضًً
ومخمغصًً نلحهم لم ًخظوْىا ؾهم الخغٍت ولم ٌهِشىا ٖمىاؾىحن ؾىاؾُت في قل خ٘م وؾجي َٙاهىا ْغابحن لىطغة خٓىْهم
اإلاهضوعة ؤٖثر مً ٖىجهم ضخاًا خٙامهم اإلادؿلؿحن واإلاؿدبضًً واإلاخهطبحن واإلاخدحزًً.
ؤما الشابذ الغابو هى ؤن ظمُو مً خ٘م الهغاّ ال هم بمدترَحن الؿُاؾت وال هم مطلخحن اظخمانُحن بل خٙام ؾًاة مؿدبضًً
في خ٘مهم وآعائهم ال ًمل٘ىن نٓلُت اؾتراجُجُت لخًُحر اإلاجخمو بل لضحهم نٓلُت ؤمىُت وجأمغٍه لخماًت مىطبهم وخ٘مهم لُبٓىا
زالضًً َُه وهظا لم ًدطل وال ًٓو.
ؤما اإلاخدىَ :ٛهى جبضًل في شخىص الخٙام نلى مغ الؼمً َٙان ٗل واخض مجهم ًمشل الىظه آلازغ للخاٖم الظي ؾبٓه ال ًسخلِ
نىه ؤو مهه في ؾُاؾخه وخ٘مه للمجخمو الهغاقي الظي ٗان ًتراوح بحن الاهخٓام مً الخاٖم الظي ؾبٓه وحهؼٍؼ خ٘مه بإيلُت
ممىهتَٙ .ان الخاٖم الهغاقي ًٌلِ اليؿٔ الؿُاسخي بإيلُت حه٘ـ اهدضاعه اإلانهي ؤو الاظخماعي َخاعة ًٌلُه باليؿٔ الهؿ٘غي (
ْاؾم وناعٍ والب٘غ ) وؤزغ ًٌلُه بًالٍ خؼبي ( الؿهضي وضضام ) وؤزغ ًٌلِ بًالٍ ؾاثُي ( نالوي والجهُغي واإلاالٙي ) مً
ؤظل ازُاء ْىة ؤوؾو وؤٖثر لخ٘مه اإلاؿدبض والُغصي والجرظسخي هظا الاؾخسالص الخاعٍذي لخٙام الهغاّ لُترة زماهُت نٓىص مً
الؼمً ؤوضلذ الهغاّ الى اؾدباخخه مً ْبل ألاظىبي ( البرًؿاوي وألامغٍٙي ) وجبضًض وجبظًغ وجهب زغوجه الًىُت والىاصعة وجمؼٍٔ
ً
ً
ً
وؿُجه الاظخماعي وجهجحر ٖىاصعه وؤؾغه ونلماثه وجُُ٘ ٚبيُاهه َإغخى بلضا ممؼْا في ؤْالُمه ومخىاخغا في َئاجه الهغُْت
ً
ً
ً
ً
والؿاثُُت وَٓحرا نلمُا وزٓاَُا وَ٘غٍا َٙ .اهذ مإؾاة الهغاّ والهغاُْحن جخمشل في خٙامه الظًً لم ًد٘مىه بىؾىُت مىخضة
ً
وبإماهت مؿئىلت وبمىغىنُت بوؿاهُت وهظه اًػا بخضي الشىابذ مً جاعٍش الهغاقي الخضًض واإلاهاضغ.

واإلاخدى ٛألازغ (بهض الاخخال )ٛهى جغخاب واؾو الىؿاّ للضًمٓغاؾُت مً ْبل الُ٘اهاث الؿُاؾُت والضًيُت ل٘جها في خُٓٓت ؤمغها

ً
ؤجها مؿ٘ىهت بغنب صازلي – هُسخي مً الضًمٓغاؾُت ألجها في ًُٓجهم حؿتهضٍ بالجهاًت بالٓػاء نلى الخ٘م اإلاىُغص وهظا ٌهجي هُاْا
ً
ً
ؾُاؾُا ؤو ظهال بما ج٘ىه الضًمٓغاؾُت.

مإواها في هظا الخىاو ٛومً ؤظل جمدُظ ما جٓضم هى الٓى ٛبإن هظه ألايؿمُت التي ًٌؿي الخاٖم الهغاقي اليؿٔ الؿُاسخي هى
ً
يؿاء بغاّ يحر ضاصّ ويحر خُٓٓي بل ًٌلِ خ٘مه بًالٍ جمىٍهي لُٓى ٛللهغاُْحن بإهه مىخمُا الى ؤهطاع هظا الًالٍ لحزًض مً
ً
ً
ً
هُىطه وؾلؿاهه ل٘ىه لِـ بالهشاثغي مشال ؤي لم ًً٘ نشاثغي بٙل مهجى الُٓم الهشاثغٍت ؤو لم ًً٘ ؾاثُُا صًيُا ألهه لى ٗان
ً
ً
ٖظل ٚلبٓى بؿاثُخه ولم ًظهب الى الىكام الؿُاسخي ألن اليؿٔ الضًجي وؿٓا مؿخٓال بمهاًحره وُْمه وؤهماؾه وغىابؿه ًخُانل
ً
مو ؤبىاء ؾاثُخه مً زالْ ٛىىاجه والخالت مشلها في اليؿٔ الهشاثغي واليؿٔ الهؿ٘غي َ .الهؿ٘غي الخُٓٓي ًبٓى ملخطٓا 44
ً
بػىابؿه الهؿ٘غٍت وغىابؿه اإلااؾؿُت لٙي ًخمحز بها وال ًترٖها وٍظهب الى اليؿٔ الؿُاسخي وٖظل ٚالخؼبي َهى لى ٗان خؼبُا
ً
ً ً
نٓاثضًا خٓا لُبٓى وشؿا في زالًا خؼبه بال ؤن الخاٖم الهغاقي اؾخسضم هظه الاهخماءاث الكاهغٍت ولِؿذ الُهلُت الخُُٓٓت
لخًظًت مىْهه في ؾلؿت الخ٘م َٙان ًخدحز (ؤي للؿاثُت ؤو الهشحرة ؤو الهغّ ؤو ؤلاْلُم) وٍترٕ باقي ألاوؿاّ صون اهخمام ًظٖغ ألن
هضَه ألاو ٛوألازحر هى اليؿٔ الؿلؿىي – الؿُاسخي وبهظا الخًلُِ ال ٌؿخؿُو الخاٖم ؤن ٌؿخمغ في خ٘مه ألهه ًبلىع نضم جىاػن
وجٙاَا في مىاػًٍ ألاوؿاّ صازل البىاء َُدطل نضم الخىاػن في محزان الٓىي َخدطل اهٓالباث وزىعاث غضه وهظه خالت ؾبُهُت
ً
ظضا وجدطُل خاضل  .اإلاشٙلت هىا خٙام الهغاّ لم ًضعؾىا جاعٍش الهغاّ ولم ًإزظوا نػه مىه َإمؿىا ظمُههم ًٓهىن بىُـ
ألازؿاء وهُـ اإلاطحرَٙ .ان الخاؾغ ألاٖبر هى الهغاُْحن اإلاكلىمحن واإلاػؿهضًً وزؿغان ؾاْاتهم الخالْت واإلابضنت وؾاْاجه
الؿبُهُت التي مىدها هللا ؾبداهه وحهالى للهغاُْحن ولِـ لخٙامه (البترو ٛومُاه صظلت والُغاث وزطىبت ألاعع وألاًضي الهاملت
اإلاخىَغة).
اؾخمغث هظه الخؿاثغ البشغٍت والؿبُهُت لهٓىص مً الؼمً ؾغّ الخٙام َحها ْغون مً الؼمً لم ٌؿخؿو الهغاُْحن جؿىٍغ
مجخمههم وبهماء ْضعاتهم وؾاْاتهم الخالْت واإلابضنت َإغانىا (الخٙام) الهغاّ والهغاُْحن َؿاع في ؾغٍٔ مكلم ومليء باإلاؿباث
والخىاظؼ واإلاطضاث َخسلِ واَخٓغ نلى الغيم مً جغازه الؿبُعي والشٓافي والخاعٍذي.
وْبل ؤن هىطغٍ نً هظا اإلاىغىم ًىجم ؾاا ٛملر مُاصه الى متى ؾِؿخمغ خٙام الهغاّ في زإعهم واهخٓامهم ونىُهم غض
الىخضة الىؾىُت الهغاُْت؟ ومتى ًٓغئوا جاعٍش مجخمههم وَؿخُاصوا مً ؤزؿاء الخٙام الؿابٓحن؟ ألن الظي ًٓغؤ الخاعٍش ال ًٓو
بىُـ ؤزؿاءه وَهُض هُؿه ،ومتى ًيصخئ ظُل الهغاُْحن الطانض ظُل آلاباء الظًً لم ًٓغئوا ماغحهم وٍخهكىا مىه؟
ً
ؤملي في طلْ ٚغٍبا لً٘ الظي ؾىٍ ًخدٓٔ هى بمؿانضة الخىاضل الاظخماعي الال٘ترووي والخًغٍضة الظي جخجاوػ الاؾدبضاص اإلادلي
والاؾخهماع الىؾجي لُدٓٔ هىٍخه الشبابُت الىؾىُت اإلاىخضة واإلاهخمضة نلى جُخدها الظهجي واإلاهغفي واإلاهلىماحي.

تحصيي الطلجخ و الشجبة هي الوشكالد التي تىاجههن

ؤ.ص مدمىص صاوص الغبُعي
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ٗلُت اإلاؿخٓبل الجامهت –بابل-الهغاّ
ً
ان مش٘الث الؿلبت و الشباب خالُا هي ظؼء الًخجؼء مً مشانغهم ويغاثؼهم َ ،الٓىة الجامدت لضحهم اطا لم ًخم جطغٍُها
ؾىٍ جىٓلب الى ْىة ظامدت يحر مؿُؿغنلحها هدى ؾغٍٔ الجغٍمت لضعء الايغاع والىُاث الؿِئت و اؾدشماعها أليغاع الخسغٍب
والهضم .اغِ الى طل ٚنملُت الًؼو الشٓافي ونملُاث الازاعة التي ججض ؾىْها عاثجت في مجخمهىا والاَٙاع والُلؿُاث والخؿلهاث
ً٘ىن مهكم ضخاًاها مً الؿلبت و الشباب َلى وغهىا في خؿاباجىا هظه الىْاجو لهغَىا نكم هظه اإلاش٘الث  .وجىه٘ـ هظه َُما
ًدضر مً ؾلىٕ غض اإلاجخمو التي اضبدذ اخض الاهخماماث الغثِؿت لآلباء والهُئاث الاظخمانُت واإلاضاعؽ والجامهاث  ,واخخلذ
مؿاخاث ٖبحرة مً نىاوًٍ الصخِ واإلاجالث إلاا بلًخه مً مضي ملخىف  ,وزاضت حهاؾي اإلاسضعاث وػٍاصة نضص الامهاث الاعامل
واإلاؿلٓاث ووؿب الؿلبت و الشباب اإلاشترٖحن في الجغاثم والاخضار صون ؾً الؿاصؾت نشغ اإلآبىع نلحهم في مغاٖؼ الشغؾت ,
مما ًىصي الى الخىٍ مً ان جطبذ اإلاضن مجخمها ٌؿىصه الهىِ والجغٍمت .
وَشهغ ٖشحر مً اإلاغبحن ان مش٘الث الؿلبت و الشباب هظه جيشإ مً الاخخُاظاث الؿُ٘ىلىظُت الاؾاؾُت مشل الخطى ٛنلى مغٖؼ
ومٙاهت في اإلاجخمو والىضى ٛالى خالت مً الاؾخٓال ٛالاْخطاصي والاخؿاؽ بان الُغص مغيىب َُه ومٓبى ٛفي اإلاجخمو  .وٍخدخم
ً
ً
نلى الؿلبت و الشباب ان ًُهمىا اهُؿهم َهما ظُضا بالشٓاَت ل٘ىجها الجؼء اإلاهم مجهم  .واللىم ًىظه للمجخمو هُؿه واإلاضعؾت
والجامهت والهُئاث الاظخمانُت والبُىث وٗل اإلاىكماث التي لها نالْت بهم َٙ ,لها مؿاولت نً خالت الٓلٔ والاغؿغاب في خُاتهم
ً
ولً٘ نلُىا ان الهيسخى ان اإلاغخلت الغاهىت مؿاولت اًػا نً هظه الخالت الؿِئت للؿلبت و الشباب َ٘,شحر مً اهدغاَاث اإلاغاهٓحن
ومش٘التهم ًمً٘ ان حهؼي للكغوٍ يحر الؿبُهُت التي ًمغ بها بلضها هدُجت الاغؿغاباث والخضمحر والهملُاث الاعهابُت التي جضوع
ً
ً
خىلىا مما جغٕ ؤزغا ؾِئا في هُىؽ ؾلبدىا و شبابىا الظي ناضغوها وهي جؼصاص سخىهت  ,ولم جدمهم مً البًؼ واإلاىث والضماع
ً
التي ٌشاهضوها ًىمُا نلى شاشاث الخلُاػ وٍٓغؤوجها بالصخِ اإلادلُت ما ًؼٍض مً نملُه يؿل اصمًتهم ل٘ىجهم لم ٌهِشىا في َغاى
او بغط ناجي ًدمحهم مً البًؼ واإلاىث والضماع الظي ؾاص البلض ولٓض ؾمهىا مً الازباع اإلاشحرة الصخيء ال٘شحر مً َػاثذ
اإلااؾؿاث الخ٘ىمُت و الُؿاص الاصاعي واإلاالي والغشىة والتزوٍغ بضازلها
وٗان مً الؿبُعي ان هظه الهٓى ٛالشابت الٓابلت للخإزغ الؿغَو ْض حهغغذ لٙل هظه الاشُاء اإلاشحرة ومً زم شىهذ  .وه٘ظا هجض
ان غهِ الازالّ والاهخمام بخإُٖض الُٓم اإلااصًت والخىاَـ الهىُِ ْض اضبدذ هىاِْـ هظه الُترة  .ومً اظل الٓاء هكغة نلى
بهؼ زطاثظ هظه الُترة التي ًمغ بها ؾلبدىا وشبابىا نلُىا اوال ان وهغٍ اجها مغخلت ملُئت بالخىجغ ونضم الاؾخٓغاع نلى الغيم
مً اإلاداوالث الهضًضة التي جٓىم بها بهؼ الجهاث لخىؾُض اإلادبت بحن مسخلِ شغاثذ اإلاجخمو الهغاقي الا ان الخىٍ ال ًؼاٛ

ً
ً
ً
مؿُؿغا نلى نٓى ٛمهكم الهغاُْحن مً ان اؾخمغاع هظا الىغو يحر اإلاؿخٓغ ٌهض تهضًضا مباشغا لهم ماصام هىإ عظاٛ
مخهؿشىن للضماء .
ان اجهُاع الازالّ وجُ٘ ٚالاؾغة والؿالّ وْلت الترابـ بحن اَغاص الاؾغة الىاخضة طاث جإزحر ٖبحر نلى الؿلبت والشباب وما ٌهاهىه
مً مشاٗل َتربُتهم التربُت الؿلُمت وظهلهم ٌؿحرون في الؿغٍٔ اإلاؿخُٓم الظي هىص ان ٌؿحر َُه ٗل ؾلبدىا وشبابىا ؾىٍ جدل
ً
ٖشحرا مً هظه الامىع الؿلبُت الضزُلت نلى مجخمهىا زاضت مآًىم به البهؼ مً خض اوالصهم وبىاتهم باالؾخمغاع نلى ان ً٘ىهىا
اَػل مً اْغاجهم مما ًترجب نلى طل ٚان ًىمى نىض الؿالب والشاب اججاه يغٍب ًضَهه الى نضم الاٖخُاء بما لضًت مً خٓىّ
وَغع اعاصجه وعيباجه نلى الازغًٍ .
وَهخٓض مهكم الؿلبت والشباب ان الاهضاٍ الغثِؿت للخُاة هي اْخىاء اَسغ الشُاب واَسغ الؿُاعاث والهِش في الٓطىع ال٘بحرة ,
ً
لهظا هجضهم ًيشاون في اخػان اإلااصًت  ,وٍبخهضون
واؾالُب
اَٙاع
الى
ماؾت
خاظت
في
ًجهلىا
ما
وهظا
,
عوحي
ماهى
ٗل
نً
ٖشحرا
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ظضًضة لخُاة جىصي بهم الى الؿهاصة الخُُٓٓت .
ان صعاؾت الخىجغ والٓلٔ وغهِ الازالّ وجُ٘ ٚالاؾغة والطغام واإلااصًت واًجاص الخلى ٛاإلاىاؾبت لها هي الؿبُل الامشل لل٘شحر مً
مش٘الث الؿلبت والشباب  ,ونلُىا ان وهبئ ٗل ْىاها ومىاعصها مً اظل زلٔ بِئت صخُت ؾلُمت ومهغوَتالهىامل التي جىزغ في
ً
شخطُت الؿلبت والشباب وج٘ىٍجهم الهام ختى هطبذ في وغو اَػل ٌؿانضها نلى الىضى ٛالى خلى ٛإلاا ًاعْهم .وجماشُا مو
مؿلب ابىاء مجخمهىا اإلاخؿلو الى جدطحن الؿلبت والشباب مً اإلاش٘الث التي جىاظههم ولٙي هجهل مً الىؾـ الؿالبي والشبابي
هىاة للخالخم الىؾجي لبىاء الهغاّ الضًمٓغاؾي اإلاىخض نلُىا الهمل نلى مهالجت هظه اإلاش٘الث الخؿحرة ؤَ اإلآترخاث الاجُت :
 -1جىظُه الؿلبت والشباب هدى الالتزام بالُػاثل الخلُٓت والابخهاص نً الهاصاث واإلاماعؾاث الُغصًت الىاَضة .
ً
 -2جٓىٍم الؿلبت والشباب طوي الؿلىٕ اإلاغَىع اظخمانُا وجغظمت هظه الُٓم الى اهماؽ ؾلىُٖت مٓبىلت مؿانضة الؿلبت
والشباب نلى خل مشاٗلهم والخُِ٘ مو اهُؿهم ومجخمههم .
 -3صعاؾت اإلاشاٗل الىُؿُت للؿلبت و الشباب والخهغٍ نلى الاغؿغاباث الاهُهالُت التي جازغ َحهم .
 -4تهُئت الاظىاء اإلاىاؾبت للؿلبت والشباب والابخهاص نً التهضًض والترهُب نً ؾغٍٔ نمل ْاثمت باإلاىاِْ التي هي مطضع
للٓلٔ والاؾدشاعة وجىظحههم بالؿغّ التربىٍت الخضًشت .
 -5زلٔ الاظىاء اإلاالثمت إلاماعؾت اوشؿتهم وجمػُت وْذ َغايهم بشٙل ظُض .
 -6عناًت الؿلبت والشباب والاهخمام الجاص بالخض مً مش٘التهم وطل ٚبدىىَو الاهخماماث والاٖشاع مً الضعاؾاث الهلمُت في
حصخُظ الكىاهغ الخؿحرة بطىعة مب٘غة
 -7اإلاداولت الجاصة في اٖدشاٍ اهماؽ وْاثُت خضًشت للخض مً مش٘الث الؿلبت و الشباب والٓاء الػىء نلى اؾالُب
ً
خاظاتهم ومخؿلباتهم لىػمً ظُال مً الشباب ًدؿم بػبـ الىُـ وجدمل اإلاؿاولُت في صاثغة الخدى ٛالجضًض الظي
جخؿلبه اإلاغخلت الغاهىت .
 -8الاهخمام الجاص بخىنُت وجشُِٓ الؿلبت والشباب في هبظ الؿاثُُت ووغو جطىعاث وعئي مؿخٓبلُت لبىاء نغاّ مىخض .

كيف يعيش اهلٌب العشاقيىى هٌبك ؟
جىلخ في هذيٌخ عيذًي ثبعتشاليب !
وكيف هي عالقبتهن ؟
وهبرا يعولىى ؟
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ماظض نؼٍؼة /
زال ٛاؾبىنحن مً ػٍاعحي الؾترالُا للمغة الاولى  ،اخؿؿذ بإن اهلىا الهغاُْحن ( وزاضت ابىاء شهبىا الٙلضاوي الؿغٍاوي آلاشىعي
)الظًً ٌهِشىن هىا ( في ؾُضوي) جغبؿهم نالْاث اظخمانُت ؤمتن مً الهالْاث اإلاىظىصة بحن ابىاء شهبىا في ٖىضا التي انِش َحها
مىظ اٖثر مً  11ؾىت َ ،سال ٛهظه اإلاضة الٓطحرة ٗان الىاؽ ( الهىاثل ) ًتزاوعون َُما بُجهم بىُـ الغوخُت التي ٖىا وهِشها في
بلضها الاضلي ( الهغاّ) َلم جىٓؿو ؤواضغ الهالْت الاظخمانُت بُجهم  ،ولم ٌشًلهم الهمل  ،ولم ًخظعنىا بهضم وظىص وْذ لضحهم
ٖما هُهل هدً في ٖىضا !
ؾالذ  ،هل ًمً٘ ان ً٘ىن طل ٚمجغص ضضَت الن الاهل والاضضْاء والاْاعب ًإجىن لؼٍاعجىا والؿالم نلُىا ٖىهىا هؼوع اؾترالُا
للمغة الاولى  ..وظاثجي الجىاب مً زال ٛمماعؾاتهم الُىمُت َ ،الهىاجِ ال جىٓؿو َُما بُجهم  ،وهم ٌهِشىن وٗاجهم زلُت نمل
واخضة ٌؿانضون بهػهم البهؼ في انمالهم وٍخٙلىن نلى بهػهم البهؼ في اهجاػ الانما ٛالبُدُت وه٘ظا !
في شاعم ؾىٍل م٘خل بالىاؽ بمىؿٓت ( َحر َُلض) ال جٙاص حؿحر مؿاَت مترًً الا ووْو هكغٕ نلى لىخت او ْؿهت حشحر بلى ضالىن
خالْت او مؿهم او اؾىاّ نغاُْت َ ،هي اما م٘خىبت بالهغبُت او ان الاؾم ًىحي ل ٚبهغاُْخه ..وخحن جٓؿو الشاعم ؾىال ونغغا ال
حؿمو بلى ٗلماث وظمل نغاُْت  %100اما باللًت الهغبُت او بالؿغٍاهُت خُض ايلب ابىاء الشهب الٙلضاوي الؿغٍاوي آلاشىعي
ًخجمهىن هىإ ..
زال ٛالاًام الٓلُلت التي ْػُتها هىإ وظضث ان اؾترالُا جدؿم ب٘بر حجمها وجىىم ؤشٙا ٛالخُاة بها لضعظت ؤجها ال ًمً٘ ؤن ج٘ىن
مجغص مجمىم ٗل ما بها مً مهالم .لظلَ ٚال عجب في ؤن الؿابو اإلاهماعي اإلاخمحز الظي ٌشتهغ به مبجى ؤوبغا ؾُضوي اإلاظهل  ،او

الجؿغ ال٘بحر وألامىاط التي جخ٘ؿغ نلى الشهاب اإلاغظاهُت طاث الجما ٛالخالب لِـ ؾىي ظؼء مً نالم واؾو ؾىٍ ج٘دشُه
بىُؿ ٚبمجغص ؤن جؿإ ْضمإ ؤعع هظه الضولت الٓاعٍت اإلابهغة.
ؤما ظما ٛالؿبُهت وألاماًٖ الؿُاخُت ال٘شحرة َهي ؤخض ؤهم نىامل الجظب ،خُض جدىىم اإلاىاقغ الؿبُهُت َحها  ،وهم خالُا
ٌهِشىن َطل ( الشخاء) ل٘ىه شخاء عبُعي ال جٙاص صعظت الخغاعة جىسُؼ َُه الْل مً  10صعظت مئىٍت ( ؤوٍالر نلى زلىط ٖىضا
وبغوصتها )  ..اظمل اإلاىاقغ هي جل ٚالًاباث الاؾخىاثُت اإلامؿغة والشىاؾيء الجمُلت ( والىاؽ ًماعؾىن الؿباخت وٍٓىلىن اهه
َطل الشخاء ) وحشتهغ مضجها باإلاؼط بحن خب الُىىن وجىىم الؿهام وبحن الىلو بالغٍاغت ومماعؾت الهغولت  .ولظا َهلى الؼاثغًٍ ؤن
ٌهُضوا الىكغ في مُهىمهم لجًغاَُت هظه الضولت ال٘بحرةَ ،االحؿام الهاثل ٌشٙل ؤخض ؤبغػ اإلاالمذ اإلامحزة لصخطُت هظه الضولت
وؾٙاجها اإلاخىىنحن .
والىاْو ؤن ؾبُهت ؤشُاء نضًضة في هظه الٓاعة البهُضة جسخلِ نما هي نلُه في ؤي مٙان آزغَٓ ،ض ج٘ىن ْض ػعث ؤماًٖ بهُضة48،
ً
بال ؤه ٚلم جسخبر مٙاها مىهؼال ٗاإلاىاؾٔ ألاؾترالُت الجمُلت  ،بدشذ ٖشحرا نً عمؼ اؾترالُا َلم اظضه بال بهض اًام مً ػٍاعحي وعؤًخه
ؤزحرا  ..الٙاه٘غو ..ؤو ال٘ىًغ  ..ظلؿذ بٓغبه وجُدطخه وؾإلذ هُسخي  :هظا هى اهذ اطا ٖ ..ىذ انغَ ٚفي الطىع َٓـ اما آلان
َإهذ ؤمامي ( جماما ٖما حهغَذ ألو ٛمغة نلى شالالث هُايغا )
اإلاهم  ..ؤهلىا الهغاُْحن ٌهِشىن في هظه الضولت الىاؾهت  ،وٍماعؾىن ؾٓىؾهم الضًيُت والخُاجُت بدغٍت  ،في نضة ماؾؿاث مجها
ٖىِؿت ماع جىما الغؾى ٛالٙلضاهُت وٖىِؿت عبان هغمؼ ل٘ىِؿت اإلاشغّ آلاشىعٍت ويحرها  ،اغاَت بلى مجمىنت ملخُٓاث واهضًت
وججمهاث زٓاَُت واظخمانُت ًغناها عظا ٛوشباب هظا الشهب الهغٍٔ  ..جدُت لهم ظمُها !
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االبرز استرانُا
د .احًذ انربُعٍ فٍ صذارة جراحت االيعاء انذقُقت انناظىرَت

Doctor team now leading country in latest
bowel surgery treatment
50

http://www.localnewsplus.com. au/story?ID=129954&stories= stories&publication=Torch& section=news

عي جشيذح "التىسچ " االعتشاليخ
تتصدر مستشفى بانكستاون استرالٌا فً جراحة الناظورٌة لالمعاء الدقٌقة وهً تعد المركز االهم فً هذه الجراحة من خالل
عمل د احمد الربٌعً وزمٌله د كرس مٌرٌدٌث .
وٌقول د الربٌعً ان وحدتهم تقوم بحوالً  22من هذه العملٌات شهرٌا ،اكثر من اي مركز اخر فً استرالٌا " .ان هذه
الجراحة الدقٌقة تتخصص بأمراض االمعاء الدقٌقة تشٌخٌصٌا وعالجٌا ".

وٌشٌر د الربٌعً الى ان مستشفى بانكستاون كانت هً الرائدة فً ادخال تقنٌات هذه الجراحة الناظورٌة استرالٌا ومنها
انطلقت المجموعة االولى من مداخالتها عام .2002
وعد د الربٌعً ان " الناظور الثنائً البالون  DBEثورة فً تقنٌة النواظٌر وفً معالجة امراض االمعاء الدقٌقة،".فقبل
ظهور هذه التقنٌة كانت االمعاء الدقٌقة غٌر مستكشفة اال من خالل التصوٌر الشعاعً  /المغناطٌسً او من خالل الجراحة
المفتوحة.
وذكر د الربٌعً ان مستشفى بانكستاون هً احد مركزٌن فً والٌتً نٌو ساوث وٌلز وكانبٌرا وتستلم احاالت لمرضى من
العدٌد من المدن والوالٌات.
ومن الجدٌر بالذكر ان د الربٌعً خبٌر فً الكبسولة الناظورٌة التً تستعمل فً تشخٌص امراض االمعاء الدقٌقة.
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Bankstown Hospital at forefront of double
balloon enteroscopy surgery for bowel
conditions
http://www.dailytelegraph.com. au/newslocal/the-express/ bankstown-hospital-atforefront-of-double-balloon- enteroscopy-surgery-for-bowel- conditions/news-story/
218fe1477e19ebb0acba6414d3a647 39

من صحيفة الديلي تلغراف
مستشفى بانكستاون تتصدر الريادة في مجال جراحة ناظور البالون المزدوج المتخصصة بتشخيص
ومعالجة الحاالت المرضية في األمعاء الدقيقة
وٌرجع الفضل فً هذا الى عمل مستشفى بانكستاون حالٌا مركزا متفوقا فً مجال جراحة ناظورالبالون المزدوج  ،تعد
النواظٌر .هذا كرٌس مٌرٌدٌث اللذان ٌقومان بإجراء ماٌقارب ال  42من هذا النوع من الدكتور أحمد الربٌعً والدكتور
وهً اآلن واحدة من مركزٌن طبٌٌن متخصصٌن به وقد أستهل العمل بهذه النواظٌر سنة  4002فً مستشفى بانكستاون
فً والٌة نٌو ساوث وٌلز كلها
فحص األمعاء الدقٌقة التً ٌبلغ الدكتور الربٌعً أن جراحة ناظور البالون المزدوج هً إجراء طبً ٌركز على بٌن
.أي حالة مرضٌة تصٌبها طولها من 2الى  6أمتار وذلك لمعالجة

وفً حوار معه قال:
حالة من حاالت األمعاء الدقٌقة أو البدء باستخدام نواظٌر البالون المزدوج لم ٌكن بإمكاننا التحري حول أي قبل"
التدخالت الجراحٌة المفتوحة .أما اآلن فقد أو الشعاعً والمغناطٌسً التقلٌدٌة معالجتها إال من خالل صور التصوٌر
أغلب مشاكل األمعاء الدقٌقة  ،وحتى فً تلك الحاالت التً تحتاج الى تدخل صار باستطاعتنا أن نشخص ونعالج
".وأمانا جراحً مفتوح فإن هذه النواظٌر تسهل تلك العملٌات وتجعلها أكثر سالمة
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جدُٓٓاث ومٓابالث

هجذعىى في الوهجش :طجيت عشاقي يفتتح هششوعب ً طجيب ً ًبجحب ً في الغىيذ ويقذم ًصبئح
لالطجبء الجذد للعول
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ص .ضابغ زػغ اؾدشاعي ظغاخت ال٘ؿىع  /الؿىٍض  -جطىٍغ  :ؾمحر مؼبان
ؾخىٖهىلم ً /ىعو بغؽ نغبُت
الهغاُْىن اإلابضنىن في اإلاهجغ ؤًً ما عخلىا جغاهم و حؿمو نجهم ونً اهجاػاتهم اإلاخمحزة في ٗاَت اإلاجاالث.
مً هاالء الهغاُْحن اإلابضنحن الشاب الؿمىح اإلاشابغ الضٖخىع ضابغ زػغ الاؾدشاعي في ظغاخت اإلاُاضل وال٘ؿىع
والهكام ،مؿاوْ ٛؿم اإلاُاضل الطىانُه في مؿدشُى هىعجالُا ) (Norrtäljeشما ٛالهاضمت ؾخىٖهىلم في
ممل٘ت الؿىٍض.
وٗالت الصخاَت ألاوعبُت بالهغبُت ٗان لها هظا اللٓاء مو اإلابضم الهغاقي الضٖخىع ضابغ زػغ لُدضزىا نً مؿحرجه ؤلابضانُت
والطهىباث التي واظهخه في خُاجه الهملُت وُُُٖت الخًلب نلحها.
الضٖخىع ضابغ زػغ مً مىالُض نام  .1969ولض في مداَكت ألاهباع واٖمل َحها صعاؾخه الابخضاثُت ،وبؿبب اوغام الهغاّ في جلٚ
الُترة هاظغ مو ناثلخه الى ال٘ىٍذ لُ٘مل َحها صعاؾخه ؤلانضاصًت و بهض نىصجه الى الهغاّ ٗان ؾمىخه ان ًطبذ ؾبِبا وان ً٘مل
صعاؾخه في اخض الضو ٛألاوعوبُت للخطى ٛنلى شهاصة ظامهُت نلُا في مجا ٛالؿب وطل ٚلخبه وعيبخه في هظا الازخطاص ٖىجها
مهىت ؤوؿاهُت.
ها ٛالضٖخىع ضابغ نلى َغضت الؿُغ للخاعط بهض خطىله نلى مٓهض للضعاؾت في الاجداص الؿىَُتي آهظإ والخدٔ بإٗاصًمُت
مىؾ٘ى الؿبُت نام ( ،)1990وجسغط مجها نام .1996
وفي نام ( )2001خطل نلى ؤزخطاضه الاو ٛفي الجغاخت الهامت ،وٖظل ٚها ٛنضة شهاصاث ازغي مً غمجها ظغاخت هاقىع اإلاهضة
والجهاػ الهػمي وشهاصة جىاػن الؿىاثل في الجؿم.
ً
ٗان ؾمىخه مىظ البضاًت ان ًطبذ ظغاخا في ازخطاضه الخالي (ظغاخت اإلاُاضل و ال٘ؿىع و الهكام) والتي جسطظ َحها بهض
وضىله الى الؿىٍض.
ًدشهب الخضًض اإلامخو مو الضٖخىع ضابغ زػغ وٍغوي لىا عخلت الطهىباث التي مغ بها بهض وضىله الى الؿىٍض في نام .2001
في نام  2003ها ٛالضٖخىع نلى مهاصلت الشهاصة في اخضي مؿدشُُاث شما ٛالؿىٍض وبهضها اٖمل ازخطاضه الخالي في ؤخض

مؿدشُُاث ظىىب الؿىٍض ٗاعلؿ٘غوها )(Karlskronaواضبذ ؤزطاجي في ظغاخت اإلاُاضل و ظغاخت ال٘ؿىع والهكام بُترة
ُْاؾُت مضتها زالر ؾىىاث والتي ناصة ًدطل نلحها اإلاسخطحن بُترة ال جٓل نً الخمـ ؾىىاث ؤو اٖثر.
نمل بهضها في ال٘شحر مً اإلاؿدشُُاث ومً ؤهمها مؿدشُى ٗاعولُيؿٙا )ْ(Karolinskaؿم ظغاخت اإلاُاضل وال٘ؿىع والهكام
لؤلؾُا ٛاإلاهغوٍ باؾم اؾترًض لُىضٖغًٍ ) (Astrid Lindgrenومؿدشُى صاهضعٍض ) (Danderydفي ؾخىٖهىلم ومؿدشُى ؾىصعجالُا
(Södertälje) .
واؾخٓغ به اإلاؿاٍ خالُا في اخض مؿدشُُاث شما ٛؾخىٖهىلم مؿدشُى هىعجالُا و التي ٌهمل بها الان بضعظت ؤؾدشاعي في ظغاخت
اإلاُاضل و ال٘ؿىع و الهكام ومؿاوْ ٛؿم اإلاُاضل الطىانُه َحها.
ٖما خطل نلى الهضًض مً شهاصاث الخٓضًغ وٖخب الش٘غ مً ؤماًٖ نمله وْض وشغث له نضة لٓاءاث في بهؼ الصخِ اإلادلُه.
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نغٍ نً الضٖخىع في ال٘شحر مً اإلاؿدشُُاث التي نمل بها بضْخه في الهمل وبإؾالُبه الجضًضة الخاضه بخهضًل بهؼ مً ؾغّ
الهملُاث الجغاخُت مما ؾهل مً اظغاء هظه الهملُاث وبىْذ ؤْطغ وصْت ؤٖبر مً الؿابٔ وٍخىلى الضٖخىع الان بخٙلُِ مً
اإلاؿدشُى مشغوم ًإمل بان ً٘ىن همىطط ًدخظي به في مٙان نمله وٍ٘ىن اًػا همىطط لباقي اإلاؿدشُُاث في نمىم الؿىٍض بما
ًسظ ظغاخت اإلاُاضل وُُُٖت الخٓلُل مً اإلاشاٗل اإلاغجبؿه بها وجٓلُل وْذ ؤلاْامت في اإلاؿدشُى مما ًاصي في الجهاًت الى الخٓلُل
ُ
مً وؿبت اإلاػانُاث اإلادخملت.
وَهمل الضٖخىع بشٙل صوعي نلى جؿىٍغ وحهلُم ال٘شحر مً ػمالثه نلمُا مً زال ٛبلٓاء اإلاداغغاث وجضعٍب الٙاصع الجضًض نلى
اظغاء الهملُاث الجغاخُت بإؾلىبه الخٓجي الخاص .
وٖما ؤضضع خؼم مً الاعشاصاث الهامه مىظهه الى اإلاغاٖؼ الصخُه الهامه في مٓاؾهت( (Blekinge).

ًغوي لىا ان هىإ ال٘شحر مً الطهىباث التي ٌهاوي مجها ناصة مهكم ألاؾباء نىض ْضومهم الى الؿىٍض ازىاء عخلت حهضًل شهاصاتهم
لً٘ مو ؤلاضغاع واإلاشابغة جمً٘ الضٖخىع مً بجمام خاظؼ اللًت بُترة اؾخصىاثُت ْطحرة ظضا لٙاَت اإلاغاخل الضعاؾُت .

ٗان الخدضي الازغ والاٖبر بهض طل ٚهى مهاصلت الشهاصة والازخطاص.
ازىاء مداوعجىا مهه ًٓى ٛان الخسؿُـ الجُض وؤلاضغاع واإلاشابغة هي مً الهىامل التي ؤصث الى جسؿي ٗاَت الطهىباث مً اظل
الىضى ٛالى الهضٍ اإلايشىص.
وجؿغّ ْاثال اهه ًىظض ال٘شحر مً طوي الشهاصاث الهلُا وألاؾباء هىا في الؿىٍض مً الظًً لم ًخم٘ىىا مً حهضًل شهاصاتهم بؿبب
ضهىبت هظه اإلاغخلت ،وان ال٘شحرًً مجهم لؤلؾِ جسلىا نً مهاصلت شهاصاتهم ،واججهىا الى الانما ٛالازغي بؿبب هظه الطهىباث.
ؤغاَت الى ؤن امٙاهُاث الؿىٍض مدضوصه لخٓضًم اإلاؿانضه الٙاَُت والٙاملت لخهضًل الشهاصة ،ولظلٗ ٚان ًخؿلب نلى الصخظ
هُؿه الانخماص نلى ظهىصه الخاضت للىضى ٛالى الهضٍ اإلايشىص .وجؿغّ ؤًػا ان مغاخل حهضًل الشهاصة شاْت ول٘جها لِؿذ
باإلاؿخدُلت َبهض ؤن ًخم مطاصْت الشهاصاث مً الجهاث الغؾمُت في الؿىٍض ،وؤظغاء ؤمخداهاث اللًت الهامت والؿبُتً ،جب نلى
الصخظ هُؿه البدض نً مٙان نمل في اخض اإلاؿدشُُاث اإلاخسططت لخهضًل الشهاصة.
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ٌهخبر الىكام الطخي في الؿىٍض مً ؤخض الاهكمت اإلاخٓضمت في الهالم ًغٖؼ بال٘شحر نلى هاخُت ألاماهت الؿبُت وشهىع الصخظ
باإلاؿاولُت ؤججاه نمله مو مغاناة زطىضُت اإلاغٍؼ والضْت والالتزام بشغوؽ الهمل واإلاىانُض .

ونىض الؿاا ٛنً الهُاصة الخاضت به خضزىا الضٖخىع ْاثال اجها ٗاهذ َ٘غة ْضًمت جغاوصوي مىظ بضاًت ْضومي الى الؿىٍض و بهض ان
جم مىآَت بلضًت ؾخىٖهىلم نلى خغٍت الهمل في هظا اإلاجا ٛللٓؿام الخاص اهتهؼها مو ازىحن مً ػمالجي الُغضت للُٓام بسؿىة
هدى هظا الاججاه وجم بهىن هللا اَخخاح الهُاصة في نام .2013
ان اهم ؤإلاباصت ألاؾاؾُه للهُاصه هي:-
ُٖاءة الٙاصع الؿبي و جؿىٍغه بشٙل صاثم بما ًدىاؾب وجؿىعاث الهلم الخضًض في مجا ٛازخطاضىاالخهامل مو اإلاغضخى ؤوؿاهُا وبمهىُت وخغَُت نالُتجىَحر الخضماث في ألاوْاث التي جىاؾب اإلاغضخى (خُض هٓىم خالُا بةظغاء الهملُاث الجغاخُت في اًام الهؿل بما ًدىاؾبواخخُاظاث اإلاغضخى) ٖما ًىظض زؿت مؿخٓبلُت ان وؿخٓبل اإلاغضخى في ؤوْاث اإلاؿاء اًػا
ؾغنت ال٘شِ والدصخُظ والهالط.جؿغّ الضٖخىع ؤًػا ان نمل الهُاصة ًغج٘ؼ نلى ألاؾـ واإلاباصت ؤناله وفي الهُاصة خالُا ٌهمل زالر ؤؾباء في هُـ الازخطاص
بضعظت نالُت مً الُ٘اءة خُض ان الجمُو ؤؾدشاعٍحن بهظا الازخطاص.
ازىاء ػٍاعجىا للهُاصة الخكىا ان الهُاصة مجهؼه بإخضر اإلاهضاث الخضًشت َهىإ ضالت اهخكاع و نضة يغٍ ازغي الؾخٓبا ٛاإلاغضخى
والُدظ الؿغٍغي وٖظلْ ٚؿم الهملُاث الخاص واإلاهؼو . ٛان الهُاصة حشبه الى خض ٖبحر مؿدشُى مطًغ.

ونىض ؾاالىا نً ُُُٖت الىضى ٛوالاجطا ٛبالهُاصة ؤظابىا:-
ّ
ًُػل بالضعظت الاولى بإن ًخم الخدىٍل نً ؾغٍٔ اإلاغاٖؼ الؿبُت الهامه )(vårdcentralاإلاؿخىضِ اإلاسجل َُه اإلاغٍؼ مً زالٛ
ؾبِب الهاثلت ؤو ؤي ظهت ؾبُت ازغي وبهض ؤظغاء ؤألشهاث الالػمت ٖ.ما ًمً٘ الاجطا ٛمباشغة بالهُاصة نً ؾغٍٔ الهاجِ بشٙل
مباشغ  ،وفي خالت نضم ؤلاظابت مباشغة ًُمً٘ جغٕ عؾالت ضىجُت لُدؿجى لىا الغص بإؾغم وْذ مم٘ىا ومغاؾلخىا نً ؾغٍٔ ٖخابت
َ
عؾالت ال٘تروهُت نلى ضُدت الهُاصة الخاضت ِبىا.
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ان الهُاصة جسػو للىكام الطخي الهام في الؿىٍض وٍجغي نلحها هُـ الٓىاهحن الهامت لٙاَت اإلاؿدشُُاث والهُاصاث الهامت مً
خُض الغؾىم و الخإمحن الطخي الهام  .بمهجى ازغ ان ما ٌؿمى بىكام الُغي ٖىعث ) (frikortضالر لضًىا ؤًػا .
وؤٖض الضٖخىع ان ما ًمحز الهُاصة نً يحرها هى الاٖخُاء الظاحي بٙل ما ًدخاظه اإلاغٍؼ في مجا ٛازخطاضىا .ان مً ممحزاث نملىا
في هظه الهُاصة هى بمٙاهُت اظغاء الهملُاث جدذ الخسضًغ اإلاىغعي وٍىظض ْؿم زاص للخهُٓم  .لضًىا الامٙاهُت بًػا اظغاء
الهملُاث ال٘بري والتي جدخاط الى الخسضًغ الهام وؤلاْامت بهض الهملُت في اخض اإلاؿدشُُاث اإلاخُٔ مهها واإلاخىَغ َحها ٗاَت
اإلاؿخلؼماث واخضر ألاظهؼة الؿبُت اي ان اإلاغٍؼ ال ًدخاط الى الاهخكاع َترة ؾىٍلت ،وهٓىم هدً بإظغاء الهملُاث إلاغغاها وبهظه
الؿغٍٓت ؾهلىا نلى اإلاغٍؼ َترة الاهخكاع الؿىٍلت التي ٌهاوي مجها ال٘شحر مً اإلاغضخى وؤزظ الهالط بُترة ْطحره ظضا ُْاؾا بباقي
الهُاصاث الازغي.
مً زال ٛخىاع وٗالت الصخاَت ألاوعبُت بالهغبُت ؾإلىا الضٖخىع ضابغ نً بمٙاهُت َخذ نُاصاث مشابهه في الهغاّ واظاب ْاثال:-
لضًىا الؿمىح بان ً٘ىن لىا هُـ الخجغبت في بلضها الخبِب الهغاّ وان هُخذ نُاصاث مخٙاملت ممازله في نضة مضن في الهغاّ بهض
ؤن ٌهم الؿالم وألامان في الهغاّ وطل ٚمً ؤظل زضمت شهبىا الهغاقي الهكُم والظي ٌهاوي مً الاعهاب.
اؾم ونىىان الهُاصة
Ortopeden i Norra Stockholm AB
Centrumpassagen 10
18632 Vallentuna
Telefon: 08-51176650
info@ortopeden.se
www.ortopeden.se
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ولض الهالم الُحزًاجي والُلٙي الهغاقي الغاخل نبض الجباع نبض هللا في ْػاء ْلهت ضالر بمداَكت مِؿان في الغابو مً شهغ ؤًاع نام
1911م في بِذ عثاؾت صًيُت للؿاثُت اإلاىضاثُت (الطابئت) ،والضه الشُش نبض هللا الظي ٗان الغثِـ الغوخاوي ألانلى للؿاثُت في
الهغاّ والهالم &** ؤههى صعاؾخه الابخضاثُت في مضعؾت ْلهت ضالر التي حهض ؤو ٛمضعؾت ابخضاثُت جاؾـ في (لىاء) الهماعة &**
اغؿغ الاهخكاع ؾىت صعاؾُت ٗاملت ْبل ؤن جُخذ ؤو ٛمضعؾت زاهىٍت في مضًىت الهماعة &** وبهض ؾيخحن مً صعاؾخه اإلاخىؾؿت َحها
والتي اظخاػها بىجاح ٗ -اهذ الضعاؾت اإلاخىؾؿت وؤلانضاصًت &** ؾيخحن َٓـ &** ال زالر  -ؤٖمل صعاؾخه ؤلانضاصًت في (الشاهىٍت
اإلاغٖؼٍت) ببًضاص نام  ،1930وٗان مً الؿلبت اإلاخُىْحن  ...وؤقهغث الضعظاث التي ٗان ًدطل نلحها مُىله بلى اإلاىاص الضعاؾُت
ً
الهلمُت &** بلى ظاهب طل ٚاقهغ نبض الجباع نبض هللا مُال آزغ للمىعور الشٓافي لضًاهخه وخغضه نلى خُل هطىص حهالُمها
ً
وجغاجُلها مىظ الطًغ بلى ظاهب ْغاءاجه لؤلصب الهغبي بطىعة نامت والشهغ بطىعة زاضت وزطىضا الجاهلي مىه وٗان شانغه
اإلاُػل بحن الشهغاء اإلاهاضغًٍ مدمض مهضي الجىاهغي &** لظا ال وؿخًغب بان هجض في م٘خبت هظا الهالم الُحزًاجي ٖخب مخىىنت
في ألاصب الهغبي &** ٖظلْ ٚغؤ الُلؿُت والخاعٍش بلى ظاهب اإلاطاصع الهلمُت اإلاسخلُت &** والؾُما جل ٚالتي جخهلٔ بازخطاضه
ً
الهلمي .ولهل جُىْه في اإلاغخلت ؤلانضاصًت طلٗ ٚان ؾببا وعاء جغشُده بلى بهشت صعاؾُت زاعط الهغاّ &** وْض شملذ هظه البهشت
ً
ؾخت ونشغًٍ ؾالبا مً بُجهم نبض الجباع نبض هللا بلى الجامهت ألامغٍُ٘ت في بحروث نام  1930م
ً
ً
ً
ً
ٗان نبض الجباع هجما نلمُا نغاُْا مخمحزا بحن ظمُو ؾلبتها ،لُدطل بهض ؤعبو ؾىىاث خاَلت بالخُىّ نلى شهاصة البٙالىعٍىؽ
بامخُاػ في الهلىم الُحزًاثُت نام  ،1934لُهىص بلى الهغاّ إلاماعؾت خُاجه الهلمُت ،وشهض نام 1930جإؾِـ ؤو ٛظمهُت ؾالبُت
نغاُْت زاعط الهغاّ غمذ نبض الُخاح ببغاهُم ومدمض خضًض ونلي خُضع ؾلُمان بلى ظاهب نبض الجباع نبض هللا وآزغًٍ &**
ً
ً
ً
وٗاهذ هظه الجمهُت الىىاة ألاولى لجمهُت الغابؿت الشٓاَُت التي حشٙلذ في بًضاص َُما بهض &** والتي لهبذ صوعا زٓاَُا وؾىُا
ً
ً
وصًمٓغاؾُا وْىمُا زال ٛألاعبهُيُاث مً الٓغن اإلااضخي &** وؤضضعث مجلت (الغابؿت )التي شًل َحها نبض الجباع نبض هللا
مؿاولُت (ؾ٘غجحر الخدغٍغ) مىظ ضضوع نضصها ألاو ٛنام 1944م ومً اإلاُاعْاث ؤن ٌهىص نبض الجباع لىؾىه بهض جسغظه في
ً
ً
الجامهت نام  1934لُهحن مضعؾا للًت الاهٙلحزًت في اإلاخىؾؿت الشغُْت ببًضاص ،بهُضا نً ازخطاضه الظي شًِ به &** َٓغع
الهىصة بلى مضًىت الهماعة زاهُت والهمل في زاهىٍتها ٖمضعؽ للغٍاغُاث والُحزًاء ختى نام  ،1938بهضها ؤهخٓل بلى وقُُت ظضًضة في
ألاهىاء الجىٍت بمؿاع البطغة ختى نام  1941م وْض نمل بضؤب ووشاؽ ختى اخخل مىْو مهاون مضًغ ألاهىاء الجىٍت في اإلاؿاع

اإلاظٖىع ** ونلى الغيم مً ؤن وقُُخه في ألاهىاء الجىٍت بمؿاع البطغة ؤبهضجه نً ػمالثه مً عواص الشٓاَت والُ٘غ الؿُاسخي
ً
الىؾجي َاهدؿغث وشاؾاجه الشٓاَُت الهامت بال اهه ناص مجضصا ليشغ مٓاالجه الهلمُت في مجلت (الخُُؼ )البًضاصًت**
وٍبضو اهه اٖدؿب زال ٛهظه اإلاضة نػىٍت الجمهُت الاهٙلحزًت لؤلهىاء الجىٍتٖ ،ما مىدخه بخضي الجامهاث الاهٙلحزًت شهاصة نلُا
في ألاهىاء الجىٍت نً ؾغٍٔ اإلاغاؾلت زال ٛجل ٚالُترة** وفي مغخلت مػؿغبت مً جاعٍش الهغاّ في ؤزىاء الخغب الهاإلاُت الشاهُت **
وغمً خمالث الخهبئت الهؿ٘غٍت التي ؤْضمذ نلحها الخ٘ىمت آهظإً ،ىسغؽ نبض هللا في زضمت الاخخُاؽ ٖػابـ في الجِش
(مالػم زان) ٌهىص بهضها بلى مؿاع البطغة ختى نام  1941م ومً زم ًيخٓل بلى بًضاص للخضعَـ في ؤلانضاصًت اإلاغٖؼٍت لًاًت ؤًلىٛ
1943م
ً
وؾىدذ الُغضت له مجضصا نام  1944في الخمخو ببهشت صعاؾُت لىُل شهاصة الضٖخىعاه في الهلىم الؿبُهُت (الُحزًاء) مً اٖبر
اإلاهاهض الهلمُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت آهظإ &** وهى مههض (ظامهت )) (M.I.Tوجمً٘ بُػل مىهبخه الهالُت مً اهجاػ
58
اإلاهمت نام  1946م وٍظٖغ اهه زال ٛصعاؾخه الضٖخىعاه في مههض )(M.I.Tاؾخؿام بغاَت الُحزًاء الغٍاغُت في صعاؾت اإلاىظاث
الجىٍت &** وبدض مً زاللها ُُُٖت جىلُض الؿاْت هدُجت الؿغم الجمانُت &**وْض ؾبٔ همىطظه نلى ؤؾلىب ج٘ىن ألاناضحر في
اإلاىاؾٔ الاؾخىاثُت **وؤن ٗل مً ًغٍض ؤن ًضعؽ ؤو ًبدض في نلم ألاهىاء الجىٍت الضًىامُٙي في الىْذ الخاغغ نلُه ؤن ًبضؤ بدل
اإلاهاصالث الغٍاغُت التي وغهها الضٖخىع نبض الجباع نبض هللا ** مما ٌشحر بلى مٙاهخه وشهغجه الهاإلاُت**
ناص بلى الهغاّ لخضعَـ ازخطاضه في ؤلانضاصًت اإلاغٖؼٍت وصاع اإلاهلمحن الابخضاثُت بلى جهاًت نام  1946خُض اهخٓل للهمل بطُت
ً
ؤؾخاط مؿانض في صاع اإلاهلمحن الهالُت (ٗلُت التربُت خالُا) وبٓي َحها بهؼ الشهىع ** وناص بهضها بلى ؤمغٍٙا &** ل٘ىن
مههض )(M.I.Tحهاْض مهه نىض جسغظه مىه للهمل ٖمضعؽ َُه &** ونىض اهتهاء َترة الهٓض ناص مغة ؤزغي بلى الهغاّ بهض ؤن ؤهجؼ
ً
ً
نضصا مً البدىر ٗاهذ مشاع بعجاب الهضًض مً الهلماء وألاؾاجظة هىإ **نمل جضعَؿُا في ْؿم الُحزًاء في صاع اإلاهلمحن الهالُت
ً
ً
(ٗلُت التربُت خالُا) في ظامهت بًضاص &** زم عثِؿا لٓؿم الُحزًاء في نام  1949ولًاًت جىلُت مىطب عثاؾت ظامهت بًضاص نام
1959م نمل ناإلاىا الُظ في الهضًض مً اللجان الهلمُت في الخمؿُيُاثٖ ،هػىٍخه في اللجىت الىؾىُت للُىوؿ٘ى نام 1955م
ونػىٍخه لـ(إلاجلـ الخإؾِسخي لجامهت بًضاص )
بن مجمل وشاؾاجه وحهضصها ؤٖؿبخه شهغة ناإلاُت في مجا ٛازخطاضه ٖهالم َحزًاء ،شًل نبض الجباع نػىٍت مجلـ ظامهت
ً
ً
بًضاص مىظ بضاًت جإؾِؿها ،وٗان وظىصه في اإلاجلـ َانال ووشُؿا &** وخُجها ٗان الضٖخىع (متي نٓغاوي) ؤو ٛعثِـ للجامهت الظي
ؤخُل نلى الخٓانض نٓب زىعة جمىػ  1958م َخم حهُحن الضٖخىع نبض الجباع نبض هللا ٖإو ٛعثِـ للجامهت في الههض الجمهىعي
&**وزاوي عثِـ لها مىظ جإؾِؿها نام  ،1956بهض مىاَؿت بحن نضة شخطُاث نلمُت &** ومً اإلاُُض ؤلاشاعة هىا بلى بن ْاهىن
الجامهت الجضًض آهظإ ٗان ٌهؿي الخٔ إلاجلـ الىػعاء البذ في ازخُاع اإلاغشر اإلاىخسب مً ْبل ؤؾاجظة الجامهت ** وهدُجت
ً
ً
الخالٍ صازل اإلاجلـ نلى ألاؾماء اإلاغشخت &** ؤظغٍذ صعاؾت وجُُٓم للمغشخحن &** َىظضوا ؤن ؤَػل اإلاغشخحن نلما وبهخاظا
ً
ً
َ٘غٍا هى الضٖخىع نبض الجباع نبض هللا &** وزال ٛالاظخمام ؤبضي عثِـ مجلـ الؿُاصة جدُكا يحر مىؿٓي نلى جغشُذ الضٖخىع
ً
نبض الجباع &** ًٓىم نلى ؤؾاؽ اظخماعي &** ٖىن الهغاّ بلض بؾالمي &** والبض ؤن ً٘ىن عثِـ ؤو ٛظامهت مؿلما &** وٗان
ً
ً
هظا الغؤي مىغو سخغٍت مً ْبل وػٍغ الضازلُت الهمُض الغًٖ (ؤخمض مدمض ًدحى) ولظلَّ ٚعص نلُه ْاثال(** (هغٍض بماما للجامهت
ً
** ال بماما لجامو إلمامت الطالة**) وٗان لهظا الخالٍ ازغ في نٓض اظخمام آزغ إلاجلـ الىػعاء الظي لم ٌؿخؿو خؿم ألامغ &**
ً
وبهض اؾالم عثِـ الىػعاء نبض ال٘غٍم ْاؾم آهظإ نلى بهؼ الخٓاعٍغ واؾخمانه ألعاء اإلاجخمهحن &** َّعص ْاثال ( **الشىعة ظاءث
إلهطاٍ الىاؽ ** ال جُغّ بحن مظهب ومظهب ** وصًً وؤزغ ** بل ظاءث لىغو ٗل بوؿان نغاقي مهما ؤزخلِ صًىه وْىمُخه
وشٙله في اإلادل اإلاىاؾب ** وان الشىعة ؾتزًل مً ؤمامها ٗل مً ًِٓ في ؾغٍٓها لخدُٓٔ هظه الًاًت** ) لظا عَو الخدُل نً
شخظ الضٖخىع مً ْبل عثِـ مجلـ الؿُاصة ** َخىلى هظا الهالم اإلابضم مىطب عثِـ الجامهت

وٍغي الهضًض مً اإلاسخطحن ؤن ؾمهت نبض الجباع نبض هللا الهلمُت الهاإلاُت ،وُٖاءجه الهلمُت ،وضُاجه ألازالُْت ،واؾخٓاللُت
جُ٘حره ،ومىهجُخه الطاعمت والضُْٓت &** ٗاهذ ٗلها نىامل ؤهلخه الن ًدخل هظا اإلاىْو بجضاعة وبزالص &**وزال ٛجىلُه هظه
اإلاؿاولُت ْضم ال٘شحر مً ؤظل بىاء وجؿىٍغ هظا الطغح الهلمي ،نلى الغيم مً ْطغ الُترة التي حؿىم َحها عثاؾت الجامهت &**
ٖما ؤن لهضم اؾخٓغاع الكغوٍ الؿُاؾُت في مغخلت ما بهض نام 1958م وهدُجت للخضزالث الؿُاؾُت بشإن الجامهت بظ ٛالضٖخىع
ً
نبض الجباع نبض هللا ظهىصا مسلطت إلبهاص الجامهت مً اإلاهترٕ الؿُاسخي وجضزل الؿلؿت ،وخاو ٛؤن ًػُي الاؾخٓغاع نلى
الؿُاؾت الخهلُمُت ؤُْل مً مىطبه وانخٓل في نام  1963بهض اهٓالب شباؽ ** وؤخُل نلى الخٓانض نام  1964وهدُجت
للمػآًاث واتهامه مً ْبل الؿلؿت الخاٖمت باهخماثه لخؼب مدكىع آهظإ ** ْغع اإلاًاصعة بلى الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت ** بٓي
هىإ ٌهاوي الًغبت وَهِش اشدُاّ ال ًىضِ بدؿب اإلاغاؾالث التي بِىه وبحن ؤضضْاثه في الهغاّ ** وعيم ضضوع ْغاع نىصة
ً
ً
مً
ألازحرة
الؿىىاث
زالٛ
به
الم
ْض
ٗان
نػاال
مغغا
الُ٘اءاث الهلمُت ** والظي شمل الضٖخىع نبض الجباع بمىظبه ** لً٘
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يغبخه في ؤمغٍٙا مىهه مً الغظىم بلى الهغاّ .وبحن ؤمل الهىصة والشُاء ْؿهذ بطانت بًضاص بض بغامجها غخى الُىم الهاشغ مً
جمىػ  1969لخظٌو الخبر اإلااؾِ &** وهى اهخٓا ٛالهالم الهغاقي ال٘بحر ألاؾخاط الضٖخىع نبض الجباع نبض هللا بلى ظىاع عبه &**جىفي
ًىم الخاؾو مً جمىػ نام 1969في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت ** جم هٓل ظشماهه بلى الهغاّ بؿاثغة زاضت ** وفي ًىم  13جمىػ
ظغي حشُِو مهُب له شاعٕ َُه وػٍغ الصخت آهظإ وعثِـ ظامهت بًضاص ونمضاء الٙلُاث &** وظمهىع مً اإلاىاؾىحن &**
ً
وبهضها جم هٓل الجشمان بلى مشىاه ألازحر في مٓبرة ناثلخه في ؤبي يغٍب بىاءا نلى وضِخه وهاه ضضًٓه وْغٍبت الشانغ اإلاهغوٍ نبض
الغػاّ نبض الىاخض بٓطُضة هٓخؿِ مجها ألابُاث آلاجُت::::/::::
-------------------------ُ
ُ
ـغَان
ْالىا وؤهذ جمىث ** ٖـاهذ مٓلخإ جغَ ِ
ـان!
ٖدمامخحن
يغٍٓخحن نً الهمـاعة جبدشـ ِ
ِ
َ
ـىان
ُاؽ جلهج في خ ـ ِ
ؤزغ ألاه ِ
وبُٓذ ختى ِ
ٌ
ـان!
لى وؿمت هبذ بٓله ِـت ضال ٍـذ ل ٚباألمـ ِ
ّ
َ
لى ُ
ـاؾئان
مغة ** والش
جهغها هاصإ ؤزغ ِ
ِ
َ
ُ
ُ
صان
لى ؾىْإ َىمذ في خػىحهما والُجـغ ٍ
الهغاّ ومٓلخإ جدــضع ِان
شمـ
َتري بلى
ِ
ِ
َ
ُ
اإلاُاه وؤهذ مشىب اإلادـاوي!
مشىبت هي في ِ
-------------------------------ٗاهذ له اهجاػاث نلمُت في الخإلُِ الهلمي ألاٗاصًمي &** َله نضة مالُاث في هظا اإلاجا ٛال مجا ٛلظٖغها ** بلى ظاهب نمله في
لجان الترظمت التي شٙلها اإلاجمو الهلمي الهغاقي نام  1948م وجغظم الهضًض مً ال٘خب واإلاالُاث بلى اللًت الهغبُت ** ؤما
وشاؾاجه الهلمُت َهي في مشاعٖخه واهخماثه بلى الهضًض مً الجمهُاث الهلمُت اإلادلُت والهاإلاُت ** لهل ؤهمها نػىٍخه في
(الجمهُت اإلالُ٘ت البرًؿاهُت لؤلهىاء) ونػىٍخه الضاثمت في (الجمهُت ألاٗاصًمُت للهلىم في هُىٍىعٕ) ونػىٍخه في (ظمهُت الُحزًاء
ألامحرُٖت )ويحرها مً الجمهُاث
نمل الضٖخىع بجض ومشابغة مً اظل امخالٕ الهغاّ إلاطاصع الؿاْت الظعٍت لؤليغاع الؿلمُت ،خُض بضؤ الهغاّ بدشُ٘ل ؤو ٛلجىت
نلمُت لالهخمام بشاون الؿاْت الظعٍت لؤليغاع الؿلمُت نام  1957م ٗان الضٖخىع نبض الجباع مً بحن ؤنػاء هظه اللجىت ،وبهض
ً
ُْام زىعة  1958جم بناصة حشُ٘ل هظه اللجىت مجضصا َازخحر مغة ؤزغي لهػىٍتها لِشًل مىطب هاثب عثِـ اللجىت الجضًضة&**
نمل الضٖخىع نبض الجباع بٙل ظض وبزالص في زضمت الهغاّ في هظا اإلاُضان  ...وْضم الهضًض مً ؤلاؾهاماث والبدىر والضعاؾاث

ً
** وجغظم ال٘شحر مً اإلاطاصع َ...ػال نً صوعه في ازخُاع اإلاىْو اإلاىاؾب لبىاء الُغن الظعي للبدىر في بًضاص .وعاح ًٓضم الهضًض
مً ؤلاؾهاماث اإلاهمت ٗان مً بُجها البدىر والضعاؾاث الخاضت واإلاخهلٓت باألهىاء الجىٍت نام  1955التي ؤزاعث ضجت في ألاوؾاؽ
الهلمُت **وْض جػمىذ صعاؾت َحزًاء الجى (خُض شٙلذ هكغٍاجه بخإلُِ َغم ظضًض ومهم في ألاهىاء الجىٍت ** وهى َغم زاص
باألناضحر والؼوابو) .وبهض بخالخه نلى الخٓانض وؾُغه بلى الىالًاث اإلاخدضة نام  1964وشغ نام  1966بدىزا نً ألاناضحر
ً
الهمالْت ** زم وغو هكغٍت في مجا ٛؤلانطاع ؤٖثر جؿىعا وْض ضىع بىاؾؿت ألاْماع الطىانُت َُما بهض ** وبؿبب اهدشاعه
الهلمي واهجاػاجه الىاؾهت اصزل اؾمه في مىؾىنت )  ( who is who scienceالهاإلاُت وصزى ٛاؾمه في جل ٚاإلاىؾىنت ٌهجي اهه
ؤضبذ اخض الهلماء اإلاشاهحر في الهالم&**
بضؤث اهجاػاث الهالم الهغاقي الُظ نبض الجباع نبض هللا طاث ألازغ الهلمي ال٘بحر مو خطىله نلى شهاصة الضٖخىعاه في الىالًاث
اإلاخدضة ألامحرُٖت نام ٗ1946ان ازخطاضه الهام في ألاهىاء الجىٍت** ؤما ازخطاضه الضُْٔ َهى في ألاهىاء الخغُٖت وهى الهلم
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الظي حهخم بضعاؾت وجُؿحر ما ًجغي مً قىاهغ ظىهغٍت في الًالٍ الجىي ألاعضخي مً زال ٛجؿبُٔ الىكغٍاث الُحزًاثُت نلحها **
ً
وهكغا الهجاػاجه الهلمُت اإلابهغة عشخخه ظامهت هُىٍىعٕ ٖباخض مغمىّ لضحها **وزال ٛالؿىىاث ( ْ )1955-1952ام بالهضًض مً
ً
ً
اليشاؾاث الهلمُت في ؤمغٍٙا وؤوعبا  ...مجها ُْامت بةلٓاء اإلاداغغاث في ظامهت ؤوهاًى ألامغٍُ٘ت نام ٖ1953 ...ما ؤلٓى بدشا زاضا
نً قاهغة الخىعهاصو ؾىت 1955في ظمهُت اإلاترولىظُا ألامغٍُ٘ت ** وجمذ اؾخػاَخه مً ْبل الجمهُت اإلاظٖىعة بطُت (نالم
ممخاػ) إلاضة زماهُت ؤؾابُو نام 1961م وؤلٓى ظملت مً اإلاداغغاث ألازغي في ظامهاث هُِىٍىعٕ وٖمبرط .خُض اؾخؿام هظا
الهالم ْبل ؾىاه مً الهلماء بًجاص ؾغٍٓت عٍاغُت جمً٘ ألاعضاص الجىي مً ؤن ًخيبإ بهبىب هظه الهىاضِ وؾغٍٓت ؾحرها
وؾغنت خغٖتها واججاهاتها ْبل وْذ مً وضىلها مما ؤجاح اإلاجا ٛلئلهظاع اإلاب٘غ ** لخجىب ال٘شحر مً ال٘ىاعر التي ْض جدطل .بن
ؾهت مضاعٖه الشٓاَُت ،ومىهبخه الىاصعة ،وطٗاءه الخاص ،نمٓذ ونُه وؤهلخه ألن ًدبىؤ بجضاعة مجزلت الهلماء ،بانتراٍ الهالم ؤظمو
بهبٓغٍخه اإلاخمحزة**
ؤشغٍ نلى الهضًض مً الضعاؾاث ألاٗاصًمُت الهلُا في ؤمحرٗا ويحرها مً البلضان ختى آزغ ؤًام خُاجه** وصزل اؾمه في ؤٖبر اإلاهاظم
الهلمُت في الهالم ...واخخل مٙاهخه الؿبُهُت بحن مشاهحر الهلماء اإلاغمىْحن في الهالمٗ .ان نبض الجباع نبض هللا بمشابت ؾُحر نلمي
مخجى ٛللهغاّ بحن الجامهاث ألامحرُٖت وألاوعبُت** ولم ًىٓؿو نً مخابهت ؤبدازه ؤو ؤلاشغاٍ الهلمي وخػىع اإلااجمغاث الهاإلاُت،
ً
ً
واؾخؿام زال ٛؾبهت نشغ ناما بهض جسغظه مً الضٖخىعاه 1946ختى الهام  1963وشغ( )26بدشا نلمُا باللًت الاهٙلحزًت وشغث
ً
ٗلها في اإلاجالث الهاإلاُت ال٘بري َػال نً صعاؾاجه باللًت الهغبُت في اإلاجالث الهغاُْت واإلاطغٍت ** وٗاهذ خطُلخه الهلمُت مً
ً
البدىر لًاًت وَاجه ْض بلًذ زالزت وزالزحن بدشا نضا ؤؾغوخخه في الضٖخىعاه ** ٗان الهالم نبض الجباع نبض هللا ًجُض بغاَت بلى
اللًخحن الهغبُت وآلاعامُت اللًاث الاهٙلحزًت والُغوؿُت وألاإلااهُتْ .لضه الغثِـ ألامغٍٙي (هاعي جغومان) وؾام (مُخاح الهلم)
لجهىصه الهلمُت اإلاخمحزة ** وهظا الىؾام ٗان ًمىذ بلى ٖباع الهلماء اإلاخمحزًً في نؿاءاتهم الهلمُت&***
ان مداَكت مِؿان لم حهـ لهظا الهالم خٓه ** َلم هجض ؤؾمت نلى شاعم ؤو مضعؾت ؤو ْانت صعاؾُت *** ولم جخسظ الخ٘ىماث
اإلادلُت اإلاخهاْبت في مِؿان ما مً شإهه ببغاػ صوع هظا الهبٓغي الهمالّ في مُضان الهلم واإلاهغَت *** وهىا هضنى الؿاصة اإلاؿاولحن
وطوي الاهخمام بهظا الشإن مً ؤٗاصًمُحن ومشُٓحن وٖىاصع نلمُت نلى ٗاَت اإلاؿخىٍاث في مداَكت مِؿان لدشُِض هطب جظٗاعي **(
جمشا )** ٛللضٖخىع نبض الجباع نبض هللا في مغٖؼ اإلاداَكت ؤو صازل مبجى ظامهت مِؿان ** وبْامت ضىعة ظضاعٍه ٖبحرة له في ْػاء
ً
ْلهت ضالر نلى غُاٍ جهغ صظلت في مدلت الخغٍت خُض ٗاهذ والصجه وضباه جسلُضا لظٖغاه ألن الضٖخىعنبض الجباع نبض هللا &**
شغٍ الهلم واإلاىهبت

Rethinking critique: Islam and Secularism as an example
Ali Mamouri
The course of critique has been following a hegemonic method until very recently. Critique
has been understood commonly as a soft-power of change in the favour of globalised
western culture. It even sometimes went further to become a violent tool of domination in
the hand of imperialist powers. The critique of Islam in the field of religion and secularism is
a good example of this phenomenon.
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In any discussion about Islam and secularism, the incompatibility between the two has

been often taken for granted. That even includes those who try to provide a secular reading
of Islam, because they treat Islam by default as a religion in a conflict with secularism.
Then, they try to offer a new version of this religion that can be compatible with
secularism. What has been missed, however, is the broad diversity of Islam and secularism
in their histories.
The relationship between Islam and secularism often has been seen in a deconstructive
context, in a way that Islam become subjected to the western secularism in order to make
series of modifications to become secular, or to be convicted of being in conflict with
secularism. The problem begins with this approach of critique. My intention here is to study
this approach and think about other possibilities in discussing Islam and secularism.
In this paper, I try to clarify this issue in three parts. First, I set a logical ground for critique
in terms of the relationship between Islam and secularism. Also, numbers of mistakes in
this area of critique will be identified and criticised. Then, the complexity and diversity of
each of Islam and secularism will be explained. Finally, the broadoverlapping area between
the two will be demonstrated, which open someunthought possibilities in this area.
How to critique Islam in regard to secularism
Wendy Brown in his introduction on Is Critique Secular?Identifies a part of the problem of
critique in its prevailing approach that always conveys “polemical rejection” to what is
subjected to the critique (Asad, Brown, Butler, & Mahmood, 2013, p. 9).This aggressive
approach not just do not help to find a solution for our social crises – the relationship
between Islam and secularism in this case – but even enhance the problem by closing the
dialogic interactions between the critic and those who became subjected to the critique.

Nikolas Kompridis pointsout that our critical language and the goal of critique until recently
have been involved with “rupture and discontinuity, made rupture and discontinuity,
deconstruction and transgression”(Kompridis, 2014, p. 2).1 The best example of this
offensive attitude is Derrida’s “democracy to come,” that demands“a militant and
interminable political critique. A weaponaimed at the enemies of democracy, it protests
againstall naivete and every political abuse” (Derrida, Brault, & Naas, 2004, p. 86).
Kompridis rightly questions this attitude: “Should we really be endorsing the idea of a
critique as a weapon, in the first place, functioning in politics as a weapon of mass
interrogation?” (Kompridis, 2014, p. 5).
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The Kompridis’s critique of what Wang calls it thepractice of “ruthless critique” (Wang,
2000, pp. 15, 102, 106)applies on the long history of criticising Islam for not being a secular
religion. This kind of critique has been uncritically practiced almost by all scholars and
politicians who studied or talked about the issue of Islam and secularism. It is a very good
example of the dominant paradigm that Kompridis calls it “a practice of critique that has
become mechanical, a gesture repeated over and over again with highly predictable
outcomes” (Kompridis, 2014, p. 6).
Critique in this environment is not a real critique anymore, as it “attaches itself to
secularism, articulates itself as a secularizing project, and identifies itself with the
dethroning of God” (Asad et al., 2013, p. 11).This might lead to “self-delusion” (Kompridis,
2014, p. 4)as religion (Islam in this case) is subjected to secularism from the beginning and
without any discussion on it. How a critique of religion can be successful when it rejected it
from the first place?
This tradition of critique came from the enlightenment that takes the opposition of religion
as a presumption. It regards critique as a practice of objectivity based on science, identified
with the realization of true secularism and emancipation of religion(Asad et al., 2013, p.
12).
Criticizing this western tradition, Talal Asad suggests that if the Western civilizational
identity which is built upon the convergence of Christianity, secularism, liberalism,
1

Kompridis’s paper cited here has been published in a book titled “Reclaiming Democracy: Judgment, Responsibility and the
Right to Politics” by Routledge in 4 Mar 2015. But the version that is used in this essay is the manuscript version offerred by the
auther, which is different slightlyfrom the published version. The reason for not usint the new version is that the full text of it
wasn’t available.

democracy, and liberty is opened up, Westerners might start to think about their imagined
global opposites differently (Asad et al., 2013, pp. 21-27).Therefore, critique must play a
new role to become a practice of “founding and building up” rather than of “rebellion, and
tearing down”(Kompridis, 2014, p. 15).
Critique in this context does not target religion as a convict that must be subjected to
secularism, but rather it “establishes thepossibility of a relationship with others, the
possibility of a relationship of mutual learning, and, sometimes, of mutual transformation”
(Kompridis, 2011, p. 272).
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This hermeneuticalapproach in critique opens up itself before trying to unmask,
deconstruct, change or sometimes even destroy the other. It is a receptive critique that
shows understanding and solidarity to the subject of critique before going to the discussion
over the differences. It is not a hegemonic regime that wants to dominate the other, but
rather it stands on the area of “fusion of horizons” as Hans-Georg Gadamer describes
(1975, p. 358) to learn and teach interactively.
In the area of Islam and secularism, this approach can be applied by allowing the Muslim
thinkers to discover their own history and tradition together with looking at other groups’
experiences in order to find their indigenous versions of social justice that can contribute to
the other models in our world.This is in opposition to the imposition of a certain version of
secularism on them, either by asking them to leave their identity or modify it based on the
imposed system.
Common mistakes in discussions on Islam and secularism
As a result of looking at the issue of Islam and secularism in a polemical and deconstructive
way against Islam, several fallacies have been taken place in this area. In this part of the
essay, I want to highlight the most important mistakes that are commonplace among
scholars and politicians who study or talk about this issue.
1- Generalisation: in the field of religion, a wide diversity of opinions exists within each
category. This status makes the name of any religion such as Islam an umbrella term that
covers multiple differences within it. The differences between various readings of Islam are
sometimes widely deep in a way that make it absolutely wrong to talk about them in one
category. This led some scholars to use Islams instead of Islam(Evstatiev, 2013, p. 12). As

instance, Averroes with great influence on the western enlightenment or Jalal ad-Din Rumi
the famous Sufi who advocates pluralism and religious tolerance both belong to Islam that
Osama bin Laden and Abu Bakr al-Baghdadi belong to as well. The similarity between the
first group and some atheist and agnostic groups are more than the similarity between
them and other reading of Islam. Therefore, it is not correct logically to judge Islam or
attribute a particular characteristic to it in a general way. Even the understanding of the
basic elements of faith likebelieving in Allah is widely varied. So, we need first specify which
Islam we are talking about, and then make a judgment about it.In a research about ‘Media
Portrayals of Religion’ the authors noticed rightly that “almost unique to Islam, in the sense
64
that if you look at the media they always refer to it or brand it as the nation of Islam, when
really there are Islamic people everywhere, just like the Christian people”(Knott, Poole, &
Taira, 2013, p. 97).An example of this mistake in the discussion over Islam and secularism is
the Bernard Lewis’s comparison of Islam and Christianity that judge them generally as nonsecular and secular religion (Lewis, 1993, p. 100).
2- Reading the text outside of the context: the holy text of Islam, Quran appeared in a
certain historical and cultural context. It was collected in a book years later the prophet
Muhammad. A variety of interpretations emerged and developed through the history of
Islamic thought. Accordingly, understanding of any part of this text requires multiple
expertise in the field of linguistic, history, mythology, semiology and other disciplines. The
common mistake between the anti-religious groups and religious fundamentalism is
simplifying the understanding of theholy text by separating the text from the whole
discourse and ignoring the context.Interestingly, they both (anti-Islam and fundamentalist
Muslims parties) read Islam outside of the diverse context, in order to present it as a fixed
and invariable anti-secular religion.
3- Mixing between ideology and religion: religion is not an ideology necessarily. It can be
merely a spiritual experience or series of moral commitments based on a particular
metaphysical view. Many negative points that religion and Islam, in particular,is blamedfor,
is actually related to adopting a dogmatic ideology, whether it is coming from a religious
point of view or non-religious. Extremisms, violation of human rights, discrimination,
massacres and genocides have been occurred in the history in the name of religion or other
schools of thought. Any dogmatic ideology, no matter religious or not, have the potential of
getting radicalised and leading to anti-humanity trajectory. For instance, Communism,
Fascism and also even Liberalism and Capitalism (all belong to the secularism camp) have

numbers of anti-humanity and anti-justice actions in their history. On the other side, Sufism
as the spiritual and mystical dimension of Islam which is a widespread phenomenon in the
Muslim World has not been involved with extremism and religious violence, and by
adopting numbers of principles like religious pluralism and tolerance, has the potential of
offering an indigenous secular reading of Islam.
4- Talking in a vacuum: any study or judgement about religion must be applied through a
specific agency. We cannot attribute a particular characteristic whether positive or negative
to any religion as a whole. That is because of the wide range of diversity of opinions in the
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field of religion. This is especially true in Islam as it is not an institutionalised religion. There
is no a priestly system in Islam, which means no any institute or organisation have the right
to talk on behalf of Islam as a total. Therefore, first pick a specific school or group in Islam
and then talk about them positively or negatively. Thus, most discussions over the Issue of
Islam and secularism suffer from this problem that they talk about the religion in a vague
and foggy horizon rather than focus on specific school or system.
5- Double standard argument: one leading principle of secularism as Bhargava points out
(2014, p. 2) is rejection of religious domination in order to establish the freedom of religion.
But, domination is not specific to the religion, and in the history of religions is not specific
to Islam.Several secular regimes like the SovietUnion and most of Muslim secular states in
the 20th century were extreme against religious groups and excluded them from the society
violently. So, criticising Islam in regard to secularism must be accompaniedby therejection
of all kinds of domination including over Muslims from an extreme secular point of view. In
this way, the critique involves with solidarity, receptivity and mutual understanding that
help the both parties (the critic and the subject of critique) to build a condition of “fusion of
horizons” (Kompridis, 2014, p. 2).
Which secularism and which Islam?
It is common among scholars and politicians to define secularism based on the western
version, in a way that present it as the only version of secularism that the entire of the
world must follow. This even can be seen among many Muslim thinkers who attempted to
provide a secular reading of Islam. In contrast, I distinguish between two approaches of
secularism in the Muslim world: the traditional approach that can be traced through the
history of Islam without connection to the western context and the modern approach that

was influenced by western theories and practices.Islamic secularism is not reserved for our
present generation when Muslim scholars such as Abdullahi An-Naim, Khaled Abu Al-Fadl,
Nasr Hamid Abu Zaid, and Muhammad Arkun attempt to offer a different understanding of
Islamic political theology arguing for the separation of religion from state not dissimilar to
the western context.I believe that the secularism discourse in the Muslim World needs to
be decolonised by grabbing the attention to indigenous versions of secularism that exist
within the Islamic tradition and culture. In this way, we can look at the critique as a building
up” project within each societyrather than “rebellion, and tearing down”(Kompridis, 2014,
p. 15)
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Charles Taylor highlights three levels of secularism in the fields of “public spaces”, “people
belief and practice” and “the condition of belief” in all of which there is a clear emphasis on
the disappearance of God and religion (Taylor, 2009, pp. 3-4). This understanding of
secularism developed through the enlightenment, aiming to remove any connection and
reference to God or any kinds of “ultimate reality” as Taylor puts it. Therefore, in the
political sphere any engagement occurs “fully without ever encountering God” (Taylor,
2009, p. 1). Thus, this understanding of secularism leaves no space for religion in secular
politics. That is while possibilities of religious secularity can be imagined, which includes
forms of secularism that are driven by a theological or a jurisprudential base in religion. In
such a situation, religious institutionswithdraw voluntarily from the state institution.
Defining secularism by separation from God according to the enlightenment discourse
implies that secularity as a whole is merely a western and modern phenomenon that does
not exist in any way in the pre-modern era. Saba Mahmood points out that this particular
understanding of secularism has shaped the western opinions in terms of dealing with the
Muslim World (Mahmood, 2006, p. 323). This assumption led to ignoring several reformist
projects that were presented by Muslim thinkers simultaneously occurring with the
building the modern Middle-Eastern countries by the western powers following the fall of
Othman Empire. These projects includes depoliticisation of Islam by Ali Abdel Raziq (1888 1966) (Abdel Raziq, 1978)and the civil state project by Mohammad Hussein Naini (1860 1936)(Rahimi, 2012). Subsequently, the imposition of western secularism took place in the
Muslim countries with a series of negative consequences.
Accordingly there is an implicit assumption among the advocates of western secularism
that depicts secularism as a static phenomenon, “as if it has always existed in the same

form” and “made at one time largely by Europeans, then a little later by North Americans”
(Bhargava, 2014, p. 8).Thus in terms of the Muslim World, a common mistake among those
who study secularism in the Muslim world is that Islam suffers from the lack of an
appropriate foundation for the secular state. As an instance, Bernard Lewis sees the reason
behind the relative underdevelopment of the Muslim world in the blatant differences that
exist between Christianity and Islam, in terms of acceptance or rejection of secularism. He
assumes that Islam in opposite to Christianity suffers from the absence of an indigenous
secularism, which makes Muslims show wholesale rejection to the imported secularism, as
he identifies uniquely Western Christian (Lewis, 2001, p. 100).
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In contrast to this argument, one may identify a wide variety of schools and political
theories in the Muslims traditions that contain the defining elements of secularism. In fact,
Lewis’s argument fails to present an inclusive understanding of different Islamic schools by
solely focusing on a biased reading of the long and diverse history of Islam. In addition, this
argument implicitlyassumes that the only secularism is the one that appear in the Western
World inspired by some Christian traditions. Within this discourse, one cannot imagine the
existence of any other model of secularism that is not driven by the western culture or
Christian tradition. A reason for the fact that non-western secularism is overlooked is
considering secularism as “a doctrine with a fixed content”, to use Bhargava wards
(Bhargava, 2007, p. 3).
In order to rethink the critique on Islam and secularism, the fixed readings of the both must
be rejected. As Islam includes multiple versions of this religion, secularism also
encompasses a variety of models. This means that Islam and secularism are not necessarily
incompatible in all their versions.This is a necessary preliminary step for the constructive
critique, as it prepare the both parties to be receptive and interactive.
A) Secularism:
Wendy Brown challenges the “commonsense fashion” of secularism that formally repeat
the slogan of separation of private religious belief (or nonbelief) from public life.He
demonstrate precisely that how secularism in the western view carries a series of
associations with contradicted elements such as “being unreligious or antireligious, but also
religiously tolerant, humanist, Christian, modern, or simply Western”.In regard to the
Muslim World, he gives a very clear example of American neoconservative political agenda

that seek to legitimize Christian prayer in the public schools, but simultaneously they
attempt to secularise the Middle East in a wholly “regime change project”.In this
perspective, one can clearly see that the meaning of secularism mostly derives from an
“imagined opposite in Islam”, while the “Western public life and its imperial designs” is
shaped by several religious agendas.This can be seen more clearly when compare the two
images of attacking Islam for playing role in the public sphere in the Middle East and
targeting “secular humanism” by the right in domestic American politicsfor “destroying the
fabrics of the family, the moral individual, and patriotism” (Asad et al., 2013, pp. 9-10).
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Criticising this hegemonic version of secularism, Talal Asad insists on pluralizing “formations

of the secular”(2003). Also, Charles Taylor rightly uses the title of “A Secular Age” for his
magnum opus book, which implicitly means that it is not the only option, and there can be
other ages of secularism as well. Expanding this discussion, Bhargava focuses on
themethods that each secularism treat religion bydistinguishes between two approaches,
“political secularism” and “Ethical secularism” (Bhargava, 1994, pp. 1784-1791). Ethical
secularism treats this world as the only one and only life independent from God, other
world or any transcendental goals. Political secularism instead does not presuppose a nonreligious lifestyle as a precondition to set a secular political setting. It stands on the
boundary of polity to separate religious institutions from political institutions for specific
ends and at different levels. Political secularism is multiple and includesbroad variety of
western and non-western secularisms.
There is no concomitance between the ethical and political secularisms, which means there
can be a secular state in a religious environment. In other words, the believers of different
religions or even one religion with different interpretations can form a secular state. The
significance of political secularism in contrast with ethical secularism is to prepare the
ground for both parties, i.e., “those who believe in ethical secularism and those who
believe in or practice various religions can come to agree on the constitutive principles that
underlie political secularism” (Bhargava, 2014, p. 2).
The distinction between theextreme version of secularism and the moderate version has
been highlighted in the literature of Islam and secularism from different aspects. As an
instance, An-Na’im proposes the dichotomous concepts of “authoritarian secularism” in
contrast to “secularism as mediation” to explain a similar notion to Bhargava’s distinction
between ethical and political secularisms. By contrast, “secularism as mediation” opens the

space for social and political actors to negotiate politico-religious issues through dialogical
interaction rather than dichotomies of victory and defeat (An-Na'im Na, 2009, pp. 36-45).
The connection between Bhargava and An-Na’im articulation is that political secularism has
the potential of playing the role of mediation as ethical secularism is likely to be
authoritarian because of being bias to the non-religious groups in the society.
Secularism as a critique of the religious hegemony must not just be a “mechanical
repetition of violence-enacting critique, but rather the manifestation of critique as a
receptivity-enacting, possibility-disclosing practice” (Kompridis, 2014, p. 15). Therefore,
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secularism must not be a violent rejection to the religion as a whole, but instead it should
be a receptive system that gather religious and non-religious groups under a political
agreement. However, ethical secularism as an ideology has the potential for getting
radicalised by privileging secular humanism, exclusive humanism or atheism over religions.
Due to theunfairness of privileging one part of society over the other parts, the potential
for radical secularism must be rejected in favour of a moderate version of
secularism(Bhargava, 2014, p. 22).
Moderate secularism is friendly to religions, allowing the believers of different religions to
find common understanding with others through developing their own interpretation of
secularism that preserves the essential elements of separation of state and religion. By
comparison between the dichotomous concepts of “moderate” and “radical” secularisms,
Modood criticises the absolute separation of religion and state in favour of inclusive
secularism that promotes compromising between religious and non-religious groups within
a society (Modood, 2009, pp. 71-74).
Moderate or weak secularism as An-Na’im puts it (An-Na’im, 2010, p. 2) offers equal
opportunities for all parties to participate in the political sphere. This is facilitated by an
“animating principle of a more broadly understood secular perspective” which rejects
“religious hegemony, religious tyranny and religious and religion-based exclusions”
(Bhargava, 2014, p. 2). Moreover, the logical principle behind secularism requires
expanding the rejection to other kinds of hegemony including radical opposition to
religions that act similarly to the religious hegemony in terms of unjust and unfair
treatment of people.

A leading principle of secularism, in a general broad understanding is to release the social
and political order from “institutionalised religious domination” in order to establish
“religious freedom, freedom to exit from religion, inter-religious equality, equality between
believers and non-believers and solidarity” (Bhargava, 2014, p. 2). I expand this argument
by bringing into the picture the possibility of non-religious ideological domination such as
atheism and radical ethical secularism. Therefore, the radical secularism that opposes
religion is a paradoxical phenomenon that denies some leading elements of secularism.
B) Islam:
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Similar to secularism, a broad diversity exists in the field of religion, which not necessarily
all of them are anti-secularism. Since religion is a far more complex entity with a broad
variety of interpretations, its not necessarily tyrannical or oppressive by nature. This opens
the possibility of thinking of “religious secularity” as Ghobadzadeh (2014) puts it, which it
supports the separation of religion and state, from a religious point of view and based on
theological and jurisprudential articulation.This can be an important contribution by the
non-western world which, according to Bhargava, is generally overlooked by western
theorists of secularism; “because our imagination is severely controlled by particular
conceptions of secularism developed in parts of the Western world” (Bhargava, 2014, p. 8).
The common western understanding of Islam minimise the entire tradition of Islamic
politics under the title of ‘Islamic state’ which is understood mainly as a tyrannic religious
state which is fully in the contradiction with the secular state.As Bhargava demonstrates,
the West “continues to see virtually all versions of Islam as a threat to secularism, not
recognizing that religious Muslims may be unsettling only one version of political
secularism and providing in the process an opportunity to shift to the deeper, richer
conception. Europe must seize this chance rather than repress its social and cultural
problems or allow them to accumulate till they get out of control.” (Bhargava, 2014, p. 22).
Contrary to this current prevailing opinion about the notion of ‘Islamic state’, there is more
than one variant of this concept,which not all of them necessarily opposite to secular state.
That is in addition to the variety of political systems in the Muslim history that not all of
them fall under the category of the Islamic state. The concept of separation between
religion and state is found throughout the history of the Islamic world, where there have
been successful states, promoted in both theory and practice in a variety of forms. As an

instance, the Shi’ite Fatimid Caliphate (909–1171) which ruled Egypt, North Africa and parts
of the western Middle East, established a distance between state and religion by the
abandonment of Shari’a (Islamic law).The rejection of Shari’a law shows disconnection
between state and religion in a large extent.That is because Shari’a represents the sociopolitical dimensions of Islam that tends to overtake the public sphere. Freezing Shari’a sets
the foundational ground necessary to articulate a secular political system.This will
automatically deprive both religious and political authorities from the required sources to
mandate religious laws and to establish a theocracy. Deactivation of the socio-political
dimensions of Islam in order to prevent the establishment of a religious stateis deeply
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rooted in the history of Shiism. The Shiite thought has kept a clear distinction between
religion and state by illegitimating the establishment of an Islamic state, as it is reserved for
the Prophet and Imams who they believe are directly appointed by God.
Another example of thesecularisation of the state by freezing the religious law is found
among several schools of Sufism. They interpret the Sharia law mystically in a way that it
cannot be a source of legislation in the state. Moreover, Sufis believe in and prompt
principles such as pluralism, religious tolerance and individualism in the relationship
between God and human, which they all play anessential role in thefoundation of a secular
state. Sufism has the sufficient quality of a secular religion according to the five criteria that
Hans-Georg Ziebertz and Ulrich Riegel identify for a non-secular religion(Ziebertz & Riegel,
2010, pp. 28-29).
In addition to the examples above, the current political systems in the Muslim World also
include several examples of relatively successful secular state, such as Indonesia, Turkey
and Tunisia. The latest is avery important example as the secular state there is under
theprotection of a famous Islamic group, Ennahda Movement that is a branch of Muslim
Brotherhood. This Islamic party following the Arab uprising, won the election, but it not just
did not establish a religious state, but also protect the secular Tunisian state from the
Salafists’ demands of establishing an Islamic state.
Therefore, the stereotypical image of Islam as the enemy of secularism is not correct
neither historically nor presently, neither theoretically nor practically. This complex image
of Islam only can be seen when we leave the blind aggressive critique that just follow one
pattern of secularism, forcing others to repeat it blindly.

Conclusion
The case of Islam and secularism shows a very good example of the exhaustion of the
critique. Moreover, it demonstrates that how sometimes the critique can be hypocritical, as
it reject one thing in one area and accept the same thing in the other area. The strong
association between secularism and Christian values in several western secular movement,
whose want to wipe out Islam from the public sphere, present a clear example of hypocrisy
in the field of critique.2
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In contrast to this aggressive, exhausted and useless critique, a new trend of critique based
on solidarity and mutual receptivity is urgently needed. Critique must become free
ofmalice, resentment and desire to avenge, helping the subject of the critique to be “more
reflective and more receptive”(Kompridis, 2014, p. 13). Critique in this context is a dialogue
between two or more parties with theequal position that establish positive interactions
from both sides and lead to the improvement of the both.
There is no merely a critic and subject in this method, as both parties offer and receive
interactively. It is not a monologue; it is a dialogue. It does not aim to dominate or build a
hegemony over the subject, but rather it aims to offer solidarity and acceptance to it, which
prepare the ground for building up peacefully the systems that is matched with the culture
and identity of each society, rather than tearing down and destroying them.
.......................................
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TECH

Laser-Powered Fusion Reactor Could Create Limitless Electricity
Without Creating Radioactive Waste
Like all good things it involves giant lasers.
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By Thomas Tamblyn

Fusion has the potential to solve the energy crisis once and for all. By harnessing the same reaction that
powers our own Sun we could create potentially limitless amounts of electricity without any of the harmful
side-effects that come from burning fossil fuels.
Traditionally though fusion reactions still produce small amounts of radioactive material and despite being
„short-lived‟ they can last for almost a century.

Corbis via Getty Images
The high-powered Nova laser creates nuclear fusion inside its target chamber at the Lawrence Livermore
National Laboratory.
Now though Heinrich Hora, a physicist from the University of South Wales has developed a new way to
harness the power of fusion without using any radioactive materials and without creating any radioactive
waste whatsoever.
Advertisement
How? Quite simply by using giant lasers.
By firing two almost unimaginably powerful lasers you can compress the nuclei in a hydrogen-boron
reaction that generates no neutrons and therefore, no radioactivity.
In case you‟re wondering why we haven‟t done this before the reason has been that we simply didn‟t have
the ability to create lasers that were powerful enough.

The numbers involved in creating this reaction are just staggering. The temperature needed to kickstart this
reaction is around 3 billion degrees Celsius or around 200 times hotter than the Sun.
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Regis Duvignau / Reuters
The Megajoule Laser Project uses 176 lasers to create nuclear fusion
If that wasn‟t enough the lasers would need to be fired in pulses that last just a trillionth of a second.
Yet within that short amount of time the power of the last would be around a quadrillion watts.
In addition to being a genuinely clean form of energy production the reaction doesn‟t have to rely on driving
a turbine and creates electricity that can be directly harvested.
Of course the next step is turning all this into a reality, something that is closer to happening than you might
think.

Related...




Astonishing Video Shows The Technology That Could Give Us Limitless Energy
Limitless Fusion Energy Is Just 13 Years Away, According To This British Firm
Farms Could Soon Be Powering Your Home

“If the next few years of research don‟t uncover any major engineering hurdles, we could have a prototype
reactor within a decade,” said Warren McKenzie, managing director of HB11, the spin-off company that
now owns Hora‟s patents.
“From an engineering perspective, our approach will be a much simpler project because the fuels and waste
are safe, the reactor won‟t need a heat exchanger and steam turbine generator, and the lasers we need can be
bought off the shelf,” he added.



Thomas Tamblyn Technology editor, HuffPost UK

Machine Man

76

Posted Mon 11 Dec 2017, 8:29pm
Updated Mon 15 Jan 2018, 3:15pm
Expires: Sunday 12 December 2032 8:29pm
He fled Saddam Hussein‟s brutality to become detainee #982 in an Australian refugee camp. Now Munjed
al-Muderis is a world-leading surgeon giving amputees a second chance at life. Sophie McNeill tells his
inspiring story.
It happened without warning. At his Baghdad hospital in 1999, a young doctor was presented with dozens of
army deserters. Then came the chilling order to mutilate their ears.
Would I obey and live with guilt for the rest of my life? Would I refuse and end up with a bullet in my head?
Or would I run away? – Dr Munjed al-Muderis
He ran away, took a smuggler‟s boat and wound up in Curtin detention centre in Western Australia‟s far
north west.
I was stripped of my identity. Curtin detention centre, in simple words, was hell on earth - Munjed alMuderis
Fast forward 17 years.
Australian citizen Munjed al-Muderis is a pioneering orthopaedic specialist who transforms lives with a
surgical technique called osseo-integration – “merging a human being with a machine”, as he explains it.
I had this chill feeling – what have I done? I’m back to the place I escaped from – Munjed
Now he returns to Baghdad on a whirlwind 10-day mission to attach implants and robotic legs to amputees
who thought they would never walk again. Middle East Correspondent Sophie McNeill follows him as he
scurries between operating theatres, doing several surgeries at once.

He is a machine. We never catch him – Iraqi surgeon
Wars have left untold numbers of Iraqi soldiers and civilians as amputees. Patients flock to see Munjed…
patients like Ghadban, 22, who lost both legs after a mortar strike. Robotic legs might allow him to marry
the girl he loves…
She told me that when I walk again her parents will agree – Ghadban
…And Ali, an ex-soldier whose leg was amputated after he was shot in battle with ISIS. His wife then
walked out and left him to care for their little boy Hussein.
He used to bring me my shoes and slippers. Now he just brings me one shoe - Ali
Munjed can‟t always help everyone, no matter how deserving. Amane was 10 when both her legs were
amputated after a fire. Now 19, she is a para-athlete who represents her country. Munjed would operate for
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free, but the robotic legs cost around $100,000.
I don’t have the money for this operation. I want to walk – Amane
Munjed returns to Baghdad this week to complete his work on Ali, Ghadban and scores of other patients. At
the climax of this medical and emotional journey, his hope is that all of them will walk. A Foreign
Correspondent crew will be with him to see how it all goes.
Sophie McNeill‟s story Machine Man aired 8.30 pm Monday December 11 on ABC TV (repeated 1 pm
Tuesday and 11.30 pm Wednesday on ABC TV; 8 pm Saturday and 1 am Sunday on ABC News). Also on
iview.
Reporter - Sophie McNeill
Producer - Bronwen Reed
Camera - Brant Cumming, Matt Marsic
Editor - Leah Donovan
Assistant Editor - Tom Carr
Executive Producer - Marianne Leitch
Special thanks to - Michelle Nairne

Awards:
1. 2017
Winner of CSU Sydney Study Center Academic Excellence in Teaching Two Awards
https://www.youtube.com/watch?v=WtVjfdvuS78
2. 2017 Winner of IEEE (ICSCC) Conference Best Paper Award
On the basis of respective remarks, quality of paper and reviews, technical program committee in
ICSCC Conference that run by Elsevier selected five papers out of presented 3000 papers from ten
different tracks. Our paper is found the best paper in its track.
3. 2017
Winner of CSU School of Computing and Mathematics Excellence in Teaching Award
https://www.youtube.com/watch?v=YNxn7eFhiX0
4. 2017
Winner of CSU School of Computing and Mathematics Excellence in Research Award
https://www.youtube.com/watch?v=dsh8uaO1z8U&t=1s
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Comprehensive Search Engine Optimization Model for Commercial Websites: Surgeon’s
Website in Sydney
Abstract
A Novel Rotational Matrix
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SurgeriesYahini
Prabha
81
Murugesan1 *
Abeer Alsadoon1 *
Paul Manoranjan2*
P.W.C. Prasad1*
1

Background: Augmented reality based surgeries have not been successfully
implemented in oral and maxillofacial areas due to limitations in geometric
accuracy and image registration. This paper aimed to improve the accuracy
and depth perception of the augmented video.
Methodology: The proposed system consists of a Rotational Matrix and
Translation Vector (RMaTV) algorithm to reduce the geometric error and
improve the depth perception by including two-stereo cameras and
translucent mirror in the operating room.
Results: The result on mandible/maxilla area shows that the new algorithm
improve the video accuracy by 0.30 ~ 0.40mm (in terms of overlay error),
and processing time with 10-13 frames/second compared to 7-10 frames in
existing system. The depth perception increased by 90~100mm.
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Conclusion: The proposed system concentrates on reducing the geometric
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error. Thus, this study provides an acceptable range of accuracy with less
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operating time which provides surgeons with a smooth surgical flow.
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.

Abstract: Build a Search Engine Optimisation (SEO) model, to improve organic ranking and traffic to the
commercial websites is the purpose of this study. Four search engine optimisation strategies - content, link
building, social presence and online reputation are applied to a Sydney based oral and maxillofacial
surgeon’s website to improve its ranking in the organic search results. Google analytics and search engine
tools are used to track organic traffic and organic ranking of the website. This study shows that keywords in
the Meta description, content related headings, longer and unique content with useful information,
webpage loading speed, SSL certificates, mobile responsiveness of a website, Links to relevant local sites
and online reputation improve organic ranking and organic traffic to websites. This study, content length,
keyword density, SSL certificates, relevant local link building and online reputation are used to improve the
82
SEO of websites.

Prediction of Dementia by increasing subspace size in Rank Forest
Salyean Giri1, Abeer Alsadoon1, Chandana Withana1, Salih Ali2
1

Charles Sturt University Study Centre, Sydney, Australia
2

University of Technology Baghdad, Baghdad, Iraq

Abstract—Decision tree and decision forest are widely used as the best practices for knowledge discovery
and prediction process. However, there is still room for improvement in terms of accuracy and processing
time. The aim of this study is to improve the accuracy of knowledge discovery and uses extracted rule sets
from knowledge discovery process to build a highly accurate prediction model with minimum processing
time. We use a different combination of state of art algorithms like Random forest, rank forest and subspacing to discover interesting rules for knowledge discovery by using probabilistic values for splitting
attributes in a tree and increase sub-space in a lower node to include all attributes that have potential
information for knowledge discovery. Then use that knowledge to build a model for future prediction.
Adding a different combination of decision trees and forest algorithms on the framework proposed by Zahid
and Adnan resulted into the increased accuracy of knowledge discovery. Further research shows that use
of probabilistic values for splitting attributes in a tree and increasing sub-space in a lower node of trees
includes all attributes that have potential information for knowledge discovery. Thus, the proposed
prediction model has decreased the processing time from 0.82 seconds to 0.11 seconds and increases the
accuracy from 71.6% to 83.1%. In this paper, different combination of rank forest and increased size of
subspace is used in top of state of art. This approach has overcome the limitation of state of art and does
not extract any partial rules and generate highly accurate rule sets with low processing time.

Early Stage Oral Cavity Cancer Detection: Anisotropic Pre-Processing and Fuzzy CMeans Segmentation
Zhalong Hu1 * , Abeer Alsadoon1 * , Paul Manoranjan2* , P.W.C. Prasad1* , Salih Ali3 *
1
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Abstract—The high rates of oral cavity cancer incidence have been found worldwide over the
past decade. The death rate from oral cavity cancer is high and increasing. This study aims
to improve the tumour diagnosis accuracy in the oral cavity, duly considering image
processing time. It has focused on oral Computed Tomography (CT) image pre-processing
and segmentation steps to enhance image quality and clarity to improve classification result.
The proposed system focused on image pre-processing and segmentation steps, using
anisotropic diffusion and Fuzzy C-Means to enhance the quality of the image, then improve
the accuracy of tumour detection and classification. The findings attained from the current
solution are based on a proposed approach using Support Vector Machine (SVM) as the
traditional machine learning method to classify the oral tumour. With the combination of the
anisotropic filter and fuzzy c-means algorithm, the proposed approach achieved 90.11%
accuracy, 87.5% specificity and 92.157% sensitivity rate whereas the accuracy rate of the
selected current best solution is only 87.18%, This study contributes to current research
mainly through the implementation of an algorithm that is able to identify small sized early
tumours in image edge areas.
Keywords—Tumour classification, edge detection, oral and maxillofacial surgery, image
preprocessing, image segmentation, Anisotropic Diffusion, Fuzzy C-Means.
Segment Based Model for TCP Protocol Optimization: Enhancing the Bandwidth and
Congestion
Mojtaba Jafari1, Abeer Alsadoon1, Chandana Withana1, Salih Ali2
1
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2
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Abstract—This paper aims to provide an efficient segment-based model for the Transmission
Control Protocol (TCP) protocol to improve the transmission mechanism by enhancing both
bandwidth utilization and congestion. The study puts forward a segment-based model that
encompassed three phases, namely: network environment evaluation to calculate bandwidth,
which is the Round Tip Time (RTT) independence, organizing packets into groups of
segments, and transmission of segments within a fraction of a millisecond delay with the
predefined speed. Network evaluation is done by considering the capacity of the network and
the time taken for some insignificant packets to be transmitted to the server. Packet
segmentation organizes several packets into a group at predefined speed, which then will be
transmitted to the destination at a fraction of a millisecond. Experimental results using the
segment-based model for the TCP protocol show that the proposed solution significantly
improves the transmission mechanism of TCP. Further, the results of the experiment show
that bandwidth is utilized to near the same value of available bandwidth. Furthermore, the
transmission time is improved compared to previous models of TCP. The proposed
segment-based model allows for the TCP protocol to utilize better bandwidth and avoid
congestion in a network while transmitting data. The transmission time will decrease
significantly, allowing more data to be transferred, resulting in the robust reliability of the TCP
protocol.

Early Detection of Lung Cancer using SVM Classifier in Biomedical Image
Pprocessing
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Abstract—Image processing techniques are now commonly used in the medical field for
early detection of diseases. This research aims to improve accuracy, sensitivity and
specificity of early detection of lung cancer through a combination of image processing
techniques and data mining. The Computed Tomography (CT) scan image of the lungs is
pre-processed and the Region of Interest (ROI) segmented, retained and compressed using
a DWT (Discrete Waveform Transform) technique. The resulting ROI image is decomposed
into four sub frequencies, bands LL, HL, LH, and HH. Again, the LL sub frequency is
decomposed into four sub-bands, applying a 2- level DWT to the ROI based image. Further,
features such as entropy, co-relation, energy, variance and homogeneity are extracted from
the 2-level DWT images using a GLCM (Gray level Co-occurrence Matrix) with classification
effected by means of an SVM (Support Vector Machine). Classification identifies whether the
CT image is normal or cancerous. The Lung Image Database Consortium dataset (LIDC) has
been used for training and testing purpose for this study. A Receiver Operating
Characteristics (ROC) curve is used to analyze the performance of the system. Overall the
system has accuracy of 95.16%, sensitivity of 98.21% and specificity of 78.69%.
Early Detection of Lung Cancer using SVM Classifier in Biomedical Image
Pprocessing
eep Prakash Kaucha1, P.W.C. Prasad1,Abeer Alsadoon1, A.
Elchouemi2,Sasikumaran Sreedharan3
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Charles Sturt University Study Centre, Sydney, Australia
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Abstract—Image processing techniques are now commonly used in the medical field for
early detection of diseases. This research aims to improve accuracy, sensitivity and
specificity of early detection of lung cancer through a combination of image processing
techniques and data mining. The Computed Tomography (CT) scan image of the lungs is
pre-processed and the Region of Interest (ROI) segmented, retained and compressed using
a DWT (Discrete Waveform Transform) technique. The resulting ROI image is decomposed
into four sub frequencies, bands LL, HL, LH, and HH. Again, the LL sub frequency is
decomposed into four sub-bands, applying a 2- level DWT to the ROI based image. Further,
features such as entropy, co-relation, energy, variance and homogeneity are extracted from
the 2-level DWT images using a GLCM (Gray level Co-occurrence Matrix) with classification
effected by means of an SVM (Support Vector Machine). Classification identifies whether the
CT image is normal or cancerous. The Lung Image Database Consortium dataset (LIDC) has
been used for training and testing purpose for this study. A Receiver Operating
Characteristics (ROC) curve is used to analyze the performance of the system. Overall the
system has accuracy of 95.16%, sensitivity of 98.21% and specificity of 78.69%.

Early Diagnosis of Alzheimer Using Mini Mental State Examination Method: MMSE
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Abstract—This study aims to analyse the current method in diagnosing early Alzheimer
disease and offer a new method to improve the performance of bioinformatics techniques. It
proposes a hybrid MRI image processing method to improve the image quality for Alzheimer
disease classification. This hybrid method has four stages consisting of image preprocessing, segmentation, feature extraction, and classification. Experimental results using a
hybrid image pre-processing method apply on original MRI image data. The study shows that
the Mini Mental State Examination (MMSE) method together with the residual intensity nonuniformity method in the SPM machine could make MRI image more effective with high
accuracy and sensitive rates. The study shows that a well-designed pre-processing stage
could improve the image quality of the subject for final classification. It can help researchers
to gain high value of diagnosing early Alzheimer disease by filtering most of the image noise.
Early Diagnosis of Breast Cancer Using Contrast Limited Adaptive Histogram
Equalization (CLAHE) and Morphology Methods
Nabin Kharel1, Abeer Alsadoon1, P.W.C. Prasad1, A. Elchouemi2
1Charles Sturt University Study Centre, Sydney, Australia
2Walden University, USA
Abstract— The main aim of this paper is to enhance using hybrid solution for early diagnosis
of breast cancer using mammogram images. For the CAD system for any image processing
system follows mainly four steps that is image pre processing, segmentation, features
extraction and classification and evaluation. For this research purpose follows the same
structure using best possible methods in each stage found in literature review and proposed
solution. From the experiment hybrid image enhancement method using CLAHE and
Morphology method helps to enhance image for further computation in CAD system to early
diagnosis of breast cancer using mammogram images while maintaining processing time as
previous best solution. From the study depict that the purposed solution can help to enhance
mammogram images for the further processing for segmentation, feature extraction and
classification. However, further testing and implementation of proper classification method
needed for before clinical use.
Hybrid Secure and Scalable Electronic Health Record Sharing in Hybrid Cloud
R. Manoj1, Abeer Alsadoon1, P.W.C. Prasad1, Nectar Costadopoulos1, Salih Ali2
1School of Computing and Mathematics, Charles Sturt University, Australia.
2 University of Baghdad Technology, Iraq
Abstract— Cloud computing has become an integral part of the operation of health.
However, there are major security and privacy issues in terms of accessing medical records
from the hybrid cloud environment. In this paper, a new secure hybrid Electronic Health
Record system is proposed. In this framework, two efficient encryption methods are
combined for fine grained access control and protection of data privacy. Multi-authority and
Key-based encryption schemes are used for the encryption of each part of health records
after dividing those records using a vertical partitioning method. Multi-authority encryption
schemes are primarily used in the Public Domains (PUDs), while Key-based encryption
schemes are prevalent in Personal Domains (PSDs). Together, they provide; secure data
access and authentication of users. Implementation is facilitated using Windows Azure Cloud

Computing platform.
Integration of Assistive and Wearable Technology to Improve Communication, Social
Interaction and Health Monitoring for Children with Autism Spectrum Disorder (ASD)
Fauzia Fazana1, Abeer Alsadoon1, P.W.C. Prasad1, Nectar Costadopoulos1, A.
Elchouemi2, Sasikumaran Sreedharan3
1Charles Sturt University Study Centre, Sydney, Australia
2Walden University, USA
3Department of Computer Engineering,College of Computer Science, King Khalid University,
KSA
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Abstract — The increasing prevalence of Autism Spectrum Disorder (ASD) has made this as
one of the largest disability groups. Autism Spectrum Disorder (ASD) is considered as a
lifelong developmental disability impacting on three main areas; communication skills,
behavioural patterns and health. The main focus of this research is on the use of
Augmentative and Alternative Communication (AAC) solutions as part of assistive and
wearable technologies for children with ASD. Specifically, the present study will identify
benefits and limitations of the use of these technologies. Of major concern in terms of the
use of both technologies, is their limited ability to improve the communication skills and
health monitoring of children diagnosed with ASD. This research presents a framework for
wearable technology that assists children with ASD through enhancing their communication
skills, improving behaviour and facilitating health monitoring.
Next Generation Cyber Security Solution for an eHealth Organization
Hossam Ahmed1, Abeer Alsadoon1, P.W.C. Prasad1, N. Costadopoulos1, Lau Siong Hoe2,
Amr Elchoemi3
1Charles Sturt University Study Centre, Sydney, Australia
2Multimedia University, Malaysia
3Walden University, USA
Abstract—eHealth organizations are a major target for hackers as they hold wealth of
information. Current cyber security solutions for eHealth organizations are not
comprehensive and only protect certain security layer. Therefore; the need for a next
generation cyber security solution is increasing, a solution that is smart, scalable and
adoptable to challenges. The wide spread of security tools and advancing technology have
provided the needed infrastructure to create a comprehensive eHealth security solution.
Connecting the right security tools together to ensure the overall security without affecting
the network performance and user productivity is hard and requires special setup. The
network layer is a major target for any eHealth organization, this research has indicated
several network security metrics that need to be considered when designing and managing
network security for an eHealth organization. The ultimate goal of this research is to identify
the limitations in the current eHealth organization cyber security solutions specially the
network layer and propose a next generation cyber security solution for eHealth
organizations.

Spam Filtering Email Classification (SFECM) using Gain and Graph Mining Algorithm
M. K. Chae 1, Abeer Alsadoon1, P.W.C. Prasad1, Sasikumaran Sreedharan2
1Charles Sturt University Study Centre, Sydney, Australia
2 Department of Computer Engineering, College of Computer Science, King Khalid
University, KSA
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Abstract— This paper proposes a hybrid solution of spam email classifier using context
based email classification model as main algorithm complimented by information gain
calculation to increase spam classification accuracy. Proposed solution consists of three
stages email pre-processing, feature extraction and email classification. Research has found
that LingerIG spam filter is highly effective at separating spam emails from cluster of
homogenous work emails. Also experiment result proved the accuracy of spam filtering is
100% as recorded by the team of developers at University of Sydney. The study has shown
that implementing the spam filter in the context –based email classification model is feasible.
Experiment of the study has confirmed that spam filtering aspect of context-based
classification model can be improved.
The Effect of Considering Individual LearningProcesses When Creating Online
Learning
Environments:A Comparison of Offline and Online Content Materials
Cheng Wang1, P.W.C. Prasad1, Angelika Maag1, Abeer Alsadoon1, A. Elchouemi2,
Sasikumaran Sreedharan3
1Charles Sturt University Study Centre, Sydney, Australia
2Walden University, USA
3Department of Computer Engineering,College of Computer Science, King Khalid University,
KSA
Abstract—For long, online learning has received criticism on not being able to provide helpful
insight on students’ learning, for a lack of necessary and appropriate interaction between
instructor and students. Despite the fact that learning analytics (LA) are on the rise in terms
of their popularity in academic institutions, the usefulness of LA come into question,
especially the elements intended to provide effective feedbacks on students’ learning
process. The main problem for this seems to be a lack of analysis of the characteristics of
individuals. Therefore, more needs to be done to actually help students’ learning process.
The study aimsto produce a significant body data by analyzing the content available in online
learning environments using Bloom’s Taxonomy. Initial results show that most content found
in online learning environments consist of offline learning material that was transferred to
online learning platforms by taking very limited advantage of the resources of the Internet. It
is hypothesized that in this study learning content in online environments do not support
learners efficiently transfer to higher cognitive levels described in Bloom’s taxonomy.

الفي في العشاق
ًخمحز الهغاّ بهغاْت الًُ َُهَ ،مىظ َجغ الخاعٍش ٗان للًُ الدشُ٘لي والهماعة ؤزغهما في بىاء خػاعة
ً
ٌ
وؤزحرا الُىىن الهليؿدُت ٌ
آزاع مهمت
بالص الغاَضًً ،وٗاهذ للُىىن الؿىمغٍت وألاٖضًت وآلاشىعٍت زم الخػغٍت
اؾخؿانذ الخىُٓباث اإلاىهجُت ال٘شِ نجهاَُ ،ي مخاخِ الهغاّ هماطط جض ٛنلى اإلاؿخىي الغَُو للًُ الٓضًم
الظي خمل هىٍت ظمالُت مخمحزة .وفي الهطغ ؤلاؾالمي ٗان لًُ اإلاىمىماث وًَ الترْحن ؤزغه في بنؿاء ضىعة
ظضًضة للًُ الدشُ٘لي ،وٗاهذ مضعؾت بًضاص جػاعم مضاعؽ الًُ في بًغان وفي مطغ الُاؾمُت.
وبهض ؾٓىؽ بًضاص نلى ؤًضي اإلاًى ٛبُٓاصة هىالٖى في نام 656هـ1258/م ،واجهُاع الضولت الهباؾُت،
حهاْبذ نلى الخ٘م صوٍالث يحر نغبُت ،بلى ؤن زػو الهغاّ للخ٘م الهشماوي ،زم بلى الاهخضاب البرًؿاويَٙ ،ان
ّ
نلى الشٓاَت الهغاُْت ؤن جخإزغ باإلاىار الشٓافي واإلاضاعؽ الُىُت التي َغغها الخٙامٗ .األؾلىب الباعوٗي الظي ظاء
نً ؾغٍٔ الهشماهُحن ،والًُ ألاوعبي الظي مهض له البرًؿاهُىن.
زػو الهغاّ إلاازغاث زٓاَُت واَضة لها ؤزغ في حًُحر الهىٍت ألاضلُت ،وه٘ظا قهغ ًَ اللىخت الظي خل
مدل ًَ ال٘خب ،وٗان هُاػي مىلىي بًضاصي مً ؤواثل الظًً ػاولىا الخطىٍغ الؼٍتي ؤو اإلااجي في ضىع مطًغة
ً
مخإزغا بالؿابو الخٓلُضي لًُ الترْحن الظي ػًٍ اإلاسؿىؾاث ،واؾخؿام هظا اإلاطىع ؤن ًالِ بحن الطىعة
ً
ً
ً
والؼزغَت والخـ الهغبي؛ بط ٗان ؤضال باعنا في الخـ الُاعسخي .وٗان اهخمام اإلابضنحن ْىٍا بخجىٍض الخـ الهغبي،
وٗان مً الخؿاؾحن مدمض الىاثب البًضاصي ,وؤخمض نبض هللا البًضاصي ،وؾُُان الىهبي ،ونشمان الُاوع،
ومدمض ابً الىانل ،وب٘غ ٌ
ضضقي ،ونبض هللا هُاػي .ومً ؤشهغ الخؿاؾحن الهغاُْحن مدمض هاشم البًضاصي .وبلى
ً
ظاهب الخـ ٗان ًَ الخطىٍغ الشهبي ؾاثضا ،وْض جدضر اإلااعزىن نً ؤزغ وباء الؿانىن في الٓػاء نلى ضُىة
ً
الغؾامحن والخؿاؾحنٗ .ان الهغاّ جابها للىُىط الهشماوي مىظ نام  1638ختى الخغب الهاإلاُت ألاولى ،بط ؾُؿغث
بغٍؿاهُا نلى طل ٚالٓؿغ بمىظب مهاهضة ؾان عٍمى بهض اجُاُْت ؾاً٘ـ بُ٘ى؛ وبظل ٚجُ٘٘ذ وخضة ألاعع
ً
الهغبُت ؾُاؾُا ،وقهغث بلى الىظىص صو ٛنغبُت مؿخٓلت مشل الهغاّ وؾىعٍت ولبىان وشغقي ألاعصن وَلؿؿحن.
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ًدحى الىاؾؿيْ( :ؿُو ؤلابل)
"مً اإلآامت الشاهُت والشالزحن مً مٓاماث الخغٍغي"
ً
ً
ناوى الهغاّ قغوَا صازلُت لم جً٘ حؿمذ له بالجهػت الشٓاَُت ،بل لم ًً٘ ؾهال نلى الهغاُْحن جٓبل جإزحر
الشٓاَت ألاوعبُت التي زؿـ لها البرًؿاهُىن .لظلَ ٚةن الخٓالُض الُىُت التي ٗاهذ ؾاثضة اؾخمغث مغجبؿت
ً
بالخٓالُض الشهبُت وبالخغٍ الُضوٍت ،وهاصعا ما مىعؽ الخطىٍغ الظي اػصهغ في الهطغ الهباسخي جدذ اؾم مضعؾت
ً
بًضاص ،التي إلاو َحها ًدحى الىاؾؿي ،ولً٘ زمت ضىعا شهبُت ٗاهذ حهبر نً الٓطظ الشهبي اإلاهغوَت في الهغاّ.
بغػث الؼزاعٍ الشهبُت الخطىٍغٍت ؤو الغْشُت في ضىانت الؼظاط اإلاهشٔ والؼزاعٍ الخشبُت في اإلايشأث
ً
ً
اإلاهماعٍت التي ٗاهذ جىُظ جطىٍغا ؤو هدخا نلى الدجغ .وٗاهذ ضىانت اليؿُج والسجاص وًَ الُساع واإلاطىىناث
ً
الجلضًت والطُايت اإلاهضهُت مً ؤظىاؽ الًُ الخؿبُٓي الظي ؾاص وبٓي خامال مُهىم الًُ ْبل الدشُ٘لي.
بهض الخغب الهاإلاُت ألاولى بضؤث بىاٖحر الًُ الدشُ٘لي الظي جإزغ بالُىىن اإلاهاضغة في الٓغن اإلااضخيَُ .ي
ً
ً
نام  1922ؤُْم في بًضاص مهغظان ؾىّ نٙاف الشهغي .وغم هظا اإلاهغظان ظىاخا زاضا بالًُ بلى ظاهب
الطىاناث الخغَُت.
وٗاهذ زمت زُمت ػازغة بالطىع ،عؾمها َىاهىن مدلُىن وٗاهذ مىغىناتها مىخسبت ،وٗاهذ هظه اإلاداوالث
ألاولى جمشل مهاضغة الُىاهحن الهغاُْحن للًُ ألاوعبي ،ومشلذ مىغىناث هظه ألانما ٛالىصًان والٓىاؾغ الدجغٍت
وؾًُ الشىاع الهغاُْحن في زىعة الهشغًٍ  ،1920وٗان مً الهاعغحن َحها شىٖذ ؾلُمان الخُاٍ
ً
الظي ْضم ضىعا ػٍدُت وؤزغي مغؾىمت باأللىان الترابُت.
وفي مجا ٛالىدذ ٗان جمشا ٛالججراَ ٛغٍضعٍٚ
ً
ً
ً
ؾخاهلي مىص الٓاثض البرًؿاوي الظي هؼم الهشماهُحن ،مشاال ؤٗاصًمُا وؤهمىطظا للىداجحن الىاشئحن .وؤُْم هظا
ُ
الخمشا ٛفي ظاهب ال٘غٕ ؤمام صاع اإلاىضوب الؿامي ،وؤػٍذ نىه الؿخاع في  ،1923/12/4وفي زىعة  14جمىػ 1958
ُ
ً
ؤؾُذ بهظا الخمشا ٛحهبحرا نً بؾاخت الاؾخهماع.
زم ضاع الهغاّ ؾغَو الخمشل للًُ اإلاهاضغ ،وٗاهذ ألانما ٛالُىُت ألاولى مشىبت بالبضاثُت في الخهبحر .وٗان
بهؼ الػباؽ اإلاؿغخحن مً الجِش الهشماوي ْض اهطغٍ بلى الغؾم والخطىٍغ ،صون ؤن جغَضهم زٓاَت

مضعؾُت ،شإجهم في طل ٚشإن اإلاطىعًٍ الُغوؿُحن مً ؤمشا ٛعوؾى  Rousseauالجمغٗي ،ولً٘ ؾغنان ما َ٘غ
بهػهم بػغوعة صعاؾت الًُ ،وٗان مجهم نبض الٓاصع عؾام ،ومدمض ضالر ػٗي ،والخاط مدمض ؾلُم ،وخؿً
ؾامي ،وناضم الخاَل الظي صعؽ الًُ في باعَـ.
ونىضما اهخمذ اإلاضاعؽ اإلاهىُت والشاهىٍت بماصة الغؾم وألاشًا ٛالُضوٍت ،قهغث مىاهب بهؼ الىاشئحن،
َّ
مً ؤمشا ٛشىٖذ ؾلُمان الخُاٍ الظي انخمض نلى جطىٍغ ألاهمىطط الخي (اإلاىصًل) ،ولم ٌهخمض نلى الي ْسخ
ً
والىٓل ،زم ٗان َخخي ضُىة الظي ضاع مضعؾا لؤلشًا ٛالُضوٍت والىدذ وضب الخمازُل ،ومدمض زػغ
الظي ؤؾـ َُما بهض ْؿم الازخطاص في مههض الُىىن الجمُلت مىظ الهام  .1939زم ضاع هاالء عنُل ّ
اإلاضعؾحن
ألاواثل الظًً جسغط نلى ؤًضحهم عواص الًُ الدشُ٘لي في الهغاّ ،واؾخمض نبض الٓاصع عؾام ؤؾلىبه مً جٓالُض ًَ
ً
اإلاسؿىؾاث ،وشاعٕ عَاْه مً الػباؽ اإلاخٓانضًً في جطىٍغ الؿبُهت وألاشخاص مخإزغًٍ ؤًػا بالًُ الًغبي
الىاَض نً ؾغٍٔ الطىع ؤو نً ؾغٍٔ ؤنما ٛالًغباء والجىالحن.
ُ َ ْ
ون ِغغذ َُه ؤنما ٛالُىاهحن الغواص في بضاًت مداوالتهم ،وْضم
ؤُْم اإلاهغع الؼعاعي في بًضاص نام ،1932
َُه خاَل الضعوبي لىخت بإلىان الباؾدُل مىغىنها مسجض الجُالوي ،ولىخت ؤزغي جمشل مىاعة ؾىّ الًؼ.ٛ
ُّ َ
وبخإزحر مً ؾاؾو الخطغي[ع] مضًغ اإلاهاعٍ ،وبهض ؤن ؤضبدذ ماصة الغؾم مىهجُت؛ ٗ ِلِ شىٖذ ؾلُمان
ً
بغؾم ضىع بًػاخُت لل٘خب اإلاضعؾُت مو نؿا ضبري الظي وشغث ضىعه صخُُا.
ٗان ؾهاص ؾلُم ْض صعؽ الًُ نلى والضه الخاط مدمض ؾلُم مو بزىجه ظىاص وهؼحهت ،وٗان مً اإلاشاعٖحن
ً
ً
في اإلاهغع الؼعاعي ،بلى ظاهب ؤٖغم ش٘غي ومدمض زػغ .وألو ٛمغة ْضم ظىاص ؾلُم الؿُل هدخا مٓىلبا.

ظىاص ؾلُم" :بًضاصًاث"

هؼحهت ؾلُم" :مً نىالم اإلاغؤة وؤْغاخها

ً
ً
وصنما لخضعَـ الُىىن ؤوَضث مضًغٍت اإلاهاعٍ نضصا مً اإلاىهىبحن بلى ؤوعبا لضعاؾت الًُ والخسطظ
َُه ،وٗان هطِب َاثٔ خؿً ؤن ًمطخي بلى مضعؾت الُىىن في باعَـ (البىػاع) ،وْاؾم هاجي بلى ؤٗاصًمُت بغلحن،
ونؿا ضبري وخاَل الضعوبي بلى عوما ،ونىضما ناص اإلاىَضون وشؿذ الخغٖت الُىُت في الخضعَـ ،وفي
اإلاهاعع الُىُت ،وفي بوشاء اإلاهاهض الُىُت الازخطاضُت.
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ُْ
في نام  1939اَخ ِذ ِِ َح في مههض الُىىن الجمُلت َغم للغؾم والخطىٍغ ،وٗان مً ؤؾاجظجه ألاواثل ؾهاص
ؾلُم وَاثٔ خؿً .وبهض نىصة ظىاص ؾلُم مً عوما ؤوصخئ ْؿم للىدذ ؤلخٔ به ْؿم للؿحرامُ ،ٚومىظ نام
ُ َ
 1957ؤ ْخ ِضر في اإلاههض ْؿم مؿاجي للهىاة ،زم ؤوشئذ ؤٗاصًمُت الُىىن الجمُلت في نام .1962
ٗان مً ؤبغػ اإلاخسغظحن نِسخى خىا ،والىداث زالض الغخا ٛالظي جخلمظ نلى ًض ظىاص ؾلُم ،وجإزغ بإؾلىب
الىاؾؿي في جمشاله ال٘بحر الظي ؤهجؼه في نام  1972وؤُْم في خضًٓت الؼوعاء.
جإزغ ظُل الُىاهحن ألاو ٛباإلاضاعؽ الُىُت التي اشتهغث في الًغب مشل الاهؿبانُت[ع] نً ؾغٍٔ اإلاطىعًٍ
البىلىهُحن .وقهغث في طل ٚالىْذ الجمهُاث الُىُت التي صنمذ اليشاؽ الُجي ووؾضث نالْت الُىاهحن
ببهػهم ،بلى ظاهب ج٘ىن ظماناث مً الُىاهحن ًػمهم اججاه َجي مشترٕ؛ بط قهغ مىظ طل ٚالخاعٍش ظُل
مً الُىاهحن اإلادترَحن ،والؾُما ؤولئ ٚالظًً جابهىا صعاؾتهم الهالُت في الًُ زاعط
الهغاّ ،مً ؤمشا ٛبؾمانُل الشُسلي وهؼحهت ؾلُم.

ً
بؾمانُل الشُسليٗ" :ان ًىما"
وشـ الُىاهىن في بْامت اإلاهاعع الُغصًت والجمانُت ،بل بن ؤو ٛمهغع ظماعي زغط مً بًضاص بلى الهىض
في نام  ،1955وٗان ًمشله َاثٔ خؿً وبؾمانُل الشُسلي ،وفي نام ٗ 1958اهذ زىعة  14جمىػ خُض ؤُْم
ُ
مهغع شامل للًُ الهغاقي في ْانت الىاصي ألاوإلابي في ألانكمُت ،وؾغنان ما ه ِٓ َل بلى الطحن .وٗان ؤبغػ اإلاهاعع
الُغصًت في هظه اإلاغخلت مً هطِب الُىاهحن الشباب مً ؤمشا ٛعاَو الىاضغي ،ومدمض ْمغ الضًً ،وبؾمانُل
َخاح ،وعاٗان صبضوب ،وغُاء نؼاوي.
ؤؾؿذ ظمهُت الُىاهحن الهغاُْحن نام  .1956ومىظ نام  1970اػصاص نضص الجماناث الُىُت وٗان مً
ؤبغػها ظمانت ألاٗاصًمُحن ( ،)1971وظمانت الىاْهُت الخضًشت ( .)1973ؤما ظمانت البهض الىاخض (َ )1971لٓض
نىِذ باْخباؽ الخغٍ وال٘خابت الهغبُت ،ومً ؤبغػ الُىاهحن َحها شاٖغ خؿً ،ومضًدت نمغ ،وظمُل خمىصي،
وعاَو الىاضغي ،ومدمض مهغ الضًً ،وغُاء نؼاوي .وْض ههجذ هظه الجمانت ؤؾلىب الخهبحر الخلٓاجي مً صون
الخمؿ ٚبٓىانض الخـ الهغبي.
ً
ٗاهذ َترة الؿبهُىاث خاَلت بيشاؽ َجي ٌؿعى بلى جإضُل الًُ مهخمضا نلى الخىكحر ،وٗان إلاهغظان
الىاؾؿي نام  1971صوعه في جإُٖض الاججاه الخإضُلي .وجىزٔ هظا الاججاه بةوشاء اجداص الُىاهحن الدشُ٘لُحن
الهغب نام 1971وخٓٔ الخهاعٍ والخهاون بحن الُىاهحن الهغب باججاه الخإُٖض نلى الهىٍت الُىُت.
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ً
ً
والبض مً ؤلاشاعة بلى اهخمام الضولت بالىدذ ،بىضُه َىا ظماهحرًا ًمشل مكاهغ ْىمُت وخػاعٍت جإزظ
ً
مهُجها مً جٓالُض الًُ الهغاقي الٓضًم .وٗان الىداث الهغاقي ظىاص ؾلُم عاثضا في هظا الاججاه ،ؾاع وعاءه
زالض الغخا ٛومدمض يجي ونلي خؿحن ونبُضان الشُسلي وؾالب مٙي .ونلى هدى مىاػ ٗاجهىإ اججاه هدتي ًاٖض
اإلاىار الؿُاسخي في الشماهِىاث ،ومً هاالء الىداجحن لُض َخاح،
وضباح َسغ الضًً ،وؾهُل هىضاوي الظي خاو ٛاؾخٓغاء اإلاىغىم ؤلاوؿاوي .وٗان ظىاص ؾلُم اإلامشل ألاوٛ
للىدذ الهغاقي الخضًض ومً ؤبغػ ؤنماله هطب الخغٍت اإلاهغوٍ الظي ؤهجؼه نام .1958
وبهض الخمؿِىاث هما ًَ الخُغ (الًغاَُ )ٚالظي بضا في اإلاهغع ألاو ٛالظي شاعٕ َُه عاَو الىاضغي
ً
وهاشم ؾمغجي وٍدحى الشُش وؾامي خٓي واهخمذ الضولت بهظا الًُ َإؾؿذ َغنا له في اإلاههض ،وؤْامذ
ً
مهغغا لػُاء الهؼاوي ،وعاَو الىاضغي ،وضالر الجمُعي .زم شاعٕ الهغاّ في مهاعع صولُت للًغاَُ.ٚ
ً
وبلى ظاهب هظا الًُ هما ًَ الخؼٍ (الؿحرامُ ،)ٚوبضا هظا الًُ خامال الؿابو الشهبي (الُىلٙلىعي) ؤو

ً
مخإزغا بالخؼٍ الغاَضي الٓضًم .ومً ؤبغػ َىاوي الخؼٍ ؾاعّ ببغاهُم.

ً
ًخُٔ الىٓاص الهغاُْىن نلى جطيُِ جُاعاث الًُ اإلاهاضغ والخضًض في الهغاّ ،بضءا باإلاضعؾت ؤلاوؿاهُت
الاظخمانُت التي بغػ َحها ظىاص ؾلُم وبؾمانُل الشُسلي ومدمىص ضبري وزالض الجاصع .ؤما مدمىص ضبري َلٓض
ؤزغط هظا الخُاع بإؾلىب حهبحري ؤو ج٘هُبي .ومً ؤهم شىاهض هظه اإلاضعؾت «الظبُدت» لجىاص ؾلُم ،و«الخمام»
لخالض الغخا ،ٛو«زىعة الجؼاثغ» إلادمىص ضبري ,و«ؤنغابُاث» لُاثٔ خؿً ,و«الشاي» لخاَل الضعوبي ،و«ػًٍ
الهابضًً» لشاٖغ خؿً .وٍمً٘ غم مجمىنت مً الُىاهحن بلى هظه اإلاضعؾت ،مً ؤمشا ٛنامغ الهبُضي وٗاقم
خُضع وعاجخت الٓضسخي وهؼاع الهىضاوي ،وفي مجا ٛالىدذ بغػ ٗل مً الىداجحن بؾمانُل َخاح ومحران الؿهضي.
وزمت اججاه ؾغٍالي بضا في ؤنماٗ ٛامل اإلاىؾىي ونبض الطاخب الغٗابي ونلي الىجاع وبؾمانُل الخُاؽ
ونالء خؿحن بشحر .ؤما ظمانت بًضاص للًُ الخضًض َاججه مهكم ؤَغاصها بلى ألاضالت الترازُت ،ومً ؤبغػهم
زالض الغخا ٛومدمض يجي في الىدذ ،وبؾمانُل الشُسلي وببغاهُم الهبضلي في الخطىٍغ.
واشخض الاهخمام باالججاه الخجغٍضي ،وٗان مً عواصه زػحر ش٘غجي ،وغُاء نؼاوي الظي امخاػ باؾخلهامه
التراسي والخغوفي وخؿً نُض نلىان وياػي الؿهىصي وظمُل خمىصي بإؾلىبه الخغوفي.
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غُاء الهؼاوي" :اإلاضًىت الػاجهت"

ياػي الؿهىصي" :اإلاىاثغ الظهبُت"

والبض مً طٖغ اججاهاث مخىىنت جىضخذ في ؤنما ٛؾهضي ال٘هبي ،ومهضي مؿشغ ،وهؼاع ؾلُم ،وزلُل
الىعص ،وَااص ظهاص .نلى ؤن مً ؤبغػ اإلاضاعؽ الُىُت الاججاه الىاْعي الؿبُعي ،وٗان عاثضه َاثٔ خؿً .وزمت
ً
اججاه واْعي ظضًض بضا نىض مدمض ناعٍ مخإزغا بخٓىُاث اإلاىمىماث ،وماهىص ؤخمض ومدمض مهغ الضًً .وآزغ
اإلاضاعؽ الُىُت الخضًشت اإلاضعؾت البُئُت التي ظمهذ ؤٖثر الخُاعاث اإلاهغوَت،ومً ممشلحها ؾهاص الهؿاع وؾلمان
نباؽ.
وٍخُٔ هٓاص الًُ نلى ؤن مً ؤبغػ ؤنالم الًُ في الهغاّ نبض الٓاصع عؾام وظىاص ؾلُم وخؿً َاثٔ
وبؾمانُل الشُسلي وزالض الغخا ٛوهؼاع ؾلُم وعاَو الىاضغي ومسلض اإلاسخاع وهىعي الغاوي وخمُض الهؿاع
وظمُل خمىصي وشاٖغ خؿً .ومً الُىاهحن الشباب َازغ مدمض وٖغٍم عؾً وهُمذ مدمض نلي وبًمان نبض
هللا ،وهاالء مً الىانضًً بمخابهت جُهُل الخغٖت الُىُت بهض عخُل ؤٖثر الغواص.
جإزغ الًُ الهغاقي مىظ زماهِىاث الٓغن الهشغًٍ بالكغوٍ الخغبُت مو بًغان ،بلى ظاهب الخُانل والخُاعاث
الهاإلاُت اإلاخؿغَت بدضازتها وججغٍضًتها .وجبلىعث هظه الاججاهاث والاهخماءاث في بؾاع الجمهُاث الُىُت التي
ؤبغػث جىكحراث ظمالُت ،مما ظهل الًُ الهغاقي الخضًض ٌهخمض نلى الُ٘غ الجمالي
والىٓض الخىكحري.
ً
والبض مً ؤلاشاعة بلى الكغوٍ الخاضت بالهغاّ التي ؤصث بلى هجغة ٖشحر مً الُىاهحن إلاماعؾت َجهم بهُضا
ً
ً
نً الىؾً ،وٗان لهاالء اإلاهاظغًٍ ؤزغ ٖبحر في الخهغٍِ بالًُ الهغاقي الخضًض ،الظي بضا يالبا مؿخٓال نً
اإلاازغاث الهضمُت في الًُ الخضًض .وخاو ٛهاالء الُىاهىن جٓضًم ؤنمالهم مً زالٛ
مهاعع ؤُْمذ في ؤٖثر نىاضم الهالم الهغبُت والًغبُت.

ؤجظٖغٕ
ِ
الٙاجبت محرها نبضالخمُض الشهاع
ؤجظٖغٕ ًا وعصحي
ؤجظٖغٕ،
ِ
ِ
ًا خبي الًاليً ..ا نؿغي الشمحن
ًا ٖجزي الضَحن ..اجظٖغٕ ..اجظٖغ،
آه ُِٖ غممخجي الى ضضعٕ ُِٖ ،اخخىٍخجي
ُِٖ آمىخ ٚنلى ٗل هُسخي
ُِٖ ؾىٍتي ظغاحي بحن ظىاخُٚ
ُٖٚ
وخملذ آالمي نلى ِ
اخبَ ،ٚلِـ لي مً الاًام
الا اهذ ،يىالي ..اخبٖ ٚما اؾخؿهذ
وما ْضعحي الا نلى الخُاوي
اخب ٚوُِٖ لي ان ال اخبٚ
واهذ الاو ٛواهذ الشاوي
اإلاماث..
واهذ ْضعي واهذ الخُاة واهذ
ِ
اعي نُيُ ٚفي ٗل شخيء
الؿغاب..
ولى يبذ في صهُا
ِ
اعإ في غىء اللُل
وفي يُىم جلبضث لشىاوي ..
اخب ٚولى بهضث ،ولى عؤًذ مئاث الىظىه
الىكغاث  ..اخب ٚاهذ
وآلاالٍ
ِ
َازخُاعي ٗان اهذ،
الخُاعاث ،ال اصعي ؤًً اهذ
وال ػا ٛآزغ
ِ
وال اها في صهُا الاَتراءاث
اخب..ٚ
الىجماث
ًا ْمغ نمغيً ،ا هجمت
ِ
اخب
ؤخاصًصىا،
ضخٙاجىا ..وؤؾغاع اللُالي
اخب،ٚ
الانتراَاث .
وهظه آزغ
ِ
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الالجئىى العشاقيىى في الغىيذ وتحذيبد االًذهبج في الوجتوع
صمج الالظئحن مً الشغّ ألاوؾـ لِـ ؤمغا ظضًضا في الؿىٍض .بط َخدذ البالص ؤبىابها للمهاظغًٍ مً الهغاّ ْبل
ازجي نشغ ناما وخٓٓذ هخاثج مسخلُتٖ ،ما ًٓى ٛالصخافي عٍدشاعص ؤوعاهجه في جٓغٍغه نً خُاة اإلاهاظغًٍ في
مضًىت ماإلاى.

مىؿٓت "مىله َاوًً" الىابػت في ماإلاىْ .ض ال جٙاص جغي لها مشُال َُما ًسظ الخهضص الهغقي ،هىإ في مٓهى
"ؾُمبان" ًجلـ مىكم الخُالث اإلاىؾُُٓت الهغاقي عام اليشمي وخُضا في اإلآهى ،الظي ًترصص نلُه الهضًض مً
الىسبت اإلاشُٓت في الؿىٍض .اليشمي اوشًل في اؾخسضام ظهاػ ال٘ىمبُىجغ اللىحي الظي ؤمامه بِىما ٗان ًخٙلم مً
هاجُه اإلادمى ،ٛؤهه ًغجب خُلت مىؾُُٓت لهاػٍ الهىص الهغاقي ظهُغ خؿً نبىص .باليؿبت لليشمي الٓاصم بلى
الؿىٍض نام َ 1991ان جىاضل ْضوم الهغاُْحن ًجهل مً َغضت هجاح نمله ،وؤلاْبا ٛنلُه ؤؾهل .وٍٓىٛ
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اليشمي " الهضًض مً الهغاُْحن اإلاهغوَحن ْضمىا بلى الؿىٍض ،ويحروا في البلض ٖشحرا ،الهضًض مجهم اهضمجىا زٓاَُا
بشٙل ظُض ،وهم مخهلمىن".
نبىص والظي ْضم بلى الؿىٍض في الهام  2007وجضنمه َغْت "مؿ٘ىٍ" الُىُت وهي َغْت م٘ىهت مً ناػَحن
ؾىٍضًحن وؤظاهب ٌهؼَىن نلى آلاالث الشغُْت .وبدؿب اليشميَ" ،ةن الهغاُْحن مً ؤٖثر الجالُاث هجاخا في
اإلاهجغ" ،بال ؤهه ٌهترٍ ؤن هىال ٚالهضًض مً الجالُاث ألازغي التي ؤزبدذ هجاخها .وٍٓى" ٛال حؿخؿُو مشال مٓاعهت
الهغاُْحن مو ؤلاًغاهُحن مشال ؤو مو الٓاصمحن مً حشُلي ،ؤجهم مىظىصون مىظ مضة ؾىٍت في الؿىٍض ومىضمجىن
بشٙل ظُض".
َغص نمل مخىَغة إلاً ًغيب
ما ًٓاعب مً هطِ ؾٙان مضًىت ماإلاى ،وهي زالض ؤٖبر مضًىت في الؿىٍضً ،ىدضعون مً ؤضى ٛؤظىبُت ،ؤي خىالي
 %43مً مجمىم ؾٙان اإلاضًىت ،والجالُت الهغاُْت حشٙل واخضة مً ؤٖبر اإلاجمىناث هىإ .في الشاعم اإلآابل
إلآهى "ؾُمبان" جخىاظض مدالث زػاع وَىاٖه ًخٙلم ؤصخابها اللًت الهغبُت بدماؽٖ ،ما ؤهه هىال ٚمٓهى نغاقي
ؤزغ ًضعى "ٖىمُٙا" ًجخمو َُه الىاَضون الجضص.
ونلى بهض زالزت ُٖلىمتراث مً اإلاٙان ،جىظض غاخُت "عوػًٍ ياعص" خُض ٌشٙل اإلاهاظغون هىإ ما وؿبخه 90-80
 %مً ؾٙان هظه اإلاىؿٓت التي حهخبر عمؼا إلاشاٗل الاهضماط في الؿىٍض زاضت مو الاغؿغاباث التي خطلذ في
الؿىٍض نام 2008.

مُضًان ػهىن ضاخب مٓهى نغاقي في الؿىٍض
مُضًان ػهىن ضاخب اإلآهى الهغاقي"ٖىمُٙا" وؤخض عظا ٛألانما ٛالىاجخحن حهؼ عؤؾه لضي ؾمام اؾم اإلاىؿٓت
الؿ٘ىُت "عوػًٍ ياعص" ،وٍٓى" ٛهىال ٚالهضًض مً ؾٙان هظه اإلاىؿٓت صعؾىا وؤضبدىا ؤؾباء ومهىضؾحن،
واهضمجىا بشٙل ٗامل .مً ًغٍض الهملَ ،هىال ٚنمل للجمُو .ولً٘ بهؼ الىاؽ ال ًغٍضون طل".ٚ
ػهىن ْضم بلى الؿىٍض مً مضًىت اإلاىضل نام  1989وؾغنان ما خطل نلى وقُُت في مطىو ػظاط زم اؾخسضم
مضزغاجه بهض زمـ ؾىىاث مً ؤظل بْامت مشغونه الخاص .وٍٓى" ٛلٓض جمذ مهاملتي نلى ْضم اإلاؿاواة مو
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الؿىٍضًحن هىا ،وباإلآاعهت نما ؾمهخه نً وغو اإلاهاظغًٍ في ؤإلااهُا وبغٍؿاهُا ؤنخٓض ؤهه هىا ألاَػل ".وبالُهل
ؤزبذ الهغاُْىن ؤجهم ْاصعون نلى الىجاح في ؤنمالهم الطًحرة ،خُض هىال ٚالهضًض مً ألاؾباء واإلاهىضؾحن
الهغاُْحن الظًً شٓىا ؾغٍٓهم صازل هكام الهمل الؿىٍضي".
"صاثما ما ج٘ىن البضاًت ضهبت"
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مىكم الخُالث اإلاىؾُُٓت مً ؤضل نغاقي عام اليشمي
جامغ وخُض ظاؾم والبالٌ مً الهمغ  37ناما وظض وقُُت مهىضؽ،نىضما ظاء ْبل ؾبو ؾىىاث .بلى ماإلاى وٍٓىٛ
بدؿب ججغبخه ؤن "ؤضهب شخيء في البضاًت هى بًجاص مىؾئ ْضمَ ،البضاًت ناصة ما ج٘ىن ضهبت".
وٍػُِ " اهإ انغٍ شخظ خاضل نلى شهاصة اإلااظؿخحر في هىضؾت الؿحران ،بال اهه ناؾل نً الهمل وَهمل
ؤالن في مؿانضة الىاَضًً الجضص ،وٍخابو ظاؾم لم ًً٘ مً الؿهل بًجاص مٙان في ؾىّ الهمل .لٓض اؾدشمغث
ؾيخحن مً نمغي إلٖما ٛصعاؾت اإلااظؿخحر بِىما جم هطُدتي مً ْبل مىقِ في بخضي الضواثغ الغؾمُت ؤن ؤعٖؼ
ظهضي في البدض نً نمل في ؤخض اإلاؿانم".
و ًخابو ظاؾم "باليؿبت لآلزغًٍ الظًً ًمل٘ىن ْضعاث ؤْل َان الُغضت ؤضهب .اهه ألمغ مسؼ ؤن ؤْى ٛهظا
ولً٘ نضص ٖبحر مً الهغاُْحن هىا ،خىالي  % 60مجهم ،لِـ لضحهم حهلُم وال ًغٍضون الاهضماط" .وال ٌهلم ظاؾم
نضص الهاؾلحن نً الهمل مً الهغاُْحن بال ؤهه ًغجر بإهه ٖبحر
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اختشاعبد الحضبسح العشاقيخ القذيوخ
نالء الهباصي
ً
ألاعع التي حؿمى خالُا بالهغاّ الخضًض ٗاهذ في اإلااضخي السخُٔ حؿمى بالص واصي الغاَضًً (مِؿىبىجامُا) وهي
ألاعع ؤلىاْهه بحن الجهغًٍ الخالضًً صظلت و الُغاث .هظه ألاعع هي مهض الخػاعة ؤلاوؿاهُت خُض ٗاهذ ألام التي
ؤهجبذ ؤو ٛالخػاعاث التي هٓلذ البشغ مً نطىع ما ْبل الخاعٍش بلى جاعٍش البشغ اإلاخدػغ و اإلاخىؾً وجلٚ
الخػاعاث اػصهغث في بالص واصي الغاَضًً آلالٍ الؿىحن ْبل بن جكهغ خػاعاث اإلاطغٍحن و ؤلايغٍٔ و الغومان.

).ّ“(9000-5000م .بضاًت اإلاجخمهاث الؼعانُت“
شهض هظا الههض بضاًت ؤو ٛػعانه للٓمذ و جضظحن ال٘الب وألايىام ,وفي مضًىت (ظغمى) في ظىىب الهغاّ ٗاهذ
جىظض ؤو ٛمؿخىؾىت بشغٍت مهغوَه ,خُض ٗاهذ جدخىي نلى بُىث ؾُيُت بضاثُت و الٓمذ اإلاؼعوم مً البظوع و
ٖظلْ ٚؿهان ألايىام و اإلاانؼ و الخىاػٍغ يحر ؤلبرًه .هظه الخػاعة ألاولى ْضمذ بلى البشغٍت هكام ؾٓي اإلاؼعوناث

والخؼٍ و جىؾً ؤلاوؿان.
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“الؿىمغٍىن ًسترنىن ؤل٘خابه”لٓض بضؤث الخػاعة الؿىمغٍت في خىالي (ْ )4000بل اإلاُالص و ألو ٛمغة في جاعٍش
البشغٍت ؤْامىا اإلاضن بمُهىم اإلاضًىت و ؾىعوا ؤهكمت الؿٓي و الظي ٌؿخسضم بلى آلان في بهؼ البلضان بىُـ
ؤلؿغٍٓه الؿىمغٍتٖ ,ما ؤجهم بضؤوا بؼعانت الخبىب اإلاسخلُت و ازترنىا ؤل٘خابه .بن ؤو ٛالخجمهاث الضًمىْغاؾُت
بضؤث في بالص ؾىمغ و ؤزظث ؾغٍٓها ختى ازترام الىكام اإلالٙي ,لٓض ٗان اإلال ٚالؿىمغي ًمخل ٚاإلاُاغلت نلى
الهامت ولً٘ الخا ٛلم جً٘ مشابهه لٓىاهحن الُغانىت الظًً خ٘مىا مطغ بهض ػمً الؿىمغٍحن ب٘شحر خُض بن
الُغنىن اإلاطغي ٗان هى آلاله الخي الظي ًمخلٗ ٚل شخيء .لٓض اؾخمغث الخػاعة الؿىمغٍت بةهجاػاتها لخٓضم بلى
البشغٍت ؤنكم الازتراناث مشل ازترام ؤلعجله نام .ّ 3700م .وؾىعوا ٖظل ٚهكام الخؿاب الظي ٌؿدىض نلُه
ُْاؽ الؼمً في وْخىا الخالي .لٓض ٗان اإلاجخمو الؿىمغي ًىظ نلى ُْاصة ألام ألؾغتها و ٗاهذ اإلاغ ؤه جخمخو بضعظه
نالُت مً ألاخترام.

“ؤلعجله هي ازترام ؾىمغي”بن اخض اإلاىعوزاث الشٓاَُت مً الخػاعة الؿىمغٍت هى جضوًٍ ألاصب خُض جم جضوًٍ
ً
ألاشهاع و اإلاالخم نلى الخؼٍ و الُساع وؤن اخض ؤشهغ اإلاالخم البؿىلُت و التي وضلذ بلُىا ٗامله جٓغٍبا هي ملخمت
ٗلٙامش والظي ٗان مل ٚؤوعوٕ في خىالي .ّ 2700م .خُض اػصهغث ؤلؼعانه و اؾخسضم الخٓىٍم الؼمجي و ٖظلٚ
ؾىعث ؤو ٛؤبجضًه للًت خُض بن بالص واصي الغاَضًً هي ألاعع الخطبت التي ًجغي بها اإلااء الهظب

جًعُت االكادًَُُن انعراقُُن فٍ استرانُا ونُىزننذا
تكرو انطهبت انًتفىقُن فٍ االيتحاناث انعايت
وخرَجٍ انجايعاث انًتفىقُن
جرَا عهً انتقهُذ انسنىٌ فٍ تكرَى انطهبت انًتفىقُن تنظى جًعُت االكادًَُُن انعراقُُن فٍ استرانُا ونُىزننذا
 /وينتذي انجايعُُن
انعراقٍ االسترانٍ احتفانُت كبُرة تكرو فُها انًتفىقُن فٍ االيتحاناث انعايت  HSCوين خرَجٍ انجايعاث
احتفاءا بإنجازهى وتًُسهى وابرازا نهتفىق انعراقٍ.
شخصُاث رسًُت برنًانُت وحكىيُت واكادًَُت واجتًاعُت ستنظى يساء االحذ  4االحتفانُت انتٍ ستحضرها
شباط فبراَر  2012عهً قاعت ستارتس فٍ نادٌ انًاونتُس
َتضًن برنايج االحتفانُت فقراث عذة ين بُنها تعرَف بانًتفىقُن وانجازهى وطًىحاتهى ثى تكرَى كم ينهى
َعقبه فصم يىسُقٍ شبابٍ .
 :نهًسَذ ين انًعهىياث ًَكن االتصال بانسيالء
د احوذ الشثيعي
ahmadalmusa2@gmail.com

اكبديوي دكتىس علىم اعتبر سيغبى خشيجظ
academyrissan@live.com
د علي الوعوىسي
mamouri110@gmail.com
الوهٌذط هبًي كىسكيظ
hani@korkis.com.au
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ؾُضوي  -ؾاًض مساًل
ً
بطا ٗاهذ الجالُت اللبىاهبت في ؤؾترالُا حهخبر ألاْضم وألاٖبر نضصا بحن الجالُاث الهغبُتَ ،ةن الجالُت الهغاُْت
ً
ً
ّ
ضىُذ ؤزحرا ؤَ ؤلاخطاءاث الغؾمُت ،بإجها ألاٖثر همىا ،نلى عيم خضازت هجغتها التي بضؤث في ؾبهُىاث الٓغن
ً
الـُْ ،20اؾا بلى الجالُت اللبىاهُت التي بضؤث هجغتها مو وضى ٛؤو ٛمهاظغ مً شما ٛلبىان في نام ،١٨٥٤
ً
ً
وجطانضث الخٓا زطىضا مىظ الخغب ألاهلُت في نام .1975
ً
في آزغ بخطاء ؤؾترالي ؤظغي هظا الهامّ ،
جبحن ؤن الجالُت الهغاُْت الُخُت ،هي ؤٖثر الجالُاث همىا وخلذ في اإلاغجبت
ّ
ً
ً
الشاهُت نغبُا ،نلما ؤن هجغة الهغاُْحن بلى هظه البالص وشؿذ في شٙل م٘شِ مىظ نام .٢١١١
ومً الىاضر ؤن ْىاؾم مشترٖت ْاصث بلى هجغة الجالُاث الهغبُت الى البلض ألابهض مً الشغّ ألاوؾـ ،في
ّ
مٓضمها الكغوٍ الاْخطاصًت والخغوب والاغؿهاص الؿُاسخي والضًجي وْمو ألاهكمت للظًً جطضوا لىكام الخ٘م
الىاخض والغؤي الىاخض.
َالهغاُْىن بضؤوا الهجغة الشغنُت بلى ؤؾترالُا في الؿبهُىاث ،خُض ٗان نضص ؤبىاء الجالُت آهظإ ال ًخهضي
ألالِ شخظ يالبُتهم مً اإلاؿُدُحن.
وٍُُض الخبحر الضٖخىع باْغ اإلاىؾىي بإن هجغة الهغاُْحن الى ؤؾترالُا حهىص بلى بضاًت ؾخِىاث الٓغن الـ ،20خُض
وضل نضص ْلُل مجهم واؾخٓغوا في اإلاجخمو ألاؾترالي.
ؤما َترة الهجغة الشاهُت َبضؤث مو خغب الخلُج في نام .١٩٩١
وفي نام  ٢١١١وما بهضه بغػث الهجغة يحر الشغنُت نبر اإلاغاٖب التي ٗاهذ جدمل اإلاهاظغًٍ م ــً بهضوهِؿُا الى
ُ
الجؼع والشىاؾئ ألاؾترالُت ،وجمً٘ حؿمُتها «الــهجغة الخؿغة» بط َ ـٓض ز ــاللها مئاث ألاشخاص نلى متن ػواعّ
ْضًمت يغْذ في اإلادُـ .وْض ؤوُْتها الؿلؿاث ألاؾترالُت مً زال ٛؾُاؾت مدشضصة جٓطخي بانتراع ْىاعب
ً
التهغٍب وبناصتها الى ؤماًٖ اهؿالْهاَ ،ػال نً حجؼ مً ًطل في مغاٖؼ انخٓا ٛزاضت مىظىصة في ظؼع هاثُت
وؾـ اإلادُـ الهاصت .لظا ،ؤضبذ نلى مً ًغٍض الهجغة بلى ؤؾترالُا مً الهغاُْحن وؾىاهم الضزى ٛمً البىابت
الشغنُت والٓاهىهُت للبالص ؤو ما ٌؿمى بـ «الهجغة آلامىت» مً زال ٛبغهامج الهجغة الؿىىي الظي اؾخُاص مىه
َاعون مً «ؾ٘حن» «صانش» في ؾىعٍت والهغاّ.

ً
وٍُىّ نضص ؤبىاء الجالُت الهغاُْت ؤَ بخطاء عؾمي  67ؤلِ وؿمت ،ؤي بؼٍاصة  19ؤلُا نما ٗان نلُه نام
ّ .2011
وٍغجر ؤن جطبذ في ألانىام اإلآبلت الجالُت ألاٖبر بحن طوي ألاضى ٛالهغبُت.
وٍلُذ مخابهىن لهظا اإلالِ بلى ؤن الهضص ْض ًٓاعب الـ 120ؤلِ وؿمت ،بانخباع ؤن ؤلاخطاء ٌشمل َٓـ اإلاجيؿحن
ً
عؾمُا ،وال ًػم مهاظغي الٓىاعب واإلابخهشحن للضعاؾت في الجامهاث ألاؾترالُت الظًً اهسغؾىا مو ناثالتهم في
الجالُت الهغاُْت.
ً
ّ
وال ّ
جخمحز الجالُت الهغاُْت بؿغنت همىها نضصًا َٓـ ،بهما ًمحزها الخغإ ألاصبي والشهغي وؤلانالمي الباعػ الظي
ً
هما مو وضى ٛنضص ٖبحر مً اإلاشُٓحن وألاٗاصًمُحن الظًً ؤؾؿىا صخُا وبطاناث وؤضضعوا ميشىعاث نضة
وؤوشإوا مىخضًاث زٓاَُت وَىُت.
هُى ؾاور وٍلؼ الهاضمت
في بدشىا نً جاعٍش الهجغة الهغاُْت ؾإلذ «الخُاة» مهخمحن بشاون الجالُت وخغاٖها الشٓافي وألاصبي ،مً بُجهم
الصخافي والشانغ الهغاقي ؤخمض الُاؾغي الظي لجإ الى ؤؾترالُا في نام  ٢١١١بهض وضىله نلى متن ؤخض الؼواعّ
التي ٗاهذ جدمل الالظئحن مً الشغّ ألاوؾـ.
ّ
ً
ًٓى ٛالُاؾغي« :مو حؿلم خؼب البهض الخ٘م في مؿلو الؿبهُىاث هاظغ نضص مً اإلاؿُدُحن الهغاُْحن وجدضًضا
مً آلاشىعٍحن والٙلضان وشخطُاث ٌؿاعٍت مهاعغت ،وطل ٚبهض جطُُت البهض ل٘ىاصع الخؼب الشُىعي .ولم
ًخجاوػ نضص ؤَغاص الجالُت الهغاُْت ألالِ شخظ في ؤؾترالُا ختى مىخطِ الؿبهُىاث يالبُتهم مً آلاشىعٍحن.
ؤما مغخلت الهجغة الشاهُت َبضؤث بهض خغب الخلُج نام  ،١٩٩١خُض وضل بلى ؤؾترالُا خىالى  3آالٍ شخظ
يالبُتهم مً شُهت الىؾـ والجىىبْ ،ضمىا مً مهؿ٘غ عَداء في الؿهىصًت ومهؿ٘غاث الالظئحن في بًغان.
ؤما «اإلاىظت» الشالشت ؤو الهجغة ال٘بحرة َبضؤث في نام  ٢١١١خُض لجإ نغاُْى صو ٛظىاع الهغاّ بلى ؤؾترالُا،
ً
ووضلىا الى ظؼعها زطىضا ظؼٍغة «ٖغَؿماؽ» نلى صَهاث نبر الؼواعّ ،بهضما َٓضوا ألامل بالهىصة بلى
بالصهم .وْض بلٌ نضصهم في مهؿ٘غ «ٖحرجً» (يغب) خىالى ؤلُي مهاظغ في نام واخض.
ً
وحهخبر هجغة نام  ،٢١١٤جاعٍش اهؿالّ «صانش» ،امخضاصا للهجغاث الؿابٓت ،وهي مؼٍج مً الهجغة آلامىت
والخؿغة.
ً
ُ
وحهض والًت هُى ؾاور وٍلؼ ناضمت الجالُت الهغاُْت ،زطىضا في مىاؾٔ َحرَُلض ،ؤوبغن ولُُغبى ،ٛالػىاحي
ألابغػ لل٘شاَت الهغاُْت في يغب الىالًت ،وجٓؿً ؤوبغن يالبُت شُهُت وَحرَُلض يالبُت مؿُدُت ،ولُُغبى ٛيالبُت
ً
مىضاثُت وٖىعٍت َػال نً ْىمُاث ؤزغي .وٍىؿبٔ هظا الدشُ٘ل نلى زغٍؿت الجالُت الهغاُْت في ملبىعن وبغػبً
وؤصالًض وبحرر ،ولً٘ بإنضاص ْلُلت.
وؤَ الُاؾغي للجالُت الهغاُْت بؾهاماث زٓاَُت وبنالمُتَٓ ،ض «ؤؾؿىا زالر صخِ عثِؿت هي الُغاث
والهغاُْت وباهىعاما ،وؤزغي هاؾٓت بإؾماء ظمهُاتها ٖمجلت الغاَضًً الٙلضاهُت وظغٍضة الههض اإلاىضاثُت ،بغاَت
بلى ميشىعاث ؤزغي لم حؿخمغ ٖمجلت ظؿىع ألاصب ــُت» .وزاعط هُى ؾاور وٍلؼ حهخبر «الىؾً» التي ؤوشإها مدمض
ب٘غ وؤشىاّ الجابغ مً الصخِ الىاشؿت في الهاضمت ٗاهبحرا ،بغاَت بلى بطاناث وْىىاث بنالمُت خضًشت ٖٓىاة
«الطضي» ،و «ؾىاقي» الخابهت إلااؾؿت ؾىاقي ؤلانالمُتٖ .ما ؤؾؿذ مىخضًاث زٓاَُت نضة وشؿذ في ؤٖثر مً
ّ
مجا ٛوهكمذ خىاعاث ومهغظاهاث ج٘غٍمُت.
ً
وجىظض في ؤؾترالُا هدى ٖ 10ىاجـ لآلشىعٍحن والٙلضان والؿغٍانَ ،ػال نً مؿاظض ومغاٖؼ صًيُت بؾالمُت
ومىضاثُت ،ؤبغػها مغٖؼ ؤهل البِذ ؤلاؾالمي في ؤوبغن.
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جغابـ اظخماعي
ما ًمحز الجالُت الهغاُْت ،وال٘الم للُاؾغي هى الىعي الشٓافي في جغابؿها الاظخماعي واهدؿاع صوع ألاخؼاب
الؿُاؾُت نلى ؤصائها ونضم اوهٙاؽ قغوٍ الهغاّ الؿُاؾُت نلى نالْاتها ووشاؾاتها اإلاشترٖتَ .بهض خاصزت
ً
ٖىِؿت الىجاة مشال ؤْامذ اإلاغاٖؼ الاؾالمُت مجالـ نؼاء ،ؤلٓى زاللها ماع مُلـ ػٍا مؿغان ال٘ىِؿت اإلاشغُْت
آلاشىعٍت في ؤؾترالُا وهُىػلىضا ٗلمت جاعٍسُت في مغٖؼ ؤلامام اإلاهضي بُحرَُلض خى ٛالىخضة الهغاُْت في ؤؾترالُا.
ؤما ؤبغػ الىٓاؽ الؿلبُت َهي نضم بهُخاخها نلى الخُاة الؿُاؾُت في اإلاجخمو ألاؾتراليَ ،ىِىىؽ زىشابا هى ؤوٛ
هاثب نغاقي مشل الجالُت في بغإلاان والًت هُىؾاور وٍلؼ .في خحن جخمخو الجالُاث الهغبُت ألازغي بدػىع وجمشُل
ًُىّ وؿبتها الهضصًت ،لظا جدخاط الجالُت الهغاُْت بلى بناصة جغجِب ؤوعاْها مو اإلااؾؿاث ألاؾترالُت لخدكى
بخمشُل ًىاؾب حجمها وخػىعها اإلاهمحن.
ً
ً
ّ
وؤضبدذ الجالُت الهغاُْت في َُ٘خىعٍا مخىىنت زٓ ــاَُا ،هكغا لىظىص مؿخىؾىحن مً مسخلِ الخلُُاث الهغُْت
والشٓاَُت بما في طل ٚالهغب وألاٖغاص والترٖمان والٙلضان وآلاشىعٍىن .ونلى عيم ؤن ؤلاؾالم هى الضًً الؿاثض في
الهغاَّ ،ةن 28في اإلائت َٓـ مً اإلاهاظغًٍ الهغاُْحن مؿلمىن.
ّ
وٍخدضر خىالى هطِ ؤَغاص الجالُت الهغاُْت الهغبُت في مىاػلهم ،و 3في اإلائت َٓـ ؤلاهٙلحزًت ،ما ًىه٘ـ نلى
نضص اإلاهاظغًٍ الجضص.
ً
ً
وَهمل زلثهم نماال مُاومحن ؤو في ْؿام الخطيُو ،زلض آزغ في وقاثِ مهىُت .وجخلٓى الجالُت صنما مً مىكماث
مشل اإلاىخضي ألاؾترالي  -الهغاقي وظمهُاث صًيُت وزٓاَُت.
خُىٍت ّ
مخىىنت
بغػ مً شهغاء الجالُت الهغاُْت في ؤؾترالُا وؤصبائها وَىاهحهاً :دحى الؿماوي ،ؤصًب وٖما ٛالضًً ،ؤخمض
الُاؾغي ،ؾالم صواي ،خؿً الىىاب ،مٙي الغبُعي ،نبض الخالٔ ُٖؿان ،الضٖخىع مؿلم الؿهان ،نماص خؿً،
سخغ ٗاشِ الًؿاء ،آمىت نبض الهؼٍؼٖ ،غٍم جخُىع ،وصٌو شامش ،ألاب ًىؾِ الجؼعاوي ،نؼٍؼ الغؾام ،ؾالب
الضعاجي ،وخُض ٖغٍم ،مىَٔ ؾاوا ،نباؽ الخغبي ،مىحر الهبُضي ،نماع بغٗاث ،بؾمانُل َاغل ،عاثض ناص،ٛ
نماص اإلالىٕ ،ػهحر الخؿُب ،نبض هللا الؿهضيٖ ،غمُالن ،ظىوي ؾلُا ،وٗاعلىؽ هُضو الظي ؤزغط ؤوَُ ٛلم
ؾِىماجي نغاقي  -ؤؾترالي صعامي (ْطت وؾِىاعٍى ؤخمض الُاؾغي).
ّ
وجدضر الُاؾغي نً ْطت ألايىُت التي ٖخبها بهىىان «بضاًت مًترب» ويىاها اإلاؿغب الػغٍغ هؼاع ٗاقم الظي
شاعٕ ببرهامج «طي َىَـ» ْبل نامحنٖ .ما لخً ٗلماث ؤيىُت «مبضنى بالصي »للشانغ هاضغ الخغبي اإلآُم في
الضهماعٕ ،والتي ؤٖؿبذ ٗاقم شهغة الهاإلاُت بهضما ؤصاها في مهغظان «جُضٖـ » TEDXوجغظمذ بلى ؤلاهٙلحزًت ومً
اإلآغع ؤن جترظم بلى الُغوؿُت

أعتشاليب تكشم صحفييي عشاقييي يعوالى في عيذًي
خطل صخُُان نغاُْان ًضًغان م٘خب الٓىاة الُػاثُت الهغاُْت في الهاضمت ؤلاؾترالُت ؾُضوي نلى ظاثؼة
ؤلابضام لضوعهما اإلانهي والصخُي في الخٓغٍب بحن الشهىب وهٓل عؾالت ؤلانالم اإلاهىُت وؤلاوؿاهُت.
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ؾمحر ْاؾم مضًغ م٘خب الٓىاة في ؾُضوي ْا ٛللمغضض الهغاقي للخغٍاث الصخُُت ،جم ج٘غٍم ٗاصع ْىاة الهغاُْت
في ؤؾترالُا مً ْبل مىكمت الؿالم الهاإلاُت ،وظمهُت الجهػت ألاؾترالُت بجاثؼة ؤلابضام وظاثؼة ؤَػل ْىاة
نغاُْت وظاثؼة الؿالم التي جمىذ ألعبهت ؤشخاص ؾىىٍا بإخخُا ٛعاجو ؤُْم في ؾضوي وبدػىع شخطُاث صولُت
ونغبُت ،وهظه الجاثؼة مىدذ للمسغط ؾمحر ْاؾم مضًغ م٘خب ْىاة الهغاُْت في اؾترالُا وللمغاؾلت هضًل
ضباح ،وبزخُاع ْىاة نغبُت للخ٘غٍم بهظه الجاثؼة ٌهض ألاو ٛمً هىنه في هظا البلض.
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سعبم عشاقي يخطف األضىاء في أعتشاليب
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بضع هُىػ  /زاص ...
جغظمت  :مطؿُى الخؿُجي
ً
وشغث شب٘ت "ؤؽ بي ؤؽ  "SBSالخلُؼٍىهُت الاؾترالُت ضىعا جكهغ مجمىنت َىُت لغؾام نغاقي الجئ في اؾترالُا
ً
ً
زؿِ ألاغىاء مازغا في البالص بهض جلُٓه الهضًض مً الخ٘غٍماث والجىاثؼ هكغا لٓضعجه التي وضُتها الصخُُت بـ
"الُاثٓت" في الخٓاؽ اإلاشانغ ؤلاوؿاهُت ووغهها نلى لىخاث َىُت.
ً
وهٓلذ الشب٘ت الاؾترالُت نً الُىان الهغاقي طي الـ  61ناما "خُضع نباصي" ْ ،ىله في لٓاء زاص جغظمخه وٗالت /
بضع هُىػ /بن صزىله الى نالم الًُ قهغ مىظ بضاًت وشإجه في ؤخضي ْغي مداَكت بابل اإلاؿلت نلى جهغ الُغاث ،
ً
خُض ٗان ًجمو الؿحن نىضما ٗان في الخامؿت مً نمغه  ،لُطىو مىه الخٓا جمازُل ومجؿماث ًٓىم بالخدضر
ً
الحها  ،والتي ؤؾماها بـ "لهبت الُٓغاء"  ،مػُُت بهه جىط هظا الشًِ بالًُ بخسغظه مً مههض الُىىن الجمُلت في
بًضاص في نام .1988
ُ
وؤغاَذ الشب٘ت الخلُؼٍىهُت هٓال نً خُضع الظي هاظغ الى ؤؾترالُا نام ْ ، 1992ىله بن لىخاجه حه٘ـ
ً
بخؿاؾه بالخهجحر  ،واضُا خالخه بالٓى" ٛبوي ؤشهغ ٖإهجي ؾم٘ت مدخجؼة صازل خىع ؤؾمإ ظمُل وبغاّ ،
الا بهجي ؤوص الؿباخت في مُاه بلضي جهغ الُغاث".
مً ظاهب آزغ  ،وضُذ ميؿٓت مهغع "ظمهُت الًُ في لُُغبى ٛللُىىن " لهام " 2016بامُال عوصوعٍضا"  ،ؤن
مجمىنت خُضع الُىُت اإلاؿماة بـ "الهجغة" ْ ,ض هجخذ في الخٓاؽ حهُٓضاث الخجغبت ؤلاوؿاهُت  ،مػُُت "بن َىه
ً
َغٍض مً هىنه  ،ألهه ظاء مً ججغبت شخطُت ظضا  ،جكهغ في ؾُاتها اإلاشانغ الهمُٓت وضضمت الجزوح الشٓافي التي
ٌهِشها".
وهىهذ شب٘ت "ؤؽ بي ؤؽ  "SBSالى ؤن لىخاث "خُضع نباصي" ٗاهذ ْض َاػث بالهضًض مً الجىاثؼ ؤهمها ظاثؼة
"مهغع ظمهُت الًُ في لُُغبى "ٛالخاؾو نشغ  ,وظاثؼة مؿابٓت "مجخمو الًُ" التي ؤْامها مغٖؼ "ٗاؾىال
بىٍغهىؽ للُىىن" في مضًىت ؾُضوي في وْذ ؾابٔ مً هظا الهام ُ ،بهُض نغغه إلاجمىنخه الُىُت اإلاؿماة بـ
"بهٓظوا ؤؾماٖىا مً الًغّ"  ،والتي جلٓى نلى ؤزغها الهضًض مً ؤلاشاصاث مً الاوؾاؽ الُىُت الاؾترالُت.

دهىع العبلن تٌهوش هع صىد عشاقي هعزة
لىضن – مً ٖغم وهمت
َتى نغاقي ٌشاعٕ في ؤشهغ بغهامج الٖدشاٍ اإلاىاهب في اؾترالُا ٌؿخٓؿب الاغىاء بطىجه ،وٍ٘شِ مدىت
الخُاة في الهغاّ.
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اًماهىٍل الهغاقي
ً
ؤطهل ضىث َتى نغاقي ٌهاوي هٓطا في اؾغاَه ومخبجى مً ْبل ؾُضة اؾترالُت ،مالًحن اإلاشاهضًً في اهداء الهالم
ُ
نىضما شاعٕ في بغهامج "اٖدشاٍ اإلاىاهب "الاؾترالي وازخطغ مدىت بالص "ؤهٓظ" مجها ( )...بايىُت مهبرة نً
الخب الاوؿاوي في ؾماواث مُخىخت وبال خغوب ؤو خضوص.
ويجى اًماهىٍل ُٖلي وهظا هى اؾمه اإلاُترع خُض ؤزظ اؾم الؿُضة مىٍغا ُٖلي مضًغة ماؾؿت عناًت الاؾُاٛ
ّ
الاؾترالُت التي جبيخه ،بطىث ًٓؿغ ؤسخى ؤيىُت ظىن لُىىن "جسُل" التي جُترع ناإلاا بال هؼاناث صًيُت وبال خضوص
وال ختى مىث ؤو حشغص.
ُ
واجهمغث صمىم ؤنػاء لجىت الخدُ٘م وهي حؿخمو الى اًماهىٍل الهغاقي الظي ؤهٓظ مً بالص الضماء والضمىم مو
شُٓٓه ؤخمض بُػل الؿُضة مىٍغا ُٖلي بهض ان وظضا في صاع نغاُْت لالًخام.
ً
ونىضما ؾإ ٛعثِـ لجىت الخدُ٘م عوهان ُٖدىٌ الُتى اإلاشاعٕ نً نمغهْ ،ا ٛلؿذ مخإٖضا َلٓض وظضث في صاع
لالًخام بالهغاّ وال امل ٚشهاصة والصة وال ظىاػ ؾُغ بل مجغص جاعٍش ٖخبخه ؤمي.
ً
وٍٓضع نمغ اًماهىٍل الظي ًخٙلم الاهٙلحزًت بؿالْت زمؿت نشغ ناما وهى ٌهِش مو شُٓٓه ؤخمض في ٖىِ
الؿُضة الاؾترالُت مىٍغا ُٖلي ب٘غامت ًُخٓضها اؾُا ٛالهغاّ الُىم جدذ وؾإة الاخؼاب الؿاثُُت الخاٖمت.
ومو جطانض ضىث اًماهىٍل بالًىاء اجهمغث صمىم ؤنػاء لجىت الخدُ٘م ونلى جطُُٔ الجمهىع بخُانل هاصع،
َُما ٗان عثِـ لجىت الخدُ٘م ًغصص مو هُؿه ٗلماث ؤلم مدؼهت.
وشاهض الايىُت نلى مىْو "ًىجُىب" نلى الاهترهذ بهض ؾاناث مً بثها ؤٖثر مً  175الِ مشاهضَُ ،ما ٗاهذ
ؾحرة الُتى الهغاقي خضًض الٓىاة الخلُؼٍىهُت الاؾترالُت والصخِ اإلادلُت.

ويجى اًماهىٍل ؤخضي ؤهم الاياوي حهبحرًت في الخاعٍش اإلاىؾُٓى للُىان الغاخل ظىن لُىىن وهي ّ
"جسُل" وٖإهه
ًسخطغ مدىت الهغاّ.
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الًىاء هىم مً الخل
وجٓىٗ ٛلماث الايىُت
ّ
جسُل لى لم ًً٘ هىإ ظىت
ؾُ٘ىن ؾهال لى خاولذ
وال جخُم جدخىا
و حهلىها َٓـ ؾماء
ّ
جسُل لى ؤن ٗل الىاؽ
ناشىا لُىمهم
ّ
جسُل لى لم ًً٘ هىإ بلضان
ً
لِـ ضهبا ؤن ًدضر
ال شخيء ٌؿخدٔ الٓخل ؤو اإلاىث ألظله
و ٖظل ٚال نُٓضة
ّ
جسُل لى ؤن ٗل الىاؽ
ناشى خُاتهم فى ؾالم
ْض جٓى ٛبوي خالم
ل٘ىجي لؿذ الىخُض
ً
الظي ًخمجى ؤن هلخٓي ًىما
ً
و ًطبذ الهالم واخضا
ً
ّ
جسُل لى لم ًً٘ هىإ ؤمالٗا
ؤحؿاء ٛبطا جم٘ىذ
َلً ًطبذ هىإ خاظت للؿمو ؤو الجىم

والىاؽ ؤزىة
ّ
جسُل ٗل الىاؽ
ًدشاعٖىن ٗل الهالم
ْض جٓى ٛبوي خالم
ل٘ىجي لؿذ الىخُض
ً
الظي ًخمجى ؤن هلخٓي ًىما
وٍطبذ الهالم واخضا
واٖخىُذ اًماهىٍل مشانغ يامػت بهض الاؾخجابت اإلاظهلت مً ْبل الجمهىعَُ ،ما اشاع عثِـ لجىت جدُ٘م
بغهامج "اٖدشاٍ اإلاىاهب" الى الخاغغًٍ وْا ٛاجهم انؿىٕ الامخُاػ.
وْا ٛاًماهىٍل "ان الٙلماث يحر ظضًغة بالىَاء للخهبحر نً مشانغي في هظه اللخكت".
ونبر نً اخؿاؽ نمُٔ بالًىاء وْا ٛاهه ؤشبه بالخل وهضًت لالوؿان واهه الصخيء الىخُض الظي ًغٍض الُٓام به.
ً
ولم ٌهغٍ ان ٗان اًماهىٍل ًخٙلم اللًت الهغبُت ،ال ؾُما واهه هٓل مً الهغاّ الى اؾترالُا نىضما ٗان ضًحرا.
وؤٖض بٓىله ان بهؼ الابىاب َخدذ له بهض مشاعٖخه في هظا البرهامج واهه ًغي مؿخٓبله في الًىاء وٍغٍض مخابهت
هظا اإلاؿاع.
ً
وشضص بٓىله "ؤها َٓـ ؤعٍض ؤن ؤيجي وؤن ؤظهل الىاؽ ؾهضاء وال ؤبدض نً الخهاؾِ ابضا مو خالتي...".
ً
وَهاوي اًماهىٍل مً هٓظ في اؾغاَه الهلىٍت وبالٙاص اؾخؿام ان ًمؿ ٚاإلااً٘غَىن ،وهٓطا آزغ في اؾغاَه
الؿُلُه وٍمصخي بطهىبت.

اًماهىٍل وشُٓٓه ؤخمض وامهما الاؾترالُت
وْا ٛاهه اخُاها ًٓاعن هُؿه ببهؼ الاؾُا ٛفي نمغه ،ل٘ىه ال ًغٍض للجمهىع ان ًُهل طل" ٚنلحهم ان ًىكغون
الى وظهي وَؿخمهىن الى ضىحي".
ً
وؤٖض باهه باهخكاع الىجاح الباهغ ومؿخهض لغناًت ضىجه للظهاب بهُضا في هظه الخُاة.
وؤزجى عوهان ُٖدىٌ عثِـ لجىت الخدُ٘م مو ؤنػاء اللجىت نلى ضىث اًماهىٍل الظي اهخٓل الى الجىلت الازغي
مً اإلاؿابٓت الًىاثُت في اٖدشاٍ اإلاىاهب.
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ا
الهغاّ ـ ال٘ىزغ :مىدذ اإلاجلت الهؿ٘غٍت البرًؿاهُت "ظُجز" ،الجِش الهغاقي لٓب "ؤَػل ظِش
بالهالم" لهام 2017صون مىاػم ،ناػٍت الؿبب لئلهجاػاث "الهكُمت" التي خٓٓها واإلاؿاَاث
الشاؾهت التي خغعهاَُ ،ما مىدذ الُغٍٔ الغًٖ نبض الىهاب الؿانضي لٓب "ؤَػل ْاثض
نؿ٘غي بالهالم ".
وْا ٛالججرا ٛاإلاخٓانض جاوؾىض عاشضَىعص لٓىاة "ظىعهاَ ٛىع ؤلاهٙلحزًت" ،بن "اإلاجلت الهؿ٘غٍت
البرًؿاهُت (ظُجز) ؾخُٓم مهغظاجها الهاإلاي في الخاصي والهشغًٍ مً شهغ ٗاهىن ألاو ٛاإلآبل في
الهاضمت البرًؿاهُت لىضن" ،مىضخا ؤن "اإلاجلت زططذ  20ظاثؼة في مسخلِ الازخطاضاث
الهؿ٘غٍت ألبغػ ازترام نؿ٘غي وابغػ جطيُو وابغػ ابخٙاع وؤَػل مطىو ُمىخج وؤَػل صولت مشترًت
وؤَػل ظِش بالهالم وؤَػل ْاثض نؿ٘غي بالهالم ويحرها مً الجىاثؼ".
وؤغاٍ عاشضَىعص ،وهى اإلاشغٍ الهام نلى اإلاهغظان ،ؤن "زالر ظىاثؼ خؿم ؤمغها" ،مبِىا ؤن
"الجِش الهغاقي ها ٛلٓب ؤَػل ظِش بالهالم لهام  2017صون مىاػم لئلهجاػاث الهكُمت التي
خٓٓها واإلاؿاَاث الشاؾهت التي خغعها وهىنُت اإلاهاعٕ التي اهخطغ بها ".
ولُذ الى ؤن لٓب ؤَػل ْاثض نؿ٘غي بالهالم لهام  2017طهب الى "الُُلض ماعشا ٛالهغاقي نبض
الىهاب الؿانضي الظي خغع الُلىظت واإلاىضل وؤؾٓـ ُٖان صانش .ؤلاعهابي".
وؤوضر عاشضَىعص ،ؤن "ظاثؼة مشتري للؿالح طهبذ الى الؿهىصًت صون مىاػم".
*الؿىمغٍت
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صبي – ْغَش
جدغص الاماعاث الهغبُت ْبل ؾىاها مً الضو ٛالهغبُت نلى الاخخُا ٛالؿىىي بؿانت الاعع.
ؾانت ألاعع هي ؤٖبرخغٖت بُئُت شهبُت حؿتهضٍ جىخُض الجهىص بشإن الخًحر اإلاىادي بضؤتها مىكمت الطىضوّ
الهاإلاي لطىن الؿبُهت ،وجخمشل في َهل عمؼي بؿُـ وهى بؾُاء ألاغىاء إلاضة ؾانت بحن  9:30 – 8:30م زالٛ
شهغ ماعؽ مً ٗل نام إلقهاعالتزام .ٚفي هظا الهام ٗاهذ ؾانت ألاعع ًىم الؿبذ  25ماعؽ.
مو ٗل نام ًىٓطخي ،جطبذ ؾانت ألاعع ؤٖثر مً مجغص ؾانت .بجها حًضو خغٖت بُئُت طاث جإزحر ٖبحر ،بما في طلٚ
بخضار حًُحراث حشغَهُت بُػل الاظمام الشهبي.
وفي هظه اإلاىاؾبت اُْم اخخُا ٛفي الاماعاث وظغي في زالله ج٘غٍم الهالم الهغاقي الضٖخىع عٍاع الضباى لجهىصه في
زضمت البِئت والاعع والاوؿان  .والٓى الضباى ٗلمت باإلاىاؾبت

حشاعٕ صولت ؤلاماعاث الُىم صو ٛالهالم في َانلُت ؾانت ألاعع للهام  2017التي جىؿلٔ في شهغ ماعؽ مً ٗل
نام ،وَهخبر هظا الخضر ألاٖبر في اإلاباصعاث البُئُت الهاإلاُت والظي ًجخمو زالله اإلاالًحن مً ألاَغاص في مسخلِ
ؤهداء الهالم إلاىاظهت قاهغحي الاخخباؽ الخغاعي والخًحر اإلاىادي ،وطل ٚمً زال ٛبؾُاء ألاغىاء وألاظهؼة
ً
ال٘هغباثُت يحر الػغوعٍت إلاضة ؾانت ٗاملت جبضؤ مً ً 8:30
مؿاء بخىُْذ ؤلاماعاث ،جػامىا مو الجهىص الهاإلاُت في
ؾبُل الخىنُت بالٓػاًا البُئُت والخهبحر نً غغوعة جغشُض اؾتهالٕ ال٘هغباء وضىن اإلاىاعص الؿبُهُت وخماًت
البِئت.

جدذ عناًت الشُش خمضان بً مدمض بً عاشض آ ٛم٘خىم ،ولي نهض صبي عثِـ اإلاجلـ الخىُُظي ،جخىلى هُئت
ً
ٖهغباء ومُاه صبي جىكُم خضر «ؾانت ألاعع» في صبي ؾىىٍا ،وطل ٚبالشغاٖت مو اإلاجلـ ألانلى للؿاْت في صبي،
وظمهُت ؤلاماعاث للخُاة الُؿغٍت ،والطىضوّ الهاإلاي لطىن الؿبُهت(EWS-WWF).
وجىكم الهُئت خضر «ؾانت ألاعع  »2017للهام الهاشغ نلى الخىالي ،وؾِخم بؾُاء ألاغىاء الُىم في جمام
ً
مؿاء ،وْض جم الخيؿُٔ مو الهضًض مً الجهاث في الٓؿانحن الخ٘ىمي والخاص للمؿاهمت في
الؿانت 8:30
بهجاح الخضر نبر بؾُاء ألاغىاء وألاظهؼة ال٘هغباثُت يحر الػغوعٍت زال« ٛؾانت ألاعع»ٖ ،ما ؾدشاعٕ مهالم
بماعة صبي الغثِؿُت والؿُاخُت ،واإلاباوي الخ٘ىمُت ،بةؾُاء ألاغىاء إلاضة ؾانت ٗاملت.
ً
مؿاء ،في خضًٓت «بي آَُيُى باعٕ» في
واُْمذ الهضًض مً الُهالُاث اإلاطاخبت للخضر بضؤث الؿانت 4:00
ً
مىؿٓت الخلُج الخجاعي ،واهؿلٓذ مؿحرة «ؾانت ألاعع»نىض الؿانت  8:30مؿاء بمشاعٖت واؾهت مً
اإلااؾؿاث والضواثغ الخ٘ىمُت والخاضت والجامهاث واإلاضاعؽ ،باإلغاَت بلى الهضًض مً خشىص ووؾاثل ؤلانالم
وألاَغاص مً مسخلِ ألانماع والجيؿُاث.
وْا ٛؾهُض مدمض الؿاًغ ،الهػى اإلاىخضب الغثِـ الخىُُظي لهُئت ٖهغباء ومُاه صبيً«:يسجم جىكُم ؾانت
ألاعع في صبي مو اؾتراجُجُت صبي للؿاْت الىكُُت  2050التي ؤؾلٓها ضاخب الؿمى الشُش مدمض بً عاشض آٛ
م٘خىم لخدىٍل ؤلاماعة بلى مغٖؼ ناإلاي للؿاْت الىكُُت والاْخطاص ألازػغ ،وظهل صبي اإلاضًىت ألاْل في البطمت
ال٘غبىهُت نلى مؿخىي الهالم بدلى ٛنام  ،2050بط بن «ؾانت ألاعع» لِؿذ مجغص  60صُْٓت َٓـ ،بل هي
ؤؾلىب خُاة ،ومىبر ناإلاي للخإُٖض نلى غغوعة جىخُض ظمُو الجهىص مً ؤظل جغؾُش زٓاَت جغشُض الاؾتهالٕ،
ً
وظهلها ظؼءا ال ًخجؼؤ مً ؤؾلىب الخُاة الُىمي ،إلاا لظل ٚمً ؤزغ ٖبحر في صنم ظهىصها الغامُت بلى جغؾُش ؤؾـ
الاؾخضامت البُئُت».
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