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نكمي يتلا  ةبوعصلا  نم  .يميداكألا  ءادألا  ىلع  رثؤت  ةفلتخم  لماوع  كانه  .ةيندبلا  ةقايللاب  ةيميداكألا  جئاتنلا  طبترت  ىنعملا ، اذهبو  .ةيوبرتلا  تاريذحتلل  ةباجتسالا  ىلع  بلاطلا  ةردق  نأ  ينعي  امك  .بيردتلا  ةيلمع  لالخ  هملعت  امع  ربعي  يذلا  بلاطلا  ةردق  سايقم  وه  يميداكألا  ليصحتلا  نإف  ىرخأ ، ةرابعبو  .ةيعماجلا  ةئيبلا  وأ  ةعماجلا  وأ  ةسردملا  ةئيب  يف  ةبستكملا  فراعملا  مييقت  ىلإ  يساردلا  ليصحتلا  ريشي 
نع فقوتلاو  ملعملا  اهرفوي  يتلا  ةفرعملا  مهف  بعصلا  نم  لعجي  امم  ةيساردلا ، لوصفلا  يف  تتشتلا  وأ  مامتهالا  مدع  وأ  زفاحلا ، فعض  لثم  يسفن ، لماعب  ةرشابم  طبترت  ىرخأ  اياضق  كانهو  .ةفيعض  ةيميداكأ  جئاتن  بلاطلا  رهظي  نأ  ىلإ  يدؤت  نأ  نكمي  يتلا  بابسألا  نم  ديدعلا  كانه  ةيميلعتلا ،  جماربلا  ضعب  نم  عساو  ىدمب  ًارورم  خيراتلا ،  يف  تاناحتمالا  نم  ريبكلا  ددعلا  ىلإ  داوملا  ضعب  اهيف  قباطتت  نأ 

افدارم ل سيل  ضفخنملا  ءادألا  يسردملا ؛ ءادألا  نيسحتل  ةيحص  ةسارد  تاداع  دامتعاب  نويئاصخألا  يصوي  لاح ، ةيأ  ىلعو  .ميهافملا  وأ ال  مهف  دق  بلاطلا  ناك  اذإ  ام  ديدحتل  حيحصتلا  يف  ليلحت  ةيفيك  ملعملا  فرعي  نأ  بجي  يتلاو  تاريسفت ، وأ  ةفلتخم  تاريسفت  دلوت  نأ  نكمي  ةيعامتجالا ، مولعلا  ىلإ  يمتنت  يتلا  كلت  ةصاخو  داوملا ، ضعب  .مييقتلا  دنع  يميداكألا  ءادألا  ىلع  ريثأتلا  powerItEd نأ تارم  ةدع 
ًاقلق حبصأ  ويديفلا ، باعلأل  ابأ  نوريثكلا  هربتعي  يذلا  وتومايم ، وريغيش  .يزخملا  يميداكألا  كولسلل  نيملعملا  مهف  ءوسب  رمألا  قلعتي  امدنع  لقألا  ىلع  ملاعلا ، ءاحنأ  عيمج  يف  رارمتساب  ثدحتي  ناك  لثم  تالاح  كلذ ،  عمو  .ةيركفلا  هتردق  يف  ككشو  ةسردملا  يف  افيعض  ءادأ  نياتشنيا  تربلأ  نأ  فرعن  نأ  سانلا  ةماع  نمو  .ايحطس  انيدل  تايكولسلاو  لعفلا  دودر  ليلحت  يغبني  هنأو ال  ةياغلل  دقعم  يرشبلا  لقعلا 
اوناك نيتلاحلا ، اتلك  يفو  .ةلداعملا  رصانع  نم  رخآ  نوكم  يف  ةرورضلاب  نوكت  نأ  بجي  ةباجإلا  نإف  فيخس ، لامتحالا  اذه  نأ  امبو  ةساردلل ؟ يفكي  امب  نييكذ  انوكي  مل  وتومايم ) و( نياتشنيآ )  ) نأ لوقلا  كنكمي  له  .ةبعللا  ميمصتل  ساسألا  ةبسانم  نم  رثكأ  يف  تعضو  يتلاو  قوبسم ، ريغ  اثرإ  ملاعلا  ىطعأ  نأ  دعب  هدعاقت ، يف  ركفي  يمقرلا  هيفرتلا  يرقبع  اذه  مويلا ، تاساردلاب ؛ هطابترا  مدع  ببسب  هتلئاعل 

ةيعبطملا ءاطخألا  عنص  ىلإ  رمألا  اهب  ىهتنا  يتلا  ةغللا  ىلع  حاجنب  قفاوي  يذلا  صخشلا  سفن  نأ  ةقيرطلا  هذه  لثم  يف  بيردتلا  تائيب  ةمظنأ  دادعإ  متي  .رابكلا  ةايح  ىلإ  لوصولا  درجمب  ةساعتلاب  ماعلا  روعشلاو  نهملا ، ىلإ  راقتفالاو  ةئيسلا ، بابشلا  ةغلب  ديازتم  لكشب  ددنت  يتلا  نادلبلا  نم  ديدعلا  كانه  ىرخأ ، ةيحان  نمو  .ناروثلا  كشو  ىلع  ناكرب  لثم  نوطشنو ، ةيداع  ريغ  ةيعادبإ  تاناكمإ  مهيدل  ًاصاخشأ 
ليهستل ةممصم  ءايشألا  هذه  .ةنيعم  فئاظو  ءادأل  حمست  يتلا  ةادألا  يه  ةادأو  ةينيتاللا ،  ةادأ  اتنيمريف  نم  غارفلا  تقو  لضفي  دحأ  نأ ال  ادج  حجرملا  نمف  قيقحتلاو ، ملعتلا  ىلع  اهعيجشت  نكلو  ةفرعملا  ضرف  متي  مل  اذإو  درف ، لك  تاجايتحا  عم  بيردتلا  فييكت  مت  اذإ  .ةبساح  ةلآ  نم  ةدعاسم  نود  طيسب  مسق  ءادأ  ىلع  رداق  ريغ  ماقرألاب  ةقلعتملا  لئاسملا  عيمج  ىلع  بلغتلا  نم  نكمت  صخش  يأو  ةبيهرلا ، 

ةزهجأ  ) رتويبمكلا ةزهجأ  لبق  نم  ةمدختسملا  تانايبلا  نيزختل  كل  حمست  يتلا  رتويبمكلا  رصانع  يه  ةبلصلا ) صارقألا  تاكرحم  امك  نادلبلا  ضعب  يف  ةفورعملا   ) ةبلصلا صارقألا  تاكرحم  مش  نحن  كلذل  ةادأ ، يدلب  راضحإ  ىجري  ديدج ، لادبتسا  تيبثتو  رامسملا  اذه  ةلازإل  ةادأ  ىلإ  ةجاحب  انأ  لاثملا : ليبس  ىلع  .تاودألا  يه  ةقرطملاو  كبشملا  يغاربلا ، كفم  .ةنيعم  ةوق  مادختسا  بلطتت  ةيكيناكيم  ةمهم  ءادأ 
صنلا نم  ةصاخلا  هتخسن  مدقيس  هنأ  يحرسملا  بتاكلا  نلعأ  لاثملا  ليبس  ىلع  .هفلؤم  وأ  هفلؤم  مسا  لمحي  يذلا ال  لمعلا ، اذه  ىلع  ةمسلا  هذه  قيبطت  نكمي  همسا .  ركذي  مل  امك  اهتمجرت  نكميو  ةينانويلا  ةغللا  نم  يتأي  يذلا  موهفملا  وه  لوهجم  كرحم  مظعم  .ةباتكلاو  ةءارقلا  سوؤر  نمضتي  يذلا  روحملا  وأ  ةينبلا  سفن  نم  نيرخآلا  عمجي  لقألا  ىلع  دحاو  صرقب  زهجم  زاهج  .اهليغشت  ءانثأ  رتويبمكلا )

ام اذه  .ءايميكلا  يف  حيشرتلا  يف  هتركف  مدختست  لوهجم  يئاور  رخآ  ناك  ّيف ، رثأ  لوهجم  فلؤم  نم  ًاصن  تيقلت  نيطسغوأ  سيدقلا  ةزئاجل  ةديدجلا  ةرودلاب  زاف  دق  لوهجم  فلؤم  نع  باتكلا  لوهجم : مسا  لوهجملا  فلؤملا  .ةيعارزلا  ماهملا  اهيورت  يتلا  ةفورعملا  ريغ  يناغألا  ءانغل  مدختست  ىطسولا  نورقلا  ىرق  يف  ليج  ىلإ  ليج  نم  لقتنت  ةلوهجم  ةصق  اهنإ  رشع ،  سماخلا  نرقلا  نم  ريهشلا  لوهجملا 
يف عسوتلا  وأ  طاشنلا  وأ  ةعرسلا  اهنع : فشكلا  وأ  بابصنالا  ىلإ  ةراشإلا  وأ  اهفصول  ةرمدملا  تاكلتمملا  اهمدختست  يتلا  ةرمدملا  رصانعلا  بنجتب  حمسي  ءارجإ  وهو  ةبلصلا ،  ةبرتلا  عم  لئاس  بيذم  مادختسا  نم  نوكتي  هنأل  لئاسلا ،  ذالوفلا  جارختساب  حيشرتلا  فرعي  امك  .تابيذملا  مادختسا  ةدشانم  لالخ  نم  ةدام  نم  نابوذلل  ةلباق  ريغ  ءازجأو  نابوذلل  ةلباقلا  ءازجألا  ميسقت  ليسغلل : ةجيتنو  لاعفألا  ىمسي 
نم ةقتشم  يهو  صوصخلا ، هجو  ىلع  .ةيسنرفلا  نم  يتأي  ًالوأ ، نوتوب ، هنم - : نوكتت  يتلا  تاملكلل  ينيتاللا  لصألا  وه  ام  فاشتكا  يرورضلا  نمف  حلطصملا ، رز  ةيادب  ىنعم  فرعيل  ةبذهم  ةلفحب  يرجملا  سنتلا  بعال  قلطنا  قانعلاو ، لبقلاب  ينألمي  اهيف ، يناري  ةرم  لك  يف  ًادج : ذؤم  لجر  يدلاو  دج  لاثملا : ليبس  ىلع  .ةروهشمو  ةحوتفم  ةقيرطب  ةديعسلا  مهرعاشم  وأ  مهرعاشم  لمعي ، نم  .ةيباجيإلا  راثآلا 
نم طبضلاب  .ةينيتاللا  نم  قتشم  حلطصم  هنأ  فشكن  نأ  انيلع  ايناثو ، ادبأ ، .ةرهز -  ةؤلؤل  ؤلك  اهتمجرت  نكمي  يتلاو  نوتوب ، ةملك   initium، نيلوؤسملاب فصعت  يتلا  رييغتلاو  لقنلل  ةرمتسملا  ةكرحلا  هذه  ىلع  ًاليلد  سيلو  هتيلعاف ، نيسحتو  ميلعتلا  نيسحت  اياضقب  نوينعم  نولوؤسمو -  رومأ  ءايلوأ  ًاعيمج -  اننأ  يف  كش  الف  يساردلا ، ماعلا  ةيادب  يف  ركبلا  ةيزوف  ةروتكدلا  اهرودب  ةملكلا  .ةيادبك  اهتمجرت  نكمي  يتلاو 

ةينازيملا صيصخت  مت  ماع 2015  يف  ( ) ةيحصلا تامدخلاب  ةنراقم  لاثملا  ليبس  ىلع   ) ةينازيملا نم  ةئاملا  يف  ىلإ 25  نم 20  يأ  ةينازيملا ، يف  هل  ةصصخم  امئاد  تناك  يتلا  ةمخضلا  تاينازيملا  مجحو  ةكلمملا  يف  ميلعتلا  نإف  لاحلا ، ةعيبطبو  لضفأ .??? اميلعت  رفوتس  ةديدجلا  سرادملا  نأب  انداقتعا  يف  كانهو ،  انه  مهئانبأ  لقن  نوديري  ءالمز  ةرشع  نم  رثكأ  فرعأ  لقألا  ىلع  رومألا ، ءايلوأو  سرادملاو 
يتلا ةفرشملا  بصانملا  لضفب  عادبإلاو ) بهاوملل  زيزعلا  دبع  كلملا  ةسسؤم  ( ) ةبهوم  ) ءيطبلا نسحتلاب  انلفتحا  ول  ىتح  يلود ، حسم  جئاتن  وأ  ةينطو ، تاعالطتسا  تناك  ءاوس  ًادج ، ةعضاوتم  جئاتن  ققحي  ميلعتلا  لازي  ال  كلذ ، عمو  تامدخلا .)! هذه  روهدتو  فعضب  ًايئزج  كلذ  ريسفت  نكمي  ( !!.. ) ةيحصلا تامدخلل  طقف  لاير  رايلم  لباقم 160  لاير  رايلم  ىلع 217  ميلعتلا  لصح  ثيح  دالبلا ، يف  ةيسيئرلا  تاعاطقلل 
تاذ ةيميلعتلا  تاسسؤملا  ةياعر  نع  مويلا  ثدحتأس  .ةنكمم  ةقيرط  لضفأب  هلقص  ىلع  ةدعاسملاو  هديدحت  لواحن  يذلا  جتنملا  فاطملا  ةياهن  يف  يه  ةيدوعسلا  ةيرشبلا  تاردقلا  ...صاخلا  عاطقلاو  ةيموكحلا  تالاكولا  يف  عراشلا ، يف  لمعلا  فظوملاو  نطاوملا  وه  يذلا  بيردتلا  اذه  تاجرخم  نسحي  ةطاسبب  هنأل  ميلعتلا ؟ ةدوج  نيسحت  ىلإ  جاتحن  اذامل  ً.اريخأ  ةيملاعلا  تاقباسملا  يف  انلافطأ  اهيلع  لصحي 
ةيفيك ملعت  ىلع  سرادملا  ةدعاسمل  تاينازيملا  صيصخت  رربي  امم  ةريبك ، ةيمهأ  تاذ  ةساردلا  لحارمو  رامعألا  عيمج  نم  بالطلا  ضعب  ...نيدلاولا  دحأ  ةافو  وأ  قالطلاو  رقفلاو ، يسنجلا ، شرحتلاو  ةجطلبلاو ، زازتبالاو ، ةيندبلا ، ةجاحلاو  ءادتعالاو ، فنعلا ، نم  ةمالسلاو  ةيلقعلاو ، ةيسفنلا  ةمالسلا  لثم  اياضقو  بالطلل ، يميداكألا  ءادألا  نيسحت  ىلع  فاطملا  ةياهن  يف  سكعنت  يتلا  يميداكألا  ريغ  عباطلا 

فيعضلا يميداكألا  ءادألا  لالخ  نم  ماظنلا  نم  نوطقسي  مث  نمو  ةرورضلاب ، بالطلا  ضعب  اهنم  يناعيس  لكاشم  هذه  نإ  لوقلا  هنكميو  .يدحتلا  بالطلل  يداملا  وأ  يونعملا  معدلا  انايحأو  نييرادإلا  نيفظوملاو  نيملعملل  ءاربخلاو  ميلعتلا  ريفوت  لالخ  نم  ةسردملا  يف  رابكلا  ةدعاسمب  اهتجلاعم  ةيفيك  ملعت  ىلع  بالطلا  ةدعاسمو  يميداكألا ) ءادألا  ىلع  رثؤت  يتلا  نكلو  ةيميداكألا  ريغ   ) لكاشملا هذه  عم  لماعتلا 
دحأ كلذ  ربتعت  مويلا  ةثيدحلا  ةيميلعتلا  تافسلفلا  عيمجو  هتقثل ، عضخي  بلاط  لك  ةياعر  بلطتي  ميلعتلا  لاجم  يف  نيلماعلل  يقالخألا  مازتلالا  نإ  ملاعلا ))! لكاشم  لح  عيطتسن  اننأل ال   ) طقف طقسي  نأ  بلاط  يأل  حامسلا  وأ  كرت  لمحت  نأ  نكمي  مويلا ال  مدقتملا  ملاعلا  يف  تافسلفلا  نأ  ةرركتملا  ةجحلا  هذه  مهيدل  نيذلا  كئلوأل  لوقأ  نأ  دوأ  نكلو  ملاعلا ! ءارقف  ةمئاق  ىلإ  اومضنيو  ةسردملا  نوكرتي  ىتح 

ئبتخي دق  فيعض ، يميداكأ  ءادأ  وأ  ؤطابت  هنأكو  ودبي  دق  ام  نأل  بلاطلا ، ميلعت  ىوتسم  ضافخنا  نم  ةلاح  نوهجاوي  امدنع  قمعب  اوصوغي  نأ  نيملعملا  ىلع  ةيميلعتلا ، تاسسؤملا  يف  نيلماعلا  نأ  ددصلا  اذه  يف  ةثيدحلا  تاساردلا  دكؤتو  .لفط  يأ  قبي  مل  هنأ  ينعي  دنيب ) لفط  دجوي  ال  : ) ماع 2000 ذنم  يكيرمألا  ريرقتلا  هنع  ربع  امك  وأ  مهتاناكمإو ، مهفورظ  نع  رظنلا  ضغب  عيمجلا  ىعرت  ثيح  ةيساسألا ، قوقحلا 
، فيتيشنإ نوز  بار  ىمسي  جماربلا  هذه  دحأ  ريثأت  ةيكريمألا  ستسوشتاسام  ةيالو  يف  ةسارد  تسرد  .لكاشملا  هذهب  رثأتت  يتلا  ةسردملا  دودح  جراخ  جماربلا  ةرادإ  ىلع  ةردقلا  سرادملل  نوكت  نأ  مهملا  نمف  اذل  كلذ  ريغ  وأ  مهتاقيقش  ةياعر  ىلإ  رارطضالاو  هضرم  وأ  نيدلاولا  دحأ  ةجاح  ببسب  لمعلا  ىلإ  رارطضالا  لثم  ءايشألا ، هذه  لثم  قيقحت  ىلع  بلاطلا  ةردقب  ةرورضلاب  اهل  ةقالع  ىرخأ ال  بابسأ  ءارو 

جمارب قيبطتل  ةيساردلا  حنملا  هذه  ىلع  لصحت  مل  يتلا  ةلثامملا  سرادملاب  ةنراقم  اهبالط  ءادأ  يف  ةظوحلم  ةدايز  تدهش  جماربلا  هذه  اهيف  تمدق  يتلا  سرادملا  نأ  ًاماع  ترمتسا  يتلا  ةساردلا  تدجوو  .اهبالطل  يميداكألا  ءادألا  ىلع  كلذ  ريثأت  ةفرعمو  ةيميداكألا ، ريغ  اياضقلا  هذه  ةجلاعم  ىلع  زيكرتلل  اهمعدو  تاعطاقملا ، كلت  يف  ةسردم  يف 30  هبيرجت  متو  ةيالولا ، يف  تاعطاقم  تسل  معدلا  مدق  يذلا 
تايضايرلا تايوتسم  عفر  ىلع  زيكرتلا  لالخ  نم  ةرورضلاب  سيل  ةوطخ ، لكل  ةدمتعملا  ةيلودلاو  ةينطولا  ريياعملا  عم  قفتي  يميلعت  ىوتسم  تاذ  سرادم  ىلإ  فيعضلا  ءادألا  تاذ  سرادملا  ليوحت  ديدجلا  ماعلا  اذهل  انفادهأ  دحأ  نوكي  نأ  يغبنيو  .اهيف  ةثاغإلا  جمانرب  قيبطت  متي  مل  يتلا  سرادملا  نم  طقف  لباقم 44 % يميداكألا ، مهئادأ  ةدايز  سرادملا  هذه  بالط  نم  % 66 نكمي ل ـ ثيحب  هذه ، ةدعاسملا 

رصبتلا .ةريصبلاو  ءاطعلا  ىلع  ةردقلا  بحلاب ، ةئيلم  ةديدج  ةيسارد  ةنس  .انبالط  ضعب  قيرط  يف  فقت  يتلا  ةيميداكألا  ريغ  زجاوحلا  ىلع  اضيأ  نكلو  ادج ، ةماهلا  ةيميداكألا  اياضقلا  نم  اهريغو  تاغللاو  مولعلاو  .
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