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 ميدقت
 

 سوريفلاب ةباصإلا تالاح ليجست نع ةجتانلا ةيحصلا ئراوطلا ةلاح قايس يف
 عيمج عيزوتو رشنو عبط ةيبرغملا ةموكحلا تقلع ،"19ديفوك"ـب فورعملا يجاتلا
 عيمج ترطضاو .2020 سرام 22 دحألا نم ءادتبا ةيقرولا تالجملاو فحصلا
  .يناجملا ينورتكلإلا رشنلا تلصاو امنيب ،ةيقرولا اهخسن عبط فيقوت ىلإ فحصلا

 رارغ ىلع ،برغملاب ةيقرولا فحصلا بعاتم نم ديزتل ،ةديدجلا ةيعضولا ه ذه تءاج
 ةسفانملا لعفب دوجو تامزأ اقبسم هجاوت تناك يتلا يهو .ملاعلا ربع اهتاليثم لك
 ىمسي امو ينورتكلإلا مالعإلاو ةليدبلا مالعإلا لئاسو لبق نم اههجاوت يتلا
 ةبسن ىوتسم ىلع اهعضو ةشاشه لباقمبو ،نكل .ةنطاوملا ةفاحصلاب
 عونلا اذه لازي ال ،ةينورتكلإلا لئادبلا حلاصل اهب تانالعإلا قوس عجارتو ،ةيئورقملا

 نم ةمهم ةبسن قثت ثيح ،ةقثلا نم ربكأ ردقب ىظحي ،ملاعلا ربع ،مالعإلا نم
 ةلوقعم ةبسن اذ اهباطخ نوربتعيو ةيقرولا دئارجلا هرشنت ام يف ةداع نينطاوملا

 .1ةليدبلا لئاسولا يقابب ةنراقم ةيقادصملا نم

 "19 ديفوك" ةحئاج ةرتف لالخ ةيقرولا ةفاحصلا ةيعضو ربتعت ،ةيرظنلا ةيحانلا نم
 :عبرأ تارابتعال كلذو ،ةمزأ ةرتف لالخ عاطقلا ةيعضو ةساردل ةيلاثم ةلاح

 ةلاح ىلع ليحت ،ةيناسنإلا مولعلا فلتخم يف ةمزألا موهفم تالالد نأ اهلوأ  -
 ثيحب .2درف وأ عمتجم لخاد ايضارتفا ،انمضتم ،ايفخم ناك ام اهلالخ فشكتي
 3.ةريبك ةيفشك تاردق ،اهعاونأ فلتخمب ،تامزألل نأ

 لوحتت ام ناعرسو ابلاغ يهف ،ةمزألا داعبأ ددعت مغرو ،هنأ ،تارابتعالا يناث -
  .اهلاكشأ فلتخمب مالعإلا لئاسو اهب متهت رهاوظو ثدح ىلإ

 
1 Centro de investigaciones y estudios superiores en antropologia social. La representacion sobre la epidemia d'influenza 

H1N1 en México en 2009.  P : 15. 
2 - E. Morin, «pour une théorie de la crise », sociologie, (paris : FAYARD, 1994) p : 190. 
3 Ringo Ma PhD (2005) Media, Crisis, and SARS: An Introduction, Asian Journal of Communication, 15:3, 241-246, 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01292980500260656. Consulté le 17-10-2020. 
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 دلوت نأ نكمي ثيحب .يعامتجا ءانب ةمزألا نأ ىلع سسأتي ثلاثلا رابتعالا -
 ببسب ةفلتخم تاعمتجم لخاد تامزألا نم ةزيامتم تايوتسم ةثراكلا سفن
 .تامزألا ةرادإل ةفلتخملا اهتابراقمو اهتاروصت

 ةمزأ ةيأب طبترت ،ةماع ةفصب ،مالعإلا لئاسو نأ ىلع موقي ريخألا رابتعالا  -
 تقو كلذ تاديقعتو يناسنإلا لصاوتلل ةفثكملا ةجاحلا لعفب ،اقيثو اطابترا
 ةبكاومو عبتتو دصرب مالعإلا طئاسو ةقالع لعفبو ،ةهج نم ةدشلاو قيضلا
 يف نيلخدتملا نيلعافلا حلاصم براضتو رارقلا عنص نم ةفلتخملا لاكشألا
 .ىرخأ ةهج نم ةمزألا

 اننكلو ،سانلا تاهجوت ديدحت ىلع ةردقلا مالعإلا لئاسول نأب العف مزجلا اننكمي ال
 مهاست دقو ،مهتاهجوت يف ريثأتلا ضعب ىلع ةردقلا كلتمت اهنأب لوقلا عيطتسن
 زكرتي يتلا طئاسولا هذه كلذب حبصتف .اياضقلاو ءايشألا لوح مهئارآ رييغت يف
 .مهلئاسر ريرمتل نيلعافلا نم ددع دي يف ةادأ ،مالعإلا يف يساسألا اهرود

 ةمزألا عم ةصاخ ةفصب فحصلاو ةماع ةفصب مالعإلا اهب ىطاعتي يتلا ةقيرطلا نإ 
 يذلا ناكملا نأل ،ةلاد ىقبت اهيلع ةليحملا نيوانعلل ةصصخملا ةحاسملا ثيح نم
 ةيمهألاو ةناكملا سكعي ةيمالعإ ةليسو يأ وأ ةديرجلا لخاد نيعم عوضوم هلتحي
 نييفحصلا نيلعافلا تاناهر نع فشكي امك ،ماعلا مامتهالا لاجم يف هل ةحونمملا
 .هيف نوطرخني يذلا لعفلا ةطراخو مهتالثمتو

 اهتضرف يتلا ةيئانثتسالا ةيعضولا قايس لظ يفو ،ةيرظنلا تاروصتلا هذه لظ يف
 لب ،يبرغملا مالعإلا ةيعضو ليلحت ىلإ ةساردلا هذه ىعست ال ،ةيئابولا ةمزألا

 ةيعضو ليلحتب ،ةساردلا هذهل ينمزلا زيحلاو ةحاتملا تايناكمإلا دودح يف ،يفتكتس
 نع اباوج كلذو ،ةيبزح ريغ ثالثو ةيبزح اهنم ثالث ،ةيقرو فحص تس نم ةنيع

 ةيبرغملا ةفاحصلا تلعافت فيك :هنومضمو هقوطنم يزكرم يلاكشإ لاؤس
 عرفتت يزكرملا لاؤسلا اذه نعو ؟ةيئابولا ةمزألا هذه عم ،ةيبزح ريغو ةيبزح ،ةيقرولا
 ؟هتجتنأ يذلا باطخلا هاجتا امو ،نومضم امو ،لكش ام :ةيعرفلا ةلئسألا نم ديدعلا
 ةينيدلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاسسؤملا فلتخم ترضح فيكو
 هذه لالخ ةجتنملا تاباطخلا نيماضم تتوافت لهو  ؟فحصلا هذه باطخ يف
 ةمزألا لقثب يمالعإلا لعافلا رعش لهو ؟ةيبزحلا ريغو ةيبزحلا يريغتمل اعبت ةمزألا

 قايس ريثأت جراخ تيقب "ريبعتلا ةيرح" نأ مأ هتيرح شماه ىلع اهريثأت ثيح نم
  ؟ةمزألا

 اهنم ةثالث ،فحص ةتس نم ةنيع ةيعضو ليلحتب انتساردل يناديملا قشلا متهي
 مويلا رابخأ يهو ةيبزح ريغ ىرخألاو مويلا نايبو يكارتشالا داحتالاو ملعلا يهو ةيبزح
 اهتاسسؤم اهترشن اددع 96 ثحبلا اذه يطغيو .ةيبرغملا ثادحألاو ءاسملاو
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 مت دقو .2020وينويو ليربأ نيب ام لماشلا يحصلا رجحلا ةلحرم لالخ ةيفحصلا
 نم نيرخآو رهشلا ةيادب نم نيددع رايتخا لالخ نم ةيئاوشع ةقيرطب دادعألا رايتخا

 ةكبش «ءانب ىلع ثحبلا ةينقت تدمتعاو .ريخألا عوبسألا نم نيددعو هفصتنم
 نومضمل يمكلا دصرلا ىلإ تفده تاصنم قيرف اهروط  4» نومضملا ليلحتل
 رعذلا وأ ةنأمطلا ثب وحن هتاهجوتو جتنملا باطخلا تامس دصر لالخ نم فحصلا
 .دقنلا وأ ريربتلا وأ سيسحتلا وحن

 مت ثيح ،اهتمارصو ةادألا هذه نع ةجتانلا ةيمكلا تايطعملا ةيمهأ نم مغرلابو
 ال ثحبلا نأ الإ ،اهريوطتو اهديوجتل نييفحصلاو ءاربخلا نم ديدعلا ىلع اهضرع
 ىنعملا قلخ نأو ةصاخبو ،باطخلا اذهل جتنملا لعافلا وحن هاجتالا نود ميقتسي

 ثحبلا قيرف روط ،كلذ نم اقالطناو .يدرف لكشب هؤانب متي يفرعم لسلست وه
 ىلإ تفده ةكبش ،نومضملا ليلحت ةكبش رواحم عم قسانت يف 5ةلباقملل ةكبش

 يحصلا رجحلا ةلحرم لالخ اولغتشا ،ايمالعإ ةرشع انثإ هيطعي يذلا ىنعملا ليلحت
 يذلا ىنعملا ىلع دامتعالا ربتعيو .ةيقرو ةديرج ردصت ةيمالعإ ةسسؤم يف لماشلا
 انمهف يف ايساسأ ةيئابولا ةمزألا هذه ةعيبطل ةيدرف تاذك يمالعإلا لعافلا هيطعي

 برغملل ءابولا لوصو ةظحل شاع فيكو ،هتيرح شماه ىلع اهتاساكعنال
 فلتخم عم هلعافت ةيفيكو ينورتكلإلا رشنلا ىلإ يقرولا رشنلا نم لاقتنالاو
 .يمالعإلا لاجملا يف نيلخدتملا نيلعافلا

 ريرقتلا اذه تاصنمل يثحبلا قيرفلا زجنأ ،يفيكلاو يمكلا نيب جزملا اذه نم اقالطناو
 يبيكرتلا ريرقتلا اذه هنمضتي يعامج يثحب دوهجمل افثكم اصيخلت ربتعي يذلا
 .تايصوتو تاصالخو ،لوصف ةثالثو ،ةماع ةمدقم نم نوكملا

 يف اقحال اهمهأ ضرعتسن يتلا ،ثحبلا اذه جئاتن ةيمهأ نم مغرلاب هنأ ىلإ هوننو
 المع ،ةيناسنإلا مولعلا يف ثوحبلا ةفاك رارغ ىلع لظي هنأ الإ ،يذيفنتلا صخلملا

 لثمت الف .يبرغملا يفحصلا دهشملا لك ىلع هجئاتن ميمعت نكمي الو ادودحم
 دهشملا نم ءزج ىوس لكشت الو ،يبرغملا يمالعإلا فيطلا لك ةسوردملا ةنيعلا
 طقف اندمتعاو .ةينوفكنرفلا فحصلا لمشي مل ثحبلا نأ امك يبرغملا يمالعإلا

 كانه نأ نيح يف ةساردلا ةنيع رايتخا يف ةيبزحلا ريغو ةيبزحلا يريغتم ىلع
 يداصتقالا جذومنلاو ،سيسأتلا خيرات ليبق نم اهجامدإ نكمي ىرخأ تاريغتم
 وأ ةسسؤملل نيكلاملاو نيسسؤملا نيلعافلا ةعيبط ،ةيفحصلا تاسسؤملل
 .اهريغو هيلع لصحت يذلا معدلاو ،اهب نيلماعلا ددعو ،اهلامسأر يف نيمهاسملا

 
 .ق�Äملا ~{ تاصنم قwرف اtروط pqلا نومضملا ليلحت ةكبش رظنا ـ 4
 .ق�Äملا ~{ تايفÖÄلاو نáيفÖÄلا عم ةلباقملا ليلد رظنا-  5
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 ،نيثحابلا ةيتاذ نم ردقل رخآب وأ لكشب ةعضاخو ةيبسن جئاتنلا هذه ىقبت ،كلذلو
 رمألا نأ الإ ،ةيجهنملا ةمارصلل طابضنالا ةيثحبلا انتاودأ ءانب لالخ نم انلواح نإو
 .يتاذلاو يعوضوملا لخادتي ثيح ،ملكتي اعوضوم سردن اننأو ةصاخ ريسيلاب سيل
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 ريدقتو ركش
 

 ةيعامتجالا تاساردلاو ثاحبألل تاصنم قيرفل يعامج لمع جاتن لمعلا اذه ربتعي
 لك هيف مهاسو .يتوحرلا دمحم نسحم روتكدلاو طاوشم زيزع روتكدلا فارشإ تحت
 دبع.د نم لك ةيلوألا ةداملا دادعإ يف كراشو .مهتاصصخت فلتخمب تاصنم يثحاب
 نب سنأ.دو ،صفق مالحأ.دو ،ينندع ماركإ.د ،ينودعلا ىده.د ،يتيركزلا نامحرلا
  .خيشلا

 ةيثحبلا تاودألا طاوشم .د فارشإ تحت مزاع ةراسو يتيسلا ةلوخ نم لك تدعأو
 تقو يف ماقو ،ةلباقملا ليلدو فحصلا نومضم ليلحت ةكبش نم ةنوكتملا ةيلوألا

 يقاب عم اهتشقانم تمت ةيجهنم ةقرو لالخ نم يتوحرلا نسحم.د اهريوطتب قحال
 ةيلوألا ةخسنلا دادعإب ماقو .ءاربخلا نم ةعومجم ىلع اهضرعو قيرفلا ءاضعأ
 ةراس ،يتيسلا ةلوخ نم لك يناديملا لمعلا نم ريبك ءزج ذيفنتو ةيثحبلا تاودألل

 ليعامسإ ،عاكوم ةليلد ةيمكلا تايطعملا غيرفت تايلمع يف اضيأ كراشو .مزاع
 تيأ ءاميش ،يجارلا رهوج ،وبيزعا مينست ،رجاه ريهش ،ريصبل ةنيكس ،دورابلوبأ
 ديوجت ىلع يتيسلا سنأ ديسلا تاصنمل ينفلا ريدملا اروكشم دعاسو .يضاقلا
 .عاكوم ةليلد يلوألا اهدادعإب تلفكت يتلا ةيناديملا تايطعملا غيرفت تاودأ

 ىلع ةيناطيربلا ةرافسلل عباتلا معد جمانربل ليزجلا ركشلاب مدقتن ةبسانملا هذهبو
 اوسنورف ديسلا عورشملا قسنم نم لك ركذلاب صخنو ،عورشملا اذهل مهمعد
 ةبسانم يهو .يفصانملا ىفطصم .د معد جمانرب يف ثحبلا بطق لوؤسمو ينورد
 ءانثأ مهتادافإو مهتقوب انيلع اولخبي مل نيذلا نييفحصلا لكل ركشلا ديدجتل اضيأ
 طغضلا لك نم مغرلاب ،تاصنم يثحاب عم اهئارجإ لوبقب اولضفت يتلا تالباقملا
 .ةحئاجلا فورظ لعفب هنم نوناعي اوناك يذلا

 ءاربخلاو نييفحصلا نم ددع هتءارقب ماق ،ريرقتلا اذهل ةيئاهنلا ةخسنلا دادعإ لالخو
 ديدجتل ةصرف يهو .هريوطتو ثحبلا ديوجتل تاحرتقمو مهتابيوصتب انودافأ نيذلا
 يذلا ةيبرغملا ثادحألا ةديرجب ريرحتلا سيئر بئان يحادملب ميكح نم لكل ركشلا
 نييفحصلاب لاصتالاو ثحبلا اذهب مايقلا انكمم نكي ملو .ثحبلا ةدام نم ءزجب اندمأ
 لداع ردتقملا يفحصلل ةدعاسملاو ةيلعفلا ةمهاسملا نودب تايفحصلاو
 .يسومركلا
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  يذيفنتلا صخلملا
 

 اهويفاحص هاطعأ يذلا ىنعملاو فحصلا اهتجور يتلا نيماضملا تفشك
 :ةيلاتلا جئاتنلا ،ةمزألل
  

 دارفألاو ةيفحصلا تاسسؤملا دوجول اددهم ارطخ 19 ديفوك ةمزأ تلكش §
 .ءاوس دح ىلع
 

 ةرتف لالخ ،ةسوردملا فحصلل ىلوألا تاحفصلا ىلع ءابولا رابخأ تنميه  §
 نم  %80نم رثكأ هل ةصصخملا ةحاسملا تلتحا ثيحب ،لماشلا رجحلا
 ةيمالعإلا داوملا عجارت ليجست مت امك .فحصلا كلتل ىلوألا تاحفصلا
 تاحاسملا عجارت ىلإ ةفاضإلاب ،ةراثإلاو ةعتملا قيقحت ىلإ ةفداهلا
 لك لاط يذلا فقوتلل ارظن نفلاو ةضايرلا امك راهشإلل ةصصخملا
 .ءابولا رابخأ ةيطغتل ةفيحصلاب هلماكب يفاحصلا مسجلا ةئبعتو ،ةطشنألا
 

 ةنيع ةرادإ ىدل اقبسم ةدعم ةمزألاب ةصاخ ةيلصاوت ةطخ بايغ جئاتنلا تدافأ §
 .ةسوردملا فحصلا
 

 ينورتكلإلا رشنلا ىلإ يقرولا رشنلا نم لاقتنالا ةيلمع فحصلا تشاع  §
 تاهاركإ نم ضرف ام مغر .ءاقبلاو رارمتسالل هيف حاجنلا يغبني ناحتماك
 ارظن ةيلام ىتحو ،ةيمالعإلا ةيطغتلا يف رارمتسالل ةيكيتسيجولو ةينقت
   .هتيناجمل

 

 ،ةسوردملا فحصلا ىدل ةمزألاب ةصاخ ةقبسم ةيلصاوت ةطخ بايغ مامأ  §
 يف قيقدتلاب كلذ نع ضيوعتلا مت ،ينورتكلإلا رشنلا تاطوغضو تاهاركإو
 ،ةيعامتجالا ةيلوؤسملا نم ءالعإلا ،ةيتاذلا ةباقرلا زيزعتب ،ةمولعملا رداصم
 .ةيمسرلا تاهجلا هلوقت ام عابتاو ،ةهج نم ةنهملا تايقالخأب مازتلالاو

 

 تامزألا نمز يف هراودأو هتيوه نع لؤاستلل يفحصلل ةصرف ةمزألا تلكش §
 ىنعملا قلخ ةيفيك نع ةيزكرم ةلئسأ نويفحصلا هجاوو .اهريبدت يفو
 مت كلذ نأ ،ةسوردملا ةنيعلا تربع دقو .يئانثتسالا فرظلا اذه يف يعمجلا

 نآلا سفن يف ةمغانتمو ةمجسنم ةلوؤسم ةيمالعإ داومب ةمهاسملا ربع
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 حارتقالاو ةطاسولا رود بعل مث ؛عمتجملا تاعلطتو ةلودلا تاسايس عم
 اهلمعل سوردملاو ءانبلا دقنلاو تاسسؤملا ىلع دودحملا طغضلاو
 .اهلاغتشاو
 

 شيعل نييفحصلل ةصرف ،يحصلا رجحلا تاءارجإو ةيئابولا ةمزألا تلثم §
 مهتاردقو مهتايناكمإ رابتخال ةصرف ةمزألا تلكشو .ينورتكلإلا رشنلا ةبرجت

 مالعإلل احاستكاو يقرولا رشنلل افقوت تفرع ،ةنيجه ةظحل عم فيكتلا ىلع
 .يمقرلاو ينورتكلإلا
 

 ةساردلا نمز نابإ ةيفحصلا داوملا اهل تهجوت يتلا تالاجملا سأر ىلع ىتأ §
 يف يسايسلا لاجملا اهعبتي . %36 براقت ةبسنب يحصلاو يبطلا لاجملا
 ىلع %18 يلاوح ىلإ لصت ةلاحإ ةبسن لباقم ،%32 ةبسنب ةيناثلا ةبترملا
 ةبسنب ةعضاوتم ةبترم يداصتقالا لاجملا لتحا نيح يف .يعامتجالا لاجملا
  .%1 ةبسن دعتي ملف ينيدلا لاجملا امأ ،%12 اليلق قوفي ام ىلإ لصت ةلاحإ

 
 نأ ،نييفحصلا فقاومو فحصلا نومضم لالخ نمو ،ةساردلا تفشك §

 تاسسؤملا يه نآلا سفن يف دقنلاو مامتهالل ةضرع رثكألا ةسسؤملا
 يف نمألاو ميلعتلا ءاج اميف ،ةيعامتجالا تامدخلا اهيلت .ةيبطلاو ةيحصلا
 ةلحرملا هذه لالخ مامتهالا باغو ،ةدقتنملا تاسسؤملا ةمئاق ليذ
 .ةينيدلا تاسسؤملاب

 

 عم جتنملا يمالعإلا باطخلا نيب ريبك لثامت ىوتسم جئاتنلا تدكأ §
 عجارت ثيح ،انايحأ يهامتلا دح ىلإ يمسرلا باطخلاو ةلودلا ةيجيتارتسا
 سيسحتلاو ةيلوؤسملا باطخل لاجملا حاسفإ لباقم يدقنلا باطخلا
 .ةحئاجلا ةهجاومل لتكتم يعمج يعو ءانب فدهب كلذو ،يهامتلاو ةيعوتلاو
 

 ريغ اهتريظنو ةيبزحلا فحصلا نيب حضاولا قرفلا نأ ،ةساردلا تفشك §
 يتلاو ةيحصلا تاسسؤملل هجوملا دقنلا ةدح ددصب ناك ،ةنيعلا يف ةيبزحلا
 نوكل كلذ دوعي دق .ةيبزحلا اهتريظن ىلع ةيبزحلا ريغ فحصلا اهيف تقوفت
 دهع ةثيدح بازحأ نم ةبيرق وأ بازحأل ةعبات ةسوردملا ةيبزحلا فحصلا
 يضاملا يف ةحصلا عاطق ريبدت ىلع تبوانت وأ ةيموكحلا ةيلوؤسملا لمحتب
   .بيرقلا
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 فصن يف فيوختلا دح ىلإ رعذلا باطخو كابترالا ةنميه ةساردلا تدصر §
 تزهان ةبسنب فيوختلاو رعذلا باطخ ءاجو ،ءابولا راشتنا نم لوألا رهشلا
 .ةروشنملا داوملا نم ةئملا يف نينامث
 

 فحصلا نيماضم يف يعامتجالا عونلا ةبراقمل ،يلك هبش ابايغ جئاتنلا تزربأ §
 ةرورض ىلإ كلذ ةبوجتسملا ةنيعلا نم ةمهم ةبسن تعجراو .اهنيوانعو
 نيب قرفي ال ءابو ةهجاومل سنجلا ساسأ ىلع ميسقت يأ نع يلاعتلا
  .يفحصلا ينهملا دعبلا ىلع زيكرتلاب نيسنجلا
 

 يبزحلا اهيقشب ةسوردملا ةيقرولا فحصلا تلكش نيبوجتسملا بسح §
 يف اهدعاس .ةفئازلا رابخألاو تاعئاشلا مامأ يساسأ دص طئاح ،يبزحلا ريغو
 يطاعتلا يف ةينهملا ةيمالعإلا ديلاقتلاو ينهملا اهنوزخم ىلع اهدامتعا كلذ
 ةسفانمو تابوعصلا لك مغرو اهلعج امم .ةمولعملا ءاقتساو ربخلا عم
 اقوثوم اردصم هتفصب برغملاب يمالعإلا لقحلا يف العاف ،ليدبلا مالعإلا
 .ربخلاو ةمولعملل
 

 ىوتسم ىلع ءاوس يفحصلا مسجلا اهنم يناعي يتلا ةشاشهلا ىلع تزربأ §
 نع مهريبعت ربع ،ةهج نم نييفحصلل ينهم-ويسوسلا عضولا ةشاشه
 تاودأ فعض ،ىرخأ ةهج نمو .ةينهملا مهتيعضو ىلع رمتسملا فوخلا
 ريضحتلا مادعناب ماع رارقإ دوجو ثيح ،نيوكتلاو دادعتسالا صقنو لمعلا
  .ةسوردملا فحصلا ىدل تامزألل ةيلصاوت ةطخ دوجو مدع عم تامزألل
 

 ىلع برغملاب ةيمسرلا تاسسؤملل سوملم حاتفنا نع ،ةساردلا تفشك §
 نيكمتب كلذو .ءابولا تقبس يتلا ةرتفلاب ةنراقم ،ةمزألا ةرتف نابإ ةفاحصلا
 مهماهم ليهست اذكو اهيفن وأ رابخألا ديكأتو تامولعملا نم نييفحصلا
  .مهتالقنتو
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  يجهنملاو يرظنلا ماعلا راطإلا :لوألا لصفلا
 اهدمتعت يتلا ةيجهنملاو ةيرظنلا سسألا ضعب عضو ىلإ لصفلا اذه فدهي
 ةساردلل عوضومك اهنأ الإ ،يرشبلا دوجولل ةمزالم تناك نإو ةمزألاف .ةساردلا
 مكحتلاو لب ،هيف مكحتلاو يناسنإلا كولسلا ةنلقع يف ةبغرلا كلتب طبترت ،ةيملعلا
 اذه ىلإ ةفاضإلابو .يناسنإلا روطتلل امزالم راص يذلا عقوتم اللاو نيقياللا يف اضيأ
 ةيئابولا ةمزألا ةسارد رايتخا يعاود لصفلا اذه يف ضرعتسن ،يرظنلا ريطأتلا
 رود مالعإلا بعلي ام ردقبف .ةيقرولا ةفاحصلا ةصاخو يمالعإلا لعفلا ىلع اهريثأتو
 امك .ةلمتحملا هتاناهرو هصقاونو هلاغتشا ةقيرط تامزألا فشكت ام ردقب فشاكلا
 جهنمو ،يناديملا ثحبلا ءارجإل اهريوطت مت يتلا تاودألا لصفلا ضرعتسي
 ريثأتلاو رثألا ال نومضملا ةسارد ىلع اهراصتقاو ،ةيعوضوملا اهدودحو ،ةساردلا

   .يقلتملا ىلع

 ؟ةقالع ةيأ ،ةيئابولا تامزألاو ةفاحصلا
 نع ريبعتلل الامعتسا رثكألا ةملكلا ،la crise "ةمزألا" ةدرفم تلظ ،2020 ةنس لالخ
 ملاعلا تحاتجا يتلا 19 ديفوك ةحئاج فورظ ببسب دجتسملا شيعلاو ةايحلا طمن

 يتلا ةلالدلا ةلكشم حرطي ،فيثكلا لامعتسالا اذه نأ ريغ .هاصقأ ىلإ هاصقأ نم
 .ىنعملا ةلكشم يأ ،ةفلتخملا ةيوغللاو ةيعامتجالا تاقايسلا يف "ةمزأ " اهب فظوت
 يف اهدجن ،...ةنحملاو قيضلاو ةدشلا يناعم ىلع ليحت ةيبرعلا ةغللا يف تناك اذإف
 رمأ وأ رارق ذخأل جاتحت ةيعضو ىلع ليحت kipew ةيقيرغإلاو crisis ةينيتاللا نيتغللا
 نيتدرفم نم ةبكرم ةينيصلا ةغللا يف اهدجن نيح يف .هيف مكحتلاو هطبض بعصي

wet-Ji 6.ةحناس ةصرف ىلع لدت ةيناثلاو رطخلا ىلع لدت ىلوألا 

 ىلع لدت نأ نكمي ،يلوأ فيرعت قفو ةمزألاف ،ةيسايسلاو ةيعامتجالا ثوحبلا يف امأ
 ثادحأ اهئوض يف ددحت لوحت ةطقن لثميو ،نزاوتلا مدعب مستي يلاقتنا فرظ
 يرورضلا اهدوجوب ارارقإ ينعي ال كلذ نأ ريغ .7ريبك رييغتل يدؤت ةيلبقتسم
 ايعامتجا ىنبت رشبلل ديدهتلاو رطخلا ميهافمب اهطابتراب يهف ،يعوضوملاو

 
 10.ص ،2013،ةرtاقلا ،عúزوتلاو رشôلل ةبيط ةسسؤم ،تامزألا ةرادíو مالعإلا ،ديمéÄا دبع حالص - 6

7 - Stein Jess and Laurence Urdang, The Random House Dictionary of the English language (New york: Random House, 

1969)  p 491. 
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 كلذ نع لزعمب اهتبراقمو اهتسارد نكمي ال ثيحب ،ةيفاقثلا تاقايسلا اهددحتو
 Mary Douglas.8 ىرت امك

 امنإو ،ثادحأو عئاقوو رهاوظ نع ةرابع طقف تسيل ،ةفلتخملا اهلاكشأب تامزألاف
 لمحت تماد ام ،يفاقثو يزمر ،يعامتجاو يعامج يناسنإ وه امل دتمت راثآو داعبأ اهل

 ،اهعم لماعتلل هنم ةلواحم يفو ،ريخألا اذه .ةيناسنإلا تاذلل مالآلاو ةاناعملا اهعم
 فقاوم ،تاروصتو تالثمت ءانب ىلع لمعي هتنونيكو هدوجو ظفحي امب اهريبدتو
 .اهعم لعافتلل تاسراممو تاكولس ،ميقو

 يف 19 ديفوك ةمزأ يهو( ةيئابولا ةمزألا رابتعا نكمي ،ةفلتخملا تامزألاب ةنراقمو
 امومع ليحت اهنأ امب ،هتيصوصخ هل ارطخ ،ةيدعم ةيضرم ةجوم اهرابتعاب )انتسارد
 يلاتلاب رشنتو .ءابولا تاذبو تقولا سفن يف صاخشألا نم ريبك ددع ةباصإ ىلع
 يعامتجالا خيراتلا يف قمعب رذجتم ،ةتيمملا ىودعلا نم فوخلاو .اممعم افوخ
  .ةيناسنالا تاعمتجملا فلتخمل يفاقثلاو

 ةمزأ نع اريبعت سيل ،رشبلا نيب ىودعلا لاقتنا قدأ ةرابعب وأ ،ءابولا راشتنا نأ امك
 لعفب اهل حبصي لب ؛طقف اضحم ايجولويب اثدح اهرابتعاب يأ ،بسحف ةماع ةيحص
 نم لعجت نأ اهنكمي ةجردل ،ةيفاقث و ةيعامتجا اداعبأ يعامجلا راشتنالا اذه
 قالطإ ىلع رداق ،ايعامتجا العاف ينمز راسم  يفو ،ناكملا يف ىشفتي وهو سوريفلا
 ءانبو B.Latour9 روتال ونورب ريبعتب سانلا ىدل تايكولسلا نم ريبك ددع ديلوت و
 تلفنم ملاعلا ودبي ثيحب ،نامأ اللاو نيقياللا نم ةيلاع تاعرج هيف ةديدج تالثمت
 نذإ كانه .A.Giddens10 زنديج لوقي امك runaway world هدارفأ ةرطيس نع جراخو
 يف ةيئابولا ةمزألل يعامتجالا ءانبلا اذه .كلذك اهرابتعاب ةيئابولا ةمزألل يعامتجا ءانب
 اريبك ارود ةفلتخملا ةيريهامجلا مالعإلا لئاسو هيف بعلت ،ةرصاعملا تاعمتجملا

 
8 -  Mary Douglas, Risk and Blame: Essays in Cultural Theory (London: Routledge, 1994). 

9 - Olivier Borraz, « la science est-elle une sociologie ? apropos des travaux de B.Latour et M.Callon, in POLITIX, vol 3, 1990, 

p.139. 

10 -  Anthony Giddens, Runaway world: how globalization is reshaping our lives (London: profile books, 1999) pp- 18- 23. 
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 تامزألاب ةقلعتملا هداوم ىلع ،ةيمهألاو ةميقلا نم ديزملا غبصي ،مالعإلا نأ امك
 نورقلا نيعاوطل ةظوفحم روص نوزخم ىلع ةينبم ةيدرس ينبي امدنع ؛ةيئابولا
 متيف .اهريغو ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ةينابسإلا ازنولفنألاو ،اريلوكلا ،ىطسولا
 .ديدج يسوريف فاشتكا نع نالعإلا دعب مالعإلا لئاسو يف روصلا هذه لك طيشنت
 بابسألا ثيح نم ،ةيرابخإ ةصق ءانبل يخيراتلا راطإلا مادختسا متي ماع لكشب
 ةايح طورش ةبوعص عم كلذ لك نمازت عم .تايلوؤسملاو لولحلا ،تاعقوتلاو
 عضولل يبلسلا روصتلاو ،قباسلا عم ةنراقم ةينآلا يشفتلا ةلحرم لالخ ةعامجلا
 ،لتاقلا سوريفلا يشفت ةظحل حبصتل .رطاخملا يف يعامجلا كراشتلاو نهارلا
 .هدعب امو سوريفلا روهظ لبق ام نيب ةلصاف ةظحل

 ةسرامملا مكحي يذلا ،يحلصملا يتامغاربلا دعبلا كلذ لمهن نأ يغبني ال امك 
 اهلعجي ،فيثكلا اهلوادتو ثدحك اهتيصوصخف .ةيئابولا ةمزألاب ةقلعتملا ةيمالعإلا
 مالعإلا لئاسو عيمج اهكراشتت ،روطتلا ةعيرس ةمخض ةيرابخإ تاجوم ىلع لوحتت
 طاشن ىلع سسأتت tapage médiatique "ةيمالعإ تاجض " لكش ريخألا يف ذخأتل
 جاتنإ تايلمع لالخ نم دارطاب ىوقتت ةيعاقيإ لعف دودر قلخي قفاد يمالعإ
 ىدصلا هحنمت يتلا ةعفترملا ةعباتملا نم ةدافتسالل هرشنو ،ربخلا وأ ةمولعملا
 اصاخ امامتها ةيمالعإلا ةجضلا قلخت دق امك .يريهامجلا لوادتلا ةيعرشو عساولا
 اهعفدل ةريخألا هذه ىلع طغضلل ةليسو وأ تاسسؤملاو تاموكحلا ىدل ثدحلاب
 14.كاذ وأ هاجتالا اذه يف فرصتلل

 ،ةعنطصم ريغ ةيقيقح ةمزأك يئابولا ثدحلا ءانب عيطتست ةفاحصلا نأ ،نذإ نيبتي
 ةصق" يف هنيمضت ربعو ،ةعقوتملا وأ ةيلعفلا رطاخملل نيعم روصت ديلوت ربع
  .هب هعانقإو يقلتملل هلقن يغبني ،نيعم ىنعم لمحت "ةيرابخإ

 ىلع بصنيس ،ايليلحتو ايرظن انتسارد مامتها نإ لوقلا نكمي ،قبس ام ىلع ءانبو
 .رطاخملا ةفاحصو تامزألا ةفاحصب اهئاقتلا ةطقن يف ءابولا ةفاحص

  مالعإلا عقاو فشكت ةمزأو ةمزألا عقاو فشكي مالعإ :ةيلاكشإلاو قايسلا
 19 ديفوك ةيمست دعب اميف لمحيس يذلا SARS Cov 2 فوك سراس سوريف رهظ

covid19، هفنصتس 2020 رياني 30 يفو .2019 ربنجد يف ةينيصلا ناهوو ةنيدمب 
 .ةلود 200 نم رثكأ يف هدصر مت نأ دعب كلذو ،يملاع ءابوك ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

 رخاوأ يف 19 ديفوك تالاح ىلوأ ةصتخملا حلاصملا تدصر ،برغملا صوصخبو
 نالعإ ىلإ ةيمومعلا تاطلسلا تأجل ،ةديدع لود رارغ ىلعو .ةنسلا سفن نم رياربف

 
14 -Noël-Jean Mazen, SIDA et MVIH. La pandémie, la peur et le droit, Sciences Sociales et Santé Année 1989  7-1  pp. 37-80 
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 ةليسوك ،دارفألا لقنت نم دحلاو ماعلا قالغإلا تاءارجإو ةيحصلا ئراوطلا ةلاح
 كف ةلاحتسا ةيملعلا ملاعلا تاربتخم تهجاو سوريف راشتنا ةحفاكمل ةيزارتحا

 ام تاءارجإلا هذه لظ تحت برغملا شاع ،اذكهو .هيلع ةرطيسلل هزاغلأو هترفش
 بسح اهنم يئزجلا فيفختلا خيرات وينوي 30و ،اهضرف خيرات 2020 سرام 22 نيب
 ال سوريف ةحفاكمل ةيحصلا ئراوطلا ةلاحل رمتسم ديدمت عم ،تاهجلاو قطانملا
 .رداغي نأ ديري

 عيمج اهل ةبحاصملا ةمراصلا تاءارجإلاو اهتايعادتب ةيئابولا ةمزألا هذه تسم
 .ةيفاقثلاو ةيوبرتلا ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاعاطقلا عيمجو ،ةيعامتجالا تائفلا
 ،ةنيعم حئارش ةشاشه ليبق نم ةددعتم ةيعامتجا قئاقح نع ةمزألا تفشك امك
  .اهريغو ...ةيحصلا تاينبلا ةلاح ،ةيميلعتلا ةموظنملا عقاو

 يسيئر لعافك هعاونأب مالعإلا رود زربيس ،اهتايعادتو ةيئابولا ةمزألا هذه مضخ يفو
 ،ةهج نم اهب قلعتملا ربخلاو ةمولعملا ريبدت ةطساوب اهترادإو اهريبدت يف مهاسم
 ةهج نم سوريفلا ةحفاكمل ةيعامجلاو ةيدرفلا تاروصتلاو تايكولسلا ليدعتو
 نع فشكيل مالعإلا مامأ ةصرف تلكش ام ردقب ةيحصلا ةمزألا هذه نأ ريغ .ةيناث
 عقاو مامأ نوكنل .مالعإلا اذه عقاو نع فشكلل ةصرف اضيأ تلكش ،هرود ةيمهأ
  .مالعإلا اذه عقاو فشكت ةمزأو ،ةمزألا عقاو فشكي مالعإ .لدابتملا فشكلل

 .لدابتملا فشكلا اذه ةساردل ةيجذومن ةلاح برغملاب بوتكملا مالعإلا ةلاح ربتعت
 يشفت ةحفاكمل ،يحصلا رجحلا تاءارجإو ةيحصلا ئراوطلا ةلاح نالعإ قايس يفف
 عيمج عيزوتو رشنو عبط ةيبرغملا ةموكحلا تقلع ؛دجتسملا انوروك سوريف
 عيمج رطضا امم .2020 سرام 22 دحألا موي نم ءادتبا ةيقرولا تالجملاو فحصلا
 .يناجملا ينورتكلإلا رشنلل لوحتلاو ةيقرولا اهتخسن عبط فيقوت ىلإ فحصلا

 اهتاليثم رارغ ىلع ،ةيقرولا فحصلا بعاتم نم ديزتل ،ةديدجلا ةيعضولا هذه تءاج
 لعفب رارمتسالاو دوجولا تايدحت هجاوت ةحئاجلا لبق تناك يتلا ،ملاعلا ربع
  .ةينورتكيلإلاو ةليدبلا مالعإلا لئاسو لبق نم اههجاوت يتلا ةيوقلا ةسفانملا

 اهعضو ةشاشه نم مغرلا ىلع ،ةساردلا هذه يف ةيقرولا ةفاحصلا ىلع انزيكرت نإ
 دوعي ،تانالعإلا قوس نم ةدافتسالا عجارتو ةيئورقملا تارشؤم ىوتسم ىلع
 ربكأ ردقب ىظحي لاز ام ،ملاعلا ربعو ،مالعإلا نم عونلا اذه نوك ىلإ ىلوألا ةجردلاب

 ةيمالعإلا لئاسولا يقابب ةنراقم سانلا فرط نم ةقثلاو ةيقادصملا نم
 ييفحص ىدل ةينهملا قالخألاو ةيفرحلا نم ردق رارمتسا ىلإ ةفاضإ اذه .ةينورتكيلإلا
 مالعإلا لئاسو يف ةيلاع ةجردب ةدوصرملا ةياوهلاو تفاهتلا رهاوظ لباقم ،دئارجلا
 .ةيعامتجالا تاكبشلاو ةليدبلا
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 مهفو ليلحتو فصو ىلإ ةساردلا هذه ىعست ،تارابتعالا هذه لك نم اقالطناو
 يهو الأ ،ةيئانثتساو ةبيصع ةرتف لالخ برغملاب يفحصلا جاتنإلا بناوج نم ضعب
 نم كلذو ؛ةيزارتحا تاءارجإ نم اهعبتتسا امو ،19 ديفوكلا ةحئاج ةدح دعاصت ةرتف
 مالعإلا ةصاخو ،يمالعإلا لقحلا لعافت فيك :ماع يزكرم لاؤس نع ةباجإلا لالخ
 ؟ةفلتخملا اهتايعادتو ةيئابولا ةمزألا هذه عم بوتكملا

 ةيغب ،ةساردلا هجوتس امك رصحتس ةلئسأ ةدع عرفتت ،يساسألا لاؤسلا اذه نعو
 :مظنم لكشب ةبوجألا ضعب ليصحت

v ةيربخ داومك ةيئابولا ةمزألا لالخ برغملاب بوتكملا مالعإلا جتنأ اذام 
 ؟ةينمزلا هتريتو تناك فيكو ؟ةيفحصو
v ؟اهرشنو اهجاتنإ تاددحم يه امو ؟ةيمالعإلا داوملا كلت رداصم يهام 
v يف نيلخدتملاو تاسسؤملا فلتخم عم ةيفحصلا داوملا كلت تلماعت فيك 

 ؟ديفوكلا ةمزأ
v تناك نإ ةفيحصلا ةيعونل اعبت داوملا كلت هاجتاو ىوتحمو لكش ريغت لهو 

 ؟ةيبزح ريغ مأ ةيبزح
v ىلإو ؟ةحئاجلا لوح هداوم يفحصلا اهيف جتنأ يتلا ةينهملا طورشلا يه امو 

 ؟اهتايعادتو ةمزألا لقث تحت هتنهم تايقالخأو ،هتيرح شماوه ترثأت دح يأ

 ءاوس ،يعامتجالا عونلا ةبراقم رضحتس ةساردلا هذه ايانث يف هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت
 يف انوروك ةحئاجب طابترا يف ،داوملا هذهل عوضومك وأ ةيفحصلا داوملا جاتنإ دنع
 نم ىقبي ،ةقباسلا تالؤاستلا نع ةباجإلا لبق نكل  .ةفلتخملا اهتايعادتو اهداعبأ
 ةبوتكملا ةفاحصلا خيرات لحارم نم ضعب ىلع ءوضلا طيلست ةيفرعملا ةرورضلا
 .برغملاب ةئبوألاو

 15 برغملاب ةفاحصلا خيرات نع ةحمل-أ
 ةطساوب ةيقرولا ةعابطلا فرع برغملا نأ تبثت ةيخيراتلا رداصملا نأ مغر
 داوملا روطت يف ال مهسي مل كلذ نأ الإ ؛1664 ةنس ذنم ةيرجحلا ةعبطملا
 ةيرورضلا لماوعلا جضن مدعل عجار اذهو .ةيقرو ةفاحص روهظ يف الو ،ةعوبطملا

 
 :ىلع كلذ يف اندمتعا - 15

 .2012 ،ناوطت  ،ةروكذم ریغرشنلا راد،لالقتسالا ىلإ سیسأتلا نم برغملا لامشب ةفاحصلا ،زارخلا بیبحلا دمحم -

- Taib Boutbouqualt, La politique d’information du protectorat français au Maroc : 1912-
1256, thèse de doctorat, Soutenue à Paris 2 en 1985. Publiée par le centre national de 
documentation, Rabat, 1986. 
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 رظتني نأ برغملا ىلع ناكو .)ةيسايسو ةيركف ،ةيعامتجاو ةيداصتقا( روطتلا اذهل
 ةتبس( لامشلا ندمب ،هبارت ىلع ةيقرولا فحصلا ىلوأ رهظتل 1820 ةنس دعب ام ىلإ
 نم مه نويبوروألا بناجألا نأ ركذلاب ريدجلاو .)ةجنطو ناوطت ،نيتلتحملا ةيليلمو
 ةئطوتلاو ةماعلا ةياعدلا نم عون راطإ يف كلذو .ةبراغملا سيلو اهرادصإ ءارو ناك
  .يبنجألا لخدتلل

 يسنرفلا يرامعتسالا دوجولاب ةفاحصلا طبترتس ،1912 ةنسل ةيامحلا ةدهاعم دعب
 همعدب امإ ،هتاروطتو دوجولا اذهب اقيصل ةفاحصلا هذه عضو ناكو .ينابسإلا امك
 .هل ةمواقمو ةضهانم وأ ،)ةيرامعتسالا ةرادإلل ةيلاوم ةفاحص( هل جيورتلاو
 ةنس تسسأت يتلا ملعلا ةديرج لثم ينطولا لالقتسالا قيقحتل علطت اهل ةفاحص(

1946(. 

 1960و 1956 تاونس نيب ام ةصاخبو ،لالقتسالا دعب برغملا يف ةفاحصلا رمتس
 ءانبو لالقتسالا ةلحرم هبلطتت ام نيب حجرأت لكش تذخأ ،تاذلا نع ثحب ةلحرمب
 عيمج ىلع قباسلا يرامعتسالا ثرإلا لقث عم لماعتلا ةيفيكو ،ةينطولا ةلودلا
 ةيجاودزالا لكش ىلع نآلل ةيداب هراثآ نم ضعب تلاز ام حجرأتلا اذه .ةدعصألا
  .برغملاب ةيفحصلا تاروشنملا عبطت يتلا ةيوغللا

 مساقتيس ،ةيسايسلا اهتابارطضاو اهتالوحت لكب ،1992 -1960 تاونس نيب امو
 ،يسايسلا ماظنلل ةضراعم وأ ةيلاوم ةيبزح ةفاحص يمالعإلا دهشملا ىلع ةنميهلا
 راطإ يف ساسألاب ةيسايس تاناهرلا تناكو .ةلودلل عبات يمسر مالعإو ةفاحصو
 .نييعامتجالا نيلعافلاو ىوقلا فلتخم نيب ةطلسلا لوح عارصلا

 طوقسو يكارتشالا ركسعملا رايهنا عمو ،يضاملا نرقلا تاينيعست ةيادب عم
 .ةديدع الود حستكا يلاربيل يطارقوميد دم ةرتف ملاعلا فرع ،يتايفوسلا داحتالا
 هذه ىلع ةحتفنم ةديدج ةفاحص روهظ برغملا فرعيس ،اهقايس يفو
 تناك عيضاومو اياضق لوانتت اهلعج ،حضاو يلاربيل سفنب ةيملاعلا تادجتسملا
 هذه لعج امم .اهنم بارتقالا حومسم ريغ ةيعامتجاو ةيسايس تاهوباط ةباثمب
 امك ةيمسرلا ةفاحصلا ةنميهو راكتحا رسكل تءاج اهنأكو ايلخاد ودبت ةفاحصلا
 نم ديدعلا ترهظو يضاملا نرقلا تاينيتس ذنم ةيمالعإلا ةحاسلا ىلع ةيبزحلا
 ،اهءارو صاخلا لامسأرلا فوقو نأ ريغ .ةلقتسملا ةفاحصلا رهظمب جذامنلا

 نع اديعب ،نينيعم نيلعافل ةيسايسو ةيداصتقا حلاصم نع ةعفادمك ودبت اهلعج
 فحصلا هذه ةيلالقتسا ىدم نع لؤاستلا لعج امم .ةيسايسلا بازحألا تاناهر
  .اعورشم الؤاست

 نع برغملاب ةبوتكملا ةفاحصلل يسايسلاو يخيراتلا راسملا اذه ضخمت دقل
 :فحصلا نم عاونأ ةثالث دجاوت فرعت ةحاس

o ةلودلا نم ةبيرق( ةيمسر هبش فحص(. 
o ةموكحلل ةضراعم وأ ةيلاوم( ةيبزح فحص(. 
o حلطصملا سابتلال ارظن ةلقتسم لوقن ال ىتح( ةيبزح ريغ فحص(. 
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 ضرتفملا ةيلالدلا ةيعوضوملل ،ثالثلا تايمستلا هذه ىنبتنس ،ثحبلا اذه يف
 امأ ةيبزحلا ريغ فحصلاو ةيبزحلا فحصلا وه ديدحتلاب انتسارد مهي امو .اهيف
 ةيعوضوملا صئاصخلا ديدحتل تابوعصلا نم ديدعلا كانهف ةيمسرلا ةبشلا
 .اهفينصتل

 16:برغملاب ةئبوألا خيرات نع ةحمل-ب

 .ةيدعملا ضارمألاو ةئبوألا نم ةديدع تاجوم ،ليوطلا هخيرات يف برغملا دهش
 :ةيساسأ بقح ثالث ىلإ برغملا خيرات يف ةئبوألا نمز ميسقت نكميو

 ةدح ةجردو خيراوت نع تامولعملاو ةفرعملا صقنب زيمتت :م18 نرقلا لبق ام ةبقح
 ةلحرملا تاباتك ضعب لالخ نم نكل .اهل قثوت يتلا تاباتكلا ةلقل ،ةرتفلا هذه ةئبوأ

 يقتسن نأ نكمي ،يقيرفإلا نويلب فورعملا نازولا نسحل "ايقيرفإ فصو" باتك لثم
 ةئبوألاو تاعاجملا نم يرود لكشب اوناع ةبراغملا نأب ديفت تامولعم اهنم
 .نوعاطلا اهسأر ىلعو ةيدعملا

 ،ةلحرملا كلت نم انتلصو يتلا نيخرؤملا تاباتك تدعاس دقل :م19 -18 نينرقلا ةبقح
 كلت برغم تبرض يتلا ،ةئبوألا لوح ةيخيراتلا ةيحانلا نم ةقد رثكأ ةفرعم نيوكت نع
 ،1751 ،1742 نوعاط نع الثم ثدحتت اهدجنف .اريلوكلاو نوعاطلا اهسأر ىلعو ةرتفلا

 يعامتجالا قايسلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت .خلا...1835 اريلوك ،1818 نوعاط ،1799
 وحن ليمت ةيؤر بلغ ؛امهتقبس يتلا نورقلا امك نينرقلا نيذه يف ،ماعلا يفاقثلاو
 .ينالقعو يعوضوم ريسفت نم الدب ينيدو يبيغ وه امب ةئبوألاو حئاوجلا ريسفت

 يسنرفلا نيرامعتسالا لوخدب ةبقحلا هذه نشدتس :نآلا ىلإ 20 نرقلا ةبقح
 برضت نأ نودب يلاينولوكلا دهعلا اذه رمي ملو .1912 ةنس برغملل ينابسإلاو
 :اهنم ركذن ةكاتفلا ةئبوألا نم تاجوم برغملا

 .تاعقنتسملا ىمحو سوفيتلا ءابو راشتنا :1912

 نم دونجلا ةدوع دعب ،ةجنطو ءاضيبلا ندمب ةينابسإلا ازنولفنألا روهظ :1918
 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا لاتق تاهبج

 .تاعقنتسملا ىمحو سوفيتلا ةحئاج ةدوع :1928

 
 :ÆØع اندمتعا - 16

 .1992 ،طا≤رلا ،ةيناسºإلا مولعلاو بادآلا ةيلπ تاروشôم ،19و 18 نáنرقلا ~{ برغملاب تاعا∂µاو ةئ≤وألا خwرات ،زا±∞لا نáمألا دمحم -

 ةيعم∂éا تاروشôم ،برغملا خwرات ~{ ةئ≤وألاو تاعا∂µا باتك ~{ "19 نرقلا برغم ~{ ةئ≤وألا نم زا»∆حالاو ىودعلا ةيلا¿شإ " ،يوا¿ملا دمحأ -

 .wÀ~، 2002راتلا ثحبلل ةي≤رغملا
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 اددع لسلا ءاد ،يرهزلا ،ماذجلا ،ايرالملا ةئبوأ تحاتجا :اهدعب امو تانيثالثلا تاونس
 اذه .ايجيردت راسحنالاب أدبت نأ لبق .ةروطخلا ةتوافتم تاجردب برغملا قطانم نم
 ىلع دامتعالاب ةئبوألا كلت ةهجاوم وه ،ىلوألا ةجردلاب هدرم يبسنلا راسحنالا
 اهب ءاج يتلا ةياقولا تاودأو حيقلتلا لئاسوو ةيبطلا مولعلاو ةيملعلا ةفرعملا
 بطلاو يحصلا عاطقلا ميظنتب ةيرامعتسالا ةرادإلا عيرست ىلإ ةفاضإ .رمعتسملا
 فوخلا اهقلطنم ناك نإو "يلاهألا" اهنم دافتسا ةيحص ةسايس راطإ يف ،يئاقولا

 ةيلامشلا ةفضلاب لوبورتملل ةئبوألا لاقتنا نمو ،بناجألا نيرمعملا ةحص ىلع
 .طسوتملا ضيبألا رحبلل

 نسحتلا يف ةيئابولا ةيعضولا رمتستس ،نآلا ىلإ 1956 ةنس لالقتسالا ذنمو
 لعفب قباسلا يف امك ةيئابو تاجوم هحتجت مل ثيحب ،برغملاب ظوحلم لكشب

 ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم فثكملا قيسنتلاو ،ةيحصلا ةلودلا تادوهجم
 .ةفلتخملا ةيملاعلا ةيحصلا جماربلا يف طارخنالاو

 اذهب سملا ىلإ ىدأ ،2020 رياربف رخاوأ يف برغملل انوروك سوريف برست نأ ريغ
 دقل .برغملاب ةيئابولا ةيعضولا يف مكحتلاو رارقتسالا يف لثمتملا بستكملا
 ةركاذلا طيشنت ،ملاعلا لود ةيبلغأ عم برغملا اهمساقت نإو ،ةحئاجلا هذه تداعأ
 ،ةيضاملا نورقلا يف ةبراغملا اهب رم يتلا ةقباسلا حئاوجلاب ةطبترملا ةيعامجلا
  .ىضم اخيرات اهرابتعاب نمزلا نم نيحل اهيسانت وأ اهنايسن مت نأ دعب

 ةفاحصل ايلحم اجذومن ،ةعيرسلا ةيخيراتلا ةءارقلا هذه لالخ نم دجن مل ،اذكهو
 .ةساردلا هذه هيلع ينبت نأ نكمي ةفلتخملا هتايعادتو ،قباس ءابو ةايح ةرود تعبتت
 ام( ةفلتخملا تارتفلا يف برغملاب ةيقرولا ةفاحصلا ةبرجتل عيرسلا انضارعتسابف
 يتلا ةيئابولا حئاوجلا ددع عجارت عمو ،)لالقتسالا ،ةيلاينولوكلا ،ةيلاينولوكلا لبق
 هيلع ءانبلا نكمي اجذومن دجن داكن ال ،نايحألا بلغأ يف يلحملا اهعباطو اهترصاع
   .ةيلاحلا انتسارد يف

 عقولا ال نومضملا ةسارد :ثحبلا ةيجهنم
 صوصن ليلحتو ةسارد نإف ،هتسارد ةقيرط ضرفت عوضوملا ةعيبط نأ امب

 ليلحت ةيجهنم رايتخا ىلع ةرورضلاب ليحي ،ةهجوم تالباقم ىوتحمو ةيفحص
 يمكلا هيدعبب ةساردلا يف همادختسا مت دقو .ةمئالم ةيثحب ةليسوك نومضملا
 l’analyse thématique يتاعوضوم ليلحتك همادختسا قيرط نع كلذو .يفيكلاو
 ةفيحصلا( ىوتحملا جتنم اهلمحي يتلا ماكحألاو تاروصتلا ضعب نع فشكلل
 ليلحتل اهعاضخإو هرصانعو ىوتحملا كلذ تانوكم صحفب كلذو ،)يفحصلاو
 تامسلا ضعب ةنراقمو تاراركتلا باسح ىنعمب l’analyse catégorielle يفينصت
 ةمس نوك ةيضرف ىلع موقي ليلحتلا اذهف .فانصأ وأ ةلاد تالوقم يف اهنيمضتو
 ىلع هزيكرت ىدمب اهطبرب ىوتحملا جتنم ىدل اهتلالدو اهتيمهأ ىدم رهظت ةنيعم
 .هيدل اهرتاوتو اهراركت
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 l’analyse de l’évaluation مييقتلا ليلحتب يفينصتلا ليلحتلا اذه جزم ىلع انلمع امك
 .ىوتحملا جتنم اهقلطي يتلا تامييقتلاو ماكحألا كلت ليلحت يف دعاسيل

 ايفيك اهليلحت نكمي اضيأ نكلو ،ايئاصحإ اهباسح نكمي جئاتن ىلع لصحنس اذكهو
 ماعلا يجولودوتيملا ىوتسملا ىلع اذه .اهتاهاجتاو اهتامس نم ضعب نع فشكلل
 "تاصنم" ثحب قيرف عبتا دقف ،ينقتلا يئارجإلا ىوتسملا ىلع امأ .ةساردلل
 :ةيلاتلا تاوطخلا

v يفحص نتم عمجو ديدحت un corpus اذه ةليصح تناكو .هيلع لاغتشالل 
 ،يكارتشالا داحتالا ،ملعلا( ةيبزح فحص ثالث اهنم فحص تس ديدحت لمعلا
 .)ةيبرغملا ثادحألا ،ءاسملا ،مويلا رابخأ( ةيبزح ريغ ىرخأ ثالثو )مويلا نايب
- لماشلا يحصلا رجحلا ةلحرم لالخ ترشن اهنم اددع 96 لع زيكرتلا متو
 ةمظنمو ةيئاوشع ةقيرطب دادعألا كلت رايتخا متو ،)2020 وينوي -يام– ليربأ

 ،هفصتنم يف نيرخآو ،رهشلا ةيادب نم نيددع رايتخاب كلذو .دحاو نآ يف
 ىلوألا تاحفصلا ىلع سوردلا نتملا رصتقاو .ريخألا عوبسألا نم نيددعو
 مظانلا طيخلا لكشت اهنأل ،ةتباثلا اهتدمعأو اهتايحاتتفاو اهنيوانعب
 .فحصلل يريرحتلا
v تادحو ىمست تادحو ىلإ يفحصلا نتملا اذه ىوتحم عيطقت ىلع لمعلا 

 .unités d’information ةيرابخإ
v نم ةينبم ثحبلا ةلئسأب ةطبترم ،ةيتاعوضوم تاناخ يف فينصتلاو زيمرتلا 

 .) Grille d’analyseليلحتلا ةكبش( تاصنم ثحب قيرف فرط
v ءاصحإلاو باسحلاب مايقلا. 
v ةسوردملا ةيرابخإلا تادحولا كلت تاهجوتو تامس ديدحتو ،جئاتنلا مييقت. 
v ةينايب لاكشأو ةيئاصحإ لوادج يف ميمكتلل ةلباقلا جئاتنلا نيمضتب مايقلا. 
v تاجاتنتسالا صالختسال ،اهنيب اميف جئاتنلا كلت طبرل يليلحت لخدتب مايقلا 

 .ةلادلا

 ةليسولا هذه اهب انتدمأ يتلا ةيمكلا تايطعملاو جئاتنلا ةيمهأ نم مغرلابو   
 لعافلا وحن هاجتالاب هلامكتسا نود ،ميقتسي ال ثحبلا نأ قيرفلا ربتعا دقف ،ةيثحبلا
 يتلا طورشلا مهف ةرورض قلطنم نم  كلذو .يفحصلا يأ ،ىوتحملل جتنملا درفلا
 كلتل يفحصلا كلذ هيطعي يذلا ىنعملا مهف و ،ةيفحصلا داوملا كلت اهيف تجتنأ
 لمع ،هيلع ءانبو .سيياقملا لكب ةيئانثتسا ةيئابو ةيفرظ يف هرودو هتاذل امك داوملا

 عم  لماكتو قسانت يف ،نييفحصلا عم ةهجوم تالباقمل ليلد ءانب ىلع ثحبلا قيرف
  .ةدمتعملا نومضملا ليلحت ةكبش رواحم
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 لالخ اولغتشا ،نيينهم نييفحص عم ةلباقم 12 زاجنإ مت ليلدلا كلذ ىلع ادامتعاو
 تعضخ دقو .ةيقرو ةديرج ردصت ةيمالعإ ةسسؤم يف لماشلا يحصلا رجحلا ةرتف
 نم اهؤانب مت ليلحت ةكبش دامتعاب يفيك ليلحتل ،ةزجنملا تالباقملا كلت تايوتحم

 مت ،ريخألا يفو .اهايانث يف نمضتملا  ةلالدلاو ىنعملا مهفل ،ثحبلا قيرف فرط
 ةمدقم نم نوكم ،يبيكرت ريرقت يف يثحبلا دوهجملا اذه داصح ةراصع نيمضت

 .تايصوتو تاصالخو ،لوصف ةثالثو ،ةماع

  اهنمز ةيدودحمو ةيعوضوملا اهدودح : ةساردلا
 هذه ذشت ال .صقاونلاو تارغثلا نم ريثكلا ،اموزلو ةرورض يثحب لمع لك بوشت
 ،ةيقالخألاو ةيملعلا ةهازنلاو ةمارصلا نمف ،كلذل .ةدعاقلا هذه نع ةساردلا
 داوم ىلع ةساردلا هذه تزكر دقل .يفشكلا اهادم باعيتسال اهدودح ىلإ ةراشإلا

 ةرتف يهو ،)وينوي -يام-ليربأ-( رهشأ ةثالثل دتمت ةينمز ةرتف يف تجتنأ ةيفحص
 ةلاح نالعإ ةرتف عم اهنمازتل ثحبلا قيرف فرط نم يعوب اهدامتعا مت ةينمز
 يه يلاتلاب و .نينطاوملا لقنت نينقتو لماشلا رجحلا  تاءارجإو ةيحصلا ئراوطلا

 ،ايبسن ةريصق اهنأ اهيلإ رظني نأ نكمي ةينمز ةرتف اهنكل .زايتماب ةيئانثتسا ةرتف
 .اننيب دجتسملا انوروك سوريف ةماقإ ةدم لوطب ةنراقم

 دقل .ةسوردملا ّةيفحصلا ةداملا ةيدودحم ىلإ ةراشإلا نم دب ال ،ىرخأ ةهج نمو
 ةغللاب ردصت )ةيبزح ريغو ةيبزح( طقف فحص ةتس  6( عم ةساردلا هذه تلماعت
 نم ،ةيمالعإلا قوسلا يف فحصلا نم ىرخأ فانصأو ريبك ددع دوجو عم ،ةيبرعلا
 نم ،ةيسنرفلا ةغللاب ردصت فحص نم ،ةلودلا نم ةبيرق ةيمسر هبش فحصلا

 قيرف نم الامهإ سيل اذهو .لاملاو لامعألاو داصتقالا يف ةصصختم فحص
 ةرتف يف ثحبلا قيرفل ةحاتملا تاناكمإلاو ،ةساردلا زاجنإ نمز ةيدودحمل لب ،ثحبلا
 .ةيئابولا ةيعضولا لعفب ةيئانثتسا

 نكمي الو ،ايبسنو ادودحم لمعلا اذه ىقبي ،ةيناديملا ثوحبلا ةفاك رارغ ىلعو
 نم ةسوردملا ةنيعلا نأ ثيح .يبرغملا يفحصلا دهشملا لك ىلع هجئاتن ميمعت
 ةرداصلا فحصلا لمشي مل وهف .دهشملا اذه نم ءزج ىوس لكشت ال فحصلا
 يريغتم ىلع ىوس دمتعن مل اننأ امك .ةيمسرلا هبش فحصلا امك ةيسنرفلاب
 ليبق نم اهجامدإ نكمي ىرخأ تاريغتم كانه نأ نيح يف .ةيبزحلا ريغو ةيبزحلا
 ةبسن ،رادصإلا ةسسؤمل يداصتقالا جذومنلا ،ةفيحصلل يخيراتلا مكارتلا
 نم ةدافتسالا ةبسن ،هيلع لصحت يذلا معدلا رادقم ،اهب نييفحصلا ددع ،ةيئورقملا
  .خلا...ةيراهشإلا قوسلا
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 ليلحتو ةءارق ىلع تزكر اهنوك نم ،اضيأ يتأت اهجئاتن دودحف ،رخآ بناج نم امأ 
 اهريثأت وأ يقلتملا ئراقلا ىلع اهعقو ةسارد ىلع  سيلو ،ةيفحصلا داوملا نومضم
 .دعبلا اذه ةيمهأل ليلحت و ةساردل كش نودب جاتحي يذلا يسايسلا وأ يعامتجالا

 ناو ةفلتخم تاناهرو داعبأ هيف لخادتت عوضوم ءازإب اننأ ،يسانت يغبني ال امك   
 امهئامتنا مكحب ،ةيناسنإلا مولعلا ةفاك يف امك ،نالخادتي ثحبلا عوضومو نيثحابلا
 ةمارصلل طابضنالا نم ريثكب يلحتلا قيرفلا ىلع ضرف لخادت ،عمتجملا سفنل
 ةيثحبلا تاودألا  ءانبو تاءارقلا يف هنع نابأ يذلا رمألا وهو ،ةيجهنملاو ةيملعلا
 سيل رمألا نأل .امئاقو المتحم ىقبي لمعلل ةيتاذلا ضعب برست نأ ريغ .ليلحتلاو
 .تاناهرو تاباسح هل ،ينالقع ،عاو ،ملكتي اعوضوم مهت ةساردلا نأو ةصاخ ريسيلاب
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 باطخلا تاهاجتاو فحصلا نومضم :يناثلا لصفلا
 رابتعالا نيعب ذخألا نود ةساردلل ةماعلا جئاتنلا هتيادب يف لصفلا اذه ضرعتسي 
 فحصلا لعافتل ةضيرعلا طوطخلا ميدقت ضارعتسالا اذه فدهي .ريغتم يأ
 يذلا لعافتلا وهو ،اهداعبأ فلتخم يف ةيئابولا ةمزألا عم ةساردلا عوضوم ةيقرولا
 "رطخلا سوقان قد" ىلع ينبم تامزألا لصاوت يف يكيسالك جذومن نع اريثك حزني مل
 ةلحرم يفو .اثلاث "ةنخاسلا ةمزألا" ءاوتحاو ،ايناث "ةيلصاوتلا ىضوفلا« زواجتو ،الوأ
 فدهب ؟ةيبزح ريغ مأ ؟ةيبزح يه لهو ،ةديرجلا ةعيبط ريغتم ليلحتلا جمدي ،ةيناث
 :ةنراقملا لمشت ،اذكهو .ريغتملا اذهل اعبت ةلمتحملا تاتوافتلا ىلع فوقولا
 ةحفصلا يف هل ةصصخملا ةحاسملا اهمجحو سوريفلا ىلع ةليحملا نيوانعلا
 ةبراقملا بايغ وأ روضح ىدمو ،تاسسؤملل هجوملا باطخلا نومضمو ،ىلوألا
  .ةيردنجلا

 ةثالثلا لحارملا جذومنو ةيمالعإلا ةيطغتلا
 نيسمخلا قوفت بسنب ةسوردملا دئارجلل ىلوألا تاحفصلا يجاتلا سوريفلا لتحا

 لكشب اهيلع ةنأمطلاو رعذلا باطخ نميهو .لماشلا رجحلا ةلحرم لالخ ةئاملا يف
 رهشل ةزيمملا ةمسلا رعذلا باطخ لكش ثيح ةيئابولا ةلاحلا روطت بسح توافتم
 يف تءاجف ،مامتهالل ةراثإ رثكألا تاسسؤملا امأ .تالاحلا ددع عافترا مكحب يام
 ةحصلا عاطق روضح لباقمبو .ةيحصلا تاسسؤملا ةأجافم نودبو ىلوألا ةبترملا
 عاطقلا اذه نأ الإ ةسوردملا فحصلل ةتباثلا ةدمعألا يفو ،نيوانعلا يف تفاللا
 لتحا اميف ةيعامتجالا تامدخلاب اعوبتم ،داقتنالا نم ردق ربكأل هريغ نم رثكأ ضرعت
 هذه لالخ ةلاحإلا تباغ اميف ،ةدقتنملا تاسسؤملا ةمئاق ليذ نمألاو ميلعتلا
  .ةينيدلا تاسسؤملا ىلع ةلحرملا

 

 الإ يمالعإلا لعافلا ينعت ال ةمزألا تناك ،ليربأ رهش اهلثم يتلا ىلوألا ةلحرملا يف
 ةصصخملا ةحاسملا تلظ كلذل مهدحول نيرخآلا مهي ائيش تلظ ،ديعب نم
 يف ةسوردملا فحصلل ىلوألا تاحفصلا يف ليربأ رهش لالخ يجاتلا سوريفلل

 راشتناو ،ةيلصاوتلا ىضوفلا ةلضعم فحصلا هجاوتس ام ناعرس ،نكل .%28 دودح
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 اعافترا ديفوك ىلع ةليحملا نيوانعلا دهشتل ،تاعئاشلاو ةطولغملا رابخألا
 ناكمإلاب راص دقو امأ .يام رهش لالخ %49 فصنلا يلاوح ىلإ لصتل اظوحلم
 تداع دقف ءاوتحالا روط يف يمالعإلا ىوتسملا ىلع تلخد يتلا ةمزألا عم لماعتلا
 .%22 لجستل وينوي رهش لالخ يبسنلا ضافخنالل ةبسنلا

 

 دقل .ايمالعإ ةمزألا ةرادإل يديلقت جذومنل ةيئابولا ةمزألل ةيمالعإلا ةيطغتلا تعضخ
 ىضوفلا" زواجتو الوأ "رطخلا سوقان قد" ىلإ ةسوردملا فحصلا نومضم ىعس

 عم يطاعتلا يف نويفحصلا فلتخاو .اثلاث ةنخاسلا ةمزألا" ءاوتحاو ايناث "ةيلصاوتلا
 ةئبوألا روهظ ةيطغت يف ةقباس ةبرجت نم هيلع نورفوتي امل اعبت ةيئابولا ةمزألا
 ىقرت نكت مل تايادبلا يف ديفوك ءابول ةيمالعإلا ةيطغتلا نأ اوربتعا دقف .ةقباسلا
 قاطن جراخ هنوكل ارظن ،هل رابخألاو دئارجلل ىلوألا تاحفصلا صيصخت ىوتسم ىلإ
 تايادبلا ذنم ناك ايمالعإ سوريفلا عم لماعتلا نأ ىرخأ ةئف ترقأ نيح يف دلبلا

 ةيطغت يف لبق نم ةفيحصلا ةبرجتل كلذ نوعجريو اريبك ايناسنإ اثدح هرابتعاب اداج
  .رويطلا ازنولفنإو ريزانخلا ازنولفنإك ةئبوألاو تاسوريفلا

 ثيح ،ينهملا مهخيرات يف ايئانثتسا اثدح اهرابتعاب ةبرجتلا هذه نويفحصلا شاع
 عوضوم ىلع زيكرتلاو تاصصختلا ةفاك نع يلختلا ىلإ ةمزألا ةيادب ذنم اورطضا
 ةيبطلا اهبناوج فلتخمو ةحئاجلل يمويلا عبتتلا لالخ نم يجاتلا سوريفلا وه دحاو
 اذه .اصاخ ايفحص انمز انوروك تضرف ،اذكهو .ةيداصتقالاو ةيضايرلا ،ةيحصلاو
 سوريفلل ةيمالعإلا ةيطغتلا وه دحاو يزكرم عوضومب عوبطملا يفحصلا نمزلا
 نومضم ليلحت تمه يتلا ةيمكلا تايطعملا هززعت ،اهثدحأ يتلا ةمزألاو يجاتلا
 ةطاطخلا هذه قبطنت ،اذكهو .ةساردلا ةنيعل ةتباثلا ةدمعألاو ىلوألا تاحفصلا
 تاحفصلا تدهش ثيح سوريفلا ىلع ةليحملا نيوانعلا ةبسن ىلع اضيأ ةيثالثلا
 تزواجت ةبسنب يام رهش لالخ نيوانعلا هذه ةنميه ةسوردملا ةنيعلل ىلوألا
 .%25نم ليلقب ربكأ ليربأ يف تناك امنيب ، %50,76 فصنلا
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 نومضمل ةماعلا تاهجوتلا مهفن نأ نكمي ةيثالثلا ةطاطخلا هذه عم ايشامتو
 :نانثا ناهجوت انلجس ثيح ،لماشلا يحصلا رجحلا ةلحرم لالخ ىلوألا تاحفصلا
 دقنلا بوسنم عافترا مهي يناثلاو ،رعذلاو فيوختلا ثبت نيماضمب طبترم لوألا
 ةيلصاوتلا ىضوفلا ةلحرم يف .دارفألا تايكولس هاجتاو اهنيعب تاسسؤم هاجتا
 ثبت نيوانعب اهفصو نكمي يتلا نيوانعلا ةبسن تلكش يام رهش عم ةقفارتملا
 ةعيبط صوصخبو .%46,36 ىلإ لصت ةنئمطم نيوانع ةبسن لباقم %53,64 رعذلا

 دئارجلل ىلوألا تاحفصلا تلجس ،تاسسؤملا هاجتا يمالعإلا باطخلا نومضم
 ةبراقتم بسن لباقم  %40يلاوح ىلإ لصت ةبسنب ةيبلسلا وحن اهاجتا ةسوردملا
 .دياحملاو يباجيإلا هاجتالا نيب

  

 جذامنلا نع جرخت مل ةيبرغملا فحصلل ةيمالعإلا ةيطغتلا نأ ،جئاتنلا هذه تبثت

 ةيمالعإلا ةيطغتلا تعضخ ثيح 17ةقباسلا تاساردلا نم اددع اهتتبثأ يتلا ةيديلقتلا

 
17 - Peter LM Vasterman, Nel Ruigrok. Pandemic alarm in the Dutch media: Media coverage of the 2009 influenza A (H1N1) 

pandemic and the role of the expert sources (2013).      https://doi.org/10.1177/0267323113486235. Consulté le 12-11-

2020. 
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 ىعس دقل .ديدج سوريف يأ روهظ اهثدحي يتلا تامزألا ةيطغت يف لحارم ثالثل

 "ةيلصاوتلا ىضوفلا" زواجتو" رطخلا سوقان قد" ىلإ ةسوردملا فحصلا نومضم

 ةنميه قدص ةمزألا ةيادب يف امئاد عقوتي جذومنلا اذه  ."ةنخاسلا ةمزألا" ءاوتحاو

 راشتناو سوريفلل ةلمتحملا ةرفطلا ىلع زيكرتلا عم رابخألا ىلع ةفيخملا تاءاعدالا

 جيزمب ةمداقلا ةمزألل دادعتسالا نم ةيناثلا ةلحرملا زيمتت ،ةرشابم اهدعب .ىودعلا

 اعقاو ءابولا ريصي امدنع ،ةثلاثلا ةلحرملا ءانثأو .ةنئمطملاو ةفيخملا لئاسرلا نم

 تاناهرو عضولا ةروطخ ىلع ديكأتلا لالخ نم "ءاوتحالاو ةمزألا" باطخ زربي ،ايلعف

  .18هيلع ةرطيسلا

  

 
18 -  Peter LM Vasterman, Nel Ruigrok. Pandemic alarm in the Dutch media: Media coverage of the 2009 influenza A 

(H1N1) pandemic and the role of the expert sources (2013).      https://doi.org/10.1177/0267323113486235. Consulté le 

12-11-2020. 
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  ةمزألل ةيمالعإلا ةيطغتلا يف يبزحلا ريغو يبزحلا ريغتم
  

 رطخلا نم ريذحتلا يف توافتم طارخنا :سوريفلا ىلع ةليحملا نيوانعلا
 

 اهيلوت يتلا ةيمهألا ىدم ىلع كلذ ةلالدل ،اهددعو نيوانعلا ىلع ثحبلا قيرف زكر
 .ةنيعم ةينمز ةظحل يف ةيئابولا ةمزألل ةينعملا ةديرجلا
 :ظحالن اذكه و

 نابإ نيوانعلا هذه ةبسن سوملم لكشب تضفخنا ،ةيبزحلا دئارجلل ةبسنلاب -
 امك .21.05 %ىلإ 45.31 %نم وينويو ليربأ نيب لماشلا يحصلا رجحلا ةرتف
 ةتباثلا ةدمعألاو تايحاتتفالل ةبسنلاب ديفوك ىلع ةليحملا نيوانعلا تضفخنا

 .ابيرقت ةبسنلا سفنب ةرتفلا سفن يف
 ديفوك ىلع ةليحملا نيوانعلا تناك دقف ،ةيبزحلا ريغ دئارجلل ةبسنلاب امأ -

 و عفترتل ،ةيبزحلا فحصلا ةبسنب ةنراقم ،%25.76 ليربأ رهش يف ةضفخنم
 رقتستل دوعت نأ لبق ،)50% نم رثكأ( يام رهش يف ةريخألا هذه زواجتت
 .)%23.48( وينوي رهش يف ةيبزحلا فحصلا عم براقتم ىوتسم يف اهبسن
 .ةتباثلا اهتدمعأو اهتايحاتتفا ىلع قبطني ىحنملا  سفنو

 ةيادبلا يف تلواح ةيبزحلا فحصلا نأ جئاتنلا هذه ةنراقم لالخ نم ظحالن
 فيفخت يف تجردت مث ،دودحلا جراخ نم مداقلا رطخلل هيبنتلا يف اهرود ةسرامم
 يف ةحضاو هراثآ تراصو ،اشيعم اعقاو حبصأ نأ دعب ءابولاب سانلا مامتها

 ريغ ةيقرولا فحصلا امأ ،لماشلا يحصلا رجحلا ةبرجت عم اصوصخ ،مهتايح
 ينمألاو يحصلا عقاولا ةءارقب يحصلا رجحلا ةبرجت ةبكاوم تلواح دقف ةيبزحلا
 ةيمالعإلا داوملا نيماضم عيزوت نكل .دجتسملا يداصتقالاو يعامتجالا
 ثدحلا ةيمهأ ىلع رثكا ليحت ةيوناثو ةيسيئرو ةضيرع نيوانع نيب ةروشنملا
 نكمي ام اذهو .فحصلا نم فنص لكل ةبسنلاب هيلع زيكرتلا متي يذلا يمالعإلا
  .قحاللا ناونعلا تحت دراولا نايبملا ةءارقل لاقتنالا دعب رثكأ هحيضوت
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  ةمزألا عاقيإ طبضو نيوانعلا مجح
 ىلع رشؤمك ،)اهمجح ( ديفوك ىلع ةليحملا نيوانعلا لكش ىوتسم ىلع
 :يلي ام ظحالن اننإف ،عوضوملل ةاطعملا ةيمهألا

 نيب معألا بلاغلا يف نيوانعلا لكش حجرأتي ناك ،ةيبزحلا دئارجلل ةبسنلاب -
 ةصصخملا )ةمخضلا( ةضيرعلا نيوانعلا زواجتت مل و ،يوناث و يسيئر ناونع
 نيوانع ىلع قبطني رمألا سفنو . نيوانعلا عومجم نم 23     %ةبسن ديفوكل
 .ةتباثلا  ةدمعألاو تايحاتتفالا

 لكشلا تاذ نيوانعلا ةبسن تناك دقف :ةيبزحلا ريغلا دئارجلل ةبسنلاب امأ -
 ةنراقم فعضلاب ىلعأ يأ ،%23.53 يه 19 ديفوكل ةصصخملا ضيرعلا
 ةيسيئرلا نيوانعلا ةيقبتملا ةبسنلا تمساقت نيح يف .ةيبزحلا دئارجلاب
 .)%38 يلاوح( ةيوناثلاو

 ،ةيبزحلا ريغ اهتريظن ىدل هنم لقأ 19 ديفوك ةمزأب ةيبزحلا فحصلا مامتها ناك اذإ
 ةمزألا ةيادب عم اصوصخو ،امومع ظفحتلا نم ىوتسم مازتلا ىلع رشؤي كلذ نإف
 تارماغم نم سارتحالا اذه لوحت دقف يلاتلابو ،اهرطاخمو اهتاراسم ةيبابضو
 ايدافت ،عوضوملا عبتت يف ءيطب عاقيإ طبض ىلإ تاسسؤملا هاجت ةيدقن وا ةيليلحت
  .اهمساب قطنت يتلا ةيبزحلا تاميظنتلا ةحلصمب البقتسم رضي نأ نكمي ام لكل
 ىدل ،معألا بلاغلا يف ايسيئر اناونع ءابولا ةمزأ تيقب ،لاوحألا لمجم يف نكل

 فلتخم نم ايعس كلذو ،ةثالثلا رهشألا لاوط ةيبزحلا ريغو ةيبزحلا فحصلا لمجم
 ،ةينورتكلإ ىلإ ةيقرو نم ةأجف تلوحت يتلاو ،ةساردلا هذه عوضوم ةيمالعإلا ربانملا
 رظتنملا رودلاب يلاتلاب عالطضالاو ،عضولا تادجتسمل ةطيشن ةعباتم نامضل

 تتوافتف ،دقنلاو ةيطغتلاب ةعباتمو ارابخإو اسيسحت ،اهئارق لبق نم اهنم
 طورش اهتلمأ ةيفرظ تاريغتمل اعبت ةلحرملا عوضومل ةصصخملا تاحاسملا
 رذحلا نم ةلوقعم ةجردب ةظقي اهلمجم يف تلظ يتلاو ،ةينهملا ةيمالعإلا ةيطغتلا

 .ةئطاخلا تايطعملاو تامولعملا نم
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 تاينبلا ةشاشه ةمدصو ىلوألا ةحفصلا يف سوريفلا "ةحاسم" 
  ةيحصلا
 

 ىلع الاد ارشؤم ،ىلوألا ةحفصلا ردص ىلع عوضوملل ةصصخملا ةحاسملا ربتعن
 :يلي ام ظحلن اذكهو .هل ةحونمملا ةيمهألا ىدم

 ديفوكلا نع ثيدحلل تاحاسملا ربكأ تصصخ دقف ،ةيبزحلا دئارجلل ةبسنلاب -
 نييلاوملا نيرهشلا يف ضافخنالاب أدبت نأ لبق ،)%41.69( ليربأ رهش نابإ
 .وينوي رهش يف %23.75 ىلإ لصتل
 ةدمعألا و تايحاتتفالل ةصصخملا تاحاسملا هتذخأ ،يلزانتلا ىحنملا سفنو
 .21.54% ىلإ 44.62% نم ديفوكلا ةمزأ نع ثدحتت يتلا ةتباثلا

 ةمزألل ةصصخملا تاحاسملا تناك دقف ،ةيبزحلا ريغ دئارجلل ةبسنلاب امأ -
 لبق ،)%28.92 ( ةيبزحلا فحصلاب ةنراقم لوألا رهشلا يف ةضفخنم ةيئابولا
 يف امهبسن براقتت و دوعتل ،يناثلا رهشلا يف اهزواجتت و اهنم رثكأ عفترت نأ
 .)%23 يلاوح ( ثلاثلا رهشلا

 هالعأ تانايبملا يف دجوي ام عم بسنلا قباطت نم دكأتلا وجرملا -
 ةدمعألاو تايحاتتفالل ةصصخملا تاحاسملا هتفرع بذبذتملا ىحنملا سفن 
 ةيمالعإلا تاسسؤملا لبق نم ةمزألا عم لماعتلاف .ةيبزحلا ريغ دئارجلل ةتباثلا
 ىؤرلا فالتخا همكحي لظ ةيبزحلا ريغو ةيبزحلا برغملاب ةينهملا ةفاحصلاو
 ،ةينوناقلاو ةيعمتجملا اهتامازتلا ىوتسمو لكش نم اقالطنا ىنبت يتلا تادنجألاو
 يتلا تايعضولا نيب ةنراقملاو ةمولعملل ةجاحلا ديازت عمف .اضيأ ةيسايسلاو
 ةبكاوملا تناك ،لكك نطولا ىوتسم ىلع هراشتنا ةيادب لالخ ءابولا اهقلخي
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 ةمدص فاشكنا دعب ايجيردت ضفخنا مث ءدبلا يف اطاشن رثكأ ةيبزحلا ةيمالعإلا
 لئاست ةيعضو يهو ،ةيبرغملا يملعلا ثحبلا تاينبو ةيحصلا ةموظنملا ةشاشه
 وهو .دجتسملا عضولا اهب ضوافي ةيولوأ اهنم لعجي مل يذلا يسايسلا لعافلا
 تادعملا صوصخب لودلا نيب دودحلا قالغإ ةلاح دعب هراثآ كرادت بعصي صقن
 نيب ةيسايس تاديازمب حمسي عضولا نكي ملو .رئاسخلا فيفختل ةمزاللا ةيحصلا
 ةيسايسلا تاططخملا تامكارت ام ىنعمب تكراشت يتلا ةيبزحلا تاميظنتلا
  .ةقباسلا
 ةنراقم ةصقان ةعباتمب اهتيطغت تأدبف ةيبزحلا ريغ ةيقرولا فحصلا صوصخب امأ
 اهنكل ،ضرتفملا ئراقلل تامولعملاو تادجتسملا لقن ربع ،ةيبزحلا اهتريظنب
 عم تزرب يتلا ةبرطضملا ةيعضولاب اهمامتها فيثكتل يناثلا رهشلا لالخ تلقتنا
 لك ىوتسم ىلع لماشلا يحصلا رجحلا ضرف تايعادتو ،ءابولل عيرسلا راشتنالا
 نينطاوملا مازتلا لالخ نم ةرتوتملا ةيعضولا كلت زواجت لمأو راظتناب ،نطولا
 ةيحصلا اصوصخو ةينعملا تاطلسلا هتضرف يذلا لماشلا يحصلا رجحلا طورشب
 ةريتو هبقعتسو فقوتيس ءابولاب مامتهالا رشؤم يف عافترالا اذه نكل .ةينمألاو
 تلعج ،لكشتلا يف ةذخآ ،ةديدج ةيسايس ةيمانيد قالطناب اهريربت نكمي عجارت

 ةيتامدخلاو ةيحصلا تاعاطقلا معدو ةيوقت ةيولوأ وه يساسألا اهراعش
 ةيعمتجملا تايعضولا ةجلاعمل طيطختلاو ريكفتلاب مامتهالاو ،ةيعامتجالاو
 ةيطغتلاف يلاتلابو .19ديفوك ةمزأب ةررضتملا تاعاطقلا لك ىوتسم ىلع ةشهلا
 تاسسؤملا ىعست يتلا تاعاطقلاو تالاجملل اعبت عجارتت وأ مدقتت دق ةيمالعإلا
 .اهريغ نود اهيلع زيكرتلل ةيمالعإلا
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  يسايسلاو يعامتجالا نيب بيترتلا لدابت :ةيفحصلا داوملا زيكرت تالاجم
 يف ةساردلا اهيطغت يتلا ةرتفلا يف فحصلا اهيلع تزكر يتلا تالاجملا يه ام
 ؟اهتاساكعناو ةحئاجلاب طابترا

 تايحاتتفالا امك ةيمالعإلا داوملا يف زيكرتلا ناك ،ةيبزحلا دئارجلل ةبسنلاب -
 ،يلجو حضاو لكشب يحصلاو يبطلا لاجملا ىلع بصني ،ةتباثلا ةدمعألاو
 دقف يداصتقالا لاجملا امأ .يعامتجالا لاجملا مث ،يسايسلا لاجملا هيلي
 ناك نيح يف .% 28.57 يلاوح ىلإ وينوي رهش عم هب مامتهالا ةبسن تداز
 .ينيدلا لاجملا سمي امب ادج اليئض مامتهالا

 امك ةيمالعإلا داوملا يف زيكرتلا ىحنمف ،ةيبزحلا ريغ دئارجلل ةبسنلاب امأ -
 ةجردلاب يحصلا و يبطلا لاجملا ىلع اضيأ ناك ،ةتباثلا ةدمعألاو تايحاتتفالا
 ةبسن تيقب امنيب .يسايسلا لاجملا مث ،يعامتجالا لاجملا هيلي ،ىلوألا
 .ةرتفلا كلت يف %11و 9% نيب ةرقتسم ابيرقت يداصتقالا لاجملاب مامتهالا

 .ينيدلا لاجملا سمي امب مامتهالا لءاضت نيح يف
 ناونع مهأ ةدجتسملا ةمزألا ةلحرم لالخ عمتجملاو ةعامجلا ةوق ةيامح نوكي دق
 لالخ نم كلذو ،لماشلا يحصلا رجحلا ةرتف لالخ اهلمعل ةفاحصلا هتراتخا
 ةيعوتلا ربع ،عمتجملاو ةطلسلا عقاوم نيب ةينمض تاقفاوت ةمدخ يف طارخنالا
 ىربكلا حلاصملا نيصحت يف مهاسي امب  ،ةمولعملا رشن يف ةطيحلا يخوتو
 ةراثإ يشاحتل اهيفنصب ةيقرولا فحصلا تعسف .تاسسؤملاو دارفألل ةلخادتملاو
 دجاسملا يف ةيعامجلا ةدابعلا سوقطلا ءادأ عنم رارق ناك يذلا ينيدلا عوضوملا

 ةيحصلا تاسسؤملا ةيوقت نيمثت لباقم يف ،هتلق ىلع ضعبلا لبق نم لدج راثم
 اهتاردق ريوطت ةيمانيد ةبكاومو اهلاغتشا ةماكح بوسنم نم عفرلاو ةيبطلاو
 نيب لجسملا نيابتلا امأ .ءابولاب تاباصإلا نم ةديازتملا دادعألل اهباعيتسا ةقاطو
 يعامتجالا نيلقحلا نيب بيترت لدابت زواجتي الف ةيبزحلا ريغو ةيبزحلا فحصلا
 لاجملا نم رثكأ يسايسلا لاجملا ىلع ةيبزحلا دئارجلا تزكر ذإ ،يسايسلاو
 ةمولعملل لوصولا ةلوهسو ةيسايسلا رئاودلا نم اهبرق مكحب ،يعامتجالا
 ريغ فحصلا سكع ،ةقلغم هبش وأ ةقلغم ةيسايس رئاودو سلاجم يف ةلوادتملا
 رئاودب ةنراقم ناديملا يف يعامتجالا عضولا ةلءاسم اهيلع لهسي ناك يتلا ةيبزحلا
   .ةيسايسلا تارارقلا جاتنإ
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- 

 
 حضاو بايغ"و "ةحصلل غاط روضح" :ةفصاعلا نيع يف تاسسؤم
 "نيدلل

 مامتها طحم ةيبطلا و ةيحصلا ةسسؤملا تناك ،ةيبزحلا دئارجلل ةبسنلاب
 ،ةيوهج ،ةيميلقإ ،ةيلحم( ةبختنملا سلاجملا اهيلت ،50% تقاف ةبسنب حضاو
 نيح يف .)ةفلتخملا اهبتارمب( ةيبارتلا ةيلحملا تاطلسلا اهيلت مث نم و ،)ةينطو
 ةبسن مامتهالا براق دقو  .ميلعتلاو ةيبرتلا ،نمألا تاسسؤمب لقأ مامتهالا ناك
 ةدمعألاو تايحاتتفالا يف اضيأ هظحلن ،ىحنملا اذهو .ةينيدلا تاسسؤملاب رفصلا
 .ةتباثلا

 ةيمالعإلا اهداوم يف ربكألا مامتهالا ناك ،ةيبزحلا ريغلا دئارجلل ةبسنلاب
 ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤمب لقأ مامتها هيلي .ةيلحملاتاطلسلاو ةحصلا ةسسؤمب
 ةينيدلا تاسسؤملاب ،ةفيعض تناك نإو ،هتبسن يف ربكأ امامتها ظحلن امك .نمألا و
 دقف ،ةبختنملا سلاجملا ىلع يمالعإلا ءوضلا طيلست امأ .ةيبزحلا دئارجلاب ةنراقم
  .ةتباثلا ةدمعألاو تايحاتتفالا ايانث يف يتأي ام ابلاغ ناك
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 يتلاو ،ةرشابملا هراثآو ءابولل يدصتلا تبكاو يتلا تاسسؤملا نأ ودبي اذهبو
 دق ،ةيداصتقالاو ةينمألاو ةيفارغوميدلا رئاسخلا نم فيفختلا ماهم اهب تطينأ
 ،اهيفنصب ةيقرولا فحصلل ةزرابلا نيوانعلا يف دقنلل عيضاومك اروضح رثكألا تناك
 :يلاتلا نايبملا تايطعم هحضوت يذلا اهبيترت يف ةطيسب تانيابت ليجست عم

 انه نايبملا ةفاضإ ةرورض
 ةثالثلا ةرتف ةليط ةلطعم تلظ يتلا ةدابعلا رودو ةينيدلا تاسسؤملا بيغت ذإ 
 اهعقومب ةيحصلا تاسسؤملا زورب لباقم ،يحصلا رجحلا ةرتف نم ةراتخملا رهشأ
 جالعلاو ةياقولا طورشب ةيعوتلاو ءابولاب نيباصملا ةمدخ يف حضاولا يجيتارتسالا
 يناثلا فصلا يف ةبختنملا سلاجملا لحت مث ،هريغو يبزحلا نييريرحتلا نيطخلا ىدل
 يلحملا يسايسلا لعافلا راودأو طاشن زاربإ لواحت يتلا ةيبزحلا فحصلل ةبسنلاب
 نوعو دئاقو اشاب نم ةيلحملا تاطلسلا هضوعت يذلا وهو ،ينطولاو يوهجلاو

    .ةيبزحلا ريغ ةفاحصلا ىدل يناثلا بيترتلاب ،هريغو ةطلس
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 ؟يحصلا رطخلا ةدحو مأ ةيقرافلا ةفاقثلا صقن :ةفيعض ةردنج
 وحن 19ديفوكب ةقلعتملا ةيمالعإلا داوملا هجوت نأ ظحالن ،ةيبزحلا فحصلا يف -

 و ،روكذلل ةبسنلاب داوملا نم 4% يف الإ احضاو نكي مل ددحم يعامتجا عون
 ةددحم ريغ داوملا نم 90% يلاوح تيقب نيح يف .ثانإلل ةبسنلاب 2.38%

 .نينثإلل هجوتت اهنأ ضرتفي ثيحب ،هجوتلا
 لكشب ةتباثلا ةدمعألا و ةيحاتتفالا تالاقملا ىلع اضيأ قبطني يذلا رمألا وهو
 ىنعمب ،كاذ وأ عونلا اذه ىلإ احضاو اهجوت اهايانث يف دصرن مل ثيحب ،لماك
 .امهيلكل ةهجوتم نوكت دق اهنأ

 هجوتف .ةيبزحلا فحصلاب ةنراقم ايبسن اتوافت دصرن :ةيبزحلا ريغ فحصلا يف -
 يف ،13.49% و %3 نيب اهبسن تحوارت حضاو لكشب روكذلل ةيمالعإلا داوملا

 كلت نم%90 يلاوح نا يأ .ءاسنلل ةبسنلاب 6.45% ةبسنلا زواجتت مل نيح
 .نينثإلل ةهجوم تناك اهنأ ضرتفي ،داوملا
 %4 و روكذلل اهنم %16 هجوت دقف ،ةتباثلا ةدمعألاو ةيحاتتفالا تالاقملا امأ
 احضاو اهجوت لمحت مل اهنم 80% يلاوح نأ نيح يف .حضاو لكشب ءاسنلل
 .نينثالل هجوتت اهنأ ضرتفي وأ ،كاذ وأ يعامتجالا عونلا اذهل

 ،نيينهملا نييفحصلا ىدل ةيقراف ةفاقث ءانب يف صقنب قلعتي رمألا نكي مل اذإ
 عونتم ئراق لوانتم يف اهلعج لبق ةيمالعإلا ةداملا جاتنإل اهيلع نودنتسي
 عونلا ةبراقم روضح فعض نإف ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تايصوصخلا
 ةداملا يف يبرغملا عمتجملاب ةيردنجلا ةيفاقثلا تايصوصخلا يعارت يتلا يعامتجالا
 ةفيعض تناك ،ديفوك ةمزأ لالخ ،ةيقرولا دئارجلا تاحفص ىلع ةروشنملا ةيمالعإلا

 فاعضا ةعبرأب روكذلا حلاصل اهنمضو ،ةيبزحلا ريغ فحصلا حلاصل ةنيابتمو امومع
 .ثانإلا لباقم يف
 لباقملاب هنإف ،ةيوق ةلالد تاذ ريغ لظت ةفيعض بسنو ماقرأب ةنراقملا تناك اذإو
 رضحتست ةبراقمب ،عوضوملا عم يطاعتلا فعض نم مهم ءزج وزع انل نكمي
 هلمحي يذلا يحصلا رطخلا ةدحوو ةمزألا ةيلومشل ،ئراقلل ةيردنجلا ةيوهلا ةيجاودزا
 هذه روضح لاكشإ حرط نع ينغي ال كلذ نكل .عيمجلل ةبسنلاب ءابولا راشتنا
 ةحئاجلا اهتحرط يتلا ةيفرظلا جراخ ثادحألل ةيداعلا ةيطغتلا لالخ الصأ ةبراقملا

 تايضرفب عوضوملا يف القتسم اثحب رمألا بلطتي دقف ،م2020 ةنس ةيادب ذنم
 .ةددعتم
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 ةنأمطلاو رعذلا نيب روهمجلل هجوملا نومضملا
 ةلاسر اهنأ امإف .نيوانعلل ةيمالعإلا ةلاسرلا هاجتا ىلع مكحلل نيدح انعضو دقل  
 ةهجاوم يف ةنيكسلاو ةنينأمطلا ثب وحن وحنت ةلاسر وأ ،قلقلاو رعذلا ثب وحن وحنت
 :يلي ام انظحال هيلعو .ةيئابولا ةمزألا

 
 ةصصخملا ةيمالعإلا اهداوم نيوانع هجوت ناك ،ةيبزحلا دئارجلل ةبسنلاب -

 تزواجت بسنب ثالثلا رهشألا لاوط ةنأمطلا عباط هيلع بلغي ،ديفوكلل
 لوألا رهشلا يف ارضاح ناك قلقلاو رعذلا عباط نأ ىلإ ،ةراشإلا عم نكل .60%

 اذه ةعرج أدبت نأ لبق ،%40 تبراق ةبسنب ةيمالعإلا اهداوم يف حضاو لكشب
 ىحنملا سفنو .%28.5 دودح ىلإ نييلاوملا نيرهشلا يف ضفخنت قلقلا
 .ةتباثلا اهتدمعأ و اهتايحاتتفا نيوانع هتفرع ابيرقت
 

 لالخ نم ةيمالعإلا اهلئاسر نأ ظحالملاف ،ةيبزحلا ريغ دئارجلل ةبسنلاب امأ -
 اهيلع بلغي ناك ،ةتباثلا ةدمعألاو تايحاتتفالا امك ةيمالعإلا داوملا نيوانع

 تزواجت بسنب ،ةثالثلا رهشألا لاوط ،علهلاو فوخلاو قلقلاو رعذلا عباط
 .80% ىلإ انايحأ لصتل 60%

 ريغ فحصلاو ةيبزحلا فحصلا نيب ةحضاو تاقورف ةمث هنأ ظحالن ،صوصخلا اذهب
 ال لعاف نم فوخ راشتنا ضرتفت ةساردلا هذه اهيطغت يتلا ةلحرملاف .ةيبزحلا
 هيف تطلتخا ،ديدج ةايح ماظن ضرفف ،نينطاوملا ةايح محتقا لوهجم يرشب
 متو ،يداصتقالا لدابتلاو عيزوتلاو جاتنإلا بيلاسأ هيف تريغتو ،ةنمزألاو تاءاضفلا

 عضو وهف يلاتلابو .رخآ راعشإ ىتح يدايتعالا ةيعامتجالا ةايحلا ماظن قيلعت هلالخ
 بلغأ ىدل رمتسملاو دئاسلا لثمتلا نع ةرطاخملا موهفم ربعيو ،قلقلاب بوشم
 تاقالع فلتخم يف رذحو طايتحاك وفطتو ،ماعلا ءاضفلاب نوكرحتي نيذلا دارفألا
 .ءايشألابو هريغب نطاوملا
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 لقنو عقاولا فصوب يفتكت ةيمالعإ ةيطغت ربع فوخلا اذه ةبكاوم متت تناك اذهلو 
 ةيبزحلا فحصلا لواحت امنيب ،ةيبزحلا ريغ فحصلا لبق نم يقلتملل هرهاوظ

 يسايسلا لعافلا ىلع طغضلا فيفختل ايعس ،رشتنملا بعرلا ةلاح نم فيفختلا
 كلذ يفو ،لآملاو لاحلا صوصخب نينطاوملا ةلئسأ نع ةباجإلاب ابلاطم راص يذلا

 ،نينطاوملا نم عساو روهمجل عنقملا ريغ ريبدتلا خيراتو عقاول ةينمض ةلءاسم
 ةيسايسلا ةطلسلا ةسرامم ةبرجت يف ،يملعلا ثحبلاو ةحصلا تاعاطق صوصخب

 .بيرقلا يضاملا يف اهتاقباس امك رضاحلا نمزلا يف ةيمسرلا ةموكحلا لبق نم
  

 

 
 ريغ نم دقنلاو يبزحلا نم ريربتلا :تاسسؤملا هاجتا باطخلا نومضم
  يبزحلا
 

 يف تاسسؤملا هاجتا يمالعإلا اهباطخ نأ ظحلن ،ةيبزحلا دئارجلل ةبسنلاب
 داوملا نم %75 و 60 %يف يمالعإلا يرابخإلا عباطلا هيلع بلغ ،ةساردلا ةرتف
 سفن يف اهل هجوملا موللاو دقنلا تاعرج تضفخنا نيح يف .اهل ةصصخملا
 .ةرتفلا
 هذهل ةهجوم ةيمالعإ داوم ،فحصلا هذه تصصخ لباقملا يفو
 اياضق نم هتلمهأ امب اهل ايسيسحت وأ ايهيجوت اعباط لمحت ،تاسسؤملا
 هتبسن ضفخنت نأ لبق نيلوألا نيرهشلا يف اظوحلم ناك اذه و ،لكاشم و
 .ثلاثلا رهشلا يف
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 ريربت هاجتا يف بهذت اهرابتعا نكمي يتلا ،ةيمالعإلا داوملا كلتل ةبسنلاب امأ
 اهتبسن تناك دقف ،ةحئاجلا ريبدتب ةينعملا تاسسؤملل عئارذ داجيإو
 .%10 زواجتت مل ثيحب ةضفخنم
 عم ،ىحنملا سفن يف ابيرقت تبهذ دقف ،ةتباثلا ةدمعألاو تايحاتتفالا امأ

 ةنراقم اهيف ةدئاز تناك ،ريربتلا ىتح وأ ،هيجوتلا وأ ،دقنلا تاعرج نأ ةظحالم
 .ىرخألا ةيربخلا داوملاب

 هاجتا يمالعإلا اهباطخ نيماضم تناك دقف :ةيبزحلا ريغ دئارجلل ةبسنلاب -
 نكل ؛ةيبزحلا دئارجلا ىحنم سفن يف بهذت و براقتت ،هبسنو تاسسؤملا

 زواجتت ،تاسسؤملل ةهجوملا موللا و دقنلا تاعرج نأ ىلإ ةراشإلا عم
 ،كلذ نع ريبعتلا ناكو .ةيبزحلا دئارجلا يف اهنع ربعملا كلت ريثكب اهتبسن

 .تايحاتتفالا يف متي ام ابلاغ
 اسفنو ةصاخ ةينهم ةيساسح لمحي ،امومع ،ةيبزحلا دئارجلا يف يفحصلا لمعلاف

 لعافلل يجيتارتسا عقومت نامض هفده ابترمو اجردتم اكيتكت بكاوي وهف ،ايسايس
 مهأ نم دقنلا نأ ثيح نم نكل ،همساب ةيبزحلا ةفيحصلا قطنت يذلا يسايسلا
 ىعست اهرودب ةيبزحلا ةفاحصلاف ،ةجتنم ةيمالعإ ةدام لك يف ةعقوتملا راودألا
 ىلإ ايدقن اباطخ زربت يهف يلاتلابو .اهئارق ىدل اهتيقادصم نم لوقعم دح ةيامحل

 .دايحلا هيف ضرتفي يذلا يسيسحتلاو يرابخإلا اهباطخ ةبلغ بناج
 ئراقلا نم برقتلاب رثكأ اهتيقادصم ظفحت نأ لواحت يهف ةيبزحلا ريغ دئارجلا امأ

 يحصلا نيلعافلا فلتخمل ادقن لمحت يتلا ،هسجاوهو هعقاو نع رثكأ ريبعتلا ربع
 ةيبلت وأ هتالؤاست نع ةباجإلا رثعت ةظحل لك دنع يرادإلاو ينقتلاو يسايسلاو
 درابلا يرابخإلا باطخلا ىلع ظافحلا تلواح اهرودب اهنأ ودبي نكل ،هتاجاحل ةيضرم
  .ريبك لكشب دياحملاو

 



 

 
39       

  ةيباجيإلاو ةيبلسلا نيب :تاسسؤملل هجوملا باطخلا
 مييقتلا اذه .اهنيعب ةسسؤم ىلع زيكرتلا نودب ،تاسسؤملا ءادأل ماع مييقت وه
 .دياحم -يبلس -يباجيإ :تاجرد ثالث ىلع موقي

 اهيف امب ،ةروشنملا ةيمالعإلا داوملا تناك ،ةيبزحلا دئارجلل ةبسنلاب -
 يتاسسؤملا ءادألا اهنم%50 يلاوح يف ميقت ،ةتباثلا ةدمعألاو تايحاتتفالا
 ةيقبتملا ةبسنلا امأ .36%ةبسن يبلسلا مييقتلا زواجتي مل نيح يف ،يباجيإلاب
 يه له اهفينصت بعصي فقاومك ،ةيدايح فقاوم تاذ داومل تناك دقف
 .ةيبلس مأ ةيباجيإ

 ءادأل يبلسلا مييقتلا اهباطخ يف بلغت دقف ،ةيبزحلا ريغ دئارجلل ةبسنلاب امأ -
 اهداوم نم %50 نم رثكأ يف ،ثالثلا رهشألا كلت يف ،تاسسؤملا
 مييقتلا نيب حجرأتت تلظف بسنلا يقاب امأ .ةتباثلا اهتدمعأو اهتايحاتتفاو
 نيب صوصخلا اذهب احضاو اقرف ،اضيأ انه دصرنو .يباجيإلا مييقتلاو يدايحلا
 .ةيبزحلا ريغو ةيبزحلا فحصلا

 يف ماظتنالاو ينوناقلاو لكيهملا لمعلل نماضلا يه تاسسؤملا ةيلاعف نإ
 لسرتسملا لاغتشالا ةيامح ةرورض حرطي ام اذهو ،ىربك ةيعمتجم تاناهر
 نكل ،ةينطولا ةلودلا ةزهجأ نمض اهعقاومو اهعاونأ فلتخمب تاسسؤملا فلتخمل
 ةحئاج تناك اذإو .اهفئاظوو اهئادأ يف صقنلا هاجت تمصلا نم اعون ينعي ال كلذ
 ةماكح صحف نإف ،اهنم ضعب تاردق يف ةمهم تالالتخا تفشك دق 19 ديفوك
 نأ ضرتفي يتلا تاسسؤملا هاجت ايدقن اباطخ بلطت دق اهتانوكم نمض ريبدتلا
 لالخ حجرأتي لظ دق مييقتلا ناك اذإو .ءابولا رطاخم نم يقاولا عردلا رود سرامت
 دق ةيحصلا تاسسؤملا نإف ،دياحملاو يبلسلاو يباجيإلا نيب ثالثلا رهشألا ةرتف
 رهش نم ايجيردت ضفخنا ،جراخلا نم ةيفحصلا ةباقرلا نم رفوألا بيصنلا تلان
 الكل ىلوألا تاحفصلا ىلع ةروشنملا تالاقملاو نيوانعلا يف وينوي رهشل ليربأ

  .ةيبزحلا ريغو ةيبزحلا دئارجلا يفنص
 ءادأل اداقتنا لقألا ةيبزحلا ةفاحصلا تلظ ،ةماعلا ةروصلا هذه نمض ،نكل
 لاجملا كرت عقوم نم ،ةحئاجلا اهتضرف يتلا ةيئانثتسالا ةرتفلا لالخ تاسسؤملا
 ،عيمجلا ىلع ةمزألا طغض فيفخت دصق ةديدج قافآ حتفل نيرشابملا نيلعافلا مامأ

 همييقتو ءادإلا نيمثتب ةحئاجلاب ةقالعلا تاذ ةيمالعإلا اهداوم فصن يف تفتكاف
 لكايه لاغتشا فصو ميدقت تلواح يتلا ةيبزحلا ريغ فحصلا سكع ،ايباجيإ
 ،اهتاحفص ىلع ةروشنملا نيوانعلا نم ديدعلا يف دياحم لكشب ةماع تاسسؤملا
 كلذو ،اهعومجم نم فصنلا ةبسنب يبلس مييقتب ةدقان ةطلسك تعقومت اهنكل

 ،اهيقفترم ةمدخ يف تاسسؤملا كلت تاردق للختت يتلا صئاقنلل هيبنتلا عقوم نم
 ةيعضو اهتضرف يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيحصلا ةمزألا ةرتف لالخ اصوصخ
 نونطاوملا اهلخاد كرحتي يتلا تاءاضفلا فلتخمب ءابولا لولح لامتحاو لولح
 .ةبراغملا
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 داوملا جاتنإ طورشو يفحصلا لعفلا :يناثلا لصفلا    
  ةحئاجلا نمز يف ةيمالعإلا
 

 تاصنإلاو ثيدحلا يرورضلا نم ناك ،ثحبلل ةيمكلا جئاتنلا مهفو ليلحت قيمعتل
 .)ة(يفحصلا وهو الأ ةيمالعإلا داوملا كلت جتنمو يساسألا لعافلل رشابم لكشب

 ريغ ةيئانثتسا ةيعضو مامأ ،اهاحضو ةليل نيب هسفن دجو ،)ة(يفحصلا اذه
 ،برغملا اهنيب نمو ملاعلا لودل ديفوكلا ءابو حايتجاب ةهج نم تزيمت ،ةقوبسم
 ،يسوريفلا يشفتلا اذه ةحفاكمل تذختا ةيئانثتسا تاءارجإ مامأ ةيناث ةهج نمو
 اهرطضا امم ،2020 سرام 22 خيراتب فحصلل يقرولا رشنلا قيلعت اهنيب نم ناكو
 .يناجملا ينورتكلإلا رشنلل لوحتلل

 ةددعتم هجوأب ةشاشه : ينورتكلإلا رشنلا ىلإ يقرولا رشنلا نم
 .تايوتسملا عيمج ىلع ةقوبسم ريغ تالوحت نييفحصلا ىلع ةمزألا تضرف دقل  
 امب لاصتالاو مالعإلا لئاسو نيب ةلصافلا دودحلا نابوذ نع ةمزألا هذه تفشك دقل
 اهفثك يتلاو ،ةيصاخلا هذه .ةيفاقثو ةيداصتقاو ةيجولونكت داعبأ نم كلذ هنمضتي
 ربع تاعامتجالاو تالباقملا ءارجإو ،ينورتكلإلا رشنلا ىلإ يقرولا رشنلا نم لاقتنالا
 .ةنهملا ىوتسمب ءاقترالل اصرف مالعإلا ةنهم يسراممل ترفو ،ةيضارتفا تاقيبطت
 ينهملا يفحصلا نيب فالتخالا دودح ةديدجلا ةيعضولا هذه تحرط ،كلذ لباقمبو
 نم ةركتحم دعت ملو ةيمالعإلا داوملل اجتنمو السرم ريخألا راص نأ دعب ينهملا ريغو
 .ةيديلقت ةيمالعإ ةليسو لبق
 ملف ،ةينهملا مهتيوه يهامت دودح تغلب تايدحت مامأ نييفحصلا ةمزألا تعضو
 ةلودلا نوناقل عضخت يتلاو ةيمالعإ ةسسؤم ىلإ يمتنملا فرتحملا يفحصلا دعي
 هذه هكراشي نم رهظ لب ةيمالعإلا داوملل ديحولا لسرملاو جتنملا ،اهب لمعت يتلا
 ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .يفحصلا نطاوملا وهو هتنهم ديلاقت همساقيو ةمهملا

 ةيفحصلا تاسسؤملا نم ديدعلل يفحصلا عقاولا فشكل ةصرف ةمزألا تلكش
 يقرولا رشنلا قيلعت ةجيتن تاسسؤملا اهتهجاو يتلا ةيداصتقالا ةمزألا مامأ
  .ةيفحصلا تانالعإلا قوسل يئاهنلا فقوتلا
 .اهلخاد نولمعي يتلا ةيفحصلا تاينبلا ةشاشهب نيبوجتسملا نم ديدعلا رقي ،انهو
 ،لمعلا لئاسو ىوتسم ىلعف .تايوتسملا نم ةعومجم ىلع ةشاشهلا هذه تدبو
 ىوتسم ىلع امأ .تالاحلا ضعب يف اهمادعناو لب اهفعضب نوبوجتسملا رقأ
 رشنلا ىلإ يقرولا رشنلا نم لاقتنالا ىدأ دقف ،يفحصلل يداصتقالا عضولا
 اهتهجاو يتلا تابوعصلا مامأ حيرستلا نم فواخملا دعاصت ىلإ ،ينورتكلإلا
 ىلع هتظحالم نكميف ،ةشاشهلا تايوتسم ثلاث امأ .ةيفحصلا تاسسؤملا
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 فلتخم يف ةمزألا عم لماعتلل دادعتسا يأ دوجو مدعب نييفحصلا رارقإ ىوتسم
 قايس يف مهسفنأ نويفحصلا دجو ،يسفنلا ىوتسملا ىلع ىتحو .اهتايوتسم
 تدب ،رخآ ىوتسم يفو .اهريثأت ةيناكمإو ةلوقنملا تامولعملا ةيساسح ةجيتن رتوتم
 ةحئاجلا فورظ هتضرف يذلا ديدجلا لمعلا ةعيبط يف يفحصلا عضو ةشاشه
 لالخ نمو ،لمعلا اذه ىلإ لاقتنالا نإ .دعب نعو ،يلزنملا لمعلا يف لثمتملاو
 ىلع ةيعضولا هذه تضرف دقل .لمعلا موهفم ايرذج ريغ دق ،نيبوجتسملا
 ينهملا ينمز لخادت كلذ نع جتنو فقوت نودبو ةليوط لمع تاعاس نييفحصلا
  .يصخشلاو
 ام ردقب ،هلمع وأ هترسأو هدسج يف ءاوس يفحصلل اديدهت ةمزألا تلكش ام ردقبو
 نم لئاهلا مكلا عم ةصاخ ،ةيجاتنإلا ةدايزل ةصرف ضعبلل ةبسنلاب تلثم
 ةجيتن مهتيجاتنإ عافتراب نيبوجتسملا نم ديدعلا رقأ ،اذكهو .ةقفدتملا تامولعملا
 دوجولا ىلإ ترهظ يتلا ةديدجلا تايجيتارتسالاو تامييقتلاو ريراقتلا نم ريبكلا مكلا
 نم ايدحت تلكش تامولعملا هذه نأ ريغ .ءابولا ةهجاومل يملاعلا رافنتسالا ةجيتن
 هجاوو .تايطعملا نم ققحتلاو ةعاشإلا ةبراحم يف لثمت ،نييفحصلل رخآ عون
 ةطولغملا تامولعملا راشتنا ،تاعئاشلا راشتنا نوبوجتسملا نويفحصلا
 .ةيصوصخلا كاهتناو شرحتلاو ةقياضملاو هاركالاو روصلاب بعالتلا ،ةهجوملاو

  يفيظولا رودلاو ةيوهلا لاؤس ةحئاجلا نمز يف يفحصلا
 ءابو نم مهفقوم نأ ،نييفحصلا نم ةنيع عم تيرجأ يتلا تالباقملا تفشك دقل
 ىلع ديعب ناك سوريفلا "ثارتكالا مدعو ةالابماللاب اعوبطم ناك لوألا يف 19ديفوك
 يف مث نمو ةرواجملا نادلبلا يف سوريفلاب تاباصإلا ىلوأ ليجست نأ ريغ ."اندالب
 حرط نأ ىلإ رمألا دتمي نأ لبق .مهدحأ لوقي "ايدج رمألا ربتعن انلعج" برغملا
 هيلع نوكت نأ يغبني اذام" يلاتلا لكشلا ىلع ايبيكرت اهنع اوربع ةديدع تالؤاست

 و رابخإلا وه له ةحئاجلا لالخ انرود وه ام .ةحئاجلا نمز يف نييفحصك انتيوه
 ."عمتجملاو ةلودلا عم نوكت نأ يغبني ةيمالعإ ةقالع ةيأو .ريربتلا مأ دقنلا ،قيلعتل

 يئابولا ثدحلل يمالعإلا دعبلاب ةموكحم تالؤاست نكت مل مهيدل تالؤاستلا هذه
 مهيف نمب رشبلا عيمج سمي ايناسنإ اثدح هنوك اضيأ لب ،طقف هتروطخو
 ثدحك اهعم اولماعت ديفوكلا ةحئاج نأ مهتالباقم يف اوربتعا كلذل .نويفحصلا
 مه اونوكي نأ نكمي مهنأ ىنعمب .يدرف يدوجو ثدحكو ةيفحصلا مهتفصب يمالعإ
 ةبسن عفرو رشنلا دعي مل مهفده نأ مهنم ددع ربع كلذل .ءابولا ةيحض اضيأ
 ،ةيتاذو ةيصخش رثكأ رمألا حبصأ ام ردقب ،ىلوألا ةجردلاب ةدهاشملاو ةءارقلا

 ةهجاومل ام ءيش لعف يغبني كلذل مهيلإ سانلا برقأ امك مهددهي سوريفلاف
 ىتح ترثأ ةيساقلا ةيعضولا هذه نأ مهدحأ ربع دقل .يفحصلا مهعقوم نم كلذ



 

 
43       

 وه ريكفتلا شاقبياكم و ،ملقلا وه ملقلا شاقبيك ام " هتباتكو هريكفت ةقيرط ىلع
 .)ةنس 54 ،يفحص ،4 ةلباقم( "ريكفتلا
 يطعي يذلا ساسألاب نييفحصلا تبشتو قاصتلا ،اضيأ ترهظأ تالباقملا نكلو
  collective meaning يعمجلا ىنعملا جاتنإ وه و الأ ،مهرود و مهتفيظول ىنعم
 .روهمجلا نم ربكألا ددعلا عانقإ و ريثأتلل تامزألاو ثادحألل
 ةيئابو ةمزأل يبرغم قايس يف يعمجلا ىنعملا اذه جاتنإ مهنكمي فيك ،نكلو 

 un plan de ةيلصاوت ةطخ ةيأ كلتمت نكت مل مهفحصو ،ةقوبسم ريغ ةيملاع
communication امك 19 ديفوكلا طمن نم حئاوج ةبكاومل قبسم لكشب ةدعم 

 ؟مهتالباقم يف كلذب اوحرص
 ،ةطخ اذكه لثم دادعإب فحصلل حمستل نكت مل ةمزألا جرحدتو نمزلا لماع نأ امبو
 ىلإ يقرولا رشنلا نم لاقتنالا لظ يف ةصاخ ،الحو اجرخم دجت نأ اهيلع ناك دقف
 لثمت دقو .تاطوغضو تاهاركإ نم ريخألا رشنلا اذه هحرطي امو ينورتكلإلا رشنلا

 :يلي ام يف تالباقملا هنع تنابأ امك لحلا اذه

  :يئارجإلا ينقتلا ىوتسملا ىلع -
 زيكرتلا ىلإ ةديرجلا ييفحص عومجم عفدو ،ةيفحصلا تاصصختلاب لمعلا قيلعت 

 ةيحصلا اهداعبأ فلتخم يف اهتايموي عبتتو .ديفوكلا ةحئاج وه دحاو عوضوم ىلع
 ...ةيتاسسؤملاو ةيسايسلا ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ،ةيبطلاو
 هب طبترم يفحصلا لمعلا لك ثيح ،هب اصاخ ايفحص انمز سوريفلا ضرف اذكهو  

 تاحفصلا يف تاحاسملا مهأ لتحيل .هاياحض ددعو هراشتنا ةريتو ىلع ريسي و
 ضعب تلمع امك .لظلا ىلإ اهلاكشأ فلتخمب ىرخألا اياضقلا لك ىراوتتلو ،ىلوألا
 ةيطغت يف اهييفاحص نم ضعبل ةقباسلا براجتلا نم ،ةدافتسالا ىلع فحصلا
 رويطلا ازنولفنأ( لثم بيرقلا يضاملا يف برغملا تدده ،ةقباس ةيسوريف ةئبوأ
 .)ريزانخلاو

 :ريرحتلا طخ ىوتسم ىلع -
 فحصلا هيلع تلمع يذلا يعمجلا ىنعملا قلخ نأ تالباقملا تفشك دقل     
 لب .اقباس ةدعم ةيلصاوت ةيجيتارتسا ةطخل اقبط يتاذ لكشب متي مل ،ةسوردملا
 يمسرلا باطخلل ةغايصلا ةداعإو ريودتو جاتنإ ةداعإب لوألا ماقملا يف مت
 اذه ساسأو .هيف نابوذلاو هعم يهامتلا ةجرد لصو نأ ىلإ ةلودلا تاسسؤمل
 نم كلذ بلطتي ام عم ءابولا ةهجاومل ةيعامجلا ةئبعتلا وه يمسرلا باطخلا

 ،نوبوجتسملا نويفحصلا اهاطعأ يتلا تاريربتلا يه ام نكلو .تايحضتو تادوهجم
 ؟ةلودلا تاءارجإ و تاباطخ عم جزامتلاو يهامتلا اذهل
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  :ينطولا بجاولا ةيلوؤسم -
 " ةينطو ةبكن" ،"برح ةلاح "ب ةيئابولا ةمزألا هذه نيبوجتسملا نم ددع هبش

 ةمدقم يف نوكي نأ يفحصلا ىلعو هعقوم نم لك اهل دنجتلا بجي ،نطولا اههجاوي
 ءانثتساب ،اهلمع نع تعطقنا تاعاطقلا عيمج " مهدحأ لوقي .فوفصلا
 ماهملا عيزوت متي و .ثادحألا نولقني ،عراشلاب نولغتشي اولظ نيينهملا نييفحصلا

 ديدعلاو ،تايفشتسملاو عراوشلا يف جوري ام لقنل ،جاوفألا راطإ يف ةديرجلا يف
 .)ةنس 39 ،يفحص ،5 ةلباقم ( "اهلخاد يرجي ام لقن انم يضتقت يتلا نكامألا نم
 ،ينهم يفحصك هرود ىلع نطاومك هتفص بلغ انه يفحصلا نأ ينعي اذهو
 ىلإ ،كلذ انظحال امك ىدأ اذه و ،يفحصلا هباطخ يف يمسرلا باطخلل هجامدتساب
 و ،ةمزألا نم ةلحرملا كلت يف ةيمسرلا تاسسؤملل ةهجوملا دقنلا ةعرج فيفخت
 ،رصبلا ضغن اننأل سيل اذه " نيبوجتسملا دحأ لوقي .اهعم رتوت ةلاح قلخ يدافت
 نم جرخنل عيمجلا حلاص لجأ نم كلذ لك ...نيح ىلإ تاداقتنالا ةلأسم لجؤن امنإو
  .)ةنس 52 ،ةيفحص،9 ةلباقم( "رئاسخلا لقأب نامألا ربل ةحئاجلا
 ةلودلا هاجتا ةيلوؤسملا ةغلب كلذ نع ربع نم نيبوجتسملا نم كانهو
 ترركت ثيح .ىربكلا تامزألا و حئاوجلا نمز يف اهتدعاسم ةرورضو اهتاسسؤمو
 يف ةلودلا ةدعاسم" ،"ةمزألا نابإ ةلودلا تاسسؤم يف ةقثلا عفر "ليبق نم تارابع
 ."اهفئاظو رارمتسال اهتاسسؤمو ةلودلا ةدعاسم "،"ةمزألا ريبدت

 :ةيعمتجملا ةيلوؤسملا -
 طبترم ةبوجتسملا ةنيعلا ىدل ينطولا بجاولا اذه نأ ،اضيأ تالباقملا ترهظأ دقل
 لوح ةجتنملا ةيمالعإلا داوملا نأ ىلع زيكرتلا مت ثيح .ةيعمتجملا ةيلوؤسملاب اضيأ
 زواجت يف ةمهاسملل ةيعوتلاو سيسحتلا ،سانلا رابخإ فدهب تناك ،ةيئابولا ةمزألا
 نع ةرابع ناك انرود نم ةئملا يف 70 ":نيبوجتسملا نييفحصلا دحأ لوقي .ةحئاجلا

 نأل .ىرخأ ءايشأ نم رثكأ سيسحتلا بناج لمشت ،تاجاطروبرو تالاقمو تافلم
 .)ةنس 39 ،يفحص ،11ةلباقم( "ةلوقعم دودح يف سوريفلا ءاقب وه ناك انلك انفده

 "ةدحاو دي"..."ةدحاو ةلتكك" ءابولا ةحفاكم متي مل اذإ هنأ مهضعب ربتعا اذهل -
 تادوهجم معد ةيمهأب الثم سيسحتلا و ةيعوتلاف ."راهنيس برغملا " نإف
 ةيزارتحالا ريبادتلاب مازتلالاو ،ةيحصلا ئراوطلا ةلاح ةواسق لبقت و ،ةلودلا

 فيفختب ةيحصلا ةموظنملا رايهنا بنجتس ،نييفاحصلا نم ددع رظن يف
 "برغملا رايهنا ىلع يدؤيس ةيحصلا ةموظنملا رايهناف " ،اهيلع طغضلا
 .يفاحص لوقي

 ةنيعلا دنع ذخأت عمتجملا هاجتا ةيلوؤسملا هذه نأ ،اضيأ ظحلن امك -
  :يف اهصيخلت نكمي ىرخأ الاكشأ ةبوجتسملا
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 تاسسؤم نيب طبر ةلصك ةفاحصلا رابتعا مت ثيح ،ةطاسولا رود بعل -
 ascendant et يلزانت و يدعاصت نيهاجتا يف نينطاوملاو ةلودلا

descendant. نياعت و دصرت ةريخألا هذهو ةفاحصلا ربع نطاوملا غلبت ةلودلا 
 .ةيفحصلا اهداوم ايانث يف رارقلا يعناصل كلذ لقنتل ،هتيعضوو هعقاو

 ءاقبلا مدعب ،ايعو ةنيعلا ويفحص ىدبأ ثيح ،ةيحارتقالا ةوقلا رود بعل -
 دعب اهل سيل يتلا .ةيحصلا ةمزألا هاجتا يمسرلا باطخلل طقف ءانجس
 ةماكح لكاشم كانهو ،ةيداصتقا و ةيعامتجا تايعادت كانه لب ،طقف يحص
 .مهدحأ لوقي "لاحلا ةعيبطب يأرلا ءادبإ و ليلحتلا " نم دب ال نذإ ؛ ريبدت و
 ةدعاسم يف نمكي  ةبعصلا ةيفرظلا هذه يف يفحصلا رود " فيضيو
 مهاسي هنأ ينعي ،تاحرتقم وأ ةركف ميدقتب امإ .دلبلا يف ةررقملا تاسسؤملا

 ،4 ةلباقم ( "ةمزألا ةدح نم فيفختلل تاءارجإلا ضعب ذاختال ةيلمع يف
 .)ةنس52 ،يفحص

 مهنأ ةنيعلا ييفحص ضعب حصفأ دقل ،دودحم لكشب طغض ةوق رود بعل -
 ةحصلا تاسسؤمو ةيمسرلا تاطلسلا ىلع طغض قاروأب بعلل انايحأ اوأجل
 تاوطخ ذاختا هاجتاب وأ لمعلا تايجيتارتسا ضعب رييغت فدهب ةماعلا

 ةيقيقح ةمزأ وه ءابولا يشفت نأ قلطنم نم كلذ لكو .ءابولا ةحفاكمل ةيلمع
 ":نييفحصلا دحأ لوقي ثيح .اهصوصخب يخارتلا وأ ةناهتسالا يغبني ال

 فوخلا يف انمهاسو ،رطاخملا ميخضت يف تالاحلا ضعب يف انطقس
 ةماعلا ةحصلا يف قحلاب انبلاط لباقملا يف اننكل .ةحصلا ىلع يعامجلا
 .)ةنس 38 ،ةيفحص ،10 ةلباقم( "ةيعامتجا ةيضقك

 )ةينهملا قالخألا( :ةيجولوطنويدلا ةيلوؤسملا -
 ةنيع ىدل يجولوطنويدلا سحلا نم اردق تالباقملا ترهظأ ،قبس ام ىلإ ةفاضإ    
 نأ ساسأ ىلع كل و .يمسرلا باطخلا عم مهباطخ يهامت ريربتل ،نييفحصلا

 رمألا قلعتي .رخآ يمالعإ ءابو ةحفاكم عم زاوتب نوكت نا يغبني ءابولا ةحفاكم
 ةيلصاوت ةطخ انيدل نكت مل حيحص ".ةللضملاو ةفئازلا رابخألا ،تاعاشإلا ةحفاكمب

 ربخ بيذكت ىلع لمعن انك موي لك نكل .انتديرج يف ةبذاكلا رابخألا ةبراحم لجأ نم
 لاصيإ وه انرود ناك ":رخآ لوقيو .)ةنس 41 ،ةيفحص ،7 ةلباقم( " انوروك لوح نيعم
 ةقفلملا رابخألا ةبراحم لجأ نم ،تالاقم زاجنإ ،ريراقت زاجنإ ،ةحيحصلا ةمولعملا
 نم ديدعلا جورت ،ثراوكلاو هذه ةئبوألا تاقوأ يف نيفرعت امك هنأل .تاعاشإلاو
 ،11 ةلباقم( "هيدل شيوشتلا قلختو ماعلا يأرلا ىلع رثؤت دق يتلا تاعاشإلاو رابخألا

 .)ةنس  50 :،يفحص
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 لقثل هرشن لبق ربخلا نم دكأتلاو يرحتلا ىلع زيكرتلا كلذ مهدنع دجن كلذل   
 ةيمسر تاهج نم ربخلا رداصم ىلع رثكأ زيكرتلا ناك اذهلو .ةحئاجلا نمز ةيلوؤسملا
 امك يلج لكشب كلذ تلهس ةيمسرلا تاسسؤملا نأو ةصاخ .ةيمسر هبش وأ
 يف لصاوتن نأ بجي هنأب يعو مهيدل مهلك انرابخأ رداصم "بوجتسم يفحص لوقي
 تناك ."بتكملا يف يترايزب مق " عمسن دعن مل هنأ ينعي ام .ام ةليسوب يحصلا رجحلا
 لاصيإ فدهي لكلا .كوبسيافلاو باستاولاو فتاهلا ربع ةحاتم ةمولعملا
 ةلباقم( .انلمع يف ةلوهس كانه تناك ينعي .ةبراغملل ةدافإلا ميدقتو ةمولعملا

 )ةنس  26:،يفحص ،12
 ةمزألل ةيحصلا ةعيبطلا و ،ةيقالخألا ةيلوؤسملا هذه نأ نايسن يغبني ال امك   

 انرشأ امك ةيمسرلا رداصملا ىلإ ءوجللا يفحصلا ىلع تضرف ،ةفلتخملا اهتابعشتو
 دنع يكيسالك وه هجوتلا اذه .ةريبخلاو ةميلعلا رداصملا ىلإ اضيأ نكلو ،كلذ ىلإ
 قيثوتلاو قيقدتلل مهل ةبسنلاب ىوصق ةرورض هتلعج ةحئاجلا نكلو ،نييفحصلا
 نأ ،ةسوردملا نييفحصلا ةنيع يف دجن اذكهو .ةطولغملا تامولعملا ةحفاكمو
 :يلاتلا بيترتلا ىلع تتأ ةقوثوملا ةثالثلا ىلوألا مهرداصم

ü ةحصلا ةرازو رطأ. 
ü نيماحملاو ةاضقلا ،لدعلا ةرازو رطأ. 
ü ةيئابولا مولعلا يف نوصصختملا. 

 نييتاسسؤم نيلعاف ىلع نوزكري نيبوجتسملا نييفحصلا نأ ،نذإ ظحالملاف    
 هتيقادصمو ربخلا ةحص سجاه ةرطيسل ،ةيمالعإلا مهتيطغت لالخ ىلوألا ةجردلاب
 فييكت ةرورض كلذ ضرف امك .ةحئاجلا ريبدت يف ةلودلا تاسايس عم هضراعت مدعو
 تايلمعل ةجيتنك ،تاقايسلا بسح رداصملا هذه نم اهيلع لصحتملا تامولعملا
 لك يف مكحتلل اهباطخ يلبقتسمو اهرداصمو مالعإلا لئاسو نيب ينمض ضوافت
 .عمتجملاو ةلودلل ةساسح دج ةيئابو ةيفرظ يف ربخلا اهفلخي دق ةيسكع راثآ
 ةنيع تنابأ يذلا ةيعمتجملاو ةينطولا ةيلوؤسملاو مازتلالا نم سحلا اذه مغر  
 يهامت مخضت ريسفتل مظانلا طيخلا لكش يذلاو ،نيبوجتسملا نييفحصلا

 نع لؤاستلا عورشملا نم ىقبي هنإف .يمسرلا باطخلا عم ،ماع لكشب ،مهباطخ
 ةيمسرلا ةياعدلا دعب نيب ةيمالعإلا اهداوم نم ريبك ددع يف ةلصافلا دودحلا
 نوكي دق امهنيب قرفلاف .فرصلا ينهملا يفحصلا لمعلا دعبو )ادنغابوربلا(
 ةيفحصلا ةيرحلا رشؤم لالخ نم هتبراقم لواحنس اننكلو ،سوسحم ريغ اضماغ
 .ةباقرلاو
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  ةحئاجلا نمز يف ةباقرلاو ةيفحصلا ةيرحلا 
  19 19 ديفوكو ريبعتلا ةيرح ،ةفاحصلا" لوح وكسنويلا اهترشن ةسارد تصلخ دقل
 ،ليوطلا ىدملا ىلع ريثأت COVID-19 ءابو اهثدحأ يتلا ةمزألل نوكي نأ نكمي هنأ ىلإ

 نأ نكمي امك .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةفاحصلا ةيرحو تامولعملا ىلإ لوصولا لوح
 قوقح ءاغلإ كلذكو ،نييفحصلا ىلع رطاخملاو دويقلا نم ديزم ىلإ يدؤي
 .اهيقلتو تامولعملا بلط يف دارفألا قوقحو تامولعملا لقن يف نييفاحصلا
 ةيلامتحا رثكأ ريصي هنكل ،ملاعلا عاقب عيمج لمشي رمألا نأ ىلإ ،ةساردلا تاذ ريشتو
 ةيلالقتسا عضخت ثيحو ،ةيمالعإلا ةيددعتلاو ةيطارقميدلاب دهعلا ةثيدحلا نادلبلاب
 .هيلعاف تاناهرو مئاقلا يسايسلا قسنلا تابذاجتل مالعإلا

 نم ريثكلا ديفت ثيح ،يبرغملا قايسلا ىلع ىرخأب وأ ةجردب قبطني ،عضولا اذه
 قايسلل عضخي ،ةماع ةفصب ،برغملا يف ةفاحصلا عضو نأ ىلإ 20تاساردلا
 نيب ىوقلا نيزاومل اعبت ،كاذ وأ ردقلا اذهب ريبعتلا ةيرح حتفنت ثيح ،دلبلل يسايسلا
 ةهجو نم يمالعإلا لقحلا ىلإ رظنلا ىلإ تاساردلا هذه نم ديدعلا دمعتو .نيلعافلا
 رايهنا دعب امل ةيقرشلا نادلبلا براجتب برغملاب فحصلا عضو نراقيف ،ةنراقم رظن

 .ةئشانلا تايطارقميدلا مايق دعب يبروألا بونجلا نادلب وأ نيلرب رادج
 مهنوكب مهفرط نم عامجإ ةمث هنأ ظحالن ،نييفحصلا نم ةساردلا ةنيعب ةقالعو
 ةرتف قفاوت يتلا ثحبلاب ةينعملا ةرتفلا نابإ ةيفحصلا مهتلاسرو مهلمع اوسرام
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 اوضرعتي مل مهنأب اوحرص ثيحب .ةيرحلا لماكب ،لماشلا يحصلا لزعلاو ئراوطلا
 مهتسسؤم نع "ةجراخ" ةهج ةيأ نم ةيدعب وأ ةيلبق ةباقر وأ ريثأت وأ طغض يأ ىلإ
 .ةيفحصلا
 يقرولا رشنلا نم لاقتنالا دنع ،مهتاحيرصت بسح رثأتت مل ةيفحصلا مهتيرح نأ امك
 تلمش يتلاو ،ةيرحب عيضاوملا انلوانت دقل" :مهدحأ لوقي .ينورتكيلإلا رشنلا ىلإ
 :نسلا ،يفحص ،11 ةلباقم ( "ماعلا حلاصلا مدخي ام مهت يتلا داقتنالا ةلأسم اضيأ
3( 
 ةيتاذلا ةباقرلاب هومس امل مهسفنأ اوعضخأ مهنأب نوحرصي لباقملا يف مهنكل

 يف ءاج امل اقبط ظحالملا نم هنأ ريغ .ةحئاجلا صوصخب ةيربخلا داوملا جاتنإ دنع
 اهوعضو دودحو طوطخ لكش ذخأت يتلا ةيتاذلا ةباقرلا هذه نأ ،مهعم تالباقملا

 ةثالث لباقت لاكشأ ةثالث ىلع رهظت ،نيينهم نييفحصك مهتفصب مهسفنأل
 :تايوتسم

 نيناوقلاو ،ةينطولا تباوثلا دودح لخاد لاغتشالاب مازتلالا :لوألا ىوتسملا -
 .برغملا يف يفحصلا لمعلل ةيميظنتلا

 تاهيجوتب مازتلالا لكش ذخأت ،ةيلخاد ةيتاسسؤم ةباقر :يناثلا ىوتسملا -
 نم كانهو .ضعبلا مهضعب ىلع نييفحصلا تاظحالمو .ريرحتلا ءاسؤر
 ةحص صحفب ةفلكم ةصاخ ةيلخاد جمارب اهسفنل تعضو نم فحصلا
 نحنف ".ديفوكلا لوح ةيملعلا ميهافملا و ماقرألاو تايطعملا و تامولعملا
 نحن .انبقارت نأ نكمم ةيجراخ ةهج ةيأ نع ةيأ نع لقتسم لكشب لغتشن
 ،3 ةلباقم( "الف ةنيعم ةهج نم ةباقرلا امأ .انب صاخ يلخاد جمانرب كلتمن

 نوطرخنم مهنوكب ةنيعلا ييفحص حيرصت ىلإ ةفاضإ اذه .)ةنس 45 ،ةيفحص
 دكأتلا ىلع ةينبم ةيجيتارتسا يهو ،ةعاشإلا دض نويفحص ةيجيتارتسا يف
 يف عوقولل اءرد ةيمسرلا رداصملا دامتعا و ،هرشن لبق ربخلا نم ديدشلا
  .تاعبت نم كلذل ام و روشنملا ربخلا بيذكت ةلأسم يف و أطخلا

 لكش ذخأت يتلاو ،ضحملا يدرفلا ىنعملاب ةيتاذ ةباقر :ثلاثلا ىوتسملا -
 ءارآلا كلت يف مكحتلاو ،يفحصلا ىدل ةيدرفلاو ةيصخشلا ءارآلا لك قيلعت

 ىلع ءابقر انك دقل " ،ةروشنملا ةيفحصلا ةداملل برستت ال ىتح
 نوكي نأ بجي و ةمزأ يف نآلا اننأل ،ابلاغ يمسر وه ام لك ىلع دمتعن...انسفنأ

 تايصوتل ءوجللا حبصأ دقف .ةلودلا ةسسؤم وه و ةمزألا تقو دئاق كانه
 .)ةنس 52 ،يفحص ،4 ةلباقم( "ةمتحم ةرورض ةيمسر

 هنع نابأ يذلا "يجذومنلا" مازتلالاو طابضنالا اذه ريظنو ،قبس ام لكل ارابتعاو
 لماشلا لزعلا تاءارجإ و ةيحصلا ئراوطلا ةرتف لالخ ،نوينهملا نويفحصلا
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 هريرقت يف ةفاحصلل ينطولا سلجملا هون دقف ؛19ديفوك سوريف يشفت ةحفاكمل
 ،"ةفاحصلا ةنهم تايقالخا دصر 19 ديفوك" ناونع تحت 2020 وينوي 7 موي يلحرملا

 اينورتكلا رودصلا يف رارمتسالا ةيقرولا ةفاحصلا رارقبو ،ةبعص ةيفرظ يف مهلمع
 نمألل ةماعلا ةيريدملاو ،ةيلخادلا ةرازو لعافت سلجملا نمث امك ...ناجملابو
 مهبجاوب مايقلل نييفحصلا كرحت ريسيت صوصخب ،عيرسلاو يباجيإلا ينطولا
 يمومعلا مالعالا رطأ ىلع كلذ راصتقا مدعو ،ةيحصلا ئراوطلا ةلاح لالخ ينهملا
 ةبوتكملا ةفاحصلا ةفيظوو رود نع ىربك ةلالد اذه يفو .ةصاخلا  تاعاذالاو
 .ةحئاجلا نمز نابإ ،برغملاب

  ةيغاط ةيروكذ :ةحئاجلا نمز ةيمالعإلا ةيطغتلا
 ةيبزحلا فحصلا نأ ،يناديملا ثحبلا نم اهيلع لصحتملا تايطعملا تفشك دقل     

 .حوضوب يعامتجالا عونلا اهيف رضحي ال داوم جاتنإ يف ابيرقت تواست ،ةيبزحلا ريغو
 سنجلا ساسأ ىلع زييمت نود ءارقلا روهمج ىلإ داوملا كلت نم 98% تهجوت ثيحب
 نأ ىنعمب .حضاو لكشب ءاسنلا ىلإ اهنم ةئملا يف 2% تهجوت نيح يف .يجولويبلا
 نأ كلذ يف قطنملا نوكي دقو ."ةنسنجم" نكت مل داوملا كلت نم ةقحاسلا ةبسنلا
 .مهسنجل اقبط اهاياحض برضت ال ةحئاجلا

 le "ةيئاسنلا ةعزنلا " روظنم نم عونلا ةبراقم راضحتسا ىدم انذخأ اذإ امأ      
féminisme، ةفيعض ىقبت ،ءاسنلا صخت يتلا اقباس ةروكذملا%   2 ةبسن نإف 

 .يفحصلا لمعلا يف ةيغاط ةيروكذ نع ربعتو

 روضح فعض بابسأ نع ،لؤاستلا عورشملا نم ىقبي نيحرطلا نيذه نع لزعمب
 ةجتنمك اهروضح فعض بابسأ نع اضيأ نكلو ،ةيفحصلا داوملل عوضومك ةأرملا
 ثحبلا اهدصر يتلا )0%( ةيرفصلا ةبسنلا كلت رابتعالا نيعب انذخأ اذإ ،داوملا كلتل
 ةتباثلا ةدمعألاو تايحاتتفالا جاتنإ يف ،تايفاحصلا ةمهاسم ىوتسم ىلع يناديملا
 .ةسوردملا ةنيعلا فحص يف ىلوألا ةحفصلا ىوتسم ىلع يأرلا ةدمعأ و

 ةيفحصلا داوملل جتنمكو عوضومك يئاسنلا روضحلا يف فعضلا اذه بابسأ مهفل
 :نيتءارق دامتعا نكمي ،ديفوك ةحئاج صوصخب

 لكش يأب ةطبترم ريغو ،تحب يميظنت يتاسسؤم روظنم نم يهو ،جراخ نم ةءارق
 روضحلا فعض نيب طبرلا اهدامتعاب نكمي يتلاو .ةحئاجلا نمزب لاكشألا نم
 لخاد ةيلوؤسملا بصانم عيزوتو ،اهتيمرهو ةطلسلا تاقالع ةعيبطب يئاسنلا
 ىلع انتسارد ةنيع يف روكذلا بيصن نم يه لمجملا يف يتلا ةيفحصلا تاسسؤملا
 ةنيعل ىلوألا تاحفصلا يف يأرلاو تايحاتتفالا ةدمعأ نأ كلذ ىلع رشؤملاو .لقألا
 .ريرحت وأ رشن ءاردم مهرابتعاب روكذلا اهيلع ذوحتسي ةسوردملا فحصلا
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 نم ةنيع عم تزجنأ يتلا تالباقملا نع حشر امل اقبط يأ ،لخاد نم ةءارق
 اهنأ تربتعا يتلا ةدحاو ةيفحص ءانثتساب هنأ ظحلن ثيح .تايفحصلاو نييفحصلا

 46،ةيفحص ،6 مقر ةلباقم( اهتجتنأ يتلا داوملا يف عونلا ةبراقم ترضحتسا دق
 ثيح نم ،يحصلا رجحلا ةرتف يف تاررضتملا رثكأ نك  اهرظن يف ءاسنلا نأل )ةنس

 ةيسفنلا ةاناعملا ىلإ ةفاضإ ،تابجاولاو لاغشألا مكارتو فنعلل اهضرعت
 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

 لجرلا نيب زيمت ال ةحئاجلا نوك ىلع اوزكر ،لاجرو ءاسن نم نييفحصلا يقاب نإف 
 نمل " امأ "ةايحلا ظفح تايدحت مجح مامأ ةيشماه حبصت عونلا ةبراقمف " .ةأرملاو
 un فرت" وأ مهدحأ لوقي "ةيوناث ةلأسم يهف لجرلا مأ ةأرملل له باطخلا هجوتي

lux" تايفاحصلا ىدحإ لوقت. 

 ،ينهملا دعبلا رضحي ،ةاجنلاو ءاقبلا ةزيرغب طبترملا يدوجولا دعبلا اذه ىلإ ةفاضإ
 تامولعملا عمج ،ثادحألا ةعباتم نم ةفلتخملا اهعباوتو ةحئاجلا ةيطغت يف
 قايس طقف " :ةيفحص لوقت .سيسحتلاو ةيعوتلا ،روهمجلل اهلاصيإو ةحيحصلا
 ةاناعم بسح كلذك لاكشإلا .ةأرما وأ لجر رايتخا ةلأسم سيلو ،ثادحألا
 .ةحئاجلا هضرفت يذلا قايسلا ناك لب .يتيطغت لالخ عونلا راتخأ نكأ مل...صاخشألا

 ىلع لاغتشالا راتخأ نكأ مل ينعي .ةمزألا يأ فورظلا سفن يف شيعي ناك لكلا نأل
 نذإ ةلأسملاف .)ةنس 50 ، 9ةلباقم ،ةيفحص(  ةأرما وأ لجر ساسأ ىلع عيضاوملا

 ":ىرخأ ةيفحص لوقت ،عيمجلا مهت لب ،يعامتجا عونك لجرلا وأ ةأرملا ينعت ال
 ،ةأرملا ينعي ديفوك ةحئاج مهت يتلا ةيعامتجالا تائفلا فلتخم انسمال ةفيحصك
 ،ةنمزم ضارمأ نم يناعي يذلا ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ،نسملا صخشلا ،لفطلا

  ) ةنس 42 :،2 ةلباقم ،ةيفحص("اهحصنتو ةئف لك سملت نأ كيلع

 ال ،يعامتجالا عونلا ةبراقم تلعج اهتروطخو 19 ديفوك ةحئاج نأ ،نذإ رهظي
 هذه تراوت دقف .اعوضومو اجاتنإ ةيفحصلا داوملا يف يضرع لكشب الإ رضحتُست
 اضيأ نكلو .ءانثتسا نودب عيمجلل ةحئاجلل يدوجولا ديدهتلا ةوق مامأ ةبراقملا
 روضحل ريبك شماهب حمست ال ةيفحصلا تاسسؤملا لخاد ةيلكيه لماوع دوجوب
 ةواسقو ةيتاسسؤملا تاطبثملا هذه مغرو ،ةريخألا هذه .ةيفحصلا ةأرملل نزاو

 ةينهملا نم ريثكب ةيفحصلا اهتفيظوب تماق اهنأ ليجست يغبني ،ةحئاجلا ةيفرظ
  .ةيفارتحالاو
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  تاجاتنتساو تاصالخ
 

 يذلا ىنعملا لالخ نم وأ فحصلا اهتجور يتلا نيماضملا لالخ نم ءاوس انثحب جئاتن تتبثأ
 تاسسؤملا دوجول اددهم ارطخ تلكش19 ديفوك ةمزأ نأ ،ةمزألل اهويفحص هاطعأ
 ضرفل صرف نم هتلثم ام وه ةمزألا هجو نم يناثلا قشلا نأ ريغ ،ءاوس دح ىلع دارفألاو
 اهبراضتو تامولعملا لسانت مامأ ريثأتلا ةيقادصمب ظفتحا لعافك يقرولا مالعإلا دوجو
 دئارجلل ىلوألا تاحفصلا يجاتلا سوريفلا لتحا ،اذكهو .ةليدبلا مالعإلا لئاسو ربع
 باطخ نميهو .لماشلا رجحلا ةلحرم لالخ ةئاملا يف نيسمخلا قوفت بسنب ةسوردملا
 رعذلا باطخ لكش ثيح ةيئابولا ةلاحلا روطت بسح توافتم لكشب اهيلع ةنأمطلاو رعذلا
 ةراثإ رثكألا تاسسؤملا امأ .تالاحلا ددع عافترا مكحب يام رهشل ةزيمملا ةمسلا
 روضح لباقمبو .ةيحصلا تاسسؤملا ةأجافم نودبو ىلوألا ةبترملا يف تءاجف ،مامتهالل

 اذه نأ الإ ةسوردملا فحصلل ةتباثلا ةدمعألا يفو ،نيوانعلا يف تفاللا ةحصلا عاطق
 لتحا اميف ةيعامتجالا تامدخلاب اعوبتم ،داقتنالا نم ردق ربكأل هريغ نم رثكأ ضرعت عاطقلا
 ةلحرملا هذه لالخ ةلاحإلا تباغ اميف ،ةدقتنملا تاسسؤملا ةمئاق ليذ نمألاو ميلعتلا

  .ةينيدلا تاسسؤملا ىلع

 هيلع نميهملا مغيداربلا نإ لوقلا نكمي ،يمالعإلا لعافلا هاطعأ يذلا ىنعملا صوصخبو
 ةيعوتلا رود بعل لجأ نم طابضنالا ةرورضو ةيلوؤسملا باطخ عم يهامتلا هاجتا وه
 نييفحصلا باطخ ليلحت لالخ نمو .سوريفلاب ةطبترملا تاعاشإلا ةبراحمو سيسحتلاو
 لماشلا رايهنالا نم فوخلا نم عونل عضخ ةمزألا عم لعافتلا نأ حضتي ،نيبوجتسملا
 نم اءدب ةفلتخم اراودأ نويفحصلا صمقتو  .ةيسايسلاو ةيعامتجالا ،ةيحصلا ةموظنملل
 يف تاطلسلاو "ةلودلا" ةدعاسم ىلإ الوصو ةيعوتلا ،سيسحتلا ،ةعاشإلا ةبراحم ،رابخإلا
 عفدت ةيحصلا تامزألا نأ " ثيح ةقباسلا تاساردلا عم قفاوتي ام وهو ،ةمزألا ريبدت
 ذاقنإ ىلإ ةفداهلا ةيمالعإلا ةيطغتلا ىلإ ةيدقنلا ريراقتلا نم مهرود ليوحت ىلإ نييفحصلا
 ريبادتلا نم ددعل فحصلا تأجل تامزألا ةرادإل ةيلصاوت ططخ دوجو مادعنا مامأو ."حاورألا
 ديدشتو ،ةيعامتجالا ةيلوؤسملا نم ءالعإلا ،ةيتاذلا ةباقرلا زيزعت ليبق نم ةيئارجإلا

 ةمزألا ريبدتل يمسرلا روظنملا عم مادطصا يأل ايدافت ةنهملا تايقالخأب مازتلالا ريياعم
 ثحبلا جئاتن يف اضيأ تفاللا نكل .تامزألا نمز نابإ ةيمالعإلا ةيطغتلا ةيساسحب ايعوو
 ثيح ةمزألا ةلوانم يف ءاوس يف ةيبزحلا ريغو ةيبزحلا فحصلا نيب ةلاد قراوف دوجو مدع

 نم وأ رئاسخلا لقأب ةمزالا ءاوتحا ىلإ فداهلا يمسرلا روظنملا نم ابيرق باطخلا لظ
 ثحبلا قيمعت بلطتت جئاتن يهو .ةيردنجلا ةبراقملا فعض ليبق نم ىرخأ رصانع ثيح
 يسايسلاو يعمتجملا قسنلاب اهتقالعو ةدئاسلا ةيمالعإلا جذامنلا هذه ةنيب نع فشكلل
 .هتمرب
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 تايصوتلا
 

 ددع حارتقا نكمي ،ةساردلا اهيلإ تلصوت يتلا تاجاتنتسالاو تاصالخلا لالخ نم
 نيبوجتسملا نييفحصلا ةنيع اهتقاس يتلا ،تاروصتلا ءوض ىلع تايصوتلا نم
 :ةيلاحلا ةحئاجلا سورد نم ةدافتسالاو ،ةيفحصلا ةسرامملا ريوطتل

  ةيبرغملا تاعماجلاب تامزألا ةرادإو ةمزالا لصاوت تانيوكتو تاصصخت ثادحإ

 لعافلا اهعم رطضا ،رطاخملاو تامزألا ةرادإل ةيلصاوت ةطخ بايغ ةساردلا تفشك
 دعاوقلا رامثتسا مت امك ،لصاوتلا ريبدتل ةينقت تاءارجإ ىلإ ءوجللا ىلإ يمالعإلا
 ةجيتنلا هذه ىلع دامتعالا نكمي انهو .اهتيوقتو ةيفحصلا ةسرامملل ةينهملا

 رتساملاو ةزاجإلا يكلس ىوتسم ىلع ةيبرغملا ةعماجلا يف تانيوكت ثادحإ حارتقال
 ةيذغتب ةليفكلا ةيرشبلا دراوملا ريضحت اهنم فدهلا نوكي ،تانيوكت ميدقت لجأ نم
 ريبدت صخي اميف يميداكأ نيوكت اهل رطأب ،ةيفحصلا ريغو ةيفحصلا تاسسؤملا
 .تامزألا

 ةيلوؤسملا بصانم يلوتل تايفحصلا تاردق ةيوقت

 عونلا ةبراقم روضح ةرورض هاجتا ،نييفحصلا ىدل يباجيإ لثمت نع ةساردلا تفشك
 ىلع ةبراقملا هذه تباغ لباقملاب نكل .ةيمالعإلا ةيطغتلا لالخ يعامتجالا
 ةدمعألاو ىلوألا تاحفصلا يف ءاسنلا ةمهاسم اضيأ تباغو ،يلعفلا ىوتسملا
 ةلوؤسملا بصانم يف ءاسنلا روضح مدع انلجس امك .دئارجلا تايحاتتفاو ةتباثلا
 ةيوقتو تايفحصلا نيوكت معد ضرفي ام وهو ةسوردملا تاسسؤملا لخاد
 ءارجإو ،ةيفحصلا نهتاسسؤم لخاد ةيلوؤسملا عقاوم ىلإ لوصولل ،نهتاردق
 ريرحتلا ءاسؤرل ةصاخو نييفحصلل ةبسنلاب عونلا ةبراقم لوح ةينيوكت تارود
  .تاحفصلا ىلع نيفرشملاو

 رامثتسال ينورتكلإلاو يقرولا نيب جوازم جذومن ءانبل ةيقرولا فحصلا ةدعاسم
 ةصرفك ةمزألا

 ،اهنم يناعت يتلا بعاصملا لك نم مغرلابو ،ةيقرولا ةفاحصلا نأ جئاتنلا تتبثأ
 يف ايسيئر ارود نيبوجتسملا بسح تبعلو .ةينهملا نم ىوتسم ىلع تظفاح
 ربتعت يتلا ةيرظنلاف كلذل .ةيلوؤسملا قلطنم نم ةيعوتلاو سيسحتلا ،رابخإلا
 تاسسؤملا نيكمت نم ،نذإ دب ال .ةفاحصلا جذامن لك ىلع قدصت ال ةبيرق اهتياهن
 ةينهملا ديلاقتلا رمثتست ةبسانملا تانيوكتلاو معدلا لاكشأ لك نم ةيفحصلا
 ىلع ةظفاحملل ينورتكلإلا رامثتسا ىلع رداق جذومن ءانب لجأ نم ،ةيقرولا ةفاحصلل
 .يفحصلل ةيداصتقاويسوسلا ةشاشهلا نم دحلا ىلع لمعلا عم اذه .يقرولا
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  دعب نع لمعلا تاودأ نم ةنكمتمو ةصصختم ةفاحص

 عم ملقأتلا ةبوعص ،ةيئابولا ةمزألا هذهل مهتيطغت لالخ نويفحصلا هجاو
 ىقبي كلذل ،ديدجلا سوريفلا ةروطخ باعيتسا اهبلطت يتلا ةيملعلا تايطعملا
 ،تامزألا تاقوأ يف اهيلإ ةجاحلا ةرورضل ،ايساسأ ةصصختملا ةفاحصلا عيجشت
 امك .اهتايعادت يف مكحتلاو ةمزالا ةرادإل اساسح ربخلا وا ةمولعملا اهيف ربتعت يتلا
 ريفوت يف صقنل ،دعب نع لمعلا طورش تاهاركإو تايعادت نويفحصلا هجاو
 لوصح ليهست بلطتي امم .لمعلا نم طمنلا اذهل ةمزاللا ةينقتلا لئاسولا
 .ةيليضفت طورشب لئاسولا هذه ىلع هتسسؤم وأ يفحصلا

  ةيملع طورشب ةمكحم تانايب ةدعاق ثادحإ

 نييوتسملا ىلع تاحئاجلا خيرأت صخي اميف صقنلا ضعب ىلع ةساردلا تفشك
 ريفوت هتفيظو تامزألا ةرادإل ينطو زكرم ثادحإ بجي هيلعو ،يملاعلاو يلحملا
 لماعتلا ةيفيكو تامزالا عاونأ فلتخم لوح رارقلا عانصلو نييفحصلل تايطعملا

 تالاجملا نم ديدعلا يف ةيثحب ةيملع زكارم عم تاكارش ثادحإ حارتقاو اهعم
 .ايملع ةحقنم تانايب نم ةدافتسالا يفحصلا ىلع لهسيل

 

  قحالملا
 

 نيبوجتسملا نييفحصلا ةمئاق
 يلاحلا عقوملا
 لخاد
 ةسسؤملا
 ةيمالعإلا

 
  ةينهملا ةبرجتلا

 

 
  مولبيدلا

 
 نسلا

 
 عونلا

 
 ةلباقملا

 دهعملا مولبد  ةنس 37 يفحص
 مالعإلل يلاعلا

 1 ركذ ةنس 57

 ةيفحص
 ةديرجلاب
 ىلع ةفرشمو
  عقوملا

 يف ةزاجإلا ةنس 15 
 نوناقلا
 ،صاخلا
 دهعم مولبيدو
 صاخ

 
 ةنس 42

 

 
 ىثنأ

 
2 

 دهعم ةجيرخ ةنس 17 ةيفحص
 ةفاحصلا

 3 ىثنأ ةنس 45
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 بتاكو يفحص
 يأر دومع

 نم مولبد ةنس 24
  صاخ دهعم

 4 ركذ ةنس 52

 + ايرولاكابلا   ةنس 23  مسق سيئر
 ةينهم بيرادت

 5 ركذ ةنس 44

 ةيفحص 
   ةديرجب

 يف ةزاجإ  ةنس 19
 داصتقالا
 صصخت

 6 ىثنأ ةنس46

 مولبيد نودب ةنس 15 ةررحم ةيفحص
 ينهم

 ةنس 41
 

 7 ىثنأ

 لخاد ةنس 20 يفحص
 ةفاحصلا

 مولبيد 
 تاساردلا
 ةيعماجلا
 ةماعلا

 8 ركذ ةنس 43

 ةيفحص
  

 مولبيد نودب ةنس 22
  ينهم

 9 ىثنأ ةنس 52

 ىلع ةفرشم
 ةديرجلا قحلم

 يف ةزاجإ  12ةنس 
 بادآلا

 10 ىثنأ ةنس 50

 ملع يف ةزاجإ ةنس 20  مسق سيئر
  عامتجالا

 11 ركذ ةنس 50

 12 ركذ ةنس 26 رتساملا تاونس 3  يفحص
 

 ثحبلا اهلمش يتلا فحصلا ةحئال
 

 ةقطانلا بزحلا
  همساب

 ةديرجلا مسإ  اهعون  سيسأتلا خيرات

  ملعلا  ةيبزح 1943  لالقتسالا

 يكارتشالا داحتالا
 ةيبعشلا تاوقلل

  يكارتشالا داحتالا  ةيبزح 1983

  مويلا نايب  ةيبزح  1972  يكارتشالاو مدقتلا

 بزحب ةطبترم ريغ
 نيعم

  ةيبرغملا ثادحألا  ةيبزح ريغ 1998
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 بزحب ةطبترم ريغ
 نيعم

 ءاسملا ةيبزح ريغ 2006

 بزحب ةطبترم ريغ
 نيعم

2OO9 مويلا رابخأ ةيبزح ريغ  
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 نومضملا ليلحت ةكبش 

 

شبكة التحلیل 
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 تايفاحصلاو نييفحصلاب صاخلا ةلباقملا ليلد
 

 :ميدقتلا

 .............. يمسا

 تاصنم ةسسؤم هيرجت ثحب راطإ يف يناديملا ثحبلا اذه زاجنإ ىلع لغتشا
 لعافت ةسارد يجولويسوسلا ثحبلا اذه يمري .ةيعامتجالا تاساردلاو ثاحبألل
 يحصلا رجحلا ةرتف لالخ 19 ديفوك ةمزأ عم صاخ هجوب ةبوتكملا ةفاحصلا
  .ةمزالا هذه نم نيينهملا نييفحصلا فقومو وينوي و سرام يرهش نيب لماشلا

 ةيرس نوكتس اهنع نوربعت يتلا ءارآلاو ضحم يملع ثحبلا اذه نم فدهلا
confidentiel . تامولعملا مساقت متي نلو مكب ةصاخ تايطعم يأ عمجن نل 

 .ضحملا يملعلا ادع ام ةهج يأ عم مكب ةصاخلا

 .كلذب مكتقو حمسي نأ وجرن ،ةقيقد 30 يلاوح مودت ةلباقملا هذه ةدم

 لكشب اهليلحت دصق هنيماضم غيرفتو ايتوص ءاقللا اذه ليجستب موقنس
  .يملع

 ةلئسألا عيمج ىلع ةباجإلا ىلع مكعجشن ،يرايتخا ثحبلا اذه يف ةكراشملا
  .ثحبلا ءاهنإ وأ ةلئسألا ضعب نع ةباجإلا ضفر يف ةماتلا ةيرحلا مكيدل نكلو

 اهيف امب ،ثحبلا اذه يف ةكراشملا مكتقفاومب حيرص لكشب انرابخا وجرملا
 .يتوصلا ليجستلا

 :بوجتسملا لوبق دعب

 لالخ مالعإلا رود مهي لوألا روحملا .ةيساسأ رواحم ةثالث نم ةلباقملا نوكتت
 دعب امو لبق ام ةيمالعإلا ةيطغتلا تاناهر نيب ةنراقم مهي روحمو ،ةمزألا هذه
 ءوض ىلع ةبوتكملا ةفاحصلا قافآ ىلإ قرطتيف ثلاثلا روحملا امأ ،ةمزألا
  .ةيفرظلا هذه نم ةصلختسملا سوردلا
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I. ةمزألا باعيتساو بوتكملا مالعإلا لوح 
  برغملاب ةيئابولا
 

v ؟ 19ديفوك ةحئاج ةبرجت متشع فيك ،ينهم يفحصك  
 
 يمالعإ ثدح درجم مأ ،ةقوبسم ريغ ةيناسنإ ةيئابو ةمزأ •

 .......؟رخآ ثدح يأ لثم
 ؟رثكأ حيضوتلا مكنكمي له •

 
v و اهتطعأ يتلا ،ةيمهألا ةجرد نيب نراقتو ميقت فيك 

 و ؟برغملل هلوخد لبق 19 ديفوك ءابول ةيمالعإلا مكتليس
 ؟برغملل هلوخد دعب

 
   ؟تاقورف كانه تناك له •
  ؟تاقورفلا هذه يهام اهدوجو ةلاح يفو •

 
v لالخ ةيئابولا ةمزألا هذه عم مكتفيحص تبواجت فيك 

 ؟لماشلا يحصلا رجحلا ةرتف روطت لحارم فلتخم
 

 un plan deةيلصاوت لمع ةطخ مكتفيحص تعضو له •
communication  ؟ةحئاجلا ةبكاومل 

  ؟اهدوجو ةلاح يف ةطخلا هذه رصانع مهأ يه ام •
 مأ برغملل يجاتلا سوريفلا لوخد لبق :اهعضو مت ىتمو •

 ؟ةيئابولا ةمزألا ةلحرم هغولب و ،هراشتنا ،هلوخد دعب
  ؟كلذ نورسفت فيك ؟اهدوجو مدع ةلاح يف •

 
v ىلع ،ةيمالعإ ةدامك 19 ديفوك ةمزأ ريثأت ىلإ نورظنت فيك 

 :هتايولوأ و ّةفيحصلل يريرحتلا طخلا
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 ؟ريثأتلا اذه عون حضوت نأ نكمي له •

 
v ىلع ،ةيمالعإلا ةعباتملل ةدامك ةحئاجلا ترثأ فيك 

 ؟ةفيحصلا لخاد مكرود و مكعقوم
  
 لخاد ةيمالعإلا مكتامامتها تايولوأ ىلع ترثأ له •

 ؟ةفيحصلا
 مكتهجاو يتلا لكاشملا ضعب نع ثيدحلا كنكمي له •

  ؟ةرتفلا هذه لالخ
 ةلاح يف ةديدجلا تاهاركإلا هذه حضوت نأ كنكمي له  •

 ؟اهدوجو
 مكتسرامم لالخ مكتهجاو يتلا تاطوغضلا يه ام •

 ؟ةحئاجلا نابإ ةيفحصلا
 

II. ةيئابولا ةمزألاب ةقلعتملا ةيمالعإلا داوملا لوح 
 )19  ديفوك(
 

v رشنلل تقؤملا فقولا رارق عم مكتفيحص تلماعت فيك 
 ؟ينورتكلإلا رشنلاب هضيوعتو يقرولا
 
  ؟ةظحللا كلت متشع فيك •
  ؟ةفيحصك اهل نودعتسم متنك له •
  ؟فيك انل حضوت نا نكمي له ،نيدعتسم متنك اذإ •
  ؟ مكرظن يف اذامل ،نيدعتسم اونوكت مل اذاو •

 
v اهيلع متزكر يتلا رداصملا نع انثدحت نأ كنكمي له 

 رجح نم اهقفار ام و ةيئابولا ةمزألا ةيطغتل ،ةفيحصك
 ؟لماش يحص
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 ؟رداصملا كلت يه ام •
 ؟رداصملا كلت نع لقنلاب نوفتكت متنك له •
 يأ ىلإ ؟اضيأ يأرلا ءادبإو اهيلع قيلعتلا ىلع متلمع له •

 ؟دح
 لوح مكب ةصاخ ةيرابخإ داوم جاتنإ ىلع متلمع له •

 ةيناديم تارايز وأ ةيفحص تاقيقحتب مايقلا ربع ،ةحئاجلا
 ؟لماشلا يحصلا رجحلا ةرتف نابإ الثم
 
v 19 ديفوك ةمزأب ةقلعتملا ةروشنملا مكداوم تعضخ له، 

 "نيلعاف" فرط نم ةيدعب تاظحالم وأ ةيلبق ةباقر ةيأل
 ؟ةفيحصلا جراخ نم
 
 مدع دنع حاحلإلا مدع عم ؟طبضلاب مهديدحت نكمي له •

 .كلذ لوح ةظحالم ليجست عم .لاؤسلا اذه ىلع باوجلا
 ةلاح يف ةيباقرلا تاظحالملا كلت نومضم ناك ام  •

 ؟اهدوجو
  ؟رثكأ حيضوتلا مكنكمي له •

 
v مهيلع تدمتعا نيذلا ،نولخدتملاو نولعافلا مه نم 

 ؟ةيئابولا ةمزألا هذه نم بناوجو داعبأ ةيطغتل ةفيحصلا
 
 نويميداكأ ،رارقلا باحصأ مهب دوصقملا :نولعافلا •

 )خلا...ةيندم و ةيسايس تايلاعف ،نوصتخمو
 نيلخدتم وأ نيلعافل تارايتخالا كلت ريربت نكمي فيك  •

  ؟نينيعم
 

v ةئيه اهدمتعت تناك يتلا ريياعملاو طورشلا يه ام 
 ةمزأ صوصخب رشنلل ةحلاصلا داوملا ديدحتل ،ريرحتلا
  ؟19ديفوك
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 نع فشكلا و دقنلا ىلع مأ ؟يرابخإلا دعبلا ىلع زيكرتلا( •

 ةلودلا فرط نم ءابولا ةحفاكم تايجيتارتسا يف صقاون
 يسيسحتلا دعبلا ؟يليوهتلا يديجارتلا دعبلا ؟اهتزهجأ و
 ....  ؟يوعوتلا

 
v عونلا ةبراقم ،ةدارإو يعوب نورضحتست متنك له 

 ةطبترملا ةروشنملا ةيمالعإلا مكداوم يف يعامتجالا
 ثادحألا قايس هيلمي ناك رمألا نأ مأ ؟ةيئابولا ةمزألاب
 ؟طقف
 

III. لالخ بوتكملا مالعإلا ءادأ مييقت لوح 
 :ةيلبقتسملا قافآلاو ةحئاجلا

v ؟ةحئاجلا نابإ ةينهملا ةيفحصلا ةسرامملا تريغت له  
 

 ؟كلذ فيك ...معن ؟ةيئابولا ةمزألا نابإو لبق ام يتلحرم نيب  •
 رجحلا نابإ ينورتكيلإلا رشنلاو يقرولا رشنلا يتلحرم نيب •

   ؟كلذ فيك ؟لماشلا يحصلا
 

v نابإو لبق ام يتلحرم نيب ةفاحصلا ةيرح ةحاسم ميقت فيك 
 ؟ةيئابولا ةمزألا
v  ؟ينورتكيلإلا و يقرولا رشنلا يتلحرم نيب  

 ؟كلذ رسفت فيكو ؟تصقن مأ تداز له •
 
v نيب ،مكتديرجل يريرحتلا طخلا يف اريغت تظحال له 

  ؟ينورتكلإلا رشنلاو يقرولا رشنلا يتلحرم
 

 ؟تدجو نإ رييغتلا يحانم رثكا اوحضوت نأ مكنكمي له •
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v رجحلا ةرتف نابإ ينورتكلإلا رشنلا ةبرجت نوميقت فيك 
 ؟يحصلا

  
 ؟يقرولا بوتكملا مالعإلل ديدهتو ليدب مالعإ تاصاهرإ •
  ؟هل يليمكت مالعإ  •
 .؟ةيئابولا ةمزألا فورظ هتضرف ،طقف يتسيجول ينقت ءارجإ مأ •
 

v برغملاب ةبوتكملا ةفاحصلا تناك له ،كرظن يف 
 ةمزألا هذه عم ايمالعإ لماعتلل ايتسجول و اينهم ةدعتسم
 ؟ةيحصلا

 
v و جئاتنك تصلختسا اذام ،ينهمو يصخش ىوتسم ىلع 

 ؟19 ديفوك ةحئاجل ةيمالعإلا ةبكاوملا ةبرجت نم سورد
 

v مكتايصوتو مكتاحرتقم يه ام ،ةبرجتلا هذه نم اقالطنا 
 ةداحلا تامزألا تاقوأ لالخ ةيمالعإلا ةسرامملا ريوطتل
  ؟برغملاب

 
 :)ة( بوجتسملا لوح تايطعم -

  :عونلا
 :نسلا
  :ةداهشلا
 ينهملا راسملا
 ةيمالعإلا ةسسؤملا لخاد يلاحلا عقوملا

 
 
 

 




