ءاسنلا بارضإ نايب
هلمع نع ىلختي نم امئاد نينوكتس  ،كلفط ضرمي امدنع  .نيديرت ام ردقب ةيوسن ينوكت نأ ِكنكمي „
„ فاطملا ةياهن يف

لوألا ءاسنلا بارضإ ىلإ مضنا :لوبقملا ريغو قاطي ال يذلا توافتلا اذه ءاهنإل
!جروبمسكول يف
نم هريغوأ رقتسم ريغلا نهعضو وأ نهلمع فورظ نهلعجت يتاوللا ءالؤه لك
كتبغرو كبضغ رهظأ :بارضإلا ىلإ مامضنالا ىلع نيرداق ريغ ةلداع ريغ ملاعم
!ةيعادبإلا لامعألا لالخ نم رييغتلا يف
! نمزهي نل  ،تادحتم ءاسنلا

ةدئاقك لمعلا نع تفقوت .ةيدلبلا يف لمعتو اًماع  29رمعلا نم يلوج غلبت
ةمظتنم لمع تاعاس ءاضق نم نكمتت ىتح  ،اهفغش كلذ ناكو  ،مسرلا ةشرول
.اهتنبا عم تقولا نم ديزملا ءاضقو
حلاصل صاخلا هباسحل لمعي  -نيماعلا تاذ انين اهتنبا دلاو  -ويت اهكيرش
.ةيرامعم ةسدنه ةكرش
يف هنأ ملعي هنكل  ،امهتنباب ءانتعالا ديري ال ويت نأ كلذ ينعي ال
ال اضيأ وه ؛ هلفط ةياعرل ةزاجإ ذخأ اذإ ريدقت عضوم نوكي نل هتفيظو
طسوتملا يف  ،بسكي هنأ نم مغرلا ىلع .دوقعلا نادقفب ةرطاخملا عيطتسي
طورشلا سفن وأ يفيظولا نامألا سفنب عتمتي ال هنأ الإ  ،يلوج نم رثكأ ،
.ةزاجإ ىلع لوصحلل
مل ويت لباقملا يف امنيب ةيحضتلل ترطضا اهنأ ترعش يلوج  ،ام دح ىلإ
.وه اهب موقي نأ ىلإ ةجاحلاب رعشي
وا مأك نهرود يف تاروصحم نهنأ نرعشت ..ملظ اذكه نم يناعت ءاسنلا نم ديدعلا
مامتهاو ةيميظنت لامعأب مايقلا ىلع نهعيجشت متيو  ،زيزعتك وأ دعاسمك
.ىرخألا نهتابغرو نتابجاو نهتامامتها باسح ىلع طيطختو
ةيبرت وأ بحن نم ةدعاسم لعجل هلعف نكمي يذلا ام ؟ كلذ بنجت نكمي فيك
يذلا ام  ،مهسنج ناك ًايأ ؟ عيمجلا ةيلوؤسم ةيلزنملا لامعألا ىتح وأ لافطألا
عوفدم لمعلا سفاني ال رجألا عوفدم ريغلا لمعلا نأ ىلع ديكأتلل هلعف نكمي
؟ءاسنلاو لاجرلا نيب يواستلاب ةيلوؤسملا هذه مساقت نكمي فيك ؟ رجألا
لاصخلا نم امه ناذللا -فطاعتلاو راثيإلا حبصي الأ ىلع صرحن نأ انيلع
 .ةأرملاب ًاراض -ةميقلا
تنكأ ءاوس ..اتانير وأ وول  ،اكيلايد  ،يدناس  ،ةميرك  ،يلوج كمسا ناكأ ءاوس
يف  ،ةطبترم وأ ءابزع تنكأ ءاوس  ..ال مأ دالوأ كيدل ..رخآ ناكم نم وأ انه نم
..ةقاعإ نم نيناعت وأ ةضيرم  ،ةديج ةحصب  ،ةقلطتم وأ ةجوزتم وأ ةيندم ةكارش
هيلع نوكت نأ بجي ام ةأرملا ىلع يلمت يتلا اهسفن ةصقلا نتعمس نكعيمج
بسانتت ال امدنع اهساسأ ىلع كب كيشكتلا متي يتلا ةصقلا  ،هلعفت وأ
رجألا عوفدملا كلمع اهيف ربتعي يتلا كلت “ ،ةيلاثملا„ ةأرملا ةروص عم
ةيبرت وأ فيظنتلا ،ةيانعلا لامعأ ربتعت ىتح وأ لجرلا لمع نم ةميق لقأ
.ةيقيقح ةفيظو تسيل اهنأ ىلع موي لك اهب نيموقت يتلا لفطلا
 انعمتجم ماودل يرورض رمأ وه يذلا  -لمعلا اذهب فارتعالل تقولا ناح دقل.ةاواسملا مدق ىلع ءاسنلاو لاجرلا نيب كرتشمو مرتحم يقيقح لمعك
هتيمهأب فرتعم ريغو يئرم ريغ لمعلا نم عونلا اذه لظ  ،اًدج ةليوط ةرتفل
ول امك وأ هدرفمب ثدحي لمع هنأ ىلع هيلإ رظنُي ناك  ،اًدج ةليوط ةرتفل .
لجرلل تيطعأ يتلا راودألاو ةطشنألا نم ةيمهأ لقأ لمعلا نم عونلا اذه ناك
.اًيديلقت
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يئزج ماودب نلمعي ءاسنلا نم : 34٪يلي امك عضولا  ،غروبمسكول يف
ماودب لمعلل ءاسنلا ءالؤهل يسيئرلا ببسلا  .لاجرلا نم  6٪عم ةنراقملاب
ىلع رشابم ريثأت اهل ةبكوكلا هذه„  58٪ .ةبسنب ةيلئاع بابسأل وه يئزج
شاعم ىلع نلصحت يتاللا ءاسنلا نم . 44٪قحال تقو يف ةيدعاقتلا تاشاعملا
يف  2015) ،ماع يف وروي  (1726,135طقف ىندألا دحلا ىلع نلصحت يدعاقت
„ .عضولا سفن يف لاجرلا نم طقف  4.5٪نأ نيح

