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 عا?: 0إلخ1= الف&0نشي100مغت&ب71 س1*س&71 في %ست&0ل*ا قب2 ح01لي 
*ستن+71 على شاحنتE? %ما? فن+D "0لجبا2 0لس1*س&*ة" في بالمب*+

)Courtesy: Debra Talbotبف*كت1&*ا. (
RDB(

"7O تـــا&*خ س1*ــس&0 ال ُ*ـــكتM فق" فD1 ُتــ&0بEا"
swissinfo.ch- -)*, غا&"* )ص)ن&ا ف&نات"!بقل? :  

&نا9! بعB @لخب*@ء @لم*م)ق&< بتأس&, مع:9 خا8 )معج5 لت)ث&2 مختل.
C*Dلقاء نF >F >(لس)&س*&ة. )&ق)ل@ C*لتا*&خ @ل:ج Iق*Jلتي ت@ Iل9*@سا@

خا*ج&ة على PQ@ @لم)ض)O @ل)@سعM &عتب* -م*@ ض*)*&ا.

ص1&= بإع"اء  س*سمح   T1سع% 10V*ة  م7  0لEج&=   W1لم1ض  D&"0لت  7O
كاملة 1شاملة ع7 "ب*عة 0لمEاج&*7 0لس1*س&**T7 بما في ]لZ 0ألسباM 0لمختلفة
01لمتع++= 0لتي +فعتE? للEج&= Oلى 0لخا&` "201 0لق&7 0لماضيT 01لتأث*&0[ 0لتي

%ح+ثa1ا في 0لبل+70 0لتي 0ختا&01 0الستق&0& ف*Eا. 
 

 %لTb 1مع ]لTZ ل? تك7 تت1ف& %*ة700*ناVa حال*ا ع++ 0لمغت&ب*7 0لس1*س&**7 
مع"*ا[ ج+*ة عa 7]0 0لم1ضW1 قب2 0لنصb 0لثاني م7 0لق&7 0لعش&*7.

 
 c*7 0ل1ق[ ق+ حا7 لكي *ت? تلخ% T1ل*ن01 بش*كاغ*O بجامعة D0لساب [0ألستا T]&ل*1 ش*لب d&*121ا حaVنجاO ?ك2 0ألعما2 0لتي ت

a]0 0لم1ضTW1 %1 تلZ 0لتي aي بص++ 0إلع+0+ حال*ا.
 

معا في  %كث&   eبانفتا  V*تم* 0ألكا+*م**7  م7  0لصاع+  0لج*2   7% بق1لf: "*ب+1   Zل[ ش*لب&[   e&اج&*17*شE0لم  W1لم1ض  fلجت
عل عمل[   T]0إلنت&ن شبكة   c1باألخ  T=&0لمعاص 0التصا2  1سائ2  1ت"1&   T0لع1لمة  7O ث?  بـ0لس1*س&**7".  0ل1عي  V*ا+=  ى 

"0لمص*& 0لمشت&Z لس1*س&*ي 0ل+0خ2 1س1*س&*ي 0لخا&`".
 

س1*س&*ي  W1بم1ض 0لكب*&  0الaتما?   0[a فتعتب&   T7&ب بجامعة  0لتا&*خ  %ستا]=   T&+1شت ب&*ج*[  O"ا&%ما  في  0لخا&`   
 &hبالتخلي ع7 0لن D7 0ألم& *تعلO" :بمثابة "تبا+2 للق*? 0لثقاف*ة". 1ت1ضح قائلة Tكا+*مي%TئيVبشك2 ج i&0لى 0لتا&*خ 0لس1*س
01لتمك7 م7 0لحص21 على نh&= 1"ن*ةT 01لتع&b على ك*ف*ة &01` 0ألفكا& عب& 0لح+1+".

 
 لت&ك*V 0ألبحا( O1ع"ائEا1حّ]&[ شت1+& م7 مخاb1 فق+70 معل1ما[ aامة ع7 0لمغت&ب*O 7]0 ما ل? *ت? 0لق*ا? بمج1E+ جا+

0ل"ابع 0ل&سمي.

5Dتما5 متعاQ@

ة باa d&* [O T2V]0 0ألخ*&1&حب[ 0لس*+= شت1+& باقت&0حا[ ش*لب&[T 01نض? لEا في ]لV Zم*لEا ج1&` ك&T!*0 0ألستا] بجامع
تا&*خ*ة 0لمتعلقة بالجال*ة 0لمغت&بة.بأa 7ناZ عالقة ب*7 0ل+*نام*ك*ة 0لمستم&= للمجتمعT 1ب*7 ما *ب+1 على %نf كث&= 0ل+&0سا[ 0ل

 
ناaج 0لتعل*? 0لجامعي بf. 1%ضا1b*ب+i ك&0*! 0قتناعا بأa 7]0 0لجانM م7 0لتا&*خ *ستحD 0لعنا*ةT لكنf *ح]& م7 خ"& Oثقا2 م

ضمa 7]0 0لس*اD بأa 7ناZ معاa+ تعنى بم01ض*ع 0لEج&=T السّ*ما في جامعة ن1شات2.
 

ف&صا  Zناa بأ7  ش*لب&[   d&*  T0ألكا+*م*ة 0أل1سا"  م7  تلقاaا  0لتي  0لمشجعة  Oل&+1+  0لى  0لجامعا[01ستنا+0  ب*7  للتعا71   
2 1ث*D ب*O 7قامة معE+ ُ*عنى0لس1*س&*ة 1مlسسا[ %خ&d.  1عبـّ& ع7 %ملa f]0 بالق21: "تتلخc فك&تي في Oمكان*ة 0ل&ب" بشك
ث1& عل*Eا *جM %ال تبقى مخ1Vنةبتا&*خ 0لمغت&ب*7 0لس1*س&**T7 1ب*7 0لمتاحb 01لم+0&! أل7 0لمع&فة 01لمعل1ما[ 0لتي *ت? 0لع

ة 0لجماع*ة".في %ب&0` عاج*ةT ب2 *نبغي تV1*عEا 1نش&aا على %1سع ن"اD لكي تعم2 على صق2 ]0ك&تنا 0ل1"ن*

تغ&* في @أل9)@*

على ب01+& 0لتغ**& فيساشا 0VالT م+*& مش&W1 0ألبحا( 0لخاc بال1ثائD 0ل+بل1ماس*ة 0لس1*س&*ةT سل" م7 جانبf 0لض1ء 
 0لفت&= ما ب*7 خمس*نا[ 1ست*نا[0الست&0ت*ج*ة 0لتي تنتEجEا 0لسل"ا[ 0لف+&0ل*ة. فالجال*ة 0لس1*س&*ة في 0لخا&`T 0سُتخ+م[ في
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س*اسة س1*س&*ة

 ع7 0مت+0+ لنhا? 0لم*ل*ش*ا0لق&7 0لماضي كأ+0= لتحس*7 ص1&= س1*س&0 في 0لخا&`. 1*ق21 في a]0 0لص++: "OنEا كان[ عبا&=
مع 0لم+ني".  0ل]i ت? 0ختبا&m 1تج&بتf في +0خ2 0لبال+. غ*& %7 0ل+1لة ُتمث2 في m[a 0لحالة بأعضاء 0لمجت

 
i% T لما تأسس[ جماعة ضغ" على 0لمست11916d1ل? *ب+% 0لمغت&ب71 0لس1*س&*71 *تح+ث71 بص1[ 01ح+ Oال في عا? 

]i كان[ ف*f غالب*ة 0لمEاج&*07لف+&0لي. 1ق+ %نشأ[ جمع*ة س1*س&*ي 0لخا&` م7 قب2 %عضاء محافh*7 م7 0لجال*ةT في 0ل1ق[ 0ل
مi1[ 7 0لت1جEا[ 0لل*ب&0ل*ة عم1ما.

 
f 0لسل"ا[ 0لمحل*ة (0لكانت1نا[1لح+ a]m 0لفت&=h Tل[ 0ل+1لة تعتب& 0لEج&= قض*ة شخص*ة تعني 0لف&+T في 0ل1ق[ 0ل]i كان[ ف*

منا"D %خ&d.01لبل+*ا[) تشجع في %غلM 0ألح*ا7 سكانEا 0لفق&0ء على مغا+&= 1"نE? 01لبح( ع7 ف&c %حس7 في 

I9*), )تح9&ا

0لعالقة ب*7 تجا&M 0لح*ا=1في ن+1= ُعق+[ مlخ&0 ح21 تا&*خ 0لEج&= 0لس1*س&*ةT %شا& ك&O !*0لى %aم*ة 0العتناء ب+&0سة 
 01لفئا[ 0الجتماع*ة 01ألجنا!.0ل*1م*ة بالت&ك*V على بعn 0لمسائ2 0لتج&*+*ة مثV0 2+01` 0ل1E*ةT 01لعالقة مع باقي 0لبل+70

1قا2 بE]0 0لشأ7O" 7 ]لZ *سمح لنا بمع&فة ك*b تعام2 0لف&+ مع مح*"f 0لج+*+".
 

0لثقافةT قائلة: "7O تا&*خ%ما 0لس*+= شت1+& فتش++ م7 جEتEا على تأث*& 0ل+1لة 01لمlسسا[ 0لعم1م*ة 0ألخ&Td 01القتصا+ 1
."d&1لك7 %*ضا في %ماك7 %خ Ti&0لس1*س M0&0لت D1فق" ف Mس1*س&0 ال ُ*كت

 
+ hل[ لفت&= جVء0 الل]T0 تض*b 0لس*+= شتT&+1 بأO 7قامة معج? خاc س*سل" 0لض1ء على a]0 0لجانTM خص1صا 1%7 0لبال

*تجV% م7 عال? مع1ل?T 1%7 0لت&ك*V 0قتص& فق" على 0لماضي 0ل]i ح+( +0خ2 س1*س&0.
 

عي في m[a 0لحالة ب*ئت*O7% :7ع"اء مغdV لتا&*خ 0لمغت&ب*7 ق+ ُ*ضاعb م7 عم2 0لباحث*T7 بح*( *ق21 ش*لب&[: "عل*Z %7 ت&0
تع&b م7 %*7 %تى 0لمEاج&T71 1ك*b كان[ خلف*تE?. كما عل*Z %*ضا %7 تفE? ب*ئتE? 0لج+*+=".

 
 Oلى %بع+ م7 ]لZ باقت&e0 قب121في 0ل1ق[ 0ل]i ت? ف*f 0العتما+ على 0لمصا+& 0لتقل*+*ة مث2 0ل1ثائD 0لمكت1بةMa[* T ش*لب&[

0لس*& 0ل]0ت*ة لألف&0+ 0لتي *صف71 ف*Eا 0لتجا&M 0لتي م&01 بEا.

C9(لمفق@ Iلحلقا@

TملةE0لتا&*خ*ة 0لتي كان[ ُم Mبال+&جة 0أل1لى على 0لج01ن V*0لخب&0ء على ض&1&= 0لت&ك Dك&0*! %7 تت? م&0جعة1*تف e&0قت [O 
ما? 0لبحاثة بتا&*خ 0لمغت&ب*7نق+*ة لك*ف*ة 0تخا] ق&0& 0لEج&=T في 0ل1ق[ 0ل]i عب& ف*f ك2 م7 شت0V1 &+1ال ع7 0ألم2 في a0ت

0لماT2 ب2 %*ضا &ص*+0 م7 ثقافا[0ل]*7 عا+01 للi% T7"1 %1لئZ 0ل]*7 عا+O 01لى %ص1لE? 0لس1*س&*ة حامل*T7 ل*! فق" 0لث&1= 1
مختلفة.  

 
Zناa Zل]ل T"0لمحلي فق d1على 0لمست =&aاhل+&0سة 0ل D&"جي1قا2 ك&0*!: "لق+ ت? لح+ 0ل*1? 0لتEا بشك2 منEلى +&0ستO حاجة 

1%كث& شم1ل*ة".
 

 +Eم7 0لج +*Vجماعا ب*7 0ألكا+*م**7 ح21 ض&1&= ب]2 مO Zناa 7% 1+ب* T0[a 2م17على 0ل&غ? م7 ك +*Vم c*ني 1تخصa[0ل
0ل1ق[ ل+&0سة 0لعالقة ب*7 0لEج&= م7 س1*س&0 01لEج&= Oل*Eا.

 
 7O" b01ح+".  %ما ك&0*! فأضا mلح+ 0آل7 في 0تجا Zل]ل D&"ج&=1تق21 0لس*+= ست1+&: "لق+ ت? 0لتE0لمت1ت& 0ل*1? ح21 0ل q0لنقا

*عم2 على حجM 0ل&l*ا عO 7لقاء نh&= شاملة على م1ضW1 0لEج&= 0لبش&*ة 1تنق2 0ألف&0+".

 -iV1ص1ن*ا ف*نات &V*1&! غا%swissinfo.ch
(b*&محم+ ش :fلى 0لع&ب*ة 1عالجO fنقل)
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@لع)F C9لى س)&س*@

ع1+= 0لمغت&ب*O 7لى س1*س&0 ل? تك7 +1ما تلقى 0لت&ح*M 0لحا&T كما ُتEh& ع*نة م7 0لص1&...

Oحصائ*ا[

عا?  في  ُنش&   i[0ل 0لسكان*ة  01ل+&0سا[  0لEج&=    d+منت تق&*&  0لمEاج&*20107*ش*&  ع++  ع7  منEا   D10لم1ث 0الحصائ*ا[   7% Oلى   
0لس1*س&**7  حتى منتصb 0لق&7 0لعش&*7 كان[ قل*لة.

 
. 1تغ"ي فق" 0ألشخاc 0لمسجل*7 في 0لقنصل*ا[ 0لس1*س&*ة في11926ل? تO &Ehحصائ*ا[ 0V1&= 0لخا&ج*ة ح21 0لEج&= Oال في عا? 

0لخا&`.
 

ما[ 0لتي تق+مEا 0ل+21 0لمستقبلة لE]1m*عتم+ 0لمl&خ71 بال+&جة 0أل1لى على سجال[ 0لسل" 0لمحل*ة 0لخاصة بالمغت&ب*T7 %1 على 0لمعل1
0لEج&=O Tضافة 0لى عمل*ا[ 0إلحصاء 10 0لمسح 0لجVئي 0لتي تنجV ضم7 بعn 0ل+&0سا[.

 
7 0لتاسع عش& Oلى بل+70 خا&` 0لقا&=1*ق21 0لخب&0ء لق+ تم[ 0لمبالغة في %غلM 0ألح*ا7 في تق+*& حج? 0لEج&= 0لس1*س&*ة  خال2 0لق&

 c1باألخ Tج&= 0لمض"&+= 01لقل*لة 0لتي كان[ في +0خ2 0لقا&= 0لعت*قةEال*ا.0أل1&1ب*ة مقا&نة مع 0ل"*O1 لبل+70 مجا1&= مث2 %لمان*ا 1ف&نسا
 

 0لb مغت&M س1*س&i في 0لخا&`.1700*ع*q حال*ا ح01لي 

س1*س&0 في 0لخا&`

اس*ة 01لقان1ن*ة 01ل+*ن*ة للEج&= ما ب*7ُنhم[ ن+1= ل*1? 01ح+ في جامعة ب&T7 ت"&ق[ للج01نM 0الجتماع*ة 01لثقاف*ة 01القتصا+*ة 01لس*
0لق&ن*7 0ل&0بع عش& 01ل01ح+ 01لعش&*7.

 
ماعي %1 0لتا&*خ. كما ت? ف*Eا ع&n تا&*خ1ت? 0لت"&D للع+*+ م7 0لم01ض*ع 0لممت+= م7 0لم&تVقةT للمبش&*T7 م&1&0 بج01نM 0لضما7 0الجت

 b0عة س1*س&0 0لعالم*ة 0لتي تعتب& سل[Oswissinfo.ch.
 

اصة بال1ثائD 0ل+بل1ماس*ة 0لس1*س&*ة1T%ش&b على تنh*? 0لمنت+d جمع*ة 0لتا&*خ 0القتصا+i 01الجتماعي باالشت&Z0 مع مش&W1 0ألبحا( 0لخ
  .M11جمع*ة عل? 0لشع

1صال[
منhمة 0لس1*س&**7 في 0لخا&`
0V1&= 0لخا&ج*ة 0لس1*س&*ة
0لمكتM 0لف+&0لي للEج&=

0لمنت+d 0لس1*س&i ل+&0سا[ 0لEج&= 01لسكا7
0ل1ثائD 0ل+بل1ماس*ة لس1*س&0

ج1&` ك&0*!
ب&*ج*[ شت1+& - جامعة ب&7

ل*1 ش*لب&[

Xلمقا@ @PQ صلة(

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=33286080

 
Fغال2
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