
مالسلا ةلفاق

ةلفاقلا
تاراق نم اوءاج ،لاجر رخآلا فصنلاو ءاسن مهفصن ،ّنفلا لوقح فلتخم نم ةناّنفو ناّنف اتئم
ادنغوُأ ىلإ لبإلا ةقفارمب كانه نم اوقلطنيل ايبيل يف سلبارط يف نوقتلي ،سمخلا ملاعلا
.نادوسلاو داشت ربع
يف ةشيعملا فورظب ءاربخو نيينقتو ءاّبطأو ةيذغتلا لاجم يف نويئاصخأ مهدعاسي 
.ءارحصلا
.ًةلماك ًةنس يلاوح قرغتستو ًابيرقت مك 5500 ىتح مهتلحر لصاوتت 

ةركفلا
وأ يدرف لكشب ،تايسنجلا ةدّدعتم تاعامج نمض مهتلحر لالخ نوناّنفلا موقي
،ةيناولهب ضورعو تايحرسم نومدقي ،رثنلاو رعشلا نومظني :ةيّنف لامعأب يعامج
لالخ نم نوفرعتيو ؛تحنو مسر لامعأ نوزجني ،ةيقيسوم تافلؤمو ةيئرم مالفأو
.اهب نورثأتيو ةفلتخملا مهتافاقث ىلع اذه مهلمع
وأ ةينيدلا ميقلا :عيضاوملا فلتخم نوشقانيو تاقلح يف نوعمتجي كلذ ىلإ ةفاضإلاب 
ةينطولا تارايتلا/ةيلبقلا تاعزنلا) عمتجملا رييغت لبسو ةروثلا ،ةيقالخألا
قوقح ،شياعتلل ةديدج تايناكمإو ديلاقتلا ،(يملاعلا نطاوملا ةركف عم ةنراقملاب
،ةينالقعاللاو ةينالقعلا ،ةئيبلا ىلع ةظفاحملاو ملعلا ،ةلادعلاو نوناقلا ،ناسنإلا
.عمتجملا يف ةأرملاو لجرلا رودو ،فّوصتلاو رحسلا
.ةكراشملا لودلا يف تاناجرهم يف اهضرعو جئاتنلا لك نيودتب ماقي 

ىزغملا
.ّنفلاو ةايحلا اهاوحف ًةديدج ًاراكفأ رجفيس تافاقثلا ءاقل

لالخ تارتموليكلا فالآ عطق ءرملا ناكمإب حبصأ ثيح "ةيملاعلا ةيرقلا" يف مويلا ةايحلا
ىلإ روعشلا اذه ديعيس لبإلا ءطب .ناكملاو نامزلاب روعشلا دقفي ناسنإلا تلعج تاعاس ةعضب

.مالسلا ةلفاق يف نيكراشملا
ينطاق راظنأ تفليس ثدحلا اذهل ةيملاعلا ةيمالعإلا ةيطغتلاو مالسلا ةلفاقب يلودلا مامتهإلا

.ايقيرفإ ةراق ىلإ ندملا

عورشملا
ملاعلا لود فلتخم نم نوكراشملا تاناّنفلاو نوناّنفلا

www. DialogDerKulturen.de تنرتنإلا ةحفص ىلع نوقتلي -
ةدفاولا راكفألا عيمج شقانت ثيح -
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لوألا ناجرهملل ةصاخبو ةزيجو ةرتفل تاناجرهملاو نواعتلا جمانرب ًاتقؤم عضُي صيحو -
.سلبارط يف
(ايناملا) موخوب ةنيدمب ميظنتلا بتكم يف ميقم قيرف

ةلحرلا ةريسمل قيقدلا طّيطختلا -
دادمألاو ،مسجلاب ةيانعلاو ةيحصلا ةياعرلاو ،ءاذغلاو ،ّنفلا نم ةدكؤملا طاقنلا حرشي -

ةيلاملاو ،ماعلا
نيلّوممل ةلماشلا ةساردلا جمانرب مّدقي -
عبرألا لودلا ءارفس عم تا ءاقللا بيترتو قيرطلا ةساردل ةقباس تالحر مّظنُي -

ةكراشملا
ةينالعإ تايلمع كلذكو مصاوعلا ضعب يف ةيريضحت ةيّنفو ةيمالعإ تالفح قّقحي -

.ريراقتو ةيعاذإ تارشنو

ةلئسألا
؟انه "مالسلا ةلفاق" ةرابع ىنعم ام

ءادعلا مدعو لوبقلا كلذ ىنعمو ،مكيلع مالسلا :ةقطنملا هذه يلاهأ دنع مادختسإ رثكألا ةيحتلا يه
.مالسلا ةلفاق باحرت وه اذهو .ةحارصلاو ةقادصلاو

؟قيرطلا اذه اذامل
ايقيرفإ ىلإ هجّتنو ايقيرفإ نم انجرخ .نويقيرفإ انّلك .ناسنإلا ءاشنم ايقيرفإ يف دجوي
رصع ذنم ايقيرفإ باب يه سلبارط ةنيدم .ةريصق ةفقول بسانملا تقولا اذه يف
روطاربمإلا ناكو ،ةميدقلا روصعلا يف ايبيل ىعدُي ناك هلك ايقيرفإ لامش.نييقينيفلا
يبيل لصأ نم يمورلا سوريفيس سويميتبس مهفاشتكإب نيروهشملا نيثحابلا نم ةدع ماق .
.ايقيرفإ بلق يه ايروتكيف ةريحبو الابمكو .سلبارط ةنيدم نم ًةءادب رشع عساتلا نرقلا يف
.اهبلق ىلإ ايقيرفإ باب نم ةلحرلا يه الابمك ىلإ سلبارط نم ةلفاقلا

؟ةلفاقلاب كارتشإلل ةلماك ةنس ةرتفل تقولا هدنع يذلا اذ نم
ةيناكمإ لباقم ةليوطلا ةرتفلا سيل لماك ماع .عاطتسإلاو ةدارإلا بسح عيمجلل كارتشإلا ةيناكمإ
.ّنفلا عورفو تاغللاو تافاقثلاو نايدألاو تايسنجلا فلتخم نم سانُأ نيب ديدشلا شاقنلا
ىلع.روطتلاو لدابتلاو لقنتلا يف ءوطبلا يه عورشملا اذهل ةيسيئرلا ةفسلفلا ّنإو ًةصاخ
اهلالخ نم ضرعن نأ ديرن يتلاو ةيئرملا ةشاشلا ربع ًايملاع ةلوقنم تاناجرهم عبرأ اندنعف كلذ
اهعون يف ةديرف جئاتن ،قبس اميف ملاعلا اهيلع فرعتي مل يتلا ةيّنفلا انتلفاق جئاتن
لك دنع نيناّنفلا نيب بوانتلا ةيناكمإ دجوت اذهبو ،ةفلتخملا ةيفاقثلا لوصُألا لصت اهّنأل
ةورذك ناجرهملا يف ةينواعتلا مهلامعأ جئاتن ةقباسلا ةلحرم لكل نوكراشملا ضرعيف .ناجرهم
كارتشإلل ةلفاقلا ةياهن يف الابمك يف نيناّنفلا لك ءاقتلإ يرورضلا نم ةّنكلو .مهكارتشإ
.ةدحتملا نونفلا ايند ضرعلو يئاهنلا ناجرهملا يف

؟اهيلع نوكراشملا لصحت يتلا ةأفاكملا يه ام
لك لصحي .ةدوعلاو روضحلا مدع تقو ءانثأ ةلئاعلاو لزنملا فيراصم ةيطغتل ةيفاك ةأفاكملا
ةيّنفلا لامعألا لك يف قوقحلا ّنأ كلذب دصقُيو ."buy out" يزيلجنإلاب ىّمسم دقع نانف
.اهلاسرإ قوقح عيبل وأ اهعيبل ةلفاقلا فّرصت تحت ةلحرلا ءانثأ ةجتنملا

؟تاناجرهملا ودهاشم مه نم
ًازاوم نيكراشملا نيناّنفلل ةيلصألا نطاوملا يف ةيفاقث تالفح ذيفنت وه دارتسملا
عوضوم داشت دالب ةقطنم نوكيس ًالثم يتسبيت لبج يف ةلفاقلا ناجرهم ءانثأ .تاناجرهملل
ةيسيئرلا ةطقنلا نوكيسو .ةيلحملا ةيفاقثلا تامظنملا ةهج نم ةارجملا ىطاوملا يف تالفحلا
دهاشيس كلذ ءانثأ يفو يتسبيت يف ناجرهملل يعاذإلا لاسرإلا يه تالفحلا جمانرب لالخ يف
نرقلا يدهاشمل نورشعلاو ىدحإلا نرقلل نيناّنف لبق نم ةيرخصلا تاموسرلا عنص :ًالثم ءرملا
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نم رتل ةئام اهيف ةظوفحم ةجاجز نم ةميظع ةيهام ةطقن لاقتنإ ءرملا دهاشيس وأ ،نيثالثلاو ىدحإلا
سلبارط نم اهقيرط يف ملاعلا لك نم نيناّنفب ةقفارمو لمجل رهظلا ىلع يناباي عبنم نم ءاملا
ةيعاذإلا تاونقلل ضرعنس كلذ ىلإ ًةفاضإ .ايروتكيف ةريحب يف قرغتتس ثيح الابمك ىلإ
.ةماعلا ريراقتلاو تاناجرهملا لاسرإ قوقح

؟ةطشنألا لك نّودتس" لوقلاب دصقُي اذام
يلاهألاو ةعيبطلا نم ةبرجتب هوّرم ام ديسجتب يدرف وأ يعامج لكش ىلع نوناّنفلا عضيس
عورفلل ةيّنف عطق ىلع يداع ريغ لاحلا اذه يف مهسفنأ ةفرعم نمو مهب نوقتلي نيذلا
:هضرغو رمألا ةلالد يه هذهو .عونتم لكش ىلع ةطشنألا لك قّثوتس اذكه .ةفلتخملا ةينّنفلا
سانلا عم ةرشاعملا ةيناكمإو اذه فورظلا قفاوتل ةصاخلا ةبرجتلاو يلخادلا رظنلا غالبإ
وأ ةينيدلا ةديقعلا لكشب غالبإ كلذب دصقُي الو .ةبيرغلا تاغللاو تاراضحلا عمو نيلوهجملا
لكب رّثأتت يتلا ةيّنفلا لامعألا لكشب لب يفّسعتلا يسايسلا ماظنلا وأ ةيجولويدإلا
.ةايحلا تالجم

قرفلا وه ام:ةيملاعلا ىقيسوملاو (Biennale)"الاّنايبلا"و (Dokumenta)"اتنموكودلا" دجوي
؟ةلفاقلا نأشب يّنفلا
ةبسنلاب .نآلا ىتح ةدوجوملا كرتشملا ريثأتلاو لدابتلا تايناكمإ ةلفاقلا زواجتت
وأ يكيرمألا ّزاجلاب ةيديلقتلا ةيبرعلا ىقيسوملا ًالثم طلتختف ةيملاعلا ىقيسوملل
ىقيسوملا تلاز ام ينعي ،ةيبروُألا ةيكسالكلا ىقيسوملاب ةيديلقتلا ةيدنهلا ىقيسوملا
نأ نييبرعلا نييقيسوملل نكمم وه كلذلو لطاب ماظنلا اذه ةلفاقلا يف .ةدئاس ةيبرغلا
.ًامامت ةديدج ىقيسوم نييدنهلا مهئالمز عم اورّوطتي

؟ةينالعلا ريبكت لجأ نم ريهاشم نوعدت له
.مكيلع مالسلا :ةيفيك ةيأب اهيف كرتشي نأ ديري نمب بحرنو ةركفلا رشنن .ًادبأ وعدن ال
نيروهشم وأ نيفورعم نيكراشملا نيناّنفلا بلغأ نوكيس .كلذك ريهاشملاب بّحرن ديكأتلاب
.مهطاشن ةرئاد يف
ةيدرفلا ةيقيسوملا تالفحلا ةدع نكلو ًاعبط نيعونمم اوسيلف ةيهيفرتلا نونفلا رابك امأ
رداصم جامدنإ نم ةيّنف عطق ةلفاقلا لالخ يف سكعلاب أشنت .ةيريخلا تاعربتلل ةيفاك
.ةطقنلا هذه ىلإ اهب مامتهإلا هجّتيس .اهتيصاخ يه هذه .ةضقانتم

؟اذهك ءيش فلكي مك
.يكيرمأ رالود نويلم 230 يلاوح
؟هعفدي نم .لاملا نم ريثك اذه
ضعبل ةيلاملا ةوقلاب ًارابتعإو .ًايلاع سيل رالود نويلم 230 غلبم ميظعلا دوهجملاب ًافارتعإ
اذه ليومت ىلع ةرداقلا تاسسؤملا نم ريثك دجوت ةيلودلا ةيداحتإلا ةيعانصلا تاسسؤملا
هذه ،يناسنإلا عورشملا اذه قيقحتب فّرشتت يتلا تاسسؤملا كلت الإ لأسُي ال .عورشملا
ىلع نكلو ةرشابملا ريغ ةياعدلا قح تاسسؤملا ةيناكمإب ًاعبط .يّنفلا ىوتسملا ىلع ةيملاعلا
.يبسن لوق وه "لاملا نم ريثك" لوقلا .رمألاب مامتهإلا طرش

؟ةلفاقلا نوكراشم عبشي كلذ ءانثأ يفو رقفلا قطانم روبع نكمم فيك
لاؤسلا .حضاو ريغ اذه ؟ًايدسج ًادوجوم ءرملا ناك اذإ الإ ىنغلاو رقفلا نيب ضقانت دجوي ال اذامل
نع ديعب شيعي ناك اذإ ًاضيأ نكمم – نورخآلا عوجي ءانثأ لكأي نأ ءرملا ردقي فيك – هسفن
ةلأسملا هذه اهّنف كالهتسإو ةلفاقلا نع رابخألا ريثُت نأ لمتحملا نمو .كلت رقفلا قطانم
داوملا ةريبك ةيّمك لمحتس ًاعبط .ةلفاقلا لالخ يف تايهشملا دجوت ال كلذ ادع اميف .صوصخب
.ةديدج ةيريخ ةمظنم تسيل اهنكلو ،ةمزألا ةلاح يف رقفلا قطانم يلاهأ ةدعاسمل ةيودألاو ةيئاذغلا
.عوجلا يغلت ال اهنكلو تاراضحلا مادص نع ةيضرفلا ةلفاقلا ضقنتس

؟ةكرتشملا لودلل ةدئافلا يه ام نكلو
تالاصتإو تاقالع أشنتسو ،مهل لغش نوكيس ًالوأف يلاهألا عم قيرطلا يف نواعتنس انّنأل
عيضاوم نوكت نل .ةينالعلا دجوت ًايناثو .مهمامأ ةديدج قافآو ةيعامج وأ ةيصخش تاكارش امبرو
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نكلو ،ًةماع ايقيرفإ نعو ًةصاخ ةكرتشملا لود نع ةلفاقلا رابخأ يف ةدئاس رقفلا وأ ثراوكلا
ديدجلا رظنلا ةهجوو يعولا ريغت يه ةلفاقلا ةركف .مهتشيعمو مهتفاقثو دالبلا يلاهأ عيضاوم
.ةيعقاولا ةيّدملا ةدعاسملا تسيلو ايقيرفإ ىلإ ًارظن

؟نادوسلا يف ةيلهألا برحلاو
يبرغلا ملاعلا لبِق نم ًةيلك ةلهاجتملا بورحلا نم يه برحلا هذه .مالسلا ةلفاق يه ةلفاقلا كلذل
تالاجم يف هسسُأو يلامشلا يبرغلا ملاعلا تاعزانم سكعت يتلاو بورحلا ىسقأ نم اهّنأ عم
ةلفاقلا بّرقت ءانثأ ةنده وه حارتقإلا .ةعيبطلا دبع دض ةيحيسملا دض مالسإلا ينعي اهتاعزانم
.تاثداحمل بسانم تقو تقولا اذه كلذلو راظنإلا طحم ةلفاقلا نوكتس .برحلا ةقطنم اهروبع ءانثأو
نل .ةدحتملا ممُألل "2001 تاراضحلا راوحل ماعلا" يف ةلفاقلا جاردإل ءيش مهأ اذه.هللا ءاش ْنإ
عطقلا الإ  لمعت نل اهنأل ةيسايسلا رومُألا يف اهيأر رهظُت نأ ةلفاقلا ديرت نلو عيطتست
.ةصاخ نوؤش اهلك مهتيجولويدإو مهنيدو نيكراشملا ةسايس كلذب .ةيّنفلا

لكاشم اولحي نأ نوعيطتسي نيذلا نوناّنفلا اميس ال هّنأب قيدصتلا ةلاطتسإ اوذخأت نيأ نم
؟ملاعلا
نويسايسلا كلذ لواحي .ملاعلا نع اذه نم رثكأو .لحلا نع دحأ ثّدحتي ال .مكلضف نم ،ةظحل
ةظحللا سفن يف ةركف نسحأ نومدهُي نيذلاو ةيرشبلا عابطل نوحلصملا لكو دئاقعلاو نايدألاو
مهيدل تسيل سكعلاب نوناّنفلا .نيرخآللا اهاومزلُي نأب اهيف مهرّوصت قيقحتب نوأدبي يتلا
ىتحو يدوهي عاقيإلا ةلآ ىلع مهليمز ناك ذإ نولأسي ال مهّنكلو ،ةديدج قافآ الو ةبوجأ الو لولح ال
ةديحولا ةيناسنإلا ريباعتلا ةروص وه رمألا ةقيقح يف ّنفلا ّنإ .مهسفنأب نيينيطسلف مهّنإ
ةلفاق ةصرف يه هذه .هسفن نع راروزإ نودب اهيف كارتشإبو اهلوبقب ناسنإلل حمسُت يتلا
.نآلا ىتح ةقلغم تربتعت يتلا مهافتلل باوبألا حتفت :مالسلا

؟ةلفاقلا "عوضوم" دجوي له
.ءاملا

؟ءيش لك اذه له
ًالماك ةلفاقلا لخد مّلسيس كلذلو .فيظن ريغ ءام نم دالوألا ًةصاخو سانلا نم ريثك تومي
زواجت تاراشإ نع رّكفن نأ نكمم املك لاملا رثكي املك .برشلا هايمل وكسنويلا ةمظنم قودنصل
ءاربخ عم ةعيبطلا بط لاجر نواعتي ثيح ،هايملا ثوحب دهعم ًالثم زيهجتلا ةقيرطو رابأ ليومت
ال امبر – ةيرشبلا لكل فيظنلا برشلا ءام فلكي مك لاؤسلا ىلع باوجلا وأ .يلآلا بساحلا
نودب موي 70 وأ 50 دعب ناسنإلا تومي .ةنيعم ةدعب لاؤسلا اذه ىلع بيجي نأ ءرملا عيطتسي
.مايأ 7 وأ 5 دعب توميف ءاملا نودب .لكألا

.لوألا ناسنإلا قح يه ةفيظنلا برشلا هايم

Christof Wackernagel – 2001 ربوتكُأ
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