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يغرشفٗ حكٕيٛا ذى ذؤعٛغٓا فٙ يشاحم ػذج، اال أٌ انًشكهح نٛغد فٙ ػذد انًغرشفٛاخ، تم فٙ انؼشٕائٛح  22فٙ نثُاٌ َحٕ 

يغرشفٛاخ فٙ حٍٛ اٌ يُاطق اخشٖ ذفرقش انٗ ٔاحذ. حانٛا ٚرى اَشاء  4انرٙ ذحكى تُاءْا، ار ًٚكٍ اٌ ذدذ فٙ يُطقح ٔاحذج 

يغرشفٛاخ حكٕيٛح ال ذثؼذ انٕاحذج ػٍ االخشٖ أكثش يٍ ستغ عاػح )يشغشج،  3ٛٓا يغرشفٗ فٙ خة خٍُٛ، فٙ يُطقح ٕٚخذ ف

ٔخشتح قُافاس، ٔساشٛا(، تًا ٚغرذػٙ انغئال ػٍ اٜنٛح انرٙ ٚرى اذثاػٓا نرشٛٛذ انًغرشفٛاخ انحكٕيٛح، ٔيا ارا كاٌ ثًح خشٚطح 

فٙ ٔصٚش انظحح انؼايح غغاٌ حاطثاَٙ تؤٌ ثًح خهالً فٙ ْزا ال ُٚ.اعرشفائٛح أٔ طحٛح ٚرى االػرًاد ػهٛٓا نثُائٓا، ٔيٍ ًٕٚنٓا؟

انشائغ .انًٕضٕع، ٔنكٍ انٕصاسج فٙ طذد يؼاندرّ، خظٕطا أٌ انخطظ نثُاء انًغرشفٛاخ ذرى تشكم يشذدم يٍ دٌٔ أ٘ دساعح

ٔسج انحم انغهٛى فٙ نثُاٌ أٌ كم يُطقح ذغؼٗ انٗ اقايح يغرشفٗ نٓا، ٔنكٍ تشأ٘ حاطثاَٙ "تُاء انًغرشفٛاخ نٛظ تانضش

 1000أعشج نكم  3.5نهقطاع االعرشفائٙ، فبرا احظُٛا ػذد اعشج يغرشفٛاخ نثُاٌ يقاسَح تؼذد انغكاٌ، َدذ أَّ نذُٚا أكثش يٍ 

يٕاطٍ، ْٔزا انًؼذل يشذفغ خذا. فرٕصٚغ انًغرشفٛاخ قذ ال ٚكٌٕ تانضشٔسج يثُٛا ػهٗ ذٕصٚغ خغشافٙ طحٛح". أياو ْزا 

انظحح انٗ اخشاء يغح شايم نهقطاع االعرشفائٙ ٔاخرظاطاذّ ٔقذسذّ االعرٛؼاتٛح ذًٓٛذا نٕضغ انهًغاخ انٕاقغ ػًذخ ٔصاسج 

االخٛشج نهخشٚطح انظحٛح انشايهح نكم نثُاٌ، ٔٚئكذ حاطثاَٙ أٌ انٕصاسج تذأخ تبػذاد دساعح نهثُٗ انرحرٛح نهشػاٚح انظحٛح 

ع أٌ ذًرض خضءا كثٛشا يٍ انضغظ ػهٗ انًغرشفٛاخ(، ٔكزنك يشكضا انرٙ يٍ انًفرش 225األٔنٛح )انرٙ ٚثهغ ػذدْا 

ذٓذف انٗ ذحذٚذ انًُاطق انرٙ ْٙ تحاخح انٗ يُشآخ  انخطح انظحٛح انًركايهح انرٙ ذؼذْا انٕصاس.نالعرشفاء انؼاو، ٔانرخظظٙ

ع يٍ انرخظض، طحٛح ٔا٘ َٕع يٍ انشػاٚح، ْم ْٙ يغرٕٖ سػاٚح أٔنٛح أٔ يغرٕٖ اعرشفائٙ ػاو، أٔ يرخظض ٔأ٘ َٕ

نكٙ ٚرى اػطاء انرشاخٛض نثُاء انًغرشفٛاخ ػهٗ اعاعٓا، ٔفق يا ٕٚضح حاطثاَٙ. ٔنكٍ يا ْٙ انًؼاٚٛش انرٙ ٚرى االخز تٓا 

ػُذ تُاء يغرشفٗ حكٕيٙ؟. ٕٚضح حاطثاَٙ، أٌ اَشاء انًغرشفٛاخ انحكٕيٛح ٚرى فٙ يُاطق نٛظ فٛٓا خذٖٔ اقرظادٚح إلَشاء 

أَّ "ػُذ تُاء انًغرشفٛاخ انحكٕيٛح ٚدة االخز فٙ االػرثاس ػذد انًغرشفٛاخ فٙ انًُطقح انرٙ ًٚكٍ  يغرشفٗ خاص، الفرا انٗ

أٌ ال ٚكٌٕ نذٚٓا قذسج اعرٛؼاب كافٛح تًا ٕٚقؼٓا فٙ ػدض"، يالحظا أٌ ثًح يُاطق ال ٕٚخذ فٛٓا يغرشفٛاخ، فًٛا يُاطق أخشٖ 

أٔنٛح أٔ يشاكض طٕاسة. نزا، َدش٘ دساعح ذفظٛهٛح نكم انًُاطق  نٛغد تحاخح انٗ يغرشفٛاخ، تم انٗ يشاكض سػاٚح طحٛح

يٍ ًٕٚل اَشاء انًغرشفٛاخ انحكٕيٛح؟ ٕٚضح حاطثاَٙ أٌ ذشٛٛذ انثُاء ٚرى ػهٗ َفقح انًًٕل انز٘ ."عرُدض خالل اشٓش قهٛهح

االَشاء، اال أَّ ػًهٛا ال ٚرى  ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ انذٔنح أٔ ػثش ْثاخ أٔ يئعغاخ خٛشٚح أٔ تهذٚاخ، ٔاٌ ٚفرشع تانذٔنح أٌ ذًٕل

%". اخًاال، يدهظ االًَاء ٔاالػًاس ٚئيٍ 3سطذ ا٘ أيٕال فٙ انًٕاصَح أل٘ قطاع، فاالعرثًاساخ فٙ انًٕاصَح ال ذرؼذٖ انـ 

انرًٕٚم ٔٚثُٙ انًغرشفٛاخ، ٔكزنك ٚفؼم يدهظ اندُٕب انز٘ يٕل أخٛشا يغرشفٗ خة خٍُٛ. أيا انًغرشفٛاخ االخشٖ يثم 

شثؼا فقذ ذى تُاإِ ػثش ْثح يٍ انذٔنح االياساذٛح انرٙ أٔكهد اداسذّ ندًؼٛح انًقاطذ. ٔطذس فّٛ يشعٕو كًغرشفٗ  يغرشفٗ

حكٕيٙ، ٔنكٍ انًقاطذ نى ذغرطغ أٌ ذغرًش فٙ اداسذّ فرى ذؼٍٛٛ ندُح اداسٚح يٍ ٔصاسج انظحح إلداسج ْزا انًشفق ٔذؤيٍٛ 

يدهظ انٕصساء نٛؼٍٛ نّ يدهظ اداسج تًشعٕو. ايا انًغرشفٗ فٙ طٛذا فرى ذشٛٛذِ اعرًشاسٚرّ انٗ حٍٛ ذشكٛم انحكٕيح ٔاَؼقاد 

تٓثح يٍ انذٔنح انرشكٛح، اال أٌ انًٕاصَح انرٙ سطذذٓا األخٛشج نى ذغًح نهًغرشفٗ أٌ ُٚطهق. ٔتًا أٌ انذٔنح غٛش قادسج ػهٗ 

أيا يغرشفٗ دٚش انقًش، فهى ٚغركًم تُاإِ ألٌ ذؤيٍٛ االيٕال نّ، َثحث فٙ ششاكح يغ انًدرًغ االْهٙ أٔ انقطاع انخاص. 

انًٕاصَح انرٙ ٔضؼد نّ فٙ يدهظ االًَاء ٔاالػًاس نى ذكٍ كافٛح، نزنك اذاتغ يغ خٓاخ دٔنٛح ػهٗ أيم أٌ َحظٗ تًُحح ذئيٍ 

كٕيٛح، ْٔزا يهٛاس نٛشج عُٕٚا نكم انًغرشفٛاخ انح 12ذشغٛهّ. أيا ػٍ انًغاًْح انًخظظح نهًغرشفٛاخ فٛقذسْا حاطثاَٙ تـ 

انًثهغ ٚؼرثشِ حاطثاَٙ قهٛم خذا خظٕطا ارا يا ذًد يقاسَرّ يغ انًغاًْح انرٙ ذحظم ػهٛٓا يئعغح انكٓشتاء ٔانرٙ ذقذس 

ٔانًؼهٕو أٌ انًغرشفٛاخ انحكٕيٛح ذخضغ ألَظًح انًئعغاخ انؼايح فٙ اإلخشاءاخ انًرثؼح يٍ انذٔنح حٛال .تؤنفٙ يهٛاس نٛشج

كٍ انًشكهح ٔفق حاطثاَٙ أَّ ٚدة أٌ ذرًرغ تانًشَٔح انرٙ ٚرًرغ تٓا انقطاع انخاص، كَٕٓا عرًٕل انرٕظٛف ٔانشقاتح، ٔن

َفغٓا ٔذكٌٕ يكرفٛح راذٛا. ْٔزا االيش ٚخهق ذحذٚاً كثٛشاً نٓزِ انًئعغاخ، خظٕطا ٔآَا "ال ذغرطٛغ يُافغح انًغرشفٛاخ 

 ."ٓا دٔس اعاعٙ ذهؼثّ ترقذٚى انخذياخ انؼايحانخاطح اٌ كاٌ تطشٚقح اداسذٓا أٔ تطشٚقح ػًهٓا، ٔنكٍ نذٚ
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نؼم خٛش يثال ػهٗ انؼشٕائٛح فٙ تُاء انًغرشفٛاخ انرٙ ال ذؤخز فٙ االػرثاس حاخح انًُاطق قشاس تُاء يغرشفٗ فٙ خة خٍُٛ 

دقٛقح )يشغشج، خشتح  15 يغرشفٛاخ أخشٖ سعًٛح ذثؼذ انٕاحذج ػٍ االخشٖ يغافح ال ذردأص انـ 3حٛث ٕٚخذ فٙ انًُطقح 

قُافاس، ٔساشٛا(، ٔيغرشفٛاٌ خاطاٌ فٙ خة خٍُٛ ٔعحًش، اال أٌ سئٛظ يدهظ اندُٕب قثالٌ قثالٌ أكذ نـ"انُٓاس" أٌ خة 



قشٚح ٚقظذ اْهٓا شرٕسا ٔصحهح نهؼالج، الفرا انٗ أٌ انًغرشفٗ انز٘ تذأ انؼًم  20خٍُٛ ذقغ فٙ يُطقح ٔعطٛح ذحٕطٓا َحٕ 

 6ٔار نفد أٌ يدهظ اندُٕب قاو ترؤعٛظ .عشٚشا، ٔيدٓض العرقثال كم انحاالخ انًشضٛح 50أشٓش ذقشٚثا ٚحٕ٘  4ترشٛٛذِ يُز 

، ٔنكٍ ٔصاسج 1996فٙ اندُٕب ٔٔاحذج فٙ يشغشج/ انثقاع انغشتٙ(، أٔضح أٌ يغرشفٗ يشغشج ذى تُاإِ ػاو  5يغرشفٛاخ )

أيا اٜنٛح انرٙ ٚؼرًذْا يدهظ اندُٕب فٙ ذشٛٛذ .َا انٗ ذدٓٛضِانظحح نى ذدٓضِ، ٔتؼذ يطانثاخ ػذج يٍ اتُاء انقشٚح ػًذ

انًغرشفٗ، فٕٛضح أٌ انًدهظ ٚقذو تشَايح يشاسٚؼّ ػًٕيا انٗ يدهظ انٕصساء، ٔتؼذ أٌ ٚرى تُاء انًغرشفٗ ٚرى ذغهًّٛ انٗ 

ا٘ يٍ انًغرشفٛاخ انرٙ قًُا ٔصاسج انظحح انرٙ يٍ انًفرشع أٌ ذقٕو تردٓٛضِ ٔذذٚشِ. ٔنكٍ انٕصاسج "نى ذثادس انٗ ذدٓٛض 

ترؤعٛغٓا تًا اضطشَا انٗ انرٕاطم يغ يئعغاخ ػشتٛح ٔدٔنٛح نردٓٛضْا. ٔكٛف ذحذد انًُطقح؟ ٚهفد قثالٌ أٌ "انثهذج ذطهة 

 ."تُاء يغرشفٗ فٛٓا، َذسط كًدهظ انًهف َٔشعهّ انٗ ٔصاسج انظحح نهًٕافقح
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غاخ ػايح نذٚٓا االعرقالنٛح ذئعظ تًشعٕو ٚظذس ػٍ يدهظ انٕصساء، غانثٛح يشضاْا ػهٗ انًغرشفٛاخ انحكٕيٛح ْٙ يئع

َفقح ٔصاسج انظحح ٔانضًاٌ أٔ اندٓاخ انضايُح االخشٖ، ٚؼٍٛ يدهظ انٕصساء يدهظ اداسذٓا. ْٙ ذحد ٔطاٚح ٔصاسج 

اصَح ذظذس ػٍ يدهظ انٕصساء، كم انظحح ٔنكٍ نٛغد ذحد اداسذٓا انًثاششج، ٔيٕاصَرٓا نٛظ نٓا ػالقح تانذٔنح أٔ يٕ

يهٛاس نٛشج فٙ يٕاصَح ٔصاسج انظحح نذػى انًغرشفٛاخ انحكٕيٛح ػثش  12يغرشفٗ نّ يٕاصَح يغرقهح، ٔٚرى سطذ َحٕ 

 .يغاًْاخ

 


