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ٌؼرع ستٍظ جٌٛصسجء جإلعشجتًٍٍ ذٍٕحٍِٓ ٔطٍٕح٘ٛ ِغ ئدجسز أٚذحِح، فٍرذي ج٘طّحِحً ذحٌغالَ فٍّح ٌفؼً وً ِح ذٛعؼٗ 

جٌفٍغطًٍٕ. ٌٍظ ِمرٛالً أْ ضؼحًِ ئعشجتًٍ دٍٍفطٙح جألعحعٍس -ٌؼشلٍس جٌطّٛطً ئٌى ضغٌٛس ػحدٌس ٌٍٕضجع جإلعشجتًٍٍ

ق جٌمذط ذّضٌذ ذٙزٖ جٌطشٌمس. فرؼذ ٔذٛ ػحٍِٓ ِٓ ضغٍّّٗ ِٕظر ِّٛ ق ٔطٍٕح٘ٛ جٌشتٍظ أٚذحِح أوػش فأوػش ٌٚط ّٛ ٗ، ٌط

 ِٓ جٌّغطٛؽٕحش غٍش جٌششػٍس

 

 

ٌفمذ جٌفٍغطٍٍْٕٛ ذغشػس جألًِ ذذٌٚس ِغطمٍّس ٚلحذٍس ٌٍذٍحز. ٌذسط ٔطٍٕح٘ٛ ِطحٌرٗ ذذٍع ٌغطذًٍ ػٍى جٌمحدز 

ِػً ِطٍد جػطشجف ِٕظّس  –د آخش جٌفٍغطٍٍٍٕٓ لرٌٛٙح. فشتٍظ جٌٛصسجء جإلعشجتًٍٍ جح٘ض دجتّحً ٌطشح ِطٍ

ًّ جٌطأخٍش ٌرٕحء ِضٌذ  جٌطذشٌش جٌفٍغطٍٍٕس ذاعشجتًٍ دٌٚس ٌٙٛدٌس ٚجٌزي ٌؼًٕ ِذٛ جٌزجش. ٚفً غؼْٛ رٌه، ٌغطغ

 3002ِٓ جٌّغطٛؽٕحش فً جٌؼفس جٌغشذٍس ٚجٌمذط جٌششلٍس، ِطجح٘الً جٌّخحٚف جٌذٌٍٚس ٚ"خشٌطس جٌطشٌك" ٌؼحَ 

  .جألٍِشوًٚجٌطٍرحش جٌٛجٕ٘س ِٓ دٍٍفٗ 

 

ذٍذ أْ جٌمحدز جألٍِشوٍٍٓ ٚجٌفٍغطٍٍٍٕٓ شح٘ذٚج ٔطٍٕح٘ٛ ٌّحسط ِػً ٘زٖ جٌٍؼرس ِٓ لرً. ٌٚجد أْ ٌؼؼٛج دذجً ٘زٖ 

جٌّشز ٌطظّشفحضٗ جٌّغطٙجٕس. ٌىٓ ذذالً ِٓ رٌه، ضرذٚ جٌٛالٌحش جٌّطذذز ِغطؼّذز السضىحخ جألخطحء ٔفغٙح جٌطً ٚلغ 

ٍَ ػٓ ئعشجتًٍ" ِغ ضأدٌس دٔ –فٍٙح جٌشتٍظ وٍٍٕطْٛ  ٌٚخشى  –ٍظ خ. سٚط جٌذٚس جٌّذٛسي ٔفغٗ وـ"ِذح

ٍْٛ ِٓ جذٌذ ٚذغٍش  َّّ جٌفٍغطٍٍْٕٛ فً جألسجػً جٌّذطٍس وػٍشجً ِٓ أُٔٙ ئرج ٌُ ٌشحسوٛج فً ٘زٖ جٌطّػٍٍٍس، فغٛف ٌُذ

 .(ئٔظحف ِغإٌٍٚس ئفشحي جٌّفحٚػحش )جٌطً ال ضمٛد ئٌى أي ِىحْ

 

ًٍ. دً جٌذٌٚطٍٓ ٘ٛ جٌذً جألِػً جٌزي ٌمطشدٗ جٌّجطّغ جٌذًٌٚ ٌطغٌٛس جٌٕضجع ذٍذ أْ جٌٛلص ٌٍظ ئٌى جحٔد ئعشجت

جٌفٍغطًٍٕ. ٌىٓ ِغ وً ٌَٛ ٌّّش فً ظً جالدطالي ٚضٛعٍغ جٌٕشحؽ جالعطٍطحًٔ ػٍى جألسع جٌطً -جإلعشجتًٍٍ

رشص خٍحس آخش: ٌُفطَشع أْ ضمَٛ ػٍٍٙح دٌٚس فٍغطٍٍٕس، ٌظرخ ضٕفٍز سؤٌس جٌذٌٚطٍٓ أطؼد فأطؼد. ذذالً ِٓ رٌه ٌ

دٌٚس ٚجدذز ضٍطضَ جٌّرذأ جٌذٌّٛلشجؽً جٌزي ٌمَٛ ػٍى ِفَٙٛ "جٌظٛش جٌٛجدذ ٌٍشخض جٌٛجدذ" ٌُٚطرَّك ػٍى وً 



جٌّٛجؽٍٕٓ ذٍٓ ٔٙش جألسدْ ٚجٌرذش جٌّطٛعؾ. ٌجد أْ ضذغُ ئعشجتًٍ لشجس٘ح ٚضخطحس ذٍٓ ئٔٙحء جالدطالي ٚلرٛي 

أٚ ِٛججٙس ضذّشن ٌذػُ لٍحَ دٌٚس دٌّٛلشجؽٍس ٚجدذز  7691طٙح ػحَ دٌٚس فٍغطٍٍٕس ِغطمٍّس ػٍى جألسع جٌطً جدطٍّ 

 .ٌٍجٍّغ

 

ألّشش ٚصٌشز جٌخحسجٍس جألٍِشوٍس ٍ٘السي سٚد٘حَ وٍٍٕطْٛ ػّٕحً فً ٚلص عحذك ٘زج جٌشٙش ]جٌشٙش جٌّحػً[ فً 

الدطالي ضُؼشِّع ِؼٙذ ذشٚوٍٕغض ذظؼٛد جدطّحي جٌذٌٚس جٌٛجدذز. لحٌص "جالضجح٘حش جٌطٌٍٛس جألِذ جٌطً ضٕجُ ػٓ ج

ٌٍخطش جٌشؤٌس جٌظٍٍٙٛٔس ػٓ دٌٚس ٌٙٛدٌس ٚدٌّٛلشجؽٍس فً جٌٛؽٓ جٌطحسٌخً ٌٍشؼد جٌٍٙٛدي. ٌجد أال ٌُؼطّش 

 ."جإلعشجتٍٍٍْٛ ئٌى جالخطٍحس ذٍٓ جٌؼٕظَشٌٓ جٌٍزٌٓ ٌمَٛ ػٍٍّٙح دٍُّٙ. ٌىٓ رٌه جٌٍَٛ ٌمطشخ

 

أْ ضخطحس ذٍٓ جٌذذ ِٓ أسجػٍٙح ٚجٌطٍٍّض جٌؼٕظشي. رٌه جٌٍَٛ ٌمطشخ ذحٌطرغ، ٚعٛف ٌىْٛ ػٍى ئعشجتًٍ ذحٌطرغ 

جٌزٌٓ ٔؼٍش فً  –ذٍذ أْ جٌّغأٌس أطؼد ِّح ضطذّذظ ػٕٗ وٍٍٕطْٛ ألّٕٔح ٔذٓ جٌّٛجؽٍٕٓ جٌفٍغطٍٍٍٕٓ فً ئعشجتًٍ 

ٌٓ ٔمرً دٌٚس ٌٙٛدٌس ضذّذ ِٓ دمٛلٕح. دٌٚس دٌّٛلشجؽٍس، ٔؼُ، ئّٔح دٌٚس ٌٙٛدٌس ضٍٍّضٌس ذذىُ  –ٚؽٕٕح جٌطحسٌخً 

 .ٌطؼشٌف، فالج

ال ضّػًّ جٌذىِٛس جإلعشجتٍٍٍس جٌطً جٔطخرٙح ٔظف جٌشؼد دٌّٛلشجؽٍحً ٌٚمٛد٘ح عٍحعٍْٛ ػذد ورٍش ُِٕٙ ِٙحجشْٚ 

ٌشغٍْٛ ِٕحطرُٙ ألُٔٙ ٌٙٛد فً شىً أعحعً، ششٌذس ٚجعؼس ِٓ جٌذٌٚس. ضٛججٗ ٔغرس جٌؼششٌٓ فً جٌّثس ِٓ 

أوػش فأوػش، فٍّح ٌٛججٗ ِالٌٍٓ جٌفٍغطٍٍٍٕٓ جٌزٌٓ ٌؼٍشْٛ جإلعشجتٍٍٍٍٓ جٌزٌٓ ُ٘ فٍغطٍٍْٕٛ ضششٌؼحش ػٕظشٌس 

فً ظً جالدطالي جإلعشجتًٍٍ جألِش ٔفغٗ ِٓ دْٚ جٌطّطّغ ذذمٛق ِطغحٌٚس أٚ ذحٌذك فً جٌّٛجؽٍٕس أٚ ذحٌمذسز ػٍى 

 .جخطٍحس ِٓ ٌطّخزْٚ جٌمشجسجش جٌطً ضطذّىُ ذذٍحضُٙ فً ٔٙحٌس جٌّطحف

 

ٍٍٓ ػٍى جٌغٛجء، وً ٌُرذٌِّٛج جالضجحٖ ٌٚطٛلّفٛج ػٓ جٌطشوٍض ػٍى ضّذٌذ ػٍٍّس دحْ جٌٛلص، ٌٍفٍغطٍٍٍٕٓ ٚجإلعشجتٍٍ

ػحِحً ٌُطٍمْٛ ػٍٍٙح جعُ "ػٍٍّس جٌغالَ"، فٍّح ضغطؼّش ئعشجتًٍ ذال ٘ٛجدز أسع جٌذٌٚس  76ِذطؼشز ػّش٘ح 

عحعً ٌٍطمّذَ، ٌٍٚظ جٌػحٍٔس. دػُ جٌّرحدب جٌجٛ٘شٌس ِػً جٌذمٛق جٌّذٍٔس ٚجٌّغحٚجز ٚجٌطغحِخ ِغ جٍّغ جألدٌحْ أ

سصَ جٌٙذجٌح جألٍِشوٍس جٌؼخّس جٌطً ضىحفة ئعشجتًٍ ػٍى خشلٙح ٌٍمٛجٍٔٓ جٌّغطّّش ِٕز ػمٛد. ِح دجِص ئعشجتًٍ 

ؼ لٛجٍٔٓ ضؼّضص جٌؼضي ٚجٌفظً  ِّٚ ٌجد أْ ٌىْٛ ٚجػذحً  –ٚذٛضٍشز لٍحعٍس فً ظً دىِٛس ٔطٍٕح٘ٛ جالتطالفٍس  –ضش

 .سجء جإلعشجتًٍٍ ٌٍظ جحّدجً ذشأْ جٌغالٌٍَّفحٚػٍٓ جألٍِشوٍٍٓ أْ ستٍظ جٌٛص

 

ذذالً ِٓ رٌه، ٌٕرغً ػٍى جٌمحدز جألٍِشوٍٍٓ ِّحسعس ػغٛؽ ِٕغَّمس ػٍى ئعشجتًٍ وً ضطرِّك جٌّغحٚجز، ٚأْ ٌىٛٔٛج 

  .ِغطؼّذٌٓ ٌّذحعرس جٌمحدز جٌغٍحعٍٍٓ جإلعشجتٍٍٍٍٓ جٌزٌٓ ٌؼشذْٛ ػشع جٌذحتؾ ذٙزٖ جٌّػً جٌؼٍٍح

 

ي جٌذٛجس ذؼٍذجً ِٓ دٍٛي جٌّفحٚػحش غٍش جٌمحذٍس ٌٍطذمّك ٌٚشّوض ػٍى ئطالح ٘زج جٌّغحس جٌجذٌذ ٔ ِّٛ ذٛ جألِحَ ٌذ

  .جٌّجطّغ جٌّذًٔ، أي جٌطغٍٍش جٌػٛسي ٌطمٍٕٓ جٌّغحٚجز ٚجٌذمٛق جٌّذٍٔس

 

الً فً جٌجٕٛخ جألٍِشوً ٚفً جٕٛخ أفشٌمٍح جٌطً وحٔص ضّحسط جٌطٍٍّض  ّٛ أدذغص جٌػٛسجش غٍش جٌؼٍٕفس ضذ

 .، ٌّٚىٓ أْ ضذمّك جٌشًء ٔفغٗ ٌإلعشجتٍٍٍٍٓ ٚجٌفٍغطٍٍٍٕٓجٌؼٕظشي

 

أْ ًٌُٕٙ شرٗ جإلفالش  –أٚ ئؽالق غٛسز فؼٍٍس فً ِىحٔس جٌفٍغطٍٍٍٕٓ ٚدمٛلُٙ  –ِٓ شأْ ئطالح جٌّجطّغ جألًٍ٘ 



 ِٓ جٌؼمحخ جٌزي ٌُفٍذ ِٕٗ جٌجٕٛد جإلعشجتٍٍٍْٛ جٌزٌٓ ٌغطخذِْٛ جألؽفحي جٌفٍغطٍٍٍٕٓ دسٚػحً ذششٌس ألُٔٙ

ٌؼطرشُٚٔٙ وحتٕحش أدٔى ِشضرس، ٌٚإّدي ئٌى ِؼحلرس ِحٌىً جألسجػً ٚجٌذحخحِحش جٌزٌٓ ٌذّؼُٛٔٙ ػٍى ِّحسعس 

جٌطٍٍّض ػرش سفغ ضأجٍش جٌفٍغطٍٍٍٕٓ، ٌٚؼغ دذجً ٌذجد ضشجخٍض جٌرٕحء ػٓ جٌفٍغطٍٍٍٕٓ فٍّح ضُؼطى ذٛضٍشز 

ذأٔٙح دٌٚس ٌجٍّغ جٌمٍِٛحش جٌّٛجٛدز فٍٙح، ِطغحسػس ٌٍٍٙٛد. ذحخطظحس، ٔطحٌد ذحٌّغحٚجز. ٌجد ضؼشٌف ئعشجتًٍ 

  ."ٌٍٚغص "دٌٚس ٌٙٛدٌس

 

ي ٌٍؼضي ٚجٌفظً جٌٍزٌٓ  ِّٛ ٚضغططٍغ ئدجسز أٚذحِح جٌّغحّ٘س فً ٘زج جإلؽحس ػرش ضغٍٍش دٚس٘ح ِٓ ِّىِّٓ ِّٚ

ئٌى  7691ٚجٌطٍٍّض جٌؼٕظشي جإلعشجتًٍٍ فً جألسجػً جٌطً جدطٍَُّص ػحَ  7691ضّحسعّٙح ئعشجتًٍ دجخً دذٚد 

جٌّغحػذز ػٍى ضؼضٌض جٌّجطّغ جٌّذًٔ ِٓ خالي جٌذػُ جٌٛجػخ ٌّجطّغ غٍش ػشلً ِغطٕذ ئٌى جٌّغحٚجز ٚجٌذشٌس. 

ًّ ذحإلِىحْ ضغٍٍش ٚػؼٕح ئرج جٔطحخ جٌذىِٛحش جألٚسٚذٍس فجأز لٍك ػٍى جأللٍٍس  ٚفً دحي ٌُ ٌذذظ رٌه، ٌظ

ٓ جٌزٌٓ ضمّؼُٙ ئعشجتًٍ ِٕز ػمٛد دمٛلُٙ جٌفٍغطٍٍٕس جٌّؼطٙذز فً ئعشجتًٍ ٚأطّشش ػٍى ِٕخ جٌفٍغطٍٍٍٕ

 .جألعحعٍس

 

ضغٍش جٌجٙٛد فً ٘زج جالضّجحٖ فٍّح ٌرذأ جٌّجطّغ جٌذًٌٚ ذطشح ػالِحش جعطفٙحَ دٛي عٍحعحش جٌؼضي ٚجٌطٍٍّض 

جٌؼٕظشي جٌطً ضّحسعٙح ئعشجتًٍ. ضىطغد عٍحعس "جٌّمحؽؼس ٚعذد جالعطػّحسجش ٚجٌؼمٛذحش" صخّحً ٌِٛحً ذؼذ ٌَٛ 

ّس ػٍى جٌطّٛعغ أوػش فأوػش فً جٌؼفس ِغ جإلد ِّّ سجن ذأْ "ػٍٍّس جٌغالَ" جعطُرِذٌص ذذىِٛس ئعشجتٍٍٍس ضٍٍّضٌس ِظ

  .جٌغشذٍس ٚجٌمذط جٌششلٍس

ٌٓ ٌٕؼُ جإلعشجتٍٍٍْٛ ذحألِٓ ٚجٌغالَ ٚجٌمٛز جٌطً ٌٕشذٚٔٙح ِٕز ٚلص ؽًٌٛ ئال ذؼذ ِٕخ وً جٌّٛجؽٍٕٓ ٚجألشخحص 

ٌٍٚظ فً ِضٌذ  –شٌس ٚجٌّغحٚجز فً جٌذمٛق. ػٕذِح ٔغطػّش فً جٍّغ ِٛجؽٍٕٕح جٌزٌٓ ٌخؼؼْٛ ٌذىُ ئعشجتًٍ جٌذ

ٔغٍه جٌطشٌك جٌظذٍخ ٔذٛ جألِحَ ذذالً ِٓ جٌطشٌك  –ِٓ جٌّغطٛؽٕحش جٌطً ضإّدي ئٌى جٌؼضي ِٚضٌذ ِٓ جٌغالح 

حٌٍحً جٌٍٙٛد جٌذحًٌ جٌّذفٛف ذحٌّخحؽش ٚجٌزي ٌطجحً٘ جالعطػّحسجش جألعحعٍس ِػً ِىحفذس جٌذشجتك فٍُؼشِّع ض

 .ٚجٌفٍغطٍٍٍٕٓ ػٍى جٌغٛجء ٌٍخطش

 

ٌجد أْ ٌغٍش أٚذحِح ٚوٍٍٕطْٛ ػٍى ٘زج جٌطشٌك، ؽشٌك جٌذشٌس ٚجٌّغحٚجز فً جٌذمٛق، جٌزي دمّك جٌّؼجضجش 

ٌٍٛالٌحش جٌّطذذز ٚجٕٛخ أفشٌمٍح، ذذالً ِٓ ضخظٍض ِضٌذ ِٓ جٌغحػحش جٌؼمٍّس ٌّذحٌٚس دّحٌس دٌٚس ئلظحتٍس ال 

ّس ػٍ ّّ   .ى ِٕخ جٌٍٙٛد دمٛلحً ِطٍّّضز ٚجٌفٍغطٍٍٍٕٓ دمٛلحً ِطذٍّٔسضضجي ِظ
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