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اهيحبظرث ؽً شٖبشبح ّكّاًٌٖ اهحلّق اهيدٌٖج
أهلٓ دنخّر ٌٖنّالس تٖدرٖبٌب يحبظرث تبالشى "االٌخبئج يً شٖبشج اهحلّق اهيدٌٖج:
تحد ؽوٓ كّاًٌٖ حلّق اهخضّٖحّ ,ؽيل اهيخشبّّ ,إشنبً اهيؾبدل يً "8611-8691
ّٖى اهجبيؾج اهيبظٕ ( 3دٖشيتر  )0181فٕ اهشبؽج  80غِرا .نبٌح اهيحبظرث جزء
يً شوشوج اهيحبظراح األشتّؽٖج فٕ اهلشى ؽوى اإلجخيبػّ ,حدذح فٕ غرفج  584فٕ
يتٌٓ اهؾوّى االجخيبؽٖج .نبٌح اهيحبظرث ييخؼ ّ يزدحى يً اهٌبس نذٖرا .دنخّر
ٌٖنّالس تٖدرٖبٌب أشخبذ فٕ جبيؾج ٌّرد ّٖشخٖرً فٕ شٖنبغّ ّحضل اهدنخّراٍ فٕ
جبيؾج آّٖا فٕ ؽوى االجخيبػ ُّ .يخخضص فٕ اهلبًٌّ ّاهحرنبح االجخيبؽٖج خضّضب
تبهؾولبح تًٖ اهلّاًٌٖ ّاٌخبجِب ّحرنبح االجخيبؽٖجّ ,فٕ ُذٍ اهيحبظرث ,حنٓ دنخّر
ٌٖنّالس تٖدرٖبٌب ؽً أحدد تحّذَ.
نبٌح اهشؤال اهرشيٖج هوتحّد دنخّر ٌٖنّالس تٖدرٖبٌب أً هيبذا تؾط كّاًٌٖ
اهحلّق اهيدٌٖج أنذر فؾبهج ذى األخرْ؟ فٕ اهخبرٖخ األيرٖنٖج ,نبٌح ٌُبم كّاًٌٖ اهخٕ
ٌجحح فٕ اهِبدف هخوق اهيجخيبػ أنذر يخشبّا ّيخؾبدالٌُّ ,بم كّاًٌٖ اهخٕ فشوح فٕ
ُذا اهِبدف أٖظبّ .تبهذّاح اخخوفح كّاًٌٖ حلّق اهخضّٖحّ ,ؽيل اهيخشبّّ ,إشنبً
اهيؾبدل اخخالفب فٕ اهفؾبهج يً االٌخبئجِبٌ .جح كبًٌّ اهحلّق اهخضّٖح ٌ 8694جحب,
ٌّجحح إهٓ حدا يب اهلبًٌّ ؽيل اهيخشبّّ ,ال ٌجح كّاًٌٖ إشنبً اهيؾبدل .فويبذا؟ كدّى
دنخّر ٌٖنّالس تٖدرٖبٌب تؾط اإلينبٌٖبح ؽً هيبذا نبً ُذا اهحبل :يينً ٖخخوف ُذٍ
اهٌخبئج ألٌِب خفرق فٕ اهلدرث أً عتق اهلّاًٌٖ ,اّ خفرق فٕ االٌغيج اهحنّيٖج اهخٕ عتق
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تِب ,اّ خفرق فٕ اهشخضٖبح اهخٕ عتق اهلّاًٌّٖ .هنبً هى ّٖافق دنخّر ٌٖنّالس
تٖدرٖبٌب تأٔ يً ُذٍ اإلينبٌٖبح.
خيً دنخّر ٌٖنّالس تٖدرٖبٌب أً اهفرق فٕ نٖف فؾبهج اهٌخبئج يً ُذٍ اهلّاًٌٖ
خؾخيد ؽوٓ نٖف خضّّرح اهلبّاًٌٖ اهيخخوفًٖ يشنوج خيٖٖز اهخٕ حبّهح أً خحلّٖ .ينً أً
خخضّّر يشنوج اهخيٖٖز نبهيشنوج اهشخضٖج ّاهفردٖج اهخٕ اهٌخبئج يً كرراح ؽٌضّرٖج
يً االفراد ,اّ ٖينً اً خخضّّر يشنوج اهخيٖٖز نبهيشنوج اإلجخيبؽٖج اهخٕ اهٌخٖجج يً
االٌغيج ّاهخرانٖة اإلجخيبؽٖج اهخٕ خأشّس اهخيٖٖز .نبً كبًٌّ اهحلّق اهخضّٖح 8694
يِى جدا الٌَ الٖشخخدى اهحّادد اهفردٖج أً خذتح أً حدد اهخيٖٖزّ ,هنٌَ اشخخدى
اإلحضبٌٖبح .إذا ضّّح كدر األكلّ يً األيرٖنًٖٖ يً أضل األفرٖلٓ ذى يً األيرٖنًٖٖ
يً أضل اإلّرّتٕ ,فٖحدد اهخيٖٖز .الً اهؾٌضّرٖج يشنوج إجخيبػ ّالً يً اهضؾة أً
ٖلبظٕ حبالح اهفردٖج ّاهخضّضٖج ُّ ,أنذر فؾبهج أً خحنى ّخيٌؼ اهخيٖٖز نبهيشنوج
اإلجخيبؽٖج يً اهيشنوج اهفردٖج .فئخديج كبًٌّ اهحلّق اهخضّٖح ُ 8694ذٍ األفنبر جٖدا
ٌّجحح ,إخديج اهلبًٌّ ؽيل اهيخشبّ ُذٍ األفنبر إهٓ حدا يب ّخجحح إهٓ حدا يب ,هى
خخديج كّاًٌٖ إشنبً اهيؾبدل ُذٍ األفنبرّ ,خضّّر اهخيٖٖز نبهيشنوج اهفردٔ ّاهشخضٕ
ّفشوح.
فٕ رأّ ,جؾل ُذا األشخبذ ٌلعج يِيب ّكٖيب ّهنً ُذٍ اهٌلعج ّاظح ّشِل .يؼ
أً أّفق تَ أً اهيجخيبػ يِى جداُ ,ل يً اهالزى اً اهٌخٖجج هنل اهتحّد فٕ اهؾوى
اإلجخيبؽٖج أً خذتح أً اإلجخيبػ يِى؟ ٖتدّ هٕ ُذا كوٖل تشٖع ّ .تبهظبفج إهٓ ذاهم ٖتدّ
هٕ أً اهيشنل هنٖف اهشٖبشج ّاهلّاًٌٖ خخوق اهٌخبئج ييٖل كوٖال .فٖتدّ هٕ يذال أً
اهؾٌضّرٖج ّاهخيٖٖز يِى فٕ ٌفشِبّ ,يً اهيِى أً ٌفِى يب ُّ اهؾٌضّرٖج ّاهخيٖٖز ّهيبذا
ٖحدد ؽيّيب ّيً ٖشخفٖد يٌِب؟ فٕ اهٌِبٖج ,يً اهيِى أً ٌفِى يب ُّ اهشعوج ّنٖف خؾيل
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اهشوعج فٕ اهيجخيبؽبحُ .ذا اهشّأل أنتر ّأيخؼ يً اهشّأل اهيحدّد ؽً نٖف إٌخبجح
اهلّاًٌٖ اهٌخبئج فلع.
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