
 

 

 

 

 

 

تًٖ اشخغبذبح يِيوج : شنم ضدٖد يظرنّارد 
 يّازٌج يِدرث ّكرّع يخزاٖدثّ

 اهيرنز اهيظرٔ هوضلّق االكخظبدٖج ّاالسخيبؿٖج

  2013 ٌٖبٖر 17

 فٕ ضبدد كػبر دئّ، ُّ 117ظبتج إ ضبة يسٌد 19ّّٖى اهذالذبء اهيبغٕ ؿوٓ ختر اشخضِبد ظتبش اشخٖلؼ اهيظرًٖٖ 
خـبيوح ضنّيج اهرئٖس يرشٕ يؾ اهضبدد ترّخٌٖٖج تبردث يـخبدث، هخـوً ؿً  .اهرئٖس يرشٕ رئبشج يظر يٌذ خّهٕ اهخبيس

خـّٖغبح يبدٖج ألُبهٕ اهضِداء، دًّ أٔ إدارث ضلٖلٖج هألزيج أّ ضـّر تبهيشؤهٖج يؾ إؼِبر إُيبال سشٖيب خسبٍ اهيظبتًٖ 
ضٖد خى اهلتع ؿوٓ يً ضبّل  هى خنخف اهضنّيج تخسبُل األزيج ّغضبٖبُب، تل ؼِر أٖغب رفغِب هخولٕ أٔ هّى،. تبهضبدد

االضخسبر ؿوٓ شّء إدارث األزيج ّخػّرث اهلػبراح، أّ يً ضبّل اخِبى اهضنّيج تبهخلظٖر اهيخّاظل اهذٔ أدْ هخنرار األزيج 
. هويرث اهخبيشج فٕ فخرث هى خخسبّز اهشتـج أضِر

فٕ اهخلرٖر اٗخٕ ٌولٕ ٌؼرث ؿوٓ اهضّادد اهـدٖدث اهخٕ خشتتح فٕ يلخل اهـضراح ّإظبتج اهيئبح فٕ اهضِّر اهلوٖوج اهيبغٖج، 
نيب ٌرظد ضظج اهِٖئج اهلّيٖج هشنم ضدٖد يظر يً اهيّازٌج اهـبيج هودّهج ّنٖفٖج خّزٖؾ اهيظرّفبح تِب، ّأخٖرا ٌولٕ 

اهغّء ؿوٓ كرّع خولخِب اهِٖئج اهلّيٖج هشنم ضدٖد يظر يً أسل خػّٖر خػّػِب فٕ اٌّٗج األخٖرث، ّيٌِب كرع هخػّٖر 
ل فٕ ٌِبٖج اهخلرٖر ؿً شتة ءٌّخشب. أشّٖػ، ُّّ ٌفس اهخػ اهذٔ ضِد اهضبدذج األخٖرث هلػبر اهتدرضًٖ– خػ تٌٕ شّٖف 

 ؿوٓ ؿيبل اهيزهلبً خبرث ّاهشبئلًٖ خبرث أخرْ، ّيخسبُوج ىخسبُل اهدّهج هنّارد اهلػبراح اهيخسددث ينخفٖج تئهلبء اهوّ
إلينبٌٖبح إظالش شنم اهضدٖد ّيّاسِج أشتبة اهنّارد تضوّل خلٌٖج، ّذهم ؿويب تأً اهيّارد اهيبدٖج يخّفرث هذهم، نيب 

. شٌّغص فٖيب ٖوٕ

: يشوشل ضّادد اهلػبراح فٕ ؿِد اهرئٖس يرشٕ
                                                             

 بخالف العديد من حوادث القطار غير المرصودة أو المعروفة إعالميا



 .فضّادد اهلػبراح ظبرح يـخبدث، ّأؿداد غضبٖبُب فٕ خزاٖد يشخير.. ضبدد اهتدرضًٖ هٖس اهضبدد األّل، ّهٖس األشّأ
ٌفس ينبً اهضبدد )، ُّّ ؿٌديب اظػدى كػبرًٖ فٕ اهتدرضًٖ 2012فنبً أّل ضبدد كػبر فٕ ؿِد يرشٕ فٕ ّٖهّٖ 

أيب اهضبدد اهذبٌٕ فلد نبً فٕ كوّٖة، فٕ ضِر .  يّاػ44ً، ُّّ يب أشفر ؿً اٌلالة ذالد ؿرتبح كػبر ّإظبتج (األخٖر
. ضخبطأ 6نخّتر اهيبغٕ، ضٖد ارخػى اهلػبر فٕ اهخضّٖوج اذٌبء شٖرٍ تشرؿج نتٖرث، ييب أدْ اهٓ خدافؾ اهـرتبح ّيظرؽ أ

 يخشتتًٖ فٕ 2012رخػى كػبرًٖ تتـغِيب اهتـع فٕ اهفّٖى فٕ ٌّفيتر ااىّفٕ خالل ضِر ضدد اظػدايب يرّؿب آخر ضًٖ
ّفٕ ٌفس اهضِر ّكـح ضبدذج كػبر أشّٖػ، ّنبٌح األنذر أهيب ّديّٖج ضٖد .  آخر46ًٖظبتج إّأضخبط  3يظرؽ أضخبط

ّٖأخٕ ضبدد .  آخر17ًٖ خويٖذا، ّشبئق األخّتٖس ّاهيـويج، ّإظبتج 48اظػدى كػبر أشّٖػ تأخّتٖس يدرشج ييب أّدْ تضٖبث 
ضِر ّهضدث األشف ّاألشٓ ال ٌخّكؾ أً ٖنًّ األخٖر ألً أشتبة اهضّادد أ 7كل يً أاهتدرضًٖ اهذبٌٕ هٖنًّ اهخبيس فٕ 

ّكـح ضبدذج كػبر ففٕ اهّٖى اهخبهٕ هضبدد اهتدرضًٖ  .يشخيرث، ّألً اهضنّيج اهيظرٖج كد خفٌٌح فٕ اهخِرة يً اهيشؤهٖج
، راش غضٖخِب أشرث يً أرتـج أفراد تشتة دُس اهلػبر ؿرتج خبنشٕ خسبّزح 2013ٌٖبٖر  16تأرع اهوّاء تبهسٖزث فٓ 

، ّفٕ ٌفس اهٖوج اٌفظوح ؿرتج ؿً كػبر أشّٖػ فٕ خّاهٕ شرٖؾ رتٌب هٌٖذرٌب تغرّرث خػّٖر ّإظالش يٌؼّيج اهشنج اهيزهلبً
 .اهضدٖد فٕ يظر ؿوٓ أشرؽ ّسَ

ضبرث اهيزهلبً، ّاٌفظبل ؿرتج ؿً إاظػداى كػبراح، اظػداى كػبر فٕ خضّٖوج، اظػداى كػبر فٕ اخّتٖس هـدى فبؿوٖج 
ُيبل يٌِسٕ ٖلخل اهيظرًٖٖ، ّهذا خلؾ اهيشؤّهٖخَ إدهٖل ؿوٓ  ّخنرارُب يب ُّ إال.. ُذٍ ُٕ األشتبة اهيخنررث ..اهلػبر

اهسٌبئٖج ؿوٓ اهدّهج تضنل نبيل، فِٕ اهخٕ فضوح يرارا ّخنرارا فٕ ضيبٖج اهيّاػًٌٖ، تل ّخشتتح تئُيبهِب ّؿدى انخراذِب 
. تضٖبث اهيّاػًٌٖ فٕ خزاٖد اهضّادد ّأؿداد اهغضبٖب

: اهِرّة يً اهيشئّهٖج ّرفع اهيػبهتج تبهخغٖٖر

ّهـل يً أُى يؼبُر فشبد ُٖئج اهشنم اهضدٖد ّدّر اهضنّيج فٕ ضيبٖج ُذا اهفشبد ُّ االضخسبسبح اهخٕ زادح تضنل يوضّؼ 
فٕ اهضِّر األخٖرث يً كتل اهـيبل ّاهٌضػبء، يػبهتج تخغٖٖر اإلدارث اهفبشدث ّإظالش اهيضبنل اهخلٌٖج ّخّفٖر اهخدرٖة اهيٌِٕ 

. اهالزى هوـبيوًٖ تبإلضبراح ّغٖرُب يً اهيّاكؾ اهضشبشج

 إغراتب خظبؿدٖب يً كتل ؿيبل شنم ضدٖد يظر، ّذهم فٕ يضػج 2013 يً ٌٖبٖر 16فلد تدأ األرتـبء اهيبغٕ اهيّافق 
يظر، هويػبهتج تخػِٖر اهِٖئج اهلّيٖج هشنم ضدٖد يظر يً اهفشبد، ّإكبهج يسوس اإلدارث نبيال، ّاهيػبهتج تخػّٖر اهِٖئج اهخٕ 

. ضيل اهـيبل إدارخِب اهفبشدث اهيشئّهٖج اهنبيوج هوضّادد اهيخنررث اهخٕ أّدح تضٖبث اهـضراح فٕ اهضِّر اهلوٖوج اهيبغٖج

ايب ؿيبل اهشنج اهضدٖد فبضخسّ نذٖرا ؿوٓ شّء األّغبؽ فٕ اهِٖئج ييب ٖخشتة فٕ يذل ُذٍ اهضّادد، فلد شتق ضبدد اهتبرضج 
 .فٕ أرع اهوّاء يذال

أيب ؿيبل اهتونبح ّاالضبراح ّاهيزهلبٌبح تشنم ضدٖد يظر، فنبٌّا كد ُددّا تبالغراة اهـبى ؿً اهـيل فٕ ّكح شبتق 
 ّذهم اضخسبسب ؿوٓ إهلبء اهيشئّهٖج ؿوٓ ؿيبل اهيزهلبٌبح ّخلدٖيِى نتص فداء فٓ 2012 دٖشيتر أّلّاكخضبى اهِٖئج تداٖج يً 

 .، تٌٖيب خرفع اهِٖئج اهلٖبى تبالظالضبح ّاهخػّٖراح اهالزيج ؿوٓ ٌؼبى اهيزهلبٌبح ّاإلضبراحنل ضّادد ُٖئج اهشنج اهضدٖد

ّػبهة اهـيبل فٓ يذنرث رشيٖج كديُّب إهٓ ٌبئة رئٖس اهِٖئج، اهيٌِدس أضيد ؿّاد تخلدٖى اؿخذار رشيٓ إهٓ اهـيبل، يؤندًٖ 
، ّذهم تشتة ٌلط 2002أً أغوتِى نبٌّا ٖـيوًّ تبأليً اهظٌبؿٓ ّخى خـٌِٖٖى ؿً ػرٖق أؿغبء يسوس اهضـة تـد شٌج 



ؿيبل اإلضبراح، فخى غيِى هػّائف اهخضغٖل دًّ خدرٖة ؿوٓ خولٓ اإلضبراح ّاشخالى األشػّاٌبح يً اهتوّنبح فٓ ضبهج ؿدى 
 .خولٕ اإلضبرث ّخضّٖوِب، ُّنذا نبٌح يً أُى يػبهة ؿيبل اإلضبراح ُّ اهخدرٖة اهيٌِٓ هِى ّ هوـيبل اٗخرًٖ

إهٓ أً تٖئج اهـيل اهخٓ ٖـيوًّ تِب شٖئج ضٖد ٖـيوًّ فٓ نضم ال خخسبّز يشبضخَ اهخيشج أيخبر فلػ، تدًّ ضيبى نيب أضبرّا 
أّ أْ ّشبئل هويـٖضج أّ األيبً ّأً يـؼى اهـبيوًٖ يً يضبفؼبح ّأكبهٖى يخخوفج ٌّبئٖج، ّال ٖضظوًّ ؿوٓ تدل شنً فٓ 

نيب ػبهة اهـيبل  . شبؿج يخّاظوج تيفردُى فٓ يٌبػق ٌبئٖج فٓ األغوة ّزراؿٖج ّيلػّؿج ؿبدث24اهيلبتل، ّٖـيوًّ هيدث 
فشبد يسوس إدارث ُٖئج اهشنم اهضدٖد ّأٌَ اهشتة اهرئٖشٕ فٕ خنرار يؤندًٖ ؿوٓ تخضيٖل اإلدارث اهيشئّهٖج اهنبيوج هوضّادد 

 .ضّادد اهلػبراح

ّتـد ضبدذج كػبر اهتدرضًٖ أيس، خّسَ ؿدد يً اهٌضػبء اهذالذبء اهيبغٕ هيضػج يظر تبإلشنٌدرٖج، يـوًٌٖ أٌِى شّٖكفًّ 
، يً اهيسٌدًٖ اهسدد فٕ اهخديج ا يظبة117 كخٖال 19ّضرنج اهلػبراح، تشتة ضبدذج اهتدرضًٖ األخٖرث ّاهخٕ راش غضٖخِب 

ّتبهخزايً يؾ . اهـشنرٖج، فلبيح ضرػج اهٌلل ّاهيّاظالح تبضخسبزُى، ّاضخسبز اهيضبيًٖ اهذًٖ خّسِّا هويضػَ هوخّاسد يـِى
خوم اهّكفج، أؿوً ؿيبل ُٖئج اهشنج اهضدٖد فٕ يضػج يظر تبهلبُرث، ؿً اؿخظبيِى اضخسبسب ؿوٓ خضيٖل ؿيبل اهشنم اهضدٖد 

.  يشئّهٖج ضّادد اهلػبراح اهيخنررث، ّاهدفؾ تِى ننتص فداء نويب ضدذح يظٖتج سدٖدث

ّهنً االؿخظبى هى ٖنخيل تشتة االضختبنبح اهخٕ ضدذح تًٖ ؿدد يً اهٌضػبء اهذًٖ نبٌّا كد خّسِّا هويضػج هوخـتٖر ؿً غغتِى 
يً اهضبدذج، ّتًٖ ضرػج اهٌلل تبهيضػج، اهخٕ نبٌح خٖر دهٖل ؿوٓ رفع اهضرػج أٔ يـبرغج هخسبُل اهدّهج ألرّاش 

. اهيظرًٖٖ اهخٕ اظتضح خذُة ُتبء ّٖيٖب

 أنذّتج كوج اهيّارد: يٖزاٌٖج اهِٖئج اهلّيٖج هشنم ضدٖد يظر

يً ٌبضٖج، ّاهرد اضٖبٌب تبً اهخضدٖذبح  ّاهخسبُل ّنبً اهخـبيل يؾ اهيضخسًٖ يً اهـيبل ّاهٌبضػًٖ تبهـٌف يً كتل اهضرػج
ّاإلظالضبح اهخٕ خضخبر إهِٖب ُٖئج اهشنم اهضدٖد ال ٖينً هيٖزاٌٖج اهدّهج خضيل ٌفلبخِب يً ٌبضٖج أخرْ، ُّّ يب شّف ٌٌبكضَ 

فئً اإلدؿبء تأً اهدّهج ال خشخػٖؾ اً خخضيل خنبهٖف ُذٍ االظالضبح ُّ نذة تًٖ يخبهف ألركبى ّاغضج يً أظل . فٖيب ٖوٕ
يٖزاٌٖج اهِٖئج اهلّيٖج هشنم ضدٖد يظر اهخٕ خذتح أً اهِٖئج هدِٖب يب ٖنفِٖب يً اهيتبهغ اهخٕ خشخػٖؾ اشخغالهِب فٕ خػّٖر شنم 

تبإلغبفج اهٓ ذهم، فئً اهدّهج كد اضخيوح . ا هخزٌٖج اهدّهج نل ؿبى ألٌِب هى خظرفٍَاهضدٖد، تل أً اهِٖئج خـٖد سزءا يً يٖزاٌٖح
يبٌب، إذً، فنٖف خؼل شنم أنذر أؿوٓ نبُوِب كرّع تيوٖبراح اهسٌِٖبح هخػّٖر يٌؼّيج شنم اهضدٖد فٕ يظر فلػ ّهسـوِب 

اهضدٖد خػٖرث ّيخشتتج فٕ ّكبث اهيئبح شٌّٖب تشتة ضّادد يرّؿج؟ 

يً إسيبهٕ اهيّازٌج % 1.7 ضّاهٕ 2013-2012ٌتدأ يً يٖزاٌٖج اهدّهج هوِٖئج اهلّيٖج هشنم ضدٖد يظر، ّاهخٕ خيذل فٕ 
هّ كبرٌب ُذا اهركى . 2012-2011 ّ 2011-2010يً إسيبهٕ يّازٌج اهدّهج فٕ ؿبيٕ % 2اهـبيج هودّهج، ّيذوح ضّاهٕ 

خلرٖتب يً يٖزاٌٖخِب ؿوٓ نل يشخضفٖبح يظر % 4تيٖزاٌٖج اهظضج يذال، هّسدٌب أٌَ ركى نتٖر ٌشتٖب، فبهدّهج خظرف يب ٖـبدل 
األُى يً ذهم ُّ . ّّضداخِب اهظضٖج ّأسّر اهـبيوًٖ تِب، تٌٖيب خظرف ضّاهٕ ٌظف يٖزاٌٖج اهظضج ؿوٓ شننم اهضدٖد فلػ

أً اهٌشتج األنتر يً يٖزاٌٖج اهِٖئج اهلّيٖج هوشنم اهضدٖد خذُة فٕ االشخخدايبح اهرأشيبهٖج ّاهخٕ خخغيً االشخذيبراح فٕ 
 يً أسل االشخذيبر فٕ 2011-2010يً يٖزاٌٖج ُٖئج اهشنم اهضدٖد نبٌح يخّفرث يٌذ % 60إذً، فضّاهٕ . اهشنم اهضدٖد



فوى هى ٌضِد أٔ خػّٖر هوشنم اهضدٖد ّهى خشخير اهضنّيج فٕ .. اهشنم اهضدٖد ّضراء اهيـداح ّخػّٖر اهلػبراح ّغٖرُب
.  اإلدؿبء تأً اهيّارد غٖر نبفٖج

خؼل يٖزاٌٖج اهِٖئج اهلّيٖج هشنم ضدٖد يظر يٌفردث فٕ نذرث يّاردُب ٌشتٖب يلبرٌج تبهلػبؿبح األخرْ نبهظضج ّاهخـوٖى، 
% 11ّخؼل يخخوفج أٖغب فٕ اهٌشتج اهغئٖوج اهخٕ خيذوِب األسّر يً اهيّازٌج، فٌشتج اهيتبهغ اهيخظظج هألسّر خراّش تًٖ 

يً يٖزاٌٖج % 50فٕ األؿّاى اهيبهٖج اهذالد اهيبغٖج، ّيلبرٌج تبهلػبؽ اهظضٕ يذال، ّاهذٔ يذوح األسّر فَٖ أنذر يً % 19ّ
، فِٖئج اهشنم اهضدٖد خشخٌفذ ٌشتج غئٖوج فلػ يً يّاردُب %80ـاهظضج، أّ كػبؽ اهخـوٖى اهذٔ خخسبّز فَٖ ٌشتج األسّر ال

أًٖ خذُة تلٖج اهيظرّفبح؟ ّهى ال خظرف اهيخظظبح االشخذيبرٖج ّاهرأشيبهٖج فٕ خػّٖر : لءّهِذا ٖسة أً ٌخشب. هألسّر
ّخظوٖص اهشنم اهضدٖد؟  

فلد أذتح اهضشبة اهخخبيٕ هويّازٌج أً : ٖسٖة اهضشبة اهخخبيٕ هيّازٌج اهِٖئج اهلّيٖج هشنم ضدٖد يظرؿً ُذا اهشؤال سزئٖب
 هخزٌٖج اهدّهج، أٔ أً اهِٖئج هى خشخغل 2012-2011اهِٖئج اهلّيٖج هشنم ضدٖد يظر كد أؿبدح أنذر يً رتؾ يٖزاٌٖخِب فٕ 

فوّ أً يٖزاٌٖج اهِٖئج نبفٖج ّيٌِب يب ٖفٖع ؿً ضبسج اهدّهج، فئً ُذا . يً يٖزاٌٖخِب نيب شّٖغص اهسدّل اهخبهٕ% 26ضّاهٕ 
خٖر دهٖل ؿوٓ أً خلبؿس اهضنّيج ؿً أداء اإلظالضبح اهالزيج ّضل يضبنل اهلػبراح يب ُى إال إُيبل يخـيد ّال ؿالكج هَ 

! تٌلط اهيّارد، فبهِٖئج ال خشخغل رتؾ يّاردُب ّخـٖدُب هخزٌٖج اهدّهج

       تبهسٌَٖ اهيظرٔ
  2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 (االشخخدايبح)اسيبهٕ اهيّازٌج اهـبيج 

 
499,658,228,000.0
0  

 
594,039,120,000.0
0  

 
635,376,325,000.0
0  

 سيوج يّازٌج اهِٖئج اهلّيٖج هشنم ضدٖد يظر
 
10,889,621,000.00  

 
11,403,555,000.00  

 
10,856,336,000.00  

 %1.71 %1.92 %2.18 يّازٌج اهِٖئج نٌشتج يً إسيبهٕ اهيّازٌج اهـبيج
األسّر فٕ يّازٌج اهِٖئج اهلّيٖج هشنم ضدٖد 

  2,095,000,000.00   1,373,878,000.00   1,270,000,000.00  يظر
 %19.30 %12.05 %11.66 ٌشتج األسّر يً إسيبهٕ يّازٌج اهِٖئج

  5,600,340,000.00   6,588,677,000.00   6,562,621,000.00  االشخخدايبح اهرأشيبهٖج
ٌشتج االشخخدايبح اهراشيبهٖج يً إسيبهٕ يّازٌج 

 %51.59 %57.78 %60.26 اهِٖئج
  3,160,996,000.00   3,441,000,000.00   3,057,000,000.00  خنبهٖف ّيظرّفبح أخرْ

ٌشتج اهخنبهٖف ّاهيظرّفبح األخرْ يً إسيبهٕ 
 %29.12 %30.17 %28.07 يّازٌج اهِٖئج

رتػ اهضشبة اهخخبيٕ هيّازٌج اهِٖئج اهلّيٖج 
 هشنم ضدٖد يظر

 
 (هى خظدر تـد)  8,342,513,174.00   10,032,471,193.00



    3,061,041,826.00   857,149,807.00  يتبهغ هى خشخغوِب اهِٖئج ّأؿبدخِب هخزٌٖج اهدّهج
ٌشتج اهيتبهغ اهغٖر يشخغوج يً إسيبهٕ يّازٌج 

   %26.84 %7.87 اهِٖئج 
  

: ضّادد شنم ضدٖد يظر ّاهدًّٖ اهخبرسٖج

ً تبهِٖئج نل يّاردُى فٕ اهشٌّاح اهيبغٖج، ّتبهرغى يً ّسّد يٖزاٌٖج غخيج هالشخذيبر فٕ اهِٖئج ّّلاتٌٖيب هى ٖشخخدى اهيس
، هخزٖد يً دًٖ اهضـة اهيظرٔ "خػّٖر اهشنج اهضدٖد"ّيخػوتبح خػّٖرُب، ذُتح اهِٖئج هالكخراع اهخبرسٕ هخٌفٖذ يضبرٖؾ 

ُّّ سزء يً  -فلد خولح اهضنّيج اهيظرٖج إسيبهٕ كرّع يً اهتٌم اهدّهٕ هإلٌضبء ّاهخـيٖر. اهيخفبكى هوخبرر هشٌّاح ؿدث
، ّنبً آخر "إؿبدث ُٖنوج ٌؼبى اهشنج اهضدٖد"يوًّٖ دّالر أيرٖنٓ يً أسل خٌفٖذ يضرّؽ  600خظل كٖيخِب إهٓ - اهتٌم اهدّهٕ

 23تخبرٖخ " كرع اهخيّٖل اإلغبفٓ هويضرّؽ اهلّيٓ إلؿبدث ُٖنوج شنم ضدٖد يظرإخفبكٖج "ُّيب كرغبً،  خوم اهلرّع،
ّإذا خسبّزٌب إينبٌٖج اشخغٌبء اهِٖئج  . يوًّٖ سٌٖج يظر165ْ يوٖبر 2ّ يوٖبر دّالر أٔ 330 ّاهذْ ٖتوغ كٖيخَ 2011شتخيتر 

يً يٖزاٌٖبخِب اهٓ % 25ضٖد ّكـح يظر ؿوٓ اهلرع فٕ اهـبى اهذٔ ارسـح فَٖ ضّاهٕ ) ؿً االكخراع فٕ ُذا اهّكح
فيبذا نبً اهغرع يً اهلرع؟   (اهدّهج فٕ ٌِبٖج اهـبى

 تبهرغى يً خّكٖـَ فٕ ٌِبٖج 2012 يبّٖ 31نبً ُذا اهلرع األخٖر، ّاهذْ هى ٖـوً ؿٌَ أّ ٌٖضر تبهسرٖدٍ اهرشيٖج ضخٓ 
ضدد تَ - ّتـد ؿبى يً خّكٖؾ اهـلد–، اهخػ ذاخَ اهذْ أشّٖػ-هخضدٖد خػ تٌٓ شّٖف، يً اهيفخرع أً خظرف كٖيخَ 2011

 تشتة شّء أٌؼيج غوق 17 ػفال ّأظبة 48 يً تٌِٖى 50ضبدذج إظػداى أخّتٖس يدرشٓ تلػبر تأشّٖػ أّدْ تضٖبث 
فِل نبً خٌفٖذ ُذا اهيضرّؽ فٕ اهّكح اهيخفق ؿوَٖ ّيؾ خّفر اهيّارد  .(ٌؼبى غوق اهيزهلبً)اإلضبراح اإلهنخرٌّٖج فٓ اهيضػج 

.  هٖضلً ديبء ُؤالء األػفبل ّغٖرُى يً غضبٖب اهضّادد اهيضبتِج؟

اهيٌؼّيج اهخٓ " أً 2012 ٌّفيتر 23هوسٌج اهذالذٖج تبهينخة اهفٌٕ هوٌبئة اهـبى اهخبط تأضداد كػبر أشّٖػ فٓ سبء خلرٖر ا
خدار تِب اهشنج اهضدٖد خبػئج، ّاهخٕ أّغضح أً أغوة اهيزهلبٌبح خـخيد ؿوٓ اهـٌظر اهتضرٔ، ّأً ػرٖلج اهـيل سـوح 

 ّأً يّؼف أٌؼيج غوق اإلضبراح ّاهذْ يً اهيفخرع أً ٖنّى إهنخرٌّٖب، ػتلب هلرع "اهيزهلبٌبح ػركب هويّح اهشرٖؾ
نبً ؿبيل اهيزهلبً ٖخولٓ ينبهيبح ّظّل اهلػبر ؿوٓ  فّفلب هتـع اهخلبرٖر .اهظٌدّق ّػتلب ألدٌٓ يـبٖٖر اهفبؿوٖج ّاهشاليج

 .ألً اهيضػج هى ٖنً تِب ُبخف هختوٖغ ٌؼبى غوق إضبراح اهلػبر! خوٖفٌَّ اهيضيّل

                                                             
 . 2012 نوفمبر23 .بوابةاألهرام ..."المزلقاناتطرقللموتالسريع: لجنةالمكتبالفني". رضوان، إسالم
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تيب فِٖب أٌؼيج غوق اإلضبراح " اإلضبراح"ّنبً يً اهيفخرع أً خٌفق كٖيج ُذا اهلرع األخٖر هِدفًٖ، أّهِيب خضدٖد ٌؼبى 
اى أخّتٖس يدرشج تلػبر أشّٖػ، ّاهذبٌٓ ُّ خضدٖد ييبرشبح اإلدارث ػدإهنخرٌّٖب، ّاهذْ نبً اهشتة األشبشٓ ّراء إشح

( 2( )ؿوٓ خػ يفخّش)ٌؼبى إضبراح أّخّيبخٖنٓ هوتوّنبح  (1)"أّال، تخظّط ٌؼبى اإلضبراح، إٌضبء نل يً . ّاهخضغٖل
ٌؼبى ضيبٖج ؿٌد اهخلبػـبح ّخرنٖة ٌؼبى خضنى يرنزْ فٓ اهضرنج تئشخخداى  (3) (فٕ اهيضػبح)أٌؼيج غوق إضبراح إهنخرٌّٖج 

 "أشّٖػ -اهنيتّٖخر تخػ تٌٓ شّٖف

ذبٌٖب، تخظّط اهخيّٖل هخضدٖد اهييبرشبح ّاإلدارث تبهخػ اهيذنّر، يً اهيفخرع أً خظرف ؿوٓ دؿى اهخػّٖر ّاألداء 
خضشًٖ كّاؿد ّإسراءاح اهخضغٖل اهخبظج تبهضرنج  (2)خضدٖد ييبرشبح ظٖبٌج اهشنم اهضدٖدٖج،  (1)اهيخـوق تيب ٖوٓ 

خضشًٖ ّخـزٖز كدراح إدهرث اهيضرّؽ تًٖ  (3)ّاهخٓ ُٓ نذهم اهسِج اهيٌفذث هويضرّؽ، " اهِٖئج اهلّيٖج هشنج ضدٖد يظر"ـة
خضشًٖ كدراح اهخخػٖػ اهيبهٓ ّاإلدارث اهيبهٖج داخل اهسَِ اهيٌفذث  (4)اهـبيوًٖ اهيـًٌٖٖٖ تبهِٖئج اهلّيٖج هشنم ضدٖد يظر، 

 .هويضرّؽ يً خالل خلدٖٖى خديبح اإلشخضبرًٖٖ

 تـد ّكّؽ ضبدد ضرٖق كػبر اهظـٖد فٓ 2009ّيً اهسدٖر تبهذنر إً ذهم اهلرع كد كبيح تػوتَ ضنّيج يتبرم فٓ دٖشيتر 
يتر س ضخظب ّأظبة اهـدٖد، ّكد خى يّافلج اهتٌم ؿوٓ خيّٖل اهيضرّؽ فٓ د18ّٔاهذْ كد راش غضٖخَ  ،2009أنخّتر 
، يً خالل 2011، ّتـدُب تـبى، ّتـد إٌدالؽ اهذّرث، كبى اهيسوس اهـشنرْ تئتراى إخفبق اهلرع يً اهتٌم فٓ دٖشيتر 2010

" شاليج ّفبؿوٖج" اهّزٖرث فبٖزث أتّ اهٌسب، ؿوٓ أً ٖنًّ اهِدف اهرئٖشٓ ّأّهّٖج اهيضرّؽ ُٓ دؿى اهضنّيج فٓ خٌيٖج ّخضشًٖ 
 .يٌؼّيج شنم ضدٖد يظر

 كػبر تأرع تشٖبرث خبنشٓ فٓ أرع اهوّاء ُّ اظػداى تَ ضبدذج ّكـحاهسٖزث، ّاهذْ  -ّاهيدُص أً خػ كػبر اهلبُرث
، يً خالل كرع ييبذل خيبيب هلرع خضشًٖ خػ 2009أغشػس  2األخر كد خولٓ يً اهتٌم اهدّهٓ هخضشًٖ ٌؼى خضغٖوَ فٓ 

 . خفبظٖوَ تبألؿوّٓاهذٔ خى ضرشاهظـٖد، 
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 :اهخبخيج

إً إُيبل إدارث اهيرافق اهـبيج يذل اهشنج اهضدٖد تيب ٖؤدٔ هلخل يخّال هويظرًٖٖ ُّ سرٖيج خشخضق اهـلبة اهسٌبئٕ هيرخنتِٖب 
نيب ٖسة يضبشتج اهيشؤّهًٖ تبهضنّيج يبهٖب ؿوٓ ؿدى خٌفٖذُى يضرّؿبح ّردح أيّاهِب يً خالل . يً يشؤّهًٖ تبهِٖئج

ُذا تبإلغبفج اهٓ اهيشؤّهٖج . اهلرع أّ اهيّازٌج، ّاهخضلق يً أّسَ اهظرف فٕ اهِٖئج ّاضخيبل إُدار ايّاهِب ّيّاردُب
اهشٖبشٖج ؿوٓ اهرئٖس يرشٕ ّضنّيخَ ّاهخٕ ٖشخضلًّ اهـلبة ؿوِٖب هفضوِى اهشٖبشٕ ّخـرٖع اهيظرًٖٖ هويخبػر ّافخلبرُى 

 .هرؤٖج ّترٌبيز إظالش ّاغص

هً خضلً ديبء اهيظرًٖٖ ّخّكف ضّادد اهلػبراح تيزٖد يً اهلرّع، ّال تزٖبدث أشـبر خذانر اهشنم اهضدٖد أّ تبهيغٕ كديب 
تل يً خالل خػج إظالش ّخػّٖر ّاغضج ّضفبفج ٖراكتِب اهيسخيؾ ّيّاردُب يخبضج . فٕ خظخظخِب نيب ٖدؿٕ اهتـع

تبهفـل، ّأّل خػّاح ُذٍ اهيشٖرث ٖسة اً خنًّ يً خالل يضبشتج اهيشؤّهًٖ اهضلٖلًٖ ؿً شٖبشج اهخسبُل ّاإلُيبل فٕ ُٖئج 
 .اهشنم اهضدٖد ّاهفشبد اهييٌِز فٕ يظر ّاهخٕ أّدح تضٖبث اهـدٖد يً اهيظرًٖٖ فٕ اهشٌّاح اهيبغٖج

 

 


