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 ر صيد الربيان .. املشكلة واحللظفرتة ح

 5102ًََٗ٘  7تبسٗخ الٌشش فٖ رشٗذٓ أخجبس الخل٘ذ: 

 ثملن: الذوتَس صوشٗب خٌزٖ

ش ص٘ذ الشث٘بى خالل اًٍٙٔ األخ٘شٓ ثبّتوبم هجبلغ فِ٘ ظحظى هَظَع ح
ئى لن تخٌٖ فسٌٔ الوبظ٘ٔ،  حَالٖ ػششٗيهمبسًٔ لوب وبى ٗزشٕ هٌز 

صذس لشاس ثحظش ص٘ذ الشث٘بى لوذٓ  0113الزاوشٓ فئًِ هغ ثذاٗبت ػبم 
ًٌب إَٗلَ٘، ّزا ٗؼٌٖ  02هبسس حتى  02شْش تجذأ هغ ثذاٗٔ َٗم أأسثؼٔ 

 لصذٍس المشاس.سٌ٘ي ً٘ف هي الٍالَ٘م ًحتفل ثؼ٘ذ ه٘الد الؼششٗي 

ٍالَ٘م ٗحبٍل لطبع الخشٍٓ السوى٘ٔ ثَصاسٓ األشغبل ٍشئَى الجلذٗبت 
ٍالتخط٘ط الؼوشاًٖ أى ٗوذد فتشٓ الحظش لتصجح ستٔ أشْش ثذالً هي 

ٍػٌذهب تٌبّى إلى سوغ الؼبهل٘ي فٖ الشَْس األسثؼٔ الوتؼبسف ػلْ٘ب، 
، ٍتعبسثت اٙساءظزَا ّزا الخجش الص٘بدٗي الوحتشف٘ي ّزا المطبع هي 

ول رْٔ أى تحبٍل ٍ حت ول رْٔ رجْٔ ٍخٌذق ٗحبسة اٙخش، ثلفأصج
تصَس المشاس حست هصبلحْب ٍتَرْبتْب، فبلحىَهٔ تعشة ػلى ٍتش 

الص٘بدٗي فٖ الومبثل فئى الج٘ئٔ ٍالوحبفظٔ ػلى الخشٍٓ الجحشٗٔ ٍ
ٍالزْبت رات الوصلحٔ تؼضف ػلى ٍلت الحبرٔ ٍالفبلٔ ٍالوشبول 

 رات ال٘ذ ٍهب إلى رله. الوبل٘ٔ التٖ ٗؼ٘شًَْب ٍظ٘ك 
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ٍفٖ الحم٘مٔ فئى لىل رْٔ ٍرْٔ ًظش ٗزت أى تحتشم ٍأى تأخز فٖ 
االػتجبس حٌ٘وب ًشٗذ أى ًفىش فٖ حل لْزا الوَظَع، ٍالتٖ ًحي ًسوْ٘ب 

 ثبلوشىلٔ التٖ لَ استوشت ووب ّٖ ألصجحت أصهٔ تحتبد إلى تفى٘ش آخش.

لفٔ لجج ٍفشض لزأت الحىَهٔ ّزُ الوشٓ إلى ٍسبئل اإلػالم الوخت
تَرْْب، ٍفٖ ًفس الَلت لذهت ثؼط الحلَل الزجشٗٔ التشل٘ؼ٘ٔ التٖ 

ال تخذم الص٘بد هي ٍرْٔ ًظش الص٘بدٗي، هخل التمل٘ل هي ػذد  –سثوب  –
ٍلف الص٘ذ ٍٍلف المشٍض الجٌى٘ٔ خالل فتشٓ الحظش، ٍسخص الص٘ذ، 

الووٌَػٔ « الىَفٔ»هصبدسٓ شجبن الزش المبػ٘ٔ ٍالوؼشٍفٔ ثـ ٍوزله 
ٍهب شبثِ رله هي لشاسات  ًظشًا الى تأح٘شّب السلجٖ ػلى الج٘ئٔ الجحشٗٔ،

 لتحل الوَظَع.

إال أى ّزا لن ٗمٌغ الص٘بدٗي الوحتشف٘ي الزٕ ٗؼ٘شَى ٍٗمتبتَى ػلى 
ص٘ذ الشث٘بى، فْؤالء ٗلَحَى أى الشَْس الستٔ التٖ س٘حظش فْ٘ب ص٘ذ 

ى خالل ّزُ الفتشٓ، ٍأى ٗي ٍو٘ف ٗؼ٘شَأالشث٘بى ستخشة ثَ٘تْن فوي 
ػول٘بت ٍلف المشٍض الجٌى٘ٔ هب ّٖ إال ػول٘ٔ تشل٘ؼ٘ٔ ح٘ج أى الجٌه 
س٘ؼبٍى هطبلجٔ الص٘بدٗي ثجم٘ٔ الوجبلغ الوتشاوؤ ػلِ٘ أحٌبء فتشٓ 
الص٘ذ، ٍوزله فئًْن ٗصشخَى أى ّزُ الٌَػ٘ٔ هي الشجبن )الىَفٔ( 

 اًخفعتب الجحش ٍإًول٘س لْب إٔ تأح٘ش ػلى الج٘ئٔ المبػ٘ٔ للجحش، 
إًتبر٘تِ ثسجت الحفش ٍالشدم إلًشبء الزضس الصٌبػ٘ٔ ٍاألساظٖ 

ٍأًْن ٗزلجَى الؼوبلٔ الَافذٓ للؼول ستٔ أشْش هي السٌٔ اإلًشبئ٘ٔ، 
ٍّٖ فتشٓ السوبح للص٘ذ، فوبرا ٗوىي أى ٗفؼلَا هغ ّزُ الؼوبلٔ ٍو٘ف 

هي سَف ٗتصشفَى هؼْن أحٌبء فتشٓ الحظش، فوي ٗؼطْ٘ن سٍاتجْن ٍ
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الو٘لَدساه٘ٔ التٖ  ٗصشف ػلْ٘ن ؟ ٍهب شبثِ رله هي أهَس ٍلعبٗب
 .ػلْ٘ب الص٘بدٗي ىٗتجبو

، ٍأصجحت ٍلشاساتِ تِالزو٘غ ػلى خٌذق ٌٗبفح ػي فىشٗمف ٍالَ٘م 
طشٗمٔ حل الوشىلٔ تؼشف ثطشٗمٔ شذ الحجل، فوي ػعالتِ ألَى ٗوىي 

 .أى ٗسحت الفشٗك اٙخش إلى رْتِ سغوًب ػٌِ

وب ثبلٌب فأى حل الوشىالت ال تأتٖ ٍال تحل ثْزا األسلَة، ٍٍولٌب ًؼلن 
هَظَع فتشٓ حظش هخل ًٍحي ًتىلن ػي هَظَع لِ الؼذٗذ هي التفشٗؼبت 

ٗزت أى تحل ثطشٗمٔ أخشى ، لزله ًزذ أى ّزُ المع٘ٔ ص٘ذ الشث٘بى
 .ٍثأسلَة ٗختلف ػي ول األسبل٘ت الوبظ٘ٔ

المع٘ٔ لن تجلغ هشحلٔ األصهٔ، ٍهي ًبح٘ٔ أخشى فٌحي ًحوذ اهلل أى ّزُ 
ٍلىٌْب فٖ طَس الوشىلٔ التٖ ٗوىي حلْب ثشظب رو٘غ األطشاف، ٍلىي إى 
ثم٘ت هي غ٘ش حلَل ًبرؼٔ فئًْب حتوب ستجلغ هشحلٔ األصهٔ، ٍحٌ٘ئز 
تغذٍ هي األصهبت التٖ ٗصؼت حلْب، ٍوزله فٌحي ٌّب أٗعًب لسٌب ثحبرٔ 

م، أػتمذ ٍفٖ سإٔ الوتَاظغ إلى لشاس س٘بدٕ ٗلَٕ األرسع ٍٗىسش الؼظب
 إًٌب ثحبرٔ إلى سظب رو٘غ األطشاف ثصَسٓ أٍ ثأخشى.

فٖ الجذاٗٔ، إى وٌب ًشٗذ فؼالً أى ًحل الوشىلٔ فئًٌب ٗزت أى ًشفؼْب إلى 
هستَى األصهٔ، حتى ٍلَ لن تجلغ هستَى األصهٔ، ًٍحبٍل أى ًتؼبهل 

هي هتخزٕ ٗٔ هؼْب وأصهٔ ٍأى ًتؼبهل هؼْب ػلى أػلى الوستَٗبت اإلداس
، ٍولٌب ٗؼلن األسبل٘ت الوتجؼٔ فٖ إداسٓ األصهبت لزله فٖ الحىَهٔالمشاس 

 ّزُ الٌَػ٘ٔ هي المعبٗب ٗزت أى تخعغ لوٌْز٘ٔ إداسٓ األصهبت.فئى 
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ًٍؼتمذ فٖ الوشحلٔ الخبً٘ٔ ٗزت أى ًٌظش إلى المع٘ٔ هي أسثؼٔ رْبت 
َظَع ًظشٓ ٍل٘س هي رْٔ ٍاحذٓ، فبلَ٘م فئى الحىَهٔ تٌظش إلى الو

ث٘ئ٘ٔ ثحتِ، ٍالص٘بدٗي ٌٗظشٍى إلى الوَظَع هي ًبح٘ٔ الوبل٘ٔ الجحتٔ، 
ى تتاللى تله أٌّب ٗأتٖ المصَس فٖ ٍرْبت الٌظش ٍثبلتبلٖ ال ٗوىي 

 لزله ٗحذث التصبدم.الشغجبت، 

هٔ ٍَالوحبٍس األسثؼٔ التٖ ًمصذّب ّٖ الوحبٍس التٖ تمَم ػلْ٘ب هٌظ
َاحٖ الج٘ئ٘ٔ، الٌَاحٖ االلتصبدٗٔ، الٌَاحٖ التٌو٘ٔ الوستذاهٔ؛ ٍّٖ: الٌ

، ػلوًب أًٌب ال ًشغت فٖ التحذث ػي االرتوبػ٘ٔ ٍأخ٘شًا الٌَاحٖ الس٘بس٘ٔ
. ٍلٌحبٍل أى ًلمٖ ٍلَ ثص٘ص هي العَء ػلى الزَاًت الس٘بس٘ٔ ٌّب

 ّزُ الوحبٍس.
 

أى الج٘ئٔ الجحشٗٔ غذت  توبم االتفبق ًتفك هغ الحىَهٔ الوحَس الج٘ئٖ:
ٍّزا ٗؼشفِ المبصٖ ٍالذاًٖ، ٍلىي ّزا ل٘س فٖ  فٖ حبلٔ ٗشحى إلْ٘ب،

ه٘بُ الجحشٗي اإللل٘و٘ٔ فحست ٍإًوب ول التمبسٗش الؼبلو٘ٔ تش٘ش إلى 
اًخفبض وو٘بت اإلًضال السوىٖ حتى هي الوح٘طبت. ٍإى وٌب ًتفك هغ 

لل٘و٘ٔ إال أًِ هي حمٌب الحىَهٔ ػلى خشاة الج٘ئٔ الجحشٗٔ فٖ ه٘بٌّب اإل
أى ًسأل ٍٗزت أى ًحذد: هب األسجبة الحم٘م٘ٔ هي ٍساء ّزا الخشاة ؟ ّل 
فؼالً ثسجت تله الٌَػ٘ٔ هي الشجبن الزش المبػ٘ٔ ؟ أم ثأسجبة الحفش 
ٍالشدم الوستوشٗي ؟ ّل ثسجت الولَحبت الٌفط٘ٔ ٍالى٘و٘بئ٘ٔ التٖ 

ه٘بُ الجحش ػلى هش  ولَحٔ ٍصٗبدٓ هلَحٔالتزَة ثحبسًب ؟ ّل ثسجت 
ٕ أهَس أٗزت أى تَظغ ول ّزُ الوؼط٘بت ٍول تله الظشٍف ٍاألٗبم ؟ 
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، ٍثبلتبلٖ تظْش أهبهٌب أخشى لن ًزوشّب تحت ه٘ىشٍسىَة الجحج الؼلوٖ
األسجبة الحم٘م٘ٔ التٖ أدت إلى ّالل تله الوسبحبت هي ٍأهبم الزو٘غ 

هَظَػ٘ٔ، ػلى ٍثٌبء ػلى رله تَظغ الحلَل ثَظَح ٍ األسض الوٌتزٔ،
أى تلتضم رو٘غ األطشاف ثبلحلَل التٖ تن التَصل إلْ٘ب ٍاالتفبق ػلْ٘ب، 
فل٘س هي الوؼمَل أى ًتَصل إلى حل هٌطمٖ ٍهَظَػٖ ٍهخجت 

شف هب ٍٗذػٖ أى ّزا هخبلف للؼشف اٍ طثبلجحج الؼلوٖ حن ٗأتٖ 
 الوٌطك.

 

حست  –ٗحىن الزبًت االلتصبدٕ فٖ ّزُ المع٘ٔ  الوحَس االلتصبدٕ:
ػٌبصش اإلًتبد األسثؼٔ، ٍّٖ: الؼول ٍالؼوبل، سأس الوبل،  –سأٌٗب الوتَاظغ 

 الوَاسد الطج٘ؼ٘ٔ، ٍأخ٘شًا اإلداسٓ ٍالتٌظ٘ن. 

فوي ًبح٘ٔ الؼول ٍالؼوبل، فئى الفئٔ هي الص٘بدٗي الشافع٘ي لتوذٗذ 
فتشٓ حظش ص٘ذ الشث٘بى ّن أًفسْن الزٗي سفعَا فٖ السبثك فىشٓ 

( 51وشسَم ثمبًَى سلن )الحست هب ربء فٖ  "الجحشٌٍٖٗرَد الٌَخزُ "
، ٍّزا ثشأى تٌظ٘ن ص٘ذ ٍاستغالل ٍحوبٗٔ الخشٍٓ الجحشٗٔ 5115لسٌٔ 

ٗؼٌٖ أى هَظَع الؼوبل ٗحتبد إلى دساسٔ فبحصٔ، ٍو٘ف ٗزت أى تذاس 
ّزُ الفئٔ هي الٌبس، ٍون ػذد الزٕ ٗزت أى تشولْن سفٌ٘ٔ الص٘ذ، 

هي هؼلَهبت ٗوىي أى رله ٍهب إلى  ًٍَػ٘بتْن، ٍهستَى تؼل٘وْن
األرٌج٘ٔ  ٔشٓ ػلى ػول٘ٔ الص٘ذ فٖ حذ راتْب. فبلؼوبلتؤحش ثصَسٓ هجبش

ال تىتشث ثبألسض الوٌتزٔ ٍالى٘ف٘ٔ الفؼبلٔ فٖ الوحبفظٔ ػلْ٘ب، فىل 
ّوِ أى ٗأتٖ ثبلص٘ذ الَف٘ش ٍثإٔ ًَع هي الشجبن ٍثإٔ طشٗمٔ، الوْن أى 
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الزٕ ٗشظِ٘ َّ ٍوف٘لٔ، حتى ٍإى وبى ٗولٖ ر٘جِ ٍر٘ت وف٘لِ ثبلوبل 
 الىف٘ل ثحشًٌٗ٘ب، فْزا ال ْٗن.

أهب هي ًبح٘ٔ سأس الوبل فٌحي ٌّب ًتحذث ػي سفي الص٘ذ، ٍػي ًَػ٘بت 
الشجبن الوستخذهٔ فٖ ص٘ذ الشث٘بى، ٍأرَس الؼوبل، ٍوفبلتْن، ٍالشسَم 

ٍهب ٍالمشٍض التٖ ٗأخزّب صبحت السفٌ٘ٔ التٖ تطلجْب سَق الؼول 
فىل ّزا ٗمغ ػجئْب ػلى هبله السفٌ٘ٔ أٍ الؼوبل الزٗي  ،لهإلى ر

. ٍسثوب ٌّب ٗتجبدس إلى أرّبًٌب هزوَػٔ ٗستأرشٍى تله السفي ٍسخصْب
هي األسئلٔ التٖ ًَرْْب للحىَهٔ: هبرا ٗوىي أى ٗفؼل صبحت السفٌ٘ٔ 
ثبلؼوبل الزٗي ٗؼولَى ػلى ظْش السفٌ٘ٔ أحٌبء فتشٓ الحظش التٖ ٗوىي أى 

ّل ًتشوْن ٗتسىؼَى فٖ الشَاسع ٍالطشلبت ؟ هب أشْش ؟  توتذ ستٔ
الجذائل التٖ لذهتْب الحىَهٔ لوخل ّزُ الوشىلٔ ؟ ّل ستلغٖ ّ٘ئٔ 

 سَق الؼول حمْب فٖ الشسَم التٖ تأخزّب ػلى ّزُ الفتشٓ ؟ 

ٍهي ًبح٘ٔ أخشى الحىَهٔ تطبلت الص٘بدٗي ثبلتخلص التبم ػي شجبن 
جِ ّزُ الشجبن هي أرى، ٍلىي هب الجذٗل الزش المبػٖ، ٍّزا حك، لوب تسج

الوطشٍح لْزُ الٌَػ٘ٔ هي الشجبن ؟ ّل لذهت الحىَهٔ هي حلَل ؟ ّل 
حبٍلٌب أى ًذسس و٘ف ٍهبرا ٗستخذم ص٘بدٍى الشث٘بى فٖ ثم٘ٔ دٍل 

ٗستخذهَى شجبن الزش المبػ٘ٔ ؟ ّل فٖ  –هخالً  –الؼبلن، ّل فٖ ًَ٘صلٌذا 
ستخذهَى ّزُ الٌَػ٘ٔ هي الشجبن ؟ دٍل الوطلٔ ػلى الجحش الوتَسط ٗ

 أو٘ذ تَرذ ثذائل، فوب تله الجذائل ٍهي أٗي ٗوىي رلجْب ؟
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ٌحي ًتحذث ٌّب ػي أسض ٍوبئي حٖ ٍَّ ف ،لوَاسد الطج٘ؼ٘ٔأهب ثبلٌسجٔ ل
الشث٘بى، فْل دسسٌب الىفبءٓ اإلًتبر٘ٔ للوتش الوشثغ هي األسض الجحشٗٔ ؟ 

ٖ هَسن الص٘ذ، ٍثبلتبلٖ ٗوىي ٍون ٌٗتذ ّزا الوتش الوشثغ هي سث٘بى ف
التٖ تَاصٕ الىفبءٓ اإلًتبر٘ٔ لتله الص٘ذ ػلى أحشُ أى ًحذد ػذد سخص 

، فْل الوسبحٔ الوتبحٔ ٍاألسض الوٌتزٔ ٍوفبءتْب اإلًتبر٘ٔ الوسبحٔ
تىفٖ لىل ّزا الىن هي سفي ص٘ذ أم إًٌب ٗزت أى ًملص أػذادّب ؟ ٍإى 

تزَة ه٘بٌّب اإللل٘و٘ٔ سغجٌب فٖ التمل٘ص فىن سفٌ٘ٔ ٗوىي أى 
 ٍٗسوح لْب ثووبسسٔ ػول٘ٔ الص٘ذ ؟

ًؼ٘ذ تٌظ٘ن ّزُ الوٌظَهٔ ٌظ٘ن ٍاإلداسٓ فئًٌب ٗزت أى ٍأخ٘شًا، الت
، ٍل٘س ٔ ل٘س لفتشٓ لص٘شٓ ٍإًوب لفتشات طَٗلٔ هستمجل٘ٔٗاإلداس

الومصَد ٌّب تغ٘ش األفشاد الوؼٌ٘٘ي ٍإًوب ًحي ًتىلن ػي هٌظَهٔ 
 رو٘غ األطشاف.صَسٓ تشول ثٍ ٔهتىبهل

ٍسثوب ٌّب أٗعًب ٗحك لٌب أى ًتسبءل؛ لوبرا أٍلفت الحىَهٔ هششٍع الحظش 
جم٘ٔ دٍل الخل٘ذ ؟ ثلوذٓ ػششٗي سٌٔ ٍتأتٖ الَ٘م لتحبٍل تطج٘مِ أسَٓ 

تمَل الزْبت الحىَه٘ٔ أًْب ساػت ٍظغ الص٘بد الجحشٌٖٗ سَاء هي 
ٗحك لٌب ٌّب أٗعًب الٌبح٘ٔ االلتصبدٗٔ أٍ هي ثم٘ٔ الٌَاحٖ األخشى، لزله 

أى ًتسبءل: ّل تغ٘ش الَظغ الَ٘م فأصجح الص٘بد فٖ ٍظغ آخش ؟ ال أػلن. 
ٍّزا الىالم ػلى رهٔ هي  –ٍّزُ ًمطٔ ٗزت أى تذسس، ح٘ج ٗمَل لبئل 

أى ص٘بدٗي الشث٘بى أصجحَا ٗوتلىَى الوالٗ٘ي الذًبً٘ش الَ٘م، فْل  –لبل 
 ّزا صح٘ح ؟ ال أػلن أٗعًب. 
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الشه أى الَظغ االلتصبدٕ سَف ٗؤحش ثصَسٓ اٍ  االرتوبػٖ:الوحَس 
 .ثأخشى ػلى الَظغ االرتوبػٖ للؼبهل٘ي فٖ ّزا المطبع

فٖ الوبظٖ وبى الشث٘بى هتَفش، فىبى الوَاطي ٗمَم فٖ فتشٓ الَفشٓ 
ثششاء وو٘بت وج٘شٓ هي الشث٘بى، ٍثؼذ رله ٗمَم ثتزف٘فِ، ل٘مَم 

ّزُ الؼبدٓ تالشت ثسجت التغ٘شات  ثبستْالوِ طَال السٌٔ، ٍلىي الَ٘م
 االرتوبػ٘ٔ التٖ ٗؼ٘شْب اإلًسبى الجحشٌٖٗ.

ػي الَ٘م فٖ صهي الَفشٓ ٗتن تصذٗش الشث٘بى إلى دٍل الزَاس، ثغط الٌظش 
ٍسثوب فئى هي  األسؼبس ٍتأح٘شّب ػلى الوَاطي الجحشٌٖٗ،تأح٘ش رله ػلى 

لى استفبع ٗمَهَى ثتصذٗش الشث٘بى إلى الخبسد ٗشٗذٍى الوحبفظٔ ػ
أسؼبسّب فٖ الَطي ٍثبلتبلٖ ٗمللَى الوؼشٍض حتى تضٗذ األسؼبس، ٍّزُ 

 س٘بسٔ التصبدٗٔ ٗؼشفْب الزو٘غ.

ٍإى وٌت  –ٌٍّب سثوب ًتسبءل؛ أال ٗوىي إلبهٔ هصبًغ لتزو٘ذ الشث٘بى 
ٗزوذ  فٖ صهي الَفشٓف –أػتمذ ثَرَد هخل ّزُ الوصبًغ فٖ الجحشٗي 

أال وب الفشق ؟ ف ،ث٘ؼْب هزوذٓ أحٌبء ثم٘ٔ الوَسنٗوىي ، ٍثبلتبلٖ الشث٘بى
أال ٗوىي االهتٌبع ػي ششاء الشث٘بى  ٗوىي تغ٘ش ًوط استْالوٌب للشث٘بى ؟

أحٌبء فتشٓ الحظش ؟ أسئلٔ وخ٘شٓ ًطشحْب ٍال تزذ اإلربثٔ الٌبرؼٔ التٖ 
 ٗوىٌْب أى تَظح األهَس.

 

الوؼط٘بت ول ، تزوغ ٍول ّزا الؼول ٍالىخ٘ش هي اإلرشاءات ٍثؼذ ول رله
، ٍتؼشض أهبم الشإٔ الٌتبئذ التٖ تن التَصل إلْ٘بتله  ولٍٍالحمبئك 
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ٍثبلتَافك هغ  الؼبم ٍالوزلس الٌ٘بثٖ، ٍثؼذ ٗوىي اتخبر المشاس الوٌبست
  .رو٘غ الزْبت

 

ػوَهًب، ّزُ ثؼط التصَسات ٍاألفىبس ٍاالطشٍحبت لحل ّزُ الوشىلٔ 
ػلوٖ، ٍووب أششًب سبثمًب فئًٌب ٗزت أى التٖ فؼالً تحتبد إلى حل ػولٖ ٍ

ًٌظش إلى ّزُ المع٘ٔ هي ػذٓ صٍاٗب ٍٍرْبت ًظش ٍل٘س هي ٍرْٔ ًظش 
     ٍاحذٓ.

 


