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ههاية األسبوع في واشهطن :التعاون طريقها لمخروج من األزمة
تلوى :دّيٌٖٖم شخراّس-نبً
شبدح أسّاء يً اهخّخر فخرث ٌِبٖج األشتّؽ اهيبغٕ فٕ ّاضٌػً اهـبظيج ضٖد اسخيؾ اهلبدث االكخظبدًّٖ يً  781تودا
هضغّر االسخيبؿبح اهشٌّٖج هظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ ّاهتٌم اهدّهّٕ .أؿرة ّزراء اهيبهٖج ّيضبفؼّ اهتٌّم اهيرنزٖج فٕ
اهـبهى ؿً كولِى ألً اهخـبفٕ اهـبهيٕ ُصّ ،غٖر يخنبفئّ .اهشتة فٕ ُضبضج اهخـبفٕ ُّ أٌَ غٖر يخنبفئ إهٓ ضد تـٖد.

ففٕ األشّاق اهظبؿدث فٕ آشٖب ّأيرٖنب اهالخٌٖٖج ّاهضرق األّشػ خيغٕ األيّر ؿوٓ ٌضّ إٖسبتٕ إهٓ ضد نتٖر.
ّٖظْدُق ذهم ضخٓ ؿوٓ إفرٖلٖب ،ضٖد اشخؤٌف اهٌيّ فٕ نذٖر يً اهتوداً تّخٖرث أشرؽ ييب شتق فٕ ضبالح اهرنّد

اهشبتلج .أيب فٕ أّرّتب فئً االكخظبد ٖضلق خـبفٖب تػٖئب ،تٌٖيب ٌسدٍ ال ٖزال ينتّضب فٕ اهّالٖبح اهيخضدثّ .ضشة آخر

خلبرٖر ظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ ؿً اٗفبق االكخظبدٖج اهذٔ ظدر أذٌبء االسخيبؿبح ،ال ُٖخّكؾ ضدّد "رنّد يزدّر اهلبؽ".
ّهنً ٌُبم اهنذٖر يً اهخػّراح اهشوتٖج اهيضخيوج.
ّاهخػر األّل ُّ ارخفبؽ اهيدٌّٖٖج اهـبيج ارخفبؿب نتٖرا فٕ االكخظبداح اهيخلديج ّاهخٕ توغح أؿوٓ يشخّٖبخِب يٌذ
اهضرة اهـبهيٖج اهذبٌٖجّ .تػتٖـج اهضبل ،خخّكف االضخٖبسبح اهالزيج الشخـبدث خّازً اهيبهٖج اهـبيج ؿوٓ اهّغؾ فٕ نل

تود ؿوٓ ضدثّ .سيٖؾ اهتوداً فٕ ضبسج إهٓ اشخـبدث اشخيرارٖج أّغبؽ اهيبهٖج اهـبيج ؿوٓ اهيدْ اهيخّشػّ .يؾ ُذا،
ٖخـوق األير ؿوٓ اهيدْ اهلظٖر – تٌٖيب ال ٖزال اهخـبفٕ ُضب -تبهغتػ كدر يب ٌٖتغّٕ ،اهخٌضٖػ كدر يب ٖينًّ .أنتر
خػر ٖخِدد اشخيرارٖج أّغبؽ اهيبهٖج اهـبيج ُّ خّكف اهٌيّ.
ّاهخػر اهذبٌٕ اهيرختػ تذهم ُّ إٌضبء اهّؼبئف .فلد خشر اهـبهى  03يوًّٖ ّؼٖفج أذٌبء ُذٍ األزيج؛ ّإغبفج إهٓ ذهم

شّف ٖدخل إهٓ شّق اهـيل فٕ اهـلد اهلبدى أنذر يً  053يوٌّٖب يً اهضتبة .إً اهٌيّ يػوّةّ ،هنً اهٌيّ ّضدٍ ال
ٖنفٕ إذا نبً ٌيّا تغٖر ّؼبئف سدٖدثّ .هً خٌخِٕ ُذٍ األزيج ضخٓ ٌرْ يشخّٖبح اهتػبهج ّكد تدأح فٕ االٌخفبع.
ّٖخـوق اهخػر اهذبهد تبهلػبؽ اهيبهٕ .فنوٌب ٖـوى نٖف تدأح ُذٍ األزيجٌّ ،ـرف أً اهنذٖر يً اهّؿّد كد ُكػِؾ إلظالش
اهلػبؽ اهيبهٕ هنٕ ال خؼِر ُذٍ اهيضنالح يسددا فٕ اهيشخلتلّ .تٌٖيب ضلق ؿدد يً اهتوداً خلديب فٕ ُذا اهيسبل،

ّّغـح ؿيوٖج تبزل  0يؤخرا كّاؿد خٌؼٖيٖج سدٖدثّ ،نوً األير هى ٌٖخَ ؿٌد ُذا اهضدٌ .ضً فٕ ضبسج إهٓ غيبً
خػتٖق ُذٍ اهلّاؿد اهسدٖدث ،نيب أٌٌب فٕ ضبسج إهٓ أدّاح أفغل ٌشخخديِب فٕ خشّٖج األزيبح اهيبهٖج ؿٌد ّكّؿِب،
فبهٌؼبى اهيبهٕ هٖس آيٌب تيب ٖنفٕ تـد.
ّإغبفج إهٓ ذهم نوٌَُ ،بم أٖغب يخبّف يً خػر خراسؾ اهخـبًّ اهدّهٕ اهّذٖق اهذٔ ؼِر أذٌبء األزيج .فلد خينٌٌب
فٕ أؿلبة اٌِٖبر تٌم هٖيبً يً خسٌة خنرار ضبهج "اهنشبد اهنتٖر" ألً اهلبدث ّاأليى اشخػبؿّا اهـيل يـب فٕ إػبر
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خـبٌّٕ ّخينٌّا يً اخخبذ اإلسراءاح اهظضٖضج فٕ يّاسِج األزيجّ .رأٌٖب ذهم ؿوٓ شتٖل اهيذبل ؿٌديب اسخيؾ كبدث
يسيّؿج اهـضرًٖ هالكخظبداح اهظٌبؿٖج ّاكخظبداح األشّاق اهظبؿدث فٕ هٌدً ّتٖخشترفّ .نبً أنذر اإلسراءاح
اهيويّشج فٕ ُذا اهظدد ُٕ اهخداتٖر اهيٌشلج هوخٌضٖػ اهيبهّٕ .أذيرح ُذٍ اهسِّد.
ّاًٗ ،تٌٖيب ٌضً ٌٌخلل إهٓ ٌيػ يب تـد األزيج ،فئً رّش اهخـبًّ هٖشح تٌفس اهلّث اهشبتلجّ .رتيب نبً أّغص يؤضر
ؿوٓ ذهم يب ػبهـٌب فٕ ؿٌبًّٖ اهظضف اهرئٖشٖج ػّال األشتّؽ اهيبغٕ ؿً ّكّؽ "ضرّة ؿيالح" ّشـٕ تـع
اهتوداً إهٓ خخفٖع كٖيج ؿيوخِب هخنخشة يٖزث خٌبفشٖج يلبرٌج تغٖرُبّ .يؾ ُذا ،فٌضً ٌـوى أً شٖبشبح إفلبر اهسبر غٖر
ذاح سدّْ .فال ّٖسد ضل يضوٕ هيضنوج ؿبهيٖج.
إذاّ ،فٕ خخبى ٌِبٖج األشتّؽ – تـد االسخيبؿبح اهشٌّٖج – ُل نبٌح األسّاء أكل خّخرا؟ ٌـىّ...ال.
فـوٓ اهسبٌة اإلٖسبتٕ ،خينً اهلبدث االكخظبدًّٖ اهييذوًّ فٕ اهسِبز اهضبنى هظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ – اهوسٌج اهدّهٖج
هوضؤًّ اهٌلدٖج ّاهيبهٖج  -يً إٖسبد أرغٖج يضخرنج تضبً ؿدث أيّر يِيج.


نبً ٌُبم اهخزاى كّٔ تضأً "رفع اهضيبئٖج تنل أضنبهِبّ ".أضبر اهتٖبً تٌفس اهلدر يً اهلّث إهٓ أُيٖج "اهـيل



ّأكر اهلبدث فٕ اهتٖبً تبهضبسج إهٓ تذل يزٖد يً اهسِّد إلظالش اهلػبؽ اهيبهّٕ .دؿّا اهظٌدّق – دؿّث خولٓ يٌٕ

اهخـبٌّٕ" – هغيبً خضلٖق اهٌيّ ّإٌضبء اهّؼبئف.

نل اهخرضٖة  -إهٓ اهيشبُيج فٕ سدّل األؿيبل ُذا تبهخـبًّ يؾ اهِٖئبح اهدّهٖج األخرْ اهخٕ تدأح اهـيل تبهفـل
فٕ ُذا اهيسبل اهضّٖٔ.


ّنذهم فٖيب ٖخط ؿيل ظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ ،ػوتح إهٌٖب اهتوداً األؿغبء زٖبدث خرنٖز خضوٖوٌب االكخظبدٔ ؿوٓ

كغبٖب "خداؿٖبح األزيج" – أٔ اهخأذٖر اهذٔ ٖينً أً خضدذَ شٖبشبح أضد اهتوداً فٕ غٖرُبّ .إٌٌٕ ؿوٓ ٖلًٖ أٌٌب
تذهمّ ،تخضلٖق ٌخبئز يذيرث يشخفٖدًٖ يً ختراخٌب اهيخيٖزث ؿتر اهتوداًٖ ،ينٌٌب اإلشِبى فٕ اهيشبؿدث ؿوٓ خِدئج
اهخّخراح اهخٕ رأٌٖبُب تًٖ اهتوداًّ ،اهيشبُيج فٕ اشخـبدث اهخّازً اهـبهيٕ اهذٔ ٖنخشة أُيٖج تبهغج فٕ خضلٖق
اهخـبفٕ اهلبتل هالشخيرار.


نذهم سرْ اهخأنٖد فٕ ٌِبٖج األشتّؽ ؿوٓ غرّرث خـزٖز ظّح توداً األشّاق اهظبؿدث ّاهتوداً اهٌبيٖج ّخيذٖوِب
فٕ ظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ هٖيذال اٌـنبشب أفغل هيرنزُب فٕ االكخظبد اهـبهيٕ اهسدٖدّ .إً نٌب هى ٌخّظل فٕ ٌِبٖج
األشتّؽ إهٓ اخفبق ٌِبئٕ تضأً إظالضبح "اهضظط ّاهضّنيج" اهيذنّرث ،فئٌٌب هشٌب تـٖدًٖ نل اهتـد ؿً ذهم.

إذا ،خالظج اهلّل ُٕ إً اهـبهى كد أضرز تـع اهخلدى فٕ ٌِبٖج األشتّؽّ .هنً ال ٌٖتغٕ هٌب اهيغبالث فٕ اإلضبدث تبهذاح
إذ أٌٌب هى ٌخسبّز اهيرضوج اهضرسج تـد.
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ّنيب كوح آٌفب ،ال ٖزال أيبيٌب ػرٖق ػّٖل ٌلػـَ هخضلٖق ٌيّ كبتل هالشخيرار ّيخّازًّ ،إؿبدث فرط اهـيلّ ،إسراء
اهخغٖٖراح اهغرّرٖج هوضد يً يخبػر اهلػبؽ اهيبهّٕ .األُى يً ذهم نوَ ،ؿوٌٖب يّاظوج اهدفؾ إهٓ األيبى ّيّاظوج
اهنفبش يً أسل اهخـبًّ .هيبذا؟
ٖضٖر اهخضوٖل اهذٔ أسراٍ ظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ إهٓ أً خضشً اهخٌشٖق ؿوٓ يشخّْ اهشٖبشج االكخظبدٖج ،ؿوٓ يدار
اهخيشج أؿّاى اهلبديج ،يً ضأٌَ أً ٖضلق زٖبدث فٕ اهٌيّ اهـبهيٕ تيلدار ّ ،%5,5إٌلبذ  03يوًّٖ ّؼٖفج أّ إٌضبء ُذا
اهـدد يً اهّؼبئف اهسدٖدثّٖ ،ينً اٌخضبل  00يوًّٖ ضخط يً تراذً اهفلر .فِل ٖشـٌب ضلٖلج ،فٕ ؼل ّسّد اضخيبهٖج
ؿبهٖج تخضلٖق ُذٍ اهٌخبئز ،أً ٌخظرف نلٌ تػرٖلخَ؟
ّشٖخظدر ُذا اهشؤال سدّل أؿيبل االسخيبؽ اهلبدى هلبدث يسيّؿج اهـضرًٖ اهيزيؾ ؿلدٍ فٕ نّرٖب خالل ضِر ٌّفيتر
اهلبدى .إذا خخضّل نل األٌؼبر اًٗ يً ّاضٌػً فٕ ٌِبٖج ُذا األشتّؽ إهٓ شّل اهضِر اهلبدى...

