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إظالح خٌؼٖى أشّاق اهيضخلبح ِٖدف إهٓ خـزٖز ضفبفٖخِب

(اهظّرث.)Von Brauchitschi/Newscom :



تـد يرّر خيس شٌّاح ؿوٓ تدء األزيج ،اهٌؼبى اهيبهٕ اهـبهيٕ ال ٖزال يـخال



اهدبجج إهٓ تذل اهيزٖد هخٌفٖذ جدّل أؿيبل اإلظالحّ ،جـل اهلػبؽ اهيبهٕ أنذر ضفبفٖج ّأكل خـلٖدا



يـبهجج كغبٖب "تٌّم اهؼل" ّاهيؤششبح "األُى يً أً خفضل" هى خنخيل تـد

ٌجري اهؼيل اًٍ فً يخجوف أٌدبء اهؼبهى إلػداد طبئفت يً اإلضالدبث اهجٌظٌيٌت ججؼل اهٌظبى اهيبهً

أنثر أيبٌبّ ،هنً ٌجضخ يً خالل دراست أجراُب ضٌدّق اهٌلد اهدّهً أٌَ ال ٌزال ٌُبم اهنثٌر يً

اهؼيل اهذي ٌٌبغً أً جلّى بَ األجِزة اهجٌظٌيٌت ّاألجِزة اهركببٌت ّيؤسسبث اهلطبع اهخبص

هّضغ اهٌظبى ػوى رنبئز أنثر رسّخب.

ّتـد يرّر خيس شٌّاح ؿوٓ تدء األزيج اهيبهٖج اهـبهيٖجٖ ،لّل ظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ إً اإلظالدبح – ترغى أٌِب
خشٖر فٕ االخجبٍ اهظدٖخ  -هى خٌُضئ تـد يجيّؿج يً اهِٖبنل اهيبهٖج األنذر أيبٌب ّال خزال ٌُبم تـع اهلغبٖب
اهظـتج اهخٕ هى خُـبهج تـد.
ّأضبر ظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ فٕ أدد اهفظّل اهخدوٖوٖج فٕ "خلرٖر االشخلرار اهيبهٕ اهـبهيٕ" اهذٔ ٖظدرٍ إهٓ أٌَ "ترغى

أً ٌّاٖب ظٌبؽ اهشٖبشبح ّاغدج ّإٖجبتٖج ،فئً اإلظالدبح هى خّجِد تـد يجيّؿج يً اهِٖبنل اهيبهٖج األنذر أيبٌب،
األير اهذٔ ٖرجؾ جزئٖب ،فٕ تـع االكخظبداح ّاهيٌبػق ،إهٓ أً خداتٖر اهخدخل اهالزيج هوخـبيل يؾ األزيج اهيػّهج
خؤخر "اٌػالكج اهٌؼبى يً جدٖد" ٌدّ يشبر أنذر أيبٌب".
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ّاألزيج اهيبهٖج اهـبهيٖج اهخٕ تدأح فٕ شّق اهلرّع اهـلبرٖج ؿبهٖج اهيخبػر فٕ اهّالٖبح اهيخددث ذى خفضح فٕ
يخخوف أٌدبء اهـبهى ،أشفرح ؿً ُتّػ اكخظبدٔ ؿبهيٕ ُّ األشّأ يٌذ "اهنشبد اهنتٖر" ،فأدح إهٓ فلداً اهيالًٖٖ
هّؼبئفِى ّدفـح إهٓ خٌفٖذ ؿيوٖبح إٌلبذ دنّيٖج هـدد يً اهيؤششبح اهيبهٖج اهتبرزث.
اهسٌر فً االججبٍ اهضدٌخ
ٖضٖر اهخدوٖل تـٌّاً "خلرٖر يردوٕ ؿً اهخلدى ٌدّ ٌؼبى يبهٕ أنذر أيبٌب" إهٓ أً اإلظالدبح خشٖر فٕ االخجبٍ اهظدٖخ
" هخجـل األشّاق ّاهيؤششبح أنذر ضفبفٖجّ ،أكل خـلٖداّ ،أكل اؿخيبدا ؿوٓ اهرفؾ اهيبهٕ".
ّهنٌَ ٖذُة إهٓ أٌَ ال ٖزال ٖخـًٖ ؿيل اهيزٖد هخٌلٖخ اإلظالدبح فٕ تـع اهيجبالحّٖ ،خـًٖ اهلٖبى تلدر أنتر تنذٖر

يً اهـيل هخٌفٖذُبّ ،إهٓ أً اهٌؼبى ال ٖزال ،فٕ نذٖر يً اهدبالح ،ؿرغج هويخبػرّ ،يـلدا أنذر يً اهالزىّ ،ال خزال
األٌضػج ضدٖدث اهخرنٖز فٕ اهيؤششبح اهنترّْ .االؿخيبد ؿوٓ يظبدر خيّٖل تخالف اهّدائؾ نتٖر هوغبٖجّ ،اهرّاتػ
تًٖ اهيؤششبح اهيبهٖج اهيدوٖج كّٖج جدا ّاهيٌخجبح اهيبهٖج اهيرنتج خأخذ اًٗ أضنبال جدٖدث.

ّأضبر اهخلرٖر إهٓ أً "اهختر اهشبر ُّ يب ٖتدّ يً أً اهـّهيج اهيبهٖج هى خظتِب اٌخنبشبح خػٖرث (ترغى اٌـنبس
اهيشبر فٕ تـع االكخظبداح اهيغبرث يً األزيج)؛ ّيؾ ذهم ،فِذا األير ٖـٌٕ أٖغب أً غٖبة اهشٖبشبح اهيالئيج ال

ٖزال ٖـرع االكخظبداح ضدٖدث اهخنبيل الٌخلبل خداؿٖبح غبرث ؿتر اهددّد".
اهجرنٌز ػوى اإلضالح اهيضرفً
أضبر اهخلرٖر إهٓ أً يـؼى اإلظالدبح اهخٕ أُجرٖح دخٓ اًٗ نبٌح فٕ اهلػبؽ اهيظرفُّٕ ،دفِب ُّ فرع خنبهٖف
أؿوٓ ؿوٓ أٌضػج يـٌٖج خٌػّٔ ؿوٓ يخبػر.
ّيً ضأً زٖبدث رؤّس األيّال ّاهشّٖهج اهّكبئٖج تيّجة ضرّػ اخفبكٖج تبزل اهذبهذج أً ٖينً اهيؤششبح يً خـزٖز
كدرخِب ؿوٓ يّاجِج اهـشر اهيبهٕ .أيب إظالح خٌؼٖى أشّاق اهيضخلبح اهذٔ ِٖدف إهٓ زٖبدث ضفبفٖخِب فٖينً أً ٖدشً
ؿيوٖج خشـٖر يخبػر اهيضخلبح ّٖخفف تـع يخبػر اهػرف اهيلبتل.
ّأضبر اهخلرٖر أٖغب إهٓ أٌَ ٖرجخ أً خخنٖف اهتٌّم يؾ اهخنبهٖف اهجدٖدث تػرائق يخخوفج ،رتيب تـغِب هى ٖنً
يلظّدا .فٖجرٔ اهـيل دبهٖب تبهفـل ؿوٓ اشخدداد يٌخجبح يتخنرث هالهخفبف ؿوٓ تـع اهلّاؿد اهخٌؼٖيٖج اهجدٖدثّ .كد
خؤدٔ اهيـبٖٖر اهيظرفٖج اهجدٖدث إهٓ خضجٖؾ أٌضػج يـٌٖج ؿوٓ االٌخلبل إهٓ اهلػبؽ اهيبهٕ غٖر اهيظرفٕ ،دٖد ال
ُخػَتَّق ُذٍ اهيـبٖٖر.
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ّتدال يً ذهم ،فبهيجيّؿبح اهيظرفٖج اهنتٖرث اهخٕ خخيخؾ تيزاٖب ّفّراح اهدجى ،كد خنًّ أكدر ؿوٓ اشخٖـبة خنبهٖف
اهلّاؿد اهخٌؼٖيٖج؛ ّيً ذى فلد خنخشة أُيٖج يخزاٖدث فٕ أشّاق يـٌٖج ،ييب ٖجـل ُذٍ األشّاق أنذر خرنٖزا.
ّظردح هّرا نّردٖس ،رئٖشج خدوٖل االشخلرار اهـبهيٕ فٕ إدارث األشّاق اهٌلدٖج ّاهرأشيبهٖج تظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ
خالل يؤخير ظدفٕ ؿُلِد فٕ ّاضٌػً اهـبظيج إلػالق اهدراشج تأً "ّجّد تٖئج يً اٌخفبع أشـبر اهفبئدث أير دبشى
فٕ اهّكح اهدبغر ،يؾ ُذا ،فرتيب أدح أٖغب إهٓ خّهٖد يخبػر جدٖدث يشخلتالّ .اًٗ دبً اهّكح هخٌتَٖ األجِزث
اهخٌؼٖيٖج ّاهركبتٖج إهٓ ادخيبل ؼِّر آذبر جبٌتٖج هِذٍ اهخداتٖر اهخٕ خُخخذ فٕ يّاجِج األزيج دخٓ ال خُفبجأ تيخبػر

جدٖدث فٖيب تـد".

ّأغبفح نّردٖس "إٌٌب هى ٌضـر تـد تخأذٖر اإلظالدبح ،فلد خأخر خٌفٖذُب ػّٖال تٌٖيب األزيج ال خزال يشخيرثّ .يؾ
ُذا ،فٌدً ٌلدى إػبرا ٖينً اشخخدايَ فٕ خلٖٖى اٗذبر اهخٕ شخددذِب اإلظالدبح فٕ ُٖنل اهّشبػج يشخلتال ،ؿٌديب خِدأ

اهـبظفج".

اهدبجت إهى يزٌد يً اهؼيل
أضبر اهخلرٖر إهٓ أٌَ ترغى إدراز كدر نتٖر يً اهخلدى فٕ خٌفٖذ جدّل أؿيبل اإلظالح ،ال ٖزال ٖخـًٖ ؿوٓ ظٌبؽ
اهشٖبشبح ؿيل اهيزٖد هخٌلٖخ اإلظالدبح فٕ تـع اهيجبالحّ ،خخغيً:


اهدبجج إهٓ إجراء ٌلبص ؿوٓ اهيشخّْ اهـبهيٕ دّل يزاٖب اهلّٖد اهيتبضرث ّيشبّئِب اهخٕ خلؾ ؿوٓ أٌشطت



يراكتجّّ ،غؾ يجيّؿج يً اهيـبٖٖر االدخرازٖج إذا خػوة األير ،فٖيب ٖخط اهيؤسسبث اهيبهٌت غٌر



اهخفنٖر تدرط فٕ نٖفٖج اهخضجٖؾ ؿوٓ اشخخداى يٌججبث أبسط ٌُّبنل جٌظٌيٌت أبسط؛



إدراز يزٖد يً اهخلدى فٕ خددٖد اهيؤششبح اهنترْ اهخٕ خدخل فٕ يضنالح يبهٖج ،تيب فٕ ذهم جسٌّت

أػيبل يؼٌٌت فٕ اهتٌّم ّهٖس يجرد إهزايِب تدٖبزث يزٖد يً رؤّس أيّال هِذٍ األٌضػج؛

اهيضرفٌت اهخٕ خشتة يخبػر ٌؼبيٖج داخل يب ُٖػوق ؿوَٖ كػبؽ اهؼل اهيظرفٕ؛

األّضبع ػبر اهددّد هويشبؿدث ؿوٓ غيبً خدلٖق يٌبفؾ اهـّهيج اهيبهٖج.

فغال ؿوٓ ذهمٖ ،لّل اهخلرٖر إً ٌجبح اإلظالدبح اهدبهٖج ّاهيرخلتج ٖـخيد ؿوٓ خـزٖز اهركبتجّ ،يٌخ دّافز هولػبؽ
اهخبط نٕ ٖوخزى تبإلظالدبحّّ ،جّد اهرغتج اهشٖبشٖج فٕ خٌفٖذ اهلّاؿد اهخٌؼٖيٖجّ ،خّفٖر اهيّارد اهالزيج هخٌفٖذ
يِيج جـل اهٌؼبى اهيبهٕ أتشػ ّأنذر أيبٌب.

