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ٌَِد تٍشٜدخ ٌرٜشر ّٜالكثرد
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ظحثط تٍخٜرِ( Dia daoibh a chaired! .رعحث أظدىثة .)!ٛإْٔ ٍِّ دٗتؿ ٛشرٗر ٚتٍحثٍق أّ أٌّٗ ْٕث ـ نٕ ٛذت
تٍحَد تألح ٛتٍرتةؾ؛ ٗنِ ٛدْٜد تٍسيثند تٍِرأٍيد حثٍضِثل ،تٍزتخرخ حثٍعٜثخ؛ ٗح ّٜضدرتّ ٕذٓ تٍيثؿثذ تٍِيدشد تٍر ٛريم
ضثٕدت ؿَِ ٙشثر تٍرثرٜخ ؿحر ِةثذ تٍشْ.ّٜ
ٗأٗد أّ أحدأ حرٗض ٜٔتٍضٌر إٍِ ٙـثٍ ٛرةٜس تٍٗزرتءْٗ ،ثةج رةٜس تٍٗزرتءٗ ،تٍشثدخ تٍٗزرتء ْْٗثّ ٕٗثٍٗٗ ّٜحٗررّ
ٗنٜرزضٜرتٍد ٌٗرتٜرّ؛ ٗشـثدخ ِعثنؼ تٍحًْ تٍِرٌز ٚحثررْٕٕٗٗ ًٜثّ؛ ٗضِٜؾ ِّ شثِٕٗت ن ٛرْؼٗ ُٜإؿدتد ٕذٓ
تٍِْثشحثذ ٗتالضرِثؿثذٗ .أخط حثٍضٌر ِـثٍ ٛتٍٗزٜر ْْٗثّ ٌٍَِثذ تٍريد ُٜتٌٍرِٜد تٍر ٛأدٍ ٙحٖث.
ٗأٗد أٜغث ريد ُٜتٍضٌر إٍِ" ٙـٖد تٍضؤّٗ تٍدٍٜٗد ٗتألٗرٗحٜد" ـ ٗخثظد رةٜس ِضَس إدتررٔ تٍشٜد "حرْدتّ ٕثٍٜلثّ"
ٗتٍِدٜر تٍـثُ تٍشٜد "دتٜر ٛأٗشٜال "ٜٔـ ؿَ ٙتشرغثنرْث تٌٍِ ،ُٜٗث أؿرج ؿّ تِرْثٍَْ ٛشهرتء ِِٗسَ ٛىػثؽ تألؿِثل،
ٗتالرعثدتذ تٍِْٖٜدٗ ،تٍِضرِؾ تٍِدْٗ ،ٛتٍدٗتةر تألٌثدِٜٜد.
ٌثْذ آٜرٍْدت دتةِث رهٗو تٍرٗىـثذ ؿَ ٙتٍظـٜد تٍـثٍِ ،ٛشٗتء ن ٛتٍِٜدتّ تٍسيثن ،ٛأٗ نِ ٛخرحرتذ تٍـَُٗ ٗتٍرٌٍْٗٗضٜث،
أٗ ن ٛتٍِالؿج تٍرٜثغٜد ـ ٕٗٗ ِث ىد ٌٜرضهٔ تٍهرْش ّٜٗكدت! ٌثْذ دتةِث حَد تٍظِٗد تٌٍحٜر ٗتالحرٌثر تٍِحدؽ ـ
ٗتإلْشثْٜد تٍـؼِٜدٗ .تشرػثؿذ آٜرٍْدت تشرردتد ؿثنٜرٖث ِرترت ٗرٌرترت ركُ ٌل تٍِظثؿج تٍضشثُ ٍرخرش ِّ تٍِعّ
أىٗ٘ ٗأٌسر سيد ِّ ذ ٚىحل.
ٗال ٜخرَم تألِر ٕذٓ تٍِرخ أٜغث .نيد رعِل تٍضـج تٜٝرٍْد ٚؿجء تألزِد تالىرظثدٜد "حضضثؿد ٗظحر ٌٗرتِد ٕثدةد
رسٜر تإلؿضثج" ،عشج رـحٜر ِـثٍ ٛرةٜس تٍٗزرتء "إْدت ٌ."ْٜٛ
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ٗأر٘ ن ٛذًٍ ضثٕدت ؿَ ٙتٍػثحؾ تٍَظٜو حضخظٜد تٜٝرٍْد ،ّٜٜرًَ تٍضخظٜد تٍرٜ ٛيُٗ حْٜثْٖث تٍدتخَ ٛؿَ ٙتٍيٗخ
ٗتٍرظِٗ ،ُٜتٍر ٛضٌَرٖث أٗتظر ؿرٜيد ىٗتِٖث تٍسيد ٗتٍرغثِّ ٕٛ .ضخظٜد ٗظهٖث تٌٍثرج تٜٝرٍْد ٚتٍـؼ" ُٜإدْث
أٗحرتٜثّ" حأْٖث "ضرشد ن ٛتشرـظثةٖث ؿَ ٙتالشرشالُ".
ٍٗذت ْضد ِّ تٍِالةُ أّ ررٍٗ ٙآٜرٍْدت رةثشد تالرعثد تألٗرٗح ٛنٕ ٛذٓ تٍَعؼد تٍرثرٜخٜد ،إذ أّ تٍِٗغٗؽ تٍذ ٚررٌز
ؿَ ٜٔتٍرةثشد نٕ ٛذٓ تٍهررخ ٕٗ "تالشريرتر ٗتٍِْٗ ٗنرط تٍـِل"ٕٗ .ذت حثٍغحػ ٕٗ ِعٗر تٍررٌٜز تٍظعٜظٕٗٗ ،
أٜغث ِث أٗد تٍعدٜز ؿْٔ تٍ.ُٜٗ
ٗؿَٗ ٙضٔ تٍرعدٜد ،أر٘ أّ تشرـثدخ "تالشريرتر ٗتٍِْٗ ٗنرط تٍـِل" ـ شٗتء ن ٛآٜرٍْدت أٗ نِ ٛخرَم أْعثء تالرعثد
تألٗرٗح ٛـ ررػَج ِزٜدت ِّ تٍرظِ ُٜتٍِضررً حلٜد رعيٜو تٍٖدم تٍِضررًٗ .نٕ ٛذت تٍشٜثو ،أٗد تٍعدٜز ؿّ سالسد
أِٗر:
 -0تٍحُـد تٜٝرٍْد ٚـ ِثذت ٜرـ ّٜؿَ ٙآٜرٍْدت تٍيٜثُ حٔ الشرـثدخ "تالشريرتر ٗتٍِْٗ ٗنرط تٍـِل".
 -3تٍحُـد تألٗرٗح ٛؿَ ٙتٍِد٘ تٍيظٜر ـ دؿُ تٍرـثن ٛتالىرظثد.ٚ
 -2تٍحُـد تألٗرٗح ٛتألٌسر ررٌٜزت ؿَ ٙتٍِد٘ تٍِرٗشػ ـ حْثء ِْػيد ٜٗرٗ أىٗ٘.
 -1البعد اٍَرلندً
ٗأحدأ عدٜس ٛحثٍحـد تٜٝرٍْد ٌٌَُ .ٚؿَ ٙدرتٜد رثِد حرهثظٜل ظـٗد ٕٗحٗػ تٍِـضزخ تالىرظثدٜد تٜٝرٍْدٜدٌٜٗ ،م
رعٗل "تٍِْر تٌٍَر "ٛتٍعيٜي ٛرعٗال شرٜـث إٍ" ٙضحظ" زتةم ٍٖذت تٍِْر ـ أ ٚسرٗخ نيثؿٜد ٕثةَد ريُٗ ؿَ ٙتٍرشثٕل نٛ
تإلىرتع ٗررتٌُ تٍد ّٜتٍخثط ٗتٍرظثؿد تٍعثد ن ٛأشـثر تٍـيثرتذ ٗرأٌل تٍيدرخ تٍرْثنشٜدٍ .يد ٌثّ ِْٗت ِهرػث حيدر
ِعدٗد ِّ تٍرىثحد.
ٗضٖدذ آٜرٍْدت أؿْم عثالذ تٍٖحٗػ تالىرظثد .ٚنه ٛكغّٗ سالز شْٗتذ نيػٕ ،حػ تٍْثرص تٍعيٜي ٛحْشحد .%4
ٕٗحػ رٗؼٜم تٍـِثٍد حْشحد ِْ %01ذ ؿثُ ٌِ ،3114ث ٕحػذ أشـثر تٍِشثٌّ إٍ ٙتٍْظمٗ .تْٖثر تٍْؼثُ تٍِظرن،ٛ
َِيٜث ؿٌَ ٙثٕل دتنـ ٛتٍغرتةج ٌل تٍـجء تٍذٗ ٚظل إٍ ِّ %01 ٙإضِثٍ ٛتٍْثرص تٍِعَٗ .ٛإٍ ٙضثْج تْٖٜثر
تإلٜرتدتذ ،أدذ ٕذٓ تٍرػٗرتذ إٍ ٙتررهثؽ تٍد ّٜتٍـثُ حدرضد ِذَٕد حَلذ  ِّ %011إضِثٍ ٛتٍْثرص تٍِعَ ٛخالل نررخ
ٍُ ررضثٗز خِس شْٗتذ.
ٗتشِعٗت ٍ ٛأّ أرعدز ؿّ تٍرعرً تٍذ ٚرُ ٍِٗتضٖد تألزِد عر ٙتِٗ ّٝث رحي ِّ ٙؿِل الزُ نٕ ٛذت تٍظدد.
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تٍرعرً ٍِٗتضٖد تألزِد
 ٌِّٜرَخٜط تٍرعرً تٍذ ٚرُ ٍِٗتضٖد تألزِد نٌَِ ٛد ٗتعدخ :تإلظرترٗ .أر٘ أّ ٕذت تإلظرتر تٜٝرٍْدٜ ٚرضَ ٙنٛ
سالسد ضٗتْج رةٜشٜد ـ تٍضـٗر حثٌٍَِٜدٗ ،تٍضـٗر حثٍٗتىـٜدٗ ،تٍضـٗر حثٍرغثِّ.
ٗأحدأ حثٍعدٜز ؿّ تٍضـٗر حثٌٍَِٜد :نيد رأْٜث ِْذ تٍحدتٜد أّ ْٕثً إرتدخ شٜثشٜد ىٜٗد ٍرْهٜذ تٍشٜثشثذ تٍالزِد .نيد
أِشٌذ تٍعٌِٗد ـ تٍشثحيد ٗتٍعثٍٜد ؿَ ٙتٍشٗتء ـ حزِثُ تألِٗر ٍُٗ ررخل ٍعؼد ؿّ تٍرزتِٖث حرضثٗز تألزِد.
ْٕٗث ضثء دٗر تٍظْدٗو ن ٛريد ُٜتٍِشثؿدخ ،ن ٛخدِد حَدتْْث تألؿغثء ـ ٕٗٗ ِث ْيُٗ حذًٍ حثٍرـثّٗ ِؾ تالرعثد
تألٗرٗحٗ ٛتٍحًْ تٍِرٌز ٚتألٗرٗح .ٛنْعّ ْـِل ِـث ٍرعدٜد تٍِشثر تٍِشريحَْٗ ،ٛضـر حثٍشـثدخ ٍريد ُٜتٍٗىٗد تٍالزُ
ٍرضلٜل تٍِعرً ٌٍّ ،تٍعٌِٗد تٜٝرٍْدٜد ٜضج أّ رؼل نِ ٛيـد تٍيٜثدخ.
إذٌّٜ ،م ٌِْْٜث تٍِشثؿدخ؟ إْْث ْشثؿد ِّ خالل تٍِضٗرخ حضأّ تٍشٜثشد تالىرظثدٜد ،تشرْثدت إٍ ٙخحرخ  31ؿثِث ِؾ
 044حَدتْٗ .يدُ تٍِشثؿدخ ِّ خالل تٍرِٜٗل ـ نْيدُ تٍيرٗع ٍَحَدتّ تألؿغثء ؿْدِث ِٜرْؾ تٝخرّٗ ؿّ إىرتغٖث،
حلٜد رخهٜم تٍِضثو تٍر ٛررـرع ٍٖث ٗىذ تألزِثذٗ ،تٍِشثِٕد ن ٛحْثء ضشر ْعٗ ِشريحل أنغل.
ٗىد تىررّ ٕذت تٍضـٗر حثٌٍَِٜد حضـٗر آخر ٕٗ تٍضـٗر حثٍٗتىـٜد – عٜز أدرً تٜٝرٍْد ّٜٗأّ تٍِثغ ٛكٜر ىثحل
ٍالشرِرتر .نِث ٌثّ ُِْٖ إال أّ رٌثرهٗت ٍِث ن ٜٔتٍظثٍظ تٍـثُٗ ،رضرؿٗت تٍدٗتء تٍِرٗ ،تخرثرٗت تٍحدتةل تٍظـحد.
ٗتْؼرٗت ت ّٝإٍ ٙتإلْضثزتذ تٍر ٛرعييذ ن ٛتٍشْٗتذ تٍيََٜد تٍِثغٜد.
ٍيد حدأذ تٍعٌِٗد ؿَِٜد إظالط ضذرٍَْ ٚؼثُ تٍِظرنٗ .ٛتررٌزذ خػد تإلظالط ؿَ ٙسالسد ِعثٗر ـ خهع ْشج
تٍرنؾ تٍِثٍٗ ،ٛإؿثدخ تٍرشَِدٗ ،إؿثدخ تٍرْؼٗ .ُٜحـحثرخ أخر٘ ،تٍريضم ٗتٍرخَط ِّ تٍرضثٗزتذٗ ،رعش ّٜتألٗغثؽ
حزٜثدخ عظط رأس تٍِثلٗ ،تٍرظرم ؿَْ ٙعٗ ِشؤٗل ن ٛخدِد تالىرظثد تٍـ.ْٜٛ
ٗىد أُعرز ريدُ حثٕر عر ٙت .ّٝنرُ ريَٜط تٍيػثؽ تٍِظرن ٛتٍِرغخُٗ ،ىُػِؾ ضٗػ ػٜٗل ن ٛؿَِٜد إؿثدخ تٍرشَِد ـ
حغخ أِٗتل ضدٜدخ ىدرٕث َِٜ 30ثر ٜٗرٗ ن ٛتٍحًْٗ ٌٍ ٛررٌِّ ِّ تٍٗىٗم ؿَ ٙأىدتِٖث ِرخ أخر٘ٗ .نٕ ٛذت تٍشٜثو،
ٌثّ تٍـجء ؿَ ٙدتنـ ٛتٍغرتةج ن ٛعدٗد ٍُ ررضثٗز َِٜ 03ثر ٜٗرٗ ،حهغل رـحةد تالشرسِثرتذ تٍخثظد ٗتىرشثُ
تألؿحثء ِؾ عثَِ ٛشْدتذ تٍد ّٜتٍسثْٗ.ٚ
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ْٜٗحل ٛأّ أذٌر أٜغث أّ تخرحثرتذ رعِل تٍغلٗػ تٍر ٛتررٌزذ ؿَٖٜث إؿثدخ تٍرشَِد ٌثْذ ِْٗذضث ٜعرذ ٚحٔ
تٝخرّٗ ن ٛتٍدىد ٗتٍضهثنٜد.
ٗشثرذ تٍعٌِٗد خػٗتذ ٗتشـد أٜغث ؿَ ٙػرٜو إظالط تٍِٗتزْد .نخالل أظـج نررتذ تألزِد ،تشرعدسذ
إضرتءتذ ٍرخهٜع تٍـضز حِث ٜظل إٍ ِّ %03 ٙإضِثٍ ٛتٍْثرص تٍِعَ ،ٛؿَ ٙأّ ٜرُ رخهٜع ِث ٜـثدل  %1أخر٘
ؿَِ ٙدتر تٍـثِ ّٜتٍيثدِٜٗ .ّٜـْ ٛذًٍ ترخثذ ىرترتذ ظـحد حضأّ تٍرٗترج ٗتٍخدِثذ تالضرِثؿٜد ٗتٍغرتةجٗ .نٛ
تْٗٝد تألخٜرخ ،رٗظَذ تٍعٌِٗد إٍ ٙترهثو ِؾ ىثدخ تٍْيثحثذ ن ٛتٍيػثؽ تٍـثُ ٍرعيٜو ٗنٗرتذ ىدرٕث َِٜثر ٜٗرٗ شْٜٗث
حعَٗل ؿثُ .3101
ٜٗيٗدْٕ ٛذت إٍ ٙتٍضثْج تٍسثٍز ِّ ضٗتْج تإلظرتر تٜٝرٍْد ٕٗٗ – ٚتٍضـٗر حثٍرغثِّ .نيد ترخذذ تٍعٌِٗد ٕذٓ
تٍيرترتذ دّٗ تٍِشثس حثٍرِثشً تالضرِثؿِٗ ،ٛؾ عِثٜد إُٔ تٍخدِثذ تٍـثِدٗ ،رٗنٜر ػٗو تٍْضثخ تٍِػَٗج ٍهةثذ
تٍِضرِؾ تألٌسر ؿرغد ٍَرأسرٍٗ .ذًٍ رٌِْذ آٜرٍْدت ِّ رضْج تررهثؽ ٌحٜر نِ ٛشرٗ٘ تٍهير.
ٗأؿريد أّ ٕذت ْثحؾ ِّ تٍضرتٌد تالضرِثؿٜد تٍر ٛرـرحر ريَٜدت ؿرٜيث ٜعرط ؿَ ٜٔتٜٝرٍْدٗ .ّٜٗأنغل رـحٜر ؿّ ذًٍ
ٗرد ؿٍَ ٙشثّ نخثِد تٍرةٜس ِثٌٜل ٕٜلْٜز ع ّٜرعدز ؿّ "ضـج ٜدرً تٍِلز٘ تٍـِٜو ٍَِسل تٍيثةل ní neart go
 cur le chéileـ أ" ٚىٗرْث ن ٛظثٍعْث تٍـثُ" ـ ن ٛرغثِْْث تالضرِثؿ".ٛ

تٍـِل تٍِرحيٛ
ٗتشِعٗت ٍ ٛأّ أْريل ٍَعدٜز ؿّ تٍِشريحل ـ تٍـِل تٍِرحي.ٛ
ٌِث ذٌرذ آْهث ،حدأذ ضٖٗد آٜرٍْدت رؤر ٛسِثرٕث .نيد ؿثد رعيٜو تٍِْٗ ـ ْٗرٗىؾ أّ ٜرٗشؾ تالىرظثد حْشحد ٕ %0ذت
تٍـثُٗ .ركُ أّ ٕذت تٍرٗشؾ ال ٜزتل غـٜهث ِٜٗسل رلٜٜرت ِعدٗدت ؿِث رعيو ن ٛتٍـثِ ّٜتٍِثغ ،ّٜٜنئْٔ أنغل ِِث
عييرٔ ِـؼُ حَدتّ تالرعثد تألٗرٗح ِّٗ .ٛتٍرػٗرتذ تٍعثشِد نٕ ٛذت تٍظدد أّ آٜرٍْدت ؿثدذ إٍ ٙشٗو تٍشْدتذ نٛ
ؿثُ ٗ 3103رٗتظل تٍريدُ ن ٛدخٗل ٕذٓ تٍشٗو ن ٛتٍـثُ تٍضثر.ٚ
ٗحثٍرثٍٗ ،ٛركُ ِث ىد ريٍٗٔ تٌٍثرحد "حٜق شثٜرز" ،نئّ تالىرظثد تٜٝرٍْد ٚال ٜيم "ىدِث ن ٛتٍيحر ٗأخر٘ ؿَ ٙعثنرٔ!"
ٌٍّٗ آٜرٍْدت ٍُ رظل إٍ ٙتٍعظثد حـد ركُ أْٖث حدأذ رضٖد أٍٗ ٙسِرتذ تٍْضثط .نثٍد ّٜٗال رزتل رسيل ٌثٕل تٍِٗتػّْٜ
ـ عٜز رحَق ِدْٜٜٗد تألشر  ِّ %314تٍدخل تٍِرثطٌِ ،ث أّ  ِّ %01تٍيرٗع تٍـيثرٜد ِرأخر ن ٛتٍشدتدٜٗ .حَق
تٍد ّٜتٍـثُ ىرتحد  ِّ %031إضِثٍ ٛتٍْثرص تٍِعَٗ .ٛال رزتل تٍحًْٗ رشضل خشثةر ِشرِرخٌِ ،ث أّ ْٕثً ىرع
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ردٚء حٌ ّٜل أرحـد ىرٗعٗ .ال ٜزتل تررهثؽ تٍحػثٍد ٜضٌل ؿيحد ٌؤٗد عٜز رضثٗز ِـدٍٖث  %00ـ ٗغِـم ٕذت
تٍِـدل ح ّٜتٍضحثج.
ٌٕٗذت ْضد أّ ْٕثً سالز أٍٜٗٗثذ رةٜشٜد ن ٛتٍهررخ تٍيثدِد ـ رشٜٗد تٍد ّٜتٍخثطٗ ،رٗنٜر خدِثذ ؿثِد ررشُ
حثٌٍهثءخ ٗتٍهـثٍٜدٗ ،رخهٜع تٍحػثٍد.
أِث ؿّ تٍد ّٜتٍخثط ،نثٍِػَج تألشثش ٕٗ ٛرشٜٗد تٍيرٗع تٍِرـسرخ ؿَ ٙأشثس ٌل عثٍد ؿَ ٙعدخ ،شٗتء ٍألشر أٗ
تٍضرٌثذ ـ إلٜضثد ِشثر ِشريحَ ٛىثحل ٍالشرِرتر حثٍْشحد ٍلٜر تٍيثدر ّٜؿَ ٙتٍشدتدٗ .ؿَٗ ٙضٔ تٍخظٗط ِّ ،تٍُِٖ
رٗنٜر تألِٗتل تٍالزِد ٍَِضرٗؿثذ تٍظلٜرخ ٗتٍِرٗشػد تٍيثدرخ ؿَ ٙتالشرِرتر عر ٙررٌِّ ِّ تٍرٗشؾ ٗرـ ّٜٜتٍـِثٍد
ـ ذًٍ أّ ٕذت تٍيػثؽ ٜشثُٕ ن ٛرضلٜل تٍـِثٍد تٜٝرٍْدٜد حْشحد .%33
ِّٗ عٜز تألشثسْٜ ،حل ٛأّ ٜضرِؾ تٍحًْٗ ٗتٍِيررغ ّٜن ٛعٗتر إلٜضثد عَٗل دتةِد ٍِضٌَد تٍدٗ ،ّٜأّ ٜؼل تٍَضٗء
إٍ ٙتإلنالس ٗعحس تٍرّٕ ِػرٗعث ٌِالذ أخٜر ع ّٜال رٗضد أ ٚعَٗل أنغل.
ٗحثٍْشحد ٍَيػثؽ تٍـثُْٜ ،حل ٛأّ رشـ ٙآٜرٍْدت ضثٕدخ ٍرٗنٜر خدِثذ ؿثِد ؿثٍٜد تٍضٗدخ ٗتٍٗنثء حرـٖدترٖث تٍِرـَيد
حثٍـدتٍد تالضرِثؿٜد ٍضِٜؾ تٍِٗتػْٗ ٌٍّ .ّٜتىؾ تٍِٗتزْد تٍـثِد ن ٛتٍٗىذ تٍرتّٕ  َِٜٛؿَٖٜث تٍررٌٜز ؿَ ٙرَحٜد
تالعرٜثضثذ تٍـثِد تألشثشٜدٗ ،خثظد إُٔ تٍخدِثذ ٌثٍظعد ٗتٍرـَٗ ُٜتٍعِثٜد تالضرِثؿٜد.
ٗٗشػ ٌل ذًٍْٜ ،حل ٛأّ رشـ ٙآٜرٍْدت ضثٕدخ ٍَِعثنؼد ؿَ ٙتٍرِثشً تالضرِثؿ ٛؿّ ػرٜو تٍـدتٍد ن ٛتىرشثُ تألؿحثء
ٗعِثٜد ضرتةظ تٍشٌثّ تألضد تعرٜثضثٕٗ .ذت ٕٗ أعد تألشحثج تٍر ٛرضـَْث ْؤٜد غرٜحد تٍـيثرتذ تٍشٌْٜد تٍر ٍُ ٛرػحو
حـد ،إذ أْٖث ٗشَٜد رظثؿدٜد ٍرخهٜع تٍـضز.
ٗحثٍْشحد ٍَحػثٍدٜ ،رـ ّٜؿَ ٙتٍعٌِٗد أّ رـثٍص ٜٗالذ تٍحػثٍد ػَٜٗد تألضل ،حثؿرحثرٕث أٍٜٗٗد َِعد .إّ تألرىثُ ال
رخػب :نْٖثً  ِّ %21تٍـثػَ ّٜأِغٗت أٌسر ِّ ؿثُ ٌثِل عر ٙت ّٝحدّٗ ؿِل ُِْٖ %21 ٗ ،أِغٗت أٌسر ِّ
ؿثِ .ّٜإْٖث ِشأٍد عٜٜٗد حثٍْشحد ٍالىرظثد ـ نثٍـثػَّٗ ؿّ تٍـِل ٍهررتذ ػَٜٗد كثٍحث ِث ٜهيدّٗ ِٖثرترُٖ ن ٛرًَ
تألسْثء.
ٌٕٗذت نْعّ ْعرثش إٍ ٙرضدٜد تٍضٖٗد ٍِشثؿدخ ٕؤالء تٍِٗتػْ ّٜؿَ ٙإٜضثد ٗؼثةم ِالةِدٗ .ال ضً أّ زٜثدخ تٍِْٗ
ضرػ أشثش ٛالشرـثدخ نرط تٍرٗؼٜمٗ .ؿَ ٙتٍِد٘ تٍيظٜر ٌِّٜ ،أّ ٜشثؿد نٕ ٛذت تٍظدد تٍرـضٜل حرْهٜذ ِضرٗؿثذ
تالشرسِثر تٍِضررً ح ّٜتٍيػثؿ ّٜتٍـثُ ٗتٍخثط ـ تٍٍِِٗد ضزةٜث ِّ حًْ تالشرسِثر تألٗرٗحْٗ .ٛعرثش أٜغث إٍٙ
رْضٜػ خدِثذ تٍرٗؼٜم تٍر ٛررٌز ؿَ ٙتٍعٗتنز تٍِْثشحد ٗتٍِٖثرتذ تٍِْثشحد ٍَٗؼثةم تٍِْثشحد ِّٗ .خالل تٍرـثّٗ
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ِؾ ضرٌثةْث تألٗرٗح ،ّٜٜضضـْث تٍعٌِٗد ؿَ ٙإؿثدخ رٗزٜؾ تٍِٗؼه ّٜتٍِدرح ّٜردرٜحث ضٜدت ٍَـِل نٕ ٛذت تٍِضثل
تٍع.ٜٚٗ
ٜٗضج أّ ْرذٌر دتةِث أّ "تالشريرتر" ٗ"تٍِْٗ" ٜخدِثّ "نرط تٍـِل" ـ ٗتٍِٗتػْ ّٜـ نْٖ ٛثٜد تٍِػثم.
ٕٗذٓ تألِٗر تٍسالسد ٕ ٛتٍر ٛشٜرعدد ِظٜر آٜرٍْدت ؿَ ٙأشثشٖث.
 -2البُعد األوروبٌ عمي الهدى القصٍر ـ دعن التعافٌ
حػحٜـد تٍعثل ،ال ٜـِل تالىرظثد تٜٝرٍْد ٚحـزٍد ؿّ تٍـثٍُ تٍخثرض – ٛنٖٗ ِرأظل ن ٛتالرعثد تألٗرٗحٗ ،ٛنِْ ٛػيد
تٍٜٗرٗ ؿَٗ ٙضٔ تٍرعدٜدٍ .ذت أْريل ت ّٝإٍٕ ٙذت تٍحُـد تألٗرٗح.ٛ
ٍيد تخرثر تٍضـج تٜٝرٍْد ٚأّ ٜرخذ ِّ أٗرٗحث ِشريرت ٍٔ ،تألِر تٍذ ٚؿثد ؿَ ٜٔحثٍْهؾ تٌٍحٜر .نيد تخرثر تالْغِثُ إٍٙ
ظم تٍيغٜد تألٗرٗحٜد تألؿُ ،نخثع تٍرضرحد تٍـؼِٜد ن ٛتالْدِثش ٗتٍرغثِّ – ِلَحث تٍِظثٍظ تٍِضررٌد ؿَٙ
تٍخالنثذ تٍظلٜرخ حثذال ىظثر٘ ضٖدٓ ٍرعيٜو تٍرؤٜد تٍْحَٜد تٍر ٛرضٌَذ ؿحر تٍيرّٗ ٍرعيٜو تٍشالُ تٍدتةُ ٗتٍرخثء ِّ
أضل تٍضِٜؾ.
نِظٜر أٗرٗحث ٕٗ أٜغث ِظٜر آٜرٍْدتِ ٕٗٗ ،ث ٗظهٔ ححالكد ِـثٍ ٛرةٜس تٍٗزرتء ؿْدِث ىثل "ْعيو أنغل تٍْرثةص
ٗأؿِيٖث أسرت ؿْدِث ْضرِؾ ِـث رعذ شيم ٗتعدٍٜٗ ،س ؿْدِث ْيحؾ ن ٛؼل تٝخر."ّٜ
ٗأٗد إذّ أّ أرعدز ؿِث َٜزُ ؿَِٔ ؿَ ٙتٍِشرٗ٘ تألٗرٗح ِّ ٛأضل تشرـثدخ " تالشريرتر ٗتٍِْٗ ٗنرط تٍـِل" ؿَٙ
ِشرٗ٘ تٍيثرخ ِِ -ث شٜشُٖ حدٗرٓ حضٌل ٌحٜر ن ٛدؿُ تٍضٖٗد تٍر ٛرحذٍٖث آٜرٍْدت.
ِّٗ تٍِؤٌد أْْث ىػـْث ضٗػث ٌحٜرت ِْذ تٍظٜم تٍِثغ ،ٛنيد خهذ عثٍد تٍيَو تٍِثٍ ٛإٍ ٙعد ِثٗ .ذًٍ خٜر ضثٕد ؿَٙ
تٍرػٗر تٍذ ٚأعرزٓ ظْثؽ تٍشٜثشثذ تألٗرٗح ّٜٗؿَ ٙأظـدخ ِخرَهد – ِْٖٗث آٍٜد تالشريرتر تألٗرٗحٜدٗ ،تٍِـثِالذ
تٍْيدٜد تٍِحثضرخ تٍر ٛأؿَّ ؿْٖث تٍحًْ تٍِرٌز ٚتألٗرٗحٗ ،ٛتالرهثو ؿَ ٙرخهٜم ؿجء تٍِدْٜٜٗد تٌٍحٜر تٍذ ٚرْٗء حٔ
تٍْٜٗثّ.
ٌٍّٗ ٕذت تٍرعشّ ن ٛتٍِضثؿر ٍُ ُٜررضُ إٍ ٙزٜثدخ ن ٛنرط تٍـِل أٗ تٍدخل .رحِث ٌثّ ٜشثؿد تألشٗتوٍُ ٌٍْٔٗ ،
ٜشثؿد تألضخثط حـد.
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ٗتٍِضٌَد تألشثشٜد ِأٍٗند حضٌل ٜسٜر تٍضضّ – ٕٗ ٛتشرِرتر تررهثؽ ِدْٜٜٗد تألشر ٗتٍحًْٗ ٗتٍضرٌثذ ٗتٍعٌِٗد.
ٗحِْٜث تٍيػثؿثذ تٍِخرَهد رٌثنظ ٌ ٛررخَط ِّ ٕذٓ تألؿحثء تٍػثعْدٜ ،شٜر تٍِْٗ ن ٛػرٜو ِعهٗم حثٍِظثؿج.
ٗحثٍهـل ،نْعّ ْرٗىؾ تشرِرتر تٍرٌٗد نِْ ٛػيد تٍٜٗرٗ ٕذت تٍـثُ.
ٗن ٛؼل ٕذٓ تٍؼرٗم ِّ ،ضأّ تٍشٜثشد تالىرظثدٜد تٌٍَٜد أّ رشثؿد ؿَ ٙدؿُ تٍػَج .تألِر تٍذٌٜ ٚرشج إِٜٔد
خثظد ن ٛآٜرٍْدت ،عٜز تٍرـثنِ ٛدنٗؽ حثٍظثدرتذ – ٍّٗ ٜرشْ ٙتٍعهثؼ ؿَ ٜٔإال ِّ خالل ِشرٜٗثذ ٌثنٜد ِّ تٍػَج
ِّ تٍحَدتّ تٍضرٌٜد.
ِٗث تٍذٜ ٚـْ ٜٔذًٍ ن ٛتٍٗتىؾ تٍـَِٛ؟ ٜـْ ٛأّ تٍشٜثشد تٍْيدٜد ْٜحل ٛأّ رؼل رٜشٜرٜدْٗ ،عّ ْـريد أْٔ ال ٜزتل ْٕثً
عٜز ِعدٗد أِثُ تٍحًْ تٍِرٌز ٚتألٗرٗحٍ ٛخهع أشـثر تٍهثةدخ ِرخ أخر٘.
ٗإذت ذٕحْث أحـد ِّ ذًٍ ،نِّ ضأّ تٍِـثِالذ تٍْيدٜد تٍِحثضرخ أّ رشثؿد ؿَ ٙرعشّ أدتء تٍشٜثشد تٍْيدٜد ٗأّ ردؿُ
ضٖٗد رظعٜظ أٗغثؽ تٍِثٍٜد تٍـثِ د ؿّ ػرٜو خهع رٌثٍٜم تٍرِٜٗل ن ٛتٍحَدتّ تٍر ٛرٗتضٔ ىٜٗدت شٗىٜد عثدخْٗ .ـريد
أٜغث أّ تٍحَدتّ تٍِررحػد ححرتِص ِؾ تٍظْدٗو إذت تْرٖضذ تٍِشثر تٍظعٜظْٜ ،حل ٛأّ رَي ٙدؿِث ٍِشثؿدرٖث ؿَٙ
تشرـثدخ تٍيدرخ ؿَ ٙتٍْهثذ إٍ ٙتألشٗتو ٗريَٜل تالؿرِثد ؿَ ٙتٍِشثؿدخ تٍرشِٜد.
أِث شٜثشد تٍِثٍٜد تٍـثِد نٖ ٛأٌسر رـيٜدت .نه ٛؼل تالررهثؽ تٍحثٍق ٍَد ّٜتٍـثُٜ ،ضج تالرضثٓ ْعٗ تالْخهثعٍٜٗ ،س
تالررهثؽ ٌٍّٗ .تٍٗرٜرخ ٕ ٛتالؿرحثر تألُٕ ؿَ ٙتإلػالو .نثٍٗرٜرخ تٍِرأْٜد ٗتٍِػردخ شرؤد ٚؿِِٗث إٍ ٙرعيٜو تٍرٗتزّ
تٍظعٜظ حِٗ ّٜتزْد تٍدنثرر ٗدؿُ تٍرـثن.ٛ
ٗتٍيظد ِّ تٍٗرٜرخ "تٍِرأْٜد ٗتٍِػردخ" أٜغث تٍخرٗش حخػػ ِٗسٗىد ِرٗشػد تألضل ِؾ ترخثذ ردتحٜر دتةِد ٗتالٍرزتُ
حٖث – حدال ِّ تٍررٌٜز ؿَ ٙإٔدتم تٍـضز تٌٍَِٗ ٛيثِٗد أ ٚتْخهثع ن ٛتإلٜرتدتذ تٍغرٜحٜد أٗ أ ٚتررهثؽ ن ٛتإلْهثو
تٍذٜ ٚرضؾ حضٌل عظر ٚإٍ ٙرحثػؤ تٍِْٗ.
م ِّ تٍِرْٗد ٌٜهل تٍْضثط ن ٛرْهٜذ ؿَِٜد
ٗأؿريد أّ إػثر تٍِثٍٜد تٍـثِد تٍعثٍ ٛن ٛأٗرٗحث ْٜػٗ ٚؿَ ٙىدر ٌث ٍ
تٍرظعٜظ.
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ٗؿْدِث ْرعدز ؿّ تٍػَجٜ ،ضج ؿَْٜث أّ ْهُٖ أْٔ كٜر ِرٗتزّ ؿحر أٗرٗحث – نٖٗ أىٗ٘ حٌسٜر ن ٛتٍضِثل ِيثرْد
حثٍضْٗجٜٗ .رضؾ ىدر ٌحٜر ِّ ٕذت تٍهرو إٍِ ٙضٌالذ تٍيدرخ تٍرْثنشٜد تٍْشحٜدٗ .تشرـثدخ تٍضـٗر حثٍرٗتزّ رـْٛ
تْخهثع تٍرغخُ ِْٗٗ تألضٗر ن ٛتٍضْٗجٌٍْٖٗ ،ث رحِث رـْ ٛأٜغث تررهثؽ تٍرغخُ ِْٗٗ تألضٗر إٍ ٙعد ِث ن ٛتٍحَدتّ
تٍيثدرخ ؿَ ٙرعِل ذًٍٗ .ذًٍ أٜغث أعد ضٗتْج تٍرغثِّ ح ّٜتٍحَدتّ تألٗرٗحٜد.
ْٕٗثً أِر آخرٜ :رـ ّٜؿَْٜث تٍرأٌد ِّ أّ أ ٚرْضٜػ ٍَػَج شٜدنؾ تٍِْٗ تٍِشرِرٜٗ .ـْ ٛذًٍ تٍيٜثُ حئظالعثذ رـػٛ
دنـد ٍػثىد تٍـرع ن ٛتالىرظثدٗ .ىد ىثُ ظْدٗو تٍْيد تٍدٍٗ ٛحـِل ِسٜر ٍالٕرِثُ نٕ ٛذت تٍظددٍ .يد ٗضدْث أّ إضرتء
إظالعثذ ٗتشـد تٍْػثو ن ٛشٗو تٍِْرضثذ ٗإظالعثذ شٗو تٍـِل ْٗؼثُ تٍريثؿد ؿَِ ٙشرٗ٘ أٗرٗحث  ٌِّٜأّ
ٜـػ ٛدنـد ٍِشرٗ٘ تٍْثرص حٗتىؾ  %0.1ؿَِ ٙدتر خِس شْٗتذ.
ٌٍِّٗ ،رخ أخرٜ٘ ،ضٌل تٍرـثّٗ ِػَحث غرٗرٜث ْؼرت أّ ْٕثً رحؾ ٌثِل ِّ تٌٍِثشج ٜرعيو ِّ تٍضٖٗد تٍِضررٌد
ؿْدِث ٜرعرً تٍضِٜؾ نٗ ٛىذ ٗتعد.
 -3البُعد األوروبٌ عمي الهدى الهتوسط – بناء هنطقة ٍورو أقوى
ن ٛشٜثو تٍعدٜز ؿّ تٍِد٘ تٍِرٗشػ ،تشِعٗت ٍ ٛأّ أْريل ٌ ٛأرعدز ؿّ ْيػر ٛتٍسثٍسد – ٕٗ ٛحْثء ِْػيد ٜٗرٗ
أىٗ٘ ٌِْٖٜث أّ ردؿُ أؿغثءٕث حأِثّ ن ٛتٍشْٗتذ تٍيثدِد.
نِّ ؿدخ أٗضٌٔ ،ثْذ تألزِد تالىرظثدٜد تألٗرٗحٜد ٕ ٛأزِد تْدِثش كٜر ٌِرِل .نٌثْذ ِْػيد تٍٜٗرٗ ْثدٍ ِرالعٍُُٗ ،
رٌّ ضِثؿد ىٜٗد؛ ٌثْذ ررحػٖث أٗتظر تألخٗخ ٍُٗ ،رٌّ أشرخ ٗتعدخ؛ ٌثْذ ِضِٗؿد ِّ أضزتء رـِل حٌهثءخٍٜٗ ،شذ
ٌٜثْث ٌثِال ِرْثكِث.
ٍيد ٌثّ ٍدْٜث شٗو ِٗعدخ ٗشٜثشد ْيدٜد ِٗعدخِ ٌٍّٗ ،ؾ رىثحد ِظرنٜد ِضررد ٗتْدِثش ِعدٗد ؿَ ٙظـٜد تٍِثٍٜد
تٍـثِد.
ٕٗذت تٍٗغؾ آخذ ن ٛتٍرلٜر ،نثٍ ُٜٗرشٜر ِْػيد تٍٜٗرٗ ْعٗ تْدِثش أؿِوٍٗ .دْٜث ت ّٝنرظد ْثدرخ ٍػرط تٍِظثٍظ
تٍٗػْٜد ضثْحث ٗتٍِغ ٛىُدُِث ْعٗ خػ تٍْٖثٜد.
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ِّٗ سُ ررحث در إٍ ٙتٍذّٕ ِث ىثٍٔ ذتذ ِرخ ضِٜس ٕ ْٜٛتٍعثةز ؿَ ٙضثةزخ ْٗحل" :ىد رررهؾ ِٗضد تٍـدتٍد تٍـثرِد تٍرٛ
ْرٗو إٍٖٜث ِرخ ٗتعدخ ن ٛتٍـِر ،نئذت حثألِل ٗتٍرثرٜخ ٜرزتِْثّ  ...نسو أّ ْٕثً ضثػةث آخر  ٌِّٜحَٗكٔ ِّ ْٕث".
ِّٗ تٍِؤٌد أْٔ ٌِْْٜث حَٗف ٕذت تٍضثػب تٍِٗ .ُٜٗث أىظدٓ ْٕث ؿَٗ ٙضٔ تٍخظٗط ٕٗ تالرعثد تٍِظرنٗ ،ٛتالرهثو
ؿَ ٙإْضثء آٍٜد رىثحٜد ِٗعدخ رضرم ؿَ ٙحًْٗ ِْػيد تٍٜٗرٗ.
نه ٛؼل ْؼثُ ِرضزا ،رررحػ ِظثةر تٍحًْٗ حثٌٍٜثْثذ تٍشٜثدٜدٗ ،رررحػ ِظثةر تٌٍٜثْثذ تٍشٜثدٜد حثٍحًْٗ .نئذت ٕحػ
أعدِٕثٕ ،حػ تٝخر ِـٔٗ .ىد رأٜرُ ْٕث ن ٛآٜرٍْدت ٌٜم أخهيذ تٍحًْٗ ٗكِر إخهثىٖث تٍعٌِٗد ،نٌثّ تٍٗىٗؽ ن ٛعَيد
ِهركد ِّ تٝسثر تٍِدِرخ ح ّٜتٌٍٜثْثذ تٍشٜثدٜد ٗتٍحًْٗ ٗتالىرظثد تٍـ.ْٜٛ
ٗٗضٗد ترعثد ِظرنٌ ٛمء ٜيػؾ ٕذٓ تٍرتحػد ٜٗـزز تالشريرتر .إْٔ ٜغؾ ْٖثٜد ٍَرضزؤ ٜٗزٜد ِّ نـثٍٜد تالرعثد
تٍْيد .ٚإْٔ ٜيثُٗ زٜثدخ ررٌز تٍِخثػرٜٗٗ ،ىم ٕرٗج تٍٗدتةؾٜٗ ،عشّ ٌهثءخ تٍشٜثشد تٍْيدٜد.
إْٖث ِشأٍد رغثِّ .نئْضثء تالرعثد تٍِظرنٜ ٛـْ ٛأّ رـسر تٍحًْٗ شٜظحظ ِشؤٍٜٗد تٍضِٜؾٍٜٗ ،س ِشؤٍٜٗد ػرم
ٗتعدٕٗ .ذت ٕٗ ِث ررْٗٔ ن ٛآٜرٍْدتْ .ـٍُ ،يد تىررغذ تٍحًْٗ تٜٝرٍْدٜد ِحثٍق ػثةَد ٌٗثْذ رخغؾ ٍرىثحد غـٜهد،
ٌٍّٗ تٍحًْٗ ن ٛأٗرٗحث أٜغث أىرغرٖث ِحثٍق ػثةَد .إِْٖث ٗضٖثّ ٍـَِد ٗتعدخْٗ ،عّ ن ٛعثضد إٍِ ٙشؤٍٜٗد ِضررٌد
– حدءت ِّ تٍرىثحد تٍِضررٌد.
ٍذًٍ نِّ تٍُِٖ أّ ْْهذ آٍٜد تٍرىثحد تٍِٗعدخ ِٗرٌزٕث ٕٗ تٍحًْ تٍِرٌز ٚتألٗرٗحٜٗ .ٛضج أّ ْٕ ٌّٜٗثً ٗغٗط نٛ
ِٖثِٖث ٗظالعٜثرٖث ِٗشثءٍرٖثٜٗ .ضج أّ ررٗتنر ٍٖث تٍِٗترد تٍر ٛرعرثضٖث ٍَيٜثُ حـَِٖث.
ٌٍّٗ تٍضٖثز تٍرىثح ٛتٍِٗعد ٍٜس ٌثنٜث ن ٛعد ذترٔ .إْٔ ٜعرثش إٍٜٕ ٙةد رشٜٗد ِٗعدخ ٌِْٖٜث إؿثدخ ٌَٕٜد تٍحًْٗ
تٍِرـسرخ أٗ إكالىٖث ن ٛتٍٗىذ تٍِْثشج ٗحأىل رٌَهد – حِث ن ٛذًٍ ِّ خالل تىرشثُ تألؿحثء ِؾ تٍيػثؽ تٍخثطٜٗ .عرثش
أٜغث إٍ ٙضحٌد أِثّ ِضررٌدٌ ،ظْدٗو ِضررً ٍَٗدتةؾٜ ٌٛ ،عثنؼ ؿَ ٙتٍسيدٌِ .ث ٜعرثش إٍ ٙتعرٜثػٜثذ ٗىثةٜد
ِضررٌد ٍَرـثِل ِؾ تٍِضٌالذ تٍْؼثِٜد ؿحر تٍعدٗد.
ٗإذت ُٗغِـذ ٕذٓ تٍِضِٗؿد ِّ تٍردتحٜر ،نال ح د أْٖث شررٌِّ ن ٛتٍْٖثٜد ِّ ىػؾ تٍٗرر تٍِشُِ ح ّٜتٌٍٜثْثذ تٍشٜثدٜد
ٗتٍحًْٗ.
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ٌٍّٗ حِْٜث شٜظحظ تٍِشريحل أٌسر أِثْث ،ال ٜزتل ٜرـ ّٜؿَْٜث تٍرظدٍَ ٚهٗغ ٙتٍر ٛخَهرٖث تألزِد .ن ٌِّٜتٍرـثِل ؿَٙ
تٍِشرٗ٘ تٍٗػِْ ٛؾ تٍحًْٗ تٍِرـسرخ تٍر ٛال رٌّٗ ْؼثِٜدٌٜ ٌٍّٗ .م ْرـثِل ِؾ تٍحًْٗ تٍِرـسرخ تٍْؼثِٜد تٍر ٛرحِث
رٌّٗ أٌحر ِّ أّ ٜرـثِل ِـٖث حَد ٗتعد؟ ْٕث ٌِّٜ ،أّ ريُٗ "آٍٜد تالشريرتر تألٗرٗحٜد" حدٗر ُِٖ ِّ خالل إؿثدخ
تٍرشَِد تٍِحثضرخٗ .شٗم رريثشُ تٍحَدتّ تألؿغثء ٕذٓ تٍرٌَهد – نـْد رنؾ أعِثل سيَٜد ،شرٌّٗ أٜثد ٚشحـد ؿضر
ؿغٗت أنغل ِّ ٜد ٚؿغٗ ٗتعد.
ٗرٌرشج ٕذٓ تٍِشأٍد إِٜٔد خثظد ن ٛآٜرٍْدت .نئؿثدخ تٍرشَِد تٍِحثضرخ ٍَحًْٗ تٜٝرٍْدٜد تٍر ٛرِرًَ ِيِٗثذ تٍحيثء
 ٌِّٜأّ رخهع تٍد ّٜتٍـثُ – أ ِّ ٚخالل ِحثدٍد حـع تٍد ّٜتٍِشرعو ألٗرٗحث حعظط ٌَِٜد – ٗ ٌِّٜأّ رشثؿد
ؿَٗ ٙىثٜد تٍعٌِٗد ِّ تعرِثل عدٗز ِزٜد ِّ تالشرْزتم إذت رهثىُ تٍٗغؾ تالىرظثدٌ .ٚذًٍ شٜشثؿد ٕذت تألِر
تٍعٌِٗد ٗتٍحًْٗ ؿَ ٙتٍٗظٗل إٍ ٙتألشٗتو حضرٗػ أنغل.
ٍيد رعدسذ ؿّ ِْؾ عدٗز تٍِخثػر تٍِثٍٜد ٗرضِٜـٖثٗ .ن ٛتٍْٖثٜد شٜؤد ٚرـِٜو تالْدِثش إٍ ٙترعثد تىرظثدْٗ ٚيدٚ
أىٗ٘ ٗأٌسر أِثْث ْٗضثعث ،ن ٌّٜٗؿَ ٜٔأّ ٜرغِّ ٌذًٍ ترعثدت ِثٍٜث ىٜٗث ٗىثدرت ؿَ ٙتالشرِرتر ِّٗ .تٍِؤٌد أّ ٕذت
تألِر ٜظج ن ٛظثٍعْث ضِٜـث.
خاتهة
ٗخرثِثٌ ،ثْذ ىٗخ آٜرٍْدت رْحؾ دِٗث ِّ تْهرثعٖث ؿَ ٙتٍـثٍُٗ .تشرػثؽ ٕذت تٍحَد تٍظلٜر ِْذ أٜثِٔ تألٍٗ ٙأّ ٜررً
حظِثرٔ.
نحِْٜث ٌثْذ أٗرٗحث رـٜص ن ٛكٜثٕج تٍؼَِثذٌ ،ثّ رٕحثّ آٜرٍْد ّٜٗأِسثل تٍيدٜس ٌٗالِحثْٗس ُٕ تٍذٜ ّٜعثنؼّٗ
ؿَ ٙتضرـثل ْحرتس تٍرَـََُُّ.
ِْٗذ زِّ تٍسٗرخ تٍظْثؿٜد ،شثِٕذ حرتؿد تٜٝرٍْد ّٜٜن ٛضو تٍػرو ٗرِدٜد خػٗػ تٍشًٌ تٍعدٜدٜد ٗحْثء تٍِخرحرتذ
ْٗثػعثذ تٍشعثج ن ٛأرتع حـٜدخ ؿّ تٍٗػّ.
ٗحـد ِغ ٛنررخ ِّ تٍـزٍد ،نئّ ضخظٜثذ سثىحد تٍحظٜرخ ِّ أِسثل تالىرظثدٜٗ" ٚرٌٜر" ٕ ٛتٍرِٖ ٛدذ تٍػرٜو
ٍِـثٗدخ تالْهرثط حضٌل ٌحٜر ؿَ ٙتٍـثٍُ ،عٜز رشِذ آٜرٍْدت ِظٜرت ضدٜدت غِّ أٗرٗحث ِٗعدخ.
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ٗرِرؾ تٜٝرٍْد ّٜٗدِٗث ححظٜرخ سثىحدٜ ٍُٗ .خضٗت ىػ تألعالُ تٌٍحٜرخٗ .ىد ىثل َٜٜٗثُ حرَر ٜٜرس ذتذ ِرخٍ" :يد ْسرذ
أعالِ ٛرعذ ىدًِٜ؛ نرِٖل تٍخػ ٙألًْ رخػٗ نٗو أعالِ".ٛ
ٗؿَِ ٙد٘ تٍـيٗد تٍيََٜد تٍِثغٜدٌ ،ثّ ْٕثً عَُ حأّ ٜظحظ ٕذت تٍحَد دْٜثٌِٜٜث ِٗزدٕرت ٗٗتسيث ِّ ذترٔ ،نرعٗل تٍعَُ
إٍ ٙعيٜيدٗ .تٍٗ ،ُٜٗحركُ تالْرٌثشثذ تٍخػٜرخ ،ال ٜزتل ٕذت تٍعَُ حثىٜث حضٌل ٌحٜر.
ٌٍّٗ ٜٜرس ىثل أٜغث "ن ٛتألعالُ رحدأ تٍِشؤٍٜٗثذٕٗ ".ذٓ تٍِشؤٍٜٗثذ ٕ ٛتٍِشؤٍٜٗثذ تٍِضررٌد ح ّٜآٜرٍْدت ٗأٗرٗحث.
إْٔ تٍرظِ ُٜتٍِضررً حلٜد رعيٜو تٍٖدم تٍِضررً.

ضٌرت – ! ( go raibh míle maith agaibhضٌرت ضزٜال)!

