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َُ دٕاؽ ٙشرٕر٘ اًتبًـ أُ أيُٕ ِٓب َرث أخرٖ ل ٙشٌعج شِقبلٕرث اًِودٚجٕ .ض ُٚيِح ِٓب آخر َرث ،لِٕ ٙلَتر
 ،9002يبُ االهخضبد اًؾبًَ ٙهد تدأ ًخّٕ اًخرٕر َُ َرضٌج اًريٕد اًيتٚرِٕ .ضُ ِشٔد اً ٍٕٚخؾبل ٙإًَِ ل ٙسَٚؼ
أِضبء اًؾبًٍ .لود أشبرح آخر خِتؤاح اًضِدٕن اًخ ٙأضدرٓب األشتٕػ اًَبظ ٙإًٗ تٌٕؿ إًَِ اًؾبًَٓ %5,4 ٙذا
اًؾبٍَٕٚ .ذل ٓذا اًَؾدل َخٕشعب أؽٌٗ َُ اًَشسل ؽٌٗ َدار اًؾود اًَبظٕ ،ٙتبرخمبػ ؽُ خِتؤاح ؽدد أيخٕتر

اًَبظ َُ ٙخورٚر آلبن االهخضبد اًؾبًَ.ٙ
ًٕيُ تبًرفٍ َُ اًخؾبل ٙاًسبر٘ ،لٕٔ ًٚس اًخؾبل ٙاًذ٘ ِرسّٕ .إَِب ٕٓ خؾبكٍ خيخِمْ اًخٕخراح ٕاًظقٕع ـ األَر
اًذ٘ هد ٚخشتة ل ٙزرػ تذٕر األزَج اًوبدَجٕ .أرٖ أُ ِٓبى اذِ َُ ُٚاالخخالالح اًخعٚرث:
إٔال ،أُ اًخؾبل ٙفٚر َخٕازُ ت ُٚتٌداُ اًؾبًٍ .لتَِٚب ال ٚزال إًَِ دُٕ َشخٕاّ اًََيُ ل ٙاالهخضبداح اًَخودَج ،خضون
االهخضبداح اًضبؽدث ٕاًِبَٚج َِٕا أشرػ تيذٚر ـ تل إُ تؾظٔب رتَب ٚيُٕ هد دخل لَ ٙرضٌج َُ اًِشبع االهخضبد٘
اًَضٍَٕ.
ذبِٚب ،أُ اًخؾبل ٙفٚر َخٕازُ داخل اًتٌداُ ذاخٔب .لال خزال اًتعبًج اًؾبًَٚج ؽِد َشخٕٚبح َرخمؾج هٚبشٚجَ ،ؼ خزاٚد
اًخمبٕح ل ٙاًدخٕل ؽٌٗ ِضٕ ٚشبٍٓ ل ٙخيذٚك اًظقٕع االسخَبؽٚج.
ٕأرٖ أُ اًخؾبل ٙاًضضٚص ًُ ٚخضون َب ًٍ ِخخذ َِٔسب شبَال ل ٙإدارث االهخضبد ـ َِٔز ال ٚريز ؽٌٗ اًشٚبشبح
االهخضبدٚج اًيٌٚج ٕاًَبًٚج لوعٕ ،إَِب أٚظب ؽٌٗ إِشبء إًغبئك ٕاًضَبٚج االسخَبؽٚجٕ .ذًى ألِْ تدُٕ إًغبئك ٕأَُ
اًدخل ًُ ٚخشُ خضوٚن ارخداد إٚسبت ٙل ٙاًعٌة اًَضٌ ٙـ َُٕ ذٍ ًُ ٚخضون اًخؾبل ٙؽٌٗ أشبس هبتل ًالشخَرار.
امجعافي ذو امسرعجيى
أتدأ تبشخؾراط اًخؾبل ٙاًسبر٘ ؽٌٗ اًَشخٕٖ اًؾبًَ.ٙ
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ل ٙاالهخضبداح اًَخودَجِ ،خٕهؼ َِٕا َضدٕدا تَؾدل  %9,4ل ٙؽبٍ َ ،9022ؼ خظٕػ اًعٌة ًظقٕع ارخمبػ اًتعبًج
َٕدِٕٚٚج األشرٕ .ل ٙاالهخضبداح اًضبؽدث ٕاًِبَٚجِ ،خٕهؼ أُ ٚيُٕ إًَِ أشرػ تيذٚر تَؾدل  %5,4ـ َؼ ٕضٕل
إًَِ ل ٙآشٚب (ؽدا اًٚبتبُ) إًٗ .%5,4
ٕتِغرث ؽُ يذةِ ،رٖ خعٕرا َذٚرا ًٌوٌن ٕٕٓ ،أُ َِع االخخالالح اًؾبًَٚج اًشبتن ؽٌٗ األزَج تدأ ٚؾبٕد اًغٕٔر.
لبًَِٕ ل ٙاالهخضبداح اًخ ٙخؾبِ ٙؽسزا خبرسٚب يتٚراَ ،ذل إًالٚبح اًَخضدث ،ال ٚزال َدلٕؽب تبًعٌة اًَضٌٕ .ٙال
خزال اًضبدراح َٓ ٙضرى إًَِ ل ٙاالهخضبداح اًخ ٙخضون لٕائط خبرسٚج يتٚرثَ ،ذل اًضٕ ُٚأًَبِٚبٕ .يَب ضذر
اًضِدٕن ل ٙاًشِٕاح اًشبتوج ؽٌٗ األزَج ـ ٕأيدح َسَٕؽج اًؾشر ُٚـ إُ االخخالالح اًؾبًَٚج خٔدد اشخَرارٚج
اًخؾبل ٙاًسبر٘.
يذًى خمرط "لسٕث إًَِ اًؾبًَٚج" ظقٕعب ؽٌٗ اًخؾبل ٙاالهخضبد٘ َُ سٕاِة أخرٖ .لأشؾبر اًعبهج ل ٙارخمبػ
شرٚؼََ ،ب ٚؾيس شرؽج َِٕ االهخضبداح اًضبؽدثٕ .تبًَذل ،خٕاضل أشؾبر اًقذاء ارخمبؽٔب ـ ٕإُ يبِح ضدَبح
اًؾرط ٓ ٙاًشتة اًرئٚش ٙلٓ ٙذّ اًضبًج ـ تَب ٚضبضة ذًى َُ ؽٕاهة َٚيُ أُ خيُٕ َدَرث ؽٌٗ اًتٌداُ
َِخمظج اًدخلٕ .هد تدأ االرخمبػ اًَخزاَُ لٓ ٙذّ األشؾبر ٚخضٕل إًٗ ارخمبػ لَ ٙؾدل اًخظخٍ اًيٌٕ .ٙخَذل خدلوبح
رؤٕس األَٕال اًيتٚرث ٕاًَخوٌتج إًٗ االهخضبداح اًضبؽدث خعٕرا آخر ٌَٚئب تبًخضدٚبح؛ لٔ ٙخِشئ خؾوٚداح أَبٍ إدارث
االهخضبد اًيٌ ٙيَب أِٔب خذٚر َخبٕك تشأُ االشخورار اًَبً ٙل ٙتؾط اًضبالح.
لَب ٓ ٙاًعرٚوج اًَذٌٗ إلؽبدث خٕازُ اًخؾبلٙ؟ إُ األًٕٕٚبح أضتضح َؾٌَٕج ًٌسَٚؼ.
ل ٙاالهخضبداح اًَخودَجٚ ،خَذل اًشتٚل إًٗ ذًى ل ٙخشسٚؼ إًَِ ٕإِشبء إًغبئك .لم ٙض ُٚأُ اإلضالضبح أًٚيٌٚج
َعٌة ظرٕر٘ ًسؾل ٓذّ االهخضبداح أيذر خِبلشٚج ،لَُ اًَرسص أال خؤخ ٙذَبرٓب إال تبًخدرٚز .إذُ َب اًذ٘ َٚيُ
اًوٚبٍ تْ ًخضش ُٚآلبن اًَدٖ اًَخٕشع؟ إُ أيذر أًَبٍ إًضبضب ٕٓ إضالش اًوعبػ اًَبًَٕ ٙؾبًسج َب أضبتْ َُ خٌل،
تقٚج خخمٚط اًَخبعر ٕخٔٚئج اًشتٚل أَبٍ َِٕ ائخَبِ ٙشٌ.ٍٚ
َُٕ األًٕٕٚبح اًوضٕٖ ًالهخضبداح اًَخودَج أٚظب إؽبدث اًَبًٚج اًؾبَج إًٗ َشبر هبتل ًالشخَرار .لَُ اًَرسص أُ
ٚخسبٕز َخٕشع ِشتج اًد ُٚإًٗ إسَبً ٙاًِبخز اًَضٌ َُ %200 ٙإسَبً ٙاًِبخز اًَضٌٓ ٙذا اًؾبٍ ـ ٕشٕك ٚرخمؼ أيذر
َُ ذًى أٚظب ل ٙفٚبة خضضٚص إٔظبػ اًَبًٚج اًؾبَج ؽٌٗ اًَدٖ اًَخٕشعَٕٚ .يُ أُ ٚؤد٘ ذًى إًٗ اِؾيبشبح َذٚرث
ًٌوٌن ؽٌٗ إًَِ اًؾبًَٕ ٙضخٗ ؽٌٗ اشخورار األشٕان اًَبًٚجٕ .ل ٙاًتٌداُ اًخ ٙخشٔد خؾبلٚب اهخضبدٚب َخزاٚداِٚ ،تقٙ
اًخضرى تشرؽج ًرشٍ خعع َٕذٕهج ًظتع إٔظبػ اًَبًٚج اًؾبَج ؽٌٗ اًَدٖ اًَخٕشع ،تَِٚب ٚسة أُ خشٚر ؽٌَٚج
اًظتع تشرؽج أيتر ل ٙتؾط اًتٌداُ األخرٖ.
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ٕلِ ٙمس إًهحِٚ ،تق ٙأُ خضخمغ اًشٚبشج اًِودٚج تَٕهمٔب اًداؽٍ ل ٙاالهخضبداح اًَخودَجَٕ .ب داَح خٕهؾبح اًخظخٍ
ذبتخج توٕث ٕاًتعبًج َرخمؾج ،شخغل ٓذّ ٓ ٙاًشٚبشج اًضضٚضج َُ اًَِغٕر اًَضٌٕ .ٙهد شبٍٓ إًَهك اًخٚشٚر٘ اًذ٘
اخخذخْ إًالٚبح اًَخضدث ل ٙضدٕد اِخمبط َضَٕد ل ٙأشؾبر اًمبئدث عٌٕٚج األسلَ ،ؼ إضداد خأذٚر َضدٕد ٕضشة
ضخٗ ا ُٛؽٌٗ اًخدلوبح اًرأشَبًٚج إًٗ االهخضبداح اًضبؽدث.
ٕأِخول ا ُٛإًٗ االهخضبداح اًضبؽدث تَزٚد َُ اًخضدٚد ،لأهٕل إِٔب خسبٕزح األزَج ؽٌٗ ِضٕ َتٔر ـ ٕخبضج آشٚب.
ٕٚؾيس ٓذا اإلضالضبح اًَبًٚج ٕأًٚيٌٚج اًَخِٕؽج اًخ ٙاؽخَدٓب اًيذٚر َُ ٓذّ اًتٌداُ ل ٙاًشِٕاح اًشبتوج ؽٌٗ
األزَج َُٕ .أٍٓ أٓداك اًَؤخَر اًذ٘ اشخظبلْ ضِدٕن اًِود اًدًٕٕ ٙضيَٕج يٕرٚب ل ٙاًضٚك اًَبظ ٕٓ ٙاًِغر
ل ٙاًدرٕس اًخَٚ ٙيُ أُ خشخخٌضٔب اًتٌداُ األخرٖ َُ اًضالتج اًخ ٙأتدخٔب آشٚب لَٕ ٙاسٔج األزَج.
ًيُ األلن َشٕتج تتؾط اًق ٍٕٚأٚظب .لِٔبى َخبعر اًِشبع االهخضبد٘ اًَضٍَٕٕ ،ضخٗ ضدٕد ٓتٕع ؽِٚك لٙ
اًِشبع االهخضبدٕ٘ٚ .ؾِ ٓ ٙذا أُ اًشٚبشبح االهخضبدٚج اًيٌٚج ِٚتق ٙخشدٚدٓب ل ٙاًتٌداُ اًخِ ٙسضح ل ٙشد لسٕاح
اًِبخز تشيل يبَل إٔ شتْ يبَلٕ .ل ٙآشٚب ،يبِح إسراءاح أشؾبر اًمبئدث اًَخخذث َؤخرا ٓ ٙاًورار اًضضٚص ـ ٕإُ
يبُ األَر هد ٚخعٌة اًَزٚد َُ اإلسراءاح.
ٕأِخول ا ُٛإًٗ ٕاضدث َُ أضدد اًخعٕراح ٕٙٓ ،اًخدلوبح اًرأشَبًٚج اًداخٌج .إٔالَٚ ،يُ أُ ٚشبؽد خضضٚص إٔظبػ
االهخضبد اًيٌ ٙؽٌٗ َٕازِج خدلوبح رؤٕس األَٕال اًداخٌج اًيتٚرثَٕٚ .يُ أُ خيُٕ اًشٚبشبح االضخرازٚج اًيٌٚج ؽبَال
َشبؽدا أٚظب ل ٙاًتٌداُ اًخ ٙخؤد٘ اًخدلوبح اًداخٌج لٔٚب إًٗ خيذٚك اًَخبٕك تشأُ االشخورار اًَبًَٕٚ .ٙيُ أُ ٚشَل
ذًى خداتٚر إلتعبء االرخمبػ ل ٙأشؾبر اًؾوبراح ،إٔ خشدٚد َؾبٚٚر اًخؾرط ًَخبعر االهخراط تبًؾٌَج األسِتٚجٕ .لٙ
تؾط اًضبالح ،هد خيُٕ اًؾٕدث إًٗ اشخخداٍ هٕٚد رأس اًَبل أَرا َؤهخبً ،ئِب ِٚتق ٙأال خضتص تدٚال ًٌشٚبشبح
االهخضبدٚج اًيٌٚج ٕاالضخرازٚج اًيٌٚج اًظرٕرٚج َُٕ .اًؾِبضر أًََج األخرٖ خؾَٚن األشٕان اًَبًٚج ٕاًرأشَبًٚج،
ٕٕٓ َب ٚسؾل اشخٚؾبة اًخدلوبح اًرأشَبًٚج أشٔل ٕأهل خعرإٕٚ .اسْ يذٚر َُ االهخضبداح اًضبؽدث ـ تَب لٔٚب ؽدث
اهخضبداح آشٕٚٚج ـ اضخٚبسبح اشخذَبرٚج ظخَج ؽٌٗ َدار اًؾود اًوبدٍ ،ال شَٚب لَ ٙسبل اًتِٚج اًخضخٚجَٕٚ .يُ أُ
خشبٍٓ االشخذَبراح األسِتٚج تدٕر ضبشٍ ل ٙشد اًمسٕث اًخٌَٕٚٚج.
أَب أٍٓ األَٕر ضبًٚب لَٔ ٙؾبًسج اًَشيٌج اًَخيررث اًخ ٙخَذٌٔب اًمٕائط اًخبرسٚج اًيتٚرث ًدٖ تؾط اًتٌدإَُ .ؼ
اإلهرار تأُ اًخؾدٚل ٚشخقرن ٕهخب ،أرٖ تٕظٕش َُ َِغٕر أعٕل أسال أُ االهخضبداح اًضبؽدث ذاح اًمٕائط اًيتٚرث
ِٚتق ٙأُ خشؾٗ ًي ٙخيُٕ َضريبح َِٕٓب أيذر خِٕؽبٕٓ .ذّ اًَشأًج َمَٕٔج خَبَب ل ٙضبًج آشٚبٕ ،خبضج ل ٙاًض،ُٚ
ضٚد ٚخخذ ضِبػ اًشٚبشبح خعٕاح ًخشسٚؼ اًعٌة اًَضٌ َُٕ .ٙإًاظص أُ خؾدٚل شؾر اًضرك َٚيُ أُ ٚشبٍٓ
تدٕر ٍَٔ لٓ ٙذا اًضدد ـ ًٕذًى ِٚتق ٙؽدٍ َوبَٕخْ .لبًضًٌٕٚج دُٕ ٓذا اًخؾدٚل ل ٙأضد اًتٌداُ ٚؤد٘ إًٗ ضؾٕتج
أيتر ٕخيٌمج أؽٌٗ خخضٌََٔب اًتٌداُ األخرٖ ض ُٚخخرى اًَسبل ألشؾبر اًضرك ي ٙخخؾدلٕٚ .شيل إًهح ؽبَال
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سٕٓرٚب ًخضوٚن اًخؾدٚل اًالزًٍ ،يُ عٌة لشضج زَِٚج يبلٚج ال ٚيُٕ َِعوٚب إال إذا يبُ ِٓبى خضرى يتٚر َِٕخغٍ لٙ
االخسبّ اًضضٚص.
امبطامت وجفاوث امدخول
ٕأِخول ا ُٛإًٗ االخخالل اًذبِٕ ،ٙاًذ٘ ِٚشأ داخل اًتٌداُ ذاخٔب ٕٕٓ ،اًتعبًج اًَرخمؾج ٕخزاٚد اًخمبٕح ل ٙاًدخٕل
ٕاًذرٕاح.
َُٕ اًَشيالح االسخَبؽٚج اًيترٖ ذًى االرخمبػ اًضبد ل ٙاًتعبًج اًؾبًَٚج .لئذا لود شخص ٕغٚمخُْٚ ،رسَّص أُ ٚؾبِٙ
ظؾمب ل ٙضضخْ ٕٚيُٕ َخٕشع ؽَرّ اًَخٕهؼ أهضر ،يَب ُٚرسَّص أُ ٚيُٕ خضضٚل أتِبئْ اًدراش ٙأشٕإٔ .ضٚ ُٚمود
اًِبس األَل ل ٙاًضضٕل ؽٌٗ ؽَلٚ ،ؾبِ ٙاًَسخَؼ تأشرّ ـ ََب َٚيُ أُ ٚؤد٘ تدٕرّ إًٗ خٔدٚد االشخورار اًشٚبش.ٙ
ًيُ اًتعبًج خَذل َشيٌج اهخضبدٚج يترٖ أٚظبٕ .هد يبِح ظرٕرث اًشؾًٌ ٙخقٌة ؽٌٗ أزَج إًغبئك ٓ ٙاًرشبًج
األشبشٚج ًٌرئٚس إٔتبَب ل ٙيٌَخْ ؽُ ضبًج االخضبد ل ٙاألشتٕػ اًَبظ ،ٙيَب أِٔب يبِح تَذبتج خٚبر خضخ ٙهٕ٘ ٕراء
االظعراتبح اًشٚبشٚج ل ٙخِٕسٕ ،ل ٙخضبؽد اًخٕخراح االسخَبؽٚج ل ٙتٌداُ أخرٖ.
ٕؽٌٗ َدار اًؾود اًوبدٍَ ،ؼ اِظَبٍ  َُ ٌَُٕٚ 500اًشتبة إًٗ اًوٕٖ اًؾبٌَجٕٚ ،اسْ اًؾبًٍ خضدٚب سشَٚب لَ ٙسبل
خٕغٚك اًؾَبًج .لِضُ ِٕاسْ تبًمؾل اضخَبل غٕٔر "سٚل ظبئؼ" َُ اًشتبة هَدَرّ أُ ٚؾبِ ٙعٕال ضٚبخْ َُ سراء خمبهٍ
إٔظبػ اًؾَبًج ٕاًغرٕك االسخَبؽٚجٕٚ .سة أُ ٚيُٕ إِشبء إًغبئك إًٕٔٚج هضٕٖ ًٚس لوع ل ٙاالهخضبداح
اًَخودَج ٕإَِب ل ٙيذٚر َُ االهخضبداح اًموٚرث أٚظب.
ٕخمبٕح اًدخٕل ٕٓ أَر َٚس اًتٌداُ ل ٙيل َراضل اًخَِٚج أٚظب .لم ٙإًالٚبح اًَخضدث ،ؽٌٗ شتٚل اًَذبل ،يبُ خمبٕح
اًدخٕل هتل األزَج هد ؽبد إًٗ َشخٕٚبح ًٍ ِشٔدٓب َِذ ؽبٍ  2292ـ أ٘ هتل اًيشبد اًيتٚرً .يُ ٓذا اًخمبٕح ٚؤذر
ؽٌٗ االهخضبداح اًضبؽدث ٕاًِبَٚج أٚظب.
ِٕٓب ل ٙآشٚب ،ضدد خودٍ اسخَبؽ ٙتبرز ل ٙإٔسْ َخؾددث ؽٌٗ َدار اًؾوٕد اًوٌٌٚج اًَبظٚج ،ضٚد خٍ اِخشبل أيذر َُ
ٌَٚبر ِشَج َُ رتوج اًمورٕ .لِ ٙمس إًهح ،اشخَر ازدٚبد خمبٕح اًدخٕلٕ .هد ٕظؼ زؽَٚب اًضٕ ُٚأًِد َؾبًسج
خمبٕح اًدخٕل ٕاًذرٕاح ؽٌٗ رأس سدٕل أؽَبل اًشٚبشبحٕ .ضخٗ ل ٙتٌد ذر٘ َذل شِقبلٕرث ،ذير َؾبً ٙرئٚس
إًزراء "ً "ٙأُ االخشبػ اًَشخَر ل ٙلسٕث اًدخل ٕٓ هظٚج هَٕٚج تبؽذج ؽٌٗ اًوٌن.
ِٕٓبى أشتبة اسخَبؽٚج ٕؽرهٚج ؽدٚدث خدؽِٕب إًٗ االٓخَبٍ تخمبٕح اًدخٕلً .يُ ِٓبى أشتبتب اهخضبدٚج يٌٚج أٚظب.
َٕٚيُ أُ ٚؤد٘ ؽدٍ اًَشبٕاث إًٗ إظؾبك اًمرص االهخضبدٚج ،ألُ لرص ضضٕل اًموراء ؽٌٗ االئخَبُ خولٕ .هد
ٚخشتة ؽد ٍ اًَشبٕاث ل ٙخضٕٚل اًشيبُ ِضٕ األِشعج فٚر اًَِخسج ،يَب َٚيُ أُ ٚسؾل اًتٌداُ أيذر خؾرظب ًٌضدَبح
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ـ لضٚد ٚول ؽدد َُ ٚدخرُٕ خضشتب ألٕهبح اًؾشرٚ ،رخمؼ ؽدد َُ ٚؾبُِٕ ض ُٚخضل األزَبح .تل إُ ؽدٍ اًَشبٕاث
َٚيُ أُ ٚسؾل اًخؾبل َُ ٙاًضدَبح أيذر ضؾٕتج؛ لبًَسخَؾبح األيذر َشبٕاث خخَخؼ تمرص أيتر ًخضوٚن َِٕ عٕٚل
األسل.
لَب ٓ ٙألظل اًشتل ًَٕاسٔج ٓذّ اًخضدٚبح؟
ل ٙاًتٌداُ اًخ ٙخٕاسْ َشيٌج ارخمبػ اًتعبًجَٚ ،يُ َِؼ اًتعبًج عٌٕٚج األسل ٕاًؾَل ؽٌٗ خوضٚر لخرث اًخؾبلَُ ٙ
اًريٕد ؽُ عرٚن ِغٍ َؾبًسج اًتعبًج ٕتراَز اًَشبؽداح االسخَبؽٚج ٕاألشقبل اًؾبَج ذاح اًخضَ ٍٚاًدهٚنَُٕ .
خالل اًضَبٚج االسخَبؽٚج اًَالئَج اًخ ٙخشخِد إًٗ ضد أدِٗ أشبشًٌ ٙضَبٚج االسخَبؽٚج ضشة اهخراش َِغَج اًؾَل
اًدًٕٚجَٚ ،يُ ضَبٚج اًوعبؽبح األيذر ٓشبشج َُ فبئٌج األزَجَٕ .ؼ تدء اًظتع اًَورر ل ٙإٔظبػ اًَبًٚج اًؾبَج لٙ
االهخضبداح اًَخودَجٚ ،سة أُ ِخأيد أٚظب َُ توبء شٚبشج اًَبًٚج اًؾبَج َٕاخٚج ًخٕغٚك اًؾَبًج إًٗ أهضٗ درسج
ََيِج.
ٕؽٌٗ اًَدٖ اًعٕٚلِ ،سد أُ أيذر اًشتل لؾبًٚج ل ٙخؾزٚز زٚبدث اًدخٕل ل ٙاًعرك األدِٗ َُ َِضِٗ خٕزٚؼ اًدخل
ٕٓ االشخذَبر ل ٙاًخؾٌٕ ٍٚاالتخيبر ٕاالرخوبء تَٔبراح اًؾَبًج .لبهخضبد اًورُ اًضبد٘ ٕاًؾشر ٕٓ ُٚل ٙاألشبس اهخضبد
هبئٍ ؽٌٗ اًَؾرلج ،ضٚد ٚشيل ؽبئد اًخؾٌ ٍٚأَٓٚج تبًقجٕٚ .سة أُ ِخٚص ًٌِبس ل ٙيل َيبُ َب ٚضخبسِْٕ َُ أدٕاح
ًٌِسبش ل ٙاالهخضبد اًؾبًَ ٙاًَؾبضر اًذ٘ ٚخشٍ تبًخِبلشٚج اًَرخمؾج.
دعه جعافٍ أفضل ـ دور اموؤسساث امدوميت
َٕؼ شؾ ٙاًضيَٕبح ًَٕاسٔج ٓذّ اًخضدٚبح ،شٚيُٕ اًخؾبُٕ اًدًٕ ٙظرٕرٚب إلٚسبد ضٌٕل خُضِدِد خأذٚرا دائَب.
ًٕخضوٚن َِٕ ؽبًَ ٙأيذر خٕازِب ،أِشأح اهخضبداح اًؾبًٍ اًيترٖ ـ ترؽبٚج َسَٕؽج اًؾشر ُٚـ إعبرا خبرٚخٚب ًخِشٚن
اًشٚبشبح َُٕ .خالل َب أُعٌِن ؽٌ" ْٚؽٌَٚج اًخو ٍٚٚاًَختبدل"ٚ ،يُٕ يل تٌد لَ ٙسَٕؽج اًؾشرَ ُٚشؤٕال ـ أَبٍ تٌداُ
اًَسَٕؽج األخرٖ ـ ؽُ اؽخَبد اًشٚبشبح اًالزَج ًخضوٚن َِٕ ؽبًَ ٙهٕ٘ َٕشخور َٕخٕازُ.
ٕتعٌة َُ َسَٕؽج اًؾشرٚ ،ُٚودٍ اًضِدٕن دؽَب لِٚب سٕٓرٚب ًٔذّ اًَتبدرث أًََجٕ .تشيل أؽٍ ،خَذل أؽَبل اًرهبتج
ؽٌٗ اًشٚبشبح االهخضبدٚج ٕاًَبًٚج ل ٙتٌداِِب األؽظبء ـ ٕخأذٚر اًرٕاتع اًَختبدًج ٕاِخوبل اًخداؽٚبح لَٚب تُٚ
االهخضبداح اًَخخٌمج ـ سٕٓر اًخمٕٚط إًَِع تبًضِدٕن .يذًى ٚشيل تِبء ِغبٍ ِود٘ دًٕ ٙأيذر اشخورارا سزءا َُ
اًضل ٕٚترز تٕظٕش ل ٙترِبَز ؽَل اًضِدٕنٕٚ .سة أُ ٚخؾَن لَِٔب ًَب ٚضرى اًخدلوبح اًرأشَبًٚج ٕأشؾبر اًشٌؼ
األًٕٚجٕ ،أُ ِدؽٍ شتيج األَبُ اًَبً ٙاًؾبًَٕ .ٙال شى أِْ شٚيُٕ َُ اًَمٚد أُ خضتص ٓذّ اًوظبٚب َضٕر خريٚز
أشبش ٙأٚظب تبًِشتج ًَسَٕؽج اًؾشر ُٚل ٙاًؾبٍ اًضبً.ٙ

5
ٕأخضدد ا ُٛؽُ إًغبئك ٕاًغرٕك االسخَبؽٚج ،ضٚد شٔد اًخؾبُٕ اًدًٕ ٙتشأُ ٓذّ اًوظبٚب زٚبدث ٌَضٕغج لٙ
أؽوبة األزَجٕ ،أضتص ؽِضرا أشبشٚب َُ ؽِبضر ترِبَز ؽَل َسَٕؽج اًؾشرِٕ .ُٚضُ ل ٙاًضِدٕن ِؾَل ؽٌٗ
اًخودٍ ل ٙسدٕل األؽَبل إًَظٕػ ؽٌٗ اًَشخٕٖ اًؾبًَ َُ ،ٙخالل لؾبًٚبح َذل اًَؤخَر اًَشخرى ت ُٚضِدٕن اًِود
اًدًَِٕٕ ٙغَج اًؾَل اًدًٕٚج ل ٙإٔشٌٕٕ .ؽٌٗ اًَشخٕٖ اًوَٕ ،ٙال زًِب ِريز ؽٌٗ َيبلضج اًتعبًج ٕضَبٚج اًموراء َُ
خالل ضٕارِب اًَتبشر َؼ االخضبداح أًَِٚج ٕاًَسخَؼ اًَدِ.ٙ
ٕضخٗ ٚخضون اًِسبش ًسٕٔد خِشٚن اًشٚبشبح ؽٌٗ اًَشخٕٖ اًدًِٕ ،ٙضخبر إًٗ ِغبٍ ًٌضٕيَج اًؾبًَٚج ٚؾتر ؽُ خٕازُ
اًوٕٖ االهخضبدٚج اًؾبًَٚجٕ .ؽٌٗ ٕسْ اًخضدٚدِ ،ضخبر إًٗ ِغبٍ خُؾعٗ ل ْٚآشٚب دٕر ٚخِبشة َؼ ٕزِٔب االهخضبد٘
اًيتٚر ـ ٕاًَخِبَٕ .ٙتعتٚؾج اًضبلَ ،ؼ اًدٕر األيتر خأخَ ٙشؤًٕٚج أيتر ـ ٕاًؾبًٍ ٚخعٌؼ إًٗ آشٚب ي ٙخظعٌؼ تدٕر
هٚبد٘ سدٚد ل ٙضل اًَشيالح اًخٕٚ ٙاسٔٔب اًؾبًٍ.
ٕتمؾل إضالضبح اًضٕيَج اًخبرٚخٚج اًخٚ ٙسرٔٚب اًضِدٕن ،خٕسد خقٚراح سبرٚج ل ٙيٚمٚج اًؾَل اًَشخرى ت ُٚاًتٌداُ.
ٕتَسرد خِمٚذ َسَٕؽج اإلضالضبح اًَوررث َؤخرا ،شٚختٌٕر لِٔ ٙبٚج اًَعبك ضِدٕن ِود دًٕٚ ٙؾتر ؽُ َؾعٚبح
إًاهؼ االهخضبد٘ ل ٙؽبًٍ إًِ .ٍٕٚضُ ِخعٌؼ إًٗ اشخَرار اًشرايج اًضٕٚٚج َؼ آشٚب ـ َٕؼ يبلج تٌداِِب األؽظبء ـ
لٓ ٙذا اًضِدٕن اًسدٚد إًَاية ًَخعٌتبح اًورُ اًضبد٘ ٕاًؾشر.ُٚ
خاجوت
ٕخخبَب أهٕل إِْ ال خٕسد ضٌٕل شٌٔج ًٌخضدٚبح اًخِ ٙبهشْخٔب اً ٍٕٚيَب ال خٕسد ًٔب ضٌٕل َضٌٚجً .يِِب إُ خسبٌِٓب ٓذّ
اًخضدٚبح ـ إٔ اشخِٔب تٔب ـ لشٕك ِخؾرط ًَخبعر أيتر تيذٚر َُ ِمبد زخٍ اًخؾبلَٕ .ٙؼ زٚبدث اًخٕخراح تُٚ
اًتٌداَُٚ ،يُ أُ ِرٖ خضبؽدا ل ٙاًضَبئٚج ـ اًخسبرٚج ٕاًخٌَٕٚٚجَٕ .ؼ زٚبدث اًخٕخراح ل ٙداخل اًتٌداَُٚ ،يُ أُ
ِرٖ خضبؽدا ل ٙؽدٍ االشخورار االسخَبؽٕ ٙاًشٚبش ٙداخٌٔب ـ تل ٕضخٗ اِدالػ اًضرٕة لٔٚب.
ٕإِِ ٙأشؾر تبًوٌن خسبّ زخٍ اًخؾبُٕ اًؾبًًَ .ٙيِِ ٙؽٌٗ ذوج َُ أِِب تبًؾَل اًخؾبِٕ ٙـ شٕاء ت ُٚاًتٌداُ إٔ تُٚ
هعبؽبح اًَسخَؼ ـ َٚيُ أُ ِخقٌة ؽٌٗ اًخضدٚبح ِٕتِ ٙاهخضبدا ؽبًَٚب أيذر هٕث ٕؽداًج َُٕ ذٍ أيذر ِسبضبَٕ .ؾب
َٚيُ أُ ِضون خؾبلٚب اهخضبدٚب ألظلٕ .شٚيُٕ ٛشٚب دٕر سٕٓر٘ ل ٙخضوٚن ٓذا أًدك ،تٕضمٔب َُ اًَِبعن
االهخضبدٚج اًرائدث ل ٙاًؾبًٍ.
ٕشيرا.

