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ضحثط تًخٚرٚ .شؾدِ ٙأُ أيُٕ ِٓث تًٕ .ٍٕٚأشير َريز ٌٕٚشُٕ ؽٌٗ دؽٕرْ تًيرَٚد ،يَث أؽرج ؽُ رودٚر٘ تًؾَٚن
ٕتًخثص ًضٓ ُٚثرَثًُ .ود رِوٌذ ض ُٚؽحر عٚثرٔث تًؾٌَٚد تًََردخ ٕتًَرَٕهد ح ُٚتًؾَل ل ٙلرػ تًعيَٕد تًرِمٚذ٘،

ٕتًشٌى تأليثدٕ ،َٙٚتًَعثَثخٕ ،حثًعحؼ ل ٙتًيِٕقرس عٚز أَظذ رشؼ شِٕتذ لَ ٙضٌس تًِٕتجٕ .عٕتل ٓذّ تًمررخ،
يثِذ ضٕ ،ُٚال رزتلَِٕ ،ذضث ًٌرمثِ ٙل ٙتًؾَل تًؾثٍ .شيرت ض.ُٚ
ًٍ أيُ ألضد َيثِث أِشج َُ ٓذت ًٚشٔد إٔل يٌَد ََٔد أًؤٚث حؾد أُ رًٕٚذ َِضج تًَدٚر تًؾثٍ ًضِدٕن تًِود تًدًٕ.ٙ
لود يثُ ٕٕدرٕ ٌٕٚشُٕ ،أيسر َُ أ٘ شخص آخرِ ،ضٚرت هٕٚث ًَحدأ تًؾَل َرؾدد تألعرتك َٕمٍٕٔ تإلخثء تًؾثًَ.ٙ

ٕهد آرذ تًحذٕر تًر ٙفرشٔث تًسَثر تًَرضٕخ ل ٙحٚةد َث حؾد تًعرج تًؾثًَٚد تًسثِٚد عٚز أِرضذ ضِدٕن تًِود تًدًٕٙ
ٕتًَِغَثذ تًشوٚود .لمَٕ ٙهؼ تًوٌج َُ تًََٔد تًَِٕعد حِث ريَُ ليرخ حشٚعد ًٕئِث هٕٚد ـ ٓ ٙأُ تًرؾثُٕ ال ًٕٚد
تالشرورتر تالهرضثد٘ ٕعشج ،حل َٚيِْ أٚظث رٔٚةد َشروحل ألظل ًٌضَٚؼ.
ٓذّ تًميرخ أٍٓ ت َُ ُٛأ٘ ٕهذ َظٗ.
ال شى أِِث ِضرثز لررخ َُ تًوٌن تالهرضثد٘ تًحثًـ .لحؾد تِٔٚثر َؤششد "ًَٚثُ حرتذرز" حسالز شِٕتذ حثًظحع ،رحدٕ

تألضٕتء تالهرضثدٚد فثةَد َٕظعرحدَ ،ؼ عدٕز ررتضؼ ل ٙتًِشثع تالهرضثد٘ ٕتررمثػ لَ ٙخثعر تًرعٕرتذ تًشٌحٚد.

ًود دخٌِث َرعٌد ضدٚدخ ٕخعٚرخ لٓ ٙذّ تألزَدَٕ .ث ًٍ ررٕتلر تًؾزَٚد تًضَثؽٚد تًالزَد ًُ ،رؾٕد تًسود تًر ٙأضحظ
تًؾثًٍ ل ٙأَس تًعثضد إًٔٚث.
هثل ٕٕدرٕ ٌٕٚشُٕ َِحٔث ل ٙأعد تألٚثٍ إُ "تًَعٌٕج ٕٓ رٕلٚر تإلِثرخ ًٕٚس تًعرترخ"ٕ .أؽرود أُ ََٔد تًضِدٕن ٓٙ
رؤٚد تًِٕر ٕتإلرشثد إً ْٚعٚ ُٚحدٕ تًَشٔد َغٌَثٕ ،إًوثء تًظٕء ؽٌٗ أٍٓ تًَشيالذ تًر ٙرٕتضْ تالهرضثد ـ ًيُ
حٕشؾْ تًَشثؽدخ ل ٙرلؼ درضد تًعرترخ ل ٙحؾط تألعٚثُ أٚظث!
ٕؽٌٗ ٓذّ تًخٌمٚد ،تشَعٕت ً ٙحثًعرط تًرثً:ٙ
أؽرود أُ ِٓثى َشثرت ًٌرؾثل ٙتًَشرَر ٕٓ ،أظٚن يسٚرت َُ ذ٘ هحلٕٚ ،زدتد ظٚوث َؼ تًٕهذًٌٕ .شٚر لٓ ٙذت تًَشثر،
ِعرثش إًٗ إرتدخ شٚثشٚد ل ٙضَٚؼ أِعثء تًؾثًٍ ـ هٚثدخ رؾٌٕ ؽٌٗ شٚثشد عثلد تًٔثٕٚدٕ ،رؾثُٕ ٚعقٗ ؽٌٗ تًرِثلس،
ٕؽَل ٚشحن رد تًمؾل.
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ٕت ُٛتشَعٕت ً ٙحأُ أشرؾرط رعٕرتذ تالهرضثد تًؾثًَٕ .ٙشٕك أهرضر ؽٌٗ تشرؾرتط تالرضثٓثذ تًؾثَد ،إذ أُ
رِحؤترِث تًرمضٌٚٚد شٕك رضدر ل ٙتألشحٕػ تًوثدٍ.
ال ٚزتل تًَِٕ تًؾثًََ ٙشرَرت حشيل ؽثًٍٕ ،يُ َؾدالرْ ررحثعإٔ .رٕتضْ تًحٌدتُ تًَرودَد ؽٌٗ ٕضْ تًخضٕص رؾثلٚث
ظؾٚمث َٕظعرحثَ ،ؼ حٌٕؿ تًحعثًد َشرٕٚثذ َررمؾد فٚر َوحًٕدٕ .هد رمثهَذ أزَد تًَدِٕٚٚد لَِ ٙعود تًٕٚرٕ،
ٕأضحعذ تًرٕررتذ تًَثًٚد ل ٙتزدٚثدِٕٓ .ث أٚظثَ ،ث ًٍ ررخذ إضرتءتذ ضَثؽٚد ضرٚةد ،لِٔثى خعر عوٚؤٚ ٙدد حرؤور

تالهرضثدتذ تًيحرٖ حدال َُ رودَٔث.

ٕحَِٚث ٕٚتضْ يسٚر َُ تالهرضثدتذ تًَرودَد ٓذّ تًرٚثط تًحثردخٕٚ ،تضْ يسٚر َُ تالهرضثدتذ تًضثؽدخ عرترخ َعََٕد

أٚظث ـ ظقٕع رظخَٚد َِٕٕ تةرَثِ ٙهٕ٘ ٕؽضز َرزتٚد ل ٙتًعشثحثذ تًضثرٚد.

ٕرشضل تًحٌدتُ َِخمظد تًدخل َؾدالذ َِٕ َؾوًٕدً ،ئِث رغل شدٚدخ تًرؾرط ًٌرخٌخل تالهرضثد٘ تًِثشب ل ٙأِعثء
أخرٖ َُ تًؾثًٍ ـ حَث ل ٙذًى روٌج أشؾثر تًشٌؼ تألًٕٚد تًذ٘ ِٚعٕ٘ ؽٌٗ ريثًٚك تضرَثؽٚد حثٓغدٕ .إٔد تًرِحْٚ

حشيل خثص إًٗ تًَؾثِثخ تإلِشثِٚد تًِثضَد ؽُ تًضمثك ل ٙتًورُ تإللرٚو ،ٙرٌى تًيثرسد تًَدَرخٕ .تًحٌدتُ لٓ ٙذّ
تًَِعود رعرثش إًٗ َشثؽدخ ؽثضٌد َُ تًَضرَؼ تًدًٕ.ٙ

ِٕٚحق ٙأُ ِرذير أٚظث حٌدتُ تًشرن تألٕشع ٕشَثل إلرٚوٚث ـ إذ رشرػ تًَِعود ل ٙؽٌَٚد رعٕل رثرٚخٚد رِشد لٔٚث
تًشؾٕج عٚثخ ألظل ٕلرص ؽَل يرَٚدٕٚ .شرِ ٙأُ أخحريٍ حأُ تًضِدٕن تؽررك َؤخرت حثًَضٌس تًٕعِ ٙتالِروثًٙ
عيَٕد شرؽٚد ًٌٚحٚثِٕ ،عُ ؽٌٗ تشرؾدتد ًَؾثِٕد تًشؾج تًٌٚح ٙؽُ عرٚن تًَشثؽدخ تًمِٚد ٕتًَشٕرخ حشأُ تًشٚثشثذ
ٕتًدؽٍ تًَثً ٙإذت عٌُِج إًِٚث ذًى.
ها هي الهشكمت؟
ؽِٕتُ يٌَر" ٕٓ ٙرعدٚثذ تالهرضثد تًؾثًَٕ ٙتًعٌٕل تًؾثًَٚد"ًٕ .يُ هحل أُ أرعدز ؽُ تًعٌٕلِٚ ،حق ٙأُ ِيُٕ ؽٌٗ
حِٚد َُ تًَشيالذَٕٚ .يِِ ٙرعدٚد سالز هظثٚث َرَثٚزخٕ ،إُ يثِذ َررتحعد ـ ظقٕع تًَٚزتِٚد تًؾََٕٚد تًرٙ
رؾرضر تًَِٕٕ ،ؽدٍ تالشرورتر ل ٙؽَن تًِغثٍ تالهرضثد٘ تًؾثًَٕ ،ٙتًرٕررتذ تالضرَثؽٚد.
َُٕ تًوظثٚث تألشثشٚد تًر ٙرٕتضْ تًحٌدتُ تًَرودَد ؽٌٗ تًَدٖ تًوضٚر أُ ظقٕع تًَٚزتِٚد تًؾََٕٚد حدأذ رخِن
تًرؾثل ٙتالهرضثد٘ .لال رزتل تًدَ ُٕٚمرعد ل ٙتًِغثٍ تًَثًٕ .ٙؽدٍ تًٚوٚ ُٚعٍٕ عٕل تًيٚثِثذ تًشٚثدٚد لَ ٙخرٌك
تالهرضثدتذ تًَرودَدٕ ،تًحِٕى ل ٙإٔرٕحثٕ ،تألشر ل ٙتًٕالٚثذ تًَرعدخٕ .تًَِٕ تًظؾٚك ٕتًَٚزتِٚثذ تًؾََٕٚد
تًظؾٚمد ـ ًدٖ تًعيَٕثذ ٕتًَؤششثذ تًَثًٚد ٕتألشر ـ ٕٚتضالُ رأسٚرَٓث تًشٌح ٙتًَرحثدلََ ،ث ٚشؾل أزَد تًسود
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ٕٚيحظ تًعٌج ٕٚؾٕن تالشرسَثر ٕإِشثء لرص تًؾَل .إِٔث عٌود َمرفد رزدتد زخَث َؼ تًٕهذٕ ،أضثرعيٍ تًوٕل إِٔث
رمثهَذ حشحج تًرردد ل ٙتًشٚثشثذ ٕتًخٌل تًٕغٚم ٙؽٌٗ تًضؾٚد تًشٚثش.ٙ
ٕٚررحع ٓذت حثًوظٚد تًسثِٚد تألعٕل أضال ـ َخثعر ؽدٍ تالشرورتر ل ٙؽَن تًِغثٍ .لم ٙؽثًَِث تًَررتحعَٚ ،يُ أُ
رؤد٘ تًٔزتذ تالهرضثدٚد ل ٙحٌد َث إًٗ ردتؽٚثذ شرٚؾد ٕهٕٚد ل ٙتًؾثًٍ حأشرّٕ ،خثضد إذت يثُ َضدرٓث تالهرضثدتذ
تًَؤسرخ ؽٌٗ تًِغثٍٕ .هد إٔظعذ أحعثز تًضِدٕن أُ تًرٕتحع تًَثًٚد رِول َسل ٓذّ تًٔزتذ ؽٌٗ ِعٕ شرٚؼ ِٕعثن

ٕتشؼِٕ .غرت ًَشيالذ تًَدِٕٚٚد تًحثهٚد ،تررمؾذ تًَخثعر تًر ٙرٔدد تالشرورتر تًَثً ٙحدرضد ٌَعٕغد.

أَث تًوظٚد تًسثًسد لررؾٌن حثًرٕررتذ تالضرَثؽٚد تًَرأضضد رعذ تًشعظٕ .أرٖ لٓ ٙذت تًضدد ؽددت َُ تًخٕٚع تًَرشثحيد
ـ تًحعثًد تًؾثًٚد تًَزَِدٕ ،خثضد ل ٙضٚل تًشحثج؛ ٕتًروشك تًَثً ٙتًذ٘ ٚوٌص شحل تًعَثٚد تالضرَثؽٚد؛ ٕرضٕرتذ

تًرعثَل ؽٌٗ ضقثر تًَشرسَر ُٚل َُٚ" ٙشررٚذ" ًضثًظ أهعثج "ٕٕل شررٚذ"؛ َِٕع تًَِٕ تًَٕرٕز ل ٙتًؾدٚد َُ
تًحٌدتُ ٕتًذ٘ تِمردذ ل ْٚعحوثذ تًَضرَؼ تًؾٌٚث حضَِ ٙؾغٍ تًسَثر .يل ٓذّ هظثٚث رزٚد َُ تشرؾثل أزَد تًسود.
ها الحل؟

َث تًذ٘ َٚيُ ؽٌَْ ،إذُ؟ أرٚد أُ أهررط تً ٍٕٚأرحؾد أحؾثد ررؾٌن حثًشٚثشثذ َُ ،شأِٔث رأَ ُٚتًرؾثلٕ ٙتالشرورتر

تالهرضثد٘ ـ َؾثًضد تًخٌل ) ،(repairإؽثدخ تًرٕتزُ ) ،(rebalanceتإلضالط ) ،(reformإؽثدخ تًحِثء )(rebuild

(إٔ  4 R’sؽٌٗ شحٚل تالخرضثر حثإلِضٌٚزٚد).

إٔالَ ،ؾثًضد تًخٌل .حثدا ذ٘ حدءٚ ،ضج أُ ِخمك حؾط ظقٕع تًَٚزتِٚد تًؾََٕٚد تًر ٙرٔدد حخِن تًرؾثلٙ
تالهرضثد٘ ـ ٕررعٌَٔث تًيٚثِثذ تًشٚثدٚدٕ ،تألشر ٕتًحِٕى.

ل حثًِشحد ًٌيٚثِثذ تًشٚثدٚد ،رعرثش تًحٌدتُ تًَرودَد إًٗ خعع َٕسٕهد َرٕشعد تألضل ًرسحٚذ ِشج تًد ُٚتًؾثٍ ٕرخمٚظٔث.

ٕٚضج أُ ٚأر ٙذًى إٔالً .يُ تًَشثرؽد حثًروشك َٚيُ أُ رظر حثًرؾثل ٙتالهرضثد٘ ٕرزٚد َُ ضؾٕحد تعرَثالذ

عرَ ُٚتًرٕأٍ تًَرَسٌ ُٚل ٙلودتُ تًَضدتهٚد
تًرٕغٚكٕ .ؽٌٗ ذًى ،لئُ تًرعد٘ تًرتُٓ ٕٓ تًِضثط ل ٙرضِج تًخ َ
ٕإظؾثك تًَِٕٕ .سَد عرٚن ًرعوٚن ٓذت تًٔدك .لثًردتحٚر تًَٕسٕهد تًر ٙرؾَل ؽٌٗ رعوٚن تًٕلٕرتذ ٕرسحٚرٔث ل ٙتًَدٖ
تًَرٕشع َُ شأِٔث تًَشثَٓد ل ٙإٚضثد عٚز َثًٚ ٙشَظ حرعوٚن تًَِٕ تً ٍٕٚـ َُ خالل تًشَثط حَشثر أحعأ ًٌروشك

تًَثً.ٙ

ٕحعحٚؾد تًعثلٚ ،خرٌك تًَشثر تًدهٚن ًيل حٌد ؽُ َشثر تًحٌد تٛخر .لحؾط تًحٌدتُ ال ٕٚضد أَثَٔث خٚثر إال رخمٚط
تًؾضز تًٕ ،ٍٕٚخثضد إذت يثِذ رخظؼ ًظقٕع َُ تًشٕنِٕٓ .ثى حٌدتُ أخرٖ ِٚحق ٙأُ ررَشى حخععٔث تًَٕظٕؽد
ًٌرضعٚظ تًَثً ،ٙؽٌٗ أُ ريُٕ َشرؾدخ ًرقٚٚر تًَشثر إذت زتد تًرؾسر ل ٙخعٗ تًَِِٕٕٓ .ثى َضَٕؽد حٌدتُ أخرٖ

رحَث ريُٕ إضرتءترٔث تًَ ٍٕٚمرعد ل ٙتًرشددَٕٚ ،ئِث تًرخمٚك َُ فٌٕتةٔث حؾط تًشٙء.
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ِوعد أخرٖ ـ تألَر ال ٚرٕهك ؽِد رعدٚد َث ٕٓ تًرضعٚظٕ ،إَِث ٚشَل تًيٚمٚد أٚظث .لؾٌٗ تًَدٖ تًوضٚرٚ ،ضج أُ
ٚريز ضِثػ تًشٚثشثذ ؽٌٗ تًردتحٚر تًر ٙرعون أيحر َردٕد َوثحل تًريٌمدٕ ،تًر ٙرِشب ٕغثةك ضدٚدخ ٕرؾع ٙتًَِٕ

دلؾد تًحدءٕ ،رأخذ تؽرحثرتذ تًرٕزٚؼ تًؾثدل ل ٙتًعشحثَُٕ .ث أهضدّ ِٓث ٕٓ هظثٚث َسل تإلضالط تًظرٚح ،ٙحَث لٙ
ذًى رٕشٚؼ تألٕؽٚد تًظرٚحٚدٕ .حثًَسل ،شريُٕ تإلضالعثذ ل ٙحرتَص تًَشرعوثذ أَرت ظرٕرٚث إلرشثء تًد ُٕٚؽِد
َشرٕٖ َٚيُ تالشرَرتر ل ٙرعٌَْ ؽٌٗ تًَدٖ تًَرٕشع ل ٙيل تالهرضثدتذ تًَرودَد رورٚحث.
ٕٚضج أُ ٚؾثًص ضِثػ تًشٚثشثذ َشيٌد تًَٚزتِٚثذ تًؾََٕٚد ًألشر ٕتًحِٕى.
ِٕغرت ألزَد تًٕغثةك ل ٙتًٕالٚثذ تًَرعدخ ،أرعج حثًَوررعثذ تًر ٙعرعٔث تًرةٚس إٔحثَث َؤخرت ًَؾثًضد هظثٚث
تًَِٕ ٕرٕغٚك تًؾَثًدٕ .لِ ٙمس تًٕهذ ،ال ٚزتل َُ تًظرٕر٘ أُ ٕٚظظ ضِثػ تًشٚثشثذ ،حثًرٕتز٘ َؼ ذًىَ ،ث
ًد َُ ٍٔٚخعع َرٕشعد تألضل ًٕظؼ تًد ُٚتًؾثٍ ؽٌٗ َشثر هثحل ًالشرَرترٕ .رَشٚث َؼ ضدٕل تألؽَثل تًظرٕر٘

تًَذيٕر ًرٕغٚك تًؾَثًد َُ ،تًٍَٔ رخمٚك تألؽحثء تًَمرعد ؽٌٗ يثٓل تألشر ،حثرخثذ إضرتءتذ رشَل ؽٌٗ شحٚل تًَسثل
رعحٚن حرتَص أيسر ضرأخ ًرخمٚط أضل تًد ،ُٚإٔ َشثؽدخ أضعثج تًَشثيُ ؽٌٗ تالشرمثدخ َُ أشؾثر تًمثةدخ تًَِخمظد.
ٕل ٙإٔرٕحثٚ ،ضج أُ رؾثًص تًيٚثِثذ تًشٚثدٚد َشيالرٔث تًرٌَٕٚٚد ؽالضث عثشَث ؽُ عرٚن ؽٌَٚد َٕسٕهد ًظحع

إٔظثػ تًَثًٚد تًؾثَدٕ .إظثلد إًٗ ذًىٕ ،شؾٚث ًدؽٍ تًَِٕ ؽُ عرٚن إهرتط تًوعثػ تًخثصٚ ،ضج أُ ررٕتلر لٙ
تًحِٕى رؤٕس إَٔتل ٕهثةٚد يثلٚد.
ٕتًحؾد تًسثِ ٙتًحثدا حثًعرك تإلِضٌٚز٘ ” ٕٓ “Rتإلضالط .لئذت يثِذ َؾثًضد تًخٌل رُؾِٗ حرعرٚى تالهرضثد تً ،ٍٕٚلئُ
تإلضالط ُٚؾِٗ حئرشثء تًدؽثةٍ ًَشروحل تهرضثد٘ أيسر تشرورترت.

ِٕٓث ٚشيل إضالط تًوعثػ تًَثً ٙإًٕٔٚدٕ .ؽٌٗ َشرٕٖ تإلٚضثحٚثذً ،دِٚث ترمثن ؽثٍ عٕل َؾثٚٚر أيسر ضٕدخ ًرأس
تًَثل ٕتًشًٕٚدَ ،ؼ رررٚحثذ َالةَد ًرعحٚؤث حثًردرٚصً .يُ ِٓثى سقرتذ يحٚرخ َرحوٚد لَ ٙضثالذ َسل تًرهثحدٕ ،رشٕٚد

تألٕظثػ ؽحر تًعدٕدٕ ،تًَؤششثذ "تألٍٓ َُ أُ رمشل"ِٕ ،غٍ تًغل تًَضرلٚدِٕ .عُ حعثضد إًٗ تًرؾثُٕ تًدًٕ ٙلٙ
ضَٚؼ تألحؾثد عرٗ ِرضِج تًَرتضعد تًرِغَٚٚدٕ .لٓ ٙذت تًشٚثن َُ ،تًعحٚؾ ٙأُ ِشؾر ضَٚؾث حثًوٌن إزتء يسرخ ٓذّ
تًوظثٚث تًر ًٍ ٙرعشٍ عرٗ ت ،ُٛرفٍ َرٕر سالز شِٕتذ ؽٌٗ تِٔٚثر َؤششد "ًَٚثُ".
ِٕعُ حعثضد أٚظث إًٗ تشرعدتز ٕرٔٚةد أدٕتذ تعررتزٚد يٌٚد ًٌٕهثٚد َُ تًَخثعر تًَثًٚدَٕ .ث أهضدّ ِٓث ٕٓ شٚثشثذ
يثًر ٙررعٌج َُ تًحِٕى تالعرمثغ حرؤٕس إَٔتل أيحر ل ٙإٔهثذ تًٚشر إٔ رعحٚن عد أهضٗ ًِشج تًورٕط إًٗ تًوَٚد
حقٚد تًٕهثٚد َُ لوثؽثذ أشؾثر تًَشثيُ.
ٕرعذ ؽِٕتُ تإلضالط ،إٔد أُ أدرش تًحؾد تالضرَثؽ ٙأٚظث .إُ رٕغٚك تًؾَثًد ٚضج أُ ٚيُٕ ل ٙحؤرخ تالٓرَثٍ .لٕٔ
ال ٚعثلغ ؽٌٗ تًعٌج لوعٕ ،إَِث ُٚؾٌ ٙتًيرتَد تإلِشثِٚد أٚظثٕ .ؽٌٗ عد رؾحٚر دٕشرٕٚمشي" ٙتًعرَثُ َُ تًؾَل
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تًٔثدك ٚمود تًرضثل ٕتًِشثء شحج ٕضٕدٍٓ"ٕٚ .يرشج ذًى أَٓٚد خثضد ح ُٚتًشحثج تًذٚ ُٚرؾرظُٕ العرَثل خشثرخ
تًشحثن عرٗ هحل شَثػ عٌود تًحدتٚدِٕٚ .حق ٙأُ ِشؾٗ أٚظث ًرعوٚن َِٕ شثَل ًٌضَٚؼٚ ،عضد سَثرّ تًَضرَؼ حأشرّ.
ٕتًحؾد تًسثًز تًحثدا حثًعرك ” ٕٓ “Rإؽثدخ تًرٕتزًُٕٔ .ذت تًحؾد َؾِٚثُ .إٔال ،تًؾٕدخ حثًعٌج َُ تًوعثػ تًؾثٍ إًٗ
تًوعثػ تًخثص ،عٚ ُٚيُٕ تًوعثػ تًخثص هٕٚث حَث ٚيمً ٙرعَل ٓذت تًؾجء ٕٕٓ ،أَر ًٍ ٚعدز حؾد.

أَث تًَؾِٗ تًسثِ ٙإلؽثدخ تًرٕتزُ لِٚعٕ٘ ؽٌٗ رعٕل تًعٌج تًؾثًَ َُ ٙتًحٌدتُ ذتذ تًؾضز تًَثً ٙتًخثرض ٙإًٗ تًحٌدتُ
ذتذ تًمثةط تًخثرضٕ .ٙتًميرخ ِٓث ال فَٕط لٔٚث ـ لَؼ تِخمثط تإلِمثن ٕتررمثػ تًَدخرتذ ل ٙتالهرضثدتذ
تًَرودَدٚ ،ضج أُ ررًٕٗ تألشٕتن تًضثؽدخ تًرةٚشٚد تشرٚؾثج تًررتخ ٙتالهرضثد٘ تًِثرص ٕرحدأ ل ٙرٕلٚر تًعٌج تًالزٍ
ًدلؼ ؽضٌد تًرؾثل ٙتًؾثًًَ .ٙيُ أ٘ تشرؾثدخ ًٌرٕتزُ عرٗ ت ُٛررضؼ ل ٙتألشثس إًٗ تِخمثط تًَِٕٕ .ل ٙحؾط
تًحٌدتُِٓ ،ثى يحظ إلؽثدخ تًرٕتزُ َُ ضرتء تًشٚثشثذ تًر ٙرحو َِٕ ٙتًعٌج تًَعٌَ ٙمرعث ل ٙتًحعء ٕتررمثػ شؾر

تًؾٌَد َمرعث ل ٙتًرٕتظؼِٕٓ .ثى أشٕتن ضثؽدخ أخرٖ رضثحْ تألخعثر تًِثرضد ؽُ ردلوثذ رؤٕس تألَٕتل تًدتخٌد
إًٔٚث حشرؽد َمرعد.
ٕٓذت تاللروثر إًٗ إؽثدخ تًرٕتزُ تًيثلٌٚ ٙعن تًظرر حثًضَٚؼ .لم ٙؽثًَِث تًَررتحع ،أ٘ رميٚر ل ٙلى تالررحثع َث ٕٓ
إال شرتجٕ .إذت تشرشٌَذ تالهرضثدتذ تًَرودَد ًٌريٕد ًُ ،رمٌذ َِْ تألشٕتن تًضثؽدخٚ ًُ .مٌذ َِْ أعد .إُ إؽثدخ
تًرٕتزُ ٚضج ل ٙتًضثًظ تًؾثًًَٕ ،ٙيِْ ٚضج أٚظث ل ٙتًضثًظ تًوَٕ.ٙ
ٓذت تًيالٍ يثُ شٚؾضج ٕٕدرٕ ٌٕٚشُٕ ،أِث َرأيدخ َُ ذًى.
أَث تًحُؾد تًرتحؼ ـ ٕتألخٚر ـ تًحثدا حثًعرك ” “Rلٕٔ إؽثدخ تًحِثءٕ .أهضد ِٓث ل ٙتألشثس تًحٌدتُ َِخمظد تًدخل

تًر ٙرعرثش إًٗ إؽثدخ حِثء تًَضدتذ تًٕتهٚد ًشٚثشثرٔث تالهرضثدٚد ـ حَث ل ٙذًى أرضدخ َثًٚرٔث تًؾثَد ـ تًر ٙألثدذ
ٓذّ تًحٌدتُ إًٗ عد يحٚر أسِثء تألزَد ،عرٗ ررَيُ َُ درء َخثعر تًؾٕتضك تًَشروحٌٚدٕ .شٚشثؽد ٓذت أٚظث ل ٙرٕلٚر
تًعٚز تًَثً ٙتًالزٍ ًالشرسَثر تًؾثٍ تًدتؽٍ ًٌَِٕ ٕشحيثذ تألَثُ تالضرَثؽ ٙـ حأُ ٚرٚظ ًٔذّ تًحٌدتُ رود ٍٚتًدؽٍ تًَٕضْ
حدهد إًٗ تًَشرعو َُٕ ُٚسٍ عَثٚد تًمورتء َُ روٌحثذ أشؾثر تًشٌؼ تألًٕٚد َؼ أهل هدر ََيُ َُ تًرأسٚر ؽٌٗ تشرَرترٚد

إٔظثػ تًَثًٚد تًؾثَد.
إذُٓ ،ذّ ٓ ٙأحؾثد٘ تألرحؾد تًرٚ ٙرريز ؽٌٔٚث تًرؾثل ٙتالهرضثدً٘ .يِِ ٙأغُ أُ ِٓثى حؾدت خثَشث ٚحدأ أٚظث حثًعرك
” “Rـ ٕٓ دٕر ضِدٕن تًِود تًدًٕ.(role of the IMF) ٙ
ٕهد ذيرذ َُ هحل أُ تًؾثًٍ دخل َرعٌد ضدٚدخ ٕخعٚرخ َُ تألزَدٕ .لٓ ٙذّ تًغرٕكِ ،ضد أُ تًضِدٕن ـ ححٌدتِْ
تألؽظثء تًحثًـ ؽددٓث  787حٌدت ـ ٚعرل َٕهؾث لرٚدت َٚيِْ َُ دؽٍ تإلضرتءتذ تًضَثؽٚد ح ُٚيثلد تًحٌدتُ تألؽظثء
ؽٌٗ َشرٕٖ تًؾثًٍ .يٚك؟
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هدرترِث تًرهثحٚد َٚيُ أُ رشثؽد ل ٙرعدٚد تًَخثعرٕ ،يذًى تًمرص تًرٚ ٙرٚعٔث تًررتحع حَ ُٚخرٌك
تالهرضثدتذ.



تًَشٕ رخ تًرِ ٙودَٔث حشأُ تًشٚثشثذ َٚيُ أُ رٌو ٙتًظٕء ؽٌٗ تًوظثٚث تًََٔد ـ تًَِٕ َٕٕتعُ تًظؾك
تألشثشٚدٕ ،تِرشثر تًردتؽٚثذ ـ ٕأُ رشثٍٓ ل ٙإرشثد ضٕٔد تًرؾثُٕ تًدًٕ ،ٙال شَٚث إذت رٕخِٚث تًعيَد لٙ
تشرخدتٍ َشثؽدترِث تًمِٚد ًٌحٌدتُ تألؽظثء.



هرٕظِث َٚيُ أُ ررٚظ ًٌحٌدتُ لرضد الًروثع تألِمثس عرٗ ررقٌج ؽٌٗ َخرٌك تًرعدٚثذ تًؾثضٌد ـ تألشٕتن
تًضثؽدخ تًر ٙروؼ لرٚشد ًؾدٍ تالشرورتر تًخثرضٕ ،ٙتًحٌدتُ تًر ٙرٕتضْ تعرٚثضثذ عثرةد إٔ تِروثًٚدٕ ،تًحٌدتُ

تألؽظثء ذتذ تًدخل تًَِخمظد تًَؾرظد ًٌَخثعر.


ٕحثًِغر إًٗ َث ٕرتء ألن تألزَدِ ،ضد أُ تًضِدٕن َٚيِْ تًَشثؽدخ أٚظث ل ٙحِثء ِغثٍ َثً ٙدًٕ ٙأيسر أَثِث
ٕتشرورترتٓ .ذّ ََٔرِث تألشثشٚد.

ٕال شى أِِث فٚر َررتخ ُٚحأ٘ عثل .لؾٌٗ فرتر تًضَٚؼِٕ ،غرت ًٌرعدٚثذ تًضدٚدخ تًر ٙرٕتضْ تًؾثًٍِ ،عرثش إًٗ

تًِٕٔط حأدٕترِث يِ ٙرَيُ َُ تالشرضثحد ـ ٕعرٗ ًيِ ٙعون لؾثًٚد أيحر ل ٙخدَد حٌدتِِث تألؽظثء ؽٌٗ َشرٕٖ
تًؾثًٍٕ .شٕك أرعدز ؽُ ٓذّ تًَشأًد حَزٚد َُ تًرمضٚل ل ٙتألشحٕػ تًوثدٍ ،ل ٙتضرَثؽثرِث تًشِٕٚد ـ لثِرغرِٕ!ٙ

خاجهت
ٕخرثَث أهٕل إِْ ال ٕهذ ًٌررتضؼٕ ،ال أِضثك تًعٌٕلٕ ،ال رؾسر تًخعٕتذَٕ .رخ أخرٖ ،يثِذ َوًٕد ٕٕدرٕ ٌٕٚشُٕ
ٓ ٙتألحٌـ لٓ ٙذت تًضدد ع ُٚهثل" :تًعذر ٕيٚل أًَ ُٚعج تًذتذ".
يذًى ٚضج ؽٌٗ ضِثػ تًشٚثشثذ أُ ٚرعريٕت َؾث .ؽٌ ٍٔٚتشرردتد رٕط ؽثٍ  ،2008إٔ رٕط ؽثٍ  .7944رٕط
ٌٕٚشُٕ ـ أ٘ تإلَٚثُ حأُ تًيل أيحر َُ َضَٕػ أضزتةْ.
لئذت تفرَِِث تًٌعغد ،شِشرعٚؼ تإلحعثر حؾٚدت ؽُ إَٔتش تألزَد ِٕشرؾٚد تًَِٕ تًؾثًَ ٙتًوٕ٘ ٕتًَرٕتزُ ٕتًوثحل
ًالشرَرتر.
تًَشثر ٕتظظٕٚ .ضج أُ ِرعرى.
ٕشيرت.

