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يشبء اهخٖر .إٌَ يً دّاؽٕ شرّرٔ اهتبهغ أً أنًّ ٌُب اهّٖى ّأً أهخلٕ تؾدد نتٖر يً األضدكبء اهلدايٓ ّاهجددّ .أّد
أً أؽرة ؽً شنرٔ اهخبص هيؾبهٕ يديد اهضفدٔ ّزٖر يبهٖج هتٌبً ؽوٓ دؽّخَ اهنرٖيج هٕ نٕ أخددد أيبينى
اهّٖى.
ّأّد خّجَٖ اهشنر إهٓ جيٖؼ اهجِبح اهيٌغيج ـ يؤششج اهضفدّٔ ،يرنز اهدٖيلراعٖج ّاهخٌيٖج ّشٖبدث اهلبًٌّ فٕ
جبيؾج شخبٌفّردّ ،يرنز اهيشرّؽبح اهدّهٖج اهخبضج ـ ّأخٖرا ّهٖس آخرا ـ يرنز ّّدرّ ّٖوشًّ اهذٔ ٖشخظٖفٌب

اهّٖى.
ُذٍ ُٕ اهيرث اهذبٌٖج اهخٕ أخددد فِٖب خالل فخرث ّجٖزث ال خخجبّز تظؾج أشِر فٕ يرنز ّٖوشًّ ـ ّآيل أال أنًّ
كد أذلوح ؽوٖنى! هنً ُذٍ اهيرث يخخوفج .فدٌٖيب جئح إهٓ ُذا اهينبً فٕ شتخيتر/أٖوّل اهيبظٕ ،خددذح ؽً اهخددٖبح
اهخٕ خّاجَ االكخضبد اهؾبهيّٕ .اهّٖى ،شأرنز دضرٖب ؽوٓ اهخدّل اهخبرٖخٕ اهجبرٔ أيبى أؽٌٌٖب فٕ اهشرق األّشع

ّشيبل إفرٖلٖب.

ّاشيدّا أً أخددد اهّٖى ؽً أيرًٖ يدددًٖ.


أّال ،شأخددد تئٖجبز ؽً اهشٖبق اهؾبى هورتٖؼ اهؾرتّٕ ،أًٖ ّضل تؾد يُظٕ ؽبى.



ّذبٌٖب ،شأخٌبّل تؾد ذهم تؾط اهخددٖبح االكخضبدٖج اهيدددث أيبى اهيٌعلج خالل ُذٍ اهفخرث تبهغج األُيٖج.

السياق :رفض الماطي وجحديد مالمح المسجقبل
أّد اهتدء تبهددٖد ؽً اهشٖبق اهؾبى .فنيب ٌؾوى جيٖؾب ،هلد خغٖر نل شٕء تبهٌشتج هشؾّة اهشرق األّشع يٌذ كراتج

اهؾبىّ .شرؽح اهيٌعلج فٕ ؽيوٖج خدّل خبرٖخٖج.
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ّهنً كوج كوٖوج نبٌح خدرم فٕ ذهم اهّكح إهٓ أًٖ خخجَ ُذٍ اهردوج .فدٌٖيب أكدى يديد تّؽزٖزٔ ،اهتبئؼ اهخٌّشٕ
اهيخجّل ،ؽوٓ إشؾبل اهٌبر فٕ ٌفشَ اهؾبى اهيبظٕ ،يً نبً ٖخضّر أً خنًّ ّفبخَ اهيأشبّٖج إٖذاٌب تشرق أّشع جدٖد

خيبيب؟

يً نبً ٖينً أً ٖخٌتأ تأً ُذا اهخضرف اهٖبئس ؽوٓ اٌخِبم نرايج اإلٌشبً شٖعوق شرارث خظئ اهيٌعلج تريخِب فٕ
ٌِبٖج اهيعبف ،فخشلع دنّيبح ّخلّد ضدّث جيبؽٖج هوّؽٕ االجخيبؽٕ؟
ّيً اهّاظخ أً اهرتٖؼ اهؾرتٕ ٖجشد اٗيبل ّاألدالى ّاهخعوؾبح هدْ شؾّة خخّق إهٓ دٖبث أفظل .خخّق إهٓ يزٖد

يً اهدرٖج ،يزٖد يً اهؾزث ،يزٖد يً اهؾداهج فٕ خّزٖؼ اهفرص ّاهيّارد االكخضبدٖج ؽوٓ ٌعبق أّشؼ .إٌِب أتشع
اهخعوؾبح اإلٌشبٌٖج.
ّاهّٖى ،يظٕ ؽبى ّال خزال ٌُبم دبهج يً ؽدى اهٖلًُّٖ .ب ُّ اهرتٖؼ كد خدّل إهٓ خرٖفّ ،اهخرٖف إهٓ شخبء.
ّاهشؾّة خشؾر تؾدى االرخٖبح ّخزداد ظٖلب تبهّظؼ اهراًُ.
هنً ُذا أير يخّكؼ .فبهخغٖراح اهجذرٖج يً ُذا اهٌّػ ـ خشنٖل يجخيؼ جدٖد ـ ال ٖينً أً خخى تشِّهج ،تل غبهتب يب

خنًّ يؾلدث ّغٖر شوشج.

ّيؼ ُذا ،فيً األيبٌج أً أكّل إً االٌخنبشبح نبٌح أشد يً اهيخّكؼ .فلد نبً يً اهّاظخ دائيب أً ؽوٓ نل تود أً
ٖددد يشبرٍ اهخبص ّ ،أً ّخٖرث اهخغٖٖر شخخخوف تبخخالف اهتوداًّ ،هنً كوج كوٖوج ُٕ اهخٕ خٌتأح تدجى االٌخنبشبح أّ
نذبفج االظعراتبح.
ّيب أكضدٍ ٌُب ؽوٓ ّجَ اهخضّص ُّ اهخشبئر اهيؤشفج فٕ األرّاح فٕ توداً يذل هٖتٖب ّشّرٖب ّاهٖيًُ .ذا اهؾٌف
ظد اهيدًٌٖٖ ال ٖجوة ؽوٓ اهتشرٖج إال اهخراة .إً يجرد اهخفنٖر فَٖ ٖشؾرٌٕ تأهى ؽيٖق.
ٌّدً اًٗ ؽوٓ أؽخبة أضؾة اهفخراح ؽوٓ اإلعالق .إٌٌب فٕ يٌخضف يردوج اٌخلبل دكٖلج تًٖ "رفط اهيبظٕ"
ّ"رشى ياليخ اهيشخلتل"ٌ ُّٕ ،لعج أشبشٖج يً ٌلبع "االٌلالة اهٌفشٕ".
ّنيب نخة اهشبؽر اهوتٌبٌٕ اهؾغٖى خوٖل جتراً "األيس ُّ ذنرْ اهّٖى فلع ّاهغد ُّ دوى اهّٖى".
ّتعتٖؾج اهدبلُ ،ذٍ اهفخرث يوٖئج تبهيخبعر ّؽدى اهٖلًٖ .إٌِب فخرث ٖخؾًٖ فِٖب االخخٖبر تًٖ تدائل ضؾتج ،وأن تفسح فيها
وشىة ما بعد الثىرة بعض المجال لشىاغل الىاقع العملي ،وال سيما في ظل تزامه المرحلت االوتقاليت مع حدوث اضطراباث
كبيرة في االقتصاد العالمي.
ّيً اهيِى أً ُٖدار ُذا اهخدّل اهضؾة تعرٖلج يٌغيجٌُّ .ب أّد اإلشبدث ؽوٓ ّجَ اهخضّص تشؾة خٌّس اهذٔ
ٖجخبز ؽيوٖج خدّل شوشج ٖشبرم فِٖب اهجيٖؼّ .يذويب نبٌح خٌّس ُٕ اهخٕ أّكدح شؾوج اهرتٖؼ اهؾرتٕٖ ،ينٌِب اًٗ أً
خظٕء اهيشبر اهلبدى أيبى اهتوداً األخرْ فٕ اهيٌعلج.
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هنٌٌٕ شأغل يوٖئج تبأليلّ .كد خؾرر اهردوج فٕ تؾط األدٖبً ؽوٓ يٌؾعفبح ّيٌدٌٖبح غٖر يخّكؾج ،تل إٌِب كد خضل
إهٓ درجج اهخعّرث فٕ تؾط األّكبح ،هنً اهّجِج اهٌِبئٖج ّاظدج .فبهرتٖؼ اهؾرتٕ ال ٖزال يخجِب ٌدّ إعالق

إينبٌبح اهشؾة اهؾرتٕ ،إينبٌبح خدلٖق يشخلتل أفظل هوجيٖؼُّ .ذا ُّ اهيِىُّ .ذا يب ٌٖتغٕ أً ٖغل ٌضة أؽٌٌٖب.
الجحدياث االقجصاديت
ّأٌخلل اًٗ إهٓ ٌلعخٕ اهذبٌٖج ُّٕ نٖفٖج ارختبع ذهم تبهخددٖبح االكخضبدٖج اهخٕ خّاجَ اهيٌعلج.

نوٌب خؾوى درّشب يِيج يً اهرتٖؼ اهؾرتٕ .فرغى أً األركبى االكخضبدٖج األشبشٖج ـ هوٌيّ ؽوٓ شتٖل اهيذبل ـ نبٌح
ختدّ جٖدث فٕ اهغبهة ،فئً ؽددا نتٖرا يً اهيّاعًٌٖ هى ٖنً ٖويس أٔ خدشً.
ّأخددد ؽً اهضٌدّق فأكّل إٌٌب ٌتٌِب تبهخأنٖد إهٓ اهلٌتوج اهيّكّخج اهخٕ خيذوِب اهتعبهج اهيرخفؾج تًٖ شتبة اهيٌعلج،
ّهنٌٌب هى ٌخّكؼ نل اهؾّاكة اهخٕ خرختح ؽوٓ ؽدى اهيشبّاث فٕ خّزٖؼ اهفرصّ .تضرادجٌ ،دً هى ٌٌختَ تبهلدر اهنبفٕ

إهٓ اهنٖفٖج اهخٕ خّزػ تِب ذيبر اهٌيّ االكخضبدٔ.
أيب اًٗ فلد تبح أّظخ تنذٖر أً اهيجخيؾبح نويب أضتدح أنذر يشبّاث ،زاد فِٖب االشخلرار االكخضبدٔ ّخؾزز اهٌيّ
اهيشخير.
ّٖجة أً ٖددد نل تود فٕ اهيٌعلج يشبرٍ اهخبص ٌدّ اهخغٖٖر ،إال أً األُداف االكخضبدٖج اهنترْ اهخٕ ٖلّى ؽوِٖب

اهرتٖؼ اهؾرتٕ ال خزال ّاظدج ـ خدلٖق يؾدل ٌيّ أؽوٓ ّٖفر يزٖدا يً فرص اهؾيل ّٖؾّد تبهٌفؼ ؽوٓ نل شرائخ
اهيجخيؼ تبهخشبّٔ.
فنٖف هٌب أً ٌدلق ُذا اهِدف؟ نٖف ٖينٌٌب خدّٖل أدالى اهرتٖؼ اهؾرتٕ إهٓ دلٖلج ّاكؾج؟
فٕ ُذٍ اهيردوج اهدشبشج يً ؽيوٖج اهخدّل ،ال خلخضر اهيخبعر ؽوٓ اهجبٌة اهشٖبشّٕ ،إٌيب خيخد إهٓ اهٌّادٕ

االكخضبدٖج ّاهيبهٖج.

إٌٌب ٌشِد تبهفؾل ختبعؤا فٕ اهٌشبع االكخضبدٔ هدْ اهتوداً اهيشخّردث هوٌفع ييب ٖزٖد يً ارخفبػ اهتعبهج اهيرخفؾج تبهفؾل
ّٖؤدٔ إهٓ خفبكى اهخّخراح االجخيبؽٖج.
ّٖجة ؽوٌٖب خّخٕ اهدرص فٕ إدارث ُذا اهيخبعرّ .فٕ ُذا اهشٖبق ،أّد اهددٖد ؽً تؾدًٖ يدددًٖ ـ ُّيب
االشخلرار االكخضبدٔ اهنوٕ ّاهٌيّ اهشبيل هوجيٖؼ.

االشخلرار االكخضبدٔ اهنوٕ
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أّد اهخرنٖز أّال ؽوٓ ٌلعج تبهغج األُيٖج ُّٕ أً االشخلرار اهيبهٕ ّاالكخضبدٔ اهنوٕ ٖغل رنٖزث أشبشٖج ال ٖينً
االشخغٌبء ؽٌِب فٕ تٌبء أٔ يجخيؼ جدٖدّ .تدًّ ُذا األشبس اٗيً هً خذير أٔ جِّد هالشخجبتج إهٓ عيّدبح
اهشؾّة .فبالشخلرار اهيبهٕ ّاالكخضبدٔ اهنوٕ ٖجة أً ٖغل يعوتب جُّرٖب.

ّكد اشخجبتح اهدنّيج هوظغّع االجخيبؽٖج دخٓ اًٗ ؽً عرٖق زٖبدث اهدؽى ّاألجّر ّغٖرُب يً أّجَ اإلٌفبق ،شؾٖب
هخخفٖف اهيشلج اهخٕ ٖخديوِب اهيّاعً اهؾبدّٔ .نبً ُذا اهخّجَ يعوّتب هخدلٖق اهخجبٌس االجخيبؽٕ ؽوٓ اهيدْ
اهلضٖر.
هنً ُذٍ اإلجراءاح ال خأخٕ تغٖر خنوفج .فلد اخشؼ ؽجز اهيبهٖج اهؾبيج ييب أذبر اهيخبّف تشأً إينبٌٖج االشخيرار .ذهم
أً اخشبػ اهؾجز أدْ إ هٓ ارخفبػ أشؾبر اهفبئدث ،ييب ٖزٖد يً ضؾّتج دضّل اهلعبػ اهخبص ؽوٓ االئخيبً اهالزى هتدء
يشرّؽبح جدٖدث أّ اهخّشؼ فٕ اهيشرّؽبح اهلبئيج ّتدء خؾًٖٖ اهيّغفًٖ.
ّؽوٓ ذهمٌٖ ،تغٕ أً خخدرم اهدنّيبح فٕ جيٖؼ أٌدبء اهيٌعلج ٌدّ شٖبشبح يبهٖج أفظل ّأنذر اشخيرارٖجّ .ؽوٓ
ّجَ اهخضّص ،اهدؽى ّاهخدّٖالح اهيّجًِٖ تشنل أفظل إهٓ اهفئبح اهيشخدلج ٖينً أً ٖشبُيب فٕ خّفٖر أيّال
هإلٌفبق ؽوٓ يجبالح يذل اهتٌٖج اهخدخٖج ّاهخؾوٖى ّاهضدج ،تٌٖيب ٖظؼ األشس هخدلٖق اهٌيّ اهشبيل هوجيٖؼّ .شٖنًّ
ذهم خدّال خبيب ؽً اهيشبر اهشبتق اهذٔ نبً ٖشخخدى اهدؽى اهيؾيى الشخرظبء اهيّاعًٌٖ تٌٖيب ٖشيخ ألضدبة
االيخٖبزاح اهخبضج تبالشخفبدث يً اهييبرشبح اهجبئرث.

اهٌيّ اهشبيل هوجيٖؼ
إذً فبالشخلرار االكخضبدٔ اهنوٕ يعوة ظرّرّٔ .هنً االشخلرار االكخضبدٔ اهنوٕ ّاهٌيّ اهشبيل هوجيٖؼ ٖينً ـ
تل ّٖجة ـ أً ٖشٖرا يؾب.
ّفٕ ُذا اهضددٖ ،جة ؽوٓ اهدنّيج ّاهلعبػ اهخبص أً ٖؾيال فٕ خٌبغى ّاخشبق .فٖجة أً ٖنًّ هولعبػ اهخبص ،تيب
فٕ ذهم اهيشرّؽبح اهضغٖرث ّاهيخّشعج ،دّر كٖبدٔ فٕ دؽى االشخذيبر ّاإلٌخبجٖج ّاهخٌبفشٖج ـ ّخّفٖر فرص اهؾيل.
هنً خدلٖق ذهم ٖخعوة يً اهدنّيج خّفٖر تٖئج يّاخٖج .فٌٖتغٕ أً خٌشئ يؤششبح ددٖذج ّشفبفج هخشجٖؼ اهيشبءهج
ّاهدّنيج اهشوٖيج ّظيبً إرشبء كّاؽد ؽيل خلّى ؽوٓ اهشفبفٖجٌّٖ .تغٕ أٖظب أً خلظٕ ؽوٓ غّل اهفشبد كظبء
يتريب.
ّٖخؾًٖ ؽوٓ اهدنّيبح إرشبء دؽبئى اكخضبد ددٖد ّخٌبفشٕ ؽً عرٖق اهلظبء ؽوٓ اهيضبهخ اهينخشتج ّنشر شتنبح

اهخيٖٖز اهخٕ خخٖخ أفظوٖبح ألكوٖج يلرتَّج فخدّل دًّ خدلٖق اهيٌعلج إينبٌبخِب االكخضبدٖج اهفؾوٖجّ .تتشبعج ،ال ّٖجد
شتٖل آخر هخّفٖر ّغبئف ٖخراّح ؽددُب تًٖ  81 ّ 61يوًّٖ ّغٖفج هويٌظيًٖ اهجدد إهٓ اهلّْ اهؾبيوج ّخخفٖط
اهتعبهج ؽوٓ يدار اهؾلد اهلبدى.
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ّيرث أخرْٖ ،خعوة اهٌجبح أً ٌٖخلل اهدّار يً اهددٖد ؽً "أخعبء اهيبظٕ" إهٓ اهددٖد ؽً "يب ٖضوخ هويشخلتل".

دّر اهيجخيؼ اهدّهٕ
ّتبهعتؼ ،فئً اهيٌعلج ُٕ اهلبدرث ؽوٓ خددٖد يضٖرُب ،هنً ؽوٓ اهيجخيؼ اهدّهٕ يشؤّهٖج خلدٖى اهيشبؽدث أٖظب .فؾوَٖ
أً ٖضغٕ إهٓ األضّاح اهيوٖئج تبأليل ّأً ٖلدى هِب اهدؽى اهيعوّة ،تيب فٕ ذهم اهخيّٖل ّاهيشبؽدث اهفٌٖج.
ّٖجة ؽوٓ اهيجخيؼ اهدّهٕ أً ٖخٖخ هتوداً اهيٌعلج أٖظب فرضب أنتر هدخّل األشّاقّ .دخٓ خخينً ُذٍ اهتوداً يً
إخيبى اهخددٖد ّانخشبة كدرث أنتر ؽوٓ اهيٌبفشجٌٖ ،تغٕ أً خخبح هِب فرضج زٖبدث اهختبدل اهخجبرٔ يؼ تلٖج توداً اهؾبهى.

فيب يً تدٖل أيبيِب دخٓ خّفر فرص اهؾيل اهالزيج ّخدلق اهٌيّ اهشبيل هنل اهيّاعًٌٖ.

ّضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ ؽوٓ اشخؾداد هويشبؽدث أٖظبٌّ .دً ٌؾيل تبهخؾبًّ اهّذٖق يؼ توداٌٌب األؽظبء فٕ اهيٌعلج،
ّيشخؾدًّ هوشٖر يؾِب دخٓ ٌِبٖج ُذا اهيشبرٌّ .دً ٌلدى تبهفؾل أفظل يشّرث يينٌج تشأً اهشٖبشبحّ ،شّف ٌلدى
اهدؽى اهيبهٕ هيً ٖعوتَ يً توداً اهيٌعلج.
ّؽً عرٖق اهيشبؽدث اهفٌٖجٌ ،دؽى جِّد اهتوداً فٕ شؾِٖب هتٌبء يؤششبح أفظل يً أجل ؽبهى أفظلّ .يً أيذوج ذهم

أٌٌب ٌشبؽد يضر فٕ خؾزٖز ؽداهج ٌغبيِب اهظرٖتٌّٕ ،شبؽد هٖتٖب فٕ ّظؼ ٌغبى ددٖد هويدفّؽبح اهدنّيٖجٌّ ،شبؽد

خٌّس فٕ خدشًٖ كعبؽِب اهيبهٌّٕ ،شبؽد األردً فٕ إضالح دؽى اهّكّد.
خاجمت :سراج األمل
اشيدّا هٕ أً أهخص يب شوف تئٖجبز .فّشع اٗفبق االكخضبدٖج اهغبئيج ّاهذلج اهيخراجؾجٖ ،خأهق اهرتٖؼ اهؾرتٕ نشرار
ٖشؼ تبأليل ،ريزا هإلٌجبزاح اهخٕ ٖينً أً ٌدللِب.
يظٓ ؽبىٌّ ،اهيٌعلج فٕ يٌؾعف درر .فؾيوٖج اهخدّل خير اًٗ تعرٖق ّؽرثّ ،أيبيِب خددٖبح جشٖيج ،هنً اهظٖبء

ال ٖزال يٌٖراّٖ .جة أً خؾيل اهيٌعلج ،إهٓ جبٌة شرنبئِب اهدّهًٖٖ ،ؽوٓ ظيبً أال ٖختّ ُذا اهظٖبء أتدا.

ُذٍ يٌعلج خيذل يرنز اهدظبرث اإلٌشبٌٖج .فأشيبء كرعبر ّاإلشنٌدرٖج ّديشق شخغل يدفّرث إهٓ األتد فٕ ّؽٌٖب
اهجيبؽّٕ .كد دبً اهّكح هنٕ خٌِط اهيٌعلج ٌِظج خوٖق تخراذِب اهؾرٖق.
ّأخخخى ددٖذٕ تيلّهج أخرْ هخوٖل جتراً" :شر إهٓ األيبى ّال خلف اهتخج ،فبأليبى ُّ اهنيبل .شر ّال خخشٓ أشّام
اهشتٖل".
ال ٖشؾٌٕ أً أزٖد ؽوٓ ُذٍ اهنويبح.
ّهنى يٌٕ جزٖل اهشنر.

