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اهكٌغّق ٖئنغ فٕ ٌغّث يلغُب يئعؼا ؤً اهتوغاً اهًؼتٖج خضخبر اهٓ اهضّنيج اهؼفٖغث



ٌٖتغٕ هوضنّيبح ؤً خخسٌة "يؽاضيج" اهلنبو اهعبق فٕ اهضكّل يوٓ اهخيّٖل



فئبح اهيسخيى األمًف خضخبر اهٓ خّسَٖ اهغيى هيؿخضلَٖ تغكج ؤنتؼ ،نيب خضخبر اهٓ غٖؼ ػهم يً ؤفنبل
اهضيبٖج االسخيبيٖج

كبل فرٍق اهخبراء اهمشبرم فٌ هدوة علدهب اهضهدوق إن اهشرق األوسط ٍحجبج إهي فرص عمل

أنثر ،وحونمت أفضل ،ومججمع مدهٌ كوً ،نٌ ٍزدهر اهجحول اهذً بدأجه حرنت اهربٍع اهعربٌ عوي

اهمدى اهطوٍل.

فٕ ٌغّث تًٌّاً "مب وراء اهربٍع اهعربٌ :اسجعبدة اهثلت االكجضبدٍت ،وجوبٍت االحجٍبجبث االججمبعٍت" ؤكؼ فؼٖق يً

اهيخضغذًٖ اهتبؼؽًٖ يً يٌنلج اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب ّتبنؿخبً تيب خضلق فٕ اهيٌنلج يً خلغى ٌضّ تٌبء

يسخيًبح ضؼث ّغٖيلؼانٖج .هنٌِى ٌتِّا اهٓ مؼّؼث ؤً ٖلخؼً ُػا اهخلغى تبكالضبح اكخكبغٖج يبسوج ضخٓ ٖكتص ُػا
اهخغٖٖؼ ؿيج غائيج.
ّكبهح اهؿٖغث ًٌيح ففٖقٌ ،بئة يغٖؼ يبى اهكٌغّق ،اهخٕ خّهح اغاؼث اهسوؿج اً "اهٌيّ ال ٖنفٕ" ،يمٖفج ؤً "اهؼتٖى
اهًؼتٕ ٖغهل تّمّش يوٓ ؤً اهٌيّ ؿٖففل يب هى ّٖهِّغ فؼق ييل نبفٖجّ ،يب هى ًٖى تٌفًَ اهسيٖى غًّ ؤً خؿخإذؼ تَ
كوج يضهّهجّ ،يب هى ٖلخؼً تضّنيج ؼفٖغث ّضيبٖج نبفٖج هفئبح اهيسخيى األمًف".
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بهبء ثلبفت دٍملراطٍت
ّكغ خؼنؽ اهضّاؼ ضّل ذالد كمبٖب خنخؿة ؤُيٖج ضبؿيج فٕ فخص يسبل ؤّؿى هضكّل اهيّانًٌٖ يوٓ اهفؼكج
االكخكبغٖج :اهضّنيج ّيٌبط األييبلّ ،اينبٌٖج اهضكّل يوٓ اهخيّٖلّ ،ضيبٖج فئبح اهيسخيى األمًف.
ّاخفق اهعتؼاء اهيفبؼنًّ يوٓ ؤً اهضّنيج اهؼفٖغث خيذل فؼنب يؿتلب ؤؿبؿٖب هخضلٖق اهخٌيٖج االكخكبغٖج فٕ اهفؼق
األّؿن.
ّكبل اهؿٖغ فّنح خبؼًٖ ،ؤضغ اهعتؼاء اهيفبؼنًٖ ّّؽٖؼ يبهٖج تبنؿخبً األؿتق اهػٔ ٖفغل ضبهٖب يٌكة يؿخفبؼ
هؼئٖؾ "ؿٖوم تبٌم" ،اً فّٖو ذلبفج "ؼؤؿيبهٖج اهيلؼتًٖ" فٕ اهفؼق األّؿن ٖؼسى اهٓ يغى ّسّغ ذلبفج غٖيلؼانٖج.
ّؤفبؼ اهٓ ؤً "األضؽاة اهؿٖبؿٖج اهخٕ خإخٕ اهٓ اهؿونج ال ٖنًّ ّؼاءُب خبؼٖظ يً اهغٖيلؼانٖج اهلبئيج يوٓ افؼام
سيٖى ؤيمبئِب ّاعمبيِى هويضبؿتجّ ،يبغث يب ٖئذؼًّ اهلبغث ػّٔ اهفعكٖبح اهتؼاكج "،يمٖفب ؤٌَ "ٌهؼا هِػٍ اهخؼنج
اهؿونّٖج ،فؿّف خضخبر اهيٌنلج اهٓ خًؽٖؽ انبؼُب اهيئؿؿٕ اهػٔ خلّى يوَٖ اهغٖيلؼانٖج.

ّتغال يً اهٌهؼ اهٓ اهيبمٕ ،كبل اهغنخّؼ ؤضيغ سالل ،ؤضغ اهعتؼاء اهيفبؼنًٖ فٕ اهٌغّث ،اً اهضّنيج اهؿوٖيج ينوة
ؤؿبؿٕ فٕ اهفؼق األّؿن فٕ ُػٍ اهيؼضوج اهيتنؼث يً اهغٖيلؼانٖج.
ّؤمبف اهغنخّؼ سالل ُّّ ،يغٖؼ يٌخغْ اهتضّد االكخكبغٖج فٕ يكؼ ؤً "اهضّنيج اهؼفٖغث ُٕ اهؿتٖل هّمى
ؿٖبؿبح خعغى يكوضج األغوتٖج ،ألٌِب خسًل هنل يّانً كّخبّ .يً عالل اهضّنيج اهؼفٖغث ؤٖمب خؿخنٖى اهضنّيبح
خلغٖى خًِغاح يّذّكج ،ألً اهفًة ؿٖكغكِب".
نػهم ؤفبؼ اهؿٖغ سوّل يٖبغّ ،ؽٖؼ اهيبهٖج اهخٌّؿٕ ّؤضغ اهعتؼاء اهيفبؼنًٖ فٕ اهٌغّث ،اهٓ ؤُيٖج اهففبفٖج هخضلٖق
اهضّنيج اهؼفٖغثّ .كبل اً "خينًٖ اهيّانًٌٖ ؤيؼ يِى ُّّ ،يب ًٌٖٕ اخبضج اهيًوّيبح هِى ".فبػا اؿخنبو اهيّانًٌّ
ينبهًج ّذبئق يوٓ فتنج اإلٌخؼٌح خفٖغ تإً اهضنّيج ّيغح تتٌبء يغؼؿج ؤّ اٌفبء نؼٖق ؤّ اكبيج يؿخففٖٓ ،كتص

تيلغّؼُى يؿبءهج كبغخِى تفإٌِب.

ّفٕ توغ يذل خٌّؾ ٌٖخفؼ فَٖ اؿخعغاى اإلٌخؼٌح تيًغالح يبهٖج ـ ضّاهٕ ذود اهؿنبً فٕ خٌّؾ هغِٖى ضؿبتبح يوٓ
"فٖؾ تّم" ـ ٖينً ؤً خنًّ اهخنٌّهّسٖب ؤغاث كّٖج.
ّيً تًٖ فؼٖق اهعتؼاء اهيفبؼنًٖ ،كبهح اهؿٖغث ؤيج اهًوٖى اهؿّؿّث ،اهيغٖؼ اإلكوٖيٕ هينخة اهغّل اهًؼتٖج فٕ تؼٌبيز
األيى اهيخضغث اإلٌيبئٕ ،اٌَ يً اهيِى اهخؼنٖؽ يوٓ اهيؿبُيبح اهخٕ ٖينً ؤً خلغيِب اهفخٖبح اهفبتبح الكخكبغ اهيٌنلج.
ّفٕ ُػا اهعكّق ،ؤفبؼح اهٓ اهخلغى اهػٔ ضللخَ اهيؼؤث فٕ اهًلغ اهيبمٕ ،ضٖد خفّكح فٕ اهخًوٖى ّغعوح يسبالح
هى خنً يخبضج هِب يً كتل .هنً اهؿٖغث اهؿّؿّث ؤنغح فٕ ٌفؾ اهّكح ؤً اهيؼؤث هى خكل تًغ اهٓ اهيؿبّاث يى اهؼسل،
ّهى ٖنً يً اهيؿخغؼة ؤً خٌؽل اهٓ اهفبؼو فٕ ؿٖبق يهبُؼاح اهؼتٖى اهًؼتٕ.
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ّؤمبفح اهؿٖغث اهؿّؿّثٌ" :ضً ال ٌؼنؽ تبهلغؼ اهنبفٕ يوٓ نٖفٖج االؿخفبغث يً ُػٍ اهلٖيج اهؼائًج اهيّسّغث هغٌٖب".
اهحضول عوي اهجموٍل
ّؤفبؼح اهؿٖغث ففٖق اهٓ ؤً "ؤضغ اهًّٖة اهنتؼْ فٕ اهٌهى اهتبئغث ُّ ؤٌِب نبٌح خسًل اهلّث االكخكبغٖج يؼنؽث فٕ ٖغ
كوجّ ".خؿبءهح" :نٖف ٖينً هوفًّة ؤً خخإنغ يً ؤً اٗخٕ ؿٖنًّ يٌكفب؟"
ّاخفق فؼٖق اهعتؼاء اهيفبؼم يوٓ ؤً اهضنّيبح ٌٖتغٕ ؤً خفسى اهيفؼّيبح اهكغٖؼث ّاهيخّؿنج .هنً نٖفٖج اهلٖبى

تػهم نبً يضّؼ ٌلبـ ؿبعً.

فإنغ اهؿٖغ خبؼًٖ يوٓ اهغّؼ اهؼئٖؿٕ اهػٔ ؿبُى تَ اهخيّٖل يخٌبُٕ اهكغؼ فٕ تبنؿخبً ّغٖؼُب يً توغاً اهيٌنلج،
ّكبل اٌَ " يً عالل اهخيّٖل يخٌبُٕ اهكغؼٌ ،فإح فؼق ييل سغٖغثّ ،خنٌّح يغعؼاحّ ،ؤكتص اهٌبؾ كبغؼًٖ يوٓ

اهخيّٖل اهػاخّٕ ".ؤيؼة يً ؼؤَٖ تمؼّؼث ؤً خٌفئ اهضنّيبح ُٖئبح هخٌيٖج اهيفؼّيبح اهكغٖؼث ّاهيخّؿنج،

ّكٌبغٖق هميبً االئخيبًّ ،تٌنب اكوٖيٖب هوخيّٖل يخٌبُٕ اهكغؼ.
ّفٕ اهيلبتل ،كبل اهغنخّؼ سالل اً اهخيّٖل يخٌبُٕ اهكغؼ هٖؾ ضال هتوغاً يذل يكؼ ال خؽال خًيل سبُغث هّمى

غؿخّؼ سغٖغ ّاغاؼث اهخضّل اهؿٖبؿٕ .فبهضكّل يوٓ اهخيّٖل ،فٕ ؼؤَٖ ،يب ُّ اال يلتج ّاضغث يً يلتبح نذٖؼث خّاسَ
يٌفأح األييبل.
ّٖؼْ اهغنخّؼ سالل ؤً ضل يفنوج اهضكّل يوٓ اهخيّٖل ٌٖتغٕ ؤً ٖؼخنؽ يوٓ خعفٖل االكخؼال اهضنّيّٕ .كبل

" اً ؤُى كمٖج فٕ اهضكّل يوٓ االئخيبً ُٕ ؤً اهضنّيج ٌٖتغٕ ؤً خّاؽً غفبخؼُب ضخٓ ال خؿختًغ ؤضغا ـ ؿّاء نبً
[يفؼّيب] نتٖؼا ؤّ كغٖؼا ؤّ يخّؿنب".
حمبٍت اهفئبث اهضعٍفت
ّكبهح اهؿٖغث ففٖق اً غيى األؿًبؼ نبً ٖيذل فنال يِيب يً ؤفنبل اهضيبٖج االسخيبيٖج فٕ ُػٍ اهيٌنلج هفخؼاح نّٖوج
ؿبتلجّ .يى ؽٖبغث يةء ُػا اهغيى يوٓ اهيبهٖج اهًبيج ضخٓ توغ يؿخّٖبح ال ٖينً االؿخيؼاؼ فٕ خضيوِب ،نٖف ٖينً
هويٌنلج ؤً خضيٕ ؤفلؼ فئبخِب ّؤنذؼُب كبتوٖج هوخإذؼ؟
ّيلة اهؿٖغ خبؼًٖ ت إٌَ يً غٖؼ اهمؼّؼٔ اهغبء اهغيى تبهنبيل ـ اٌيب ٌٖتغٕ خّسَِٖ اهٓ اهفئبح األنذؼ اضخٖبسبّ .كبل
فؼٖق اهعتؼاء اهيفبؼم اً غيى اهنبكج ال ّٖسَ تغكجّ ،غبهتب يب ٌٖفى األذؼٖبء ؤنذؼ يً اهفلؼاء ،ألٌِى اهفئج اهخٕ خؿخِوم
اهغبؽ ّاهنِؼتبءّ .كبل ؿٖبغخَ اً اهضنّيج اهتبنؿخبٌٖج ؤسؼح خلٖٖيبح يٖغاٌٖج هيؿخّٖبح غعل األؿؼ ضخٓ خميً خّسَٖ
اهغيى اهٓ اهفئبح األنذؼ اؿخضلبكب.
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ّؤفبؼ عتؼاء آعؼًّ يً اهفؼٖق اهيفبؼم اهٓ اينبٌٖج كٖبى اهضنّيبح تسِغ ؤنتؼ ضخٓ ال خخضّل يسيّيبح تًٌِٖب يً
اهتغاٖج اهٓ فئبح كبتوج هوخإذؼّ ،ػهم تبختبو ؿٖبؿبح خلّى يوٓ اهّيٕ االسخيبيٕ ّخًيل يوٓ اهٌِّل تبهخًوٖى ّاهؼيبٖج
اهكضٖج.
ّفٕ عخبى اهٌغّث ،نوتح اهؿٖغث ففٖق ؤً ٖضغغ نل يمّ فٕ فؼٖق اهعتؼاء فؼنًٖ مؼّؼًٖٖ هنٕ ٖؽغُؼ اهؼتٖى
اهًؼتٕ .فبخفلّا سيًٖب يوٓ مؼّؼث اهيؿبٌغث اهؿٖبؿٖج ّاهيبهٖج ،هنٌِى كبهّا اً اهضكّل يوٓ ُػٍ اهيؿبٌغث ّاهضفبه
يوِٖب ٖخنوة يً اهيٌنلج اسؼاء اإلكالضبح اهكضٖضج.
ّؤيؼة اهعتؼاء يً ايخلبغُى تإٌَ يً اهيِى تٌفؾ اهلغؼ تٌبء يسخيى يغٌٕ كّٔ ٖؿخنٖى يؿبءهج اهضنّيبحّ .فٕ ُػا
اهكغغ كبل اهؿٖغ يٖبغ اً "اهيسخيى اهيغٌٕ ُّ ؤفمل ؿتل اهّكبٖج يً اهخنؼف".
ّؼغى اضخٖبر اهيٌنلج اهٓ اهغيى اهيبهٕ ّاهعتؼث اهفٌٖج يً اهعبؼر ،فبً اهيسخيى اهغّهٕ ٖسة ؤً ٖغؼم ؤً ضؼنج اهؼتٖى
اهًؼتٕ تغؤح يً اهغاعل ّخفق نؼٖلِب تخئغث يتؼ توغاً اهيٌنلج.
ّيولح اهؿٖغث اهؿّؿّث كبئوج "اٌَ ييب ٖذوز اهكغّؼ ؤً ٌؼْ خينًٖ اهفًّة يوٓ ُػا اهٌضّّ .آيل ؤال ٖنًّ اهؼتٖى
اهًؼتٕ يسؼغ يّؿى يبؼل تل ُغف نّٖل األسل".

