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أصجذذ لع١خ اٌزٛصً اٌٚ" ٟفبق ٚغٕ٘ "ٟبجس ال ٠شغً فمػ إٌظبَ اٌذبوُ ٚدضة اٌذش٠خ
ٚاٌعذاٌخ ٚجّبعخ اإلخٛاْ اٌّسٌٍّٚ ،ٓ١ىٕٗ ٠شغً ثبي وبفخ فصبئً اٌّعبسظخ اٌّخزٍفخ؛ ِٓ ججٙخ أمبر،
ٚرىزالد ٚرجّعبد شجبث١خ ٚصٛس٠خ ٚدشوبد ادزجبج١خ .ثً أصجخ اٌزٛصً اٌٚ" ٟفبق ٚغِٕ "ٟطٍت
ِجزّع٠ ٟطٛق اٌ ٗ١عذد وج١ش ِٓ اٌّٛاغٕ ٓ١اٌّصش .ٓ١٠فّصش ال رٍّه ف ٟاٌٛالع رشف ٚال سفب٘١خ
االخزالف اٌالٔٙبئ ٟعٍ ٟاداسح اٌفزشح االٔزمبٌ١خ ،خبصخ ف ٟظً دبٌخ ِٓ اٌزذ٘ٛس اٌذبد ف ٟااللزصبد
اٌّصش ِٓٚ ،ٞرآوً غ١ش ِسجٛق ف ٟاالدز١بغ ٟإٌمذ ِٓٚ ،ٞأفالد إِٔ ٟدبدٌٚ .زٌه فمذ أصجذذ
لع١خ اٌزٛصً اٌٚ" ٟفبق ٚغٕ "ٟلع١خ د١بح أِٛ ٚد ثبٌٕسجخ ٌٍٕظبَ اٌس١بس ٟاٌّصش.ٞ
ٚلذ أدسن ششوبء اٌزّٕ١خ ِجىشاً أّ٘١خ اٌزٛصً اٌٚ" ٟفبق ٚغٌٕ "ٟزس١١ش اٌّشدٍخ االٔزمبٌ١خ ،وّب
أدسوٛا أ٠عب ٚجٛد فشص ٌٍزٛصً ٌٙزا اٌٛفبقٌ ،ىٕ٠ ٌُ ُٙغفٍٛا أ٠عب أْ ٕ٘بن عمجبد ّ٠ىٓ أْ رذٛي
د ْٚاٌزٛصً اٌ.ٗ١
ٚارسبلب ً ِع ٘زا اٌفٚ ُٙادساوب ً ٌّذ ٞأّ٘١خ رٍه اٌمع١خ ،دع ٟششوبء اٌزّٕ١خ فِٕ" ٟزذٜ
اٌششوبء" اٌزبسع ٚاألسثع ْٛصالصخ ِٓ سِٛص اٌعًّ اٌس١بس ٟفِ ٟصش ّ٠ضٍ ْٛاٌز١بساد األسبس١خ فٟ
اٌفعبء اٌس١بس ٟاٌّصشٚ ،ٞرٌه ٌٍزذاٚي دٛي رٍه اٌمع١خ اٌٍّذخ.
ٚلذ داس ٔمبش صش ٞخالي رٌه إٌّزذٜ؛ د١ش غشح اٌذوزٛس دٍّ ٟاٌجضاس اٌم١بد ٞاٌجبسص ثجّبعخ
اإلخٛاْ اٌّسٍّ ،ٓ١سإ٠خ اٌجّبعخ دٛي فشص ٚرذذ٠بد اٌزٛصً اٌٚ" ٟفبق ٚغٕ ،"ٟوّب غشح اٌذوزٛس
أدّذ اٌجشع ٟاألِ ٓ١اٌعبَ ٌججٙخ اإلٔمبر ،سإ٠خ اٌججٙخ دٛي رٍه اٌمع١خٚ ،اٌزذذ٠بد اٌّخزٍفخ ٌٍزٛصً
اٌٚ" ٟفبق ٚغٕٚ ."ٟأخ١شاً غشح اٌذوزٛس ِصطف ٟإٌجبس إٌبشػ اٌس١بس ٟاٌجبسص ٚاٌعع ٛاٌّئسس
ثذضة اٌعذي سإ٠زٗ دٛي أفك ٚفشص ٚرذذ٠بد اٌزٛصً "ٌٛفبق ٚغٕ٠ "ٟس ُٙف ٟدٍذٍخ اٌمعب٠ب
األسبس١خ اٌّشرجطخ ثبداسح اٌّشدٍخ االٔزمبٌ١خِٚ ،ب ٠شرجػ ثٙب ِٓ ٚظع دسزٛس رٛافمٚ ،ٟاجشاء أزخبثبد
ٔضٙ٠خ ف ٟث١ئخ س١بس١خ ٚإِٔ١خ رس ًٙعٍّ١خ اٌزذٛي اٌذّ٠مشاغ ٟفِ ٟصشٚ .فّ١ب  ٍٟ٠فعبٌ١بد إٌمبش.
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سئ١س اٌجٍسخ :د .اثشا٘ ُ١عٛض ،أسزبر اإلداسح اٌعبِخ ثبٌجبِعخ األِش٠ى١خ ثبٌمب٘شح

أْال ٔطٓال تكى ف ٙيُردٖ انؼزكاء انراطغ ٔاألرتؼٌٕٔ ،انذ٘ ٚرُأل قلٛح ذهحػ ػهحٗ انًـحز ٍٛٚفحٙ
ْذِ انفرزج ْٔ ٙقلحٛح " انٕفحا انحٕمُٔ ." ٙيحٍ ؼظحٍ انؽح أٌ ٚكحٌٕ يؼُحا شحالز ػتـحٛاخ ذًصحم قحٕٖ
رئٛظٛح ف ٙانؽٛاج انظٛاطٛح انًـزٚح ،كًا أَٓى أفلم يٍ ٚؼثز ػٍ االذعاْاخ انظٛاطٛح ف ٙانٕقحد انحزاٍْ.
ؿؽٛػ أَٓى ال ًٚصهٌٕ كم االذعاْاخ ،نكٍ انًؤكد أَٓى ٚؼثحزٌٔ ػحٍ اذعاْحاخ رئٛظحٛح فح ٙانؽٛحاج انظٛاطحٛح
انًـزٚح.
طٕف ٚرؽدز ف ٙانثداٚح اندكرٕر ؼهً ٙانعشار انقٛاد٘ انثارس ف ٙظًاػح اإلخٕاٌ انًظهًٔ ٍٛأيحٍٛ
ػاو ؼشب " انؽزٚح ٔ انؼدانح " تًؽافظح انعٛشج ،ؼٛس طٛرُأل انٕفا يحٍ يُظحٕر انعًاػححٔ ،كحذا ريٚرحّ
نألؼداز انقائًحٔ ،كٛفٛح انرٕؿم إن ٙذٕافق ٔمُ.ٙ
كًا طُظرًغ إن ٙانُائة انظاتق انحدكرٕر يـحىفٗ انُعحار انحذ٘ ٚؼحد أؼحد أتحزس انؼحثاب انحذ ٍٚقحادٔا
ػًهٛح انرغٛٛحز انؼًٛحق انرحٚ ٙؼحٓدْا انًعرًحغ انًـحز٘ يُحذ ُٚ 36حاٚز  ،3122شحى ٚرؽحدز األطحرا انحدكرٕر
أؼًد انثزػ ٙرئٛض قظى انرؼزٚؼاخ تكهٛح انؽقٕ ظايؼح انقحاْزج ٔاأليح ٍٛانؼحاو نعثٓحح اإلَقحا  ،فلحالا ػحٍ
يٕقؼّ انظاتق كٕسٚز نهقٕٖ انؼايهح ،ؼٛس أرذثن أطًّ تًؼزٔع قإٌَ انؽزٚاخ انُقاتٛح.
ٔخححالل ْححذا انهقححاء ،طححٛرى يححُػ كححال يححٍ انًرؽ حدش 31 ٍٛدقٛقححح ٚى حزغ خالنٓححا ريٚرححّ ،شححى َفححرػ انثححاب
نهُقاع ،تؽٛس ٚؽـم كم يرداخم ػهٗ شالز دقائق ،نُؼٕد تؼد نك إن ٙانظادج انًرؽحدش ٍٛنٛقحديٕا ذؼقٛثحاذٓى
انترايٛح.
ٚاِ ْ٢ع اٌّزذذس األٚي ،اٌذوزٛس دٍّ ٟاٌجضاس ..
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اٌّزذذس األٚي :د .دٍّ ٟاٌجضاس

سؤثذأ دذ٠ض ٟثسئآٌ١؛ أٌّٙٚب" ً٘ :اٌٛفبق اٌٛغٕ "ٟظشٚسح أَ ررشف؟  ٚصبّٔٙ١ربِ :رب ٘رِ ٛرذٌٛي وٍّرخ
"اٌٛفبق"؟
ٚأظ١ف ٌزٌه ً٘ :دممٕب خالي اٌعبِ ٓ١اٌّبظ ٓ١١جضءاً ِٓ ٘زا اٌٛفبق أَ ثذدٔبٖ ؟
ٔفحح ٙاإلظاتححح ػهححٗ انظححؤال األٔل أقححٕل إٌ انٕفححا انححٕمُ ٙكححزٔرج نٓححذا انثهححد؛ إ ال ًٚكححٍ ألتُححاء
انححٕمٍ انٕاؼححد ،تححم ٔنًحا ْححٕ أقححم يححٍ انححٕمٍ كفزٚححق انكححزج ٔانؼححزكاخ ٔيُظًححاخ انًعرًححغ انًححدَ ... ٙانح
انؽٛاج تدَّٔ ،فانُعاغ  -ف ٙأ٘ يعال ٚ -رىهة درظح يٍ انرٕافق ،فًا تانكى تًظرقثم تهد؟!
َؽٍ فح ٙفرحزج ذارٚتٛحح قهقحح ٔيلحىزتح ٔؼزظححٔ ،يؼهحٕو أٌ يصحم ْحذِ انفرحزاخ ذرظحى ترؼحدد اٜراء
ٔاالذعاْاخٔ ،تانران ٙذشداد خالنٓا أًْٛح انرٕافق ،ألَّ ٔطٛهح انؼثٕر يٍ انفرزج انؽزظح.
ً٘ ِٓ اٌعشٚس ٞأْ ٔزفك عٍ ٝوً شٟء فِ ٟضً ٘زٖ اٌّشدٍخ؟
تانىثغ ال ،نكٍ التد يٍ انرٕافق ٔنٕ ػهٗ ؼد أدَٗ يٍ انقٕاطى انر ٙذعًؼُأ ،ذًصم مزٚقا ا نهًظرقثم.
أِب اٌطش٠ك ٌٍٛفبق فال ِجبي ٌٗ اال ثبٌّع ٟلذِب ً ف ٟثٕبء اٌّئسسبد عٍ ٝأْ ٔسرع ٝالدمرب ً اٌر ٟرعرذِ ً٠رب
لذ ٔشاٖ ِٓ عٛ١ة .إٌ ْذا انًُؽٗ ٚؼُ ٙإٔٔب ِبظ ْٛف ٟثٕبء اٌذٌٚخ ِع اسزّشاس اٌذشوخ ٌألِربَ  .ؿحؽٛػ
أٌ دٔالا أخزٖ كعُٕب أفزٚقٛا َعؽد ف ٙذؽقٛق انٕفا قثم تُاء انًؤطظاخ ،نكٍ تًا أَُا قد فؼهُا ف ٙإذثاع
ْذا األطهٕب فٍ١س أِبِٕب اال ثٕبء اٌّئسسبد ،ثذالً ِٓ رشوٙب ِعطٍخ أِٙ ٚذِخ.
األِش اٌضربْٔ :ٟحٕ كحزٔرج االذفحا ػهحٗ ذٕاؿحم انؽحٕار تُُٛحا يحٍ خحالل ؼهقحاخ نهرٕاؿحم ٔانُقحاع
ؼرٗ نٕ كاٌ انٓدف يُٓا فقن ْٕ ػزف ظٕاَة اخرالفاذُأ .تـحزاؼح أقحٕل نكحى إٌ يؤطظحح انزئاطحح ؼحٍٛ
دػد نهؽٕار انٕمُ ٙاألخٛز ذٕقؼد أٌ ًٚرُغ انثؼق ػٍ انًؼاركحٔ ،كاٌ رد٘ ػهحٗ نحك أَحّ مانًحا كحاٌ
ريطاء األؼشاب ٚرثادنٌٕ انشٚحاراخ ٔتٛحُٓى ػالقحاخ إَظحاَٛح ،فًحٍ انظحٓم أٌ ٚرٕاؿحم انؽحٕار ٔ ،نحٕ ػثحز
يًصه ٍٛنٓى ٚعٛدٌٔ انرٕاؿم.
أػُ ٙتحذنك أٌ انرزكٛحش فح ٙانؽحٕار ػهحٗ األفحزاد انقحاته ٍٛنهؽحٕار ،طحٛؤد٘ الؼقحا ا إنحَ ٙرحائط مٛثحح يحٍ
خالل ؼزكرٓى داخم يؤطظاذٓى  .فّ١ىٓ أْ ٔشفط اٌذٛاس ِع اٌّئسسرخٌ ،ىرٓ ِرع اٌذفربظ عٍر ٝاٌزٛاصرً
ِع شخص١بد داخٍٙب.
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أقـد تذنك أَّ ٕٚظد ؼكًاء ف ٙكم اذعاًِٚ ،كٍ نٓى أٌ ٚؼاركٕا ف ٙؼٕار طٛاطح ٙظحاد ٔيصًحز كانحذ٘
َعز ّٚانٕٛو .فؼهٗ طثٛم انًصحال؛ ًٚكحٍ نهحدكرٕر أؼًحد انثزػح ٙأٌ ُٚرقحدَٔ ٙاَرقحدِ ،نكُُحا طُـحم فحَٓ ٙاٚحح
األيز إنَ ٙقىح يؼرزكح ًٚكٍ أٌ ذُرط ؼزكح داخم انًؤطظاخ تًا ٚعؼهٓا أكصز قثٕالا تانرٕافق.
ٔتقٕل أكصز ؿزاؼح؛ نقد ظهد ظًاػح اإلخٕاٌ انًظهً ٍٛفرزج مٕٚهح ْٔ ٙذدٚز ػحوَٕٓا كؼح ٌ داخهحٙ
ال أؼد ٚؼزف ػُّ ػٛواا .أيا ا ٌٜفقد اَفرؽد انعًاػح ػهحٗ انؼحانى ،نكحٍ دٌٔ أٌ ٚهغح ٙنحك انزؿحٛد انًحؤشز
نٓذا انرار ٚانذ٘ ال ًٚكٍ إنغاي ف ٙنؽظحٔ ،يغ نك فؼهُٛا أٌ َؼرزف ت ٌ األظٛال نٛظد يرىاتقح داخحم أ٘
يؤطظحٔ ،يٍ شى التد يٍ إذاؼح انفزؿح ألظٛال أخزٖ قاديحٔ ،نذنك أػحٕد ألمانحة تح ٌ َثقح ٙانؽحٕار قائًحا ا
يغ أفزاد داخم انًؤطظح كٚ ٙؽدشٕا انرغٛٛز انًىهٕب.
األيز َفظّ ُٚىثق ػهٗ األؼشاب األخزٖ ،فًؼظًٓا ذ طض ؼدٚصا أ ،نى ذؼرد  -كًحا فح ٙانحدًٚقزامٛاخ
انغزتٛححح  -انرؽ حأر ػهححٗ يظححائم االئححرالف ٔاالذفححا ْٔ ،ححٕ أيححز أدٖ إن ح ٙذتُححد كححم ؼححشب ؼححٕل ريٚرححّ
انتاؿح ،رغى أٌ انرعارب انؼانًٛح ذقٕل إٌ االَفراغ ْٕ انذ٘ ٚقٕد إن ٙانرفاػم اإلٚعاتٔ ،ٙيٍ شى انٕؿٕل
نرٕافححق ٔمُحح .ٙيححصالا ؛ نحٕال قثححٕل َعححى انححد ٍٚأرتكححأٌ ،انححذ٘ ٚؼححزف تحـ "أتححٕ اإلطححالو انظٛاطحح "ٙفحح ٙذزكٛححا
تاالَلًاو نؽكٕيح ٚقٕدْا أؼد األؼشاب انٛظارٚح انًرىزفح فَٓ ٙاٚح انظحرُٛٛاخ ،يحا ذًكحٍ اإلطحالي ٌٕٛيحٍ
انـؼٕد انظٛاط ٙؼرٗ ذؼكٛهٓى انؽكٕيح انؽانٛححٔ ،أرتكحاٌ كًحا َؼهحى ْحٕ انحذ٘ أذتحذ قحزاراخ يـحٛزٚح فحٙ
ظم انؽكٕيح االئرالفٛح انًؼار إنٓٛا آَفا.
أقـد أٌ األؼشاب ػُديا ذـم نًزؼهح يؼُٛح يٍ انرىٕر ذقثحم تانرؼحأٌ يحغ اٜخحزٔ ،ٍٚنحذنك أػرقحد
أٌ األؼشاب ف ٙيـز نى ذُلط نٓذِ اندرظح .فؼهٗ طثٛم انردنٛم نُُظز إن ٙيحا ٔؿحم إنٛحّ ؼحال انًزػحؽٍٛ
ف ٙأٔل اَرتاتاخ رئاطٛح ف ٙيـز؛ أٔنٓىٔ :ؿم إن ٙكزط ٙانؽكىٔ .انصاَٚ ٙقٛى ف ٙدتٔ ،ٙظًٛؼُحا ٚؼحزف
قـرّ ،تًُٛا انصانس ٚقٕل :أَا األؼق ،دٌٔ أٌ ٚظ ل :يٍ انذ٘ ًٚهك انؽكى ػهٗ ؿؽح ريٚرّ؟
تؼثارج أخزٖ أقٕل إٌ األؼشاب أٚلا ا يدػٕج نهرؼأٌ ٔػدو ذقدٚى أٚدنٕظٛاذٓأ ،أػهحى أٌ انحثؼق ُْحا
طٛظ نُ ٙػٍ أٚدنٕظٛا اإلخٕاٌ .أَا ُْا أػتؾ انًزف ؼرٗ َؼزف يا ْٕ انؼحالضٔ ،نحذنك أدػحٕ األؼحشاب
إنحح ٙانقٛححاو ترؼححتٛؾ انؽانححح تؼححكم طححهٛىٔ ،إٌ نححى ٚكححٍ نححك تؼححكم رطححً ،ٙفًححٍ انًًكححٍ أٌ ٚححرى يححٍ خححالل
ؼٕاراخ كانرَ ٙرؽدز فٓٛا ا ،ٌٜػهٗ أٌ ٚرى انرغٛٛز تؼد نك داخم األؼشاب.
ِشح صبٔ١خ ألرٛي " :يحٍ أظحم ذؽقٛحق انرٕافحق ػهُٛحا أٌ َٕاظحّ األيحٕاض انؼاذٛحح انًٕظحٕدج ؼانٛحا أ ،ػهُٛحا
كذنك أٌ َـم إن ٙانقدر األٚظز يٍ انرٕافق ،شى َٕطؼّ الؼقا ا .قد ٚزد انثؼق تاإلػارج إن ٙأٌ رئٛض ؼحشب
انؽزٚح ٔانؼدانح قال إَُا َظؼٗ نهؽـٕل ػهٗ األغهثٛح ْٕٔ ،ذـزٚػ ٚؼثز ػحٍ َحٕع يحٍ األيحمٔ ،يصحم ْحذا
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انؼُٕاٌ نّ أَـار داخم انؽشب ،نكُُ ٙأقٕل إَُا َظؼٗ نهؽـحٕل ػهحٗ األغهثٛححْٔ ،حٕ أيحز يؼحزٔع ،نكُُحا
َفلم ذؼكٛم ؼكٕيح يٕطؼح.
ٔفحح ٙانُٓاٚححح دػُحح ٙأقححٕل أٌ :انٕفححا كححزٔرج ػعشَححا ػححٍ ذؽقٛقححّ فحح ٙانؼححاي ٍٛانًاكححٔ ،ٍٛٛيححغ نححك
السنُا َؽراض نؽد أدَٗ يُّ شى ٚحرى ذٕطحٛؼّ الؼقحا ا ،ذؽحد ػُحٕاٌ يـحهؽح انحٕمٍ ،انًقديحح ػهحٗ يـحانػ أ٘
ؼشب أٔ ظًاػح.

اٌّزذذس اٌضبٔ :ٟدِ .صطف ٟإٌجبس
أػرقد أٌ انؽدٚس ػٍ انرٕافق ظاء ف ٙيٕػدِ ،نكُُ ٙأرٖ أٌ ذؽقٛقّ تؼٛد انًُحال؛ ٔإٌ كحاٌ انحدكرٕر ؼهًحٙ
انعشار ٚؼد يٍ انٕظحِٕ انعًٛهحح داخحم ظًاػحح اإلخحٕاٌ انًظحهً ،ٍٛاأليحز انحذ٘ ٚعؼهحّ ٚرؽحدز ػحٍ انرٕافحق
تىزٚقح رٔياَظٛح ذرعأس انٕاقغ كصٛزاا .أيا أَا فاَرً ٙإن ٙانًدرطح انٕاقؼٛحح انرح ٙذًٛحم نهًـحارؼحٔ ،نحذنك
أقٕل أٌ انؽدٚس تدتهٕياطٛح قد ٚكٌٕ انٓدف يُّ انؽفاظ ػهٗ انؼالقاخ انىٛثحح تح ٍٛانفزقحاء انظٛاطح ،ٍٛٛنكحٍ
ذقدٚز٘ أٌ انفرزج انًاكٛح خـًد كصٛزاا يٍ انرٕافق انٕمُ ،ٙتم خـًد أٚلا يٍ انؼالقاخ انؼتـٛح.
ػتـححٛاا؛ أرفححق يقٕنححح إٌ ُْححا "أسيححح شقححح" ،فًصحم ْححذا انٕؿححف ٚتفححف يححٍ ؼقٛقححح انٕكححغ ،ألٌ
انؽاؿم ػًهٛا ا ْٕ آَٛار ف ٙانصقح ت ٍٛأمزاف انًؼادنح انظٛاطحٛح فح ٙيـحز .فلحالا ػحٍ ػحدو ٔظحٕد رغثحح
ؼقٛقٛح نهرٕافق .نقد أشثرد ذعارب انؽٕار انفاػهح انر ٙذًد خالل انفرزج انًاكٛح أٌ انؽٕار فح ٙاذحّ ذؽحٕل
إنْ ٙدف ،يغ انر كٛد ػهٗ أٌ ْذا انٕكغ ذرٕسع يظوٕنٛرّ ت ٍٛظًٛغ األمزاف.
ٔف ٙانؽدٚس ػٍ ؼٕار ظدٚد نٍ أذؽدز ػٍ ػزٔم ٔكًاَاخ فكالًْا غٛز يٕظٕد ،ف ٙظحم ػحٕٛع
ؼانح يٍ االطرُشاف انًظرًز نهعٓد ٔانظؼ ٙانًرٕاؿم نكظة انٕقد أيالا ف ٙذغٛٛز انٕكحغ انقحائى ،فثؼحد أٌ
كُا َىانة ترغٛٛز انؽكٕيحٔ ،ذؼدٚم اندطرٕر ،أؿثػ انؽدٚس ٚرزكش فقن ؼٕل كًاَاخ َشاْحح االَرتاتحاخ.
ُْٔا أػٛز إن ٙأَُ ٙأؼد انذ ٍٚذهقٕا دػحٕج نهؽحٕار األخٛحز يحغ انحزئٛض يؽًحد يزطح ،ٙغٛحز أَُح ٙاػرحذرخ،
ٔ نك ألٌ انزئاطح كزخ ف ٙدػٕذٓا أٌ انٓدف ْحٕ تؽحس كحًاَاخ َشاْحح االَرتاتحاخٔ ،كح ٌ يحا يلحٗ ال
َقاع ؼٕنّ.
يصم ْذِ اندػٕج ذؼُح ٙأَحّ نحٛض ُْحا ذُحاسالخ يحٍ قثحم انظحهىحٔ ،قحد كحاٌ ْحذا انًٕقحف ْحٕ انظحثة
ٔراء فؼم يؽأالخ انؽٕار انر ٙذهحد ؿحدٔر "ٔشٛقحح األسْحز" ٔانرح ٙنؼحة فٓٛحا انؼحثاب دٔراا كثٛحزاا ،يحٍ
أظم ظًغ أمزاف األسيحٔ ،يٍ تُٓٛا ؼشب انؽزٚح ٔانؼدانح ٔ ،ظثٓح اإلَقا ف ٙنقاءاخ يصًزج.
ٔف ٙذقدٚز٘ أٌ رْاٌ ظًاػحح اإلخحٕاٌ انًظحهً ٍٛػهحٗ االطحرقزار انٓحغ نحٍ ٚفٛحدٔ ،قحد ذؽحدز ػُحّ
اندكرٕر ؼهًح ٙانعحشار ذؽحد ػُحٕاٌ " تُحاء انًؤطظحاخ "  ،يؼرثحزاا أٌ انثحدء تًصحم ْحذا انؼًحم يحٍ ػح َّ أٌ
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ٚقٕدَححا إنحح ٙذٕافححق ػهححٗ اإلؿححالؼاخ يظححرقثالأ ،فحح ٙذقححدٚز٘ أٌ ْححذا افرححزاف خححام  ،ألٌ ْححذا نححٍ ٚـححُغ
االطرقزار انؽقٛق ،ٙخاؿحٔ ،أٌ أؼداا ال ًٚكٍ أٌ ٚدخم يؼزكح طٛاطٛح ٔٚكًهٓا ْٕٔ ٚؼاَ ٙيٍ ظزٔغ.
َؽٍ َؽًحم انًظحوٕنٛح نعًٛحغ األمحزاف ،نكحٍ يحٍ انًٓحى انرًٛٛحش تح ٍٛيظحوٕنٛح انظحهىح انؽاكًحح انرحٙ
تٛدْا يفاذٛػ انؽهٕل يٍ ظٓحٔ ،يظوٕنٛح انًؼاركح يٍ انعٓح انصاَٛحٔ ،يٍ شى ال ٚـػ أٌ َهق ٙتحانهٕو ػهحٗ
انًؼاركح ٔؼدْأَ ،قٕل إَٓا ال ذزٚد االطرعاتح ،فٓذا قٕل غٛز يُـف ،ؼرٗ ٔإٌ كاَد ُْحا يالؼظحاخ
كصٛححزج ػهححٗ أداء انًؼاركححح ػًٕيححا أ ،ظثٓححح اإلَقحححا خـٕؿححا ا ،الطححًٛا ػهححٗ قزارْححا األخٛححز تًقامؼحححح
االَرتاتاخ.
ٔانٕاقغ أَُا ذعأسَا خالل انفرزج انًاكٛح أتظن قٕاػحد انًًارطحح انظٛاطحٛح ٔانًُافظحح اندًٚقزامٛحح،
تم أَُا ٔؿهُا ؼد إقؽاو انًؤطظاخ اخ انىثٛؼح انتاؿح ،كانؼزمح ٔانقلاء ف ٙانؼًهٛح انظٛاطٛحٔ ،قلٛح
ذؼٛحح ٍٛانُائححة انؼححاو يصححال ٔاكححػ ػهححٗ انؼثححس تثُٛححح ْححذِ انًؤطظححاخ ،تؼثححارج أخححزٖ أقححٕل أؿححثؽد يؼححاٛٚز
انؼًم انظٛاط ٙيؼكٕكا ا فٓٛا ،كًا أٌ ُْا يٍ فقد انصقح ف ٙظدٖٔ انؼًم انظٛاطٔ ،ٙأؿثػ ٚزاٍْ ػهحٗ أٌ
ذ شٛز سظاظح يٕنٕذٕف أقٕٖ يٍ أ٘ ػٙء.
ف ٙانهؽظح انزاُْح؛ أػرقد أَّ ال ذٕظد فزؿح نهرٕافق ،فقد دفؼُا شًٍ ػٛتٕخح األفكار داخم ظًاػحح
اإلخٕاٌ انًظهًٔ ،ٍٛشًٍ ٔؿٕنٓى نهظهىح قثم أٌ ٚرؼهًٕا يٍ انرعزتحَ .ترهف يغ اإلخحٕاٌ أٔ َرفحق يؼٓحى،
نكٍ نك ال ٚؼُ ٙأٌ َقثم تانـثز ػهٓٛى ،تؽعح أٌ ُْا خالف أظٛال ٔأفكار.
ؿؽٛػ أٌ ْذا انتالف يٕظٕد داخم انعًاػحُْٔ ،ا تانفؼم يٍ ٚقثحم انُقحد ،نكحٍ انعًاػحح َفظحٓا ال
ذقثم تذنكٔ ،ال ذًرصم نّ ،فلالا ػٍ أَُا  -كًعرًغ  -ال ٚؼُُٛا يٍ انتالف غٛز يُرعّ انُٓائ.ٙ
أٚلححا ُْححا افرححزاف أخححز ت ح ٌ انححدكرٕر يؽًححد يزطحح ٙرئححٛض نكححم انًـححزٔ ،ٍٛٚأَححّ غٛححز خاكححغ
نهعًاػح ْٕٔ ،افرزاف خام أٚلا ا ،فانذ ٍٚاَرتثٕا اندكرٕر يزط ٙاَرتثٕا يؤطظح ظًاػح اإلخٕاٌ يًصهح
ف ٙيكرة اإلرػادٔ .نذنك فًٍ انًٓى انقٕل إٌ خىز آَٛار انؼًهٛح انظٛاطٛح ٚزافقّ خىز أخحز ٓٚحدد ظًاػحح
اإلخٕاٌ ،فقد أذلػ أٌ انعًاػحح كحائٍ اَرتحاتَ ٙحاظػ ،غٛحز أٌ انؼحٕٓر انًاكحٛح ػحٓدخ ذؼحزف اإلخحٕاٌ
نٓشاخ كتًح ،طٕاء ػهحٗ يظحرٕٖ األداء أٔ ػهح ٙيظحرٕ٘ يـحداقٛح "انًؼحزٔع اإلطحالي "ٙككحم ،فلحالا
ػٍ اإلػكانٛاخ انر ٙنى ذرًكٍ انعًاػح يٍ ؼظًٓا قثم أٌ ذـم نهؽكحىٔ ،أتحزس األيصهحح ػهح ٙنحك يحا ؼحدز
يغ قلٛح قزف ؿُدٔ انُقد اندٔن.ٙ
ٔتىثٛؼح انؽال؛ نظُا طؼداء تفؼم اإلخٕاٌ؛ ألٌ نك طٛهؽق انلزر تًـز ٔيظرقثهٓأُْ .ا أقٕل إٌ
ظًاػح اإلخٕاٌ ذقٕدَا إن ٙؼافح انٓأٚحٔ ،يٍ ػ ٌ نك أٌ ٚفقد األظٛال انعدٚدج انصقح ف ٙانؼًهٛحح انظٛاطحٛح،
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تم ٔف ٙاندًٚقزامٛح اذٓحأ ،يحٍ شحى انرًٓٛحد الَحدالع شحٕرج ظدٚحدج ،يؽٕرْحا انثؼحد االظرًحاػْٔ ،ٙحٕ األيحز
انذ٘ ٚعؼم يٍ انـؼة ػه ٙأ٘ أؼد انظٛىزج ػهٓٛا.
ٔيححغ نححك أقححٕل إٌ انـححٕرج نٛظححد طححٕداء ذًايحا أ ،قححزار ظثٓححح اإلَقححا األخٛححز تًقامؼححح االَرتاتححاخ،
ٔرغى ذؽفظ ٙػه ،ّٛإال أَّ ٚفرػ انثاب نزد فؼم اٚعات ٙيٍ ظاَة انظهىح .أيا انؽحدٚس ػحٍ ؼحٕار يحٍ أظحم
ذؽدٚد كًاَاخ االَرتاتاخ فال يؼُٗ نّ طٛاطٛا ا ،ؼٛس أٌ ظًاػح اإلخٕاٌ ذؼزف  -تؽكى خثزذٓحا االَرتاتٛحح
انىٕٚهح  -يا ْْ ٙذِ انلًاَاخًٚٔ ،كٍ نٓا أٌ ذقزْأ ،تانران ٙذفرػ انثاب نهرقارب انؼًه ٙيغ انًؼاركح.
خالؿححح انقححٕل أٌ انًظححوٕنٛح يهقححاج ػهححٗ ظًاػححح اإلخححٕاٌ .أيححا انًؼاركححح فؼهٓٛححا أٌ ذرٕقححف ػححٍ ذظححعٛم
األْداف ف ٙيزياْا ،ألٌ ظشءا كثٛزا يٍ قٕج اإلخٕاٌ  ٚذ ٙيٍ كؼف انًؼاركح.

اٌّزذذس اٌضبٌش :د .أدّذ اٌجشعٟ
اَىالقا ا يٍ ػُٕاٌ ْحذا انهقحاء " انٕفحا انحٕمُ .. ٙانفحزؽ ٔانرؽحدٚاخ " ،أقحٕل إٌ فزؿحا ا كصٛحزج كاَحد
أيايُححا ،نكُٓححا كححاػد ذثاػحا ا ،فحح ٙؼحح ٍٛأٌ انرؽححدٚاخ كاَححد تظححٛىحًٚٔ ،كححٍ انرغهححة ػهٓٛححا ،نححٕال يؽححأالخ
االطروصار تًقدراخ ْذا انٕمٍ يٍ ظاَة ظًاػح تؼُٓٛا.
نقحد مححزغ انححدكرٕر ؼهًح ٙانعححشار ْٔ -ححٕ يححٍ انقالئحم داخححم ظًاػححح اإلخحٕاٌ انًظححهً ٍٛانححذٚ ٍٚقثهحٌٕ
انُقد ،-يغ يالؼظح أٌ رفق انُقدْ ،حٕ أؼحد األطحثاب األطاطحٛح نألسيحح انؽانٛحح -ذـحٕراا نلحزٔرج انٕفحا
انٕمُٔ ،ٙأَا أذفق يؼّ ،شى أكٛف أَُا نى َفؼم فؽظة ف ٙذؽقٛق انٕفا ٔ ،نكُُا َعؽُا ف ٙذؼًٛق االَقظاو.
ذؽدز اندكرٕر ؼهً ٙػٍ اطركًال انًؤطظاخ أٔالا ،داػٛا ا إن ٙانرؼايم يغ ْحذِ انًؤطظحاخ يحٍ داخهٓحا،
ٚاٌسئاي ٘ ً٘ :ٛثٕبء اٌّئسسبد ٠جت أْ ٠زُ ثؤ ٞصّٓ ؟!
إٌ ْذِ انفكزج أؿز ػهٓٛا انظٛد رئٛض انعًٕٓرٚحح دٌٔ انُظحز نهؽانحح انرح ٙذًحز تٓحا يـحزٔ ،أظحٍ أٌ
ْذا اإلؿزار ْٕ أؼد أطثاب ذؼًٛق انتالفاخ ت ٍٛانًؼاركح ٔانزئاطح ٔؼشتٓا.
إٌ انؽدٚس ػٍ ذعأس األخىاء ٔذـؽٛؽٓاٚ ،عة أٌ ٚثحدأ أٔالا تانؼقحد انحذ٘ ٚعًحغ كحم أتُحاء ْحذِ األيحح
ٔأقـد تّ اندطرٕرٔ .كًا َؼهى ظًٛؼا ا ،فقد تدأخ انتالفاخ تظثة انًٕقف يٍ اندطرٕر انحذ٘ مزؼحّ انحزئٛض
نالطححرفراء ،ػهححٗ انححزغى يححٍ االخححرالف ػهٛححّٚٔ .الؼح ُْححا أٌ ُْححا يححٍ ٚقححٕل ػحٍ انعثٓححح ،أَٓححا ْحح ٙانرححٙ
ذححزفق انؽححٕار ،فحح ٙؼحح ٍٛأَُححا ايرُؼُححا ػححٍ انؽححٕار ،تؼححد ذعزتححح ؼححٕار طححثقد إؿححدار اندطححرٕر ،ؼٛححس ذححى
انرؽأر نًدج شالشح أٚاو تؽلٕر َائة انزئٛض اندكرٕر يؽًٕد يكٔ ،ٙتؽلٕر ػدد يٍ انحشيالء فح ٙؼحشب
" انؽزٚح ٔ انؼدانح " .خالل ْذا انؽٕار ذى انرٕافق ػهٗ ػدد يٍ انُـٕؽ انٕاظثحح انرؼحدٚمٔ ،انرح ٙكزْحا
انزئٛض ف ٙأٔل ذقدٚى نهدطرٕرٔ ،اػداا تح ٌ ٚحرى ذؼحدٚهٓا ،نكُُحا فٕظوُحا تؼحد أٚحاو تئؿحدار اإلػحالٌ اندطحرٕر٘
9

اٌٛفبق اٌٛغٕ :ٟاٌفشص ٚاٌزذذ٠بد
انذ٘ يصم آَٛحاراا ندٔنحح انقحإٌَ ،ذحشايٍ يحغ آَٛحار أخحز ذًصحم فح ٙؼـحار انًؽكًحح اندطحرٕرٚح نًُؼٓحا يحٍ
إؿححدار ؼكًٓححا فحح ٙيححدٖ دطححرٕرٚح انهعُححح انر طٛظححٛح انًكهفححح تـححٛاغح اندطححرٕرٔ ،كححذنك دطححرٕرٚح يعهححض
انؼٕرٖ.
أيا تانُظثح نهؽٕار فؼهٗ انزغى يٍ أًْٛرّ ،فٕٓ نٛض ْدفا ا فح ٙاذحّٔ ،إًَحا ذُثحغ أًْٛرحّ يًحا ٚحؤد٘ إنٛحّ
يٍ َرائطٔ .قد قٛم إَُا ال َؼار ٔنٕ ػاركُا نغٛزَأ ،رداا ػهٗ نك ط دنم ترعزتح ٔاؼدج ْ ٙذعزتح قإٌَ
االَرتاتاخ ،فثؼق انفـائم ػاركد ف ٙانؽٕار ٔأتدخ يالؼظاخٔ ،يغ نك أؼٛحم يؼحزٔع انقحإٌَ تُـحّ
كًا ظاء يٍ انؽشب إن ٙيعهض انؼٕرٖ ،شى قٛم إٌ يعهض انؼٕرٖ غٛز يهشو تُرائط انؽٕار  ..إ ٌ ؛ نًحا ا
َرؽأر؟!
نقد قٛم نهحزئٛض خحالل نقائحّ تحاألؼشاب ،تح ٌ انحذ٘ ٚؽحدز ؼانٛحا اْ ،حٕ َرٛعحح االطحرفراء ػهحٗ اندطحرٕر،
ٔإقانح انُائة انؼاؤ ،كزب دٔنحح انقحإٌَ .كًحا قٛحم نحّ أٚلحااْ :حم كاَحد ْحذِ األيحٕر ذًصحم أٔنٕٚحح يقارَحح
تؽاظرُححا نهثؽححس ػححٍ ؼهححٕل نألٔكححاع االقرـححادٚح ٔنرؽقٛححق انؼدانحححٔ .فحح ٙذقححدٚز٘ أٌ انرغاكحح ٙػححٍ ْححذِ
األٔنٕٚاخ طٛؤد٘ نصٕرج ظدٚدج أػًق يًا ؼدز فُٚ 36 ٙاٚز.
إ ٌ؛ نى ٚكٍ تُاء انًؤطظاخ ْٕ انٕطٛهح األفلم نًـزٔ ،قد اذلػ أَٓا ذظثثد فح ٙذحزد٘ األٔكحاع
انظٛاطٛح ،ؼٛس ػعشخ انؽكٕيح ػٍ انقٛاو تح ٘ ػًحم اقرـحاد٘ أٔ اظرًحاػ ،ٙتًُٛحا انؼُحف انحذ٘ ذظحرتديّ
انؼزمح ف ٙيٕاظٓح انًرظاْزٚ ٍٚرظغ تاطرًزارٚٔ ،ؤد٘ نرحداػٛاخ خىٛحزج .كحم نحك ال ٚعحد يحٍ ٚظحرعٛة
نّ ف ٙانظحهىح ،أٔ فح ٙؼحشب " انؽزٚحح ٔ انؼدانحح "ٔ .انٕاقحغ أَحّ يحٍ انتىح انقحٕل إَحّ ال ٕٚظحد ذٕافحق ،فقحد
ؼدز انرٕافق فؼالا يٍ خالل ظثٓح اإلَقا  ،انر ٙذلى يؼظى انقٕٖ انظٛاطٛح ،يحٍ أقـحٗ انًٛح ٍٛإنح ٙأقـحٗ
انٛظار .كًا أٌ ُْا ذٕافقا ا أخز تدأ ف ٙانرؼكم يغ ؼشب " انُٕر" اإلطالي ،ٙاٌز٠ ٞزٛافرك ِعٕرب فر ٟصالصرخ
ِٛالف سئ١س١خ رزّضً ف:ٟ
 اٌّٛلف ِٓ لع١خ رع ٓ١١إٌبئت اٌعبَ.
 األداء اٌذىٚٚ ِٟٛجٛة اٌزغ١١ش.
 رعذ ً٠اٌذسزٛس ثّب ٠ذمك اٌٛفبق اٌٛغٕ.ٟ
اٌسررئاي اٌّطررشٚح ا٘ ْ٢رر٘ :ٛررً ٠سررزط١ع اإلخررٛاْ ِٛاجٙررخ اٌذبٌررخ اٌمبئّررخ فررِ ٟصررش ،اْ رُشوررذ ٌٙررُ
اٌسبدخ؟ ٌ ً٘ٚذ ُٙ٠اٌمذسح عٍ ٝاٌزصذٌٍٛ ٞظع ٓ١االلزصبدٚ ٞاألِٕٟ؟
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ٚف ٟرمذ٠شٞ؛ أ ُٙارا ٍأسادٚا اٌذً فعٍ ُٙ١أْ ٠مّٛ١ا دٌٚخ اٌمبٔٚ ،ْٛعٍر ُٙ١ادزرشاَ اٌذش٠ربد اٌعبِرخ
ٚوشاِخ اٌّٛاغٓ اٌّصش ،ٞفٙزٖ ٘ ٟاٌّطبٌت اٌز ٟصبس ِٓ أجٍٙرب شرعت ِصرشٌٚ ،رزٌه فرؤٔ ٞظربَ سر١فعً
غ١ش رٌه سٕفعً ِعٗ ٔفس ِب فعٍٕبٖ ِع إٌظبَ اٌسبثك.

المناقشات والمداخالت

د .فئاد س٠بض
ُْا ذؽد ظذر٘ ٚرًصم ف ٙطؤالَ :كٌٕ أٔال َكٌٕ؟ ْٔذا ٚرىهة يُا أال َلٛغ انٕقحد فح ٙانتحالف؛
ٔأٌ َقز ت ٌ ُْا أيزاٌ ال ذقٕو دٔنح تدًَٔٓا ًْٔا :انًٕامُح ٔطٛادج انقإٌَ.
نألطف َؽٍ ا ٌٜتـدد ذؽىٛى االشُ ٍٛيؼا ا ،فًٍ ظٓح َظٛز ػكض انًٕامُح ،يٍ خالل ذفكٛك يـحز
إن ٙاَرًاءاخ أقمٔ ،ػٕاْد نك ذؼًم ْعزج األقثام نهتارضٔ ،فقد انًزأج نؽقٕقٓحا األطاطحٛحٚٔ .رحٕاسٖ يحغ
نك ذفكٛك ظغزاف ٙذؼٓد ػه ّٛاألٔكاع ف ٙتٕرطؼٛد ٔػًال طحُٛاء ،أيحا ػهحٗ يظحرٕٖ انقحإٌَ ،فحُؽٍ نحٍ
َظرىٛغ تُاء دٔنح يؤطظاخ ٔانقلاء ،يًصالا فح ٙانًؽكًحح اندطحرٕرٚح انؼهٛحا ٔيعهحض اندٔنحح ،يؽاؿحز ،فحٙ
ؼ ٍٛأٌ انرؼهٛى ٚرى ذؼدٚهّ يٍ أظم إدخال األفكار انْٕاتٛح نهًُاْط.
اٌسف١ش سخب دسٓ
أػرقد أٌ انؼقثح انزئٛظٛح أياو انرٕافق انٕمُ ٙذرًصحم فح ٙيحُٓط انرفكٛحز أ٘ كٛفٛحح ذُحأل انقلحاٚأ .كًحا
قال اندكرٕر ؼهً ٙفئٌ اإلخٕاٌ السانٕا ٚؼزؼٌٕ انُـٕؽ تؼد ؿدٔرْا ،طٕاء كاَد قٕاَ ٍٛأٔ قزاراخ،
ٔك ٌ يؼكهح انىزف األخز ْحَ ٙقحؾ انفٓحىْ .حذا انًحُٓط يتحانف نقٕاػحد انؼًحم انظٛاطح ٙانحذ٘ ٚقحٕو ػهحٙ
ٔظٕد أمزاف ذرفاػم ؼٕل انُؾٔ .انؽق أٌ ْذا انًُٓط ٚؼٛدَا إنَ ٙفض يؼكهح انُظاو انظحاتق انًرًصهحح فحٙ
ػدو إػزا اٜخز ٍٚف ٙانظٛاطح انؼايح نهدٔنح.
فهكَ ٙـم إن ٙانٕفا انٕمُ ٙانًزظٕ؛ التد أٌ ٚؼدل يحُٓط انرفكٛحزٔ ،ال أقحٕل ٚرغٛحز ،ألٌ ْحذا ؿحؼة
ظداا داخم ظًاػح اإلخٕاٌ ،تؽكى أيٕر ػدٚدج ،يُٓا انٕالء ٔانىاػحُْٔ .ا التد أٌ ُٚرثّ انعًٛغ إنح ٙأَُحا فحٙ
يٕقف اقرـاد٘ أخىز تكصٛحز يحٍ انًٕقحف انظٛاطح ،ٙفحانًٕقف انظٛاطحًٚ ٙكحٍ إؿحالؼّ فح ٙػحٕٓر ،تًُٛحا
انًٕقف االقرـاد٘ ٚؽراض إن ٙطُٕاخ.
خراي حا ا َزظححٕ يححٍ انىححزف ٍٛأٌ ٚؼهٛححا يححٍ انًـححانػ انؼايححح نًـححز؛ فؼهححٗ ظثٓححح اإلَقححا أٌ ذؼححزف أٌ
انًٛكزٔفَٕاخ ٔانًظاْزاخ نٛظد انٕطٛهح انٕؼٛدج ٔال انًصهٗ نهرؼثٛز انظٛاطٔ .ٙػهحٗ اإلخحٕاٌ أٌ ٚحدركٕا
أٌ ػزغ انُؾ ٔذفظٛزِ نٛض ْٕ انًىهٕب ،فانًىهٕب ْٕ انًؼاركح ف ٙؿٛاغح ْذا انُؾ.
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د٘ .بٔ ٟاٌذٕبٞٚ
انٕاقغ أٌ يؼكهح يـز انؽقٛقٛح ذكًٍ ف ٙاإلدارجٔ ،تانحذاخ فح ٙغٛحاب انزيٚحح انرحًٚ ٙكحٍ أٌ ذؽحدد مزٚقُحا.
فؼهٗ طثٛم انًصال؛ قديد يؼزٔػا ا نرحٕفٛز  211يهٛحار دٔالر يحٍ انًحٕارد انؽانٛحح نهثهحدٔ ،ذحى ػزكحّ ػهحٗ
ظٓاخ ػدٚدجٔ ،أخذ يظارِ ألخز يزؼهح ،شى ٔؿم ػُد انًُٓدص خٛزخ انؼامز ٔذٕقف.
أظٍ أٌ انرؼار ف ٙانقزار ٚرىهة أٔالا انرؼار فح ٙانًؼهٕيحاخ ،ألٌ ْحذِ خىحٕج أطاطحٛح أل٘ َعحاغ
ؼقٛق ،ٙنكٍ ْذا انُعاغ نٍ ٚكرًم ٔنٍ ٚظرًز إال فٔ ٙظحٕد إدارج ؿحؽٛؽح نهًحٕارد ٔذىثٛحق انؽٕكًحح انرحٙ
ذؽدز ػُٓا اندكرٕر يؽًد يزط ٙكصٛزاا خالل كهًرّ أياو قًح ػدو االَؽٛاس ف ٙإٚزاٌ.
ٔانٕاقغ أٌ األيز ٚؽراض إن ٙظٓد أكثز ٔإن ٙؼٕار ٚٔ ..ؽراض إن ٙيؼزفح انقًٛحح انًلحافح انرحٚ ٙؽققٓحا
االخرالف.
د .صالح غبدْٛ
قححدو انحدكرٕر ؼهًحح ٙانعححشار مزؼحا ا نهرٕافححق ،فححزد ػهٛححّ كححم يححٍ انححدكرٕر يـححىفٗ ٔانححدكرٕر انثزػححٙ
تانٓعٕو ػهٗ اإلخٕاٌ انًظهً ،ٍٛيًا فرػ انثاب نهٓعٕو ػهٗ انعًاػح داخم انقاػح ٔ ،نك تدالا يٍ أٌ ٚقحديا
ريٖ ظدٚدج ٔيثركزج نٓذا انرٕافق.
ًٚكححٍ نُححا أٌ َظرؽلححز انًُححٕ ض انححذ٘ ذقديححّ األؼححشاب اإلطححزائٛهٛح نفٓححى كٛفٛححح انرٕافححق ؼححٕل انؽححدٔد
انًؼححرزكح ،ؼٛححس أٌ ْححذِ األؼححشاب ٔػهححٗ انححزغى يححٍ االخرالفححاخ انؼاطححؼح تُٓٛححا إال أَٓححا ذححُعػ يححٍ خححالل
انؽٕار ف ٙانٕؿٕل إنَٕ ٙع يٍ انرٕافق.
َؽٍ انٕٛو ٔتدالا يٍ انرٕؿم نـٛغح ذٕافقٛحَ ،لٛغ انٕقد ف ٙانؽٕار ؼٕل ظدٖٔ انرٕافق ،تًُٛحا ذقحٕو
اشٕٛتٛححا تثُححاء طححد انُٓلححح ،انححذ٘ طححٛؽعش  51يهٛححار يرححز يكؼححة يححٍ يٛححاِ انُٛححم ػححٍ يـححزْٔ ،ححٕ يححا ًٓٚححد
نؼىغ ٚىٕنُا ظًٛؼا ا.
أ.عجذ هللا اٌشذبد
أػرقد أٌ انـزاع اندائز ف ٙيـحز ؼانٛحا ا ٚحدٔر ؼحٕل كؼكحح انظحهىح ،فح ٙؼح ٍٛأٌ كحم محزف ٚؼرقحد أَحّ
ؿاَغ انصٕرج.
نى ٚـُغ أؼد انصٕرج ،فكم يا ؼحدز كحاٌ يحٍ ؿحُغ ه ،نحك أَحّ نحٕال ٔظحٕد ظًحال يثحار فح ٙانًؼحٓد
انظٛاطٔ ٙطُٛار ٕٚانرٕرٚس نى ٚكٍ انعٛغ نٛقثم أٌ ذدار دٔنح يصم يـز يٍ انؼارع.
أرٚد أٌ أقٕل نهدكرٕر ؼهًح ٙانعحشار إٌ رطحٕل ه ؼحزو انتحزٔض ػهحٗ انؽحاكى ،ؼرحٗ " نحٕ أخحذ يانحك
ٔكزب ظٓز ٔنٕ ذ يز ػهٛكى ػثد ؼثؼ ٙأظدع " ،نكٍ انزطٕل قال أٚلحا ا إٌ انًظحهى ٚفؼحم كحم ػحٙء إال
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انكذب .كًا أَّ ؿهٗ ه ػهٔ ّٛطحهى ػفحا تؼحد فحرػ يكحح ػحٍ كحم انكفحار إال األخىحة ألَحّ كحاٌ ٚحدػٕ انُحاص
نهًعٌٕٚٔ ،قٕل نٓى إٌ يا ند ّٚأفلم يٍ قزآٌ يؽًحد .أرٚحد تحذنك أٌ أػحٛز إنح ٙأٌ ؼحشب انؽزٚحح ٔانؼدانحح
ؼأل انرزٔٚط نهظٛاؼح ف ٙيـز تؽفحم نهفُاَحح دٔنهح ٙػحأْْ ،ٍٛحذا تانر كٛحد ال ٚرظحق يحغ اإلطحالو ،كًحا أٌ
اندٔنح انر ٙذؼرًد ػهٗ يـادر دخم ذ ذ ٙيٍ انؼز٘ ٔيتانفح انؼزع نٍ ذؽقق أ٘ ذقدو.
كذنك أقٕل نهدكرٕر ؼهً ٙإٌ يـز نٍ ٚظرقٛى أيزْا إال تانؼحدل ٔانـحد ٔانؽحشؤ ،اطحرًزار انٕكحغ
انقائى غٛز يقثٕل ،ألٌ يـحز أكثحز يحٍ انعًٛحغ .كًحا أٌ انرقحارب يحغ إٚحزاٌ ٚؼحد نؼثحا ا تانُحار .فحئٚزاٌ ذظحؼٗ
إلؼٛاء ؼهى اندٔنح انفارطٛح ػهٗ أَقاف اندٔل انظُٛح ،إٚزاٌ ْ ٙانر ٙأدخهد انقٕاخ األيزٚكٛح إن ٙانؼحزا
ٔفررّ ،فٓم ًٚكٍ أٌ َصق تٓا ؟
أخححرى ؼححدٚص ٙتاإلػححارج إنحح ٙأَُححا نححٍ َقثححم ترشٔٚححز االَرتاتححاخ انًقثهححح ،ؼرححٗ نححٕ كححاٌ انقححائى تححذنك فـححٛم
إطالي ،ٙألٌ نك ٚلز تاإلطالوٚٔ ،ؼِٕ ؿٕرذّ أياو انؼانى.
أ .دسٓ اٌمجبٟٔ
أػرقد أٌ انظثة ف ٙػحدو قٛحاص انحزأ٘ انؼحاو ْحٕ ػظحكزج اندٔنحح ،فىانًحا أٌ رئحٛض اندٔنحح غٛحز يحدَٙ
ذـثػ أسيرُحا فح ٙػظحكزج اندٔنححٔ ،انؽحم فح ٙرأٚحْ ٙحٕ االطحرًزار فح ٙانر كٛحد ػهحٗ كحزٔرج ٔظحٕد دٔنحح
يدَٛحٔ .تانُظثح نقٛاص انزأ٘ انؼحاو أقرحزغ ٔظحٕد ظٓحح ذىٕػٛحح نقٛحاص انحزأ٘ انؼحاو فح ٙيـحز ،ذؼرًحد ػهحٗ
انرىٕع ٔاالطرقالنٛح.
اٌسف١ش عبدي اٌعذٞٚ
خالفا ا نًا قٛم؛ أَا يرفائم تئيكاَٛح ذؽقٛق انٕفا انٕمُ ،ٙؼرٗ نٕ كاَحد ُْحا ذؽحدٚاخ ذؼحٕ انٕؿحٕل
إنٛححّ ؼانٛحاأ .يظححوٕنٛح نححك ذححزذثن تانظححهىحٔ ،نححذنك أذًُححٗ يححٍ انؽكٕيححح أٌ ذؼرححزف تححذنك ،ألَٓححا ذًهححك كححم
اإليكاَٛاخٔ .انؽقٛقح أَُ ٙال أػزف نًا ا ال ٚظٓز انزئٛض يؽًد يزط ٙرٔغ انرظايػ اإلطالي.ٙ
نقححد قححزأخ يقححاالا نًزػححد اإلخححٕاٌ انححدكرٕر يؽًححد تححدٚغ ٚرؽححدز فٛححّ تؼححكم يُفححرػ ػححٍ انرٕاؿححم تححٍٛ
انؽلاراخ ف ٙذار ٚيـز دٌٔ أٌ ٚهغ ٙأ٘ يزؼهح أٔ شقافح ،أذًُٗ أٌ ٚرزظى نك طٛاطٛا ا.
أخٛححزاا أقححٕل أٌ انقٛححادج تًححا ٚرححٕافز نححدٓٚا يححٍ إيكاَٛححاخ ،فل حالا ػححٍ خهفٛرٓححا اإلطححاليٛحٚ ،ع حة أٌ ذقححٕو
تٕاظثٓا نرؽقٛق انٕفا .
أِ .ذّٛد س٠ذبْ
تححانُظز إنحح ٙػُححٕاٌ ْححذا انهقححاء ،كححاٌ ٚعححة أٌ َىححزغ طححؤانًْ ٍٛححاْ :ححم كاَححد ُْححا إرادج طٛاطححٛح
نهرٕافق ت ٍٛانقٕٖ انظٛاطٛح تؼد َعاغ شٕرج ُٚاٚز؟ ْٔم كاٌ انذ ٍٚخزظحٕا يحٍ انرؽزٚحز تؼحد ذُؽح ٙانحزئٛض
انظاتق ًٚهكٌٕ ذـٕراا يؼرزكا ا إلدارج األٔكاع ف ٙيـز تؼد انصٕرج ؟
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انؽقٛقح أٌ يا ٔؿهُا إنٚ ّٛحدػٕ نهتحش٘ ،فحال ٚؼقحم أٌ َكحٌٕ فح ٙانىزٚحق نثُحاء ٔمحٍَٔ ،ـحز ػهحٗ إقـحاء
ػزكاء رئٛظ ٍٛٛف ،ّٛنقد تدأ نك تئقـاء ػُاؿز انُظاو انقحدٚى غٛحز انًرحٕرم ٍٛفح ٙقلحاٚا فظحاد ،شحى أيرحد
نٛىٕل فـائم أخزٖ ،فلالا ػٍ فواخ أطاطٛح ف ٙانًعرًغ يصم انًزأج ٔانؼًال .نقد تحدأخ انؼًهٛحح انظٛاطحٛح
يثرظزج ،يًا ظؼم انُاص ٚـهٌٕ إن ٙؼانح  ٚص يثكز.
أِ .خزبس لبسُ
أػرقد أٌ ُْا فز ت" ٍٛأسيح انصقح" ٔ "أسيح انؼزػٛح"ٔ ،ف ٙذقدٚز٘ أَُا َؼحاَ ٙيحٍ أسيحح ػحزػٛح،
فانًعرًغ يُقظى َـف ٍٛكالًْا ال ٚؼرزف تؼزػٛح األخز ،تحم ال ٚؼرحزف تٕظحٕدِ أؿحالأْ ،حذا ٚزظحغ إنحٙ
فؼحم انُتثححح فح ٙانٕؿححٕل إنح ٙريٚححح ؼقٛقٛحح نثُححاء يـحزٚٔ ،الؼح أٌ ْحذِ انُتثححح ذؼحاَ ٙيححٍ شالشحح ػٛححٕب
ظْٕزٚح ،فٓ ٙذؼاَ ٙيٍ ػٛتٕخح ف ٙقٛاداذٓا ،شى يٍ انرعًد ف ٙيٕاقؼٓأ ،فقدْا نهًثادرج انفكزٚح.
ارْ؛ ِب اٌذً؟
انؽم ف ٙذقدٚز٘ أٌ َٕقف انـزاعَٔ ،رفق ظًٛؼحا ا ػهحٗ شحالز يظحهًاخ أطاطحٛح ،ذرًصحم فح :ٙيظحرقثم
انُظاو انظٛاط ،ٙانؽفاظ ػهٗ اندًٚقزامٛح ،يٕاظٓحح األٔكحاع االقرـحادٚحٚ .لحاف إنٓٛحا انؽحزؽ ػهحٗ أٌ
اندًٚقزامٛح نٛظد يعزد ػًهٛح ٔاؼدج ٚعظدْا انـُدٔ  ،كًا أٌ انـُدٔ َفظّ نحٛض آنٛحح نؽظحى انـحزاع
ت ٍٛيؤطظاخ ذؼًم ف ٙتٛوح دًٚقزامٛح.
أ .ج١الْ ججش
أػرقحد أٌ انحدكرٕر ؼهًح ٙانعحشار يحٍ ؼًحائى اإلخحٕاٌ ،تححدنٛم أٌ ؼدٚصحّ ذلحًٍ ذ كٛحداا ػهحٗ ٔظحٕد أيحم فححٙ
ذؽقٛق انرٕافق انٕمُ ،ٙنكٍ األيز نٛض تٓذِ انثظامح ،فًٍ ًٚهك ْٕ انحذ٘ ٚظحرىٛغ أٌ ٚؽحدد ٔٚحرؽكىٔ ،تًحا
أَكححى ذًهكححٌٕ انظححهىح ،فؼهححٛكى أٌ ذقححديٕا ذُححاسالخ ٔاظثححح دٌٔ أٌ ٚكححٌٕ نححك كححؼفا ا ،فححانًٓى ْححٕ اؼرححٕاء
اٜخز.ٍٚ
ٔيٍ انًٓى ُْا أٌ أػٛز إن ٙأَُ ٙأذاتغ يُذ سيٍ أداء اإلخٕاٌ ف ٙانؼارع ٔأقز ت َٓى كحإَا األقحدر ػهحٗ
انٕؿٕل نًُامق ٔفواخ ػعش انُظاو انظاتق ػٍ انٕؿحٕل إنٓٛحا ،نكحٍ تؼحد ذعحزترٓى فح ٙانؽكحى أذلحػ أَٓحى
ٚفرقحححدٌٔ أيحححز ٍٚيًٓححح ٍٛأٌّٙٚرررب؛ اٌىرررٛادس اٌّذزشفرررخٚ .صبّٔٙ١رررب :ارسررربأل األفرررك ٌالسرررزعبٔخ ثىفررربءاد ِرررٓ
خبسج ،ُٙرغى أٌ ْذا طٛـة ف ٙؿانػ يـز.
ٔيٍ ٔاقغ خثزذ ٙف ٙانكراتح تـؽف أظُثٛحح ،طحًؼد كصٛحزاا ذؼهٛقحاخ ذقحٕل إٌ انًؼاركحح نحٕ اطحر ظزخ
ػزكاخ دػاٚح نرؼٕ ّٚاإلخٕاٌ يا اطرىاػد أٌ ذفؼم يا فؼهّ اإلخٕاٌ ت َفظٓى.
يٍ ظٓح شاَٛح ،نى ٚظرىغ انزئٛض يزط ٙفؼم أ٘ ػٙء ػهٗ أرف انٕاقغ ْٕٔ ،أيحز أكحز تانعًاػحح كصٛحزاا
ٔتًـز أٚلا ،فهٕ اطرىاع يصالا أٌ ٚقدو اَعاساا ػهٗ ؿؼٛد يؼكهح رغٛف انتثش الكرظة ػؼثٛح ْائهح.
14

اٌٛفبق اٌٛغٕ :ٟاٌفشص ٚاٌزذذ٠بد
أٚلا ا يٍ انًالؼ أٌ انؽٕار ندُٚا ذؽٕل إن ٙظحدالٔ ،نحذنك التحد أٌ ذزفلحّ انًؼاركححٔ ،انعحدال تىثٛؼرحّ
ٚكظثك ؿٕرج ؼلٕر ٔذفاػم ،نكُّ ال ٚؽقق أ٘ َرٛعحٔ ،نٕ قثم اإلخٕاٌ يثدئٛا ا تانرُاسل ػحٍ أػحٛاء يؼُٛحح
الكرظة انؽٕار انعدٚحح انًىهٕتححٔ ،فح ٙظُح ٙأٌ ْحذا انحزفق ٚحدل ػهحٗ أٌ ُْحا َٛحح يثٛرحح نؼحٙء أخحز ..
أذًُٗ ،نٕ أٔكؽٓا اندكرٕر ؼهً ٙانعشار.
م .أحمد سامح سويدان
تانُظثح إليكاَٛح انرٕافق ،ػهُٛا أٌ َالؼ أٌ ُْا يعًٕػحح يحٍ انًؤطظحاخ انًٕظحٕدج فؼحالا نكُٓحا يُفـحهح
ػححٍ تؼلححٓا ُْ ..ححا يؤطظححاخ انؽكححى ْٔححذِ تُٓٛححا ؼححٕار داخهححُْٔ ،ٙححا يؤطظححاخ رقاتٛححح ذًصححم انًعرًححغ
انًـز٘ نكُٓا ال ذرظًى تانؼفافٛح انًىهٕتح.
أػرقد أٌ انٕفا انٕمُ ٙنٍ ُٚعػ إال إ ا ذى أخذ رأ٘ انؼؼة ف ٙانقلحاٚا انعْٕزٚححٔ ،ؼظحة يؼهٕياذُحا
فقد ؼدز ػكض نك ،ؼٛس ذحى إخفحاء ْحذِ انقلحاٚا ػحٍ انؼحؼة ،يصحم قلحٛح انؼالقحح يحغ انٕالٚحاخ انًرؽحدج،
انًؼهٕياخ انتاؿح تًا ٚؽدز ف ٙطُٛاء ،اطرًزار ك انغاس نألردٌ ٔإطزائٛم ،آَٛحار االؼرٛحام ٙانُقحد٘
يٍ  47يهٛار دٔالر إن 24 ٙيهٛار دٔالر.
أخٛزاا أقٕل نهظادج انقائً ٍٛػهٗ انؽكى ف ٙيـزٔ :ه نٍ ذُٓ ٔا مانًا ٔاؿهرى طٛاطركى انؽانٛح.
أ .جّبي صالح اٌذٓ٠
ند٘ طؤال نهدكرٕر ؼهً ٙانعشار :نًا ا أَؼ ذى ظًاػح اإلخٕاٌ انًظهًٌٕ؟ ٔنًا ا ُٚلى نٓا األػلاء ؟
َ٠ .بسش شش٠ف
ٚقٕل انًصم " ذ ذ ٙيغ انؼً ٙماتاخ " ٔ ..انًقـد يٍ ٔراء نك أٌ انُٛح انىٛثحح قحد ذكحٌٕ فح ٙاذٓحا يقديحح
إلَعاسٔ ،نحذنك ٚثحدٔ أٌ يصحم ْحذِ انُٕاٚحا غٛحز يٕظحٕدج نحدٖ اإلخحٕاٌ ،ألٌ َٛحرٓى غٛحز انًؼهُححْ ،ح ٙذفكٛحك
يـز.
ال ًٚكٍ أٌ ٚكحٌٕ ُْحا ٔفحا ٔمُح ٙألٌ األمحزاف انًؼحاركح ال ذصحق فح ٙتؼلحٓا انحثؼقٔ ،ظًاػحح
اإلخٕاٌ رغى ذُظًٓٛا انًؽكى ؿغٛزج ظحداا يقارَحح تؼحدد انؼحؼة انًـحز٘ٔ ،تانرحانٚ ٙعحة ػهُٛحا أٌ َظحؼٗ
نهٕفا تدٌٔ ٔظٕد اإلخٕاٌ.
انٕاقغ أَُا َؼاَ ٙيٍ أسيح ؼقٛقٛح يُذ ُٚاٚز  ،3122طثثٓا أَُا ال ًَهك تدٚالا ٔاكؽا ا.
أ .عضح ٘بشُ أدّذ
٘ طححؤاالٌ أٔنًٓححا نهححدكرٕر ؼهًحح ٙانعححشار ،ؼٛححس كححز أٌ قححإٌَ االَرتاتححاخ ت حّ ػٛححٕبٔ ،مانثُححا
نححد ا
تانـثز ؼرٗ  ٚذ ٙيعهض انؼؼة انعدٚد ٔٚؼدنّ ،فكٛف ًٚكٍ نُا أٌ َرٕقغ يٍ يعهض طح ٛذ ٙيحٍ خحالل ْحذا
انقإٌَ انًؼٛة أٌ ٚقدو ػهٗ ْذِ انتىٕج؟
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طؤان ٙانصاَ ٙنهدكرٕر أؼًد انثزػ ،ٙفقد كز أٌ يـز ذٕافقد ػهٗ إقـاء اإلخٕاٌ ،نكُُ ٙأػرقحد أٌ
ظثٓح اإلَقا َفظٓا غٛز يرٕافقح يغ َفظٓأ ،ال يغ اإلخٕأٌ ،ال يغ انؼؼة .كًا أٌ اإلخٕاٌ غٛز يرحٕافقٍٛ
يغ انؼؼةٔ .أػرقد أٌ طائق ذاكظ ٙطًؼُ ٙأذؽدز ػٍ ؼلٕر٘ نقاء نهرٕافق فلؽك طاخزاأ ،كحاٌ تهٛغحا ا
ف ٙذؼثٛزِ ػٍ يٕقف انؼارع يٍ انٕكغ انظٛاط ٙف ٙيـز.
أِ .ذّذ خًٍ١
كز اندكرٕر يـىفٗ انُعار أٌ تُاء انًؤطظاخ تؼكم يرظزع ٔيُؽاس يغ انؼثس تثؼلحٓا ْحٕ طحثة
األسيح انؽانٛح ،رغى أٌ تدٛٓٚاخ انظٛاطح ذقٕل أٌ أ٘ رئٛض التحد أٌ ٚح ذ ٙتحئدارج ذؼأَحّ يحٍ داخحم ؼشتحّ،
ٔتانرانٚ ٙـثػ انرغٛٛز انًؤطظ ٙأيزا مثٛؼٛا ،شى أٌ انزئٛض ذٕنٗ ؼكحى انحثالد ْٔح ٙفح ٙؼانحح يٓرزئححٔ ،ال
ًٚكححٍ ذعأسْححا تظححٕٓنح .نقححد ذححى ذٓزٚححة  34يهٛححار دٔالر ػقححة انصححٕرج يثاػححزج ،كًححا ذححى إْححدار االؼرٛححامٙ
انُقد٘ تؼكم يرؼًد  ..انزظم ٚؽارب تؼكم ٔاكػ ؼرٗ ال ُٚعػ.
يٍ ظٓح شاَٛح أػٛز إن ٙأٌ اندكرٕر انثزػ ٙكاٌ ٔسٚزاا نهقٕٖ انؼايهحٚ ْٕٔ ،ؼهى أٌ انرغٛٛز انٕسار٘
ٚؤد٘  -ف ٙتهد يصم يـز  -إن ٙذٕقف دٔالب انؼًحم انزطحً ٙنًحدج ذرعحأس شالشحح أػحٓز ْٔ ..حذا ال ُٚاطحة
ظزٔف يـز ؼانٛا ا.
ٔػهُٛححا أٚلححا أٌ َرححذكز أٌ يؼاركحح ٙاندطححرٕر ذزكححٕا تححئرادذٓى انهعُححح انر طٛظححٛحٔ ،نححٕ تقححٕا فٓٛححا
نرًكُٕا يٍ ذٕكٛػ ٔظٓاخ َظزْى ٔانرـد٘ نًا ٚزفلَّٕ تؼد خزٔظٓى يُٓا.
ٔف ٙانُٓاٚح ،فئَُا َؽراض فقن إن ٙقهٛم يٍ انصقح ؼرٗ ذرعأس يـز ْذِ انؼقثح.
د .سٍطبْ أثٛعٍٟ
نقد قٛم فْ ٙذا انهقاء كالو كصٛز يٓىٔ ،ط ؼأل اإلكافح إن ّٛيٍ خالل ػدد يٍ انُقام .
تداٚح أقٕل إٌ انًؼٓد انًـز٘ انؽان ٙطٙٛء ظداأ ،انًظوٕنٛح ػُّ ذؼٕد إن ٙانظهىحٔ ،أقـد تذنك انحزئٛض
ٔانؽكٕيح .كًا أٌ انًؼاركح ذرؽًم َـٛثا ا يٍ ْذِ انًظوٕنٛح .كهُحا يظحؤٔنٌٕ ،نكحٍ ػهُٛحا أٌ َقحز تح ٌ ْحذا
أيز مثٛؼ ٙف ٙانًزاؼم االَرقانٛح انر ٙذظرًز ف ٙانؼادج يٍ  23 - 21ػايا ا.
َؽٍ ف ٙيـز ال ًَهك ذزف انـثز كم ْذِ انًدجٔ ،نذنك ُٚثغح ٙػهُٛحا أٌ َظحارع تؽهحٕل ذتزظُحا يحٍ
ْذا انٕكغ ف ٙأطزع ٔقد.
نقد ارذلُٛا تاندًٚقزامٛح ْٙٔ ،ذؼُ ٙيثدئٛا ا انهعٕء نهـُدٔ ٔ ،تانران ٙؼكحى األغهثٛحح تًحا ذظحفز ػُحّ
َرائط انـُدٔ ٚ ،ف ٟرمذ٠ش ٞأْ اٌّشىٍخ اٌذبٌ١خ فِ ٟصش ٌٙب أسثعخ أثعبد؛ ثعذ إِٔ ،ٟثعذ الزصبد ،ٞثعذ
سٍٛو ،ٟثعذ س١بسٔ ،ٟتًا أَُا َرؽدز انٕٛو ػٍ انثؼد انظٛاط ،ٙفٛعة ػهُٛا أٌ َرؼايحم يحغ انًٕقحف تؼحكم
ػهًحح ،ٙفًححصالا ػُححديا َقححٕل إَُححا ال َقثححم إْاَححح انقلححاء ٚعححة أٌ َكًححم انؼثححارج فُقححٕل أٚلححا ،أَححّ ٚعححة ػهححٗ
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انقلاء أال ٚؼًم تانظٛاطحٔ .ػُديا َرؽدز ػٍ انظٛاطحح ُٚثغح ٙأٌ ٚحدٔر ؼحدٚصُا ؼحٕل انًًكحٍٔ ،ال َرعحأس
نك تانًىانثح تئطحقام انحزئٛض ٔإقانحح انؽكٕيحح ،ألٌ كهًٓٛحا غٛحز يًكحٍ  ..انحزئٛض ال ٚرغٛحز إال تاَرتاتحاخ،
ٔذغٛٛز انؽكٕيح طٛؤد٘ إن ٙذٕقف دٔالب انؼًم ف ٙيـز ،فٓم ْذا يفٛد؟
ػهُٛا إ ٌ أٌ َظؼٗ نرؽقٛق انًـهؽح انؼايحٔ ،نٛض انًـحهؽح انؼتـحٛحٔ ،نحذنك فًحٍ انًٓحى ذؼحتٛؾ
انٕكغ أٔالا ،شى ذؽدٚد انًقـٕد تانٕفا ٔانتىٕاخ انر ٙذؤد٘ إن.ّٛ
َؽٍ َؼاَ ٙيٍ أسيح شقح ٔػكٚ ،عة ذعأسًْحا تتىحٕاخ ػًهٛحح ذؼٛحد انصقحح تح ٍٛانظحهىح ٔانًؼاركحح،
ٔيٍ ظاَث ٙأقرزغ يثادرج ذقٕو ػهٗ فكزج انتىٕاخ انًرشايُح يٍ قثم مزفح ٙاألسيحح انؽانٛححٚ .رزّضرً ٘رزٖ
اٌخطٛاد فّ١ب :ٍٟ٠
اٌخطٛح األ :ٌٝٚذقٕو تٓا انظهىح ٔذرًصم ف ٙقثٕل اطرقانح انُائة انؼاؤ ،ظُح ٙأٌ انزظحم ٕٚافحق ػهحٗ نحك،
ػهٗ أٌ ذزد انًؼاركح تانرُاسل ػٍ يىانثٓا تئطقام انُظاو.
اٌخطٛح اٌضبٔ١خ :ذرًصم ف ٙقٛاو انظهىح تاالػرًاد ػهٗ أْم انتثزج ٔنٛض أْم انصقح فقن ،يغ إػزا انؼحثاب
ف ٙإدارج اندٔنحٚ ،قاتم نك ٔقف انًؼاركح نإلكزاتاخ ٔاالؼرعاظاخ.
اٌخطٛح اٌضبٌضخ :انرفأف ؼٕل قإٌَ االَرتاتاخ ٔيا ٚرؼهق تٓا.
اٌخطٛح اٌشاثعخ :ػدو إؿدار قٕاَ ٍٛإال تانرؼأر يغ انًؼاركح.
أِ .ذّذ لبسُ
كز اطرىالع رأ٘ أظزاِ يزكش " تـٛزج " أٌ ػؼثٛح انحزئٛض يؽًحد يزطح ٙاَتفلحد إنح ٙأقحم يحٍ
 ،%61تؼححد أٌ كاَححد  .% 67كًححا كححز االطححرىالع َفظححّ أٌ  %46يححٍ انًـححز ٍٛٚنححى ٚظححًؼٕا ػححٍ ظثٓححح
اإلَقا  ،تًُٛا َـف يٍ طًؼٕا ندٓٚى يٕقف طحهث ٙيُٓحا .يؼُحٗ نحك أٌ ُْحا أسيحح شقحح ػحؼثٛح فح ٙانظحهىح
ٔانًؼاركح ػهٗ ؼد طٕاء.
ٔػهٗ انزغى يٍ ؼدج األسيح انؽانٛح ف ٙيـز ،فئٌ ؼهٓا يًكٍٔ ،نٕ يحٍ خحالل االْرحداء ترعحارب دٔل
ػٓدخ اَقظايا ا أكصز ؼدج كاٚزنُدا انؼًانٛح ٔدٔل انثهقاٌ ،إ ػٓدخ ْذِ انرعارب ذٕافقا ا ػهٗ ؼد أدَٗ.
ٔف ٙذقدٚز٘ أَّ دٌٔ انٕؿٕل إنْ ٙذا انؽد ،ال ًٚكٍ أٌ َثُ ٙانًظرقثم.
ٔػهٗ ؿؼٛد انًؼكهح االقرـادٚح أٔد اإلػارج إن ٙأٌ ُْا طٕء إدارج نهًهحف االقرـحاد٘ٔ ،انؽاؿحم
فحح ٙتٕرطححؼٛد ٚؼكححض نححك تٕكححٕغ ،ؼٛححس أٌ ذٕقححف اإلَرححاض تٓححا ٚؼُحح ٙػهححٗ يظححرٕٖ ؿححُاػح انُظححٛط فقححن
ْزٔب ظًٛغ انًظرصًز ٍٚيٍ يـزٔ ،خظارج شهس كًٛاخ انرـدٚز انر ٙذُرعٓا يـاَغ تٕرطؼٛد.
فلالا ػٍ نك ،طًُٛغ انٕكغ انظٛاط ٙانًرزد٘ انًظرصًز ٍٚيٍ انقدٔو إن ٙيـزٔ ،قد ؼأنُا كصٛحزا
أٌ َعُة ذ شٛز انظٛاطح ػهٗ االقرـادٔ ،قهُا نهؼحزكاء األظاَحة أٌ كحم يحا ٚؽحدز ػهحٗ يظحرٕٖ انظٛاطحح ال
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ٚؤشز ػهٗ ػًهٛح اإلَراض ،فُؽٍ " َرظاْز ف ٙأٔقاخ انزاؼح " ،نكٍ ْذا انًُىق نى ٚؼد قادراا ػهحٗ انـحًٕد
ف ٙظم ذزد٘ األٔكاع ف ٙأكصز يٍ يكاٌ.
ٔانذ٘ ٚدْؼُ ٙأَّ ال ذٕظد ؼزكح نهرغهة ػهٗ ْذِ انًؼكهح ،فؽشب انؽزٚح ٔانؼدانح يصالا نحى ٚقحى تؼحٙء
نٕقف ذدْٕر انٕكغ ف ٙتٕرطؼٛد .فَ ٙفض انٕقد ال أؼد ٚظرىٛغ انظٛىزج ػهٗ انؼارع.
د .اوشاَ ٌّعٟ
أػرقد أَُا ال َؽراض إن ٙانرٕافق ،فانرٕافق ٚكٌٕ ؼٕل ريٚححٔ ،انزيٚحح  -كًحا َؼهحى  -يُحٕم تٕكحؼٓا انؽحشب
انؽاكى ،قثم أٌ ٚىزؼٓا ػهٗ انًحٕامُ ٍٛنًؼزفحح ظٕاَحة االذفحا ٔاالخحرالفْ ..حذِ انزيٚحح غٛحز يٕظحٕدج،
ٔانًىزٔغ ػ أخز غٛز يؽدد انًاليػٔ ،يٍ شى ال ٕٚظد يا َرؽأر ؼٕنّ.
يٍ ظٓح شاَٛح ،أٔد انرُٕٚحّ إنح ٙيالؼظحح الفرحح ،فحألٔل يحزج أطحًغ دػحٕج نهؽحٕار ػهحٗ انٓحٕاء يثاػحزج،
رغى أٌ اندػٕج يٍ انُاؼٛح اإلظزائٛح ٚعة أٌ ذكٌٕ انًزؼهح األخٛزج ،تؼد االذفا ػهٗ انقلاٚا ٔاألْداف.
تًؼُٗ أخز؛ نحٕ كاَحد نحدُٚا ظدٚحح نهرٕافحق كحاٌ يحٍ انٕاظحة أٌ ًَهحك ريٚحح ذؽفح نُحا اطحرًزارٚح انؽزكحح؛
ٔذؽف نُا االذعاِ انـؽٛػ.
أ .عج١ش دّذٞ
أقٕل نهدكرٕر انثزػ ٙإٌ انؼؼة انؽقٛق ٙف ٙيـز يؼغٕل تهقًح انؼٛغ انًٓددج ٔال ذؼغهّ االَرتاتاخ.
ٔف ٙذقدٚز٘ أٌ ظثٓح اإلَقا طررؼزف نالَٓٛار ،تًعزد إظزاء االَرتاتاخ انثزنًاَٛح.
طؤان ٙنهدكرٕر ؼهً ٙانعشار؛ كٛف ذكٌٕ يـز ف ٙأسيح اقرـادٚح ٔذرى ذؼُٛٛاخ فح ٙيٕاقحغ رفٛؼحح تح ظٕر
فهكٛح ؟
أٔ .بصش عٍِ ٟذّذ
أػكز اإلخٕاٌ انًظهً ٍٛػهٗ يا ٚقٕيٌٕ تّٔ ،أػرحة ػهحٗ يحٍ ُٚرقحدْى ،ألٌ يصحم ْحذا انُقحد قحد ٚحٕقفٓى ػحٍ
انتى  ،تًُٛا يـهؽح يـز ذفزف ػهُٛا أٌ َرزكٓى ٕٚاؿهٌٕ ؼر ٙانُٓاٚح.
ف ٙانٕقد اذّ أقٕل نهعٛغ ال ػالقح نك تٓذا كهّ ،ف َد انًؤطظح انٕؼٛدج انر ٙال ذشال تؼٛحدج ػحٍ ْحذا
انًظرُقغ.
أدذ اٌذعٛس
أشححار انححدكرٕر انثزػححٔ ٙأقححز ؼقٛقححح ذقححٕل إٌ انرٕافححق غٛححز يًكححٍ تؼححد ٔكححغ اندطححاذٛز ٔانقححٕأَْ .ٍٛححذا فححٙ
ذقدٚز٘ ْٕ ظْٕز األسيح انؽانٛح ف ٙيـز ،إ كٛف ًٚكٍ أٌ أكغ انقإٌَ شى أدػٕ نهرؽأر ؼٕنّ.
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نقد ظاء قإٌَ االَرتاتاخ يؼٛثا ذًايحا أ ،نـحانػ أؼحشاب طٛاطحٛح تؼُٓٛحأ ،يحٍ ُٚظحز نرٕسٚحغ انحدٔائز
داخححم انًؽافظححاخْٔ ،ححٕ أيححز نححى ذؼححز إنٛححّ انًؽكًححح اندطححرٕرٚح فحح ٙرفلححٓا نهقححإٌَ ،نكُححّ ٚرلححًٍ ػححدو
دطرٕرٚح.
يصال؛ ْم ٚؼقم أٌ ذؽـم يؽافظح يصم ديٛام ػهٗ  23يقؼداا ،رغى أٌ ػدد طكآَا ٚرظحأ٘ يحغ ػحدد
طكاٌ أطٕاٌ انر ٙؼـهد ػهٗ  7يقاػدْٔ ،م ٚؼقم أٌ ذرظأٖ يؽافظرا اإلطًاػٛهٛح ٔاألقـز تـ  7يقاػد
نكم يًُٓا ػهٗ انزغى يٍ فار انؼدد نـانػ األٔنٗ.
إٌ ذقظٛى اندٔائز داخم انًؽافظاخ ٚرلًٍ إخالالا فعا ا تًثدأ ذكافؤ انفزؽ ،فًؽافظح يصم تُ ٙطحٕٚف
ظزٖ ذقظًٓٛا ندائزذٍٛ؛ خـؾ نألٔنٗ 23يقؼداا ٔ خـؾ نهصاَٛح  7يقاػدْٔ ،حٕ ذٕسٚحغ ٚرظحق يحغ ػحدد
انظكاٌ ،نكُّ ٚرلًٍ ظهًا ا نًزػؽ ٙاندائزج األكثز ،ألَّ ٚعثزْى ػهٗ تذل ظٓد أكثحز ٔذكثحد ذكحانٛف دػاٚحح
يلاػفح.
ٚسئاٌٌٍ ٟذوزٛس دٍّ :ٟكٛف ًٚكٍ نثزنًاٌ ظاء تقإٌَ يؼٛة أٌ ٚؼدنّ؟ ف ٙذقدٚز٘ أٌ انؽدٚس ػٍ
تُاء انًؤطظاخ ْحٕ غىحاء نؼًهٛحح انرًكح .ٍٛكًحا أٌ االؼرًحاء تانـحُدٔ ٔذقدٚظحّ يحا ْحٕ إال اطحرغالل نفقحز
انُاص ٔظٓهٓى ٔؼاظرٓى نهًٕاد انغذائٛح انرٕٚ ٙسػٓا اإلخٕاٌ قثم كم اَرتاتاخ.
أيحا فًٛحا ٚرؼهحق تٕظححٕد انحدكرٕر ْؼحاو قُحدٚم ٔانرًظححك تحّ ،فح ظٍ أٌ انغحزف يُححّ ْحٕ ذىثٛحق َظزٚححح
ؼظٍ انثُا ف ٙذٕنٛح انلؼٛف انظهىح ،تاػرثار أٌ انلؼٛف ٚظم دائًا ا ف ٙؼاظح إن ٙانعًاػححٔ ،ال ٚظحرىٛغ
انتزٔض ػُٓا أٔ يتانفح ذؼهًٛاذٓا.
ِذبست ِذّذ ججش
طححؤان ٙاألٔل نهححدكرٕر ؼهًحح ٙانعححشار :إ ا كححاٌ ريطححاء األؼححشاب يرححٕافق ٍٛكًححا كححزخ ػهححٗ انًظححرٕٖ
االظرًاػٔ ٙاإلَظاَ ٙفًا انذ٘ ًُٚؼٓى يٍ االطرفادج يٍ نك طٛاطٛا ا؟
ٔطؤان ٙانصاَ ٙنهدكرٕر انثزػ :ٙيا اٜنٛح انر ٙطررثؼٓا ظثٓح اإلَقا تؼد يقامؼح االَرتاتاخ؟
أ .اّ٠بْ أسبِخ
ف ٙظم ؼانح االرذثا انظائدج ف ٙػًهٛح انرؼحزٚغ ،ؼٛحس ذؽحدد يٕػحد االَرتاتحاخ انثزنًاَٛحح دٌٔ أٌ ٚؼحزف
انًزػؽٌٕ قٕاػد ٔكٕاتن انؼًهٛح االَرتاتٛح كٛف ًٚكٍ نُا أٌ َؼرًد ػهٗ قإٌَ اَرتاتحاخ أؿحدرِ يعهحض
انؼٕرٖ انذ٘ أَرتثّ  %6فقن يٍ انًـزٍٛٚ؟
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أ .أدّذ صجذٟ
انٕاقغ أٌ ظثٓح اإلَقحا نحٛض نٓحا أ٘ ذٕاظحد فح ٙانؼحارع ،كًحا أٌ انرٕافحق داخهٓحا غٛحز قحْٕ٘ٔ ،حٕ يحا تحدأخ
تححٕادرِ ذظٓححز فحح ٙإػححالٌ تؼححق األؼححشاب َٛرٓححا خححٕف االَرتاتححاخ تانًتانفححح نقححزار انعثٓححح تانًقامؼححح.
ٔطؤان :ْٕ ٙيا انؼًم إ ا خانفد أؼشاب يٍ انعثٓح قزار انًقامؼح؟
أٚ .فبء عجذاٌجبسٞ
أػرقد أٌ إؿزار انزئاطح ػهٗ يقامؼح انًؼاركحٔ ،رفحق يىانثٓحا ٔراءِ طحز ،ذًايحا ا كرًظحكٓا تانؽكٕيحح
انؽانٛح.
طؤان ٙنهدكرٕر ؼهً ٙانعشار :يا ْٕ يظٕؽ ٔظٕد ظًاػح اإلخٕاٌ ٔؼشب انؽزٚح ٔانؼدانحح فح ٙانًُاؿحة
انؽكٕيٛح.
أخٛزاا أػٛز إن ٙأٌ تٛوح االخرالف انؽانٛح ذٕفز فزؿح نهفهٕل نكٚ ٙؼٕدٔا تقٕج خالل االَرتاتاخ انًقثهح.
أ .أدّذ فزذٟ
نقد ذؽدشُا مٕٚالا فْ ٙذِ انعهظح نكُُ ٙأذظاءل :يا ا اطرفدَا يٍ ْذا انهقاء.
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سدٚد اٌّزذذصٓ١
سد د .أدّذ اٌجشعٟ
أتدأ تانزد ػهٗ يا ٔرد ذؼهٛقا ا ػهٗ يا قهرّ ػٍ ذٕافق ٔمُ ٙتدٌٔ اإلخٕاٌ ،فًا قـدذّ ْٕ أَُحا اطحرىؼُا فحٙ
ظثٓح اإلَقا أٌ َعًغ كم انقٕٖ انظٛاطحٛح يحٍ أقـحٗ انًٛح ٍٛإنح ٙأقـحٗ انٛظحار تؼحديا ظًؼرٓحا انزغثحح فحٙ
يٕاظٓح األسيح انؽانٛح.
أَا أػهى ياْٛح انًؼكهح انقائًحح فح ٙظثٓحح اإلَقحا ؛ فؼحؼثٛح انعثٓحح فح ٙانؼحارع ذحُتفق أؼٛاَحا ا ،تحم إَٓحا
ذُتفق ظداا ف ٙتؼق األؼٛاٌ ،نكُٓا ذؼٓد فح ٙأٔقحاخ أخحزٖ ارذفاػحا ا يهؽٕظحا أ .انؽقٛقحح أَُح ٙأذفحق ذًايحا ا
يغ األطرا يؽًد ف ٙمزؼّ ػٍ اٜنٛاخ انثدٚهح ،فانُاص ال ذٓرى تانظٛاطححٔ ،إًَحا تهقًحح انؼحٛغٔ ،نحذنك َؽحٍ
َدرص ػهٗ انًظرٕٖ االقرـاد٘ ذقدٚى ريٚح نهُٕٓف تًـز كهٓا ،تـزف انُظز ػًٍ ٚؽكًٓا.
َؼى تٕرطؼٛد فح ٙيؽُححٔ ،يحؤخزاا كُحا فح ٙسٚحارج أَحا ٔظحٕرض أطحؽق إنحُْ ٙحا ٔٔظحدَا انًظرؼحفٛاخ
ذؼًم تدٌٔ أدٔٚحٔ .انؽقٛقحح أَُح ٙاخرهحف يحغ انحزئٛض فح ٙمزٚقحح إدارذحّ ألسيحح تٕرطحؼٛد ،فحال أؼحد ٚؼحزف
أطثاب يا ؼدز ف ٙتٕرطؼٛد .نقد قٛم ف ٙانثداٚح أٌ  42ػٓٛداا قرهٕا ألَٓحى ؼحأنٕا اقرؽحاو انظحعٍ انؼًحٕي،ٙ
ٔتححافرزاف أٌ نححك ؿححؽ ٛاػ ،فهًححا ا ذححى إمححال انُححار ػهححٗ انًؼححارك ٍٛفحح ٙظُححاسذٓى .انرفظححٛز انؼححائغ فححٙ
تٕرطؼٛد أٌ ُْا رغثح نقرم َفض ػدد انذ ٍٚقرهٕا ف ٙؼادز إطراد تٕرطؼٛد.
ٔتؼكم ػاو ،فؼهحٗ انحذُٚ ٍٚرقحدٌٔ ظثٓحح اإلَقحا أٌ ٚرحذكزٔا ظحزٔف َؼح ذٓا ،فقحد ٔنحدخ فحَ ٙحٕفًثز
انًاك ٙرداا ػهٗ اإلػالٌ اندطرٕر٘ٔ ،يٍ شى فٓ ٙياساند ذرىٕرٔ ،قد خىىُحا نهًؼحاركح فح ٙاالَرتاتحاخ
شى ػدَا ٔقزرَا انًقامؼح ،نكٍ نك نٍ ًُٚؼُا يٍ انرٕاؿم يغ انؼارع ٔ ،نك يٍ خالل آنٛاخ تدٚهح َدرطٓا
ؼانٛا ا.
تانُظثح نًا كز ػٍ اكرفاء ظثٓح اإلَقا تانرظاْز فقن ،أقٕل ال ذًُؽَٕا ْذِ انقٕج ،فٓح ٙيهحك انؼحثاب
انًـححز٘ فحح ٙيترهححف انظححاؼاخْٔ ،ححؤالء انؼححثاب ْححى ٔطححٛهح ذقًُٕٚححا شٕر ٚحاا .فانعثٓححح ال ذححرؽكى فحح ٙيظححار
انًظاْزاخ ٔاالؼرعاظاخ ،فاأليز ٚؼٕد تاألطاص إنح ٙإرادج ػحثاب يـحزٔ ،انعثٓحح ذقحٕو تًحؤاسرج انؼحثاب
ٔدػى يىانثٓىٔ ،انغزٚة أٌ انثؼق ٚقٕل إَُا َؤظط االؼرعاظاخٔ ،ف ٙاخ انٕقد ُْا يٍ ٚقٕل إَُحا تحال
ذ شٛز ف ٙانؼارعٔ ،ف ٙانؽانر ٍٛاأليز غٛز ؿؽٛػ ،فانؽقٛقح أَُا َرٕاؿم يغ انؼارعَٔ ،ظؼٗ نهرؼثٛز ػُّ.
21

اٌٛفبق اٌٛغٕ :ٟاٌفشص ٚاٌزذذ٠بد
ٔأخٛزاا؛ فانعثٓح ال ذقامغ االَرتاتاخ نًعزد انًقامؼحٔ ،نكُُا َقامغ إلًٚاَُا تؼدو ػزػٛح انُظاؤ .يحغ
أٌ انقححزار ٚؽرًححم انـححٕاب ٔانتىح  ،إال أَُححا َححدر أٌ ْححذا انقححزار ٚؽظححٗ تزكححا قىححاع كثٛححز فحح ٙانؼححارع
انًـز٘ .كًا أٌ انٕشٛقح انرٔ ٙقؼٓا ريٕس انؼًم انحٕمُ ٙتؼحد ؿحدٔر انقحزار قحد ؼحددخ يحُٓط انًؼاركحح
ف ٙنك ،فال ًٚكٍ أٌ ذؽكى يـز يٍ خالل ظًاػح غٛز ػزػٛح .فكحاٌ ٚعحة ػهحٗ ؼحشب انؽزٚحح ٔانؼدانحح
أٌ ٚظؼٗ نرقُ ٍٛأٔكاع انعًاػح ؼرٗ َؼزف يـادر ذًٕٚهٓا ٔكٛفٛح ػًهٓا.
َؽٍ يغ انؽحٕار ،نكحٍ انؽحٕار انًصًحز انحذ٘ ٚؼحًم انعًٛحغ دٌٔ اطحرصُاء ٔٚكحٌٕ يصًحزاأ ،نحٛض يعحزد
ظدال ال ٚقثم ف ّٛانُقدْٔ .ذا األيز ٚؽًم انزئٛض يظوٕنٛح كثٛزج ،ؼٛس أَّ انٕؼٛد انذ٘ ًٚهك انظهىحٔ ،يحٍ
شى فرػ ؼٕار ًٚكٍ أٌ َـم يُّ إنَ ٙرٛعح ذُقذ يـز.

سد دِ .صطف ٟإٌجبس
انؽقٛقح أٌ ؼدٚس انٕفا نٛض خاؿا ا تانُتثححٔ ،نكُحّ ْحى ٚحٕيٚ ٙؼاٚؼحّ انًحٕامٍ انثظحٛن ألَحّ ٚرؼهحق تؽٛاذحّ
ٔيـٛزِ.
ٔفححْ ٙححذا انرؼهٛححق أٔد انر كٛححد ػهححٗ أَُححا ال َٓححاظى اإلخححٕاٌ يححٍ تححاب انٓعححٕو فحح ٙاذححّٔ ،إًَححا يححٍ تححاب
ؼزؿُا ػهٗ يظرقثم يـز.
انكالو انًركزر ػٍ ذزكح يثار تاػرثارْا انظثة ف ٙكم يؼاكهُا ٚعة أٌ ٚترف ،ٙمانًحا اَرٓحٗ ػـحز
يثار .
ُْا يؼكهح ندٖ اإلخٕاٌ ذرًصم ف ٙإؼظاطٓى اندائى تاالكىٓادٔٔ ،ظٕد يؤايزج كَٕٛح ػهحٓٛىْٔ ،حذا
أؼد أطثاب أسيح انصقح انقائًح.
انذٚ ٍٚهٕيَُٕا ػه ٙاالَظؽاب يٍ انهعُح انر طٛظٛح ٚثظىٌٕ األيز ت كصز يٍ انحالسو ،ألَحّ كحاٌ ٔاكحؽا
يُذ تدء انؽدٚس ػٍ اندطرٕر أٌ اإلخٕاٌ ٔؼشب انُٕر ٚـحزٌٔ ػهحٗ انظحٛىزج ػهحٗ ْحذِ انهعُحح ٔذٕظٛحّ
أػًانٓأ .أ كز أٌ انزئٛض يزطحَ ٙفظحّ قحد قحال خحالل نقحاء يحغ انًعهحض انؼظحكز٘ قثحم اَرتاتحّ رئٛظحا ا ،إٌ
اإلطالي ٍٛٛنٍ ٚرزكٕا األغهثٛح ف ٙانهعُح انر طٛظٛح نهؼهًاَ ،ٍٛٛألٌ اإلطالي ٍٛٛال ٚصقحٌٕ تٓحىٔ .ؼظحة قٕنحّ
فئٌ اإلطالي ٍٛٛػهٓٛى ٔاظة رئٛظٚ ٙرًصم ف ٙاندفاع ػٍ ْٕٚح يـز ٔقًٓٛا.
أػرقد أٌ قزار ظثٓح اإلَقا تًقامؼح االَرتاتاخ قفشج فح ٙانٓحٕاء ،تحدنٛم أَُح ٙػُحديا طحوهد ػحٍ انتىحٕج
انرانٛححح نححذنك ظححاءَ ٙانححزد انًؼرححاد" :طححُعهض َٔثؽححس األيححز"ٔ ،نًححا مححانثرٓى تر ظٛححم إػححالٌ قححزار انًقامؼححح
أتهغَٕ ٙأٌ ْذا يٕقف أخالق ،ٙرغحى أَحّ فح ٙانؽقٛقحح يٕقحف طٛاطح ،ٙطٛظحاػد اإلخحٕاٌ ػهحٗ ذ تٛحد انؽكحى.
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يصم ْذا انرفكٛز ٚؼكض ؼانح يٍ االطرظٓال انظٛاطح ٙتًُىحق " ذقحدٚض ٔؼحدج انعثٓحح " ،يحغ انؼهحى أٌ كصٛحزا
يٍ األؼشاب انًُلحٕٚح ذؽحد نحٕاء انعثٓحح طرؼحار فح ٙاالَرتاتحاخ تقحٕائى "يظحرقهْٔ ،"ٍٛحذا ٚؼكحض ػحدو
اذظا ٔكؽك ػهٗ انُاص.
ال أذًُٗ أٌ ٚرؽٕل انـزاع ف ٙيـز إن ٙؿزاع ؿفز٘ ،فانرؼاٚغ ْٕ مزٚقُا األطهى .كًا أٌ ػهُٛحا
أٌ َؼرزف تؼدو ايرال أؼد نًؼزٔع يركايمٔ ،ف ٙذقدٚز٘ أٌ انـزاع فح ٙيـحز نحٛض تح ٍٛاألٚحدنٕظٛاخ،
ٔإًَا ت ٍٛانؼدل ٔانقٕج .ؿزاع ػهٗ ذتزٚط كفاءاخ قادرج ػهٗ إدارج اندٔنحح ،فح ٙظحم ذزاظحغ األٚحدنٕظٛاخ
تًا ف ٙنك االطرقىاب اند.ُٙٚ
يٍ ظٓح شاَٛح ،ال أتز٘ء َفظٔ ٙظٛم انؼثاب يٍ انًظوٕنٛح ،فقد ذفزقُا تؼحد انصحٕرجٔ ،نحى َحرًكٍ يحٍ ذؼحكٛم
ذُظٛى أٔ ذقدٚى ريٚحٔ ،ذًرزطُا خهف انكثار ،ف ػدَا إَراض انظهىح األتٕٚحٔ .ف ٙذقحدٚز٘ أَُحا تؽاظحح إلساؼحح
انُتثح انقدًٚحٔ ،إػادج تُاء َتثح ظدٚدج اخ أفق يترهف.

سد د .دٍّ ٟاٌجضاس
نقد ظود إنُْ ٙا نك ٙأذؼهى ،ف َا يغ أْم انظٛاطح أذؼهى انظٛاطح ،ألٌ ْذِ ْ ٙانقًٛح انًلافح نالخحرالف
ٔانٕظٕد يغ يعرًغ آخز أظهّ ٔأؼرزيّ.
قال اندكرٕر فؤاد رٚاف أٌ انثهد ذقٕو ػهحٗ انًٕامُحح ٔانقحإٌَ ٔ كحز أًَٓحا قحد ذحى أْحدارًْا .أَحا أذفحق
يؼّ ف ٙانًثدأ ،نكُُ ٙأخرهف يؼّ ف ٙانرفاؿٛم ،فانفرزاخ االَرقانٛح ال ٚرى انؽكحى ػهٓٛحا تٓحذا انؽظحى ،خاؿحح
ٔأَُا السنُا َؼٛغ فْ ٙذِ انًزؼهح.
ذؽدز اندكرٕر فؤاد أٚلا ا ػٍ طؼ ٙاإلخٕاٌ نرؼدٚم انًُاْط تغزف ذشٔٚدْا تانفكز انْٕاتٔ ،ٙيحغ أٌ
اإلخٕاٌ يُاْلٌٕ يُذ سيٍ تؼٛد نهْٕاتٛح ،فئَُ ٙأذًُٗ يًٍ ٚقحٕل نحك أٌ ٚح ذ ٙنُحا تٕقحائغ يؽحددج ،فٛقحٕل
يصال أٌ انًقزر كذا ظزٖ ػه ّٛذؼدٚم يٍ ْذا انُٕعٔ ،أٌ انـحفؽح كحذا ذلحًُد فكحزاا أدخهحّ اإلخحٕاٌ ػهحٗ
انًُاْط .أَا أظشو ت َّ ال ٕٚظد أ٘ ذؼدٚمٔ ،أسٚد ػهٗ نك أَُ ٙرفلد ؼذف أطى يثار يٍ ذحار ٚؼحزب
أكرٕتز.
ذؽدز األطرا ػثده انؼؽاخ ػٍ انفُاَح دٔنه ٙػأْ ٍٛإٚزاٌ ٔانرشٔٚزٔ ،تداٚح أيكحد أَُح ٙال أػحزف
دٔنه ٙػحاْ ٍٛػحكالأ ،يحا ؼحدز أَُح ٙكُحد فح ٙانثؽحز األؼًحز فىهثحٕا يُح ٙانًؼحاركح فح ٙافررحاغ يٓزظحاٌ
طٛاؼ ٙذزػاِ انًؽافظحٔ ،نٛض اإلخٕاٌ أٔ انؽزٚح ٔانؼدانحٔ ،تؼد أٌ ػدخ ػهًد تًؼحاركح دٔنهح ٙػحاٍْٛ
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ف ٙإؼٛاء انؽفم .تانُظثح إلٚزاٌ أيكد أٌ ػالقرُا تٓا طٛاطٛحٔ ،نٛظد ػقائدٚحٔ ،يٍ غٛحز انًًكحٍ أٌ ٚؽحدز
ذؽانف ػقائد٘ يؼٓا.
أيا اذٓاو اإلخٕاٌ تانرشٔٚز ٔذٕسٚغ يٕاد غذائٛح ٔيظاػداخ نهؽـٕل ػهٗ األؿحٕاخ ،أقحٕل إَُحا َقحٕو
تذنك يُذ  01ػايا أ ،نى َزتن ْذا انؼًم أتداا تانزغثح فح ٙانؽـحٕل ػهحٗ أؿحٕاخ انُحاخث ،ٍٛتحم أَُح ٙأقحٕل
أَّ ٚعة ذىٕٚز ْذا انُؼام انتدي ،ٙألَّ ٚـم نهعًٛغ َٔؽأل تّ أٌ َظاػد يعرًؼُحا .كًحا أَُح ٙأيكحد أَُحا
ال َقثم إمالقا ا انؽـٕل ػهٗ يقؼد ٔاؼد تانرشٔٚزْ ،ذا أيز يُرٓ ٙندُٚا ٔال يعال نهرؼكٛك ف.ّٛ
األطرا ج ظٛالٌ قاند إٌ يٍ ًٚهك انظهىح ْٕ انذ٘ ٚرُاسلٔ ،أَا أذفحق يؼٓحا ذًايحا ا فح ٙنحكٔ ،أرظحٕ أٌ
َـم نًظرٕٖ ٚظًػ نُا تذنكٔ ،أ كز أَُ ٙمانثد يحٍ ػحثاب انؽحشب أٌ ٚعؼهحٕا يحٍ انعٛحشج يؼقحالا نهؽزٚحح
ٔانؼدانح يٍ خالل كظة شقح انُاص ٔإقُاػٓى.
أيححا فًٛححا ٚرؼهححق تانٕكححؼٛح انقإََٛححح نإلخححٕاٌ انًظححهًَ ،ٍٛؽححٍ َححزٖ أٌ ٔظححٕد انعًاػححح أيححز ػححزػٙ
ٔٔمُححٔ ٙكححزٔر٘ ،فححُؽٍ َظححؼٗ يححٍ خححالل ْححذا انؼححكم نتديححح يعرًؼُححا .أيححا انتححزٔض يححٍ انعًاػححح فٓححٕ
ٚرٕقف ػهٗ انًٕاسَح تح ٍٛدٔاػح ٙانتحزٔض ٔيكاطحة انثقحاءٔ ،فح ٙظُح ٙأٌ انثقحاء ْحٕ انحزاظػ ػُحد٘ ؼرحٗ
ا.ٌٜ
أدْؼُ ٙاندكرٕر أؼًد انثزػ ٙتؽدٚصّ ػحٍ آَٛحار انؼحزػٛحُْٔ ،حا فح ٙانقاػحح يحٍ نؼحٍ انـحُدٔ ،
ٚسئإٌ٘ ٟبٕ٘ ً٘ :بن ٚسٍ١خ أخشٌ ٜزذم١ك اٌششع١خ؟
األرقاو انر ٙأػهُٓا يزكش " تـٛزج " أفادذُٔ ٙمً َرُ ٙفَ ٙقض انٕقد؛ أفحادذُ ٙفح ٙيؼزفحح انرزاظحغ
ف ٙػؼثٛح انزئٛض ك ٙأتدأ ف ٙػالظّٔ .مً َُ ٙأٌ ظثٓح اإلَقا غٛز يؼزٔفح نُظحثح ْائهحح يحٍ انًـحز،ٍٛٚ
ٔإٌ كُد أذًُٗ يُٓا أٌ ذزاظغ ٔكؼٓا ،فقٕذٓا إكافح نًـز ،خاؿح ٔأٌ تٓا قاياخ ٔمُٛح يؽرزيح.
نقححد اطححرفدخ يححٍ ْححذِ انعهظححح كصٛححزاا ،فؼهححٗ األقححم انرقٛححد ت فكححار ٔأراء يترهفححح ذؼهًححد يُٓححاٚ .فرر٘ ٟررزا
اٌس١بق أرّٕ ٝأْ رعزجشٚا جٚ ٛ٘ ٍٟ١سٍ١خ رٛص ً١اٌفىش اٌجذ٠ذ ٌٍج ً١اٌجذ٠ذ اٌز٠ ٞسزط١ع أْ  ٟٕٙ٠صِٓ
اٌفىش اٌىالس١ى.ٟ
أيا انرًظك تانؽكٕيح ،ف ؼٛهكى نًا قانحّ انحدكرٕر طحهىاٌ أتحٕػه ٙػحٍ انؼحهم انحذ٘ ٚـحٛة اندٔنحح فحٙ
ؼانح انرغٛٛز انؽكٕي .ٙكًا أٌ ػهُٛحا أٌ َرحذكز أَُحا مانثُحا يحزاراا ترغٛٛحز انحدكرٕر انعُحشٔر٘ٔ ،نحى ٚظحرعة
نُا ،ألٌ ؿاؼة انقزار ٔقرٓا رفق نك ،فهًا ا ال َقثم تانًثزر َفظّ يغ انزئٛض انؽان.ٙ
يٍ ظٓح شاَٛح ،فئٌ ٔظٕد قٛاداخ اإلخٕاٌ فح ٙيُاؿحة قٛادٚحح فٛزظحغ نكفحاءذٓىٔ ،نحٛض أل٘ ػٕايحم
أخزٖٔ ،اندنٛم أٌ ُْا آخز ٍٚيٍ غٛز اإلخٕاٌ ٚؼغهٌٕ انكصٛز يٍ انًٕاقغ انًًٓح.
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ُْٔا أػٛز إن ٙأٌ انًُٓدص خٛحزخ انؼحامز نحٛض يزػحؽا ا نزئاطحح انؽكٕيحح ،ؼٛحس أَحّ أخرحار انرفحزؽ
نهؼًم داخم انعًاػح يغ انؽزؽ ػهٔ ٙظٕد ؿهح يا يغ انزئٛضٔ ،إٌ كاٌ انزئٛض ال  ٚخحذ تكحم يحا ٚـحم
إن.ّٛ
أخ١ررشاً عٕررذ ٞسسرربٌخ ٌٍررشئ١س ثررؤْ ٠زٛاصررً ثٕفسررٗ ِررع سِررٛص اٌ رٛغٓ ،دزررٔ ٝجررذ دٍررٛالً ٌألصِرربد
اٌمبئّخٚ ،اٌز ٟرشًّ وبفخ إٌّبد ٟاٌذ١بر١خ ٌٍّصش.ٓ١٠
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