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د .ﻣﻨﺠﻲ اﻟﻤﺒﺮوﻛﻲ
أﺳﺘﺎذ اﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺮﻃﺎج

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ّ
تﺳﻐــﺢ تﻌﻇــﺟ "ﺖالــﺋ الﻋﺤاﺣــﺋ الﺛﻏمﺼراﺬﻐــﺋ"،
وتﺚﺎــﺞل أزﻄﺎﻋــا أﺲــراض "ﺦﺳﻌبــات اﻗﻇﺎﺼــال
الﺛﻏمﺼراﺬــﻎ" الﺎــﻎ ﺲاﺣــﺎﻋا ﺾﻀ الﺎﺔــارب
الﺛﻏمﺼراﺬﻐﺋ دون اﺠﺎﺑﻈاء .ﺸﻋﻎ ﻄﻈﺜ ﺠﻈﺋ ،٢٠١١
تﺊﺗــث ﺲــﻆ الﺚــروج ﻄــﻆ ﺖالــﺋ اﻗضطــراب
الﺤــاﻄﻀ ،ﺲﺊــر ﺖﻂــﻌل ﻄرﺖﻂﻐــﺋ تﺳﺎمــﺛ الﻌﺸــاق
السﻐاﺠــﻎ ،ﻄــﻆ أجــﻀ تﺑﺊﻐــﺌ الﺎﺔربــﺋ
الﺛﻏمﺼراﺬﻐــﺋ الفرﻏــﺛة ﺲربﻐــا ،والﻈﺔــاة بﻋــا ﻄــﻆ
ﺾﻀ أﺦﻈاف اﻗﺠﺎﻋﺛاف المﺗﻂﻎ وا�ﺻﻂﻐمﻎ.
ﺸــﺿﻀ الﺗﺿﻌﻄــات الﺎــﻎ ﻄــرت بﺎﻌﻇــﺟ ﻄﻈــﺜ ﺠــﻈﺋ
) ٢٠١١ﻏﺼــارب ﺲﺛدﻊــا الﺳﺤــر ،بمﺳــﺛل ﺖﺿﻌﻄــﺋ
ـﻌرث بﺳﺪﻋــا الﺊﺳــﺨ اﻓزﻄــات
ﺸــﻎ ﺾﻀ ﺠــﻈﺋ( ﻏـ ِّ
أﺾﺑــر ﻄمــا تســﻋﻃ ﺸــﻎ تﺼﺛﻏــﻃ الﺗﻂــﻌل .وﻊﻈــاك
أﺾﺑــر ﻄــﻆ رؤﻏــﺋ تفســﻐرﻏﺋ لﻂﺧﺳﻌبــات ،بﺳﺪﻋــا
ﻏســﺎﻈﺛ لﺿﻐــﺛ الﺼــﻌى المﺪــادة لﻂﺑــﻌرة داخﻂﻐــا
وخارجﻐــا ،وبﺳﺪﻋــا ﻏﺎﺳــ ّﺜر بﺗﺛاﺐــﺋ الﺎﺔربــﺋ
الﺛﻏمﺼراﺬﻐــﺋ وﺸﺼــر الﺗـﺿّام الﺔــﺛد ﺲﻂــى ﻄســﺎﻌى
تســﻐﻐر الﺛولــﺋ والﺛراﻏــﺋ بﻌاجﺊاتﻋــا ،خاﺦــﺋ ﻄــع
تمــﺛد ﻄراﺖــﻀ اﻗﻇﺎﺼــال ،وغﻐــاب اﻗﺠــﺎﺼرار
الﺗﺿﻌﻄــﻎ .ﺸــﻎ ﺖﻐــﻆ أن اﻓزﻄــﺋ ﻊــﻎ تﺼاﺬــع
لﺎﻂك الﺳﻌاﻄﻀ ﻄﺤﺎرﺾﺋ.
وبﺼــﺛر تﻌ ّﺻــع إﺠــﻋام اﻇﺎﺚابــات  ٢٠١٩ﺸــﻎ بﻂﻌرة
الﺗــﻀ وتﺜلﻐــﻀ تﻂــك اﻓزﻄــﺋ ،إﻗ أﻇﻋــا تفاﺻمــﺌ
لﺎﺧــﻀ ذروتﻋــا .ﺸــﻘ الرئﻐــﺟ ﺠــﺳﻐﺛ ﺠــﺳى ﻇﺗــﻌ
الﺗــﻀ ،وﻗ الﺼــﻌى الﺊرلماﻇﻐــﺋ المﻈســﻌبﺋ لﻂﺑــﻌرة
ّ
ﺾاﻇــﺌ ﺸــﻎ ﻄســﺎﻌى اﻗﻇﺎﺰــارات المﺳﻂﺼــﺋ ﺲﻂﻐﻋــا.
تﺚﺎــﺞل تﻂــك الﺛﻏﺊاجــﺋ إﺣــﺿالﻐﺋ المﺼــال ،وﻇﺳﻐــﺛ
ﺦﻐاغﺎﻋا ﺸﻎ اﻓﺠﺆﻂﺋ الﺎالﻐﺋ:

 (١ﻄــا ﻊــﻎ ﺬﺊﻐﺳــﺋ اﻓزﻄــﺋ الﺎــﻎ تﺳﻐﺤــﻋا
تﻌﻇﺟ وﺾﻐﺷ تفاﺻمﺌ ﺸﻎ السﻈﻌات اﻓخﻐرة؟
 (٢ﻄــا ﻊــﻎ ﻄســﺂولﻐﺋ اﻓﺬــراف المﺚﺎﻂفــﺋ ﺸــﻎ
اﻓزﻄﺋ وﻄا ﻇﺰرتﻋا ﻓﺸﺺ ﺦﻐاغﺋ الﺗﻀ؟
 (٣ﻄــا ﻊــﻎ ﻄســارات الﺗــﻀ المﺗﺎمﻂــﺋ وﺸــﺺ
تﺼﺛﻏرات ﺻابﻂﻐﺋ الﺗﻀ لﻂﺎطﺊﻐﺺ؟
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 .١ازﻣـــــــﺔ اﻻﻗﺘـــــــﺼﺎدﻳـــــــﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳـــــــﻴﺔ اﻟـــــــﻤﻼﻣـــــــﺢ
واﻟﺘﺠﻠﻴﺎت:
ﻄــﻆ ﺬﺊﻐﺳــﺋ الﺑــﻌرات أن تﺔﺳــﻀ ﻄﺔﺎمﺳاتﻋــا
ﻄﻐالــﺋ لﻘﺲﺎﺼــاد أﻇﻋــا أﺻــﻌى ﻄــﻆ الﺛولــﺋ ،بمــا
ّ
أﻇﻋــا ﺐــارت ﺲﻂــى خﻐاراتﻋــا وأدائﻋــا ،وﻊــﻎ تﻈﺤــﺛ
تﺶﻐﻐرﻊــا وتطﻌﻏﺳﻋــا ﻇﺗــﻌ إرادة الفﺆــات المﺂﻄﻈــﺋ
بالﺎﺶﻐﻐــر وﻄﺧالﺗﻋــا .وﺻــﺛ اضطــرت الﺛولــﺋ
الﺎﻌﻇســﻐﺋ لفﺳــﻀ ﻄــا ترﻏــﺛه ﺣــرائح ﻄــﻆ المﺔﺎمــع
تﺗــﺌ ﺬائﻂــﺋ الﺪﺶــط الﺤــﺳﺊﻎ ،لﺿــﻆ بفﻌضﻌﻏــﺋ
ﺸأجﻂــﺌ بﺜلــك
ﺲطّﻂــﺌ ترتﻐــﺈ اﻓولﻌﻏــات،
ّ
اﺠــﺎﺗﺛاث ﺸــرص الﺳمــﻀ لﺧالــح تﺗســﻐﻆ وضــع
ﻄــﻆ ﻊــﻃ ﻏﺳمﻂــﻌن .ﺾمــا ﺲمــﺛ بﺳــﺨ السﻐاﺠــﻐﻐﻆ
إلــى تﺳطﻐــﻀ ا�ﻇﺎــاج وإﻏﺼــاف ﻇســﺺ الﻈمــﻌ
لﺎﺗمﻐــﻀ الﺚﺧــﻌم السﻐاﺠــﻐﻐﻆ وزر "ﺸﺤــﻂﻋﻃ ﺸــﻎ
الﺗﺿﻃ".
وﺻــﺛ زادت جائﺗــﺋ "ﺾﻌﺸﻐــﺛ "١٩-الﻌضــع تﺳﺼﻐــﺛا
وتســﺊﺊﺌ بﺎراجــع اﺻﺎﺧــادي غﻐــر ﻄســﺊﻌق .تﺤــﻐر
تﺼﺛﻏــرات ﺦﻈــﺛوق الﻈﺼــﺛ الﺛولــﻎ إلــى اﻇﺿمــاش
إجمالــﻎ لﻂﻈاتــﺒ المﺗﻂــﻎ الﺗﺼﻐﺼــﻎ بﻈســﺊﺋ ﺻﺛرﻊــا
 ٪٨,٢ﺸــﻎ ﺲــام  ،٢٠٢٠وﻊــﻌ أﺾﺊــر ﻊﺊــﻌط
اﺻﺎﺧــادي ﺣــﻋﺛته تﻌﻇــﺟ ﻄﻈــﺜ اﺠــﺎﺼﻘلﻋا .ﺾمــا
ﻗﻄﺟ ﻄﺳﺛل الﺊطالﺋ ﻇسﺊﺋ  ٪١٦,٢ﺸﻎ ﻇﻋاﻏﺋ ﺠﺊﺎمﺊر
الفــارط ،وتﺼﻂﺧــﺌ ﺸــرص تﺤــﺶﻐﻀ الﺳمــال ذوي
المﻋــارات المﺎﺛﻇﻐــﺋ ،خاﺦــﺋ ﻄــﻆ الﻈســاء وﺸﺆــﺋ
تســﺊﺈ ذلــك ﺸــﻎ ﺠﻂســﻂﺋ ﻄــﻆ
الﺤــﺊاب ،و ﺻــﺛ
ّ
اﻗضطرابات اﻗجﺎماﺲﻐﺋ.
وﻄــﻆ ﻄﺰاﻊــر اﻓزﻄــﺋ اﻗﺻﺎﺧادﻏــﺋ ) (١أن إﻏرادات
ﺻطــاع الســﻐاﺖﺋ الﺗﻐــﻌي ﻊــﻌت بـــ ٪٦٥ﻄــﻆ
ﺻﻐمﺎﻋــا اﻗجمالﻐــﺋ ) ٧٤٦ﻄﻂﻐــﻌن دوﻗر( ،بﻐﻈمــا
اﻇﺚفﺨ ﺲﺛد الســﻌاح بـ  ٪٧٨ﺠــﻈﺋ  ،٢٠٢٠وﻊﻎ
تراجﺳــات ﺖادة بمفﺳﻌل جائﺗﺋ "ﺾﻌﺸﻐﺛ ."١٩-ﺾما
ﻏﺼــﺛر إجمالــﻎ الﺛﻏــﻌن المســﺎﺗﺼﺋ الﺎــﻎ ﻏﺔــﺈ
ّ
ﺠــﺛادﻊا ﻊــﺜا الﺳــام بـــ ١٦ﻄﻂﻐــار دﻏﻈــار
)ﺖﻌالــﻎ  ٥,٩ﻄﻂﻐــارات دوﻗر( بارتفــاع ﻏﻈاﻊــﺞ ١١
ﻄﻂﻐــار دﻏﻈــار )ﺖﻌالــﻎ  ٤ﻄﻂﻐــارات دوﻗر( ﻄﺼارﻇــﺋ
بالســﻈﺋ الســابﺼﺋ .ﺾمــا ﻏﻈﺊــه ﺦﻈــﺛوق الﻈﺼــﺛ

الﺛولــﻎ) (٢إلــى إن إجمالــﻎ ﻇفﺼــات اﻓجــﻌر ﺸــﻎ
الﺼطــاع الﺳــام تﺊﻂــﺴ ﺖﻌالــﻎ  ٪١٧,٦ﻄــﻆ الﻈاتــﺒ
المﺗﻂــﻎ ا�جمالــﻎ ،وﻊــﻎ ﻄــﻆ بﻐــﻆ أﺲﻂــى
ّ
ﺖــث الســﻂطات
المﺳــﺛﻗت ﺸــﻎ الﺳالــﻃ؛ وﺻــﺛ
والﺗــﺛ ﻄــﻆ
الﺎﻌﻇســﻐﺋ ﺲﻂــى الﺎﺚفﻐــﺨ ﻄــﻆ ذلــكّ ،
دﺲــﻃ الطاﺻــﺋ لﺎﺼﻂﻐــص الﺳﺔــﺞ المالــﻎ .وﻊــﻎ
إجراءات تﺔﺛ الﺗﺿﻌﻄﺋ ﺦﺳﻌبﺋ ﺸﻎ تمرﻏرﻊا.
وﻗ ﻏﻈفﺧــﻀ الﺊﺳــﺛ اﻗﺻﺎﺧــادي واﻗجﺎماﺲــﻎ
لﻔزﻄــﺋ ﺲــﻆ أبﺳادﻊــا السﻐاﺠــﻐﺋ الﻈاجمــﺋ ﺲــﻆ
اﻇﺳــﺛام الﺑﺼــﺋ بﻐــﻆ الفاﺲﻂﻐــﻆ السﻐاﺠــﻐﻐﻆ ،ﻇﺎﻐﺔــﺋ
تﺊاﻏــﻆ خﻂفﻐاتﻋــﻃ السﻐاﺠــﻐﺋ-ا�ﻏﺛﻏﻌلﻌجﻐﺋ؛ وﻊــﻌ
تﺎﺼﺊــﻀ
ﻄــا ﻏﺰﻋــر أن ّ
جــﻀ اﻓﺖــﺞاب الﺎﻌﻇســﻐﺋ ﻗ ّ
ـﺛ الﺼطﻐﺳــﺋ ،وﻊــﻃ
اﻗخﺎــﻘف ﺸﻐمــا بﻐﻈﻋــا إلــى ﺖـ ّ
ﻏﺼﺊﻂــﻌن ﺲﻂــى الﺎﺳاﻄــﻀ ﻄــع ﺖﻂفــاء خارجﻐﻐــﻆ
وتﺼﺊــﻀ ﻗ ﻏﺰﻋروﻇﻋــا
)إﺻﻂﻐمﻐــا ودولﻐــا( بمروﻇــﺋ
ّ
ﺸﻎ ﺲﻘﺻاتﻋﻃ ﻄع ﺣرﺾاء الﻌﺬﻆ.
ولﺆــﻆ ﺖاﺸﺰــﺌ الﺑــﻌرة الﺎﻌﻇســﻐﺋ ﺲﻂــى ﻄﺿســﺊﻐﻆ
ﻊا ّﻄﻐــﻆ أولﻋمــا الﺛﻏمﺼراﺬﻐــﺋ )تﺧﻈﻐــﺷ ﻄﻈﺎــﺛى
داﺸــﻌس الﺛولــﻎ ﺲﻂــى أن تﻌﻇــﺟ ﻊــﻎ الﺊﻂــﺛ
الﺛﻏمﺼراﺬــﻎ الﻌﺖﻐــﺛ ﺸــﻎ الﺳالــﻃ الﺳربــﻎ(،
وﺐاﻇﻐﻋمــا الﺗرﻏــﺋ )تﺧﻈﻐــﺷ ﺸرﻏــﺛوم ﻊــاوس
اﻓﻄرﻏﺿــﻎ والــﺜي تﻌﻇــﺟ الﺛولــﺋ الﺳربﻐــﺋ
الﻌﺖﻐــﺛة المﺧﻈفــﺋ "ﺖــرة" بﺛرجــﺋ .(٪٧٠
ﺸــإن ﻇــﺞوع بﺳــﺨ الﺼــﻌى الﺗﺞبﻐــﺋ إلــى تســﻋﻐﻀ
الﺎﺛخــﻘت الﺚارجﻐــﺋ ﻏم ّﺑــﻀ تﻋﺛﻏــﺛا ﺖﺼﻐﺼﻐــا لﺎﻂــك
خاﺦــﺋ الﺼــﻌى المﻌﺦﻌلــﺋ بﺔﻋــات
المﺿاﺠــﺈ؛ ّ
اﺠــﺎﺳمارﻏﺋ أو إﺻﻂﻐمﻐــﺋ ،ﺲﺊــر ﺖاضﻈــات
إﻏﺛﻏﻌلﻌجﻐــﺋ ﺸاﺲﻂﺋ.
إن تأﺠــﻐﺟ ﺻﻌاﺲــﺛ ﻄســﺎﺛاﻄﺋ لﻂﺛﻏمﺼراﺬﻐــﺋ
الﺎﻌﻇســﻐﺋ ،ﻗ ﻏﺎﺗﺼــﺺ ﺸﺼــط بإجــراء ﺲمﻂﻐــات
اﻇﺎﺚابﻐــﺋ واﺖﺎــرام ﻇﺎائﺔﻋــا ،ﺲﻂــى أﻊمﻐــﺋ ذلــك
ﻈﺔــﺞ وﻄــا ﻏﺳطﻐــه ﻄــﻆ ﺦﻐــﺌ وإﺣــﺳاع
الم َ
ُ
لﺎﻌﻇــﺟ ،لﺿــﻆ ذلــك ﻗ ﻏﺿفــﻎ لﻐﺚــرج الﺊــﻘد ﻄــﻆ
المرﺾﺊــﺋ :الﺛﺠــﺎﻌرﻏﺋ ،والسﻐاﺠــﻐﺋ،
أزﻄﺎﻋــا
ّ
واﻗﺻﺎﺧادﻏــﺋ ،واﻗجﺎماﺲﻐــﺋ؛ ﻄــا لــﻃ تﺳــرف
اﺠــﺎﺼرارا ﺖﺿﻌﻄﻐــا ﻏﺎﻐــح الﺎفـّـرغ لﺗــﻀ المﺤــﺿﻘت
وﻄﺳالﺔﺎﻋــا ﻄﺳالﺔــﺋ ﻄســﺎﺛاﻄﺋ تﺪمــﻆ تﺛرﻏﺔﻐــا
تﺗﺼﻐﺺ الﺎﻌازﻇات المالﻐﺋ واﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ.
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إن ﺾﻀ اﻗﻇﺎﺚابــات الﺎــﻎ ﺲرﺸﺎﻋــا تﻌﻇــﺟ ﻄﻈــﺜ
ﺠــﻈﺋ  ،٢٠١١وﻄا اتســمﺌ به ﻄﻆ ﻇﺞاﻊﺋ وﺣفاﺸﻐﺋ
ﺸــﻎ الﺳمــﻌم ،لــﻃ تﺿــﻆ ﺾفﻐﻂــﺋ بﺎﺗﺼﻐــﺺ ا�ﺻــﻘع
اﻗﺻﺎﺧــادي؛ بــﻀ أﻇــه بﺳــﺛ ﺾﻀ اﻇﺎﺚابــات )
 ،٢٠١١و  ،٢٠١٤و (٢٠١٩تﻈﺗــﺛر الﺊــﻘد ﻓﺠــﻌأ
ﻄمــا ﺾاﻇــﺌ ﺲﻂﻐــه ﺸــﻎ جمﻐــع المﺂﺣــرات ،وﺾأﻇــه
ﺐمــﺋ جﻋــﺋ تﺊــﺜل ﺾﻀ ﻄــا ﺸــﻎ وﺠــﺳﻋا لﺔﺳــﻀ
الﺎﻌﻇســﻐﻐﻆ ﻏﻐأﺠــﻌن ﻄــﻆ الﺛﻏمﺼراﺬﻐــﺋ وآلﻐاتﻋــا
)اﻇﺎﺚابــات ،وتﻈاﺸــﺟ ﺖــر ،وتــﺛاول ﺲﻂــى
الﺗﺿــﻃ ،(...بمــا أﻇﻋــا ﻗ تﺗ ّﺼِــﺺ ﻇمــﻌا بمﺑــﻀ ﻄــا
تﺗ َّﺼــﺺ زﻄــﻆ اﻗﺠــﺎﺊﺛاد ،وﻗ ُتﺎِﻐــح رغــﺛا ﺸــﻎ
الﺳﻐــﺢ ،ووﺸــرة ﺸــﻎ ا�ﻇﺎــاج ،واﻇﺚفــاض ﺸــﻎ
اﻓﺠــﺳار ﻄﺑﻂمــا ﻏطﻐــﺈ ﻓﻇﺧــار الﻈﺰــام الﺼﺛﻏــﻃ
الﺎﺜﺾﻐــر بﻋــا ،والﺎفاخــر بﻋــا ﺾـ"ﻇﺎائــﺒ ﻄرجﺳﻐــﺋ"
السﻂط الﺔﺛﻏﺛة تﺗﺼﻐﺼﻋا.
اﺠﺎﺗال ﺲﻂى ُ
وإذا ﺾاﻇــﺌ اﻗﻇﺎﺚابــات وا�لﻐــات الﺛﻏمﺼراﺬﻐــﺋ
ﺖﺧﻐﻂﺎﻋــا ﻄــا تﺳﻐﺤــه الﺊــﻘد الﻐــﻌم ﻄــﻆ ﻄﺂﺣــرات
تﻋــﺛد ﺠــﻐادة الﺊــﻘد
ﻄالﻐــﺋ واﺻﺎﺧادﻏــﺋ ﻄﺞرﻏــﺋ ّ
واﺠــﺎﺼﻘلﻋا الﺗﺼﻐﺼــﻎ؛ ﺸــإن الســﺂال ُﻏطــرح ﺲــﻆ
ﻄســﺂولﻐﺋ الﻋﻐﺆــات الﺗﺿﻌﻄﻐــﺋ واﻓﺖــﺞاب
السﻐاﺠــﻐﺋ وﺾﻀ الفاﺲﻂﻐــﻆ والﺼــﻌى المﺂﺐــرة ﺸــﻎ
الﺗالــﺋ الﻌﺬﻈﻐــﺋ الراﻊﻈــﺋ ﺲــﻆ ﻄــا آل إلﻐــه الﻌضــع
ﻄــﻆ تــأ ّزم ﺣــاﻄﻀ وتراجــع لــﺿﻀ المﺂﺣــرات؟ ﺸﻋــﻀ
ﻄــﻆ اﻓﺠــﻂﻃ إلﺼــاء ﺾﻀ المســﺂولﻐﺋ ﺲﻂــى ﻄــﻆ
ﻊــﻃ ﺸــﻎ دﺸّــﺋ الﺗﺿــﻃ؟ وﻏرﺸــع الﺗســاب ﺲمــﻆ
أن ﺖﺿــﻃ تﻌﻇــﺟ الﻐــﻌم ﻊــﻌ ﺖﺿــﻃ
ﺠــﻌاﻊﻃ أم ّ
جماﺲــﻎ وﻄﺔﺎمﺳــﻎ بالﺪــرورة ،ولــﺿﻀ ﻇﺧﻐــﺈ
ﻄــﻆ المســﺂولﻐﺋ ﺸــﻎ تﺼﺛﻏــﻃ الﺗﻂــﻌل أو
تﺳطﻐﻂﻋا؟

 .٢ﻣﺴـــــﺆوﻟﻴﺔ اﻟـــــﻔﺎﻋﻠـــــــﻴﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﻴﻦ ﻋــﻦ ازﻣــﺔ وأﻓــﻖ
ﺗﺠﺎوزﻫﺎ:
ﻗ ﻏمﺿــﻆ لﻔﺖــﺞاب السﻐاﺠــﻐﺋ ،المســاﻇﺛة
لﻂﺗﺿﻌﻄــﺋ أو المﺳارضــﺋ لﻋــا ،ولﻂﻈاﺣــطﻐﻆ
السﻐاﺠــﻐﻐﻆ والفاﺲﻂﻐــﻆ ﺸــﻎ ﺾﻀ ﻊﻐــاﺾﻀ المﺔﺎمــع
المﺛﻇــﻎ أن ﻗ ﻏﺎفﺼــﻌا ﺖــﻌل ﻄﺂﺣــرات تــأزم
الﻌضــع ﺸــﻎ الﺊــﻘد وﺲــﻆ تﺗﺛﻏــﺛ دﺻﻐــﺺ لمﺰاﻊــر

لمﺰاﻊــر الﺎــأزم والمســﺂولﻐﺋ ﺲﻈــه .ﺸﺊــﺛل الﻂﺔــﻌء
إلــى اﻗﺠــﺎﺼطاب واﻗﺦطفــاف وراء اﻓﺬــراف
ا�ﺻﻂﻐمﻐــﺋ والﺛولﻐــﺋ ،وجــﺈ الﺎســاؤل ﺲــﻆ أﺠــﺊاب
اﻇســﺛاد ﻄﺔــال الﺎﻌاﺦــﻀ بﻐــﻆ السﻐاﺠــﻐﻐﻆ ﺸــﻎ
تﻌﻇــﺟ ،ﺖﺎــى ﻏﺎســﻈى اﺣــﺎراﺾﻋﻃ ﺸــﻎ الﺳمــﻀ
وبالﺎالﻎ ﺸﻎ ﺦﻐاغﺋ الﺗﻀ.
ﻊﻈــاك أﺾﺑــر ﻄــﻆ ﻄﺑــال لﺎﺎﺊــادل اﻓﺬــراف
ـﻐﺋ اﻗ ّتﻋاﻄــات بﺚﺧــﻌص ﻄســﺂولﻐﺎﻋا ﺲــﻆ
السﻐاﺠـ ّ
الﺼطﻐﺳــﺋ بﻐﻈﻋــا ،وﺲــﻆ أﺠــﺊاب تﺳطﻐــﻀ الﻈﺤــاط
اﻗﺻﺎﺧــادي أو الﺊرلماﻇــﻎ أو غﻐــره ،ﺸالﺗــﺞب
الﺛﺠــﺎﻌري الﺗــر ﻏرﺸــﺨ الﺔﻂــﻌس إلــى ﺬاولــﺋ
ﺖــﻌار تﺤــارك ﺸﻐﻋــا ﺖرﺾــﺋ الﻈﻋﺪــﺋ ،بﺛﺲــﻌى أﻇﻋــا
ذات خﻂفﻐــﺋ إخﻌاﻇﻐــﺋ ،والﺎﻐــار الﺛﻏمﺼراﺬــﻎ
وﺖرﺾــﺋ الﺤــﺳﺈ ورئﻐــﺟ الﺔمﻋﻌرﻏــﺋ ﻏرﺸﺪــﻌن
إﺣــراك "المفســﺛﻏﻆ" ﺸــﻎ الﺗــﻌار ،وذلــك ﺸــﻎ
تﻂمﻐــح لﺗــﺞب ﺻﻂــﺈ تﻌﻇــﺟ الــﺜي تﺗــﻌم ﺖــﻌل
ﺣــﺊﻋات لــﻃ ﻏﺗســمﻋا الﺼﺪــاء بﺧــﻌرة
رئﻐســه
ٌ
جﻂﻐــﺋ .وائﺎــﻘف الﺿراﻄــﺋ ﻏــرى أن ﻗتﺗــاد الﺤــﺶﻀ
جــﺞءا ﻄــﻆ ﻄســﺂولﻐﺋ تفﺤــﻎ ﻄﺰاﻊــر الفســاد،
ﻄﺼابــﻀ ذلــك ﻏﻂﺎﺼــﻎ أﻇﺧــار الرئﻐــﺟ )ﺖــﺞب
الﺎﻐــار وﺖرﺾــﺋ الﺤــﺳﺈ( ﻄــع الﺗــﺞب الﺛﺠــﺎﻌري
الﺗــر وجــﻀ ﻄﺿﻌﻇــات المﻈﺰﻌﻄــﺋ ا�ﺲﻘﻄﻐــﺋ ﺸــﻎ
تﺔرﻏــﻃ ائﺎــﻘف الﺿراﻄــﺋ وﺲﺞلــه بﺎﻋمــﺋ ﻄمارﺠــﺋ
الﺳﻈــﺷ والﺛﺸــاع ﺲــﻆ ا�رﻊــاب .وﻇفــﺟ ﻄﺰاﻊــر
الﻈفــﻎ وا�ﺻﺧــاء ،ترﺸﺳﻋــا ﻄﺿﻌﻇــات الﺔﺊﻋــﺋ
الﺤــﺳﺊﻐﺋ الﻐســارﻏﺋ المﻈﺗﻂــﺋ تﺔــاه الﻈﻋﺪــﺋ،
واتﻋاﻄﻋــا باغﺎﻐــال الﺤــﻋﻐﺛﻏﻆ ﺣــﺿري بﻂﺳﻐــﺛ
وﻄﺗمــﺛ براﻊمــﻎ ،وﻊــﻎ اتﻋاﻄــات غﻐــر ﺦــادرة
ﺲــﻆ الﺼﺪــاء .إن ﺸــرز الﺼــﻌى السﻐاﺠــﻐﺋ لﺊﺳﺪﻋــا
ﻊــﻌ ﺸــرز ﻄﺊﻈــﻎ ﺲﻂــى ا�ﺻﺧــاء وﻗ ﻏســمح
بالﺎﻌاﺦــﻀ وﻊــﻌ اﻓرضﻐــﺋ الﺛﻇﻐــا لﻖﺣــراك ﺸــﻎ
ﺦﻐاغﺋ الﺗﻂﻌل.
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ﺾان الفــرز ﺸــﻎ اﻇﺎﺚابــات  ،٢٠١٩اﻄﺎــﺛادا لمﺳرﺾﺋ
الﺎﻈاﺸــﻎ ﺠــابﺼﺋ الﺜﺾــر ،لﺜلــك ﺸــإن المﺳرﺾــﺋ
ﺾاﻇــﺌ بﻈفــﺟ اﻓدوات ﺖﺎــى ﻄــع تﺶﻐﻐــر
الﺤــﺚﺧﻐات .لﺼــﺛ ﺾﺤــﺷ ﺸﺤــﻀ تﺤــﺿﻐﻀ ﺖﺿﻌﻄــﺋ
ﺖﺊﻐــﺈ الﺔمﻈــﻎ ،ﺐــﻃ الســﺼﻌط الســرﻏع لﺗﺿﻌﻄــﺋ
إلﻐــاس الفﺚفــاخ؛ وتﺿــرار ﻇفــﺟ ﻄﻈــﻌال اخﺎﻐــار
أن خﻐــار
ﺖﺿﻌﻄــﺋ ﻊﺤــام المﺤﻐﺤــﻎ،
ّ
لﻂﺛﻏمﺼراﺬﻐــﺋ لــﻃ ﻏﺿــﻆ ضمــﻆ أولﻌﻏــات ﻄﺤــروع
الرئﻐــﺟ ﺻﻐــﺟ ﺠــﺳﻐﺛ ،وﻗ الﺔﻋــات المســاﻇﺛة
لمﺤــروﺲه .ﺸـ"ﺖالــﺋ الﻌﺲــﻎ") (٣الﺎــﻎ
اﻇﺎﺤــرت بﺳــﺛ ﺸــﻌز الرئﻐــﺟ ﺠــﺳﻐﺛ ﺸــﻎ
تﺊﻐــﻆ أﻇﻋــا ﻗ تﻈﺎســﺈ
اﻗﻇﺎﺚابــات ،ﺠــرﺲان ﻄــا ّ
ﻓﺖــﻘم الﺤــﺊاب ﺸــﻎ ﻄﺳالﺔــﺋ ﻄﺤــاﺾﻂه ،ﻓن ﻄــا
ﻏﺛﺲــﻌ لــه الرئﻐــﺟ بﺳــﺛ ذلــك ﻏﺎﻈاﺻــﺨ ﻄــع
الﺎﺳﺛدﻏــﺋ الﺗﺞبﻐــﺋ ،وﻏســﺎﻋﺛف الﺎﺔربــﺋ
الﺛﻏمﺼراﺬﻐــﺋ ،بﺤــﺳارات ﺠــمﺳﻈا ﺲﻈﻋــا لﺳﺼــﻌد
ﺸــﻎ الﺔــارة الﺤــرﺻﻐﺋ لﺎﻌﻇــﺟ ،دون أن تمﺑــﻀ
تﻂــك الﺤــﺳارات إﺻﻘﺲــا لﻂﻐﺊﻐــا بــﺿﻀ
ﺐرواتﻋــا .ﺸﺿﻐــﺷ ﻏمﺿــﻆ لﻋــا ا�ﺻــﻘع
بﺎﻌﻇــﺟ ﻄــع ﺾﺑــرة ﻄﺤــاﺾﻂﻋا الﺧرﻏﺗــﺋ وﺻﻂــﺋ
ﻄﻌاردﻊا المﺎاﺖﺋ؟
ﻏﺊــﺛو الﻈــﺞاع بﻐــﻆ الرئاﺠــات الﺑــﻘث ﺖالــﺋ
ﺠــرﻏالﻐﺋ ﻏﺎﺳــ ّﺜر ﻄﺳالﺔﺎﻋــا ،ﺸالرئﻐــﺟ ﻏﺼــﻌم
ﻄﺼــام المﺗﺿمــﺋ الﺛﺠــﺎﻌرﻏﺋ ،ﺸــﻎ ﻇﺞاﺲــات ﻊــﻌ
ﺬــرف ﺸﻐﻋــا؛ ورئﻐــﺟ الﺗﺿﻌﻄــﺋ ﻏﺧﺳــﺈ ﺲﻂﻐــه
بﻈــاء ﺲﻘﺻــات ﻄﺎﻌازﻇــﺋ بﻐــﻆ رئﻐــﺟ ﻏ ّﺳﻐﻈــه
بﺼﺧــﺛ أن ﻏﺛﻏــﻆ لــه بالــﻌﻗء ،ﻄﺼابــﻀ أغﻂﺊﻐــﺋ
برلماﻇﻐــﺋ تﻌﺦﻂــه لرئاﺠــﺋ الﺗﺿﻌﻄــﺋ ﺲﻂــى أن ﻗ
ﻏﺎﺗــﻌل إلــى خﺧــﻃ لﻋــا بــﻀ ﺖاﻄــﻀ لﺊرﻇاﻄــﺒ
ّ
ﺲمﻂﻋــا ،وﻊــﻎ ﻄﺳادلــﺋ ﻏﺧﺳــﺈ الﺗفــاظ ﺲﻂﻐﻋــا
ﺲﻂــى أن ترجــح الﺿفــﺋ لمــﻆ بﻐــﺛه ﻄﻌازﻏــﻆ
الﺼــﻌى .أﻄــا اﻓﺬــراف الﺗﺞبﻐــﺋ الرئﻐســﻐﺋ ﺸﻋــﻎ
تﺔــﺛ ﺦﺳﻌبــﺋ ﺸــﻎ بﻈــاء تﻌاﺸﺼــات ﻄســﺎﺛاﻄﺋ،
تﺼــﻌم ﺲﻂــى الﺎﻈــازل المﺎﺊــادل ،وتﺼﺛﻏــﻃ
المﺧﻂﺗــﺋ الﺳاﻄــﺋ ،بــﺛل الﻈــﺞوع إلــى تﺳطﻐــﻀ
المﻈاﺸــﺟ وإﺸﺤــاله ،ولــﻌ أﺸﺪــى ذلــك إلــى
تﺳطﻐــﻀ ﻊﻐــاﺾﻀ الﺛولــﺋ وإﺸﺤــالﻋا؛ ﻓن ﺖﺧــاد
ﻏﺎﺗمﻂــه المﺔﺎمــع الﺎﻌﻇســﻎ بفﺆاتــه ّ
الﻋﺤــﺋ
ذلــك
ّ
والﺪﺳﻐفﺋ.

ﻄﺼابــﻀ ذلــك ﺸــإن الﺎﺗﺤــﻐﺛ الﺗﺞبــﻎ والﺎﻈــازع
والﺎمســك الﺤــﺿﻂﻎ بالﺧﻘﺖﻐــات)،(٤
السﻐاﺠــﻎ،
ّ
واﻗﺠــﺎﺼﻌاء بﺼــﻌى اﺠــﺎﺳمارﻏﺋ وإﺻﻂﻐمﻐــﺋ لﻐــﺟ
ﻄــﻆ ﻄﺧﻂﺗﺎﻋــا وﺖــﺛة الﺊــﻘد وﻄﻈاﺲﺎﻋــا؛ ﻗ ﻏــﺂدي
ّإﻗ لمﺞﻏــﺛ تأزﻏــﻃ الﻌضــع ،ﺸﺎﻋــﺛر الﺳﻋــﺛة
اﻗﻇﺎﺚابﻐــﺋ الﺊرلماﻇﻐــﺋ والرئاﺠــﻐﺋ الﺗالﻐــﺋ ،ﻗ ﺸــﻎ
ﻄﺳالﺔــﺋ ﻄﺤــاﺾﻀ الﺎﻌﻇســﻐﻐﻆ ،بــﻀ ﺸــﻎ تأﺐﻐــﻃ
اﻓﺬــراف السﻐاﺠــﻐﺋ بﺳﺪﻋــا لﺊﺳــﺨ .ﺸــﻎ
المﻈاخــات ،ﻗ ﺲﺔــﺈ أن تﺛﺸــع الﺤــﺳﺈ الﺎﻌﻇســﻎ
تﺛرﻏﺔﻐــا ﻇﺗــﻌ ﺸﺼــﺛان الﺑﺼــﺋ ﺸــﻎ ﺾﻀ المســﺂولﻐﻆ
وﺸــﻎ جــﻀ ﻄمﺑﻂــﻎ الطﻐــﺷ السﻐاﺠــﻎ ،ﺖﻐــث ﻗ
ﺖــﻀ ﻄﺤــاﺾﻀ المﻌاﺬﻈﻐــﻆ ضمــﻆ
تﺊــﺛو
ّ
أولﻌﻏاتﻋــﻃ .لﺜلــك ﻏﺎفاجــأ المﻌاﺬﻈــﻌن ﺸــﻎ ﺾﻀ
اﻇﺎﺚابــات بﺤــﺚﺧﻐات ﺲرضﻐــﺋ ،ﻄســﺼطﺋ ﺲﻂــى
الســاﺖﺋ السﻐاﺠــﻐﺋ ،ﻗ ﺾﺚﻐــارات اﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ
لﻋــﻃ ،بــﻀ ﻊــﻃ ُﻏســﺼطﻌن وﺸــﺺ أجﻈــﺛات ﻗ
ﺲﻘﺻــﺋ لﻋــا بمﺳالﺔــﺋ اﻓزﻄــات والﺧﺳﻌبــات ،وﻗ
ﻏﻈﺎﺊــه لﺗﺼﻐﺼﺎﻋــا الﺎﻌﻇســﻐﻌن إﻗ بﺳــﺛ ﺸــﻌات
اﻓوان.
أدل ﺲﻂــى ذلــك ﻄــﻆ أن الﺗﻐــاة السﻐاﺠــﻐﺋ
ولﻐــﺟ ّ
ﺸــﻎ تﻌﻇــﺟُ ،تــﺛار بالﺎطﻌﻏــع الﺤــﺿﻂﻎ ﻓﺖــﺿام
تﺿــرر ذلــك ﺸــﻎ اخﺎﻐــار رؤﺠــاء
الﺛﺠــﺎﻌر ،وﺻــﺛ ّ
الﺗﺿﻌﻄــات الﺑــﻘث اﻓخﻐــرة )ﺖﺊﻐــﺈ الﺔمﻈــﻎ،
وإلﻐــاس الفﺚفــاخ ،وﻊﺤــام المﺤﻐﺤــﻎ(.
ﺸأُﺠـﺼِطﺌ ﺖﺿﻌﻄــﺋ الﺔمﻈــﻎ رغــﻃ ﺾﻀ الﺎﻌاﺸﺼــات
والﺎرضﻐــات المﺎﺊادلــﺋ ،وﻊــﻌ ﻄــا جﺳــﻀ ﺠــﺼﻌﺬﻋا
ﻏﺊــﺛو ﻄــﻆ تﺛبﻐــر اﻓﺖــﺞاب المﺿﻌﻇــﺋ لﻔغﻂﺊﻐــﺋ
ﺖﻐﻈﻋــا ،وغﻐــر بﺳﻐــﺛ ﺲــﻆ رغﺊــﺋ الرئﻐــﺟ ﺸــﻎ أن
تﺳــﻌد لــه ﺦﻘﺖﻐــﺋ اخﺎﻐــار رئﻐــﺟ الﺗﺿﻌﻄــﺋ .وﺻــﺛ
وﺠــﻐر ﺖﺿﻌﻄﺎــه ﺬﻐﻂــﺋ
ظﻋــر إلﻐــاس الفﺚفــاخ ،
ّ
ﺸﺎــرة وجــﻌده الﺼﺧﻐــرة ،بمﺳاﻏﻐــر الﻌزﻏــر اﻓول
ﺸــﻎ الﻈﺰــام الﺼﺛﻏــﻃ ،ودون الﺎــﺞام ﺖﺼﻐﺼــﻎ بــروح
دﺠﺎﻌر .٢٠١٤
وﺻــﺛ أُﻄﻂِﻐــﺌ اﻗﺠــﺎﺼالﺋ ﺲﻂــى الفﺚفــاخ ﺖﻐــﻆ
تأﺾــﺛ الرئﻐــﺟ أن ﺠــﺗﺈ الﺑﺼــﺋ ﻄﻈــه ﻄــآﻗ ﺖﺎمﻐــا.
ّ
وﺻــﺛ آلــﺌ اﻓﻄــﻌر ﻇﺗــﻌ اخﺎﻐــار الســﻐﺛ ﻊﺤــام
المﺤﻐﺤــﻎ ﻄرﺣــﺗا لرئاﺠــﺋ ﺖﺿﻌﻄــﺋ ﺐالﺑــﺋ ﺸــﻎ
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أﺻــﻀ ﻄــﻆ ﺠــﻈﺋ ،بﻈفــﺟ آلﻐــﺋ اخﺎﻐــار ﺠــﻂفه ،وﺖﻐــﻆ
اخﺎــار المرﺣــح الﺔﺛﻏــﺛ ﺸرﻏﺼــه الــﻌزاري بﺶﻐــر
تﻌجﻐﻋــات الرئﻐــﺟ ﺠــﺳﻐﺛ بﺗﺑــا ﺲــﻆ أغﻂﺊﻐــﺋ
تﺶﻐــر المﻌﺻــﺷ
برلماﻇﻐــﺋ تﺪمــﻆ اﺠــﺎﺼرار ﺖﺿﻌﻄﺎــهّ ،
جﺜرﻏــا ،وأﺦﺊــح إﺠــﺼاط المﺤﻐﺤــﻎ أولﻌﻏــﺋ ﻓﻇــه
"خــان أﻄاﻇــﺋ الرئﻐــﺟ" .لﺼــﺛ ﺾان اﺖﺎــرام ﻄﺼﺎﺪﻐات
الﺛﺠــﺎﻌر ،وﺲــﺛم الﺎﻘﺲــﺈ بمﺳاﻏﻐــر تﺳﻐﻐــﻆ رئﻐــﺟ
الﺗﺿﻌﻄــﺋ الــﺜي ﻏﺎﺿــرر ﺸــﻎ ﻄﻈاﺠــﺊﺎﻐﻆ ﻄﺎﺎالﻐﺎﻐــﻆ
ـﺛة ﻄــا
أﻄــرا ﻄﺎاﺖــا ،وﻊــﻌ ﻄــا ﺾان ﻏﺔﻈــﺈ الﺊــﻘد ﺖـ ّ
تمر به ﻄﻆ أزﻄات.
ّ
ولــﻃ تﺚفــﻎ المﻈﺰمــات اﻗجﺎماﺲﻐــﺋ ﺻﻂﺼﻋــا ﻄــﻆ
اﺠــﺎمرار اﻇســﺛاد أﺸــﺺ اﻓزﻄــﺋ ،ﺖﻐــث أﺾــﺛ اﻓﻄﻐــﻆ
الﺳــام لﻘتﺗــاد الﺳــام الﺎﻌﻇســﻎ لﻂﺤــﺶﻀ ،ﻇﻌرالﺛﻏــﻆ
الطﺊﻌبــﻎ ،ﺲﻂــى ضــرورة تﻈﺰﻐــﻃ ﺖــﻌار وﺬﻈــﻎ،
وﺖمــﻀ الرؤﺠــاء
ﻏﺎّســع لــﺿﻀ الفرﺻــاء السﻐاﺠــﻐﻐﻆ؛ ّ
الﺑﻘﺐــﺋ ﻄســﺂولﻐﺋ اﻓزﻄــﺋ الﺎــﻎ تﺳﻐﺤــﻋا الﺊــﻘد.
أن الﺳﺼــﻀ الﺔمﺳــﻎ السﻐاﺠــﻎ
وﻊــﻌ ﻄــا ُﻏﺰﻋــر ّ
الﺎﻌﻇســﻎ ،وخاﺦــﺋ الﺗﺞبــﻎ ،ﺸــﻎ ﺖاجــﺋ إلــى
ﻄراجﺳــات ﺲمﻐﺼــﺋ ،ﺖﺎــى ﻏســﺎﺔﻐﺈ لمﺎطﻂﺊــات
ﻄﺳالﺔــﺋ ﻄســﺎﺛاﻄﺋ لﻔزﻄــﺋ .و ُﻏــﺛرك أن الﺎﻌاﺸــﺺ
ﻊــﻌ ﺬرﻏﺼــﺋ الﺎســﻌﻏﺋ اﻓﺠــﻂﻃ ﺲمــﻘ بﺼاﺲــﺛة الربــح
المﺤــﺎرك ،بــﺛل الﺎســﻂﻐﻃ بﺔﺊرﻏــﺋ الربــح والﺚاﺠــرة
ِوﺸﺺ ﻄا تمﻂﻐه ﻄﻌازﻏﻆ ﺻﻌى الﺎﻈاﺸﺟ والﺧراع.
تﺚــﻀ تﻌﻇــﺟ ﺬﻐﻂــﺋ تفاﺻــﻃ اﻓزﻄــﺋ الﺗالﻐــﺋ
ولــﻃ
ُ
ﻄــﻆ ﺖرﺾﻐــﺋ دبﻂﻌﻄاﺠــﻐﺋ ﺾﺊﻐــرة ،ﺣــمﻂﺌ ﺾﻀ
ﺲﺊــر
المﺳﻈﻐﻐــﻆ بﻋــا ،والمﻈﺤــﺶﻂﻐﻆ بﺎﺛاﺲﻐاتﻋــا؛ ﺸﺼــﺛ ّ
ﺠــفﻐر الﻌﻗﻏــات المﺎﺗــﺛة اﻓﻄرﻏﺿﻐــﺋ بﺎﻌﻇــﺟ
دوﻇالــﺛ بﻂــﻌم ،ﺲــﻆ ضــرورة دﺲــﻃ المســار
الﺛﻏمﺼراﺬــﻎ الﺎﻌﻇســﻎ ،ودﺲــﺌ دراﺠــﺋ ﺦــادرة
ﺲــﻆ المﺳﻋــﺛ اﻓﻄﻐرﺾــﻎ لﻂســﻘم وﻄرﺾــﺞ ﺾارﻇﻐﺶــﻎ
ا�دارة اﻓﻄﻐرﺾﻐــﺋ الﺔﺛﻏــﺛة إلــى اﺲﺎمــاد ﻄﺼاربــﺋ
ﻄﺎﺳــﺛدة اﻓﺬــراف تســﺎﻈﺛ إلــى ﺲمــﻀ ﺦﻈــﺛوق
الﻈﺼــﺛ والﺊﻈــك الﺛولــﻎ وإلــى الﺎﻈســﻐﺺ ﻄــع أوروبــا
ﺸــﻎ الســﺳﻎ إلــى ﻄســاﺲﺛة تﻌﻇــﺟ ﺲﻂــى تﺔــاوز
أزﻄﺎﻋا اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ الﺗالﻐﺋ" ).(٥

تﺊﻐــﻆ أن ﻄﺚــاض اﻓﺬــراف
ﺸــﻎ الﺗﺧﻐﻂــﺋ ،لﺼــﺛ ّ
الﺛاخﻂﻐــﺋ ﻗ ﻄﺗﻐــﺛ لــه ﺲــﻆ ﻄﺳالﺔــﺋ الﻌاﺻــع بــروح
جماﺲﻐــﺋ ﻄﻋمــا ﺬفﺗــﺌ اﻗخﺎﻘﺸــات ،ﻓن ﻄﺼاربــﺋ
اﻓﺬــراف الﺛولﻐــﺋ وخاﺦــﺋ ا�دارة اﻓﻄرﻏﺿﻐــﺋ
الﺔﺛﻏــﺛة ،ﻗ تﺼــﻌم ﺲﻂــى إﺠــﺼاط ﺖﻂــﻌل خارجﻐــﺋ
غﻐــر ﻄﺎﻌاﺸﺼــﺋ ﻄــع الﺼﻌاﺠــﻃ المﺤــﺎرﺾﺋ ﻓﻊــﻃ
الﺼﻌى الﻌﺬﻈﻐﺋ الﺎﻌﻇســﻐﺋ .ﺸﺿﻐﺷ ﻇﺎﻌﺻع ﻄســارات
ﺖﻀ اﻓزﻄﺋ الﺎﻌﻇسﻐﺋ ؟
ّ

 .٣اﻟﻤﺴــــــﺎرات اﻟﻤــــــﺤﺘﻤﻠﺔ
وﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ازﻣﺔ:
إن أزﻄــﺋ تﻌﻇــﺟ الﻐــﻌم تﺚﺎــﺞل ﻄــا أﺸرزتــه
الســﻈﻌات الﺳﺤــر اﻓخﻐــرة ﻄــﻆ ﻄﺚــاض ،وﺦــراع
إرادات لﺎﺼرﻏــر الﻌجﻋــﺋ المســﺎﺼﺊﻂﻐﺋ لﺎﻌﻇــﺟ ﻄــﻆ
ﺖﻐــث :ﻄﻈﻌالﻋــا الﺎﻈمــﻌي ،واخﺎﻐاراتﻋــا
اﻗﺻﺎﺧادﻏــﺋ؛ وﻊــﻎ اخﺎﻐــارات تﺪــع ﺲﻂــى
المﺗــك :ﻄﺼﺊﻌلﻐــﺋ اﺠــﺎمرار ﻇمــط اﺠــﺎﻈﺞاف
الﺑــروات الﻌﺬﻈﻐــﺋ ﺲﻂــى إرث ﻄــا خﻂّفﺎــه الﺗﺼﺊــﺋ
اﻗﺠــﺎﺳمار الفرﻇســﻎ ،و ﻄﺗاﺸﺰــﺋ دولــﺋ
اﻗﺠــﺎﺼﻘل ﺲﻂــى ذلــك الﻌضــع ،دون أن ُتﺛخــﻀ
ﺲﻂﻐــه تﺳﺛﻏــﻘت جﻌﻊرﻏــﺋ .ﺸﺗﺎــى ﻄﺿاﺠــﺈ الﺔــﻘء
الﺳســﺿري والﺔــﻘء الﺞراﺲــﻎ لــﻃ ﻏﺿــﻆ لﻋــا اﻓﺐــر
الﺳمﻐــﺺ؛ ﻓن الﺎمﺿﻐــﻆ لﻂﻋﻐمﻈــﺋ الفرﻇســﻐﺋ ﺲﻂــى
تﺶﻐــر
اﻗﺻﺎﺧــاد الﺎﻌﻇســﻎ ،لــﻃ تﺎﺼﻂــص رغــﻃ ّ
المســمﻐات ،ﺸاﺠــﺎمرت الســﻐطرة الفرﻇســﻐﺋ،
واﻇﺛﻄﺔــﺌ ضمــﻆ الﺗﺪــﻌر اﻓوروبــﻎ الــﺜي
ﻏﺗﺎﺿــر الﻈســﺊﺋ اﻓﺾﺊــر ﻄــﻆ الﺎﺊــادل الﺎﺔــاري
لﺎﻌﻇــﺟ وﻄــﻆ اﻇﺎﺧــاب ﻄﺂﺠســاتﻋا اﻗﺻﺎﺧادﻏــﺋ،
ﺾاﺠﺎمرار ﻗﻄﺎﻐازات الﺗﺼﺊﺋ اﻗﺠﺎﺳمارﻏﺋ.
إن اﻓزﻄــﺋ الﺗالﻐــﺋ ﻄﻋمــا وﺻــع اﻗخﺎــﻘف ﺸــﻎ
تﺗﺛﻏــﺛ ﺬﺊﻐﺳﺎﻋــا ،تﺚﺎــﺞل ﺾﻂفــﺋ الﺎﺶﻐﻐــر
واﻗﻇﺎﺼــال الﺛﻏمﺼراﺬــﻎ ،بمــا ﺸﻐــه ﻄــﻆ ﻄﺚاﺬــر
المســاس بمﺧالــح ﺻــﻌى المﻋﻐمﻈــﺋ الﺛاخﻂﻐــﺋ
وتﺗالفﻋــا المﻌضﻌﺲــﻎ ﻄــع ﺻــﻌى ﻊﻐمﻈــﺋ
خارجﻐــﺋ ،وتﺼــاوم الﺼﻌتــان ﻄﺳــا ﺾﻀ تﺶﻐﻐــر لﺜلــك
الﻌاﺻــع ولــﻌ اﺻﺎﺪــى ذلــك اﻗغﺎﻐــاﻗت
والﺎﺧفﻐات.
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لﺜلــك ﺸــإن ﻄــا تﺳﻐﺤــه تﻌﻇــﺟ ﻊــﻌ ﺸــﻎ جﻌﻊــره
ﻄﺚــاض اﻗﻇﺎﺼــال الــﺜي لــﻃ تﺼطــع ﺸﻐــه ﻄــع
ﻄﻘﻄــح "وضﺳﻋــا الســابﺺ" ولــﻃ تﺎﻌﺦــﻀ بﺳــﺛ
إلى بﻈاء "ﻇمﻌذجﻋا المﻈﺤﻌد".
وﺠــﻐرورة اﻗﻇﺎﺼــال تﺼﺎﺪــﻎ الﺎﺳﻌﻏــﻀ ﺲﻂــى
الﺗــﻌار واﻗبﺎــﺿار والﺎﺼﻐﻐــﻃ والمﺤــارﺾﺋ ﺸــﻎ بﻈــاء
جماﺲــﻎُ ،ﻏفﺪــﻎ تﺛرﻏﺔﻐــا إلــى تﺶﻐﻐــر المﺳــادﻗت،
وﺸــﺺ ﻄــا تمﻂﻐــه ا�رادة الﻌﺬﻈﻐــﺋ ﻄــﻆ ﺣــروط
الﺳﻐﺢ الﺔماﺲﻎ المﺤﺎرك.
والﺧﻐﺶــﺋ اﻓﻄﺑــﻀ لﺗــﻌار تﺎﺛاﺲــى لــه ﺾﻀ
اﻓﺬــراف الﺗﺞبﻐــﺋ ،والمﺂﺠســات الﻌﺬﻈﻐــﺋ،
والمﻈﺰمــات الﺿﺊــرى ،دون ﺣــروط ﻄســﺊﺼﺋ وﻗ
أبﻌﻏــﺋ ﻄفرﺬــﺋ .ﺸاﻗﺠــﺎﺑﻈاء ﻄــﻆ المﺤــارﺾﺋ بﺎﺳﻂّــﺋ
الفســاد ،أو ﻄمارﺠــﺋ الﺳﻈــﺷ ،أو الﺚﻐــارات
الﺊراﻄﺔﻐــﺋ ،ﻗ ﻏمﺿــﻆ الﺼﺊــﻌل بــه إﻗ إذا ﻄــا اﺠــﺎﻈﺛ
إلــى أﺖــﺿام ﺻﺪائﻐــﺋ .والﺛﺲــﻌة �ﺣــراك الﺤــﺊاب
ﺸــﻎ الﺗــﻌار ،بمﺚﺎﻂــﺷ ﻄســﺎﻌﻏاتﻋﻃ وجﻋاتﻋــﻃ،
ﻏﺼﺎﺪــﻎ اخﺎﻐــار آلﻐــﺋ تمﺑﻐﻂــه ،بﺧﻐــﺴ ﺲمﻂﻐــﺋ
ﻄﻌجﻋــﺋ ،ﺸــﻎ غﻐــاب ﻄﺂﺠســﺋ
ﻇاجﺳــﺋ ،وغﻐــر
َّ
ﺣــﺊابﻐﺋ جاﻄﺳــﺋ وﻄﻈﺎ َﺚﺊــﺋ ﻏمﺿــﻆ اخﺎﻐــار الﺤــﺊاب
المرﺣﺗﻐﻆ لﻂﺗﻌار ﻄﻆ بﻐﻆ أﺲﺪائﻋا.
ﺖــﺛة اﻓزﻄــﺋ الراﻊﻈــﺋ لﻐســﺌ ﺻــﺛر
إن
ّ
الﺎﻌﻇســﻐﻐﻆ ،لــﺜا ﺸــإن الﺚــروج ﻄﻈﻋــا ﻏﺼﺎﺪــﻎ
رؤﻏــﺋ لﺎﺧرﻏفﻋــا ،ﻗ ُتﺊﻈــى ﺲﻂــى اﻓﻄﻈﻐــات
ـﺛرج
وإﻇمــا ﺲﻂــى الممﺿﻈــات ،وﻊــﻎ تفﺎــرض الﺎـ ّ
ﺸــﻎ ﺲــرض ﻄســارات الﺗــﻀ ،اﻇطﻘﺻــا ﻄــﻆ
أوﺸرﻊــا ﺖﺰــا ﺸــﻎ الﺼابﻂﻐــﺋ لﻖﻇﺔــاز ،وﺦــﻌﻗ
إلى أﺾﺑرﻊا ﺲسرا وتﺳﺼﻐﺛا.
-١تﺔمﻐــﺛ الﺚــﻘف :ﻏﺼــﻌم ﺲﻂــى ﺻــرار إﺲفــاء أي
ﻄــﻆ الــﻌزراء المﺎﻋمﻐــﻆ بﺎﺪــارب المﺧالــح
وتﺳﻌﻏﺪﻋــﻃ بــﻌزراء آخرﻏــﻆ ،إذا ﻄــا ﺐﺊــﺌ ترجﻐــح
اﻗتﻋاﻄــات بﻈــاء ﺲﻂــى تأﺾﻐــﺛات ﺻﺪائﻐــﺋ جازﻄــﺋ،
ـﻀ لمــﺛاوﻗت الﺗــﻌار
وﻏفﺪــﻀ أن ﻏﺚﺪــع ﻊــﺜا الﺗـ ّ
الﻌﺬﻈﻎ والمﺧادﺻﺋ ﺲﻂﻐه.

 -٢تﺛوﻏــر الﺚــﻘف :ﻏﺼــع الﺎﺤــاور ﺲﻂــى اﺠــﺎﺼالﺋ
رئﻐــﺟ الﺗﺿﻌﻄــﺋ ،بﺳــﺛ اﻗتفــاق ﺲﻂــى الﺼطــع ﻄــع
ﺬرﻏﺼﺎــه المﺊﻋمــﺋ ﺸــﻎ اخﺎﻐــار الﺤــﺚﺧﻐﺋ اﻓﺻــﺛر
لﺎﺤــﺿﻐﻀ الﺗﺿﻌﻄــﺋ ،وﺦﻐاغــﺋ ﻄﺳاﻏﻐــر ُتﺳﺎمــﺛ
لﻂﺶــرض .ﺲﻂــى أن ﻏﺿــﻌن اﻗخﺎﻐــار ﻄﻈســﺔما ﻄــع
ﻇﻌﺲﻐــﺋ اﻓغﻂﺊﻐــﺋ الﺊرلماﻇﻐــﺋ المﺗﺎمﻂــﺋ الﺎــﻎ
تﺪطﻂع باﻇﺎﺚاب المرﺣح وتﺞﺾﻐﺎه.
-٣تﺧاﺲــﺛ الﺧــﺛام :ﺠــﺗﺈ الﺊرلمــان الﺑﺼــﺋ ﻄــﻆ
الﺗﺿﻌﻄــﺋ ،لﺎﺳــﻌد اﻓولﻌﻏــﺋ لﻂﺗــﺞب اﻓﺾﺑــري
لﻐرﺣــح رئﻐســا جﺛﻏــﺛا الﺗﺿﻌﻄــﺋ .ﻏفﺪــﻀ ﺸــﻎ
ﻊــﺜه الﺗالــﺋ ضﺊــط الﺎرتﻐﺊــات الﻌاجــﺈ اتﺊاﺲﻋــا
ﻄــﻆ أجــﻀ ضمــان اﻓﺾﺑرﻏــﺋ المســاﻇﺛة لﻂﺗﺿﻌﻄــﺋ،
وﺸــﺺ برﻇاﻄــﺒ ﺲمــﻀ ُﻏســﻈﺛ ﺲﻂــى أﺠاﺠــه ﻄﻈــح
ﻏفﺪــﻀ أن تﺿــﻌن الﺎرﺾﻐﺊــﺋ
الﺑﺼــﺋ؛ ﺾمــا
ّ
الﺗﺿﻌﻄﻐــﺋ وبرﻇاﻄــﺒ ﺲمﻂﻋــا ﻄــﻆ ﻄﺚرجــات الﺗــﻌار
الﻌﺬﻈــﻎ الــﺜي ﻏﺿــﻌن ﻊﺛﺸــه اﻓﺠــاس ﻄﺳالﺔــﺋ
اﻓزﻄــﺋ الراﻊﻈــﺋ بأبﺳادﻊــا السﻐاﺠــﻐﺋ
واﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ واﻗجﺎماﺲﻐﺋ.
-٤الﺚﻐــار المﺂجﻀ )خﻐــار ا�ﻇﺼاض( :تﻈﺰﻐﻃ ﺖﻌار
ﺣــاﻄﻀ ﻄــﻆ أجــﻀ إجــراء ﻄراجﺳــات ﺾﺊــرى تﻋــﻃ
اﺠــﺎﺿمال المﺂﺠســات الﺛﺠــﺎﻌرﻏﺋ بمــا ﺸﻐﻋــا:
تﺤــﺿﻐﻀ المﺗﺿمــﺋ الﺛﺠــﺎﻌرﻏﺋ ،وﻊﻐﺆــﺋ ا�ﺲــﻘم؛
ﺲــﻘوة ﺲﻂــى تﻈﺼﻐــح الﺼاﻇــﻌن اﻗﻇﺎﺚابــﻎ ،ووضــع
الﺼﻌاﻇﻐــﻆ المﻈﺰمــﺋ لﻖﺣــﻋار وﺠــﺊر ا�راء،
وضﻌابــط تمﻌﻏــﻀ اﻓﺖــﺞاب .والﺎﻌﺦــﻀ إلــى ﺦﻐــﺴ
تﺪمــﻆ الﺎﺿاﻄــﻀ والﺎﻈســﻐﺺ بﻐــﻆ الســﻂط
وﻄﺚﺎﻂــﺷ ﻄﺂﺠســات الﺛولــﺋ .ﺲﻈــﺛ تﺳــ ّﺜر ﺦﻐــﺴ
الﺳمــﻀ المﺤــﺎرك وتﻌاﺦــﻀ اﻇﺳــﺛام الﺑﺼــﺋ
وتﺳطﻐــﻀ ﺲمــﻀ ﻄﺂﺠســات الﺛولــﺋ تﺼــع الﺛﺲــﻌة
إلــى تﻈﺰﻐــﻃ اﻇﺎﺚابــات رئاﺠــﻐﺋ وتﺤــرﻏﺳﻐﺋ
ﺠابﺼﺋ ﻓواﻇﻋا.
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ﺧﺎﺗﻤﺔ
بﺳــﺛ ﺲﺤــر ﺠــﻈﻌات ﻄــﻆ الﺑــﻌرة ،ﻗ ﻏﺚﺎﻂــﺷ
الﺎﻌﻇســﻐﻌن ﺲﻂــى أن ﻄﺤــﺿﻘتﻋﻃ ﻗ تأخــﺜ
ـﻀ ﺸــﻎ آجــال ﻄﻈﺰــﻌرة؛ ولﺿﻈﻋــﻃ
ﺬرﻏﺼﻋــا إلــى الﺗـ ّ
ﻗ ﻏﺎفﺼــﻌن ﺲمــﻆ ﺠــﻐﺗمﻂﻌﻇﻋﻃ ﻄســﺂولﻐﺋ
ﺸﺤــﻂﻋﻃ ،وﻊــﻌ اخﺎــﻘف ﻏﻌﺖــﻎ بــأن المســﺂولﻐﺋ
تﺎﺼاﺠــمﻋا أﺬــراف ﺲــﺛة .والﺛﺲــﻌة لﻂﺗــﻌار
ﺾمﻈﻋــاج ﻗجﺎــراح الﺗﻂــﻌل ولﻂﺎﻌاﺸــﺺ ﺲﻂــى
ضماﻇــات أن ﻗ تســﺎفرد جﻋــﺋ ﻄــا بمﺼــﺛرات
الﺊــﻘد وبطرﻏﺼــﺋ الﺎﺧــرف ﺸــﻎ تﻂــك المﺼــﺛرات.
ﺲﻂــى أن الــﺛرس اﻓﻊــﻃ ﺸــﻎ الﺎﺳاﻄــﻀ ﻄــع اﻓزﻄــﺋ
الﺗالﻐــﺋ ،ﻊــﻌ أن اﻗﺠــﺎﺼﻌاء باﻓجﻈﺊــﻎ لﻐــﺟ
الﺚﻐــار اﻓﻄﺑــﻀ لﻈﺔاﺲــﺋ الﺗﻂــﻌل واﺠــﺎﺛاﻄﺎﻋا ،غﻐــر
أن اﻓجﻈﺊــﻎ لﻐــﺟ الﺶرﻏــﺈ ﺲــﻆ وﺬﻈــك ﺸﺗســﺈ،
ﺸاﻗغﺎــراب الﻐــﻌم ﻏمﺿــﻆ أن ﻏسﺎﺤــﺳره أبﻈــاء
الﻌﺬــﻆ الﻌاﺖــﺛ تﺔــاه بﺳﺪﻋــﻃ ،ﻇﺎﻐﺔــﺋ الﺼطﻐﺳــﺋ
الﻈفســﻐﺋ والﺑﺼاﺸﻐــﺋ ،ﺸــﻎ غﻐــاب تمارﻏــﻆ تﺜوﻏــﺈ
اﻗخﺎــﻘف بفﻋــﻃ ا�خــر وتفﻋمــه .ﻗﺖﺰــﻌا أن
الرئﻐــﺟ ﺻــﺛوة الﺎﻌﻇســﻐﻐﻆ ﺸــﻎ رﻄﺞﻏــﺋ دوره
الﺔاﻄــع ،ﺖﻐــﻆ ﻏﺎﺿﻂــﻃ ﺲــﻆ المﺚﺎﻂفﻐــﻆ ﺲﻈــه،
ﻏﺎﺿﻂــﻃ بﻂﺶــﺋ ﺖربﻐــﺋ ﻏســﺎﺳﻐر ﺸﻐﻋــا المﻈﺧــات
وﺖاﻄــﻘت الﺼﺜائــﺷ .وﻄﻈﺎﺼــﺛو الرئﻐــﺟ ﻏرﻄﻌﻇــه
بﻈفــﺟ الﺳﻐــار ﻄﺤــﺿﺿﻐﻆ ﺸــﻎ ﺾﻀ ﻄــا بــﺛر ﻄﻈــه.
واﺠــﺎﺳارة ﺦــﻌرة الرئﻐــﺟ وﻄــﻆ ﻏﺚﺎﻂفــﻌن ﻄﺳــه
ﻊــﻎ خﻐــر ﻄﺑــال لﻘﺲﺎﺊــار ﻓن تﺼﻂﻐــص الﻋــﻌة
بﻐــﻆ المﺚﺎﻂفﻐــﻆ ﻄــﻆ الﺎﻌﻇســﻐﻐﻆ ،واﻗﺠــﺎﺳاﻇﺋ
بالﺗــﻌار الﻌﺬﻈــﻎ لﻂﻌﺦــﻌل لﻂﺼﻌاﺠــﻃ المﺤــﺎرﺾﺋ
بﻐﻈﻋــﻃ .الــﺛرس اﻓﻊــﻃ ﻊــﻌ أن الﺗــﻌار ﻏﺔــﺈ أن
ﻏﺎﺗــﻌل إلــى آلﻐــﺋ لﻂﺳﻐــﺢ المﺤــﺎرك ،ﺸﺊالﺗــﻌار
ﻇﻌﺬّــﻆ أﻇفســﻈا ﺲﻂــى اﻗﺠــﺎماع إلــى ﻄــا ﻊــﻌ
ﻄﺚالﺷ لﻈا.

واﻗخﺎــﻘف ﻗ ﻏﺿــﻌن ﻄــﺛاره ﺸﺼــط المﺳﺎﺼــﺛات
واﻗتﺔاﻊــات ﻓﻇﻋــا اﻓﺾﺑــر رﺠــﻌخا وتﺳﺼﻐــﺛا .بــﻀ
لﻈﺎﻌجــه إلــى تﻈﻌﻏــع الﺗﻂــﻌل والﺚﻐــارات
لﻂمﺤــﺿﻘت الﺎــﻎ ﻇﺳﻐﺤــﻋا ،ﺖﺎــى ﻏﺿــﻌن الﺎﻈاﺸــﺟ
ﺸــﻎ ﻄــﻆ ﻏﺼــﺛم بــراءة اﻗخﺎــراع المﻘئمــﺋ لﺗاجــﺋ
أو غــرض أو ﻄﺧﻂﺗــﺋ ﺸــﻎ ﻓي ﺣــأن ﻄــﻆ ﺣــﺂون
الﺗﻐــاة .إن ا�بــﺛاع ﺸــﻎ اخﺎــراع الﺗﻂــﻌل
لﻂمﺤــﺿﻘت الﺎــﻎ ﻏﻌاجﻋﻋــا ﻄﺔﺎمﺳﻈــا ﻊــﻎ ﻄﺔــال
الﺎﻈاﺸــﺟ الﺗﺼﻐﺼــﻎ بﻐــﻆ ﺾفــاءات تﻌﻇــﺟ بمــﻆ
ﺸﻐﻋــﻃ ﻄــﻆ ﺠﻐاﺠــﻐﻐﻆ ،لﺜلــك ﺸفــﻎ تﻂــك
اﻗخﺎراﺲــات ﻏﺔــﺈ أن ﻏﺎﻈاﺸــﺟ الﺎﻌﻇســﻐﻌن وﺸــﻎ
ﻄﺼﺛﻄﺎﻋــﻃ السﻐاﺠــﻐﻐﻆ .أﻄــا الﺼﺧــﺷ ﺲﺊــر
ﻄﻈﺧــات الﺎﻌاﺦــﻀ اﻗجﺎماﺲــﻎ ،أو ﺲﺊــر المﻈابــر
ﺾﻀ
الﺧﺗفﻐــﺋ أو ﺲﺊــر الﺚطــﺈ الرئاﺠــﻐﺋ ،ﺸﺼــﺛ ّ
ﻄﻈﻋا الﺎﻌﻇسﻐﻌن وﻄﻂﻌا.
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