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تمهيد:
يشػ د اتصادػػلد اميػػلموم اميػػأـ أ مػػر أزوػػا ولميػػا ويػػذ ام لػػلد ام ميػػر ػ ؿ ام

يييػلت وػػف امنػػرف امولمػػمي وػػل بػػم ا لػػملب

اماػػم انػػؼ أراء بػػذا ا زوػػا اميييكػػاب يػػؼ مػػدأتب أ يػػؼ اياشػػرت وػػف ور زبػػل عػػم صطػػلع اماوأيػػؿ امينػػلر ا وري ػػم ماشػػوؿ اميظػػلـ
امرألولمم لهب بؿ لااو ف امرألولميا اميلمويا وػف ام ػرأج وػف بػذا ا زوػا وػف ػ ؿ امليللػلت اموطرأمػا اخفي وػف اػد ؿ يػر
ولػػمأؽ ملدأمػػا أانأيػػا ا ا ػزة أااا ػراءات امرصلميػػا للػػي اميظػػلـ اموػػلممب يػػؼ لػػاؤ ر بػػذا ا زوػػا للػػي اتصادػػلد امودػػر ي للػػي

وييشػا أولػانمؿ ام لمميػا اميظوػػي وػف لػ لف ودػري وػػف اميوػلؿ أامك مػيف امكنػراءب أوػل بػم امامػديلت أامكػػرص اماػم اطرم ػل بػػذا
ا زوا أاأامي لي

ؿ امكارة امنلدوا أولـ اميللرب أوػلذا للييػل أف يكيػؿب بػذا امأرصػا امػلأؿ طػرح إالمػلت أأميػا للػم بػذا ا لػ لاي

امام يطرم ل للييل بذا امأاصع اموأزأـ.
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 )1أسثاب األزمة:
يو ييل انليـ اميظلـ ام أرلػولمم إمػي صلػويفل امنلػـ ا أؿ بػأ رأس اموػلؿ ااياػلام-أيلػوي أميليػل رأس اموػلؿ اممنينػم-أبػأ
رأس وػػلؿ يػػاـ الػػا ولرا عػػم إياػػلج املػػلع أام ػػدولتي ل ػأاء اتلػػا

ياي أأ اايالايػػاي م ػػدؼ ام ػرم ي أوػػف ػ ؿ اش ػ يؿ أالػػا ؿ

اميوػػؿ اموػػأاأري إ ذ يػػأام ام ػرم وػػف ػ ؿ الػػا راج عػػل ض امنيوػػاي أبػػأ امكػػلرؽ مػػيف وػػل يػػاـ دعيػػه مليوػػلؿ وػػف أاػػأري أمػػيف امنيوػػا
اممنينيػػا اماػػم ي لن ػػل بػػؤتء اميوػػلؿ عػػم اميوليػػا اايالايػػاي أوػػل امنلػػـ ام ػػليم وػػف ام أرلػػولميا ع ػػأ "رأس اموػػلؿ اموػػلمم"ي أبػػأ يامػػوف

امميأؾ اماالريػا أاتلػا ولرياي أامشػر لت اماوأيليػا ألػأؽ ا أراؽ امولميػا .امو ػأف امر يلػم م ػذا امنلػـ بػأ امميػأؾ اماػم اياوػد للػي
إصراض امرألولمييف أا عراد أامميأؾ ا

رىي مو الؼ ا ددلا لي ونلمؿ امكل دة.

أبيلؾ ل صػا لمػأيا مػيف رأس اموػلؿ اموػلمم أرأس اموػلؿ ااياػلامي عولمػؾ امودػيع وػ ا يماػلج إمػي اتصاػراض وػف امميػؾ

ماي ياو ف وف شراء أدأات اايالج أصأة اميوؿي ماي ااـ اميوليا اايالاياي ػـ يػاـ ميػع املػلع امويااػا عػم املػأؽي أامنيػؽ امػرم ي
أملمونلمػؿ عػ ف امميػػؾ مػف يػاو ف وػػف امنيػؽ امكل ػػدةي أبػم املػمب امأميػػد مانػديـ ات اوػػلفي إت إذا الػا ور ذمػؾ ات اوػػلف مشػ ؿ ويػػا ي
أمنؽ ا رملح امام ليدعع وي ل امولا وري صيوا ول اصارمهيملاملعا إمي امكل دة.
أم ف وع األع أاطأر اميظلـ امرألولممي ادم امي صا ميف رأس امولؿ امولمم أرأس اموػلؿ ااياػلام أ ػر ايني اػداي عػلمميأؾ
للػػي لػػميؿ امو ػػلؿي ت الػػا ور أوأام ػػل عنػػط عػػم إص ػراض ام أرلػػولمم امويػػا ي مػػؿ ام ػ ا و ػأاؿ عػػم إص ػراض ا عراد امػػربف امينػػلر ي
أ رأت ات اولفي و )ي أعم شراء ا ل ـ أامليداتي عم ألأاؽ ا أراؽ امولميا اممأردلت).
أادػػم امشػػر لت ام أرلػػولميا امدػػيلليا ام مػػرىي وػػع ازديػػلد ماو ػػلي أاألػػع إيالا ػػل أأل ػأاص ل للػػي ولػػاأى اميػػلمـي تلمػػل
أللليل عم صطلع رأس امولؿ امولممي عا لؽ ميكل ل أذرلل اوأيلياي أياـ اداأؿ أل ـ شر لا ل أأراؽ ولميا عػم اممأردػلتي أالػا ور
ا
ازاءا وازايدا وف عأا م ل عم ألأاؽ امولؿ.
أم ف يظؿ أللس اميظلـ بأ اايالج امرألولمم ملللعي عوف بيػل اػأام ا رمػلحي اماػم يػاـ اػداأم ل عػم ألػأاؽ اموػلؿي أوػف بيػل
اػػأام ا اػػأري امػػد أؿ اممنينيػػا اماػػم يػػاـ م ػػل ش ػراء املػػلع أام ػػدولت اماػػم اياا ػػل ام أرلػػولمياي علموػػلؿ ت ي لػػؽ يكلػػهي أرأس اموػػلؿ
امولممي عم مد ذااهي ت ييا أ شمء للي ااط ؽي علممأردا للي لميؿ امو لؿ بم لأؽ مألأراؽ ولمياي او ؿ عم مدايا ل صيوػا
امشػػر لت اماػػم ايمػػر لي ػػلي أم ػػف وػػع ميػػع أشػراء بػػذا ا لػ ـ أامومػػلرما للي ػػلي امايػػد صيوػػا ا لػ ـ ا أراؽ) لػػف امنيوػػا اممنينيػػا

ػيأداي طمنػل مليػرض أامطلػب للي ػلي أمػيس ملممػرأرة طمناػل دػأم ل عػم اميػلمـ
ملشر لت أأ امللع اممنينيا امام او ل لي بمأطاػل أد ا
اممنينمي أبذا "اميلمـ اتعارامم"ي أامذ يلويه امكيللأؼ ا موليم لرؿ ولر س "رأس امولؿ اتعا ارمػم"ي مأأ ارصػه أأرصلوػه رأاشػلرااه
اامي ارأييا للي شلشلت ام أوميأاري ي لؽ أيدور رأات طل لاي عم أاف ويدأدة.

أ لول ليت ويدتت امرم عم امنطلع اايالام مييكاي ا رب اتلا ولرات وف والؿ اماألع اايالامي وػف ودػليع أمييػا
امايػػا..ام ي أاا ػ ار ـ عػػم بػػذا امنطػػلع اموػػلمم اتعا ارمػػمي أ لوػػل امػ ـ بػػذا امنطػػلع أ لوػػل امايػػدت امنيوػػا اتعا ارمػػيا امأرصيػػا لػػف
امنيوا اممنينياي أ لف صيوا امشر لت مأدأات إيالا ل أويشآا لي أأرملم ل اايالايػاي لوػل أدػم اميظػلـ لرمػا زوػا ولميػا أ ػر
ليكل.
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أايػػد ا زوػػا امولميػػا امملميػػاي اماػػم ييػػليم وي ػػل اتصادػػلد ام أرلػػولممي ااأياػلا ملللػػلا وػػف ا زوػػلت اماػػم لدػػكت ملم أرلػػولميا

اميلموياي ويذ وطلع املمييييلت وف امنرف اميشريفي أبم م شؾ أ طر بذا ا زولت ويذ ام للد ام مير عم

يييلت امنرف يكله.

أم ف اذأر بذا ا زولت امولميا ت انع عم امنطلع امولمم مؿ عم صلب يوط اايالج امرألولمم يكله .علايالج عم ام أرلػولميا

ت ياـ وف أاؿ الميا ملالت اممشر أم ف وف أاؿ امرم  .أبذا اميوليا ااـ مش ؿ ايلعلم ميف امشر لت امرألولميا.
أ ؿ شر ا املأؿ ايظيـ أرملم ل أيلما ومييلا ل عم ا لأاؽ وف

ؿ ا يؼ الا

ؿ لولم ل أوف

ؿ األػيع أاطػأير

إيالا ػل ملتلػػا ولر عػم أدأات ااياػػلج ماطػػأير أأ ا ييػر اموي يػػا للػػم لػميؿ امو لؿ)..أبػػذا امطمييػػا امايلعلػيا أاتلػػا ميا م ياػػلج
امرألولمم اؤدى إمم لدد وف امايلصملت اماأبريا.

عأأتا لول ازداد ماـ اتلا ولر عم أدأات اايالج لول ايلصص امماـ اميلمم مودػدر امػرم اممنينػم أبػأ صػأة اميوػؿ اماػم

ياـ الا م لي أبأ ول يؤد للي امودى امطأيؿ إمي ويؿ ويدؿ امرم م ي كلض.

أ لييلا امالج امشػر لت ماػي امدػؿ للػم أرملم ػل إمػي أف امػلع وياالا ػل عػم املػأؽ رأاذا اي كمػت امنػدرة امشػ ار يا مليوػلؿ
مكيػػؿ ا يػػؼ الػػا م ـ علػػف ياو ي ػأا وػػف ش ػراء الػػؾ املػػلع أا ػػأف امياياػػا ا ػ ار ـ م ياػػلج أبػػأ وػػل يػػؤد مػػدأرا إمػػم انلػػيص ا رمػػلح
أانليص شراء امرألولمييف ملللع اايالايا اموأاد ام لـ أاموي يا أ يربل وف أدأات أولالزولت اايالج).
بػذا امايلصمػلت أاماػم مػف يػػد ؿ عػم اكلدػيل ل عػم بػذا امأرصػػا امندػيرة اػؤد مػيس عنػط إمػػم أزوػلت واالميػا مػؿ إمػم امممػػث
امػػدا ـ وػػف صمػػؿ ام أرلػػولميا لػػف واػػلتت م لػػا ولر ايأمػ ل لػػف مػػيؼ ا رمػػلح عػػم امواػػلؿ ااياػػلام أبػػأ وػػل ش ػ ؿ أمػػد امػػدأاعع
امر يليا مام ـ امنطلع امولمم

ؿ امينأد ام ث امولميا.
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 )2كيف تطىرت األزمة الذالية؟
دأر ر يل اػيل عػػم امديػد لػ أما أأعػرة ات اوػلف عػم املػأؽ ام أرلػولمم مشػ ؿ
يليػب لػير امكل ػدةي امػذ يمػددا امميػؾ امور ػز ي اا
ػممل عػػم لػػدـ اتصاػػراض وػػف امميػػأؾي أاامنػػلء للػػي ا وػػأاؿ عي ػػلي
لػػلـي عييػػدول يرعػػع امميػػؾ امور ػػز لػػير امكل ػػدةي ي ػػأف ذمػػؾ لػ ا

ملعز م صاراض أاتلا ولر عم وشرأللت ورممػا .أم ػفي
أاتلاكلدة وف امكل دة اميلمياي أليدول ياـ ا كيض لير امكل دة ي أف ذمؾ اا
ممػػلي عيػػاـ اأظيػػؼ امنػػرأض عػػم واػػلتت يػػر إيالايػػاي و ػػؿ لػػأؽ
إذا اي كمػػت ألػػيلر امكل ػػدةي أمػػـ ي ػػف بيػػلؾ واػػلتا
إيالايػػل ور ا
ا
ا أراؽ امولمياي أشراء امينلراتي أ يربل.

أبذا ملمممط ول مدث وع اتصادلد ا وري مي عم وطلع امنرف امأامد أاميشريفي عند أااه امميؾ امور ز ا وري ػم ام لػلد
اميلممي امذ لليي ويه اتصادلد ا وري م عم ذمؾ امميفي أامذ ازداد لونلا ويذ باولت امملد لشر وف لماومر 1002ي لف
طريؽ ا كيض لريع ملير امكل دةي وف أاؿ اشايع اتلا ولر اموي وش.

أدم اتصاراض امل ؿ بأ ليأاف امورملاي أاللمنت امميأؾ أامديلديؽ اماوأيليا م لاكلدة وف الػؾ ا وأاؿ"املػ لا"ي أ ػلف
أمد اموالتت امر يليا تلا ولر الؾ ا وأاؿ بأ صرأض امربف امينػلر مألعػرادي أ ليػت بيػلؾ الػ ي ت يػر ولػمأصاي عػم شػرأط

أيمػػلي أبػػأ ا بػػـي
أمػوليلت بػػذا امنػػرأضي أبػػم ياياػػا ويطنيػػاي مػيس عنػػط موػػل يادػػأرا امػػميض مكنػػداف امرصلمػا أاممػأامطي أم ػػف ا
ياياا ملليأما امولميا امام أمد ل ا كيض لير امكل دةي وع املؤؿ رمميا اموشرأللت اايالايا.

و ييف اميل ت ا وري يا شرلت عم شراء امينلراتي وف ػ ؿ صػرأض امػربف امينػلر ي ووػل زاد مشػ ؿ ايػأيم وػف ألػيلر

امينػلرات عػم املػػأؽ ا وري ػم ميلػػما ادػؿ ماػػي %100ػ ؿ امكاػرة 1002ل  )1002أبػػأ وػل أدى مػػدأرا إمػي زيػػلدة الذميػا بػػذا
امنطػػلع م لػػا ولرات امولميػػا وػػف صمػػؿ امميػػأؾ .ػػلف ور ػػز صػػرأض امػػربف امينػػلر ي بػػأ امميػػأؾ اموا ددػػا عػػم بػػذا امواػػلؿي و ػػؿ
اميو صيف ا وري ييف "عريد ولؾ" أ"عليم ول "ي أ مر شر ايف عم بذا اموالؿ للي ولاأى اميلمـ.
أم ػػفي أملػػمب ليللػػلت امامريػػر اتصادػػلد ي لدػػا عػػم امواػػلؿ اموػػلممي ألأموػػا امويظأوػػا امولميػػا ام أرلػػولمياي اطػػأرت
ألػأاصال ماػػداأؿ أأراؽ امػػربف امينػػلر ي شػػولت امميػػأؾ أامشػػر لت امولميػػاي مػػيس عػػم املػػأؽ ا وري يػػا أمػػدبل مػػؿ للػػي ولػػاأى اميػػلمـي
أا اظت از ف بذا امميأؾ أامشر لت مالؾ ا أراؽ اموو لا ملربف امينلر ي عيول ُيطلػؽ لليػه اتصادػلديأف ظػلبرة "اماأريػؽ"ي أبػأ وػل
أدى إمي لؽ عنللا "اعاراميا" منيـ امينػلرات ا وري يػا أ ػذمؾ عػم الػملييل أأيرميػداي أ يربػل)...ي علمنيوػا امأرصيػا ملينػلرات امايػدت

أيمػل اامللػد لػف امنػدرة اممنينيػا ملونارمػيف
اولول لف امنيوا اممنينيا مالؾ امينلراتي أصيوا ا أراؽ اموو لا ملربف امينػلر ي أ ػذت ا
ا دلييف للي الديد ا صللط أعأا دبل .لرللف ول ادطدـ "اتعاراض" مػ"امأاصع"ي عاأصؼ لػدد وػف امونارمػيف لػف لػداد ا صلػلطي
أوف ـ مدأت امميأؾ امينلريا عم امماز للي امينلراتي أطرد ل لي لي وول الػمب عػم ملمػا وػف امػذلر عػم امنطػلع اموػلمم مأ ولػهي
علػػـ ييػػد أمػػد ييػػرؼ ملممػػمطي وػػل بػػم يلػػما امنرأض"املػػي ا"ي اماػػم مػػف يػػاـ لػػداد صيوا ػػلي أت دراػػا اياشػػلر الػػؾ ا أراؽي اماػػم اػػـ

اداأم ل عم امنطلع امودرعم مأاه للـ.

ليت مدايا اتي يلر عم إع س ميؾ"مير لايريز" اميريؽي أامذ اام أيه لف لرصػل عػم الػؾ ا أراؽ "املػي ا" عػم دػيؼ
 .100٢أوع ايا شػلر ملمػا امػذلر مػدأت ألػيلر امينػلرات عػم اي كػلض لػريع .أأدػم ام يػر وػف امونارمػيف وػديييف ملميػأؾ مػأ ر

وف صيوا امينلرات امام يدعيأف أصللط لي وول زاد وف اينيد ا زوا.
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مل ػػت ا زوػػا ذرأا ػػل عػػم وطلػػع شػ ر لػػماومر 1002ي مييوػػل أأشػػؾ اميو صيف"عريػػد وػػلؾ" أ"عػػليم وػػل "ي للػػي اتي يػػلري
أاػد لت امم أوػػا ا وري يػا ماػػأويـ امشػػر ايف للػي امكػػأري ر ػػـ

ػيف للوػػل وػػف امدلليػا اايديأمأايػػا لػػف مريػا املػػأؽ"ي أمػػرأرة

لدـ اد ؿ امدأما عم اتصادلد.
أعػػم ويادػػؼ لػػماومر أعلػػس ميػػؾ "ميوػػلف مػرازرز" اميريػػؽي امػػذ يراػػع اػػلري األيلػػه إمػػي اميدػػؼ ا أؿ وػػف امنػػرف اماللػػع
لشري م ف امم أوا مـ ااد ؿ اينلذ امميؾي ويمرة لف ملما وف اماذمذب ألدـ أمػأح امرؤيػاي أاماػم لػرللف وػل ايي لػت عػم وزيػد
و ف امذلر عم ا لػأاؽي أشػ دت مأردػا ييأيػأرؾي أ يربػل وػف اممأردػلت اميلمويػا وأاػلت واالميػا وػف اتي يػلر .أالػي ذمػؾ للػي
امكػػأر صيػػلـ امم أوػػا ا وري يػػا مم ػ  28وليػػلر دأتر مش ػراء أل ػ ـ أ مػػر شػػر ا اػػأويف عػػم اميػػلمـ آ .آ .اػػم) أاماػػم ليػػت بػػم
ا

رى للي أشؾ إش لر إع ل ل .م في ماي بذا اااراءي ير امولمأؽي ويذ

يييلت امنرف امولممي مـ ييا عم ا د ا ملمػا

امذلر عم ا لأاؽي أظلت اممأردلت اميلمويا اش د اي يلرات ير ولمأصاي عليانلت ا زوا لرييل وف اميظلـ اموػلمم ا وري ػم إمػي
اميظلـ امولمم اميلموم.
اياشػػرت ا زوػػا و ػػؿ اميػػلر عػػم ام شػػيـي ماشػػوؿ امميػػأؾ أامشػػر لت اماوأيليػػا أاممأردػػلت عػػم أأرأمػػل أآلػػيلي أ لعػػا امو ار ػػز

امرألولميا ام مرى .عوف اليب ي أملمب ليلللت اميأموػا أامريػر ا لػأاؽي ايانلػت ام يػر وػف الػؾ ا أراؽ "امولػوأوا" وػف امميػأؾ
ا وري يػػا إمػػي امميػػأؾ ا أرأميػػا أاخلػػيأياي أآ ػػذت امميػػأؾي امأامػػد الػػأ اخ ػػري عػػم إش ػ لر إع ل ػ لي أصلوػػت امم أوػػلت مػػدأربلي
امأامػػدة الػػأ ا

ػػرىي اينػػلذ وػػل يو ػػف إينػػلذا ماػػأويـ امميػػأؾ أأ ش ػراء ا ل ػ ـي أم ػ اموليػػلرات عػػم لػػأؽ اموػػلؿي أم ػػف ظػػؿ امػػذلر
ػرىي أميػؿ أبػـ وؤشػر للػي ذمػؾ

وليطر للي ا لأاؽي أأدلب امشلؿ اميظلـ اممي م لػأاء عػم أوري ػلي أأ عػم امو ار ػز امولميػا ا
اا
ليكلس صمؿ اخ ري أول ودى اوا ء زايا ؿ وػي ـ
بأ اوايلع امميأؾ اتلا ولريا لف إصراض ميم ل امميضي ع أمد ييرؼ وف ُ

مالؾ ا أراؽ "امولوأوا".

ػلف بيػلؾ لػلو ا آ ػر ماكػلصـ آ ػلر ا زوػاي أت أبػأ ام لػؿ ام ميػر ويػذ ي ليػا امالػيييلت مػيف اموػد رات عػم ا لػأاؽ اميلشػ ا

و ؿ امديف أدأؿ ام لي ي أميف امياز اموازايد عم ويزاف ودعأللت اتصادػلد ا وري ػمي عػدأؿ و ػؿ امدػيف شػ دت طكػرة ميػرة عػم
امادييع اماددير ي أ ليت امأتيلت اموامدة بػم امولػاأرد ا مػر مالػؾ امدػلدراتي عػم امونلمػؿي ػلف امكػل ض امدػييم يػاـ اد ػلرا
ملمدأتري ول لف ياـ الا ولر ازء مير ويه عم امميأؾ أليدات ام زايا ا وري ياي أبأ ول ّأدى مدأرا إمػي األعػع يػر ولػمأؽ عػم
دا رة ااصراض ملولا ل يف ا وري ييف.

أب ػذاي أدػم امولػػا لؾ ا وري ػم صػػلد ار للػي شػراء امدػلدرات امدػيلليا امدػػييياي مػيس وػػف ػ ؿ امػػد ؿ اممنينػم م ػػؤتء
امولا ل يفي أم ف ملتصاراض وف امميأؾي لف طريػؽ ػرأت ات اوػلف .أ وػل عػم ملمػا امينػلراتي أدػم امولػا لؾ ا وري ػم ييػيش
ملمػ ْػد ،يفي أأدػػم ولػػاأى وييشػػاهي أاملػػلع اماػػم يلػػا ل لي مػػيس ايي للػػل ملزيػػلدة عػػم د لػػهي أم ػػف مل ػ أما اتصا ػراض وػػف امميػػأؾ.

م امكل ض امذ ا ار وػه امدػيف عػم امميػأؾ ألػأؽ اموػلؿ
علمديف اددر للع وري لي أامولا لؾ ا وري م ينارض مش ار لي ـ ُي ْ
ا وري ييفي وول يؤد إمػي اموزيػد وػف ااصػراض ملولػا لؾ ا وري ػمي أملماػلمم شػراء اموزيػد وػف املػلع امدػيييا .أب ػذاي يشػأت الػؾ
امػػدا رة اما يويػػا أاألػػيتي أبػػذا ام لػػؿ أيػػا مػػدأرا اموزيػػد وػػف ام شلشػػا عػػم اميظػػلـ اموػػلمم اميػػلموم .وػػع أزوػػا امميػػأؾ ا وري يػػا

ػلمل للػي
أا أرأمياي ألػدـ صػدرا ل للػي ااصػراضي اامػلءؿ صػدرة امولػا لؾ ا وري ػم أا أرأمػم للػي امشػراءي أملماػلمم يػؤ ر ذمػؾ ل ا
اصادلد امملداف اموددرةي و ؿ امديف.
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 )3تأثيرات األزمة:
أ ـ الدول الصناعية الكبرى:
م ند طرميل عيول لمؽ أف ا زوا امملميا صد مدأت أاياشرت عم امنطلع امولممي ألرللف ول ايانلػتي وػل بػأ واأصػعي إمػي منيػا
امنطلللت اتصادلدياي أللي رأل ل امنطلع اايالامي علتي ولش عم صدرة امميأؾ للي ااصراضي يييم اي ولشػل عػم ودػلدر اوأيػؿ
امشػػر لت امدػػيلليا أاايالايػػاي ع ػػم اماػػلج مشػ ؿ دا ػػـ إمػػي لػػيأما ا اولييػػاي ما طيػػا ودػػرأعلا لي أم يكػػلؽ للػػي اطػػأير أاألػػيع
إيالا ػػلي أيػػؤد ذمػػؾ اتي وػػلش ملممػػرأرةي إمػػي انلػػيص ا يشػػطاي عػػم ملمػػا امشػػر لت ام مػػرى-إ ػ ؽ ودػػليع أأ أصػػؼ وشػػرأللت
اماألػع -رأامػػي إعػ س امشػػر لت ا دػ ري يػر امنػػلدرة للػػي وأاا ػا اميلدػػكا امولميػاي أبػػأ وػػل يػؤد مػػدأراي إمػػي زيػلدة وطّػػردة عػػم
ماـ اممطلماي ميث اا لص امشر لت وف اميولما مانليص اايكلؽ.
أاػػؤد امزيػػلدة عػػم اممطلمػػاي مػػلمطمعي إمػػي اي كػػلض مػػلد عػػم امنػػدرة امش ػ ار ياي أملماػػلممي عػػم الػػا ؾ املػػلع اماػػم اياا ػػل

امشػػر لت .أامشػػر لتي مػػلمطمعي ت يو ي ػػل أف ال ػاور ع ػػم ااياػػلجي إف مػػـ امػػوف أا ػػأد وػػف يش ػػار وياالا ػػلي أص ػػد ألليػػت مػػرى
امشر لت امديللياي عػم واػلتت دػيللا املػيلرات أاام ارأييػلت أاممديػد أا لػويت لػف لػل ر مػرى عػم امرمػع ام لمػث وػف لػلـ
1002ي وػع اأصيػلت موزيػػد وػف ام لػػل ر عػم امكاػرة امنلدوػاي أبػػذا مػدأرا مػػف يػؤد إت إمػػي اموزيػد وػػف اممطلمػاي أاي كػػلض عػم امنػػدرة
امش ار يا ملولا ل يف.
أ وػل بػم اميػلدة عػم ػؿ ا زوػلت ام أرلػولمياي علميوػلؿ أامكنػراء بػـ وػف يامولػأف اميػبء ا مػر وػف اميػلت ا زوػاي علميلوػؿ
ا وري م أأ ا أرأمم يكند مياه يه ير صلدر للػي دعػع أصلػلط امػربف امينػلر ي أيكنػد امنػدرة للػي اتصاػراض وػف امميػأؾ اماالريػاي
أعم امي ليا يكند أظيكاه مييمـ إمي ايش اميلطليف.

ب ـ الدول النامية
اميػػت م أوػػلت لمميػػا امػػدأؿ اميلويػػا ػ ؿ امينػػديف امولمػػييف امليللػػلت اتصادػػلديا امويرأعػػا مللػػـ "امليمراميػػا اماديػػدة"ي
م دؼ رمط اصادلديلا ل ملمو ار ز ام أرلػولميا ام مػرىي وػف ػ ؿ اػذب اتلػا ولرات ا ايميػا أااياػلج امادػدير أامريػر املػأؽ وػف
ػ ؿ ام د دػػا أامريػػر أل ػأاؽ املػػلع أامينػػلرات أام ػػدولت أانلػػيص دأر امدأمػػا عػػم اتصادػػلد مش ػ ؿ لػػلـ .ليػػت ياياػػا الػػؾ
امليلللت ام لر ياي وػل ييػرؼي لوليػا ي ػب وػيظـ ممنػأؽ أو الػملت ا
ملر امولا وريف اموملييف أامشر لت وايددة امايليلت.
لي ػػت إم ػػدى اميا ػػل

ا

لميػا وػف املػ لفي وػف اميوػلؿ أامك مػيف امكنػراءي مدػلم

ػػرى امر يل ػػيا مال ػػؾ امليلل ػػلت ب ػػم إدو ػػلج اصاد ػػلد لممي ػػا ام ػػدأؿ اميلوي ػػا ع ػػم امويظأو ػػا امولمي ػػا

أاتصادلديا اميلموياي أملمالمم ايريم ل مش ؿ دا ـ مانلملت أأزولتي أعأمي الؾ امويظأوا.
أ ول رأييل عم أزوا 2992-299٢ي امام مدأت عم ايأب شرؽ آليل ي أاوادت إمي رأليل أامم ارزيؿي أ يربل وف "ا لأاؽ
اميلش ػ ا"ي علتلػػا ولرات ا ايميػػا ايلػػمب ملػػرلا اممػػرؽ وػػف الػػؾ ا ل ػأاؽ ليػػد أأؿ إشػػلرة مألزوػػاي ألػػرللف وػػل اايػػرض لو ػ ت
أمأردػػلت الػػؾ امػػدأؿ م ي يػػلر مكيػػؿ و ػزي وػػف امػػذلر أامومػػلرما وػػف صمػػؿ مػػلر امولػػا وريفي أالاوػػلد الػػؾ امػػدأؿ للػػي امادػػدير
يكارض الانرار اتلا ؾ أاميوأ عم امدأؿ امرألولميا ام مرىي أيكارض أيمل امندرة للي اأايه اتلا ولرات امديلليا يمػأ إياػلج

امللع امام يزداد للي ل امطلب عم املأؽ اميلموياي عم ظؿ ويلعلا شرلا مػيف امػدأؿ اميلويػاي اماػم ييػا ام يػر وي ػل املػلع يكلػ ل.
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بذا اتعاراملت لرللف ول يي شؼ صدأربل عم ظؿ امكأمي املأؽ امرألولمم اميلمومي أب ذا رأييل عم  2992-299٢وأاا وف
اتي يلرات عم ايأب شرؽ آليل لف أليك ل عم إيدأييليلي امام أدلت يلما اممطلما عي ل إمي %00ي أاي لرت لولا ل أمأردػا لي
أآ لر ا زوا ر ـ مراأا لي أر ـ اماأع أامكنر أاماشريد امام الممت عي ػلي ايامػر ومػدأدة مل ليػاي إذا صلريلبػل موػل يأاا ػه اميػأـي عنػد
ومدأدا عم مرى و ار ز امار ز امرألولمم اميلموم.
ار زت الؾ ا زوا عم ويلطؽ مييي لي أ لف اأ يربل
ا
م ف ا زوا بذا امورة صد أدلمت صلب اميظلـ امرألولمم يكلهي أمف يياأ أمد وف اميلا ل.
مند مدأت آ لر ا زوا اميلمويا ملمكيؿ للي اصادلديلت امدأؿ اميلوياي ماػي أصأابػلي أبػم امدػيفي عػرأس اموػلؿ ا ايمػمي أ

امشػر لت وايػددة امايلػػيلتي صلوػت ميوليػػا بػرأب ميػر وػػف ا لػأاؽ اميلشػ اي أازدادت وؤشػرات اي يػلر اممأردػػلتي عماػي مأردػػا
شي ل امديييا عندت أ ر وف  %80وف صيوا ل عم امش أر ام وليم ا أمي وف للـ 1002ي أاـ لمب ول ينرب وف  20وليػلر
دأتر وػػف ا ل ػأاؽ اميلش ػ ا مػػيف يأييػػأ ألػػماومر امولمػػييفي أصػػد صػػدرت وؤللػػا "وأراػػلف لػػاليلم" امولميػػا أف اماػػدعنلت امولميػػا إمػػي
امػدأؿ اميلويػا لػاي كض ػ ؿ 1009ي موػل يااػلأز  100وليػلر دأتر موػل لػيزيد وػف امياػز عػم ويػزاف اموػدعأللت

ػر وػف 20

دأما عم اميلمـ ام لمث.
إمي اليب ام رأب ام مير م لا ولرات ا ايمياي بيلؾ اتي ولش ا مر مدلدرات دأؿ اميلمـ ام لمثي أاماػم اياوػد ويظو ػل
للػي ألػأاؽ امػدأؿ ام أرلػولميا ام مػرىي أصػد رأييػػل وػل يمػدث ملولػا لؾ ا وري ػم للػي لػميؿ امو ػػلؿي م ػؿ وػل لػييا ليػه وػف إعػ س
رأا

ؽ ملودليعي أزيلدة لرييا عم يلما اممطلما أامكنر أاماشريد.
مند لليي عنراء اميلمـ ام لمثي طأاؿ اميلويف امولمييفي وػف امػ ـ يػر ولػمأؽ عػم ألػيلر امطلصػا أاموػأاد ام ذا يػا أاموػأاد

ام ػػلـي أأمػػد اخ ػػلر اموملش ػرة ملر ػػأد اميػػلموم اممػػلمم بػػأ اي كػػلض مػػلد عػػم ألػػيلر الػػؾ املػػلعي ملػػمب اتي كػػلض امل ػريع ملطلػػب
ير وف الؾ اتي كلملت عم ا ليلري مولذاب
اميلمومي م ف عنراء اميلمـ ام لمث مف يلاكيدأا اا
أوال ف اي كػػلض ألػػيلر املػػلع ا لللػػيا ت يػػيي س مش ػ ؿ وملشػػر للػػي ا ل ػأاؽ امومليػػاي علمولػػاكيد ا أؿ وي ػػل لػػي أف
ملر وما ر الؾ امللع عم ملداف اميلمـ ام لمثي وثانيا ف اممطلما أاي كلض ا اأر اممنينيا لػي أف ألػرع أأ مػري مكيػؿ ا زوػاي

وف اتي كلض عم ا ليلري علميلوؿ اميلطؿ أامك ح امويدـ مف يلاكيد وف اي كلض ومدأد عم أليلر امللع.

وثالثا ف أمد اماأ يرات ام لوا مألزوا امملميػا لػي أف اي يػلر صيوػا لوػ ت يػر وػف امػدأؿي عنػد اي كمػت صيوػا لوػ ت

امم ارزيؿ أامواػر أأأ راييػل رأايدأييلػيل ميلػب ااػراأح مػيف%10ل %80ي أاممنيػا اػأام .يييػم ذمػؾ امػ ول عػم ألػيلر املػلع ا لللػيا

اميلي ف ام ير وف الؾ امدأؿ اياود للي ادػدير املػلع ام ذا يػا أاموػأاد ام ػلـي أملماػلمم عػ ف
امام الاأردبل ملداف اميلمـ ام لمث .ر ا
اي يلر أليلربل ليؤد إمي اي يلر صيوا دلدراا لي أول مه وف اأ ير ودور للي عنراء امك ميف.
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 )4الذلىل المطرودة لألزمة:
بيويػت ػ ؿ امينػأد امػ ث امولمػيا أع ػلر أليللػػلت مريػا املػأؽ امليمراميػػا اماديػدة للػي ام لمميػػا اميظوػي وػف م أوػػلت
اميػػلمـي أاػػأبر بػػذا امرؤيػػا بػػأ مػػرأرة انلػػيص دأر امدأمػػا عػػم اتصادػػلدي وػػف ػ ؿ ام د دػػا أ"امريػػر ا ل ػأاؽ" عػػم لعػػا
امنطلللت امولميا أامديلليا أام دوياي مول عم ذمؾ امدما أامايليـ أاممييا امامايا أاماأوييلت .أصد رأييل

ؿ ا زوا امملميػا يػؼ

امػػطرت م أوػػلت امػػدأؿ امواندوػػاي أللػػي أرل ػ ل امم أوػػا ا وري يػػا أف ااميػػي ليللػػلت اايػػلصض اليػػل وػػع وػػل ظلػػت اطرمػػه عػػم
دلليلا لي أعم امليلليلت امام اكرم ل لف طريؽ امميؾ أديدأؽ اميند امدأمييف للي و الؼ ملداف اميلمـ.
يمػػف يش ػ دي ػ ؿ بػػذا ا زوػػاي أ مػػر اػػد ؿ م ػػأوم عػػم اتصادػػلد ويػػذ اممػػرب اميلمويػػا ام لييػػاي عػػلمميأؾ امور زيػػا ايكػػؽ
امارميأيػلت عػم اػأويـ مػرى امميػأؾ اميلمويػػا أشػر لت اماػأويفي أعػم شػراء ا لػ ـ أا أراؽ امولميػػا "امولػوأوا" أبػذا لػه عػم وملأمػػا

و موأوا اينلذ اميظلـ وف ملما امشلؿ امولمم امالـي أوف اتيزتؽ عم للد ميري ياالأز ماوه أاأ يرا للد ام

يييلت وػف امنػرف

اميشريف.
اطػػرح بػػذا امليللػػلت اماديػػدة امػػأتاي ماػػي رأاف ػػلف وؤصاػػل عػػم عللػػكا "املػػأؽ اممػػر" امليمراميػػا اماديػػدةي إمػي أاصػػع أرلػػولميا
امدأما أاماأويـي أبأ امأؿ ي لؽ شر لا م ول عم ام يويا امك ريا ملمراأازيا موؤلللا ل اال وياي أالويلا ػلي أدػلييم ليللػلا ل
اتصادلديا.

امولوػ ي أاموملشػرل بػؿ
رأاذا يمييل اليمل الؾ ا زوا امك ريػا اماػم ي لن ػل بػذا امامػأؿ اممػلد عػم امليللػلتي ع يػه يمنػي املػؤاؿ ُ
لااو ف امم أولت وف إينلذ اميظلـ وف ؿ بذا امليلللتب.
أأؿ ول ياب طرمه عم امػرد للػي بػذا املػؤاؿ بػأ أف للييػل أف ياػأ ي اممػذر امشػديد مشػأف امايمػؤات مػؿ ودػير اتصادػلد
اميلمومي علموا يرات أاميأاوؿ وايددة أويندةي أت يو ف اما ف مدصا مأؿ اماولتت اكللؿ أاطأر بذا اموا يرات أاميأاوؿ.
للػػي اموػػدى امنريػػبي يمػػدأ ماػػي أصػػت المػػا بػػذا املػػطأر ي ليػػا أ اػػأمر  )1002أف اماػػد ؿ امم ػػأوم يػػر امولػػمأؽ عػػم
لأؽ امولؿ أامميأؾي أللي رأل ل امم أوا ا وري يا أاتاملد ا أرأممي صػد و ػي ـ وػف اكػلد اتيػزتؽ عػم لػلد لػلموم ميػر أعػم
شػلؿ لوػػؿ ملػػأؽ اموػػلؿ اميػػلموم .م ػػف بػذا امليللػػلت اماد ليػػا مػػـ أمػػف اينػػذ ام أرلػػولميا وػف امػػد أؿ عػػم ر ػػأد لػػلموم لويػػؽ ػ ؿ

اميلويف امنلدويف.

ليػػت انػػديرات دػػيدأؽ امينػػد امػػدأمم اشػػيري عػػم ويادػػؼ لػػماومري إمػػي أف يوػػأ اصادػػلديلت امػػدأؿ ام أرلػػولميا ام مػػرى مػػف
ػلدا عػػم الػػؾ اتصادػػلديلتي أاشػػير امانػػديرات يكل ػ ل إمػػي أف
لوليػػل اي ول اشػػل مػ ا
يااػػلأز  %0.8ػ ؿ لػػلـ 1009ي أبػػأ وػػل يييػػم ا
اتصادلد اميلموم ؿ مف ياالأز يوأا  %3ؿ اميلـ امنلدـي عند ارااع يوأ اتصادلد امدييم وف أ ر وف  %21إمي أصػؿ وػف
 %9ػ ؿ1002ي أمػػلمطمع ي ػػأف أ ػػر امر ػػأد اميػػلموم أ مػػر أأ طػػر للػػي اصادػػلد امػػدأؿ ا مػػيؼي عػػدأؿ و ػػؿ مل لػػالف أار يػػل
أاموار أامم ارزيؿ أا رايايفي رأايدأييليل للي رأس اتصادلديلت امو ددة ملتي يلري أبذا بم وارد مدايا.
أم ف أللي امودى ا طأؿ ع يلؾ لدد وف اميأاوؿ امام يو ي ل أف اايػؿ وػف امر ػأد اميػلموم اممػلمم واػرد وندوػا زوػلت
أ ر مدة عم اميظلـ ام أرلػولمم اميػلموم .أول بػذا اميأاوػؿ أف امميػأؾ امور زيػا اماػم امػ آتؼ اماريليأيػلت اميػأـي ياػب أف اػأام
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م ذا اماريليأيلت وػف و ػلف وػلي أامودػدر امر يلػم ملوػلؿ امم ػأوم بػأ اممػ ار بي أبػأ وػل يييػم أف ا وػأاؿ اماػم يػاـ مػ ل اميػأـ
بم مديلا امم ار ب عم امولانمؿي أملمطمع وف ليدعع ام وف بـ ام لمميا اميظوي وف داعيم امم ار ب أبـ اميولؿ أاموأظكأف.
بليل ير وموأفي إذ ينػأـ للػي اعاػراض أف اتصادػلد لػيايلعي ملدراػا اماػم او ػف امدأمػا وػف امدػيؿ
أيمل يو ؿ ر ا
أم يه ا
امم ار ب ام زوا مدعع امكػلاأرة امو أمػا مألزوػاو .أمػلمطمع يو ػف ملػدأؿ أف اطمػع ا وػأاؿي م ػف ذمػؾ يييػم امػد أؿ عػم ملمػا امػ ـ
طيرة.
العامل الثاني بأ أف امماـ اميلمم ملميأؾ امور زيا أول الػاطيع اػأعيرا وػف أوػأاؿ صػد امػلءؿ ملػمب اميوػأ يػر امولػمأؽ

ملشػػر لت اتما لريػػا اميو صػػا ي وايػػددة امايلػػيلتي أبػػأ وػػل يييػػم أف صػػدرة امميػػأؾ امور زيػػا عػػم إينػػلذ و ػػؿ بػػذا امشػػر لت اميو صػػا
يدم وأمع شؾ.
العامل الثالث بأ أف امادا ؿ أاتيدولج عم اتصادلد امرألولمم اميلموم يديملف مشدة وف و وا امميػأؾ امور زيػاي عػل ور

يمالج إمي دراا وف امايليؽ أامأمدة ميف امميأؾ امور زياي يديب امنين ػل عػم لػلمـ صػل ـ للػي امايػلعسي مػيس عنػط مػيف امشػر لتي
أيمل ميف امدأؿ امرألولميا امو الكا.
أم ف ا
أياػػدر بيػػل ااشػػلرة إمػػي وػػل مػػدث عػػم اميلمػػلف عػػم الػػيييلت امنػػرف اميش ػريفي مػػيف د ػػؿ اتصادػػلد اميلمػػليم عػػم ملمػػا ر ػػأد
طأيلاي عنلـ امميؾ امور ز ما كيض لير امكل دة إمػي وػل ينػرب وػف امدػكري وػف أاػؿ ايشػيط اتصادػلد عػم مػيف ػلف لػير امكل ػدة
عػػم أأرأمػػل أ يػػر وػػف ا لػأاؽ اميلشػ ا يااػػلأز  .%0ليػػت إمػػدى ياػػل

ذمػػؾ بػػم صيػػلـ امولػػا وريف مػػلتصاراض وػػف ميػػأؾ اميلمػػلفي

رأايػداع ا وػأا ؿ عػػم ميػػأؾ امػػدأؿ ذات لػػير امكل ػػدة ا للػػيي أملماػػلمم وػف امنيػػؽ رمػ دػػلعم وػػف امكػػلرؽ مػػيف ألػػيلر امكل ػػدةي مواػػرد
امأيؿ ا وأاؿ وف ملد إمي أ رى.

مػ
وف ؿ ول لمؽي يو ييل امنأؿ أيه رمول ي أف اتصادلد اميػلموم صػد اكػلدى ل ا
ػلدا مي اػراي أم ػفي ر ػـ ػؿ ا وػأاؿ اماػم اُ ْ
ع يه مـ ي او ف وف اكلد ر أد للموم لويػؽي أأيػه للػي اموػدى اممييػدي مػف يػاو ف وػف ااعػ ت وػف أزوػلت أليػؼ أوػف زتزؿ أ ػر

ادويرا.
ا
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 )5الذل الرقاتي والذل اإلسالمي:
اوالػ املػػلما ماكلػػيرات لديػػدة م زوػػا امملميػػا أمألػػيلا ام ػػرأج وي ػػلي ميػػؿ أ ربػػل لػػذااا بػػم الػػؾ امنل لػػا مػػأف اموشػ ت
لعيػل عػم اممػد وػف امومػلرما عػم
ا وف عم يلب امرصلما ام لعيا للي امنطلع امولمم عملب .أ أف ا ا زة امرصلميا مـ اليب اا
دأر ا
ا أراؽ امولميا أوراصما شرأط أموليلت امنرأض امام اندو ل امميأؾ.
أللي امولاأى املطمم ت

ؼ مأؿ اأ ير ا كيؼ دأر ا ا زة امرصلميا

ؿ اميند امولممي م ف وش لا ذمؾ اماكلير

بأ أيه ي لط ميف امياياا أاملمبي ع ول ملأميل أف يميف عم امازء ا أؿ وف بذا امأرصاي أف ليللا امميؾ امور ػز ا وري ػم ػ ؿ
اميند امولمػمي أ لدػا ميػد أزوػا 1002ي ليػت عػم اأبربػل وملأمػا لػؽ لػيأما ولميػاي وػف ػ ؿ ا كػيض لػير امكل ػدةي أمػ
ا وأاؿ أاأليع دا رة اتصاراضي مميث اينذ اتلا ؾ ا وري م وف اتي وػلشي أبػأ وػل يػا ليػه ااػلأز امميػأؾ أامشػر لت امولميػا

ملنأالد امرصلمياي أميس امي س.

ػلءا
أبيلؾ اكلير آ ر ت ينؿ لذااا أبأ ول لوم ملماكلير اال وم.أصد ألد د.لمد اممويد ام ازمػمي امنيػلد اا ػأايمي مي ا

اكلير مألزوا ألمؿ ام رأج وي لي أعنل مرؤيا إل ويا.
اا
للي ا ليؼ وف امورشد اميلـي أرصا يندـ عي ل

ت ي رج امازء ا مر وف امأرصا لػف اماكلػير املػطمم امػذ يطرمػه اتصادػلديأف اممراأازيػأف عػم امدػمؼ أامكمػل يلتي
إت أبػأ أف ا زوػػا ميلػػت عػػم امايلصمػػلت اماأبريػا عػػم اميظػػلـ ام أرلػػولممي علموشػ لا وػل يدػػأربل د..ام ازمػػم بػػم يػػلب أأ ا ييػػب
امرصلما للي ويظأوا ااصراضي أعم ألأاؽ ا أراؽ امولمياي أاشع اموياكييف م ل.
م ف ول يويز امأرصا بأ اممؿ امذ اطرمه مألزواي ع أ يدلأ إمي "اماك ير امالد عػم د ارلػا اطميػؽ اميظػلـ االػ وم اممييػد
لػػف لػػير امكل ػػدة "امرمػػأ "ي أامنػػل ـ للػػي ويػػدؿ ام ػرم

ػػأداة عيلمػػا ادارة اميشػػلط اتصادػػلد امويلدػػري أامػػذ يلػػايد إمػػي امنيػػلـ

مللػػا ولر منين ػػم ماألػػيع امنللػػدة اايالاي ػػاي أمػػيس لل ػػي ألػػلس الػػا ولر و ػػلمم صأاوػػه اموم ػػلرملتي أأ امون ػػلورة أأ اتل ػػا ؿ أأ

امكللد"....

علموش لاي أعنل "ملويظأر اال وم" اموطرأح ميلت عم امرم امرألولممي امذ يأام وف الا ؿ اميولؿ أي ب عل ض صيوا
لول ـي مؿ عم ااصراض ملمكل دة أأ "امرمل"ي أ أف ا رملح امرألولميا امام اأام وول يلويه اتلا ولر اممنينم "م ؿ"ي أول ااصراض

ملمكل ػػدة ع ػػأ "م ػراـ" .أيمػػف ت يروػػم إمػػي ام ػػأض عػػم امولػػل ؿ امكن يػػا اموايلنػػا ملميشػػلط اتصادػػلد ي أم ييػػل يشػػير إمػػي امايػػلصض
امدلرخ عم "امطرح اال وم" ميف امر ما عم اامنلء للي ويظأوػا امػرم ام أرلػولممي امنػل ـ للػي امول يػا ام لدػا مألػل ؿ ااياػلجي
أالا ؿ اميوػلؿي أعأمػي املػأؽ أمػيف امر مػا عػم امنمػلء للػي أمػد ا لوػدة امر يلػيا م ػذا امويظأوػاي أبػأ اميظػلـ اممي ػم امنػل ـ
للي امكل دة.
منػػد طرميػػل عػػم مدايػػا بػػذا امأرصػػا يػػؼ أف امميػػأؾ رأس اموػػلؿ امملوػػؿ ملكل ػػدة)ي أام أرلػػولميا اايالايػػا رأس اموػػلؿ امملوػػؿ
ملرم ) بول عم امأاصع أا لف ميولا أامدة .عل أؿ ت يو يه اممنلء إت للي ألػلس أاػأد أرمػلح "منينيػا" وػف إياػلج "منينػم"ي أام ػليم
يلميلي يويمه امليأما أامورأيا امولميا امام يمالا ػل ما طيػا يكنلاػهي لدػا
ت يو يه اممنلء إت للي ألللل أاأد يظلـ ولمم ولانؿ ا
عػم امكاػرة امزوييػػا مػيف اممػػدء عػػم لوليػا ااياػػلجي أمػػيف ممظػا امنيػػؽ امػرم عػم املػػأؽي أوػػل امكل ػدة ع ػػم امػ وف امػذ اكرمػػه امميػػأؾ
ونلمؿ انديـ الؾ ام دوا.
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عيمفي إ اذاي ت يو ييل عم امأاصعي أملتلادتؿ امويطنمي أف يكدؿ ميف امػرم ام أرلػولمم أمػيف امكل ػدةي أأ "امرمػل" اماػم يدػك ل

ام ازمػػم ي عػػم ي ليػػا أرصاػػهي منأمػػا " مي ػرة امرمػػل أراء ػػؿ امشػػرأر اتصادػػلديا اماػػم ايػػليم وي ػػل اممش ػريا"ي أبػػأ ملماػػلمم يمػػرئ لوليػػا
اتلا ؿ امرألولمم وف بذا "امشرأر"ي أيرى أي ل "م ؿ".
ػديولي أت اػزاؿ "امكل ػدة" عػم اميدػر ام أرلػولمم اممػديثي لر ػا عيليػا ايػليم وي ػل اممشػرياي أم ي ػل اػزاء ت يااػ أز
ػلف "امرمػل" ص ا
وػػف اميظػػلـ ام أرلػػولمم امنػػل ـ للػػي امػرم ي أوػػف يريػػد مناػػل أف ينمػػم للػػي آعػػا "امرمػػل" لليػػه أف ينمػػم للػػي ويمي ػػلي ألػػمب أاأدبػػل

اممنينػػمي أبػػأ اميظػػلـ ام أرلػػولمم يكلػػهي رأات عػ ف أطرأماػػه ادػػم ي ميلػػت لػػلذاا أ يػػر ويطنيػػا عملػػبي مػػؿ أيمػػل دالوػػا أومػػررة
ملرألولميا م ؿ شرأربل.
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 )6مصر واألزمة العالمية:
وػػف ياػػلمع ادػريملت أزراء م أوػػا يظيػػؼ مػػأؿ ا زوػػا أاأ يراا ػػل للػػي اتصادػػلد امودػػر ي ت يو يػػه إت أف يشػػير مػػميض
امشػكنا أ يػػر وػػف ام يػػلف .ع يػلؾي أأت ا ػػمط أامػػلرب عػػم امادػريملت وػف يػػأـ خ ػػر أوػػف أزيػػر خ ػري عوػػع مدايػػا ا زوػػا أللػػف
وموأد ومم امديفي أزير اتلا ولري أف ودر مف ااأ ر مل زوا ايراي مؿ يو ي ل اتلاكلدة وي لو .أوع امايلصض امشديد مػيف بزميػا
بذا امادريملت أميف أاصع اي يلر اممأرداي أاي كلض صيوا امايياي مدأ اممديث لف اماولؿ اي كلض ويدؿ اميوأ اموزلأـ وػف ٢ل
%2ي أايألت انديرات اتي كلض ميف أزير أآ ر عم امم أوا يكل ل.

أبـ ويذأرأف عم بذا امملما وف اما مط أام ذيلفي ع ـ ول يأف أ ر وف امولؾي أليدول يرأف امديـ امذ ييمدأيه-اصادلد
املػأؽ اممػر أاميأموػا-يي ػػلر أوػلـ أليػي ـي أليػػدول يػرأف يكػس امم أوػلت أاموؤللػػلت اميلمويػا ام مػرى ينأوػػأف ماػأويـ أ مػر امميػػأؾ
ام لداي عم أصت ياملبي عيه أز ار يل مميع ميأؾ امنطلع اميلـي ميكس الؾ امميأؾ اميلمويا اموي لرة .ليدول يرأف ؿ ذمؾي أبـ وارد
مم ػػلأات يػػرددأف وػػل ظل ػأا يلػػويأيه عػػم أاشػػيطف ط ػأاؿ امينػػأد ام ػ ث امولمػػياي عوػػف امطمييػػم أف يا مط ػأا عػػم اد ػريملا ـ أعػػم
ليلللا ـ.
م ػػفوي وػػل بػػأ اماػػأ ير اممنينػػم مألزوػػا امملميػػا للػػي اتصادػػلد امودػػر ي مييػ اػدا لػػف و ػػلارات امول ػ أميف أاتصادػػلدييف عػػم
م أوا رالؿ ا لولؿبي أل ـ يياود بذا اتصادلد اميأـب
يو ييل امديد لػدد وػف امومػلأر ا لللػيا أبػم اتلػا ولر ا ايمػم أاملػيلماي أصيػلة املػأيسي أامادػديري أامطكػرة عػم لػأؽ

امينلرات.

ػر تلػا ولرات امشػر لت اميلمويػا وػف ألػأاؽ امػدأؿ اميلويػاي
أمػل مي اا
ملميلما م لا ولر ا ايمم عند رأييل يؼ يمدث اميأـ بر ا
مول عي ل أصأى الؾ ا لأاؽ امم ارزيؿ أامو ليؾ أاموار أام يد.)...
أصػػد رأييػػل أأؿ اػػأ يرات ذمػػؾ عػػم اممأردػػا امود ػرياي أاماػػم عنػػدت أ ػػر وػػف%80وػػف صيوػػا أل ػ و ل ػ ؿ امش ػ أر املػػاا
امولميا .ا ور يكله ييطمؽ للي اتلا ولرات امينلريا أاايالاياي امام أدلت

ؿ اميػلـ  1002/100٢إمػي  22وليػلر دأتري

ع ػػأأؿ و ػػل ي ا ػػز لي ػػدول ياي ػػرض اميظ ػػلـ ام أرل ػػولمم زو ػػا لييك ػػا ب ػػأ ن ػػا امول ػػا وريف ع ػػم "ا لػ ػأاؽ اميلشػ ػ ا" عينأو ػػأف مل ػػمب و ػػل

يلػػاطييأف وػػف رؤأس أو ػأام ـ وػػف الػػؾ ا ل ػأاؽي رأام ػػلء لعػػا طػػط اماألػػع عػػم الػػؾ ا ل ػأاؽي أانلػػيص اأااػػدبـ عي ػػل إمػػي مػ ّػدا
ا ديي .عوف امواأصع إذا أف اي وش اتلا ولرات ا ايميا عم و الؼ امنطلللت اتصادلديا ؿ اميلويف امنلدويف.
أول امليلما عيو ؿ د ل ل أ ر وف  %22وف إاولمم اميػلا اموملػم امودػر ي أمػأامم  %10وػف ودػلدر امينػد ا ايمػم.

أصػػد أدػػؿ لػػدد املػػيلح عػػم  1002/100٢إمػػي مػأامم  20و يػػيف لػػل ي أيشػػا ؿ منطػػلع املػػيلماي لػأاء مشػ ؿ وملشػػر أأ يػػر
وملشري أ ر وف وليأف للوؿ أوأظػؼ .أاػأام ام لمميػا اميظوػي وػف املػيلما عػم ودػر وػف أأرأمػل أأوري ػل أرألػيل أاميلمػلف أدأؿ
ام لػػي  .أصػػد رأييػػل يػػؼ يػػي وش الػػا ؾ امو ػأاطييف عػػم امػػدأؿ ام أرلػػولميا ام مػػرى ل ػرييلي أرأييػػل يػػؼ يكنػػدأف ميػػأا ـ أوػػد راا ـ
أأظل ك ـي أوف مـ اط له اميلدكا ميدي ع أ لينلص يكنلاه إمي اممد ا ديي أعل وػف امنػلدـ .أبػأ وػل يييػم أف املػيلما امأاعػدة وػف

ير علير مرويؿ اممارأؿ عند أ ر
شديدا عم امكارة امنلدوا .أأمع امليلما ام ليايا ميس أعمؿ اا
الؾ امملداف لأؼ اش د اي ول اشل
ا
وف يدؼ صيواهي ميػث بػمط وػف 200دأتر إمػي أصػؿ وػف  ٢0دأتر ملمرويػؿي أذمػؾ ػ ؿ ألػلميعي بػذا إمػي اليػب اموليػلرات اماػم
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لرا ل دأؿ ام لي اميكطيا وف الا ولراا ـ عم مأردلت أألػأاؽ اموػلؿ ا وري يػا أا أرأميػا .أللػي ذمػؾي لػي أف بيػلؾ اي كػلض
ملد عم د ؿ صطلع امليلماي أامنطلللت امورامطا مه.
ػر
أيمػػل لػػااأ ر اػػأ ُاار ميػ اا
أوػػل صيػػلة املػػأيس أصػػد أدػػلت لل ػػداا ل عػػم  1002/100٢إمػػي أ ػػر وػػف  3.8وليػػلر دأتر ع ػػم ا
ػلدا عػم ماػـ
ملمب ا زوا اميلموياي ميث اياود لأا دبل للي ماـ مر ا شلميلت املػلع اماػم اوػر م ػلي أموػل أف بيػلؾ اي ولشػل م ا
ػلدا عػم لل ػػدات صيػػلة املػأيسي أبػػم امودػػدر
امااػلرة اميلمويػػاي موػل عي ػػل امماػػرأؿي علػأؼ اشػ د امكاػرة امنلدوػػاي ملممػػرأرةي انلعدػل مػ ا
امالممي ميد امليلماي مليند ا ايمم عم ودر.
أول لف امدلدراتي علف ااو ف بم ا

رى وف اكلد اميلدكاي عػلمازء ا مػر وػف صيوػا بػذا امدػلدرات اػأام وػف ادػدير

امماػػرأؿ أام ػػلز امطمييػػم أاماػػم ش ػ دت ألػػيلربل اي كلم ػلا مػػلداي أم ػػف ماػػي امدػػلدرات يػػر اممارأميػػا لػػاي وشي ملممػػرأرةي وػػع
اي ولش اتلا ؾ عػم امػدأؿ امول و
ػاأردة ا لللػياي أبػم أوري ػل أاتامػلد ا أرأمػمي مػيس مكيػؿ اي وػلش امطلػب عملػبي مػؿ أيمػل
ملمب امويلعلا اموموأوا ميف دأؿ اميلـ ام لمث للي بذا ا لأاؽ اموي وشا.
ػلدا عػم امػد ؿ وػف اتلػا ولر ا ايمػم أاملػيلما أصيػلة املػأيس أامادػديري أبػم ل ػل
ليأااه إ اذا عم امكارة امنلدوا انلعدل م ا
كلمػل
ودلدر ر يليا مليند ا ايممي أذمػؾ عػم دأمػا الػاأرد وػل ادػؿ صيواػه إمػي مػيؼ صيوػا وػل اُدػدرا .أأمػي امياػل لػا أف اي
ا

ػلدا عػػم صيوػػا اماييػػهي امػػذ عنػػد ملمكيػػؿ  %20وػػف صيواػػه أوػػلـ امػػدأتر ػ ؿ امش ػ ر امولمػػمي أبػػأ وػػل يييػػم أف ألػػيلر املػػلع
مػ ا
أيمل
ا لللياي أأ لم ل ياـ الايراداي لأؼ يراكع
ا
وادداي ملمر ـ وف اتي كلض عم ا ليلر اميلمويا .أاي كلض صيوا اماييه يييم ا
اموزيػػد وػػف عنػػداف ام نػػا مػػدى امولػػا وريف امودػرييف أا اليػػب عػػم دػػما اتصادػػلد مشػ ؿ لػػلـي أعػػم الػػا ولراا ـ ملماييػػه امودػػر

مش ؿ لصي أبأ ول ليؤد إمي اموزيد وف امم ط للي صيوا اماييػه .أبػأ وػل يييػم أف امامػ ـ املػريع امػذ لليييػل ويػه ػ ؿ
اميلـ امولممي أامذ يدؿ إمي  %18للي اصؿ انديري مف يارااع

ؿ امكارة امنلدواي ر ـ اأ يدات أادريملت امول أميف.

امياياا ام لييا م ذا اميلدكا لا أف م شؾ زيلدة وطّردة عم ماـ اممطلما أااللل ل أعم اموزيد وف امم ط للي ا اػأر.

علم أرلػػولمم امػػذ مػػف يػػاو ف وػػف اموػػؿ اميلدػػكا لػػييلف إع لػػهي أي لػػؽ ودػػلييه أشػػر لاهي أيشػػرد اميػػلوليف م ػػلي أام أرلػػولمم امػػذ

لياو ف وف اممنلءي لينلص وف لولؿ أوأظكيف شر لاه ملمد ا دييي ألي كض وف أاأر أولامنلت وف يمني ـ إمي اممػد ا ديػي
أيملا.
امني ينطا أ يرة مأؿ صطلع امينلرات أامذ ش د طكرة ير ولمأصا عم ا لأاـ ا رميا امولميا.
أميمػػع اليم ػلا اخف ػػرؽ بػػذا امنطػػلع عػػم ممػػر وػػف علػػلد املػػلطا أاما ػػلرات رالم ػػل أ ػػأف لمميػػا وشػػلريي ل وأا ػػا عنػػط

ال لف أارؼ ا

ييػلء عػم ملػد ييػيش لمميػا لػ لف وديػه عػم لشػأا يلت يػر آدويػاي أمير ػز اخف للػي يػؼ لػياأ ر بػذا امنطػلع

اموام ـ مل زوا اميلموياي أ يؼ ليؤ ر ول ليمدث عم بذا امنطلع للي اتصادلد امودر .
او ػػؿ امطكػرة امينلريػػا أامزيػػلدة امكل يػػا عػػم ألػػيلر امينػػلرات يوأذاػلا آ ػ ار ملكنللػػلت اتصادػػلديا اماػػم دا اوػػل وػػل ا لك ػػل عأمػػي
اميظلـ امرألولمم.
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أبػػذا امكنللػػا م ػ ؼ عنللػػا لػػأؽ امينػػلرات ا وري يػػا و ػ ا ميلػػت ياياػػا ماكشػػم امػػربف امينػػلر أامومػػلرما للػػي أأ ارصػػه

امربف امينلر عم ودر يو ؿ يلما م يلا وف صيوا بذا امنطلع عم ودر) .إف لمب امكنللا امينلريا امودػريا ي وػف عػم د ػأؿ
شػػر لت ايويػػا لنلريػػا مػػرى ليايػػا أودػريا مللػػا ولرات مػ وا ايشػػلء وشػػرأللت لنلريػػا لو صػػا امكطػػيـ أداوػػلؾ أألوػػلر وػػف
ام لي أطليت ودطكي ألأديؾ أملمـ بيلز وف ودر) .ؿ بذا امشر لت مدلت للي ال ي ت الا يل يا وف امم أوا ألػيلر
أراض ا ػػلد ا ػػأف والييػػاي إلكػػلءات مػريمياي ...امػ ) أصػػد مػ ت بػػذا امشػػر لت أ يربػػل اموليػػلرات مميػػلء وشػػلريع االػ لف امكػػل ر

م ػػأؿ امن ػػلبرة أامايػ ػزة ألػ ػأامؿ اممم ػػر امواأل ػػط أا مو ػػر .أع ػػم ظ ػػؿ زي ػػلدة أل ػػيلر امين ػػلر أد ػػم ب ػػذا اموا ػػلؿ ورايػ ػلا ملوم ػػلرميف

امودرييف أا اليب امذيف صلوأا مشراء اختؼ وف بذا امينلراتي امام مـ يػاـ إيشػلء ام يػر وي ػل ميػدي مػيس م ػدؼ املػ في مػلمطمعي

أم ف ملربلف للي الاورار اراكلل ل ولانم ا وف أاؿ ميي ل أايم ا رملح.
اأشػػؾ بػػذا امكنللػػا للػػي اتيكاػػلري علمطلػػب أاتلػػا ولر ام لياػػم لػػيي وش مكيػػؿ ا زوػػا أاي يػػلر ألػػيلر امماػػرأؿي ألػػأؼ
ياللمؽ اموملرمأف مميع لنلراا ـي أعلا وف اي يلر ا ليلر ألاكلا شر لت امايويا امينلريا ام مػرى موشػرأللا ل اامػأؿ إمػي وػدف
مألشملحي عما ـ بذا اموشرأللت يدؿ إمي أميلؼ ومللكا وف امطلػب اممنينػم للػي و ػؿ بػذا اميػأع وػف امينػلراتي أألػيلربل ت
اوت مدلا ملنيوا اممنينيا امام او ل لي أ صيوا ا رض أاممييا امامايا أامويشآت.
ير وملم لا يمللؼ وف اأ ير اميأاوؿ امللمنا للي اتصادػلد امودػر  .وػرة
إف ا زوا امنلدوا عم بذا امنطلع لي أف م ل اأ اا
أ رى ليدعع ام وف اميوػلؿ أاموأظكػأف عػم شػر لت اايشػلءات أامدػيلللت امو ذيػا م ػل اممديػد أا لػويت أام شػبي امػ ) ألػيؤ ر
أيملا مش ؿ للمم للػي امشػ ار

اميليػل وػف امطمنػا امألػطي اماػم الػا ورت وػد راا ل عػم لنػلرات لػاي لر ألػيلربل ملػرلاي أبػأ وػل

ليؤد مدأرا إمي اي ولش امطلب للي امديلللت امام اياود للي الا ؾ بذا امشريما وف ليلرات أأا زة

رمل يا أ يربل.

إذا أمييل عم اتلاملر ؿ بذا امم أط للي اتصادلد امودر ي أول يمدث وف مأميل مكيؿ ا زوا اميلمويا تصادلديلت
امدأؿ اميلوياي أأ ا لأاؽ اميلش ا ا مر أا صأىي و ؿ امم ارزيؿ أاموار أامو ليؾ أام يد أار يلي عليل أف ياأصع ول يلمل
 – 2اي كلض ويدؿ يوأ اتصادلد امودر اممنينم إمي ول ينرب وف امدكري إف مـ ي ف ململلمب.
 -1اي كلض صيوا اماييه امودر ي م ؿ ول ييييه ذمؾ وف زيلدة عم ا ليلري أعنداف ام نا عم اتصادلد.
 -3اراكلع وطرد عم يلما اممطلما أاماشريد.
 -0باأـ شرس وف صمؿ امدأما أامرألولمييف للي أاأر أو الملت اميولؿ.
 -8لػػأدة امدأمػػا إمػػي اتلاوػػلد اموملشػػر للػػي وؤللػػلت اماوأيػػؿ امدأميػػاي لدػػا دػػيدأؽ امينػػد امػػدأمم م صا ػراض شػػيا
ااع س.
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 )7الطرح االشتراكي والمستقثل:
بيوي ت أع لر امليمراميا اماديدةي

ؿ امينأد ام ث امولميا للي امليلللت اتصادلديا م لمميػا دأؿ اميػلمـ لػأاء امواندوػا

أأ اميلويػاي أ ليػت امومػلأر ا لللػيا م ػػذا امودرلػا بػم ا لػم امدأمػػا لػف امػدأر امور ػز عػػم اتصادػلد وػف ػ ؿ ام د دػػا أ
امامرير اتصادلد أمرأرة ارؾ اموالؿ وكاأح أولـ مر ا رأس امولؿ امولمم أاايالام مأؿ اميلمـي أول يلالزوه ذمؾ وػف ا كيػؼ
امرصلما للي الؾ اممر ا.
أ ذت امليمراميا اماديدة دعيػا مػرى وػع اي يػلر اتامػلد املػأعيام أام الػا امشػرصيا أويظأوػا أليللػلت أرلػولميا امدأمػا عي ػلي
عمدأ اممديث لف "ي ليا امالري "ي أأيه ميس بيلؾ مدي ا م صادػلد ام أرلػولمم اممػر .أأ ػذت م أوػلت اميػلمـ ام لمػث اطمػؽ امليللػلت

امليمراميػػا اماديػػدة مش ػ ؿ دييػػم ػ ؿ ام وليييػػلت أامالػػيييلتي أ ليػػت امياياػػا ا لللػػيا مػػذمؾ بػػم ار يػػز يػػر ولػػمأؽ م ػرأس اموػػلؿ

أام ػػرأة عػػم أيػػد صلػػا وػػف راػػلؿ ا لوػػلؿ امومليػػيف عػػم ش ػ ار ا وػػع امشػػر لت وايػػددة امايلػػيلتي عػػم ونلمػػؿ ااعنػػلر امشػػديد مل لمميػػا
اميظوي وف اميولؿ أامك ميف أاموأظكيف أامو وشيف.
أامياياػػا ام لييػػا ليػػتي وػػع ازديػػلد اتيػػدولج وػػع املػػأؽ اميلمويػػا أوػػع ازديػػلد اتلاوػػلد للػػي اتلػػا ولر أاماوأيػػؿ ا ايمػػم

أامادديري أف أدممت الؾ اتصادلديلت ويرما م زات لييكاي لول انلب أأ اأزـ اميظلـ امرألولمم اميلموم.

مند ظ ر ذمؾ اليلا عم ا زوا امولميا ام مرى امام أدلمت اصادلديلت ايأب شرؽ آليل عم 2992-299٢ي أامام لػرللف

ول اوادت إمي رأليل أأوري ل امايأميا.

أصػد أمػػد ت الػؾ ا زوػػا أأؿ امشػرأخ عػػم ودرلػا امليمراميػػا اماديػدةي أعػػم بيويا ػل اميلمويػػاي أمػدأت أدػأات اايػلمي عػػم صلػػب
اموؤلللت امولميا اميلمويا اش ؾ عم دما الؾ امليلللتي عيول لوم مػ" ول ميد إاولع أاشيطف".
أالؾ ا دأات مػـ ا ػف اشػا ار يا مػلمطمعي ع ػم مػـ اشػ ؾ عػم اميظػلـ ام أرلػولمم يكلػهي مػؿ دلػت إمػي دراػا أ مػر وػف اػد ؿ
امدأما أا مرصلما للي ألأاؽ امولؿ عملبي أ إمي "ارشيد" امرألولميا أايل ل أصؿ لرما مالؾ ام زات اميييكا.
الء ليم امشرأخ عم بيويا امليمراميا اماديدة وع ظ أر وػل لػوم مػػ"مر ا ويلبمػا اميأموػا ام أرلػولميا"ي لللػلا اموظػلبرات
مدءا وف ليلاؿ عم ي ليلت 2999ي أامام ااالمت اميديد وف ودف اميلمـي ماػي 1000ي أصػد اػزاوف ذمػؾ وػع
اماولبيريا امم واي ا
ظ أر مر لت اااولليا اذريا عم أوري ل ام اييياي ويلديػا مليللػلت امليمراميػا اماديػدةي أاماػم أأدػلت لػدد وػف ا يظوػا اميلػلريا
عم الؾ امنلرة اموشايلاي إمي امم ـ.
أم ػػفي دأف شػػؾي اػػلء امشػػرخ ا مػػر عػػم ويظأوػػا امليمراميػػا اماديػػدة أبيويا ػػل وػػع ا زوػػا اميلمويػػا امملميػػا أرد عيػػؿ مػػرى
امم أوػػلت ام أرلػػولميا االب ػػلي عيوػػؽ أاالػػلع ا زوػػا صػػد أظ ػػر ملاويػػع أف بيػػلؾ لػ

طيػ ار عػػم صلػػب اميظػػلـ ام أرلػػولممي ماػي أف

"آتف ارييلملف" امر يس امللمؽ ملميؾ امور ز ا وري م أأمد و يدلم امويظأوا ام أرلولميا ا وري يا

ؿ امينديف امولمييفي صد

الارؼ وؤ اراي أولـ ام أيارس ا وري مي أيه ير صلدر للي الاييلب ول ألولا مػ"امالأيلوم امولمم اميلموم".
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لف رد عيؿ امم أولت مألزوا ماأويـ امميأؾ ام مرىي أاماد ؿ أالع اميطلؽ عم ألػأاؽ اموػلؿي أ مػر الاػراؼ مكشػؿ ليللػلت
املأؽ اممري أامأؿ ميف يأـ أميلا ملر اموك ريف اتصادلدييف اممراأازييف وف امدعلع امدييم لف ديـ مريػا املػأؽي إمػي دعػلع ت
ينؿ مولللي لف امليلللت ام ييزياي يلما إمي "ولييػلرد ييػز" اتصادػلد اممريطػليم امػذ يػلدى ػ ؿ ام

يييػلت ممػرأرة اػد ؿ

امدأما م لؽ امطلب عم اتصادلد ميد ام للد اميلموم ام مير .)2931-2919
ت اوت امليلللت امواميا اميأـ مارشيد امرألولمياي ملمنطعي إمي اتشػا ار يا علمدأمػا اميػأـ ااػد ؿ أاػؤوـ اينػلذ ام أرلػولميا وػف
يكل ل أميس ماالأزبل.
بذا امليلللت أامام الولبل اتصادػلد امولر لػم ام ميػر لػوير أوػيف "ماػأويـ ام لػل ر أ د دػا ا رمػلح"ي لػأؼ يػدعع
وي ل لولؿ أعنراء اميلمـي أميس أ ريل ل.
أم ػػف للػػي امػػر ـ وػػف ذمػػؾي ع ػػم او ػػؿ عردػػا الري يػػا مدػػيأد اديػػد مليلػػلر اتشػػا ار م للػػي ولػػاأى امك ػػر أامامليػػؿ وػػف

اليبي أللي ولاأى اموولرلا أاميملؿ وف اليػب آ ػري ع يػلؾ شػرا ل لويناػل يدػيب ارويوػه عػم اػدراف ام أرلػولميا اميلمويػاي أعػم
بيويا ويظأوا ل امك ريا أامدلل يا.
بيػلؾ عردػا الري يػا مطػرح اممػديؿ اتشػا ار م ذمػؾ اممػديؿ امػػذ يريػد يظلوػلا اديػدا م ياػلج ي ػأف بدعػه الميػا ملاػلت اممشػػر

أميس امرم  .يظلـ صل ـ للي اما طيط امديونراطم ميوليا اايالج أاماأزيع أاتلا

ؾ أميس للي عأمي املأؽ أامايػلعس أامػذ ت

ييا إت اابدار أا زوا أامكنر مل لمميا .يظلـ صل ـ للي اموللأاة مػيف اممشػر أمػيس اػ ار ـ اموليػلرات ملمػدأتر) عػم أيػد صلػا دػ يرة
وػػف اموما ػ ػريف عػػم م ػػيف ياػػأع ولي ػػلرات وػػف اممش ػػر) .أأ ي ػ ار ..يظ ػػلـ صػػل ـ لل ػػي امول يػػا اميلو ػػا مأل ػػل ؿ اايا ػػلج امػػت امل ػػيطرة
امديونراطيا مليولؿ أميس للي امول يا ام لدا أامام ظلأا يداعيأف لف وزايلبل عػم زيػلدة ااياػلج أام كػلءة أمػـ يػرى وي ػل أمػدا لػأى

اتما لر أامي ب أامادا ؿ ميف امولؿ أامللطا .أول لف ام كلءة عي كييل أف ييظر ملاريليأيلت امام اام ر اميأـ عم ظؿ ا زوا امولميػا

رأامي امول ييلت امام لاايطؿ أامللع امويااا امام لا زف أأ ادور أو ييف امينلرات امام لا لؽ عم ظؿ امايلج و ييف اميػل ت

موأأى.

أم ف امشرخ امملمم أامذ أمد اػه ا زوػا ت يييػم للػي ااطػ ؽ أف ام أرلػولميا للػي أشػؾ اتي يػلري عطلموػل صمػؿ اماوػلبير
دعع وف ا زولت امرألولمياي لاظؿ ا

يرة صلدرة للي االأز أزولا لي ماي أمأ مش ؿ وؤصػت أاز ػمي أامكػراغ امك ػر امػذ امد ػه

ييل مل ع ػػلر اادػ ميا
أزوػػا امليمراميػػا اماديػػدة ت يييػػم أف يوالػ بػػذا امكػراغ مل ع ػػلر اتشػػا ار يا ام أريػػاي مػػؿ لػػاوال املػػلما لػر ا
امداليا إمي "ارشيد" امرألولميا أ لؽ اأازف اديػد مػيف دأر امدأمػا أدأر املػأؽي ماػي رأاف ليػت بػذا ا ع ػلر ت او ػؿ ملػأت اذريػا
مألزولت امرألولمياي لدا عم ورملا ل امملميا.

أبذا يييم أف اتشا ار ييف يأاا أف عردا ٍ
أامد عم آف أامدي عيلي ولاأى امدلليػا أا ع ػلر للػي ـ شػف باػأـ أالػع مػيس
عنط للي امليمراميا اماديدة أاميأمواي أم ف أيمل للي ا طرأملت ااد ميا امارشيديا امام لاوال م ل امللماي للي ـ أف يييدأا
اتلامػػلر ع ػػلر امولر لػػيا ام أريػػا مػػأؿ اماػػأبر اتلػػا مم مػػيوط ااياػػلج ام أرلػػولمم أعأمػػأياهي أللػػي امطمييػػا امماويػػا زولاػػه

امواالميا أللم أف اممؿ امأميد ي وف عم االأز امرألولمياي أميس عم ارويو ل.
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إذا ليت ا زوا امملميا امع اتشا ار ييف أولـ عرص أامػديلت مػرى للػي ولػاأى ا ع ػلر ع ػم أيمػل أملممػرأرة امػي ـ
أولـ عرص أامديلت للي ولػاأى اموولرلػاي ع وػل طرميػل لػلمنالي علم أرلػولميا مػف اػاو ف وػف مػؿ ا زوػاي إت وػف ػ ؿ ايػؿ عنػراء
ألولؿ اميػلمـ يػدعيأف وي ػل أ أييػل ل ُػيأااه م اػأـ لييػؼ وػف صمػؿ امم أوػلت أامشػر لت ام أرلػولميا للػي اميوػلؿ أامكنػراءي أبػأ وػل

دعللػػل لػػف امو الػػملت أاممنػأؽ أا اػػأر أولػػاأى اموييشػػاي عػ ذا مػػـ
لػيأمد ملممػػرأرةي وأاػػلت وػػف امامر ػػلت اميولميػا أاتااولليػػا ا
يشػامؾ اتشػا ار يأف عػم امويػػلرؾ امطمنيػا امنلدوػا علػيار أف املػػلما مػيس عنػط م يويػا اادػ مييفي أ ػدال ـ ملاوػلبيري مػؿ أيمػػل
ملايػػلرات امكلشػػيا اميويييػػا امواطرعػػاي اماػػم لػػامذؿ صدػػلر ا ػػدبل مامأيػػؿ مػػب اماوػػلبير عػػم ااالبػػلت ليد ػريا أديييػػا أصأويػػا

مامرؼ م ل امدراع امطمنم مييدا لف اميدأ اممنينمل امرألولميا اميلمويا.
م ف اشاملؾ اتشا ار ييف عم امويلرؾ امطمنيا امنلدوا ياطلبي ميس عنط أع ػل ار أاملػي ت يظريػا دػميما أ أريػا مػأؿ أزوػا

امرألولميا أمرأرة اتشا ار ياي ع أ ياطلب أف ياملأر للي أللس بذا االاراايايا اتشا ار يا ا اي لت دعلليا أباأويا او ييل وػف
امميػػلء عػػم اممر ػػلت اماولبيريػػاي أوػػل يلػػالزوه ذمػػؾ وػػف ملػػأرة امادػػأر امدػػمي ملي صػػا مػػيف اموطلمػػب اميأويػػا
اتشػػاملؾ ااياػػلمم ّ
ماولبير أميف ا بداؼ اتشا ار ياي أميف مرأرة اميوؿ امام أ امأالع امذ يأمد اماولبير مايأع ولاأيلت ألي ـ أامليي لي أمػيف
مرأرة امميلء امايظيوم امولانؿي امذ يرعع رايا اتشا ار يا ام أريا أيميم اذأربل عم اممر لت اميولميا أاتااولليا.
أعردػػل مػ واي اطرم ػػل أولويػػل ا زوػػا ام أرلػػولميا اميلمويػػاي أاأامي ػػلي رأاذا مػػـ يػػاو ف وػػف وأاا ػػا
أولويػػل امػػديلت مػ واي
ا
امامػػديلت أاتلػػاكلدة وػػف الػػؾ امكػػرص مػػف ي ػػأف ام ػ وفي بػػأ منػػلء اتش ػا ار ييف للػػي بػػلوش امميػػلة امليللػػيا أاممر ػػلت اماولبيريػػا
عملبي مؿ لي أف امػ وف أعػدح م يػري ألػأؼ ادعيػه الػؾ اماوػلبير يكلػ لي مػيس عنػط م لػر ونلأوا ػل رأاعنلربػل أاشػريدبل أاكايا ػلي

مؿ أيمل مار صطلللت وي ل يمأ امكلشيا أامنأويا أامييدريا أاممرب.

عليمػػدأ اميمػػلؿ للػػي امكػػأر أميرعػػع للميػلا اريػػا اتشػػا ار يا ام أريػػاي ع ػػذا امنػػرف اماديػػد ممرأمػػه أأزولاػػه امطلميػػا يؤ ػػد ميػػل وػرة

أ رى ول ألليه اتشا ار يأف ا أا ؿ ويذ أ ر وػف صػرف أبػأ أف اممشػريا مػيس أولو ػل لػأى يػلريف ع وػل ام وايػا أاممرمريػا أامكأمػي

رأاول اتشا ار يا.
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