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مييك ث ييذع عارس رىةاذةييا  –تمييع ينا ييذ رىييلثعم رىلذم ييا ىعهاييك ر ييعر ا  ث ييا  62/01/6106فيي  
ا هيل  رىم ذةي ا  نقي   !ارالقتصذس ف  تذعاخ يعرق رىقعك رىعشعاك،رىةاذة  ارالقتصذسي ارالثذسام 

ا تعك رىهث   !عغ  ر  ذ قس ال  تفق مع رى عض مك مضذما هذ !نى  عض رىشهذسرت رىتقساعاارىضاء ي
 !   ىنقعرء رىثعر 

 

  ثتييذ   61/9/6112تييذعاخ  0471رىغييعرء فيي  يييسس ذ  مجنييا رىيناعييا رىثااتاييارةتععضييت
ريتقييك مييك رىهييع  "،مع ا ييا رىعييعض"هثييذات  مييع صييسر  هةيياك" رىييسثتاع يذىيي  رى غييسرسي

ف  ثتذ ه رىصذسع ميخرعر  ييك سرع قعييذ  :"اممذ جذء فاه". اك يسة ةجاك رىجذمع  ات قك
· اةعس رألثذسام  اأةتذل رالقتصذس ف  جذمعا  غسرس س"هثذات  مع صسر :"ىن شع تهت ي ارك

يذى  رى غسرسي اقذئع ريتقذىه مك ق ك ي ذصع رى ظذ  رىةذ ق افصنه يك يمنه رألثذسام  ف  
 ·جذمعا  غسرس

 
مييك ال ا ييت  ال "،ايعفييت ها هييذ  قضيياا0944 ييل  رىهثذاييا اقعييت فيي   هذاييا رىعييذ  اثذ ييت اقييذئع 

ىقس ثذ ت رىقضاا  مالجذ هاذ ىنقمع رىفذش   مذ اتعنق  هعاا رىفثع :رى غسرسي· ااقاك ف  لىك س·"اأثك
اراليتقذس،املييذال  ةييائذ  ىنتييسرك رى اىاةيي  فيي  شييخاك رىجذمعييذت ار تهييذك هعمتهييذ اقسةيياتهذ،فقس ثييذك 

ى  مك ينى م صا رىتسعا  املك أاك هذىا مك  ايهذ ف  رىععرق رىمعذصع األة ذ  ال تريع  ريتقذ
اثيذك قيعرع فصين  ميك رىرسميا رىمتريل !ينى رإليالق يك إيذع رىتسعا  اممذعةا رىعمك رألثذسام 

مييك مجنيي  قاييذسة رىليياعة رىييلي ألاييع فيي  عرساييا رى ظييذ  رىهييذث  اتنفااا ييه ا شييع فيي  جعاييسة رىاقييذئع 
اقيس !0921اا أاك قعرع فصك ةاذة  ألةتذل جذمع  م ل تةن  ها  رى عث ىنةنيا ف  تماا رىععرق

ر تها رى ظذ   ل  رىفعصا ىاهاك ينى رىتقذيس األاك معة مجمايا مك راعة أةذتلة رىععرق  ا ه  مك 
ىه ةمعا يذىماا ث اعة امك اصي   ضيمك مشيذ اع رىعنميذء في  رىعيذى  أمليذك إ يعر ا  ث يا ارىيسثتاع 

مس ةنمذك هةك،اتتذ عت  عس لىك رىهمنا رىم ظما ىتيهاع رىجذمعذت مك رألةيذتلة رىجايساك امنئهيذ مه
 ع ذصع ها اا غاع جساعة ال قسعة ىهذ ةام ت عاث رىم ذ   افعض رال تمذء رىها   ينى مجمايا 

 -ىيذىي ر" يسال  ميك " رألسرة -رىيذىي "رىين ا ا ذىتذى  تهقاق رىهس  رىتع اي رىعذ  ىنها  ا يا رنيق 
 ·"رىل  اا

 

  مييييا،رىمفها  ارىمهمييييا"فيييي مييييا /رىييييساعاذت رىعنماييييا رىمهثه مجنييييا ر ييييك عشييييس رىعنماييييا رىمهثه
عئا  جذمعا ر ك عشس ف  ا ثذسام رأل ذهث رى تاةاع ي س رىج ذع رآلىاة . س.أ ثت " مالجذ
ما رىت   ظعت  عاح إهاذئ  ىعارمك رى هضا:" اى سر ا قيا   إكه مجنا ر ك عشس رىعنماا رىمهثه

ريت ذعايا جنانيا ىنعنميذء ارىفالةيفا رىت ييااعااك، ثميذ في  ررتايذع رةيي  يني  في  رىفثيع رىفنةييف  
اثمييذ فيي  ت  يي  رىمييعاع ينييى رةيي  رىعييذى  رىجناييك ي ييسرىج ذع ي ييس  ( ر ييك عشييس)رإل ةييذ   

اعمااته اثمذ ف  راذع رىعذى  رىجناك إ عر ا  ث ا امك ةاأت  ف  قذئما متصنا مةيتمعة  ال 



ع إىى اعرء اال تثتف   ذالتثذء ينى اةذئس رىتعرث اإهاذء مجس  ام هجه رىم ت  رىعصاك ت ظ
هة   ك تمتذح مك رىعاح رى هضياي ميذ تةتشيع   يه أاضيذ مةيتق ال مضيائذ ي يع ينمذئهيذ 

ميا"ا   أي .. ا ذهلاهذ رىجسس  ةذء اعجذال تضيع أاضيذ في  " مجنا ر ك عشيس رىعنمايا رىمهثه
 ك تتجه أليسرس رذصا في   اىاا رىت  تهتك جذ  ذ مك مةذها جهاس ذ  عرمجهذ ال رىمنفذت رأل

ُتْريعج  رى ظيعي ميك صيامعا رىمثت ايا اتضيعه في  .. قيذيذت  هلاا مععفاا اهاذتايا مهميا
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  مييييذ ع ماةييييى . س.أثتيييي  "رىمفثييييع رى ييييذعا ارالقتصييييذسي رىمتماييييا –ر ييييعر ا  ث ييييا "فيييي
اال اتقس  رىثذت اك  عضه  ينيى  عيض ،تتفذات رىسارفع ىنثتذ ا  قسع تفذات رىثذت اك:"رىع اسي

ا    عس لىك ،فم ه  رىصذسق ام ه  ساك لىك،رال ينى قسع مذ اهمناك مك  اراذ  اك جار هه 
ذال اغاييعاك ميي ارظهذع ذ ،اىث ه  اتفذضييناك فيي  ةييعاه  ىثشيي  تنييك رىهقاقييا،ك رىهقاقييا شييائ 

ر اينييى  ييلر ال ينييى  تةييع رى ييذظعاك اتمنييخ   ، صيياعتهذ رى اضييذء رى ذصعا غ يييا اةييعاع 
رال ،غاع  اسست رىثتذ ا يك شرصاا متمااة ثذك ىهذ ساع ذ رى ذعا ف  تذعاخ رىععرق رىهساث

 .ا عر ا  ث ررىث اع رىمعها  ا   شرصاا رىمفثع رى ذعا رالةتذل 
 

اثيذك ،ىاثاك اااعر  ىالقتصذس ل  ااايعر  ىالصيالح رىاعري ( 0991)تماا  07ررتذعته قاذسة لاعة 
 .متأىقذ  ف  رسرئه ارفثذع  رالك رىمسة رىقصاعة رىت  شغنهذ ف   لاك رىم ص اك

 
ع ةذ رقتصذساذ  م ذصعة ىنلياعة مقذيعا ف( ينى مذ رتلثع)اف  اارعة رالقتصذس ثذك ر عا مذ  ذسم  ه 

رال ر هذ ى  تنق رةتجذ ا مك ساك رىجذمعا رىعع اا ينى رىعغ  مك رىت جح رىلي ثذك ،رىجارئعاا رىعظاما
ر تماا فاه رىصذسق مك ،اظهع  رىعع  ف   لر رىجذ   ذ يةاع  فثذك مذ يعهه ف  لىك رالجتمذا رمتهذ  

امذ ،رىعع ايا رةي ق ميك رىاهيسة رالقتصيذساا رالاع ايا ثمذ ثذ ت رفثذع  ف  رىاهسة رالقتصذساا،رىثذل 
 .مع رألة  رآلكارىت اهست ذ رالقتصذساا رىعع اا ته ا ف  ريارتهذ رألاىى ىهس 

 
أمذ رالتفذقاا رالقتصذساا رىععرقاا رىةافاتاا فثذ ت ملذال  عرئعذ  ى سراا رىتص اع ف  رىععرق  قاذسة رىقيذا 

  رلذع ذ معذعضا ي س رىثعا  قذة  اهذةسار إ عر ا  ث ا رىت  رست رىعذ  اينى رىعغ  مك رىضجا رىت
يذس  خالء ر فةه  رىيلاك اقفيار ضيس ذ  عيس تةيع را يشيع ةي ارت ،رىى تعياك ت فال ذ ف  لىك رىاقت

ىاعمنار جذ ساك ينى ت فال ذ فثذ ت  مذ تهتااه مك مصذ ع ام شآت مةذ ما ث اعة في  رىتصي اع في  
 .رىععرق

 
فع س تة مه ،رالةتذل ر عر ا  ث ا ينى صعاس رىاعريا رقك شأ ذ  م ه ينى صعاس رىتجذعة اى  اثك يمك

ااعرة رىاعريييا يمييك جذ ييسر  ىت فاييل رىقييذ اك رىييلي ثييذك اهييس   مضييما ه رىةاذةيي  رىييى ر هييذء  فييال 
 .رالقيذا رىةاذة  ارالقتصذسي اعفع مةتام رإل تذ  رىاعري  الهقـذ  

 
مهذضعرته فامذ  عس ي سمذ يمك رةتذلر  ف  ثناا رالقتصيذس ارىتجيذعة في   اقس أاضح ى ذ عهمه   ف 

 .أة ذ  رىةعيا رىعذىاا ف  ت فال لىك رىقذ اك،0926جذمعا  غسرس ة ا 
 

اي ييسمذ ةييأى ذ   هييك ين تييه رىمعج يياك  مةييتار  رىعنميي  رىعييذى  يييك رةيي ذ  ر رفييذض ر تذجاييا رىقيييذا 
 … أك تفتات رىمنثاا ثذك  سفـذ  ةاذةاذ  اىثك،ذ تهثذ ت رج 0991تماا  07رىاعري   عس لاعة 

 

http://www.averroesuniversity.org/


رل قذك رك رهس رالةي ذ  رالريعم  يا رك رىياارعرت ،رع صذغه  صاعة  الغااآ ارضذ  ة  ذ  يعافذ  
اصيك ،ار ميذ رشي ه ميذ تثياك  راياك رىة ذق،رىععرقاا ال تةاع جماعهذ ةااا  ينى ري ارهس ف  رسرئهذ

ارىهذىا رألراعة  ي  هيذك جمايع .اثاك  عضهذ ف  مخرعة رىعث رهس ذ رىى رىمقسما ف  رىاقت رىلي 
ثذ ت ىمالا  رىفثع رالقتصذسي رىمذئا ألع ذ رىث اع فامذ تعنم ذ  ،اارعرت ذ رل ته ا اال تعثض مةعيا

رمذ !اثذك اضع رألةئنا  يعاقا متمااة رل ا غ  م هذ رىتهقق مك رىفه  اىا  رىهفظ،ف  قة  رالقتصذس
ثذ ت ،تام رإلجذ ا رىت  تص  ف  رىهس  مك رىةخرك اىا  رإلةهذ   ذإلجذ ارىسعجذت فه  ينى مة

مهذضعرته ف  معهنا رىسعرةا رىجذمعاا رألاىاا رىمذئيا صيفها أفضيك ميك ثتيذ  رىمفثيع رالقتصيذسي 
رى اىا   ماش افةيث  رىيلي ثيذك اهتياي لمذ مذئيا صيفها ارىيلي سعةيته في   اىا ايذ ريالك سعرةيت  

 "! رألةتذل إ عر ا  ث ا رىمفثع رالقتصذسي رىعظا  ارى ااهعه   ،معهنا رىسثتاعر 
 

   في  شي ثا "رىترياي رىغذئ  ف  رىعيعرق رىةيذئ "ف   رالةتذل جمذك مهمس تق مك جهته ثت
تذةييي  مجنييي  راليميييذع رىععرقييي   0991ييييذ  :"2/1/6101رى صيييعة رال تع اتايييا تيييذعاخ 

ذع رىساىا ف  يمنايذت رعةيذء رى  يى  تاصاا مك رى  ك رىساى  ىاتاىى شخاك رىترياي ارةتلم
رىتهتاا، اثذك رىمجن  مثاك مك عئا  رىااعرء ااااع رىمذىاا اةتا ررعاك اثاك ضيم ه  

تمياا  07لاللا مك لاي رالرتصذص، ا عس قاذ  رىجمهاعاا رىععرقاا رالاىى ينى رلع لاعة 
رالقتصيذساا ت  رال تمذ  رى اي   ترصص ايمك رىياارعرت رىمع ايا  شيخاك رىت مايا  0991

مذساذ ا شعاذ، ا  ظيعة تثذمنايا ت تغي  رى هياض  يذىارقع رىمترني  رىقيذئ ، افيق  يعرم  قعا يا 
 .ا عاسة تعثا ينى رى  ى رىتهتاا ارالةتلمذع رالةتعرتاج  فاهذ

 
ثييذك ترصيياص اارعة ىالقتصييذس ااضييع ر اييع اي يي  ينييى عأةييهذ،ثمذ هصييك راييذ  رالقتصييذسي 

ا  يذعاة في  مةياعة رىجمهاعايا رىاىاسة،ا عيس رىةي عا ذت رصي هت رىمعماق ر عر ا  ث ا،يالما صيه
اارعة رىتريييياي ارهيييسة ميييك ر ييي  رىييياارعرت رىععرقايييا ىميييذ ىهيييذ ميييك ساع رةيييتل ذئ  فييي  رىت مايييا 
رىمةيييتهسلا،فذىجهذا رىمعثييياي ىالهصذء،ارىترصيييص رىتريايييي  ا هةييي  رىقيذييييذت رالةذةييياا 

رالةيتلمذع رى عايس رىميسم افي  ثذفيا رىمجييذالت  رىاعريايا ارىصي ذياا ارىةيثذ اا،ارى هث في  مجيذالت
رالةييتعرتاجاا،ثذ ت ثنهييذ رسارت فذينييا ىن هضييا رىصييذعرا رىتيي  شييهس ذ رىعييعرق فامييذ  عييس،هتى جييذء 
رىهصذع رىشذمك ىاعيك  ل  رالجهاة ايمنهذ ارىت  تععضيت ىالجتليذث  عيس رالهيتالك ىا قيى رىعيعرق 

 !" رةاعر ىفاضته رىمتعرثما هتى رالك
 

 شرصيياذت "،ا ع ييارك01/7/6119 تييذعاخ  جعاييسة رىمييختمعرفتتييذه  ىهذ،ثت ييت  فيي  مقييذك
اتعيعا ف   ائيا اي ايا ..  0909اىس ر عر ا  ث ا ف   غسرس يذ  ":"ر عر ا  ث ا.. يعرقاا 

سا اييا اتتنمييل ينييى اييس رذىييه رىشيياخ مهمييس مهييسي ث ييا رىييلي ىعيي  رسارع  رىةاذةيياا فيي  رىعهييس 
مييع ثذمييك رىجييذسعج  قي يي  رىمعذعضييا رىمهذفظييا  رىمنثيي  ارةييتااع رثلييع مييك مييعة اثييذك

تشييع  ...رىاي ايا رىععرقاييا ضييس رىةاذةييذت رى عايذ ايا ارالهال ،اتيياي  هييا  رالةييتقالك 
ر عر ا  ث ا  ذىه  رىاي   اتألع  أفثذع جعفع ر ا رىتمك ارىها  رىاي   ق ك ةفع  ريذع  

ارثتةي  .. 0970 - 0971رىععرق اترعجه مك ثناا رىهقاق  سعجا رىشيع  رالاىيى ييذ  
ث ييا مييك ر ييا رىييتمك ساع رىجمييذ اع ثصييذ عا ىنتييذعاخ اأ ماييا رىييسفذا يييك رى قذ ييذت رىمه اييا 
اعيذاا مصذىههذ رىمرتنفا ار مايا رىهايذة رىها ايا رىتي  ثذ يت قيس رىغايت  فتيام منثايا ييذ  

0917. 
 



تعيييذل رىهعثيييا ثذ يييت رىهيييع  رىعذىمايييا رىلذ ايييا اةييياذسة رىم يييذسيء رىفذشييياا فييي  رىعيييذى  ا هييياض ار 
ثذ ت رىفاصك رىهذة  ف   ناعة اصاذغا م ه  ر عر ا  ث ا رىفثيعي ... رىسامقعرياا رىعذىماا مك  عس 
فقيييس يذصيييع ذ  تميييذ  م ذشيييع متييي قال  ييياك رىعارصييي  رالاع ايييا ارىعع ايييا . رالشيييتعرث  رىمذعثةييي  

عثةيياا فيي  ا ييذألرص  ييذعا  اى ييسك امسعاييس ارىقييذ عة اشييذعك فيي  يضييااا رىهنقييذت رىععرقاييا رىمذ
( رىهعثا رىسامقعريايا ىنتهيعع رىياي   رىمصيعاا -هستا )اف  رىقذ عة ع يته  ـ. رىعذصما رىفع ةاا 
هصك ر عر ا  ث ا ينى س نام  رىسعرةذت رىعناذ في  رىقيذ اك رىعيذ  ارالقتصيذس ميك ....اشذئ  اياسة 

اقييس  ذ ضييته  0996يييذس ر ييعر ا  ث ييا رىييى  غييسرس يييذ  ...  0974ا  0972جذمعييا رىقييذ عة ةيي ت  
 !رىةعاساا ايذعسته ف  رىعمك ارىةثك -رىةنيذت رىمنثاا 

 
 0991تفعغ ر عر ا  ث ا ىنعمك ثذةتذل ف  جذمعا  غسرس ف  مذسة تذعاخ رىملر   رالقتصذساا م ل يذ  

، ايمك ف  تهعاع مجنيا رىلقذفيا رىجسايسة رىتي  تهاىيت رىيى ىةيذك هيذك رىملقفياك في  رىعيعرق ق يك رك 
ثذك ر عر ا  ث ا  0997اف  ! هثاما فذضك رىجمذى   عس صساع لاللا ريسرس م هذ فقي تجها يناهذ 

ينييى عأ  قذئمييا رىمفصيياىاك مييك رالةييذتلة ا رىمعنميياك ارىيييال  رل ييذء فتييعة رىتمهاييس ىهنيي   غييسرس 
ر عر ا  ث ا مك عارس هعثا ر صذع رىةن  في  رىعيعرق رىتي  تأةةيت مينيع رمةيا اذت ! رالةتعمذعي 
في   غيسرس في  سرع رهميس  0997/ 4/ 66،61عاك ايقيست مختمع يذ رىياي   رالاك في  رىقعك رىعشي
 .. جعفع رىجن   

 
ار ايت  ه شع  تهعايع رى ايذك رالاك ىنج هيا  0994ر عر ا  ث ا مك  شيذء ج ها رالتهذس رىاي   

ا رىمجايسة اتياىى هقا ي 0991تمياا  07رةتااع ر عر ا  ث ا في  راك هثاميا اي ايا  عيس لياعة .. 
اثيذك ىيه رىفضيك ... رىتجذعة ثمذ تاىى هقذئ  اارعاا أريعم  ذىاثذىيا ثيذى في ارالصيالح رىاعريي  

رالاك فيي  ثةييع رىقياعييا رالقتصييذساا مييع رى نييسرك رالشييتعرثاا ا ييذالرص رالتهييذس رىةييافاات  ارىمذ اييذ 
رىتيي   0999رىةييافاتاا يييذ   - ذشييعرفه ر عمييت رالتفذقاييا رىععرقاييا.. رىسامقعرياييا ارىصيياك رىشييع اا 

اضعت هجع رألةذ  ىنتياع رالقتصذسي رىالهق اىتهااك رىصي ذيا رىععرقايا ميك مشيذعاع صيغاعة 
متفعقييا رىييى جاييك متثذمييك مييك رىمشييذعاع رىصيي ذياا رىلقانييا ارىمتاةيييا ارىرفافييا ىتتثيياك مشييذعاع 
 صيي ذياا ةييتعرتاجاا ملييك معذمييك رالةييث سعاا ىنمثييذئك امصيي ع رىعييسس رىثهع ذئاييا، امصيي ع رىاجييذ 
اغاع ذ، اال اقك أ ماا يك لىك مشعاا رىمةح رىجااىاج  ارىتهعي رىمعس   رىلي هصع رىميارعس 
رىي اعاا ملك رىث عايت ارىفاةيفذت ارىعميك رىاجيذج  ارأليايذك رىصي ذياا، ارىااعر ايا  اأك   ةي  

ىيذقيا اشمنت رالتفذقاا مجذالت رىتعذاك ف  رىماذساك رىاعريايا ارى فيايا ارىصي ذياا ا هياث ر. قنانا
رى اااا ، ةذ   ف  ثش  تصعفذت شعثذت رى في رإلهتثذعايا رىعذمنيا في  رىعيعرق رىضيذعة  مصينها 

ثميذ ...  11ااعجع ىه رىفضك ف  تشعاع قذ اك عق  ! رىشع  رىععرق  ااق  إىى جذ   يمذك رى في 
اعجييع ىييه رىفضييك رالاك فيي  تشييعاع أاك قييذ اك ى صييالح رىاعرييي  فيي  رىعييعرق رىييلي همييك رىييعق  

ثذك ر عر ا  ث ا ر ةذ ذ ييذسال ااي ايذ صيذسقذ اميك عجيذك رإلقتصيذس ارىةاذةيا رى يذعااك ، ريس  .11
 !شع ه ااي ه  ذرالص ا ار ا

 
تمت تعقاا ر عر ا  ث ا مك مسع  إىى أةتذل مةذيس ف  جذمعيا  غيسرس،ا تذعاخ  0926-0-0 تذعاخ 
تمييت  0921 سراييا رىعييذ  رىسعرةيي  رال قييال  رالةيياس تيي  ياىييه مييك رىجذمعييا،اف   رلييع 0921شيي ذي 

ر تقيك رىيسثتاع !ثميذ اشياع أميع إييذسة رىتعاياك( يمذىيه رىعنمايا رىقاميار  يذء ينيى )إيذسته إىى رىجذمعيا 
 !6117/ 01/ 62ر عر ا  ث ا رىى جارع ع ه ف  رىةذيا رىتذةعا ص ذح اا  رىلاللذء 

 



 تيذعاخ  ىالةتذل  ذسي رىيذئ "ر قال  ش ذي رىسماي" شعت جعاس رى ا ا رىععرقاا مقذال  ع ارك
ةيا  ال رلثيع رىم جيارت اتعيسرس ذ هايث  /رىقيذع  رىثيعا  يااياي:"،جيذء فايه4/6/6106

رىمجنسرت رىصذسعة في  ها هيذ هايث ر هيذ مل تيا في   يياك رىثتي    ذالمثذك رىعجاا رىاهذ ف 
 :ام هذ اظذ عة ينى رالعض ىهس رالك

 
 .تماا ف  يذمهذ رالاك 07ـ ر جذارت لاعة  1
 .يذمهذ رىلذ   تماا ف  07ـ ر جذارت لاعة  2
 .تماا ف  يذمهذ رىلذىث 07ـ ر جذارت لاعة  3
 
 

رىعساييس مييك ت اقييس ثت ي!ي ييس رىثييعا  قذةي  ىيي ف  تةنةيك رىةيي ارت رىميلثاعة اثيلىك ريذ ييذت رىيايا 
رثلع ا!6111اىغذاا  0921تماا رىت  مألت رىس اذ اشغنت رى ذ  م ل ة ا  07لاعة  رىمجنسرت يك

 ال    رىهذقساك ينى لاعة تماا ارهعرع ذ  ذةتل ذء مك ثت  مك رىاي ااك رىععرقااك رىيلاك ثت  مك
 !اتجذاا يسس   رصذ ع رىاس رىارهسة

 
رىغ ي  ييك ( ر يعر ا  ث يا)رىعالميا رىرذىيس  اثيذك راك ميك رصيسع ثتذ يذ في   يلر رىصيسس  يا رىمعهيا 
ذمعييا قةيي  رالقتصييذس فيي  رىجذمعييا فيي  رىج رىتععايي  ارىييلي اااييس   شييعفذ أك ث ييت رهييس يال ييه

( تمياا 07 يلر  يا يعايق )ثتذ يه  يلر  اثيذك ي يارك!0941اىغذايا  0924رىمةت صعاا ميك ةي ا 
اثذ ت رىمهثميا ارسيذخ يذ رىعيذ  قيس اجهيت رىيى !رىمتضمك سفذا ر عر ا  ث ا رمذ  رىمهثما رىعةثعاا

( يهيس  ياعي ةيعاس)رىمنث  ف  امك رىعهس ( 0994)ىة ا  ر عر ا  ث ا تهما رعق  ظذ  رىمي ايذت
 ! اذك ج ها رالتهذس رىاي   هاث قذ  ر عر ا  ث ا  صاذغا اري

 
رىج هيا   اثذ يت رهيار !رضيعذفه ارقعت رهار  رىج ها رى ايذك رىميلثاع  صيذ اعاهيذ ساك هلفيه را

اثذك عئيا  رىمهثميا ،رىشهاس ي س رىثيعا  قذةي  ينى رتصذك  قذئس ت ظا  رىض ذي رالهعرع ق ك رىلاعة
قس جعنار مك  لر رى اذك مةتمةثذ جعمايذ  0921ر قال  ش ذي  ىعةثعاا ارالسيذء رىعذ  رىمشثنا  عسر

ا ا رىقيذ ا   ارىةاذةيي  ،ر ييعر ا  ث يا ا ييا اتياىى رىييسفذا ييك  فةييه ثيذك جييار !ضيس ر يعر ا  ث ييا
ثييذك رىجييار  رلر ثذ ييت مهثمييتث  تعت ييع  ييلر رى اييذك !اشييق ىييه غ ييذع رىييلي ال ارالقتصييذسي ارىملقيي 

امك ريالك  يلر ،فذ ذ ريت ع  لر رىمةتمةك اةذ  شع  ريتا  ه مذ سمت هايذ،ضسي مةتمةثذ جعماذ
ا يلىك اثياك ر يعر ا  ث يا قيس جعيك ميك  ائيا !قس رسات جاءر  ةايذ تجذ  شع   ااي ي  رى اذك رشعع
 افعك ر عر ا  ث ا ثمذ فعك رىمعها  مهمس مصسق عئا  ااعرء راعرك،متهماك رمذ  رىتذعاخ رىمهثما

هثامتيه   عيس راليذهيا في ( هثي  رىشيذ )رىاي   ي سمذ ثذ ت تهذثميه رىمهثميا رىعةيثعاا في  رايعرك 
 "..رىاي اا هاث جعك مك  ائا رىمهثما متهماك

 

  مقذىييييا ،66/9/6100تييييذعاخ " رىمةييييتق ك رىععرقيييي " ييييذسي هةييييك ينايييياي فيييي  . ثتيييي  س
ـا تـمـيييـاا  ثـيييـلر تـشـثنيييـت هثـامـييي:اتهيييسلاك 0991تمييياا  07ااعرء لييياعة "مع ا يييا
رىارقيع ر يه ثيذك ىع يس رىثيعا  يالقيذت  ي عض أهيار  رىمعذعضيا :"،اممذ جيذء فاهيذ"رألاىــى

رىاي اا رىم ضااا تهت عراا ج ها رالتهذس رىاي  ،فقس ثذك ىع س رىثعا  قذة  رتصيذالت م يل 
مملك رىها  رىشااي  ) ذىها  رىشااي  رىععرق  مك رالك ثمذك يمع  ظم  0992رىعذ  

اثلىك يك يعاق عشاس مينك رهيس رىشرصياذت رىاي ايا (ف  ج ها رالتهذس رىاي  رىععرق  
فقييس ينيي  قذةيي  مييك رىهييا  ...رىتقسماا،اقييس يا ييه قذةيي   عييس رىليياعة مييساعر يذمييذ ىنةيياذها



رييذع  )رىشييااي  عةيي  رىتييسر اع رىرذصييا  ذىشييخاك رالقتصييذساا  ذيت ييذع رك  ييلر رىماضيياا 
اإييالك رىتشيثانا رىاارعايا ىي  اثيك ىهيلر رىهيا  ىثيك ي يس قايذ  رىلياعة (!ررتصذص رىعةيثع

اااع فاهذ،فهك ثذك تعااك رىمذعثةي  ر يعر ا  ث يا ااايعر ىالقتصيذس،ارىمععا  ي يه قعاي  
مك رىشاايااك ثذفاذ ىعة  رىةاذةا رالقتصذساا ىن الس،ااقذك رك قاذسة رىلاعة ى  تشعك رىها  

ق ك رىساك رىغع اا اهني   غيسرس  أ هيذ رىشااي  ف  رىهث   سراا رىلاعة رشاا مك رتهذمهذ مك 
 ..!لاعة شااياا ا ذىتذى  رىتسرك إلجهذضهذ

 
رك رىنج ا رىعناذ ىت ظا  رىض ذي رألهعرع ثذ ت قس  ذقشت ف   عض رجتمذيذتهذ رىصاعة رىت  اج  رك 
تثاك يناهذ هثاما رىلاعة ساك رىتاصك رىى رتفذق  شذك رىمعشهاك ىناارعة، اا سا رك يالقذت ي يس 

اىميذ رقتيع  .رىثعا  قذة  مع أييعر  رىهعثيا رىاي ايا مث تيه ميك تثيااك فثيعة ييك تشيثانا رىياارعة
تماا رةتشذع فاهذ ثال مك ي س رىةال  مهمس يذع   00مايس ت فال رىلاعة اضع قذئما  ذألةمذء اا  

س قايذسا  ره)الثع رك قذئما أةمذء رىاارعة رألاىى ثذ ت تظ  فذئق رىةذمعرئ ،!اي س رىنيا  رىسعرج 
اااييعر ىنسررناييا،اثذمك رىجييذسعج  عئييا  رىهييا  رىيياي   رىييسامقعري  اااييعر ( هييا  رالةييتقالك

ىث ه ريتلع مك رالشتعرك ف  رىاارعة ينى رىعغ   تماا، 00ىالقتصذس،اقس فاتح رىجذسعج  فعال ف  
 ميييك تأاايييس  ىهيييذ  ةييي   تجع تيييه رىميييعة رىةيييذ قا ميييع رىعةيييثعااك إ يييذك ر قيييال   ثيييع صيييسق  رىعيييذ 

ااشك في  معناميا ...  سال يك رىجذسعج   ا،فذقتعح ي س رىنيا  رىسعرج  تعشاح ر عر ا  ث 0912
ثيذك معشيهذ ىياارعة رالقتصيذس م يل  اةيذك  ارىسعرج   ل ،فه ذك معنامذت تشياع رىيى رك ر يعر ا  ث ي

ميك ريالك رالتصيذالت  ياك يضيا رىنج يا رىعنايذ ىت ظيا  رىضي ذي رألهيعرع رىعقايس رىيعثك ي يس  0991
 !رىا ذ  رألماك

 

   يذىهارع رىمتميسك  ثتي  رىيسثتاع مصيسق رىه اي "ثنما افذء ف  لما رىرناس:ر عر ا  ث ا"ف 
ىيي  رىفرييع ارىشييع  رك رتتنمييل ينييى راييسي لاللييا مييك :"04/01/6101تييذعاخ  0971رىعييسس 

أىمييع رالقتصييذسااك رىعييعرقااك رىييلاك رهتنييار مثذ ييذته  رىمعماقييا فيي  ماقييع رىعاييذسة فيي  مجييذك 
رالقتصذس رىةاذة  سعرةا رثذساماا ينماا مقذع ا،ارجتهسار فذص هار ر عا رىمهتعفاك  سعرةا

الىيك ميك ريالك مةيذ مذته  .ف  مجيذك رىممذعةيذت رىتي اقايا ينيى ارقيع رالقتصيذس رىععرقي 
رىم ثعة رىمضائا ف  صاذغا رىمالمح رالةذةاا رىقااما ىنةاذةا رالقتصذساا رىاي اا رىصيذئ ا 

 .هما تهت  ةذياك رى ظذ  رىتاتذىاتذعي رىمتهاع يارك رع عاك ة ا يجذ رىت  ُةهقت  ال ع
 

تنك رالضذءرت رىت  ىي  ات يق م هيذ شيك ايلثع في  اميك رىفاضيى ارالع يذ  ارى هي  ارىفةيذس،اامك 
رىييامك رىييلي ثييذك مييك . رىتمشييسق  ذىسةييتاع رىيياي   ارىسامقعرياييا رىفتاييا ارىضييهك ينييى رىييلقاك

ارالمييك رىمعتجييى رىييلي ريقيي  رىةييقاي رىمريياي ىييلىك رى ظييذ   رىمفييعاض رك اثيياك امييك رىرييالص
ميذك رىث يذع ينيى صيرعة رىمالاياك ميك ىث يه رىيامك رىيلي تهيميت فايه رآل.رىصسرم  رىهمجي -رىعفنق 

تضييهاذت رال عاييذء اينييى يييار اع آال  رىجمييذج  رىمسفا ييا فيي  رىمقييذ ع رىجمذياييا رىمجهاىييا اينييى 
ك رىجسايس رىيلي تتيا   تةيني  فيع جاك غعاي  ميك رسيايذء  يلر رىيام.رىرعر  رىتذ  ىالعض ارال ةيذك

 . اقك جهال اتهاعر افجاعر يمذ ة قه  مك راال  رىعاجا اهلذالت رى عث رىةاذةا ارىساك ال
 

ثذك راىئك رالقتصذسااك رىعارس رىعجذك،رةذتلت  رىثعر ،ا   ر عر ا  ث ا امهمس هساس امهمس ةنمذك 
 .  هةك
 



ىعهايك رالةيتذل رىجنايك ر يعر ا   ااا رىيلثعم رىةيتشيعاك رالاك مك شهع  تمع ف  رىةذس  ارىعشعاك
ث ا رىلي غذسع رالعض رىت  ره هذ اثع  ثك مذثذك ف  هاذته ىرسمتهذ يارك رىرم  ارىلمذ اك ة ا 

ىقيس غيذسع  يل  رىيس اذ .رىت  يذشهذ متعيا  ذىعيذء امصها ا  ذالى  امثننا  ذىغ ك ارىظن  ارالجهيذ 
ت عهمييا رىقييارت متعييسسة رىج ةيياا ااتفتييت ااماييذ  ذىييل ح ارالع ييذ  ارىفاضييى ارىعييعرق اييعاح تهيي

 !!رىرالقا رىت  مذتارك  ذع ذ تةتعع هتى ثتذ ا  ل  رىةياع
 
ىنرياي ارىعيذع ى يذ جماعذ،فثيأك ثيك رىيلي  ذضيك ميك رجنيه رالةيتذل ث يا ايميك جذ يسر ميع آال   اايذ

فقس عرح   يذء  م لياعر لعتيه ! تثك ىه ري فذئسة رىم سياك رىععرقااك رىمرنصاك ى  اثك ىه ري مع ى اى 
أىا  لىك مك يظذئ  ةيرعاذت رىقيسع اميك ث عايذت مهذاىيه أ   .رىعاذح ات سس فتذتذ جعفتهذ رالمار 

ىع ا رىقسع رك ا ع    ينى رىععرق  لعارت يذئنا ي اعاا ا شعاا اىثك ا تناه راضذ  اهال ثذةيعة 
لعارت ات لاع ذ اهعقهذ  ال  ارسة    أ ي  مشيائا رالقيسرع رك ىا  ىهذ رال رىقة  ينى تقااض تنك رى

اضييا ع رىعييعرق ثييك م سياييه رالفييلرل ساك رةييتل ذء  ا مييذ تفرييع رالميي  اتت ييذ ى  م ييسياهذ اتييعفعه  رىييى 
مصذ  رى جا  ف  ث س رىةمذء    تثذس رالجاذك رىهذضيعة ارىةيذ قا رك التةيمع هتيى  ذةيمذء رالييال  

 !!عع  آلذع   اتمجس مةذ مذته رىم سياك،  ذ اك يك رك ت
 

ا ذى ة ا ىالةتذل ث ا فقس اعياس رىفضيك رالث عينيى تيلثاع ذ  م اىتيه ى جنيه رىمه يس  رىم يسا ارىثذتي  
رىةاذة  رىالمع رى شاي رىاماك ةال  ث ا ارىلي اهتفظ  تعرث ارىس  رىفقايس ثيذمال مثتمال،رالميع رىيلي 

هة ذت رىفعص رىمالئما، رلر شذءت رالقسرع رك اقيعع ةاجعن ذ مك رث ع رىمهظاظاك اام ه ذ رفضك  
 يك  يا  ثلاييع رك اصيذع رىيى جميع ا شيع آليذع رىفقايس فيي  . رىعيعرق ريييذء رىفقايس هقاقيه رىمهضياما

مجمايا ثذمنا مك رىثتي  تنايق  اا يه اساع  في  مجيذك رىتيسعا  ارى هيث رىعنمي  اساع  رىةاذةي  
ىي في ىتثياك  ملذ يا رىث يا رىلمياك ميك ث ياا رىعيعرق رىت فالي ثاااع ىنتجيذعة ارالصيالح رىاعريي  ار

رىلي اضك رذىسر تتعنمه اتهتف   ه رالجاذك ثجاء مك رىتعرث رىعنم  ارىةاذةي  ارىتذعار   يك  يا 
 ثلاع رك تتاىى اارعة رىتعنا  رىعيذى  را جذمعتيذ  غيسرس ارىمةت صيعاا جهياس تثيعا  رىفقايس ارىتععاي  

هنقذت سعرةاا ف  لثعر  أا تفتح  علا را امذىا را م ها سعرةاا  آلذع  ثأك ت ظ  مختمعرت ينماا را
تعنم ذ مك رالم  رالرعم  اىا!!تينق رةمه ينى   ذاا مك   ذاذت رىجذمعذت ىا  لىك  ثلاع  ةمه أاأ 

أغن  رىجذمعذت ف  ر هذء رىعذى  تثع  م تة اهذ رىم سياك هتى راىئك رىيلاك .الص ه ذ ف  عث  رىتقس 
 .لاعيمذ رييذ  رالةتذل ث اتقك ييذءرته   ث

 
ى  اعع  رالىتفيذ  ارىمعراغيا اىي  اميذع  رايذ ميك .ثذك رىفقاس رةتذلر منتامذ صذعمذ م سئاذ اهعاصذ

اىي  اتياعي قيي  ذى قيس غايع رىماضياي  را رىثيال  رىيعراص .رةذىا  ت لاع رىاقيت اتضيااع رىفيعص
ذته اهاي رىمارضاع مك ثك جار  هذ اثذك ماةاياذ شذمال  معنام.ثذك اتنقى مك رةتفارارت عغ  مذ

ااشيي عهذ  قذشييذ ااالييق مصييذسع  رل ييذء رىمهذضييعة رىييى هييس لثييع تفذصيياك اتييارعاخ رى شييع ارعقييذ  
 .رىصفهذت

 
ى  أع  ل  رىصفا رىماةاياا مع ري رةتذل آرع قيي، ال يعرقي  اال رج  ي  ،ريالك هايذت  رالثذسامايا 

لرثعته راذىاا اتهنانه مه اك اصياذغته ةيناما ثذ ت .رىياانا اسعرةت  اتسعاة  ف  يسة جذمعذت
ىيي  اتعيياس رك اهمييك معييه مالهظذتييه رىمثتا ييا ملنمييذ  ييا شييذئع ىييسم جماييع .اىغتييه م ةييذ ا قاامييا

رغيذى  ر يسر  قياى  رك ثيك  اال. ىثك مهذضيعرته ثذ يت تتيسفق ثذىشيالك ميك اهي  لرثعتيه.رىتسعاةااك
م فييعسر ىمييذ تعنمتييه فيي  صييفا  رالةييتذل مذتعنمتييه مييك سعرةييت  رالقتصييذس فيي  جذمعييا  غييسرس اعيياس 

اىةيت  مغيذكا رك قنيت . فقس ت رع ات سس مع رالمتهذ يذت رى هذئايا.ث ا،امذيسر  ى  اثك  لي شأك مينقذ



رك ث ا ثذك قس قا   ساك قصس مذهاىه مك رةذتلة  فضك ج عاته رىمععف  اةياته رىعنمايا اتجع تيه 
 . شهس ف  سعةه امذ شهس  ف  رىسعا  رالرعم رىلعة،فثذك رى اك شذةعذ امها ذ امضهثذ  اك مذ

 
اىةت رجذمك  ذىقاك  أ ه ثذك ر ةذ ذ يا ذ اهمك قن ذ ث اعر ييافذ اضماعر هايذ  اتعذاشيذك ميع يقنيه 

ثذ ت ى  اىامانت  رىت  رص هت ااجتي  الهقذ،معيه .رىمتفاق اارتفاذك اعرء اجهه رىلي قنمذ ا تة 
ت يذ ىيه  ذةيئنت ذ رىثلايعة ارىتي  ثذ يت تضياع ينايه فتيعة يالقا صسرقا رذصا تالقت مك ريالك ميذعس

رالةتعرها  اك رىسعا  رىت  اقضاهذ ف  غعفا رةتعرها رالةذتلة ف  رىيذ ق رىلذ   مك رىج ذح رالاك 
اى  اتضذاق اامذ را اتمنك مينقيذ،  يك ثيذك اةيه   ذجذ ذتيه ثميذ اةيه  في  .ىثناا رالسرعة ارالقتصذس

 ."ارةث ه فةاح ج ذته،اى ذ رك  تعن  مك لثعر  ا ت ذعك  هذعه    رىفقاس . مهذضعرته
 

 رالةييتذل رىييسثتاع:" مصييسق رىه ايي  ثتيي  رىعفاييق رى صيياع ةييال  ثييذظ  فييع .اتعقا ييذ ينييى س 
رىعيعرق  تهاا ىيك رةيتذل ذ رىقيساع ار يت تهتفي   يلثعم يني   يذعا ميك رييال /مصسق رىه ا 

مهمسةنمذك  عت معه رةم  مهمس هساس اارىلي لث.. رال ا ا رىسثتاع ر عر ا  ث ا..رالجالء
ى   لثع رة   ارةمح.. اريتارار. افذء.. مك أثذ ع رقتصذسا  رىايك رىعع   ارىععرق. هةك

ثيست رك رتتنميل ينيى ايس  ىقس..رىسثتاع ينعت رىشا ذ   معه  رىلي تة   اارعة رالقتصذس ام ذ
ثتاع صيذسق رالةياس عئيا  رىيس هاث أ نغ يذ 0940رىعرهك رىث اع ر عر ا  ث ا ف   سراا يذ  

اثذ يت ..ميذسة رىميلر   رالقتصيذساا قة  رىةاذةا ر لرك رك يقسر قس اقع مع رىيسثتاع ىاسعةي ذ
ةيامذ في  رالقتصيذس رىةاذةي  ارىميلر     عميق فثيع  رىماةياي  فعهت ذ التاص  ىمععفت يذ

ق يك ماست يذ ت..مك جهذت هثامايا ينايذ. قنانا ىثك رىفثعة رىغات  عس راذ .. رالقتصذساا  ذىلرت
 !"مصسق رىه ا  اتقساع ذ رةتذل ذ رىجناك رىسثتاع

 

  ل   ال س راال مك تقسا  رىشثع ىألةتذل مصسق ينى:"هاك  ف  رىماضاا ثت  لاذ  رىيذئ 
رىعرهيك رىث ايع  ىقيس ث يت رهيس ييال !رإلىتفذتا رىمفعما  ذىععفذك ارىمه ا ىألةتذل ر عر ا  ث يا

ي يذعرت رىتقيساع  أضيافا رىيى رىم صيع  ،اال رجيس ميذ ف  رىةي ارت رالاىيى ميك ةيتا ذت رىعقيس
ث ييا هيياك اقييا   ثييذك رالةييتذل!ارىمه ييا رىتيي  ثت هييذ رالةييتذل مصييسق ةييام  عييض رىييلثعاذت

اثيك  مقيساع ري   ذمتهذ ذت مذسته اتعك رىص   عس رييذء رالةيئنا ااغنيق رى يذ  اعرء  اىي 
ثمذ ر يه !تةمح  لىك ى  تثكهتى مك ثذك مهتعفذ الىك ألك رألةئنا ،م ذ رك اجعخ ينى رىغل

رفثيذع    غيض رى ظيع يميذ رلر  ثذك اعي  رينى رىسعجذت ىنين ا رىلاك اهة اك رىيسفذا ييك
 يييل   ييي  رألةييي ذ  رىتييي  ةيييمهت  اقيييس تثييياك!ثذ يييت رفثيييذع   قعا يييا ميييك رىمذعثةييياا ر  ال
ىييلثعم ر ييعر ا  ث ييا اشييثعر ىألةييتذل  مه ت ييذ!ىنمعنامييذت رىتيي  يعف ييذ م ييه  ذقاييا هتييى رىاييا 
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