
 

  الذكرى السنوية لرحيل العالم االقتصادي الكبير ابراهيم كبةفي 

(3) 

 
   سالم كبة

 
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  ارالقتصيذس  ارالثيذسام 
ا تيع  رىهثي  !عغ  ر  ذ قس ال  تفق مع رى عض ميك مضيذما هذ!نى  عض رىشهذسرت رىتقساعاارىضاء ي

 !   ىنقعرء رىثعر 
 

  رىخ يييع رىتيييذى  تهيييت ي يييارك  3/2/6112رىتيييذعاخ  8989 شيييعت رىشيييعق رالاةييي  رىعيييسس
تقييا  رىهثامييا  ":"رىةيذ ق فيي  هثامييا قذةي  ث ييا رىيا اع ر ييعر ا  رىهثاميا رىععرقاييا تثيع "

 إقذمييا هفييك تثعاميي  ى ةييتذل  اييا  رىخمييام رىمق ييك مملنييا  ييا رعث رىلقذفييا رىععرقاييارىععرقاييا 
ا اع رالقتصذس رىةذ ق ف  هثاما ي س رىثيعا  قذةي ،  رىسثتاع رىمعها  ر عر ا  ي اف ث ا

هاث تةن  مقذىاس رىهث  ف  رىعيعرق هي ا رى عيث ارىيل  ر ايح  يا  0823ارىل  ر اح يذ  
رىييعسام رىمخنيياا صييسر  هةيياك فيي  رىتذةييع مييك  اةييذك  رالخييع يييك رىهثيي   ةييقا  تملييذك

رىشييعق »اقييذك مرفييع ي اييس رىع اعيي  رىمييساع رىت فاييل  ىنهاسييا رالةتشييذعاا رىلقذفاييا ىيي  .6113
تقيساعر  ىنم زي رت رد سريايا خيسك مةياعتق رىلقذفايا   لر رىتثيعا  ىسةيتذل ث يا اأت « رالاة 
 "مزذى  رالقتصذس ارىةاذةا اال عر ا  ث ا رىعساس مك رىمؤىفذت ف . ارىفثعاا

 
شخصاذ ى  رهضع  لر رىهفك رىتثعام  ىق ذيت  رىثذمنا  خ ك ةاذةا ره را رالةس  رىةاذةي  رىتي  

 عس تةاس ره را ،رى فق رىل  سخنت فاق رىشعاا رألاعر اا،ا ا  فم  فق مرن  زساسرىى رىععرق تقاس 
نقي   رسىيق ينيى  ميال  رالاعر ي  اتثيعرع رىثيذك ا.ارقذميا  ريذ  اىي  رىفقايقرألةس  رىةاذةي    يذ  

مقسعر ىق رك اخع  مك  فق سثتذتاعاا اتةن  رى عيث  ا!اثأ ق مقسعر ىهلر رىشعا يس  رألعتاذح،يعرق ذ
اثذ ييت ق يذيت  ها هييذ رك  ييلر !ييعم رىارااييا –رىمسىيي  ثتذتاعاييا اتةيين  رهي را سىايسخك فيي   فيق 

 !  رىةاذة  رىهذث رىتثعا  رىم اف  ا تةتع فذضح ينى ياعرت رالةس
 

رىتي  تعيذ   م هيذ رىهثاميا رىععرقايا ع ا يا رى سارزايا افعس ل ت  ذألسىا رىقذ عا ام ل لى  رىهاك رأل
 اك شيعذعرتهذ رىشيثناا ا ياك ةيناثهذ رىهقاقي  رىمععقيك أل  ت يااع فعني  اره را رالةس  رىةاذة  

ينيى رىقايذسث  ذ،  ةي ا صصيعرع  ت  رىمس  ارى هاض رىةنا  رىمعذفى ىن  ذء رىمؤةةذنتقس  رالزتمذي  ى
اخسميا رالز  ي  اايذ ثيذك ، راعر ايذ اصيهاا اذ   رىهةيتاعاا ىنسامقعر ايا ث معذسرارىت رمهذ رى رال فعرساا

ارىفثع رىعنم  !ااماعثاذ ، ر هذ تنهث اعرء مصذىههذ رالقتصذساا مك راقذف ارمس  يقذعاا اتزذعاا
 !ذمنا ف  رماع ةاذةاا هةذةا ثهل ال اق ك رىتأااك ارى عرغمذتاا ارىمز

 
ى  رعفض هضاع  لر رىهفك رىتثعام  رى رسف هةا، ك  ذ ضت ثك رىمهذاالت رىتي  عميت ى زي  

 !ف  فعذىاذت ص اذ اا رذ ع ذ تثعا  ر عر ا  ث ا ا ذ  هذ رىضه  ينى رىلقاك
 

 :ثت ت مذ ان  62/4/6112اف  عةذىا زار اا رىى رىسثتاع ثذر  ه اا  تذعاخ 



 هاا راليزذا ارىتقساع ارىتنملث ت"
 .اعزا اك تثاك  صها زاسث ام ر  عرسق         

 
ها مذ رةعس   ماقفث  ىت فال مقتعح صهاذء رىلثعم رىلذ اا ىعهايك ارىيس  رىعيذى  رىزنايك رىفقايس رىيسثتاع 

ألثذسامايا ارةعس   ت اء رىسثتاع ثذر  ه اا عسذةا رىنز يا رىتهضياعاا ألسرء مهميا ر... ص عر ا  ث ا
رىعع اا رىمفتاها ف  رىسر مذع  ، ا يا رىيل  تع  يق  ذىارىيس رىاشيذسا رالثذسامايا ارىشخصياا ارىقن ايا 

اف  رىاقت رىل  ات نع فاق رىشعا رىععرق  ىنةس   ارألميك ارالةيتقعرع ارى مي أ ا ا اشيس رىنهميا ...
ذء مؤةةيييييذتق اتع اييييي  رىاهيييييسث اتأثايييييس ردعرسث فييييي  رىةييييياع هلاليييييذ ينيييييى  عايييييق رةيييييتثمذك   ييييي

رىسامقعر اا اتا اس ذ اتمّثِاك رىععرقااك مك ردةعرا  ف  ص هذء تارزس رىقارت رألز  اا ينى  رىا  اا
ريتلع ! ... رألعض رىععرقاا ارةتثمذك رىةاذسث ا   ذء رىععرق رىسامقعر   رىفاسعرى  رىمةتقك رىم س ع

... ص يعر ا  ث يارىارىيس ىنع اي  رىث ايع ىعضااا  رىنز ا رىت  ةتةذ   ف   لر رىزهس رىفثع  ارىةاذةي  
 :ىسة ذا رىتذىاا 

رىتعييذاك مييع ا رعتيي  رىلقذفييا ارالقتصييذس فيي  رىعييعرق اا رعث رىلقذفييا فيي  صقنييا  ثعسةييتذك  .0
ارىزذمعذت رىععرقاا ارىمؤةةيذت لرت رىعسقيا ميك ازيك صييذسث  شيع ثتذ يذت رىعرهيك اةياعث 

 ذتيت مهميا معقيسث  هثي  اعتقيذء ....  اياهاذتق اتافاع ذ ىنقذعئ ف  رىععرق افي  رىيساك رىعع
"  ...  عي  ةياس " لقذفيا اةياعث  اا لقذفا رىاالء رىسا     ارىتي   قايت لقذفا رىق اع رىشاعاا

مرييذ ع ااةياعث ...  ار  ذىهيذ ميك معت قييا  ياع  رىيعرا  اه اييا رىصيسع اميك ىييف ىفهي   
ىزساييس اثشييف رىمرييذ ع اىاا رىعهييس رؤىيي  ت  نييق ىتتهمييك مةييرىتيي  ر هاييذع رىةيين ا رى ذسييسث ا

  .رىخ اعث رىةن اا رىمتغاعث رىةعاعا 
رفسم رى اعزار اا رىععرقاا، ار هاذ  ذ رىشساس ضس زمذ اع رىفقعرء ف   سس ذ ممذ اسم صىيى  .6

اميع رةيتمعرع رأل ميا، ايزي  رى ريذ  ييك تزذا  يذ، ى يذ اك . م اس مك رىتعس  ف  اهيارىه 
رالمع رىل  اع   رك ر  معرةا  ألهاذء لثعم .. . تاقع رىتصذيس ف  رى ضذالت رىزمذ اعاا 

 :رىارىس رىزناك ةتصا ف  صذىح 
 .سي  رىمشذعاع رىشاعاا رىهقاعث ف   ر  رىمهذصصذت رى ذسفاا ات ااق ازههذ رىق اح  -ا
سي  رىمشذعاع رى علاا رىقلعث ارالصاىاا رالةسماا رىةنفاا ف  ا سارزاا عرم ا مقذاما رالهتسك   -ا

 .رالماعث  
رالةيي ذس غاييع رىم ذشييع ى فاناييا رىعنمذ اييا رىععرقاييا رىمعذصييعث ارىت ييااع رالةييسم  رىهييساث ارىتيي   - 

رك ريتقيذك ! .تهذاك تةنق اثتذف رىشعا رىععرق  ىغذاا ف   فم اعقاا ، األغعرض ماثذفاناا  هتا 
 ايا ارىشيعالث رىعقك ارغتاذىق اممذعةا رالع ذا ضس  يمك خ اع ا لع  ذىثذعلا رىمهسقا ىصذىح رىغا
ىيي  اثييك ةيي اك . ارىةييهع ارىيي سسث اىصييذىح رالةييتخ ذعرت ارىمخييذ عرت رىعصيي ااا ارالماييا ارىزهييك 

ينى رىقام رىسامقعر اا رىعميك  معيذ  ىةيها رى ةيذ  !  رىهعاا اامذ مذ مفعاشذ  ذىعاذهاك ارال  ذع 
رى ذسفاييا )اييا مييك تهييت مييارف  رى عقع ييا رالسرعاييا اشيينك رال تيي ر  ايصييذ ذت رىيياالءرت رىسا  

 (  ..ا ذالخص رىشاعاا ،رىعشذسعاا ،رىصسرماا ارى علاا 
 

اث ع مك رى عث امخذ الق ، اهثامذت  ع يعث ميذ  عيس  رىعذى  رىزناك رىفقاس رىسثتاع ص عر ا  ث اا قى 
رىتذةع مك  اةيذك ، ام ي يا رالثذسامايذت رىععرقايا رىمذةيا اا رىمتنا يا ثذىهع يذء ارىمشي عا  ذىخ يث 

ا ييذى  ع اث ييع مييك رى عرغمذتاييا ارىثاةييما اىاتاا ارىفثييع رىعزعيي  ... ا رىعثيياا ىسز  يي  ااشييذس
  !.ااث ع مك رالع ذا ! ا ذالخص رىخما   ازعلر ق ، ارىةاذةذت رالماعثاا رالم عاذىاا 

 



 ال ا يس  رالةيتعسرس... ر   ال اؤثس رةتعسرس  ىنتعذاك ف  تافاع رىالذسق ارىثعرعام ارىثتا رىس ميا 
 ! ... ىنمةذ ما  ف  ت ثاا معت قا رى عث ا رىتشاع رى عل  رىزساس ارىشاع  رىمتزسس 

 !"تق نار فذسق رىتقساع 
 

  ف  زعاسث صات رىععرق رىتي  اصيسع ذ رىتايذع رىصيسع  ثتيا ز يذع ةيه  رىةياسر   تيذعاخ
 ميييذت رك عرةيييخا فييي  هذضييي ا عفعيييت مع ييياك... مهيييست  غسرسايييا قساميييا"4/4/6100

فذىصيفذع (... ةنةينا ميسك يعرقايا) تصيسع ( سرع رىشؤاك رىلقذفايا):"ذء فاهذ،اممذ ز"رىصفذع
ف  ي ق رىهاذث ارىمهست رى غسرساا، هاك  ذتيت رىغايسرء  غيسرس يعضيا  ف   لر رىزساس ااىز ذ
ارى مع ارىتهسا  ىثاذ هذ ا ةاا معمذعاتهذ رىمذس   ىهذ  أصذىا رىمياعاث  ىنتشا ذت ارى ةاذك

فقماك  أ  ذء  غسرس رىغاع اك اعمنار ا رميانه  ا ارةيك اعرييذته  ... قاآ مذ ت   رىل  ت غسست
 اعةمار  ذىافذء هفعاذت يماقا يك اصذىتهذ، اهاذتهذ رىت  ثذ ت يناق، ىيام في  رىغيذ ع اك

 .رىاهش رىماغك  ذى مك، ر مذ يمذ يذصع ذ  مشذ سث ياذ اا يك  غسرس
 

 628) في  ثتذ يق رأللايع، ل  رك(  ياك رىصيفذععفعيت مع) آ ةذك ينايق ايعرا رىم يسا ا يسر   ا لر مذ
 عيس رد يسرء  اام ها ثتذ ق.. ت اك ارزهتق، رألمذماا ىاها  غسرساا الاعث... مك رىهز  رىث اع( صفها

 لر رىثتذا رىل  آ  لقت  ل  رضذءث سالىاا يك مغعاذت تأىاف(... مع اك رىصفذع) رىى ارىس  رىشذيع 
ار عرء رىهذضعاك شزعق  1996 ف  رىثذرماا يذ (  غسرس م تسم) فثعتق مك مهذضعث ماز ث ف  

، اآةيتلثع (س يمذس ي يس رىةيس .ا) رىثتذا ىق اقس ثتا مقسما... ينى رىتاغك ف  زةس رىهة ذء  غسرس
رى ذهييث ) ليي  اييأت  (... رىهماييس رىهييذ  هةيياك رىمهييذع  ي ييس) رىمسمييح رى غسرساييا رى ذهييث ارالساييا 

ااخصصيق  22 -03رىفصيك رألاك ص.. ) ينيى لمذ ايا فصياك  ينى تقةا  م ز   رىتعرلي( رىصفذع
صي ذ اغ رىنياك ) فصي ذ اغ رآلك تع ي : ااشيعح ى ذ يل  رىلسلايا (يك ص ذ اغ رآلك ارىقشك ارىهاتذاااك

  ىهيذ ميك ا يك : امهنيا رىهاتيذاااك( لث ا ا ات فاهذ رىز س) رىقشنا تع    امهنا(... رألهمع رىقعم  
 في  مزيذك) لي  (  عيض مسميح رىزذ يا رالقتصيذس  ىنمهنيا) ىمفايس ييك ات ذاك  ذىشعح ر ل ...  ات

 -رىشييعع رألسا: فيي  مزييذك رىزذ ييا رألس يي ) ىهييل  رىمهنييا  ثييلى  اعييع  ينييى مييذ( رىتهصيياك رىعنميي 
( فيي  مزييذك رىةاذةييا)رلر ييق ا قن ييذ(... رىزارمييع) ، هتييى اييأت  ينييى يمييذعث اتشييااس اتزساييس (رىخ ذ ييا
رىمقييذ  ، ) اخييعم  ليي  اييأت  ينييى ي ار ييذت(... ذ  رالزتمييذي  عييض رىمسمييح يييك رى شيي) اثييلى  

 افذسايا ممتعيا ينيى شخصياذت  ىث يق ايسى ذ( رىيخ....رىمختيذعاك، رألميك رىيسرخن ، رألسرع  ارىقضيذس 
 :رأليس   غسرساا ثذك ىهذ ا  هذ اتألاع ذ، امك  ل 

ي ييذم  -2 ص ييعر ا  ث ييا -4لا ييذك رىغ ييذك  -3مهمييس مهييس  ث ييا  -6مهمييس زعفييع ا ييا رىييتمك  -0
 69هتيى ااصينه  رىيى ... صيذسق رى صيذ  -9ي اي  مهيس   -7ي ياس رىشيذىز   -2مهيس  

 ..."شخصاا ثذك ىهذ اا ذزهذ ف  رىهاذث رى غسرساا
 

  اتهييت  02/2/6106رىتييذعاخ  6217ثتييا معتيي  ي ييذس غيي ارك فيي  زعاييسث رىمييؤتمع رىعييسس
ةيتلثع رىيسثتاع صيسح ت« رىلقذفيا ىنزمايع»..  هضاع رىشذيع رىث اع مرفع رى ارا "ي ارك
قذميييت رىزمعايييا رىععرقايييا ىيييسي  رىلقذفيييا  يييساث رةيييتلثذعاا ىنشخصييياا رىلقذفايييا ر":"..خيييذىص

ارألثذساماا رىمعماقا رىعرهك رألةتذل رىسثتاع صسح خذىص،ف  قذيا رتهذس رألس ذء ارىثتذا 
ىلقذفا رألةتذل ف  رىععرق   غسرس، سات رى ساث  ثنما اىقذ ذ رىةاس عسام رىزمعاا رىععرقاا ىسي  ر

مفاس رىز رسع  رىل  تهسث فاهذ يك  ل  رىشخصياا رىا  ايا ارىلقذفايا رىث ايعث رىتي  اةيهمت 
ف  فثع ذ ا عاقهذ رىهع  ثك شعف ا  ر ا اصامذك م نق  م ذسئ رىهعايا ارىثنميا رىشيعافا 
ارىهسف رىةذم ،ثمذ رةتلثع رىز رسيع  ث يذع رىشخصياذت رىععرقايا رىتي  ثيذك ىيساع ذ رألليع 



 يييعر ا  رث ايييع فييي  تعةييياخ سييييذس  رىهعايييا فييي  رىفثيييع ارىلقذفيييا ارىةاذةيييا رىععرقايييا مييي ه  رى
 !..."،ارىسثتاع فاصك رىةذمع ارىسثتاع مهس  رىمخ ام  اآخعاكاث 

 
 

  مقذىا   شع رىسثتاع يصذ  رىهذفر 0/7/6101تذعاخ  6494ف  زعاسث رىمسم رىغعرء رىعسس
اقتع  ذ م يق،هاث ثيذك ارقفيذ اهايسر :"فاهذ مذ ان  زذء!"قس ت فع رىلثعم...ر عر ا  ث ا" ع ارك

سرفئ،افيي  اقييت ثذ ييت فاييق رىثناييا  فيي  اييا  ع اعيي   فيي  رى ييعف رىمشييمم مييك  ذهييا رىثناييا
ااصا اك ر رذع   زها رىعمذسث  عزذك امك امةنهاك،ا سا اتهذمةاك" ع  امع "تشهس

ثنات ذ،اثذك ف  تن  ى" مفذزسا" اذعث ف  هاث ثذك عسام رىزمهاعاا آ لر  اهمس هةك رى ثع
  قذيذت رىزذمعا ف  رهسم  رىنهرا ف  هذىا ازتمذا مع رالةذتلث

 : ذثس ،ثذىعذسث، مان ذ زذ ا  -
 ؟"رىعسام  ذ اةتذل شا ا ت مذعراح اّ  رالةذتلث ىسزتمذا مع"
 : تفض ا نهزتق رىمما ثر -
همق ازيذ  اع ي   صيذسح ىسةيذتلث، ا شيمف خني  يةيثع  ميذاععف غايع رةيتذعاح ارةيتذيس "

اك امذ اك ّّ ّّ اا رالهةيك ىي  ارالةين  اك !رهضع ارتصسم ىق  هذ  رالماع،اع   ثذك امذم  هّك
 ."ال رشذع  ف   لر رالزتمذا،ا لر مذفعنت

 أ  ذ امذ  اةتذل ار ةذك )مك معنامذت ذ رىةذ قا)تأثس ذ  م ل اك سخك رىى قذيت ذ ف  ااك مهذضعث   
مارصفذتق،عزك ساىا اةاذةي  اق يك   اا فعاس ف ص ق مك .مختنف يك  قاا رالةذتلث ارىمسعةاك

 ذىهساث امتن  ثك اسارتق مك رىزغعرفاذ رىيى  ي سمذ ا سا.ثك لى  افاقق مفثع املقف هقاق  ث اع
تأةع  هززق .ارالقتصذس،اقعا ااثتا  أثلع مك خمم ىغذت رىتأعاخ ارىساك ارىفنةفا ارالزتمذا

ايذ ف  رىعا  ىيام يذعضيذ ىهيذ اهةيا  يك رىماضايذت ااشس ذ ت ّ  امعنامذتق،اتاغك ف  ريقس
اتامذم رالثاا   ازذك  ذتاةت   س  ةمثآىزا افثذع عاثذعسا ا امهنك ام ذقش،م هعر    ف 

اال ثيا   اةاةيما س  اثا يذع اثا ي  اميذعثم اشيام اتع ااعاي  عاك ة  امذىلام ا عساك
رىفثيع رىاا يذ  ،ي ع ا   تاذعرت تيأعاخ رىفثيع رالقتصيذس   يسا  ميك  اقاس  ي ع.ايشعرت غاع  

 ارىمعثذ تاناا ارىف ااقعر  ارىمسعةا رىثسةياثاا ارىمذعثةياا اصياال رىيى رى رعايا رىةثاالساا
تيذعاخ  سعرةيذت في :)اينيى رىيعغ  ميك اك ثتذ يق رىماةيا . عرىايا رىزسايسث اغاع يذارىثا  اا ارىن

ر ق مزعس ( رىارقع اا )صفها رال ر ق اعت ع  221اقع ف  رثلع مك (رالقتصذس ارىفثع رالقتصذس 
 .منخصذت مثلفا ىماضايذت رلاعت ف  رىمهذضعرت

ارىل  ريت ع ذ  آ لر  اخذصا مقذع يا  ميذ اقسميق ى يذ  قايا رالةيذتلث ) لر رىثتذا ىقس ث ذ ارىى زذ ا   
 ث يذ مضي عاك رىيى مسهقيا رىمهذضيعث ثتذ ايذ ميك رزيك تاضياح( رىثتا رىضخما افاق رى ذقيا مك

 .تذا  شثك مختصعرىثلاع ممذ اعس ف  رىث
 

ث ا، رىل  ثذك اقاعر الر شخصاا قاايا تأةيع   عنمهيذ اسمذليا   ع ، لى   ا اةتذل ذ رىزناك ص عر ا 
ارىى زذ ا لقذفتق اينمق، ى  اثيك  اذ يذ . رالةذتل  رىلاك اتص عاك رىاقذع خنقهذ ينى يثم رىثلاعمك

  0828تما  رىصذسع يذ   04عاق هذسر اك ت نا رالمع لى  ، اى ذ ف  ثتذ ق  لر  ا    ك قُك ثذك
 .سىاك خاع
 

ةيأىق  شيأك ( ىنةين ا ر يلر  ا ا رىم رما رىعةيماا رىتذ عيا)اهس مملن  رالتهذس رىا    ى ن ا رىععرق 
رىفقيعرء هةيا تعناميذت زذمعيا  ماضاا تخصاص  ةي ا ميك رىثتيا رىم  اييا ميك رالةيذتلث ىن ن يا



ىقس ري ايت رىثتيا : ازذ ق متلمعر. ي ع   ااك ازع  غسرس، فقس ثذ ار اه اك رىهام ا ينى ثك ش ء 
 . مععفتق ىمملك رتهذس رى ن ا رىعذ  اةاا يهذ

 
 .زارا رخعم  لر رىمملك ارفقس  رىقسعث ينى رىثس 

 انته  رىثتذا  اقت ازا  م ذىع شغاف
 رى صيع االرالقعا رىيى ةيذها )رى ذا رىشعق   ف  رهس رالاذ  ازس ذ  اقنا ثتذ ذ مذ ف  اهسم مثت ذت

 ةعيا اريك مشيغاال  ذىثتيذا رىيل   ياك اسايق ، ي يسمذ غيذسع   ذسع ذ   ذىتهاا، ازذ  ذ(. رتلثع اةمهذ
 .تازه ذ رىى صذها رىمثت ا ،ارىل  ثذك ينى مععفا   ذ

 :رهس رى مسء مخذ  ذ صذها رىمثت ا  -
ل ث يا اثنيا تخني  رالةيتذ رالةيتذل ث يا اشيتع  م ي ، مةيتسعثذ،  يم سايع  ذىي  ال يمي   يذ  هتيى)

 تعيعف ، أل ق قذعئ ةعاع ازاس مذ(ي سمذ اثنا رىثتذا اع   قعا  اي س لر  ىك اشتعاق رىثتذا، ال ق
 . ذىقعرءث رىعماساا

اشييتع  ارهييسر اع مييذ   ييا ثييك مييذاز  اثنييا يييسث ثتييا ع مييذ : يقييا صييذها رىمثت ييا مذ هييذ  -
 !الاشتع 

 
أثاسايا تهيت ا ي  رالفثيذع في  رىثتيذا ت ثذك مك يذسث رى عض م ذ اي سمذ  سعم رىمذسث اضع خ يا 

، ر  يذ  ضيع (تأعاخ رالقتصذس ارىفثع رالقتصيذس )مذسث   اىث  ذ ازس ذ ا فة ذ اي س سعرةا. رىل   قعا 
ثذ ت ثك زمنا ىهذ ماقعهذ ف  رىةاذق االازا  تزذ نهذ، اتن   تن  رىخ ا  تهت زماع رالة ع فقس

ىععا، هاث رال  ذا ارىخعا  ييك رىماضياا صيفا رىثتذا ارىمفثعاك ر ما ث ال تزس ذ ي س غذى اا
 .رىعرمى مك رىثتذا  مذ فاه  رىمعذصعاك مس ما ىنغذى اا

 
ا عيس ةي ارت .رىةذسسث في  رىتيأىاف رالاع ي  رك صيح رىتع ايع رمذ رىزمنا اا رىفثعث رىمثلفا ف زس ذ   

ااع اا اك صح  لر رىاصف  ثتذ ذت ث ا تسى ذ ينى ا ق ثذك افثع  عقناا اف  ااع ذ  سات ر ت ق رىى اك
رال  ذا ارىهشا ارىزمك رالةتععرضاا ارىشعذعرت اغاع يذ ميك رالةيذىاا رىتي  تضيعف  م تعسر يك

 .رالثذساماا اتضاع  سفهذ رىثتذ ا
 

،اقيس  رالةيتذل ث يا ىنثتيذا  سعرةيا  قسايا ييك "رىعاةمذىاا  رذميذ(:"ااىافع ثاثم)ف  تعزمتق ىثتذا 
ىقس قن ذ  أك رىمؤىف اةتاه  رىثلاع مك :"ثاثم فاقاك ملس آعرء ارفثذعرىثتذا ارىمؤىف،ا ذقش فاهذ 
مك رىفثع رىمذعثة  اةذةذ، صال اك تفةاعرتق ىنمذعثةاا في   عيض رالهايذك  افثذع  صضذفا رىى م هزق

رىعاياا "ااصيف رىثذتيا  أ يق اقيع في    ك ا ق في  ماقيع آخيع". اخذ سا اا ماا  تفةاعرت ةذلزا
 ميع تني  رىتشخاصيذت اقيس  ينيى تعزميا  يلر رىثتيذا ا يا يميك مريك    ال ا قر"ارىخ اعث رالةذةاا

  تؤثيس رى يذ ع اك رىفثعث رالةذةاا ىنثتذا ارىت  اتغنغك ف  زمايع تفذصيانق، ارىتي "اث اع أل ق اعت ع
اينى سعزيا ميك رال مايا ،رىعذىم  ارىشماى  ارىتثذمن  رىماهس ىنعاةمذىاا،    فثعث صهاها تمذميذ

 ع ،ا عيس ثيك تني  ". سعرةيا زسايا  ناا، تزعيك ميك رىمةيتهاك رالةيتغ ذء ي هيذ في  اايارى رعاا ارىعم
رىعمك،ا يلر ماقيف الاتزةيس صال  يذىمفثع  رىمسهرذت ارىعااا رىخ اعث  عر  اقيس  ينيى تعزميا لىي 

 .ر اض ارةاس فق  رىهقاق  رى  اق رىمهذاس ارىل  الاعم ف  رىفثع
 

رىسعرةيذت ارىمقيذالت، صضيذفا رىيى  اينى مسم اثلع مك ةتا يقياس يشيعرت اىقس تع  ى ذ ر عر ا  ث 
. رالقتصذس ارىقذ اك ارىةاذةا امزذالت رخيعم  رىعساس مك رىمؤىفذت ارىتعزمذت زذا ت رىلسلاك ف 

تملنيت في  رىغيذء   رىعسقيذت رىل ذسايا ميك ازيك رىمصينها رىمت ذسىيا مهمذ في  تشيثاك  ثمذ تع  ى ذ رعلذ



فثيذك ا يا ااك ا ايع . ثتنيا اا معةيثع ارهيس فعضيتق رىهام يا رالةيتعمذعاا آ يلر  هسسثرىعسقذت رىم
رىمؤةيم ىنةاذةييا رالقتصيذساا رىزساييسث ىنزمهاعايا رىععرقاييا  0829تميا   04 عيس ليياعث  ىسقتصيذس
زماع  رتفذقاا شمنت تقعا ذ 06فف  اقك مك يذ  يقست  ها . ريتمست ينى ت ااع تن  رىعسقذت ارىت 

رالتفذقاييذت  ىقييس غ ييت تنيي . ارىصيياك اااغةييسفاذ  ع ييذ رىشييعقاا صضييذفا رىييى مصييع ارىه ييس نييسرك اا
رى يعرما رىت ماايا في  رىمزيذك  يشيعرت رى  ياس رىةينعاا رالةيتهسثاا ارالةيتلمذعاا،الى   يذىتعر   ميع

 .رىص ذي  ارى عري 
 
ا  ايذك ز هيا رالتهيذس رالةمى رىل  تعثق ر عر ا  ث يا رىةاذةي  ثذتي   ةى رىملك اف   لر رىةاذق ال 

ف  تأعاخ ذ رىمعذصع،لى  رىملك رىل  اؤثس رىقا  رىت  ازا اك اتهنيى   رى اضذء رىا   ،تن  رىصفها
 .ف  رىععرق  رىةاذة  ا   قا  اها  مذ ثاك رىاهذ رالك  هذ
 

 ا شيع لر قاما يمناا مذى  اصع رىى صيذسث هصيع  الةتذل ذ رىزناك ص عر ا  ث ا ال اّعس اك تلثع ذ  لر
رىععرق ارهسر مك  ىقس رمتن (.ار  ذ ينى رةتعسرس ىسي  ملك  لر رىمشعاا  ثك رىاةذسك)تعرلق امؤىفذتق
اا رمايك ساع يذا   يك  اقيك شيأ ذ ييك  ياك ةياا   اا ميذثم فا يع ف  يصع ذ قيس ال  ث ذع رىمفثعاك

ؤالء رالييس  ينيى ى يذ اك  عفيع  ي هتى ثا  ، غاع رك رىمشثنا تثمك ف  ا  ذ ى   تعن   عس ثاف امثك
 ."رث ع مآة  تذعاخ ذ رىمعذصع اع مذ ف   لر تثمك. ةذعاا رىا ك   ذ    ه  رالم 

 
 ، ثذك رهس  سا رالةتذل ر عر ا  ث ا في  ميذسث رىميلر ا رالقتصيذساا ىنةي ارىهذفر يصذ رىسثتاع  *

سقتصيذس في  ى زذمعيا  غيسرس، ثميذ يميك رةيتذلر/في  ثنايا رالسرعث ارالفتصيذس 0871/0870رىسعرةاا 
 .رىعساس مك رىزذمعذت ف   عض رى نسرك رىعع اا

 
 

  مزنيم شيؤاك "اتهيت ي يارك 7/3/6106تيذعاخ " ثنثيذمش"ف   هةك هذت  رىملثاعثتا
 ... اشع رألماع مذ اضه  :"رىتذى "رىمصفهذت

ينى !!! صات فاق مزنم مملن  رىشعا  ،رةت فذع اصزمذا غاع مة اقاك عرفق اا  رىخمام رىسرم  
ىي   ،ةياذعث مصيفها ىهضيعته  اهضيعرت ييارسنه  (  321) منااك ساالع ىشعرء (  21 )صعف 

ثميذ ا هيذ ىيك تثياك  ،تثك تن  ردةذءث    رألاىى رىت  ات  فاهذ تةفاق لقا ااصارت مسااك رى يذخ اك 
 . رألخاعث ف  مةنةك ردةقذ ذت 

 
 عيذس  قيا  رى  ر يا ارىثفيذءث  اك رىمةؤاك رىمصفح اغاع رىمصيفح فذصيك رزتميذي  ااخسقي  تهيسس ص

 ،رىمقذع ا  اك مصفها ذ مك سرخك مزنم  ار  ذ اال مصفه  مزذىم  ارا رىعيذى  . اصسق رال تمذء 
 .ثذىمقذع ا  اك رىمعقاك ارىسمعقاك 

 
 عيس ي يك ةياذعتهذ رىشخصيياا  ،عساةيا مزنيم  يارا اىمذ ايذ رالتهذسايا رىةياسث   ي  عاتيذ ةاةيماث  ي  

(  21) ا يلر رألميع ثنيف رىساىيا  ،عتهذ رىهثامايا ىزنيا ااالس يذ ميك رىمسعةيا رةتعذ ت  ةذسق ةياذ
ااعا تقعا ذ  صضذفا ىثا ق مخذىفيا قذ ا ايا الايعت سرخيك مزنيم رى يارا رألىميذ   مميذ رضي ع رىةياسث 

ثذك ايذسنتق اةثك  ،رى ذسا يك ثتنا ه ا رىخضع رألىمذ   ... رى ذا صىى راليتلرع اتقسا  رالةتقذىا 
ال  رك ارىعذسنيا  ،ا عس اع عا ة ارت مك يمنق سرخيك رى عىميذك  ،ارضعا رةتاعلهذ يك زستق شقا مت

اضيافت صىيى خسمتيق  ،اي سمذ اهايك صىيى رىتقذييس  ، ذسا ف  رى عىمذك رىةااس   ،اةث اك لرت رىشقا 
اثذ ذ  ،هسل   صساق ثذك ضمك افس تزذع   رع رىصاك  ،اع عا ة ارت يمك سرخك مزنم رى ارا 



زمايع  يؤالء ثيذ ار  ،(  ذاةيثك ) فزذء مةعيذ  ينيى سعرزيا  ارسايا  ،مايس مع ا اع رىتزذعث ينى 
 .ز ء مك تقذىاس مارفاك ف  هثامذت غاع مصفها 

 
اعرس  ،ففي  رىعهيس رىمنثي   ،ى  تفتقع رىتقذىاس رىععرقاا صىى  مذل  عرسسث ف  رى  ر ا ارىثفذءث ارىتارضيع 

فيعفض رى نيا ألك  ،ذ  اصياىاذ  صىيى ا ايع رىمذىايا رىةياس هةيقاك رىمن  غذ   شعرء ةاذعث اقيس   ن ي
ثييذك رىييا اع رىييسثتاع فاصييك رىةييذمع ارىييا اع  ،فيي  رىعهييس رىزمهيياع   ،رييعاف رىخ ا ييا ال تةييمح 

ارىا اعث رىثتاعث   اها رىسىام  اثلى  رىعيذى  عسيام زذمعيا  غيسرس ي يس رىز يذع  ارىسثتاع ص عر ا  ث 
ىي  ا يعا لميا تغاايع منهيار  ،ت ه  رىمتارضعا اي يسمذ غيذسعار رىارافيا يذشار ينى عار ،ي س رىن ق 

ثذ ار ضمك هثاما اعاةهذ رىشهاس ي س  ،،ينى اضعه  رالزتمذي  اثلع ممذ ثذ ار يناق ق ك رىارافا 
ثيذك  م يذ  فايق رىمةيؤاك  ،رىثعا  قذة  رىملك رألينى ف  رى  ر ا ارىثفيذءث ارىتارضيع ا ثيعرك رىيلرت 

 .صف ح رىهثام  غاع م
 

رغنييا مةييؤاىاا مصييذ اك  فقييع رى  ر ييا ارىثفييذءث  ،رىعييعرق امييع رآلك  معهنييا رىمةييؤاك رىمصفيي ح 
ىث  يذ ىي   صيذسف هقاقيا  يلر  ،ف  مزنم  ار  يذ غايع مصيفهاك %  3اقذك صك   ذ   ،،ارىمصسرقاا 

 " . رىهشع مع رى ذم ياس " رىقناك مع ص  ذ ال  ش   ازاس      صلر خنات قن ت    ىثك 
 

فثاييف ةيياثاك ينييى اصييعسث رىعسذةييذت ارىييا رعرت , صلر ثييذك رألمييع  ثييلر سرخييك رىةيين ا رىتشييعاعاا 
 .ص  ذ رم ا مث اةا سرخك ساىا مصفه ا  ،؟؟؟ ... ارىمسعرء رىعذماك 

اعاش رآلك ر سارزاا معث ا ال امثيك ىيق رىخيسص  ،رىمةؤاك رىععرق  ا ذسا رى عىمذك  شثك خذص 
ارك رىلقييا  ،س اثيياك  ذ رييذ   يي  ر ييق ينييى ق ذيييا  ةييقا  ساع  فيي  اييياك  ذخ اييق م هييذ ساك لمييك  يي  اقيي

ارك رىععف رال تخذ    ،ارألصارت رىت  هصك يناهذ ف  ىع ا رالةتغفذك ةاف ىك اهضى  هذ لذ اا 
 ،فيي   ييل  رىهذىييا ةاشييعع ر ييق م ييذعس  ،ارألزييارء رىمشييا ا ةتصييك  هذاتهييذ يييذزس   ،رىقييذس  ةيياتغاع 
فأميذ   ،فأغنيا ايضيذء مزنيم رى يارا منيا اك رىشخصياا  ،( اذ مغيعا خيعا )   اةانزأ صىى ةنا

صميييذ سرخيييك ثيييارىام رىصيييفقذت  ،رألييييس  افتعنييياك ردخيييسص ارى  ر يييا ارىتارضيييع امخذفيييا رىنييي ق 
فأيضيذء  ،صك ات عءار يك صزمذا ىه  ف  رىاا  رىتذى      ( رىثذاىاا ) ارىاةذ ذت ارىعقاس     اهذشذ 

ف  هذىا قنق اتياتع اخياف ميك مةيتق ك قيذس  ةيتفتح فايق زمايع رىمنفيذت صيغاع ذ  مزنم  ار  ذ   
اينياه  صك ايسفعار ضيعا ا اخسقايذته   ،ارك عاذح رىاقت تزع   مذ ال تشيته  اشيعيته   ،اث اع ذ 

 . اةناثاذته  فاق رىمصفه ا 
  ي يس ا يارا ىام ىنععرق مخعزذ  مك مأ قق مع مةؤاىاق ةام رىص ع يناه  هتى مايس تغااع     

فس امثك ىنتغااع صك اثاك زساذ   ذز ر  صك ى  ا يسا ميك رىةين ا  ،ص ذساق رالقتعرا ىس تخذ ذت رىقذسما 
 . زع تق اةذعت يناق زماع رىساك رىت  تهتع  شعا هذ  ،ا لر رىعس  رى ذزح  ،رىتشعاعاا 

 ؟؟؟...   ك   لر ممث  ذ     
ىث ه  ى  اةت اعار تزفاف  ،ثا  اةهقا  االىا  اعخصا  فذىععرق اعغ  ي ف مك رمتن ، ذىتأثاس    

ا يسم  ،شعرااك رىمةتق ك اتارصك تسفق رىخايعاك ارىمخنصياك رىيلاك ال اؤم يار  غايع رىعيعرق ا  يذ  
هاث مك رىخعرفا ارىا   مهذاىا تثعرع مذض  ،ىنلاك ال اتعضار اال اسعثار رىارقع رىععرق  رىعر ك 

فذىععرق ينيى ةيثتق اةاصيك مةيتق نق ييذزس   ،ىعارسق ارىصعا ذت اعغ  ثك ر ،رةتهنثتق رىمعرهك 
 !.." عس صك اعم  ف   عاقق رىقام ارىثاذ ذت ارىع ذصع رىمصفه  ا

 

  سعرةييذت فيي  تييذعاخ "ثتييذا رىييسثتاع ر ييعر ا  ث ييا  رى عافاةيياع ي ييس رىع ايي  رىةييسامريتمييس
ىتسعام  ن ا زذمعا  رىى زذ ا معرزع رقتصذساا يذىماا رخعم"رالقتصذس ارىفثع رالقتصذس 



اسع  ينييى تضييماك رالةييسنا رالمتهذ اييا ر يي  مضييذماك !رىمنيي  ةييعاس مييذسث رىفثييع رالقتصييذس 
 ..  رىثتذا رىملثاع

 :6101امك  مذل  رةسنا يذ   
 ا  هق ييرامييك  االقتصييذسارر  نييق ى اييا شييقاع فيي  م ذقشييق رألفثييذع  اتذعاخايي امييك ا  هق يي -

 !؟ عر ا  ث ارر  نق  اتذعاخا
 

   ييك "تهييت ي ييارك رىييسثتاع ثييذر  ه ايياثتييا  68/0/6100تييذعاخ " ىهعايياشييمم ر"فيي 
رىهيذث  رىاهايس رىيل  قيسع   هيق قيسع   رىث ايع ":"...ص عث  ص ع اااا راهذ رىثعس رىفانايا؟

اريت   ه  ثذيت ر  رى ذم رى ا اك مك رىععرقاذت ارىععرقااك  ه  ثذك رى يا  رىعثك اعسام 
اك رىثيعس : ي يس رةيتق ذىق افيسر  مي ه  اشيذع قذةي . قذةي ا عرء رىزمهاعاا رألاىى ي س رىثعا  

اثيذك ىهيلر راليتيعرف رىصيذسق ارىةينا  مع يذ  رىعمايق .... رىفاناا  ي  ميك اصيك ا يك رىعيعرق
ارىخييذص فيي   فييام رىثييعس رىفاناييا افيي  رىقييذ اك رىييساى  افيي  ىييارسح رألميي  رىمتهييسث اهقيياق 

اك ىهي  هقياقه  رىمشيعايا ارىلذ تيا  صل ،رد ةذك ارىالاقيا رىخذصيا  ةيثذك اصيك ا يك رىي سس
ينمذ   أك رىثلاع مك رىتزذا رت قس هصنت اال تي رك تهصيك  ،ارىت  ال ازا  رىتزذا  يناهذ

ثميذ في   ،ف  ثلاعث مك ساك رىعذى  ينى رى ذم رىلاك ا نيق ينياه  صيار ذ   أصيك ا يك رىي سس
اغايع  ىي  اي م رىثيعس رىفانايا اىهلر رىةي ا . رىخ...امعاثذ رىز ا اا اآةاذ اافعاقاذ ارةتعرىاذ 

رى يا  ي س رىثعا  قذة  ف  اقت رىمه ا رىمشيتعثا اسرفعيار ييك رىزمهاعايا رىععرقايا اي يق 
سفذا رأل  ذك ارةتشهسار ف  ة اك رىا ك اضس رىفذشةت رألا ذش ممك شذعثار ف  رىهعم 

قيار رىشيعا رىقام  اقاذسث رى عث ها لر  ارىلاك معغار ز ذ  رىشيعا رىععرقي   يذىتعرا ااغع
ام ه  شخصاذت  ذع ث ملك رىسثتاع  ، ذىس  ارىسماا افتهار ا ارا رىةزاك ىم اس مك رى شع

ي س رىز ذع ي س هللا ارألةتذل ص عر ا  ث ا ارىسثتاع مهمس ةنمذك هةك اةيس  ييذسك ازميذك 
رىهييساع  ارىع نيي  اياا ييق اي ييس رىز ييذع ا  يي  ارىثلاييع مييك رىشيياايااك ارىيييسامقعر ااك 

اك اا صييذع ي ييس رىثيعا  قذةيي  ارىمسييذت ارألىياف مييك رى شييع ميك مختنييف رىقاماييذت ارىمةيتقن
 ...".ا ا ه  رىثلاع مك رىثعس رىفاناا ،ارىساذ ذت ارىملر ا

 

   منتقيى قذةي  "ف  هفك رفتتذح رىساعث رألاىى ى  مفاس رىز رسع ذ ذ ىقر  ص رىثنما رىت زذء ف
 مسا ييا رىهنيا، في  م ذةيي ا  07/2/6106، رىييل  اقيا  ايا  "ي يس رألمايع يزييذ  ىنتع ايع رىهيع

اهياك ! ثذك رىفتى قذة  اامهذ ر يك اع عيا يشيع يذميذ ال اثليع:" رىلثعم رىةذسةا الةتشهذس 
شاَّ ا نغ رىةذ عا يشعث مك رىعمع، ا يسا اتهايأ المتهيذك رى ثذىاعايذ في  رىخيذمم ردييسرس ، 

 ةي ا هاذ تيق ثتيذا  -هةيا عارايا صيساقق رىمهيذم  مهيس  رال  يذع   –رقتاس رىى رىةيزك 
اى  امع  ضُع ة ارت هتى ثيذك ! مك مؤىفذت رىسثتاع ص عر ا  ث ا" ا ما رىفثع رالقتصذس "

ملنميذ قيذك  –، رىل  هاك قعع رك اسخنق، اهم ف  رىهذك "يذى  رىفثع"اثتا ف  ااماذتق يك 
رل اهيس  .. ا    مةتق نق..  ذىهاذث تعاس ىنعاح، ت عشهذ اتفتح  ارفل ذ ىثك تاذعرت رد ةذك" -

 "".ةز ق ااسام ةزذ اق
 

 ارش "،اتهت ي ارك 02/0/6100تذعاخ  يمع رىث اة . ف  زعاسث رةعرع رىشعق ثتا س /
ىي   ثيك غيسث اال ":"ارىمي رس مةيتمع في  رىعيعرق..اا رعرت  س ا ايع ..ا عرء  س ا رعث 

رىميذىث  ، مخ ساك ي يسمذ ت  أ يذ م ثيعر   هاايا ا  اعيا امارصيفذت رىهثاميا رىتي  ةاشيثنهذ 
ارىت  اصف ذ ذ  أ هذ متع نا اضعافا اغاع ثفاءث ، ال ت     نسر اال تهقق تارفقذ اا ام يذ ، 



اا هذ هثاما شعثا ال شعرثا ، ثك مقعس فاهذ  لمك اال ا اع فاهذ اؤتمك ، يعر ا يذ عزيذك 
 .اتتهث   تشثانهذ صعرسرت ساك  فال ارهتسك, امعشها ذ  ذى ا زذ  اامارك  ،ايمذك 

 
ي ييسمذ رةتععضييت اةييمذء ا رعث رىمييذىث  رىزييسس رةييتلثعت  هةييعث اةييمذء ا عرء تشييثانا رىهثامييا 

مليك مهميس هسايس ا ص يعر ا  ث يا ارىزيامعس   0829 ااىايا / رألاىى ىنعيعرق رىزمهياع  في  تميا  
اص    ساق ش شك اغاع   ، تن  ثذ ت هثاما تغاايع ضيمت ثف   ي ذءرت اعزيذالت اعميا ر ا  ايا 

ثاييت ىهيير رىعييعرق رىعييذلع  هثامييا رىمييذىث  رىزساييسث ، رىتيي  تث ييى هثامييا تغااييع ، ااييك   اهييا ، ا 
رىثفذءرت رىت  ةت    رىععرق اااك رىشيخاص ارىثفيذءرت رىتي  افياض  هيذ شيع ق ؟ في   يل  رىهثاميا 
شخاص ىام ىه  اا  ارهس خسما ف  رىساىا اا شهذسث رختصذص ىهذ يسقا  مذ رةتنمار مك ا رعرت 

 مز ء رىا اع ات صا ق  ا  ااتق رى ذسفاا اثتنتق اه  ق امقسرع مذ اسفعق مك امارك مع ، مذ اتهث  
  .".م ذفةاق ىشعرء رىمقعس 

 

  مياىااع  –ااةف رىعذ   "  ي س هللا ه اثتا "رىثذتا رىععرق "اف   00/01/6100 تذعاخ
ك ثذك  شأ ااةف رىعذ   ثمؤىف مةعه  امملك ف   مك فعاس ها:"،اممذ زذء فاهذ"رىععرق

فتزييس ي ييسرىمن  ... رىملقفيياك فيي   غييسرس انتقيياك فيي  رىمقهييى رى عر انيي  را مقهيي  رىةااةييع  
 يياع  زذىةييذ    ييذ   عييس رىخييعا  مييك رىارافييا ىا ييذىع تشيياخاف  ذىنغييا رال ثنا اييا را فييؤرس 

 ا ميذ ازنيم شيذثع هةيك . رىتثعى  غذعقذ ف  هارع مع رصسقذء ىق هاك عاراذت رى اع ثذما
امذ زارس ةنا  . اث رىعزم  مع ف ذ اك آخعاك ىاتهسث يك يسقا رىفك  ذىتعرثاك ةعاس ف  قه

. فثذك اعة  ىاها زذمع رىهاسعخذ ا ال ةذ  فذ نا رى هذعث اينى عاةق خالث خذث  ا ذىشاعت
اى  اعثع يمنق ةام ريتعرض اهس رىشع ا ينى لى  رىل  رقتذس رىف ذك صىيى معثي  رىشيع ا 

عةي  ىاهيا في  شيذعا رىعشياس " زعاما"ارىفعشذث ىنتهقاق ف  مع ىاهتق ارىمة س ارالص ذغ 
امذ  سع شذثع رىةاذا فثذك اأت  رىى مقه  رىعزمي  هيذمس ثاةيذ  ميك رىخياش .  ساك عخصا
اُاشيذ س فيذسق هةيك ساميذ  عرث يذ  . ى اعهذ ينى رىزذىةياك   يذ " رىمامم رىعماذء" فاق ساار ق 

هذ  غسرس رىخمةا اذت هاك ثذك رىملقفاك اقيعااك ر . سعرزتق متازهذ رىى معهس رىف اك رىزمانا
" رال ذى "رىت  ت شع رفتتذهاذتهذ  قن  رىزار ع  رىث اع را زعاسث " رىعا  رىعذ " تنهف زعاسث 

رىت  ثذ ت تصيسع " رىلقذفا رىزساسث" امزنا .. رىت  تسيا صىى رىسامقعر اا ارال تخذ ذت رىهعث
ثميذ ثيذ ار اتنهفياك ينيى ثتيا .. سح خيذىص إة  ي سرىعها  شعاف رىمهذم  ارىيسثتاع صي

امشذ سث معذعض زمذيا رىعارس را زمذيا  غسرس ىنفك ... ف  رالقتصذس رىةاذة  ار عر ا  ث 
اثذك زماع رىملقفاك رىععرقااك تقعا ذ  اماناك رىى رىهعثا رىاةذعاا ا ناعتهذ رىه ا . رىهساث

 ".رىشااي  رىععرق 
 

   اةييمذء ااك هثامييا فيي  رىعهييس ..! يذمييذ 20ق ييك "اتهييت ي ييارك"رى عىمييذك رىععرقيي "فيي
اعييس رالةييتذل / ا اييع رالقتصييذس:"زييذء مييذ انيي "قذةيي  رىزمهياع   عسذةييا رىيي يا  ي ييس رىثييعا 

رىيا  ااك رىمعيعافاك  ذىهميذم  تميا  ميك 04ا اع رالقتصذس ف  هثاما لاعث  ار عر ا  ث 
رةيذتلث رىتزيذعث رىيلاك اثيذك ميك  ىنقضذاذ رىا  اا اال ا ةى مذ اتصك م هيذ  مصيذىح رىشيعا
رىعهييس رىمنثيي  ىمارقفييق رىا  اييا  فصيينار مييك رىارافييا فيي  يهييس  يياع  رىةييعاس عسييام ا عرء
 !0822رىمصيع  رىشيقاق ييذ   رىمشعفا ي يس اقياا رىعيسارك رىلسلي  رى غياض ينيى رىشيعا

اىيق ثتيا  ،مختنيف رىمارضياع يعف ي ق م ل م نع ش ذ ق  ذىلثذء ارىتعمق ف  اارالةتذل ث 
قس  ، ق مك لثذء اخنق عفاع ثلاعث ةست فعرغذ ف  رىمثت ا رىعع اا فضس يمذ اتمتع اعةذسك

 .."رىمخنص رالماك رشغك يسث م ذصا ف  رىزاش ثذك خسىهذ ملذك رىز س  رىصذسق



 

 مزنا رىلقذفيا " 30/2/6118ثتا ف  ماقع رى اع رالىثتعا   ف   ر عر ا  خناك رىعسف. س.ا
رك قذسمييا رألةييمذء :"،زييذء فيي  رىمقذىييا"رىمعذصييع رىلقييذف  فصييك مييك تييذعاخ رىعييعرق:رىزساييسث

رى  قيا )رىمؤةةاك ىمزنا رىلقذفا رىزساسث تزعن ذ  عس ذ ماةايا هقاقايا ىس تنز ةياذ رىععرقايا 
فصفهذتهذ ت خيع  أةيمذء ثتيذا رىقصيا رىقصياعث امليذك ي يس رىمني   ياع ، ( رىملقفا رىععرقاا

سع شييذثع رىةيياذا اي ييس رىا ييذا اى اييذت  اثييذر  افييؤرس رىتثعىيي ، ا أةييمذء رىشييععرء املييذك  يي
رىةمذا  ا أةيمذء رىيعارسااك امليذك غذسيا  عميق فعميذك ا أةيمذء رى قيذس مليك مهميس شيعرعث 
ا أةييمذء رىثتييذا رىمةييعهااك اميي ه  ااةييف رىعييذ  ، فضييس يييك اةييذتلث رىزذمعييا مييك لا  

ارىيسثتاع ص يعر ا  رالتزذ  رىاةذع  ام ه  رىسثتاع فاصك رىةذمع، ارىسثتاع صسح خذىص، 
تع ايع ييك عغ يا "فيذك  يلر اعيس  ملذ يا ( رىلقذفا رىزساسث ) ا مزعس اك رىمزنا ةمات   .. ث ق

زذمها دهسرث ق اعا مع رىمذض ، ملنمذ يثةت تن  رىتةماا صامذك مؤةة  رىمزنا  ذىساع 
 يسا اك اا".رىمعث   رىل  ت هض  ق رىلقذفا ف  صهسرث رىتغااع رىةاذة  ارىتغااع رالزتميذي 

رعا  ساف  ى  اتذ ع رىعسس رألاك ارفتتذهاتق رىت  رشع ذ صىاهذ آ فذ ا   اك رىمزنا تهت   ذىتعرث 
ثمذ ا هذ  شعت رىثلاع مك رىمقذالت رىتي  تعي    يلر .رىقام  اتعمك مك رزك صهاذء  ات ماتق 

 ."رىتازق خذصا اا هذ ثذ ت تعس  فةهذ مزنا قاماا ينماا هعث شع اا ص ةذ اا
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