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اسكُذس يشٔاٌ  

 تقبّل الحقيقة مدخل الحل

فٙ  55خ ْٙ اٌ انقطبع انؼبو أطجخ ٚشكم ثؤسقبيّ انشسًٛخ ٔانًُبفغ غٛش انششػٛخ نجؼغ يٕظفّٛ َسجخ يؼهٕو اٌ يشكهخ نجُبٌ االقزظبدٚ

اٌ ارسبع سقؼخ انقطبع انؼبو ٔرشْم يؼظى ٔصاساد انخذيبد أيش ٚؼُٙ اٌ انًُٕ ٚشرٍٓ ثفبػهٛخ اداء ْزا .انًئخ يٍ انذخم انقٕيٙ انذقٛقٙ

بء قٕٖ انجٛش ٔااليٍ، ال ًٚكٍ رٕقغ اسرفبع يؼذل انًُٕ انٗ يسزٕٖ ٚسٓى فٙ رؤيٍٛ فشص ػًم انقطبع. ٔدٛش اٌ انفبػهٛخ يزشدٚخ، ثبسزضُ

ٕ نهشجبة انًزخشط يٍ انجبيؼبد ٔانضبَٕٚبد، ٔػذو رٕافش انفشص انًفٛذح ٚذفغ شجبثُب انٗ انٓجشح ٔٚئخش انشغجخ فٙ انضٔاط ٔاالَجبة. ٔانًُ

انهجُبٌَٕٛ جًٛؼًب ٚشٚذٌٔ نهؼٓذ انُجبح ٔٚطبنجَّٕ ثخطٕاد اطالدٛخ نى .بٌ انٕٛو ٔيٍ قجمٔخفغ انذٍٚ انؼبو ًْب انٓذفبٌ انشئٛسٛبٌ فٙ نجُ

ٚظٓش يُٓب يب ٚقُغ ثبٌ انًسزقجم سٛكٌٕ ٔاػذًا، ٔنؼم أفؼم دنٛم ػهٗ رنك اٌ انجهسخ انًقجهخ نًجهس انُٕاة رشًم انُظش فٙ قٕاٍَٛ 

زٍٛ. رنك اٌ ٔصاسح انطبقخ انزٙ ٔػذد ثبٌ رذم يذم انششكخ يطهغ انسُخ، ػبجضح ٔيشاسٛى رجٛض فٙ يب رجٛض، رًذٚذ ايزٛبص كٓشثبء صدهخ سُ

قشٚخ رسزفٛذ يٍ ايزٛبص كٓشثبء صدهخ اسادٔا ػقذ اجزًبع شؼجٙ َٓبٚخ ْزا االسجٕع نالدزجبط ػهٗ  23ػٍ انٕفبء ثٕػذْب، ٔأْم صدهخ ٔ

صًخ يششٔع يؼشٔع ػهٗ انُٕاة ًٚٓذ السزفبدح ثهذاد اخشٖ يٍ اػبفخ انٗ رنك، .يٍ ْزا االيزٛبص 24/24آَبء فزشح رٕفٛش انكٓشثبء 

رزجبٔص انذبجبد نهًٕنذاد انخبطخ انزٙ اَفق ػهٗ ششائٓب ٔػهٗ اسزؼًبنٓب انهجُبٌَٕٛ أكضش يٍ سزخ  24/24خذيبد ششكبد رئيٍ انزٛبس 

 ػٍ يشكهخ رؤيٍٛ انكٓشثبء ثشكم يسزًش كزجذ ػهٗ االقم ػششٍٚ يقبالً  2008يُز ػبو .يهٛبساد دٔالس خالل انسُٕاد انخًس انًُظشيخ

فٙ انًئخ ػٍ ركبنٛف انزٕنٛذ ٔانُقم يٍ يظهذخ كٓشثبء نجُبٌ، ٔاششد ركشاًسا ٔفٙ انًقبل انسبثق انٗ اٌ  40ٔيسزقش، ٔثزكبنٛف رقّم ثُسجخ 

ؽٕال ػشش .غبص انطجٛؼٙ أ غبص انجٕربٌَسق رٕنٛذ كٓشثبء انًذٌ فٙ انًبَٛب ٔاَكهزشا اطجخ ٚؼزًذ ػهٗ انًٕنذاد انُقبنخ، ٔانزٙ رسزؼًم ان

سٍُٛ نى َشٓذ خطٕح اطالدٛخ فٙ يجبل اَزبط انكٓشثبء ٔرؤيُٛٓب نهًٕاؽٍُٛ، فبطجخ ُْبنك َشبؽ ثذٚم رًضم فٙ رؼذّد خذيبد انًٕنذاد 

ًٛخ انخ. ٔكبٌ انٕقغ انخبطخ، ٔيُٓب يٕنذاد رجهغ ؽبقزٓب انفٍٛ أٔ خًسخ آالف يٛغبٔاد ٚسزخذيٓب طُبػٌٕٛ ٔيسزشفٛبد ٔيئسسبد رؼهٛ

ٔال ٚضال شذٚذًا ػهٗ انًسزٓهكٍٛ انزٍٚ ٚشزشكٌٕ فٙ انًٕنذاد انخبطخ ارا اسادٔا الثُبئٓى انزًكٍ يٍ انذساسخ نٛالً ٔانذظٕل ػهٗ ثؼغ 

يهٛبس  1.2ٔاَفقُب ٔدزٗ ربسٚخّ، نى ٚشفغ قطبع انكٓشثبء انز٘ رسّٛشِ ٔصاسح انطبقخ يسزٕٖ االَزبط يٛغبٔاد ٔادذاً  2008ٔيُز .انزذفئخ انخ

يٛغبٔاد، ػهٗ اسزئجبس ثٕاخش، ٔاسرفغ ػجض انًٕاصَخ ثسجت انزسهٛفبد نًظهذخ  1000دٔالس، افزشع اٌ رسٓى فٙ اَجبص يذطزٍٛ ثطبقخ 

ع انقًٌٕٛ سبس.فٙ انًئخ يٍ انذٍٚ انؼبو انز٘ ٚزٕقغ انكضٛشٌٔ رسججّ ثؼٛق أٔسغ ٔأشًم اقزظبدًٚب يًب َشٓذ انٕٛو 43كٓشثبء نجُبٌ انٗ َسجخ 

ٛخ ػهٗ دٛبرُب، دًَٔب ركهٛف جًبػٙ دش، انٗ االسزُجبد ثبنًئسسبد انؼبنًٛخ ٔانذٔل انظُبػٛخ الػبَخ نجُبٌ ػهٗ رشيًٛى يُشآد انجُٛخ انزذز

 11ٔرجذٚذْب ٔرطٕٚشْب، َٔزٛجخ دػى ثؼغ انًئسسبد انذٔنٛخ ٔثؼغ انذٔل يضم فشَسب ٔانًبَٛب، رٕافشد ٔػٕد ثبنزضايبد اقشاػٛخ ثًجهغ 

نكٍ اطذبة االنزضايبد اشزشؽٕا رُفٛز االداسح انهجُبَٛخ اطالدبد ”. يهٛبس دٔالس نهجُبٌ يٍ انًئسسبد ٔانذٔل انًشبسكخ فٙ "يئرًش سٛذس

نقذ ثُّٛب ثٕػٕح اٌ يٕػٕع انكٓشثبء نى ٚذقق أ٘ رطٕٚش ٔأ٘ رذسٍٛ، ٔنٕ أقذو انؼٓذ، ٔٔصساإِ .جزسٚخ أًْٓب اطالح قطبع انكٓشثبء

، ػهٗ اػزًبد رهضٚى ششكبد خبطخ رؤيٍٛ انكٓشثبء ثبنًٕنذاد انُقبنخ، ْٔزا يب فؼهزّ دثٙ يغ ششكخ نجُبَٛخ 2008صاسح انطبقخ يُز ػبو رٕنٕا ٔ

يهٛبس دٔالس، ٔرذسٍ يٛضاٌ  32-30يُز سُٕاد نزؤيٍٛ انُٕس الْى شٕاسػٓب انزجبسٚخ ٔانسٛبدٛخ، نكبَذ انذظٛهخ اَخفبع انذٍٚ انؼبو 

يهٛبساد دٔالس، ٔنًب كبَذ ُْبنك اصيخ ٔيؼبنجبد رفشع اقزشاػبً جذٚذاً سٛضٚذ انًخبؽش ٔنٍ ٚئد٘  8-6خًس سُٕاد  انًذفٕػبد خالل

سثًب ثذد انظٕسح يكفٓشح، َُٔظش انٗ انٕػٕد ثزذسٍٛ يسزٕٖ انؼجض فٙ .انٗ يُبفغ يب دايذ االداسح يٓزشئخ ٔيسٛسخ انٗ دذ ثؼٛذ

"اإلثشاء  2013بو انًٕاصَخ ٚشأسٓب انُبئت اثشاْٛى كُؼبٌ، ْٕٔ طبدت يئنف ػَُّٕ ػبو انًٕاصَخ. انهجُخ انًخزظخ ثًشاجؼخ اسق

يهٛبس دٔالس. ٔفٙ دُّٛ سددَب ػهّٛ اٌ انؼجض انز٘ ٚزذذس ػُّ ٚزًضم فٙ  11انًسزذٛم" اشبس فّٛ انٗ فقذاٌ انًؼهٕيبد ػٍ ػجض ٚجهغ 

نجُخ االسزبر كُؼبٌ انزٙ ساجؼذ اسقبو انًٕاصَخ يذٖ سُخ كبيهخ، ٔانزٙ أقشد سهسهخ .انزسهٛفبد انزٙ ؽهجٓب صيالإِ ٔصساء انطبقخ ٔانًٛبِ

يهٌٕٛ  250انزٙ اػزض ثؼغ انسٛبسٍٛٛ ثبَجبصْب، رشٛش انٗ خفغ انؼجض ػٍ انسُخ انسبثقخ  2018انشرت ٔانشٔارت، ٔفشد أسقبيبً نًٕاصَخ 

أ٘  2018يهٛبس نٛشح ػبو  2000يهٛبس نٛشح ثًُٛب االسقبو سززجبٔص انـ 1200دٔالس، كًب اٌ انهجُخ قذسد كهفخ سهسهخ انشٔارت ٔانشٔارت ثـ

اػزًبدًا ػهٗ ْزِ االسقبو انًزٕافشح سٕاء يٍ قطبع انكٓشثبء أٔ رقذٚشاد انًٕاصَخ، كٛف نًٍ !فٙ انًئخ يٍ انشقى انًقذس 65أكضش ثُسجخ 

ال رسزطٛغ رقذٚش ركبنٛف رسٛٛش شئَٔٓب ٔال رؼٛف أ٘ صٚبدح انٗ ؽبقخ  رؼٓذٔا يسبػذح نجُبٌ فٙ "يئرًش سٛذس" اٌ ٚهزضيٕا انًسبػذح الداسح

نجُبٌ ٚذزبط انٗ ؽبقى جذٚذ يٍ انٕصساء ٔانٗ ػقهٛخ ثؼٛذح ػٍ رخظٛض انُفغ ٔاالَزفبع ثفئبد يؼُٛخ ؽبئفٛخ االَزبط انكٓشثبئٙ انًزٓبنكخ؟

ًٛب نهؼًم ػهٗ خالص انجهذ، ٔنٍ ٚكٌٕ رنك ثضٚبدح االقزشاع، ثم نجُبٌ ٚذزبط انٗ سجبل َٔسبء يُضٍْٛ ٔيقزذسٍٚ ػهًًٛب ٔاخالق.ٔسٛبسٛخ

ثبنغبء ػجض انكٓشثبء، صٚبدح انذخم يٍ يششٔع رششٚغ صساػخ انذشٛشخ ٔرظذٚشْب، ٔرخظٛض قطبع االرظبالد. اٌ ْزِ انزٕجٓبد رٕفش 

ذس". َٔزٛجخ كٓزِ رسًخ ثزسذٚذ انزضايبد نجُبٌ يهٛبس دٔالس انزٙ افزشع انزضايٓب فٙ "يئرًش سٛ 11نهجُبٌ خالل صالس سُٕاد أكضش يٍ انـ

فؼسٗ أٌ ٚقزُغ انًسئٔنٌٕ ثظٕاة ْزا انخٛبس ثذل .سُٕاد 7-6ٔرذقٛق ثؼغ انفبئغ فٙ اَزظبس يذاخٛم انغبص ٔانُفؾ ارا رذظهذ ثؼذ 

 .ٓى فٙ انُجبحٚخّ ٔفشم يًضهرٕجٓبرٓى دزٗ رب

 


