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 سالمة من بروكسيل يُطمئن: االقتصبد بخير! بلحبج لـ"النهبر": حمبسة الذول تراجعت كثيرا  

 متى مىريس

اررفغ يُظٕة انزفبإل ثٕالدح لزٚجخ جذاً نهذكٕيخ ثؼذ رفكٛك انؼمذ انزٙ ٔاجٓذ ػًهٛخ انزؤنٛف، نزظهك االيٕر يظبرْب االٚجبثٙ 

ززإص دكٕيخ رُزظزْب يهفبد الزـبدٚخ ٔٚمززة خزٔج انذخبٌ االثٛق يئػزاً نؼٕدح انزئٛض انذزٚز٘ انٗ انظزاٚب انذكٕيٛخ ن

أيبو دكٕيخ انزئٛض انذزٚز٘ انجذٚذح رذذٚبد ٔيهفبد الزـبدٚخ ٔيبنٛخ رذزبج نًؼبنجبد طزٚؼخ نٕلف .ٔيبنٛخ رذذّد يـٛز انجالد

ٓبٚخ انؼبو يهٛبراد دٔالر َ 6االَٓٛبر األلزـبد٘ ٔرآكم انًبنٛخ انؼبيخ يغ اطزًزار رزاكى انذٌٕٚ ٔاررفبع انؼجش انذ٘ لبرة 

، نزجذأ يزدهخ االؿالدبد انًُزظزح انزٙ ٔػذ ثٓب نجُبٌ انجٓبد انًبَذخ ٔانًئطظبد انذٔنٛخ. انجٛبٌ انٕسار٘ نهذكٕيخ 9132

انجذٚذح ٚجت اٌ ٚالدع فٙ انـذارح انًهفٍٛ انًبنٙ ٔااللزـبد٘، ٔكزٔرح رُفٛذ يمزراد يئرًز طٛذر ٔانًؼبرٚغ االطزثًبرٚخ 

ٔل ٔانجٓبد انًبَذخ، يمبثم رؼٓذِ ثبؿالدبد يبنٛخ ْٔٛكهٛخ رؼٛذ االَزظبو انٗ يبنٛزّ انؼبيخ ٔرذٛٙ انزٙ دًهٓب نجُبٌ نهذ

انمطبػبد االلزـبدٚخ انزٙ دخهذ يُذ طُٕاد غزفخ انؼُبٚخ انفبئمخ. فٙ كم االدٕال، ػبدد االٚجبثٛخ انذكٕيٛخ انٗ االجٕاء 

د انخبرجٛخ نًظبػذح نجُبٌ فٙ انخزٔج يٍ يذُزّ، ْٔذا يب طًؼّ نززرفغ يٍ جذٚذ يؼُٕٚبد ثؼق انجٓبد انذٔنٛخ ٔانًئطظب

يزح جذٚذح دبكى يـزف نجُبٌ رٚبف طاليخ خالل نمبءارّ فٙ انؼبؿًخ انجهجٛكٛخ ثزٔكظٛم، دٛث اجزًغ ثذبكى انجُك انًزكش٘ 

ف األٔرٔثٙ نهؼئٌٔ انجهجٛكٙ ثٛبر َٔٔغ ٔمًؤَّ ػهٗ انٕكؼٍٛ اإللزـبد٘ ٔانًبنٙ فٙ نجُبٌ. أيب انهمبء االْى فكبٌ  ّٕ يغ انًف

اإللزـبدٚخ ٔانًبنٛخ ٔانلزٚجٛخ ٔانجًزكٛخ ثٛبر يٕطكٕفٛؼٙ. ٔفٙ انًؼهٕيبد ٔكغ طاليخ انجبَت االٔرٔثٙ فٙ أجٕاء 

االٔكبع انًبنٛخ ٔااللزـبدٚخ ٔانُمذٚخ فٙ نجُبٌ، ػبردبً كم َمبم انمٕح انزٙ ًٚزهكٓب نجُبٌ نهُٕٓف يٍ جذٚذ، يؼذداً ػهٗ أًْٛخ 

يهٛبراً. ٔاكذ نهًظئٔل االٔرٔثٙ لٕح انهٛزح انهجُبَٛخ ٔايكبَبد يـزف  01زٛبمبد انُمذٚخ انزٙ ًٚزهكٓب انًزكش٘ ٔرزخطٗ االد

نجُبٌ نذًبٚخ االطزمزار انُمذ٘، يئكذاً اٌ نجُبٌ ٕٚاجّ ثبنفؼم رذذٚبد داخهٛخ، نكٍ الزـبدِ ثخٛز، ٔأ٘ رطٕراد طٛبطٛخ اٚجبثٛخ 

انًبنٙ ٔااللزـبد٘. ٔنى ٚخف انجبَت االٔرٔثٙ يخبٔفّ رجبِ انٕكغ فٙ نجُبٌ، يؼذداً ػهٗ  طزُؼكض اٚجبثب ػهٗ انٕكؼٍٛ

أًْٛخ االطزاع فٙ رؼكٛم دكٕيخ ٔانؼزٔع ثبالؿالدبد نززكبيم يغ االجزاءاد انُمذٚخ انزٙ ٚمٕو ثٓب نجُبٌ نهذذ يٍ رزاكى 

ثٙ ٔانزشايّ ثزؤيٍٛ انزًٕٚم انًخـؾ نهجُبٌ فٙ طٛبق االسيبد، ٔأثهغ انًظئٔل االٔرٔثٙ طاليخ اٚلبً دػى االرذبد األٔرٔ

يئرًز "طٛذر"، يغ رؼذٚذِ ػهٗ كزٔرح اٚفبء نجُبٌ ثبنزشايبرّ انزٙ لطؼٓب خالل انًئرًز. كًب رطزق انهمبء ثذظت انًؼهٕيبد 

انزٙ ركجذ نجُبٌ ثذظت انٗ يهف انالجئٍٛ انظٕرٍٚٛ ٔانًظبػذاد انزٙ رهمبْب نجُبٌ يٍ االرذبد االٔرٔثٙ نًٕاجٓخ ْذِ االسيخ 

انجُك انذٔنٙ، ركبنٛف يجبػزح رُبْش انًهٛبر دٔالر ٔغٛز يجبػزح ثذٕانٗ يهٛبر٘ دٔالر، فٙ انٕلذ انذ٘ أفبدد األيى انًزذذح أٌ 

يهٛبر دٔالر. ٔكبَذ كهًخ نظاليخ أيبو غزفخ انزجبرح انؼزثٛخ انجهجٛكٛخ فٙ  30كهفخ انذزة انظٕرٚخ ػهٗ نجُبٌ رجهغ َذٕ 

م، فٙ دلٕر جًٛغ انظفزاء انؼزة انًؼزًذٍٚ نذٖ ثهجٛكب ٔانظفزاء انجهجٛكٍٛٛ انًؼزًذٍٚ فٙ انذٔل انؼزثٛخ. ٔانزمٗ ثزٔكظٛ

خ، دٛث رًّكٍ انًؼبركٌٕ يٍ مزح يخزهف األطئهخ ػهّٛ ًّ ثبنؼٕدح انٗ يئرًز "طٛذر" .انجبنٛخ انهجُبَٛخ فٙ طٛبق جهظخ َمبع يٓ

ذ االؿالدبد انًبنٛخ ٔانٓٛكهٛخ، فبالَظبر انٗ انذكٕيخ انجذٚذح ٔكٛف طززؼبمٗ يغ ٔيب ُٚزظزِ انؼبنى يٍ نجُبٌ ػهٗ ؿؼٛ

االجزاءاد انمبطٛخ انزٙ ٚجت ػهٛٓب رُفٛذْب ٔيُٓب يب لذ ٚطبٔل انًٕامٍُٛ يجبػزح كًٍ خطخ انزمؼف انزٙ ٚجت انظٛز ثٓب. 

لذ رزاجؼذ كثٛزاً َزٛجخ انزؤخز انمٛبطٙ فٙ  ٔٚجذٔ اٌ انذًبطخ انذٔنٛخ نجؼق انذٔل ٔانجٓبد انًبَذخ خالل يئرًز "طٛذر"

رؼكٛم انذكٕيخ، ٔيُٓب يٍ فمذ ْذِ انذًبطخ َٓبئٛب. ثبنفؼم، ٚئكذ َبئت رئٛض انجُك انذٔنٙ نًُطمخ انؼزق االٔطن فزٚذ ثهذبج 

جزًغ انذٔنٙ، نـ"انُٓبر" اٌ انٕكغ فٙ نجُبٌ نطبنًب كبٌ دلٛمبً، ٔانًطهٕة ْٕ انجذء ثبالؿالدبد انزٙ رؼٓذ ثٓب أيبو انً

خـٕؿب خالل يئرًز "طٛذر"، يؼذداً ػهٗ أًْٛخ انؼزٔع فٙ االؿالدبد انًزؼهمخ ثمطبع انكٓزثبء ٔانجُٗ انزذزٛخ، ٔيُٓب 

االرـبالد ٔانطبلخ ٔانًٛبِ نزذفٛش االلزـبد ٔجذة انًشٚذ يٍ االطزثًبراد ٔدػى انًُٕ، ٔكهٓب خطٕاد رظبْى فٙ رٕفٛز انًشٚذ 

دُٚبيٛخ جذٚذح فٙ انؼجهخ االلزـبدٚخ. ٔٚالدع ثهذبج أٌ "انجٓبد انًبَذخ ٔانـذٚمخ نهجُبٌ كبَذ يٍ فزؽ انؼًم ٔارطبء 

رؼبركّ يغ انًظئٔنٍٛ انهجُبٍَٛٛ انزإٚخ خالل يئرًز طٛذر ٔرُزظز رُفٛذْب، ٔنكٍ دزٗ اٌٜ انجُك انذٔنٙ نى ٚز رمذيبً ػهٗ ؿؼٛذ 

الل طٛذر نى رظهك انطزٚك انـذٛخ ثؼذ. ٔٚمٕل: "ثبنزؤكٛذ ُْبنك يخبٔف ْذِ االنزشايبد، فبالؿالدبد انزٙ رؼٓذ ثٓب نجُبٌ خ

دٛبل طٛذر، ففٙ دبل اطزًزد االيٕر ػهٗ دبنٓب فكم رؼٓذاد طٛذر طزهغٗ، ٔانذكٕيخ انهجُبَٛخ نى رهزشو يب رؼٓذد ثّ ٔال 

جخ انٗ انٕكغ انًبنٙ ٔااللزـبد٘ دًبطخ ثمٛذ نهذٔل انزٙ لزرد يظبػذح نجُبٌ خالل طٛذر َزٛجخ يب آنذ انّٛ االيٕر" ثبنُظ

ٔانًخبٔف انًظزًزح. ٔٚؼذد ثهذبج يزح جذٚذح ػهٗ "ؿٕاثٛخ انظٛبطخ انُمذٚخ انزٙ ٚؼزًذْب دبكى يـزف نجُبٌ رٚبف طاليخ 

انذ٘ ٚئد٘ دٔرا يذٕرٚب ٔاٚجبثٛب فٙ انذفبظ ػهٗ االطزمزار"، يؼٛزاً انٗ اٌ انجُك انذٔنٙ "نذّٚ كم انثمخ ثؤٌ يـزف نجُبٌ 

ٔفٙ كم االدٕال، ٔػهٗ ؿؼٛذ يزـم ثظٛذر ."لغ يزح جذٚذح أطظب ٔٚزخذ اجزاءاد يًٓخ نهذفبظ ػهٗ اطزمزار االٔكبعطٛ

ٔاالؿالدبد، ػهًذ "انُٓبر" اٌ سٚبرح ٔفذ يٍ ؿُذٔق انُمذ انذٔنٙ أرجئذ انٗ يب ثؼذ رؼكٛم انذكٕيخ نجذ يـٛز طٛذر ٔيب 

ٛبل انٕكغ انهجُبَٙ. ٔفٙ ْذا انظٛبق، ٚذكٗ فٙ ثؼق انكٕانٛض االلزـبدٚخ انزشيّ نجُبٌ ػهٗ كٕء ثؼق انزمبرٚز انظهجٛخ د

 .ٔانًبنٛخ ػٍ خطخ يظبػذح خبرجٛخ لذ ٚطهجٓب نجُبٌ فٙ انًزدهخ انًمجهخ


