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هــم َـكــىن نـىــا »اورَــكــى« عــرتــٍ؟
االفكاق الحقؿه٘ة جأجٌ٘ا ؾائوا هي العالن الٌّاعٖ ،فقؿ اعلي فٖ الواً٘ا اى ٌككة غْذاٗك  GOTHAERللحأه٘يُّٖ ،
ٌككة الواً٘ة ًاٌطة هعل٘ا ،إًوث الٔ جعالف اّقّبٖ ٗعكف باون اّقٗكْ ُّ EUREKO.فا الحعالف اًٍئ فٖ العام
 1992هي ؼوه ٌككات جعول شٌى٘ات اّقّب٘ة هؽحلفةّ .بعؿ إًوام »غْذاٗك« اِبط للحعالف هْشْؾات ASSETS
جقؿق بـ  64,11هل٘اق شٌَ٘ اوحكلٌّٖ٘ ،اقىاٖ وٌْٗة جقؿق بـ  3,2هل٘اق شٌَ٘ اوحكلٌّٖ٘ٗ .حصىؿ الحعالف بٍككة قابٕة
HOLDINGجعول اون اّقٗكّْ ،جحقاون اوِوِا الٍككات الىث الوحعالفةّ .فٖ الوقابل جولك الٍككة القابٕة ظّة فٖ
كل هي الٍككات اعٕاء الحعالف.
قئييييي٘ه ٌيييييككة غْذييييياٗك الىييييي٘ؿ ّلفهييييياًب بييييياٌٗك قيييييا فيييييٖ ُيييييفٍ الوٌاويييييبة » لقيييييؿ جكًْيييييث ليييييؿٌٗا قٌاعييييية بيييييأى فكيييييك
اّقٗكيييْ

"ُ "EUREKO CONCEPTيييٖ االًىييييب لٌيييا لبليييْو الوكجبيييية الؿّل٘ييية ُّيييٖ جحيييي٘ط لٌيييا اى ًيييحعلن هييييي

ظلفائٌيييا ك٘ف٘ييية الحعييياٖٖ ّاالؼطييياق الكائٌييية فيييٖ »اقأيييِ٘ن« كويييا جىييياعؿًا علييئ جعىييي٘ي اؾائٌيييا ؾاؼيييل الواً٘يييا ظ٘يييد
قاعؿجٌا االواو٘ة«.
اهيييا قئييي٘ه »اّقٗكيييْ« الىييي٘ؿ شيييف هيييؿلْ فقيييا »اى الحعيييالف ٍٗيييكل اؾا لحبييياؾ الؽبيييكات بييي٘ي الٍيييككات االعٕييياء،
ُّْ هٌف جأو٘ىَ ها فحئ ٗىصل ًصاظا جلْ ًصاض«.
لقيييؿ اويييحْقفٌٖ ُيييفا الؽبيييك لويييا ف٘يييَ هيييي عبيييك ٗوكيييي اى ٗف٘يييؿ هٌِيييا الٕييياهٌْى العيييك علييئ اؼيييح ف ُْٗييياجِن .ففيييٖ
اليييْٖي العكبيييٖ ظيييْالٔ ٌ 300يييككة جحعيييأٖ الحيييأه٘ي الوباٌيييكّ ،لييي٘ه بييي٘ي ّاظيييؿ ّاؼيييكٓ إ قابيييٗ اّ جيييؿاؼل فيييٖ
إ عول اقل٘وٖ هٍحك .
ِيييع٘ط اى عيييؿؾا هِويييا هيييي ٌيييككات الحيييأه٘ي العكب٘ييية ٗىييياُن فيييٖ ٌيييككة اعييياؾ الحيييأه٘ي العكب٘ييية ي.م.

.ARAB

ّ REلكيييي ُيييفٍ الوىييياُوة ال جصعيييل هيييي الوىييياُو٘ي ظلفييياء اقل٘و٘ييي٘ي .ـليييك اى الع قييية القائوييية فيييٖ هيييا ب٘يييٌِن جقحّيييك
علييئ ؾعييين اعييياؾ الحيييأه٘ي العكب٘ييية اويييٌاؾاِّ ،يييْال الييئ االظحفيييال بيييأكبك هقيييؿاق هيييي االقىييياٖ ؾاؼيييل الوٌطقييية العكب٘ييية.
ُّفا ُؿف وام ّجعب٘ك عي جعاٖف عكبٖ ال ٗوكٌٌا اال اى ًباقكِوا.
اهييا جعييالف »اّقٗكييْ« ف٘ييفُب بأبعيياؾٍ اليئ ظييؿ اقاهيية ع قيية عٕييْٗة بيي٘ي الٍييككات الوٌحىييبة ال٘ييَّ ،ـلييك هييي ؼيي
الوٍاقكة فٖ هلك٘ة الٍككة القابٕةّ ،جولك ُفٍ االؼ٘ك ظّة فٖ كل هي الٍككات الوٌحىبة الِ٘ا.
ّلييْ قييؿق لعييؿؾ هييي الٍييككات اللبٌاً٘يية ّالىييْقٗة ّاالقؾً٘يية هيير اى جقيي٘ن فييٖ هييا بٌِ٘ييا جعالفييا عليئ غييكاق »اّقٗكييْ«
فلىْف ٗؤؾٕ ـلك الٔ اًؽكاِٖا فٖ ٌكاكة عْٕٗة جىحوؿ هٌِا هٌافع عؿ ً ،فكك هٌِا:
 الييييحؽلُ هييييي ظاليييية االًهيييي و عليييئ الييييفاتّ ،بلييييْو هكجبيييية الٍييييككة االقل٘و٘يييية ،هييييي ؾّى الحؽلييييٖ عييييي اوييييحق ل٘ةالٍككة ّهكاًحِا الوعل٘ة.
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 الوٍييياقكة بٍيييكل غ٘يييك هباٌيييك بٌٍييياٖ ؼييياقشٖ ،هيييي غ٘يييك اى جحكليييف الٍيييككة الوحعالفييية هٍيييقة افححييياض فيييك لِييياؼاقز اقأِ٘ا.
 جباؾ الؽبكاتّ ،الوْلف٘ي ،ال و٘وا الفٌ٘٘ي هٌِن. الحفييياّْ ّهع٘يييؿٕ الحيييأه٘ي هيييي هْقيييع قيييْ  ،ظ٘يييد ٗصيييكٕ الحفييياّْ باوييين جعيييالف ٌيييككات ّلييي٘ه باوييين ٌيييككةّاظؿ .
ّهيييا اقْليييَ عيييي الٍيييككات فيييٖ لبٌييياى ّويييْقٗا ّاالقؾى ّٗيييط قْليييَ عيييي ٌيييككات الحيييأه٘ي الوباٌيييك فيييٖ إ بليييؿ عكبيييٖ
آؼيييك ،هٍيييكقا ّههكبييياّ .لىيييث اشيييؿ ِييي٘هة افٕيييل هيييي »اّقٗكيييْ« االّقّب٘ييية ًحصييياّل بِيييا الـعـىـاوـ٘ـيييـات الـحـيييـٖ
شـعـلـيييـث الٕييياهٌ٘ي العيييك ٌٗطيييّْى علييئ اليييفات ،فيييٖ الْقيييث اليييفٕ جٕييي اس ف٘يييَ اويييْاو الحيييأه٘ي فيييٖ العيييالن بالعككييية،
ّجحوؽٓ عي ٌككاتّ ،جكح تّ ،جعالفات هحعؿؾ الصٌى٘ات ّاالظصام.
ّلييين ٗعيييؿ فيييٖ قاٗيييٖ الوحْأيييع هقبيييْال اى ٗبقييئ الٕييياهٌْى العيييك فيييٖ هْقيييع »الوحفيييكز« علييئ هيييا ٗصيييكٕ ليييؿٓ
اٙؼيييكٗي .علويييا بيييأى هييييا ٗقيييْم بيييَ اٙؼييييكّى اًويييا ُيييْ جصو٘ييييع الطاقيييات ّاعيييؿاؾ العييييؿ الشح٘ييياض اويييْاو الٕييييعفاء،
ّاوْاقٌا بٌِ٘ا ٖبعا.
اًييا اؾق اى ٌييككات عكب٘يية عؿٗييؿ جعييكَ عليئ االظحفييال بوييا جييٌعن بييَ هييي ظقييْو ظّييكٗة ّغ٘كُييا هييي ٔييكّ
الى٘اوييية العوائ٘ييية الوعحويييؿ ؼِّْيييا فيييٖ الؽلييي٘س العكبيييّٖ ،فيييٖ اليييؿّ ـات االً وييية االقحّييياؾٗة الوْشِيييةّ .اؾق
اى جؽلييييٖ جلييييك الٍييييككات عييييي جلييييك االهح٘ييييالات ْٖعييييا ،اهييييك ِييييعبّ .لييييفلكّ ،جييييؿاقكا لومٗييييؿ هييييي الحييييأؼ٘ك فييييٖ
اوييييحلعاو الككييييب العييييالوٖ ،اقٓ فييييٖ ق٘ييييام ٌييييككات قابٕيييية عكب٘يييية عليييئ غييييكاق جعييييالف »اّقٗكييييْ« االّقّبييييٖ،
ِ٘هة ٗوكي اى جع ٔ بقبْ الٕاهٌ٘ي العك ّجكٖٔ ظىاو٘اجِن الؿاؼل٘ة.
اًِيييا ؾعيييْ هحْا ٔيييعة ًطلقِيييا هيييي لبٌييياى ،هيييي اشيييل اويييحٌِاْ ُوييية اليييمه ءّ ،ظولِييين علييئ االًحقيييا هيييي هقاعيييؿ
الوحفيييكش٘ي الييئ العلبييية ،ظ٘يييد اللعيييب هبييياض ل قْٗييياء فعىيييب .علييئ اى ؾعْجٌيييا ُيييفٍ جبقييئ ِيييكؼة فيييٖ ّاؾ ،هيييا لييين
جحْافك لؿٓ المه ء العك ٌصاعة االّقّب٘٘ي ّجْأعِن فٖ آى.
جييكُٓ ،ييل ٗولييك اظييؿًا هييا ٗكفييٖ هييي الٍييصاعة كييٖ ٗعلييي عييي ظاشحييَ اليئ الييحعلان هييي اٙؼييكٗي هييي اشييل العوييل ؼيياقز
ظؿّؾ ٌَّٖ االِلٖ؟
ُّيييل ٗصيييكا اظيييؿًا علييئ االعحيييكاف بييياى الحعيييالف ّاٙؼيييكٗيُ ،يييْ الطكٗيييم االفٕيييل لْليييْز بيييا الٌٍييياٖ االقل٘ويييٖ؟
الٍييككات االّقّب٘يية الىيييث ،عليئ هييا ُيييٖ عل٘ييَ هييي قيييؿقات ،ليين جصييؿ ظكشيييا فييٖ اى جفّييط عيييي ظاشحِييا اليئ عٕيييؿ
ظلفائِاّ ،ؼبكاجِن فٖ وعِ٘ا الٔ بلْو الوكجبة االقل٘و٘ة.
فِل ًعفًّ ،عي الٕاهٌ٘ي العك  ،ظفُّا؟
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انتأمُه فٍ نثىان ...تارَخ عرَك وآفاق مه غُر حذود!
لعيييل الطكٗيييم االقّيييك الييئ اؼحّييياق جييياقٗػ ِيييٌاعة الٕيييواى فيييٖ لبٌييياى ُيييْ فيييٖ اعحوييياؾ الوكاظيييل الى٘اوييي٘ة لحييياقٗػ
لبٌاى العؿٗد ،هعطات لعؿٗرٌا.
فٌبيييؿا بالوكظلييية العرواً٘ييية ظ٘يييد هيييْقن الحيييأه٘ي البعيييكٕ علييئ اٗيييؿٕ هورليييٖ الٍيييككات االّقّب٘ييية للٌقيييل ّالحيييأه٘ي،
ّكييياى الـحـأهـ٘يييـي ٗـعيييـكف آًيييـفا بـالـى٘ـكـْقجيييـاٍ

ُّ ،SIGORTAيييفٍ الكلوييية الحكك٘ييية هيييا جيييما ٌيييائعة ظحييئ

الْ٘م.
ّقييؿ جكييْى هماّليية الحييأه٘ي بٍييكل ً يياهٖ بييؿات ظييْالٔ العييام  1830هييع قييؿّم جصيياق هييي شٌىيي٘ات اّقّب٘يية هؽحلفيية
غييؿا ؾؼييْ شييً٘ ابييكاُ٘ن باٌييا الوّييكٕ اليئ لبٌيياىّٗ .ييفكك ْٗوييف ظحييٖ فييٖ »جيياقٗػ لبٌيياى« ًقيي عييي كحييا »8
ويييٌْات فيييٖ ويييْقٗا ّفلىيييط٘ي« اليييفٕ كحبيييَ الوْليييف القٌّيييلٖ  F. A. Nealفيييٖ العيييام » 1853اى عيييؿؾ الىيييفي
الحٖ كاًث جؿؼل هٌ٘اء ب٘كّت بعؿ عام  1830ظاهلة العلن االًكل٘مٕ كاى ّٗل الٔ  150وفٌ٘ة كل عام«.
ّٗقيييْ باوييين اهييي٘ي فييياقن فيييٖ كحابيييَ »ـككٗيييات الىيييٌ٘ي« »اى ٌيييككة شكٍٗيييام  GRESHAM LIFEالبكٗطاً٘ييية
للحيييأه٘ي علييئ الع٘يييا شييياءت الييئ هّيييك فيييٖ اّائيييل الرواًٌ٘يييات هيييي القيييكى الوأيييٖ ،فاًحيييؿبث االبيييي الراليييد هيييي بييي٘ي
ويييحة هيييي االؼيييْ ذابيييث ،ابٌييياء ًعويييَ ذابيييث الب٘كّجيييّٖ ،اويييوَ ًص٘يييب ،لحيييْلٖ االؾاق ّاالٌيييكاف علييئ ّكالحِيييا فيييٖ
هّييكّ .جييؿقشث اعوييا شكٍٗييام للع٘ييا ًّوييث جعييث قعاٗيية ًص٘ييب ًعوييَ ذابييثّ ،لوييا جؽييكز اؼييٍْ ال٘ييان ذابييث هييي
الكل٘يييية الىييييْقٗة االًص٘ل٘يييية يالصاهعيييية االه٘كك٘يييية فييييٖ ب٘ييييكّت وييييٌة ًّ 1887ييييا ؾبلييييْم »اوييييحاـ فييييٖ الّيييي٘ؿلة«
اويييحؿعاٍ ًص٘يييب الييئ القييياُك ّٔ ،يييوَ الييئ هييي

ّكالييية شكٍٗيييامّ .هيييا لبيييد ًص٘يييب اى جيييْفٖ فؽلفيييَ ال٘يييان هوييير

للٍككة فٖ الٍكو.
ذييين إًييين االغ الراليييد ًقيييْال الييئ شكٍٗيييام ّجيييْلٔ جور٘لِيييا فيييٖ لبٌييياى ّويييْقٗا ّفلىيييط٘ي ّاجؽيييف ب٘يييكّت هقيييكا اقل٘و٘يييا
العوا الٍككة فٖ الوٌطقة.
ّبقٖ ًقْال ٍٗكف علٔ جلك الوٌطقة ظحٔ اّاوٗ العٍكٌٗات هي القكى العٍكٗي.
ّبِيييفاٗ ،قيييْ باوييين فييياقنٗ ،كيييْى االؼيييْ ذابيييث يًص٘يييب ّال٘يييان ًّقيييْال بييياكْق قشيييا الحيييأه٘ي العيييك الوحفيييكغ٘ي
الٔ ُفٍ الٌّاعة«.
ّبعيييؿ اًحِييياء العيييك العالو٘ييية االّلييئ بٌعيييْ ويييٌح٘ي إًييين الييئ شكٍٗيييام فيييٖ ب٘يييكّت الٍيييا اه٘يييل شيييكشه ً ا
ّييياق،
هي هْال٘ؿ ع٘ي عٌْ ّ ،1897جْلٔ ق٘اؾ الٍككة هٌف العام ّ 1922ظحٔ ّفاجَ العام . 1984
ّاوييييه باويييين اهيييي٘ي فيييياقن ٌييييككة الحييييأه٘ي العكب٘يييية فييييٖ ٗافييييا العييييام  1945بالحعيييياّى ّفييييؤاؾ ويييياباّ ،بٌييييؿلٖ ٗعقييييْ
ظلبيييّٖ ،كاًيييث ٗافيييا فيييٖ ـليييك الْقيييث الوٌ٘ييياء الكئ٘ىيييٖ فيييٖ فلىيييط٘يّ .بعيييؿ الٌكبييية يً 1948قليييث »العكب٘ييية« هككمُيييا
الكئ٘ىٖ الٔ لبٌاى.
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ّليين جحييك لٌييا الىييص ت هييي اوييواء ٌييككات الحييأه٘ي االّقّب٘يية الحييٖ عولييث فييٖ لبٌيياى بييؿءا هييي القييكى الحاوييع عٍييك
وْٓ اوو٘ي :شكٍٗام ّ GRESHAMقّٗا  ROYALالبكٗطاً٘ح٘ي.
ّبعييييؿ اًِ٘يييياق اال هبكاْٖقٗيييية العرواً٘يييية ّؾؼييييْ الص٘ييييْي الفكًىيييي٘ة ّالبكٗطاً٘يييية لبٌيييياى فييييٖ العييييام ّ 1918جكييييكٗه
ً يييام االًحيييؿا الفكًىيييٖ ف٘يييَ فيييٖ العيييام  1920جعيييمل ّشيييْؾ الٍيييككات االّقّب٘يييةّ ،اِيييبط ليييؿٌٗا غ٘يييك جْك٘يييل اّ
ّكالييييييييية »ّ ، «AGENCYلعيييييييييل اُوِيييييييييا اًّ٘يييييييييْى ؾٕ اويييييييييْقاًه ؾّ بييييييييياقٕ

DES

UNION

 ,ASSURANCES DE PARISالحٖ ها جما عاهلة فٖ لبٌاى ظحٔ جاقٗػ الْ٘م.
ّفييٖ العييام ّ ، 1948بعييؿ هيييكّق وييبع وييٌ٘ي علييئ ً٘ييل لبٌيياى اويييحق لَ ،عوييؿ الوكظييْم ْٗويييف وييالن اليئ جأوييي٘ه اّ
ٌييييككة جييييأه٘ي ٌّٖ٘يييية ُييييٖ »االجعيييياؾ الييييٌْٖٖ ي.مّ .«. .ـلييييك بالحعيييياّى ّعييييؿؾ هييييي الوّيييياقف ّقشييييا االعوييييا
ّالوؤوىييييات الوال٘يييية ّال حصاقٗييييةّ .هييييا لبييييد الىيييي٘ؿ شيييياى وييييعؿ ابييييْ شييييْؾٍ ،قئيييي٘ه البٌييييك اللبٌيييياًٖ للحصيييياق ي.م. .
ّاٌقااٍ اى اوىْا ٌككة الٕواى اللبٌاً٘ة ي.م. .
ّجيييْالٔ بعيييؿ ـليييك جأوييي٘ه ٌيييككات الحيييأه٘ي اللبٌاً٘ييية ،كويييا جيييْالٔ جع٘ييي٘ي ّكييي ء لٍيييككات الحيييأه٘ي االشٌب٘ييية ،االهيييك
اليييفٕ ظويييل العكْهييية اللبٌاً٘ييية فيييٖ العيييام  1955علييئ اِيييؿاق اّ قييياًْى ؼييياَ بٍيييككات الٕيييواىّ .كاًيييث ويييلطات
االًحيييؿا الفكًىيييٖ ُيييٖ الحيييٖ اعيييؿت قييياًْى الوْشبيييات ّالعقيييْؾ ،اليييفٕ جٕيييوي بٌيييْؾا جكعييئّ ،للويييك االّلييئ ،عقيييْؾ
الٕواى فٖ لبٌاى.
ّلقيييؿ شييياءت الطفيييك الٌفط٘ييية فيييٖ الؽلييي٘س العكبيييّٖ ،قيييكاقات الحيييأه٘ن فيييٖ ويييْقٗا ّالعيييكاو ّهّيييك ،لحىييياعؿ ب٘يييكّت
علٔ اى جحعْ الٔ هقك اقل٘وٖ لعٍكات الٍككات االشٌب٘ة.
ّكيييياى للطفييييك البحكّل٘يييية إٗييييا فعلِييييا فييييٖ جٍييييص٘ع الوحوييييْل٘ي اللبٌيييياً٘٘ي عليييئ جأويييي٘ه ٌييييككات جييييأه٘ي ٌّييييككات
ّواٖة اجؽفت ُٖ إٗا ب٘كّت ًقطة اًط و لِا باجصاٍ االوْاو العكب٘ة.
ّفييييٖ العييييام ّ ،1968كيييياى عييييؿؾ ٌييييككات الحييييأه٘ي قييييؿ بلييييب لُيييياء ٌ 100ييييككة لبٌاً٘يييية ّاشٌب٘يييية ،اعييييؿ الوهفييييْق لييييَ
اليييؿكحْق ويييع٘ؿ ظوييياؾٍ ،االويييحاـ فيييٖ الصاهعييية االه٘كك٘ييية ّّلٗيييك االقحّييياؾ اليييٌْٖٖ ظٌ٘يييفا  ،قاًًْيييا شؿٗيييؿا لٍيييككات
الٕييييواى اِييييؿقجَ العكْهيييية اللبٌاً٘يييية فييييٖ العييييام  ،1968بوكوييييْم اٌييييحكاعٖ جعييييث ققيييين  9812فييييٖ العييييام ،1968
ُّيييْ هيييا ٗيييما ًافيييفا ظحييئ ْٗهٌيييا ُيييفاُّ .يييْ القييياًْى اليييفٕ اشيييال لٍيييككات الحيييأه٘ي اى جؤويييه فيييٖ هيييا بٌِ٘يييا شوع٘ييية
ٌيييييككات الٕيييييواىّٗ .بيييييؿّ اى القييييياًْى اويييييحْظٖ بوع ييييين اشمائيييييَ هيييييي قييييياًْى الٕيييييواى الفكًىيييييٖ الّييييياؾق فيييييٖ
الر ذٌ٘ات.
ّاـا كاًيييث العيييك الحيييٖ اٌيييحعلث فيييٖ العيييام  1975ظوليييث هع ييين الٍيييككات االشٌب٘ييية علييئ ههييياؾق لبٌييياى ،فِيييٖ لييين
جيييري اللبٌيييياً٘٘ي عيييي جأويييي٘ه ٌييييككات شؿٗيييؿ ُّ ،ييييا اى وييييْو الحيييأه٘ي اللبٌاً٘يييية جٕيييين ال٘يييْم ٌ 70ييييككة ٌّٖ٘يييية ّ15
ٌككة اشٌب٘ة.
جلييك ُييٖ باؼحّيياق اُيين الوعطييات الحييٖ هييكت بِييا ِييٌاعحٌا .اهييا اٙفيياو الحييٖ هييا جييما جعحبييك هفحْظيية اهاهٌييا فييٖ ُييفا
الْقيييث ،فِيييٖ هيييا جيييما قظبييية ّاى ك اًيييث أييي٘م هيييي ٖوْظاجٌيييا .فلّيييٌاعحٌا ّشيييْؾ علييئ اهحيييؿاؾ اليييْٖي العكبيييٖ،
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بعٕيييَ هباٌيييك ّٗحوريييل بفيييكّ لٍيييككات لبٌاً٘ييية ،اّ غ٘يييك هباٌيييك ّٗحوريييل بوىييياُوات ّظّيييُ فيييٖ ٌيييككات عكب٘ييية
ٌق٘قة.
ّفيييٖ اليييْٖي العكبيييٖ ٌيييككات لبٌاً٘ييية جحعيييأٖ ّوييياٖة الحيييأه٘ي ّاعييياؾ الحيييأه٘يّ .هيييا ٗيييما عيييؿؾ كب٘يييك هيييي اللبٌييياً٘٘ي
ٗحْلٔ المهام ّالكٗاؾ فٖ االوْاو الٍق٘قة.
ّليييْال و٘اوييية االبيييْا الوِْيييؿ الحيييٖ جحبعِيييا ؾّ الؽلييي٘س العكبيييٖ ،فيييٖ ّشيييَ الٍيييككات اللبٌاً٘ييية ،ظواٗييية لٍيييككاجِا
الٌْٖ٘ييية ،لويييا أيييطكت ٌيييككاجٌا الوٌحٍيييك فيييٖ الؽييياقز الييئ ظيييمم ظقائبِيييا لحعيييْؾ فححيييماظن ّجيييمؾظن ؾاؼيييل الىيييْو
اللبٌاً٘ة.
ّبيييالكغن هيييي االًحكاويييات العؿٗيييؿ الحيييٖ لعقيييث بّيييٌاعحٌا ،ويييْاء هيييي شيييكاء العيييك فيييٖ لبٌييياى ،اّ الحٕييي٘٘م علِ٘يييا
هيييي الؽييياقز ،فيييتًٖ هيييا لليييث اقاُيييا جعفيييل بتهكاًيييات اويييحرٌائ٘ة ،ـليييك اًِيييا اؼيييفت عيييي الوصحويييع اليييفٕ اًبرقيييث هٌيييَ
ؼّائّيييَ ،هيييي الطويييْض ،الييئ القيييؿق علييئ اويييحٌباٖ العليييْ ّالوٍييياقٗع ّالبيييكاهس الصؿٗيييؿ ّ ،علييئ االًؽيييكاٖ فيييٖ
الوصحوعات االؼكٓ ّالحأقلن ّالحٌاغن هعِا ،الٔ الّ بة فٖ هْاشِة الحعؿٗات.
ُّييٖ اليئ ـلييك جولييك ٖاقييات بٍييكٗة ُائليية هؤُليية علو٘ييا لوواقويية الحييأه٘ي بكييل فكّعييَ ّفييٖ كييل ِيي٘هَ الكائصيية فييٖ
العالن.
اى ِيييٌاعة علييئ ُيييفا الوقيييؿاق هيييي العْ٘ٗييية ،لىيييْف جكيييْى هىيييحعؿ لو قيييا ّهْاكبييية عّيييك الحْظ٘يييؿ االقحّييياؾٕ
اليييفٕ جصليييث بؿاٗاجيييَ العكب٘ييية فيييٖ ق٘يييام هصليييه الحعييياّى الؽل٘صيييٖ ّاالجعييياؾ الوهييياقبّٖ ،جصليييث فيييٖ الؽييياقز بالىيييْو
االّقّب٘ييية الْاظيييؿ ّ ،فيييٖ اه٘ككيييا الٍيييوال٘ة بالىيييْو العيييك ّ NAFTAبالوٌحيييؿٓ اٙويييْٕ٘ الباوييي٘ف٘كٖ فيييٖ الٍيييكو
االقّيييئ يٌُّ . APICييييا هفأّييييا ت جصييييكٕ فييييٖ ُييييفا الْقييييث هييييي اشييييل جعق٘ييييم الٍييييكاكة االّقّب٘يييية الوحْوييييط٘ة
 . EUROMEDاال اى قيييييؿق ٌيييييككاجٌا الٌْٖ٘ييييية علييييئ العيييييً٘ شٌبيييييا الييييئ شٌيييييب ّالوٌافىييييي٘ي االشاًيييييب ،جبقييييئ
هٍييييكّٖة بكفييييع اهْالِييييا الؽاِيييية ّاعحويييياؾ الوعيييياٗ٘ك الؿّل٘يييية للويييي ء ّ .عٌييييؿها جأؼييييف قٗيييياض الحْظ٘ييييؿ االقحّيييياؾٕ
هىييياقُا باجصييياٍ هٌطقحٌيييا العكب٘ييية ،فلىيييْف جحييياض لّيييٌاعحٌا فكِييية االًعحييياو هيييي عبْؾٗييية اليييؿاؼلّ ،الؽيييكّز الييئ
قظيييا االويييْاو الوٍيييحككة .اـا جكيييْى لٌيييا ّل ٌيييقاء فيييٖ اليييؿّ الوصييياّق عول٘يييات هٍيييحككة ّجبييياؾ ٗيييٌعكه ؼ٘يييكا
ّالؾُاقا علٔ الصو٘ع.
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وُسان 7991

رواج انتأمُه انصحٍ انخاص فٍ انعانم ...أغري انسىق انسىداء !
عكف الحيأه٘ي الّيعٖ ؼي

الىيٌْات العٍيك االؼ٘يك ًويْا شعليَ ٗعحيل الوكجبية االّلئ بي٘ي الحأهٌ٘يات الٍؽّي٘ة االكريك

قّاشا فٖ العالن.
ّلن ٗكي ـليك الٌويْ ذويك شِيؿ غ٘يك عياؾٕ بفلحيَ ِيٌاعة الٕيواى ،بيل ًح٘صية للحقيؿم الويفُل اليفٕ ظققحيَ ِيٌاعة الحقٌ٘يات
الكف٘عة الوىحْٓ  HIGH TECHعلٔ ِع٘ؿٕ الحٍؽُ٘ ّالوعالصة.
فلقؿ جكجبث علٔ اؾؼا جلك الحقٌ٘ات الع٘اؾات ّالوىحٍف٘ات فٖ اليؿّ الّيٌاع٘ة اّالّ ،فيٖ اليؿّ الٌاه٘ية ّهٌِيا لبٌياى فيٖ
ّقث الظم ،اعباء هال٘ة كاى ال بؿ هي اى جٌعكه اقجفاعا فٖ كلفة الطبابة ّاالوحٍفاء ،بع٘د جعْلث جليك الكلفية الئ ؼطيك
ٗ RISK/ RISQUEعصم الوىحِلك عي اوح٘عابَ ظحٔ ّلْ كاى ه٘ىْقا.
ّبؿؼْ كلفة الطبابة ّاالوحٍفاء الٔ ؼاًة الوؽاٖك الحٖ جر٘ك أطكابا فٖ ًفيه الوىيحِلكّ ،جيٌهُ عٍ٘يَ ،أي٘فث الئ
الئعيية الوٌحصييات الحييٖ جىييْقِا ٌييككات الٕييواى ،بْلّ٘يية شؿٗييؿ جىييحعم اى ٗقييا فِ٘ييا »الوٌييحس االكرييك ب٘عييا« BEST
 SELLERفٖ اوْاو الحأه٘ي.
ـلك اى »الؽطك الّعٖ« ٗؽحلف بطب٘عحَ عيي ويْاٍ هيي االؼطياق الحيٖ جحعاٖاُيا ٌيككات الٕيواىّ .اـا جصيكا الوىيحِلك
ّاوييحؽف باالؼطيياق الحييٖ جعيي٘ٗ بوؤوىييحَ الحصاقٗيية ،اّ ويي٘اقجَ ،اّ اٌيي٘اء اؼييكٓ ٗولكِييا ،اّ جييْأً عييي ٔييواًِا ،فييٜى
اظحواالت جعكْ جلك االٌ٘اء للعْاؾخ جبقٔ هحؿً٘ة ًىب٘ا.
اها »الّعة« فحبقٔ الِاشه الفٕ ٗقلم قاظة االًىاى ّفككٍ ،ال و٘وا فيٖ ُيفا الْقيث باليفات ظ٘يد ٗفعيل الحليْخ فعليَ فيٖ
ًٍك االهكاْ ّجفاقوِا.
ّلقؿ ذبث اظّيائ٘ا ،اى الٌىيبة الويْٗية ل ًحكاويات الّيع٘ة ّالحيٖ جىيحْشب االقاهية فيٖ الوىحٍيفٔ جحيكاّض بي٘ي 15ّ 11
بالوية هي كل هية ٌؽُ هٕوْى.
اها العاهل اٙؼك ،اليفٕ وياُن ّٗىياُن فيٖ قّاز الحيأه٘ي الّيعّٖٗ ،يؿفع بيالوْاٌٖ٘ي الئ اجؽياـ ٌيككات الحيأه٘ي الؽياَ
ه ـا لِن ،عٌؿ جعكٔيِن لعياؾخ اّ هيكْ ٗىيحْشب اقاهية فيٖ الوىحٍيفٔ ،فِيْ الحيكؾٕ اليفٕ جعياًٖ هٌيَ ُ٘ييات الٕيواى
الّع ٖ الحابعة للقطا العام .يّاًا ال اجعؿخ ٌُا عي ظالة لبٌاً٘ة فعىب ،بل عي ظالة هكٔي٘ة جطيا ُ٘ييات القطيا العيام
فٖ هع ن الؿّ ّ ،الٌاه٘ة هٌِا ؼِّْا .
فلقؿ بات هعكّفا اى ُ٘يات القطا العام جكلض جعث اذقا ب٘كّقكاٖ٘ة عبر٘ةُّ ،ؿقّ ،فىياؾ اؾاقّٕ ،جؽوية فيٖ الويْلف٘ي
ّاًفاو غ٘ك هصؿّ .كل ُفٍ اٙفات شعلث الِ٘يات الوٍاق الِ٘ا جقف عاشم عي قفع جقؿٗواجِا الٔ هىحْٓ هكْ.
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ُيفا الْاقيع الوكٗيك ،افقيؿ ُ٘ييات القطييا العيام الكر٘يك هيي ِيؿق٘حِاّ ،شعيل الوىييحِلك ٗحْشيَ الئ ٌيككات الٕيواى ،ظ٘ييد
ٗعّل علٔ بْلّ٘ة جىؤ جكو٘ل٘ة ّCOMPLEMENTAIREجٕوي للوىحِلك ظّْلَ علٔ الحقؿٗوات الحٖ جمٗؿ عي
جلك الحٖ جْفكُا لَ ٔواًة القطا العام.
ٗحب٘ي هوا ـككت آًفا اى الحقؿٗوات الّع٘ة اهىث ظق ؼّبا ٗعكذَ قطيا الحيأه٘ي الؽياَّٗ ،صٌيٖ هٌيَ العّياؾ الكر٘يك.
ّلقؿ اذاقت غيماق العّياؾ ٌيِ٘ة هٌحِيمٕ الفيكَ ،فأقيؿهْا علئ جأوي٘ه »ويْو ويْؾاء« اّ يويْو هْالٗية Marche
 Paralelleكوا ؾقشٌا علٔ جىو٘حِا جِفٗبا فٖ لبٌاىُّ ،فٍ الىيْو جعويل ؼياقز اٖياق القيْاً٘ي الٕيكٗب٘ةّ ،جٕين ُ٘ييات
جٌحعل لٌفىِا اوواء ٌحٔ هٌِا :الفكٗم الرالد الوؿٗك ّ Third Party Administrationالّيٌؿّو الحعأيؿٕ Caisse
ّ Mutuelleالحعاًّ٘ة  COOPERATIVEالػ...
ّل٘ه ٗؽفٔ اى العْافم الحٖ جصعل بعِٕن ٗواقن الحأه٘ي الّعٖ فيٖ الىيْو الىيْؾاء ّلي٘ه فيٖ االويْو الٍيكع٘ة فِيٖ
كر٘ك ّ ،ل٘ه اقلِا الحِك هي ؾفيع الكويْم ّالٕيكائب ّجصو٘يؿ االظح٘اٖيات الفٌ٘يةّ ،اُين هيي ـليك كليَ ،العويل بع٘يؿا عيي
عْ٘ى الكقابة ّهي ؾّى ؾفع إ قاووا ٗفكك.
اى الييؿّق الييفٕ ٗوكييي للقطييا الؽيياَ اى ٗلعبييَ فييٖ الٌ ييام الّييعٖ ظأييكا ّهىييحقب ال ٗوكييي اى ٗحصيياّل ؾّق الٕيياهي
الّعٖ للٍؽُ الفٕ ٗىؤ فٖ لهة الحأه٘ي هؤُ  ELIGIBLEللعّْ علٔ الٕواًة الّع٘ةُّ .يفا الٍيؽُ ٗكيْى
عاؾ هي الفٗي ال ٍٗكْى هي عاُة ؾائوة ،اّ هي هكْ هعكّف بحاقٗػ جْق٘ع العقؿ ،اّ ّال ٗمٗؿ ويٌَ عيي عيؿؾ هعي٘ي هيي
الىٌ٘يّٗ ،حْافك لؿَٗ الٍكٖ االُن ُّْ القؿق علٔ ؾفع قىٗ الحأه٘ي.
بك ي م آؼييك ،عى جعاهييل القطييا الؽيياَ هييع ٖالييب الحييأه٘ي ٗؽٕييع لعكٗيية الحعاقييؿّ ،لٍييكّٖ عقييؿ ْٗافييم عل٘ييَ الٕيياهي
ّالوٕوْى فٖ آىّ .لن ٗعؿخ اى جٌاللث ُ٘ية جأه٘ي ؼاَ عي ظقِيا فيٖ هواقوية ظكٗية اليكفٓ اّ القبيْ  ،فِيفٍ قك٘يم
اواو٘ة هي الككائم الحٖ ٗقْم علِ٘ا عول القطا الؽاَ فٖ إ هكاى فٖ العالنّ ،فٖ إ قطا هي قطاعات الع٘ا .
ّهي الككائم الحٖ جىحٌؿ الِ٘ا ُ٘يات القطا الؽاَ فٖ هواقوة اعوالِا الْ٘ه٘ة ،جّع٘ط جعكفاجِا ّجعؿٗلِا ؾّقٗاّ ،قبويا
هكات عؿٗؿ ؼ

الىٌة الْاظؿ ّ ،ـلك فٖ ْٔء االقباض اّ الؽىائك الوعققةّ ،باالوحٌاؾ الٔ علْم الٕواى ،ال و٘وا علين

اظحىا االظحواالتّٗ .أؼف القطا الؽاَ فٖ االعحباق عٌؿ جعؿٗؿ الحعكفات ،الفْائؿ الحٖ ٗصٌِ٘ا هي ؼ

اويحرواق اليؿفم

الٌقؿُّٕ ،فا ها ٗعكف بعائؿ االوحرواق .INVESTMENT INCOME
ّبوقاقًيية االوييه الوعحوييؿ فييٖ القطييا الؽيياَ هييع جلييك الىييائؿ فييٖ القطييا العييامٗ ،حبيي٘ي بْٔييْض اى الفييكو ٌاوييع بيي٘ي
الفكٗق٘يّ ،اًَ ؼ فا ل ًطبا الىائؿ لؿٓ كر٘كٗي هي الوعٌ٘٘ي بالٍأى الّعٖ ،فتى القطا الؽياَ لي٘ه فيٖ ّٔيع ٗوكٌيَ
ظأكا اّ هىحقب هي اى ٌٗحم هي القطا العام ؾّقٍ كٕاهي ِعٖ لكل فيات الوصحوع.
ّها الؿعْات الحٖ جطلم »لحؽُّ٘«  Privatisationالٕواى الّعٖ إ جص٘٘كٍ للقطيا الؽياَ ،ويْٓ اظي م جيكاّؾ
هؽ٘لة بعٓ الطاهع٘ي بْٔيع ال٘يؿ علئ الؽيؿهات الّيع٘ة .ـليك اى جيْف٘ك الٕيواًة الّيع٘ة فيٖ ظيؿُا االؾًئ لكيل فييات
الٍعبّ ،هي غ٘ك جو٘٘م ب٘ي فكؾ ّآؼك ،ب٘ي ٖفل ّهىي ،ب٘ي اًىاى هعاو ّآؼك ول٘ن البٌ٘ة ،ب٘ي هْاٖي ٗعاًٖ هي ٔعف
عقلٖ ّآؼك هحولك لقْاٍ العقل٘ة ،ب٘ي غٌٖ ّفق٘يك ،اهيك ٗبقئ فيٖ كيل ليكف ّهكياى هيي هىيؤّل٘ات الوصحويع بكاهليَ هوير
بقطاعَ العامّ ،بؽمٌٗحَ العاهة.
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ّلعلَ هي الوٌاوب اى اٌ٘ك ٌُا الئ اى ظكْهية الْالٗيات الوحعيؿ الحيٖ كاًيث قفعيث ٗيؿُا عيي الٕيواى الّيعّٖ ،جككيث
لوْاٌِٖ٘ا اى ٗعّلْا علٔ الٕواًة الّع٘ة هيي القطيا الؽياَ ،عياؾت ال٘يْم لححيؿؼل ّجعياّ اى جصيؿ ظليْال لوٍيك ت
كر٘ك ًٍأت عي غ٘ابِا عي قطيا الحيأه٘ي الّيعّٖ .هيي جليك الوٍيك ت اى قطيا الحيأه٘ي الؽياَ فيٖ الْالٗيات الوحعيؿ
االه٘كك٘ة قفع عبك الىٌ٘ي اقىاٖ الحأه٘ي الّعٖ الٔ هىحْٗات ابعؿجيَ عيي هحٌياّ ـّٕ اليؿؼل الوعيؿّؾّ ،العياٖل٘ي عيي
العول الفٗي ٗحقأْى جعْٗٓ بطالية هيي العكْهية الوككمٗيةّ .جقيْ هّياؾق االعي م اى عيؿؾ االه٘يكك٘٘ي العياشمٗي عيي
ٌكاء بْلّ٘ة جأه٘ي ِعٖ ٗبلب لُاء  30هلْ٘ى ٌؽُ.
ّلْ ق٘آ للبٌاى اّ غ٘كٍ هي الؿّ الٌاه٘ية اى ٗع ئ بٕيواى ِيعٖ ٍٗيول كيل فييات الٍيعبّٗ ،عطئ الويْاٖي بوْشبيَ
العييييؿ االؾًيييئ هييييي الحقييييؿٗوات الّييييع٘ة ،فييييتى القطييييا الؽيييياَ وييييْف ٗكييييْى ظأييييكا لحييييْف٘ك الهطيييياء الحكو٘لييييٖ
 COMPLEMENTARYكوا ـككت آًفا لكل هْاٖي ٗكغب بحْو٘ع اّ جكف٘ع ؾقشة ٔواًحَ الّع٘ة.
ّال بؿ هي اى اـكك الٔ اى عؿؾ الوٕوًْ٘ي لؿٓ ُ٘يات القطا الؽاَ ٗبلب لُاء  500الف هْاٖي ،ب٘ي ُؤالء عيؿؾ كب٘يك
هي الوٕيوًْ٘ي اواويا ليؿٓ الّيٌؿّو اليٌْٖٖ للٕيواى االشحوياعّٖ ،الٕيواًة الحيٖ ٗعّيلْى علِ٘يا هيي ُ٘ييات القطيا
الؽاَ ُٖ ٔواًة جكو٘ل٘ة فعىبّ .بوا اى عؿؾ الوٕوًْ٘ي لؿٓ ُ٘يات القطيا العيام ٗبليب لُياء  1.5هل٘يْى ًىيوة ،فِيفا
ٗعٌٖ اى عؿؾ اللبٌاً٘٘ي غ٘ك الوٕوًْ٘ي ُْ ظْالٔ  1.5هلْ٘ى لبٌاًُّٖ .ؤالء بهيالب٘حِن الع وئ ُين هيي اليفٗي ال ٗولكيْى
القؿق علئ ؾفيع قىيٗ الحيأه٘يُّ ،ين ٗلصيأ ّى عٌيؿ العاشية الئ ٖليب الوىياعؿ هيي ّلاق الّيعة ّهيي الصوع٘يات االُل٘ية
الؽ٘كٗةّ .فٖ قاٖٗ اى جطلعاجٌا الوىحقبل٘ة ٗصب اى جحككم علٔ اٗصاؾ ٔواًة ِع٘ة بعؿُا االؾًٔ لِفٍ الفية هي هْاٌٌٖ٘ا.
ّاٌ٘ك اؼ٘كا الٔ الّعْبات الحٖ جْاشِِا ٌككات الٕواى فيٖ جعاهلِيا ال٘يْهٖ ،هيع الىياؾ االٖبياء ّالوىحٍيف٘اتّ ،الحيٖ
ٗوكي اؼحّاقُا باٙجٖ:
 -1الوبالهة فٖ اوحعوا الحقٌ٘ة العؿٗرة.
 -2جٕؽ٘ن عؿؾ المٗاقات ّاالوحٍاقات الطب٘ة ؼ

اقاهة الوٕوْى فٖ الوىحٍفٔ.

 -3اٖالة اقاهة الوكٗٓ الوٕوْى ،العحباقات غ٘ك ٖب٘ة.
 -4االفكاٖ فٖ اوحعوا ؼؿهات الوؽحبكات ّالحعال٘لّ ،اؾّات الحٍؽُ٘ الكف٘عة الوىحْٓ.
 -5قفع اجعا االٖباءّ ،بؿالت الؽؿهات االوحٍفائ٘ة هماش٘اّ ،هي غ٘ك اجفاو هىبم ٌّككات الٕواى.
ّال اؼفييٖ عليي٘كن اًييَ هييا ليين ٗصييك الحّييؿٕ لحلييك الوواقوييات بىييكعة ّظييمم ،فييتى ٌييككات الٕييواى وييْف جكييْى هعكٔيية
الؼطاق شوة اقلِا الىقْٖ فٖ عصم هالّٖ ،قؿ بؿات ٖ ئع ُفا العصم جلْض فٖ االفمٌُّ .ا غ٘يك ٌيككة عياشم فيٖ ُيفا
الْقث عي ؾفع االقِؿ الوىحعقة ل ٖباء ّالوىحٍف٘ات.
ّالوىاق اٙؼك اليفٕ ٗوكيي لٍيككات الحيأه٘ي اى جىيلكَ ُيْ قفيع اقىياٖ الحيأه٘ي بٍيكل هطيكؾّ ،بٌىيب عال٘يةُّ ،يفا ٗعٌيٖ
الحىبب فٖ جأش٘س الحٕؽن فٖ اوعاق الؽؿهات ّالوْاؾ االوحِ ك٘ة ّفٖ كل قطاعات الع٘ا .
شْلف لؼْق
ه ظ ة :هي هعأك الق٘ث فٖ الْ٘ب٘ل الفُبٖ لٌقابة اٖباء لبٌاى ،بعٌْاى »ؾّق القطا الؽاَ فٖ الحأهٌ٘ات الّع٘ة«.
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انهثىاوُىن عرب ونكه »شكم ثاوٍ«
فييٖ  6اٗيياق يهيياْٗ  1997جكييْى قييؿ هٕييث ؼوييه وييٌْات عليئ اًعقيياؾ الوييؤجوك الحاوييع عٍييك ل جعيياؾ العييام العكبييٖ
للحأه٘ي فٖ ب٘كّت.
قئييي٘ه شوع٘ييية ٌيييككات الٕيييواى اويييحعاؾ ال يييكّف الحيييٖ ظولحيييَ علييئ جْش٘يييَ اليييؿعْ لعقيييؿ الويييؤجوك فيييٖ ب٘يييكّت،
ّجعؿخ عي ًِاٗة الوؤجوك الحٖ لن جكي »هىك« بل اٖاقات هعكّقةّ ،ج اُكات اؾت الٔ اوحقالة العكْهة.
فيييٖ الفحيييك الْاقعييية بييي٘ي العيييام ّ 1975العيييام  1990عّيييفث بلبٌييياى اظيييؿاخ شعليييث هٌيييَ هٌطقييية هْبيييْء بكيييل ٌيييكّق
االقْ ّاٌييييكاقُاّ .افلييييث المهييييام هييييي ٗييييؿ الىييييلطة الوككمٗيييية ،فحعييييْ الوْاٌٖييييْى اليييئ قُييييائي جييييحعكن بكقييييابِن
هصوْعييييات هىييييلعةّ ،بلهييييث ف اعيييية الصييييكائن ّاالًحِاكييييات الحييييٖ ظّييييلث عليييئ االقأييييٖ اللبٌاً٘يييية ظييييؿا ظوييييل
اللهيييييْٗ٘ي فيييييٖ العيييييالن علييييئ اعحوييييياؾ كلوييييية اللبٌٌييييية ي LIBANIZATIONبورابييييية قؾٗيييييف ليييييـ »االقححيييييا ّلحقاوييييين
االقْ ّالىكاى بالعٌف ّقْ الى ض«.
اهييا اوييْاو الحييأه٘ي العالو٘يية فقيييؿ كاًييث جكجعييؿ ـعييكا هيييي إ عييكْ جحىييلوَ هييي لبٌييياىّ .كاًييث الىييلب٘ة فييٖ الحعييياٖٖ
هعٌييا ويي٘ؿ الوْقييف ظحيئ ٌييعكًا فعيي اى »االًعمال٘يية« الحييٖ كاًييث جِويية جٌىييب اليئ فييية هييي اللبٌيياً٘٘ي اِييبعث فييٖ
الْاقع فعل عم ٗواقوَ العالن ٔؿًا.
ّظيييؿخ اى اًحؽبيييث بؿاٗييية العيييام  1991قئ٘ىيييا لصوع٘ييية ٌيييككات الٕيييواىّ .بيييالكغن هيييي اًيييَ قيييؿ هٕييئ اكريييك هيييي ويييٌة
علييئ عيييْؾ الىييي م الييئ لبٌييياى ّاويييحعاؾ العكْهييية الوككمٗييية ويييلطاجِا ّوييي٘طكجِا علييئ االقأيييٖ اللبٌاً٘ييية كافييية يهيييا
عؿا الٍكٗٗ العؿّؾٕ ٖبعا فاى ِْقجٌا فٖ الؽاقز كاًث ها جما علٔ ها ُٖ علَ٘ هي بٍاعة.
ّلييين جفليييط الحقييياقٗك الحيييٖ قفعٌاُيييا الييئ ُ٘ييييات الحيييأه٘ي الؿّل٘ييية فيييٖ جصو٘يييل جليييك الّيييْق اّ شعلِيييا اقيييل بٍييياعة ،ـليييك
اى اوْاو الحأه٘ي العالو٘ة كاًث ّٔعث لبٌاى فٖ ؼاًة البلؿاى الو٘ؤّن هٌِا.
ّبلييييب االهييييك بييييْلٗك الؽاقش٘يييية االه٘كك٘يييية فييييٖ ـلييييك الْقييييث ،الط٘ييييب الييييفكك شييييْقز ٌييييْلحم ،اى اٖلييييم عليييئ لبٌيييياى
جىو٘ة البلؿ  -الطاعْى.
ّلقيييؿ ؼطيييك ليييّٖ ،اًيييا ابعيييد عيييي ّوييي٘لة جؽكشٌيييا هيييي الوعصيييك الّيييعٖ اليييفٕ ظٍيييكًا ف٘يييَ ،فكيييك ُّ ،يييٖ اى جْشيييَ
الصوع٘يية ؾعييْ اليئ هييؤجوك ؾّلييٖ ٗعقييؿ فييٖ ب٘ييكّت بع٘ييد جحيياض للوٍيياقك٘ي ف٘ييَ اى ٗصْلييْا فييٖ ب٘ييكّت ّالوٌيياٖم،
ّٗحأكؿّا هي اى لبٌاى جؽلُ هي الوْبْءات الحٖ كاًث جصعل هٌَ شىوا هكفْٔا فٖ الوصحوع الؿّلٖ.
ّفيييٖ الْقيييث اليييفٕ اوحعىيييي ف٘يييَ بعيييٓ اليييمه ء فيييٖ هصليييه اؾاق الصوع٘ييية اليييؿعْ الحيييٖ اعلٌيييث عٌِيييا فيييٖ ّويييائل
االعييي م ،فيييتى اليييبعٓ اٙؼيييك ّشيييؿ فِ٘يييا ٔيييكبا هيييي الصٌيييْى ّلفحٌيييٖ الييئ اى العيييالن لييين ٗكيييي قيييؿ ًىيييٖ بعيييؿ عول٘يييات
الؽطيييف الحيييٖ جعيييكْ لِيييا بعيييٓ الهيييكب٘٘ي فيييٖ لبٌييياى ّاى الويييفككات الحيييٖ ٌٍٗيييكُا ُيييؤالء عيييي ليييكّف اظحصيييالُن
فٖ اقب٘ة لبٌاى ّؾُال٘مٍ ها جما جعحل الوكجبات االّلٔ ب٘ي الكحب االكرك قّاشا فٖ العالن.
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اال اى ـلك لن ٗرٌٌٖ عي جْشَ٘ الؿعْ ّ .قؿ ّشِحِا فع .
ّكييياى االجعييياؾ العيييام العكبيييٖ للحيييأه٘ي اّ الوحصييياّب٘ي ،بيييل اى االهييي٘ي العيييام ل جعييياؾ الىييي٘ؿ ظىييي٘ي الٌبِييياًٖ ابلهٌيييٖ
عبيييك ِيييؿٗقٌا الوٍيييحك الىييي٘ؿ ؾقّٗيييً الٍيييكًْبٖ ،اى االجعييياؾ علييئ اويييحعؿاؾ الجؽييياـ قيييكاق ٗعحويييؿ بوْشبيييَ ب٘يييكّت
هقيييكا لويييؤجوكٍ الحاويييع عٍيييكّ ،ـليييك بورابييية بيييؿٗل عيييي االقؾى اليييفٕ كييياى قيييؿ اعحيييفق عيييي اوحٕيييافة الويييؤجوك الويييبا
و٘او٘ة.
ّجلب٘ييية لكغبييية الىييي٘ؿ الٌبِييياًٖ ،اوحعّيييلث علييئ كحيييا هيييي ّلٗيييك االقحّييياؾ ّالحصييياق آًيييفا االويييحاـ هيييكّاى ظوييياؾٍ،
الٔ االجعاؾ العكبٖٗ ،كظب فَ٘ باًعقاؾ الوؤجوك العكبٖ فٖ ب٘كّت.
اهيييا الوعييياهٖ ٌيييْقٖ فييياؼْقّٕ ،كييياى فيييٖ ظٌ٘يييَ ّلٗيييكا للؿّلييية لٍيييؤّى الٌقيييل ،فقيييؿ اؼيييف علييئ عاجقيييَ اى ٗقٌيييع قئييي٘ه
الصوِْقٗييية االويييحاـ ال٘يييان الِيييكإّ ،بكعاٗييية ّظٕيييْق الويييؤجوكّ ،ـليييك كيييأّ لقييياء عكبيييٖ ؾّليييٖ ٗعقيييؿ فيييٖ لبٌييياى،
فٖ هكظلة ها بعؿ العك ُّ .كفا كاى.
ّلقييييؿ اجاظييييث الحىييييِ٘ ت الؽاِيييية الحييييٖ ظّييييلٌا علِ٘ييييا هييييي الوييييؿٗك العييييام ل هييييي العييييام الىيييي٘ؿ قٗوييييْى قّفاٗييييل اى
ًىحقبل فٖ لبٌاى ظْالٔ ٘ٔ 500ف عكبٖ ّاشٌبٖ.
كوييا اى العواٗييية ّالوْاكبييية الحيييٖ ّفكجِيييا لٌيييا الحكج٘بيييات الحيييٖ اعييؿُا ّلٗيييك الؿاؼل٘ييية فيييٖ ظٌ٘يييَ الليييْاء وييياهٖ الؽط٘يييب،
اجاظيييث لٕيييْ٘فٌا اى ٗيييمّقّا الوٌييياٖم اللبٌاً٘ييية ٖيييْا ٗيييْه٘ي ًّّيييف ال٘يييْم .اهيييا الل٘يييالٖ الحيييٖ اهٕييياُا الٕيييْ٘ف
فيييٖ قبْعٌيييا فكييياى فِ٘يييا هيييي الصويييا ّالطيييك ّ ،االًيييه ،هيييا اعييياؾ الييئ االـُييياى هيييا ًقلحيييَ كحيييب الحييياقٗػ عيييي الل٘يييالٖ
الو ض فٖ العّك العباوٖ.
علييئ اًيييَ كييياى ال بيييؿ هيييي ِيييؿهة اّ ؼٕييية جؽيييكز الٕيييْ٘ف هيييي العلييين الصو٘يييل اليييفٕ كييياًْا ٗعٍ٘يييًَْ ،فكييياى ٗيييْم 6
اٗييياق يهييياْٗ  . 1992ففيييٖ جليييك الل٘لييية اعليييي االجعييياؾ العويييالٖ فيييٖ لبٌييياى االٔيييكا العيييام اظحصاشيييا علييئ جيييؿُْق ويييعك
ِييكف الل٘ييك اللبٌاً٘يية اليئ ظييؿ شعييل لقويية الؽبييم ابعييؿ هييي اى جّييل الِ٘ييا اٗييؿٕ الوييْاٌٖ٘ي الوعييؿّؾٕ الييؿؼلّ .ؾعييا
االجعييياؾ العويييالٖ اللبٌييياً٘٘ي الييئ الوٍييياقكة فيييٖ الح ييياُكات الحيييٖ ٌٗ وِيييا فيييٖ الوٌييياٖم اللبٌاً٘ييية كافيييةّ ،فيييٖ ب٘يييكّت
بٍكل ؼاَ.
ّهيييا عى القييئ الل٘يييل ب

ليييَ هىييياء ٗيييْم  5اٗييياق  1995ظحييئ بيييؿا الوح ييياُكّى ٗحعككيييْى هيييي اشيييل جعط٘يييل الىييي٘ك،

ٌّل الع٘ا الحصاقٗة فٖ الوؿٌٗة.
ّاـ كٌيييا هيييع لُييياء ٔ 800ييي٘ف لبٌييياًٖ ّعكبيييٖ ّاشٌبيييٖ ًىيييحعؿ لعٕيييْق ظفلييية فْلكلْقٗييية فيييٖ ٔييي٘افة ٌيييككة ه٘بيييا
ي ، MEPAالحيييٖ اؼحييياقت لىيييْء الطيييالع اًقييياْ فٌيييؿو وييياى شيييْقز هىيييكظا لِيييا ،فْشيٌيييا بأِيييْات الوح ييياُكٗي
جِؿق ّبألىٌة الٌاق جٌبعد هي اٖاقات ٗصكٕ اظكاقِا فٖ شْاق الفٌؿو.
ّقييؿ اجؽييفت فييٖ ظٌ٘ييَ قييكاقا عيياش بيياش ء الٕييْ٘ف ّاعيياؾجِن اليئ الفٌيياؾو ّـلييك بعييؿ اى »ٌييقث« لٌييا ٖكٗقييا آهٌييا
فكقة الوْاكبة الحٖ كاى الْلٗك اللْاء الؽط٘ب قؿ العقِا بٌا ْٖا فحك الوؤجوك.
ِّيييييباض ٗيييييْم  6اٗييييياق يهييييياْٗ  1992كاًيييييث ب٘يييييكّت هقفلييييية جواهيييييا .فلقيييييؿ جعويييييؿ الوح ييييياُكّى اٌيييييعا االٖييييياقات
الوىحعولة ّوٗ الٍْاق بع٘د ٗىحع٘ل علٔ الى٘اقات اى جصْ فِ٘ا.
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ّعوث الح اُكات،
ّغابث قْٓ االهي،
كوا غا الْلقاءّ ،كاًْا هؿعْٗي لعْٕق االظحفا الؽحاهٖ للوؤجوك.
ّقيييؿ ظاّليييث اى اؼفيييف هيييي قّ الٕيييْ٘ف االشاًيييب ،ال وييي٘وا الىييي٘ؿات هيييٌِن ،بيييأى الق٘يييث كلويييةِ ،يييب٘عة ٗيييْم 6
اٗيييياق  1992فييييٖ هقييييك الوييييؤجوك فييييٖ فٌييييؿو بكٗىييييحْ  ،جْقعييييث فِ٘ييييا اى جىييييحق٘ل العكْهيييية ؼيييي

ويييياعات قل٘ليييية ّاى

ٗعْؾ كل ٌٖء الٔ ًّابَ بعؿ ـلك فْقاُّ ،فا ها ظّل فع .
فعييْالٔ الكابعيية ّالٌّييف هييي بعييؿ لِيييك ـلييك ال٘ييْم اعلييي الييكئ٘ه عويييك ككاهييٖ اوييحقالة ظكْهحييَ بْاوييطة االـاعييية.
ّباع ًيييَ ُيييفا ُيييؿات الح ييياُكات ّاٖفييييث االٖييياقات ّعييياؾت العككييية الييئ الوؿٌٗيييةّ .عييياؾت االبحىييياهة الييئ ّشيييٍْ
ٔيييْ٘فٌاّ ،الحيييأم الٍيييول هيييي شؿٗيييؿ فيييٖ القاعييية الكبيييكٓ لفٌيييؿو بكٗىيييحْ ظ٘يييد اظٌ٘٘يييا »ويييْو عكيييال« شؿٗيييؿ  ،اٖليييم
فِ٘ا الْٕ٘ف العك ّاالشاًب العٌاى لوا ٗؽحمًًَْ للبٌاى هي هعبة.
ّاظيييؿ هيييي االٌيييقاء العيييك لييين ٗيييحوكي هيييي اى ٗفّيييط عويييا فيييٖ ِيييؿقٍ علٌيييا فأؼيييفًٖ شاًبيييا ّقيييا ليييٖ» :ال٘يييْم كييياى
افٕيييل اٗيييام ظ٘ييياجٖ ،فلقيييؿ قيييؿق ليييٖ اى اعيييً٘ ّليييْ لىييياعات اشيييْاء ظككييية ٌيييعب٘ة ّاٌييياُؿ ج ييياُكات لييين جحْقيييف اال
بالاظة العكْهة هي هكاًِا«.
ّاقؾف »لقييؿ بلهييث الييـ  40هييي عوييكٕ ّليين ٗحىييي لييٖ اى اٌيياُؿ ٌيي٘يا هييي ُييفا ٗعييؿخ فييٖ بيي ؾّٕ .لييْ جصييكا اظييؿُن
ّؾعيييا الييئ أيييكا ّج ييياُك اّ اظيييكاو االٖييياقات ّويييٗ الٍييياق فويييي الويييكشط اى ٗكيييْى هّييي٘كٍ االعيييؿام قه٘يييا
بالكِاَ.
اًكييين ،اًيييحن اللبٌييياً٘٘ي ،عيييك »ٌيييكل ذييياًٖ« .اى بليييؿكن ُيييْ الْظ٘يييؿ بييي٘ي  21ؾّلييية عكب٘ييية ٗىيييوط بوريييل ُيييفٍ العككيييات
اى جعؿخ علٔ اقَٔ«.
ّاًِيئ قييائ » :لقييؿ الظ ييث كييين كٌييث قلقييا ّهعكشييا ظ٘ييا

ٔيييْ٘فك .اهييا اًييا فييأقْ لييك بيييأًٖ هوييحي لوييا ظييؿخ ،فلقيييؿ

ٌاُؿت الؿٗوقكاٖ٘ة جحعك ه٘ؿاً٘ا ٌّاُؿت ظكْهة جىحص٘ب لكغبة ٌعبِا ولوا ّهي غ٘ك ؾهاء.
فلحٌِأّا بالٌ ام الؿٗوقكاٖٖ ،عىاٍ ٗبلب بق٘ة اقشاء الْٖي العكبٖ ْٗها.
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حسَران 7991

فـــٍ انمجــهـــس انـــىطـىـــٍ نــهـضـمـــان
انرئُس انحض كان االفضم ..وانىزَر خانذ جىثالط طهة انُىا أالا وشهذ تانسور
الوصليييه اليييٌْٖٖ للٕيييواى ُ٘يييية اوحٍييياقٗة اّشيييؿُا الوٍيييحك »لحبعيييد فيييٖ شو٘يييع االهيييْق الوعالييية عل٘يييَ هيييي قبيييل
ّلٗك االقحّاؾ ّالحصاق ّالوحعلقة بٍؤّى الٕواى ّاعاؾ الٕواى ّجكْٗي االهْا ّاالوحرواق الوٍحك «.
ّاً٘طث بِفا الوصله هِوة »جقؿٗن جقكٗك وٌْٕ عي اعوالَ ،علٔ اى ٌٍٗك فٖ الصكٗؿ الكوو٘ة«.
يقاشع الواؾج٘ي  36ّ 35هي قاًْى ُ٘يات الٕواى .
ٗييييكان الوصلييييه ّلٗييييك االقحّيييياؾ ّالحصيييياق ٍّٗيييياق ف٘ييييَ اقبعيييية اعٕيييياء ٗورلييييْى القٕيييياء ّّلاق الوييييا ّّلاق
االقحّاؾّ ،ؼب٘ك جأه٘ي شاهعٖ ،أافة الٔ هـورلٖ ٌككات الحأه٘ي اللبٌاً٘ة ّاالشٌب٘ة ّعؿؾُن اقبعة.
فيييٖ العيييام  1977اًحؽبيييث عٕيييْا فيييٖ الوصليييه اليييٌْٖٖ هوييير لٍيييككات الحيييأه٘ي االشٌب٘يييةّ ،بق٘يييث فيييٖ ـليييك الوٌّيييب
ظحييئ العيييام ّ . 1984قيييؿ اجاظيييث ليييٖ هٍييياقكحٖ فيييٖ اعويييا الوصليييه اى اكييي اْى اًطباعيييات عؿٗيييؿ عيييي ٖكٗقييية عويييل
الوصلييييهّ ،هييييي جلييييك االًطباعييييات اى جييييكان الييييْلٗك للوصلييييهّ ،الْشييييْؾ الطيييياغٖ لوورلييييٖ القطييييا العييييام ف٘ييييَ،
ٗصع ى هي هـورلٖ ٌككات الٕواى االقبعة هصكؾ ٌِْؾ ال ظْ لِن ّال ْٖ .
ّليييْ ظيييؿخ ُّ -يييفا لييين ٗعيييؿخ ابيييؿا  -اى شيييكٓ الحّيييْٗث علييئ هٍيييكّ ٗطكظيييَ اليييْلٗكّ ،جصيييكا هيييـورلْ الٍيييككات
ِّيييْجْا ٔيييؿٍ ،فييياى هريييل ُيييفا الحّيييْٗث ال ٗكفيييٖ لوٌيييع هيييكّقٍ ،ـليييك اًِييين ٍٗيييكلْى اقل٘ييية ؾاؼيييل الوصليييه .ذييين اى
هييييْلفٖ القطييييا العييييام عْؾًّييييا فييييٖ لبٌيييياى اى ٗصيييياقّا الييييْلٗك قاٗييييَ ،عيييياؾال كيييياى ام ال .ك٘ييييف ال ّالييييْلٗك ٗورييييل
الىلطة الى٘او٘ة فٖ ّلاقجَ ُّْ قان الِكم.
ّلقيييؿ عيييكف عيييي اليييْلقاء عٌيييؿًا اًِييين ال ٗىيييحر٘هْى ّشيييْؾ الؽبيييكاء اّ ٗعفليييْى لْشيييْؾُنّ .هيييا االٌيييؽاَ اليييفٗي
ٗحؽيييفُن اليييْلقاء »هىحٍييياقٗي« لِييين اال هيييي جليييك الٌيييان الحيييٖ »ال جقيييْ ال اال فيييٖ جٍيييِؿُا« ،يإ قيييْ الٍيييِاؾ ال
هللا اال هللا علٔ ها قالَ الٍاعك العكبٖ.
ّباويييحرٌاء العقبييية الحيييٖ جيييْلٔ فِ٘يييا اليييكئ٘ه ويييل٘ن العيييُ ّلاق االقحّييياؾ ّالحصييياق ّ ،كييياى عٌؿئيييف ٗيييكان العكْهييية
فيييٖ الْقيييث عٌ٘يييَ ،فييياى الوصليييه اليييٌْٖٖ للٕيييواى لييين ٗبعيييد فيييٖ اهيييْق جعحييياز الييئ اؼحّييياَ اّ ؼبيييك فيييٖ الحيييأه٘ي.
ّظيييؿٍ اليييكئ٘ه ويييل٘ن العيييُ اؾق اُو٘ييية االويييحوا الييئ آقائٌييياّ ،ظييياّ اى ٗف٘يييؿ هٌِيييا .اهيييا فيييٖ العقبيييات ال ظقييية فلييين
ٗكيييي الوصليييه اليييٌْٖٖ للٕيييواى ٗيييؿعٔ ل ًعقييياؾ اال للوْافقييية علييئ ٖلبيييات جيييكؼُ٘ بق٘يييام ٌيييككات جيييأه٘ي شؿٗيييؿ .
ّعول٘ييية اويييحط

اليييكإ ُيييفٍ جبقييئ ٌيييكل٘ة الى اليييكإ اليييفٕ ٗبؿٗيييَ الوصليييه ال ٗؽيييكز عيييي كًْيييَ قاٗيييا اوحٍييياقٗا

ّللْلٗك اى ٗوٌط الحكؼُ٘ ظحٔ ّلْ قآ الوصله الٌْٖٖ للٕواى غ٘ك ـلك.
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ّهيييي اليييفككٗات الحيييٖ اظف ِيييا عيييي الوكظلييية الحيييٖ كٌيييث فِ٘يييا عٕيييْا فيييٖ الوصليييهّ ،الحيييٖ جؤكيييؿ االًطبيييا اليييفٕ
ـككجيييَ آًفيييا» ،جصكبييية« هيييكقت بِيييا ّالمه٘يييل الوكظيييْم شييياى ٌيييؿٗاو ،ؼييي

الوكظلييية الحيييٖ كييياى فِ٘يييا الوكظيييْم ؼاليييؿ

شٌيييب ٖ ّلٗيييكا ل قحّييياؾ ّالحصييياق  ،فلقيييؿ ؾعيييا اليييْلٗك ؼاليييؿ شٌيييب ٖ الوصليييه ل ًعقييياؾ ،للٌ يييك فيييٖ اقبعييية ٖلبيييات
جكؼُ٘ شؿٗؿ .
هيييـورلْ ٌيييككات الحيييأه٘ي االقبعييية االعٕييياء فيييٖ الوصليييه كييياًْا فيييٖ ـليييك العييي٘ي ،شييياى ٌيييؿٗاو ٌّٖيييْن فهيييالٖ عيييي
الٍيييككات الٌْٖ٘يييةٌُّ ،يييكٕ ٌيييلِْ ّاًيييا عيييي الٍيييككات االشٌب٘ييية .عال اى اليييمه٘ل٘ي فهيييالٖ ٌّيييلِْ كاًيييا قيييؿ ًقييي
اعوالِوا هي ب٘كّت الٔ قبكَّ ،لن ٗكًْا هْشْؾٗي فٖ لبٌاى ،فحه٘با عي االشحوا .
ّظ٘يييا الحّييياعؿ الوطيييكؾ لعيييؿؾ الٍيييككات الويييكؼُ لِيييا فيييٖ لبٌييياى ،اجفقيييث ّالمه٘يييل شييياى ٌيييؿٗاو علييئ ظٕيييْق
االشحويييا علييئ اى ًعييياقْ الحيييكؼُ٘ ًّّييي اْت ٔيييؿٍ ّليييْ لحىيييص٘ل هْقيييف فعىيييب .اال اى اليييْلٗك شٌيييب ّٖ ،كييياى
قيييؿ اويييحقكا هْقفٌيييا الوعييياقْ هيييي ؼييي

جّييياقٗط ِيييعف٘ة اؾلٌ٘يييا بِيييا ،اويييحبم هْعيييؿ الصلىييية ّٖليييب الٌ٘يييا االشحويييا

بييَ فييٖ هكحبييَ الؽيياَّ .بلباقيية ابييي العائليية العكٗقييةّ ،الٌب٘ييل الييفٕ ٗعييكَ عليئ ككاهحييَّ ،ككاهيية اٙؼييكٗي ،جعييؿخ
الييييْلٗك شٌييييب ٖ الٌ٘ييييا بٍييييكل هباٌييييكّ ،هييييي غ٘ييييك هْاقبيييية قييييائ » :اًييييا اعليييين اًكوييييا جعاقٔيييياى الحييييكؼُ٘ ّاجفِيييين
اويييبابكوا ،اال اًٌيييٖ اجوٌييئ عل٘كويييا اى جحفِويييا فيييٖ الوقابيييل االويييبا الحيييٖ جصعلٌيييٖ اّافيييم علييئ الحيييكؼُ٘ لٍيييككات
شؿٗيييؿ  .فيييالحكؼُ٘ لِيييفٍ الٍيييككات هطليييْ هٌيييّّٖ .قاء كيييل ٖليييب جيييكؼُ٘ ،قئييي٘ه اّ و٘اويييٖ اّ له٘يييل ًافيييف،
ّالكيييل ٗحْقيييع هٌيييٖ اى البايييٖ ٖلبيييَّ ،لبٌييياى كويييا جعلوييياى بليييؿ الؽيييؿهات الوحباؾليييةّ .ويييْف ّٗيييعب عليييٖ اى البايييٖ ٖلبيييا
ّاقفٓ آؼك«.
بعيييؿ ـليييك اؼيييف اليييْلٗك شٌيييب ٖ ٗعيييؿؾ اويييواء الٍيييككات ّالٌافيييفٗي اليييفٗي ٗقفيييْى ّقاء كيييل هٌِييياّ .كاًيييث ٌُيييا ٌيييككة
جولكِييا عائليية ِييه٘ك ّهق٘ويية فييٖ قكٗيية هحْأييعة فييٖ شبييل لبٌيياىّ .كيياى الوكظييْم شيياى ٌييؿٗاو ٗعييكف جلييك العائليية
ّجليييك القكٗييية ش٘يييؿا ،فقيييا بّيييكاظحَ الوعِيييْؾ لليييْلٗك شٌيييب ٖ »اى القكٗييية الويييفكْق هؤلفييية هيييي »ب٘حييي٘ي ّجٌيييْق«
فوي اٗي الِعا الٍككة الٌفْـ الى٘اوٖ؟«
ّبعيييؿ اى قاشيييع اليييْلٗك شٌيييب ٖ اّقاقيييَ جبييي٘ي اى الفكٗيييم اليييفٕ قاشعيييَ ّاِّييياٍ بالٍيييككة له٘يييل ليييَ فيييٖ العكْهييية،
ُّيييْ هيييي اليييْلقاء الوقيييكب٘ي الييئ الوكاشيييع العل٘ييياّ .ظ٘يييا االقبيييا اليييفٕ اِيييابٌا ،قيييا اليييْلٗك شٌيييب ٖ» :ال اقٗيييؿ اى
جكًْييييا ٌيييياُؿٕ لّق ّبتهكاًكوييييا اى جعاقٔييييا الحييييكؼُ٘ ،اهييييا اًييييا فلىييييْف اّافييييم عليييئ الطلبييييات الًِييييا هطلْبيييية
هٌٖ«.
الّيييكاظة الحيييٖ جعيييؿخ بِيييا الٌ٘يييا اليييْلٗك شٌيييب ّٖٔ ،يييعحٌا اهيييام ّاقيييع شؿٗيييؿ ٗحصييياّل فيييٖ ابعييياؾٍ اٖييياق الحيييكؼُ٘
لٍيييككات شؿٗيييؿ ّ .الْاقيييع ُيييْ اى لبٌييياى بليييؿ الحىيييْٗاتّ ،الّيييفقات ّالوٌيييافع الوحباؾليييةّ ،اى »الٌ يييام« اليييفٕ ًعٍ٘يييَ
ٗفييييكْ عليييئ الييييْلٗك اى ٗحقبييييل الوييييؿاؼ تّ ،اى ٗىييييْن ّلاقجييييَ ّفقييييا للعيييياؾاتّ .اؾقكٌييييا ،شيييياى ٌييييؿٗاو ّاًييييا ،اى
الوٍيييكلة اكبيييك هيييي اى ٗعلِيييا ِيييْت ًىيييصلَ ٔيييؿ الحيييكؼُ٘ ،اـ اًِيييا جحعليييم بييياؾاق ظكْه٘ييية ًّ يييام و٘اويييٖ جيييحعكن
بِويييا الوّيييالط ّاالٖويييا الى٘اوييي٘ةّ ،اى الحيييكؼُ٘ بق٘يييام ٌيييككة اّ ٌيييككات شؿٗيييؿ ويييْف ٗبقييئ ؼأيييعا لعاشيييات
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الى٘اويييي٘٘ي ّاُييييْائِنّ ،ليييي٘ه العحبيييياقات ّهعيييياٗ٘ك علو٘ييييةّ .بٌيييياء عل٘ييييَّ ،جفِوييييا هٌييييا للوْقييييف الييييفٕ ٗصييييؿ الييييْلٗك
شٌب ٖ ًفىَ فَّ٘ ،افقٌاٍ علٔ هٌط الحكاؼُّ٘ .قؿ اِؿقُا الْلٗك شٌب ٖ فع فٍككٍ الٌاففّى.
اها ًعي فلقؿ جقؿهٌا هي المه ء الصؿؾ بالحِاًٖ ّقظبٌا بِن له ء لٌا فٖ شوع٘ة ٌككات الٕواى !
اى فييٖ ُييفٍ »الحصكبيية« هييا ْٗٔييط االوييبا الحييٖ شعلييث الوصلييه الييٌْٖٖ للٕييواى ٗحعييْ عييي االُييؿاف الحييٖ ّشييؿ
هي اشلِا ،لّ٘بط هصكؾ »هاكٌ٘ة« جٍبَ جلك الحٖ جىحعول فٖ الوماق لحفق٘ه الب٘ٓ.
لقؿ اقاؾ الوٍحك اى جكْى لؿٌٗا ُ٘ية فٌ٘ة جعاّى ّلٗك االقحّاؾ ّالحصاق علٔ ٔبٗ ّجٌ ٘ن ٌِاعة الحأه٘ي.
كويييا اقاؾ الوٍيييحك اى ٗكيييْى لٌييياّ ،علييئ غيييكاق اليييؿّ الوحعٕيييك  ،هصليييه ٍٗييياق ف٘يييَ القطيييا الؽييياَّٗ ،عٌييئ
بالٍييييؤّى اً٘ٙيييية ّالوىييييحقبل٘ة لّييييٌاعحٌاّ .اقاؾ الوٍييييحك اى جكييييْى ٌُالييييك ُ٘ييييية جعٌيييئ إٗييييا بعقييييْو الوىييييحِلك
الوٕييييوْىّ ،بعقييييْو الؽمٌٗيييية ،فكيييياى اى ؼّّييييث هقاعييييؿ فييييٖ الوصلييييه لوورلييييٖ ّلاق الوال٘يييية ّّلاق االقحّيييياؾ
ّالحصاق ّؼب٘ك شاهعٖ أافة الٔ هـورل هصله القٕاء االعلّٔ ،هـورل ّلاق الوال٘ة.
اال اى ٖب٘عيييية ً اهٌييييا ،شعلييييث الطاقييييات الحييييٖ ٗؽحمًِييييا الوصلييييه جييييفُب ُبيييياءّ ،جِييييؿق فييييٖ اشحواعييييات جؽّييييُ
لؿقن اجفَ االهْق ّابعؿُا اقجباٖا بوّلعة الوىحِلك الوٕوْى اّ الٍككة الٕاهٌة.
ّبعييؿُ ،ييل ًحعصييب بعييؿ ال٘ييْم اال ٗكييْى الوصلييه الييٌْٖٖ للٕييواى قييؿ اِييؿق اّ ًٍييك هٌييف جيياقٗػ ًٍييأجَ ّظحيئ ال٘ييْم
ب٘اًا وٌْٗا ّاظؿا عي اعوالَ؟
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آب 7991

انمصارف وشركاخ انتأمُه االجىثُح فٍ نثىان
وـحــه انـضـُـــىف واوـتــم رب انـمـىــسل!
جؽحليييف االظكيييام الحيييٖ جكعييئ اويييْاو الحيييأه٘ي العكب٘ييية بييي٘ي بليييؿ عكبيييٖ ّآؼيييكٌُّ .يييا و٘اويييات عيييؿ هعحويييؿ فيييٖ ُيييفا
االٖيييياق ًييييفكك هٌِييييا :و٘اويييية البييييا الوِْييييؿ فييييٖ ّشييييَ ٌييييككات الحييييأه٘ي االشٌب٘ييييةّ ،ظّييييك ظييييم هماّليييية اعوييييا
الٕواى بٍككة ٌّٖ٘ة ّاظؿ جعْؾ هلك٘حِا للؿّلة كوا ُٖ العا فٖ وْقٗا ّل٘ب٘ا ّالعكاو.
ّالراً٘ييية ُيييٖ و٘اوييية الحو٘٘يييم ٔيييؿ ٌيييككات الحيييأه٘ي االشٌب٘ييية ،يظحييئ العكب٘ييية هٌِيييا ّ ،ـليييك بعكهاًِيييا هيييي الوٍييياقكة
فيييٖ جأهٌ٘يييات القطيييا العيييام ظ٘يييد جيييْل جليييك الحأهٌ٘يييات هعاِّييية بييي٘ي الٍيييككات الوعل٘ييية اّ بالماهِيييا اويييٌاؾ شيييمء
هيييي اعوالِيييا الييئ ٌيييككة هعل٘يييةّ .و٘اوييية الحو٘٘يييم ُيييفٍ جحبعِيييا ؾّ عؿٗيييؿ  ،فيييٖ الؽلييي٘س العكبيييٖ ؼِّْييياً ،يييفكك
هٌِا الكْٗث ،قطك ،االهاقات العكب٘ة الوحعؿ  ،البعكٗي ،الوولكة العكب٘ة الىعْؾٗة ّولطٌة عواى.
ٌُّيييا ًييييْ آؼييييك هييييي الحو٘٘ييييم ٔييييؿ الٍييييككات االشٌب٘يييية ٗعحوييييؿٍ االقؾى ،ظ٘ييييد اّشييييب عليييئ الٍييييككة االشٌب٘يييية اى
جؽُّ لفكعِا فٖ االقؾى ،قاوواال ٗبلب أعاف قان الوا الوطلْ هي الٍككة االقؾً٘ة.
اهيييا فيييٖ هّيييك ّجيييًْه ّالوهيييك ّ ،الىيييْؾاى هيييا قبيييل البٍييي٘ك ،فييياى البيييا هفحيييْض اهيييام االشاًيييب ،بٍيييكُّٖ ،يييْ اى
ٗؿؼلْا الىْو ٌككاء ّل٘ه هٌافى٘ي للٕاهٌ٘ي الوعل٘٘ي.
ّبييي٘ي ُيييفا الكْكح٘يييل هيييي الى٘اويييات الحأهٌ٘٘يييةُّ ،يييٖ ،فيييٖ ً كًيييا ،و٘اويييات لِيييا اعحباقاجِيييا الؽاِيييةّ ،ؼّائّيييِا،
ّال جؽليييْ هيييي جْشِيييات جِيييؿف الييئ ظواٗييية الٍيييككات الٌْٖ٘ييية ،فيييتى لبٌييياى ُيييْ البليييؿ الْظ٘يييؿ اليييفٕ ٗحبيييع و٘اوييية البيييا
الوٍيييك علييئ هّيييكاعَ٘ اهيييام الٍيييككات االشٌب٘ييية ،ظحييئ ٛهكيييي القيييْ هيييي ؾّى هبالهييية اى ب٘يييث الٍيييعك اّ الٍيييعاق
اليييفٕ ٗقيييْ »ٗيييا ٔييي٘فٌا ليييْ لقجٌيييا ،لْشيييؿت اًٌيييا ًعيييي الٕيييْ٘ف ّاًيييث ق الوٌيييم « ُيييْ ّاقيييع ٗعٍ٘يييَ اللبٌييياًْ٘ى
عوْهاٌّ ،ككات الحأه٘ي اللبٌاً٘ة ؼِّْا.
ٗكفيييٖ اى ًيييفكك اى ٌيييككة جيييأه٘ي اشٌب٘ييية ّاظيييؿ جىييي٘طك علييئ اكريييك هيييي  80بالويييية هيييي هعف ييية الحيييأه٘ي علييئ الع٘يييا
ّالحقاعؿ فٖ لبٌاى كٖ ًحأكؿ اى القٕ٘ة لن جعؿ همظة ،بل ظالة جىحؿعٖ ع شا.
فليييي٘ه عليييئ الكييييك االقٔيييي٘ة ؾّليييية جحييييك ل شٌبييييٖ اى ٌٗييييافه »ابييييي البلييييؿ« عليييئ الْؾٗعيييية الوّييييكف٘ة اّ قىييييٗ
الحيييأه٘ي ،كويييا ُيييٖ العيييا فيييٖ لبٌييياى .ظحييئ اى اليييؿّ الحيييٖ اًؽكٖيييث فيييٖ ّظيييؿات اقحّييياؾٗة ّاويييْاو هٍيييحككة هيييا
جما جقاّم ّجعاّ اى جعحفظ بٍٖء هي االفٕل٘ة لٍككاجِا الٌْٖ٘ة.
ُّييييا اى الوفْٔيييي٘ة االّقّب٘يييية العل٘ييييا جع٘ييييل اليييئ الوعكويييية االّقّب٘يييية كيييي هييييي اوييييباً٘ا ّالًْ٘يييياىّ ،ـلييييك »بحِويييية«
قفييييٓ الحق٘ييييؿ بأظكييييام اجفاق٘يييية الْظييييؿ االّقّب٘يييية الوْقعيييية هٌِوييييا ّالحييييٖ جْشييييب علِ٘وييييا الىييييواض لٍييييككات الحييييأه٘ي
االّقّب٘ييية بالعويييل علييئ اقأيييِ٘وا بكًِْويييا شيييمءا هيييي ويييْو اّقّب٘ييية ّاظيييؿ يُّ . SINGLE MARKETيييا
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http://www.j-e-zakhour.com.lb

16

مفكرة ضامن عربي
ُييييٖ فكًىييييا جييييكفٓ اؼٕييييا الحعاًّ٘ييييات الحأهٌ٘٘يييية فِ٘ييييا للحِْيييي٘ات اّ الحْشِ٘ييييات الحأهٌ٘٘يييية

INSURANCE

 DIRECTIVESالحٖ اِؿقُا االجعاؾ االّقّبّٖ ،الحٖ جعحبك ًافف ّهلمهة هٌف العام . 1994
جليييك ُيييٖ ؾّ ّقعيييث اجفاق٘يييات ؾّل٘ييية هلمهييية ،هيييا جيييما جقييياّم ؾؼيييْ ٌيييككات ،جعويييل الصيييْال االّقّبيييٖ الوْظيييؿ،
اقأيييِ٘ا .فلوييياـا جكاًيييا ًعيييي اللبٌييياً٘٘ي ًىيييحبم اجفاق٘يييات الٍيييكاكة االّقّب٘ييية الوحْويييط٘ةّ ،اجفاق٘ييية الحصييياق العالو٘ييية،
ّاجفاق٘ة الىْو العكب٘ة الوٍحككة ،فٌىحعصل قؿّم الٍككات االشٌب٘ة؟
ًعي ًٍ اك ابْابٌا اهام كل الٌان ّلن ًكجبٗ بعؿ بعقؿ اّ اجفاق٘ة ٌكاكة!
ًعيييي ًيييؿق جواهيييا اى العيييؿّؾ الحصاقٗييية آٗلييية الييئ الىيييقّْٖ ،اى العيييالن ويييائك ًعيييْ ويييْو ّاظيييؿ اّ اويييْاو عيييؿ جعويييل
ّفقييا لوقيياٗ٘ه ّهعيياٗ٘ك هْظييؿ ّ .لكييي بلييْو العييالن الىييْو اّ االوييْاو الوْظييؿ ؾًّييَ عْائييم لييي جوعيئ فييٖ وييٌْات
هعييؿّؾ ّ ،قييؿ جوٕييٖ عقييْؾ ّالعييالن ٗبعييد عييي ّوييائل ٗطويييي فِ٘ييا الٍييككاء ال ويي٘وا الٕييعفاء ّالّييهاق هييٌِن اليئ
وييي هة ظقيييْقِن ّالييئ عيييؿم ٔييي٘اعِا هىيييحقب  ،فلوييياـا ال ًف٘يييؿ هيييي جليييك الفحيييك  ،فٌعويييؿ الييئ ظواٗييية هؤوىييياجٌا الٌْٖ٘ييية
هيييي الوٌافىييية االشٌب٘ييية ًّىييياعؿُا علييئ جعمٗيييم قوييياه٘لِا ّاهْالِيييا الؽاِييية باًح ييياق ـليييك ال٘يييْم اليييفٕ ٗحعيييْ ف٘يييَ
العالن الٔ وْو ّاظؿ ؟
ِيييع٘ط اى لبٌييياى لييين ٗكيييي غيييؿا ظّيييْلَ علييئ اويييحق لَ قييياؾقا علييئ جقيييؿٗن الؽيييؿهات الوّيييكف٘ة ّالحأهٌ٘٘ييية بقؿقاجيييَ
الفاج٘يييةّ .قيييؿ قٕيييث ال يييكّف الحيييٖ كاًيييث ويييائؿ آًيييفا بيييأى ًيييككي الييئ الؽبيييك االشٌب٘ييية ،لحيييْف٘ك اشيييؿٓ الؽيييؿهات
القحّييياؾًا اليييٌْٖٖ .كويييا قٕيييث بيييأى ًىيييحع٘ي بالبٌيييك الفكًىيييٖ يالعروييياًٖ هّيييؿقا ّٔييياهٌا لعولحٌيييا الٌْٖ٘ييية لعيييؿؾ
هي الىٌ٘ي.
ّلقيييؿ لعبييييث الؽبيييكات الوىييييحقؿهة ؾّقا هِويييا فييييٖ جعْٗيييل لبٌيييياى الييئ قاعييييؿ هّيييكف٘ة ّجأهٌ٘٘يييية ّهال٘ييية هو٘ييييم فييييٖ
الٍكو االّوٗ.
اال اًٌييياّ ،بعيييؿ هيييكّق اكريييك هيييي ًّيييف قيييكى علييئ اعييي ى اويييحق

لبٌييياى ،اِيييبط ليييؿٌٗا هيييي الؽبيييكات ّالطاقيييات

البٍيييكٗة هيييا ٗصعلٌيييا قييياؾقٗيّ ،بقْجٌيييا الفاج٘ييية ،علييئ جقيييؿٗن الؽؿهييية االفٕيييل ،بالكلفييية االقيييلّ .لقيييؿ اذبحٌيييا قيييؿقاجٌا ُيييفٍ
ؼِّْييييا ؼيييي

فحييييك العييييك ُّ ،ييييٖ العقبيييية الحييييٖ ٌييييِؿت جؽلييييٖ االشاًييييب ،هييييي شو٘ييييع الفيييييات ،عييييي لبٌيييياى

ّههييياؾقجِن اقأيييَ٘ شواعييية ّافيييكاؾاّ .اللبٌييياًْ٘ى ٗيييفككّى جواهيييا اى الٍيييككات اللبٌاً٘ييية ّظيييؿُا بق٘يييث الييئ شييياًبِن
فيييٖ جليييك الفحيييك  .كويييا ٗيييفكك اللبٌييياًْ٘ى ،اًِييين عٌيييؿها ظييياّلْا ؼييي

فحيييك العيييك اى ٗقبٕيييْا هيييؿؼكاجِن ّاهيييْالِن

الوْؾعيييية اّ الوٕييييوًْة لييييؿٓ فييييكّ الوّيييياقف ٌّييييككات الحييييأه٘ي االشٌب٘يييية العاهليييية فييييٖ لبٌيييياى ،هييييي الوكاكييييم
الكئ٘ىييي٘ة لحليييك الوّييياقف ّالٍيييككات فيييٖ بييياقٗه اّ لٌيييؿى اّ ًْ٘ٗيييْق اّ غ٘كُيييا هيييي الويييؿىُ ،ق اؾّا علييئ اعقيييابِن،
ّافِويييْا اى هيييا شيييكٓ جىيييل٘وَ للفيييكّ فيييٖ لبٌييياى ٗبقييئ ّؾٗعييية فيييٖ ـهييية جليييك الفيييكّ ّ ،عليييِ٘ن اى ٌٗح يييكّا الييئ اى
ٗحىٌٔ للفكّ اى جعاّؾ اعوالِا فٖ لبٌاى كٖ ٗقبْٕا اهْالِن.
اًيييٖ فيييٖ هفككجيييٖ ُيييفٍ لىيييث اظيييكْ اظيييؿا علييئ اظيييؿّ ،لىيييث اًكيييك شوييي٘ ِيييٌعَ اشٌبيييٖ لٌيييا ٗيييْم كٌيييا بعاشييية ال٘يييَ،
ّشيييي ال هييييا اقؾت اى اوييييصلَ ُييييْ اى »الوٌفحعيييي٘ي« هييييي الوىييييؤّل٘ي لييييؿٌٗاٗ ،ىييييحعصلْى اوييييحقؿام االشٌبييييّٖٗ ،حككًْييييَ
ٌٗحفع بْؾائعٌا الوّكف٘ة ّاقىاٌٖا الحأهٌ٘٘ة ،علٔ ظىا ٌككات الحأه٘ي ّالوّاقف الٌْٖ٘ة.
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ّلقييييؿ ذبييييث اى االهييييْا الحييييٖ ٗصوعِييييا الوّييييكف االشٌبييييٖ اّ ٌييييككة الحييييأه٘ي االشٌب٘يييية فييييٖ لبٌيييياى اًوييييا ج اعييييْ اليييئ
الؽييياقزّ ،جْليييف فيييٖ البليييؿاى الوحقؿهييية ِيييٌاع٘اّ .بيييفلك ٗىييياُن الويييْؾ ّالوٕيييوْى اللبٌييياًٖ ،هيييي ظ٘يييد ال ٗكٗيييؿ،
فٖ ؾفع جلك البلؿاى قؿها ًعْ همٗؿ هي البعبْظة.
ُيييفا فيييٖ ّقيييث ٗوٕيييٖ اليييكئ٘ه العكٗيييكٕ هع ييين اٗيييام االويييبْ هحيييٌق بييي٘ي بليييؿ ّآؼيييكٗ ،بعيييد عيييي قيييكْ ٗلبيييٖ ف٘يييَ
العــاشــات االوــاوـ٘ــة لوصـحـوـعـٌــاّ ،بعِٕا ٗعحبك بؿائ٘ا.
ًعيييي ًفِييين اى ًكيييْى هٌفحعييي٘ي علييئ الـعــالـيييـنّ ،لـقـيييـؿ اكــؿًـيييـا اًفحــاظٌـيييـا باوحٕــافحٌـيييـا عــيييـؿؾا هــيييـي الوّييياقف
ٌّيييككات الحيييأه٘ي العكب٘ييية ّاالشٌب٘يييةّ ،عيييؿؾُا بيييات فائٕيييا ،فلوييياـا ًيييكؼُ لومٗيييؿ هٌِيييا؟ ّلوييياـا ال ًعحويييؿ »اللبٌٌييية«
ٌكٖا لؿؼْ االشٌبٖ لبٌاىّ ،ـلك علٔ غكاق الوّكًة ّالحًْىة ّالوهكبة ّالىعْؾ ؟
ُييييل ًكييييْى اكرييييك اًفحاظييييا هييييي هّييييك ّالوهييييك ّجييييًْه فييييٖ الييييؿّ العكب٘يييية ،اّ البكالٗييييل ّفٌييييمّٗ فييييٖ اه٘ككييييا
الصٌْب٘ة ،اّ هال٘مٗا فٖ شٌْ ٌكو آو٘ا؟
ًعيييي ال ًقيييْ بّيييؿ البيييا فيييٖ ّشيييَ اٙؼيييكٗي ،بيييل بفحعيييَ لويييي اقاؾ هيييٌِن اى ٗكيييْى ٌيييكٗكا فيييٖ ٌيييككة هىييياُوة
لبٌاً٘ييييةًّ .كٗييييؿ اى ًفييييحط بابٌييييا ؼِّْييييا للٍييييق٘م العكبييييٖ ّالّييييؿٗم االشٌبييييٖ الييييفٕ ْٗافييييم عليييئ جْل٘ييييف الْؾٗعيييية
اللبٌاً٘يية فييٖ هٍيياقٗع جٌفييف ؾاؼييل لبٌيياىّ ،جىيياُن فييٖ اًعيياي ؾّقجييَ االقحّيياؾٗةّ .لييفلك اٗييؿًا ًّؤٗييؿ جطب٘ييم القييْاً٘ي
الحٖ جكعٔ جْل٘ف االظح٘اٖات الفٌ٘ة ؾاؼل لبٌاى.
ّاًط قيييا هيييي قٌاعحٌيييا ُيييفٍ ًعييياقْ هيييٌط الحيييكؼُ٘ لومٗيييؿ هيييي الٍيييككات ّالوّييياقف االشٌب٘يييةًّ ،يييؿعْ الييئ االفييياؾ
هيييي الىيييٌْات الحيييٖ جفّيييلٌا عيييي هْعيييؿ اًؽكاٌٖيييا فيييٖ عقيييْؾ ٌيييكاكة ،عكب٘ييية كاًيييث اّ اشٌب٘ييية ،كيييٖ ًعيييمل االهيييْا
الؽاِة للٍككات الٌْٖ٘ة القائوة ًّعطِ٘ا هي القْ ها ٗصعلِا ٌكٗكا فاع فٖ »اوْاو الٍكاكة«.
اهيييا الب٘يييث القائيييل »ٗيييا ٔييي٘فٌا ليييْ لقجٌيييا لْشيييؿت اًٌيييا ًعيييي الٕيييْ٘ف ّاًيييث ق الوٌيييم « فل٘بيييم ٌيييعكا جطيييك بيييَ
اٙـاىّ ،ل٘ه و٘اوة ًبٌٖ بِا ٌّٖا.
ّفييييٖ إ ظييييا ًعييييي ال ًعحييييب عليييئ الٍيييياعك ِيييياظب ـلييييك القييييْ لىييييبب٘ي :اّال الًييييَ ٗصييييْل للٍيييياعك هييييا ال ٗصييييْل
له٘كٍّ ،ذاً٘ا الى اعف الٍعك اكفبَ.
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أَهىل 7991

»انغصح« انتٍ عذوا تها مه انخهىج االلتصادَح
فيييٖ الؽليييْ االقحّييياؾٗة الحيييٖ اًعقيييؿت فيييٖ فٌيييؿو كيييْقا ب٘يييحً اّاؼيييك ٌيييِك جويييْل يْٗل٘يييْ  1997بكئاوييية ؾّلييية
الييييكئ٘ه قف٘ييييم العكٗييييكٕ ،عكٔييييث الْٔييييع الٍيييياـ الييييفٕ ٗحؽييييبٗ ف٘ييييَ قيييياًْى الٕييييواى االلماهييييٖ عليييئ الىيييي٘اقات،
فيييفككت اى القييياًْى الوٍييياق ال٘يييَ قيييؿ ِيييؿق ًٍّيييك فيييٖ الصكٗيييؿ الكويييو٘ة فيييٖ  1977/7/7بوكويييْم اٌيييحكاعٖ ظويييل
الكقن . 105
ّـكيييكت اى بعيييٓ الوعييياكن اللبٌاً٘ييية ،ال وييي٘وا هعكوييية اويييحيٌاف شبيييل لبٌييياى ،اعحبيييكت القييياًْى الوٍييياق ال٘يييَ ًافيييفا هٌيييف
جيييياقٗػ ًٍييييكٍ فييييٖ الصكٗييييؿ الكوييييو٘ة إ هٌييييف عٍييييكٗي وييييٌةّ ،قييييؿ اِييييؿقت قييييكاقات عييييؿ ٔييييؿ ٌييييككات الحييييأه٘ي
باالوحٌاؾ الٔ القاًْى الوفكْق.
ّأييييفثّ ،هييييع ـلييييك فيييياى الىييييلطة االشكائ٘يييية هييييـورلة بالعكْهيييية ليييين جعوييييؿ ظحيييئ اٙى اليييئ اوحّييييؿاق الوكاويييي٘ن
الحٌ ٘و٘يييية الوٌّييييَْ علِ٘ييييا فييييٖ القيييياًْى ،هييييا شعييييل هٌييييَ »ُكٖقيييية« جٕيييياف اليييئ ُكٖقييييات عييييؿ جعيييياًٖ هٌِييييا
شوِْقٗحٌييييا الىييييع٘ؿ ّ .أّييييعث اى للقيييياًْى الوييييفكْق اٗصاب٘ييييات عؿٗييييؿ ٗوكييييي لوصحوعٌييييا اى ٗف٘ييييؿ هٌِييييا فييييٖ ظييييا
جطب٘قَ ،اـكك هٌِا:
 -1اى الحييييأه٘ي االلماهييييٖ ٗييييْفك ٔييييواًة هاؾٗيييية للوحٕييييكقٗي هييييي شييييكاء ظييييْاؾخ الىيييي٘اقات ،ال ويييي٘وا اّليييييك الييييفٗي
ٗحعكْٔى العاقة شىؿٗة هْقحة اّ ؾائوةّ ،الْقذة الفٗي ٗفقؿّى هع٘لِن فٖ ظاؾخ و٘ك.
 -2اى الحيييأه٘ي االلماهيييٖ ٍٗيييكل هيييْقؾا للؽمٌٗييية العاهييية ظ٘يييد اى الٍيييككة الٕييياهٌة جقحطيييع لعىيييا الؽمٌٗييية قويييْها
اه٘كٗة ّبلؿٗة جبلب  11بالوية هي ق٘وة كل عقؿ.
 -3اى الحيييأه٘ي االلماهيييٖ ٗؽفيييف االذقيييا الحيييٖ جعولِيييا ّلاق الّيييعة العاهييية هيييي شيييكاء جْف٘كُيييا العييي ز ّاالوحٍيييفاء
للوعيييْلٗي هيييي ٔيييعاٗا ظيييْاؾخ الىييي٘اقاتّ .عٌيييؿ جطب٘يييم القييياًْى فيييتى الٍيييككة الٕييياهٌة ُيييٖ الحيييٖ ويييْف جحيييْلٔ جليييك
الحبعة.
 -4فيييٖ اليييؿّ الوحعٕيييك ٗعحبيييك الحيييأه٘ي االلماهيييٖ علييئ الىييي٘اقات ّشِيييا هيييي اّشيييَ الكقيييّٖ ،هؤٌيييكا علييئ اُحويييام
الؿّليييية بىيييي هة هْاٌِٖ٘ييييا ّظقييييْقِن االواويييي٘ة ّال ٗىييييوط الٕ فييييكؾ اى ٗقحٌييييٖ هككبيييية يويييي٘اق اّ ؾقاشيييية هييييمّؾ
بوعييك

اّ ٗحصييْ بِييا هييا ليين ٗكييي قييؿ ٔييوي الوىييؤّل٘ة الوؿً٘يية الحييٖ ٗوكييي اى جٌٍييأ عييي إ ٔييكق جحىييبب بييَ جلييك

الوككبة لٚؼكٗي.
 -5اى الىيييلطة االشكائ٘ييية ،إ العكْهييية ،باِيييكاقُا علييئ عيييؿم اِيييؿاق الوكاوييي٘ن الحٌ ٘و٘ييية الوٌّيييَْ عٌِيييا فيييٖ
قييياًْى الٕيييواى االلماهيييٖ ،اًويييا جحؽيييف هْقفيييا هٌإُيييا لوٍييي٘ية الوٍيييك اليييفٕ اّشيييؿ القييياًْىّ .جيييكفٓ فيييٖ الْقيييث
عٌَ٘ اى جصاقٕ االشحِاؾ الّاؾق عي الوعاكن اللبٌاً٘ة ّالفٕ ٗعحبك القاًْى ًاففا.
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ّال ٗىيييعٌا اال اى ًحىييياء ظ٘يييا ُيييفا الْاقيييع اٗيييي ُيييٖ الىيييلطة االشكائ٘ييية هيييي الحصييياًه ّالىيييلطح٘ي اٛؼيييكٗ٘ي اللحييي٘ي
ٗقْم علِ٘وا الٌ ام فٖ لبٌاى؟
هييييؿاؼلحٖ ُييييفٍ ليييين جفلييييط بيييياًحما هْافقيييية الييييكئ٘ه العكٗييييكٕ عليييئ اوحّييييؿاق الوكاويييي٘ن الحطب٘ق٘ييييةّ ،بالحييييالٖ الييييمام
الىيييائق٘ي اللبٌييياً٘٘ي ٔيييواى هىيييؤّل٘حِن الوؿً٘ييية ظ٘يييا اٙؼيييكٗي .ـليييك اى اليييكئ٘ه العكٗيييكٕ ٗعويييل اًطباعيييا وييي٘يا عيييي
القييييؿقات الوال٘يييية لٍييييككاجٌا الٌْٖ٘ييييةُّ ،ييييْ ٗعحقييييؿ بأًِييييا ل٘ىييييث هؤُليييية بعييييؿ كييييٖ جقييييؿم ؼييييؿهات الحييييأه٘ي االلماهييييٖ
لوصحوعٌييياّٗ .يييكٓ اليييكئ٘ه العكٗيييكٕ ،اى ٌيييككة الحيييأه٘ي الٌْٖ٘ييية ليييي جكيييْى قييياؾق علييئ جعويييل الحبعيييات الٌاشوييية عيييي
جطب٘م الماه٘ة ٔواى الى٘اقات ها لن جكفع قاووالِا الٔ عٍك ه ٗ٘ي ؾّالق اه٘ككٖ ظؿا اؾًٔ.
ّاليييكئ٘ه العكٗيييكٕ ٌٗطيييم بيييالعم عٌيييؿها ٗقيييْ اى الويييْاٖي ٍٗيييعك باٖويٌييياى اكبيييك اى ُيييْ جعاهيييل هيييع ٌيييككة ـات
قاويييييوا هكجفيييييعّ .ال شيييييؿا فيييييٖ اى الرقييييية بالوؤوىييييية ،اكاًيييييث هّيييييكفا اّ ٌيييييككة جيييييأه٘ي اّ ٌيييييككة ِيييييٌاع٘ة اّ
جصاقٗة ،جأؼف ظصوا اكبكّ ،جعلْ ،كلوا اقجفع قاووا الٍككة اّ اقجفعث اهْالِا الؽاِة.
علييئ اى ٔيييػ الكوييياه٘ل الكب٘يييك ّجْل٘فِيييا فيييٖ الوؤوىيييات اٗيييا كييياى هْٔيييْعِاٗ ،فحيييكْ ّشيييْؾ عْائيييؿ جحٌاويييب
ّظصييين االهيييْا الوْلفييية .فليييْ ظيييؿخ اى ؾعيييث ٌيييككة هيييي الٍيييككات اللبٌاً٘ييية الحيييٖ جعويييل فيييٖ لبٌييياى هىييياُوِ٘ا الييئ
قفييييع قاوييييوا الٍييييككة هييييي ًّييييف هل٘ييييْى ؾّالق اليييئ عٍييييك ه ٗيييي٘ي ؾّالق هيييير  ،فوييييي الوييييكشط اى ال ٗلبييييٖ
الوىييياُوْى اليييؿعْ  ،اال اـا كييياًْا هيييي »ٖيييْٗلٖ العويييك« اليييفٗي اًعييين عليييِ٘ن هللا بآبييياق ال جٌٕيييب هيييي اليييفُب االويييْؾ،
كوييييا ُييييٖ ظييييا هىيييياُوٖ ٌييييككة الؽمًيييية ّغ٘كُييييا هييييي الٍييييككات االهاقاج٘يييية الٍييييق٘قةّ .بعىييييا هب اىييييٗ ٗفحييييكْ
بالٍييييككة الحييييٖ ٗبلييييب قاوييييوالِا عٍييييك ه ٗيييي٘ي ؾّالق اى جييييأجٖ عليييئ الوىيييياُو٘ي بييييكبط ِيييياف ال ٗقييييل عييييي ي1,5
هلْ٘ى ًّّف هلْ٘ى ؾّالقُ ،فا اـا اعحبكًا اى العائؿ االوحرواقٕ ُْ  15بالوية وٌْٗا.
ّبوكاشعييية الْاقيييع العيييالٖ لىيييْو الحيييأه٘ي اللبٌاً٘يييةً ،صيييؿ اى االقىييياٖ الوكححبييية فيييٖ لبٌييياى ًِاٗييية العيييام الوأيييٖ ،هيييي
قبيييل ٌ 90يييككة لبٌاً٘ييية ّؾّل٘ييية عاهلييية فيييٖ الحيييأه٘ي ،بويييا فِ٘يييا االقىييياٖ الوكحْهييية ،يغ٘يييك الوّيييكض عٌِيييا ّجليييك الحيييٖ
شيييكٓ جعْٗلِيييا الييئ الؽييياقز ؼلىييية ،اّ هيييؿاّق ّ ،هيييي غ٘يييك اى جؽٕيييع للكوييين ّالٕيييكٗبة ،ال جمٗيييؿ عيييي  300هل٘يييْى
ؾّالق يهٌِييييا هييييية هل٘ييييْى ؾّالق جييييفُب لّييييٌاؾٗم ٌييييككات الحييييأه٘ي االشٌب٘يييية ُّ .ييييفا ٗعٌييييٖ اى هحْوييييٗ االقىيييياٖ
الوكححبييية ُيييْ  3ه ٗييي٘ي ؾّالق للٍيييككة الْاظيييؿ  .فك٘يييف ٗوكيييي لٍيييككة الحيييأه٘ي اللبٌاً٘ييية اى جطويييط الييئ جعق٘يييم قبيييط
ِاف ٗعاؾ  50بالوية هي ظّحِا هي االقىاٖ؟
اى الوىييييحْٓ الوحييييؿًٖ ًىييييب٘ا ل قىيييياٖ ّل قبيييياض الّيييياف٘ة لٍييييككات الحييييأه٘ي اللبٌاً٘يييية ،ل٘ؤكييييؿ اى الييييؿعْ اليييئ ٔييييػ
قويياه٘ل شؿٗييؿ فييٖ قطييا الحييأه٘ي فييٖ لبٌيياى ل٘ىييث هبيييكق اقحّيياؾٗا ُّييٖ لييي جصييؿ آـاًييا ِيياغ٘ة لييؿٓ الوىيييحروكٗي،
لبٌاً٘٘ي كاًْا ام اعاشن.
ّفيييٖ قاٗيييٖ الوحْأيييع اى ؾعيييْ ٌيييككات الحيييأه٘ي الييئ قفيييع قوييياه٘لِا الييئ هىيييحْٓ  10ه ٗييي٘ي ؾّالق ال جأؼيييف فيييٖ
االعحبييياق ٔييي٘م العقيييْ الحيييٖ جعكذِيييا ٌيييككات الحيييأه٘ي فيييٖ لبٌييياىّ ،الحيييٖ ال ٗوكيييي بيييإٔ ظيييا اى جٌيييحس هيييا ٗكفيييٖ هيييي
االقىيييياٖ لحٍييييبع الٍييييككات الكب٘ييييك  .فعلٌ٘ييييا اى ًحييييفكك ؾائوييييا اى ًٍيييياٖ ٌييييككات الحييييأه٘ي اللبٌاً٘يييية هعّييييْق عول٘ييييا
باالقأيييٖ اللبٌاً٘يييةّ ،اى االبيييْا العكب٘ييية ،ظحييئ فيييٖ الٍيييق٘قة االقيييك الٌ٘يييا ،هيييا جيييما هقفلييية فيييٖ ّشٌُْيييا .أيييف
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اليييئ ـلييييك ،اى ليييي٘ه بيييي٘ي هىيييياُوٖ ٌييييككاجٌا الٌْٖ٘يييية هييييي ٗولييييك فييييْائٓ ٗحلِيييئ بحْل٘فِييييا فييييٖ ٌييييككات ٗؤوىييييِا
ِبعا ّهىاء ،اّ اكححابات ّهىاُوات ْٗلعِا ٗوٌة ّٗىك !
اًِيييا العق٘قييية اقؾت اى اعكٔيييِا فيييٖ هفككجيييٖ ُيييفٍ ،هصيييكؾ هيييي كيييل غاٗييية ،اّ هٌفعييية ،اّ غيييكْ و٘اويييّٖ ،اًيييٖ
لعلييئ ٗقييي٘ي اى اليييكئ٘ه العكٗيييكٕ ليييْ اعييياؾ الٌ يييك فيييٖ ٖلبٌيييا جطب٘يييم الماه٘ييية الحيييأه٘ي علييئ الىييي٘اقات لْشيييؿ اًيييَ للييين
الٍييييككات اللبٌاً٘يييية فييييٖ قْلييييَ اًِييييا ال جولييييك الكفاٗيييية الوال٘ييييةّ .الْقييييائع جبيييي٘ي اى هحْوييييٗ قاوييييوا الٍييييككة ٗقييييل فييييٖ
قبيييييكَ عيييييي ًّيييييف هل٘يييييْى ؾّالق اه٘ككيييييّٖ ،ال ٗمٗيييييؿ عيييييي  3ه ٗييييي٘ي ؾّالق فيييييٖ االقؾىّ ،هل٘يييييًْٖ ؾّالق فيييييٖ
جيييًْهّ ،هل٘يييْى ؾّالق فيييٖ الًْ٘ييياىّ ،ؼوىييية ه ٗييي٘ي ؾّالق فيييٖ هّيييكّ ،هل٘يييْى ؾّالق فيييٖ الييي٘ويّ .هيييع ـليييك فييياى
كل ُفٍ الؿّ جككث لٍككاجِا الٌْٖ٘ة اى جحعأٖ الحأه٘ي االلماهٖ للى٘اقات هٌف عٍكات الىٌ٘ي.
اى الكوييياه٘ل الوعيييكق فيييٖ ٌيييككات الحيييأه٘ي اللبٌاً٘ييية هصحوعييية جمٗيييؿ عيييي  50هل٘يييْى ؾّالق اه٘ككيييّٖٖ ،بقيييا لوعييياٗ٘ك
الوييي ء الوعحويييؿ عالو٘يييا ،فييياى ٌيييككات الحيييأه٘ي اللبٌاً٘ييية جعحبيييك هؤُلييية كيييٖ جصويييع اقىييياٖا جعييياؾ عٍيييك أيييعاف
ـلك الوبلب علٔ االقل.
أييييف اليييئ ـلييييك ،اى هع يييين ٌييييككات الحييييأه٘ي اللبٌاً٘يييية جعوييييل اجفاقييييات اعيييياؾ جييييأه٘ي

REINSURANCE

 ،TREATIESهي ٌأًِا اى جٕوي و هحِا الوال٘ةّ ،جعوِ٘ا اى ُٖ جعكٔث لعاؾخ ٗأؼف ظصن الكاقذة.
ِّٗوٌيييٖ اى أّييييط ٌُيييا اى هصوييييْ الكوييياه٘ل الوييييفكْق اعييي ٍ ال ٍٗييييول قاويييوا ٌييييككة الحيييأه٘ي العكب٘يييية ي.م. .
ّ ARABIAق٘وحيييَ  40هل٘ييياق ل٘يييك لبٌاً٘يييةّ .الىيييبب اليييفٕ شعلٌيييٖ اويييحرٌٖ »العكب٘ييية«ُ ،يييْ اًِيييا جٌفيييكؾ بكاويييوا
ٗبليييب أيييعاف قاويييوا غ٘كُيييا هيييي الٍيييككات ،كويييا جٌفيييكؾ بكًِْيييا جعويييل ّهٌيييف هٌحّيييف ُيييفا القيييكى فيييٖ ؾّ عكب٘ييية
عؿٗؿ .
ّقييييؿ اجيييي٘ط لِييييا اى جبٌييييٖ هكاًيييية هييييـو٘م لِييييا عليييئ هىييييحْٓ االهيييية العكب٘يييية ،هٍييييكقا ّههكبيييياّ ،قٕييييث الحٍييييكٗعات
الوعحوؿ فٖ الؽل٘س العكبٖ ،اى جكفع العكب٘ة قاووالِا الٔ الوىحْٓ الوٍاق الَ٘.
ّلقيييؿ قاٗيييث اى ابقيييٖ قاويييوا »العكب٘ييية« ؼييياقز اٖييياق البعيييد ،ظكِيييا علييئ ابقييياء االققيييام علييئ هىيييحْٓ العق٘قييية
ّالْاقع.
بتهكييياى اليييكئ٘ه العكٗيييكٕ اى ٗطوييييي اـا الييئ اى هّيييالط الوٕيييوًْ٘ي ويييْف جكيييْى هّييياًة فيييٖ كيييل ال يييكّف ظحييئ
ّلْ لن ٗصك قفع الكواه٘ل الٔ هىحْٗات اعلٔ هـوا ُٖ علَ٘ فٖ ُفا الْقث.
لقيييؿ اعطييياًٖ اليييكئ٘ه العكٗيييكٕ ؼييي

الٌيييؿّ  ،هيييي ظلويييَّ ،قظابييية ِيييؿقٍ ،هقيييؿاقا ظىيييؿًٖ عل٘يييَ كر٘يييكّىّ ،هيييع

ـلييك ليين اشييكا عليئ الحويياؾٕ فييٖ ٌييكض الْاقييع الحيييأهٌٖ٘ عليئ ظىييا الْقييث الوؽّييُ لىييْإ هييي الوٍيياقك٘ي فيييٖ
الٌييييؿّ ّلييييفلك اكحف٘ييييث »بالحِْيييي٘ات« الحييييٖ هٌعٌييييا اٗاُييييا الييييكئ٘ه العكٗييييكٕ ،ؼيييي

الٌييييؿّ  ،لصِيييية اعفيييياء بييييْالُ

الٌقل هي الكوْمّ ،اعفاء بْلّ٘ة الحأه٘ي علٔ الع٘ا هي قوْم ّهعاه ت االًحقا ياالقخ .
اال اى عيييؿم جصييياّ اليييكئ٘ه العكٗيييكٕ ّٖلبٌيييا جطب٘يييم الماه٘ييية الحيييأه٘ي علييئ الىييي٘اقات ابقييئ فيييٖ قلْبٌيييا »غّييية«
جمعصٌّٖ ،جمعس كر٘كٗي هي المه ء قاواء ّهىاُوٖ ٌككات الحأه٘ي اللبٌاً٘ة.
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تشرَه األول 7991

رئـــــاب تــرتــــذٌ اثــــــىاب انــىــعـــــــاج
كٌيييث اجِ٘يييأ لوهييياؾق قئاوييية شوع٘ييية ٌيييككات الٕيييواى ،عٌيييؿها بلهٌيييٖ اى الوؿٗكٗييية العاهييية للحعاًّ٘يييات اّقفيييث عيييي
العوييييل ُ٘يحيييي٘ي هييييي جلييييك الحييييٖ جييييماّ القكِييييٌة الحأهٌ٘٘ييييةّ ،ـلييييك لوؽالفحِوييييا اظكييييام قيييياًًْٖ الحعيييياّى ّالحعأييييؿ:
االّلٔ جعاًّ٘ة ب٘كّت االوحِ ك٘ةّ ،الراً٘ة الٌّؿّو الحعأؿٕ الكاذْل٘كٖ.
»قىييين الحيييأه٘ي« فيييٖ جعاًّ٘ييية ب٘يييكّت االويييحِ ك٘ة اقفيييل لىيييبب بىييي٘ٗ شيييؿا ُّيييْ اى قييياًْى الصوع٘يييات الحعاًّ٘ييية ال
ٗص٘م للحعاًّ٘ة اى جحعأٖ الحأه٘ي بإٔ ٌكل ّفٖ إ لكف ،ظحٔ ّلْ كاى الحعاقؿ ٗصكٕ لعىا آؼكٗي.
ّقغييييين ّٔيييييْض الٌّيييييَْ القاًًْ٘ييييية ،فلقيييييؿ قكبيييييث جعاًّ٘ييييية ب٘يييييكّت االويييييحِ ك٘ة قاويييييِأّّ ،يييييعث بْلّ٘ييييية
الحيييأه٘ي ،فيييٖ عيييؿاؾ الىيييلع الحيييٖ جعكٔيييِا فيييٖ االشٌعييية ّعلييئ الكفيييْفّ ،اِيييبط باهكييياى الوىيييحِلك اى ٗعقيييؿ بْلّ٘ييية
جييأه٘ي بالىييِْلة عٌِ٘ييا الحيييٖ ٗعّييل فِ٘ييا عليئ علبييية وييكؾٗي ،اّ قلهيية هلْؼ٘ييةّ .ـليييك هييي غ٘ييك اى ٗصييكٕ اويييح٘فاء
الكويييْم الوىيييحعقة للؽمٌٗيييةّ .الحعاًّ٘ييية عٌيييؿها جفعيييل ـليييك اًويييا جكجكيييب هؽالفييية ِيييكٗعة للقيييْاً٘ي الٕيييكٗب٘ة ،ـليييك
اى القيييياًْى الحعيييياًّٖ ٗوييييٌط الصوع٘ييييات الحعاًّ٘يييية ،بكًِْييييا ُ٘يييييات ال جبهييييٖ الييييكبط ،اعفيييياءات هييييي ٔييييكٗبة الييييؿؼل
فعىب.
ّاالعفييياءات الوٍييياق الِ٘يييا ال جٍيييول الكوييين البليييؿٕ ي 6بالويييية ّالكوييين الويييالٖ الوقطيييْ يالفيييا ل٘يييك ّالكوييين الويييالٖ
الٌىيييبٖ

ي 5بالويييية ّ .قغييين اى االشحِييياؾ اويييحقك علييئ اى ال اعفييياء هيييي ؾّى ًيييُ ،فلقيييؿ افحييئ شِابيييف

القييياًْى فيييٖ بعيييٓ اليييْلاقات بصيييْال اِيييؿاق بطاقيييات جيييأه٘ي ِيييع٘ة ،هيييي غ٘يييك اويييح٘فاء الكويييْم الوٍييياق الِ٘يييا،
ُّكفا فحط اهام هٌحِمٕ الفكَ با شؿٗؿ ل وحكلاو علٔ ظىا الؽمٌٗة.
ّلعيييل االهيييك اليييفٕ ٌيييصع جعاًّ٘ييية ب٘يييكّت علييئ ؼيييكو القييياًْى ًّ ،اهِيييا االواويييُٖ ،يييْ اى ُ٘ييييات اؼيييكٓ عؿٗيييؿ ،
هيييي جليييك الحيييٖ جيييمعن اًِيييا ال جبهيييٖ اليييكبط  NON PROFIT ORGANIZATIONال وييي٘وا بعيييٓ ِيييٌاؾٗم
الحعأيييؿً ،صعيييث فيييٖ اؼحيييكاو ويييْو الحيييأه٘ي الّيييعٖ ُّيييْ علييئ هيييا ُيييْ عل٘يييَ هيييي قّاز ُيييفٍ االٗيييامّ ،وييي اْقث ّهيييا
جيييما عٍيييكات اليييْف بطاقيييات الحيييأه٘ي الّيييعٖ ،هيييي غ٘يييك اى جيييؿفع فلىيييا ّاظيييؿا للؽمٌٗييية ّهيييي غ٘يييك اى ٗمعصِيييا
هفيييحً هيييالٖ ،اّ ٗكٌيييقِا ّليييْ بيييْقؾ ! بيييل اى بعيييٓ الوىيييؤّل٘ي ،كييياى ّهيييا ٗيييما ٌٗحِيييم الوٌاويييبات االظحفال٘ييية ل٘ك٘يييل
الويييؿٗط للوؽيييالف٘ي ّٗ ،رٌيييٖ علييئ هيييا ٗقْهيييْى بيييَ هيييي »اشيييل القٕييي٘ة الحعأيييؿٗة« ظحييئ ٗؽ٘يييل لويييي ٗىيييحوع اليييِ٘ن اى
االًحِاكيييات الحيييٖ جكجكيييب اًويييا ُيييٖ هيييي اعويييا الؽ٘يييك ًّكيييكاى اليييفات ،الحيييٖ ال ٗيييأجٖ بورلِيييا اال القؿٗىيييْى هيييي هكجبييية
االم جكٗما ٖ٘اب هللا ذكاُا.
ّلقييؿ ظاّلييث هييي ؼيي

هييْقعٖ فييٖ قئاويية الصوع٘يية اى اقٌييع الييْلقاء الوعٌ٘يي٘ي بييأى الّييٌاؾٗم الحييٖ جييماّ الحييأه٘ي

الّييعٖ ،اًويييا ُييٖ ـئيييا جحؽفيئ فيييٖ ذ٘يييا ًعيياز ّاًِيييا اكلييث ّجأكيييل ظقيييْو الؽمٌٗييةًٍِّ ،يييث ّجييًٌِ اقىييياٖا جبليييب
ه ٗ٘ي الؿّالقات وٌْٗا ّوع٘ث الٔ ظولِن علٔ هكافعحِا ،اال اًٌٖ عبرا وع٘ث.
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كوييييا ّاى الّييييكؼات الحييييٖ اٖلقحِييييا ّالوييييفككات الحييييٖ قفعحِييييا ّالمٗيييياقات الحييييٖ قوييييث بِييييا اليييئ الوىييييؤّل٘ي ؼيييي
الىييييٌْات الىييييبع جقكٗبييييا الحييييٖ اهٕيييي٘حِا فييييٖ قئاويييية الصوع٘يييية ،ليييين جييييٌصط فييييٖ اوييييحٌِاْ ُويييية ّلٗييييك اّ هىييييؤّ
ّجعكٗكَ لْقف اعوا الًٌِ ّاوحعاؾ ظقْو الؽمٌٗة.
ّكيييياى اى اوييييحفعل الوييييكّْ ،اًحٍييييكت ليييياُك ِييييٌاؾٗم الحعأييييؿ ،ظحيييئ اِييييبط لكييييل هييييفُب جقكٗبييييا ِييييٌؿّو
جعأيييؿٕ ٗوييياقن الحيييأه٘ي الّيييعٖ ،هيييي غ٘يييك اى ٗيييؿفع قويييوا اّ ٔيييكٗبةّ .الّيييٌؿّو الكييياذْل٘كٖ اليييفٕ اّقيييف عيييي
العويييل ُيييْ ّاظيييؿ هيييي الّيييٌاؾٗم الحيييٖ جوريييل الويييفاُب فيييٖ لبٌييياى ّالحيييٖ ٗبليييب عيييؿؾُا  ،18جٕييياف الِ٘يييا الويييفاُب
اٙوْ٘ٗة الْافؿ ظؿٗرا الٔ لبٌاى.
ّٗبيييؿّ اى الوؽالفييية الوٌىيييْبة الييئ الّيييٌؿّو الكييياذْل٘كٖ ُيييٖ قبيييْ اعٕييياء ال ٗصويييع ب٘يييٌِن قابيييٗ اشحوييياعٖ ُّيييْ
»الكرلكييية« فيييٖ ُيييفٍ العالييية .إ اى الّيييٌؿّو بيييا بْالّيييَ الحأهٌ٘٘يييةّ ،الوعف٘ييية هيييي الكوييين ّالٕيييكٗبة ،الييئ كيييل هيييي
ؾفع قىٗ الحأه٘ي ،كاذْل٘ك٘ا كاى اّ ٌُؿّو٘ا ،اّ هلعؿا.
ّالوعلْهيييات الوحيييْافك لٌيييا جؤكيييؿ اى الّيييٌؿّو الكييياذْل٘كٖ لييين ٗكيييي الّيييٌؿّو الْظ٘يييؿ الوٌفيييحط علييئ كيييل الٌيييانّ ،هيييي
كيييل الويييفاُب ،بيييل اى العّيييب٘ة ل٘ىيييث هْشيييْؾ اٖ قيييا فيييٖ إ هيييي الّيييٌاؾٗم الحعأيييؿٗة الوفُب٘ــــيييـة االؼــــيييـكٓ.
فالحعاهيييل ّالمبيييائي ٗحعلييئ بوقيييؿاق كب٘يييك هيييي الحىييياهط ّاللًْ٘يييةّ ،ؾفيييع قىيييٗ الحيييأه٘ي ٗكييياؾ ٗكيييْى الٍيييكٖ الْظ٘يييؿ اليييفٕ
ال ٗؽٕع لوىاّهة اّ جِاّى.
ّليييْ لييين جكيييي ٌُيييا ش٘يييْ هؽف٘ييية جبحليييع هيييؿاؼ٘ل الّيييٌاؾٗم الوٍييياق الِ٘يييا لكٌيييا اعحبكًيييا ّشيييْؾ الّيييٌاؾٗم الحعأيييؿٗة
ظييي لوٍيييكلحٌا الٌْٖ٘ييية ،ـليييك اى اشحويييا الٌيييان ّهيييي هيييفاُب هؽحلفييية جعيييث ويييقف ّاظيييؿُ ،يييْ العيييل اليييفٕ فٍلـــيييـث
اظمابٌــا العلواً٘ـــة ّالٌْٖ٘ة فٖ بلْغَ.
اهيييا ّقيييؿ اقحٌعيييث الوؿٗكٗييية العاهييية للحعاًّ٘يييات بيييأى هماقٗيييب جعاًّ٘ييية ب٘يييكّت ّالّيييٌؿّو الكييياذْل٘كٖ كاًيييث جّيييب
فييييٖ غ٘ييييك هصكاُييييا الّييييع٘ط ،فِييييفا ٗعٌييييٖ اى الّييييكؼات الحييييٖ اٖلقحِييييا ٖييييْا الىييييٌْات الىييييبع الوأيييي٘ة ،كاًييييث
هبكق ّ ،اى ٌُا شكها ٗكجكب فٖ ظم الؽمٌٗة اللبٌاً٘ةٌِّ ،اعة الحأه٘ي فٖ لبٌاى.
ّاًيييا اـ اقيييؿق للوؿٗكٗييية العاهييية للحعـاًّ٘ـيييـات جعـــككِـــيييـا ،اجىييياء لوـــيييـاـا جعاًّ٘ييية ب٘يييكّت ّالّيييٌؿّو الكييياذْل٘كٖ
فقٗ؟ ّهحٔ جكاٍ هْعؿ الحعاًّ٘ات ّالٌّاؾٗم االؼكٓ هع القاًْى؟
اى االكحفييييياء بْقيييييف جعاًّ٘ييييية ب٘يييييكّت ّالّيييييٌؿّو الكييييياذْل٘كٖ ؾّى غ٘كُويييييا عيييييي العويييييلٗ ،صعلٌيييييٖ اعحقيييييؿ بيييييأى
الحعاًّ٘يييات ّالّيييٌاؾٗم االؼيييكٓ ُيييٖ اقيييْٓ هيييي اى جطالِيييا ٗيييؿ القييياًْى .كويييا ٗصعلٌيييٖ اقٓ اليييفئا فيييٖ لبٌييياى ل٘ىيييث
كلِيييا علييئ هىيييحْٓ ّاظيييؿ هيييي الٍكاوييية ّالصبيييكّت ،فٌِيييا ـئيييب ٗطييياقؾ ّٗقٕييئ عل٘يييَّ ،آؼيييك ال ٗصيييكا اظيييؿ ظحييئ
علٔ االقحكا هٌَ.
فيييٖ إ ظيييا  ،اى جكيييْى الوؿٗكٗييية العاهييية للحعاًّ٘يييات قيييؿ اّقفيييث ُ٘يحييي٘يّ ،اى كاًحيييا االٔيييعف بييي٘ي جليييك الحيييٖ جوييياقن
القكِييييٌة الحأهٌ٘٘يييية ،فحلييييك ؼطييييْ اعحبكُييييا ُؿٗيييية جقييييؿهِا لييييٖ الوؿٗكٗيييية الوييييفكْق عكٔيييياّ ،هييييي غ٘ييييك اى جييييؿقٕ،
بوٌاوبة اًحِاء ّالٗحٖ الرالرة فٖ قئاوة شوع٘ة ٌككات الٕواى.
ّاًا اجقبل جلك الِؿٗة بكل وكّق.
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ّاعيييؿكن بوحابعييية العويييلّ ،اى هيييي هقاعيييؿ الصوع٘ييية العوْه٘ييية للصوع٘ييية ،هيييي اشيييل ظواٗييية ِيييٌاعحٌاّ ،هٌيييع افحكاويييِا
هي قبل الفئا الوحؽف٘ة ّقاء ٌِاؾٗم الحعأؿ ّ الصوع٘ات الحعاًّ٘ة.

كتاب استمانح جىزف زخىر
ًٌٍك فٖ ها ٗأجٖ ًُ كحا االوحقالة الفٕ قؿهَ شْلف لؼْق الٔ هصله اؾاق شوع٘ة ٌككات الٕواى.
بحييييياقٗػ  1996/3/28اًحؽبيييييث ٌيييييككة اه٘كيييييْ ي.م. .هيييييـورلة بيييييالوْقع اؾًييييياٍ ،عٕيييييْا فيييييٖ هصليييييه االؾاق لييييير خ
وييييٌْات جٌحِييييٖ فييييٖ ّ 1999/4/1اًحؽبييييث بّييييفحٖ الٍؽّيييي٘ة قئ٘ىييييا للصوع٘يييية لىييييٌة ًّّييييف الىييييٌة جٌحِييييٖ فييييٖ
. 1997/10/1
ّكٌيييث قبيييل ـليييك جْل٘يييث قئاوييية الصوع٘ييية ؾّقجييي٘ي هححيييال٘ح٘ي ،بيييفلث ؼ لِويييا شِيييؿا غ٘يييك عييياؾٕ ،هيييي اشيييل اعطييياء
الصوع٘ييية الوكاًييية الحيييٖ جىيييحعم بييي٘ي الِ٘ييييات االقحّييياؾٗة فيييٖ لبٌييياىّ ،الؽييياقزّ ،اويييحعاؾ ذقييية اويييْاو الحيييأه٘ي العالو٘ييية
بٌٌْٖييا عوْهيياّ ،بقطاعٌييا ؼِّْيياّ .لقييؿ اذوييك الصِييؿ الييفٕ قوٌييا بييَ لِييفا الهييكْ هييؤجوكا عكب٘ييا ّؾّل٘ييا اًعقييؿ فييٖ
ب٘يييكّت بؿاٗييية العيييام ّٔ 1992ييين ظٍيييؿا لييين ٗىيييبم الٕ هيييؤجوك جيييأه٘ي اى ٌيييِؿ هرليييَ ،كويييا اًحِييئ الييئ جىيييلوٖ قئاوييية
االجعاؾ العام العكبٖ للحأه٘ي ّجلك كاًث الوك االّلٔ الحٖ ٗحْلٔ فِ٘ا لبٌاًٖ ـلك الوٌّب.
ّعلييئ ِيييع٘ؿ آؼيييك ،عوليييث بكر٘يييك هيييي العٌييياء هيييي اشيييل جعيييؿٗد القيييْاً٘ي ّاالً وييية الحيييٖ جكعييئ ِيييٌاعحٌاّ ،جٌف٘يييف
العييييالم هٌِيييياّ ،جعمٗييييم قييييؿقاجٌا البٍييييكٗة ّالحقٌ٘ييييةّ .ظكِييييث ؼِّْييييا عليييئ جٍييييص٘ع الٍييييابات ّالٍييييباى اللبٌيييياً٘٘ي
علٔ الحٕلع هي علْم الحأه٘ي ّاجؽاـٍ هٌِة ظ٘اج٘ة لِن.
الييئ ـليييك جعككيييث فيييٖ كيييل االجصاُيييات هيييي اشيييل جكيييكٗه العيييم العّيييكٕ لٍيييككات الحيييأه٘ي الوىيييصلة ليييؿٓ ّلاق
االقحّييياؾ ّالحصييياق  ،هيييي ؾّى غ٘كُيييا فيييٖ هماّلييية اعويييا الٕيييواىّّ ،قيييف الوٌافىييية غ٘يييك الوٍيييكّعةّ ،القكِيييٌة،
الحيييٖ جواقويييِا ٌيييككات اشٌب٘يييةُّ٘ ،ييييات جعاًّ٘ييية ّجعأيييؿٗة ،علييئ ظىيييا ٌيييككاجٌا الٍيييكع٘ةّ ،الؽمٌٗييية العاهييية
فٖ آى.
اهيييا فيييٖ العقبييية االؼ٘يييك هيييي قئاويييحٖ ،فلقيييؿ ذيييابكت علييئ ظٕيييْق االشحواعيييات الٌ٘اب٘ييية الوؽّّييية لحعيييؿٗد قييياًْى
ُ٘ييييات الٕيييواىّ ،ويييع٘ث هيييا اهكيييي العييياؾ ٌيييٖء هيييي االًٕيييباٖ٘ة ّالؽلق٘ييية الييئ قطاعٌييياّّ ،قيييف الٌيييمف ّعول٘يييات
االغكاو الحٖ ًٍكْ هٌِا شو٘عا.
اى الحعييياٖٖ ّاالهيييْق اًٙفييية اليييفكك ،ؼِّْيييا فيييٖ العقبييية االؼ٘يييك  ،اّشيييب عليييٖ اليييؿؼْ فيييٖ هْاشِيييات لييين اكيييي
اٌيييحِِ٘ا ّعيييؿؾ هيييي الوىيييؤّل٘ي فيييٖ الؿّلييية ،علييئ الوىيييحْٗات كافييية .كويييا اى الوٍييياقٗع الحيييٖ ظاّليييث جٌف٘يييفُا ًىيييفث
بٍكل هحعوؿّ ،جعكٔث ٌؽّ٘ا الواءات كاى اٌؿُا اٗ ها جلك الحٖ قاؾُا بعٓ قفاو الؿق هي المه ء.
ظ٘يييا ُيييفا الْاقيييع اقٓ ًفىيييٖ بعاشييية الييئ قىيييٗ هيييي الكاظييية ّفحيييك جأهيييل اهٕيييِ٘وا بع٘يييؿا عيييي االشيييْاء الحيييٖ جؽييي٘ن
علٔ هصله االؾاق فٖ ُفا الْقث بالفات.
ّبٌاء علَ٘،
اجقؿم هي هصلىكن الككٗن باوحقالة ٌككة اه٘كْ ي.مّ . .ـلك للفحك الْاقعة ب٘ي .1999/4/1 ّ 1997/10/1
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عهً هامش مؤتمر انتأمُه فٍ انمرن انـ  - 17انثحرَه
شــركــاتـىــا انـعــرتـُــح . .مــه مـهـفـــاخ ســرَــح انــً كـتــة مـفـتــىحــح
ٖيييي

ابييييْ غماليييية ،قشييييل االعوييييا ّ ،قئيييي٘ه ٌييييككة الحييييؿق٘م الحييييٖ جعوييييل اوييييوَ ،القيييئ هعأييييك ق٘اويييية فييييٖ ًييييؿّ

»الحيييأه٘ي اهيييام جعيييؿٗات القيييكى الْاظيييؿ ّالعٍيييكٗي« ،الحيييٖ اًعقيييؿت فيييٖ البعيييكٗي بيييؿعْ هيييي ٌيييككة اجعييياؾ الؽلييي٘س
ّ GULF UNIONـلك فٖ الوؿ الْاقعة ب٘ي  8ّ 6جٍكٗي اّ ياكحْبك . 1997
الىيي٘ؿ ابييْ غماليية بييؿا هحوكٌييا هييي هْٔييْ هعأييكجَ ،الييفٕ جٌيياّ ف٘ييَ هىييحقبل ِييٌاعة الحييأه٘ي فييٖ الييؿّ العكب٘يية
فييييٖ لييييل اجفاق٘يييية الهييييات ي . GATTالىيييي٘ؿ ابييييْ غمالييييَ ليييين ٗحييييك شاًبييييا هييييي شْاًييييب االجفاق٘يييية اال ّجعييييؿخ عٌييييَ
باوييِا ّ .قييؿ لفحٌييٖ قإ ًقلييَ عييي فكحييْق ُْغييْٗ ،قييْ ف٘ييَ هييا هعٌيياٍٗ :وكٌييك اى جقيياّم شٍ٘ييا بصييً٘ اكبييك هٌييَ ،اال
اًَ ال ٗوكٌك اى جقاّم »فكك « ظحٔ ّلْ ّاشِحِا بأعحٔ الصْ٘ي ّاكركُا قْ .
ّٗيييكٓ الىييي٘ؿ ابيييْ غماليييَ اى »الهيييات« »فكيييك « ّبكًِْيييا كيييفلك ،فييياى اظيييؿا ال ٗوكيييي اى ٗقاّهِيييا ،ؼِّْيييا ّاًِيييا
ّشيييؿت ٖكٗقِيييا الييئ هع ييين اًعييياء الكيييك االقٔييي٘ة ُّيييٖ ويييْف جحصىيييؿ هىيييحقب ويييْقا جصاقٗييية ّاظيييؿ جٕييين العيييالن
بكاهلـــييـَّ .هــييـي ٗــؿؼــييـل الىييْو »ٗب٘ييع ٍّٗييحكٕ« اهييا هييي ٗبقيئ ؼاقشِييا ف٘كييْى قييؿ اؼحيياق االًطييْاء عليئ الييفات
ُّْ بفلك ٗفقؿ فكَ الـحـعــاهـــل هــــع اٙؼـــكٗــــيّ» .اٙؼكّى« ٌُا جعٌٖ بق٘ة اًعاء العالن.
فوي جكاٍ ٗولك القؿق علٔ العً٘ ّظ٘ؿاّ ،هي غ٘ك ٌككاء ٗباؾلًَْ الىلع ّالؽؿهات؟
ّلقييؿ كيياى الىيي٘ؿ ابييْ غماليية ّأييعا فييٖ قْلييَ اًييَ ال ٗؤٗييؿ »الهييات« اال اًييَ فييٖ الْقييث عٌ٘ييَ ال ٗأؼييف هْقفييا هعاقٔييا
هٌِييياُّ .يييْ ٌٗ يييك الِ٘يييا ّكأًِيييا ؼ٘ييياق يّلييين ٗقيييل ٌيييكا ال بيييؿ هٌيييَّ ،اقؾف قيييائ هيييا هعٌييياٍ :اًٌيييا ًؽيييكز هــيييـي عّيييك
االوْاو الؿّل٘ـــة الــــٔ عّـــك »العْلوة«  GLOBALIZATIONإ الىْو العالو٘ة الْاظؿ .
ّاى »جحعيييْلن« فِيييفا ٗعٌيييٖ اى جْافيييم علييئ اويييقاٖ ظيييؿّؾ الحصاقٗييية ّجٍيييكٗع ابْابيييك اهيييام االٌيييؽاَ ّالكوييياه٘ل
هيييي ظ٘رويييا اجيييث ّهيييي غ٘يييك ٌيييكّٖ هىيييبقة اال جليييك الحيييٖ ٗصويييع بق٘ييية الٍيييككاء علييئ اعحواؾُيييا ّجطب٘قِيييا بعيييم الصو٘يييع
ّهي غ٘ك جو٘٘م ب٘ي ٌكٗك ّآؼك.
ّلقيييؿ اًِييئ الىييي٘ؿ ابيييْ غمالييية هعــأـــكجــيييـَ بـــؿعـيييـْ ٌيييككات الحيييأه٘ي العكب٘ـيييـة الــيييـٔ جطْٗـــيييـك اشِمجِـــيييـا
البٍكٗــييييـة ّالحقٌ٘ــييييـةّ ،جصِ٘مُييييا كييييٖ جكييييْى هىييييحعؿ لوواٌييييا الٍييييككاء »الوحعييييْلو٘ي« فييييٖ هكظليييية »الهييييات«.
ّاِّييئ ابيييْ غمالييية باعحوييياؾ الوعييياٗ٘ك العالو٘ييية الحيييٖ جكعييئ الٍيييفاف٘ة ّالوييي ء ّ ،القيييؿق علييئ الْفييياء بااللحماهيييات،
ّغ٘كُا هي الٍكّٖ الحٖ ٗفحكْ جْافكُا فٖ كل هؤوىة جكغب بأى جبلب هكجبة العْلوة.
ًعييييي بييييالطبع ًصيييياقٕ الوعأييييك ابييييْ غمالييييةًّْ ،افقييييَ عليييئ قكاءجييييَ الؤْييييْع٘ة الجفاق٘يييية »الهييييات« ّابعاؾُييييا
ّاًعكاواجِــا علــــٔ الوؤوىات الؽؿهاج٘ـــة عوْهـــا ّالوّاقف ٌّككــــات الحأه٘ي ؼِّْا.
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ًّعيييي ًؤٗيييؿ ّهيييي غ٘يييك جعفيييظ اليييؿعْ الييئ اعحوييياؾ الٍيييفاف٘ة ّهعييياٗ٘ك الوييي ء ّالقيييؿق علييئ الْفييياء بااللحماهيييات فيييٖ
ٌككات الحأه٘ي ّاعاؾ الحأه٘ي العكب٘ة.
اال اًٌيييا عٌيييؿها ًٕييين ِيييْجٌا الييئ ِيييْت الىييي٘ؿ ابيييْ غمالييية ،فيييٌعي ال ًفعيييل ـليييك اويييحؿقاكا لوفاع٘يييل »اجفاق٘ييية الهيييات«
اّ جؽْفيييا هٌِيييا .ففيييٖ قاٌٗيييا الوحْأيييع ،اى »الهيييات« ال جٍيييكل ؼطيييكا ؾاُويييا ّاى الكؾُييية المهٌ٘ييية الحيييٖ جفّيييل بييي٘ي
عالوٌيييا العكبيييّٖ ،العْلويييةْٖٗ ،ليييةّ ،قبويييا اويييحهكقث عقيييْؾا عيييؿ هيييي الىيييٌ٘يّ .اًٌيييا عٌيييؿها ًعيييٓ ٌيييككاجٌا العكب٘ييية
علييئ الحيييمام الٍيييفاف٘ةّ ،غ٘كُيييا هيييي الوعييياٗ٘ك الوعحويييؿ ؾّل٘يييا ،اًويييا ًفعيييل ـليييك اقحٌاعيييا هٌيييا بْشيييْ اؼيييكاز ٌيييككاجٌا
هييييي عّييييك الو٘ماً٘يييية الوٍييييهْلة فييييٖ هطييييابػ ؾاؼل٘يييية ّّقاء الكييييْال٘ه ،اليييئ عّييييك الو٘ماً٘يييية الوعييييؿ فييييٖ ّٔييييط
الٌِييياق ّجعيييث اً ييياق الوىييياُو٘ي .فلقيييؿ ظييياى الْقيييث اليييفٕ جٌٍيييك ف٘يييَ ٌيييككة الحيييأه٘ي ه٘ماً٘ييية جؽليييْ هيييي الط وـــيييـن،
ّاالظص٘يييةّ ،جب٘ــيييـي لـلـوـٕـوـيييـْى ّلـلـوىـاُـيييـن فــيييـٖ الٍيييككة ،بْٔيييْض كليييٖ ،الْٔيييع العق٘قيييٖ للٍيييككة بويييا لِيييا
فييٖ ـهيية اٙؼكٗـــييـيّ ،هييا علِ٘ييا لِيين اّ ظ٘ييالِن هييي هْشبييات .كوييا ظيياى الْقييث الييفٕ جحعييْ ف٘ييَ ٌييككاجٌا العكب٘يية
الـــييييـٔ هؤوىييييات جعوييييل لوّييييلعة هصوْعيييية الوىيييياُو٘ي ّالوٕوًْ٘ــييييـي فِ٘ـــييييـاّ ،لـ٘ـييييـه القٔيييياء الوع ييييْل٘ي
هيييي قاوييياء ّاعٕييياء هصليييه االؾاق اليييفٗي ٌييياءت االقيييؿاق اى ْٗلايييْا ،عهيييا بيييؿعن هيييي العائلييية فيييٖ الٍيييككة الؽاِييية،
اّ هــي الىلطــة فـــٖ الٍككـــة الحابعة للقطا العام.
اهييا لوييياـا ال اقٓ فيييٖ الهييات ؼطيييكا ؾاُويييا ،فييفلك الى جصكبييية »االجعييياؾ االّقّبيييٖ« جبيي٘ي لٌيييا ْٗهيييا بعييؿ ٗيييْم كييين ُيييٖ
ِيييعبة عول٘ييية الحْف٘يييم بييي٘ي هّيييالط ؾّلييية ّاؼيييكّٓ ،كييين ُيييْ ٌيييائك الطكٗيييم اليييفٕ ٗحعييي٘ي علييئ االّقّب٘ييي٘ي ويييلْكَ،
كييييٖ ّٗييييلْا اليييئ وييييْو ّاظييييؿ ّ .هييييي الوعلييييْم اى االّقّب٘يييي٘ي الوعٌ٘يييي٘ي بالىييييْو الْاظييييؿ  ،ال ٗورلييييْى »القيييياق
االّقّب٘يييية« بكاهلِييييا ّاًوييييا شييييمءا هٌِييييا فقييييٗ ،فك٘ييييف الجفاق٘يييية »الهييييات« اى جّييييبط ظق٘قيييية ُّييييٖ جكًييييْ اليييئ شوييييع
القاقات الؽوه فٖ وْو ّاظؿ ؟
الييين ٗىيييحهكو ِيييْو ًّيييَْ اجفاق٘ييية الهيييات اكريييك هيييي ًّيييف قيييكى ،كيييٖ ٗكحويييل ّٗع ييئ بوْافقييية الٍيييككاء الوعٌ٘ييي٘ي
بِيييا؟ ّاـا كاًـــيييـث ّالؾ الٌّــيييـَْ قــيييـؿ اويييحْشبث كيييل ـليييك الوؽييياْ ،فويييي الوؤكيييؿ اى جطب٘قِيييا ليييي ٗكيييْى اقيييل
هٍييييقة .اال اى ُييييفا ال ٗعٌييييٖ اى ًىييييحأؼك عول٘يييية اللعيييياو بالككييييب العييييالوٖ ،اقلـييييـَ لصِـــييييـة اؼــييييـكاز ٌييييككاجٌا هــييييـي
ال لوــيييـة الـيييـٔ الٌيييْق ّجعْٗلِيييا هيييي »هلفيييات ويييكٗة« الييئ »كحـيييـب هفحْظييية« ،جْٔيييع فيييٖ هحٌييياّ عاهييية الٌيييان،
هىاُو٘ي كاًْا ام هٕوًْ٘ي.
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كاوىن األول 7991

مـهـىــــح وســــاطــــح انـتـــأمـُــــه انــــً زوال؟
ٗـبــيييييـؿّ اى ّوـ٘ــيييييـٗ الـحـــأهـ٘ــيييييـي BROKER

ٗ INSURANCEقيييييف علييييئ هفحيييييكو جييييياقٗؽٖ ّعل٘يييييَ اى

ٗؽحاق ب٘ي اهكٗي اظ ُوا ه اك.
االهك االّ  :اى ٗقف هحفكشا علٔ ؾّقٍ ٗحقلُّ ،هٌِحَ جؤّ الٔ لّا .
ّاالهيييك الرييياًٖ :اى ٗكجٕيييٖ جبيييؿٗ فيييٖ ًْع٘ييية الؽيييؿهات الحيييٖ ٗقيييؿهِا الييئ الوٕيييوْى ،بع٘يييد ٗبقيييٖ ليييَ هكاًيييا بييي٘ي
ال عب٘ي هىحقب .
فوٌييييييف اًحٍييييييكت ليييييياُك البٌييييييك اًٍييييييْقًه اّ »الحييييييأه٘ي الوّييييييكفٖ«  BANKASSURANCEيإ جىييييييْٗم
هٌحصيييات الحيييأه٘ي عبيييك ٌيييباب٘ك الوّييياقف لييين ٗعيييؿ للْوييي٘ٗ ؾّق ٗلعبيييَ ،ؼِّْيييا فيييٖ جيييكّٗس العقيييْؾ الحيييٖ جٌيييؿقز
جعيييث عٌيييْاى الحأهٌ٘يييات الٍؽّيييي٘ة ُّ PERSONAL LINESييييٖ العقيييْؾ الحيييٖ جحٕييييوي بٌيييْؾا ذابحيييةّ ،جّييييلط
كٖ جكْى غطاء للوٕوًْ٘ي هي هؽحلف االعواق ّاالّٔا االشحواع٘ةً ،فكك هٌِا:
 1بْالُ الحأه٘ي علٔ الع٘ا  ،ـات االشل الوعؿّؾ ّالوبالب الوٕوًْة الوحؿً٘ة ًىب٘ا.TERM LIFE ،
 2بْالُ جأه٘ي الى٘اقات.
 3بْالُ جأه٘ي الوىاكي ّهعحْٗاجِا .HOUSEHOLD
الٌصيييياض الـــــييييـفٕ ظـقـقـــييييـَ »الحييييأه٘ي الوّييييكفٖ« فييييٖ اّقّبييييا اّالّ ،فييييٖ شٌييييْ ٌييييكو آويييي٘اّ ،اه٘ككييييا ال جٌ٘٘يييية
ف٘ويييا بعيييؿ ،اذييياق لعيييا كر٘يييكٗي هيييي الٕييياهٌ٘ي فيييٖ هٍييياقو االقْ ّههاقبِيييا ظحييئ غيييؿت عـبــيييـاق »الـحـــأهـ٘ــيييـي
الـوـّـــكفــييييـٖ«

ُ BANKASSURANCEييييؿفا جىييييعٔ الٍييييككات اليييئ جعق٘قييييَ فييييٖ اوييييْاو العييييالن كافيييية.

ّالىييييييبب الييييييفٕ ظييييييا ؾّى ؾؼـــييييييـْ »الـحــأهـ٘ـييييييـي الـوـّــكفـييييييـٖ«

 BANKASSURANCEالْالٗييييييات

الوحعييييؿ االه٘كك٘يييية ّكٌييييؿا ظحيييئ اٙىُ ،ييييْ اى القييييْاً٘ي الوّييييكف٘ة ٌُييييا جوٌييييع عليييئ الوّيييياقف جعيييياٖٖ اعوييييا
الٕييييواى بىييييائك اٌييييكالَّ .جعٌيييئ لصيييياى ً٘اب٘يييية فييييٖ الْالٗييييات الوحعييييؿ االه٘كك٘يييية فييييٖ ُييييفا الْقييييث بحعييييؿٗل القييييْاً٘ي
بع٘يييد ٗبييياض »الحيييأه٘ي الوّيييكفٖ« ،فيييٖ اٖييياق ٔيييْابٗ ّق٘يييْؾ جعيييؿؾ الؽطيييْٖ الحيييٖ جفّيييل بييي٘ي الؽيييؿهات الحيييٖ ٗوكيييي
للوّيييكف اى ٗقيييؿهِا ّاى ٗحعويييل جبعاجِيييا ،هيييي شِييية ّجليييك الحيييٖ جبقييئ هيييي اؼحّييياَ ٌيييككة الٕيييواى هيييي شِييية
اؼكٓ.
ّـكييييك اى الىييييلطات الكٌؿٗيييية اًصييييمت الحعييييؿٗ ت القاًًْ٘يييية الوطلْبييييةُّ ،ييييٖ وييييْف جص٘ييييم للوّيييياقف ّلٍييييككات
الحييأه٘ي ٌُييا اى جبييؿا بالحعيياّى فييٖ هييا بٌِ٘ييا فييٖ اٖيياق الحييأه٘ي الوّييكفٖ ،اّ غ٘ييكٍ هييي اٖييك الحعيياّى بوييا فييٖ ـلييك
الوٍاقكةّ ،جباؾ االوِن ،بؿءا هي العام . 2002
فييييٖ ُييييفٍ االذٌيييياء ،جحعييييك ٌييييككات الحييييأه٘ي االه٘كك٘يييية لوماّليييية الحييييأه٘ي الوّييييكفٖ ؼيييياقز ب ؾُييييا ،فلقييييؿ اعلييييي اى
هصوْعيييية اه٘ككيييياى اًحكًاٌييييًْ٘ا غييييكّ إ.إٓ.شييييٖ ي AIGاٌييييحكت ًىييييبة  50بالوييييية هييييي اوييييِن »ًْٗ٘بٌكييييْ«
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 UNIBANCOالبكالٗلييييٖ ّاعلٌييييث الوصوْعيييية اًِييييا اقييييؿهث عليييئ ؼطْجِييييا ُييييفٍ به٘يييية الِْييييْ اليييئ ٌييييباب٘ك
الوّكفّ ،جىْٗم هٌحصاجِا الحأهٌ٘٘ة هي ؼ لَ.
ًّىبة الـ  50بالوية ُٖ الىقف الوىوْض بَ لوىاُوة االشٌبٖ فٖ الوّاقف ٌّككات الحأه٘ي البكالٗل٘ة.
ّفيييييٖ الوكىيييييي٘ك اٌييييييحكت هصوْعيييييية شٌكالييييييٖ  GENERALIاالٗطال٘ييييية ذيييييي خ ٌييييييككات جابعيييييية لبٌييييييك غكّبييييييْ
فٌ٘اًى٘٘كّ  GRUPPO FINANCIEROبه٘ة جىْٗم ؼؿهات »الحأه٘ي الوّكفٖ« عبك ٌباب٘كِا.
ّفييييٖ وْٗىييييكاّ ،فييييٖ اٖيييياق الحييييأه٘ي الوّييييكفٖ ،جعققييييث عول٘يييية ؾهييييس هّييييكف ككٗييييؿٕ وييييْٗه

CREDIT

ّ SUISSEهصوْعييييية ًّحكذيييييْق  WINTERTHURللحيييييأه٘يّ .اعليييييي الوّيييييكف الىْٗىيييييكٕ اى اليييييؿهس ويييييْف
ٗوكيييي الوؤوىيييح٘ي اى جقيييؿها الييئ لبائٌِويييا ؼيييؿهات جأهٌ٘٘ييية ّهّيييكف٘ة هحكاهلييية ،ؼِّْيييا ّاى بعيييٓ جليييك الؽيييؿهات
جحقاٖع ؼِّْا فٖ ظقل ٔواى القكّْ ّالّاؾقات.
ّكاًيييث ٌيييككات جيييأه٘ي اّقّب٘ييية عؿٗيييؿ اؼيييكٓ ّهٌِيييا ال٘ييياًم  ALLIANZااللواً٘ييية ،قيييؿ عقيييؿت قبيييل ظيييْالٔ ويييٌح٘ي
اجفاقات جعاّى جف اْْ بوْشبِا الٔ الوّاقف جكّٗس بْالِّا عبك ٌباب٘كِا فٖ هؽحلف اًعاء اّقّبا.
ُييفا عليئ شبِيية الحييأه٘ي الوّييكفٌُّٖ .ييا شبِييات اؼييكٓ جٍييِؿ جعككييات ٔييؿ هٌِيية ّويياٖة الحييأه٘ي ّجٌييفق بيييأفْ
ًصوِيييا .فلقيييؿ ٌييييِؿت الىيييٌْات العٍييييك االؼ٘يييك ًٍيييْء هؤوىييييات جعٌييئ بيييياؾاق الؽطيييكُّ ،يييٖ جعييييكف باوييين هييييؿٗك
االؼطيييياق MANAGER

ّ RISKهييييؿٗك االؼطيييياق ُييييْ هىحٍيييياق جييييأهٌٖ٘ٗ ،عِييييؿ ال٘ييييَ بالىييييِك عليييئ ٌييييكّٖ

الىييي هة فيييٖ الوؤوىيييةّ ،علييئ جقيييؿٗن الوٍيييْق ّالٌّيييط فيييٖ كيييل هيييا ٗحعليييم بالحأهٌ٘يييات الحيييٖ جعحييياز الِ٘يييا ،بويييا ف٘يييَ
ّٔييييع الٌّييييَْ الحييييٖ ٗحعيييي٘ي اؾقاشِييييا فييييٖ عقييييْؾ الحييييأه٘يّ ،هفأّيييية الٍييييككات الٕيييياهٌةّ ،اؼح٘يييياق الٍييييككات
االًىيييب هٌِييياّٗ .حقأييئ هيييؿٗك االؼطييياق  RISK MANAGERهيييي الوؤوىييية الحيييٖ ٗعويييل ليييؿِٗا ،قاجبيييا ويييٌْٗا،
اى كيييياى هْلفييييا لييييؿِٗا ،اّ بييييؿ اجعييييا وييييٌْٗا اـا كيييياى ٗعوييييل بّييييفة هىييييحقلةّ ،لعىييييا هؤوىييييات عييييؿ فييييٖ ّقييييث
ّاظؿّ .فٖ ك العالح٘ي فاى ّشْؾ »هؿٗك االؼطاق« ٌٗحم هي الْو٘ٗ الصمء االكبك هي ؾّقٍ.
ّالحطييْق االكريييك عييؿاء لْوييي٘ٗ الحييأه٘ي ،شييياء هييي ويييْو لْٗييؿل باليييفات ،ظ٘ييد ويييوعث اِييْات جيييؿعْ ّللوييك االّلييئ
هٌيييف  300ويييٌة ،الييئ جعيييؿٗل قييياًْى لْٗيييؿل ،بع٘يييد ٗوكيييي للحصوعيييات  SYNDICATESالعاهلييية فيييٖ ويييْو لْٗيييؿل،
اى جحعاهييل هباٌييك هييع الصوِييْق ّهييي غ٘ييك الوييكّق بالْويي٘ٗ الوعحوييؿ فييٖ الىييْو ّالييفٕ ٗعييكف باويين ّويي٘ٗ لْٗييؿل
BROKER

ّٗ .LLOYD'Sعّييييك قيييياًْى لْٗييييؿل الّيييياؾق العييييام  1982بْويييي٘ٗ لْٗييييؿل هييييي ؾّى وييييْاٍ ظييييم

هقاقبة الحصوعات العاهلة فٖ الىْو هي اشل العّْ علٔ غطاء جأهٌٖ٘.
ّٗقيييْ اِيييعا اليييؿعْ الييئ جعيييؿٗل قييياًْى لْٗيييؿل اى ّشيييْؾ ّوييي٘ٗ فيييٖ كيييل عول٘ييية جعيييكْ علييئ الحصوعيييات ٍٗيييكل
عبيييياّ ،اى ويييْو لْٗيييؿل جؽىيييك كر٘يييكا هيييي العول٘يييات بىيييبب جيييؿًٖ االويييعاق ّعيييؿم ّشيييْؾ ُييياهً ٗوكيييي الحصويييع هيييي
جع اول عوْلة الْو٘ٗ.
ّٗييييكٓ اِييييعا الييييؿعْ اليييئ اباظيييية الحعيييياٖٖ الوباٌييييك هييييع الصوِييييْق ،اى هىييييحلمهات الوٌافىيييية العالو٘يييية جقٕييييٖ
بالحؽلٖ عي الْو٘ٗ ال و٘وا فٖ العاالت الحٖ جحعلم بحأهٌ٘ات ٌؽّ٘ة.
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ّكيييٖ ٗبقييئ لْويييطاء لْٗيييؿل ؾّق ٗقْهيييْى بيييَٗ ،يييكٓ ؾعيييا جعيييؿٗل قييياًْى لْٗيييؿل اى ّٗييياق فيييٖ الْقيييث عٌ٘يييَ اليييئ
الىيييييواض لْويييييطاء لْٗيييييؿل بالوىييييياُوة ّاهيييييح

ظّيييييُ فيييييٖ جيييييْك٘ ت االكححيييييا

ُّ AGENCIESييييٖ الٍييييككات الحييييٖ جحييييْلٔ جور٘ييييل جصوعييييات لْٗييييؿل SYNDICATES

UNDERWRITING
ّ LLOYD'Sجعٌيييئ

بقبيييْ االؼطييياق باويييوِاّٗ .وٌيييع قييياًْى لْٗيييؿل الٌافيييف فيييٖ ُيييفا الْقيييث علييئ الْوييي٘ٗ اى ٗكيييْى ّكييي٘  AGENTاّ
اى ٍٗاق فٖ هلك٘ة جْك٘ ت االكححا .
ُّكيييفا ًيييكٓ اى هٌِييية ّوييياٖة الحيييأه٘ي جفقيييؿ اعحباقُيييا ظحييئ ؾاؼيييل الِ٘كيييل اليييفٕ شعيييل هٌِيييا ّالش٘يييا ْٖٗلييية ّاظيييؿ
هي الوقؿوات الحٖ ال ٗصْل اى جوه بإٔ ٌكل هي االٌكا .
ّظ٘يييا ُيييفا الْاقيييع ،ال بيييؿ لْوييي٘ٗ الحيييأه٘ي هيييي اى ٗفكيييك شيييؿٗا فيييٖ اظحوييياالت جبيييؿٗل ًْع٘ييية الؽيييؿهات الحيييٖ ٗقيييؿهِا
بع٘ييييد ٗعييييحفظ لٌفىييييَ بييييؿّق ؾاؼييييل الىييييٌ٘اقْٗ الصؿٗييييؿّ ،بيييي٘ي ال عبيييي٘ي الصييييؿؾ ،فأهييييا اى ٗحعييييْ اليييئ هييييؿٗك اؼطيييياق
MANAGER

 RISKعلييييئ غيييييكاق هيييييا ٗصيييييكٕ فيييييٖ هع ييييين اليييييؿّ الّيييييٌاع٘ة ،اّ ّٗيييييبط ّك٘يييييل اكححيييييا

 UNDERWRITING AGENTعلييئ غيييكاق هيييا ويييْف ٗكيييْى ؾاؼيييل ويييْو لْٗيييؿلّ .بويييا اى الحيييأه٘ي ِيييٌاعة
عالو٘ييية فيييأى االويييْاو فيييٖ لبٌييياى ّاليييؿّ العكب٘ييية ويييْف جٍيييِؿ اليييٌوٗ عٌ٘يييَ هيييي الحطيييْقات الصاقٗييية فيييٖ اويييْاو
العيييالنّ ،ال بيييؿ بالحيييالٖ للْويييطاء العيييك هيييي اى ٗصيييؿّا اًفىيييِن ،فيييٖ هىيييحقبل غ٘يييك بع٘يييؿّ ،قيييؿ اِيييبعْا »بورابييية ليييمّم
هيييا ال ٗليييمم«ّ .اويييحؿقاكا ليييفلك ،فييياًِن ظىيييٌا ٗفعليييْى اى ُييين بييياؾقّا الييئ جٌْٗيييع الؽيييؿهات الحيييٖ ٗقيييؿهًِْاّّ ،ويييعْا
آفييياو االعويييا الحيييٖ ٗقْهيييْى بِيييا لحٍيييول اؾاق االؼطييياق اّ جور٘يييل الٍيييككات ،اّ االذٌييي٘ي هعييياُّ .يييفا الحعيييْ ٗفحيييكْ
اى جحْافك لؿٓ الْو٘ٗ الكفاٗة ّغ٘كُا هي الوؤُ ت العلو٘ة ّالؽلق٘ة ّال و٘وا الى٘ك العىٌة.

zakhour@zakhourco.com
http://www.j-e-zakhour.com.lb
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