
8105رششٍٚ االٔل  2 انُٓبس  

اعكُذس يشٔاٌ  

 بين االتهامات والتبجحات

 

نجُبٌ يٍ ٔلذ انٗ آخش الرٓبيبد ثبٌ َظبو انمطغ انسش انًؼزًذ نذّٚ يُز أائم انخًغُٛبد ٚغًر ثزجٛٛط االيٕال ػهٗ َطبق  يتعرض

فٙ انًمبثم، ُْبنك يطبنجخ يهسخ يٍ خًٛغ انذٔل ٔانٓٛئبد انزٙ شبسكذ فٙ يؤرًش "عٛذس" فٙ َٛغبٌ .يهسٕظ ٔاَّ ٚدت ظجػ ْزِ انؼًهٛخ

ظ فٙ اخشاءاد انًؤعغبد انؼبيخ، اظبفخ انٗ ظجػ ػدض انًٕاصَخ فٙ زذٔد ال رضٚذ ػهٗ َغجخ انؼدض ػبو انًبظٙ ثزسمٛك رسغٍ يهسٕ

رشاخغ االْزًبو ثًٕظٕع رجٛٛط االيٕال الٌ ٔعبئم انزسمك نذٖ انًصبسف رغزدٛت نزٕصٛبد يصشف نجُبٌ ٔازٛبًَب رفٕلٓب يٍ .8104

بد انًزسذح فٙ رنك انزبسٚخ دٚفٛذ عبرشفٛهذ، اساد رُجّٛ انسعٕس، ٔكبٌ ثُٛٓى أكثش يٍ يُز عُٕاد ٔفٙ ػشبء نذٖ عفٛش انٕالٚ.أخم االززشاص

7 نًبرا رؼزجش رجٛٛط  ًً ٔصٚش، انٗ ظشٔسح لًغ رجٛٛط االيٕال ثشكم زبعى. ٔثًب اَُٙ كُذ ٔال أصال اػزًذ انصشازخ، خبغجذ انغفٛش لبئالً

ب ثبٌ االيٕال فٙ نجُبٌ يشكهخ سئٛغٛخ، ٔفٙ اعشائٛم ال رٕخٌٕٓ  ًً يٍ كجبس انًغزفٛذٍٚ يٍ ثشايح ٚهزغٍٛ  01أ٘ اَزمبد فٙ ْزا انًٕظٕع، ػه

يهٛبس دٔالس ٔزًهٕا َغجخ يهسٕظخ يُٓب َمذًا انٗ اعشائٛم. ٔربثؼذ7 ْم  811انًؼٛجخ ُٚزًٌٕ انٗ دٚبَخ انذٔنخ االعشائٛهٛخ ْٔى اخزهغٕا َسٕ 

زٙ رُفك فٙ الط فٛغبط أٔ أرالَزٛك عٛزٙ فٙ َٕاد٘ انمًبس ْٙ ششػٛخ ٔاٌ االسثبذ اٌ انغهطبد االيٛشكٛخ يزأكذح يٍ اٌ االيٕال انُمذٚخ ان

نهدٕاة ػٍ انغؤانٍٛ، َمشأ انٕٛو ػٍ أكجش ػًهٛخ رجٛٛط ناليٕال ػهٗ َطبق ػبنًٙ فٙ انزٙ رذفغ َمذًا رذخم انًصبسف ثصٕسح ششػٛخ؟

فٙ انًئخ  21يهَٕٛٙ َغًخ يُٓى َغجخ  8.2صغٛش ٚجهغ ػذد عكبَّ  انًؼشٔف ػٍ اعزَٕٛب آَب ثهذ.فشع أكجش يصشف داًَبسكٙ فٙ آعزَٕٛب

، ْٔٙ عُٕاد االصيخ انًبنٛخ انؼبنًٛخ، زمك انًصشف انذاًَبسكٙ 8104ٔ 8115ثٍٛ .ٚؼزًذٌٔ انشٔعٛخ فٙ دساعزٓى ٔيؼبيالرٓى ٔاَزغبثٓى

ٔلذ اعزمبل انشئٛظ انزُفٛز٘ نفشع انًصشف ٔاخش٘  يهٛبس دٔالس، 831االكجش فٙ فشػّ فٙ اعزَٕٛب ػًهٛبد رجٛٛط أيٕال ردبٔصد لًٛزٓب 

يؼّ رسمٛك فٙ شأٌ يغؤٔنٛزّ انمبََٕٛخ ٔزصم ػهٗ انجشاءح، الٌ لٕاٍَٛ اعزَٕٛب ال رفشض انمٕٛد انذٔنٛخ ػهٗ انؼًهٛبد انًبنٛخ فٙ يدبل 

ط ْٙ ششكبد يؤعغخ كششكبد خبصخ ٔنؼم االْى يٍ رنك اٌ انُغجخ انكجشٖ يٍ انششكبد انزٙ يبسعذ ػًهٛبد انزجٛٛ.رجٛٛط االيٕال

بثخ فٙ نُذٌ، ْٔزِ ًٚكٍ اٌ رزؼبغٗ انزدبسح ٔرسٕٚم انؼًالد دًَٔب سلبثخ. فٓٛئخ انشلبثخ ػهٗ االعٕاق انًبنٛخ انجشٚطبَٛخ رسصش أػًبل انشل

انزٙ رؼبغذ اػًبل ثبنششكبد انزٙ رغدم اعًٓٓب فٙ انجٕسصخ ٔٚدش٘ انزؼبيم ثششاء اعًٓٓب ٔثٛؼٓب ػجش انغٕق، ٔانششكبد انخبصخ 

ُْبنك آالف يٍ انششكبد انخبصخ ًٚهكٓب يٕاغٌُٕ ػشة .رجٛٛط االيٕال ال رخعغ نهشلبثخ ٔأػًبنٓب خبسج ثشٚطبَٛب ال رخعغ نهعشائت

نعجػ ززٗ ربسٚخّ ال ٚجذٔ اٌ ُْبنك ثشَبيدبً لبََٕٛبً .ٔػششاد ًٚهكٓب نجُبٌَٕٛ، ٔآالف أيٛشكٌٕٛ ٔيئبد فشَغٌٕٛ ٔاعجبٌ ٔاٚطبنٌٕٛ انخ

ْزِ انششكبد، ًٔٚكٍ انزخًٍٛ اٌ اَغسبة ثشٚطبَٛب يٍ االرسبد االٔسٔثٙ، االيش انز٘ ٚذفؼٓب انٗ اػزًبد عٛبعبد رغزمطت انششكبد 

ٔانُشبغبد يٍ يؤعغبد ٔافشاد يٍ ثهذاٌ أخشٖ، عزغًر ثبعزًشاس انؼًهٛخ ٔسثًب رشدٛؼٓب، ٔال ٚجذٔ اٌ عهطبد آعزَٕٛب رًبَغ فٙ 

ع انزجدسبد فٙ نجُبٌ، فكم رصشٚر نكجبس انًغؤٔنٍٛ ٚشذد ػهٗ خطٕاد يكبفسخ انفغبد يٍ خٓخ ٔػهٗ اَدبصاد انؼٓذ َؼٕد انٗ يٕظٕ.رنك

اَدبص لبٌَٕ نالَزخبثبد انُٛبثٛخ ٚغزُذ انٗ يضٚح يٍ انُغجٛخ ٔانزفعٛهٛخ انًزًثهخ ثبنصٕد  -:يٍ خٓخ أخشٖ، ْٔزِ رًثهذ فٙ أيشٍٚ

األيش انثبَٙ انز٘ َغًغ  -.صٕربً يمبثم يُبفغٍٛ زبصٔا آالف االصٕاد 821ٔ 811ًششسٍٛ َبنٕا انزفعٛهٙ، ْٔزا انصٕد ٔفش انُدبذ ن

، ٔانشلى 8104ػٍ ػدض يٕاصَخ  8105ػُّ ٔال َدذ انجشاٍْٛ انسغٛخ ػهّٛ ْٕ انمٕل ثبٌ يدهظ انُٕاة اعزطبع خفط ػدض اسلبو يٕاصَخ 

ثذأد انسمٛمخ رظٓش يغ غهت يخصصبد كجٛشح نششاء انًسشٔلبد نهغفُٛخ  يهٌٕٛ دٔالس. ٔلذ 821انز٘ أشٛغ ػٍ خفط انؼدض كبٌ َسٕ 

بء انزشكٛخ انًفزشض آَب رٕافشد ْذٚخ نفزشح ثالثخ أشٓش، ٔلذ رجٍّٛ اٌ زبخخ انغفُٛخ يٍ انًسشٔلبد انزٙ ال ثذ يٍ رٕفٛشْب يٍ يصهسخ كٓشث

يٛغبٔاد، ٔربنٛبً  211نكُب اعزطؼُب اَدبص يسطخ دائًخ ثطبلخ  يهٌٕٛ دٔالس اظبفٛخ 011يهٌٕٛ دٔالس. ٔنٕ خصصُب  011نجُبٌ رزدبٔص انـ

فٙ انًئخ يٍ انذخم انمٕيٙ، ْٔزِ َغجخ غٛش يمجٕنخ نذٖ  01.3يهٌٕٛ دٔالس ٔٚزدبٔص َغجخ  311فئٌ ػدض انًٕاصَخ عٛضٚذ ػهٗ االلم 

ال شك فٙ اٌ .فٙ انًئخ اليٕس يهسخ 01أكثش يٍ  انًشبسكٍٛ فٙ يؤرًش "عٛذس"، ٔربنٛبً فئٌ االيٕال انزٙ افزشض رأيُٛٓب نٍ ٚزٕافش يُٓب

انمًٍٛٛ ػهٗ انشأٌ انؼبو عٛهدأٌٔ انٗ عست يجهغ ٚشأذ ثٍٛ يهٛبسٍٚ ٔثالثخ يهٛبساد دٔالس يٍ انسغبة انزٙ رزشصذ فّٛ انًخصصبد 

رغست يٍ ْزا انسغبة، ٔربنٛبً  انزٙ 8105غٛش انًُفمخ فٙ عُٕاد عبثمخ ٔكبٌ ٚسزٕ٘ ػهٗ عجؼخ يهٛبساد دٔالس نذٖ اَدبص اسلبو يٕاصَخ 

أخًٛشا ُْبنك ادػبء اَدبص ػمٕد انزُمٛت ػٍ انُفػ ٔانغبص ٔانزٙ ٔلؼذ أائم ْزِ انغُخ .دٌٔ أ٘ يمبثم فٙ االَزبج يب ٚؼبدل يهٛبس٘ دٔالس

لٛم أيبو ثذء أػًبل انزُمٛت ال ٔٚجذٔ اٌ ثًخ ػشا 8100. ْٔزِ انؼمٕد رأخهذ يُز ػبو 8106ػهٗ اٌ رجذأ اػًبل انزُمٛت أٔاعػ انغُخ انًمجهخ 

 6رؼٕد انٗ انششكبد انًزؼبلذح ْٔٙ فشَغٛخ، اٚطبنٛخ، ٔسٔعٛخ. ٔيب ٚغزشػٙ االَزجبِ اٌ انششكخ انشٔعٛخ يهزضيخ انزُمٛت فٙ انًُطمخ سلى 

ٛهٕيزشاد ػٍ زمم كجٛش ك 01-5فٙ انًئخ يٍ اززٛبغ ْزِ انًُطمخ، ْٔٙ ال رجؼذ أكثش يٍ  01انزٙ رطبنت اعشائٛم ثسصخ يُٓب رًثم َغجخ 

ٔاَمعبء عُزٍٛ ػهٗ اَزخبة انشئٛظ ٔال َضال َزخجػ نزأنٛف  8105لبسثُب َٓبٚخ .نهغبص فٙ انًُطمخ انجسشٚخ انزٙ رغٛطش ػهٛٓب اعشائٛم

خزًبػبد يغ زكٕيخ ٔلذ ثبد يٍ انٕاظر اٌ أًْٛخ نجُبٌ رُبلصذ ػهٗ انًغزٕٖ انذٔنٙ ٔٚكفٙ يب شبْذَبِ فٙ أسٔلخ االيى انًزسذح ٔفٙ اال

الفشٔف فٙ يٕعكٕ. كم رنك ْٕ انٕالغ انز٘ ٚخشٗ اعزًشاسِ ٔانسذٚث ػٍ يسبسثخ انفغبد اصجر يًالً، فهى َشٓذ يالزمخ ٔازذح ػهٗ ْزا 

انسبخخ انٗ اَزفبظخ ظًٛشٚخ ثبرذ يهسخ نذٖ يٍ ٚذسكٌٕ .انًغزٕٖ أٔ رمشٚشاً يٍ انٕصٚش انًؼُٙ ثبنُشبغ انًزسمك خالل ػٓذ ْزِ انسكٕيخ

 .خبغش انفشم انز٘ اصجر انصٕسح انًزٕافشح نهجُبٍَٛٛ يٍ انالػًم ٔاخزالق االػزاس. إيب اٌ ٚكٌٕ ُْبنك اصالذ ٔإيب الشاس ثبنؼدضي


