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دون ﺷ أن اﻟﺎﻟ وﻧ ﻣﻪ ،ﯾﺧﻞ ﻲ دواﻣﺔ  ﻣﺎﺔ ﻣ اﻟاع ﺑ وس روﻧﺎ اﻟ واﻹﻼﺎت اﻟرة ،ف اﻟ  ﺷﺗﻬﺎ أو ﻣﺗﻬﺎ ،وﻣﻊ ﺑﻠغ د
اﻹﺻﺎﺎت اﻟﻣﻲ ﻲ ﻼدﻧﺎ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺎت ،وﻣﻊ ﺗﻞ اﻟﯾ ﻣ اﻟﺎت وﺎﻷﺧ ﻲ ﻣﺎﺔ اﻟﻠﻞ ،ﻟﺄﻧﺎ ﻣة أﺧ اﻟﻰ اﻹﻼق اﻟد ﻟﻠﻼد ،وﻣﻊ وﺻل د
اﻹﺻﺎﺎت اﻟﻣﻲ ﻲ اﻟﻻﺎت اﻟة رﺎ ﺎﺳﺎ وﺗﻪ ﺣﺎﺟ اﻟـ 50أﻟﺎ ﻲ اﻟم اﻟاﺣ ،ﻟﺄت اﻟﻻﺎت اﻟﻲ ﺑأت ﺢ أﺳاﻬﺎ وأﺎﻟﻬﺎ ﻞ أﺳﺎﺑﻊ ﻣﻞ وﻻﺎت ﺗﺎس
وﻠرا وﺎﻟرﻧﺎ ،اﻟﻰ اﻹﻼق ﻣة أﺧ ،أﻣﻼ ﻲ اﻟ ﻣ د اﻹﺻﺎﺎت وﻣﺎﺻة اﻟوس ،اﻟ ﻣﺎ زال ﺎﻣﺎ ﻣﺎ ا وﺳﻊ اﻻﻧﺎر .ور أن اﻻﺗﺎد
اﻷوروﻲ  ﺑأ ﻲ ﺢ اﻷﺳاق واﻟود ﺿ إﺟاءات ود ﻣدة ،إﻻ أن ﺎﺟ إﺎدة اﻧﺎر اﻟوس ﻣﺎ زال ﻣﺟدا ،وﻣﻊ اﻧﺎر ﻧﺎﺋﺞ اﻹﻼﺎت ،ﺳاء ﻲ ﻼدﻧﺎ أو
ﻲ دول اﻟﺎﻟ اﻟﻠﺔ ،ﯾاﺻﻞ اﻟوس اﻟ وﺣاث اﻹﺻﺎﺎت ورﺎ اﻧﺎر اﻟﻠﺔ اﻟﺎﺳﺔ ﻟﻼﻧﺎض واﻻﻧﺎر.
و ﻣ دراﺳﺎت أوﻟﺔ أو ﻣ ﻣﻼﺣﺎت ﺎﻣﺔ ،أن ﻧﺎﺋﺞ أو آﺛﺎر اﻹﻼﺎت ﻲ اﻟ ﻣ اﻧﺎر اﻟوس ﻲ ﻧﺎﺋﺞ ،أﻞ ﻣﺎ  وﺻﻬﺎ ﺎﻟاﺿﺔ واﻟﻬﺔ واﻟرة،
ﻲ اﻟ ﻣ اﻧﺎر اﻟوس ،وأن اﻹﻼﺎت دون إﺟاءات وﺎﺋﺔ ﻣاﺻﻠﺔ ﻣدة ،ﻟ ﺗ اﻟﺎﺋﺞ اﻟﻠﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺎن اﻟوس ﻣﺟدا أو ﻣ ا ﻲ ﻣﺔ أو ﻲ
ﺑﻠ ﻣﺎ ،وأن اﻹﺟاءات اﻟﺎﺋﺔ  ذاﺗﻬﺎ ،ﻣﻊ اﻟﺧﻞ اﻟﻊ ﻲ اﻟل واﻟﻊ وﺟاء اﻟ ﻣ اﻟﺻﺎت ﻲ اﻟﺔ اﻟﺎﺔ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ اﻟف ﻠﻰ اﻟﺎﺑ اﻟﯾ ﻻ
ﺗﻬ ﻠﻬ اﻷاض ،رﺎ ن اﻟﺎر اﻷﻛ ﻻ أو اﻟﺎر اﻟام ﻲ اﻟﺎ ﻠﻰ اﻟﺿﻊ اﻟﻲ واﻟﺎﻧ اﻟﻲ اﻟﺎﺗﻲ اﻻﺎد ﻟﻠﺎس واﻟﻠ ،واﻹﺟاءات
اﻟﺎﺋﺔ ﻟ ﺎﻟة ،ﺳاء أﻛﺎﻧ اﻟﺎﺔ اﻟﺔ او اﻟﺔ ،ﻣ ارﺗاء اﻟﺎﻣﺔ واﻟﺎﺔ اﻟﺔ واﻟﺎ وم اﻻﻛﺎ وﻣﺎ اﻟﻰ ذﻟ ،واﻟﻲ ﻣ اﻟﻬﻞ ﺗﻬﺎ
ﻣ ﺧﻼل اﻟﺔ وﺎﻟﺎﻟﻲ اﻻﻟام اﻟﻲ واﻟﻲ ،وﻲ ﻧ اﻟ ﺗ إﺟاءات ﺎﻧﻧﺔ ﺣﺎزﻣﺔ ﻠﺔ ﺑ اﻻﻟام.
وﻣﻊ اﻟﻬﻠﻊ اﻟ ﯾا اﻟﺎس واﻟوﻟ ﺣ ﺗأ اﻹﺻﺎﺎت ﺎﻻرﺗﺎع وﺎﻟﺎﻟﻲ ازدﺎد د اﻟﺎﻻت اﻟﻲ ﺗﺧﻞ اﻟﺎت وﻣ ﺛ ازدﺎد اﻟﺎﺟﺔ اﻟﻰ دﺧل ف اﻟﺎﺔ
اﻟﺔ ،وﻣ ﺛ اﻟﺎﺟﺔ اﻟﻰ أﺟﻬة اﻟ اﻻﺻﺎﻲ ،ﺈﻧﻪ ﻣ اﻷﺣ اﻟ ﻠﻰ اﻻﺳﺎر أﻛ ﻲ ﺑﺎء ﺎع ﺻﻲ  وﻣﺎﻣﻞ و أﻣﺎم أوﺿﺎع أﺧ ﻣﺎﺑﻬﺔ
أو أﻛ ﺧرة ﻣ أزﻣﺔ روﻧﺎ ،وا ﻣﺎ أﺛﻪ اﻷزﻣﺔ اﻟﺎﻟﺔ ﻲ دول اﻟﺎﻟ وﻲ ﻼدﻧﺎ ،ﺣ ﻣ اﻟاﺿﺢ أن دوﻻ ﺗﻠ ﻧﺎﻣﺎ ﺻﺎ ﺎ وﺳﻊ اﻻﺳﺎﺔ ﻣﻞ أﻟﺎﻧﺎ
وﺗﺎ واﻟﺎﺎن ورﺎ اﻟﺔ ،ﺳﻠ دا أﻞ ﻣ د اﻟﺎت ر د اﻹﺻﺎﺎت اﻟ ،وﻟ ﻬﺎ اﻟﻬﻠﻊ واﻻﺳاء واﻟ ،ﻣﻞ دول أﺧ ارﺗﻊ ﻬﺎ د اﻟﺎت
اﻟﻰ أرﺎم ﻟ ﯾﻬﺎ أﺣ ،ﻣﻞ اﻟﻻﺎت اﻟة أو  وﻻﺎﺗﻬﺎ ،واﻟ ازﻞ واﻟ وﺎ ﻣ اﻟول.
وﻣﻊ ﺗاﺻﻞ اﻹﻼﺎت ،ﺳاء ﻧﺎ ،أو ﻲ دول اﻟﺎﻟ اﻷﺧ ،ﯾأ اﻟﻣ ﻣ اﻻﻧﻬﺎر اﻻﺎد ﻲ اﻟﺎ ،وأ ﺗﻠﻞ اﻟﺎس ،وﺗأ اﻟﯾات ﻣ اﻟﺎﺔ واﻟ
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وﺗﺗﻊ أرﺎم اﻟﺎﻟﺔ ،وﻲ ﺣﺎل ﺑأ اﻟوس ﻲ ﺗﻞ د أﻞ ﻣ اﻹﺻﺎﺎت ،ﺗأ إﺟاءات اﻟدة اﻟﻰ اﻟﺎة اﻻﺎدﺔ ،وﺎﺳﻰ اﻟﺎس وﺟد اﻟوس ،ر أﻧﻪ ﻣﺟد
ودون ﻟﺎح ﻪ ﻣ اﻟو أو ﺎر  ﻣ ﺗاﺎت اﻟو ،وأ اﻟاﺧﻲ ﻲ إﺟاءات اﻟﺎﺔ اﻟدﺔ واﻟﺔ ،وﺗ اﻟﺎﺔ ﻲ اﻟﺧﻞ اﻟﻊ ﻣ ﺻﺎت
ول وﺗﻊ وﻣاﺔ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﯾأ اﻟوس ﻲ اﻟدة وة وﻞ أﻛ ﺷاﺳﺔ ،وا ﻣﺎ ﺣث ﻲ ﻼدﻧﺎ ،ﻲ ﻣﺎ ﻣﻠﺔ ﻣ اﻟﻠﻞ اﻟﻰ ﺑ ﻟ وﻧﺎﺑﻠ ،وا ﺎﻟ
ﻣﺎ ﺣث ﻲ وﻻﺎت أﻣﺔ ﯾة ،وﺎﻷﺧ ة وﺗﻠ اﺎدا ﺎﺋﻼ ،ﻣﻞ ﺎﻟرﻧﺎ وﺗﺎس وﻠرا ورﺎ ث ﻲ وﻻﺔ ﻧرك ،إذا ﺎن ﺎك ﺗاخ ﻲ إﺟاءات
اﻟﺎﺔ ،ﻣﻊ دة اﻟﺎة اﻟﺎدﺔ واﻻﺎدﺔ اﻟﻰ ﻬﺎ.
وﻣﻊ أن اﻟﻠء اﻟﻰ اﻹﻼق ﺄﻧاﻪ  ﻣ اﻷﻣر اﻟﺔ واﻟﻬﻠﺔ ،إﻻ أن اﻹﻼﺎت ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﻣدة ﺎﻹﺎب واﻟﻠ ﻠﻰ ﻣﺎرات ﻣﻠﺔ ،ﻣﻞ اﻟﺔ واﻻﺎد
واﻟﻼﺎت اﻻﺟﺎﺔ وﺣﻰ اﻟﺎﺳﺔ أو اﻟﺎت اﻟﺎﺳﺔ ،وﻣﻊ اﻟﻠ أن اﻹﻼق وﺎﻟﺎﻟﻲ اﻟ ﻣ اﻟﺔ واﻻﺧﻼ ،وﺎﻷﺧ ﻲ ﻣﺎ اﻹﺻﺎﺎت ﺳف ﻬﻞ ﻞ
اﻷﺟﻬة اﻟﺔ ﻲ اﻟﺎﻣﻞ وﺣ ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻟ ﺎﻟﻞ اﻟام ﻞ اﻷﻣ ﻟﻠﺎﻣﻞ ﻣﻊ وس روﻧﺎ ،ﺣ اﻧﻪ ﻲ ﻧ اﻟ ﻟﻪ آﺛﺎر ﺳﻠﺔ  ﺗن
ﺔ ،ﻠﻰ اﻻﺎد واﻟﻞ وﺎﻟﺎﻟﻲ ﯾﻟ ﺗﺎت اﺟﺎﺔ ﻟ ﻧ ﻠﻬﺎ ،وﻠﻰ ﻣﻞ ﻼﺎت اﺎد اﻟﺎس ﻠﻬﺎ ،ﻲ اﻷاح واﻷﺗاح واﻟﺎﺳﺎت اﻟﻠﺔ ،وﻠﻰ
ﺳﺎﺳ واﻣﺞ ﺳﺎﺳﺔ ،وﻣﻊ ﺗر اﻹﻼﺎت ،ﺈن ﻣ اﻟام اﻟﺎس ﺳف ﻞ ﺑﻞ وﻼﺷﻰ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﺳد اﻟﻰ ﻧع ﻣ اﻟاﺟﻬﺔ واﻟ ،وﻲ اﻟﻠﺔ ﺳف ﻞ
اﻹﻼق ﻲ ﺗ اﻟﺎﺋﺞ اﻟﻠﺔ ،أو ﻠﻰ اﻷﻞ  ﻧﺎﺋﺞ ة اﻟ ،ﺗول ﻣﻊ زواﻟﻪ.
وﻲ ﻼدﻧﺎ ،وﻣﻊ ﺑء اﻹﻼق اﻟﺎﻣﻞ وﻟة ﺧﺔ أﺎم ،وﻟﻪ ﺎﺑﻞ ﻟﻠﯾ ورﺎ ﻟات أل  ،اﻟض أن ﻧﻞ ﻠﻰ اﺳاﺗﺔ ﻣﺎﻣﻠﺔ ة اﻟ ،ﺗﻲ اﻟﺎس
واﻟﺎم اﻟﻲ ،وﺗﺎ ﻠﻰ اﻻﺎد وﻣﺔ اﻟﺎس ،وﺗ اﻟﺞ اﻻﺟﺎﻲ واﻟﻼﺎت اﻟﻲ اﺎد ﻠﻬﺎ اﻟﺎس ،وﻲ ﻧ اﻟ ﺗﺎ ﻠﻰ ﻼﺔ ﻣ اﻟﺔ
واﻟوﻟﺔ ﺑ اﻟﻠﺔ واﻟﺎس ،وا ﯾﻠ ﻧﺎ ﻣ اﻟل ﺎﻟﺎ ﻣﻊ اﻟوس ﻣﻊ اﻟ اﻷدﻧﻰ ﻣ اﻟﺎﺋ ،وﻣﻊ إﺟاءات وﺎﺋﺔ ﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺎس ،ا  اﻹﻼﺎت
اﻟﺎﻣﻠﺔ أو ﺣﻰ اﻟﻬﯾ ﺑﻬﺎ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ إﺎء اﻟوس اﻟ ﺗ اﻟة.
وﻣ أﺟﻞ إﺎء ا اﻟوس ﺗ اﻟة وم اﻟاﺧﻲ ﻲ اﻹﺟاءات ،ﺣﻰ ﻟ ﺗ ﺗﻞ ﺣﺎﻻت ﺟﯾة ،وﺎﻟ اﻷدﻧﻰ ﻣ اﻟﺎﺋ وﻣ اﻟﻠ وﻣ اﻟ ،ﻠﺎ أن
ﻧ اﻟﻰ ﻧﺎح دول أو ﺗﺎت ﺎﻣ ﺈﺎﺋﻪ ﺗ اﻟة ﺣﻰ اﻵن ،وﻣ ﻩ اﻟول ﻣ   وﻠ إﻣﺎﻧﺎت ﻣﻞ اﻟ ورﺎ اﻟﺔ وﺗﺎ ،وﻣﻬﺎ دول ﺻة
ﻣﻞ ﺳﺎرة وﻧزﻠا ﻣﻼ ،وا ﯾﻠ إﺟاء اﻛ د ﻣ اﻟﺻﺎت اﻟﺔ ،واﻟ إﺟاؤﺎ ﻣ ﺧﻼل اﻟﻞ ﻠﻰ ﺗ اﻟاد ﻟﻠ او اﻟﺎدر اﻟ ،ﻷن ﻣ
ﺧﻼل اﻟ   اﻟف ﻠﻰ اﻹﺻﺎﺎت وﺎﻷﺧ اﻹﺻﺎﺎت دون أاض ﻣ اﻟﺎب وذو اﻟﺎﺔ اﻟﺔ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ وﻣﺎﻬﺎ وﺗﻊ اﻟﺎس واﻷﻣﺎﻛ اﻟﻲ
ﺗاﺟت ﻣﻬﺎ أو ﻬﺎ ،واﻟف ﻠﻰ اﻹﺻﺎﺎت وﻞ ﻣ ﻊ ﺗاﺎت اﻟض اﻟﻟﺔ ،ﻣﻞ اﻟﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﻰ واﻟﺎﺔ اﻟة وأﺟﻬة اﻟ اﻟﺎﺔ وﺎﻟﺎﻟﻲ
اﻟﺎة ،وﻲ ﻧ اﻟ ﺗ اﻟاد واﻷﺟﻬة ﻹﺟاء اﻟﺻﺎت ،أو ﻣ ﺧﻼل ﺗ اﻷﺟاء واﻟﻼﻣﺔ واﻷﻣ ﻷﺧ اﻟﺎت وﻣﺎﺔ اﻟﺎﻻت وﻣﻊ اﻟﻠﺎن أو اﻟﻬب.
وﻣ أﺟﻞ م ﻞ اﻹﻼﺎت اﻟﺎﻟﺔ واﻟﻠﺔ وﺎﻟﺎﻟﻲ اﻧﺎر اﻟوس ﻠﺎ ،ﺈن ﻠﻰ اﻟا أن ﯾﻠ دو ار ﻣﻬﺎ ،ﻷﻧﻪ  ﻣ ﯾ وﻣ ﺧﻼل اﻟرة أو اﻟاﺋة
اﻟﺔ ،ﻲ إﻣﺎﻧﺔ اﻧﺎر اﻟوس ،ﺳاء ﻣ ﺣ اﻟﺎدرة اﻟﻰ إﺟاء اﻟ إذا ﺎﻧ ﻟﻪ ﺎك أاض ﺔ أو ﺷﯾة وﺎﻟﺎﻟﻲ اﻻﻧﻬﺎء ﻣ دواﻣﺔ »اﻟﺻﺔ« أو
اﻟﻞ واﻟ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺟ ق ﺑ» ﻛروﻧﺎ« وأ وس آﺧ ،وﺎﻷﺧ وﺳﺎت اﻟﺷﺢ أو اﻹﻧﻠﻧا ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﺈن ﺗ ﺣﻼت اﻟﺔ واﻟﺻل اﻟﻰ اﻟﺎس ﻣ
ﺧﻼل اﻟﻠﻣﺔ اﻟاﺿﺔ واﻟﺟﻪ اﻟﺢ ودون ﺗ أو ﺗ  ﻣﻬ ،ﺣ ﻣ اﻟاﺿﺢ أن ا ﻟ ث  ،وﻣﺎ زال اﻟﺎس ﯾﺟن وﻬن وﻬﺎوﻧن واﺧن
ﻲ إﺟاءات اﻟﺎﺔ ،وﻟ ﯾون اﻟﻰ اﻟﺎﺑ ﻞ  ﻲ ،وا اﻷﻣ  ﻣوﻟﺔ اﻟﻊ ،ﻣ اﻟﻣﺔ ﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻊ اﻟﻧﻲ واﻟﺳﺎت اﻟﻠﺔ.
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