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 حيثيات إلغاء نظام وكاالت التأمين: *مصطفى رجب. د

تعليق على ما كتبه األستاذ عطا عبد الوهاب  -وقضايا أخرى 

 عن فترة عمله في ميدان التأمين( ساللة الطين)في كتابه 
 
 

وتوقفت عند الفصل المتعلق  بفتقرة  1: قبل عدة سنوات قرأت كتاب األستاذ عطامقدمة
عملققف  ققل الققل التققرمت،  وقققررت   ققل اتنققف  عققد  التعلتقق  علقق  مققا كتبققف ب ققر،  ل ققا  
عققادة عمليققا الققذل اتدققذ  مملققة  دارة المتسسقق  العامقق  للتققرمت،  ققل  وكققا ت التققرمت، واة

 -ب داد وذلك لألسباب اآلتت :
 
لعمقققل دقققةل الفتقققرة تربطنققل باألسقققتاذ عطقققا عةققق   دصقققت  ن قققرت عققق، عةققق  ا -1

التققل أمهققايا  ققل الققل التققرمت،  واتققم أنققف تعققر  لمققا تعققر  لققف مقق، مرسققاة 
تفقو  مققا تسققتطتل تاملققف الب ققر   لققد قققررت  ققل اتنققف أنققف مقق،  تققر المناسققب أ، 

 أهتف مراًا للمروح العمتل  التل تعر  ليا 
 كانققت اترامققًا لعاتلتققف الكرتمقق  التققل تاملققت مققا تاملققت مقق، أيققوال وم سققل اأكقق،  -2

 با  )الستدة الصابرة المتصبرة( 

                                                 
وما بعديا ليا عةق  بموهوع يذ   375(  ص 2004)بتروت: المتسس  العربت  للدراسات والن ر   الطينساللة عطا عبد الوياب   1

 الورق    تمك، ا طةع علتف باستددا  يذا الرابط:
https://books.google.co.uk/books?id=dKRdXZ5QVzQC&pg=PT252&lpg=PT252&dq=%
D8%B9%D8%B7%D8%A7+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9
%87%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%A
C%D8%A8&source=bl&ots=KEPe6bVopK&sig=pV964UFP73kcD0GrIXvuWNi3PfE&hl=e
n&sa=X&ved=0ahUKEwjXzub11L3SAhVLL8AKHaODDlQQ6AEIOTAH#v=onepage&q=%
D8%B9%D8%B7%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%8
8%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8
%B1%D8%AC%D8%A8&f=false 

 (المحرر)
 

https://books.google.co.uk/books?id=dKRdXZ5QVzQC&pg=PT252&lpg=PT252&dq=%D8%B9%D8%B7%D8%A7+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%AC%D8%A8&source=bl&ots=KEPe6bVopK&sig=pV964UFP73kcD0GrIXvuWNi3PfE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjXzub11L3SAhVLL8AKHaODDlQQ6AEIOTAH#v=onepage&q=%D8%B9%D8%B7%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=dKRdXZ5QVzQC&pg=PT252&lpg=PT252&dq=%D8%B9%D8%B7%D8%A7+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%AC%D8%A8&source=bl&ots=KEPe6bVopK&sig=pV964UFP73kcD0GrIXvuWNi3PfE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjXzub11L3SAhVLL8AKHaODDlQQ6AEIOTAH#v=onepage&q=%D8%B9%D8%B7%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=dKRdXZ5QVzQC&pg=PT252&lpg=PT252&dq=%D8%B9%D8%B7%D8%A7+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%AC%D8%A8&source=bl&ots=KEPe6bVopK&sig=pV964UFP73kcD0GrIXvuWNi3PfE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjXzub11L3SAhVLL8AKHaODDlQQ6AEIOTAH#v=onepage&q=%D8%B9%D8%B7%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=dKRdXZ5QVzQC&pg=PT252&lpg=PT252&dq=%D8%B9%D8%B7%D8%A7+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%AC%D8%A8&source=bl&ots=KEPe6bVopK&sig=pV964UFP73kcD0GrIXvuWNi3PfE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjXzub11L3SAhVLL8AKHaODDlQQ6AEIOTAH#v=onepage&q=%D8%B9%D8%B7%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=dKRdXZ5QVzQC&pg=PT252&lpg=PT252&dq=%D8%B9%D8%B7%D8%A7+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%AC%D8%A8&source=bl&ots=KEPe6bVopK&sig=pV964UFP73kcD0GrIXvuWNi3PfE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjXzub11L3SAhVLL8AKHaODDlQQ6AEIOTAH#v=onepage&q=%D8%B9%D8%B7%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=dKRdXZ5QVzQC&pg=PT252&lpg=PT252&dq=%D8%B9%D8%B7%D8%A7+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%AC%D8%A8&source=bl&ots=KEPe6bVopK&sig=pV964UFP73kcD0GrIXvuWNi3PfE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjXzub11L3SAhVLL8AKHaODDlQQ6AEIOTAH#v=onepage&q=%D8%B9%D8%B7%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=dKRdXZ5QVzQC&pg=PT252&lpg=PT252&dq=%D8%B9%D8%B7%D8%A7+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%AC%D8%A8&source=bl&ots=KEPe6bVopK&sig=pV964UFP73kcD0GrIXvuWNi3PfE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjXzub11L3SAhVLL8AKHaODDlQQ6AEIOTAH#v=onepage&q=%D8%B9%D8%B7%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=dKRdXZ5QVzQC&pg=PT252&lpg=PT252&dq=%D8%B9%D8%B7%D8%A7+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%AC%D8%A8&source=bl&ots=KEPe6bVopK&sig=pV964UFP73kcD0GrIXvuWNi3PfE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjXzub11L3SAhVLL8AKHaODDlQQ6AEIOTAH#v=onepage&q=%D8%B9%D8%B7%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8&f=false
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وأدتققرًا ااترامققًا لققذكرز  ققدص سكققل الققنفة عفتققف التققد واللسققا، صققااب الققذكرز  -3
 العطرة يو المراو  األستاذ/سكل عبد الوياب  طتب اهلل ثرا  

 
( كتقققب  لققق ا أاقققد ايدقققوا، القققذت، 2017دقققةل  قققير  قققباط ) براتقققر( مققق، يقققذ  السقققن  )

 تيققا أنققف اطلققل )وتبققدو مققتدرًا( علقق  مققا كتبققف األسققتاذ عطققا أاتققر  رأتيقق  رسققال  ت ققتر 
( 12وتطلب منل  للتقارت،   بقدا  القرأل  تمقا كتقب  واتقم ققد مهقت مقدة تستقد علق  )

سققققن  علقققق  صققققدور الكتققققاب  اعتلققققد أ، النفققققوة قققققد بل ققققت درمقققق  مقققق، اليققققدو  تسققققم  
 با ستماع  ل  رأل آدر 

 
 موهوعل وآدر  دصل : تنلس  ما سرقولف  ل  مانبت،: مانب التعليق

 
:  قققل  دارة المتسسقققات الاكومتققق  وال قققركات التابعققق  ليقققا ينقققاك الجانبببل المعيبببع  

نوعققا، مقق، اللققرارات: قققرارات نابعقق  مقق، الستاسقق  ا قتصققادت  للن ققا  الاققاك  )أتققًا كققا، 
الن ا  الااك ( وققرارات  نتق  صقر    يقذ  اللقرارات األدتقرة تدقتص بيقا ايدارات العلتقا 

 وال ركات والكادر الفنل التابل ليا للمتسسات 
 

أمققا األولقق :  ينققف تفتققر  بققرل ن ققا  تققرتل  لقق  الاكقق  سققوا  عقق، طرتقق  ا نتدققاب أ  
كمققا اصققل  ققل العققرا  أ، تكققو، لققف ستاسقق  اقتصققادت  تسققع   لقق  تطبتليققا  ا نلققةب

وأيققققققدا ًا تسققققققع  لتالتليققققققا  واتنمققققققا تتدققققققذ الن ققققققا  المدتققققققد قققققققرارات تتعلقققققق  بالستاسقققققق  
ادت  العلتققا للدولقق   علقق   دارات المتسسققات وال ققركات التابعقق  ليققا )أل لللطققاع ا قتصقق

 العا ( أ، تنفذ أو أ، تترك موقعيا أو أ، تمبر عل  ترك موقعيا 
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 قل الققدول الدتملراطتقق  اتنمققا تقت  ت تتققر الفتقق  الااكمقق  عق، طرتقق  ا نتدققاب  ققي، الفتقق  
المتسسقات الاساسق  )وأتكقد علق  المدتدة ترتل بوسرا  مدد وتقت  ت تتقر رتسقا  بعق  

كلمققق  الاساسققق (  أمقققا بلتققق  الكقققوادر الاكومتققق   ينقققف   تطاليقققا الت تتقققر أمقققا  قققل العقققرا  
وبسقققبب ت تتقققر األن مققق  عققق، طرتققق  العنقققف  قققي، الت تتقققر  قققمل المتسسقققات الاساسققق  
و تققر الاساسقق  بققل وصققل األمققر أاتانققًا  لقق   نيققا  دققدمات  را ققت، علقق  أسققاة أنيقق  

 ا  الساب ! وبقالر   مق، أ،  قركات التقرمت، لتسقت مق، قبتقل المتسسقات م، أتباع الن
الاساس     أ، الطرتل  العراقت   ل الت تتر   تيميا درم  الاساسقت   قل المتسسقات 
وبالتالل  ي، الت تتر تطال الممتل   دص وااد ل  ت ملف الطرتل  العراقت  بالر   مق، 

 اك   ل العرا  س تل عل  ذكر   تما بعد الت تترات المتعددة التل طالت أن م  ال
 

قققرارات مثققل قققرار التققرمت  وقققرار  لققسا   ققركات التققرمت، بيسققناد اصقق   لسامتقق   لقق   ققرك  
 عادة الترمت، العراقت  وقرار  ل ا  وكا ت الترمت، وقرار  عادة وكقا ت التقرمت، للعمقل 

  )أتقققًا كقققا، الن قققا   قققل السقققو  ققققرارات نابعققق  مققق، الستاسققق  ا قتصقققادت  للن قققا  الاقققاك
 الااك (  بع  يذ  اللرارات نتتم  طبتعت  للرارات أدرز  

 
وكا ت الترمت، أل تت بتومتف م، المتسس  ا قتصادت  التل كانقت قاتمق  آنقذاك  ويقو 
قرار تنسم  مل الستاس  ا قتصادت  التل تبنايا ن ا  الاك  آنقذاك ويقل ستاسق  قاتمق  

ا قتصققادت  ومقق، بتنيقققا  ققركات التقققرمت،   لمققا ت تقققر  علقق  تققرمت  العدتقققد مقق، المن ققق ت
ن ققا  الاكقق  ومققا ت  تقق  أدققرز   تققتم، بالتققرمت  و  بققايمرا ات التققل اتدققذيا الن ققا  
الساب   كقا، مق، الطبتعقل أ، تكقو،  عقادة وكقا ت التقرمت، ثق  ا نتلقال بيقا  لق  ن قا  

 الوساط   ل الترمت، م، بت، أولوتات الن ا  المدتد 
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 دارة المتسسقق  العامقق  للتققرمت، كققا،   ققل اتنققف  تهقق  أعهققا  لقق  تققرت بيقق  أل مملققة 
ن ا  م، األن م  التل توالقت علق  الاكق   قل العقرا  وآدقرت، تبقدو أنيق  مقا وا بسقبب 
عةقققققاتي  بيققققذ  الممموعقققق  أو تلققققك  الفتقققق  األدتققققرة يققققل التققققل كققققا، علتيققققا أ، تدتققققار 

الستاس  ا قتصادت  للن قا  المدتقد كقا،  وبالتالل  ينف ات، تلرر  عادة الوكا ت باك 
علقق  كققل  تقق  أ، تدتققار: الفتقق  األولقق  لتسققت مقق، المتدققاذلت، والفتقق  الثانتقق  لتسققت مقق، 
األبطال  بل كل عهو اتدذ الموققف القذل تنسقم  مقل تارتدقف ومبادتقف وأسقلوب عملقف 

 ومفيومف للعمل  ل اللطاع العا  
 

 ل  صوت الاكم  الصادر ع، الفت  األولق  ولتت األعها  م، الفت  الثانت  استمعوا 
 لما مرت األمور بال كل الذل مرت بف  الًا 

 
للد عل  األستاذ عطا موهوع استمرار   ل  دارة  رك  الترمت، الوطنتق  علق  موهقوع 
وكا ت التقرمت، ومقودًا أو ت تتقرًا  قل اقت، أ، األمقر  باعتلقادل  لقتة بقاألمر الدطتقر 

اققد ل كيققذا  وقققد تكققو، لألمققر مانققب  دصققل و  عةققق   الققذل تسققتدعل اتدققاذ موقققف
 لف بالمانب الموهوعل 

 
لقققق  تسققققتمل األسققققتاذ عطققققا لوميقققق  ن رنققققا أنققققا والققققدكتور دالققققد ال ققققاول وآثققققر ا سققققتلال   

 وبالتالل   أمد أل مبرر يللا  اللو  عل  اآلدرت،  ولتتف ألل  اللو   لط 
 

 -الجانل الشخص :
ت )وبعهقققيا تدقققره عمقققا يقققو  تققق ( أل قققداص مثقققل تكتقققل السقققتد عطقققا ا نتلقققادا -1

ممتاس العمرل ودالد ال اول ومصطف  رمب و  تمد مكانف بتني   ل ات، أنيق  
مققق، دتقققار اللقققو   يققق  مققق، الصقققفوة ايدارتققق  التقققل   ترقققق  ال قققك  لققق  سقققترتيا  
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تصققفيا برقققذع األوصققاف    تتققرك أناسققًا تهقققعو، أ هققل مققا عنققدي   ققل ددمققق  
 ات وال ركات التل تدترونيا بكل تمرد بلدي  وددم  المتسس

وأعققود  لققق  القققذل لققق  ت قققملف الطرتلققق  العراقتقق   قققل الت تتقققر بقققالر   مققق، الت تتقققرات  -2
 العدتدة التل طرأت عل  أن م  الاك   ل العرا   رقول: 

 
للققد بلتققت أدتققر  ققرك   عققادة التققرمت، العراقتقق  لمققدة ع ققرت، عامققًا )بعققد أ، قمققت 

تتقرات التقل طقرأت علق  أن مق  الاكق   قل العقرا    مقا مق، الت   بترستسيا( بالر 
 يو السبب؟

 
لتسقققيتل ميمققق  اللقققاري اسققق، النتققق   أعقققر  بعهقققًا مققق، المبقققادي التقققل اعتنليقققا 

 -وأطبليا )وقد طبلتيا  علتًا(  ل اتاتل ال دصت  والو تفت : 

 
تكققوتنل الققذينل تنفققر مقق، التبعتقق  الفكرتقق  ألتقق  ممموعقق  أو  تقق  أو اققسب سققوا  
كققا، ااكمققًا أو  تققر اققاك   وكنققت  و  سلققت  أعتلققد أننققل بانتمققاتل ألتقق   تقق  أو 
مماعقققق   نمققققا أ لققققد اسققققتلةلتتل  ققققل الققققرأل واتققققادتتل  ققققل الاكقققق  علقققق  األمققققور 

ل  بكقل  دقر  أننققل واأل قداص وارتتقل  قل اتدقاذ اللقرار  لقذلك أسقتطتل أ، أققو 
لسققت مققدتنًا  ققل ممتققل المواقققل الاكومتقق  و تققر الاكومتقق  التققل أ قق لتيا ألتقق   تقق  
أو مماعقق   سققوا  المواقققل التققل أ قق لتيا  ققل بلققدل العققرا  أو  ققل بعقق  البلققدا، 
العربتقققق  ال ققققلتل   يققققد ل الواتققققد يققققو ددمقققق  بلققققدل وددمقققق  البلققققد ال ققققلت  الققققذل 

تققق  والعملتققق   قققل ددمققق  المتسسققق  التققققل تستهقققتفنل  أهقققل كقققل  مكانتقققاتل العلم
 أدتريا أو التل أعمل  تيا  
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  أااسب الناة عل  أ كاري  بل أاك  علتي  ) ل قرارة نفسقل  لقط( اسقب  -
 تصر اتي   

  أطلقققب مققق، اآلدقققرت، أ، تتهقققامنوا معقققل  قققل أل ققققرار أتدقققذ   انقققا واقققدل  -
 المستول ع، نتاتمف دو،  للا  اللو  عل  اآلدرت، 

بقققققالاوار اليقققققادي و  أستسقققققتا العنقققققف بكقققققل أ قققققكالف: العنقققققف المقققققادل ُأتمققققق،  -
والمعنول بل وات  العنف اللف ل )مق، المتسقف أ، تاتقول الفصقل الدقاص 

 بالترمت، م، كتاب األستاذ عطا عل  قدر كبتر م، العنف اللف ل!(
 

يققذ  لتسققت  ردتقق   ققل التفكتققر بققل قواعققد تعنققل ااتققرا  الققنفة وااتققرا  اآلدققرت،  
 -ا الستا  أقول:و ل يذ

 
للد طبلت يذ  المبادي اتنما كنت اتدذ ققرارات تعتقت، العقاملت، معقل  قل ممتقل 
ال ققركات التققل كلفققت بيدارتيققا   رنققا   أسققرلي  عقق، رأتيقق  الستاسققل أو الفتقق  التققل 
تنتمو،  لتيا  المعقاتتر الواتقدة التقل آدقذيا بن قر ا عتبقار يقل الكفقا ة والنسايق  

 لكفا ة ث  أصبات النساي  وا
 

المتلدمو، للعمل تدهعو،  متاا، تارتقرل وآدقر دقةل الملابلق  ثق  تقت  تعتقت، 
 األ هل 

 
و ل  ادز المرات التل ت تر  تيا ن ا  الاك   ل العرا  أعلمنل القوستر المدتقد 
المستول ع، الترمت، انف تبقت، ليق  انقف   تومقد  قل ال قرك  التقل أدتريقا مق، يقو 

الن ا  المدتد  رمبتقف أ، يقذ  معلومق    علق  لقل بيقا م، المماع  التل أتت مل 
 ألننل   اسرل المو فت، ألت  مي  أو مماع  تنتمو،؟
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كمققا طبلققت يققذ  المبققادي علقق  عةقتققل بالعققاملت، معققل  ققل ال ققركات التققل كنققت 
أدتريققا  كنققت أ ققرة  ققل  كققري  أنيقق   تققر مققدتنت، لققل  ققل مققواقعي   ققل ال ققرك   

دةصقققي   لقققذلك لقققتة علقققتي  مققق، وأنيققق   نمقققا تاتلقققو، مقققواقعي   باكققق  كفقققا تي  واة
اره أ، تكو، لي  رأل تدتلف ع، رأتقل بقل أ، بيمكقا، أل مقني  أ، تكتقب رأتقف 

 المدالف تارترتًا عل  أ، تبل  رأتف دادل ال رك   لط 
 

تلققول السققتد عطققا  ققل كتابققف أنققف )أل مصققطف  رمققب( أمكققر مقق، أ، تسققع   لقق   -3
نفسققققف( تبققققدو انققققف ومققققد  تققققف نققققدًا  ر قققق   الاتلولقققق  دو، انسققققااب عنصققققر )تلصققققد

صداقتل لف ودعمل الدات  ل رك  ايعادة منذ ترستسيا  ولعلقف لق  تكق، واقد  مق، 
 المتربصت، والطامعت، بيسااتل(؟

 
يققذا كققة   رتققب  مقق، المعققروف عنققل أننققل لقق  أ كققر تومققًا أ، أسااقق  أاققدًا علقق  

  أننققل أعمققل  قققل موقعققف بققل لقق  أ ققعر تومققًا أ، أاققدًا تساامنقققل علقق  مققوقعل  ثقق
 عققادة التققرمت، ويققو تعمققل  ققل التققرمت، المبا ققر  ققرت، منققل مقق، الطققامعت، بيسااتققف 
ولماذا التربص بف؟  لد كنت و  سلت أك، لف كقل مقودة وتلقدتر وااتقرا    ل قل  
دةصف  ل عملف  وأعتلد أ، يذا الكة  يو م، قبتل التدتةت      لكفا تف واة

 
 و ل يذا الستا  أقول:

 
لتل علققق  أننقققل   أ كقققر  قققل مساامققق  أاقققد علققق  موقعقققف  أققققد  مقققا طبلتقققف  قققل للتقققد

 -ال ركات التل كنت أدتريا:
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للققد اتبعققت ستاسقق  قلمققا تتبنايققا ايدارات العربتقق   ققل ال ققركات التققل تعيققد  لتيققا 
 دارتيقققا ويقققل تاهقققتر الدلقققف المناسقققب  وققققد طبلقققت يقققذ  الستاسققق   قققل ب قققداد 

دارة اتنمققا تاققت، موعققد راتلققل عقق، ال ققرك  وبتققروت وأبققو  بققل  كققا، انتلققال اي
انتلاً  يادتًا  وقد اثبتوا ممتعًا اس،  نل بيق   يقذ  الستاسق  منطللق  مق، قاعقدة 
أتم، بيا أ، المدتر النام  لتة يو الذل تال  األيداف  لط بل الذل ُتعُد مق، 

 تدلفف عند راتلف كذلك 
 

ولتوهت  ومي  ن رل مت  وأت، تمب اتداذ قرارات ادت  أسرد الواقعق  اآلتتق :   -4
ت ت ققر ن ققا  الاكقق  ذات مققرة  ققل ب ققداد واتنمققا أتتققت  لقق  مكتبققل  ققل ال ققرك   -

التل كنت أدتريا علمت أ، ثةث  م، المدرا  الفنتت،  ل ال رك  قد أللل اللقب  
 علتي   ل اللتل  السابل  

 
لنسقب  لقل  مقراً  متلمقًا تتطلقب أ، أ يق  أسقبابف كمقا أنقف تقتثر كا، يقذا ايمقرا  با

علققق  السقققمع  الدولتققق  لل قققرك  تلقققك السقققمع  التقققل كانقققت ت قققكل مقققس ًا كبتقققرًا مققق، 
 رأسمال ال رك  

 
اتصلت بوكتل وسارة الدادلت  المدتد وكنت عل  معر ق  بقف ورموتقف  عةمقل عق، 

لي  طتل   ترة عمليق   قل أسباب اعتلالي  اتم أننل ل  ألمة أل ن اط ستاسل 
ذا بقققف تتصقققل بقققل  ال قققرك   وعقققدنل با ستفسقققار والعقققودة  لققق    مهقققت سقققاعتا، واة
وتبل نل أنف   تومد أ قتا  دطتقرة وأنقف سقتطل  سقرااي  بعقد بهقع  أتقا   أمبتقف 
أنف اتم   تومد ما تبرر اعتلالي   يننل سرذيب  ل  بتتل وأعقود للعمقل اتنمقا 

ألمققر   تسققتدع  اتدققاذ يققذا الموقققف  أبل تققف أننققل تطلقق  سققرااي   أمققابنل أ، ا
أ عر أننل مستول عني  واتم أنك تلول  نف   تومد أمور دطترة  قة أسقتطتل 
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تامققل بلققاتي  قتققد ا عتلققال دو، مرتمقق  أو  ققبي  مدتقق  وذيبققت  لقق  بتتققل   ققل 
التققو  التققالل اتصققل بققل وكتققل الققوسارة وأبل نققل أنققف سققتت   طققة  سققراح أثنققت، وقققد 

  سققراايما  عققًة وسققتن ر  ققل أمققر الثالققم  ققل التققو  الةاقق   أبل تققف أننققل أطلقق
سققرعود للعمقققل التقققو  وآمقققل أ، تطلققق  سقققراح الثالقققم تقققو   قققد وبالفعقققل تققق   طقققة  
سرااف  ل التو  الةا   اتنما قصصقت مقا مقرز علق  أاقد األصقدقا  عقاتبنل 

 عل  موقفل وقال  نك تعر  نفسك لم اكل أنت  ل  ن  عنيا!  
 
و  يقققذ  الاادثققق  ألدلقققل علققق  أ، المسقققتول تفتقققر  بقققف أ، تتدقققذ موقفقققًا اقققدتًا أسققق

اتنمققا تلتهققل دواعققل الوامققب والهققمتر أ، تتدققذ   ولققتة علتققف أ، تتدققذ موقفققًا 
اقققققدتًا  قققققل أمقققققر تعقققققود اللقققققرار النيقققققاتل  تقققققف  لققققق  ميققققق  رسقققققمت  أدقققققرز وهقققققم، 

 ادتصاصيا واة  كا، مند عًا اتم   تمدل تسمت  ا ند اع بطول  
 

وأدتققرًا وبصققرف الن ققر عمققا أكتبققف أنققا أو مققا تكتبققف  تققرل  ققي، التققارت، واققد  يققو 
 الذل تاك  عل  األ داص ومواقفي  ولتة ما تكتبو، ي  ع، أنفسي  

 
20/3/2017 
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