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أﻛم ﺎ ﷲ
ﻧﻬﺎﺗ ﻞ ﺷﻪ ﯾﻣﻲ ،وﻧﻠﻲ ﻠﻰ اﻷﻞ ﻣة أو ﻣﺗ أﺳﺎً .ﻧﺎدث ﻲ اﻟﺎﺔ واﻟﺎب ،ﻲ اﻟﺎﺔ واﻟ ،وﻲ اﻟﺎﺳﺔ واﻟﺎﺳ وﻲ ﻞ ﺷﻲء ،وﻻ ﺿ أن
ﻧﻞ ﺟءاً ﻣ اﻟﯾ ﺑﺎ ﻠﻰ اﻟﻸ ُﻟك اﻟأ اﻟﺎم .ا ﻞ  ﻣ اﻟﺎب ،وﺟت اﻟﺎدة أن ﯾﺎدﻟا اﻟﺳﺎﺋﻞ أﻣﺎم اﻟﻬد ،ﺧﺎﺻﺔ ﻲ ﺎﺎ ﺎﺟﺔ أﺣﺎﻧﺎً إﻟﻰ

 ارات ،ون اﻟﻬد ﺷﺎء ﻲ اﺗﺎذﺎ وﺗﻞ ﻣوﻟﻬﺎ.

ﻩ اﻟة ﻟ أﺣﺛ ﺎﺗ ،ﺑﻞ ﺋ ﻟﻠ أﻣﺎء ﺟﺎﻣﺔ اﻷز ،وﻲ اﻟﻬﺔ اﻟﯾة اﻟﻲ ﺗ اﺧﺎرك ﻟﻬﺎ ﻣ أﻞ ﻣ ﺷﻬ ،وﻲ َﻣﻬﺔ ﻟ ﺎﻟﻬﻠﺔ ﻲ ﺎع ة
اﻟ ﺗض ﻣﺳﺎﺗﻪ ﻟﻼﻧﻬﺎر ﻞ ﻣﺎ ﻣ ﻪ ﻣ وف ﺎﻧ وﻣﺎ زاﻟ ﺔ ﻠﻰ اﻟ ،وﺗﻊ ﺧﺎر اﻟﻞ ﺎر ﺷﻪ وﺣ أﻣﺎم ا اﻟاﻊ ،وﻣﻠﻲ ﯾ ﻻ
ﯾﻰ ﻟ وﻟﻠ اﻷﻣﺎء اﻟﯾ ﺳ اﻟﺎح ر إدراﻛﺎ ﺟﺎً أن ﻩ أﻣﺔ ﺻﺔ ﻲ ا اﻟاﻊ اﻟ.
ﻞ ﺳات  ،ﻣﺎﻻً  أزﻣﺔ اﻟﺎﻣﺎت ﻲ ﺎع ة ،ﺗﯾاً اﻟﺎﻟﺔ ،ﻣﺎ ﺑأت اﻟﺎﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺗ ﻲ رواﺗ اﻷﺳﺎﺗة واﻟﺎﻣﻠ؛ ﻞ ﺗاﺟﻊ دﺧﻞ
اﻟﺎﻣﺎت؛ ﻻﻧﺎر دﺧﻞ أوﻟﺎء اﻷﻣر وم رة اﻷﺑﺎء ﻠﻰ اﻟﺎء ﺎﻟﺳم ،وا وﺿﻊ ﻲ .وﻞ اﻟﺎل ،ﺳﺄﻟ  أوﺿﺎع ﺟﺎﻣﺔ اﻷز  ،أﻧﻬﺎ ﺎرﺔ ﻣﻞ
زﻣﻼﺗﻬﺎ ﺎﻟﯾن ،وأن اﻷﻣر ﺗ ﻧ إﻼس اﻟﺎﻣﺎت ،وﻬ أﺎً أن ﺟﺎﻣﺔ اﻷز ذ إﻟﻰ ﺻوق ﻣﺎﺷﺎت اﻟ ﻟاد اﻟاﻣﺎت ﻲ اﻟﺎﻣﺔ.
ﻻ أف ﺎﻟ  ﺗﻠﻎ دﯾن اﻟﺎﻣﺔ اﻟﻲ ﺗﻠ ﻣوﻟﻬﺎ ،ﻟ أف أﻧﻬﺎ ﺎﻟﻼﯾ .وﻻ أف أﺎً  ﺗﻠﻎ رواﺗ اﻟﺎﻣﻠ ﻬﺎ ،ﻟﻬﺎ ﺗﺎوز اﻟﻠن دوﻻر ﺷﻬﺎً،
وﻻ أف ﺣ ﻣﺧﻻت اﻟﺎﻣﺔ ،ﻟ أ ﻣا أو ﻣﺎﻊ ﻲ ﺎع ة ﯾ وا و ﻠﺔ ﺣﺎﺑﺔ ﺔ ﻪ أن م ﺄن ﺣ اﻟوﺎت أﻠﻰ ﻣ ﺣ
اﻹﯾادات ،وا ﻲ أن اﻟﺎﻣﺎت ﻲ ﺎع ة آﺧة ﺎﻟق وأوﻟﻬﺎ ﺟﺎﻣﺔ اﻷز.
أذ ﺳﺎﺎً أﻧﻲ  أن ﻣ اﻟﻲ أن ﺗﺧﻞ ﺗﻠ اﻟﺎﻣﺎت ﻲ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﺔ ،ﻟ   ﺣﺎﻟﺔ اﻟ اﻟﻲ ﺗ ﺑﻬﺎ ة ،واﻟﻲ ﺗاﻛ ﻟﺢ ﻞ ﺳﺔ أﺳأ ﻣ ﺳﺎﻬﺎ،
ﺑﻞ أﺎً ﻷن ﺎك إا اًر ﻣﺎﻟﺎً  ﻣﻬم ،ﺗﯾاً ﻲ ﺟﺎﻣﺔ اﻷز اﻟﻲ ﺗﻊ أن ﺗ ﻧ اﻟواﺗ ﺷﻬﺎً ،وﺎﻟﺎﻟﻲ  اﻟل :إن ﺟﺎﻣﺔ اﻷز وﺎ ﻣ
اﻟﺎﻣﺎت ﺗﻬر ﻣﺎ ﻞ إﻟﻰ ﻧ ﻣﻠن دوﻻر ﺷﻬﺎً ﻼ ﺳ.
واﻟ ﻲ ذﻟ  ﻠﺔ اﻟﻞ ﺑ اﻟ ﻲ اﻟل اﻟراﺳﺔ ،ﻣﺎ ﻲ ﺑﺎﺔ أن اﻷﺳﺎذ اﻟﺎﻣﻲ ﻣ ﻷن ﻲ ﺟﻬاً ﻣﺎﺎً ور اﻟﺎﺿة ،ﻣة ﻟﻠﺎب
وﻣة ﻟﻠﺎﺎت .ا ﻲ أن اﻟﺎﻣﺔ ﻣة ﻟﻊ ﺳ اﻟﺎﺿة ﻣﺗ ،و ن د اﻟﻼب ﻲ  أو  ﻣ اﻟﺎﺿات ﻻ ﯾﺎوز أﺻﺎﻊ اﻟﯾ.
وذا ﺎن اﻟﺎد اﻟﺎﻟﻲ ﺈار اﻟﺎل اﻟﺎم ،ﻬا ﻲ أن ﺎك ﺎداً ﺗاﺄ اﻟﻊ ﻠﻰ اﺳ ارﻩ ﻲ ﺟﺎﻣﺔ اﻷز وﺔ اﻟﺎﻣﺎت ﻼ ﺳ ﻣﻊ ،ﺧﺻﺎً ﻲ ﺗﻠ
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اﻟﺎﻣﺔ اﻟﻲ ﻠ ﻬﺎ اﻟﻼب ﺎﻟﺎﺣﺎت اﻟﺎﻣﺔ وﻲ ﺣﻬﺎ اﻟﺎرﺟﺔ وﻲ ﺑﻧﺎﻣﺞ اﻟﺎﺟ ،وأﺎً ﻲ ﻠﺔ اﻟراﺳﺎت اﻟﺳﺔ ،وﻲ ا اﻟﻣ اﻟ اﻧت ﻪ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟاﺻﻞ اﻻﺟﺎﻲ ،ﺗﯾاً "ك" اﻟﻲ  ﻟﻠ أن ﯾاﺻﻼ اً  اﻷ ،ﻻ أ أن وﺟدﺎ ﻲ ﻞ دراﺳﻲ أﻣﺎم اﻟﻊ وأﻣﺎم اﻟر اﻟﺎﺿ
ﻞ ﺧرة أو ﺎداً اﺟﺎﺎً ﺎ ﯾوج اﻟﯾ ون ﻠﻰ أن ﺗﻰ ﻲ اﻟﺎع ،وأ أﻧ  ﺑر ﺑﻧﺎﻣﺞ اﻟﺎﺟ اﻟﻠ ﻲ اﻟﺎﻣﺔ ﻧﻬﺎ وﻟ ﺗﻼﺣ وﻟ
ﺗﻊ  أ ﺗﺎوز  اﻟف أو اﻟﯾ ،ﻠﺎذا اﻹﺻار ﺣﻰ اﻵن ﻠﻰ ﻠﺔ اﻟﻞ اﻟﻲ ﻻ ﺗﻊ ﺟﺎﻣﺔ اﻷز ﺗﻞ ﻠﻬﺎ وأﻧ أﻠ ﻣﻲ  اﻟﯾن وﺣ
اﻟواﺗ وﺣ اﻟﺧﻞ؟ ا اﻟﻞ ﺎج إﻟﻰ دول ﻣﻞ اﻟﻠﺞ ﺗ ﺧﻠﻬﺎ آﺎر ﺑول ،أﻣﺎ ﻲ اﻟﺎ اﻟة ﻣﻠﺎ ﺢ اﻷﻣ أﺷﻪ ﺑﺔ.
ﺟﺎﻣﺔ ﺑز ﺟﺎﻣﺔ ﻣﻠﺔ ﻣ ﻧﺄﺗﻬﺎ ،وﺟﺎﻣﺔ اﻟﺎح اﻟﻲ ﺎن ﯾأﺳﻬﺎ رﺋ اﻟزراء اﻟﺎﻟﻲ أﺎً ﺟﺎﻣﺔ ﻣﻠﺔ ،وﻣ ﺟﺎﻣﺎت اﻟﺔ اﻟﺔ ﻟ ،وﻧ أﺑﺎء
ﻣﻊ واﺣ وﺛﺎﺔ واﺣة ،وﻣ اﻟ أن ﺗن اﻟﺎﻣﺎت ﻲ ﻣﺎﺎﺗﺎ اﻟﺎﻟﺔ ﻠﻰ ﺧﻼف ﺟﺎﻣﺎت اﻟﺎﺎت اﻟﺔ ،واﻟﻲ ﻲ ﺎﺟﺔ دوﻣﺎً إﻟﻰ اﻻﺎد واﻟ؛
ﻧ اً ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻞ ﻲ ﺑﺔ ﺎﺔ اﻟ ،وﻲ أﺣج ﻻﺎد ﻞ دوﻻر ،وﻷن ﺎك ﺷﺎً واﺣاً ﺑﺎﺔ واﺣة وﻟ ﺷ ،ﺣﻰ ن ﺷ اﻟﺔ ﺑﺎﺔ ﻣﻠﺔ  ﺷ
ة.
اﻷﻣ ﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﺎش ﺣﻲ وار ﺣ ﯾﻩ ﻣﻠ اﻷﻣﺎء وﻼ ﺧف أو اﺎرات إﻻ ﻟﺎﻟﺢ اﻟﺎﻣﺔ واﻟﻼب .إذا ﺎن ﻟ اﻟﺎﻣﺔ ﺎﺋ ﻣ اﻷﻣال وﻣﻲ
 ذﻟ ،ﻟ إذا ﺎن ﺎك ﺎﺋ  دﻣﺞ اﻟﺎﺿات ﺑﻬف ﺗ ﻧ اﻟﻬ واﻟﺎل وﺗ ﻧﺔ اﻟﺳم ﻠﻰ اﻟﻼب ﻲ ا اﻟف اﻟ ،ﺎ ﺎﻟﺎ إذا ﺎن
اﻟﻼب وﺎﺋﻼﺗﻬ ﻻ ون ت ﯾﻣﻬ وﺟﺎﻣﺔ ﺗﺎﻧﻲ ﻣ ﺗاﻛ اﻟﯾن وﺗ ﻲ اﻟﺎﺿﻲ  ﺣﻠل أزﻣﻬﺎ؟
أﻠ اﻟ أن ا  أن ﯾﺿﻊ ﻠﻰ ﺎوﻟﺔ اﻟ ،و أن ﺗأ ﻪ ﺟﺎﻣﺔ اﻷز واﻟﺔ ﻠﻰ ﺣﺔ "ﺢ" اﻟﻲ ﺗﯾ اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ  ،وﺛﺎﺔ
ﻣﻠ  ﺔ إدارة ﺟﺎﻣﺔ اﻷز ﻲ ة .وأﻠ اﻟ أن ﻩ اﻟة ﺳج اﻟﺎﻣﺔ ﻣ أزﻣﻬﺎ .و اﻻﺎد أن ﺟﺎﻣﺎت ة ﻲ ة ﺳو ﺣو ﺟﺎﻣﺔ
اﻷز ،وﺳ ﻟ أن وﺻﻟ ﻟﺎدة ﺟﺎﻣﺔ اﻷز  أوﺟ اﻟﻞ ﻟﻊ أزﻣﺎﺗﻬﺎ ،وا ﻞ ﻲ ﺗﺎر وﺗﻧﻬﺎ ﻟ ﺎ ﺗﻠﺎ ﺎرﺔ ﻲ اﻟﯾن ،وذا ﻟ ﺗﻠا
ذﻟ ﻟ ﺗا اﻟﺎح إﻼﺎً ،ﺎﻟﻠﺔ اﻟﺎﺑﺔ واﺿﺔ وﺳﻬن  ﻣ اﻟﯾن ،وﻟ ا د ﻣ ﻣﻠ  أن ﯾك ﻪ اﻟﺎﺟﺔ .اﻷﻣ ﻣﺎة ﻟﻠﺎش
ﻟ  اﻟﺎص ﺑﻞ أﺎً ﻠﻰ اﻟﻸ؛ ﻷن اﻷﻣ  اﻟ وأﻣاﻟﻪ اﻟﻬورة ورﻊ اﻟﺳم ﻞ اﻟﻞ و أﺑﺎءﻩ أﺎً!!...
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