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االضخسبسبح اهشؾتٖج ٖينً أً خعوق اهؾٌبً هزٖبدث اهٌيّ اهيينً فٕ اهيٌعلج ؽوٓ اهيدْ اهعّٖل



زٖبدث اهشفبفٖج ّاهيٌبفشج شخشبؽد يضر ّخٌّس ؽوٓ االشخفبدث يً يّاعً اهلّث ّخّفٖر فرص اهؾيل



ضنّيبح اهيٌعلج يشخيرث فٕ زٖبدث اإلٌفبق يً اهيبهٖج اهؾبيج هيّاسِج االظعراة اهراًُ

كا الشيد هشعود أحهد ،هدير إدارة الشرق األوشط وآشيا الوشطى ،إو أحد الدروس الجي يهكو

اشجخالصها هو االضطراباث األخيرة ةي الشرق األوشط هو أو الحكوهاث يىبغي أو جوجه اهجهاها

أكبر بكخير لجهود جحليق الىهو الشاه وجلدين هشاعداث أكخر دكت ةي اشجهداف األشر الفليرة.

ّكبل اهشٖد أضيد فٕ يلبتوج يؼ ٌشرث ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ إً األضداد فٕ يضر ال تد أً خخرم أذرا اكخضبدٖب شوتٖب
ؽوٓ اهيدْ اهلرٖة ،هنٌِب ٖينً أً خِٖئ يضر هّظؼ أفظل ؽوٓ اهيدْ اهتؾٖد خشخعٖؼ يً خالهَ االشخفبدث يً
إينبٌبخِب اهيخبضج هخضلٖق يشخّٖبح يؾٖشٖج أؽوٓ ّخّفٖر اهيزٖد يً فرص اهؾيل هنبفج كعبؽبح اهيّاعًٌٖ.
ّضّل األضداد فٕ خٌّس ّيضر ّيخخوف توداً اهشرق األّشع كبل اهشٖد أضيد إٌَ ألشتبة يً تٌِٖب ُذٍ األضداد
أؽوٌح اهشوعبح اخخبذ خداتٖر هزٖبدث اإلٌفبق يً اهيبهٖج اهؾبيج ،األير اهذٔ سبء ؽوٓ أشبس اشختبكٕ فٕ تؾط اهضبالح

ّتيشخّٖبح توغح  %3يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوّٕ .خظيٌح ُذٍ اهخداتٖر زٖبدث اهدؽى ؽوٓ اهغذاء ّاهّكّدّ ،زٖبدث
اهخضّٖالح االسخيبؽٖج ـ ّيٌِب اهخضّٖالح اهخٕ خخضص هوؾبعوًٖ ؽً اهؾيل ـ ّيٌص خخفٖظبح ظرٖتٖج ؽوٓ اهشوؼ
األّهٖج اهرئٖشٖجّ ،زٖبدث اهخيّٖل اهيخبش هويشبنً اهخبضجّ ،اهخّشؼ فٕ خّغٖف اهؾيبهج فٕ سِبز اهخديج اهيدٌٖج أّ

زٖبدث اهرّاخة فَّٖ .فٖيب ٖوٕ ٌص اهيلبتوج تبهنبيل.
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ىشرة الصىدوق اإللكجروىيت :يب ُٕ االضخيبالح تبهٌشتج هالكخضبد اهخٌّشّٕ ،يب ُٕ اإلسراءاح اهخٕ ٖينً اخخبذُب
هخشسٖؼ اهٌيّ اهشبيل ّخّفٖر فرص اهؾيل؟

أحهد :أدح األضداد األخٖرث إهٓ خرنٖز االُخيبى ؽوٓ ظرّرث خضلٖق كدر أنتر يً اهٌيّ اهشبيل ّخضشًٖ ٌغى
اهضّنيجّ ،هنً يً األُيٖج تينبً إدرام يب ٖخيخؼ تَ اهيسخيؼ اهخٌّشٕ يً يّاعً كّث تبكٖجّ .ييب ال شم فَٖ أً
اهشٖبضج ّاالشخذيبر األسٌتٕ اهيتبشر شٖشِداً خراسؾب ؽوٓ اهيدْ اهلرٖة ييب شٖؤدٔ إهٓ اٌخلبل اٗذبر اهشوتٖج إهٓ تبكٕ
كعبؽبح االكخضبد ،تيب فٕ ذهم اهلعبػ اهيبهّٕ .اهضنّيج اهخٌّشٖج يويج خيبيب تِذٍ األيّر ّخؾيل ؽوٓ خخفٖف أذرُب
ؽوٓ اهيّاعًٌٖ .غٖر أً خضلٖق اإلينبٌبح اهنبيوج اهخٕ ٖخيخؼ تِب االكخضبد اهخٌّشٕ ٖخعوة إٌشبء ترايز فٕ اهيرضوج
اهيلتوج خؾيل ؽوٓ خشسٖؼ اهٌيّ اهشبيل اهيٌشئ هفرص اهؾيل ّؽوٓ خضيٖى شتنج هأليبً االسخيبؽٕ خخيٖز تبهدكج فٕ

اشخِداف اهيشخضلًٖ ّخّفر اهضيبٖج هألنذر اضخٖبسب ،ال شٖيب فٕ اهفخراح اهضؾتج.
ىشرة الصىدوق اإللكجروىيت :نٖف شٖخأذر االكخضبد اهيضرٔ تبهخعّراح األخٖرث؟
أحهد :أّد اإلشبرث أّال إهٓ أٌَ تبهرغى يً أً اهضٖبث االكخضبدٖج ّاهّٖيٖج اهخٕ ٖؾٖشِب اهيضرًّٖ كد تدأح خؾّد
هعتٖؾخِب ،فئً اهيّكف اهراًُ ال ٖزال ٖختوّر ضخٓ اًٗ ّيً اهشبتق ألّاٌَ أً ٌظؼ خلٖٖيب كبعؾب هألذر االكخضبدٔ.
إً االضخسبسبح اهشؾتٖج األخٖرث ّيب ٖضبضتِب يً ؽدى ٖلًٖ شٖبشٕ شخخرم أذر اكخضبدٖب ؽوٓ اهيدْ اهلرٖة ،هنٌِب
ٖينً أً خِٖئ يضر هّظؼ أفظل ؽوٓ اهيدْ اهتؾٖد خشخعٖؼ يً خالهَ االشخفبدث يً إينبٌبخِب اهيخبضج هخضلٖق يشخّٖبح
يؾٖشٖج أؽوٓ ّخّفٖر اهيزٖد يً فرص اهؾيل هنبفج كعبؽبح اهيّاعًٌّٖ .ال شم أً اهظرر شٖوضق تبهٌيّ فٕ اهؾبى
اهضبهٕ ،ضٖد ٌٖخفط إهٓ أكل يً اهيؾدل اهيشسل فٕ أغوة فخراح رتؾٕ اهؾبى األخٖرًٖ ،%5,5 ُّّ ،يؼ خراسؼ
اهٌشبع اهشٖبضٕ ّاالشخذيبر األسٌتّٕ .يؼ اٌخفبط اهٌشبع االكخضبدٔ ّزٖبدث أشؾبر اهغذاء ّارخفبػ أشؾبر اهفبئدث،
إظبفج إهٓ أٔ يتبدراح سدٖدث هإلٌفبقُٖ ،رَسَّص فٕ ُذٍ اهشٌج أً ٖرخفؼ ؽسز اهيّازٌج اهؾبيج اهذٔ ٖؾد يرخفؾب تبهفؾل.
ّأخٖراٌُ ،بم يؾدل اهتعبهج اهيرخفؼ يٌذ ّكح عّٖل ـ ّخبضج تًٖ اهشتبة ضٖد ٖضل ُذا اهيؾدل إهٓ  %25ـ
ّٖينً أً ٖزداد شّءا فٕ ُذا اهؾبى يؼ خراسؼ اهٌشبع االكخضبدٔ.
غٖر أٌَ يً األُيٖج تينبً أً ٌدرم يب خشخعٖؼ يضر خضلٖلَ يؼ زٖبدث اهشفبفٖج ّدؽى اهيٌبفشج ّخؾزٖز اهشؾّر تيونٖج

اهخعج اهّعٌٖج هإلضالش االكخضبدٔ ،ضٖد ُٖ َخَّكَّؼ أً خخينً يً يؾبهسج تؾط اهلّٖد اهخٕ أؽبكح خضشًٖ يشخّٖبح
اهيؾٖشج ؽوٓ أشبس شبيل ّكبتل هالشخيرارّ .شٖؤدٔ ذهم تدّرٍ إهٓ االشخفبدث يً يّاعً اهلّث اهنبيٌج هدِٖبّ ،اهخٕ
خخيذل فٕ شنبٌِب يً اهشتبة اهٌشعّ ،ضسى شّكِب اهنتٖرّ ،يّكؾِب اهسغرافٕ اهيخيٖزّ ،كدرخِب ؽوٓ اهّضّل إهٓ
األشّاق اهيِيجّ ،يرنزُب اهيبهٕ اهلّّٔ ،يشخّْ اضخٖبعٖبخِب اهيرٖص.

3
ىشرة الصىدوق اإللكجروىيت :نٖف ٖينً هوضٌدّق يشبؽدث يضر؟
أحهد :اهضنّيج اهيضرٖج ّاهشؾة اهيضرٔ ُيب اهوذاً شٖضدداً اهشٖبشبح االكخضبدٖج اهخٕ خٌبشة يضر هوخرّر يً
ُذٍ اهيرضوج اهيظعرتجّٖ .ينً أً ٖشبؽد اهضٌدّق تخلدٖى يب ٖوزى يً يشّرث فٕ اهسّاٌة اهفٌٖج ّكظبٖب اهشٖبشبح،

هيشبٌدث اهشوعبح اهيضرٖج فٕ شؾِٖب هوخغوة ؽوٓ خضدٖبح األسل اهلضٖر ّاألسل اهيخّشع ّخضلٖق اهيزٖد يً اهٌيّ
اهشبيل ،يً يٌُعَوَق خترخَ اهؾبهيٖج فٕ ُذا اهضددُّ .ذا يب ٌلّى تَ تبهفؾل .فنيب ُّ اهضبل يؼ نل اهتوداً األؽظبء

األخرْ ،شٖغل اهضٌدّق ؽوٓ اشخؾداد هيد ٖد اهؾًّ هيضر ،تٌبء ؽوٓ خلٖٖى الضخٖبسبخِب اهيبهٖج ،إذا كررح اهشوعبح
اهيضرٖج أً اهدؽى اهيبهٕ شٖؾّد تبهٌفؼ ؽوٓ االكخضبد.
ىشرة الصىدوق اإللكجروىيت :ها الجأخير االكجصاد اإلكميهي الهىجظر لألحداح األخيرة ةي جوىس وهصر؟
أحهد :أدح األضداد األخٖرث فٕ اهتودًٖ إهٓ إذبرث االضخسبسبح فٕ تؾط اهتوداً األخرّْ .ألشتبة يً تٌِٖب ُذٍ
األضداد أؽوٌح اهشوعبح اخخبذ خداتٖر هزٖبدث اإلٌفبق يً اهيبهٖج اهؾبيج ،األير اهذٔ سبء ؽوٓ أشبس اشختبكٕ فٕ تؾط

اهضبالح ّتيشخّٖبح توغح  %3يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوّٕ .خظيٌح ُذٍ اهخداتٖر زٖبدث اهدؽى ؽوٓ اهغذاء ّاهّكّد،

ّزٖبدث اهخضّٖالح االسخيبؽٖج ـ ّيٌِب اهخضّٖالح اهخٕ خخضص هوؾبعوًٖ ؽً اهؾيل ـ ّيٌص خخفٖظبح ظرٖتٖج ؽوٓ
اهشوؼ األّهٖج اهرئٖشٖجّ ،زٖبدث اهخيّٖل اهيخبش هويشبنً اهخبضجّ ،اهخّشؼ فٕ خّغٖف اهؾيبهج فٕ سِبز اهخديج اهيدٌٖج

أّ زٖبدث اهرّاخة فَٖ.
ّهى خنً األشّاق اهيبهٖج تيٌأْ ؽً ُذٍ اهلالكل .فيٌذ األضداد اهيوخِتج اهخٕ ّكؾح فٕ خٌّس فٕ أّائل ٌٖبٖر/نبًٌّ
اهذبٌٕ ،اخشؾح فرّق اهؾبئد ؽوٓ يتبدالح يخبعر االئخيبً فٕ نل أٌضبء يٌعلج اهشرق األّشع ّشيبل إفرٖلٖب ّضدد

تؾط اهِتّع فٕ شّق األشِىّ .خشٖر ُذٍ اهخضرنبح اهشّكٖج إهٓ ّسّد خشدد فٕ شرّع اهخيّٖل تبهٌشتج هونٖبٌبح
اهشٖبدٖج ّنذهم كعبػ اهشرنبح فٕ ُذٍ االكخضبداح ،ييب ٖينً أً ٖؤذر ؽوٓ اهٌشبع االكخضبدٔ خالل اهؾبى اهسبرٔ.
ّيً اهيرسص أً َٖظِؾُف أٖظب ذهم اهخؾبفٕ اهٌبشئ فٕ االئخيبً اهيضرفٕ اهيضوٕ ،نرد فؾل عتٖؾٕ يً اهتٌّم خالل

فخرث االظعراة اهشٖبشٕ.

ىشرة الصىدوق اإللكجروىيت :ها هي اإلجراءاث الجي يىبغي أو ججخذها الهىطلت لهواجهت جصاعد أشعار الىفط والغذاء؟
أحهد :نذٖر يً اهتوداً داخل يٌعلج اهشرق األّشع ّشيبل إفرٖلٖب ـ ّخبرسِب ـ خشؾٓ هخخفٖف األذر اهيضوٕ الرخفبػ
أشؾبر اهّكّد ّاهغذاء يً خالل اهدؽى ّغٖرٍ يً اهخداتٖر ،يذل زٖبدث األسّر ّاهخضّٖالح اهٌلدٖج ّاهخخفٖظبح
اهظرٖتٖج ،إهٓ آخرٌٍّ .غرا هلّٖد اهيبهٖج اهؾبيج فٕ نذٖر يً اهتوداًُٖ ،رَسَّص أً خشؾٓ اهضنّيبح إهٓ خؾّٖط سبٌة
يً اهخنوفج اإلظبفٖج اهيخرختج ؽوٓ ُذٍ اهخداتٖر ؽً عرٖق خخفٖظبح فٕ تٌّد أخرْ.

ٌّضً ٌرْ أً اهضنّيبح ٖسة أً خشبؽد األشر اهفلٖرثّ ،أً خنًّ ُذٍ اهيشبؽدث أنتر فٕ اهفخراح اهضؾتجّ .هيؾبهسج
كّٖد اهيبهٖج اهؾبيج دًّ اهوسّء تبهظرّرث إهٓ خخفٖط اهٌفلبح اهيِيج األخرْ (يذل اإلٌفبق ؽوٓ اهتٌٖج اهخضخٖج) ،يً
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اهيِى خضشًٖ ّخضدٖد شتنبح األيبً االسخيبؽٕ اهيّسّدث تضٖد خضتص شتنبح دائيج ّأنذر دكج فٕ خضدٖد أُدافِبّ .إذا
كبرٌب شتنبح األيبً اهدكٖلج فٕ اشخِداف اهيشخضلًٖ تٌغبى اهدؽى اهشبيل اهذٔ ٖشخفٖد يٌَ اهسيٖؼٌ ،سد أً ُذٍ اهشتنبح
خلخضر ؽوٓ يشبؽدث األنذر اضخٖبسب هويشبؽداح اهضنّيٖجّ .ؽوٓ ذهم فِٕ خخٖص هويضخبسًٖ اهضضّل ؽوٓ يٌبفؼ أنتر

تشنل أنذر دّايب ،رغى خنوفخِب األكل ؽوٓ اهيبهٖج اهؾبيج.

