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ينخة هخضّٖل األيّال فٕ اهؾبضيج اهضّيبهٖج يلدٖشّ.

ّٖؾخزى اهضٌدّق يشبؽدث اهضّيبل ؽوٓ اؽبدث تٌبء

اهتٌم اهيرنزٔ ٌّغبى اهيدفّؽبح (اهضّرثFeisal :
)Omar/REUTERS/Newscom



اهضٌدّق ٖسرٔ ؤّل فضص هضضج االكخضبد اهضّيبهٕ يٌذ  22ؽبيب



ؤّهّٖبح اهضنّيج ُٕ اشخؾبدث األيً ّخوتٖج االضخٖبسبح اإلٌشبٌٖج ّاؽبدث تٌبء اهيئششبح ّخلدٖى اهخديبح



اهضٌدّق ٖؾخزى اهيشبؽدث فٕ اؽبدث تٌبء اهتٌم اهيرنزٔ ّيئششبح اهيبهٖج اهؾبيج

أدُ االعخراف الدَلي تبلحكَهج الفيدراليج الصَهبليج هؤخرا إلِ خهٍيد الستيل أهبن الصىدَق لخلدين
الهسبعدث الفىيج َالهشَرث تشأو السيبسبح االكخصبديج لٍذي الدَلج الشرق إفريليج الخي هزكخٍب
الحرَة.
فتؾد فخرث اٌلعبػ فٕ اهؾالكبح يؼ اهضّيبل هيدث ؽشرًٖ ؽبيبٖ ،شؾٓ اهضٌدّق هوخّضل اهٓ فِى ؤفظل هوّاكؼ
االكخضبدٔ ّاهيئششٕ فٕ اهضّيبل.
ّفٕ يلبتوج يؼ ٌشرث اهضٌدّق اإلهنخرٌّٖجٖ ،خضدد اهشٖد راهف شبيٕ ،رئٖس كشى فٕ ادارث اهشرق األّشع ّآشٖب
اهّشعّٓ ،اهشٖد رّسٖرّٖ زاٌدايٖال ،رئٖس تؾذج اهضٌدّق اهٓ اهضّيبل ،ؽً اهتؾذج اهخٕ كبيّا تِب يئخرا الشخعالػ
آخر اهخعّراح االكخضبدٖج فٕ اهضّيبل ّؽً ؤّهّٖبح ُذا اهتود تؾد فخرث يعّهج يً اهضراػ اهداخوٕ.
ىشرث الصىدَق اإللكخرَىيج :لهبذا اسخأىف الصىدَق عالكبخً هع الصَهبل تعد اىلطبع لهدث  22عبهب؟
السيد شبهي :غل اهضّيبل فٕ ضبهج ضرة ّضراػ داخوٕ ألنذر يً  22ؽبيبّ .خالل يؾغى ُذٍ اهفخرث هى خنً فٕ
اهضّيبل ضنّيج يرنزٖج خضغٓ تبؽخراف دّهٕ ّاشؼ اهٌعبقّ .تبهخبهٕ هى خنً فِٖب عرف ضنّيٕ يلبتل ٖشخعٖؼ
اهضٌدّق اهخؾبيل يؾَ.
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ّكد تدؤ اهّظؼ ٖخضشً فٕ ضٖف ؽبى  ،2202ؽٌديب اٌخُخِة ترهيبً فٖدراهٕ ٖضلق خيذٖال ّاشؾب هشخٓ ؤٌضبء اهضّيبل.
ّاٌخخَة اهترهيبً تدّرٍ اهرئٖس ضشً شٖخ يضيّد هٖرؤس ضنّيج اهضّيبل اهفٖدراهٖج اهسدٖدث اهخٕ ضللح ٌسبضب نتٖرا
فٕ اكبيج ؽالكبح يؼ اهيسخيؼ اهدّهٕ.
ّفٕ اترٖل  ،2202ؤؽوً اهضٌدّق اؽخرافَ تضنّيج اهضّيبل اهفٖدراهٖج ،األير اهذٔ يِد اهشتٖل الشخئٌبف اهؾالكبح
يؾِبّٖ .خشق ُذا اهلرار يؼ اهخإٖٖد ّاالؽخراف اهذٔ ضغٖح تَ اهضنّيج ؽوٓ ٌعبق دّهٕ ّاشؼ ُّّ ،يب ٖخٖص
هوضٌدّق ايداد اهضّيبل تبهيشبؽدث اهفٌٖج ّاهيشّرث تشإً شٖبشبخِب االكخضبدٖج.
ىشرث الصىدَق اإللكخرَىيج :هب ٌي أَلَيبح الصَهبل العبجمج؟
السيد زاىداهيال :اهضّيبل يً ؤفلر توداً اهؾبهىّ .كد ؤدْ خبرٖخِب اهضبفل تبهضرّة اهداخوٖج اهعّٖوج اهٓ اذلبل نبُل
اهتٌٖج اهخضخٖج ّرؤس اهيبل اهتشرٔ فٕ اهتالد ،ضٖد فر نذٖر يً اهيّاعًٌٖ اهٓ خبرر اهتالد هإلكبيج ّاهدراشجّ .ال ٖزال
االكخضبد اهضّيبهٕ ـ اهلبئى ؤشبشب ؽوٓ اهزراؽج ّضٖد األشيبم فٕ ضدّد اهنفبف – ّٖاسَ يضبؽة خؾٖق ٌيٍّ ٌخٖسج
اهخيزق اهذٔ ٖشّد اهتالد ّاهتٌٖج اهخضخٖج اهخٕ ٌٖلضِب اهخعّر.
ّخخيذل ؤّهّٖبح اهضّيبل اهؾبسوج فٕ اشخؾبدث اهشوى ّاأليً ّخوتٖج االضخٖبسبح اهظخيج هوشنبً اهذًٖ ؽبٌّا يً ّٖالح
اهضرة األُوٖج اهعّٖوج .فبالضخٖبسبح اإلٌشبٌٖج ظخيجّ ،نذهم اهضبسج هتٌبء اهيئششبح اهؾبيج تغٖج خّفٖر اهخديبح
االكخضبدٖج ّاالسخيبؽٖج هويّاعًٌٖ.
ّ يً ذى فشّف خضخبر اهضنّيج اهضّيبهٖج اهفٖدراهٖج فٕ اهيشخلتل اهلرٖة اهٓ نذٖر يً اهيشبؽداح يً شرنبئِب اهدّهًٖٖ
هخّفٖر اهيؾٌّج اإلٌشبٌٖج هويّاعًٌٖ ـ نبهغذاء ّاهدّاء ّاهيإّْ ـ تٌٖيب خؾيل ؽوٓ تٌبء اهلدراح اهالزيج هنٕ خشخعٖؼ
اهّكّف ؽوٓ كديِٖب تشنل يشخلل.
ّٖيذل اؽخراف اهضٌدّق تبهضنّيج اهضّيبهٖج خعّث يِيج هنشة ذلج اهشرنبء اهدّهًّٖٖ ،شٖؾيل اهضٌدّق يؼ
اهشوعبح اهضّيبهٖج ؽوٓ ّظؼ اعبر هخٌشٖق اهيشبؽداح اهدّهٖج ّخضدٖد ؤّهّٖبخِب.
ٌّغرا هظخبيج اضخٖبسبح اهضّيبلٌ ،ؾيل خٌشٖق سِّدٌب تبهخؾبًّ اهّذٖق يؼ شرنبء اهخٌيٖج اٗخرًٖ ،تيب فٕ ذهم
اهتٌم اهدّهٕ ّتٌم اهخٌيٖج اإلفرٖلٕ ّاالخضبد األّرّتٕ ،تبإلظبفج اهٓ ؽدد يً اهيبٌضًٖ اهخلوٖدًٖٖ (اهٖبتبً ّاهٌرّٖز
ّاهّالٖبح اهيخضدث ّاهييونج اهيخضدث) ّ"غٖر اهخلوٖدًٖٖ" (يذل اهضًٖ ّكعر ّاهييونج اهؾرتٖج اهشؾّدٖج ّخرنٖب ّاإليبراح
اهؾرتٖج اهيخضدث).
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ىشرث الصىدَق اإللكخرَىيج :هب ٌي تعض الىخبئج الخي خمصح إليٍب التعثج؟
السيد شبهيٖ :شِد اهلعبػ اهخبص ٌِظج ُبئوج فٕ ضٌبؽج اهخديبح ،يدفّؽب فٕ األشبس تؾّدث اهضّيبهًٖٖ يً
اهشخبح ـ ّخبضج فٕ كعبؽبح االخضبالح ّاهتٌبء ّخضّٖل األيّال.
فلد ؤكبيح شرنبح االخضبالح اهشونٖج ّاهالشونٖج شتنبح ّاشؾج اهٌعبق يً اهيضعبح اهالشونٖج ّكديح يؾداح تإشؾبر
فٕ اهيخٌبّل ينٌح اهيسخيؾبح اهيضوٖج ّاهخسبر يً اهخّاضل يؼ األكبرة ّاهشرنبح اهخسبرٖج فٕ اهضّيبل ّخبرسِب.
ّؤدْ اهشالى اهٌشتٕ فٕ يلدٖشّ اهنترْ ّغٖرُب يً ؤٌضبء اهضّيبل اهٓ ضدّد خعّر فٕ تٌبء يرانز اهخشّقّ ،يضبل
اهشّتر يبرنحّ ،اهيٌشأح اهشنٌٖجّ .اشخفبد اهٌشبع االكخضبدٔ ؤٖظب يً زٖبدث خدفلبح اهيؾٌّج األسٌتٖج يً اهشرنبء
اهدّهًٖٖ هوضّيبل ؽلة اؽخرافِى تبهضنّيج اهفٖدراهٖج تبؽختبرُب ضنّيج اهضّيبل.
ّفٕ غٖبة اهتٌّم اهخسبرٖج اهيرخضج ،غِر فٕ اهضّيبل ؽدد يً اهيئششبح اهيبهٖج غٖر اهرشيٖج اهخٕ ٖؾيل يؾغيِب
فٕ ؽيوٖبح خضّٖل األيّالّ .ؽوٓ شتٖل اهخضدٖد ،اٌخشرح شرنبح خضّٖل األيّال تشرؽج فٕ سيٖؼ ؤٌضبء اهتالدّ ،يً
اهيلدر ؤٌِب خخؾبيل ضبهٖب فٕ خضّٖالح يً اهؾبيوًٖ فٕ اهخبرر خخسبّز كٖيخِب  2يوٖبر دّالر ؤيرٖنٕ ّؽيوٖبح خداّل
خسبرٔ خخسبّز ُذٍ اهلٖيج تنذٖر.
ّٖيذل اضالش اهؾيوج اهّعٌٖج اضدْ األّهّٖبح اهلضّْ هوشوعبح اهضّيبهٖجّ .كد ضد اهشبشج اهتٌم اهيرنزٔ
اهضّيبهٕ ؽوٓ اهخؾسٖل تبضدار ؽيوج ّعٌٖج سدٖدث هخضل يضل األّراق اهٌلدٖج يً اهشوً اهضّيبهٕ اهخٕ غوح يخداّهج
ألنذر يً  22ؽبيب.
ّهى ٖضدر اهتٌم اهيرنزٔ اهضّيبهٕ ؤّراق ٌلدٖج سدٖدث يٌذ ؽبى ّ 0992نل األّراق اهٌلدٖج اهسدٖدث اهيخداّهج غٖر
رشيٖجّ ،يؾغيِب ضبدر ؽً ؤيراء اهضرة فٕ يخخوف ؤٌضبء اهضّيبلّ .كد ؤشرٌب ؽوٓ اهشوعبح تبهٌغر فٕ اشخضداد
ؽيوج سدٖدث فٕ يرضوج الضلجٌ ،غرا هوّكح اهذٔ ٖشخغركَ ذهم الؽختبراح فٌٖج (اهخضيٖى ّاهعتؼ ّاهخشرٖؾبح
اهظرّرٖج اهخ) ّ ،األُى يً ذهم هوضبسج اهٓ ّظؼ شٖبشبح يبهٖج شوٖيج ّيّذّكج ّاكبيج اعبر يئششٕ ّكبٌٌّٕ يالئى
هدؽى كٖيج اهؾيوج اهسدٖدث.
ىشرث الصىدَق اإللكخرَىيج :كيف سيخعبَو الصىدَق هع الصَهبل في الشٍَر الهلتمج؟
السيد زاىداهيال :شٖخى اهخؾبًّ يؼ اهشوعبح اهضّيبهٖج ؽوٓ اهيدْ اهلرٖة تيشبؽدخِب ؽوٓ تٌبء اهلدراح فٕ اهسِبح
االكخضبدٖج األشبشٖج ـ ُّٕ ّزارث اهيبهٖج ّاهتٌم اهيرنزٔ ّينخة اإلضضبءاح.
ّشٌرنز سِّدٌب ؽوٓ يشبؽدث ّزارث اهيبهٖج فٕ تٌبء اهلدراح اهالزيج هخؾتئج اإلٖراداح ّادارث اهيّارد اهؾبيج.
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ّفٕ اهيسبل اهيضرفٕ ،شٌشبؽد اهؾبيوًٖ فٕ اهتٌم اهيرنزٔ ؽوٓ خٌيٖج اهلدرث ؽوٓ اضدار اهخراخٖص هوتٌّم اهخسبرٖج
ّاهركبتج ؽوِٖب ،ؽوٓ سبٌة اٌشبء ٌغى يدفّؽبح خؾيل تنفبءث ؽوٓ اهيشخًّٖٖ اهيضوٕ ّاهدّهّٕ .تبهٌغر اهٓ اهؾيوج
اهيضوٖج ،شٌشبؽد اهشوعبح ؽوٓ يؾبهسج اهخضدٖبح اهخٕ ٖفرظِب ّسّد نذٖر يً اهؾيالح اهيخداّهج اهرشيٖج ّاهيزٖفج.
ّخلدر اهشوعبح ؤً  %02ؽوٓ األكل يً األّراق اهٌلدٖج اهيخداّهج يزّرث.
ّتبهٌشتج هإلضضبءاح ،ؤّهّٖخٌب ُٕ يشبؽدث اهشوعبح ؽوٓ اٌشبء ؤٌغيج هسيؼ ّيؾبهسج اهتٖبٌبح االكخضبدٖج اهضّٖٖج فٕ
يسبل اضضبءاح اهضشبتبح اهلّيٖج ّاألشؾبرّ ،اإلضضبءاح اهٌلدٖج ّاهيضرفٖجّ ،اضضبءاح اهيّارد اهؾبيج ّيٖزاً
اهيدفّؽبح.
ّشٌؾيل تبهعتؼ ؽوٓ اهخٌشٖق يؼ اهسِبح اهيبٌضج اهذٌبئٖج ّيخؾددث األعراف هظيبً خّسَٖ سِّدٌب ٌضّ األُداف
اهيشخرنج ّخسٌة ازدّاسٖج اهسِّد تال عبئل.
ىشرث الصىدَق اإللكخرَىيجٌ :ل سيلدن الصىدَق هسبعداح هبليج لمصَهبل؟
السيد شبهي :ال ٖ شخعٖؼ اهضٌدّق خلدٖى ؤٔ كرّط سدٖدث هوضّيبل فٕ اهّكح اهراًُ اهٓ ؤً خخى خشّٖج يخإخراخِب
اهيشخضلج هَّ ،اهخٕ ختوغ ضّاهٕ  252يوًّٖ دّالر .هنٌٌب شٌشخعٖؼ اًٗ ايداد اهضّيبل تبهيشبؽدث اهفٌٖج ذاح اهظرّرث

اهضّٖٖج ّخلدٖى اهيشّرث هوشوعبح تشإً اهشٖبشبح االكخضبدٖج اهنوٖج اهيالئيج ،تيب فٕ ذهم اهيشبؽداح ّاهيشّرث اهخٕ
خلدى يً خالل ترٌبيز ٖراكتَ ختراء اهضٌدّقّ .شخخينً اهشوعبح ؽً عرٖق ُذٍ اهيشّرث يً ارشبء شسل هألداء فٖيب
ٖخؾوق تخٌفٖذ اهشٖبشبح االكخضبدٖج اهشوٖيج ُّّ ،ؤضد اهيخعوتبح اهرئٖشٖج الشخئٌبف اإلكراط فٕ غل ترايز اهضٌدّق.
ّاهضّيبل يئُوج هوضضّل ؽوٓ يشبؽداح نتٖرث هخخفٖف ؤؽتبء اهدًّٖ تيلخظٓ يتبدرث ٌبدٔ تبرٖس ّاهيتبدرث اهيؾٌٖج
تبهتوداً اهفلٖرث اهيذلوج تبهدًّٖ ،تؾد ارشبء شسل هوخؾبًّ اهيشتق يؼ اهضٌدّق تشإً اهشٖبشبح ّاهيدفّؽبح ،تيب فٕ

ذهم اهخؾبًّ فٕ شٖبق ترٌبيز ٖراكتَ اهضٌدّق.
رَاتط ذاح صمج:
اهتٖبً اهضضفٕ
ؽالكج اهضّيبل يؼ اهضٌدّق
اهيشبؽدث اهفٌٖج يً اهضٌدّق
اشخراخٖسٖج اهضٌدّق تشإً اهيخإخراح

