تقرير آفاق االقتصاد العالمي ـ إبريل 3122
تقديم
ٕٚاضل االهخضبد اًؾبًََ ٙشٚرث اًخؾبل ٙؽٌٗ ِضٕ ٚيبد ٚعبتن اًخِتؤاح اًشبتوجٕ .إًاهؼ إِِب ًٍ ُِدخِل خقٚرا ُٚذير ؽٌٗ
خِتؤاخِب ًٌَِٕ َِذ ضدٕر ؽدد ِٚبٚر  َُ 3122خورٚر َشخسداح آلبن االهخضبد اًؾبًََ ٕٕٓ ،ٙب َٚيُ خٌخٚضْ لٙ
ذالذج أرهبٍ :لِضُ ِخٕهؼ أُ  َِٕٚاالهخضبد اًؾبًَ ٙتَؾدل  %5,6شِٕٚب خورٚتب ل ٙؽبَٕ ،3123 ٕ 3122 ٙإُ يبُ
إًَِ ل ٙاالهخضبداح اًَخودَج ًُ ٚخسبٕز  %3,6تَِٚب خشسل االهخضبداح اًضبؽدث ٕاًِبَٚج َِٕا أؽٌٗ تيذٚر ٚتٌـ
.%7,6
ًٍٕ خخضون َخبٕلِب اًشبتوج ـ اًخِ ًٍ ٙمضص ؽِٔب ـ َُ اضخَبل ضدٕد ريٕد َزدٕر اًوبػٕ .يبُ َتؾد هٌوِب األشبشٙ
ٕٓ اضخَبل خراسؼ إًَِ ل ٙاالهخضبداح اًَخودَج تؾد َب شٔدخْ َُ خؾبك َتدئَ ٙدلٕػ تدٕرث اًَخزُٕ ٕخداتٚر
اًخِشٚع اًَبًٕ .ٙهد أشرلح دٕرث اًَخزُٕ ؽٌٗ االِخٔبء ٕخضًٕح شٚبشج اًَبًٚج اًؾبَج َُ اًخِشٚع إًٗ اًخشدٚدً ،يُ
اًعٌة اًخبص أخذ زَبٍ اًوٚبدث لَ ٙؾغٍ اًوعبؽبح.
ٕخضًٕح اًَخبٕك ضبًٚب إًٗ أشؾبر اًشٌؼ األًٕٚج اًخ ٙلبن ارخمبؽٔب اًخٕهؾبح تشتة اهخراُ َِٕ اًعٌة اًوٕ٘ تضدَبح
ل ٙاًؾرطٕ .تبًرفٍ َُ أُ ٓذا االرخمبػ ٚشخضظر شتص اًيشبد اًخظخَ ٙؽٌٗ فرار َب ضدد ل ٙشتؾِٚبح اًورُ
اًَبظ ،ٙلئُ اِضراك اًخؾبل ٙؽُ َشبرّ اًضضٚص ِخٚسج ًذًى ٚتدٕ أَرا َشختؾدا .لم ٙاالهخضبداح اًَخودَج ،شٕك
خيُٕ اٛذبر عمٚمج ؽٌٗ إًَِ ٕاًخظخٍ األشبش ٙضشتَب ٚشٚر خِبهص َشبَٓج اًِمع ل ٙإًَِٕ ،اخخمبء رتع األسٕر
تخيٌمج اًَؾٚشجٕ ،خذتٚح خٕهؾبح اًخظخٍ .فٚر أُ اًخضد٘ شٚيُٕ أيتر ل ٙاهخضبداح األشٕان اًضبؽدث ٕاالهخضبداح
اًِبَٚج ضٚد ٚشيل اًقذاء ٕإًهٕد ِشتج أيتر ل ٙاالشخٔالى َٕضداهٚج اًشٚبشج اًِودٚج فبًتب َب خيُٕ أظؾكِٕٓ .بى
اضخَبل يتٚر تأُ ٚرخمؼ اًخظخٍ ًتؾط إًهحً ،يِِب ال ِخٕهؼ ،ضشتَب خشٚر خِتؤاخِب ،أُ ٚيُٕ ًذًى خأذٚر شٌت ٙيتٚر
ؽٌٗ إًَِ .فٚر أُ َُ اًَذٚر ًٌوٌن ٕسٕد َخبعر خٔدد اًخؾبل ٙاالهخضبد٘ ِخٚسج االظعراتبح اإلظبلٚج اًِبشئج ؽُ
إٔظبػ اًؾرط اًِمع.ٙ
ًيُ اًخؾبل ٙاالهخضبد٘ ٚغل َمخورا إًٗ اًخٕازُ .لم ٙلمَ ٙؾغٍ االهخضبداح اًَخودَج ،ال ٚزال اًِبخز أهل تيذٚر َُ
َشخٕاّ اًََيُُٕٚ .الضَغ أُ َؾدالح اًتعبًج َرخمؾجٕٚ ،شٚر اِخمبط إًَِ إًٗ أِٔب شخغل ؽٌٗ ٓذا اًِضٕ ًؾدث شِٕاح
هبدَجَٕٚ .يُ إرسبػ سذٕر إًَِ اًَِخمط إًٗ خسبٕزاح َب هتل األزَج ٕاألظرار اًِبسَج ؽِٔب .لم ٙتٌداُ يذٚرث ،ال
شَٚب إًالٚبح اًَخضدث ،ال خزال شٕن اإلشيبُ ظؾٚمج اًِشبعََ ،ب ٚخشتة ل ٙإظؾبك االشخذَبراح اًشيِٚجٕ .هد أدح
األزَج ِمشٔب إًٗ خدٕٓر ضبد ل ٙإٔظبػ اًَبًٚج اًؾبَج ،لمرظح اًخضٕل إًٗ اًخشدٚد اًَبً ٙدُٕ أُ خؤد٘ إًٗ عَأِج
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اًشٕن تشأُ اشخَرارٚج إٔظبػ اًَبًٚج اًؾبَجٕ .خشؾٗ اًتِٕى سبٓدث ل ٙاًؾدٚد َُ اًتٌداُ إًٗ رلؼ ِشة رأس اًَبل
ًَٕاسٔج اًزٚبدث اًَشخَرث ل ٙضسٍ اًورٕط اًَخؾذرث.
ٕخٕاسْ تٌداُ االخضبد األٕرٕت ٙأًبَشٚج َشيالح تبًقج اًضدث َُ سراء اًخمبؽالح اًَسَؾج ت ُٚإًَِ اًَِخمط
َٕشيالح اًَبًٚج اًؾبَج ٕاًظقٕع اًَبًٚج َُٕ .اًخضدٚبح اًسشَٚج اًخ ٙخٕاسٔٔب ظرٕرث إؽبدث اًَبًٚج اًؾبَج ٕاًوعبػ
اًَبً ٙإًٗ َشبر هبتل ًالشخَرار لَٕ ٙاسٔج َؾدالح إًَِ اًَِخمظج إٔ اًشبًتج ٕأشؾبر اًمبئدث اًَرخمؾجٕ .ترفٍ
سشبَج ٓذّ اًَشيالح ،لئِٔب خٌو ٙاًظٕء ؽٌٗ َشيٌج أؽٍ لٓ ٙذّ اًتٌداُ ٕٙٓ ،اِخمبط َؾدل إًَِ األشبشًٌِ ٙبخز
اًََيُٕ .تبًعتؼ لئُ إسراء اًخضضٚص اًالزٍ ٚضتص تبًـ اًضؾٕتج ؽِدَب ٚيُٕ إًَِ شدٚد االِخمبط.
ٕ ال خزال اًَشٕرث اًخٚ ٙودَٔب اًضِدٕن تشأُ شٚبشبح االهخضبداح اًَخودَج دُٕ خقٚر ُٚذير ؽَب ٕرد ل ٙؽدد أيخٕتر
 َُ 3121خورٚر آلبن االهخضبد اًؾبًَٕ ،ٙاًذ٘ ًٍ ٌٚن شٕٖ آخَبٍ سزئ ٙضخٗ إ .ُٛخخَذل ٓذّ اًَشٕرث ل ٙزٚبدث
إًظٕش تشأُ اِيشبك اًَٚزاِٚبح اًؾََٕٚج اًَضرلٚج ٕإؽداد خعع إلؽبدث اًرشٌَج خشخخدٍ ؽِد اًضبسج؛ ٕأًَبرث لٙ
خشدٚد شٚبشج اًَبًٚج اًؾبَج تضٚد ال ٚيُٕ َمرعب ل ٙاًشرؽج لٚوظ ٙؽٌٗ إًَِ ٕال َمرعب ل ٙاًتعء لٚوظ ٙؽٌٗ
اًَضداهٚج؛ ٕإؽبدث خضَ ٍٚآًٚبح اًخِغٕ ٍٚاًرهبتج ل ٙاًوعبػ اًَبًٙ؛ ٕأخٚرا زٚبدث اًخريٚز ؽٌٗ اإلضالضبح اًخ ٙخٔدك
إًٗ خؾزٚز إًَِ اًََيُ ل ٙإٔرٕتب ؽٌٗ ٕسْ اًخضدٚد.
ٕل ٙاًَوبتل ًٍ ،خخرى األزَج أ٘ آذبر دائَج ؽٌٗ اهخضبداح األشٕان اًضبؽدث .لود يبِح األٕظبػ اًَتدئٚج ًَبًٚبخٔب
اًؾبَج ٕهعبؽبح اًَبًٚج أهٕٖ لَ ٙؾغَٔبٕ ،يبِح اٛذبر اًشٌتٚج ًألزَج أهل ضدثٕٚ .ؤد٘ إًَِ األشبش ٙاًَرخمؼ
ٕأشؾبر اًمبئدث اًَِخمظج إًٗ خٚشٚر اًخضضٚص اًَعٌٕة ل ٙاًَبًٚج اًؾبَج تشيل ٌََٕسٕ .هد اِخؾشح اًضبدراح إًٗ
ضد يتٚر ٕأَيُ خؾٕٚط أ٘ ِوص ل ٙاًعٌة اًخبرس َُ ٙخالل اًزٚبدث اًخ ٙشٔدٓب اًعٌة اًَضٌ ٙلَ ٙؾغٍ اًضبالح.
ٕ خضًٕح اًخدلوبح اًخبرسج إًٗ خدلوبح رأشَبًٚج داخٌج تمظل آلبن إًَِ األيذر إٚسبتٚج َُ اًَخٕهؼ ًالهخضبداح
اًَخودَج ٕيذًى أشؾبر اًمبئدث األؽٌٗ َوبرِج تبألشؾبر اًَوبتٌج لٓ ٙذّ االهخضبداح.
ٕٓيذا لئُ اًخضد٘ اًذ٘ ٕٚاسْ أفٌة اهخضبداح األشٕان اًضبؽدث ٚخخٌك خَبَب ؽَب ٕٚاسْ االهخضبداح اًَخودَج ـ
ٕٕٓ يٚمٚج خسِة اًدخٕل لِٕ ٙتج َُ اًِشبع االهخضبد٘ اًَضٍَٕ تؾد شد لسٕاح اًِبخز ٕارخمبػ اًخدلوبح اًرأشَبًٚج.
ِٕٚتق ٙأُ خرخيز ٓذّ اًتٌداُ ؽٌٗ َضٕرًَٕ ُٚاسٔج اًغرٕك اًرآِج :إٔال االؽخَبد ؽٌٗ َزٚز َُ اًخشدٚد اًَبًٙ
ٕرلؼ أشؾبر اًمبئدث ًٌضمبغ ؽٌٗ اًِبخز ؽِد َشخٕاّ اًََيُٕ ،ذبِٚب اشخخداٍ أدٕاح اًشالَج االضخرازٚج اًيٌٚج ـ تَب لٙ
ذًى ظٕاتع رأس اًَبل ضٚذَب دؽح اًضبسج ـ ًخسِة ازدٚبد اًَخبعر اًِغبَٚج اًخ ٙخِشئٔب اًخدلوبح اًرأشَبًٚج
اًداخٌجٕ .خَٚل اًتٌداُ ل ٙاًقبًة إًٗ َوبَٕج ارخمبػ شؾر اًضرك اًذ٘ ٚرسص أُ ٚوخرُ تبرخمبػ أشؾبر اًمبئدث ٕزٚبدث
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اًخدلوبح اًداخٌجً .يُ ارخمبػ شؾر اًضرك ٚؤد٘ إًٗ زٚبدث اًدخل اًضوٚو ٕٕٓ ،ٙسزء َُ اًخضضٚص اًَعٌٕة ِٕٚتقٙ
ؽدٍ َوبَٕخْ.
ٕال ٚزال سدٕل أؽَبل اًشٚبشبح االهخضبدٚج اًيٌٚج دُٕ خقٚٚر ؽٌٗ َشخٕٖ االهخضبد اًؾبًَ ٙتٕسْ ؽبًٍٕ ،يُ تِٕدّ
خزداد إًضبضب َؼ َرٕر إًهحًٕ .ظَبُ اشخَرار اًخؾبل ٙاًسبر٘ٚ ،خؾ ُٚؽٌٗ االهخضبداح اًَخودَج خضوٚن اًظتع
اًالزٍ ًَبًٚبخٔب اًؾبَجًٕ .تٌٕؿ ٓذّ اًقبٚج ٕاًضمبغ ؽٌٗ إًَِِٚ ،تق ٙأُ ٚزداد اؽخَبد االهخضبداح اًَخودَج ؽٌٗ اًعٌة
اًخبرسِ َُٕ .ٙمس اًَِغٕرٚ ،سة أُ ٚول االؽخَبد ؽٌ ْٚل ٙاهخضبداح األشٕان اًضبؽدث ٕٚزداد االؽخَبد ؽٌٗ
اًعٌة اًَضٌ َُٕ .ٙأٍٓ اًؾٕاَل ًخضوٚن ٓذا اًخضضٚص اًؾبًَ ٙرلؼ أشؾبر اًؾَالح ل ٙاهخضبداح األشٕان اًضبؽدث
َوبتل ؽَالح االهخضبداح اًَخودَجٕ .رتَب خيُٕ ظرٕرث اًضرص ل ٙخضَ ٍٚاًخداتٚر اًالزَج ؽٌٗ اًَشخٕٖ اًوَٕٙ
ٕخِشٚؤب ؽٌٗ اًَشخٕٖ اًؾبًَ ٙهد أضتضح تِمس األَٓٚج اًخ ٙيبِح ؽٌٔٚب ل ٙذرٕث األزَج َِذ ؽبَ.ُٚ
إًٔٚم ْٚٚتالِشبر

اًَشخشبر االهخضبد٘

تقرير آفاق االقتصاد العالمي ـ إبريل 3122
ملخص واف
ّٖاظل اهخـبفٕ االكخظبدٔ انخشبة يزٖد يً اهلّث ،هنً اهتػبهج خؼل يرخفـج فٕ االكخظبداح اهيخلديجّ ،االكخظبد اهنوٕ
ٖخـرع هيخبػر سدٖدث يخزاٖدث فٕ األشّاق اهظبؿدثّ .كد خضلق خلدى فٕ اٌخلبل اهػوة يً اهلػبؽ اهـبى إهٓ اهلػبؽ
اهخبط فٕ االكخظبداح اهيخلديج ،ييب ٖضد يً يخبّف اهدخّل فٕ رنّد "يزدّر اهلبؽ" تشتة خراسؾ اهدؿى اهيلدى يً

شٖبشج اهيبهٖج اهـبيجّٖ .شخير اهخضشً فٕ األّغبؽ اهيبهٖجّ ،إً ؼوح خخشى تِضبضج غٖر يـخبدثّ .فٕ نذٖر يً
اكخظبداح األشّاق اهظبؿدثٌ ،الضؼ كّث اهػوة ّخضّل اهٌضبػ االكخظبدٔ اهيضيّى إهٓ يظدر هولوق اهيخزاٖد ؿوٓ
يشخّْ اهشٖبشبح .أيب االكخظبداح اهٌبيٖج ،ال شٖيب فٕ إفرٖلٖب سٌّة اهظضراء ،فلد اشخأٌفح تبهيذل يشٖرث اهٌيّ
اهشرٖؾ ّاهلبتل هالشخيرارّٖ .ضنل االرخفبؽ اهيشخير فٕ أشـبر اهغذاء ّاهشوؾ األشبشٖج يظدرا هوخػر ؿوٓ األشر

اهفلٖرث ،تبإلغبفج إهٓ اهخّخراح االسخيبؿٖج ّاالكخظبدٖجّ ،خبظج فٕ اهضرق األّشػ ّضيبل إفرٖلٖبّ .يً اهيخّكؾ أً
ٖخأذر اهٌضبػ االكخظبدٔ خأذرا تشٖػب ّضشة تيب ػرأ يً اغػراتبح ضخٓ اًٗ ،ضشتيب ٖختًٖ يً زٖبداح أشـبر اهٌفػ
يٌذ ٌٖبٖر ّ 3122اهيـوّيبح اهّاردث تضأً اهـرع اهٌفػٕ ،تيب فٕ ذهم يب ٖخـوق تبهػبكج اهفبئغجّ .كد ضِدح اهٖبتبً
زهزاال أّدْ تضٖبث أؿداد غفٖرث يً اهشنبًّ ،يً اهيخّكؾ أً ٖنًّ خأذٖرٍ يضدّدا ؿوٓ االكخظبد اهنوّٕ ،إً نبً ؿدى
اهٖلًٖ ال ٖزال نتٖرا فٕ ُذا اهخظّط ّ .ؿوٓ ّسَ اهـيّى ،هى ٖػرأ خغٖر ُٖذنر فٕ خّكـبح ٌيّ إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ

اهضلٖلٕ اهـبهيٕ هوفخرث  3123-3122يلبرٌج تيب ّرد فٕ ؿدد ٌٖبٖر  3122يً خلرٖر يشخسداح آفبق االكخظبد

اهـبهيٌٕ ،ؼرا الزدٖبد كّث اهخـبفٕ االكخظبدٔ يً سِج ّاٌخفبع ٌيّ اهـرع اهٌفػٕ يً سِج أخرْ ،هنً خػّر
األّغبؽ ؿوٓ ٌضّ أكل يً اهيخّكؾ أظتص اًٗ أنذر اضخيبال.

ّخضٖر اهخٌتؤاح إهٓ أً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ اهضلٖلٕ اهـبهيٕ شٖشسل ٌيّا كدرٍ  %5,6خلرٖتب فٕ ؿبيٕ 3122
ّ ،3123تبٌخفبع ػفٖف ؿً يـدهَ اهذٔ توغ  %6فٕ ؿبى ّ .3121يً اهيخّكؾ أً ٖزداد إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ
اهضلٖلٕ فٕ االكخظبداح اهيخلديج ّاهٌبيٖج تٌضّ  %7,6ّ %3,6ؿوٓ اهخّاهّٕ .خؼل يخبػر اهٌخبئز دًّ اهيخّكـج
أرسص يً اضخيبالح خسبّز اهخّكـبح .ففٕ االكخظبداح اهيخلديج ،ال خزال اهيٖزاٌٖبح اهـيّيٖج اهشٖبدٖج اهغـٖفج ّأشّاق

اهـلبراح اهخٕ هى خشخرد كّخِب تـد خضنل تبؿذب نتٖرا ؿوٓ اهلوقّ ،خبظج فٕ تـع اكخظبداح يٌػلج اهّٖرّ ،نيب أً
اهيخبػر اهيبهٖج خخرنز ؿوٓ اهسبٌة اهشوتٕ تشتة اضخٖبسبح اهخيّٖل اهنتٖرث هدْ اهتٌّم ّاهنٖبٌبح اهشٖبدٖجٌُّ .بم
زٖبدث يشخيرث فٕ تـع اهيخبػر اهشوتٖج اهسدٖدث اهخٕ خرسؾ إهٓ خػّراح أشـبر اهشوؾ األّهٖج ،ال شٖيب أشـبر اهٌفػ،
ّيب ٖرختػ تذهم يً ؿدى ٖلًٖ فٕ اهلغبٖب اهسغرافٖج – اهشٖبشٖج ،تبإلغبفج إهٓ فّرث اهٌضبػ االكخظبدٔ ّرّار أشّاق
األظّل فٕ اكخظبداح األشّاق اهظبؿدث .غٖر أً االضخيبل كبئى أٖغب تأً ٖخسبّز اهٌيّ اهخّكـبح اهيٌخؼرث ؿوٓ اهيدْ
اهلظٖرٌ ،ؼرا هلّث اهيٖزاٌٖبح اهـيّيٖج هدْ اهضرنبح فٕ االكخظبداح اهيخلديج ّاٌخـبص اهػوة فٕ االكخظبداح
اهظبؿدث ّاهٌبيٖج.
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ّخّاسَ اهشٖبشبح اهـدٖد يً اهخضدٖبح اهلدٖيج اهخٕ هى خُـبهَز ضخٓ اًٗ ،رغى ؼِّر خضدٖبح سدٖدث أظتضح خضخل
اهظدارث .ففٕ االكخظبداح اهيخلديج ،شّف ٖوزى اهضفبؼ ؿوٓ اهشٖبشج اهٌلدٖج اهخٖشٖرٖج هدؿى اهخـبفٕ االكخظبدٔ ،يب

دايح غغّػ األسّر ينتّضج ّخّكـبح اهخغخى ذبتخج ّأٌضػج االئخيبً اهيظرفٕ راندثّ .فٕ ٌفس اهّكحٌٖ ،تغٕ

ّغؾ اهيبهٖج اهـبيج ؿوٓ يشبر كبتل هالشخيرار فٕ اهيدْ اهيخّشػ تخٌفٖذ خػػ هوخضدٖد اهيبهٕ ّإسراء إظالضبح فٕ
ترايز اهيشخضلبح اهـبيج خدؿيِب كّاؿد ّيؤششبح يبهٖج أكّّْٖ .ضنل ُذا اهـٌظر اضخٖبسب يوضب فٕ اهّالٖبح اهيخضدث
ؿوٓ ّسَ اهخظّط ٌؼرا هغرّرث اهلغبء ؿوٓ يخبػر اهخغٖراح اهيخوج تبالشخلرار اهـبهيٕ فٕ أشّاق اهشٌداح .فلد

خضّهح تبهفـل شٖبشج اهّالٖبح اهيخضدث اهيخػػج هشٌج  3122فـبدح يسددا يً اهخضدٖد إهٓ اهخّشؾٌّٖ .تغٕ تذل
اهسِّد اهالزيج فٕ ُذا اهظدد هخخفٖع اهـسز اهيخّكؾ هوشٌج اهيبهٖج ّ .3122خيذل خداتٖر غغػ اإلٌفبق االشخٌشبتٕ
خػّث فٕ ُذا االخسبٍّ ،إً نبً يً اهغرّرٔ خٌفٖذ خداتٖر أّشؾ ٌػبكب نئظالش ٌؼى اهغيبً االسخيبؿٕ ّاهغرائة
إلضداد فرق يويّس فٕ خّكـبح اهـسز ؿوٓ اهيدْ اهيخّشػّ .فٕ اهٖبتبً ،خخيذل أُى أّهّٖبح اهيبهٖج اهـبيج فٕ خّفٖر
اهدؿى اهالزى ألؿيبل إؿبدث اإلؿيبرّ .تيسرد اهتدء فٕ سِّد إؿبدث اإلؿيبر ّخنًّٖ ظّرث أفغل ؿً ضسى اهغرر،

ٌٖتغٕ خضّٖل االُخيبى إهٓ رتػ اإلٌفبق ؿوٓ إؿبدث اإلؿيبر تبشخراخٖسٖج ّاغضج هخفع ٌشتج اهدًٖ اهـبى ؿوٓ اهيدْ
اهيخّشػ ّ .فٕ يٌػلج اهّٖرّ ،ال ٖزال اهلوق شبئدا فٕ األشّاق تضأً يشخلتل اهتوداً اهّاكـج خضح غغّػ شّكٖج ،رغى
اهخلدى اهنتٖر اهذٔ ضللخَ اهيٌػلجّ .يب ٖخػوتَ األير ؿوٓ يشخّْ يٌػلج اهّٖرّ يً يٌؼّر ُذٍ األشّاق ُّ اهخيّٖل
اهنبفٕ تخنوفج يٌخفغج ّضرّػ يرٌج ضخٓ خرخنز ؿوَٖ ؿيوٖج خظضٖص فـبهج ألّغبؽ اهيبهٖج اهـبيجّ ،إؿبدث ُٖنوج

اهتٌّمّ ،إسراء إظالضبح هخـزٖز اهلدرث اهخٌبفشٖج ّيـدالح اهٌيّّ .تّسَ أؿىٌٖ ،تغٕ اشخـبدث كدر أنتر يً اهذلج فٕ
تٌّم يٌػلج اهّٖرّ ؿً ػرٖق اخختبراح ػيّضج خلٖس كدرخِب ؿوٓ خضيل اهغغّػ ّترايز إلؿبدث اهِٖنوج ّإؿبدث
اهرشيوج .نذهم ٖؼل اهػبتؾ اهغبهة ؿوٓ إظالش اهٌؼبى اهيبهٕ اهـبهيٕ ُّ أٌَ ؿيل كٖد اهخٌفٖذ.
ٌُّبم خضد أيبى ؿدد نتٖر يً االكخظبداح اهظبؿدث ّتـع االكخظبداح اهٌبيٖج ٖخيذل فٕ غيبً أال خخضّل األّغبؽ

اهراٌُج اهضتِٖج تبالٌخـبص إهٓ فّرث فٕ اهٌضبػ االكخظبدٔ ؿوٓ يدار اهـبى اهلبدى .فيً اهيرسص أً ٌضِد خزاٖدا أنتر فٕ
غغّػ اهخغخى نويب ازداد اهخظبدى تًٖ اإلٌخبر اهيخٌبيٕ ّكّٖد اهػبكج اإلٌخبسٖج ،يؾ ّسّد اهضبفز ّراء اهيػبهتج تزٖبدث
األسّر يخيذال فٕ االرخفبؿبح اهنتٖرث فٕ أشـبر اهغذاء ّاهػبكج اهخٕ خشخأذر تضظج نتٖرث يً شالل االشخِالمّ .ال

خزال أشـبر اهفبئدث اهضلٖلٖج يٌخفغج ّشٖبشبح اهيبهٖج اهـبيج خٖشٖرٖج تدرسج خفّق يب نبٌح ؿوَٖ كتل األزيج تفبرق

نتٖرّ .خختبًٖ اإلسراءاح اهيالئيج ؿتر االكخظبداح اهيخخوفج ،ختـب ألّغبؿِب اهدّرٖج ّاهخبرسٖج .هنً خضدٖد شٖبشبح
االكخظبد اهنوٕ يػوّة فٕ نذٖر يً اكخظبداح األشّاق اهظبؿدث.


تبهٌشتج هالكخظبداح ذاح اهفّائع اهخبرسٖجّ ،اهخٕ ٖػتِّق نذٖر يٌِب ٌؼبى شـر اهظرف اهيّسَ ّال ٖـبٌٕ
يضنالح فٕ يبهٖخَ اهـبيج ،يً اهغرّرٔ إٌِبء اهـيل تشٖبشج اهخٖشٖر اهٌلدٔ ّاهيتبدرث ترفؾ أشـبر اهظرف
هوضفبؼ ؿوٓ اهخّازً اهداخوٕ ـ ييب ٖنتص اهغغّػ اهخغخيٖج ّاهٌيّ االئخيبٌٕ اهيفرػ ـ ّاهيشبُيج فٕ
اشخـبدث خّازً اهػوة اهـبهيٕ.
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ّفٕ نذٖر يً االكخظبداح اهخٕ خـبٌٕ ؿسزا يبهٖب خبرسٖبٖ ،خػوة األير خضدٖد اهشٖبشبح اهٌلدٖج ّشٖبشج
اهيبهٖج اهـبيج ،رتيب يؾ خضيل تـع اهخسبّز هشـر اهظرف اهخّازٌٕ ػّٖل األسل ؿوٓ اهيدْ اهلظٖر.



تبهٌشتج هتـع االكخظبداح ذاح اهفّائع ّاهـسّزاح اهيبهٖج ،خيذل اهزٖبدث اهشرٖـج فٕ االئخيبً ّأشـبر
األظّل ٌذٖرا تبهخػر ؿوٓ االشخلرار اهيبهٌّٕٖ ،تغٕ أً ٖشبرؽ ظٌبؽ اهشٖبشج فٕ ُذٍ االكخظبداح تبهخضرم
هضيبٖج االشخلرار ّتٌبء ٌؼى يبهٖج أنذر ظالتج.



شٖنًّ ؿوٓ نذٖر يً االكخظبداح اهظبؿدث ّاهٌبيٖج أً خلدى دؿيب يّسِب تدكج إهٓ األشر اهفلٖرث اهخٕ خـبٌٕ
تشتة ارخفبؽ أشـبر اهغذاء.

ّكد ؿبدح خدفلبح رؤّس األيّال إهٓ اكخظبداح األشّاق اهظبؿدث تشرؿج الفخج هوٌؼر تـد األزيج .غٖر أً اهخدفلبح
اهيخلوتج كد خخرر يسددا يً اكخظبداح األشّاق اهظبؿدث ؿوٓ أذر ارخفبؽ أشـبر اهفبئدث األشبشٖج فٕ االكخظبداح
اهيخلديج ؿً يشخّٖبخِب اهيٌخفغج االشخذٌبئٖجّ .ضشة اهؼرّف اهخٕ ٖير تِب نل تود ؿوٓ ضدثّ ،يؾ افخراع خػتٖق
شٖبشبح اكخظبدٖ ج نوٖج ّاضخرازٖج يالئيجٖ ،ينً أً ٖنًّ هوخداتٖر اهرايٖج إهٓ نتص اهخدفلبح اهرأشيبهٖج اهداخوج دّر فٕ
خخفٖف أذر خلوتِب اهيفرػ ؿوٓ االكخظبد اهـٌٖٕ .غٖر أً ُذٍ اهخداتٖر ال خظوص تدٖال هخضدٖد شٖبشج االكخظبد اهنوٕ.

ّيً اهغرّرٔ إضراز يزٖد يً اهخلدى فٕ دؿى إؿبدث اهخّازً هوػوة اهـبهيٕ تغٖج إرشبء اهخـبفٕ االكخظبدٔ ؿوٓ
رنٖزث أكّْ فٕ األسل اهيخّشػّ .شّف ٖخػوة ذهم اخخبذ ؿدد يً اإلسراءاح فٕ توداً ؿدٖدث ،يً أترزُب اهخلضف
اهيبهٕ فٕ اهتوداً اهخٕ خشسل أؿوٓ يشخّٖبح اهـسز اهخبرسّٕ ،زٖبدث يرٌّج شـر اهظرفّ ،إسراء إظالضبح ُٖنوٖج

خنفل إزاهج اهخضُّبح اهيؤدٖج إهٓ زٖبدث اهيدخراح فٕ أُى االكخظبداح ذاح اهفّائع.

ّّٖسد اخفبق ؿبى ؿوٓ ضدّد إسراءاح اهشٖبشج اهيّغضج فٕ ُذا اهخلرٖر .غٖر أً ٌُبم خراسـب فٕ اهضـّر تئهضبش ُذٍ
اإلسراءاح ّيدْ االشخـداد هوخـبًّ تًٖ ظٌبؽ اهشٖبشبح تـد اٌلغبء ذرّث األزيجّ .يً اهخػأ أً خؤخر االكخظبداح
اهيخلديج خظضٖص أّغبؽ يبهٖخِب اهـبيج فٕ ؼل اكخظبد شٖبشٕ ظـة ؿوٓ اهيشخّْ اهيضوّٕ .إغبفج إهٓ ذهم ،فرغى
أً إزاهج اهخضُّبح اهداؿيج هزٖبدث اهيدخراح فٕ االكخظبداح اهرئٖشٖج ذاح اهفّائع ٖينً أً ٖدؿى اهٌيّ ّٖشبؿد فٕ
غتػ أّغبؽ اهيبهٖج اهـبيج فٕ االكخظبداح اهيخلديج اهرئٖشٖج ،فئً ؿدى نفبٖج اهخلدى اهيضرز فٕ أضد اهسّاٌة ٌٖتغٕ أال
ُٖخخذ ذرٖـج هـدى اهخٌفٖذ فٕ سبٌة آخرّ .يً اهخػأ أٖغب أً خؤخر اكخظبداح األشّاق اهظبؿدث خـدٖل شـر اهظرف
هيّاسِج ارخفبؽ اهغغّػ اهخغخيٖج .فوٖس فٕ ّشؾ نذٖر يً ُذٍ االكخظبداح أً خؤخر اهخضرم ٌضّ يزٖد يً اهخضدٖد
هشٖبشبخِب اهلبئيج إهٓ أً خغػوؾ االكخظبداح اهيخلديج تئسراء ُذا اهخضدٖد يً سبٌتِبّ .اهيِيج اهخٕ خّاسَ ظٌبؽ
اهشٖبشبح فٕ اهّكح اهراًُ ُٕ إكٌبؽ دّائرُى اهّػٌٖج تأً إسراءاح اهشٖبشج ُذٍ خظة فٕ يظوضج اكخظبداخِى،
تغع اهٌؼر ؿيب ٖخخذٍ اٗخرًّ يً إسراءاح.

