ترسيخ االستقرار للحفاظ علي همو أعلي وأفضل
نويج اهؿٖغث نؼٖؿخًٖ الغبؼغ
يغٖؼ يبى كٌغّق اهٌلغ اهغّهٕ
ؽّٖؼٖظ 7 ،يبّٖ 2102
يؿبء اهعٖؼ .إٌَ هيً غّايٕ ؿؼّؼٔ أً أنًّ ٌُب فٕ ؿّٖؿؼا ٌّضً ٌلخؼة يً اهػنؼْ اهًفؼًٖ الٌميبيِب إهٓ
يمّٖج اهكٌغّق.
ّتِػٍ اهيٌبؿتج ،أضٖٕ ُػٍ اهسبيًج اهؼائًج ـ ُػٍ اهلوًج اهفنؼٖج ػاح اهخأذٖؼ اهًبهيٕ اهلّٔ ،اهخٕ عؼسح أضغ يفؼ
ييً ضكوّا يوٓ سبئؽث ٌّتل ّنبٌح يّنٌب ألهتؼح أٌٖفخبًٖ!
ُػا اهيؿبء ،أّغ أً أخٌبّل اهخضغٔ االكخكبغٔ األؿبؿٕ اهػٔ ّٖاسَ اهًبهى اهّٖى ـ ُّّ نٖفٖج اهًّغث إهٓ خضلٖق ٌيّ
كّٔ ّيؿخيؼ ّيخّاؽً ٖؿخنٖى أً ٖؼفى يًَ نل اهلّاؼة ّٖخٖص يؿخلتال أفمل هوسيٖى.
ّاهٌيّ فٕ ضغ ػاخَ هٖؾ ُغفب فٕ ضغ ػاخَ تنتًٖج اهضبل .إٌيب ُّ ّؿٖوج هخضلٖق غبٖج ـ ُّٕ إذؼاء اهضٖبث اإلٌؿبٌٖج،
ّإيالء اهنؼايج اإلٌؿبٌٖجّ ،خفسٖؼ اهنبكبح اإلٌؿبٌٖجّ ،خضلٖق اهخلغىّ .هنل ُػاٌ ،ضخبر إهٓ اهٌيّ اهػٔ ٌٖفؼ ذيبؼٍ فٕ
نل ينبً.
ّفٕ ُػا اهًبهى اهػٔ اؽغاغ فَٖ اهخؼاتن ّاهخالؽى يً أٔ ّكح يمٓ فٕ خبؼٖظ اهتفؼٖجٌٖ ،نّٔ ُػا يوٓ يكوضج هنل
األنؼاف .إٌَ ٖيذل يؿؤّهٖج يفخؼنج ٌضّ يكٖؼ يفخؼم.
ّأٌب أيوى أً ؿّٖؿؼا خلغؼ ػهم خيبيب ،هيب هِب يً خؼاتن ّذٖق يى االكخكبغ اهًبهيٕ .فبهخسبؼث خيذل  %99يً إسيبهٕ
اهٌبخز اهيضوٕ فٕ ُػا اهتوغّ ،اهفؼٌم اهؿّٖؿؼٔ ،نيب خًويًّٖ ،لّى تغّؼ تبؼؽ فٕ اهٌهبى اهيبهٕ اهًبهيٕ.
يً اهّامص أً االكخكبغ اهًبهيٕ ٖضخبر اهّٖى إهٓ ٌيّ أيوٓ ّأفملًّٖ .خيغ خضلٖق ُػا اهِغف يوٓ اعخٖبؼ يؽٖز
اهؿٖبؿبح اهيالئى.
فبالعخٖبؼاح اهعبنئج خًؼمٌب هعؿبؼث يلغ نبيل يً اهٌيّّ ،سٖل نبيل يً اهفتبةّ ،فؼكج ؿبٌضج إلٖلبف االكخكبغ
اهًبهيٕ يوٓ كغيًٖ ؼاؿعخًٌٖ .ضً ال ٖؿًٌب أً ٌففل.
ّفٕ ُػا اهؿٖبق ،أّغ أً أخضغد يً ذالد كمبٖب اهّٖى:
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اهيؿبؼ إهٓ اهٌيّ يوٓ اهيغْ اهلكٖؼ



اهيؿبؼ إهٓ اهٌيّ يوٓ اهيغْ اهيخّؿن



األُيٖج اهسُّؼٖج هوخًبًّ اهغّهٕ

ّيوٓ ؿتٖل اهيلغيج ،غيٌّب ٌولٕ ٌهؼث ؿؼًٖج يوٓ ّمًٌب اهؼاًُ .إً االكخكبغ اهًبهيٕ ال ٌٖخز اًٗ يًغالح اهٌيّ
اهخٕ ٖضخبسِب اهًبهىّ .خفٖؼ خلغٖؼاح اهكٌغّق إهٓ ٌيّ يبهيٕ كغؼٍ  %5.3خلؼٖتب ُػا اهًبىّ ،أكل يً ػهم تنذٖؼ فٕ
االكخكبغاح اهيخلغيج ـ  %0.3يوٓ األنذؼ ُّّ ،يًغل ٖأعػ فٕ االيختبؼ اهؼنّغ اهنفٖف اهيخّكى فٕ يٌنلج اهّٖؼّ.
وفي االقتصادات انمتقدمة ،ال يزال انفرق بيه ما ينتجه االقتصاد بانفعم وما يمكنه أن ٌٖخسَ ـ قريبا مه  %4هذا انعام في
انمتوسط.
أيب توغاً األؿّاق اهكبيغث ّاهتوغاً اهٌبيٖج فِٕ خضلق أغاء أفمل تنذٖؼ ،ضٖد ٖخّكى أً ٖتوغ يًغل اهٌيّ فِٖب .%3.73
ّتبهٌهؼ إهٓ اهسبٌة اهيبهٌٕ ،سغ أً األؿّاق اهيبهٖج فٕ يٌنلج اهّٖؼّ فِغح تًل االٌفؼار ُّّ ،يب ٖؼسى فٕ سبٌة
يٌَ إهٓ اهؿٖبؿبح األّؼّتٖج فٕ اٌّٗج األعٖؼثّ ،هنً اههؼّف ال خؽال يخلوتج.
يب ّسَ اهًسوج فٕ خضلٖق اهٌيّ؟
هٌٌهؼ إهٓ ّمى اهًيبهجٌُ .بم  211يوًّٖ ٌؿيج يوٓ يؿخّْ اهًبهى ال ٖؿخنًًّٖ اهًذّؼ يوٓ فؼكج ييلّ ،يٌِى
 73يوًّٖ ٌؿيج يً اهفتبةّ .فٕ توغاً يذل سٌّة أّؼّتبّ ،اضغ يً نل عيؿج أفؼاغ ّّاضغ يً نل اذًٌٖ يً اهفتبة
ال ٖؿخنًًّٖ اهًذّؼ يوٓ ييلُّ .ػا اهّمى ٖفٖؼ إهٓ نبؼذج يضخيوج ـ يً اهٌّاضٕ االكخكبغٖج ّاالسخيبيٖج
ّاإلٌؿبٌٖج.
ّاهلمٖج يفِّيج سٖغا فٕ االكخكبغاح اهيخلغيجّ ،عبكج فٕ أّؼّتب ،هنً اعخالف اٗؼاء نتٖؼ يً ضٖد ؿتل اهًالر.
فبهٌبؾ خيٖل إهٓ أضغ يًؿنؼًٖ ـ اهيؤٖغ هوٌيّ أّ اهيؤٖغ هوخلفف.
ّٖلّل اهيًؿنؼ اهيؤٖغ هوٌيّ إً يوٓ اهضنّيج خلغٖى غفًج خٌفٖنٖج أنتؼ هؽٖبغث اهٌيّ .أيب اهيًؿنؼ اهيؤٖغ هوخلفف فٖلّل
إً األؿّاق ختٌٕ أضنبيِب يوٓ ستبل اهغًٖ اهًبى اهيؿخضلج ضبهٖبّ ،إً يوٓ اهضنّيبح أً خلّى تبإلسؼاءاح اهالؽيج
هخعفٖل ُػا اهغًٖ فٕ أؿؼو ّكح يينً.
ُػٍ اهيّاكف نبؼٖنبخّؼٖج إهٓ ضغ يبّ ،هنً اهسغل اهغائؼ ـ نيب خًويًّ ـ ٖخؼنؽ فٕ اهغبهة ضّل اهخلفف فٕ يلبتل
اهٌيّ.
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ّأيخلغ أً ُػا اهسغل ال يتؼؼ هَ .فبأليؼ فٕ ؼأٖٕ ال ٖخًوق تبالعخٖبؼ تًٖ فٖئًٖ .فبهتوغاً ٖينً أً خعخبؼ اؿخؼاخٖسٖج
خكوص اهّٖى ّخكوص غغا .خكوص هالؿخلؼاؼ نيب خكوص هوٌيّ ـ ضٖد ٖؤغٔ االؿخلؼاؼ إهٓ اهٌيّ ّاهٌيّ ٖؿِل خضلٖق
االؿخلؼاؼ.
الهمو علي المدى القصير
أٌخلل اًٗ إهٓ أّل كمٖج ـ اهٌيّ يوٓ اهيغْ اهلكٖؼ .إً اهٌيّ يوٓ اهيغْ اهلكٖؼ ٖيذل اهًبيل األُى هوٌيّ
ّاهخّهٖفٌُّ .ب ٌسغ أً إضغْ اهلبنؼاح اهخٕ خضؼم اهٌيّ خؿٖؼ تؿؼيج تبهفًلّ ،أيٌٕ ٌُب اهؿٖبؿج اهٌلغٖج اهخّؿًٖج
ّأؿًبؼ اهفبئغث فغٖغث االٌعفبلّ .تٌٖيب خؿٖؼ ُػٍ اهلبنؼث تؿؼيج خلؼة يً "ؿؼيخِب اهنبيوج" تبهفًل ،فلغ ٖنًّ ٌُبم
يسبل هؽٖبغث اهؿؼيج فٕ تًل اهضبالح ـ ّكغ ٖنًّ ػهم ينوّتب أٖمب.
ّغبهتب يب خٌؿٓ اهٌبؾ اهلّث اهنبيوج إلسؼاءح اهتٌّم اهيؼنؽٖج.
ّفٕ اهفخؼاح اهًبغٖجٖ ،ؤغٔ ُػا اهٌّو يً اهؿٖبؿبح اهٌلغٖج إهٓ اؼخفبو نتٖؼ فٕ ٌيّ اهنوة .هنً ُػٍ اهفخؼث هٖؿح
يبغٖجّ .اهلبنؼث اهٌلغٖج ال خؿخنٖى أغاء اهيِيج ّضغُبّ .اهّاكى أً اهٌيّ خًّكَ اًٗ ذالذج "نّاتص" فٕ اهٌهبى ـ ُٕ
خكضٖص أّمبو اهيبهٖج اهًبيجّ ،اهتٌّم اهمًٖفجّ ،أؿّاق اإلؿنبً اهِؽٖوج.
ٌّضخبر إهٓ إغاؼث ُػٍ اهنّاتص ضخٓ خؿٖؼ كبنؼث اهٌيّ تٖؿؼ ّؿِّهج ـ يذويب ٖؿٖؼ كنبؼ ّؿن اهستبل! ّؿّٖؿؼا
تبهػاح خفِى يؽاٖب اهغكج ّاهمتن اهغكٖقّ .اؿيضّا هٕ أً أخضغد اًٗ يً نل يً ُػٍ اهنّاتص يوٓ ضغث.

اهنبتص اهيبهٕ
أّال ،اهخكضٖص اهيبهٕ ُّّ ،يبيل مؼّؼّٔ .هغْ اهتوغاً خؼنج ذلٖوج يً اهغًٖ اهًبى ـ خؼسى فٕ سبٌة يٌِب إهٓ
األؽيجّ ،فٕ سبٌة آعؼ إهٓ يغى اهلغؼث يوٓ خعؽًٖ اهذؼّث فٕ أّكبح اهٖؿؼّ .تبهٌؿتج هالكخكبغاح اهيخلغيج ،يً
اهيخّكى هٌؿتج اهغًٖ إهٓ إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ أً خكل إهٓ  %019فٕ اهًبى اهلبغى ـ ُّٕ أنتؼ ٌؿتج يٌػ اهضؼة
اهًبهيٖج اهذبٌٖج .إٌَ ّمى ال ٖينً االؿخيؼاؼ فٕ خضيوِبُّ ،ػٍ اهٌؿتج ٖسة أً خٌعفل.
ّأُى يبيل فٕ ُػا اهكغغ ُّ ّمى عنج يّذّكج هخعفٖل اهغًّٖ يوٓ اهيغْ اهيخّؿن .فتغٖؼ ُػٍ اهعنج ،ؿخمنؼ
اهتوغاً إهٓ إسؼاء خكضٖص أنتؼ فٕ ّكح أكؼة.
ّفٕ ٌفؾ اهّكحًٌ ،وى أً اهخلفف اهيبهٕ ًّٖق اهٌيّّ ،أً اٗذبؼ خنًّ أؿّأ فٕ ضبالح ُتّن اهٌفبنّ .يً ٌُب فئً
اهؿؼيج اهكضٖضج ُٕ االيختبؼ األُى يوٓ اإلنالق ـ ّاهؿؼيج اهكضٖضج ؿخنًّ ختًب هنل توغّ .يً اهينبهة اهضبؿيج
أٖمب أً ٖخّافؼ اهيؽٖز اهؿوٖى تًٖ خعفٖل اإلٌفبق ّؽٖبغث اإلٖؼاغاح.
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ّتًل اهتوغاً اهعبمًج همغّن يً اهؿّق هٖؾ أيبيِب عٖبؼ ؿّْ اهخضؼم تعنٓ أؿؼو .غٖؼ أً اهخكضٖص تّسَ
يبى ٌٖتغٕ أً ٖنًّ خغؼٖسٖب ّينؼغا.
ّخفٖؼ خلغٖؼاخٌب إهٓ أً يًهى اهتوغاً تغأح خٌضؼم ُػا اهًبى تؿؼيج يخضفهج ـ ضّاهٕ  %0يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ
فٕ اهيخّؿن.
ّيى اكخؼاة اهًبى اهلبغىٌٖ ،تغٕ أً خهل كتمج اهتوغاً ذبتخج يوٓ يسوج اهلٖبغثّ .إػا سبء اهٌيّ أؿّأ يً اهيخّكىٌٖ ،تغٕ
أً خوخؽى تخغاتٖؼ اهيبهٖج اهًبيج اهيًوٌج ّهٖؾ أُغاف اهيبهٖج اهًبيج اهيًوٌجّ .تًتبؼث أعؼٌْٖ ،تغٕ أال خضبؼة أٔ
اٌعفبل فٕ اإلٖؼاغاح اهمؼٖتٖج أّ أٔ أؼخفبو فٕ اإلٌفبق ٖؼسى تفنل ضكؼٔ همًف االكخكبغ.
ٌُّب أٖمب ال يفؼ يً خأذٖؼ اهنبتص اهػٔ ٖفؼمَ اهخلفف اهيبهٕ .هنً سؼيج اهخلفف إػا خى خضغٖغُب فٕ مّء عنج
يخّؿنج األسل ّخى متنِب يوٓ اهٌضّ اهكضٖصٖ ،ينً أً ٖميً هٌب أٌَ هً ٖوضق أمؼاؼا سؿٖيج تبالكخكبغ.

انكابح انمصرفي
ّٖأخٕ اهنبتص اهذبٌٕ هوٌيّ يً عالل اهٌهبى اهيكؼفّٕ .ال فم أً اهتٌّم ختغّ أفمل ضبال اهّٖى ييب نبٌح يوَٖ يٌػ
تمى ؿٌّاح ،هنً غفبخؼُب ال خؽال يذلوج تأيتبء اهؼفى اهيبهٌّٕٖ .تغٕ أً خًيل يوٓ خعفٖف ُػٍ األيتبء اهذلٖوج
الؿخًبغث كضخِب ّهٖبكخِبّ .هنً نيب ُّ اهضبل يى أٔ تؼٌبيز هخعفٖف اهّؽًٌُ ،بم نؼق سٖغث ّأعؼْ ؿٖئج هخضلٖق
ُػا اهِغفّ .اهنؼٖلج اهيذوٓ ُٕ خًتئج يؽٖغ يً ؼؤّؾ األيّال تغال يً خعفٖل اإلكؼال
ٌّخّكى أً خلّى اهتٌّم األعؼْ اهخٕ ٖلى يلؼُب فٕ االخضبغ األّؼّتٕ تخعفٖل أيتبء خكل إهٓ  2.2خؼٖوًّٖ غّالؼ
أيؼٖنٕ يى ٌِبٖج اهًبى ،أّ  %7يً يسيّو األكّلّ .هضؿً اهضه ،ؼتى ُػا اهيلغاؼ فلن ُّ اهػٔ ٖأخٕ يً خعفٖل
اإلكؼالُّٖ .خّكى أً ٖنًّ األذؼ يضخيالً يوٓ يؼل االئخيبً فٕ يٌنلج اهّٖؼّ ـ  %0.7يً االئخيبً اهلبئى يوٓ
يغاؼ يبيًٖ.
ّيٌغ اؿخًبغث اهتٌّم كضخِبٌ ،خّكى أً ٌفِغ اٌعفبمب فٕ خنبهٖف االكخؼال هوسيٖى ـ ّأً خنًّ اهؿٖبؿج اهٌلغٖج كبغؼث
يوٓ أغاء ّهٖفخِب تفًبهٖج أنتؼ.

نبتص اإلؿنبً
أيب اهنبتص اهذبهد هوٌيّ فٖأخٕ يً ؿّق اإلؿنبًّ .خيذل نذؼث اهّضغاح اهؿنٌٖج ّفؼن غًّٖ األؿؼ اهخٕ خنتص اهخًبفٕ
االكخكبغُّٔ .ػٍ يفنوج خّاسَ اهّالٖبح اهيخضغث تبهغؼسج األّهّٓ ،نػهم تًل توغاً اهِبيـ األّؼّتٖج يذل آٖؼهٌغا
ّإؿتبٌٖب.
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ّاهعتؼ اهؿبؼ ُّ أً ُػٍ اهيفنوج أٖمب تغأح خُضل .فلغ تغأ ؼكٖغ اهّضغاح اهؿنٌٖج اهؽائغث ٖخلوق خولبئٖبٌ ،هؼا هلوج
االؿخذيبؼاح اهسغٖغث.
ّيى ػهم ،فال خؽال ٌُبم ضبسج هتؼٌبيز أنذؼ سؼأث هخعفٖل اهغًّٖ اهذلٖوجّ ،ضبالح يغى اهؿغاغ ّغوق اهؼًُّ .كغ خى
إٌسبؽ اهنذٖؼ فٕ توغاً يذل آٖؼهٌغا ،هنً ٌُبم توغاً نبهّالٖبح اهيخضغث ال ٖؽال يوِٖب اهلٖبى تبهنذٖؼ.
***
هػا اؿيضّا هٕ أً أضبّل ؼتن نل ُػٍ األيّؼ يًب .إً "اهنّاتص" فٕ اهلنبو اهيكؼفٕ ّكنبو اإلؿنبً آعػث فٕ
اهخؼاسىّ ،ؿخّاكل خؼاسًِب عالل األيّاى اهلوٖوج اهلبغيج .هنً اهنبتص اهيبهٕ هً ٖخؼاسىّ ،إٌيب ٖينً خنتٖلَ يوٓ ٌضّ
ال ٖخؼم أذؼا ٖػنؼ يوٓ اهٌيّّ .نيب ػنؼح آٌفب ،يً اهيينً أً خهل اهؿٖبؿج اهٌلغٖج غاييج يبغايح اهضبسج هػهم كبئيج،
ّؿخكتص أنذؼ فًبهٖج تيؼّؼ اهّكح ،يى ؽٖبغث خلوة كٌبث األييبل اهيكؼفٖج.
ّيً ذى ،إػا اعخبؼح اهتوغاً اهؿٖبؿبح اهكضٖضجّ ،كبيح تمتنِب يوٓ أؿؾ ؿوٖيجٖ ،ينً ضٌٖئػ أً ٖضلق االكخكبغ
ٌيّا أؿؼوّ .نيب كبل خّيبؾ ؿخٖؼٌؽ إهّٖح فٕ إضغْ اهيؼاح" :إٌٌب يٌخهؼًّّ ،اهّكح ككٖؼّ ،هنً فخؼث االٌخهبؼ
خنّل ".فٖسة أال ٌمٖى ٌِغؼ اهّكح تخفخٖح اٌختبٌُب تًٖغا يً اهلمٖج اهخٕ ٌضً تكغغُب ،أّ تفلغاً اهخؼنٖؽ يوٓ
اهيؼضوج األعٖؼث.
ّٖلّغٌٕ ُػا إهٓ اهتًغ يخّؿن األسل فٕ خضغٔ اهٌيّ.
الهمو علي المدى المتوسط
ّاهعنّث األّهٓ ٌُب ُٕ خفسٖى اهنوة ،هنٕ ٌؽٖغ يً ؿؼيج كبنؼث اهٌيّ االكخكبغٔ ٌّضّل غًّ خّكفِبّ .هنً يوٌٖب
اهخأنغ يً أً فؼاؼث اهنوة ؿخّكغ فًوج اهٌيّ اهيؿخيؼّ .إػا نبً اهنوة ُّ فبغوٌب األؿبؿٕ اهّٖى ،فبهًؼل ُّ
اهفبغل األؿبؿٕ فٕ اهغغ ،األيؼ اهػٔ ٖلخمٕ أً خًيل أؿّاق اهيٌخسبح ّاهًيل هكبهص اهسيٖى.
ّإكالضبح ؿّق اهيٌخسبح ُٕ اهؿتٖل إهٓ ؽٖبغث اإلٌخبسٖج ّاهٌيّ فٕ اهيؿخلتلّٖ .كغق ُػا تبهخضغٖغ يوٓ كنبو اهؿوى
غٖؼ اهخسبؼٖج ضٖد خّسغ كوج يًٌََُّيج خسٌٕ ذيبؼ اهضيبٖج يً اهيٌبفؿج تٌٖيب نل األنؼاف األعؼْ خخنتغ اهعؿبئؼّ .خختبغؼ
إهٓ ػٌُٕ اًٗ كنبيبح يذل اهخّؽٖى أّ اهتٌبء أّ اهيًِ اهعبمًج هوخٌهٖىُّ .ػٍ يفنوج فٕ ضغ ػاخِب فٕ توغاً اهسٌّة
األّؼّتٕ.
ّاؿيضّا هٕ أً أؿّق هنى يذبال ّاكًٖب يً اهٌّٖبً .فٌخٖسج هوضيبٖج اهنتٖؼث اهخٕ ضهٕ تِب كنبو اهٌلل تبهفبضٌبح يوٓ
اهيؿخّْ اهيضوٕ فٕ اهٌّٖبً ،نبً اؿخٖؼاغ ضتج نيبنى يً ُّهٌغا أكل خنوفج تبهفًل يً فؼائِب يً يؽاؼو ٌّٖبٌٕ.
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ٌُّبم عنأ فبغش فٕ ُػٍ اهكّؼث ـ فًوٓ اهًنؾ يً اهيٌبط اهتبؼغ ّاهؼنة فٕ توغاً اهفيبل ،خخيخى اهٌّٖبً تيٌبط
ؼائى ٖؿيص تؽؼايج اهنيبنى اهفِٖج! ّٖسؼْ اًٗ اهًيل يوٓ خضؼٖؼ ُػا اهلنبوّ ،يً ذى ٖفخؼل أً خخغٖؼ األيّؼ
إهٓ األفمل.
ّيوٓ كًٖغ ؿّق اهًيلٖ ،سة أً ٖنًّ ُيٌب األّل ُّ تنبهج اهفتبةّ .فٕ ُػا اهكغغ ،أيخلغ أً غكج خكيٖى ؿٖبؿبح
اهًيل ٖينً أً خؿبيغ اهفتبة يوٓ اخعبػ خوم اهعنّث اهضبؿيج األّهٓ فٓ اؼخلبء اهؿوىّ .أيٌٕ تػهم ؿٖبؿبح يذل خلغٖى
اهيؿبيغث فٕ اهتضد يً فؼق اهًيلّ ،غيى األسّؼّ ،خّفٖؼ فؼق اهخغؼٖة أذٌبء اهًيل ّتؼايز اهخويػث اهيٌِٖج.
ّاهفتبة ُى اهيخمؼؼًّ تكفج عبكج يً اؽغّاسٖج أؿّاق اهًيل اهخٕ خيٌص ضيبٖج كّٖج هونّاغؼ اهغاعوٖج ّضيبٖج
مًٖفج أّ يًغّيج هونّاغؼ اهعبؼسٖجّ .فٕ يّاسِج ُػٍ اهيّاكف ،غبهتب يب خخأؼسص أّمبو اهفتبة تًٖ اهتنبهج ّاهتلبء
فٕ ّهبئف ال خيٌضِى فؼكج هوخنّؼٌُّ .ب أٖمب ،خًغ ُػٍ يفنوج عنٖؼث فٕ اهسٌّة األّؼّتٕ تّسَ عبق.
ّاؿيضّا هٕ أً أمٖف أً األفعبق األنتؼ ؿٌب غبهتب يب ّٖاسًِّ ٌفؾ اهيفنوج ضٌٖيب ٖتضذًّ يً فؼق ييل
ّٖخًًٖ اهخّكل إهٓ ضوّل يفبتِج هِى.
ّال فم فٕ أً خضؿًٖ أؿّاق اهًيل غبهتب يب ًٌٖٕ اخعبػ كؼاؼاح كًتج .هنٌِب فٕ اهضلٖلج يؿأهج خضخبر إهٓ اهخّاؽً.
فٖخًًٖ يوٌٖب يًبهسج أّسَ اهلكّؼ ّيّانً اهعنؼ فٕ اهؿّق ،يى اضخؼاى اهضلّق اهيفؼّيج هوًيبل ّخّعٕ اهًٌبٖج فٕ
يؼاكتج خّؽٖى اهغعل ُّّ ،يب ٖخًػؼ خضلٖلَ إال يً عالل اهضّاؼ اهتٌبء يى سيٖى األنؼاف اهيًٌٖج ،تيب فٕ ػهم اهًيبل
ّييذوٕ يسخيى األييبل.
ّكمٖج إكالش أؿّاق اهيٌخسبح ّاهًيل ُٕ كمٖج أنذؼ إهضبضب فٕ اهتوغاً اهخٕ فلغح اهلغؼث اهخٌبفؿٖج يلبؼٌج تفؼنبئِب
االكخكبغًٖٖ ،يذل ل توغاً اهسٌّة األّؼّتّٕ .يً فأً فلغاً اهلغؼث اهخٌبفؿٖج أً ٖلوق اهٌيّ اهّٖى ًّٖؼكل يؿبؼ
اهٌيّ اهيؿخيؼ فٕ اهغغ.
ّفٕ ُػٍ اهتوغاً اهّاكًج فٕ يٌنلج اهّٖؼّ ،ضٖد ال ّٖسغ كيبى أيبً ٖعفف اهمغّن يً عالل ؿًؼ اهكؼفٌ ،سغ أً
اهعٖبؼًٖ اهّضٖغًٖ ُيب ؽٖبغث اإلٌخبسٖج أّ خعفٖل األسّؼ.
هنً اإلكالضبح خؿخغؼق ّكخب إلنالق إينبٌبح اإلٌخبسٖجّ ،اهّكح ُّ يب ٌٖلق ُػٍ اهتوغاًّ .يً ذى ،ؿٖخًًٖ خًغٖل
األسّؼ فٕ تًل اهضبالح ،ضًٖ ٖنًّ ُّ اهعٖبؼ اهيٌنلٕ أضٖبٌبّ .تٌٖيب ٖضلق اهضغ األغٌٓ هألسّؼ أُغافب اسخيبيٖج
يفؼّيج ،فئٌَ كغ ٖعؼر فٕ تًل األضٖبً يً ضغّغ اهيًلّل ،ييب ٖمؼ تبهًيبهج اهفبتج ّغٖؼ اهيبُؼث يوٓ ّسَ
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اهخضغٖغّ .يوٓ ؿتٖل اهيذبلٌ ،سغ أً اهضغ األغٌٓ هألسّؼ فٕ اهٌّٖبً ٖؽٖغ تٌؿتج  %31يوٓ يلبتوَ فٕ اهتؼخغبلّ ،تٌؿتج
 %07يوٓ إؿتبٌٖبّ ،تعيؿج إهٓ ؿتًج أمًبف يوٓ ؼّيبٌٖب ّتوغبؼٖب.
ّؿّف خؤخٕ اإلكالضبح ذيبؼُب يوٓ اهيغْ اهيخّؿنّ .خفٖؼ تًل اهخضوٖالح األّهٖج اهخٕ أسؼاُب اهكٌغّق يوٓ
توغاً يٌنلج اهّٖؼّ إهٓ أً إسؼاء إكالضبح ّاؿًج اهٌنبق فٕ ؿّق اهيٌخسبح ّإكالضبح ؿّق اهًيل ٌّهبى اهخلبيغ
يوٓ يغاؼ عيؾ ؿٌّاح ٖينً أً ًٖنٕ غفًج هٌيّ إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ تّاكى ًّٖ .%9.3نؾ سبٌة يً ُػا اهؼكى
اهينبؿة اهيًؽؽث اهٌبخسج يً اهسِغ اهيخؽايً ،ييب ٖفٖؼ إهٓ أُيٖج خضؼم اهسيٖى فٕ ّكح ّاضغ.
ُّػٍ اهينبؿة أُى يً أً خمٖىّ .يً ٌُب أٌخلل إهٓ اهضغٖد يً ٌلنخٕ اهذبهذج ـ مؼّؼث اهخًبًّ.
ضرورة التعاون
ّاهٌلنج األعٖؼث اهخٕ أؼٖغ أً أيؼل هِب ُٕ أً اهٌيّ اهلّٔ ّاهيؿخيؼ فٕ نل توغ ؿًّٖغ تبهٌفى يوٓ نبفج اهتوغاً.
ّيً ذى ٖسة أً ًٌيل سيًٖب يوٓ غيى سِغٌب اهيفخؼم.
ّاؿيضّا هٕ أً أضغذنى يً اهخًبًّ فٕ ذالذج يسبالح ؼئٖؿٖج ـ ُّٕ اؿخًبغث خّاؽً االكخكبغ اهًبهيّٕ ،إكالش
اهلنبو اهيبهّٕ ،إكبيج فتنج األيبً اهيبهٕ اهًبهيٖج.
فٖيب ٖعق إيبغث اهخّاؽً ـ أٔ أً اهٌيّ األفمل ًٌٖٕ اهٌيّ األنذؼ خّاؽٌب :ففٕ اهّكح اهػٔ ًٖيل فَٖ اهًغٖغ يً
اهتوغاً اهيخلغيج يوٓ ؽٖبغث االغعبؼ ّخسبّؽ يؼضوج االؿخففبء اهِفجٖ ،خًًٖ يوٓ اهتوغاً األعؼْ اهيتبغؼث تؿغ اهعول.
ّيب أككغٍ ٌُب يوٓ ّسَ اهعكّق ُّ األؿّاق اهكبيغث اهخٕ خضلق فّائل عبؼسٖج يذل اهكًّٖ ،اهخٕ تغأح خضّل
خؼنٖؽُب يً اهكبغؼاح إهٓ اهنوة اهيضوّٕٖ .يذل ُػا اهخضّل خنّؼا إٖسبتٖب هِػٍ اهتوغاًّ ،هوًبهى أسيىّٖ ،خًًٖ أً
خؿخيؼ يوٓ ُػا اهيؿبؼ.
ّاهؿتٖل اهّضٖغ هخلوٖق اهًسؽ اهًبهيٕ ُّ خلوٖق اهفبئل اهًبهيٕ أٖمبّ .تًتبؼث أعؼْٖ ،خًًٖ يوٓ االكخكبغاح
اهيخلغيج أً خُكَغِّؼ أنذؼ هخٌيّ أنذؼ ،نيب ٖخًًٖ أً ٖنًّ اهنوة نبفٖب فٕ اهتوغاً األعؼْ هفؼاء ُػٍ اهؿوى ّاهعغيبح.
إٌِيب ّسِبً هًيوج ّاضغث.
ّفٕ غيبؼ ضغٖذٌب يً إيبغث اهخّاؽً ،غيٌّب ال ٌغفل يً يضٌج اهتوغاً يٌعفمج اهغعل .فِػٍ اهتوغاً يًؼمج هيعبنؼ
نتٖؼثٖ ّ ،ؿنٌِب يالًٖٖ يً اهفلؼاء ُّٕ ،كبة كّؿًٖ أّ أغٌٓ يً اهعؼاة اهيبهٕ ّاهنبؼذج االكخكبغٖجّ .تٌٖيب
اؿخنبيح ُػٍ اهتوغاً خسبّؽ األؽيج تٌسبش ٌؿتٕ تفمل خٌفٖػُب ؿٖبؿبح كبئتج ،فئٌِب خفخلؼ ضبهٖب هوتغائل اهخٕ خخٖص هِب
اهخّاؤى يى أٔ امنؼاتبح سغٖغثّٖ .سة أً ٌؿبيغ ُػٍ اهتوغاً يوٓ يؿبيغث ٌفؿِب.

8
ّاهيؿأهج اهذبٌٖج اهخٕ ٖسة أً خخمبفؼ اهسِّغ هخضلٖلِب ُٕ إكالش اهلنبو اهيبهٕ .فال ٖينً أً ٌّاكل اهًيل تبهٌهبى
اهيبهٕ اهيًٖة اهػٔ أؿلن االكخكبغ اهًبهيٌّٕ .ضً تضبسج إهٓ كنبو يبهٕ ٖلغِّى اهيكبهص اهيسخيًٖج يوٓ ينبؿتَ اهيبهٖج.
ّنيب ُّ اهضبل يى أؿّاق اهيٌخسبحٌّ ،اسَ فٕ ُػٍ األؿّاق نذٖؼا يً اهيكبهص اهينخؿتج اهلّٖج.
ّٖؿؼٌٕ اإلفبؼث إهٓ أٌَ ٖسؼٔ ضبهٖب إضؼاؽ خلغى فٕ إنبؼ "ييوٖج تبؽل  ،"5اهخٕ خًيل يوٓ ؽٖبغث كالتج اهتٌّم.
نػهم ؿخؿبُى اهسِّغ اهسبؼٖج فٖيب ٖخكل تلنبو اههل اهيكؼفٕ فٕ اهخكغٔ هويعبنؼ عبؼر اهلنبو اهيكؼفٕ .فلغ
ضبً اهّكح هخٌفٖػ يب خى االخفبق يوَّٖ ،إضؼاؽ يؽٖغ يً اهخلغى فٖيب ؿّاٍ.
هنً ػهم هً ٖخضلق إال تبهخًبًّ .فال تغ يً خٌفٖػ أٔ ٌهبى سغٖغ ِٖغف إهٓ ؽٖبغث اهلّايغ اهخٌهٖيٖج ّاهمؼائة اهًبغهج
يوٓ أؿبؾ يً االخؿبق فٕ يعخوف اهتوغاً هخسٌة عنؼ اهيؼاسضج.
ّفٕ ُػا اهؿٖبق ،أّغ اإلفبغث تؿّٖؿؼا ،اهخٕ خيذل غهٖال ضٖب يوٓ أً كّث اهخٌهٖى اهيبهٕ خخّافق يى اؽغُبؼ اهلنبو
اهيبهٕ ّخفمٕ إهَٖ .فًوٓ ؿتٖل اهيذبل ،خفخؼن ؿّٖؿؼا يوٓ اهتٌّم اهنتٖؼث ّػاح اهنبتى اهًبهيٕ االضخفبه تؼأؾ يبل
إهؽايٕ أيوٓ تنذٖؼ ييب خخنوتَ يًبٖٖؼ اخفبكٖج تبؽل ّ ،5يى ػهم ال ٖؽال كنبيِب اهيبهٕ ،اهػٔ أغعوح يوَٖ خًغٖالح
ييٖلجًٖ ،يل فٕ هؼّف يّاخٖج.
أيب اهيسبل اهذبهد هخّذٖق اهخًبًّ فِّ إكبيج فتنج األيبً اهيبهٕ اهًبهيٖج ـ هويؿبيغث فٕ ضيبٖج نبفج اهتوغاً يً اهِتّن
اهضبغ فٕ اهٌفبن االكخكبغٔ أّ عنؼ اهًغّْ اهيبهٖجّ .فٕ ُػا اهؿٖبق ،تػهح اهتوغاً األّؼّتٖج يؤعؼا سِّغا خؿخضق
اهذٌبء هتٌبء يذل ُػا "اهسغاؼ اهٌبؼٔ".
ُّػا ُّ اهؿتة أٖمب فٕ ايختبؼ كؼاؼ أيمبء اهكٌغّق يؤعؼا تؽٖبغث يّاؼغٍ تأنذؼ يً  951يوٖبؼ غّالؼ أيؼٖنٕ
تيذبتج عنّث نتٖؼث يوٓ اهنؼٖق اهكضٖص ـ ؼيؽ ضلٖلٕ هوخمبيً اهًبهيٕ فٕ يّاسِج اهيعبنؼ اهخٕ خِغغ يؿخلتوٌب
اهيفخؼمّ .يً غّايٕ ايخؽاؽٔ أً أكّل أً ؿّٖؿؼا كبيح تغّؼ ؼئٖؿٕ فٕ ُػا اهخضؼم.
ّاؿيضّا هٕ أً أخنؼق إهٓ ٌلنج أعؼْ .فلغ خضغذح ضخٓ اًٗ يً اهخمبيً تًٖ اهتوغاً .هنً اهخمبيً غاعل اهتوغاً
يِى أٖمب .فبهّمى األيذل الخعبػ اهلؼاؼاح اهكًتج فٕ األّكبح اهًكٖتج ُّ أً ٖخى ػهم فٕ يٌبط يً اهفؼانج
االسخيبيٖج ـ ضٖد ٖنًّ هنل فعق يلًغ يوٓ نبّهج اهٌلبـّ ،ضٖد ٖضهٓ اهفلؼاء ّاهفئبح اهمًٖفج تبهضيبٖج،
ّضٖد خًيل اهضنّيج نّؿٖن أيًُّٖ .ػا يب ٖؿِل اكخؿبى ينبؿة اهٌيّ فٕ ّكح اهٖؿؼ ّيخبية اهخكضٖص فٕ ّكح
اهًؿؼ يوٓ أؿبؾ يً اهيؿبّاث ـ ييب ٖميً ؽٖبغث اهخأٖٖغ اهؿٖبؿٕ ّاهخسبٌؾ االسخيبيٕ.
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خاتمة
ّعالكج األيؼ ُػا اهيؿبء أً اهٌيّ اهلّٔ ّاهيخّاؽً يوٓ أؿبؾ يؿخيؼ ّفبيل هوسيٖى ُّ ُغف كؼٖة اهيٌبلّ .يوٌٖب
أً ٌعخبؼ يؽٖز اهؿٖبؿبح اهيالئى ّأً ٌيمٕ يًب تًؽى كّٔ يوٓ اهيؿبؼ اهكضٖص.
ّهٖؾ ُػا ُّ اهّكح اهيٌبؿة هوؼؤٖج ككٖؼث اهيغْ أّ اليخيبغ يتغأ االًٌؽاهٖج.
ّؿّٖؿؼا يذبل ّامص هنٖفٖج خضلٖق االؿخلؼاؼ تبهخّاؽٔ يى اهٌيّّ ،نٖفٖج اكخؼاً اهاليؼنؽٖج اهيبهٖج تبهًيل خضح يهوج
االخضبغ اهٌلغّٔ ،نػهم اكخؼاً ٌسبش اهلنبو اهيبهٕ تبهؼكبتج اهيضنيج .إٌَ توغ ّٖمص نٖفٖج اهخًبًّ يى توغاً اهسّاؼ
ّخضلٖق اهٌفى هوسيٖى .إٌِب غؼّؾ يِيج.
ّإػا نبً هٕ اعخٖبؼ عبخيج هِػٍ اهنويج ،فأؼسّ أً أخؼننى يى إضغْ عّانؼٔ :إً اهٌيّ ّاالؿخلؼاؼ ال ٖخٌبفٓ أضغُيب
يى اٗعؼ ـ أٔ ال ٖخًًٖ اعخٖبؼ "إيب ُػا أّ ػام" ـ ّٖينٌٌب أً ٌؼؿى يؿبؼا ٖسخيى فَٖ اهعٖبؼاً.
إً يِيج اهكٌغّق أً ٖلف إهٓ سبٌة توغاٌَ األيمبء ّيؿبيغث توغاٌَ األيمبء .فٌضً ٌؿًٓ يى أيمبئٌب اهتبهغ يغغُى
 088توغا هخضلٖق االؿخلؼاؼ ّاهٌيُّّ ،يب اهغيبيخبً األؿبؿٖخبً هيؿخلتل أفمل.
ّأعٖؼا أعخخى نويخٕ تًتبؼث ضنٖيج كبهِب "أهتؼح أٌٖفخبًٖ" إػ غيب اهٌبؾ كبئال" ،خًوى يً أيؿمّ ،يِـ هّٖيمّ ،مى
أيوم فٕ غغم" .فوًٌيل اهّٖى ضخٓ خكتص آيبهٌب اهسيبيٖج هوغغ ضلٖلج ّاكًج.

