الهسخت المعدة لإللقاء

آسٌا والجـعاون االقجصـادي الواعـد
نويد تهشٖدخ نرٖشرًٖ الغثرد،

يدٖر ؿثى ظٌدّق تهٌلد تهدّهٕ
نّتالهيحّرٌّ 41 ،فيحر 2142
يشثء تهخٖر .شِاليثذ شٖضثُررت! يً دّتؿٕ شرّرٔ تهحثهغ أً أنًّ ٌُث تهّٖىّ .تشيعّت هٕ أً أرلدى حثهضنر إهٓ
"ضيـٖد تالكرظثد تهيثهٖزٖد" ّ"حٌم ٌٖغثرت يثهٖزٖث" ؿوٓ رٌؼٖى ُذٍ تهفـثهٖدّ .أّضَ تهضنر ّتهـرفثً حضنل خثط إهٓ
تهشٖدخ زٖرٕ ،يعثفؼ تهحٌم تهيرنزٔ ،تهرٕ رـرحر حعق ّتعدخ يً أفغل يشؤّهٕ تهحٌّم تهيرنزٖد فٕ تهـثهى ـ
ّظثعحد أػّل يدخ خديد فٕ ُذت تهيٌظج! ّتشيعّت هٕ أً أؿرج أٖغث ؿً تيرٌثٌٕ هوشٖد رثً شرٔ دترّ يعيد
ضرٖف ،رةٖس ضيـٖد تالكرظثد تهيثهٖزٖد.
ٖشرٌٕ أً أؿّد إهٓ آشٖث يرخ أخرْ .فلد نٌذ ٌُث فٕ تهضِر تهيثغٕ حيٌثشحد تٌـلثد تضريثؿثذ تهظٌدّق تهشٌّٖد فٕ
ػّنّّٖ .أٌث أنرر زٖثرترٕ إهٓ تهيٌػلد هشحج رةٖشٕ ُّّ ،تهدّر تهلٖثدٔ تهيرٌثيٕ تهذٔ رلّى حَ آشٖث فٕ تالكرظثد
تهـثهيٕ ـ ّفٕ ظٌدّق تهٌلد تهدّهٕ أٖغث.
ّعشحٌث أً ٌٌؼر إهٓ يدْ تهرلدى تهذٔ أعرزرَ ُذٍ تهيٌػلد عرٓ تًٗ .فـوٓ يدتر سالسد ؿلّد ،كفزذ عظد آشٖث
تهظثؿدخ فٕ إضيثهٕ تهٌثرص تهيعوٕ يً  %41إهٓ ّ ،%01تررفـذ يشرّٖثذ تهيـٖضد حّتكؾ شرد أغـثفّ ،خرش ؿدد
ُثةل يً تهشنثً كّتيَ ٌظف يوٖثر ٌشيد يً دتةرخ تهفلرّ .كد عللذ آشٖث تهظثؿدخ ؿوٓ يدتر تهـلد تهيثغٕ فلػ يـدل
ٌيّ رضثّز  %4.2شٌّٖث.
ّفٕ رثرٖخ أكرج ،أسٌثء تهفررخ تهـظٖحد هألزيد تهيثهٖد تهـثهيٖد ،نثٌذ آشٖث ُٕ تهرٕ عثفؼذ ؿوٓ ٌحرتس تأليل يضرـالً،

ّشثُيذ حٌعّ سوسٕ تهٌيّ تهـثهيّٕ .يً تهّتغظ أً تهزخى يّضّد ٌُثّ ،تهػثكد تهدٌٖثيٖنٖد يّضّدخ ٌُثّ ،تهيشرلحل ٖحدأ
يً ٌُث.
ّيثهٖزٖث هِث ٌظٖج نحٖر يً ُذٍ تهلظد .فِذت تهحود غٌٕ حرثرٖخَ تهـرٖقّ ،نثً دتةيث حودت رضثرٖث ررالكٓ فَٖ تهعغثرتذ
ّرزدُرُ ّ .ذت يث أرتٍ تهّٖى أٖغث ّأٌث أزّر يثهٖزٖث فٕ ُذت تهرّكٖذ حًٖ ؿٖدًٖ يِيًٖ ٌٖريٖثً هرلثهٖد يخروفدُّ ،يث
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"تعرفثالذ دّٖتهٕ" (يِرضثً تألٌّتر) ّ"تعرفثالذ تألّل يً يعرى"ّ .يثهٖزٖث تهّٖى ُٕ يً أنسر يرتنز آشٖث دٌٖثيٖنٖد
ّتحرنثرت ـ عٖز رررنز نل تألحظثر ؿوٓ تهيشرلحل.
ّيؾ ُذت تهيشرلحل ٌظج تألؿًٖ ،أّد أً أرعدز تهّٖى ؿً سالسد أيّر:
-4

حرٌثيص تهشٖثشد فٕ تالكرظثدتذ تهيرلديد ـ ّتالٌـنثشثذ ؿوٓ آشٖث،
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تهيزتٖث ّتهيٌثفؾ تهرٕ ٖرٖعِث رّسٖق تهرـثًّ تالكرظثدٔ دتخل آشٖث،
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ّتألُيٖد تألّشؾ ٌػثكث تهرٕ ٖرشى حِث تهرـثًّ تهدّهٕ فٕ يضثل تهشٖثشثذ.

 -4برهامج السٌاست فً االقجصاداث المجقدمت واهعكاساجه عمى آسٌا
أّد تهحدء حثالكرظثد تهـثهيٕ ،عٖز ال ٖزتل تهزخى حػٖةث .فٌعً ٌرّكؾ أً ٖحوغ تهٌيّ تهـثهيٕ  %0.0فٕ ؿثى ّ 2142
 %0.3فٕ ؿثى  2140ـ أٔ أكل ييث رظّرٌث يٌذ حغـد ضِّر.
ّهٖس تهيِى ُّ تهرحثػؤ ذترَ ،إٌيث تهيِى ُّ تٌرضثر تهرحثػؤ إهٓ يخروف تهيٌثػق تهرٕ نثً أدتؤُث يريثشنث كحل ذهم.
ُّذت ُّ أنسر يث ٖلولٌٕ .ففٕ ُذت تهـثهى تهيررتحػ ،ال ّٖضد فٕ تهّتكؾ يخحأ ٌوضأ إهَٖ.
ٌرْ ذهم ٌُث .فلد رينٌذ يثهٖزٖث يً رعلٖق أدتء ضٖد عرٓ تًٗ ،يشضود ٌيّت رضثّز  ،%1.2هنٌٌث فٕ يّكف رعٖػ حَ
تهيخثػر .فلد ُحػ تهٌيّ ُذت تهـثى فٕ حودتً آشٖث تهظثؿدخ إهٓ أدٌٓ يشرّٖثرَ يٌذ ؿثى  2115ـ ُّّ يث ٖرضؾ فٕ
ضثٌج يٌَ إهٓ رحثػؤ تالكرظثدًٖ تهظٌٖٕ ّتهٌِدّٔ ،إً نثً ٖرضؾ أٖغث إهٓ تهرٖثط تهـثرٖد تهرٕ ضثءذ حِث ؿّتظف
تهغرج.
إٌِث رّتحػ كّٖد .فثهػوج فٕ نل يً أّرّحث ّتهّالٖثذ تهيرعدخ ؿوٓ عدخ ٖضنل عّتهٕ سوز ظثفٕ تهظثدرتذ فٕ آشٖث
تهظثؿدخّ .كد زتدذ تهيضثرند تألضٌحٖد فٕ أشّتق شٌدتذ تهدًٖ تهشٖثدٖد تهيعوٖد حيلدتر تهغِـف رلرٖحث ؿوٓ يدتر
تهخيس شٌّتذ تهيثغٖدُّ .ذت أٖغث ٌرتٍ ٌُث فٕ يثهٖزٖث ،عٖز أظحظ تألضثٌج ٖعيوًّ عثهٖث  %01رلرٖحث يً تهشٌدتذ
تهعنّيٖدّ .يً سى ٌضد أً آشٖث يـرغد يً نل تهضّتٌج هعدّز رعّالذ فٕ يً تهيزتش تالشرسيثرٔ تهشثةد.
ٌّرْ أً تهٌيّ شٌٖرـص يً ضدٖد فٕ تهفررخ تهيلحودّ ،أً آشٖث شرعرفؼ حينثٌرِث فٕ كٖثدخ تهٌيّ ـ عٖز رعلق رّشـث
تكرظثدٖث أشرؽ يً تهيرّشػ تهـثهيٕ حيلدتر ٌلػرًٖ يةّٖرًٖ فٕ تهـثى تهلثدى.
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هنً نل ُذت ٖضج أال ٖـرحر أيرت يشويث حَ .فِّ ٖـريد ؿوٓ تهرعرنثذ تهرٕ ٖلّى حِث ظٌثؽ تهشٖثشثذ فٕ تهـثهى،
ّخثظد فٕ تهّالٖثذ تهيرعدخ ّأّرّحث"ّ .تهرعرم" ُٕ تهنويد تهيفظوٖد ٌُث.
ّفٕ ُذت تهخظّط ،أؿرلد أً تهغرج ٖينً أً ٖرـوى يً نٖفٖد رـثيل آشٖث يؾ تألزيد تهرٕ رـرغذ هِث فٕ تهرشـٌٖثذ.
ففٕ أؿلثج تألزيد ،خرضذ آشٖث حلّخ ّظالحد ،تشرٌثدت إهٓ شٖثشثذ تكرظثدٖد نوٖد ُّٖنوٖد شوٖيدّ .تٗشًّّٖٖ هى
ٖشرخوظّت تهدرس تهخثػب يً تألزيد ـ فوى رشرنًٖ أّ ررّترْ أّ رٌشعج يً تهـثهى .حل فـوذ تهـنس ريثيث.
ّهٌٌؼر إهٓ يث رعلق يؤخرتٌُ .ثم إدترخ ضٖدخ هيثهٖثذ تهلػثؿًٖ تهـثى ّتهخثطّ .كد ُحػذ ٌشج تهدًٖ إهٓ رأس تهيثل
فٕ كػثؽ تهضرنثذ حيلدتر سالسد أرحثؽ يٌذ تألزيد تٗشّٖٖد ،نيث تٌخفغذ ٌشج تهرفؾ تهيثهٕ ّكل تالؿريثد ؿوٓ
تهريّٖل تألضٌحٕ .أيث ٌشحد تهدًٖ تهخثرضٕ إهٓ تالعرٖثػٖثذ تهرشيٖد ـ ُّّ يؤضر أشثشٕ هالٌنضثف تهخثرضٕ ـ فلد
ررتضـذ حيلدتر تهسوز أّ أنسر.
ّحثخرظثر ،أظحعذ أشثشثذ تالكرظثد تٗشّٖٔ أنسر أيثٌث ّشاليد ّظالحد ـ هنٌِث ال رزتل يفرّعد هوـثهى ّهألؿيثل.
ٌّٖػّٔ ُذت ؿوٓ درّس يِيد هالكرظثدتذ تهيرلديد تهرٕ رّتضَ رعدٖثذ ضشٖيد.
ّشأرعدز كوٖال ؿً تهّالٖثذ تهيرعدخ ّأّرّحثٌ ،ؼرت ألُيٖرِيث ّيث ؿوِٖيث يً يشؤّهٖد خثظد فٕ تهرعرم تهيػوّج.
ٌُثم يػوج ؿثضل ٖريسل فٕ غرّرخ أً ٖرضٌج ظٌثؽ تهشٖثشثذ تأليرٖنًٖٖ حأٔ سيً يث ٖػوق ؿوَٖ تشى "تهيٌعدر
تهيثهٕ" .ذهم أً تهرخفٖغثذ تهغرٖحٖد تهرٕ رضرف يدرِث ؿوٓ تالٌرِثء ّرخفٖغثذ تإلٌفثق تإلهزتيٖد تهيعريود إذت حدآ
ٖؤسرتً ؿوٓ تهيضِد تالكرظثدٔ ،فشّف ِٖحػ تهٌيّ فٕ تهّالٖثذ تهيرعدخ إهٓ تهظفر أّ أدٌٓ ـ ّهًٖ رنًّ حلٖد حودتً
تهـثهى يعظٌد يً تألسر تهالعقُ .ذٍ تألضّتء يً ؿدى تهٖلًٖ حضأً تهشٖثشد تالكرظثدٖد ٖضج أً ررحددّ ،شٖنًّ رغثيً
نل تألػرتف الزيث هرعلٖق ذهم.
ّٖضج ؿوٓ يٌػلد تهّٖرّ ،تهرٕ ال رزتل رّتضَ أزيد ،أً رفٕ أٖغث حثالهرزتيثذ تهرٕ رـِدذ حِث فٕ شٖثشرِث
تالكرظثدٖد ؿوٓ تهيشرّْ تهّػٌٕ ّتإلكوٖيٕ ـ شّتء تهيرـولد حثهيّتزٌد تهـثيد أى تالهرزتيثذ تهيثهٖد أى تهِٖنوٖدّ .أكّل
يرخ أخرْ أً ضيٖؾ تألػرتف تهيـٌٖد ٖضج أً رلّى حدّرُث.
ؿوٓ أّرّحث إذً أً ريغٕ حلّخ فٕ رّسٖق تهرـثًّ تالكرظثدٔ ـ ّخثظد ؿً ػرٖق رـيٖق تهرنثيل ؿوٓ يشرّْ
تهيّتزٌد تهـثيد ّتهلػثؽ تهيثهّٕ .يً أُى تألّهّٖثذ حثهٌشحد هيٌػلد تهّٖرّ أً رٌضب ترعثدت يظرفٖث علٖلٖث هٖنًّ ينيال
هالرعثد تهٌلدّٖٔ .ـٌٕ ُذت أً رنًّ تهخػّخ تألّهٓ ُٕ ّغؾ إػثر ركثحٕ يّعد ،سى ٖلثى فٕ تهٌِثٖد ٌؼثى أّرّحٕ
ضثيؾ هرأيًٖ تهّدتةؾ ّآهٖد هرشّٖد أّغثؽ تهحٌّم ريروم يّترد ّكثةٖد يضررند ؿوٓ تهيشرّْ تألّرّحٕ.
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ُّذت تهٌّؽ يً تهرنثيل شّٖفر تهعيثٖد ّتالشرلرتر هويٌػلد ننل .فيً خالل رغثفر نل تهضِّد رشثؿد أّرّحث ٌفشِث ـ
نيث رشثؿد تالكرظثد تهـثهيٕ نوَ.
 -2جوثٌق الجعاون االقجصادي داخل آسٌا
ّٖلّدٌٕ ُذت إهٓ ٌلػد عدٖسٕ تهسثٌٖد ُذت تهيشثء ـ ُّٕ يزتٖث رّسٖق تهرـثًّ تالكرظثدٔ دتخل آشٖث.
فنيث ُّ تهعثل فٕ أّرّحثٖ ،رػوج تهررتحػ تهـثهيٕ تهرتًُ يٌثُص ضدٖدخ فٕ ُذٍ تهيٌػلد أٖغثّ .حرـحٖر تهرّتةٕ
تهيثهٖزٔ تهضثج رثً رّتً إٌغ" :هعؼثذ تهزيً تهرٕ ٖرغٖر فِٖث تهـثهى رُخرِش أفغل يث فٕ تهٌثس ّأشّأ يث فِٖىٌّ ".رضّ
أً رنًّ تخرٖثرترٌث دتةيث ُٕ تألفغل!
ّتشيعّت هٕ أً أّغظ ُذٍ تهٌلػد :أٌث ال أرعدز ٌُث ؿً تهرنثيل تهشٖثشٕ أّ أٌّتؽ تالرعثد تهٌلدٔ تهرٕ ٌرتُث فٕ
أّرّحث ّفٕ يخروف أٌعثء تهـثهى .إٌيث أرعدز ؿً يشرلحل ّتؿد أّشؾ ٌػثكث ٖعيوَ تهرـثًّ تالكرظثدٔ فٕ يضثهًٖ
يعددًٖ ـ ُيث تهرضثرخ ّتهريّٖل.

تهرنثيل تهرضثرٔ
حثهٌشحد هورنثيل تهرضثرٌٔ ،ضد أً آشٖث كػـذ خػّتذ نحٖرخ حثهفـل .فـوٓ يدتر تهـلد تهيثغٕ ،زتدذ تهرضثرخ دتخل
آشٖث سالسد أغـثف ،حل إً تهرضثرخ تإلكوٖيٖد حًٖ حودتً آشٖث تهظثؿدخ عللذ ٌيّت أشرؽ.
ّيؾ تهرضثرخ تٗشّٖٖد ،رردفق رّتفد نسٖرخ يـث هرضنل ٌِرت ّتعدت نحٖرتّ .يً تألٌيثػ تهيـرثدخ أً تالكرظثدتذ تٗشّٖٖد
ررشل شوـث ّشٖػد إهٓ تهظًٖ تهرٕ رلّى حرضيٖـِث هرظحظ شوـث ٌِثةٖد هورظدٖرّ .تهّتكؾ أً تهشوؾ تهّشٖػد ريسل تًٗ
أنسر يً  %41يً نل تهظثدرتذ تٗشّٖٖد.
ّيثهٖزٖث ضزء يً ُذت تهردفق ـ ّخثظد ؿً ػرٖق رظدٖر شوؾ إهنررٌّٖد كٖيد فٕ أؿوٓ شوشود تهلٖيد تهيغثفدّ .كد
زتدذ ظثدرتذ تهشوؾ تهّشٖػد يً يثهٖزٖث إهٓ تهظًٖ حيلدتر أرحـد أغـثف يٌذ أّتشػ تهرشـٌٖثذ"ّ .شحثق تهرٌثّج"
تهذٔ ٌضِدٍ حًٖ يخروف تهعولثذ فٕ شوشود تهـرع علق يٌثفؾ نحٖرخ هيثهٖزٖث ّتهيٌػلد ،عٖز غيً أً تهضِد تهيضررم
ٖنثفأ ينثفأخ يضررند.
هنً ُذت تهردفق ال ٖشنً أحدتٌّ .عً ٌـوى أً دّر تهظًٖ ّٖتظل تهرػّر حشرؿدّ .كد ررتضؾ فثةع عشثحِث تهضثرٔ
حثهفـل يً ذرّخ حوغذ  %41إهٓ  %0يً إضيثهٕ تهٌثرص تهيعوٕ ُّّ ،يث ُٖـزْ فٕ تألشثس إهٓ تالشرسيثر عرٓ تًٗ،
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هنٌٌث ٌرّكؾ عدّز رعّل ٌعّ تالشرِالمُّ .ذٍ ُٕ تهيرعود تهنحٖرخ تهلثديدّ ،أؿرلد أً حودتً "آشٖثً" أظحعذ فٕ
ّغؾ ٖرٖظ هِث تالشرفثدخ يً ُذٍ تهشّق تهنحٖرخ ّتهضذتحد.
ّحثهػحؾ شٖرـًٖ ؿوٓ حودتً "آشٖثً" ذترِث أً ردؿى تالشرِالم تهيعوٕ .فثهرعّل ٌعّ يشرّْ تهدخل تهيررفؾ ال ٖينً أً
ٖرعلق فٕ ٌِثٖد تهيػثف إال يً خالل ػحلد يرّشػد كّٖدّ .أنرر ٌُث أً زٖثدخ تهرنثيل تإلكوٖيٕ ٖينً أً رشثؿد فٕ
ُذت تهظدد ،ؿً ػرٖق إرثعد شحل ضدٖدخ هونشج تهيضررم.
ّحثهٌؼر إهٓ تهيشرلحلٌُ ،ثم إينثٌٖثذ ُثةود ٌٖػّٔ ؿوِٖث رنًّ يضيّؿد تكرظثدٖد هحودتً آشٖثً فٕ ؿثى .2142
ّٖينً رعلٖق يٌثفؾ نحٖرخ أٖغث يً خالل "تهضرتند ؿحر تهيعٖػ تهِثدا"ّ ،خثظد حثهررنٖز ؿوٓ أشّتق تهخديثذ ـ
ُّّ كػثؽ ؼل يضيّال حعيثٖد يفرػد هفررخ حثهغد تهػّل.
ّيث يً ضم فٕ أً آشٖث ٖينٌِث تالشرفثدخ فٕ تهيشرلحل يً فرظ يزٖد يً تألحّتج أيثى تهرضثرخ.

تهرنثيل تهيثهٕ
يثذت ؿً تهرنثيل تهيثهٕ؟ ٌُث ّٖضد يضثل أّشؾ هورلدى ألً تهرنثيل تهيثهٕ يرأخر عثهٖث ؿً تهرنثيل تهرضثرٔ .فأنسر يً
 %61يً تشرسيثرتذ تهعثفؼد تهـثحرخ هوعدّد فٕ يٌػلد آشٖثً ُٕ ردفلثذ يؾ تالكرظثدتذ تهيرلديد خثرش آشٖثّ .آشٖث
ـ حيث هدِٖث يً فّتةع فٕ عشثحثرِث تهضثرٖد ـ ال رشرسير كدرت نثفٖث يً يدخرترِث دتخوٖث.
ّحثهػحؾٌ ،عً ٌرْ حثهفـل ردفلثذ تشرسيثر أضٌحٕ يحثضر دتخل تهيٌػلد .فيثهٖزٖث ،ؿوٓ شحٖل تهيسثل ،هِث تشرسيثرتذ
يحثضرخ نحٖرخ فٕ نيحّدٖث ّإٌدٌّٖشٖث ّرثٖوٌد ّفٖذ ٌثى.
ّٖينً أً رؤدٔ زٖثدخ تهرنثيل تهيثهٕ تإلكوٖيٕ إهٓ فرظ تهحثج أيثى تهـدٖد يً تهيٌثفؾ تهضدٖدخ .فٖينٌِث إؿػثء دفـد هوػوج
تهيعوٕ ـ ّذهم ،يسال ،حأً رٖشر تهعظّل ؿوٓ تالةريثً أيثى تألؿيثل تهظغٖرخ فٕ حودتً نيثهٖزٖثّٖ .ينٌِث أً رضـل
تالكرظثدتذ أنسر أيثٌث ،ؿً ػرٖق تهيشثط حيزٖد يً تهرأيًٖ غد تهرلوج ّتهرػّرتذ تهيـثنشدّ .يً تهيٌثفؾ تهيِيد
تألخرْ أٌِث ٖينً أً رعد يً ؿدى تهيشثّتخ ؿً ػرٖق فرظ يضثل أنحر أيثى تهفلرتء هوعظّل ؿوٓ تهخديثذ تهيثهٖد.
ّؿوٓ تهيشرّْ تهـيوٕ ،رزدتد شِّهد تهرنثيل تهيثهٕ حضـل تهٌؼى تهيظرفٖد تهيعوٖد أنسر تٌفرثعث ّرٌثفشٖدّ .شٖشثؿد فٕ
ذهم رنثيل أشّتق تألشِى فٕ حودتً "آشٖثً"ّ ،نذهم ّضّد شّق إكوٖيٖد أنحر هوشٌدتذ ،ؿوٓ تهٌعّ تهيرّخٓ فٕ "يحثدرخ
أشّتق تألشِى تٗشّٖٖد".
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ّرشثؿد يثهٖزٖث فٕ كٖثدخ تهيشٖرخ يً خالل حرٌثيص تهرعّل تالكرظثدٔ ُّٕ ،يشرـدخ الرخثذ تهخػّخ تهرثهٖد ـ ُّٕ
رـزٖز تإلٌرثضٖد ّتهٌيّ هرظحظ حودت يررفؾ تهدخل ٖردفق تكرظثدٍ حثهعّٖٖد يؾ عوّل ؿثى ُ .2121ذت أنسر يً ػيّط ـ
إٌَ ٖررنز ؿوٓ ؿزى أنٖد رضشدٍ تهشٖثشد تالكرظثدٖد.
ّهدؿى ُذت تهرعّل ،كثى "حٌم ٌٖغثرت يثهٖزٖث" حّغؾ خػد هولػثؽ تهيثهٕ ،شـٖث هرعلٖق ٌؼثى يثهٕ ؿثهيٕ ٖوٖق ححود يررفؾ
تهدخلّ .أؿرلد أً ذهم يينً.
ّيثهٖزٖث هِث رثرٖخ ػّٖل يً تالحرنثر تهيثهٕ حثهفـل .فلد أظحعذ رتةدخ ؿثهيٖث فٕ شّق تهظنّم ،أّ تهشٌدتذ تهيرّتفلد
يؾ تهضرٖـد ـ عٖز ريسل يـثيالرِث سوسٕ تهيـثيالذ فٕ شّق تهظنّم .هلد رأذ يثهٖزٖث فرظد فثشرفثدذ يٌِث.
ّأرّكؾ أال ٖنًّ تهيشرلحل يخروفث ؿً ذهم.
ّرّسٖق تهرـثًّ تالكرظثدٔ ـ رغى أػٖثف تهحودتً ّتهسلثفثذ ّتهٌؼى تهيخروفد فٕ آشٖث ـ ُّ ضزء نحٖر يً ذهم
تهيشرلحل.

إٌضثط تهرنثيل
ؿوٌٖث ضيٖـث أً ٌدرم أً تهرنثيل ال ٖأرٕ دًّ رنوفدّ .تالكرظثدتذ تألنسر رنثيال ؿوٓ تهظـٖد تهيثهٕ ُٕ تألنسر رـرغث
هوـّتظفّ .ؿوٓ ّضَ تهرعدٖد ،حٌٖيث ٖينً أً رعلق تهردفلثذ تهرأشيثهٖد يٌثفؾ نحٖرخٖ ،ينٌِث أٖغث أً رُغرِق تهحودتً فٕ
دّرتذ غثرخ ررٌلل فِٖث حًٖ أؿوٓ تهليى ّأدٌٓ تهدرنثذ.
ّفٕ ٌفس تهّكذٖ ،شيظ رـيٖق تهرػّر فٕ تألشّتق تهيثهٖد هالكرظثد حغرس ضذّر كّٖد ّرضثّز تهـّتظف حٌضثط.
ّأٌرى رـويًّ ذهم ٌُث فٕ يثهٖزٖث .فلػ أضثرذ تهشٖدخ زٖرٕ إهٓ أً تهٌؼثى تهشٖثشٕ تهٌثغظ ٖينً أً ٖرـثيل يؾ
تهردفلثذ تهرأشيثهٖد دًّ أً رغركَ تهيضنالذّ .خٖر ضثُد ؿوٓ يِثررِث تهفثةلد فٕ تإلدترخ تالكرظثدٖد أً يثهٖزٖث رريرؾ
حدرضد ضٖدخ يً تهعيثٖد.
ّتهّتكؾ أً تإلدترخ تالكرظثدٖد ؿثيل أشثشٕ .فئذت نثٌذ تهردفلثذ رأرٕ يً خالل تهٌؼثى تهيظرفٕٖ ،ظحظ تهيٌػلٕ ُّ
تشرخدتى أدّتذ تهشاليد تالعررتزٖد تهنوٖد ـ يسل رضدٖد ضرّػ تهلرّع تهـلثرٖد أّ إهزتى تهحٌّم حثالعرفثؼ حرأس يثل
أنحرّ .فٕ ؼرّف أخرْ ،كد ٖنًّ يً تألفٖد تشرخدتى غّتحػ رأس تهيثل تهيؤكردّ .رضدر تإلضثرخ إهٓ أً يثهٖزٖث
نثٌذ شحثكد فٕ ُذت تهيضثل.
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ّرعلٖق تالشرفثدخ تهلظّْ يً تهرنثيل تهيثهٕ ٖـٌٕ أٖغث ّغؾ كّتؿد رٌؼٖيٖد أفغلّ .أؿٌٕ حِذت إرشثء كّتؿد ؿثهيٖد
يسل إظالعثذ حثزل ّ .0أؿٌٕ أٖغث ّغؾ كّتؿد يعوٖد ،نأػر رٌؼٖيٖد أكّْ ّأنسر ترشثكث ُّّ ،يث ٖضيل تهركثحد
ؿحر تهعدّد.
ّأيثى آشٖث فرظد فرٖدخ هرعلٖق تهرنثيل تهيثهٕ تهظعٖظ ـ يؾ رضٌج تهخػّتذ تهخثػةد ّتهرضثّزتذ تهرٕ عدسذ فٕ
تهغرج.
ٌلػد أخرْ فٕ ُذت تهخظّط ُّٕ ،أٌَ يؾ زٖثدخ تهرنثيل تهـثهيٕ ،كد ٖنًّ يً تهشِل فٕ حـع تألعٖثً أً ٖغل
تهحـع تهػرٖق أّ ٌٖشثُى تٗخرًّّ .فٕ يسل ُذت تهـثهى ،رزدتد أُيٖد تهرأند يً تضررتم تهضيٖؾ فٕ ضٌٕ سيثر تهٌيّ،
ّغيثً عيثٖد ذّٔ تألّغثؽ تالكرظثدٖد تهِضد ـ ّإضرتنِى.
ّٖينً ٗشٖث أً رلّى ححـع تهرعشٌٖثذ فٕ ُذت تهخظّط .فحثهرغى يً ررتضؾ تهفلر إهٓ عد نحٖر ؿوٓ يدتر تهـلّد
تهلوٖود تهيثغٖدٌ ،ضد أً ؿدى تهيشثّتخ فٕ تهدخل فٕ زٖثدخ يشريرخّ .عرٓ يثهٖزٖث ،تهرٕ كػـذ ضّػث ػّٖال فٕ تهعد
يً ؿدى تهيشثّتخ فٕ تهشحـٌٖثذ ّتهسيثٌٌٖثذ ،هى رضِد يزٖدت يً تهررتضؾ يٌذ ذهم تهعًٖ.
ال ٖرـًٖ تهرعرم ؿوٓ ؿدخ ضحِثذ:
ّهضـل تهٌيّ أنسر ضيّ ً


ٖينً زٖثدخ تإلٌفثق ؿوٓ تهرؿثٖد تهظعٖد ّتهرـوٖىُّ ،يث فٕ يشرّْ يٌخفع ٌشحٖث فٕ آشٖث.



ٖينً رغػٖد ؿدد أنحر يً تهيّتػًٌٖ فٕ ٌؼى تهرلثؿد ّرأيٌٖثذ تهحػثهد ـ إذ أً  %21فلػ يً تهشنثً تهذًٖ
حوغّت شً تهـيل ٖريرـًّ حِذٍ تهرغػٖد فٕ حودتً آشٖث تهظثؿدخ ،يلثرٌد حٌشحد  %31هدْ تهحودتً تألؿغثء فٕ
"يٌؼيد تهرـثًّ ّتهرٌيٖد فٕ تهيٖدتً تالكرظثدٔ" )(OECD



ٖينً زٖثدخ تهعد تألدٌٓ ألضّر تهفلرتء ُّّ ،عد يٌخفع ٌشحٖث فٕ آشٖث ـ ّعشج ؿويٕ أً يثهٖزٖث
تشرعدسذ يؤخرت شٖثشد ررـوق حثهعد تألدٌٓ هألضّر



ّٖينً رعشًٖ فرط تهّظّل إهٓ تألشّتق تهيثهٖد ـ فٌِثم ٌشحد يً تهشنثً فٕ ضرق آشٖث رحوغ تًٗ %31
رلرٖحث ال ٖينٌِث تالشرفثدخ يً خديثذ تهٌؼثى تهيثهٕ تهرشيٕ.

ّأؿوى أً يثهٖزٖث رـيل ضثُدخ هرعلٖق ُذٍ تهحٌّد تهيِيدّ ،أشرػٖؾ رؤٖد تهرلدى تهضثرٔ حضأٌِثّ .تًٗ ُّ تهّكذ
تهيٌثشج هرعلٖق تهيزٖد.
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 -3الجعاون الدولً فً مجال السٌاساث
هلد رعدسذ عرٓ تًٗ ؿً إضرتءتذ تهشٖثشد تهيػوّحد يً تالكرظثدتذ تهيرلديد ّتالٌـنثشثذ ؿوٓ آشٖثّ .رعدسذ ؿً
زٖثدخ تهرنثيل تالكرظثدٔ دتخل آشٖثّ .تشيعّت هٕ أً أٌرلل حثهعدٖز إهٓ ٌلػرٕ تهسثهسد ـ ُّٕ أُيٖد تهرـثًّ تهدّهٕ
فٕ يضثل تهشٖثشثذ.
عشج رـحٖر رٌّنّ ؿحد تهرعيً ـ أحّ تالشرلالل فٕ يثهٖزٖث ـ "إً يشرلحوٌث ٖـريد ؿوٓ يدْ كدرخ أٌّتؽ يخروفد نسٖرخ
يً تهٌثس فٕ تهـٖص ّتهـيل يـث".
آشٖث رفِى ذهم ضٖدت .فثهحودتً ررـثًّ ّررغثيً ؿوٓ تهيشرّْ تإلكوٖيّٕ ،ؿوٓ تهيشرّْ تهـثهيّٕ ،يً خالل ؿغّٖرِث
فٕ تهظٌدّق.
حدءت يً تهيشرّْ تإلكوٖيٕٖ ،يسل "تهرعّل إهٓ تهـيل يرـدد تألػرتف فٖيث حـد يحثدرخ ضٖثٌغ يثٔ" يسثال ضٖدت الهرزتى
حودتً "آشٖثً" حرـيٖق تهرـثًّّ .يً تهيضضؾ نسٖرت حثهٌشحد هٕ أٖغث ؼِّر ينرج تهحعّز تالكرظثدٖد تهنوٖد هحودتً
آشٖثً ،(AMRO) 0+تهذٔ حدأ فٕ إضرتء ركثحد إكوٖيٖد يشرلود ـ هرٌحَٖ تهحودتً حوػف إهٓ غرّرخ أً رـيل يـث ؿوٓ
ٌعّ يٌشق.
ّؿوٓ تهيشرّْ تهـثهيٌٕ ،ـوى أً آشٖث هِث ظّذ يشيّؽ ٖعؼٓ حثالعررتى فٕ عّنيد تالكرظثد تهـثهيٕ ،حيث فٕ ذهم
فٕ يضيّؿد تهـضرًٖ عٖز ٖيسوِث شرد أؿغثء.
ّرلّى آشٖث حدّر يِى أٖغث فٕ تهظٌدّقّ .عًٖ رنريل ضّهد تإلظالعثذ تهضثرٖد فٕ ٌؼثى تهعّنيد ،شٌرْ أً %6
يً تهعظط ـ أٔ أٌظحد تهحودتً فٕ تهظٌدّق ـ يٌذ ؿثى  2113كد رى رعّٖوَ إهٓ تألشّتق تهظثؿدخ تهدٌٖثيٖنٖد
ّتهحودتً تهٌثيٖدّ .شرنًّ تهظًٖ ّتهٌِد ّتهٖثحثً حًٖ تهحودتً تهـضرخ ظثعحد أنحر تهعظط فٕ تهظٌدّق.
ّأّد تإلضثرخ أٖغث إهٓ أٌَ ؿوٓ يشرّْ تإلدترخ تهـوٖث هوظٌدّق ٌُثم ٌثةحثً هويدٖر تهـثى يً آشٖث ـ ُيث ٌثّّٖنٕ
ضٌُّٖثرت ّيًِ زّ؛ نيث أً يدٖر إدترخ آشٖث ّتهيعٖػ تهِثدا ،آٌّج شٌٖغ ،يً ٌفس تهيٌػلد أٖغث.
ٌّعً ٌّتضَ ؿثهيث ٖزدتد رضثحنث ّررتحػث فٕ ٌفس تهّكذٌ ،فِى أً ؿوٓ تهظٌدّق أً ٖرغٖر ّٖعدِّز ػرٖلد ؿيوَ ـ
ُّّ يث ٌفـوَ تًٗ .هلد رـويٌث حـع تهدرّس حثهرأنٖد يٌذ تألزيد تٗشّٖٖد.
ّتشيعّت هٕ أً أشّق حغـد أيسود رّغظ تهنٖفٖد تهرٕ ٌعثّل حِث تهـيل حفـثهٖد أنحر فٕ خديد حودتٌٌث تألؿغثء عّل
تهـثهى.
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ٌـيل ؿوٓ رـيٖق رعوٖالرٌث هِذٍ تهلظثظثذ تهدكٖلد تهرٕ رضنل يضِد تهرّتحػ تهيرلثػـد فٕ تالكرظثد تهـثهيٕ
ٌّرنز حدرضد أنحر ؿوٓ تٌرلثل تهردتؿٖثذ تالكرظثدٖد ّردتؿٖثذ رغٖر تهشٖثشثذ.



أظحعٌث أنسر يرٌّد فٕ أحـثد يرـددخ ،حيث فٕ ذهم تألفق تهزيٌٕ هرظعٖظ أّغثؽ تهيثهٖد تهـثيد ّرعرنثذ
تهشٖثشد تالكرظثدٖد هورـثيل يؾ ػفرتذ تهردفلثذ تهرأشيثهٖد.



ٌرنز تًٗ حدرضد أنحر ؿوٓ عيثٖد ضحنثذ تأليثً تالضريثؿٕ ّتكرشثى أؿحثء تهرظعٖظ حضنل ؿثدل.

ّال ضم أً رلدٖى تهدؿى تهنثفٕ هحودتٌٌث تألؿغثء فٕ أٌعثء تهـثهى ٖرػوج رّتفر تهيّترد تهالزيدّ .كد رنثرف تألؿغثء ُذت
تهـثى هرـزٖز ذخٖرخ تهيّترد تهيرثعد هوظٌدّق حيلدتر  134يوٖثر دّالر ـ هٖظل يضيّؽ تهيّترد تهيرثعد هإلكرتع
إهٓ أنسر يً ررٖوًّٖ دّالر .نذهم رنثرف أؿغثؤٌث هغيثً رّتفر تهيّترد تهنثفٖد هدْ تهظٌدّق هرلدٖى تهلرّع
تهيٖشرخ هوحودتً تألؿغثء تهفلٖرخ فٕ تهشٌّتذ تهلثديد.
هيثذت ٖـرحر ذهم يِيث؟ أّال ،ألٌَ رظّٖذ حثهسلد هوظٌدّقّ .أنسر يً ذهم أٌَ رظّٖذ حثهسلد هظثهظ تهضرتند ّتهرغثيً
ّفنرخ أٌم رشثؿد ٌفشم أٖغث عًٖ رشثؿد تٗخرًٖ.
ّأٌث أكدر ريثيث أً آشٖث ـ حيث فِٖث يثهٖزُث ـ كثيذ حِذت تهدّر تهلٖثدٔ فٕ حٌثء ُذت تهِثيص تهيثهٕ تهّكثةٕ.
ّفٕ تهٌِثٖد ،فئً تهظٌدّق ،حأؿغثةَ تهحثهغًٖ  455حودت ُّ ،تهّٖى يٌحر تهرـثًّ تالكرظثدٔ تألّل حثهفـل ؿوٓ يشرّْ
تهـثهى .فِّ ٖرضد تهحودتً هػرٖق تهـيل تهيضررم فٕ أّكثذ تهٖشر ّتهيشثؿدخ تهيرحثدهد فٕ أّكثذ تهـشر.
ّٖينً أً ٌلّل إٌٌث ٌعٖث حثهرـثًّ .فٌعً ٌؤيً حثهرـثًّ ٌّرٖد يشثؿدخ حودتٌٌث تألؿغثء ؿوٓ تالشرفثدخ يً تهرـثًّ.
ٌعً فٕ خديرنى أٌرى.
خاجمت
ّخرثيث أكّل إٌٌٕ العؼذ أً يثهٖزٖث رشرخدى ؿحثرخ أخثذخ رـحر ؿً يزتٖثُث تهنسٖر حثهٌشحد هوـثهى" :يثهٖزٖث ،آشٖث حعق".
إٌِث ؿحثرخ رغى حًٖ أعرفِث سرّخ يً تهعنيد .إٌِث رضٖر إهٓ يثهٖزٖث حثؿرحثرُث يِٖأخ ألً رشثُى فٕ عوى آشٖث تهّتؿدخ
ّأً رضثرم أنسر فٕ رعلٖلَ.
ّرشرػٖؾ يثهٖزٖث تهلٖثى حذهم حزٖثدخ تعرّتء حودتً تهضّترّ ،زٖثدخ تعرّتء تهـثهى ـ ّيً سى تعرّتء كدرُث تهيشرلحوٕ نوَ.
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ّكدر يثهٖزٖث ُّ ضزء يً كدر آشٖث تهيضررم ـ ُّّ حز تهلّخ فٕ تالكرظثد تهـثهيٕ ّكٖثدرَ فٕ تهلرً تهعثدٔ
ّتهـضرًٖ ،ؿً ػرٖق تهرـثًّ ّيً خالل تهضرتند.
فٕ زيً غٖر ُذت تهزيً ،رعدز تهضثؿر تهٌِدٔ ػثغّر ؿً "فرظ فظل ضدٖد يً فظّل تهرثرٖخ" حـد فررخ شثدرِث

تالغػرتحثذ ،فلثل "كد ٖأرٕ تهفضر يً ُذت تألفق ،يً تهضرق عٖز رضرق تهضيس".
ُذت تهضـّر ال ٖزتل ٌٖػحق ؿوٓ تهّٖىّ .هِذت ؿدذ إهٓ آشٖثّ ،هِذت شأؼل أؿّد إهِٖث.

ضنرت ـ ررٖيث نثشَ!

