تقديم

ضِدح يٌػلج اهّٖرّ أزيج حبدث سدٖدث تـد دخّل ؿدد شتخيتر  3122يً خلرٖر آفبق االكخظبد اهـبهيٕ
يرحوج اهػتؾ يتبضرث.
ّأدح يخبّف اهشّق تضأً اشخيرارٖج أّغبؽ اهيبهٖج اهـبيج فٕ إٖػبهٖب ّإشتبٌٖب إهٓ حدّد زٖبدث حبدث فٕ
ؿبئد اهشٌداح اهشٖبدٖجّ .يؾ اهضنّم اهحبهٖج حّل كٖيج أظّل تـع اهتٌّم ،ذبرح اهخشبؤالح ؿيب إذا نبٌح ُذٍ
اهتٌّم شخخينً يً إكٌبؽ اهيشخذيرًٖ تخسدٖد كرّغِىّ .تدافؾ اهلوق إزاء ؼرّف اهخيّٖل ،سيدح اهتٌّم أٌضػخِب
االئخيبٌٖج ،فبٌخفغح اهذلجُّ ،تػ اهٌضبػ االكخظبدٔ.
هنً خحرنبح اهشٖبشج اهلّٖج أحدذح خحّال فٕ ُذٍ األّغبؽ .فلد أدح االٌخخبتبح فٕ إشتبٌٖب ّخـًٖٖ رئٖس
ّزراء سدٖد فٕ إٖػبهٖب إهٓ ػيأٌج اهيشخذيرًٖ إهٓ حد يبّ .ؼِر اهخزاى أؿغبء االخحبد األّرّتٕ تيـبهسج يضنالح
اهـسز ّاهيدٌّٖٖج حًٖ خى اؿخيبد يٖذبق يبهٕ هالخحبدّ .األُى يً نل ذهم أً خّفٖر اهشّٖهج يً اهتٌم اهيرنزٔ
األّرّتٕ أزال اهيخبػر اهيخـولج تخسدٖد اهلرّع اهيظرفٖج كظٖرث األسل ،ييب أدْ تدّرٍ إهٓ خخفٖع اهغغّػ ؿوٓ
اهشٌداح اهشٖبدٖج.
ّؿبد تـع اهخفبؤل يؾ كرة اٌخِبء األزيج ّخردد تـع األٌتبء اهسٖدث ؿً االكخظبد األيرٖنٕ .هنً ُذا
اهخفبؤل ٌٖتغٕ أً ٖؼل يـخدال .فحخٓ إذا هى خلؾ أزيج أّرّتٖج أخرْ ،ال ٖزال اهٌيّ خبغـب هـّايل نتح نتٖرث فٕ
االكخظبداح اهيخلديجّ .ال خزال يخبػر ّكّؽ أزيج أخرْ كبئيج إهٓ حد نتٖرّ ،احخيبل خأذٖرُب ؿوٓ نل يً
االكخظبداح اهيخلديج ّاهظبؿدث نتٖر أٖغب.
ّأّد اهخرنٖز فٕ اهتداٖج ؿوٓ اهشٌٖبرّٖ األشبشٕ .ال تد أً ٌخشبءل ؿً اهشتة فٕ ؿدى انخشبة اهػوة كّث
أنتر فٕ االكخظبداح اهيخلديج ،رغى خّكـبح تلبء أشـبر اهفبئدث االشيٖج أكرة إهٓ اهظفر هفخرث كبديجّ .اهشتة ُّ أً
ُذٍ االكخظبداح خخغؾ هخأذٖر اذًٌٖ يً نّاتح اهٌيّ األشبشٖج ٖؼِراً فٕ خّهٖفبح يخخوفجُّ ،يب اهخلضف اهيبهٕ
ّخخفٖع كرّع اهخيّٖل اهيظرفٖجّ .نالُيب ٖـنس اهخـدٖالح اهيػوّتج ،هنً نالُيب أٖغب ٖخشتة فٕ خفع اهٌيّ
ؿوٓ اهيدْ اهلظٖر.
ّكد تدأ خػتٖق اهخلضف اهيبهٕ فٕ يـؼى االكخظبداح اهيخلديجّ .يؾ اٌخفبع اهـسز األّهٕ اهيـدل دّرٖب
تٌشتج أكل كوٖال يً ٌلػج يئّٖج ّاحدث يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيحوٕ ُذا اهـبىّّ ،سّد يغبؿِف كدرٍ  ،2شّف ٖؤدٔ
اهخلضف اهيبهٕ إهٓ خخفٖع اهٌيّ فٕ االكخظبداح اهيخلديج تيلدار ٌلػج يئّٖج ّاحدث خلرٖتب ُذا اهـبى.
أيب خخفٖع كرّع اهخيّٖل اهيظرفٖج فلد تدأ ٖؤذر ؿوٓ أّرّتب فٕ األشبسّ .ال ٖـٌٕ ُذا تبهغرّرث
اٌخفبع حسى االئخيبً اهيلدى هولػبؽ اهخبط ،هنً األدهج خفٖد تأٌَ ٖشبُى فٕ خلوٖط ؿرع االئخيبًّ ،خضٖر أفغل
خلدٖراخٌب فٕ اهظٌدّق إهٓ أٌَ كد ٖخشتة فٕ خظى ٌلػج يئّٖج أخرْ يً اهٌيّ فٕ يٌػلج اهّٖرّ ُذا اهـبى.
ّخؼِر ُذٍ اٗذبر فٕ خٌتؤاح اهظٌدّق .فٌحً ٌخٌتأ تأً ٖؼل اهٌيّ غـٖفبّ ،خبظج فٕ أّرّتبّ ،خؼل اهتػبهج
يرخفـج هفخرث كبديج.
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ّهٖشح االكخظبداح اهظبؿدث يحظٌج يً يغتج ُذٍ اهخػّراح .فلد أدْ اٌخفبع اهٌيّ فٕ االكخظبداح
اهيخلديج إهٓ اٌخفبع ٌيّ اهظبدراح .نذهم أدْ ؿدى اهٖلًٖ تضأً األّغبؽ اهيبهٖج ،إهٓ سبٌة اهخحّالح اهحبدث فٕ
اإلكتبل ؿوٓ اهيخبػر ،إهٓ خلوة اهخدفلبح اهرأشيبهٖج .غٖر أً االكخظبداح اهظبؿدث تضنل ؿبى هدِٖب يشبحج نبفٖج هخٌفٖذ
اهشٖبشبح اهنفٖوج تبهيحبفؼج ؿوٓ كّث اهٌيّّ .نبهيـخبدٖ ،حسة ُذا اهخظرٖح ّراءٍ ختبًٖ األّغبؽ فٕ يخخوف اهتوداً.
فٌِبم توداً ٌٖتغٕ أً خراكة احخيبالح فّرث اهٌضبػ االكخظبدٔ ،تٌٖيب ال خزال ٌُبم فسّث ٌبخز شبهتج هدْ توداً أخرْ
ّٖينٌِب اشخخداى اهشٖبشج االكخظبدٖج هوحفبؼ ؿوٓ اهٌيّّ .ؿوٓ ّسَ اإلسيبل ،ال ٌزال ٌخّكؾ اشخيرار اهٌيّ فٕ
االكخظبداح اهظبؿدث رغى خخفٖع خٌتؤاخٌب إهٓ حد يب ؿيب نبٌح ؿوَٖ فٕ شتخيتر.
ّتبهٌشتج هويخبػرٌ ،سد أً اهخّخر اهسغرافٕ-اهشٖبشٕ اهذٔ ٖؤذر ؿوٓ شّق اهٌفػ ٖضنل خػرا تنل خأنٖد.
غٖر أً ّكّؽ أزيج حبدث أخرْ فٕ أّرّتب ُّ اهخػر األشبشٕ حبهٖبّ .شٖنًّ تٌبء "اهسدراً اهّاكٖج" إٌسبزا نتٖرا ؿٌد
انخيبهَّٖ .ينً خـتئج األيّال ،يخٓ اكخغح اهحبسج ،هيشبؿدث تـع اهتوداً ؿوٓ خسبّز آذبر اهخحّالح اهشوتٖج فٕ
يضبؿر اهيشخذيرًّٖ ،إؿػبئِب يزٖدا يً اهّكح هخٌفٖذ خداتٖر اهخلضف اهيبهٕ ّاإلظالحبح اهيػوّتج .غٖر أً اهسدراً
اهّاكٖج ال خشخػٖؾ ّحدُب حل اهلغبٖب اهظـتج اهخٕ خّاسَ تـع اهتوداً فٕ يسبالح اهيبهٖج اهـبيج ّاهلدرث اهخٌبفشٖج
ّاهٌيّّ .ال خزال األٌتبء اهشٖئج ؿوٓ اهظـٖد االكخظبدٔ اهنوٕ أّ اهشٖبشٕ خِدد تـّدث اهدٌٖبيٖنٖبح اهخٕ ضِدٌبُب فٕ
اهخرٖف اهيبغٕ.
ّفٖيب ٖخـوق تبهشٖبشبحٖ ،رنز يـؼى اهٌلبص اهدائر ؿوٓ اهػرٖلج اهيذوٓ هخحلٖق اهخّازً تًٖ اٗذبر اهشوتٖج
كظٖرث األسل هوخلضف اهيبهٕ ّخخفٖع كرّع اهخيّٖل اهيظرفٖج يً سِج ّآذبرُب اهيّاخٖج ػّٖوج األسل يً سِج
أخرْ.
ّتبهٌشتج هشٖبشج اهيبهٖج اهـبيج ،خخضبتم األيّر خحح خأذٖر غغّػ األشّاق اهخٕ خدفؾ ٌحّ خـسٖل اهخلضف
اهيبهٕ ،نيب خزداد خضبتنب يؾ يّكف األشّاق اهذٔ ٖخشى تضٕء يً االزدّاسٖج ـ إذ أٌِب خػوة اهخلضف اهيبهٕ هنٌِب
خظدر رد فـل شوتٕ حًٖ ٖؤدٔ اهخلضف إهٓ خراسؾ اهٌيّّ .خؼل االشخراخٖسٖج اهظحٖحج تال أٔ خغٖٖر ؿً اهشبتق.
فتٌٖيب ٖخـًٖ إسراء كدر يً اهخظحٖح اهفّرٔ هنشة اهيظداكٖجٌٖ ،تغٕ اهشـٕ فٕ األشبس ّراء االهخزايبح اهيّذّكج
ػّٖوج األسل ـ يً خالل يزٖز يً اهلراراح اهخٕ خخفع االخسبٍ اهـبى هإلٌفبق ّخٌضئ يؤششبح ّكّاؿد يبهٖج خنفل
خخفٖع اإلٌفبق ّاهـسز خولبئٖب يؾ اهّكح .غٖر أً اهخلدى ؿوٓ ُذا اهيشبر هى ٖنً نبفٖبّ ،خبظج فٕ اهّالٖبح اهيخحدث
ّاهٖبتبًّ .يؾ ؿدى إحراز خلدى أنتر فٕ ُذا اهيسبل ،ختدّ اهدرسج اهحبهٖج هوخلضف اهيبهٕ كظٖر األسل يالئيج تّسَ
ؿبى.
ٌُّبم خحدٍ يزدّر فٖيب ٖخـوق تخفع كرّع اهخيّٖل اهيظرفٖج .فـوٓ غرار شٖبشج اهيبهٖج اهـبيجٖ ،خيذل
اهخحدٖد األّل فٕ خحدٖد اهشرؿج اهظحٖحج هخفع ُذٍ اهلرّع ؿوٓ ّسَ اإلسيبل .أيب اهخحدٔ اهذبٌٕ فِّ اهخأند يً
أً خفع كرّع اهخيّٖل هً ٖؤدٔ إهٓ غبئلج فٕ االئخيبً ،شّاء فٕ اهداخل أّ اهخبرر .فٖتدّ أً إؿبدث اهرشيوج
اهسزئٖج هوتٌّم تبشخخداى اهيّارد اهـبيج هى ٖـد يدرسب ؿوٓ سدّل األؿيبل ،هنً إدراسَ رتيب ٖنًّ يػوّتبّ .إذا نبٌح
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إؿبدث اهرشيوج ؿوٓ ُذا اهٌحّ شخؤدٔ إهٓ زٖبدث االئخيبً ّاهٌضبػ االكخظبدٔ ،فشّف خخينً يً خـّٖع خنبهٖفِب
تشِّهج ـ أنذر يً يـؼى خداتٖر اهيبهٖج اهـبيج األخرْ.
ّتبهٌشتج هشٖبشبح خخفٖع اهيخبػر ،فيً اهّاغح أً خرنٖزُب يٌظة ؿوٓ أّرّتبٌّٖ .تغٕ اخخبذ خداتٖر
هخلوٖل اهرّاتػ تًٖ اهنٖبٌبح اهشٖبدٖج ّاهتٌّم ،تدءا يً اشخحداد ٌؼى اهخأيًٖ ؿوٓ اهّدائؾ ّأػر هوركبتج ّخشّٖج
األّغبؽ اهيظرفٖج ؿوٓ يشخّْ يٌػلج اهّٖرّّّ ،ظّال إهٓ اشخحداد أضنبل يحدّدث يً شٌداح "اهّٖرّتٌّد" ،يذل
إٌضبء شّق يضخرنج ألذًّ اهّٖرّّ .ذيج حبسج يبشج الخخبذ ُذٍ اهخداتٖرّٖ ،ينً أً ٖنًّ هِب أذر ّاغح إذا يب ّكـح
أزيج أخرْ فٕ ّكح كرٖة.
ّتبهٌؼر يسددا إهٓ اهيضِد ننل ،رتيب ٌختًٖ أً أُى األّهّٖبحّ ،إً نبٌح األظـة يً حٖد اهخٌفٖذُٕ ،
زٖبدث اهٌيّ ؿوٓ أشبس دائى فٕ االكخظبداح اهيخلديجّ ،خبظج فٕ أّرّتب .فبهٌيّ اهيٌخفع ال ٖشبُى فٕ خلوٖط
خٌتؤاح اهشٌٖبرّٖ األشبشٕ فحشة ،هنٌَ ٖؤدٔ أٖغب إهٓ زٖبدث ظـّتج اهخظحٖح اهيبهٕ ّزٖبدث اهيخبػر اهخٕ ٖخـرع
هِب ػّال فخرث خٌفٖذٌٍّٖ .تغٕ أً ٌٖظة اهخرنٖز فٕ ُذٍ اٌّٗج ؿوٓ اهخداتٖر اهخٕ خنفل زٖبدث اهػوة .أيب فٕ اهفخرث
اهيلتوج ،فٌٖتغٕ أً ٖنًّ اهخرنٖز ؿوٓ اهخداتٖر اهيؤدٖج إهٓ زٖبدث اهٌيّ اهيينًّٖ .سة أً خنًّ اهغبٖج اهٌِبئٖج ُٕ
اهخّظل إهٓ خداتٖر خحلق األيرًٖ يـبّ .كد ال ٖخّافر يً ُذٍ اهخداتٖر إال اهلوٖلّ .يً يٌؼّر أنذر ّاكـٖجٖ ،سة أً
ٖرنز اهتحد ؿوٓ اإلظالحبح اهخٕ خشبؿد فٕ األسل اهػّٖل ّهنٌِب ال خنتح اهػوة فٕ األسل اهلظٖرٌّٖ .تغٕ أً
ٖنًّ خحدٖد ُذٍ اإلظالحبحّ ،يـبهسج آذبرُب اهخٕ كد خنًّ شوتٖج ؿوٓ اهيدْ اهلظٖر ،يً اهيّغّؿبح اهخٕ خخظدر
سدّل أؿيبل اهشٖبشبح.

أّهٖفَٖٖ تالٌضبر
اهيشخضبر االكخظبدٔ

ملخص واف
تـد اهيـبٌبث يً اٌخنبشج نترْ فٕ ؿبى  ،3122خشخير ؿّدث اهخّكـبح اهـبهيٖج إهٓ اهخضشً اهخدرٖسٕ ،هنً يخبػر
اهخػّراح اهشوتٖج ال خزال نتٖرث .فلد أدْ خضشً اهٌضبػ فٕ اهّالٖبح اهيخضدث خالل اهٌظف اهذبٌٕ يً ّ 3122اؿخيبد
شٖبشبح أفغل فٕ يٌػلج اهّٖرّ هيّاسِج أزيخِب االكخظبدٖج اهخٕ خزداد ؿيلب إهٓ اهضد يً خػر اهختبػؤ اهـبهيٕ اهضبد.
ّتبهخبهٕٖ ،رسص اشخئٌبف اهخـبفٕ اهغـٖف فٕ نترْ االكخظبداح اهيخلديج ،يؾ خّكؾ تلبء اهٌضبػ كّٖب ٌشتٖب فٕ يـؼى
االكخظبداح اهظبؿدث ّاهٌبيٖج .غٖر أً اهخضشٌٖبح اٙخٖرث خخشى تبهِضبضج اهتبهغجّٖ .خـًٖ ؿوٓ ظٌبؽ اهشٖبشبح يّاظوج
خٌفٖذ اهخغٖٖراح اٙشبشٖج اهالزيج هخضلٖق اهٌيّ اهلّٔ ؿوٓ اهيدْ اهيخّشػّ .يؾ اخشبؽ فسّاح اهٌبخز فٕ االكخظبداح
اهيخلديجٖ ،سة أً خـيل أٖغب ؿوٓ غتػ اهشٖبشبح تغٖج دؿى اهٌيّ اهذٔ ال ٖزال غـٖفب ؿوٓ اهيدْ اهلرٖة.
ّيً اهيخّكؾ أً ٌٖخفع اهٌيّ اهـبهيٕ يً  %5فٕ ؿبى  3122إهٓ ٌضّ  %4.6فٕ ّ .3123نبً ؿدد ٌٖبٖر
 3123يً خلرٖر يشخسداح آفبق االكخظبد اهـبهيٕ كد خفع ُذٍ اهخٌتؤاح تبهفـل ،ييب ٖرسؾ فٕ اٙشبس إهٓ اهغرر اهذٔ
ٌسى ؿً اهخدُّر اهيشخير فٕ خػّراح اهلػبؿًٖ اهشٖبدٔ ّاهيظرفٕ فٕ يٌػلج اهّٖرّّ .يً اهيخّكؾ ضبهٖب أً ٖشسل اهٌيّ
فٕ يـؼى االكخظبداح ،تيب فِٖب يٌػلج اهّٖرّ ،ارخفبؿب ػفٖفب ؿً اهيشخّْ اهيخّكؾ فٕ ؿدد ٌٖبٖر  3123يً خلرٖر
يشخسداح آفبق االكخظبد اهـبهيّٕ .نيب ٖرد فٕ اهفظل اّٙل يً ُذا اهخلرٖر ،يً اهيخّكؾ أً ٖؤدٔ خشبرؽ اهٌيّ يسددا
ؿوٓ يدار ؿبى  3123إهٓ ؿّدث يـدل اهٌيّ اهـبهيٕ إهٓ  %5خلرٖتب فٕ ؿبى ّ .3124ال خزال اهخّكـبح خضٖر إهٓ دخّل
يٌػلج اهّٖرّ فٕ ضبهج يً اهرنّد اهػفٖف فٕ ؿبى ٌ 3123خٖسج أزيج اهشٌداح اهشٖبدٖج ّفلداً اهذلج تّسَ ؿبىّ ،آذبر
خفع كرّع اهخيّٖل اهيظرفٖج ؿوٓ االكخظبد اهـٌّٖٕ ،خأذٖر اهخلضف اهيبهٕ ٌخٖسج غغّػ اهشّقّ .تشتة اهيضنالح اهخٕ
خّاسَ أّرّتب ،شٖؼل اهٌضبػ يخٖتب ه٘يبل فٕ االكخظبداح اهيخلديج نيسيّؿج ،ضٖد ٖخّشؾ تيـدل ال ٖخسبّز  %2.6خلرٖتب
فٕ ؿبى  %3 ّ 3123فٕ ّ .3124يً اهيرسص أً ٖشخير اهختبػؤ فٕ ّخٖرث إٌضبء اهّؼبئف فٕ ُذٍ االكخظبداح،
ّشٖضخبر اهـبػوًّ إهٓ يزٖد يً اهدؿى هدخّهِى ّاهيشبؿدث فٕ خٌيٖج يِبراخِى ّإؿبدث خدرٖتِى ّاهتضد ؿً فرط اهـيل
اهيالئيج هِىّ .يً اهيخّكؾ أً ٖختبػأ ٌيّ إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ اهضلٖلٕ فٕ االكخظبداح اهظبؿدث ّاهٌبيٖج يً  %7.36فٕ
 3122إهٓ  %6.86فٕ  3123هنٌَ ٖشخـٖد شرؿخَ تـد ذهم هٖظل إهٓ  %7فٕ  ،3124تدؿى يً خٖشٖر شٖبشبح االكخظبد
اهنوٕ ّازدٖبد كّث اهػوة اهخبرسّٕ .شٖؤدٔ اٌخلبل اهخداؿٖبح يً أزيج يٌػلج اهّٖرّّ ،اهذٔ ٌٖبكضَ اهفظل اهذبٌٕ ،إهٓ
اهخأذٖر تدرسج ضبدث ؿوٓ تلٖج أّرّتب؛ ّيً اهيرسص أً خخـرع االكخظبداح اٙخرْ هيزٖد يً اهخلوة اهيبهٕ دًّ أً ٖنًّ
هذهم أذر يويّس ؿوٓ اهٌضبػ االكخظبدٔ إال إذا خفبكيح اٙزيج فٕ يٌػلج اهّٖرّ يً سدٖد.
ّكد شبُيح شٖبشج اهيبهٖج اهـبيج تدّر يِى فٕ خخفٖع ضدث اهيخبػر اهيضٖػج تبهٌؼبى اهيبهٕ ،هنً ُذا اهدّر ال تد
أً ٖشخير دًّ خّكفّ .نبٌح ؿيوٖبح إؿبدث اهخيّٖل ػّٖوج اٙسل اهخٕ خغػٕ ذالد شٌّاح ّاهخٕ أسراُب اهتٌم اهيرنزٔ
اّٙرّتٕ ،تبإلغبفج إهٓ سدار اهّكبٖج اهلّٔ فٕ يٌػلج اهّٖرّّ ،ترايز اهخظضٖص اهيبهٕ اهػيّضجّ ،تدء إسراء إظالضبح
رئٖشٖج فٕ أشّاق اهيٌخسبح ّاهـيل ،نوِب شبؿد ؿوٓ اشخلرار اّٙغبؽ فٕ يٌػلج اهّٖرّ ،ييب خفف اهغغّػ ؿوٓ اهتٌّم

ّاهنٖبٌبح اهشٖبدٖجّ .تفغل خيدٖد شرٖبً اهخخفٖع اهغرٖتٕ ؿوٓ اهرّاخة ّاٙسّر ّإؿبٌبح اهتػبهج فٕ اهّالٖبح اهيخضدث،
أينً خسٌة اهخضدٖد اهيفبسئ هشٖبشج اهيبهٖج اهـبيج ّاهذٔ نبً يً ضأٌَ اإلغرار تبالكخظبد اٙيرٖنّٕ .تضنل أؿى ،كػؾ
اهـدٖد يً االكخظبداح اهيخلديج ضّػب ػّٖال فٕ خظيٖى ّخٌفٖذ ترايز كّٖج هوخلضف اهيبهٕ ؿوٓ اهيدْ اهيخّشػّ .فٕ اهّكح
ٌفشَ ،ال خزال االكخظبداح اهظبؿدث ّاهٌبيٖج خسٌٕ ذيبر اهخضشٌٖبح اهخٕ شتق أً أدخوخِب ؿوٓ اهشٖبشج االكخظبدٖج .غٖر أً
اهيضنالح ٖينً أً خـّد تشِّهج فٕ يٌػلج اهّٖرّ ّشٖبشج اهيبهٖج اهـبيج ٖينً أً خزداد ضدث ؿوٓ ٌضّ يفبسئ هوغبٖج فٕ
اهّالٖبح اهيخضدث خالل ؿبى  ،3124يب هى خخخذ إسراءاح أخرْ فٕ ُذا اهخظّط.
ّتٌبء ؿوَٖ ،ال خزال يخبػر اهخػّراح اهشوتٖج خوّش فٕ اٙفق تّغّش ُّٕ ،شيج خنررح اإلضبرث إهِٖب فٕ
اٙؿداد اٙخٖرث يً خلرٖر آفبق االكخظبد اهـبهيّٕ .يؾ اٙشف ،خضللح تـع اهيخبػر اهخٕ شتق خضدٖدُبّ ،هٖشح اهخّكـبح
اهخٕ ٌضً تظددُب أفغل تنذٖر ييب ّرد فٕ شٌٖبرّٖ شبتق هوخػّراح اهشوتٖجّ 2.ال ٖزال أُى يظدر هولوق ُّ أً ٖؤدٔ
خفبكى أزيج يٌػلج اهّٖرّ إهٓ يّسج ُرّة يً اهيخبػر ؿوٓ ٌػبق أّشؾ تنذٖرّٖ .ضٖر ُذا اهشٌٖبرّٖ اهذٔ ٌٖبكضَ ُذا
اهـدد تبشخفبغج إهٓ إينبٌٖج خراسؾ اهٌبخز ؿوٓ يشخّْ اهـبهى ّفٕ يٌػلج اهّٖرّ تٌشتج  ،%4.6 ّ %3ؿوٓ اهخّاهٕ ،ؿوٓ
يدار ؿبيًٖ ،يلبرٌج تخّكـبح آفبق االكخظبد اهـبهيّٕ .تدال يً ذهمٖ ،ينً أً ٖخشتة ؿدى اهٖلًٖ اهسغرافٕ-اهشٖبشٕ فٕ
ضدّد زٖبدث ضبدث فٕ أشـبر اهٌفػ ،ؿويب تأً زٖبدث ُذٍ اٙشـبر تٌضّ  %61يً ضأٌَ خفع اهٌبخز اهـبهيٕ تٌشتج .%2.36
ّيً اهيينً أً خنًّ اٗذبر ؿوٓ اهٌبخز أنتر تنذٖر إذا اكخرٌح اهخّخراح تخلوة يبهٕ ضدٖد ّفلداً يوضّؼ هوذلج .نذهم ،فئً
فرػ خضدٖد اهشٖبشبح االكخظبدٖج اهنوٖج ٖينً أً ٖدفؾ تبكخظبد آخر يً االكخظبداح اهنترْ إهٓ اهدخّل فٕ ٌّتج اٌنيبص
يخّاظل أّ فخرث يػّهج يً اهٌضبػ االكخظبدٔ ضدٖد اهغـفّ .إغبفج إهٓ ذهم ،خخغيً اهيخبػر اهنبيٌج اضخيبل ضدّد
اغػراة فٕ أشّاق اهشٌداح ّاهـيوج اهـبهيٖج ٌخٖسج ارخفبؽ ؿسز اهيّازٌج ّضسى اهدًٖ فٕ اهٖبتبً ّاهّالٖبح اهيخضدث
ّشرؿج ختبػؤ اهٌضبػ فٕ تـع االكخظبداح اهظبؿدث .غٖر أً اهٌيّ ٖينً أً ٖنًّ أفغل يً اهيخّكؾ أٖغب إذا اشخير
خضشً اهشٖبشبحّ ،زاد ٖشر اّٙغبؽ اهيبهٖجّ ،اٌضشرح اهخّخراح اهسغرافٖج-اهشٖبشٖج.
ّال تد يً خـزٖز اهشٖبشبح هخرشٖخ دؿبئى اهخـبفٕ اهغـٖف ّاضخّاء يخبػر اهخػّراح اهشوتٖج اهـدٖدثّ .شٖلخغٕ
ذهم ،ؿوٓ اهيدْ اهلظٖر ،تذل يزٖد يً اهسِّد هيـبهسج أزيج يٌػلج اهّٖرّّ ،اؿخيبد يٌِز يـخدل هوخلضف اهيبهٕ تغٖج
يّاسِج يزٖد يً اهغـف فٕ اهٌضبػ االكخظبدّٔ ،يّاظوج خٌفٖذ شٖبشبح ٌلدٖج تبهغج اهخٖشٖرّ ،إخبضج كد ّافر يً اهشّٖهج
هولػبؽ اهيبهٕ.


فٕ يٌػلج اهّٖرّٖ ،ـد اهلرار اهذٔ ظدر يؤخرا تديز "آهٖج االشخلرار اّٙرّتٖج" يؾ "خشِٖل االشخلرار اهيبهٕ
اّٙرّتٕ" كرارا سدٖرا تبهخرضٖةّ ،شّف ٖشبُى يؾ اهسِّد اّٙرّتٖج اٙخٖرث فٕ خـزٖز آهٖج ضل اٙزيبح
اّٙرّتٖج ّدؿى سِّد ظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ هخلّٖج سدار اهّكبٖج اهـبهيٕ .ويجزي حاليا تنفيذ إجزاءات لتحقيق درجة
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راسؾ شٌٖبرّٖ اهخػّراح اهشوتٖج اهيػرّش فٕ ؿدد ٌٖبٖر  3122يً خلرٖر يشخسداح آفبق االكخظبد اهـبهيٕ.

كافية مه التقشف المالي ،إال أن هذه اإلجزاءات ينبغي أن تكون منظمة لتجنب ضدّد اٌخفبع يفرػ فٕ اهػوة ؿوٓ
اهيدْ اهلرٖةّ .فٕ ؼل اهخّكـبح اهراٌُج تّظّل اهخغخى اهيضوٕ إهٓ يشخّٖبح تبهغج االٌخفبع ،فئً اهيسبل
يخبش هزٖبدث اهخٖشٖر اهٌلدٔ؛ ٌّٖتغٕ يّاظوج خلدٖى اهدؿى االشخذٌبئٕ (ال شٖيب ؿيوٖبح إؿبدث اهخيّٖل اٙػّل أسال
ّضراء اهشٌداح اهضنّيٖج) إلرشبء أّغبؽ يٌؼيج فٕ أشّاق اهخيّٖل ّيً ذى خشِٖل اٌخلبل آذبر اهشٖبشج اهٌلدٖج
إهٓ االكخظبد اهـٌّٖٕ .إغبفج إهٓ ذهمٖ ،سة إؿبدث رشيوج اهتٌّم ـ ّكد ٖخػوة ذهم دؿيب يتبضرا يً "خشِٖل
االشخلرار اهيبهٕ اّٙرّتٕ""/آهٖج االشخلرار اّٙرّتٖج" اٙنذر يرٌّج.


ّفٕ اهّالٖبح اهيخضدث ّاهٖبتبً ،يً اهيلرر إسراء خظضٖص يبهٕ نبفٍ ؿوٓ اهيدْ اهلرٖة هنً اهضبسج ال خزال
يوضج هخضدٖد يشبراح هوخلضف اهيبهٕ خخشى تبهلّث ّاالشخيرارٖج ؿوٓ اهيدْ اهيخّشػٌّ .ؼرا هغغّػ اهخغخى
ضدٖدث االٌخفبع ؿوٓ اهيشخّْ اهيضوٕ ،كد ٖخػوة اٙير يزٖدا يً اهخٖشٖر اهٌلدٔ فٕ اهٖبتبً هغيبً خضلٖلِب ُدف
اهخغخى ؿوٓ اهيدْ اهيخّشػّ .شّف ٖخـًٖ زٖبدث اهخٖشٖر اهٌلدٔ أٖغب فٕ اهّالٖبح اهيخضدث إذا ّظل اهٌضبػ
االكخظبدٔ إهٓ يشخّْ ِٖدد تٌخبئز يخٖتج ه٘يبل.



ّتضنل أؿىٌ ،ؼرا هخّكـبح غـف اهٌيّ فٕ االكخظبداح اهنترْٖ ،ينً إؿبدث اهٌؼر فٕ ّخٖرث اهخلضف اهيبهٕ فٕ
االكخظبداح اهخٕ خخّافر هِب يشبضج نبفٖج هوخظرف تبشخخداى شٖبشج اهيبهٖج اهـبيجّ ،ذهم يً ضٖد كّث ضشبتبح
يبهٖخِب اهـبيج ّيظداكٖخِب فٕ اٙشّاق .أيب االكخظبداح اٙخرْ فٌٖتغٕ أً خشيص ٙدّاح اهغتػ اهخولبئٕ تبهـيل
دًّ كّٖد يب دايح خشخػٖؾ تشِّهج خيّٖل اهـسز اهذٔ زاد ارخفبؿب.
ّفٕ يرضوج يشخلتوٖج الضلجٖ ،ظتص اهخضدٔ ُّ خضشًٖ آفبق اهٌيّ ؿوٓ اهيدْ اهيخّشػ فٕ االكخظبداح اهيخلديج

اهنترّْ .خؼل أُى اّٙهّٖبح ُٕ إسراء إظالش سذرٔ فٕ اهلػبؽ اهيبهٕ؛ ّإضراز خلدى أنتر فٕ خٌفٖذ اهخلضف اهيبهٕ ،تيب
فٕ ذهم إسراء إظالضبح ػيّضج فٕ ترايز اهيشخضلبح؛ ّإسراء إظالضبح ُٖنوٖج هدؿى اهٌبخز اهيينًّ .تبإلغبفج إهٓ
خػتٖق كّاؿد خٌؼٖيٖج سدٖدث خّافلح ضّهِب اٗراء (يذل اخفبكٖج تبزل اهذبهذج) ؿوٓ اهيشخّْ اهلّيٕٖ ،سة أً خخظدْ
إظالضبح اهلػبؽ اهيبهٕ هوـدٖد يً يّاػً اهغـف اهخٕ أترزخِب اٙزيج اهيبهٖج ،تيب فِٖب اهيضنالح اهيرختػج تبهيؤششبح
اهخٕ خـختر أنتر أّ أنذر خـلدا يً أً خفضلٌّ ،ؼبى اهؼل اهيظرفّٕ ،اهخـبًّ ؿتر اهضدّد تًٖ سِبح اهركبتج اهيظرفٖج.
ّيً اهغرّرٔ إسراء إظالضبح فٕ اإلٌفبق اهيرختػ تضٖخّخج اهشنبً  ًٙيً ضأً ذهم خخفٖع اإلٌفبق اهيشخلتوٕ إهٓ ضد
نتٖر دًّ اإلغرار نذٖرا تبهػوة اهضبهّٕٖ .ينً أً خؤدٔ يذل ُذٍ اهخداتٖر إهٓ اهترٌُج ؿوٓ كدرث ظٌبؽ اهشٖبشبح ؿوٓ
اهخظرف تضشى ّيً ذى خشبُى فٕ إؿبدث تٌبء ذلج اٙشّاق فٕ اشخيرارٖج اهيّارد اهـبيجّٖ .ينً أً ٖؤدٔ ُذا تدّرٍ إهٓ
إفشبش يسبل أنتر أيبى شٖبشج اهيبهٖج اهـبيج ّاهشٖبشج اهٌلدٖج هدؿى اهسِّد اهيتذّهج هيـبهسج اهخول اهيبهٕ ّخضسٖؾ اهػوة دًّ
أً ٖـٖد ضتص خيّٖل اهـسز اهضنّيٕ اهخغخيّٕٖ .سة خـيٖى اإلظالضبح اهِٖنوٖج ؿوٓ ؿدث ستِبح ـ يٌِب ؿوٓ شتٖل
اهيذبل خضشًٖ كدرث االكخظبداح ؿوٓ اهخنٖف يؾ ظديبح اهلدرث اهخٌبفشٖج فٕ يٌػلج اهّٖرّّ ،خضسٖؾ يضبرنج اهلّْ اهـبيوج
فٕ شّق اهـيل فٕ اهٖبتبً.

ّخشخػٖؾ اهشٖبشبح اهخٕ خرنز ؿوٓ أشّاق اهـلبراح أً خـسل تخضشًٖ اهيٖزاٌٖبح اهـيّيٖج هلػبؽ اٙشر ّيً ذى
خدؿى االشخِالم تيب ٖسٌتَ اهّظّل إهٓ درسج اهًُّ اهضدٖدّ .كد ؿبدح ُذٍ اهشٖبشبح تيٌبفؾ نتٖرث ؿوٓ اهتوداً اهخٕ
اؿخيدخِب ،يذل آٖشوٌدا ،يذويب ٖرد فٕ اهخضوٖل اهذٔ ٖلديَ اهفظل اهذبهدّ .فٕ اهّالٖبح اهيخضدث ،سرّتح اإلدارث اٙيرٖنٖج ؿدث
ترايز ،هنً ٌسبضِب اهيضدّد أدْ تِب إهٓ اكخراش يٌِز أنذر كّث فٕ اهّكح اهراًُّ .فٕ أٌضبء أخرْ يً اهـبهى ،خرنح
اهشوػبح يِيج إٖسبد ضل هويضنالح إهٓ اهتٌّم ّاٙشرّ .تّسَ ؿبى ،اؿخرغح يشبر اهخلدى اهيخبّف اهخٕ أذٖرح تضأً
اهخػر اهيـٌّٔ ـ ضٖد أدح ؿدى يشبءهج اٙفراد اهذًٖ دخوّا فٕ اشخذيبراح ؿلبرٖج يفرػج اهيخبػر أّ خشخِدف
اهيغبرتجّ .خضتَ ُذٍ اهلغبٖب يذٖالخِب اهخٕ خسـل يـبهسج أزيج يٌػلج اهّٖرّ غبٖج فٕ اهظـّتج ،رغى أً ضسج اهخػر
اهيـٌّٔ خػتق ؿوٓ اهتوداً ّهٖس اٙفراد فٕ أّرّتب .هنً اشخخداى اهخدخالح اهيّسِج هدؿى اهػوة ٖينً أً ٖنًّ أنذر
فـبهٖج هدؿى اهػوة فٕ اهضبهخًٖ ،يلبرٌج تفـبهٖج اهترايز االكخظبدٖج اهنوٖج تبُؼج اهخنوفجّٖ .ينً يـبهسج تُـد اهخػر اهيـٌّٔ
يـبهسج سزئٖج يً خالل خضشًٖ اهخٌؼٖى ّاهركبتج.
ّال خزال االكخظبداح اهظبؿدث ّاهٌبيٖج يشخيرث فٕ سٌٕ ذيبر شٖبشبخِب االكخظبدٖج اهنوٖج ّاهِٖنوٖج اهلّٖج ،هنً
يّاػً اهخػر اهيضوٖج خخزاٖد تبهخدرٖزّ .نبً اهـدٖد يً ُذٍ االكخظبداح كد ضلق اٌسبزاح ػٖتج ؿوٓ غٖر اهيـخبد فٕ اهـِلد
اهيبغٕ ،تدؿى يً اهٌيّ االئخيبٌٕ اهشرٖؾ أّ أشـبر اهشوؾ اّٙهٖج اهيرخفـجّ .إذا نبً اهٌيّ االئخيبٌٕ ُّ أضد يؼبُر
اهخـيٖق اهيبهٕ ،فلد سبء أذرٍ إٖسبتٖب ؿوٓ اهٌيّ .هنً خّشؾ االئخيبٌٕ ال ٖينً أً ٖشخير تبهّخٖرث اهضبهٖج فٕ يـؼى اهتوداً
دًّ إذبرث يخبّف نتٖرث ضّل سّدث اإلكراع اهيظرفّٕ .يً االؿختبراح اٙخرْ أً أشـبر اهشوؾ اّٙهٖج ال ٖرسص هِب
اهزٖبدث تبهّخٖرث اهيرخفـج اهخٕ ضِدُب اهـلد اهيبغٕ ،تبهرغى يً ارخفبؿبخِب اهضبدث كظٖرث اٙسل ارختبػب تبهخّخراح
اهسغرافٖج-اهشٖبشٖجّ .يـٌٓ ذهم أً شٖبشج اهيبهٖج اهـبيج ّغٖرُب يً اهشٖبشبح كد ٖنًّ ؿوِٖب اهخنٖف يؾ يشخّْ أدٌٓ يً
اهٌيّ فٕ اهٌبخز اهيينً ُّّ ،يّغّؽ ٖخٌبّهَ اهفظل اهراتؾ تبهٌلبص.
أيب اهخضدٔ اهرئٖشٕ اهذٔ ّٖاسَ االكخظبداح اهظبؿدث ّاهٌبيٖج ؿوٓ اهيدْ اهلرٖة فِّ نٖفٖج غتػ اهشٖبشبح
االكخظبدٖج اهنوٖج غتػب ؿوٓ اهٌضّ اهيالئى تغٖج اهخظدٔ هيخبػر اٌخلبل اهخػّراح اهشوتٖج اهنتٖرث يً االكخظبداح اهيخلديج،
يؾ اشخيرار اهشٖػرث ؿوٓ غغّػ اهٌضبػ االكخظبدٔ اهيضيّى اهٌبسيج ؿً اهٌضبػ اهلّّٔ ،اهٌيّ االئخيبٌٕ اهيرخفؾ،
ّاهخدفلبح اهرأشيبهٖج اهيخلوتجّ ،أشـبر اهشوؾ اّٙهٖج اهخٕ ال خزال يرخفـجّ ،ؿّدث اهيخبػر اهيضٖػج تبهخغخى ّيرانز اهيبهٖج
اهـبيج تشتة أشـبر اهػبكجّ .شّف خختبًٖ ردّد اهفـل اهيالئيج فٕ ُذا اهشٖبق .ففٕ االكخظبداح اهخٕ ٖغوة ؿوٓ شٖبشبخِب
اهػبتؾ اهـبدٌٖٔ ،تغٕ أً ٌٖظة اهخرنٖز فٕ اٙسل اهلرٖة ؿوٓ اإلسراءاح اهيالئيج هيّاسِج اٌخفبع اهػوة اهخبرسٕ يً
االكخظبداح اهيخلديجّ .فٕ ٌفس اهّكحٖ ،سة أً خخأُة ُذٍ االكخظبداح هوخنٖف يؾ اٌخلبل اهخداؿٖبح اهشوتٖج ّخلوتبح
اهخدفلبح اهرأشيبهٖج .أيب االكخظبداح اٙخرْ فٌٖتغٕ أً خشخير فٕ إؿبدث تٌبء اهضٖز اهنبفٕ هوخظرف يً خالل اهشٖبشبح
االكخظبدٖج اهنوٖج ّخلّٖج اهشٖبشبح ّاٙػر االضخرازٖجّٖ .سة ؿوٓ ظٌبؽ اهشٖبشبح اهٌلدٖج خّخٕ اهٖلؼج خضشتب ٔٙ
ارخفبؿبح ضبدث فٕ أشـبر اهٌفػ ٖينً أً خفغٕ إهٓ غغّػ خغخيٖج ؿوٓ ٌػبق أّشؾ ،نيب ٖسة أً خضخّٔ شٖبشج اهيبهٖج

اهـبيج اهغرر اهّاكؾ ؿوٓ اهيٖزاٌٖبح اهـيّيٖج هدْ اهلػبؽ اهـبى ؿً ػرٖق خّسَٖ اهدؿى تضنل ضظرٔ إهٓ اٙشر اٙنذر
خـرغب هوخأذر تبهظديبح.
ّخضٖر آخر اهخػّراح إهٓ أٌَ هى ٖـد يً اهيخّكؾ أً خخشؾ اخخالالح اهضشبتبح اهسبرٖج اهـبهيٖج يرث أخرْ ،تـد
خخفٖغِب اهضبد فٕ فخرث "اهرنّد اهنتٖر"ّٖ .رسؾ ُذا فٕ اٙشبس إهٓ اهلغبء اهخبى ؿوٓ ٌيّ االشخِالم اهيفرػ اهذٔ اخشيح
تَ االكخظبداح اهخٕ شسوح ؿسزا خبرسٖب نتٖرا كتل اٙزيج ،دًّ أً خـّغَ زٖبدث االشخِالم فٕ اكخظبداح اهفبئع.
ّتبهخبهٕ ،خـرع االكخظبد اهـبهيٕ هخشبرث فٕ اهػوة ّاهٌيّ فٕ سيٖؾ اهيٌبػق يلبرٌج تشٌّاح اهرّار اهخٕ شتلح اٙزيج
يتبضرثّٖ .ينً أً خخ ضشً خّكـبح اهٌيّ فٕ اكخظبداح اهفبئع ّفٕ تلٖج أٌضبء اهـبهى إذا يب اشخـبدح خّازً اهٌضبػ
االكخظبدٔ تزٖبدث اهخرنٖز ؿوٓ االشخِالم ،يؾ دؿيَ تأشـبر ظرف أنذر اؿخيبدا ؿوٓ اهشّق.
ّال ٖشخػٖؾ اهخلضف اهيبهٕ ّضدٍ أً ٖـبهز االؿخالل االكخظبدٔ فٕ االكخظبداح اهيخلديج اهنترْ .فال تد أً خـيل
اهشٖبشبح االكخظبدٖج أٖغب ؿوٓ خٖشٖر ؿيوٖبح اهخظضٖص اهيػوّتج ّخشضًٖ اشخِداف اهيضنالح اهسُّرٖج ـ اٙشر اهغـٖفج
فٕ اهّالٖبح اهيخضدث ّاهنٖبٌبح اهشٖبدٖج اهغـٖفج فٕ أّرّتب ـ تبالشخفبدث يً اهيّارد اهيلديج يً اهٌؼراء اٙكّّْٖ .سة أً
ٖـيل ظٌبؽ اهشٖبشبح ؿوٓ خسٌة اهيغبالث فٕ ّظف اهيخبػر اهيرختػج تبهدؿى اهٌلدٔ غٖر اهخلوٖدٔ تيب ٖغٖق اهضٖز اهيخبش
أيبى اهتٌّم اهيرنزٖج هوخضرم يً خالل اهشٖبشج اهٌلدٖجّ .رغى أً اهشٖبشبح غٖر اهخلوٖدٖج ال ٖينً أً خنًّ تدٖال هإلظالش
اهسذرٔ ،فيً اهيينً أً خضد يً اضخيبالح ّكّؽ اكخظبد رئٖشٕ آخر فٕ ضرم اهيدٌّٖٖج ّاالٌنيبص ،ييب ٖينً أً ٖوضق
غررا تبهغب تبضخيبالح خضشً اهشٖبشبح ّارخفبؽ اهٌيّ اهـبهيٕ.

