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جرٌدة الجمهورٌة  

أعلن رئٌس الهٌئات االقتصادٌة الوزٌر السابق عدنان القصار عن تشكٌل لجنة متابعة للقاء البٌال مهمتها مقابلة كافة 
كما أكد القٌام بتحّرك مدّعم . القوى واألحزاب السٌاسٌة الى جانب كبار المسؤولٌن، لوضع الجمٌع أمام مسؤولٌاتهم

ٌّن باألرقام االنعكاسات الواقعٌة للتطورات الحاصلة وللفرص الضائعة وشدد القصار فً حدٌث الى . بالوثائق تب
. على االولوٌة المطلقة النعقاد طاولة الحوار االقتصادي والبدء بخطة إنقاذ« الجمهورٌة»
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أخجبس راد طٍخ 

اٌٝ رشو١ب « رشوت اٌّخبطش»اٌّظبسف اٌٍجٕب١ٔخ 

عالَ ثؾش ِغ اٌخٌٟٛ فٟ رذاػ١بد رذفك اٌالعئ١ٓ ػٍٝ عٛق اٌؼًّ 

ِزٝ رخشط؟ ..أؽ١ٍذ اٌٝ اٌّغٍظ ا١ٌٕبثٟ« اٌغٍغٍخ»

رؾذ٠بد إعزخشاط ٚرظذ٠ش اٌغبص اٌٍجٕبٟٔ 

 ١ٍِبس ١ٌشح ٌٍّزضشس٠ٓ ِٓ ؽٛادس طشاثٍظ 20: اٌظفذٞ

 ، وهب الٌتبئج الوتىقعخ هٌه؟"صرخخ الهٍئبد االقتصبدٌخ"كٍف تقٍوىى لقبء الجٍبل االخٍر • 
 

عشط إٔزاس ٌؾّب٠خ " طشخخ اٌغضت اٌزؾز٠ش٠خ ١ٌجمٝ ثٍذ ٚالزظبد"ٔؾٓ ٔؼزجش ِؤرّش اٌج١بي ١ٌٍٙئبد االلزظبد٠خ - 
ٚٔشعٛ أْ رىْٛ سعبٌزٕب لذ ٚطٍذ إٌٝ ع١ّغ اٌّغؤ١ٌٚٓ ٚاٌغ١بع١١ٓ، ٚأْ ٠زغبٚثٛا ِغ اٌؾبعخ . اٌجٍذ ٚااللزظبد

اٌٍّؾخ ٌؾّب٠خ ٌجٕبْ ِٓ ١ٔشاْ اٌجشوبْ اٌٙبئظ ِٓ ؽٌٕٛب، ثبٌؼٛدح إٌٝ ع١بعخ إٌأٞ ثبٌٕفظ، ٚاإلعشاع ثزشى١ً 
. ؽىِٛخ رزؾًّ ِغؤ١ٌٚبرٙب فٟ أعشع ٚلذ ِّىٓ ٌٛلف اٌزذ٘ٛس اٌؾبطً فٟ اٌّؤششاد االلزظبد٠خ

 
 هب هً التحركبد الوقجلخ التً تعتسهىى القٍبم ثهب؟• 
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ع١ىْٛ ٌظشخخ اٌج١بي رشددارٙب فٟ األ٠بَ اٌّمجٍخ، ؽ١ش ثبششٔب رشى١ً ٌغٕخ ِزبثؼخ ِّٙزٙب ِمبثٍخ وبفخ اٌمٜٛ - 
ٚاألؽضاة اٌغ١بع١خ اٌٝ عبٔت وجبس اٌّغؤ١ٌٚٓ، ٌٛضغ اٌغ١ّغ أِبَ ِغؤ١ٌٚبرُٙ رغبٖ ؽم١مخ األٚضبع االلزظبد٠خ 

ثىبفخ رفبط١ٍٙب، ثغجت ػذَ االٌزضاَ ثغ١بعخ إٌأٞ ثبٌٕفظ اٌزٟ ألشد ُِٕٙ ع١ّؼب فٟ إطبس إػالْ ثؼجذا، ِٚب 
. رٌٛذ ػٓ رٌه ِٓ رشٕغبد ع١بع١خ ٚأؼىبعبد أ١ِٕخ

 
 رهٌٍخ الحسبثبد االقلٍوٍخ

 
أال تعتقدوى أى اللقبءاد فً الجٍبل أو السٌبراد الى الوسؤولٍي لن تجد ًفعبً فً الوبضً • 

 والوطلىة الٍىم تحرك هي ًىع آخر؟
 

ٚػ١ٍٕب . ٔؾٓ ال ٔمجً ثأخز اٌجٍذ ٚالزظبدٖ س١ٕ٘خ اٌؾغبثبد اإلل١ّ١ٍخ، ٚٔؼزجش أٔفغٕب ِٓ أُ٘ أسوبْ ٘زا اٌٛطٓ- 
ِغؤ١ٌٚبد أعبع١خ ٌذفغ اٌغ١ّغ ٌزٛف١ش األعٛاء اٌّغزمشح اٌىف١ٍخ ثؼذَ االٔضالق إٌٝ إٌفك، ٌٍٚؾذ ِٓ رفبلُ 

اٌزؾذ٠بد ٚاٌّخبطش، ٚالع١ّب اٌزأص١شاد اٌمبع١خ اٌزٟ ٠ٕطٛٞ ػ١ٍٙب اٌمشاس اٌظبدس ػٓ ِغٍظ دٚي اٌزؼبْٚ 
. اٌخ١ٍغٟ ثّٕغ عفش سػب٠ب٘ب إٌٝ ٌجٕبْ

 
ٚعٕىضّف عٙٛدٔب ٌٍم١بَ ثزؾشن شبًِ ٚٚاعغ ِٚذػُ ثبٌٛصبئك اٌزٟ رج١ٓ ثبألسلبَ ٚاٌؾمبئك االٔؼىبعبد اٌٛالؼ١خ 

وّب عٕضغ اٌغٍطبد اٌٍجٕب١ٔخ أِبَ ِغؤ١ٌٚبرٙب ٌٍزؾشن ثبرغبٖ اٌذٚي . ٌٍزطٛساد اٌؾبطٍخ ٌٍٚفشص اٌضبئؼخ
. اٌخ١ٍغ١خ اٌشم١مخ ٌزظ٠ٛت األِٛس ٚرذاسن االٔؼىبعبد اٌغٍج١خ

 
ٌٚٓ رٛلفٕب أ٠خ إؽجبطبد أٚ رؾذ٠بد ِّٙب وبٔذ، ٚٔؼزمذ إٔٔب ال ٔضاي لبدس٠ٓ ػٍٝ رذاسن اٌزشاعغ االلزظبدٞ اٌؾبطً 

ٚعٕغزّش ثبٌؼًّ ٚاالعزضّبس . ٚاٌؼٛدح ِغذدا إٌٝ اٌّغبس اٌغ١ٍُ ِٓ إٌّٛ ٚاٌزمذَ فٟ وبفخ اٌّغبالد
. ٚاٌزٛظ١ف فٟ اٌمذساد ٚاٌطبلبد اٌّجذػخ، ٚع١جمٝ إ٠ّبٕٔب ٚاٌزضإِب ثبٌٛطٓ دائّب ٚل٠ٛب

 
 كٍف تصفىى الىاقع االقتصبدي الٍىم؟• 
 

رأصشٔب وض١شا ثزذاػ١بد اٌغٕٛػ ػٓ ع١بعخ إٌأٞ ثبٌٕفظ ثبٌٕغجخ ٌألؽذاس فٟ عٛس٠ب ٚرشددارٙب ػٍٝ األٚضبع - 
. اٌغ١بع١خ ٚاأل١ِٕخ ٚػٍٝ االعزمشاس االلزظبدٞ ٚاالعزّبػٟ

 
ٚأؼىظ ثشىً ِجبشش ٚغ١ش ِجبشش ػٍٝ . ٚأدّٜ رٌه إٌٝ إلفبي ػذد ِٓ اٌششوبد ٚرٙغ١ش اٌّغزضّش٠ٓ ٚاٌغ١بػ

االعزضّبس ٚاالعزٙالن ػٍٝ ؽذ عٛاء، ٚثبٌزبٌٟ ػٍٝ ِؼذي إٌّٛ، فٟ اٌٛلذ اٌزٞ اعزّش اٌؼغض فٟ اٌّب١ٌخ 
، ِغغال ص٠بدح 2013 ١ٍِبس دٚالس ثٕٙب٠خ ١ٔغبْ 59.1اٌؼبِخ فٟ اٌزفبلُ، وّب اعزّش اٌذ٠ٓ اٌؼبَ ثبٌّٕٛ ١ٌمّذس ثٕؾٛ 

. 2012 فٟ اٌّئخ ػٓ ٔٙب٠خ ١ٔغبْ 7.3، ٚثٕغجخ 2012 فٟ اٌّئخ ػٓ ٔٙب٠خ ػبَ 2.4ثٕغجخ 
 

، ٚعظ رشاعغ 2013ٚرظٙش اٌج١بٔبد اٌظبدسح رجبطؤا ٚاضؾب فٟ إٌشبط االلزظبدٞ خالي األشٙش إٌّظشِخ ِٓ ػبَ 
 فٟ اٌّئخ فٟ اٌؼبَ 2.5فٟ االعزضّبس اٌخبص ٚثٕغت ألً فٟ االعزٙالن، ػٍّب إٔٔب ثبٌىبد ؽممٕب ّٔٛا ثٕغجخ 

. 2012اٌّبضٟ 
 

 أٌف 40ٚلذ رٍمٝ اٌمطبع اٌغ١بؽٟ ٚاٌمطبػبد اٌّشرجطخ ثٗ ِضبػفبد ال ٠غزٙبْ ثٙب، خظٛطب ٚإٔٔب خغشٔب ٔؾٛ 
، ثبإلضبفخ 2012فٟ اٌّئخ ػٓ ػبَ 12.5، ثّب ٠ّضً رشاعؼب ثٕغجخ 2013عبئؼ ِؾزًّ خالي اٌفظً األٚي ِٓ ػبَ 

.  فٟ اٌّئخ ِٕز أذالع األؽذاس فٟ عٛس٠ب30إٌٝ رشاعغ فٟ ػذد اٌغ١بػ ثٕغجخ 
 

ٚرٌه ٔب١٘ه ػٓ اٌزشاعغ اٌٍّّٛط فٟ ؽشوخ رذفك اٌّغزشث١ٓ اٌٍجٕب١١ٔٓ إٌٝ ٌجٕبْ اٌز٠ٓ ػبدح ِب ٠غبّْ٘ٛ إٌٝ 
. ؽذ وج١ش فٟ إٔؼبػ اٌؾشوخ االلزظبد٠خ ٚاٌغ١بؽ١خ خالي فظً اٌظ١ف

 
وّب ٕ٘بن رشاعغ فٟ إٔفبق اٌّؤعغبد اٌزغبس٠خ ثغجت ض١ك اٌغ١ٌٛخ ٌذ٠ٙب، ٚفمب ٌّب ٠ٕؼىظ فٟ ل١ُ ٚػذد 

ٚع١ّغ اٌمطبػبد االلزظبد٠خ األخشٜ، ٚخظٛطب اٌظٕبػخ ٚاٌضساػخ رظٙش رشاعؼبد ِزفبٚرخ، ف١ّب . اٌش١ىبد اٌّزذاٌٚخ
 فٟ اٌّئخ فٟ ل١ّخ اٌمشٚع 25رشاعغ ػذد ٚإعّبٌٟ ل١ّخ اٌّششٚػبد اٌغذ٠ذح، ٚوّب ٠ٕؼىظ ثزشاعغ لذسٖ 

. 2013اٌّذػِٛخ ٌٍّششٚػبد اإلٔزبع١خ اٌغذ٠ذح خالي اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ 
 

 فٟ اٌّئخ، وّب رشاعؼذ اٌّغبؽخ اٌّشخظخ ٌٍجٕبء ثٕغجخ 7ٚخالي اٌفزشح رارٙب أؾغش ػذد رظبس٠ؼ اٌجٕبء ثٕغجخ 
.  فٟ اٌّئخ، ػٍّب أْ اٌزشاعغ األوجش وبْ ِٓ ٔظ١ت ِؾبفظخ طشاثٍظ ثغجت ِب رشٙذٖ ِٓ اضطشاثبد22



 
وّب . ٠ٚؾذس رٌه ف١ّب ٚطٍذ اٌجطبٌخ إٌٝ ِؼذي ِمٍك عذا ٌُ ٔؼٙذٖ عبثمب ؽزٝ خالي عٕٛاد اٌؾشة اٌذاخ١ٍخ

رزظبػذ أِبِٕب رؾذ٠بد أخشٜ، ٚأثشص٘ب ؽب١ٌب أصِخ إٌبصؽ١ٓ ِٓ األخٛح اٌغٛس١٠ٓ ِغ رغبٚص ػذدُ٘ ١ٍِْٛ ٔبصػ، ِٚب 
. ٌزٌه ِٓ ضغٛط إضبف١خ ػٍٝ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ، إٌٝ عبٔت اٌزذاػ١بد االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاإلٔغب١ٔخ

 
 هل هي خطخ عولٍخ الطالق طبولخ حىار اقتصبدي؟ وهب أثرز الوىاضٍع الىاجت طرحهب؟• 
 

٘زا اٌّٛضٛع أطجؼ ا١ٌَٛ أ٠ٌٛٚخ ِطٍمخ، ٚعٕطشق ثبة ع١ّغ اٌفشلبء اٌغ١بع١١ٓ ٚٔضغ أِبُِٙ ِطبٌجٕب - 
ِٚب ٔش٠ذٖ ثبٌذسعخ األٌٚٝ ٘ٛ االعزمشاس اٌغ١بعٟ ٚرؾ١١ذ اٌٛطٓ ٚالزظبدٖ ػٓ اٌزغبرثبد ٌٍزّىٓ ِٓ . ثبٌزفظ١ً

ِؼبوغخ االرغبٖ االٔؾذاسٞ فٟ إٌشبط االلزظبدٞ، ٚإلصاٌخ األعجبة اٌزٟ أدد إٌٝ اٌّمبطؼخ اٌغ١بؽ١خ اٌؼشث١خ 
. اٌّفشٚضخ ػٍٝ ٌجٕبْ

 
ِٚٓ اٌُّٙ فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ اٌذل١مخ أْ رشىً اٌؾىِٛخ ثأعشع ٚلذ ِّىٓ رفبد٠ب ٌٍشًٍ فٟ ػًّ 

اٌّؤعغبد اٌؼبِخ، ٌٍٚجذء ِٓ دْٚ رشدد ثخطخ إٔمبر الزظبدٞ ٚارخبر ِغّٛػخ ِٓ اإلعشاءاد اٌزٟ ٔؾزبعٙب 
. إلؽذاس طذِخ إ٠غبث١خ رطّئٓ اٌّغزضّش٠ٓ ٚاٌغ١بػ ٚرؼ١ذ دٚسح اٌؾ١بح االلزظبد٠خ إٌٝ ِغبس٘ب اٌطج١ؼٟ

 
ٚاٌؼٕب٠ٚٓ اٌشئ١غ١خ ٌذ٠ٕب ِؼشٚفخ ٚعجك ٌٕب أْ ٚضؼٕب٘ب فٟ أٚساق ػًّ ٚأػٍٕب٘ب ٌٍغ١ّغ، ٚرزضّٓ إػبدح إؽ١بء 

ػ١ٍّخ إٌّٛ االلزظبدٞ ثزٛف١ش اٌؾٛافض ٚاإلػفبءاد ٚإٌغبء اٌغشاِبد ػٍٝ ِؤعغبد اٌمطبع اٌخبص، ٚرفؼ١ً ا١ٌّضاد 
اٌزفبض١ٍخ ٌٍجٕبْ فٟ اٌمطبػبد اٌزم١ٍذ٠خ ٚإٌبشئخ، ٚٚضغ خطخ ِزىبٍِخ ٌٍؾذ ِٓ اٌٙذس ٚاٌفغبد ٚرشش١ذ اإلٔفبق 

اٌؼبَ اٌغبسٞ ٌظبٌؼ اإلٔفبق االعزضّبسٞ، فٟ إطبس ثشٔبِظ صِٕٟ ٌإلطالػ اإلداسٞ، ِٚششٚػبد ٌزط٠ٛش اٌخذِبد 
ٚاٌّشافك اٌؼبِخ ٚاٌجٕٝ اٌزؾز١خ ٚثبألخض ٌّؼبٌغخ ِٛضٛع اٌىٙشثبء ٚرط٠ٛش لطبع االرظبالد، إٌٝ عبٔت رؾذ٠ش 

. ٚإلشاس اٌمٛا١ٔٓ االلزظبد٠خ، ٚإطالػ اٌضّبْ االعزّبػٟ ثّب ٠ىفً اٌؾّب٠خ االعزّبػ١خ اٌالئمخ
 

أِب أْ ٔجمٝ ػٍٝ ِب ٔؾٓ ػ١ٍٗ ِٓ اٌزشاعغ ٚاٌزفبلُ فٟ اٌّشىالد االلزظبد٠خ، فّٓ شأٔٗ أْ ٠ضؼف ػٛاًِ 
. إٌّبػخ اٌزٟ ال ٠ضاي االلزظبد اٌٍجٕبٟٔ ٠ّزبص ثٙب، ٚسثّب ٠ؤدٞ اٌٝ أزىبعخ عش٠ؼخ ٌٓ ٠ؼٛد ٠ٕفغ ِؼٙب إٌذَ

 
وهل الوصبرف هستعدح لوىاصلخ توىٌل عجس الدولخ . كٍف تقٍّن اإلصدار األخٍر لسٌداد اللٍرح• 

 الوتساٌد؟
 

اوززجذ اٌّظبسف فٟ ٘زا اإلطذاس ثٕغجخ ِمجٌٛخ رمبسة ٔظف اٌّؼشٚع، ٌٚىٕٙب ٌُ رظً إٌٝ ِغز٠ٛبد االوززبة - 
. اٌغبثمخ ؽ١ش وبْ اٌطٍت ٠زغبٚص اٌؼشع ثأضؼبف اٌّشاد

 
. ٚفٟ اػزمبدٞ أْ األِش ِشرجظ ثغ١بة اإلطالػ اٌّبٌٟ ٚاإلداسٞ، وّب ٠شرجظ أ٠ضب ثبٌفبئذح إٌّخفضخ ٚا٢عبي اٌط٠ٍٛخ

ٚفٟ رٌه سعبٌخ ٚاضؾخ إٌٝ وبفخ اٌّغؤ١ٌٚٓ ٌالعزؼغبي ثذسء اٌّخبطش اٌّؾ١طخ ٚرشى١ً ؽىِٛخ رضطٍغ 
. ثّغؤ١ٌٚبرٙب رغبٖ االعزؾمبلبد اٌزبس٠خ١خ اٌزٟ ّٔش ثٙب

 


