اجتماع الهيئات االقتصادية واالتحاد العمالي العام دعا الى االسراع في تشكيل
حكومة انقاذ
29/11/2013
الهيئات االقتصادية واالتحاد العمالي :دقة الظروف تح ّتم تمتين الشراكة
Page

29/11/2013

Date

Title
Website

http://www.annahar.com

ارلبم ػِٓ ٠طشٝع اُزـط٤خ اُػؾ٤خ ثؼذ اُزوبػذ

Title

ًبنً» :رحصٍٍ نجُبٌ ٌزطهت حكىيخ
«انهٍئبد» و«انع ّ
http://www.assafir.com Date
29/11/2013 Page

"

Website

يرسخان الشراكة بين أصحاب العمل والعمال
الهيئات" و"العمالي" ّ

Title

ويتفقان عمى السعي الى إقرار قانون التغطية الصحية بعد التقاعد
Page

29/11/2013

Date

http://www.almustaqbal.com

انهًىو «االقزصبدٌخ» جًعذ انعًبل وأرثبة انعًم عهى طبونخ واحدح
انقصبر :نٍ َفقد األيم ثبإلصالح ورحرّكُب ثبد قرٌجبًا

Page

29/11/2013

Date

Title
Website

http://www.aliwaa.com

اجتماع الهيئات االقتصادية واالتحاد العمالي العام دعا الى االسراع في تشكيل حكومة انقاذ
http://www.alanwar-leb.com Date
29/11/2013 Page

االتحاد العمالً والهٌئات االقتصادٌة لتكثٌف التواصل فً ما بٌنهما واهمٌة االسراع فً
تشكٌل حكومة انقاذ وطنً
Page

29/11/2013

الهٌئات والعمالً  :لحماٌة العمالة اللبنانٌة
29/11/2013 Page

Page

E
ro

Page

Title

Date

http://www.journaladdiyar.com

Date

http://www.albaladonline.com

Title
Website

Title

Date

http://www.elshark.com

Website

Date

http://www.aljoumhouria.com

Title
Website

الهيئات والعمالي لدعم ملف النازحين
29/11/2013

Title
Website

Website

اجتمبع الهيئبت اإلقتصبدية واالتحبد العمبلي العبم يضع مببدئ مشتركة للتحرك في
المرحلة المقبلة
29/11/2013

Website

Media Monitoring - Template (29 Nov 2013).doc
Page | 1 of 11
Disclaimer: Information in this document has been compiled by the Marketing Research Department of
Fransabank for internal informative use only. Fransabank declines any responsibility for the contents
herein.

إقتصاد
إقتصاد
الهيئات االقتصادية واالتحاد العمالي :دقة الظروف تح ّتم تمتين الشراكة


29تشرٌن الثانً 2013
خلص اللقاء الذي جمع الهٌئات االقتصادٌة واالتحاد العمالً العام ،الى وضع مبادئ مشتركة للتحرك
على أساسها فً المرحلة المقبلة .وأكد المجتمعون ،دقة الظروف التً تمر فً لبنان وخطورتها على
المستوٌٌن االقتصادي واالجتماعً "مما ٌح ّتم تمتٌن الشراكة بٌن شركاء االنتاج أي أصحاب العمل
والعمّال وزٌادة التعاون والتنسٌق فً ما بٌنهما ،بغٌة حماٌة وتحصٌن االقتصاد والقطاعات اإلنتاجٌة والٌد
العاملة اللبنانٌة ،وخصوصا فً ظل األوضاع التً ٌعانٌها االقتصاد بفعل األزمة السٌاسٌة من جهة،
واألوضاع التً تعٌشها المنطقة من جهة اخرى".
وكرر المجتمعون مطالباتهم السابقة ،بـ "أهمٌة اإلسراع فً تألٌف حكومة إنقاذ وطنً جامعة بعد اكثر
من  8أشهر من االنتظار اذ تكون مهمتها االساسٌة توفٌر السلم األهلً فً كل أبعاده وخصوصا األمنً
واالقتصادي واالجتماعً ،وإٌجاد الحلول لالزمات بغٌة اعادة دوران العجلة االقتصادٌة ،وتوفٌر الثقة
مجددا للمستثمرٌن العرب واألجانب للعودة الى لبنان".
وجددوا استنكارهم للعمل اإلرهابً الذي طاول السفارة اإلٌرانٌة ،مشٌدٌن بالجهود المبذولة من األجهزة
األمنٌة ،والتً أسفرت عن معرفة الجهة واألشخاص الذٌن نفذوا التفجٌرٌن اإلرهابٌٌن المزدوجٌن.
ودعوا الجٌش وقوى االمن الداخلً الى "التشدد فً تطبٌق االمن على كامل االراضً ،وتعقب الشبكات
اإلرهابٌة والقبض على أفرادها ،بما ٌوفر المزٌد من االمن واالستقرار وٌعزز الثقة بلبنان".
Back to Top

اقزصبد
ربرٌخ انعدد  29/11/2013انعدد 12639

ارلبم ػِٓ ٠طشٝع اُزـط٤خ اُػؾ٤خ ثؼذ اُزوبػذ

ًبنً» :رحصٍٍ نجُبٌ ٌزطهت حكىيخ
«انهٍئبد» و«انع ّ
اٗز ٠ٜاالعزٔبع أُطزشى ث« ٖ٤اُ٤ٜئبد االهزػبد٣خ» «ٝاالرؾبد اُؼٔبُ ٢اُؼبّ» ،اُٝ ٠ؾغ ٓجبدب
ٓطزشًخ ُِزؾشى ػِ ٠أسبسٜب ك ٢أُشؽِخ أُوجِخ ،كٓ ٢وذٓزٜب االرلبم ػِٓ« ٠زبثؼخ
اُسؼ ٢إلهشاس ٓطشٝع هبٗ ٕٞرأٓ ٖ٤اُزـط٤خ اُػؾ٤خ ُِٔؿٔ ٕٞثؼذ ثِٞؽ سٖ اُزوبػذ ٝٝغٞال اُ٠
أُؼبش اُزوبػذ».١
ٝأًذ أُغزٔؼ« ٕٞدهخ اُظشٝف اُزٔ٣ ٢ش كٜ٤ب ُج٘بٕ ٝخطٞسرٜب ػِ ٠أُسز ٖ٤٣ٞاالهزػبد١
ٔبٍ
ٝاالعزٔبػ ،٢االٓش اُز٣ ١ؾزّْ رٔز ٖ٤اُطشاًخ ث ٖ٤ضشًبء اإلٗزبط أ ١أغؾبة اُؼَٔ ٝاُؼ ّ
ٝص٣بدح اُزؼبٝ ٕٝاُز٘س٤ن كٓ ٢ب ثٜٔ٘٤بُٔ ،ب ك ٢رُي ٖٓ أ٤ٔٛخ ُؾٔب٣خ ٝرؾػ ٖ٤االهزػبد
ٝاُوطبػبد اإلٗزبع٤خ ٝاُ٤ذ اُؼبِٓخ اُِج٘بٗ٤خ»ٓ ،طذد ٖ٣ػِ« ٠أ٤ٔٛخ اإلسشاع ك ٢رطٌَ٤
ؽٌٓٞخ ئٗوبر ٝـ٘ ٢عبٓؼخ رٌٜٔٓ ٕٞزٜب االسبس٤خ رٞك٤ش اُسِْ األ ٢ِٛثٌَ أثؼبدٝ ٙال سٔ٤ب
األٓ٘ٝ ٢االهزػبدٝ ١االعزٔبػٝ ،٢رؼَٔ ػِ ٠ئ٣غبد اُؾُِ ٍٞألصٓبد اُـبسهخ كٜ٤ب اُجالد ،ثٔب ٖٓ
ضأٗ ٚئػبدح دٝسإ اُؼغِخ االهزػبد٣خٝ ،رٞك٤ش اُضوخ ٓغذدا ُِٔسزضٔش ٖ٣اُؼشة ٝاألعبٗت ُِؼٞدح
اُُ ٠ج٘بٕ».
ٝعذد أُغزٔؼ« ٕٞاسزٌ٘بسُِ ْٛؼَٔ اإلسٛبث ٢اُز ١ـبٍ اُسلبسح اإل٣شاٗ٤خّٞٛٞٗٝ ،ا كٛ ٢زا
أُغبٍ ثبُغٜٞد أُجزُٝخ ٖٓ األعٜضح األٓ٘٤خٝ ،اُز ٢أسلشد ػٖ ٓؼشكخ اُغٜخ ٝاألضخبظ اُزٖ٣
ٗلزٝا اُزلغ٤ش ٖ٣اإلسٛبث ٖ٤٤أُضدٝع ،»ٖ٤داػ« ٖ٤اُغ٤ص اُِج٘بٗٝ ٢ه ٟٞاألٖٓ اُذاخِ ٢اُ٠
اُزطذد ك ٢رطج٤ن األٖٓ ػًِ ٠بَٓ األساؾ ٢اُِج٘بٗ٤خٝ ،رؼوت اُطجٌبد اإلسٛبث٤خ ٝاُوجؽ ػِ٠
أكشادٛب ،ثٔب ٞ٣كش أُض٣ذ ٖٓ األٖٓ ٝاالسزوشاس ٣ٝؼضص اُضوخ ثِج٘بٕ»ٓٝ .ؾزس ٖٓ ٖ٣خطٞسح ٛغشح
ٕ «ًَ رأخ٤ش ك ٢اُٞغ ٍٞاُ٠
اُ٤ذ اُؼبِٓخ أُبٛشح ٓٝزخشّع ٢اُغبٓؼبد اُ ٠اُخبسطٓ ،ؼزجش ٖ٣أ ّ
االصدٛبس ٝئػبدح اُٜ٘ٞؼ ثبالهزػبد ،س٤سب ْٛك ٢أُض٣ذ ٖٓ اُخسبئش ػِ ٠عٔ٤غ األغؼذح ».
ٝر٘ب ٍٝأُغزٔؼٞٓ ٕٞؾٞع اسزٔشاس رذكن اُ٘بصؽ ٖ٤اُسٞس ٖ٤٣اُُ ٠ج٘بٕٝ ،ـبُجٞا كٛ ٢زا أُغبٍ
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َٔ ٓسإ٤ُٝبرٜب األخاله٤خ
أُغزٔغ اُذٝ ٢ُٝاُذ ٍٝأُؼ٘٤خ ثطإ ٕٝاإلؿبصخ ٝاُ٘بصؽ ،ٖ٤ثزؾ ّ
ٝاإلٗسبٗ٤خ ٝروذ ْ٣اُذػْ اُالصّ ُِج٘بٕ «اُز٣ ١ؾزؿٖ اُؼذد األًجش ٖٓ اُ٘بصؽ ٖ٤ػِ ٠أساؾٚ٤
ػِ ٠اُشؿْ ٖٓ ئٌٓبٗبر ٚأُبد٣خ أُزٞاؾؼخ ثبُٔوبسٗخ ٓغ ثبه ٢اُذ ٍٝأُؾ٤طخ ثسٞس٣ب»ًٔ .ب
ـبُجٞا ثؿشٝسح ؽٔب٣خ اُ٤ذ اُؼبِٓخ اُِج٘بٗ٤خ ٝاُزطذد ثزطج٤ن اُوٞاٗ ٖ٤أُشػ٤خ اإلعشاءٓ .سزٌ٘شٖ٣
«االػزذاءاد اُز٣ ٢زؼشّؼ ُٜب اإلػالٓٝ ،ٕٞ٤أًذٝا ك ٢اُٞهذ رار ٚػِ ٠ؽش٣خ اإلػالّ ٝػِ٠
اُطشاًخ اُلؼِ٤خ ث ٖ٤اُٞسبئَ اإلػالٓ٤خ ٝاألعٜضح األٓ٘٤خ » .
ٝاٗز ٠ٜاالعزٔبع ثبالرلبم ػِ« ٠ػوذ أُض٣ذ ٖٓ االعزٔبػبد ٝرٌض٤ق اُزٞاغَ ٖٓ أعَ ارخبر
اُوشاساد أُ٘بسجخ اُز ٖٓ ٢ضأٜٗب ؽٔب٣خ االهزػبد اُِج٘بٗٝ ٢اُ٤ذ اُؼبِٓخ اُِج٘بٗ٤خ رغب ٙاالخطبس
اُز ٢رزٜذدٔٛب ».
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يرسخان الشراكة بين أصحاب العمل والعمال
"الهيئات" و"العمالي" ّ
ويتفقان عمى السعي الى إقرار قانون التغطية الصحية بعد التقاعد
انًسزقجم  -انجًعخ  29رشرٌٍ انثبًَ  - 2013انعدد - 4876

تمتين الشراكة بين شركاء االنتاج أي أصحاب العمل والعمال وزيادة التعاون والتنسيق في ما بينيما ،لما
في ذلك من أىمية لحماية االقتصاد والقطاعات اإلنتاجية واليد العاممة المبنانية وتحصينيم ،إعالن واضح
خرج بو اجتماع الييئات االقتصادية واالتحاد العمالي العام الذي عقد مساء أول من أمس في مقر غرفة
بيروت وجبل لبنان.

واعتبر الطرفان أن "كل تأخير في الوصول الى االزدىار واعادة النيوض باالقتصاد ،سيساىم في المزيد
من الخسائر عمى جميع األصعدة ،وال سيما عمى الصعيد االقتصادي".

واتفقا عمى "متابعة السعي الى إقرار مشروع قانون تأمين التغطية الصحية لممضمون ،بعد بموغ سن
التقاعد ووصوالً الى المعاش التقاعدي".

وكان االجتماع المشترك بين الييئات واالتحاد العمالي ،وبحسب بيان صدر عن الطرفين ،بحث األوضاع

تيم الجانبين وال سيما ذات الشأن االقتصادي واالجتماعي،
العامة في البالد ،إضافة الى القضايا التي ّ
وتوصل المجتمعون الى وضع مبادئ مشتركة لمتحرك عمى أساسيا في المرحمة المقبمة.
يمر بيا لبنان وخطورتيا عمى المستويين االقتصادي
وأكد المجتمعون في بداية المقاء" ،دقة الظروف التي ّ
واالجتماعي ،األمر الذي يحتّم تمتين الشراكة بين شركاء االنتاج أي أصحاب العمل والعمال وزيادة

التعاون والتنسيق في ما بينيما ،لما في ذلك من أىمية لحماية االقتصاد والقطاعات اإلنتاجية واليد العاممة

يمر بيا االقتصاد المبناني بفعل األزمة السياسية من
المبنانية وتحصينيم ،خصوصاً في ظل األوضاع التي ّ
جية واألوضاع التي تعيشيا المنطقة من جية أخرى".
وكرر المجتمعون "مطالبتيم بأىمية اإلسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني جامعة بعد أكثر من ثمانية
ّ
أشير من االنتظار ،تكون ميمتيا األساسية توفير السمم األىمي بكل أبعاده وال سيما األمني واالقتصادي
واالجتماعي ،وتعمل عمى إيجاد الحمول لالزمات الغارقة فييا البالد ،بما من شأنو إعادة دوران العجمة
االقتصادية ،وتوفير الثقة مجدداً لممستثمرين العرب واألجانب لمعودة الى لبنان".

ونوىوا في ىذا المجال بالجيود
ّ
وجدد المجتمعون استنكارىم "العمل اإلرىابي الذي طال السفارة اإليرانيةّ ،
المبذولة من األجيزة األمنية والتي أسفرت عن معرفة الجية واألشخاص الذين نفذوا التفجيرين اإلرىابيين
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المزدوجين" .ودعوا الجيش المبناني وقوى األمن الداخمي الى "التشدد في تطبيق األمن عمى كامل األراضي
المبنانية ،وتعقب الشبكات اإلرىابية والقبض عمى أفرادىا ،بما يوفر المزيد من األمن واالستقرار ويعزز
الثقة بمبنان".

وحذر المجتمعون من "خطورة ىجرة اليد العاممة الماىرة وخريجي الجامعات الى الخارج ،بما يحرم لبنان
من اإلفادة من ىذه األدمغة لصالح دول أخرى" ،واعتبروا أن "كل تأخير في الوصول الى االزدىار واعادة
النيوض باالقتصاد ،سيساىم في المزيد من الخسائر عمى جميع األصعدة ،وال سيما عمى الصعيد
االقتصادي".
وتناول المجتمعون ،موضوع استمرار تدفق النازحين السوريين الى لبنان ،وطالبوا في ىذا المجال "المجتمع

بتحمل مسؤولياتيا األخالقية واإلنسانية وتقديم الدعم
الدولي والدول المعنية بشؤون اإلغاثة والنازحينّ ،
الالزم لمبنان الذي يحتضن العدد األكبر من النازحين عمى أراضيو عمى الرغم من إمكاناتو المادية

المتواضعة مقارنة بباقي الدول المحيطة بسوريا" .كما طالبوا "بضرورة حماية اليد العاممة المبنانية والتشدد
في تطبيق القوانين المرعية اإلجراء" .واتفقوا عمى "متابعة السعي الى إقرار مشروع قانون تأمين التغطية

الصحية لممضمون ،بعد بموغ سن التقاعد ووصوالً الى المعاش التقاعدي".

يتعرض ليا اإلعالميون" ،وأكدوا في الوقت ذاتو "حرية اإلعالم
واستنكر المجتمعون "االعتداءات التي ّ
والشراكة الفعمية بين الوسائل اإلعالمية واألجيزة األمنية".
اتفق المجتمعون عمى "عقد المزيد من االجتماعات وتكثيف التواصل في ما بينيما ،من أجل اتخاذ
الق اررات المناسبة التي من شأنيا حماية االقتصاد المبناني واليد العاممة المبنانية تجاه األخطار التي

تتيددىما".
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انهًىو «االقزصبدٌخ» جًعذ انعًبل وأرثبة انعًم عهى طبونخ واحدح
انقصبر :نٍ َفقد األيم ثبإلصالح ورحرّكُب ثبد قرٌجبًا

انجًعخ 29,رشرٌٍ انثبًَ  2013انًىافق  26يحرو  1435هـ

شقٍر ٌدعى عجر «انهىاء» هٍئخ انزُسٍق انُقبثٍخ انى انحىار نجذ يىضىع انسهسهخ
ثقهى عزح انحبج حسٍ شٍجبًَ
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اُٞص٣ش ػذٗبٕ اُوػبس

ْ ٝاؽذ «ؽٔب٣خ اإلهزػبد» ...ثوطبػبرٝ ٚاسزضٔبسارٓٝ ٚإسسبر٣ٝ ٚذٙ
ذدد اُزسٔ٤بد ٝاُّ ٜ
رؼ ّ
ْ اُٞاؽذ عٔغ ـشك ٢االٗزبط ػِ ٠ـبُٝخ ٝاؽذح ػِ ٠اُشؿْ ٖٓ رغزس ٝرطؼت
اُؼبِٓخٛ ،زا اُّ ٜ
خالكبرٝ ْٜئخزالك.ْٜ
األصٓبد اُوذٔ٣خ اُؾذ٣ضخ عٔؼذ اُ٤ٜئبد اإلهزػبد٣خ ٝاإلرؾبد اُؼٔبُ ٢ػِ ٠ـبُٝخ ٝاؽذح ٖٓ
عذ٣ذ ٛ ٌُٖٝز ٙأُشح ُ٤س ُؾِؾِزٜب أُِٔ ٝسبٓٝخ ػِ ٠هؿ٤خ ػٔبُ٤خ ٓب ،ئٗٔب ُِجؾش
ثبُوؿب٣ب اإلهزػبد٣خ ٝاُؼٔبُ٤خ اُؼبُوخ ؽز ٠اُِؾظخ ٓٝؾبُٝخ ٝؾغ غ٤ؾ ٓطزشًخ ثٜذف اُزٞغَ
ٓٝزلن ػِٜ٤ب أٓال ثٞؾؼٜب ػِ ٠ـبُٝخ اُؾٌٓٞخ أُوجِخ ُِزسش٣غ
آُ ٠طبس٣غ ٓطِج٤خ ٝاؾؾخ ُ
ك ٢ثزّٜب.
اعزٔبع أسثبة اُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ كٛ ٢ز ٙأُشؽِخ ئٕ دٍ ػِ ٠ض٢ء كاٗ٣ ٚذٍ ػِ ٠رالض٢
األَٓ ُذ ٟاُطشك ٖٓ ٖ٤رطٌ َ٤ؽٌٓٞخ ك ٢اُٞهذ اُؾبؾش ٝثبُزبُ٣ ٢ذٍ ػِٗ ٠لبد ًبكخ
اُٞسبئَ أُزبؽخ أٓبُِٓ ْٜؿـف ػِ ٠أُؼ٘ ٖ٤٤ك ٢رطٌ َ٤اُؾٌٓٞخ٣ ٌُٖٝ ،جو ٠األَٓ.
اُوػبسُ :ذ٘٣ب أَٓ
«ُٖ ٗلوذ األَٓ ثبإلغالػ» ثٜز ٙاُؼجبسح اخزػش اُٞص٣ش اُسبثن سئ٤س اُ٤ٜئبد االهزػبد٣خ ػذٗبٕ
اُوػبس ك ٢ؽذ٣ض ٚاُ« ٠اُِٞاء» خطٞاد اُ٤ٜئبد االهزػبد٣خ ئٕ ُغٜخ اُؿـف ػِ ٠أُؼٖ٘٤٤
ُزطٌ َ٤اُؾٌٓٞخ أُ ٝغٜخ ٓٞاعٜخ أُػبػت اُز ٢رؼبٜٗ٤ب اُوطبػبد االهزػبد٣خ ًبكخ ٝهبٍ:
ُج٘بٕ ٔ٣ش ثظشف غؼت عذاً أُٓ ّٞ٤ب ٣غؼِ٘ب ٗلٌش ِٓ٤ب ّ ك ٢أ ١رؾشى أٓ ٝطِت  ٌُٖٝال ثذ ُ٘ب
ٖٓ ئػطبء سأ٘٣ب ٝارخبر أُٞاهق أُ٘بسجخ ٖٓ ًبكخ اُوؿب٣ب االهزػبد٣خ رػ٣ٞجبً ُٔسبسٛب.
ٝػٖ ئٌٓبٗ٤خ ئؽذاس أ ١رـ٤٤ش ك ٢ظَ اُظشٝف اُشا٘ٛخ هبٍ اُوػبس :ال ثذ ٖٓ ئؽذاس اُزـ٤٤شاد
ك٘ؾٖ ال صاٍ ُذ٘٣ب اٌُض٤ش ٖٓ األَٓ ثبإلغالػ ال سٔ٤ب إٔ ُج٘بٕ ثأًِٔ٣ ٚؾ٤ب ثبألَٓ ٓط٤شاً اُ٠
أٗ ٌَُ ٚأصٓخ ٜٗب٣خ  ٌَُٝضٜٗ ٢ب٣خ كبأل٣ ْٛجو ٠ك ٢رٌّٔ٘٘ب ٖٓ ؽٔب٣خ اُجِذ آ٘٤بً ٝاهزػبد٣بً
ٝاعزٔبػ٤بً.
ٝػٖ اعزٔبع اُ٤ٜئبد ٓغ االرؾبد اُؼٔبٍ سأ ٟاُوػبس ك ٢رُي ؾشٝسح ُِجؾش ك٤ً ٢ل٤خ ٓٞاعٜخ
أُػبػت االهزػبد٣خ ُٝؾٔب٣خ اُ٤ذ اُؼبِٓخ اُِج٘بٗ٤خ ٓإًذاً اسزٔشاس اُؿـٞـ ٝأُسبػ ٢ك٢
سج َ٤رطٌ َ٤ؽٌٓٞخ.
ٝخزْ اُوػبس كٓ ٢ب خع أُسبػٝ ٢ؽش أُؼُ٘ ٖ٤٤زطٌ َ٤اُؾٌٓٞخ ثبُو :ٍٞس٘سزٔش
ثبُٔطبُجخ ثزطٌ َ٤ؽٌٓٞخ ٝرؾشًبر٘ب ُٖ ر٘زٝ ٢ٜاُخطٞح اُغذ٣ذح سزٌ ٕٞهش٣جخ ٗ ُٖٝلوذ
اإلَٓ ثاؽذاس اُزـ٤٤شاد.
ضو٤ش
ً
ً
ثذٝس ٙسئ٤س ارؾبد اُـشف اُِج٘بٗ٤خ ٓؾٔذ ضو٤ش أظٜش اٛزٔبٓب ًج٤شا ثزط٣ٞن األصٓبد ػجش
اُزلب ْٛث ٖ٤اُ٤ٜئبد االهزػبد٣خ ٝاالرؾبد اُؼٔبُ ٢ػِ ٠اُوؿب٣ب اُؼبُوخ ثٜٔ٘٤ب ٝرُي اسزجبهبً
ُزطٌ َ٤ؽٌٓٞخ ٝاخزػبساً ُِٞهذ ٝرؼ٣ٞؿبً ػٖ أضٜش اُلشاؽ اُؾٌ ٢ٓٞاُزٓ ٢شد ثٜب اُجِذ ٝهبٍ
ضو٤ش :اعزٔؼ٘ب ٝس٘غزٔغ ٓغ اُؼٔبٍ ُِزطبٝس ٝاالرلبم ػًِ ٠بكخ األٓٞس اُؼبُوخ ث٘٘٤ب ٝثبُزبُ٢
ٝؾغ عذٝ ٍٝثشٗبٓظ ػَٔ ث٘٘٤ب ٓٝطبس٣غ ٓزلن ػِٜ٤ب اسزجبهبً ُزطٌ َ٤اُؾٌٓٞخ ػِ ٠أَٓ
ئهشاسٛب كٞس سؤ٣خ اُؾٌٓٞخ اُغذ٣ذح اُ٘ٞس.
ٝكٞٓ ٢ؾٞع اُؼوذح األًجش ٞٓ ٢ٛٝؾٞع سِسِخ اُشرت ٝاُشٝارت دػب ضو٤ش ػجش «اُِٞاء» ٤ٛئخ
اُز٘س٤ن اُ٘وبث٤خ ُالعزٔبع ٓغ اُ٤ٜئبد االهزػبد٣خ ٝاالرؾبد اُؼٔبُٓ ٢ؼبً ك ٢سج َ٤اإلرلبم
ؽُٜٞب كٔ٤ب خع رلبغِٜ٤ب ٝآُ٤خ رطج٤وٜب ٝرِٜٔ٣ٞب ٓ ًَٝب ٣زؼِن ثٜب.
اُ٤ٜئبد  -اُؼٔبُ٢
ًٝبٗذ اُ٤ٜئبد االهزػبد٣خ ػوذد ٓغ االرؾبد اُؼٔبُ ٢اُؼبّ ،اعزٔبػب ٓطزشًب ثؾضب خالُ ٚك٢
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األٝؾبع اُؼبٓخ ٝهؿب٣ب ر ْٜاُغبٗج ،ٖ٤ال سٔ٤ب راد اُطإٔ االهزػبدٝ ١االعزٔبػٝ ،٢رٞغَ
أُغزٔؼ ٕٞاُٝ ٠ؾغ ٓجبدب ٓطزشًخ ُِزؾشى ػِ ٠أسبسٜب ك ٢أُشؽِخ أُوجِخ.
ُٝلذ أُغزٔؼ ٕٞاُ ٠دهخ اُظشٝف اُزٔ٣ ٢ش كٜ٤ب ُج٘بٕ ٝخطٞسرٜب ػِ ٠أُسز ٖ٤٣ٞاالهزػبد١
ٝاالعزٔبػ ،٢االٓش اُز٣ ١ؾزْ رٔز ٖ٤اُطشاًخ ث ٖ٤ضشًبء االٗزبط ،أ ١أغؾبة اُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ،
ٝص٣بدح اُزؼبٝ ٕٝاُز٘س٤ن كٓ ٢ب ثٜٔ٘٤بُٔ ،ب ك ٢رُي ٖٓ أ٤ٔٛخ ُؾٔب٣خ ٝرؾػ ٖ٤االهزػبد
ٝاُوطبػبد اإلٗزبع٤خ ٝاُ٤ذ اُؼبِٓخ اُِج٘بٗ٤خ ،خػٞغبً ك ٢ظَ األٝؾبع اُزٔ٣ ٢ش كٜ٤ب االهزػبد
اُِج٘بٗ ٢ثلؼَ األصٓخ اُس٤بس٤خ ٖٓ عٜخ ٝاألٝؾبع اُز ٢رؼ٤طٜب أُ٘طوخ ٖٓ عٜخ اخش.ٟ
ًٝشسٝا ٓطبُجبر ْٜثأ٤ٔٛخ اإلسشاع ك ٢رطٌ َ٤ؽٌٓٞخ ئٗوبر ٝـ٘ ٢عبٓؼخ ثؼذ اًضش ٖٓ صٔبٗ٤خ
أضٜش ٖٓ االٗزظبس ،ثؾ٤ش رٌٜٔٓ ٕٞزٜب االسبس٤خ رٞك٤ش اُسِْ األ ٢ِٛثٌَ أثؼبد ،ٙخػٞغب
األٓ٘ٝ ٢االهزػبدٝ ١االعزٔبػٝ ،٢رؼَٔ ػِ ٠ئ٣غبد اُؾُِ ٍٞالصٓبد اُـبسهخ كٜ٤ب اُجالد ،ثٔب
ٖٓ ضأٗ ٚاػبدح دٝسإ اُؼغِخ االهزػبد٣خ ٝرٞك٤ش اُضوخ ٓغذدا ُِٔسزضٔش ٖ٣اُؼشة ٝاألعبٗت
ُِؼٞدح اُُ ٠ج٘بٕ.
ٝعذدٝا اسزٌ٘بسُِ ْٛؼَٔ اإلسٛبث ٢اُز ١ـبٍ اُسلبسح اإل٣شاٗ٤خ ٖ٤ٛٞ٘ٓ ،ثـ»اُغٜٞد أُجزُٝخ
ٖٓ األعٜضح األٓ٘٤خ ،اُز ٢أسلشد ػٖ ٓؼشكخ اُغٜخ ٝاألضخبظ اُزٗ ٖ٣لزٝا اُزلغ٤شٖ٣
اإلسٛبث ٖ٤٤أُضدٝع ،ٖ٤داػ ٖ٤اُغ٤ص اُِج٘بٗٝ ٢ه ٟٞاالٖٓ اُذاخِ ٢اُ ٠اُزطذد ك ٢رطج٤ن
االٖٓ ػًِ ٠بَٓ االساؾ ٢اُِج٘بٗٝ ،٢رؼوت اُطجٌبد اإلسٛبث٤خ ٝاُوجؽ ػِ ٠أكشادٛب ،ثٔب ٞ٣كش
أُض٣ذ ٖٓ االٖٓ ٝاالسزوشاس ٣ٝؼضص اُضوخ ثِج٘بٕ.
ٝؽزسٝا ٖٓ خطٞسح ٛغشح اُ٤ذ اُؼبِٓخ أُبٛشح ٝخش٣غ ٢اُغبٓؼبد اُ ٠اُخبسط ،ثٔب ٣ؾشّ ُج٘بٕ
ٖٓ االسزلبدح ٖٓ ٛز ٙاألدٓـخ ُػبُؼ د ٍٝاخشٓ ،ٟؼزجش ٖ٣إ ًَ رأخ٤ش ك ٢اُٞغ ٍٞاُ٠
االصدٛبس ٝئػبدح اُٜ٘ٞؼ ثبالهزػبد ،س٤سب ْٛك ٢أُض٣ذ ٖٓ اُخسبئش ػِ ٠عٔ٤غ األغؼذح ٝال
سٔ٤ب االهزػبدٜ٘ٓ ١ب.
ٝر٘ب ٍٝأُغزٔؼٞٓ ،ٕٞؾٞع اسزٔشاس رذكن اُ٘بصؽ ٖ٤اُسٞس ٖ٤٣اُُ ٠ج٘بٕ ،كطبُجٞا أُغزٔغ
اُذٝ ٢ُٝاُذ ٍٝأُؼ٘٤خ ثطإ ٕٝاإلؿبصخ ٝاُ٘بصؽ ،ٖ٤ثزؾَٔ ٓسإ٤ُٝبرٜب األخاله٤خ ٝاإلٗسبٗ٤خ
ٝروذ ْ٣اُذػْ اُالصّ ُِج٘بٕ ،اُز٣ ١ؾزؿٖ اُؼذد األًجش ٖٓ اُ٘بصؽ ٖ٤ػِ ٠أساؾ ٚ٤ػِ ٠اُشؿْ
ٖٓ ئٌٓبٗبر ٚأُبد٣خ أُزٞاؾؼخ ثبُٔوبسٗخ ٓغ ثبه ٢اُذ ٍٝأُؾ٤طخ ثسٞس٣ب.
ًٔب ـبُجٞا ثؿشٝسح ؽٔب٣خ اُ٤ذ اُؼبِٓخ اُِج٘بٗ٤خ ٝاُزطذد ثزطج٤ن اُوٞاٗ ٖ٤أُشػ٤خ االعشاء،
ٝارلوٞا ػِٓ ٠زبثؼخ اُسؼ ٢إلهشاس ٓطشٝع هبٗ ٕٞرأٓ ٖ٤اُزـط٤خ اُػؾ٤خ ُِٔؿٔ ٕٞثؼذ ثِٞؽ
سٖ اُزوبػذ ٝٝغٞال اُ ٠أُؼبش اُزوبػذ.١
ٝار ٗذدٝا ثبالػزذاءاد اُز٣ ٢زؼشؼ ُٜب االػالٓ ،ٕٞ٤أًذٝا ػِ ٠ؽش٣خ االػالّ ٝاُطشاًخ اُلؼِ٤خ
ث ٖ٤اُٞسبئَ اإلػالٓ٤خ ٝاألعٜضح األٓ٘٤خ.
ٝك ٢اُخزبّ ،ارلوٞا ػِ ٠ػوذ أُض٣ذ ٖٓ االعزٔبػبد ٝرٌض٤ق اُزٞاغَ كٓ ٢ب ث ٖٓ ،ْٜ٘٤أعَ
ارخبر اُوشاساد أُ٘بسجخ اُز ٖٓ ٢ضأٜٗب ؽٔب٣خ االهزػبد اُِج٘بٗٝ ٢اُ٤ذ اُؼبِٓخ اُِج٘بٗ٤خ رغبٙ
االخطبس اُز ٢رزٜذدٔٛب.
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االتحاد العمالً والهٌئات االقتصادٌة لتكثٌف التواصل فً ما بٌنهما واهمٌة االسراع فً تشكٌل حكومة
انقاذ وطنً
ػوذد اُ٤ٜئبد االهزػبد٣خ ٝاالرؾبد اُؼٔبُ ٢اُؼبّ اعزٔبػبً ٓطزشًبً عش ٟخالُٚ
ْ اُغبٗجٝ ٖ٤ال
اُجؾش ك ٢األٝؾبع اُؼبٓخ ك ٢اُجالد ،ئؾبكخ اُ ٠اُوؿب٣ب اُز ٢رّ ٜ
سٔ٤ب راد اُطإٔ االهزػبدٝ ١االعزٔبػٝ ،٢رٞغَ أُغزٔؼ ٕٞاُٝ ٠ؾغ ٓجبدب
ٓطزشًخ ُِزؾشى ػِ ٠أسبسٜب ك ٢أُشؽِخ أُوجِخ.
ٝأًذ أُغزٔؼ ٕٞك ٢ثذا٣خ اُِوبء« ،دهخ اُظشٝف اُزٔ٣ ٢شّ ثٜب ُج٘بٕ ٝخطٞسرٜب ػِ٠
أُسز ٖ٤٣ٞاالهزػبدٝ ١االعزٔبػ ،٢االٓش اُز٣ ١ؾزّْ رٔز ٖ٤اُطشاًخ ث ٖ٤ضشًبء
االٗزبط أ ١أغؾبة اُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ ٝص٣بدح اُزؼبٝ ٕٝاُز٘س٤ن كٓ ٢ب ثٜٔ٘٤بُٔ ،ب ك٢
رُي ٖٓ أ٤ٔٛخ ُؾٔب٣خ االهزػبد ٝاُوطبػبد اإلٗزبع٤خ ٝاُ٤ذ اُؼبِٓخ اُِج٘بٗ٤خ
ٝرؾػ ،ْٜ٘٤خػٞغبً ك ٢ظَ األٝؾبع اُزٔ٣ ٢شّ ثٜب االهزػبد اُِج٘بٗ ٢ثلؼَ األصٓخ
اُس٤بس٤خ ٖٓ عٜخ ٝاألٝؾبع اُز ٢رؼ٤طٜب أُ٘طوخ ٖٓ عٜخ أخش.»ٟ
ًٝشّس أُغزٔؼٓ« ٕٞطبُجز ْٜثأ٤ٔٛخ اإلسشاع ك ٢رطٌ َ٤ؽٌٓٞخ ئٗوبر ٝـ٘٢
عبٓؼخ ثؼذ اًضش ٖٓ صٔبٗ٤خ أضٜش ٖٓ االٗزظبس ،رٌٜٔٓ ٕٞزٜب االسبس٤خ رٞك٤ش
اُسِْ األ ٢ِٛثٌَ أثؼبدٝ ٙال سٔ٤ب األٓ٘ٝ ٢االهزػبدٝ ١االعزٔبػٝ ،٢رؼَٔ ػِ٠
ئ٣غبد اُؾُِ ٍٞالصٓبد اُـبسهخ كٜ٤ب اُجالد ،ثٔب ٖٓ ضأٗ ٚاػبدح دٝسإ اُؼغِخ
االهزػبد٣خٝ ،رٞك٤ش اُضوخ ٓغذداً ُِٔسزضٔش ٖ٣اُؼشة ٝاألعبٗت ُِؼٞدح اُُ ٠ج٘بٕ».
ذد أُغزٔؼ ٕٞاسزٌ٘بس« ْٛاُؼَٔ اإلسٛبث ٢اُز ١ـبٍ اُسلبسح اإل٣شاٗ٤خ ،
ٝع ّ
ّٞٛٞٗٝا كٛ ٢زا أُغبٍ ثبُغٜٞد أُجزُٝخ ٖٓ األعٜضح األٓ٘٤خ ٝاُز ٢أسلشد ػٖ
ٓؼشكخ اُغٜخ ٝاألضخبظ اُزٗ ٖ٣لزٝا اُزلغ٤ش ٖ٣اإلسٛبث ٖ٤٤أُضدٝعٝ .»ٖ٤دػٞا
اُغ٤ص اُِج٘بٗٝ ٢ه ٟٞاالٖٓ اُذاخِ ٢اُ« ٠اُزطذد ك ٢رطج٤ن االٖٓ ػًِ ٠بَٓ
االساؾ ٢اُِج٘بٗٝ ،٢رؼوت اُطجٌبد اإلسٛبث٤خ ٝاُوجؽ ػِ ٠أكشادٛب ،ثٔب ٞ٣كش
أُض٣ذ ٖٓ االٖٓ ٝاالسزوشاس ٣ٝؼضص اُضوخ ثِج٘بٕ».
ٝؽزس أُغزٔؼ« ٖٓ ٕٞخطٞسح ٛغشح اُ٤ذ اُؼبِٓخ أُبٛشح ٝخش٣غ ٢اُغبٓؼبد اُ٠
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اُخبسط ،ثٔب ٣ؾشّ ُج٘بٕ ٖٓ االكبدح ٖٓ ٛز ٙاألدٓـخ ُػبُؼ د ٍٝأخشٝ ،»ٟاػزجشٝا إٔ
«ًَ رأخ٤ش ك ٢اُٞغ ٍٞاُ ٠االصدٛبس ٝئػبدح اُٜ٘ٞؼ ثبالهزػبد ،س٤سب ْٛك٢
أُض٣ذ ٖٓ اُخسبئش ػِ ٠عٔ٤غ األغؼذحٝ ،ال سٔ٤ب ػِ ٠اُػؼ٤ذ االهزػبد.»١
ٝر٘ب ٍٝأُغزٔؼٞٓ ،ٕٞؾٞع اسزٔشاس رذكن اُ٘بصؽ ٖ٤اُسٞس ٖ٤٣اُُ ٠ج٘بٕٝ ،ـبُجٞا
كٛ ٢زا أُغبٍ «أُغزٔغ اُذٝ ٢ُٝاُذ ٍٝأُؼ٘٤خ ثطإ ٕٝاإلؿبصخ ٝاُ٘بصؽ،ٖ٤
َٔ ٓسإ٤ُٝبرٜب األخاله٤خ ٝاإلٗسبٗ٤خ ٝروذ ْ٣اُذػْ اُالصّ ُِج٘بٕ اُز٣ ١ؾزؿٖ
ثزؾ ّ
اُؼذد األًجش ٖٓ اُ٘بصؽ ٖ٤ػِ ٠أساؾ ٚ٤ػِ ٠اُشؿْ ٖٓ ئٌٓبٗبر ٚأُبد٣خ أُزٞاؾؼخ
ٓوبسٗخ ثجبه ٢اُذ ٍٝأُؾ٤طخ ثسٞس٣ب»ًٔ .ب ـبُجٞا «ثؿشٝسح ؽٔب٣خ اُ٤ذ اُؼبِٓخ
اُِج٘بٗ٤خ ٝاُزطذد ك ٢رطج٤ن اُوٞاٗ ٖ٤أُشػ٤خ االعشاء»ٝ .ارلوٞا ػِٓ« ٠زبثؼخ
اُسؼ ٢اُ ٠ئهشاس ٓطشٝع هبٗ ٕٞرأٓ ٖ٤اُزـط٤خ اُػؾ٤خ ُِٔؿٔ ،ٕٞثؼذ ثِٞؽ سٖ
اُزوبػذ ٝٝغٞال ً اُ ٠أُؼبش اُزوبػذ.»١
ٛزا ٝاسزٌ٘ش أُغزٔؼ« ٕٞاالػزذاء اد اُز٣ ٢زؼشّؼ ُٜب اإلػالٓٝ ،»ٕٞ٤أًذٝا ك٢
اُٞهذ رار« ٚؽش٣خ اإلػالّ ٝاُطشاًخ اُلؼِ٤خ ث ٖ٤اُٞسبئَ اإلػالٓ٤خ ٝاألعٜضح
األٓ٘٤خ» .
ٝك ٢اُخزبّ ،ارلن أُغزٔؼ ٕٞػِ« ٠ػوذ أُض٣ذ ٖٓ االعزٔبػبد ٝرٌض٤ق اُزٞاغَ
كٓ ٢ب ثٜٔ٘٤ب ٖٓ ،أعَ ارخبر اُوشاساد أُ٘بسجخ اُز ٖٓ ٢ضأٜٗب ؽٔب٣خ االهزػبد
اُِج٘بٗٝ ٢اُ٤ذ اُؼبِٓخ اُِج٘بٗ٤خ رغب ٙاالخطبس اُز ٢رزٜذدٔٛب».
سئىس االرؾبد اُؼٔبُ ٢اُؼبّ ؿسبٕ ؿػٖ ٝغق اعٞاء االعزٔبػ ٢ثبال٣غبث٤خ
خػٞغب كٓ ٢ؼبُغخ ٓطٌِخ اُ٘ضٝػ اُسٞسٝ ١اُطِت ٖٓ اُذ ٍٝأُؼ٘٤خ ك٢
أُغزٔغ اُذٓ ٢ُٝؼبُغخ ٛزا أُٞؾٞع اُؿبؿف ػُِ ٠ج٘بٕٝ ،اُطِت ٖٓ اُؾٌٓٞخ
ؽٔب٣خ اُ٤ذ اُؼبِٓخ اُِج٘بٗ٤خ ثزطج٤وٜب اُوٞاٗ ٖ٤اُػبسٓخ ٝاُزطذد ك ٢أُؼبُغخ
ٝرأً٤ذ ػِ ٠دٝس اعٜضح اُذُٝخ إ ػِ ٠غؼ٤ذ اُؿٔبٕ ا ٝػِٝ ٠صاسح اُؼَٔ ُزلؼَ٤
اٗظٔزٜب كٛ ٢ز ٙاُؾٔب٣خٛٝ ،زا ٓب س٤إد ١اُ ٠خطٞاد ٝآُ٤خ ٣غت رطج٤وٜب إ
ًبٕ ك ٢ظَ رطٌ َ٤ؽٌٓٞخ عذ٣ذح ا ٝك ٢ظَ اُؾٌٓٞخ اُؾبُ٤خ اُز٣ ٢غت إ
رو ّٞثٞاعجبرٜب كٛ ٢زا اُخػٞظ.
ٝرْ االرلبم ػِ ٠ػوذ اعزٔبع آخش ثؼذ ػٞدح ثؼؽ أُسإ ٖ٤ُٝك ٢اُ٤ٜئبد
االهزػبد٣خ ُٔؼبُغخ ٓٞؾٞع اُؿٔبٕ االعزٔبػ ٢خػٞغب ثؼذ االرلبم ػِٝ ٠عٞة
رأٓ ٖ٤اُزـط٤خ اُػؾ٤خ ٝغٞال اُٗ ٠ظبّ اُزوبػذ ٝاُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ.
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اجتمبع الهيئبت اإلقتصبدية واالتحبد العمبلي العبم يضع مببدئ مشتركة للتحرك في المرحلة المقبلة
ػقذد اىٖٞئبد االقزصبدٝخ ٗاالرحبد اىؼَبى ٜاىؼبً اجزَبػب ً ٍطزشمب ً جش ٙخالىٔ اىجحث ف ٜاألٗظبع اىؼبٍخ
ف ٜاىجالد ،إظبفخ اى ٚاىقعبٝب اىز ٜرٖ ٌّ اىجبّج ِٞال سَٞب ػي ٚاىصؼٞذ ِٝاالقزصبدٗ ٛاالجزَبػٗ ،ٜر٘صو
اىَجزَؼُ٘ اىٗ ٚظغ ٍجبدئ ٍطزشمخ ىيزحشك ػي ٚأسبسٖب ف ٜاىَشحيخ اىَقجيخ.

ٗأمذ ف ٜثذاٝخ اىيقبء« ،دقخ اىظشٗف اىزَٝ ٜشّ ثٖب ىجْبُ ٗخط٘سرٖب ػي ٚاىَسز٘ ِٞٝاالقزصبدٛ
ٗاالجزَبػ ،ٜاالٍش اىزٝ ٛحزٌّ رَز ِٞاىطشامخ ث ِٞضشمبء االّزبج أ ٛأصحبة اىؼَو ٗاىؼَبه ٗصٝبدح
اىزؼبُٗ ٗاىزْسٞق ثَْٖٞب ،ىَب ف ٜرىل ٍِ إَٔٞخ ىحَبٝخ االقزصبد ٗاىقطبػبد اإلّزبجٞخ ٗاىٞذ اىؼبٍيخ اىيجْبّٞخ
ٗرحص ،ْٔٞخص٘صب ً ف ٜظو األٗظبع اىزّ َٝ ٜش ثٖب االقزصبد اىيجْبّ ٜثفؼو األصٍخ اىسٞبسٞخ ٍِ جٖخ
ٗاألٗظبع اىز ٜرؼٞطٖب اىَْطقخ ٍِ جٖخ أخش.»ٙ

ٗمشّ س اىَجزَؼُ٘ «ٍطبىجزٌٖ ثبإلسشاع ف ٜرطنٞو حنٍ٘خ إّقبر ٗغْ ٜجبٍؼخ ثؼذ امثش ٍِ ثَبّٞخ أضٖش ٍِ
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االّزظبس ،رنُ٘ ٍَٖزٖب االسبسٞخ ر٘فٞش اىسيٌ األٕي ٜثنو أثؼبدٓ ال سَٞب األٍْٗ ٜاالقزصبدٗ ٛاالجزَبػ،ٜ
ٗرؼَو ػي ٚإٝجبد اىحي٘ه ىالصٍبد اىغبسقخ فٖٞب اىجالد ،ثَب ٍِ ضأّٔ اػبدح دٗساُ اىؼجيخ االقزصبدٝخ،
ٗر٘فٞش اىثقخ ٍجذداً ىيَسزثَش ِٝاىؼشة ٗاألجبّت ىيؼ٘دح اى ٚىجْبُ».

ٗج ّذدٗا اسزْنبسٌٕ «اىؼَو اإلسٕبث ٜاىز ٛغبه اىسفبسح اإلٝشاّٞخ ّّٕ٘٘ٗ ،ا فٕ ٜزا اىَجبه ثبىجٖ٘د
اىَجزٗىخ ٍِ األجٖضح األٍْٞخ ٗاىز ٜأسفشد ػِ ٍؼشفخ اىجٖخ ٗاألضخبظ اىزّ ِٝفزٗا اىزفجٞش ِٝاإلسٕبثِٞٞ
اىَضدٗجٗ .»ِٞدػ٘ا اىجٞص اىيجْبّٗ ٜق٘ ٙاالٍِ اىذاخي ٜاى« ٚاىزطذد ف ٜرطجٞق االٍِ ػي ٚمبٍو
االساظ ٜاىيجْبّٞخٗ ،رؼقت اىطجنبد اإلسٕبثٞخ ٗاىقجط ػي ٚأفشادٕب ،ثَب ٘ٝفش اىَضٝذ ٍِ االٍِ ٗاالسزقشاس
ٗٝؼضص اىثقخ ثيجْبُ».

ٗحزس اىَجزَؼُ٘ ٍِ «خط٘سح ٕجشح اىٞذ اىؼبٍيخ اىَبٕشح ٗخشٝج ٜاىجبٍؼبد اى ٚاىخبسج ،ثَب ٝحشً
ىجْبُ ٍِ االفبدح ٍِ ٕزٓ األدٍغخ ىصبىح دٗه أخشٗ ،»ٙاػزجشٗا أُ «مو رأخٞش ف ٜاى٘ص٘ه اى ٚاالصدٕبس
ٗإػبدح اىْٖ٘ض ثبالقزصبد ،سٞسبٌٕ ف ٜاىَضٝذ ٍِ اىخسبئش ػي ٚجَٞغ األصؼذح ،ال سَٞب ػي ٚاىصؼٞذ
االقزصبد.« ٛ

ٗرْبٗى٘ا ٍ٘ظ٘ع اسزَشاس رذفق اىْبصح ِٞاىس٘س ِٞٝاى ٚىجْبُٗ ،غبىج٘ا فٕ ٜزا اىَجبه «اىَجزَغ اىذٗىٜ
ٗاىذٗه اىَؼْٞخ ثطؤُٗ اإلغبثخ ٗاىْبصح ،ِٞثزح َّو ٍسؤٗىٞبرٖب األخالقٞخ ٗاإلّسبّٞخ ٗرقذ ٌٝاىذػٌ اىالصً
ىيجْبُ اىزٝ ٛحزعِ اىؼذد األمجش ٍِ اىْبصح ِٞػي ٚأساظ ٔٞػي ٚاىشغٌ ٍِ إٍنبّبرٔ اىَبدٝخ اىَز٘اظؼخ
ٍقبسّخ ثجبق ٜاىذٗه اىَحٞطخ ثس٘سٝب» .مَب غبىج٘ا «ثعشٗسح حَبٝخ اىٞذ اىؼبٍيخ اىيجْبّٞخ ٗاىزطذد ف ٜرطجٞق
اىق٘اّ ِٞاىَشػٞخ االجشاء»ٗ .ارفق٘ا ػيٍ« ٚزبثؼخ اىسؼ ٜاى ٚإقشاس ٍطشٗع قبُّ٘ رأٍ ِٞاىزغطٞخ اىصحٞخ
ىيَعَُ٘ ،ثؼذ ثي٘ؽ سِ اىزقبػذ ٗٗص٘الً اى ٚاىَؼبش اىزقبػذ.»ٛ

ٗاسزْنش اىَجزَؼُ٘ «االػزذاءاد اىزٝ ٜزؼ ّشض ىٖب اإلػالٍٗ ،»ُ٘ٞأمذٗا ف ٜاى٘قذ رارٔ «حشٝخ اإلػالً
ٗاىطشامخ اىفؼيٞخ ث ِٞاى٘سبئو اإلػالٍٞخ ٗاألجٖضح األٍْٞخ» .

ٗف ٜاىخزبً ،ارفق اىَجزَؼُ٘ ػي« ٚػقذ اىَضٝذ ٍِ االجزَبػبد ٗرنثٞف اىز٘اصو فٍ ٜب ثَْٖٞب ٍِ ،أجو
ارخبر اىقشاساد اىَْبسجخ اىز ٍِ ٜضأّٖب حَبٝخ االقزصبد اىيجْبّٗ ٜاىٞذ اىؼبٍيخ اىيجْبّٞخ رجبٓ االخطبس اىزٜ
رزٖذدَٕب».
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