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  إقتصاد
ورقة ": النهار"الهيئات االقتصادية تأمل من الحكومة وضع خطة إنقاذية واستراتيجية عاجلة القصار لـ

 المطالب لم تنجز بعد وسنرفعها فور الثقة بالحكومة

  
  Error

 

  .الهٌئات أبقت اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات

 2014شباط  28

أملت الهٌئات االقتصادٌة من الحكومة وضع خطة بالتنسٌق معها إلنقاذ االقتصاد وانتشاله من حال 
الركود الراهنة، مشٌرة الى انها قررت بالتعاون مع االتحاد العمالً العام، اعداد ورقة عمل تتضمن 

لرفعها الى رئاسة الحكومة والجهات المعنٌة على أمل "رؤٌتهما لمعالجة الواقع االقتصادي واالجتماعً 
 ."أن ٌتم أخذها فً االعتبار، وخصوصا أن الخسائر التً تكبدتها القطاعات اإلنتاجٌة، تجاوزت المعقول

، ان الورقة المطلبٌة التً لم تنجز على نحو "النهار"وقال رئٌس الهٌئات الوزٌر السابق عدنان القصار لـ
نهائً بعد، سترفع الى الحكومة فور نٌلها ثقة مجلس النواب، اي عملٌا بعد انجاز البٌان الوزاري، مشٌرا 

 ."االمر الذي قد ٌتحدد موعده االسبوع المقبل"الى ان الهٌئات طلبت لقاء رئٌس الحكومة تمام سالم، 
وكانت الهٌئات عقدت اجتماعا اول من امس برئاسة القصار، وابقت اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة 

 10واذ رحّبت فً بٌان، بتألٌف الحكومة وان متأخرة بعد . التطورات واتخاذ المواقف المالئمة فً شأنها
وخصوصا فً ظل الجمود الذي "اشهر، أملت فً ان ٌكون لها وقع اٌجابً على القطاعات االقتصادٌة 

ورأت فً رغبة الرئٌس ". هٌمن على الحركة التجارٌة على مدى االشهر الماضٌة بفعل األزمة السٌاسٌة
مٌشال سلٌمان بوجوب اعتماد الحوار ما ٌساهم فً تنفٌس حال االحتقان والتخفٌف من حدة الخطاب 

تستهدف ضرب االستقرار الداخلً ومحاولة نشر الفوضى "التحرٌضً، معتبرة ان التفجٌرات االجرامٌة 
واذ اكدت ". والفتنة، ألهداف لم تعد تنطلً على اللبنانٌٌن الذٌن أعلنوا رفضهم لكل أشكال اإلرهاب

التضامن مع الجٌش اللبنانً، دعته الى مواصلة تعقب الشبكات االرهابٌة وسوق أفرادها الى العدالة 
 .وإنزال العقاب بحقهم

وطالبت الهٌئات الحكومة بضرورة إٌالء الوضع االقتصادي اهتماما بالغا بالتوازي مع الملف األمنً، 
وخصوصا أن االقتصاد كان األكثر تضررا نتٌجة األزمة السٌاسٌة والتوترات االمنٌة، االمر الذي برز "

فً تراجع الحركة التجارٌة، وهبوط الحركة االستثمارٌة العربٌة واألجنبٌة الوافدة الى لبنان، بدل التأثٌر 

http://newspaper.annahar.com/section/23-??????
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وفً ملف ". المباشر على الحركة السٌاحٌة فً ظل استمرار التحذٌرات الخلٌجٌة بالسفر الى لبنان
فً ظل األثر "الالجئٌن السورٌٌن، طالبت الحكومة بضرورة اٌجاد حل عاجل لهؤالء وللعمالة السورٌة 

 ."المباشر لها على العمالة والمؤسسات اللبنانٌة
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ئلزصبد 

  AM 02:03 2014-02-28: ربسٚخ انًمبل

  نهحكٕيخ« انؼًبنٙ»ٔ« انٓٛئبد»ٔسلخ يشزشكخ يٍ 

ئػذاد « »االرحبد انؼًبنٙ انؼبو»ثبنزؼبٌٔ ٔانزُغٛك يغ « انٓٛئبد االلزصبدٚخ»لشسد 

ٔسلخ ػًم، رزضًٍ سؤٚخ انجبَجٍٛ نًؼبنجخ انٕالغ االلزصبد٘ ٔاالجزًبػٙ ثفؼم يب 

ػبَبِ خالل انفزشح انًبضٛخ ٔال ٚضال ٚؼبَّٛ نغبٚخ انٕٛو، ٔرنك نشفؼٓب انٗ سئبعخ 

انحكٕيخ ٔانجٓبد انًؼُٛخ يٍ ٔصساء ٔسؤعبء نجبٌ َٛبثٛخ، ػهٗ أيم أٌ ٚزى أخزْب 

ثؼٍٛ االػزجبس، خصٕصب أٌ انخغبئش انزٙ ركجذرٓب انمطبػبد اإلَزبجٛخ، خالل 

. «انًشحهخ انزٙ عجمذ رشكٛم انحكٕيخ رجبٔصد انًؼمٕل

، ثشئبعخ انٕصٚش انغبثك ػذَبٌ انمصبس، اجزًبػب رُبٔنذ «انٓٛئبد االلزصبدٚخ»ػمذد 

خالنّ األٔضبع انؼبيخ ػهٗ انغبحخ انذاخهٛخ، ٔخصٕصب انشأٍَٛ األيُٙ 

ٔسحت . ٔااللزصبد٘، ٔيفبػٛم رشكٛم انحكٕيخ ػهٗ انمطبػبد اإلَزبجٛخ

انًجزًؼٌٕ، ثزشكٛم انشئٛظ رًبو عالو حكٕيخ انًصهحخ انٕطُٛخ انجبيؼخ، آيهٍٛ أٌ 

رُؼكظ ئٚجبثبً ػهٗ ثبلٙ انمطبػبد االلزصبدٚخ، خصٕصب فٙ ظم انجًٕد انز٘ ًٍْٛ 

. ػهٗ انحشكخ انزجبسٚخ ػهٗ يذٖ انشٕٓس انًبضٛخ ثفؼم األصيخ انغٛبعٛخ

يٕالف سئٛظ انجًٕٓسٚخ انؼًبد يٛشبل عهًٛبٌ انٕطُٛخ »ثًٍ انًجزًؼٌٕ 

يشذدٍٚ ػهٗ أٌ انشغجخ انًغزًشح يٍ لجم انشئٛظ عهًٛبٌ ػهٗ ٔجٕة . «ٔانزٕفٛمٛخ

اػزًبد انحٕاس، ٔرٕحٛذ انصف ٔانزخفٛف يٍ حذح انخطبة انزحشٚضٙ، ال شك عبْى 

. «ٔعٛغبْى فٙ رُفٛظ حبنخ االحزمبٌ ثٍٛ انهجُبٍَٛٛ

ٔئر داٌ انًجزًؼٌٕ انزفججٛشاد االسْبثٛخ انزٙ رٓذف ثبنذسجخ االٔنٗ انٗ ضشة 

االعزمشاس انذاخهٙ ٔيحبٔنخ َشش انفٕضٗ ٔانفزُخ، ألْذاف نى رؼذ رُطهٙ ػهٗ أحذ يٍ 

انهجُبٍَٛٛ، انزٍٚ أػهُٕا سفضٓى نكم أشكبل اإلسْبة انز٘ ٚطبل يُبطك نجُبَٛخ 

ثبنكبيم يب ٚمٕو »ػضٚضح، شذدٔا ػهٗ رضبيُٓى يغ انجٛش انهجُبَٙ ٔلٛبدرّ، يإٚذٍٚ 

. «ثّ نكشف انخالٚب اإلسْبثٛخ انًٕجٕدح ػهٗ كبيم االساضٙ انهجُبَٛخ

ئٚالء انٕضغ االلزصبد٘ اْزًبيب ثبنغب، »ٔطبنت انًجزًؼٌٕ انحكٕيخ، ثضشٔسح 

ثبنزٕاص٘ يغ انًهف األيُٙ، خصٕصب أٌ االلزصبد انهجُبَٙ كبٌ األكثش رضشساً َزٛجخ 

األصيخ انغٛبعٛخ ٔانزٕرشاد االيُٛخ، االيش انز٘ ثشص يٍ خالل رشاجغ انحشكخ 

انزجبسٚخ، ْٔجٕط انحشكخ االعزثًبسٚخ انؼشثٛخ ٔاألجُجٛخ انٕافذح انٗ نجُبٌ، ػٕضب ػٍ 

انزأثٛش انًجبشش ػهٗ انحشكخ انغٛبحٛخ فٙ ظم اعزًشاس انزحزٚشاد انخهٛجٛخ ثبنغفش 

انٗ نجُبٌ، ٔػهٗ ْزا األعبط رأيم انٓٛئبد يٍ انحكٕيخ انجذٚذح، أٌ رضغ خطخ 

ثبنزؼبٌٔ يغ انٓٛئبد االلزصبدٚخ ٔاعزشارٛجٛخ ػبجهخ إلَمبر االلزصبد انهجُبَٙ ٔاَزشبنّ 

. «يٍ حبنخ انشكٕد انزٙ ًٚش فٛٓب
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رُبٔل انًجزًؼٌٕ يٕضٕع انُبصحٍٛ انغٕسٍٚٛ ٔرُبيٙ ػذد انًإعغبد انزجبسٚخ 

انخبصخ ثٓى ٔغٛش انًششٔػخ ػهٗ كبيم االساضٙ انهجُبَٛخ، فضال ػٍ اصدٚبد يؼذل 

. انؼًبنخ انغٕسٚخ ٔرأثٛش رنك انًجبشش ػهٗ انؼًبنخ ٔانًإعغبد انزجبسٚخ انهجُبَٛخ

طبنجٕا انحكٕيخ انجذٚذح ثضشٔسح ئٚجبد حم عشٚغ نًٕضٕع انُبصحٍٛ انغٕسٍٚٛ 

ٔانؼًبنخ انغٕسٚخ، خصٕصب فٙ ظم األثش انًجبشش نٓب ػهٗ انؼًبنخ ٔانًإعغبد 

. انهجُبَٛخ
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  12 صفحخ - 4962انؼذد  - 2014 شجبط 28انجًؼخ 
 

الهيئبت االقتصبدية تأمل أن يىعكس تشكيل الحكىمة إيجبببً على 

القطبعبت وتقرر إعداد ورقة اجتمبعية ـ اقتصبدية مع االتحبد 

 العمبلي لتسليمهب للمسؤوليه 

 
    

 

، «رشكٛم انشئٛظ رًبو عالو حكٕيخ انًصهحخ انٕطُٛخ انجبيؼخ«سحجذ انٓٛئبد االلزصبدٚخ ثـ

رُؼكظ ئٚجبثبً ػهٗ ثبلٙ »، آيهٍٛ ثأٌ »ْزِ انخطٕح كبٌ نٓب انٕلغ اإلٚجبثٙ»يؼزجشٍٚ أٌ 

. »انمطبػبد االلزصبدٚخ

 

ضشٔسح ئٚالء انٕضغ االلزصبد٘ اْزًبيبً ثبنغبً، ثبنزٕاص٘ يغ «ٔطبنجذ انٓٛئبد انحكٕيخ ثـ

انًهف األيُٙ ٔخصٕصبً أٌ االلزصبد انهجُبَٙ كبٌ األكثش رضشساً َزٛجخ األصيخ انغٛبعٛخ 

. »ٔانزٕرشاد االيُٛخ

 

ٔلشسد ئػذاد ٔسلخ ػًم ثبنزؼبٌٔ ٔانزُغٛك يغ االرحبد انؼًبنٙ انؼبو، رزضًٍ سؤٚخ انجبَجٍٛ 

نًؼبنجخ انٕالغ االلزصبد٘ ٔاالجزًبػٙ نشفؼٓب انٗ سئبعخ انحكٕيخ ٔانجٓبد انًؼُٛخ يٍ 

. ٔصساء ٔسؤعبء نجبٌ َٛبثٛخ

 

جبء رنك فٙ ثٛبٌ اصذسرّ انٓٛئبد ثؼذ اجزًبع ػمذرّ ثشئبعخ ػذَبٌ انمصبس، رُبٔنذ خالنّ 

األٔضبع انؼبيخ فٙ انجالد، خصٕصبً انشأٍَٛ األيُٙ ٔااللزصبد٘، ٔيفبػٛم رشكٛم انحكٕيخ 

. ػهٗ انمطبػبد اإلَزبجٛخ

 

رشكٛم انشئٛظ رًبو عالو حكٕيخ انًصهحخ انٕطُٛخ »ٔاشبس انجٛبٌ انٗ أٌ انًجزًؼٍٛ سحجٕا ثـ

ْزِ انخطٕح ٔئٌ أرذ يزأخشح ثؼذ ػششح أشٓش يٍ انًشبٔساد، كبٌ »، يؼزجشٍٚ أٌ «انجبيؼخ

رُؼكظ ئٚجبثبً ػهٗ ثبلٙ انمطبػبد »، آيهٍٛ ثأٌ «نٓب انٕلغ اإلٚجبثٙ ػهٗ جًٛغ انهجُبٍَٛٛ

االلزصبدٚخ، خصٕصبً فٙ ظم انجًٕد انز٘ ًٍْٛ ػهٗ انحشكخ انزجبسٚخ ػهٗ يذٖ انشٕٓس 
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. »انًبضٛخ ثفؼم األصيخ انغٛبعٛخ

 

انًٕالف انٕطُٛخ ٔانزٕفٛمٛخ نشئٛظ انجًٕٓسٚخ انؼًبد يٛشبل عهًٛبٌ، »ٔثًٍ انًجزًؼٌٕ 

، يشذدٍٚ ػهٗ أٌ «ٔانشايٛخ ثشكم أعبعٙ انٗ رؼضٚض انزٕاصم ثٍٛ يخزهف األطٛبف انغٛبعٛخ

انشغجخ انًغزًشح يٍ لجم انشئٛظ عهًٛبٌ ثٕجٕة اػزًبد انحٕاس، ٔرٕحٛذ انصف ٔانزخفٛف »

يٍ حذح انخطبة انزحشٚضٙ، ال شك عبْى ٔعٛغبْى فٙ رُفٛظ حبل االحزمبٌ ثٍٛ انهجُبٍَٛٛ، 

ٔخصٕصبً أٌ انجالد أحٕج يب ركٌٕ انٗ رؼًٛى يظبْش انزكبرف ٔانزضبيٍ يٍ أجم يٕاجٓخ 

. »االخطبس انزٙ رؼصف ثهجُبٌ ٔانهجُبٍَٛٛ ػهٗ يخزهف طٕائفٓى ٔيزاْجٓى ٔاَزًبءارٓى انغٛبعٛخ

 

انزفجٛشٍٚ اإلسْبثٍٛٛ األخٛشٍٚ انهزٍٚ ضشثب نجُبٌ األعجٕع انًبضٙ، »ٔداٌ انًجزًؼٌٕ 

ٔاعزٓذفب حبجضاً نهجٛش انهجُبَٙ فٙ انٓشيم، ٔيُطمخ ثئش حغٍ ٔأدٚب انٗ اعزشٓبد ضجبط 

االجشايٛخ ٔرٓذف ثبنذسجخ »، ٔاصفٍٛ انزفجٛشاد ثـ«ٔػُبصش يٍ انجٛش ٔيذٍَٛٛ أثشٚبء

االٔنٗ انٗ ضشة االعزمشاس انذاخهٙ ٔيحبٔنخ َشش انفٕضٗ ٔانفزُخ، ألْذاف نى رؼذ رُطهٙ 

ػهٗ أحذ يٍ انهجُبٍَٛٛ، انزٍٚ أػهُٕا سفضٓى نكم أشكبل اإلسْبة انز٘ ٚطبل يُبطك نجُبَٛخ 

. »ػضٚضح

 

رضبيُٓى يغ انجٛش انهجُبَٙ ٔلٛبدرّ ثبػزجبسِ ًٚثم خشجخ انخالص نهجُبٌ، ٔرأٚٛذْى »ٔأكذٔا 

، «ثشكم كبيم يب ٚمٕو ثّ نكشف انخالٚب اإلسْبثٛخ انًزٕاجذح ػهٗ كبيم االساضٙ انهجُبَٛخ

يٕاصهخ رؼمت رهك انشجكبد ٔعٕق أفشادْب انٗ انؼذانخ ٔئَضال انؼمبة انشادع »داػٍٛ ئٚبِ انٗ 

ثحمٓى، حزٗ ٚكَٕٕا ػجشح نًٍ ٚفكش ثبالػزذاء ػهٗ انجٛش أٔ انًظ ثكشايزّ ٔكشايخ جًٛغ 

. »انهجُبٍَٛٛ

 

انمٕٖ انغٛبعٛخ انٗ يغبَذح انجٛش ٔاثؼبدِ ػٍ انزجبرثبد انغٛبعٛخ، ٔرضٔٚذِ ثبنؼزبد »ٔدػٕا 

، يطبنجٍٛ انحكٕيخ «انز٘ ٚحزبجٓب فٙ يؼشكزّ ضذ اإلسْبة انًُزشش انٕٛو ػهٗ كم ثمؼخ نجُبَٛخ

ضشٔسح ئٚالء انٕضغ االلزصبد٘ اْزًبيبً ثبنغبً، ثبنزٕاص٘ يغ انًهف األيُٙ ٔخصٕصبً أٌ »ثـ

االلزصبد انهجُبَٙ كبٌ األكثش رضشساً َزٛجخ األصيخ انغٛبعٛخ ٔانزٕرشاد االيُٛخ، األيش انز٘ 

ثشص يٍ خالل رشاجغ انحشكخ انزجبسٚخ، ْٔجٕط انحشكخ االعزثًبسٚخ انؼشثٛخ ٔاألجُجٛخ انٕافذح 

انٗ نجُبٌ، ػٕضبً ػٍ انزأثٛش انًجبشش ػهٗ انحشكخ انغٛبحٛخ فٙ ظم اعزًشاس انزحزٚشاد 

ٔػهٗ ْزا األعبط رأيم انٓٛئبد يٍ انحكٕيخ انجذٚذح أٌ رضغ . انخهٛجٛخ ثبنغفش انٗ نجُبٌ

خطخ، ثبنزؼبٌٔ يغ انٓٛئبد االلزصبدٚخ، ٔاعزشارٛجٛخ ػبجهخ إلَمبر االلزصبد انهجُبَٙ ٔاَزشبنّ 

. »يٍ حبل انشكٕد انزٙ ًٚش فٛٓب

 

ثبنزؼبٌٔ ٔانزُغٛك يغ االرحبد انؼًبنٙ انؼبو ئػذاد ٔسلخ ػًم، رزضًٍ سؤٚخ انجبَجٍٛ »ٔلشسٔا 

نًؼبنجخ انٕالغ االلزصبد٘ ٔاالجزًبػٙ ثفؼم يب ػبَبِ خالل انفزشح انًبضٛخ ٔال ٚضال ٚؼبَّٛ 

نغبٚخ انٕٛو، ٔرنك نشفؼٓب انٗ سئبعخ انحكٕيخ ٔانجٓبد انًؼُٛخ يٍ ٔصساء ٔسؤعبء نجبٌ 

َٛبثٛخ، ػهٗ أيم أٌ ٚزى أخزْب فٙ االػزجبس، ٔخصٕصبً أٌ انخغبئش انزٙ ركجذرٓب انمطبػبد 

. »اإلَزبجٛخ، فٙ خالل انًشحهخ انزٙ عجمذ رشكٛم انحكٕيخ رجبٔصد انًؼمٕل

 

يٕضٕع انُبصحٍٛ انغٕسٍٚٛ ٔرُبيٙ ػذد انًإعغبد انزجبسٚخ انخبصخ »ٔرُبٔل انًجزًؼٌٕ 

ثٓى ٔغٛش انًششٔػخ ػهٗ كبيم االساضٙ انهجُبَٛخ، فضالً ػٍ اصدٚبد يؼذل انؼًبنخ انغٕسٚخ 

. »ٔرأثٛش رنك انًجبشش ػهٗ انؼًبنخ ٔانًإعغبد انزجبسٚخ انهجُبَٛخ

 

رحغغٓى نهُبحٛخ االَغبَٛخ ٔانًأعبح انزٙ ٕٚاجٓٓب انغٕسٌٕٚ يٍ جشاء انحشة »ٔأػشثٕا ػٍ 

، يطبنجٍٛ فٙ انٕلذ رارّ «انذائشح فٙ ثهذْى، ٔأًْٛخ اَزٓبء ْزِ انًأعبح فٙ الشة ٔلذ يًكٍ

انحكٕيخ انجذٚذح ثضشٔسح ئٚجبد حم عشٚغ نًٕضٕع انُبصحٍٛ انغٕسٍٚٛ ٔانؼًبنخ انغٕسٚخ »

. »خصٕصبً فٙ ظم األثش انًجبشش نٓب ػهٗ انؼًبنخ ٔانًإعغبد انهجُبَٛخ
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اإلثمبء ػهٗ اجزًبػبرٓى يفزٕحخ ٔرنك يٍ اجم يٕاكجخ انزطٕساد انحبصهخ »ٔلشس انًجزًؼٌٕ 

.  »فٙ انجالد ٔارخبر انًٕالف انًالئًخ ثشأَٓب
 

Back to Top 
 

  
  
  

 

 اللىاء اإلقتصبدي

 

 الهيئبت االقتصبدية واإلتحبد العمبلي العبم يعدان 
 واالجتمبعي ورقة عمل تتضمه رؤية للىاقع االقتصبدي

  ه1435ااآلخر   ربيع28 المىافق 2014 شببط 28,الجمعة
 

 
انًطبنت انزٙ رحًهٓب انٓٛئبد االلزصبدٚخ انٗ انشئٛظ انجذٚذ نهحكٕيخ رًبو عالو رزًحٕس 

. حٕل آنٛبد انخشٔج يٍ اصيخ انشكٕد ٔانجًٕد انزٙ ضشثذ كبفخ انمطبػبد االلزصبدٚخ
االجٕاء اٚجبثٛخ خبصخ ٔاٌ انٓٛئبد اػهُذ ٔفٙ اكثش يٍ يُبعجخ ػٍ اٌ رأنٛف انحكٕيخ ثؼث 

سٔح اٚجبثٛخ داخم االعٕاق يحهٛبً ٔدٔنٛبً ٔيٍ انًُزظش اٌ رؼًم انحكٕيخ انجذٚذح ػهٗ اػبدح 
انحٛبح نششاٍٚٛ االلزصبد انًحهٙ ٔنهغبٚخ ْزِ ػمذد انٓٛئبد االلزصبدٚخ، ثشئبعخ انٕصٚش 

انغبثك ػذَبٌ انمصبس، اجزًبػب رُبٔنذ فٙ خالنّ األٔضبع انؼبيخ ػهٗ انغبحخ انذاخهٛخ، 
ٔخصٕصب انشأٍَٛ األيُٙ ٔااللزصبد٘، ٔيفبػٛم رشكٛم انحكٕيخ ػهٗ انمطبػبد اإلَزبجٛخ، 

: ٔفٙ َٓبٚخ االجزًبع اصذس انًجزًؼٌٕ انجٛبٌ انزبنٙ
رشكٛم انشئٛظ رًبو عالو حكٕيخ انًصهحخ انٕطُٛخ »سحت انًجزًؼٌٕ فٙ ثٛبٌ ة - ١

ْزِ انخطٕح ٔئٌ أرذ يزأخشح ثؼذ ػششح أشٓش يٍ انًشبٔساد، كبٌ »، يؼزجشٍٚ أٌ «انجبيؼخ
رُؼكظ ئٚجبثب ػهٗ ثبلٙ انمطبػبد »، آيهٍٛ ثأٌ «نٓب انٕلغ اإلٚجبثٙ ػهٗ جًٛغ انهجُبٍَٛٛ

االلزصبدٚخ، خصٕصب فٙ ظم انجًٕد انز٘ ًٍْٛ ػهٗ انحشكخ انزجبسٚخ ػهٗ يذٖ انشٕٓس 
. «انًبضٛخ ثفؼم األصيخ انغٛبعٛخ

يٕالف سئٛظ انجًٕٓسٚخ انؼًبد يٛشبل عهًٛبٌ انٕطُٛخ »ثًٍ انًجًزؼٌٕ فٙ ْزا انًجبل - ٢
، «ٔانزٕفٛمٛخ انشايٛخ ثشكم أعبعٙ انٗ رؼضٚض انزٕاصم ثٍٛ يخزهف األطٛبف انغٛبعٛخ

انشغجخ انًغزًشح يٍ لجم انشئٛظ عهًٛبٌ ثٕجٕة اػزًبد انحٕاس، ٔرٕحٛذ »يشذدٍٚ ػهٗ أٌ 
انصف ٔانزخفٛف يٍ حذح انخطبة انزحشٚضٙ، ال شك عبْى ٔعٛغبْى فٙ رُفٛظ حبل 

االحزمبٌ ثٍٛ انهجُبٍَٛٛ، ٔخصٕصب أٌ انجالد أحٕج يب ركٌٕ انٗ رؼًٛى يظبْش انزكبرف ٔانزضبيٍ 
يٍ أجم يٕاجٓخ االخطبس انزٙ رؼصف ثهجُبٌ ٔانهجُبٍَٛٛ ػهٗ يخزهف طٕائفٓى ٔيزاْجٓى 

.  «ٔاَزًبءارٓى انغٛبعٛخ
انزفجٛشٍٚ اإلسْبثٍٛٛ األخٛشٍٚ انهزٍٚ ضشثب نجُبٌ األعجٕع انًبضٙ، »داٌ انًجزًؼٌٕ - ٣

ٔاعزٓذفب حبجضا نهجٛش انهجُبَٙ فٙ انٓشيم، ٔيُطمخ ثئش حغٍ ٔأدٚب انٗ اعزشٓبد ضجبط 
االجشايٛخ ٔرٓذف ثبنذسجخ االٔنٗ »، ٔاصفٍٛ انزفجٛشاد ة «ٔػُبصش يٍ انجٛش ٔيذٍَٛٛ أثشٚبء

انٗ ضشة االعزمشاس انذاخهٙ ٔيحبٔنخ َشش انفٕضٗ ٔانفزُخ، ألْذاف نى رؼذ رُطهٙ ػهٗ أحذ 
. «يٍ انهجُبٍَٛٛ، انزٍٚ أػهُٕا سفضٓى نكم أشكبل اإلسْبة انز٘ ٚطبل يُبطك نجُبَٛخ ػضٚضح

يزضبيٌُٕ يغ انجٛش انهجُبَٙ ٔلٛبدرّ ثبػزجبسِ ًٚثم خشجخ »شذد انًجزًؼٌٕ ػهٗ آَى - ٤
انخالص نهجُبٌ، ٔرأٚٛذْى ثشكم كبيم يب ٚمٕو ثّ نكشف انخالٚب اإلسْبثٛخ انًزٕاجذح ػهٗ 

يٕاصهخ رؼمت رهك انشجكبد ٔعٕق أفشادْب انٗ »، داػٍٛ ئٚبِ انٗ «كبيم االساضٙ انهجُبَٛخ
انؼذانخ ٔئَضال انؼمبة انشادع ثحمٓى، حزٗ ٚكَٕٕا ػجشح نًٍ ٚفكش ثبالػزذاء ػهٗ انجٛش أٔ 

. «انًظ ثكشايزّ ٔكشايخ جًٛغ انهجُبٍَٛٛ
انمٕٖ انغٛبعٛخ انٗ يغبَذح انجٛش ٔاثؼبدِ ػٍ »ٔدػب انًجزًؼٌٕ فٙ ْزا انًجبل 

انزجبرثبد انغٛبعٛخ، ٔرضٔٚذِ ثبنؼزبد انز٘ ٚحزبجّ فٙ يؼشكزّ ضذ اإلسْبة انًُزشش انٕٛو 
. «ػهٗ كم ثمؼخ نجُبَٛخ

ضشٔسح ئٚالء انٕضغ االلزصبد٘ اْزًبيب ثبنغب، ثبنزٕاص٘ يغ انًهف «ٔطبنت انًجزًؼٌٕ انحكٕيخ ثـ
األيُٙ ٔخصٕصب أٌ االلزصبد انهجُبَٙ كبٌ األكثش رضشسا َزٛجخ األصيخ انغٛبعٛخ ٔانزٕرشاد 

االيُٛخ، األيش انز٘ ثشص يٍ خالل رشاجغ انحشكخ انزجبسٚخ، ْٔجٕط انحشكخ االعزثًبسٚخ انؼشثٛخ 
ٔاألجُجٛخ انٕافذح انٗ نجُبٌ، ػٕضب ػٍ انزأثٛش انًجبشش ػهٗ انحشكخ انغٛبحٛخ فٙ ظم 

ٔػهٗ ْزا األعبط رأيم انٓٛئبد يٍ . اعزًشاس انزحزٚشاد انخهٛجٛخ ثبنغفش انٗ نجُبٌ
انحكٕيخ انجذٚذح أٌ رضغ خطخ، ثبنزؼبٌٔ يغ انٓٛئبد االلزصبدٚخ، ٔاعزشارٛجٛخ ػبجهخ إلَمبر 

. «االلزصبد انهجُبَٙ ٔاَزشبنّ يٍ حبل انشكٕد انزٙ ًٚش فٛٓب
ثبنزؼبٌٔ ٔانزُغٛك يغ االرحبد انؼًبنٙ انؼبو ئػذاد ٔسلخ ػًم، »لشسد انٓٛئبد االلزصبدٚخ - ٦

رزضًٍ سؤٚخ انجبَجٍٛ نًؼبنجخ انٕالغ االلزصبد٘ ٔاالجزًبػٙ ثفؼم يب ػبَبِ خالل انفزشح 
انًبضٛخ ٔال ٚضال ٚؼبَّٛ نغبٚخ انٕٛو، ٔرنك نشفؼٓب انٗ سئبعخ انحكٕيخ ٔانجٓبد انًؼُٛخ يٍ 
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ٔصساء ٔسؤعبء نجبٌ َٛبثٛخ، ػهٗ أيم أٌ ٚزى أخزْب ثؼٍٛ االػزجبس، ٔخصٕصب أٌ انخغبئش انزٙ 
ركجذرٓب انمطبػبد اإلَزبجٛخ، فٙ خالل انًشحهخ انزٙ عجمذ رشكٛم انحكٕيخ رجبٔصد 

. «انًؼمٕل
يٕضٕع انُبصحٍٛ انغٕسٍٚٛ ٔرُبيٙ ػذد انًإعغبد انزجبسٚخ انخبصخ ثٓى »رُبٔل انًجزًؼٌٕ 

ٔغٛش انًششٔػخ ػهٗ كبيم االساضٙ انهجُبَٛخ، فضال ػٍ اصدٚبد يؼذل انؼًبنخ انغٕسٚخ ٔرأثٛش 
. «رنك انًجبشش ػهٗ انؼًبنخ ٔانًإعغبد انزجبسٚخ انهجُبَٛخ

رحغغٓى نهُبحٛخ االَغبَٛخ ٔانًأعبح انزٙ ٕٚاجٓٓب انغٕسٌٕٚ يٍ جشاء »ٔئر أػشثٕا ػٍ 
، يطبنجٍٛ فٙ «انحشة انذائشح فٙ ثهذْى، ٔأًْٛخ اَزٓبء ْزِ انًأعبح فٙ الشة ٔلذ يًكٍ

انحكٕيخ انجذٚذح ثضشٔسح ئٚجبد حم عشٚغ نًٕضٕع انُبصحٍٛ انغٕسٍٚٛ ٔانؼًبنخ »انٕلذ رارّ 
. «انغٕسٚخ خصٕصب فٙ ظم األثش انًجبشش نٓب ػهٗ انؼًبنخ ٔانًإعغبد انهجُبَٛخ

اإلثمبء ػهٗ اجزًبػبرٓى يفزٕحخ ٔرنك يٍ اجم يٕاكجخ انزطٕساد »ٔأخٛشاً لشس انًجزًؼٌٕ 
.  «انحبصهخ فٙ انجالد ٔارخبر انًٕالف انًالئًخ ثشأَٓب
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يجب ايجبد حل سريع لمشكلة العمبلة : تطبلب الحكىمة ببستراتيجية عبجلة الوقبذ االقتصبد« الهيئبت»

  السىرية في لبىبن
 

أيهذ انٓٛئبد االلزصبدٚخ يٍ انحكٕيخ انجذٚذح اٌ رضغ ثبنزؼبٌٔ يؼٓب خطخ ٔاعزشارٛجٛخ ػبجهخ الَمبر 

االلزصبد انهجُبَٙ ٔلشسد ثبنزُغٛك يغ االرحبد انؼًبنٙ انؼبو اػذاد ٔسلخ ػًم رزضًٍ سؤٚخ انجبَجٍٛ 

 . نًؼبنجخ انٕالغ االلزصبد٘ ٔاالجزًبػٙ ٔشذدد ػهٗ ضشٔسح اٚجبد حم عشٚغ نهؼًبنخ انغٕسٚخ فٙ نجُبٌ

 

 

ػمذد انٓٛئبد االلزصبدٚخ، ثشئبعخ انٕصٚش انغبثك ػذَبٌ انمصبس، اجزًبػب رُبٔنذ فٙ خالنّ األٔضبع 

انؼبيخ ػهٗ انغبحخ انذاخهٛخ، ٔخصٕصب انشأٍَٛ األيُٙ ٔااللزصبد٘، ٔيفبػٛم رشكٛم انحكٕيخ ػهٗ 

 .انمطبػبد اإلَزبجٛخ

 

 

، يؼزجشٍٚ أٌ «رشكٛم انشئٛظ رًبو عالو حكٕيخ انًصهحخ انٕطُٛخ انجبيؼخ«ٔسحت انًجزًؼٌٕ فٙ ثٛبٌ ثـ

ْزِ انخطٕح ٔئٌ أرذ يزأخشح ثؼذ ػششح أشٓش يٍ انًشبٔساد، كبٌ نٓب انٕلغ اإلٚجبثٙ ػهٗ جًٛغ »

رُؼكظ ئٚجبثب ػهٗ ثبلٙ انمطبػبد االلزصبدٚخ، ٔخصٕصب فٙ ظم انجًٕد انز٘ »، آيهٍٛ ثأٌ «انهجُبٍَٛٛ

 .«ًٍْٛ ػهٗ انحشكخ انزجبسٚخ ػهٗ يذٖ انشٕٓس انًبضٛخ ثفؼم األصيخ انغٛبعٛخ

 

 

انًٕالف انٕطُٛخ ٔانزٕفٛمٛخ نشئٛظ انجًٕٓسٚخ انؼًبد يٛشبل عهًٛبٌ، ٔانشايٛخ ثشكم أعبعٙ انٗ »ٔثًُٕا 

انشغجخ انًغزًشح يٍ لجم انشئٛظ »، يشذدٍٚ ػهٗ أٌ «رؼضٚض انزٕاصم ثٍٛ يخزهف األطٛبف انغٛبعٛخ

عهًٛبٌ فٙ ٔجٕة اػزًبد انحٕاس، ٔرٕحٛذ انصف ٔانزخفٛف يٍ حذح انخطبة انزحشٚضٙ، ال شك عبْى 

ٔعٛغبْى فٙ رُفٛظ حبل االحزمبٌ ثٍٛ انهجُبٍَٛٛ، ٔخصٕصب أٌ انجالد أحٕج يب ركٌٕ انٗ رؼًٛى يظبْش 

انزكبرف ٔانزضبيٍ يٍ أجم يٕاجٓخ االخطبس انزٙ رؼصف ثهجُبٌ ٔانهجُبٍَٛٛ ػهٗ يخزهف طٕائفٓى 
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 .«ٔيزاْجٓى ٔاَزًبءارٓى انغٛبعٛخ

 

 

انزفجٛشٍٚ اإلسْبثٍٛٛ انهزٍٚ ضشثب نجُبٌ األعجٕع انًبضٙ، ٔاعزٓذفب حبجضا نهجٛش »ٔداٌ انًجزًؼٌٕ 

، «انهجُبَٙ فٙ انٓشيم، ٔيُطمخ ثئش حغٍ ٔأدٚب انٗ اعزشٓبد ضجبط ٔػُبصش يٍ انجٛش ٔيذٍَٛٛ أثشٚبء

االجشايٛخ ٔرٓذف ثبنذسجخ االٔنٗ انٗ ضشة االعزمشاس انذاخهٙ ٔيحبٔنخ َشش «ٔاصفٍٛ انزفجٛشاد ثـ

انفٕضٗ ٔانفزُخ، ألْذاف نى رؼذ رُطهٙ ػهٗ أحذ يٍ انهجُبٍَٛٛ، انزٍٚ أػهُٕا سفضٓى نكم أشكبل اإلسْبة 

 .«انز٘ ٚطبل يُبطك نجُبَٛخ ػضٚضح

 

 

رضبيُٓى يغ انجٛش انهجُبَٙ ٔلٛبدرّ ثبػزجبسِ ًٚثم خشجخ انخالص نهجُبٌ، ٔرأٚٛذْى ثشكم كبيم يب »ٔأكذٔا 

يٕاصهخ رؼمت »، داػٍٛ ئٚبِ انٗ «ٚمٕو ثّ نكشف انخالٚب اإلسْبثٛخ انًزٕاجذح ػهٗ كبيم االساضٙ انهجُبَٛخ

رهك انشجكبد ٔعٕق أفشادْب انٗ انؼذانخ ٔئَضال انؼمبة انشادع ثحمٓى، حزٗ ٚكَٕٕا ػجشح نًٍ ٚفكش 

 .«ثبالػزذاء ػهٗ انجٛش أٔ انًظ ثكشايزّ ٔكشايخ جًٛغ انهجُبٍَٛٛ

 

 

انمٕٖ انغٛبعٛخ انٗ يغبَذح انجٛش ٔاثؼبدِ ػٍ انزجبرثبد انغٛبعٛخ، ٔرضٔٚذِ ثبنؼزبد انز٘ ٚحزبجّ »ٔدػٕا 

ضشٔسح ئٚالء انٕضغ «، يطبنجٍٛ انحكٕيخ ثـ«فٙ يؼشكزّ ضذ اإلسْبة انًُزشش انٕٛو ػهٗ كم ثمؼخ نجُبَٛخ

االلزصبد٘ اْزًبيب ثبنغب، ثبنزٕاص٘ يغ انًهف األيُٙ خصٕصب أٌ االلزصبد انهجُبَٙ كبٌ األكثش رضشسا 

َزٛجخ األصيخ انغٛبعٛخ ٔانزٕرشاد االيُٛخ، األيش انز٘ ثشص يٍ خالل رشاجغ انحشكخ انزجبسٚخ، ْٔجٕط 

انحشكخ االعزثًبسٚخ انؼشثٛخ ٔاألجُجٛخ انٕافذح انٗ نجُبٌ، ػٕضب ػٍ انزأثٛش انًجبشش ػهٗ انحشكخ انغٛبحٛخ 

ٔػهٗ ْزا األعبط رأيم انٓٛئبد يٍ انحكٕيخ . فٙ ظم اعزًشاس انزحزٚشاد انخهٛجٛخ ثبنغفش انٗ نجُبٌ

انجذٚذح أٌ رضغ خطخ، ثبنزؼبٌٔ يغ انٓٛئبد االلزصبدٚخ، ٔاعزشارٛجٛخ ػبجهخ إلَمبر االلزصبد انهجُبَٙ 

 .«ٔاَزشبنّ يٍ حبل انشكٕد انزٙ ًٚش فٛٓب

 

 

ثبنزؼبٌٔ ٔانزُغٛك يغ االرحبد انؼًبنٙ انؼبو ئػذاد ٔسلخ ػًم، رزضًٍ سؤٚخ انجبَجٍٛ نًؼبنجخ »ٔلشسٔا 

انٕالغ االلزصبد٘ ٔاالجزًبػٙ ثفؼم يب ػبَبِ خالل انفزشح انًبضٛخ ٔال ٚضال ٚؼبَّٛ نغبٚخ انٕٛو، ٔرنك 

نشفؼٓب انٗ سئبعخ انحكٕيخ ٔانجٓبد انًؼُٛخ يٍ ٔصساء ٔسؤعبء نجبٌ َٛبثٛخ، ػهٗ أيم أٌ ٚزى أخزْب ثؼٍٛ 

االػزجبس، ٔخصٕصب أٌ انخغبئش انزٙ ركجذرٓب انمطبػبد اإلَزبجٛخ، فٙ خالل انًشحهخ انزٙ عجمذ رشكٛم 

 .«انحكٕيخ رجبٔصد انًؼمٕل

 

 

يٕضٕع انُبصحٍٛ انغٕسٍٚٛ ٔرُبيٙ ػذد انًإعغبد انزجبسٚخ انخبصخ ثٓى ٔغٛش »ٔرُبٔل انًجزًؼٌٕ 

انًششٔػخ ػهٗ كبيم االساضٙ انهجُبَٛخ، فضال ػٍ اصدٚبد يؼذل انؼًبنخ انغٕسٚخ ٔرأثٛش رنك انًجبشش ػهٗ 

 .«انؼًبنخ ٔانًإعغبد انزجبسٚخ انهجُبَٛخ

 

 

رحغغٓى نهُبحٛخ االَغبَٛخ ٔانًأعبح انزٙ ٕٚاجٓٓب انغٕسٌٕٚ يٍ جشاء انحشة انذائشح فٙ »ٔأػشثٕا ػٍ 

انحكٕيخ انجذٚذح »، يطبنجٍٛ فٙ انٕلذ رارّ «ثهذْى، ٔأًْٛخ اَزٓبء ْزِ انًأعبح فٙ الشة ٔلذ يًكٍ

ثضشٔسح ئٚجبد حم عشٚغ نًٕضٕع انُبصحٍٛ انغٕسٍٚٛ ٔانؼًبنخ انغٕسٚخ ٔخصٕصب فٙ ظم األثش 
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 .«انًجبشش نٓب ػهٗ انؼًبنخ ٔانًإعغبد انهجُبَٛخ

 

Back to Top 
 

  
  

Error

 

 
Back to Top 

 

  

 
 
 
 
 
 


