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قتصاد
مجلس النواب يستع ّد إلقرار السلسلة بين اليوم وغداً شماس" :يوم أسود" ■ غصن :هنيئا ً لهم سلسلة
"هزيلة"

مورٌس متى
1تشرٌن األول 2014
بعد أشهر من غٌاب التشرٌع فً مجلس النواب نتٌجة الخالفات السٌاسٌة والقانونٌة حٌال دستورٌة
القرارات والقوانٌن التً قد ٌقرها مجلس نواب مدد لنفسه تارٌخ صالحٌة الوكالة التً منحه إٌاها الشعب،
ها هً الٌوم أبواب هذا الصرح تفتح لتلتئم هٌئته العامة بحضور كل الكتل النٌابٌة لمناقشة وإقرار البنود
التً أقرتها هٌئة مكتب المجلس مطلع االسبوع وعلى رأسها "سلسلة الرتب والرواتب" .وها هو الٌوم
الذي ٌدخل فٌه هذا الملف الى قاعة المجلس من بابه العرٌض بتوافق جمٌع الكتل على بنوده وإقراره.
صرخة جدٌدة أطلقتها الهٌئات االقتصادٌة مساء أمس بعد تداعٌها الجتماع طارئ بحثت خالله فً
موضوع السلسلة ،واعتبرت أن الصفقة التً توصلت إلٌها القوى السٌاسٌة لٌس الهدف منها إعطاء هٌئة
التنسٌق والعمّال والعسكرٌٌن حقوقهم ،بل على العكس ،إذ أن التعدٌالت التً وردت فً المشروع الجدٌد،
ستؤدي أوال إلى ضرب حقوق الموظفٌن ،وثانٌا إلى التضحٌة باالقتصاد عشٌة عٌد األضحى ،ما ٌوصل
البالد إلى كارثة مالٌة واقتصادٌة واجتماعٌة لم تأخذها القوى السٌاسٌة على ما ٌبدو فً االعتبار .كما
اعتبرت أن األرقام الواردة فً مشروع السلسلة المعدّل ،تعانً خلال كبٌرا ،وال تحقق التوازن بٌن النفقات
والواردات ،كما أن اإلصالحات الطفٌفة التً ٌلحظها المشروع والتً تراهن القوى السٌاسٌة على أنها
ستؤدي إلى تحسٌن الواقع المالً للدولة ،ما هً إال أوهام فً ظل الواقع المهترئ فً إدارات الدولة.
فً هذا السٌاق ،رفض رئٌس جمعٌة تجار بٌروت نقوال شماس عبر "النهار" ،الزٌادات الضرٌبٌة التً
وردت فً مشروع السلسلة المقترح نظرا الى حجمها ومكوناتها التً ستطاول االستهالك المحلً والثروة
والدخل .وأكد أن هذه الزٌادات لن تساهم فً حل األزمة التً ٌعانٌها القطاع العام ،بل ستخلق أزمة أكبر،
معتبرا أن القوى السٌاسٌة فً لبنان تغامر من خالل إقرار هذا المشروع ،بمصٌر البالد على اعتبار أن
األوضاع التً تمر فٌها والظروف الصعبة التً ٌم ّر فٌها االقتصاد ،ال تحتمل على اإلطالق اتخاذ
قرارات تؤدي إلى تعرٌض األمن االقتصادي للخطر وتهدّد القدرة التنافسٌة لإلقتصاد.
واعتبر شماس أن إقرار السلسلة فً هذه اللحظة المصٌرٌة ،سٌؤدي إلى فقدان لبنان لمناعته االقتصادٌة،
خصوصا فً ظل التحذٌرات المتكررة للمرجعٌات المالٌة الدولٌة ،فً شأن خطر إقرارها على االقتصاد
فً غٌاب إجراء إصالحات هٌكٌلٌة فً القطاع العام ما ٌهدد بخفض جدٌد لتصنٌف لبنان االئتمانً،
وخصوصا فً ظل االنخفاض المستمر فً معظم المؤشرات الماكرو إقتصادٌة مع تسجٌل معدالت النمو
تراجعات مستمرة قد ال تتخطى الـ %1,5هذه السنة .كما أكد شماس للـ"النهار" ان االقتصاد اللبنانً لٌس
فً وارد تحمل مغامرات ومجازفات جدٌدة خصوصا فً الظروف التً نمر فٌها ،وقال" :فً حال إقرار
هذه السلسلة الكارثٌة ،سٌكون "ٌوما أسود" فً تارٌخ االقتصاد اللبنانً.
بدورها ،عقدت هٌئة مكتب المجلس التنفٌذي لالتحاد العمالً العام اجتماعا ً استثنائٌا ً برئاسة رئٌس االتحاد
غسان غصن .واثر االجتماع اعتبرت أن القوى السٌاسٌة ناورت أكثر من  3سنوات لممانعة قٌام إصالح
ضرٌبً حقٌقً وإصالح إداري ٌضع ح ّداً لإلهدار والفساد الذي ٌنخر اإلدارة والمؤسسات والمرافق
العامة ولتتج ّنب المساس الفعلً بثروات أصحاب الرٌوع والمضاربات المالٌة والعقارٌة بحٌث تفرض
الضرائب المباشرة والتصاعدٌة على مظاهر الثروة واألرباح الباهظة من دون أن تم ّر سلسلة الرتب
ً
مثقلة بالضرائب غٌر المباشرة .ومن هنا ٌصف غصن للـ"النهار" السلسلة بـ"السلسلة الهزٌلة"
والرواتب
المثقلة بالضرائب والرسوم التً تطاول جٌوب المواطنٌن ومحدودي الدخل .والمؤسف ،بحسب غصن،
أنه بعد  3سنوات من المماطلة ،س ُتقر "سلسلة تسوٌة" ال تتضمن االصالحات الضرٌبٌة واالدارٌة
المطلوبة والتً تحمً العمال وتعطٌهم حقوقهم مقابل رفع االنتاجٌة والحد من االهدار والفساد .وهنا
ٌرفض غصن السلسلة "التً ال تنصف العاملٌن فً القطاع العام خصوصا ً المتقاعدٌن والمتعاقدٌن
واألسالك األمنٌة والعسكرٌة وموظفً اإلدارة العامة بعد أكثر من  16عاما ً على تجمٌدها ،فً حٌن أنها
تلحق أضراراً فادحة فً ذوي الدخل المحدود بسبب الضرائب التً تفرض علٌهم لتموٌلها" .وٌضٌف:
" الضرائب المفروضة على الفوائد المصرفٌة والتً تلحظها السلسلة الحالٌة كان ٌجب أن تكون
تصاعدٌة ،وتستهدف بشكلها الحالً أصحاب الدخل المحدود الذٌن ٌتكلون على بعض الفوائد المحققة
على تعوٌضات نهاٌة الخدمة لتأمٌن معٌشتهم" .كما عبّر عن أسفه لما آلت الٌه االمور داخل هئٌة التنسٌق
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والنتائج الخجولة جداً التً استطاعت تحقٌقها "بعد  3سنوات من االضرابات والتظاهرات التً شلت
البالد ،وها هً الٌوم تجنً سلسلة اقل ما ٌقال عنها انها تضرب العمال واالساتذة وتزٌدهم فقراً" .وطالب
االتحاد العمالً وزٌر العمل سجعان قزي بدعوة لجنة المؤشر لالجتماع الفوري إلقرار نسبة تصحٌح
األجور ورفعها إلى مجلس الوزراء ،وذلك وفقا ً لمعدالت غالء المعٌشة خصوصا ً أنّ سلسلة الرتب
والرواتب فً صٌغتها الحالٌة سوف تحدث فارقا ً بٌن الحد األدنى لألجور فً القطاعٌن العام والخاص،
وهو ٌشكل مخالفة قانونٌة أساسٌة ال سٌما وأنّ الفارق بٌن الحد األدنى ألجور القطاع العام سٌزداد عن
الح ّد األدنى ألجور القطاع الخاص.
األنظار تتجه الٌوم الى قاعة مجلس النواب حٌث ستدور المناقشات حول بنود هذه السلسلة والتً من
المتوقع إقرارها لتدخل حٌز التنفٌذ وٌتم دفع  %50من قٌمتها فور صدور القانون فً "الجرٌدة
الرسمٌة" ،على أن ٌتم الـ %50المتبقٌة على دفعتٌن حتى نهاٌة سنة .2015
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علً صيغة «السلسلة»
«الهيئبت» :القىي السيبسية تغبمر بمصير البالد والعببد

فّ١ب عٍه ٍِف عٍغٍخ اٌشرت ٚاٌشٚارت غش٠مٗ اٌ ٝاٌ١ٙئخ اٌؼبِخ اٌز٠ ٟزٛلغ اْ رمش٘ب اٌ،َٛ١
اغٍمذ اٌ١ٙئبد االلزصبد٠خ ِجذدا صشخخ رذز٠ش٠خ ِٓ اسرذاداد الشاس اٌغٍغٍخ ػٍ ٝااللزصبد،
ِٕزمذح اٌغ١بع ،ٓ١١ثّخزٍف أزّبءارٌ ُٙجٍٛغ٘ ُٙزٖ «اٌصفمخ» ٚالٔ٠« ُٙغبِش ْٚثّص١ش اٌجالد
ٚاٌؼجبد«ٚ .أعُ اٌٙ١ب ٚص٠ش اٌّبٌ١خ اٌغبثك جٙبد اصػٛس اٌز ٞشذد ػٍ ٝأٗ ِٓ غ١ش إٌّطمٟ
رشر١ت أػجبء إظبف١خ ػٍ ٝاٌّٛاغٓ اٌؼبد ٞا ٚػٍ ٝاٌخضٕ٠خ اٌؼبِخ ف ٟظً اٌظشٚف اٌصؼجخ
اٌز٠ ٟؼبٔٙ١ب اإللزصبد جشاء اٌٛظغ االلٍ ّٟ١غ١ش اٌّغزمشٚ ،ف ٟظً األصش اٌضمٌٍٕ ً١ضٚح
اٌغٛس ٞػٍ ٝاإللزصبد ٚاٌزشاجغ اٌىج١ش فٚ ٟظغ اٌّبٌ١خ اٌؼبِخ«.
ٚػٍٚ ٝلغ ٘زٖ اٌزذز٠شاد ،اػٍٕذ ٔمبثخ اٌّؼٍّ ٓ١اٌخبصخ االٌزضاَ ثبالظشاة اٌّفزٛح اٌَٛ١
ٚاالػزصبَ اِبَ ِجٍظ إٌٛاةٚ ،رٌه ثؼذِب رج ٓ١اْ اٌّششٚع دشَ ِؼٍّ ٟاٌّذاسط اٌخبصخ
ِٓ اٌذسجبد اٌغذ .فّ١ب ػمذ اجزّبع ف ٟثىشو ٟث ٓ١اٌجطش٠شن اٌّبس ٟٔٚاٌىبدسٕ٠بي ِبس
ثشبسح ثطشط اٌشاػٚ ٟاألِ ٓ١اٌؼبَ ٌٍّذاسط اٌىبص١ٌٛى١خ االة ثطشط ػبصاس .إال ّ
أْ االجزّبع
فشً ثزٍج١خ ِطٍت أعبرزح اٌزؼٍ ُ١اٌخبص.
ٚأوذد سئ١غخ ٌجٕخ اٌزشث١خ ٚاٌضمبفخ إٌ١بث١خ إٌبئت ث١ٙخ اٌذش٠ش ٞأٙب ِغ ٚدذح اٌزشش٠غ ِٚغ
الشاس اٌغٍغٍخ ٌٍمطبػ ٓ١اٌؼبَ ٚاٌخبص ٚاْ ٘زا األِش ِزّغى ْٛثٗ ِٕز اٌؼبَ ٚ 1992دزٝ
اٌ.َٛ١
ٚلبٌذ اٌذش٠ش« ٞأٗ ِٓ غ١ش اٌّغّٛح اٌفصً ث ٓ١اٌمطبػ ٓ١اٌشعّٚ ٟاٌخبص  ،فبٌزشش٠غ
ٚادذ ٚاٌّؼٍُ ٚادذ»ٚ .اػٍٕذ ِذاسط اٌذش٠ش ٞف ٟص١ذا ػٓ ِشبسوزٙب ف ٟاظشاة اٌّذاسط
اٌخبصخ اٌ.َٛ١
ٚوبْ الفزب ٚعػ وً رٌه ِغبسػخ االرذبد اٌؼّبٌ ٟاٌؼبَ ٌّطبٌجخ ٚص٠ش اٌؼًّ عجؼبْ لضٞ
ثذػٛح ٌجٕخ اٌّؤشش ٌالجزّبع اٌفٛس ِٓ ٞأجً إلشاس ٔغجخ رصذ١خ األجٛس ٚسفؼٙب إٌِ ٝجٍظ
اٌٛصساء ،ف ٟظٛء اٌفبسق اٌز ٞعزذذصٗ عٍغٍخ اٌشرت ٚاٌشٚارت ث ٓ١اٌذذ األدٌٔ ٝألجٛس فٟ
اٌمطبػ ٓ١اٌؼبَ ٚاٌخبص.
اٌ١ٙئبد
ف ٟسدح فؼً ػٍ ٝرذذ٠ذ ِٛػذ ٌؼمذ جٍغخ رشش٠ؼ١خ اللشاس اٌغٍغخ اٌ ،َٛ١ػمذد اٌ١ٙئبد
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االلزصبد٠خ جٍغخ غبسئخ أِظ اػزجشد فٙ١ب أٗ «ارا وبْ أؼمبد ِجٍظ إٌٛاة ِٓ أجً
اٌعشٚسح ،فأ ٞظشٚسح رؼٍ ٛػٍ ٝإٔزخبة سئ١ظ ٌٍجّٛٙس٠خ اٌز٠ ٞشىً غ١بثٗ رٙذ٠ذا ِجبششا
ٌى١بْ اٌذٌٚخ ثشِزٙب«ٚ .سأد أْ «اٌصفمخ اٌز ٟرٛصٍذ إٌٙ١ب اٌم ٜٛاٌغ١بع١خ ،ثغذش عبدش،
ٌ١ظ اٌٙذف ِٕٙب إػطبء ٘١ئخ اٌزٕغ١ك ٚاٌؼ ّّبي ٚاٌؼغىش ٓ١٠دمٛل ،ُٙثً ػٍ ٝاٌؼىظ رّبِبً ،الْ
اٌزؼذ٠الد اٌزٚ ٟسدد فِ ٟششٚع اٌغٍغٍخ اٌجذ٠ذ ،عزؤد ٞأٚال إٌ ٝظشة دمٛق اٌّٛظف،ٓ١
ٚعزؤد ٞصبٔ١ب إٌ ٝاٌزعذ١خ ثباللزصبد اٌٍجٕبٔ ٟػش١خ ػ١ذ األظذ ٝاٌّجبسن ،األِش اٌزٞ
عٛ١صٍٕب إٌ ٝوبسصخ ِبٌ١خ الزصبد٠خ ٚاجزّبػ١خ دم١م١خ ٌُ رأخز٘ب اٌم ٜٛاٌغ١بع١خ ػٍِ ٝب ٠جذٚ
ثؼ ٓ١االػزجبس«.
ٌٚفزذ اٌ١ٙئبد اٌ ٝاْ «األسلبَ اٌٛاسدح فِ ٟششٚع اٌغٍغٍخ اٌّؼ ّذي ،رؼبٔ ٟاٌىض١ش ِٓ اٌخًٍ،
ٚال رذمك اٌزٛاصْ ث ٓ١إٌفمبد ٚاٌٛاسداد ،وّب أْ اإلصالدبد اٌطف١فخ اٌزٍ٠ ٟذظٙب اٌّششٚع،
ٚاٌز ٟرشا٘ٓ اٌم ٜٛاٌغ١بع١خ ػٍ ٝأٔٙب عزؤد ٞإٌ ٝرذغ ٓ١اٌٛالغ اٌّبٌٌٍ ٟذٌٚخِ ،ب ٘ ٟإال
أ٘ٚبَ ف ٟظً اٌٛالغ اٌّٙزشا ف ٟإداساد اٌذٌٚخ«ِ ،جذدح سفعٙب اٌّطٍك ٌٍض٠بداد اٌعش٠ج١خ
اٌزٚ ٟسدد فِ ٟششٚع اٌغٍغٍخ اٌّمزشح« ،اٌز ٌٓ ٟرغبُ٘ ف ٟدً األصِخ ،ثً عزخٍك أصِخ
أوجش«.
ٚأوذد أْ «اٌم ٜٛاٌغ١بع١خ ػٍ ٝاخزالفٙب ،رغبِش ِٓ خالي إلشاس ِششٚع اٌغٍغٍخ ،ثّص١ش
اٌجالد ٚاٌؼجبد ،ػٍ ٝاػزجبس أْ األٚظبع اٌز ٟرّش فٙ١ب اٌجالدٚ ،اٌظشٚف اٌصؼجخ اٌزّ ّ٠ ٟش فٙ١ب
االلزصبد اٌٍجٕبٔ ،ٟال رذزًّ ػٍ ٝاإلغالق ارخبر لشاساد رؤد ٞإٌ ٝرؼش٠ط األِٓ االلزصبدٞ
ٌٍخطش«.
ٚسأد أْ إلشاس ِششٚع عٍغٍخ اٌشرت ٚاٌشٚارت ،ف٘ ٟزٖ اٌٍذظخ اٌّص١ش٠خ ٚاٌذل١مخ ،ع١ؤدٞ
إٌ ٝفمذاْ ٌجٕبْ ٌّٕبػزٗ االلزصبد٠خِ ،ؤوذح أْ االلزصبد اٌٍجٕبٔ ٟثبد اٌ َٛ١فِٙ ٟت اٌش٠خ،
خصٛصب ف ٟظً االٔخفبض اٌّغزّش فِ ٟؼظُ اٌّؤششاد االلزصبد٠خٚٚ ،صٛي ِؼذي إٌّٛ
إٌِ ٝب د ْٚاٌٛادذ ٚإٌصف ف ٟاٌّبئخٚ ،رؼزجش أْ االلزصبد اٌٍجٕبٔ ٟثبد ٔز١جخ اٌّغبِشاد غ١ش
اٌّذغٛثخ ،ألشة إٌِٛ ٝاجٙخ ِص١ش الزصبداد ِزؼضشح ػذ٠ذح«.
اٌؼّبٌٟ
ٚف ٟاٌّمبثً ،اػٍٓ االرذبد اٌؼّبٌ ٟاٌؼبَ سفعٗ رذّ ً١ر ٞٚاٌذخً اٌّذذٚد ٚاٌؼّبي أػجبء
اٌشعٚ َٛاٌعشائت ٌزّ ً٠ٛعٍغٍخ اٌشرت ٚاٌشٚارتٚ .غبٌت ٘١ئخ ِىزت اٌّجٍظ إٌ١بث ٟإدساط
الزشاح لبٔ ْٛاٌزغط١خ اٌصذ١خ ٌٍّعّ ٓ١ٔٛثؼذ ثٍٛؽ عٓ اٌزمبػذ ثؼذ أْ أل ّشرٙب ٌجٕخ اٌؼًّ
ٚاٌصذخ إٌ١بث١خ ثبإلجّبع آخزحً ثّالدظبد االرذبد اٌؼّبٌ ٟاٌؼبَ .وّب غبٌجذ لض ٞثذػٛح ٌجٕخ
اٌّؤشش ٌالجزّبع اٌفٛس ِٓ ٞأجً إلشاس ٔغجخ رصذ١خ األجٛس ٚسفؼٙب إٌِ ٝمبَ ِجٍظ
اٌٛصساء ٚرٌه ٚفمب ً ٌّؼذالد غالء اٌّؼ١شخ خصٛصب ً ّ
أْ عٍغٍخ اٌشرت ٚاٌشٚارت ف ٟص١غزٙب
اٌذبٌ١خ عزذذس فبسلب ً ث ٓ١اٌذذ األدٌٔ ٝألجٛس ف ٟاٌمطبػ ٓ١اٌؼبَ ٚاٌخبص.
ٔمبثخ اٌّؼٍّٓ١
ٚػش١خ اٌجٍغخ اٌزشش٠ؼ١خ ،ػمذد ٔمبثخ اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟاٌّذاسط اٌخبصخ جّؼ١خ ػّ١ِٛخ فٟ
ِشوض إٌمبثخ ف ٟغشاثٍظ ،ف ٟدعٛس إٌم١ت ٔؼّخ ِذفٛضٚ ،أػٍٕذ ف ٟث١بْ ػٍ ٝاالصش ،أٔٗ
«ثؼذ اٌزذاٚي رّذ اٌّٛافمخ ػٍ ٝاٌزٛص١خ ثئػالْ اإلظشاة اٌؼبَ اٌّفزٛح رذذ ػٕٛاْ دفبظب
ػٍٚ ٝدذح اٌزشش٠غ ف ٟوبفخ اٌّذاسط اٌخبصخ إػزجبسا ِٓ  َٛ٠األسثؼبء األٚي ِٓ رششٓ٠
األٚي ٚرٕف١ز اإلػزصبَ ػٕذ اٌؼبششح صجبدب أِبَ اٌّجٍظ إٌ١بث ٟأصٕبء إٔؼمبد اٌجٍغخ اٌزشش٠ؼ١خ
اٌّخصصخ إللشاس لبٔ ْٛعٍغٍخ اٌشرت ٚاٌشٚارتٚ ،رّذ اٌّٛافمخ ػٍ ٝرف٠ٛط اٌّجٍظ
اٌزٕف١ز ٞثبٌؼٛدح ػٓ اإلظشاة ف ٟدبي رُ اٌذفبظ ػٍٚ ٝدذح اٌزشش٠غ».
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ٚرٛجٗ ِذفٛض فِ ٟؤرّش صذبف ٟاٌ ٝوً ٔٛاة ٌجٕبْ ،ثبٌمٛي ِؼٍّ ٛاٌّذاسط اٌخبصخ
ِٕزج ْٛارا الشد اٌغٍغٍخ فبٔزُ رؼبلج ْٛإٌّزج ٓ١ف ٟاٌجٍذ ٚعززذٍِّ ْٛغؤ١ٌٚخ اٌالِجبالح« .
ٚدزس ِٓ اْ اػطبء عذ دسجبد ٌفئخ د ْٚاخش ٛ٘ ٜثّضبثخ لٕجٍخ ِٛلٛرخ.
اٌّزؼبلذْٚ
ٚف ٟع١بق ِزصً ،أوذ سئ١ظ اٌٍجٕخ اٌّشوض٠خ ٌٍّزؼبلذ ٓ٠اٌضبٔ ٓ١٠ٛدّضح ِٕصٛس ،ف ٟث١بْ
أِظ ،اْ «ا ٞإظشاة ٠مشس ال ػاللخ ٌٕب ثٗ ال ِٓ لش٠ت ٚال ِٓ ثؼ١ذ ،داػ١ب ٚص٠ش اٌزشث١خ
ثـ«اػطبء االٚاِش ثفزخ اٌضبٔ٠ٛبد ٚاٌّزٛعطبد ٌٍزؼٍٚ ُ١اٌّىٛس فٙ١ب ٚادزغبة عبػبرٕب ِّٙب
وبٔذ اٌظشٚف ٚاٌّغججبد».
أصػٛس
ِٓ جٙزٗ ،دزس أصػٛس ِٓ «اٌّخبغش ٚاٌزأص١شاد اٌغٍج١خ اٌىج١شح اٌز ٟعزٕجُ» ػٓ إلشاس
عٍغٍخ اٌشرت ٚاٌشٚارت ثبٌص١غخ اٌّزذاٌٚخ ٚف٘ ٟزا اٌظشف اٌز٠ ٞؼبٔ ٟفٌ ٗ١جٕبْ «ػجضا
ل١بع١ب ف ٟاٌّبٌ١خ اٌؼبِخ ٚغ١بثب ٌٍّٕ ٛاإللزصبدٚ ٞأٚظبػب اجزّبػ١خ صؼجخ ٔبرجخ ػٓ ػٛاًِ
ػذح اثشص٘ب األػجبء اٌّزشرجخ ػٍ ٝإٌضٚح اٌغٛسٚ ٞاٌصؼٛثبد اٌذ١بر١خ»ٚ .اػزجش أْ
«اٌّٛاغٓ اٌٍجٕبٔ ٟع١ى ْٛأوجش اٌّزعشس٘ ِٓ ٓ٠زٖ اٌزغ٠ٛخ اٌغ١بع١خ اٌز ٟع١ذفغ صّٕٙب
ثصٛسح خبصخ ر ٚٚاٌذخً اٌّذذٚد ِٓ خالي ظشائت اظبف١خٚ ،اسرفبع ف ٟاالعؼبس ٚاٌزذٟٔ
اٌّزٛلغ ف ٟعٛق اٌؼًّ«ِ ،ش١شا إٌ ٝأْ اٌغٍغٍخ «عزشرت إٔفبلب إظبف١ب ٠فٛق اٌٍّ١بس دٚالس
عٕ٠ٛب ثبٌذذ األدِّٔ ٝب ٠شىً خطشا ػٍ ٝاالعزمشاس االلزصبدٚ ٞاٌّبٌٚ .«ٟاػزجش أْ «اإلرفبق
اٌّزذاٚي إللشاس اٌغٍغٍخ ال ٠ؼذ ٚو ٗٔٛرغ٠ٛخ ٌذً ِغبئً ع١بع١خ٘ٚ ،زٖ اٌزغ٠ٛخ عزؤصش عٍجب
ػٍ ٝاإللزصبد ٚػٍ ٝاٌّبٌ١خ اٌؼبِخ ٚػٍ ٝاٌشؼت اٌٍجٕبٔ ٟثشِزٗ ٚخصٛصب ف٘ ٟزٖ اٌظشٚف
اٌذل١مخ د١ش ٛ٠اجٗ ٌجٕبْ ِخبغش ػذح رزطٍت رٛافش االِىبٔبد ٌزٛف١ش اٌجٛٙص٠خ اٌزبِخ ثغ١خ
رأِ ٓ١دبجبد االعزمشاس االِٕٚ ٟاالجزّبػ.«ٟ
ٌٚفذ إٌ ٝأْ إلشاس اٌغٍغٍخ «ٌٓ ٠شرت أػجبء آٔ١خ فذغت ،ثً وزٌه اػجبء ِغزمجٍ١خ وج١شح
عزجؼً اٌذٌٚخ ػبجضح ػٓ رط٠ٛش االلزصبد ٚسفغ لذسارٗ اٌزٕبفغ١خ فِ ٟشدٍخ الدمخ« ،وّب اْ
الشاس٘ب «ٕ٠بلط ِجذأ اٌؼذي ٚاإلٔصبف ،ألْ اٌشؼت اٌٍجٕبٔ ٟثأوٍّٗ ٚال عّ١ب ِٕٗ ر ٚٚاٌذخً
اٌّذذٚد ع ٌّْٛٛ١ص٠بدح أجٛس ٌفئخ ِذذٚدح أجٛس٘ب ِمجٌٛخ ٔغج١ب ثبٌّمبسٔخ ِغ ِؼذي األجٛس
ف ٟاإللزصبد اٌٍجٕبٔ٘ٚ ،ٟزا اٌزّ ً٠ٛع١زذٍّٗ ر ٚٚاٌذخً اٌّذذٚد ٚاٌؼّبي غ١ش اٌّٛظف ٓ١اٌزٓ٠
ال ٠زّزؼ ْٛثب٠خ رغط١خ اجزّبػ١خ ٚصذ١خ الئمخ«.
 ِٓٚجٙزٌٗ ،فذ ػع ٛوزٍخ اٌّغزمجً إٌبئت ِذّذ لجبٔ ٟاٌ ٝأٔٗ «ثشىً ػبَ ٕ٘بن رٛافمب ً لذ ال
٠ى ْٛشبِالً ٌىٕٗ وبف إللشاس اٌغٍغٍخٚ ،ثبػزمبد ٞأْ ٘زا اٌذً ٘ ٛج١ذ ثبٌٕغجخ ٌٍّؼٍّٓ١
ٚاٌّٛظفٚ ٓ١ع ٜٛرٌه ٚثٕفظ اٌٛلذ ال ٠شىً وبسصخ الزصبد٠خ».
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