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 24108 اٌؼذد - 77 اٌغٕخ - 2010 رّٛص 20 اٌضالصبء

اجتمبع للهُئبث االقتصبدَت فٍ حضىر وزَر العمل 

 أظهرنب كل إَجببُت فٍ الحىاراث : القصبر

ػمذد ا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ اجزّبػبً فٟ ِمش غشفخ ث١شٚد ٚججً ٌجٕبْ ثشئبعخ ٚص٠ش اٌذٌٚخ ػذٔبْ 

. اٌمصبس ٚدضٛس ٚص٠ش اٌؼًّ ثطشط دشة ٚاالػضبء

اْ ا١ٌٙئبد أظٙشد وً ا٠جبث١خ فٟ اٌذٛاساد اٌجبس٠خ، ٟٚ٘ رؾذد ػٍٝ "ٚفٟ وٍّزٗ، اؽبس اٌمصبس اٌٝ 

ضشٚسح اعزؾبسرٙب لجً ارخبر اٞ لشاس ٚخصٛصبً فٟ اٌّٛضٛػبد اٌزٟ رزؼٍك ثبٌؾأ١ٔٓ االلزصبدٞ 

". ٚاالجزّبػٟ

اال٠جبث١خ اٌزٟ سافمذ اٌذٛاس "ٚصّٓ سئ١ظ ارذبد اٌغشف سئ١ظ غشفخ ث١شٚد ٚججً ٌجٕبْ ِذّذ ؽم١ش، 

دٛي ٔظبَ اٌزمبػذ ٚاٌذّب٠خ االجزّبػ١خ، ِٚٛافمخ ٚص٠ش اٌؼًّ اٌّجذئ١خ ػٍٝ أُ٘ اٌّؼب١٠ش اٌزٟ طشدٙب 

االعزجبثخ اٌٝ رٛص١خ ١٘ئخ ِىزت اٌضّبْ دٛي "ٚرّٕٝ ػٍٝ دشة . اٌمطبع اٌخبؿ فٟ ٘زا اٌصذد

 اٌمبضٟ ثزمغ١ظ د٠ْٛ اٌضّبْ ٚاالػفبء ِٓ 2006 - 5 - 22 ربس٠خ 753رّذ٠ذ فزشح اٌؼًّ ثبٌمبْٔٛ 

". االلزصبد ٠ذزبط اٌٝ لبْٔٛ ػًّ دذ٠ش ٠ٕظُ اٌؼاللخ ث١ٓ أفشلبء االٔزبط"ٚؽّذد ػٍٝ اْ ". اٌغشاِبد

صُ رذذس دشة فأؽبس اٌٝ أٗ سّوض ِٕز ا١ٌَٛ االٚي ٌز١ٌٛٗ ٚصاسح اٌؼًّ ػٍٝ اْ اٌذٛاس ٘ٛ أعبط 

ِٓ ٕ٘ب ا٘زّبِٟ ثبٌزؼج١ً فٟ رأ١ٌف اٌّجٍظ االلزصبدٞ ٚاالجزّبػٟ اٌزٞ ٠ضُ ِخزٍف "خطخ ػٍّٗ، 

".  طبلبد اٌّجزّغ

ضشٚسح اٌغ١ش فٟ خطٝ عش٠ؼخ ١ٌٚغذ ِزغّشػخ، ألْ ٔظبَ اٌضّبْ االخز١بسٞ "ٚإر ؽذد ػٍٝ 

، لبي "ٚاٌؼجض اٌزٞ سافك رطج١مٗ جؼٍٕب ال ٔغزؼجً ثإرخبر اٞ لشاس لجً دسعٗ ٚاٌزأوذ ِٓ فبػ١ٍخ رطج١مٗ

إٔب ٔؼًّ ػٍٝ ا٠جبد ٔظبَ اجزّبػٟ جذ٠ذ ٠ش٠خ طشفٟ االٔزبط، اصذبة اٌؼًّ ٚاٌؼّبي، ٚٔغؼٝ الْ "

". ٠ىْٛ ٘زا إٌظبَ أُ٘ أجبص اجزّبػٟ ثؼذ أؾبء صٕذٚق اٌضّبْ

". ٔظبِب ٠غّخ ٌٍؾشوبد اٌىجشٜ ثزصف١خ ِغزذمبرٙب ٌذٜ اٌضّبْ ثجذي ِمطٛع"ٚأؽبس اٌٝ أٗ ع١مزشح 

ارا رٛافش اٌزؼبْٚ اال٠جبثٟ ث١ٓ ٚصاسح اٌؼًّ ٚا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ ٚاالرذبد اٌؼّبٌٟ ٠ّىٕٕب أجبص "ٚلبي 

".  اٌىض١ش ِّب ٠ش٠خ وً اٌفئبد
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  بّشئروتتٚس٠زت ٌؼًّ  ١ٌٙيئثت الختئا٠تتحؼمقت اخّئػئًات



 

 

 
 
 

 لقصفية اسقحقظت الشركظت للضمظن  سأقرر  نظاظًا : حرب

 

  أبـل أي أرار أبدينـظ إيجظبيـة ويجـب ا قشظرتنظ: القصـظر

ٔظئَت اخّئػٟتاق٠قت٠ز٠خت  ٠جئا»وشفتٚس٠زت ٌؼًّتبطزصتدزبتػٓت ٌظؼٟتٌـ
 ٌٕظئَتأُ٘ت ٔجئست طزفٟت أخئس،ت صذئبت ٌؼًّتٚ ٌؼّئي،تٚٔظؼٝتاْت٠ىْٛت٘ذ 

  .« اخّئػٟتبؼقت ٔشئءتصٕقٚقت ٌضّئْ

 ١ٌٙيئثت الختئا٠تت ٌٍبٕئ١ٔتت ِضتفٟتِمزتغزفتت ٚذٌهتخاليت اخّئعتػمقحٗ
ٚابًتٌبٕئْتبزئئطتتٚس٠زت ٌقٌٚتتػقٔئْت  ٌخجئرةتٚ ٌتٕئػتتٚ ٌشر ػتتفٟتب١زٚث
  . ٌمتئر،تٚبذضٛرت ٌٛس٠زتدزبتٚ اػضئء

  ْت ١ٌٙيئث»:تبق ٠ت،تردبت ٌمتئرتبئطُت ١ٌٙيئثت الختئا٠تتبٛس٠زت ٌؼًّ،تٚلئي

أظٙزثتوًت ٠جئب١تتفٟت ٌذٛ ر ثت ٌجئر٠ت،تٟٚ٘تحشقاتػٍٝتضزٚرةت طخشئرحٙئت
لز رتاتط١ّئتفٟت ٌّٛضٛػئثت ٌخٟتحخؼٍكتبئٌشأ١ٔٓت الختئاٞت لبًت حخئذت ٞ
  .«ٚ ااخّئػٟ

رئ١ـــضت حذئات ٌغزفت ٌٍبٕئ١ٔتترئ١ضتغزفـــتتب١ـــزٚثتٚابًتٌبٕــئْتِذّقت ٚحذقد
ِزدبئتبذزبتفٟتغزفتتب١ـــزٚثتٚابًتٌبٕئْ،تِٕٛ٘ئتبئٌؼاللـــئثت ٌج١قةت شــم١ز،

  .أطــز فت أخئستبزػئ٠تتٚس٠زت ٌؼًّ  ٌمئئّتتب١ٓ

دٛيتٔظئَت ٌخمئػقتٚ ٌذّئ٠تت  ا٠جئب١تت ٌخٟتر فمجت ٌذٛ ر»ٚإذترّٓتشم١زت
 ٌّؼئ١٠زت ٌخٟتطزدٙئت ٌمطئعت  ااخّئػ١ت،تِٚٛ فمتتٚس٠زت ٌؼًّت ٌّبقئ١تتػٍٝتأُ٘

١٘يتتِىخبت  اطخجئبتتٌخٛص١ت»،تحّٕٝتػٍٝتدزبت« ٌخئصتفٟت٘ذ ت ٌتقا
 ت ٌمئضٟتبخمظ١ظ22/5/2006تحئر٠خت753 ٌضّئْتدٛيتحّق٠قتفخزةت ٌؼًّتبئٌمئْٔٛت

 الختئات ٌٍبٕئٟٔت٠ذخئست»ٚشقاتػٍٝت ْت.ت«ا٠ْٛت ٌضّئْتٚ اػفئءتِٓت ٌغز ِئث
  .«لئْٔٛتػًّتدق٠ذت٠ٕظُت ٌؼاللتتب١ٓتفزلئءت أخئس  ٌٝ

   ٌذٛ ر:تدزب

بئارةت ٌٛس٠زت ٌمتئرتبئٔفخئحت ٌمز رت الختئاٞتػٍٝت ٌمز رت»ِٕٛ٘ئتبـ رُتحذقدتدزب
،تٚلئيتإٔٗتِٕذت ١ٌَٛت اٚيتٌخ١ٌٛٗت«وئْتِٓتٔخئئجٗت٘ذ ت ااخّئع  ٌظ١ئطٟ،تٚ ٌذٞ

 ْت ٌذٛ رت٘ٛت طئصتخطتتػٍّٗ،تِٓتٕ٘ئت ٘خّئِٟت ٚس رةت ٌؼًّتروشتػٍٝ
ٚ ااخّئػٟت ٌذٞت٠ضُتِخخٍفتطئلئثت بئاطز عتفٟتحشى١ًت ٌّجٍضت الختئاٞ

ِخظزػت،تألْتٔظئَت ضزٚرةت ٌظ١زتفٟتخطٝتطز٠ؼتتا»ٚشقاتػٍٝت.ت« ٌّجخّغ
 ٞتلز رتلبًت  ٌضّئْت اخخ١ئرٞتٚ ٌؼجشت ٌذٞتر فكتحطب١مٗتاؼٍٕئتاتٔظخؼجًتبئحخئذ

  .«ار طخٗتٚ ٌخأوقتِٓتفئػ١ٍتتحطب١مٗ

ٔظئَت اخّئػٟتاق٠قت٠ز٠ختطزفٟت أخئس،ت صذئبت  ٕٔئتٔؼًّتػٍٝت ٠جئا»:تٚلئي
 ٌٕظئَتأُ٘ت ٔجئست اخّئػٟتبؼقت ٔشئءت  ٌؼًّتٚ ٌؼّئي،تٚٔظؼٝتاْت٠ىْٛت٘ذ 

  .«صٕقٚقت ٌضّئْ

ٔظئِئت٠ظّختٌٍشزوئثت ٌىبزٜتبختف١تتِظخذمئحٙئت» ٚأشئرتدزبت ٌٝت ٔٗتط١مخزح
  .«ٌقٜت ٌضّئْتببقيتِمطٛع

 ذ تحٛفزت ٌخؼئْٚت ا٠جئبٟتب١ٓتٚس رةت ٌؼًّتٚ ١ٌٙيئثت الختئا٠تتٚ احذئات» :ٚلئي
  .«٠ّىٕٕئت ٔجئست ٌىز١زتبشىًت٠ز٠ختوًت ٌفيئث  ٌؼّئٌٟ

 ااخّئػ١تتاتط١ّئتصٕقٚقت ٌضّئْ،ت ِٚٓترُتازٜتٔمئعتدٛيتوًت ٌّٛ ض١غ
 ٌذمًت ااخّئػٟتٚ ٌضّئْت ٌٍخٛصًت ٌٝتدٍٛيتحظّختبخذق٠ذتٚطئئًت ٌؼًّتفٟ

ػٍٝتػمقت اخّئػئثت ٚحُت احفئق.تبّئت٠ؼٛاتبئٌفئئقةتػٍٝتوًت ٌّجخّغت ٌٍبٕئٟٔ
  .اٚر٠تتٌبٍٛرةت افىئرت ٌّطزٚدت
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حرب يتابع مع الهيئات االقتصادية 
 درس ملفات الصندوق الوطني للضمان

  - 3716العدد  - 2010 تموز 20الثالثظء - المسققبل 
 

عمى ايجاد نظام اجتماعي جديد يريح طرفي االنتاج، "اعمن وزير العمل بطرس حرب انه يعمل 
نسعى الن يكون هذا النظام أهم انجاز اجتماعي بعد انشاء صندوق "، وقال "اصحاب العمل والعمال

". الضمان
ان الهيئات تشدد عمى ضرورة "من جهته، قال وزير الدولة رئيس الهيئات االقتصادية عدنان القصار 

. استشارتها قبل اتخاذ اي قرار السيما في الموضوعات التي تتعمق بالشأنين االقتصادي واالجتماعي
فقد عقدت الهيئات االقتصادية المبنانية اجتماعا أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة 

. الوزير القصار في حضور وزير العمل بطرس حرب واالعضاء
ان الهيئات أظهرت كل ايجابية : "بداية رحب القصار باسم الهيئات االقتصادية بوزير العمل، وقال

في الحوارات الجارية وهي تشدد عمى ضرورة استشارتها قبل اتخاذ اي قرار السيما في الموضوعات 
". التي تتعمق بالشأنين االقتصادي واالجتماعي

االيجابية التي رافقت "وتحدث رئيس اتحاد الغرف في لبنان رئيس غرفة بيروت محمد شقير فثمن 
الحوار حول نظام التقاعد والحماية االجتماعية وموافقة وزير العمل المبدئية عمى أهم المعايير التي 

االستجابة لتوصية هيئة مكتب الضمان "، وتمنى عمى حرب "طرحها القطاع الخاص في هذا الصدد
 القاضي بتقسيط ديون الضمان 2006 - 5 - 22 تاريخ 753حول تمديد فترة العمل بالقانون 

االقتصاد المبناني يحتاج الى قانون عمل حديث ينظم "وشدد عمى ان ". واالعفاء من الغرامات
". العالقة بين فرقاء االنتاج
بادرة الوزير القصار بانفتاح القرار االقتصادي عمى القرار السياسي والذي "ثم تحدث حرب منوها بـ

إنه منذ اليوم االول لتوليه وزارة العمل ركز عمى ان الحوار هو "، وقال "كان من نتائجه هذا االجتماع
اساس خطة عممه من هنا اهتمامي باالسراع في تشكيل المجمس االقتصادي واالجتماعي الذي يضم 

".  مختمف طاقات المجتمع
ضرورة السير في خطى سريعة وليست متسرعة ألن نظام الضمان االختياري والعجز "وشدد عمى 

". الذي رافق تطبيقه جعمنا ال نستعجل باتخاذ اي قرار قبل دراسته والتأكد من فاعمية تطبيقه
اننا نعمل عمى ايجاد نظام اجتماعي جديد يريح طرفي االنتاج اصحاب العمل والعمال : "وقال

". ونسعى الن يكون هذا النظام أهم انجاز اجتماعي بعد انشاء صندوق الضمان
نظاما يسمح لمشركات الكبرى بتصفية مستحقاتها لدى الضمان ببدل "وأشار حرب الى انه سيقترح 

اذا توفر التعاون االيجابي بين وزارة العمل والهيئات االقتصادية واالتحاد العمالي : "وقال". مقطوع
". يمكننا انجاز الكثير بشكل يريح كل الفئات

ومن ثم جرى نقاش حول كل المواضيع االجتماعية السيما صندوق الضمان لمتوصل الى حمول 
تسمح بتحديث وسائل العمل في الحقل االجتماعي والضمان بما يعود بالفائدة عمى كل المجتمع 

 . وتم االتفاق عمى عقد اجتماعات دورية لبمورة االفكار المطروحة. المبناني
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 ت٘ـت1431تشؼبئْت8ت ٌّٛ فكت2010ت20حّٛست,ت ٌزالرئء
 

 

حرة شبرك في اجتمبع الهيئبت اإلقتصبدية  

 

تت<نعمل إليجبد نظبم اجتمبعي ينبست طرفي اإلنتبج>

 وقتٚس٠زت ٌؼًّتبطزصتدزبت ٌؼًّتػٍٝت ٠جئاتٔظئَت اخّئػٟتاق٠قت٠ز٠خت
طزفٟت أخئس،ت صذئبت ٌؼًّتٚ ٌؼّئي،تٚ ٌظؼٟتاْت٠ىْٛت٘ذ ت ٌٕظئَتأُ٘ت

·تت ٔجئست اخّئػٟتبؼقت ٔشئءتصٕقٚقت ٌضّئْ

والَتدزبتائءتخاليتدضٛرٖت اخّئػئت١ٌٍٙيئثت الختئا٠تت ٌٍبٕئ١ٔتت ِضتفٟت
ِمزتغزفتت ٌخجئرةتٚ ٌتٕئػتتٚ ٌشر ػتتفٟتب١زٚثتٚابًتٌبٕئْتبزئئطتتٚس٠زت ٌقٌٚتت

 ·تػقٔئْت ٌمتئر

 ْت ١ٌٙيئثت>:تبق ٠ت،تردبت ٌمتئرتبئطُت ١ٌٙيئثت الختئا٠تتبٛس٠زت ٌؼًّ،تٚلئي



 

 

أظٙزثتوًت ٠جئب١تتفٟت ٌذٛ ر ثت ٌجئر٠ت،تٟٚ٘تحشقاتػٍٝتضزٚرةت
 طخشئرحٙئتلبًت حخئذت ٞتلز رتاتط١ّئتفٟت ٌّٛضٛػئثت ٌخٟتحخؼٍكتبئٌشأ١ٔٓت

·تت< الختئاٞتٚ ااخّئػٟ

ٚحذقدترئ١ضت حذئات ٌغزفت ٌٍبٕئ١ٔتترئ١ضتغزفتتب١زٚثتٚابًتٌبٕئْتِذّقت
شم١ز،تِزدبئتبذزبتفٟتغزفتتب١زٚثتٚابًتٌبٕئْ،تِٕٛ٘ئتبئٌؼاللئثت ٌج١قةت

·تت ٌمئئّتتب١ٓتأطز فت أخئستبزػئ٠تتٚس٠زت ٌؼًّ

 ا٠جئب١تت ٌخٟتر فمجت ٌذٛ رتدٛيتٔظئَت ٌخمئػقتٚ ٌذّئ٠تت>ٚإذترّٓتشم١زت
 ااخّئػ١ت،تِٚٛ فمتتٚس٠زت ٌؼًّت ٌّبقئ١تتػٍٝتأُ٘ت ٌّؼئ١٠زت ٌخٟتطزدٙئت

 اطخجئبتتٌخٛص١تت١٘يتت>،تحّٕٝتػٍٝتدزبت< ٌمطئعت ٌخئصتفٟت٘ذ ت ٌتقا
ت2006ت-ت5ت-ت22تحئر٠خت753ِىخبت ٌضّئْتدٛيتحّق٠قتفخزةت ٌؼًّتبئٌمئْٔٛت

ٚشقاتػٍٝت ْت·ت< ٌمئضٟتبخمظ١ظتا٠ْٛت ٌضّئْتٚ اػفئءتِٓت ٌغز ِئث
 الختئات ٌٍبٕئٟٔت٠ذخئست ٌٝتلئْٔٛتػًّتدق٠ذت٠ٕظُت ٌؼاللتتب١ٓتفزلئءت>

·تت< أخئس

بئارةت ٌٛس٠زت ٌمتئرتبئٔفخئحت ٌمز رت الختئاٞت>دزبترُتحذقدتدزبتِٕٛ٘ئًاتبـت
،تٚلئيتإٔٗتِٕذت<ػٍٝت ٌمز رت ٌظ١ئطٟ،تٚ ٌذٞتوئْتِٓتٔخئئجٗت٘ذ ت ااخّئع

 ١ٌَٛت اٚيتٌخ١ٌٛٗتٚس رةت ٌؼًّتروشتػٍٝت ْت ٌذٛ رت٘ٛت طئصتخطتتػٍّٗ،تِٓت
ٕ٘ئت ٘خّئِٟتبئاطز عتفٟتحشى١ًت ٌّجٍضت الختئاٞتٚ ااخّئػٟت ٌذٞت

ضزٚرةت ٌظ١زتفٟتخطٝت>ٚشقاتػٍٝت·ت<٠ضُتِخخٍفتطئلئثت ٌّجخّغ
طز٠ؼتت١ٌٚظجتِخظزػت،تألْتٔظئَت ٌضّئْت اخخ١ئرٞتٚ ٌؼجشت ٌذٞتر فكت
حطب١مٗتاؼٍٕئتاتٔظخؼجًتبئحخئذت ٞتلز رتلبًتار طخٗتٚ ٌخأوقتِٓتفئػ١ٍتت

·تت<حطب١مٗ

 ٕٔئتٔؼًّتػٍٝت ٠جئاتٔظئَت اخّئػٟتاق٠قت٠ز٠ختطزفٟت أخئس،ت>:تٚلئي
 صذئبت ٌؼًّتٚ ٌؼّئي،تٚٔظؼٝتاْت٠ىْٛت٘ذ ت ٌٕظئَتأُ٘ت ٔجئست اخّئػٟت

·تت<بؼقت ٔشئءتصٕقٚقت ٌضّئْ

ٔظئِئت٠ظّختٌٍشزوئثت ٌىبزٜتبختف١تت>ٚأشئرتدزبت ٌٝت ٔٗتط١مخزحت
 ذ تحٛفزت ٌخؼئْٚت ا٠جئبٟت>:تٚلئي·ت<ِظخذمئحٙئتٌقٜت ٌضّئْتببقيتِمطٛع

ب١ٓتٚس رةت ٌؼًّتٚ ١ٌٙيئثت الختئا٠تتٚ احذئات ٌؼّئٌٟت٠ّىٕٕئت ٔجئست ٌىز١زت
·تت<بشىًت٠ز٠ختوًت ٌفيئث

ِٚٓترُتازٜتٔمئعتدٛيتوًت ٌّٛ ض١غت ااخّئػ١تتاتط١ّئتصٕقٚقت ٌضّئْ،ت
ٌٍخٛصًت ٌٝتدٍٛيتحظّختبخذق٠ذتٚطئئًت ٌؼًّتفٟت ٌذمًت ااخّئػٟت

ٚحُت احفئقتػٍٝتػمقت·تٚ ٌضّئْتبّئت٠ؼٛاتبئٌفئئقةتػٍٝتوًت ٌّجخّغت ٌٍبٕئٟٔ
·تت اخّئػئثتاٚر٠تتٌبٍٛرةت افىئرت ٌّطزٚدت
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 إقتصبد
 

 
:  حرة خالل اجتمبع مع الهُئبث االقتصبدَت

 لتصفُت المستحقبث لذي الضمبن ببذل مقطىع 
 
 
اٌؾأٔبْ اإللزصبدٞ ٚاإلجزّبػٟ ؽىال ِذٛس اجزّبع ا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ اِظ فٟ غشفخ ث١شٚد ٚججً ٌجٕبْ ثشئبعخ اٌٛص٠ش 

.  ػذٔبْ اٌمصبس ٚؽبسن ف١ٗ ٚص٠ش اٌؼًّ ثطشط دشة، فٟ دضٛس األػضبء

 

 

 

ثذءاً سدت اٌمصبس ثبعُ ا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ ثبٌٛص٠ش دشة، ٚلبي اْ ا١ٌٙئبد أظٙشد وً إ٠جبث١خ فٟ اٌذٛاساد اٌجبس٠خ، 

.  ٟٚ٘ رؾذد ػٍٝ ضشٚسح اعزؾبسرٙب لجً ارخبر أٞ لشاس ال ع١ّب فٟ اٌّٛاض١غ اٌّزؼٍمخ ثبٌؾأ١ٔٓ االلزصبدٞ ٚاالجزّبػٟ

٘بً ثبٌؼاللبد  ّٛ ٚرذذس سئ١ظ ارذبد اٌغشف اٌٍجٕب١ٔخ سئ١ظ غشفخ ث١شٚد ٚججً ٌجٕبْ ِذّذ ؽم١ش، ِشدجبً ثبٌٛص٠ش دشة، ِٕٚ

.  اٌج١ذح اٌمبئّخ ث١ٓ أطشاف االٔزبط فٟ سػب٠خ ٚص٠ش اٌؼًّ

ٚإر صّٓ اإل٠جبث١خ اٌزٟ سافمذ اٌذٛاس دٛي ٔظبَ اٌزمبػذ ٚاٌذّب٠خ االجزّبػ١خ ِٚٛافمخ ٚص٠ش اٌؼًّ اٌّجذئ١خ ػٍٝ أُ٘ اٌّؼب١٠ش 



 

 

اٌزٟ طشدٙب اٌمطبع اٌخبؿ فٟ ٘زا اٌصذد، رّٕٝ ؽم١ش ػٍٝ اٌٛص٠ش دشة اعزجبثخ رٛص١خ ١٘ئخ ِىزت اٌضّبْ دٛي رّذ٠ذ 

 اٌمبضٟ ثزمغ١ظ د٠ْٛ اٌضّبْ ٚاإلػفبء ِٓ اٌغشاِبد، ِؾذداً ػٍٝ اْ 2006 - 5 - 22 ربس٠خ 753فزشح اٌؼًّ ثبٌمبْٔٛ 

.  االلزصبد اٌٍجٕبٟٔ ٠ذزبط اٌٝ لبْٔٛ ػًّ دذ٠ش، ٠ٕظُ اٌؼاللخ ث١ٓ أفشلبء االٔزبط

 

دشة  

صُ رذذس اٌٛص٠ش دشة ِٕٛ٘بً ثجبدسح اٌٛص٠ش اٌمصبس ثبٔفزبح اٌمشاس االلزصبدٞ ػٍٝ اٌمشاس اٌغ١بعٟ، ٚاٌزٞ وبْ ِٓ ٔزبئجٗ 

ٚأضبف ِٓ ٕ٘ب . ٘زا االجزّبع، ٚلبي إٔٗ ِٕز ا١ٌَٛ األٚي ٌز١ٌٛٗ ٚصاسح اٌؼًّ، سوض ػٍٝ اْ اٌذٛاس ٘ٛ اعبط خطخ ػٍّٗ

ا٘زّبِٟ ثبإلعشاع فٟ رؾى١ً اٌّجٍظ االلزصبدٞ ٚاالجزّبػٟ اٌزٞ ٠ضُ ِخزٍف طبلبد اٌّجزّغ، ِؾذداً ػٍٝ ضشٚسح 

اٌغ١ش فٟ خطٝ عش٠ؼخ ١ٌٚغذ ِزغشػخ، ألْ ٔظبَ اٌضّبْ اإلخز١بسٞ ٚاٌؼجض اٌزٞ سافك رطج١مٗ، جؼالٔب ال ٔغزؼجً ارخبر 

.  اٞ لشاس لجً دسعٗ ٚاٌزأوذ ِٓ فؼب١ٌخ رطج١مٗ

ٚربثغ إٔب ٔؼًّ ػٍٝ ا٠جبد ٔظبَ اجزّبػٟ جذ٠ذ ٠ش٠خ طشفٟ االٔزبط، اصذبة اٌؼًّ ٚاٌؼّبي، ٚٔغؼٝ اٌٝ اْ ٠ىْٛ ٘زا 

.  إٌظبَ أُ٘ أجبص اجزّبػٟ ثؼذ أؾبء صٕذٚق اٌضّبْ

ٚلبي إرا رٛفش . ٚأؽبس دشة اٌٝ أٗ ع١مزشح ٔظبِبً ٠غّخ ٌٍؾشوبد اٌىجشٜ ثزصف١خ ِغزذمبرٙب ٌذٜ اٌضّبْ ثجذي ِمطٛع

.  اٌزؼبْٚ اال٠جبثٟ ث١ٓ ٚصاسح اٌؼًّ ٚا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ ٚاالرذبد اٌؼّبٌٟ، ف١ّىٕٕب إٔجبص اٌىض١ش ثؾىً ٠ش٠خ وً اٌفئبد

صُ جشٜ ٔمبػ دٛي وً اٌّٛاض١غ االجزّبػ١خ ال ع١ّب صٕذٚق اٌضّبْ، فٟ ِؾبسوخ اٌذضٛس ٌٍزٛصً اٌٝ دٍٛي رغّخ 

ٚرُ االرفبق ػٍٝ ػمذ . ثزذذ٠ش ٚعبئً اٌؼًّ فٟ اٌذمً اإلجزّبػٟ ٚاٌضّبْ ثّب ٠ؼٛد ثبٌفبئذح ػٍٝ وً اٌّجزّغ اٌٍجٕبٟٔ

 . اجزّبػبد دٚس٠خ ٌجٍٛسح األفىبس اٌّطشٚدخ
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 سجٛع  إقتصبد
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  ٠مزشح رصف١خ ِغزذمبد اٌؾشوبد ٌذٜ اٌضّبْ ٚاٌمصبس ٠طبٌت ثؾشاوخ اٌمشاس دشة

 اٌّض٠ذ  اضؼبف ٚاال٠شا١ْٔٛ فٟ اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ ٚػجٛد ٠زٛلغ3االرشان صادٚا  اٌغ١بح

 
ِظخٜٛ،ت ِض،تبقء ًاتِٓت فٟتِٛ س ةت أشغئاثت ٌظ١ئط١تتبزسثت ّٔٙئوئثت لختئا٠تتػٍٝتغ١ز

بئارلئَت ٌجق٠قةت ٌّخؼٍمتتبئٌظ١ئحت  احفئلئثت ٌخٟتحُتحٛل١ؼٙئتِغت ٌجئٔبت ٌظٛرٞ،تٚ ٔخٙئء
  .ٚ ٌظ١ئدت

   ٌخمئػقتٚا٠ْٛت ٌضّئْ

ب١ٓت  الختئاٞتبئارتٚس٠زت ٌقٌٚتتػقٔئْت ٌمتئرتبؼمقتاٍظتتدٛ ر-تِظخٜٛت ٌذٛ رت ٌظ١ئطٟت فؼٍٝ
ٚ ٌشر ػتتفٟتب١زٚثت  ١ٌٙيئثت الختئا٠تتٚٚس٠زت ٌؼًّتبطزصتدزبتفٟتِمزتغزفتت ٌخجئرةتٚ ٌتٕئػت

  .ٚابًتٌبٕئْ
 ٌجئر٠ت،تٚشقاتػٍٝتضزٚرةت طخشئرحٙئتلبًت حخئذت ٚ ذتٖٔٛت ٌمتئرتبىًت ٠جئب١تتظٙزثتفٟت ٌذٛ ر ث

حخؼٍكتبئٌشأ١ٔٓت الختئاٞتٚ ااخّئػٟ،ترّٓترئ١ضت  ٞتلز رتاتط١ّئتفٟت ٌّٛضٛػئثت ٌخٟ

 ا٠جئب١تت ٌخٟتر فمجت ٌذٛ رتدٛيتٔظئَت ٌخمئػقتٚ ٌذّئ٠تت  ١ٌٙيئثت الختئا٠تتِذّقتشم١ز
 ٌؼًّت ٌّبقئ١تتػٍٝت ُ٘ت ٌّؼئ١٠زت ٌخٟتطزدٙئت ٌمطئعت ٌخئصتفٟت٘ذ ت  ااخّئػ١ت،تِٚٛ فمتتٚس٠ز

 ٌٛس٠زتدزبت اطخجئبتتٌخٛص١تت١٘يتتِىخبت ٌضّئْتدٛيتحّق٠قتفخزةت ٌؼًّت  ٌتقا،تٚحّٕٝتػٍٝ
ٚشقاتػٍٝت.تت ٌمئضٟتبخمظ١ظتا٠ْٛت ٌضّئْتٚ اػفئءتِٓت ٌغز ِئث22/5/2006حئر٠خت 753بئٌمئْٔٛت

  .« الختئات ٌٍبٕئٟٔت٠ذخئست ٌٝتلئْٔٛتػًّتدق٠ذت٠ٕظُت ٌؼاللتتب١ٓتفزلئءت أخئس»  ْ
 ٌمز رت ٌظ١ئطٟتٚلئيت ٖٚٔٛت ٌٛس٠زتدزبتِٓتاٙخٗتببئارةت ٌٛس٠زت ٌمتئرتبئٔفخئحت ٌمز رت الختئاٞتػٍٝ
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ِٓتٕ٘ئت» طئصتخطتتػٍّٗ،ت  ٔٗتِٕذت ١ٌَٛت اٚيتٌخ١ٌٛٗتٚس رةت ٌؼًّتروشتػٍٝت ْت ٌذٛ رت٘ٛ

 ٌذٞت٠ضُتِخخٍفتطئلئثت  ٘خّئِٟتبئاطز عتفٟتحشى١ًت ٌّجٍضت الختئاٞتٚ ااخّئػٟ
اْتٔظئَت ٌضّئْت ضزٚرةت ٌظ١زتفٟتخطٝتطز٠ؼتت١ٌٚظجتِخظزػت،»ٚشقاتػٍٝت.ت« ٌّجخّغ

لبًتار طخٗتٚ ٌخأوقتِٓت  اخخ١ئرٞتٚ ٌؼجشت ٌذٞتر فكتحطب١مٗتاؼٍٕئتاتٔظخؼجًت حخئذت ٞتلز ر

  .«فئػ١ٍتتحطب١مٗ
 اخّئػٟتاق٠قت٠ز٠ختطزفٟت أخئس،ت صذئبت ٌؼًّتٚ ٌؼّئي،ت  ٕٔئتٔؼًّتػٍٝت ٠جئاتٔظئَ»:تٚ ضئف

  .« ٌٕظئَت ُ٘ت ٔجئست اخّئػٟتبؼقت ٔشئءتصٕقٚقت ٌضّئْ ٚٔظؼٝت ٌٝت ْت٠ىْٛت٘ذ 
ٔظئِئت٠ظّختٌٍشزوئثت ٌىبزٜتبختف١تتِظخذمئحٙئتٌقٜت ٌضّئْتببقيت ٚ شئرتدزبت ٌٝت ٔٗتط١مخزح

 حٛفزت ٌخؼئْٚت ا٠جئبٟتب١ٓتٚس رةت ٌؼًّتٚ ١ٌٙيئثت الختئا٠تتٚ احذئات ٌؼّئٌٟ  ذ »:تٚلئي.تِمطٛع
  .«٠ّىٕٕئت ٔجئست ٌىز١زتبشىًت٠ز٠ختوًت ٌفيئث

   رلئَتط١ئد١ت

تفٟت25ت20ٚ ٌظ١ئدٟ،تحٛلغتٚس٠زت ٌظ١ئدتتفئاٞتػبٛات طخّز رت ٌّٕٛت ٌظ١ئدٟتب١ٓت ٚفٟت ٌّٛضٛع
 ٌٛاٙتت حمز٠بئتختٛصئت ْتِؼظُت ٌٛ فق٠ٓت ػخئاٚ ت ااٛ ءت ٌٍبٕئ١ٔتت٠ٚؼخبزْٚت ْتٌبٕئْتِئتس ي  ٌّيت

  . ٌظ١ئد١تت اٌٚٝتبئٌٕظبتت ١ٌُٙ
ٚاتط١ّئتػٍٝت ٌتؼ١قت ٌظ١ئدٟ،تطخؤاٞت ٌٝتس٠ئاةت ٚ ػٍٓت ْت احفئلئثت ٌخٟتٚلؼجتِغتطٛر٠ئ

ٌٚفجت ٌٝت.تغ١ز٘ئ،تِّئتط١ظئػقتفٟتح١ّٕتت ٌمطئعت ٌظ١ئدٟ فٟتػقات ٌٛ فق٠ٓت ْتِٓتطٛر٠ئت ٚ

ػٍٝت ٌخ١ّٕتت ٌّظخق ِتتفٟتِخخٍفت ٌّٕئطكت ٌٍبٕئ١ٔتتٚػٍٝت  ْتخطتتٚس رةت ٌظ١ئدتتحزحىش
  .ػقات ٌش ئز٠ٓتٚحٕٛعتط١ئدئحُٙ ِالدظئت ٌخمقَتفٟ.تح٠ٕٛؼٙئ

ٌٛس رةت ٌظ١ئدتتدٛيتحطٛر ثت ٌذزوتت ٌظ١ئد١تتفٟت ٚوئٔجت ٌمز ءةت ٌزل١ّتتٌق ئزةت ادتئءت ٌخئبؼت
 ٌخذظٓتفٟتػقات ٌٛ فق٠ٓتخاليت ٌشٙزت ٌّذوٛرتد١ذتبٍغت ٌذظجت طخّز ر ،2010شٙزتدش٠ز ْت

تد١ذتطجًتِئتِجّٛػٗت2009فٟت ٌّيتتػٓتشٙزتدش٠ز ْت 20.64 تس ئز تبخمقَتٔظبخ231.212ٗ
  .تس ئز 191.692

ِمئرٔتت ت ٌفتس ئز81.097 ٌفخزةتذ حٙئتطجًتحطٛرتفٟتػقات ٌٛ فق٠ٓتِٓت ٌقٚيت ٌؼزب١تت١ٌبٍغت ٚفٟ

 ٌظختت اٌٚٝتِٓت ٚبذٌهتبٍغتػقات ٌٛ فق٠ٓتفٟت اشٙز.تت ٌفئ590.50تد١ذتبٍغت2009بشٙزتدش٠ز ْت
  .ِٓت ٌؼئَت ٌّئضٟ ت ٌفئتفٟت اشٙزتذ حٙئ761.415تس ئز تِمئرٔتتبـ964.067 ٌؼئَت ٌذئٌٟت

ػ١ٍٗتفٟت ٌظئبكتبؼقت ٌغئءت ٌخأش١ز ثت ٌٚٛدعت ْتػقات ٌش ئز٠ٓت احز نتلقت رحفغترالدتِز ثتػّئتوئْ
ِغت ٌؼٍُت ْتلز رت ٌغئءت ٌخأش١ز ثتبٛشزت 16.197 ب١ٓتٌبٕئْتٚحزو١ئ،تفٛصًتخاليت ٌظٕتت ٌّئض١تت ٌٝ

وذٌهتٌٛدعتس٠ئاةتفٟتػقات ٌش ئز٠ٓت ا٠ز ١١ٔٓتد١ذت.ت ٌّئضٟ  ٌؼًّتبٗت ػخبئر تِٓت ٚ ئًتدش٠ز ْ

 ٠ز ١ٔئ،تٚلقت دخٍٛ ت ٌّزحبتت ٌزئ١ٔتتبؼقت ارا١١ٔٓت ٌذ٠ٓتبٍغت 116.412 ٚصًتخاليت ٌفخزةتذ حٙئت ٌٝ
  .س ئز  131.181 ػقاُ٘
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 20-07-2010 إقتصبد
 

ٚٔــــٖٛ سئــ١ــظ ارـــذـــبد اٌــغــشف 

اٌٍجٕب١ٔخ سئ١ظ غشفخ ث١شٚد ٚججً ٌجٕبْ 

ِذّذ ؽم١ش ثبٌؼاللبد اٌج١ذح اٌمبئّخ ث١ٓ 

 .أطشاف االٔزبط فٟ سػب٠خ ٚص٠ش اٌؼًّ

اإل٠جبث١خ اٌزٟ سافمذ اٌذٛاس "ٚإر صّٓ 

دٛي ٔظبَ اٌزمبػذ ٚاٌذّب٠خ االجزّبػ١خ 

ِٚٛافمخ ٚص٠ــش اٌؼًّ اٌّجذئ١خ ػٍٝ أُ٘ 

اٌّؼب١٠ش اٌزٟ طشدٙب اٌمطبع اٌــخــبؿ 

، رّٕٝ ؽم١ش ػٍٝ "فــٟ ٘زا اٌصذد 

اعزجبثخ رٛص١خ ١٘ئخ " اٌٛص٠ش دشة

ِىزت اٌضّبْ دٛي رّذ٠ذ فزشح اٌؼًّ 

 – 5 – 2006 22 ربس٠خ 753ثبٌمبْٔٛ 

اٌمبضٟ ثزمغ١ظ د٠ــْٛ اٌضّبْ 

، ِؾذداً ػٍٝ "ِٓ اٌغشاِبد ء ٚاإلػفب

  

 

ا

ي

ة

 ٌذ

ا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ رٕبلؼ اٌّٛاض١غ االجزّبػ١خ ال ع١ّب 

 صٕذٚق اٌضّبْ ٌٍزٛصً اٌٝ دٍٛي

تصفُت 

 



 

 

االلزصبد اٌٍجٕبٟٔ ٠ذزبط اٌٝ لبْٔٛ " اْ

ء ػًّ دذ٠ش، ٠ٕظُ اٌؼاللخ ث١ٓ أفشلب

". االٔزبط

ِــٓ جــٙــزــٗ، ٔـــٖٛ اٌـــٛص٠ـــش 

دــشة ثــجــبدسح اٌــٛص٠ــش اٌمصبس 

ثبٔفزبح اٌـــمـــشاس االلــزــصــبدٞ "

ػــٍــٝ اٌــمــشاس اٌغ١بعٟ، ٚاٌــزٞ وبْ 

، ٚلبي إٔٗ ِٕز "ِٓ ٔزبئجٗ ٘زا االجزّبع

ا١ٌَٛ األٚي ٌز١ٌٛٗ ٚصاسح اٌؼًّ، سوض 

ػٍٝ أْ اٌــذــٛاس ٘ٛ أعــبط خطخ 

. ػٍّٗ

ِٓ ٕ٘ب ا٘زّبِٟ ثبإلعشاع فٟ "ٚأضبف 

رؾى١ً اٌّجٍظ االلزصبدٞ ٚاالجزّبػٟ 

اٌــزٞ ٠ضُ ِخزٍف طــبلــبد 

ضــشٚسح "، ِــؾــذداً ػٍٝ "اٌّجزّغ

اٌغ١ش فٟ خطٝ عش٠ؼخ ١ٌٚغذ 

ِزغشػخ، ألْ ٔظبَ اٌضّبْ 

اإلخــزــ١ــبسٞ ٚاٌــؼــجــض اٌــــزٞ 

سافــك رطج١مٗ، جؼالٔب ال ٔغزؼجً ارخبر 

أٞ لـــشاس لجً دسعـــٗ ٚاٌــزــأوــذ ِٓ 

". فؼب١ٌخ رطج١مٗ

إٕٔب ٔؼًّ ػٍٝ إ٠جبد ٔظبَ "ٚربثغ 

اجزّبػٟ جذ٠ذ ٠ش٠خ طشفٟ االٔــزــبط، 

أصذبة اٌؼًّ ٚاٌؼّبي، ٚٔغؼٝ اٌٝ أْ 

٠ىْٛ ٘زا إٌظبَ أ٘ــُ أــجــبص 

". صٕذٚق اٌضّبْء اجزّبػٟ ثؼذ أؾب

ٚأؽــبس اٌٝ أٔٗ ع١مزشح ٔظبِبً ٠غّخ 

ٌٍؾشوبد اٌىجشٜ ثزصف١خ ِغزذمبرٙب 

إرا "ٚلــبي . ٌــذٜ اٌضّبْ ثجذي ِمطٛع

رٛفش اٌزؼبْٚ اال٠جبثٟ ث١ٓ ٚصاسح اٌؼًّ 

ٚا١ٌٙئبد االلــزــصــبد٠ــخ ٚاالرــذــبد 

اٌؼّبٌٟ، ف١ّىٕٕب إٔجبص اٌىض١ش ثؾىً 

 ".٠ش٠خ وً اٌفئبد

المستحقبث لذي 

الضمبن ببذل 

 مقطىع
 

 صذٜ اٌجٍذ

اٌؾأٔبْ اإللزصبدٞ ٚاإلجزّبػٟ ؽىال 

ِذٛس اجزّبع ا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ فٟ 

غشفخ ث١شٚد ٚججً ٌجٕبْ ثشئبعخ 

اٌٛص٠ش ػذٔبْ اٌمصبس ٚؽبسن ف١ٗ 

ٚص٠ش اٌؼًّ ثطشط دشة، فٟ دضٛس 

 .ءاألػضب

أْ ا١ٌٙئبد أظٙشد وً "أوذ اٌمصبس 

إ٠جبث١خ فٟ اٌذٛاساد اٌجبس٠خ، ٟٚ٘ 

رؾذد ػٍٝ ضشٚسح اعزؾبسرٙب لجً 

ارــخــبر أٞ لـــشاس ال ع١ّب فٟ 

اٌــّــٛاضــ١ــغ اٌّزؼٍمخ ثبٌؾأ١ٔٓ 

 ".االلزصبدٞ ٚاالجزّبػٟ
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ػمذد انهُئبد االلزصبدَخ انهجُبَُخ اجزًبػب ايظ فٍ يمش غشفخ 

انزجبسح وانصُبػخ وانضساػخ فٍ ثُشود وججم نجُبٌ ثشئبعخ وصَش 

  .انذونخ ػذَبٌ انمصبس، فٍ دضىس وصَش انؼًم ثطشط دشة واالػضبء
 

: ثذاَخ، سدت انمصبس ثبعى انهُئبد االلزصبدَخ ثىصَش انؼًم، ولبل

اٌ انهُئبد أظهشد كم اَجبثُخ فٍ انذىاساد انجبسَخ، وهٍ رشذد "

ػهً ضشوسح اعزشبسرهب لجم ارخبر اٌ لشاس العًُب فٍ انًىضىػبد انزٍ 

  ".رزؼهك ثبنشأٍَُ االلزصبدٌ واالجزًبػٍ
 

ورذذس سئُظ ارذبد انغشف انهجُبَُخ سئُظ غشفخ ثُشود وججم نجُبٌ 

يذًذ شمُش، يشدجب ثذشة فٍ غشفخ ثُشود وججم نجُبٌ، ويُىهب 

  .ثبنؼاللبد انجُذح انمبئًخ ثٍُ أطشاف االَزبط ثشػبَخ وصَش انؼًم
 

االَجبثُخ انزٍ سافمذ انذىاس دىل َظبو انزمبػذ وانذًبَخ "وإر صًٍ 

االجزًبػُخ، ويىافمخ وصَش انؼًم انًجذئُخ ػهً أهى انًؼبَُش انزٍ 

االعزجبثخ "، رًًُ شمُش ػهً دشة "طشدهب انمطبع انخبص فٍ هزا انصذد

 753نزىصُخ هُئخ يكزت انضًبٌ دىل رًذَذ فزشح انؼًم ثبنمبَىٌ 

 انمبضٍ ثزمغُط دَىٌ انضًبٌ واالػفبء يٍ 2006 - 5 - 22ربسَخ  

االلزصبد انهجُبٍَ َذزبط انً لبَىٌ ػًم "وشذد ػهً اٌ ". انغشايبد

  ".دذَش َُظى انؼاللخ ثٍُ فشلبء االَزبط
 

ثبدسح انىصَش انمصبس ثبَفزبح انمشاس "صى رذذس دشة يُىهب ثـ 

االلزصبدٌ ػهً انمشاس انغُبعٍ، وانزٌ كبٌ يٍ َزبئجه هزا 

، ولبل إَه يُز انُىو االول نزىنُه وصاسح انؼًم سكض ػهً "االجزًبع

اٌ انذىاس هى اعبط خطخ ػًهه، يٍ هُب اهزًبيٍ ثبالعشاع فٍ رشكُم 

وشذد ". انًجهظ االلزصبدٌ واالجزًبػٍ انزٌ َضى يخزهف طبلبد انًجزًغ

ضشوسح انغُش فٍ خطً عشَؼخ ونُغذ يزغشػخ، ألٌ َظبو انضًبٌ "ػهً 

االخزُبسٌ وانؼجض انزٌ سافك رطجُمه جؼهُب ال َغزؼجم ثبرخبر اٌ 

  ".لشاس لجم دساعزه وانزأكذ يٍ فبػهُخ رطجُمه
 

اَُب َؼًم ػهً اَجبد َظبو اجزًبػٍ جذَذ َشَخ طشفٍ : "ولبل

االَزبط، اصذبة انؼًم وانؼًبل، وَغؼً الٌ َكىٌ هزا انُظبو أهى 

  ".اَجبص اجزًبػٍ ثؼذ اَشبء صُذوق انضًبٌ
 

َظبيب َغًخ نهششكبد انكجشي ثزصفُخ "وأشبس دشة انً اَه عُمزشح 

 ". يغزذمبرهب نذي انضًبٌ ثجذل يمطىع
 

ارا رىفش انزؼبوٌ االَجبثٍ ثٍُ وصاسح انؼًم وانهُئبد : "ولبل

االلزصبدَخ واالرذبد انؼًبنٍ ًَكُُب اَجبص انكضُش ثشكم َشَخ كم 

  ".انفئبد
 

ويٍ صى جشي َمبػ دىل كم انًىاضُغ االجزًبػُخ العًُب صُذوق انضًبٌ، 

نهزىصم انً دهىل رغًخ ثزذذَش وعبئم انؼًم فٍ انذمم االجزًبػٍ 

ورى االرفبق . وانضًبٌ ثًب َؼىد ثبنفبئذح ػهً كم انًجزًغ انهجُبٍَ

  .ػهً ػمذ اجزًبػبد دوسَخ نجهىسح االفكبس انًطشودخ
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(  http://www.al-akhbar.com)جش٠ذح األخجبس : اٌّصذس

  تصفُت مستحقّبث الشركبث ببذل مقطىع 

أػٍٓ ٚص٠ش اٌؼًّ، ثطشط دشة، خالي اجزّبع ٔظّّزٗ ا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ أِظ، أّٔٗ ع١مزشح ٔظبِبً ٠غّخ 

ٌٍؾشوبد اٌىجشٜ ثزصف١خ ِغزذمبرٙب ٌذٜ اٌضّبْ ثجذي ِمطٛع، ٚرٌه فٟ إطبس ص١بغخ أعظ جذ٠ذح ٌٕظبَ 

ٚؽّذد اٌٛص٠ش دشة فٟ االجزّبع اٌزٞ ػمذ فٟ غشفخ . اٌشػب٠خ االجزّبػ١ّخ ٠جشٞ اٌزذاٚي دب١ٌبً ثؾأٔٙب

إرا رٛافش »اٌزجبسح ٚاٌصٕبػخ ٚاٌضساػخ ٌج١شٚد ٚججً ٌجٕبْ، ثشئبعخ اٌٛص٠ش ػذٔبْ اٌمّصبس، ػٍٝ أّٔٗ 

اٌزؼبْٚ اإل٠جبثٟ ث١ٓ ٚصاسح اٌؼًّ ٚا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ ٚاالرذبد اٌؼّبٌٟ ٠ّىٕٕب إٔجبص اٌىض١ش ثؾىً ٠ش٠خ 

ّْ اٌذٛاس جبس ث١ٓ اٌفئبد اٌّؼ١ّٕخ ثٙزٖ اٌٍّفّبد. «وً اٌفئبد ّْ ا١ٌٙئبد . ٚاٌٛالغ ٘ٛ أ ٚٚفمبً ٌٍمّصبس، فإ

أظٙشد وً إ٠جبث١خ ٟٚ٘ رؾذد ػٍٝ ضشٚسح اعزؾبسرٙب لجً ارخبر أٞ لشاس ٚال ع١ّب فٟ اٌّٛاض١غ اٌزٟ »

. «رزؼٍّك ثبٌؾأ١ٔٓ االلزصبدٞ ٚاالجزّبػٟ

ذ ؽم١ش ثبإل٠جبث١ّخ اٌزٟ سافمذ اٌذٛاس دٛي ٔظبَ اٌزمبػذ ٚاٌذّب٠خ  ّّ ِٓ جٙزٗ، أؽبد سئ١ظ اٌغشفخ ِذ

ٓ ِٛافمخ ٚص٠ش اٌؼًّ اٌّجذئ١خ ػٍٝ أُ٘ اٌّؼب١٠ش اٌزٟ طشدٙب اٌمطبع اٌخبؿ فٟ ٘زا . االجزّبػ١خ ّّ ٚص

ٚرّٕٝ ؽم١ش ػٍٝ اٌٛص٠ش االعزجبثخ ٌزٛص١خ ١٘ئخ ِىزت اٌضّبْ ثؾأْ رّذ٠ذ فزشح اٌؼًّ ثبٌمبْٔٛ . اٌصذد

، اٌمبضٟ ثزمغ١ظ د٠ْٛ اٌضّبْ ٚاإلػفبء ِٓ اٌغشاِبد، ِؾذداً ػٍٝ 2006 أ٠ّبس ػبَ 22 ربس٠خ 753سلُ 

ّْ االلزصبد ٠ذزبط إٌٝ لبْٔٛ ػًّ دذ٠ش، ٠ٕظُ اٌؼاللخ ث١ٓ فشلبء اإلٔزبط ٚرطّشق دشة فٟ دذ٠ضٗ أ٠ضبً . أ

ضشٚسح اٌغ١ش فٟ خطٝ »إٌٝ أ١ّّ٘خ ِؼبٌجخ اٌٍّّف االلزصبدٞ االجزّبػٟ ٚاٌذٛاس دٌٛٗ، ٌٚفذ إٌٝ 

ألْ ٔظبَ اٌضّبْ االخز١بسٞ ٚاٌؼجض اٌزٞ سافك رطج١مٗ جؼٍٕب ال »ٌّؼبٌجزٗ، « عش٠ؼخ ١ٌٚغذ ِزغّشػخ

إّٔٔب ٔؼًّ ػٍٝ إ٠جبد ٔظبَ »ٚأؽبس إٌٝ . «ٔغزؼجً ثبرخبر أٞ لشاس لجً دساعزٗ ٚاٌزأوذ ِٓ فؼب١ٌخ رطج١مٗ

اجزّبػٟ جذ٠ذ ٠ش٠خ طشفٟ اإلٔزبط، أصذبة اٌؼًّ ٚاٌؼّبي، ٚٔغؼٝ ٌىٟ ٠ىْٛ ٘زا إٌظبَ أُ٘ إٔجبص 

. «اجزّبػٟ ثؼذ إٔؾبء صٕذٚق اٌضّبْ

  (األخجبس)

 

  ٢٠١٠ رّٛص ٢٠ػذد اٌضالصبء 

 
 :عنىان المصذر
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