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  اقتصا 

لبىان األقدر على جذب : القّصار

 االستثمارات في هذي المزحلة  

 

 

انًغزجذاد انغٛبعٛخ ػهٗ انغبحخ انذاخهٛخ ٔانشؤٌٔ االلزصبدٚخ، كبَذ يحٕس انهمبء انز٘ جًغ ثٍٛ سئٛظ 

انجًٕٓسٚخ يٛشبل عهًٛبٌ ٔسئٛظ انٓٛئبد االلزصبدٚخ انٕصٚش انغبثك ػذَبٌ انمصبس، خصٕصب فٙ ضٕء 

انشكٕد انز٘ رشٓذِ األعٕاق انًحهٛخ يٍ جّشاء األصيخ انغٛبعٛخ يٍ جٓخ، ٔاألحذاس انذائشح فٙ عٕسٚب 

أًْٛخ يؼبنجخ انًهفبد انخالفٛخ، ٔال عًٛب "ٔأكذ انمصبس أَّ اثهغ عهًٛبٌ . ٔانًُطمخ انؼشثٛخ يٍ جٓخ أخشٖ

يب ٚزصم يُٓب ثًهف انصشف يٍ خبسط انًٕاصَخ، أٔ يب ثبد ُٚؼشف ثًهف انًهٛبساد فٙ يمبسثخ لبََٕٛخ 

يٕضٕػٛخ، ٔثبد ال  ثّذ يٍ اجزشاح انحم انمبََٕٙ انًُبعت نٓزا انًهف، َظشاً انٗ اٜصبس انغهجٛخ انزٙ ًٚكٍ 

". أٌ رهحك ثباللزصبد

رًُٛذ ػهٗ انشئٛظ عهًٛبٌ : "،  لبل" حزٗ انٕٛو2012ػذو إلشاس انحكٕيخ يٕاصَخ عُخ "ٔإر اعزغشة 

ركضٛف جهغبد يجهظ انٕصساء، ٔششٔع انحكٕيخ فٙ دسط يششٔع انًٕصاَخ نزجصش انُٕس فٙ أعشع ٔلذ 

 ٔانصشف يٍ 2005يًكٍ، إر ال ٚجٕص رحذ أ٘ ظشف يٍ انظشٔف، أٌ رجمٗ انجالد ثذٌٔ يٕاصَخ يُز 

". خبسط انًٕاصَخ ػهٗ انمبػذح اإلصُٙ ػششٚخ

ٔأكذ أًْٛخ انششٔع ثبالصالحبد، الفزب انٗ انزمبسٚش انزٙ اظٓشد أٌ نجُبٌ فٙ ظم األٔضبع انغبئذح فٙ 

ٔيٍ ْزا انًُطهك، نفذ انمصبس انٗ أًْٛخ ". انًُطمخ، ْٕ انجهذ األلذس ػهٗ جزة االعزضًبساد انخبسجٛخ

رٕفٛش انًُبخ انًُبعت نهًغزضًشٍٚ، ثًب ٚغبْى فٙ رٕفٛش انشعبيٛم نهذٔنخ، ٔٚخفف فٙ انًمبثم يٍ حجى "

 ".انجطبنخ ٔيؼّذنٓب
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 اقرصاد

 12140 انؼذد 21/03/2012 ذاسٚخ انؼذد

 

 
  االٍزضّبهاد ثؾش ١ٍٍّٚبْ هوٛك ا٤ٍٛاق ٚػوال١ً

  2005يٕاصَح يُز  ال ٚجٕص انثقاء يٍ دٌٔ: انقصّاس

ا١ٌٙئبد االلزٖبك٠خ اٌٛى٠و اٌَبثك ػلٔبْ اٌمّٖبه أٌِ،  ثؾش هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ ١ِْبي ١ٍٍّبْ ِغ هئ١ٌ
اٌووٛك اٌنٞ رْٙلٖ ا٤ٍٛاق اٌّؾ١ٍخ، ِٓ عوّاء ا٤ىِخ ا١ٌَب١ٍخ ِٓ  فٟ اٌْؤْٚ االلزٖبك٠خ، فٟ ٙٛء

 ونٌه عوٜ ػوٗ ٌٍزطٛهاد اٌوإ٘خ. اٌلائوح فٟ ٍٛه٠ب ٚإٌّطمخ اٌؼوث١خ ِٓ عٙخ أفوٜ عٙخ، ٚا٤ؽلاس
  .ِٚٛٙٛع اٌّٛاىٔخ، ٚاٌقطٛاد اٌٛاعت ارقبم٘ب ٌزفؼ١ً اٌمطبع االلزٖبكٞ

ظً ا٤ىِخ  فٟ ظً ا٤ٚٙبع ا١ٌَب١ٍخ اٌّٚطوثخ فٟ إٌّطمخ اٌؼوث١خ، ٚفٟ"اٌمّٖبه ثؼل اٌٍمبء، أٔٗ  ٚهأٜ

اٌلاف١ٍخ، ث١ٓ اٌمٜٛ اٌٍجٕب١ٔخ  االلزٖبك٠خ اٌزٟ رؼٖف ثأُ٘ االلزٖبكاد اٌؼب١ٌّخ، ال ثل ِٓ رٚبفو اٌغٙٛك
ػٓ اٌزغبمثبد ا١ٌَب١ٍخ، ونٌه اٌّؾبفظخ ػٍٝ  وبفخ، ثٙلف رؾ١ٖٓ االلزٖبك اٌٍجٕبٟٔ، ٚإثمبئٗ ثّٕأٜ

  ."ٚاٌؼٛكح إٌٝ اٌؾٛاه ثم١بكح اٌوئ١ٌ االٍزمواه، ٚػٍٝ رؼي٠ي اٌٛؽلح ا١ٌٕٛٛخ
اٌقالف١خ، ٚال ١ٍّب ِب ٠زًٖ ِٕٙب ثٍّف اٌٖوف ِٓ فبهط اٌّٛاىٔخ، أٚ ِب  أ١ّ٘خ ِؼبٌغخ اٌٍّفبد"ٚأثوى اٌٍمبء 

 اعزواػ اٌؾً اٌمبٟٔٛٔ"ٚأول اٌمٖبه ػٍٝ ٙوٚهح ". ا١ٌٍّبهاد، ثّمبهثخ لب١ٔٛٔخ ِٛٙٛػ١خ ثبد ٠ؼوف ثٍّف
 ."إٌٟٛٛ إٌّبٍت ٌٙنا اٌٍّف، ٔظوا ٣ٌصبه اٌٍَج١خ، اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٍؾك ثباللزٖبك

رىض١ف عٍَبد "ػٍٝ ١ٍٍّبْ  ، رّٕٝ" ٌغب٠خ ا2012َٛ١ٌػلَ إلواه اٌؾىِٛخ ِٛاىٔخ اٌؼبَ "ٚإم اٍزغوة 
إثٖبه٘ب إٌٛه فٟ أٍوع ٚلذ ِّىٓ، إم ال  ِغٌٍ اٌٛىهاء، ّٚوٚع اٌؾىِٛخ ثلهاٍخ ِْوٚع اٌّٛاىٔخ، ثٙلف

، ٚاٌٖوف ِٓ فبهط اٌّٛاىٔخ 2005ِٓ كْٚ ِٛاىٔخ ِٕن اٌؼبَ  ٠غٛى رؾذ أٞ ظوف ِٓ اٌظوٚف، أْ رجمٝ اٌجالك
  ."ػٍٝ اٌمبػلح اإلصٕٟ ػْو٠خ

ػٍٝ ٙوٚهح رْل٠ل  أِٛها ؽ١بر١خ أّ٘ٙب ِٛٙٛع اٌّٛاك اٌغنائ١خ اٌفبٍلح، ؽ١ش ّلك"ٚػوٗ ِغ ١ٍٍّبْ 
اٌّٛاٛٓ، ٚاٌْوٚع فٟ إعواء  اٌولبثخ ٚفوٗ ألَٝ اٌؼمٛثبد فٟ ؽك اٌّقبٌف١ٓ ٚاٌّزالػج١ٓ ثٍمّخ ػ١ِ

http://www.annahar.com/section.php?t=eco&d=24683
http://www.annahar.com/section.php?t=eco&d=24683


 

Media Monitoring Template 21 Mars.doc  Page | 3 of 9 

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. 

 

 

 

ٚلذ ِّىٓ، ِٓ ؽبٌخ اٌّواٚؽخ، اٌزٟ ال  إٕالؽبد كافً ١٘ى١ٍخ اٌّؤٍَبد اإلكاه٠خ، ٌٍقوٚط فٟ أٍوع
  .إٌٟٛٛ رياي رؼ١ك إٔغبى اٌّْبه٠غ اٌؾ٠ٛ١خ ٌاللزٖبك

فٟ إٌّطمخ، ٘ٛ اٌجٍل ا٤لله ػٍٝ  اٌزمبه٠و أظٙود أْ ٌجٕبْ فٟ ظً ا٤ٚٙبع اٌَبئلح"ٚأّبه اٌمّٖبه إٌٝ أْ 
ٌٍوئ١ٌ أ١ّ٘خ رٛف١و إٌّبؿ إٌّبٍت، ٌٍَّزضّو٠ٓ  عنة االٍزضّبهاد اٌقبهع١خ، ِٚٓ ٘نا إٌّطٍك أولد

ٌالٍزضّبه فٟ ٌجٕبْ، ٚإىاٌخ اٌؼوال١ً أِبُِٙ، ٔظوا ١ّ٘٤خ ٘نٖ االٍزضّبهاد،  اٌٍجٕب١١ٔٓ ٚاٌؼوة ٚا٤عبٔت
 إٌٝ االلزٖبك إٌٟٛٛ، ِّب ٠َبُ٘ فٟ رٛف١و اٌوٍب١ًِ ٌٍلٌٚخ، ٠ٚقفف فٟ اٌّمبثً ِٓ ؽغُ ثبٌَٕجخ

  ."اٌجطبٌخ ِٚؼلٌٙب فٟ ٌجٕبْ
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 دعا الى إقرار الموازنة لتنشيط االقتصاد

 سليمان يبحث والقصار شؤونًا اقتصادية

  - 4291انؼذد  - 2012 آراس 21االستؼاء - انًيرقثم 

 
 
 

 

 

 
 

زار رئيس الييئات اإلقتصادية عدنان القّصار رئيس الجميورية العماد ميشال سميمان أمس في القصر 
الجميوري في بعبدا، حيث جرى التداول في آخر المستجدات السياسية عمى الساحة الداخمية، كما تناول 
البحث شؤونا إقتصادية، في ضوء الركود الذي تشيده األسواق المحمية، جّراء األزمة السياسية من جية، 

. واألحداث الدائرة في سوريا والمنطقة العربية من جية أخرى
في ظل األوضاع السياسية المضطربة في المنطقة العربية، "وأكد القّصار بعد لقائو الرئيس سميمان أنو 

وفي ظل األزمة اإلقتصادية التي تعصف بأىم اإلقتصادات العالمية، ال بد من تضافر الجيود الداخمية، 
بقائو بمنأى عن التجاذبات السياسية وكذلك  بين كافة القوى المبنانية، بيدف تحصين اإلقتصاد المبناني، وا 

". المحافظة عمى االستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية والعودة الى الحوار بقيادة فخامة الرئيس
أبمغت الرئيس، أىمية معالجة الممفات الخالفية، وال سّيما ما يتصل منيا بممف الصرف من خارج "وقال 

بات ال بد من "، الفتا إلى أنو "الموازنة، أو ما بات يعرف بممف المميارات، بمقاربة قانونية موضوعية
". إجتراح الحل القانوني المناسب ليذا الممف، نظرا لآلثار السمبية، التي يمكن أن تمحق باإلقتصاد الوطني

ذ استغرب  تمنيت عمى الرئيس سميمان "، قال " لغاية اليوم2012عدم إقرار الحكومة موازنة عام "وا 
تكثيف جمسات مجمس الوزراء، وشروع الحكومة بدراسة مشروع الموازنة، بيدف إبصارىا النور في أسرع 
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، 2005وقت ممكن، إذ ال يجوز تحت أي ظرف من الظروف، أن تبقى البالد بدون موازنة منذ العام 
". والصرف من خارج الموازنة عمى القاعدة اإلثني عشرية

لقد عرضت مع الرئيس سميمان امورًا حياتية أىميا موضوع المواد الغذائية الفاسدة حيث شددت "وأضاف 
". عمى ضرورة تشديد الرقابة وفرض أقسى العقوبات بحق المخالفين والمتالعبين بمقمة عيش المواطن

أبمغت رئيس الجميورية أنو آن األوان لمشروع في إجراء إصالحات داخل "وفي سياق متصل قال القصار 
ىيكمية المؤسسات اإلدارية، لمخروج بأسرع وقت ممكن، من حالة المراوحة، التي ال تزال تعيق إنجاز 

أظيرت التقارير، أّن لبنان في ظل األوضاع السائدة "، خاتما بالقول "المشاريع الحيوية لإلقتصاد الوطني
في المنطقة، ىو البمد األقدر عمى جذب االستثمارات الخارجية، ومن ىذا المنطمق أكدت لمرئيس سميمان، 
زالة العراقيل  أىمية توفير المناخ المناسب، لممستثمرين المبنانيين والعرب واألجانب لإلستثمار في لبنان، وا 

أماميم، نظرا ألىمية ىذه اإلستثمارات، بالنسبة إلى اإلقتصاد الوطني، األمر الذي يساىم في توفير 
 ".الرساميل لمدولة، ويخفف في المقابل من حجم ومعّدل البطالة في لبنان
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 انهٕاء انيٛاسٙ

 

 انخالف ػهٗ انًذسج انشٔياَٙ ٚلضش فٙ تؼثذا 
 انًهٛاساخ انقصاس ٚيرؼجم انلم انقإََٙ نًهلّ 

 ١٤٣٣اٜخش   ستٛغ٢٨ انًٕافق 2012 آراس 21,االستؼاء
 

 
 

 (كاالرٟ ٚٔٙوا: ر٠ٖٛو)ِزوٞ ٍٚالَ ٚٚهكح : اٌوئ١ٌ ١ٍٍّبْ أصٕبء اعزّبػٗ ثٛىهاء اٌضمبفخ اٌَبثم١ٓ

رّٕٝ هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ اٌؼّبك ١ِْبي ١ٍٍّبْ أْ ٠جمٝ اٌؾٛاه ٘ٛ اٌٍغخ اٌَبئلح ث١ٓ االُِ 
. ِٓ أعً ف١و اٌجْو٠خ ٚهل١ٙب ٍٚؼبكح ّؼٛثٙب فٟ ثٍلأُٙ

ٚأػوة ١ٍٍّبْ ٌّٕبٍجخ ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ٌٍفؤىٛف١ٔٛخ، ٌٚجٕبْ أؽل ِؤ١ٍَٙب اٌجبهى٠ٓ 
ٚاٌفبػ١ٍٓ، ػٓ أٍِٗ فٟ أْ رٍٛغ اٌفؤىٛف١ٔٛخ كائوح عٙٛك٘ب ال ١ٍّب ػٍٝ ٕؼ١ل اٌضمبفخ 

ٚاٌفْٕٛ ٌزجمٝ إٛبهاً ؽٚبه٠بً رٍزمٟ رؾزٗ كٚي ٚؽٚبهاد ٚأك٠بْ ٚصمبفبد ِقزٍفخ رْىً 
ثزفبػٍٙب ّٔٛمعبً ٌٍؾٛاه فٟ ِب ث١ٕٙب ٚ٘ٛ إٌّٛمط اٌنٞ ٠ملِٗ ٌجٕبْ ٌٍؼبٌُ ِب عؼٍٗ ٠َزؾك 

.  ر١َّخ اٌٛٛٓ اٌوٍبٌخ اٌزٟ اٍٛمٙب ػ١ٍٗ اٌجبثب اٌواؽً اٌطٛثبٚٞ ٠ٛؽٕب ثٌٌٛ اٌضبٟٔ
ٚفٟ ْٔبٛٗ ػوٗ هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ ِغ ٚى٠و اٌج١ئخ ٔبظُ اٌقٛهٞ ٌٍزطٛهاد اٌوإ٘خ ٚاٌّْبه٠غ 

.  اٌزٟ اػلرٙب اٌٛىاهح ٌٍؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ
ٚاٍزمجً إٌبئت رّبَ ٍالَ ٚاٌٛى٠و٠ٓ اٌَبثم١ٓ ٛبهق ِزوٞ ١ٍٍُٚ ٚهكح، وُٛٔٙ ٚىهاء 

ٍبثم١ٓ ٌٍضمبفخ اٌن٠ٓ ػوٙٛا ٌٗ ِٛٙٛع اٌّلهط اٌوِٚبٟٔ فٟ ٍٜٚ ث١وٚد ٚو١ف١خ ؽفظٗ 
. وّؼٍُ اصوٞ ربه٠قٟ ١ْ٠و اٌٝ ؽمجخ ِّٙخ ِٓ اٌزبه٠ـ اٌٍجٕبٟٔ اٌمل٠ُ

ٚرٍَُّ هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ ِٓ اٌَف١و االٍجبٟٔ ٌلٜ ٌجٕبْ فٛاْ وبهًٌٛ غبفٛ ٚٚفل ؽّب٠خ 
اٌّقطٛٛبد َٔقخ ِٓ وزبة ػٓ ِقطٛٛبد ػوث١خ ١َِؾ١خ ٚاٍال١ِخ رؼٛك ثّؼظّٙب اٌٝ 

. اٌزبه٠ـ اٌّْزون ث١ٓ ٌجٕبْ ٚاٍجب١ٔب ٍٚبّ٘ذ ثبٕلاهٖ ثْىً اٍبٍٟ
ٚ ثؼل اٌظٙو اٍزمجً  ػٍٝ اٌزٛاٌٟ  إٌٛاة ثطوً ؽوة، ّبٔذ عٕغ١بْ ٚأٔطٛاْ ٍؼل ٚػوٗ 

ِغ وً ُِٕٙ اٌزطٛهاد ا١ٌَب١ٍخ اٌوإ٘خ ٚػلكا ِٓ ِْبه٠غ اٌمٛا١ٔٓ اٌّطوٚؽخ أِبَ ا١ٌٙئخ 
 .اٌؼبِخ ٌٍّغٌٍ ا١ٌٕبثٟ

 
ٚػوٗ اٌوئ١ٌ ١ٍٍّبْ ِغ اٌٛى٠و اٌَبثك ػلٔبْ اٌمٖبه ٌٍزطٛهاد اٌوإ٘خ ثْىً ػبَ 

ٚاالٚٙبع ٚاٌؾووخ االلزٖبك٠خ ثْىً فبٓ ٚاٌقطٛاد اٌٛاعت ارقبم٘ب ٌزفؼ١ً اٌمطبع 
. االلزٖبكٞ

ال ثل ِٓ رٚبفو اٌغٙٛك اٌلاف١ٍخ، »ٚلبي اٌمٖبه ثؼل اٌٍمبء، فٟ ث١بْ ٕله ػٓ ِىزجٗ االػالِٟ 
ث١ٓ وبفخ اٌمٜٛ اٌٍجٕب١ٔخ، ثٙلف رؾ١ٖٓ االلزٖبك اٌٍجٕبٟٔ، ٚإثمبئٗ ثّٕأٜ ػٓ اٌزغبمثبد 

ا١ٌَب١ٍخ، ٚونٌه اٌّؾبفظخ ػٍٝ االٍزمواه، ٚػٍٝ رؼي٠ي اٌٛؽلح ا١ٌٕٛٛخ ٚاٌؼٛكح اٌٝ اٌؾٛاه 
. «ثم١بكح اٌوئ١ٌ ١ٍٍّبْ

أثٍغذ اٌوئ١ٌ  ١ٍٍّبْ أ١ّ٘خ ِؼبٌغخ اٌٍّفبد اٌقالف١خ، ٚال ١ٍّب ِب ٠زًٖ ِٕٙب »: ٚأٙبف
، «ثٍّف اٌٖوف ِٓ فبهط اٌّٛاىٔخ، أٚ ِب ثبد ٠ؼوف ثٍّف ا١ٌٍّبهاد، ثّمبهثخ لب١ٔٛٔخ ِٛٙٛػ١خ
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ثبد ال ثل ِٓ اعزواػ اٌؾً اٌمبٟٔٛٔ إٌّبٍت ٌٙنا اٌٍّف، ٔظواً ٣ٌصبه اٌٍَج١خ، »الفزب إٌٝ أٔٗ 
. «اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٍؾك ثباللزٖبك إٌٟٛٛ

ر١ّٕذ رىض١ف »، لبي « ٌغب٠خ ا2012َٛ١ٌػلَ إلواه اٌؾىِٛخ ِٛاىٔخ ػبَ »ٚإم اٍزغوة اٌمٖبه 
عٍَبد ِغٌٍ اٌٛىهاء، ّٚوٚع اٌؾىِٛخ ثلهاٍخ ِْوٚع اٌّٛىأخ، ثٙلف إثٖبه٘ب إٌٛه فٟ 

أٍوع ٚلذ ِّىٓ، إم ال ٠غٛى رؾذ أٞ ظوف ِٓ اٌظوٚف، أْ رجمٝ اٌجالك ثلْٚ ِٛاىٔخ ِٕن 
. «، ٚاٌٖوف ِٓ فبهط اٌّٛاىٔخ ػٍٝ اٌمبػلح اإلصٕٟ ػْو٠خ2005اٌؼبَ 
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 يلهٛاخ نثُاٌ
 

 

انخٕس٘ َٕٔاب ٔسفٛش اسثاَٛا ٔيجهس إًَاء طشاتهس فٙ تؼثذا  
 نٛثَق انلٕاس انهغح انيائذج تٍٛ األيى : سهًٛاٌ

 
 

رّٕٝ هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ اٌؼّبك ١ِْبي ١ٍٍّبْ أْ ٠جمٝ اٌؾٛاه ٘ٛ اٌٍغخ اٌَبئلح ث١ٓ االُِ ِٓ أعً ف١و 
.  اٌجْو٠خ ٚهل١ٙب ٍٚؼبكح ّؼٛثٙب فٟ ثٍلأُٙ

 
 
 

ٌّٕٚبٍجخ ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ٌٍفؤىٛف١ٔٛخ، ٌٚجٕبْ أؽل ِؤ١ٍَٙب اٌجبهى٠ٓ ٚاٌفبػ١ٍٓ، اػوة اٌوئ١ٌ ١ٍٍّبْ 
ػٓ أٍِٗ فٟ أْ رٍٛغ اٌفؤىٛف١ٔٛخ كائوح عٙٛك٘ب ال ١ٍّب ػٍٝ ٕؼ١ل اٌضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٌزجمٝ إٛبها ؽٚبه٠ب 
رٍزمٟ رؾزٗ كٚي ٚؽٚبهاد ٚأك٠بْ ٚصمبفبد ِقزٍفخ رْىً ثزفبػٍٙب ّٔٛمعب ٌٍؾٛاه فٟ ِب ث١ٕٙب ٚ٘ٛ إٌّٛمط 

اٌنٞ ٠ملِٗ ٌجٕبْ ٌٍؼبٌُ ِب عؼٍٗ ٠َزؾك ر١َّخ اٌٛٛٓ اٌوٍبٌخ اٌزٟ اٍٛمٙب ػ١ٍٗ للاٍخ اٌجبثب اٌواؽً 
.  اٌطٛثبٚٞ ٠ٛؽٕب ثٌٌٛ اٌضبٟٔ

ٚفٟ ْٔبٛٗ ػوٗ اٌوئ١ٌ ١ٍٍّبْ ِغ ٚى٠و اٌج١ئخ ٔبظُ اٌقٛهٞ ٌٍزطٛهاد اٌوإ٘خ ٚاٌّْبه٠غ اٌزٟ اػلرٙب 
.  اٌٛىاهح ٌٍؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ

ِغٌٍ أّبء ٛواثٌٍ  
ٚىاه ثؼجلا إٌبئت هٚث١و فبًٙ ِغ ٚفل ِغٌٍ أّبء ٛواثٌٍ اٌنٞ اٍٛغ هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ ػٍٝ ثؼ٘ 

.  اٌّْبه٠غ االّٔبئ١خ ٚاالٍزضّبه٠خ فٟ اٌّل٠ٕخ اٌزٟ رؼطٟ ٕٛهح ِْولخ ػٕٙب ٚرقٍك فوٓ ػًّ الثٕبئٙب
ٚػوٗ اٌوئ١ٌ ١ٍٍّبْ ِغ اٌٛى٠و اٌَبثك ػلٔبْ اٌمٖبه ٌٍزطٛهاد اٌوإ٘خ ثْىً ػبَ ٚاالٚٙبع ٚاٌؾووخ 

 .االلزٖبك٠خ ثْىً فبٓ ٚاٌقطٛاد اٌٛاعت ارقبم٘ب ٌزفؼ١ً اٌمطبع االلزٖبكٞ
  

ٔقال انقصاس تؼذ انهقاء، فٙ تٛاٌ صذس ػٍ يكرثّ االػاليٙ، أَّ فٙ ظم األٔضاع انيٛاسٛح 
انًضطشتح فٙ انًُطقح انؼشتٛح، ٔفٙ ظم األصيح اإلقرصادٚح انرٙ ذؼصل تأْى اإلقرصاداخ 
انؼانًٛح، ال تذ يٍ ذضافش انجٕٓد انذاخهٛح، تٍٛ كافح انقٕٖ انهثُاَٛح، تٓذف ذلصٍٛ اإلقرصاد 
انهثُاَٙ، ٔإتقائّ تًُأٖ ػٍ انرجارتاخ انيٛاسٛح، ٔكزنك انًلافظح ػهٗ االسرقشاس، ٔػهٗ 

.  ذؼضٚض انٕحذج انٕطُٛح ٔانؼٕدج انٗ انلٕاس تقٛادج فخايح انشئٛس
أتهغد فخايح انشئٛس، أًْٛح يؼانجح انًهفاخ انخالفٛح، ٔال سًٛا يا ٚرصم يُٓا تًهل : أضاف

انصشف يٍ خاسج انًٕاصَح، أٔ يا تاخ ٚؼشف تًهل انًهٛاساخ، تًقاستح قإََٛح يٕضٕػٛح، الفرا 
إنٗ أَّ تاخ ال تذ يٍ إجرشاح انلم انقإََٙ انًُاسة نٓزا انًهل، َظشا نألثاس انيهثٛح، انرٙ 

.  ًٚكٍ أٌ ذهلق تاإلقرصاد انٕطُٙ
 نغاٚح انٕٛو، قال ذًُٛد ػهٗ فخايح 2012ٔإر اسرغشب انقصاس ػذو إقشاس انلكٕيح يٕاصَح ػاو 

انشئٛس سهًٛاٌ ذكثٛل جهياخ يجهس انٕصساء، ٔششٔع انلكٕيح تذساسح يششٔع انًٕصاَح، 
تٓذف إتصاسْا انُٕس فٙ أسشع ٔقد يًكٍ، إر ال ٚجٕص ذلد أ٘ ظشف يٍ انظشٔف، أٌ ذثقٗ 

.  ، ٔانصشف يٍ خاسج انًٕاصَح ػهٗ انقاػذج اإلثُٙ ػششٚح2005انثالد تذٌٔ يٕاصَح يُز انؼاو 
نقذ ػشضد يغ فخايح انشئٛس ايٕسا حٛاذٛح أًْٓا يٕضٕع انًٕاد انغزائٛح انفاسذج، : أضاف

حٛث شذدخ ػهٗ ضشٔسج ذشذٚذ انشقاتح ٔفشض أقيٗ انؼقٕتاخ فٙ حق انًخانفٍٛ 
.  ٔانًرالػثٍٛ تهقًح ػٛش انًٕاطٍ

أتهغد سئٛس انجًٕٓسٚح أَّ آٌ األٔاٌ نهششٔع فٙ إجشاء إصالحاخ داخم ْٛكهٛح : ٔذاتغ
انًؤسياخ اإلداسٚح، نهخشٔج فٙ أسشع ٔقد يًكٍ، يٍ حانح انًشأحح، انرٙ ال ذضال ذؼٛق 

.  إَجاص انًشاسٚغ انلٕٛٚح نالقرصاد انٕطُٙ
أظٓشخ انرقاسٚش، أٌ نثُاٌ فٙ ظم األٔضاع انيائذج فٙ انًُطقح، ْٕ انثهذ : ٔخرى تانقٕل

األقذس ػهٗ جزب االسرثًاساخ انخاسجٛح، ٔيٍ ْزا انًُطهق أكذخ نهشئٛس سهًٛاٌ، أًْٛح 

ذٕفٛش انًُاخ انًُاسة، نهًيرثًشٍٚ انهثُاٍَٛٛ ٔانؼشب ٔاألجاَة نالسرثًاس فٙ نثُاٌ، ٔإصانح 
انؼشاقٛم أيايٓى، َظشا ألًْٛح ْزِ اإلسرثًاساخ، تانُيثح إنٗ اإلقرصاد انٕطُٙ، األيش انز٘ 
.  ٚياْى فٙ ذٕفٛش انشسايٛم نهذٔنح، ٔٚخفل فٙ انًقاتم يٍ حجى ٔيؼذل انثطانح فٙ نثُاٌ

اٌَف١و االٍجبٟٔ  
ٚرٍَُ هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ ِٓ اٌَف١و االٍجبٟٔ ٌلٜ ٌجٕبْ فٛاْ وبهًٌٛ غبفٛ ٚٚفل ؽّب٠خ اٌّقطٛٛبد 

َٔقخ ِٓ وزبة ػٓ ِقطٛٛبد ػوث١خ ١َِؾ١خ ٚاٍال١ِخ رؼٛك ثّؼظّٙب اٌٝ اٌزبه٠ـ اٌّْزون ث١ٓ ٌجٕبْ 
ٚاٍجب١ٔب ٍٚبّ٘ذ ثبٕلاهٖ ثْىً اٍبٍٟ عّؼ١خ ػب٠لح االٍجب١ٔخ ِغ ػلك ِٓ اٌغبِؼبد ٚاالك٠به 

.  ٚاٌغّؼ١بد اٌٍجٕب١ٔخ اٌّٙزّخ ثبٌّقطٛٛبد اٌزبه٠ق١خ ٚؽفظٙب
ٖٚٔٛ اٌوئ١ٌ ١ٍٍّبْ ثٙنا اٌؼًّ، الفزب اٌٝ أٔٗ ٠َبُ٘ فٟ رؼي٠ي ؽٛاه اٌؾٚبهاد ٚاالك٠بْ فٖٕٛب ٚأْ 

.  اٌلٍزٛه اٌٍجٕبٟٔ ٠ملَ إٌّٛمط االَٔبٟٔ ٌّْبهوخ ع١ّغ اٌْوائؼ فٟ اكاهح اٌْأْ اٌؼبَ
رٛعٗ ٍؼبكح ٍف١و أٍجب١ٔب فٟ ٌجٕبْ، : ٚالؽمب، ٚىػذ اٌَفبهح االٍجب١ٔخ ث١بٔب ػٓ اٌي٠بهح، ٔٔ ػٍٝ ا٢رٟ
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 ١ٌملَ 2012 ِٓ آماه 20ا١ٌَل فٛاْ وبهًٌٛ غبفٛ، إٌٝ اٌمٖو اٌوئبٍٟ فٟ ثؼجلا ٠َٛ اٌضالصبء اٌّٛافك 
ه١ٍّب ٌفقبِخ هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ اٌٍجٕب١ٔخ اٌؼّبك ١ِْبي ١ٍٍّبْ اٌىزبة ثؼٕٛاْ اٌّقطٛٛبد اٌؼوث١خ فٟ 
ٌجٕبْ ٚمٌه ػٍٝ هأً ٚفل ِٓ ِّض١ٍٓ ػٓ ِقزٍف اٌَّب١ّ٘ٓ فٟ ٘نا اٌّْوٚع، ِٚٓ ث١ُٕٙ اٌٛوبٌخ 

ا٤ٍجب١ٔخ ٌٍزؼبْٚ اإلّٔبئٟ اٌلٌٟٚ ِٕٚظّخ أ٠لا االٍجب١ٔخ غ١و اٌؾى١ِٛخ ٚٔظ١ورٙب اٌٍجٕب١ٔخ ١ٍلهان فٚال 
.  اٌى١ٍَه ٚعبِؼخ اٌمل٠ٌ ٠ٍٛف-ػٓ هاثطخ ِؾفٛظبد اٌّقطٛٛبد فٟ ٌجٕبْ ٚعبِؼخ اٌوٚػ اٌملً

٠ٙلف ٘نا اٌّْوٚع اٌج١ٕٟ اٌضمبفٟ اٌل٠ٕٟ إٌٝ اٌزوو١ي ػٍٝ اٌزجبكالد اٌّىضفخ ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ ث١ٓ ؽىّبء 
ّجٗ اٌغي٠وح ا٠٤ج١و٠خ ِٕٚطمخ اٌْوق ا٤ٍٜٚ ِٓ عٙخ ٚث١ٓ ِقزٍف اٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ اٌٍجٕب١ٔخ ِٓ 

وّب رٍَٜ ٘نٖ اٌّجبكالد اٌٚٛء ػٍٝ اٌطو٠ك اٌّؤكٞ ٔؾٛ اٌَالَ ٚاؽزواَ ا٢فو فٚال ػٓ . عٙخ أفوٜ
.  االٔفزبػ اٌنٕٟ٘ اٌنٞ ٠َّؼ ثئلبِخ ٔمبُ ٕؾٟ

 آالف ِقطٛٛخ ػوث١خ ٚرُ 7فٟ إٛبه ٘نا اٌّْوٚع، أعو٠ذ أػّبي ثؾش ٙقّخ ػٍٝ ِغّٛػخ ِؤٌفخ ِٓ 
ٚوبٔذ .  ِقطٛٛخ ِٕٙب، ٟٚ٘ ا٤وضو إ٠ؾبء ٚرّض١ال، ١ٌٖبه إٌٝ رور١جٙب ٚرؾو٠و٘ب ٚفٙوٍزٙب50افز١به ؽٛاٌخ 

 ٕفؾخ رؼظ ثبٌوٍَٛ اٌز١ٙٛؾ١خ اٌغ١ٕخ إٌٝ عبٔت ف١ٍُ ٚصبئمٟ 200ٔز١غخ ٘نا اٌزؼبْٚ فٟ ْٔو وزبة ِٓ 
.  ِقٖٔ ٌؼبِخ إٌبً ٚاٌم١ّ١ٓ ػٍٝ اٌّىزجخ ا١ٌٕٛٛخ ٚٛالة اٌّىزجبد ٚاٌّؾفٛظبد ٚاٌغبِؼبد فٟ ٌجٕبْ

ٚفٟ وٍّزٗ، لبي اٌَف١و إْ ٍفبهح اٍجب١ٔب روغت فٟ أْ ٠َزّو ٘نا اٌزؼبْٚ اٌمبئُ ث١ٓ اٌّؤٍَبد 
٠غَل ٘نا اٌّْوٚع اٌؾٛاه ٚاالٔفزبػ اٌنٞ ٠زٖلٜ . ا٤وبك١ّ٠خ اٌّقزٍفخ ٚث١ٓ اٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ وبفخ

.  ٌٍزطوف ٚاٌزؼٖت ٠ٚؼًّ ِٓ أعً اٌَالَ، رٍه ٟ٘ اٌم١ُ ٚا٤٘لاف اٌزٟ ٠ؼزّل٘ب اٌزؼبْٚ ا٤ٍجبٟٔ
٘نٖ ٟ٘ ل١ّىُ أ٠ٚب، ١ٍلٞ اٌوئ١ٌ، رٍه اٌم١ُ اٌزٟ ِب فزئذ هئبٍخ اٌغّٙٛه٠خ رلافغ ػٕٙب : أٙبف

ثبٍزّواه ٚصجبد ثؾ١ش ٠جمٝ ٌجٕبْ أوضو ِٓ ثٍل، ثً هٍبٌخ ثؾَت ِب ٕٚفٗ للاٍخ اٌجبثب ٠ٛؽٕب ثٌٌٛ 
.  اٌضبٟٔ فالي ى٠بهرٗ إٌٝ ٌجٕبْ

ٔأًِ أْ ٠ْىً ٘نا اٌّْوٚع اٌنٞ ٔملِٗ اٍزّواه٠خ ٌٍزؼبْٚ اٌٍجٕبٟٔ االٍجبٟٔ اٌلائُ : ٚفزُ لبئال
.  ٚاٌّىضف فٟ وً اٌّغبالد

ٚاٍزّغ اٌوئ١ٌ ١ٍٍّبْ ِٓ اٌؼّبك اٌّزمبػل اثوا١ُ٘ ًٕٛٛ ِغ ٚفل ١٘ئخ اٌز١َٕك اٌّْزووخ ٌغّؼ١بد 

ِزمبػلٞ اٌمطبع اٌؼبَ اٌٝ ػلك ِٓ اٌّطبٌت اٌزٟ رزٕبٚي اٚٙبػُٙ اٌزمبػل٠خ ٚرؾ١َٓ ظوٚفٙب ِبك٠ب 
.  ِٚؼ٠ٕٛب

.  ٚاٍٛغ هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ ِٓ ِل٠و اٌّقبثواد فٟ اٌغ١ِ اٌؼ١ّل اٌووٓ اكِْٛ فبًٙ ػٍٝ االٚٙبع اال١ِٕخ
ٚاٍزمجً هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ ثؼل اٌظٙو ػٍٝ اٌزٛاٌٟ، إٌٛاة ثطوً ؽوة، ّبٔذ عٕغ١بْ ٚأٔطٛاْ ٍؼل 

ٚػوٗ ِغ وً ُِٕٙ اٌزطٛهاد ا١ٌَب١ٍخ اٌوإ٘خ ٚػلكا ِٓ ِْبه٠غ اٌمٛا١ٔٓ اٌّطوٚؽخ أِبَ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ 
 .ٌٍّغٌٍ ا١ٌٕبثٟ
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  ُيطبنجبً ثبجزشاح انمصبس صاس لصش ثؼجذاً  

 حّم لبََٕٙ نهصشف يٍ خبسط انًٕاصَخ

 

 
اإللزٖبك٠خ اٌٛى٠و اٌَبثك ػلٔبْ اٌمٖبه، هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ اٌؼّبك  ىاه هئ١ٌ ا١ٌٙئبد

اٌمٖو اٌغّٙٛهٞ فٟ ثؼجلا، ؽ١ش رُ اٌزلاٚي فٟ آفو  ١ِْبي ١ٍٍّبْ فٟ
اٌلاف١ٍخ، وّب رٕبٚي اٌجؾش ّؤٚٔبً الزٖبك٠خ  اٌَّزغلاد ا١ٌَب١ٍخ ػٍٝ اٌَبؽخ
اٌّؾ١ٍخ، ِٓ عوّاء ا٤ىِخ ا١ٌَب١ٍخ ِٓ  فٟ ٙٛء اٌووٛك اٌنٞ رْٙلٖ ا٤ٍٛاق

  .اٌؼوث١خ ِٓ عٙخ أفوٜ عٙخ، ٚا٤ؽلاس اٌلائوح فٟ ٍٛه٠ب ٚإٌّطمخ
اٌّٚطوثخ فٟ إٌّطمخ  فٟ ظً ا٤ٚٙبع ا١ٌَب١ٍخ»ٚأول اٌمٖبه ثؼل اٌٍمبء أٔٗ 

ُّ اإللزٖبكاد اٌؼب١ٌّخ، ال ثّل ِٓ رٚبفو  اٌؼوث١خ ٚا٤ىِخ اإللزٖبك٠خ اٌزٟ رؼٖف ثأ٘
اإللزٖبك اٌٍجٕبٟٔ ٚإثمبئٗ  اٌغٙٛك اٌلاف١ٍخ ث١ٓ اٌمٜٛ اٌٍجٕب١ٔخ وبفخ، ثٙلف رؾ١ٖٓ
االٍزمواه ٚرؼي٠ي اٌٛؽلح  ثّٕأٜ ػٓ اٌزغبمثبد ا١ٌَب١ٍخ ٚونٌه اٌّؾبفظخ ػٍٝ

  .«ا١ٌٕٛٛخ ٚاٌؼٛكح اٌٝ اٌؾٛاه ثم١بكح اٌوئ١ٌ ١ٍٍّبْ
أثٍغذ فقبِخ اٌوئ١ٌ، أ١ّ٘خ ِؼبٌغخ اٌٍّفبد اٌقالف١خ، ٚال ١ٍّب »: ٚلبي اٌمٖبه

٠زًٖ ِٕٙب ثٍّف اٌٖوف ِٓ فبهط اٌّٛاىٔخ، أٚ ِب ثبد ٠ُؼوف ثٍّف ا١ٌٍّبهاد،  ِب
لب١ٔٛٔخ ِٛٙٛػ١خ، الفزبً اٌٝ أٗ ثبد ال ثل ِٓ إعزواػ اٌؾً اٌمبٟٔٛٔ  فٟ ِمبهثخ

اٌٍّف، ٔظواً اٌٝ ا٤صبه اٌٍَج١خ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٍؾك ثبإللزٖبك  إٌّبٍت ٌٙنا
  .«إٌٟٛٛ

، لبي اٌمٖبه « ٌغب٠خ ا2012َٛ١ٌػلَ إلواه اٌؾىِٛخ ِٛاىٔخ ػبَ »اٍزغوة اٌمٖبه  ٚإم

http://www.facebook.com/share.php?u=http://diyar.charlesayoub.com/index.php/article-details/115337
http://www.facebook.com/share.php?u=http://diyar.charlesayoub.com/index.php/article-details/115337
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ػٍٝ اٌوئ١ٌ ١ٍٍّبْ رىض١ف عٍَبد ِغٌٍ اٌٛىهاء، ّٚوٚع اٌؾىِٛخ  ر١ّٕذ»
ثٙلف اثٖبه٘ب إٌٛه فٟ أٍوع ٚلذ ِّىٓ، إم ال ٠غٛى  فٟ كهً ِْوٚع اٌّٛىأخ،

 ٚاٌٖوف 2005اٌجالك ثلْٚ ِٛاىٔخ ِٕن اٌؼبَ  رؾذ أٞ ظوف ِٓ اٌظوٚف، أْ رجمٝ
  .«ػْو٠خ ِٓ فبهط اٌّٛاىٔخ ػٍٝ اٌمبػلح اإلصٕٟ

اٌفبٍلح  وّب ػوٙذ ِغ اٌوئ١ٌ أِٛهاً ؽ١بر١خ أّ٘ٙب ِٛٙٛع اٌّٛاك اٌغنائ١خ: أٙبف
 ؽ١ش أولد ػٍٝ ٙوٚهح رْل٠ل اٌولبثخ ٚفوٗ ألَٝ اٌؼمٛثبد فٟ ؽك اٌّقبٌف١ٓ

  .ٚاٌّزالػج١ٓ ثٍمّخ ػ١ِ اٌّٛاٛٓ
اٌغّٙٛه٠خ ثأٔٗ آْ ا٤ٚاْ ٌٍْوٚع  أثٍغذ هئ١ٌ»: ٚفٟ ١ٍبق ِزًٖ، لبي اٌمٖبه

ٌٍقوٚط فٟ أٍوع ٚلذ  فٟ إعواء إٕالؽبد كافً ١٘ى١ٍخ اٌّؤٍَبد اإلكاه٠خ،
اٌؾ٠ٛ١خ ٌإللزٖبك  ِّىٓ ِٓ ؽبي اٌّواٚؽخ، اٌزٟ ال رياي رؼٛق إٔغبى اٌّْبه٠غ

اٌَبئلح فٟ  أظٙود اٌزمبه٠و، أْ ٌجٕبْ فٟ ظً ا٤ٚٙبع»: ، فبرّبً ثبٌمٛي«إٌٟٛٛ
إٌّطٍك  إٌّطمخ، ٘ٛ اٌجٍل ا٤لله ػٍٝ عنة االٍزضّبهاد اٌقبهع١خ، ِٚٓ ٘نا

 أولد ٌٍوئ١ٌ ١ٍٍّبْ أ١ّ٘خ رٛف١و إٌّبؿ إٌّبٍت ٌٍَّزضّو٠ٓ اٌٍجٕب١١ٔٓ
ٚاٌؼوة ٚا٤عبٔت ٌإلٍزضّبه فٟ ٌجٕبْ، ٚإىاٌخ اٌؼوال١ً أِبُِٙ، ٔظواً اٌٝ أ١ّ٘خ 

اإلٍزضّبهاد ثبٌَٕجخ إٌٝ اإللزٖبك إٌٟٛٛ، ا٤ِو اٌنٞ ٠َبُ٘ فٟ رٛف١و  ٘نٖ
ٌٍلٌٚخ، ٠ٚقفف فٟ اٌّمبثً ِٓ ؽغُ اٌجطبٌخ فٟ ٌجٕبْ ِٚؼّلي اٌجطبٌخ  اٌوٍب١ًِ
 .«فٟ ٌجٕبْ
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القصار تمىى على سليمان تكثيف جلسات مجلس الوسراء والشزوع في  رر مشزوع المواسوة لتبصز 

  الىور سزرباًا 
 

صاس سئٛظ انٓٛئبد اإللزصبدٚخ انٕصٚش انغبثك ػذَبٌ انمصبس سئٛظ انجًٕٓسٚخ انؼًبد يٛشبل عهًٛبٌ فٙ 

انمصش انجًٕٓس٘ فٙ ثؼجذا، حٛش رى انزذأل فٙ آخش انًغزجذاد انغٛبعٛخ ػهٗ انغبحخ انذاخهٛخ، ٔانشؤٌٔ 

اإللزصبدٚخ فٙ ضٕء انشكٕد انز٘ رشٓذِ األعٕاق انًحهٛخ جّشاء األصيخ انغٛبعٛخ يٍ جٓخ، ٔاألحذاس 

فٙ ظم األٔضبع »ٔأكذ انمصبس ثؼذ انهمبء أَّ . انذائشح فٙ عٕسٚب ٔانًُطمخ انؼشثٛخ يٍ جٓخ أخشٖ

انغٛبعٛخ انًضطشثخ فٙ انًُطمخ انؼشثٛخ ٔاألصيخ اإللزصبدٚخ انزٙ رؼصف ثأّْى اإللزصبداد انؼبنًٛخ، ال ثّذ 

يٍ رضبفش انجٕٓد انذاخهٛخ ثٍٛ انمٕٖ انهجُبَٛخ كبفخ، ثٓذف رحصٍٛ اإللزصبد انهجُبَٙ ٔإثمبئّ فٙ يُأٖ ػٍ 

انزجبرثبد انغٛبعٛخ ٔكزنك انًحبفظخ ػهٗ االعزمشاس ٔرؼضٚض انٕحذح انٕطُٛخ ٔانؼٕدح انٗ انحٕاس ثمٛبدح 

 .«فخبيخ انشئٛظ

 

 

أثهغذ فخبيخ انشئٛظ، أًْٛخ يؼبنجخ انًهفبد انخالفٛخ، ٔال عًٛب يب ٚزصم يُٓب ثًهف انصشف يٍ »: ٔلبل

خبسط انًٕاصَخ، أٔ يب ثبد ُٚؼشف ثًهف انًهٛبساد، فٙ يمبسثخ لبََٕٛخ يٕضٕػٛخ، ٔثبد ال ثذ يٍ إجزشاح 

 .«انحم انمبََٕٙ انًُبعت نٓزا انًهف، َظشاً انٗ األصبس انغهجٛخ انزٙ ًٚكٍ أٌ رهحك ثبإللزصبد انٕطُٙ

 

 

رًُٛذ ػهٗ فخبيخ »، لبل انمصبس « نغبٚخ انٕٛو2012ػذو إلشاس انحكٕيخ يٕاصَخ ػبو »ٔإر اعزغشة 

انشئٛظ عهًٛبٌ ركضٛف جهغبد يجهظ انٕصساء، ٔششٔع انحكٕيخ فٙ دسط يششٔع انًٕصاَخ، نزجصش 

انُٕس فٙ أعشع ٔلذ يًكٍ، إر ال ٚجٕص رحذ أ٘ ظشف يٍ انظشٔف، أٌ رجمٗ انجالد يٍ دٌٔ يٕاصَخ يُز 

 .« ٔانصشف يٍ خبسط انًٕاصَخ ػهٗ انمبػذح اإلصُٙ ػششٚخ2005انؼبو 

 

 

ػشضذ يغ فخبيخ انشئٛظ أيٕساً حٛبرٛخ أًْٓب يٕضٕع انًٕاد انغزائٛخ انفبعذح حٛش أكذد ػهٗ : أضبف
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 .ضشٔسح رشذٚذ انشلبثخ ٔفشض ألغٗ انؼمٕثبد فٙ حك انًخبنفٍٛ ٔانًزالػجٍٛ ثهمًخ ػٛش انًٕاطٍ

 

 

أثهغذ سئٛظ انجًٕٓسٚخ ثأَّ آٌ األٔاٌ نهششٔع فٙ إجشاء إصالحبد »: ٔفٙ عٛبق يزصم، لبل انمصبس

داخم ْٛكهٛخ انًؤعغبد اإلداسٚخ، نهخشٔط فٙ أعشع ٔلذ يًكٍ يٍ حبل انًشأحخ، انزٙ ال رضال رؼٕق 

أظٓشد انزمبسٚش، أٌ نجُبٌ فٙ ظم األٔضبع »: ، خبرًبً ثبنمٕل«إَجبص انًشبسٚغ انحٕٛٚخ نإللزصبد انٕطُٙ

انغبئذح فٙ انًُطمخ، ْٕ انجهذ األلذس ػهٗ جزة االعزضًبساد انخبسجٛخ، ٔيٍ ْزا انًُطهك أكذد نهشئٛظ 

عهًٛبٌ أًْٛخ رٕفٛش انًُبخ انًُبعت نهًغزضًشٍٚ انهجُبٍَٛٛ ٔانؼشة ٔاألجبَت نإلعزضًبس فٙ نجُبٌ، ٔإصانخ 

انؼشالٛم أيبيٓى، َظشاً انٗ أًْٛخ ْزِ اإلعزضًبساد ثبنُغجخ إنٗ اإللزصبد انٕطُٙ، األيش انز٘ ٚغبْى فٙ 

 .«رٕفٛش انشعبيٛم نهذٔنخ، ٔٚخفف فٙ انًمبثم يٍ حجى انجطبنخ فٙ نجُبٌ ٔيؼّذنٓب
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 نهششٔع فٙ اإلصالحاخ ٔإقشاس انًٕاصَح: انقصّاس

 
   2012 آماه 21ا٤هثؼبء 

ىاه هئ١ٌ ا١ٌٙئبد اإللزٖبك٠خ، اٌٛى٠و اٌَبثك ػلٔبْ اٌمّٖبه، هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ اٌؼّبك ١ِْبي 

١ٍٍّبْ فٟ اٌمٖو اٌغّٙٛهٞ فٟ ثؼجلا، ؽ١ش عوٜ اٌزلاٚي فٟ آفو اٌَّزغلاد ا١ٌَب١ٍخ ػٍٝ 

اٌَبؽخ اٌلاف١ٍخ، وّب رٕبٚي اٌجؾش ّؤٚٔب إلزٖبك٠خ، فٟ ٙٛء اٌووٛك اٌنٞ رْٙلٖ ا٤ٍٛاق 
اٌّؾ١ٍخ، ِٓ عوّاء ا٤ىِخ ا١ٌَب١ٍخ ِٓ عٙخ، ٚا٤ؽلاس اٌلائوح فٟ ٍٛه٠ب ٚإٌّطمخ اٌؼوث١خ ِٓ 

. عٙخ أفوٜ
 

فٟ ظً ا٤ٚٙبع ا١ٌَب١ٍخ اٌّٚطوثخ فٟ إٌّطمخ "ٚأول اٌمّٖبه ثؼل ٌمبئٗ اٌوئ١ٌ ١ٍٍّبْ أٔٗ 
اٌؼوث١خ، ٚفٟ ظً ا٤ىِخ اإللزٖبك٠خ اٌزٟ رؼٖف ثأُ٘ اإللزٖبكاد اٌؼب١ٌّخ، ال ثل ِٓ رٚبفو اٌغٙٛك 

اٌلاف١ٍخ، ث١ٓ وبفخ اٌمٜٛ اٌٍجٕب١ٔخ، ثٙلف رؾ١ٖٓ اإللزٖبك اٌٍجٕبٟٔ، ٚإثمبئٗ فٟ ِٕأٜ ػٓ 

". اٌزغبمثبد ا١ٌَب١ٍخ
 

ّلكد ػٍٝ أ١ّ٘خ ِؼبٌغخ اٌٍّفبد اٌقالف١خ، ٚال ١ٍّّب ِب ٠زًٖ ِٕٙب ثٍّف اٌٖوف ِٓ : "أٙبف
ثبد ال ثل "، الفزب إٌٝ أٔٗ "فبهط اٌّٛاىٔخ، أٚ ِب ثبد ٠ؼوف ثٍّف ا١ٌٍّبهاد، ثّمبهثخ لب١ٔٛٔخ ِٛٙٛػ١خ

ِٓ إعزواػ اٌؾً اٌمبٟٔٛٔ إٌّبٍت ٌٙنا اٌٍّف، ٔظوا اٌٝ ا٤صبه اٌٍَج١خ، اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٍؾك 

". ثبإللزٖبك إٌٟٛٛ
 

ر١ّٕذ ػٍٝ فقبِخ اٌوئ١ٌ رىض١ف عٍَبد ِغٌٍ اٌٛىهاء، ّٚوٚع اٌؾىِٛخ ثلهاٍخ : "ٚلبي
ِْوٚع اٌّٛاىٔخ، إم ال ٠غٛى رؾذ أٞ ظوف ِٓ اٌظوٚف، أْ رجمٝ اٌجالك ِٓ كْٚ ِٛاىٔخ ِٕن اٌؼبَ 

". ، ٚاٌٖوف ِٓ فبهط اٌّٛاىٔخ ػٍٝ اٌمبػلح اإلصٕٟ ػْو٠خ2005

 
ػوٙذ ِغ فقبِخ اٌوئ١ٌ أِٛهاً ؽ١بر١خ أّ٘ٙب ِٛٙٛع اٌّٛاك اٌغنائ١خ اٌفبٍلح ؽ١ش ّلكد : "أٙبف

ػٍٝ ٙوٚهح رْل٠ل اٌولبثخ ٚفوٗ ألٖٝ اٌؼمٛثبد فٟ ؽك اٌّقبٌف١ٓ ٚاٌّزالػج١ٓ ثٍمّخ ػ١ِ 
￼ ". اٌّٛاٛٓ
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