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  :تثُر مع برٌ التجذَذ لسالمت« الهُئبث االقتصبدَت»
  لتذابُر استثنبئُت تحبفظ علً عمل مصرف لبنبن

إٌٛاة ٔج١ٗ ثشّٞ، فٟ أجٛاء ِب  ِجٍس سئ١س االلزصبد٠خ ا١ٌٙئبد ِٓ ٚفذ ٚضغ
اسزّشاس األصِخ اٌس١بس١خ،  آٌذ ئ١ٌٗ األِٛس ػٍٝ اٌصؼ١ذ االلزصبدٞ، ٚرأث١شاد

اٌٛص٠ش ػذٔبْ اٌمصّبس، ِٛضٛع  وّب أثبس اٌٛفذ ثشئبسخ. ػٍٝ اٌمطبػبد االٔزبج١خ وبفخ
س٠بض سالِٗ، وزٌه  حبو١ّخ ِصشف ٌجٕبْ فٟ ضٛء الزشاة أزٙبء ٚال٠خ اٌحبوُ

ٚاسزثٕبئ١خ  ِب ٠فشض ارخبر رذاث١ش خبصخ»فٟ ضٛء رؼزس أؼمبد ِجٍس اٌٛصساء، 
  .«ٌٍّحبفظخ ػٍٝ رىبًِ ػًّ اٌّجٍس اٌّشوضٞ ٌّصشف ٌجٕبْ

أْ ِثً ٘زٖ اٌزذاث١ش ِٓ شأٔٙب اٌّحبفظخ ػٍٝ اسزمشاس »ٌٍشئ١س ثشٞ  ٚأوذ اٌٛفذ
ٚاٌّصشفٟ، ٚحسٓ ئداسرٗ ثّب ٠ٛحٟ ثبٌطّأ١ٕٔخ ٚاٌثمخ سٛاء ٌذٜ  اٌٛضغ إٌمذٞ

رجبٖ األسٛاق اٌخبسج١خ ٚاٌّإسسبد إٌمذ٠خ ٚاٌّب١ٌخ  األسٛاق اٌّح١ٍخ أٚ
  .«اٌذ١ٌٚخ
ٔمٍٕب ِخبٚفٕب ئٌٝ اٌشئ١س ثشّٞ، ٚحزسٔب ِٓ ِغجّخ اسزّشاس رأّخش ««اٌمصّبس ٚأٚضح

ّْ اٌجالد ال ٠ّىٓ ثأٞ شىً ِٓ األشىبي، أْ  رشى١ً اٌحىِٛخ، ٚشذدٔب ػٍٝ أ
خصٛصب فٟ ظً اٌٛضغ اٌّؼّمذ اٌزٞ رشٙذٖ اٌسبحخ اٌؼشث١خ،  رجمٝ ثال حىِٛخ،

اٌسبحخ اٌذاخ١ٍخ اٌزٟ رٕزظش٘ب ٍِفبد داّ٘خ،  ٚأؼىبسبد ٘زا األِش ػٍٝ
شذدٔب أِبَ اٌشئ١س ثشّٞ »: ٚلبي. «ِّىٓ رزطٍّت اٌّشحٍخ ِؼبٌجزٙب ثأسشع ٚلذ

ًّّ اٌمٜٛ اٌس١بس١خ وبفخ ِسإ١ٌٚبرٙب، ٚوزٌه أْ رمَٛ  ػٍٝ أ١ّ٘خ أْ رزح
جذ٠ذح، ٚرٌه ِٓ  حىِٛخ رصش٠ف األػّبي ثٛاججبرٙب، س٠ثّب ٠زُ رشى١ً حىِٛخ

ِب ٘ٛ  أجً ِؼبٌجخ اٌمضب٠ب اٌح١بر١خ اٌٍّّحخ، ئر ال ٠جٛص أْ ٠جمٝ اٌٛضغ ػٍٝ
 ،«ػ١ٍٗ، ثذْٚ ئ٠جبد حٍٛي سش٠ؼخ، رسبػذ ػٍٝ رخف١ف األػجبء ػٍٝ اٌّٛاط١ٕٓ

 ّْ اٌحىِٛخ ال ٠ؼٕٟ ئْ وبٔذ فٟ ِشحٍخ رصش٠ف أػّبي، أْ رشز ػٓ »ِؼزجشا أ
ّْ اٌظشٚف  اٌمبػذح اٌسبئذح فٟ دٚي اٌؼبٌُ وبفخ، ٚرسزم١ً ِٓ ِٙبِٙب، ثً ئ

رجذ، وّب ٘ٛ حبصً فٟ ثٍج١ىب اٌزٟ رشٙذ أصِخ  اٌضبغطخ، رسزذػٟ أْ
رسبػذ ػٍٝ رأ١ِٓ اٌحّب٠خ ٌاللزصبد  حى١ِٛخ ِـشبثٙخ ٌٍجٕبْ، حضِخ اجشاءاد

  .«اٌٛطٕٟ
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زار وفد من لجنة المتابعة المنبثقة عن اجتماع الييئات االقتصادية األخير، برئاسة وزير 
الدولة في حكومة تصريف األعمال عدنان القّصار، رئيس مجمس النواب نبيو بّري، في 

قصر عين التينة، ووضعو في أجواء ما آلت إليو األمور عمى الصعيد االقتصادي، 
. وتأثيرات استمرار األزمة السياسية، في كافة القطاعات االنتاجية

الزيارة إلى الرئيس نبيو بّري، تأتي في "وتحّدث الوزير القّصار عقب المقاء، فأشار إلى أّن 
سياق التحّرك الذي بدأناه عمى المسؤولين المبنانيين، من أجل تدارس تأثيرات االزمة 

أّننا نقمنا مخاوفنا إلى الرئيس بّري، وحّذرنا من "، موضحا "السياسية عمى االقتصاد الوطني
مغّبة استمرار تأّخر تشكيل الحكومة، وشددنا عمى أّن البالد ال يمكن بأي شكل من 

األشكال، أن تبقى بال حكومة، خصوصا في ظل الوضع المعّقد الذي تشيده الساحة 
العربية، وانعكاسات ىذا األمر عمى الساحة الداخمية التي تنتظرىا ممفات داىمة، تتطّمب 

". المرحمة معالجتيا بأسرع وقت ممكن
شددنا أمام الرئيس بّري عمى أىمية أن تتحّمل كافة القوى السياسية "وقال القّصار 

مسؤولياتيا، وكذلك أن تقوم حكومة تصريف األعمال بواجباتيا، ريثما يتم تشكيل حكومة 
جديدة وذلك من أجل معالجة القضايا الحياتية الممّحة، إذ ال يجوز أن يبقى الوضع عمى ما 

، معتبرا "ىو عميو، بدون إيجاد حمول سريعة، تساعد عمى تخفيف األعباء عمى المواطنين
الحكومة ال يعني إن كانت في مرحمة تصريف أعمال، أن تشذ عن القاعدة السائدة في "أّن 

كافة دول العالم وتستقيل من مياميا، بل إّن الظروف الضاغطة، تستدعي أن تبت حكومة 
تصريف األعمال كما ىو حاصل في بمجيكا التي تشيد أزمة حكومية مشابية لمبنان، حزمة 

". اجراءات تساعد عمى تأمين الحماية لالقتصاد الوطني
أن الوفد أثار مع الرئيس بري موضوع حاكمية مصرف لبنان في ضوء اقتراب "وأوضح 

انتياء والية حاكم مصرف لبنان رياض سالمو وكذلك في ضوء تعذر انعقاد مجمس الوزراء 
االمر الذي يفرض اتخاذ تدابير خاصة واستثنائية لممحافظة عمى تكامل عمل المجمس 

وقد أكدنا ان مثل ىذه التدابير من شأنيا المحافظة عمى استقرار . المركزي لمصرف لبنان
الوضع النقدي والمصرفي وحسن ادارتو بما يوحي بالطمأنينة والثقة سواء لدى االسواق 

 ".المحمية او تجاه االسواق الخارجية والمؤسسات النقدية والمالية الدولية 
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  ٘ـ 1432 جّبدٜ األخشح 7 اٌّٛافك 2011 10أ٠بس , اٌثالثبء
 

 

 

 بري التقى وفد الهيئبت اإلقتصبدية

 

 ال دور خبرجيبً يعيق التأليف : القصبر
 

اسزمجً سئ١س ِجٍس إٌٛاة ٔج١ٗ ثشٞ اِس فٟ ػ١ٓ اٌز١ٕخ، ٚفذا ِٓ ا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ 

ٌمبؤٔب ِغ : ثشئبسخ ٚص٠ش اٌذٌٚخ فٟ حىِٛخ رصش٠ف االػّبي ػذٔبْ اٌمصبس اٌزٞ لبي ػٍٝ االثش

اٌشئ١س ثشٞ رّحٛس حٛي اٌٛضغ اٌمبئُ، أوبْ االلزصبدٞ اَ االجزّبػٟ، الٕٔب ٔؼزجش اْ سئ١س 
ٚلذ اوذٔب ضشٚسح رأ١ٌف · اٌسٍطخ اٌزشش٠ؼ١خ ٌذ٠ٗ االِىبٔبد ٌىٟ ٠جذ حٍٛال ٌٍٛضغ اٌمبئُ

اٌحىِٛخ الْ االٚضبع ِٓ دْٚ حىِٛخ ٌفزشح ط٠ٍٛخ ٌُ رؼذ ِمجٌٛخ، فبٌّإششد وٍٙب 
ِٕخفضخ، ٌزٌه ٕ٘بن ضشٚسح اسبس١خ الػبدح االِٛس اٌٝ ٔصبثٙب ٚاػطبء طّأ١ٕٔخ ٌٍّٛاطٓ 

ٚلذ اوذ دٌٚزٗ أٗ ٠جزي · اٚال ٌٍّٚسزثّش ١ٌزّىٓ ِٓ اٌّجٟء اٌٝ ثٍذ ف١ٗ حىِٛخ ِسزمشح

جٙٛدا فٟ ٘زا اٌّٛضٛع، ٚطجؼب ٕ٘بن ػمجبد ٌٚىٓ اٌٛاضح أٗ ١ٌس ٕ٘بن دٚس خبسجٟ 
اٌُّٙ اْ ٠زفُٙ االطشاف اٌس١بس١ْٛ ضشٚسح إٌضٚي ػٕذ سغجخ اٌج١ّغ · ٠ؼ١ك رأ١ٌف اٌحىِٛخ

·  ثأْ ٠ىْٛ ٌذ٠ٕب حىِٛخ رسزط١غ اٌم١بَ ثٛاججبرٙب

شذدٔب اِبَ اٌشئ١س ثشٞ ػٍٝ ا١ّ٘خ اْ رزحًّ وبفخ اٌمٜٛ اٌس١بس١خ ِسإ١ٌٚبرٙب، : أضبف

ٚوزٌه اْ رمَٛ حىِٛخ رصش٠ف االػّبي ثٛاججبرٙب، س٠ثّب ٠زُ رشى١ً حىِٛخ جذ٠ذح ٚرٌه 
ِٓ اجً ِؼبٌجخ اٌمضب٠ب اٌح١بر١خ اٌٍّحخ، ار ال ٠جٛص اْ ٠جمٝ اٌٛضغ ػٍٝ ِب ٘ٛ ػ١ٍٗ، ِٓ 

دْٚ ا٠جبد حٍٛي سش٠ؼخ، رسبػذ ػٍٝ رخف١ف االػجبء ػٓ اٌّٛاط١ٕٓ، ٚاْ اٌحىِٛخ ال ٠ؼٕٟ 
اْ وبٔذ فٟ ِشحٍخ رصش٠ف اػّبي اْ رشز ػٓ اٌمبػذح اٌسبئذح فٟ وبفخ دٚي اٌؼبٌُ 

ٚرسزم١ً ِٓ ِٙبِٙب، ثً اْ اٌظشٚف اٌضبغطخ رسزذػٟ اْ رجذ حىِٛخ رصش٠ف االػّبي 
وّب ٘ٛ حبصً فٟ ثٍج١ىب اٌزٟ رشٙذ اصِخ حى١ِٛخ ِشبثٙخ ٌٍجٕبْ، حضِخ اجشاءاد رسبػذ 

 · ػٍٝ رأ١ِٓ اٌحّب٠خ ٌاللزصبد اٌٛطٕٟ

اْ اٌٛفذ أثبس ِغ اٌشئ١س ثشٞ ِٛضٛع حبو١ّخ ِصشف ٌجٕبْ فٟ ضٛء الزشاة أزٙبء : ٚأٚضح

ٚال٠خ حبوُ ِصشف ٌجٕبْ االسزبر س٠بض سالِخ، ٚوزٌه فٟ ضٛء رؼزس أؼمبد ِجٍس اٌٛصساء 
االِش اٌزٞ ٠فشض ارخبر رذاث١ش خبصخ ٚاسزثٕبئ١خ ٌٍّحبفظخ ػٍٝ رىبًِ ػًّ اٌّجٍس 

ٚلذ اوذٔب اْ ِثً ٘زٖ اٌزذاث١ش ِٓ شأٔٙب اٌّحبفظخ ػٍٝ اسزمشاس · اٌّشوضٞ ٌّصشف ٌجٕبْ

اٌٛضغ إٌمذٞ ٚاٌّصشفٟ ٚحسٓ اداسرٗ ثّب ٠ٛحٟ ثبٌطّأ١ٕٔخ ٚاٌثمخ سٛاء ٌذٜ االسٛاق 
·  اٌّح١ٍخ اٚ رجبٖ االسٛاق اٌخبسج١خ ٚاٌّإسسبد إٌمذ٠خ ٚاٌّب١ٌخ اٌذ١ٌٚخ
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دعب اللجبن المشتركت الً االنعقبد الخمُس  
برٌ استقبل سفُرة سىَسرا ورئُس مجلس الشىري  

 والقصبر نفً أٌ دور خبرجٍ َعُق التألُف 

اسزمجً سئ١س ِجٍس إٌٛاة ٔج١ٗ ثشٞ أِس فٟ ػ١ٓ اٌز١ٕخ، ٚفذا ِٓ ا١ٌٙئبد   
االلزصبد٠خ ثشئبسخ ٚص٠ش اٌذٌٚخ فٟ حىِٛخ رصش٠ف االػّبي ػذٔبْ اٌمصبس اٌزٞ 

ٌمبؤٔب ِغ دٌٚخ اٌشئ١س ثشٞ ا١ٌَٛ رّحٛس حٛي اٌٛضغ اٌمبئُ، أوبْ : لبي ػٍٝ االثش
االلزصبدٞ اَ االجزّبػٟ، ٚاٌض٠بسح الٕٔب ٔؼزجش اْ دٌٚخ اٌشئ١س ثشٞ سئ١س 

ٚلذ اوذٔب . اٌسٍطخ اٌزشش٠ؼ١خ ٌذ٠ٗ االِىبٔبد ٌىٟ ٠جذ حٍٛال ٌٍٛضغ اٌمبئُ
ضشٚسح رأ١ٌف اٌحىِٛخ الْ االٚضبع ِٓ دْٚ حىِٛخ ٌفزشح ط٠ٍٛخ ٌُ رؼذ ِمجٌٛخ، 
فبٌّإششد وٍٙب ِٕخفضخ، ٌزٌه ٕ٘بن ضشٚسح اسبس١خ الػبدح االِٛس اٌٝ ٔصبثٙب 

ٚاػطبء طّأ١ٕٔخ ٌٍّٛاطٓ اٚال ٌٍّٚسزثّش ١ٌزّىٓ ِٓ اٌّجٟء اٌٝ ثٍذ ف١ٗ 
ٚلذ اوذ دٌٚزٗ أٗ ٠جزي جٙٛدا فٟ ٘زا اٌّٛضٛع، ٚطجؼب ٕ٘بن . حىِٛخ ِسزمشح

. ػمجبد ٌٚىٓ اٌٛاضح ا١ٌَٛ أٗ ١ٌس ٕ٘بن دٚس خبسجٟ ٠ؼ١ك رأ١ٌف اٌحىِٛخ
اٌُّٙ اْ ٠زفُٙ االطشاف اٌس١بس١ْٛ ضشٚسح إٌضٚي ػٕذ سغجخ اٌج١ّغ ثأْ ٠ىْٛ 

.  ٌذ٠ٕب حىِٛخ رسزط١غ اٌم١بَ ثٛاججبرٙب
 
 
 

شذدٔب اِبَ اٌشئ١س ثشٞ ػٍٝ ا١ّ٘خ اْ رزحًّ وبفخ اٌمٜٛ اٌس١بس١خ : أضبف
ِسإ١ٌٚبرٙب، ٚوزٌه اْ رمَٛ حىِٛخ رصش٠ف االػّبي ثٛاججبرٙب، س٠ثّب ٠زُ رشى١ً 

حىِٛخ جذ٠ذح ٚرٌه ِٓ اجً ِؼبٌجخ اٌمضب٠ب اٌح١بر١خ اٌٍّحخ، ار ال ٠جٛص اْ 
٠جمٝ اٌٛضغ ػٍٝ ِب ٘ٛ ػ١ٍٗ، ِٓ دْٚ ا٠جبد حٍٛي سش٠ؼخ، رسبػذ ػٍٝ 

رخف١ف االػجبء ػٓ اٌّٛاط١ٕٓ، ٚاْ اٌحىِٛخ ال ٠ؼٕٟ اْ وبٔذ فٟ ِشحٍخ رصش٠ف 
اػّبي اْ رشز ػٓ اٌمبػذح اٌسبئذح فٟ وبفخ دٚي اٌؼبٌُ ٚرسزم١ً ِٓ ِٙبِٙب، 

ثً اْ اٌظشٚف اٌضبغطخ رسزذػٟ اْ رجذ حىِٛخ رصش٠ف االػّبي وّب ٘ٛ 
حبصً فٟ ثٍج١ىب اٌزٟ رشٙذ اصِخ حى١ِٛخ ِشبثٙخ ٌٍجٕبْ، حضِخ اجشاءاد 

 .رسبػذ ػٍٝ رأ١ِٓ اٌحّب٠خ ٌاللزصبد اٌٛطٕٟ

  
اْ اٌٛفذ أثبس ِغ اٌشئ١س ثشٞ ِٛضٛع حبو١ّخ ِصشف ٌجٕبْ فٟ ضٛء : ٚأٚضح

الزشاة أزٙبء ٚال٠خ حبوُ ِصشف ٌجٕبْ االسزبر س٠بض سالِخ، ٚوزٌه فٟ ضٛء 
رؼزس أؼمبد ِجٍس اٌٛصساء االِش اٌزٞ ٠فشض ارخبر رذاث١ش خبصخ ٚاسزثٕبئ١خ 

ٚلذ اوذٔب اْ ِثً . ٌٍّحبفظخ ػٍٝ رىبًِ ػًّ اٌّجٍس اٌّشوضٞ ٌّصشف ٌجٕبْ
٘زٖ اٌزذاث١ش ِٓ شأٔٙب اٌّحبفظخ ػٍٝ اسزمشاس اٌٛضغ إٌمذٞ ٚاٌّصشفٟ 

ٚحسٓ اداسرٗ ثّب ٠ٛحٟ ثبٌطّأ١ٕٔخ ٚاٌثمخ سٛاء ٌذٜ االسٛاق اٌّح١ٍخ اٚ رجبٖ 
 . االسٛاق اٌخبسج١خ ٚاٌّإسسبد إٌمذ٠خ ٚاٌّب١ٌخ اٌذ١ٌٚخ
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الهيئبت االقتصبدية تحذر بّزي من بقبء لبنبن من 

 دون حكىمة

 2011 يبٕٚ 10, انثالثبء

« انحٛبح»- ثٛشٔد 

ثذأ ٔفذ يٍ نجُخ انًزبثؼخ انًُجثقخ يٍ االجزًبع األخٛش نهٓٛئبد االقزصبدٚخ فٙ نجُبٌ، ثشئبعخ انٕصٚش ػذَبٌ 

انقّصبس، جٕالرّ ػهٗ انًغؤٔنٍٛ أيظ، ٔٔضغ سئٛظ انًجهظ انُٛبثٙ َجّٛ ثّش٘ فٙ يقشِ، فٙ أجٕاء يب 

. آنذ إنّٛ األيٕس ػهٗ انصؼٛذ االقزصبد٘، ٔرأثٛشاد اعزًشاس األصيخ انغٛبعٛخ، فٙ انقطبػبد االَزبجٛخ

َقهُب يخبٔفُب إنٗ انشئٛظ ثّش٘، ٔحّزسَب يٍ يغجّخ اعزًشاس رأّخش رشكٛم انحكٕيخ، ٔشذدَب » : ٔقبل انقصبس

ٌّ انجالد ال ًٚكٍ ثأ٘ شكم يٍ األشكبل، أٌ رجقٗ ثال حكٕيخ، خصٕصبً فٙ ظم انٕضغ انًؼقّذ انز٘  ػهٗ أ

رشٓذِ انغبحخ انؼشثٛخ، ٔاَؼكبعبد ْزا األيش ػهٗ انغبحخ انذاخهٛخ انزٙ رُزظشْب يهفبد داًْخ، رزطهّت 

م انقٕٖ »، يؤكذاً اٌ انٕفذ شذد ايبو ثش٘ «انًشحهخ يؼبنجزٓب ثأعشع ٔقذ يًكٍ ًّ ػهٗ أًْٛخ أٌ رزح

انغٛبعٛخ كبفخ يغؤٔنٛبرٓب، ٔكزنك أٌ رقٕو حكٕيخ رصشٚف األػًبل ثٕاججبرٓب، سٚثًب ٚزى رشكٛم حكٕيخ 

جذٚذح ٔرنك يٍ أجم يؼبنجخ انقضبٚب انحٛبرٛخ انًهّحخ، إر ال ٚجٕص أٌ ٚجقٗ انٕضغ ػهٗ يب ْٕ ػهّٛ، يٍ 

ٌّ «دٌٔ إٚجبد حهٕل عشٚؼخ، رغبػذ ػهٗ رخفٛف األػجبء ػهٗ انًٕاطٍُٛ انحكٕيخ ال ٚؼُٙ »، كًب اػزجش أ

إٌ كبَذ فٙ يشحهخ رصشٚف أػًبل، أٌ رشز ػٍ انقبػذح انغبئذح فٙ دٔل انؼبنى كبفخ ٔرغزقٛم يٍ يٓبيٓب، 

ٌّ انظشٔف انضبغطخ، رغزذػٙ أٌ رجذ حكٕيخ رصشٚف األػًبل كًب ْٕ حبصم فٙ ثهجٛكب انزٙ  ثم إ

. «رشٓذ أصيخ حكٕيٛخ يشبثٓخ نهجُبٌ، حضيخ اجشاءاد رغبػذ ػهٗ رأيٍٛ انحًبٚخ نالقزصبد انٕطُٙ

يٕضٕع حبكًٛخ يصشف نجُبٌ فٙ ضٕء اقزشاة اَزٓبء ٔالٚخ »ٔنفذ انقصبس انٗ أٌ انٕفذ أثبس يغ ثش٘ 

حبكى يصشف نجُبٌ سٚبض عاليّ ٔكزنك فٙ ضٕء رؼزس اَؼقبد يجهظ انٕصساء، االيش انز٘ ٚفشض ارخبر 

ٔأكذَب اٌ يثم ْزِ . رذاثٛش خبصخ ٔاعزثُبئٛخ نهحفبظ ػهٗ ركبيم ػًم انًجهظ انًشكض٘ نًصشف نجُبٌ

انزذاثٛش يٍ شأَٓب انحفبظ ػهٗ اعزقشاس انٕضغ انُقذ٘ ٔانًصشفٙ ٔحغٍ اداسرّ ثًب ٕٚحٙ ثبنطًأَُٛخ 

. «ٔانثقخ عٕاء نذٖ االعٕاق انًحهٛخ او رجبِ االعٕاق انخبسجٛخ ٔانًؤعغبد انُقذٚخ ٔانًبنٛخ انذٔنٛخ
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فٟ خطٛح أٌٚٝ ضّٓ رحشوبد وبٔذ ا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ أػٍٕزٙب األسجٛع اٌّبضٟ ِٓ أجً ئطالع 

اٌفبػ١ٍبد اٌس١بس١خ ػٍٝ األٚضبع االلزصبد٠خ ِٚٛلفٙب ِٕٙب، صاس ٚفذ ِٓ ا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ ثشئبسخ 
ٚص٠ش اٌذٌٚخ فٟ حىِٛخ رصش٠ف األػّبي ػذٔبْ اٌمصّبس، سئ١س ِجٍس إٌٛاة ٔج١ٗ ثشٞ أِس، أطاللب 

ّْ ٌشئ١س اٌسٍطخ اٌزشش٠ؼ١خ اإلِىبٔبد إل٠جبد حٍٛي ٌٍٛضغ االلزصبدٞ اٌمبئُ . ِٓ أ

 
ّْ األٚضبع ِٓ دْٚ حىِٛخ ٌفزشح ط٠ٍٛخ ٌُ رؼذ "ٚلبي اٌمصّبس ئّٔٗ رُ رأو١ذ  ضشٚسح رأ١ٌف اٌحىِٛخ أل

ِمجٌٛخ، فبٌّإششاد وٍّٙب ِٕخفضخ، ٌزٌه ٕ٘بن ضشٚسح أسبس١خ إلػبدح األِٛس ئٌٝ ٔصبثٙب ٚئػطبء 
".  طّأ١ٕٔخ ٌٍّٛاطٓ أٚال، ٌٍّٚسزثّش، ١ٌزّىّٓ ِٓ اٌّجٟء ئٌٝ ثٍذ ف١ٗ حىِٛخ ِسزمشح

 
ٚشّذد اٌٛفذ أِبَ اٌشئ١س ثشّٞ ػٍٝ أ١ّ٘خ أْ رزحًّ اٌمٜٛ اٌس١بس١خ وبفخ ِسإ١ٌٚبرٙب، وزٌه أْ 

رمَٛ حىِٛخ رصش٠ف األػّبي ثٛاججبرٙب، س٠ثّب ٠زُ رشى١ً حىِٛخ جذ٠ذح، ِٓ أجً ِؼبٌجخ اٌمضب٠ب 

. اٌح١بر١خ اٌٍّّحخ
 

ٌٚفذ اٌمصّبس ئٌٝ أْ اٌظشٚف اٌضبغطخ رسزذػٟ أْ رجذ حىِٛخ رصش٠ف األػّبي حضِخ ئجشاءاد 
.  رسبػذ ػٍٝ رأ١ِٓ اٌحّب٠خ ٌاللزصبد اٌٛطٕٟ

 

ٚأثبس اٌٛفذ ِغ اٌشئ١س ثشّٞ ِٛضٛع حبو١ّخ ِصشف ٌجٕبْ فٟ ضٛء الزشاة أزٙبء ٚال٠خ اٌحبوُ س٠بض 
سالِخ، وزٌه فٟ ضٛء رؼّزس أؼمبد ِجٍس اٌٛصساء، األِش اٌزٞ ٠فشض ارخبر رذاث١ش خبصخ ٚاسزثٕبئ١خ 

.  ٌٍّحبفظخ ػٍٝ رىبًِ ػًّ اٌّجٍس اٌّشوضٞ ٌّصشف ٌجٕبْ
 

ّْ ٘زٖ اٌزذاث١ش ِٓ شأٔٙب اٌّحبفظخ ػٍٝ اسزمشاس اٌٛضغ إٌمذٞ  ٚأوّذد ا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ أ
ٚاٌّصشفٟ ٚحسٓ ئداسرٗ ثّب ٠ٛحٟ ثبٌطّأ١ٕٔخ ٚاٌثمخ سٛاء ٌذٜ األسٛاق اٌّح١ٍخ أٚ رجبٖ 

 .األسٛاق اٌخبسج١خ ٚاٌّإسسبد إٌمذ٠خ ٚاٌّب١ٌخ اٌذ١ٌٚخ
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ببختصبر 

 الهيئبت قلقة من تأثيز األسمة السيبسية علـى االقتصبد ◄ 

ْزا يب َقهزّ انٓٛئبد االقزصبدٚخ، يٍ خالل نجُخ انًزبثؼخ انًُجثقخ يٍ اجزًبع انٓٛئبد األخٛش، إنٗ سئٛظ 

يجهظ انُٕاة َجّٛ ثش٘ فٙ ػٍٛ انزُٛخ، ٔٔضؼزّ فٙ أجٕاء يب آنذ إنّٛ األيٕس ػهٗ انصؼٛذ االقزصبد٘ 

ٔرحذس سئٛظ انٓٛئبد انٕصٚش ػذَبٌ . ٔرأثٛشاد اعزًشاس األصيخ انغٛبعٛخ ػهٗ كبفخ انقطبػبد اإلَزبجٛخ

انقصبس ػٍ أٌ صٚبسح ثش٘ رأرٙ فٙ عٛبق انجٕنخ انزٙ ثذأد ػهٗ انًغؤٔنٍٛ انهجُبٍَٛٛ يٍ أجم رذاسط 

م انقٕٖ انغٛبعٛخ كبفخ . رأثٛشاد األصيخ انغٛبعٛخ ػهٗ االقزصبد انٕطُٙ ًّ ٔدػب انقصبس إنٗ أٌ رزح

يغؤٔنٛبرٓب، ٔكزنك أٌ رقٕو حكٕيخ رصشٚف األػًبل ثٕاججبرٓب سٚثًب رؤنف حكٕيخ جذٚذح، نًؼبنجخ 

انقضبٚب انحٛبرٛخ انًهّحخ، إر ال ٚجٕص أٌ ٚجقٗ انٕضغ ػهٗ يب ْٕ ػهّٛ ثذٌٔ إٚجبد حهٕل عشٚؼخ رغبػذ فٙ 

ٔقذ أثبس انٕفذ يغ ثش٘ يٕضٕع حبكًٛخ يصشف نجُبٌ، فٙ ضٕء اقزشاة . رخفٛف األػجبء ػٍ انًٕاطٍُٛ

اَزٓبء ٔالٚخ حبكى يصشف نجُبٌ سٚبض عاليخ، ٔفٙ ضٕء رؼزس اَؼقبد يجهظ انٕصساء، األيش انز٘ 

.  ٚفشض ارخبر رذاثٛش خبصخ ٔاعزثُبئٛخ نهًحبفظخ ػهٗ ركبيم ػًم انًجهظ انًشكض٘ نًصشف نجُبٌ

 (األخجبس، ٔطُٛخ) 

[1] [1] 
 ٢٠١١ أٚبس ١٠ انثالثبء ١٤٠٧انؼذد 

اقزصبد  
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