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صرخت الهٌئات االقتصادٌة اعتراضا على غٌبوبة السٌاسٌٌن تحذٌر من االنهٌار واهدار " لٌبقى بلد اقتصاد

أي صٌف فً ظلّ القطٌعة الخلٌجٌة؟ ... الفرص

ألٔٙب أٚي ِٓ ٠ٍزمو ػالِبد االصِخ، أسادد ا١ٌٙئبد االلزقبد٠خ اعزٕٙبك ِمِٛبرٙب اٌزار١خ ثؼذِب رؤوذد ِٓ غ١جٛثخ اً٘ 

فشخخ غنت ٟ٘ اٌضبٌضخ ٚسثّب االخ١شح لجً رؾشوبد رقؼ١ذ٠خ ثٙذف اٌنغو ٌزؤ١ٌف ؽىِٛخ فبػٍخ ِٚزغبٔغخ، . اٌغ١بعخ

ٌُٚ رغذ ا١ٌٙئبد . ٚأزبط آخش الزقبدٞ ٠ؼ١ذ ا١ٌٙجخ اٌٝ االٔزبع١خ ٚاٌزٕبفغ١خ ٚاٌؼذاٌخ االعزّبػ١خ" اػالْ ثؼجذا"ٚاٌؼٛدح اٌٝ 

. ِفشا ِٓ اٌزؾز٠ش ِٓ رشاعغ ِؼذالد إٌّٛ ٚاال١ٙٔبس اٌىبًِ

غ سإعبء ا١ٌٙئبد ٚفبػ١ٍبد ٚسعبي اػّبي ِٚقشف١ْٛ فٟ  ّّ ، فىبْ اٌؼذد الً ِّب ؽؾذرٗ فشخزب "اٌج١بي"ثبالِظ، رغ

، ٚفك سئ١ظ "ِّب ٠ٕزس ثٍمبء ثذْٚ عّٙٛس ارا اعزّشد االصِخ... الْ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّئعغبد الفٍذ اثٛاثٙب "2012 2011ٚ

 . ارؾبد اٌغشف ِؾّذ ؽم١ش
  

 انقّصبر

فٟ اٌٍمبء اٌّّٛعغ اٌزٞ ؽؾذ اٌمطبع اٌخبؿ، سأٜ اٌمقبس اْ اٌزؾز٠ش اٌغذ٠ذ ٌذٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ اٌٝ سػب٠ب٘ب 

أِش ثبٌغ اٌخطٛسح ٚاٌؾغبع١خ، ٚع١فبلُ األٚمبع االلزقبد٠خ ِٓ عّشاء "ثؼذَ اٌغفش اٌٝ ٌجٕبْ ٔز١غخ أؼذاَ االعزمشاس، 

غ١بة األؽمبء اٌؼشة ٚخقٛفبً اٌخ١ٍغ١١ٓ، ٘زا ارا ِب أخزٔب فٟ االػزجبس اعزّشاس اسرفبع ػغض اٌّٛاصٔخ ٚاسرفبع ٔغجخ 

اٌذ٠ٓ اٌؼبَ اٌٝ إٌبرظ اٌّؾٍّٟ االعّبٌٟ، ٚعو اٌزشاعغ اٌّغزّش فٟ أداء االلزقبد، ٚ٘ٛ ِمٍك ِٚٛمغ ِشالجخ ِٓ 

ٚؽّزس ِٓ اْ أٞ رذ٘ٛس ع١ىْٛ ٌٗ رذاػ١بد ِئصّشح ١ٌظ ػٍٝ اٌؾشوخ االلزقبد٠خ اٌؼبِخ ". ِئعغبد اٌزق١ٕف اٌؼب١ٌّخ

.  فؾغت، ثً ػٍٝ ؽشوخ االعزضّبساد ٚػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌذاخٍٟ ٚاٌخبسعٟ

ٚار أًِ فٟ اْ رٍمٝ اٌقشخخ آرأب فبغ١خ ٚافؼبال ٚٔزبئظ ِشم١خ، اوذ اْ ا١ٌٙئبد ٌٓ رمف ِىزٛفخ اال٠ذٞ ؽ١بي اٌزؾذ٠بد 

 .االلزقبد٠خ ٌٚٓ رغّؼ ثبعزّشاس رف٠ٛذ اٌفشؿ ٚا٘ذاس٘ب
  

 شقٍر

، "ألٕٔب أِبَ ا١ٙٔبس وبًِ ٚوغبد غ١ش ِغجٛق"ٚسأٜ ؽم١ش اْ اٌؾذ٠ش ٌُ ٠ؼذ ػٓ رجبهئ الزقبدٞ ٚرشاعغ ِؼذالد إٌّٛ، 

ٚٔؾٓ أِبَ رٙذ٠ذ ؽم١مٟ ٌشوبئض االلزقبد اٌٛهٕٟ، "ِؾ١شا اٌٝ اغالق ِقبٔغ ٚافالط ِئعغبد ٚ٘غشح سعبي االػّبي، 

ٚسأٜ اْ اٌزؾشن ٠غت اْ ٠ىْٛ ِشوضا فٟ ارغبٖ اٌطجمخ ". فبألصِخ اٌؾب١ٌخ رطبي ع١ّغ اٌمطبػبد ٚرب١ٌب ع١ّغ اٌٍجٕب١١ٔٓ

فؾ١ؼ اْ ا١ٌٙئبد االلزقبد٠خ ال رغزؼًّ ٚعبئً اٌزؼط١ً ٌٍنغو ػٍٝ . اٌزٟ ال رٙزُ اال ارا ٘ذدد ِقبٌؾٙب"اٌغ١بع١خ 

، داػ١ب اٌٝ ٔجز االفطفبفبد اٌّز٘ج١خ ٚاٌفئ٠ٛخ ٚاالرؾبد خٍف "اٌّغئ١ٌٚٓ اٌّمقش٠ٓ، ٌىٓ ٘ئالء ٌُ ٠زشوٛا ٌٕب خ١بسا

 ".ؽّب٠خ األسصاق ٌٚمّخ اٌؼ١ؼ"ِطٍت 
  

 طربٍه

، "ار ال خ١بس أِبَ اٌٍجٕب١١ٔٓ اال اٌٛؽذح"ٚدػب هشث١ٗ اٌٝ رؾ١١ذ اٌجالد ػٓ اٌقشاػبد ٚخقٛفب اٌقشاع فٟ عٛس٠ب، 

ٚػٍٝ اٌٍجٕب١١ٔٓ اٌز٠ٓ اػزبدٚا اٌخالفبد اٌغ١بع١خ أْ ٠غّذٚ٘ب "ِئوذا سفل اٌؼٛدح عبؽخ ٌٍقشاػبد االل١ّ١ٍخ ٚاٌّز٘ج١خ، 

، ِجذ٠ب اٌضمخ ثبْ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ٌٓ ٠غّؼ ٌٍؾشة اٌغٛس٠خ ثبالِزذاد اٌٝ ٌجٕبْ ٚثذػٛح اٌغ١بع١١ٓ اٌٝ اٌزضاَ "ٌٚٛ ِٛلزبً 

اػالْ ثؼجذا ثغ١خ اٌؼٛدح اٌٝ اٌؾٛاس ٚاٌزٙذئخ اٌغ١بع١خ ٚاأل١ِٕخ ٚا٠الء االلزقبد ِٚؼ١ؾخ إٌبط األ٠ٌٛٚخ ػٍٝ اٌقشاػبد 

لبد لش٠جب . اٌؼجض١خ ّٛ ٚار اػٍٓ رفّٙٗ ؽغُ اٌقؼٛثبد ٚاٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ ػ١ٍّخ رؤ١ٌف اٌؾىِٛخ، أًِ فٟ صٚاي رٍه اٌّؼ

 ".ِّب ٠ؼ١ذ االًِ اٌٝ اٌٍجٕب١١ٔٓ ٠ٕٚمز اٌٛالغ االلزقبدٞ اٌّزشدٞ ٌٍنشة ث١ذ ِٓ ؽذ٠ذ ػٍٝ اٌفزٕخ اٌٙٛعبء"

http://www.aljoumhouria.com/
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 إفراو

اٌؾش٠ه فٟ ػ١ٍّخ االٔزبط فٟ اٌمطبع اٌؼبَ اٌزٞ اػٍٓ اعزغالِٗ، اٌىف ػٓ ػشلٍخ ػًّ اٌمطبع اٌخبؿ، "ٚعؤي افشاَ 

ٌمذ رخبرٌذ ه٠ٛال فٟ اهالق ِؾشٚع اٌزؾشوخ ث١ٓ اٌمطبػ١ٓ اٌؼبَ . فال رؼبلت اٌزٛظ١ف فٟ رٛف١ش فشؿ اٌؼًّ"

ٚاٌخبؿ، فٍُ رزفك ػٍٝ رٕف١ز خطخ ٚامؾخ الفالػ اٌنّبْ االعزّبػٟ، ٌُٚ رٕفز لبْٔٛ اػبدح ا١ٌٙىٍخ فٟ لطبع 

ٚدػب اٌغ١بع١١ٓ اٌٝ اٌزضاَ ". ٌُٚ رؾُ أزبعٕب ِٓ االغشالبد. ٌُٚ رؾشع لٛا١ٔٓ رؾذ االعز١شاد ٚرض٠ذ اٌزقذ٠ش. اٌىٙشثبء

، ٌٚزؤ١ٌف ؽىِٛخ رشعٟ االِٓ ٚرؾًّ َّ٘ٛ إٌبط، ٚالٔزبط لبْٔٛ أزخبثٟ ػقشٞ ٠ىّشط إٌّبففخ ٠ٚؾّٟ "ٔذاء ثؼجذا"

ٚار دػب اٌٝ ٚلف االٔضالق ٔؾٛ اٌٙب٠ٚخ، سأٜ اْ األٚاْ آْ . اٌؾشوخ، ٚاٌزضاَ ؽقش٠خ اٌمشاساد فٟ اٌّئعغبد اٌذعزٛس٠خ

 . ٌٛمغ خطخ هٛاسة رؼضص اٌقّٛد اٌقٕبػٟ ٚرٕمز االلزقبد
  

 شمبس

فال ِغبي ٌٍّغبوٕخ أٚ اٌزؼب٠ؼ ث١ٓ ع١بعخ اٌغٙبد "ٚؽّذد ؽّبط الئؾخ اٌّطٍٛثبد ثزٛافك اٌٍجٕب١١ٔٓ ػٍٝ اٌغٙبد أٚ اٌؾ١بد 

فبِب أْ رئِٓ ٌٕب "ٚالزقبد اٌؾ١بد، ٚاالخز١بس ال ِفّش ِٕٗ، ٚرؾًّ اٌطجمخ اٌغ١بع١خ ِغئ١ٌٚبرٙب ثؼذِب ِّذدد ٌٕفغٙب ثٛلبؽخ 

، ٚرؤ١٠ذ اعشاء ؽٛاس الزقبدٞ أمبرٞ ثشئبعخ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ٚػٍٝ عذٚي "االعزمشاس أٚ أْ ٔخشط اٌذعب١ٌٓ ِٓ ا١ٌٙىً

ٚدػب اٌٝ رجّٕٟ . ٚرٌه ٌزغ١١ظ ِب رجمٝ ِٓ لطبػبد أزبع١خ" االعزشار١غ١خ اٌذفبػ١خ االلزقبد٠خ"اػّبٌٗ ثٕذ ٚؽ١ذ ػٕٛأٗ 

 .ٚسفل اٌضبٌٛس اٌزٞ ٠فّشلُٙ" اٌٛهٓ ٚاٌّغزّغ ٚااللزقبد"ؽؼبس صبٌٛس 
  

 جىصٍبت

، ٚػذد %37فّئؽش صمخ اٌّغزٍٙه أخفل . "ؽّزس اٌج١بْ اٌخزبِٟ ِٓ ػٛالت ٚخ١ّخ ٌغّٛد افنٝ اٌٝ رشاعغ اٌّئؽشاد

%". 68٫6ٚاالعزضّبس االعٕجٟ % 17٫5اٌغ١ّبػ 

رؤ١ٌف ؽىِٛخ ِزغبٔغخ ٚفبػٍخ ٚلبدسح ػٍٝ أؼبػ االلزقبد، ٚرغذ٠ذ "ٚدػب ثبعُ ا١ٌٙئبد اٌٝ خطٛاد أمبر٠خ اّ٘ٙب 

ٚسٚؽ١زٗ ٚاٌزٛافك ػٍٝ رؾ١١ذ ٌجٕبْ ػٓ ع١بعخ اٌّؾبٚس ٚاٌقشاػبد االل١ّ١ٍّخ، " اػالْ ثؼجذا"االٌزضاَ اٌغ١بعٟ ثّجبدة 

٠ؾ١ّذ االلزقبد ٠ٚذػّٗ ػٍٝ اعبط ِؼبدٌخ االٔزبع١خ ٚاٌزٕبفغ١خ ٚاٌؼذاٌخ " اػالْ ثؼجذا االلزقبدٞ"ٚاٌؼًّ ػٍٝ أزبط 

 .االعزّبػ١خ
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 اقخصبد

 12501 العدد 12/06/2013 حبرٌخ العدد

 
  اٌغذساْ؟ فشخخ اٌغنت اٌزؾز٠ش٠خ ً٘ رجمٝ مّٓ

  للىطه واالقخصبد وزفض المىث السزٌزي: «الهٍئبث»

  حمدان عدوبن

، أِظ «اٌج١بي»فٟ « ثبف١ْٛ س٠ٚبي»اٌضبٌش، فٟ فٕذق  «ا١ٌٙئبد ا٨لزقبد٠خ»اخزٍف ِؾٙذ ٌمبء 
، وبٔذ ِذ٠ٚخ فٟ «١ٌجمٝ ثٍذ ٚالزقبد... فشخخ اٌغنت اٌزؾز٠ش٠خ» ػٓ اٌٍمبء٠ٓ اٌغبثم١ٓ، ئر اْ

ػٍٙب رقً ئٌٝ آراْ اٌّغإ١ٌٚٓ اٌشع١١ّٓ، ٚاٌّغإ١ٌٚٓ ا٢خش٠ٓ اٌز٠ٓ  اٌمبػخ اٌىجشٜ ٌٍفٕذق،
 .ٚفٍذ ئ١ٌٗ ا٤ٚمبع اٌغ١بع١خ ٚا٨لزقبد٠خ ٚا٨عزّبػ١خ، ٚأخ١شا ا١ِٕ٨خ ٠زؾٍّْٛ رجؼخ ِب

٩ٌٔزجبٖ فٟ ِؾٙذ اٌٍمبء رّضً فٟ أخفبك ٔغجخ اٌؾنٛس فٟ اٌمبػخ ػّب عجمٗ ِٓ  ا٩ٌفذ
ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اؽزذاد ا٤صِخ ا٨لزقبد٠خ فٟ اٌظشٚف اٌشإ٘خ، ٚعّٛد ؽجٗ وٍٟ  ٌمبءاد،

 ِؾّذ ؽم١ش رٌه« ارؾبد اٌغشف اٌٍجٕب١ٔخ»ٚلذ أػبد سئ١ظ . ا٨ٔزبع١خ ٚغ١ش ا٨ٔزبع١خ ٌٍمطبػبد
 ئٌٝ ٘غشح أفؾبة اٌؼًّ ٚاٌّغزضّش٠ٓ ٚسعبي ا٤ػّبي اٌٝ اٌخبسط، ٚئٌٝ ِإعغبد ألفٍذ

 .ٚأخشٜ ػٍٝ هش٠ك ا٨لفبي، فٟ اٌمطبع اٌغ١بؽٟ ِض٩ًال 
ا١ٌٙئبد »اٌٙٛاعظ، ِٚٓ ا٨ٔزمبداد خقٛفب ِب عّبٖ سئ١ظ  ٚػجش اٌّزؾذصْٛ ػٓ اٌىض١ش ِٓ

، ِجذ٠ب «اٌغٕٛػ ػٓ رطج١ك ع١بعخ إٌأٞ ثبٌٕفظ«ػذٔبْ اٌمقبس اٌٛص٠ش اٌغبثك« ا٨لزقبد٠خ
ئٌٝ »، داػ١ب اٌمٜٛ اٌغ١بع١خ ػٍٝ اخز٩فٙب، «اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ لشاس دٚي ِغٍظ»رخٛفٗ ِٓ 
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ا٤عبع١خ ٩ٌلزقبد اٌٍجٕبٟٔ، ٚػٓ رٙغ١ش أع١بٌٕب ٚاٌغ١ّبػ  اٌىف ػٓ ٘ذس اٌّىٛٔبد
ٚاْ ٘زا اٌزؾشن . ر٩ػجب ثّق١ش اٌّٛاه١ٕٓ ٚثّمّذساد اٌج٩د ٚاٌؼجبد وفٝ»: ، لبئ٩«ٚاٌغزضّش٠ٓ

ٌُ رٕفغ وً اٌزؾز٠شاد اٌزٟ أهٍمزٙب ا١ٌٙئبد فٟ اٌغبثك، ئٌٝ أْ . «٠ىْٛ ا٨خ١ش ١ٌظ ا٤ٚي ٌٚٓ

 ٔؾٓ ٨ ٔزؾذس ػٓ. اٌجٍذ فٟ اٌّؾظٛس، ٌُٚ رؼذ رٕفغ اٌؼجبساد اٌذ٠جٍِٛبع١خ ٚإٌّبؽذاد دخً
وّب لبي  رجبهإ الزقبدٞ ٚرشاعغ ِؼذ٨د إٌّٛ، ٔؾٓ ا١ٌَٛ أِبَ ا١ٙٔبس وبًِ ٚوغبد غ١ش ِغجٛق،

إٔب . ا٨ػّبي ٨ ٠ىبد ٠ّش ٠َٛ ئ٨ ٚٔغّغ ػٓ ئغ٩ق ِقٕغ ٚئف٩ط ِإعغخ ٚ٘غشح سعبي. ؽم١ش
اٌمطبػبد، ٚثبٌزبٌٟ  أِبَ رٙذ٠ذ ؽم١مٟ ٌشوبئض ا٨لزقبد اٌٛهٕٟ، فب٤صِخ اٌؾب١ٌخ رطبي ع١ّغ

  .ع١ّغ اٌٍجٕب١١ٔٓ
اٌذوزٛس عٛصف هشث١ٗ، ِؾبسوخ فٟ فشخخ اٌغنت  وبْ ٌمطبع اٌّقبسف ثؾخـ سئ١ظ عّؼ١زٙب

٠ؾٙذٖ ٌجٕبْ ٔؾٛ اٌفٛمٝ ٔز١غخ ا٤ؽذاس فٟ  اٌزؾز٠ش٠خ فٟ مٛء ا٨ٔض٨ق اٌزذس٠غٟ اٌزٞ
وّب . ِؼشّمخ الزقبدٖ ٚإِٔٗ ِٚؼ١ؾخ اٌٍجٕب١١ٔٓ ٌٍخطش إٌّطمخ اٌزٟ ثذأد رذق ثبة ٌجٕبْ ثمٛح

٠٦مبف ٘زا ا٨ٔض٨ق ثذأ اٌقٕبػ١ْٛ صِٓ ا٨رىبي ػٍٝ . اٌٙب٠ٚخ وبٔذ دػٛح اٌٝ ٚلف ا٨ٔض٨ق ٔؾٛ
ِؼب٩ِد إٌمً »داػ١ب اٌمطبع اٌؼبَ اٌٝ ػذَ اٌؼشلٍخ فٟ . اٌّمبِٚخ ا٨لزقبد٠خ اٌزاد، ٤ٕٔب سِض

 ٨ٚ... أٚ اٌجؾشٞ أٚ فٟ اٌغّبسن، ٨ٚ رؼشلً ؽمٕب فٟ اٌنش٠جخ ػٍٝ اٌم١ّخ اٌّنبفخ اٌجشٞ
 .«ِجبدسارٕب اٌخ٩لخ ٌزغ١١ش أِٛسٔب

٠جمٝ ٌٕب ثٍذ ؽزٝ ٠جمٝ الزقبد؟ ٚٚعٛد  ٍ٘ٝ: ٚؽًّ اٌٍمبء اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزغبؤ٨د ِٕٙب
ٌٍمٛي اْ لٍٛثٕب ٍِّٛءح ثبٌغنت ثؼذ ا٘زضاص ا٨ِٓ  ا٨لزقبد١٠ٓ ١ٌظ ِٓ أعً ف٩ح اعزغمبء، ثً

اٌق١ف ٚثمٟ ِغٍظ إٌٛاة، ٨ أؽذ ٠أخز ِىبٔٗ  هبس ِٛعُ. اٌغ١بعٟ ٚا٤ِٓ اٌؼغىشٞ
رشو١ب، إٌبصػ اٌغٛسٞ فٟ ٌجٕبْ، اٌّمبرً اٌٍجٕبٟٔ فٟ  اٌطج١ؼٟ، اٌغبئؼ اٌخ١ٍغٟ فٟ اٚسٚثب اٚ

 .عٛس٠ب

اٌزؾز٠ش داخً اٌغذساْ، اَ أٙب رٍمٝ فذٜ ٌذٜ اٌّغإ١ٌٚٓ؟ ٚارا وبْ  ٚاخ١شا ً٘ رجمٝ فشخخ
 ٟ٘ اٌخطٛاد اٌّمجٍخ ١ٌٍٙئبد ٨ٔمبر اٌٛهٓ ٚالزقبدٖ ِٓ اٌّٛد اٌغش٠شٞ؟ اٌغٛاة عٍج١ب، فّب

ِغ اٌمطبػبد ا٨لزقبد٠خ، « اٌغف١ش»أْ ِطبٌت ا١ٌٙئبد وبٔذ ػشمذ خ٩ي ؽٛاساد  ئؽبسح ئٌٝ
 .رجبػبًال ِزٕبٌٚخ ِؼظُ ِؾبوً اٌمطبػبد ِٚطبٌجٙب ٚلذ ٔؾشد

 ِغجٛق فٍزبْ إِٟٔ غ١ش: اٌمقّبس
اٌذاخٍٟ، ئٌٝ عبٔت  رقبػذ ؽذح اٌزؾٕظ اٌغ١بعٟ»ثذأ اٌٍمبء ثىٍّخ ٌٍمقبس، اٌزٞ أؽبس اٌٝ 

اِزذاد عٕٛاد اٌؾشة  اسرفبع ِٕغٛة اٌفٍزبْ ا٤ِٕٟ اٌزٞ ٌُ ٔؼشف ٌٗ ِض٩١ ؽزّٝ ػٍٝ
آْ ا٤ٚاْ ٌٍجٕبْ أْ ٠نغ . ٚاٌؼجبد وفٝ ر٩ػجب ثّق١ش اٌّٛاه١ٕٓ ٚثّمّذساد اٌج٩د»: ٚلبي« اٌٍجٕب١ٔخ

ٚأْ ٔٛفّش ا٤ِبْ ا٨عزّبػٟ ٤ٍ٘ٗ ٚا٨هّئٕبْ  ؽّذا ٌغ١ٕٓ ػزاثٗ اٌطٛاي، ٚأْ ٠زّٕفظ اٌقؼذاء،
ِٓ ٕ٘ب ٕٚ٘بٌه ِٓ ِّبسعبد ِٓ ؽأٔٙب ا٦مؼبف ِٓ  ػٍٝ ِغزمجً أثٕبئٗ، ثؼ١ذا ػّب ٔؾٙذٖ

ظً ظشٚف ع١بع١خ ٚالزقبد٠خ ثبٌغخ اٌزؼم١ذ رؾٙذ٘ب دٚي  ِٕؼزٗ، ٚص٠بدح اٌمٍك ث١ٓ أثٕبئٗ فٟ
 .عٛس٠ب ِٕطمزٕب اٌؼشث١خ، ٨ٚ ع١ّّب

اٌؼبَ اٌّبمٟ ٘ٛ دْٚ   فٟ اٌّئخ2ٚثؼذِب ؽ١ب فّٛد ا٨لزقبد١٠ٓ، أؽبس ئٌٝ اْ إٌّٛ اٌزٞ لبسة 
 ّْ أهٍمزٗ دٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ  اٌزؾز٠ش اٌغذ٠ذ اٌزٞ»ِب ٠ؾزبعٗ ٌجٕبْ ٤ِٛس ّّٖٔٛ، ٚاٌٝ أ

ا٨عزمشاس، أِش ثبٌغ اٌخطٛسح  اٌخ١ٍغٟ ئٌٝ سػب٠ب٘ب ثؼذَ اٌغفش ئٌٝ ٌجٕبْ ٔز١غخ أؼذاَ
ا٤ؽمبء اٌؼشة، ٚعو اٌزشاعغ  ٚاٌؾغبع١خ ٚع١فبلُ ا٤ٚمبع ا٨لزقبد٠خ ِٓ عشّاء غ١بة

ِٚٛمغ ِشالجخ ِٓ ِإعغبد اٌزق١ٕف  اٌّغزّش فٟ أداء ا٨لزقبد اٌٍجٕبٟٔ، ٚ٘زا أِش ِمٍك

 .«اٌذ١ٌٚخ اٌؼب١ٌّخ، ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّإعغبد اٌّب١ٌخ
اٌىف ػٓ ٘ذس  ٚدػب اٌٝ ٚلف اٌؾؾٓ اٌطبئفٟ ٚاٌّز٘جٟ ٚاٌؼٛدح ئٌٝ وٕف اٌذٌٚخ، ٚئٌٝ

ثغ١بع١خ إٌأٞ ثبٌٕفظ  اٌفشؿ اٌزٟ رزبػ ئٌٝ ٌجٕبْ فشفخ ثؼذ فشفخ، ٚاٌٝ ا٨ٌزضاَ ل٨ٛ ٚفؼ٩
ّْ ٘زا »: ٚلبي. أؽذاس ٚئػ٩ْ ثؼجذا، ٌزؾق١ٓ ٌجٕبْ اٌفؼٍٟ ٚا٤و١ذ ِّب ٠ؼقف ؽٌٕٛب ِٓ ئ

رٍمٝ فشخزٕب ٘زٖ آرأب فبغ١خ ٚأفؼب٨  اٌزؾشّن، ١ٌظ ا٤ٚي ٚثبٌطجغ ٌٓ ٠ىْٛ ا٤خ١ش، ٌزا ٔأًِ أْ
إٔٔب ٌٓ ٔمف ِىزٛفٟ ا٠٤ذٞ رغبٖ اٌزؾذ٠بد  ؽض١ضخ ٚٔزبئظ ِشم١خ، ٤ّٕٔب خ٩ف رٌه ٔإوّذ

 .«ا٨لزقبد٠خ اٌزٟ رطشق أثٛاثٕب
 ئغ٩ق اٌّبو١ٕبد اٌزؾش٠ن١خ :ؽم١ش

رغؼٍٕب ٔإِٓ ثأْ ِب ٠ؾقً ٘ٛ ِخطو  ٕ٘بن ِب ٠ىفٟ ِٓ أدٌخ ٚرقشفبد»أِب ؽم١ش فبػزجش أْ 
رجبهإ الزقبدٞ ٚرشاعغ ِؼذ٨د إٌّٛ ٔؾٓ  ؽٓ ٨ ٔزؾذس ػٓ. ِجشِظ ٌنشة ا٨لزقبد ٚئفمبس إٌبط

ِقبٌؼ إٌبط ِزطبثمخ ِغ ِقبٌؼ اٌمطبع اٌخبؿ  اْ. ا١ٌَٛ أِبَ ا١ٙٔبس وبًِ ٚوغبد غ١ش ِغجٛق
أدػٛ اٌغ١ّغ ئٌٝ ٔجز ا٨فطفبفبد اٌّز٘ج١خ ٚاٌفئ٠ٛخ  .ٚاٌزغبس، فبٌزؾذٞ ٚاؽذ ٚاٌخقُ ٚاؽذ

ف١ٍغٍمٛا ِبو١ٕبرُٙ اٌزؾش٠ن١خ ؽزٝ ٨ . ا٤سصاق ٌٚمّخ اٌؼ١ؼ ؽّب٠خ: ٚا٨رؾبد خٍف ِطٍت ٚاؽذ
  .«رمفً ِإعغبرٕب

ع١فغش صٛسح  ئْ ا٨ؽزمبْ اٌغ١بعٟ ٠ٌٛذ امطشاثبد أ١ِٕخ ٌىٓ ا١ٙٔ٨بس ا٨لزقبدٞ»: ٚلبي ؽم١ش
اٌّإٌّخ اٌزٟ رإؽش  ٔؾٓ ٔؾٙذ ٘زٖ ا٠٤بَ ػذدا ِٓ ا٤ؽذاس. اعزّبػ١خ رغمو ع١ّغ اٌّؾشِبد

ا١ٌ٤ُ ِب صٌٕب ِٓ دْٚ ؽىِٛخ  ئصاء ٘زا اٌٛالغ. ئٌٝ ؽغُ اٌؾبعخ ٚاٌؼٛص اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب اٌّٛاهٓ

اٌغجً اعزٛسدد أصِبد ِٓ اٌخبسط، ٚوً  ٚاٌطجمخ اٌغ١بع١خ رٕزظ أصِبد ِؾ١ٍخ، ٚئرا مبلذ ثٙب
ٚؽزٝ ٠زغٕجٛا اٌّؾبعجخ ِٓ لجً . رّض١ٍُٙ رٌه دْٚ ا٨ٌزفبد ئٌٝ َّ٘ٛ إٌبط اٌز٠ٓ ٠ّذػْٛ

ٌىٟ ٠غبسع ثاه٩ق ؽٛاس الزقذٞ ٦ٔمبر »اٌغّٙٛس٠خ  ٚٔبؽذ سئ١ظ. «إٌبط أٌغ١ذ ا٨ٔزخبثبد
 .«ا٨لزقبد ا٨لزقبد ف٩ ٠ؾٙذ ػٙذٖ ا١ٙٔبس

 وٍّزبْ ئٌٝ ع١ٍّبْ ٚع٩َ: هشث١ٗ
ٌٕطٍك فشخخ رؾز٠ش٠خ ػٍٝ مٛء ا٨ٔض٨ق اٌزذس٠غٟ اٌزٞ »ا١ٌٙئبد  اػزجش هشث١ٗ اْ ا٨عزّبع ِغ

اٌفٛمٝ ٔز١غخ ا٤ؽذاس فٟ إٌّطمخ اٌزٟ ثذأد رذق ثبة ٌجٕبْ ثمٛح ِؼشّمخ  ٠ؾٙذٖ ٌجٕبْ ٔؾٛ
اٌج٩د ػٓ وً اٌقشاػبد ٚخبفخ »داػ١ب اٌٝ رؾ١١ذ . «ٚإِٔٗ ِٚؼ١ؾخ اٌٍجٕب١١ٔٓ ٌٍخطش الزقبدٖ

٨ . ئ٨ اٌٛؽذح أثؼذٚا ؽجؼ اٌفزٕخ ػٓ ٌجٕبْ ئر ٨ خ١بس أِبَ اٌٍجٕب١١ٔٓ. اٌقشاع اٌذائش فٟ عٛس٠ب ػٓ
اٌٍجٕب١١ٔٓ اٌز٠ٓ اػزبدٚا اٌخ٩فبد  ئٕٔب ٔذػٛ. ٔمجً ثأْ ٔؼٛد عبؽخ ٌٍقشاػبد ا٦ل١ّ١ٍخ ٚاٌّز٘ج١خ
ٚلذ ٠ؾزذ اٌقشاع اٌذٌٟٚ فٟ إٌّطمخ  اٌغ١بع١خ أْ ٠غّذٚا ٘زٖ اٌخ٩فبد ٌٚٛ ِٛلزبًال، فٟ
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ٚػمبئذ٠خ، ِٚب ع١غشٖ ِٓ رذاػ١بد ػٍٝ  ٚػ١ٍٙب، ِغ ِب ٠ٛلظٗ ٘زا اٌقشاع ِٓ فزٓ ِز٘ج١خ
هشث١ٗ وٍّخ ِٛعضح اٌٝ اٌشئ١ظ ع١ٍّبْ ِفبد٘ب  ٚسفغ. «اٌى١بٔبد اٌٛه١ٕخ ٚا٤ٔظّخ اٌغ١بع١خ

ٌزٌه ٔؼزّذ ػ١ٍىُ فٟ دػٛح وً ا٤فشلبء . ٌجٕبْ ػذَ اٌغّبػ ٌٍؾشة اٌغٛس٠خ أْ رّزذ اٌٝ»

ِٓ أعً اٌؼٛدح اٌٝ اٌؾٛاس ٚاٌزٙذئخ اٌغ١بع١خ ٚا١ِٕ٤خ،  اٌغ١بع١١ٓ اٌٝ ا٨ٌزضاَ ثاػ٩ْ ثؼجذا
 .«إٌبط ا٠ٌٛٚ٤خ ػٍٝ اٌقشاػبد اٌؼجض١خ ٚئ٩٠ء ا٨لزقبد ِٚؼ١ؾخ

اٌقؼٛثبد ٚاٌزؾذ٠بد اٌزٟ »رّبَ ع٩َ أؽبس اٌٝ  ٚفٟ اٌىٍّخ اٌّّبصٍخ اٌٝ اٌشئ١ظ اٌّىٍف
. «ؽغُ اٌزطٛساد اٌزٟ ؽقٍذ ِٕز اٌزى١ٍف ٚؽغبثبرٙب رٛاعٗ ػ١ٍّخ اٌزأ١ٌف ٚدلزٙب، ٚوزٌه

ا٤ٚمبع اٌّؼ١ؾ١خ ٚاٌّمبهؼخ اٌخ١ٍغ١خ ٌٍجٕبْ، : اٌزأ١ٌف، ِٕٚٙب ٚػذد اٌخغبئش إٌبعّخ ػٓ ػذَ
 .ا٨عزّبػٟ فٟ اٌجٍذ، اعزٙذاف اٌغ١ؼ اٌٍجٕبٟٔ رّض٠ك إٌغ١ظ

 ٔشفل اٌّٛد: افشاَ
٤ٕٔب ٔشفل اٌّٛد »ٔؼّخ افشاَ اٌٙذف ِٓ اٌذػٛح ٌٍمبء « عّؼ١خ اٌقٕبػ١١ٓ» ؽشػ سئ١ظ

 ٤ٕٚٔب، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌزؾًٍ اٌىبًِ فٟ عغذ دٌٚزٕب ٚسٚؽٙب، ٔؼٍٕٙب ثبٌفُ. ٌٛهٓ اٌغش٠شٞ
ئهفبء ِؾشوبد  ٌٓ ٠شدػٕب. ٌٓ ٠ٕفغ ِؼٕب اٌؾًٍ اٌؼبَ. ٔؾٓ أثٕبء ل١بِخ. ٔؾٓ أثٕبء سعبء: ا٣ٌّْ

٠ضداد رق١ّّٕب ػٍٝ  فٕؾٓ فٕبػ١ٟ ٌجٕبْ،. اٌذٌٚخ، ٚا١ٙٔبس ِإعغبرٙب اٌٛاؽذح رٍٛ ا٤خشٜ
ثأعٕبٕٔب ٚأظبفشٔب ٌٕؾبفع  ٚٔؾٓ فٕبػ١ٟ ٌجٕبْ، عٕمبرً. اٌزؾذٞ ٚإٌغبػ وٍّب اؽزذد اٌقؼبة

 .«ػٍٝ سعبٌخ ا٦ٔزبط ٚاٌٛفبء ثفزؼ فشؿ اٌؼًّ
 ٌمذ أػٍٕذ اعزغ٩ِه، ِٚب دِذ فٟ رخجو ٚؽًٍ ٨ٚ: افشاَ اٌٝ اٌمطبع اٌؼبَ ثبٌمٛي رٛعٗ

خٍك  ٨ رؼبلت اٌزٛظ١ف فٟ. وف ػٓ ػشلٍخ ػٍّٕب. رغزط١غ أْ رّذ ٠ذ اٌّغبػذح، فشعبء اعزشػ
ٌُٚ . ٚاٌخبؿ ٌمذ رخبرٌذ ه٩٠ٛ فٟ ئه٩ق ِؾشٚع اٌزؾشوخ ث١ٓ اٌمطبػ١ٓ اٌؼبَ. فشؿ اٌؼًّ

رٕفز لبْٔٛ  ٌُٚ. رزفك ػٍٝ رٕف١ز خطخ ٚامؾخ ٦ف٩ػ اٌقٕذٚق اٌٛهٕٟ ٌٍنّبْ ا٨عزّبػٟ

ٌُٚ . ٚرض٠ذ ِٓ اٌزقذ٠ش ٌُٚ رؾشع لٛا١ٔٓ رؾذ ِٓ ا٨عز١شاد. ئػبدح ا١ٌٙىٍخ فٟ لطبع اٌىٙشثبء
  .«ا٤سك ٌُ ٔش ؽ١ئب ِٓ رٌه وٍٗ ػٍٝ. رؾُ ئٔزبعٕب اٌٛهٕٟ ِٓ ا٦غشالبد
ٚد١ٌٚخ، ٚاٌزضِٛا ٔذاء  أعمطٛا اٌزجؼ١خ ٌذٚي ِٚؾبٚس ئل١ّ١ٍخ»: وّب رٛعٗ اٌٝ اٌغ١بع١١ٓ ثبٌمٛي

ؽىٍٛا ؽىِٛخ رشعٟ ا٤ِٓ . ِقبٌؾٗ فّب ِٓ أؽذ ٠ش٠ذ ِقٍؾخ ؽؼجٕب، ئ٨ ئرا رّبؽذ ِغ. ثؼجذا
ٚاٌزضِٛا . ٠ىشّط إٌّبففخ ٠ٚؾّٟ اٌؾشاوخ أٔزغٛا لبٔٛٔب أزخبث١ب ػقش٠ب. ٚرؾًّ َّ٘ٛ إٌبط

أٚلفٛا ا٨ٔض٨ق ٔؾٛ . ٚثؼذ٘ب ار٘جٛا اٌٝ ا٨ٔزخبثبد ؽقش٠خ اٌمشاساد فٟ اٌّإعغبد اٌذعزٛس٠خ،
ٌمذ . هٛاسب رؼضص ٚرذػُ اٌقّٛد اٌقٕبػٟ ٚرٕمز ا٨لزقبد اٌٛهٕٟ آْ ا٤ٚاْ ٌٛمغ خطخ. اٌٙب٠ٚخ

  .«أ٠ٌٛٚخ ؽؼجٕب ٟ٘ اٌؼ١ؼ ثفشػ ٚوشاِخ آْ ا٤ٚاْ ٌزذسوٛا أْ
 خش٠طخ هش٠ك: ا٤ؽمش

٠ًٚ ٤ِخ ٨ رشفغ ئ٨ ارا »: ث١بس ا٤ؽمش، لٛي عجشاْ« أفؾبة اٌفٕبدق» ٚثؼذِب اعزؼبد ٔم١ت
ٔؾٓ صبئشْٚ، ٘زٖ اٌىٍّخ »: ، لبي«٨ٚ رضٛس ئ٨ ٚػٕمٙب ث١ٓ اٌغ١ف ٚإٌطؼ ِؾذ فٟ عٕبصح

ِبرا عٕمٛي ٤ثٕبء اٌمشٜ ُٚ٘ ه٩ة ِذاسط ٚعبِؼبد ٠ؼٍّْٛ فٟ ِؼظُ . اٌضب١ٔخ أوشس٘ب ٌٍّشح
ِّٓ لغّبًال ِٓ ِقبس٠فُٙ اٌّذسع١خ ٚاٌغبِؼ١خ، ٥ٌٚعف ٘زا اٌؼبَ ٕ٘بن  فٕبدق اٌغجً اٌزٟ رإ
ػذَ  ٔؾٓ صبئشْٚ ٌىٓ ٨ ٠ّىٕٕب اٌم١بَ ثؾٟء ٔز١غخ. وج١ش ِٓ فٕبدق ٌجٕبْ ٌٓ رفزؼ أثٛاثٙب لغُ

فٕبدق  ا٨عزمشاس اٌغ١بعٟ ٚا٨ِٕٟ، ً٘ ػذَ ا٨عزمشاس ٔبرظ ِٓ رمبرً فٕبدق اٌغجً ِغ
٠إدٞ اٌٝ  ث١شٚد؟ ً٘ ٕ٘بن ِؾىٍخ ث١ٓ ٚو٩ء اٌغفش ٚاٌّطبػُ؟ اْ ػذَ ا٨عزمشاس اٌغ١بعٟ

 .«ػذَ ا٨عزمشاس ا٨ِٕٟ

ُّ  ِطٍجٕب اٌٛؽ١ذ ٘ٛ ا٨عزمشاس ٌٕزّىٓ ِٓ»أمبف  اػبدح إٌٙٛك، ٚاٌذ١ًٌ ػٍٝ رٌه أٗ ػٕذِب ر
ثأْ ٌجٕبْ ٠ٕٙل ِٓ عذ٠ذ ٚأفجؼ ٕ٘بن ٚػٛد ػذح  ا٨رفبق ػٍٝ اعُ سئ١ظ ٌٍؾىِٛخ ؽؼشٔب

ا٨ِٓ »، ِطبٌجبًال ثـ«ِٓ لجً اٌغف١ش اٌغؼٛدٞ ثق١ف ِضّش ِٓ عفشاء دٚي ػذح، ٚخقٛفبًال 
اٌطش٠ك اٌزٟ سعّٙب سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ٟٚ٘ ؽ١بد ٌجٕبْ،  ٚا٨عزمشاس ٨ٚ خ٩ؿ ٌٕب عٜٛ خش٠طخ

ٌجٕبْ وأٚسٚثب ٚلجشؿ ٚلؼذ الزقبد٠بًال ِٚب١ٌبًال، ٚئرا ٚلغ ٌجٕبْ فٍٓ ٠مف  خقٛفبًال اْ اٌذٚي اٌمش٠جخ ِٓ
 .«عبٔجٗ أؽذ اٌٝ
 ا٨٘زضاص ا٤ِٕٟ ٚاٌغ١بعٟ: ؽّبط

ُّ رٕظ١ّٗ ٠ىْٛ أخطش ِٓ اٌزٜ »ؽّبط أْ  ٔم٨ٛ« عّؼ١خ رغبس ث١شٚد»سأٜ سئ١ظ  وً ِإرّش ٠ز
ئرا اعزّشّ إٌضف ا٨لزقبدٞ ػٍٝ ٘زا إٌؾٛ، فغ١أرٟ : ٚٚعٛدٞ اٌزؾشّن ٌٗ هبثغ ِق١شٞ! عجمٗ

ثؼذ أْ ... اٌج١بسرخ فٟ ث٩د اٌّٙغش، ثبس٠ظ أٚ ثش١ٌٓ أٚ ثٛعطٓ أٚ ث١غٕظ ٠َٛ أٌزمٟ ف١ٗ اٌزغبس
 ٔؾٓ ِٛعٛدْٚ ٌٍمٛي ثأْ ثؼذ ا٘زضاص ا٤ِٓ... أسغّزُٙ اٌظشٚف ػٍٝ ِغبدسح ث١شٚد ٠ىٛٔٛا لذ

 ٚٔؾٓ. اٌغ١بعٟ ٚا٤ِٓ اٌؼغىشٞ، أفجؼ ا٤ِٓ ا٨لزقبدٞ ا٨عزّبػٟ ِؼشّمبًال ١ٙٔ٩ٌبس
اٌّجبدسح  ِٛعٛدْٚ فٟ مٛء رخبري اٌطجمخ اٌغ١بع١خ ٌٕمٛي ئْ ا١ٌٙئبد ا٨لزقبد٠خ عزأخز ث١ذ٘ب

 !«ا٤ِش ا٨لزقبدٞ ٌٕب»ٚرمٛي 
: ِشدٖ رطّٛساد ا٤ؽٙش إٌّقشِخ، ٟٚ٘ وبعشح ٌٍزٛاصٔبد ٚاػزجش أْ ِب آٌذ ئ١ٌٗ ا٤ِٛس ِٓ رشدّ 

ئخز٨٩ًال ِغ رٕبِٟ اٌؼغض ٚاٌّذ١ٔٛ٠خ، ِب ٠مّٛك ع١بدح اٌٛهٓ  اٌزٛاصْ اٌّبٌٟ اٌزٞ ٠ضداد
... ا٨لزقبدٞ اٌّفمٛد ِغ ِٔغـت ّٔٛ رٕب٘ض اٌقفش ٚرؼضـّش اٌّؾشّوبد وبفخ اٌزٛاصْ. ٚاٌّغزّغ

ا٨عزّبػ١خ اٌزٟ رؾٙذ رّضّق إٌغ١ظ اٌٛهٕٟ ِغ رفبلُ اٌجطبٌخ، ٚرغ١١ش ِؼبٌُ  اٌّأعبح
 اٌّؼنٍخ ا١ِٕ٤خ اٌزٟ، ثبٌشغُ ِٓ عٙٛد اٌمٜٛ اٌّغٍـّؾخ.. اٌّم١ُ ِغ رٕبِٟ اٌٙغشح اٌّغزّغ

أْ ٠ط١ش  اٌؾشػ١خ اٌّؾىٛسح، رغؼً ٌجٕبْ ِىؾٛفبًال ِٚؼشّمبًال ٌىً ا٦ؽزّب٨د، ث١ّٕب وٕـّـب ٔزٛلغ
ٚا٤خطش  ِغٍظ إٌٛاة ٠ٚجمٝ ِٛعُ اٌق١ف، ٚئر ثّٛعُ اٌق١ف ٠ط١ش ٠ٚجمٝ اٌّغٍظ ا١ٌٕبثٟ،

ثبػزجبس أْ عٛس٠ب  ِٓ وً رٌه ٘ٛ رٛسّه ثؼل اٌٍجٕب١١ٔٓ فٟ ا٤ؽذاس ا١ٌ٤ّخ اٌذائشح فٟ عٛس٠ب،
  .ٚالزقبدٖ رؾٌّٛذ اٌٝ أسك عٙبد، ِزغب١ٍ٘ٓ ا٨ٔؼىبعبد اٌّذِشح ػٍٝ ٌجٕبْ

ٚالزقبد اٌؾ١بد،  ع١بعخ اٌغٙبد: ٨ ِغبي ٌٍّغبوٕخ أٚ اٌزؼب٠ؼ ث١ٓ»ٚأؽبس ؽّبط اٌٝ أٗ 
ِغإ١ٌٚبرٙب ثؼذ أْ ِّذدد ٌٕفغٙب  ٚدػب اٌطجمخ اٌغ١بع١خ ئٌٝ أْ رزؾّـًّ. ٚا٨خز١بس ٨ ِفشّ ِٕٗ

سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ، ٚٔطبٌت ثادساط ثٕذ ٚؽ١ذ  ٔإ٠ذ ئعشاء ؽٛاس الزقبدٞ ئٔمبرٞ، ثشئبعخ. ثٛلبؽخ
، ٚرٌه ٌزغ١١ظ ِب رجمٝ ِٓ «اٌذفبػ١خ ا٨لزقبد٠خ ا٨عزشار١غ١خ»: ػٍٝ عذٚي أػّبٌٗ ٚ٘ٛ

 .«لطبػبد ئٔزبع١خ
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 أعمنت أنو بداية تحّركيا التحذيري وستميو سمسمة من التحركات التصعيدية

رفضًا لالنييار االقتصادي  " البياؿ"تحشد في " الييئات"
 والترّدي السياسي واألمني والتدّخؿ في سوريا

  - 4714العدد  - 2013 حزٌزان 12األربعبء - المسخقبل 
 

 

 

 

 

 

ميما تغير الكالم بين عضو وآخر من الييئات االقتصادية التي حشدت قواىا أمس في البيال تحت عنوان 
فوميج من تحدث .   إال أن الصرخة والووج كان واحداً "ليبقى بمد واقتصاد... صرخة الغضب التحذيرية"

من رؤساء الييئات االقتصادية لم يغب عنيم التحذير من تراوج األعمال والمخاطر المحدقة باالقتصاد  
قفال المؤسسات  وانعكاس تدخل حزب اهلل في الحرب الدائرة في سوريا عمى االقتصاد الوطني ال سيما  وا 

واإلوماع حصل أيضًا عمى دور رئيس الوميورية العماد ميشال سميمان . عمى موسم االصطياف
األساسي في ىذه المرحمة  ال سيما لوية إلزام وميج القوى السياسية بتنفيذ إعالن بعبدا  وكذلك عقد 

كما ألّح الوميج عمى اإلسراع في تشكيل حكومة متوانسة وفاعمة وقادرة  . طاولة حوار اقتصادي إنقاذية
. إلنعاش االقتصاد وتحقيق آمال المبنانيين

فالييئات  ورغم صدمتيا بالواقج السياسي وعدم تواوب القوى المسيطرة عمى السمطة مج متطمبات إنقاذ 
اليوم ىو بداية تحركيا "الوضعين االقتصادي واالوتماعي  إال أنيا أكدت تمسكيا بدورىا كاماًل  معمنة أن 

فال يمكن أن نستمر بتمقي الضربات  في حين يطمب . التحذيري  وسيميو سمسمة من التحركات التصعيدية
".  منا القيام بواوباتنا وكأن البمد واالقتصاد بألف خير

القصار 
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نمتقي في ىذا التوّمج االقتصادي  لنودد ولألسف الصرخة التي "بداية  ألقى القصار كممة قال فييا 
أطمقناىا في آخر لقاء  عّميا تحّرك ىذه المّرة ضمائر القوى السياسية  وتحضيم عمى تحّمل مسؤولياتيم 

الوطنية ولو لمّرة واحدة  من أول إعادة النبض إلى اقتصادنا الوطني  الذي يعاني تباطؤًا شديدًا منذ 
سنوات  والذي ازداد في الفترة األخيرة نتيوة الونوح عن تطبيق سياسة النأي بالنفس  وتصاعد حّدة التشّنج 

السياسي الداخمي  إلى وانب ارتفاع منسوب الفمتان األمني الذي لم نعرف لو مثياًل حّتى عمى امتداد 
إننا ىنا لنقول لمقوى السياسية عمى اختالفيا  كفى ىدرًا لممكونات "أضاف ". سنوات الحرب المبنانية

األساسية لالقتصاد المبناني  كفى تيويرًا ألويالنا ولمسّياح والمستثمرين  كفى تالعبًا بمصير المواطنين 
آن األوان لمبنان أن يضج حّدًا لسنين عذابو الطوال  وأن يتنّفس الصعداء  وأن . وبمقّدرات البالد والعباد

". نوّفر األمان االوتماعي ألىمو واالطمئنان عمى مستقبل أبنائو
التحذير الوديد الذي أطمقتو دول مومس التعاون الخميوي إلى رعاياىا بعدم السفر إلى لبنان "ورأى أن 

نتيوة انعدام االستقرار  أمر بالغ الخطورة والحساسية وسيفاقم األوضاع االقتصادية من وّراء غياب 
".  األشقاء العرب وال سّيما الخميويون عن الربوع المبنانية

وتووو القصار إلى الفرقاء السياسيين بأومعيم بوقف الشحن الطائفي والمذىبي والعودة إلى كنف الدولة  
لى تحّمل  وأدعوىم قبل فوات األوان إلى الكف عن ىدر الفرص التي تتاح إلى لبنان فرصة بعد فرصة  وا 
مسؤولياتيم تواه البالد والعباد في حاضرىم ومستقبميم  والعودة بوّد والتزام إلى الحوار وتمبية دعوة رئيس 

الوميورية العماد ميشال سميمان في ىذا الموال  وتسييل ميّمة الرئيس المكّمف تمام سالم لتشكيل حكومة 
نريدكم أييا السياسيون أن تمتزموا قواًل وفعاًل : "وقال. وديدة تتحمل مسؤولياتيا في أسرع وقت ممكن

عالن بعبدا  وذلك لتحصين لبنان الفعمي واألكيد من ما يعصف حولنا من أحداث .  بسياسة النأي بالنفس وا 
ىذا التحّرك  ليس األول وبالطبج لن يكون األخير  لذا نأمل أن تمقى صرختنا ىذه آذانًا "وأكد القصار أّن 

صاغية وأفعااًل حثيثة ونتائج مرضية  ألّننا خالف ذلك نؤّكد أننا لن نقف مكتوفي األيدي تواه التحديات 
االقتصادية التي تطرق أبوابنا  كما ولن نسمح باستمرار تفويت وىدر الفرص التي تتاح لنا ولذلك سنسعى 

ونويد ونعمل كما لم ننقطج يومًا لحماية اقتصادنا من كل عثرة  ونوّنب وطننا كّل ضيم  لنبني لنا 
ّن سول إنوازاتنا ىو خير شاىد لنا نساننا وا  ". وألويالنا وا 

شقير 
وألقى رئيس اتحاد غرف التوارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت ووبل لبنان محمد شقير 

لم تنفج كل التحذيرات التي أطمقناىا في الماضي  وقوبمت وميج تحركاتنا ومناشداتنا بسمبية "كممة قال فييا 
ىناك ما يكفي من أدلة وتصرفات توعمنا نؤمن أن ما . مريبة  وكأن ما نطالب بو ال يعني كل مواطن

فقار الناس نحن ال نتحدث عن تباطؤ اقتصادي : "أضاف". يحصل ىو مخطط مبرمج لضرب االقتصاد وا 
ال يكاد يمر يوم إال ونسمج عن . وتراوج معدالت النمو نحن اليوم أمام انييار كامل وكساد غير مسبوق

فالس مؤسسة وىورة روال األعمال إننا أمام تيديد حقيقي لركائز االقتصاد الوطني  . إغالق مصنج وا 
ورأى شقير أن التحرك والتصعيد يوب ". فاألزمة الحالية تطال وميج القطاعات  وبالتالي وميج المبنانيين

صحيح أن الييئات : "وقال. أن يكون مركزًا باتواه الطبقة السياسية التي ال تيتم إال إذا ىددت مصالحيا
  داعيًا "ال تستعمل الوسائل التعطيمية لمضغط عمى المسؤولين المقصرين إال أن ىؤالء لم يتركوا لنا خياراً 

". حماية األرزاق ولقمة العيش: الوميج إلى نبذ االصطفافات المذىبية والفئوية واالتحاد خمف مطمب واحد"
لن تنفج النمر الزرقاء إذا . احذروا ثورة الكريم إذا واع  وشعبنا كريم وانتم تسعون لتوويعو: "وقال شقير
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وأصحاب أرقام النمر الصغيرة لن يسمموا إذا أرقام مؤشرات االقتصاد أصبحت أصفارًا مكعبة . أفمس البمد
  محذرًا من أن االحتقان السياسي يولد اضطرابات أمنية لكن االنييار "بسبب ممارساتيم وال مباالتيم

".  االقتصادي سيفور ثورة اوتماعية تسقط وميج المحرمات
ذا ضاقت : "أضاف إزاء ىذا الواقج األليم ما زلنا من دون حكومة والطبقة السياسية تنتج أزمات محمية وا 

وناشد رئيس الوميورية الذي ما زال يحظى باحترام وثقة الناس ". بيا السبل استوردت أزمات من الخارج
لم يعد ىناك : "وقال. لكي يسارع بإطالق حوار اقتصادي إلنقاذ االقتصاد فال يشيد عيده انييار االقتصاد
  داعيًا كل "وقت نضيعو في ودل عقيم فالمطموب إنقاذ مصالح الناس وليس مصالح السياسيين

المخمصين والنقابات وممثمي العمال والييئات لمتوحد حتى يكون لصرختنا صدى ولتحركنا وقج عمى 
طربيو ". األرض

إننا نوتمج اليوم مج الييئات االقتصادية لنطمق : "وتحدث رئيس ومعية المصارف ووزف طربيو فقال
صرخة تحذيرية عمى ضوء االنزالق التدريوي الذي يشيده لبنان نحو الفوضى نتيوة األحداث في المنطقة 

إننا نقول : "أضاف". التي بدأت تدق باب لبنان بقوة معّرضة اقتصاده وأمنو ومعيشة المبنانيين لمخطر
حيدوا البالد عن كل الصراعات وخاصة عن الصراع . لموميج إسمعوا صوت الضمير قبل فوات األوان

ال نقبل بأن نعود . أبعدوا شبح الفتنة عن لبنان إذ ال خيار أمام المبنانيين إال الوحدة. الدائر في سوريا
ساحة لمصراعات اإلقميمية والمذىبية  وقد ذاق لبنان في السابق مرارة توربة الحرب األىمية وأن تكرارىا 

". عمى أرضو ال سمح اهلل ىو ضرب من الونون
. يمر لبنان بظروف مصيرية نتيوة التطورات الحاصمة في المنطقة: "وتوّوو الى رئيس الوميورية بالقول

لقد أعدنا بناء بمدنا بالكثير من الويد والمال . نثق بأنكم لن تسمحوا لمحرب السورية أن تمتد الى لبنان
والدين العام  فال تسمحوا بتحطيم ىذه المعوزة العمرانية واالقتصادية ألنو لن تتوفر إمكانات وديدة إلعادة 

لذلك نعتمد عميكم في دعوة كل األفرقاء السياسيين الى . توربة اإلعمار في بمد يدمر عمى أيدي أبنائو
يالء االقتصاد ومعيشة  االلتزام بإعالن بعبدا من أول العودة الى الحوار والتيدئة السياسية واألمنية  وا 

. الناس األولوية عمى الصراعات العبثية
إن الييئات االقتصادية تشعر يوميًا بحوم الخسائر الناتج عن غياب : "كما خاطب الرئيس المكمف بالقول
فاألوضاع المعيشية باتت تثقل بظميا عمى المواطنين  والمقاطعة : حكومة وديدة تدير شؤون البالد

الخميوية لمبنان تشتد مج كل تأثيراتيا  والنسيج االوتماعي في البمد يوري تمزيقو مذىبيًا وطبقيًا  والويش 
تزول سريعًا العوائق "  آماًل أن "المبناني يوري استيدافو من أول شل حركتو في الحفاظ عمى السمم األىمي

من أمام تشكيل حكومة تعيد األمل الى المبنانيين  وتنقذ الواقج االقتصادي المتردي وتضرب بيد من حديد 
". عمى الفتنة

افراـ 
، عؿ أصداء الصراخ تصؿ إلى آذاف لـ تشأ أف تسمع طواؿ : "وألقى إفراـ كممة قاؿ فييا تداعينا اليـو

؟ تداعينا، ألننا نرفض الموت السريري لوطف وألننا، عمى الرغـ مف التحمؿ . سنوات، فيؿ تفعؿ اليـو
وكمما سدت .نحف أبناء قيامة . نحف أبناء رجاء: الكامؿ في جسد دولتنا وروحيا، نعمنيا بالفـ المآلف

فنحف متجذروف في ىذه األرض، وقرارنا أف نبقى . الدروب أمامنا، خيارنا أف نشؽ طرقاتنا بأنفسنا
". فييا

لقد أعمنت استسالمؾ، وطالما أنت في : "وتوجو الى الشريؾ في عممية اإلنتاج في القطاع العاـ بالقوؿ
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ال تعاقب . رجاء كؼ عف عرقمة عممنا. تخبط وشمؿ وال تستطيع أف تمد يد المساعدة، فرجاء استرح
لقد تخاذلت طوياًل في إطالؽ مشروع التشركة بيف القطاعيف العاـ . التوظيؼ في خمؽ فرص العمؿ

ولـ تنفذ . ولـ تتفؽ عمى تنفيذ خطة واضحة إلصالح الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي. والخاص
ولـ . ولـ تشرع قوانيف تحد مف االستيراد وتزيد مف التصدير. قانوف إعادة الييكمة في قطاع الكيرباء

الصناعييف "، مشيرًا إلى أف "لـ نر شيئًا مف ذلؾ كمو عمى األرض. تحـ إنتاجنا الوطني مف اإلغراقات
دخموا في زمف االتكاؿ عمى الذات، ونحف عمى استعداد لمقياـ بعممنا وبعممؾ، ألننا رمز المقاومة 

". االقتصادية
ودعا إفراـ السياسييف الى إسقاط التبعية لدوؿ ومحاور إقميمية ودولية، وااللتزاـ بنداء بعبدا، وانتاج 
قانوف انتخابي عصري يكّرس المناصفة ويحمي الشراكة، وااللتزاـ بحصرية القرارات في المؤسسات 

. الدستورية
. لقد آف األواف لوضع خطة طوارئ تعزز وتدعـ الصمود الصناعي وتنقذ االقتصاد الوطني: "وقاؿ إفراـ
االشقر 

ماذا نقوؿ ألبناء القرى : "ثـ تحدث نقيب المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادؽ بيار األشقر، وقاؿ
المبنانية وىـ طالب مدارس وجامعات يعمموف في معظـ فنادؽ الجبؿ الذيف يؤّمنوف قسمًا مف 

نحف ثائروف : "أضاؼ". مصاريفيـ، لؤلسؼ ىذا العاـ ىناؾ قسـ كبير مف فنادؽ لبناف لف تفتح أبوابيا
". لكف ال يمكننا القياـ بشيء نتيجة عدـ االستقرار السياسي الذي يؤدي الى عدـ االستقرار األمني

مطمبنا الوحيد ىو االستقرار لنتمكف مف إعادة النيوض بمبناف، والدليؿ عمى ذلؾ أنو "وأكد األشقر أف 
ـّ االتفاؽ عمى اسـ رئيس لمحكومة شعرنا بأف لبناف ينيض مف جديد وأصبح ىناؾ وعود عدة  عندما ت

". بصيؼ مثمر مف سفراء دوؿ عدة وخصوصًا مف قبؿ سفير المممكة العربية السعودية في لبناف
 سنة خّمفت مئة ألؼ قتيؿ قمنا إنيا حرب اآلخريف عمى أرضنا، واليـو 17بعد حرب : "وتابع األشقر

نشيد حربنا عمى أرض اآلخريف، وقرار مف ىذا النوع لو تداعيات خطرة ومنيا حظر مجيء الخميجييف 
 في المئة مف االستثمارات في 50 في المئة مف مداخيؿ السياحة، و65الى لبناف، الذي يشكموف نحو 

".  البمد
ال خالص لنا سوى خريطة الطريؽ التي رسميا رئيس الجميورية العماد ميشاؿ سميماف وىي : "وقاؿ

ال نحف لسنا بعيديف عف أي بمد ثاف، ومثاًل قبرص التي وقعت رغـ أف أوروبا وراءىا،  حياد لبناف، وا 
". لكف لبناف في حاؿ وقع فمف يقؼ أحد الى جانبو

شماس 
نحف موجودوف ىنا لكي نطمؽ صرخًة مدّوية ونقوؿ إف قموبنا ليست : "وألقى شماس كممة قاؿ فييا

ونحف موجودوف لمقوؿ بأف بعد اىتزاز . مآلنة بالضعؼ واالنكسار، إنما بالعزيمة والعنفواف والغضب
ونحف موجودوف . األمف السياسي واألمف العسكري، أصبح األمف االقتصادي االجتماعي معّرضًا لالنييار

األمر : "في ضوء تخاذؿ الطبقة السياسية لنقوؿ إف الييئات اإلقتصادية ستأخذ بيدىا المبادرة وتقوؿ
".  االقتصادي لنا

ذ بموسـ الصيؼ يطير ويبقى : "أضاؼ بينما كنا نتوقع أف يطير مجمس النواب ويبقى موسـ الصيؼ، وا 
ال أحد موجود "الحقيقة أف العنواف الرئيس لمآسينا الحالية يعود الى كوف : "أضاؼ". المجمس النيابي

في مكانو الطبيعي، فالسائح الخميجي انكفأ عف بيروت وذىب إلى إسطنبوؿ ودبي، والنازح السوري 
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". ىجر دياره وأتى الى لبناف، والمقاتؿ المبناني ترؾ أرضو وعبَػر الى سوريا
 عمى التوالي، يقّض مضاجع االقتصاد 13وأشار الى أف غياب السائح الخميجي عف لبناف لمشير الػ

أما النزوح السوري، الذي ما فتئت الدولة تستخّؼ . الوطني، وعمى رأسو قطاعي السياحة والتجارة
واألخطر مف . بحجمو، ففنو تحّوؿ الى تسونامي يكاد يجرؼ لبناف ديمغرافيًا وأمنيًا واقتصاديًا واجتماعياً 

كؿ ذلؾ ىو توّرط بعض المبنانييف في األحداث األليمة الدائرة في سوريا، باعتبار أف سوريا تحّولت الى 
". أرض جياد، متجاىميف االنعكاسات المدمرة عمى لبناف واقتصاده

: فال مجاؿ لممساكنة أو التعايش بيف. توافؽ المبنانييف حوؿ الجياد أو الحياد"ورأى أف المطموب 
، وأعمف تأييده إلجراء حوار اقتصادي إنقاذي، "سياسة الجياد واقتصاد الحياد؟ واالختيار ال مفّر منو

اإلستراتيجية الدفاعية : "برئاسة رئيس الجميورية، مطالبًا بفدراج بند وحيد عمى جدوؿ أعمالو وىو
إيجاد شعار يوحد "كما دعا شماس الى . ، وذلؾ لتسييج ما تبقّػى مف قطاعات إنتاجية"االقتصادية

".  الوطف والمجتمع واالقتصاد: "وىو. المبنانييف خالفًا لمثالوث المعروؼ الذي يفّرقيـ
عربيد 

وتال رئيس الجمعية المبنانية لتراخيص االمتياز شارؿ عربيد مقرارات لقاء الييئات القتصادية، جاء فييا 
حكومة مستقيمة، حكومة منتظرة، أماـ . لـ يشيد لبناف مرحمة بمغ فييا األمر ما بمغو اآلف مف الخطورة"

تشكيميا عراقيؿ كثيرة، فراغ ييدد مجمس النواب والمؤسسات الدستورية، إدارة مستقيمة مف ميماتيا، 
خالفات سياسية عمى أشدىا، اشتباكات ىنا واشتباكات ىناؾ وجمود ييدد جميع القطاعات االقتصادية، 

: وانطالقًا مف كؿ ذلؾ
تحذر الييئات االقتصادية مف العواقب الوخيمة لمجمود الذي أدى الى تراجع مخيؼ في المؤشرات - 

 بالمئة، 17,5 بالمئة، وعدد السياح بنسبة 37فمؤشر ثقة المستيمؾ انخفض بنسبة . االقتصادية
.  بالمئة68,6واالستثمار األجنبي بنسبة 

تدعو الييئات االقتصادية، وبفصرار، الى تنفيذ خطوات إنقاذية، أىميا، تشكيؿ حكومة متجانسة - 
. وفاعمة وقادرة، إلنعاش االقتصاد وتحقيؽ آماؿ المبنانييف

تناشد الييئات االقتصادية رئيس الجميورية، السعي لدى األفرقاء السياسييف الى تجديد االلتزاـ - 
وروحيتو، لناحية تشجيع الحوار والتيدئة األمنّية والسياسّية وخاصة اإلعالمّية، " إعالف بعبدا"بمبادئ 

. وتحييد لبناف عف سياسة المحاور والصراعات اإلقميمّية
، يحّيد ويدّعـ االقتصاد "إعالف بعبدا اقتصادي"تدعو الييئات رئيس الجميورية لمعمؿ عمى إنتاج - 

. اإلنتاجية والتنافسية والعدالة االجتماعية: عمى أساس معادلة
.  تؤكد الييئات عمى دور الجيش المبناني في اإلمساؾ باألمف وضرب المخميف بيد مف حديد- 
تنّبو الييئات عمى ضرورة إيجاد حموؿ إنسانية، لقضية النازحيف السورييف، لكي ال يشكموا عبئًا - 

.  وخماًل بنيويًا عمى مجتمع يرزح أصاًل تحت أعباء اقتصادية ومعيشية مزمنة
تؤكد الييئات أف مف واجبيا إطالؽ ىذه الصرخة الجديدة، نظرًا الى تمادي أىؿ السياسة في إىماؿ - 

. أبسط واجباتيـ تجاه مجتمعيـ، وتحميميـ مسؤولية التردي المستمر
تتوجو الييئات االقتصادية بنداء الى المجتمع المبناني، مف عماؿ وأصحاب عمؿ، مف منتجبف - 

وأصحاب قمـ وميف حّرة، والى كافة ىيئات المجتمع، لحماية مصالحيـ الحيوية، وليشكموا حمقة ضغط 
. وتأثير وليبادروا إلى إعالف رفض الواقع المييف
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ذ تؤكد الييئات االقتصادية مجددًا إيمانيا بقدرة المبنانييف عمى العمؿ معا لتخطي  في الختاـ، وا 
المصاعب والمحف، تعمف الييئات أف اليـو ىو بداية تحركيا التحذيري، وسيميو سمسمة مف التحركات 

فال يمكف أف نستمر بتمقي الضربات، في حيف يطمب منا القياـ بواجباتنا وكأف البمد . التصعيدية
 !".كفى! كفى. واالقتصاد بألؼ خير
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 « لٍبقى بلد واقخصـبد»الهٍئـبث اإلقخصبدٌت أطلقج للمزة الثبلثت صزخت غضب 
 «اللبىبوً بٍه خٍبري الخجىٌع أو اإلكخفبء لٍس ححذٌزاً فحسب بل لىضع المىاطه»
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 بقلم عزة الحبج حسه شٍببوً
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  (ِؾّٛد ٠ٛعف: رق٠ٛش)ا١ٌٙئبد ا٨لزقبد٠خ خ٩ي اه٩لٙب فشخزٙب اٌضبٌضخ فٟ اٌج١بي 

١ٌغذ ٟ٘ اٌّشح ا٤ٌٚٝ اٌزٟ رؼٍٛ ف١ٙب فشخخ ا١ٌٙئبد ا٨لزقبد٠خ غنجبًال ِٓ رذ٘ٛس ا٨لزقبد 
ٚلطبػبرٗ ١ٌٚغذ اٌّشح ا٤ٌٚٝ اٌزٟ رطٍَك ف١ٙب اٌزؾز٠شاد ئّٔب ٟ٘ اٌّشح ا٤ٌٚٝ اٌزٟ 

٠ؾبسف ف١ٙب الزقبد ٌجٕبْ ػٍٝ ا١ٙٔ٨بس ِب ؽىًّ دافؼبًال ل٠ٛبًال ٌّؾبٌٚخ ٚلٛف ا٨لزقبد١٠ٓ فٟ 
. ٚعٗ ع١بع١ٟ اٌجٍذ ٌٍؾذ ِٓ رغبرثبرُٙ اٌزٟ رىبد رٛدٞ ثٍجٕبْ ٚالزقبدٖ

فٟ مٛء ا٦ٔض٨ق اٌزذس٠غٟ اٌزٞ »عإاي هشؽزٗ ا١ٌٙئبد ا٦لزقبد٠خ « ِبرا فؼٍزُ ثبٌجٍذ؟»
٠ؾٙذٖ ٌجٕبْ ٔؾٛ اٌفٛمٝ ٔز١غخ ا٤ؽذاس فٟ إٌّطمخ اٌزٟ ثذأد رذق ثبة ٌجٕبْ ثمٛح ِؼشّمخ 

ّّغ «ئلزقبدٖ ٚإِٔٗ ِٚؼ١ؾخ اٌٍجٕب١١ٔٓ ٌٍخطش لجً « ث١بي»، فزذاػذ ئٌٝ ٌمبء ِٛعغ فٟ ِغ
ٌىٟ ٠غّغ اٌغ١ّغ « ...فشخخ اٌغنت اٌزؾز٠ش٠خ ١ٌجمٝ ثٍذ ٚالزقبد»ظٙش اِظ رؾذ ػٕٛاْ 

. «فٛد اٌن١ّش لجً فٛاد ا٤ٚاْ، ؽ١ّذٚا اٌج٩د ػٓ وً اٌقشاػبد»
ِؼظُ أسوبْ ا١ٌٙئبد ا٨لزقبد٠خ اػشثٛا فٟ أؽبد٠ش عبٔج١خ ػٓ أٍُِٙ فٟ أْ رغّغ فشخزُٙ 

ئ٨ أْ سئ١ظ ارؾبد اٌغشف اٌٍجٕب١ٔخ ِؾّذ ؽم١ش ٚفٟ ؽذ٠ش ٌـ « ٨ٔمبر ِب ثمٟ ٌٕب ِٓ ا٨لزقبد»
فشخزٕب ا١ٌَٛ ٌٓ رىْٛ ٌٍزؾز٠ش ئّٔب ٌّخبهجخ اٌشأٞ اٌؼبَ اٌٍجٕبٟٔ ٚٚمؼٗ فٟ : لبي« اٌٍٛاء»

اٌقٛسح ا٨لزقبد٠خ اٌؾم١م١خ ٌٍجٍذ ٚػٍٝ اٌؾؼت اٌٍجٕبٟٔ أْ ٠خزبس ئِب اٌزغ٠ٛغ أٚ ا٦عزمشاس 
. ٚا٨صد٘بس

٨ أػٛي وض١شاًال ػٍٝ اٌغ١بع١١ٓ ٌٚىٓ ٌذ٠ٕب ثؼل ا٤ًِ فٟ أْ ٠غبُ٘ اٌٍجٕب١ْٔٛ ِؼٕب : ٚأمبف
ثبٌنغو ػٍٝ اٌغ١بع١١ٓ ٧ٌٔىفبء ػٓ اٌزغبرثبد اٌغ١بع١خ ٚئٔمبر اٌجٍذ ٨فزبًال اٌٝ خطٛسح 

ئر إٔٔب ٌُ ٔؾٙذ ؽب٨د فمش وبٌزٟ ٔؾٙذ٘ب ا١ٌَٛ ؽزٝ إٔٔب ثزٕب ٔغّغ ػٓ ؽب٨د »اٌّشؽٍخ 
. «ٌغشلخ دٚاء أٚ لٛد ٠ِٟٛ

 
فشخخ غنت 

فٟ ؽنٛس ؽؾذ ِٓ أسوبْ اٌمطبع اٌخبؿ ٚفبػ١ٍبرٗ ١٘ٚئبرٗ ٚغ١بة ِّضٍٟ اٌطجمخ اٌغ١بع١خ 
ٚل١بدح ا٦رؾبد اٌؼّبٌٟ اٌؼبَ ٌٛعٛد٘ب خبسط اٌج٩د، أفنٝ اٌٍمبء ئٌٝ عٍغٍخ رٛف١بد ١ٌظ 

ئػ٩ْ ثؼجذا »اٌؼًّ ػٍٝ أزبط »أّ٘ٙب دػٛح سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼّبد ١ِؾبي ع١ٍّبْ اٌٝ 
ا٨ٔزبع١خ ٚاٌزٕبفغ١خ ٚاٌؼذاٌخ : ٠ؾ١ّذ ا٨لزقبد ٠ٚذّػّٗ ػٍٝ اعبط ِؼبدٌخ« الزقبدٞ

٘ٛ ثذا٠خ رؾشوٙب اٌزؾز٠شٞ ٚع١ٍ١ٗ عٍغٍخ ِٓ  (أِظ)، ِؼٍٕخ اْ ا١ٌَٛ «ا٨عزّبػ١خ
ف٩ ٠ّىٓ اْ ٔغزّش فٟ رٍمٟ اٌنشثبد، فٟ ؽ١ٓ ٠ُطٍت ِٕب اٌم١بَ »اٌزؾشوبد اٌزقؼ١ذ٠خ 

. «ثٛاعجبرٕب ٚوأْ اٌجٍذ ٚا٨لزقبد ثأٌف خ١ش
اٌمقّبس 

ئٕٔب ٕ٘ب : ثذا٠خ أٌمٝ سئ١ظ ا١ٌٙئبد ا٦لزقبد٠خ اٌٛص٠ش اٌغبثك ػذٔبْ اٌمقّبس وٍّخ ِّب لبي ف١ٙب
٘ذساًال ٌٍّىّٛٔبد ا٤عبع١خ ٩ٌلزقبد اٌٍجٕبٟٔ، « وفٝ»ٌٕمٛي ٌٍمٜٛ اٌغ١بع١خ ػٍٝ اخز٩فٙب، 

ر٩ػجبًال ثّق١ش اٌّٛاه١ٕٓ ٚثّمّذساد « وفٝ»رٙغ١شاًال ٤ع١بٌٕب ٌٍٚغ١بػ ٚاٌّغزضّش٠ٓ، « وفٝ»
آْ ا٤ٚاْ ٌٍجٕبْ أْ ٠نغ ؽذاًال ٌغ١ٕٓ ػزاثٗ اٌطٛاي، ٚأْ ٠زّٕفظ اٌقؼذاء، ٚأْ . اٌج٩د ٚاٌؼجبد

ٔٛفّش ا٤ِبْ ا٦عزّبػٟ ٤ٍ٘ٗ ٚا٦هّئٕبْ ئٌٝ ِغزمجً أثٕبئٗ، ثؼ١ذاًال ِّب ٔؾٙذٖ ِٓ ٕ٘ب 
ٕٚ٘بن ِٓ ِّبسعبد ِٓ ؽأٔٙب ا٦مؼبف ِٓ ِٕؼزٗ، ٚص٠بدح اٌمٍك ث١ٓ أثٕبئٗ فٟ ظً ظشٚف 

. ع١بع١خ ٚئلزقبد٠خ ثبٌغخ اٌزؼم١ذ رؾٙذ٘ب دٚي ِٕطمزٕب اٌؼشث١خ ٨ٚ ع١ّب عٛس٠ب
ئْ ثٍذٔب ٠ؼبٟٔ ِٓ ظشٚف ؽذ٠ذح اٌمغٛح ػٍٝ اٌقؼذ اٌغ١بع١خ ٚا٨لزقبد٠خ : ٚاخزقش ثبٌمٛي
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ٚا٦عزّبػ١خ، ٌٚىٕٕب فٟ اٌّمبثً ِٓ ِٛلؼٕب ومطبع خبؿ خجِشٔب ٚرغبٚصٔب فٟ اٌّبم١١ٓ اٌمش٠ت 
ٚاٌجؼ١ذ، ظشٚفبًال ٨ ع١ّب ػٍٝ اٌقؼ١ذ ا٦لزقبدٞ أوضش ؽّذح، فأٌف رؾ١خ ٌىُ ػٍٝ فّٛدوُ 

. ٚئفشاسوُ ػٍٝ ا٦ٔزبط فٟ ظشف ِّٙب مبق ٌُ رِنك ف١ٗ ٚع١ٍخ ٩ٌعزّشاس فٟ ٘زا ا٨ٔزبط
ٚرّٛعٗ ثبعُ وً ِٛاهٓ فٟ ٌجٕبْ ئٌٝ ا٤فشلبء اٌغ١بع١١ٓ ثأعّؼُٙ ثٛلف اٌؾؾٓ اٌطبئفٟ 

ٚاٌّز٘جٟ ٚاٌؼٛدح ئٌٝ وٕف اٌذٌٚخ داػ١بًال لجً فٛاد ا٤ٚاْ ئٌٝ اٌىّف ػٓ ٘ذس اٌفشؿ اٌزٟ رزبػ 
. ٌٍجٕبْ فشفخ ثؼذ فشفخ

٘زا اٌزؾشّن، ١ٌظ ا٤ٚي ٚثبٌطجغ ٌٓ ٠ىْٛ ا٤خ١ش، ٌزا ٔأًِ أْ رٍمٝ : ٚخزُ اٌمقبس ثبٌمٛي
. فشخزٕب ٘زٖ آرأبًال فبغ١خ ٚأفؼب٨ًال ؽض١ضخ ٚٔزبئظ ِشم١خ

هشث١ٗ 
ئٕٔب ٕٔبدٞ ا٤وضش٠خ : صُ أٌمٝ سئ١ظ عّؼ١خ اٌّقبسف اٌذوزٛس عٛص٠ف هشث١ٗ وٍّخ ِّب عبء ف١ٙب

اٌقبِزخ فٟ ٌجٕبْ أ٨ رجمٝ فبِزخ أِبَ رٙذ٠ُ ثٕبء اٌذٌٚخ، أ٨ رجمٝ فبِزخ أِبَ رؼط١ً اٌزٛافك 
ػٍٝ لبْٔٛ ئٔزخبثٟ أٚ ئسعبء ا٦ٔزخبثبد ا١ٌٕبث١خ، أ٨ رجمٝ فبِزخ ػٍٝ رذ١ِش ا٦لزقبد ٚرٙذ٠ذ 

. ئٕٔب ٔمٛي ٌٍغ١ّغ ئعّؼٛا فٛد اٌن١ّش لجً فٛاد ا٤ٚاْ. ِؼ١ؾخ اٌٍجٕب١١ٔٓ فٟ ثبة سصلُٙ
أثؼذٚا ؽجؼ اٌفزٕخ ػٓ . ؽ١ّذٚا اٌج٩د ػٓ وً اٌقشاػبد ٚخقٛفبًال ػٓ اٌقشاع اٌذائش فٟ عٛس٠ب

٨ ٔمجً ثأْ ٔؼٛد عبؽخ ٌٍقشاػبد ا٦ل١ّ١ٍخ . ٌجٕبْ ئر ٨ خ١بس أِبَ اٌٍجٕب١١ٔٓ ئ٨ اٌٛؽذح
٨ – ٚاٌّز٘ج١خ، ٚلذ راق ٌجٕبْ فٟ اٌغبثك ِشاسح رغشثخ اٌؾشة ا١ٍ٘٤خ ٚأْ رىشاس٘ب ػٍٝ أسمٗ 

. ٘ٛ مشة ِٓ اٌغْٕٛ– عّؼ هللا 
ّّذٚا ٘زٖ اٌخ٩فبد ٌٚٛ ِإلزبًال، فٟ  ٚدػب اٌٍجٕب١١ٔٓ اٌز٠ٓ اػزبدٚا اٌخ٩فبد اٌغ١بع١خ أْ ٠غ

ٚلذ ٠ؾزذ اٌقشاع اٌذٌٟٚ فٟ إٌّطمخ ٚػ١ٍٙب، ِغ ِب ٠ٛلظٗ ٘زا اٌقشاع ِٓ فزٓ ِز٘ج١خ 
. ٚػمبئذ٠خ، ِٚب ع١غشّٖ ِٓ رذاػ١بد ػٍٝ اٌى١بٔبد اٌٛه١ٕخ ٚا٤ٔظّخ اٌغ١بع١خ

ٚرٛعٗ هشث١ٗ اٌٝ اٌشئبعبد اٌض٩س ثّٓ ف١ٙب اٌشئ١ظ اٌّىٍف هبٌجبًال ُِٕٙ ئٔمبر اٌٛالغ 
. ا٦لزقبدٞ اٌّزشدٞ ٚاٌنشة ث١ذ ِٓ ؽذ٠ذ ٌذسء اٌفزٕخ اٌٙٛعبء

ؽم١ش 
ٌُ رٕفغ وً : أِب سئ١ظ ارؾبد اٌغشف اٌٍجٕب١ٔخ سئ١ظ غشفخ ث١شٚد ٚعجً ٌجٕبْ ِؾّذ ؽم١ش فمبي

اٌزؾز٠شاد اٌزٟ أهٍمٕب٘ب فٟ اٌّبمٟ، ٚلٛثٍذ ع١ّغ رؾشوبرٕب ِٕٚبؽذارٕب ثغٍج١خ ِش٠جخ، 
ٚوأْ ِب ٔطبٌت ثٗ ٨ ٠ؼٕٟ وً ِٛاهٓ ٕ٘بن ِب ٠ىفٟ ِٓ أدٌخ ٚرقشفبد رغؼٍٕب ٔإِٓ ثأْ ِب 

٠ؾقً ٘ٛ ِخطو ِجَشِظ ٌنشة ا٨لزقبد ٚئفمبس إٌبط دخٍٕب فٟ اٌّؾظٛس ٌُٚ رؼذ رٕفغ 
ػ٩ِبد -اٌؼجبساد اٌذ٠جٍِٛبع١خ ٚإٌّبؽذاد ٔؾٓ ٨ ٔزؾذس ػٓ رجبهإ الزقبدٞ ٚرشاعغ ِؼذ٨د 

ا٤صِخ ا٨لزقبد٠خ ٨ ٠ىبد ٠ّشّ ٠ِٛبًال ئ٨ ٚٔغّغ ػٓ ئغ٩ق ِقٕغ ٚئف٩ط ِإعغخ ٚ٘غشح سعبي 
إٔب أِبَ رٙذ٠ذ ؽم١مٟ ٌشوبئض ا٨لزقبد اٌٛهٕٟ، فب٤صِخ اٌؾب١ٌخ رطبي ع١ّغ اٌمطبػبد . ا٨ػّبي

. ٚثبٌزبٌٟ ع١ّغ اٌٍجٕب١١ٔٓ
٠غت اْ ٠ىْٛ اٌزؾشن ٚاٌزقؼ١ذ ِشوّض٠ٓ فٟ ارغبٖ اٌطجمخ اٌغ١بع١خ اٌزٟ ٨ رٙزُ ئ٨ ئرا : ٚربثغ

ّ٘ذدد ِقبٌؾٙب فؾ١ؼ اْ ا١ٌٙئبد ا٨لزقبد٠خ ٨ رغزؼًّ اٌٛعبئً اٌزؼط١ٍ١خ ٌٍنغو ػٍٝ 
أدػٛ اٌغ١ّغ ئٌٝ ٔجز ا٦فطفبفبد . اٌّغإ١ٌٚٓ اٌّمقّش٠ٓ ئ٨ اْ ٘إ٨ء ٌُ ٠زشوٛا ٌٕب خ١بساًال 

ف١ٍغٍمٛا . ؽّب٠خ ا٤سصاق ٌٚمّخ اٌؼ١ؼ: اٌّز٘ج١خ ٚاٌفئ٠ٛخ ٚا٨رؾبد خٍف ِطٍت ٚاؽذ
. ِبو١ٕبرُٙ اٌزؾش٠ن١خ ؽزٝ ٨ رمفً ِإعغبرٕب

ٌٓ . اؽزسٚا صٛسح اٌىش٠ُ ئرا عبع، ٚؽؼجٕب وش٠ُ ٚأزُ رغؼْٛ اٌٝ رغ٠ٛؼٗ: ٚؽزس ؽم١ش ثبٌمٛي
َّش اٌضسلبء ئرا أفٍظ اٌجٍذ َّش اٌقغ١شح ٌٓ ٠غٍّٛا ئرا أسلبَ ِإؽشاد . رٕفغ إٌ ٚافؾبة اسلبَ إٌ

. ا٨لزقبد أفجؾذ أففبساًال ِىّؼجخ ثغجت ِّبسعبرُٙ ٨ٚ ِجب٨رُٙ
افشاَ 

رذاػ١ٕب ا١ٌَٛ ٤ٕٔب ٔشفل اٌّٛد اٌغش٠شٞ : ِٓ عٙزٗ، سئ١ظ عّؼ١خ اٌقٕبػ١١ٓ ٔؼّخ افشاَ لبي
ٔؾٓ أثٕبء : ٌٛهٓ، ٤ٕٚٔب ػٍٝ سغُ اٌزؾًٍ اٌىبًِ فٟ عغذ دٌٚزٕب ٚسٚؽٙب، ٔؼٍٕٙب ثبٌفُ ا٣ٌّْ
فٕؾٓ . سعبء، ٔؾٓ أثٕبء ل١بِخ، ٚوٍّب عّذد اٌذسٚة أِبِٕب، خ١بسٔب أْ ٔؾك هشلبرٕب ثأٔفغٕب

. ِزغزسْٚ فٟ ٘زٖ ا٤سك، ٚلشاسٔب أْ ٔجمٝ ف١ٙب
ٌٓ ٔشوغ، ٔمٌٛٙب ا١ٌَٛ ثقٛد ٘بدس ٌٓ ٠ٕفغ ِؼٕب اٌؾًٍ اٌؼبَ ٌٓ ٠شدػٕب ئهفبء ِؾشوبد : ٚربثغ

َٛ ا٤خشٜ، فٕؾٓ فٕبػ١ٛ ٌجٕبْ، ٠ضداد رق١ّّٕب ػٍٝ  اٌذٌٚخ، ٚا١ٙٔبس ِإعغبرٙب اٌٛاؽذح رٍ
اٌزؾذٞ ٚإٌغبػ وٍّب اؽزذد اٌقؼبة ٚٔؾٓ فٕبػ١ٛ ٌجٕبْ، عٕمبرً ثأعٕبٕٔب ٚأظبفشٔب ٌٕؾبفع 

ػٍٝ سعبٌخ ا٦ٔزبط ٚاٌٛفبء ثفزؼ فشؿ اٌؼًّ ٚاٌٝ اٌؾش٠ه فٟ ػ١ٍّخ ا٦ٔزبط فٟ اٌمطبع اٌؼبَ 
أػٍٕذ اعزغ٩ِه، ٚهبٌّب أٔذ فٟ رخجّو ٚؽًٍ ٨ٚ رغزط١غ أْ رّذ ٠ذ اٌّغبػذح، : ٔمٛي

. فشعبءًال اعزشػ
ا٤ؽمش 

ِطٍجٕب : صُ رؾذس ٔم١ت اٌّإعغبد اٌغ١بؽ١خ ٔم١ت أفؾبة اٌفٕبدق ث١بس ا٤ؽمش، فمبي
ُّ ا٨رفبق  اٌٛؽ١ذ ٘ٛ ا٨عزمشاس ٌٕزّىٓ ِٓ اػبدح إٌٙٛك ثٍجٕبْ، ٚاٌذ١ًٌ ػٍٝ رٌه أٗ ػٕذِب ر

ػٍٝ اعُ سئ١ظ ٌٍؾىِٛخ ؽؼشٔب ثأْ ٌجٕبْ ٠ٕٙل ِٓ عذ٠ذ ٚافجؼ ٕ٘بن ٚػٛد ػذح ثق١ف 
، «ِضّش ِٓ عفشاء دٚي ػذح ٚخقٛفبًال ِٓ لجً عف١ش اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ فٟ ٌجٕبْ

ا٨ِٓ ٚا٨عزمشاس ٨ٚ خ٩ؿ ٌٕب عٜٛ خش٠طخ اٌطش٠ك اٌزٟ سعّٙب سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ »ِطبٌجبًال ثـ 
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اٌؼّبد ١ِؾبي ع١ٍّبْ ٟٚ٘ ؽ١بد ٌجٕبْ، خقٛفبًال اْ اٌذٚي اٌمش٠جخ ِٓ ٌجٕبْ وأٚسٚثب ٚلجشؿ 
. «ٚلؼذ الزقبد٠بًال ِٚب١ٌبًال، ٚفٟ ؽبي ٚلغ ٌجٕبْ فٍٓ ٠مف أؽذ اٌٝ عبٔجٗ

ؽّبط 
وً عٕخ رّشّ ٔزشّؽُ ػٍٝ اٌفبئزخ، : ثذٚسٖ رؾذس سئ١ظ عّؼ١خ رغبس ث١شٚد ٔم٨ٛ ؽّبط، لبي

ُّ رٕظ١ّٗ ٠ىْٛ أخطش ِٓ اٌزٜ عجمٗ اٌّإرّشاد ا٤خ١شح وبْ ِٛمٛػٙب ئعزّبػ١بًال ! ٚوً ِإرّش ٠ز
١ِٕٙبًال، ِض٩ًال و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ ص٠بدح ا٤عٛس أٚ عٍغٍخ اٌشرت ٚاٌشٚارت، أِب ا١ٌَٛ فبٌزؾشّن ٌٗ 

ً٘ ٠جمٝ ٌٕب ئلزقبد أَ ٨؟ ً٘ ثمٟ ٌٕب ثٍذ أَ ٨؟ ثقفزٟ سئ١ظ : هبثغ ِق١شٞ ٚٚعٛدٞ
عّؼ١خ رغبس ث١شٚد، أسٜ أٔٗ ئرا اعزّش إٌض٠ف ا٦لزقبدٞ ػٍٝ ٘زا إٌؾٛ، ع١أرٟ ٠َٛ أٌزمٟ 

ثؼذ أْ ٠ىٛٔٛا لذ ... ف١ٗ اٌزغبس اٌج١بسرخ فٟ ث٩د اٌّٙغش، ثبس٠ظ أٚ ثش١ٌٓ أٚ ثٛعطٓ أٚ ث١غٕظ 
. أسغّزُٙ اٌظشٚف ٌّغبدسح ث١شٚد

ٔؾٓ غ١ش ِٛعٛد٠ٓ ٕ٘ب ا١ٌَٛ ٌىٟ ٔجش٘ٓ ٌٍّشح ا٤ٌف أْ ا١ٌٙئبد ا٦لزقبد٠خ ِّٛؽذح، فٟ ؽ١ٓ 
ٔؾٓ ِٛعٛدْٚ ٕ٘ب ٌىٟ ٔطٍك فشخخ ِذ٠ّٚخ ٚٔمٛي ئْ  (...)أْ اٌطجمخ اٌغ١بع١خ ِؾشرِخ 

ٚٔؾٓ ِٛعٛدْٚ ٌٍمٛي . لٍٛثٕب ١ٌغذ ٣ِٔخ ثبٌنؼف ٚا٦ٔىغبس، ئّٔب ثبٌؼض٠ّخ ٚاٌؼٕفٛاْ ٚاٌغنت
ئْ ثؼذ ا٘زضاص ا٤ِٓ اٌغ١بعٟ ٚا٤ِٓ اٌؼغىشٞ، أفجؼ ا٤ِٓ ا٦لزقبدٞ ا٦عزّبػٟ ِؼشّمبًال 

.  ١ٙٔ٧ٌبس
اٌج١بْ اٌخزبِٟ 

ؽبسي ػشث١ذ اٌج١بْ اٌخزبِٟ « فشأؾب٠ض»ٚأخ١شاًال ر٩ سئ١ظ اٌغّؼ١خ اٌٍجٕب١ٔخ ٌزشاخ١ـ ا٦ِز١بص 
ّّٓ رٛف١بد اٌٍمبء، ٚعبء أثشص٘ب رؾز٠ش ا١ٌٙئبد ا٨لزقبد٠خ ِٓ اٌؼٛالت اٌٛخ١ّخ ٌٍغّٛد  اٌزٞ رن

فّإؽش صمخ اٌّغزٍٙه أخفل ثٕغجخ . اٌزٞ أدّٜ اٌٝ رشاعغ ِخ١ف فٟ اٌّإؽشاد ا٨لزقبد٠خ
ٚدػٛرٙب .  فٟ اٌّئخ68.6 فٟ اٌّئخ، ٚا٨عزضّبس ا٨عٕجٟ 17.5 فٟ اٌّئخ، ٚػذد اٌغبئؾ١ٓ 37

اٌٝ رٕف١ز خطٛاد ئٔمبر٠خ أّ٘ٙب رؾى١ً ؽىِٛخ ِزغبٔغخ ٚفبػٍخ ٚلبدسح، ٦ٔؼبػ ا٨لزقبد 
. ٚرؾم١ك آِبي اٌٍجٕب١١ٔٓ

وزٌه ٔبؽذد ا١ٌٙئبد سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ اٌغؼٟ ٌذٜ ا٨فشلبء اٌغ١بع١١ٓ اٌٝ رغذ٠ذ ا٨ٌزضاَ 
« اػ٩ْ ثؼجذا الزقبدٞ»ٚسٚؽ١زٗ، داػ١خ ا٠بٖ اٌٝ اٌؼًّ ػٍٝ أزبط « اػ٩ْ ثؼجذا»ثّجبدب 

. ا٨ٔزبع١خ ٚاٌزٕبفغ١خ ٚاٌؼذاٌخ ا٨عزّبػ١خ: ٠ؾ١ّذ ا٨لزقبد ٠ٚذّػّٗ ػٍٝ اعبط ِؼبدٌخ
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Media Monitoring Template vierge.doc  Page | 15 of 24 

Disclaimer: Information in this document has been compiled by the Office of the Chairman of the 
Board of Directors of Fransabank for internal informative use only. Fransabank declines any 
responsibility for the contents herein. 

 

 

 
 

Back to Top 
 

  

 

   

 

 

 
 

 ئلزقبد ِؾٍٟ <  ئلزقبد  <  اٌقفؾخ اٌشئ١غ١خ  
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فشخخ اٌغنت اٌزؾز٠ش٠خ »ٔظّذ ا١ٌٙئبد ا٨لزقبد٠خ فٟ ٌجٕبْ، ٌمبء ِٛعؼب فٟ اٌج١بي ثؼٕٛاْ 
، ؽنشٖ ؽؾذ ِٓ اٌؾخق١بد ا٨لزقبد٠خ ٚاٌقٕبػ١خ ٚسعبي ا٤ػّبي «١ٌجمٝ ثٍذ ٚالزقبد

. ٚاٌّٙز١ّٓ
{ اٌمقبس  {

ٍٔزمٟ »: ثؼذ إٌؾ١ذ اٌٛهٕٟ، رؾذس سئ١ظ ا١ٌٙئبد ا٦لزقبد٠خ اٌٛص٠ش اٌغبثك ػذٔبْ اٌمقبس، ٚلبي

ا١ٌَٛ فٟ ٘زا اٌزغّغ ا٨لزقبدٞ، ٌٕغذد ٥ٌٚعف اٌقشخخ اٌزٟ أهٍمٕب٘ب فٟ آخش ٌمبء، ػٍٙب رؾشن 
٘زٖ اٌّشح مّبئش اٌمٜٛ اٌغ١بع١خ، ٚرؾضُٙ ػٍٝ رؾًّ ِغإ١ٌٚبرُٙ اٌٛه١ٕخ ٌٚٛ ٌّشح ٚاؽذح، ِٓ 

. أعً ئػبدح إٌجل ئٌٝ الزقبدٔب اٌٛهٕٟ، اٌزٞ ٠ؼبٟٔ رجبهإا ؽذ٠ذا ِٕز عٕٛاد ػذ٠ذح
٘ذسا ٌٍّىٛٔبد ا٤عبع١خ ٩ٌلزقبد « وفٝ»إٔٔب ٕ٘ب ٌٕمٛي ٌٍمٜٛ اٌغ١بع١خ ػٍٝ اخز٩فٙب، »ٚأوذ 

ر٩ػجب ثّق١ش اٌّٛاه١ٕٓ « وفٝ»رٙغ١شا ٤ع١بٌٕب ٌٍٚغ١بػ ٚاٌغزضّش٠ٓ، « وفٝ»اٌٍجٕبٟٔ، 

آْ ا٤ٚاْ ٌٍجٕبْ أْ ٠نغ ؽذا ٌغ١ٕٓ ػزاثٗ اٌطٛاي، ٚأْ ٠زٕفظ اٌقؼذاء، . ٚثّمذساد اٌج٩د ٚاٌؼجبد
ٚأْ ٔٛفش ا٤ِبْ ا٦عزّبػٟ ٤ٍ٘ٗ ٚا٦هّئٕبْ ػٍٝ ِغزمجً أثٕبئٗ، ثؼ١ذا ػٓ ِب ٔؾٙذٖ ِٓ ٕ٘ب 

ٕٚ٘بٌه ِٓ ِّبسعبد ِٓ ؽأٔٙب ا٦مؼبف ِٓ ِٕؼزٗ، ٚص٠بدح اٌمٍك ث١ٓ أثٕبئٗ فٟ ظً ظشٚف 
. «ع١بع١خ ٚئلزقبد٠خ ثبٌغخ اٌزؼم١ذ رؾٙذ٘ب دٚي ِٕطمزٕب اٌؼشث١خ ٨ٚ ع١ّب عٛس٠ب

أِبَ ٘زا وٍٗ، ٨ ثذ ِٓ اٌزؾز٠ش ِٓ أْ أٞ رذ٘ٛس فٟ ٘زا اٌّغبي ع١ىْٛ ٌٗ رذاػ١بد »ٚاػزجش أٔٗ 

ِإصشح ١ٌظ فمو ػٍٝ اٌؾشوخ ا٦لزقبد٠خ ثؾىً ػبَ ثً ػٍٝ ؽشوخ ا٦عزضّبساد ثؾىً خبؿ 
. «ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌذاخٍٟ ٚاٌخبسعٟ

ثىً ِب ٘ٛ ؽك، ٚثبعُ وً ِٛاهٓ ؽش فٟ ٌجٕبْ، ُٚ٘ وضش، أرٛعٗ ئٌٝ ا٤فشلبء اٌغ١بع١١ٓ »: ٚلبي
ثأعّؼُٙ ٌٛلف اٌؾؾٓ اٌطبئفٟ ٚاٌّز٘جٟ ٚاٌؼٛدح ئٌٝ وٕف اٌذٌٚخ، ٚأدػُٛ٘ لجً فٛاد ا٤ٚاْ 

ئٌٝ اٌىف ػٓ ٘ذس اٌفشؿ اٌزٟ رزبػ ٌٍجٕبْ فشفخ ثؼذ فشفخ، ٚئٌٝ رؾًّ ِغإ١ٌٚبرُٙ رغبٖ اٌج٩د 
ٚاٌؼجبد فٟ ؽبمشُ٘ ِٚغزمجٍُٙ، ٚاٌؼٛدح ثغذ ٚاٌزضاَ ئٌٝ اٌؾٛاس ٚرٍج١خ دػٛح فخبِخ سئ١ظ 

اٌغّٙٛس٠خ اٌؼّبد ١ِؾبي ع١ٍّبْ فٟ ٘زا اٌّغبي، ٚرغ١ًٙ ِّٙخ اٌشئ١ظ اٌّىٍف رّبَ ع٩َ 

. ٌزؾى١ً ؽىِٛخ عذ٠ذح رزؾًّ ِغإ١ٌٚبرٙب فٟ أعشع ٚلذ ِّىٓ
ئْ ٘زا اٌزؾشن، ١ٌظ ا٤ٚي، ٚثبٌطجغ ٌٓ ٠ىْٛ ا٤خ١ش، ٌزا ٔأًِ أْ رٍمٝ فشخزٕب ٘زٖ آرأب »: ٚخزُ

فبغ١خ ٚأفؼب٨ ؽض١ضخ ٚٔزبئظ ِشم١خ، ٤ٕٔب خ٩ف رٌه ٔإوذ إٔٔب ٌٓ ٔمف ِىزٛفٟ ا٠٤ذٞ رغبٖ 
اٌزؾذ٠بد ا٦لزقبد٠خ اٌزٟ رطشق أثٛاثٕب، وّب ٌٓ ٔغّؼ ثبعزّشاس رف٠ٛذ ٚ٘ذس اٌفشؿ اٌزٟ رزبػ ٌٕب 

ٌٚزٌه عٕغؼٝ ٚٔغٙذ ٚٔؼًّ وّب ٌُ ٕٔمطغ ٠ِٛب ٌؾّب٠خ ئلزقبدٔب ِٓ وً ػضشح، ٚٔغٕت ٚهٕٕب وً 

. «م١ُ، ٌٕجٕٟ ٌٕب ٤ٚع١بٌٕب ٚئٔغبٕٔب ٚئْ عغً ئٔغبصارٕب ٘ٛ خ١ش ؽب٘ذ ٌٕب
{ ؽم١ش  {

ٌُ رٕفغ وً اٌزؾز٠شاد اٌزٟ أهٍمٕب٘ب فٟ »: ٚر٩ٖ سئ١ظ ارؾبد اٌغشف اٌٍجٕب١ٔخ ِؾّذ ؽم١ش
. اٌّبمٟ، ٚلٛثٍذ ع١ّغ رؾشوبرٕب ِٕٚبؽذارٕب ثغٍج١خ ِش٠جخ، ٚوأْ ِب ٔطبٌت ثٗ ٨ ٠ؼٕٟ وً ِٛاهٓ

ٕ٘بن ِب ٠ىفٟ ِٓ ادٌخ ٚرقشفبد رغؼٍٕب ٔإِٓ اْ ِب ٠ؾقً ٘ٛ ِخطو ِجشِظ ٌنشة ا٨لزقبد ٚافمبس 
. إٌبط

ٔؾٓ ٨ ٔزؾذس ػٓ رجبهإ . ٌمذ دخٍٕب فٟ اٌّؾظٛس ٌُٚ رؼذ رٕفغ اٌؼجبساد اٌذ٠جٍِٛبع١خ ٚإٌّبؽذاد

اْ ا١ٌٙئبد . الزقبدٞ ٚرشاعغ ِؼذ٨د إٌّٛ ٔؾٓ ا١ٌَٛ أِبَ ا١ٙٔبس وبًِ ٚوغبد غ١ش ِغجٛق
٨ ٠ىبد ٠ّش ٠َٛ ئ٨ ٚٔغّغ ػٓ ئغ٩ق . ا٨لزقبد٠خ ٟ٘ اٚي ِٓ ٠ٍزمو ػ٩ِبد ا٤صِخ ا٨لزقبد٠خ

إٔٔب أِبَ رٙذ٠ذ ؽم١مٟ ٌشوبئض ا٨لزقبد اٌٛهٕٟ، . ِقٕغ ٚاف٩ط ِإعغخ ٚ٘غشح سعبي ا٨ػّبي
. فب٤صِخ اٌؾب١ٌخ رطبي ع١ّغ اٌمطبػبد ، ٚثبٌزبٌٟ ع١ّغ اٌٍجٕب١١ٔٓ

ا٨ؽزمبْ اٌغ١بعٟ ٠ٌٛذ ئمطشاثبد أ١ِٕخ ٌىٓ ا١ٙٔ٨بس ا٨لزقبدٞ ع١فغش صٛسح اعزّبػ١خ »ٚأوذ أْ 

ٔؾٓ ٔؾٙذ ٘زٖ ا٠٤بَ ػذدا ِٓ ا٤ؽذاس اٌّإٌّخ اٌزٟ رإؽش ئٌٝ ؽغُ . رغمو ع١ّغ اٌّؾشِبد
. اٌؾبعخ ٚاٌؼٛص اٌٍز٠ٓ ٠ؼبٟٔ ِّٕٙب اٌّٛاهٓ
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ٚئصاء ٘زا اٌٛالغ ا١ٌ٤ُ ِب صٌٕب ِٓ دْٚ ؽىِٛخ ٚاٌطجمخ اٌغ١بع١خ رٕزظ أصِبد ِؾ١ٍخ ٚئرا مبلذ ثٙب 

اٌغجً اعزٛسدد أصِبد ِٓ اٌخبسط، ٚوً رٌه دْٚ ا٨ٌزفبد ئٌٝ َّ٘ٛ إٌبط اٌز٠ٓ ٠ذػْٛ 
. ٚؽزٝ ٠زغٕجٛا اٌّؾبعجخ ِٓ إٌبط أٌغ١ذ ا٨ٔزخبثبد. رّض١ٍُٙ

ٔؾٓ ٕٔبؽذ ؽىّخ سئ١ظ اٌج٩د اٌزٞ ِب صاي ٠ؾظٝ ثبؽزشاَ ٚصمخ إٌبط ٌىٟ ٠غبسع ثاه٩ق ؽٛاس 

. الزقذٞ ٦ٔمبر ا٨لزقبد ف٩ ٠ؾٙذ ػٙذٖ ا١ٙٔبس ا٨لزقبد
{ افشاَ  {

ٌٓ ٠ٕفغ ِؼٕب . ٔمٌٛٙب ا١ٌَٛ ثقٛد ٘بدس. ٌٓ ٔشوغ»: ٚر٩ٖ سئ١ظ عّؼ١خ اٌقٕبػ١١ٓ ٔؼّخ افشاَ
. ٌٓ ٠شدػٕب ئهفبء ِؾشوبد اٌذٌٚخ، ٚا١ٙٔبس ِإعغبرٙب اٌٛاؽذح رٍٛ ا٤خشٜ. اٌؾًٍ اٌؼبَ

ٚعٕمبرً . فٕؾٓ فٕبػ١ٟ ٌجٕبْ، ٠ضداد رق١ّّٕب ػٍٝ اٌزؾذٞ ٚإٌغبػ وٍّب اؽزذد اٌقؼبة
. ثأعٕبٕٔب ٚأظبفشٔب ٌٕؾبفع ػٍٝ سعبٌخ ا٦ٔزبط ٚاٌٛفبء ثفزؼ فشؿ اٌؼًّ

ٌمذ أػٍٕذ اعزغ٩ِه، ٚهبٌّب أٔذ فٟ : ٚاٌٝ اٌؾش٠ه فٟ ػ١ٍّخ ا٦ٔزبط فٟ اٌمطبع اٌؼبَ ٔمٛي

. رخجو ٚؽًٍ ٨ٚ رغزط١غ أْ رّذ ٠ذ اٌّغبػذح، فشعبء اعزشػ
ٌمذ رخبرٌذ ه٩٠ٛ فٟ . ٨ رؼبلت اٌزٛظ١ف فٟ خٍك فشؿ اٌؼًّ. سعبء، وف ػٓ ػشلٍخ ػٍّٕب

ٌُٚ رزفك ػٍٝ رٕف١ز خطخ ٚامؾخ ٦ف٩ػ . ئه٩ق ِؾشٚع اٌزؾشوخ ث١ٓ اٌمطبػ١ٓ اٌؼبَ ٚاٌخبؿ
ٌُٚ رؾشع . ٌُٚ رٕفز لبْٔٛ ئػبدح ا١ٌٙىٍخ فٟ لطبع اٌىٙشثبء. اٌقٕذٚق اٌٛهٕٟ ٌٍنّبْ ا٨عزّبػٟ

ٌُ ٔش ؽ١ئب ِٓ . ٌُٚ رؾُ ئٔزبعٕب اٌٛهٕٟ ِٓ ا٨غشالبد. لٛا١ٔٓ رؾذ ِٓ ا٨عز١شاد ٚرض٠ذ ِٓ اٌزقذ٠ش

. رٌه وٍٗ ػٍٝ ا٤سك
فّب ِٓ . اعمطٛا اٌزجؼ١خ ٌذٚي ِٚؾبٚس ئل١ّ١ٍخ ٚد١ٌٚخ، ٚاٌزضِٛا ٔذاء ثؼجذا»: ٚرٛعٗ اٌٝ اٌغ١بع١١ٓ

ؽىٍٛا ؽىِٛخ رشعٟ ا٤ِٓ ٚرؾًّ َّ٘ٛ . أؽذ ٠ش٠ذ ِقٍؾخ ؽؼجٕب، ئ٨ ئرا رّبؽذ ِغ ِقبٌؾٗ
ٚاٌزضِٛا ؽقش٠خ اٌمشاساد فٟ . أٔزغٛا لبٔٛٔب أزخبث١ب ػقش٠ب ٠ىشط إٌّبففخ ٠ٚؾّٟ اٌؾشاوخ. إٌبط

. أٚلفٛا ا٨ٔض٨ق ٔؾٛ اٌٙب٠ٚخ. اٌّإعغبد اٌذعزٛس٠خ، ٚثؼذ٘ب ار٘جٛا اٌٝ ا٨ٔزخبثبد
آْ ا٤ٚاْ . ٌمذ آْ ا٤ٚاْ ٌٛمغ خطخ هٛاسب رؼضص ٚرذػُ اٌقّٛد اٌقٕبػٟ ٚرٕمز ا٨لزقبد اٌٛهٕٟ

. ٌزذسوٛا أْ أ٠ٌٛٚخ ؽؼجٕب ٟ٘ اٌؼ١ؼ ثفشػ ٚوشاِخ

{ ؽّبط  {
وً عٕخ رّش ٔزشؽُ ػٍٝ »ٚأٌمٝ سئ١ظ عّؼ١خ رغبس ث١شٚد ٔم٨ٛ ؽّبط، وٍّخ سأٜ ف١ٙب أْ 

اٌّإرّشاد ا٤خ١شح وبْ ِٛمٛػٙب . ٚوً ِإرّش ٠زُ رٕظ١ّٗ ٠ىْٛ أخطش ِٓ اٌزٞ عجمٗ. اٌفبئزخ
ئعزّبػ١ب ١ِٕٙب، ِض٩ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ ص٠بدح ا٤عٛس أٚ عٍغٍخ اٌشرت ٚاٌشٚارت، أِب ا١ٌَٛ، فبٌزؾشن 

ً٘ ٠جمٝ ٌٕب ئلزقبد أَ ٨؟ : ٌٗ هبثغ ِق١شٞ ٚٚعٛدٞ

« ً٘ ٠جمٝ ٌٕب ثٍذ أَ ٨؟
ئرا ئعزّش إٌضف ا٦لزقبدٞ ػٍٝ ٘زا إٌؾٛ، - ثقفزٟ سئ١ظ عّؼ١خ رغبس ث١شٚد، أسٜ أٔٗ »: ٚلبي

عٛف ٠أرٟ ٠َٛ أٌزمٟ ف١ٗ اٌزغبس اٌج١بسرخ فٟ ث٩د اٌّٙغش، ثبس٠ظ أٚ ثش١ٌٓ أٚ ثٛعطٓ أٚ ث١غٕغ، 
. ثؼذ أْ ٠ىٛٔٛا لذ أسغّزُٙ اٌظشٚف ػٍٝ ِغبدسح ث١شٚد

ٔؾٓ غ١ش ِٛعٛد٠ٓ ٕ٘ب ا١ٌَٛ ٌىٟ ٔجش٘ٓ ٌٍّشح ا٤ٌف أْ ا١ٌٙئبد ا٦لزقبد٠خ ِٛؽذح، فٟ ؽ١ٓ أْ 
٨ٚ ٔؾٓ ِٛعٛدْٚ ِٓ أعً رمذ٠ُ ف٩ح ا٦عزّطبس عّبػ١ب، ٌشثّب . اٌطجمخ اٌغ١بع١خ ِؾشرِخ

ٌٚٛ عضئ١ب، - رٍطف ػ١ٍٕب اٌغّبء ٚرؾشن اٌٛمغ ؽ١ئب ِب ػٍٝ ِؾبسف فقً اٌق١ف، ٌىٟ ٔؼٛك 

. اٌخغبئش اٌّزشاوّخ
. ٨ٚ ٔؾٓ ِٛعٛدْٚ ٌٍجىبء ٚإٌؾ١ت ٚا٦عزغ٩َ ٚسفغ اٌشا٠بد اٌج١نبء

ثبٌؼىظ رّبِب، ٔؾٓ ِٛعٛدْٚ ٕ٘ب ٌىٟ ٔطٍك فشخخ ِذ٠ٚخ ٚٔمٛي ئْ لٍٛثٕب ١ٌغذ ٣ِٔخ ثبٌنؼف 
. ٚا٨ٔىغبس، ئّٔب ثبٌؼض٠ّخ ٚاٌؼٕفٛاْ ٚاٌغنت

ٚٔؾٓ ِٛعٛدْٚ ٌٍمٛي ئْ ثؼذ ئ٘زضاص ا٤ِٓ اٌغ١بعٟ ٚا٤ِٓ اٌؼغىشٞ، أفجؼ ا٤ِٓ ا٦لزقبدٞ 

. ا٦عزّبػٟ ِؼشمب ١ٙٔ٧ٌبس
ٚٔؾٓ ِٛعٛدْٚ فٟ مٛء رخبري اٌطجمخ اٌغ١بع١خ ٌٕمٛي ئْ ا١ٌٙئبد ا٦لزقبد٠خ عزأخز ث١ذ٘ب 

! ا٤ِش ا٦لزقبدٞ ٌٕب»اٌّجبدسح ٚرمٛي 
فج١ّٕب وٕب ٔزٛلغ أْ ٠ط١ش ِغٍظ إٌٛاة ٠ٚجمٝ ِٛعُ اٌق١ف، ٚئر ثّٛعُ اٌق١ف ٠ط١ش ٠ٚجمٝ 

. اٌّغٍظ ا١ٌٕبثٟ

ِب ٘ٛ اٌّطٍٛة ئرا؟ »: ٚعأي
رٛافك اٌٍجٕب١١ٔٓ ؽٛي اٌغٙبد أٚ اٌؾ١بد، ف٩ ِغبي ٌٍّغبوٕخ أٚ اٌزؼب٠ؼ ث١ٓ ع١بعخ اٌغٙبد : أ٨ٚ- 

. ٚئلزقبد اٌؾ١بد، ٚا٦خز١بس ٨ ِفش ِٕٗ
فاِب أْ رإِٓ . ػٍٝ اٌطجمخ اٌغ١بع١خ أْ رزؾًّ ِغإ١ٌٚبرٙب ثؼذِب ِذدد ٌٕفغٙب ثٛلبؽخ: صب١ٔب- 

. ٌٕب ا٦عزمشاس، أٚ أْ ٔخشط اٌذعب١ٌٓ ِٓ ا١ٌٙىً
ٔإ٠ذ ئعشاء ؽٛاس ئلزقبدٞ ئٔمبرٞ، ثشئبعخ فخبِخ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ، ٚٔطبٌت ثادساط ثٕذ ٚؽ١ذ : صبٌضب- 

، ٚرٌه ٌزغ١١ظ ِب رجمٝ ِٓ لطبػبد «ا٦عزشار١غ١خ اٌذفبػ١خ ا٦لزقبد٠خ»: ػٍٝ عذٚي أػّبٌٗ ٚ٘ٛ

. ئٔزبع١خ
اٌٛهٓ »: ئ٠غبد ؽؼبس ٠ٛؽذ اٌٍجٕب١١ٔٓ خ٩فب ٌٍضبٌٛس اٌّؼشٚف اٌزٞ ٠فشلُٙ، ف٩ٙ رج١ٕٕب ؽؼبس: ساثؼب- 

؟ «ٚاٌّغزّغ ٚا٦لزقبد
. «فاِب أْ ٔؼ١ؼ ِٛؽذ٠ٓ، أٚ أْ ّٔٛد ِؾشر١ِٓ. ٚهٓ ٚاؽذ، ِغزّغ ٚاؽذ، ئلزقبد ٚاؽذ»: ٚخزُ

{ ا٨ؽمش  {

صُ أٌمٝ سئ١ظ ٔمبثخ افؾبة اٌفٕبدق ث١بس اؽمش وٍّخ سوض ف١ٙب ػٍٝ غ١بة اٌغ١بػ اٌخ١ٍغ١١ٓ اٌز٠ٓ 
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.  فٟ اٌّئخ ِٓ ا٨عزضّبساد ا٨عٕج١خ فٟ ٌجٕب50ِْٓ اٌّغّٛع اٌؼبَ ٚ% ٠85ؾىٍْٛ 

ٚاػزجش اْ اٌغجت فٟ اٌزشاعغ ٠ؼٛد اٌٝ ػذَ ا٨عزمشاس ا٨ِٕٟ ٚاٌغ١بعٟ ِإوذا اْ اٌّؼشوخ 
١ٌغذ ث١ٓ فٕبدق اٌغجً ٚفٕبدق ث١شٚد ٨ٚ ِطبػُ ِٕطمخ مذ ِطبػُ ِٕطمخ اخشٜ ِؼزجشا اْ 

. اٌط٩ة ٠زغبءٌْٛ ا١ٌَٛ ػٓ فشؿ اٌؼًّ اٌنبئؼخ خ٩ي ٘زا اٌق١ف

. ٚاوذ ا٨ؽمش اْ ٌجٕبْ ٘ٛ ٍِه اٌفشؿ اٌنبئؼخ
{ ػشث١ذ  {

: ٚأٌمٝ سئ١ظ اٌغّؼ١خ اٌٍجٕب١ٔخ ٌزشاخ١ـ ا٦ِز١بص ؽبسي ػشث١ذ رٛف١بد ا١ٌٙئبد ا٨لزقبد٠خ
أط٩لب ِٓ رٌه، رؾزس ا١ٌٙئبد ا٨لزقبد٠خ ِٓ اٌؼٛالت اٌٛخ١ّخ ٌٍغّٛد اٌزٞ أدٜ اٌٝ رشاعغ »

 ثبٌّئخ، ٚػذد 37فّإؽش صمخ اٌّغزٍٙه أخفل ثٕغجخ . ِخ١ف فٟ اٌّإؽشاد ا٨لزقبد٠خ
. « ثبٌّئخ68.6 فٟ اٌّئخ، ٚا٨عزضّبس ا٨عٕجٟ ثٕغجخ 17.5اٌغبئؾ١ٓ ثٕغجخ 

رذػٛ ا١ٌٙئبد ا٨لزقبد٠خ، ٚثبفشاس، اٌٝ رٕف١ز خطٛاد أمبر٠خ، اّ٘ٙب،رؾى١ً ؽىِٛخ »: ٚربثغ

. ِزغبٔغخ ٚفبػٍخ ٚلبدسح، ٨ٔؼبػ ا٨لزقبد ٚرؾم١ك آِبي اٌٍجٕب١١ٔٓ
ٚرٕبؽذ ا١ٌٙئبد ا٨لزقبد٠خ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ، اٌغؼٟ ٌذٜ ا٨فشلبء اٌغ١بع١١ٓ اٌٝ رغذ٠ذ ا٨ٌزضاَ 

ٚسٚؽ١زٗ، ٌٕبؽ١خ رؾغ١غ اٌؾٛاس ٚاٌزٙذئخ ا١ِٕ٤خ ٚاٌغ١بع١خ ٚخبفخ « اػ٩ْ ثؼجذا»ثّجبدٜء 
ا٦ػ١ِ٩خ، ٚاٌزٛافك ػٍٝ صٛاثذ ٚلٛاعُ ِؾزشوخ، امبفخ اٌٝ رؾ١١ذ ٌجٕبْ ػٓ ع١بعخ اٌّؾبٚس 

. ٚاٌقشاػبد ا٦ل١ّ١ٍخ

، ٠ؾ١ذ ٠ٚذػُ ا٨لزقبد ػٍٝ «اػ٩ْ ثؼجذا الزقبدٞ»ٚرذػٛ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ٌٍؼًّ ػٍٝ أزبط 
. ا٨ٔزبع١خ ٚاٌزٕبفغ١خ ٚاٌؼذاٌخ ا٨عزّبػ١خ: اعبط ِؼبدٌخ

فبٌغ١ؼ اٌٍجٕبٟٔ . ٚرإوذ دٚس اٌغ١ؼ اٌٍجٕبٟٔ فٟ ا٨ِغبن ثب٤ِٓ ٚمشة اٌّخ١ٍٓ ث١ذ ِٓ ؽذ٠ذ
٘ٛ اٌّإعغخ اٌنبِٕخ ٌٍغٍُ ا٤ٍٟ٘ ٚاٌّغغذح ٌٍٛؽذح اٌٛه١ٕخ، ٚ٘ٛ ٠زّزغ ثغطبء ؽؼجٟ ٚاعغ 

. «٠خٌٛٗ اٌم١بَ ثٛاعجٗ اٌٛهٕٟ
رٕجٗ ا١ٌٙئبد ا٨لزقبد٠خ اٌٝ مشٚسح ئ٠غبد ؽٍٛي أغب١ٔخ، رشرىض ػٍٝ افبٌخ اٌٍجٕب١١ٔٓ »: ٚلبي

ٚل١ُّٙ، ٌمن١خ إٌبصؽ١ٓ اٌغٛس١٠ٓ، ٌىٟ ٨ ٠ؾىٍٛا ػجئب ٚخ٩ٍ ث٠ٛ١ٕب ػٍٝ ِغزّغ ٠شصػ أف٩ رؾذ 

. اػجبء الزقبد٠خ ِٚؼ١ؾ١خ ِضِٕخ
ٚرإوذ ا١ٌٙئبد أْ ِٓ ٚاعجٙب اه٩ق ٘زٖ اٌقشخخ اٌغذ٠ذح، ٔظشا اٌٝ رّبدٞ اً٘ اٌغ١بعخ فٟ 

اّ٘بي اثغو ٚاعجبرُٙ رغبٖ ِغزّؼُٙ، ٚرؾ١ٍُّٙ ِغإ١ٌٚخ اٌزشدٞ اٌّغزّش، سافؼخ ػجش رٌه 
. «ِغزٜٛ اٌّغبءٌخ رغبٖ اٌزمق١ش ٚعٛء ا٤داء

ِٓ ػّبي ٚافؾبة ػًّ، ِٓ ِٕزغجٓ ٚافؾبة لٍُ ِٚٙٓ »ٚرٛعٗ ثٕذاء اٌٝ اٌّغزّغ اٌٍجٕبٟٔ، 

ؽشح، ٚاٌٝ وبفخ ١٘ئبد اٌّغزّغ، ٌؾّب٠خ ِقبٌؾُٙ اٌؾ٠ٛ١خ، ١ٌٚؾىٍٛا ؽٍمخ مغو ٚرأص١ش ١ٌٚجبدسٚا 
ِبرا فؼٍزُ ثبٌجٍذ؟ ِبرا : اٌٝ اػ٩ْ سفل اٌٛالغ ا١ٌّٙٓ، ١ٌٚخبهجٛا اً٘ اٌغ١بعخ ثقٛد ٚاؽذ

« فؼٍزُ ثب٨لزقبد؟ ِبرا فؼٍزُ ثّقبٌؼ اٌّغزّغ؟ ِبرا فؼٍزُ ثٍمّخ ػ١ؼ اٌٍجٕب١١ٔٓ؟
ئر رإوذ ا١ٌٙئبد ا٦لزقبد٠خ ِغذدا ئ٠ّبٔٙب ثمذسح اٌٍجٕب١١ٔٓ ػٍٝ اٌؼًّ ِؼب ٌزخطٟ »: ٚخزُ

اٌّقبػت ٚاٌّؾٓ، رؼٍٓ ا١ٌٙئبد أْ ا١ٌَٛ ٘ٛ ثذا٠خ رؾشوٙب اٌزؾز٠شٞ، ٚعز١ٍٗ عٍغٍخ ِٓ 
ف٩ ٠ّىٓ أْ ٔغزّش ثزٍمٟ اٌنشثبد، فٟ ؽ١ٓ ٠طٍت ِٕب اٌم١بَ ثٛاعجبرٕب ٚوأْ . اٌزؾشوبد اٌزقؼ١ذ٠خ

 .«اٌجٍذ ٚا٨لزقبد ثأٌف خ١ش
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ٌمبء اٌمٜٛ االلزقبد٠خ ؽذد ػٍٝ ع١بعخ إٌؤٞ ثبٌٕفظ ٚاػالْ 
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عٍحبنً  
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 06:17 2013 ١ٔٛ٠ٛ 12االسثؼبء , ثبرش٠غ١ب عالد  

 

ألْ ..." فشخخ غنت رؾز٠ش٠خ ١ٌجمٝ ثٍذ ٚالزقبد"ثبألِظ ٔضٌذ ا١ٌٙئبد االلزقبد٠خ اٌٝ اٌج١بي ٚأهٍمذ 

ٌزؾش٠ه مّبئش اٌغ١بع١١ٓ " ا١ٌٙئبد"ثبألِظ ػال فٛد . اٌّخبهش ثبرذ رٙذد ٚالؼب الزقبد٠ب ٚاعزّبػ١ب ثشِزٗ

داػ١خ اٌٝ االٌزضاَ لٛال ٚفؼال ثغ١بع١خ إٌؤٞ ثبٌٕفظ ٚاػالْ ثؼجذا، ِٚؼزجشح أٔٗ آْ األٚاْ ٌٛمغ خطخ هٛاسة 

ٚرٍه اٌقشخخ ١ٌغذ االٌٚٝ اٌزٟ رطٍمٙب ا١ٌٙئبد ثً . رؼضص ٚرذػُ اٌقّٛد اٌقٕبػٟ ٚرٕمز االلزقبد اٌٛهٕٟ

عجك أْ اهٍمزٙب ِشاد ػذح اال أٔٙب ٌُ رغذ ا٢راْ اٌقبغ١خ ٌٙب ، ِٓ ٕ٘ب عبء ػضِٙب ٘زٖ اٌّشح ػٍٝ ػذَ 

" اٌجٍذ"االٌزضاَ فمو ثشفغ فٛرٙب ثً ثّزبثؼخ رؾشوبرٙب ، وّب وؾف سئ١ظ ارؾبد اٌغشف اٌٍجٕب١ٔخ ِؾّذ ؽم١ش ٌـ

ألْ اٌّٛمٛع ٌُ ٠ؼذ ٠ؾزًّ أوضشػٍٝ ؽذ رؼج١شٖ ، ِٓ ٕ٘ب عززبثغ ا١ٌٙئبد رٛافٍٙب ِغ االػال١١ِٓ ٚاٌشأٞ اٌؼبَ 

. ػٍّبً أٔٙب عزغزّغ خالي ا١ِٛ١ٌٓ اٌّمج١ٍٓ اللشاس خطخ رؾشوٙب اٌّمجٍخ

 

اْ ا١ٌٙئبد عززٛافً ِغ اٌشأٞ اٌؼبَ ِٓ خالي ؽٍّخ رمَٛ ثٙب ٌالهالع ػٍٝ " اٌجٍذ"اػزجش ؽم١ش فٟ ؽذ٠ضٗ ٌـ 

ِطبٌت اٌّٛاهٓ ِٚب ارا وبْ ٠ش٠ذ اْ ٠ؼ١ؼ ثزّي أٚ ثىشاِخ، أْ ٠جمٝ عٛػبْ اٚ ٠ؼ١ؼ ؽجؼبْ، أْ ٠شعً اٚالدٖ 

ٌٓ ٔغزغٍُ "ٚلبي ؽم١ش إٔب . ١ٌجٕٝ ػٍٝ اٌؾٟء ِمزنبٖ ٠ٚزمشس اٌزؾشن اٌّمجً ١ٌٍٙئبد ... اٌٝ اٌّذاسط أٚ ال

ٚػٓ اِىب١ٔخ ارغبٖ ا١ٌٙئبد ٔؾٛ ". ِٕز ا١ٌَٛ ار ٚفٍٕب اٌٝ ٚمغ ؽ١ش فبؽت اٌؼًّ ٚاٌؼبًِ فٟ خطش اال١ٙٔبس

. االمشاة مّٓ خطزٙب اٌزقؼ١ذ٠خ، لبي ؽم١ش ٌُ رؾذد ثؼذ رفبف١ً خطخ اٌزؾّشن ٌىٓ وً ؽٟء ٚاسد 

ٚوبٔذ ا١ٌٙئبد االلزقبد٠خ اٌٍجٕب١ٔخ ٔظّذ أِظ ٌمبء ِٛعؼبً فٟ ث١بي رٕبٚة ف١ٗ اػنبإ٘ب ػٍٝ اٌىالَ فطبٌت 

سئ١ظ ا١ٌٙئبد االلزقبد٠خ اٌٛص٠ش اٌغبثك ػذٔبْ اٌمقبس ثبٌؼٛدح اٌٝ اٌؾٛاس ٚرٍج١خ دػٛح سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ 

اٌؼّبد ١ِؾبي ع١ٍّبْ فٟ ٘زا اٌّغبي، ٚرغ١ًٙ ِّٙخ اٌشئ١ظ اٌّىٍف رّبَ عالَ ٌزؾى١ً ؽىِٛخ عذ٠ذح رزؾًّ 

ٍٔزمٟ ا١ٌَٛ ٌٕغذد ٌٚألعف اٌقشخخ اٌزٟ أهٍمٕب٘ب فٟ اٌٍمبء "ٚلبي اٌمقبس . ِغئ١ٌٚبرٙب فٟ أعشع ٚلذ ِّىٓ

األخ١ش، ػٍٙب رؾشن ٘زٖ اٌّشح مّبئش اٌمٜٛ اٌغ١بع١خ، ٚرؾضُٙ ػٍٝ رؾًّ ِغئ١ٌٚبرُٙ اٌٛه١ٕخ ٌٚٛ ٌّشح 

ٚاؽذح، ِٓ أعً اػبدح إٌجل اٌٝ الزقبدٔب اٌٛهٕٟ، اٌزٞ ٠ؼبٟٔ رجبهئا ؽذ٠ذا ِٕز عٕٛاد ػذح، ٚاٌزٞ اصداد فٟ 

اٌفزشح األخ١شح ٔز١غخ اٌغٕٛػ ػٓ رطج١ك ع١بعخ إٌؤٞ ثبٌٕفظ، ٚرقبػذ ؽذح اٌزؾٕظ اٌغ١بعٟ اٌذاخٍٟ، اٌٝ عبٔت 
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". اسرفبع ِٕغٛة اٌفٍزبْ األِٕٟ اٌزٞ ٌُ ٔؼشف ٌٗ ِض١ال ؽزٝ ػٍٝ اِزذاد عٕٛاد اٌؾشة اٌٍجٕب١ٔخ

 

 ككى  دراًا 
٘ذسا ٌٍّىٛٔبد األعبع١خ ٌاللزقبد " وفٝ"إٔب ٕ٘ب ٌٕمٛي ٌٍمٜٛ اٌغ١بع١خ ػٍٝ اخزالفٙب، : "ٚامبف اٌمقبس

رالػجب ثّق١ش اٌّٛاه١ٕٓ ٚثّمذساد اٌجالد " وفٝ"رٙغ١شا ألع١بٌٕب ٌٍٚغ١بػ ٚاٌغزضّش٠ٓ، " وفٝ"اٌٍجٕبٟٔ، 

آْ األٚاْ ٌٍجٕبْ أْ ٠نغ ؽذا ٌغ١ٕٓ ػزاثٗ اٌطٛاي، ٚأْ ٔٛفش األِبْ اإلعزّبػٟ ألٍ٘ٗ ٚاإلهّئٕبْ اٌٝ . ٚاٌؼجبد

ِغزمجً أثٕبئٗ، ثؼ١ذا ػٓ ِب ٔؾٙذٖ ِٓ ٕ٘ب ٕٚ٘بٌه ِٓ ِّبسعبد ِٓ ؽؤٔٙب اإلمؼبف ِٓ ِٕبػزٗ، ٚص٠بدح اٌمٍك 

". ث١ٓ أثٕبئٗ فٟ ظً ظشٚف ع١بع١خ ٚالزقبد٠خ ثبٌغخ اٌزؼم١ذ رؾٙذ٘ب دٚي ِٕطمزٕب اٌؼشث١خ ٚال ع١ّب عٛس٠خ

فٟ اٌؼبَ اٌّبمٟ، ٌىٓ ٘زا اٌشلُ اٌّزٛامغ % 2فؾ١ؼ إٔٔب اعزطؼٕب أْ ٔؾمك ٔغجخ ّٔٛ رمبسة : ٚلبي اٌمقبس 

٘ٛ دْٚ ِب ٠ؾزبط ا١ٌٗ ٌجٕبْ ألِٛس ّٖٔٛ، ٚثبٌزؤو١ذ دْٚ اإلِىبٔبد اٌزٟ ٠ّىٓ رؾم١مٙب فٟ ؽبي رٛافشد اٌظشٚف 

اٌّئار١خ، ػٍّب أْ اٌزؾز٠ش اٌغذ٠ذ اٌزٞ أهٍمزٗ دٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ اٌٝ سػب٠ب٘ب ثؼذَ اٌغفش اٌٝ ٌجٕبْ 

ٔز١غخ أؼذاَ اإلعزمشاس، ع١فبلُ األٚمبع اإللزقبد٠خ عشاء غ١بة األؽمبء اٌؼشة ٚال ع١ّب اٌخ١ٍغ١١ٓ ػٓ 

اٌشثٛع اٌٍجٕب١ٔخ، ٘زا ارا ِب أخزٔب فٟ اإلػزجبس اعزّشاس اسرفبع ػغض اٌّٛاصٔخ، ٚاسرفبع ٔغجخ اٌذ٠ٓ اٌؼبَ اٌٝ 

إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ، ٚعو اٌزشاعغ اٌّغزّش فٟ أداء اإللزقبد اٌٍجٕبٟٔ، ٚ٘زا أِش ِمٍك ِٚٛمغ ِشالجخ ِٓ 

ِؾزساً ِٓ اْ أٞ رذ٘ٛس فٟ ٘زا اٌّغبي ". ِئعغبد اٌزق١ٕف اٌؼب١ٌّخ، ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّئعغبد اٌّب١ٌخ اٌذ١ٌٚخ

. عزىْٛ ٌٗ رذاػ١بد ِئصشح ١ٌظ فمو ػٍٝ اٌؾشوخ اإللزقبد٠خ ثؾىً ػبَ ثً ػٍٝ ؽشوخ اإلعزضّبساد ا٠نبً 

ٚرٛعٗ اٌمقبس اٌٝ األفشلبء اٌغ١بع١١ٓ ٌٛلف اٌؾؾٓ اٌطبئفٟ ٚاٌّز٘جٟ ٚاٌؼٛدح اٌٝ وٕف اٌذٌٚخ ٚاالٌزضاَ 

ثغ١بعخ إٌؤٞ ثبٌٕفظ ٚاػالْ ثؼجذا، ٚ٘زا ٠فشك ػ١ٍىُ رمذ٠ُ اٌذػُ اٌّبدٞ ٚاٌٍٛعغزٟ ٌٍغ١ؼ اٌٍجٕبٟٔ ٌّالؽمخ 

. اٌّخ١ٍٓ ثبألِٓ 

ٚلبي سئ١ظ ارؾبد اٌغشف اٌٍجٕب١ٔخ ِؾّذ ؽم١ش ٕ٘بن ِب ٠ىفٟ ِٓ ادٌخ ٚرقشفبد رغؼٍٕب ٔئِٓ اْ ِب ٠ؾقً ٘ٛ 

. ِخطو ِجشِظ ٌنشة االلزقبد ٚافمبس إٌبط

ٚدػب اٌغ١ّغ اٌٝ ٔجز . دخٍٕب فٟ اٌّؾظٛس ٌُٚ رؼذ رٕفغ اٌؼجبساد اٌذ٠جٍِٛبع١خ ٚإٌّبؽذاد: ٚأمبف 

ف١ٍغٍمٛا ِبو١ٕبرُٙ . ؽّب٠خ األسصاق ٌٚمّخ اٌؼ١ؼ: االفطفبفبد اٌّز٘ج١خ ٚاٌفئ٠ٛخ ٚاالرؾبد خٍف ِطٍت ٚاؽذ

". اٌزؾش٠ن١خ ؽزٝ ال رمفً ِئعغبرٕب

ٚدػب وً اٌّخٍق١ٓ ٚإٌمبثبد ِّٚضٍٟ اٌؼّبي ٚا١ٌٙئبد االلزقبد٠خ ٌٍزٛؽذ ؽزٝ ٠ىْٛ ٌقشخزٕب فذٜ 

". ٌٚزؾشوٕب ٚلغ ػٍٝ األسك

 

 عىاقب انجمىد
ٚؽّزس سئ١ظ اٌغّؼ١خ اٌٍجٕب١ٔخ ٌزشاخ١ـ اإلِز١بص ؽبسي ػشث١ذ ثبعُ ا١ٌٙئبد االلزقبد٠خ ِٓ اٌؼٛالت اٌٛخ١ّخ 

،  %37فّئؽش صمخ اٌّغزٍٙه أخفل ثٕغجخ . ٌٍغّٛد اٌزٞ أدٜ اٌٝ رشاعغ ِخ١ف فٟ اٌّئؽشاد االلزقبد٠خ

رذػٛ ا١ٌٙئبد االلزقبد٠خ، "ٚلبي . ” %68.6، ٚاالعزضّبس االعٕجٟ ثٕغجخ  %17.5ٚػذد اٌغبئؾ١ٓ ثٕغجخ 

ٚثبفشاس، اٌٝ رٕف١ز خطٛاد أمبر٠خ، اّ٘ٙب،رؾى١ً ؽىِٛخ ِزغبٔغخ ٚفبػٍخ ٚلبدسح، الٔؼبػ االلزقبد ٚرؾم١ك 

ٚرٕبؽذ ا١ٌٙئبد االلزقبد٠خ فخبِخ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ، اٌغؼٟ ٌذٜ االفشلبء اٌغ١بع١١ٓ اٌٝ رغذ٠ذ .آِبي اٌٍجٕب١١ٔٓ

ٚسٚؽ١زٗ، ٌٕبؽ١خ رؾغ١غ اٌؾٛاس ٚاٌزٙذئخ األ١ِٕخ ٚاٌغ١بع١خ ٚخبفخ اإلػال١ِخ، " اػالْ ثؼجذا"االٌزضاَ ثّجبدٜء 

ٚدػب . ٚاٌزٛافك ػٍٝ صٛاثذ ٚلٛاعُ ِؾزشوخ، امبفخ اٌٝ رؾ١١ذ ٌجٕبْ ػٓ ع١بعخ اٌّؾبٚس ٚاٌقشاػبد اإلل١ّ١ٍخ

: ، ٠ؾ١ذ ٠ٚذػُ االلزقبد ػٍٝ اعبط ِؼبدٌخ"اػالْ ثؼجذا الزقبدٞ"ػشث١ذ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ٌٍؼًّ ػٍٝ أزبط 

. االٔزبع١خ ٚاٌزٕبفغ١خ ٚاٌؼذاٌخ االعزّبػ١خ، ٚرئوذ دٚس اٌغ١ؼ اٌٍجٕبٟٔ فٟ االِغبن ثبألِٓ

 

 انحشركة
سعبء، وف : ٚرٛعٗ سئ١ظ عّؼ١خ اٌقٕبػ١١ٓ ٔؼّخ افشاَ اٌٝ اٌؾش٠ه فٟ ػ١ٍّخ اإلٔزبط فٟ اٌمطبع اٌؼبَ فمبي 

رخبرٌذ ه٠ٛال فٟ اهالق ِؾشٚع اٌزؾشوخ ث١ٓ . ال رؼبلت اٌزٛظ١ف فٟ خٍك فشؿ اٌؼًّ. ػٓ ػشلٍخ ػٍّٕب

. ٌُٚ رزفك ػٍٝ رٕف١ز خطخ ٚامؾخ إلفالػ اٌقٕذٚق اٌٛهٕٟ ٌٍنّبْ االعزّبػٟ. اٌمطبػ١ٓ اٌؼبَ ٚاٌخبؿ

ٌُٚ . ٌُٚ رؾشع لٛا١ٔٓ رؾذ ِٓ االعز١شاد ٚرض٠ذ ِٓ اٌزقذ٠ش. ٌُٚ رٕفز لبْٔٛ اػبدح ا١ٌٙىٍخ فٟ لطبع اٌىٙشثبء

ٚهبٌت اٌغ١بع١١ٓ ثبعمبه اٌزجؼ١خ ٌذٚي .ٌُ ٔش ؽ١ئب ِٓ رٌه وٍٗ ػٍٝ األسك. رؾُ أزبعٕب اٌٛهٕٟ ِٓ االغشالبد

ٚلبي آْ األٚاْ ٌٛمغ خطخ هٛاسة رؼضص ٚرذػُ اٌقّٛد . ِٚؾبٚس ال١ّ١ٍخ ٚد١ٌٚخ، ٚاالٌزضاَ ثٕذاء ثؼجذا

. اٌقٕبػٟ ٚرٕمز االلزقبد اٌٛهٕٟ

ٚوً ِئرّش ٠زُ رٕظ١ّٗ . وً عٕخ رّش ٔزشؽُ ػٍٝ اٌفبئزخ"ٚسأٜ سئ١ظ عّؼ١خ رغبس ث١شٚد ٔمٛال ؽّبط، أْ 

ً٘ ٠جمٝ ٌٕب الزقبد أَ ال؟ ً٘ : اْ اٌزؾشن ٌٗ هبثغ ِق١شٞ ٚٚعٛدٞ"ٚلبي ". ٠ىْٛ أخطش ِٓ اٌزٞ عجمٗ

ٚسأٜ ثقفزٗ سئ١ظ عّؼ١خ رغبس ث١شٚد، أٗ ارا اعزّش إٌضف اإللزقبدٞ ػٍٝ ٘زا إٌؾٛ، "٠جمٝ ٌٕب ثٍذ أَ ال؟

ع١ؤرٟ ٠َٛ أٌزمٟ ف١ٗ اٌزغبس اٌج١بسرخ فٟ ثالد اٌّٙغش، ثبس٠ظ أٚ ثش١ٌٓ أٚ ثٛعطٓ أٚ ث١غٕغ، ثؼذ أْ ٠ىٛٔٛا لذ 

ٚلبي ؽّبط ٔؾٓ ِٛعٛدْٚ فٟ مٛء رخبري اٌطجمخ اٌغ١بع١خ ٌٕمٛي اْ . أسغّزُٙ اٌظشٚف ػٍٝ ِغبدسح ث١شٚد

ٚاْ ِب آٌذ ا١ٌٗ األِٛس ِٓ رشد، ِشدٖ !األِش اإللزقبدٞ ٌٕب"ا١ٌٙئبد اإللزقبد٠خ عزؤخز ث١ذ٘ب اٌّجبدسح ٚرمٛي 

: اٌٝ رطٛساد األؽٙش إٌّقشِخ، ٟٚ٘ وبعشح ٌٍزٛاصٔبد
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اٌزٛاصْ اٌّبٌٟ اٌزٜ ٠ضداد اخزالال ، اٌزٛاصْ اإللزقبدٞ اٌّفمٛد ِغ ٔغت ّٔٛ رٕب٘ض اٌقفش، اٌّؤعبح - 

اإلعزّبػ١خ اٌزٟ رؾٙذ رّضق إٌغ١ظ اٌٛهٕٟ ِغ رفبلُ اٌجطبٌخ، اٌّؼنٍخ األ١ِٕخ اٌزٟ، سغُ عٙٛد اٌمٜٛ اٌّغٍؾخ 

اٌزؼط١ً اٌغ١بعٟ اٌالِغئٚي ٚ٘ضاٌخ .اٌؾشػ١خ اٌّؾىٛسح، رغؼً ٌجٕبْ ِىؾٛفب ِٚؼشمب ٌىً اإلؽزّبالد

اٌّئعغبد ػٍٝ ٔؾٛ ٌُ ٠غجك ٌٗ ِض١ً، ٚاألصِخ األخالل١خ اٌزٟ رغؼً اٌّٛاه١ٕٓ ٠ؾؼشْٚ ثبإلصدساء ٚاإلؽزمبس 

فج١ّٕب وٕب ٔزٛلغ أْ ٠ط١ش ِغٍظ إٌٛاة ٠ٚجمٝ ِٛعُ اٌق١ف، ٚار ثّٛعُ اٌق١ف ٠ط١ش . رغبٖ اٌطجمخ اٌغ١بع١خ

ال أؽذ ِٛعٛدا فٟ ِىبٔٗ "ٚاٌؾم١مخ أْ اٌؼٕٛاْ اٌشئ١غٟ ٌّآع١ٕب اٌؾب١ٌخ ٠ؼٛد اٌٝ وْٛ . ٠ٚجمٝ اٌّغٍظ ا١ٌٕبثٟ

اٌطج١ؼٟ، فبْ اٌغبئؼ اٌخ١ٍغٟ أىفؤ ػٓ ث١شٚد ٚر٘ت اٌٝ اعطٕجٛي ٚدثٟ، ٚإٌبصػ اٌغٛسٞ ٘غش د٠بسٖ ٚأرٝ 

". اٌٝ ٌجٕبْ، ٚاٌّمبرً اٌٍجٕبٟٔ رشن أسمٗ ٚػجش اٌٝ عٛس٠خ، ٚال أؽذ فٟ ِىبٔٗ اٌطج١ؼٟ
a
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 اإلقخصبد أوالً : مه البٍبل « صزخت غضب»فً « الهٍئبث»  

 
   2013 ؽض٠شاْ 12ا٤سثؼبء 

اِظ اٌىشح فٟ ٍِؼت « فشخخ غنجٙب»سِذ ا١ٌٙئبد ا٨لزقبد٠خ فٟ 
سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ِٕبؽذح ا٠بٖ اٌغؼٟ ٌذٜ ا٨فشلبء اٌغ١بع١١ٓ اٌٝ 

ِٓ اعً اٌؼٛدح اٌٝ اٌؾٛاس « اػ٩ْ ثؼجذا»رغذ٠ذ ا٨ٌزضاَ ثّجبدٜء 
٩٠٦ء « اػ٩ْ ثؼجذا الزقبدٞ»ٚاٌزٙذئخ اٌغ١بع١خ ٚا١ِٕ٤خ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ 

ا١ٌَٛ ٘ٛ ثذا٠خ رؾشوٙب »ٚأػٍٕذ اْ . ا٦لزقبد ِٚؼ١ؾخ إٌبط ا٠ٌٛٚ٤خ 
. «ٚعز١ٍٗ عٍغٍخ ِٓ اٌزؾشوبد اٌزقؼ١ذ٠خ.... اٌزؾز٠شٞ

فٟ ٌمبء ِٛعغ فٟ " فشخخ اٌغنت اٌزؾز٠ش٠خ ١ٌجمٝ ثٍذ ٚالزقبد"أهٍمذ ا١ٌٙئبد ا٨لزقبد٠خ اِظ 

، "رؾ١١ذ اٌج٩د ػٓ وً اٌقشاػبد ٚخقٛفبًال ػٓ اٌقشاع اٌذائش فٟ عٛس٠ب"ث١بي دػذ خ٩ٌٗ اٌٝ 
٨ ٠ّىٓ اْ ٔغزّش فٟ رٍمٟ اٌنشثبد، فٟ ؽ١ٓ ٠ُطٍت ِٕب اٌم١بَ ثٛاعجبرٕب ٚوأْ "ٚؽّذدد ػٍٝ أٗ 

". اٌجٍذ ٚا٨لزقبد ثأٌف خ١ش
 

فؾ١ؼ : "ٚوبْ ٌمبء اٌج١بي ثذأ ثىٍّخ ٌشئ١ظ ا١ٌٙئبد ا٦لزقبد٠خ اٌٛص٠ش اٌغبثك ػذٔبْ اٌمقبس لبي ف١ٙب

 فٟ اٌّئخ فٟ اٌؼبَ اٌّبمٟ، ٌىٓ ٘زا اٌشلُ اٌّزٛامغ 2إٔٔب اعزطؼٕب أْ ٔؾمك ٔغجخ ّٔٛ رمبسة 
٘ٛ دْٚ ِب ٠ؾزبعٗ ٌجٕبْ ٤ِٛس ّّٖٔٛ، ٚثبٌزأو١ذ دْٚ ا٦ِىبٔبد اٌزٟ ٠ّىٓ رؾم١مٙب فٟ ؽبي رٛافشد 
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ٌزا ٔؾّزس ِٓ أْ أٞ رذ٘ٛس فٟ ٘زا اٌّغبي عزىْٛ ٌٗ رذاػ١بد ِإصّشح ١ٌظ فمو . اٌظشٚف اٌّإار١خ

ػٍٝ اٌؾشوخ ا٦لزقبد٠خ ثؾىً ػبَ ثً ػٍٝ ؽشوخ ا٦عزضّبساد ثؾىً خبؿ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ 
.  اٌذاخٍٟ ٚاٌخبسعٟ

 

ٚدػب اٌفشلبء اٌغ١بع١١ٓ ثأعّؼُٙ اٌٝ ٚلف اٌؾؾٓ اٌطبئفٟ ٚاٌّز٘جٟ ٚاٌؼٛدح ئٌٝ وٕف اٌذٌٚخ، 
أدػُٛ٘ لجً فٛاد ا٤ٚاْ ئٌٝ اٌىف ػٓ ٘ذس اٌفشؿ اٌزٟ رزبػ ٌٍجٕبْ فشفخ ثؼذ فشفخ، ٚئٌٝ : ٚلبي

ًّّ ِغإ١ٌٚبرُٙ رغبٖ اٌج٩د ٚاٌؼجبد فٟ ؽبمشُ٘ ِٚغزمجٍُٙ، ٚاٌؼٛدح ثغّذ ٚاٌزضاَ ئٌٝ اٌؾٛاس  رؾ
ّّخ  ٚرٍج١خ دػٛح فخبِخ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼّبد ١ِؾبي ع١ٍّبْ فٟ ٘زا اٌّغبي، ٚرغ١ًٙ ِٙ

ًّّ ِغإ١ٌٚبرٙب فٟ أعشع ٚلذ ِّىٓ . اٌشئ١ظ اٌّىٍّف رّبَ ع٩َ ٌزؾى١ً ؽىِٛخ عذ٠ذح رزؾ
 

٘زا اٌزؾشّن، ١ٌظ ا٤ٚي ٚثبٌطجغ ٌٓ ٠ىْٛ ا٤خ١ش، ٌزا ٔأًِ أْ رٍمٝ فشخزٕب ٘زٖ آرأب فبغ١خ : ٚخزُ

ٚٔإوذ إٔٔب ٌٓ ٔمف ِىزٛفٟ ا٠٤ذٞ رغبٖ اٌزؾذ٠بد ا٦لزقبد٠خ اٌزٟ . ٚأفؼب٨ ؽض١ضخ ٚٔزبئظ ِشم١خ
رطشق أثٛاثٕب، وّب ٌٚٓ ٔغّؼ ثبعزّشاس رف٠ٛذ ٚ٘ذس اٌفشؿ اٌزٟ رُزبػ ٌٕب، ٌٚزٌه عٕغؼٝ ٚٔغٙذ 

. ٚٔؼًّ وّب ٌُ ٕٔمطغ ٠ِٛب ٌؾّب٠خ ئلزقبدٔب ِٓ وً ػضشح
 

هشث١ٗ 

 
اوذ عٛصف هشث١ٗ، سئ١ظ عّؼ١خ ِقبسف ٌجٕبْ، ػٍٝ اْ اٌمطبع اٌّقشفٟ ِإرّٓ ػٍٝ أِٛاي 

ا٤وضش٠خ اٌقبِزخ فٟ ٌجٕبْ وٟ "ّٚٚعٗ ٔذاء اٌٝ . اٌٍجٕب١١ٔٓ ٚٚدائؼُٙ ٌٚٓ ٠غّؼ ثأٞ ئ٘زضاص ثبٌضمخ
٨ رجمٝ فبِزخ أِبَ رٙذ٠ُ ثٕبء اٌذٌٚخ، وٟ ٨ رجمٝ فبِزخ أِبَ رؼط١ً اٌزٛافك ػٍٝ لبْٔٛ 

ئٔزخبثٟ أٚ ئسعبء ا٦ٔزخبثبد ا١ٌٕبث١خ، وٟ ٨ رجمٝ فبِزخ ػٍٝ رذ١ِش ا٦لزقبد ٚرٙذ٠ذ ِؼ١ؾخ 
ٚدػب اٌٝ رؾ١١ذ اٌج٩د ػٓ وً اٌقشاػبد ٚخبفخ ػٓ اٌقشاع اٌذائش فٟ ". اٌٍجٕب١١ٔٓ فٟ ثبة سصلُٙ

.  عٛس٠ب، ٚاٌٝ اثؼبد ؽجؼ اٌفزٕخ ػٓ ٌجٕبْ

 
ٌمذ أػذٔب ثٕبء ثٍذٔب ثبٌىض١ش ِٓ اٌغٙذ ٚاٌّبي ٚاٌذ٠ٓ : "ٚرّٛعٗ هشث١ٗ اٌٝ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ثبٌمٛي

اٌؼبَ، ف٩ رغّؾٛا ثزؾط١ُ ٘زٖ اٌّؼغضح اٌؼّشا١ٔخ ٚا٨لزقبد٠خ ٤ٔٗ ٌٓ رزٛفش ئِىبٔبد عذ٠ذح ٦ػبدح 
ٌزٌه ٔؼزّذ ػ١ٍىُ فٟ دػٛح وً ا٤فشلبء اٌغ١بع١١ٓ . رغشثخ ا٦ػّبس فٟ ثٍذ ٠ذِش ػٍٝ أ٠ذٞ أثٕبئٗ

اٌٝ ا٦ٌزضاَ ثاػ٩ْ ثؼجذا ِٓ اعً اٌؼٛدح اٌٝ اٌؾٛاس ٚاٌزٙذئخ اٌغ١بع١خ ٚا١ِٕ٤خ، ٚئ٩٠ء ا٦لزقبد 

". ِٚؼ١ؾخ إٌبط ا٠ٌٛٚ٤خ ػٍٝ اٌقشاػبد اٌؼجض١خ
 

ئْ اٌمطبع اٌّقشفٟ ٠ّضً أفنً ِب فٟ ٌجٕبْ : "وّب رّٛعٗ هشث١ٗ اٌٝ دٌٚخ اٌشئ١ظ اٌّىٍف ثبٌمٛي
ٚ٘ٛ ٔبعؼ ٤ْ اٌٍجٕب١١ٔٓ ِزٛؽذْٚ ؽٌٛٗ، ٚثاعُ ٘زٖ اٌٛؽذح ٔشفغ ِغ ا١ٌٙئبد ا٨لزقبد٠خ فشخخ 

اٌغنت اٌزؾز٠ش٠خ ١ٌجمٝ ثٍذ ٚئلزقبد، آ١ٍِٓ أْ رضٚي عش٠ؼبًال اٌؼٛائك ِٓ أِبَ ِّٙزىُ اٌغب١ِخ فٟ 
رؾى١ً ؽىِٛخ رؼ١ذ ا٤ًِ اٌٝ اٌٍجٕب١١ٔٓ، ٚرٕمز اٌٛالغ ا٤لزقبدٞ اٌّزشدّٞ ٚرنشة ث١ذ ِٓ ؽذ٠ذ 

". ػٍٝ اٌفزٕخ اٌٙٛعبء

 
ؽم١ش 

 
صُ وبٔذ وٍّخ ٌشئ١ظ ارؾبد غشف اٌزغبسح ٚاٌقٕبػخ ٚاٌضساػخ، سئ١ظ غشفخ ث١شٚد ِؾّذ ؽم١ش عبء 

ٌُ رٕفغ وً اٌزؾز٠شاد اٌزٟ أهٍمٕب٘ب فٟ اٌّبمٟ، ٚلٛثٍذ ع١ّغ رؾشوبرٕب ِٕٚبؽذارٕب : ف١ٙب

ٔؾٓ ٨ . ٌمذ دخٍٕب فٟ اٌّؾظٛس ٌُٚ رؼذ رٕفغ اٌؼجبساد اٌذ٠جٍِٛبع١خ ٚإٌّبؽذاد. ثغٍج١خ ِش٠جخ
. ٔزؾذس ػٓ رجبهإ الزقبدٞ ٚرشاعغ ِؼذ٨د إٌّٛ، ٔؾٓ ا١ٌَٛ أِبَ ا١ٙٔبس وبًِ ٚوغبد غ١ش ِغجٛق

٨ ٠ىبد ٠ّش ٠َٛ ئ٨ ٚٔغّغ ػٓ . اْ ا١ٌٙئبد ا٨لزقبد٠خ ٟ٘ اٚي ِٓ ٠ٍزمو ػ٩ِبد ا٤صِخ ا٨لزقبد٠خ
إٔٔب أِبَ رٙذ٠ذ ؽم١مٟ ٌشوبئض ا٨لزقبد . ئغ٩ق ِقٕغ ٚاف٩ط ِإعغخ ٚ٘غشح سعبي ا٨ػّبي

.  اٌٛهٕٟ، فب٤صِخ اٌؾب١ٌخ رطبي ع١ّغ اٌمطبػبد، ٚثبٌزبٌٟ ع١ّغ اٌٍجٕب١١ٔٓ

 
ٚؽذد ػٍٝ أْ اٌزؾشن ٚاٌزقؼ١ذ ٠غت أْ ٠ىٛٔب فٟ ارغبٖ اٌطجمخ اٌغ١بع١خ اٌزٟ ٨ رٙزُ ئ٨ ئرا 

ٚٔبؽذ ؽم١ش ؽىّخ سئ١ظ اٌج٩د اٌزٞ ِب صاي ٠ؾظٝ ثبؽزشاَ ٚصمخ إٌبط ٌىٟ . ّ٘ذدد ِقبٌؾٙب
. ٠غبسع ثاه٩ق ؽٛاس الزقبدٞ ٦ٔمبر ا٨لزقبد ف٩ ٠ؾٙذ ػٙذٖ ا١ٙٔبس ا٨لزقبد

 
افشاَ 

 

ثذٚسٖ، دػب سئ١ظ عّؼ١خ اٌقٕبػ١١ٓ اٌٍجٕب١١ٔٓ ٔؼّخ افشاَ اٌؾش٠ه فٟ ػ١ٍّخ ا٦ٔزبط فٟ اٌمطبع 
ٌمذ رخبرٌذ ه٩٠ٛ فٟ ئه٩ق ِؾشٚع اٌزؾشوخ :"ٚلبي . اٌؼبَ ٌٍزٛلف ػٓ ػشلٍخ ػًّ اٌقٕبػ١١ٓ

ٌُٚ رزفك ػٍٝ رٕف١ز خطخ ٚامؾخ ٦ف٩ػ اٌقٕذٚق اٌٛهٕٟ ٌٍنّبْ . ث١ٓ اٌمطبػ١ٓ اٌؼبَ ٚاٌخبؿ
ٌُٚ رؾشّع لٛا١ٔٓ رؾذ ِٓ ا٨عز١شاد . ٌُٚ رٕفز لبْٔٛ ئػبدح ا١ٌٙىٍخ فٟ لطبع اٌىٙشثبء. ا٨عزّبػٟ

".  ٌُٚ رؾُ ئٔزبعٕب اٌٛهٕٟ ِٓ ا٨غشالبد. ٚرض٠ذ ِٓ اٌزقذ٠ش
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ٚسأٜ أٗ . ٚدػب اٌغ١بع١١ٓ اٌٝ اعمبه اٌزجؼ١خ ٌذٚي ِٚؾبٚس ئل١ّ١ٍخ ٚد١ٌٚخ، ٚا٨ٌزضاَ ثٕذاء ثؼجذا

". آْ ا٤ٚاْ ٌٛمغ خطخ هٛاسب رؼضّص ٚرذػُ اٌقّٛد اٌقٕبػٟ ٚرٕمز ا٨لزقبد اٌٛهٕٟ"
 

ا٤ؽمش 

 
أْ لغّبًال وج١شاًال ِٓ فٕبدق "أػٍٓ ٔم١ت اٌّإعغبد اٌغ١بؽ١خ ٔم١ت أفؾبة اٌفٕبدق ث١بس ا٤ؽمش 

ٔؾٓ صبئشْٚ ٌىٓ ٨ ٠ّىٕٕب اٌم١بَ ثؾٟء ٔز١غخ ػذَ : ٚلبي". ٌجٕبْ ٌٓ ٠فزؼ اثٛاثٗ ٘زا اٌؼبَ
ا٨عزمشاس اٌغ١بعٟ ٚا٤ِٕٟ، ً٘ ػذَ ا٨عزمشاس ٔبرظ ػٓ رمبرً فٕبدق اٌغجً ِغ فٕبدق ث١شٚد؟ 

ً٘ ٕ٘بن ِؾىٍخ ث١ٓ ٚو٩ء اٌغفش ٚاٌّطبػُ؟ اْ ػذَ ا٨عزمشاس اٌغ١بعٟ ٠إدّٞ اٌٝ ػذَ 
. ا٨عزمشاس ا٨ِٕٟ

 

ِطٍجٕب اٌٛؽ١ذ ٘ٛ ا٨عزمشاس ٌٕزّىّٓ ِٓ ئػبدح إٌٙٛك ثٍجٕبْ، ٚاٌذ١ًٌ ػٍٝ رٌه أٗ ػٕذِب : "أمبف
ُّ ا٨رفبق ػٍٝ اعُ سئ١ظ ٌٍؾىِٛخ ؽؼشٔب ثأْ ٌجٕبْ ٠ٕٙل ِٓ عذ٠ذ، ٚافجؼ ٕ٘بن ٚػٛد ثق١ف  ر

، ِطبٌجبًال "ِضّش ِٓ عفشاء دٚي ػذح، ٚخقٛفبًال ِٓ لجً عف١ش اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ فٟ ٌجٕبْ
ا٨ِٓ ٚا٨عزمشاس ٨ٚ خ٩ؿ ٌٕب عٜٛ خش٠طخ اٌطش٠ك اٌزٟ سعّٙب سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼّبد "ثـ

١ِؾبي ع١ٍّبْ ٟٚ٘ ؽ١بد ٌجٕبْ، خقٛفبًال اْ اٌذٚي اٌمش٠جخ ِٓ ٌجٕبْ وأٚسٚثب ٚلجشؿ ٚلؼذ 

". الزقبد٠بًال ِٚب١ٌبًال، ٚفٟ ؽبي ٚلغ ٌجٕبْ فٍٓ ٠مف أؽذ اٌٝ عبٔجٗ
 

ؽّبط 
 

ثؼذ ئ٘زضاص ا٤ِٓ اٌغ١بعٟ ٚا٤ِٓ "ِٓ عٙزٗ، اوذ سئ١ظ عّؼ١خ رغبس ث١شٚد ٔم٨ٛ ؽّبط أٗ 
. اٌؼغىشٞ، أفجؼ ا٤ِٓ ا٦لزقبدٞ ا٦عزّبػٟ ِؼشّمبًال ١ٙٔ٧ٌبس

 

أْ ا١ٌٙئبد "ٚاوذ اْ ا١ٌٙئبد ا٨لزقبد٠خ رؼمذ ٘زا اٌٍمبء فٟ مٛء رخبري اٌطجمخ اٌغ١بع١خ ٌزمٛي 
"!  ا٤ِش ا٦لزقبدٞ ٌٕب"ا٦لزقبد٠خ عزأخز ث١ذ٘ب اٌّجبدسح ٚرمٛي 

 
ث١ّٕب وٕب ٔزٛلغ أْ ٠ط١ش ِغٍظ إٌٛاة ٠ٚجمٝ ِٛعُ اٌق١ف، ئرا ثّٛعُ اٌق١ف : "ٚلبي ؽّبط

..." ٠ط١ش ٠ٚجمٝ اٌّغٍظ ا١ٌٕبثٟ 

 
: ٚاؽبس اٌٝ اْ اٌّطٍٛة ا١ٌَٛ

 
ع١بعخ اٌغٙبد : ف٩ ِغبي ٌٍّغبوٕخ أٚ اٌزؼب٠ؼ ث١ٓ... رٛافك اٌٍجٕب١١ٔٓ ؽٛي اٌغٙبد أٚ اٌؾ١بد- 

. ٚئلزقبد اٌؾ١بد
 

ًّّ ِغإ١ٌٚبرٙب ثؼذ أْ ِّذدد ٌٕفغٙب ثٛلبؽخ-  ِّٓ ٌٕب . ػٍٝ اٌطجمخ اٌغ١بع١خ أْ رزؾ فاِب أْ رإ

. ا٦عزمشاس، أٚ أْ ُٔخشط اٌذّعب١ٌٓ ِٓ ا١ٌٙىً
 

ٔإ٠ذ ئعشاء ؽٛاس ئلزقبدٞ ئٔمبرٞ، ثشئبعخ فخبِخ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ، ٚٔطبٌت ثادساط ثٕذ ٚؽ١ذ ػٍٝ - 
، ٚرٌه ٌزغ١١ظ ِب رجمٝ ِٓ لطبػبد "ا٦عزشار١غ١خ اٌذفبػ١خ ا٦لزقبد٠خ: "عذٚي أػّبٌٗ ٚ٘ٛ

. ئٔزبع١خ

 
اٌٛهٓ : "ف٩ّٙ رج١ّٕٕب ؽؼبس... ئ٠غبد ؽؼبس ٠ّٛؽذ اٌٍجٕب١١ٔٓ خ٩فبًال ٌٍضبٌٛس اٌّؼشٚف اٌزٜ ٠فشّلُٙ- 

￼ ؟ "ٚاٌّغزّغ ٚا٦لزقبد
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