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فٙ يح ٚهٙ َص جنخطحخ جنز٘ أنمحِ صحدد جنجالنس جنًهك يذًذ جنغحدط ٕٚو جنخًٛظ ذحنمصش جنًهكٙ ذحنذجس جنرٛضحء خالل ضشؤط جالنطّ 

  2007/ 2006دفم ضُصٛد جنًجهظ جألػهٗ نهطؼهٛى ذًُحعرس جَطالق جنًٕعى جنذسجعٙ

 .هلل ٔجنصالز ٔجنغالو ػهٗ يٕالَح سعٕل جهلل ٔآنّ ٔصذرّجنذًذ 

دضشجش جنغٛذجش ٔجنغحدز، نمذ أذُٛح ئال أٌ َفططخ جنًٕعى جنذسجعٙ نٓحضّ جنغُس ذطُصٛد جنًجهظ جألػهٗ نهطؼهٛى، يجذدٍٚ جنطأكٛذ ػهٗ 

نذحعى فٙ ضؼًٛى جنًؼشفس ٔضشعٛخ لٛى جنًكحَس جنًطًٛضز جنطٙ َخص ذٓح جإلصالح جنطشذٕ٘ فٙ يششٔػُح جنطًُٕ٘، جػطرحسج نذٔسِ ج

 .جنًٕجطُس، ٔئػذجد أجٛحل جنًغطمرم

ٚس، ٔيٍ يُطهك جنطضجيُح ذًرذأ جػطرحس جنطشذٛس شأَح ٚٓى جنًغحسذس جًٛؼح، ٔكزج ٚمُُٛح ذأٌ جعطكشحف عرم جإلصالح جنًطجذد نًُظٕيطُح جنطشذٕ

ٖ جنًٓطًٍٛ ٔجنفحػهٍٛ ٔرٔ٘ جنخرشز فٙ ْزج جنًٛذجٌ جنذٕٛ٘، يًح ٚططهد أٌ ٚظم ْزج جنًجهظ، ذٕصفّ يإعغس دعطٕسٚس، يُفطذح دٔيح ػم

 .ٚجؼهّ فضحء ضؼذدٚح نهطشحٔس ٔضرحدل جنشأ٘، ٔيشصذج نهططرغ جنفؼحل ٔلٕز جلطشجدٛس دٕل لضحٚح جنطشذٛس ٔجنطكٍٕٚ

يس فٙ ػششٚس جنطشذٛس ٔنطًكٍٛ جإلصالدحش جنطشذٕٚس جنجحسٚس يٍ ششٔط جنُجحػس ٔجنًشدٔدٚس، ٔالعًٛح ذؼذ أٌ لطؼُح أشٕجطح يّ

ٔجنطكٍٕٚ، فمذ أدذثُح ضًٍ أجٓضز جنًجهظ ْٛثس ٔطُٛس نهطمٕٚى، عطضطهغ ذاَجحص ضمًٕٚحش عُٕٚس الخطٛحسجش ٔيُجضجش يُظٕيطُح 

 .جنطشذٕٚس، ذغٛس جإلعٓحو فٙ دغٍ عٛشْح ٔدكحيطٓح ٔجنشفغ جنًطشد يٍ يإششجش جٕدضٓح ٔجعطششجف آفحلٓح

كُح نهطرٛؼس جالعطؼجحنٛس ٔجالعطشجضٛجٛس إلَجحح يششٔع جنًذسعس جنًغشذٛس جنجذٚذز ٔنطٕعٛغ َطحق دضشجش جنغٛذجش ٔجنغحدز، ئٌ ئدسج

ٔنٕج ذالدَح نًجطًغ جإلػالو ٔجنًؼشفس، ال ضٕجصّٚ ئال ثمطُح فٙ أٌ جنًجهظ جألػهٗ نهطؼهٛى عٛفطخ دُٚحيٛس جذٚذز نإلصالح جنطشذٕ٘، 

ح، ٔجنطصذ٘ جنذحصو نًح ٚؼطشضّ يٍ صؼٕذحش، ٔضغشٚغ ٔضٛشضّ يغ ئغُحتّ ذًح ْٕ كفٛم ضٕطٛذ ٔضطٕٚش يكطغرحش ْزج جإلصال: لٕجيٓح

  .ذأٌ ٚجؼهّ يٕجكرح نهًغطجذجش ذحعطًشجس

  

ٔئٌ دشصُح جنشذٚذ ػهٗ ػذو ضفٕٚص فشصس جإلصالح جنطحسٚخٛس ْحضّ، ذحنُغرس نرالدَح، نٛجؼهُح َإكذ يٍ جذٚذ ػهٗ أَّ يٍ جنًهخ جنذغى 

فٙ ْزج جنصذد، فاَُح َؼطرش أَّ لذ آٌ جألٔجٌ نهطذهٙ ذحنًغإٔنٛس جنالصيس نًٕججٓس جنًؼضالش جنذمٛمٛس نهطؼهٛى، ٔجنطٙ ٔ .فٙ شأٌ ْزج جنًهف

 .ٚؼشفٓح ٔٚؼحَٛٓح جنجًٛغ، ضهكى جنًؼضالش جنطٙ ظهص ضمف دحجضج أيحو أ٘ ئصالح جزس٘ نًُظٕيطُح جنطشذٕٚس

سجح دهٕل َحجؼس نٓح ٔجالَكرحخ ػهٗ جنمضحٚح جنجْٕشٚس نٓزج جإلصالح ٔئَُح نُُطظش يٍ جنًجهظ أٌ ٚجؼم فٙ صذجسز أػًحنّ جلص

جنًصٛش٘، ذاػطحتّ جنذفؼس جنمٕٚس جنطٙ ضططهرٓح جنًشدهس، ٔجنشذُس جنطٙ ٚغطذػٛٓح ٔججد ضأْٛم سأعًحنُح جنرشش٘، ٔضٓٛٛة جنغذ جألفضم 

 .ألذُحتُح

، ٔذطؼحٌٔ يثًش يغ جنغهطحش جنذكٕيٛس جنًؼُٛس، ٔكم جنًطذخهٍٛ ٔيٍ شأٌ ػًهكى ذٓزِ جنطٕجٓحش فٙ يذجٔالضكى ٔأشغحنكى دجخم جنًجهظ

ٔجنششكحء، يغ جعطذضحس َفظ جنًرحدب ٔجنمٛى جنطٙ شكهص أعحط ذهٕسز جنًٛثحق جنٕطُٙ نهطشذٛس ٔجنطكٍٕٚ، ٔخحصس يُٓح جالنطضجو ٔجنثمس، 

يٕجطٍُٛ جنغٕٛسٍٚ ػهٗ يغطمرم جنًُظٕيس جنطشذٕٚس ٔجنطؼرثس جإلسجدٚس جنشحيهس نجًٛغ جنفحػهٍٛ جنًؼٍُٛٛ ٔجنمٕٖ جنذٛس نأليس، ٔكم جل

ٔيٍ شأٌ كم ْزج جعطشجحع جنثمس فٙ جنًذسعس جنًغشذٛس ٔضًكٍٛ ذالدَح يٍ يذسعس يطصحنذس يغ يجطًؼٓح يإْهس ٔيُذيجس فٙ . جنًغشذٛس

 .ذٛثطٓح، ٔفحػهس فٙ يؼشكس جنطًُٛس جنرششٚس

 .ٔسػ جنٕطُٙ جنكرٛش ٔجنذحعى، َغأل جهلل ضؼحنٗ أٌ ٚجؼم جنطٕفٛك ٔجنغذجد دهٛفكىٔئَُح ئر َؼٕل ػهٛكى فٙ جإلعٓحو جنرُحء إلَجحح ْزج جل

 ."ٔجنغالو ػهٛكى ٔسدًس جهلل ضؼحنٗ ٔذشكحضّ
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