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ادتضا٥ش يف  42 :أنتٛبش 4102

تصشٜح صخف ٞسقِ 4106 /57 :
يف ايٛقت ايز ٟنٓا ْٓتعش َٔ ايظٝذٚ ٠صٜش ٠ايرتب ١ٝإجياد حً ٍٛعًُ ١ٝملؼانٌ قطاع ايرتب ١ٝاييت ٚعذت بتظٜٛتٗا يف ايًكا٤ات ايظابك، ١
فٗا ٖ ٞختشج عًٓٝا خبشجات جذٜذ ٠غري َتٛقع ١إٕ عًَ ٢ظت ٣ٛايتعًُٝات أ ٚسدٚدٖا يف ايربملإ  َٔٚ ،أِٖ ٖز ٙارتشجات َا : ًٜٞ
 إصذاسٖا تعً ّٜٛ ١ُٝاألسبعا 4102/01/44 ٤تك ض ٞبإيضاَ ١ٝايٓكابات تكذ ِٜطًب بـ َٜٛ 41ا ناًَ ١قبٌ عكذ أ ٟاجتُاع ثِ
اْتعاس أطبٛع يشد ٚصاس ٠ايرتب ١ٝإٕ نإ االجتُاع ٚطٓٝا أٚسد َذٜش ١ٜايرتب ١ٝإٕ نإ االجتُاع ٚالٝ٥ا ْٚ ،تعجب َٔ ٖزا ايكشاس ايزٟ
أقٌ َا ٜكاٍ عٓ٘ أْ٘ تضٝٝل يًخشٜات ايٓكاب ، ١ٝحيذ ٖزا يف ايٛقت ايز ٟنٓا ْرتقب فَ ٘ٝضٜذا َٔ اذتشٜات َكاسْ ١بذ ٍٚايعامل
اييت تعشف تفتخا أنجش ٚػشان ١أٚطع  ،نُا ْتعجب َٔ إصذاس ٖز ٙايتعً ١ُٝد ٕٚاطتؼاس ٠ايٓكابات يف ايٛقت ايز ٟتؤنذ ف٘ٝ
ايظٝذ ٠ايٛصٜش ٠بإٔ ايٓكابات ػشٜو اجتُاع ٞ؟؟؟ أٖز ٖٞ ٙاذتهاَ ١اييت نجريا َا تظٛقٗا يف خطاباتٗا أّ ٖ ٛايتخهِ يف ايشقاب ؟؟
عًُا بإٔ املاد َٔ 10 ٠املشط ّٛايتٓفٝز 10/01 ٟايز ٟحيذد ػشٚط ايذخ ٍٛإىل َؤطظات ايرتبٚ ١ٜٛايتعًٚ ِٝاطتعُاهلا ٚمحاٜتٗا
تٓص عًَ ٢ا  " : ًٜٞميهٔ املٓعُات ايٓكاب ١ٝاملظجً ١طبكا يًتؼشٜع املعُ ٍٛب٘ ٚاييت متاسغ ْؼاطٗا يف قطاع ايرتب ١ٝايٛطٓ ١ٝإٔ
تعكذ اج تُاعاتٗا يف َؤطظات ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝبعذ اذتص ٍٛعً ٢سخصَ َٔ ١ذٜش ايرتب ".... ١ٝد ٕٚحتذٜذ يًفرت ٠أبذا  ،يف حني إٔ
قاْ ٕٛايتجُعات ايعاَ ١أيضّ األحضاب ٚاملٓعُات ٚادتُعٝات تكذ ِٜطًب بــ  10أٜاّ فكط قبٌ تٓع ٖٛٚ ِٝجتُع عاّ يف طاحات
عُ ١َٝٛأ ٚيف قاعات عاَ ١؟؟؟؟ ٚحن ٔ املشب ٕٛال حيل يٓا دخ ٍٛاملؤطظات ايرتب ١ٜٛخاسج أٚقات ايعٌُ يعكذ اجتُاعات يتذاسغ
ايكضاٜا املٗٓٚ ١ٝاالجتُاعٚ ١ٝايرتب١ٜٛ؟؟؟؟؟ .
 إٕ ايظٝذ ٠ايٛصٜش ٠يف سدٖا عً ٢أط ١ً٦ايربملاْٝني تؤنذ بأْٗا طتهؼ يًشأ ٟايعاّ عً ٢ػاػ ١ايتًفاص االَتٝاصات اييت اطتفاد بٗا
األطاتز َٛٚ ٠ظف ٛايكطاع  ،فٓك ٍٛهلا يتعًُ ٞبأْٓا َظتعذ ٕٚيًُٓاظش ٠يتتجً ٢اذتكٝك ١يًشأ ٟايعاّ ْٚعتكذ إٔ ٖٓاى َػايطات ُتظّٛم
ٚ ،يتعًُ ٞبأْٓا ْٓتعش ٖز ٙايًخع ١بفاسغ ايصرب ألْٓا حنٔ َٔ طٝهؼ َا أحذث٘ قاْ ٕٛايفتٓٚ ١ايعاس  ،إر ال ٜٛجذ قاْ ٕٛخاص يف
ايعامل أ ٚيف ادتضا٥ش قبٌ  4110مل ٜجُٔ ارترب ٠املٗٓ ١ٝفٝؼرتط عً َٔ ٢أفٓ ٢حٝات٘ يف ايرتب ١ٝػشٚط املٛظ ادتذٜذ  ٖٛٚقٝذ ارتذَ١
إلدَاج٘ يف ايشتب ١ايكاعذ ١ٜادتذٜذ ٠مما جعٌ ايٛصاس ٠يف نٌ َش ٠تٓتٗج األطايٝب ايرتقٝع ١ٝ؟؟؟ ٚال تٛجذ ٚصاس ٠ال تعشف أطالنٗا
فتظكط َٔ ايكاْ ٕٛارتاص طًها قاُ٥ا بزات٘ ٜضِ خري ٠املذسطني  ٖٞٚال تعًِ حتْ ٢بٗٓاٖا بعذ صذٚس ايكاْٚ ٕٛمتٓخ٘ أدْ ٢تصٓٝ
يف أطالى ايتذسٜع  ٖٞٚستبَ ١عًِ صٓ  " ِٖٚ 01املظتؼاس ٕٚايرتب ٕٜٛٛايبٝذاغٛجَ " ٕٛٝظاعذ ٚاملفتؼني يف االبتذا" ٞ٥؟؟؟ نُا ال
ٜٛجذ قاْ ٕٛخاص غًل آفام ايرتق ١ٝألطالى نُا حذ مل ظتؼاس ٟايتػز ١ٜاملذسطٚ ، ١ٝايتٛجٚ ٘ٝاإلسػاد املذسطٚ ٞاملٗين ٚ ،ال ٜٛجذ
قاْ ٕٛخاص صٓ َٔ هلِ خربٚ ١َٝٓٗ ٠نفا ١َٝٓٗ ٠٤يف تصٓ ٝأدْ ٢ممٔ تفٛقٛا عًَ ِٗٝجًُا حذ َع ايٓعاس ٚايهالّ ٜطٍٛ
ايظٝذ ٠ايٛصٜش ٠حُٓٝا ْعذد ايهٛاس اييت حذثت يف ايكطاع.
 إٕ سد ايٛصاس ٠عً ٢املباػش يف قٓا ٠األسيٚ ١ٝاألسػ ٝػاٖذ عً ٢ريو بإٔ نٌ املًفات حًت َٗٓٚا طب ايعٌُ ٚايظهٓات ٚ ...ٚيهٔ
ٖز ٙاملًفات مل حتشى قٝذ أمنً ١فَٗ ٞاصايت تشاٚح َهاْٗا َٓز 4110؟؟؟.
 ايظٝذ ٠ايٛصٜش ٠إٕ قطاعو ٜعشف ايتٗابا ٚتأججا فإيشاب َٛظف ٞاملصاحل االقتصاد ١ٜطٝذخٌ أطبٛع٘ ايجأَ د ٕٚأ ٟايتفات ١أٚ
نأْ٘ ٚقع يف قطاع آخشٚ ،أْت حتذد ٜٔتاسٜخ ْٛ 01فُرب  4102يًتخاٚس َٔ أجٌ ايكضاٜا ايعايك ، ١إْٗا طٝاط ١اهلشٚب إىل األَاّ
اييت ال جتذْ ٟفعا  ،بٌ تضٜذ ايٛيع تأجٝجا ٚتعكٝذا ْٚ ،ؤنذ بإٔ َؼانٌ ايكطاع ال تُ خٌ إال َٔ خالٍ حٛاس ٖادئ جاد َٚظؤ ٍٚبعٝذا
عٔ سدّ ات ايفعٌ ٚاملػايطات ٚايتصشحيات االطتفضاص. ١ٜ

