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ﺎل ﻣول "ﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ" ﻲ ﺣﺔ ﺢ ﺎع ة ،أﺳﺎﻣﺔ اﻟا ،إﻧﻪ ﻲ ﺣﺎل اﺳت ﺣﻣﺔ " اﻟ ﷲ" ﺑﺎﻞ ﺎع ة وم اﻟﺎم ﺎﻟاﻣﺎﺗﻬﺎ  ،ﺗن
ﺎك ة ﻟﻞ ﻟﺔ ﻹدارة اﻟﺎع ﻣ اﻟﺎﺋﻞ؛ ﺣﻰ ﺗ ﻟﻺﺎء ﺎﻟاﻣﺎﺗﻬﺎ.
وأﺿﺎف ﻲ ﺗﺢ ﻟﻪ ﻧﺗﻪ ﺻﺔ "ﻠ "اﻟﻠﺔ " آن اﻷوان ﻻﻟﺎم اﻟﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ ﻞ واﺿﺢ وﺳﻊ ووﺿﻊ اﻟﺎ ﻠﻰ اﻟوف ﺎ ﯾﻠ ﻞ ﺎع
ة".
وﺗﺎﻊ " اﻟﺎم اﻟﺎﺋﻞ اﻟﺎر اﻷب إذا ﻣﺎ اﺳ إﻼق اﻷ ﺑﺟﻪ اﻟﺎﻟﺔ ،وﺗاﺟﻊ اﻟﻣﺔ  اﻹﺎء ﺎﻟاﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﻲ ﺗ اﻟﺎﺋﻞ ﺣل آﻟﺔ ﻟ اﻟﺎﻧﺎة 
أﺑﺎء اﻟﺎع ،ودون ذﻟ ﺳن اﻟﺎع أﻣﺎم ﺟﻠﺔ ﻣ اﻟﺎﻛﻞ اﻟة اﻟﻲ  أن ﺗد ﺎﻟﺎع إﻟﻰ اﻻﻧﺎر اﻟ ﻟ ن ﻲ ﻣﻠﺔ أﺣ."
وا ﻣﺎ أﺳﺎﻩ ﺗﻠ اﻟﻣﺔ ﺎ ﯾﻠ ﺿع اﻟ ﺗﻬﺎ ﻣ اﻟﺎﻟﺔ ،ﻣ اً إﻟﻰ أن اﻟا اﻧ ﻣ اﺗﺎق اﻟﺎﻟﺔ ﺎم اﻟﻣﺔ ﺑﻊ اﻟﺎت ﻟﻬﺎ ﻟ
ﺗث.
وﺷد ﻠﻰ أﻧﻪ ﻣ اﻟض أن ن ﻣ أوﻟﻰ اﺎﻣﺎت ﺎدة اﻟﻠﺔ  ار ﺗاﻣ ،ﺗﺗ اﻟ اﻟﻠﻲ ،وﻧﺎز اﻟﺎﻟﺔ واﻟا ﺣل ﻣوع وﻲ ،اﻟ ﺳ
ﺎﻟﺎﻲ اﻟوﻟﻲ ﻣﻊ اﻟوع اﻟﻲ ﻲ ﺣﺎل م إﻧﺎزﻩ .
وﺣل وﺻل اﻻﺎد اﻟ ﻟﺎﺔ اﻻﻧﻬﺎر ،ﺑ اﻟ ا أن اﻻﺎد اﻟ ﺎن م ﻞ  ﻠﻰ ﺎﺗرة رواﺗ ﻣﻲ اﻟﻠﺔ ،ﻟ ﻣﻊ ﺗﻠ اﻟﻠﺔ ﻟﺎﺗرة اﻟواﺗ
ﻣ ﺧﻼل اﻟﻞ واﻟﺎ اﻟ واﻟﻣﺎت اﻟﻲ وﺻﻠ ﻟﺔ  ،%50-30ﯾ أن ﻣﺎ "ﻧاﻩ اﻟم ﻣ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻬﺎر ﺎﻻﺎد اﻟ اﻟﺋ ﻪ ﯾﻠ  اﻟواﺗ،
ﻬﻩ اﻹﺟاءات اﻟﺎﺑﺔ أﺿت  ا ﺎﻻﺎد اﻟﻬ وزادت ﻣ ﻣﺎﻧﺎة أﺎﻟﻲ اﻟﺎع".
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺧﻼل  ﺳات ﻣ  اﻻﻧﺎم أﺣﺎﻟ اﻟﻠﺔ  11أﻟ ﻣ إﻟﻰ اﻟﺎ ﻞ ﻲ ،وأﺣﺎﻟ ﻣ إﺑﻞ /ﻧﺎن اﻟﺎﺿﻲ ،ﻧ 17 أﻟ ﻣ
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ﻟﻠﺎ اﻟ ،ﻣ ا ذﻟ إﺟاءات  ﻣﻬﻣﺔ و ﻣﺔ اﻟا ،ﻠﻰ اﺎر أن اﻟﺎ اﻟ ﻠ ﻣﺎﻟﻎ ﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠوﻟﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺳ ﻲ ﻧﺔ ﺎﺗرة اﻟواﺗ" ،إذا
ﻣﺎ اﺿﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺎج إﻟﻰ وﺎﺋ ﻣﻼ".
وﺣر ﻣ اﺗﺎذ اﻟﻠﺔ ﻟﻺﺟاءات اﻷﻣﺔ وو ﺟء ﻣ ﻣﺎات واﺷ ﻟﺎﻟﺢ وﺎﻟﺔ ث وﺗﻞ اﻟﻼﺟ اﻟﻠ" أوﻧوا" ذرﺔ ﻟم إﻧﺎز ﻣﻠﺎت
اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ ،ﻣﻬﺎ اﻟﻠﺔ ﺄﻧﻬﺎ ﺗﻞ ﺎ  ا ﻣﺎ آل إﻟﻪ اﻟﺿﻊ ﻲ ة.
وﺄن ﻣﻠ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ ،ﺎل اﻟا" :إن ﻟﺔ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺿ أﺎء ﻣ ﺗﺎر اﻹﺻﻼح أﻧت ﻞ  اﻟﯾ ﻣ اﻟﻠﺎت اﻟﻲ ﻻﻣ
اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ ،ﺎن  أن ﻧﻲ ﻣﺎ ﻠﻰ اﺎر أن اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ راﺔ ﺔ ﻟﻠﺎﻟﺔ اﻟﺔ".
وأﺿﺎف" :ﻛﺎﻧ اﻷﻣر ﺗ ﻞ ﺟ إﻟﻰ أن ﺟﺎء اﺗﺎق اﻟﺎﻟﺔ ﻲ اﻟﺎة ﻲ  12أﻛ /ﺗ أول اﻟﺎﺿﻲ ،إﺛﺎ رت اﻟﻣﺔ إﺎدة ﺗﻞ ﻟﺔ اﻟﺎﻟﺔ
اﻟﺔ وﺎدة ﺗﻞ اﻟﻠﺔ اﻟﺎﺔ اﻟﻲ ﺷﻠ ﺎم  ،2011وﺎن ﻟﺎ ﺗﺔ ﻣة ﻣﻬﺎ إذا ﻟ ﺗ أ ﺷﻲء" ،ﻣ ا أن إﺎدة ﺗﻞ اﻟﻠﺔ اﻟﺎﺔ ﺑﻬف ﺗ ﻣﻠ
اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ.
وﺗﺎﻊ اﻟا" :ﻟ ﻧﻊ ﺄ اﻧﺎز ﻟﻠ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ ﻣ إﺎدة ﺗﻞ اﻟﻠﺔ" ،ﻣ ا إﻟﻰ أن اﻟﻠﺔ اﻟﺎﺔ اﻟﻲ ﺿ أﺎء ﻣ ﺗﺎر اﻹﺻﻼح أﻧت اﻟﯾ ﻣ
ار ﺈﺎدة ﺗﻞ ﻟﺔ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻠﻬﺎ ﺗ اﻷﻣال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺔ
اﻟﻠﺎت ،ﻟﻬﺎ ﺎﻣ ﺑ ﻠﻬﺎ إﻟﻰ أن ﺗﺢ اﻷﻣر ،ﺣ أن اﻟﻣﺔ اﺗت ًا
اﻟﺔ وﻣﻠﺎت اﻟ.
وأﻛ أﻧﻪ إذا ﻣﺎ واﺻﻠ اﻟﻠﺔ واﻟﻣﺔ ﻲ اﻟﺎ ﺗﺎﻩ ﻣﻠ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ  ،ن ﺎك ﺗ ﺟ ﻲ إﺎدة ﺗﻞ اﻟﻠﺔ اﻟﻲ ﻠ ﺎﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ.
وﺎن ﺻت ﺢ  اﻧد ﻣ أﺎم ﺎﻟ  وﺟد ﻣﺎورات وأﺎر ﻟﻞ ﻟﺔ إدارﺔ وﻧﺎﻧﺔ ﻹﻧﺎذ ﺎع ة و ﻣﺎ ﺑﻬﺎ أ دور ﺳﺎﺳﻲ ،وﺿﻬﺎ ﻠﻰ اﻟﻲ
ﻟﻞ اﻟﺔ  اﻹﺗﺎق ﻠﻰ ﺗﻠﻬﺎ.
ﺧﺎص ..ﻣﺎورات ﻟﻞ ﻟﺔ إدارﺔ وﻧﺎﻧﺔ ﻹﻧﺎذ ة وﺿﻬﺎ ﻠﻰ اﻟﻲ ﻟﻞ اﻟﺔ
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