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 AÉ©HQC’G2018/5/22

¿ƒ˘˘˘fÉ˘˘˘˘b ,á˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘°ùdG åjó˘˘˘˘ë˘˘˘˘H CGó˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘f ¯

π˘˘˘g ,∫ƒ˘˘˘©˘˘˘Ø˘˘˘ª˘˘˘dG …QÉ˘˘˘°ùdG äÉ˘˘˘HÉ˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘f’G

?∂JÉMƒªW ≥≤ëj

óbh IójóY ÖFGƒ°T ¬«a ¿ƒfÉ≤dG -

¬JóYCG ¿G ≥Ñ°S …òdG ¿ƒfÉ≤dG Gƒgƒ°T

¿Éc ¬fG ™«ªédG IOÉ¡°ûHh »àeƒµM

äÉ˘˘¡˘˘é˘˘˘dG IOÉ˘˘˘¡˘˘˘°ûH ∂dò˘˘˘ch Ö°ùfC’G

ÜÉÑ°SC’ ¬¡jƒ°ûàH GƒeÉb ó≤d á«dhódG

O’hCG øëf Ωƒ«dGh ,É¡æ«M »a áæ«©e

≥Ñ£æ°S ,¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉeCGh ádhódG

,åjóM çOÉM πµd ºK øeh ¿ƒfÉ≤dG

Üô˘à˘bG É˘ª˘∏˘ch »˘∏˘«˘°†Ø˘à˘dG äƒ˘°üdGh

¬«a iôJ ¢SÉædG ,äÉHÉîàf’G óYƒe

¬«a iôj ¢†©ÑdGh äÉÑ≤Yh πcÉ°ûe

OÉ˘≤˘à˘f’Gh ,nô˘fh Üô˘é˘æ˘∏˘a ,ø˘°SÉ˘ë˘˘e

»a ÉæWôîfG ó≤d ,™Øæj ó©j ºd Ωƒ«dG

»¡˘à˘æ˘J É˘eó˘æ˘Yh ¿ƒ˘fÉ˘≤˘dG Gò˘g ò˘«˘Ø˘æ˘J

Éªc åjóM çOÉM πµd ò«ØæàdG á∏Môe

.â∏b

kÉjQÉ°S ≈≤Ñj ød ¿ƒfÉ≤dG Gòg kGPEG ¯

?áeOÉ≤dG äGQhódG »a

…QÉ˘˘°S ≈˘˘≤˘˘Ñ˘˘j ø˘˘d ¬˘˘˘fG ó˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘YCG -

ø˘˘jô˘˘eCÉ˘˘H ô˘˘¶˘˘æ˘˘dG Öé˘˘«˘˘a ∫ƒ˘˘©˘˘Ø˘˘ª˘˘˘dG

¿ƒ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘bh á˘˘˘˘jQGOE’G á˘˘˘˘jõ˘˘˘˘cô˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘dG

CGóÑj Éª˘¡˘æ˘eh ¿É˘æ˘Ñ˘d »˘a äÉ˘HÉ˘î˘à˘f’G

¥ÉØJGh ¿ÉæÑd »a »≤«≤ëdG ìÓ°UE’G

ø˘˘jó˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘dG ø˘˘˘jò˘˘˘g ™˘˘˘°Vh ∞˘˘˘FÉ˘˘˘£˘˘˘dG

á∏ªL »a ¢SÉ°SC’G Éfƒµj ¿G ÉªgóMƒd

ºd ¬fCG »jCGôHh áeRÓdG äÉMÓ°UE’G

áeRÓdG äÉMÓ°UE’G √òg ò«ØæJ ºàj

ø˘jò˘¡˘H ≥˘∏˘©˘à˘j É˘˘e »˘˘a Ωƒ˘˘«˘˘dG ≈˘˘à˘˘M

.ø«fƒfÉ≤dG

,É˘˘e A»˘˘°T ∑É˘˘æ˘˘g QÉ˘˘°üj ¿G Öé˘˘˘j

Qƒ˘˘˘eCÉ˘˘˘H ÖdÉ˘˘˘£˘˘˘J âfCG ß˘˘˘ë˘˘˘dG Aƒ˘˘˘°ùd

Ωƒ≤J ídÉ°üe äGP áYÉªL øe áæ«©e

,º¡°SÉ«b ≈∏Y Üƒ∏£e ƒg Ée π«°üØàH

QƒeC’G π°üØoJ ¿G Öéj ,§∏Z Gògh

.º¡°SÉ«b ≈∏Y ’ ó∏ÑdG ¢SÉ«b ≈∏Y

∂fCG ô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘°ûJ π˘˘˘˘˘g ¢ù«˘˘˘˘˘Fô˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘dhO ¯

?ô°UÉëe

≥jôØdG ¿G »g á«°SÉ°SC’G á£≤ædG -

¬°ùØ˘f ô˘Ñ˘à˘©˘j »˘¡˘Lh »˘a ∞˘≤˘j …ò˘dG

ÉfCG »fCG ôÑàYG ÉfCG zóMCG ’ hCG ƒg ¬fCG{

âjQÉjh kGóMGh kÉ≤jôa πµ°ûf …ô«Zh

≈˘˘à˘˘M É˘˘æ˘˘˘°†©˘˘˘H ™˘˘˘e É˘˘˘æ˘˘˘jó˘˘˘jCG ™˘˘˘°†f

âfCGh ,´ƒ°VƒªdG Gòg AÉ¡fEG ™«£à°ùf

πch »cƒ∏°S πch »îjQÉJ ¿G ±ô©J

äGƒæ°ùdG »a É¡JòîJG »àdG »ØbGƒe

¿G ÖMCG º˘˘d »˘˘fCG á˘˘«˘˘°VÉ˘˘ª˘˘dG ô˘˘°û©˘˘˘dG

âÑ˘˘Ñ˘˘MCG ó˘˘≤˘˘d ,kGó˘˘HCG ó˘˘MCG ™˘˘˘e ™˘˘˘£˘˘˘bCG

ó˘∏˘Ñ˘dG ¿C’ ó˘«˘H kGó˘j ¿ƒ˘µ˘f ¿G á˘≤˘«˘˘≤˘˘M

øe º¡ªdG ¢ù«dh ,kÉ©«ªL Éæ«dEG êÉàëj

º¡ªdG πFGR ¬∏c Gòg ºµëdG »a ¿ƒµj

.ó∏Ñ∏d πª©f ¿G ÉæfÉµeEÉH GPÉe

IOhó˘˘ª˘˘e …ó˘˘j ¿G ∫ƒ˘˘˘bCGh Oƒ˘˘˘YCGh

,¿Éc øe ø«e AÉæãà°SG ¿hóH ™«ªé∏d

≈∏Y hCG »æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y ¿Éc ¿EG

π˘˘¨˘˘à˘˘°TCG »˘˘˘fC’ ,¢ù∏˘˘˘HGô˘˘˘W ó˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘°U

πµ°ûH ó∏ÑdG Gòg áMGQ »aógh ,±ó¡H

»àæ˘jó˘e ¿ƒ˘µ˘J ¿Gh √QGô˘≤˘à˘°SGh ΩÉ˘Y

ƒªfh ôÑcCG QGô≤à°SGh ôÑcCG áMGQ »a

.ôÑcCG

2000 áæ°S »a »æfCG ±ô©J âfCGh

¢†NCG ºd 2005 ΩÉ©dG »ah ,âØdÉëJ

2009 ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG »˘˘˘ah äÉ˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘f’G

»ah zπÑ≤à˘°ùª˘dG QÉ˘«˘J{ ™˘e âØ˘dÉ˘ë˘J

,πµdG ™e âØdÉëJ ájó∏ÑdG äÉHÉîàf’G

ºdCG ¬fCÉH »d ¢SÉædG ¬dÉb Ée πc ºZQ

É˘ª˘˘c á˘˘jó˘˘∏˘˘H π˘˘«˘˘µ˘˘°ûà˘˘d âbƒ˘˘dG ø˘˘ë˘˘j

¿É˘µ˘eEÉ˘H ¢ù«˘d Ö«˘LCG âæ˘˘c ?»˘˘¡˘˘à˘˘°ûJ

¢ù«˘dh ,A»˘°T π˘µ˘H ô˘˘KCÉ˘˘à˘˘°ùj ¿G ó˘˘MCG

kÉ©«ªL Éæ«∏Y Öéj ≥∏£e ôeCG ∑Éæg

Ωƒ˘«˘dG É˘fCGh ,á˘jƒ˘°Sh kÉ˘©˘˘e π˘˘ª˘˘©˘˘f ¿G

äÉHÉîàf’G ó©Hh äÉ˘HÉ˘î˘à˘f’G π˘Ñ˘bh

,øjó«©°U ≈∏Y ™«ªédG ≈dEG …ój óeCG

±Ó˘N ’ ø˘ë˘æ˘a »˘æ˘˘Wƒ˘˘dG ó˘˘«˘˘©˘˘°üdG

ø˘e É˘æ˘à˘æ˘jó˘e ó˘«˘©˘°U ≈˘∏˘Yh ,É˘æ˘˘æ˘˘«˘˘H

ÉfCGh ,¬©e øëf √ójôf Ée ≈dEG Éæ∏°Uƒj

IõæY{ QÉ°üfCG ¢UÉî°TC’G øe â°ùd

¢UÉ˘î˘°TC’G ø˘e É˘˘fCG π˘˘H zäQÉ˘˘W ƒ˘˘dh

™˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘é˘˘˘dG …ó˘˘˘jCG ¿hó˘˘˘jô˘˘˘˘j ø˘˘˘˘jò˘˘˘˘dG

.kÉ©«ªL √ójôf Ée ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d

∫É˘˘˘ª˘˘˘°ûdG Iô˘˘˘FGó˘˘˘H ¢ù«˘˘˘˘Fô˘˘˘˘dG á˘˘˘˘dhO ¯

…ô˘˘˘˘°ûHh IQƒ˘˘˘˘µ˘˘˘˘dGh É˘˘˘˘Jô˘˘˘˘ZR) á˘˘˘˘ã˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG

á˘˘˘cô˘˘˘˘©˘˘˘˘e ∑É˘˘˘˘æ˘˘˘˘g ¿G ∫É˘˘˘˘≤˘˘˘˘j (¿hô˘˘˘˘à˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dGh

ø˘«˘H á˘«˘°SÉ˘Fô˘dG äÉ˘HÉ˘î˘à˘fÓ˘d á˘˘«˘˘bÉ˘˘Ñ˘˘à˘˘°SG

á«fÉãdG ¢ù∏HGôW »ah ,ø«ë°Tôe áKÓK

∫ƒ˘M á˘Ø˘∏˘à˘î˘e á˘«˘bÉ˘Ñ˘à˘°SG á˘˘cô˘˘©˘˘e ∑É˘˘æ˘˘g

≈∏Y ≥aGƒJ πg Ió«à©dG áeƒµëdG á°SÉFQ

?∂dP

¢ù∏HGôW ácô©e ,∂dP ó≤àYCG ’ -

π˘˘«˘˘ã˘˘ª˘˘à˘˘dG ∫ƒ˘˘M »˘˘g É˘˘˘gó˘˘˘jô˘˘˘f É˘˘˘ª˘˘˘c

π˘«˘ã˘ª˘à˘˘dG í˘˘°üj ∞˘˘«˘˘µ˘˘a ,í˘˘«˘˘ë˘˘°üdG

á˘˘˘°SÉ˘˘˘FQ ∫ƒ˘˘˘°Uƒ˘˘˘dG ™˘˘˘e í˘˘˘«˘˘˘ë˘˘˘˘°üdG

Gòg »a »àæjóe ≈≤ÑJ ¿Gh áeƒµëdG

k’hCG ±õædG ∞≤j ¿G ójQCG ÉfCG ±õædG

,É¡«∏LQ ≈∏Y ∞≤J ¿Gh »àæjóe »a

ób ¿ƒcCG kÉªàM ∂dP »a íéfCG ø«Mh

ƒg »ªg .õcGôªdG ≈∏YCG ≈dEG â∏°Uh

:¿BÓ˘ª˘dG º˘Ø˘dÉ˘H ∂d É˘¡˘dƒ˘bCGh ¢ù∏˘HGô˘W

™HQC’G äGƒæ°ùdG OGóàeG ≈∏Yh »qªg

»LôaCÉ°Sh »°ù∏HGôW qºg ƒg á∏Ñ≤ªdG

.¢ù∏HGôW ô«°üà°S ∞«c

äÉ˘˘eƒ˘˘µ˘˘ë˘˘dG º˘˘˘¶˘˘˘©˘˘˘e »˘˘˘a âcQÉ˘˘˘°T ¯

≥˘˘«˘˘aQ ó˘˘«˘˘¡˘˘°ûdG ¢ù«˘˘Fô˘˘dG É˘˘¡˘˘∏˘˘µ˘˘°T »˘˘˘à˘˘˘dG

?ÉªµàbÓY âfÉc ∞«c ,…ôjôëdG

…ôjôëdG ≥«aQ ó«¡°ûdG ¢ù«FôdG -

πÑb IRÉàªe øe ôãcCG ¬H »àbÓY âfÉc

Égó©Hh áeƒµëdG »a ¬©e ∑QÉ°TCG ¿G

»eƒµëdG πª©dG »a »à°SQÉªe AÉæKCG

™˘e ìÉ˘Jô˘j ’{ ¬˘fCÉ˘H »˘d π˘FÉ˘≤˘˘dG ƒ˘˘gh

ƒgh z»©e ìÉJôj Ée Qó≤H ¢üî°T

kÉeƒj πÄ o°S GPEG{ ¬fCG kÉ°†jCG »d πFÉ≤dG

áeƒµ˘ë˘∏˘d kÉ˘°ù«˘FQ ¿ƒ˘µ˘j ¿G ó˘jô˘j ø˘e

.z»JÉ≤«e Ö«éf q’EG QÉàîj ’ √ó©H

ó˘˘˘©˘˘˘°S ¢ù«˘˘˘˘Fô˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘e º˘˘˘˘µ˘˘˘˘à˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘Yh ¯

?…ôjôëdG

≈˘∏˘Y …ô˘jô˘ë˘dG ó˘©˘˘°S ¢ù«˘˘Fô˘˘dG -

…CG …ó˘d ¢ù«˘˘d »˘˘°üî˘˘°ûdG ó˘˘«˘˘©˘˘°üdG

¢ùµ˘©˘dÉ˘H ¬˘©˘e á˘˘«˘˘°üî˘˘°T á˘˘eƒ˘˘°üN

ábÓY ∑Éæg »°üî°ûdG ó«©°üdG ≈∏Y

…ó˘˘˘j äOó˘˘˘˘e äGô˘˘˘˘e Ió˘˘˘˘Yh Ió˘˘˘˘«˘˘˘˘L

Qô˘cCGh Oƒ˘YCGh ¿hÉ˘©˘à˘f ¿G âÑ˘˘Ñ˘˘MCGh

É˘˘fCG ¿hÉ˘˘©˘˘J ø˘˘e ∑É˘˘æ˘˘˘g ¿É˘˘˘c GPEG ¬˘˘˘fG

.ó©à°ùe

Ωó˘î˘˘à˘˘°ùJ á˘˘dhó˘˘dG ¿CÉ˘˘H ô˘˘©˘˘°ûJ π˘˘g ¯

?äÉHÉîàf’G »a É¡JÉWƒ¨°V

∫ƒ˘≤˘j É˘˘ª˘˘ch É˘˘¡˘˘dÉ˘˘µ˘˘°TCG π˘˘µ˘˘H º˘˘©˘˘f

ó˘˘˘˘¡˘˘˘˘Y »˘˘˘˘a ’ ∂dP ô˘˘˘˘f º˘˘˘˘d ¢†©˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG

’h ÜGóàf’G ó¡Y »a ’h ∫Ó≤à°S’G

ΩÉ˘jCÉ˘H ’h …Qƒ˘î˘dG IQÉ˘˘°ûH ΩÉ˘˘jCG »˘˘a

ø˘e ¢SQÉ˘ª˘oj …ò˘dG Ωƒ˘«˘dG .á˘˘jÉ˘˘°Uƒ˘˘dG

É˘gô˘«˘î˘°ùJh á˘«˘æ˘eC’G Iõ˘¡˘LC’G π˘˘Ñ˘˘b

á˘£˘∏˘°ùdG í˘FGƒ˘˘dh á˘˘£˘˘∏˘˘°ùdG á˘˘eó˘˘î˘˘d

¢ù«˘FQ ¿É˘c GPEG ,ô˘«˘£˘N á˘˘eƒ˘˘µ˘˘ë˘˘dGh

äÉ˘HÉ˘î˘à˘˘f’G ≈˘˘∏˘˘Y ±Gô˘˘°TE’G á˘˘Ä˘˘«˘˘g

≈˘∏˘Y á˘£˘∏˘°S É˘æ˘jó˘d ¢ù«˘d ø˘ë˘f ∫ƒ˘≤˘j

Gòg »æ©˘j GPÉ˘ª˘a ,á˘£˘∏˘°ùdG »˘ë˘°Tô˘e

?ΩÓµdG

IQGRh ¿ƒ˘˘˘˘eó˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùj º˘˘˘˘g É˘˘˘˘˘gh

√ò˘˘g á˘˘eó˘˘N »˘˘a kÉ˘˘°†jCG ø˘˘jô˘˘é˘˘¡˘˘ª˘˘dG

.äÉ¡LƒàdG

»a äÉØ«XƒàdG ó«©°U ≈∏Y GPÉeh ¯

ø˘˘e ¢UÉ˘˘≤˘˘à˘˘fG ∑É˘˘˘æ˘˘˘g π˘˘˘g ≈˘˘˘dhC’G á˘˘˘Ä˘˘˘Ø˘˘˘dG

?É¡à°üMh ¢ù∏HGôW

πeÉµdG »eGôàMG ™eh ,iôJ ÉeóæY

kÉ˘«˘æ˘°S kÉ˘eÉ˘Y kGô˘˘jó˘˘e 21 ,á˘˘ª˘˘°UÉ˘˘©˘˘∏˘˘d

óMCG ’h ádhódG ôFGhO »a kGOƒLƒe

øjòdGh ,∫Éª°ûdG øe ’h ¢ù∏HGôW øe

ºdh óYÉ≤J º¡°†©H ,»∏Ñb øe GƒØXh

QƒàcódG ƒg óMGh iƒ°S º¡æe ≥Ñj

.ÖjOCG ≈Ø£°üe

á˘∏˘jƒ˘W á˘«˘æ˘Wh äGQÉ˘©˘°ûH ló˘MCG É˘˘fò˘˘NCÉ˘˘j ’  :z¿ó˘˘ª˘˘à˘˘dG{`d »˘˘JÉ˘˘≤˘˘«˘˘e
Ωƒ«dG Éæ qª¡j Ée ,ÉgOÉ«°SCG øëæa ,zÖæL ≈∏Y{ á«æWƒdG GƒYO ,á°†jôY
¢ù∏HGôW ƒg » qªg ..πbCG ’h ôãcCG ’ á«°†≤dG »g √òg ,¢ù∏HGôW ƒg

á°ûgóe .¿RGƒàdG ≈∏Y ®ÉØëdG ≈∏Y πLôdG Gòg IQób á°ûgóe

á˘«˘HÉ˘î˘à˘fG á˘cô˘©˘e º˘°†N »˘a kÉ˘ª˘°ùà˘Ñ˘˘eh kÉ˘˘FOÉ˘˘g AÉ˘˘≤˘˘Ñ˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y ¬˘˘JQó˘˘b

,áeôëªdGh É¡H ìƒª°ùªdG ,áë∏°SC’G áaÉc É¡«a Ωóîà°ùoJ á°Sô°T

ôjhõàdGh íjôéàdGh ô«¡°ûàdGh øjƒîàdG π°SƒàJ »àdG ∂∏J á°UÉNh

¿É«MC’G º¶©e »a »àdG ,á©°ûÑdG  Ö«dÉ°SC’G øe Égô«Zh ∞«jõàdGh

.ºgAGQh øneh É¡«≤∏£e ó°V Ö∏≤æJ

É¡JôLCG »àdG á∏HÉ≤ªdG √òg »ah ,z¿RGƒàªdG πLôdG{ π©ØdÉH ¬fG

,»∏°üØe »HÉ«f »HÉîàfG ¥É≤ëà°SG øe á∏«∏b ΩÉjCG πÑb z¿óªàdG{

Ö«éf ≈dEG áÑ°ùædÉHh ,á°UÉN ¢ù∏HGôWh áeÉY ¿ÉæÑd ≈dEG áÑ°ùædÉH

kÓeÉ°T kGQGƒM Oó©dG Gòg »a z¿óªàdG{ ô°ûæJ …òdG πLôdG ,»JÉ≤«e

πµH »°ù∏HGô£dG ¿CÉ°ûdGh ,áeÉ©dG á«fÉæÑ∏dG á°SÉ«°ùdG ∫hÉæJ ,¬©e

.≥Ñ°SC’G áeƒµëdG ¢ù«Fôd á«°üî°ûdG IÉ«ëdGh ,¬∏«°UÉØJ

≈àM ,¬fGõJGh ...¬fRGƒJ ≈∏Y ®ÉØëdG ≈∏Y ¬JQób kÓ©a á°ûgóe

Iô«ãc á∏ãeCG á∏HÉ≤ªdG √òg »ah .ºdC’Gh Iô°ùëdGh ∞°SC’G áªb »a

 .√óæY IóYÉb ¿RGƒàdG ¿G âÑãJ

GPÉ˘e{ :∫CÉ˘°ùj z…Qƒ˘K{h ∞˘∏˘à˘î˘eh »˘FÉ˘æ˘˘ã˘˘à˘˘°SG ∞˘˘bƒ˘˘e »˘˘a ƒ˘˘¡˘˘a

¢ù∏HGôW ,∫Ó≤à°S’G Gòg øªK Éæ©aO øëf ?∫Ó≤à°SE’G øe ÉfóØà°SG

¢û«ª¡àdG Gòg GPÉªd ,k’ÉM π°†aCG ø««fÉªã©dG ΩÉjCG »a ≈àMh âfÉc

¿hO »£©fh Iô«Ñc Éæ°SƒØf ¿C’ ,ÜGƒédG ±ô©f øëf ,áæjóª∏d

.z¢ù∏HGôW AÉæHCG á«°ùØf »g √òg ,πHÉ≤e

á≤«≤M ±ô©f ¿G Öéj{ :z¿RGƒàdG{ ≈∏Y ÉXÉØM ,∫ƒ≤«a Oƒ©j ºK

ó«©«dh .zÜÉFòdG ∂à∏cCG kÉÑFP øµJ ºd ¿EG ó∏ÑdG Gòg »a ¬fCG áàHÉK

¿ƒfÉb øY ∫CÉ°ùoj ÉeóæY ,ôNBG ¿Éµe »a ∫ƒ≤j É¡HÉ°üf ≈dEG QƒeC’G

≥ëd …òdG ¬jƒ°ûàdGh É¡æª°†àj »àdG ÖFGƒ°ûdGh »dÉëdG ÜÉîàf’G

ádhódG O’hCG øëf{ :∫ƒ≤j ,¬JóYCG ób ¬àeƒµM âfÉc …òdG ¿ƒfÉ≤dÉH

.zåjóM çOÉM πµd ºK øeh ¿ƒfÉ≤dG ≥Ñ£æ°Sh

ó˘˘MCG É˘˘fò˘˘NCÉ˘˘j ’{ :∫ƒ˘˘≤˘˘«˘˘a »˘˘JÉ˘˘˘≤˘˘˘«˘˘˘e ™˘˘˘aó˘˘˘æ˘˘˘j ,ô˘˘˘NBG ¥É˘˘˘«˘˘˘°S »˘˘˘ah

,á«æWƒdÉH Éæ«∏Y óMCG q¿ójGõj ’h ,á°†jôY á∏jƒW á«æWh äGQÉ©°ûH

,ìÓ°ùdÉH ’h ájÉ°UƒdÉH ’ ,™bƒe …CG ≈dEG ôéæf ¿G øµªj ’ øëf

ƒg Ωƒ«dG Éæª¡j Éªa zÖæL ≈∏Y{ á«æWƒdG GƒYO ,A»°T …CÉH ’h

ÉeóæY ôãcCG ™aóæj ºK .zπbCG ’h ôãcCG ’ á«°†≤dG »g √òg ,¢ù∏HGôW

.zóMCG ’ hCG ÉfCG{ áYÉªL øe º¡fCÉH ø««°SÉ«°ùdG ¬eƒ°üN º¡àj

,É¡cƒ∏°S Öëj »àdG z¿RGƒàdG{ ≥jôW ≈dEG ójóL øe Oƒ©j ¬æµd

âjQÉjh kGóMGh kÉ≤jôa …ô«Zh »°ùØf ôÑàYCG ÉfCG »d áÑ°ùædÉH{ :∫ƒ≤«a

ô«°ûJ »ØbGƒeh »cƒ∏°Sh »îjQÉJ ...¢†©H ™e kÉ°†©H ÉæjójCG ™°†f

»a ¿ƒµj øe kÉª¡e ¢ù«d ,óMCG ™e ™£bCG ¿CG ÖMCG ’ »æfCG ≈dEG

OƒYCGh .ó∏ÑdG »a π©Øf ¿CG ™«£à°ùf GPÉe º¡ªdG πFGR ¬∏c Gòg ,ºµëdG

.z¿Éc øe ø«e , AÉæãà°SG ¿hO ™«ªé∏d IOhóªe …ój ¿CG ∫ƒbCGh

ºØdÉH É¡æ∏©j QGƒëdG øe ôNBG ¿Éµe »a »JÉ≤«e ¢ù«FôdG øµd

OGó˘à˘eG ≈˘∏˘Y ¿ƒ˘µ˘˘«˘˘°S qº˘˘¡˘˘dG Gò˘˘gh ...¢ù∏˘˘HGô˘˘W ƒ˘˘g »˘˘qª˘˘g{ :¿BÓ˘˘ª˘˘dG

∞˘˘«˘˘c »˘˘Lô˘˘aoCÉ˘˘°Sh ...kÉ˘˘«˘˘°ù∏˘˘HGô˘˘W kÉ˘˘qª˘˘g á˘˘∏˘˘Ñ˘˘≤˘˘ª˘˘dG ™˘˘HQC’G äGƒ˘˘æ˘˘°ùdG

¬æµd ,áfRGh á«HÉ«f á∏àc ¬©e âfÉc GPEG ó°ü≤jh ,z¢ù∏HGôW ô«°üà°S

πÑb Ωƒ«dG ÉfCG{ :»ëdÉ°üJ ¢ùØf »ah ,ôNBG ¿Éµe »a ∫ƒ≤jh Oƒ©j

,øjó«©°U ≈∏Y ™«ªédG ≈dEG …ój qóeCG äÉHÉîàf’G ó©Hh äÉHÉîàf’G

øe ,Éæàæjóe ó«©°U ≈∏Yh ,Éææ«H ±ÓN ’ »æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y

ƒdh IõæY{ QÉ°üfCG øe Éæ°ùd øëf ,¬©e øëæa √ójôf Ée ≈dEG Éæ∏°Uƒj

.zäQÉW

É˘¡˘≤˘°û©˘j »˘à˘dG á˘ª˘jó˘≤˘˘dG ¢ù∏˘˘HGô˘˘W á˘˘æ˘˘jó˘˘ª˘˘H ≥˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘j É˘˘e »˘˘a ≈˘˘à˘˘M

øe ∂«Kôj ’ ≈àM ∂°ùØf »KôJ Óa ,•ÉÑME’G{ ¢†aôj ,»JÉ≤«e

GPÉªa ,AÉµÑdÉH äCGóH ÉfCG GPEÉa ,¢ù∏HGôW ≈©fCG ¿CG ójQCG ’ ÉfCG .∂dƒM

πgC’ ∫ƒbCG GPÉeh ,»fQhRh ∫É©àa »µHCG ÉfCG ?ähô«H øH’ ∫ƒbCG

 .z?è«∏îdG

¬∏dGh ,A»°T Éæ°ü≤æj ’ øëf{ :kÓFÉb äÉjƒæ©ªdG ™aôjh Oƒ©j ºK

É¡«∏Y ™≤J ºd IôgƒL óLCG áªjó≤dG É¡bGƒ°SCG ≈dEG ÖgPCG Iôe πc »a

.zkÉ≤HÉ°S √QCG ºd kGôKCG ,πÑb øe »æ«Y

§Ñ°V ≈∏Y ¬H ø«£«ëªdGh ¬°ùØf O qƒY …òdG πLôdG Ö°†¨j πgh

 ?¿RGƒàdGh Ahó¡dGh ¢ùØædG

,í«ë°U ô«Z Gò¡a Ö°†ZCG ’ »æfCG ∫ƒbCG ¿CG{ :z¿óªàdG{ `d ∫ƒ≤j

,â°VÉa ób ¢SCÉµdG ¿CÉH ¢ùMCGh ô«Ñc §¨°V ∑Éæg ¿ƒµj ø«M kÉfÉ«MCG

.zÖ°†ZCG ób ÉgóæY

»ah ,¢ù∏HGôW IÉ«M »ah ,¿ÉæÑd IÉ«M »a »∏°üØe Ωƒj QÉjCG 6

πÑb ô«NC’G Oó©dG Gòg »a z¿óªàdG{ ¬∏HÉ≤J …òdG πLôdG IÉ«M

.äÉHÉîàf’G

,Qƒ°†M ácô©e »g πg ,áæjóªdG QGôb IOÉ©à°SG ácô©e »g πg

ácô©e »g πg ...AÉ≤H ácô©e »g πg ,äGò∏d äÉÑKEG ácô©e »g πg

? áæjóªdG áeÉYR

πª©dG »g »dEG áÑ°ùædÉH áeÉYõdG{ :á∏HÉ≤ªdG √òg »a »JÉ≤«e ∫ƒ≤j

≥∏£ªdG A’ƒdGh á«YÉ£bE’G ≈æ©ªH áeÉYõdG ÉeCG ,¿É°ùfE’G ó∏îoj …òdG

áeÉYõdG .»dEG áÑ°ùædÉH á°Vƒaôe »¡a á«©ÑàdGh ¢üî°û∏d ≈ªYC’Gh

.zêÉàfE’Gh πª©∏d ó«∏îJ »g

.»JÉ≤«e Ö«éf ¢ù«FôdG ™e á∏HÉ≤ªdG 4h 3h 2 äÉëØ°üdG »a

z¿óªàdG{

óéæe ìƒØ°U :QGƒëdG iôLCG
…ô°üªdG OÉªY :ôjƒ°üJ

{,π°†aCG âfÉc ∫Ó≤à°S’G πÑb ¢ù∏HGôW ´É°VhCG
ø˘ë˘f ?∫Ó˘≤˘à˘°S’G ø˘e É˘fó˘Ø˘˘à˘˘°SG GPÉ˘˘e ∫GDƒ˘˘°ùdGh
âfÉc ¢ù∏HGôW ,∫Ó≤à°S’G øªK ,øªãdG Éæ©aO
GPÉª∏a k’ÉM π°†aCG ø««fÉªã©dG ΩÉjCG »a ≈àMh
?´É˘°VhCG Gò˘µ˘gh ±hô˘X Gò˘µ˘g »˘a Ωƒ˘«˘dG É˘fô˘˘°U
±ô˘©˘f ø˘ë˘f ?á˘æ˘jó˘ª˘∏˘d ¢û«˘ª˘¡˘à˘dG Gò˘g GPÉ˘ª˘dh
øe AÉ£©dG ±ô©fh ,Iô«Ñc Éæ°SƒØf ¿C’ ,ÜGƒédG
¢ù∏˘HGô˘W AÉ˘æ˘HCG á˘«˘°ùØ˘f »˘g √ò˘g ,π˘HÉ˘≤˘˘e ¿hO
’h AÉ˘£˘˘©˘˘dÉ˘˘H q’EG º˘˘¡˘˘d í˘˘ª˘˘°ùJ ’ º˘˘gDhÉ˘˘jô˘˘Ñ˘˘ch
™«ªédG Oƒ©j ¿G Öé˘jh ,∂dò˘d kÉ˘æ˘ª˘K ¿ƒ˘Ñ˘dÉ˘£˘j
∑Qój ó∏ÑdG Gòg ¿G áàHÉK á≤«≤M áaô©e ≈dEG
∂à∏˘cCG kÉ˘Ñ˘FP ø˘µ˘J º˘d ¿EG{ :π˘FÉ˘≤˘dG π˘ã˘ª˘dG kÉ˘eÉ˘ª˘J
AÉ˘£˘©˘dÉ˘H Ωƒ˘≤˘fh kÉ˘HÉ˘FP ø˘µ˘˘f º˘˘d GPEGh .zÜÉ˘˘Fò˘˘dG

øWƒdG Gò¡H ÉæfÉªjEG øªK ™aóf ’ ¿G Öé«az
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óFÉ°ùdG ™°VƒdG ≈dEG ∂Jô¶f Éeh ¯

?Ωƒ«dG ¢ù∏HGôW »a

∫Ó≤à°S’G øeR »a ¢ûYCG ºd Éf CG-

ø˘˘jÉ˘˘YCG º˘˘dh á˘˘æ˘˘°S ø˘˘«˘˘©˘˘Ñ˘˘°S ò˘˘æ˘˘e hCG

π˘˘¡˘˘a ,á˘˘ª˘˘FÉ˘˘b âfÉ˘˘c »˘˘à˘˘dG ´É˘˘°VhC’G

∫Ó≤à°S’G πÑb ¢ù∏HGôW »a ´É°VhC’G

?Ωƒ«dG ΩCG π°†aCG âfÉc

?∂jCGQ Ée ¯

´É˘˘˘˘˘°VhCG ¿G ¬˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘°SCG …ò˘˘˘˘˘˘dG -

âfÉ˘˘˘c ∫Ó˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°S’G π˘˘˘Ñ˘˘˘b ¢ù∏˘˘˘˘HGô˘˘˘˘W

ø˘e É˘fó˘Ø˘à˘°SG GPÉ˘e ∫GDƒ˘˘°ùdGh ,π˘˘°†aCG

øªK ,øªãdG Éæ©aO øëf ?∫Ó≤à°S’G

»a ≈àMh âfÉc ¢ù∏HGôW ,∫Ó≤à°S’G

GPÉª∏a k’ÉM π˘°†aCG ø˘«˘«˘fÉ˘ª˘ã˘©˘dG ΩÉ˘jCG

Gòµgh ±hôX Gòµg »a Ωƒ«dG Éfô°U

¢û«˘˘˘ª˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘dG Gò˘˘˘g GPÉ˘˘˘ª˘˘˘˘dh ?´É˘˘˘˘°VhCG

¿C’ ,ÜGƒédG ±ô©f øëf ?áæjóª∏d

øe AÉ£©dG ±ô©fh ,Iô«Ñc Éæ°SƒØf

AÉ˘æ˘HCG á˘«˘°ùØ˘f »˘g √ò˘g ,π˘˘HÉ˘˘≤˘˘e ¿hO

q’EG º¡d íª°ùJ ’ ºgDhÉjôÑch ¢ù∏HGôW

,∂dò˘d kÉ˘æ˘ª˘K ¿ƒ˘˘Ñ˘˘∏˘˘£˘˘j ’h AÉ˘˘£˘˘©˘˘dÉ˘˘H

áaô©e ≈dEG ™«ªédG Oƒ©j ¿G Öéjh

kÉeÉªJ ∑Qój ó∏ÑdG Gòg ¿G áàHÉK á≤«≤M

∂à∏cCG kÉÑFP øµJ ºd ¿EG{ :πFÉ≤dG πãªdG

Ωƒ≤fh kÉHÉFP Éæ°ùd Éæc GPEGh .zÜÉFòdG

ø˘˘ª˘˘K ™˘˘aó˘˘f ’ ¿G Öé˘˘«˘˘a AÉ˘˘£˘˘©˘˘˘dÉ˘˘˘H

.øWƒdG Gò¡H ÉæfÉªjEG

É¡H ∂jCGQ Ée áeOÉ≤dG á∏MôªdGh ¯

?É¡©bƒàJ ∞«ch

¥É≤ëà°S’G Gò¡H Éæ«°VQ Éæg øe -

√ò˘g ƒ˘ë˘˘f á˘˘«˘˘Ñ˘˘°ü©˘˘dG √ò˘˘¡˘˘H Ωƒ˘˘≤˘˘fh

ÉfòNCÉj Óa ,¢ù∏HGôW É¡ª°SGh áæjóªdG

á˘˘˘∏˘˘˘jƒ˘˘˘W á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Wh äGQÉ˘˘˘©˘˘˘°ûH ó˘˘˘MCG

É˘˘æ˘˘«˘˘∏˘˘Y ó˘˘MCG ¿ó˘˘jGõ˘˘˘j ’h ,á˘˘˘°†jô˘˘˘Y

øëf ,¿Éc ™bƒe …CG »a ,á«æWƒdÉH

™˘˘bƒ˘˘eh º˘˘µ˘˘ë˘˘dG ™˘˘bƒ˘˘e »˘˘a É˘˘æ˘˘˘Hô˘˘ ŏL

ô˘é˘æ˘f ¿G ø˘µ˘ª˘j ’ ø˘ë˘f á˘«˘dhDƒ˘°ùª˘dG

’h á˘˘˘jÉ˘˘˘°Uƒ˘˘˘dÉ˘˘˘H ’ ™˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘e …CG ≈˘˘˘˘dEG

Gƒ˘˘˘˘˘YO ,A»˘˘˘˘˘°T …CÉ˘˘˘˘˘H ’h ìÓ˘˘˘˘˘˘°ùdÉ˘˘˘˘˘˘H

É¡aô©f øëæa ,zÖæL ≈∏Y{ á«æWƒdG

É˘˘˘æ˘˘˘ª˘˘˘¡˘˘˘j ø˘˘˘ë˘˘˘f ,É˘˘˘gOÉ˘˘˘«˘˘˘°SCG ø˘˘˘˘ë˘˘˘˘fh

≈˘˘˘˘£˘˘˘˘©˘˘˘ ŏJ Oƒ˘˘˘˘Yh á˘˘˘˘jCÉ˘˘˘˘a ,¢ù∏˘˘˘˘HGô˘˘˘˘W

ôãcCG ’ á«°†≤dG »g √òg ,¢ù∏HGô£d

ÜÉÑ°T Iô«N º°†J áæjóªdG ,πbCG ’h

OGó©à°SG ≈∏Y ºgh ¬J’ÉLQh øWƒdG

,ø˘Wƒ˘dG á˘eó˘î˘dh ¢ù∏˘HGô˘W á˘˘eó˘˘î˘˘d

¿ƒ˘Ñ˘ë˘j º˘c ¿ƒ˘˘aô˘˘©˘˘Jh º˘˘¡˘˘fƒ˘˘aô˘˘©˘˘J

Gƒ˘°ù«˘dh á˘æ˘jó˘ª˘dG ø˘e º˘gh ¢ù∏˘HGô˘W

.É¡«∏Y ø«FQÉW

áæjóªdG AÉæHCG πH ÜÉÑ°ûdG A’Dƒgh

Gƒ˘˘fƒ˘˘µ˘˘˘j ¿G ¿ƒ˘˘˘∏˘˘˘gCÉ˘˘˘à˘˘˘°ùj kÉ˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘L

¿Gh »HÉ«ædG ¢ù∏éªdG »a øjOƒLƒe

øY ´Éaó∏d áfRGh á«HÉ«f á∏àc Gƒ∏µ°ûj

≈˘˘dEG Ö∏˘˘é˘˘˘J ¿Gh ¢ù∏˘˘˘HGô˘˘˘W ¥ƒ˘˘˘≤˘˘˘M

™jQÉ°ûe øe É¡eõ∏j Ée πc ¢ù∏HGôW

áªjôµdG IÉ«ëdG ,IÉ«M ÜÉÑ°SCG øeh

äÉ˘˘LÉ˘˘ë˘˘dG ø˘˘eDƒ˘˘J »˘˘à˘˘dGh á˘˘≤˘˘FÓ˘˘˘dGh

.áHƒ∏£ªdGh ájQhô°†dG

á°üæe ¢ù∏HGôW ¿ƒµJ ¿G ºà©bƒJ ¯

?∂dP ∞«c ,ÉjQƒ°S AÉæH IOÉYEG á«∏ªY »a

¢ù∏˘˘HGô˘˘W ¬˘˘«˘˘a êÉ˘˘à˘˘ë˘˘J …ò˘˘dG âbƒ˘˘dG »˘˘a

?QÉªYEG IOÉYEGh ¢Vƒ¡f á«∏ªY ≈dEG

Ωƒ«dG É¡jód ¢ù∏HGôW áMGô°üH -

»a áæjóe ¿ƒµJ ≈àM äÉeƒ≤ªdG πc

™eh áMGô°üHh ,πeÉc »JGP AÉØàcG

∫ÓNh º¡H »≤àdG øjòdG ÜÉÑ°ûdG πc

:kÓFÉb º¡«dEG ¬LƒJCG º¡H »YÉªàLG

πc É˘æ˘jó˘d ø˘ë˘f .•É˘Ñ˘ME’G ´ƒ˘æ˘ª˘e

’{ ∫ƒ˘≤˘j kÓ˘ã˘e ∑É˘æ˘g ¿C’ äÉ˘eƒ˘≤˘ª˘˘dG

ø˘˘˘e ∂«˘˘˘Kô˘˘˘j ’ ≈˘˘˘à˘˘˘M ∂°ùØ˘˘˘f »˘˘˘Kô˘˘˘˘J

,¢ù∏HGôW ≈©fCG ¿G ójQCG ’ ÉfCG z∂dƒM

GPÉ˘˘e ,AÉ˘˘µ˘˘Ñ˘˘dÉ˘˘H äCGó˘˘H É˘˘fCG GPEG ,Ö«˘˘W

∫É˘©˘J »˘µ˘HCG É˘˘fCG ?ähô˘˘«˘˘H ø˘˘HC’ ∫ƒ˘˘bCG

á˘˘˘jOƒ˘˘˘©˘˘˘°ù∏˘˘˘d ∫ƒ˘˘˘bCG GPÉ˘˘˘eh ,»˘˘˘fQhR

kÉ©«ªL øëf AÉLôa ?è«∏îdG ∫hódh

á∏ªëH Ωƒ˘≤˘f ¿G Öé˘j ø˘«˘«˘°ù∏˘HGô˘£˘c

Éæ˘°ü≤˘æ˘j ’ ø˘ë˘f ,äÉ˘jƒ˘æ˘©˘ª˘dG ™˘aô˘d

,É¡bGƒ°SCG ≈dEG ºàÑgP GPEG ¬∏dGh ,A»°T

É¡bƒ°S ≈dEG É¡«a ÖgPCG Iôe øe Éªa

É¡«∏Y ™≤J ºd IôgƒL óLCG q’EG ºjó≤dG

Éeh ,kÓÑb √QCG ºd kGôKCG ,πÑb øe »æ«Y

ó˘˘LCG q’EG ≈˘˘¡˘˘≤˘˘e ≈˘˘dEG ÖgPCG Iô˘˘˘e ø˘˘˘e

√ò˘˘g AÉ˘˘˘æ˘˘˘HCG ø˘˘˘«˘˘˘H ¿É˘˘˘æ˘˘˘ë˘˘˘dGh π˘˘˘gC’G

ÜÉ˘ë˘°UCG ø˘«˘Hh ,AÉ˘«˘MC’Gh äGQÉ˘ë˘dG

GPEGh zπ≤©dG òNCÉJ{ »àdG â«fGƒëdG

∑ò˘NCÉ˘J ,ô˘ë˘Ñ˘dG A≈˘WÉ˘°T ≈˘dEG âÑ˘˘gP

’ §°SƒàªdG »a ó«©H ≥aCG ≈dEG ∑Éæ«Y

?Éæ°ü≤æj GPÉªa É¡d OhóM

?áªjó≤dG ¢ù∏HGô£d ≥°û©dG Gòg Ée ¯

∑Éæg ó©j ºd Iójôa áæjóe É¡fC’ -

øe ´ƒf ∑Éæg ,IôgÉ≤dG q’EG É¡d kÓ«ãe

âëÑ°UCG á«∏NGódG ¥Gƒ°SC’G ,IOGôØdG

,Ö∏Mh ¢üªM »a πM Ée ó©H Iójôa

≈∏Y ¬H Ωƒ≤f Ée ™HÉàJ âfCG kÉbó°Uh

.á«∏NGódG ¥Gƒ°SC’G π«gCÉJ ó«©°U

™e …ój ™°VCG »fEG ∫ƒbCGh OƒYCGh

,ájó˘∏˘Ñ˘dG »˘a ¿É˘c ø˘e kÉ˘æ˘FÉ˘c á˘jó˘∏˘Ñ˘dG

¿CÉ°T ™aQ ±ó¡H IQGOE’G »g »à°SÉ«°S

¥Gƒ˘°SCÓ˘d Ö∏˘£˘e …CG ,á˘æ˘˘jó˘˘ª˘˘dG √ò˘˘g

,kGô˘à˘e kGô˘à˘e ,kÉ˘jƒ˘°S ¬˘à˘©˘HÉ˘à˘e É˘æ˘˘«˘˘∏˘˘Y

IOÉ˘YEG ø˘e ìÓ˘°UEG ø˘e ,kGô˘Ñ˘˘°T kGô˘˘Ñ˘˘°T

ôªà°ùJ ¿G ìƒª°ùªdG ô«Z øe ,π«gCÉJ

√ò˘gh á˘≤˘jô˘£˘dG √ò˘g ≈˘˘∏˘˘Y ¥Gƒ˘˘°SC’G

∑Éæg ,É«JƒàdG øe ìƒd Éæg :Iô«JƒdG

∑Éægh z∫ófóe{ AÉHô¡µdG øe §jô°T

√òg ,áØjÉW √É«e hCG ,ìƒàØe Qhôée

,É¡MÓ°UEG Ö©°üdG øe ¢ù«d QƒeC’G

¬∏dGh ,äÓ«ëà°ùe øY º∏µàf ’ øëf

.¬ª«¶æJ øµªj A»°T πc

{’ hCG É˘fCG{ √QÉ˘©˘°T ¬˘©˘e ¬˘LGƒ˘à˘f …ò˘dG ≥˘jô˘Ø˘dG
Éææµªj …ô˘«˘Z ™˘e »˘æ˘fCG ô˘Ñ˘à˘YCÉ˘a É˘fCG É˘eCG ,zó˘MCG
É˘æ˘jó˘jCG ™˘˘°†f âjQ É˘˘jh ó˘˘MGh ≥˘˘jô˘˘a π˘˘«˘˘µ˘˘°ûJ
q∫ó˘J »˘Ø˘bGƒ˘eh »˘cƒ˘∏˘°S π˘ch ...¢†©˘H …ó˘jCÉ˘H
ó˘˘≤˘˘d ,kGó˘˘HCG ó˘˘MCG ™˘˘e ™˘˘£˘˘bCG ¿G ÖMCG º˘˘˘d »˘˘˘æ˘˘˘fCG
ó∏Ñ˘dG ¿C’ ,ó˘«˘H kGó˘j ¿ƒ˘µ˘f ¿G ká˘≤˘«˘≤˘M âÑ˘Ñ˘MCG
»a ¿ƒµj øe º¡ªdG ¢ù«dh ,kÉ©«ªL Éæ«dEG êÉàëj
¿G ÉæfÉµeEÉH GPÉe º¡ªdG ,πFGR ¬∏c Gòg ,ºµëdG
AÉæãà°SG ÓH ™«ªé∏d IOhóªe …ój .ó∏Ñ∏d πª©f
hCG »æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y ¿Éc ¿EG ,z¿Éc øe ø«e{
,±ó˘¡˘H  π˘¨˘à˘°TCG »˘fC’ ,¢ù∏˘HGô˘W ó˘«˘©˘°U ≈˘˘∏˘˘Y
√QGô≤à°SGh ΩÉY πµ°ûH ó∏ÑdG Gòg áMGQ »aógh
QGô≤à°SGh ô˘Ñ˘cCG á˘MGQ »˘a »˘à˘æ˘jó˘e ¿ƒ˘µ˘J ¿Gh

ôÑcCG ƒªfh ôÑcCGz

{ , kGó«L QGhOC’G ÉæYRhh , kGóMGh kÉÑ∏b kÉ©«ªL Éæch ,áfRGh á«HÉ«f á∏àc Éæc GPEG
¿Éµe πc »a ¿ƒµf ¿CGh äGQGOE’G πc ∑uôëf ¿CG ™«£à°ùf ,»fóªdG ™ªàéªdG Éæ©e Éæcô°TCGhz

á©eÉL{ ¬JQó°UCG …òdG z¢†«HC’G ÜÉàµdG{ øY »JÉ≤«e ¢ù«FôdG ÉædCÉ°S
»a iôÑµdG ™jQÉ°ûªdGh á«àëàdG ≈æÑdGh äÉYÉ£≤dG á£N øª°†àjh  zΩõ©dG

:∫É≤a ,É¡q∏M á«Ø«ch äÓµ°ûªdG ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùjh ,áæjóªdG
§°Sh ÉæYÉ°VhCG »a åëÑ∏d »FÉ¡f óM ™°Vƒd ¬à«ªgCG »JCÉJ ÜÉàµdG Gòg{
á©eÉL{ øe âÑ∏W ∂dòd ,∫ƒ∏ëdG ìGôàbGh ∞«°UƒàdG »a §ÑîàdGh ,áª∏¶dG
ôeÉY QƒàcódG º¡æeh áæjóªdG √ò¡d ø«°ü∏îªdG øe áYƒªée øeh zΩõ©dG
kÉ«ªjOÉcCG kÉMô°U á©eÉédG øe π©éf ¿G ,≥jôØdG Gòg ¢ù«FQ ,¬∏dG ¢†«a
iód ¿Gh á°UÉN IOƒLƒªdG ™jQÉ°ûªdG »g Éeh áæjóªdG äÉÑ∏£àe ¢SQój
™eh z»àjƒµdG ¥hóæ°üdG{ ™e ¿hÉ©àdG »a IôÑîdG ¬∏dG ¢†«a QƒàcódG
OGó˘YEÉ˘H Ωƒ˘≤˘fh ,á˘«˘à˘ë˘˘à˘˘dG ≈˘˘æ˘˘Ñ˘˘dG π˘˘µ˘˘H Iô˘˘Ñ˘˘Nh zQÉ˘˘ª˘˘YE’Gh AÉ˘˘ª˘˘fE’G ¢ù∏˘˘é˘˘e{
Ωƒ«dG øe ¢ù∏HGôW äÉLÉM »g Ée óæH âëJ äÉYÉ£≤dG πµH ≥∏©àJ äÉ°SGQO

.ôãcCGh äGƒæ°S ¢ùªN ≈dEGh
á©eÉL{ ’h zΩõ©dG áëF’{ ∂∏e ’h »JÉ≤«e Ö«éæd kÉµ∏e ¢ù«d ¬H Ωƒ≤f Éeh
»a OƒLƒe ƒg Ée ≈∏Y ™∏£j ¿G ójôj ∫hDƒ°ùe πc ≈dEG ∂dP …ógCG ÉfCG ,zΩõ©dG
√É«eh äÉbôW øe äÉYÉ£≤dG πc ¬«dEG êÉàëJ Ée ≥«KƒàH Éæªb ó≤a ,¢ù∏HGôW
á«àëJ ≈æH øe ,áæjóªdG Ωõ∏j Ée πµHh AÉHô¡µdGh äÉjÉØædG ó«©°U ≈∏Yh
»˘a ÜÓ˘£˘˘dG Oó˘˘Y »˘˘a ´É˘˘Ø˘˘JQG ø˘˘e É˘˘fô˘˘¶˘˘à˘˘æ˘˘j É˘˘e kÓ˘˘ã˘˘ª˘˘a ,á˘˘eGó˘˘à˘˘°ùe á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘Jh
äÉ˘©˘˘eÉ˘˘é˘˘dGh ¢SQGó˘˘ª˘˘dG »˘˘a ¢UÉ˘˘î˘˘dG ¢ü≤˘˘æ˘˘dG ƒ˘˘g É˘˘eh ,á˘˘eOÉ˘˘≤˘˘dG äGƒ˘˘æ˘˘°ùdG

.á«æ≤àdG  ógÉ©ªdGh
,á˘jOƒ˘©˘°ùdG ø˘eh z»˘à˘jƒ˘µ˘dG ¥hó˘æ˘°üdG{ ø˘e Ö∏˘WCÉ˘˘°S äÉ˘˘HÉ˘˘î˘˘à˘˘f’G ó˘˘©˘˘Hh
AÉ˘ª˘fE’G ¢ù∏˘é˘e{ ø˘e ≈˘æ˘ª˘à˘fh äÉ˘Yƒ˘°Vƒ˘ª˘dG √ò˘g á˘©˘HÉ˘à˘ª˘d z»˘Hƒ˘˘d{ qó˘˘©˘˘æ˘˘°Sh
π«¡°ùàH Éæªb óbh ™jQÉ°ûªdGh πcÉ°ûªdG √òg øY Iôµa ¬jód …òdG zQÉªYE’Gh

.zÉæàæjóe áeóN »a kÉ©«ªL íéæf »µd ¬©e óYÉ°ùàf ¿G ¬eÉeCG πª©dG

¢†«HC’G ÜÉàµdG

Qƒ˘˘f{ ´hô˘˘°ûe ø˘˘Y »˘˘JÉ˘˘≤˘˘«˘˘e ¢ù«˘˘Fô˘˘dG z¿ó˘˘ª˘˘à˘˘dG{ âdCÉ˘˘°S

π˘˘bô˘˘©˘˘j …ò˘˘dG ø˘˘eh ,π˘˘°Uh ø˘˘jCG ?¬˘˘à˘˘≤˘˘«˘˘≤˘˘M É˘˘e .zAÉ˘˘ë˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘dG

zÉ°ûjOÉb AÉHô¡c ácô°T{ ¢SÉ°SC’G »a{ :ÜÉLCÉa ?√ò«ØæJ

»gh ,∂dòc ∫GõJ ’h á°UÉîdG äÉcô°ûdG á©«ÑW É¡d ácô°T

πH áeÉY á°ù°SDƒe »g â°ù«dh z¿ÉæÑd AÉHô¡c{ øe ácƒ∏ªe

áµÑ°T ÉgóæY ácô°ûdG √ògh ,áeÉY á°ù°SDƒe øe ácƒ∏ªe

É˘¡˘d ≥˘ë˘j É˘gRÉ˘«˘à˘˘eG ÖLƒ˘˘ª˘˘Hh AÉ˘˘Hô˘˘¡˘˘µ˘˘dG ™˘˘jRƒ˘˘à˘˘d á˘˘≤˘˘∏˘˘¨˘˘e

.™jRƒàdGh êÉàf’G

»ah á≤∏¨e áµÑ°ûdG √òg ¿G ÉªdÉW ¬fCÉH IôµØH Éæ©∏Wh

AGô˘˘˘°ûd É˘˘˘¡˘˘˘jó˘˘˘d IQó˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG Oƒ˘˘˘˘Lh Ωó˘˘˘˘©˘˘˘˘d ,êÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘f’G Ωó˘˘˘˘Y π˘˘˘˘X

âMôàbGh ,áeRÓdG zäÉæ«HQƒàdG{h á«FÉHô¡µdG äGódƒªdG

»JCÉf ¿G ™«£à°ùf ,z¥hõdG{ ΩÉeCG IôNÉH Gƒ©°Vh Éªc ¬fCÉH

AÉ˘Hô˘¡˘µ˘˘dG ó˘˘«˘˘dƒ˘˘à˘˘d ,zá˘˘°ûjô˘˘ë˘˘dG{ ΩÉ˘˘eCG É˘˘¡˘˘©˘˘°†fh Iô˘˘NÉ˘˘Ñ˘˘H

zÉ˘˘˘°ûjOÉ˘˘˘b AÉ˘˘˘Hô˘˘˘¡˘˘˘c{ ≈˘˘˘dEG êÉ˘˘˘à˘˘˘f’G ™˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘f ¿Gh É˘˘˘¡˘˘˘LÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘fGh

≈∏Y áYÉ°S 24 ájhGõdGh IQƒµdGh ¢ù∏HGôW ≈∏Y É¡©jRƒJh

.24

ø««°UÉ˘°üà˘NG ø˘«˘°Só˘æ˘¡˘e ≈˘∏˘Y É˘¡˘à˘°Vô˘Y Iô˘µ˘Ø˘dG √ò˘gh

AÉHô¡c{ ≈∏Y ´hô°ûªdG Éæ°VôYh º¡jód ÜhÉéàdG äóLhh

ºgOGó©à°SG øY GƒHôYCGh á≤aGƒªdG º¡jód ÉfóLƒa zÉ°ûjOÉb

πÑb øe ôNGƒÑ∏d ´ƒaóªdG ô©°ùdG ¢ùØæH êÉàf’G AGô°ûd

.z¿ÉæÑd AÉHô¡c{

á˘˘˘LÉ˘˘˘M ø˘˘˘Y É˘˘˘æ˘˘˘dCÉ˘˘˘°Sh ´hô˘˘˘°ûª˘˘˘dG »˘˘˘a ô˘˘˘«˘˘˘°ùdG É˘˘˘æ˘˘˘©˘˘˘HÉ˘˘˘˘Jh

150 Ohó˘˘ë˘˘H É˘˘¡˘˘fG É˘˘æ˘˘˘d Gƒ˘˘˘dÉ˘˘˘≤˘˘˘a AÉ˘˘˘Hô˘˘˘¡˘˘˘µ˘˘˘dG ø˘˘˘e ¢ù∏˘˘˘HGô˘˘˘W

’ É˘˘¡˘˘fCÉ˘˘H zÉ˘˘°ûjOÉ˘˘b AÉ˘˘˘Hô˘˘˘¡˘˘˘c{ É˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Y äQÉ˘˘˘°TCGh äGhÉ˘˘˘¨˘˘˘«˘˘˘e

¿G π˘˘H ,§˘˘≤˘˘a ™˘˘jRƒ˘˘à˘˘dÉ˘˘˘H ¢ù∏˘˘˘HGô˘˘˘W ¢ü«˘˘˘°üî˘˘˘J ™˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘°ùJ

IQƒµdG »g »àdG É¡àµÑ°T á≤£æe πc πª°ûj ¢ü«°üîàdG

.äGhÉ¨«e 250 ≈dEG áLÉëdG π°üJh ájhGõdG øe AõLh

âeÉ˘˘b AÉ˘˘Hô˘˘¡˘˘µ˘˘dÉ˘˘H á˘˘°ü°üî˘˘à˘˘e á˘˘jó˘˘æ˘˘g á˘˘cô˘˘°ûH É˘˘æ˘˘«˘˘˘JCGh

á«Ø«c áaô©ªd äGQ’hódG ±’BG äÉÄe áØ∏µH á∏eÉc á°SGQóH

¢ù«dh êÉàf’G ájƒ≤àd kÉehõd ∑Éæg ¿C’ ´ƒ°VƒªdG Gòg §HQ

»dGƒM ≈dEG áØ∏µàdG â∏°Uh å«ëH ™jRƒàdG ó«©°U ≈∏Y §≤a

.24 ≈∏Y 24 ÉfóæY AÉHô¡µdG íÑ°üàd ,Q’hO ¿ƒ«∏e 250

äQÉ°TCG zÉ°ûjOÉb AÉHô¡c{ ≈dEG á°SGQódG â∏°Uh ÉeóæYh

ácô°T ™e ∫É°üJ’ÉH Éæª≤a kÉ«fƒfÉb É¡à°SGQO ÜƒLh ≈dEG

º°SG âëJ ácô°T π«µ°ûàH ÉæeÉ«≤H ∂dP ≥aGôJh ájõ«∏µfG

Öà˘à˘cG º˘¡˘æ˘e π˘c ¢UÉ˘î˘°TCG 10 É˘˘æ˘˘«˘˘£˘˘YCGh zAÉ˘˘ë˘˘«˘˘Ø˘˘dG Qƒ˘˘f{

∫ƒ°üëdG ™e ¬fG º¡æe ó¡©J ™e ¢ü°üM ô°û©H kÉ«ª°SQ

»ah ,Öààµj »µd Qƒ¡ªé∏d ájƒdhC’G ≈£©J ¢ü«NôàdG ≈∏Y

ÜÉààcÓd ó©à°ùe Iô°û©dG øe óMGh πc ,ÜÉààc’G ΩóY ∫ÉM

∑QÉ°ûj ¿G kGô«NCGh k’hCG Éæaóg ¿Éc øµdh ,áÄªdÉH 10 `H

’ ¿G äQôb ¢ù«°SCÉàdG πÑb áØ∏µàdGh ,ÜÉààc’ÉH Qƒ¡ªédG

π˘˘H zAÉ˘˘ë˘˘«˘˘Ø˘˘dG Qƒ˘˘f{ á˘˘cô˘˘°T »˘˘a ¿ƒ˘˘ª˘˘gÉ˘˘°ùª˘˘dG É˘˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘j

.kÉ«°üî°T ÉgÉæ∏ªëJ

ó≤©dG π≤àfG ájõ«∏µf’G ácô°ûdG ™e ó≤©dG ™«bƒJ ó©Hh

ájGódG ΩÉ°ùH PÉà°SC’G »eÉëªdG Öàµe πÑb øe ¿hÉ©J πµH

kGó≤Y ∂dP èàfCGh zÉ°ûjOÉb AÉHô¡c ácô°T{ »eÉëe ƒg …òdG

.á∏eÉc áëØ°U 76 OhóëH

z¿ÉæÑd AÉHô¡c{ ájÉ°Uh âëJ zÉ°ûjOÉb AÉHô¡c{ ¿G ÉªHh

ôjRƒdG øe ô°†ëªdG ≥jó°üJ ºàj ¿G Üƒ∏£ªdG øe ¿Éc

.AGQRƒdG ¢ù∏ée á≤aGƒªd êÉàëj ’h ∂dòH AÉØàc’Gh

´Ó˘£˘à˘°SG z¿É˘æ˘Ñ˘d AÉ˘Hô˘¡˘c{ äOGQCG á˘°ù∏˘é˘˘dG ó˘˘≤˘˘Y π˘˘Ñ˘˘bh

ójóédG ôjRƒdG ™eh ,∑GòfBG ¿ÉjQÉ¶f QƒKQCG ôjRƒdG …CGQ

´Ó˘£˘à˘°S’ ¢UÉ˘î˘°TC’G ó˘MCG É˘æ˘∏˘°SQCG (π˘˘«˘˘∏˘˘N ƒ˘˘HCG QGõ˘˘«˘˘°S)

»æa ¬fG í«ë°U áMGô°üH ´ƒ°VƒªdG Gòg{ ¿G ¬HÉLCGh ¬jCGQ

≈˘˘∏˘˘Y ¬˘˘fGh zá˘˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdG »˘˘a »˘˘g á˘˘∏˘˘µ˘˘°ûª˘˘dG ø˘˘µ˘˘˘d »˘˘˘fƒ˘˘˘fÉ˘˘˘bh

.´ƒ°VƒªdÉH ™LGôj ¿G »JÉ≤«e ¢ù«FôdG

¬d âMô°Th ¢ù«FôdG áeÉîa IQÉjõH âªb ∂dP áé«àæHh

äÉ°SGQódG πc √òg :¬d â∏bh ,kGóL Éª¡Øàe ¿Éch ´ƒ°VƒªdG

¿ƒ˘˘µ˘˘j ¿G Ö∏˘˘WCG º˘˘dh ,z¿É˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘d AÉ˘˘˘Hô˘˘˘¡˘˘˘c{ ∂∏˘˘˘eh IOƒ˘˘˘Lƒ˘˘˘e

á°übÉæe ∑Éæg ¿ƒµJ ¿G âÑ∏W πH ,AÉë«ØdG Qƒæd RÉ«àe’G

¢ù∏˘HGô˘£˘d É˘¡˘æ˘eDƒ˘jh ô˘©˘°S ¢üNQCÉ˘H AÉ˘Hô˘˘¡˘˘µ˘˘dG ™˘˘«˘˘Ñ˘˘j ø˘˘eh

.¬©e ÉfCÉa Ωƒ«dG ∫GƒW

óYhh áÄªdÉH áÄe í«ë°U ôeC’G ¿CÉH ¢ù«FôdG »æ¨∏HCGh

π«Ñb ∂dP ¿Éch ,ø«YƒÑ°SG ∫ÓN »FÉ¡f ÜGƒL AÉ£YEÉH

.zäÉHÉîàf’G »a ∫ƒNódG

?á∏bô©ªdG á¡édG øeh ?á∏µ°ûªdG øjCG kGPEG

∂jôëJ ≈dEG Oƒ©æ°S äÉHÉîàf’G ó©H{ :»JÉ≤«e Ö«éj

∑ôëJ πµH Ωƒ≤æ°Sh ,á«°SÉ«°S »g á∏bô©dGh ,´ƒ°VƒªdG

øëf ∫ƒ≤f »µd ,»Ñ©°T ∑ôëàH ΩÉ«≤∏d ÉfQô£°VG ƒd ≈àM

»°üî°T πª©H ΩƒbCG »æfCG óMCG ∫ÉÑH ô£îj ’h ∂dP ójôf

Gòg ¿G É¡FÉæHC’ ∫ƒbCGh »àæjóe ≈dEG ¬LƒJCG ÉfCG ,»H ¢UÉN

.º¡∏LCG øeh º¡d ƒg ´hô°ûªdG

™«£à°ùj øeh ,º¡FÉæHCG áë∏°üeh º¡àë∏°üe πLCG øeh

.z¬©e ÉfCG √ò«ØæàH Ωƒ≤jh ´hô°ûªdG Gòg RÉéfEG

zAÉë«ØdG Qƒf{

:»JÉ≤«e ¢ù«FôdG ôcòàj

É˘fó˘æ˘˘Y âfÉ˘˘c 1988 ΩÉ˘˘©˘˘dG »˘˘a{

,¬˘∏˘dG ó˘ª˘˘ë˘˘dGh á˘˘jô˘˘«˘˘N äÉ˘˘©˘˘jRƒ˘˘J

∫hGó˘à˘f »˘≤˘«˘≤˘°T ™˘e kÉ˘°ùdÉ˘˘L âæ˘˘ch

Ωƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘f ’ GPÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘d âdCÉ˘˘˘˘°Sh ΩÓ˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘dG

√ò˘g á˘°ù°SCÉ˘ª˘˘d á˘˘«˘˘©˘˘ª˘˘L ¢ù«˘˘°SCÉ˘˘à˘˘H

≈˘dEG π˘°üJ »˘µ˘dh á˘jô˘«˘î˘dG ∫É˘ª˘YC’G

¿Gh ?º¶æeh ≥F’ πµ°ûH É¡HÉë°UCG

»˘a É˘gQÉ˘°ùe á˘«˘©˘ª˘é˘˘dG √ò˘˘g ∂∏˘˘°ùJ

»˘æ˘≤˘aGhh !ô˘«˘î˘dGh IÉ˘cõ˘˘dG ∫É˘˘ª˘˘YCG

É˘¡˘eƒ˘j É˘æ˘ch ∂dP ≈˘∏˘Y ¬˘W »˘≤˘«˘≤˘˘°T

É˘˘fCG AGó˘˘¨˘˘dG Ió˘˘FÉ˘˘e ≈˘˘˘dEG ø˘˘˘«˘˘˘°ùdÉ˘˘˘L

ódGƒdGh äÉæÑdG »JGƒNCGh ¬W »NCGh

ÉæYhô°ûe øY º¡JôÑNCGh IódGƒdGh

á«©ªL ƒg á«©ªé∏d kÉª°SG âMôWh

.IOÉ©°ùdG

»˘˘˘˘˘˘˘JGƒ˘˘˘˘˘˘˘NG ió˘˘˘˘˘˘˘MEG ¿CG ô˘˘˘˘˘˘˘˘cPCGh

Ωõ˘˘˘˘˘Y{ É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°ùf ¿G âMô˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘bG

∂dP ≈˘˘∏˘˘Y É˘˘gÉ˘˘æ˘˘≤˘˘˘aGhh zIOÉ˘˘˘©˘˘˘°Sh

,á˘«˘YÉ˘ª˘à˘L’G á˘Ø˘°U É˘¡˘«˘dEG É˘æ˘Ø˘°VCGh

»˘˘˘˘JGƒ˘˘˘˘NCGh »˘˘˘˘NCGh âæ˘˘˘˘c Gò˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘gh

…ódGh Éæ«ª°SCGh á«©ªé∏d ø«°ù°SDƒe

 .IódGƒdG ≈dEG áaÉ°VEG kÉjôîa kÉ°ù«FQ

QÉ˘˘˘WEG »˘˘˘a É˘˘˘æ˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y »˘˘˘a É˘˘˘fCGó˘˘˘˘Hh

í˘æ˘e AÉ˘£˘YEÉ˘H É˘fô˘°TÉ˘Hh á˘˘«˘˘©˘˘ª˘˘é˘˘dG

»a á«YÉªàLG äGóYÉ°ùeh á«©eÉL

áKOÉM »©e â∏°üM ºK äÉæ«fÉªãdG

…ƒfCG âæc ø«M ähô«H »a Iô«¨°U

,¢VQCG á˘©˘£˘˘b ≈˘˘∏˘˘Y ó˘˘é˘˘°ùe á˘˘eÉ˘˘bEG

,óé°ùªdG ∑GP ôqªYCG ºd ø«©e ôeC’h

AÉ≤d ó«L »dÉe ∫óH ≈∏Y â∏°üMh

»NCG äô°ûà°SGh ,¢VQC’G ∂∏J ™«H

∂∏J ™«H q»∏Y ìôàbÉa ,∂dP »a ¬W

≠˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘ª˘˘˘dG ∂dò˘˘˘H »˘˘˘æ˘˘˘HCG ¿Gh ¢VQC’G

QÉ°U Gòµgh ,¢ù∏HGôW »a kGóé°ùe

¿É˘˘˘ch zΩõ˘˘˘©˘˘˘dG ó˘˘˘é˘˘˘°ùe{ â«˘˘˘˘æ˘˘˘˘Hh

äCGóHh ¬∏d óªëdGh ÉædÉªYCG IQƒcÉH

.™°SƒàJ á«©ªédG ∫ÉªYCG

ñCGh ÜCG ƒg ¬W »NCG »d áÑ°ùædÉH

√ÉjEGh ÉfCG ,π¨°ûdG »a º∏©eh ∂jô°Th

,øjó°ùL »a óMGh ¢üî°T á≤«≤M

Qób ƒdh kÉ©e çóëàf øëfh ¿B’Gh

∫GDƒ˘˘˘˘°ùdG ¢ùØ˘˘˘˘f »˘˘˘˘˘NCG ∫CÉ˘˘˘˘˘°ùJ ¿G ∂d

í˘à˘a É˘æ˘gh) ÜGƒ˘é˘dG ¢ùØ˘˘f ∂HÉ˘˘LC’

âfÉ˘˘ch ¬˘˘W êÉ˘˘ë˘˘dG π˘˘˘NOh ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘dG

∂∏˘˘J »˘˘a Iô˘˘¶˘˘à˘˘æ˘˘e ô˘˘˘«˘˘˘Z ICÉ˘˘˘LÉ˘˘˘Ø˘˘˘e

Qƒ˘°†ë˘˘H É˘˘æ˘˘«˘˘dEG º˘˘°†æ˘˘«˘˘d á˘˘¶˘˘ë˘˘∏˘˘dG

.(∞jô°ûdG ¿hó∏N QƒàcódG

zIOÉ©°ùdGh Ωõ©dG{



Ö«éf ¢ù«FôdG ≈∏Y ¿óªàdG{ âMôW

:á«dÉàdG zá«°üî°ûdG{ á∏Ä°S’G »JÉ≤«e

∑ógÉ°ûf ¯ø«M øe ¢ù«FôdG ádhO

IQƒ˘˘¡˘˘°ûª˘˘dG º˘˘YÉ˘˘£˘˘ª˘˘dG Qhõ˘˘J ô˘˘NBG ≈˘˘˘dEG

øë°U øe á«Ñ©°ûdG ä’ƒcCÉªdG ºjó≤àH

á«≤°ùàdG ≈dEG ¢üªëdG øë°U ≈dEG ∫ƒØdG

π˘˘˘°†Ø˘˘˘ª˘˘˘dG ø˘˘˘ë˘˘˘°üdG ƒ˘˘˘g É˘˘˘e ,(á˘˘˘à˘˘˘Ø˘˘˘˘dG)

?∂jód

óMCG ≈dEG ¬Lƒàæ°S π«∏b ó©H øëf -

.Éæ©e π°†ØJ ºYÉ£ªdG √òg

kGôµ°T ¯?π°†ØªdG ∂æë°U Ée øµdh

∂dòch ¬YGƒfCG πµH ¢üªëdG ÖMCG -

»a ÉfóæY ≈ª°ùoJ Éªc á«≤°ùàdG hCG áàØdG

.¢ù∏HGôW

äÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘cC’Gh ¯GPÉ˘e á˘«˘˘°ù∏˘˘HGô˘˘£˘˘dG

?É¡æe π°†ØJ

¥Qh kÉ©ÑWh ,…óæY á∏°†Øe É¡∏c -

.∑ôH ¢û«°ûdGh ,Öæ©dG

πg ¯?á°VÉjôdG âdhGR

¢†côdG á°VÉjQ ∫hGRCG ÉfCG kÉ©ÑW -

áªMR ÖÑ°ùHh ´ƒÑ°SG òæe øµdh kÉ«eƒj

¢†cô˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘Y âØ˘˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘˘J äÉ˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘f’G

ÜôbCG »a á°VÉjôdG √òg ≈dEG OƒYCÉ°Sh

.âbh

∞˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ch ¯ò˘˘˘˘æ˘˘˘˘e ∂eƒ˘˘˘˘j »˘˘˘˘˘°†ª˘˘˘˘˘J

?kÉMÉÑ°U ®É≤«à°S’G

í˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘°üdG IÓ˘˘˘˘˘˘˘˘°U »˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘°UCG k’hCG -

¢†©˘H ™˘ª˘˘°SCG ∂dP ó˘˘©˘˘Hh ,¬˘˘∏˘˘d ó˘˘ª˘˘ë˘˘dGh

dG ø˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘°ùdG äGô˘˘˘˘˘°ûY ø˘˘˘˘˘eh äÉ˘˘˘˘˘YGPE’G

BBC»˘à˘dGh á˘«˘MÉ˘Ñ˘°üdG Iô˘à˘Ø˘dG »˘˘a

ø˘Y á˘∏˘eÉ˘˘c á˘˘«˘˘eGQƒ˘˘fÉ˘˘H IQƒ˘˘°U ∂«˘˘£˘˘©˘˘J

¬«a …ôéj Ée ±ô©àd ºdÉ©dG çOGƒM

»a ÉfCGh É¡«dEG ™ªà°SGh äGQƒ£J øe

ó©Hh ¬æe óH ’ ΩÉªëdG ºK øeh ôjô°ùdG

CGóÑj ºK øeh zá≤jhôàdG{ ∫hÉæJCG ∂dP

ø˘˘«˘˘H ´Rƒ˘˘à˘˘j …ò˘˘˘dG …QÉ˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘dG »˘˘˘WÉ˘˘˘°ûf

≈≤ÑJ kÉ©ÑWh äGQÉjõH ΩÉ«≤dG hCG ÖàµªdG

ø˘˘˘e »˘˘˘°SÉ˘˘˘°SC’G õ˘˘˘«˘˘˘ë˘˘˘dG É˘˘˘¡˘˘˘d ¢ù∏˘˘˘HGô˘˘˘W

hCG ,áæjóªdG »a âæc AGƒ°S »JÉeÉªàgG

»˘fGƒ˘NEG π˘Ñ˘≤˘à˘°SG å«˘M á˘ª˘˘°UÉ˘˘©˘˘dG »˘˘a

∞¨°T …ód íÑ°UCG óbh .ø««°ù∏HGô£dG

»˘a ø˘˘µ˘˘dh ,¢SÉ˘˘æ˘˘dG ≈˘˘dEG ´É˘˘ª˘˘à˘˘°S’G »˘˘a

Iô«Ñc ¢SÉædG πcÉ°ûe âëÑ°UCG á≤«≤ëdG

π«ëà°ùªdG øe πH Ö©°üdG øeh kGóL

É˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘ë˘˘˘J hCG ó˘˘˘MGh ¢üî˘˘˘°T É˘˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘ë˘˘˘j ¿G

RƒY ∑Éæg íÑ°UCG ,á«©ªL hCG á°ù°SDƒe

Ö©˘°üdG ø˘e á˘˘«˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘LG á˘˘dÉ˘˘Mh ™˘˘bó˘˘e

¬∏dGh .óMGh ¢üî°T πÑb øe É¡∏M kGóL

≈∏Y ø«∏µàe ójõªdG ºjó≤J ≈∏Y ÉfQó≤j

¬∏©Øf Éeh »NCGh ÉfCG á°UÉîdG ÉfOQGƒe

¬∏dG AÉ°T ¿EG ôÑà©fh ¬H ΩÉ«≤dG Öëf

.≈dÉ©J ¬∏dG óæY ÜGƒãdG

∞«ch ¯ó«°Uh áMÉÑ°ùdG »a âfCG

?∂ª°ùdG

’ ÖMCG ’ ø˘˘˘µ˘˘˘dh º˘˘˘©˘˘˘f á˘˘˘MÉ˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ùdG -

.ô«aÉ°ü©dG ó«°U ’h ∂ª°ùdG ó«°U

πg ¯?äGôFÉ£dG IOÉ«b âª∏©J

¿G …O’hCG ≈∏Y ´ƒæªeh ,kGóHCG ’ -

.∂dP Gƒª∏©àj

GPÉeh ¯óMCG ó©J πg á°SÉ«°ùdG øY

?á«°SÉ«°ùdG áKGQƒ∏d ∂FÉæHCG

¿hó˘˘gÉ˘˘˘°ûjh »˘˘˘fƒ˘˘˘©˘˘˘HÉ˘˘˘à˘˘˘j É˘˘˘eó˘˘˘æ˘˘˘Y -

ø˘e á˘°SÉ˘«˘°ùdG ∂∏˘¡˘˘à˘˘°ùJ º˘˘c ¿ƒ˘˘°ùª˘˘∏˘˘jh

í˘Ñ˘°UCG ó˘≤˘a »˘à˘˘ë˘˘°Uh …ó˘˘¡˘˘Lh »˘˘à˘˘bh

ó˘©˘à˘HG ƒ˘d ¿ƒ˘æ˘ª˘à˘jh »˘∏˘Y á˘≤˘Ø˘°T º˘˘¡˘˘jó˘˘d

º˘˘˘g ¬˘˘˘°ùØ˘˘˘f âbƒ˘˘˘dG »˘˘˘˘a ø˘˘˘˘µ˘˘˘˘dh ,É˘˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘Y

í˘˘dÉ˘˘°üd ƒ˘˘g ¬˘˘∏˘˘ª˘˘Y º˘˘˘à˘˘˘j É˘˘˘e ¿G AGó˘˘˘©˘˘˘°S

 .¢ù∏HGôW

,óMCG øe Ö∏WCG ’ kGóMCG ôÑLCG ’ ÉfCG

¢üî°ûdGh »°SÉ«°ùdG åjQƒàdG ó°V ÉfCG

á˘˘«˘˘˘dhDƒ˘˘˘°ùª˘˘˘dG √ò˘˘˘g π˘˘˘ª˘˘˘M ≈˘˘˘∏˘˘˘Y QOÉ˘˘˘≤˘˘˘dG

»˘˘a kGó˘˘MCG ó˘˘LCG ’ »˘˘æ˘˘µ˘˘dh ,É˘˘¡˘˘∏˘˘ª˘˘ë˘˘«˘˘∏˘˘˘a

Öëj hCG ∂dòd ó©à°ùe ô°VÉëdG âbƒdG

.∫ÉéªdG »a •Gôîf’G

πg ¯?≈≤«°Sƒe ™ª°ùJ

Ωƒã∏c ΩCG ≈dEG ™ªà°SG ÉfCG kÉ©ÑW -

.Rhô«ah

≈àe ¯?Ö°†¨J

ô«Z Gò¡a ,Ö°†ZCG ’ »fEG ∫ƒbCG ¿CG -

ìô˘˘Ø˘˘j ¿G ¿É˘˘°ùfE’G á˘˘©˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘a ,í˘˘«˘˘ë˘˘˘°U

kÉfÉ«MCG ,º°ùàÑj ¿Gh Ö°†¨j ¿Gh πYõjh

¢ùMCGh ô«Ñc §¨°V ∑Éæg ¿ƒµj ÉeóæY

Ö°†ZCG ób ÉgóæY â°VÉa ób ¢SCÉµdG ¿G

≈dEG â∏°Uh »fCÉH »∏NGO πeÉY Gòg ¿C’

∞bGƒdG »ÑdCG ¿G ¬©e ™«£à°SG ’ ¿Éµe

.¬∏ªY ™«£à°SCG Ée »eÉeCG

π˘˘˘˘g ¯¬˘˘©˘˘e âaô˘˘b ±ô˘˘¶˘˘H äQô˘˘˘e

?á°SÉ«°ùdG

≈dEG â∏NO »fCG ¢ùMCG ÉeóæY kÉ©ÑW -

ø˘«˘Mh ô˘«˘«˘¨˘à˘dÉ˘H Ωƒ˘bCG ≈˘à˘M á˘°SÉ˘«˘˘°ùdG

Éªc ∂dòH ΩÉ«≤dG ™«£à°SCG ’ »æfCG ô©°TCG

.Éæg π©aCG GPÉe ∫AÉ°ùJCG ób »¡à°TCG

∑Éæg ¯hCG º«Yõ∏d IójóY º«gÉØe

¢ù«FôdG ádhO ∂eƒ¡Øe ƒg Ée ,áeÉYõdG

?Ö≤∏dG Gò¡d

…òdG πª©dG ƒg »jCGôH áeÉYõdG -

≈˘˘æ˘˘©˘˘ª˘˘H á˘˘eÉ˘˘Yõ˘˘dG É˘˘eCG ,¿É˘˘°ùfE’G ó˘˘∏˘˘î˘˘oj

≈˘ª˘YC’Gh ≥˘∏˘˘£˘˘ª˘˘dG A’ƒ˘˘dGh á˘˘«˘˘YÉ˘˘£˘˘b’G

,¬˘˘˘°†aQCG Gò˘˘˘¡˘˘˘a á˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘dGh ¢üî˘˘˘°û∏˘˘˘˘d

.êÉàfE’Gh πª©∏d ó«∏îJ »g áeÉYõdG

¬˘jCGQ ø˘Y »˘JÉ˘≤˘«˘e ¢ù«˘Fô˘dG É˘̆æ˘̆dCÉ˘̆°S

º«˘≤˘à˘°ùà˘°S ≈˘à˘eh ,…ó˘∏˘Ñ˘dG ™˘°Vƒ˘dÉ˘H

:ÜÉLCÉa ?QƒeC’G

¬fCÉch »eÓc ∫ƒëàj ¿G ójQCG ’{

hCG ƒ˘̆ ˘̆ ˘°†Y …C’ »˘̆ ˘̆ ˘°üî˘̆ ˘̆ ˘°T OÉ˘̆ ˘̆ ˘≤˘̆ ˘̆ ˘à˘̆ ˘̆ ˘̆fG

,´ƒ˘°Vƒ˘ª˘dG ƒ˘g Gò˘g ¢ù«˘d ,¢ù«˘̆Fô˘̆∏˘̆d

Ωƒ≤j ¬JGP óëH äÉjó∏ÑdG ¿ƒfÉb øµdh

,á°ùfÉéàe ô«Z ájó∏H ¢ùdÉée êÉàfÉH

á≤∏¨e ºFGƒb ∑Éæg ¿ƒµJ ¿G Öé«a

äÉ˘HÉ˘î˘̆à˘̆f’G É˘̆¡˘̆°SÉ˘̆°SCG ≈˘̆∏˘̆Y …ô˘̆é˘̆J

πªY ≥jôa ∂dP øY èàæ«a ,ájó∏ÑdG

IOÉ˘«˘b ø˘Y ∫hDƒ˘̆°ùª˘̆dG ƒ˘̆g ¢ùfÉ˘̆é˘̆à˘̆e

Qƒ°üJCG Éæg øeh ,Öéj Éªc ájó∏ÑdG

¢ù∏HGôW ≈∏Y ô°üà≤J ’ IÉfÉ©ªdG ¿G

øe q’EG πM ’h ,¿ÉæÑd πc »a πH §≤a

á˘̆jõ˘̆cô˘̆eÓ˘̆dG ¿ƒ˘̆fÉ˘̆b ≥˘̆«˘̆Ñ˘̆£˘̆J ∫Ó˘̆N

ò˘̆NCÉ˘̆j ¿G Öé˘̆j ¿É˘̆c …ò˘̆ ˘dG á˘̆ ˘jQGOE’G

ƒ˘̆g ø˘̆e ±ô˘̆©˘̆J ’ Ωƒ˘̆«˘̆dÉ˘̆a ,√Gô˘̆ ˘é˘̆ ˘e

π°SôJ É¡fG ∫ƒ≤J ájó∏ÑdG ,∫hDƒ°ùªdG

ß˘aÉ˘ë˘ª˘dGh ,ß˘aÉ˘ë˘ª˘dG ≈˘dEG Ωõ˘∏˘j É˘̆e

∂∏J hCG á∏eÉ©ªdG √òg π°SQCG ¬fG ∫ƒ≤j

øY ∫hDƒ°ùe ¬fGh á«∏NGódG ôjRh ≈dEG

øY ájó∏ÑdG ¢ù«FQ ∫CÉ°ùJh ,ô«NCÉàdG

¿ƒ∏Ñµj AÉ°†YC’G ¿G ∂Ñ«é«a ,Ée ôeCG

ø˘Y ô˘Ñ˘©˘Jh ,z¬˘î˘jhO{ √ò˘̆gh ¬˘̆jó˘̆j

™˘aó˘j ø˘ª˘a ,á˘©˘FÉ˘°†dG äÉ˘«˘dhDƒ˘°ùª˘dG

.áæjóªdG »g øªãdG

≈˘̆dEG á˘̆LÉ˘̆ë˘̆H ∂dP π˘̆ ˘c »˘̆ ˘dÉ˘̆ ˘à˘̆ ˘dÉ˘̆ ˘Hh

á˘̆ ˘aô˘̆ ˘©˘̆ ˘ª˘̆ ˘̆d á˘̆ ˘̆ZÉ˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆°Uh ¢SQO IOÉ˘̆ ˘̆YEG

Gòg øY ∫hDƒ°ùªdG ƒg øe ójóëJh

É˘̆¡˘̆eÉ˘̆eCG á˘̆jó˘̆∏˘̆Ñ˘̆dG º˘̆©˘̆f ,´ƒ˘̆°Vƒ˘̆ ˘ª˘̆ ˘dG

É¡jó˘dh äÉ˘ª˘¡˘e É˘gó˘æ˘Yh äÉ˘«˘dhDƒ˘°ùe

’ »dÉàdÉHh áeRÓdG á«dÉªdG OQGƒªdG

QƒeCÉH Ωƒ≤J ¿G Ö©°üdG øe ¬fCG ó≤àYCG

äÉjó∏H π©ØJ Ée ™HÉàj øeh ,á«∏«ªéJ

QƒeCG øe ¬H âeÉbh ¿ÉæÑd »a iôNCG

ΩÉ«≤dG π¡°ùdG øe ¬fG ∑Qój ,á«∏«ªéJ

.ÉfóæY ∂dòH

Iô«ãc ∫ÉªYCÉH ΩÉ«≤∏d á«fÉµeEG ∑Éæg

≈dEG ¥ô£àf ºdh ,áaÉ¶ædG ó«©°U ≈∏Y

º˘̆gCG ø˘̆e ƒ˘̆gh äÉ˘̆jÉ˘̆ ˘Ø˘̆ ˘æ˘̆ ˘dG ´ƒ˘̆ ˘°Vƒ˘̆ ˘e

∑Éæ¡a ,ó∏ÑdG »a áMhô£ªdG ÉjÉ°†≤dG

√ò˘̆g ,ï˘̆∏˘̆°ùª˘̆dGh π˘̆ª˘̆©˘̆ª˘̆dGh Öµ˘̆ ˘ª˘̆ ˘dG

äGQGOEG ≈dEG êÉàëJ çÓãdG πFÉ°ùªdG

™˘̆ ˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆ ˘̆°†J ’ ≈˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘à˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘M á˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘∏˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘°üØ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘æ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘e

.äÉ«dhDƒ°ùªdG

kGQGô˘b AGQRƒ˘dG ¢ù∏˘é˘e ò˘̆î˘̆JCG ó˘̆≤˘̆d

πª©j ∫Gõj Ée ¬æµdh ÖµªdG ∫ÉØbEÉH

?∂dP øY ∫hDƒ°ùªdG øe

áYÉ°Sh ¬fƒ≤∏ ˘̈j á˘YÉ˘°S π˘ª˘©˘ª˘dGh

?∫hDƒ˘°ùª˘dG ƒ˘g ø˘e ,¬˘ë˘à˘a ¿hó˘«˘©˘̆j

,äÉjó∏ÑdG OÉëJEG ΩCG ájó∏ÑdG ƒg πg

.á©FÉ°V äÉ«dhDƒ°ùªdG

2002 ΩÉ©dG øe Éfô°U ï∏°ùªdGh

ï˘∏˘°ùe ΩÉ˘«˘b Ωó˘Y ø˘e »˘fÉ˘©˘̆f ø˘̆ë˘̆fh

∑Gò˘̆ ˘fBG ¿Gô˘̆ ˘jEG â°Vô˘̆ ˘Y ó˘̆ ˘≤˘̆ ˘d ,ó˘̆ ˘jó˘̆ ˘̆L

¿G É¡eƒj π«b ,ójóL ï∏°ùe ºjó≤J

,á˘«˘fGô˘jEG á˘Ñ˘¡˘̆H ≈˘̆°Vô˘̆J ’ ¢ù∏˘̆HGô˘̆W

á˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘g äAÉ˘̆ ˘Lh ,á˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘¡˘̆ ˘dG √ò˘̆ ˘̆g âMGQ

≈dEG √RÉéfEG ºàj ºd ï∏°ùªdGh ,á«àjƒc

,»ë°U ï∏°ùe øe ∑Éæg ¢ù«d ,Ωƒ«dG

?É˘̆fO’hCG π˘̆cCÉ˘̆j GPÉ˘̆e ™˘̆ ˘HÉ˘̆ ˘à˘̆ ˘j …ò˘̆ ˘dGh

ÜÉ˘̆ ˘̆°üj ?»˘̆ ˘̆°TGƒ˘̆ ˘̆ª˘̆ ˘̆dG í˘̆ ˘̆Hò˘̆ ˘̆ ˘oJ ø˘̆ ˘̆ ˘jCGh

§≤a »æYCG ’h ,íFGhôdG øe ¿É«ã¨dÉH

»àdG ∂∏J øµdh É¡ª°ûf »àdG íFGhôdG

≈˘̆ ˘̆ ˘dEG …ODƒ˘̆ ˘̆ ˘Jh OÉ˘̆ ˘̆ ˘°ùLC’G ¥ô˘̆ ˘̆ ˘à˘̆ ˘̆ ˘î˘̆ ˘̆ ˘̆J

Ωƒ˘̆ ˘ª˘̆ ˘°S »˘̆ ˘g .á˘̆ ˘æ˘̆ ˘̆eõ˘̆ ˘̆ª˘̆ ˘̆dG ¢VGô˘̆ ˘̆eC’G

IQƒJÉØdG áª«b øe ™aôj Éªe É¡dhÉæàf

.á«ë°üdG

≈dEG êÉàëJ äÉYƒ°VƒªdG √òg πc

OƒYCGh áë«ë°U ∫ƒ∏M ≈dEGh IQGOEG

Ωƒ≤J ¿G ájó∏ÑdG ¿ÉµeEÉH ¬fCÉH ∫ƒbCGh

.zä’ÉéªdG √òg »a ô«Ñc QhóH

ó˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘©˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘H ∑ô˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘ë˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘J ∑É˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘æ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆g π˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆gh

?äÉHÉîàf’G

É˘e Ωƒ˘«˘dG ø˘µ˘̆dh ,kÉ˘̆ª˘̆à˘̆M{ :Ö«˘̆é˘̆j

π˘̆LCG ø˘̆e ¬˘̆fG ¬˘̆æ˘̆ ˘Y ∫É˘̆ ˘≤˘̆ ˘«˘̆ ˘°S π˘̆ ˘ª˘̆ ˘©˘̆ ˘oj

Gò˘̆ ˘̆g ó˘̆ ˘̆©˘̆ ˘̆H ø˘̆ ˘̆µ˘̆ ˘̆ ˘dh ,äÉ˘̆ ˘̆ ˘HÉ˘̆ ˘̆ ˘î˘̆ ˘̆ ˘à˘̆ ˘̆ ˘f’G

á∏àc Éæc GPEGh ¬∏dG ¿PEÉHh ¥É≤ëà°S’G

óMGh Ö∏b ≈∏Y kÉ©«ªL ¿ƒµfh áfRGh

¿G ójôf A»°T ºgCGh QGhOC’G ´Rƒfh

øëæa ,»fóªdG ™ªàéªdG Éæ©e ∑ô°ûf

Éª¡e ¢SÉædG πc ô°üàîf ¿G øµªj ’

.Éæc øeh Éæc

™ªéJ ôÑcCG ∑Éæg ¿ƒµj ¿G ójôf

∂jôëJ ™«£à°ùf ≈àM ¢ù∏HGôW »a

πc »a ¿ƒµf ¿G Qó≤fh äGQGOE’G πc

.¿Éµe
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{¬J’ÉLQh ¿ÉæÑd ÜÉÑ°T Iô«N º°†J áæjóªdG
áeóîdh ¢ù∏HGôW áeóîd OGó©à°SG ≈∏Y ºgh
¿ƒ˘Ñ˘ë˘j º˘˘c ¿ƒ˘˘aô˘˘©˘˘Jh º˘˘¡˘˘fƒ˘˘aô˘˘©˘˘J ,ø˘˘Wƒ˘˘dG
ø«˘FQÉ˘W Gƒ˘°ù«˘dh á˘æ˘jó˘ª˘dG ø˘e º˘gh ¢ù∏˘HGô˘W

.É¡«∏Y
kÉ˘©˘«˘ª˘L á˘æ˘jó˘ª˘dG AÉ˘æ˘˘HCG π˘˘H ÜÉ˘˘Ñ˘˘°ûdG A’Dƒ˘˘gh
¢ù∏éªdG »a øjOƒ˘Lƒ˘e Gƒ˘fƒ˘µ˘j ¿G ¿ƒ˘∏˘gCÉ˘à˘°ùj
´Éaó∏d áfRGh á«HÉ«f á∏àc Gƒ∏µ°ûj ¿Gh »HÉ«ædG
πc ¢ù∏HGô£d Ö∏éoj ¿Gh ¢ù∏HGôW ¥ƒ≤M øY
IÉ«ëdG ,IÉ«M ÜÉÑ°SCG øeh ™jQÉ°ûe øe É¡eõ∏j Ée
äÉ˘LÉ˘ë˘dG ø˘eDƒ˘J »˘˘à˘˘dGh á˘˘≤˘˘FÓ˘˘dGh á˘˘ª˘˘jô˘˘µ˘˘dG

áHƒ∏£ªdGh ájQhô°†dGz.

{.∂dƒM øe ∂«Kôj ’ ≈àM ∂°ùØf »KôJ Óa ,äÉeƒ≤ªdG πc Éæjód øëf  .¢ù∏HGôW »a •ÉÑME’G ´ƒæªe
?è«∏îdG πgC’ ∫ƒbCG GPÉeh ...»fQhR n∫É©J »µHCG ÉfCG ?ähô«H øHC’ ∫ƒbCG GPÉe ,AÉµÑdÉH äCGóH ÉfCG GPEGz

{Éæ°ü≤æj ’ øëf ,äÉjƒæ©ªdG ™aôd á∏ªëH Ωƒ≤f ¿G Öéj ø««°ù∏HGô£c øëf
É¡«∏Y ™≤J ºd IôgƒL óLCGh q’EG ºjó≤dG ¥ƒ°ùdG ≈dEG ÖgPCG Iôe øe Ée .A»°T
πgC’G óLCG  q’EG ≈¡≤e ≈dEG ÖgPCG Iôe øe Éeh ,kÓÑb √QCG ºd kGôKCG ,πÑb øe »æ«Y
ò˘NCÉ˘J{ »˘à˘dG â«˘fGƒ˘ë˘dG ÜÉ˘ë˘°UCG ø˘«˘Hh ,äGQÉ˘ë˘dG √ò˘g AÉ˘æ˘HCG ø˘«˘H ¿É˘æ˘ë˘˘dGh

 .zπ≤©dG,IôgÉ≤dG q’EG É¡d kÓ«ãe ∑Éæg ó©j ºdh Iójôa  É¡fC’ É¡≤°ûYG ÉfGh
Ö∏Mh ¢üªM »a qπM Ée ó©H Iójôa âëÑ°UCG á«∏NGódG ¥Gƒ°SC’Ghz.

á«ë°V ¢ù∏HGôW â©bh ø«M ,1983 ΩÉ©dG øe ô«NC’G ™HôdG ≈dEG Oƒ©f

»æ«£°ù∏ØdG º«Yõ∏d á©HÉJ äGƒb ø«H É¡àMÉ°S ≈∏Y »HôY- »HôY ´Gô°U

ô˘jô˘ë˘à˘dG á˘ª˘¶˘æ˘e{ ø˘Y á˘≤˘°ûæ˘e á˘«˘æ˘«˘˘£˘˘°ù∏˘˘a äGƒ˘˘b ø˘˘«˘˘Hh äÉ˘˘aô˘˘Y ô˘˘°SÉ˘˘j

.…Qƒ°ùdG ΩÉ¶ædG øe áeƒYóe zá«æ«£°ù∏ØdG

º¶©e É¡«a âeóîoà°SG »àdGh IôeóªdGh áØ«æ©dG á¡LGƒªdG ∂∏J â¡àfG óbh

∫RÉæªdGh ¥Gƒ°SC’Gh AÉ«MCÓd ôeóªdG ∞°ü≤dG ÖfÉL ≈dEG á∏«≤ãdG áë∏°SC’G

.Ωƒ«dG ≈dEG áªFÉb ÉgQÉKBG ∫GõJ Ée ÉªHQ áæjóªdG »a á¨dÉH QGô°VCG ¥ÉëdEÉH

ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ªdG »àØªdG ¬eGƒb kGóah »eGôc ó«°TQ ¢ù«FôdG πµ°T ∑GòfBG

á˘jó˘∏˘H ¢ù«˘FQ º˘¡˘æ˘«˘H ¿hô˘NBGh ô˘°†N êQƒ˘L ¿Gô˘£˘ª˘dGh »˘é˘fƒ˘HÉ˘°üdG ¬˘W

ΩÉbh ,ô°ùédG ¿ÉfóY ΩƒMôªdG Ö«≤ædGh ájGódG ô«°ûY ΩƒMôªdG ¢ù∏HGôW

á«Hô©dG áµ∏ªªdG ≈dEG IQÉjõH »éfƒHÉ°üdG »àØªdG á≤aôH óaƒdG AÉ°†YCG ¢†©H

´ôÑà∏d á°UÉN IQƒ°üH º¡æe ø««°ù∏HGô£dGh ø««fÉæÑ∏dG åëd ájOƒ©°ùdG

√òg É¡àØ∏N »à˘dG ìGô˘é˘dG á˘ª˘°ù∏˘Hh º˘¡˘à˘æ˘jó˘e AÉ˘æ˘H IOÉ˘YEG »˘a á˘ª˘gÉ˘°ùª˘dGh

.ÜôëdG

ô°†MCG ¿CG »d ô°ù«J óbh ,IQÉjõdG èFÉàf »eGôc ¢ù«FôdG ≠∏Ñ«d óaƒdG OÉYh

:∫ƒ≤j »éfƒHÉ°üdG »àØªdG ≈dEG ™ªà°SG ¿Gh AÉ≤∏dG ∑GP

âfÉµd ,»JÉ≤«e Ö«éfh ¬W ¿GƒNC’G ¬H ´ôÑJ ÉªH AÉØàc’G Éæd Qqób ƒd{

á∏«°üëdG âfÉc ó≤a áæjóªdG ìGôL áª∏ª∏d á«aÉc äÉYôÑàdG √òg á∏«°üM

.z¬∏dG óªëdGh Iô«Ñc

∫Éª°T »a ¬H óaƒdG AÉ≤dh ádƒédG ∂∏J ôcòàj πg ,»JÉ≤«e ¢ù«FôdG ∫CÉ°ùf

√òg ¬d »°ûJ GPÉeh ,¬àcô°ûd á©HÉJ πªY ¢TQh ∑Éæg âfÉc å«M ájOƒ©°ùdG

?äÉjôcòdG

,qπM hCG π≤àfG ÉªæjCG √QhòL ≈°ùæj ¿G ¬fÉµeEÉH óMCG ’ k’hCG :»JÉ≤«e Ö«éj

áæjó˘ª˘dG √ò˘g »˘a IOƒ˘Lƒ˘e É˘fQƒ˘Ñ˘bh É˘æ˘∏˘gCGh É˘fQhò˘L ,¿ƒ˘«˘°ù∏˘HGô˘W ø˘ë˘f

.É¡≤M áæjóªdG »£©f ¿G AÉaƒdG ÖJGôe ≈fOCG øe »dÉàdÉHh

ÜÉ≤YCG »a áæjóªdG »a ∑GòfBG π°üM ÉªH »fôcP ∂dGDƒ°S »a ¬JôcP Éeh

á«Hô©dG ÜôëdG AÉæKCG 1983 ∫ƒ∏jCG »a ¢ù∏HGôW ¬d â°Vô©J …òdG QÉ°üëdG

¢ù«FôdÉH â«≤àdGh ÉjQƒ°S äQR »fCG É¡æ«M ôcòJCG ,É¡à«ª°SCG Éªc á«Hô©dG-

,≥°ûeO »a áaÉ«°†dG ô°üb »a k’RÉf ¿Éch ,¬«∏Y ¬∏dG áªMQ »eGôc ó«°TQ

óbh ¢ù∏HGôW »a ™°VƒdG á©HÉàªH ¬«æ«Y »a á©eódG âfÉch »æØ∏c óbh

¿Éch ,∑ôëàH Ωƒ≤f ¿G Éæe Ö∏Wh ,áæjóªdG »a π°üëjh π°üM ÉqªY ¬JôÑNCG

¿Gô£ªdGh »éfƒHÉ°üdG »àØªdG ™e Éæªbh Éæg ÉfCGh êQÉîdG »a ¬W »≤«≤°T

á∏ªë˘H kÉ˘°†jCG É˘æ˘ª˘b É˘æ˘fG ô˘cPCGh É˘¡˘∏˘gCGh ¢ù∏˘HGô˘W Ió˘YÉ˘°ùª˘d á˘∏˘ª˘ë˘H ô˘°†N

É¡àØ∏c ºZQ QÉ¡ædG IójôL »a á∏eÉc áëØ°U Éfô°ûf Iôe ∫hC’h ,á«eÓYEG

øY ºµ˘jó˘jCG Gƒ˘©˘aQEG{ z¢ù∏˘HGô˘W »˘a π˘ë˘j É˘e ΩGô˘M{ É˘¡˘«˘a É˘æ˘∏˘bh á˘¶˘gÉ˘Ñ˘dG

.1983 ∫ƒ∏jCG »a kÉeƒj 33 `dG ÜôM ∫ÓN ∂dP ¿Éch z¢ù∏HGôW

z¢ù∏HGôW »dÉgCG{ ™«bƒàH πjoPh ¢ù∏HGôW á©∏≤d IQƒ°U ∫É≤ªdG πªMh

.zOÉ©æJ{ ’h çGóMC’G √òg ôcòæJ ¬∏dG AÉ°T ¿EGh ,ôcPCG Ée ≈∏Y

.»eGôc ó«°TQ ¬d QƒØ¨ªdG ¢ù«FôdG ™e π°UƒdG á∏°U kÉ«°üî°T âæc óbh

...Iô°UÉëe ¢ù∏HGôW âfÉc ÉeóæY
1983 »a

z»°üî°ûdÉH{

¢ù∏HGôW »a …ó∏ÑdG ™°VƒdG
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اإطالق برنامج التوظيف المكثف و البنية التحتية – منظمة العمل الدولية

الوزير كبارة: نحن متفائلون بالمرحلة المقبلة

خالل  ك��ب��ارة  محمد  العمل  وزي��ر  اأك��د 
والبنية  المكثف  التوظيف  برنامج  اطالق 
والذي  الدولية  العمل  منظمة   - التحتية 
اأب��رز  اأن  بيروت  هيلتون  فندق  في  اأقيم 
هموم اللبنانيين تتلخ�ص بالعمل والتاأمين 
وزارة  في  مهامي  ت�سلمي  ومنذ  ال�سحي، 
ال��ع��م��ل ات��خ��ذت ال���ق���رار ب��اق��ت��ح��ام ه��ذه 

المع�سلة ومعالجتها.
بالمنا�سبة:  األقاها  التي  وجاء في كلمته 
بحجمها  كبيرٍة  مع�سلٍة  على  اليوم  »ُنِطلُّ 
وتداعياتها. الذين يعملون في الحقل العام 
في  تترّكز  اللبنانيين  هواج�ص  اأن  يعلمون 
يوم  كل  في  وال�سحة.  العمل  عنوانين: 
من  والمراجعات  الطلبات  ع�سرات  تاأتينا 
اأجل التوظيف، وكذلك من اأجل اال�ست�سفاء.

لقد �سغلني هذا الهّم منذ اأن بداأت عملي 
اأ�ستطيع من جهد  ال�سيا�سي، وبذلت كل ما 
قدر  الم�سكلتين،  هاتين  معالجة  اأجل  من 
ا�ستراتيجية  تمتلك  فالدولة ال  ا�ستطاعتي، 
للمعالجة،  وعلمية  ومو�سوعية  حقيقية 
جاءت  ثم  وتعّقدت،  الم�سكالت  فتراكمت 
وبعدها  الداخلية  ال�سيا�سية  االأزم���ات 
وم��ع��ه��ا ج���اءت ال��ح��روب ال��م��دّم��رة في 
على  �سخمة  اأعباء  اأ�ساف  مما  محيطنا، 

هاتين الم�سكلتين«.
اقتحمنا ونجحنا

وتابع: »ومنذ اأن ت�سّلمت وزارة العمل، 
ما  ومعالجة  المع�سلة  هذه  اقتحام  قّررت 
الظروف  وبالرغم من  تداعياتها،  اأمكن من 
ال�سعبة على كل الم�ستويات، وبالرغم من 

تراجع  من  وبالرغم  الهائلة،  النزوح  اأزمة 
العمل  فر�ص  وتراجع  االقت�سادي  الواقع 
وعدم قدرة الدولة على المعالجة، نجحنا 
بمعالجة  وبا�سرنا  الم�سكلة  تفكيك هذه  في 
اأجزائها، بل وقفزنا اإلى معالجة ق�سم كبير 
من الملف ال�سحي عبر وزارة العمل. واإن 
هذه  نتائج  اللبنانيون  �سيلم�ص  اهلل  �ساء 
�ستتو�ّسع  والتي  اعتمدناها  التي  ال�سيا�سة 

دائرة الم�ستفيدين منها«.
نحن  »اأي���ن  ك��ب��ارة:  ال��وزي��ر  وت�ساءل 
مرة،  والأول  الحكومة،  نجحت  لقد  اليوم؟ 
في  ال�سعبة،  ال��ظ��روف  كل  من  وبالرغم 
�ستكون  اقت�سادي  نهو�ص  خطة  و�سع 
الم�ستويات.  ك��ل  على  ممتازة  نتائجها 
من  ج��دًا  كبيرًا  اإن��ج��ازًا  الحكومة  حققت 
االن��ج��از  وه���ذا   ،1 �سيدر  م��وؤت��م��ر  خ��الل 
التي  الور�سة  اإط��الق  مع  نف�سه  �سيترجم 
فهي  النتائج،  اأم��ا  الحكومة.  و�سعتها 
العمل  ف��ر���ص  على  مبا�سرة  �ستنعك�ص 
ب��اأن  يب�ّسر  م��ا  وه��ذا  اللبناني،  لل�سباب 
البطالة �ستنخف�ص بن�سبة جّيدة، وبالتالي 
نكون قد بداأنا بمعالجة جزء من الم�سكلة«.

م�شروع متكامل
الذي  الم�سروع  هذا  »اليوم،  واأ�ساف: 
النهو�ص،  خطة  م�سار  مع  يتكامل  نطلقه، 
التوظيف  م�سروع  باأن  م�سرورون  ونحن 
المكثف والبنى التحية يب�سر النور اأخيرًا، 
ووزارة  العمل  وزارة  من  م�سترك  بجهد 
العمل  ومنظمة  االجتماعية  ال�����س��وؤون 
الدولية وبرنامج االأمم المتحدة االإنمائي.

الم�سروع  ه��ذا  علينا  ع��ر���ص  اأن  منذ 
على  جاهدين  وعملنا  خيرًا  منه  تو�سلنا 
بالمنفعة  لياأتي  اأمامه  من  العقبات  تذليل 
الذين  اللبنانيين، خا�سة هوؤالء  على كافة 
يتاأثرون ب�سكل �سلبي من النزوح ال�سوري 

غير المنظم.
على  �سجعنا  الذي  االأ�سا�سي  االأم��ر  اإن 
به  الم�ساركة  و  البرنامج  بهذا  الم�سي 
ركيزتين  من  موؤلف  اأنه  هو  فعالة  ب�سورة 
اأ�سا�سيتين: التوظيف المكثف الذي �سيفتح 
للبنانيين مجاالت عمل كانت بعيدة المنال 
عنهم، والبنية التحتية التي ناأمل اأن يكون 
اإنماء المناطق التي  لها االأثر االإيجابي في 

�ستنفذ فيها الم�ساريع المعتمدة.
ن��ح��ن ن��ع��ّل��ق اآم����ااًل ك��ب��ي��رة ع��ل��ى ه��ذا 
البرنامج لتاأمين عدد كبير من فر�ص العمل 
�ستنفذ  التي  المجتمعات  في  للمواطنين 
في  فالعمل  ال��ب��رن��ام��ج،  م�����س��اري��ع  فيها 
بعيد  كان  والبناء  التحتية  البنى  م�ساريع 
لحماية  ق���رارات  اأ���س��درن��ا  وق��د  ال��م��ن��ال، 
بينها  من  المناف�سة  من  اللبنانيين  العمال 
عن  يقل  ال  ما  اللبنانية  العمالة  ت�سّكل  اأن 
الم�ساريع  تنفذ  ال��ت��ي  ال��ع��م��ال��ة  ن�سف 

المذكورة«. 
تعاوننا  »اإنَّ  الى  كبارة  الوزير  واأ�سار 
�سراكة  ه��و  ال��دول��ي��ة  العمل  منظمة  م��ع 
ا�ستراتيجية، ونحن نعول عليها كثيرا ً اإن 
لجهة تطبيق بروتوكول العمل الالئق اأو ما 
تعاوننا  ولكن  االأط��ف��ال.  بعمل  عالقة  له 
المنظمة هو ذلك  اليوم  مع  اإلحاحاً  االأكثر 

تعمل  التي  االإكتوارية  بالدرا�سة  المتعلق 
عليها ب�ساأن م�سروع قانون التقاعد والعجز 
ومدى  النظام،  هذا  كلفة  لمعرفة  والوفاة، 
االقت�ساد  وق��درة  المالية،  ا�ستمراريته 
بانتظار  نحن  اأكالفه.  تحمل  على  الوطني 
حتى  �سرعة  باأق�سى  الدرا�سة  هذه  اتمام 
المنبثقة  الفرعية  النيابية  لّلجنة  يت�سنى 
عن اللجان النيابية الم�ستركة اتمام عملها 
الم�سروع  هذا  النيابي  المجل�ص  يقر  ولكي 
اأدنى  حّدًا  للبنانيين  �سي�سمن  الذي  الحلم 
تت�سّمن  التي  االجتماعية  الحماية  م��ن 
ال�سحية.  والتغطية  التقاعدي  ال��رات��ب 
بالفعل، �سيوؤّمن هذا الم�سروع الذي تجري 
له  االإك��ت��واري��ة  ال��درا���س��ة  العمل  منظمة 
المنت�سبين  لجميع  التقاعدية  المعا�سات 
كما  الحياة،  ال�سمان االجتماعي مدى  الى 
الى  الوفاة  المعا�ص عند  بهذا  الحق  ينتقل 
الم�سروع  ه��ذا  اأن  كما  الحق،  اأ�سحاب 
كما  العجز،  ح��االت  في  الحماية  �سيوّفر 
واأنه �سيفتح باب االنت�ساب االختياري الى 
المجتمع  فئات  لجميع  الجديد  النظام  هذا 
العاملين في الداخل وفي الخارج، و بذلك 
اإتمام  باتجاه  كبيرة  قفزة ً  قفزنا  قد  نكون 
المتعلقين  ب�سقية  �سامل  اإجتماعي  نظام 
ال��رات��ب  وت��اأم��ي��ن  ال�سحية  ب��ال��رع��اي��ة 
التقاعدي مدى الحياة ي�ساهي االأنظمة في 

اأكثر الدول تطورا ً بهذا المجال«.
اقرار قانون التغطية ال�شحية

االجتماعية  الم�سكالت  »اإن  وت��اب��ع: 
من  الهواج�ص  واإن  لبنان،  في  تت�ساعف 

اأنه  خ�سو�ساً  اللبنانيين،  ُتقلق  الم�ستقبل 
�سن  بعد  لهم  حماية  مظّلة  اأي  توجد  ال 
العام  ��َق��ن��ا  وفَّ اأن��ه  اهلل  ون�سكر  التقاعد، 
التغطية  ا�ستمرار  قانون  باإقرار  الما�سي، 
التقاعد،  �سّن  بعد  للم�سمونين  ال�سحية 
والذي بداأ العمل به اعتبارًا من 1 ت�سرين 
تمكّنا  كما  الما�سي2017،  العام  من  االأول 
الهيئات  اأف����راد  لي�سمل  تو�سيعه  م��ن 
التعليمية في المدار�ص الخا�سة ابتداًء من 
مطلع العام 2018، وهذا اإنجاز تاريخي ال 
بنظام  العمل  وبدء  اإق��رار  عن  اأهمية  يقل 
لكن   .1963 العام  في  ال�سحي  ال�سمان 
اأهميته، ال يكفي، فالمطلوب هو  ذلك، على 
مع  ب��داأت  كاملة،  حماية  منظومة  تاأمين 
والخطوة  التقاعد،  بعد  ال�سحية  التغطية 
التالية �ستكون باإقرار الراتب التقاعدي، ثم 
بتاأمين التغطية ال�سحية لغير الم�سمونين، 
حتى ال ت�سبح رعايتهم ال�سحية مّنة ً من 

اأحد.
و بتحقيق م�سروع الحماية االإجتماعية، 
االإجتماعية  الحماية  مظلة  �ست�ستكمل 

لت�سمل كل اللبنانيين.
التنمية  بنك  �سكر  م��ن  اأخ��ي��رًا  ب��د  وال 
االألمانية  الحكومة  خالله  ومن  االألماني 
زيادة  اأن  اأمل  على  هذا  برنامجنا  لدعمهم 
هذا الدعم بما يفتح المجال لتنفيذ م�ساريع 
مراحل  خ��الل  كبيرة  فعالية  ذات  تنمية 
قادمة من برنامج التوظيف المكثف والبنى 

التحتية«.

الوزير محمد كبارة م�صافحًا ممثلة منظمة العمل الدولية

توقيع بروتوكول برنامج التوظيف المكثف والبنية التحتية - منظمة العمل الدولية

الوزير محمد كبارة يلقي كلمته
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علي عبدالحليم ا�يوبي

ال ئحة
لبنان

السيادة

مرشح عن المقعد السني في طرابلس
(دائرة الشمال الثانية)
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�ش���ركات  اإدارة  • حلي���م نعي���م زعّن���ي رئي����س مجل����س 
اجنبي���ة ولبناني���ة ع���ّدة، له���ا عالقة بالتطوي���ر العقاري 

واال�شتثماري.
• ولد في توال البترون في 1 ت�شرين الثاني 1964. 

• بع���د انتهائ���ه م���ن المرحل���ة الثانوي���ة ف���ي مدر�ش���ة 
الحكم���ة بي���روت، اإنتق���َل ف���ي الع���ام 1984 ال���ى الوالي���ات 
المتحدة االميركية لمتابعة درو�ش���ه في علوم الهند�ش���ة 
المدنّية، تخّرج من جامعة دايتن اأوهايو في العام 1988 
وان�ش���م الى مج���ال التعهدات العام���ة لتطوير المرافق 

العامة في نيويورك.
• له اأربعة اأوالد، فتاة وثالثة �شباب.

• ب���داأ اأي�ش���اً ف���ي الع���ام 1994 العم���ل بي���ن الوالي���ات 
المتح���دة و�شم���ال لبنان على االنم���اء واال�شتثمارات في 
�شت���ى مجاالت البناء والتطوي���ر اال�شتثماري والعقاري. 

لُه عّدة م�شاريع بيَن بيروت و�شمال لبنان. 
• اأراد دفع الم�شار التعليمي الر�شمي العام نحَو �شُبٍل 

اكث���ر تط���وراً، ف�شاه���َم ف���ي الوق���وف ال���ى جان���ب برام���ج 
لمدار�س ر�شمية في ال�شمال، وتاأ�شي�س نواٍد ريا�شية في 
اإط���ار اإيمانه ب�شرورة تفعي���ل الريا�شة البدنّية والجمع 

بين مختلف العنا�شر ال�شبابية في القرى اللبنانية.
• �شاه���م بتاأ�شي����س وان�شاء كني�شتي���ن، االولى في توال 
البت���رون والثاني���ة ف���ي مقاطع���ة و�شت�َش�شت���ر ف���ي والي���ة 
نيوي���ورك، ف���ي قناع���ٍة من���ه بتر�شي���خ ح���ب المغتربي���ن 

واإيمانهم وتعلقهم بجذورهم اللبنانية.
• م�شاه���م فاع���ل في عّدة جمعي���ات دينية واإجتماعية 
لبنانية واميركية، مما دفع بِه الى اإ�شتذكار ون�شر ثقافة 
بع����س م���ن المتفوقي���ن ف���ي لبن���ان ومنه���م اإب���ن عائلته 
اال�شد اللبناني اإدمون زعّني حيُث �شّيد لُه ن�شباً تذكارياً 
في قريِتِه لدفِع الجيل الجديد الى الربِط بيَن رجاالت 

الما�شي والحا�شر في ال�شمال اللبناني.
• ت���ّم تكريم���ه م���ن الموؤ�ش�ش���ة اال�شكاني���ة الم�شتقل���ة 
االميركي���ة الت���ي ُتعنى ب���ذوي الحاج���ات الخا�شة وذلك 

ال�شتم���راره ودعم���ه ال���دوؤوب ل�شن���واٍت عدة ف���ي الوقوف 
الى جانبها وتطوير �شبلها واإ�شتحداث و�شائلها.

• كم���ا ت���ّم تكريمه من من كلّي���ة الهند�شة في جامعة 
دايت���ن اأوهايو لعملِه الخاّلق في مجال الهند�شة، وُمِنح 
تقدير وجائزة الجامعة لتوفيره م�شاعدات للخريجين، 
كم���ا ح�ش���ل عل���ى تقدي���ر الجمعي���ة الوطني���ة للقدام���ى 

لقيامه باأف�شل اإنجاز في دعم الموؤ�ش�شات الخيرية.
• ع�ش���و في نقابة المهند�شين ف���ي طرابل�س، وع�شو 
موؤ�ش����س ف���ي جمعية النه�ش���ة اللبناني���ة االميركية، اآثَر 
العم���ل ال�شيا�ش���ي، لم�شان���دة ع���دة اميركيي���ن م���ن اأ�شل 

لبناني العتالئهم مراكز �شيا�شية وق�شائية رفيعة. 
• مر�ش���ّح ع���ن المقع���د المارون���ي ف���ي طرابل����س على 
الئح���ة لبن���ان ال�شي���ادة اإيمان���اً من���ُه بالممار�ش���ة والفعل 
بالحف���اظ عل���ى العي����س الم�شترك بين مختل���ف �شركاء 
الوط���ن وعنا�ش���ر االّم���ة، ولخل���ق فر�س عم���ل متكافئة 

الهل طرابل�س.

السيرة الذاتّية
للمهندس َحليم نعيم زَعّني
مرشح عن المقعد الماروني في طرابلس - الضنية - المنية
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�أق��ام��ت  وت��وف��ي��ق��ه،  �هلل  ب��رع��اي��ة 
حفل  �الإ�صلمية  �الإ���ص��لح  ثانوية 
�لثلث:  للمر�حل  �ل�صنوي  �لتخريج 
و�لثانوية،  و�لمتو�صطة  �البتد�ئية 
و�لذكرى �الأربعين للتاأ�صي�س وتكريم 
�صمير  �صو�صن  �لمتفوقة  خريجتها 
�لزهر �الأولى في �ل�صمال و�لخام�صة 
في لبنان في �صهادة �لثانوية �لعامة 
وذلك   ،2017 �لعامة  �لعلوم  ف��رع 
في   2018/4/27 �لجمعة  م�صاء 
بح�صور  �الإ�صلمي  �الإ�صلح  مجمع 
�الإ���ص��لح  جمعية  رئي�س  �صماحة 
محمد  �لمحامي  �ل�صيخ  �الإ�صلمية 
�لرئي�س  ودول���ة  �لميقاتي،  ر�صيد 
عبد  بالدكتور  ممثًل  ميقاتي  نجيب 
�لتربية  وزير  ومعالي  ميقاتي،  �الإله 
�الأ�صتاذ مرو�ن حمادة ممثًل برئي�صة 
�ل�صمال  ف��ي  �ل��ت��رب��وي��ة  �لمنطقة 
ومعالي  حاماتي،  نهل  �الأ���ص��ت��اذة 
باالأ�صتاذ  ممثًل  كبارة  محمد  �لوزير 
محمد  �لوزير  ومعالي  ر�صا،  �صامي 
م�صطفى  بالدكتور  ممثًل  �ل�صفدي 
�لحلوة، ومعالي �للو�ء �أ�صرف ريفي 
ممثًل بالدكتور �صعد �لدين فاخوري، 
ممثًل  كر�مي  في�صل  �لوزير  ومعالي 
و�لعميد  �صناوي،  �هلل  عبد  باالأ�صتاذ 
�لعبد�هلل  ب�صام  �للبناني  �لجي�س  في 
ورئي�س  �الأي��وب��ي،  با�صم  و�لعقيد 
�لدكتور  �الأ�صتاذ  طر�بل�س  جامعة 
ثانوية  عام  ومدير  �لميقاتي  ر�أف��ت 

محمد  �الأ�صتاذ  �الإ�صلمية  �الإ�صلح 
�للجنة  و�أع�����ص��اء  ميقاتي،  خ��ال��د 
�لثانوية،  على  �لم�صرفة  �لتربوية 
وح�����ص��د م���ن م������در�ء �ل���م���د�ر����س 
�الأمنية  و�ل��ق��ي��اد�ت  و�ل��ت��رب��وي��ي��ن 
وروؤ�����ص����اء �ل��ج��م��ع��ي��ات �الأه��ل��ي��ة 
و�ل�صيا�صية  �لتربوية  و�لفاعليات 
و�الإع��لم��ي��ة وح�����ص��د م��ن �الأه��ال��ي 

و�لطلب و�لخريجين.

��صتهل �الحتفال بتلوة عطرة من 
علء  �الأ�صتاذ  للقارئ  �لكريم  �لقر�آن 
�لوطني  �لن�صيد  ومو�صيقى  مرعي 
وبعد  �الإ���ص��لح،  ون�صيد  �للبناني 
�لدكتور  �الحتفال  عريف  من  تقديم 
ع���م���اد غ����ن����وم، دخ���ل���ت م���و�ك���ب 
وثائقي  عر�س  جرى  ثم  �لخريجين، 
بعنو�ن »�أربعون عاًما و�هلل يرعانا« 
تاريخ  ف��ي  �لمحطات  �أه��م  ت�صمن 
و�أب���رز  تاأ�صي�صها  م��ن��ذ  �ل��ث��ان��وي��ة 
قدم  ث��م  حققتها،  �لتي  �الإن��ج��از�ت 
فريق �لمن�صدين من معلمي �الإ�صلح 
�إ�صلحنا«  »�زده��ي  بعنو�ن  ن�صيدً� 
محمد  �الإ���ص��لح  �صاعر  كلمات  من 
�الأربعين  �لذكرى  لمنا�صبة  �لزعبي 

للتاأ�صي�س.
كلمة رئي�س جمعية                          
الإ�شالح الإ�شالمية المحامي                   

ال�شيخ محمد ر�شيد الميقاتي
�ل�صيخ  �صماحة  �أل��ق��ى  ذل��ك  بعد 

جمعية  كلمة  �لميقاتي  ر�صيد  محمد 
على  �لم�صرفة  �الإ�صلمية  �الإ�صلح 

�لثانوية، ومما قاله فيها:
�أربعون  و�الأخو�ت،  �الإخوة  �أيها 
ظ��روف  ف��ي  و�نق�صت  م�صت  ع��ام��اً 
من  كثير  ر�ه��ن  وخطيرة  ع�صيبة 
بالنهو�س  ف�صلنا  ع��ل��ى  �ل��ن��ا���س 
ع�صرية  نموذجية  تربوية  بموؤ�ص�صة 
و�أم��ن��ي��ة  �صيا�صية  �أزم����ة  ظ��ل  ف��ي 
و�قت�صادية ال يعلم مد�ها و�أخبارها 
موكب  معاً  �صاهدنا  وحين  �هلل.  �إال 
و�لفيلم  و�ل��خ��ري��ج��ات  �لخريجين 
�ل��ذي  تعالى  �هلل  حمدت  �لوثائقي 
من  ب��روح  و�أي��دن��ا  و�أع��ان��ن��ا  وفقنا 
�إلى �هلل تعالى من  عنده، و�إني الأبر�أ 
�إلى حوله وقوته، فما  حولي وقوتي 
عملناه وحققناه �إنما كان �لف�صل فيه 
جلله  جل  �هلل  �إل��ى  و�الأخير  �الأول 
و�صعنا  وحين  �أ�صماوؤه،  وتقد�صت 
�أريد  )�إن  تعالى  قوله  �أعيننا  ن�صب 
�إال �الإ�صلح ما ��صتطعت وما توفيقي 
�أنيب(  و�إليه  توكلت  عليه  باهلل  �إال 
���ص��رن��ا ف���ي ه���ذ� �ل��ط��ري��ق �ل��وع��ر 
كاأد�ء  وعقبات  م�صكلت  وو�جهتنا 
في  �أمامنا  و�صعنا  قد  كنا  ولكننا 
لوحة خالدة )�صيجعل �هلل بعد ع�صر 
ت��ب��ارك  ي�����ص��ر�( وه���ا ق��د ج��ع��ل �هلل 
في  ي�صر�  ع�صرنا  بعد  لنا  وتعالى 
رحلة �صاقة من مبنى �صكني م�صتاأجر 
�صغير ثم �إلى مبان م�صتاأجرة �صكنية 

متفرقة في �أن�حاء �أبي �صمر�ء، ثم من 
للأطفال  ورو�صة  �بتد�ئية  مدر�صة 
ثانوية  �إلى  ثم  �إلى مدر�صة متو�صطة 
ثانويات،  �إل��ى  و�ح��دة  ثانوية  ومن 
بنين وبنات، فرن�صي و�إنجليزي، ثم 
�لنازحات  �الأخ��و�ت  ثانوية  جت  توِّ
�صرح  وع��ل  �لجريحة  �صوريا  م��ن 
جامعة طر�بل�س وم�صجد �لخير�ت. 

ثانويٌة مدر�صٌة وم�صجٌد ثم جامعة 
حلم من �أحلم �لعاملين في �صبيل �هلل 
�هلل  من  بتوفيق  �لحمد  وهلل  تحقق 
�أن يتقبل منا جميعاً  ن�صاأله عز وجل 

عملنا هذ�. 
كر�م  �إخوة  �لتاأ�صي�س  في  �صاركنا 
رحل منهم �إلى �لد�ر �الآخرة من رحل 
معنا  وتعامل  تعالى  �هلل  رحمهم 
نخبة من رجال �لتربية و�لتعليم في 
تنوعت  �لتي  �لتربوية  �للجنة  �إطار 
و�زدهرت و��صتمرت حتى يومنا هذ� 
فبارك �هلل جهود �لعاملت و�لعاملين 

و�لمجاهد�ت و�لمجاهدين.
فقر�ت  �الإ���ص��لح  ك��ور�ل  ق��دم  ثم 
�إن�صادية باللغات �لعربية و�لفرن�صية 

و�الإنكليزية.
كلمة المدير العام                             
الأ�شتاذ محمد خالد الميقاتي

ب��ع��د ذل���ك �أل��ق��ى �ل��م��دي��ر �ل��ع��ام 
كلمة  �لميقاتي  خالد  محمد  �الأ�صتاذ 

�الإد�رة، ومما قاله:
ُتخت�صر  �أن  للأربعين  يمكن  ال 

بكلمات، �أو �أن ُتختزل بعبار�ت.
ما  بقدر  رقماً  لي�صت  �الأربعين  الأن 
تاريخ  من  عليه  يدل  وما  �إليه  يرمز 
�هلل  بف�صل  وُم�صّرف  ُم�صرق  عريق 
ز�خ��ر  ب��االن��ج��از�ت،  ح��اف��ل  تعالى 
بال�صفحات  ��ع  م��ر���صّ بالب�صمات، 

�لحميدة، متاألق باالآثار �لمجيدة.
�الإ�صلح  �آثار  عن  �صاألتمونا  والإن 
علينا  ت��دل  �آث��ارن��ا  تلك  ل��ك��م:  قلنا 

فانظرو� بعدنا �إلى �الآثار.
�لتربية  ف��ي  للإ�صلح  ع��ام��اً   40
زر�عة  و�صناعًة..  زر�عًة  و�لتعليم 
للإن�صان،  و�صناعة  و�لقيم،  للأخلق 
ُبنياِن �هلل في �أر�صه، للرتقاء به �إلى 

�أعلى �لقمم.
40 عاماً... ورعاية �هلل لنا ال ُتنكر، 

تتجلى باإر�دة نافذة ال ُتقهر.
حياة  في  �هلل  جعلنا  عاماً...   40
وكتابه  �أواًل  ودي��ن��ه  �أواًل،  طلبنا 
�أواًل.. ف�صدد خطانا وبارك م�صيرتنا.. 
وما خيب يوماً رجاءنا به وال توكلنا 
فهو  �هلل  على  يتوكل  »وم���ن  عليه 

ح�صبه �إن �هلل بالغ �أمره«.
ُتناف�س  و�الإ���ص��لح  ع��ام��اً..   40
والتتحدى.. وعلى غيرها ال تتعدى.. 
نموذجاً  �لتربوية  لل�صاحة  وتطرح 

فريدً� من نوعه قلباً وقالباً.
ما  تبذل كل  40 عاماً.. و�الإ�صلح 
في  �أه��د�ف��ه��ا  لتحقق  و�صعها  ف��ي 
بناء  وفي  �هلل  تعرف  �أجيال  �صناعة 

و�لم�صلح  �ل�صالح  �لم�صلم  �لفرد 
ووطنه  ومجتمعه  و�أ�صرته  لنف�صه 

و�أمته..
40 عاماً.. رقم ُيلفظ بثانية، ولكنه 
�صيغت  طويلة  حكاية  ور�ءه  يخبئ 
حكاية  ولكل  عالية،  بهمم  ف�صولها 
ولكل  فار�صها،  خيل  ولكل  بطلها، 
حكايتنا  وب��ط��ل  ر�ئ���ده���ا،  ف��ك��رة 
وفار�صها ور�ئدها  �صيخ وقور مغو�ر  
�ل�صيخ  �صماحة  �إن��ه  وعامل  وعالم 
�آم��ن  �ل��ذي  �لميقاتي  ر�صيد  محمد 
�إ�صلمية  تربوية  موؤ�ص�صات  ببناء 
م�صتوى  ع��ل��ى  ل��ت��ك��ون  ن��م��وذج��ي��ة 
ح�صارية  �صورة  وتعك�س  �لع�صر  
�أب��ن��اء  فيها  يتعلم  �الإ����ص���لم،  ع��ن 
مركزة  برعاية  ويتربون  �لم�صلمين 
وعناية فائقة في �صرح ح�صاري هو 
في  �لتربوية  �ل�����ص��روح  �أك��ب��ر  م��ن 
طر�بل�س و�ل�صمال في جو من �لتدين 
لغة  عن  �لبعيد  و�لم�صتنير  �لو�عي 
�ل��ط��ائ��ف��ي��ة �ل��ح��اق��دة و�ل��م��ذه��ب��ي��ة 

�لمقيتة...«.
و�أ�صاف: »لي�س �لرهان في نجاح 
وطن �أو مجتمع متعلقاً بكثرة �أعد�د 
ما  بقدر  كّماً،  و�لثانويات  �لمد�ر�س 
ه���و م��ت��ع��ل��ق ب��ح�����ص��ن �ل��ن��ت��اج��ات 
و�لمخرجات نوعاً.. لقد و�صل �لعديد 
قناعة  �إلى  لبنان  في  �لتربويين  من 
�أكثر  وما  �لمد�ر�س  �أكثر  ما  مفادها: 
وما  �لثانويات  �أكثر  ما  �لكو�رث!!! 

�س �سماحة ال�سيخ المحامي محمد ر�سيد الميقاتي يلقي كلمته كلمة وزير التربية اأ. مروان حمادة تلقيها رئي�سة المنطقة التربوية اأ. نهال حاماتيالمدير العام االأ�ستاذ محمد خالد الميقاتي يلقي كلمتهالرئي�س الموؤ�سِّ

ثانوية االإ�شالح االإ�شالمية
تحتفل بالذكرى الـ 40 لتاأ�شي�شها                                

وتخريج دفعة من طالبها وطالباتها                            
وتكريم خريجتها االأولى في ال�شمال والخام�شة في لبنان

وزير التربية االأ�ستاذ مروان حمادة في تكريم االأولى في ال�سمال �سو�سن الزهر الح�سور في االحتفالجانب من الح�سور
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ال�شيخ الميقاتي: َعِملنا من اأجل اإعالء َكلمِة اهلل.. وتربية وتعليم اأجيال تعرُف اهلل
رحكم التربوي ال�شامخ �شهادًة ال ُتَرّد الوزير حمادة: نتائجكم الباهرة دليٌل دامٌغ َيمنح �شَ

د اهلل ُخطانا وبارك م�شيرتنا.. المدير العام: 40 عامًا.. جعلنا اهلَل في حياة طالبنا اأواًل ف�شدَّ
مع االأحمر	• هناك دكاكين ت�شتحق اأن ُتغلق بال�شِّ

م بالورد االأحمر..       وهناك مدار�س ت�شتحق اأن ُتَكرَّ

ربي  رحم  من  �إال  �لَبلّيات!!!  �أكثر 
وقليل من هم.

معالي  �صرح  كما  مد�ر�س  هناك 
بو  �ليا�س  �ل�صابق  �لتربية  وزي��ر 
�صعب عبارة عن دكاكين وت�صتحق 
ولكن  �الأح��م��ر،  بال�صمع  تغلق  �أن 
�لمقام  هذ�  في  �ليوم  نقول  بالمقابل 
لمعالي وزير �لتربية �الأ�صتاذ مرو�ن 
�لدكاكين  من  هناك  كان  �إن  حمادة: 
بال�صمع  يغلق  �أن  ي�صتحق  م��ن 
�الأح���م���ر، ف���اإن ه��ن��اك �ل��ع��دي��د من 
�لتي  �لر�قية  �لتربوية  �لموؤ�ص�صات 
ت�صتحق �أن ُتكرم بالورد �الأحمر الأن 
ُتبذل فيها  �لتي  �لت�صحيات �لج�صام 
ُحر��س  يبذله  عما  �أهمية  تقل  ال 

�لوطن من دم �أحمر...
لماذ�؟ الأن �لمد�ر�س في زماننا �إن 
عن  تغفل  ف��اإن��ه��ا  وعلمت  ���ص��ت  درَّ
في  �الأهم  �لجانب  هي  �لتي  �لتربية 
�لعملية �لتربوية �لتي باتت قا�صرة 
على �لتلقين ونقل �لمعارف مقولبة 
عن  كلياً  من�صلخة  مادية  بقو�لب 
و�لمخلوق  ب��رب��ه،  �الإن�����ص��ان  رب��ط 
�لتعليم  �إلى علمنة  بخالقه، و�صواًل 
�صعار  تحت  بالنف�س  �لناأي  بحجة 

»دع ما لقي�صر لقي�صر وما هلل هلل«.
�لتربية  على  �لقيمون  علم  �أوم��ا 
كل  �أن  و�لتعليم في وطننا ومدينتا 
�صيء هلل، و�أن �لوطن هلل و�لمو�طن 

ت�صتوجب  �لتعليم  علمنة  و�أن  هلل 
َوُن�ُصِكي  َلِتي  �صَ �إَِنّ  )ُقْل  �هلل  غ�صب 
�ْلَعاَلِميَن.  َرِبّ   ِ ّ هلِلَ َوَمَماِتي  َوَمْحَياَي 
ُل  �أَوَّ َنا  َو�أَ �أُِمْرُت  َوِبَذِلَك  َلُهۖ   �َصِريَك  اَل 

�ْلُم�ْصِلِميَن(.
الخّريجون

علي  �لخريجون  �ألقى  ذلك  وبعد 
�صعبان  �لزهر�ء  وفاطمة  �الأيوبي 
وهنا  زري��ق��ة  وج��ن��ى  �لعلي  ورن���ا 
باللغات  �لخريجين  كلمات  �لطبال 
في  �أيامهم  ��صتذكرو�  حيث  �لثلث، 
وجدهم  ومرحهم  وعلمهم  �لثانوية 
و�ج��ت��ه��اده��م، و���ص��ك��رو� �إد�رت��ه��م 
�لجبارة  �لجهود  على  ومعلميهم 
تربيتهم  �صبيل  في  يبذلونها  �لتي 
�صكرهم  وج��ه��و�  كما  وتعليمهم، 
الآبائهم و�أمهاتهم على ما قدموه لهم 
لهم،  بالرعاية و�لتربية  في تعهدهم 
�الإ�صلح  ثانوية  �ختيارهم  وعلى 
كما  لهم،  �آمناً  مح�صناً  �الإ�صلمية 
وجهو� �صكرً� خا�صاً ل�صماحة �ل�صيخ 
جهوده  على  �لميقاتي  ر�صيد  محمد 

في قيادة �صفينة �الإ�صلح.
كلمة وزير التربية                 

مروان حمادة
�لمنطقة  رئي�صة  �ألقت  ذلك  بعد 
حاماتي  نهلة  �الأ�صتاذة  �لتربوية 
�الأ�صتاذ  �لتربية  وزير  معالي  كلمة 

مرو�ن حمادة،  جاء فيها:

ر�ع���ي ه���ذ� �ل�����ص��رح �ل��ت��رب��وي 
ف�صيلة �ل�صيخ محمد ر�صيد ميقاتي، 
�أ���ص��ح��اب �ل��م��ع��ال��ي و�ل�����ص��ع��ادة 
�لتربوية  �لفاعليات  وممثليهم، 
و�الإجتماعية، �صيد�تي، �صادتي �أيها 

�لحفل �لكريم.. 
هي   ، �الإ���ص��لح«  �إال  �أري��د  »�إن 
�لتي  �ل��ك��ري��م��ة  �ل��ق��ر�آن��ي��ة  �الآي����ة 
��صتوحتها هذه �لموؤ�ص�صة �لتعليمية 
�لتربية  ر�صالة  مج�صدة  �لز�هرة، 
كل  قبل  هي  فالتربية  تج�صيد.  خير 
للإن�صان  و���ص��لح  �إ���ص��لح  ���ص��يء 

وللمجتمع على حد �صو�ء.
فاهلل لم يخلق �الإن�صان وي�صتخلفه 
ليعمرها  �إال  �الأر�����س  ه���ذه  ع��ل��ى 
معارج  �إلى  بها  ويرتقي  وي�صلحها 
�لتقدم ، ولعل ذلك ما يحقق ر�صالة 
�الإن�صان، ويحقق �لغاية من وجوده 

على هذ� �لكوكب.
�أيها �الأحباء، 

لقد �صرفني �إذ كلفني معالي وزير 
�الأ�صتاذ  �لعالي  و�لتعليم  �لتربية 
هذ�  ف��ي  �أمثله  �أن  ح��م��ادة  م���رو�ن 
و�لعائلي.  �لجامع  �لتربوي  �للقاء 
الأ�صباب  �لح�صور  عن  يعتذر  و�إذ 
تحياته،  يبلغكم  فهو  ج��وه��ري��ة، 
تعليمية  وهيئة  �إد�رة  لكم  مباركاً 
�لتي تبذل  وطلبة، ومثّمناً جهودكم 
هذ�  وفي  �أكبادنا.  فلذ�ت  �صبيل  في 

�لطالبة  كبيرة  بلفتة  �لمجال يخ�ّس 
�لتي  �لزهر  �صمير  �صو�صن  �لمتفوقة 
�ل�صمال  في  �الأولى  �لمرتبة  �حتلت 
�صهادة  ف��ي  لبنانياً  و�ل��خ��ام�����ص��ة 
�لعلوم  ف��رع   - �لعامة  �لثانوية 
لها  متمنياً  م   2017 للعام  �لعامة 
ن��ج��اح��اً م�������وؤزرً� ف���ي در����ص��ت��ه��ا 

�لجامعية. 
موؤ�ص�صتنا  �إن  �الأح��ب��اء،  �أي��ه��ا 
�ل����ز�ه����رة، ث���ان���وي���ة �الإ����ص���لح 
�الإ�صلمية، تعبر �إلى بد�يات عقدها 
في  وب��اإط��ر�د  م�صعدة  �لخام�س، 
محققة  و�ل�صوؤدد،  �لنجاح  طريق 
نتائج باهرة في �متحانات �ل�صهادة 
�ل��م��ت��و���ص��ط��ة وف����ي �م��ت��ح��ان��ات 
فروعها.  بكل  �لمنتهية،  �ل�صهاد�ت 
وما تفوق �لطالبة �صو�صن �لزهر �إال 
�لذي  �لتفوق  ذلك  على  د�م��غ  دليل 
يمنح هذ� �ل�صرح �لتربوي �ل�صامخ 

�صهادة الترد! 
ول��ع��ل ذل��ك �ل��ت��ف��وق ي��ع��ود �إل��ى 
عقل  ورج���اح���ة  �الإد�رة  ح�����ص��ن 
رئي�س  من  بتوجيه  عليها،  �لقيمين 
جمعية �الإ�صلح �الإ�صلمية �صاحب 
�لف�صيلة �ل�صيخ محمد ر�صيد ميقاتي 
) �أطال �هلل عمره(، وبتاآزر من جميع 
�لهيئة  ال�صيما  فيها،  �لعاملين 
في  و�لمتفانية  �لكفوءة  �لتعليمية 
تعاون  عن  ناهيك  �لن�سء،  خدمة 

�الأهالي.
هكذ�، فاإن مجتمع �لمدر�صة، بكل 
للإرتقاء  ج��اه��دً�  يعمل  عنا�صره، 
�أن��و�ع  �أف�صل  وتقديم  بالم�صتوى 
�لل�صفية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لتعليم 
بالقيم  وم�صلح  متعلم  جيل  الإخر�ج 

�الأخلقية �لف�صلى.
عر�س  �الأح���ب���اء،  �أي��ه��ا  �ل��ي��وم، 
وع�صى،  عام،  كل  ت�صهده  للثانوية 
م�صيرة  م��ن  ع��ام��اً  �أرب��ع��ي��ن  وب��ع��د 
ظ���اف���رة، ت��ع��ب��ر �إل����ى �أرب��ع��ي��ن��ات 
�لموؤ�ص�صة  هذه  فتبقى  و�أربعينات، 
و�لقيم  �لعلم  �أل��وي��ة  ترفع  منارة 

خفاقة!
طر�بل�س  ف��ي  ي�صعدنا،  ول��ك��م 
و�ل�صمال، �أن تحتل �لطالبة �لمبدعة 
وبما  علّية،  مرتبة  �لزهر  �صو�صن 
على  �لطلبة  وبناتنا  �أبناءنا  ي�صجع 
�صمة  �لتفوق،  فيبقى  بها،  �الإقتد�ء 
ملزمة لمد�ر�صنا في هذه �لمنطقة. 

�لمنطقة  ف��ي  موقعنا،  م��ن  �إن��ن��ا 
معنيين  كنا  و�إن  �صمااًل،  �لتربوية 
و�لتعليم  �لر�صمية  ب��ال��م��در���ص��ة 
�أن  كثيرً�  ي�صعدنا  بعامة،  �لر�صمي 
و�صع  في  �لخا�صة  �لمدر�صة  تكون 
�صو�ء  ن��ج��اح،  ك��ل  �أن  ذل��ك  ج��ي��د، 
�لتعليم  �أو  �لر�صمي  �لتعليم  �صجله 
�لخا�س، ي�صب ، نهاية �لمطاف، في 

دعم م�صيرتنا �لتعليمية.

�أيها �الأحباء،
الي�صعنا ختاماً �إال �أن نتوجه �إلى 
قيماّ  �الإ�صلمية،  �الإ�صلح  ثانوية 
عليها وموجهاً ف�صيلة �ل�صيخ محمد 
وهيئة  وم��دي��رً�  ميقاتي،  ر�صيد 
�إد�رية وتعليمية وموظفين و�أهالي، 
لكم  ومباركين  زرعكم  لكم  مباركين 
ح�صادكم، وع�صى �أن ت�صتمرو� على 
هذ� �لمنو�ل: نجاحاً وتفوقاً وخدمة 

لق�صية �لتربية.
�صو�صن  للطالبة  مبارك  ومجددً� 
�أعلى  تبلغ  وع�صاها  تفوقها  �لزهر 

�لدرجات في م�صيرتها �لجامعية.
دروع و�شهادات

ب��ع��د ذل���ك ق���دم �ل��م��دي��ر �ل��ع��ام 
درعاً  ميقاتي  خالد  محمد  �الأ�صتاذ 
�صمير  �صو�صن  للخريجة  تكريمية 
بيرنا  �لدكتورة  قدمت  كما  �لزهر، 
حمد رئي�صة لجنة �الأهل في �لثانوية 
با�صم  �لعام  للمدير  تكريمية  درع��اً 
�الإد�رة  لجهود  ت��ق��دي��رً�  �للجنة 
�لنتائج  ُت��ح��رز  �ل��ت��ي  و�لمعلمين 
ما تحقق منها  �لم�صرفة وخ�صو�صاً 

�لعام �لما�صي.
وف���ي �ل��خ��ت��ام، ج���رى ت��وزي��ع 
من  �لخريجين  على  �ل�����ص��ه��اد�ت 
�ل�صور  و�لتقاط  �لمر�حل  مختلف 
�لنارية  �الأ�صهم  و�إطلق  �لتذكارية 

�حتفااًل  بالمنا�صبة.

عريف االحتفال الدكتور عماد غنوم الخريج علي االأيوبي يلقي كلمة الفرع الفرن�سي الخريجة هنا الطبال تلقي كلمة الفرع االإنكليزياأ. عالء مرعي مفتتحًا بالقراآن الكريم فاطمة �سعبان، جنى زريقة ورنا العلي تلقين كلمة فروع الثانوية العامة

رئي�س لجنة االأهل الدكتورة برنا حمد ت�سّلم المدير العام درًعا تكريمًياجانب من الخريجين

»االأولى« مكرمًة من وزير التربية بح�سور رئي�س جامعة طرابل�س اأ.د. راأفت الميقاتي اإحدى الخريجات ت�ستلم �سهادتها

كورال االإ�سالح في فقرٍة اإن�سادية

اأحد الخريجين ي�ستلم �سهادته
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ULF جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرن�شية

ة، اأ. ليندا �سلطان ود. هدى الخطيب �سل وا�أمين العام الم ميقاتي  سافة اإلى الرئي�سين محمد �سلهب وتوف�س دبو�سي من ح�سر من لجنة التقييم د. جا�سم عجا الرئي�س محمد �سلهب يلقي كلمته �سورة جامعة ت�سّم الم�ساركين اإ

ة ��ً� الم�ساري  البروفي�سور جا�سم عجا . زيادة والعميد رافعي ود. عري�سةمحّفزة العمل ال�سيدة ليندا �سلطان الح�سور ويتقّدمهم الرئي�سان دبو�سي و�سلهب وممثل الوزير ريفي محمد 

الرئي�س توفي دبو�سي يلقي كلمته 

الدكتورة هدى الخطيب �سل ت�سكرالجمي  سً� المراحل عّريف الحفل ا�أمين العام ميقاتي مف

م�سّرة �سلفون تت�سّلم الجائزة ا�أولى م �سهادة تقدير

سا تت�سّلم �سهادة تقدير ربى 

محمود تنيان يت�سّلم �سهادة تقدير

عالء �سعراني يت�سّلم �سهادة تقدير

ماري فار�س تت�سّلم �سهادة تقدير

اأنطونيو التر�س يت�سّلم �سهادة تقدير

وفًا للن�سيد الوطني و

جنى عبد الله تت�سّلم �سهادة تقدير

معن �سهال يت�سّلم �سهادة تقدير

غنوة زريقة تت�سّلم �سهادة تقدير

براء هرمو�س يت�سّلم �سهادة تقدير

�سهيب الزعبي يت�سّلم �سهادة تقدير

محمود رودة يت�سّلم �سهادة تقدير

مروان فتال يت�سّلم �سهادة تقدير

سي تت�سّلم �سهادة تقدير �سارة ما

سوان حبو�سي يت�سّلم �سهادة تقدير ر

ليال جبرايل تت�سّلم الجائزة الثالثة م �سهادة تقديرنتا�سا الخطيب تت�سّلم الجائزة الثانية م �سهادة تقدير

:ULF ل�صبت 28 ني�صان 2018- مدرج كلية �إد�رة �الأعمال في�
كان يوماً م�ص��هودً� للطلب �لذين �ص��اهمو� في �لم�ص��ابقة �لتي �أطلقتها �لجامعة �للبنانية �لفرن�ص��ية بالتعاون مع 
غرفة �لتجارة و �ل�صناعة و �لزر�عة و قد ت�صمنت ثلثة جو�ئز و خم�صة ع�صر �صهادة تقدير للم�صاريع �لتي قدمت 
و قد �ص��اهم بتقييم م�ص��اريع �لطلب لجنة موؤلفة من مندوبي غرفة �لتجارة برئا�ص��ة �ل�صيدة ليند� �صلطان �إ�صافة 
�إلى �الإقت�صادي �لدكتور جا�صم عجاقة و �إعلمية �الإقت�صاد على قناة �ل MTV جي�صيكا طر�د ق�صطون و �لمعلق 
�الإقت�صادي لجريدة �لنهار �الأ�صتاذ موري�س متى �إ�صافة �إلى �لدكتور جود �لمرعبي من جامعة �ل ULF و منظمي 

�لم�صابقة �لدكتورة هدى �لخطيب �صلق و �الأ�صتاذ �مع ميقاتي �أمين عام �لجامعة �للبنانية �لفرن�صية.
و بعد �أن و�صع �لمنظمان توجيهات للطلب حول در��صة �لم�صروع تركا لهما �لخيار للتو�صع والإف�صاح �لمجال لكل 

فكرة و لكل �إقتر�ح. و قد �أتى �لتقييم كاالآتي:
�لجائزة �الأولى: م�صرة �صلفون يتوجب عليها �لعمل على مو�صوع تطبيق معايير �ل� ISO على مرفاأ طر�بل�س.

�لجائ��زة �لثاني��ة: نتا�ص��ا �لخطيب يتوجب عليها �لعمل على مو�ص��وع دور �لحر�ك �لمدن��ي و �لقطاع �لخا�س في 
طر�بل�س عا�صمة لبنان �الإقت�صادية.

�لجائزة �لثالثة: ليال جبر�يل يتوجب عليها �لعمل على مو�صوع  دور �لغرفة و دور �الإعلم في طر�بل�س عا�صمة 
لبنان �الإقت�صادية.

كم��ا ق��ر�رت لجنة �لتقييم �إعطاء �ص��هادة تقدير لكل �لم�ص��تركين تقديرً� �متياز م�ص��اريعهم �لتي �إط�ص��فت بالعلم 
و�لو�قعية.
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ájó∏ÑdG äÉHÉîàfÓd ∂°VƒN q¿CG Èà©J πg ¯

≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ô˘˘˘˘˘NBÉ˘˘˘˘˘H hCG π˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘°ûH ô˘˘˘˘˘qKCG 2016 ΩÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ‘

ÉªqHQ å«ëH ,ÜóMC’G ìÉÑ°üŸ á«HÉ«ædG IQƒ°üdG

?¬H nâ«¶M ÉŸÉW …òdG ègƒdG øe ∞qØN

ä’ƒL ∫ÓN ≈àM ¢ù∏HGô£H ¢û«YCG ÉfCG -

¿CG »ææµÁ ’ Gòd ,É¡«a kGOƒLƒe âæc ∞æ©dG

™˘e ø˘µ˘dh ,¥É˘≤˘ë˘à˘°SG …CG ø˘Y kÉ˘Ñ˘˘FÉ˘˘Z ¿ƒ˘˘cCG

π˘jƒ˘ë˘à˘d k’É› É˘æ˘FÉ˘£˘YEG ø˘˘e ∫ó˘˘Hh ∞˘˘°SC’G

‘ »FÉ‰EG èeÉfôH ÈY π°†aC’G ¤EG ¢ù∏HGôW

á°SÉ«°ùdG ∫ÉNOEÉH GƒeÉb ,ájó∏ÑdG äÉHÉîàf’G

âfÉch ,ájó∏˘Ñ˘dG äÉ˘HÉ˘î˘à˘f’G ¤EG á˘«˘ª˘«˘∏˘bE’G

IOÉYEG ,∞°SC’G ™e ,ÉgÉfógÉ°T Éªc áé«àædG

ø˘e k’ó˘H á˘«˘∏fi äGQó˘≤˘e ≈˘∏˘˘Y ó˘˘«˘˘dG ™˘˘°Vh

É¡∏ª°ûj âJÉH ,Éæ∏cÉ°ûe á÷É©Ÿ É¡eGóîà°SG

Iô£«°ùŸG äÉ¡÷G Ò«¨J ™e øµdh OÉ°ùØdG

ø˘WGƒ˘ª˘∏˘d Ió˘FÉ˘a …CG ≥˘˘«˘˘≤– ¿hO ,É˘˘¡˘˘«˘˘∏˘˘Y

.»°ù∏HGô£dG

äGAÉ≤d äÉ°ù∏L Ghô°†M øjòdG øe nâæc ¯

âæch ,∑Î°ûŸG »æeC’G ΩÉ¶ædG ó°V ∫ƒà°ùjÈdG

,Oƒ◊ ¢ù«Fô∏d ójóªàdG qó°V ±ô°ûdG áëF’ ≈∏Y

ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ‘ qº˘˘˘K 2005 ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ‘ ∑hó˘˘˘©˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘°SG GPÉŸ

…òdG »∏NGódG ∑Qƒ©°T ƒg Éeh ,¿B’Gh 2009

?»°SÉ«°ùdG Qƒ©°ûdG øe Ö©°UCG ¿ƒµj ób

»˘°üî˘°ûdÉ˘H ¢ù«˘d »˘˘∏˘˘NGó˘˘dG …Qƒ˘˘©˘˘°T -

ø˘WGƒ˘e π˘c Qƒ˘©˘°T ƒ˘g …Qƒ˘˘©˘˘°T ,á˘˘≤˘˘«˘˘≤˘˘M

∫’PEG øe √Gôj Ée ≈∏Y ¥Îëj »°ù∏HGôW

‹ÉŸG ™°VƒdG ¿Éc Éª¡e ,¬àæjóŸ ¬qÑM ºZQ

kGó˘˘«˘˘L hCG k’ƒ˘˘Ñ˘˘≤˘˘e hCG kÉ˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘°S ¢UÉ˘˘˘î˘˘˘°TCÓ˘˘˘d

á˘aÉ˘≤˘ã˘dG ¿CG iô˘f É˘eó˘æ˘Y ,ó˘˘MGh É˘˘fQƒ˘˘©˘˘°ûa

,¬˘µ˘∏‰ …ò˘dG ±ô˘°ûŸG ï˘˘jQÉ˘˘à˘˘dGh á˘˘aô˘˘°ûŸG

.Éæ∏gCG øe ÉgÉæKQh »àdG º«≤dGh

¤EG É˘æ˘©˘ª˘à› π˘jƒ– ∫hÉ˘ë˘˘j ¢†©˘˘Ñ˘˘dÉ˘˘a

Üô˘˘˘°ùà˘˘˘dG á˘˘˘Ñ˘˘˘°ùf ¿ƒ˘˘˘µ˘˘˘J É˘˘˘˘eó˘˘˘˘æ˘˘˘˘Y ,¢ûYGO

äÉ˘«˘dBG ¿ƒ˘˘µ˘˘Jh ,%50 ™˘˘ª˘˘àÛG ‘ »˘˘°SQóŸG

,ádhódG πÑb øe áq«ªfi ÒØµàdGh ¢†jôëàdG

QÉ≤aE’G ∂dòch ,ádhódG √òg ‘ Éæ∏qãÁ øeh

πeGƒ©dG √òg qπc ,Ú«°ù∏HGô£dG ≈∏Y ™ÑqàŸG

™˘ª˘à› ¤EG »˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘LG ∫ qƒ– ≈˘˘∏˘˘Y π˘˘ª˘˘©˘˘J

øY kÉeÉ“ ∞∏àîj ,äGƒæ°S ô°ûY ó©H q»°ûYGO

âfÉ˘c É˘eó˘˘æ˘˘Y ±qô˘˘°ûŸGh í˘˘à˘˘Ø˘˘æŸG ™˘˘ª˘˘àÛG

Égó°ü≤j ,AÉª∏©˘dGh º˘∏˘©˘dG á˘æ˘jó˘e ¢ù∏˘HGô˘W

»eÓ°SE’G ¬≤ØdG º∏©àd ¿Éµe πc øe ¢SÉædG

âbƒdG ‘h ,É¡«a øjOƒLƒŸG AÉª∏©dG qój ≈∏Y

¢SÉædG √ó°ü≤j ìô°ùe ¢ù∏HGôW ‘ ¿Éc ¬JGP

.á«∏°ùà∏d

,¢ù∏HGôW øHÉc »ÑLGƒH âªb kÉ«°üî°T ÉfCG

ƒ˘g …Qƒ˘°ùdG ΩÉ˘¶˘æ˘dG q¿EG :∫É˘≤˘j ¿É˘c É˘eó˘˘æ˘˘Y

‘ ÖÑ˘°ùdG ƒ˘g ¬˘fC’ É˘æ˘£˘jQƒ˘˘à˘˘H Ωƒ˘˘≤˘˘j …ò˘˘dG

,á˘ª˘cÉfi ¿hO Úfƒ˘é˘˘°ùŸG ÜÉ˘˘Ñ˘˘°ûdG AÉ˘˘≤˘˘HEG

ƒg …Qƒ°ùdG ΩÉ¶ædG q¿EG :∫É≤j ¿Éc ÉeóæYh

¤EG ∫ƒ°UƒdG øe …ôjô◊G ó©°S ™æÁ …òdG

ó≤a πHÉ≤ŸÉH ,á«FÉ‰EG èeGôH ≥Ñ£«d ¢ù∏HGôW

≈Yqój øne πc ¿EG ÚM ‘ ,á¡LGƒŸÉH oârªb

‘ kÉ≤HÉ°S øjOƒLƒe GƒfÉc ób Ωƒ«dG áeÉYõdG

…Qƒ°ùdG ΩÉ¶æ∏d ÚcQÉ°ûe GƒfÉch ,á£∏°ùdG

,ΩÉ¶ædG Gòg êôN Éeóæ©a ,ºFÉ≤dG º∏¶dG ‘

âæc »ææµdh ,¬àLôNCG øne »æfEG ∫ƒbCG ’h

Éæµd ∂dP ’ƒdh ,¬LGôNEG ‘ ÚcQÉ°ûŸG øe

.Údƒdòe ≈≤Ñæ°S ¢ù∏HGôW AÉæHCÉc ¿B’G ¤EGh

ø˘e á˘jQƒ˘˘°ùdG äGô˘˘HÉıG âLô˘˘N É˘˘eó˘˘æ˘˘Yh

∞≤°ùdG Gƒ©aQ Éfó©H GhDhÉL røneh ,¢ù∏HGôW

á«ØıG äÉjƒ°ùàdG GhDhóH º¡fCG ÉqdEG »eÓµdG

ºc äÉ°SÉ«°S âfÉc √ògh ,ádhÉ£dG â– øe

{:∫É≤jcounter revolutionq” z

â∏°üM »àdG äÉcôëàdG πc Üô°†d É¡∏jƒ“

âfÉc ó≤a ,ÉjQƒ°S ‘ çóM Éªc ,á≤£æŸG ‘

äÉeƒ¶æe âLôîa ,»ª∏°Sh áq≤fi IQƒãdG

¬qfCÉH ó°SC’G ádƒ≤e âàÑKCG á«°SÉ«°Sh áaô£àe

¿hO Ö©°T Òé¡J q”h ¢ùæ««HÉgQEG ¬LGƒjR

¤EG âd qƒM ∂dòc ¢ù∏HGôWh ,óMCG √ófÉ°ùj ¿CG

™˘˘ª˘˘àÛG q¿EG ÚM ‘ ,á˘˘∏˘˘˘JÉ˘˘˘≤˘˘˘e äÉ˘˘˘Yƒ˘˘˘ª›

.øªãdG ™aOh iqPCÉJ …òdG ƒg q»°ù∏HGô£dG

πÑb øe ¥ÉØædG iôf ÉeóæY ⁄CÉàf Gòd

Éæ∏°Uh …òdG q∫òdG iôf ÉeóæY ,Ú«°SÉ«°ùdG

ô≤ØdG ∫Ó¨à°SGh ,ÜòµdG iôf ÉeóæYh ,¬«dEG

º˘¡◊É˘°üe ≈˘∏˘Y ®É˘Ø˘ë˘∏˘˘d ,√ƒ˘˘©˘˘æ˘˘°U …ò˘˘dG

ídÉ°üŸ º¡∏«ãªàH IOÉØà°S’G ‘ QGôªà°S’Gh

…òdG iƒà°ùŸG ≈∏Y Gƒfƒµj ¿G ¿hO á«ª«∏bEG

‘ º˘˘¡˘˘∏˘˘gCG √ÉŒ ¬˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Y Gƒ˘˘˘fƒ˘˘˘µ˘˘˘j ¿CG Öé˘˘˘j

.¢ù∏HGôW

á˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G á˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘ª÷G ™˘˘˘˘e ∂Ø˘˘˘˘dÉ– ¿É˘˘˘˘c ¯

,ÊóŸG ∫Gó˘˘˘à˘˘˘Y’G AÉ˘˘˘≤˘˘˘d ¢ù«˘˘˘FQ ∂fƒ˘˘˘c kÉ˘˘˘˘Ä˘˘˘˘LÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘e

q” ∞˘˘˘˘«˘˘˘˘c ,»˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SEG …ó˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Y Üõ˘˘˘˘˘M ¬˘˘˘˘˘fƒ˘˘˘˘˘ch

¿ƒ˘˘fÉ˘˘≤˘˘dG Gò˘˘g q¿CG ΩCG ,ÚJô˘˘˘µ˘˘˘Ø˘˘˘dG ÚH ≥˘˘˘«˘˘˘aƒ˘˘˘à˘˘˘dG

≥˘˘WÉ˘˘æ˘˘e ‘ äÉ˘˘Ø˘˘dÉ˘˘ë˘˘à˘˘dG π˘˘c õ˘˘«˘˘é˘˘˘j »˘˘˘HÉ˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘f’G

?iôNCG

Ée õ««ªàdG É¡«a Öéj á∏Môe ¤EG Éæ∏°Uh -

¿É˘˘˘c GPEÉ˘˘˘˘a ,z»˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G ±ô˘˘˘˘£˘˘˘˘à˘˘˘˘dG{ ƒ˘˘˘˘g

≈∏Y ¢Vôëoj øne ƒg z»eÓ°SE’G ±ô£àdG{

Gò˘g qó˘°V ø˘˘ë˘˘æ˘˘a ,í˘˘q∏˘˘°ùjh ô˘˘qØ˘˘µ˘˘jh ¢û«÷G

πnÑpb øe q»ªfi ¬æµdh ,z»eÓ°SE’G ±ô£àdG{

ó˘é˘°ùŸG ¤EG ÜÉ˘gò˘dG ¿É˘˘c GPEG É˘˘qeCG ,á˘˘£˘˘∏˘˘°ùdG

,kÉaqô£J qó©oj ,kGô°VÉM íÑ°üdG IÓ°U AGOC’

√ò˘˘gh ,±ô˘˘£˘˘J Gò˘˘g ¿CÉ˘˘H ≥˘˘aGƒ˘˘f ’ ø˘˘ë˘˘æ˘˘a

.Égõ««“ âbƒdG Gòg ‘ kGóL º¡ŸG øe QƒeC’G

‘ IQôëàe áëjô°T πqãeCG ób á«MÉf øe

’ áëjô°T kÉ°†jCG ∑Éæg øµdh ,™ªàÛG Gòg

»gh áeõ˘à˘∏˘e á˘ë˘jô˘°T »˘gh É˘gQÉ˘µ˘fEG ø˘µÁ

¿ƒµf ¿CG ÉqdEG øµÁ ’ Gòd ,á«°SÉ°SCG áëjô°T

ø˘eh ,kÉ˘©˘e ∞˘JÉ˘µ˘Jh ≥˘«˘°ùæ˘Jh ≥˘aGƒ˘J ≈˘∏˘Y

⁄ á˘«˘eÓ˘°SE’G á˘YÉ˘ª÷G q¿EÉ˘a iô˘NCG á˘˘«˘˘MÉ˘˘f

¢ù∏HGôW πgCG AÉeóH º¡jójCG §jQƒàH Gƒeƒ≤j

™jRƒàH Gƒeƒ≤j ⁄h ,á∏°UÉ◊G ∑QÉ©ŸG ‘

¿É˘c É˘ª˘c ,IOƒ˘˘LƒŸG QhÉÙG ≈˘˘∏˘˘Y ìÓ˘˘°ùdG

Éªgh á£∏°ùdG ≈∏Y ÉHhÉæJ ¿Gò∏dG ¿É≤jôØdG

≥˘˘jô˘˘ah ,»˘˘JÉ˘˘≤˘˘«˘˘e Ö«‚ ¢ù«˘˘Fô˘˘˘dG ≥˘˘˘jô˘˘˘a

πgCG iód ±hô©ªa ,…ôjô◊G ó©°S ¢ù«FôdG

Gƒ˘˘˘fÉ˘˘˘c ø˘˘˘jò˘˘˘dG QhÉÙG AÉ˘˘˘°SDhQ ¢ù∏˘˘˘˘HGô˘˘˘˘W

kÉ˘ahô˘©˘e ¿É˘c É˘ª˘c ,Ú°ù«˘Fô˘dG ø˘e ¿ƒ˘°†Ñ˘≤˘j

πÑL ¤EG ΩOÉ≤dG ìÓ°ùdG Qó°üe ™«ª÷G iód

áeGôc{ øY ´Éaó∏d ,áfÉÑàdG ÜÉHh ø°ùfi

.záæ°ùdG πgCG

á˘YÉ˘ª÷G ™˘e ∞˘˘dÉ˘˘ë˘˘à˘˘dG ø˘˘e qó˘˘H ’ ¿É˘˘µ˘˘a

ÚÑ˘˘Ñ˘˘°S ∑É˘˘æ˘˘˘g q¿CG É˘˘˘ª˘˘˘q«˘˘˘°S ’h á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G

,¢ù«ª«∏bEG ƒà«aR OƒLh ƒgh ∫hC’G ,øjôNBG

äGQGô≤dG q¿C’ ,¬H ∫ƒÑ≤dG øµªŸG ÒZ øeh

É˘˘˘æ˘˘˘eGÎMG º˘˘˘ZQ ,kÉ˘˘˘«˘˘˘q∏fi ò˘˘˘NDƒ˘˘˘J ¿CG Öé˘˘˘j

≈≤Ñf ¿CG ≈æªàfh á«ª«∏bE’G iƒ≤∏d Éfôjó≤Jh

√òg øµdh ,É¡©e áªFGOh áÑ«W äÉbÓY ≈∏Y

ÖÑ°ùdGh .kÉ«LQÉN ’ ,kÉ«∏fi ÉgQô≤f QƒeCG

√òg ≈∏Y á°VÎ©ŸG iƒ≤dG q¿CG ƒgh ÊÉãdG

¢ù∏HGôW ≥ëH á∏JÉ≤dG á«ª«∏bE’G äÉ°SÉ«°ùdG

á˘Ñ˘à˘Y ¤EG ∫ƒ˘°Uƒ˘dG âYÉ˘£˘˘à˘˘°SGh ∞˘˘dÉ˘˘ë˘˘à˘˘J

,¥ÉÑ°ùdG π˘NGó˘H É˘æ˘fCG »˘æ˘©˘j Gò˘gh ,á˘«˘æ˘Wh

ÖNÉ˘˘æ˘˘dGh »˘˘˘°ù∏˘˘˘HGô˘˘˘£˘˘˘dG ø˘˘˘WGƒŸG ≈˘˘˘∏˘˘˘Yh

»µd Iƒ≤H ∫ƒNó∏d ÉfóYÉ°ùj ¿CG »°ù∏HGô£dG

á«˘æ˘Wh á˘∏˘à˘c ø˘e kGAõ˘L ¿ƒ˘µ˘f ¿CG ™˘«˘£˘à˘°ùf

‘ É˘˘æ˘˘∏˘˘gCG ø˘˘e º˘˘Yó˘˘H É˘˘æ˘˘˘∏˘˘˘NO GPEÉ˘˘˘a ,IÒÑ˘˘˘c

,π˘qµ˘°ûf É˘æ˘fEÉ˘a π˘°UÉ˘˘M ø˘˘e ÌcCÉ˘˘H ¢ù∏˘˘HGô˘˘W

kGóHCG ΩhÉ°ùf ⁄ ÉæfC’ ,kÉ«q∏fi kGÒ«¨J ,kÉªµM

.¿hÒãµdG É¡YÉH »àdG á«∏ÙG ídÉ°üŸG ≈∏Y

äÉYÓ£à°SG q¿EG áÑ°SÉæe øe ÌcCG ‘ ºoà∏b ¯

√òg πg ,ºµàëFÓd Ió«L ΩÉbQCG ¤EG Ò°ûJ …CGôdG

πÑb ó¡°ûŸG iôJ ∞«ch ?kÉ°†jCG ¿B’G ∫É◊G »g

?QÉjCG 6 øe á∏«∏b ΩÉjCG

á˘˘˘jDhô˘˘˘dG π˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘pb ø˘˘˘˘e ¢ù«˘˘˘˘d ¬˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘bCG É˘˘˘˘e -

π˘˘NGO ø˘˘e ¬˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘°ùf É˘˘˘ª˘˘˘qfEGh ,á˘˘˘«˘˘˘°üî˘˘˘°ûdG

iô˘f É˘eó˘æ˘Yh ,iô˘NC’G í˘FGƒ˘∏˘˘d äÉ˘˘æ˘˘«˘˘cÉŸG

™e πª©f ÉæfCÉH Éæd º¡eÉ¡JGh Éæ«∏Y º¡eƒég

,º˘˘¡˘˘°SÓ˘˘aEG ió˘˘e º˘˘∏˘˘©˘˘f √ÒZh ¬˘˘∏˘˘dG Üõ˘˘M

GƒfÉc ÚM ‘ ÅLÉØe πµ°ûH Ghô©°T º¡fC’h

GhQÉ˘˘˘˘°U ,ø˘˘˘˘jOƒ˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘e ÒZ É˘˘˘˘æ˘˘˘˘fhÈà˘˘˘˘©˘˘˘˘j

É˘e q¿CÉ˘H ó˘cDƒ˘j Gò˘gh ,É˘æ˘à˘¡˘LGƒŸ ø˘˘jô˘˘£˘˘°†e

∫É°üjEG ≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘f ø˘ë˘æ˘a ,í˘«˘ë˘°U ¬˘dƒ˘≤˘f

¢ù∏HGôW ‘ Éæ∏gCGh ,áë°VGh á≤jô£H ÉæJôµa

.çóëj Ée ¿ƒª∏©j GƒëÑ°UCG

≈∏Y ¿ƒægGôj øjôNB’G ¿CG ∂°T ¿hO øe

Ghôj ’ »c ,¢SÉædG á«ª©àd »JCÉj ∫ÉŸÉa ,∫ÉŸG

¬fCG º∏©j äÉH ™«ª÷G q¿CG ÚM ‘ ,¥’õf’G

√QÉ≤aEGh ó∏ÑdG ∫’PEÉH ΩÉb ønŸ ójóéàdG q” GPEG

á˘˘«˘˘°VÉ˘˘b á˘˘˘Hô˘˘˘°V q¿EÉ˘˘˘a ,¬˘˘˘FÉ˘˘˘æ˘˘˘HCG §˘˘˘jQƒ˘˘˘Jh

AÉ˘£˘YEÉ˘H GhDhó˘H º˘˘¡˘˘qfCGh á˘˘°UÉ˘˘N ,É˘˘æ˘˘«˘˘JCÉ˘˘à˘˘°S

…C’ kÉæµ‡ ó©j º∏a ,ÉfÒZ ¢SÉfC’ ÉæØFÉXh

≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¬æµÁ ¢ù∏HGôW øe ¢üî°T

‘ ≈àM ’h ,IQGOE’G ‘ hCG ádhódG ‘ áØ«Xh

âëÑ°UCG ó≤a .á©∏≤dG hCG QÉªY ôjO hCG É°ûjOÉb

.%100 áMÉÑà°ùe ¢ù∏HGôW

ó˘˘©˘˘°S ¢ù«˘˘Fô˘˘dG IQÉ˘˘jõ˘˘d á˘˘˘Ñ˘˘˘°ùæ˘˘˘dÉ˘˘˘H É˘˘˘eCG

,Oófi ƒ÷ á˘˘˘côfi âfÉ˘˘˘c ó˘˘˘≤˘˘˘a …ô˘˘˘jô◊G

⁄ ¢ù∏HGôW q¿EÉa ¬JGQÉjR äÌnc Éª¡e øµdh

»˘à˘dG zä’É˘≤˘˘ã˘˘dG{ π˘˘ª˘˘M ≈˘˘∏˘˘Y IQOÉ˘˘b ó˘˘©˘˘J

¬àÑfi âfÉc Éª¡e ,¬ëFGƒd øª°V É¡©°Vh

.¢SÉædG ÚH

¢ù«FQ ,»˘JÉ˘≤˘«˘e Ö«‚ ¢ù«˘Fô˘dG π˘HÉ˘≤ŸÉ˘H

Ée ÉæjCGQ …òdG ,AGQRh á°ùªN ™e áeƒµM

¢SÉ˘˘æ˘˘dG ø˘˘e Ö∏˘˘£˘˘f Gò˘˘d ,¬˘˘∏˘˘˘©˘˘˘Ø˘˘˘j ¿CG ø˘˘˘µÁ

∑ôëàfh πª©f øëæa ,èFÉàf GhÒd ÉæÑjôŒ

≈∏Y É¡FÉæÑH Éæªb á«bGó°üÃ πH ,∫Ée ¿hO

ÉæàdƒL Éæd ¿ƒµà°Sh ,á∏jƒW äGƒæ°S ióe

.¬∏dG ¿PEÉH

‘ »≤«≤◊G ÊóŸG ™ªàÛG ™e πª©f øëf

áë∏°üe ójôj ÊóŸG ™ªàÛG Gòg ,¢ù∏HGôW

’ á«∏fi äÉØdÉëàH ∑ôëàf øëfh ,¢ù∏HGôW

≥ãf øë˘æ˘a ,á˘«˘ª˘«˘∏˘bEG äGAÓ˘eEG …CÉ˘H §˘Ñ˘Jô˘J

√òg ≈∏Y QÉ¨j røne ¢ù∏HGôW ‘ ∫GR Ée ¬fCÉH

¿CÉH á≤K »q∏och ,É¡∏LCG øe ∑ôëà«°Sh ,áæjóŸG

º¡qdPCG øe qπµd kÉ°SQO ¿ƒæ≤∏«°S ¢ù∏HGôW πgCG

.º¡fÉNh

ÚaƒbƒŸG øY kÉYÉaO äƒ°üdG â©aQ ÉŸÉ£d ¯

⁄ øjòdG á°UÉN ,¢ù∏HGôW çGóMCG AGôL øe

,º¡æe ô q°ü≤dG q¢üNC’ÉHh ¿B’G ≈àM GƒªcÉëoj

OƒYƒdG q¿CG á°UÉN ´ƒ°VƒŸG Gòg ‘ ∫ƒ≤J GPÉe

äÉHÉîàf’G πÑb º¡LGôNEÉH kÉ≤HÉ°S â≤∏WCG »àdG

?òqØæoJ ⁄

¤EG ´ƒ˘˘°VƒŸG Gƒ˘˘dƒ˘˘M º˘˘¡˘˘fC’ ò˘˘qØ˘˘˘æ˘˘˘J ⁄ -

¢üî°T ™°Vh øµªŸG ÒZ øªa ,ƒØY ¿ƒfÉb

™˘˘°Vh hCG ,ø˘˘é˘˘°ùdG ‘ Ωô˘˘L …CG Öµ˘˘˘Jô˘˘˘j ⁄

¿hO øé°ùdG ‘ Ée kÉeôL ÖµJQG ób ¢üî°T

ƒg ¬d ó«MƒdG πeC’G íÑ°üj Gòd ,áÑ°SÉfi

.»≤£æe ÒZ ôeCG Gògh ,ƒØY ¿ƒfÉ≤H óYƒdG

¿Éµe ±ô°üàj ¿CG ™«£à°ùj ÈıG Ωƒ«dG

hCG á«°SÉ«°ùdG iƒ≤dG øe óMCG ’ ,»°VÉ≤dG

ø˘˘e á˘˘æ÷ ∞˘˘«˘˘dCÉ˘˘J ∫hÉ˘˘˘ë˘˘˘j ÊóŸG ™˘˘˘ª˘˘˘àÛG

á˘˘˘«˘˘˘fƒ˘˘˘fÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dÉıG ™˘˘˘˘ªŒ ÚeÉÙG

‘ ¬H Éæªb Gògh ,çó– »àdG á«FÉ°†≤dGh

1000 ±É≤jEG q” ÉeóæY ,ΩÓ°SE’G íàa ΩÉjCG

óbh ,»°ùÑ©dG ôcÉ°T áéëH kÉÑjô≤J ¢üî°T

âq“ º˘K á˘˘é˘˘«˘˘à˘˘f ¤EG ∫ƒ˘˘°Uƒ˘˘dG É˘˘æ˘˘©˘˘£˘˘à˘˘°SG

.á£∏°ùdG πgCG πÑb øe ÉæàHQÉfi

âæc ÉeóæY Iƒ£ÿG √ò¡H âªb óbh

±ô°üàdG QôcC’ kÉÑFÉf íÑ°UC’ OƒYCÉ°Sh ,kÉÑFÉf

…òdG ¥’õfÓd OhóM ™°Vƒd á≤jô£dG √ò¡H

:¬qfC’ ,¬«dEG Éfƒ∏°UhCG

 ¬fGhóY ‘ oÖFòdG ΩÓoj ’

zºæ¨dG shóY »YGôdG o∂j ¿EG

 zπ≤à°ùŸG QGô≤dG áëF’{(á«æŸG - á«æ°†dG - ¢ù∏HGôW):
zÉæ©e ≥◊Gh ≥◊G ™e Éæ∏gCG{

ÜóM’G ìÉÑ°üe ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG

√Rƒa qºK ,1996 ΩÉ©dG ‘ ¤hC’G Iôª∏d áHÉ«æ∏d ¬ë°TôJ òæe
êQÉNh ,kÉ°ùcÉ°ûe ÜóMC’G ìÉÑ°üe ôpÑoàYG ,¿ÉŸÈdG ¤EG ¬dƒNOh

.™ sbƒàe ÒZh ,§Ñ°†dG Ö©°Uh ,kÓ≤à°ùeh ,Üô°ùdG
z∫Éµ°TEG{ ¿Éc qºK ,áeÉY á«°SÉ«°ùdGh ,á«HÉ«ædG ¬JÉ«M CGóH Gòµg
º¶©e øY kGó«©H ¬≤«∏– qºK ,áëFÓdG ¿ÓYEG π«Ñ ob 2000 ΩÉ©dG

. kGOôØæe ¬MÉ‚h ,Ú◊G ∂dP ‘ á«°SÉ«°ùdG á≤Ñ£dG
≥HÉ°ùdG ájQƒ¡ª÷G ¢ù«Fôd ójóªàdG ´ƒ°Vƒe AÉL ¿CG ¤EG
äOQh øq‡h ,™bGƒdG Gò¡d Ú°†aGôdG øe ¿Éµa ,Oƒq◊ π«eEG
‘ ójóªàdG qó°V âJ sƒ°U »àdG ±ô°ûdG áëF’ ≈∏Y ºgDhÉª°SCG
ΩÉ¶æ∏d á°†gÉæŸG ∫ƒà°ùjÈdG äGAÉ≤d âfÉc qºK ,»HÉ«ædG ¢ù∏ÛG
¤EG ,É¡«a RQÉÑdG √Qƒ°†Mh ,∑Î°ûŸG …Qƒ°ùdG ÊÉæÑ∏dG »æeC’G
≥«aQ ó«¡°ûdG ¢ù«FôdG ∫É«àZÉH πqãªàŸG Ò£ÿG çó◊G AÉL ¿CG
¬æY »q∏îàdG äÉWÉÑMEG qºK ,RQC’G IQƒK IOÉb øe ¿Éµa ,…ôjô◊G
AGOCG πeÉc ≈∏Y ¬°VGÎYG qºK ,2009 qºK ,2005 äÉHÉîàfG ‘

.QGPBG 14 iƒ≤d Ú«°SÉ°SC’G RƒeôdG
ó˘˘©˘˘≤ŸG ø˘˘˘Y í˘˘˘°TôŸG ,Üó˘˘˘MC’G ìÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°üe ≥˘˘˘HÉ˘˘˘°ùdG ÖFÉ˘˘˘æ˘˘˘dG ™˘˘˘e

:QGƒ◊G Gòg ¿Éc ,2018 äÉHÉîàf’ ¢ù∏HGôW ‘ »æ°ùdG
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جان عبيد...
ُرُه ال يخجل من ما�ضيه الذي حا�ضِ

اال�ست���اذ ج���ان عبي���د يعطي���ك فر�سة لرتقى مع���ارج الكلم���ة يف م�ساح���ة كبرية من 
االرتي���اح،. ي�س���ارك يف احلدث �سيداً له االآذان ال�ساغي���ة. ميلك املقدرة على االقناع 

الأن القناعة جزء من معتقداته.
ان�سه���ر ف�ؤاده يف االآيات القراآنية ليط���ل من خاللها اىل خماطبة العقل امل�سيحي. 
كما ان�سهر قلبه بالت�سامح الذي قاده ال�سيد امل�سيح وتعاليمه وو�ساياه لتك�ن رايته 
والب���ريق ال���ذي ال تقفل يف وجهه ب�ابات طرابل����س وحميطها ال�سمايل اىل ال�طن 
الكبري، ليك�ن ال�عاء احلقيقي لل�عي واالخالق والتخاطب وليثبت مق�لة حرية 

االن�سان وحفظ حرية االآخرين.
اديب���اً.. �سيا�سي���اً ق����ي احلجة وال�سكيم���ة. اأم�سك الع�س���ا من منت�سفه���ا يف ا�سل�به 
النياب���ي، فل���م يتخ���ّل عن ال���دور املراق���ب وامل�سرع واملطال���ب، كما مل ين����س ال�سغط 
املخيف على امل�اطن فاأف�سح يف جنبات داره مناخاً متفهماً لهم�م ال�طن واالن�سان.
�س���ارك يف �سن���ع الن�سيح���ة لروؤ�س���اء خ���اف عليه���م واحيان���اً منه���م من ول����ج مغارة 

اخلطر فر�سم بذكاء خط�طاً حمراء حتى ال يقفز احدهم اىل املجه�ل.
كما رابط على ث�ابت النهج ال�طني والق�مي كخيار اأبدي لقيامة ال�طن ونه�سته 

وكرامته.
رج���ل ميل���ك فك���راً ا�ستثنائي���اً يف زم���ن الرتاب���ة والهم����م، معلم���اً.. نائب���اً.. وزيراً.. 
متف�ق���اً عل���ى اخل�س�م���ة.. واطالق���اً ال يع���ادي الري���ح اال اذا ارادت �س����ءاً بال�ط���ن 

فيقف كالرمح.
و�سام �سيادي

ملحق انتخابي
العدد 1594 - 2018/5/2

املر�سح عن املقعد املاروين يف طرابل�س
على »الئحة العزم«

من ي�ستطيع القيام بهذا الدور؟
ال���ذي �شيمثل امل��وارن��ة  م��ا ه��و امل��ط��ل��وب م��ن 
الطرابل�شيني يف جمل�س النواب املقبل؟ بل ما هو 
املطلوب من الذي �شيمثل امل�شيحيني االآخرين يف 
عا�شمة ال�شمال، ويف مقدمهم االرثوذك�س الذين 

يفوقون بعددهم موارنتها، على نحو كبري؟
اذا كان املطلوب مارونيًا بارزًا يف جمال عمله 
طرابل�شي  زعيم  يختاره  بارز،  حتى  او  يكن،  ايًا 
ثم ي�شّمه اىل الئحته ويو�شله اىل الندوة النيابية 
�شوته  على  ذلك  مقابل  يف  ويح�شل  ب��ريوت  يف 
ذلك  ك��ان  اذا  خارجها  »دعمه«  وعلى  داخلها، 
موؤهلني  الثانية  لبنان  عا�شمة  يف  فان  متي�شرًا، 

كثريين ملهمة من هذا النوع.
اما اذا كان املطلوب مارونيًا على درجة عالية 
وم�شتمرة  وثيقة  ات�شاالت  وعلى  الت�شيي�س،  من 
وامل�شلمون  كلهم  طرابل�س  اأب��ن��اء  م��ع  ومزمنة 
منهم قبل امل�شيحيني متفهمًا مل�شكالتهم املتنوعة 
واالن�شانية  املحلية  همومهم  يف  اياهم  وم�شاركًا 
والقومية،  والوطنية  واالقت�شادية  واالجتماعية 
فان ايجاد هذا املاروين يف طرابل�س قد ال يكون 

باالمر الي�شري.

يف  امل��ارون��ي��ة  الطائفة  اأب��ن��اء  ع��دد  الأن  اأواًل، 
العمل  ظروف  الأن  وثانيًا،  كبريًا.  لي�س  طرابل�س 
ال�شيا�شي يف العا�شمة الثانية مل تتح لهم تعاطي 
ال�شاأن العام من الباب الوا�شع، ف�شاًل عن عدم 
تخ�شي�شهم مبقعد نيابي هناك. وقد جعل ذلك 
االآخر  وبع�شهم  عمله،  على  يرّكز  بع�شهم  من 
امل�شيحية  ورمبا  املارونية  ال�شيا�شة  اىل  م�شدودًا 
لل�شيا�شة  واملناق�شة  طرابل�س  خ��ارج  املر�شومة 
العامة ملعظم ابنائها وخ�شو�شًا امل�شلمني الذين 

ي�شكلون الغالبية فيها.
ب��اأن  موؤمنًا  م��ارون��ي��ًا  املطلوب  ك��ان  اذا  وام��ا 
م�شيحيي  وا�شتطرادًا  طرابل�س  م�شيحيي  دور 
لبنان ويف مقدمهم املوارنة، هو دور اجل�شر بني 
»ال�شعوب اللبنانية« امل�شلمة و»ال�شعوب اللبنانية« 
امل�شيحية وداخل كل هذه ال�شعوب، بل دور حمفز 
التفاعل يف ما بينها ودور »ال�شمغ« الذي ي�شدها 
انق�شاماتها  تعميق  من  ب��داًل  بع�س  اىل  بع�شها 
كان  اذا   - ت�شد«  »ف���ّرق  نظرية  م��ن  ان��ط��الق��ًا 
املطلوب مارونيًا كهذا فان طرابل�س لن جتده بني 
موارنتها لي�س النهم غري موؤهلني لذلك، بل الأن 

ظروفهم وظروف العا�شمة الثانية بل لبنان كله 
مل ت�شمح لهم بذلك.

عا�شمة  يف  ال��دور  بهذا  القيام  ي�شتطيع  من 
امل��اروين  النيابي  املقعد  من  انطالقًا  ال�شمال، 
بنائب  اال�شتعانة  وجوب  ذلك  يعني  وهل  فيها؟ 

ماروين لطرابل�س من خارجها؟
قد يكون ال بد يف هذه املرحلة، كما يف املراحل 
اال�شتعانة مباروين غري طرابل�شي  ال�شابقة، من 
العميق  االنفتاح  طرابل�س  موارنة  يتعّود  ريثما 
واجلدي على حميطهم داخل املدينة وخارجها. 
بعد  وخ�شو�شًا  طرابل�س  م�شلمو  يتعّود  وريثما 
املدينة  يف  ح�شلت  التي  والتطورات  التحوالت 
ان  واال�شالمي،  العربي  العامل  وكل  لبنان  بل يف 
فعليون  �شركاء  م�شيحييها  بل  طرابل�س  موارنة 
لهم رغم قلة عددهم. و�شعور كهذا هو الذي يعيد 
التفاعل اال�شالمي - امل�شيحي وحتى اال�شالمي - 
اال�شالمي اىل لبنان ويحول م�شتقباًل دون حتول 
هوؤالء امل�شلمني مكفرين لكل من لي�س من دينهم 

ومذهبهم او فكرهم.
لتمثيل  املتوا�شع،  راأي��ي  يف  االف�شل،  والرجل 

خارجها  ومن  املرحلة  هذه  يف  طرابل�س  موارنة 
 1992 دورات  م��رات يف  ث��الث  مثلها  ال��ذي  ه��و 
الواقعة  ابن علما  و1996 و2000 اي جان عبيد 
االن�شاف  ان  علمًا  ال��زاوي��ة.  زغرتا  ق�شاء  يف 
يقت�شي اال�شارة اىل انه طرابل�شي مبقدار ما هو 
»زاويي« بل اكرث مما هو »زاويي« اواًل النه ترعرع 
ال�شيا�شي  وعيه  الأن  وثانيًا،  وتعّلم.  طرابل�س  يف 
اأقام  الأن��ه  ثالثًا،  فيها.  تفتح  والقومي  والوطني 
وتياراتها  اأحزابها  مع  وعمودية  اأفقية  عالقات 
الأنه  ورابعًا،  و»�شعوبها«.  وزعاماتها  وقياداتها 
طرابل�س  اىل  اأقرب  املوؤمنة  م�شيحيته  على  كان 
منه اىل املناطق امل�شيحية اللبنانية ومنها طبعًا 
الق�شاء الذي ولد يف احدى قراه. وخام�شًا، الأنه 
لكل  بدا  املدينة على مدى 12 �شنة  اأثناء متثيله 
انه  واالخ��ت��الف��ات  تناق�شاتهم  على  اللبنانيني 
ي�شارك كال منهم يف عدد من مواقعه وهواج�شه 
ال��وط��ن وم�شريه  وخم��اوف��ه وخ�����ش��و���ش��ًا ع��ل��ى 
واي�شًا على م�شري �شعوبه ويف مقدمها ال�شعوب 

امل�شيحية.
�سركي�س نعوم 



اإن  العزم  الئحة  يف  »نحن    
كان دولة الرئي�س جنيب ميقاتي 
فيها  االأع�������ش���اء  م���ن  اوغ������ريه 
بقدر  نت�شرف  و�شنظل  ت�شرفنا 
بقدر  التطاحن،  ولي�س  املناف�شة 
وهذا  الت�شهري،  ولي�س  امل��ب��اراة 
اإمنا  عجز  عن  نابعًا  لي�س  االمر 
عن قدرة. وهذه الالئحة اأخذت 
اأن  عاتقها  وع��ل��ى  نف�شها  على 
اإفتعااًل  ال  ومتاأّدبة،  اأديبة  تظّل 
اأو  املعركة  فبعد هذه  وال عجزًا. 
ان  ل  ّ واأُف�شِ امل��ب��اراة،  اأو  اجلولة 
االأم��ور  �شتعود  مباراة،  ا�شميها 
االإن��ف��ع��ال  م��ن  ب��ال��رغ��م  طبيعية 
وال���ل���غ���ة ال��ع��ال��ي��ة.ف��احل��م��ل يف 
و  كثري  وال��ع��م��ل  كبري  طرابل�س 
كبرية  عمل  لور�شة  بحاجة  نحن 

وعمّال كرث. 
ال���ع���زم هي  وع��ل��ي��ه،الئ��ح��ة 
الئحة عزمها حقيقي وقد توكلت 

اجل  من  لي�س  الكالم  اهلل.  على 
ن��رج��ئ، امن���ا م��ن اج���ل ان  ان 
ر�شاكم  بطلب  اواًل  انف�شنا  نلزم 
�شوتكم  طلب  و  دعمكم  وطلب 
تف�شيلكم  طلب  و  ثقتكم  طلب  و 
َنا،  َرَبّ بعد  احل�شاب،  وي��وم  لنا. 

اأي�شا معكم. �شيكون 
ال���وج���وه امل��ن��رية تعرب  ه���ذه 
عن  تعرب  والقلوب  القلوب  ع��ن 
الوجوه  هذه  ح�شبنا  ال�شمائر. 

امل��ن��رية،امل�����ش��ت��ن��رية، اخل����رّية، 
ح�شبنا  احلية،  ال�شمائر  وه��ذه 
الالئحة  لهذه  ثقتها  تعطي  ان 
ح��ت��ى ت�����ش��ع ع��ل��ى اك��ت��اف��ه��ا ال 
وم�شوؤوليات  اع��ب��اءًا  بل  جنومًا 
ونحن لهذه االعباء وامل�شوؤوليات 
وبتعاونكم  اهلل  ب��اإذن  ج��اه��زون 

انتم وال�شالم عليكم«.
من ع�ساء من�سقّية
»الئحة العزم« يف طرابل�س
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ال�ضامد بال ت�ضنج العابر للحواجز
فت���ح يل ج���ان عبي���د ب���اب حمب���ة م���ع 
ال�شهي���د رفي���ق احلري���ري اأت���اح يل �شرف 
االلتقاء به مرارًا، كنا نتبادل خاللها الراأي 
وكن���ت ا�شتم���ع من���ه اىل روؤيت���ه للم�شتقبل، 
ولوجه���ة نظره يف معاجل���ة االزمة اللبنانية 
من دون ان يغفل ارتباطها باالزمة القومية.
ويف كل لقاء كان ي�شعرين مبدى اميانه 
جت���رتح  وحي���دة  كو�شيل���ة  بالدميقراطي���ة 

احللول وتفتح لل�شعب نوافذ على االآفاق.
كم���ا كان جان عبي���د يف كل مرة فاحتة 
احلديث بينن���ا وخامتته، حي���ث كان يتكلم 
عنه بحميمة وا�شحة، وبا�شارات ذات داللة 
على م�شروع �شيا�ش���ي م�شتقبلي له فيه دور 
وراأي، حي���ث كان يج���د فيه معادل���ة �شعبة 
جتتمع فيها الثقافات واخلربات، وان�شهار 
التناق�ش���ات يف عب���ارات الت�شوية احلكيمة 

التي ا�شتهر بها.
ولق���د دفعن���ي لكتاب���ة ه���ذه الكلمة ما 
�شعرت ب���ه يف هذه املعرك���ة االنتخابية عن 
وجود م���ن يريد جلان عبي���د ان يدفع ثمن 
اعتدال���ه وحكمت���ه وكيا�شت���ه ولياقت���ه، وال 
�شيم���ا ثم���ن عروبت���ه احلقيقي���ة ال�شادقة 
التي ول���د فيها ون�شاأ عل���ى مبادئها واأعطى 
زه���رة �شباب���ه له���ا، �ش���وارع طرابل����س ويف 
مدار�شه���ا الت���ي كان���ت متار����س عليه ظلم 
اأج���ل  الط���رد لتنظيم���ه املظاه���رات م���ن 
احلقوق العربية ومنا�ش���رة ثورة اجلزائر، 
حيث حمل عل���ى كتفه مقع���د درا�شته، كما 
ال�شليب، من مدر�ش���ة الفرير اىل مدر�شة 
الطلي���ان. اىل ان حط به الرح���ال الثانوية 
الر�شمي���ة ب���ادارة املرح���وم املرب���ي ح�شن 

احلج���ة، مع نخبة م���ن التالم���ذة هم االآن 
فخر طرابل�س وعزها، ونخبة من اال�شاتذة 
كانت تر�شعه���م عمامة ال�شيخ انور البكري 
ح���ادي اجلي���ل وناف���خ احلمي���ة العربية يف 

�شدور االبناء.
ولكنه رغم ت�شرده طريدًا بني املدار�س، 
كان ي�شتعي����س عن االنتظ���ام يف ال�شفوف 
باالبح���ار يف حميط الق���راآن الكرمي وجلج 
التاريخ العربي، وفرات ابي الطيب  املتنبي 
وذلك على ايقاع متناغم مع تراتيل الكتاب 
املقد����س وا�شع���ار المرت���ني وبودل���ري، كاأنه 
يوؤكد بها للمرء انه ميكنه التح�شيل الرفيع 
والوا�ش���ع من املوارد اال�شلي���ة بغ�س النظر 
ع���ن ان�شب���اط املدار����س والتقي���د بحف���ظ 
االمث���والت. ه���ذا ه���و الفت���ى الطرابل�ش���ي 
»العلماوي« جان عبيد، »عربي الوجه واليد 
والل�ش���ان«، الوا�ش���ح بغري تقل���ب، ال�شامد 
بغ���ري ت�شن���ج. العاب���ر للحواج���ز  احلربية. 
املتنق���ل ب���ني القذائ���ف، الراك���ب املخاطر 
النق���اذ خمط���وف واغاث���ة املله���وف ول���رد 

الب�شمة لالأبن���اء والزوجات واالمهات، برد 
عزيزه���م اليهم وذلك مبا له من قوة حجة 

ودماثة خلق وطالوة ل�شان.
عرفت���ه اول مرة اأثن���اء احلرب االهلية 
وهو يعرب األ�شنة اللهب لي�شل اىل طرابل�س 
ال�شرتجاع ثالثة من رهبان الك�شليك وقعوا 
�شحي���ة اخلط���ف فاأعاده���م اىل اأديرتهم 
ب�شيارت���ه م���ع ال�شيخ اليا�س اخل���ازن، وظل 
على هذا املنوال اىل ان اأ�شبح هو �شخ�شيًا 
�شحي���ة لالختطاف مرارًا من غري ان يفت 
ذلك يف ع�شده او يثني���ه عن اال�شتمرار يف 

املهمة التي ندب نف�شه لها.
كان وزي���رًا للرتبي���ة يف اأحلك الظروف 
فخرج من الوزارة وقد ا�شبح كل معلم فيها 
�شديق���ًا له، ول���و كان الوقت يت�ش���ع الأ�شبح 
معظ���م تالم���ذة لبنان م���ن ب���ني ا�شدقائه 
اي�ش���ًا. وبعد متر�شه يف عبور احلواجز برع 
يف عب���ور الق���ارات وزي���رًا للخارجية، يرفع 
الراأ����س ب���ه. اذ كان مو�ش���ع اعج���اب قادة 
العرب والع���امل وقد قال له الرئي�س خامتي 
يف لقائه االخري اأنه كلما التقاه ا�شتغرب من 
علمه ومن فهمه العميق لال�شالم واالديان.
انني اذ اأكتب هذه ال�شطور يف �شديقنا 
فاإمن���ا الأديل ب�شهادة من رعي���ل عن �شدق 
وعم���ق عالقت���ه مبدينته وعروبت���ه وبرفيق 

احلريري.
والأق���ول اي�ش���ًا ان مدين���ة طرابل�س هي 
عا�شم���ة ال�شمال والعروب���ة وم�شافة االهل 
من كل مكان لكنه���ا مل تكن يومًا ولن تكون 

اأبدًا بناء معدًا لتاأجري ال�شقق املفرو�شة.
ر�سيد دربا�س

»نح���ن م���ن النا����س الذي���ن يعتق���دون اأن خدمة 
املدينة مل تبداأ معنا ول���ن تنتهي فينا. وهناك الكثري 
من النا�س الذي���ن يظنون اأن التاريخ والدميوقراطية 
التاري���خ  ف�شينته���ي  ذهب���وا  واإذا  معه���م،  ب���داأت 

والدميوقراطية.
انن���ا هن���ا خ���دام لك���م، مل يهب���ط علين���ا �شرف 
اخلدم���ة م���ن ال�شماء، ب���ل يفرت����س اأن متنحونا اإياه 
اأنت���م م���ن االأر����س، واأن حتا�شبون���ا بقدر م���ا نحب، 
ونع���رف، ونخ���دم، واأظ���ن اأن لدينا االأم���ور الثالثة. 
وعل���ى �شوء هذه املوا�شفات، اأمتنى اأن يكون �شوتكم 

يف اإطار تاأكيد املوؤكد واإحقاق احلق، واأنا متاأكد اأنكم 
ل���ن تكون���وا بعيدين عن ه���ذه االعتب���ارات واملبادئ. 
واأق���ول اإن دورنا �شنمار�شه ب���اأدب وتوا�شع، فالرئي�س 
ميقاتي متاأدب، وعم���اد �شخ�شيته االأدب والتوا�شع، 
ونح���ن عل���ى ه���ذه ال���روح، الأن االإن�ش���ان اإذا امتل���ك 
القل���ب امتلك االأدب، ونحن نوؤمن باالعرتاف باالآخر 
ولي����س باإن���كاره، ولي�شت �شيا�شتنا اإلغ���اء املا�شي، وال 
اإن���كار امل�شتقبل، بل علينا اأن نق���دم حمبتنا وقدرتنا 

ومعرفتنا، ولن منار�س قلة االأدب اإطالقًا«.
من لقاء يف دار العلم والعلماء يف اأبي �سمراء

اإن القل���وب العامرة والوجوه املنرية، هي ما يتكل 
علي���ه اأركان واأع�ش���اء »الئحة الع���زم«، هذه الالئحة 
ه���ي ا�ش���م عل���ى م�شم���ى، وق���د وهبه���ا اهلل العزمية 
والهم���ة، اإىل جانب ما وهبها من ح���ب لهذه املدينة، 
وخدمة ال تتوقف عند الوقت واالأزمنة. نحن ما جئنا 
اإىل هنا لنطلب اإال قلوبكم، وعندما حت�شل على قلب 
اإن�ش���ان، فاإنك لن تطيل حت���ى حت�شل على كل ما هو 
مهم فيه. هذه القلوب هي عماد هذه الالئحة، واأرجو 
اأن يوفقن���ا اهلل لنك���ون يف م�ش���اف اآمالكم فينا، ويف 
م�ش���اف رغبتنا وطموحنا اإىل خدمتكم. نحن خدام 

طامل���ا ي�ش���ر لن���ا رب العامل���ني القدرة عل���ى اخلدمة، 
ودائمًا كما يق���ول املتنبي: »كل يريد رجاله حلياته يا 
من يريد حياته لرجاله«. هذه الالئحة تريد حياتكم 
وخدمتك���م قبل ان تكونوا اأنتم من دعاتها ودعائمها. 
اأمتن���ى اأن يوفقنا اهلل، ب�شعيك���م ودعمكم وحمبتكم، 
لنقوم معا به���ذا العمل العظيم، واأرجو واآمل من اهلل 
اأن يك���ون العم���ال من اأجل���ه عظماء وكب���ارًا، حتى ال 
يك���ون الفعل كبريًا والفعلة قليل���ني. نحن واإياكم فعلة 

وخدام يف هذه امل�شرية وال�شالم عليكم.
خالل لقاء اقيم يف مطعم ال�احة - امليناء

لْو كنُت من طرابل�س!
…لكن���ُت، بالتاأكي���د، اأفاخر باأنني اأنتم���ي اإىل مدينة العلماء. وهذه 
لي�شت ميزة كالمّي���ة فولكلورّية. فاملدين���ة، يف ع�شرها الذهبي، كانت 
فعلّي���ًا مدينة التعاي�س. وَمْن در�َس يف مدار�شها املزدهرة - واأنا منهم - 
يعلم علم اليقني اأن ال�شفوف كانت خمتَلطة اإىل حّد كبري، ومل يكن اأّي 
من���ا يعرف طائفة رفيقه. واأروع ما يف تل���ك املرحلة، اأن اأ�شوات االأذان 
كان���ت تغمر قاعات الدر�س بدفء روحايّن بتنا االآن َنِحّن اإليه ون�شتاقه. 
حّبذا لو اأن تلك االأيام الذهبية تعود اإىل اأر�س الواقعّية الوطنّية وتتعّمم 

لتِلّف كل لبنان.
ثّم، لو كنت من طرابل����س يف هذه املوا�شم االنتخابّية امل�شّو�شة الأعطيُت 
�شوت���ي التف�شيلي، من دون ت���رّدد، للمر�َشح جان عبيد. ذلك اأن الرجل 
�شورة حّية عن املدينة اأيام عّزها... وهو ج�شر توا�شل موثوق ميكن اأن 

يعمل باإخال�س من اأجل اإعادتها اإىل زمن البهاء االأول.
والثاب���ت اأن جان عبيد ال يفتعل االعت���دال واالنفتاح. فطبيعته مفطورة 
عل���ى ذلك، وكل ممار�شاته الوطنية والفكري���ة واالجتماعية ت�شهد على 
طبيعت���ه امل�شتن���رية واملنرية يف اآن. فه���و م�شيحّي موؤم���ن، وهو عامِل يف 
اال�شالميات ال ُي�َشّق له غبار. واأنا متاأكد من اأنه يختزن من اآيات القراآن 
الك���رمي وم���ن االأحاديث النبوّي���ة ال�شريفة وم���ن املاأث���ورات اال�شالمّية 
االأ�شيل���ة، اأ�شعاف اأ�شعاف ما يختزن���ه العديد من امل�شلمني، فما بالك 
باملر�شحني االآخرين يف هذه املعمعة االنتخابية ال�شاخبة، من م�شلمني 

وم�شيحيني على حّد �شواء؟
مل ُيع���َرف عن ج���ان عبيد يوم���ًا، داخل ال�شلط���ة اأو خارجه���ا، اأنه مّيز 
ب���ني مواطن واآخر اأو ب���ني جمموعة واأخرى. بو�شلت���ه تر�شده دائمًا اإىل 
املواطنة مبعناها االأ�شمى، وجمال�شه املفتوحة منذ ع�شرات ال�شنني هي 
ملتقى لكل اللبنانيني، اأّيًا كانت انتماءاُتهم. و�شّيد املكان يحاور اجلميع 

بثقافة مرتامية امل�شادر، عميقة اجلذور، ومبحبة غامرة للجميع.

الدكتور جورج طراد

كلمات جلان عبيد اأثناء احلملة االنتخابية
 • •

 •
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طرابل�س حتت�ضن كل النا�س

طرابل����س مدينة حتت�ش���ن كل النا�س من 
كل املناطق. هي لي�شت عا�شمة ال�شمال فقط 
بل عا�شمة للتالق���ي والعلم واملحبة واالنفتاح 
وطرابل����س  ال�ش���ام  طرابل����س  ه���ي  اأي�ش���ًا. 
لبنان. طرابل����س العروب���ة وطرابل�س االإميان 
والوطني���ة. طرابل�س الثائرة م���ن اأجل ق�شايا 
الع���رب، وطرابل�س التي تغلي وتقاتل من اأجل 
م�شري لبنان ووحدته وعي�شه امل�شرتك مدينة 
ممّيزة وممت���ازة، وال�شراع الوطني من اجل 
متثيلها يف املحاف���ل الدولية واللبنانية، ممتع 
وجمي���ل وخمتل���ف، لذل���ك تب���دو املع���ارك اأو 
»اجل���والت« االنتخابي���ة من اج���ل متثيلها يف 
جمل����س الن���واب، تكتنفها الكثري م���ن االإثارة 

واحلما�شة واملثابرة.
من���ذ ا�شتحداث املقعد املاروين لطرابل�س 
عام 1992، يف اأول انتخابات نيابية بعد اتفاق 
الطائ���ف وفاز يومه���ا جان عبي���د، وال�شراع 

على املقعداملاروين يبدو ا�شتثنائيًا.
لقد رّح���ب اأهل طرابل����س، امل�شلمون قبل 
للموارن���ة  مقع���د  با�شتح���داث  امل�شيحي���ني، 
نظ���رًا اىل خ�شو�شي���ة  ول�شاغل���ه اجلدي���د، 
باجلوارامل�شيح���ي  وعالقته���ا  طرابل����س 
)امل���اروين خا�ش���ة( م���ن زغرت���ا اىل ب�شّري 
والبرتون والكورة وع���كار وكل اأرياف ال�شمال 

امل�شيحي.
كل  رغ���م  ت���زال  وال  طرابل����س،  كان���ت 
االأح���داث الت���ي �شهده���ا لبن���ان من���ذ العام 
االأطب���اء  الأعم���ال  الرئي����س  املرك���ز   ،1975
واملحام���ني واملهند�شني و�شواهم من اأ�شحاب 
املهن احلّرة، القادمني من املناطق واالأق�شية 
ت�ش���ّكل  الت���ي  باملدين���ة  املحيط���ة  امل�شيحي���ة 

الع�ش���ب االأ�شا����س والعا�شم���ة الفعلي���ة الأهل 
�شمال لبنان. لكن املقعد املاروين بكل رمزيته 
حتّول - مع االأ�شف - اىل »جائزة تر�شية« يف 
دورت���ي 2005 و2009 يف الئحت���ي »حمدل���ة«. 
مع اأّن �شاغل���ي املقعد يف الدورتني املذكورتني 
مل يعرفا، ومل يتعرف���ا، اىل طرابل�س، وال اىل 
اأهله���ا و�شوارعه���ا واأ�شواقه���ا القدمية، وبقوا 

خارج ن�شيجها االجتماعي متامًا.
م���ن »امل�شحك املبك���ي« اأن حتاول جهات 
�شيا�شي���ة وحزبي���ة وحكومي���ة فر����س النائب 
امل���اروين عل���ى املدين���ة جم���ددًا. لك���ن اأه���ل 
طرابل����س يري���دون نائب���ًا ميثل بالفع���ل نب�س 
املدينة ويكون م���ن �شلب ن�شيجها االجتماعي 
اأه���ل  يع���رف  نائ���ب  واالن�ش���اين.  والوطن���ي 
وحاراته���ا  ال�شيق���ة،  واأ�شواقه���ا  طرابل����س 
و�شوارعه���ا، وب���اب الرم���ل واحلّدادي���ن واأبو 
�شمرا و�شاعة التّل، واجلوامع والكنائ�س وقلعة 
طرابل����س، وكل القالع االأخرى واالأماكن التي 
يوؤّمه���ا النا�س العادي���ون ويزورها اأهل املدينة 

والقادمون اليها من كل حدب و�شوب.
ي�شب���ه  نائب���ًا  يري���دون  طرابل����س،  اأه���ل 
املدين���ة ويعرف بالتجرب���ة واملمار�شة م�شاعر 
اأهلها، و�شب���ق له اأن �ش���ارك يف اعت�شاماتها 
وتظاهراته���ا ودعواتهاالعربية. نائب �شاحب 
قام���ة وطني���ة، يقي���م عالق���ات م���ع عوا�شم 

العرب ودنيا العرب.
عندم���ا كان جان عبيد وزي���رًا للخارجية 
)كان يومه���ا نائب���ًا ع���ن طرابل����س( وخ���الل 
م�شاركته، كممثل لبن���ان، يف احد اجتماعات 
وزراء اخلارجي���ة الع���رب، وق���ع اخلالف بني 
امل�شارك���ني يف  اخلارجي���ة  وزراء  م���ن  ع���دد 

املوؤمتر، جلاأوا اىل الوزير اللبناين. كتب ن�شًا 
»يالئ���م« جمي���ع االفرقاءاملختلف���ني. وافق���وا 
علي���ه. يومها اأ�شماه وزير اخلارجية ال�شعودي 
�شع���ود الفي�ش���ل )حكي���م وزراء اخلارجي���ة 

العرب(.
ه���ذه ه���ي اأهمي���ة لبن���ان وديبلوما�شيت���ه 
الراقي���ة البعي���دة م���ن اخلالف���ات العربي���ة 
والق���ادرة على جمع املتخا�شم���ني واملختلفني 

واملتباعدين من »االخوان« العرب.
ال�شم���ال،  كل  ومعه���ا  طرابل����س  كان���ت 
تنتف����س رف�شًا لنقل مقع���د طرابل�س املاروين 
اىل الب���رتون اأو جبيل، بحجة اأن عدد املوارنة 
»قلي���ل« يف املدين���ة. وبقي املقع���د املاروين يف 
عا�شمة ال�شمال الأّن رمزيته واأهميته تتعديان 
ع���دد االأ�ش���وات والناخب���ني. فلي����س عدي���د 
املوارن���ة يف طرابل�س هو االأ�شا�س اأو القاعدة. 
موارن���ة  يبق���ى  اأن  يري���دون  اأه���ل طرابل����س 
ال�شمال يف طرابل�س، ويتم�شكون مبمثٍل عنهم 
يف املدين���ة الت���ي حتت�شن مطراني���ة مارونية 
رة جدًا، وذات �شاأن وتاأثري يف  حمرتمة ومق���دَّ

كل اأمور طرابل�س وال�شمال.
يف  امل���اروين  املقع���د  بق���اء  لي����س  امله���م 
طرابل����س فق���ط، بل االأه���م اأن ُينتخ���ب لهذا 
املقع���د رجل ميّث���ل ن�شي���ج املدين���ة وتطلعات 

اهلها.
رج���ٌل يث���ق به اأه���ل طرابل�س كون���ه جزءًا 
م���ن حركتها الوطنية واملطلبي���ة. رجل يعرفه 
ل�شن���وات  وخ���ربوه  باال�ش���م  طرابل����س  اأه���ل 
طويل���ة. رجل لي�س طارئًا عل���ى املدينة واأهلها 

وق�شاياها.
اأ�سعد خوري

»ه���ذا اللقاء يف قبة الن�شر، الت���ي ينطبق ا�شمها عليها. الن�شر كان 
مرة يف تاريخها، ولكن انت�شارها اليومي، يتمثل يف اأن تعي�س هذه املذاهب 
والعقائ���د واالأدي���ان والعائالت واالختالفات واحل���وارات معًا با�شتمرار. 
الن�شر احلقيقي عند املوؤمنني اأن ال يفرقوا بني دين واآخر، وال بني ر�شول 
واآخر، وال بني خلق وخلق، اإن االأخالق تتوزع على جميع االأديان واملذاهب 
وال�شعوب، وكذلك قلة االأخالق تتوزع اأي�شًا. اأقول هذا الكالم واأنا ع�شت 
يف ه���ذه القب���ة اأربع �شن���وات واأنا �شغري، ث���م نقلنا اأهلن���ا اإىل الرتبيعة، 
حي���ث يتق���ارب امل�شيحي مع امل�شل���م مبختلف العائالت... م���ا اأحلى تلك 
االأي���ام، وال يج���وز كلما تقدم بن���ا الزمن اأن نحزن عل���ى الزمن املا�شي. 
نح���ن يف الئحة العزم، »واإذا عزم���ت فتوكل على اهلل«، ونحن توكلنا على 
اهلل، وعل���ى �شدقكم ونبلكم ودعمكم، وتوكلنا عل���ى اأنف�شنا، لنكون خري 

خدام لكم مبعزل عن اأطيافكم وطوائفكم واأديانكم، واأجيالكم املختلفة، 
وخالفاتكم اأو تقارباتكم، �شنك���ون خدامًا لكم: فاإذا وفقنا اهلل، فاأجرنا 
عن���ده، واإن مل نوف���ق، فقد فعلنا ما ن�شتطيع. نح���ن هنا لنوؤكد وجندد اأن 
ه���ذه القبة تظل دائم���ًا منت�شرة بانفتاحها وعي�شه���ا الباب قرب الباب، 
واملذهب قرب املذهب، والدين قرب الدين، وهذا هو االنت�شار احلقيقي 
له���ا. ن�شكركم عل���ى هذا اللقاء النابع من القل���ب، وعندما تتكلم القلوب 
تتقدم على العقول. ففي الدنيا عقول كثرية ولكن فيها قلوب قليلة. نحن 
نعتمد على قلوبكم الأنها قلوب نرية م�شتنرية رحيمة. اأمتنى لكم التوفيق، 

واأمتنى الأنف�شنا ان نوفق يف خدمتكم وال�شالم عليكم«.

خالل لقاء �سعبي لالئحة العزم يف القبة:

لو كنُت طرابل�سّيًا النتخبته
ال يب�ّش���ر جمل����س النواب ال���ذي �شُينتخ���ب يف 6 اأّيار باخلري. 
ل علي���ه. وم���ا يوؤ�ّش���ر اإلي���ه بع����س  قان���ون انتخ���اب كه���ذا ال ُيع���وَّ
الرت�شيح���ات وبع����س توقع���ات الرب���ح واخل�ش���ارة يجعلن���ا نتوّقع 
جمل�ش���ًا في���ه م���ن »ه���ّب ودّب«. جمرم���و ح���رب وفا�ش���دو �شلم، 
ث���ت بالدم اأو ُغر�شت يف جي���وب االآخرين، ويف  واأ�شح���اب اأياٍد ُلوِّ
خزين���ة الدولة التي تزداد وهنًا حت���ت ثقل الديون بف�شل اإدارتنا 

ال�شيا�شّية غري احلكيمة.
ولكن، ل���و نظرنا، على طريق���ة »ما اأ�شيق العي����س«، لوجدنا 
بع����س م�شاح���ات �شوء نحم���د الرّب وقان���ون االنتخ���اب االأعوج 
عليه���ا، ما دمنا يف زمن التقنني يف كّل �شيء، خ�شو�شًا يف القيم 

والقامات.
من م�شاحات ال�شوء هذه، يربز ا�شم جان عبيد. 

اأن يرت�ّش���ح جان عبيد، عن املقعد امل���اروين يف طرابل�س، هو 
انت�ش���اٌر للمقع���د الرمز وملدين���ة اأرادها البع�س رم���زًا للتطّرف 
وانت�ش���ار قّوة ال�ش���الح على رجاح���ة العقل، وللفو�ش���ى والفقر، 

ولغياب الدولة وتغييبها.
ه���و يعرف املدينة وهي تعرف���ه. مل ي�شقط عليها من فوق، بل 
خ���رج من ب���ني اأهلها، ومنهم من كانوا رفاق له���ٍو وزمالء درا�شة 
َب���ة، ولالإثنني مكانة يف  واأ�شدق���اء ذّواقة لكتاٍب مفي���د ولقمٍة َطِيّ

نف�س جان عبيد.
ح���ني �شيم�شي الناخبون م���ن اأبناء عا�شم���ة ال�شمال، مّمن 
يقيم���ون يف املدين���ة اأو خارجه���ا، م���ن ال�شّبان وال�شاّب���ات الذين 
ينتخب���ون للم���رة االأوىل اأو م���ن النا�شجني اأو م���ن الكهول الذين 
عاي�ش���وا تاريخ ه���ذه املدينة العريق���ة، م�شيحّي���ني وم�شلمني، يف 
ال�شاد�س من اأّيار املقبل لينتخبوا، عليهم اأن يتذّكروا اأّن الفر�شة 
اأمامهم متاحة الإعطاء �شوٍت ل�شاحب حكمة و�شوت عقل، لرجٍل 
يخاط���ب امل�شيحّيني بلغ���ة امل�شلمني وقراآنه���م، ويحاكي امل�شلمني 

مبحّبة االإجنيل وقيمه.
ه���ي فر�شة ثمينة الأبناء طرابل����س ُيح�َشدون عليها. يكفي اأن 
جن���ول على الطرقات، يف دوائ���ر كثرية، لنلمح �ش���ورًا ملر�ّشحني 
و�شع���ارات حتتار اأمامها اأتبت�شم �شاخ���رًا اأم تبكي على ما ينتظر 
الب���الد والعب���اد اإن و�ش���ل بع����س ه���وؤالء، ومن بينهم م���ن هّرب 
املخ���درات ومن مل يقراأ كتابًا يف حياته ومن ال يفهم يف ال�شيا�شة 

اإال بقدر ما يفهم كاتب ال�شطور بتخ�شيب اليورانيوم.
ال ي�شب���ه جان عبيد الكثري م���ن املر�ّشحني. رمبا ال يليق به اأن 
ينزلق اىل انتخابات »زينتها« املال واخلطاب التجيي�شي، وال توّفر 
ق يف ختام  ال�شلط���ة فيها و�شيلًة الإ�شقاط خ�شومها. ورمبا لن ُيوفَّ
يوم ال�شاد�س من اأّيار. حينها �شيخ�شر املجل�س النيابي و�شتخ�شر 

طرابل�س و�شت�شيع الفر�شة. 
لو كنُت طرابل�شّيًا ملا ترّددُت بالت�شويت جلان عبيد، ع�شاين 

اأنام يف ال�شاد�س من اأّيار مرتاح ال�شمري...
داين حداد

القبة دائمًا منت�سرة بانفتاحها وعي�سها الباب قرب الباب
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ال�سرية الذاتية
٭ ولد يف الثامن من ايار 1939، يف علما 

ق�شاء زغرتا �شمايل لبنان.
والدته  عبيد،  ميالن  ب���دوي  وال���ده  ٭ 
ا�شتري الزعني، وله ثالث �شقيقات وثالثة 

ا�شقاء.
لبنى  ال�شيدة  من   1970 ع��ام  تاأهل  ٭ 
هال،  �شليمان،  واجن��ب��ا:  الب�شتاين  اميل 

امل، جنى وبدوي.
مدر�شة  يف  االبتدائية  املرحلة  در�س  ٭ 
التكميلية  »الفرير« يف طرابل�س، واملرحلة 
»االب��اء  يف  االول  الق�شم  البكالوريا  حتى 
الثاين  الق�شم  البكالوريا  اما  الكرمليني«، 

ففي ثانوية »طرابل�س الر�شمية«.
٭ التحق عام 1960 يف كلية احلقوق يف 
جامعة »القدي�س يو�شف« قبل ان ين�شرف 
يف ال�شنة نف�شها اىل العمل يف ال�شحافة، 
عدة  يف  و1972  عام 1959  بني  ما  فعمل 

مطبوعات لبنانية:
»املغازين«  جملتي   :1960  -  1959  •

و»اال�شبوع العربي«.
»ل�شان  ج��ري��دة   :1963  -  1960  •

احلال«.

»ال�شياد«  جريدتي   :1965  -  1963 •
و»االحرار«.

حترير  رئي�س  نائب   :1972 -  1966 •
جملة »ال�شياد«.

٭ تفّرغ بعد ذلك للعمل يف احلقل العام.
ال��ق��ري��ب من  ال��ف��ري��ق  ع��م��ل �شمن  ٭ 

الرئي�س اليا�س �شركي�س طوال عهده.
٭ �شارك يف موؤمتر دول عدم االنحياز 
وموفد  كم�شت�شار   1983 عام  نيودلهي  يف 

رئا�شي.
٭ �شارك يف مفاو�شات الغاء اتفاق 17 

ايار، ويف �شياغة بيان الغائه.
٭ ���ش��ارك يف م��وؤمت��ر »ج��ن��ي��ف« حلل 

ال�شراع الداخلي اللبناين.
٭ ت����وىل امل���ف���او����ش���ات م���ع ال��ق��ي��ادة 
من  خروجها  بعد  تون�س  يف  الفل�شطينية 

بريوت: موفدًا من الرئي�س اأمني اجلميل.
حزيران  يف  ال�شوف  عن  نائبًا  ع��نّي  ٭ 

.1991
طرابل�س  مقعد  ع��ن  ن��ائ��ب��ًا  انتخب  ٭ 
املاروين �شمن الئحة حمافظة ال�شمال يف 

اآب 1992.

٭ عنّي وزيرًا للدولة يف 11 اآب 1993.
٭ اأُعيد انتخابه نائبًا عن مقعد طرابل�س 

املاروين للمرة الثانية يف 23 اآب 1996.
٭ عنّي وزيرًا للرتبية الوطنية وال�شباب 

والريا�شية يف 7 ت�شرين الثاين 1997.
وال�شمال  نائبًا عن طرابل�س  انتخب  ٭ 

للمرة الثالثة يف 27 اب 2000.
واملغرتبني يف  للخارجية  وزي��رًا  ٭ عنّي 

17 ني�شان 2003.
٭ اأبرز اجنازاته كوزير للرتبية الوطنية 

وال�شباب والريا�شة:
له  ك���ان  ال��رتب��ي��ة،  وزارة  توليه  خ���الل 
الق�شط االكرب بعدة اجنازات تربوية منها:

- ا�شدار مناهج تعليمية جديدة.
- اقرار �شل�شلة رتب ورواتب املعلمني بعد 

طول انتظار.
- ا�شتحداث وان�شاء مدار�س جديدة كان 

لل�شمال وطرابل�س احل�شة االكرب منها.
اخل��دم��ة  ون��ه��اي��ة  التعوي�س  اجن���از   -

للمعلمني.
ال���دورة  ع��ل��ى  واال����ش���راف  التنظيم   -
العربية الريا�شية التي جرت يف لبنان يف 

اب 1997.
للخارجية  ك��وزي��ر  اجن��ازات��ه  اأب���رز  ٭ 

واملغرتبني:
جتميد  ب��ع��د  ���ش��ف��ريًا   52 ت�����ش��ك��ي��ل   -

الت�شكيالت اربع �شنوات.
- تعيني 25 ملحقًا بعد �شنة من التجميد 

الذي ح�شل جراء التجاذب الرئا�شي.
وال��رتق��ي��ات  الت�شنيفات  حت��ري��ك   -
واملناقالت يف �شفوف ا�شالك الوزارة بعد 

ان كانت جمّمدة.
اخلارج  اىل  عمل  رحلة  باأربعني  قام   -
ال��دول  ومعظم  اخلليج  دول  ك��ل  �شملت 

العربية وعوا�شم الدول الكربى.
اال�شالمية  القمة  م��وؤمت��ري  ح�شر   -
ثالثة  ح�شر  ك��م��ا  وم��ال��ي��زي��ا،  اي����ران  يف 
موؤمترات لوزراء القمة اال�شالمية وموؤمتر 
القمة العربية ووزراء اخلارجية العرب يف 
خارجية  وزراء  اجتماع  وكذلك  القاهرة. 
دول  خارجية  وزراء  م��ع  العربية  ال���دول 
جلنة  وم��وؤمت��رات  املتو�شطي   - االوروب���ي 

املتابعة العربية للقمة العربية.
- تابع �شوؤون املغرتبني يف جميع االزمات 

التي تعر�شوا لها واأهمها حادثة »كوتونو«.
٭ يف الثقافة واالمناء:

- يتميز بثقافة عربية وا�شالمية �شاملة 
وعميقة.

- عربي الهوى والهوية، لبناين االنتماء 
توجهه  ُع��رف عنه  ن�شاأته  منذ  واالمي���ان، 
ال��ع��رب��ي، وه���و ع��ل��ى م��ق��اع��د ال��درا���ش��ة، 
���ش��ارك يف ع��دة م�����ش��ريات وحم��ا���ش��رات 
على  العربية  للق�شايا  دعمًا  واعت�شامات 
مر الزمن )مما ادى اىل توقيفه ق�شرًا يف 

فرتتي درا�شته التكميلية والثانوية(.
- كاتب وخطيب وحماور منفتح، يعتمد 
وحل  النا�س  القناع  كو�شيلة  احل��وار  مبداأ 

امل�شاكل.
النظر  وج��ه��ات  ت��ق��ري��ب  ���ش��اه��م يف   -
املتخا�شمني  اللبنانيني  ال��ف��رق��اء  ب��ني 
ع��ل��ى اخ���ت���الف م��ن��اط��ق��ه��م وط��وائ��ف��ه��م 
اللبنانيني  وارتباطاتهم، كذلك االمر بني 

والعرب.
ع���دة كمر�شح  م���رات  ا���ش��م��ه  - ط���رح 
من  ابتداء  اللبنانية  اجلمهورية  لرئا�شة 

�شنة 1989.
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هذا الوطني احلكيم
جان عبيد �شارك املدينة يف ال�شراء وال�شراء.

واالأمثلة كثرية واأكرث من ان ُتعد.
- فمث���اًل يوم كان ج���ان عبيد وزي���رًا للرتبية انتع�ش���ت طرابل�س 
باملدار�س فبعد ثالثني �شنة م���ن احلرمان، اأ�ش�س فيها ما يناهز 
الثالثني مدر�شة، خالل �شنة واحدة، �شمت اآالف الطالب الذين 

حرموا من العلم ل�شنوات عدة!! 
- وا�شتل���م جان عبيد وزارة اخلارجية فربع يف ال�شلك اخلارجي 
حت���ى اأطلق علي���ه اأحد قادة الع���رب انه: »لي�س وزي���رًا خلارجية 

لبنان بل وزير خارجية كل العرب«.
- وهكذا كان جان عبيد بحكمته وحنكته ودرايته ال ُي�شق له غبار 

يف �شيا�شته الأمور الدولة على كل �شعيد.
لبن���ان كل���ه بحاجة اإىل هذا احلكي���م الإدارة �شوؤون���ه واإنقاذه من 

النوايا ال�شيئة واأ�شحابها ومن الفتنة واأبطالها...
- لبن���ان بحاج���ة اإىل عاقل يحكم بعقله ووطنيت���ه ودرايته ال اإىل 

من يفاخر بالقوة والع�شالت والتهور.
ونعود اإىل طرابل�س

- ونعود اإىل طرابل�س التي قال فيها املتنبي:
»وق�شرت كل م�شر عن طرابل�س«.

فتاريخها الذي ُكتب بدماء ال�شهداء ي�شهد بذلك.
- انه���ا مدينة العلم والعلم���اء الذين زرع���وا يف اأبنائها ال�شمري 

وال�شهامة والوجدان وال�شرف والغرية والعزة والكرامة. 
- فاأ�شح���ت مدينة النجدة واجله���اد، مدينة ع�شيَّة على الطغاة 

البغاة. 
هذه املدينة:

- قدمت ال�شهداء لال�شتقالل يف لبنان.
- �شاعدت بكل اإمكانياتها ثورة اجلزائر.

- �شاركت يف ثلة من املجاهدين يف ثورة فل�شطني �شد ال�شهيونية 
املاكرة بقيادة ابن طرابل�س فوزي القاوقجي.

- وكان���ت غ�شبتها عارم���ة �شنة 56 حي���ث كان االعتداء الثالثي 
على م�شر العزيزة.

ال�سيخ غالب �سنجقدار

ال �شيء اأك���رث من املر�شحني يف طرابل�س ه���ذه االأيام، �شور فوق 
�شور فوق �شور. وجوه دون مالمح ت�شعرك اأنك يف كابو�س خميف. 

اأم���ا هو فيحافظ على ابت�شامته الر�شين���ة املعتادة. ابت�شامة من 
يع���رف الكثري وم���ن مّر عليه الكثري. مل مير عل���ى اأحد جزء مما مر 
عل���ى جان عبيد. ال�شاهد الذي عاي����س كل الكبار وعرفهم اأكرث مما 

يعرفون اأنف�شهم.
عالقة جان عبيد وطرابل�س مثل عالقته باأم كلثوم، ومثل عالقته 
ب�شانت تريي���ز، ومثل عالقته بنهج البالغة، ومث���ل عالقته باملتنبي. 
ح���ني يريد جان عبي���د االإ�شراف يف االإقناع يلج���اأ اإىل املتنبي لينتقي 
م���ن حميطه ما يعرب ع���ن فكرته، وح���ني يواج���ه اأي ا�شتحقاق يعود 
اإىل طرابل����س ليطل���ب من عري���ن العروبة اأن حتك���م. وطرابل�س كما 
املتنب���ي واأم كلثوم و�شان���ت ترييز مل تخيب ظنه يوم���ًا. هو زغرتاوّي 
عل���ى الهوية طرابل�شّي الهوى. فهو اأدل���ج م�شاعره ورتب اأفكاره وبنى 
خطاب���ه باعتب���اره طرابل�شي���ًا اأواًل، وم���ا كان ميك���ن �شم���اع هواج�س 
املدين���ة يف اأي مكان غ���ري منزله. يوؤثر جان عبيد لكن���ه يتاأثر اأي�شًا. 
يتاأثر بالنا�س الذين جعلوا من مكتبه كر�شي اعرتاف. نا�س ر�شميون 
و�شحافي���ون وفنانون واالأهم: نا�س عاديون. النا�س الذين ال يلتقيهم 
�شائ���ر ال�شيا�شيني على انفراد خ�ش�س لهم جان عبيد طوال �شنوات 
و�شنوات غالبية وقته. يحملون اأفراحهم واأحزانهم وخمتلف اأخبارهم 
وياأتون، يجل�شون على الكنبة ليعاجلهم ب�شوؤاله الدائم: خربوين اأنتم 
اأواًل �ش���و اأخبارك���م. ل���و كان بني الزعم���اء اللبناني���ني �شخ�س واحد 
يفع���ل ما يفعله جان عبيد لفهم هوؤالء و�شعروا مبا يعانيه النا�س، ولو 
كان يف االأح���زاب �شخ�س واح���د يتعلم من وزي���ر اخلارجية ال�شابق 
قلي���ل القليل ملا احتاجت االأحزاب اإىل كل ه���ذه املاكينات االنتخابية 
ال�شخم���ة. جان عبيد ه���و املاكينة التي تعمل 24 عل���ى 24 نحو 365 
يوم���ًا يف ال�شنة. وهو  - رئي�س حزب البقوة - ال يفتح مكتبًا خدماتيًا 
اأو ي�شج���ل املطالب عل���ى ورقة ليجول يف اليوم الت���ايل على الوزارات 
لتاأمينها اإمنا ي�شتمع وي�شتمع ثم ين�شح اإذا كان لديه ن�شيحة نافعة. 
واإذا كان املجل����س النيابي عموم���ًا وطرابل�س خ�شو�شًا يحتاجون اإىل 
وج���وه جديدة؛ فاإن احلاجة اأكرب لبع�س الوجوه القدمية. لوجه يقول 

اإن املجل����س جمل����س ال ملعب، وينت�ش���ب هناك ليذك���ر املحيطني به 
بالقيم واالأعراف. 

ج���ان عبيد املر�شح عل���ى الئحة الرئي�س جني���ب ميقاتي يخو�س 
الي���وم معرك���ة ال�ش���وت التف�شيل���ّي؛ وهو يعم���ل لكي ال يك���ون عبءًا 
عل���ى الالئحة امليقاتي���ة اإمنا رافعة اإ�شافية له���ا، فهو اأثبت يف جميع 
اال�شتحقاق���ات ال�شابقة اأن له وج���وده وح�شوره يف ال�شناديق مبعزل 
ع���ن كل التحالف���ات و�شيتبني قريب���ًا اأن لهذه املدين���ة ذاكرة غري كل 
املدن وهي تتقن جيدًا توزيع االأدوار كما تعلم اأن لكل مرحلة رجالها. 
مي�ش���ال عون يف بعبدا يحتاج جان عبي���د يف املجل�س. نبيه بري خلف 
كر�ش���ي الرئا�ش���ة الثانية يحت���اج جان عبيد بني الن���واب. لكن االأهم 
االأه���م اأن طرابل����س حتت���اج م���ن ال يه���ادن اأو يغامر اإمن���ا يجعل من 
حقوقه���ا �شغله ال�شاغل عن كل �شيء. يكاد يك���ون جان عبيد املر�شح 
الوحيد الذي ال تقيده اأية التزامات؛ التزامه الوحيد اأن يرد لطرابل�س 
بع�س اجلميل ع���رب حتقيق بع�س اخلروق���ات االإمنائية اجلدية التي 

ميكن اأن يوقعها با�شمه.
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تف�ضيلّي طرابل�س
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