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 اقتصبد

 12565 العذد 29/08/2013 تبريخ العذد

 
  ثٌٌٖٙ ثٌّمذً ٠ُٕٞ إٌٝ ثٌوػٛر ٌإللفجي« ثٌؼّجٌٟ»

   أيلىل4للتحرك في  تحضر« الهيئبت االقتصبدية»

  حمذان  ذوبن

صٕف١ي لٌثً٘ج دجاللفجي ثٌؼجَ فٟ ثٌٌثدغ ِٓ ث٠ٍٛي  صقٌوٙج فٟ ثصؾجٖ« ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز»صٛثًٙ 
، ثؽضّجػج ػٕو ثٌغجٌغز ِٓ دؼو «ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز»ثٌّٕذغمز ػٓ  ثٌّمذً، فؼموس ثٌٍؾٕز ثٌّٚغٌر

ؽّؼ١ز »ًة١ِ : ث٠ٌٌٍٛ ثٌْجدك ػؤجْ ثٌمٚجً، ِٖٚجًوز أػٞجء ثٌٍؾٕز ظٌٙ ثِِ، دٌةجّز
ِقّو ٕم١ٌ، ًة١ِ « غٌفز صؾجًر د١ٌٚس ٚؽذً ٌذٕجْ»دج١ًّ، ًة١ِ  فٌثْٔٛث« ثٌّٚجًف

ثٌٕوٚر »، ًة١ِ «ؽّؼ١ز صؾجً د١ٌٚس ٔمٛال ّٕجُ»ثفٌثَ، ًة١ِ  ٔؼّز« ؽّؼ١ز ثٌٕٚجػ١١ٓ»
ٕجًي ػٌد١و، « ثٌفٌثٖٔج٠َ« »ؽّؼ١ز صٌثم١٘ ثالِض١جٍ»ًف١ك ٍٔضٛس، ًة١ِ  «ثاللضٚجه٠ز ثٌٍذٕج١ٔز

فؤثه ٍِىقً، ٔجةخ ًة١ِ « صؾّغ ًؽجي ثألػّجي»ثٌفٕجهق د١جً ثألٕمٌ، ًٚة١ِ  ٔم١خ أٙقجح
ِقّو ٌّغ، ٚىٌه ٌّضجدؼز ثٌذقظ فٟ ثٌّمًٌثس ثٌضٟ ٙوًس ػٓ ثؽضّجع ث١ٌٙتجس  غٌفز د١ٌٚس
 .١ّّج صٍه ثٌّضؼٍمز دجٌوػٛر ثٌٝ ثاللفجي ثٌؼجَ فٟ ثٌٌثدغ ِٓ ثٌٌٖٙ ثٌّمذً ثالم١ٌ، ٚال

ثٌٝ ٘يث ثٌضقٌن، فٖوه ًة١ْٗ غْجْ غٚٓ ػٍٝ أْ « ثالصقجه ثٌؼّجٌٟ ثٌؼجَ»ثُٔٞ  ٚلو
 ،«ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز ثألم١ٌر صضٌثفك ِغ ٌٙمز ثالصقجه ٚصٛثوخ ٌٙمز ثٌّٛث١ٕٟٓ ؽ١ّؼجًا  ٌٙمز»

إٌٝ ثٌّْؤ١ٌٚٓ  ٌذٕجْ ٠ٌٚك ث١ٌَٛ دىً ِىّٛٔجصٗ ثالؽضّجػ١ز، دوءثًا ِٓ ثٌؼجًِ ٚٙٛالًا »الفضجًا إٌٝ أْ 
 .«ِْضٜٛ ثٌٌّفٍز ثٌي٠ٓ ػٍٝ ثأللً ّٚفوٚث وٍّضُٙ أم١ٌثًا فٟ ثصؾجٖ صٖى١ً فىِٛز ػٍٝ

فٟ ثٌؾجٔخ ثٌضمٕٟ  ثْ ثٌٕمجٓ فٟ ثالؽضّجع ثٔقٌٚ« ثٌْف١ٌ»ٚلجٌش ِٚجهً ثٌّؾضّؼ١ٓ ٌـ 
ثٌؼًّ، ِٓ ؽّؼ١جس  ٚثٌضق١ٌٞٞ، ًٚوَ ػٍٝ ًٌٝٚر ثالصٚجي دٕمجدجس ٚصؾّؼجس وً ثٙقجح

ٚغ١ٌ٘ج ٚدجالصقجه ثٌؼّجٌٟ  ثٌّٚجًف ٚثٌضؾجً ٚثٌٕٚجػ١١ٓ ٚثٙقجح ثٌّؤّْجس ث١ٌْجف١ز ٚثًٌَثػ١ز
ػٍٝ ثٌّٖجًوز فٟ ثٌضقٌن فٟ  ثٌؼجَ، ِٓ ثؽً فظ ثٌؾ١ّغ ػٍٝ صىغ١ف ثالصٚجالس ٚثٌٍمجءثس

 .ثٌٌثدغ ِٓ ث٠ٍٛي ثٌّمذً
ثْ ثالؽضّجع وجْ ٌٍّضجدؼز ٚثمي ثٌؼٍُ دّج »ٔمٛال ّٕجُ « د١ٌٚس ؽّؼ١ز صؾجً»ٚلجي ًة١ِ 

ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز، الْ ثالػوثه ١ّىْٛ ِضوفٌؽج، دّؼٕٝ ثْ صمَٛ وً  ّضمَٛ دٗ وً ١٘تز ِٓ

http://www.aljoumhouria.com/
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 .«ثٌّٕضْذ١ٓ ث١ٌٙج ٌالٌضَثَ دمٌثً ثاللفجي ١٘تز دوػٛر
ث١ٌَٛ، ثْ ػٍٝ ثٌٚؼ١و ثٌٖؼذٟ، ثٚ ثالػالِٟ، دق١ظ  ثٌضؾجٚح ثٌقجًٙ فضٝ»ًٚفخ ّٕجُ دـ 

 .«ِج ٠ٖؾغ ث١ٌٙتجس، مٚٛٙج ثْ ثٌّٛٝٛع ِج ٍثي فٟ دوث٠جصٗ ثٔٗ صٌن ثٙوثء ث٠ؾجد١ز ١ٟٚذز، ٚ٘يث

ثالل١ٍّٟ ثٌّْضؾو، ف١ظ دوأس صمٌع ٟذٛي ثٌقٌح، ٚثىث فٍٚش  ثٌٛٝغ»ٌىٓ ّٕجُ صنٛف ِٓ 
  .«فجهط فو٠ظ دمٛر لجٌ٘ر، ف١ْىْٛ ٌىً

 
 م١جً ٙؼخ: ثٌمٚجً
 

ٌؾٛء ث١ٌٙتجس ثٌٝ ٘يث ثٌن١جً ثٌٚؼخ، ؽجء دؼو » ِٓ ؽٙضٗ، ًأٜ ثٌمٚجً، فٟ د١جْ ثِِ، أْ
ث١ٌْج١١ّٓ ٚثٌم١جهثس ث١ٌْج١ّز، دٛؽٛح ثإللالع ػٓ  ٍٍّْز صقي٠ٌثس، ثٌٝ ثٌّْؤ١ٌٚٓ
ٌٙمجس ِضضج١ٌز أٍٟمضٙج ث١ٌٙتجس فٟ أوغٌ ِٓ ِٕجّذز وجْ  ثٌنطجح ث١ٌْجّٟ ثٌضٛص١ٌٞ، ٚدؼو

ػمو فٟ ثٌذ١جْ لذً فٛثٌٟ ث٠ٌٌٖٙٓ، ٌٚىٓ ٌألّف ٌُ صٍك وً  آمٌ٘ج ػذٌ ثٌٍمجء ثٌّّٛغ ثٌيٞ
 .«ثٌّطٍٛح، فضٝ ٍٚٙش ثٌذاله ًٚٚٙ ثاللضٚجه ثٌٝ ِج ٔقٓ ػ١ٍٗ ٘يٖ ثٌٕوثءثس ثٌٚوٜ

ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز ١ٌْش ِٓ هػجر ثٌضؼط١ً ٚال ِٓ ٘ٛثر ثإلٌٝثدجس، ٌىٓ  ثْ»: ٚثوو ثٌمٚجً
 ، ِذو٠ج ثٍِٗ فٟ ثْ«ٔجدغ ِٓ ٚؽؼٕج ػٍٝ ِج آي ث١ٌٗ ثٌٛٝغ ثٌؼجَ ٚثٌٛٝغ ثاللضٚجهٞ صقٌوٕج ث١ٌَٛ

صٖى١ً  ٠ٍمٝ ٔوثء ث١ٌٙتجس ٌٚٙمضٙج ثٌضقي٠ٌ٠ز ثألم١ٌر صؾجٚح ثٌمٜٛ ث١ٌْج١ّز، ٚفٞٙج ػٍٝ»
 .«ٚثاللضٚجهٞ فىِٛز فٟ ثٌّع ٚلش ِّىٓ صٞغ فٟ ٍُّ أ٠ٌٛٚجصٙج ِؼجٌؾز ثٌٛٝؼ١ٓ ثألِٕٟ

ثٌؼجَ غْجْ غٚٓ، ف١ظ  ٚفٟ ثٌّؾجي ىثصٗ، أؽٌٜ ثٌمٚجً ثصٚجال ٘جصف١ج دٌة١ِ ثالصقجه ثٌؼّجٌٟ
ثٌٌّفٍز ثٌّمذٍز، ٚؽٌٜ  ٚٝؼٗ فٟ ًٙٛر ثٌضقٌن ثٌيٞ صؼضََ ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز صٕف١يٖ فٟ

ثٌمجةُ ٚثٌّْضٌّ د١ٓ ٌٟفٟ  ثٌضأو١و ػٍٝ أ١ّ٘ز ثٌض١ْٕك د١ٓ ثٌؾجٔذ١ٓ، ٚػٍٝ ػّك ثٌضؼجْٚ

  .ثإلٔضجػ
ث٠ٌَّو ِٓ ثالصٚجالس دْجةٌ ثألٌٟثف ثٌّؼ١ٕز دّٓ فٟ  ١ّٚؾٌٞ ثٌمٚجً فٟ ثأل٠جَ ثٌم١ٍٍز ثٌّمذٍز

ثؽً دًٍٛر ث٠ٌَّو ِٓ ثألفىجً ٚٚٝغ مجًٟز ٠ٌٟك صىْٛ دّغجدز  ىٌه ١٘تز ثٌض١ْٕك ثٌٕمجد١ز، ِٓ
 .28/9/2013ٚس فٟ .ث١ٌٙتجس ثٌّمذٍز ثإلٟجً ثٌفؼٍٟ ٌضقٌوجس

 
 ثاللفجي ٌٙمز أٌُ: ٕم١ٌ
 

غٌفز د١ٌٚس ٚؽذً »ًة١ِ « ثصقجه غٌف ثٌضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ٚثًٌَثػز فٟ ٌذٕجْ»ًة١ِ  وّج هػج
صؾج٠ًز ٕٚٙجػ١ز ٌِٚٚف١ز ١ّٚجف١ز ٚموِجص١ز : ِقّو ٕم١ٌ وً ثٌّؤّْجس ثٌنجٙز «ٌذٕجْ

 ث٠ٍٛي ثٌّمذً فٟ فجي ٌُ صْضؾخ 4ثٌضقٌٞ ٚثالّضؼوثه ٌضٕف١ي ثاللفجي ثٌؼجَ فٟ  ٚغ١ٌ٘ج ثٌٝ
 .ٚثٔؾجٍ صٖى١ً ثٌقىِٛز ثٌؼض١ور« ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز»ث١ٌْج١ّز ثٌٝ هػٛر  ثٌمٜٛ
 ثْ ثاللفجي ٌٙمز أٌُ ِو٠ٚز ف١جي: ٕم١ٌ فٟ د١جْ ثِِ ثٌٌأٞ ثٌؼجَ ثٌٍذٕجٟٔ لجةال مجٟخ

مٛفٕج ِٓ  ثٌضٌثؽؼجس ٚثٌنْجةٌ ثٌىذ١ٌر ٚثاللفجالس ثٌضٟ صٌٞح ِؤّْجصٕج ٚأػّجٌٕج، ٚصؼذ١ٌ ػٓ
ثٌؼّجي ثٌٝ  ، هثػ١ج وً فتجس ثٌّؾضّغ ثٌٍذٕجٟٔ ٚث١ٟجفٗ ال ١ّّج«فٚٛي ثٔفؾجً ثؽضّجػٟ

ٌٚفش .ثٌٍذٕج١١ٔٓ ِٓ ثالػظُ  الٔمجى ٌذٕجْ ٚف١جر« ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز»ثٌضؼجٝو ٚثٌضىجصف ِغ 
 4دم١ش ثالًِٛ ػٍٝ فجٌٙج دؼو  مطٛثس صٚؼ١و٠ز ؽو٠ور، ١ّؼٍٓ ػٕٙج صذجػج، إىث»ٕم١ٌثٌٝ 

  .«ث٠ٍٛي

ثاللضٚجه٠ز ٚثٌّج١ٌز صظٌٙ صٌثؽؼج ِضْجًػج ٌىً ثٌمطجػجس  ثْ ؽٌهر ٌىً ثٌٕضجةؼ«ٚأٝجف ٕم١ٌ
ثٌيٞ ٠ٕيً دقٚٛي ث١ٙٔجً ثلضٚجهٞ ِٚجٌٟ ِج ٠ٞغ ٌذٕجْ ؽٕذج ثٌٝ ؽٕخ  ٚويٌه ِج١ٌز ثٌوٌٚز، ثألٌِ

 ٚثّذج١ٔج ٚلذٌٗ، دفجًق ٚثفو ثْ ٘يٖ ثٌوٚي صؾو ِٓ ٠ؼ١ٕٙج وٛٔٙج ػٞٛ فٟ ثالصقجه ِغ ث١ٌٛٔجْ
ٌِٚف  ِؼضذٌث ثْ ثٌٕضجةؼ ثال٠ؾجد١ز ثٌضٟ ٠قممٙج ثٌمطجع ثٌٌّٚفٟ ٚصط١ّٕجس فجوُ. «ثالًٚٚدٟ

ٌاللضٚجه  ٌذٕجْ ٠ًجٛ ّالِز فٛي لٛر ث١ٌٌٍر ِٚضجٔز ثٌٛٝغ ثٌٕموٞ، ٠ٖىالْ ػجِالْ ِّٙجْ
 .«... ثٌٟٕٟٛ

ثٌٝ هٚي ثٌؾٛثً ثٌضٟ صقمك صموِج  ثْ ثٌوٌٚز ثٌٍذٕج١ٔز صمف ث١ٌَٛ ػجؽَر ٟٚ٘ صٕظٌ»ٚلجي ٕم١ٌ 
ثٌن١ذجس ٚثٌضٌثؽؼجس ٚثٌنْجةٌ، ٚثٌضٟ  وذ١ٌث فٟ ِنضٍف ثٌّؾجالس فٟ ف١ٓ ال ٔقٚو ّٜٛ

ٚثالصٚجالس ٚث١ٌّجٖ ٚثٌٕمً ٚثالٔضمجي ٚثٌذ١تز ٚثالهثًر  ٠ٍّْٙج ثٌٖؼخ ثٌٍذٕجٟٔ ١ِٛ٠ج فٟ ثٌىٌٙدجء
 .«ٚثٌذطجٌز ثٌؼجِز ٚثٌفْجه
  ػؤجْ فّوثْ
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 وشقير يدعو كل المؤسسات الى االلتزام " لجنة الييئات المصغرة"القصار يرأس   

  أيمول4استنفار اقتصادي استعدادًا لتنفيذ اإلقفال العام في 

  –4789العذد  - 2013 آة 29الخميس - المستقبل 
 

 
 

متابعة لدعوة القطاع الخاص الى االقفال العام في الرابع من ايمول المقبل، عقدت المجنة المصغرة المنبثقة 
عن الييئات االقتصادية، اجتماعا أمس برئاسة عدنان القصار، تم خاللو البحث في المقررات التي 

وفي ىذا االطار دعا رئيس .  ايمول4صدرت عن اجتماع الييئات االخير وانجاح التحرك المقرر في 
اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير كل 

المؤسسات الخاصة، تجارية وصناعية ومصرفية وسياحية وخدماتية وغيرىا، الى التحضر واالستعداد 
كل فئات المجتمع المبناني واطيافو ال سيما العمال الى التعاضد والتكاتف "لتنفيذ االقفال العام، كذلك دعا 

". مع الييئات االقتصادية النقاذ لبنان وحياة المبنانيين من االعظم
وفي ىذا الوقت، تعقد جمعية تجار بيروت اجتماعًا طارئًا موّسعًا لمقطاع التجاري في الثانية عشرة ظير 

. اليوم في مقر الجمعية، لعرض التحضيرات المطموبة من القطاع التجاري إلنجاح التحرك
ال يخفى عمى أحد أن القطاع التجاري كان دومًا الرائد في مثل ىذه "وأوضحت الجمعية في بيان، أنو 

قتصاده، وأن الصرخة الحالية ىي ليّز ضمائر المسؤولين  التحركات التي تصب في مصمحة الوطن وا 
وحثيم عمى تشكيل الحكومة قبل موعد اإلقفال العام نظرًا الى خطورة األوضاع األمنية والسياسية 

". واإلقتصادية في البالد
القصار 

لجوء الييئات الى ىذا الخيار الصعب، جاء بعد "وأشار الرئيس عدنان القصار في ىذا المجال الى أن 
سمسمة تحذيرات، الى المسؤولين السياسيين والقيادات السياسية، بوجوب اإلقالع عن الخطاب السياسي 
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التوتيري، وبعد صرخات متتالية أطمقتيا الييئات في أكثر من مناسبة كان آخرىا عبر المقاء الموسع الذي 
عقد في البيان قبل حوالى الشيرين، ولكن لألسف لم تمق كل ىذه النداءات الصدى المطموب، حتى 

". وصمت البالد ووصل االقتصاد الى ما نحن عميو اليوم
ان الييئات االقتصادية ليست من دعاة التعطيل وال من ىواة اإلضرابات، ولكن تحركنا اليوم نابع : "وقال

من وجعنا عمى ما آل اليو الوضع العام والوضع االقتصادي، ومن حرص عمى المبنانيين وال سيما الشباب 
". المبناني الذي ال نريد ان نخسر المزيد من طاقاتو في ظل تزايد ىجرة األدمغة المبنانية الى الخارج

يمقى نداء الييئات وصرختيا التحذيرية األخيرة تجاوب القوى السياسية، "وأمل القصار في ىذا المجال، ان 
بما يدفعيا الى تغميب المصمحة الوطنية وحضيا عمى تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن تضع في سمم 
أولوياتيا معالجة الوضعين األمني واالقتصادي، بما يسمح في رفع العبء الثقيل عن االقتصاد المبناني، 

عادة بالتالي دوران العجمة االقتصادية يقاف النزيف الذي تعانيو المؤسسات التجارية، وا  ". وا 
في المجال ذاتو، أجرى القصار اتصاال ىاتفيا برئيس االتحاد العمالي العام غسان غصن، حيث وضعو 

صورة التحرك الذي تعتزم الييئات االقتصادية تنفيذه في المرحمة المقبمة، وجرى التأكيد عمى أىمية "في 
كذلك اتفق القصار ". التنسيق بين الجانبين، وعمى عمق التعاون القائم والمستمر بين طرفي اإلنتاج

العمال وأصحاب "، معتبرين ان "أىمية بذل كل الجيود من اجل إنقاذ وحماية االقتصاد"وغصن عمى 
". العمل في خندق واحد لموصول الى شاطئ األمان

وسيجري القصار في األيام القميمة المقبمة المزيد من االتصاالت بباقي األطراف المعنية بمن في ذلك ىيئة 
التنسيق النقابية، من اجل بمورة المزيد من األفكار ووضع خارطة طريق تكون بمثابة اإلطار الفعمي 

. لتحركات الييئات المقبمة
شقير 

كل "دعا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير 
المؤسسات الخاصة، تجارية وصناعية ومصرفية وسياحية وخدماتية وغيرىا، الى التحضر واالستعداد 

 أيمول المقبل في حال لم تستجب القوى السياسية الى دعوة الييئات االقتصادية 4لتنفيذ االقفال العام في 
". وانجاز تأليف الحكومة العتيدة قبل ىذا التاريخ

ذ خاطب في بيان أمس الرأي العام المبناني قائال ان ىذا اليوم نريده تعبيرا حضاريا عن رفضنا المطمق : "وا 
لكل ىذا االستمشاق بالدولة وشعبيا ومصالحيما، وصرخة ألم مدوية حيال التراجعات والخسائر الكبيرة 

كل "، دعا "واالقفاالت التي تضرب مؤسساتنا وأعمالنا، وتعبيرا عن خوفنا من حصول انفجار اجتماعي
فئات المجتمع المبناني واطيافو ال سيما العمال الى التعاضد والتكاتف مع الييئات االقتصادية النقاذ لبنان 

". وحياة المبنانيين من االعظم
الييئات االقتصادية التي آلت عمى نفسيا الدفاع عن االقتصاد الوطني والحفاظ عمى مصالح "وأعمن ان 

الناس لن تقف بعد اليوم مكتوفة، وىي ستكون جاىزة التخاذ خطوات تصعيدية جديدة، سيعمن عنيا تباعا، 
".  أيمول4إذا بقيت االمور عمى حاليا بعد 

ان الذىاب الى السمبية واعالن االقفال العام لم يكن يوما من االيام أمرا مستحبا لدى القطاع "وقال شقير 
لكن بعد كل ىذا التراجع في مستوى االعمال . الخاص الذي ال يؤمن اال باالنتاج والعمل والتقدم واالزدىار

الذي لم يسبق لو مثيل حتى في الحرب األىمية المبنانية، وبعد كل ىذه االقفاالت التي أطاحت مئات 
المؤسسات، وبعدما لم نجد آذانا صاغية من القوى السياسية لكل الصرخات التي أطمقتيا الييئات 
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االقتصادية عمى مدى السنتين الماضيتين، وبعدما وصل الوضع االجتماعي الى حافة االنفجار، وبعدما 
باتت كل مصالح المبنانيين في خطر، وبعدما لم يمح في االفق اي بوادر ايجابية لمخروج من النفق، انما 
بالعكس، نقول آن األوان لخطوات جريئة، ولو كانت غير مستحبة، ونقول ال لكل ما يحصل من تدمير 

". ممنيج لكل بنى الدولة االقتصادية واالجتماعية
ان جردة لكل النتائج االقتصادية والمالية تظير تراجعا متسارعا لكل القطاعات وكذلك مالية "وأضاف 

الدولة، األمر الذي ينذر بحصول انييار اقتصادي ومالي ما يضع لبنان جنبا الى جنب اليونان واسبانيا 
وقبرص، بفارق واحد ان ىذه الدول تجد من يعينيا لكونيا عضوا في االتحاد االوروبي، اما لبنان فيذه 
المرة ال سمح اهلل إذا انزلقنا نحو الياوية االقتصادية فاننا سنكون في مأزق حقيقي ال يمكن الخروج منو 

". بسيولة
النتائج االيجابية التي يحققيا القطاع المصرفي وتطمينات حاكم مصرف لبنان رياض "واعتبر شقير ان 

سالمة حول قوة الميرة ومتانة الوضع النقدي، يشكالن عاممين ميمين لالقتصاد الوطني، لكن ال نخفي 
سرا، ان استمرار االمور عمى حاليا من تدىور وفوضى والمباالة بالتعاطي في امور الدولة وفي مقدميا 
اىمال تشكيل الحكومة التي تعبر افضل تعبير عن ىيبة الدولة وقوتيا وسياساتيا، ستعرض كل ما تبقى 

". لنا من عوامل قوة لمخطر
ان الدولة المبنانية التي خرجت من الحرب األىمية واستطاعت بسرعة قياسية انجاز عممية اعادة "وقال 

االعمار، وتعود العبا اقتصاديا منافسا في المنطقة، تقف اليوم عاجزة وىي تنظر الى دول الجوار التي 
تحقق تقدما كبيرا في مختمف المجاالت في حين ال نحصد سوى الخيبات والتراجعات والخسائر، والتي 
يممسيا الشعب المبناني يوميا في الكيرباء واالتصاالت والمياه والنقل واالنتقال والبيئة واالدارة العامة 

". والفساد والبطالة وغير ذلك
لبنان الذي يتميز بموقعو وشعبو وقدراتو، وجد ليؤدي دورا مميزا في ىذه المنطقة "وختم شقير مؤكدا ان 

والعالم، ومن المعيب ان نستمر بوصف انفسنا بمموك الفرص الضائعة، فحق المبناني ان يعيش بكرامة، 
وان يحقق ذاتو ويبني بمده ويفيد من طاقاتو وقدراتو وعالقاتو، وحقو ان يعيش في وطن مستقر، آمن، 
سيد، حر، مستقل يوفر كل متطمبات الحياة الالئقة البنائو، ىذه ىي مسؤوليات وواجبات كل القوى 

 ".السياسية الممسكة بزمام السمطة، ونقول آن األوان لصحوة الضمائر
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Private sector gears up for strike over 
Cabinet 

 
 

 
 

BEIRUT: The Economic Committees, Lebanon’s leading private sector 

association, geared up Wednesday for a nationwide strike planned for next 

week, as the Central Bank ruled out monetary instability. The head of the 
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committees, businessman Adnan Kassar, said Wednesday that the 

decision to call for a general strike came after repeated warnings to officials 

about the impact of the political vacuum on the economy. 

“The hard choice to go on strike came after repeated calls on officials to 

end tense political rhetoric,” Kassar said in a statement. “These calls were 

ignored until the country and the economy reached the situation it is 

currently facing.” 

The economic situation was the spotlight of a closed-door meeting of 

caretaker Prime Minister Najib Mikati, Central Bank Governor Riad 

Salameh and caretaker Finance Minister Mohammad Safadi. 

“The monetary situation in the country is stable,” Salameh was quoted as 

saying in a statement from Mikati’s office. None of the three officials wanted 

to comment further, the statement said. 

But Mohammad Choukeir, head of the Beirut Chamber of Commerce, said 

Lebanon could plunge into a crisis mirroring the one that hit Greece and 

Spain. 

“The positive results of banks and reassurances of the Central Bank 

governor about the Lebanese pound and monetary situation are important 

... but if things continue on this pace of deterioration ... all strengths will be 

endangered,” he said. “The only difference between Lebanon and these 

countries is that they found help being European Union members.” 

Kassar reiterated the committees’ call for the urgent formation of a Cabinet 

“capable of taking charge of security and the economy and stop the 

bleeding of businesses.” 

He said the group had contacted the General Labor Confederation and 

planned to do so with the Union Coordination Committee in a bid to 

coordinate moves. 

The Economic Committees led long but successful negotiations with the 

GLC over a minimum wage increase in 2011, but it has been in a 

confrontation with the UCC over a plan to boost public salary wages. 

Choukeir called on all business, including banks, to join the strike. 

“We call on all private businesses – commercial, industrial, financial and 

touristic – to gear up for the general closure on Sept. 4, if political forces fail 

to heed the committees’ call for forming a Cabinet,” he said. 

Choukeir said businesses had been seeing lower activity across the board 

and were facing losses that had already driven “hundreds” to close down. 
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“The decline in business is unprecedented since the Civil War,” he said. 

“We will be ready for further escalatory steps, to be announced later, if the 

situation remains unchanged,” he added. 
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Grève générale : syndicats et 
organismes économiques unis libanais 
jeudi, août 29, 2013 

 

 
Kassar : La grève n’est pas l’outil préféré des organismes économiques, mais on n’a plus le choix si on 
veut éviter que le pays ne se vide de ses jeunes. 

 

La grève générale du 4 septembre organisée par les organismes 

économiques a reçu hier un soutien important, celui de la Confédération 

générale des travailleurs libanais (CGTL). 

Une fois n’est pas coutume : c’est ensemble que les organismes 

économiques et les syndicats appellent à la grève générale, le 4 septembre 

prochain. L’appel lancé lundi par l’ancien ministre et président des 

organismes économiques Adnane Kassar a reçu des échos positifs auprès 

des syndicats qui soutiennent la raison principale évoquée : la formation 

rapide d’un gouvernement pour éviter au Liban une catastrophe 

économique. Après l’annonce mardi du ralliement à la grève du président de 

l’Union des syndicats des travailleurs libanais Maroun Khawli, c’est au tour 

du président de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) 

Ghassan Ghosn de présenter son soutien aux organismes économiques. « Le 

cri des organismes économiques est celui de tous les citoyens libanais, 

toutes classes sociales confondues, en direction des responsables politiques 
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qui ne semblent pas concernés par la gravité de la situation, a affirmé M. 

Ghosn. Qu’est-ce qu’ils attendent pour réagir ? Pour former un 

gouvernement ? Pour assumer leurs responsabilités auprès des citoyens et 

du pays qui vit une des pires crises économiques et sécuritaires de son 

histoire ? » s’est indigné le président de la CGTL. Il a cependant affirmé 

douter de l’impact de ce mouvement sur les prises de décision des 

responsables politiques. « Si les attentats de Roueiss et de Tripoli ne les ont 

pas fait réagir, est-ce qu’une grève, même si elle est suivie par les 

organismes économiques et les syndicats, va changer la donne ? » s’est-il 

interrogé. 

 

De leur côté, les organismes économiques ont tenu hier une réunion 

restreinte, présidée par l’ancien ministre Adnane Kassar, pour une mise au 

point des derniers développements liés au sujet. Étaient présents à la 

réunion, le président de l’Association des banques libanaises (ABL) François 

Bassil, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture 

de Beyrouth et du Mont-Liban (CCIAB) Mohammed Choucair, le président de 

l’Association des industriels libanais (AIL) Neemat Frem, le président de 

l’Association des commerçants de Beyrouth (ACB) Nicolas Chammas, le 

président du Forum économique libanais Rafic Zantout, le président de la 

Lebanese Franchise Association (LFA) Charles Arbid, le président du syndicat 

des hôteliers, Pierre Achkar, et le président du Rassemblement des 

dirigeants et chefs d’entreprise libanais (RDCL), Fouad Zmokhol. 

 

« La décision d’une grève générale a été prise après une série 

d’avertissements adressés aux responsables politiques, dont le Forum 

organisé au BIEL il y a deux mois, qui était le dernier cri d’alarme des 

organismes économiques, a indiqué M. Kassar. Malheureusement, tous ces 

efforts n’ont pas été entendus et la situation économique du pays s’est 

dégradée tragiquement », a-t-il poursuivi. Selon lui, la grève n’est pas l’outil 

préféré des organismes économiques, « mais on n’a plus le choix si on veut 

éviter que le pays ne se vide de ses jeunes universitaires compétents », a 

ajouté M. Kassar. 

 

Le président des organismes économiques a par ailleurs appelé tous les 

Libanais à se joindre au mouvement du 4 septembre au cours du dîner 

annuel organisé par la Revue de l’Émigré. « Tout citoyen soucieux de l’avenir 

de son pays doit faire pression avec nous pour obtenir la formation d’un 

gouvernement et pour demander à tous les hommes et partis politiques 

d’assumer leurs responsabilités », a-t-il affirmé. Selon lui, le Liban a encore 

les capacités de résister et de reprendre les chemins de la croissance « si la 

situation politique et sécuritaire le permet, bien sûr ». 

De son côté, M. Choucair a également appelé toutes les institutions 

commerciales, industrielles, bancaires et touristiques à « une fermeture 

générale le 4 septembre, si le gouvernement n’est pas formé d’ici là ». Il a 

par ailleurs indiqué que les organismes économiques se tenaient prêts à 

l’escalade « si les choses ne bougent pas après la grève ». 
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  أيلىل واالتحبد العمبلي يتضبمه 4الهيئبت االقتصبدية تحشذ لتحرك 
 فىات األوان؟ هل سيىجح القطبع الخبص في ايصبل صرخته قبل

 هـ 1434  شىال22 المىافق 2013 آة 29,الخميس
 

 الهم الىاحذ والتذمير الممىهج لبىل الذولة االقتصبدية واإلجتمب ية جمع العمبل وأرببة العمل

 
صٛفوس ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز ٚثالصقجه ثٌؼّجٌٟ، صٛفوٚث ِؼج ٌٞغ٠ ٚصٖى١ً فىِٛز الٔمجى ثاللضٚجه 
ثٌٍذٕجٟٔ، ٚأٞ ثٔمجى ٘يث فٟ ظً ػوَ صٛثفك ١ّجّٟ ػٍٝ ثُ٘ ثٌذٕٛه ثٌضٟ صمَٛ ػ١ٍٙج ثًوجْ 

ثٌوٌٚز، فّج ٘ٛثٔمجى ثاللضٚجه ِٚج ٟ٘ مطز ثٌطٛثًا ثٌضٟ ٠ٍضمٟ ػ١ٍٙج ثع١ٕٓ ِٓ ثٌٟثف 
ثالٔضجػ؟ ثصضؼٍك د٠َجهر فٟ ثٌقو ثالهٔٝ ٌالؽًٛ؟ ثَ صضؼٍك دضغ١١ٌ ث١ٌْجّز ثاللضٚجه٠ز ثٌضٟ 
ثٍٚٙش ثاللضٚجه ثٌٝ ٕف١ٌ ثال١ٙٔجً؟ دؼ١وث ػٓ ثٌقو٠ظ ػٓ ث١ٌْجّجس ثاللضٚجه٠ز ٌٍذٕجْ، 

 ث٠ٍٛي ٌٍمٛي وفٝ ظٍّج 4ثٌؾ١ّغ صٛفو ٌٍٞغ٠ ػٍٝ ثٌٖجًع ٚصٖى١ً فىِٛز ٚثالٔطالق فٟ 
ٌاللضٚجه فًٙ ّضٍمٝ ٘يٖ ثٌٌٚمز ثىثٔج ٙجغ١ز ِٓ لذً ثٌم١ّ١ٓ؟  

ٌٛٝغ مجًٟز ٠ٌٟك 
ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز صضقٌٞ ٌٛٝغ مجًٟز ٠ٌٟك ص١ّٙوث ٌضظجٌ٘ر ثٌٌثدغ ِٓ ث٠ٍٛي، ثى ػموس 

ثٌٍؾٕز ثٌّٚغٌر ثٌّٕذغمز ِٓ ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز ثؽضّجػجًا، دٌةجّز ًة١ِ ث١ٌٙتجس ث٠ٌٌٍٛ ثٌْجدك 
ًة١ِ ؽّؼ١ز ثٌّٚجًف فٌثْٔٛث دج١ًّ، ًة١ِ غٌفز : ػؤجْ ثٌمٚجً، ِٖٚجًوز أػٞجء ثٌٍؾٕز

د١ٌٚس ٚؽذً ٌذٕجْ ِقّو ٕم١ٌ، ًة١ِ ؽّؼ١ز ثٌٕٚجػ١١ٓ ٔؼّز ثفٌثَ، ًة١ِ ؽّؼ١ز صؾجً 
د١ٌٚس ٔمٛال ّٕجُ، ًة١ِ ثٌٕوٚر ثاللضٚجه٠ز ثٌٍذٕج١ٔز ًف١ك ٍٔضٛس، ًة١ِ ؽّؼ١ز صٌثم١٘ 

ثالِض١جٍ فٌثٖٔج٠َ ٕجًي ػٌد١و، ٔم١خ أٙقجح ثٌفٕجهق د١جً ثألٕمٌ، ًة١ِ صؾّغ ًؽجي ثألػّجي 
فؤثه ٍِىقً، ٔجةخ ًة١ِ غٌفز د١ٌٚس ِقّو ٌّغ، ٚىٌه ٌّضجدؼز ثٌذقظ فٟ ثٌّمًٌثس ثٌٚجهًر 
ػٓ ثؽضّجع ث١ٌٙتجس ثألم١ٌ، ٚال ١ّّج صٍه ثٌّضؼٍمز دجٌوػٛر ثٌٝ ثإللفجي ثٌؼجَ فٟ ثٌٌثدغ ِٓ 

. ثٌٌٖٙ ثٌّمذً
ثْ ٌؾٛء ث١ٌٙتجس ثٌٝ ٘يث ثٌن١جً ثٌٚؼخ، ؽجء دؼو ٍٍّْز صقي٠ٌثس ثٌٝ : ٚلجي ثٌمٚجً

ثٌّْؤ١ٌٚٓ ث١ٌْج١١ّٓ ٚثٌم١جهثس ث١ٌْج١ّز دٛؽٛح ثإللالع ػٓ ثٌنطجح ث١ٌْجّٟ ثٌضٛص١ٌٞ، 
ٚدؼو ٌٙمجس ِضضج١ٌز أٍٟمضٙج ث١ٌٙتجس فٟ أوغٌ ِٓ ِٕجّذز وجْ آمٌ٘ج ػذٌ ثٌٍمجء ثٌّّٛغ ثٌيٞ 
ػمو فٟ د١جي لذً ٔق٠ٌٕٙٛٓ، ٌٚىٓ ٌألّف ٌُ صٍَك وً ٘يٖ ثٌٕوثءثس ثٌٚوٜ ثٌّطٍٛح، فضٝ 

ٍٚٙش ثٌذاله ٚثاللضٚجه ثٌٝ ِج ٔقٓ ػ١ٍٗ ث١ٌَٛ فج١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز ١ٌْش ِٓ هػجر ثٌضؼط١ً 
ٚال ِٓ ٘ٛثر ثإلٌٝثدجس، ٌىٓ صقٌوٕج ث١ٌَٛ ٔجدغ ِٓ ٚؽؼٕج ػٍٝ ِج آي ث١ٌٗ ثٌٛٝغ ثٌؼجَ ٚثٌٛٝغ 

ثاللضٚجهٞ، ِٚٓ فٌٗ ػٍٝ ثٌٍذٕج١١ٔٓ ٚال ١ّّج ثٌٖذجح ثٌٍذٕجٟٔ ثٌيٞ ال ٠ٌٔو ثْ ٔنٌْ 
. ث٠ٌَّو ِٓ ٟجلجصٗ فٟ ظً صَث٠و ٘ؾٌر ثألهِغز ثٌٍذٕج١ٔز ثٌٝ ثٌنجًػ

ٚأًِ ثْ ٠ٍمٝ ٔوثء ث١ٌٙتجس ٌٚٙمضٙج ثٌضقي٠ٌ٠ز ثألم١ٌر صؾجٚح ثٌمٜٛ ث١ٌْج١ّز، دّج ٠وفؼٙج 
ثٌٝ صغ١ٍخ ثٌٍّٚقز ث١ٌٕٟٛز ٚفٞٙج ػٍٝ صٖى١ً فىِٛز فٟ أٌّع ٚلش ِّىٓ صٞغ فٟ 

ٍُّ أ٠ٌٛٚجصٙج ِؼجٌؾز ثٌٛٝؼ١ٓ ثألِٕٟ ٚثاللضٚجهٞ، دّج ٠ّْـ دٌفغ ثٌؼخء ثٌغم١ً ػٓ 
ثاللضٚجه ثٌٍذٕجٟٔ، ٚإ٠مجف ث٠ٌَٕف ثٌيٞ صؼجٟٔ ِٕٗ ثٌّؤّْجس ثٌضؾج٠ًز، ٚإػجهر دجٌضجٌٟ هًٚثْ 

. ثٌؼؾٍز ثاللضٚجه٠ز
فٟ ثٌّؾجي ىثصٗ، أؽٌٜ ثٌمٚجً ثصٚجالًا ٘جصف١جًا دٌة١ِ ثالصقجه ثٌؼّجٌٟ ثٌؼجَ غْجْ غٚٓ، ف١ظ 

ٚٝؼٗ فٟ ًٙٛر ثٌضقٌن ثٌيٞ صؼضََ ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز صٕف١يٖ فٟ ثٌٌّفٍز ثٌّمذٍز، ٚؽٌٜ 
ثٌضأو١و ػٍٝ أ١ّ٘ز ثٌض١ْٕك د١ٓ ثٌؾجٔذ١ٓ، ٚػّك ثٌضؼجْٚ ثٌمجةُ ٚثٌّْضٌّ د١ٓ ٌٟفٟ 

ويٌه ثصفك ثٌمٚجً ٚغٚٓ ػٍٝ أ١ّ٘ز ديي وً ثٌؾٙٛه ِٓ ثؽً إٔمجى ثاللضٚجه . ثإلٔضجػ
. ٚفّج٠ضٗ، ِؼضذ٠ٌٓ ثْ ثٌؼّجي ٚأٙقجح ثٌؼًّ فٟ مٕوق ٚثفو ٌٍٛٙٛي ثٌٝ ٕجٟب ثألِجْ

 َّٓ ١ّٚؾٌٞ ثٌمٚجً فٟ ثأل٠جَ ثٌم١ٍٍز ثٌّمذٍز ث٠ٌَّو ِٓ ثإلصٚجالس دجألٌٟثف ثٌذجل١ز ثٌّؼ١ٕز، د
فٟ ىٌه ١٘تز ثٌض١ْٕك ثٌٕمجد١ز، ِٓ ثؽً دًٍٛر ث٠ٌَّو ِٓ ثألفىجً ٚٚٝغ مجًٟز ٠ٌٟك صىْٛ 

. دّغجدز ثإلٟجً ثٌفؼٍٟ ٌضقٌوجس ث١ٌٙتجس ثٌّمذٍز
إٔمجى ٌذٕجْ ِٓ ثألػظُ 

ٚهػج ٕم١ٌ وً ثٌّؤّْجس ثٌنجٙز، صؾج٠ًز ٕٚٙجػ١ز ٌِٚٚف١ز ١ّٚجف١ز ٚموِجص١ز ٚغ١ٌ٘ج، 
 ث٠ٍٛي ثٌّمذً فٟ فجي ٌُ صْضؾِخ ثٌمٜٛ 4ثٌٝ ثالّضؼوثه ٌضٕف١ي ثإللفجي ثٌؼجَ فٟ 

. ث١ٌْج١ّز ثٌٝ هػٛر ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز ٚإٔؾجٍ صٖى١ً ثٌقىِٛز ثٌؼض١ور لذً ٘يث ثٌضج٠ًل
ٚمجٟخ فٟ د١جْ ثٌٌأٞ ثٌؼجَ لجةالًا ٘يث ث١ٌَٛ ٠ٌٔوٖ صؼذ١ٌثًا فٞج٠ًجًا ػٓ ًفٕٞج ثٌّطٍك ٌىً ٘يث 
ثالّضٍٖجء دجٌوٌٚز ٕٚؼذٙج ِٚٚجٌقّٙج، ٌٚٙمز أٌُ ِو٠ّٚز ف١جي ثٌضٌثؽؼجس ٚثٌنْجةٌ ثٌىذ١ٌر 

ٚثإللفجالس ثٌضٟ صٌٞح ِؤّْجصٕج ٚأػّجٌٕج، ٚصؼذ١ٌثًا ػٓ مٛفٕج ِٓ فٚٛي ثٔفؾجً ثؽضّجػٟ، 
هثػ١جًا وً فتجس ثٌّؾضّغ ثٌٍذٕجٟٔ ٚأ١ٟجفٗ ال ١ّّج ثٌؼّجي، ثٌٝ ثٌضؼجٝو ٚثٌضىجصف ِغ ث١ٌٙتجس 

. ثاللضٚجه٠ز إلٔمجى ٌذٕجْ ٚف١جر ثٌٍذٕج١١ٔٓ ِٓ ثالػظُ
ٚأػٍٓ ثْ ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز ثٌضٟ آٌش ػٍٝ ٔفْٙج ثٌوفجع ػٓ ثاللضٚجه ثٌٟٕٟٛ ٚثٌقفجظ ػٍٝ 
ِٚجٌـ ثٌٕجُ ٌٓ صمف دؼو ث١ٌَٛ ِىضٛفز ثأل٠وٞ، ٟٚ٘ ّضىْٛ ؽجَ٘ر الصنجى مطٛثس صٚؼ١و٠ز 

.  أ٠ٍٛي4ؽو٠ور ١ّؼٍٓ ػٕٙج صذجػجًا، إىث دم١ش ثالًِٛ ػٍٝ فجٌٙج دؼو 
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ثْ ثٌي٘جح ثٌٝ ثٌٍْذ١ز ٚإػالْ ثاللفجي ثٌؼجَ ٌُ ٠ىٓ ٠ِٛجًا ِٓ ثال٠جَ أٌِثًا ِْضقذجًا : ٚلجي ٕم١ٌ
ٌوٜ ثٌمطجع ثٌنجٗ ثٌيٞ ال ٠ؤِٓ إال دجإلٔضجػ ٚثٌؼًّ ٚثٌضمّوَ ٚثالٍه٘جً، ٌىٓ دؼو وً ٘يث 

ثٌضٌثؽغ فٟ ِْضٜٛ ثالػّجي ثٌيٞ ٌُ ٠ْذك ٌٗ ِغ١ً فضٝ فٟ ثٌقٌح ثأل١ٍ٘ز ثٌٍذٕج١ٔز، ٚدؼو 
وً ٘يٖ ثإللفجالس ثٌضٟ أٟجفش دّتجس ثٌّؤّْجس، ٚدؼوِج ٌُ ٔؾو آىثٔجًا ٙجغ١ز ِٓ لذً ثٌمٜٛ 

ث١ٌْج١ّز ٌىً ثٌٌٚمجس ثٌضٟ أٍٟمضٙج ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز ػٍٝ ِوٜ ثٌْٕض١ٓ ثٌّج١ٝض١ٓ، 
ٚدؼوِج ًٚٙ ثٌٛٝغ ثالؽضّجػٟ ثٌٝ فجفز ثالٔفؾجً ٚدجصش وً ِٚجٌـ ثٌٍذٕج١١ٔٓ فٟ مطٌ، 

ـْ فٟ ثالفك ثٞ دٛثهً إ٠ؾجد١ز ٌٍنٌٚػ ِٓ ثٌٕفك إّٔج دجٌؼىِ، ٔمٛي آْ ثألٚثْ  ٚدؼوِج ٌُ ٠ٍ
ٌنطٛثس ؽ٠ٌتز ٌٚٛوجٔش غ١ٌ ِْضقذز، ٚٔمٛي ال ٌىً ِج ٠قًٚ ِٓ صو١ٌِ ِّٕٙؼ ٌىً دٕٝ 

. ثٌوٌٚز ثاللضٚجه٠ز ٚثإلؽضّجػ١ز
صظٌٙ ؽٌهر وً ثٌٕضجةؼ ثاللضٚجه٠ز ٚثٌّج١ٌز صٌثؽؼجًا ِضْجًػجًا ٌىً ثٌمطجػجس ٚويٌه ِج١ٌز : ٚأٝجف

ثٌوٌٚز، ثألٌِ ثٌيٞ ٠ٕيً دقٚٛي ث١ٙٔجً ثلضٚجهٞ ِٚجٌٟ ِج ٠ٞغ ٌذٕجْ ؽٕذجًا ثٌٝ ؽٕخ ث١ٌٛٔجْ 
َِٓ ٠ؼ١ٕٙج وٛٔٙج ػٞٛثًا فٟ ثالصقجه ثالًٚٚدٟ،  ٚثّذج١ٔج ٚلذٌٗ، دفجًق ٚثفو أْ ٘يٖ ثٌوٚي صؾو 

ثِج ٌذٕجْ فٙيٖ ثٌٌّر ال ّّـ هللا إىث ثٌَٔمٕج ٔقٛثٌٙج٠ٚز ثاللضٚجه٠ز، فْٕىْٛ فٟ ِأٍق فم١مٟ 
. ال ٠ّىٓ ثٌنٌٚػ ِٕٗ دٌْٙٛز

ٚثػضذٌ ٕم١ٌ ثْ ثٌٕضجةؼ ثال٠ؾجد١ز ثٌضٟ ٠قممٙج ثٌمطجع ثٌٌّٚفٟ ٚصط١ّٕجس فجوُ ٌِٚف ٌذٕجْ 
٠ًجٛ ّالِز فٛي لٛر ث١ٌٌٍر ِٚضجٔز ثٌٛٝغ ثٌٕموٞ، ٠ٖىالْ ػج١ٍِٓ ١ِّٙٓ ٌاللضٚجه 

ثٌٟٕٟٛ، ٌىٓ ال ٔنفٟ ٌّثًا ثْ ثّضٌّثً ثالًِٛ ػٍٝ فجٌٙج ِٓ صوً٘ٛ ٚفٛٝٝ ٚالِذجالر فٟ 
ثٌضؼجٟٟ فٟ ثًِٛ ثٌوٌٚز ٚفٟ ِمّوِٙج إّ٘جي صٖى١ً ثٌقىِٛز ثٌضٟ صؼذٌّ ثفًٞ صؼذ١ٌ ػٓ 

. ١٘ذز ثٌوٌٚز ٚلٛصٙج ١ّٚجّجصٙج، ّضؼٌّٛ وً ِج صذمٝ ٌٕج ِٓ ػٛثًِ لٛر ٌٍنطٌ
ثٌوٌٚز ثٌٍذٕج١ٔز ثٌضٟ مٌؽش ِٓ ثٌقٌح ثأل١ٍ٘ز ٚثّضطجػش دٌْػز ل١ج١ّز ثٔؾجٍ ػ١ٍّز : ٚلجي

إػجهر ثالػّجً ٚصؼٛه الػذجًا ثلضٚجه٠جًا ِٕجفْجًا فٟ ثٌّٕطمز، صمف ث١ٌَٛ ػجؽَر ٟٚ٘ صٕظٌ ثٌٝ هٚي 
ثٌؾٛثً ثٌضٟ صقمك صموِجًا وذ١ٌثًا فٟ ِنضٍف ثٌّؾجالس، فٟ ف١ٓ ال ٔقٚو ّٜٛ ثٌن١ذجس 

ٚثٌضٌثؽؼجس ٚثٌنْجةٌ ثٌضٟ ٠ٍّْٙج ثٌٖؼخ ثٌٍذٕجٟٔ ١ِٛ٠جًا فٟ ثٌىٌٙدجء ٚثالصٚجالس ٚث١ٌّجٖ 
. ٚثٌٕمً ٚثالٔضمجي ٚثٌذ١تز ٚثالهثًر ثٌؼجِز ٚثٌفْجه ٚثٌذطجٌز ٚغ١ٌ ىٌه

ُٚؽو ١ٌٍؼخ هًٚثًا ١َِّثًا فٟ ٘يٖ : ٚمضُ ٕم١ٌ ثْ ٌذٕجْ ثٌيٞ ٠ض١َّّ دّٛلؼٗ ٕٚؼذٗ ٚلوًثصٗ، 
ثٌّٕطمز ٚثٌؼجٌُ، ِٚٓ ثٌّؼ١خ ثْ ْٔضٌّ فٟ ٚٙف أٔفْٕج دٍّٛن ثٌفٌٗ ثٌٞجةؼز، فقك 
ثٌٍذٕجٟٔ ثْ ٠ؼ١ٔ دىٌثِز ٚفمٗ ثْ ٠قمك ىثصٗ ٠ٚذٕٟ دٍوٖ ٠ْٚضف١و ِٓ ٟجلجصٗ ٚلوًثصٗ 

ٚػاللجصٗ، ٚفمٗ ثْ ٠ؼ١ٔ فٟ ٟٚٓ ِْضمٌ آِٓ ١ّّو فٌّ ِْضمً ٠ٛفٌ وً ِضطٍذجس ثٌق١جر 
ثٌالةمز ألدٕجةٗ، ٘يٖ ٟ٘ ِْؤ١ٌٚجس وً ثٌمٜٛ ث١ٌْج١ّز ثٌّّْىز دَِجَ ثٌٍْطز ٚٚثؽذجصٙج، 

. ٚٔمٛي آْ ثألٚثْ ٌٚقٛر ثٌّٞجةٌ
ٌقىِٛز ثٔمجى٠ز  

ٕوه ًة١ِ ثإلصقجه ثٌؼّجٌٟ ثٌؼجَ غْجْ غٚٓ ػٍٝ أْ ٌٙمز ث١ٌٙتجس ثإللضٚجه٠ز ثألم١ٌر 
صضٌثفك ِغ ٌٙمز ثإلصقجه ٚصٛثوخ ٌٙمز ثٌّٛث١ٕٟٓ ؽ١ّؼجًا، الفضجًا إٌٝ أْ ٌذٕجْ ٠ٌٚك ث١ٌَٛ دىً 
ِىّٛٔجصٗ ثإلؽضّجػ١ز، دوءثًا ِٓ ثٌؼجًِ ٚٙٛالًا إٌٝ ثٌّْؤ١ٌٚٓ ثٌي٠ٓ ػٍٝ ثأللً ّٚفوٚث وٍّضُٙ 

أم١ٌثًا فٟ ثصؾجٖ صٖى١ً فىِٛز ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌٌّفٍز 
 أ٠ٍٛي ثٌّمذً فٟ 4ٚلجي غٚٓ ًهثًا ػٓ ِٛلف ثإلصقجه ثٌؼّجٌٟ ِٓ صقٌن ث١ٌٙتجس ثٌّمًٌ فٟ 

ثٌضقٌن ثٌّمًٌ ٠طٍك ٌٙمز ٔض١قز ِج ٍٚٙش إ١ٌٗ ثألًِٛ فٟ ثٌذٍو، : فجي ٌُ صضٖىًّ ثٌقىِٛز
مٚٛٙجًا إٔٔج لجح ل١ّٛٓ ِٓ ثٔفؾجً دٌوجْ ػٍٝ ثٌٚؼو وجفز، ّٚذك ٚفئًج وئصقجه، أْ ثألٍِز 

ّضّٙوه و١جْ ٌذٕجْ، ٍٕٚٚٙج ث١ٌَٛ إٌٝ ٘يث ثٌٛٝغ، ِج ٘ٛأفظغ ِٓ ِٖٙو ثٔفؾجًثس ث٠ٌٌِٚ 
ِٚجىث ٠ٕضظٌ ثٌّْؤٌْٚٛ أوغٌ ِٓ ىٌه ٌىٟ ٠ْجًػْٛ إٌٝ ثٌضقٌّن ! ٌٟٚثدٍِ ١ٌقيً ثٌّْؤ١ٌٚٓ

ٚثٌٖؼًٛ دّْؤ١ٌٚضُٙ ثٌىذ١ٌر ٌقً ثٌٛٝغ ثٌمجةُ ثٌيٞ ال ٠ؼجٌؼ فٟ ثػضمجهٔج، إال دضٖى١ً 
فىِٛز ثّضغٕجة١ز، إى ال ٠ّىٓ ألٞ فً ػجهٞ أْ ٠ٌّّ ٌضمط١غ ثٌٌّفٍز فٕقٓ فٟ ٚٝغ 

. ثّضغٕجةٟ لو صىْٛ ثٌّٕطمز وٍٙج فٟ فجي ثّضغٕجة١ز
فٟ ظً ٘يث ثٌؾّٛ، ٠أصٟ صقٌن ث١ٌٙتجس إلٟالق ثٌٌٚمز دٛص١ٌر ٌِصفؼز ٚدٍٙؾز أوغٌ : ٚصجدغ

فو٠ّز، ٚدّج أْ أًوجٔٙج ىث٘ذْٛ إٌٝ إلفجي ِؤّْجصُٙ، فقىّجًا ١ٍََّ ثٌؼّجي د١ٛصُٙ، ٚفٟ 
٘يٖ ثٌقجي ٔضّٕٝ أْ ٠ْذك ٘يث ثٌضقٌن صٖى١ً فىِٛز ّذك ٟٚجٌذٕج دٙج، صىْٛ لجهًر ػٍٝ 

ثٌضّٚوٞ ٌٍّٖىالس ٚثٌٚؼٛدجس ِٓ أؽً صنطٟ ثألٍِز ثٌضٟ صّٙوه ثٌى١جْ ثٌٍذٕجٟٔ، ٟٕٚجًا ٕٚؼذجًا 
ِٛلف ثإلصقجه ٘يث ّذجق فٟ ثٌٌٚمز، ٚإىث ؽجءس ث١ٌٙتجس ٌضؼذٌّ فٟ ثٌؾٙز ثٌّمجدٍز ػٓ ٘يٖ 

ثٌٌٚمز، فيٌه ٚثؽخ ًٌٚٝٚٞ إل٠ٚجي ثٌٚٛس إٌٝ ثٌّْؤ١ٌٚٓ ١ٌٌْػٛث فٟ إ٠ؾجه ثٌقٍٛي 
ٚإى وًٌّ ثٌمٛي إْ ٌُ ٠وفغ ِٖٙو ث٠ٌٌِٚ ٌٟٚثدٍِ دجٌّْؤ١ٌٚٓ إٌٝ ثٌضقٌن، فؼٕوةٍي .ثٌّالةّز

ال ث١ٌٙتجس ثإللضٚجه٠ز ٚال ثإلصقجه ثٌؼّجٌٟ ١ّقٌّوجُ٘، أوو غٚٓ أْ ٌٙمز ث١ٌٙتجس صضٌثفك ِغ 
ٌٙمز ثإلصقجه ثٌؼّجٌٟ ٚصٛثوخ ٌٙمز ثٌّٛث١ٕٟٓ ؽ١ّؼجًا، فٍذٕجْ ٠ٌٚك ث١ٌَٛ دىً ِىّٛٔجصٗ 

ثإلؽضّجػ١ز، دوءثًا ِٓ ثٌؼجًِ ثٌيٞ ٠ضّٛؽٗ إٌٝ ػٍّٗ ٌِصؼذجًا، ٚٙٛالًا إٌٝ ثٌّْؤ١ٌٚٓ ثٌي٠ٓ ػٍٝ 
ثأللً ّٚفوٚث وٍّضُٙ أم١ٌثًا فٟ ثصؾجٖ صٖى١ً فىِٛز ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌٌّفٍز، لجهًر ػٍٝ 

ًّّ ٘يث ثٌؼخء ثٌغم١ً ٌيٌه ٔؾو ًٌٝٚر فٟ ثٌضؼؾ١ً فٟ ٘يث ثألٌِ دؼ١وثًا ِٓ . ثٌّؼجٌؾز ٚصق
صٚف١ز ثٌقْجدجس ألْ ثٌٛلش غ١ٌ ِٕجّخ ٌيٌه ٚال ٌٌ٘ٓ ١ٌِٚ ٕؼذٕج دج٢م٠ٌٓ، فٕقٓ ال َٔثي 
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إٌٝ ث١ٌَٛ ٍٍُّٔ ؽٌثؿ ثٌٌّفٍز ثٌْجدمز ِٓ صج٠ًل ٌذٕجْ، ٚثٌضٟ ٠ٌّّ دٙج ث١ٌَٛ ثٌؼجٌُ ثٌؼٌدٟ 
ٍُٔوؽ ِٓ ثٌُؾقٌ ٌِص١ٓ . ػْجٔج أْ ٔضؼع ِٕٙج ٚال ٔؼٛه إٌٝ ثٌغٌق فٟ ٚفٛي صٍه ثٌٌّفٍز وٟ ال 
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 في االقفبل العبم " الهيئبت"ينضن الى " العوبلي"
 

0  
  19:57 2013 آة 29اٌخ١ّظ  

 

ػمذد اٌٍدٕخ اٌّظغشح إٌّجثمخ ِٓ ا١ٌٙئبد االلزظبد٠خ، اخزّبػب اِظ ثشئبعخ سئ١ظ ا١ٌٙئبد اٌٛص٠ش اٌغبثك 

سئ١ظ خّؼ١خ اٌّظبسف فشأغٛا ثبع١ً، سئ١ظ غشفخ ردبسح ث١شٚد : ػذٔبْ اٌمظبس، ِٚشبسوخ أػضبء اٌٍدٕخ

ٚخجً ٌجٕبْ ِحّذ شم١ش، سئ١ظ خّؼ١خ اٌظٕبػ١١ٓ ٔؼّخ افشاَ، سئ١ظ خّؼ١خ ردبس ث١شٚد ٔمٛال شّبط، سئ١ظ 

شبسي ػشث١ذ، ٔم١ت " اٌفشأشب٠ض"إٌذٚح االلزظبد٠خ اٌٍجٕب١ٔخ سف١ك صٔزٛد، سئ١ظ خّؼ١خ رشاخ١ض االِز١بص 

أطحبة اٌفٕبدق ث١بس األشمش، ٚسئ١ظ ردّغ سخبي األػّبي فؤاد صِىحً، ٔبئت سئ١ظ غشفخ ث١شٚد ِحّذ ٌّغ، 

ٚرٌه ٌّزبثؼخ اٌجحث فٟ اٌّمشساد اٌزٟ طذسد ػٓ اخزّبع ا١ٌٙئبد االخ١ش، ٚال ع١ّب رٍه اٌّزؼٍمخ ثبٌذػٛح اٌٝ 

 . االلفبي اٌؼبَ فٟ اٌشاثغ ِٓ اٌشٙش اٌّمجً

 

 خيبر صعب
ٌدٛء ا١ٌٙئبد اٌٝ ٘زا اٌخ١بس اٌظؼت، خبء ثؼذ عٍغٍخ "ٚأشبس اٌشئ١ظ ػذٔبْ اٌمظبس فٟ ٘زا اٌّدبي اٌٝ أْ 

رحز٠شاد، اٌٝ اٌّغؤ١ٌٚٓ اٌغ١بع١١ٓ ٚاٌم١بداد اٌغ١بع١خ، ثٛخٛة اإللالع ػٓ اٌخطبة اٌغ١بعٟ اٌزٛر١شٞ، 

ٚثؼذ طشخبد ِززب١ٌخ أطٍمزٙب ا١ٌٙئبد فٟ أوثش ِٓ ِٕبعجخ وبْ آخش٘ب ػجش اٌٍمبء اٌّٛعغ اٌزٞ ػمذ فٟ اٌج١بي 

لجً حٛاٌٝ اٌشٙش٠ٓ، ٌٚىٓ ٌألعف ٌُ رٍك وً ٘زٖ إٌذاءاد اٌظذٜ اٌّطٍٛة، حزٝ ٚطٍذ اٌجالد ٚٚطً 

 ." االلزظبد اٌٝ ِب ٔحٓ ػ١ٍٗ ا١ٌَٛ

 

اْ ا١ٌٙئبد االلزظبد٠خ ١ٌغذ ِٓ دػبح اٌزؼط١ً ٚال ِٓ ٘ٛاح اإلضشاثبد، ٌٚىٓ رحشوٕب ا١ٌَٛ ٔبثغ ِٓ :"ٚلبي 

ٚخؼٕب ػٍٝ ِب آي ا١ٌٗ اٌٛضغ اٌؼبَ ٚاٌٛضغ االلزظبدٞ، ِٚٓ حشص ػٍٝ اٌٍجٕب١١ٔٓ ٚال ع١ّب اٌشجبة اٌٍجٕبٟٔ 

 ." اٌزٞ ال ٔش٠ذ اْ ٔخغش اٌّض٠ذ ِٓ طبلبرٗ فٟ ظً رضا٠ذ ٘دشح األدِغخ اٌٍجٕب١ٔخ اٌٝ اٌخبسج

 

 أهن واقتصبد
٠ٍمٝ ٔذاء ا١ٌٙئبد ٚطشخزٙب اٌزحز٠ش٠خ األخ١شح ردبٚة اٌمٜٛ اٌغ١بع١خ، ثّب "ٚأًِ اٌمظبس فٟ ٘زا اٌّدبي، اْ 

٠ذفؼٙب اٌٝ رغ١ٍت اٌّظٍحخ اٌٛط١ٕخ ٚحضٙب ػٍٝ رشى١ً حىِٛخ فٟ اعشع ٚلذ ِّىٓ رضغ فٟ عٍُ أ٠ٌٛٚبرٙب 

ِؼبٌدخ اٌٛضؼ١ٓ األِٕٟ ٚااللزظبدٞ، ثّب ٠غّح فٟ سفغ اٌؼتء اٌثم١ً ػٓ االلزظبد اٌٍجٕبٟٔ، ٚإ٠مبف إٌض٠ف 

 ." اٌزٞ رؼب١ٔٗ اٌّؤعغبد اٌزدبس٠خ، ٚ ثبٌزبٌٟ إػبدح دٚساْ اٌؼدٍخ االلزظبد٠خ

 

فٟ اٌّدبي رارٗ، أخشٜ اٌمظبس ارظبال ٘برف١ب ثشئ١ظ االرحبد اٌؼّبٌٟ اٌؼبَ غغبْ غظٓ، ح١ث ٚضؼٗ فٟ 
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طٛسح اٌزحشن اٌزٞ رؼزضَ ا١ٌٙئبد االلزظبد٠خ رٕف١زٖ فٟ اٌّشحٍخ اٌّمجٍخ، ٚخشٜ اٌزأو١ذ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌزٕغ١ك "

أ١ّ٘خ "وزٌه ارفك اٌمظبس ٚغظٓ ػٍٝ ". ث١ٓ اٌدبٔج١ٓ، ٚػٍٝ ػّك اٌزؼبْٚ اٌمبئُ ٚاٌّغزّش ث١ٓ طشفٟ اإلٔزبج

اٌؼّبي ٚأطحبة اٌؼًّ فٟ خٕذق ٚاحذ "، ِؼزجش٠ٓ اْ "ثزي وً اٌدٙٛد ِٓ اخً إٔمبر ٚحّب٠خ االلزظبد

 ." ٌٍٛطٛي اٌٝ شبطئ األِبْ

 

ٚع١دشٞ اٌمظبس فٟ األ٠بَ اٌم١ٍٍخ اٌّمجٍخ اٌّض٠ذ ِٓ االرظبالد ثجبلٟ األطشاف اٌّؼ١ٕخ ثّٓ فٟ رٌه ١٘ئخ 

اٌزٕغ١ك إٌمبث١خ، ِٓ اخً ثٍٛسح اٌّض٠ذ ِٓ األفىبس ٚٚضغ خش٠طخ طش٠ك رىْٛ ثّثبثخ اإلطبس اٌفؼٍٟ ٌزحشوبد 

  . ا١ٌٙئبد اٌّمجٍخ

 

 غصن 
طشخخ ا١ٌٙئبد اإللزظبد٠خ األخ١شح رزشافك ِغ طشخخ "شذد سئ١ظ اإلرحبد اٌؼّبٌٟ اٌؼبَ غغبْ غظٓ ػٍٝ أْ 

ٔبرٗ اإلخزّبػ١خ، ثذءاًا ِٓ "، الفزبًا إٌٝ أْ "اإلرحبد ٚرٛاوت طشخخ اٌّٛاط١ٕٓ خ١ّؼبًا  ّٛ ٌجٕبْ ٠ظشخ ا١ٌَٛ ثىً ِى

اٌؼبًِ ٚطٛالًا إٌٝ اٌّغؤ١ٌٚٓ اٌز٠ٓ ػٍٝ األلً ّٚحذٚا وٍّزُٙ أخ١شاًا فٟ اردبٖ رشى١ً حىِٛخ ػٍٝ ِغزٜٛ 

 ." اٌّشحٍخ

 

أ٠ٍٛي اٌّمجً فٟ حبي ٌُ  4ػٓ ِٛلف اإلرحبد اٌؼّبٌٟ ِٓ رحشن ا١ٌٙئبد اٌّمشس فٟ " اٌّشوض٠خ"ٚلبي غظٓ ٌـ

اٌزحشن اٌّمشس ٠طٍك طشخخ ٔز١حخ ِب ٚطٍذ إ١ٌٗ األِٛس فٟ اٌجٍذ، خظٛطبًا إٔٔب ػٍٝ لبة : رزشّىً اٌحىِٛخ

لٛع١ٓ ِٓ أفدبس ثشوبْ ػٍٝ اٌظؼذ وبفخ، ٚعجك ٚحزسٔب وئرحبد، أْ األصِخ عزّٙذد و١بْ ٌجٕبْ، ٚٚطٍٕب ا١ٌَٛ 

ِٚبرا ٠ٕزظش ! ِب ٘ٛ أفظغ ِٓ ِشٙذ أفدبساد اٌش٠ٚظ ٚطشاثٍظ ١ٌحزس اٌّغؤ١ٌٚٓ. إٌٝ ٘زا اٌٛضغ

اٌّغؤٌْٚٛ أوثش ِٓ رٌه ٌىٟ ٠غبسػٛا إٌٝ اٌزحّشن ٚاٌشؼٛس ثّغؤ١ٌٚزُٙ اٌىج١شح ٌحً اٌٛضغ اٌمبئُ اٌزٞ ال 

فٕحٓ فٟ . ٠ؼبٌح فٟ اػزمبدٔب، إال ثزشى١ً حىِٛخ اعزثٕبئ١خ، إر ال ٠ّىٓ ألٞ حً ػبدٞ أْ ٠ّّش ٌزمط١غ اٌّشحٍخ

 . ٚضغ اعزثٕبئٟ لذ رىْٛ إٌّطمخ وٍٙب فٟ حبي اعزثٕبئ١خ

 

، ٠أرٟ رحشن ا١ٌٙئبد إلطالق اٌظشخخ ثٛر١شح ِشرفؼخ ٚثٍٙدخ أوثش حذ٠ّخ، ٚثّب أْ : ٚربثغ ّٛ فٟ ظً ٘زا اٌد

أسوبٔٙب را٘جْٛ إٌٝ إلفبي ِؤعغبرُٙ، فحىّبًا ع١ٍضَ اٌؼّبي ث١ٛرُٙ، ٚفٟ ٘زٖ اٌحبي ٔزّٕٝ أْ ٠غجك ٘زا اٌزحشن 

رشى١ً حىِٛخ عجك ٚطبٌجٕب ثٙب، رىْٛ لبدسح ػٍٝ اٌزظّذٞ ٌٍّشىالد ٚاٌظؼٛثبد ِٓ أخً رخطٟ األصِخ اٌزٟ 

ِٛلف اإلرحبد ٘زا عجّبق فٟ اٌظشخخ، ٚإرا خبءد ا١ٌٙئبد ٌزؼجّش فٟ اٌدٙخ . رّٙذد اٌى١بْ اٌٍجٕبٟٔ، ٚطٕبًا ٚشؼجبًا 

اٌّمبثٍخ ػٓ ٘زٖ اٌظشخخ، فزٌه ٚاخت ٚضشٚسٞ إل٠ظبي اٌظٛد إٌٝ اٌّغؤ١ٌٚٓ ١ٌغشػٛا فٟ إ٠دبد اٌحٍٛي 
 . اٌّالئّخ

a
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واتتقب  لل االالراة « المصيبة»طرفب االوتبج جمعتهمب   
 معبًا 

أؽّؼش ١٘تجس ثٌّؾضّغ ثٌّؤٟ وجفز ِٓ أًدجح ػًّ ٚػّجي ٚثّجصير 
ٚٙٛال ثٌٝ ِٛظفٟ ثٌمطجع ثٌؼجَ ػٍٝ ثْ ٠ىْٛ ٠َٛ ثالًدؼجء ثٌّمذً، ٠َٛ 

إٟالق ثٌٌٚمز ثٌّو٠ّٚز فٟ ٚؽٗ ثٌّْؤ١ٌٚٓ ث١ٌْج١١ّٓ ٚثٌم١جهثس 
. صٖى١ً فىِٛز: ث١ٌْج١ّز، ٌٍّٕجهثر دّطٍخ ِّٛفو

ثصفك ٌٟفج ثإلٔضجػ ػٍٝ صؼط١ً ثٌذٍو ًٕٚ فٌوضٗ ثاللضٚجه٠ز ٠َٛ ثالًدؼجء ثٌّمذً، دوػٛر ِٓ ث١ٌٙتجس 

ثاللضٚجه٠ز اللفجي ثٌّؤّْجس ثٌنجٙز، صؾج٠ًز ٕٚٙجػ١ز ٌِٚٚف١ز ١ّٚجف١ز ٚموِجص١ز ٚغ١ٌ٘ج، 
. دٙوف ثٌٞغ٠ ِٓ أؽً صأ١ٌف فىِٛز

 
ٚفٟ ِٛثٍثر ٘يث ثٌضقٌّن، صؼّو ١٘تز ثٌض١ْٕك ثٌٕمجد١ز ػّوصٙج ٌٍَٕٚي ثٌٝ ثٌٖجًع فٟ ثٌضج٠ًل ٔفْٗ، 

صأ١ٌف فىِٛز، ٚلو هػش لجػوصٙج ثٌٖؼذ١ز ٌالػضٚجَ فٟ ثٌٌثدغ ِٓ ث٠ٍٛي : صقش ثٌٖؼجً ٔفْٗ ث٠ٞج

. ثِجَ ثٌٌْث٠ج ثٌقى١ِٛز فٟ وجفز ِقجفظجس ٌذٕجْ
 

فٟ ٘يث ثالٟجً، ػموس ثٌٍؾٕز ثٌّٚغٌر ثٌّٕذغمز ػٓ ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز، ثؽضّجػج ثِِ، دٌةجّز 
ًة١ِ ث١ٌٙتجس ث٠ٌٌٍٛ ثٌْجدك ػؤجْ ثٌمٚجً، ٌّضجدؼز ثٌذقظ فٟ ثٌّمًٌثس ثٌضٟ ٙوًس ػٓ ثؽضّجع 

. ث١ٌٙتجس ثالم١ٌ، ٚال ١ّّج صٍه ثٌّضؼٍمز دجٌوػٛر ثٌٝ ثاللفجي ثٌؼجَ فٟ ثٌٌثدغ ِٓ ثٌٌٖٙ ثٌّمذً

 
ثْ ثؽضّجع ثٌٍؾٕز وجْ ثؽٌثة١ج ص١ّٙوث " ثٌؾ٠ًّٛٙز"ٚأٚٝـ ًة١ِ ؽّؼ١ز صؾجً د١ٌٚس ٔمٛال ّٕجُ ٌـ

ًّ ؽّؼ١ز ثصنجى٘ج، ِغً ؽّؼ١ز . ٌضقٌن ثالّذٛع ثٌّمذً ُّ أمي ثٌؼٍُ دىجفز ثالؽٌثءثس ثٌضٟ صٕٛٞ و ٚص
ثٌّٚجًف ٚؽّؼ١ز ثٌضؾجً ٚؽّؼ١ز ثٌٕٚجػ١١ٓ ٚغ١ٌ٘ج، ف١ظ ّضؼمو ثؽضّجػجس ِٕفٌهر، صطٍخ مالٌٙج 

. ِٓ ثٌّٕضْذ١ٓ ث١ٌٙج، ثالٌضَثَ دمٌثً ثاللفجي ثالًدؼجء ثٌّمذً
 

وّج إٔجً ّٕجُ ثٌٝ أْ ثٌٍؾٕز ثٌّٚغٌر ّضؼمو ثؽضّجػج آمٌ ثٚثمٌ ثالّذٛع ثٌقجٌٟ ٌذًٍٛر 

. ثٌضوثد١ٌ ثٌّضنير، صق١ٌٞث ١ٌَٛ ثٌٌثدغ ِٓ ث٠ٍٛي، ٠َٛ ثلفجي ثٌمطجع ثٌنجٗ
 

 القصبر
 

ٌؾٛء ث١ٌٙتجس ثٌٝ ٘يث ثٌن١جً ثٌٚؼخ، ؽجء دؼو "إٔجً ثٌٌة١ِ ػؤجْ ثٌمٚجً فٟ ٘يث ثٌّؾجي ثٌٝ أْ 

ٍٍّْز صقي٠ٌثس، ثٌٝ ثٌّْؤ١ٌٚٓ ث١ٌْج١١ّٓ ٚثٌم١جهثس ث١ٌْج١ّز، دٛؽٛح ثإللالع ػٓ ثٌنطجح 
ث١ٌْجّٟ ثٌضٛص١ٌٞ، ٚدؼو ٌٙمجس ِضضج١ٌز أٍٟمضٙج ث١ٌٙتجس فٟ أوغٌ ِٓ ِٕجّذز وجْ آمٌ٘ج ػذٌ 

غ ثٌيٞ ػمو فٟ ثٌذ١جي لذً فٛثٌٟ ث٠ٌٌٖٙٓ، ٌٚىٓ ٌألّف ٌُ صٍك وً ٘يٖ ثٌٕوثءثس  ّّ ثٌٍمجء ثٌّٛ
". ثٌٚوٜ ثٌّطٍٛح، فضٝ ٍٚٙش ثٌذاله ًٚٚٙ ثاللضٚجه ثٌٝ ِج ٔقٓ ػ١ٍٗ ث١ٌَٛ

 
ثْ ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز ١ٌْش ِٓ هػجر ثٌضؼط١ً ٚال ِٓ ٘ٛثر ثإلٌٝثدجس، ٌٚىٓ صقٌوٕج ث١ٌَٛ :"ٚلجي 

ٔجدغ ِٓ ٚؽؼٕج ػٍٝ ِج آي ث١ٌٗ ثٌٛٝغ ثٌؼجَ ٚثٌٛٝغ ثاللضٚجهٞ، ِٚٓ فٌٗ ػٍٝ ثٌٍذٕج١١ٔٓ ٚال 

١ّّج ثٌٖذجح ثٌٍذٕجٟٔ ثٌيٞ ال ٠ٌٔو ثْ ٔنٌْ ث٠ٌَّو ِٓ ٟجلجصٗ فٟ ظً صَث٠و ٘ؾٌر ثألهِغز 
". ثٌٍذٕج١ٔز ثٌٝ ثٌنجًػ

 
٠ٍمٝ ٔوثء ث١ٌٙتجس ٌٚٙمضٙج ثٌضقي٠ٌ٠ز ثألم١ٌر صؾجٚح ثٌمٜٛ "ٚأًِ ثٌمٚجً فٟ ٘يث ثٌّؾجي، ثْ 

ث١ٌْج١ّز، دّج ٠وفؼٙج ثٌٝ صغ١ٍخ ثٌٍّٚقز ث١ٌٕٟٛز ٚفٞٙج ػٍٝ صٖى١ً فىِٛز فٟ ثٌّع ٚلش 

ِّىٓ صٞغ فٟ ٍُّ أ٠ٌٛٚجصٙج ِؼجٌؾز ثٌٛٝؼ١ٓ ثألِٕٟ ٚثاللضٚجهٞ، دّج ٠ّْـ فٟ ًفغ ثٌؼخء 
ثٌغم١ً ػٓ ثاللضٚجه ثٌٍذٕجٟٔ، ٚإ٠مجف ث٠ٌَٕف ثٌيٞ صؼج١ٔٗ ثٌّؤّْجس ثٌضؾج٠ًز، ٚإػجهر دجٌضجٌٟ 

". هًٚثْ ثٌؼؾٍز ثاللضٚجه٠ز
 

ًٙٛر "ٚوجْ ثٌمٚجً أؽٌٜ ثصٚجال ٘جصف١ج دٌة١ِ ثالصقجه ثٌؼّجٌٟ ثٌؼجَ غْجْ غٚٓ، ف١ظ ٚٝؼٗ فٟ 

ثٌضقٌن ثٌيٞ صؼضََ ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز صٕف١يٖ فٟ ثٌٌّفٍز ثٌّمذٍز، ٚؽٌٜ ثٌضأو١و ػٍٝ أ١ّ٘ز 
". ثٌض١ْٕك د١ٓ ثٌؾجٔذ١ٓ، ٚػٍٝ ػّك ثٌضؼجْٚ ثٌمجةُ ٚثٌّْضٌّ د١ٓ ٌٟفٟ ثإلٔضجػ

 
، ِؼضذ٠ٌٓ "أ١ّ٘ز ديي وً ثٌؾٙٛه ِٓ ثؽً إٔمجى ٚفّج٠ز ثاللضٚجه"ويٌه ثصفك ثٌمٚجً ٚغٚٓ ػٍٝ 

". ثٌؼّجي ٚأٙقجح ثٌؼًّ فٟ مٕوق ٚثفو ٌٍٛٙٛي ثٌٝ ٕجٟب ثألِجْ"ثْ 
 

 غصه

 
لٌثً ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز، ثٌيٞ ثػضذٌٖ دغج٠ز "ثْ ثٌمٚجً أٍٟؼٗ ػٍٝ " ثٌؾ٠ًّٛٙز"ٚلو أوو غٚٓ ٌـ

ثالصقجه ثٌؼّجٌٟ هثػُ ٌٙيث ثٌضقٌن، ِٚغ إلفجي ثٌّؤّْجس، ١ّضٛلف "، ١ٌِٖث ثٌٝ ثْ "ثال١ّ٘ز
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". ثٌؼّجي ػٓ ثٌؼًّ دطذ١ؼز ثٌقجي

 
ٚثػضذٌ ًة١ِ ثالصقجه ثٌؼّجٌٟ ثْ ِٖج٘و ثٌضفؾ١ٌثس ثٌضٟ صٌث٘ج ػ١ْٛ ثٌّْؤ١ٌٚٓ ث١ٌْج١١ّٓ ٚال 

ُّ ثٌّٖج٘و ثٌقم١م١ز ثٌضٟ ٠ؾخ ثْ صوفؼُٙ ٌضٖى١ً فىِٛز ثّضغٕجة١ز  صٌث٘ج ػمٌُٛٙ، ٟ٘ ث٘

ًّّ صوثػ١جس ثٌٌّفٍز ثٌٌثٕ٘ز . ؽجِؼز، لجهًر ػٍٝ صق
 

ًٚهث ػٍٝ ّؤثي، لجي غٚٓ ثْ ثالصقجه ثٌؼّجٌٟ ثٌؼجَ ٌُ ٠ضٍك هػٛر ٌٍّٖجًوز فٟ ثؽضّجػجس 
ُّ ثصنجى لٌثً ثإللفجي، ٚصذ١ٍغٕج ث٠جٖ"ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز،  ". دً ص

 
 محتىض

 

ٚف١ّج أػٍٓ ثٌمٚجً ثٔٗ ١ّؾٌٞ فٟ ثأل٠جَ ثٌم١ٍٍز ثٌّمذٍز ث٠ٌَّو ِٓ ثالصٚجالس دذجلٟ ثألٌٟثف 
ثٌّؼ١ٕز، دّٓ فٟ ىٌه ١٘تز ثٌض١ْٕك ثٌٕمجد١ز، ِٓ ثؽً دًٍٛر ث٠ٌَّو ِٓ ثألفىجً ٚٚٝغ مجًٟز 

٠ٌٟك صىْٛ دّغجدز ثإلٟجً ثٌفؼٍٟ ٌضقٌوجس ث١ٌٙتجس ثٌّمذٍز، لجي ٔم١خ ثٌّؼ١ٍّٓ فٟ ثٌّوثًُ 
ثٌنجٙز ٔؼّز ِقفٛٛ ثٔٗ صٌثِٕج ِغ ثؽضّجع ١٘تجس ثاللضٚجه٠ز ٠َٛ ثالع١ٕٓ، ػموس ١٘تز ثٌض١ْٕك 

ثٌٕمجد١ز ثؽضّجػج ٌٙج ث٠ٞج، ٚلًٌس ثٌضقٌن ِٓ ؽٙضٙج ٌٍٞغ٠ ِٓ أؽً صٖى١ً فىِٛز ِٓ مالي 

. ثالػضٚجِجس فٟ ثٌٌثدغ ِٓ ث٠ٍٛي
 

 ِقجفظجس فٟ ٌذٕجْ ثِجَ ثٌٌْث٠ج 6ثْ ثالػضٚجِجس ّضمجَ فٟ " ثٌؾ٠ًّٛٙز"ٚلجي ِقفٛٛ ٌـ
ٚلو هػش ١٘تز . ثٌقى١ِٛز ثٌْجػز ثٌؼجٌٕر ٙذجفج فٟ ٌٟثدٍِ، ؽذً ٌذٕجْ، ١ٙوث، ٍفٍز، ٚد١ٌٚس

ثٌض١ْٕك لجػوصٙج ثٌٖؼذ١ز ٚصضٛثًٙ ِغ وجفز ١٘تجس ثٌّؾضّغ ثٌّؤٟ ٌقٖو ثوذٌ ػوه ِٓ 
. ثٌؾّج١ٌ٘ مالي ثالػضٚجِجس

 

ٚلجي ثْ ١٘تز ثٌض١ْٕك ٚث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز ٠ؾّؼٙج ٘وف ِٖضٌن ث٢ْ ٘ٛ صٖى١ً فىِٛز، ًغُ 
ثْ ٕ٘جن ثٔمْجِجس د١ٓ ثٌطٌف١ٓ فٟ ِج ٠ضؼٍّك دّٛثلف دؼٜ ث١ٌٙتجس ثٌٍْذ١ز صؾجٖ ٍٍّْز ثٌٌصخ 

. ٚثٌٌٚثصخ
 

ًٚهث ػٍٝ ّؤثي، ثٚٝـ ِقفٛٛ ثٔٗ ٌُ ٠ضُ ثالصٚجي دؼو د١ٓ ث١ٌٙتجس ثاللضٚجه٠ز ١٘ٚتز ثٌض١ْٕك، 

". إٔمجى ٌذٕجْ"ٌٚىٕٕج ِْضؼّوْٚ ٌٍضٞجِٓ ِغ ٘يث ثٌضقٌّن صقش ػٕٛثْ "

 
 

Back to Top 
 

  

 


