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  25714العدد  - 82السنة  - 2015حزٌران  26

 إقتصاد
 

اللقاء خطوة أولى " فلنكتب تارٌخنا كً ال ٌكتبنا التارٌخ... المراوحة قاتلة: " حزٌران25نداء 

Error والتصعٌد ٌبدو حتمٌاً لتفادي االنتحار... ناجحة
 

 (ابرهٌم الطوٌل).  حزٌران فً البٌال25المشاركون فً نداء 

 سلوى بعلبكً 

 2015حزٌران  26

فً منطقة تقؾ على حافة المصابر التارٌخٌة بٌن احتماالت التفكك والفوضى وتختبر شعوبها الحٌاة 
هذه . والموت فً وقت واحد، ٌصمد لبنان على الخط الفاصل بٌن زمنٌن واحد لألمل وآخر لخٌبة األمل

فكان بمثابة صرخة حتى ال " البٌال"الذي اطلقته قوى االنتاج من "  حزٌران25نداء "المقدمة جاءت فً 
 .ٌنزلق لبنان نحو الهاوٌة

ماذا بعد؟ وهل ستنحصر : على رؼم ان هذه الصرخة مدوٌة وموحدة، اال ان العدٌد من المشاركٌن سأل
حٌث اطلقت، أم أن صداها سٌصل الى مسامع المسؤولٌن فٌنتخبوا ربٌسا " البٌال"هذه الصرخة فً 

؟ وماذا لو ان هذا النداء كان كؽٌره من النداءات التً "ٌجمع االوصال وٌرمم المؤسسات"للجمهورٌة 
اطلقتها الهٌبات االقتصادٌة ولم تلق أي تجاوب؟ االجوبة عن هذه االسبلة اختصرها النابب روبٌر فاضل 

على اهمٌة ابعاد التحرك عن السٌاسة النها الخطر الوحٌد " النهار"الذي اطلق فكرة التحرك، اذ شدد لـ
فالمجتمعون لٌس همهم من هذا اللقاء تحقٌق مطالب قطاعاتهم، بل أن صرختهم جامعة . على هذه الحركة

لعل اهل السٌاسة ٌسمعون ان البلد اصبح على وشك االنهٌار، فٌسٌروا المؤسسات حتى ال ٌقع لبنان فً 
 ."المحظور

وأهمٌة هذا اللقاء برأٌه، انه للمرة االولى، ٌتم جمع كل مكونات المجتمع المنتج ولٌس الهٌبات االقتصادٌة 
فالخطر على هذه الحركة ان نقول انها حركة الهٌبات او النقابات، والخطر اآلخر ان نقول ان . فحسب

هذه الحركة تخص الجمٌع خصوصا حٌال مطلب انتخاب ربٌس .  آذار14 أو 8هذه الحركة تخص 

http://www.annahar.com/author/74-????-??????-
http://www.annahar.com/author/74-????-??????-
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 ."الجمهورٌة الذي ٌطالب فٌه جمٌع االفرقاء
وألن فاضل مقتنع بأن األسابٌع واألشهر المقبلة ستكون أكثر صعوبة سٌاسٌاً واقتصادٌاً واجتماعٌاً '

ومعٌشٌاً وستزداد سوءاً، لذا فإن التصعٌد وسط هذه الظروؾ ٌبدو حتمٌاً، هذه خطوة أولى ناجحة، 
 ."وسنصعد ونضؽط تدرٌجاً حتى ٌسمع من كان به صمم

أصحاب العمل والعمال :  شخصٌة من القوى االنتاجٌة بمختلؾ قطاعاتها15وفً اللقاء كانت كلمات لـ
والنقابات والمهن الحرة وهٌبات المجتمع األهلً، النابب روبٌر فاضل، ربٌس الجمعٌة اللبنانٌة لتراخٌص 

االمتٌاز شارل عربٌد، ربٌس الهٌبات االقتصادٌة عدنان القصار، ربٌس اتحاد ؼرفة التجارة والصناعة 
والزراعة فً لبنان محمد شقٌر، ربٌس االتحاد العمالً العام ؼسان ؼصن، نقٌب المحامٌن جورج جرٌج، 

ربٌس ؼرفة التجارة والصناعة والزراعة فً صٌدا والجنوب محمد صالح، نقٌب االطباء أنطوان 
، ربٌس جمعٌة المصارؾ فرانسوا باسٌل، نقٌب المهندسٌن (عن المجتمع المدنً)بستانً، حٌاة أرسالن 

خالد شهاب، ربٌس جمعٌة الصناعٌٌن فادي الجمٌل، ربٌس جمعٌة التجار نقوال شماس، نقٌب الصٌادلة 
 .ربٌع حسونة، وربٌس المؤسسات السٌاحٌة بٌار األشقر

واذا كانت الكلمات أجمعت على صعوبة األوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة والمعٌشٌة التً باتت تهدد 
مكونات المجتمع اللبنانً وتدفعه نحو االنتحار، فإن النداء الذي تاله عربٌد نٌابة عن كل الحاضرٌن 

وضع االصبع على الجرح، واختصر المخاوؾ التً تنتاب الجمٌع فً حال بقٌت المؤسسات الدستورٌة 
فاالستقرار النسبً وعدم الخروج عن المبادئ الوطنٌة التأسٌسٌة ووثٌقة الوفاق الوطنً ٌحٌٌان . "معطلة

األمل بالمحافظة على الكٌان والصٌؽة والنظام وسط عواصؾ الجوار، فٌما الشلل وتدمٌر المؤسسات 
الدستورٌة وإعاقة االنتاج وممارسة ترؾ الرقص السٌاسً فوق البركان، عوامل تضاعؾ الخشٌة 

 ."والخٌبة من القضاء على المستقبل
: ، بدأ عربٌد النداء بالقول"ال حٌاة لمن تنادي فٌه"وفٌما ٌسأل البعض عن ماهٌة التحرك وأهدافه فً بلد 

الن االقتصاد لٌس إال جوهر السٌاسة، على : "، لٌكمل بعدها الجواب بالقول"ال حٌاة لمن ال ٌنادي"
السٌاسة أن تكون فً خدمة االقتصاد ومصالح المواطنٌن، وألن الدولة هً اإلطار الضامن للمجتمع الحر 
والمزدهر والمتعدد وهً إطار العٌش سوٌاً، وألن العجز السٌاسً ٌؤدي الى زٌادة العجز المالً والعجز 
عن مكافحة البطالة والهجرة، وكً ال ٌفوتنا المؤجل فً النمو واالعمار والقروض والقرارات، وكً ال 
ٌصبح لبنان مقّراً للنازحٌن ومستقّراً لالجبٌن ومنطلقاً لتصدٌر الكفاٌات وعموم اللبنانٌٌن، لهذا كلّه فإن 

قوى االنتاج التقت للتحذٌر من تحّول الفراغ الموقت الى مأزق دابم ٌقضً على كل أمل بالنهوض 
 ."االقتصادي واالجتماعً والوطنً

المؤتمنة على لقمة العٌش وعلى مفاصل "هً " البٌال"أمام هذا الواقع، وألن القوى التً اجتمعت فً 
، داعٌة اللبنانٌٌن الى "االقتصاد والنمّو، عاهدت الجمٌع على مقاومة سلوك النحر واالنتحار واالنتظار

مؤازرتها فً الضؽط إلعادة إحٌاء المؤسسات وفً مقّدمها رباسة الجمهورٌة وتالٌاً دورة الحٌاة "
 ."الطبٌعٌة

مسٌرة الحٌاة "، ثم دعوة الى اكمال "التراجع القاتل"ختام النداء حّض على رفض المراوحة التً تعنً 
، ستبدأ "النداء الجامع"بعد هذا ". فلنكتب تارٌخنا كً ال ٌكتبنا التارٌخ. لنبدأ التحسٌن والتطوٌر والتقّدم

االجتماعات المكثفة مع ممثلً مكونات المجتمع، لكً تتخذ الخطوات التالٌة، والتً لم ٌستبعد فاضل أن 
 .تصل الى حد االقفال العام

أنه مع انتخاب ربٌس سنبعد عنا "وماذا لو تم انتخاب ربٌس للجمهورٌة فً الفترة القرٌبة؟ ٌؤكد فاضل 
األزمة التً نعٌشها والتً تهّدد كٌان لبنان، فً موازاة معالجة هادبة لكل المشكالت الحٌاتٌة واالجتماعٌة 

 ."واالقتصادٌة األخرى
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 صؽضخ ثٛخٗ اٌكٍطخ اٌك١بق١خ ٌٛلف االٔزسبؼ اٌدّبػٟ

ا١ٌٙئبد االلزصبظ٠خ، االرسبظ اٌؼّبٌٟ اٌؼبَ، ١٘ئبد اٌّدزّغ اٌّعٟٔ، »، اِف، اٌػٞ خّغ «اٌج١بي»ٌمبء 

، ٌُ ٠طزٍف ػٓ غ١ؽٖ ِٓ اٌٍمبءاد اٌكبثمخ، فٟ اٌّىبْ غارٗ، ٚفٟ ِضّْٛ اٌىٍّبد «ٔمبثبد اٌّٙٓ اٌسؽح

غاد إٌجؽح اٌؼب١ٌخ، ٚغاد اٌّضّْٛ اٌٛازع، ضصٛصبً زٛي االؾِخ االلزصبظ٠خ ٚاالخزّبػ١خ ٚاٌّؼ١ش١خ، 

ر١ّؿ اٌٍمبء . ٚػعَ لعؼح اٌمطبػبد االلزصبظ٠خ ػٍٝ رسًّ رجؼبرٙب اٌّزؽافمخ ِغ ِب ٠دؽٞ زٌٕٛب إل١ّ١ٍبً 

ثبٌسشع االلزصبظٞ ٚإٌمبثٟ ٚاٌؼّبٌٟ ثشىً ضبص، اٌػٞ أطٍك صؽضخ ثٛخٗ اٌطجمخ اٌك١بق١خ ثضؽٚؼح 

. ػعَ ثمبء اٌدّٙٛؼ٠خ ِٓ ظْٚ ؼأـ، ثبػزجبؼ٘ب اٌّسؽن األقبـ ٌجبلٟ اٌّؤقكبد اٌعقزٛؼ٠خ ٚاإلظاؼ٠خ
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األؾِخ االلزصبظ٠خ ٚاالخزّبػ١خ ٚاٌّؼ١ش١خ ٚازعح ِٓ األؾِبد اٌضبغطخ ٚأضطؽ٘ب، فٟ اقجبثٙب ٚٔزبئدٙب، 

فبقجبثٙب ٟ٘ اٌك١بقبد اٌؽق١ّخ االلزصبظ٠خ اٌزٟ أزٙدزٙب اٌسىِٛبد اٌّزؼبلجخ، فٟ ظً غ١بة شجٗ وٍٟ، إْ 

ٚلع خبءد اؾِخ اٌشًٍ اٌسىِٟٛ ٚاٌؼدؿ ػٓ رأ١ِٓ أظٔٝ ِمِٛبد االقزّؽاؼ . ٌُ ٠ىٓ و١ٍبً، ػٓ اٌّسبقجخ

ٌٍمطبػبد االلزصبظ٠خ، رص١ٕؼبً ٚرصع٠ؽاً، ١ٌٚف أظّي ػٍٝ غٌه ِٓ اؾِخ اٌزصع٠ؽ اٌؿؼاػٟ اٌزٟ ثبرذ ِبظح 

ضالف فٟ ِدٍف اٌٛؾؼاء، ف١ّب اٌّؿاؼػْٛ ٚاٌصٕبػ١ْٛ اٌّصعؼْٚ ٠مفْٛ ػبخؿ٠ٓ اِبَ اؼرفبع ثعالد 

. اٌشسٓ اٌٝ اٌطبؼج

اقجبة االؾِبد فٟ ٌجٕبْ، اٌك١بق١خ ٚااللزصبظ٠خ ٚاٌّؼ١ش١خ، ١ٌكذ ظاض١ٍخ فسكت، ٟٚ٘ فٟ خؿء ِٕٙب 

ِؽرجطخ ثبٌٛضغ اإلل١ٍّٟ، ضصٛصبً فٟ ِب ٠دؽٞ فٟ قٛؼ٠ب ٚرعاػ١برٗ ػٍٝ ِدًّ اٌٛضغ اٌٍجٕبٟٔ، 

ٚخؿء آضؽ ِٕٙب ِؽرجظ ثبٔزطبثبد ؼئبقخ اٌدّٙٛؼ٠خ، ٚر١ك١ؽ أػّبي ِدٍف اٌٛؾؼاء ٚإػبظح اٌس١بح فٟ 

. اٌّؤقكبد اٌؽق١ّخ اٌّشٌٍٛخ

اِف، ركبءي ِصعؼ الزصبظٞ ػّب إغا وبْ لبثالً ٌٍزسم١ك فٟ اٌّعٜ « اٌج١بي»زٛي ِب طؽذ فٟ ٌمبء 

إٌّظٛؼ، اٚ اٌّزٛقظ، ثؼعِب ثبرذ االؾِخ اٌٍجٕب١ٔخ ِؽرجطخ ثّب ٠عٚؼ زٌٕٛب ِٓ أزعاس، ال ٠ٕفصً ف١ٙب 

إؾاء غٌه ٠ّىٓ اٌمٛي إْ اٌّكؤ١ٌٚخ خّبػ١خ فٟ ِب . االلزصبظٞ ػٓ اٌك١بقٟ، ٚػٓ االخزّبػٟ ٚاٌّؼ١شٟ

ٔبرٗ اٌك١بق١خ ٚااللزصبظ٠خ، ثبػزجبؼ٘ب وبفخ فؽ٠مبً ٚازعاً، ػٍّبً أْ االؾِخ  ّٛ ٚصٍذ إ١ٌٗ اٌجالظ ث١ٓ ِطزٍف ِى

. فٟ االقبـ ٔز١دخ رمبػف اٌطجمخ اٌك١بق١خ

اٌٍمبء ا١ٌَٛ ٘ٛ اٌططٛح »: «اٌكف١ؽ»فٟ ٘ػا اٌك١بق، ٠ؤوع ػؽاة اٌٍمبء ٚاٌّجبظؼ ا١ٌٗ إٌبئت ؼٚث١ؽ فبضً ٌـ 

االٌٚٝ، ٔسٓ ٔجزؼع ػٓ اٌك١بقخ، ال ٔؽ٠ع ِطبٌت ٌفئخ اٚ ٌسؿة، ٌىٕٕب ٔصؽش ٌؼً اً٘ اٌك١بقخ ٠كّؼْٛ، 

. «أزطجٛا ؼئ١كبً ٌٍدّٙٛؼ٠خ. ق١ّؽٚا اٌّؤقكبد. اْ اٌجٍع ػٍٝ شف١ؽ اال١ٙٔبؼ، ٔمٛي ؼظٚا اٌجٍع

ػٕب »: ٠ض١ف فبضً ّٛ ألٚي ِؽح ثزبؼ٠ص ٌجٕبْ اٌسع٠ش، ٔدزّغ ا١ٌَٛ، وً شؽوبء اٌّدزّغ إٌّزح، ثؽغُ رٕ

أٚلفٛا االٔزسبؼ : اٌك١بقٟ ٚاٌمطبػٟ ٚززٝ اٌّبظٞ ٚاٌطبئفٟ ٌٕطٍك صؽضخ ثٛخٗ اٌطجمخ اٌك١بق١خ، ٟٚ٘

. «اٌدّبػٟ

ٔسٓ »ٌُٚ ٠ٕف فبضً فىؽح اٌزصؼ١ع إْ ٌُ ٠زدبٚة اٌّكؤٌْٚٛ ِغ ِطبٌت اٌٍمبء اٌشبًِ ٚاٌدبِغ، ٠ٚٛضر 

اٌٍمبء ا١ٌَٛ ٘ٛ ٌٍضغظ، ِٓ اخً أزطبة ؼئ١ف ٌٍدّٙٛؼ٠خ، . ٚاٌزصؼ١ع ٚاؼظ. قٕدزّغ ٌٍزشبٚؼ ٚاٌزؼبْٚ

ًّ اٌىث١ؽ ِٓ االِٛؼ، ٌىٓ ٠دت اْ ٔعفغ ثبردبٖ اٌضغظ . «ٚفٟ زبي زصً غٌه رس
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Business leaders warn of economic 
meltdown  
By Hussein Dakroub 

BEIRUT: Lebanon‟s business leaders warned Thursday of dire 

consequences on the country‟s struggling economy if the yearlong 

presidential vacuum persists and the Cabinet remains paralyzed as a result 

of a widening rift over the appointment of senior military and security 

officers. 

The Economic Committees, the country‟s private sector, teamed up with 

labor unions to sound the alarm bell about the grave socio-economic 

consequences posed by the deepening political crisis as manifested in the 

repeated failure since last year to elect a president and the continued 

paralysis in the executive and legislative branches of power. 

Speakers at a conference called by the Economic Committees pleaded with 

the rival political leaders to brush aside their differences and safeguard 

Lebanon by quickly electing a president in order to help revive the 

functioning of state institutions. They blamed the political class for the 

deterioration of the economic and financial conditions in Lebanon through 

“deliberate” paralysis of state institutions. 

“The presidential palace is closed. The state has been without a head for 13 

months with no sign in the offing of any glimmer of hope to hold this fateful 

election. This raises fears of the presence of a scheme to abolish the 

presidency from our dictionary and subsequently, kill the republic,” 

Mohammad Choucair, president of the Union of Chambers of Commerce, 

Agriculture and Industry, told the conference held at the Beirut International 

Exhibition and Leisure center. 

“Parliament is paralyzed and its productivity is nil. Even many of the draft 

laws needed to facilitate the state‟s affairs are not approved and are 

ignored,” he said. 

Referring to the 3-week-old Cabinet paralysis over the issue of military and 

security appointments, Choucair said: “The Cabinet is also following on the 

same path. Differences are deep among members of the government.” 

“The productive sectors have been invited to meet in the most difficult and 

dangerous circumstances ever under the slogan „A Decision Against 

Suicide,‟ because all that is happening is a planned suicide,” he said. “The 

constitutional institutions are completely absent and deliberately paralyzed.” 

Noting that the unemployment rate has reached 25 percent, and 35 percent 

among the youth, while poverty is hitting Lebanese families, Choucair said: 

“The national economy is struggling and [productive] sectors are screaming. 

Thousands of institutions are closing down, while thousands of others are 

struggling for survival. The state treasury is in danger with public debt of 

$71 billion, the absence of growth and a worsening budget deficit.” 
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Choucair appealed to rival political leaders to quickly elect a president and 

safeguard the country and its people. 

Dubbed the “June 25 Declaration – A Decision Against Suicide,” the 

conference was attended by prominent Lebanese bankers, businessmen, 

economists, the General Labor Confederation and a number of civil society 

groups. However, it was boycotted by the Union Coordination Committee, 

which represents state employees and public and private schoolteachers. 

For the third consecutive year, the economy, burdened by a public debt of 

more than $66 billion, has suffered badly with the absence of thousands of 

tourists from Gulf states after governments in these countries warned their 

citizens against traveling to Lebanon for security reasons. 

Francois Bassil, the president of the Association of Banks in Lebanon, also 

called on politicians to overcome their “narrow interests and prioritize the 

interests of the country,” urging the swift election of a president. 

“It is our duty and even our right to raise our voice and issue a resounding 

cry ... rejecting the continued disorder in the country and submission to the 

vacuum in the presidency seat,” Bassil told the conference. 

Adnan Kassar, head of the Economic Committees, said the Lebanese are 

united in facing dangers threatening their country, at the forefront of which 

is “the threat of economic deterioration, a drop in commercial and touristic 

activity and a soaring unemployment rate.” 

“We cannot keep silent on the presidential vacuum, which has been going 

on for more than a year, and all political institutions are paralyzed or nearly 

paralyzed,” Kassar said. “What is required today is the reactivation of the 

work of constitutional institutions. This begins with [lawmakers] going to 

Parliament to elect a president as soon as possible.” 

Addressing the conference, Ghassan Ghosn, head of the General Labor 

Confederation, warned of “impending risks that threaten the country with all 

its political and socio-economic foundations, putting it on the edge of the 

abyss and collapse.” 

“Our appeal today calls for the restoration of political life, beginning with the 

election of a president, the resumption of Parliament meetings to enact laws 

and halting the disruption of the government‟s work,” he said. 

The conference came a day after Parliament failed to elect a president for 

the 25th time, prompting Speaker Nabih Berri to schedule a new session for 

July 15. The presidential interregnum has crippled Parliament‟s legislation. 

The Cabinet was also thrown into paralysis on June 4 in a dispute over key 

security and military appointments. 

Berri said Thursday there was nothing new in the Cabinet crisis. “We 

cannot say that the Cabinet will not meet before Eid al-Fitr,” Berri was 
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quoted as saying by visitors at his Ain al-Tineh residence, referring to the 

holiday that marks the end of the Muslim fasting month of Ramadan on July 

17. 

He said Prime Minister Tammam Salam would definitely call the Cabinet to 

meet but he does not know when. Parliamentary sources said they 

expected Berri and Salam to meet soon to explore a solution for the 

Cabinet crisis. 
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 الصفحة األولى

 العمالً ٌتعهد بمقاومة العجز السٌاسً والسلوك االنتحاري - اللقاء االقتصادي   

صرخة قطاع االنتاج، من هٌبات اقتصادٌة ونقابات ومهن حرة، دّوت امس بكل قوة، رافضة االستهتار    
ولكن الصرخة ارفقت بتحذٌر من ان هذه الحال االعتراضٌة كرة . السٌاسً بمصلحة الوطن والمواطن

.  ثلج ستكبر وقد تكون نهاٌتها انتفاضة
لقرار ضّد اإلنتحار وحمل :  حزٌران25ففً لقاء جامع، ضّم ممثلً المجتمع المنتج بكل أطٌافه، أُطلق نداء 

صرخة موجعة من الواقع األلٌم، ودعوة صرٌحة للسٌاسٌٌن إلى التؽٌٌر، وإعالناً مختصراً إنتخبوا ربٌسا 
.  وخالصة مفٌدة لم نعد نحتمل، أنقذونا وأنقذوا لبنان

النداء  
إن القوى المجتمعًة ترفض الرضوخ لألمر الواقع واالستسالم للتالشً والموت البطًء، : وجاء فً نص النداء

وألنها المؤتمنة على لقمة العٌش وعلى مفاصل االقتصاد والنمّو فهً تعاهد الجمٌع على مقاومة سلوك النحر 
ِمها رباسة  واالنتحار واالنتظار وتدعو اللبنانٌٌن إلى مؤازرتها فً الضؽط إلعادة إحٌاء المؤسسات وفً ُمقدَّ

إن المراَوحة تعنً التراُجع القاتل، فلنكِمل مسٌرة الحٌاة ثّم نبدأ . الجمهورٌة وبالتالً دورة الحٌاة الطبٌعٌة
.  فلنكتب تارٌخنا كً ال ٌكتَبنا التارٌخ. التحسٌن والتطوٌر والتقّدم
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النابب روبٌر فاضل، ربٌس جمعٌة تراخٌص اإلمتٌاز شارل : وتحدث فً هذه المناسبة الوطنٌة على التوالً
عربٌد، ربٌس الهٌبات اإلقتصادٌة الوزٌر السابق عدنان القصار، ربٌس اتحاد الؽرؾ اللبنانٌة محمد شقٌر، 

ربٌس اإلتحاد العمالً العام ؼسان ؼصن، نقٌب المحامٌن فً بٌروت جورج جرٌج، ربٌس ؼرفة صٌدا 
والجنوب محمد صالح، نقٌب األطباء فً بٌروت أنطوان البستانً، األمٌرة حٌاة إرسالن، ربٌس جمعٌة 

المصارؾ الدكتور فرانسوا باسٌل، نقٌب المهندسٌن فً بٌروت خالد شهاب، ربٌس جمعٌة الصناعٌٌن فادي 
ٌّل، ربٌس جمعٌة تجار بٌروت نقوال شماس، نقٌب الصٌادلة ربٌع حسونة، وربٌس اتحاد المؤسسات  الجم

.  السٌاحٌة بٌار األشقر
 
 
 
 

وطن اشباح  
 ٧ٓ مالٌٌن الجا أو ب ٔ،٥خالفاتنا وحصصنا وَمحاِورنا أهم من االهتمام ب : وقال النابب فاضل فً كلمته

َمن سٌبقى فً لبنان ؼٌر : ملٌار دوالر دٌن، أو مبات آالؾ َمن هم على طرٌق الهجرة حتى أصبحنا نسأل
ٌَمه .  السٌاسٌٌن، ملوك على وطن أشباح أفرؼوه من طاقاته وطموحاته وق

، %٥ٖ، وعند الشباب تجاوز ال%٥ٕان معدل البطالة بلػ : وأورد شقٌر فً كلمته احصاءات جاء فٌها
وفرص العمل معدومة، والفقر والعوز ٌضرب عابالتنا وٌضٌع شبابنا، وٌجعلهم عرضة للذهاب باتجاه 

نقول ذلك، ألن االقتصاد الوطنً ٌترنح، والقطاعات تصرخ، وآالؾ المؤسسات تقفل، . الجرٌمة واالرهاب
.  فٌما آالؾ أخرى تصارع من أجل البقاء

أقول للطبقة السٌاسٌة ال تستسهلوا هذه الحال اإلعتراضٌة التً ترونها الٌوم، ألنها كرة ثلج : أما شماس فقال
.  وهللا أعلم... ستكبر بداٌتها نداء، وقد تكون نهاٌتها إنتفاضة

االزمة الحكومٌة  
وحتى امس لم ٌكن احد قد سمع الصرخة اذ ان ال بوادر حلحلة حتى الساعة فً أفق االزمة الحكومٌة التً 

أكملت اسبوعها الثالث فً انتظار مؤشر جدول االعمال الذي ٌفترض فً حال اقرار عقد جلسة االسبوع 
.  المقبل ان ٌوزع الٌوم او ؼدا على ابعد تقدٌر

اما االتصاالت والمساعً التً ٌتوالها ربٌسا الحكومة ومجلس النواب وربٌس الحزب التقدمً االشتراكً، 
فما زالت تصطدم بربط التٌار الوطنً الحر المدعوم من حزب هللا عقد اي جلسة لمجلس الوزراء بمطلب 

وردت . انجاز سلة التعٌٌنات االمنٌة، وكل صٌػ التسوٌات التً تعرض تسقط امام تمسك الرابٌة بمواقفها
مصادر قرٌبة من الربٌس بري على سؤال للوكالة المركزٌة عن امكان الوصول الى حل بالقول كلما عالجنا 

.  ثؽرة بانت ثؽرات
من جهته اوضح عضو كتلة المستقبل النابب احمد فتفت ان االتصاالت التً اجراها الربٌس تمام سالم العادة 

تفعٌل الحكومة كانت مّتجهة الى حّل االزمة، لكن تصعٌد العماد مٌشال عون امس االول وكالم وزٌر 
ٌّة واضحة بالتعطٌل من قبل  الخارجٌة جبران باسٌل بعد لقابه الربٌس نبٌه بري افشال المساعً، مشٌراً الى ن

وقال ان الوزٌر محمد فنٌش ابلػ الربٌس سالم بعد لقابه امس ان حزب هللا ال . التٌار الوطنً الحر وحزب هللا
.  ٌرٌد التحّدث بالموضوع الحكومً خالل شهر رمضان

فً المقابل، أعلن وزٌر العمل سجعان قّزي أّن سالم ٌتجه الى الدعوة لمجلس الوزراء لكنه لم ٌحدد بعد 
. الساعة وال الٌوم فً انتظار بعض اإلتصاالت التً سٌجرٌها فً خالل الساعات الثمانً واألربعٌن المقبلة

وأوضح بعد لقابه سالم، أّن االخٌر سٌعقد إجتماعات مع بعض المكونات المعنٌة بانطالقة الجلسات الوزارٌة 
 .وعلى ضوء ذلك ٌتخذ القرار المناسب
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لـؽاؼ ضـّع »ِـٓ أخً «  زـؿ٠ؽا25ْٔعاء »ث١ؽٚد رشٙع ػٍٝ 

« اإلٔزسـبؼ

فًٙ ٠كّغ ... أؼوبْ االلزصبظ ٚاٌّدزّغ إٌّزح زػؼٚا ِٚشٛا

! اٌك١بق١ّْٛ؟

ٚر٠ٍٛر ثبٔزفبضخ فٟ زبي ... اٌزغ١١ؽ ٚأزطبة ؼئ١ف»إخّبع ػٍٝ 

 «اإلقزكٙبي
الرضوخ »فً لقاء وطنً جامع، ضّم مجتمعاً منتجاً بكل أطٌافه ومكّوناته، رفضاً لـ

:  حزٌران25نداء »، أُطلق «لألمر الواقع واإلستسالم للتالشً والموت البطًء
حمل فً ما حمله صرخة موجعة من واقع الٌوم األلٌم، دعوة « لقرار ضّد اإلنتحار

وخالصة مفٌدة « إنتخبوا ربٌس»صرٌحة للسٌاسٌٌن إلى التؽٌٌر، إعالناً مختصراً 
وبعد هذه الخالصة، إنذار مباشر للقوى . «لم نعد نحتمل، أنقذونا وأنقذوا لبنان»

ال تستسهلوا هذه الحال اإلعتراضٌة التً ترْونها الٌوم، ألنها كرة ثلج »السٌاسٌة 
. «وهللا أعلم... ستكبر بداٌتها نداء، وقد تكون نهاٌتها إنتفاضة

، فً لقاء موّسع جمع أركان الهٌبات «بٌال»هذه المواقؾ أُطلقت امس من مجّمع 
اإلقتصادٌة والقطاع الخاص، قٌادة اإلتحاد العمالً العام، ممثلً اإلتحادات والنقابات 

باستثناء هٌبة التنسٌق النقابٌة التً قررت مقاطعة اللقاء، أصحاب المهن الحرة، 



 

26 Juin 2015.doc  Page | 21 of 40 

Disclaimer: Information in this document has been compiled by the Marketing Research Department of 
Fransabank for internal informative use only. Fransabank declines any responsibility for the contents 
herein. 

 

 

. ومكّونات المجتمع المدنً المنتج بما فٌه األهلً والمدنً
 حزٌران من ربٌس جمعٌة تراخٌص االمتٌاز شارل 25نداء »وتخلله إطالق 

تحّول الفراغ الموقت إلى مأزق دابم »للتحذٌر من « لقرار ضّد اإلنتحار: عربٌد
. «ٌقضً على كل أمٍل بالنهوِض االقتصادي واالجتماعً والوطنً

النابب روبٌر فاضل، ربٌس جمعٌة : وتحدث فً هذه المناسبة الوطنٌة على التوالً
تراخٌص اإلمتٌاز شارل عربٌد، ربٌس الهٌبات اإلقتصادٌة الوزٌر السابق عدنان 

القصار، ربٌس اتحاد الؽرؾ اللبنانٌة محمد شقٌر، ربٌس اإلتحاد العمالً العام 
ؼسان ؼصن، نقٌب المحامٌن فً بٌروت جورج جرٌج، ربٌس ؼرفة صٌدا 

والجنوب محمد صالح، نقٌب األطباء فً بٌروت أنطوان البستانً، األمٌرة حٌاة 
إرسالن، ربٌس جمعٌة المصارؾ الدكتور فرانسوا باسٌل، نقٌب المهندسٌن فً 

ٌّل، ربٌس جمعٌة تجار  بٌروت خالد شهاب، ربٌس جمعٌة الصناعٌٌن فادي الجم
بٌروت نقوال شماس، نقٌب الصٌادلة ربٌع حسونة، وربٌس اتحاد المؤسسات 

. السٌاحٌة بٌار األشقر
ـ فاضل ـ 

للمرة األولى فً تارٌخ لبنان الحدٌث، نجتمع »: وألقى النابب فاضل الكلمة اآلتٌة
الٌوم كل شركاء المجتمع المنتج، برؼم تنّوعنا السٌاسً والقطاعً وحتى المادي 

وقفوا االنتحار »: والطابفً، لنطلق صرخة فً وجه الطبقة السٌاسٌة وهً
لقد عاٌشت االحزاب والقٌادات كشاب وثم كنابب، وبقٌت منفتحاً على . «!الجماعً

انتظرت .الجمٌع وبعٌداً من الصراع الفبوي والمذهبً وصادقاً مع قناعاتً وحلفابً
ٌّن لً أن صمت  وعملت على أمل أن تتحّسن الظروؾ واالداء السٌاسً حتى تب

المواطن ومراعاته أهل السٌاسة، سمحا لنا بأن نتمادى على الشعب والكٌان تحت 
. األضواء ومن دون حٌاء

عندما . نعم، إن خالفاتنا وارتباطاتنا وأنانٌاتنا أوصلت البلد إلى حال انتحار جماعً
تمتنع حكومات عن إصالح قطاع الكهرباء الذي كلّؾ المواطن واالجٌال الجدٌدة 

.  ملٌار دوالر من دون محاسبة20أكثر من 
اٌها االخوة، كونوا صوت الفقٌر قبل أن ٌخطفه ؼٌركم وٌتالعب بمصٌرنا، لبنان ال 

ٌعٌش إذا لم ٌِع العمال وأصحاب العمل أنهم فً خانة واحدة، وأن دولة الهدر 
والفساد تعٌش على حسابهما هما اإلثنٌن، إذ توفر أعباء من حقوق العمال 

. والموظفٌن، وتزٌد الهدر من تعب أصحاب العمل
ـ عربٌد ـ 

سمعنا كالما كثٌرا حول اهمٌة وجدوى اللقاء الٌوم، : ثم ألقى عربٌد النداء، وقال
ال حٌاة لمن ال ٌنادي، وأطلق عربٌد : وقالوا لنا ال حٌاة لمن تنادي لكن نحن نقول

، فً منطقٍة تقؾ «ضد االنتحار... لقرار :  حزٌران25نداء ». نداء قوى االنتاج
على حافِة المصابر التارٌخٌة بٌن احتماالت التفكُّك والفوضى وتختبر شعوبها الحٌاَة 
والموَت فً وقٍت واحد ٌصمد لبنان على الخّط الفاصل بٌن زَمنٌن واحد لألمل وآخر 

فاالستقرار النسبً وعدم الخروج عن المبادئ الوطنٌة التأسٌسٌة . لخٌبة األمل
ووثٌقة الوفاق الوطنً ٌحٌٌان األمل بالحفاظ على الكٌان والصٌؽة والنظام وسط 

عواصؾ الجوار فٌما الشلل وتدمٌر المؤسسات الدستورٌة وإعاقة االنتاج وممارسة 
ترؾ الرقص السٌاسً فوق البركان عوامل تضاعؾ الخشٌَة والخٌبَة من القضاء 

. على المستقبل
ألن على السٌاسة أن تكون معنًٌة بالحفاظ على الوجود فً الحاضر من : وأضاؾ

أجل ضمان التطّور واالستمرار فً المستقبل، وألن االقتصاد لٌس إالّ جوهر 
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السٌاسة وعلى السٌاسة أن تكون فً خدمة االقتصاد ومصالح المواطنٌن فً عٌشهم 
وكرامتهم، وألن ال قٌمَة لسٌاسٍة تقتصر على لعبة الصراع على السلطة وال تدور 

حول االنتاج وقوى االنتاج، وألن ال سلطة تقوم بمعزٍل عن الناس وباالنفصال عن 
همومهم واهتماماتهم أو على أنقاض الدولة والنظام العام، وألن الدولة استحالت 

ع بٌن الداخل والخارج ومؤسساتها معلّقة على  الً قرارها موزَّ الَ ومعطِّ شبحاً معطَّ
العجز الداخلً وانتظار المعجزة الخارجٌة، وألن الدولة هً اإلطار الضامن 

ٌّاً، وألن المناعة الوحٌدة  د وهً إطار العٌش سو للمجتمع الحّر والمزدِهر والمتعدِّ
أمام التحّوالت هً إرادة العٌش تحت سقؾ الدولة الواحدة، وألن العجز السٌاسً 
ٌؤدي إلى زٌادة العجز المالً والعجز عن مكافحة البطالة والهجرة والعجز عن 

ل فً النمو واإلعمار والقروض والقرارات،  البقاء فً العصر، وكً ال ٌفوتنا المؤجَّ
وكً ال ٌصبح لبنان مقّراً للنازحٌن ومستَقّراً لالجبٌن ومنطلقاً لتصدٌر الكفاءات 

وعموم اللبنانٌٌن، لهذا كلُّه فإن قوى االنتاج عماالً وأصحاب عمل ونقابات مهن حّرة 
وهٌبات المجتمع المدنً إلتقت للتحذٌر من تحّول الفراغ المؤقت إلى مأزق دابم 

. ٌقضً على كلِّ أمٍل بالنهوِض االقتصادي واالجتماعً والوطنً
لذلك فإن هذه القوى مجتمعًة ترفض الرضوخ لألمر الواقع واالستسالم : وختم

 للتالشً والموت البطًء،
 

ـ القصار ـ 
مرة جدٌدة نرى أنفسنا مضطّرٌن إلى رفع الصوت »: وكانت كلمة للقصار جاء فٌها

وإعالء الكلمة، من أجل التحذٌر من الوضع السلبً الذي ٌمّر به االقتصاد اللبنانً 
منذ عّدة سنوات، من دون أن نجد إلى اآلن أي آذان صاؼٌة، خصوصا فً ظل 

الظروؾ التً ٌمّر بها وطننا الحبٌب، واألوضاع الملتهبة فً البلدان المحٌطة بنا 
صرخة »إن الصرخة التً نطلقها الٌوم تحت عنوان . وؼٌرها فً الوطن العربً

ٌّا جامعا هذه المرة، خصوصا فً ظل المشاركة «ضّد االنتحار ، تتخذ بعدا وطن
ٌّة، واالتحاد العّمالً العام، إتحاد نقابات المهن  الفاعلة لكل من الهٌبات االقتصاد

وهذا إن دّل على شًء فإّنما ٌدّل على أن جمٌع . الحرة، وممثلً المجتمع المدنً
اللبنانٌٌن موّحدون فً وجه األخطار التً تتهدد وطنهم، وفً مقّدمها مواجهة خطر 
التدهور االقتصادي وتراجع النشاط التجاري والسٌاحً، وارتفاع معدل البطالة، فً 

. ظل استمرار ارتفاع معدل الدٌن العام
ال ٌمكن السكوت عما آلت إلٌه األوضاع ، حٌث الشؽور الرباسً المستمر منذ أكثر 

وأمام هذا الواقع ؼٌر . من سنة، وكافة المؤسسات السٌاسٌة معطلة أو شبه معطلة
ٌّة، ألن  ٌّة إلى أن تتحّمل مسؤولٌاتها الوطن السلٌم وؼٌر المقبول، ندعو القوى السٌاس
بقاء األمور على ما هً علٌه الٌوم، سوؾ ٌولد، ال سمح هللا، انفجارا اجتماعٌا فً 

. الشارع الذي ٌؽلً فً األساس
ٌّة، وذلك ٌبدأ أوال بالنزول إلى  إن المطلوب الٌوم هو تفعٌل عمل المؤسسات الدستور

ثّم ٌستكمل بفتح . المجلس النٌابً، وانتخاب ربٌس للجمهورٌة بأقرب فرصة ممكنة
مجلس النّواب أمام العمل التشرٌعً، حٌث لألسؾ خسر لبنان نتٌجة ؼٌاب التشرٌع 

ٌّة ٌّا فً ؼاٌة األهم . تموٌال خارج
ـ شقٌر ـ 

أٌها اللبنانٌون القصر الجمهوري مقفل، »: أما شقٌر فألقى بدوره الكلمة اآلتٌة
 شهرا، من دون ان ٌلوح فً األفق أي بارقة أمل النجاز 13والدولة بال رأس منذ 

هذا االستحقاق المصٌري، وهذا ما ٌجعل الخوؾ ٌدب فً القلوب من وجود مخطط 
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مجلس النواب مشلول، . اللؽاء الرباسة من قاموسنا وبالتالً قتل الجمهورٌة
وانتاجٌته معدومة، وحتى الكثٌر من القوانٌن المطلوبة لتسٌٌر امور الدولة، ال تقر 

أما الحكومة، فهً أٌضا تسٌر على نفس الدرب، فالخالفات على . وٌدار الظهر لها
اشدها بٌن أهل الحكم، وكذلك األمر بالنسبة للكثٌر من المواقع الحساسة ال سٌما 

األمنٌة منها، ما ٌطرح امكانٌة ضرب االستقرار االمنً الذي تؽنٌنا به خالل الفترة 
. «منؤول هللا ٌسترنا»و. الماضٌة

نقول أجل، انه من الوزن الثقٌل والثقٌل جدا، وكل جانب منه هو كارثة بحد ذاته، 
فٌما ٌمكن وصؾ كل هذه االزمات التً تضرب البلد دفعة واحدة، بانها الخراب 

. بعٌنه، أما السكوت عنها فهو جرٌمة موصوفة بحق الوطن
إذاً المؤسسات الدستورٌة ؼاببة تماماً ومعطلة قسراً، أما شؤون الدولة األخرى فال 

. حول وال قوة اال باهلل
نعم نقول ذلك، ألن الوضع االجتماعً والمعٌشً ٌتدهور بشكل خطر، فمعدل 

، وفرص العمل معدومة، والفقر %35، وعند الشباب تجاوز الـ%25البطالة بلػ 
والعوز ٌضرب عابالتنا وٌضٌع شبابنا، وٌجعلهم عرضة للذهاب باتجاه الجرٌمة 

نقول ذلك، ألن االقتصاد الوطنً ٌترنح، والقطاعات تصرخ، وآالؾ . واالرهاب
ونقول ذلك، ألن مالٌة . المؤسسات تقفل، فٌما آالؾ أخرى تصارع من أجل البقاء

.  ملٌار دوالر، وانعدام النمو، وتفاقم عجز الموازنة71الدولة بخطر، مع دٌن عام 
وفوق هذا وذاك، تأتً أزمة النزوح السوري، لتزٌد الطٌن بلة، وتفاقم اوضاع البلد 

هللا »وأٌضاً . بكل مفاصلها، نعم انها أزمة ولدت كبٌرة وال تزال تكبر ٌومٌا
. «ٌسترنا

ـ ؼصن ـ 
نلتقً الٌوم فً هذا اإلطار الجامع لقوى اإلنتاج من مختلؾ : من جهته قال ؼصن

قطاعاتها، أصحاب العمل والعمال والنقابات والمهن الحّرة وهٌبات المجتمع األهلً 
لنطلق النداء ال بل الصرخة إزاء المخاطر الداهمة التً تهّدد الوطن بكل مرتكزاته 

السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة وتضعه على حافة الهاوٌة واالنهٌار إن لم 
نسارع لتداركها بكلمة سواء وحوار بّناء ٌجمع مكوّنات الوطن السٌاسٌة 

واالقتصادٌة واالجتماعٌة لمعالجة نقاط التباٌن واالختالؾ كً ال تؤّدي إلى خالؾ 
ما كان لهذا الوضع أن . فعداء ترتفع بعده المتارٌس ما ٌؽرق السفٌنة ومن علٌها

الجمهوري - ٌدرك هذا الحّد الخطر لو كانت ممارستنا لنظامنا السٌاسً 
والدٌموقراطً مستقٌمة ولو كّنا نحتكم إلى الدستور ونطّبق القوانٌن بعٌداً عن 

المحاصصة والمخاصصة واألنانٌة والكٌدٌة دون أن نؽفل االعتبارات الطابفٌة 
. والمذهبٌة المتزّمتة والسٌاسات االقتصادٌة المتهّورة وؼٌاب اإلدارة الرشٌدة

منذ أكثر من عام ولبنان دون ربٌس للجمهورٌة والمجلس النٌابً فً شبه : وأضاؾ
عطلة ٌلتقً دون أن ٌجتمع لٌشّرع وحكومة متعّددة الرؤوس تدٌر الدولة بالتراضً 

وفً ظل هذا التعطٌل المتمادي ٌتّم خرق الدستور واالنكفاء عن التشرٌع حتى ما هو 
عاجل وملّح فتتعّطل مصالح المواطنٌن وتضٌع حقوق الموظفٌن فضالً عن ؼٌاب 

أما على المستوى . هٌبات الرقابة فٌما الفساد مستشِر فً اإلدارة ٌنهش اللبنانٌٌن
االقتصادي، فإن سٌاسة تؽلٌب االقتصاد الرٌعً على حساب قطاعات اإلنتاج أدى 
إلى ارتفاع معدالت البطالة وضمور فرص العمل وتفاقم البطالة حتى فاقت نسبة 

ثلثهم من الشابات والشبان خرٌجً الجامعات والمعاهد % 25العاطلٌن من العمل الـ 
وما زاد الطٌن بلّة، منافسة الٌد العاملة الرخٌصة األجر واألعداد الهابلة للنازحٌن 

كّل ذلك فً ؼٌاب الوزارات المعنٌة وأجهزة الرقابة والتفتٌش ما أدى إلى . السورٌٌن



 

26 Juin 2015.doc  Page | 24 of 40 

Disclaimer: Information in this document has been compiled by the Marketing Research Department of 
Fransabank for internal informative use only. Fransabank declines any responsibility for the contents 
herein. 

 

 

اتساع بؤر الفقر وتفّشً األمراض االجتماعٌة وارتفاع معدالت الجرٌمة وبروز 
. ظاهرة التطّرؾ واإلرهاب التً تهّدد األمن االجتماعً والسلم األهلً

ـ جرٌج ـ 
التسمٌة تفضح كل ما هو معطل فً . المجتمع المنتج: وألقى جرٌج الكلمة اآلتٌة

فهً عابرة للحدود المصطنعة بٌن . الدولة، أو معتكؾ، أو مشلول، أو مؽٌبّ 
المواطنٌن وفباتهم ومواقعهم ومراتبهم، من هٌبات إقتصادٌة ونقابٌة وعمالٌة 

نحن هنا جماعة . نعم الفرق واضح بٌن المنتج والعاطل من العمل. ومجتمع مدنً
نحن هنا مجتمع عمل، وهناك مجتمع مخملً اعتاد . انتاج، وهناك مجموعة استهالك

نحن هنا نتفق بالشركة المتكافبة والمتوازنة، نضع خبراتنا وقدراتنا . مالعق الذهب
فدولتنا تحسن الضٌافة وتكرم الوافد، لكنها دولة قاصرة فً . فً تصرؾ الدولة

فالعمالة األجنبٌة تنتشر . الحماٌة، حماٌة األمن السٌاسً، وحماٌة االمن االجتماعً
. كالفطر وخارج سقؾ القانون

ـ صالح ـ 
باسم ؼرفة التجارة والصناعة والزراعة فً صٌدا : أما صالح فقال من جهته

والجنوب وبإسم كل المؤسسات واألفراد المنتسبٌن للؽرفة، إسمحوا لً أن ننّوه 
ونشٌد بهذه المبادرة الوطنٌة، والتً نرى فٌها صرخة وطنٌة صادقة تعّبر عن 

اإلحساس الحقٌقً لكل اللبنانٌٌن حول الخطر الذي بات ٌهّدد لبنان ومصٌره 
ومستقبله ومستقبل أبنابه وٌقضً على كّل مقّومات الحٌاة فٌه من خالل التدهّور 

وذلك . اإلقتصادي الذي بدأ ٌصٌب كّل القطاعات المنتجة فً لبنان من دون إستثناء
جّراء اإلمعان فً سٌاسة التعطٌل للمؤسسات الدستورٌة والتشرٌعٌة، واإلستمرار 

. بحالة الفراغ فً موقع رباسة الجمهورٌة
وال . نلتقً معكم الٌوم ال لنرفع الصوت ضد هذا الفرٌق السٌاسً أو ذاك: وأضاؾ

نلتقً لنقول إن المسؤولٌة تقع على عاتق . لتحمٌل المسؤولٌة لطرؾ وإعفاء اآلخر
الجمٌع، وعلى الجمٌع العمل من أجل إنقاذ لبنان وأنسانه وإقتصاده وإنتاجه وأوالً 

.... كفى فراؼاً ... كفى تعطٌالً .... نقول للجمٌع كفى مكابرة. وأخٌرا إنقاذ الجمهورٌة
كفى هدراً للوقت والفرص، لبنان ٌستحق التضحٌة والتنازل، فلٌتنازل الجمٌع من 

. أجل لبنان ومن أجل إنتخاب ربٌس لوطن كان وسٌبقى وطناُ لجمٌع أبنابه
ـ البستانً ـ 

أٌها اللبنانٌون، ماذا دهاكم؟ هل أنتم مصابون »: وكانت كلمة للبستانً جاء فٌها
بإضطراب فً الذاكرة ٌبٌن ٌوم إنتخابات ممثلٌكم فً الندوة البرلمانٌة فٌشّل مقدرتكم 

على إستذكار ما حّل بكم حٌاتٌاً وإجتماعٌاً وسٌاسٌاً وامنٌاً طوال السنوات العجاؾ 
التً تفصل بٌن إنتخابٌن؟ وهل نسٌتم بسحر ساحر إنتقاداتكم الالذعة ألدابهم 

ووعودكم بعدم الوقوع بذات الخطأ وعملكم على إختٌار ممثل أفضل، فتعاودون 
الكّرة وبحماسة قّل نظٌرها وكأّن كالم السنوات المظلمة ٌمحوها نهار اإلنتخابات 
فتتبخر الذاكرة فً عود على بدء؟ ماذا دهاكم؟ هل أنتم مصابون بإضطراب فً 

المنطق فتطالبون بالشًء ونقٌضه، باإلصالح المنشود مع ذات األشخاص المشكو 
منهم، بإختٌار من أهملكم، تبؽون الدولة بمؤسساتها وقدراتها وقوانٌنها من خالل 
أحادٌث ومقاالت وخطب رّنانة وفً الواقع ٌعمل معظمكم على قدم وساق للدوٌلة 

ومكتسباتها وإمتٌازاتها وحرمتها؟ ماذا دهاكم أٌها اللبنانٌون؟ هل أنتم مصابون 
بإضطراب فً السلوك؟ 

نرٌد ربٌساً للجمهورٌة ورأساً لها : مجتمعون الٌوم لنصرخ بصوت عال وموحد
الٌوم قبل الؽد، ٌجمع األوصال وٌرمم المؤسسات، رأساً سوٌاً، سلٌماً، ثاقب الرؤٌة 
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صلب اإلرادة، نظٌؾ الكؾ واألخالق نختاره نحن وال ٌفرض علٌنا هبوطاً فً 
أٌها اللبنانٌون، الخالص للجمٌع أم اإلنتحار . مظلة كما كاد العرؾ أن ٌقضً

. «الجماعً؟ خٌارنا سٌدّل على مستوى رقٌّنا وسالمة تفكٌرنا
ـ إرسالن ـ 

ال مصلحة تعلو على مصلحة الوطن، ال إرادة : وتحدثت إرسالن بدورها، فقالت
تعلو على إرادة الشعب، ال صوت ٌعلو على صوت العدل والعدالة، بوركت مبادرة 

حراك الٌوم . الهٌبات اإلقتصادٌة، بورك استنفار التحرك، بورك اإلجماع للخالص
منظومة المصلحة »هو إعالن ان مكونات الشعب اللبنانً بكل أطٌافه تؤسس 

وباستطاعتنا القول أصبح للمصلحة الوطنٌة طرٌقا نسلكها معا بالتنسٌق . «الوطنٌة
هوذا المجتمع المدنً ٌشارك إلى جانب الهٌبات اإلقتصادٌة . والتشاور والتكامل

... ومنظمات المجتمع المدنً
ـ باسٌل ـ 

لطالما لعبت الهٌبات والفعالٌات اإلنتاجٌة واإلقتصادٌة : وقال باسٌل من جهته
والمهنٌة والنقابٌة دوراً محورٌاً فً تعببة طاقات وجهود مختلؾ القطاعات، 

الزراعٌة والصناعٌة والتجارٌة والخدماتٌة ، وفً توفٌر الظروؾ المؤاتٌة للتعاون 
ٌَّما شؤون االقتصاد  وتوحٌد الرؤٌة والموقؾ إزاء القضاٌا الوطنٌة الهامة ، وال س

ًّ . اللبنانً وشجونه فنحن . ونحن الٌوم، إذ نتداعى ونتالقى ، فألننا حقّاً أم الصب
الذٌن نجاهد ونجهد ، بال كلل وال ملل، فً الداخل والخارج ، للحفاظ على مؤّسساتنا 
ولتأمٌن فرص العمل والعٌش الكرٌم لشبابنا، وإلستقطاب أحجاٍم من التدفقات المالٌة 
ٌّات النقد األجنبً وتحفٌز النمو االقتصادي . كافٌة لسّد العجز الجاري وتوفٌر احتٌاط

ٌٌّن، وواجبنا بل حقّنا أن : أضاؾ أجل، نحن أّم الصبً، لسنا مسترزقٌن وال طفٌل
ُنعلً الصوت ، وأن نطلق صرخًة مدّوٌة، ُتضاؾ الى صرخات العدٌد من المقامات 

الروحٌة والجمعٌات المهنٌة والهٌبات النقابٌة واالقتصادٌة واإلعالمٌة ، لرفض 
ٌّب الحاصل فً البالد ، والرضوخ للفراغ االمفروض على سّدة  استمرار التس

الرباسة األولى، والقتصار األداء الحكومً على ما دون الحّد األدنى السلٌم 
والمقبول، وللكّؾ عن التعاطً مع عجز القوى السٌاسٌة اللبنانٌة كأنه لعنة ال ُترّد أو 

. قَدٌر مشؤوم ومحتوم
ـ شهاب ـ 

ٌعٌش لبنان الٌوم مرحلة صعبة على الصعد كافة، فهو امام : وتحدث شهاب فقال
مفترق خطر، ال ٌتجاوزه اال بتضافر ابنابه والتفافهم حوله، وتحسسهم بالمسؤولٌة 

وطننا منذ أكثر من عام بال ربٌس للجمهورٌة، والكل ٌعرؾ مدى انعكاس . الوطنٌة
ذلك السلبً على حٌاتنا السٌاسٌة والدستورٌة، وٌؤثر فً عالقتنا بالمجتمع الدولً 
وفقدان الثقة ببلدنا، فٌما المسؤولون ٌفتشون عن جنس المالبكة، متناسٌن أننا فً 

عٌن العاصفة وأننا وسط لهٌب المنطقة، فاذا لم نحتمً منه ونتحسب له، فانه 
واقعنا اللبنانً، جرح ٌنزؾ وٌجب تضمٌده . سٌلتهمنا ألننا لسنا بمنأى عن الخطر

وٌحتاج منا الى حلول سرٌعة بعدما التمسنا فً نقابة المهندسٌن تراجعاً حاداً فً 
عن نصؾ السنة % 20حركة البناء، إذ أن اإلحصاءات أظهرت تراجعاً ٌفوق الـ 

حسب التقدٌرات األولٌة فً السنة، والتً % 35األولى تقرٌبا أي ما ٌعادل أكثر من 
. تترجم حالة ؼٌر مألوفة سٌما انه خالل حروب سابقة كانت األمتار فً تزاٌد دابم

ٌُساهم فً  كما ٌتبٌن لنا أٌضا تراجع فً القطاع الزراعً وما ٌعانٌه من مشاكل وهو 
من السكان % 15من الناتج المحلً اإلجمالً، وٌؤمن دخال لحوالى % 7قرابة 

والذي تراجعت صادراته إلى الدول العربٌة برا على نحو ربٌسً، بسبب فقدان 



 

26 Juin 2015.doc  Page | 26 of 40 

Disclaimer: Information in this document has been compiled by the Marketing Research Department of 
Fransabank for internal informative use only. Fransabank declines any responsibility for the contents 
herein. 

 

 

. االمن واالمان فً الطرق البرٌة الداخلة إلى العمق العربً
ٌّل ـ  ـ الجم

ٌّل بدوره كلمة جاء فٌها نلتقً الٌوم وفً القلب ؼصة كبٌرة على »: وألقى الجم
ٌّزه بموقعه ومناخه وطبٌعته الخالبة وشعبه  لبنان، هذا البلد اعطاه هللا من نعمه وم

الواقع . الخالق والمبدع، لٌعٌش وٌنتعش وٌزدهر وٌتألق ولٌكون لؤلؤة هذا الشرق
الٌوم مرٌر، واالزمات تصٌب كل نواحً الحٌاة من دون استثناء، فعالً اننا فً 

لقد نادٌنا كثٌراً، ورفعنا الصوت مرارا، وأطلقنا مبادرات تلوى . مأزق وجودي
أطالقنا خطة انقاذٌة اقتصادٌة واجتماعٌة متكاملة، للخروج من : االخرى، وآخرها

 الؾ فرصة عمل 20اوضاعنا الصعبة، فٌما لو أقرٌناها لكّنا فً وضع ٌسمح بخلق 
ٌّاً مع رفع دخل الفرد لقد تراجعت صادراتنا على مدى السنوات االخٌرة ولم . سنو

نسلّط الضوء االّ على قدراتنا، واكدنا ان عدم انهٌارها فً ظل ما ٌحدث من 
. اضطرابات فً المنطقة هو دلٌل على قدرات الصناعٌٌن

هل ٌرٌد منا المسؤولون ان نوهم الناس ان االمور بألؾ خٌر؟ كال االمور لٌست 
بخٌر، فانخفاض صادراتنا وتراجع اعمالنا، هو ضٌاع للفرص وتبدٌد للقدرات، هذه 

كما ان ما شهدناه أخٌرا، فً إطار معالجة أكالؾ تصدٌر . الحقٌقة من دون مواربة
القطاعات الزراعٌة والصناعٌة بعد اقفال معبر نصٌب لهو خٌر برهان على أن 
مشاكلنا لٌست فقط من الخارج، انما نتٌجة اختالؾ أهل السٌاسة فً الداخل على 

. اتخاذ التدابٌر الالزمة
ـ شماس ـ 

نحن نجتمع على قاعدة أنا وأخً والؽرٌب على الرذٌلة »ثم تحدث شماس فقال 
ًّ إن شهر . السٌاسٌة فً هذا البلد وطالما نتحدث عن الفضٌلة والرذٌلة، فبالنسبة إل

: رمضان الكرٌم الفضٌل، ٌوحً لً بثالثة أمور
أوالً التأّمل والتنّزه والترفع والعودة إلى الذات، بحٌث أن كل واحد منا أكان مسلماً - 

أو مسٌحٌاً، ٌجري نوعاً من جردة حسابات معنوٌة لٌرى فً أفعاله وأقواله أٌن 
. أصاب وأٌن أخطأ

وبناًء على هذه المصالحة مع الذات أصبح قادراً على اإلنفتاح على اآلخر : ثانٌاً - 
. كابناً َمن كان، وفً ذلك اقتراب من الّرب

عندما ٌكون صفّى فعالً حساباته مع ذاته ومع اآلخرٌن، أصبح قادراً على : ثالثاً - 
. وضع خطة تحرك للمرحلة المستقبلٌة

هذه المعانً الثالثة متوافرة فً تحّركنا الٌوم، إذ أن كالً منا شعر فً : وأضاؾ
قرارة نفسه بأن األمور لم تعد تحتمل فتواصلنا مع بعضنا البعض وانفتحنا على 
بعضنا البعض، وتضامنا وتعاضدنا واتفقنا على أننا لسنا مرشحٌن لإلنتخار ولن 

. نقبل بتاتاً أن ٌنحَرنا أحد
 أطلق الجنرال شارل دٌؽول نداًء شهٌراً من 1940 عاماً سنة 75منذ : وختم شماس

الذي أدى فً نهاٌة المطاؾ إلى تحرٌر فرنسا من «  حزٌران18نداء »لندن 
 25نداء »أما نحن فً لبنان فالمجتمع المنتج ٌطلق . الشرور التً كانت تهّددها

. الذي سٌؤدي فً ما سٌؤدي إلى إنقاذ لبنان وقٌامة اقتصاده« حزٌران
ـ حسونة ـ 

ٌّز : وقال حسونة من جهته إٌماناً منا بلبنان الرسالة، إٌماناً منا بلبنان وطن التم
والتماٌز، إٌماناً منا بلبنان وطن الطاقات، إٌماناً منا بلبنان وطن الثقافة والعلم 
واالبتكار، لبنان وطن لمجتمع منتج، نلتقً الٌوم نقابات مهن الحرة، هٌبات 

اقتصادٌة، نقابات عّمالٌة، رجال أعمال، إعالمٌون، تربوٌون، لنصرخ متحدٌن 
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كفى استهتاراً بمصالحنا ومصالح الشعب ومستقبله، كفى . وبصوت واحد لنقول كفى
استهتاراً بلقمة عٌش الناس، كفى استسالماً للواقع المرٌر، نضّم صوت اتحاد المهن 

الحرة الى صوتكم لنقول ان هذه المهن تشهد تطوراً سرٌعاً فً العالم وان حالة 
المراوحة والسكوت تزٌد من االنكفاء الذي تعٌشه هذه القطاعات وتؤدي بها الى 

االنحدار أو الى هجرة أصحابها، أي االمعان فً تفرٌػ البلد من أصحاب العقول او 
. االختصاصات، مما ٌصب فً مشروع تفرٌػ كل الوطن والمجتمع

ـ األشقر ـ 
لبنان أكثر من وطن »أما األشقر فاستشهد بكالم القدٌس ٌوحنا بولس الثانً الذي قال 

دخلنا فً السنة الخامسة ونحن نقاتل ونجاهد ونناضل : ، وتابع األشقر«إنه رسالة
هنٌباً . ونكافح من أجل البقاء ألننا مؤمنون بمقّومات هذا الوطن وبقدرات شعبه

للبنان لجابزة جبٌل كأفضل مدٌنة سٌاحٌة فً البحر المتوسط، وهنٌباً لمهرجانات 
جونٌة وجبٌل وبعلبك وصور وبٌت الدٌن، هنٌباً لمحمٌة الباروك وإهدن واألرز 

وطرابلس، هنٌباً للجٌش اللبنانً والقوى األمنٌة باإلستقرار، وهنٌباً للمؽترب اللبنانً 
. بتموٌل اإلقتصاد اللبنانً

انطالقاً من كل تلك النجاحات أٌن الدولة والمؤسسات؟ أٌن السٌاسة »وسأل 
وطن بال رأس عاجز عن انتخاب ربٌس للجمهورٌة، شلل فً : وقال« والقٌادات؟

مجلس النواب وعجز عن إصدار قوانٌن، تعطٌل جزبً لمجلس الوزراء وتخلّؾ 
. عن إدارة مشكالت الناس والقطاعات

. السكوت أصبح أكثر من طواطؤ بل جزء من مؤامرة إلسقاط الرسالة: وتابع
المطلوب تضافر وتكاتؾ كل الفبات السٌاسٌة والكؾ عن التعالً واإلمالءات لحماٌة 

 .الوطن ومؤسساته
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« لواه ػّل االٔزؾبه»ِٓ أعً « ؽي٠واْ
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حبل االصتضهبل  

وانمهه انحرة « انعمبني»انهيئبث و

وانمجتمع انمدوي قبنىا كهمتهم 

 : ومشىا

قرار ضّد »مه أجم «  حزيران25وداء »

 « االوتحبر

  - اٌقؾ رظغ١و | + اٌقؾ رىج١و الزظبك 2015 ,26 ؽي٠واْ

 

ُّ ِقزٍف أؽ١بف ِٚىٛٔبد اٌّغزّغ – فٟ ٌمبء ؽبشل فٟ ِووي ث١وٚد ٌٍّؼبهع اٌل١ٌٚخ  ث١بي، ػ

إٌّزظ ثبٍزضٕبء ١٘ئخ اٌز١َٕك إٌمبث١خ اٌزٟ لوّهد اٌّمبؽؼخ، أؽٍمذ ا١ٌٙئبد االلزظبك٠خ اٌٍجٕب١ٔخ 

، «ثبكه»ٚاالرؾبك اٌؼّبٌٟ اٌؼبَ ٚٔمبثبد اٌّٙٓ اٌؾوح ١٘ٚئبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ٚاألٍٟ٘ ٚعّؼ١خ 

فٟ ٚعٗ اٌشًٍ االلزظبكٞ إٌبرظ ػٓ اٌشًٍ ا١ٌَبٍٟ، « ٌمواه ػّل اإلٔزؾبه:  ؽي٠وا25ْٔلاء »

، ٚطوفخ ِٛعؼخ ِٓ اٌٛالغ «اٌوػٛؿ ٌألِو اٌٛالغ ٚاالٍزَالَ ٌٍزالشٟ ٚاٌّٛد اٌجطٟء»هفؼبً ٌـ

األ١ٌُ، ٚكػٛح طو٠ؾخ ١ٌٍَب١١ٍٓ إٌٝ اٌزغ١١و ٚأزقبة هئ١ٌ ٌٍغّٙٛه٠خ ٚرفؼ١ً اٌّؤٍَبد، 

ٚثؼل اٌقالطخ، إٔناه ِجبشو ٌٍمٜٛ . «ٌُ ٔؼل ٔؾزًّ، أٔمنٚٔب ٚأٔمنٚا ٌجٕبْ»: ٚفالطخ ِف١لح

ال رَزٍَٙٛا ٘نٖ اٌؾبي االػزواػ١خ اٌزٟ روٚٔٙب، ألٔٙب ووح صٍظ ٍزىجو، ثلا٠زٙب ٔلاء »ا١ٌَب١ٍخ 

…« ٚلل رىْٛ ٔٙب٠زٙب أزفبػخ

 

 

إٌبئت هٚث١و فبػً، هئ١ٌ عّؼ١خ رواف١ض االِز١بى شبهي : ٚرؾلس فٟ ٘نٖ إٌّبٍجخ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ

ػوث١ل رال ٔض إٌلاء ، هئ١ٌ ا١ٌٙئبد االلزظبك٠خ اٌٛى٠و اٌَبثك ػلٔبْ اٌمظبه، هئ١ٌ ارؾبك اٌغوف 

اٌٍجٕب١ٔخ ِؾّل شم١و، هئ١ٌ االرؾبك اٌؼّبٌٟ اٌؼبَ غَبْ غظٓ، ٔم١ت اٌّؾب١ِٓ فٟ ث١وٚد عٛهط 

عو٠ظ، هئ١ٌ غوفخ ط١لا ٚاٌغٕٛة ِؾّل طبٌؼ، ٔم١ت األؽجبء فٟ ث١وٚد أٔطٛاْ اٌجَزبٟٔ، ا١ٌَلح 

ؽ١بح إهٍالْ، هئ١ٌ عّؼ١خ اٌّظبهف اٌلوزٛه فوأَٛا ثب١ًٍ، ٔم١ت إٌّٙل١ٍٓ فٟ ث١وٚد فبٌل 

شٙبة، هئ١ٌ عّؼ١خ اٌظٕبػ١١ٓ فبكٞ اٌغ١ًّّ، هئ١ٌ عّؼ١خ رغبه ث١وٚد ٔمٛال شّبً، ٔم١ت 

. اٌظ١بكٌخ هث١غ ؽَٛٔخ ٚهئ١ٌ ارؾبك اٌّؤٍَبد ا١ٌَبؽ١خ ث١به األشمو

 

فبضم 

 

ًّ شووبء اٌّغزّغ »: ٚلبي إٌبئت فبػً فٟ وٍّزٗ ٌٍّوح األٌٚٝ فٟ ربه٠ـ ٌجٕبْ اٌؾل٠ش، ٠غزّغ و

إٌّزظ، ثوغُ رّٕٛػٕب ا١ٌَبٍٟ ٚاٌمطبػٟ ٚؽزٝ اٌّبكٞ ٚاٌطبئفٟ، ٌٕطٍك طوفخ فٟ ٚعٗ 

« !أٚلفٛا االٔزؾبه اٌغّبػٟ»: اٌطجمخ ا١ٌَب١ٍخ ٟٚ٘

 

ّْ فالفبرٕب ٚاهرجبؽبرٕب ٚأٔب١ٔبرٕب أٚطٍذ اٌجٍل إٌٝ ؽبي أزؾبه عّبػٟ ػٕلِب رّزٕغ ؽىِٛبد ػٓ . إ

 ١ٍِبه كٚاله ِٓ كْٚ 20إطالػ لطبع اٌىٙوثبء اٌنٞ وٍّف اٌّٛاؽٓ ٚاألع١بي اٌغل٠لح أوضو ِٓ 

ِؾبٍجخ، ٚػٕلِب ٠مله َِؤٚي فٟ لطبع االرظبالد أْ ٠ؤّفو ػٍٝ ِلٜ ػمل، رطّٛه االٔزؤذ ٠ٚؼوة 
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ُّ لطبع فٟ االلزظبك اٌّؼبطو ِٓ كْٚ إِىبْ رغ١١وٖ ٚػٕلِب رزوكّك اٌلٌٚخ ػٓ اػزّبك . ثبٌزبٌٟ أ٘

ًّ ِٓ كٚاله٠ٓ فٟ ا١ٌَٛ 300 ١ٍِْٛ كٚاله ٌَّبػلح ٚرؼ١ٍُ ٚرأ١ً٘ 100  أٌف ٌجٕبٟٔ ٠ؼ١شْٛ ثأل

اٌٛاؽل، ِٓ كْٚ أْ رٛلف اٌٙله ثب١ٌٍّبهاد، ٚػٕلِب ال ٠شوّع إٌبئت ٚال ٠والت اٌؾىِٛخ ٠ٚقزظو كٚهٖ 

فٟ اٌٛاعجبد ٚاٌقلِبد اٌزٟ عيء ِٕٙب ِقبٌفخ اٌمبْٔٛ، ِٓ كْٚ أْ ٠لهٞ أٔٗ رؾّٛي ِٓ ِشوّع إٌٝ 

ِقوِّة، ٚػٕلِب رِؼل اٌلٌٚخ ٚرزواعغ ِواد ػلح، ثي٠بكح اٌورت ٚاٌوٚارت ٚال رزوكّك فٟ افزؼبي ِشىٍخ 

ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ ٚأطؾبة اٌؼًّ ٌزغط١خ عو٠ّخ اهرىجزٙب ٟٚ٘ اٌزٛظ١ف اٌؼشٛائٟ، ٚػٕلِب رزأفو 

ٕزغبرٗ، أٚ ِٕغ رٍّٛس اٌٙٛاء  ُِ اٌلٌٚخ فٟ رٕف١ن ِشبه٠غ ؽ٠ٛ١خ ِضً رٕظ١ف ا١ٌٍطبٟٔ اٌنٞ ٔأوً ِٓ 

… ِٓ ِؼبًِ اٌىٙوثبء اٌّٙزوئخ

 

فٍجٕبْ ال ٠ؼ١ش إما ٌُ رؼبػف . ٌٓ ٠جمٝ ٌجٕبْ إما ٌُ ٔغ١ّو صٛاثذ ِٓ أكائٕب ا١ٌَبٍٟ ٚاٌّبٌٟ

اٌلٌٚخ ٚاٌّغزّغ إٌّزظ اٌغٙٛك ٌزأ١ِٓ ؽّل أكٔٝ ِٓ اٌزؼبفو االعزّبػٟ، ٚػبٌغٛا ظب٘وح اٌفمو 

. ٘نا ٍوّ ٚعٛكٔب… ٘نا ٚاعت إَٔبٟٔ ٚأفاللٟ. اٌّللغ

 

ال ٔو٠ل رغ١١و اٌم١بكاد ٚال أْ ٕٔزمً ِٓ ؽية إٌٝ آفو، ثً ٔو٠ل أْ ٔؾبٍت فؼالً ل١بكارٕب ٚٔطبٌجٙب 

. ثزغ١١و أكائٙب ٚأ٠ٌٛٚبرٙب

 

ٚأف١واً، ٌجٕبْ ال ٠ؼ١ش إما ٌُ ٔغِ إٔٔب ِٕن ػمٛك ٔظوف هط١ل أعلاكٔب ٚا٢ْ أطجؾٕب ٔؼ١ش ػٍٝ 

َله ١ِواس أٍ٘ٗ، أطجؼ ٠أوً ِٓ طؾٓ أٚالكٖ. ؽَبة ك٠ْٛ أٚالكٔب َ٘ . طؤب وبٌشقض اٌنٞ ثؼلِب 

 

انقصبر 

 

ِوح عل٠لح ٔوٜ أٔفَٕب ِؼطو٠ّٓ إٌٝ هفغ اٌظٛد ٚإػالء اٌىٍّخ، ِٓ »: أِب اٌمظبه فمبي فٟ وٍّزٗ

أعً اٌزؾن٠و ِٓ اٌٛػغ اٌٍَجٟ اٌنٞ ٠ّوّ ثٗ االلزظبك اٌٍجٕبٟٔ ِٕن ػّلح ٍٕٛاد، ِٓ كْٚ أْ ٔغل 

ًّ اٌظوٚف اٌزٟ ٠ّوّ ثٙب ٚؽٕٕب، ٚاألٚػبع اٌٍّزٙجخ فٟ  إٌٝ ا٢ْ أ٠خ آماْ طبغ١خ، فظٛطبً فٟ ظ

. اٌجٍلاْ اٌّؾ١طخ ثٕب ٚغ١و٘ب فٟ اٌٛؽٓ اٌؼوثٟ

 

 ِٓ ًّ ًّ اٌّشبهوخ اٌفبػٍخ ٌى ّْ اٌظوفخ اٌزٟ ٔطٍمٙب ا١ٌَٛ رزقن ثؼلاً ٚؽ١ّٕبً عبِؼبً، فظٛطبً فٟ ظ إ

ّّبٌٟ اٌؼبَ، ارؾبك ٔمبثبد اٌّٙٓ اٌؾوح، ِّٚضٍٟ اٌّغزّغ اٌّلٟٔ . ا١ٌٙئبد االلزظبك٠ّخ، ٚاالرؾبك اٌؼ

ّْ ع١ّغ اٌٍجٕب١١ٔٓ ِّٛؽل٠ٓ فٟ ٚعٗ األفطبه اٌزٟ رزّٙلك  ْْ كّي ػٍٝ شٟء فئّّٔب ٠لّي ػٍٝ أ ٚ٘نا إ

ٚؽُٕٙ، ٚفٟ ِمّلِٙب ِٛاعٙخ فطو اٌزل٘ٛه االلزظبكٞ ٚرواعغ إٌشبؽ اٌزغبهٞ ٚا١ٌَبؽٟ، ٚاهرفبع 

ًّ اٍزّواه اهرفبع ِؼلي اٌل٠ٓ اٌؼبَ . ِؼلي اٌجطبٌخ، فٟ ظ

 

ال ٠ّىٓ اٌَىٛد ػّب آٌذ إ١ٌٗ األٚػبع ، ؽ١ش اٌشغٛه اٌوئبٍٟ اٌَّزّوّ ِٕن أوضو ِٓ : أػبف

ٚأِبَ ٘نا اٌٛالغ غ١و ا١ٌٍَُ ٚغ١و . ٍٕخ، ٚوبفخ اٌّؤٍَبد ا١ٌَب١ٍخ ِؼطٍخ أٚ شجٗ ِؼطٍخ

ّْ ثمبء األِٛه ػٍٝ ِب ٟ٘  ًّّ َِؤ١ٌٚبرٙب اٌٛؽ١ّٕخ، أل اٌّمجٛي، ٔلػٛ اٌمٜٛ ا١ٌَب١ٍّخ إٌٝ أْ رزؾ

. ػ١ٍٗ ا١ٌَٛ، ٍٛف ٠ٌٛل، ال ٍّؼ هللا، أفغبهاً اعزّبػ١بً فٟ اٌشبهع اٌنٞ ٠غٍٟ فٟ األٍبً

 

شقير 

 

ٔؾٓ ٌَٕب فٟ ظوٚف ؽج١ؼ١خ، أّب فٟ ِوؽٍخ ٠ّىٓ ٚطفٙب : ٚأٌمٝ شم١و وٍّخ لبي ف١ٙب

ِّزٙب ٌنٌه رلاػذ لٜٛ اإلٔزبط ٌزٍزمٟ فٟ أطؼت ٚأفطو اٌظوٚف . ثبٌّظ١و٠خ ػٍٝ ٌجٕبْ ٚإٌّطمخ ثو

ًّ ِب ٠ؾظً ٘ٛ أزؾبه ثفؼً إهاكٞ ّْ و ًّ ِب ٠غوٞ؟ . ػٍٝ اإلؽالق، أل ٚإال ٌّبما ٘نا اٌَىٛد ػٓ و

 

٠ب أً٘ ا١ٌَبٍخ، أبشلوُ، أبشل ػّبئووُ، ٚؽ١ٕزىُ، ٔقٛرىُ ٚوواِزىُ ٚأفاللىُ، ال رزأفوٚا 
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أٍوػٛا ٚأزقجٛا هئ١َبً ٌٍغّٙٛه٠خ، اؽّٛا اٌجٍل، ؽبفظٛا ػ١ٍٗ ٚػٍٝ شؼجٗ، اثٕبئٗ، أؽفبٌٗ، شبثبرٗ، 

. «شجبثٗ، ٚػٍٝ ٘ٛائٗ ٚرواثٗ ٚفؼبهٖ ١ِٚب٘ٗ ٚػٍٝ أهىٖ هِي وجو٠بئٗ ٚػٕفٛأٗ

 

غصه 

 

ٍٔزمٟ فٟ ٘نا اإلؽبه اٌغبِغ ٌمٜٛ اإلٔزبط ِٓ ِقزٍف لطبػبرٙب، ٌٕطٍك إٌلاء : ِٓ عٙزٗ لبي غظٓ

ًّ ِورىيارٗ ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ  ال ثً اٌظوفخ إىاء اٌّقبؽو اٌلاّ٘خ اٌزٟ رّٙلك اٌٛؽٓ ثى

ْْ ٌُ َٔبهع إٌٝ رلاهوٙب ثىٍّخ ٍٛاء ٚؽٛاه ثّٕبء  ٚاالعزّبػ١خ، ٚرؼؼٗ ػٍٝ ؽبفخ اٌٙب٠ٚخ ٚاال١ٙٔبه إ

٠غّغ ِىّٛٔبد اٌٛؽٓ ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٌّؼبٌغخ ٔمبؽ اٌزجب٠ٓ ٚاالفزالف ٌىٟ ال 

َِٓ ػ١ٍٙب . رؤكّٞ إٌٝ فالف فؼلاء رورفغ ثؼلٖ اٌّزبه٠ٌ فزغوق اٌَف١ٕخ ٚ

 

– ِب وبْ ٌٙنا اٌٛػغ أْ ٠لهن ٘نا اٌؾّل اٌقط١و ٌٛ وبٔذ ِّبهٍزٕب ٌٕظبِٕب ا١ٌَبٍٟ : أػبف

اٌغّٙٛهٞ ٚاٌل٠ّمواؽٟ َِزم١ّخ، ٌٚٛ وّٕب ٔؾزىُ إٌٝ اٌلٍزٛه ٚٔطجّك اٌمٛا١ٔٓ ثؼ١لاً ػٓ 

ِّزخ  اٌّؾبطظخ ٚاٌّقبطظخ ٚاألٔب١ٔخ ٚاٌى١ل٠خ كْٚ أْ ٔغفً االػزجبهاد اٌطبئف١خ ٚاٌّن٘ج١خ اٌّزي

. ٚا١ٌَبٍبد االلزظبك٠خ اٌّزّٙٛهح ٚغ١بة اإلكاهح اٌوش١لح

 

ّْ ٔلاءٔب ا١ٌَٛ ٠زطٍّت ٚلفخ شؼج١خ : ٚلبي ٚؽ١ٕخ عبِؼخ ٌٍّطبٌجخ ثبٍزؼبكح اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ – إ

ثلءاً ِٓ أزقبة هئ١ٌ ٌٍغّٙٛه٠خ هِي اٌجالك ٚػّبْ ٚؽلرٙب ِٚؼبٚكح اعزّبػبد اٌّغٌٍ ا١ٌٕبثٟ 

ٌٍزشو٠غ ٚإطلاه اٌمٛا١ٔٓ ٚٚلف رؼط١ً ػًّ اٌؾىِٛخ ٚهفغ اٌظٛد ػب١ٌبً ٌلػُ اٌمطبػبد اإلٔزبع١خ 

ٌقٍك فوص ػًّ ٚثٕبء اٌضوٚح اٌٛؽ١ٕخ ٚرؾم١ك اٌؼلاٌخ اٌؼو٠ج١خ اٌزٟ ٟ٘ اٌّلفً األٍبً ٌٍؼلاٌخ 

. االعزّبػ١خ

 

جريج 

 

ّْ ٍىبْ ٌجٕبْ الَِٛا اٌَزخ ِال١٠ٓ َّٔخ أوضو ِٓ : ٚلبي عو٠ظ فٟ آفو كهاٍخ ٌألُِ اٌّزؾلح أ

ٚاٌلٌٚخ لبطوح فٟ ل١بَ ٔظبَ ؽٛوّخ ٠مَٛ ػٍٝ ك٠ّمواؽ١خ طؾ١ؾخ . ٔظفُٙ ِٓ اٌّؾزبع١ٓ

لبطوح فٟ . ٚطؾ١ّخ، ٚرلاٚي ٍٍطخ، ٚرؼّلك٠خ، ٚػّبْ اٌؾو٠بد ٚؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌزؼبْٚ اٌجشوٞ

إٔٙبع اٌمطبع اٌقبص، ٚعؼٍٗ ث١ئخ طل٠مخ ٌٍلٌٚخ، ٠إِٔٙب ٠ٚأرّٕٙب ٠ٚؤِٓ ثٙب، كٌٚخ هاػ١خ ٚؽبػٕخ، 

ُّ االىك٘به . ٚػٕل٘ب ٠ىْٛ االٍزمواه، ٠ٚؼ

 

صبنح 

 

ٔوٜ فٟ ٘نٖ اٌّجبكهح اٌٛؽ١ٕخ، طوفخ ٚؽ١ٕخ طبكلخ رؼجّو ػٓ اإلؽَبً : أِب طبٌؼ فمبي ِٓ عٙزٗ

ًّ اٌٍجٕب١١ٔٓ ؽٛي اٌقطو اٌنٞ ثبد ٠ّٙلك ٌجٕبْ ِٚظ١وٖ َِٚزمجً أثٕبئٗ، ٠ٚمؼٟ ػٍٝ  اٌؾم١مٟ ٌى

ًّ اٌمطبػبد إٌّزغخ فٟ  ًّ ِمِّٛبد اٌؾ١بح ف١ٗ ِٓ فالي اٌزلّ٘ٛه االلزظبكٞ اٌنٞ ثلأ ٠ظ١ت و و

ٚمٌه عوّاء اإلِؼبْ فٟ ١ٍبٍخ اٌزؼط١ً ٌٍّؤٍَبد اٌلٍزٛه٠خ . ٌجٕبْ ِٓ كْٚ اٍزضٕبء

. ٚاٌزشو٠ؼ١خ، ٚاالٍزّواه ثؾبٌخ اٌفواؽ فٟ ِٛلغ هئبٍخ اٌغّٙٛه٠خ

 

ّْ اٌَّؤ١ٌٚخ رمغ ػٍٝ ػبرك اٌغ١ّغ، ٚػٍٝ اٌغ١ّغ اٌؼًّ ِٓ أعً إٔمبم ٌجٕبْ ٚإَٔبٔٗ ٚالزظبكٖ  إ

. ٚإٔزبعٗ ٚأٚالً ٚأف١واً إٔمبم اٌغّٙٛه٠خ

 

انبضتبوي 

 

أ٠ٙب اٌٍجٕب١ْٔٛ، ِبما ك٘بوُ؟ ً٘ أٔزُ ِظبثْٛ ثبػطواة فٟ »: ٚوبٔذ وٍّخ ٌٍجَزبٟٔ عبء ف١ٙب
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ًّ ثىُ  ًّ ِملهرىُ ػٍٝ اٍزنوبه ِب ؽ اٌناووح ث١ٓ ٠َٛ أزقبثبد ِّض١ٍىُ فٟ إٌلٚح اٌجوٌّب١ٔخ ف١ش

ؽ١بر١بً ٚاعزّبػ١بً ١ٍٚب١ٍبً ٚأ١ِٕبً ؽٛاي إٌَٛاد اٌؼغبف اٌزٟ رفظً ث١ٓ أزقبث١ٓ؟ ِبما ك٘بوُ؟ 

رطبٌجْٛ ثبٌشٟء ٚٔم١ؼٗ، ثبإلطالػ إٌّشٛك ِغ ماد األشقبص اٌّشىٛ ُِٕٙ، ثبفز١به ِٓ 

أٍّ٘ىُ، رجغْٛ اٌلٌٚخ ثّؤٍَبرٙب ٚللهارٙب ٚلٛا١ٕٔٙب ِٓ فالي أؽبك٠ش ِٚمبالد ٚفطت هّٔبٔخ، 

ٚفٟ اٌٛالغ ٠ؼًّ ِؼظّىُ ػٍٝ للَ ٍٚبق ٌٍل٠ٍٚخ ِٚىزَجبرٙب ٚاِز١بىارٙب ٚؽوِزٙب؟ ِبما 

ك٘بوُ؟ ً٘ أٔزُ ِظبثْٛ ثبػطواة فٟ اٌٍَٛن؟ أفواكاً رؼطْٛ ِب ٠ل٘ش اٌؼبٌُ فٟ أكائىُ 

االلزظبكٞ ٚاٌظٕبػٟ ٚا١ٌَبٍٟ ٚاٌضمبفٟ ٚاٌؼٍّٟ، ٚفٟ ػٍّىُ اٌغّبػٟ رزجّقو ِملهارىُ 

ٚرزؾّٛي ه٠بكرىُ اٌٝ رجؼ١ّخ ٚػمٌٛىُ ا١ٌّٕوح اٌٝ شجٗ رقٍف ٚلٛرىُ األؽبك٠خ اٌٝ ػؼف عّبػٟ 

ِٚملهرىُ اٌقالّلخ اٌٝ ػ١بع فٟ اٌزٕبؽو ٚاٌزغبمة ٚرٕبِٟ األؽمبك، فزؼطْٛ ٌٍؼبٌُ ػٕىُ طٛهح 

. رض١و اٌزؼغت اٌٍَجٟ ثلي اإلػغبة

 

أرصالن 

 

أطجؼ ٌٍّظٍؾخ اٌٛؽ١ٕخ ؽو٠ك ٍَٔىٗ … ثبٍزطبػزٕب اٌمٛي ا١ٌَٛ: ٚرؾلصذ أهٍالْ ثلٚه٘ب، فمبٌذ

رغبٚثٕب ِغ ِجبكهح ؽ٠ٛ١خ إٔمبم٠خ ِٓ ٔبئت هفؼٕب اٌزّل٠ل ٌٗ ٌٕمٛي . ِؼبً ثبٌز١َٕك ٚاٌزشبٚه ٚاٌزىبًِ

ّْ رغبٚثٕب ِغ وً فطٛح إ٠غبث١خ ٘ٛ ِطٍك ال ؽلٚك ٌٗ ٍٜٛ ٘نٖ اٌّظٍؾخ ٚإِالءارٙب ٚٔؾٓ . إ

وّغزّغ ِلٟٔ ٔلػٛ إٌٛاة إٌٝ ِجبشوح اإلٔمبم، ثبٔزقبة هئ١ٌ ٌٍغّٙو٠خ ٚاٍززجبع االٔزقبة ثئلواه 

. لبْٔٛ أزقبثبد ػظوٞ ػبكي ٠ؼزّل إٌَج١خ

 

ببصيم 

 

ّٟ : ٚلبي ثب١ًٍ ِٓ عٙزٗ َّ اٌظجٟ، ٚٚاعجٕب ثً . إم ٔزلاػٝ ٚٔزاللٝ، فألٕٔب ؽّمبً أَ اٌظج أعً، ٔؾٓ أ

ؽّمٕب أْ ُٔؼٍٟ اٌظٛد، ٚأْ ٔطٍك طوفًخ ِل٠ّٚخ، ٌوفغ اٍزّواه اٌز١َّت اٌؾبطً فٟ اٌجالك، 

ٚاٌوػٛؿ ٌٍفواؽ اٌّفوٚع ػٍٝ ٍّلح اٌوئبٍخ األٌٚٝ، ٚاللزظبه األكاء اٌؾىِٟٛ ػٍٝ ِب كْٚ اٌؾّل 

األكٔٝ ا١ٌٍَُ ٚاٌّمجٛي، ٌٍٚىّف ػٓ اٌزؼبؽٟ ِغ ػغي اٌمٜٛ ا١ٌَب١ٍخ اٌٍجٕب١ٔخ وأٔٗ ٌؼٕخ ال رُوكّ 

. أٚ لَلٌه ِشؤَٚ ِٚؾزَٛ

 

بٍخ، وٍّّف اٌظٕلٚق اٌٛؽٕٟ : ٚربثغ ََّ ّّخ ػوٚهح ٍِّؾخ ٌّؼبٌغخ ػلك ِٓ اٌٍّفَّبد، اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌؾ ص

َخ وٙوثبء ٌجٕبْ، ٚاالرظبالد ٚاٌطبلخ ٚإٌفؾ، ٚأؼّبَ ٌجٕبْ اٌٝ  ٍّ ٌٍؼّبْ االعزّبػٟ، ِٚؤ

ٟٚ٘ ٍِفَّبد ِيِٕخ، ػبٌمخ ِٕن … ِٕظّخ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ، ٚإؽ١بء اٌّغٌٍ اإللزظبكٞ ٚاإلعزّبػٟ

. ىِٓ ثؼ١ل، ٚال ٠ّىٓ ثزّٙب ِب كاِذ اٌٍَطبد اٌزٕف١ن٠خ ٚاٌزشو٠ؼ١خ ِشًٌٍٛخ أٚ ِزؼضّوح األكاء

 

شهبة 

 

٠زٕبلغ اٌٛالغ ِغ للهح االلزظبك اٌٍجٕبٟٔ اٌنٞ ٠ٍّه ؽبلبد ثشو٠خ ِٚب١ٌخ : ٚرؾلس شٙبة فمبي

ػب١ٌخ رقٌّٛٗ اٌم١بَ ثٕٙؼخ الزظبك٠خ وج١وح، ٠ٕزظ ػٕٙب رفؼ١ً اٌمطبػبد االلزظبك٠خ ثّقزٍف 

ّْ اٌقطٛح اٌؾى١ّخ رجلأ ِٓ اٌؾٛاه اٌمبئُ ث١ٓ اٌمٜٛ . ارغب٘برٙب، ٚفظٛطبً لطبػبد االٔزبط إ

. ا١ٌَب١ٍخ اٌٍجٕب١ٔخ، ٚاٌنٞ ٠ؤول اٌمٛح اٌؾم١م١خ ٌٍجٕبْ فٟ رؼبػل أثٕبئٗ ٚٚؽلح اٌقطبة ا١ٌَبٍٟ

ٚفٟ ١ٍبق اٌؾوص اٌزبَ ػٍٝ اٌٛؽلح اٌٛؽ١ٕخ ٚاٌؼ١ش اٌّشزون ٚاٌؾفبظ ػٍٝ ؽلٚك اٌٛؽٓ ٚأِٓ 

اٌّغزّغ ا١ٌَبٍٟ ٚااللزظبكٞ، ِٚٓ ِٛلؼٕب اٌَّؤٚي ِٚب أر١ٕب ػٍٝ مووٖ، ٔلػٛ إٌٝ اٌّجبكهح 

ًّ اٌّغبالد ٚاالفزظبطبد، رىْٛ  فٟ رشى١ً ٌغبْ ؽٛاها ٌٍؼًّ ػٍٝ وً اٌَّز٠ٛبد، ٚفٟ و

ٔٛارٙب ِٓ أػؼبء ٔمبثبد اٌّٙٓ اٌؾوح ٚاٌغوف االلزظبك٠خ ٚاٌزغبه٠خ ٚاٌغّؼ١بد األ١ٍ٘خ اٌّزقظظخ 

ًّ اٌّؼؼالد، رٕجضك ػٕٙب  فٟ اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ٌٍجلء ثبٌؼًّ ػٍٝ ٚػغ كهاٍبد ٚالزواؽبد ٌى

ًّ األفك اٌزٟ رَبػل ػٍٝ اٌقوٚط ِٓ ٘نٖ األىِبد . رٛط١بد ػبِخ، ٌٚغبْ ِزبثؼخ رؼًّ ػٍٝ فزؼ و
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انجميّم 

 

ًّ ِب ٔو٠ل ِٓ ا١ٌَب١١ٍٓ اْ ٠ىٛٔٛا ػٍٝ ِضبي اٌمطبع اٌقبص : ٚأٌمٝ اٌغ١ًّّ وٍّخ عبء ف١ٙب ع

اٌٍجٕبٟٔ ٚاٌمٜٛ إٌّزغخ فٟ ٌجٕبْ، رؼًّ ثظلق، رٕزظ، رجلع، رزٕبفٌ فٟ ِب ث١ٕٙب ػٍٝ األفؼً 

. ٌَّزمجً اٌجٍل ٚأٍ٘ٗ

 

ٔؾٓ ال ٔزؼبؽٝ ا١ٌَبٍخ ٌٚىٓ ٔنوّو اٌغ١ّغ أٔٗ ػٕلِب رٛافك اٌٍجٕب١ْٔٛ ػٍٝ ؽّل أكٔٝ فٟ اٌلٚؽخ 

 فٟ اٌّئخ، ث١ّٕب وبْ اٌؼبٌُ ٠ؼبٟٔ ِٓ اطؼت ّأىِخ 9ؽمك االلزظبك اٌٍجٕبٟٔ َٔت ّّٔٛ رؼّلد اٌـ

. الزظبك٠خ ػٍٝ االؽالق

 

شمبس 

 

 أؽٍك اٌغٕواي شبهي ك٠غٛي ٔلاًء ش١ٙواً ِٓ ٌٕلْ 1940 ػبِبً ٍٕخ 75ِٕن : صُ رؾلس شّبً ٚلبي

. اٌنٞ أكّٜ فٟ ٔٙب٠خ اٌّطبف إٌٝ رؾو٠و فؤَب ِٓ اٌشوٚه اٌزٟ وبٔذ رّٙلك٘ب«  ؽي٠وا18ْٔلاء »

اٌنٞ ١ٍؤكّٞ فٟ ِب ١ٍؤكّٞ إٌٝ «  ؽي٠وا25ْٔلاء »أِب ٔؾٓ فٟ ٌجٕبْ فبٌّغزّغ إٌّزظ ٠طٍك 

ٚألٛي ٌٍطجمخ ا١ٌَب١ٍخ ال رَزٍَٙٛا ٘نٖ اٌؾبي االػزواػ١خ اٌزٟ . إٔمبم ٌجٕبْ ٚل١بِخ الزظبكٖ

. ٚهللا أػٍُ… روٚٔٙب ا١ٌَٛ، ألٔٙب ووح صٍظ ٍزىجو ثلا٠زٙب ٔلاء، ٚلل رىْٛ ٔٙب٠زٙب أزفبػخ

 

حضىوت 

 

وفٝ اٍزٙزبهاً ثّظبٌؾٕب ِٚظبٌؼ . ٍٔزمٟ ٌٕظوؿ ِزؾل٠ٓ ٚثظٛد ٚاؽل ٌٕمٛي وفٝ: ٚلبي ؽَٛٔخ

ٔؾٓ فٟ ارؾبك اٌّٙٓ . اٌشؼت َِٚزمجٍٗ، ٚثٍمّخ ػ١ش إٌبً، وفٝ اٍزَالِبً ٌٍٛالغ اٌّو٠و

اٌؾوح ِؼزظّْٛ ثبألًِ ٚثٛؽ١ٕخ ٌجٕب١ٔخ طبف١خ ٚثىفبءاد فاللخ ٚٔبكهح ٚثم١ُ شؼجٕب اٌنٞ ٠أثٝ 

اٌّٙبٔخ ٚاالٔىَبه، ٍٕجمٝ فٟ ؽ١ٍؼخ اٌّلافؼ١ٓ ػٓ ثٕبء ٚػًّ ِؤٍَبرٕب اٌلٍزٛه٠خ، ٚٔؾٓ 

شووبء ؽم١م١ْٛ فٟ ٘نا إٌؼبي ٌىٟ ٔؾّٟ ٠ٍٛخ ٘نا اٌّغزّغ ١ٌىْٛ ِغزّؼبً ِٕزغبً ٌؾبػؤب 

. ٚىاكاً ٌغلٔب

 

األشقر 

 

اٌَىٛد أطجؼ أوضو ِٓ رٛاؽؤ ثً عيء ِٓ ِؤاِوح إلٍمبؽ اٌٛؽٓ اٌوٍبٌخ، : أِب األشمو فمبي

ًّ اٌفئبد ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌىف ػٓ اٌزؼبٌٟ ٚاإلِالءاد ٌؾّب٠خ اٌٛؽٓ  اٌّطٍٛة رؼبفو ٚرىبرف و

ِٚؤٍَبرٗ، ٌٓ َٔىذ ثؼل ا١ٌَٛ ٌٚٓ ٔزقبمي ٌٚٓ ٔزٛاؽأ ػٍٝ ا١ٙٔبه اٌمطبع ا١ٌَبؽٟ 

. ِٚؤٍَبرٗ ٚاٌٛؽٓ ِٚؤٍَبرٗ

 

تىقيع إنكترووي 

 

ُّٚعٙذ كػٛح إٌٝ اٌٍجٕب١١ٔٓ ٌٍزٛل١غ ػٍٝ  ػجو اٌّٛلغ اإلٌىزوٟٚٔ «  ؽي٠وا25ْٔلاء »أف١واً 
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