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 مار يف 22 ـلا اهرمتؤم دقعت نطاوم

 نورشعلاو يناثلا يونسلا نطاوم رمتؤم تيزريب ةعماج عم نواعتلابو ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلل نطاوم ةسسؤم تدقع -اعم -هللا مار

 ،مديص يربص .د يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ريزو روضحب كلذو ،"؟جرخم نم لھ :ةينيطسلفلا تاعماجلا مامأ ةبكرملا تايدحتلا" ناونع تحت

 تاعماجلا ءاسؤر نم ددعو ،ركعلا حودمم .د نطاوم ةسسؤم ءانمأ سلجم سيئرو ،ةلجح وبأ فيطللا دبع .د تيزريب ةعماج سيئرو

.نييميداكألاو نيثحابلاو ،ةينيطسلفلا

 قوقحو ةيطارقميدلل نطاوم دهعم تاطاشنل ًةروكاب يتأي رمتؤملا اذھ نأ ىلإ راشأ يذلا ،ةلجح وبأ فيطللا دبع .د ةملكب رمتؤملا حتُتفاو

 ،ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا يف ريتسيجاملا جمانرب مدقيس يذلاو ً،ارخؤم تيزريب ةعماج يف نطاوم ةسسؤم هتأشنأ يذلاو ناسنإلا

.ةيعامتجاو ،ةيتامولعم ،ةيثحب تاطاشن ةدع ذفنيسو

 عمتجملا يف تارغثلا ضعب دسو ،نيطسلف يف ةفرعملا ريوطت يف مھاسي ام لكب مايقلا وحن ةعماجلا هجوت ىلع ةلجح وبأ .د دكأ امك

.يررحتلا ينطولا ءانبلا يف ةمھاسملل ،ينيطسلفلا

 دمألا ليوط روصتل ًالاجم كلانھ لاز ال هنأ الإ هاجتالا اذھ يف يلاعلا ميلعتلا سلجم اهلذبي يتلا ةثيثحلا دوهجلا نم مغرلا ىلع" :فاضأو

."لماش يروطت روظنم نم ،تايلوؤسملاو راودألا هيف ددحُت

 ثحبلا ةيمھأ نع ثدحتو ،نيطسلف يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم صخت يتلا ةماهلا تايئاصحإلا ضعب مديص يربص .د ضرعتسا اميف

 موهفمبً ايدج رظنلا ةداعإ وحن ةريخألا ةنوآلا يف ةرازولا هجوت ىلإ راشأ امك ،تاداهشلا ةلداعم ماظن يف رظنلا ةداعإ هيلع بترتي نوناق يف

.يميداكألا ميلعتلاب هجمدو ينقتلاو ينهملا ميلعتلا

ً اماع 24 يلاوح دعب تيزريب ةعماج يف دهعمل نطاوم ةسسؤم نيشدت نأ ركعلا حودمم .د نطاوم ةسسؤم ءانمأ سلجم سيئر حضوأو

 عم ةلماك جامدنا تايلمعو تاكارش يف لوخدلا لالخ نم ،هب ىذتحت نأ ةيلھألا تاسسؤملا نم ريثكلا ىلع بجي لاثم وھ ،اهسيسأت نم

.اهتيرارمتسا ىلع ظفاحت صرف ريفوتو اھرود زيزعت يف كلذ ةيمھأل ،يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

 اھديدحت مدع ببسب ،ةيوھ ةمزأ نم يناعت ةيبرعلاو ةينيطسلفلا تاعماجلا نإ نامقج جروج .د نطاوم ةسسؤمل ماعلا ريدملا لاق هرودب

 نيجيرخلا ةيعونو يملعلا ثحبلا يف زيمتت نأ ديرت يهف ،صاخ لكشب هب زيمتت نأ نكمي ام ىلع حضاو زيكرت دوجو مدعو ،تايولوألل

.هيف حضاو رود ةلودلل نوكيو ً،اسوردمً اينلعً اشاقن بلطتي ةمزألا هذھ لح نأ ىلإً اريشم ،هتاذ تقولا يف عمتجملا ةمدخو

 جماربلاو تاقالعلا نم ةموظنم ءانب لالخ نم ،جراخلا عمً العافتمو ً،القتسم دهعملا نوكيس " :سيسق رضم .د نطاوم دهعم ريدم لاق اميف

."ةددحم ريياعم قفو ةفرعملا جاتنإ يف لوحت ثادحإل كلذو ،نيثحابلا عم ةكارشلاو

 ةينيطسلفلا تاعماجلا نوكتل ،ملاعلا ىلع حاتفنالل ةينطو ةردابمل يعسلا ةرورض ىلع يناتروع ناورم .د يروضخ ةعماج سيئر دّدشو

 لكشب اهلمعل ةجيتن اهنم يناعت يتلا لكاشملا نم صلختت يك اهنيب اميف يعمجلا نماضتلا وحن يعسلاو ،ةيملاعلا ةموظنملا نم ًاءزج

.لقتسم يدرف

 ميلعتلا تاسسؤم ءاقب يف يلاعلا ميلعتلا ةيلالقتسا ةيمھأ ىلع يميمتلا ورزلا حالص .د ليلخلا ةعماج سيئر دكأ رخآ قايس يفو

 تاسسؤم ىلع اھريثأتو ً،ارخؤم ةموكحلا اهتحرط يتلاو يلاعلا ميلعتلا ةيزكرم ةيضق ورزلا .د شقانو ،هتيعونو ميلعتلا ةدوج ىلع ظافحلاو

.يلاعلا ميلعتلا

 لظ يف ًةصاخ ،ةعماجلا هجاوت يتلا تايدحتلا ،ةبيسن يرس .د اهيف ةفسلفلا ذاتسأو سدقلا ةعماجل قباسلا سيئرلا ضرعتسا اميف

 نأ نكمي ةينيطسلفلا تاعماجلا عيمج اههجاوت يتلا تايدحتلا نأ ىلع ًادكؤم ،رركتم لكشب اهماحتقاو لالتحالا تاوق تاءادتعال اهضرعت

 تايدحتلا مييقت دنع ًايناكمو ًاينامز تاعماجلا هذھ عقاوم رابتعالا نيعب ذخألا ةرورض ىلع ًاضيأ ددشو ،لضفألا وحن يعسلل ُاردصم نوكت

.اههجاوت يتلا

 .د ًاقباس تيزريب ةعماج سيئرو ،سام دهعمل ماعلا ريدملا لاق ثيح ،نيطسلف يف يلاعلا ميلعتلا وبصي اذام ىلإ رمتؤملا لالخ شقونو

 نييميداكألا رود شيمهت مدع بجي امك ،ةباشلا تاءافكلا يف رامثتسالا لالخ نم ديدجتلا ىلع لمعت نأ تاعماجلا ىلع " :سيسق ليبن

".يملعلا ثحبلا ةلجع عفد يف رشابم لكشب نومھاسي نيذلاو تاعماجلا يف

Mudar F. K. Kassis Mudar Fuad Khalil Kassis Page 1 of 2

01/10/2016http://www.maannews.net/Content.aspx?id=869207



 يلاعلا ميلعتلل ةيساسألا تايلاكشإلا ضعب ،يوابرجلا يلع .د يلاعلا ميلعتلل قبسألا ريزولاو ،ةيسايسلا مولعلا ذاتسأ ضرعتسا هرودبو

.فادھألاو ،ةفسلفلاو ،ةيؤرلاو ،ةيجيتارتسالا بايغك ،نيطسلف يف تاعماجلاو

 يساسألا قئاعلا ربتعي ةينيطسلفلا تاعماجلا ىدل لاومألا صقن نأ ىلإ يناديز ديعس .د سدقلا ةعماج يف ةفسلفلا ذاتسأ راشأ اميف

.يملعلا ثحبلا لاجم يف زيمتت اهنأ نم مغرلا ىلع ،لوألا ماقملا يف ةيثحب تاعماج اهلعج نود لوحي يذلا

 تالاكشإ اهنمو ،هيف مدقتلل ًاديهمت ميلعتلا هجاوت يتلا تالاكشإلا ةجلاعم ةرورض ىلع ،يرصملا يناھ .أ تاراسم زكرم ماع ريدم ّدكأ امك

.نيطسلف يف نھارلا يسايسلا عضولاو ،تاعماجلا ةبلط ةفاقث فعضب ةقلعتم

 ميلعتلا ةيضق اهيف تشقان يتلاو ،يلاعلا ميلعتلا ةراجت لوح اهتقرو ةنوفع ةدئاس .أ ةينطولا حاجنلا ةعماج يف ةيبرتلا ةذاتسأ تمدقو

.ةمدخو ةعلسك

 تاعماجلا يف ةيعامتجالا مولعلاب ةطبترملا تاصصختلا يف ىنُبلا فعض لماوع ،هتقرو يف اقسلا رھابأ .د عامتجالا ملع ذاتسأ ضرعتساو

 .ينيطسلفلا عمتجملا ةدايق يف ةيملعلا ةعامجلا رودل راشأ امك .ةيملعلا تالجملاو ةيثحبلا زكارملا بايغ اهمھأو ،ةينيطسلفلا
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