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 تحففا  بيم  ابآبا  امؤسسيي  يي امااعع  امأعيريي  يي بيروتاال

 يشٔس ٚصبدفدعذ اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد انٗ االحزفبل انغُٕ٘ ثٕٛو اٜثبء انًؤعغٍٛ، ٔانز٘ 

 .6311كبٌَٕ األٔل  3عبيًب عهٗ رأعٛظ اندبيعخ فٙ  641

فٙ لبعخ األعًجهٙ ْٕل. ٔعزعّهك انصفٕف ثٍٛ  انًمجمانثبَٛخ عششح ظٓش االثٍُٛ  عٛمبو االحزفبل عُذ

 انثبَٛخ عششح ٔاألٔنٗ ظٓشًا نٛزغُّٗ نهطالة انًشبسكخ فّٛ.

ٓزِ انغُخ انذكزٕس ثٕل نعٛزكهى فٙ االحزفبل سئٛظ اندبيعخ انذكزٕس ثٛزش دٔسيبٌ، ٔخطٛت االحزفبل 

 ط.عبنى، يذٚش يعٓذ كبسَٛدٙ نهششق األٔع

ٔعٛزى خالل االحزفبل االعالٌ عٍ انفبئضٍٚ ثًغبثمخ ٕٚو اٜثبء انًؤعغٍٛ األدثٛخ نهطالة ٔيٕضٕعٓب 

 ٔعٛمشأ .عجبسح نألة انًؤعظ داَٛبل ثهظ ٚمٕل فٛٓب5 "حٍٛ َكٌٕ خبْهٍٛ ثشٙء، َغعٗ نًعشفزّ

 يمبنزًٛٓب. ٔانثبَٙ األٔل انفبئضاٌ

ردشٚٓب اندبيعخ ثًُبعجخ ٕٚو اٜثبء انًؤعغٍٛ. ٔلذ خشد انًغبثمخ انشاثعخ عششح انزٙ  ْٙ ُٚزكش أٌ ْزِ

ٔفبصد ثٓب انطبنجخ نًٛب انحهجٙ ، فبئضح ٔحٛذح. ٔرزبثعذ انًغبثمخ عًُٕٚب  6444انًغبثمخ األٔنٗ فٙ انعبو 

 حٍٛ صبس نهًغبثمخ فبئض أٔل ٔثبَٙ ٔثبنث. 8003عهٗ ْزا انًُٕال حزٗ انعبو 

بل شخصٛخ يشيٕلخ. ٔٚظٓش رنك ثٕضٕذ فٙ الئحخ خطجبء ٔلذ دسخذ انعبدح أٌ ٚكٌٕ خطٛت االحزف

شٛخ انًؤّسخٍٛ انعشة"  حٍٛ كبٌ انجشٔفغٕس لغطُطٍٛ صسٚك انز٘ نّمت " 8000االحزفبل يُز انعبو 

عهٗ انزٕانٙ غالدٚظ يٕسٔ، سئٛغخ خذيبد  انهمت عهٗ ٔثعذ رنك، رُبٔةْٕ خطٛت االحزفبل. 

انحشة؛ ٔسًٚب خهف، انزٙ رشغم حبنٛب يُصت أيُٛخ  انزًشٚض فٙ انًشكض انطجٙ فٙ اندبيعخ خالل

؛ ٔكهٕفٛظ يمصٕد، انغفٛش “اإلعكٕا” نهدُخ األيى انًزحذح االلزصبدٚخ ٔاالخزًبعٛخ نغشة آعٛبرُفٛزٚخ 

األعجك ندبيعخ انذٔل انعشثٛخ نذٖ األيى انًزحذح ٔانكبرت ٔانصحفٙ؛ ٔحزاو انعهٛبٌ، عٛذح األعًبل 

، انٕصٚش األسدَٙ انغبثك ٔ انغعٕدٚخ انُبخحخ؛ ٔسئٛظ انٕصساء انهجُبَٙ َدٛت يٛمبرٙ؛ ٔيشٔاٌ انًعّشش

 .نهشؤٌٔ انخبسخٛخ انجُك انذٔنَٙبئت سئٛظ 

انغبثك نهدبيعخ ٔانٕصٚش انغبثك كبٌ انجشٔفغٕس عًٛش انًمذعٙ، انشئٛظ انًُزذة  8002ٔفٙ انعبو  

ْٕ خطٛت االحزفبل. ٔرجعزّ انذكزٕسح ْذٖ صسٚك، انعًٛذح انغبثمخ نكهٛخ انعهٕو انصحٛخ فٙ اندبيعخ، فٙ 
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، ٔانًُّغك 8004ٔانجشٔفغٕس يخهٕف حذادٍٚ، انُبئت انغبثك نشئٛظ اندبيعخ فٙ انعبو ،  8003انعبو 

. أيب فٙ انعبو انًبضٙ فكبٌ انهمت 8060ٔنٛبيض فٙ انعبو انخبص نأليى انًزحذح فٙ نجُبٌ انغٛذ يبٚكم 

 .األسدٌيٍ َصٛت انغٛذح نٛهٗ ششف، أٔل ٔصثشح نالعالو فٙ 

   

  انهٛجشانٙ   األيٛشكٙ   ٔرعزًذ انُظبو انزعهًٛٙ   6311انعبو    ثٛشٔد فٙ   رأعغذ اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ  
  خبيعخ ثحثٛخ رذسٚغٛخ،   ٔاندبيعخ ْٙ  . كًُٕرج نفهغفزٓب انزعهًٛٛخ ٔيعبٚٛشْب ٔيًبسعبرٓب   نهزعهٛى انعبنٙ 
 رمّذو     . طبنت ٔطبنجخ   8000   حٕانٙيٍ    طالثًٛب   أعضبء ٔخغًًب  600  ٍي شثكأ  رضى ْٛئخ رعهًٛٛخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبخٛغزش،   ُٚبْض يبئخ ثشَبيح نهحصٕل عهٗ انجكبنٕسٕٚط،   يب   اندبيعخ حبنًٛب
ًٗ   انز٘   يشكضْب انطجٙ   فٙ   ٔرذسٚجًب   طجًٛب   كًب رّٕفش رعهًًٛب  . انطت   فٙ   . عشٚشًا   480    فّٛ   ٚضى يغزشف
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