مقدمة انصىت انثانث ألجم نبنان خالل انهقاء انحىاري حىل
مكىنات انمىاطنة وانهىية انجامعة ٤١٠٢/٦/٤٢
شكرً ا جميعا ً لحضوركم
تششفُا هم نماء يغ حعشاخ انغادج يؼانٍ انىصَش سًَىٌ ػشَدٍ ،عؼادج
األعرار عًُش فشَدُح ويؼانٍ األعرار صَاد تاسود ،وانحعىس انكشَى.
تصفرٍ سئُغح خًؼُح انصىخ انثانث ألخم نثُاٌ ،ونههٍ تؼذ يا تُؼشفىَا،
تحة ػشفكٍ ػهً " انصىخ انثانث ألخم نثُاٌ" ههٍ َشأ تال1022
وذغدم تال 1021تىصاسج انذاخهُح.
تهم يُاعثح تىخه ذحُح خاصح نًؤعظ اندًؼُح انغُذ عُشج شىنُكا ههٍ
إخا خصُصا" يٍ تاسَظ نُشاسن يؼُا تهم حىاس.
ويٍ ولراَ ،عى نغُشج ،انؼذَذ يٍ انضيالء وترذأَا َشرغم عىي نُرطىس
وَذػى أفكاس وعهىكُاخ انصىخ انثانث ألخم نثُاٌ ،ههٍ هى صىخ
يغرمم.
 نُش انصىخ انثانث ألخم نثُاٌ؟
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ألٌ أسدَا َدًغ األكثشَح انصايح تانًدرًغ انًذٍَ انهثُاٍَ ،خاسج اإلَمغاو
انحاد ههٍ فشق انًدرًغ تشكم ثُائٍ تٍُ :يغ وظذ ،وظذ ويغ وػمى
انحىاس.
فأسدَا إَشاء يُصح نُمم صىخ انهثُاٍَُ انؼاَشٍُ تهثُاٌ أو تانخاسج ،تغط
انُظش ػٍ إَرًائاذهى انغُاعُح أو انذَُُح وههٍ تأيُى تأٌ اإلَرًاء نهىغٍ هى
لثم كم شٍ،
ثمافح ،يغؤونُح ،عهىن وإنرضاو.
غًىحُا هى انؼًم نهغهى انًذٍَ ،نثمافح انغالو وانحىاس ،نهؼُش يؼا" ترُىع
انُغُح اإلخرًاػٍ وذعايُى ،نغُادج وإعرمالل نثُاٌ ،ونذونح انحك وانماَىٌ
وانًؤعغاخ.
تئخرصاس شذَذ ،أتشص األػًال ههٍ لًُا فُها تئغاس تُاء انغالو هٍ إغالق
يثادسج سائذج يُز ػاو  1021فٍ انُىو انؼانًٍ نهغالو ،فٍ  12أَهىل.
هم يثادسج أغهمُاها ذحد شؼاس "نحظح وػٍ" .وترشاسن فُها انثهذَاخ
وخًؼُاخ ػذَذج يٍ ػذج يُاغك نثُاَُح يرم تُشوخ ،ػانُح ،خثُم،
غشاتهظ ،ػكاس وتفعم أػعاء يٍ انصىخ انثانث ألخم نثُاٌ ،كًاٌ
تثاسَظ وتكُذا ،نُؼثشوَؤكذ ػٍ إسادذُا نهغالو تهثُاٌ.
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أَعا" ،كاٌ ػُا تانًشاسكح يغ سئُغح انًشكض انذونٍ نهؼذانح اإلَرمانُح
تهثُاٌ ،انغُذج كاسيٍ أتى خىدج ،نماء أونٍ يغ غالب يٍ اندايؼح انُغىػُح
واندايؼح األيشكُح حىل فُهى وثائمٍ "تذَا َؼشف" ،أخشخرى انغُذج كاسول
يُصىس إلحُاء راكشج انحشب وكاٌ هذفُا َؼشف يذي سغثح اندُم انحانٍ
إَى َؼشف شى صاس وكُف يًكٍ َغرؼًم هم يؼشفح نُرفادي أخطاء
انًاظٍ.
هم ػًم ذى ظًٍ َشاغاخ أول  club 3Vأَشأَا تاندايؼح انُاعىػُح،
وانفكشج هٍ انرىعغ نُكىٌ إنُا وخىد تكم اندايؼاخ.
أَعا" شاسكُا تىسشاخ ػًم حىل انرفاوض وانىعاغح فٍ يدال انغُاعُح،
تئغاس َشاغاخ انًشكض انًهٍُ نهىعاغح ههٍ تررشأعى انغُذج خىَا هىاسٌ.
خًغ هزا انرذسَة أشخاص تًثهى يخرهف األحضاب انغُاعُح وَحُا يثهُا
انًدرًغ انًذٍَ.
شاسكُا أَعا" تُذواخ غاونح حىاس انًدرًغ انًذٍَ يغ األيُشج حُاج
إسعالٌ ،وكًاٌ تانؼًم نذػى انضواج انًذٍَ ودػى خًؼُح "عكش انذكاَح"
تًكافحرها نهفغاد.

3

وأخُشا" ذحد شؼاس انًىاغُح حثُُا َخهك يغاحح حىاس يغ أشخاص ػُذٌ
خثشج ،عُاعٍُُ وغُش عُاعٍُُ ،حىل يىاظُغ ترأدٌ نرطىَش ذفكُشَا
ويشاسكرُا ويغاهًرُا تثُاء أسكاٌ انًىاغُح.
أول نماء كاٌ يغ انشئُظ يُشال عهًُاٌ تثاسَظ ،ترششٍَ انثاٍَ ،1022
ذحد ػُىاٌ " تٍُ عهىكُاخ األيظ ويرطهثاخ انغذ ،هم ذثمً اندًهىسَح؟
وانُىو حىاسَا هى حىل:
 يىلغ اإلَرًاء انىغٍُ تانُغثح نًخرهف اإلَرًاءاخ انغُاعُح وانذَُُحوانطائفُح وانثمافُح.
 وهم َضال انًدال يفرىحا" أياو انًىاغُح؟ وكُف َؼًم ألتشاص هىَح وغُُح ذشذكض ػهً انًغاواخ تٍُ انحمىقوانىاخثاخ وذكىٌ انغمف اندايغ نههىَاخ انًخرهفح؟
هم يىظىع هى يٍ أهى انًغائم ههٍ يفشوض ذُطشذ انُىو تىخىد هم
دسخح انًشذفؼح يٍ انحشوب واإلَشماق تٍُ انُاط.
فانؼًم ػهً انًىاغُح هٍ انىعُهح انىحُذج ،ههٍ تئيكاَا ذشخغ األيم ،وذؼُذ
ذشيُى انشواتػ اإلَغاَُح انًىخىدج ػُذ كم انُاط فٍ خًُغ أَحاء انؼانى
وخًُغ األػًاس وخًُغ انذَاَاخ وخًُغ انطىائف و األػشاق.
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وتحة إخرى كهًرٍ تمىل خثشاٌ خهُم خثشاٌ ترؼشفىا كهكٍ وتحة داًَا"
إذزكشوا وهى "نى نى َكٍ نثُاٌ وغٍُ إلخرشخ نثُاٌ وغُا" نٍ".
اًَُه َاصش كشو .

5

