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 عصام فارس

ولد دولة الرئيس عصاـ ـ فارس في بينو في عكار، شماؿ لبناف عاـ 
بعد تخّرجو مف مدرسة طرابمس، حيث رّكز اىتمامو عمى . 7391

مجاؿ األعماؿ، عمؿ في الخميج العربي وسرعاف ما حقؽ نجاحًا كبيرًا 
في عالـ االستثمار والتجارة الدولية أنشأ عشرات الشركات الكبرى، 

مجالي العمؿ والسياسة مع قادة في لبناف والمشرؽ العربي وأوروبا والواليات المتحدة  ووّثؽ عالقاتو في
وكندا وأميركا الالتينية إّف ىذه المؤسسات التي تشمؿ مجاالت عديدة مثؿ الصناعة والخدمات والتجارة 

عة مجمو "وقطاع االتصاالت توظؼ أكثر مف سبعيف ألؼ شخصًا أما المؤسسات التي تنضوي تحت اسـ 
 فيي شركة ويدج تراست، وويدج بنؾ، وويدج لمعقارات، وشركة مينيفا القابضة، وفار إينفست " ويدج

 
بصفتو رجؿ دولة لبناني بارز يتمّتع بعالقات واسعة في المنطقة وفي الغرب، غالبًا ما يتمّقى فارس دعوات إللقاء 

الساعة وضمف ىذا اإلطار، ألقى  محاضرات ولممشاركة في ندوات ولإلدالء بتصاريح حوؿ بعض مواضيع
محاضرات في مجمس العالقات الخارجية في جامعة تافتس، وفي األكاديمية الدبموماسية في موسكو، وفي جامعة 

 البممند، وغالبًا ما حاضر خالؿ أحداث سياسية ىامة في لبناف
 

وزراء لبناف، وترأس  احتّؿ عصاـ فارس مناصب رفيعة المستوى في لبناف، فشغؿ منصب نائب رئيس مجمس-
وحّوؿ مكتب نائب رئيس مجمس الوزراء . الكثير مف المجاف الوزارية كما انُتخب عضوًا فاعاًل في البرلماف المبناني

 .الى مركز لمنشاط السياسي والدراسات الجادة لجميع القضايا المطروحة عمى طاولة مجمس الوزراء

و كنائب في البرلماف المبناني ونائب رئيس مجمس الوزراء عمى المستوى السياسي، سعى فارس مف خالؿ موقع
الى تعبئة شبكة عالقاتو العالمية لسّف قوانيف حديثة ووضع سياسات حكومية تؤدي الى تحقيؽ استقرار لبناف 

 .المالي ونموه االقتصادي



. اف الديمقراطية عالياً في لبناف، أّسس العديد مف المراكز والمعاىد لممساىمة في رفع شعار لبناف الثقافة، لبن
فكرسي عصاـ فارس االستاذي في جامعة البممند عمى سبيؿ المثاؿ يزّود البالد بمنتدى يمتقي فيو القادة 

كما ُأنشئ . اإلقميميوف والعالميوف لمتعبير عف رأييـ بحرية حوؿ المواضيع الدولية ذات الصمة بالشرؽ األوسط
ف الدولية بسبب إيماف فارس الراسخ بأّف تعزيز السياسة العامة معيد عصاـ فارس لمسياسات العامة والشؤو 

وبدوره يسعى مركز عصاـ فارس لمشؤوف المبنانية الى . والشؤوف الدولية ىو حاجة رئيسية لمبناف والشرؽ األوسط
 ..افتحقيؽ ىدفو بتقديـ فيـ متوازف وواقعي لمعظـ المسائؿ اإلقميمية والمحمية الرئيسية التي تؤّثر عمى لبن

 : ومف بيف األوسمة التي ناليا نذكر

 ناؿ فارس وساـ األرز الوطني برتبة ضابط أكبر مف فخامة رئيس الجميورية: 7339يونيو /حزيراف -
  42يوليو /تموز -كومندور بنجمة مف وساـ االستحقاؽ ناليا خالؿ زيارة رسمية قاـ بيا الى بولندا -
وساـ المئوية الثالثة لمدينة سانت بطرسبرغ منحو إياه الرئيس فالديمير بوتيف تقديرًا لجيوده في تعزيز  -

  42يونيو /حزيراف 3 –العالقات الثنائية بيف البمديف 
  49يوليو /تموز 73 –الوساـ المذّىب المشّرؼ في جميورية بمغاريا  -
 3-8 –منحو إياه رئيس أوكرانيا السيد ليونيد كوتشما  وساـ األمير ياروسالؼ الحكيـ مف الدرجة الثانية، -

  49يوليو /تموز
  49يونيو /حزيراف 71 -وساـ ستارا بالنينا مف الدرجة االولى نالو خالؿ زيارة رسمية الى بمغاريا -
 وساـ منحو إياه الرئيس البرازيمي لويس إيغناسيو لوال دا سيمفا لمناسبة الذكرى الثمانيف بعد المئة لمجمس -

  49مايو /ايار 9النواب البرازيمي خالؿ زيارتو إلى بيروت في 
  44سبتمبر /أيموؿ 48وساـ الوحدة منحو إياه الرئيس اليمني السيد عمي عبداهلل صالح، اليمف  -
  44يوليو /تموز 42-49 -وساـ العيد الوطني منحو اياه الرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفميقة -
 73 -كومندور أكبر منحو إياه الرئيس القبرصي السيد غالفكوس كميريديس وساـ مكاريوس الثالث -

  44يوليو /تموز
تشريف  4أثينا، -وشاح الصميب األكبر مف رتبة الفينيكس منحو إياه الرئيس اليوناني السيد جورج باباندرو -

  47نوفمبر /الثاني
قاد المؤتمر الماروني الخامس واألربعيف الوساـ المذّىب منحو اياه المجمس العالمي الماروني لمناسبة انع -

  47أغسطس / ألميركا الشمالية، وكندا ولوس أنجموس، آب



الميدالية الذىبية مف أبرشية نيويورؾ وشماؿ أميركا لمطائفة األرثوذكسية االنطاكية خالؿ القمة الخامسة  -
  47يوليو /تموز 48 -نيويورؾ -واألربعيف

  47يوليو /تموز 78 -بر منحو إياه الرئيس الفرنسي جاؾ شيراؾوساـ جوقة الشرؼ مف رتبة ضابط أك -
 9 -الميدالية الذىبية أكروبوؿ منحو إياىا في باريس المدير العاـ لميونسكو السيد كويشيرو ماتسورا -

  47مارس /آذار
وشاح األرشوف دبوتاتوس قدمو لو بطريرؾ القسطنطينية وروما الجديدة غبطة البطريرؾ المسكوني  -

  47يناير / كانوف الثاني 78 -ميوبرثولو 
وساـ القديس دانياؿ مف المرتبة الثانية منحو اياه بطريرؾ موسكو وعمـو روسيا تقديرًا لممساعدات التي  -

  7331سبتمبر /أيموؿ 43 -قّدميا فارس لمكنيسة الروسية األورثوذكسية
 -بطريرؾ موسكو وعمـو روسياميدالية القديسيف بوريس وغميب منحو إياه البطريرؾ أليكسي الثاني ػ  -

7331  
  7339نوفمبر /تشريف الثاني 72 -وشاح يوحنا الدمشقي منحو إياىا بطريرؾ أنطاكيا وسائر المشرؽ -
وشاح القديسيف بطرس وبولس منحو اياىا البطريرؾ إغناطيوس الرابع بطريرؾ أنطاكيا وسائر المشرؽ  -

  7389مايو /أيار 43
 ي برتبة عضو فخري مدى الحياة وشاح القديس اغناطيوس اإلنطاك -
 وساـ منحو اياه الدكتور عصمت عبد المجيد األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية  -

 4174شباط  
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 .نقـال عن موقع عصام فارس الرسمي  ان هذه السيرة الذاتية: مالحظة

 
 


