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 : السيرة الذاتية بوال يعقوبيان 

 

 Paulette Sirakan Yaghobian ياغوبيان س�اكان  بوليتاإلسم: 

 Paula Yacoubian/  بوال يعقوبيانوتعرف بـ  
    سنة 48 – 1976أبريل  4مواليد   العمر:

 األرشفية، ب�وت  ،لبنان اإلقامة:بلد 

 2022يار أ  17نائب يف الربملان اللبنا� منذ  الوظيفة الحالية:

 لبنان األمل بأصواتكم   :اشعاراته

 يك وروحوا انتخبوا وطنكم قولوا للحزب بالدم نفد

 و يخوفكم.أن لحداورا العازل إنت صاحب القرار ال تسمحوا  

   من االحتالل االيرا� واالستقاللالسيادة   

 ضد سالح حزب الله 

 دولة مدنية عل�نية

 . س�اكان يعقوبيان كان واحد من املهاجرين األرمني� الناج� من اإلبادة األرمنية الج�عية والدها:

مدنياً من اإلعالمي اللبنا� موفق حرب لكونه  زواًجا  تزوجت لبنانية أرمنية هي من أصول حياتها األرسية:  

وهي   الشيعية  الطائفة  األروثودوكسمن  الروم  بول  ولدٌ منه    لديها،  من  زوجها  اسمه  عن  وانفصلت 

 . 2016 عام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
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 السياسية   ا حياته 

الئحة كلنا  صوت ضمن    2500والتي فازت بـ    ""املجتمع املد�  التي تحسب عىل ج�عةبوال يعقوبيان  

وطلعت  (عن    2018وطني   سبعة  ومستقل�حزب  األوىل،  )،ريحتكم  ب�وت  دائرة  يف   عن  ترشحت 

 صوتا.  3524مع الئحة "لوطني" وفازت بـ  2022انتخابات العام 

العام   - يف  أسست  وسياسية،  اجت�عية  ناشطة  "دىف"  2013يعقوبيان  تقديم   ،حملة  عىل    تعمل 

   ألف مساعدة. 100حيث قدمت حوايل   الربامج الخ�يةتقدم و  اإلنسانيةاملساعدات 

قبل فرتة من االنتخابات، متذرعًة  بسبب إثارة جدل حول عملها يف الجمعية، قامت بتوقيف املساعدات   -

 أنها بعيدة عن رصف املال االنتخايب والرشاوى الذي تتهم به خصومها. 

ملهاجمة    ش�عة، وجعلت من قضية املرفأ  أعلنت استقالتها من مجلس النواب بعد تفج� مرفأ ب�وت -

 .حزب الله وسالحه

 . اختارها البنك الدويل كعضو يف فريقه االستشاري الخارجي للتنوع -

ترص بوال عىل وجوب تطبيق قانون موحد عىل جميع املواطن� بغض النظر عن دينهم أو جنسهم.   -

 . األلقاب املوروثة يف اإلدارة السياسية إللغاءوتقدمت مبرشوع قانون 

ترص بوال عىل إقرار قانون مد� موحد لألحوال الشخصية متهيدا الستبدال النظام الطائفي ووصوال إىل   -

 املدنية.الدولة 

 .الزواج املد� إلقرارتعمل  -

 قانونياً. اقرتاحاً  63االستقالة، أشهر، مدة نيابتها السابقة قبل  9 قّدمت خالل -

 

 العلمية والعملية   ا ته مسير 

حيث حصلت عىل درجة البكالوريوس يف العلوم بعد إنهائها الثانوية العامة،  التحقت بالجامعة اللبنانية  

 . السياسية 

ك� ،  تلفزيون لبنان  ؛اللبنانية  ICNوهي يف سن السابعة عرشة يف محطة    1995عام  بدأت حياتها املهنية  

 قدمت يف الوقت عينه برنامجا سياسيا حمل اسم «السلطة الرابعة».
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نهاركم سعيد بالتوازي مع   برنامجيف    LBC  لإلرسالإىل املؤسسة اللبنانية    انتقلت بعد ثالث سنوات   -

 تقد�ها نرشة أخبار الفضائية اللبنانية. 

وشبكة    "خرمن اآل "قدمت هناك برنامجها    حيث  اللبنانية  MTVإىل محطتي    انتقلت  1999يف العام   -

 بعد نشوب خالفات ب� املحطت� وانفصاله�.  ولكنها توقفت راديو وتلفزيون العرب 

 artرؤية واضحة، لقاء من أمريكا عىل قنوات    خاص،  ولقاءلتيار  قدمت بوال برامج عديدة منها ضد ا -

األرمن   artاألوائل،   عن  بالتعريف  كامل  الشيخ صالح  ساعدها  العاملية حيث  يت  آر  وإيه  املنوعات 

 والطائفة األرمنية.

الحرة، عملت - قناة  لفرتة وجيزة يف  عملها  املستقبل    بعد  تلفزيون  برنامجها  ل يف  ،  Interviewsتقدم 

 . وعملت أيضا يف جريدة السف� اللبنانية

ل الرئيس الليبي معمر القذايف ورئيس وزراء لبنان الراحل  شخصيات سياسية واجت�عية مثاستضافت  -

للعمل الخ�ي رفيق الحريري والرئيس األمرييك جورج بوش. استخدمت يعقوبيان شهرتها التلفزيونية  

 . االجت�عي

قدمت استقالتها عىل الهواء مبارشة من تلفزيون املستقبل، متوجهة بالشكر للرئيس سعد الحريري  -

نتقل إىل قناة الجديد يف برنامج حواري جديد يواكب االنتخابات تبقائها يف «املستقبل». لالذي أرص عىل  

والربنامج بعنوان   2018عام  النيابية املقبلة، من ضمن سلسلة برامج تبثها املحطة قبيل االنتخابات  

وكلمة   بوال  اسم  عىل  لفظي  (لعب  الذpolitics«بوالتيكس»  لالنتخابات  املرشح�  ويستضيف  ين ) 

يعلنون برامجهم االنتخابية عرب الربنامج، وتناقشهم يف تلك الربامج االنتخابية، ك� انها تدربهم عىل  

   كيفية التعاطي مع الجمهور والناخب�، خصوصاً ألولئك الذين يدخلون املعرتك السيايس للمرة األوىل.

هنا،   - الذكر  من  بد  الرئيسال  أيًضا  هي   integrated“لرشكة    ةواملدير   ةالتنفيذي  ةيعقوبيان 

communications"    باإلضافة إىل   اإلعالمية،رشكة متخصصة يف اسرتاتيجية االتصال والعالقات  وهي

 .تدريب الخطابة

 فصل يعقوبيان من الحزب سبعة

السنيورة، بسبب تهربها من الضغط يف املجلس النيايب إلقرار قانون استعادة األموال املنهوبة ودفاعها عن  

، تم فصل بوال يعقوبيان من الحزب سبعة الذي يعترب أن وصولها إىل مجيل النواب يف االنتخابات املاضية

 . لها ودعمه تزكيتهكان نتيجة 

 : � ييلكيف بيان   قام الحزب بعرضهاإشكاليات مع يعقوبيان  تخللها أشهر 9دة ملعملت معهم  
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القيادات االساسية لألحزاب الحاكمة مسؤولة عن إفالس البلد ومآيس اآلالف  أوالً: يعترب حزب سبعة أن   -

من املواطن�. ولهذا السبب تقدمنا باقرتاح قانون موجود اليوم يف مجلس النواب، وهو قانون استعادة 

نعرف ان استعادة االموال املرسوقة هي آخر أمل للمواطن. لسوء الحظ، رفضت    ألننا  االموال املنهوبة.

 . "مل تتكلم مرة عن هذا املوضوع أشهر 9هذا القانون، وخالل  إلقرارائبتنا الضغط  ن

ا مختلفا لنائبتنا عن موقفنا االسايس، وأظهرت من خالل مواقف متكررة نوعا من التحييد الحظنا متوضعً  -

 لعدد من القيادات التقليدية، واعتربت ان العودة الستعادة االموال غ� مهمة.

اشهر املاضية، حرضت النائبة يعقوبيان اجت�عان للهيئة التنفيذية لحزب سبعة من    9خالل الـثانيا:   -

اجت�عا، بالرغم من مطالبتنا بحضورها مبختلف الوسائل. والجواب كان دامئا انه "ما معها    30اصل  

 وقت!".

اع كانت نتيجته ابتعاد يف الحقيقة، منذ ان تم انتخابها حصل انقطاع شبه كامل مع نائبتنا. وهذا االنقط -

وهو الرتكيز عىل برنامج متكامل وخلق حزب ينظم التغي� يف لبنان ويقدم   األسايس،بوال عن مرشوعنا  

للنائبة التي مل   حلوال محرتفة للمشاكل. وما حصل هو الرتكيز عىل التحرك الفردي والصورة الفردية 

سيايس واالالف من الناشط� الذين مل  تعط أهمية لربنامج خالق مفصل ترشحت عىل أساسه وتنظيم  

  كانت بوال نائبتهم او ال. إذايفهموا 

ثالثا: لقد أعلنت نائبتنا يف االعالم، انها ال تلتزم قرارات "حزب سبعة"، النه وحسب قولها "كل واحد  -

 بيعمل ييل بدو".

ان يعلن أمام كل    رابعا: بحسب اخالقياتنا التي تعهدت بوال باحرتامها، فان عىل اي نائب من سبعة -

الناس عن امواله وامالكه يف لبنان والخارج. ومرة جديدة تجاهلت بوال تذك�نا لها بهذا التعهد املهم  

جدا يف "سبعة". والجدير بالذكر ان هذا التعهد هو ايضا عىل صعيد تحالفنا االنتخايب وليس فقط يف  

 "سبعة". 

ها وآمن بها والذي كان الباب لدخولها اىل املجتمع  أشهر عن الحزب الذي رشح  9أخ�ا، بعد غياب بوال   -

 املد�، تعلن الهيئة التأسيسية والهيئة التنفيذية لحزب سبعة، اليوم، ان بوال يعقوبيان "نائبة مستقلة". 
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 ظهورها اإلعالمي قبل االنتخابات  

 . الربملانيةظهرت بشكل متكرر عىل قناة الجديد قبل موعد االنتخابات  -

وكررت فيه  mtv » عىل قناة 40تقريباً يف حلقة خاصة من برنامج «   تخاباتنأسبوع� من اال أطلت قبل    -

 .الكالم السيايس نفسه. يف املقابل، خصص مارسيل غانم حلقة االسبوع املايض من «صار الوقت»

أربع   قدمت حلقة خاصة الرياض قبل  الحريري عندما كان معتقالً يف  السابق سعد  مع رئيس الحكومة 

 سنوات. 

   ا من تصريحاته 

 حول سالح املقاومة

حزب الله ساهم يف تحرير لبنان وجنوبه وحارب إرسائيل، لكنه "  ه بالرغم من كونتعترب يعقوبيان أن -

 ."ةكمأسوأ منهم ألنه يحمي الطغمة الحابل  ،إىل نظ� لألحزاب القامئةتحول منذ دخوله يف السياسة 

 ."اليوم  رئيس املافيا يف لبنانبأنه “ الله بوال حزب تتهم  -

وهي تعترب  السياسة الشيطانية لحزب الله.    وب�الفصل ب� من بذل الدم،    تذهب إىل القول برضورة "  -

 .  "مثل األحزاب القومية ولكنها مل تتذرع بذلك للتسلح  مت إرسائيلو هناك كث� من األحزاب التي قاأن "

 . "السالحلتربير حاربة إرسائيل مب "يتحجج و، "إىل مزبلة لبنانيحول " الله حزبترى يعقوبيان أن  -

 حول النظام اللبنا�:

والتي تسميها تحكمه الطبقة السياسية  الذي  النظام اللبنا�  اإلعالمي فساد  يف خطابها    تستخدم بوال -

   ."لبث أفكارها "التغي�يةها ، كعناوين تنطلق من، ك� تستخدم النظام الطائفي"املافيا"

ويريدون "  امل�نعة بأنها دول مارقة وتقول تستخدم يعقوبيان مصطلح الواليات املتحدة يف وصف دول   -

 . "أن يصبح لبنان دولة مارقة

 ".أنا مل استقل من مجلس النواب، بل من مجلس العارتصف بوال املجلس النيايب مبجلس العار قائلًة: " -

 NGOsحول عالقتها مبنظ�ت املجتمع املد� 

بديل  "  وتصنف ج�عتها عىل أنهم  املجتمع املد�عتبارها مرشحة ع� يسمى مجموعات  تتحدث بوال با  -

 . "الدولة واملؤسسات ألن الطبقة السياسية (املافيا) قد هدمت الدولة واملؤسسات
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ال نقبل  إمالءات "األموال و ولكنها تنفي قبول  ع� باملنظ�ت غ� الحكومية األجنبية  تتسبأنها    تّرصح -

ونحن نناقشهم مبا فيه مصلحة   نحن �يل عليهم ما نريد.أمواال، ال نقبل منهم إمالءات، بل  هم  من

 . "اللبناني�

 :للتدخل يف شؤون لبنان الداخلية املجتمع الدويلاستجداء حول 

يف الخارج السياسي�    تجميد أموالهذه السلطة،  نزع الرشعية عن  "  تطالب يعقوبيان املجتمع الدويل بـ -

 .الداخلية السياسية يف اللعبةثّم تعود لتتهمهم بالتدخل  ."مالحقة هذه املرتزقةوممتلكاتهم، 

 حول الرشاوى االنتخابية: 

وضخ كب� يف الدائرة التي ترشحت عنها،  انتخايب  دفع مال  املرشح� عن دائرتها بـ"  تتهم بوال يعقوبيان   -

أن لكن   االغرتاب حيث  بالد  يف  يجِد  مل  االنتخايب  املال  قدذلك  أصوات   ناحصل  نا  من  كب�  عدد  عىل 

 . "املغرتب�

انتخابية  الناخب�تطالب   - اضطررتم لقبول رشاوى    إذا:  بالتصويت لها حتى لو اضطروا ألخذ رشاوى 

 أخرى"ولكن صوتوا بقناعة ومن دون ان تتأثروا باملال االنتخايب او اي ضغوط  انتخابية خذوها

 قضية املرفأ:حول 

يف ب�وت، تقدم بوال يف مقابلتها عىل السكاي نيووز بالعربية إيحاء باتهامها حزب الله بقضية املرفأ   -

 النرتات.""حيث تستفهم قائلة: من يستطيع أن يشحن هذه الكمية الكب�ة من 

 

 

 

، أنها تتواصل  املدعومة أمريكيًا   تعرتف بوال يف مقابالتها التي كرثت عىل شاشات التلفزة

وأنها تستع� بهم يف شؤون محض داخلية. مع منظ�ت دولية وخارجية غ� حكومية،  

يف لبنان بإج�ع أكرب رمز من رموز الفساد  فؤاد السنيورة الذي يعترب  عن    دفاعهاك� أن  

يث� عالمات اللبناني� مقابل اتهام حزب الله بالفساد والتصويب عليه يف كل مآيس لبنان  

 . استفهام كب�ة


