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 المحتوى

ل حرباً فً عحكومة نتنٌاهو: تقسم االسرائٌلٌٌن ، وتهدد الفلسطٌنٌٌن ، وقد تشملح االرض:  -

 عباس خلف  - المنطقة ، فما الذي ٌنتظر لبنان؟

 

م "لقد كان الفلسطٌنٌون خمٌرة التفكٌر الثوري فً العالم العربً كله. وفً رأًٌ ان كل محاولة ألخذه

بالعنف سٌكون مصٌرها الفشل ، وعلى هذا ٌجب ان تعالج قضاٌاهم بروح االنفتاح النهم اصبحوا على 

استعداد للقتال حتى النهاٌة ، اذ لٌس لدٌهم ما ٌخسرونه سوى ارواحهم ، وهً ال تبدو بالنسبة الٌهم 

 اغلى من وطنهم الذي فقدوه ودٌارهم التً احتلتها اسرائٌل."

بالط من حدٌث له مع فرٌق من طالب الكلٌة الحربٌة الوطنٌة االمٌركٌة ، زاره فً )المرجع: كمال جن

 (25/4/1970بٌروت بتارٌخ 

منا للمعلم كمال جنبالط الذي نذر نفسه ونضاله لنصرة الحقوق  رابطة اصدقاء كمال جنبالط ، وفاء  نحن فً 

. وعلى ضوء  المحتلةاع فً فلسطٌن المشروعة للشعب الفلسطٌنً، ٌثٌر ؼضبنا الٌوم ما آلت الٌه االوض

ان لقاءات التطبٌع الحاصلة مع اسرائٌل برعاٌة امٌركٌة  نإكدالمستجدات الحاصلة على الساحة الفلسطٌنٌة ، 

مجانٌة للعدوان المتواصل  ؤةهً مجرد وهم وسراب سالم ، ومكافقبل اٌجاد حل نهائً للقضٌة الفلسطٌنٌة 

 روعة بدولة مستقلة عاصمتها القدس.على الشعب الفلسطٌنً وحقوقه المش

اسرائٌل برعاٌة وضؽوط امٌركٌة منذ مع وخٌر دلٌل على صحة ما نقول ، مسلسل الصفقات التطبٌعٌة 

، "وادي عربة " االردنٌةرا  بـ "كامب دٌفٌد" المصرٌة ، وومرو 1793صفقة الجوالن السوري المحتل سنة 

االمٌركٌة، واعالن الرئٌس  –االسرائٌلٌة  –اهام" العربٌة و "اوسلو" الفلسطٌنٌة، وانتهاء  بصفقة "ابر

كانت كلها  ،وان الجوالن اراض اسرائٌلٌة ،االمٌركً ترامب ان القدس هً العاصمة االبدٌة السرائٌل

لصالح اسرائٌل وترسٌخ احتاللها لالرض الفلسطٌنٌة وتمكٌنها من قمع الشعب الفلسطٌنً ومواصلة تشرٌده 

 وشرذمته.

كان  2022الناطق بإسم االمانة العامة لالمم المتحدة ٌعلن مإخرا  لوكالة "فرانس برس" ان العام وها هو 

% منهم 70قتٌال  ،  215وسقط خالله  2005اكثر االعوام دموٌة فً الضفة الؽربٌة الفلسطٌنٌة منذ العام 

 فلسطٌنٌون.

ٌنٌة فً مطلع شهر شباط الحالً ، واصل وزٌر خارجٌة الوالٌات المتحدة الذي زار اسرائٌل والسلطة الفلسط

مع حل الدولتٌن فً فلسطٌن ، ولكنه فً الوقت ذاته طالب السلطة   االدعاء بؤن ادارة بالده ال تزال

الفلسطٌنٌة بؤن تشكل قوة عسكرٌة خاصة مهمتها مالحقة المناضلٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن ٌقومون بعملٌات 

 ٌخدم اسرائٌل و ٌزٌد االنقسام بٌن الفلسطٌنٌٌن لو حصل.فدائٌة ضد اسرائٌلٌٌن ، االمر الذي س
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رافق ذلك اعالن نتنٌاهو صراحة استعداده للقاء الرئٌس الفلسطٌنً محمود عباس فً اي مكان للبحث فً 

واضاؾ ان الصلح مع كل العرب هو المدخل العطاء الفلسطٌنٌٌن حقوق ادارة  ،حلول للقضاٌا العالقة

 مناطقهم.

الذي شكل موخرا  حكومته التً تضم عتاة التطرؾ وتسعى الن تقٌم دولة عنصرٌة ٌهودٌة ال نتنٌاهو نفسه 

طٌنٌة ذلك تفجٌر فً اسرائٌل واالراضً الفلس ٌرتب علىمع ما   مكان فٌها وال مواطنة اال للٌهودي ،

 العربٌة. المحتلة، وربما فً المنطقة

انه اوكل الى المجلس الوزاري المصؽر  12/02/2023وها هو نتنٌاهو ٌعلن فً اجتماع حكومته بتارٌخ 

واالمنٌة اعداد خطة لشّن عملٌة عسكرٌة واسعة فً القدس الشرقٌة والضفة الؽربٌة بهدؾ   للشإون السٌاسٌة

وقؾ العملٌات االرهابٌة الفلسطٌنٌة ، وفً الوقت ذاته تعزٌز االستٌطان فً االراضً الفلسطٌنٌة ، والعمل 

سحب المواطنة فً اسرائٌل او االقامة فً القدس الشرقٌة من االسرى الفلسطٌنٌٌن الصدار قانون ٌقضً ب

 .14/2/2023وطردهم الى خارج البالد. وصدر هذا القانون فً 

هذه الدالئل تإكد ان ال سبٌل ألي تفاهم مع صهاٌنة ٌصّرون على نفً وتشرٌد الشعب الفلسطٌنً، وعدم 

الزالت الٌوم بسبب حكومة  ،دولة عنصرٌة ٌهودٌةتقام علٌها االعتراؾ بؤٌة حقوق له فً ارضه التً 

 نتنٌاهو المتطرفة تثٌر انقساما  داخلٌا  هو االخطر منذ قٌام دولة اسرائٌل .

ل الحاصل على مستوى الحكم فً لبنان ، لاسرائٌل والش فًتركٌبة الحكم القائم ووبحكم الموقع الجؽرافً ، 

التوسعٌة االسرائٌلٌة ستكون له ارتدادات ؼاٌة فً الخطورة على   العدوانٌةفان اي انفجار للقتال فً مواجهة 

احداث تفجٌر داخلً بٌن اللبنانٌٌن  محاولة لبنان تدمٌرا  واؼراقا  بؤعداد جدٌدة من الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن وربما

  .شإون وامور سٌاسٌة متعددةالمختلفٌن الٌوم على 

 

 

 سعٌد الغز –كوارث الحكام مع االحداث: بٌن كوارث الطبٌعة و -

 

"بٌن الكائنات الحٌة ، فً الواقع، االنسان وحده حر  النه ٌنفرد بملكة التمٌٌز العقلٌة التً تدعوه الى 

التوجه الى الخٌر. وبممارسته للحرٌة ٌجب على االنسان االلتزام باالخالق وبالقٌم الروحٌة واالجتماعٌة 

رٌة كل معنى ،  ففعل الشر واالنحراف عن الخٌر الى االستجابة والوطنٌة واالنسانٌة ، واال تفقد الح

 للشهوات هو حرٌة شٌطانٌة ال انسانٌة ."

من  601، ورد فً الصفحة 61/20/6712)المرجع: كمال جنبالط من مقال له فً جرٌدة االنباء بتارٌخ 

 كتابه "تمنٌاتً النسان الغد"(
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ق اوسطٌة وفً العالم نوعٌن من الكوارث: االول ناتج عن شهد هذا الشهر فً لبنان كما فً المنطقة الشر

 ظواهر تعود للطبٌعة ، والثانً تقع مسإولٌة حصوله على الحكام  فما الفوارق بٌنهما؟

 النوع االول : الكوارث الطبٌعٌة 

تعّبر الطبٌعة عن انزعاجها او ؼضبها )كما ٌتصور البعض( بعدة طرق تتسبب كلها بتداعٌاتت خطٌرة على 

التبدل المناخً. وهذه  –االوبئة  –العواصؾ  –الجفاؾ الطوٌل  –الفٌضانات  –االنسان ابرزها: الزالزل 

الكوارث تتجاوز الدول والحدود واالنظمة وٌترتب علٌها فقدان حٌاة الكثٌرٌن وتشرٌد المالٌٌن  وانتشار 

نً ، والفشل على مستوى السلطات الفقر والعوز والمرض والخلل االقتصادي والمعٌشً واحٌانا  الخلل االم

 والقدرة على المواجهة واعادة االعمار وسواها من الصعاب وخاصة عدم توفر المال لذلك.

ومن طبٌعة هذه الكوارث انها تحّرك القلوب والمشاعر وتدفع الناس فً المجتمعات على اختالفها وحكامها، 

عها الى المسارعة لتقدٌم العون واالؼاثة . ولنا فً فٌما ٌتخطى الحدود والمواقؾ الرسمٌة والمصالح ، وٌدف

كارثة الزلزال التً ضربت مإخرا  تركٌا وسورٌا وكانت لها تداعٌاتها على دول الجوار ومن بٌنها لبنان ، 

حٌث شهدنا االفراد والجمعٌات والمإسسات االجتماعٌة والسلطات ، رؼم نوع العالقات بٌن دولها واالنظمة 

 ع الزلزال ، تندفع للتعبٌر عن التعاطؾ وتقدٌم العون والمساعدة واالؼاثة .الحاكمة حٌث وق

 وكان المعلم كمال جنبالط قد عّبر عن هذه الظاهرة االنسانٌة بما ٌلً :

"على مدى ما تصٌبه المؤسسات البشرٌة من التوفٌق والتألٌف بٌن الحرٌة والوعً المتزاٌد من جهة ، 

منٌة ٌقوم نجاحنا فً تكوٌن العالم الحدٌث واالنسان الجدٌد الذي هو فً وبٌن الروح االجتماعٌة التضا

نظرنا ، وبالنسبة للقوى المادٌة والنفسٌة الهائلة المسخرة له لبنٌانه، احدى محاوالت الطبٌعة والبشرٌة 

 الكبرى."

 (61)المرجع: كتاب كمال جنبالط "تمنٌاتً النسان الغد" ص. 

 النوع الثانً: كوارث الحكام 

كوارث الحكام هً تداعٌات االطماع والطموحات والفساد والتطرؾ والعنصرٌة وحب السٌطرة والتوسع، 

وكلها تفّجر االزمات والمعاناة على مستوى شعوب امثال هإالء الحكام، والحروب المدمرة بٌن الدول 

 والحقد واالفقار والموت والكراهٌة .

انٌا على تفاقم، تشكل النموذج الصارخ على ما اشرنا الٌه ولعل الحرب المدمرة الدائرة رحاها فً اوكر

اعاله. فهً قائمة على اطماع وحب سٌطرة وتداعٌاتها اخذت ابعادا  عالمٌة وتترتب علٌها تداعٌات وازمات 

 معٌشٌة تشمل العدٌد من الشعوب فً مختلؾ القارات .

نان ، وهو ٌتخذ ما ٌشبه زلزاال  سٌاسٌا  ومالٌا  اما النموذج الثانً لهذا النوع من كوارث الحكام فنعٌشه فً لب

 واقتصادٌا  واجتماعٌا  ٌضرب لبنان وٌقود الشعب اللبنانً الى درك الجحٌم.
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زلزال لبنان هذا ٌتحمل المسإلٌة الكاملة عنه ارباب الحكم والسلطة واالدارة والمإسسات المالٌة والتعلٌمٌة، 

فردٌة والفئوٌة ووالءاتها الخارجٌة على الواجب الذي ٌفترض كمنظومة حاكمة ومتحكمة تؽلب مصالحها ال

ان تإدٌه لصالح الوطن والمواطن. ضحاٌا الزلزال اللبنانً رهٌنة تعانً النزاع الممٌت لدى المافٌا المصّرة 

على تعمٌق الخراب وزٌادة المعاناة والسطو المستمر على ما تبقى لدى الناس من وسائط للعٌش، والحرص 

صلة االبقاء على الشؽور الرئاسً والشلل الحكومً واالداري والمالً والقضائً والتربوي سعٌا  على موا

وراء تحقٌق االنتصارات الوهمٌة والمصالح الخاصة والفئوٌة حتى لو ترتب على ذلك موت الوطن 

 والمواطنٌن .

خارجٌة ، والتمّنع عن امداد لبنان تجاه هذا الواقػ االلٌم ، وتعّذر التوصل الى حلول داخلٌة ، وفشل الحلول ال

بالمساعدات االنقاذٌة ، واالكتفاء بتقدٌم النصائح االصالحٌة ، نستذكر دعوة كان قد اطلقها المعلم كمال 

 لعلها توقظ ضمائر الحكام او بعضهم ، جاء فٌها: 99/97/0969جنبالط فً 

رجال ٌؤمنون بقٌمة الحق وبقوة الحق "ٌعوزنا فً لبنان قادة.... ٌعوزنا مواطنون صالحون ... ٌعوزنا 

وغلبته.. ٌعوزنا رجال ونساء ٌترهبون لدنٌاهم وٌسعون الى اعمالهم  كالنّساك فً خلواتهم ٌتعبدون. 

 ٌعوزنا ان  نفّكر بالقرٌب ، وبما هو علٌه ، وبما ٌتوجب علٌنا تجاهه ، قبل ان نفكر بذاتنا."

عالم من تداعٌات بسبب سٌاسٌاتهم نستذكر قول كمال جنبالط والى قادة العالم المسؤولٌن عما ٌصٌب هذا ال

مجدداً:" اننا نعٌش الٌوم فً مرحلة انتقال داخلٌة وعربٌة وعالمٌة قد ال تماثلها اٌة مرحلة اخرى من 

مراحل التطور البشري. اننا نعٌش على حافة االختٌار بٌن الدمار الشامل وفناء الجنس البشري ، وبٌن 

تتجمع فٌها  وتنحصر فً الطاقات، ومن عوامل التقدم ما لم ٌتوفر للبشرٌة من قبل، اي منذ انطالقة هائلة 

اختراع اآللة  وتطبٌقها فً مختلف المجاالت ، وصوالً الى التكنولوجٌا والسرعة الهائلة فً التبدٌل 

 الٌومً والتقدم."

 من كتابه "البٌانات الرئاسٌة "( 17، ورد فً الصفحة 6712)المرجع: بٌان كمال جنبالط الرئاسً للعام 

 

 

 فً غٌاب حماة الدٌار االبرار

 ٌواجه لبنان الٌوم خطر االنهٌار

 ولم ٌعد ٌنفع خطابات االنكار

 فاللبنانٌون ٌعانون من االفقار

 وٌسعون الى الهجرة وترك الدٌار

 او المغامرة وخطر الموت غرقاً فً البحار
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 فالمنظومة الفاشلة عاجزة عن اخذ القرار

 وتتسّتر على فشلها بتحمٌل الغٌر المسؤولٌة بإصرار

 فٌما الشعب الغاضب ٌدعوها الى الفرار

 لٌستعٌد الدولة الراعٌة وٌنعم باالزدهار

 على ٌد حكام قادرٌن صادقٌن ابرار

 

 د. منى فٌاض –مقال سٌاسً: قٌم المواطنٌة  -

 

 فً المفهوم

 

لعالقة تكفل كامل العضوٌة السٌاسٌة للفرد فً هذه الدولة وتتطلب المواطنٌة هً العالقة بٌن الفرد والدولة، وهذه ا

والءه التام لها. ما ٌعنً أن الفرد ٌمكن ان ٌكون تابعا  لسلطة الدولة دون ان ٌحظى بالحقوق والواجبات والمسإولٌات 

 واالمتٌازات نفسها التً للمواطن.

هـً أسلوب حكم، وطرٌقة حٌاة، وهدؾ،  وقراطٌة والتًال ٌمكننا الحدٌث عن المواطنٌة من دون االشارة الى الدٌم

ة فً النظام الدٌموقراطً هً مسإولٌة الحكام عن ٌوآلٌة، وهً قبل هذا وذاك فلسفة سٌاسٌة. والصفة الرئٌس مثال و

التشرٌع بطرٌقة ؼٌر مباشرة، من خالل تنافس ٌساهمون بو ةدورهم الرقاببأفعالهم أمام مواطنٌهم، الذٌن ٌمارسون 

  مثلٌهم المنتخبٌن وتعاونهم مع السلطة التنفٌذٌة لمصلحة مجموع الشعب.م

 

 الخلفٌة 

 فً الدٌموقراطٌات الحدٌثة ال ٌمكن الفصل بٌن حقوق وواجبات المواطنٌة فهما مترابطتان.

لتهم بواسطة ففً نظرٌة الدٌموقراطٌة تعطً الدولة النفع لمواطنٌها وتحصل على والئهم التام. وٌنتفع المواطنون من دو

هذا التؤثٌر الذي ٌحقق لهم  -وذلك من خالل مشاركتهم وتؤثٌرهم الحقٌقٌٌن على النظام السٌاسً -الفرصة التً تقدمها لهم 

 ؼالبٌة اهدافهم الخاصة والمرؼوبة.

السٌاسة  هذا وٌزٌد المواطن عبر مشاركته فً الدائرة السٌاسٌة من حظوظه فً تحقٌق امنٌاته وأخذها بعٌن االعتبار فً

 الممارسة فً بلده. ان الحق األساسً للمواطنٌة فً الدائرة الدٌموقراطٌة هو هذا الحق فً المشاركة السٌاسٌة التامة. 
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وال بد من التذكٌر هنا فٌما ٌتعلق ببالدنا ان تعبٌر السٌاسة له سمعة سٌئة وأن فكرة ممارسة السٌاسة بحد ذاتها تعد خطرة 

ل فكرة الحزب والحزبٌة وهذا من سمات حكومات االستبداد المتصاحبة مع القمع والفساد، او ؼٌر مرؼوبة تماما مث

 فترتبط السٌاسة بهما فً أذهان الناس. 

وكما نالحظ ان هذا امر مناؾ ومتعارض مع مفهوم المواطنٌة. ذلك أن الحرٌة بالمشاركة السٌاسٌة، مع المواطنٌن 

ٌن علٌها مسإولٌن عن هذه السٌاسة وعن مجمل االفعال التً ٌقومون بها امام االخرٌن، هً التً تجعل الحكومة والقائم

 المواطن.

 

ذلك ٌعنً فً النظام الدٌموقراطً ان على المواطن مسإولٌات اٌضا ، فباالضافة الى طاعة القانون ودفع الضرائب، 

تطلب الدٌموقراطٌة وتلزم المواطن وهما  أمران ٌنطبقان على جمٌع المجتمعات سواء اكانت دٌموقراطٌة ام تسلطٌة، ت

مسإولٌة قبول نتائج األفعال الحكومٌة. ما دام انه شارك فً اتخاذها. إذ من المفروض ان تكون المواطنٌة فً 

الدٌمقراطٌة نشطة واال فإنها تفقد معناها، عندها ٌتجنب المواطن المشاركة وال ٌقبل تحمل المسإولٌة تجاه ما تقوم به 

ر بتعابٌر "هم" الحاكمون  و"نحن"  المحكومون. وهذا ٌتطلب ان ٌقبل السٌاسٌون المدنٌون المسإولٌة الحكومة بل ٌفك

المهنٌة لقٌادة الحكومة، عبر االستجابة للتاثٌر الذي ٌمارسه الجمهور وبالمقابل ٌقبل الجمهور اللوم عندما تؤتً نتائج هذه 

 الممارسة ؼٌر مرضٌة.

 

 عن الشفافٌة

 مارسة الشفافٌة وتطلبها والتً تفترض توفر عدد من العناصر:ومن هنا ضرورة م

 حكم منفتح ٌسمح بالمشاركة والمساءلة والمحاسبة من قبل الجمهور. -
 قوانٌن تحافظ على حرٌة الحصول على المعلومات واإلنباء. -
 حماٌة المصلحة العامة من االنكشاؾ. -
 رقابة ومحاسبة مالٌة. -
 تحقٌقات صحافٌة. -
 قبل قطاعات المجتمع المدنً.حمالت توعٌة من  -
 

والحكم المنفتح هو الذي ٌتٌح المشاركة وٌتجذر فً جهاز تشرٌعً منتخب ومنفصل عن الجهاز التنفٌذي مع قضاء 

 نزٌه.

و ال بد هنا من التؤكٌد أن المرء ال ٌكتسب صفة المواطنٌة إذا لم ٌقرر المشاركة فً كل النشاطات التً ٌرتبط بها 

طالع على المسائل المطروحة فً الوسط الذي ٌعٌش وٌتقرر مصٌره فٌه. ومن هنا دور االعالم مصٌره، وٌطالب باال

 فً بلورة ثقافة المواطنة..



10 
 

ان مساهمة االعالم فً بناء ثقافة المواطنٌة تمر بشكل اساسً عبر ممارسة كل من االعالم والمواطن الحق فً 

 االطالع، وهو الطرٌق الى المساءلة والشفافٌة. 

 

 

 فً المجتمعات غٌر الدٌموقراطٌة

أما فً المجتمع ؼٌر الدٌموقراطً، فالمواطنٌة تعنً شٌئا  آخر وتصبح أقرب الى مفهوم التبعٌة، فٌمٌل المعنى نحو 

الواجبات أكثر منه نحو الحقوق. وقد ٌكون الوالء للدولة مطلوبا فً هذا النظام من الجماهر بنفس القدر )إذا لم ٌكن 

 علٌه فً الدٌموقرطٌة ولكن هذا الوالء ال ٌقوم على المشاركة السٌاسٌة النشطة بل على عوامل أخرى. أكثر( الذي هو

 تترجم هذه العالقة فً بالدنا بمفهوم الرعٌة الذي ٌجعل من المواطن أقرب الى القاصر منه الى الراشد.

. وفً مجتمع متعدد ٌمكن لهذا الوالء السٌاسً ان الوالء الجوهري واألهم للمواطن تجاه بلده هو اساسا ، الوالء السٌاسً

ان ٌتعاٌش مع انواع أخري  من الوالءات، بما فٌها العائلة، المسجد  او الكنٌسة او المجموعات الخاصة والتنظٌمات او 

حدة المثاالت السٌاسٌة واالجتماعٌة وحتى االنتماء لمإسسات سٌاسٌة أو تنظٌمات عالمٌة وبدٌلة أخرى. وقد تقود كل وا

 من هذه الوالءات الى النزاع مع احد الوالءت الوطنٌة ولكن لٌس بالضرورة بالطبع.

أما فً المجتمع المحكوم بنظام حكم توتالٌتاري او شمولً ، حٌث تتطلب الدولة الوالء التام والحصري لمواطنٌها فال 

ََ بدٌال .  ٌمكن تفادي مثل هكذا نزاع لكل من لدٌه والء 

ث للمواطنٌة بدأ مع الثورة الفرنسٌة والثورة االمٌركٌة حٌن لم ٌعد الفرد "رعٌة" فؤصبح مواطنا  ان المفهوم  الحدٌ

 وتبلورت عدة امور عدت جوهرٌة: حكم الشعب، الحرٌات الفردٌة والمساواة السٌاسٌة.

 

 كٌف ٌمكن تدعٌم القٌم المواطنٌة إذن؟

 فً الطائفٌة

طنٌة كاملة والعائق االساسً هو مسؤلة الطائفٌة، ففً وقت ٌنص الدستور فً لبنان هناك بعض العوائق امام تحقٌق موا

اللبنانً على ان اللبنانٌٌن متساوون أمام القانون وٌتمتعون بالحقوق السٌاسٌة والمدنٌة من دون اي تمٌٌز، ومتساوون فً 

ون فً المقابل بوصفهم أعضاء الواجبات اٌضا ، ما ٌفترض التساوي فً المواطنة بحسب النص نجد ان اللبنانٌٌن ٌعامل

فً طوائؾ تتمتع بحقوق سٌاسٌة مختلفة ومتفاوتة. ذلك ان الوصول الى الوظائؾ العامة واالدارٌة والسٌاسٌة ٌخضع 

لتوزٌع طائفً... كذلك فان قانون االنتخاب الموضوع لتنظٌم توزٌع مقاعد المجلس النٌابً بٌن مختلؾ الطوائؾ ٌجعل 

الفرد  وبٌن المجتمع والدولة والنظام السٌاسً. وٌإدي هذا االمر الى اعادة  –امٌة بٌن المواطن هذه االخٌرة وسائط الز

 انتاج العالقات التقلٌدٌة على حساب الفرد والمواطنة.
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فاذا كانت كلمة مواطن قد اصبحت فً صلب الدستور اللبنانً، وفً صلب التداول القانونً والسٌاسً فً لبنان   

إلى المفهوم الذي أشرنا الٌه سابقا، اي ذلك الذي انبنى تارٌخٌا فً اطار دولة القانون فً القرن العشرٌن،  باعتبارها تحٌل

 وتطور فً جدلٌة دائمة مع المجتمع المدنً، فإن هذا المفهوم ال ٌزال بحاجة الى إعادة بلورة وتطوٌر.

فهذا أمر مقبول فً الدٌموقراطٌات الحدٌثة لكن  وهنا نشٌر الى ان المشكلة لٌست فً تعدد االنتماءات او الوالءات،

المشكلة تكمن فً الصراع الذي قد ٌنشؤ بٌنها فً ظل دٌموقراطٌة ؼٌر مكتملة وفً ظل نظام حكم كان ٌحاول استؽالل 

 هذه التناقضات واظهارها على انها ؼٌر قابلة للحل او للتعاٌش.

آذار بتمارٌن على حل النزاعات مظهرٌن ان تعدد  04طالقا  من ولقد قام الشباب الذٌن تواجدوا فً ساحة الحرٌة ان 

الهوٌات أمر طبٌعً المهم ان نعٌها ونقبل بها ونجعلها جمٌعها تحت سقؾ الوالء االولً والتام للدولة، وهذا ما تعنٌه 

 المواطنٌة.

ال التقلٌدٌة العشائرٌة ا العائلٌة و ربما حان الوقت النجاز التطور المطلوب من القدرة على المواء مة بٌن االنتماء لالشك

 الدٌنٌة او العرقٌة الى الشكل الجدٌد لالنتماء للوطن باعتباره المكان المالئم لتحقٌق آمال مواطنٌه بشكل عادل ومتساو.

وهذا ما حاوله مٌشال شٌحا باكرا حٌن دعا الى االقرار بوجود جماعات ثانوٌة وسٌطة بٌن الدولة والمواطنٌن، والتً 

والها لما امكننا الكالم عن التعدد. اهمٌة هذا القول انه ٌشٌر بوضوح الى اعتبار الطوائؾ مإسسات اجتماعٌة بالمعنى ل

 الذي صاؼه ماكس فٌبر، اي انها شكل من اشكال التنظٌم االجتماعً الحدٌث.

د المواطنٌة، اي عدم طؽٌان االنتماء الى طائفة او امتالك هوٌات خاصة أمر ممكن اذا ظل تحت حدو ٌمكن اذن اعتبار

 هذا االنتماء او تناقضه معها.  ما ٌعنً النقٌض الكلً لفكرة الرعٌة والقطٌع.

ان سلوك القطٌع هو نوع من مشاركة بدائٌة أو مشاركة صوفٌة ال تجد لها تفسٌرا  عقالنٌا  وهو ما ٌحصل فً الجماعات 

دائما  وحٌدا  هوباالنتماء ؼٌر معقلن. بٌنما االنسان العصري على مستوى طائفة بما هً كذلك عبر شعور  يالمتجانسة أ

ومنعزال ومحتمال  لهذه الوحدة وكل خطوة ٌتخذها نحو وعً اعلى واعمق تبعده عن تلك الممارسة التً ترمٌه فً كنؾ 

صل الى فً الالوعً الجماعً. ان كل خطوة الى االمام تمثل صراعا  من اجل التو القطٌع، وتنتزعه من االنؽماس 

 انتزاع النفس من الحضن االمومً الكونً للالوعً الجماعً البدائً حٌث تمكث عامة ؼالبٌة الجماهٌر الشعبٌة. 

 

على مستوى الفرد لكن فً سٌاق فً الوعً  تحول حصل آذار؛ لقد  04وذلك ما شكل إعاقة مهة تجاه فهم ما حصل فً 

 ل والذي ٌربك بعض المثقفٌن الللبنانٌن والعرب.جماعً عام، وفً هذا كل جدة التؽٌٌر الجذري الحاص

 تحرصطالما االبتعاد عن ؼرٌزة الخوؾ التً  ان فً المشاركة الواعٌة فً سٌرورة الرفض الجماعٌة هذه تعبٌر عن 

 فً النفوس وهً قد نجحت لفترة فً ذلك. ااالنظمة المستبدة على زرعه

 

 دور مؤسسات المجتمع المدنً
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فكرة المواطنة وقٌمها تعزٌز مإسسات المجتمع المدنً والمساهمة فً بلورتها وتفعٌلها ومن المعلوم إن  ما ٌسمح بتعمٌق 

ان البداٌات االولى لمفهوم المجتمع المدنً ارتبطت عملٌا بالدٌموقراطٌة وحقوق االنسان فً مواجهة اشكال التقٌٌد التً 

 تفرضها السلطة المستبدة.

ة التنظٌمات والتشكٌالت والهٌئات االجتماعٌة ؼٌر الرسمٌة. واهم ما تستند الٌه والمجتمع المدنً ٌتكون من مجموع

مقومات مإسسات المجتمع المدنً: انخراط المشاركٌن فً هذه التشكٌالت والتنظٌمات فً نشاطات واعمال ومشارٌع 

 تتسم بطابعها العام الذي ٌسمح بتعزٌز التنمٌة وترسٌخ مقومات الوطن والمواطنٌة.

 

ٌعنً مساهمة التشكٌالت والتنظٌمات المدنٌة بادارة الشؤن العام ومراقبة السلطة والضؽط علٌها االمر الذي ٌجعلها كما 

 وسٌطا اواحد القنوات  بٌن المجتمع والسلطة القائمة.

ٌجة ذلك أن ممارسة مثل هذه الحقوق هو الطرٌق الى الدٌموقراطٌة ولٌس العكس، فالدٌموقراطٌة لٌست معطى بل هً نت

لممارسة  الحقوق؛ فالحق هو مفهوم مدنً حضاري، وهو مفهوم قانونً سٌاسً ونضالً. فال وجود لحقوق خارج 

شرعٌة القوانٌن واالنظمة. ولٌس هناك من حقوق بعٌدا  عن المواطنٌة الفاعلة والضامنة للمشاركة فً مسارات اتخاذ 

 القرار السٌاسً والقانونً.

لكاملة للحقوق والواجبات المدنٌة والسٌاسٌة، ومن ضمنها المشاركة فً وضع القوانٌن فالمواطنٌة تعنً الممارسة ا

والقواعد والنظم التً ترعى هذه الحقوق، وبدون اي تمٌٌز عرقً او طائفً بٌن جمٌع البالؽٌن المنتمٌن الى الوطن 

 لعام.الواحد. ومن هذا المنطلق تعبر عن االنسان ككائن له دور فاعل فً ادارة الشؤن ا

ال ٌنحصر تعرٌؾ المواطنٌة إذن بالصفة القانونٌة المتمثلة باالنتماء الى كٌان جؽرافً او سٌاسً، بل تمتد فً جوهرها 

 الى كونها دورا  اجتماعٌا  ٌرتكز على المساوة أمام القانون وتحقٌق العدالة االجتماعٌة. 

 ت تعنى بالمواضٌع التالٌة الى جانب الوعً وااللتزام:ولعل التعرٌؾ االفضل للمواطنٌة انها مجموعة نشاطات وممارسا

 المشاركة فً صنع القرار وفً تنفٌذه -
 تحمل المسإولٌة السٌاسٌة واالجتماعٌة للقرارات المتخذة -
 

وتشكل عالمٌة حقوق االنسان مٌزة اساسٌة فً انها تإكد تمتع اي انسان/ فرد مهما كان اصله او لونه او دٌنه او جنسه 

ه السٌاسً او االجتماعً، بكرامته االنسانٌة وكامل حقوقه. كما ال ترتبط الحقوق االنسانٌة بإدانة الفرد اذا ما او انتماإ

 ارتكب اٌة جرٌمة، فالمجرم ٌتمتع بكامل حقوقه حتى ولو اساء الى المجتمع.

 لً: وٌمكن اختصار العالقة بٌن المواطنٌة و تطبٌق مبادئ  وقٌم حقوق االنسان على الشكل التا

 ان االنسان هو مصدر الحق وصاحبه اي اصله وهدفه السٌاسً -
 ٌكون ضمان احترام حقوق كل فرد فً احترامه حقوق اآلخرٌن -
 تكمن ضمانة هذه الحقوق فً مشاركة كل فرد وممارسته لكامل حقوقه -
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 ٌحتم مفهوم الحق حل النزاعات دون الؽاء اآلخر او اللجوء الى العنؾ -
 

 دور التربٌة

ٌة المدنٌة بملء معناها ال تعنً "إعطاء درس فً التربٌة المدنٌة" فقط. بل هً مساهمة فً التربٌة على إن الترب
الدٌموقراطٌة عبر إٌجاد عالقات مؤسسٌة دٌموقراطٌة بٌن المواطنٌن وبٌن التالمٌذ والمعلمٌن،وداخل األسرة 

ن السؤال الجوهري هو أن المواطن لٌس فقط من نفسها،باتباع قواعد معٌنة: إن أول ما ٌتعلمه الشخص هو الطاعة، لك
من هنا ال ٌعود األمر متعلقاً بجعل البٌئة مكاناً  فً وضعه.، بل هو أٌضاً من ٌشارك مع اآلخرٌن القانون ٌطٌع

 .لتعلم الدٌموقراطٌة" "بٌئة"دٌموقراطٌاً" بل فً خلق 
ًْ الدٌموقراطٌة، منذ مونتسكٌ و، هما تنظٌم الدولة من ناحٌة، أي الفصل بٌن السلطات لقد كان من السائد اعتبار أن شرَط

التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة. ومن ناحٌة أخرى، أي من ناحٌة المواطن، اكتساب الفضٌلة. والمبادئ األساسٌة األخرى 

حد أن ٌكون حول القانون واضحة: "ال أحد فوق القانون، لٌس باستطاعة أحد أن ٌحّصل العدالة بنفسه، لٌس باستطاعة أ

 قاضٌا  وطرفا  فً نفس الوقت".

 

ٌرى البعض ان التربٌة المواطنٌة ٌجب ان تمتد على طول السنوات و  من هنا االهتمام بالتربٌة على المواطنٌة

الدراسٌة وان تتؤسس على معرفة التارٌخ وانظمة الحكم المختلفة والدستور والمإسسات السٌاسٌة الوطنٌة؛ أما جوهر 

برنامج فهو الدراسات االجتماعٌة لكن اٌضا  التجارب المدنٌة وتكّون الممارسة جزءا  اساسٌا  من عملٌة مثل هذا ال

 التربٌة هذه كما تتضمن مشاركة التالمٌذ فً مجالس ونوادي وتنظٌمات المجتمع المدنً..

ٌقابله . كذلك ٌجب ربط تعلٌم  لكن ذلك ٌتطلب جهازا  تعلٌمٌا  متدربا  وواٍعٌا  بؤن لكل حق مدنً هناك واجب اجتماعً

 التربٌة المدنٌة بالتجارب الٌومٌة فً المدرسة نفسها وفً البٌئة المحٌطة من اجل تفعٌل وظٌفتها. 

كما تكتسب عملٌة فهم متطلبات العالم الحدٌث الذي ٌحتاج الى مواطنٌن ٌفهمون الشعوب والثقافات فً كل اجزاء الكرة 

االمر ٌجعل الجٌل الشاب أكثر تفهما  للدور الذي ٌلعبه وطنهم على صعٌد المشهد  األرضٌة أهمٌة مماثلة ألن هذا

العالمً ككل. والكتساب مثل هذه النظرة الكونٌة ٌجب ان ٌدرس الطالب عن الحكومات االخرى واالنظمة 

م وبٌئتهم وهذا واالقتصادٌات المنوعة والمجتمعات المختلفة فً الماضً والحاضر كما والعالقات بٌن البشر ومحٌطه

 ٌتطلب انخراطا  أكبر للتربٌة المدنٌة التً تركز على أهمٌة تحسٌن العالقات داخل الجماعات مع حفظ حقوق األقلٌات.

تركز البرامج الجدٌدة كذلك على تحسٌن التوافق على مستوى الصحة االنفعالٌة بٌن الطالب عبر دراسات عن نمو 

 ضمن التركٌز على علم النفس االجتماعً والصحة الذهنٌة. الشخصٌة والحٌاة والبٌئة االسرٌة من

 أمثلة تربوٌة

خلق مواطن مطلع  من خالل مشاركة الطالب فً القٌام بدراسات احصائٌة من اجل جمع معلومات  -0
بواسطة استمارة او ما شابه توزع على اعضاء فً المجتمع واخرى على مسإولٌن حكومٌٌن والقٌام بالمقارنة بٌن 

 وانتقادها وتقٌٌمها.الردود 



14 
 

خلق مواطن ٌإمن بالقٌم االساسٌة التً تمثل شروط بناء مجتمع نشٌط ومتسامح حٌث تتعاٌش  -2
مختلؾ الفئات من دون تناحر مثل قٌم: المسإولٌة، الضمٌر، قبول االخر واحترامه، اعتماد الحوار ورفض التمٌٌز 

........ 
لٌل من اجل تفعٌل التسامح وعدم االمتثال من خلق مواطن ٌتمتع بشخصٌة نامٌة وقادرة على التح -3

ضمن مفهوم الحق باالختالؾ كذلك ٌمكن القٌام بذلك عبر مقارنة ردود فعل الطالب على استمارة معٌنة مع ردود فعل 
 الراشدٌن على نفس االستمارة فهذا ٌعطً فكرة عن وجود االراء المسبقة.. 

العمل خارج المدرسة واالطالع على نشاطات  العمل على جعل المواطن منخرط وملتزم من خالل -4
 المإسسات االجتماعٌة والرعائٌة: دور اٌتام، مإسسات رعاٌة المعوقٌن، سجون......

 

 أٌن تتموضع شبٌبة انتفاضة االستقالل؟

  .ة واالستقاللللمطالبة بالحرٌة والسٌاد اكتوبر 07التً تحركت  فً الشبابٌة نالحظ وجود اجماع لدى جمٌع الفئات 

الطموح الى وطن حقٌقً وحكم دٌموقراطً متعدد  ٌكون فٌه اللبنانٌون تشترك مختلؾ فئات المجتع اللبنانً فً كذلك 

 مواطنون على قدم المساواة فً الحقوق والواجبات.

فهل ربما ألن ما تقدمه الدٌموقرطٌات اللٌبرالٌة التً تتمٌز بتحدٌد السلطة وضمان حقوق االفراد صار من المسلمات. 

العتراؾ بؤن التقدم الحاصل وؼٌر القابل للنقض والمتمثل بحماٌة االفراد من قبل دولة القانون هناك من ٌعترض على ا

ٌّمة وتجعل من هذا التطور مطلبا  ضرورٌا  على مستوى االنسانٌة ككل. ٌعً جمهور الشبٌبة اللبنانً ان  هً فكرة ق

سان لم تعد قابلة للمساومة؛ وهً لٌست متعلقة فقط باالشخاص الخضوع لسلطة القانون وخاصة ضمان حقوق االن

 ذوي االمتٌازات بل تنطبق على الجمٌع، و تسري على جمٌع الرجال وعلى جمٌع النساء.

ومن هنا لم ٌعد هناك اي سبب ٌبرر االؼتٌال او العبودٌة او القمع االٌدٌولجً وتعتدي هذه االفعال فً اي مكان 

 والحرٌة والوعً او الضمٌر. وهذا ما تطالب به معظم فئات الشباب اللبنانً.مورست فٌه على االمن 

كذلك لم تعد فكرة العالمثالثٌة التً حافظت على عبادة الخصوصٌات االتنٌة  مما منع محاسبة االنظمة السٌاسٌة للبلدان 

ً هو جٌد اٌضا لعالمنا النامً فٌما النامٌة بحسب المعاٌٌر الدٌموقراطٌة لم تعد مقبولة. ان ما هو جٌد للعالم الصناع

ٌتعلق بحقوق االنسان فلم ٌعد مقبوال الحفاظ على ممارسات اركٌولوجٌة بحجة الخصوصٌة. فحٌث ٌسود عدم الحفاظ 

على حقوق االفراد وعدم ضمانها من قبل الدولة تسود العبودٌة ولدٌنا مثال االنظمة العربٌة كاكبر دلٌل وما كنا قد 

 انفسنا. وصلنا الٌه نحن

 

 

 د. محمذ فحيهي – ال نتوظيف انقضاء نهقضاء عهي ماتبقي مه انقطاع انمانيمقال اقتصادي:  -

 

إ ٍٓخُظ٢ ٌٛٙ ٢ٛ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ أٗٚ ال ؿيٟٝ اهظٜخى٣ش ٖٓ حُِـٞء ا٠ُ حُيػخٟٝ ٟي حُٜٔخٍف ٝطوي٣ٔٚ ػ٠ِ 

 :ٓظل٤ٜٖ٘ رخُوخٕٗٞ ٝحُيٓظٍٞ ...أٗٚ حُط٣َن حألٝكي ٝحألٓؼَ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ أٓٞحٍ حُٔٞىػ٤ٖ. ٖٝٓ ٛ٘خ أريأ
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  آظ٘ؼٞح ػٔيحً ػٖ اٗظوخد ٍث٤ْ ُِـ٣ٍٜٞٔش ٝاطٔخّ ط٣ٌٖٞ حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٝآظ١ٖٞ حُلَحؽ

 .حُيٓظ١ٍٞ ك٢ ُز٘خٕ

  ػٔيحً، أٝهلٞح ًَ ٓلخُٝش إلٗظخؽ هَحٍ ٣طِن ػـِش حإلٛالف ٠٣ٝغ ُز٘خٕ ػ٠ِ ٓٔخٍ حإلٗوخً ٝحُظؼخك٢

 .ٝحُ٘ٔٞ حالهظٜخى١

 ٌٗٞٓ َآد  4خص حُِٔطش ح٤ُٔخ٤ٓش ٓٔخٍ حُظلو٤ن ك٢ ؿ٣َٔش طلـ٤َ َٓكؤ ر٤َٝص ك٢ أػخم ٝػَه

2020. 

 .ؿٔيٝح حُظؼ٤٘خص حُو٠خث٤ش ك٢ أكي أىٍحؽ ُٝحٍس حُٔخ٤ُش 

  ٍىٕٝ ك٤ٔذ ٝال ٍه٤ذ 2022ك٢ آهَ ٓ٘ش حُـ  2022أهَٝح هخٕٗٞ حُٔٞحُٗش حُؼخٓش ُٔ٘ش ح ٖٓ. 

 ُٔخٍ حُؼخّ طلض ٓظِش ٠ٍَُِٝس أكٌخٜٓخ.طٞهلٞح ػٖ اهَحٍ حُٔٞحُٗخص ُٔ٘ٞحص ػي٣يس ٝٛيٍٝح ح 

  .طخرؼٞح رخإلٓظيحٗش حُٔل١َش ٍؿْ ٝؿٞى ٍُٓش ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ حُيٓظ٣ٍٞش طٔ٘ؼْٜ ٖٓ حُو٤خّ رٌُي 

  ،أٝهلٞح ػَٔ حُـٜخص حَُهخر٤ش ك٢ ُز٘خٕ: حُظلظ٤ٖ ح١ًَُِٔ، ى٣ٞحٕ حُٔلخٓزش، ٓـِْ حُويٓش حُٔي٤ٗش

 .ُـ٘ش حَُهخرش ػ٠ِ حُٜٔخٍف، اُن

 ِٞح ُْٜ ٖٓ حُظلخٝٝ ٓغ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ )حإلطلخم ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٔٞظل٤ٖ( ُظ٤ِٔغ أهٌٝح ٓخ ٣ل

ٍٛٞطْٜ أٓخّ حُ٘ؼذ حُِز٘خ٢ٗ ػ٤٘ش حإلٗظوخرخص ح٤ُ٘خر٤ش، ٝأٓوطٞح حُزخه٢ )حإلٛالكخص( رخ٠َُرش 

 حُوخ٤ٟش.

  ٖٓ ٓلخٍرش أىهِٞح طؼي٣الص روخٕٗٞ ح٣َُٔش حَُٜٔك٤ش رٔخ ٣ظ٘خؿْ ٓغ ١ٔٞكخطْٜ ُظل٤ٜٖ حُلخٓي ٝحُلي

 حُلٔخى.

 .ٕكلخظخ ػ٠ِ ٌٓخٓزْٜ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝػٔيحً أكِ٘ٞح حُظيه٤ن حُـ٘خث٢ ك٢ كٔخرخص َٜٓف ُز٘خ 

 

% ٖٓ ح٣ٌُٖ ٝؿٜ٘خ ُْٜ طٜٔش حُلٔخى ٝٛيٍ 00ٝحُلزَ ػ٠ِ حُـَحٍ! ٝػٟٞخ ػٖ ٓلخٓزظْٜ، أػيٗخ اٗظوخد 

 .حُٔخٍ حُؼخّ

 

 ٝك٢ حُٔوِذ ح٥هَ ٝٓظل٤ٜٖ٘ رخُوخٕٗٞ:

 2020ؤ٤ٖٓ ػٖ ىكغ اُظِحٓخطْٜ اطـخٙ حُٔظ٣ٍَ٠ٖ رؼي طلـ٤َ آد طٔ٘غ أٛلخد ًَٗخص حُظ.  

 طٞهق أٛلخد حألكَحٕ ػٖ طؤ٤ٖٓ حَُؿ٤ق. 

  ،طٞهلض حُٔٔظ٘ل٤خص ػٖ آظوزخٍ ح٤ٗٞٔ٠ُٖٔ طلض ٓوق حُٜ٘يٝم ح٢٘١ُٞ ٠ُِٔخٕ حإلؿظٔخػ٢

 .ٝطؼخ٤ٗٝش ٓٞظل٢ حُيُٝش

 ٣ُٞؼٜخ.أهلِض ٓلطخص حُز٣ِٖ٘ ػٖ طؤ٤ٖٓ حُٔلَٝهخص، ٝطٔ٘غ حُُٔٞػ٤ٖ ػٖ ط 

 .اكظـِص ح٤ُٜي٤ُخص ٝٓٔظٍٞى١ حألى٣ٝش حُيٝحء ك٢ ٓلخُٝش ُظل٤َٜ حُو٢ٔ حألًزَ ٖٓ حألٍرخف 

 َٔطٞهق حُو٠خء ػٖ حُؼ! 

 

 ٝأ٠٣خً ٛ٘خى حٌُؼ٤َ ٝحُلزَ ػ٠ِ حُـَحٍ ٝال ك٤ٔذ ٝال ٍه٤ذ!

 

شاكم بعذ كم هزا، مارا بإستطاعتىا انقول عه جذوى انهجوء إني انقاوون وانذستوس وانقضاء نحم انم

 انمشتبطه بأموال انمودعيه؟ حشكة مه دون بشكة!

 

" ُظلؼ٤َ قاوون إوتشاحُٔؼَٝف رـ " 2/76طلخٍٝ ٗوخرش حُٔلخ٤ٖٓ ح٤ُّٞ اه٘خع حُٔٞىػ٤ٖ رـيٟٝ حُؼٞىس ا٠ُ هخٕٗٞ 

حٌَُٔ٘ ٤ُْ رخُوخٕٗٞ رَ رٔخ ٗلٖ ػ٤ِٚ ح٤ُّٞ ٝٓخ ًخٕ ُز٘خٕ ػ٤ِٚ آٌٗحى. حُؼَٔ ػ٠ِ آظَىحى أٓٞحٍ حُٔٞىػ٤ٖ. 

( ٓٔخٍٓش حُٔـِْ ح٤ُ٘خر٢ ىٍٝٙ ك٢ حُ٘وخٕ ح٤ُٔخ٢ٓ، ًٝخٕ ٛ٘خى كَٙ 1076ٕ ٖٓ ٤ِّٔٓحص طِي حُلوزش )ًخ
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ػزَ اهَحٍ أؿِذ حُ٘ٞحد رخُِٔطش حُو٠خث٤ش،  -ىحهَ حُٔـِْ ػ٠ِ كَٜ حُ٘وخٕ حُو٠خث٢ ػٖ حُ٘وخٕ ح٤ُٔخ٢ٓ 

خ ؿخُزخً ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش، ٝػ٠ِ كَٜ حُ٘وخٕ ح٤ُٔخ٢ٓ ر٤ٖ ٤ٓخٓش )ٓخ٤ُش( هخٍؿ٤ش ٓلٌٞٓش رظٞحُٗخص ٠٣ٜٔ٘

٤ٓٝخٓش )ٓخ٤ُش( ىحه٤ِش ٢ٛٝ حُٔـخٍ حُٔظخف ُِٔـِْ ُِوَٝؽ رظ٣َ٘ؼخص اٛالك٤ّش أٝ ٍؿؼ٤ّش ك٢ حُ٘ظخّ. ُْٝ 

 طٌٖ ٖٓ ٓؼخٍٟش كؼ٤ِّش ُِ٘ظخّ أٝ ٤ُٜـش حُظٞحُٗخص حُوخثٔش ٖٓ ىحهَ حُٔـِْ.

 

ٓٞحٍ حُٔٞىػ٤ٖ(، كٜٞ ٣ـخُف رؤٓٞحٍ ٤ُٔض ُٚ )أ  حٌَُ رخص ٣ؼَف ٣ٝؼظَف رؤٗٚ ك٤ٖ ٣ـخُف َٜٓف ٓخ

أ٠٣خً رخُؼوش رخُوطخع حإلثظٔخ٢ٗ ًٌَ. ػِٔخً إٔ ٌٛٙ حُٔـخُكش ٣ؼظْ ٗؤٜٗخ ك٢ حهظٜخى ُؿؼَ هخثٔخً ك٢ ر٤٘ظٚ ػ٠ِ 

حُويٓخص حُٔخ٤ُش ٝحُظـخ٣ٍش ٝٝىحثغ حُٔـظَر٤ٖ ٝٝىحثغ "٣ٍغ ٗل٢ حُو٤ِؾ حُؼَر٢". ٤ًٝق ٣ٜزق كـْ حٌُِٔ٘ش 

 خُٔـخُكش ًَ حُٜٔخٍف ٝػ٠ِ ٍأْٜٓ حَُٜٔف ح١ًَُِٔ!١ٝز٤ؼظٜخ ٝطؼو٤يحطٜخ اًح هخّ ر

 

ٝظَٜ أه٤َح رؼٞ حُٔلخ٤ٖٓ ح٣ٌُٖ ٣يػٕٞ ربٛظٔخْٜٓ ر٤َٜٔ حُٞىحثغ ٝحُٔٞىػ٤ٖ ٣ٝظٞؿٜٕٞ ٗلٞ طـ٤٤ٖ 

حُٔٞىػ٤ٖ ٝكؼْٜ ػ٠ِ ط٤ٌَ٘ أًزَ ٓـٔٞػش ٌٓٔ٘ش َُكغ حُيػخٟٝ ػ٠ِ حُٜٔخٍف حُظـخ٣ٍش حُؼخِٓش ك٢ ُز٘خٕ، 

ٞهض ح١ٌُ ط٢٘٘ ك٤ٚ حُِـخٕ ح٤ُ٘خر٤ش ُٔ٘خه٘ش َٓ٘ٝع هخٕٗٞ اػخىس ٤ٌِٛش حُٜٔخٍف ٖٓ حُيحهَ ٝحُوخٍؽ، ك٢ حُ

 ٝحإلٗظظخّ حُٔخ٢ُ.

 

ٖٓ ىٕٝ حُظول٤ق ٖٓ أ٤ٔٛش حُِـٞء ا٠ُ حُو٠خء ك٢ كَ حُِ٘حع ر٤ٖ حُٔٞىع ٝحَُٜٔف ك٢ "حُظَٝف 

ػظَحف ٝحُوزٍٞ رؤٕ ٓخ حُطز٤ؼ٤ش"، ٖٝٓ ىٕٝ حُظول٤ق ٖٓ أكو٤ش ٝأ٤ٔٛش ٓخ ٣ُطخُذ رٚ حُٔٞىػ٤ٖ، ٌُٖٝ ٣ـذ حإل

٘ق أٝ ٣ٞٛق رؤٗٚ  َٜ ؿَٟ هالٍ حُٔ٘ٞحص حُؼالع حُٔخ٤ٟش، ر٤ٖ حُٜٔخٍف ٝحُٔٞىػ٤ٖ، ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُ

 :""ظَٝف ١ز٤ؼ٤ش

  ػيّ حإلٓظـخرش ُطِزخص حُٔٞىػ٤ٖ رخُٔلذ ٗويحً أٝ/ٝ حُظل٣َٞ ا٠ُ حُوخٍؽ ًخٕ اؿَحء ؿ٤َ هخ٢ٗٞٗ

 .ٍف ك٢ هيٓش حُٔٞىع ٝحإلهظٜخى ُٝٞ ؿِث٤خً ٌُٝ٘ٚ ًخٕ ١ٍَٟٝ آٌٗحى ٝٓخػي ػ٠ِ آظَٔحٍ حُٜٔخ

  ْحإلٓظ٘ٔخر٤ش ك٢ حُظؼخ٢١ ٓغ حُِرخثٖ ٢ٛ هطؤ ٝطَٜف ال ٣ظ٘خؿْ ٓغ حُٔ٘خهز٤ش ح٤ُٜ٘ٔش، ٌُٝ٘ٚ ٤ُ

 !رـ٣َٔش

  آظ٘خع حُٜٔخٍف ػٖ حُظٞحَٛ حإل٣ـخر٢ ٓغ حُٔٞىػ٤ٖ ُِلّي ٖٓ حُظٞطَ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ٓخػي رظ٤ٓٞغ

  !حٍ "ال ػوش" ر٤ٜ٘ٔخ؛ ٌُٝ٘ٚ ٤ُْ رـ٣َٔشحَُ٘م ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ُٝحى ٖٓ ٓ٘ٔٞد 

 

 !...ٝٛ٘خى حٌُؼ٤َ ... ٝحٌُؼ٤َ

 

ًخٕ ٛ٘خى اٍطٌخرخص ٝٓٔخٍٓخص ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش ٖٓ هزَ ٌٓٞٗخص حُوطخع حُٔخ٢ُ ك٢ ُز٘خٕ، ٌُٖٝ ػ٘يٓخ ٗظليع ػٖ 

ش. حُـ٣َٔش حُـَحثْ ٝطي٤َٓ حإلهظٜخى ٝحُٔـظٔغ حُِز٘خ٢ٗ ٣ـذ حُٔزخَٗس ٖٓ حُطزوش ح٤ُٔخ٤ٓش حُلخٓيس ٝحُلخِٗ

ح٤ٌَُٟ اٍطٌزظٜخ ٌٓٞٗخص حُطزوش ح٤ُٔخ٤ٓش حُلخًٔش ٝحُيػخٟٝ حُو٠خث٤ش ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ك٢ ٌٛح حإلطـخٙ ٤ُْٝ 

ٟي حُٜٔخٍف كو٢. حُـِء حألًزَ ٖٓ ٓٔئ٤ُٝش ٓلخٓزش حُلخٓي ٝحُلخَٗ ك٢ حُلٌْ ٢ٛ ك٢ أ٣ي١ حُ٘ؼذ 

ٝطٔ٘ؼ٘خ ػٖ ًُي! ح٤ُّٞ  2022خص حُـ ٝطلَٜ ٖٓ هالٍ ٛ٘يٝم حإلهظَحع، ًٝخٕ ُ٘خ كَٛش ك٢ ًُي ك٢ اٗظوخر

طـ٤ٖ حُو٠خء ٟي حُٜٔخٍف ٣ؼ٤ن حُٔٔخػ٢ إلػخىس ٤ٌِٛش حُوطخع ألٕ اػخىس ٤ٌِٛش حُوطخع ٝػٞىس حُل٤خس ا٤ُٚ 

٣ظطِذ ٟن ٍأٓٔخٍ ؿي٣ي ٝٗظ٤ق. ٖٓ حُٔٔظل٤َ اه٘خع أٛلخد ٍأّ حُٔخٍ ػ٠ِ آظؼٔخٍ أٓٞحُْٜ ك٢ 

كش ا٠ُ حإلطٜخٓخص حُٔٞؿٜش ٟي حُو٤ٔ٤٤ٖ ػ٠ِ حُٔئٓٔش. ٓئٓٔخص طؼخ٢ٗ ٖٓ كخثٞ ٖٓ حُيػخٟٝ ٟيٛخ اٟخ

حُؼَٔ حُٔ٘ظؾ ٣ٌٕٞ، أٝال، ك٢ ١ٔؤٗض حُٔٞىػ٤ٖ ػ٠ِ أٓٞحُْٜ ٖٓ هالٍ ا١الم ػـِش حُظلخٝٝ ر٤ٖ حُٜٔخٍف 

)ًَ َٜٓف ػ٠ِ كيٙ( ٝحُٔٞىػ٤ٖ )حُيحث٤ٖ٘( ، ٝحُظٞؿٚ ٗلٞ ط٘ظ٤ْ حُؼالهش ر٤ٖ حُٜٔخٍف ٝحُٔٞىػ٤ٖ 

ػالع ٓ٘ٞحص ػ٠ِ حألُٓش ٝحألُٓخص حُٔظلخهٔش، ُْ ٣ؼي ٛ٘خى أ١ هخْٓ ٓ٘ظَى ٣ـٔغ ٝحُِرخثٖ رٌَ٘ ػخّ. رؼي 

 Financialر٤ٖ حُٜٔخٍف ال ٖٓ ؿٜش حُٞىحثغ ٝال حُٔوخ١َ حُظ٢ طٞحؿٜٜخ. حُؼٞىس ا٠ُ طلؼ٤َ حٍُ٘ٔٞ حُٔخ٢ُ )
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Inclusionَ٤ْٓ حُؼوش؛ (، ٝا١الم ػـِش حُظٞحَٛ حإل٣ـخر٢ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ٖٓ أؿَ حُٔلخُٝش حُـي٣ش إلػخىس ط

ٌٝٛح ٤ُْ ألٕ حُٜٔخٍف ُْ طوطؤ. حُٜٔخٍف أهطؤص ٌُٖٝ أهطخثٜخ ال طَٜ ُلي ط٤ٛٞلٜخ ٝط٤ٜ٘لٜخ رؤٜٗخ 

ؿَحثْ! حُللخظ ػ٠ِ أٓٞحٍ حُٔٞىػ٤ٖ ٣ٌٕٞ رخُللخظ ػ٠ِ حُوطخع حَُٜٔك٢ )٤ُْٝ ػ٠ِ ًَ َٜٓف( ٖٓ 

حَُٔٔ حإلُِح٢ٓ ُإلٗوخً  .هظٜخىهالٍ اػخىس ٤ٌِٛش حُٜٔخٍف ٝىػْ ٖٓ ٜٓ٘خ هخىٍ ػ٠ِ حإلٓظَٔحٍ ك٢ هيٓش حإل

 ٝحُظؼخك٢ ٝحُ٘ٔٞ حإلهظٜخى١ ٛٞ هطخع َٜٓك٢ ٤ِْٓ.

 

حُِٔطش حُلخٓيس ٝحُلخِٗش، ربػظَحف حُ٘ؼذ حُِز٘خ٢ٗ ٝحألَٓس حُي٤ُٝش، ُٖ ُْٝ طؼَٔ ػ٠ِ اٗوخً ُز٘خٕ، ح١ُٖٞ 

ٕ طُٞي حُٔزخىٍحص ٌُٜح حُٔزذ ٣ـذ أ .ٝحُٔٞح١ٖ، ألٜٗخ ًَ ٓخ ٣ٜٜٔخ ٛٞ حُٔلخكظش ػ٠ِ ٌٓخٓزٜخ ح٤ُٔخ٤ٓش

ػ٤ِ٘خ  2020ٝحُلٍِٞ ٖٓ ٍكْ حُوطخع حُوخٙ ٝحُٔٞح١ٖ. ًٔخ ر٤٘٘خ ر٤َٝص رؼي طلـ٤َ َٓكؤ ر٤َٝص ك٢ آد 

ر٘خء، ٓخ آظطؼ٘خ، ٖٓ حإلهظٜخى. ُٞ طؤٖٓ ًَ ٓخ ٣لظخؿٚ ُز٘خٕ ٖٓ أٓٞحٍ، ٍٝرق ًَ حُٔٞىػ٤ٖ ىػخٝحْٛ ٟي 

ٜخٍف ٝحُٔٞىػ٤ٖ. ٌُُي ال ري٣َ ػٖ ا١الم ػـِش حُٜٔخٍف، ُٖ ٣ؼ٤ي ًُي هطَس ٖٓ حُؼوش حُٔلوٞىس ر٤ٖ حُٔ

 حُظٞحَٛ حإل٣ـخر٢ ٝحُظلخٝٝ ر٤ٖ حُٜٔخٍف ٝحُٔٞىػ٤ٖ ُؼٞىس حُل٤خس ٝحإلٗظظخّ ُِوطخع.
 

 

 

د. ولٌد  –دراسة فً موارد الطاقة : غاز شرق المتوسط: زٌادة االكتشافات والطلب واالهتمام  -

 خدوري

 

؛ ٗظَحً الٍطلخع حُطِذ حألٍٝٝر٢ اػَ حُلظَ ح١ٌُ 2222خّ حُىحى حالٛظٔخّ رـخُ َٗم حُٔظ٢ٓٞ، هالٍ ػ

كَٟظٚ ٌٛٙ حُيٍٝ ػ٠ِ حإلٓيحىحص حُزظ٤َُٝش ح٤َُٓٝش، رٔزذ ؿِٝ أًَٝح٤ٗخ. ٝٓٔخ ٓخػي ػ٠ِ ٣ُخىس حالٛظٔخّ 

ؼش ُالًظ٘خكخص ٣ُٝخىس حإلٗظخؽ ك٢ ػيى ٖٓ ىٍٝ حُٔ٘طوش، ٝرَُٝ ىٍٝ حُـخُ رٞٛلٚ ٝهٞىحً  ِـّ ٛٞ حُ٘ظخثؾ حُٔ٘

رٔؼخرش حُـَٔ ح١ٌُ ٣َر٢ ٓخ ر٤ٖ حُؼَٜ ح٤ُٜيًٍَٝر٢ٗٞ حُلخ٢ُ ٝحُؼَٜ حُٜـ٤ٖ حُٔٔظوز٢ِ « أه٠َ»

ُِطخهخص. أىص ٌٛٙ حُؼٞحَٓ ا٠ُ ٣ُخىس حالٛظٔخّ ٝحالٓظؼٔخٍحص ك٢ ؿخُ َٗم حُٔظ٢ٓٞ رٞٛلٚ ٜٓيٍحً ري٣الً 

حث١َ، ٝح٤ُ٘ـ١َ٤، ٣ٔخػي ك٢ حإلكالٍ ٓلَ حُـخُ ح٢َُٓٝ ألٍٝٝرخ، أٓٞس رخُـخُ حُوط١َ، ٝحأل٢ًَ٤ٓ، ٝحُـِ

 .ٝؿخُ ُٓٞٓز٤ن

َّ َٜٓ حَُٔطزش حأل٠ُٝ ك٢ اٗظخؿٜخ ُِـخُ ك٢ َٗم حُٔظ٢ٓٞ، ك٤غ رِؾ ٓؼيٍ حإلٗظخؽ ٗلٞ  ط٤ِ٣َٕٞ هيّ  2.2طلظ

٤ِٓخٍ هيّ ٌٓؼذ  272، ٤ِ٣ٚ حإلٗظخؽ حإلَٓحث٢ِ٤ رَٔطزش ػخ٤ٗش ٓ٘ول٠ش ًؼ٤َحً ر٘لٞ 2222ٌٓؼذ ٣ٞ٘ٓخً ك٢ ػخّ 

٤ِٓخٍ هيّ ٌٓؼذ ٣ٞ٘ٓخً، ٝكوخً إلكٜخءحص  22ش حُؼخُؼش ٝريٍؿش ٓ٘ول٠ش أًؼَ ر٘لٞ ٣ٞ٘ٓخً، ػْ ط٤ًَخ ك٢ حَُٔطز

ٖٝٓ حُٔ٘ظظَ ٣ُخىس حإلٗظخؽ ٖٓ حُيٍٝ حُؼالع، ػ٠ِ ٟٞء حالًظ٘خكخص «. اىحٍس ٓؼِٞٓخص حُطخهش حأل٤ًَ٤ٓش»

 .حأله٤َس ك٢ ًَ ٜٓ٘خ، ٝطط٣َٞ حُلوٍٞ حُوي٣ٔش

حأل٤ًَ٤ٓش، ك٢ ٓ٘ظٜق َٜٗ ٣٘خ٣َ )ًخٕٗٞ « ٤ٗلَٕٝ»خ ٣ٌَٗٝظٜ« ا٢٘٣»ٝأػِ٘ض ًَٗش حُ٘ل٢ حإل٣طخ٤ُش 
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طط٣َٞ « ا٢٘٣»ك٢ ح٤ُٔخٙ ح٣َُٜٔش. ٝطظٞهغ « َٗؿْ»ك٢ رِٞى « ٟوْ»حُؼخ٢ٗ( حُلخ٢ُ، حًظ٘خف كوَ ؿخُ 

َِ كظ٠ ح٥ٕ حإلػالٕ ػٖ كـْ «َٗؿْ»كوَ  ، ٍٝر٢ ر٤٘ظٚ حُظلظ٤ش رخًظ٘خف آهَ ه٣َذ طخرغ ُٜخ أ٠٣خً. ُْٝ ٣ـ

آرخٍ حٓظٌ٘خك٤ش ػ٠ِ حألهَ ُِلٍٜٞ  4خٍ حٓظٌٔخٍ رَٗخٓؾ حُللَ )ح١ٌُ ٣ظطِذ كلَ حكظ٤خ٢١ حُلوَ، رخٗظظ

 .(ػ٠ِ ٍٛٞس طو٣َز٤ش ُالكظ٤خ٢١

ٖٓ حٓظؼٔخٍحطٜخ ك٢ ح٤ُٔخٙ ح٣َُٜٔش ُظَ٘ٔ « ا٢٘٣»ًٝـ٤َٛخ ٖٓ ًَٗخص حُ٘ل٢ حُؼخ٤ُٔش حٌُزَٟ، كوي ُحىص 

٤ٓظ٢  -ر٤الط٣ٌَْ »، ٝ«ؼ٣َٖٗٔخٍ َٗم حُ»، ٝ«ٗٔخٍ حُل٤َُٝ»، ٝ«ٗٔخٍ ٍكق»كٜٜخً ك٢ رًِٞخص 

حُ٘لط٢ ٛٞ « ا٢٘٣»، ٖٓ هالٍ ًَٗش ٓل٤ِش، ًٔخ إٔ اٗظخؽ 2594ك٢ َٜٓ ٌٓ٘ ػخّ « ا٢٘٣»ٝطؼَٔ «. َٗهخ

أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ٖٓ حُ٘ل٢  092حألػ٠ِ ر٤ٖ حًَُ٘خص حُي٤ُٝش ك٢ َٜٓ، ك٤غ طزِؾ كٜظٜخ ٖٓ حإلٗظخؽ كٞح٢ُ 

 .حُوخّ

٤ًِٞٓظَحً ٗٔخٍ رٍٞٓؼ٤ي ك٢ ٤ٓخٙ حُٔظ٢ٓٞ،  252ٞحهغ ػ٠ِ رؼي حُؼٔالم حُ« ظَٜ»كوَ « ا٢٘٣»ٝحًظ٘لض 

ٍص حُلوَ هالٍ ػخ٤ٖٓ. ٣ُٝؼّي  َّٞ أًزَ كوَ ؿخ١ُّ ك٢ َٜٓ ٝحُزلَ حألر٤ٞ حُٔظ٢ٓٞ، ك٤غ طزِؾ « ظَٜ»١ٝ

٤ِٓخٍ هيّ ٌٓؼذ  2.7كٍٞ « ظَٜ»٤ِٓخٍ هيّ ٌٓؼذ ٤ٓٞ٣خً، ر٤٘ٔخ ٣ظَحٝف اٗظخؽ  ١0.2خهظٚ حإلٗظخؿ٤ش حُوٜٟٞ 

%.  22« ر٣َظٖ رظ٤َُّٝٞ»%، ٝ 02ح٤َُٓٝش « ٍٝٓ٘لض»%، ٝ 92ك٢ حُلوَ « ا٢٘٣»ٝطزِؾ كٜش ٤ٓٞ٣خً. 

حُؼٔخى حَُث٤ْ ُٜ٘خػش حُـخُ ح٣َُٜٔش حُظ٢ طٌَ٘ أْٛ ٜٓيٍ ١خه١ّٞ ُِزالى )ُِٔٔخًٖ « ظَٜ»٣ُٝؼّي 

ظَحً ٝحُٜٔخٗغ ٝط٤ُٞي حُطخهش حٌَُٜرخث٤ش ٝكظ٠ رؼٞ ٝٓخثَ حُٔٞحٛالص، رخإلٟخكش ا٠ُ حُٜخىٍحص(. ٝٗ

ٓال٤٣ٖ ٗٔٔش،  225ُالُى٣خى ح١ُٞ٘ٔ حُؼخ٢ُ ك٢ ػيى ٌٓخٕ حُزالى؛ ك٤غ حٍطلغ ػيى ٌٓخٕ َٜٓ ا٠ُ كٞح٢ُ 

ط٤ِ٣َٕٞ هيّ ٌٓؼذ ٣ٞ٘ٓخً هالٍ حُلظَس ٓخ ر٤ٖ  2.54ٖٝٓ ػْ ٣ُخىس حالٓظٜالى حُـخ١ُ ح١ٌُ ٣ظَحٝف كٍٞ 

2222 ٝ2222. 

ك٢ ظَ  2222ُ٘ظخثؾ حُٔخ٤ُش ُِلَٜ حُؼخُغ ٖٓ ػخّ حأل٤ًَ٤ٓش ر٤٤َ ر٣َزَ ػ٘ي اػالٗٚ ح« ٤ٗلَٕٝ»ٝهخٍ ٍث٤ْ 

ٌٛح »ٝأٟخف إٔ «. ٗلٖ ٗؼَٔ ُظ٤ٓٞغ حُلَٙ ُي٣٘خ، هٜٞٛخً ك٢ َٗم حُٔظ٢ٓٞ»أُٓش حُـخُ حُؼخ٤ُٔش: 

 .«حُٞهض ٓ٘خٓذ ؿيحً ُِظٞه٤غ ػ٠ِ ػوٞى ُظٜي٣َ حُـخُ، ٝٗلٖ ٓئِٕٛٞ ُظ٤ٓٞغ آيحىحط٘خ حُـخ٣ُش

% ٖٓ  05.22لوٍٞ حُـخ٣ُش حإلَٓحث٤ِ٤ش حُزل٣َش، ك٤غ طِٔي ٗٔزش ٣َٗي ك٢ حػ٤ٖ٘ ٖٓ أًزَ حُ« ٤ٗلَٕٝ»ٝ

، ك٤غ كِٜض ػ٠ِ كٜٜٜخ ٌٛٙ ػ٘ي ر٤غ أٍٛٞ ًَٗش «طخٓخٍح»% ٖٓ كوَ  29، ٝ«٤ُلخ٣ؼخٕ»كوَ 

حُ٘لط٤ش، « ٤ْٓ»كخ٤ُخً ٓغ ًَٗخثٜخ، ٝكوخً َُ٘٘س « ٤ٗلَٕٝ»حأل٤ًَ٤ٓش حُظ٢ حًظ٘لض حُلو٤ِٖ. ٝطؼَٔ « ٗٞرَ»

٤ِٓخٍ هيّ ٌٓؼذ ٤ٓٞ٣خً، ٓغ آٌخ٤ٗش طٜي٣َ  2.4ا٠ُ كٞح٢ُ  2.2إلٗظخؿ٤ش ُِلوَ ٖٓ ػ٠ِ ٣ُخىس حُطخهش ح

ُٔٔخٍ ح٣َُٜٔش. ٤٠٣ٝق ٍث٤ْ  ط٤ٓٞغ حإلٗظخؽ ٖٓ »إٔ « ٤ٗلَٕٝ»حإلٓيحىحص حُـي٣يس ػزَ ٓلطخص حُـخُ حُ
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ٓٞحم ٌٛٙ حُلوٍٞ ه٤َِ حٌُِلش ٌٖٝٓٔ طلو٤وٚ. إ حُٔظـ٤َ ك٢ حٍُٜٞس ٛٞ أٗٚ هزَ أَٜٗ ٓؼيٝىس ًخٗض حأل

حإله٤ٔ٤ِش ٌٓظظش رخإلٓيحىحص حُـخ٣ُش، أٓخ ح٥ٕ كخٍُٜٞس أكٖٔ رٌؼ٤َ، اً إ حُِرخثٖ ػ٠ِ حٓظؼيحى أًؼَ ُظٞه٤غ 

 .«حُؼوٞى. ٌٝٛح ٛٞ حُْٜٔ ؿيحً ك٢ ٛ٘خػش حُـخُ

ُٔٔخٍ حُظٜي٣َ٣ش ٖٓ َٗم حُٔظ٢ٓٞ ٝحُيٍٝ حُٜٔيٍس حألهَٟ ُِـخُ حُٔٔخٍ،  ٌُٖ طٞحؿٚ ٛ٘خػش حُـخُ حُ

َٞٛ ا٠ُ حطلخهخص ٜٗخث٤ش ٓغ حألٍٝٝر٤٤ٖ؛ ٗظَحً ُِوالف كٍٞ كظَس حُؼوٞى حُٞحؿذ طٞه٤ؼٜخ ٖٓ ٛؼٞرش ك٢ حُظ

هِزَ حألهطخٍ حألٍٝٝر٤ش حُٔٔظٍٞىس، اً ٗظَحً ا٠ُ حالٓظؼٔخٍحص حُزخٛظش حٌُِلش ُظط٣َٞ كوٍٞ حُـخُ ٝط٤٤٘ي حُز٠٘ 

ِؾ طٌخ٤ُلٜخ ٤ِٓخٍحص حُيٝالٍحص، حُظلظ٤ش ُظ٣ٌََ ٝٗلٖ حُـخُ حُٔٔخٍ ك٢ ٜٓخٗغ ٝٗخهالص ٓظوٜٜش، ٝحُظ٢ طز

ٓٔخ ٣ظطِذ ػخىسً ػوٞى حٓظ٤َحى طٔظي ٗلٞ ػوي٣ٖ أٝ أًؼَ ٖٓ حُِٖٓ ٠ُٔخٕ طـط٤ش طٌخ٤ُق حُظٜي٣َ، كبٕ 

حألهطخٍ حألٍٝٝر٤ش ططخُذ رظو٤َٜ ٌٛٙ حُلظَس ُٔ٘ٞحص ٓليٝىس أهَ ٖٓ ػيى أٛخرغ ح٤ُي حُٞحكيس ٗظَحً 

ٖ حُـخُ حُٔٔخٍ حأل٢ًَ٤ٓ، ٖٝٓ ػْ حُؼَحه٤َ ك٢ حُٔلخٟٝخص ُظط٣َْٞٛ ريحثَ حُطخهش ٣ُٝخىس حٓظ٤َحىْٛ ٓ

 .حُـخ٣ٍش كخ٤ُخً 

٣ظطِغ حَُٔحهزٕٞ، ػ٠ِ ٟٞء ٣ُخىس حُطِذ حألٍٝٝر٢ ُِـخُ اػَ كَد أًَٝح٤ٗخ ٝحُٔوخ١ؼش حألٍٝٝر٤ش ُِـخُ 

َٓحث٢ِ٤، ؛ أًزَ كوَ ؿخُ ا«٤ُلخ٣ؼخٕ»ًٌَٓس طلخْٛ ُظ٤ٓٞغ حُطخهش حإلٗظخؿ٤ش ُلوَ « ٤ٗلَٕٝ»ح٢َُٓٝ، ُظٞه٤غ 

ط٤ِ٣َٕٞ هيّ ٌٓؼذ  4.2حُوز٢َٛ ١ً حالكظ٤خ٢١ « أكَٝىح٣ض»ٝطٞه٤غ ًٌَٓس طلخْٛ َُر٢ حإلٗظخؽ ٖٓ كوَ 

٤ًِٞٓظَحً  02ك٢ ح٤ُٔخٙ حُوز٤َٛش ٣زؼي ٗلٞ « أكَٝىح٣ض»ح١ٌُ ٣ؼزَ ح٤ُٔخٙ حُوز٤َٛش ٝحإلَٓحث٤ِ٤ش، ك٤غ إ 

 .حإلَٓحث٢ِ٤« ٤ُلخ٣ؼخٕ»ػٖ كوَ 

٤ِٕٓٞ هيّ ٌٓؼذ  957% ُظزِؾ كٜظٜخ ٗلٞ  29ٖ حُلوٍٞ حإلَٓحث٤ِ٤ش ٗلٞ ٓ« ٤ٗلَٕٝ»ٝهي حٍطلغ اٗظخؽ 

حُظ٢ ط٤٠ق إٔ اٗظخؽ آَحث٤َ ٖٓ حُـخُ حُطز٤ؼ٢ « ٤ْٓ»، ٝكن َٗ٘س ٤ٓٞ٣2222خً، ك٢ حَُرغ حُؼخُغ ٖٓ ػخّ 

١ هيّ ٌٓؼذ ٤ٓٞ٣خً  ٍَ  .ُحى ػٖ ٤ِٓخ

٤ِٕٓٞ هيّ ٌٓؼذ ٤ٓٞ٣خً، ٓٔخ  720ا٠ُ ٝحُىحى حُطِذ ػ٠ِ حُـخُ حإلَٓحث٢ِ٤، هالٍ حألَٜٗ حأله٤َس، ٤َُطلغ 

أطخف حُٔـخٍ ٣ُِخىس ٛخىٍحطٜخ ٖٓ حُـخُ حُٔٔخٍ، كوي ؿَٟ حُظٞه٤غ ػ٠ِ ًٌَٓس طلخْٛ، هالٍ حُؼخّ حُٔخ٢ٟ، ٓخ 

ر٤ٖ َٜٓ ٝآَحث٤َ ٝحُٔٞم حألٍٝٝر٤ش ٣ُِخىس ٛخىٍحص حُـخُ حُٔٔخٍ ٖٓ حُٔلطظ٤ٖ ح٣َُٜٔظ٤ٖ ُظ٤٤َٔ حُـخُ 

َم حُٔظ٢ٓٞ كظ٠ ح٥ٕ(، ٌٛح رخإلٟخكش ا٠ُ حُظٞه٤غ ػ٠ِ ًٌَٓس طلخْٛ ػخ٤ٗش ر٤ٖ )حُٞك٤يط٤ٖ ٖٓ ٗٞػٜٔخ ك٢ ٗ

حإله٤ٔ٤ِش ُظِز٤ش حُطِذ حُٔل٢ِ ح١َُٜٔ، رخإلٟخكش « ٤ٗلَٕٝ»َٜٝٓ، ُظٜي٣َ حُـخُ ٖٓ كوٍٞ « ٤ٗلَٕٝ»

 .ا٠ُ حُظٜي٣َ ػزَ ٓلطظ٢ْ ط٤٤َٔ حُـخُ ح٣َُٜٔظ٤ٖ

ح٤ُٔخٙ حُؼ٤ٔوش ح٣َُٜٔش حُٔـخٍٝس ُِزًِٞخص حُظ٢ ًخٗض  َٗحءٛخ ر٤ًِٖٞ ك٢« إًٔٞ ٓٞر٤َ»ًٔخ أػِ٘ض ًَٗش 
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« ٤ٗلَٕٝ»هي حٗظَص كٜٜخً ك٤ٜخ ك٢ ٤ٓخٙ هزَٙ حُـ٘ٞر٤ش. ٣ُٝؼّي ٌٛح حُظٞٓغ ًَُِ٘ش ٓطخروخً الٓظَحط٤ـ٤ش 

ك٢ َٗم حُٔظ٢ٓٞ، حُظ٢ طلظَٝ إٔ ٛ٘خى ١ِزخً ٓظِح٣يحً ُِـخُ، ٖٝٓ ػْ كبٕ حالٓظؼٔخٍحص ٖٓ هِزَ حًَُ٘خص 

 .زَٟ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٟؤش ُٔالهخس ٣ُخىس حُطِذحُ٘لط٤ش حٌُ

حُل٤َٔٗش، حُؼخّ حُٔخ٢ٟ، رؼي طٞه٤غ حطلخه٤ش حُليٝى حُزل٣َش حُِز٘خ٤ٗش « طٞطخٍ ا٣َ٘ؿ٤ِ»ٝهي أػِ٘ض ًَٗش 

هطَ »حُِز٘خ٢ٗ، ٝٛ٘خى حكظٔخٍ إٔ ط٘خٍى ًَٗش « هخٗخ»ُلوَ  2220حإلَٓحث٤ِ٤ش، أٜٗخ ٓظزيأ حُللَ ك٢ ػخّ 

ح١ٌُ ٣ؼزَ ح٤ُٔخٙ « هخٗخ»، ك٢ ػ٤ِٔخص حُللَ ٝحُظط٣َٞ ك٢ حُـِء ٖٓ كوَ «ٞطخٍط»حُل٤ٌٓٞش، « ا٤َٗؿ٢

 .حُِز٘خ٤ٗش ٗلٞ ح٤ُٔخٙ حإلَٓحث٤ِ٤ش

ح١ٌُ حكظظلٚ ك٢ « ؿِس حُزل١َ»ٌٛح، ٝال طِحٍ حُِٔطخص حإلَٓحث٤ِ٤ش طٔ٘غ حُِٔطش حُلِٔط٤٘٤ش ٖٓ طط٣َٞ كوَ 

 .ك٤٘ٚ حَُث٤ْ حَُحكَ ٣خَٓ ػَكخص

 

ترجمة جرٌدة نداء  Foreign policy –فٌد لبنان من ثورة النفط والغاز دراسة مالٌة: كٌف ٌست -

  61/20/0202الوطن فً 

 

، ٝهّؼض آَحث٤َ ُٝز٘خٕ ػ٠ِ حطلخم طخ٣ٍو٢ ُظ٤َْٓ حُليٝى حُزل٣َش حُلخِٛش ر٤ٜ٘ٔخ 2222ط٣َٖ٘ حألٍٝ  27ك٢ 

ٍَ ىحثْ ك٢ َٗم حُزلَ حألر٤ٞ حُٔظ٢ٓٞ. ٣ُؼظزَ حُزِيحٕ ك٢ كخُش كَد ٌٓ٘ ، ٣ٝؤط٢ حالطلخم 2524حُؼخّ  رٌ٘

ٓ٘ش ٖٓ حُظلخٝٝ. هخى حُيرِٞٓخ٢ٓ حأل٢ًَ٤ٓ آّٓٞ ًٛٞ٘ظخ٣ٖ ٝك٣َوٚ ٖٓ ُٝحٍس  22حأله٤َ رؼي أًؼَ ٖٓ 

 .حُوخٍؿ٤ش حأل٤ًَ٤ٓش حُٔلخٟٝخص ك٢ حُلظَس حأله٤َس

 

ُـخُ ٓغ ٝٝهّؼض ػ٠ِ حطلخم ُظٜي٣َ ح 2227ًخٗض آَحث٤َ هي ٟٝؼض هطش ط٣ٞٔ٘ش ُِظ٘و٤ذ ػٖ حُـخُ ك٢ حُؼخّ 

. أٛزلض ػ٤ِٔخص حٓظوَحؽ ٝاٗظخؽ حُـخُ هزخُش حُٔخكَ حإلَٓحث٢ِ٤ 2222َٜٓ ٝحالطلخى حألٍٝٝر٢ ك٢ حُؼخّ 

ه٤ي حُظ٘ل٤ٌ، ٖٝٓ حُٔظٞهغ إٔ طزِؾ حُٔز٤ؼخص أػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخطٜخ ك٢ ح٤ُٜق حُٔوزَ. ك٢ حُٔوخرَ، ال ٣ِحٍ ُز٘خٕ 

ّْ حُلخؿش ا٠ُ حٌُٔخٓ ذ حالهظٜخى٣ش ٝحُٔخ٤ُش حُظ٢ ٠٣ٜٔ٘خ هطخع حُ٘ل٢ ٓظؤهَحً ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ٓغ أٗٚ رؤٓ

ٝحُـخُ. ٣ظٞهغ رؼٞ حُوزَحء أال ٣ظٌٖٔ ُز٘خٕ ٖٓ اٗظخؽ حُ٘ل٢ ٝحُـخُ هزَ ٍَٓٝ هْٔ أٝ ٓض ٓ٘ٞحص اًح ُْ 

ْ ُز٘خٕ كيٝىٙ حُزل٣َش ٓغ هزَٙ ٣ٍٞٓٝخ رؼي، ٓخ  ّٓ ََ ّٖٓ هِحٗخص ٛخُلش ُالٓظؼٔخٍ حُظـخ١ٍ. ًٌُي، ُْ ٣ُ ٣ئ

 .ٍٛٞ ا٠ُ أ١ حكظ٤خ٤١خص ٓلظِٔش أه٣َٟٔ٘غ حُزِي ٖٓ حُٞ
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، طُؼظزَ حألُٓش حالهظٜخى٣ش حُٔٔظَٔس ك٢ ُز٘خٕ ٖٓ أهطَ 2222ٝكن ٓؼط٤خص حُز٘ي حُي٢ُٝ ك٢ ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ 

حألُٓخص حُظ٢ ٜٗيٛخ حُؼخُْ ٌٓ٘ ٓ٘ظٜق حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘. رؼيٓخ ًخٕ حهظٜخى ُز٘خٕ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ ح٣َُ٘لش حُؼ٤ِخ 

ٓ٘ش، طَحؿؼض َٓطزش حُزِي ا٠ُ ح٣َُ٘لش حُي٤ٗخ ٖٓ حُيهَ حُٔظ٢ٓٞ ك٢ حُٔ٘ش  29ٖٓ حُيهَ حُٔظ٢ٓٞ ١ٞحٍ 

% ٖٓ حُِز٘خ٤٤ٖٗ ػ٠ِ 74%، ٣ٝؼ٢٘ ٓٔظٟٞ حُظ٠وْ حُو٤خ٢ٓ إٔ 02حُٔخ٤ٟش. ح٤ُّٞ طزِؾ ٗٔزش حُزطخُش كٞح٠ُ 

ظٜخ ٌٓ٘ % ٖٓ ه57ٔ٤$ ٤ٓٞ٣خً. ًًَص ًٝخُش "٣ٍٝظَُ" إٔ ح٤َُِس حُِز٘خ٤ٗش هَٔص 24حألهَ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ رؤهَ ٖٓ 

. ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ، أٛزلض حُويٓخص حُؼخٓش ٝحُز٠٘ حُظلظ٤ش ػ٠ِ ٗل٤َ حال٤ٜٗخٍ، ٝطالٗض حٌُٔخٓذ 2225حُؼخّ 

ُٔلووش ١ٞحٍ ػوٞى ك٢ ٓـخٍ حُظ٤ٔ٘ش حُز٣َ٘ش، ٝحٜٗــخٍص حُٔئٓٔخص حُؼخٓش  .حُ

 

رؼي حالٗظوخرخص طظِحٖٓ ٛــــٌٙ حُظطٍٞحص ًِٜخ ٓغ حٟطَحرخص ٤ٓخ٤ٓش ًزَٟ. كَ٘ ُز٘خٕ ك٢ ط٤ٌَ٘ كٌٞٓش 

، كوي أٗظؾ ًُي حالٓظلوخم رَُٔخٗخً ػو٤ٔخً ال ٣ِٔي ك٤ٚ أ١ ١َف حألؿِز٤ش حُٔطِوش. ػْ 2222حُزَُٔخ٤ٗش ك٢ أ٣خٍ 

ط٣َٖ٘ حألٍٝ ٖٓ حُٔ٘ش حُٔخ٤ٟش. ػـِ حُزَُٔخٕ ٌٓ٘  02طلخهْ حُٟٞغ ٓغ حٗظٜخء ػٜي حَُث٤ْ ٤ٓ٘خٍ ػٕٞ ك٢ 

ٓش ط٣َٜق حألػٔخٍ ٍحٛ٘خً ُكٌْ حُزِي ٓغ أٜٗخ طلظوَ ا٠ُ ًُي حُل٤ٖ ػٖ حٗظوخد ٍث٤ْ ؿي٣ي، ٝطظ٠ُٞ كٌٞ

 .حَُ٘ػ٤ش ٝحُٜالك٤خص

 

هي طٜزق حكظ٤خ٤١خص حُ٘ل٢ ٝحُـخُ حُوخٛش رِز٘خٕ رٔؼخرش كزَ ٗـخس حهظٜخى١ ُِزِي حُٔلخَٛ. ٌُٖ ٣ٜؼذ اٗ٘خء 

٢ ر٤َٝص. أ١ أْٓ كخػِش ُؼ٤ِٔخص حالٓظٌ٘خف ٝحالٓظوَحؽ ٓٔظوزالً ك٢ ظَ حُز٤جش ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔظٜيػش ك

٣ٞحؿٚ ُز٘خٕ ػالػش طلي٣خص ٓئ٤ٔٓش طلٍٞ ىٕٝ حٓظلخىطٚ ٖٓ ٓٞحٍىٙ. ٌُٖ هي ٣ٔظل٤ي حُزِي أه٤َحً ٖٓ هيٍحطٚ 

 .ُظل٤ٖٔ ٟٝغ ٗؼزٚ اًح ٗـق ك٢ طـخُٝ طِي حُظلي٣خص

 

 ك٢ حُٔوخّ حألٍٝ، ٣لَٔ ُز٘خٕ طخ٣ٍوخً كخكالً رخُلٔخى حُٜٔ٘ـ٢ ٝحُٔٔظللَ ٝحُٔلٔٞر٤خص ح٤ُٔخ٤ٓش، ٓخ هي ٣ٔ٘غ

ػ٠ِ ٓئَٗ  222ٖٓ أَٛ  292حُزِي ٖٓ طلو٤ن حٌُٔخٓذ ٖٓ ػخثيحص حُـخُ ٝحُ٘ل٢. طلظَ ر٤َٝص حَُٔطزش 

ٓيًٍخص حُلٔخى حُٜخىٍ ػٖ ٓ٘ظٔش حُ٘لخك٤ش حُي٤ُٝش، ٣ٝٔ٘لٚ حُز٘ي حُي٢ُٝ ط٤ٜ٘لخً ٤ٓجخً ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٗٞػ٤ش 

ز٘خٕ، ك٤غ طظوخْٓ ١ٞحثق ى٤٘٣ش حُُلٌْ. ط٘ـْ ٓؼظْ ٌٛٙ حُٔ٘خًَ ػٖ حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ حُطخثل٢ ح١ٌُ ٣لٌْ ُ

ٓظ٘ٞػش ٓوخ٤ُي حُِٔطش. ًٌُي، ط٤ٔطَ ٗزٌخص حُٔلٔٞر٤خص حُطخثل٤ش ػ٠ِ حُظؼ٤٤٘خص حُز٤َٝهَح٤١ش ك٢ ٓؼظْ 

حُلخالص، رٔخ ك٢ ًُي ًٝخالص حَُهخرش ٤ٛٝجش اىحٍس هطخع حُزظٍَٝ حُِز٘خ٤ٗش، ٢ٛٝ ٓئٓٔش ػخٓش أٗ٘ؤطٜخ حُلٌٞٓش 

 .ٍَٝ حُزل١َ ٝحإلَٗحف ػ٤ِٚ ٝاىحٍطُٚظط٣َٞ هطخع حُزظ 2222ك٢ حُؼخّ 
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طُؼظزَ ٓؼخ٣ــــ٤َ حُ٘لخك٤ش ٝحُؼزـــخص ُٜٝٓٞش حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُٔؼِٞٓخص حُل٤ٌٓٞش أٓخ٤ٓش ُـٌد حالٓظؼٔخٍحص 

حألؿ٘ز٤ش ٝاػخىس حالٓظوَحٍ ا٠ُ هطخع حألػٔخٍ حُِز٘خ٢ٗ. ٌُٖ حٓظ٘خىحً ا٠ُ طـخٍد حُٔخ٢ٟ، هي ٣ٔظ٢ُٞ أٛلخد 

حُوخٍؿ٤ش ٝأٍرخف حُ٘ل٢ ٝحُـخُ ك٢ ُز٘خٕ ُظلو٤ن ٌٓخٓذ ٤ٓخ٤ٓش أٝ هخٛش، ٓخ ٣ؼ٢٘  حُِٔطش ػ٠ِ حالٓظؼٔخٍحص

طَحؿغ حُٔ٘خكغ حُظ٢ ٣لٜيٛخ حُ٘ؼذ حُِز٘خ٢ٗ. ٣٘ظؾ ط٠خٍد حُٜٔخُق ؿ٤َ حُٔؼِٖ ر٤ٖ حُٔٔئ٤ُٖٝ حُؼ٤٤ٖٓٞٔ 

ل٤٠َ ٝحُٔظؼخهي٣ٖ حُل٤٤ٌٖٓٞ ٓوخٝف ٖٓ حكظٔخٍ إٔ ٣ظيهَ ح٤ُٔخ٤ٕٓٞ ك٢ ػ٤ِٔخص حُظَه٤ٚ ٖٓ هالٍ ط

 .ٓظؼخهي ػ٠ِ آهَ أٝ طؤ٤ْٓ ًَٗخص ظَ

 

حطوٌ ُز٘خٕ رؼٞ حُوطٞحص ك٢ حُٔ٘ٞحص حأله٤َس ُظل٤ٖٔ ٓؼخ٤٣َ حُ٘لخك٤ش ٝحُٔلخٓزش ٝطو٤ِٚ ٓظخَٛ حُلٔخى 

، ٝٛٞ 2227ٝٓٞء حإلىحٍس ك٢ حُلٌٞٓش، رٔخ ك٢ ًُي ط٣ََٔ هخٕٗٞ كن حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُٔؼِٞٓخص ك٢ حُؼخّ 

حُٔـالص حُل٤ٌٓٞش ٝٓؼِٞٓخص أهَٟ، ٝهخٕٗٞ حَُ٘حء حُؼخّ ك٢ حُؼخّ  ٣ٔ٘ق حُٔٞح٤٘١ٖ حُلن ك٢ حٓظَؿخع

، ٝٛٞ ٣ظٔخ٠ٗ ٓغ ٓؼخ٤٣َ حألْٓ حُٔظليس ُٔلخٍرش حالكظ٤خٍ ٝحُلٔخى ٝحالٓظـالٍ، ٝطول٤ق حُٜيٍ، ٣ُٝخىس 2222

ٌِّض حُلٌٞٓش ٤ٛجش ٤٘١ٝش ٓٔظوِش ٌُٔخكلش حُلٔخى ك٢ حُؼخّ  ٢ٛ ، 2222ٝحُ٘لخك٤ش ك٢ حُوطخع حُؼخّ. ًٌُي، ٗ

ًِّ ػ٠ِ حُظلو٤ن رخٗظٜخًخص حُٔٔئ٤ُٖٝ حُؼ٤٤ٖٓٞٔ ُِوٞح٤ٖٗ حُٔؼٍٔٞ رٜخ، ٓؼَ حُلن رخٍُٞٛٞ ا٠ُ  طَُ

حُٔؼِٞٓخص، ٝكٔخ٣ش حُٔوز٣َٖ، ٝحإلػَحء ؿ٤َ حَُٔ٘ٝع. ٌُٖ ُْ ٣ظ٠ّق رؼي ا٠ُ أ١ كي ٓظٌٕٞ ٌٛٙ حُظيحر٤َ 

 .كخػِش

 

ُزظٍَٝ، ١َٝكض ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ٌُٔخكلش ، أٛيٍص حُلٌٞٓش هخٕٗٞ ىػْ حُ٘لخك٤ش ك٢ هطخع ح2222ك٢ حُؼخّ 

حُلٔخى آ٤ُخص ٌُ٘ق ٓوظِق ؿٞحٗذ ػ٤ِٔخص حٓظٌ٘خف ٝحٓظوَحؽ حُ٘ل٢ ٝحُـخُ. ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ٣ُلظَٝ إٔ 

ٕ ٓـَ حُزظٍَٝ حُؼ٢ِ٘ ك٢ ٤ٛجش اىحٍس هطخع حُزظٍَٝ حُظَحه٤ٚ ػ٘ي حُلخؿش، ٣ٌٖٝٔ طلي٣غ هٞح٤ٖٗ ٤ٛجش  ّٝ ٣ي

 .َُكغ ٓٔظٟٞ حُ٘لخك٤ش ٝحالٓظوال٤ُش اىحٍس هطخع حُزظٍَٝ ٝطو٣ٞظٜخ

 

كظ٠ ُٞ طٌٖٔ ُز٘خٕ ٖٓ ؿ٢٘ ػَٝس ٖٓ ٓٞحٍىٙ، ٣ُلظَٝ إٔ ٣ُليى ٤ًل٤ش حُللخظ ػ٤ِٜخ ُألؿ٤خٍ حُٔٔظوز٤ِش. ٌٛح 

حُٟٞغ ٣طَف طلي٣خً ًز٤َحً آهَ ػ٠ِ ُز٘خٕ. ٣لَٝ هخٕٗٞ حُٔٞحٍى حُزظ٤َُٝش ك٢ ح٤ُٔخٙ حُزل٣َش حُٜخىٍ ك٢ حُؼخّ 

ط٘٘ت ٛ٘يٝهخً ُِؼَٝس ح٤ُٔخى٣ش. ك٢ حُٞهض حَُحٖٛ، طلٌَ ُـ٘ش رَُٔخ٤ٗش رؤٍرغ ٓوططخص  ػ٠ِ ر٤َٝص إٔ 2222

ػ٠ِ حألهَ ُظ٘ل٤ٌ ٌٛٙ حُوطٞس. ٌُٖ طوظِق حالهظَحكخص حُظ٢ ططَكٜخ حألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش ٖٓ ك٤غ ط٤ًَزش 

 .حُٜ٘يٝم ح٤ُٔخى١ حُٔلظَٔ ٝر٤٘ظٚ ٣َ١ٝوش ح٤ُٔطَس ػ٤ِٚ
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خى٣ن ح٤ُٔخى٣ش هي طٜزق "ٜٓيٍحً ُِٔلٔٞر٤خص أٝ حُلٔخى"، ٓخ ٣ـؼَ ٌٛٙ ٣وٍٞ حُٔلَِ أٗيٍٝ رخٍٝ إ حُٜ٘

حُٔزخىٍس ٓللٞكش رخُٔوخ١َ ك٢ ُز٘خٕ. هي ط٘٘ؤ هالكخص ٤ٓخ٤ٓش ٝٛلوخص ٍٝحء حٌُٞح٤ُْ كٍٞ ٣َ١وش اَٗحف 

حُِٔطخص حُل٤ٌٓٞش ػ٠ِ اىحٍس حُٜ٘يٝم، ٝهي ٣ئػَ حُظٞطَ حُطخثل٢ ػ٠ِ ط٤ٌَ٘ ٓـِْ اىح١ٍ ُِٜ٘يٝم. 

ا٠ُ ػٔن حألُٓش حالهظٜخى٣ش ك٢ ُز٘خٕ، ٣ظؼِن ٜٓيٍ هِن آهَ رخكظٔخٍ إٔ ٣ؼ٤ي حُٔٔئُٕٝٞ طٞؿ٤ٚ ٝٗظَحً 

ػخثيحص حُ٘ل٢ ٝحُـخُ ُظ٣َٞٔ ٗلوخص حُلٌٞٓش ٝطول٤ق حُي٣ٖ حُؼخّ ريٍ حٓظؼٔخٍٛخ ٠ُٔخٕ أٖٓ ٝحُىٛخٍ حألؿ٤خٍ 

ش كخِٗش رخٓظ٤خُ، كوي حٓظِ٘كض حُٔٔظوز٤ِش. ك٤ٖ أهيّ َٜٓف ُز٘خٕ ػ٠ِ ٌٛٙ حُوطٞس ك٢ حُٔخ٢ٟ، ًخٗض حُ٘ظ٤ـ

 .ٌٛٙ حُٔوخٍرش حالكظ٤خ٤١خص حألؿ٘ز٤ش ٝهل٠ّض ه٤ٔش ح٤َُِس حُِز٘خ٤ٗش ريٍؿش اٟخك٤ش

 

ِش  ّٜ ططَف "ٓزخىة ٓخٗظ٤خؿٞ" حُظ٢ ٟٝؼظٜخ "ٓـٔٞػش حُؼَٔ حُي٤ُٝش ُٜ٘خى٣ن حُؼَٝس ح٤ُٔخى٣ش" ط٤ٛٞخص ٓل

٘لخك٤ش، ٝحُٔٔخءُش، ٝحُٔٔخٍٓخص حالٓظؼٔخ٣ٍش إلىحٍس حُٜ٘خى٣ن ح٤ُٔخى٣ش رخٌَُ٘ حُٔ٘خٓذ، رٔخ ك٢ ًُي حُ

ٌُٖ ٣ُلظَٝ إٔ ٣لٌَ رظطز٤وٜخ ك٢  2222حُلٌٍس، ٝحُلٞحٍ حُٔلظٞف. ُْ ٣ٞهّغ ُز٘خٕ ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔزخىة ك٢ حُؼخّ 

حَُٔكِش حُٔوزِش. ٣ٔظط٤غ حُزِي إٔ ٣لٌَ أ٠٣خً رٔوخٍرش ؿ٣ٌٍش ط٘زٚ ٓخ ١زّوظٚ أالٌٓخ، ك٤غ كَٜ ًَ ٓٞح١ٖ 

َ ٖٓ ػخثيحص حُـخُ ػ٠ِ ٌَٗ حٓظَىحى ٣َ٠ُِزش. أٝ طٔظط٤غ ر٤َٝص إٔ طلٌٝ كٌٝ ر٘ي ػ٠ِ ٍأٓٔخٍ ٓزخٗ

ٍٗٞؿ٤ْ إلىحٍس حالٓظؼٔخٍ، كٜٞ ٣ٔظؼَٔ ػخثيحص حُ٘ل٢ ٝحُـخُ ك٢ ٓ٘يحص ٝأْٜٓ آٓ٘ش طٔٔق رظـ٘ذ حُلٔخى 

 .ٝط٠خٍد حُٜٔخُق، ٓغ أٜٗخ طو٠غ ُوٟٞ حُٔٞم

 

٤ٞحؿٚ أػزخًء ٓظِح٣يس رٔزذ ٟؼق هيٍحطٚ حُل٤ٌٓٞش، كظ٠ ُٞ أه٤َحً، ٣ٌ٘ق أكيع حُز٤خٗخص حُٔظخكش إٔ ُز٘خٕ ٓ

طٞكَص ؿ٤ٔغ ح٤ُٜخًَ حُٔ٘خٓزش إلىحٍس ػَٝحص حُ٘ل٢. أىٟ طول٤ٞ ح٤ُِٔح٤ٗش ٝطآًَ حألؿٍٞ رٔزذ حُظ٠وْ 

حُٔل١َ ا٠ُ حٓظِ٘حف حإلىحٍحص حُؼخٓش ح٠ُؼ٤لش أٛالً، َٝٓػخٕ ٓخ كِٜض ٓٞؿش ؿٔخػ٤ش ٖٓ حالٓظوخالص 

 .ك٢ حُويٓش حُٔي٤ٗش، كظٔخٍػض ٛـَس حألىٓـش ٗظ٤ـشً ٌُُيٝحُظـ٤ّذ ػٖ حُؼَٔ 

 

% ك٢ ُز٘خٕ. ٝرلٔذ أكيع حُظو٤٤ٔخص حُل٤ٌٓٞش كٍٞ أػَ حألُٓخص 72طزِؾ ٗٔزش حُ٘ـٍٞ ك٢ حُوطخع حُؼخّ 

% ٖٓ حًُٞخالص حُؼخٓش 92.2حُٔخ٤ُش ػ٠ِ حُويٍحص حُٔئ٤ٔٓش، طََؼطَّ ٝحكي ٖٓ هط١ٞ حُويٓش ػ٠ِ حألهَ ك٢ 

% كو٢ ٖٓ طِي حًُٞخالص ػٖ هيٍطٚ ػ٠ِ ٓظخرؼش طٞك٤َ حُويٓخص رؼي 42. ٝأػِٖ 2222ٕ حألٍٝ ريءحً ٖٓ ًخٗٞ

ػ٠ِ حكظٔخٍ إٔ طئى١ ٌٛٙ حُظَٝف ا٠ُ "ًخٍػش ًزَٟ  2222. ٣٘يى طو٣ََ حُز٘ي حُي٢ُٝ ك٢ حُؼخّ 2222حُؼخّ 

 ."ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حَُأٓٔخٍ حُز١َ٘ ُيٍؿش إٔ ٣ٜزق حُظؼخك٢ ٜٓ٘خ رخُؾ حُٜؼٞرش



24 
 

 

رظْٜ ٤ٛجش اىحٍس هطخع حُزظٍَٝ ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ 2225 ٌٓ٘ حُؼخّ ٍّ ، هَٔ هطخع حُ٘ل٢ ٓٞظل٢ حُوطخع حُؼخّ ح٣ٌُٖ ى

ػ٤ِٔخص حٓظوَحؽ حُـخُ ٝاٗظخؿٚ. حألٓٞأ ٖٓ ًُي ٛٞ حٗظٜخء ٝال٣ش حُِـ٘ش حإلىح٣ٍش ك٢ ٤ٛجش اىحٍس هطخع حُزظٍَٝ 

ك٢ ًُي ػ٠ٞحٕ ٖٓ أَٛ ٓظش ك٢ ، ٝهي هَٔص حًُٞخُش ٌٓ٘ ًُي حُل٤ٖ ٓؼظْ ٓٞظل٤ٜخ، رٔخ 2222ك٢ حُؼخّ 

حُِـ٘ش حإلىح٣ٍش. ًٌُي، كِ٘ض حُلٌٞٓش ك٢ طؼ٤٤ٖ ُـ٘ش اىح٣ٍش ؿي٣يس رٔزذ حُوالكخص ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔٔظَٔس، 

٣ٝظ٠ُٞ حألػ٠خء حألٍرؼش حُٔظزوٕٞ ط٣َٜق حألػٔخٍ رٌَ رٔخ١ش. ػ٠ِ ٝهغ ٌٛح حُ٘ـٍٞ حُـٔخػ٢، ُْ ٣زَن اال 

 .َُٔحهزش ػ٤ِٔخص حُظ٘و٤ذ ٝح٤ُٔطَس ػ٤ِٜخ رط٣َوش ٓٔئُٝش ٝهخ٤ٗٞٗش ػيى ٟج٤َ ٖٓ حُٔٞظل٤ٖ ك٢ حُوطخع حُؼخّ

 

ٖٓ حُ٘خك٤ش حإل٣ـخر٤ش، ال ٣ٔؼ٠ ُز٘خٕ ٝكيٙ ا٠ُ ؿٔغ ػَٝحص ٗلط٤ش ؿي٣يس. ٣ُلظَٝ إٔ ٣ٌٕٞ حالطلخم حُزل١َ 

ح١ٌُ أَٗف ػ٤ِٚ ًٛٞ٘ظخ٣ٖ ٓويٓش ُـٜٞى ىرِٞٓخ٤ٓش ٌٓؼلش طٜيف ا٠ُ ط٣ِٝي حُٔئٓٔخص حُِز٘خ٤ٗش حُؼخٓش 

َِؽ حُزِي ٖٓ كخُش حُلوَ. طٔظط٤غ اىحٍس ؿٞ رخ٣يٕ ٝكٌٞٓخص أؿ٘ز٤ش أهَٟ إٔ طويّ حُٔٔخػيس ر ؤىٝحص ؿي٣يس ٝطُو

ػزَ ح٠ُـ٢ ػ٠ِ ُز٘خٕ ُظل٤ٖٔ ٓؼخ٤٣َ حُ٘لخك٤ش ٝحالٓظوَحٍ ٝحُٔٔخءُش ٝطط٣َٞ هطخع حُ٘ل٢ ٝحُـخُ ٝطٔو٤َ 

غ ر٤َٝص ػ٠ِ  ـّ ططز٤ن حألؿ٘يس حإلٛالك٤ش حُٔظّلن ػخثيحطٚ رؤك٠َ حُطَم. ًٌُي، طٔظط٤غ ٝحٗ٘طٖ إٔ ط٘

ػ٤ِٜخ ٓغ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ، ك٠الً ػٖ ؿٔغ ٍٓخ٤َٓ ر٣َ٘ش ٝٓخ٤ُش ػٖ ٣َ١ن حُٔٔخػيحص حُظ٣ٞٔ٘ش 

ُش ٖٓ حُيرِٞٓخ٤ٓش حُؼخٓش ر٤ٖ حُـخٓؼخص حأل٤ًَ٤ٓش  ّٞ ح٤َُٔٓش، ٝحُؼالهخص ٓغ حُ٘ظخص، ٝحَُ٘حًخص حُٔٔ

 .ؿ٤َ حَُرل٤ش، ًَٝٗخص حُوطخع حُوخٙ ٝحُِز٘خ٤ٗش، ٝحًُٞخالص حُل٤ٌٓٞش، ٝحُٔ٘ظٔخص

 

رخهظٜخٍ، أٛزق ُز٘خٕ ػ٠ِ ٓلظَم ١َم. طلَٔ حُوَحٍحص حَُٔطزطش رط٣َوش طؼخَٓ حُزِي ٓغ هطخع حُ٘ل٢ 

ٍَ ٖٓ حُٜلوخص ح٤ُٔخ٤ٓش حُلخٓيس  ٝحُـخُ حُ٘خٗت ١خرؼخً ٤ّٔٓٔخً رخٓظ٤خُ، ٌُٖ ال ٣ٌٖٔ إٔ طظلٍٞ ٓـيىحً ا٠ُ ٌٗ

. ٖٓ هالٍ ططز٤ن حٌَُ٘ حُٔ٘خٓذ ٖٓ ٓؼخ٤٣َ حُ٘لخك٤ش ٝح٤ُُٞٔ٘ش ٝحَُهخرش، طِٔي ر٤ٖ ٓٔخَٓس حُِٔطش ك٢ حُزِي

 .ر٤َٝص كَٛش كو٤و٤ش ُز٘خء ىُٝش هخرِش ُِل٤خس ٓٔظوزالً 
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ظَحف أٝ ػيّ حالػظَحف رٔٔئ٤ُٝظٜخ ٣َطز٢ ٤َٜٓ حُٞىحثغ حَُٜٔك٤ش رٌَ٘ ٝػ٤ن روَحٍ حُيُٝش حُِز٘خ٤ٗش حإلػ

٤ِٓخٍ ىٝالٍ أ٢ًَٓ( ٝآظؼٔخٍ حألٓٞحٍ حُ٘خؿٔش ػٜ٘خ، ٌٝٛٙ حألٓٞحٍ ٓظؤط٤ّش ٖٓ حُٞىحثغ  ٢ٕروِن "حُلـٞس" )

 .حَُٜٔك٤ش

ِض ٗظخثـٜخ، ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ طؼٞى حُٞىحثغ أٝ ؿِء ٜٓ٘خ   ّٔ ص حُيُٝش رٔٔئ٤ُٝظٜخ ٝطل َّ حُٔؼخىُش ٝحٟلش: اًح أه

 أٝ آؿالً(. أٓخ اًح ال طؼظَف حُيُٝش رٔٔئ٤ُٝظٜخ، كٖٔ حُٔئًي إٔ حُٞىحثغ ُٖ طؼٞى )رظخطخً ألٛلخرٜخ )ػخؿالً 

 .(ٜٝٗخث٤خً 

َِٜ  ,(Gap Resolution Law) ا٠ُ هخٕٗٞ اػخىس حُظٞحُٕ ُِ٘ظخّ حُٔخ٢ُ Lazard ٤َٔٓس حُيُٝش، ٖٓ هطش  طُظ

َّٔ أ١ ؿِء ٖٓ   .""حُلـٞسإٔ حُيُٝش طؼظَف َٛحكشً رٔٔئ٤ُٝظٜخ ٌُٜ٘خ طَكٞ طل

ؿ٤ٔغ حُٔو٤ٔ٤ٖ ػ٠ِ حألٍح٢ٟ حُِز٘خ٤ٗش آظلخىٝح ٖٓ "حُلـٞس" )ًَٜرخء، أى٣ٝش، ىػْ حإلٓظ٤َحى، طؼز٤ش ٓؼَ 

 -ٖٓ حُيٓظٍٞ  ٢، ااّل إٔ حُيُٝش هٍَص طل٤َٔ ػزجٜخ ُِٔٞىػ٤ٖ ٝكيْٛ، ك٢ هٍَم كخٟق ُِٔخىس …(حَُٜف، 

 ًّ َ رٚ حُٔـِْ حُيٓظ١ٍٞ ك٢ هَحٍ ٛخىٍ ٓئهَحً، ك٢ حُٔٔخٝحس أٓخّ حألػزخء َٓطزطش رخُلوٞم حالٓخ٤ٓش، ًٔخ ً

 .ًٕٕٕٓخٕٗٞ حألٍٝ 

حُوٍٞ إٔ أٍٛٞ حُيُٝش ٢ٛ ِٓي ٌَُ حُِز٘خ٤٤ٖٗ ٤ُْٝ ُِٔٞىػ٤ٖ ٛٞ هٍٞ ٛل٤ق )ٝري٢ٜ٣(. ٌُٖ ٛل٤ق أ٠٣خً 

ّٚ ػ٤ِٚ حُٔخىس  َّ حُِز٘خ٤٤ٖٗ ٓـظٔؼ٤ٖ، ٤ُْٝ حُٔٞىػ٤ٖ ٓ٘لَى٣ٖ. ٌٛح ٓخ ط٘ ِٜخ ً ّٔ ٖٓ  ٢حُوٍٞ إٔ "حُلـٞس" ٣ظل

 .حُيٓظٍٞ : حُٔٔخٝحس ك٢ حُلوٞم ٝك٢ حُلَحثٞ ٝحُٞحؿزخص

َّٔ ًَ ٗوٚ ٓٔئ٤ُٝظٚ ًخِٓشً.  ٌٛح ال ٣ؼ٢٘ رظخطخً ر٤غ أٍٛٞ حُيُٝش، ٝال ٣ؼ٢٘ رظخطخً كٔخ٣ش أ١ ١َف؛ ك٤ِظل

ػش-حُٔٔؤُش هخ٤ٗٞٗش َٛف، ٤ُٝٔض ٤ٓخ٤ٓش َّ ظٔ ُٓ  .ػوخثي٣ش، ٝال طُ٘خهٖ ك٢ "طـ٣َيحص" 

ط٤ِّٔ ر٤ٖ ٝىحثغ ًز٤َس ٝٝىحثغ ٛـ٤َس، ٝحُظ٢ طوظِن "طَحطز٤خص" ال ػالهش  ٣ش، حُظ٢ ال ٌٓخٕ ١َُِٜوخص حُيٓظٍٞ

ُٜخ رؤر٢ٔ حُٔزخىة حُوخ٤ٗٞٗش. ٛ٘خى كو٢ ٝىحثغ َٓ٘ٝػش ٝٝىحثغ ؿ٤َ َٓ٘ٝػش، ٜٓٔخ ًخٕ كـٜٔخ؛ ٝٛ٘خى 

َّٜٔ ُٜخ: ٌٛٙ ٢ٛ "حُظَحطز٤ش" حُٞك٤يس حُظ٢ ٣ؼَكٜخ حُ  .وخٕٗٞٓٔئٍٝ ػٖ "حُلـٞس"، ٝٓٔظل٤ي ٜٓ٘خ، ٝٓ

ٝحألهطَ ٛٞ إٔ حُيُٝش طوط٢، ٝطؼَٔ، ٝط٘طذ ٝطِـ٢، ك٢ ؿ٤خد أٍهخّ ىه٤وش ٛخىٍس ػٖ ؿٜخص ٓٔظوِّش 

 ؟ٕٕٓٓٝٓٞػٞهش. أ٣ٖ طوخ٣ٍَ حًَُ٘خص حُؼخ٤ُٔش حُظ٢ طؼخهيص ٓؼٜخ ك٢ أ٣ٍِٞ 

Alvarez & Marsal; KPMG; Oliver Wyman. 

  

خ حُٔٔؤُش طظؼِن رؤُٓش  ٦ٙ٢ٔأٓخ حُٔطخُزش "ربكالّ" حُٜٔخٍف ٝططز٤ن هٞح٤ٖٗ    ّٔ َّ ٝك٤ي ُألُٓش، ُ ػ٤ِٜخ ًل

٤ُْٝ رلخُش طٞهق ػٖ حُيكغ كَى٣ش، ك٢ٜ ال طٔظو٤ْ ٓلخٓز٤خً ٝهخ٤ٗٞٗخً، ٝحألهطَ أٜٗخ  (systémique) ٗظخ٤ٓش

َّ ٌِٓ٘ش رٌٜح حُلـْ رظـِثظٜخ َّ رخُٔٞىػ٤ٖ. ال طُل  .ط٠
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َُهخرش ٓٔئُٝش. ٝكيْٛ حُٔٞىػٕٞ ؿ٤َ حُيُٝش ٓٔئُٝش؛ َٜٓف ُز٘خٕ ٓٔئٍٝ؛ حُٜٔخٍف ٓٔئُٝش؛ ٤ٛجخص ح

ِٕٞ ٝكيْٛ ًخَٓ ػذء "حُلـٞس َّٔ  ."ٓٔئ٤ُٖٝ؛ ٝرٔلَ ٓخكَ، ٣ُل

 Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) طؼظزَ حُٔلٌٔش حألٍٝٝر٤ش ُلوٞم حالٗٔخٕ

 ُلوٞم حألٓخ٤ٓشإٔ حُٞىحثغ ٢ٛ ٓخٍ طل٤ٔٚ حُٔؼخٛيس حألٍٝٝر٤ش ُلوٞم حالٗٔخٕ، ٝإٔ حُٔٔؤُش طيهَ ك٢ ِٛذ ح

Droits fondamentaux. 

 

 

 نافذة على فكر كمال جنبالط 

 آراء ومواقف -

 ازمة الحكم فً لبنان: ازمة المعارضة وازمة الحكومة فً آن واحد -

"االزمة المعنوٌة والدستورٌة التً تعانٌها البالد ال ٌعالجها اال حاكم ٌكون رجل دولة فً نفسٌته، فً تفكٌره 

تتقمص فجؤة فً ارباب الحكم ذهنٌة رجل الدولة فٌصلحون ما افسده الدهر وما ساهم فً ، فً نهجه ، فهل 

افساده اصحاب المصالح والؽاٌات وافراد الحاشٌات وجمٌع السماسرة الذٌن ٌتجمعون كالزراقط حول قرص 

 الحلوى.

.. فالحاشٌة الفاسدة  ومصٌبة رجل السٌاسة هً فً الحاشٌة التً تحٌط به ، اي بكل من تولى السلطة والنفوذ.

تجعل االبٌض اسود وبالعكس ، وتجعل الحاكمٌن ٌعتقدون انها ضرورٌة وال ٌستؽنى عنها فً تؤٌٌد 

الحاكمٌن . والوٌل للحاكم الذي ٌعلق به مثل هذا الوهم فٌتصّور الحاشٌة ضرورة له ، اذا ابعدها عنه انهار ، 

 عن صاحب السلطان هً التً تزول وتنهار.بٌنما الواقع والحقٌقة ان الحاشٌة اذا ما ابعدت 

الحاكم لٌس بحاجة الى حاشٌة ، بل الى مستشارٌن مخلصٌن ومجردٌن والى مرشدٌن وعارفٌن فً االمور 

العامة ومخبرٌن حازمٌن ٌدلونه الى متطلبات الرأي العام ، وتطوراته... فاذا تحول هإالء الى حاشٌة فسد 

 لدان العالم .الحكم فً كل بلد ، اٌا كان ، من ب

القٌادة شرؾ قبل ان تكون واجبا ، وقد ال تكون واجبا  اال على قدر ما تكون شرفا  ال تنحدر الى درك الوجاهة 

 االنانٌة بمفهومها العادي.

هذه هً االرستوقراطٌة الحقٌقٌة التً بدونها كل مجتمع ال ٌقوم، وكل وطن ال ٌبقى ... واذ ذاك ٌكون للبنان 

فعال دولة ، ال هذه النصؾ صٌرورة الخائفة على نفسها على الدوام حتى اضحى الخوؾ كٌان وٌكون له 

 ربما مرض معظم اللبنانٌٌن االساسً فً الشرق."

 (94/90/0957)المرجع: مقال لكمال جنبالط لجرٌدة االنباء بتارٌخ 
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 هذا خّطنا وهذا هدفنا -

الى توفٌر التخطٌط والتنمٌة فً كل مرافق "نحن نرٌد ان ٌكون رئٌس الجمهورٌة المقبل ، رجال  ٌسعى 

لبنان، وتطوٌر النظام اللبنانً السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً. ونرٌده اٌضاَ ان ٌنتهج سٌاسة منعتقة من 

 العالئق واالرتباطات ؼٌر السلٌمة او المشّوهة ، فتستوي فً لبنان سٌاسة عدم االنحٌاز.

فهم ال ٌنظرون الى رئاسة  –وما اكثرهم  –السٌاسٌٌن والنواب هذا خّطنا، وهذا هدفنا. اما البعض من 

الجمهورٌة المقبلة اال من زاوٌة مصالحهم الشخصٌة واآلنٌة واالقلٌمٌة ، بما فٌها من مصالح الجاه والمال ، 

 ولذا فهم ٌتظاهرون بؤنهم ال ٌفهمون علٌنا ونحن ، وٌا لألسؾ، نفهم علٌهم.

ً تٌار االبقاء على ما هم علٌه من نعمة ، تشّع علٌهم "نجومها"، ال ٌرٌدٌون هإالء التقلٌدٌون المنجرفون ف

ان ٌدركوا ان فئة كبٌرة من الشعب اللبنانً قد تباعدت عنهم بذهنٌتها وبمطالبها ، وبتصورها لالحداث. 

هم وال وباستهداؾ حلولها، او بؤسالٌب حل مشكالتها وهذا ما ٌجعلهم ٌتخوفون وبالتالً ٌنكمشون على انفس

ٌرٌدون ان ٌخسروا مما هم حاصلون علٌه شٌئا  النهم ٌخشون اذا هم اعطوا شٌئا  من هذه المطالب  ان 

 تضعؾ سلطتهم فٌنحدرون عما هم عٌله من نفوذ، وٌخسرون زعاماتهم السٌاسٌة ."

 (23/95/0979)المرجع: مقال لكمال جنبالط لجرٌدة االنباء فً 

 

 من اقواله: -

 ق االنقاذالوضع الخطٌر وطرٌ -

"ان الطرٌق الذي نسلكه النقاذ لبنان مما ٌكتنفه من تخلؾ وٌهدده من ازمات ، لٌس هو الطرٌق الذي ٌسلكه 

ارباب الحكم الٌوم. فعلى ضوء ما هو حاصل فً البلد تبرز ضرورة التخطٌط وتنفٌذ هذا التخطٌط بشكل 

نها على حدة ، ثم االنتقال الى ؼٌرها ، شامل ، ال االستمرار فً االرتجال ، وفً مواجهة القضاٌا، كل م

ٌّع  فتضٌع فائدة التدابٌر الجزئٌة المتخذة، وتضٌع الدولة فً بحران الشك والقلق واالضطراب الفكري ، وتض

على الناس مسالكهم، وتفقد جهودهم ومساعٌهم فً المبادرة الخاصة والعامة معظم ثمارها، وٌقع الجمٌع فً 

 ك" ولكن بعد فوات االوان.محنة "لو فعلنا ذلك او ذا

والسإال الكبٌر الذي ٌتبارى على كل شفة ولسان ممن ٌسوقهم الوعً الى تعاطً القضاٌا العامة هو: هل 

ٌصلح هإالء الرجال الذٌن ٌبرزهم االنتخاب السٌاسً الدٌموقراطً المعروؾ فً حقل النٌابة ، وثم الى 

الى تعاطً شرؾ مهنة الخدمة العامة التً تتطلب  – ونعنً معظم هإالء –حقل الحكم ، فهل ٌصلح هإالء 

ان ٌتكرس لها االنسان بكل طاقاته ، وان ٌترفع ألجلها عن مقاصده الخاصة وؼاٌاته االنٌة وان ٌواجهها 

 بصدق وعدل مع نفسه ومع االخرٌن ، وبحزم وقوة معنوٌة ال تنفصل عن روح الشهامة والوفاء."

 (08/90/0967ٌدة االنباء فً )المرجع: مقال لكمال جنبالط لجر



28 
 

 

 الحوار المطلوب  -

"االتفاق على الحل السٌاسً فً لبنان ٌجب ان ٌؤتً فً مقدمة االهتمامات التً تواجهها الدولة ، الن 

مثل هذا االتفاق ٌمهد الطرٌق الى عودة االمور الى طبٌعتها بما تحدثه من اطمئنان عام فً البلد وراحة 

ه المرحلة ان ٌتحقق لون من الوان التوافق الوطنً على صعٌد االحزاب نفسٌة . والمطلوب  فً هذ

والشخصٌات السٌاسٌة اٌا كانت خالفاتها سابقا  او حساسٌاتها. وٌجب ان ٌدخل فً نفوس الجمٌع 

التواضع بؤن ٌتالقوا على قاسم مشترك ٌستطٌعون من خالله عبور هذه المرحلة التارٌخٌة لبنانٌا  وعلٌنا 

 قطار القدر ٌفوتنا. ان ال نجعل

ان اللقاء السٌاسً ٌجب ان ٌواكبه فرض هٌبة الدولة وسٌطرتها على كامل االراضً اللبنانٌة ، وعودة 

حكم القانون والدستور. فلنرتق لنكون فً مستوى قدر هذه االمة الذي هو قدر كل انسان ٌعٌش فً 

كانوا ٌمٌزون وٌفرقون بٌن المثالٌة ضمنها. قدر االرض، وقدر السماوات فً آن واحد . واخطؤ الذٌن 

والواقعٌة . فالمثال ال ٌقوم بدون مادته اال فً استبطان ؼبر الزمان ، وافضل المجتمعات وأرقاها 

واقربها الى الكمال النسبً هً التً تتقارب فٌها وتنسجم مواد الشرائع والقوانٌن واالدٌان والمعتقدات 

ل الذي هو صورة متكٌفة فً الزمان والمكان النعكاس المطلق وتصرفات االنسان مع توجهات هذا المثا

 فً احدى صفحات تسلسل وجوده."

 (03/92/0977)المرجع: مقال لكمال جنبالط فً جرٌدة االنباء بتارٌخ 

 

 مطالب ومشارٌع اصالحٌة 

 نرٌد لبنان وطناً... ال دكانا لتجار السٌاسة

ؤنها موجة تفسخ وانهٌار  بسبب عدم تمكٌن تٌار الثورة "تعّبث بالبالد موجة ال ٌمكن اال ان ننعتها ب

الشعبٌة من بلوغ بعض اهدافه . هذا التٌار الزاخر بنزعات الوحدة الوطنٌة واالستقالل والسٌادة ، 

وبالشعور  العربً والدٌموقراطٌة والحرٌة الشخصٌة والحقوق المدنٌة واالجتماعٌة . فكل انتفاضة 

حقق على االقل بعض اهدافها االساسٌة ، البد لها فً ان ترتّد على اعقابها فً شعبٌة ال تبلػ مداها وال ت

 دفعة كبت وحركة تفّسخ وتدمٌر داخلً.

هذا منطق الحٌاة فً علم النفس ، وفً علم االجتماع ، وفً االقتصاد، وفً السٌاسة ... هذا هو منطق 

 الثورة.

نا الوحدة الوطنٌة وتمسكنا بؤقطاب  الطائفٌة ، فهل  ونحن الٌوم فً لبنان نعانً هذا التؤزم العسٌر. ترك

ٌبنى وطن على تؽذٌة الطائفٌة السٌاسٌة والدٌنٌة بشكل مباشر او ؼٌر مباشر ؟ واذا ظلت الحال على ما 
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وبالدعاٌات  هً علٌه فً تفاقمها الباطنً الداخلً، وفً تؽذٌتها من الداخل ومن الخارج بالمال وبالسالح

 المجرمة ، واذا استمرت الدولة ؼائبة عن كل ما ٌجري تقرٌبا ، فالبد ان ٌتدهور الوضع الى االسوأ.

 المطلوب السرعة كل السرعة والمبادرة فً معالجة هذا الوضع من الجذور  وفً العمق:

تطرؾ والمؽاالة فً طرد روح الطائفٌة من البلد ، هذه الروح الشرٌرة التً تولّد فً مقابلها شعور ال -0

 المواقؾ 

تطهٌر جهاز االدارة من اوضاع وروحٌة الفساد السائدة، كالرشوة واستؽالل النفوذ االعتباطً  -2

 والمال المنهوب 

انتهاج سٌاسة "الجسر الوطنً" الرابط والصاهر لمختلؾ نشاطات شعب لبنان فً ما ٌتعدى  -3

ذا الجسر الوطنً  انما هو تجسٌد وتعبٌر نزعاتهم وطوائفهم واحزابهم الطائفٌة والسٌاسٌة . وه

ظاهر لما ٌتوق الٌه كل مخلص لوطنه. فلنسرع فً انقاذ لبنان قبل ان ٌعود الى ما كان علٌه دكاناُ 

 لتجار السٌاسة ووكرا  للدسائس الطائفٌة التً اوصلته الى ما ٌعانٌه الٌوم."

 (04/99/0959)المرجع: مقال لكمال جنبالط صدر فً جرٌدة االنباء فً 

 

سكاي نٌوز عربٌة فً  –علوم وتكنولوجٌا: تحذٌر من خطورة االجهزة الذكٌة على ادمغة االطفال  -

61/0/0202 

 

 على السلبً ذلك تؤثٌر مإكدٌن الصؽار، األطفال أٌدي بٌن الذكٌة األجهزة ترك خطورة من علماء حذر

 .أدمؽتهم

 شاشات فً ٌحدقون الصؽار ترك إن لسرٌرٌة،ا للعلوم سنؽافورة معهد من علماء أجراها دراسة وقالت

 مهمات أداء أو للتعلٌمات اتباعهم عن فضال بعواطفهم، وتحكمهم ٌقظتهم، مستوى على ٌإثر الذكٌة، األجهزة

 .معٌنة

 كانت األولى مجموعات، ضمن واحد عام عن أعمارهم تزٌد الذٌن األطفال دراستهم فً الباحثون وقّسم

 الشاشات بمشاهدة الثانٌة المجموعة فً للصؽار سمح بٌنما ٌومٌا، ساعة من ألقل الذكٌة األجهزة مع تترك

 .وساعتٌن ساعة بٌن ٌتراوح لما

 حٌن فً ،4لـ ساعتٌن من تمتد لمدة أجهزتهم مع بالبقاء لهم سمح فقد الباقٌتٌن، المجموعتٌن ألطفال وبالنسبة

 .ساعات أربع من ألكثر األخٌرة المجموعة استخدام زمن وصل

 سن فً شهرا، 08 إلى 02 بٌن امتدت لفترة الدراسة فً المشاركٌن األطفال لدى الدماغ نشاط فحص وتم

 .والموجات النبضات فً والتحكم االنتباه حٌث من التاسعة،



30 
 

 أكثر التردد منخفضة موجات لدٌهم كانت أطول، لفترة للشاشات تعرضوا الذٌن األطفال أن النتائج وأظهرت

 .وٌقظة تؤهب حالة فً للبقاء

 قشرة - والعواطؾ االنتباه عن المسإول الجزء لكن الوالدة، منذ بسرعة تنمو األدمؽة أن الباحثون وذكر

 .ٌتشكل حتى أطول وقتا ٌستؽرق - الجبهً الفص

 الوامضة، واألضواء الذكٌة، األجهزة شاشات على تعرض التً السرٌعة الصور أن إلى الباحثون وأشار

 .وظائفه على تإثرو الدماغ نمو تعٌق

 تطوٌر وتعٌق األطفال لدى االرتباك تسبب الذكٌة، األجهزة على طوٌل وقت قضاء إن الباحثون قال كذلك

 .البرٌطانٌة" صن ذا" صحٌفة نقلت حسبما المعرفٌة، المهارات

 نتائجبال االستخفاؾ ٌنبؽً ال: "قائال سٌنػ ٌاب تشونػ البروفٌسور الدراسة، على الرئٌسً المشرؾ وعلّق

 ".القادمة األجٌال تنمٌة على تإثر ألنها إلٌها توصلنا التً

 

 

 61/20/0202جرٌدة الجمهورٌة فً  –صحة وغذاء: افضل الطرق لتسرٌع تعافً العضالت  -

 

َّ ٓ٘ٚ ػ٘ي ٓلخُٝش ر٘خء ح٤ُِخهش حُزي٤ٗش. ُٝظو٣ٞش حُـْٔ، ٣ـذ حالٗوَح١ ك٢  ّٕ ٝؿغ حُؼ٠الص ٝطِلٜخ أَٓ ال ٓل ا

٘ظـخً، ٌُ٘ٚ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ٗٞع ٖٓ طٔخ٣ٍٖ ٓؼ٤ّ٘ ُٓ ّٕ ٌٛح حأله٤َ ٣ٌٕٞ  ش طٔزّذ رؼٞ حإلؿٜخى حُزي٢ٗ. ٝك٢ ك٤ٖ أ

 حإلؿٜخى ٣لظخؽ حُـْٔ ا٠ُ حُظؼخك٢ ٓ٘ٚ.

ّٕ ٌٛح ح٠ُـ٢ حُـي٣ي هي ٣ليع ٗظ٤ـش ٗٞع  َّٝ ٠ُـ٢ ري٢ٗ ؿي٣ي، ٣ظؤُّْ حُـْٔ ػٔٞٓخً ُز٠ؼش أ٣خّ. ا ػ٘ي حُظؼ

 ٖ رؼي كظَس ٍحكش، أٝ اٟخكش ح٣ُِٔي ٖٓ حُلَٔ ٝحُظٌَحٍ ا٠ُ ؿِٔش حُظ٣َٖٔ.ؿي٣ي ٖٓ حُظ٣َٖٔ، أٝ طٌؼ٤ق حَُٝط٤

  

د ح٣َُخ٢ٟ ٝحهظٜخ٢ٛ حُؼالؽ حُطز٤ؼ٢، ًخ٤َٕٓٝ ٣ٞ٣ٖ، ٖٓ ٓي٣٘ش ٣ٞ٤ٍٗٞى:  ٍّ رؼي حُظ٣َٖٔ، »َٗف حُٔي

٤ؼ٢ ٣ؼَٔ حُـْٔ رـّي إلٛالف طِق حُؼ٠الص، ٖٓ هالٍ حٓظـخرش حُ٘لخء حُظ٢ طؤط٢ ٓغ حالُظٜخد. اّٜٗخ ؿِء ١ز

ّٕ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش حالُظٜخر٤ش طؼَٔ ٝكن ؿيٍٝ  ّْ ٖٓ حُؼ٤ِٔش، ٝط٤َٔ ريٍٝٛخ ا٠ُ حُظٔزّذ رخألُْ. ٝك٢ ك٤ٖ أ ٜٓٝ

 «.٢ُ٘ٓ ١ز٤ؼ٢ هخٙ رٜخ، ااّل أّٗٚ ٣ٌٖٔ حُو٤خّ رزؼٞ حألٍٓٞ ُظ٤َٜٔ ٌٛح حإلؿَحء ٝؿؼِٚ أًؼَ كؼخ٤ُش

  

 ّٖ ّٕ طؼخك٢ حُؼ٠الص كؼ٤ِخً ٣ٔظـَم رؼٞ حُٞهض، ٌُ حالٓظؼخٗش رخُطَم حُظخ٤ُش حُظ٢ ً٘لٜخ ٣ٞ٣ٖ،  ال ّٗي ك٢ أ

ّٖٔ رؼي حُظٔخ٣ٍٖ: ع حُ٘ؼٍٞ رخُظل َّ  طُٔ

  

 انتشطيب انكافي -
ّْ هٔخٍس حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔٞحثَ ٝحإلٌُظ٤َُٝض )حُٜٞى٣ّٞ، ٝحُزٞطخ٤ّٓٞ، ٝحُٔخؿ٣ِ٤ّ٘ٞ( أػ٘خء ٓٔخٍٓش ح٣َُخٟش.  طظ

ّٕ حإلٌُظ٤َُٝض ٣ٍَٟٝش ُِللخظ ػ٠ِ طٞحُٕ حُٔ ٞحثَ حُٜل٤ق ىحهَ حُوال٣خ ٝهخٍؿٜخ، ٝط٣ِٝي ٖٝٓ حُٔؼِّٞ أ

هال٣خ حُؼ٠الص رخُٔـ٣ٌخص حألٓخ٤ٓش ُٜخ. ُٔ٘ق حُؼ٠الص ٓخ طلظخؿٚ إلٛالف ٗلٜٔخ، ٣ـذ َٗد ٤ًٔش ؿ٤ّيس 
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ٖٓ ح٤ُٔخٙ ُِللخظ ػ٠ِ ط٤١َذ ٛل٤ق. كٖٔ ىٕٝ ٌٛح حأله٤َ، طظؤػَ حُيٍٝس حُي٣ٞٓش ِٓزخً، ٣ٝزطئ ٍٝٛٞ حُيّ 

 ٔٔخػيطٜخ ك٢ حُظؼخك٢.ٝحألًٝٔـ٤ٖ ا٠ُ حُؼ٠الص ُ

  

 انىوو انجيّذ -

ّْ حُّ٘ٞ ُٔخػخص ًخك٤ش، ٣ؼـِ حُـْٔ ػٖ ٗلخء  ّٕ ػ٤ِٔش طـّيى حُوال٣خ طليع طلي٣يحً أػ٘خء حُّ٘ٞ. ػ٘يٓخ ال ٣ظ ا

« The American Academy of Sleep Medicine»ٗلٔٚ. ُظ٣َٔغ حُظؼخك٢ رؼي حُظٔخ٣ٍٖ، ط٢ٛٞ 

َّ ػٖ   خػخص ٖٓ حُّ٘ٞ ًَ ٤ُِش.ٓ 7حُزخُـ٤ٖ، رظؤ٤ٖٓ ٓخ ال ٣و

  

 تىاول انبشوتيىات وانكشبوهيذسات -
ّٞ حُؼ٠الص ٝاٛالكٜخ. ك٢ كخٍ ٓٔخٍٓش ٣ٍخٟش ٗي٣يس ٝحُّ٘ٞ ؿ٤يحً، ٌُٖٝ ك٢  ال ِؿ٠٘ ػٖ حُزَٝط٤٘خص ُ٘ٔ

. ًٌُي طُؼّي  ّٞ ّْ حٓظٜالى ؿَػش ًخك٤ش ٖٓ حُزَٝط٤٘خص، ال ٣ٌٖٔ رِٞؽ حُٜيف حَُٔؿ حُٔوخرَ، ػ٘يٓخ ال ٣ظ

ٌّٖ ٖٓ ر٘خء حُؼ٠الص. طلظخؽ ٌٛٙ حأله٤َس حٌَُر٤ٛٞ ش ألّٜٗخ ٜٓيٍ حُطخهش حألٓخ٢ٓ ُِـْٔ ٢ً ٣ظٔ ّٔ يٍحص ٜٓ

أٜٝٗخص ٖٓ َٗحثق حُلزٖ، ٓغ  4أ٠٣خً ا٠ُ حٌَُر٤ٛٞيٍحص ُظؼ٣ِِ حالٗظؼخٕ. ٣ٌٖٔ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ط٘خٍٝ 

 ًٞد ٖٓ حُؼ٘ذ. ٣َٗ2,9لش ٖٓ حُـز٘ش ٝرؼٞ حُوَىٍ، ٝ

  

 انىِشظ إيالء أهّمية نهتعافي -
٢ أ١ ٗٞع ٖٓ حُلًَخص ٓ٘ول٠ش حٌُؼخكش حُظ٢ ٣ٌٖٔ حُو٤خّ رٜخ هالٍ أ٣خّ حَُحكش رؼي حُظ٣َٖٔ  ِ٘ ٣ُؼ٠٘ رخُظؼخك٢ حُ٘

ّٕ حُٜيف ٛٞ ٗوَ حألًٝٔـ٤ٖ، ٝػخ٢ٗ أ٤ًٔي حٌَُرٕٞ، ٝحُيّ ا٠ُ  حٌُٔؼّق ٓؼَ ح٢ُ٘ٔ، ٝحُٔزخكش، ٝح٤ُٞؿخ. ا

ًِّ ٌٛٙ ٓوظِق أٗلخء حُـْٔ، ُلٍٜٞ حُؼ٠الص ػ٠ِ حُؼ٘خَٛ ح ُـٌحث٤ش حُظ٢ طلظخؿٜخ ُِظؼخك٢. ٣ـذ إٔ طَ

ٗز٠ش ك٢  222ا٠ُ  222حُـِٔخص ػ٠ِ حُظ٘لْ حُؼ٤ٔن ٓغ حٍطلخع ٓؼيٍ ىهخص حُوِذ ه٤ِالً، ٣زِؾ ػخىسً أهَ ٖٓ 

 ىه٤وش. 42ا٠ُ  22حُيه٤وش ُٔيس 

  

 «Foam Roll»استخذاو انـ -

غ حُـ ـّ ٤ِش. ػ٘ي حٓظويحٜٓخ كٍٞحً ػوذ حُظٔخ٣ٍٖ، هي حُـْٔ ػ٠ِ حُظؼخك٢ ٝطَُّٜٔ ُٚ حُؼٔ« Foam Roll»ط٘

ّٕ حُٞهض هي كخٕ ُزيء حإلٛالف.  طََٓ أ٠٣خً اٗخٍس ُِـْٔ رؤ

  

 انتذنيك -
ّٕ حُظٞحؿي ك٢ كخُش حٓظَهخء  ٣ٔخػي حُظي٤ُي ريٍٝٙ ك٢ طٞك٤َ حالٓظَهخء ُِـْٔ ٝط٣َٔغ طؼخك٢ حُؼ٠الص. ا

 ٓطِٞد ٢ً ٣زيأ حُـْٔ ربػخىس حُز٘خء.

  

 سوواانهجوء إني ان -
خّ حُٔخهٖ أٝ ه٠خء رؼٞ حُٞهض ك٢ حُٔٞٗخ هي ٣ٔخػي ك٢ ط٣َٔغ طؼخك٢ حُؼ٠الص حُٔئُٔش ٖٓ هالٍ  ّٔ ّٕ حُل ا

 ٣ُخىس حُيٍٝس حُي٣ٞٓش.
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 اخبار الرابطة

 وفً ما ٌلً محضر هذا االجتماع 92/2/2923اجتماع الهٌئة االدارٌة للرابطة فً  -

 0202شباط  61بٌروت فً 

 محضر اجتماع الهٌئة االدارٌة لرابطة اصدقاء كمال جنبالط

 بناء لدعوة خطٌة موجهة حسب االصول من رئٌسها، عقدت الهٌئة االدارٌة اجتماعا  عند الساعة الحادٌة

، بكامل اعضائها السبعة. افتتح 2923عشرة من قبل ظهر ٌوم الخمٌس الموافق الثانً من شهر شباط 

االجتماع رئٌس الهٌئة االدارٌة فرّحب بالحضور بعد طول انقطاع بسبب عدم مالءمة الظروؾ الصحٌة 

اصدار مجلة فرح الوبائٌة ، وابلؽهم ان الرابطة واصلت العمل خالل هذه الفترة بالحد الممكن: واصلت 

االلكترونٌة فً مواعٌدها الشهرٌة ، واكبت التطورات الصحٌة وقامت وال تزال  تواصل حملة التوعٌة 

للوقاٌة من االوبئة اسبوعٌا . قامت بنشر المشارٌع االصالحٌة الشاملة للمعلم كمال جنبالط على شكل حلقات 

نجاز مخطوطة كتاب توثٌقً عن انجازات الرابطة الكترونٌة، ثم جمعها ورقٌا  بؤعداد محدودة لالرشٌؾ. ا

، والتؤكٌد على المتابعة فً 2922ولؽاٌة نهاٌة العام  2909ونشاطاتها  منذ التؤسٌس واالنطالقة سنة 

السنوات الالحقة ، داعٌا  الى العمل النقاذ الرابطة من االزمة المالٌة التً تعانٌها فً هذه الظروؾ الصعبة . 

 على جدول االعمال المتضمن: ثم بوشر باالطالع

 2923التقرٌر السنوي وبرنامج العمل المقترح للعام  -0

 2923، والموازنة المقترحة للعام 2922التقرٌر المالً ومٌزانٌة العام  -2

 تحدٌد بدل االشتراك السنوي العضاء الرابطة تماشٌا  مع التؽٌرات المالٌة الراهنة. -3

 دوالر امٌركً. 099د واقتراح ان ٌكون الحد االدنى لالشتراك وتمت الموافقة باالجماع على كافة البنو

وتقرر رفع ما تم التوافق علٌه فً االجتماع الى الهٌئة العامة للرابطة لمناقشته واقراره. ورفعت  الجلسة 

 عند الساعة الحادٌة عشرة واربعٌن دقٌقة ظهرا .

 

 عباس خلف

 طرئٌس الهٌئة االدارٌة لرابطة اصدقاء كمال جنبال
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 هذا االجتماع وفً ما ٌلً محضر 92/2/2923طة فً راباجتماع الهٌئة العامة لل -

 0202شباط  61بٌروت فً 

 لرابطة اصدقاء كمال جنبالط العامةمحضر اجتماع الهٌئة 

بناء لدعوة موجهة حسب االصول من رئٌس الهٌئة االدارٌة للرابطة لم ٌتؤمن النصاب القانونً لعقد 

عند الساعة الحادٌة عشرة والنصؾ من قبل ظهر ٌوم الخمٌس الموافق الثانً من شهر  االجتماع المقرر

عضوا (  عند الساعة الثانٌة عشرة ظهرا   00. ووفقا  لنظام الرابطة عقد االجتماع بمن حضر )2923شباط 

 من الٌوم ذاته.

م للمباشرة فً االطالع افتتح رئٌس الهٌئة االدارٌة للرابطة االجتماع بكلمة ترحٌب بالحضور، ودعاه

 ومناقشة ثم اقرار البنود المقررة لهذا االجتماع على التوالً :

، رؼم عدم مالءمة الظروؾ 2922عن نشاطات الرابطة وانجازاتها  خالل العام  التقرٌر السنوي -0

التً واجهها لبنان ومختلؾ المإسسات ومن بٌنها  رابطة اصدقاء كمال جنبالط. وبعد االطالع على 

تقرٌر والموافقة على مضموه ، وبناء القتراح االستاذ عادل حمٌة ، وجهت الهٌئة كلمة شكر ال

وتقدٌر لرئٌس الرابطة االستاذ عباس خلؾ وألمٌن السر االستاذ سعٌد الؽز على جهودهما وتحقٌق 

 ما تم انجازه.

مضمون المقترح ، بعد االطالع والموافقة على ال 0202برنامج العمل المقترح انجازه خالل العام  -2

جرت مناقشة حول امكانٌة التطوٌر وتحقٌق انجازات اضافٌة تخدم اهداؾ الرابطة . اقترحت نائبة 

الرئٌس المحامٌة ؼادة جنبالط تؤسٌس اكادٌمٌة كمال جنبالط الفكرٌة على ان تتوجه لعنصر الشباب 

دته لهذه الؽاٌة . رحب وتعرٌفهم بفكر المعلم ومسٌرته وتراثه، ووزعت على الحضور مشروعا  اع

الجمٌع بالفكرة المقترح تنفٌذها  على مراحل ، واتفقوا على متابعة تفاصٌل المشروع  وتوفٌر 

الشروط التشؽٌلٌة  والمالٌة المناسبة لتنفٌذه . وتمهٌداّ لهذا المشروع اعلن امٌن السر االستاذ سعٌد 

ن : نافذة على فكر كمال جنبالط ٌتضمن الؽز ان كل عدد من مجلة الرابطة فرح ٌتضمن قسما  بعنوا

مختارات من آرائه ومواقفه واقواله ومطالبه ومشارٌعه االصالحٌة ، ٌمكن البحث عن طرٌقة 

لتروٌجه واٌصاله الى اعداد اكبر من متابعً فرح. اقترح االستاذ طارق ذبٌان التواصل لهذه الؽاٌة 

ح كلٌا  او جزئٌا  على شبكة توزٌع االنباء مع من ٌلزم فً الحزب التقدمً االشتراكً لتوزٌع فر

 االلكترونٌة فتم تكلٌفه مع امٌن السر للقٌام بهذه االتصاالت.

 2922: الحظ االستاذ عادل حمٌة وجود تباٌن فً ارقام الرصٌد فً نهاٌة العام  التقرٌر المالً -3

ار الصرؾ بٌن ، فؤفٌد بؤن السبب ٌعود لتعدد اسع2923والرصٌد المدور ألول كانون الثانً 

الدوالر واللٌرة اللبنانٌة . ومنعا  لهذا االلتباس تقررت الموافقة على شطب بند الرصٌد بناء القتراح 

 من االستاذ طارق ذبٌان ، وتمت الموافقة على التقرٌر باالجماع.

برئة : بعد االطالع على المٌزانٌة تم باالجماع الموافقة علٌها وقطع حسابها وت0200مٌزانٌة العام  -4

 ذمة الهٌئة االدارٌة .
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 : بعد االطالع  تمت الموافقة باالجماع علٌها.0202مشروع الموازنة المقترحة للعام  -5

 المرفوع من الهٌئة االدارٌة . 0202اقتراح تحدٌد بدل االشتراك الجدٌد للعام  -6

كحد ادنى ابتداء  دوالر 099العضاء الرابطة تمت الموافقة باالجماع على ان ٌكون بدل االشتراك السنوي 

 تسدد نقدا  او بما ٌوازٌها فً حٌنه باللٌرة اللبنانٌة حسب سعر الصرؾ فً السوق. 2923من شهر شباط 

وبعد االنتهاء من جدول االعمال ، تحدث رئٌس الرابطة عن الصعوبات المالٌة التً تعانً منها الرابطة 

الرابطة على االستمرار فً تؤدٌة رسالتها وفاء حالٌا ، ودعا الجمٌع للسعً لتؤمٌن موارد اضافٌة تساعد 

للمعلم كمال جنبالط وتعهدها السٌر على خطاه. وبناء القتراح من االستاذ طالل جابر تقرر تشكٌل لجنة منه 

ومن السادة عادل حمٌة ، طارق ذبٌان ، نسٌب ؼبرٌل ، ونائبة الرئٌس ؼادة جنبالط لجمع التبرعات بمبالػ 

 ائتً دوالر لتؤمٌن مبلػ خمسة آالؾ دوالر على االقل خالل العام الحالً .محدودة بٌن مائة وم

واقترح رئٌس الرابطة القٌام بحملة رفد الرابطة بؤعضاء جدد، خاصة من الشباب، طالبا  من المجتمعٌن ان 

ة  ٌحاول  كل منهم تقدٌم الئحة بحوالً عشرة اسماء مع عناوٌنهم الدارة الرابطة لضمهم اوال الى الئح

متلقً مجلة فرح ، ومحاولة ضمهم للرابطة واعدادهم فكرٌا  لمتابعة المسٌرة ونقل مهامها من جٌل الى جٌل. 

 وقد القى االقتراح ترحٌب من الجمٌع.

 ثم رفعت الجلسة عند الساعة الواحدة وعشرٌن دقٌقة ظهرا .

 

 عباس خلف

 رئٌس الهٌئة االدارٌة لرابطة اصدقاء كمال جنبالط

 

 الرابطة ٌوّجه ألعضاء الرابطة الرسالة التالٌةرئٌس  -

 

 0202شباط  61بٌروت فً  

 االصدقاء االعزاء 

 اعضاء رابطة اصدقاء كمال جنبالط المحترمٌن 

 تحٌة صادقة من القلب بعد طول انقطاع فرضته الظروؾ ؼٌر المناسبة فً البلد. 

 اما بعد،
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فً االجتماع الذي عقدته عند الساعة الثانٌة عشرة من ظهر نرجو اخذ العلم ان الهٌئة العامة للرابطة قررت 

تحدٌد بدل االشتراك السنوي لعضوٌة الرابطة  ابتداء من  2923ٌوم الخمٌس الموافق الثانً من شهر شباط 

شهر شباط الحالً بمائة دوالر كحد ادنى ، ٌسدد نقدا  او باللٌرة اللبنانٌة وفقا  لسعر الصرؾ فً السوق 

 ً حٌنه.الموازٌة ف

تجاوبكم المنتظر هو عربون التزام بالرابطة سٌتٌح لها القدرة على االستمرار فً نشاطها تحقٌقا  لالهداؾ  

التً حددتها لعملها وفاء للمعلم الشهٌد كمال جنبالط كنافذة على فكره ورإاه ومشارٌعه االصالحٌة لتبقٌه حٌا  

 ا النبع الذي ال ٌنضب.وتنقله الى االجٌال الشابة المتعطشة للؽرؾ من هذ

 مع اخلص التمنٌات للجمٌع بالصحة الجٌدة والقدرة على تجاوز االٌام الصعبة الى ؼد افضل.

 

 عباس خلف

 رئٌس رابطة اصدقاء كمال جنبالط

 

 الرابطة تواصل حملة التوعٌة للوقاٌة من االوبئة -

 

 حملة التوعٌة للوقاٌة من االوبئة

 طوٌل االمد "لفٌروس كورونا"اعراض جدٌدة 

اعلن باحثون اختصاصٌون باالوبئة لمجلة "اوبن فورم انفكشن دٌزٌز" ان نتائج ابحاثهم حول اعراض 

" طوٌل االمد ، اظهرت تسجٌل اعراضا  جدٌدة اضافٌة للعدوى تشمل تساقط الشعر  09فٌروس " كوفٌد 

 االرهاق وآالم الصدر . والسمنة وآالم المفاصل الى جانب اعراض الجهاز التنفسً وخفقان القلب و

للوقاٌة من العدوى وتداعٌاتها على السالمة الصحٌة افضل السبل هو التقٌد التام بتدابٌر الحماٌة المعروفة: 

 الكمامة ، التباعد الجسدي ، والنظافة والتعقٌم .

 

 م ٌنته بعد!ل 67كوفٌد 

" 09اء صحٌون ان جائحة "كوفٌد بقدر ما نرؼب جمٌعنا ان ٌنتهً هذا الوباء سرٌعا، افاد علماء وخبر

"كورونا" التزال تمثل حال طوارئ صحٌة عالمٌة . واعلن المدٌر العام لمنظمة الصحة العالمٌة ، ان النظم 
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الصحٌة تكافح للتعامل مع المستوٌات الحالٌة حتى ال تسوء االحوال من جدٌد طالما ان العدٌد من البلدان 

 ٌتخلى عن تدابٌر الوقاٌة .

لجمٌع المسإولٌن ولالفراد التنبه الى ان  الفٌروس فتاك وؼادر وٌستدعً مواصلة التقٌد بتدابٌر رسالتً 

 الوقاٌة للحماٌة من العدوى الن تكالٌؾ المعالجة لالستشفاء ترتفع باستمرار. 

 

 

 من الصحافة اخترنا لكم: -

 

 جرٌدة الشرق االوسط فً  -القضائً؟  «االنقالب» قوانٌن أول تمرٌر بعد أٌن إلى إسرائٌل

02/20/0202 

 

ًٔخ ًخٕ ٓظٞهؼخً، أهَ ح٤ٌُ٘ٔض حإلَٓحث٢ِ٤ أٍٝ َٓ٘ٝػ٢ هٞح٤ٖٗ، حُظ٢ طؼَكٜخ حُٔؼخٍٟش رخالٗوالد حُو٠خث٢، 

رؤًؼ٣َش أٛٞحص حالثظالف. ٝؿخء ٌٛح حإلؿَحء طؼز٤َحً ػٖ اَٛحٍ كٌٞٓش ر٤٘خ٤ٖٓ ٗظ٤٘خٛٞ ػ٠ِ ح٢٠ُٔ ك٢ 

ح٠ُؤش، رَ ٍؿْ حُظل٣ٌَحص َٓ٘ٝػٜخ، ٍؿْ حُٔؼخٍٟش حُـٔخ٣َ٤ٛش حُٞحٓؼش ك٢ حُزالى ٝحُٔظخَٛحص 

حأل٤ًَ٤ٓش ٝحُي٤ُٝش، ٝريء ٓلذ ٤ِٓخٍحص حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز٤ش. ٌٝٛح ٣يٍ ػ٠ِ إٔ حُلٌٞٓش طيّٝ ػ٠ِ 

 .ٓيّٝ حُٞهٞى رال كٔخد

 

حُظل٤َٔ ٌُُي ٛٞ إٔ ٌٛٙ حُلٌٞٓش طوٞٝ ٓؼًَش ك٤خس أٝ ٓٞص ٟي حُٔئٓٔش حُو٠خث٤ش، ٤ُٝٔض ٝكيٛخ، رَ 

ٍ ر٣ِٔي ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ الكوخً. ٝهي أًي ًُي ٣َُٝ حُو٠خء، ٣خ٣ٍق ُل٤ٖ، ح١ٌُ ٣وٞى ٢ٛ طٔظؼي إلًٔخٍ ٌٛح حُٔٔخ

ػ٤ِٔش حالٗوالد حُظ٢ ًخٕ هي أػي ُٜخ ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص، روُٞٚ: ؿٜخُ حُو٠خء ٝحُو٤خىحص ح٤ُٔخ٤ٓش ًٝزخٍ حُٔٞظل٤ٖ ك٢ 

س ٝؿطَٓش ػ٠ِ ًَ ؿٜخُ حُيُٝش ُْ ٣ي٣َٝح آَحث٤َ ًيُٝش ى٣ٔوَح٤١ش، رَ أهخٓٞح ١زوش ٗوز٣ٞش كخًٔش رٔطٞ

، ٖٝٓ ٝٓخثَ حإلػالّ ٓ٘زَ ّٓٔٞ ٟي «ػخث٤ِش أٝ كُٔٞش ط٠ْ حُٔوَر٤ٖ»٢ٗء. كـؼِٞح ٖٓ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ 

ح٤ٔ٤ُٖ، ٖٝٓ حُـخٓؼخص ىًخٗخً ٤ُِٔخٍ، ٝرل٠ِْٜ ٛخٍ حُٔٔظ٘خٍ حُو٠خث٢ ُِلٌٞٓش كٞم حُيُٝش ٝحُ٘ؼذ، ٝٛخٍ 

 .كٌْ حُ٘ؼذ ٓ٘زًٞحً 

 

ٝكٔذ طوي٣َْٛ، ٓظَٟن «. حالٗظٜخٍ ح١ٌُ طلون»وش رخُـش ك٢ حُ٘لْ ػٖ طٌِْ ٗظ٤٘خٛٞ ُٝل٤ٖ ٍٝكخهٜٔخ رؼ



37 
 

حُٔلٌٔش ك٢ ٜٗخ٣ش حُٔطخف ٝطوزَ رلَ ٢ٓٝ ٣ٌٕٞ ٓز٤٘خً ػ٠ِ اٛيحٍ كٌْ ٢ٌِٗ ػ٠ِ ٗظ٤٘خٛٞ ك٢ ٓلخًٔظٚ 

ػ٠ِ ه٠خ٣خ حُلٔخى، ٣زو٤ٚ ك٢ حُلٌْ. ًٝخٕ ٓلخٓٞ ٗظ٤٘خٛٞ ٍٝكخهٚ ك٢ ح٤ٌُِٞى هي ٍك٠ٞح ك٢ حُٔخ٢ٟ حالهظَحف 

١ٌ ١َكٚ حَُث٤ْ حألٓزن ُِٔلٌٔش حُؼ٤ِخ، أٛخٍٕٝ رخٍحى، ٣ٝو٢٠ ربرَحّ ٛلوش ٣ؼظَف رٔٞؿزٜخ ٗظ٤٘خٛٞ حُ

 .رخُظْٜ، ٣ٜٝيٍ ػ٤ِٚ كٌْ ريكغ ؿَحٓش ٖٓ ىٕٝ ٓـٖ، ١َٗ إٔ ٣ؼظٍِ ح٤ُٔخٓش

 

٤ٔ٤ٖ. ٍكخم ٗظ٤٘خٛٞ ٍك٠ٞح حُٞٓخ١ش؛ ألْٜٗ ٣ؼظزَٕٝ اٛالف حُو٠خء ٓطِزخً ػوخثي٣خً، ٖٓ ىٝٗٚ ال ه٤ٔش ُلٌْ حُ

كؤكِحد ح٤ٔ٤ُٖ حُي٢٘٣ حُظ٢ طٔؼَ حُٔٔظ٤٘١ٖٞ ٝؿالس حُٔظطَك٤ٖ رو٤خىس ٓٔٞط٣َظٖ ٝرٖ ؿل٤َ، ٣َٕٝ ك٤ٜخ 

ٓلطش ٣ٍَٟٝش ٤ُِٔطَس ػ٠ِ ح٠ُلش حُـَر٤ش، ًَٝ ٓخ ٣َحكن ًُي ٖٓ طؼ٣ِِ ٝط٤ٓٞغ ُالٓظ٤طخٕ، ٝطل٣َٞ 

٠ أؿ٘يطْٜ اكيحع ك٠ٟٞ حُٔ٘خ١ن حُلِٔط٤٘٤ش ا٠ُ ًخٗظٞٗخص ٓلخَٛس رخُٔٔظ١ٞ٘خص ٝحُٔؼٌَٔحص. ٝػِ

 .ٝآوخ١ حُِٔطش حُلِٔط٤٘٤ش

 

ٝك٢ حألكِحد حُي٤٘٣ش حُٔظِٓظش )حُل٣َي٣ْ( ٣ٞؿي كٔخد ٣ٞ١َ ٝػ٤َٔ ٓغ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ؛ ألٜٗخ كَٟض ػ٠ِ 

أر٘خثْٜ حُويٓش حُؼ٣ٌَٔش حإلؿزخ٣ٍش، ٝكخُٝض طو٤ِٚ ٗلًْٞٛ ك٢ حُٔيحٍّ ٝحُٔؼخٛي حُي٤٘٣ش، ٝطلخٍد كٌَْٛ 

 .طْٜ ػ٠ِ حُٔئٓٔش حُي٤٘٣شحألٍػ٢ًًٔٞ ٤ٓٝطَ

 

ٌُٖ ٓخ ٣لٜٔٚ ٗظ٤٘خٛٞ ؿ٤يحً ٛٞ إٔ حُلَد حُظ٢ ٣وٟٜٞخ ٤ُٔض ٓغ ٓـَى ٓظظخ٣َٖٛ ٣َكؼٕٞ ٗؼخٍحص، ٤ُٝٔض 

ٓغ حُٔؼخٍٟش ح٤ُٔخ٤ٓش ح٠ُؼ٤لش حُظ٢ ٓظَٔ رؼي ر٠ؼش أٓخر٤غ، ٣ٌٖٝٔ اؿٜخٟٜخ رؼ٤ِٔش ػ٣ٌَٔش ك٢ ح٠ُلش، 

 .2222ًٔخ كَٜ ػخّ 

 

حُيُٝش حُؼ٤ٔوش ك٢ آَحث٤َ، ٖٝٓ ٣وٞى حُٔظخَٛحص ٣ٝ٘ظٜٔخ ٣ُٜٝٔٞخ، ْٛ أُٝجي ٖٓ ٣ؼخٍٝ هطظٚ ح٤ُّٞ ٢ٛ 

ح٣ٌُٖ ٣ٌٕٔٔٞ رِٓخّ حألٍٓٞ ٝحُٔلخط٤ق ك٢ حُيُٝش، ْٝٛ ٓـٔٞػش ًز٤َس ٖٓ حُـَ٘حالص ك٢ ؿ٤ٖ حالكظ٤خ١ ٝهخىس 

ٝٓؼْٜ ًزخٍ  حألؿِٜس حأل٤٘ٓش، ٝٛئالء ٓخ ُحُٞح رـخُز٤ظْٜ ٣ٔؼِٕٞ هٟٞ حألٖٓ ٣ٝؼزَٕٝ ػٖ ٜٓخُق أؿِٜطْٜ،

ٓٞظل٢ حُيُٝش. ٝٓلخكظٞ ر٘ي آَحث٤َ حُٔخروٕٞ، ٝٓي٣َٝ حُز٘ٞى حُظـخ٣ٍش، ٍٝإٓخء حُـخٓؼخص ٝٓؼخٛي 

حألرلخع )رخٓظؼ٘خء ٓؼخٛي حألرلخع ح٤٘٤ٔ٤ُش(، ٝٓجخص حُؼِٔخء ٝر٤ْٜ٘ حُؼالػش حُلخِٕٛٞ ػ٠ِ ؿخثِس ٗٞرَ، ٝهخىس 

ٝكٞم ًَ ٛئالء ؿٜخُ حُو٠خء، حُٔلخًْ ٝح٤ُ٘خرش حُوطخع حالهظٜخى١ ٝحُٜخ٣ظي، ٍٝإٓخء حألؿِٜس حُطز٤ش، 

 .ٝحُٔٔظ٘خٍ حُو٠خث٢ ُِلٌٞٓش ٝحُٔٔظ٘خٍٕٝ حُو٠خث٤ٕٞ ُُِٞحٍحص ٤ٌُِ٘ٝٔض ٝٗوخرش حُٔلخ٤ٖٓ
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ٝهي ٗـق ٛئالء ٓؼخً ك٢ طـ٤٘ي طؤ٤٣ي ُْٜ ك٢ حُوخٍؽ، ريءحً رخَُث٤ْ حأل٢ًَ٤ٓ ؿٞ رخ٣يٕ ٝاىحٍطٚ، ا٠ُ حَُث٤ْ 

ألْٓ حُٔظليس ٝأػ٠خء ك٢ حٌُٞٗـَّ حأل٢ًَ٤ٓ ٝهخىس ٣ٜٞى حُٞال٣خص حُٔظليس، حُل٢َٔٗ ا٣ٔخ٣َٞٗ ٓخًَٕٝ، ٝح

ٝػِٔخء ٣ٜٞى ٖٓ ٓوظِق ىٍٝ حُؼخُْ. ٝٛيى أٛلخد حًَُ٘خص ٝحالكظٌخٍحص ك٢ أ٤ًَٓخ ٝأٍٝٝرخ ٝأٓظَح٤ُخ 

 .رٔلذ حٓظؼٔخٍحطْٜ ٖٓ آَحث٤َ

 

ٓخً رَأّ، ًَٝ ٜٓ٘ٔخ ٣َ٣ي إٔ ك٢ حُٞهض حُلخَٟ ال ٣ِحٍ حُطَكخٕ ٣زيٝحٕ أٜٗٔخ ٣وٟٞخٕ ٌٛٙ حُلَد ٍأ

٣ٌَٔ حُطَف ح٥هَ. ٗظ٤٘خٛٞ ٢٠ٔ٣ ك٢ َٓ٘ٝػٚ ٣ٖٝٔ حُوٞح٤ٖٗ، ٝحُو٠خء ٣َكٞ أ١ كَ ٢ٓٝ ٣ٝٔظؼي 

ٓظؼٌٍحً ػٖ أٗـخٍ ٝظ٤لظٚ ًَث٤ْ كٌٞٓش؛ ألٗٚ ٣لخٍٝ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ حُو٠خء ح١ٌُ »ُإلػالٕ ػٖ ٗظ٤٘خٛٞ 

 .«٣لخًٔٚ رظْٜ حُلٔخى

 

حُٔؼٌَٔ »رو٤خىس ُز٤ي ٝ« ٣ٞؿي ٓٔظوزَ»رخ حُٔؼخٍٟش ح٤ُٔخ٤ٓش حٌُز٤َحٕ، ٍث٤ْ حُيُٝش ٤َٛطٔٞؽ، ٝٓؼٚ كِ

رو٤خىس ر٢٘٤ ؿخٗظْ، ٓؼ٤ٕ٘ٞ رلَ ٢ٓٝ، ًٌُٝي حألٛيهخء ك٢ حُوخٍؽ. ْٝٛ ٣٘طِوٕٞ ك٢ ًُي ٖٓ « ح٢٘١ُٞ

 حُٔلخُٝش إلٗوخً آَحث٤َ ٖٓ ٗلٜٔخ، ٝٓ٘ؼٜخ ٖٓ حُظيٍٛٞ ا٠ُ كَد أ٤ِٛش. ٌُٖ، رؼي حُظ٣ٜٞض ك٢ ح٤ٌُ٘ٔض ػ٠ِ

أٍٝ هخ٤ٖٗٞٗ ك٢ حُوطش، ٛخٍ ٛؼزخً ػ٠ِ ُز٤ي ٝؿخٗظْ حُيهٍٞ ك٢ ٓلخٟٝخص كَ ٢ٓٝ. ٝٛٔخ أٛالً 

٣ظؼَٟخٕ الٗظوخى هخىس حالكظـخؽ؛ ألٜٗٔخ ال ٣ظَٜكخٕ ًٔؼخٍٟش ٓوخطِش ٟي كٌٞٓش ٗظ٤٘خٛٞ. ٌُٜٝح حُٔزذ ُْ 

٤ذ، هالٍ حألٓخر٤غ ٣ٔٔق ُٜٔخ ٓ٘ظٔٞ حُٔظخَٛحص، ربُوخء هطخد ك٢ حُٔظخَٛحص حُٔزغ ح٠ُؤش ك٢ طَ أر

 .حُٔزؼش حُٔخ٤ٟش. ٝرو٢ ٤َٛطٔٞؽ ٝكيٙ ك٢ ٜٓٔش حُٞٓخ١ش

 

ٝهي طـخُٝص حُٔؼًَش ح٥ٕ كيٝى حُو٠خء، كبًح حكظَٟ٘خ إٔ ٤َٛطٔٞؽ ٗـق ك٢ ٜٓٔظٚ ٝطَٞٛ ا٠ُ طلخٛٔخص 

ح ػ٠ِ هطش حإلٛالف، كَٜ ٓظَ٘ٔ ٗـخس ٗظ٤٘خٛٞ ٖٓ حُٔلٌٔش؟ حُـٜخُ حُو٠خث٢ ال ٣زي١ حٓظؼيحىحً ٌُُي. ٝاً

ِٗٔض حُٜلوش ٗظ٤٘خٛٞ، كٔخًح ٤ٓلَٜ ُِٟٔٞٞػخص حألهَٟ؟ ٛ٘خُي ػيس ِٓلخص ٓظلـَس ٣َ٣ي كِلخء ٗظ٤٘خٛٞ 

 .كظلٜخ. حإلٛالف ك٢ هٞح٤ٖٗ حُٜلخكش ٝحإلػالّ ِٝٓق حُـخٓؼخص ٝحألًخى٤ٔ٣ش. ٝٛ٘خى ِٓق ُٝحٍس حُؼوخكش

 

ٜخ رٖ ؿل٤َ ٝحُظ٢ طَٜ ا٠ُ اهخٓش ٝٛ٘خى حُوٞح٤ٖٗ حُظ٢ ٣طِزٜخ حُٔظي٣ٕ٘ٞ، ًٌُٝي حإلؿَحءحص حُظ٢ ٣طخُذ ر

٤٘٤ِ٤ٓخص ِٓٔلش ُلَٝ حُ٘ظخّ ٝحألٖٓ ك٢ ح٢ُٓٞ حُؼَر٢ ٝك٢ حُويّ حَُ٘ه٤ش. ٝٛ٘خى ٓطخُذ ٓٔٞط٣َظٖ 
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 .ُٔلذ ٛالك٤خص ٖٓ حُـ٤ٖ ك٢ ح٠ُلش حُـَر٤ش. ٌٛٙ ًِٜخ ٟٓٞٞػخص ٓخه٘ش ٝهخرِش ُالٗلـخٍ

 

رب١لخء حُلَحثن، ا٠ُ ك٤ٖ كُٜٞٚ ػ٠ِ ٢ٗء ٣٘وٌ ٗظ٤٘خٛٞ ٤ُْ كَحً ك٢ حُظؼخ٢١ ٓغ أ١ ٜٓ٘خ، ٣ٌٝظل٢ كخ٤ُخً 

ٟٝؼٚ. ٝحُٟٞغ حُٔؼخ٢ُ ػ٘يٙ ٛٞ إٔ ٣٘ـٞ ٖٓ حُٔلخًٔش ٣ٝزو٠ ٍث٤ْ كٌٞٓش ٣ٝـ٤َ ط٤ًَزش كٌٞٓظٚ. 

ٝحأل٤ًَ٤ٕٓٞ ٣ٔؼٕٞ ٌُُي، ٣ٝلخُٕٝٞ اه٘خع ؿخٗظْ ُٝز٤ي رخُٔٞحكوش ػ٠ِ كٌٞٓش ٝكيس ٤٘١ٝش ٓغ ٗظ٤٘خٛٞ، 

 .غ حطلخه٤خص ارَح٤ْٛ َٟٝد ا٣َحٕٝحُظٞؿٚ ا٠ُ ٛلوش ٗخِٓش طَ٘ٔ ط٤ٓٞ

 

كظ٠ ٤ٜ٣َ ػزَس « ال ط٣َي أهَ ٖٓ ٍأٓٚ»ٌُٖ حُؼؼَحص أٓخّ ٌٛح حُلَ ٤ُٔض ه٤ِِش، كخُيُٝش حُؼ٤ٔوش كظ٠ ح٥ٕ 

ُٖٔ ٣ظطخٍٝ ػ٤ِٜخ. ٝأٍرخرٜخ ٣وُٕٞٞ: ٗظ٤٘خٛٞ هِّ أٓخّ ىٝٗخُي طَٓذ ح١ٌُ ٗـق حأل٤ًَ٤ٕٓٞ ك٢ آوخ١ٚ. كِٔخًح 

 ال ٗ٘ـق ٗلٖ ٛ٘خ؟

 

 ترفضه رئٌس   فرض تبتغً المقاومة وال لبنان فً المقاومة تطوٌع تستطٌع ٌركاام ال 

 02/0/0202جرٌدة القدس العربً فً  –نعمان  عصام. د - المسٌحٌٌن غالبٌة

 

شباط/فبراٌر الجاري حتى داهمتهم بعد عشرة اٌام  6ما كاد روع اللبنانٌٌن ٌهدأ بعد هّزات زلزال  

ن والمواطنٌن على السواء. ففً خطبة لمناسبة تكرٌم الشهداء القادة ، شّن األمٌن هّزة سٌاسٌة أقلقت المسإولٌ

العام لحزب هللا السٌد حسن نصرهللا حملة  عنٌفة  على امٌركا و"اسرائٌل" وأصدقائهما المحلٌٌن المطالبٌن 

 بنزع سالح  المقاومة فً لبنان.

والحرب سبٌال  لتطوٌع المقاومة ، وترفٌع  نصرهللا إتهم امٌركا واصدقاءها بؤنهم ٌتوسلون بالفوضى

قائد الجٌش اللبنانً العماد جوزؾ عون الى سدة رئاسة الجمهورٌة. حتى كتابة هذه السطور ، لم ٌصدر عن 

أيِّ ممن إستهدفهم قائد المقاومة بردٍّ او تعلٌق إالّ رئٌس حكومة تصرٌؾ األعمال نجٌب مٌقاتً )ؼٌر المتهم 

 إلضطرابات األمنٌة األخٌرة توحً كؤن اندالعها تّم بـِ "كبسة زر" فً مكان ما.أصال ( الذي قال إن ا

ما كان نصرهللا لٌشّن حملته لو لم تتوفر له معطٌات ومإشرات دفعته الى ذلك. لذا رّكز على 

 التحذٌرات والتهدٌدات اآلتٌة :

خطر فً باٍل او وهم. على على من ٌرٌد دفع لبنان الى الفوضى او اإلنهٌار ان ٌتوقع منا ما لم ٌ -

االمٌركٌٌن ان ٌعلموا أنهم اذا دفعوا لبنان الى الفوضى وتؤلّم الشعب اللبنانً ، فإننا لن نجلس ونتفرج وستمتد 

 ٌدنا الى َمن  ٌتسّبب باآلم ناسنا حتى لو أدى ذلك الى خٌار الحرب ضد ربٌبتهم"اسرائٌل".
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ٌهم ان ٌنتظروا الفوضى فً كل المنطقة ، وفً اذا دفع االمٌركٌون لبنان الى الفوضى ، فعل -

 مقدمتها ربٌبتهم "اسرائٌل".

اللبنانً ، فلن ٌكون   9اذا حصل تسوٌؾ فً اعمال الحفر والتنقٌب عن النفط والؽازفً البلوك رقم  -

 فً وسع "اسرائٌل" استخراج النفط والؽاز من حقل "كارٌش".

ركا بالعمل على نشرها ال تشمل لبنان فقط بل من الواضح ان الفوضى التً ٌتهم نصرهللا امٌ

المنطقة برمتها. صحٌح انه لم ٌشر الى دوٍر إلٌران فً التصدي ألمٌركا على مستوى المنطقة ، إالّ انه ٌعنً 

ذلك بالتؤكٌد إذ ال ٌعقل ان تتولى المقاومة فً لبنان وحدها التصدي ألمٌركا وان تبقى اٌران بمنؤى عن ذلك 

ادرة فعال  على نشر الفوضى فً المنطقة برمتها وان تؽفل عن حتمٌة مشاركة اٌران فً . فهل امٌركا ق

 التصدي لها ؟

ٌبدو ان لجإ امٌركا الى نشر الفوضى وشّن الحرب فً آٍن معا   فً هذه المرحلة الراهنة مستبعٌد 

 ألسباب عّدة أبرزها :

ي إلقاء المزٌد من األعباء إنشؽالها بالحرب فً اوكرانٌا ، وألن مصلحتها تكمن فً تفاد -

 والمتاعب على كاهلها .

تجّنب إؼضاب العرب والمسلمٌن الساخطٌن علٌها اصال  لقٌام ربٌبتها "اسرائٌل" بتوسٌع رقعة  -

 اإلستٌطان الصهٌونً فً الضفة الؽربٌة.

إحتمال إؼتنام اٌران وسائر اطراؾ محور المقاومة إنؽماس امٌركا فً حروب على اكثر من  -

لقٌام  بشّن حرٍب على مستوى المنطقة برمتها ضد مصالحها ومواقع قواتها المحتلة ، جبهة ل

 وضد "اسرائٌل" اٌضا  االمر الذي ٌكّبدها خسائرهائلة .

لهذه األسباب بادرت واشنطن الى اإلٌعاز لشركة "توتال" الفرنسٌة عبر بارٌس بالمسارعة الى         

ء الطاقة واألشؽال العامة والبٌئة اللبنانٌٌن ، بؤنها أجرت فعال  اإلعالن فً حفل اعالمً ، بحضور وزرا

الكائن فً مٌاه لبنان اإلقلٌمٌة المحاذٌة للحدود البحرٌة مع فلسطٌن المحتلة ما  9فحصا  للبٌئة فً البلوك رقم 

 ٌمّكنها من مباشرة اعمال الحفر والتنقٌب خالل أشهر الصٌؾ القادم.  

 تهدئة اللبنانٌٌن كما أطراؾ محور المقاومة .  ذلك كله تّم بؽٌة       

ؼٌر ان مبادرة واشنطن للقٌام بهذه التدابٌر الهادفة لتنفٌس اإلحتقان والتوتر السائدٌن بٌن اطراؾ    

الصراع المحتدم فً المنطقة قد ال تحول دون إرتكاب حكومة نتنٌاهو العنصرٌة حماقة مدّوٌة 

ة فً محاولٍة ٌائسة لتنفٌس المعارضة المتعاظمة ضدها داخل بقٌامها بقصؾ منشآت اٌران النووٌ

 "اسرائٌل" ذاتها ، ولتعبئة الجمهور وحمله على اإللتفاؾ حولها .

فً لبنان ال تبدو ثمة مصلحة لحزب هللا فً مضاعفة عدد أعدائه فً حال اإلصرار على إنتخاب          

ؼالبٌة المسٌحٌٌن . لذا بادر كثٌر من قٌادٌٌه الى اإلعالن رئٌٍس للجمهورٌة ٌكون موالٌا  له رؼما  عن ارادة 
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والتؤكٌد على ان ال مرشح للحزب، وانه متمسك بدعوته الى تفاهم مختلؾ األطراؾ على مرشح وطنً 

 توافقً، وان شرطه الوحٌد أالّ ٌطعنه هذا المرشح ، الرئٌس العتٌد الحقا  ، فً الظهر.

ة أن ال الوالٌات المتحدة قادرة بالفوضى والحرب على تطوٌع ٌتحّصل من كل مجرٌات هذه المشهدٌ 

اطراؾ محور المقاومة وإلزامهم بطاعتها ، وال حزب هللا ، بما هو قائد المقاومة ، ٌبتؽً مضاعفة عدد 

 أعدائه باإلصرار على إنتخاب رئٌس للجمهورٌة ٌكون موالٌا  له ومرفوضا  من ؼالبٌة المسٌحٌٌن.

تطول مرحلة التجاذب والتصارع بٌن مختلؾ القوى والتكتالت السٌاسٌة فً  وعلٌه ، األرجح ان 

البالد الى ان ٌتّم إنضاج مضمون تسوٌٍة تقلٌدٌة كالتً عرؾ لبنان مثٌالتها  وعاناها على مّر تارٌخه 

 السٌاسً المعاصر. 

مدّوٌة بمهاجمة احد او لكن ،  فً حال ارتكبت "اسرائٌل" ، بدعم من امٌركا او من دونه ، حماقة          

كل اطراؾ محور المقاومة فً لبنان وسورٌا والعراق واٌران ، او فصائل المقاومة فً فلسطٌن المحتلة ، 

عندها ٌتفكك لبنان وٌتهاوى ، وربما "اسرائٌل" اٌضا  ، نتٌجَة تداعٌات الحرب فً المنطقة برمتها ، 

 لٌمً المؽاٌر.وٌصعب بعد ذلك التكهن بما سٌكون علٌه المشهد اإلق

 

 

 الماّلح ندى البروفٌسور - كونترول الكابٌتال رصد... فانهٌار فزلزال هّزة  ًّ  –البستان

 61/0/0202جرٌدة الجمهورٌة فً 

 

٣ظٞهّغ ُز٘خٕ طوي٣ْ ٓوظَف اهَحٍ هخٕٗٞ اىهخٍ ٟٞحر٢ ػ٠ِ ٍأّ حُٔخٍ أٝ ٓخ ٣ُؼَف رـ"حٌُخر٤ظخٍ 

 َّ ٌٓخٕ حَُهخرش ؿ٤َ ح٤َُّٔٓش حُظ٢ ٟٝؼظٜخ ؿٔؼ٤ش ًٞٗظٍَٝ"، ٝٛٞ اؿَحء ٖٓ حُٔظٞهّغ إٔ ٣ل

ػ٠ِ أػَ حٗيالع حالكظـخؿخص ك٢ حُ٘خٍع، ػ٠ِ  ٦ٕٔٓحُٜٔخٍف حُِز٘خ٤ّٗش ك٢ ط٣َٖ٘ حُؼخ٢ٗ حُؼخّ 

ّٕ طِي حَُهخرش ًخٗض رط٤جش حُظ٘ل٤ٌ ٝؿ٤َ ٓزخَٗس ٝٝحٟلش.  حَُؿْ ٖٓ أ

خ ح٤ُٞ ّٓ ّ كٜٞ ػي٣ْ حُـيٟٝ، ٝال ٣ُ٘ظظَ ٓ٘ٚ ٟٓٞ ًخٕ حٌُخر٤ظخٍ ًٞٗظٍَٝ ٤ٌُٕٞ ٓل٤ًيح ك٢ ريح٣ش حألُٓش، أ

ح ػ٠ِ ٍٝم، ٝاٗخٍس ٖٓ ٜٓخٍف طلظ٠َ، ٝطِز٤ش ُظ٤ٛٞخص ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُّٝ. ا٠ُ  ًَ إٔ ٣ٌٕٞ كز

ى ٓطِذ حُز٘ٞى ك٤ٜ٘خ ٓٔؼ٠ ر٤ٔطخً، اً ًخٕ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣٘وٌْٛ ٖٓ ػيٍى ال ٣ُل٠ٜ  َّ ؿخٗذ ًُي، ًخٕ ٣ل

. ٌُٖ رؼي ٍَٓٝ أًؼَ ٖٓ ػالع ٓ٘ٞحص ػ٠ِ حألُٓش، ُٖ ٖٓ حُيػخٟٝ حُو٠خث٤ّش ٖٓ حُٔٞىػ٤ٖ حُٔخهط٤ٖ

ِّ ٤ًخٕ حُٔـظٔغ حُِز٘خ٢ّٗ  س، ٝطزؼخٍص حٍطيحى٣ّش طٜ ٍّ ٌّْ ك٢ ٍإّٝ حألٓٞحٍ ٟٓٞ ح٥ػخٍ ح٠ُخ ٣ٌٕٞ ٌُٜح حُظل

 حُٔظٜخُي، ٝطُلويٙ حُ٘ؼٍٞ رخألٓخٕ.

  

٘ٞح أٗلْٜٔ، ٝٗ ّٜ ّٕ ًزخٍ حُٔٞىػ٤ٖ هي ك ـلٞح رظل٣َٞ أٓٞحُْٜ ٌٓ٘ كل٢ ٌٛٙ حألػ٘خء، ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٗلظَٝ أ

كظَس ٣ٞ١ِش ا٠ُ حُوخٍؽ ٓٔظل٤ي٣ٖ ٖٓ ٗلًْٞٛ. ٝح٥ٕ، ٣ٔظو١ٞ أٛلخد حُٜٔخٍف رـ"ح٤ُٔطَس" ػ٠ِ 

ٛـخٍ حُٔٞىػ٤ٖ، ح٣ٌُٖ ٣ٔظويٕٓٞ كٔخرخطْٜ حَُٜٔك٤ّش إلٍٓخٍ رؼٞ حألٓٞحٍ ألٝالىْٛ ح٣ٌُٖ 
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خٍ ٝحُٔٔظٍٞى٣ٖ ح٣ٌُٖ  ـّ ٣لخكظٕٞ ػ٠ِ حٓظَٔحٍ ٣يٍٕٓٞ ك٢ حُوخٍؽ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، أٝ حُظ

ٍس" حهظٜخى٣ّش. ِّ ٛ" َّ  حالهظٜخى ح٢ّ٘١ُٞ ٣ٝلخُٕٝٞ حٗؼخٗٚ رؼي ً

  

َّ ٢ٗء ا٠ُ كّي رؼ٤ي، ٣ٌٖٝٔ حُوطَ ك٢ ٍهخرش حُِـ٘ش حُٔئَُّلش إلىحٍس َٓ٘ٝع  ّْ كظَ ً ه٣َزًخ، هي ٣ظ

ّٕ ح ٠ُٞحر٢ حُظ٢ حٌُخر٤ظخٍ ًٞٗظٍَٝ، حُظ٢ طؼط٢ إً حُظل٣َٞ ٝٓويحٍ حُٔزخُؾ حُٔٔ٘ٞكش. ٌٌٛح، ٗـي أ

ََٝ ػ٠ِ ٍإّٝ حألٓٞحٍ حُٔظزو٤ّش، ٓظؼَٔ ػ٠ِ هطغ حإلٓيحىحص حُل٣ٞ٤ّش، ُظُؼِٖ ٜٗخ٣ش حالهظٜخى  ٓظُل

 ّٕ ُْ ر٤ٔطَطٜخ ػ٠ِ أٓٞحٍ حُٔٞح٤٘١ٖ. ٖٓ ىٕٝ إٔ ٗـلَ كو٤وش أ ، ٝط٣َ٘غ حُط٣َن ُي٣ٌظخط٣ٍّٞش طَلٌ َّ حُل

ى َّ ى  حُز٘ٞى حُظ٢ ُٖ ٣ٌٕٞ ُٜخ ٍأ١ ك٢ طلي٣ي حألٍٓٞ، ٓظٌٕٞ ٓـ َّ ُض ا٠ُ ٓـ ّٞ س، هي طل ؿٜخص ٓ٘لٌِّ

 "ػيحىحص" أٝ "ٌٓ٘خص"، ٝك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ... كخٍؿش ٖٓ ؿَٞٛ ٝؿٞىٛخ، أ١ حُٔخٍ.

  

اًل اؿَحء  ّٝ ّْ ط٘ل٤ٌ ٗظخّ َٓحهزش ٍإّٝ حألٓٞحٍ ًٔخ ٛٞ ٓظٞهّغ، ٤ٌٕٓٞ ٖٓ ح١ٍَّٝ٠ُ أ ػ٘يٓخ ٤ٓظ

يٛخ ك٢ ا١خٍ َٓ٘ٝع أٝٓغ ٗٔٞاًل رخُظِحٖٓ َٓحؿؼش ًخِٓش ُيٝحثَٛخ حُظ٘ظ٤ٔ٤ّش، ٝػ٘يٛخ كو٢ ٣ٌٖٔ طلي٣

ّٕ حُزَُٔخٕ حُِز٘خ٢ّٗ  ٓغ اػيحى هخٕٗٞ اػخىس ٤ٌِٛش حُوطخع حَُٜٔك٢ّ، ٝحُوٞح٤ٖٗ حُظ٢ ٓظ٘ظّْ حُي٣ٕٞ، أ١ أ

ص ػ٤ِٜخ ًٓؼخ. ٌٛٙ ٢ٛ حُط٣َوش ح٤ُِٔٔش َُٛي حٓظوَحٍ حالهظٜخى  ّٞ أٓخّ ػالػش هٞح٤ٖٗ ٣ـذ إٔ ٣ٜ

وط٢ حُٞهخث٤ّش حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞؿيٛخ، ٟٝٝغ حُٔٔظ٘ؼَحص حُظ٢ ٣ُوخّ ػ٠ِ حُِز٘خ٢ّٗ ٝطٔخٌٓٚ أٝ طو٤٤ْ حُ

أٓخٜٓخ. هالكًخ ٌُُي، ٤ٌٕٓٞ ٖٓ حُٔٔظل٤َ حإلؿخرش، ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ػٖ حألٓجِش حُز٤ٔطش حُظخ٤ُش: اًح 

ّْ ططز٤ن هخٕٗٞ حُلـِ ػ٠ِ ٍإّٝ حألٓٞحٍ، كٖٔ ح١ٌُ ٣وٍَ كظَس ٛالك٤ّظٚ ٝحٗظٜخثٚ؟ ٖٝٓ ح١ٌُ ٣وٍَ  ط

٤ّش؟ح ّٔ  ُٔؼخ٤٣َ ح٤ٌُل٤ّش ٝحٌُ

  

ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش، طُطَف حُظٔخإالص حُظخ٤ُش: أال ٣ٔظط٤غ حٌُخر٤ظخٍ ًٞٗظٍَٝ ٟٓٞ ط٘ظ٤ْ "حُٔخٍ 

حُوخ٢ّٗٞٗ"؟ أُٖ ٣ئّى١ ط٘ل٤ٌ ٌٛح حُوخٕٗٞ ا٠ُ طط٣َٞ كِوخص ٓٞح٣ُش ُِظيكوخص حُٔخ٤ُّش ؿ٤َ حُوخ٤ّٗٞٗش ٝؿ٤َ 

ف رٜخ ػ٠ِ حُلٍٞ؟ َّ  حُٜٔ

  

َّ حألُٓش ك٢ ُز٘خٕ ؿ٤َ هخرِش ُِظطز٤ن. كال رّي ٖٓ كَٜ ػ٤ًِّٔخ، َٟٗ  ّٕ هطّش ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُّٝ ُل أ

طٞه٤غ حالطلخه٤ّش ػٖ حُوطّش حُلخ٤ُّش حُظ٢ ٟٝؼظٜخ حُلٌٞٓش حُِز٘خ٤ّٗش ٝحُظ٢ طظٔؼَّ ٣خ ُألٓق، ال أًؼَ ٝال 

. ػالٝس ػ٠ِ ًُي، ٣٘ظ٢ٌ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُّٝ  ّٙ ، ك٢ طلط٤ْ حُوطخع حُوخ َّ ٖٓ حُٔظالُٓش حُِز٘خ٤ّٗش  أه

ّٜخٍ ك٢ "حُو٤خىس" ٖٓ ىٕٝ أٍهخّ أٝ كٔخرخص. ـُ  حُظ٢ ٣ظلخهَ رٜخ رؼٞ حُ

  

ك٢ حُٞحهغ، اّٜٗخ هطّش ُِلٌٞٓظ٤ٖ حُٔظؼخهزظ٤ٖ. ٝطٔظ٘ي حُلٌَس ا٠ُ كو٤وش ٝؿٞى "هٔخثَ" أٝ رخألكَٟ 

ّٚ ح ٢ٖ"ى٣ٕٞ" طُوّيٍ رـ  ألكَحى، كبّٗٚ ٣ٌٖٔ اػخىس ٤ِٓخٍ ىٝالٍ أ٢ًَّ٤ٓ. ٝٓغ ًُي، ٗؼِْ أّٗٚ رٔخ ٣و

ّٕ ُز٘خٕ ُي٣ٚ  ٤ِٓخٍ  ٖ٘حُظلخٝٝ ػ٠ِ حُي٣ٕٞ ٝط٣ُٞؼٜخ ٟٖٔ هط٢ ٤ُّ٘ٓش ري٣ِش. ٝطـيٍ حإلٗخٍس ا٠ُ أ

 ىٝالٍ أ٢ًَّ٤ٓ كو٢ ٖٓ حُي٣ٕٞ حُوخٍؿ٤ّش، ٝٛٞ أَٓ ٣ٌٖٔ اىحٍطٚ رٌَ٘ ًخَٓ.

  

ػش ػ٠ِ ٤ِٓخٍحص ىٝال ٗا٠ُ  ٖٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ، ٣وظَف ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُّٝ طوي٣ْ  ُّ  ٍٗ أ٢ًَّ٤ٓ ٓٞ

س، حُظ٢  َّ ى "رلٜش" طٔ٘ي حُـ َّ ّٕ ٌٛح حُٔزِؾ ال ٣ٌل٢، ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ كظ٠ّ ٓـ ٓ٘ٞحص. ٖٓ حُٞحٟق أ

ّٕ ُز٘خٕ  خ أ ًٛ ّٕ حألٍٓٞ ؿخ٠ٓش ٖٓ ٗخك٤ّش ٤ًل٤ّش ٓيحى ٌٛٙ حُٔزخُؾ، هٜٞ ٓظٌَ٘ٔ ٓغ أ١ّ حٛظِحُ. ًٔخ أ

، أٝ ٤ّٗش حإلػالٕ ػٜ٘خ. ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ رزٔخ١ش أّٗٚ ك٢ ُْ ٣َ٘ع كظ٠ ٌٛٙ حُِلظش رؤ١ّ اؿَحءحص اٛالك٤ّش
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حص حٍطيحى٣ّش"  ِّ ّٕ أ١ّ هطّش ٓظُّٞي ى٣ًٞٗخ ٢ٛ رٔؼخرش "ٛ َّ حُظَٝف حُلخ٤ُّش، ٖٝٓ ىٕٝ اٛالكخص، كب ظ

 ؿي٣يس ط٠َُخف ا٠ُ حُي٣ٕٞ حُٔخروش، ٝط٣ِي ٖٓ هطَ ٓو١ٞ ح٤ٌَُٜ حُٔخ٢ُّ حُِز٘خ٢ّٗ.

  

زش رٌٜٙ "حُوطّش حُٔ٘٘ٞىس" ألٓزخد ٤ٓخ٤ّٓش، ُٝظـّ٘ذ حُظٜي٣ي رلَٝ طظ٘زّغ حُلٌٞٓخص حُِز٘خ٤ّٗش حُٔظؼخه

ّٙ طلض "ًٍخّ" حُ٘ظخّ حالهظٜخى١ّ ح٣٥َ  ػوٞرخص ى٤ُّٝش. اً حّٗ٘خ ك٢ حُلو٤وش، هي ٜٗ٘ي ٓٞص حُوطخع حُوخ

ُِٔو١ٞ، ح١ٌُ ٣ُ٘ظظَ ٓ٘ٚ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ إٔ ٣ٔظؼَٔ، ٣ٝوِن كَٙ حُؼَٔ، ٣ٝٔ٘ي حُلِوش حالهظٜخى٣ّش 

 ٜخ.٣ٝيػٔ

  

طظٔؼَّ حُوطّش حُل٤ٌّٓٞش ك٢ حٓظويحّ ٍإّٝ أٓٞحٍ حُٜٔخٍف، ٝأٓٞحٍ حُٔٞىػ٤ٖ ُٔيحى هٔخثَ حُيُٝش 

ّٕ ؿ٤ٔغ حُٔٔظؼ٣َٖٔ، ٓٞحء حُِز٘خ٤ّ٤ٖٗ أٝ حألؿخٗذ، ٓٞف  ّْ ط٘ل٤ٌ ٌٛٙ حُوطّش، ٓ٘ـي أ أٝ ى٣ٜٞٗخ. ٝاًح ط

خ طزو٠ّ ٖٓ ٣ًِٕٞٝ رخُلَحٍ ُٝٞ رخألٓٞحٍ حُظ٢ رو٤ض ك٢ ؿ٤ٞرْٜ، هزَ ح٤ٜٗخٍ ٗظخ ّٔ ٍّ ٓخ ُحٍ ٣ٔظِِق ٓ
 أٓٞحٍ حُ٘خّ، إ ُْ ٗوَ "٣ِٔزٜخ".

  

ّٕ حُٔٞػي حُٜ٘خث٢ّ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حطّلخم  خ أ ًٛ خ هٜٞ ِِّلً ُٓ ّٕ حُٟٞغ رخص  ع رؤ ٍّ ّٕ حُلٌٞٓش طظٌ ٌُُي ٣زيٝ أ

٤ّش ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُـٞحٗذ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أّٗٚ ّٔ  ٓغ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُّٝ ُظ٣ََٔ حَُٔ٘ٝع رخُؾ حألٛ

ّٚ حُوخٕٗٞ ٌٛح ٜٓلٞرًخ رخُؼي٣ي ٖٓ حألٓجِش  ّٕ طوي٣ْ ٗ ٣لظوَ ا٠ُ حُـخٗذ ح٢ُُّٞٔ٘. ٝألٓزخٍد ٝؿ٤ٜش، كب

ػٖ حألٛيحف حُلو٤و٤ّش حُظ٢ ط٠ؼٜخ حُلٌٞٓش، ك٤غ اّٜٗخ كخُٝض رخُلؼَ إٔ طوّيّ ا٠ُ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُّٝ 

ٍ حُٔٞىػ٤ٖ  َّ % ٖٓ  ٘٘ر٘ٔزش ِٝٛض ا٠ُ ًَٓ٘ٝػخ ُظ٣ُٞغ هٔخثَ حُوطخع حَُٜٔك٢ّ ػ٠ِ كٔخد ط٠

 ّٓيهَحطْٜ، ُٜٝخُق ٓٔخ٢ٔٛ حُٜٔخٍف حٌُزخٍ.

  

 ٌٙٛ . ّّ ال ٣ِحٍ ٖٓ ؿ٤َ حُٞحٟق ٓخ٤ّٛش حُوطّش حُل٤ٌّٓٞش إلػخىس ٤ٌِٛش حُوطخع حَُٜٔك٢ّ، أٝ حُي٣ٖ حُؼخ

حُـٞحٗذ ٖٓ هطّش حإلٗؼخٕ ٣ٍَّٟٝش ك٢ ؿ٤ٔغ ؿٞحٗزٜخ ُظٌٕٞ ٓؼَٝكش ح٤ُّٞ ٖٓ أؿَ ١ٔؤٗش حُوطخع 

ّٕ ٟٞحر٢ ٍأّ حُٔخٍ ٖٓ ىٕٝ ػٞىس حُؼوش، ٖٝٓ ىٕٝ طـ٤٤َ هخىس حُوطخع حُٔخ٢ُّ ح١ٌُ أىٟ حُٔخ٢ُّ  . اً ا

ؼ٠ؼظٚ، إ ُْ ٣ٌٖ ح٤ٜٗخٍٙ، ال طؼ٢٘ ٤ٗجًخ ػ٠ِ أٍٝ حُٞحهغ، رَ ط٣ِي ٖٓ ػٞحَٓ هِوِظٚ. َٟ  ٓخروًخ ا٠ُ 

  

ّٕ ػ٤ِّٔش طيّهَ حٗوخ١ًّ طزيٝ ًٝؤّٜٗخ هطّش ٓوخىػش ٝحكظ٤خ٤ُّش، طٍِع ح٣َُز ش ك٢ حُوِٞد ريٍ ١ٔؤٗش ا

َّٓٔخطْٜ حالهظٜخى٣ّش ٝحُٔخ٤ُّش رٔؼـٍِس ٓخ... كزيٕٝ هخٕٗٞ ٝحٟق إلػخىس  حُٔٞح٤٘١ٖ ح١ٌُ ٣َؿٕٞ ٗـخس ٓئ

٣ّش حَُٜٔك٤ّش، ٝطٞك٤ي ٓؼّيالص حُظ٣َٜق  َّ ٤ٌِٛش حُٜٔخٍف، ٝهلٞ حُٞحٍىحص، ٝطؼي٣َ هخٕٗٞ حُٔ

و٤و٤ّش ُٜ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ، ٝهخٕٗٞ ط٘ظ٤ْ ػ٤ِٔخص ٝحُظل٣َٞ، ٝحَُهخرش حُو٠خث٤ّش، ٝرٍِٞس حأل٣ُّٞٝخص حُل

حُٔلذ ٝحُظل٣َٞ "حٌُخر٤ظخٍ ًٞٗظٍَٝ" حُٔوّيّ ا٠ُ حُظ٣ٜٞض ك٢ حُزَُٔخٕ حُِز٘خ٢ّٗ، كبّٗ٘خ رلٔذ 

 ٍٞ ػخّ ٓوّ٘غ ُٜخُق َٜٓف ُز٘خٕ، ٝحُٜٔخٍف ٝٓٔخ٤ٜٔٛخ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُّٝ، أٓخّ هخٕٗٞ ػل

.ٖ٤١ ٍّ  حُٔظٞ

  

ش ا٠ُ حُوخٍؽ ٌٓ٘ ط٣َٖ٘ ُِظ٤ًٌَ، ُْ طٔ٘غ ح ّٔ ٠ُٞحر٢ "ؿ٤َ ح٤َُّٔٓش" ػ٠ِ ٍأّ حُٔخٍ طل٣ٞالص ٜٓ

ُٜخُق ٍؿخٍ رخ٣ٍُٖ ٤ٓخ٤ًّٓخ. ٝطوّيٍ رؼٞ حُٜٔخىٍ إٔ ػَ٘حص ح٤ُِٔخٍحص ٖٓ  ٦ٕٔٓحُؼخ٢ٗ 

رض ٖٓ ُز٘خٕ رخُيٝالٍحص "حُل٣َٖ"، ر٤٘ٔخ ٣ٜ٘ي حُٔٞح١ٕ٘ٞ طَآًَ ه٤ٔش  َِّ حُيٝالٍحص حأل٤ًَ٤ّٓش هي ُٛ
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خ أىٟ ا٠ُ طال٢ٗ ّٓيهَحطْٜ  ّٔ ٓغ طيٍٛٞ ه٤ٔش ح٤َُِس حُِز٘خ٤ّٗش، ٝط٠خػق أٓؼخٍ حَُٜف حُٔظؼّيىس، ٓ

 هيٍطْٜ حَُ٘حث٤ّش.

  

ظخف ُِٜٔخٍف ّٟي طلو٤ن حُؼيحُش.  ُٓ ٌّْ ك٢ ٍأّ حُٔخٍ، ػزخٍس ػٖ "طٜي٣ي" ؿي٣ي  ٝرخُظخ٢ُ، أٛزق حُظل

، أ١ هزَ ظٍٜٞ ٦ٕٔٓك٢ حُؼخّ ٤ِٓخٍ ىٝالٍ أ٢ًَّ٤ٓ  ٘٘كبًح ًخٕ ُيٟ َٜٓف ُز٘خٕ حكظ٤خ١خص رو٤ٔش 

ٍ ألٕ  ّٝ ّٕ حكظ٤خ١خطٚ حُلخ٤ُّش، حُظ٢ طٜيف ك٢ حُٔوخّ حأل ق إٔ ٗؼِْ أ ِٓ حألُٓش حالهظٜخى٣ّش. كبّٗٚ ٖٓ حُٔئ

٤ِٓخٍ ىٝالٍ  ١٘ٔٔطٌٕٞ حُٔ٘ي حُيحػْ ُِٔ٘ظٞٓش حالهظٜخى٣ّش حُِز٘خ٤ّٗش، هي طوِّٜض ا٠ُ ٓخ ٣وّيٍ رـ 

ٝالٍ ربُـخء ى٣ٕٞ حُز٘ي ح١ًَُِّٔ. ٌُُي ٜٗي َٜٓف ُز٘خٕ ٤ِٓخٍحص ى ٢أ٢ًَّ٤ٓ، أٝ كظ٠ّ أهَ ٖٓ 

خ ك٢ حكظ٤خ١خطٚ رٔويحٍ  ًٟ ٤ِٓخٍ ىٝالٍ  ٤ِٓٔٗ١٘خٍ ىٝالٍ أ٢ًَّ٤ٓ ك٢ ػالع ٓ٘ٞحص، أٝ  ١ٖ٘ٗحٗولخ

 ٣ًّٞ٘ٓخ. ٌُٖ ٖٓ ٣ُٔخثَ َٜٓف ُز٘خٕ ه٠خث٤ًّخ ػٖ ٌٛح حالٗولخٝ حُلخّى؟

  

و٤وش ػيّ ٝؿٞى طيكوخص ٓخ٤ُّش ًخك٤ش ُٔٞحُٗش حُظ٠ّوْ. ك٢ ٖٓ حُو٠خ٣خ حَُث٤ٔ٤ّش حُظ٢ طٞحؿٚ حُِز٘خ٤ّ٤ٖٗ ك

حُٞحهغ، ٖٓ ح١ٍَّٝ٠ُ حُٔٔخف رؼيّ حالٓظؼٔخٍ ك٢ حُٜٔخٍف ػ٠ِ كٔخد حًَُ٘خص، إل٣ـخى ٍإّٝ 

٣ٖ ك٢ رِي  َّ حألٓٞحٍ ٝهِن كَٙ حُؼَٔ، ٝحُٔٔخف ُِٔٞح٤٘١ٖ رخُؼ٤ٖ رط٣َوش الثوش، ألّْٜٗ ػخٗٞح حألٓ

َ أػ٠ِ ىٍؿخص ػ٠ِ ٓو٤خّ  ـّ  حُِالٍُ حالهظٜخى٣ّش.٣ٔ

  

 ّٕ ًَّ أ ٪ ٖٓ حُِز٘خ٤٤ّٖٗ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ طلض ه٢ّ  ٢ٕٝال ٣َٗي إٔ ط٠َر٘خ أ١ّ ًخٍػش ١ز٤ؼ٤ّش أٝ ٜٓط٘ؼش ُ٘ظٌ

 ّٕ ٍَ ٓيهغ رلٔذ حإلكٜخث٤ّخص حُي٤ُّٝش. كبًح ًخٕ ٌٛح َٓ٘ٝع "حٌُخر٤ظخٍ  ٖٙحُلوَ ٝأ ٪ ْٜٓ٘ ك٢ كخُش كو

حُ٘ظخّ حُٔخ٢ُّ ػٖ ٣َ١ن حَُهخرش ح٤َُّٔٓش، ٝحُ٘لخك٤ّش  ًٞٗظٍَٝ" ٣ٜيف ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ ا٠ُ اػخىس ط٢٤٘٘

خ  ًٛ ٗخص حألٓخ٤ّٓش حألُهَٟ هٜٞ ّٞ حُٟٔٞٞػش ػ٠ِ طل٣ٞالص حُؼٔالص حألؿ٘ز٤ّش، ااّل أّٗٚ ٣لظوي ا٠ُ حٌُٔ

 ك٤ٔخ ٣ظؼِّن رخَُٔ٘ٝع حُلو٤و٢ّ ُظ٣ُٞغ هٔخثَ حُوطخع حُٔخ٢ُّ.

  

ىٝالٍ أ٢ًَّ٤ٓ  ٤ٔٓٓٓٚ آٌخ٤ٗش حُٔلذ ا٠ُ رًٌَ حَُهخرش ػ٠ِ أٓؼخٍ حَُٜف، ٣وط٢ّ حَُٔ٘ٝع طوِ

كو٢، أٝ ٓخ ٣ؼخىُٚ رخ٤َُِس حُِز٘خ٤ّٗش ٖٓ ىٕٝ طلي٣ي ىه٤ن ٤ُ٥ّخص طٞك٤ي أٓؼخٍ حَُٜف ر٤ٖ ٓؼَ حَُٜف 

٤َُس ُز٘خ٤ّٗش / ىٝالٍ أ٢ًَّ٤ٓ، ٝٓؼَ  ٓٓٓ٘ٔح٢َُّٔٓ ح١ٌُ ػَف طلي٣ؼًخ ؿي٣ًيح ٝؿ٤َ ٓٔزٞم ٤ُُٜزق 

ّْ ٝحألًؼَ ٤َُس ُز٘خ٤ّٗش / ى ٦ٖٓٓٓحَُٜف  ش ٤َٛكش، ٖٓ ىٕٝ إٔ ٠ٔ٘ٗ حُٔؼَ حألٛ ّٜ ٝالٍ، رلٔذ ٓ٘

 ٝحهؼ٤ّش، ٝحألّٗي طوِّزًخ، أ١ حُٔٞم حُٔٞىحء.

  

٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔٞىػٕٞ هخى٣ٍٖ ػ٠ِ حٓظَىحى أٓٞحُْٜ، كظ٠ّ ُٞ حٟطَٝح ا٠ُ طؼ٠٣ٜٞخ ػ٠ِ أهٔخ١ 

أ ٖٓ حُـٜٞى حُٔزٌُٝش أٝ حٓظزيحُٜخ رؤْٜٓ ك٢ حُٜٔخٍف. اً ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٌٛٙ حأله٤َس ؿًِءح  ِّ ال ٣ظـ

ظٚ ا٠ُ  ّٔ ًَِ، ٣ـذ اٛالف حُوطخع حُؼخّ ٖٓ ه ًُ َّ ٓخ  إلػخىس طيػ٤ْ حالهظٜخى حُِز٘خ٢ّٗ. كؼالٝس ػ٠ِ ً

ّٓٔخص  ش، ٝح٥ػخٍ، ٝحَُٔكوخص ح٤ُٔخك٤ّش، ٝحُويٓخص، ٝحُٔئ ّٓ هخػيطٚ. كخُيُٝش حُِز٘خ٤ّٗش ؿ٤ّ٘ش رخَُٔحكت حُؼخ

 ظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ َٓرلش ُِـخ٣ش.حُظَر٣ّٞش، ٣ٍٝخىس حألػٔخٍ... حُ

  

ّٕ حُٔطِٞد هٜوٜش ٓـخُْ اىحٍحص حًَُ٘خص حُؼخٓش حٌُزَٟ، ٝاؿَحء ػ٤ِّٔخص هٜوٜش ؿِث٤ّش  ا

ك٢ هطخػخص ٓؼ٤ّ٘ش، ٝاٗ٘خء ٛ٘يٝم ٤ٓخى١ّ ُٚ ُـ٘ش ٍهخر٤ّش طظ٠ُٞ اىحٍس حألٍرخف ٝحُٔ٘خًٍش ك٢ ٓيحى 
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ٌُزَٟ  ػ٘يٓخ ٣ُٔظوَؽ حُـخُ ك٢ حُلوٍٞ حُزل٣َّش ٝط٣ٞٔوٚ حُي٣ٕٞ. طٌٖٔ أ٣ُّٞٝش ٌٛح حُٜ٘يٝم ح٤ُٔخى١ّ حُ

ٍٚ كظ٢ّٔ ك٢ ٌٛح حُٜ٘يٝم. ّٕ ط٣ُٞؼخص أٍرخكٚ ٓظّٜذ رٞؿ  ك٢ ُز٘خٕ ٝحُؼخُْ، أل

  

خ ٣ُوِِن حُٔٞىػ٤ٖ ٣ُِّٝٞي ُي٣ْٜ حٌُٞحر٤ْ، ٣ٝ٘ؼَْٛ رؼيّ  ًٔ ح ىحٛ ًَ ٌَّ أٓؼخٍ حَُٜف حُٔوظِلش ٌٛٙ هط ط٘

حص حُٔظظخرؼش ا٠ُ ٣ِٓي ٖٓ حالٓظوَحٍ حُيحثْ. كزيٕٝ طٞك٤ي أٓؼخٍ حُ ِّ َٜف، ٣ُو٠٘ إٔ طئّى١ حُٜ

ٍّ ٣ؤط٢ ك٤ٚ  حُظوِوَ حالهظٜخى١ّ ٝحُٔخ٢ُّ، ح١ٌُ طٌٍُ٘ رٚ ه٤ٔش ح٤َُِس حُِز٘خ٤ّٗش حُٔظيٍٛٞس، ٝٗٔظل٤ن ك٢ ٣ٞ

ّٕ حالهظٜخى حُِز٘خ٢ّٗ رخص  َ ٣ٝو٢٠ ػ٠ِ "حُٜخٓي" ٝ"حُٔظٜخُي"... ٌٌٛح، ُٝألٓق، ٗـي أ ّٓ ُُِحٍ ٓي

ٍ أًؼَ ك ّٞ ؤًؼَ ا٠ُ حهظٜخٍى ٗوي١ّ، ٓؼٍِٝ ػٖ حُيٝحثَ حُٔخ٤ُّش حُي٤ُّٝش. كَٜ طٌّق حُلٌٞٓش حُِز٘خ٤ّٗش ٣ظل

ّٕ أَٓ ح٤ٜٗخٍ  ّّ أ ػٖ حُٔٔخ١ِش ُٜخُق حُٜٔخٍف، ٝطُٔخٗي ٜٓخُق حُ٘ؼذ ح١ٌُ ٣ٔؼَّ حُلِوش حألٟؼق؟ أ

 حُزِي ال ٣ؼ٤ٜ٘خ؟ أٝ ٣ؼَٔ ُِٜٔلظٜخ حُ٘و٤ّٜش؟

 

 

 لقتٌل ا ٌَرضى عندما... المصارف إضراب-  والبروفسور باٌكر َبلّوز نٌكول البروفسور 

 02/0/0202جرٌدة النهار فً  –خاطر  مارون

 

 ،ومالً وطبٌعً دائم النشاط واقتصاديق زلزالً سٌاسً فالِ  فوق ، البلد الُمَتَمرِكزت مصارؾ لبنانرَ ر  قَ 

قد التمٌٌز  حكمةِ أحكام مَ  كونَ  تَ مكان، اال  بِ ٌهً البد نَ مِ الُمعلنة. فَ ها ها اسبابَ ررَ بَ إؼالق ابوابها فً خطوٍة ال تُ 

بٌان  نَ أعلَ  ها.بنائِ من أ لحماٌة الكبار ب  هُ ها تَ لَ عَ وجَ  "الجمعٌة" ما أثار حفٌظةممشاعر أحد المصارؾ  تشَ دَ خَ 

  ٌ  ًاآللاؾ دمة الصر  بقً على خِ المصارؾ ستُ  نقوصة، أن  ة المَ ج  والحُ الكالم الكثٌر  وة المصارؾ، ذجمع

ٌ  ل توقٌع الجَ حمِ نٌص مكتوب لم ٌَ  بَ رّ عد أٌاٍم قلٌلة سُ ة التحاوٌل الداخلة والخارجة. وبَ كَ رَ وعلى تسٌٌر حَ  ة مع

ه  أن  إال   ."تٌلالقَ  ًَ ضِ رَ "رٌقة صٌان على طَ شبه العُ بما ٌُ  م وبتعلٌق جمٌع الخدماتاهدد باإلقفال التها ٌُ فٌَ وال نَ 

ٌّ   مرفوضا  جملة  وتفصٌال   المصارؾ رهائنَ  الءِ مَ ل بؤخذ عُ التهوٌ من البدٌهً أٌضا  أن ٌكونَ  ٌ  أ ة ا كانت هو

من التشدٌد، وعن قناعٍة  د  باح، ال بُ الم المُ بل الكَ قَ وَ  إٌدٌه.عٌه ومُ وزّ سربٌه ومُ ه ومُ ٌطلقوأهداؾ وؼاٌات مُ 

اللبنانً  باالقتصاد إال مطالبٌة بإعدام فرص النهوض تمطالبة بإفالس المصارؾ لٌس أي   راسخة، على أن  

ال استطردا  نإّكد أن ه  .لّ قِ ستَ ومصرؾ مركزي مُ  نٌعمرتبطة عضوٌا  بوجود قطاع مصرفً مَ  وهً فرصٌ 

التمٌٌز بٌن  مّ هِ كذلك من المُ . قبةرتَ طلق األساسً ألي إعادة هٌكلة مُ نل المحاسبة المُ كِّ شَ تُ  َمناَص من أن

ؼلبٌتهم من أصحاب النفوذ السٌاسً المباشر وؼٌر و"أصحاب المصارؾ" وهم بؤ "النظام المصرفً"

ٌُصبح صعبا  للؽاٌة فً ط ر  وَ التآمر والتَ  شر. َفَكْشؾالمبا ٌ ة  ٌ ةالتداخل المشبوه بٌن  ظلِّ والفساد والزبائن  ملك

  !مستحٌل بهَ صبح المحاسبة أمرا  شِ كذلك تُ ، صرفًالمصارؾ والنظام المَ 

 

المصطلحات سرد مإخرا  إلى مَ  اضٌفللذان أُ ا، لمفتوح" و"اإلؼالق التام""االضراب ا افـُمصطلحا بعد، أم  

ؼطاء  إقرار باتجاهؽط وللض  ، حٌة"دور" الض   تمثٌلِ لِ َتسَتخِدمها المصارؾ  لٌسا سوى وسٌلة ٌ ة،صرفالمَ 

لهم ال ضحاٌا فً أزمة المصارؾ سوى المودعٌن وقد أصبحت أمواف نها.الحقات عَ د شبح المُ بعِ تشرٌعً ٌُ 
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أمام المودعٌن الٌوم سوى االستفادة  بقَ طب". لم ٌَ ة "الش  لطَ د سُ على ٌَ  لن ٌؤتً لٍّ حَ  بانتظار"خسائر مجمدة" 

وفً سٌاق  ح.صلِ أن ٌُ  هُ نُ مكِ ال ٌُ  دَ جمع ومن أفسَ مكنه أن ٌَ ال ٌُ  دَ د  ن بَ مَ . فَ ذبانتظار التنفٌقؾ التنفٌذ من وَ 

 أن   علمُ سائر الشعب ال ٌَ  نفسها فً خصومٍة ثؤرٌة مع الدولة وكؤن المصارؾ رُ وّ صَ زلٌة، تُ ة الهَ ٌ  المسرح

اعٌاتها وانعكاساتها دَ فً األزمة وتَ  ونتضامنمُ  ونتكافلمُ  كاءَ رَ المصارؾ والمصرؾ المركزي والدولة شُ 

إعالن  ال، لٌست أحكام محكمة التمٌٌز هً التً دفعت المصارؾ إلى. هِ تِ درَ وقُ  همسإولٌت بِ سَ حَ بِ  كل   وحلولها

 .هاسدٌدِ سدٌد بضعة مالٌٌن من الدوالرات وكٌفٌة تَ فالمسؤلة تتعدى تَ ، ذ اللحظة األولىناالضراب مفتوحا  مُ 

، ما تبتؽٌه المصارؾ من اضرابها المفتوح هو الدفع بإتجاه التشرٌع من أجل تشرٌع االستنسابٌة وتكرٌسها

ٌ  ص  نَ ٌجاد مخارج للتَ إو الُمالحقاتتنفٌذ  وقؾباإلضافة إلى  ٌ  ل من رفع السر ة وإٌجاد حلول لمراكز ة المصرف

   مة بالعمالت األجنبٌة. و  قَ الت المُ مُ العُ 

 

ت ضَ فَ ً بٌانها، رَ فف .الَمنحىإال تؤكٌٌد على هذا  "الكابٌتال كونترول"السٌاسً على إقرار  لٌس اإلصرارُ 

ٌ ةمٌة ٌكلة المصارؾ بطرٌقٍة تهك  وإعادة هَ  "الكابٌتال كونترول"بط بٌن إقرار جمعٌة المصارؾ الر    َتسخٌف

فً  "كونترول لفـ "الكابٌتا لم.نطق والعِ على حساب المَ ذلك وإن كان  "نتجالمُ "على ركٌز منها الت   أُرٌدَ 

هذه  ؾُ هدُ تَ  ت.ق مباشرة  عند حصول األزماب  طَ لمً هو مجموعة من الضوابط على رأس المال تُ عرٌفه العِ تَ 

ق المصارؾ بِّ طَ تُ ". حساسٌة إخراج األموال"أعلى من  حَ صبِ تُ لِ  االستثمار"حساسٌة "رفع ى ال الضوابط

ى م  سَ عداده تحت مُ إ م  ما تَ  أن   َنَرى ،مد  قَ إنطالقا  مما تَ  بإشراؾ المصرؾ المركزي. هذه التدابٌر العاملة

ؽٌٌر المحتوى مع اإلصرار على معان فً تإ لم بشًء بل ٌبدو وكؤنهإلى العِ  ت  مُ "الكابٌتال كونترول" ال ٌَ 

على رأس  لٌس ضوابطَ  َتدفع السٌاسة من أجل إقرارها مفَ  التً نوصً بتؽٌٌرها توخٌا  للدقة. بالتسمٌةك س  مَ الت  

من بّوابة   Claims Control"ضوابَط على الُمطالبات""كابٌتال كونترول" بل إنه فً حقٌقته  أو المال

قة عمالئها زعوم؟ أهً تلك الفاقدة ثِ المَ  "الكابٌتال كونترول"بق طَ تُ ً التً سَ ة مصارؾ هٌ  أ"َوقؾ التنفٌذ". 

الكابٌتال "ة المصارؾ ولَ ٌكَ بٌن إعادة هَ  بطُ الر   م  تِ ال ٌَ  إذا   ؟ كٌؾهِ عدِ بَ فتوح وباألخّص ِمن منذ قبل اإلضراب الم

ت المصارؾ ضوابط قَ ب  طَ د أن ما الحاجة إلى "كابٌتال كونترول" بع :نسؤل وفً مطلق األحوال ؟"كونترول

الَجهد واإلصرار على  سل منا جدال ، وهذه لٌََست َحقٌقة األمر، أن  أما إذا  ت كما تشاء؟عَ نَ لت ومَ استنسابٌة وحو  

ا،  األموال واإلرهاب، تبٌضالمضاربة وكافحة إلى مُ ان فُ هدُ ٌَ  "الكابٌتال كونترولإقرار "  ٌّ كما هو ُمثبت علم

ٌ ة كمثل فالمصارُؾ لطال وَحَصدت الجوائز على ُحسن التطبٌق قبل أن  FATCAما ارتكزت الى القوانٌن الدول

ا محلٌا ، ف رضنا مع اعتِ  المحلً ما ٌطلبه القضاءب المصارؾ نعِ لتذُ تسري االشاعات بإنزال العقوبات! أم 

ٌ  م عن بُ ك  حَ "الت  على "الفلكلور" و لىع ا، ال شًء ٌُ  ٌن.عد" القضائ  ٌّ ر التصمٌم على تمرٌر "ِتقن الكابٌتال َبرِّ

والمصرفً أقرب إلى العمل االستقصائً  ، االقتصاديجعل هذه المعطٌات التحلٌل المالًتَ  " اآلن .كونترول

 ل.مَ وال جَ  فٌهالذي ال ناقة لنا 

  

وٌض أي وبتقالن قدي  االقتصادعتمده المصارؾ بتكرٌس قؾ الذي تَ لً الس  اصعٌدي العساهم السلوك الت  ٌُ 

سدي خدمة تُ إن ما ما تفعل، نها بِ إ .َعهاستدامة مَ ى لبناء عالقات مُ الثقة بالمصارؾ أو حت   الستعادةٌة دِّ فرص جِ 

 ُسلطةوعن  موازٌة خارجة عن السٌاسات الحكومٌة ، ال بل اقتصاداتموازٌا   لكل من ٌرٌد فً لبنان إقتصادا  

ٌ  ، عن ولةالد    ض األموال واإلرهاب.ٌؾ مكافحة تبٌدَ هَ تتبع حركة األموال بِ  ةمٌزان المدفوعات وعن إمكان
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ام ك  افون وحُ الصر   دُ دِّ حَ بالجمعٌات وٌُ  ًصرفمَ نظام الفٌه ال لُ بدَ ستَ ٌُ  لبنانٌ  أهذا هو لبنان الذي ترٌده المصارؾ؟

ٌ  ال سٌاسالظ    ة ؟ته النقد

 

ٌ   االنتقال هو المطلوب ومن "اإلقتصاد  عن السٌاسة مصرفً مستقلٍّ ظام ة" إلى نِ ٌ  ة السٌاسمن "المصرف

 السٌاسً" إلى "اإلقتصاد المإسسً"...

شكٌل رئٌس للجمهورٌة وتَ  هو انتخابالمطلوب  العبور إلى المإسسات، إلى الدولة... هو المطلوب

 حكومة... 

َقع! ٌَ ٌَهَتّز ... وكل  شًء قد   أوقفوا المراوحة فكل  شًء 

  

 جرٌدة نداء الوطن فً  –رفٌق خوري  –ٌنهار  دبل فً القٌامة ٌوم سٌنارٌو

00/20/0202 

 

ال ػيٝ ُِز٘خٕ ٣ٌٖٔ ٣ٝٔظط٤غ إٔ ٣ئ٣ًٚ ًٔخ كؼِض ٝال طِحٍ حُٔخك٤خ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُٔخ٤ُش ٝح٣ٞ٤٘٤ِ٤ُٔش حُلخًٔش 

ٝحُٔظلٌٔش. ٝال كخؿش ح٠ُ طوط٢٤ أ٢ًَ٤ٓ ٝؿ٤َ أ٢ًَ٤ٓ إلكيحع ك٠ٟٞ ك٢ ُز٘خٕ، ألٗ٘خ ٗؼ٤ٖ ك٠ٟٞ 

ُٔل٤ِش. ٝاًح ُْ طٌٖ حإل٤ٜٗخٍحص ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُٔخ٤ُش ٝحإلهظٜخى٣ش ٝحإلؿظٔخػ٤ش ٢ٛ حُز٤٘ش حُظلظ٤ش ٓ٘ـُٞش رخ٤ُي ح

ُِل٠ٟٞ، ك٤ٌق طٌٕٞ حُل٠ٟٞ؟ ٝاًح ًخٗض حُٔٔئ٤ُٝش حُٔزخَٗس ػٖ ٛ٘غ حإل٤ٜٗخٍحص طوغ ػ٠ِ حُلخ٤ًٖٔ 

ٍؿ٤خً، ٝحُلخُٕٔٞ رؼٍٞس ٖٓ ٝحُ٘خك٣ٌٖ، كبٕ حُـخٗذ ح٥هَ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش ٣ظلِٔٚ حُٔظلَؿٕٞ ػ٤ِٜخ ىحه٤ِخً ٝهخ

ىٕٝ ٗظ٣َش ػ٣ٍٞش ٝٓ٘ظٔش ػ٣ٍٞش، ٝحُٔٞىػٕٞ ح٣ٌُٖ ٣وزِٕٞ حإلًالٍ أٓخّ حُٜٔخٍف رٜٔض، ٝحُٔٔظِٕٔٔٞ 

ُـطَٓش حُوٞس حُِٔٔلش، ٝحُ٘خهزٕٞ ح٣ٌُٖ ٣ؼ٤يٕٝ اٗظوخد حُلخٓي٣ٖ ٝحُِٜٞٙ َٝٓطٌز٢ حُـَحثْ حٌُز٤َس 

 .حُٔٔ٘ٞػش ٓلخٓزظْٜ

 

٠ِ حُؼَٔ ُِوَٝؽ ٖٓ ٛخ٣ٝش حألُٓخص حُؼ٤ٔوش، ٝحُزيء ربٗظوخد ٍث٤ْ ٣وٞى ٤ٓخٓش ًُي أٗٚ ال أ٣ُٞٝش طظويّ ػ

حُوَٝؽ، ال ٍث٤ْ ُظؼ٤ٔن حُٜخ٣ٝش. ٌُٖ ٓلٍٞ حُظؼط٤َ ٣َٜ ػ٠ِ طؼو٤ي حُٜٔٔش حُٜؼزش رل٤غ طٜزق ٜٓٔش 

ٖ ٓٔظل٤ِش. ٝٓخ ٣ٔخػيٙ ٤ُْ كو٢ ػـِ هٟٞ حُظ٤َٜٔ ػٖ طٞك٤ي حُٔٞحهق رَ أ٠٣خً ٝحهغ حُوَِ ك٢ حُٔٞح٣ُ

حُيحه٤ِش ٝحُوخٍؿ٤ش. كل٢ حُيحهَ ٓٞح٣ُٖ هٟٞ ٓوظِش: هٞس كخث٠ش ٤ٗؼ٤ش، طًَّ٘ ٝٗزٚ ؿ٤خد حُُٕٞ ح٢ُ٘ٔ، 

اٗؤخّ ٤ٔٓل٢ كخى، ٝهِن ى١ٍُ ًز٤َ. ٝػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُؼَر٢ ٝحإله٢ٔ٤ِ ٝحُي٢ُٝ هَِ ك٢ ٓٞح٣ُٖ حُٜٔخُق 

أٓخّ حُوخثل٤ٖ ػ٠ِ ُز٘خٕ ٖٓ اًظٔخٍ  ٝحُلٔخرخص، ال ك٢ حُوٟٞ، ك٤خٍ حُٟٞغ حُِز٘خ٢ٗ. ٖٝٓ ٛ٘خ طؼخظْ حُظلي١

حإل٤ٜٗخٍ. ٖٝٓ ٛ٘خ أ٠٣خً طلخٛش حُظلخ٣َ ػ٠ِ حُ٘ـٍٞ حَُثخ٢ٓ، ريٍ ِٓجٚ، ٝحإلَٛحٍ ػ٠ِ اؿَحءحص طَه٤ؼ٤ش 



48 
 

 .ُظزيٝ ًؤٜٗخ حُزي٣َ ٖٓ حإلٓٔخى حُٔزخَٗ رخٌُِٔ٘ش

 

ؼ٤َس حُٜٔخُق، ٝال ؿيٟٝ ٖٓ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ كٌٞٓش ط٣َٜق حألػٔخٍ. ك٢ٜ ه٤ِِش حُل٤ِش ٝحُٜالك٤خص، ً

ٓظؼيىس حَُٔؿؼ٤خص، ٝٓلٌٞٓش روٞس حُ٘خك٣ٌٖ. ٝال كخثيس ٖٓ حُٔٞحػع حُظ٢ طيػٞ حُٔـِْ ح٤ُ٘خر٢ ح٠ُ إٔ ٣ٌٕٞ 

ٓـِْ ٗٞحد حُ٘ؼذ، ال اهطخػخً َُث٤ٔٚ. كخٌَُ ٣ظطِغ ح٠ُ ٓخ ٣يٍٝ هخٍؽ حُلٌٞٓش ٝحُزَُٔخٕ ٖٓ ؿخٗذ حُوٞس 

رٖٔ ط٣َيٙ ٝطيٍى أٜٗخ ُْ طؼي طٔظط٤غ كَٟٚ ًٔخ كؼِض ك٢ حٌُٔٔٔش رٜٔخ ٝحُٔؼطِش َُٔء حُ٘ـٍٞ حَُثخ٢ٓ اال 

 ."حُٔخرن، ػْ طؼِٖ أٗٚ "ُٞ حؿظٔؼض ًَ ىٍٝ حُؼخُْ ُٔخ طٌٔ٘ض ٖٓ طـ٤٤َ ٓٞهلٜخ

 

ٝٓخ ٣ظٜيٍ حألٓجِش ٝحُظل٤ِالص ٝحُظٞهؼخص ٛٞ ٛيف ح٤ُٔي كٖٔ َٜٗهللا ٖٓ اهظ٤خٍ ٌٛح حُٞهض حُلَؽ 

حُوخٍؽ. ك٤ِْ أَٓحً ه٤َِ حُيالالص أهٌ رِي ٣ٜ٘خٍ ح٠ُ ٓؼخٍى أًزَ ٝحُٜؼذ ُِظٜي٣ي روِذ حُطخُٝش ػ٠ِ حُيحهَ ٝ

ٓ٘ٚ رٌؼ٤َ: ٓٞحؿٜش ٓغ أ٤ًَٓخ، اكيحع ك٠ٟٞ ك٢ حُٔ٘طوش ٍىحً ػ٠ِ حُل٠ٟٞ ك٢ ُز٘خٕ، حُظ٣ِٞق ُـ"ؿٔخػش 

أ٤ًَٓخ" أ١ حُٔؼخ٤ٍٟٖ رـ"هٔخٍس ًَ ٢ٗء"، ٝكَد ٓغ آَحث٤َ ٖٓ ىٕٝ اػظزخٍ إلطلخم ط٤َْٓ حُليٝى 

 .خ. ٝال أكي ٣ـَٜ ح٠ُ ٓخًح ٣وٞىٗخ ًُي، ٖٝٓ حُـٜش حُٔٔظل٤يس ٖٓ حُظ٣ِٞق ر٤ٔ٘خ٣ٍٞ ٣ّٞ حُو٤خٓشحُزل٣َش ٓؼٜ

 

 .ٝ"ٓخ أًؼَ حُؼزَ ٝأهَ حإلػظزخٍ"، ًٔخ هخٍ حإلٓخّ ػ٢ِ

 

 

 Israel on brink of ‘constitutional collapse’, president warns – 

Financial Times – 12/2/2023 

 

Israel’s president has appealed to the hardline new government to delay a contested judicial overhaul, 

warning that mounting political polarisation had left the country “on the brink of constitutional and 

social collapse”. 

 

In a primetime address on Sunday night, Isaac Herzog urged the new administration, headed by Prime 

Minister Benjamin Netanyahu, to seek a compromise with its political opponents over the judicial 

reform, warning that “we will all lose, the state of Israel will lose”, if no consensus was reached. 
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“I feel — we all feel — that we are barely a moment before a clash, even a violent clash,” Herzog said in 

his speech, which was delivered the evening before Israel’s parliament is due to begin voting on the 

overhaul. 

 

“We are no longer in a political debate but on the brink of constitutional and social collapse.” 

 

Since taking office late last year, Netanyahu’s government, which unites his Likud party with an array of 

ultrareligious and ultranationalist groups and is widely regarded as the most rightwing in Israeli history, 

has made overhauling the judiciary one of its main priorities. 

 

Proponents argue the changes — which will give the government control over the appointment of 

judges and all but eliminate the top court’s ability to strike down legislation — are needed to rein in a 

judiciary that has used powers it was never formally granted to push a partisan, leftwing agenda. 

 

But critics of the plan, who include numerous serving and former judicial officials, the opposition, former 

central bank chiefs, and executives from Israel’s crucial tech sector, have warned it will fatally 

undermine Israel’s checks and balances, allow minority protections to be eviscerated, and damage 

Israel’s business climate. 

 

In recent weeks, tens of thousands of Israelis have taken to the streets to protest, with more than 

099,999 people joining the largest demonstrations in Tel Aviv, the country’s liberal bastion. Another 

protest is due outside the Knesset in Jerusalem on Monday as it begins to vote on the first part of the 

overhaul. 

 

In his speech on Sunday night, Herzog — a national figurehead whose powers are largely ceremonial — 

acknowledged that aspects of the judiciary were in need of reform, and that “changes can be completely 

legitimate”. 

 

But he warned that, in their current form, the proposals put forward by the government had sparked 

deep concerns over “potential harm to the state of Israel’s democratic institutions”. 
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To defuse the crisis, Herzog called for talks between the government and its opponents, based on five 

principles, including a new framework for the legislative process, a clearer delineation of the top court’s 

powers, and a process for appointing judges in which neither the government nor the judiciary 

automatically had a decisive say. 

 

Netanyahu did not immediately respond to Herzog’s speech but other members of Likud dismissed the 

call for compromise. 

 

“Hypocrisy is the name of the game and we have long since finished participating in it,” communications 

minister Shlomo Karhi wrote on Twitter. “Continue with the reforms with all our might.” 

 

Opposition politicians welcomed Herzog’s intervention. Yair Lapid, who heads the largest opposition 

party, Yesh Atid, said the president’s proposals were a reasonable framework for discussion. He called 

for the government’s overhaul to be “immediately suspended” as a precondition for talks. 

 

“Until then, the struggle will continue, the protests will not stop,” he wrote on Twitter. “We are fighting 

for the values of the Declaration of Independence, and for the very idea of living here together as one 

people.” 

 

Separately, Israel’s security cabinet said on Sunday night that it would give formal recognition to nine 

settler outposts in the occupied West Bank and that officials would approve further construction in 

existing settlements. It was the first such move since the new government took office. 

 

Most of the international community considers the settlements illegal. Officials from Israel’s key ally, the 

US, have previously warned against such moves. 

 

 The Syrian earthquake is not a free pass for Assad - Financial Times 

- 14/2/2023 
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It is a certain kind of dictator who uses a deadly earthquake to rehabilitate 

himself with the international community while posing for pictures in a disaster 

zone with his wife. Then again, President Bashar al-Assad also took a victory lap 

around Aleppo last summer with his family, as though on a cultural day trip, 

despite his own forces having dropped barrel bombs on the city for years. 

 

Assad, a pariah for the past decade, has reason to feel confident again. He’s 

received condolence calls from allies such as Russia’s Vladimir Putin but also from 

those who had shunned him, such as Egypt’s president Abdel Fattah al-Sisi. The 

UAE’s foreign minister Abdullah bin Zayed al-Nahyan has returned for a third visit, 

after breaking the ice in November 2021. Syrian officials are back on international 

media, calling for an end to western sanctions and claiming they are hampering 

relief efforts. In fact these sanctions contain exemptions for humanitarian aid, 

which have continued to flow to Damascus through the UN in recent years. 

 

More than 60 aircraft carrying international aid have now landed in Syrian 

government-held areas, including Aleppo — mostly from friendly countries such 

as Iran, Iraq and the UAE. But Saudi Arabia, which has previously been reluctant 

to rekindle ties with Damascus, has sent a plane carrying 35 tonnes of aid to 

Aleppo, the first of several. Every effort should be made to help the Syrian people 

affected by the earthquake, whether in government or opposition-held 

territories. But this must not lead to Assad being welcomed back into the 

international community: rewarding impunity will only breed future instability. 

 

Since Barack Obama’s infamous 2903 U-turn on his red line over chemical 

weapons, followed by Russia’s full-on military intervention to prop up Assad, the 

US approach has been to cauterise the Syrian wound. Toppling Assad is too costly, 

but withdrawing American troops from the north-west would hand him a victory. 

As the influx of refugees into Europe abated and the threat of terrorism was 

contained, the status quo, though disastrous for Syrian civilians, was accepted by 
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all. The diplomatic momentum created by the earthquake will make this difficult 

to maintain. 

 

Beyond sending humanitarian aid and tweaking sanctions to allow some financial 

transactions, the US is unlikely to envisage a wholesale change of policy towards 

Syria. A state department spokesman told me that “now is not the time for the 

regime to leverage natural disaster to their benefit”. But this is precisely what 

Damascus is doing — alongside its allies Russia and Iran — and the US should not 

simply cede the ground. 

 

Before the earthquake, Assad’s grip over the territory under his control looked 

untenable, with the economy collapsing, day-long power cuts and Iran doubling 

the price of its oil supplies to Syria and demanding prior payment. Now, Assad 

looks set to benefit directly from international aid destined to Syrians. Repeated 

investigations have shown that regime officials, including some under sanctions, 

siphon off aid. The government skims funds by manipulating the exchange rate. 

Assad is also positioning himself as a solution to the wicked problems he has 

created — by making the minor concession of allowing aid to enter rebel-held 

north-western Syria through more than one border crossing, for three months. 

Russia has repeatedly vetoed UN resolutions to expand aid delivery to the north-

west. Assad will now expect a reward. 

 

In 1990, when George HW Bush built his coalition against Saddam Hussein to 

liberate Kuwait, he was eager for Arab participation, and Syria got on board. The 

unspoken, unwritten quid pro quo was that Hafez al-Assad would gain full control 

of nearby Lebanon, 15 years into a bloody civil war in which Syria was also an 

actor. After Kuwait was liberated, Bush declared a new world order. The US 

extracted further concessions from Damascus such as help with the release of 

American hostages still held in Lebanon. At the time, it looked like a good deal. 

But the Lebanese paid the price, living under a 15-year Syrian occupation that 
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entrenched corruption, sectarianism and the stranglehold of Hizbollah. It has now 

all come crashing down in a spectacular way. 

 

The UAE and Jordan are among those arguing that ostracising Assad for 12 years 

has led nowhere. They are not wrong. But with more than a half million dead, 

millions displaced and fleeing abroad, and thousands still missing in Assad’s 

dungeons, there is no return to the way things were. The price to be exacted from 

Assad should be high, verifiable, and any concessions to him reversible. Syrians 

should neither be forgotten nor offered as a sacrifice in hasty compromises 

because the region and the west have been worn out by his intransigence. 

 

 Saudi Arabia seeks place on tourist map with ambitious foreign 

visitor push - Financial Times - 1/02/2023 

 

For centuries, Muslims believed the rock-cut tombs of Hegra were the ruins of an 

ancient civilisation cursed by God for its hubris. Unless they bowed their heads 

and wept, tradition said, visitors might meet the same fate. 

 

The Unesco site, and nearby AlUla, where visitors can stay in luxury chalets 

nestled between the cliffs, are among the crown jewels of an ambitious project to 

turn the kingdom better known for oil and its strict adherence to conservative 

Islam into a tourist and entertainment hub. 

 

Saudi Arabia wants to lure 100mn visitors annually by the end of the decade. It 

already welcomes millions of people to the Muslim pilgrim sites of Mecca and 

Medina, and saw a surge in domestic tourism during the pandemic, when those 

who typically travelled abroad spent their vacations at home. 
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But the country has never been on the list of traditional tourism destinations. And 

despite its ambitions, questions remain about whether the deeply conservative 

kingdom, where alcohol is forbidden and unmarried couples theoretically face 

prosecution, can compete with the party vibe of Dubai or the mix of beaches and 

history found in Egypt. 

 

“Saudi Arabia’s tourism ambitions have a lot to work with, but there’s still a lot of 

work to do,” said Robert Mogielnicki, a political economist and senior non-

resident fellow with the Arab Gulf States Institute in Washington. 

 

The tourism drive is part of Saudi Arabia’s efforts to diversify its economy away 

from oil revenues. It has coincided with social reforms that have allowed women 

to drive, introduced mixed-gender events such as concerts and curbed the role of 

the country’s religious police. 

 

Planned projects include a luxury complex spanning more than 20 Red Sea islands, 

with a soft launch set for later this year. Saudi Arabia also describes its planned 

Neom development as “the world’s most ambitious tourism project”. 

 

In the capital Riyadh, the Al-Diriyah Gate project has been built on the site where 

the ruling al-Saud family conquered and united the country. The project, which 

the government claims will become “one of the world’s great gathering places”, 

includes a Unesco heritage site, hotels and fine dining restaurants. Much of the 

work on the various projects is being financed by the kingdom’s $699bn Public 

Investment Fund. 
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“The tourism ambitions are attached to these big projects,” Mogielnicki said, 

adding that turning them into reality was “going to be the most difficult hill to 

climb”. Of the challenges the Saudis faced, he added: “Not only is the goal to 

bring in lots of people, but then you have the feasibility of the projects 

themselves and the infrastructure.” 

 

Tourism minister Ahmed Al-Khateeb said the aim was to lift the sector’s 

contribution to gross domestic product from 3 per cent to 10 per cent by 2030, 

and for tourism to provide one in 09 jobs in the country. “Which means we need 

to create 0mn jobs in 09 years,” he told the Financial Times. 

 

As part of this, incentives are being offered to airlines while visas, previously 

difficult to obtain, are electronically available for nationals from almost 50 

countries, including the US and UK. Anticipating the new arrivals, Al-Khateeb’s 

ministry is training 100,000 Saudis a year to serve in the sector, some at culinary 

and hospitality schools abroad. 

 

Advertisements for the projects flood social media, and the country has invited 

influencers to promote them. Yet attracting visitors will be far from 

straightforward. 

 

Saudi Arabia’s image has been tarnished, particularly in the west, by its reputation 

for human rights abuses, with convicted prisoners executed and long sentences 

handed down to Saudis who criticised the authorities. At least 147 people were 

executed in the country last year, according to Reprieve, a human rights group. 

Some visiting Instagrammers have been criticised on social media for ignoring the 

problems. 
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Privately, Saudi officials are under no illusion that they can compete with Dubai or 

Egypt any time soon. Their hope is that the Red Sea resorts can initially attract 

Saudis who usually vacation abroad and visitors from other Gulf countries. 

 

Saudi Arabia recorded 67mn visitors, including domestic and religious tourists, in 

2021, according to official figures. Kuwait, India, Egypt, Pakistan, Qatar and 

Bahrain were their main countries of origin, and one tourism official 

acknowledged that it would be a while before western or East Asian tourists 

showed interest in significant numbers. 

 

One problem the authorities face is the absence of alcohol. Rumours have been 

rife for years that resorts and special economic zones would one day permit 

alcohol but the topic remains hugely controversial in the birthplace of Islam. 

 

Officials privately concede it will eventually happen, quietly and discreetly, just as 

the authorities have turned a blind eye to the drinking of alcohol in gated 

compounds populated by westerners. 

 

A “don’t ask, don’t tell” approach has been adopted for tourist couples who 

legally should be married to share a room. The government has also moved to 

criminalise “damaging the reputation of the tourism industry” in an effort to 

discourage critics from posting pictures of bikini-clad sunbathers that would likely 

enrage conservatives. 

 

Another issue is that, while Saudi Arabia has high-end hotels, the wider tourism 

infrastructure is lacking. Moving around Riyadh, where there is no metro system 

and taxis are few and notoriously fickle, can be frustrating. The government has 

vowed to develop both the infrastructure and labour market to service tourists. 
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For now, the small numbers of western tourists who do make their way to Saudi 

Arabia are usually the more adventurous types. Filippo Amone, an Italian 

economist visiting the ruins of AlUla with his girlfriend, said they had found the 

site on the internet and decided to see it for themselves. 

 

“We’re the kind of couple who prefer to visit places where we find new things and 

learn,” he said. 

 

 Egypt’s economic woe spreads across all classes - Financial Times - 

16/2/2023 

 

Outside the Cairo bicycle shop where he works as a mechanic, Ahmed bemoaned 

soaring prices and the absence of customers in Egypt’s crisis-hit economy. 

“People have stopped buying and there isn’t as much repair work,” said the father 

of three teenagers, who did not want to give his surname. “So we’re buying less 

meat — it’s once or twice a month at most,” he said, adding that his modest 

wages had failed to keep up with the surging cost of basic goods. 

“Look at the price of eggs. If I gave each child an egg for breakfast, how much 

would that cost?” 

After three devaluations in 2022, the Central Bank of Egypt floated the pound in 

January to meet an IMF condition for a $3bn loan, the country’s fourth bailout 

from the fund since 2016. The move, coupled with a foreign currency crunch 

causing shortages in imported goods, has sent inflation soaring and imposed even 

greater hardship on millions of poor families. 

The Egyptian pound has halved in value against the dollar, falling from E£15.8 to 

the US currency in March 2022 to E£30.5 this week. Annual urban inflation stood 
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at 25.8 per cent in January, its highest level in five years. Annual food price 

inflation in urban areas soared 48 per cent in January. 

The dollar shortage was partly sparked by Russia’s full-scale invasion of Ukraine, 

which led portfolio investors to pull $20bn from the country. This has eased 

slightly as a result of the devaluation but the cost of living crisis is affecting 

Egyptians of all classes and not just the poor such as Ahmed. 

Inji, a homeopath living in an upscale part of Cairo who also did not give her 

surname, tries to avoid visiting the dentist to save money and instead waits for 

her toothache to recede. 

“If I go, I’ll have to pay for an X-ray and E£499 for the journey there and back,” 

she said. “Now I calculate every trip I make.” 

For Egyptians this is a grim reminder of the 2016 devaluation that accompanied a 

$12bn IMF loan package. Inflation soared to 30 per cent and millions were driven 

into poverty. Seven years later, 69 per cent of Egypt’s 095mn population can be 

classified as poor or vulnerable, according to the World Bank. 

The ramifications of the Ukraine war exposed the weakness of the country’s 

economic model since the 2906 agreement, analysts said. Inflows of “hot money” 

from investors attracted by one of the highest interest rates in the world into 

short-term debt ensured that foreign currency was readily available. 

But the exit of those funds has created a currency crisis in a country that is heavily 

dependent on imports of food and other goods. 

Despite international praise for reforms that were part of the IMF deal, such as 

cuts in energy subsidies, Egypt’s private sector has stagnated while the 

government poured billions into infrastructure projects, usually overseen by the 

military. 

Some of these ventures were needed but others were criticised as vanity projects, 

such as the building of a new capital outside Cairo. Businesses have argued that 

the expanding role of the military in the economy had spooked private and 
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foreign investments wary of competing with the country’s most powerful 

institution. 

Under its latest agreement with the IMF, Cairo will implement reforms to boost 

private sector participation. A state-ownership policy endorsed by President 

Abdel Fattah al-Sisi defines the sectors that are not considered strategic, from 

which the state has undertaken to withdraw. The government last week 

announced plans to offer stakes in dozens of state companies for privatisation. 

The IMF has also demanded greater transparency and regular reporting of the 

finances and tax payments of state and military enterprises. 

Sisi said this month that military-owned companies paid tax and utility bills and 

did not compete unfairly with the private sector. He also repeated an earlier 

assertion that all could be opened up for private sector participation. 

“We’ve argued for some time that a crucial step to unlocking faster productivity 

growth and higher economic growth in the long run will be to reduce the 

footprint of both the state and the military in the economy,” said James 

Swanston, an economist at Capital Economics, a London-based consultancy. 

“This will allow for greater competition and entice foreign investors into Egypt, 

which should allow for a transfer of technology and knowledge to boost economic 

growth over a longer horizon.” 

In the short-term, however, inflation is expected to increase further, to “peak at 

around 26 to 27 per cent year on year as the impact of earlier falls in the pound 

continues to push up non-food inflation”, he added. 

The government has postponed electricity price increases and expanded social 

protection programmes to cover almost a quarter of the population to mitigate 

the effects of inflation. 

But Egyptians already battered by high prices fear they will face even steeper 

inflation. “All prices have increased but incomes have not,” said Robert Botros, a 

family therapist, who added that clients were cutting down on visits to save 

money. 



60 
 

His children’s school fees have jumped 59 per cent since the start of the school 

year in September, and the family has stopped going to fast-food restaurants to 

rein in their expenses. 

“I’m now worried they’ll increase fuel prices, which will increase the cost of 

everything, starting with fruit and vegetables,” Botros said. “I don’t see anything 

to make me feel reassured.” 

 

 


