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 المحتوى

 

عباس  -االزمات فً لبنان تتواصل وتتفاقم... هل العلّة فً النظام ام فً المنظومة؟ملح االرض:  -

 خلف

 

ماذا تنتظرون اكثر لتتخلوا عن مناكفاتكم وانانٌاتكم وتبادروا النقاذ الوطن قبل فوات مع االحداث:  -

 سعٌد الغز –االوان؟

 

 احود الغش – ًىوٌحوغٍز  تٌافسٍح  الحزب الثاردجمقال سٌاسً:  -

 

ــاش غسان د. – تموٌه الحقٌقة وتجهٌل الفاعلمقال اقتصادي:  - ٌّ  الع

: سٌح هزاجعح قاًىى الٌقد والتسلٍف للثٌاى: الدولزج الشاهلح تطغى على أي 4245: مالٌةدراسة  -

 4245كاًىى الثاًً  26جزٌدج الجوهىرٌح فً  –د. سهام رسق هللا  – ًظام صزف للٍزج

 

جزٌدج  - رئٍس حكىهح على تارٌخ إسزائٍل؟ 35أي تصوح سٍتزكها ًتٌٍاهى تٍي :  تحقٌق سٌاسً -

 4245كاًىى الثاًً  42 –الشزق االوسط 

 

 تكوٌن إعادة.. تطبٌق إلى تحوٌلها كٌفٌة فً الجمٌع ٌتخّبط نظرٌة: تحقٌق مالً اقتصادي -

 كانون 02  - الوطن نداء جرٌدة – عطوي باسمة -! المجّنح والخٌال العادي الخٌال بٌن... الودائع

 0702 الثانً

 

 نافذة على فكر كمال جنبالط: -

 آراء ومواقف -

 لبنان دولة مدنٌة علمانٌة تحترم مبادئ االدٌان 

  لبنان والفكرة العربٌة 

 من اقواله: -

 بٌان الى االمة اللبنانٌة الكرٌمة 

 الى الذٌن باعوا نفوسهم  

 الخارجٌة المثلى للبنان واهدافهاالسٌاسة مطالب ومشارٌع اصالحٌة :  -
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 فً عربٌة نٌوز سكاي - 0702 فً العمل مجاالت من المزٌد تقتحم التكنولوجٌاعلوم وتكنولوجٌا:  -

 0702 الثانً كانون 07

 

الثاًً  كاًىى 10 جزٌدج اللىاء – هل تعاًً هي الثلغن الصثاحً؟.. هذٍ أتزس األسثابصحة وغذاء:  -

4245  

 

 اخبار الرابطة -

 

 الصحافة اخترنا لكم:من  -

 

 فً االوسط الشرق جرٌدة – مٌرغنً عثمان - الفاشٌة ومخاوف... الدٌمقراطٌات محنة 

 0702 الثانً كانون 00

 الثانً كانون 00 فً الشروق بوابة موقع – الصاٌغ نصري - ٌشبهنا مستقبال نرٌد ال 

0702 

 االوسط الشرق جرٌدة – الشقٌران سلٌمان فهد - والغرب بالشرق الهوٌة مفهوم تحدٌات 

 0702 الثانً كانون 00 فً

 فً االوسط الشرق جرٌدة – شقرا أبو إٌاد - السٌاسة آفات أرباع ثالثة سبب... الخوف 

 0702 الثانً كانون 00

 عن - نتنٌاهو؟ الغرب ٌوقف ال لماذا.. المدنٌة والدولة الدٌمقراطٌة تقوٌض محاوالته رغم 

 0702 الثانً كانون 00 فً تٌسدال سٌمون –" البرٌطانٌة غاردٌان ذا" صحٌفة

 Unrest and unsettled leaders bode ill for the Middle East in 2023 - 

Financial Times - 23 Jan 2023  

 European investigators arrive in Beirut for corruption probe - 

Financial Times - 16 Jan 2023 

 Netanyahu defends judiciary reforms in Israel after protests - 

Financial Times - 8 Jan 2023 

 

 

 

 

 مالحظة: المقاالت والدراسات التً تنشر فً "فرح" تعّبر عن آراء كاتبٌها
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عباس  -العلّة فً النظام ام فً المنظومة؟االزمات فً لبنان تتواصل وتتفاقم... هل ملح االرض:  -

 خلف

"فً لبنان ازمة متفاقمة وال ٌفٌد ان ننكرها. والفرقة ال تزال هً هً ، والتسابق على النفوذ بٌن الطوابؾ 

من اجل السٌطرة السٌاسٌة واالقتصادٌة الٌزال على اشده. والكٌانات السٌاسٌة المذهبٌة ال تزال قابمة ، 

ة والدٌن ٌستمر المحور االساسً للتوجٌه السٌاسً واالجتماعً فً ؼٌاب التوجٌه والخلط بٌن السٌاس

 الوطنً."

 (4/4/9959)المرجع: مقال لكمال جنبالط فً جرٌدة االنباء بتارٌخ 

، فهل تعدلت هذه االوضاع بعد 9959هذا الوصؾ لالوضاع ؼٌر السلٌمة فً لبنان اعلنه كمال جنبالط سنة 

كلها تإكد العكس مع استمرار االزمات وتفاقمها رؼم تبدل العهود الرباسٌة  والحكومٌة  هذا التحذٌر؟ الوقابع

والنٌابٌة . وال نجافً الحقٌقة اذا قلنا ان اصرار ارباب  السٌاسة والسلطة على االستمرار فً نهجهم القابم 

الطوابفً الذي ٌقدم المصالح  على سوء ادارة التنوع اللبنانً الفرٌد، والتمسك بالنظام الطابفً  الكونفدرالً

الوطنٌة االمر الذي حال دون اقامة دولة فعلٌة  فاعلة فً لبنان ،   الشخصٌة والفبوٌة والمذهبٌة على المصلحة

 .9975بل اكثر من ذلك اوصل البالد الى التفكك واالقتتال الطابفً سنة 

الحركة الوطنٌة ، فاقترح باسمها فً آب  استشعر كمال جنبالط مخاطر هذا االقتتال وكان وقتها ٌتولى قٌادة

 ، برنامجاً اصالحٌاً انقاذٌاً هذه ابرز بنوده: 9975سنة 

الؽاء الطابفٌة السٌاسٌة فً التمثٌل الشعبً واالدارة والقضاء والجٌش واعتماد التمثٌل النسبً  فً  -9

المشاركة الشعبٌة فً  سنة. وتوسٌع مجال 98االنتخابات النٌابٌة والبلدٌة ، وخفض سن االقتراع الى 

مجالس اقلٌمٌة تستحدث فً المناطق لممارسة الالمركزٌة االدارٌة والتنموٌة ووضع شرط الكفاءة 

 العلمٌة واالخالقٌة والصدقٌة لقبول الترشح لهذه المناصب على اختالفها.

 احداث مجلس تمثٌلً آخر لمصالح وكفاءات اللبنانٌٌن وتكتالتهم على صعٌد الدولة . -2

 ث مجلس شٌوخ مهمته المحافظة على احترام التنوع الطابفً فً لبنان احدا -3

 اعتماد االستفتاء الشعبً المباشر بشؤن القضاٌا المهمة وطنٌاً  -4

 فصل النٌابة عن الوزارة  -5

اقامة محكمة علٌا للبحث فً دستورٌة القوانٌن واالنظمة ولمحاسبة المسإولٌن فً الدولة استناداً الى  -6

ر المشروع ، واخضاع النواب والوزراء والرإساء والسٌاسٌٌن لرقابة دٌوان قانون االثراء ؼٌ

 المحاسبة فً ثرواتهم ومصارٌفهم .

 اقرار قانون مدنً اختٌاري  لالحوال الشخصٌة ، وازالة كل اشكال التمٌٌٌز ضد المرأة. -7

ر والتكتل النقابً ازالة القٌود الالدٌموقراطٌة التً تحد من الحرٌات االساسٌة كحرٌة الرأي والتعبٌ -8

 والحزبً.
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هذه االصالحات اعتبرها المعلم كمال جنبالط اساساً صالحاً لتسوٌة تارٌخٌة انقاذٌة تنقل لبنان من كونفدرالٌة 

الطوابؾ الى الدولة المدنٌة الوطنٌة . ولكن هذه التسوٌة التارٌخٌة لم ٌتم التوافق علٌها اال الحقاً حٌث اعتمد 

 الذي جرى دمج اصالحاته االساسٌة الحقاً فً الدستور اللبنانً. 9989الطابؾ سنة  بعض مبادبها فً اتفاق

والبد لً وانا بصدد اعداد هذا المقال ، سوى التنوٌه بفقٌد لبنان الصدٌق الكبٌر السٌد حسٌن الحسٌنً ربٌس 

فً تارٌخ لبنان الحدٌث المجلس النٌابً السابق الذي انتقل من هذه الدنٌا الى عالم البقاء، للدور الذي لعبه 

كعّراب التفاق الطابؾ ، وساع دابم للتوفٌق والتسوٌة بٌن اللبنانٌٌن ولنقل لبنان من دولة المحاصصات 

 المذهبٌة الى دولة المواطنة العادلة والجامعة .

ابؾ وما نؤسؾ له حقاً، الى جانب تؤسفنا على ؼٌاب السٌد حسٌن الحسٌنً ، هو ان اٌاً من احكام دستور الط

الى الٌوم ، االمر الذي اوصل البلد  9991واصالحاته لم تنفذها المنظومة التً توالت على السلطة منذ العام 

االن الى تفاقم االزمات وشمولها كل المجاالت على كل المستوٌات ، وسط شؽور رباسً وشلل حكومً 

، والعامل المعطل لكل اصالح وقضابً واداري  ومإسساتً ، وفشل نٌابً ، وانسداد فً االفق المنظور 

 وبكل تؽٌٌر هو التمسك بالنظام الالدٌموقراطً السابد وبالمنظومة الفاسدة التً تدٌره.

وعلى ضوء كل ما اشرنا الٌه، نضع اللبنانٌٌن امام الحقابق الدامؽة بؤن النظام القابم  والمنظومة القابضة 

ى الكٌان والبقاء ، وان السبٌل الوحٌد للخروج من على السٌاسة والسلطة اصبحا ٌشكالن خطراً داهماً عل

االنهٌار وتفادي مخاطر الزوال هو فً التوافق ولو متؤخراً على تسوٌة تارٌخٌة طال انتظارها ، رسم 

خرٌطتها  المعلم المصلح كمال جنبالط ، وجسدها دستور الطابؾ، تنتج قٌادات سٌاسٌة جدٌدة شابة 

ووطناً موحداً. وما نسمعه الٌوم من دعوات فبوٌة كالفدرالٌة والتقسٌم ،  ونهضوٌة تعٌد تؤسٌس لبنان دولة

كلها دعوات تعطل وال توفّق الن االنهٌار الذي نعانً منه ٌستدعً معالجة موضوعٌة تتطلب وقتاً النها 

 مسار ولٌست مجرد قرار ، والمبادرة للسٌر بها باتت حاجة استراتٌجٌة ال تحتمل التؤخٌر . وٌجب ان ال

ٌؽٌب عن ذهن احد فً لبنان ان الدولة المدنٌة الدٌموقراطٌة هً خٌار ونهج نابعان من تشخٌص دقٌق لحال 

 لبنان المرضٌة المزمنة .

 

 

ماذا تنتظرون اكثر لتتخلوا عن مناكفاتكم وانانٌاتكم وتبادروا النقاذ الوطن قبل فوات مع االحداث:  -

 سعٌد الغز –االوان؟

ع وخطورتها على حاضر اللبنانٌٌن ومستقبل اجٌالهم ، وعلى الكٌان والوجود "نحن ندرك فداحة االوضا

كدولة. وما من احد ٌستطٌع انكار ذلك ، واالدعاء انه ٌعلم الى اٌن تتجه االمور وسط فشل عام ، وعجز 

 "كامل عن اتخاذ ما ٌلزم من تدابٌر النقاذ لبنان واللبنانٌٌن من المعاناة واالنهٌار وربما الزوال .

 (01/2/0191)المرجع: مقال لكمال جنبالط نشرته جرٌدة االنباء فً 
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على ضوء ما وصلت الٌه االوضاع فً البالد من معاناة شعبٌة شاملة ومستمرة فً التفاقم ، حٌث التردي 

المتواصل  ٌهدد اللبنانٌٌن فً حٌاتهم الٌومٌة ، وٌحرمهم من اي بصٌص امل بالتحسن والخالص من الجحٌم  

ودة الى الحٌاة الطبٌعٌة . هل ٌدرك السٌاسٌون وارباب الحكم فداحة ما ٌرتكبونه من سوء بحق الوطن والع

والمواطنٌن ؟ هل ٌعلمون كم ٌعانً اللبنانً من فقدانه القدرة  على تؤمٌن مستلزمات عٌشه بعد انهٌار قٌمة 

ٌوم ان ٌتدبر كلفة تؤمٌن الخبز االجور والرواتب اذا وجدت؟ هل ٌكلفون انفسهم السإال: كٌؾ للبنانً ال

والطعام لعابلته وكلفة مٌاه الشرب والكهرباء واالتصاالت والتنقل والتعلٌم والسكن والطبابة والدواء 

 واالستشفاء وؼٌرها من متطلبات العٌش الكرٌم؟

الهجرة  هذا على مستوى المواطن اللبنانً المتروك وحٌداً لمواجهة كل ما اشٌر الٌه وحده دون معٌن ، او

والبحث عن فرص عٌش افضل ، فماذا عن المإسسات والسلطات المفترض فٌها ان تدٌر شإون الدولة 

 والمواطنٌن ؟

استناداً للدستور وللقوانٌن النافذة فً لبنان النواب الذٌن ٌشكلون السلطة التشرٌعٌة ، ٌتحملون المسإولٌة 

 االساسٌة للقٌام بما ٌلً :

بل شؽور  المنصب بشهرٌن لضمان االستمرارٌة وحسن ادارة عمل انتخاب ربٌس للجمهورٌة ق -9

سابر السلطات. وما ٌحصل من مهازل فً جلسات االنتخاب  خٌر دلٌل على الفشل والعجز وعدم 

 تحمل المسإولٌة التً منحهم اٌاها الناخبون .

ادرة على وبما انه من المعلوم ان شؽور سدة الرباسة ٌعّطل تؤلٌؾ حكومة كاملة الصالحٌات ق -2

ممارسة مهامها التنفٌذٌة الدارة  شإون الدولة  والمواطن ، لذلك تستمر المعانة على المستوى 

الحكومً ، وٌتحمل النواب مسإولٌة الفشل الحكومً بل ٌتحمل بعضهم مسإولٌة تعطٌل حتى 

 تصرٌؾ االعمال على الحكومة القابمة .

ٌن الالزمة لتسٌٌر امور الدولة ، وفً الوضع من مسإولٌة المجلس النٌابً التشرٌع وسّن القوان -3

الراهن ٌتعّذر القٌام بهذه المهمة الملحة النه حتى لو توافق النواب على اقرار بعض القوانٌن الملحة 

على صعوبة حصول ذلك كما ٌحصل فً جلسات اللجان النٌابٌة ، فال قٌمة لهذا االقرار لعدم وجود 

هذه القوانٌن وتنفٌذها، وخاصة قانون الموازنة ، وخطة  ربٌس جمهورٌة وحكومة فاعلة الصدار

 االنقاذ المالً واالقتصادي واالجتماعً.

 مسإولٌة مراقبة عمل الحكومة ومحاسبة الوزراء التً ٌتعذر ممارستها فً ظل االوضاع السابدة. -4

او انتماءاتهم  لكل ما اشرنا الٌه اعاله من مهام ومسإولٌات ملقاة على كاهل النواب ، اٌا كانت كتلهم

هم ، نطلق هذا النداء العاجل الى هإالء النواب  وندعوهم الى االنتصار على الذات ، واالصؽاء الى توتطلعا

صوت الضمٌر والعقل ، واالنطالق الصادق لبدء عهد جدٌد من تصفٌة القلوب والتسامح والتالقً لالتفاق 

علٌهم مواجهتها الن مثل هذا االتفاق ٌمهد  مقدمة االهتمامات التً فًعلى حل سٌاسً ٌجب ان ٌؤتً 

الطرٌق الى عودة االوضاع الطبٌعٌة للبلد، وطمؤنة اللبنانٌٌن وانقاذ الوطن . ونقول لهم مع المعلم كمال 

"ٌجب قبل اي شًء اخر ، ان ٌكون لنا ارض ووطن ، قبل ان نفكربتطبٌق اي نظام على هذه  جنبالط :
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ي ال ٌحمٌه ابناؤه ٌباح استقالله، وٌسهل استغالله ، وتفرقة ابنائه ، االرض وهذا الوطن . فالوطن الذ

 وتجزئة اراضٌه."

 ونذّكر النواب بقول آخر للمعلم كمال جنبالط ٌسّهل علٌهم القٌام بالمطلوب منهم بالحاح الٌوم قبل الؽد

سر مفاعٌل "من ال ٌعرف كٌف ٌنتصر على مٌوله ومشاعره وغرائزه وقت الفوز بمنصبه ، البد ان ٌخ

هو جذب االخرٌن الى المبدأ الذي ٌبّشر به وكسبهم الى هذا الفوز، فالكسب الحقٌقً من كل فوز ٌحققه  

 سٌر فً طرٌقه. وهذا ٌتطلب العقالنٌة والرغبة الصادقة فً التالقً والتوافق."النهج الذي ٌ

من كتابه  011فً الصفحة  ( ورد9/9/0100)المرجع: مقال لكمال جنبالط نشرته جرٌدة االنباء بتارٌخ 

 "العقالنٌة السٌاسٌة"( 

 وهذه حال بلدنا الٌوم:

 لبنان الٌوم اصبح جمهورٌة على الورق

 السارق فٌه ٌسرق الناس دون قلق

 والفاسد فٌه ٌكسب المال دون عرق

 والمسؤول الالمسؤول فٌه ٌنام لٌله دون ارق

 وفً غٌاب القضاء فٌه اصبح القانون حبر على ورق

 اطنون فٌه ٌعانون وٌستنجدون من ٌنقذهم من الغرقوالمو

 وٌحلمون بسلطة قادرة تالحق المرتكبٌن وتزجهم بالسجن بعد الفلق

 فهل سنشهد هذا العام بصٌص نور فً آخر النفق؟

 

 احود الغش – وغٍز ًىوٌح تٌافسٍح  الحزب الثاردجمقال سٌاسً:  -

 

خ ٝأُزؼبهجخ اٗزغذ ٓغزٔؼبد عل٣لح، ٝهوثذ أَُبكبد اُضٞهاد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ اَُو٣ؼخ ٝأٌُضل            

ٝؿ٤ود أُلب٤ْٛ ٝاُٞهبئغ ث٤ٖ ا٫ه٣ٞبء ٝاُٚؼلبء ٝا٫ؿ٤٘بء ٝاُلوواء ٝث٤ٖ اُلٍٝ أُزولٓخ ٝأُزقِلخ، ٝرِي 

ٓب ثؼل اُؾوة اُؼب٤ُٔخ ا٠ُٝ٫ ٝٓئرٔو كوٍب١ ٝرب٤ٌٍ ػٖجخ  ًبٗذ هل رؾٌٔذ ثبُٞػ٢ اُجْو١  أُؼب٤٣و 

ٍٝ أُ٘زٖوح ك٢ اُؾوة ٝاٗزْبه صوبكخ كٍٝ إُٞب٣خ ٝا٫ٗزلاة ثؾ٤ش إجؾذ اُلٍٝ ا٫ْٓ ث٤ٖ اُل

ؿ٘بئْ رزوبٍٜٔب اُلٍٝ اٌُجوٟ أُ٘زٖوح ثبُؾوٝة اُؼب٤ُٔخ، ٝٛنا أُلّٜٞ رغَل اًضو كبًضو ٓغ  اُٖـوٟ 

ًبٗذ ٓغوك  ٗزبئظ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ ٝٝٙغ ٤ٓضبم ا٫ْٓ أُزؾلح ّٝوػخ ؽوٞم ا٫َٗبٕ، ٝرِي أُؼب٤٣و

رؼبث٤و اْٗبئ٤خ ػ٠ِ ا٫ٝهام ٝثو٤ذ اُجْو٣خ ٓب ثؼل اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ رؼزٔل ػ٠ِ ٓؼب٤٣و ا٫ه٣ٞبء 

   ٝاُٚؼلبء ٝا٫ؿ٤٘بء ٝاُلوواء ٝاُؼج٤ل ٝا٤ٍ٫بك.
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ثلا٣خ اُؾوة اُجبهكح اَُبثوخ ٝف٬ٍ كزوح اَُز٤٘بد ٖٓ اُووٕ أُب٢ٙ ّٜل اُؼبُْ ٓٞعخ اكٌبه             

ؽياة ٝ روبث٬د ر٘بك٤َخ ث٤ٖ ا٤ٔ٤ُٖ ٝا٤َُبه ك٢ اٛو ٓزؼلك ٝٓقزِلخ، ًٝبٗذ ٛ٘بى رجب٣٘بد ًض٤وح ث٤ٖ ٝا

اُؾوًبد ٝا٫كٌبه ٝا٫رغبٛبد ٝا٫فز٬ف كافَ اُؾوًبد ا٤َُبه٣خ ًبٕ اًجو ٓٔب ٛٞ ث٤ٖ ا٤ٔ٤ُٖ 

ك٢ ػبُْ ٓـب٣و ّٝل٣ل هجَ اُلفٍٞ ك٢ ؽوة ثبهكح عل٣لح  ٫ٝ ثل ٖٓ ٓواعؼخ رغ٤ِبد رِي اُؾوجخ  ٝا٤َُبه، 

٣زؼوكٕٞ ػ٠ِ اُؼبُْ ػجو  اُزٞإَ ٝاُزلافَ ٝاُزؼبهف ٗز٤غخ اُضٞهاد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ، ٫ٕ ا٫ع٤بٍ اُغل٣لح 

اعٜيح اُزٞإَ ا٫عزٔبػ٢ أٌُضلخ ٣ِٝؼت ا٫ٛلبٍ ك٢ ا٤ُٖٖ ٓغ ا٫ٛلبٍ ك٢ اُجواى٣َ ُٝج٘بٕ ٣ٝزؼوكٕٞ 

  ْٝٗبٛلٙ ػجو ْٗواد ا٫فجبه. ثٌَْٔ ٓقزِق ػٔب َٗٔؼٚ ػ٠ِ ثؼْٜٚ ٝػ٠ِ اٝٛبْٜٗ 

٢ٛ  ٣ٌضو اُؾل٣ش ػٜ٘ب ثٔب  اُؾوة اُجبهكح اُوبكٓخ ث٤ٖ ا٤ُٖٖ ٝا٤ٓوًب ثؾ٤ش  ٛ٘بى كْٜ ِٓزجٌ ػٖ             

آزلاك اٝ رطٞه ُِؾوة ا٫ًٝوا٤ٗخ اَُبف٘خ، ٝمُي ٗز٤غخ اٌْٗبف ْٛبّخ اُ٘ظبّ اُؼب٢ُٔ ٓب ثؼل اُؾوة 

ٝاُو٤ٓٞبد ك٢  ؾبك اَُٞك٤بر٢ ٝأُ٘ظٞٓخ ا٫ّزوا٤ًخ ثؼل اٍزقلاّ ا٫ك٣بٕ ٝاٗزٖبه ا٤ٓوًب ػ٠ِ ا٫ر اُجبهكح 

ٓٔب اكٟ ا٠ُ ا٤ٜٗبه اُز٘بك٤َخ اُؼب٤ُٔخ ٝظٜٞه ا٫ؽبك٣خ  ك٢ ؿوة ا٤ٍب ّٝوم اٝهٝثب،  ٓٞاعٜخ ا٤ُْٞػ٤خ 

زٜب ك٢ صوخ ؽِلبئٜب ا٫ٝهٝث٤٤ٖ ٝاُؼوة ٝا٤َُِٖٔٔ ٝا٤َُٔؾ٤٤ٖ ٝكولد ٤ٛج ا٤ٓ٫و٤ًخ ٝاُز٢ اكد ا٠ُ فَبهح 

ٝػبكد ا٠ُ اُؾوٝة اُؾب٤ٓخ ٝا٫ؽز٫٬د ك٢ اكـبَٗزبٕ ٝاُؼوام ثب٫ٙبكخ ا٠ُ  ٢٠٠١ا٣ٍِٞ  ١١اؽلاس 

  ا٫ٗقواٛ ك٢ ٛ٘لٍخ اُ٘ياػبد ٝاُل٠ٙٞ اُق٬هخ ك٢ اُْوم ا٫ٍٜٝ اُغل٣ل ٝاُؾي٣ٖ.

٤ٗخ ٕـ٤وح اٗزْو ك٤ٜب ٓب ثؼل ٝثبء ًٞهٝٗب ف٬ٍ ٍبػبد ٖٓ ػبُْ ًج٤و ا٠ُ هو٣خ ًٞ اٗزوِذ اُجْو٣خ             

اُٞثبء ٝاهلِذ اُوو٣خ ا٤ٌُٗٞخ أُزبعو ٝا٫كاهاد ٝأُطبهاد ٝأُلاهً ٝرجبػل اُغ٤ٔغ ك٢ ٓ٘بىُْٜ ٝرٞهلذ ًَ 

ٓلبػ٤َ اُوٞح ٝاُزلٞم ٝإجؾذ ًَ ا٫فجبه اُؼب٤ُٔخ رزؾلس ػٖ ا٫٫ف ٖٓ اُٚؾب٣ب ٝا٤٣٬ُٖٔ ٖٓ ا٫ٕبثبد 

فوٟ ثٔب ٣ْجٚ ا٫ؽبك٣ش اُزبه٣ق٤خ ػٖ اُطبػٕٞ اٝ اًزْبف اُج٤َِٖ٘ ثبُٞثبء، ًبٗذ ا٣بّ كبِٕخ ث٤ٖ ثْو٣خ ٝا

ؽ٤ش ر٬ّذ صوبكخ ا٫ه٣ٞبء ٝاُٚؼلبء ٝاٍزغلد صوبكخ ٬ٍٓخ اُجْو٣خ اُٞاؽلح ٝاَُؼ٢ ا٠ُ ا٣غبك اُِوبػ، ٝاىٓخ 

بٍخ صوبكخ ؽٔب٣خ أُ٘بؿ ٤ًٝق إ ا٫هٗ ماٛجخ ٗؾٞ اُطٞكبٕ ٝاُيٝاٍ ٓب ُْ رزٞهق ٤ٍ اُٞثبء اػبكد اؽ٤بء 

   ا٫ٍزوٞاء ٕٝ٘بػبد اُلٓبه. 

اُؾوة اُجبهكح اُوبكٓخ ث٤ٖ ا٤ُٖٖ ٝا٤ٓوًب ُٖ رْجٚ اُؾوة اُجبهكح اَُبثوخ ُغٜخ ا٫كٝاد ٝا٫ٛلاف             

ٗز٤غخ اُزطٞه اُزٌُ٘ٞٞع٢ ٝا٫فز٬ف اُؼوه٢ ٝاُل٢٘٣ ٝاُو٢ٓٞ ك٢ ّوم ا٤ٍب، ٝهثٔب ٣ٌٕٞ اُـوة هل رؼِْ ٖٓ 

َبثوخ ثؼل إ اهرلد اُز٤بهاد اُو٤ٓٞخ ٝاُل٤٘٣خ ٝاُؼٖ٘و٣خ ػ٠ِ اُـوة ٝإجؾذ كهًٝ اُؾوة اُجبهكح اُ

اُو٤ْ ا٫ٍب٤ٍخ  رٜلك ٝؽلح أُغزٔؼبد اُـوث٤خ ًٔب كؼِذ ثبُٔغزٔؼبد ا٤ُْٞػ٤ٚ ، ٫ٝ ثل ٖٓ اػبكح رؼو٣ق 

ك٢  ٝاٗذ اُضب٢ٗ  ُِؾوة اُجبهكح ثٔب ٢ٛ اػزٔبك اُز٘بك٤َخ ك٢ ًبكخ أُغب٫د، ا١ ٫ ٓبٗغ ٖٓ إ إًٞ اٗب ا٫ٍٝ

ٝٛنا ٓب ػوكزٚ اُجْو٣خ ف٬ٍ ؽوجبد اُٜ٘ٞٗ  ٛنا أُغبٍ اٝ إ إًٞ اُضب٢ٗ ٝاٗذ ا٫ٍٝ ك٢ ٓغبٍ افو، 

ٝاُز٘بكٌ ػ٠ِ اُقِن ٝا٫ثلاع ٝا٫ًزْبف  اُطبهبد اُجْو٣خ اُق٬هخ ك٢ ٣ٞٛبد ٓزغلكح  ٝاُؾٚبهاد ٝاٗلٓبط 

َ ك٢ أُؼبهف ٝا٫ثزٌبهاد ٝاُلٕ٘ٞ ٝا٧ُؼبة ٝػ٠ِ ٙوٝهح ٬ٍٓخ ا٫فو ك٢ ًبكخ أُغب٫د ٝاُزٌبٓ

  اُو٣ب٤ٙخ اُز٘بك٤َخ.

اُؾوٝة اَُبف٘خ مٛت ٙؾ٤زٜب ػْواد ا٤٣٬ُٖٔ ٖٓ اُوز٠ِ ٝأُْوك٣ٖ ٗب٤ٛي ػٖ رل٤ٓو اُٞػ٢             

ػ عبء ثؼل اٍزقلاّ ا٤ٓوًب ا٬َُ اُؾوة اُجبهكح  ا٫َٗب٢ٗ ٝاُؼٔوا٢ٗ ٝاٗؼلاّ صوخ ا٫َٗبٕ ثب٫َٗبٕ، ٖٝٓطِؼ 

ٝثؼل إ إجؾذ اُؼل٣ل ٖٓ اُلٍٝ رٔزِي هٞح  ١٩٩١ اة  ٩ٝ  ٦ ا١ُٝٞ٘ ك٢ ٤ٛو٤ّٝٔب ٝ ٌٗبىا٢ً ك٢ 

رل٤ٓو٣خ ٣ٝٞٗخ ُؼْواد اٌُٞاًت ًب٫هٗ، ٣ٝزغلك اُؾل٣ش ػٖ اُؾوة اُجبهكح ٗز٤غخ اُقٞف ٖٓ رطٞه 

ك٤َخ ٝؿ٤و ٣ٝٞٗخ، ٝ ا٫ًٝوا٤ٗخ ٝاٍزقلاّ ا٬َُػ ا١ُٝٞ٘ ٖٓ عل٣ل، ٝثنُي رٌٕٞ اُؾوة اُجبهكح ر٘ب اُؾوة

   ٢ٛ ُوبػ اُجْو٣خ ٖٓ ٝثبء اُؾوة ا٣ُٝٞ٘خ. 

 

 

 



9 
 

ــاشد.  – تموٌه الحقٌقة وتجهٌل الفاعلمقال اقتصادي:  - ٌّ  غسان الع

ٌّز العقدان األخٌران من تارٌخ لبنان بتوالً األحداث المؤساوٌة واالنهٌارات، رؼم تماسك األمن الداخلً  تم

لٌة. لكن ما طبع هذه السنوات الصعبة هو جهل اللبنانٌٌن ألسباب هذه واالبتعاد عن العنؾ والحرب األه

الظواهر والمسإولٌن عنها، ألن الممسكٌن بالسلطة تعّمدوا عن قصد تضلٌل الرأي العام اللبنانً وإبقاءه على 

ٌّنة من خلفٌات األحداث ومسبباتها، والذٌن تسّببوا بها.  ؼٌر ب

ّرض له النظام القضابً اللبنانً فً األسابٌع األخٌرة هو مثال بارز االمتحان العسٌر، والخطٌر، الذي تع

على ذلك. فقد امتّدت السٌاسة إلى قصور العدل لتشعل الحرب بٌن القضاة بقصد وقؾ التحقٌق وطمس 

الحقٌقة وراء انفجار مرفؤ بٌروت، ولمنع اللبنانٌٌن من معرفة المسإولٌن عن تفجٌر عاصمتهم وسقوط مبات 

 وآالؾ الجرحى من السكان اآلمنٌن.الضحاٌا 

لنا فً الحٌاة االقتصادٌة أمثلة مشابهة لسٌاسة طمس الحقٌقة وتجهٌل الفاعل، التً تمارسها القوى النافذة 

بكفاءة كبٌرة، ولكن بوقاحة. االنهٌار النقدي والمصرفً واالقتصادي الذي ابتلً به لبنان كان ٌقتضً تشكٌل 

ٌّن المسإولٌن عن إفقار الشعب واؼتٌال  لجنة تحقٌق كفإة ونزٌهة لكً تروي للبنانٌٌن حقٌقة ما جرى وتع

 مزاٌا االقتصاد اللبنانً فً المنطقة.

لكن السلطات اختارت بدل ذلك تضلٌل الرأي العام وإؼراقه باألكاذٌب واألوهام، واقناعه بؤن الودابع سوؾ 

سنوات بؤن الفجوة فً النظام المالً تزٌد عن  تعود ألصحابها، رؼم إقرار الحكومات التً تعاقبت منذ أربع

 سبعٌن ملٌار دوالر وهً ال تملك خطة ذات مصداقٌة لردمها.

 من المسإول عن هذه الكارثة؟

السٌاسة المالٌة للحكومات المتعاقبة طٌلة أربعٌن سنة هً المسإول األّول عما وصل إلٌه لبنان، والسٌاسة 

وازنة العمومٌة. وقد تهّربت الحكومات من فرض الضرابب الكافٌة المالٌة هً تلك التً تعّبر عنها الم

لتموٌل النفقات، وبالمقابل، أطلقت العنان إلنفاق دون قٌود ٌطؽى علٌه التبذٌر والهدر والفساد. وبذلك خرجت 

ة النقدٌة الموازنات عن القواعد السلٌمة للمالٌة العاّمة التً اعتمدتها البلدان المتقّدمة. نّصت اتفاقٌة الوحد

% من الناتج المحلً اإلجمالً والدٌن 3األوروبٌة على عدم جواز تخّطً العجز السنوي للموازنة سقؾ 

% من الناتج وتخّطى الدٌن العام 91% من الناتج، أما فً لبنان فقد بلؽت نسبة العجز السنوي 61العام 

 % منه.951سقؾ 

ٌّن اإلحصاءات أن مجموع نفقات الدولة بٌن  ملٌار دوالر ومجموع وارداتها لم  251بلػ  2199و 9992تب

ملٌار دوالر وطؽى على النفقات طابع اإلنفاق  82ملٌارا، فبلػ العجز المجّمع خالل الفترة  968ٌتخّط 
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الجاري الذي ال ٌفٌد االقتصاد. فقد استؤثرت خدمة الدٌن العام ورواتب القطاع العام واالنفاق على الكهرباء، 

 رباع االنفاق الحكومً.مجتمعة، ثالثة أ

من البدٌهً أن تقود هذه السٌاسة الرعناء إلى ضعؾ العملة اللبنانٌة، وهنا جاء الدور االنتحاري لسٌاسة 

مصرؾ لبنان النقدٌة. فقد التزم المصرؾ المركزي، إلرضاء الدولة وتضلٌل الرأي العام، على اعتماد سعر 

كل  2195السعر أسس واقعٌة. فاستنزؾ المركزي حتى سنة صرؾ ثابت للٌرة اللبنانٌة دون أن ٌكون لهذا 

احتٌاطاته الخاّصة لدعم اللٌرة وسعرها المصطنع. وبعد هذا التارٌخ لجؤ إلى استعمال ودابع المودعٌن فً 

المصارؾ اللبنانٌة، بالترؼٌب )الفوابد الفاحشة( والترهٌب، بحٌث بلؽت توظٌفات المصارؾ فً مصرؾ 

 تها.% من موجودا71لبنان 

ملٌار دوالر  911عندما حلّت الكارثة كانت ودابع المصارؾ فً مصرؾ لبنان بالعمالت األجنبٌة تقارب 

ٌعجز المصرؾ المركزي عن إعادتها، ألنها تبّخرت عبر التدّخل األعمى فً سوق القطع، وإقراض الدولة 

 السٌما لتموٌل الكهرباء.

تراتبٌة المسإولٌات عن الكارثة التً وصل إلٌها لبنان خالفا لسٌاسة تجهٌل الفاعل ٌمكن اإلشارة إلى 

 واللبنانٌون، المقٌمون وؼٌر المقٌمٌن.

المسإولٌة األولى تقع على الدولة وسٌاستها المالٌة، ثم تؤتً سٌاسة مصرؾ لبنان النقدٌة. وال ٌمكن تجرٌد 

ع ذلك استمّرت فً توظٌؾ المصارؾ من المسإولٌة، فهً كانت تعلم أنها تمّول قطاعا عاّما بال قعر، م

 موجوداتها لدى مصرؾ لبنان وفً سندات الخزٌنة، باللٌرة وبالعمالت.

لٌس مفروضا فً المواطنٌن إدراك المخاطر الكبرى للسٌاستٌن المالٌة والنقدٌة، بل كان ٌفترض باألحزاب 

 .تنوٌر الناس وتحذٌر وزارة المالٌة والمصرؾ المركزي من عواقب سٌاساتهما الرعناء

رؼم جسامة الكارثة ال ٌبدو الرأي العام حاضرا لمحاسبة المسإولٌن عنها، ربما ألنه ال ٌعرؾ القّصة 

 الحقٌقٌة وٌجهل من هم الفاعلون.

 

: سٌح هزاجعح قاًىى الٌقد والتسلٍف للثٌاى: الدولزج الشاهلح تطغى على أي 4245: مالٌةدراسة  -

 4245كاًىى الثاًً  26الجوهىرٌح فً جزٌدج  –د. سهام رسق هللا  – ًظام صزف للٍزج

 

ٖٓ أُؼوٝف ك٢ ػِْ اُ٘ول، أّٗٚ ثؼل ٍوٞٛ اُوثٜ أُوٕ َُؼو اُٖوف ٝاٍزؾبُخ ا٫ٗزوبٍ ا٠ُ رؼ٣ْٞ اُؼِٔخ 

ا٤ُ٘ٛٞخ ك٢ اهزٖبك عًلا ٓلُٝو، ٫ ٣جو٠ ٖٓ ٓقوط ُٞهق ٗي٣ق اُ٘ول اُ٘برظ ٖٓ اٗؼلاّ اُضوخ، ٍٟٞ اُِغٞء ا٠ُ 
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اُ٘ظو ثوبٕٗٞ اُ٘ول ٝاُز٤َِق، ٓغ ارغبٙ اَُٞم ٗؾٞ اُلُٝوح اُْبِٓخ ا٧ًضو كؼب٤ُخ  اُوثٜ اُٖبهّ، ػجو اػبكح

ك٢ اُظوف اُواٖٛ، ٖٓ أ١ ٗظبّ ٍؼو ٕوف آفو )اٝ أهِّٚ ٓغٌِ اُ٘ول ثْوٛ ؽَٖ ا٩ُزياّ ثٚ..(. ٍ٘خ 

ٗظبّ ٍؼو ٢ٛ ٍ٘خ ارقبم ٓغٌِ اُ٘ٞاة أُِق اُ٘ول١ ث٤ٖ ٣ل٣ٚ، ُٔواعؼخ اُٞعٜخ اُوب٤ٗٞٗخ اُ٘ول٣خ ٝ 0202

اُٖوف، ػ٠ِ ٙٞء ا٫ٗزوبٍ اُٞاهؼ٢ ٗؾٞ اُلُٝوح اُْبِٓخ ك٢ ع٤ٔغ اُوطبػبد، ؽلبظًب ػ٠ِ اُؾّل ا٧ك٠ٗ ٖٓ 

ؽن أُٞا٤ٖ٘ٛ ثبُولهح اُْوائ٤خ، ٬ٍُزغبثخ ا٠ُ ًَ ؽبعبرْٜ أُلُٝوح ثٌَْ ؿ٤و هبثَ ُِزواعغ.. ٝمُي ثـ٘ 

ّْ روجَّ اىكٝاع٤خ اُلُٝوح ك٢ اَُٞم اُ٘ظو ػٖ ا٫ػزواف اُو٢ٍٔ ثبُلُٝوح، اُن١ ٫ ثّل إٔ ٣ز ّْ روجِّٚ ًٔب ر
 ثبُزَؼ٤و ٝاُلكغ، ٤ٌُٝ كوٜ ثب٩كفبه.. كٔب ٢ٛ ّوٝٛ مُي؟ ٝأ١ كهًٝ ٖٓ اُزغبهة اُل٤ُٝخ؟

ر٤ْو ا٧كث٤بد ا٩هزٖبك٣خ ٝرغبهة اُجِلإ اُز٢ ّٓود ثؾب٫د ٓٔبصِخ، ا٠ُ عِٔخ ٖٓ اُْوٝٛ ا٧ٍب٤ٍخ، ًؾّل 

 أك٠ٗ، ٢ٛٝ ا٥ر٢:

  

بّ ٓب٢ُ ه١ٞ ٝاّواف ٓب٢ُ ٤ٍِْ ٫ٍزجؼبك اؽزٔب٤ُخ ؽلٝس أىٓبد ٖٓوك٤خ ك٢ ث٤ئخ رلزوو ا٠ُ ا٩هواٗ ٗظ -1

 ٬ًٔم أف٤و؛

 أُب٤ُخ اُؼبٓخ اُو٣ٞخ اُز٢ رٔ٘ؼ ا٬ُػج٤ٖ ك٢ اَُٞم صوخ ًبك٤خ ك٢ اٍزلآخ ا٤َُبٍخ أُب٤ُخ؛ -0

 ِٖلٓبد اُقبهع٤خ.أٍٞام اُؼَٔ أُوٗخ ُز٤ََٜ اُز٤ٌّق ا٫هزٖبك١ ا٢ٌُِ اٍزغبثخ ُ -2

  

ٓغ اُؼِْ أّٗٚ ٫ رٞعل هبئٔخ ٝاؽلح ٖٓ أُْبًَ اُز٢ ٣غت ػ٠ِ ع٤ٔغ اُلٍٝ اُز٢ رؼزٔل اُلُٝوح اُْبِٓخ اُو٤ٍٔخ 

 ٓؼبُغزٜب. كٔؼظْ اُجِلإ ُل٣ٜب فٖبئٔ ٤ٌِ٤ٛخ ٓؾّلكح.

  

 
  

ٓب٤ُخ ٗظب٤ٓخ ٓغ رٚقْ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ، ث٤٘ٔب افزبهد ا٩ًٞاكٝه اُلُٝوح اُو٤ٍٔخ اٌُبِٓخ ك٢ فْٚ أىٓخ 

ٓورلغ، ٝك٢ ظَ ٗظبّ ٍؼو ٕوف ٓوٕ، اٗزوِذ اَُِلبكٝه ا٠ُ اُلُٝوح اُو٤ٍٔخ ك٢ ث٤ئخ اٍزوواه ا٫هزٖبك 

ا٢ٌُِ ٍٝؼو اُٖوف اُضبثذ. ٗز٤غخ ُنُي، ًبٕ ٓؼلٍ رؾ٣َٞ اُؼِٔخ ا٤ُ٘ٛٞخ ا٠ُ اُل٫ٝه ا٤ٓ٧و٢ً ٌِْٓخ ك٢ 
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ّٕ افز٤به اُـطبء اُوب٢ٗٞٗ اُغل٣ل ُْ ٣ٌٖ ٌِْٓخ ك٢ ٛن٣ٖ ا٩ًٞاكٝه، ٤ٌُٝ اَُِلبكٝه. ٝثبُٔضَ، ك٢ ؽ٤ٖ أ

 .0229اُجِل٣ٖ، كول ًبٕ ًٓٞٙٞػب هئ٤َ٤ًب ُِٔ٘بهْخ ك٢ ى٣ٔجبث١ٞ ك٢ أٝائَ ػبّ 

  

ٖٓ ٛ٘ب، ٙوٝهح إٔ ريٕ اُجِلإ أُؼ٤٘خ ثؼ٘ب٣خ رٌب٤ُق ٝكٞائل اػزٔبك ػِٔخ أع٘ج٤خ ًؼِٔخ هب٤ٗٞٗخ. كجٔغوك 

ٖٓ اُٚوٝه١ ٍٖ اٛبه هب٢ٗٞٗ ٝاٙؼ، ٝاُن١ ٣غت إٔ ٣ٞاكن ػ٤ِٚ أُغزٔغ اػزٔبك هواه اُلُٝوح ه٤ًٍٔب، 

 ًٌَ ثٌَْ ٓضب٢ُ.

  

ٝرؼّل ا٩ًٞاكٝه ٝى٣ٔجبث١ٞ ٓضب٤ُٖ ػ٠ِ مُي، ؽ٤ش ًبٕ اُزٚقْ أُلوٛ ثبُِغٞء ا٠ُ اُلُٝوح اُْبِٓخ ٬ًٔم 

ّٕ اهزٖبكارٜٔب ًبٗذ ثبُ ب أ ًٕ لؼَ ك٢ اُٞاهغ رؼزٔل ػ٠ِ أف٤و، ثـ٤بة اُضوخ ا٢ٌُِ ثٔقزِق ٍبئو ا٧كٝاد، فٖٞ

 اُل٫ٝه ثلهعخ ػب٤ُخ.

  

رزطِت اُلُٝوح أُٞاكوخ ػ٠ِ اُزْو٣غ اُن١ ٣ؾّلك ا٧ٍبً اُوب٢ٗٞٗ ٤َُِبٍخ اُ٘ول٣خ اُغل٣لح، ٝٓواعؼخ اُوبٕٗٞ 

ّٕ ك٢ ُج٘بٕ، هبٕٗٞ اُ٘ول ٝاُز٤َِق   Code de la Monnaie et»اُن١ ٣ؾٌْ ػَٔ أُٖوف أُوًي١. أ١ ا

du Crédit »ّٔذ أُٞاكوخ ػ٤ِٚ ٖٓ هِجَ أُغٌِ ا٤ُ٘بث٢، ٝاُن١ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ رـ٤٤واد  اُن١ ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ر

ب رؼل٣َ اُزْو٣ؼبد أُزؼِوخ  ًٚ ك٢ هٞا٤ٖٗ أُٖوف أُوًي١ ٝرْو٣ؼبد أفوٟ. ثب٩ٙبكخ ا٠ُ مُي، ٣ٌٖٔ أ٣

ُزْو٣ؼبد ماد ثبُوطبع أُٖوك٢ ٝأُب٢ُ، ُزؼٌٌ اُظوٝف أُزـ٤ّوح، ثٔب ك٢ مُي اُِٞائؼ أُؾبٍج٤خ أٝ ا

 اُِٖخ، اُز٢ رَٔؼ ثزؾ٣َٞ أُطِٞثبد ٝا٫ُزيآبد أُؾّلكح أ٬ًٕ ثبُؼِٔخ ا٤ُ٘ٛٞخ ا٠ُ اُؼِٔخ اُغل٣لح.

  

٣غت إٔ ٣ؾّلك اُزْو٣غ اُغل٣ل كًٝها ثل٬٣ً ُِج٘ي أُوًي١. ٝٛنا ٣ؼ٢٘ اػطبء اُج٘ي أُوًي١ ٛلكًب ٓقزِلًب 

َّ اُلُٝوح ٝرؼل٣َ ٝظبئلٚ َٝٓئ٤ُٝبرٚ ٝكوًب ُنُي. ػ٠ِ اُو ب ك٢ ظ ًٓ ّٕ اُج٘ي أُوًي١ ٤ٌُ ٙوٝه٣ًب رٔب ؿْ ٖٓ أ

ّٕ اُج٘ٞى أُوًي٣خ ك٢ اُٞاهغ اٍزٔود ك٢ اُٞعٞك ك٢ ٓؼظْ اُجِلإ اُز٢ اػزٔلد اُلُٝوح  اُو٤ٍٔخ، ا٫ّ أ

ُل٣ٜٔب ٍِطبد ٖٓوك٤خ  -اُْبِٓخ اُو٤ٍٔخ )ا٩ًٞاكٝه ٝاَُِلبكٝه ٝاُغجَ ا٧ٍٞك ...(. ًٍٞٞكٞ ٝر٤ٔٞه 

ّْ اْٗبإٛب ثؼل ا٫ٍزو٬ٍ، ٝاُز٢ رِؼت كًٝها ثبهًىا ك٢ ا٩ّواف ػ٠ِ اُوطبع أُب٢ُ.ٓوًي٣خ   ر

  

٣غت ػ٠ِ اُج٘ٞى أُوًي٣خ ٓٔبهٍخ ا٩ّواف أُب٢ُ ٝإلاه اُِٞائؼ ا٫ؽزواى٣خ ٝا٩ّواك٤خ، ٝاكاهح اُ٘ول 

خ ٓوبٕخ ٓوًي٣خ ُ٘ظبّ )ا٧ٝهام اُ٘ول٣خ ٝاُؼ٬ٔد أُؼل٤ٗخ(، ٝاكاهح ا٫ؽز٤ب٤ٛبد اُل٤ُٝخ، ٝرٞك٤و ٝظ٤ل

اُلكغ، ٝاُؼَٔ ٤ًًَٞ ٓب٢ُ ٝرَغ٤َ ؽَبثبد اُلُٝخ، ٝاعواء كهاٍبد ا٫هزٖبك ا٢ٌُِ ٝرول٣ْ أُْٞهح 

 …اهزٖبك٣خ -ُِؾٌٞٓبد ثْؤٕ ٓقزِق أُِلبد أُبًوٝ 

  

ٌُٖ ٣غت ؽظو أَُئ٤ُٝبد اُ٘ٔٞمع٤خ ا٧فوٟ ُِج٘ي أُوًي١، ثٔب ك٢ مُي ٛجبػخ ا٧ٝهام اُ٘ول٣خ اُغل٣لح )ٝ

 ٤ٌُ ثبُٚوٝهح اُؼ٬ٔد أُؼل٤ٗخ ا٤ُ٘ٛٞخ(.

  

٣غت ػ٠ِ اُؾٌٞٓخ ٝاُج٘ي أُوًي١ اػلاك ْٝٗو علٍٝ اُلُٝوح. ٫ رٞعل ٓلح ٓؾّلكح ُِلزوح ا٫ٗزوب٤ُخ، ٣ٌٖٔ 

ّْ رج٢٘ اُلُٝوح ك٢ فْٚ أىٓخ اهزٖبك٣خ  6إٔ رَٖ ا٠ُ أهَ ٖٓ  أّٜو، ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢ ا٩ًٞاكٝه، ؽ٤ش ر

رؼزٔل ٓلح ر٘ل٤ن اُلُٝوح اُو٤ٍٔخ ػ٠ِ ػلك ٖٓ اُؼٞآَ، ثٔب ك٢ مُي َٓزٟٞ اُلػْ اُؼبّ، ػبٓخ. ثٌَْ ػبّ، 

ٝكهعخ اٍزوواه ا٫هزٖبك ا٢ٌُِ، ٝاُقٖبئٔ أُئ٤ٍَخ ٓضَ آعبٍ اٍزؾوبم اُؼوٞك اُز٢ رزؼب٣ِ ك٤ٜب اُؼوٞك 

٬ٔء ا٫هزٖبك٤٣ٖ َٓبه اُلُٝوح ثبُل٫ٝه ٝاُؼِٔخ ا٤ُ٘ٛٞخ. ٣ٝغت إٔ رز٤ؼ اُلزوح ا٫ٗزوب٤ُخ ٝهزًب ًبك٤ًب ُْوػ ُِؼ

 ٤ًٝل٤خ اُؼَٔ ك٢ ظَ اُ٘ظبّ اُ٘ول١ اُغل٣ل.

  

 ٣غت إٔ ٣ؾّلك علٍٝ اُلُٝوح ػ٠ِ ا٧هَ رٞاه٣ـ:
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( اُزبه٣ـ اُن١ ٤ٍٖجؼ ك٤ٚ ٍؼو اُزؾ٣َٞ ٍبه١ أُلؼٍٞ، اُزبه٣ـ اُن١ ٍزٖجؼ ك٤ٚ اُؼِٔخ اُغل٣لح ه٤ًٍٔب 1)

 هب٤ٗٞٗخ؛

 ػٖ اعواء ػ٤ِٔبد اَُٞم أُلزٞؽخ.( ػ٘لٓب ٣زٞهق اُج٘ي أُوًي١ 0)

  

 ( ٓز٠ ٤ٍجلأ اُج٘ي أُوًي١ ك٢ اٍزجلاٍ اُؼِٔخ ا٤ُ٘ٛٞخ ثبُؼِٔخ اُغل٣لح؛2)

ّْ ك٤ٚ اُزقِّٔ اُزله٣غ٢ ٖٓ أٝهام 4) ( اُلزوح اُز٢ ٣ُّٖوػ ف٬ُٜب ثبُؼِٔز٤ٖ ثبُزلاٍٝ، ٝاُزبه٣ـ اُن١ ٤ٍز

 اُؼ٬ٔد اُ٘ول٣خ ا٤ُ٘ٛٞخ؛

  

(5 ّْ ، ٝرلفَ اُوٞاػل «ك٫ٝه»ك٤ٜب رؾ٣َٞ ا٤ُٔيا٤ٗبد اُؼ٤ٓٞٔخ ُِ٘ظبّ أُب٢ُ ا٠ُ ( اُزٞاه٣ـ اُز٢ ٤ٍز

 أُؾبٍج٤خ اُغل٣لح ُوطبع ا٧ػٔبٍ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن.

  

 ٣غت اُزو٤ًي ثٌَْ فبٓ ػ٠ِ اُْ٘و:

  

ٓؼلٍ اُزؾ٣َٞ ٩ػبكح ر٤ٖ٘ق ا٧ٍؼبه ٝا٧ٍٕٞ ٝا٫ُزيآبد ٝاُؼوٞك ٝأُؼب٬ٓد أُب٤ُخ ثبُؼِٔخ ا٤ُ٘ٛٞخ  -1

 اُل٫ٝه. ا٠ُ

ّْ ف٬ُٜب ا٩ػ٬ٕ ػٖ أٍؼبه اَُِغ ٝاُقلٓبد ثٌِزب اُؼِٔز٤ٖ، ٝاُزبه٣ـ اُن١ ٣زٞهق ك٤ٚ  -0 كزوح اٗزوب٤ُخ ٣ز

 اٍزقلاّ اُؼِٔخ أُؾ٤ِخ ٤ًٍِٞخ ُِٔؼب٬ٓد؛

  

ب ْٗو ؽِٔخ اػ٤ٓ٬خ رٜلف ا٠ُ رؾٚو أُئٍَبد ٝاُوأ١ اُؼبّ ُقٖبئٔ اُ٘ظبّ اُغل٣ل..  ًٚ ٖٓ أُْٜ أ٣

ماػخ ٝاُزِلي٣ٕٞ ٝا٩ٗزوٗذ(، ثب٩ٙبكخ ا٠ُ أُِٖوبد ٝأُٞاك ا٩ػ٤ٓ٬خ ا٧فوٟ. ٝرَٖ )اُٖؾق ٝا٩

 ا٫رٖب٫د ا٠ُ ا٬ًُٞء ا٫هزٖبك٤٣ٖ ٝػبٓخ اُ٘بً.

  

ّٕ أْٛ ٍئاٍ ٣٘زظوٙ اُغ٤ٔغ، ٛٞ ٓؼلٍ رؾ٣َٞ اُؼِٔخ أُؾ٤ِخ ا٠ُ اُؼِٔخ  ػ٘لٓب روّٞ كُٝخ ٓب ثبُلُٝوح ، كب

 اُوب٤ٗٞٗخ اُغل٣لح.

  

زٔبك ٍؼو اُٖوف ا٧هوة ا٠ُ ٍؼو اَُٞم اُن١ ٣َٔؼ ُِٔزلا٤ُٖٝ ثبُزؾ٣َٞ ثَوػخ ٍُٜٝٞخ ث٤ٖ ٣غت اػ

اُؼِٔز٤ٖ. ٝصب٤ًٗب، ٣زطِت ٓؼلٍ اُزؾ٣َٞ رـط٤خ اُزيآبد اُج٘ي أُوًي١ اُوئ٤َ٤خ ثبُٔقيٕٝ اُؾب٢ُ ُٖبك٢ 

 ا٫ؽز٤ب٤ٛبد اُل٤ُٝخ ثبُؼ٬ٔد ا٧ع٘ج٤خ...

  

ُ٘ول٣خ اُز٢ ٣ٌٖٔ رـط٤زٜب ثب٫ؽز٤ب٤ٛبد اُل٤ُٝخ أُزٞكوح. ٣غت اٍزقلاّ هواه ؽبٍْ آفو ٛٞ رؾل٣ل اُوبػلح ا

ب إٔ رٌٕٞ ثٔضبثخ أكاح ػبىُخ  ًٚ اؽز٤ب٤ٛبد اُج٘ٞى ك٢ أُوبّ ا٧ٍٝ ُلػْ رْـ٤َ ٗظبّ اُلكغ، ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ أ٣

رؼزجو ٤َُُِٞخ. ك٢ ا٩ًٞاكٝه، رَزقلّ ا٫ؽز٤ب٤ٛبد أُٖوك٤خ ٧ؿواٗ أٗظٔخ اُلكغ، ث٤٘ٔب ك٢ اَُِلبكٝه 

 ا٫ؽز٤ب٤ٛبد أُطِٞثخ عيًءا ٫ ٣زغيأ ٖٓ ّجٌخ ا٧ٓبٕ أُب٢ُ.

  

ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُؼ٤ِٔخ، ٫ ٣ٌٖٔ ُِج٘ٞى أُوًي٣خ ك٢ اُجِلإ اُز٢ رؼزٔل ػ٠ِ اُل٫ٝه ه٤ًٍٔب رٞك٤و كػْ ا٤َُُٞخ، 

ًٔب ٛٞ  -اُل٫ٝه ٝاُز٢ هل ٫ رٌٕٞ ًج٤وح ك٢ اهزٖبك هبئْ ػ٠ِ  -ا٫ّ اما ًبٕ ُل٣ٜب اؽز٤ب٤ٛبد ك٤ُٝخ كبئٚخ 

َ ثؼ٘ اُلٍٝ اثوبء اُؼ٬ٔد أُؼل٤ٗخ ا٤ُ٘ٛٞخ ثؼل  ّٚ اُؾبٍ ك٢ اُجِلإ اُز٢ ُل٣ٜب ٗظبّ ٓغٌِ ػ٬ٔد. ٝرل

 اػزٔبك اُلُٝوح اٌُبِٓخ ٧ٍجبة ٓقزِلخ:

  



14 
 

 ا٫ؽزلبظ ثوٓي ٢٘ٛٝ ثٔغوك اُـبء اُؼِٔخ ا٤ُ٘ٛٞخ رله٣غ٤بً ٝاُـبء رلاٍٝ ا٧ٝهام اُ٘ول٣خ؛ -1

اُز٢ ٣ٖجؼ ك٤ٜب اُل٫ٝه ا٤ٓ٧و٢ً اُؼِٔخ اُو٤ٍٔخ، هل ٣ٌٕٞ ٖٓ اُٖؼت اُزؼبَٓ ٓغ اُؼ٬ٔد ك٢ اُؾب٫د  -0

 أُؼل٤ٗخ ا٤ٓ٧و٤ًخ ثبَُ٘جخ ُجؼ٘ اُْوائؼ ا٫عزٔبػ٤خ؛

  

ب ثبؽز٤بعبد  -2 ًٓ هل رٌٕٞ كئبد اُؼ٬ٔد أُؼل٤ٗخ ا٤ٓ٧و٤ًخ اُْبئؼخ ا٫ٍزقلاّ ه٤ِِخ عًلا، ثؾ٤ش ٫ رل٢ رٔب

 بٕخ..اُلئبد اُٖـ٤وح ف

ّْ ه٤بٍٚ ٖٓ ف٬ٍ اُزو٤٤ْ. رَزقلّ ًَ ٖٓ  -4 ٗوَ اُؼ٬ٔد أُؼل٤ٗخ َُٔبكبد ٣ِٞٛخ ٌِّٓق ُِـب٣خ اما ر

ا٩ًٞاكٝه ٝر٤ٔٞه اُْوه٤خ ٍَِِخ ٖٓ اُؼ٬ٔد أُؼل٤ٗخ ا٤ُ٘ٛٞخ، ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ رؾ٣ِٜٞب ثبٌُبَٓ ا٠ُ ك٫ٝهاد 

 أ٤ٓو٤ًخ ك٢ ثِل٣ٜٔب.

  

. ٣ئك١ ا٫ٙطواه ا٠ُ اكاهح ػِٔز٤ٖ ه٤ٍٔز٤ٖ ا٠ُ bimonetarisationكزوح اُزلاٍٝ اُ٘ول١ أُيكٝط: 

رٌب٤ُق ٍٞم اٙبك٤خ ٝأٝعٚ هٖٞه اهزٖبك٣خ أفوٟ. ٣زؼ٤ّٖ ػ٠ِ رغبه اُزغيئخ اُزؼبَٓ ٓغ ٓغٔٞػز٤ٖ ٖٓ 

ا٧ٝهام اُ٘ول٣خ ٝاُؼ٬ٔد أُؼل٤ٗخ، ٣ٝغت ا٩ػ٬ٕ ػٖ ا٧ٍؼبه ُجؼ٘ اُٞهذ ثبُؼِٔز٤ٖ ٝكوًب َُؼو اُزؾ٣َٞ 

 اُو٢ٍٔ.

  

٣غت ػ٠ِ اُؾٌٞٓخ ٝاُج٘ي أُوًي١ اػلاك فطخ ُٞعَز٤خ ٓغ علٍٝ ى٢٘ٓ ُ٪عواءاد اُوئ٤َ٤خ اُز٢ ٣زؼ٤ّٖ 

ارقبمٛب. أص٘بء اُزؾ٣َٞ، ٣ؼّل رٞى٣غ ٝرقي٣ٖ اُؼ٬ٔد اُٞهه٤خ اُغل٣لح ٝاُول٣ٔخ رؾّل٣ًب ًج٤ًوا ٖٓ ٝعٜخ ٗظو 

 ُٞعَز٤خ.

  

ُٜب ثؼِٔخ اُل٫ٝه اُغل٣لح. رزٖٚٔ ا٧ٍب٤ُت أَُزقلٓخ ًٔب ٣٘جـ٢ اثطبٍ أٝهام اُؼِٔخ ا٤ُ٘ٛٞخ ك٢ ٝهذ اٍزجلا

ػبكح اُز٤ٌَو ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ ٝؽوم ا٧ٝهام اُ٘ول٣خ. ٖٓ ا٧كَٚ اُو٤بّ ثنُي ثٌَْ ٓوًي١ ٤ٌُٝ ثطو٣وخ 

ّْ كٓغٜب ٓغ ٗظبّ ا٩ث٬ؽ ػٖ اُؼ٬ٔد.  ٫ٓوًي٣خ، ٣ٝغت إٔ ٣ز

  

ّٕ اػزٔبك ػِٔخ أع٘ج٤خ ًؼِٔخ هب٤ٗٞٗخ ُٚ رٌب٤ُق ٝكٞائل.  ا

  

 اُزٌب٤ُق اُوئ٤َ٤خ أُورجطخ ثبُلُٝوح اُو٤ٍٔخ ٓضَ:

  

 ؛ Gains de seigneuriage( كولإ ا٣واكاد ٛجبػخ اُؼِٔخ 1)

 ( هلهح ٓؾلٝكح أٝ ٓؼلٝٓخ ػ٠ِ رول٣ْ َٓبػلح ٓووٗ ا٬ُٔم ا٧ف٤و ُِٖٔبهف أُزؼضوح؛0)

  

 ( ػلّ ٝعٞك ٍؼو ٕوف ٣َزقلّ ًؾبعي ٝاٍم؛2)

ه٤ٔخ أُطِٞثبد أُب٤ُخ أُوٞٓخ ثبُؼِٔخ ا٤ُ٘ٛٞخ ٖٓ ف٬ٍ ا٫ٗقلبٗ اٌُج٤و ك٢ ( ػلّ اُولهح ػ٠ِ رقل٤٘ 4)

 ٍؼو اُٖوف، أٝ ػٖ ٛو٣ن ى٣بكح اُزٚقْ.

  

ّٕ كٞائل رج٢ّ٘ اُلُٝوح ه٤ًٍٔب ٢ٛ:  ك٢ أُوبثَ، كب

  

 روبهة اُزٚقْ أُؾ٢ِ ٓغ اُزٚقْ اُؼب٢ُٔ؛ -1

 ُٔؾ٤ِخ.اُوٚبء ػ٠ِ ٓقبٛو اُٖوف اُز٢ رقلّ٘ أٍؼبه اُلبئلح ا -0

  

 رؾ٤َٖ اُج٤ئخ ا٬ُٔئٔخ ٬ٍُزضٔبه ثلَٚ اٍزوواه اُزٚقْ ٝاٗقلبٗ أٍؼبه اُلبئلح؛ -2
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٠ّٔ ثـ  -4 ، ٓٔب ٣َبػل ك٢ رو٤َِ ٓقبٛو اُجِل ٓغ افزلبء ٓقبٛو ػلّ رطبثن «اُقط٤ئخ ا٤ِٕ٧خ»ؿ٤بة ٓب ٣َ

 اُؼ٬ٔد ٖٓ ا٤ُٔيا٤ٗبد اُؼ٤ٓٞٔخ ٬ُهزٖبك.

  

 ثلي اُوثٜ ٓغ أُوؽِخ اَُبثوخ اُز٢ اّكد ا٠ُ ا٤ٜٗ٫به...« ٕلٓخ ا٣غبث٤خ»اٍزؼبكح اُضوخ ٖٓ ف٬ٍ فِن  -5

  

ّٕ اُلُٝوح اُْبِٓخ ٤َُذ أ٤٘ٓخ أ١ ثِل، اٗٔب ا٬ُٔم  ّٕ ٌَُ ف٤به رؾّل٣برٚ ٝا٣غبث٤برٚ أُوعٞح، ا٫ّ أ ٕؾ٤ؼ أ

َ كه٤وخ... ٝاُطبثخ ا٧ف٤و ثؼل اٗؼلاّ كؼب٤ُخ اُق٤بهاد ا٧فوٟ ٧ٗظٔخ ٍؼو اُٖوف... ا٤ُ٥خ ٝاٙؾخ ٝأُواؽ

 رجو٠ ك٢ ِٓؼت ٓغٌِ اُ٘ٞاة...

 

 

جزٌدج  - رئٍس حكىهح على تارٌخ إسزائٍل؟ 35أي تصوح سٍتزكها ًتٌٍاهى تٍي :  تحقٌق سٌاسً -

 4245كاًىى الثاًً  42 –الشزق االوسط 

ٖ اعبثخ أَُزْبهٕٝ أُؾ٤طٕٞ ثوئ٤ٌ اُٞىهاء ا٩ٍوائ٢ِ٤، ث٤٘ب٤ٖٓ ٗز٤٘بٛٞ، ْٓـُٕٞٞ ًض٤واً ك٢ اُجؾش ػ

ٓو٘ؼخ َُئاٍ: ٓب ٢ٛ اُجٖٔخ اُز٢ ٤ٍزوًٜب ػ٠ِ اُزبه٣ـ ا٩ٍوائ٢ِ٤؟ كٜٞ اُن١ ؿلا هئ٤ٌ اُؾٌٞٓخ ٧ٍٛٞ 

هئ٤ٌ ٝىهاء، كفَ ػبٓٚ اُضبُش ٝاَُجؼ٤ٖ ٖٓ اُؼٔو ٣ٝٞاعٚ  12ٍ٘خ ؽز٠ ا٥ٕ(، ٖٓ ٓغٔٞع  15ٓلح )

رَّغَ ػ٠ِ أٍٚ ٝرؾوهٙ ٖٓ « فجطخ صو٤ِخ»ٓؾبًٔخ ثض٬س ُٞائؼ ارٜبّ ثوٚب٣ب كَبك ٕؼجخ. ٣ٝؾزبط ا٠ُ 

 .ٕٝٔخ اُلَبك

 

ٝهل أهبّ ٗز٤٘بٛٞ ؽٌٞٓخ ٤٘٤ٔ٣خ ٕوف ٧ٍٝ ٓوح ٖٓ كٕٝ ؽِلبء ٖٓ اٍُٜٞ اُِجوا٢ُ، ماد أًضو٣خ ٓٚٔٞٗخ 

ٗبئجبً(. ٌُٖٝ ٛنٙ ا٧ًضو٣خ رغجوٙ ػ٠ِ ارقبم هواهاد ٍٖٝ هٞا٤ٖٗ رزؾٌْ ثٚ ٝرلكؼٚ ا٠ُ  102ٖٓ ٓغٔٞع  64)

 .ء اٍوائ٤َ ك٢ اُقبهط ٝرلغو ٙلٙ ؿٚجبً عٔب٤ٛو٣بً ٝاٍؼبً عجٜبد ٣ٖطلّ ك٤ٜب ٓغ ؽِلب

 

ك٤ٌق ٣قٞٗ ٗز٤٘بٛٞ ٛنٙ أُٞاعٜخ. َٝٛ ٣٘غؼ ك٢ روى ثٖٔبد رغؼِٚ هبئلاً ربه٣ق٤بً ٩ٍوائ٤َ، أّ رٜ٘ي هٞاٙ 

 ٝر٢ٜ٘ ؽ٤برٚ ا٤َُب٤ٍخ ك٢ اَُغٖ؟

 

ج٤خ ْٜٓ٘ ػ٠ِ روى ثٖٔخ هئ٤ٌ ؽٌٞٓخ، ؽوٓ اُـبُ 12، اُٗزُقت ك٢ اٍوائ٤َ 1948ٓ٘ن ه٤بّ اٍوائ٤َ ػبّ 

ٍُغِذ ػ٠ِ أٍٚ. ثؼْٜٚ روًٞا اُجٖٔخ ثَجت ػَٔ هبٓٞا ثٚ هجَ إٍُٞٞ  ٣زجب٠ٛ ثٜب أٝ ٣قغَ ثٜب، ٌُٜ٘ب 

ا٠ُ ٍلح اُؾٌْ اُؼ٤ِب. كؼ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ، ًبٕ ك٣ل٤ل ثٖ ؿٞه٣ٕٞ ّبثبً ٕـ٤واً ػ٘لٓب ٗظْ رٔوكاً ػ٠ِ ٓئٌٍ 

خ اُلُٝخ ا٤ُٜٞك٣خ ك٢ أٝؿ٘لا ٝإّٔو ػ٠ِ إٔ روبّ ك٢ اُؾوًخ ا٤ٗٞ٤ُٜٖخ، ص٤ٞكٝه ٛورََ، ٝهك٘ اهبٓ
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 .كَِط٤ٖ

 

 

ّٔؼٕٞ ث٤وً ُطبُٔب رجب٠ٛ ثؤٗٚ ًبٕ ٕبؽت ْٓوٝع رؾ٣َٞ اٍوائ٤َ ا٠ُ هٞح ٣ٝٞٗخ ٝث٘بء ٓلبػَ ك٣ٔٞٗخ 

، ػ٘لٓب ًبٕ ّبثبً ك٢ اُقبَٓخ ٝاُض٬ص٤ٖ ٖٓ اُؼٔو ٣ْٝـَ ٖٓ٘ت أُل٣و اُؼبّ 1958ا١ُٝٞ٘. كؼَ مُي ػبّ 

ٍ٘خ.  11لكبع. أٓب ٤ُل٢ أٌٍّٞ كٌبٕ أ٤ٖٓ ٕ٘لٝم اُؾوًخ ا٤ٗٞ٤ُٜٖخ ٝك٤ٔب ثؼل ٝى٣واً ُِٔب٤ُخ ُٔلح ُٞىاهح اُ

ٝهجَ ه٤بّ اٍوائ٤َ أفن ػ٠ِ ػبروٚ ري٣ٝل أَُزٞٛ٘بد ا٤ُٜٞك٣خ ثبُٔبء، ٝهل رْ ر٣ِٞٔٚ ثٞاٍطخ ارلبم ٓغ 

ٞا أُبٍ ا٠ُ كَِط٤ٖ ٍٝغَ ػ٠ِ أٍٚ اُؾٌٞٓخ ا٧ُٔب٤ٗخ اُ٘بى٣خ ػ٠ِ أَُبػ ٤ُِٜٞك ثؤٕ ٣ج٤ؼٞا أ٬ًْٜٓ ٣ٝ٘وِ

ْٓوٝع ٙـ ٤ٓبٙ ا٧ٜٗو ٝاُغلاٍٝ ٝرٞى٣ؼٜب ٤ًٔبٙ ّوة ٝه١. ٝافززْ ؽِٔٚ ثْٔوٝع رؾ٣َٞ ٓغوٟ ٜٗو 

 .«ٌٓٞهٝد»ػ٘لٓب ًبٕ هئ٤َبً ُْوًخ ا٤ُٔبٙ « ْٓوٝع ا٤ُٔبٙ اُوطو١»ا٧هكٕ ٝاهبٓخ 

 

٬ٍ ثوؼخ ؿوث٢ ه٘بح ا٣ٌَُٞ ٝٓؾبٕوح أٓب أهئ٤َ ّبهٕٝ كَّغَ ػ٠ِ أٍٚ افزوام صـوح اُلكوٍٞاه ٝاؽز

هٞاد اُغ٤ِ اُضبُش أُٖو١. ٝهل كؼَ مُي ثوواه كوك١ ٙل اهاكح ه٤بكح اُغ٤ِ ػ٘لٓب ًبٕ ع٘وا٫ً ك٢ ع٤ِ 

ا٫ؽز٤بٛ. ٝٓ٘بؽْ ث٤ـٖ ٍغَ ػ٠ِ أٍٚ أٗٚ ًبٕ هبئل أُؼبهٙخ ا٤٘٤ٔ٤ُخ اُن١ ثبكه ا٠ُ ا٫ٗٚٔبّ ُؾٌٞٓخ ٤ُل٢ 

ٝهل كؼَ مُي ٖٓ كٕٝ اّزواٛ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٖٓ٘ت «. ٝؽلح ٤٘ٛٝخ»ؽٌٞٓخ ٝاهبٓخ أٍٝ  1967أٌٍّٞ ػبّ 

 .ٕٝبه ٗٔٞمعبً ُِزٞاٙغ اُن١ ُْ ٣زَْ ثٚ هبكح ٤ٍب٤ٍٕٞ آفوٕٝ ك٢ مُي اُؼٖو

 

 ؽَ ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد ا٤ُٜٞك٣خ -
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ٖٓ٘ت هئ٤ٌ اُؾٌٞٓخ ٣ظَ ٓقزِلبً ػٖ اٗغبىاد آفو٣ٖ ك٢ اُلُٝخ، ٝؽز٠ ػ٘لٓب ٣ٌٕٞ ك٢ ِٓق اٗغبىارْٜ 

آفو٣ٖ، ٣ظَ اُو٤ٕل ا٧ٍٝ ُْٜ، ٍِجبً أٝ ا٣غبثبً. ٝك٢ عوكح ربه٣ق٤خ رجلٝ أثوى ثٖٔبد هإٍبء ّوًبء 

 :ؽٌٞٓبد اٍوائ٤َ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ

 

ك٣ل٤ل ثٖ ؿٞه٣ٕٞ: ٓئٌٍ اُلُٝخ اُؼجو٣خ اُن١ كفَ ك٢ ٗوبّبد ؽبكح ٓغ ػلك ٖٓ هكبهٚ اُن٣ٖ ُْ ٣ٞاكوٞا ػ٠ِ 

ئبٍزٚ اُؾٌٞٓخ ٍغِذ ػ٠ِ أٍٚ ثوآظ ْٝٓبه٣غ ػلح روى ك٤ٜب هواه اُزو٤َْ ٝؽَْ ا٧ٓو ثزؤ٤٣لٙ. ٝك٢ ه

ثٖٔبد ٝاٙؾخ، أٜٛٔب هواهٙ اُٖبهّ ثؾَ ع٤ٔغ ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد أَُِؾخ ُِؾوًخ ا٤ٗٞ٤ُٜٖخ ٝاهبٓخ اُغ٤ِ 

ا٩ٍوائ٢ِ٤ ٤ٌُٕٞ اُوٞح اُؼٌَو٣خ اُوب٤ٗٞٗخ اُٞؽ٤لح. ٝهل كوٗ ٛنا اُوواه ثوٞح ا٬َُػ ٝأؿوم ٍل٤٘خ )أُط٤ِ٘ب( 

 .ِذ أٍِؾخ ٝٓوبر٤ِٖ ٖٓ ا٤ٔ٤ُٖاُز٢ ؽٔ

 

، ٝثٔٞعجٚ رْ ككغ 1950ٍٝغَ ػ٠ِ اٍْ ثٖ ؿٞه٣ٕٞ أ٣ٚبً ا٫رلبم اُن١ ٝهؼٚ ٓغ ؽٌٞٓخ أُٔب٤ٗب ك٢ اُؼبّ 

٤ِٓبهاد أُبهًبد )ٝك٤ٔب ثؼل ا٤ُٞهٝاد( رؼ٣ٞٚبً ػٖ ٓٔبهٍبد اُ٘بى٣خ ٙل ا٤ُٜٞك. ٝككؼذ ثؼ٘ ٛنٙ 

ز٢ اٍزقلٜٓب ثٖ ؿٞه٣ٕٞ ُز٣َٞٔ ػ٤ِٔبد اُٜغوح اُغٔبػ٤خ ٤ُِٜٞك ا٧ٓٞاٍ ٓجبّوح ا٠ُ اُؾٌٞٓخ ا٩ٍوائ٤ِ٤خ اُ

٤ِٕٓٞ َٗٔخ.  1327أُلبً ا٠ُ  652ٖٓ كٍٝ اُـوة ٝاُلٍٝ اُؼوث٤خ. ٝهل رٚبػق ػلك ا٤ُٜٞك ك٢ ؽ٤٘ٚ ٖٓ 

َّٝٔ ا٫رلبم ككغ هٝارت ّٜو٣خ ٖٓ اُؾٌٞٓخ ا٧ُٔب٤ٗخ ثٌَْ ٓجبّو ُٔئبد اُٞف أُٞا٤ٖ٘ٛ ا٩ٍوائ٤٤ِ٤ٖ 

 .بع٤ٖ ٖٓ أُؾوهخ ٝٓب ىاُذ رلكغ ؽز٠ ا٤ُّٞا٤ُٜٞك اُ٘

 

ػ٘لٓب أػِٖ  1962ٝثو٢ ك٤ٚ ؽز٠ اُؼبّ  1955، صْ ػبك ا٠ُ اُؾٌْ ػبّ 1952اٍزوبٍ ثٖ ؿٞه٣ٕٞ ػبّ 
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ٝهؿْ أٗٚ ًبٕ ٓؼزل٫ً «. هبئل ٙؼ٤ق»اػزياُٚ. ٝؽَ ٓؾِٚ ُٔلح ٍ٘ز٤ٖ ٤ّٞٓٚ ّو٣ذ اُن١ ًبٗذ ثٖٔزٚ أٗٚ 

خ ثْؼخ ك٢ ؿيح ٝاُٚلخ اُـوث٤خ. ٍٝغِذ ػ٠ِ أٍٚ فطخ كبِّخ ُلم ٤ٍب٤ٍبً رْ رٞه٣طٚ ك٢ ػ٤ِٔبد ؽوث٤

ا٧ٍبك٤ٖ ث٤ٖ عٔبٍ ػجل اُ٘بٕو ٝا٣٫ُٞبد أُزؾلح ا٤ٓ٧و٤ًخ، كول أهٍِذ أُقبثواد ٓغٔٞػخ عٞا٤ٌٍ ا٠ُ 

 .ٖٓو ُزلغ٤و ٓواكن أ٤ٓو٤ًخ. ٌُٖٝ أُقبثواد أُٖو٣خ ًْلذ اُقطخ ٝاػزوِذ اُؼ٬ٔء ٝأػلٓذ ػلكاً ْٜٓ٘

 

ٍٗ ػوث٤خْٙ  -  أها

 

، ٍٝغَ ػ٠ِ أٍٚ أٗٚ أُـ٠ اُؾٌْ اُؼٌَو١ 1962ثؼل ّو٣ذ، اُٗزُقت ٤ُل٢ أٌٍّٞ هئ٤َبً ُِؾٌٞٓخ ك٢ اُؼبّ 

ّٖ ؽوة 48ػٖ أُٞا٤ٖ٘ٛ اُؼوة )كَِط٢٤٘٤  )اُز٢ ُْ ٣ٌٖ ٓزؾَٔبً ُٜب، ٌُ٘ٚ هٙـ ُٚـٞٛ  1967(، ٝأٗٚ ّ

هًبٕ، ٝأهئ٤َ ّبهٕٝ ػٚٞ هئبٍخ ا٧هًبٕ(، اُغ٘وا٫د، ٤ّٞٓٚ ك٣بٕ ٝى٣و اُلكبع، ٝاٍؾن هاث٤ٖ هئ٤ٌ ا٧

 .كبؽزَ ٤ٍ٘بء أُٖو٣خ ٝاُغ٫ٕٞ اَُٞه١ ٝاُٚلخ اُـوث٤خ ٝهطبع ؿيح

 

، اٗزقجذ ؿُٞلا ٓئ٤و ًؤٍٝ آوأح هئ٤َخ ؽٌٞٓخ. ٍٝغِذ ػ٠ِ أٍٜب أٜٗب أهود 1969ثؼل ٝكبح أٌٍّٞ ػبّ 

اُو٣ب٤٤ٖٙ ا٩ٍوائ٤٤ِ٤ٖ ك٢ ٤ٗٞ٤ٓـ ٍ٘خ  اُن٣ٖ فططٞا ٝٗلنٝا اُٜغّٞ ػ٠ِ« ٤ٍبٍخ ا٫ؿز٤ب٫د ُِلَِط٤٤٘٤ٖ»

. ٝهل هكٚذ ػوٝٗ اُوئ٤ٌ أُٖو١ أٗٞ اَُبكاد ُٔلبٝٙبد ٬ٍّ، ٝٝاكوذ ػ٠ِ ْٓوٝع هٝعوى 1970

ا٤ٓ٧و٢ً ٬َُِّ، ٌُٜ٘ب ػِٔذ ًَ ٓب ك٢ ٍٝؼٜب ٩عٜبٗ هؿجخ ا٤ٓ٧و٤٤ًٖ ك٢ رط٣ٞو رِي أُجبكهح. ٝهل أكد 

اُز٢ اػزجود ك٢ اٍوائ٤َ  1972ة أًزٞثو )رْو٣ٖ ا٧ٍٝ( ػبّ ٤ٍبٍخ اُوك٘ اُز٢ هبكرٜب ا٠ُ اٗل٫ع ؽو

 .ثؼل ٓظبٛواد ٙقٔخ ٤ٔ٤ُِٖ 1974ٝاٙطود ا٠ُ ا٫ٍزوبُخ ػبّ «. ك٬ًْ ٝكَبكاً »

 

 اؿز٤بٍ ٝاػزواف ثبُلَِط٤٤٘٤ٖ -

 

ؽَ اٍؾن هاث٤ٖ ٓؾَ ٓئ٤و، ٍٝغَ ػ٠ِ أٍٚ هواه رؾو٣و اُوٛبئٖ ٖٓ اُطبئوح اُلو٤َٗخ اُز٢ افزطلٜب 

. ٝهل ًبٗذ ػ٤ِٔخ ػٌَو٣خ ٓؼولح ٝٓـبٓوح ٌُٜ٘ب اٗزٜذ ث٘غبػ 1976ٕٞ ا٠ُ ػ٤٘ز٤جٚ ك٢ اٝؿ٘لا ػبّ كَِط٤٘٤

هؿْ ٓوزَ هبئل اُوٞاد ا٩ٍوائ٤ِ٤خ، ٣ٞٗزبٕ ٗز٤٘بٛٞ )ّو٤ن هئ٤ٌ اُؾٌٞٓخ اُؾب٢ُ(. ٝهل ٝٙؼذ اٍوائ٤َ ك٢ 
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 .ُْىٖٓ هاث٤ٖ هٞاػل ؽٔب٣خ ْٓلكح ك٢ أُطبهاد رؾُٞذ ا٠ُ ٜٗظ ك٢ ع٤ٔغ كٍٝ اُؼب

 

 

ٍٝغَ هاث٤ٖ ػ٠ِ أٍٚ، أٗٚ اٍزوبٍ ٖٓ هئبٍخ اُؾٌٞٓخ، ُٔغوك ْٗو فجو ٕؾبك٢ ػٖ ه٤بّ ىٝعزٚ ثلزؼ 

ؽَبة ث٢ٌ٘ ك٢ ا٣٫ُٞبد أُزؾلح ػ٘لٓب ًبٕ ٍل٤واً ٩ٍوائ٤َ ك٢ ٝاّ٘طٖ، كل٢ ؽ٤٘ٚ ًبٕ ٓؾظٞهاً ػ٠ِ 

ٙلٙ. ٝثؼل اٍزوبُزٚ، كبى ا٤ٔ٤ُٖ ا٩ٍوائ٤٤ِ٤ٖ كزؼ ؽَبة ث٢ٌ٘ ك٢ اُقبهط. ٝهل أهبّ ا٤ٔ٤ُٖ ٓظبٛواد ٕبفجخ 

 .ثو٤بكح ٓ٘بؽْ ث٤ـٖ ك٢ اُؾٌْ

 

اُلَِط٢٘٤،  -، ٍّٝغَ ػ٠ِ أٍٚ افزواهبً ك٢ اُٖواع ا٩ٍوائ٢ِ٤ 1990ٌُٖٝ هاث٤ٖ ػبك ُلٝهح صب٤ٗخ ػبّ 

ٝا٫ػزواف ثٔ٘ظٔخ اُزؾو٣و اُلَِط٤٘٤خ ٝرٞه٤غ ارلبه٤بد أٍِٝٞ، صْ ارلبم ا٬َُّ ٓغ ا٧هكٕ. ًٔب ٍّغَ ك٢ 

٣قٚ هواه ر٤ٌَْ ؽٌٞٓخ ثب٫ػزٔبك ػ٠ِ إٔٞاد اُ٘ٞاة اُؼوة ك٢ ا٤ٌَُ٘ذ، ٖٓ ؽيث٢ اُغجٜخ ربه

اُل٣ٔووا٤ٛخ ٬َُِّ ٝأَُبٝاح ثو٤بكح اُ٘بئت رٞك٤ن ى٣بك ٝاُؾية اُل٣ٔووا٢ٛ اُؼوث٢ ثو٤بكح اُ٘بئت ػجل اُٞٛبة 

ّٖ ا٤ٔ٤ُٖ ا ُٔؼبهٗ ثوئبٍخ ٗز٤٘بٛٞ ؽِٔخ كهاّٝخ. ٝثَجت ٛنٙ ا٫ٗؼطبكخ اُؾبكح ك٢ ا٤َُبٍخ ا٩ٍوائ٤ِ٤خ، ّ

اؽزغبط ٙقٔخ كبرْٜ هاث٤ٖ ثبُق٤بٗخ ٝهكغ أرجبػٚ ٕٞها ٓلجوًخ ُٚ ثِجبً ٙبثٜ ك٢ اُغ٤ِ اُ٘بى١، ُز٘ز٢ٜ 

 .ٛنٙ اُؾِٔخ ثبؿز٤بٍ هاث٤ٖ ثوٕبٓ اُطبُت اُغبٓؼ٢ ا٢٘٤ٔ٤ُ، ٣ـئبٍ ػ٤ٔو

 

 ارلبم ٬ٍّ ٕبكّ -

 

ٝأصبه كٞىٙ كيػبً ك٢ اُْبهع  1977كبى ثب٫ٗزقبثبد ػبّ  هبك ٓ٘بؽْ ث٤ـٖ، أٍٝ ؽٌٞٓخ ٤ٔ٣ٖ ك٢ اٍوائ٤َ ػ٘لٓب
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ا٩ٍوائ٢ِ٤. ٌُ٘ٚ ٛٔؤٕ اُغٜٔٞه ثبفز٤بهٙ أؽل ىػٔبء ؽية اُؼَٔ ٤ّٞٓٚ ك٣بٕ ٝى٣واً ُِقبهع٤خ، ٝرؾبُق ٓغ 

ؽية اٍُٜٞ ثوئبٍخ ٣ـئبٍ ٣ل٣ٖ. ٝػ٘لٓب فوط اُوئ٤ٌ أُٖو١ أٗٞه اَُبكاد ثٔجبكهرٚ ُي٣بهح اٍوائ٤َ، 

غ ػ٠ِ ارلبم ٬ٍّ ٕبكّ ُوكبهٚ ك٢ ا٤ٔ٤ُٖ، كول اَٗؾت ٖٓ ٤ٍ٘بء ثبٌُبَٓ ٝصجّذ ثنُي ٓجلأ رغبٝة ٓؼٚ ٝٝهّ 

 .ٝٓجلأ اىاُخ أَُزٞٛ٘بد ا٤ُٜٞك٣خ ٖٓ ا٧هٗ أُٖو٣خ 1967ا٫َٗؾبة ا٩ٍوائ٢ِ٤ ا٠ُ آفو ّجو ٖٓ ؽلٝك 

 

ؿبهاد رَججذ ك٢ ٝرٖٚٔ ا٫رلبم اػزواكبً ثؾن روو٣و ا٤ُٖٔو ُِْؼت اُلَِط٢٘٤. ٝٓغ إٔ ث٤ـٖ أٓو ثْٖ 

، ّٖٝ ؽوة ُج٘بٕ ا٠ُٝ٧ ثـوٗ اُوٚبء ػ٠ِ ٓ٘ظٔخ اُزؾو٣و 1981كٓبه أُلبػَ ا١ُٝٞ٘ ك٢ اُؼوام ػبّ 

، كول ٍّغَ ك٢ ا٤ٔ٤ُٖ ا٩ٍوائ٢ِ٤ ًوبئل ٜٓيّٝ، ٝأ٠ٜٗ ؽ٤برٚ ا٤َُب٤ٍخ ك٢ ػيُخ كوٜٙب 1980اُلَِط٤٘٤خ 

 .ػ٠ِ ٗلَٚ ٝثو٢ ك٤ٜب ؽز٠ ٝكبرٚ

 

د ٤ٔ٤ُِٖ ٌُ٘ي رؾَٖ ػ٠ِ ا٤َُبه»٣٫وى رلٓٞه ثؼ٘ٞإ ، ٕله ًزبة 0217ك٢ اُؼبّ  ّٞ «. ُٔبما أٗذ رٖ

٣وٍٞ ك٤ٚ، إ ث٤ـٖ أٙبع كوٕخ كوٗ ػو٤لح ا٤ٔ٤ُٖ ك٢ اُؾٌْ، فٖٕٞبً ثٔٞاعٜخ أعٜيح اُوٚبء ٝاؽزواّ 

، 0219اُلُٝخ اُؼ٤ٔوخ. ٣نًو، إٔ رلٓٞه ٛنا ٛٞ أؽل أُووث٤ٖ ٖٓ ٗز٤٘بٛٞ ٝأكاه ٓؼوًزٚ ا٫ٗزقبث٤خ ػبّ 

َٛ هواد »لٓب ٣لفَ ٗز٤٘بٛٞ ك٢ علٍ ٓغ أؽل هبكح ا٤ٌُِٞك ؽٍٞ ٤ٍبٍزٚ ا٤٘٤ٔ٤ُخ اُغل٣لح أُزطوكخ، ٣َؤُٚ ٝػ٘

 .«ًزبة رلٓٞه؟

 

 ٓئرٔو ٓله٣ل -

 

، ٝرجبكٍ 1984عبء ثؼل ث٤ـٖ ّٔؼٕٞ ث٤وً اُن١ أهبّ ؽٌٞٓخ ٝؽلح ٓغ ا٤ٌُِٞك ثوئبٍخ اٍؾن ٤ّٔو، ك٢ اُؼبّ 

 .٣ٜٞك١ ٖٓ اص٤ٞث٤ب ثؼ٤ِٔخ ّجٚ ػٌَو٣خ 5222ف٬ٍ ؽٌٜٔٔب عِت ٬ًٛٔب هئبٍخ اُؾٌٞٓخ َُ٘ز٤ٖ. ٝرْ 

 

ٌُٖٝ كزوح اُؾٌْ اٗوطؼذ، ػ٘لٓب ًْق ٤ّٔو ػٖ إٔ ث٤وً ٣ل٣و ٖٓ ٝهائٚ ٓلبٝٙبد ك٢ ُ٘لٕ ٓغ أُِي 

، ٍٝغَ ػ٠ِ 1990كَِط٢٘٤. ٝثو٢ ٤ّٔو هئ٤َبً ُِؾٌٞٓخ ؽز٠ اُؼبّ  -أهك٢ٗ  –ؽ٤َٖ، ؽٍٞ ٬ٍّ اٍوائ٢ِ٤ 

 .، اُز٢ ؽبٍٝ هٔؼٜب ٣ٍٞخ ٓغ هاث1987ٖ٤زلبٙخ ا٠ُٝ٧ ُِلَِط٤٤٘٤ٖ، ػبّ أٍٚ اٗلغبه ا٫ٗ

 

ًٔب ٍغَ ػ٠ِ أٍٚ اٍزوجبٍ ٤ِٕٓٞ ٣ٜٞك١ ٖٓ كٍٝ ا٫رؾبك اَُٞك٤بر٢ أُٜ٘به، ٝأُْبهًخ ك٢ ٓئرٔو ٓله٣ل 
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 .٬َُِ1991ّ ٍ٘خ 

 

ُٞع٤بً ٝاهزٖبك٣بً؛ ام إ ٝك٢ اُٜغوح ا٤ُٜٞك٣خ ا٧ف٤وح هليد اٍوائ٤َ كهعبد ػلح ا٠ُ ا٧ٓبّ ػ٤ِٔبً ٝرٌ٘ٞ

اُٜغوح ؽِٔذ ٓؼٜب أكٓـخ ػِٔبء ٝأٛجبء ًجبه ٝٓضول٤ٖ ٝك٘ب٤ٖٗ ٝأكثبء. ٝك٢ ٓئرٔو ٓله٣ل ٝٙغ ا٧ٍبً 

ٍ٘ظَ ٗلبٝٗ »ا٧ٍٝ ٬ُػزواف ثؾوٞم اُلَِط٤٤٘٤ٖ. اّزٜو ٤ّٔو ثزٖو٣ؼ رؾٍٞ ا٠ُ ثٖٔخ ٣ٞٛٝخ؛ ام هبٍ 

 .بى ثبُؾٌْ هاث٤ٖٝك٢ ا٫ٗزقبثبد اُزب٤ُخ ٍوٜ ٝك«. ؽز٠ ٜٗب٣خ اُؼٔو

 

 ا٫َٗؾبة ٖٓ ؿيح -

 

ثؼل اؿز٤بٍ هاث٤ٖ ر٠ُٞ هئبٍخ اُؾٌٞٓخ ّٔؼٕٞ ث٤وً ُجٚؼخ أّٜو، ٤ُلٞى ػ٤ِٚ ٗز٤٘بٛٞ ٣ٝو٤ْ ؽٌٞٓزٚ ا٠ُٝ٧ 

ك٢ أُبئخ ٖٓ  12. ٝك٤ٜب رج٠٘ ارلبه٤بد أٍِٝٞ ٝٗلن هَٔبً آفو ٜٓ٘ب )ا٫َٗؾبة ٖٓ اُق٤َِ ٖٝٓ 1996ك٢ 

ؽٌْ ػ٤ِٜب ثبَُِْ. ٌُٖٝ اُغٜٔٞه ا٩ٍوائ٢ِ٤ أٍوطٚ ػٖ اُؾٌْ ٝاٗزقت ا٣ٜٞك اُٚلخ اُـوث٤خ(، ٌُ٘ٚ ػبك ٝ

، اُن١ ًبٕ أٍٝ اٗغبى ْٜٓ ُٚ ا٫َٗؾبة ٖٓ ُج٘بٕ ثٌَْ أؽبك١ اُغبٗت. ٍٝغَ ػ٠ِ أٍٚ 1999ثبهاى ػبّ 

 ٫ ٣ٞعل ّو٣ي كَِط٢٘٤ ُؼ٤ِٔخ»أ٣ٚبً رٖو٣ؾٚ ثؼل كَْ ٓلبٝٙبد ًبٓت ك٣ل٤ل ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ٣بٍو ػوكبد، إٔ 

 -، ٢ٛٝ ًِٔبد رؾُٞذ ا٠ُ ػو٤لح ك٢ اٍوائ٤َ ٝثَججٜب ٣زٞإَ ٣ٝزلبهْ اُٖواع ا٩ٍوائ٢ِ٤ «ا٬َُّ

 .اُلَِط٢٘٤

 

ٌُٖٝ ثبهاى ىاك اُط٤ٖ ثِخ، ثؤٕ أٙبف ا٠ُ كِْٚ هواه أَُبػ ُوئ٤ٌ أُؼبهٙخ أهئ٤َ ّبهٕٝ إٔ ٣وّٞ 

ى ككغ صٔ٘بً ُلِْٚ كِْ ٣٘زقت هئ٤َبً ثي٣بهح اٍزلياى٣خ ُجبؽبد ا٧ه٠ٖ، كبّزؼِذ ا٫ٗزلبٙخ اُضب٤ٗخ. ثبها

ّبهٕٝ أكاه «. هبئل ٢٘٤ٔ٣ ٓزطوف ٝثِطغ٢»ُِؾٌٞٓخ ثؼل إٔ ٛيٓٚ اُغ٘واٍ ّبهٕٝ ًٝبٕ ٓؼوٝكبً ػ٘ٚ أٗٚ 

ؽوثبً ُِزقِٔ ٖٓ ٣بٍو ػوكبد كؾبٕوٙ ك٢ هطبع ؿيح ثواّ هللا. ٝاٗزٜذ ٛنٙ أُؼوًخ كؼ٬ً ثـ٤بة ػوكبد. 

ؽٍِٞ ُِٖواع ٓغ اُلَِط٤٤٘٤ٖ ٝرؾلس ػٖ ٙوٝهح اُزقِٔ ٖٓ  ٌُٖٝ ثؼل ػوكبد، ثلأ ّبهٕٝ ٣لزِ ػٖ

َٓزٞٛ٘خ ٛ٘بى. ٝاّزٜو  01ا٫ؽز٬ٍ ا٩ٍوائ٢ِ٤. ٝهبّ ثبَٗؾبة أؽبك١ اُغبٗت ٖٓ هطبع ؿيح ثؼل إٔ ٛلّ 

ٓب رواٙ ٖٓ ٛ٘ب ٖٓ ٓوؼل هئ٤ٌ اُؾٌٞٓخ، ٫ رواٙ ٖٓ »ّبهٕٝ ثٔوُٞخ ٤ٍب٤ٍخ ٜٓٔخ ُزل٤َو رـ٤٤و ٓٞاهلٚ ٢ٛ 

 .ٌُٖ ّبهٕٝ ُْ ٣َزطغ أًبٍ ٜٓٔزٚ ٧ٍجبة ٕؾ٤خ ٝهؽَ ثٔٞد ٍو٣و١«. ٓوؼل أُؼبهٙخ(ٛ٘بى )أ١ ٖٓ 
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عبء ا٣ٜٞك أُٝٔود ثؼل ّبهٕٝ اُن١ روى ثٖٔبد فبٕخ ثٚ ٧رجبػٚ؛ كول أؿبه ػ٠ِ أُلبػَ ا١ُٝٞ٘ ك٢ 

ٖ، ٌُٖ ٍٞه٣ب، ّٖٝ ؽوة ُج٘بٕ اُضب٤ٗخ، ٝرَٕٞ ا٠ُ ّجٚ ارلبم ٓغ اُوئ٤ٌ اَُٞه١ ؽٍٞ ا٬َُّ ث٤ٖ اُجِل٣

ا٣٫ُٞبد أُزؾلح اػزوٙذ كزْ رغ٤ٔل ا٫رلبم. صْ ػوٗ ْٓوٝع ٬ٍّ ػ٠ِ اُوئ٤ٌ اُلَِط٢٘٤ ٓؾٔٞك ػجبً 

ٝػ٘لٛب رلغود ه٤ٚخ اُلَبك ٙلٙ اٙطو ا٠ُ ا٫ٍزوبُخ ٝؽٌْ ػ٤ِٚ ثبَُغٖ «. ؽَ اُلُٝز٤ٖ»ػ٠ِ أٍبً 

 .اُلؼ٢ِ ٝأ٠ٚٓ ٍ٘خ ٖٝٗق اَُ٘خ ك٤ٚ

 

 كفٍٞ اُؼوة اُؾٌٞٓخ -

 

، ػ٘ل ٍوٞٛ ؽٌٞٓزٚ ثلٞى رؾبُق ؿ٤و 0201ٝثو٢ ك٢ اُؾٌْ ؽز٠  0229ثؼل أُٝٔود ك٢ اُؼبّ  ٗز٤٘بٛٞ عبء

َٓجٞم ك٢ ا٤َُبٍخ: كول رؾبُق ؽية ٤ٔ٣٘ب اُن١ ٣ؼّل أًضو ٤٘٤ٔ٣خ ٖٓ ؽية ٗز٤٘بٛٞ، ٓغ ٍجؼخ أؽياة ٖٓ 

ػجبً. ٝٓغ إٔ ٛنٙ اٍُٜٞ ٝا٤َُبه، ث٤ٜ٘ب اُوبئٔخ اُؼوث٤خ أُٞؽلح ُِؾوًخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ثو٤بكح اُ٘بئت ٖٓ٘ٞه 

اُؾٌٞٓخ ُْ رزوى ثٖٔبد فبٕخ، ا٫ إٔ ٓ٘ؾٜب ا٧ؽياة اُؼوث٤خ ّوػ٤خ ك٢ اُْواًخ ك٢ ؽٌْ اٍوائ٤َ ًبٕ 

 .ػ٬ٓخ كبههخ

 

ك٢ أُبئخ ٖٓ ا٤ُٜٞك ػ٠ِ اػزجبه إٔ اٍوائ٤َ كُٝخ  66ا٫ إٔ اُزغوثخ ُْ رزٌَِ ثبُ٘غبػ اُزبّ ُْٝ ٣ٞاكن ػ٤ِٜب 

ك٢ ؽٌٜٔب. ٝهل اٍزـَ ٗز٤٘بٛٞ ٛنٙ أَُؤُخ ٤ُج٢٘ ػ٤ِٜب كػب٣زٚ ا٫ٗزقبث٤خ ٝكبى ٣ٜٞك٣خ ٫ٝ ٣غٞى اّواى اُؼوة 

 .ك٢ اُٜ٘ب٣خ ثبُؾٌْ ٖٓ عل٣ل. ٝأهبّ ؽٌٞٓخ ٤ٔ٣ٖ ٕوف

 

 ٍ٘ٞاد ٗز٤٘بٛٞ اُؼغبف -

 

كٜٞ ُْ ٣لكغ ثؤ١ «. اَُ٘ٞاد اُؼغبف»ثـ 0201 - ٣0229ٌٖٔ ٕٝق ٍ٘ٞاد ؽٌْ ٗز٤٘بٛٞ ك٢ اَُ٘ٞاد ٓب ث٤ٖ 

ٓبّ ٣زوى فِلٚ ثٖٔخ. ٍّٝغَ ك٢ ربه٣قٚ فٞٗ ٓؼوًخ ٕلا٤ٓخ ٓغ ا٩كاهح ا٤ٓ٧و٤ًخ فطٞح عل٣لح ٨ُ

ثوئبٍخ ثبهاى أٝثبٓب ٧ٍٝ ٓوح ك٢ ربه٣ـ اُؼ٬هبد ث٤ٖ اُجِل٣ٖ اُؾ٤ِل٤ٖ. ٝهل كاه اُق٬ف ؽٍٞ ٓؼبهٙزٚ 

ٝاْٗـَ ك٢ آفو ا٫رلبم ا١ُٝٞ٘ ٓغ ا٣وإ. ًٔب كفَ ٗز٤٘بٛٞ ك٢ ٕلاّ ٓغ هبكح اُغ٤ِ ٝأُقبثواد ا٩ٍوائ٤ِ٤خ 

ص٬س ٍ٘ٞاد ك٢ اُزؾو٤وبد ٓؼٚ ؽٍٞ هٚب٣ب اُلَبك. ٌُٖ ؽٌٔٚ ّٜل ٓوؽِخ اىكٛبه ػ٘لٓب ر٠ُٞ كٝٗبُل روٓت 

اُوئبٍخ ا٤ٓ٧و٤ًخ ٝٛوػ ٕلوخ اُووٕ ٝرَٕٞ ا٠ُ ارلبه٤بد اثوا٤ْٛ ٬َُِّ ٓغ ا٩ٓبهاد ٝاُجؾو٣ٖ ارَؼذ 
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٠ِ ث٘ل ك٢ ا٬َُّ ٓغ ا٩ٓبهاد ر٘بىٍ ثٔٞعجٚ ُزَْٔ اَُٞكإ ٝأُـوة. ٝٓغ إٔ ا٤ٔ٤ُٖ أُزطوف ٛبعٔٚ ػ

ك٢ أُبئخ ٖٓ اُٚلخ اُـوث٤خ، ا٫ إٔ ا٤ٔ٤ُٖ ُْ ٣َو ثلاً ٖٓ اُٞهٞف ٝهاء  22ػٖ ث٘ل ك٢ اُٖلوخ ٣٘ٔ ػ٠ِ ْٙ 

 .ٗز٤٘بٛٞ ُِؼٞكح ا٠ُ اُؾٌْ ٌٝٛنا كبى ٓؼٚ ثبُؾٌْ ٖٓ عل٣ل

 

٣ٌوً عَ اٛزٔبٓٚ ٩ؽلاس اٗو٬ة ٙل  ٝا٥ٕ روق ٓؾبًٔزٚ ؽغو ػضوح ك٢ اكاهرٚ اُؾٌْ ثٌَْ ٤ٍِْ. ُنُي

عٜبى اُوٚبء ٢ً ٣لِذ ٖٓ أُؾبًٔخ. ٝك٢ ٛنٙ ا٧ص٘بء ٣لزِ ٗز٤٘بٛٞ ػٖ َٓبهاد رغؼِٚ ٣زوى ثٖٔبد ك٢ 

اُزبه٣ـ ا٩ٍوائ٢ِ٤ رجوىٙ ًوبئل ربه٣ق٢. ٝٛٞ ٣زطِغ ا٠ُ عجٜبد ػلح ٣ٌٜٔ٘ب إٔ رٞكو ُٚ ٛنا اُؾِْ، أٜٛٔب 

ك٢ ٓٞٙٞع ا٣وا٢ٗ ٣طٔؼ «. بد اثوا٤ْٛ ٝاهبٓخ اُْوم ا٧ٍٜٝ اُغل٣لأُٞٙٞع ا٣٩وا٢ٗ، ٝر٤ٍٞغ ارلبه٤»

٧ٕ ٣و٢ٚ ػ٠ِ ْٓوٝػٜب ا١ُٝٞ٘ ْٝٓوٝع ا٤ُٜٔ٘خ ػ٠ِ أُ٘طوخ ٣ٝلكغ ٗؾٞ اٍوبٛ اُ٘ظبّ. ٌُ٘ٚ ٧عَ مُي 

٣ؾزبط ا٠ُ ػ٬هبد ٓز٤٘خ ٓغ ا٩كاهح ا٤ٓ٧و٤ًخ، ٢ٌُٝ رٌٕٞ ًنُي ػ٤ِٚ إٔ ٣ؾلس رـ٤٤واً ك٢ اُٞٙغ 

ٝ ػ٠ِ ا٧هَ إٔ ٣جو٠ ػ٠ِ ٛنا اُٞٙغ ًٔب ٛٞ ٖٓ كٕٝ رلٛٞه عل٣ل. ٝٛ٘ب ٣ٖطلّ ٓغ ؽِلبئٚ اُلَِط٢٘٤، أ

اُن٣ٖ ًجِّٞا ٣ل٣ٚ ثبرلبه٤بد ر٤ٍٞغ ا٫ٍز٤طبٕ ٝر٤َِْ أُزطوك٤ٖ اكاهح ّئٕٝ اُلَِط٤٤٘٤ٖ. ٣ٖٝطلّ أ٣ٚبً ٓغ 

 .ٓؼبهٙخ ّؼج٤خ ه٣ٞخ رز٘ب٠ٓ هٞرٜب ٖٓ أٍجٞع ا٠ُ آفو

 

إٔ عٜٞكٙ ٍزٌٕٞ إٔؼت ٖٓ رلز٤ِ ػٖ اثوح ك٢ ًٞٓخ هِ ٛبئِخ اُؾغْ. أُؼبهٕٙٞ ُ٘ز٤٘بٛٞ ٣وٕٝ 

ٝأُووثٕٞ ٖٓ ٗز٤٘بٛٞ ٣وٕٝ أٗٚ كا٤ٛخ ٤ٍب٤ٍخ ٤ٍزٌٖٔ ٖٓ ا٩ك٬د ٖٓ اُو٤ٞك ٝافزوام ا٧ٛٞام اُز٢ كوٜٙب 

 .«ثَ ٝأثؼل ٖٓ مُي»ػ٠ِ ٗلَٚ، ٣ٝزوى ثٖٔبرٚ ثبُزب٢ُ ػ٠ِ أُغزٔغ ا٩ٍوائ٢ِ٤ 

 

 

 تكوٌن إعادة.. تطبٌق إلى تحوٌلها كٌفٌة فً الجمٌع ٌتخّبط نظرٌة: يتحقٌق مالً اقتصاد -

 كانون 02  - الوطن نداء جرٌدة – عطوي باسمة -! المجّنح والخٌال العادي الخٌال بٌن... الودائع

 0702 الثانً

 

والناس العادٌٌن  ٌحتل ملؾ إعادة أموال المودعٌن حٌزاً كبٌراً من نقاشات السٌاسٌٌن والمصرفٌٌن والخبراء

منذ إندالع األزمة قبل ثالث سنوات، من دون أن ٌحصلوا )أي المودعٌن( على أجوبة تطمبنهم على مصٌر 

ٌّع  جنى أعمارهم. بل على العكس تماماً، الحلول التً ٌتم تسوٌقها تشً بؤن المنظومة السٌاسٌة المصرفٌة تض
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ى اآلن، واذا نفذت الوعود فانها ستؤخذ عقوداً المزٌد من الوقت من خالل طروحات لم ُتإت ثمارها حت

 .طوٌلة إذا سارت االمور كما ٌتم إفتراضها فً الخٌال الٌوم

 

من هذه الطروحات ربط تحقٌق النمو االقتصادي وعودة التدفقات المالٌة بإعادة تكوٌن الودابع تدرٌجٌاً. علماً 

الً، الذي ٌحتل بند إعادة أموال المودعٌن جزءاً أن مجلس النواب ٌناقش حالٌاً قانون إستعادة التوازن الم

 2022حزٌران  30اساسٌاً منه. وتتبارى الكتل النٌابٌة فً تسجٌل النقاط على الحكومة التً إقترحت فً 

إنشاء صندوق لحماٌة حقوق المودعٌن، من دون أن تقدم إلى اآلن أرقاماً والتزامات نهابٌة مبنٌة على اساس 

 .وهذا ٌعنً أن هذا الملؾ ال ٌزال ٌدور فً حلقة مفرؼة علمً قابل للتنفٌذ.

 

هل تحقٌق النمو االقتصادي وعودة التدفقات المالٌة على المصارؾ، هو األمل الوحٌد الذي على المودعٌن 

« نداء الوطن»الرهان علٌه إلستعادة أموالهم؟ أم أنه اقتراح ؼٌر واقعً ألسباب علمٌة وموضوعٌة؟ 

سابقٌن ومصرفٌٌن وإقتصادٌٌن حول هذا الطرح. فكانت المقاربات من زواٌا  إستمزجت آراء وزراء

متعددة، لكنها أجمعت على نقطة أساسٌة هً: من ٌراهن على النمو االقتصادي إلعادة أموال المودعٌن، 

 !!!كمن ٌبٌعهم السمك فً البحر

 

 رف لبنان والدولةكنعان: الحل عبر قانون التوازن المالً... والمسؤولٌة على المصارف ومص

 

ٌقارب ربٌس لجنة المال والموازنة إبراهٌم كنعان ملؾ إعادة أموال المودعٌن من زاوٌة قانون إعادة 

صندوق التعافً »التوازن المالً الذي تدرسه لجنة المال والموازنة فً مجلس النواب حالٌاً، وال سٌما 

موقفه الذي سبق أن أعلنه من « اء الوطنند«المنصوص عنه فً القانون. وٌكرر لـ« لحماٌة المودعٌن

المودع ال ذنب له فً تحمل كل هذه التبعات منذ بداٌة االزمة، فً حٌن أن »مجلس النواب. فٌقول: 

هذا هو »مشدداً على أن «. المصارؾ ومصرؾ لبنان والدولة، هً من تتحّمل مسإولٌة فً هذا الموضوع

نواب المستقلون وكل الكتل فً إجتماع لجنة المال االخٌر سنوات الى الٌوم. ولذلك رفض ال 3موقفً منذ 

سنوات على االنهٌار ومن دون أرقام نهابٌة.  3الصٌؽة التً وردت من الحكومة لالنتظام المالً، وذلك بعد 

 .«وطالبت الحكومة ومصرؾ لبنان والمصارؾ بتحمل المسإولٌة

 

ملٌار دوالر، ولٌس لدٌنا الحجم  73ومة إنها تبلػ كٌؾ علٌنا معالجة فجوة مالٌة تقول الحك»وٌسؤل كنعان: 
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الحقٌقً للودابع وال موجودات المصارؾ، التً هً مسإولة ولم ٌتم تقٌٌم موجوداتها. فكٌؾ ٌمكن الحدٌث 

 .«عن عملٌة توزٌع وتحمٌل خسابر من دون أن تإثر على حقوق المودعٌن؟

 

لٌست اهم من قانون إعادة التوازن المالً. فاذا لم  كل القوانٌن المالٌة التً مرت وستمر»ٌعتبر كنعان أن 

تتم معالجة الفجوة المالٌة وحقوق الناس ومسؤلة الودابع، فعلى أي أساس ٌكون هناك كابٌتال كونترول 

 .«واعادة هٌكلة وخطة تعاؾ اقتصادي؟ فكل ما ٌتربط بهذا الموضوع ال ٌزال مبهماً 

 

الى لبنان بحاجة بالدرجة االولى إلستعادة الثقة بالنظام المصرفً إعادة جذب المستثمرٌن واالموال »وٌختم: 

 .«من خالل إعادة هٌكلته وتنفٌذ االصالحات المطلوبة

 

 أفٌونً: هرطقة مالٌة... وال أساس علمٌاً لشعارات قدسٌة الودائع وإعادة تكوٌنها

 

نداء »أفٌونً رّداً على سإال ٌرى وزٌر الدولة السابق لإلستثمار والتكنولوجٌا والخبٌر المصرفً عادل 

شعارات إعادة تكوٌن الودابع ومثلها شعارات قدسٌة الودابع وؼٌرها، هً وعود ولٌس هناك »أن « الوطن

من أساس علمً لها. تتكّرر من وقت الى آخر ومنذ ثالث سنوات بؽرض االستهالك المحلً. ولم ٌقّدم 

لماذا ال ٌقّدم اصحاب هذه الشعارات ترجمة ». سابالً: «اصحابها حتى اآلن أي طرح علمً باألرقام لتحقٌقها

علمٌة لطروحاتهم؟ لسبب واضح هو أن هذه الوعود ال تستند الى أي منطق مالً أو علمً، وُتناقض حقٌقة 

 .«األرقام وتتجاهل ضخامة حجم الفجوة المالٌة نسبة لحجم االقتصاد

 

االزمة، بل تمّنٌهم باآلمال وتإجل الحلول الحقٌقٌة هً اذاً طروحات ال تخدم المودعٌن وال تعالج »ٌضٌؾ: 

واالصالحات الجذرٌة. وتمّدد للوضع القابم وتساعد الطبقة الحاكمة على شراء مزٌد من الوقت، لحماٌة 

تؤجٌل الحلول وتجنب اإلصالحات الجذرٌة «مشٌراً إلى أن«. مصالحها وتجنبها تكبد أي خسارة او محاسبة

سنوات الى الٌوم أول من ٌستوعب خسابر  3تنزاؾ المودعٌن، الذٌن ال ٌزالون ومنذ هو عملٌاً امعان فً اس

 .«المصارؾ. وهذا الوضع هو أكبر هرطقة مالٌة وجرٌمة بحق المودع والقطاع واالقتصاد

 

 المودع منذ بداٌة االزمة وحتى اآلن، رهٌنة التعامٌم المتعّددة واللٌلرة المقّنعة، وال»ٌلفت أفٌونً إلى أن 

ٌستطع سحب ودٌعته إاّل مع اقتطاع. وكل عملٌة اقتطاع من ودٌعة هً عملٌة تخفٌؾ من خسابر المصارؾ، 
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بالعودة الى االرقام وحجم »شارحاً أنه «. وهذا النمط مستمر طالما هناك وعود بخطط ال ترجمة عملٌة لها

ٌرها وبتلخٌص سرٌع، فإن حجم الفجوة المالٌة فً الودابع، وحسب أرقام الخطط المتداولة من الحكومة وؼ

ملٌار دوالر، وحجم الودابع التً تعالجها الخطط المطروحة عبر أشكال متعّددة  95الودابع المتبقٌة حوالى 

 60من االقتطاع واالقتطاع المقّنع، والتحوٌل الى لٌرة على أسعار صرؾ متعّددة واعادة الجدولة هو حوالى 

بمعظمها ستتكّبد خسابر فعلٌة، بسبب المعالجة المطروحة والتمدٌد  ملٌار دوالر. وهذه الودابع للتوضٌح

 .«والتحوٌل المجتزأ الى لٌرة

 

ملٌار دوالر من الودابع ال معالجة واضحة لها بعد، وٌتم نقلها الى صندوق  35ٌبقى حوالى »ٌضٌؾ: 

قط ما لم تتم معالجته خاص مسنود بؤصول الدولة. ولنفترض جدالً أن ما ٌسمى إعادة تكوٌن الودابع ٌطال ف

 .«ملٌار دوالر، من أٌن تتم ما تسمى إعادة تكوٌن هذه الملٌارات؟ 35أي 

 

هل تتم إعادة تكوٌنها من المصارؾ ومن أرباح المصارؾ المستقبلٌة؟ علماً أن المصارؾ »وٌسؤل أٌضاً: 

مساهم مستعد أن  خسرت كل رسامٌلها وٌجب إعادة رسملتها أوال حتى تعود الى ممارسة دورها؟ وهل من

ملٌار دوالر فجوة متبقٌة فً الودابع )أي أضعاؾ أضعاؾ  35ٌعٌد رسملة قطاع مصرفً إذا كان هناك 

 .«الرسامٌل( مطلوب إعادة تكوٌنها أوالً قبل أن ٌتقاضى أي مردود؟

 

 حتى إذا افترضنا ذلك كم سنة من األرباح، هً أضعاؾ أضعاؾ الرسامٌل، ٌجب»ٌشٌر أفٌونً إلى أنه 

هذا الطرح باألرقام مستحٌل وؼٌر واقعً، »مإكداً أن «. على المصارؾ تحقٌقها لتؽطٌة مثل هذه الفجوة؟

نظراً لحجم الخسابر المهول فً الودابع نسبة لرسامٌل المصارؾ. أم أن إعادة تكوٌن الودابع ممكن من 

تخدمون شعار إعادة تكوٌن الودابع أصول الدولة وأرباحها كما ٌتم التروٌج له منذ بداٌة االزمة؟ اذاً هم ٌس

إلعادة تسوٌق وفرض حلول تعتمد على إستخدام اصول الدولة واٌراداتها، لتعوٌض خسابر المصارؾ وهذا 

 .«على األؼلب هو المقصود

 

استخدام أصول الدولة لتسدٌد دٌون البنك المركزي، وسد الفجوة فً القطاع المالً »ٌشدد افٌونً على أن 

قانونٌة تناقض بدٌهٌات المبادئ المالٌة والمصرفٌة. واألخطر أن من شؤنها أن تشّرع هرطقة مالٌة و

للمإسسات االستثمارٌة الدولٌة، من حاملً الٌوروبوند ان تطالب بدورها، بؤولوٌة االستٌالء على اصول 

وند أولى الدولة والبنك المركزي، لتسدٌد ما ٌستحق لها من دٌون سٌادٌة. إذ ان حاملً سندات الٌوروب
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 .«بالتراتبٌة المالٌة القانونٌة من حاملً سندات المركزي. وإنعكاسات مثل هذا الطرح اذاً خطٌرة ومتشعبة

 

هذا الطرح ٌناقض طبعاً مبادئ بدٌهٌة فً العدالة االجتماعٌة، وفً ضرورة إستخدام أصول »وٌعتبر أن 

المإسسات والخدمات والبنى التحتٌة والدعم  الدولة لمصلحة كل الشعب اللبنانً بعدالة. فهً لإلستثمار فً

االجتماعً والنمو االقتصادي والتعلٌم، ولٌس إستخدامها لتسدٌد دٌون البنك المركزي تجاه مإسسات 

 .«خاصة

 

إن هذا الطرح ٌناقض واقع االرقام كذلك. إذ إن أصول الدولة من المستحٌل ان تبلػ قٌمتها الٌوم »وٌختم: 

ر، حسب التقدٌرات العلمٌة الحالٌة. ومن المستحٌل أن تحقق أرباحاً عالٌة قبل أن ملٌار دوال 20اكثر من 

ملٌار دوالر من وراء أصول ال تتعدى قٌمتها  35ٌتم اإلستثمار الجدي بها. فكٌؾ ممكن أن ٌسددوا فجوة 

الهابلة نحتاج ملٌار دوالر أو من وراء ارباحها؟ وكم سنة من اإلستثمار ومن النمو العالً ومن االرباح  20

 .قبل أن تتم تؽطٌة مثل هذه الفجوة؟

 

 عبود: بٌع أصول وشركات ومؤسسات الدولة... ومنح المودعٌن ثلثً أسهمها

 

«. االتكال على تحقٌق النمو إلعادة الودابع هو طرح وهمً كلٌاً »ٌعتبر الوزٌر السابق فادي عبود أن 

ملٌار دوالر، وإعادة تكوٌن هذا النوع من المبالػ  100 الفجوة المالٌة هً نحو»أن « نداء الوطن«شارحاً لـ

التعامل مع هذا الموضوع ٌجب أن ٌتسم بالواقعٌة، ال سٌما أننا »مشدداً على أن «. ٌتطلب عشرات السنوات

بلد ؼٌر تنافسً وؼٌر جاذب لإلستثمار. فاإلستثمار فً القطاع الصناعً مثالً ال ٌمكن أن ٌكون منافساً، 

 .«أسعار الطاقة الصناعٌة فً لبنان، التً هً أعلى من الدول االوروبٌة مثالً بسبب إرتفاع 

 

إعادة الثقة واالستثمار وخلق فرص عمل فً لبنان، لن ٌتحقق خالل بضع سنوات بل »ٌإكد عبود أن 

هناك عدة طرق أخرى إلعادة أموال المودعٌن، ومنها إصالح القطاعات اإلنتاجٌة »الفتاً إلى أن «. لعقود

مزاٌدة عالمٌة لبٌعها، وكونها الشركة الوحٌدة إلنتاج –لتً تملكها الدولة كالكهرباء مثالً والقٌام بمناقصةا

الكهرباء فً لبنان، ٌمكن أن ٌصل سعرها إلى عدة ملٌارات من الدوالرات، ألنه من المفروض أن تكون 

 .«شركة رابحة
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الك أسهم بها بحسب قٌمة ودابعه. وهذا ما ٌطبق عندها ٌمكن فتح المجال لكل مودع بإمت»وٌشٌر إلى أنه 

أٌضاً على شركة الطٌران والمرفؤ والمطار والرٌجً والقنب الهندي. أي إستعمال أصول الدولة لرد جزء 

أن تنمٌة مإسسات »، مشدداً على «من ودابع المودعٌن، من دون المس بحقوق بقٌة الشعب اللبنانً فٌها

 .«بدة على كل الشعب اللبنانً، الؽنً والفقٌر ألن الجمٌع سٌستفٌد من خدماتهاالدولة وتطوٌرها، ٌعود بالفا

 

الشركات التً ستتملك هذه االصول، ممنوع علٌها أن تكون حصتها أكثر من الثلث. والثلثان من »وٌختم: 

 .«حصة المودعٌن، وهً الطرٌقة االفضل لكً نتمكن من إعادة أموالهم

 

 حصد ارباحاً بعشرات الملٌارات نصباً واحتٌاالً نحاس: تحمٌل المسؤولٌة لمن 

 

الى أن « نداء الوطن«الدكتور شربل نحاس لـ« مواطنون ومواطنات فً دولة»ٌشٌر أمٌن عام حركة 

السٌاسٌٌن فً لبنان ٌختبإن وراء الكالم عن الدفاع عن الودابع للهروب من أبسط مسإولٌاتهم. فالبلد بكل »

ار، فً حٌن أنهم ٌتخذون من الدفاع عن المودعٌن كحجة لعدم القٌام بؤي خطوة قطاعاته إلى مزٌد من اإلنهٌ

هناك مودعٌن ال ٌزالون ٌملكون ودابع باللٌرة اللبنانٌة، ولٌس هناك أي »الفتاً إلى أن «. حقٌقٌة لمنع االنهٌار

والنقابات  مسإول ٌثٌر قضٌتهم، أو ٌتحدث عن التفرٌط الذي حصل بكل المدخرات االجتماعٌة للصنادٌق

 .«ومإسسات الدولة

 

الودابع تبخرت وطارت ألن المصارؾ أفلست. وعالقة المودع هً محصورة بالمصرؾ الذي »ٌضٌؾ: 

ٌتحمل مسإولٌة كٌفٌة تشؽٌله أو تعامله مع أموال المودعٌن، وهذه لٌست مسإولٌة الدولة. المصارؾ أساءت 

ون مسإولة عنها وحققت أرباحاً خٌالٌة منها كان ٌتم االمانة فً إستعمال األموال التً من المفترض أن تك

 .«إعالنها

 

قبل القول للمودعٌن أنكم ستحصلون على أموالكم بعد سنوات، ال ٌجوز أن ال ٌتحمل »ٌرى نحاس أنه 

ما »معتبراً أن «. أصحاب المصارؾ مسإولٌة الفعل الذي إقترفوه، وهذه هً البداٌة التً ٌجب أن نبدأ بها

ة إحتٌال موصوفة، ألن كل المسإولٌن فً القطاع المصرفً كانوا ٌعلمون أن االفالس واقع حصل هو عملٌ

ال محالة. ولهذا قامت المصارؾ االجنبٌة باالنسحاب من السوق اللبنانً. وبقٌت المصارؾ التً إرتضت 

ة عن تبدٌد عمداً القٌام بعملٌة نصب وإحتٌال، مقابل تحقٌق أرباح بعشرات الملٌارات للمسإولٌن مباشر
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 .«مدخرات الناس

 

 .«كل الكالم عن السعً لحماٌة المودعٌن والحفاظ على االحتٌاطً االلزامً هو سمك بالبحر»وٌختم: 

 

 ملٌاراً... ثم نرد ما ٌتبقى تدرٌجٌاً  00-00طوٌلة: اجراءات لتقلٌص فجوة الودائع 

 

مقاربة ملؾ الودابع من منطلق ال ٌمكن »أنه « نداء الوطن«ٌشرح الخبٌر االقتصادي جان طوٌلة لـ

شعبوي، بل علٌنا التعاطً معه وفق مبدأ الواقعٌة والمسإولٌة. بمعنى أننا نعانً من فجوة مالٌة نتٌجة 

هذا األمر »الفتاً إلى أن «. إستعمال المصرؾ المركزي ألموال المودعٌن الذٌن وضعوها فً المصارؾ

ٌل الدولة وتثبٌت سعر الصرؾ وسٌاسة الدعم. والنتٌجة أن ، لتمو2014لٌس من جدٌد وبدأ منذ أواخر العام 

 .«فً المصارؾ« ورقٌاً »أموال المودعٌن موجودة 

 

فً الواقع ال ٌملك مصرؾ لبنان إال ما تبقى من إحتٌاطً المصارؾ الموجودة لدٌه. »وٌشٌر طوٌلة إلى أنه 

ملٌوناً ٌومٌاً من  30و  25وهً فً تناقص مستمر نتٌجة تدخله عبر منصة صٌرفة، وهو ٌصرؾ 

كان حجم هذا االحتٌاطً  2019االحتٌاطً او ما تبقى من اموال المودعٌن. ومنذ بداٌة االزمة فً تشرٌن 

 .«ملٌارات على االكثر 8ملٌار دوالر، أما حالٌاً فال ٌتجاوز  31

 

كً تتمكن من  هذا عملٌاً ٌعنً أن هناك فجوة بٌن ما ٌملك المركزي، وبٌن دٌونه تجاه المصارؾ»ٌضٌؾ: 

، «ملٌار دوالر. ومن دون إقفال هذه الفجوة ال ٌمكن إعادة أموال المودعٌن 77رد الودابع. وهً تقدر بـ

ملٌاراً تقرٌباً، ما ٌعنً أن الفجوة هً اكبر من حجم االقتصاد  16الناتج المحلً الٌوم هو »موضحاً أن 

 .«اللبنانً بخمسة اضعاؾ، وهذه هً المشكلة الحقٌقٌة

 

الكالم عن أن رد الودابع عبر النمو االقتصادي هو كالم ؼٌر مسإول. وهذا االستخفاؾ فً »ى طوٌلة أن ٌر

التعاطً مع الشؤن العام أوصلنا إلى ما نحن فٌه. والجمٌع ٌعلم الدور السلبً للجنة المال والموازنة، وعلى 

ٌك فً أرقام الفجوة المالٌة الذي ادى رأسها النابب إبراهٌم كنعان، فً عدم إقرار أي إصالح من خالل التشك

 .«الى عرقلة مسار التعافً المالً
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خالل  (double digit growth) المطلوب أن ٌحصل نمو فً االقتصاد اللبنانً، ما ٌزٌد عن»ٌضٌؾ: 

«. عشرات السنٌن إلعادة أموال المودعٌن من جهة والنهوض باالقتصاد اللبنانً. وهذا االمر ؼٌر واقعً!

الربط بٌن النمو االقتصادي وإعادة الودابع أمر منطقً، لكن ضمن أطر وإجراءات لتخفٌؾ »على أن  مشدداً 

 .«هذه الفجوة وآلٌات تمكن من رد جزء من الودابع، لكن بعٌداً عن الشعبوٌة

 

ٌجب أن ٌكون هناك مسار إلرجاع حقوق المودع وهو على قسمٌن: االول إصالحً ٌبدأ »ٌوضح طوٌلة أنه 

مع الصندوق الدولً ٌساهم فً إعادة نمو االقتصاد اللبنانً وإعادة الثقة. وهذا ما ٌزٌد تدفق االموال  باتفاق

على خزٌنة الدولة، الى جانب إعادة الهٌكلة للقطاع المصرفً ومصرؾ لبنان، وهذا ما سٌعٌد قسماً من 

جوة التً ستتركب على الشعب القسم الثانً هو المسار المحاسبً، لتخفٌؾ الف« مشٌراً إلى أن«. الودابع

اللبنانً. اوالً، التدقٌق فً الحسابات المصرفٌة وتحدٌد ما هً الودابع المشروعة وؼٌر المشروعة. فهناك 

مودعون محظٌون تمكنوا من تحوٌل أموالهم إلى الخارج خالل االزمة. وهذه الودابع ٌجب تصنٌفها على 

مشبوهة فً المصارؾ، وال ٌجب مساواتها مع حسابات  أنها ودابع ؼٌر مشروعة، وثانٌاً هناك حسابات

المودعٌن الذٌن وضعوا جنى أعمارهم فً المصارؾ للعٌش بكرامة. وٌجب أن تحذؾ هذه الحسابات 

هناك مودعون كبار تمكنوا من االستفادة من فوابد »وٌختم: «. المشبوهة من عملٌة إعادة أموال المودعٌن

ه الفوابد من ضمن الحقوق االصلٌة للمودعٌن. ومن خالل المسار عالٌة، ولذلك ال ٌمكن إحتساب هذ

المحاسبً ٌمكن التصنٌؾ بٌن ودابع مشروعة وأخرى ؼٌر مشروعة. وٌجب العمل على رد الودابع 

 .«ملٌار دوالر 50أو  40المشروعة على مدى زمنً معقول، وهذا ما ٌقلص الفجوة إلى نحو 

 

 . فال حلّ ٌرتجى طالما الثقة مفقودةحداد: ٌطرحون شعارات لتضٌٌع الوقت..

 

القطاع المصرفً فً لبنان قبل األزمة كان »أن « نداء الوطن«ٌوّصؾ وزٌر المال السابق سامً حداد لـ

معتبراً أن «. من أكبر القطاعات وانهار بضربة واحدة. وإعادة تكوٌنه مشروع صعب وٌتطلب وقتاً طوٌالً 

ذا القطاع تتطلب إستعادة الثقة وهً مبنٌة على عدة خطوات، أولها االهم من هذا كله أن إعادة تكوٌن ه»

إنتخاب ربٌس جمهورٌة محترم، وتشكٌل حكومة إصالحٌة وتوقٌع االتفاق مع صندوق النقد ألنه ممر 

 .«إجباري إلستعادة الثقة، ثقة المودعٌن اللبنانٌٌن المقٌمٌن والمؽتربٌن والمستثمرٌن العرب واألجانب...أوالً 

 

ربط رد الودابع بإعادة النمو ٌراد منه إستسهال الحلول وتبسٌط المشكلة. بٌنما فً الحقٌقة هناك »ؾ: ٌضٌ
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 3االزمة إنفجرت منذ أكثر من »مشدداً على أن «. أزمة عمٌقة بٌن المودعٌن والمصارؾ لن تزول بسهولة

بل بالعكس قاموا بخطوات سنوات، لكن خالل هذه الفترة لم تبادر الحكومة أو مجلس النواب إلى حلها. 

 .«زادت من تعقٌدها

 

الدلٌل هو وضع قانون جدٌد للسرٌة المصرفٌة ٌعانً الكثٌر من النواقص، وإقرار موازنة ال »وٌلفت إلى أن 

تسمن وال تؽنً من جوع. والنقاش اآلن حول قانون الكابٌتال كونترول وفٌه الكثٌر من الثؽرات إما عن 

 .«جهل أو عن سوء نٌة

 

كل الكالم عن الودابع هو لتقطٌع الوقت، والدلٌل هو االنهٌار الحاصل فً سعر صرؾ »د حداد أن ٌإك

اللٌرة مقابل الدوالر. فالثقة بالمصارؾ ومإسسات الدولة هً الخطوة االولى فً طرٌق الحل واال نكون عم 

 .«نضٌع وقت

 لمودعٌنخاطر: رفض االنصٌاع لشروط صندوق النقد بتحمٌل التبعات للمصارف وا

 

موضوع »أن « نداء الوطن«ٌوضح الباحث فً الشإون االقتصادٌة والمالٌة البروفسور مارون خاطر، لـ

ًّ الوثٌق بٌن  ٌّة، ومن ضمنها الودابع ُمعضلة َصعبة. بسبب االرتباط السبب توزٌع خسابر الفجوة المال

«. ب الحلول من جهة ثانٌةالمصارؾ والمصرؾ المركزي والدولة من جهة، واالنهٌار االقتصادي وؼٌا

فً الحالتٌن ٌدفع المودعون الثمن ماالً وإذالالً وقهراً ال ٌنتهً. وال بّد لمقاربات الحلول »مشدداً على أنه 

ٌُمهِّد للتوزٌع  ًّ واضح وتحدٌد دقٌق للمسإولٌة،  تحدٌداً تلك المتعلقة بالودابع أن ترتكز الى ترتٌب زمن

 .«الموعود

 

بّد من إٌجاد خرٌطة حّل واضحة لموضوع الودابع، بالتزامن مع إقرار خطة إقتصادٌة زمنٌاً، ال »ٌضٌؾ: 

ٌُمكن ربط إٌجاد حل لموضوع الودابع، بإكتمال النهوض وعودة التدفقات.  م ال  قابلة للتنفٌذ. إنطالقاً مما تقدَّ

رٌط بُملكٌتهم وطرح فعودة التدّفقات مشروطة بالثقة التً ترتكز بدورها الى إنصاؾ المودعٌن وعدم التف

 .«حلول واضحة لمشكلتهم

 

ٌُصلح هو نفسه أن ٌكون حالً؟»وٌسؤل:  ٌُساعد »، الفتاً إلى أنه «كٌؾ لما ٌجب أن ٌكون شرطاً، أن  قد 

النهوض اإلقتصادي الُمرَتِكز الى حٍل واضح لموضوع الودابع على تقصٌر فترة السداد. إال أن الوعود 
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ٌُمكن أن ُتشك« المعسولة»  .«!ل نواة حلال 

 

د، ال بد أن ٌرتكز الى ما ال »وٌرى البروفسور خاطر أن  ٌّات والشروع فً توزٌع ما قد ُبدِّ تحدٌد المسإول

ٌَّة ومعدٌها. فالمطلوب توزٌع علمً للخسابر بٌن الدولة الُمبددة، والمصرؾ  ة التعافً اإلقتصاد ٌُشبه خطَّ

طةالمركزي الوسٌط والُمصمم والمصارؾ الجشعة والمت تحمٌل المصارؾ »، مشدداً على أنَّ «ورِّ

 .«والمودعٌن َتِبعات اإلزمة من باب اإلنصٌاع األعمى لشروط صندوق النَّقد مرفوض

 

ٌَّة ذات أبعاد »وٌعتبر أن  المصارؾ أخطؤت طبعاً وعلٌها أن تتحمل مسإولٌة أخطابها، وهً استثمار

ٌَّة، إال أنَّ إعدام المصارؾ هو إعدام للنهوض  لم »، مشٌراً إلى أن الودابع «ولمستقبل لبنان اإلقتصاديسٌاس

ر ولم تختِؾ بل ُصِرفت، لذلك فالحل بإعادتها ولٌس  مصطلح « فإعادة اإلنتاج«. »بإعادة إنتاجها»تتبخَّ

ٌَّة ٌحمٌها الدستور« بلدي» ٌَّة فرد ٌَصح عندما ٌتعلق األمر باألمانة. الودابع أمانة ُترد وملك  .«ؼٌر علمً، ال 

 

 بتسدٌد الودائع تدرٌجٌاً  برٌل: إستثمار اصول الدولة وزٌادة اإلٌرادات منها بما ٌسمحغ

 

مقاربة ملؾ الودابع ٌجب »على أن « نداء الوطن«ٌشدد ربٌس قسم االبحاث فً بنك بٌبلوس نسٌب ؼبرٌل لـ

الفتاً إلى أن «. أن تتؽٌر. وكذلك نظرٌة الخسابر وأن الدولة اللبنانٌة ؼٌر قادرة على تسدٌد إلتزاماتها

الفجوة المالٌة لٌست خسابر، بل إلتزامات على الدولة اللبنانٌة تّمت إستدانتها للقٌام بواجباتها وعلٌها ردها. »

كما أن المصارؾ المركزٌة فً العالم ٌمكن أن تقع فً خسابر، مثل المصرؾ المركزي االسترالً الذي 

 141ضاً المصرؾ المركزي السوٌسري حقق خسابر . وأ2022ٌملٌار دوالر خسابر فً العام  40حقق 

 .» ملٌار دوالر

 

حكومات هذه الدول ال تعتبر أن المصارؾ المركزٌة أفلست. فالحكومة االسترالٌة قامت »ٌوضح ؼبرٌل أن 

بضمان المصرؾ المركزي االسترالً. وهذه هً المقاربة الصحٌحة التً ٌجب أن تتبعها السلطات اللبنانٌة 

 .«مقاربة محاسبٌة ولٌس إعتماد

 

المصرؾ المركزي لٌس شركة ٌمكن أن ُتفلس. والخسابر ٌجب أن ٌتحملها المودعون، هً »وٌإكد أن 

سنوات على إندالع االزمة لٌس لدٌه  3المودع وبعد »الفتاً إلى أن «. مقاربة خاطبة وأدت إلى تبخر الثقة
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وٌشدد «. سٌستردها وفً أي فترة زمنٌة؟أسبلة ربٌسٌة: ما هً مصٌر ودابعه وبؤي طرٌقة  3جواب على 

على السلطات أن تجٌب بشكل واضح ومقنع ومفصل إلعادة الثقة للمودع، خصوصاً أنه ٌقبل بؤن »على أن 

 .«ٌسترد ودٌعته بعد فترة زمنٌة محددة

 

الجواب على هذه المعضلة لٌس بتحقٌق فابض أولً فً مٌزانٌة الدولة ومنه ٌحّول إلى صندوق »ٌضٌؾ: 

تعادة الودابع. الحل أن الدولة تضمن إلتزامات مصرؾ لبنان وتتحمل مسإولٌتها. ولٌس أن تعلن أنها لن إس

، «تقدر إال على إعادة رسملة لمصرؾ لبنان بملٌارٌن ونصؾ، والباقً ٌتحمله المودعون والمصارؾ

المصرفً. فالدولة اللبنانٌة هذا االمر سٌإدي إلى فقدان الثقة لجٌل كامل بلبنان، ولٌس بالقطاع »معتبراً أن 

تملك قطاعات حٌوٌة قٌمتها عشرات الملٌارات من الدوالرات، وأصول ٌمكن إستثمارها بشكل منتج وإدخال 

القطاع الخاص إلدارتها.عندها ٌمكن إدخال ضرابب إضافٌة إلى خزٌنة الدولة، وزٌادة اإلٌرادات ومنها بما 

 .«د ولكن هناك تهرب من المسإولٌةٌسمح بتسدٌد الودابع تدرٌجٌاً. الحل موجو

 

 نافذة على فكر كمال جنبالط: -

 آراء ومواقف -

 لبنان دولة مدنٌة علمانٌة تحترم مبادئ االدٌان

"ال وطن قومً مسٌحً  فً لبنان وال وطن قومً اسالمً وال طؽٌان سٌاسً لطابفة على سابر الطوابؾ، 

ادئ االدٌان وتعالٌمها االخالقٌة المشتركة وتستند الٌها. فعلمانٌة الدولة شرط بل دولة مدنٌة علمانٌة تحترم مب

 بقاء لبنان وضمان بنٌه.

 لبنان بلد عربً، وكٌان سٌاسً مستقل له وضع خاص ودولة دٌموقراطٌة برلمانٌة جمهورٌة . -

المدارس محاربة التخلؾ االقتصادي والعلمً بتحقٌق مجانٌة التعلٌم والتخصص العالً، وانشاء  -

 المهنٌة فً المناطق كافة ، ووضع مٌزانٌة خاصة لمناطق لبنان المتخلفة اقتصادٌاً 

 اعادة التوازن الى االدارة اللبنانٌة ، بصرؾ الموظفٌن الذٌن امضوا ثالثٌن سنة فً الوظٌفة . -

ة، ال من ال ٌمكن فصل الوظٌفة اللبنانٌة والشخصٌة اللبنانٌة عن العروبة والقومٌة العربٌة المتطور -

 وجهة التارٌخ وال من وجهة الواقع وال من وجهة المصٌر.

فً المرحلة التً ٌمر بها العالم العربً وٌجتازها لبنان ٌعتبر قٌام كٌان لبنانً والحفاظ على استقالله  -

ضرورة وطنٌة شرط ان ٌتحرر المواطنون من العصبٌة السٌاسٌة الطابفٌة ومن ذهنٌة التبعٌة ومن 

 زالٌة .الفكرة االنع
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مهمة العهد القادم ورسالة الوعً فً لبنان ، ٌجب ان تنحصر فً توجٌه نشاطات المواطن وجهود  -

السلطة الى علمنة الدولة وتعرٌب الوضع اللبنانً ومإسساته السٌاسٌة واالقتصادٌة ... فال انعزالٌة 

 "وال وحدوٌة او اتحاد.

 (59للبنانٌة والذهنٌة السٌاسٌة" ص. )المرجع: كتاب كمال جنبالط "نظرة عامة فً الشإون ا

 

 لبنان والفكرة العربٌة 

تعدد التٌارات الفكرٌة السٌاسٌة التً تتشابك فً صمٌم الحٌاة السٌاسٌة اللبنانٌة والتً تطبع لبنان 

بطابع القلق الفكري واالضطراب النفسانً ، فال  ؼرو اال ٌهتدي اللبنانً الى حسن السبٌل ، فماذا 

 فكرة العربٌة ؟عن لبنان وال

لالجابة عن هذا السإال البد من العودة الى التارٌخ ٌعتقد جورج انطونٌوس، ان اول محاولة لبعث 

الفكرة العربٌة فً الشرق هً محاولة محمد علً باشا وابنه ابراهٌم باشا الذي اكثر من والده رؼب 

صر. وقد فشلت المحاولة فً ان ٌرى نهضة عربٌة فً الوقت الذي كان ٌسعى فٌه لبناء ملك فً م

 النعدام الحس القومً العربً من جهة ، ولمعارضة البرٌطانٌٌن لها من جهة اخرى .

وكان البد ان ٌمهد للفكرة العربٌة بنشر المعرفة على ٌد المدارس االجنبٌة والوطنٌة والبعثات 

بٌن المسٌحٌٌن اللبنانٌٌن التبشٌرٌة  )االباء الٌسوعٌون والعازارٌون والبروتستانتٌون(. على ٌد االدٌ

ناصٌؾ الٌازجً وبطرس البستانً اللذٌن بعثا تراث اللؽة العربٌة وألّفا فٌه ونشرا وقد اسس 

 مجلة الجنان. 9871صحٌفة "نفٌر سورٌا" ومن ثم سنة  9861البستانً سنة 

ٌث "جمعٌة العلوم والفنون" ومن اعضابها الٌازجً والبستانً واٌلً سم 9847كما تؤسست سنة 

وكورنٌلوس فاندٌك االمٌركٌٌن ، والكولونٌل البرٌطانً تشرشل ولم ٌكن بٌن االعضاء مسلم واحد. 

، الّؾ االباء الٌسوعٌون برعاٌة االب العالم هنري دي برونٌر جمعٌة مماثلة 9851وفً سنة 

 "الجمعٌة الشرقٌة" ولم ٌكن فٌها اٌضاً اي مسلم .

السورٌة " وبلػ عدد اعضابها المابة والخمسٌن ٌنتمون  تؤسست "الجمعٌة العلمٌة 9857وفً سنة 

لجمٌع الطوابؾ ، وكان ربٌسها االمٌر الدرزي محمد ارسالن ، والمسلم حسٌن بٌهم. وكانت هذه 

 الجمعٌة المهد االول الذي ابصرت فٌه النور الحركة العربٌة .

، عندما اجتمع خمسة 9875 اما اول عمل منتظم فً حقل الحركة القومٌة العربٌةفٌرجع الى العام

شبان فً بٌروت واسسوا جمعٌة سرٌة ، وكانوا قد تلقوا علومهم فً المدرسة البروتستانتٌة السورٌة 

عضوا من مختلؾ الطوابؾ اللبنانٌة ، ثم  32، وكانوا جمٌعهم مسٌحٌٌن ، سعوا فٌما بعد لضم 

وكان اعضاإها ٌهدفون وّسعت الجمعٌة نشاطها واصبح لها فروع فً دمشق وطرابلس وصٌدا 

صراحة الى الثورة ضد الحكم العثمانً من خالل توزٌع البٌانات والمناشٌر فً الشوارع. وبرز من 

اعضابها الدكتور فارس نمر والشٌخ ابراهٌم الٌازجً. وحددت الجمعٌة برنامجاً للمطالبة بمنح 

 االستقالل لسورٌا المتحدة مع لبنان."

 (66"نظرة عامة فً الشإون اللبنانٌة والذهنٌة السٌاسٌة" ص. )المرجع: كتاب كمال جنبالط 

 

 من اقواله:
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 بٌان الى االمة اللبنانٌة الكرٌمة  -

"لٌس فً االمة من ال ٌدرك الى اي مدى من السوء بلؽت  حالة البلد فً جمٌع مرافقها، 

كم بنفوسهم فالمسإولون عن الحكم اظهروا ان المطامع الشخصٌة والؽاٌات الحزبٌة هً التً تتح

 وباالمة.

ان السٌاسة االقتصادٌة مفقودة الى درجة تواجه البالد معها كارثة افالسٌة  قد تطٌح حتى 

باالستقالل، والبطالة  بدأت تعّم الطبقات العاملة ، واقفلت  متاجر عدٌدة وسٌاسة امالء دوابر الدولة  

 هم.بالمحاسٌب واالنصار، ارهقت الخزٌنة وجنت على الموظفٌن انفس

كما ان التبذٌر الحد له وال وازع، حتى اصبح ال طاقة للبلد على حمل اعبابها ، والحرٌات العامة 

مسلوبة. ومن ٌجهل ان التستر بالوطنٌة وباالخالص  لالستقالل، وان االعتماد على الفرقاء قد 

 طؽت على صوت الحق ومنعت المخلصٌن من النواب ان ٌقوموا بواجبهم.

ن العناصر الوطنٌة الصادقة قد ارسلت الصرخة تلو الصرخة تنبٌهاً وتحذٌراً فقد وعلى الرؼم من ا

ظلت اهواء اقلٌة شاءت ظروؾ استثنابٌة ان تضع مقالٌد الحكم بٌن اٌدٌها، تكٌد بتصرفها االهوج 

للبالد ولهٌبة الحكم فكل هذه الصٌحات لم تإثر فً تصرفاتهم وها هً البالد الٌوم تتخبط فً اشد 

 ات بٌن جهل الحكام وعدم اكتراث المجلس النٌابً.االزم

اٌتها االمة الكرٌمة ، ان العناصر االعتباطٌة فً المجلس النٌابً قد طؽت على المخلصٌن من 

النواب ، بحٌث اصبح الرجاء فً االصالح على ٌده مقطوعاً. ولذا اصبح السكوت عن سوء الحالة 

 "ٌانة وتعرٌضاَ باالستقالل والسٌادة.االقتصادٌة وعن المخازي الداخلٌة عٌباً وخ

 "(87ص. –)المرجع: كتاب كمال جنبالط "نظرة فً الشإون اللبنانٌة والذهنٌة السٌاسٌة 

 

 الى الذٌن باعوا نفوسهم -

"فً هذا البلد اللبنانً فبة من الناس عشعش فً نفوسها مرّكب النقص والضعؾ والخوؾ، وبالتالً  

ل بهم هذا الشعور وهذا النقص وهذا الخوؾ وهذه المذلة الى عدم الشعور  به وبصؽارة العٌش فتحو

الثقة بنفوسهم وبحقٌقتهم وببلدهم وبحٌاتهم كبشر، فؤضحت آمالهم واالمهم معلقة على تلك الدولة ، 

او تلك ومشروطة بانتصار هذا الفرٌق او ذاك ، كؤن عهد االنتدابات لم ٌنقض بعد ، او كؤن مصٌر 

لن ٌتقرر فً النهاٌة  فً بلدنا وفً شعبنا كؤن النصر  –معركة االنسان  –المعركة الحقٌقً 

سنستعٌره استعارة ، او   نستنجد فٌه استجداء كالشحاذٌن المعوزٌن المتطلبٌن لقمة من على مابدة 

 االؼنٌاء ذوي السلطان والمال.

كم رأي وانتم ال تقبلون ان الى هإالء نقول: لكم رأٌكم فً الحٌاة ولنا رأٌنا. على اننا نقبل ان ٌكون ل

ٌكون لنا رأي، والفرق بٌننا وبٌنكم اننا نإمن بالدٌموقراطٌة المتبقٌة ، نإمن بالحق وفعلٌة الحق  فً 

المعركة االنسانٌة  وفً كل معركة على وجه االرض... وانتم تتوهون مضلعٌن فً متاهات 

تسخرون الوسٌلة فً سبٌل الؽاٌة،  –ن المكٌافٌلٌة ، تقولون ما ال تفكرون، وتؤتمرون بما ال تقرو

وتحاولون بلوغ شاطا السعادة لالفراد وللشعوب عن طرٌق الشر والحقد وخٌانة الذات ،  وال 

تدركون  ان الشر ٌجلب  الشر ، وان الحقد ٌنمً الحقد والخٌانة تعمر بالخٌانة ، وان الطرٌق التً 

ة التً تلوحون بها امام الناس الجاهلة ستكون زرعت اشواكاً ال ٌحصد منها اال الشوك، وان السعاد

 "كراهٌة دابمة واستؽالل شابن لجهد االنسان وكرامته. 
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 "(98ص.  –)المرجع: كتاب كمال جنبالط "نظرة فً الشإون اللبنانٌة والذهنٌة السٌاسٌة 

 

 مطالب ومشارٌع اصالحٌة : السٌاسة الخارجٌة المثلى للبنان واهدافها

انه ٌجب ان تكون للبنانً سٌاسة خارجٌة خاصة تقوم على المبادئ العامة  ال ٌختلؾ اثنان فً

 التالٌة:

ضورة التعاون مع الدول العربٌة فً جمٌع حقول السٌاسة واالقتصاد ضمن هٌبة دولٌة اقلٌمٌة  -9

ٌجب ان تتطور فً النهاٌة الى تحقٌق التعاون االمثل ، بانتظار تطور الشعوب العربٌة وتقدمها 

ٌّها ا  لى مصاؾ لبنان .ورق

تثبٌت وتؤكٌد مبدأ استقالل لبنان ازاء الشرق والؽرب على السواء ، ورفض كل معاهدة تنتقص  -2

بصورة جوهرٌة من سٌادة لبنان ، على ان هذه االهداؾ رؼم صوابها ال تفً بالمراد اذا اردنا 

تضٌات التارٌخ اثبات االهداؾ التً ٌجب ان تسعى الٌها سٌاسة لبنانٌة ، رشٌدة ترتكز الى مق

والكٌان اللبنانً والى رسالة لبنان وطابعه الخاص فً الشرق وفً العالم . فالدولة اللبنانٌة ٌجب 

 ان تحدد لسٌاستها بعض المبادئ واالهداؾ العلمٌة صراحة :

 

جعل لبنان دولة محاٌدة كسوسٌسرا ، فمن مصلحة لبنان وهوبلد  ٌشبه نظٌرته االوروبٌة من  - 9

لثقافة  ورحابة العقابد واحترامه للحرٌات االنسانٌة العامة. فالى تحقٌق كٌان حٌث الرقً وا

حٌادي للبنان ، تضمن احترامه اذا اقتضى االمر الدول الكبرى ٌجب ان تهدؾ  فً سٌاستنا 

 الخارجٌة . فلبنان لٌس من مصلحته وهو بلد صؽٌر ان ٌدخل فً منازعات مع اي دولة من

للبنان القٌام برسالة العقل والنور فً الشرق العربً ، وبان  إمن وحدهالدول. والوضع الحٌادي ٌ

 ٌكون فعالً احدى مالجا اضطهاد الفكر والعقل فً العالم.

مبدأ التوازن الدولً، فكٌان لبنان عبر التارٌخ لم ٌقم له كٌان واستقالل اال عندما تفّهم امراإه  - 2

ن موقع لبنان الجؽرافً فً النقطة التً تتالقى وزعماإه وقادته ، ضرورة االخذ بهذا المبدأ ال

 فٌها تٌارات سٌاسٌة متشابكة منها:

طرٌق المواصالت االمبراطورٌة الكبرى عبر الشرق االوسط المعروفة بإسم طرٌق الهند، وطرٌق  -

 الحرٌر مع الصٌن

الشرق صراع دول كبرى: روسٌا ، انجلترا ، فرنسا على ان ان ٌكون لها مناطق نفوذ وسٌطرة فً  -

 االوسط وحوض البحر المتوسط

مبدأ التعاون مع جمٌع الدول على اساس المصلحة المشتركة ، فلبنان بموقعه الجؽرافً كجسر  بٌن  -

العالم العربً وبلدان البحر المتوسط الذي هو من اكثر بحار العالم حركة وتجارة وتبادل سلع 

 وافكار.

لجماعات فً الشرق العربً ، انفتحت امامه ابواب التعاون لبنان عرٌق فً المدنٌة والتارٌخ، فً مقدمة ا

الدولً وتفهم تٌارات الفكر العلمٌة الواسعة . فعلى لبنان على هذا االساس ان تبنى سٌاسته الخارجٌة على 

قواعد علمٌة ، وٌجب ان تقوم بٌن لبنان وسابر الدول معاهدات فً نطاق التعاون الدولً العام بجرأة 

 وبجدٌة."
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 (73رجع: كتاب كمال جنبالط "نظرة عامة فً الشإون اللبنانٌة والذهنٌة السٌاسٌة " ص. )الم

 

 فً عربٌة نٌوز سكاي - 0702 فً العمل مجاالت من المزٌد تقتحم التكنولوجٌاعلوم وتكنولوجٌا: 

 0702 الثانً كانون 07

ٍٝزظٜو ا٫ًزْبكبد اُزو٤٘خ اُز٢ ٗٞهْذ رَزٔو اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُز٢ ّٜلٛب اُؼبُْ اُؼبّ أُب٢ٙ ك٢ اُؼبّ اُغل٣ل ، 

 .أػ٬ٙ آصبهٛب ثٞٙٞػ ػ٠ِ ا٧هٗ ٤ّئب ك٤ْئب

، ٝٛٞ ٓب ٣ؼبكٍ أًضو ٖٓ  0202ك٢ أُبئخ ك٢ ػبّ  ٣5زٞهغ اُقجواء ى٣بكح ا٩ٗلبم ػ٠ِ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ثَ٘جخ 

٫رغبٛبد اُل٤٘خ اُز٢ ٣غت ، اُز٢ ًْلذ ػٖ اُؼل٣ل ٖٓ ا” عبهرٖ“رو٤ِ٣ٞٗبد ك٫ٝه أٓو٢ٌ٣ ، ٝكوب ُٔئٍَخ  4

 .ا٫ٗزجبٙ ا٤ُٜب ٛنا اُؼبّ

 أُلكٞػبد اُوه٤ٔخ ثلٕٝ ر٬ٌٓ

 ُزغ٘ت فطو اُؼلٟٝ أُ٘وُٞخ ػٖ ٛو٣ن أُلكٞػبد اُ٘ول٣خ. 

  ٝأثوىٛب رِي اُز٢ ٫ ر٬ٌٓ ، ٝاُز٢ رٔ٘غ اٗزْبه ا٧ٓواٗ اُ٘بعٔخ ػٖ اُؼلٟٝ اُز٢ ر٘زوَ ػٖ ٛو٣ن

 .٤ٌ٤خا٧ٝهام اُ٘ول٣خ ٝا٧ٓٞاٍ اُج٬ٍز

 ا٤ُٔزبك٤وً

  0222رو٤ِ٣ٕٞ ك٫ٝه ثؾٍِٞ ػبّ  22ر٤ْو اُزٞهؼبد ا٠ُ إٔ ه٤ٔخ اُٖ٘بػخ ٍزَٖ ا٠ُ. 

  َ٣ؾظ٠ ا٤ُٔزبك٤وً ث٤ٖ٘ت ٖٓ اٛزٔبّ اُؼبُْ ٛنا اُؼبّ ، ٣َٝزؼل ٛنا اُؼبُْ ا٫كزوا٢ٙ ٩ػبكح ر٤ٌْ

ك٫ٝه ثؾٍِٞ ػبّ رو٤ِ٣ٕٞ  12أٓبًٖ اُؼَٔ ، ٖٝٓ أُزٞهغ إٔ رَٖ ه٤ٔخ ٛنٙ اُٖ٘بػخ ا٠ُ ؽٞا٢ُ 

0222. 

 ا٣ُٜٞبد اُوه٤ٔخ

  ، ٤ٍْٜل اُؼبّ أ٣ٚب ى٣بكح ك٢ ا٫ٛزٔبّ ٝاُزؾٍٞ ٗؾٞ اػزٔبك أًجو ػ٠ِ ثٖٔبد ا٧ٕبثغ ٝا٣ُٜٞخ اُوه٤ٔخ

٤ٍٝؾَٖ أُي٣ل ٖٓ أَُزقل٤ٖٓ ػ٠ِ أٝهام اػزٔبكْٛ اُز٢ ٍزوَِ ٖٓ ا٫ؽز٤بٍ ك٢ رطج٤وبد اُٖؾخ 

 .ٝاُزؼ٤ِْ

  ٖك٢ ٓؾبكع هه٤ٔخ ْٓلوح ػ٠ِ أعٜيرْٜ اُقبٕخ٤ٍزْ ؽلع أٓٞاٍ أَُزقل٤ٓ. 

 َٓبؽبد اُؼَٔ ا٫كزوا٤ٙخ

  ٌَْ0207ك٢ أُبئخ ٖٓ فطٜ ٗٔٞ اُْوًبد ٫ٍزقلاّ رو٤٘بد ٤ٓزبك٤وً ثؾٍِٞ ػبّ  22ٍٝز. 

  ثبُؾل٣ش ػٖ اُؼٞاُْ ا٫كزوا٤ٙخ ، ٍزٖجؼ َٓبؽبد اُؼَٔ ا٫كزوا٤ٙخ ٝاٍؼخ ا٫ٗزْبه ٣ٝزْ رج٤ٜ٘ب ٧ٜٗب

 .لهح اُْوًبد ػ٠ِ رٞظ٤ق أُٞظل٤ٖ ٝعٔؼْٜ ٓؼب ثـ٘ اُ٘ظو ػٖ ٓٞهؼْٜ اُغـواك٢رَبْٛ ك٢ ى٣بكح ه

 ا٩ٗلبم ػ٠ِ رؾ٣َٞ ا٥ُخ
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  ّؽ٤ش ٣زٞهغ فجواء اُٖ٘بػخ ” ا٧رٔزخ“ٛٞ ػبّ ا٧رٔزخ ث٬ ٓ٘بىع أٝ ٓب ٣ؼوف ثبٍْ  ٤ٍ0202ٌٕٞ ػب ،

 .٣ل ثٔٞاهك أهَى٣بكح ؽبكح ك٢ ا٩ٗلبم ك٢ رِي اُٖ٘بػخ ؽ٤ش رٜلف اُْوًبد ا٠ُ رؾو٤ن أُي

 اُؾٍٞجخ ا٬ُاهاك٣خ

 أَُبػ ٫٦ُد ثبكاهح أٗظٔزٜب ٝكوب ُٔزـ٤واد اُج٤ئخ أُؾ٤طخ. 

  أُزٞهغ أ٣ٚب إٔ ٣٘زْو ٖٓطِؼ اُؾٍٞجخ ا٬ُاهاك٣خ ، أ١ أٗٚ ٤ٍَٔؼ ٫٦ُد ثبكاهح أٗظٔزٜب ٝكوب ٖٓٝ

 .ًبء ا٫ٕط٘بػ٢ُِٔزـ٤واد ك٢ اُج٤ئخ أُؾ٤طخ ٝٛنا ٣ؼ٢٘ ى٣بكح ا٫ػزٔبك ػ٠ِ فٞاهى٤ٓبد اُن

 اٛبه ٩كاهح اُنًبء ا٫ٕط٘بػ٢

 ٕ٤ٍزْ ر٘ل٤نٙ ٝكوب ُِٔؼب٤٣و ا٧ف٬ه٤خ اُز٢ رٖٚٔ اُق٤ٕٖٞخ ٝأُٞصٞه٤خ ٝا٧ٓب. 

  ٍِٞ٤ٍٖجؼ ٛنا اُْبؿَ اُوئ٢َ٤ ُِٔئٍَبد ٝاُ٘بً ، ٝكوب ُزٞهؼبد فجواء اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ، ثَجت اُؾ

 .اُجْو ٖٓ ر٘ل٤نٛبٝا٫ثزٌبهاد اُز٢ ٣ٞكوٛب ٨ُٛلاف اُز٢ هل ٫ ٣زٌٖٔ 

 اٗزوٗذ ا٤ّ٧بء

 اُٜلف ٛٞ ى٣بكح ا٧ٖٓ ا٤َُجوا٢ٗ ٝٓوٝٗخ ٬ٍٍَ اُزٞه٣ل. 

  ٕٝٛنا ٣ئك١ ا٠ُ ى٣بكح ا٫ػزٔبك ػ٠ِ أكٝاد اٗزوٗذ ا٤ّ٧بء ، ٝاُز٢ رٞكو هلها أًجو ٖٓ أُوٝٗخ ٝا٧ٓب

 .٬ٍََُ اُزٞه٣ل اُؼب٤ُٔخ

 ٤ُخ ٝرَٔؼ ٨ُّقبٓ ثبُو٤بّ ث٘لٌ اُؼَٔ كٕٝ ٝعٞك رٞكو أكٝاد اٗزوٗذ ا٤ّ٧بء ٓي٣لا ٖٓ اٌُلبءح ٝاُلؼب

 .عـواك٢ ، ٗب٤ٛي ػٖ اُلٞائل اُز٢ ٫ ؽٖو ُٜب اُز٢ ٣زْ ٌٍجٜب ك٢ ٕ٘لٝم ا٫ٍزلآخ

 أعٜيح أٌُج٤ٞرو ا٤ٌُٓٞٔخ

 ٣َزٔو ا٫ػزٔبك ػ٠ِ اُزولّ ا٫ٍزض٘بئ٢ ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ اُٖ٘بػبد. 

 أعٜيح أٌُج٤ٞرو ا٤ٌُٓٞٔخ ، ٖٝٓ أُزٞهغ رؾو٤ن ٖٙٔ اُزٞهؼبد ، ٤ٍَزٔو اُؼبُْ ك٢ اُزٍٞغ ك٢ اٍزقلا ّ

 .ٓي٣ل ٖٓ اُزولّ ك٢ ٓغب٫د اُزط٣ٞو ا٤ُٖل٢ٗ٫ ٝاُطبهخ ا٣ُٝٞ٘خ ٝاُطبهبد أُزغلكح ٝاُيهاػخ أَُزلآخ

  ٣واٖٛ اٌُض٤وٕٝ ػ٠ِ ٛنٙ ا٫رغبٛبد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ُزؾو٤ن ا٧كَٚ ُ٪َٗبٕ ٝهثٔب ه٤بكح اُؼبُْ ٗؾٞ ٓي٣ل

 .ن أكَٚ ٓؼب٤٣و ا٫ٍزلآخ ، ُٝٔبما ٫ ، اهٍبء أٍبً رو٢٘ ٓز٤ٖ ٨ُع٤بٍ اُوبكٓخٖٓ ا٫ىكٛبه ٝرؾو٤

 :”ٌٍب١ ٤ٗٞى ػوث٤خ“هبٍ أفٖبئ٢ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب أٍبٓخ اُل٣ت ك٢ ٓوبثِخ ٓغ 

  ّإٔ ٝثبء ًٞهٝٗب ًبٕ ُٚ ثؼ٘ اُلٞائل اُغبٗج٤خ ، ٓضَ رؾ٤َٖ ا٫ػزٔبك ػ٠ِ اٗزوٗذ  0200ارٚؼ ك٢ ػب

 .٬د ثلٕٝ ر٬ٌٓ هه٤ٔب ٝمًبءا٤ّ٧بء ، ٩عواء ٓؼبٓ

  ًٍزَزٔو اُجْو٣خ ك٢ ا٩ٗلبم ػ٠ِ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ث٬ ٛٞاكح ك٢ اَُ٘ٞاد اُوبكٓخ ، ث٤٘ٔب ٤ٍؾَٖ ا٤ُٔزبك٤و

 .ػ٠ِ ؽٖخ ًج٤وح

  ّىاك هبكح اُلٍٝ  0200ٍزَزٔو اُؼل٣ل ٖٓ اُْوًبد ك٢ ػول اعزٔبػبرٜب روو٣جب ٛنا اُؼبّ ، ث٤٘ٔب ك٢ ػب ،

 .ُ٘ٞٞع٤ب ُؼول ٓئرٔواد اُؤخ ٝا٫عزٔبػبدٖٓ اػزٔبكْٛ ػ٠ِ اُزٌ

  أُزٞهغ إٔ ٣يكاك اُؼَٔ ػٖ ثؼل ف٬ٍ اُؼبّ اُغل٣ل ، ث٤٘ٔب رزغٚ اُؼل٣ل ٖٓ اُْوًبد ٗؾٞ اُزوْق ٖٓ

 .ٝفل٘ اُ٘لوبد ٍٜٝ ا٧ىٓخ اُ٘بعٔخ ػٖ اُزٚقْ
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الثاًً  اًىىك 10 جزٌدج اللىاء – هل تعاًً هي الثلغن الصثاحً؟.. هذٍ أتزس األسثابصحة وغذاء:  -

4245  

٬٣ؽع اُجؼ٘ ٝعٞك اٌُض٤و ٖٓ اُجِـْ ػ٘ل ا٫ٍز٤وبظ ٖٓ اُّ٘ٞ ٓب ٣َجت ًضوح اٌُؾخ ٝاُْؼٞه ثؼلّ اُواؽخ، هل 

 .٤ْ٣و ٛنا ا٧ٓو ا٠ُ ا٩ٕبثخ ثؼلٟٝ أٝ ٌِْٓخ ٕؾ٤خ ٓيٓ٘خ رَزٞعت ػ٬ط

اُجِـْ ثؼل ا٫ٍز٤وبظ ٖٓ  ٣َزؼوٗ ك٢ اُزوو٣و اُزب٢ُ أثوى ا٧ٍجبة اُز٢ رئك١ ُي٣بكح اكواى« اٌَُِٞٗزٞ»

 .«Very well health» اُّ٘ٞ، ٝكوًب ُـ

أُقبٛ ٓل٤ل ُِغَْ ٌُٖٝ اٗزبط اٌُض٤و ٖٓ أُقبٛ ٣ٌٖٔ إٔ ٣َجت ٕؼٞثبد ك٢ اُز٘لٌ ٝاُؼلٟٝ، ٣ٝ٘زظ 

أُقبٛ ػٖ ٛو٣ن اُق٣٬ب اٌُؤ٤ٍخ ٝاُـلك رؾذ أُقب٤ٛخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؾلس ا٩كواى أُلوٛ ثَجت فَِ ك٢ ٛنٙ 

 .ٝ ػلٟٝ أٝ اُزٜبة أٝ ر٤ٜظ ك٢ اُغٜبى اُز٘ل٢َاُق٣٬ب أ

اُجِـْ ٣زٌٕٞ ثَجت رغٔغ ا٩كواىاد اُ٘برغخ ٖٓ ا٧ٗق ٝاُغجٞة ا٧ٗل٤خ أص٘بء اُّ٘ٞ، اما ًبٕ اُجِـْ أُٞعٞك 

ب ٖٓ اُٖله ٝاُغٜبى اُز٘ل٢َ، ٌُٖٝ اما  ًٓ ٕجبًؽب ٣زغٔغ ك٢ اُؾِن ٣َٝجت ى٣بكح اٌُؾخ ك٤ٌٕٞ ٛنا اُجِـْ هبك

 .٢ آفو ا٧ٗق ٣َٝجت ٕؼٞثخ ك٢ اُز٘لٌ ك٤ٌٕٞ ٖٓلهٙ ا٧ٗق ٝاُغ٤ٞة ا٧ٗل٤خًبٕ ٣زغٔغ ك

 أسثاب سٌادج الثلغن فً الصثاح

 :ٖٓ أثوى ا٧ٍجبة أُؾزِٔخ ٝهاء ى٣بكح اُجِـْ ك٢ اُٖجبػ، ٓب ٢ِ٣

 اُزٜبة اُغ٤ٞة ا٧ٗل٤خ-

ق، هل ٣ؾلس اُزٜبة اُغ٤ٞة ٣ؾلس اُزٜبة اُغ٤ٞة ا٧ٗل٤خ ٗز٤غخ اُزٜبة اُـْبء أُقب٢ٛ اُوه٤ن أُجطٖ ٨ُٗ

ا٧ٗل٤خ أُيٖٓ ٗز٤غخ اُزؼوٗ ُؼلٟٝ أٝ ٗز٤غخ اُيٝائل ا٧ٗل٤خ أٝ رٞهّ ثطبٗخ اُغ٤ٞة ا٧ٗل٤خ، ٝهل رزَجت رِي 

 :اُؾبُخ ك٢ ػلك ٖٓ ا٧ػواٗ ٓضَ

 .اكواىاد ٖٓ ا٧ٗق -

 .أُْ أػ٠ِ ا٧ٗق -

 .ٕلاع -

 .رـ٤و ك٢ اُوائؾخ -

 .ٕؼٞثخ ك٢ اُز٘لٌ -

 ي ا٧ٗل٢اٗؾواف اُؾبع -

اٗؾواف اُؾبعي ا٧ٗل٢ ٌِْٓخ فِو٤خ رزَجت ك٢ اَٗلاك عيء ٖٓ ا٧ٗق ٝرو٤َِ رلكن اُٜٞاء، ٓٔب ٣َجت ٕؼٞثخ 

 .ك٢ اُز٘لٌ، ػبًكح ٫ ٣زْ اُزؼوف ػ٠ِ ا٩ٕبثخ ا٫ ػ٘ل اُلؾٔ ٗز٤غخ ظٜٞه ٌِْٓخ ثب٧ٗق

 التهاب الشعة الهىائٍح الوشهي

ٓوٗ ا٫َٗلاك اُوئ١ٞ أُيٖٓ ٣ورجٜ ثي٣بكح اٗزبط أُقبٛ ك٢  اُزٜبة اُْؼت اُٜٞائ٤خ أُيٖٓ ٝٛٞ ٗٞع ٖٓ

اُوئز٤ٖ، ٣ؼزٔل رْق٤ٔ اُزٜبة اُْؼت اُٜٞائ٤خ أُيٖٓ ػ٠ِ ٝعٞك ٍؼبٍ ٓغ اكواى ٓقبٛ ْٜٗ ك٢ ٓؼظْ أ٣بّ 

 .ا٧ٍجٞع ُٔلح ص٬صخ أّٜو ػ٠ِ ا٧هَ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ي٣ل أُقبٛ أًضو ٖٓ أُؼزبك ػ٘ل ا٫ٍز٤وبظ
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 اُؼٞآَ اُٞهاص٤خ

بى اُؼل٣ل ٖٓ اُؾب٫د اُٞهاص٤خ أُورجطخ ثي٣بكح أُقبٛ، رئصو ثؼ٘ اُؾب٫د ثٌَْ ٓجبّو ػ٠ِ اُوئز٤ٖ ٛ٘

 ث٤٘ٔب ٣ٚؼق اُجؼ٘ ا٥فو اُؼ٬ٚد أُْبهًخ ك٢ اُز٘لٌ ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ ى٣بكح ٓقبٛ اُغٜبى اُز٘ل٢َ

ُز٘ل٢َ ٝاُغٜبى اُز٤ِق ا٢َ٤ٌُ: ٓوٗ ٝهاص٢ ٤ٖ٣ت أعٜيح ٓزؼلكح ك٢ اُغَْ ثٔب ك٢ مُي اُغٜبى ا -

 .ا٢ُٜٔٚ، ٣ٝؼل ى٣بكح أُقبٛ ٛٞ ٍٔخ أٍب٤ٍخ ُٜنٙ اُؾبُخ

فَِ اُؾوًخ اُٜلث٢ ا٢ُٝ٧: ٛٞ اٙطواة ٝهاص٢ ٣ئك١ ا٠ُ ى٣بكح أُقبٛ ك٢ اُوئز٤ٖ ٕٝؼٞثبد اُز٘لٌ  -

 .ٝا٫ُزٜبثبد

ب اُؾب٫د أفوٟ ٓضَ اُؾضَ اُؼ٢ِٚ ٝاُٚٔٞه اُؼ٢ِٚ اُ٘قبػ٢ ا٠ُ ى٣بكح ا ًٚ ُٔقبٛ، ٧ٜٗب ٣ٌٖٔ إٔ رئك١ أ٣

رٚؼق ٝظ٤لخ اُؼ٬ٚد، ٝٛنا ثلٝهٙ ٣وَِ ٖٓ ؽوًخ اُوئخ ػ٘ل ا٤ُْٜن ٝاُيك٤و ٣ٝوَِ ٖٓ اُولهح ػ٠ِ 

 .اَُؼبٍ

 طزق طثٍعٍح تساعد على عالج الثلغن الصثاحً

 :٣ٌٖٔ اُزقِٔ ٖٓ اُجِـْ اُٖجبؽ٢ ػٖ ٛو٣ن اُو٤بّ ثجؼ٘ اُٖ٘بئؼ اُج٤َطخ ٝاُز٢ رزٔضَ ك٤ٔب ٢ِ٣

 .ٝأُِؼ، هل رَبػل ػ٠ِ اُزقِٔ ٖٓ أُقبٛ أُزغٔغ ك٢ اُؾِناُـوؿوح ثبُٔبء  -

 .ر٘بٍٝ أُْوٝثبد اُلاكئخ أؽل اُطوم اُلؼبُخ اُز٢ رَبػل ػ٠ِ روه٤ن أُقبٛ ٝاُزقِٔ ٓ٘ٚ -

اٍزْ٘بم ثقبه أُبء ػٖ ٛو٣ن ا٫ٍزؾٔبّ أٝ اٍزْ٘بم اُجقبه أُزٖبػل ٖٓ اٗبء ثٚ ٓبء ٍبفٖ ٝٓٚبف ُٚ  -

 .ػ٠ِ كزؼ أُٔواد اُٜٞائ٤خ ٝاُزقِٔ ٖٓ اُـجبه ثؼ٘ ا٧ػْبة ٓب ٣َبػل

 .اُؼََ ا٧ث٤٘ أؽل اُطوم اُلؼبُخ ك٢ اُوٚبء ػ٠ِ اُؼلٟٝ ٝاُز٢ هل رزَجت ك٢ ى٣بكح أُقبٛ -

 .كهعخ 45اُّ٘ٞ ػ٠ِ ٍٝبكح ٓورلؼخ  -

 

 اخبار الرابطة -

 رئٌس الرابطة ٌوّجه ألعضاء الهٌئة االدارٌة دعوة لعقد اجتماع هذا نصها: -

 2023 كانون الثانً 26ً بٌروت ف

 لهٌئة االدارٌةادعوة الجتماع 

ٌدعو ربٌس الهٌبة االدارٌة لرابطة اصدقاء كمال جنبالط السادة اعضاء الهٌبة الى اجتماع ٌعقد عند الساعة 

 لمناقشة واقرار جدول االعمال التالً: 12/12/2123الحادٌة عشرة من قبل ظهر ٌوم الخمٌس الموافق 

، وعلى 2122قرٌر السنوي المرفق عن نشاطات الرابطة وانجازاتها خالل العام االطالع على الت -9

 .2123برنامج عملها المقترح للعام 

ومشروع الموازنة المرتقب تنفٌذها خالل  2122االطالع على التقرٌر المالً وعلى مٌزانٌة العام  -2

 .2123العام 

 للبت بها. لرابطةللهٌبة العامة لالموافقة على رفع التقارٌر والمٌزانٌات  -3

 تحدٌد البدل الجدٌد لالشتراك السنوي العضاء الرابطة. -4
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 عباس خلف

 رئٌس الهٌئة االدارٌة لرابطة اصدقاء كمال جنبالط

 رئٌس الرابطة ٌوّجه ألعضاء الهٌئة العامة دعوة لعقد اجتماع هذا نصها: -

 2023 كانون الثانً 26بٌروت فً 

 الهٌئة العامة للرابطةدعوة الجتماع 

ٌدعو ربٌس الهٌبة االدارٌة لرابطة اصدقاء كمال جنبالط السادة اعضاء الهٌبة العامة للرابطة الى اجتماع 

وفً حال عدم   12/12/2123ٌعقد عند الساعة الحادٌة عشرة والنصؾ من قبل ظهر ٌوم الخمٌس الموافق 

ة الثانٌة عشرة ظهراً من الٌوم اكتمال النصاب القانونً لعقدها، تعقد الجلسة الثانٌة بمن حضر عند الساع

 ذاته لمناقشة واقرار جدول االعمال التالً:

، وبرنامج عملها المقترح للعام 2122التقرٌر السنوي عن نشاطات الرابطة وانجازاتها خالل العام  -9

2123 

وتبربة  2123، ومشروع الموازنة المرتقبة للعام 2122التقرٌر المالً المتضمن قطع حساب العام  -2

 الهٌبة االدارٌة.ذمة 

 اقرار بدل االشتراك السنوي العضاء الرابطة . -3

  

 عباس خلف

 رئٌس الهٌئة االدارٌة لرابطة اصدقاء كمال جنبالط

 

 من الصحافة اخترنا لكم: -

 

 فً االوسط الشرق جرٌدة – مٌرغنً عثمان - الفاشٌة ومخاوف... الدٌمقراطٌات محنة 

 0702 الثانً كانون 00

، ٝأؽلاس ٝاّ٘طٖ ك٢ اَُبكً ٖٓ ٣٘ب٣و ٤ِ٣0202ب ك٢ اُضبٖٓ ٖٓ ٣٘ب٣و )ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ( ٓب ث٤ٖ أؽلاس ثواى

، ًض٤و ٖٓ اُزْبثٜبد ٝاُزوبٛؼبد. كل٢ ٓ٘بظو أػبكد ا٠ُ ا٧مٛبٕ أؽلاس اهزؾبّ ٓج٠٘ اٌُٞٗـوً 0201

ا٤ٓ٧و٢ً، ٝعلكد اُؾل٣ش ػٖ ٓؾ٘خ اُل٣ٔووا٤ٛبد، ٛبعْ أٖٗبه اُوئ٤ٌ اُجواى٢ِ٣ اَُبثن عب٤٣و 

َُٞٞٗبهٝ ٣ّٞ ا٧ؽل أُب٢ٙ اُؾ٢ اُؾ٢ٌٓٞ ك٢ اُؼبٕٔخ ٝاهزؾٔٞا ٓوبه اُجؤُبٕ ٝأُؾٌٔخ اُؼ٤ِب ٝهٖو ث

اُوئبٍخ، ٝاّزجٌٞا ٓغ اُْوٛخ َُبػبد هجَ إٔ رَزؼ٤ل اَُِطبد ا٤َُطوح ػ٠ِ اُٞٙغ. ٓضَ أٖٗبه اُوئ٤ٌ 
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زٚ ك٢ ا٫ٗزقبثبد اُوئب٤ٍخ ا٤ٓ٧و٢ً اَُبثن كٝٗبُل روٓت، كبٕ أٖٗبه ثَُٞٞٗبهٝ ٣وكٕٚٞ ا٩هواه ثٜي٣ٔ

 .أُب٤ٙخ، ٣ٝوكٕٚٞ ّوػ٤خ اُوئ٤ٌ أُ٘زقت ٣ٌُٞ ا٣٘ب٤ٍٞ ٫ُٞ كا ٤ٍِلب ٣ٝو٣لٕٝ اٛبؽزٚ

ك٢ اُؾبُز٤ٖ ٍِطذ ا٧ؽلاس ا٧ٙٞاء ٓغلكاً ػ٠ِ ؽوبئن ٓوِوخ ٌُِض٤و٣ٖ، ٢ٛٝ اُزؾل١ اُن١ ٣ٔضِٚ ر٘ب٢ٓ ر٤به 

، ٕٝؼٞك ٤ٍب٤٤ٍٖ ّؼج٤٣ٖٞ، ْٝٛبّخ اُل٣ٔووا٤ٛخ ا٤ٔ٤ُٖ اُو٢ٓٞ أُزطوف، ٝرؤص٤و أٖٗبه ٗظو٣خ أُئآوح

ػ٘لٓب ٣َزقلّ ثؼ٘ اُوبكح ا٤َُب٤٤ٍٖ أٖٗبهْٛ ُزٜل٣ل ٓئٍَبرٜب ٝرو٣ٞ٘ ٓجبكئٜب. كب٤َُب٤ٍٕٞ اُن٣ٖ 

ّٕٞٙٞ هً٘بً أٍب٤ٍبً ٖٓ أهًبٕ اُل٣ٔووا٤ٛخ  ٣وكٕٚٞ ا٫ػزواف ث٘زبئظ ا٫ٗزقبثبد ا٫ اما عبءد ُِٖٔؾزْٜ، ٣و

٢ٔ ػ٠ِ اَُِطخ ػجو ٕ٘بك٣ن ا٫هزواع. ٝػ٘لٓب ٣٘زوَ ا٧ٓو ٖٓ ٓغوك اُز٤ٌْي ك٢ ٝٛٞ ٓجلأ اُزلاٍٝ اَُِ

 .ا٬ٌُّ، ا٠ُ أؽلاس ػ٘ق ٝاهزؾبّ ٓئٍَبد ٝهٓٞى اَُِطخ، كبٕ اُزٜل٣ل ٣ٖجؼ أفطو

اُؾو٤وخ أٗٚ ٓ٘ن أؽلاس اهزؾبّ ٓج٠٘ اٌُبث٤زٍٞ ك٢ ٝاّ٘طٖ هجَ ػب٤ٖٓ ًبٕ ٓزٞهؼبً إٔ ر٤بهاد اُْؼج٤٣ٖٞ 

٢ أُزطوف، هل رغل ك٤ٜب ٓؾلياً ُ٘وَ ٓؼبهًٜب ٓغ اُؾٌٞٓبد أُوًي٣خ ا٠ُ َٓزٟٞ آفو ٫ ٣وق ٝا٤ٔ٤ُٖ اُوٞٓ

 .ػ٘ل ؽل ؽ٬ٔد اُز٤ٌْي ٝٗظو٣بد أُئآوح، ثَ ٣َٖ ا٠ُ ؽل ٓؾبُٝخ رو٣ٜٞٚب ٝا٫ٗو٬ة ػ٤ِٜب

٢ٙ ػ٘لٓب أُٔب٤ٗب ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ اٍز٤وظذ ػ٠ِ أٗجبء ٓق٤لخ ك٢ اَُبثغ ٖٓ ك٣َٔجو )ًبٕٗٞ ا٧ٍٝ( أُب

أػِ٘ذ اَُِطبد ػٖ اؽجبٛ ٓؾبُٝخ اٗو٬ث٤خ اٍزٜلكذ اٍوبٛ اُ٘ظبّ اُل٣ٔووا٢ٛ ثز٘ل٤ن ٛغٔبد َِٓؾخ 

ٝك٢ «. ٓئهزخ»ٝاؿز٤ب٫د ٝاهزؾبّ ٓوو اُجؤُبٕ ٝا٫ٍز٬٤ء ػ٠ِ ٓئٍَبد اَُِطخ، ٝر٤ٌَْ ؽٌٞٓخ ػٌَو٣خ 

ا٤ٔ٤ُٖ اُو٢ٓٞ أُزطوف ٣٫ٝخ اػزوِذ اَُِطبد ػْواد أُْزجٚ ثْٜ ٖٓ  11ؽِٔخ ٓلاٛٔبد ِّٔذ 

، ٢ٛٝ ؽوًخ ٫ رؼزوف ثبُلُٝخ ا٧ُٔب٤ٗخ اُوبئٔخ «ٓٞاٛ٘ٞ اُوا٣ـ»أ١ « ها٣قَجٞهؽ»ٝثب٧فٔ ٖٓ ؽوًخ 

ٝرئٖٓ ثبٍزٔواه آجواٛٞه٣خ اُوا٣ـ. ٝهل ظِذ أعٜيح ا٫ٍزقجبهاد ا٧ُٔب٤ٗخ رواهت اُؾوًخ ٓ٘ن ٍ٘ٞاد 

 .٢ مُي اٍزوطبة ػٌَو٤٣ٖ ٍبثو٤ٖٝرؾنه ٖٓ ْٗبٛبرٜب ٝؽ٬ٔرٜب ُِزؼجئخ ٝاُزغ٤٘ل ثٔب ك

أ٤ٓوًب ك٤ٜب ٓضَ ٛنٙ اُؾوًبد اُز٢ رؼبك١ اَُِطخ أُوًي٣خ ٝرو٣ل رو٣ٜٞٚب ُٝٞ ثبُؼَٔ اُؼٌَو١ ٝا٩هٛبة، 

ػٌَو١ ٍبثن ٛٞ ر٤ٔٞص٢ ٓبًل٢ ثَٔبػلح ّو٣ي آفو ٛٞ 1995ُٝؼَ رلغ٤و أ٬ًٝٛٞٓب اُن١ ٗلنٙ ك٢ ػبّ 

ٝؽز٠ أٍزوا٤ُب ٤ٗٝٞى٣ِ٘لا ًٝ٘لا ك٤ٜب ؽوًبد ٖٓ ا٤ٔ٤ُٖ  ر٤و١ ٤ٌُٗٞي، ًبٕ ٓئّواً ػ٠ِ مُي. أٝهٝثب

أُزطوف اُز٢ ٫ رزٞهع ػٖ اٍزقلاّ ا٩هٛبة ٝا٬َُػ، ٝرَ٘ن أٝ رزؤصو ثجؼٜٚب اُجؼ٘ ٓضِٔب ارٚؼ ك٢ 

 .أؽلاس ًض٤وح ٜٝٓ٘ب ا٫ػزلاءاد اُز٢ اٍزٜلكذ أُٜبعو٣ٖ ٝا٤َُِٖٔٔ

لفَ، ٝاػزٖٔٞا أٓبّ ٓوو ه٤بكرٚ ٓ٘ن اػ٬ٕ كٞى ٫ُٞ أٖٗبه ثَُٞٞٗبهٝ ك٢ اُجواى٣َ كػٞا ٕواؽخ اُغ٤ِ ُِز

كا ٤ٍِلب ك٢ ا٫ٗزقبثبد اُوئب٤ٍخ ٓطبُج٤ٖ ثبٗو٬ة ػ٠ِ اُوئ٤ٌ أُ٘زقت، هجَ إٔ ٣ِغؤٝا ٣ّٞ ا٧ؽل أُب٢ٙ ا٠ُ 

اهزؾبّ اٌُٞٗـوً ٝأُؾٌٔخ اُؼ٤ِب ٝهٖو اُوئبٍخ. اُلػٞح ٬ُٗو٬ة ُْ رؤِد ٖٓ كواؽ، ام رَبءٍ ًض٤وٕٝ ٓ٘ن 
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، ٓب اما ًبٗذ اُل٣ٔووا٤ٛخ اُجواى٤ِ٣خ 0218ثَُٞٞٗبهٝ، اُ٘و٤ت اَُبثن ك٢ اُغ٤ِ، ا٠ُ اَُِطخ ك٢ ػبّ ٍٕٝٞ 

ٍزٖٔل ك٢ ػٜلٙ. كبُوعَ ػوف ػ٘ٚ اػغبثٚ ثؼٜٞك اُل٣ٌزبرٞه٣خ اُؼٌَو٣خ ك٢ اُجواى٣َ، ُٝل٣ٚ رٖو٣ؾبد 

ػ ثبػبكح كوٜٙب ػ٠ِ اُج٬ ّٞ  .كًض٤وح ك٢ ٛنا اُْؤٕ ؽز٠ ف٬ٍ هئبٍزٚ، ثَ اٗٚ ُ

ف٬ٍ اُؼب٤ٖٓ ا٧ف٤و٣ٖ ّؾٖ ثَُٞٞٗبهٝ أٖٗبهٙ، ٍٝبه ػ٠ِ ٜٗظ روٓت ك٢ اُوٍٞ اٗٚ اما فَو ا٫ٗزقبثبد 

ٙل ٖٓ « ثبُؾوة»كَٞف ٣ؼ٢٘ مُي أٜٗب ٓيٝهح، ٝإٔ اُجواى٣َ ٍزٞاعٚ ًض٤وا ٖٓ أُْبًَ. ثَ اٗٚ ُٞػ 

ٙؼبً أٍٞأ ٓٔب ؽلس ك٢ ٕٝلْٜ ثبُِٖٞٓ اُن٣ٖ ٣و٣لٕٝ ٍوهخ ا٫ٗزقبثبد، ٝهبٍ إ اُجواى٣َ ٍزٞاعٚ ٝ

 .٣0201٘ب٣و  6ٝاّ٘طٖ ك٢ 

ٕؾ٤ؼ إٔ اُغ٤ِ ُْ ٣َزغت ُلػٞاد أٖٗبه ثَُٞٞٗبهٝ ثبُزلفَ، ٌُٖ اَُِطبد اُجواى٤ِ٣خ رْؼو ثبُوِن ٖٓ 

اؽزٔبٍ ٝعٞك ػ٘بٕو ػٌَو٣خ هل رَزـَ ا٧ٝٙبع اما رلٛٞهد. ا٧ٓو ا٥فو إٔ أؽلاس ا٧ؽل أُب٢ٙ 

َ، ٝإٔ ػلكاً ٖٓ ػ٘بٕوٛب ًبٗٞا ٣زَبٓوٕٝ ٓغ أُؾزغ٤ٖ أُزٞع٤ٜٖ ًْلذ إٔ اُْوٛخ رجبٛؤد ك٢ اُزلف

 .ٓؼْٜ ثل٫ً ٖٓ اُزٖل١ ُْٜ« ٤ٍِل٢»٫هزؾبّ أُوبه اُؾ٤ٌٓٞخ، ٣ِٝزوطٕٞ ٕٞه 

ٝاما ًبٕ ثَُٞٞٗبهٝ ٝأٖٗبهٙ ٣ٌِْٕٞ ا٥ٕ ٖٓله هِن ُِؾٌٞٓخ اُجواى٤ِ٣خ، كبٕ اُوئ٤ٌ اَُبثن هل ٣ٖجؼ 

ٞ ٣و٤ْ ٓ٘ن ٛي٣ٔزٚ ك٢ ا٫ٗزقبثبد أُب٤ٙخ، ك٢ ٣٫ٝخ كِٞه٣لا ا٤ٓ٧و٤ًخ، ٖٓله ؽوط ٣٫ُِٞبد أُزؾلح. كٜ

روٓت. ٝعبء ا٠ُ كِٞه٣لا هج٤َ ر٤ٖ٘ت ٫ُٞ كا ٤ٍِلب هاكٚبً ٗوَ اُّٞبػ « ٕل٣وٚ ا٤َُب٢ٍ»٤ٌُ ثؼ٤لاً ػٖ 

 اُوئب٢ٍ ُقٖٔٚ اُِلٝك، ك٢ فطٞح رؼٌٌ هكٚٚ ا٫ػزواف ثٜي٣ٔزٚ ا٫ٗزقبث٤خ، ٝاُز٤ٌْي ك٢ ّوػ٤خ ٫ُٞ

ٝٛٞ اُقٜ اُن١ ٣٘زٜغٚ أٖٗبهٙ ٖٓ ف٬ٍ اؽزغبعبرْٜ اُز٢ ٣طبُجٕٞ ك٤ٜب ثز٘ؾ٢ اُوئ٤ٌ، هبئ٤ِٖ إ ٌٓبٗٚ ٛٞ 

 .اَُغٖ ٤ٌُٝ اُوٖو اُوئب٢ٍ

ٝأػٔبٍ اُْـت ا٧ف٤وح، إٔله ثَُٞٞٗبهٝ هكاً ٓوزٚجبً ػجو ك٤ٚ « اُلب٤ّخ»ٝهكاً ػ٠ِ ارٜبٓبد ٫ُٞ ُٚ ثلػْ 

، ٝرؤ٤٣لٙ ٬ُؽزغبعبد اُْوػ٤خ ا٤َُِٔخ. ا٫ إٔ مُي ُْ ٣ٔ٘غ ٤ٍَ «اُؼبٓخ٫هزؾبّ ٜٝٗت أُجب٢ٗ »ػٖ اكاٗزٚ 

ا٫ٗزوبكاد اُٞاٍؼخ اُز٢ ارٜٔزٚ ثْؾٖ أٖٗبهٙ اُن٣ٖ ٣و٣لٕٝ ا٫ٗو٬ة ػ٠ِ اُْوػ٤خ اُل٣ٔووا٤ٛخ، ٣ٝ٘بكٕٝ 

٠ُ ٛوكٙ ثزلفَ اُغ٤ِ ُزَِْ اَُِطخ ٝاٜٗبء هئبٍخ ٫ُٞ. ًٔب إٔ ػلكاً ٖٓ أػٚبء اٌُٞٗـوً ا٤ٓ٧و٢ً كػٞا ا

 .ٝػلّ أَُبػ ُٚ ثزؾ٣َٞ ٓوو اهبٓزٚ ك٢ كِٞه٣لا ا٠ُ ٬ٓم ُزو٣ٞ٘ اُل٣ٔووا٤ٛخ ك٢ ث٬كٙ

ٍٜٝ ٛنٙ ا٧عٞاء روككد رٌٜ٘بد ثؤٕ ثَُٞٞٗبهٝ هثٔب ٣زٞعٚ ُ٪هبٓخ ك٢ ا٣طب٤ُب اما رٖبػلد ا٧ٕٞاد 

ػٚ ثؤ١ ٌَّ ك٢ ا٧ؽلاس اُز٢ أُطبُجخ ثبثؼبكٙ ٖٓ كِٞه٣لا ٝاػبكرٚ ا٠ُ ث٬كٙ اُز٢ هثٔب رؾبًٔٚ اما صجذ ِٙٞ

أكد ا٠ُ اهزؾبّ أُجب٢ٗ اُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ ثواى٤ِ٣ب. أٓب ُٔبما ا٣طب٤ُب، ك٨ٜٗب ؽب٤ُبً رؾذ ؽٌْ أؽياة ا٤ٔ٤ُٖ اُو٢ٓٞ 

أُزغنه ك٢ ثوب٣ب « افٞإ ا٣طب٤ُب»أُزطوف ثو٤بكح هئ٤َخ اُٞىهاء ع٤ٞهع٤ب ٢ِٗٞ٤ٓ اُز٢ هبكد ؽيثٜب 



44 
 

ٗزقبثبد أُب٤ٙخ، ه٘ ٓٚبعغ أٝهٝثب اُوِوخ ٖٓ ر٘ب٢ٓ ٓل ا٤ٔ٤ُٖ اُو٢ٓٞ اُلب٤ّخ، ا٠ُ اٗزٖبه ٓنَٛ ك٢ ا٫

 .أُزطوف ٝا٤َُب٤٤ٍٖ اُْؼج٤٣ٖٞ

اٗزوبٍ ثَُٞٞٗبهٝ ا٠ُ ا٣طب٤ُب أٝ أ١ ثِل أٝهٝث٢ آفو ُٖ ٣ٌٕٞ ٓٞٙغ روؽ٤ت ٖٓ اٌُض٤و٣ٖ، ٧ٕ اُوبهح ُل٣ٜب 

٤ٌ اُجواى٢ِ٣ أُٜيّٝ ٤ٌٍٕٞ ٖٓله هِن ْٓبًِٜب ٜٝٛٔٞٓب، ٝهل ٍبهػذ اَُِطبد ا٣٩طب٤ُخ ا٠ُ ٗل٤ٚ. كبُوئ

ؽ٤ضٔب ؽَ، ٫ ٤ٍٔب إٔ اُجواى٣َ هل رٌٕٞ ٓوّؾخ ٫ٙطواثبد أفوٟ ٓوجِخ ك٢ ظَ اُزؾل٣بد اٌُض٤وح اُز٢ 

رٞاعٜٜب ؽٌٞٓخ ٫ُٞ كا ٤ٍِلب، ٝهل رٌٕٞ ٛ٘بى كٍٖٞ أفوٟ ُْ رٌزت ثؼل ُزلاػ٤بد أؽلاس ا٧ؽل أُب٢ٙ ك٢ 

 .اُؼبٕٔخ ثواى٤ِ٣ب

كبٕ رِي ا٧ؽلاس أػبكد اُ٘وبُ أُؾزلّ ٓ٘ن اهزؾبّ ٓج٠٘ اٌُبث٤زٍٞ ك٢ ٝاّ٘طٖ، ؽٍٞ  ك٢ ًَ ا٧ؽٞاٍ

اُزؾل٣بد اُز٢ رٞاعٜٜب اُل٣ٔووا٤ٛبد ثَجت فطبثبد اُْؾٖ ٝاُزؤع٤ظ ٖٓ اُو٤بكاد اُْؼج٣ٞخ، ٝك٢ ظَ ٕؼٞك 

٘بّئخ ٤ٌُ أٓواً ا٤ٔ٤ُٖ اُو٢ٓٞ أُزطوف ك٢ أًضو ٖٓ ٌٓبٕ. ٕؾ٤ؼ إٔ اُزٜل٣ل ُِل٣ٔووا٤ٛبد اُواٍقخ أٝ اُ

عل٣لاً، ٌُ٘ٚ إٔجؼ ا٤ُّٞ ظبٛوح هبثِخ ٬ُٗزوبٍ اَُو٣غ ثَجت ا٩ٗزوٗذ، ٍٝٝبئَ اُزٞإَ ا٫عزٔبػ٢ اُز٢ 

كزؾذ أُغبٍ ٝاٍؼبً ُؾوٝة ا٩ّبػبد اُز٢ رـن١ اُزؤع٤ظ، ٝٝكود ٖٓ٘بد أربؽذ ُِٔزطوك٤ٖ اُزو٣ٝظ 

 .٧كٌبهْٛ
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. ٝرلبٛبد ٍقبكبد. ٤ٍب٤ٍخ صوصوح ٓغوك. هجَ ٖٓ ه٤َ ٣وبٍ، ٓب ًَ. ًبٕ ًٔب ُج٘بٕ، ا٤ُ٘ب ٣ؼ٤لٝا إٔ أف٠ْ

 .فِٔ رٌنة، أٌُِبد رياٍ ٫ مُي، ٝثوؿْ. اُزلبإٍ ُـخ ٍوطذ

 عِٔخ رئُق إٔ ٛٞ …ٝ ٝاَُوهخ ؾِاُل ٝأىٓ٘خ اُلَْ ٝػوٞك اَُٞاك أػٞاّ ثؼل اُِج٘ب٠ٗ، ُِْؼت ٛل٣خ أعَٔ

 اُؾلبظ ٛٞ كوٜ، اُجبئٌ هٛبٗ٘ب ك٤ٌِٖ. رـ٤٤وا ٗزٞهغ ٫ ٗؼْ،. اُْبَٓ ا٤ٜٗ٫به ٝهق ػٖ كوٜ، ك٤ٜب رقجوٗب ٓل٤لح،

 :ا٧كُخ ٝٛنٙ. ٝٗبعؾخ ٓو٤ٔخ ػو٤لح أَُزؾ٤َ إٔ ظ٠٘ ك٠.. كوٜ اُـل ػ٠ِ

 ػول هل ػوٞك، ص٬صخ ٓ٘ن ُج٘بٕ، ًبٕ. أثلا واؽاُل َٓء ك٠ ٤َُذ أٌُِْخ. ًنة! ُِغٜٔٞه٣خ هئ٤ٌ اٗزقبة ــ

 .ٓ٘زقت ثوئ٤ٌ ُج٘بٕ ػٖ ًض٤وا، ٣قزِق ٫ هئ٤ٌ، ٓغ ُج٘بٕ،. ا٩كْبٍ ثَ. اُلَْ ػ٠ِ ٤ٍبٍزٚ

 إٔ رنًوٝا. ُج٘بٕ ٓـبْٗ روبٍٔٞا ٤ًق رنًوٝا. ٙلٗب ٝؽٌٞٓبر٘ب ػٔوٗب ٍٛٞ. ًنة. عل٣لح ؽٌٞٓخ رؤ٤ُق ــ

 .ُج٘ب٤ٗب ُج٘بٕ ًبٕ ٓوح ٫ٝ أهٍٞ، أًبك. اُـوة ٓغ ٖٝٗلٜب اُْوم ٓغ ٖٗلٜب. كائٔب ٓؾٌٞٓخ ًبٗذ ؽٌٞٓبر٘ب



45 
 

. ًٝبمثخ هنهح ُؼجخ ا٫ٗزقبثبد. ٓ٘زقجب ٤ٌُ اُ٘ٞاة ٓغٌِ كبُٖٞ، اُ٘ز٤غخ ؽِٖذ،. ٤ٗبث٤خ اٗزقبثبد اعواء ــ

 .ا٧ٍٞأ ثبرغبٙ ا٫ ٠ّء ٣زـ٤و ُْ ُنا،. ٛبئلزٚ فبهط ٖٓ ٗبئجب افزبه ٌْٓ٘ ٖٓ. افزبه رؼ٠٘ اٗزقت

 إٔجؾٞا ٛئ٫ء،. كبٍلح ثٚبػخ ٛنٙ. ا٬ٕ٩ػ ٓطِت عبء اُطبئل٤خ، رؤ٤ُٚ ػ٠ِ اُِج٘ب٠ٗ اُْؼت أهلّ ثؼلٓب ــ

 .اُؾٔ ٤ٍِْ ا٤ُز٤ْ اُوئ٤ٌ أٓضبٍ ٖٓ علا، علا اُو٤َِ ا٫ ٗغل ُْ ا٥ٕ، ٝؽز٠ ٖٝٓبُؾْٜ، ثٔوبػلْٛ ٓو٤ل٣ٖ

 ك٠ اُوٚبء ث٤وٝد؟ ٓوكؤ اٗلغبه ؼظ٠ٔ،اُ ثبُغو٣ٔخ اُزؾو٤ن رٞهق ُٔبما: ا٧ٍئِخ ٓئبد ث٤ٖ ٖٓ ٍئاٍ، ــ

 صوٝارْٜ؟ ٠ٛ ًْ اُوٚبح؟ أًضو٣خ ٓب٠ٙ رؼوكٕٞ َٛ. ثبُ٘ياٛخ ٣ؾٌْ ٠ٌُ أثلا أُئَٛ أُٞهغ ٤ٌُ ُج٘بٕ،

 أٗٞف ريًْ أ٫. اُؾوبئن ػ٠ِ ٣و٠ٚ هٚبء ٧ٗٚ ٗلَٚ، اُوٚبء رؼط٤َ ٖٓ أّل ٛٞ ٓب ٛ٘بى َٛ …هٖٞهْٛ؟

 …اُزؤع٤َ هناهح اُِج٘ب٤٤ٖٗ

• • • 

 رٖل٤خ اٗٚ. أثلا هب٤ٗٞٗب ٤ٌُٝ. أثلا ٤ٍب٤ٍب ٤ٌُ اَُجت. اُ٘ٞه روٝا ُٖ. ػجش ثبٌُٜوثبء؟ ؽو٘ب اٍزؼلٗب َٛ ــ

 اُؾو٣وٟ هك٤ن ؽٌٞٓخ ٛوكد ٓ٘ن مُي ؽلس. ٝا٤َُبٍخ ٝأُٖبهف ٝاُ٘لٜ اٌُٜوثبء ػٖبثبد ث٤ٖ ؽَبثبد

. ػيُٞٙ. ٌُِٜوثبء ُّٖٓلها ٤و٤ُٖ ُج٘بٕ رئَٛ ٓؾجًٞخ كه٤وخ ػ٤ِٔخ فطخ هلّ اُنٟ اكواّ عٞهط اُطبهخ ٝى٣و

 .اُِج٘ب٤ٗخ اُؾوة اثبٕ اٌُٜوثبئ٠ ثبُٖؼن ٓقزٖب ثل٬٣ ػ٤٘ٞا صْ.. اٍزوبٍ. ٛوكٝٙ

 ٓؾطبد» إٔؾبة ٓؼوٝكٕٞ، اُٞهصخ. هاٛ٘ب ؽِجٜب ٝٓطِٞة. ٜٓ٘ٞثخ اٜٗب اُٞؽ٤لح، ػِزٜب اٌُٜوثبء

 .ٌُِٜوثبء ٓٚبهة ّو٣ي أُٞرٞهاد ًبهرَ.. «أُٞرٞهاد

. أؽل ٫. ُِزـ٤٤و ٓئَٛ ٛٞ ٖٓ. ػجش. اُزـ٤٤و ّؼبه ٝهكغ ٝؿج٤خ ٌٓوهح أٍئِخ ٛوػ ػٖ ٗزٞهق إٔ ٣ِيّ ــ

 ٝه٣ٞخ ٓغٜيح هجٚبد ا٠ُ ثؾبعخ اُزـ٤٤و. ػجش …ٝرؤص٤و ٝكؼَ عل ٛٞ ثَ. ٍؾو٣خ ٗٞا٣ب ٤ٌُ اُزـ٤٤و

 اارؼظٞ. اُزـ٤٤و ػٖ ٕٞٓٞا: هعبء …اُزلبإٍ ا٠ُ اُجِل ٤ٍغو ٣ؾَٖ، هل ٕـ٤و رـ٤٤و أٟ. ٓٞار٤خ ٝظوٝف

 .ٛلف ٫ٝ ٝاىع ث٬ ا٫هرجبًبد، أّؼَ اُزـ٤٤و. اُؼوث٠ اُوث٤غ ث٬ك ك٠ ؽَٖ ٓٔب

 ُٝج٘بٕ ىٓبٕ، ٖٓ ٝا٩ه٤ٔ٤ِخ؟ اُل٤ُٝخ ُج٘بٕ ػ٬هبد ػ٠ِ ا٫رلبم ٣زْ إٔ اُِج٘ب٠ٗ، اُْؼت ٣زٞهغ َٛ: ٍئاٍ ــ

َْوع  ُج٘بٕ، ٤ٍجو٠. ُج٘بٕ ك٠ ٝاُولّ ٝاُٞٛؤح اُ٘لٞم ماد اُلٍٝ َُلواء ٝاكو ٓوػ٠ ث٤وٝد ٍبؽخ. ٦ُفو٣ٖ ٓ

 كوٜ ٓ٘ٚ، ثل ٫ ٓب ؽَ ػٖ ا٬ٌُّ ٣ٌٝضو. اُقبهط ٖٓ ٝا٬ٓ٩ءاد اُلافَ ٖٓ ُِ٘لاءاد ْٓوػب كائٔب، ًبٕ ًٔب

 أٓو٣ٌب،. اٌُجوٟ اُ٘ياػبد ٓٞٛئ ُج٘بٕ هاٛ٘ب،. ٝاُل٤ُٝخ ٝا٩ه٤ٔ٤ِخ اُلاف٤ِخ اُز٘بهٚبد ِٓزو٠ ُج٘بٕ. ثبُْلبٙ

 أٗٞاع ٌَُ ٝاٍؼخ ٍبؽخ ٛٞ هاٛ٘ب، اُٖـ٤و ُج٘بٕ …ا٠َِٛ٧ ؽِق ب،ٍٞه٣ اُق٤ِظ، كٍٝ اَُؼٞك٣خ، ا٣وإ،

 .اُلٓبء ؽناه …اُٖواػبد

 ٓوعؼ٤بد ٖٓ أُلػّٞ اَُوهبد ٗظبّ ثَجت اٜٗبه هل ُج٘بٕ أ٤ٌُ ُج٘بٕ؟ اٜٗبه ُٔبما عٞاثٚ؟ ٓؼوٝف ٍئاٍ ــ

 ٖٓ ا٠ُ ٣ِٝغؤٕٝ ٝكووْٛ، هٜوْٛ ٖٓ ٣وزبرٕٞ اُِج٘ب٠ٗ اُْؼت كبٕ مُي، ٝٓغ. ٝاه٤ٔ٤ِخ ٝؽيث٤خ ٤ٍب٤ٍخ ٛبئل٤خ

 .اكوبهْٛ ك٠ ّٝبهى ٜٗجْٜ

 ٝاُؼوبهاد ا٧ٓٞاٍ اؿزٖبة ك٠ ٝاُْوًبء ا٧صو٣بء أٓٞاٍ إٔ ٓئًلا، ثبد. مٛج٤خ ٍِؼخ اُزجؼ٤خ إٔ ٣جلٝ. ػغت

 .اُْوػ٤خ ؿ٤و ا٧ٓٞاٍ ٝؽٔب٣خ ثوػب٣خ ٓقزٖخ ث٬ك ا٠ُ رٜغ٤وٛب رْ ٝاُْوًبد،
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 اُج٬ك. ىٓبٕ ٖٓ ٓٚبكإ ٝعٞكإ. َٓزؾ٤َ أُوبٝٓخ؟ ٬ٍػ ٠ػِ اُِج٘ب٠ٗ اُْؼت ٤ٍزلن َٛ: ٍَٜ ٍئاٍ ــ

 ٌُٜٝ٘ب اُؼوة، روَْ ه٤ٚخ رياٍ ٫ كَِط٤ٖ. اُؾ٤بك٣خ ٝآب أُٖبكؾخ، ٝآب أُٖذ، آب افزبهد اُؼوث٤خ

 كزؼ مُي إٔ ؿ٤و اُلَِط٠٘٤، ا٬َُػ ٖٓ ُج٘بٕ رط٤ٜو ك٠ ًبٗذ ا٩ٍوائ٠ِ٤ اُزلفَ ٗز٤غخ. ٙلٛب اُـوة رٞؽل

 هاٛ٘ب، أُوبٝٓخ إٔ ثبٍزض٘بء ٍٞاثن، ُٜب اُلاف٤ِخ ٓؾ٘ز٘ب اما، …ثؼل ٓب ك٠ اَُٞهٟ اُٞعٞك ٖٓ ُِِٔزق ثبثب

 …اٍوائ٤َ ٓٞاعٜخ ك٠ ا٧ه٣ٞبء ٖٓ ٝأهٟٞ اُغٞاه، كٍٝ ٖٓ ٝأهٟٞ اُلُٝخ، ٖٓ أهٟٞ ثبرذ

 ه٤ٚخ ٛنٙ كِ٘ؼزوف،. ٬ٍػ ًَ ٝاُـبء ٝاؽل، ثغ٤ِ ٣طبُجٕٞ ا٤َُبكح، إٔؾبة. أثلا ؽَ ٫ اُؾَ؟ ٓب ؽَ٘ب،

 .اه٤ٔ٤ِخ ؽوثب ٤ٌٍٕٞ ٍٝٞاٛب ًبهص٤خ، اُلاف٤ِخ اُؾوة. اُجزخ ُٜب ؽَ ٫ٝ ٜٓ٘ب، أًجو ٫ٝ ًجوٟ،

• • • 

 اٌُزبة ػبٕٔخ ًبٗذ ث٤وٝد إٔ اكػبء، ث٬ ٗؼزي إٔ ثبٌٓبٗ٘ب ُج٘بٕ؟ ػٔو ٖٓ ٍ٘خ ٓبئخ ؽ٤ِٖخ ًبٗذ ٓب ــ

 .(َٗج٤ب) اُوٍٞ ٝؽو٣خ ٝاُلٖ ٝا٩ثلاع ٝاُضوبكخ

. أُؾوّ ػ٠ِ رغوأ. اُو٣بكح ُج٘بٕ ؽبى َٓوؽ٤ب،. ٗب٤ٕزٚ ا٩ثلاع. ّواػٚ ا٧كة. كٚبإٙ اُلٖ. ُج٘بٕ ٛٞ ٛنا

 ٣ب. هاٛ٘ب) ــ. ٣٘وطغ ٫ اؽزلبٍ: ا٤ٍُٞٔو٠. ٝاُؼب٠ُٔ اُؼوث٠ ثبُْؼو ٝرؤصو ٝرؤص٤و ُٜب ٓض٤َ ٫ ٜٗٚخ ّؼو٣ب،

 .«ا٩ػ٠ٗ٬ اَُقق» ٖٓ ػ٤ِٚ فٞف ٝٛ٘بى ٛنا، ؿ٤و ُ٘ب ٣جن ُْ ٨ٍُق، ،(ؽواّ

. اُٞعٞك ؽبكخ ػ٠ِ ٗؾٖ. ٓؼ٘ب ٓو٤ْ ٓٞد ؽبكخ ػ٠ِ ا٤ُّٞ ٗؾٖ. ىٓبٕ ٖٓ كولٗبٙ ٓب ٗج٠ٌ ٫ إٔ ػ٤ِ٘ب ٝػ٤ِٚ،

 ٝػوم أٓٞاُ٘ب: ٗجيِ  هلب اُزؼ٤ِْ،. ٣ِٝ٘ب ٣ب ا٫ٍزْلبء،. ؽواّ ٣ب اُلٝاء،: ؿلا ٓٞر٘ب ثؼ٘ب٣ٖٝ ػ٤٘خ ٛنٙ ٗ٘ؼلّ، ٌٗبك

 ٣ؾلٙ ُج٘بٕ: اُزِٞس. ٤ٓٞ٣ب هز٬٤ ًْ: ٛوهبر٘ب. ٓولِخ ؽ٘ل٤بد: ٘ب٤ٓبٛ. ٝكاػب هَ: ٝاٌُٜوثبء اُ٘ٞه. هاؽٞا عج٤٘٘ب

 .ٝأؽلبكٗب ٫ٝ٧ٝكٗب ُ٘ب ه٤ٞك: ك٣ٞٗٚ. اُزواة رؾذ ٝٓب ٍٝٔبء ٝؿوثب ّٝوهب ٝع٘ٞثب ّٔب٫ اُزِٞس

. ٠٘ٛٝ ػلّ اٗٚ. اُـ …ٓئٍَبد ٗظبّ، كٍزٞه، كُٝخ، ٤َٔٗٚ إٔ ؽواّ. ُج٘بٕ ٝعٞك عٞٛو ٛٞ ا٠ّ٬ُء،

 .ٝارجبػب ٜٝٗجب كؾُٞخ ريكاك ٝه٤بكاد ٓوطٞػخ، ٍِؼخ. اَٗب٤ٗخ ف٤بٗخ

 .ؿلا رؾٚو ٤ُزٜب. اُٜ٘ب٣خ ثؼل ٗلهى ُْ …ثؼل أٓب

. اُ٘بً ُج٘بٕ. اُـل ُج٘بٕ ٗؾت ٍ٘جو٠. ثؼل ٣ُٞل ُْ ٗؾجٚ، اُنٟ ُج٘بٕ. أُئٟٞ اُؼتء ٛنا ٣ٔذ ُْ إ ُ٘ب، ؽ٤بح ٫

 .ر٤ٔ٘خ. ثؾجٞؽخ. ػلاُخ. َٓبٝاح. ٓٞاٛ٘خ .ؽو٣خ: اُ٘بٕؼخ ثب٥كبم أُلؼْ ُج٘بٕ. اُط٤جخ اُؾ٤بح ُج٘بٕ

 ٝر٤ِْؼٚ اُلٚخ، ٖٓ ثٌض٤و ٝث٤ؼٚ ُج٘بٕ، هزَ ػ٠ِ ر٘بٝثٞا اُن٣ٖ ٛئ٫ء ٣َلي إٔ هجَ ٣ُٞل، ُٖ ٛنا ًَ …ٌُٖ

 .ٓنٛج٤خ ٗٞاىع ػ٠ِ ٝرٞى٣ؼٚ

 ا٥ٕ، ؽز٠ ا٬ُٓوئ٠. ٛنا ُج٘بٕ. ثَٔزوجَ ا٧َٓ ٣ٌٕٞ إٔ ٗؾ٤ِخ، ُٝٞ أؽ٬ٓب، َٗزؾن. ٗؾِْ إٔ ُ٘ب ٣ؾن. ث٠ِ

 ِٗجٜ إٔ ؽو٘ب ٖٓ. ر٘طلئ ٫ أٙٞاء ا٧ؽ٬ّ ٣لهٟ؟ ٖٓ. رؾووذ اُز٠ ا٧ؽ٬ّ ًض٤وح ٓز٠؟. ٣ٌٕٞ إٔ ٣َزؾن

 .ه٤ٕلٗب ٝهجٚبر٘ب ٓلزٞؽخ ٝػ٤ٞٗ٘ب ٍ٘ؾِْ ٗؾٖ،. عؾ٤ٔ٘ب ٛئ٫ء. هاٛ٘ب ٛئ٫ء ثؤهلآ٘ب

خ ٛنٙ. ػبكُخ اػلاّ فْجخ أٝهاه٘ب، ػ٠ِ ٗوٍْ إٔ ثؼل، ٓب ا٠ُ َُٖ٘ ػ٤ِ٘ب، َٖ  .ٕ٘بف٬ ٓ٘
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 االوسط الشرق جرٌدة – الشقٌران سلٌمان فهد - والغرب بالشرق الهوٌة مفهوم تحدٌات 

 0702 الثانً كانون 00 فً

 

هجَ أ٣بّ ٗلٝح ؽ٣ٞ٤خ ؽٍٞ اُلُٝخ ٝٓلٜٜٞٓب ٝٓؼب٢ٗ ا٣ُٜٞخ؛ ُْ ٣ٌٖ ًَ اُؾٚٞه « اّ.ر٢.ك٢»ثضذ ه٘بح 

ُخ ٫ٝ ٓؼ٠٘ ا٣ُٜٞخ ثجِل رز٘بصوٙ ا٣ُٜٞبد ثَ ثَٔزٟٞ رؾل١ اَُئاٍ اُْوً، ٓبما ٣ؼ٢٘ إٔ ٗؾلك ٓلّٜٞ اُلٝ

 .«ا٣ُٜٞبد اُوبرِخ»ٝرزوبرَ ػ٤ِٚ، ًٔب ٛٞ ٓؼ٠٘ ًزبة أ٤ٖٓ ٓؼِٞف ثٌزبثٚ أُؤُٞف: 

إِٜٔب ٓوبُخ «. ٕواع اُؾٚبهاد؟»ًَ مُي ٍَّٜ اُؼٞكح أُؾوّخ اػ٤ٓ٬بً ٧ٛوٝؽخ ٕٔٞئ٤َ ٛ٘ز٘ـزٕٞ 

ُخ ْٗوٛب َٓزلٜٔبً ك٢  ّٞ ٜٗب٣خ »، ك٢ اَُطو اُضب٢ٗ ٖٓ أُوبُخ مًو ػجبهح 1992ػبّ « كٞه٣ٖ أك٤وى»ٓط

هجَ رط٣ٞوٛب « ٗب٤ّٞٗبٍ اٗزوٍذ»ثٔغِخ  1989ػ٘ٞإ ٓوبُخ ُلوا٤ٌَٗ ك٣ًٞٞبٓب ْٗود ك٢ اُؼبّ « اُزبه٣ـ

 .1990ٌُزبٍة ػبّ 

. ٝثبٍزؼبكح 0228ك٣َٔجو )ًبٕٗٞ ا٧ٍٝ(  04ٕٔٞئ٤َ ٛ٘ز٘ـزٕٞ ُْ ٣زواعغ ػٖ ٗظو٣خ اُٖلاّ ؽز٠ ٝكبرٚ ك٢ 

ٓٚب٤ٜٓ٘ب ٣ٌٖٔ اُٞهٞف ػ٠ِ ٓٚب٤ٖٓ ك٤ٖؾخ ٜٓ٘ب: أكزوٗ إٔ ٍجت اُٖواع ا٧ٍب٢ٍ ك٢ ٛنا اُؼبُْ  ثؼ٘

ٍ، أٝ اهزٖبك٣بً ثبُلهعخ ا٠ُٝ٧، كب٫ٗوَبٓبد اٌُجوٟ ث٤ٖ ث٢٘ اُجْو  ّٝ اُغل٣ل ُٖ ٣ٌٕٞ آ٣ل٣ُٞٞع٤بً ثبُٔوبّ ا٧

أ٤ّٔٛخ ٓزيا٣لح ك٢ أَُزوجَ، ٍٝززْ ٍزٌزَت ا٣ُّٜٞخ اُؾٚبه٣خ … ٝا٧ٍجبة اُطبؿ٤خ ُِ٘ياػبد ٍزٌٕٞ صوبك٤خ

٤ٕبؿخ اُؼبُْ ا٠ُ ؽٍل ًج٤و، ٖٓ ف٬ٍ عِٔخ اُزلبػ٬د اُغبه٣خ ث٤ٖ ٍجغ أٝ صٔب٢ٗ ؽٚبهاد، ٢ٛ اُؾٚبهاد 

 –ا٧هصٞم٤ًَٝخ، ٝا٤ٓ٧و٤ًخ  –اُـوث٤خ، ٝاٌُٞٗل٤ٍٞ٤ّٞخ، ٝا٤ُبثب٤ٗخ، ٝا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٝاُٜ٘ل٤ٍٝخ، ٝا٬َُك٤خ 

ٍززْ أًضو ٕواػبد أَُزوجَ أ٤ٔٛخ ػ٠ِ آزلاك فطٞٛ اُٖلٝع اُلبِٕخ ث٤ٖ  ا٬ُر٤٘٤خ، ٝهثٔب ا٧كو٣و٤خ،

٣ٖجؼ اُؼبُْ إٔـو، رزيا٣ل اُزلبػ٬د ث٤ٖ أث٘بء اُؾٚبهاد أُقزِلخ، … اُؾٚبهاد، اؽلاٛٔب ػٖ ا٧فوٟ

ٝٛنٙ اُزلبػ٬د أُزيا٣لح رئك١ ا٠ُ رٌض٤ق اُٞػ٢ اُؾٚبه١ ٝا٩ؽَبً ثبُلوٝم ث٤ٖ اُؾٚبهاد 

ٛ٘بى ٗز٤غخ ٓغ رولّ اُـوة، ٢ٛٝ ٗٞػبً ٓب ظبٛوح اُؼٞكح ا٠ُ اُغنٝه ث٤ٖ ٕلٞف أث٘بء … ٝاُغٔبػبد

ٖٓ ؿ٤و أُؾزَٔ إٔ ٣زٚبءٍ اُزلبػَ اُول٣ْ هلّ اُووٕٝ ث٤ٖ اُـوة ٝا٬ٍ٩ّ، هل … اُؾٚبهاد اُـوث٤خ

 .«٣ٖجؼ ا٫ّزجبى ث٤ٖ اُطوك٤ٖ أًضو ٙواٝح

اُزو٤٘خ، كأثذ أُب٤ً٘بد ا٩ػ٤ٓ٬خ ػ٠ِ ٕٝق اُؼبُْ ٓغ ثِٞؽ اُؼُٞٔخ مهٝرٜب ك٢ أُغب٫د ا٫هزٖبك٣خ ٝ
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ثبُوو٣خ اُٖـ٤وح، ٝمُي اؿواهبً ك٢ اُزلبإٍ ٝا٫ؿزجبٛ ثٔب ِٕٝذ ا٤ُٚ أُغزٔؼبد ٖٓ رؼبهف، ٝثَجت اىك٣بك 

اُزجبك٫د ا٫هزٖبك٣خ اُؾوح، ٝؿوم اُلٚبء ثب٧هٔبه اُٖ٘بػ٤خ، ٝاٗلغبه صٞهح ا٩ٗزوٗذ، ٫ًٕٞٝ ا٠ُ اٌَٗبه 

ٖ ا٧ْٓ، ؿ٤و إٔ ٓب ٗجّٚ ا٤ُٚ ٛ٘ز٘ـزٕٞ ثٞٙٞػ إٔ ٕـو اُؼبُْ هل ٣َجت ٙوثخ ُِزؼب٣ِ ث٤ٖ اُؾلٝك ث٤

اُؾٚبهاد، ثبػزجبه اُزوبهة ٝا٫ؽزٌبى ٓؾلياً ٩كهاى اُلوٝهبد، ٖٝٓ صْ اُجؾش ػٖ ا٣ُّٜٞخ اُقبٕخ، 

 .ٝفٖبئٔ اُناد، ٝٗوبئٔ اُؾٚبهاد ا٧فوٟ

، ثَ ؽوٍذ ًٝوهد ْٝٗود اُلْٜ اُزو٤ِل١ اُوبئْ ػٖ اُْؼٞة. إ اُؼُٞٔخ ُْ رؼيى اُلْٜ ث٤ٖ ا٧ْٓ ٝا٧ك٣بٕ

ٝػ٠ِ أَُزٟٞ اُضوبك٢ كبٕ أَُزل٤ل ا٧ثوى ٖٓ صٔواد اُؼُٞٔخ اُز٤بهاد أُزطوكخ ػٔٞٓبً، ٝثقبٕخ 

ثْز٠ أٗؾبء اُؼبُْ، اُز٢ هًجذ صجظ اُزو٤٘خ ٝاٍزقلٓذ أؽلس فٖبئٖٜب ثـ٤خ « عٔبػبد اُؼ٘ق ا٢ٓ٬ٍ٩»

ٝهٍْ ٕٞهح ك٣ٞٓخ ػٖ اُؾٚبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٝٗغؾذ ثنُي ٓ٘ن ٙوة اُجوع٤ٖ ك٢  اُؾوة ػ٠ِ ا٥فو٣ٖ،

اُٞؽ٤ْخ، ؽز٠ ًبكد كوٝع ر٘ظ٤ْ اُوبػلح ر٘بكٌ كوٝع « كاػِ»أؽلاس ٍجزٔجو )أ٣ٍِٞ(، ٫ًٕٞٝ ا٠ُ أػٔبٍ 

 .ٗؼْ ُول ػجَود اُوبهاد«… ٓبًلٝٗبُلى»

ك٢ ا٣٫ُٞبد أُزؾلح ٝأٝهٝثب. ٣ؤر٢ ك٢  اٍزنًبه ٓو٫ٞد ٛ٘ز٘ـزٕٞ ثؼل ٍٛٞ ٤ٍٖ٘ ٙوٝه١ ُلْٜ اُن١ ٣غو١

ٖٓ رؤ٤ُق ص٤ِٞ ٍبهاى٣ٖ « أُٔب٤ٗب رلول ٣ٞٛزٜب»مُي ا٤َُبم ا٣ُٜٞبر٢ ًزبة أصبه ّٙغخ ًجوٟ ثؤُٔب٤ٗب ػ٘ٞاٗٚ: 

. أُئُق ٝى٣و ٓب٤ُخ ٍبثن ٝػٚٞ ٓغٌِ اكاهح أُٖوف أُوًي١ ا٧ُٔب٢ٗ، هٕلد هكٝك 0212ػبّ 

أُٞاٛ٘خ اُل٤٘٣خ ك٢ اُـوة، رؾ٤َِ ُزغبهة »اٍخ ٜٓٔخ ُٜب ثؼ٘ٞإ: اُلؼَ ػ٠ِ اٌُزبة عب٤ًِٖ ٍبُْ ثٌوّ 

أُغزٔغ »رنًو إٔ ف٬ٕخ اٌُزبة رزٔؾٞه ك٢ ا٥ر٢: « ا٤َُِٖٔٔ ك٢ كوَٗب، ٝأُٔب٤ٗب، ٝا٣٫ُٞبد أُزؾلح

ّٔ ثبؽزوبهٙ « ا٧ُٔب٢ٗ إٔجؼ أهَ مًبًء، ثَجت أُٜبعو٣ٖ ا٤َُِٖٔٔ ٝأ٫ٝكْٛ ثٕٞلٜب « اُغب٤ُخ اُزو٤ًخ»٣ٝق

 .ا٧ًجو ث٤ٖ ا٤َُِٖٔٔ ٛ٘بى

 .اُٞاهغ هل ٣وَٞ ػ٠ِ ا٧ؽ٬ّ، ٌُٖ ٛنٙ ٢ٛ أُوؽِخ أُؼ٤ْخ، اٜٗب ٗزبط ٝؽ٤ِٖخ ظوٝف ٝاّزجبى

ا٤ٔ٤ُٖ ٍزٌٕٞ ُٚ ٫ٕٞرٚ ٝع٫ٞرٚ، ٝأُوّؾٕٞ ٣ٖلؽٕٞ ثبُقطت ًَ ٣ّٞ، ٝا٬ٍ٩ّ ٝإَُِٔٔٞ عيء 

ُل ىػ٤ٔخ ؽية اُغجٜخ ا٤ُ٘ٛٞخ أُٔضَ أٍب٢ٍ ٖٓ أُٚب٤ٖٓ اُقطبث٤خ. ؽ٤ٖ كبى كٝٗبُل روآت ػِّن ٝا

٤ُوّك ػ٤ِٚ ٗبئت ىػ٤ْ « ا٤ُّٞ ا٣٫ُٞبد أُزؾلح، ٝؿلاً كوَٗب»٧ه٠ٖ ا٤ٔ٤ُٖ اُلو٢َٗ عبٕ ٓبه١ ُٞثبٕ: 

 .«ػبُْٜٔ ٣زلزذ، ٝػبُٔ٘ب ٣ج٠٘»اُغجٜخ كِٞه٣بٕ ك٤ِ٤جٞ: 

 .فب٣ٝخثبُزؤ٤ًل اُؼبُْ ٤ٌُ هو٣خ ٝاؽلح، رِي ػجبهح ّؼو٣خ … ٌٛنا ر٤َو أُٞعخ ا٤ُّٞ

٤ٌُ ٍواً إٔ ا٤ٔ٤ُٖ أُزطوف ك٢ أكَٚ ؽب٫د اٗزؼبّٚ ؽب٤ُبً، ثَجت ٖٓ اٍزلياى اُطٞكبٕ ا٥ر٢، ٝرـِـَ 

اُز٘ظ٤ٔبد أُزطوكخ، ٝٝؽ٤ْخ اُؼ٤ِٔبد ا٩هٛبث٤خ، ٛنا ثب٩ٙبكخ ٌُٕٞ ا٤َُِٖٔٔ ُْ ٣ؾلكٝا ثؼل ك٣ٞ٤ٗخ ٝاهؼْٜ 
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هغ اُل٤ٗب أٌٍ ُٔٞعبٍد ٖٓ ا٫ٙطواة ك٢ اُؼ٬هخ ٝإٔبُخ ثواءح ا٥فو٣ٖ اُنار٤خ، ٛنا ا٫ٙطواة ك٢ كْٜ ٓٞ

 .ٓغ اُـوة، ُٝؼَ ٓضبٍ اُلًزٞه ٛبهم هٓٚبٕ ؿب٣خ ك٢ اُٞٙٞػ، ثٕٞلٚ ٓزؼِّٔبً ٝك٤ٖؾبً 

هٛب ػ٠ِ اُْبّبد اُلٚبئ٤خ ُْ رقلّ ا٤َُِٖٔٔ ث٢ْء، ثَ ك٢  ّٝ ؿ٤و إٔ اُ٘زبئظ اُز٢ ٣طوؽٜب ٝأُو٫ٞد اُز٢ ٣ل

 .٠ ٕٞاة ا٫ٗـ٬م ٝا٫ٌٗلبء، ٝرقلّ رِي أُو٫ٞد ا٤ٔ٤ُٖ أُزطوفؿبُجٜب رقبٛت ٝعلاْٜٗ ٝرطٔئْٜ٘ ػِ

ك٣ٞإ ا٧ُٔبٕ  –« ؿٞرٚ»اُؾو٤وخ ٓزّٞىػخ أٓبٓي، فبهط أٗلبم ٣ّٞٛزي، اٜٗب ك٢ ا٥كبم ٖٓ ؽُٞي، ٝهل٣ٔبً ًزت 

 ٤ٌُ ثبُٚوٝهح كائٔبً إٔ ٣زقن اُؾن عَٔبً، ٣ٌل٢ إٔ ٣ؾّٞ ك٢ اُٚٞاؽ٢ ًوٍٝػ،»اُْـٞف ثبُْؼو اُؼوث٢: 

، ؽب٬ًٓ ا٬َُّ ّٞ  .«٣ٝؾلس ٗٞػبً ٖٓ اُزٞاكن ٓضِٔب رلؼَ ا٧عواً ؽ٤٘ٔب ٣طٞف ه٤ٜٗ٘ب ك٢ اُغ
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ئل اُؼٌَو١ ٝا٤َُب٢ٍ اُ٘بى١ ك٢ ػبُْ ٣ٖلٓ٘ب ثبُٔلبعآد ًَ ٣ّٞ روو٣جبً، رِّؼ ػ٠ِ ماًور٢ ًِٔبد اُوب

ا٧ُٔب٢ٗ ٤ٛوٓبٕ ؿٞه٣٘ؾ ُٖؾبك٢ أ٤ٓو٢ً ًبٕ ٣زٌِْ أٓبٓٚ ػٖ كٚبئَ اُل٣ٔووا٤ٛخ اُز٢ رؼْٖ ػٖ 

 .أُـبٓواد ا٤َُب٤ٍخ اُوبرِخ

أ١ ك٣ٔووا٤ٛخ... أ١ ف٤به ُِْؼت؟ ػ٘لٓب »ٍبئ٬ً  -ٖٓ ٍغ٘ٚ، هجَ اٗزؾبهٙ ثبَُْ  -٣ٞٓناى، هبٛؼٚ ؿٞه٣٘ؾ 

 .«!!ً اُ٘بً رواْٛ ٣ؼطٞٗي هواهْٛ ٝؽو٣برْٜ ث٬ روككريهع اُقٞف ك٢ ٗلٞ

ٛنٙ أٌُِبد ٍٔؼزٜب ٓ٘ن ٍ٘ٞاد ثؼ٤لح، ٌُٖ ٕلهٜب رضجزٚ ا٧ؽلاس اُز٢ ٗواٛب ٖٓ ؽُٞ٘ب ك٢ ٓؼظْ كٍٝ اُؼبُْ، 

 .ثٖوف اُ٘ظو ػٖ ا٧ؽغبّ ٝاُضواء ٝاُضوبكخ ٝٗٞػ٤خ اُ٘ظبّ ا٤َُب٢ٍ

 .ا٧فطو ٥كبد ا٤َُبٍخ ػ٠ِ آزلاك أُؼٔٞهحاُقٞف، هثٔب أًضو ٖٓ اُطٔغ، ٛٞ اَُجت ا٧ًجو ٝ

ؽو٤و٢ أٝ ٢ٔٛٝ أٝ « ػلٝ»اُقٞف ٖٓ أ١ ٢ّء، ٖٓ أ١ كٌوح، ٖٓ أ١ ٣ٞٛخ، ٖٓ أ١ ر٤به، ٖٝٓ أ١ 

 .ؽٍٞ اَُِْ ٝاُؾوة -هل رٌٕٞ ٓغ٘ٞٗخ  -ٖٓط٘غ... ٣ج٢٘ ه٘بػبد ٣ُّٝٞل رٞعٜبد ٣ٝضٔو ٓٞاهق ٝهواهاد 

ثٜب مُي اُٖؾبك٢ ا٤ٓ٧و٢ً أٓبّ ؿٞه٣٘ؾ، ٝاػزجوٛب ف٤بهاً ٝاه٤بً ، اُز٢ ًبٕ رـ٠ّ٘ «اُل٣ٔووا٤ٛخ»ُئٖ ًبٗذ 

ٖٓ ا٧فطبء ٝاُؾوٝة، ٢ٛ ؽوبً ًنُي... ُٔب اهرٌجذ اُل٣ٔووا٤ٛبد اُـوث٤خ أفطبء اٍزوار٤غ٤خ كظ٤ؼخ ٫ٝ 

 .رياٍ
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ح ثَ ٓب ًبٗذ أٌٍ اُل٣ٔووا٤ٛخ ٗلَٜب ّٜٓلكح ك٢ ٤ٖٓوٛب كافَ أًجو ك٣ٔووا٤ٛبد اُؼبُْ ًب٣٫ُٞبد أُزؾل

هطبػبد ٝاٍؼخ ٖٓ اُ٘بفج٤ٖ... ٤ٌُ كوٜ ػ٠ِ « فٞف»ٝمُي ثؼلٓب اٍزـَ هبكح ّؼج٣ٕٞٞ  -ٓض٬  -ٝاُٜ٘ل 

 .ٖٓبُؾْٜ ثَ ػ٠ِ ٝعٞكْٛ أ٣ٚبً 

 .«اُقٞف»ٓب ؽّوًٚ كٝٗبُل روٓت هجَ اٗزقبثٚ هئ٤َبً ٤ٓ٧وًب، صْ ثؼل فَبهرٚ اُوئبٍخ، ًبٕ 

ػوه٢ أٍٞك ٝأٍٔو « رَٞٗب٢ٓ»ا٧ث٤٘ ٖٓ  ا٤ٓ٧و٢ً اُغوٓب٢ٗ ٝا٬َُك٢ ٝاٌُِز٢ ا٤َُٔؾ٢« فٞف»

« علاه كَٖ»ٝث٘بء «... اػبكح ػظٔخ أ٤ٓوًب ٖٓ عل٣ل»اٍزٞعت هكغ ّؼبه  -ٝأؽ٤بٗب ؿ٤و ٤َٓؾ٢  -ٝإٔلو 

 .٣ٔزل ػ٠ِ ٍٛٞ اُؾلٝك ٓغ ا٤ٌَُٔي« ؿو٣ت»ػٖ فيإ ثْو١ 

 -بّ ك٣ٔووا٢ٛ ٣ؼط٢ اُـبُج٤خ ٓغ اُظبٛوح اُزوٓج٤خ اهز٘غ هطبع ًج٤و ٖٓ ا٤ٓ٧و٤٤ًٖ ثؤٕ أْٜٓ٘ أْٛ ثٌض٤و ٖٓ ٗظ

ٜٓبعٔخ ٓج٠٘ « اُزوٓج٤٤ٖ»ُـ٤و ا٧ٝهٝث٤٤ٖ اُج٤٘ ا٤َُٔؾ٤٤ٖ. ُٜٝنا، أ٣ّل ٤٣٬ٖٓ  -ٝثبُزب٢ُ، اَُِطخ 

، هٓي اُل٣ٔووا٤ٛخ، هكٚبً ُ٘زبئظ اٗزقبثبد ؽوح اػزٔلد ك٤ٜب أهه٠ أٗظٔخ اُز٣ٖٞذ، ٝك٢ ث٬ك «اٌُبث٤زٍٞ»

 .اُق٤َٖٔ ؽية روٓت... اُؾية اُغٜٔٞه١ ك٤لها٤ُخ اَُِطخ ٣ؾٌْ ؿبُج٤خ ٣٫ٝبرٜب

أُضب٤ُخ اُز٢ « اُل٣ٔووا٤ٛخ»ًبٕ ٫ٝ ٣ياٍ أهٟٞ ثٌض٤و ٖٓ « أ٤ٓوًب روٓت»ك٢ « اُقٞف»ٌٝٛنا، رج٤ّٖ إٔ 

 .أه٠ٍ كػبئٜٔب ٓئٍَٞ أؽل أٗغؼ ٗٔبمط اُؾٌْ اُزؼلك١ ا٫رؾبك١ ك٢ اُؼبُْ

أ٣ٚبً « اُقٞف»وئ٤ٌ اُو٢ٍٝ ك٬ك٤ٔ٣و ثٞر٤ٖ، ٗغل ُِ« ا٬ُك٣ٔووا٤ٛخ»ك٢ أُوبثَ، ثؼ٤لاً رٔبٓبً ػٖ اُقِل٤خ 

 .ك٢ ٤ْٕٔ اُؾوة أَُزؼوح ؽب٤ُبً ػ٠ِ أهٗ أًٝوا٤ٗب

ٗبد  ّٞ اُناًوح اُو٤ٍٝخ اُزبه٣ق٤خ ه٣ٞخ علاً. اٜٗب ماًوح ؽ٤خ ػ٤ّٖخ ػ٠ِ رـ٤ّواد اُوهؼخ اُغـواك٤خ، ٝرؼّلك أٌُ

اُز٢ رُٞذ اَُِطخ ك٢ اٌُو٤ِٖٓ... ؽ٤ش ُْ  اُلاف٤ِخ ٝا٧ػلاء اُقبهع٤٤ٖ، ٝرزبثغ أٗظٔخ اُؾٌْ أُز٘بهٚخ

 .اُؾو٤و٤خ ا٬ٛهبً ك٢ ٣ّٞ ٖٓ ا٣٧بّ« اُل٣ٔووا٤ٛخ»رغّوة 

ٝكن  -« اُل٣ٔووا٤ٛخ»ُْ رْٜٚ  -ٖٝٓ صَْ اَُِطخ اُز٢ أٗزغزٜب ٛنٙ اُْق٤ٖخ  -أ٬ًٕ اُْق٤ٖخ اُو٤ٍٝخ 

اُوٖٞه، صْ « ه٤بٕوح»خ، ا٠ُ ٫ٝ عّوثزٜب. ثَ اٗزوَ اُؾٌْ ٖٓ ْٓبػ٤خ ػْبئو٣خ هب٤ٍ -رؼو٣لٜب اُـوث٢ 

ٓب ثؼل اُجِْل٤خ. ث٤ل أٗٚ ثوله ٓب ًبٗذ « ٓبك٢٣ٞ٤»ٝ« أثبهر٢٤ٌ٤ْ»اُج٬ّلخ... ٫ًٕٞٝ ا٠ُ « ه٤َٓٞبهاد»

 .ؽبٙواً، ٝإ كاَفِٚ ك٢ كزواد ٓزجبػلح ُػٖ٘وا اُطٔغ ٝاُضؤه« اُقٞف»ؿبئجخ ًبٕ « اُل٣ٔووا٤ٛخ»

ٖ ٣ظٖ إٔ ع٤َ ثٞر٤ٖ، اث َٓ ٕواع اُْوم »، ٝر٤ِٔن ٓلب٤ْٛ «ا٢ٌُ ع٢ ث٢»ٖ ٓلهٍخ ٝهاٛ٘بً، ٣قطئ علاً 

ٍّؼ٢«ه٤ٍٝب أُؾبٕوح»، ٕٝبؽت ٛٞاعٌ «ٝاُـوة ٘طَِن ٓؾ٘ آجو٣ب٢ُ رٞ ُٓ  .، ٣وبرَ ك٢ أًٝوا٤ٗب ٖٓ 

ٕؾ٤ؼ، إٔ ٛنا ٓب ٣جلٝ اُـوة ٓوز٘ؼبً ثٚ، ٌُٖ ثٞر٤ٖ ٝؿ٬ح اُو٤٤ٖٓٞ اُوًٝ ٓؼٚ، ٣ؼزجوٕٝ إٔ ا٫ؽزلبظ 

ٓزوّلّ ٣ؾ٢ٔ هِت ه٤ٍٝب، ٣ٝؾٍٞ كٕٝ رٌواه « فٜ ككبع ٬ٍك٢»ٖ ا٩ثوبء ػ٠ِ ثؤًٝوا٤ٗب ٝث٬٤ه٤ٍٝب ٣ٚٔ
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 .«ٗبرٞ»رغوثز٢ ٗبث٤ِٕٞ ثٞٗبثود ٝأكُٝق ٛزِو ٝأؽ٬ّ ؽِق ّٔبٍ ا٢َِٛ٧ 

ُـيٝ ٣ٞؿ٬ٍٞك٤ب صْ هٝٓب٤ٗب، هؿْ اثزؼبك « ككبػ٤خ»ُْ رغل ٌٍٓٞٞ أ١ ؽبعخ « اُؾوة اُجبهكح»ك٢ ػّي 

ا٫ أٜٗب رؾّوًذ ثبُوٞح ٝثَوػخ ٙل أُغو ػبّ «. ٓظِزٜب»٤ٌٍَٝٞ ػٖ عٞى٣ق ثوٝى ر٤زٞ ١٫ٌٞ٤ٗٝ رْب

، صْ ثُٞ٘لا ك٢ أٝافو أ٣بّ ا٫رؾبك اَُٞك٤بر٢. ًٝبٕ اَُجت ا٧ثوى إٔ 1968، ٝر٤ٌٍِْٞٞكب٤ًب ػبّ 1956

ٓوعؼ٤خ »، ٖٝٓ صْ، ٫ ٫ٝء ك٤ٜٔب ُـ«ْٓوه٤خ أُوعؼ٤خ»ؿبُج٤خ اٌَُبٕ ك٢ ٣ٞؿ٬ٍٞك٤ب ٝهٝٓب٤ٗب أهصٞم٤ًَخ 

)ٓغ إٔ ر٤زٞ ًبص٢ٌ٤ُٞ ًوٝار٢(. ٌُٖٝ ك٢ أُوبثَ، ًبٗذ رق٠ْ ًض٤واً ٍوٞٛ أُغو ٝر٤ٌٍِْٞٞكب٤ًب « ؿوث٤خ

 .ٝثُٞ٘لا، ثـبُج٤برٜب اٌُبص٤ٌ٤ُٞخ... ٝاهرٔبءٛب ك٢ أؽٚبٕ اُـوة

َّٔذ اُلٍٝ اٌُبص٤ٌ٤ُٞخ «ؽِق ٝاهٍٞ»ٝثبُلؼَ، ثؼل ا٤ٜٗبه ا٫رؾبك اَُٞك٤بر٢ ٝ ُٙ َوػخ ث -ا٤ُْٞػ٤خ ٍبثوبً  -، 

 .ا٠ُ ا٫رؾبك ا٧ٝهٝث٢ ثؼٌٌ اُلٍٝ ا٧هصٞم٤ًَخ

ف اُو٤ٕٓٞٞ ٝاُطبئل٤ٕٞ اُٜ٘لًٝ أُزّْلكٕٝ، ٓضَ  ّٞ ؽز٠ ك٢ اُٜ٘ل، ؽ٤ش ٣ٌَْ اُٜ٘لًٝ ؿبُج٤خ ٙقٔخ، ٣زق

٣ٖ»هئ٤ٌ اُؾٌٞٓخ اُؾب٢ُ ٗبه٣٘لها ٓٞك١، ٖٓ  ّٝ  :٣ؼزجوٜٝٗٔب فط٤و٣ٖ« ػل

اُؾب٤ُخ ٝك٢ ًَ ٖٓ ثبًَزبٕ ٝث٘ـ٬ك٣ِ أُزبفٔز٤ٖ ُِٜ٘ل ٖٓ  إَُِٔٔٞ كافَ اُٜ٘ل -ػ٘ل ٛئ٫ء  -اُؼلٝ ا٧ٍٝ 

 ٤ِٓ922ٕٞ َٗٔخ ٓوبثَ  622اُـوة ٝاُْوم. ُِٝؼِْ، ٣ٌَْ َِٓٔٞ ٤ًبٗبد ّجٚ اُوبهح اُٜ٘ل٣خ ا٤ُّٞ ٗؾٞ 

وح ّٓ  .٤ِٕٓٞ ٛ٘ل٢ٍٝ، ٌُٖٝ اُغبٗج٤ٖ ٣ٌِٔبٕ هلهاد ػٌَو٣خ ٣ٝٞٗخ ٓل

ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ اُٜ٘ل ٗياع ؽلٝك١ ٓيٖٓ. ٝا٤ُٖٖ أ٣ٚبً هٞح ٣ٝٞٗخ  ٝاُضب٢ٗ، ٛٞ ا٤ُٖٖ اُؼ٬ٔم ا٥فو اٌُج٤و اُن١

 .عجبهح

ًبٕ ٓٞعٞكاً أ٣ٚبً ك٢ ر٣ٖٞذ اُجو٣طب٤٤ٖٗ ّجٚ ا٫ٗزؾبه١ ُٖبُؼ ٓـبكهح ا٫رؾبك ا٧ٝهٝث٢ فٞكبً « اُقٞف»

ٖٓ ا٤ُل اُؼبِٓخ ا٧ٝهٝث٤خ اُْوه٤خ، ًٝنُي ك٢ رؾٍٞ ػٖ٘و٢٣ كوَٗب ا٠ُ ههْ ٕؼت ٝٓوجٍٞ ك٢ اُؾ٤بح 

ٖٓ ريا٣ل ٜٓبعو١ ٫ٝعئ٢ ػجو أُزٍٜٞ، صْ اٗٚ أٍْٜ « رقٞكبً »ب٤ٍخ اُلو٤َٗخ ػجو ٕ٘بك٣ن ا٫هزواع ا٤َُ

 .أ٣ٚبً ػجو ٕ٘بك٣ن ا٫هزواع ُٝؼجخ اُل٣ٔووا٤ٛخ ك٢ ػٞكح ٝهصخ اُلب٤ّخ ا٤٘٤ٍُُٞٞٔخ ا٠ُ اُؾٌْ ك٢ ا٣طب٤ُب

ْٜ٘ ٣ٜلكٗب ثؤٍِٞثٚ ٝرجؼبً ، ًَ ٓ«ع٤وإ»ٖٓ ػلاء « أُزقٞك٤ٖ»ا٢ُْء ٗلَٚ ٣٘طجن ػ٤ِ٘ب ٗؾٖ اُؼوة 

ف ٖٓ رٍٞؼ٤خ ا٤ٌُِٞك٤٣ٖ ٣زٞهّغ  ّٞ ُٔقططٚ، ٣ٝونف ث٘ب ًَ ْٜٓ٘ ٗؾٞ ا٥فو... ك٘و٠ٙ ِٛجبً ُِؾٔب٣خ. كبُٔزق

ٖ ٣ق٠ْ ٖٓ اُغبٗج٤ٖ ٣ُٜوٍٝ ٗؾٞ  َٓ ٓؤٍٓٞ رؾذ « ٬ٓم آٖٓ»اُؾٔب٣خ ٖٓ ٢ُ٬ٓ ا٣وإ ٝاُؼٌٌ ٕؾ٤ؼ، ٝ

 ...ف٤ٔخ هعت ٤ٛت اهكٝؿبٕ

اما ًبٕ ػ٢ِّ إٔ أفزبه ث٤ٖ إٔ إًٔٞ »ٝ« اُـب٣خ رجوه اُٞاٍطخ»بُْ، ؽ٤ش ٣َٞك ٓ٘طوب ٛنا ٨ٍُق ٝاهغ اُؼ

 .«!!اُ٘ؼغخ أٝ اُغّياه كِٖ أروكك ك٢ إٔ إًٔٞ اُغياه
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 عن - نتنٌاهو؟ الغرب ٌوقف ال لماذا.. المدنٌة والدولة الدٌمقراطٌة تقوٌض محاوالته رغم 

 0702 الثانً كانون 00 فً التٌسد سٌمون –" البرٌطانٌة غاردٌان ذا" صحٌفة

 

 أن هو أبٌب لتل الؽرب دعم ٌضمن ما أن فٌه ذكر تٌسدال، سٌمون للكاتب مقاال جاردٌان ذا صحٌفة نشرت

 لكن استبدادٌة، معادٌة بؤنظمة محاطة كانت وأنها األوسط الشرق فى الوحٌدة الدٌمقراطٌة الدولة األخٌرة

 والتعددٌة، الدٌمقراطٌة بمبادئ تإمن ال حكومة نتنٌاهو، بقٌادة كمالح متطرفة ٌمٌنٌة حكومة تولى ومع اآلن،

 تطبٌع بعد بؤعداء محاطة تعد لم اآلن إسرابٌل أن ٌرى الكاتب. مجابهتها فى الؽربى التردد تبرٌر ٌمكن ال

 اهونتنٌ مواجهة ٌتم ال فلماذا بنفسها، شبونها تصرٌؾ على قادرة أصبحت أنها كما الجوار، دول مع عالقاتها

 :ٌلى ما المقال من نعرض!... صرٌح؟ بشكل

 العتقال أسبوعٌن نحو قبل قلندٌا مخٌم فى أصالن سمٌر الفلسطٌنى منزل إسرابٌلٌون جنود اقتحم عندما

 عاما 49 العمر من البالػ الفلسطٌنى قُتل. نجله لحماٌة هرع إذ أب، أى سٌفعله ما أصالن فعل ابنه،

 224 مقتل عن األنباء تفٌد. الحوادث هذه مثل تكررت لذلك بٌال،ض انتباها وفاته والقت برصاصة،

 الجٌش من ٌومٌة شبه لؽارات التعرض بسبب المحتلة الؽربٌة الضفة فى الماضى العام وفلسطٌنٌة فلسطٌنٌا

 ابتالفٌة حكومة تشكٌل هو الربٌسى والسبب األسوأ، نحو 2123 عام ٌتجه أن المرجح ومن. اإلسرابٌلى

 األراضى جمٌع ضم على مصممٌن للعرب مناهضٌن عنصرٌٌن وزراء تضم جدٌدة متشددة ةٌمٌنٌ دٌنٌة

 .الفلسطٌنٌة

 تجاه الؽربٌٌن الحلفاء من لالستقرار والمزعزع المقلق التطور هذا على الرد أن هو الدهشة ٌثٌر ما أن إال

 أى ٌفرض لم إذ مستترة، كانت ذلك، ومع تحذٌرات أصدروا منهم فالقلٌل. ؼرٌب بشكل صامتا كان إسرابٌل

 .أخرى دول فى السٌاسٌٌن المتطرفٌن على الماضى فى فُرضت التى المقاطعة أو العقوبات نوع منهم

• • • 

 وأوروبا المتحدة للوالٌات مرٌح وؼٌر أوسع سإاال االبتالفٌة اإلسرابٌلٌة للحكومة المرفوضة الخطط تثٌر

 ال هل هو السإال باختصار،. العقاب من وإفالته العسكرى للالحتال والمعتادة المؤلوفة االنتهاكات ٌتجاوز

 والمعاٌٌر القٌم من مجموعة فى ٌشترك بالقانون وملتزما موثوقا حلٌفا إسرابٌل اعتبار الممكن من ٌزال

 وتعاونها الؽربٌة الحكومات صمود سبب هو التشارك هذا الحقٌقة، وفى الؽربٌة؟ الدٌمقراطٌات مع المشتركة

 .بأبٌ تل مع

 الحكومة أخرى، بكلمات. الدولٌة للمساءلة خاضعة نتنٌاهو بنٌامٌن الوزراء ربٌس قٌادة تحت إسرابٌل لكن

 وترفض الدولى، والقانون المتحدة األمم وتحتقر اإلسرابٌلى، الفلسطٌنى للصراع الدولتٌن حل تعرقل الجدٌدة
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 وتهدد 2195 لعام اإلٌرانى النووى قاالتفا تلؽى أنها كما أوكرانٌا، بشؤن روسٌا على العقوبات دعم

 .اإلنسان حقوق تنتهك التى االستبدادٌة لألنظمة واألسلحة التجسس برامج بٌع عن ناهٌنا بالحرب،

 الدٌمقراطٌة المإسسات تقوٌض على بنشاط تعمل المتعصبة نتنٌاهو حكومة أن ذلك، من واألسوأ

 اإلسرابٌلى، المجتمع من العدٌد. المٌم مجتمع وحقوق السلمى االحتجاج مثل المدنٌة والحقوق اإلسرابٌلٌة،

 ،«أهلٌة حرب» من ٌحذرون أٌضا السٌاسٌٌن كبار. بشدة الحكومة ٌعارضون عرب، أو ٌهود سواء

 .تهوره لمدى واضح بشكل ٌشٌر مما ٌبالى ال نتنٌاهو لكن. ٌتمردون والجنراالت والدبلوماسٌون

• • • 

: التالى النحو على مبنٌة لها دعمهم تضمن والتى الؽربٌة الدول تلؾمخ لدى أبٌب لتل التقلٌدٌة الصورة

 لذا تدمٌرها، إلى تسعى معادٌة بؤنظمة محاطة األوسط، الشرق فى الوحٌدة الحقٌقٌة الدٌمقراطٌة هى إسرابٌل

 ومن أبدى، بدٌن الٌهودى للشعب مدٌنتان وأمرٌكا أوروبا فإن الهولوكوست، وبمناسبة. عنها الدفاع ٌجب

 .مساعدتهم إلى الؽرب ٌسعى ذلك أجل

 سموترٌتش، بتسلبٌل المالٌة فوزٌر. الٌمٌنٌٌن المتطرفٌن مواجهة فى التردد ٌبرر ال الراسخ التفكٌر هذا

 عن المسبول اآلن هو المحتلة، الؽربٌة الضفة كامل ضم إلى ٌدعو الذى الدٌنى، الصهٌونى الحزب زعٌم

 .الفلسطٌنٌة السلطة أموال من دوالر ملٌون 41 مصادرة لهأعما أوابل من كان. المستوطنات بناء

 وزٌر هو العنصرٌة، على بالتحرٌض سابقا وأدٌن «الٌهودٌة القوة» لحزب مشارك زعٌم ؼفٌر، بن إٌتمار

 المناهضة اإلسرابٌلٌة االحتجاجات على للشرطة قمع حملة بشن أمر بإصدار بدأ. الجدٌد القومى األمن

 حساسٌة المقدسة المواقع أكثر إلى متعمدة استفزازٌة بزٌارة قام كما الفلسطٌنٌة، ماألعال وحظر للحكومة،

 .القدس فى

 الوزراء ربٌس ٌحاكم الذى القضابى النظام ذلك القضاء، لتروٌض بسرعة نتنٌاهو ابتالؾ ٌتحرك كذلك

 فوؼل زفٌكا اتهم إذ. بالمخاطر محفوفا السٌاسات هذه على االعتراض ٌصبح ذلك، ؼضون فى. الفساد بتهمة

( السابق اإلسرابٌلى الوزراء ربٌس) البٌد ٌابٌر المعارضة زعٌمى أسبوعٌن قبل «الٌهودٌة القوة» حزب من

 الربٌس دعوة فى عجب ال هنا، من. «الوطن خٌانة»بـ( السابق اإلسرابٌلى الدفاع وزٌر) ؼانتس وبٌنى

 .الهدوء إلى هرتسوغ إسحاق

• • • 

 الحالى العالمى الكفاح أوجه أحد هو الدٌمقراطٌة بالقٌم التمسك أن باٌدن، وج األمرٌكى الربٌس ٌرى

 الذى ترامب كدونالد ومتطرفة ٌمٌنٌة بؤشخاص الوثٌق نتنٌاهو ارتباط ٌعد ثم، ومن. العصر لهذا والمحِدد

 على رو،بولسونا السابق، البرازٌلى الربٌس انقالب لمخطط الحماسى وتؤٌٌده األمرٌكٌة، الدٌمقراطٌة هدد

 وربٌس بوتٌن فالدٌمٌر الروسى الربٌس مع التعامل كذلك األخٌرة، الرباسٌة لالنتخابات الدٌمقراطٌة النتابج

 الوزراء ربٌس تؤٌٌد من محٌر موقؾ فى باٌدن ٌضع وأن بد ال ذلك كل أوربان، فٌكتور المجرى الوزراء

 .مماثلة ؾمخاو التقدمٌٌن األمرٌكٌٌن الٌهود القادة ولدى اإلسرابٌلى،
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 سٌاسة واستٌضاح ٌجرى ما من للتحقق الشهر هذا إسرابٌل إلى بلٌنكٌن أنتونى الخارجٌة وزٌر باٌدن ٌرسل

 حتى ذلك، ومع. المقبل الشهر واشنطن نتنٌاهو ٌزور أن المقرر من بٌنما المستقبل، فى الجدٌدة الحكومة

 االتحاد دول قبل من مخجل بشكل ضعٌؾ نهج اتباع ٌتم كما الصرٌح، النقد المتحدة الوالٌات تتجنب اآلن

 اللورد أفرٌقٌا، وشمال األوسط للشرق الدولة وزٌر أعلن إذ الخصوص، وجه على وبرٌطانٌا األوروبى،

 .جدٌدة نجاحات حققت الثنابٌة العالقات أن أسبوعٌن، قبل إلسرابٌل زٌارته أثناء أحمد،

• • • 

. كذلك تعد لم لكنها ٌوم، ذات صحٌحة كانت معادٌة أنظمة بلق من محاصرة إسرابٌل أن فكرة حال، أٌة على

 مع أبراهام اتفاقات ٌسمى ما عزز عندما تحدٌدا بنفسها، االعتناء تستطٌع أنها عدٌدة مرات أثبتت إذ

 وٌؤمل العربى، العالم مع الصداقة ٌكن لم إن التعاٌش، نحو راسخا توجها والمؽرب والبحرٌن اإلمارات

 فى ــ إسرابٌل ومناهضة البؽض هزٌمة تم كما. االتفاقات لهذه القادمة المرات فى السعودٌة تنضم أن نتنٌاهو

 .بؤخرى أو ما بطرٌقة ــ ولٌبٌا والسودان وسورٌا والعراق مصر

. النووٌة طهران منشآت بمهاجمة أخرى مرة نتنٌاهو سٌهدد آجال، أم وعاجال إٌران، هو البارز االستثناء

 لمصالحهم مخالفا ٌزال ال هذا أن إال المتحدة، والوالٌات أوروبا حتما ستجتذب نإٌرا مع الحرب صحٌح

 .نتنٌاهو جماح كبح فى الؽرب نجح اآلن وحتى. الماللى النظام ٌمقتون أنهم من الرؼم على

 الحكومة محاوالت بسبب الؽربٌة الضفة فى ٌحدث أن الوشٌك من باالنتفاضة شبٌها انفجارا فإن وبالمثل،

 كل إلى ٌُنظر سوؾ الفلسطٌنٌة، السلطة انهٌار أو القانونٌة ؼٌر المستوطنات إقامة فى االستمرار رفةالمتط

 تتضح انفجار، حدوث اقتراب على مإشرات بالفعل هناك. تجنبها ٌجب كارثة أنه على الؽرب قبل من ذلك

 اإلسالمى الجهاد بحركة طةالمرتب المحلٌة المسلحة الفلسطٌنٌة الجماعات وصعود األخٌرة العنؾ أعمال من

 .ؼزة فى

• • • 

 ورفاقه نتنٌاهو ٌظهر للكراهٌة، والتروٌج اإلسرابٌلٌة الدٌمقراطٌة تقوٌض خالل من أنه الحدٌث، مجمل

 الهوة تتسع حٌن وفى للخطر، إسرابٌل لدولة الؽربى الشعبى الدعم ٌعرضون كما. لبالدهم أعداء أسوأ كؤنهم

 .إسرابٌل تضعؾ الؽرب، مع

 ربٌس قول نقتبس ،9948 عام منذ أرٌقت التى والدموع الدماء كل بعد أنه كبٌر، بشكل للسخرٌة مثٌر هو ما

 التحرٌر منظمة ربٌس مع تصافح عندما 9993 عام فى رابٌن، إسحاق السالم، صانع السابق الوزراء

 رابٌن أن ولنتذكر!«. الداخل من ستوجه األخٌرة القاضٌة الضربة كانت إذا عما: »عرفات ٌاسر الفلسطٌنٌة

 .متعصب ٌمٌنى ٌهودى متطرؾ قومى هو وقاتله ذلك، بعد قُتل
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 Unrest and unsettled leaders bode ill for the Middle East in 2023 - 

Financial Times - 23 Jan 2023  

 

There’s never a dull moment in the Middle East but every decade or so, events 

collide to produce a different regional landscape. Think back to the Arab uprisings 

of 2199, the US invasion of Iraq in 2113, Saddam Hussein’s invasion of Kuwait in 

1990, the Iranian revolution of 1979. We are overdue a tectonic shift. Welcome to 

2023 — the list of what could go wrong is long. 

 

At the top is a combustible combination: in Israel, Benjamin Netanyahu is eager to 

stay in power to avoid corruption trials and leads the most hard-right government 

in the country’s history, and in Iran, the 83-year-old Supreme Leader Ali 

Khamenei, is worrying about succession and challenge to his rule. The 

implications for their own societies, those they occupy, directly or by proxy, and 

the region are considerable. 

 

Last week there were warnings of civil war in Israel over Netanyahu weakening 

the Supreme Court. The year started with Israel’s new extremist national security 

minister, Itamar Ben-Gvir, former member of an outlawed extremist group, 

making a provocative visit to the al-Aqsa mosque compound in East Jerusalem. 

When the then opposition leader Ariel Sharon visited the compound — also 

revered by Jews as Temple Mount — nearly 23 years ago, it triggered the second 

intifada. For now, Jordan has summoned Israel’s ambassador in protest and 

Netanyahu’s first official visit to the United Arab Emirates was delayed. The 

Abraham Accords are not in danger, yet, but Israel’s new Arab allies are in an 

uncomfortable position and every taunt will make it more difficult to bring others 

on board. 
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For Palestinians, 2022 was the deadliest year since the second intifada. The daily 

dose of violence by Israeli soldiers and settlers, evictions, arrests of minors and 

humiliation of life under occupation are set to increase as extremists in Bibi’s 

government claim oversight of the occupied territories. 

 

Khamenei, challenged at home by a cross-section of Iranian society, will seize on 

every Israeli move as a chance to burnish his regional credentials as sole defender 

of the Palestinian cause — though it’s unlikely anyone believes this. The Iranian 

protests, now in their fourth month, represent the longest spate of unrest since 

the 1979 revolution. The theocracy may not be about to fall but if it does, it will 

change the Middle East — and there will be no turning back, especially for Gen-Z. 

The Iranian opposition will need to prove itself while the regime continues to 

execute prisoners at home and deploys diversionary tactics in the region, relying 

on its proxy militias from Lebanon to Iraq. 

 

The unofficial death of Iran’s nuclear talks is likely to reignite Bibi’s bombast 

against Tehran. The White House will be anxious to keep close tabs on him. An 

Israeli military strike is unlikely but any attempt to reach out to the Iranian 

opposition will be fatal. 

 

If all this isn’t worrying enough, the worsening economic conditions and failing 

institutions in Iraq, Jordan, Lebanon, Egypt and Syria are beyond crisis point. 

Between a pandemic, the impact of war in Ukraine, inflation and rising energy 

prices, the world is a less happy place overall than it was in January 2020. But the 

region’s been unhappy even longer — with the exception of Gulf countries where 

oil revenues are helping drive prosperity. In Saudi Arabia, social and cultural 

reforms have transformed life for the youth, albeit with a heavy dose of 

authoritarianism. There is some progress in Yemen, where a new truce may soon 

be agreed. 
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In Egypt, after political oppression comes economic oppression. The pound has 

lost half its value since March, foreign currency is in short supply, creating a 

backlog in imports, and food inflation stands at 30 per cent. Egyptians are cutting 

back on staples as the government advises them to eat chicken feet in lieu of 

chicken, all while president Abdel Fattah al-Sisi is funding vanity projects such as a 

new capital city. The December deal for a $3bn loan from the IMF will be a blip for 

109mn Egyptians. 

 

After 12 years of uprising and war, the economic crisis in Syria has hit a new low 

with paralysing fuel shortages in rebel and government-held areas. President 

Bashar al-Assad can’t be sleeping easy: Vladimir Putin saved his regime in 2195 

but Moscow’s attention is now on Ukraine, leaving an opening in Syria that others 

— namely Turkey and Israel — may exploit. 

 

Since Joe Biden came to office in the US, the leitmotif of his approach to the 

region has been, with some success, de-escalation and integration, from pursuing 

nuclear talks with Iran in Vienna to promoting regional co-operation. But between 

general Middle East fatigue, fears of a global recession and the focus on Ukraine, 

there’s a danger that the US and the world will be caught unawares by events in 

the region. The words of the year will be escalation and disintegration. 

 European investigators arrive in Beirut for corruption probe - 

Financial Times - 16 Jan 2023 

 

European investigators from Germany, France and Luxembourg have arrived in Beirut to probe 

Lebanon’s powerful central bank governor and dozens of other people in connection with allegations of 

state corruption. 
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Once celebrated for steadying Lebanon’s precarious finances through years of instability, Banque du 

Liban’s Riad Salameh has been the subject of intense scrutiny since Lebanon’s financial collapse in 2199 

that drove millions into poverty and entrenched paralysis in the Middle East nation’s political system. 

 

At least five European countries are known to be investigating Salameh on suspicion of laundering public 

money in Europe, which stem from a Swiss investigation that was launched more than two years ago. 

 

Swiss authorities suspect Salameh and his brother Raja of embezzling more than $300mn from BdL 

between 2002 and 2015 through transactions to an obscure offshore company, according to a letter 

from the Swiss attorney-general’s office requesting legal assistance from Lebanese authorities, sent in 

November 2020. Swiss investigators alleged that the offshore company, Forry Associates, was controlled 

by Raja, with more than $300mn then funnelled from Forry to Swiss bank accounts controlled by both 

brothers. 

 

Many Lebanese, including activists and opposition lawmakers, accuse Salameh of mismanaging 

Lebanon’s monetary policy and reserves in his three decades at BdL’s helm. They have also questioned 

how he amassed his vast personal wealth. But political leaders continue to support him. 

 

Salameh, 72, has repeatedly denied wrongdoing and says the international probes are part of a smear 

campaign designed to scapegoat him for Lebanon’s financial implosion. He has said his money was 

acquired during his years as an investment banker. His brother has also denied wrongdoing. 

 

Salameh is also the subject of a corruption investigation in Lebanon, where a prosecutor charged him 

with illicit enrichment and money laundering in March. He denies the allegations. The case was referred 

to an investigative judge to conduct the inquiry, which has repeatedly stalled amid accusations of 

political bias and meddling. 

 

Lebanon’s economic crisis has seen the Lebanese pound lose more than 95 per cent of its value against 

the dollar since October 2019. More than three quarters of the population is now under the poverty 

line, with government salaries slashed. Lebanon’s judiciary only began a return to work last week after a 

five-month strike over pay. 
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Switzerland’s investigation was followed by inquiries launched in France, Germany, Luxembourg and 

Liechtenstein. German and French prosecutors say they are investigating whether some of the funds 

identified by Swiss authorities were used to purchase real estate owned by Salameh and his inner circle 

in their countries. 

 

Last April, the EU’s legal agency Eurojust said €921mn of Lebanese assets linked to an embezzlement 

investigation had been frozen in France, Germany, Luxembourg, Monaco and Belgium. German 

prosecutors confirmed the asset freezes were linked to investigations into Salameh. 

 

“It is no longer a secret that Lebanon received requests for legal assistance from Germany, France, 

Luxembourg and Switzerland over suspected financial crimes,” caretaker justice minister Henri Khoury 

said last week. He added that during their week in the country, the European delegations will seek to 

question the Salameh brothers, the heads of commercial banks as well as BdL auditors and officials. 

 

Khouri said Lebanon had already sent Germany, Switzerland and France “numerous pieces of evidence” 

requested. Lebanon is a signatory to a UN convention on corruption which stipulates mutual legal 

assistance in such cases. But German officials, who arrived last week, are said to have been frustrated by 

some of their judicial counterparts, who have limited their access to some files. 

 

 Netanyahu defends judiciary reforms in Israel after protests - 

Financial Times - 8 Jan 2023 

 

Israel’s prime minister Benjamin Netanyahu has hit back at criticism of his plans for a sweeping overhaul 

of the country’s judiciary, branding claims that it would spell the  

 

end of democracy as “without foundation”. 

 

Thousands of people took to the streets in the liberal bastion of Tel Aviv on Saturday night to protest 

against Netanyahu’s new government — widely regarded as the most  

 

rightwing in Israeli history — which took office last month and has made reining in the judiciary one of 

its priorities. 
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At a cabinet meeting on Sunday, Netanyahu defended the plans, which were unveiled last week and 

would give the government and its allies control over the appointment  

 

of judges, and allow a simple majority in parliament to override decisions by Israel’s top court to strike 

down laws. 

 

“We received a clear and strong mandate from the public to carry out what we promised during the 

elections and this is what we will do,” he said. “This is the  

 

implementation of the will of the voters, and this is the essence of democracy.” 

 

Politicians from the extreme right and ultrareligious groups with whom Netanyahu has built his ruling 

coalition have long demanded an overhaul of the judiciary, arguing  

 

that it had gradually assumed powers it was never formerly granted, and used them to push a partisan, 

leftwing agenda. 

 

However, critics of the government’s plans — which include the opposition, legal and judicial groups, 

and civil rights organisations — regard them as a brazen assault on  

 

Israel’s checks and balances. 

Israeli prime minister Benjamin Netanyahu 

Israeli prime minister Benjamin Netanyahu defended the plans unveiled last week, which would give the 

government and its allies control over the appointment of judges  

 

© Ronen Zvulun/Pool/AP 

 

In a series of television interviews broadcast on Saturday, Aharon Barak, who headed Israel’s Supreme 

Court from 1995 to 2006, likened the plans to the attacks on  
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judicial independence carried out by authoritarian governments in Poland, Hungary and Turkey, and 

warned the proposed changes were “fertiliser that will lead to the  

 

growth of tyranny of the majority”. 

 

The plan to weaken the powers of Israel’s top court has provoked particular criticism, since it is one of 

the main checks on Israeli governments. Parliament does not have  

 

a second chamber that can review or block legislation, the president has no veto powers and most laws 

can be changed with a simple majority. 

 

In an interview with Channel 92 News, Barak said that if the top court’s power of judicial oversight was 

eroded, then there was a risk that citizens’ human rights would be  

 

imperilled, adding that the proposals overall amounted to “a clear and tangible danger to Israeli 

democracy”. 

 

“If the Knesset passes a discriminatory, racist law . . . then you need to have someone with the power to 

say that you, the Knesset, have passed a racist law that contradicts  

 

the [principles of Israel’s] Declaration of Independence, which says there will be no racism,” he said. 

 

The plans have also drawn fierce criticism from Gali Baharav-Miara, Israel’s attorney-general, who 

warned last month that if they were enacted, Israel would “be left with  

 

the principle of majority rule alone. That and nothing more, democracy in name only but not in 

substance.” 

 

Netanyahu insisted that the proposed changes would be debated “seriously and in depth”, and that “all 

opinions — without exception — will be heard”. 

 


