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 عباس خلؾ –: الحوار المطلوب ملح االرض -

  المطلوب الحوار

 عن المتفاقم والعجز ، واالمنٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة والمالٌة المعٌشٌة االوضاع تدهور استمرار

 المذهبٌة الحملة ومواصلة ، والتشرٌعٌة التنفٌذٌة السلطتٌن ارباب مستوى على لها حلول واٌجاد معالجتها،

 كمال.  المواطنٌن وعلى الوطن على  العواقب بؤسوأ ٌنذر ذلك كل. القضاء على الفبوي السٌاسً البعد ذات

 كان ،2725 سنة والدته شهد الذي الشهر هذا فً الصاببة مواقفه ونستذكر خطاه، على نسٌر الذي جنبالط

 اعلن كان ، الوطن وكٌان اللبنانٌٌن وحدة تهدد تآمرٌةومشارٌع خطط من واللبنانٌٌن للبنان ٌحاك ما هاله قد

 :ٌلً ما"  المطلوب الحوار" عنوان تحت ، االنباء لجرٌدة افتتاحٌته فً ،2755 شباط فً

 مقدمة فً ٌؤتً ان ٌجب السٌاسً فاالتفاق. لالنقاذ الوحٌد السبٌل النه اللبنانٌٌٌن بٌن الحوار الى ندعو اننا"

 الى لبنان فً االوضاع لعودة الطرٌق ٌمهد االتفاق هذا فمثل.  الٌوم الدولة تواجهها  التً االهتمامات

 المرحلة هذه فً المطلوب فان ولذا.  المواطنٌن عند نفسٌة وراحة عام اطمبنان من ٌحدثه  بما ، طبٌعتها

 كانت اٌا ، السٌاسٌة والشخصٌات االحزاب صعٌد على الوطنً التوافق الوان من لون ٌتحقق ان الحرجة

 هذا مثل لتحقٌق المنطلق ان ، رأٌنا وفً.  والخارجٌة الداخلٌة  وارتباطاتها حساباتها او السابقة خالفاتها

 ودعوتنا ، 2753 آب 25 فً الوطنٌة الحركة بإسم  اطلقناه الذي االصالحً البرنامج فً البحث هو التوافق

 . مخربة دسابس من له ٌحاك مما لبنان إلخراج مخرجا   العتماده

 ان خالله من  نستطٌع مشترك قاسم على التالقً وضرورة التواضع اهمٌة اللبنانٌٌن جمٌع ٌدرك ان ٌجب

 ."الندم ٌنفع ٌعود فال ، واالحداث القدر قطار وٌفوتنا االمور تفلت ان قبل الصعبة المرحلة هذه نعبر

 ونطالب. لالنقاذ وحٌد كسبٌل للحوار الدعوة نكرر ، الٌوم واللبنانٌون لبنان له ٌتعرض ما ضوء وعلى

 قدر هو الذي الشعب هذا قدر مستوى فً لنكون االرتقاء الى اللبنانٌٌن جمٌع بل ، والسلطة السٌاسة ارباب

 تتقارب التً هً النسبً الكمال الى واقربها وارقاها المجتمعات فؤفضل ، الوطن هذا فً ٌعٌش انسان كل

 الوطنٌة الوحدة مظلة تحت الناس وتصرفات والمعتقدات واالدٌان والقوانٌن الشرابع مواد  وتنسجم فٌها

 . التعددٌة احترام ضمن المشترك، والعٌش

 بصدق ذلك ٌتم وان ، نفسه وبٌن منا كل بٌن ٌبدأ ان ٌجب الحوار ان: " جنبالط كمال المعلم رأي فً

 المادة حضارة نعٌش ونحن ، بعضه او التوجه هذا مثل لنا ٌستوي هل:  نسؤل ولكننا. وجدٌة واخالص

 ام ؟ّ وتراثه ومحٌطه بٌبته من لالنسان الطبٌعٌة الحاجة اشباع ألجل ال ، االستهالك جشع ألجل واالستهالك

 تجلّت الذٌن نخاطب الٌه ندعو ما فً اننا ، صعبة المجال هذا فً – االنسان طبٌعة – الطبٌعة الى العودة ان

 من نعانٌه ما لحقٌقة فهمهم ومن ، الرفٌع توقعهم دروب ومن تؤمالتهم، خالل من فٌهم البسٌطة الطبٌعة هذه

 القٌم هذه بٌن تجمع التً والمحبة واالخوة والمساواة للعدل تطلعهم ومن ، ومإسساتنا وجٌلنا حضارتنا

 ."جمٌعها

 (247. ص –" المقطوع الوطنً والجسر لبنان" كتاب: المرجع)

 



 الشخصٌة المآرب كل عن التعالً خاللها، من نرتجً ، المطلوب للحوار المكررة دعوتنا فان ، هذا وعلى 

 على الهٌكل ٌنهار ال حتى ، واللبنانٌات واللبنانٌٌن لبنان انقاذ الى والتطلع ، المعوقات كل وتجاوز والفبوٌة

 .المسإولٌة تحمل واجب من للتهرب الزابفة المبررات وراء التستر او الندم ٌنفع ٌعود فال الجمٌع،
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تفاقم االوضاع المعٌشٌة المترتبة على ما ٌعانً منه لبنان الٌوم من ازمات نقدٌة ومالٌة واقتصادٌة مع 

واجتماعٌة  وما ٌرافقها من شلل وشرذمة سٌاسٌة  ومناكفات وتباٌن فً المواقؾ والتطلعات والوالءات. انتج 

الزمة فً الوقت المناسب لمواجهة سلطات تنفٌذٌة  وتشرٌعٌة وقضابٌة عاجزة عن اتخاذ وتنفٌذ القرارات ال

االوضاع المتفاقمة على معٌشة اللبنانٌٌن ومصٌر بلدهم ، ٌصبح السإال اكثر من ضروري: الى اٌن تؤخذون 

 لبنان اٌها السٌاسٌون  اٌها الحكام ؟

رحه هذا السإال الذي نطرحه الٌوم لٌس بجدٌد على اللبنانٌٌن ، ولكننا نعٌد طرحه لتشابه االوضاع، وكان ط

عندما تؤكدت له مالمح الخروج على المحاولة الشهابٌة  2744كانون الثانً  00المعلم كمال جنبالط فً 

 لبناء لبنان الدولة الحدٌثة وبرره بما ٌلً :

"فً كل وقفة تفرضها االزمة فً مسار تطور اوضاع البالد فً هذا العهد ، ٌبدو للمراقب ان السٌاسة التً 

جح فً خلق جو وطنً سلٌم  فً البالد ٌطمبن الٌه المواطنون على اختالؾ مٌولهم انتجتها السلطة لم تن

السٌاسٌة ،  ففً كل مرة ٌتطلب  الوضع من السلطة اتخاذ قرار فً قضٌة هامة ، نرى فورا ، الطابفٌة 

عجز. بشكلها الحاد تطل برأسها ،  وتحرك مختلؾ عناصر التفرقة لتعطٌل القرار واالستمرار فً الفراغ وال

ولكننا ، بما تٌسر لنا من رإٌة وبصٌرة ، نعلن اننا لسنا قلقٌن على االطالق على مصٌر ما ٌحدث الٌوم من 

اهل السلطة والسٌاسٌٌن من مناورات واثارات ومواقؾ مستفزة ، داخل الحكومة وخارجها ، وكؤن هناك 

بعضا ، وٌدفعون الى شرذمة رواٌة تشخص وتمثل بٌن من نعتقدهم اخصاما  فً الظاهر ٌناإون بعضهم 

المواطنٌن الى تٌارات  متناقضة ومتعاكسة فً نهجها واهدافها، وهم تربطهم من الوراء الخٌوط ذاتها  التً 

ٌحركها هذا الطرؾ الخارجً او ذاك ، الن هإالء السٌاسٌٌن اعضاء كلفوا عن ادراك او ؼٌر ادراك فً 

 رج واحد. ولذا نسؤلهم جمٌعهم: الى اٌن ترٌدون اخذ لبنان ؟"تشخٌص الرواٌة الواحدة ذاتها، والمإلؾ والمخ

 (00/2/2611)المرجع : مقال فً جرٌدة االنباء بتارٌخ 

ان من اتٌح له مثلنا ان ٌعٌش عصر كمال جنبالط ، وٌتذكر وقابع تلك الحقبة من تارٌخ  لبنان، ومن ٌقرأ ما 

له وبممارساته السٌاسٌة ، وافكاره ومواقفه ، بل حتى كتبه وٌستوعبه جٌدا ، ٌتبٌن له ان كمال جنبالط  بنضا

فً ٌومٌاته السٌاسٌة واالجتماعٌة ، وفً عالقاته مع الناس ، كم كان متمٌزا   كمفكر موسوعً اآلفاق ، فكافة 

محاوالت التؽٌٌر والتطوٌر وكافة صٌػ التحدٌث السٌاسً  واالقتصادي واالجتماعً والتربوي والبلدي 

ال جنبالط رابدها  ومحركها وقابدها ،  وكان فاعال  فٌها بفكره ونضاله  ومواقفه وممارساته والبٌبً كان كم

السٌاسٌة او بقٌادته لمختلؾ جبهات التؽٌٌر التً تشكلت بزعامته ، بدءا  من الجبهة االشتراكٌة  فً مطلع 

 الخمسٌنات  وانتهاء بالحركة الوطنٌة فً مطلع السبعٌنات :

 القوانٌن التً اعدها كمال جنبالط وسعى إلقرارها :وهذا كشف بمشارٌع 



 تارٌخ طرحه اسم المشروع

 2736 الضمان االجتمعً والتعوٌض العابلً 

 2736 التعوٌض للعمال العاطلٌن عن العمل 

 2736 تعدٌل قانون االنتخاب

 2736 الؽاء االلقاب

 2730 تؤمٌن مساكن للموظفٌن والمستخدمٌن 

 2731 تنظٌم االحزاب

 2733 الضمان الصحً

 2736 انشاء الحرس الوطنً

 2737 منع الجمع بٌن الوزارة والنٌابة

 ؼٌر مإرخ مكافحة زراعة الحشٌشة

 ؼٌر مإرخ الؽاء الطابفٌة السٌاسٌة

 ؼٌر مإرخ انشاء وزارة الثقافة

 ؼٌر مإرخ مراقبة موارد الصحؾ 

 ؼٌر مإرخ نظافة الشارع

 2740 قانون الجنسٌة اللبنانٌة 

 2740 منع صٌد الطٌور

 2744 تعدٌل قانون تملك االجانب

 2752 قانون جدٌد لالنتخاب

 2750 قانون جدٌد لالحزب السٌاسٌة والجمعٌات

 2753 قانون تعدٌل النظام اللبنانً

 2753 قانون االصالح السٌاسً

 

 

 وهذا ما حققه من اصالحات اثناء تولٌه عدة وزارات فً العهد الشهابً 

 مخطط التنمٌة الشاملة بالتعاون مع بعثة اٌرفد -

 تؤسٌس وزارة التصمٌم -

 ملٌون لٌرة  للطرق والمٌاه والسدود والكهرباء  236تخصٌص مبلػ  -

 قرٌة 466ملٌون لٌرة الٌصال الطرٌق الى  266تخصٌص مبلػ  -

 وع الضمان االجتماعً والصحً وضع واقرار مشر -

 تعمٌم البلدٌات على عدد كبٌر من القرى  -

 تؤسٌس المدارس الثانوٌة الرسمٌة  وتوسٌع التعلٌم االبتدابً -

 وضع واقرار اسس وتوسٌع التعلٌم التقنً -

 تؤسٌس جامعة بٌروت العربٌة  -

 توسٌع الجامعة اللبنانٌة  -

 زوت فً السٌارات تؤسٌس النقل العام بالباصات ومنع استخدام الما -

 تؤسٌس مجلس البحوث العلمٌة  -



 تؤسٌس مجلس المشارٌع الكبرى. -

وهذه نماذج عن مواقؾ له فً فترات متنوعة من مسٌرته النضالٌة السٌاسٌة تحاكً ما نواجهه فً لبنان 

 الٌوم 

 "نطلب من ارباب السٌاسة الصدق "

ن ارباب السٌاسة على السواء هو الصدق ، اي "ما نطلبه وٌطلبه الناس فً هذا البلد من ارباب السلطة وم

صادقٌن وهم  –او تظنهم  -ان ٌفعلوا ما ٌقولون به ، وٌحققوا ما وعدوا به . فمعظم ارباب السٌاسة ٌكونون  

خارج السلطة والحكم ، وان تسلموا الحكم تنكروا لكل ما قالوه ووعدوا به . هذا الكذب  هو المصدر 

 الربٌسً لتؤخرنا فً لبنان.

بروح الصدق نرٌد الٌوم ان نتعامل مع ارباب السٌاسة والسلطة على السواء ، لعلهم  ٌصدقون  ولو لمرة 

 قبل فوات االوان ."

 (69ص.  –)المرجع: كتاب لبنان والجسر الوطنً المقطوع 

 

 

 21/9/2675"الفضٌلة" مقال له فً جرٌدة االنباء بتارٌخ  -

اما القراصنة فمعروفون. هذا هو واقع الحال فً لبنان . هذه هً "فً البالد قرصنة ٌجب ان ٌقضً علٌها . 

مشكلتنا: كل شًء انحدر فً مستواه فً الدولة فً مختلؾ اجهزتها. الن الدولة باتت الٌوم  قابمة على 

التحزب والتزلم والمحسوبٌة ، وعلى الذل  الن مستوى الحاكمٌن انفسهم  قد انحدر كثٌرا . كل شًء فً 

انسفال واالنحدار االخالقً والفكري والمعنوي فً ؼٌاب  االدمٌة والشهامة. فكٌؾ ٌمكن للذٌن البالد الى 

ٌسهرون على تحقٌق القانون وعلى شإون الدولة ان ٌقوموا بواجباتهم وان ٌدركوا كنه القانون وان ٌتمسكوا 

ة . ملح االرض : الفضٌلة . به  اذا كان ٌعوزهم هذا الشًء الذي منه انبثق القانون والدستور والدٌموقراطٌ

 ال ٌمكن التسامح مع ارباب سلطة ٌحاولون قتل البالد وتدنٌسها وتزوٌر نفوس ابنابها."

 

 "الوضع الخطٌر وطرٌق االنقاذ " -

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

والول مرة تبرز ضرورة  التخطٌط وتنفٌذ هذا التخطٌط بشكل شامل ، ال االستمرار ارباب السلطة الٌوم . 

فً االرتجال ، وفً مواجهة القضاٌا ، كل منها على حدة ، ثم االنتقال الى ؼٌرها ، فتضٌع فوابد التدابٌر 

مار الجزبٌة  المتخذة ، وتضٌع الدولة فً  بحران الشك  والقلق واالضطراب ، وتضٌع على الناس ث

 جهودهم ."

 (211)المرجع: كتاب لبنان والجسر الوطنً المقطوع ص. 

 2746وبما اننا الٌوم على ابواب انتخابات نٌابٌة ورباسٌة جدٌدة الٌكم ما نصح به كمال جنبالط فً العام 



 على عتبة االنتخابات ،  بٌن مبدأ او مبدأ وقضٌة وقضٌة"

لبالد على انتخابات ٌجدر بنا ان ندرك معنى المحنة  وقصد السٌاسة محنة  وامتحان ، والٌوم اذ تشرؾ ا 

االمتحان فً هذه التجربة للوعً االجتماعً والشعبً ، واال استمرٌنا لمرحلة جدٌدة وعهد جدٌد نادمٌن على 

ما توجهنا الٌه فً لحظة واحدة من ساعة االقتراع، وال ٌعود ٌفٌد ان نطالب النواب بما لم نطالب به انفسنا 

 اقترعنا لهم .ٌوم 

اما المحنة فً ما نواجهه ، فهً فً االرتفاع فوق انجذاب المال وخدعة التعصب الطابفً الذمٌم التً طالما 

عطلت فً هذا البلد سبل تقدمه  ومناهج ارتقابه نحو االفضل . واما االمتحان فهو ان نعرؾ ان نختار ، ال 

لٌدٌة، وما ٌتناسب مع ذوقنا الشخصً،  بل بٌن مبدأ او مبدأ  بٌن االفراد المرشحٌن على الطرٌقة اللبنانٌة التق

وبٌن قضٌة وقضٌة . وانتساب لهذا البرنامج او ذاك، الطرٌق واضح بٌن رجعٌة متحالفة مع مختلؾ 

االحتكارات الجشعة فً البلد ،  وبٌن المبادئ االصالحٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة التً ٌناضل 

 انقاذ الوطن والمواطن ."حاملوها من اجل 

 (270)المرجع : كتاب اسس بناء الدولة اللبنانٌة وتنظٌم شؤونها ص. 

 فهل من مستجٌب ٌعتبر ، وٌعمل لالنقاذ من المعاناة وبناء دولة العدالة والمساواة والسٌادة الوطنٌة؟

 

 ٣ٌحٜ ٠رحٌزو.  –ال ض١ٞ٘ جالٗٓكحخ ٖٓ جٍُٗم جأل١ْٝ أ٤ًٍٓح  :مقال سٌاسً -

 جأل٢ًٍ٤ٓ جٍُت٤ّ ذإٔ جألٚٞجش ضؼحُص جُٔح٢ٞ، جألٍٝ ض٣ٍٖٗ ك٢ أكـحٗٓطحٕ ٖٓ جٌُحٌغ٢ أ٤ًٍٓح جٗٓكحخ ذؼى

 ج٢٘٤ُٛ، جُطْٞغ ٝٓٞجؾٜس جأله٠ٛ جٍُٗم ػ٠ِ ُِط٤ًٍُ جأل١ْٝ جٍُٗم ٖٓ جالٗٓكحخ هٌٍ ذح٣ىٕ ؾٞ

 ذح٣ىٕ ٌْحُس إٔ ٣ٜٞٓح ضح٣ُٔ ج٣ٞ٤ٌُ٘ٞى ك٢ ك٣ٍىٓحٕ ضٞٓحِ ًطد. جُٔ٘طوس ضِي ك٢ ٝجُؼ١ٌٍٓ، جالهطٛحو١

 جٍُُٔ٘ ك٢ أٗطْ: "٢ٛ جأل١ْٝ جٍُٗم ك٢ جُؼٍخ أ٤ًٍٓح قِلحء ئ٠ُ جإلٗٓكحخ ًٛج نالٍ ٖٓ أٌِْٜح جُط٢

 أ٤ًٍٓح جٗٓكحخ كٌٍز." ٝوجػح. جُرطٍٍٝ ُ٘ح أٌِْٞج. ضح٣ٞجٕ ٤ٟٓن ك٢ كٓطؿىٝٗح ػ٘ح ضركػٕٞ ً٘طْ ئيج. ُٞقىًْ

 ٝذحُطح٢ُ ُكحُٚ ُر٘حٕ ْططٍى أ٤ًٍٓح ذإٔ ضهٞكح ٝنِوص جُِر٘ح٢ٗ جإلػالّ ك٢ أ٣ٟح جٗطٍٗش جأل١ْٝ جٍُٗم ٖٓ

 ًٛج. ج٣ٌٍُٟٝس جأل٤ًٍ٤ٓس جُٔٓحٗىز ػ٠ِ ضؼطٔى ُإلٗوحي ؿٍذ٤س ٓرحوٌجش ٝال و٢ُٝ ٗوى ٚ٘ىٝم ال ٛ٘حى ٣ٌٕٞ ُٖ

 ."  ُر٘حٕ ػٖ ضطه٠ِ ُٖ أ٤ًٍٓح" ذإٔ ػىز ٍٓجش ضٍوو ٢ٖ، وٌٝٝغ٢ ُر٘حٕ، ك٢ جأل٤ًٍ٤ٓس جُٓل٤ٍز ؾؼَ ٓح

 ك٢ أػِٖ هى ًحٕ ج١ًُ أٝذحٓح ذحٌجى جٍُت٤ّ ػٜى ًٓ٘ ذىأش جأل١ْٝ جٍُٗم ٖٓ ْط٘ٓكد أ٤ًٍٓح إٔ ٓوُٞس

 جأل١ْٝ، جٍُٗم هٟح٣ح ك٢ ذحإلٗهٍج٠ جإلذٖ، ذٞٔ ؾٌٞؼ ِْلٚ ٤ْحْس ذإٔ 2002 ْ٘س جأل٠ُٝ جٍُتح٤ْس قِٔطٚ

 ك٢ ٝضىنالضٜح ج٤ُٖٛ ٓٛىٌٙ أل٤ًٍٓح جألًرٍ جُهطٍ ٝإٔ نح٠ثس، ًحٗص ٝجُؼٍجم، أكـحٗٓطحٕ ك٢ قٍٝخ ٝذىء

 ك٢ ٤ْٔٝص آ٤ْح ٍٖم ئ٠ُ 2011 جُػح٢ٗ ض٣ٍٖٗ ك٢ جُطح٣ٌه٤س أٝذحٓح ٣َحٌز ذؼى ضرٌِٞش جُلٌٍز ًٛٙ. جُٔ٘طوس

 إٔ ًحٕ جُٞهص يُي ك٢ ًر٤ٍز ٓٛىجه٤س" ئْطىجٌز"جُـ كٌٍز أػط٠ ٓح(. Pivot" )جإلْطىجٌز" َجُص، ٝٓح ق٤٘ٚ،

 ٓٔح 10000 ئ٠ُ ٓوحضَ 100000 ٖٓ جُكٍٝخ ْحقحش ك٢ جأل٤ًٍ٤ٓس جُوٞجش ػى٣ى ػٜىٙ ك٢ نلّٝ أٝذحٓح

 جُٔٞجؾٜحش ٖٓ ٝضهلق جُىذِٞٓح٤ْس ػ٠ِ ْطًٍُ أٝذحٓح ػٜى ك٢ جُهحٌؾ٤س أ٤ًٍٓح ٤ْحْس ذإٔ جٗطرحػح   ضٍى

 ك٢ ٓٞجهغ ػ٠ِ ذـحٌجش هحّ أٝذحٓح ػٜى ك٢ جأل٢ًٍ٤ٓ جُؿٞ كٓالـ. يُي ؿ٤ٍ ًحٗص جألٍٓ قو٤وس ٌُٖٝ. جُِٔٓكس

 قٍٝذح نحٞص جأل٤ًٍ٤ٓس جُِٔٓكس ٝجُوٞجش ٝذحًٓطحٕ، ٝٚٞٓح٤ُح ٝج٤ُٖٔ ٤ُٝر٤ح ٣ٌْٞٝح ٝجُؼٍجم أكـحٗٓطحٕ

 جٍُت٤ّ ضح٣ُٔ، أٗؿِّ ُِٞ ٚك٤لس ذكٓد أٝذحٓح، ؾؼَ ٓح أٝذحٓح ػٜى ٌِٖص جُط٢ ْ٘ٞجش جُػٔح٢ٗ ٠ٞجٍ



 ٝجٖ٘طٖ ك٢ ٝجإلْطٍجض٤ؿ٤س جُى٤ُٝس جُىٌجْحش ًٍُٓ نرٍجء أقى ٣وٍٞ. ج٤ُُٔز ذًٜٙ ٣طٔطغ ج١ًُ جُٞق٤ى جأل٢ًٍ٤ٓ

 جُكٍذ٤س، جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ػ٠ِ أًرٍ جضٌحٍ نالٍ ٖٓ ٝيُي أٝذحٓح ػٜى ك٢ ضـ٤ٍش جُط٢ ٢ٛ جُكٍخ ػو٤ىز إٔ

 ك٢ أ٤ًٍٓح أونِص ٌُٜٝ٘ح جُر٣ٍٗس جُهٓحتٍ ٖٓ نللص جُط٢( وٌٕٝ) ج٤ٍُّٓٔز ُِطحتٍجش جٌُٔػق ًحإلْطؼٔحٍ

 .جُٔ٘حٍ ذؼ٤ىز ٜٗح٣حضٜح قٍٝخ

 ضٍجٓد ٓكحُٝس ٌٝؿْ ضٍجٓد، وٝٗحُى جٍُتحْس ك٢ ٝنِلٚ أٝذحٓح ذحٌجى ذ٤ٖ ٝجُٗه٢ٛ جُؼوحتى١ جُهالف ٌٝؿْ

-Trans" )جُٜحوب جُٔك١٤ ػرٍ جٍُٗجًس جضلحم" ٖٓ ذحإلٗٓكحخ ذىأ   جُهحٌؾ٤س، أٝذحٓح ٤ْحْس ٓلحػ٤َ ًَ ئذطحٍ

Pacific Partnership Agreement)، ٤ْحْس ضر٠٘ كاٗٚ آ٤ْح، ٍٖم ٓ٘طوس جُلٍجؽ ذِٔة ٤ُِٖٛ ْٔف ٓح 

 2012 ْ٘س أٍٝ ض٣ٍٖٗ ك٢ ٣ٌْٞح ٖٓ جأل٤ًٍ٤ٓس جُوٞجش ٤ْٓكد أٗٚ ٝأػِٖ" ئْطىجٌز"جُـ ٣هٙ ك٤ٔح أٝذحٓح

 ػ٘ىٛح. جأله٠ٛ جٍُٗم ك٢ ج٤ُٖٛ ُٔٞجؾٜس أ٤ًٍٓح ضطلٍؽ ٢ٌُ ، 2021 أ٣حٌ ٖٓ جألٍٝ ك٢ أكـحٗٓطحٕ ٖٓ ٝغْ

 يُي ٌُٖٝ جأل١ْٝ جٍُٗم ٖٓ ج٤ًٍٓح جٗٓكحخ ذهرٍ أنٍٟ ٍٓز ٝجُٔك٤ِس جُـٍذ٤رس جإلػالّ ْٝحتَ ٞؿص أ٣ٟح  

 ػٜى ك٢ قَٛ أكـحٗٓطحٕ ٖٓ ٝجالٗٓكحخ ٣ٌْٞح ك٢ َجُص ٓح أأل٤ًٍ٤ٓس أُوٞجش. أ٣ٟح   جٍُٔز ًٛٙ ٣كَٛ ُْ

 وجنَ ضٔٞٞؼٜح ذاػحوز ذَ جأل١ْٝ، جٍُٗم نحٌؼ ئ٠ُ جأل٤ًٍ٤ٓس جُوٞجش ذحٗٓكحخ ٤ُّ ٝجٗط٠ٜ، ذح٣ىٕ ن٤ِلطٚ

 .جُٔ٘طوس

 ٤ْحْحش ٓلحػ٤َ ذاذطحٍ ٓرحٍٖز ٝذىأ أ٤ًٍٓح ك٢ جٍُتحْس ْىز ذح٣ىٕ ؾٞ جْطِْ 2021 ْ٘س جُػح٢ٗ ًحٕٗٞ ٝك٢

 ٤ْحْس ػ٠ِ أذو٠ ٌُٝ٘ٚ جإلذٖ، ذٞٔ ِْلٚ ٤ُٓحْحش ذحُ٘ٓرس أٝذحٓح كؼَ ًٔح ضٔحٓح   جُهحٌؾ٤س، ضٍجٓد ِْلٚ

 هٞجضٜح ْطٓكد أ٤ًٍٓح ذإٔ جٌُحظ٢ٔ، ٓٛطل٠ جُؼٍجم ٌَٝجء ٌت٤ّ ٓغ ذحُطٞج١َ ذح٣ىٕ، أػِٖ". ئْطىجٌز"ججُـ

 جُؼٍجم ك٢ ذٌحِٜٓح ْطرو٠ جال٤ًٍ٤ٓس جُوٞجش ذإٔ جُطل٤ٍٓ ؾحء ٓح ٍْػحٕ ٌُٖٝ. 2021 ْ٘س آنٍ ك٢ جُؼٍجم ٖٓ

 جُؿ١ٞ جُـطحء ٝضٞك٤ٍ جالْطهرح٣ٌس، جُٔؼِٞٓحش ٝضرحوٍ جٌُٔٗٞز، ٝضوى٣ْ جُؼٍجه٤س جُوٞجش ضى٣ٌد" ذٜىف ٌُٖٝ

 جٍُٔٓق٤س" ذـ ٝٚلطٚ ضح٣ُٔ ج٣ٞ٤ٌُ٘ٞى. أقى ػ٠ِ ذحُطرغ ٣ٍٔ ُْ جُُٔػّٞ" جالٗٓكحخ" ًٛج". جُؼٍجه٤س ُِوٞجش

 جُؿٜس ٖٓ ،(جأل٠ُٝ ذحُىٌؾس جُكن ػٛحتد" )جُؼٍجه٤س جُٔوحٝٓس" ذحْْ جُ٘ح٠ن" ٚحذ٣ٍٖ" ٝٓٞهغ" جُىذِٞٓح٤ْس

 ."ٌٝم ػ٠ِ قرٍ" جأل٤ًٍ٤ٓس جُوٞجش ٜٓٔحش ك٢ جُطـ٤٤ٍ جػطرٍ جألنٍٟ،

 جأل١ْٝ، جٍُٗم ك٢ جُؼ١ٌٍٓ ٝؾٞوٛح ضػرّص أ٤ًٍٓح ًحٗص ،"ئْطىجٌز" ذحُـ جُٔطٌٌٍ جُط٣ِٞف ًٛج ًَ ١ْٝ

 جٍُٔؾغ ،(American Security Project")جأل٢ًٍ٤ٓ جألٖٓ ٍٓٗٝع" كركٓد. جُؼٍذ٤س جُىٍٝ ك٢ ذهحٚس

 جُهرٍجء ذؼٝ) هحػىز جُػالغ٤ٖ( ٝجُؿ٣ٞس جُرك٣ٍس) جُوٞجػى ًٛٙ ػىو ٣طؿحَٝ جُٔؿحٍ، ًٛج ك٢ جُٔٛىجه٤س يجش

 جإلٌٛحخ ٞى جُكٍخ ئ٠حٌ ك٢ ٓإنٍج   ذؼٟٜح ض٤ْٞغ ضْ ٝهى جُكحؾس، قٓد ض٤ْٞؼٜح ٣طْ( أُه٤ٖٓٔ ٣وُٕٞٞ

 قٞج٢ُ ٖٓ ٣طأُق ج١ًُ جُه٤ِؽ ٤ٓحٙ ك٢ جُهحّٓ جألْطٍٞ ٝؾٞو يُي ئ٠ُ أٞق. جُٔ٘طوس ك٢ وجػٕ ٝٓٞجؾٜس

 ك٢ ٢ٛ أ٤ًٍٓح إٔ ًٛج ٖٓ ال٣ظٍٜ ػ٤ِٚ ذ٘حء  . جُكحؾس ذكٓد ٣٘وٙ أٝ ٣ُوجو جُؼىو ًٝٛج ذك٣ٍس، هطؼس ػ٣ٍٖٗ

 .   ك٤ٜح ٝجُرك١ٍ جُؿ١ٞ ٝؾٞوٛح ضٌػق ٢ٛ ذحُؼٌّ ذَ جُٔ٘طوس ٖٓ جالٗٓكحخ ٠ٌٞ

 أٝذحٓح. يُي ه٤حوجضٜح أٌجوش ُٞ قط٠ جأل١ْٝ جٍُٗم ٖٓ جالٗٓكحخ ضٓطط٤غ ال أ٤ًٍٓح إٔ ٛٞ جألٍٓ قو٤وس

 ُْٝ جُٔطٛحػى ج٢٘٤ُٛ جُهطٍ ُٔٞجؾٜس آ٤ْح ٍٖم ئ٠ُ" ئْطىجٌز" ٝجُـ جالٗٓكحخ أٌجوٝج ًِْٜ ٝذح٣ىٕ ٝضٍجٓد

 :أٜٛٔح ذؼٝ ٛ٘ح ًًٍٗ ًػ٤ٍز ًُُي جُٔٞؾرس جألْرحخ. ٣لِكٞج

 ٓهُٜٝٗح ٖٓ ضر٤غ ألٕ ٓإنٍج   جقطحؾص كوى ذط٤ٍُٝح ، ٌٓطل٤س أٚركص أ٤ًٍٓح إٔ ػٖ ه٤َ ٓح ٌؿْ: أٝال  

 ٣ٓطط٤ؼٕٞ ال أ٤ًٍٓح قِلحء إٔ ٛٞ يُي ٖٓ أألْٛ. جُؼح٤ُٔس جُرطٍٍٝ أْؼحٌ جٌضلحع ٖٓ ُِكى جالْطٍجض٤ؿ٢

 ٖٓ ؿحُر٤طٚ ػٍذ٤س، ذِىجٕ ٖٓ ٣أض٢ أٌٝٝذح ضٓطٌِٜٚ ج١ًُ جُرطٍٍٝ ٌذغ ٖٓ كأًػٍ. جُؼٍذ٢ جُرطٍٍٝ ػٖ جالْطـ٘حء

 ئٍْجت٤َ. جُؼٍذ٢ جُه٤ِؽ ٓٛىٌٙ ضو٣ٍرح   جُرطٍٍٝ ٖٓ ج٤ُحذحٕ جْطٜالى ًَ. جُٓؼٞو٣س جُؼٍذ٤س ٝجٌُِٔٔس جُؼٍجم



 ذطٍٍٝ ٗكٞ ضطكٍٞ ذىأش جُرطٍٍٝ ٖٓ ؾحؾطٜح ُطأ٤ٖٓ ًٝحَجقٓطحٕ ح٤ٌْٝٝ أيٌذ٤ؿحٕ ػ٠ِ ضطٌَ ًحٗص جُط٢

 .ػٜ٘ح جُؼٍذ٢ جُرطٍٍٝ جٗوطحع قحٍ ك٢ ضٜ٘حٌ جأل٤ًٍ٤ٓس جُىكحػ٤س جُٔ٘ظٞٓس. أذٍجٛحّ جضلحهحش ذؼى جُؼٍذ٢ جُه٤ِؽ

 ٤ٌْٝح ْطٓحٌع جُٔ٘طوس ك٢ كٍجؿح   ٤ْطٍى جأل١ْٝ جٍُٗم ٖٓ أل٤ًٍٓح ٤ْح٢ْ أٝ ػ١ٌٍٓ جٗٓكحخ أ١: غح٤ٗح  

 جأل٤ًٍ٤ٓس ج٤ُٓح٤ْس جُٔ٘ظٞٓس ذٗىز ْطؼحٌٞٚ ٓح ًٝٛج ُِٔثٚ جُٔلط٤ٍٖٞ أ٤ًٍٓح أػىجء ٖٓ ٝؿ٤ٍٛٔح ٝئ٣ٍجٕ

 ٝجإلْطهرحٌجض٤س جُؼ٣ٌٍٓس ٝجإلوجٌجش ٝجُؿ١ٌٜٞٔ جُى٣ٔٞهٍج٢٠ ذٗو٤ٚ جأل٢ًٍ٤ٓ جٌُٞٗـٍِ يُي ك٢ ذٔح

 .جُو٢ٓٞ ٝجألٖٓ ًحُر٘طحؿٕٞ

 ذإٔ جأل٤ًٍ٤ٓس ُإلوجٌز ضٓٔف ُٖ ، جإلٍْجت٢ِ٤ جُِٞذ٢ ٌٝجتٜح ٖٝٓ ئٍْجت٤َ، إٔ ٛٞ يُي ًَ ٖٓ جألْٛ ُؼَ: غحُػح  

 ذٌَٗ جإل٣ٍج٤ٗس جأِل٤ًٍ٤ٓس جُٔلحٝٞحش ضطحذغ ئٍْجت٤َ. جُلٍجؽ ُِٔة ئ٣ٍجٕ ٝضطٍى جأل١ْٝ جٍُٗم ٖٓ ض٘ٓكد

 ال ٝٝجٌوز ٖحٌوز ًَ ػ٠ِ ٝضؼطٍٜ جُٔطٍجؾؼس، ٖؼر٤طٚ ٍُكغ ئ٣ٍجٕ ٓغ ذح٣ىٕ ٣طٓحَٛ إٔ ٖٓ نٞكح   ٢ٓٞ٣

 جُهطٍ ؿ٤حخ ك٢ ٝقط٠. جُٔلحٝٞحش ك٢ ًٍٖٝحتٜح أ٤ًٍٓح ذ٤ٖ نالكحش ضٌُع ذىأش أٜٗح ُىٌؾس ض٘حْرٜح،

 .ذطو٤ِٛٚ ضورَ ُٖٝ ُٜح ٌٍٞٝز ٛٞ جُٔ٘طوس ك٢ جُؼ١ٌٍٓ أ٤ًٍٓح ٝؾٞو إٔ ضؼطرٍ ئٍْجت٤َ كإٔ جإل٣ٍج٢ٗ

 ؿ٤ٍ ٣ؼطرٍٜٝٗح جأل٤٤ًٍ٤ٖٓ جٍُٔجهر٤ٖ ٖٓ ًػ٤ٍ ذَ ٌٓٔ٘س ؿ٤ٍ كو١ ٤ُٓص" جْطىجٌز" كحُـ قحٍ، ًَ ػ٠ِ

 ك٢ قٍذ٤س هحػىز 120 ػٖ ال٣وَ ٓح يُي ك٢ ذٔح آ٤ْح ٍٖم ك٢ ًر٤ٍز هٞجش أ٤ًٍٓح كِىٟ. أ٣ٟح   ٣ٌٍٝٞس

. جُٔ٘طوس ك٢ أنٍٟ وٍٝ ك٢ جُوٞجػى ػٍٗجش ئ٠ُ ذحإلٞحكس جُؿ٘ٞذ٤س ٣ًٌٞح ك٢ هحػىز 00 ٖٓ ٝأًػٍ ج٤ُحذحٕ

 ٣َحوز ذإٔ ٣ٞق٢ ًٛج. جُؼحُْ قٍٞ ٓ٘ط٣ٍٖٗ ػٍ٘ٛ 100،000 ٖٓ أًػٍ كِى٣ٜح ٛ٘حى هٞجش ئٞحكس أٌجوش ٝئيج

 أنٍٟ؟ ٓ٘طوس ٖٓ جٗٓكحذٜح ذحٌٍُٟٝز ٣ططِد ال ٓح، ذٔ٘طوس أ٤ًٍٓح ئٛ٘ٔحّ

 

 –ٓغ ئ٠الُس ًَ ضؼ٤ْٔ ٣ـٍم جُٔٞج٠ٖ جُِر٘ح٢ٗ ك٢ ٛٞز جُلوٍ أًػٍ ٝأًػٍ . . . ًل٠! : مقال اقتصادي -

 و. ٓكٔى كك٢ِ٤

ُر٘حٕ ٓلحؾأز ألٕ ئؾطٔحع ْؼحوز جُكحًْ ٓغ ٌت٤ّ ٓؿِّ جٌَُٞجء ٍُٔٛف  ُْٔٙٔ ٣ٌٖ جُطؼ٤ْٔ جألْح٢ْ 

  :ٖٓ جٍُٜٗ جُؿح١ٌ هى ؾُٜ جأل٤ٌٞس ًُُي، ٌُٖٝ 10ذكٌٟٞ ٣ٍَٝ جُٔحٍ ك٢ 

ًحٕٗٞ أٍٝ ٖٓ جُٓ٘س جُؿح٣ٌس  ُٖٔٔحيج أٌجوٙ جُٔؿِّ ج١ًٍُُٔ ضؼ٤ْٔ أْح٢ْ ئيج ًحٕ ٣ُؼَٔ ذٚ كو١ ُـح٣س  .ٔ

س جُ٘وى٣س ذإٔ جُٔٛحٌف ضولَ أذٞجذٜح ُِؼ٤ِٔحش جٍُٔٛك٤س آنٍ ٣ّٞ ك٢ . َٝٛ ْو١ ْٜٞج  ُؼٍجخ ج٤ُٓحْٕٕٔٓ

جُٓ٘س! جُطل٤ٍٓ جُٞق٤ى ُؼ٘ٞٗس ًٛج جُطؼ٤ْٔ "أْح٢ْ" ٛٞ جٗٚ ٣ٌَٗ جُهطٞز جأل٠ُٝ ك٢ ئٗؼطحكٚ ك٢ ٤ْحْس 

 !ٍٓٛف ُر٘حٕ

ٍٛف ُر٘حٕ )كوٍز خ( ٖٓ هحٕٗٞ جُ٘وى ٝجُط٤ِٓق، أؾحَ ٓ ٣ٖٝ  ٠ٓٓكٛ٘ح  ذٔرحًٌس ٣ٍَٝ جُٔحٍ ٝجُٔٞجو  .ٕ

  !ُ٘لٓٚ ٍٖجء جُؼٔالش جألؾ٘ر٤س ٖٓ جُؿٌٜٔٞ ٝذ٤ؼٜح. َٝٛ ٢ٛ جٍُٔز جأل٠ُٝ؟

ٖٝٞٔ جُٔرِؾ جُٔطرو٢ ٖٓ جُٓوق جُٔكىو ٌَُ ٍٓٛف ٍُِٜٗ جُؿح١ٌ)ٝهى ٣ٌٕٞ ٓرِؾ ٤َٛىج  أٝ ال ٣ٌٕٞ(،  .ٖ

ذىال  ٖٓ  Sayrafa ػ٠ِ جُٔٛحٌف جٕ ضوّٞ ذىكغ ًحَٓ جُٔرحُؾ أٌٝجم ٗوى٣س ذحُىٝالٌ ُؼٔالتٜح ذٓؼٍ ٓ٘ٛس

  :ضٓى٣ى جُٔرحُؾ جُط٢ ضؼٞو ُْٜ ذح٤ٍُِز جُِر٘ح٤ٗس ٝجُ٘حضؿس ػٖ

 .ئؾٍجء ْكٞذحش )ًٝٛج ٣ؼ٢٘ إٔ جٌٚىز جُكٓحذحش ٣ؿد جٕ ضٌٕٞ أٚال  ٌٓٞٗس ذح٤ٍُِز جُِر٘ح٤ٗس( -

٢ ٝكن ٝ/أٝ جُؿُء جُٔطؼِن ذحُ٘وى١ جُِر٘حٗ ٔ٘ٔٓٓطكوحش جُؼحتىز ُْٜ ٝضأض٢ ٖٓ ْكٞذحش ضكص أقٌحّ جُطؼ٤ْٔ  -

ٍ ٍ ٣ٍٜٖح , ٝجُٔٛحٌف ال ضىكغ كٞجتى وجت٘ٚ قط٠ ػ٠ِ جُكٓحذحش  ٕٓٓٓٓٓٗ، أ١ ٣٘ٔأقٌحّ جُطؼ٤ْٔ 

  جُٔؿٔىز ًٓ٘ كطٍز ٤ُٓص ذو٤ٍٛز. 

 .ٝجُٓكٞذحش ٝجُٔٓطكوحش ضٌٕٞ ٝكن جُٓوٞف جُٔؼطٔىز ُط٘ل٤ً ًٛٙ جُؼ٤ِٔحش ُىٟ جٍُٔٛف جُٔؼ٢٘



، ٣ٝكطٓد جُٔرِؾ جُٔوحذَ ذحُىٝالٌ ٠ٍٖٝٔٙٔ جُطؼ٤ْٔ ػ٘ىٛح ٣كطٓد جٍُٔٛف ٓؿٔٞع جُٔرحُؾ جُط٢ ضٓطٞك٢ 

ك٢ ج٤ُّٞ ج١ًُ ٣ٓرن ػ٤ِٔس جُطك٣َٞ. ك٢ قحٍ أٌجو جُؼ٤َٔ! ٣ؼٞو  Sayrafaجأل٢ًٍ٤ٓ ػ٠ِ ْؼٍ ٍٚف ٓ٘ٛس 

 .ُٚ/ُٜح هٍجٌ جإلْطلحوز ٖٓ أقٌحّ ًٛج جُطؼ٤ْٔ جٝ ػىٜٓح

ٝضٍُى ٌَُ ٍٓٛف ضكى٣ى يُي، ٝهى ضٌٕٞ ال ٣ٞؾى أ١ ٞٞجذ١ ػ٠ِ ًٛج جُطؼ٤ْٔ ُؿٜس ٤ًل٤س ض٣َٞغ جُٔرحُؾ  .ٗ

ُْٝ ٣طِد ٍٓٛف ُر٘حٕ ٖٓ ُؿ٘س  .First come, first served - "ػ٠ِ ٓرىأ "ٖٓ ٣أض٢ جٝال، ٣ُهىّ جٝال

جٍُهحذس ٓطحذؼس قٖٓ ض٘ل٤ً ًٛج جُطؼ٤ْٔ، ٤ُّٝ ٛ٘حى أ١ ٠ِد ٖٓ جُٔٛحٌف ُطوى٣ْ ضوح٣ٌٍ ٤ٓٞ٣س ػٖ ٤ًل٤س 

 !جُطٍٛف ذًٜٙ جُٔرحُؾ

ج١ًُ َػىٍ ذٔٞؾرٚ ٍٓٛف ُر٘حٕ أقٌحّ  ٔٓٙذ٤ٖ جُٓطٌٞ ٝك٢ جُ٘ٞج٣ح، ُْ ٣ٌٖ جُطؼ٤ْٔ ج١٤ُْٞ ٝذؼى هٍأز  .٘

٤ٍُز ُِىٝالٌ جُٞجقى، ٝقىو ْوق  ٣ٓٓٓئ٠ُ  ٠ٖٓٓ)ٌكغ ْؼٍ ٍٚف جُٓكٞذحش ٖٓ  ٔ٘ٔجُطؼ٤ْٔ 

 -وٝالٌ، ًٝٛج ٌَٖ ئٗهلحٜ ػٖ ٓح ًحٕ ٣طْ ضىجُٝٚ ٖٓ ذؼٝ جُٔٛحٌف  ٖٓٓٓجُٓكٞذحش ج٣ٍُٜٗس خ 

 .ٔٙٔٝالٌ ٣ٍٜٖح ( ئال ٓوىٓس ُِطؼ٤ْٔ جألْح٢ْ و ٓٓٓ٘

  

، ًٔح ًحٕ جُكحٍ ٓغ ْحذوحضٚ، ًٝٛج ٣طٍى ٓٓحقس ٝجك٤س ًٝحك٤س ٔٙٔٛ٘حى ٓح ٣ٌل٢ ٖٓ جُٟرحذ٤س ك٢ ًٛج جُطؼ٤ْٔ 

 .ُِٔٛحٌف ُٜ٘ىْس آ٤ُس جُططر٤ن ك٢ ٤ْحم جإلٓطػحٍ ألقٌحٓٚ

 

 ٔٙٔجُكٓحذحش جُط٢ ٣ٓطٜىكٜح جُطؼ٤ْٔ. جُطؼ٤ْٔ ٣ؿد جُطٞهق ػ٘ى  ٔٙٔٝك٢ آ٤ُس جإلْطلحوز ٖٓ أقٌحّ جُطؼ٤ْٔ 

 :٣ٓطٜىف جُؼ٤ِٔحش جُ٘وى٣س ذح٤ٍُِز جُِر٘ح٤ٗس جُط٢ ضأض٢ ٖٓ

ٖٓ أٌٚىز قٓحذحش ٌٓٞٗس أٚال  ذح٤ٍُِز جُِر٘ح٤ٗس, ْٝٛ جألًػٍ ئْطلحوز ٖٓ أقٌحّ جُطؼ٤ْٔ. ٓػال  سحوبات .ٔ

 .ٍ ٍ ٣ٍٜٖح  ًٝٛج جُٓوق ٣ؼٞو ضكى٣ىٙ ٌَُ ٍٓٛف ٓٓٓٓٓٓ٘

  ذح٤ٍُِز جُِر٘ح٤ٗس ٖٓ قٓحذحش أنٍٟ, ئْطلحوز ٣ٍٜٖس ٖٞٔ أقٌحّ: إستحقاقات .ٕ

  ْضكىو ٖٓ هرَ ًَ جٍُٔٛف( أٝ ٔ٘ٔجُطؼ٤ٔ(  

  ْ( ٕٓٓٓٓٓٗذحُٗن جُ٘وى١ ذح٤ٍُِز )أ١  ٣٘ٔجُطؼ٤ٍٔ ٍ 

 :٣كطٓد جٍُٔٛف جُٔؿٔٞع: جُٓكٞذحش + جالْطكوحهحش ػ٘ىٛح 

 ٠ٗٓٓٓٓٓ( = 101"أٝ" ٤ُّٝ "ٝ" جُطؼ٤ْٔ 102 ٍ ٍ )جُطؼ٤ْٔ  ٍٕٓٓٓٓٓٗ ٍ ْكٞذحش +  ٓٓٓٓٓٓ٘

ٍ ٍ  

 ٍٕٖٙ ٍ ُِىٝالٌ جُٞجقى(. أ١ جُكحَٚ  ٠ٕٕٓٓ) sayrafa ٣طْ ضك٣َٞ جُكحَٚ ئ٠ُ جُىٝالٌ ػ٠ِ ْؼٍ

  .وٝالٌ أ٢ًٍ٤ٓ

ٝك٢ جُٔوِد ج٥نٍ, ٓح ٣كَٛ ذ٤ٖ   .٣ُٝطٍى ُِؼ٤َٔ ضو٣ٍٍ جُكٍٛٞ ػ٠ِ جُٔرِؾ ًٛج ذح٤ٍُِز أٝ ذحُىٝالٌ

ٝجٍُٔٛف ج١ًٍُُٔ ال ٖإٔ ُِٔٞوع ك٤ٚ ُؿٜس جقٌحّ ًٛج جُطؼ٤ْٔ ئال ئيج ًحٕ جُٜىف هٍأز  جٍُٔٛف جُطؿح١ٌ

 !ذحُ٘ٞج٣ح ٤ُّٝ ذحُططر٤ن

 

ٍٓٛف ُر٘حٕ جألْح٢ْ  ٝك٢ جُطىجػ٤حش ػ٠ِ ْؼٍ ٍٚف جُىٝالٌ, ػ٘ى ئٗطالهس جإلْطلحوز ٖٓ أقٌحّ ضؼ٤ْٔ 

 :، ْٞف ٣ٌٕٞ ٛ٘حىٔٙٔ

 ٠ِد ٓطُج٣ى ػ٠ِ جُىٝالٌ ػ٠ِ ٓ٘ٛس Sayrafa  ٓٔح ٣ىكغ ذٓؼٍ جٍُٛف ٚؼٞوج (، ًٌٝٛج ْٞف(

  ضطوِٙ قٛس جُٔٞوع جُىٝال٣ٌس.

  ْٝػٍٜ ٓطُج٣ى ُِىٝالٌ ك٢ جُٓٞم جُٓٞوجء )ٓٔح ٣ىكغ ذحُىٝالٌ ٛر٠ٞح ( ًٌٝٛج ْٞف ٣طكؿْ قؿ

 !ذًٍس ًٛج جُطؼ٤ْٔ

 

جٕ جإلقطٌحٌ. جإلغ٤ٖ٘ ٓطٌح٤ِٖٓ, جُٓٞم ج١ًُ ٣طكٌْ ك٤ٚ ٍٓٛف ُر٘حٕ ٝج٥نٍ ج١ًُ ٣هٟغ ُُٔجؼ َػٍ

ٝضك٤َٔ  جُِٓطس ج٤ُٓح٤ْس ك٢ كِٜٗح  ٝجُالػر٤ٖ ٣ٓطل٤ىٕٝ ٖٓ جإلنطالف ك٢ جألوٝجٌ ٝجُٛالق٤حش ٖٓ أؾَ ئٗوحي

, (haircut)ًِلس ػ٤ِٔس جإلٗوحي ًٛٙ ٖٓ نالٍ ٓح ٣طْ ئْطوطحػٚ ٖٓ أَٚ ٝو٣ؼطٚ جُٔؼ٘ٞٗس ذحُىٝالٌ  جُٔٞوع

٣طكَٔ أػرحء ًٛج   (inflation) ٠ٞحش جُطٟه٤ٔس ٝجُٔٞج٠ٖ ٖٓ نالٍ ضحًَ هىٌضٚ جٍُٗجت٤س ذٓرد جُٟـ

 .جإلٗوحي جُٔىٍٓ ئهطٛحو٣ح  ٝٓؼ٤ٗ٤ح  



 

 

و. قحٌظ ٤ِْٔحٕ – ٣ّٞٛحش ٓطِّٛس ُر٘حء جُٔٓطورَ: دراسة -  

 َْ  ٖٓ ٣ُٞٛس   ٢ٛ ذ٤ٜ٘ٔح، ض٘حْر٢ ض٤ًٍد ج٠ُ أٝ جُؼٍٝذس، أٝ جُِر٘ح٣ٞٗس ج٠ُ ضٓط٘ى ًحٗص ْٞجء   ُر٘حٕ ٣ٞٛسُ  ٛ

 جُٔٓطورَ؟ ُر٘حء ضأ٢ٓ٤ْ ضأ٤َٚ ٖٓ ؾُء   أّ جُٔح٢ٞ،

ٍِ  ضطَٛ و٣ٍٛس ، أذى٣س   ُطٛرفَ  ضحٓس، ٓ٘ؿُز   ٚلس   ٢ٛ يجضٜح، ذكى ج٣ُُٜٞسُ  َٝٛ ح أّ ٝضٍجغ٘ح، غوحكط٘ح ذؿٞٛ  ٣ٞٛس أَّٜٗ

َّٕ  ٝجُطٍجًْ، جُر٘حء ه٤ى َّٕ  ًٔح ُٗؼٞذ٘ح، ج٤ُٓح٢ْ ٝذحإلؾطٔحع ٝجٌُٔحٕ، ذحُُٓحٕ ضطَّٛ ضرٌِٞٛح و٣٘ح٤ٓس ٝأ  أ

ِْ  ذأٗظٔسِ  ٓؿطٔؼحض٘ح ٝذؼالهس جُؼحّ ذحُٔؿحٍ ٠ٍٝٗٓس   ٝض٤ٍْهٜح، ضكووٜح ئٌٓح٤ٗس ٌْ  ٝذٍٗػ٤سِ  ذالوٗح، ك٢ جُُك

ِٖ  جُِٓطحشِ  ْٓ ٔطِٜح؟ ُٝق ًَ ْٞ  َق

َِ  ٣ٞٛس“ جأل٠ُٝ ج٣ُٜٞس، ٖٓ ٗٞػ٤ٖ ذ٤ٖ ٤ُِّٔٗ ٢ٌُ ٓل٢ِٛ، ًٛج جُٓإجٍ ْٛ  ُطر٣ٍٍ ي٣ٌؼس ضُٓطؼَٔ جُط٢ ”جُلَ

 .ٝجُؼحُْ جإله٤ِْ ٓغ جُوط٤ؼس غوحكس

َِ  ٣ٞٛس“ ٝجُػح٤ٗس ْٚ َٞ طلحػِس ”جُ ُٔ ٍِ  ك٢ ٝأ٣ٟح   ٌُٖ ٠رؼح ، جُٔح٢ٞ ك٢ َٝٓحٜٗح ٌٓحٜٗح ٓغ جُ َِ  جُكحٞ  !ٝجُٔٓطور

ٍُ  ٝجأل٠ُٝ رُٜح جُؿٔحػس، أٝ جُلٍو ٓح٤ٛس ٖٓ ؾُءج   ج٣َُّٜٞسَ  ضَؼطرِ َٓ لَس   ٝضَْك َِس   ٝغَوحك٤َِس ، ؾ٤٘٤س   ِٚ ِٓ ز   ًح َُ َ٘ؿ  ػرٍ غحذطس   ُٓ

، ٣َُّٞٛسِ  ػٖ جُٔىجكؼٕٞ ٣ٍٝضٌُ جُىٌٛٞ، أذىَ  ٝٓٓطٍٔز   جُؼٌٛٞ َِ ْٛ  ضأ٤ًى ك٢ جإلغ٢٘، أٝ جُى٢٘٣ جُرُؼىِ  ػ٠ِ جُلَ

ِِٜح ج٣ُٜٞس ٌُّ َٗ  .ٝضَ

َّٕ  ٌٝؿْ َٖ  أ َُ  جُِى٣ ٌِ َٗ ِٝؾىجِٗٚ، جُلٍوِ  ٣ّٞٛس ٖٓ ؾُءج   ٣ُ َّٕ  ئالّ  ٝ َٕ  أ ٣َِّٞطُُٚ  ٝٚحك٤ح ، ذكطح   و٤٘٣ح   ًحت٘ح   ٤ُّ جالٗٓح ٛٝ 

ُقٜح ًٔح جألذؼحِو، أقحو٣سَ  ٤ُٓص ٍَ ، ٣َط ُٝ ّٕ  ذحُوٍٞ جُرؼ َٕ  ج  جُى٢٘٣، ذحإلٗطٔحء جُطؼىو٣س ٣ٝهطٍٕٛٝ ضؼىو١، ذِى   ُر٘ح

 َٕ َِْكظٞ ِ   ػ٠ِ ُر٘ح٤ٗس؛ ٣َّٞٛحش أٌذغ ك٤َ ِ   ٝػ٠ِ ج٤ُٓٔك٢، جُؿحٗد ك٢ و٢٘٣ أْح  جُؿحٗد ك٢ ًٓٛر٢ أْح

 ٢ٛ ٝضؼٓل٤س ؛ ٓرطٌٞز   ضؼىو٣س   ،ٛ٘ح جُٔطٍٝقسُ  ٝجُطؼىو٣سُ  ٝجُى٣ٌَس، ج٤ُٗؼ٤س ج٤ُ٘ٓس، ج٤ُٓٔك٤س، ٢ٛ جإلْال٢ٓ،

ٍُ  كو١، جُطٞجتقِ  ذ٤ٖ ذحإلنطالفِ  جإلػطٍجفَ  ض٣ٍُىُ  ألٜٗح ٓرطٌٞز   ٌِ ْ٘ ََ  جُطؼىو٣سَ  ٝضُ َِّ  وجن ٍُ  ًٔح ٠حتلس، ًُ ٌِ ْ٘  ق٣ٍسَ  ضُ

َٖ  جإلنطالفِ  ذُك٣ٍَّس ضُطحُِدُ  ٢ٛٝ جُطحتل٤س، جُؿٔحػسِ  ٝقىزِ  ُٛحُِفِ  جُلٍوِ  ٔحٌْسَ  ٝضَطَر٠ََّ٘ جَُؿٔحػحشِ  ذ٤َْ  جإلْطرىجوِ  ُٓ

ََ  جإلنطالفِ  ٝٓ٘غ َِّ  وجن  .٠حتلس ًُ

ُٜ  ألٜٗح ضؼٓل٤س   ٢ٛ ٍِ َّٕ  ضَلط ََّ  أ طؿحٗٓس ، ٝجقىز   ن٤حٌجضُْٜ جُطحتلسِ  أكٍجوِ  ً ُٓ  َّٕ  ُٓهطِِلَس   ٢ٛ جَُه٤َحٌجشِ  ًٛٙ ٝأ

٘وَِطَؼس   ُٓ َٖ  أكٍجو   َن٤حٌجشِ  ػٖ ٝ  …أنٍٟ ٠ٞجتق ك٢ آن٣ٍ

ُْ  ”ُٓػٞٓس ضؼىو٣س ٣َّٞٛحش  “ ذاْْ ك٢ٜ ًُٜٝج ٍَ  ضُو٤ َِ ؼح َٓ   َ ْٛ  جالنطالف ٣ٔ٘غ جْطرىجو ك٤ٜح ٣ٓٞو ذ٣ٍٗس ، كَ

 .ٝجُطؼىو

 ج٤ُٓحو٣س جُىُٝس ُٝكوٞم أ٠ُٝ، ؾٜس ٖٓ جإلٗٓح٤ٗس، جُلٍو ُكوٞم جُؿٔحػس جكطٍجِ ضط٤ف ًٛٙ، جُٔ٘وٞٚس جُطؼىو٣س

 ًٛج ٣ٝ٘طرن …٤ٌُٞظ ٣كٌْ ذُػ٤ْ جُكُخ ٝضهطٍٛ جُطحتل٢ ذكُذٜح جُؿٔحػس ضهطٍٛ غْ أنٍٟ، ؾٜس ٖٓ

َّٕ . ُطكو٤وٜح ٣ٓؼ٠ َجٍ ٓح جّ جُطحتل٤س َؿَِرَطَُٚ  قوّنَ  ْٞجء ٠حتل٢، قُخ ًَ ػ٠ِ جألٍٓ ٌَ  ئ  جُلٍو ٣ّٞٛس ئنطٛح



 ذكن ٣طؼِن ْحذن ضؼٓق ج٠ُ ٟٓحف ضؼٓل٢ ٝجٌضٌحخ ٤ً٘ٞٗطٚ ك٢ أنٍٟ ألذؼحو جذطٓحٌ ٛٞ جُى٢٘٣، ذحإلٗطٔحء

ذُٚ  أٍٓ ٝٛٞ …ؾٔحػطٚ ػ٠ِ ٝجُطٍٔو ذحالٗٗوحم جُلٍو ًِّ  قط٠ ذَ كو١، ٣َُُِّٜٞس ذحُ٘ٓرس ٤ُّ ٝجُٞجهغ، جُطح٣ٌم ٣ٌُ

 ذ٤ٖ جُه١ِ …و٣ٍٛس أذى٣س ضٓطٍٔ ضحٓس، ٓ٘ؿُز ٣ُٜٞس ٝؾٞو كال! أ٣ٟح   جٌُٞجغ٤س جُؿ٤٘٤س جُرٛٔس ٓٓأُس ك٢

 ُر٘حٕ، ك٢ جُؿ٤٘٤س ُِٛرـ٤حش ػ٤ِٔس وٌجْس كركٓد ٝض٣ٍُٝ، ٗلحم ُر٘حٕ، ك٢ جًُٔٛر٢ ٝجالٗطٔحء جالغ٢٘ جالٗطٔحء

ْْ  ج٤ُٓٔك٤٤ٖ، ٝذو٤س ٝجُٔٞجٌٗس ٝجُٓ٘س ج٤ُٗؼس ٚرـ٤حش ذ٤ٖ كحٌم ال ُُِٜ ٌُ َ   ٖٓ ك َُ  ٝجُططحذنُ  ٝجقى، ؾ٢٘٤ أٚ ِٛ َ٣ 

شْ  ٤ًق ٣ظٍٜ جُكى٣ع ُر٘حٕ ٝضح٣ٌم%. 59 ج٠ُ ٍَ  قٓد ًٝٓٛرٜح، و٣حٗطٜح جٌُرٍٟ، جُؼحتالش ٖٓ جٌُػ٤ٍ َؿ٤َّ

 .ٝجُِٓطس ج٤ُٓحْس ظٍٝف

و ُر٘حٕ ك٢ ٛ٘حى ٤ُّ  جُل٤٘٤و٤٤ٖ ٖٓ جٍُٔٗم ٖؼٞخ ًَ ٝضُجٝؼ ضلحػَ ٗط٤ؿس ٢ٛ ٝجقىز جغ٤٘س ذَ جغ٤٘حش، ضؼىُّ

 غْ ج٤٣ٍُٖٓٞٓ جألَٚ ٝك٢ ٝجٌُِىجٕ ذح٣ٍُٓحٕ ٌٍٓٝج   ٝجُؼىٗح٤٤ٖٗ جُوكطح٤٤ٖٗ ج٠ُ جُٓح٤٤ٖٓ ج٠ُ جٌُ٘ؼح٤٤ٖٗ ج٠ُ

 ُٝر٘حٕ. جُٜ٘ىٝجٌٝٝذ٤س ٝجُٗؼٞخ جُوى٣ٔس، ٝج٤ُٖٔ ج٣ٍُٜٖ٘ ذ٤ٖ ٓح ذالو ك٢ جُؼ٤ٕ ػ٠ِ ضؼحهد ٓح ٝ ج٥ٌج٤٤ٖٓ،

 .جٍُٔٗم ٖؼٞخ ًَ ٝضُجٝؼ ضلحػَ ٗط٤ؿس ٢ٛ ٝجقىز ٓطىجنِس ئغ٤٘س ذَ ئغ٤٘حش، ُطؼىو أٌٞح ٤ُّ

، ًَ كل٢ ؛ كؼال   ٝٓطؼىوز ٓهطِلس ذأذؼحو ًٍٓرس ٣ٞٛس ك٢ٜ ج٤ُّٞ، ػحُْ ٣ٞٛس ٢ٛٝ ”جَُٞٚ ٣ٞٛس“ أٓح  ٕ  ئٗٓح

ًَِ٘س ، ٣ٞٛحش   ُر٘ح٢ٗ ًَ ٝك٢ ٝٓط٘ٞع ، ؿ٢٘   ضؼىو   طٓح  ٌأْٚ ُٔٓو١ جالٗطٔحء ج٠ُ جُٛـ٤ٍز، ػحتِطٚ ٖٓ ضرىأ ُٓ

ِٚ  أٝ ٝٓ٘طوطٚ، َؼس، ػحتِطِ َْ َٞ ُٔ َٛرِٚ ج٠ُ ٝٚٞال   جُ ًْ ِٚ، غْ َٓ  ّْٓٞٞ ٝٛٞ جالّ، ُٝـطٚ ػٍٝذطٚ ج٠ُ يُي ذؼى ٖٝٓ ِو٣حٗطِ

ِٕ  ػ٤ٗٚ، ٝأٗٔح٠ جُـًجت٤س ٤ًِْٞٝحضٚ ذه٤حٌجضٚ ُّٞ ٌَ ِٚ  ٝذِطَ  ٝذطرٌِٞ ج٣ٍُح٤ٞس، ٝجٗك٤حَجضِٚ ٝجُل٤٘س جُػوحك٤س يجتِوَطِ

٘لطفُ  ٓٓطِٜي   ٗلٓٚ، جُٞهص ك٢ ٝٛٞ ًرٍٟ، جٗٓح٤ٗس ذوٟح٣ح جٛطٔحٓحضٚ  ػٍٛ ك٢ ؾى٣ى، ًَ ػ٠ِ ٝجُوِد جُؼوَ ُٓ

 ٝجُركع ُإلذىجع ٝٛىف، ٤ًٌُز ضوىّ ٓح ٌَُ جٞحكس ٝٛٞ ٚـ٤ٍز، ه٣ٍس ػًٖ   ً٘ح٣س ك٤ٚ جالٌٜ أٚركص

ٍُ  ال ًحتٖ ٛٞ ٝجالذطٌحٌ، جُؿٞوز ٓؼح٤٣ٍ ٝجُطُجّ جُط٘حكّ كٟحؤٙ ٝجالنطٍجع، ِٛ ، ٝؾَٞوٙ ٣َهطَ ُٖ ُٕ  ذَ جُِى٣ َّٞ  ضطٌ

ِٚ  أذؼحوُ   ٝأٗٗططُٚ ن٤حٌجضُٚ ٝضطكىو ٝج٢ُٜ٘ٔ، جالهطٛحو١ ٝٓٞهؼٚ جْطٜالًٚ ٝذٔٓطٟٞ جُؼ٢ِٔ ذط٣ٌٞ٘ٚ ٖه٤ٛطِ

ِّ  ٖٓ ًحكس، جألذؼحو ًٛٙ ٞٞء ػ٠ِ  ٝجُٔ٘ظٞٓس جالٗطهحخ ٝأٗظٔسِ  جُى٣ٔٞهٍج٤٠س، جُك٤حز ٝآ٤ُحشِ  ج٤ُٓح٢ْ جُ٘ظح

 .جُؼحٓس ٝجُهىٓحش جٍُٔجكن ض٤٤ٍٓ أْح٤ُد ج٠ُ جُوح٤ٗٞٗس،

 َّٕ ٌَ  ئ  جألذؼحو ًُٜٙ ضؿ٤ٓىج   ك٤ٜح، جُؼحٓس ج٤ُٓحْحشُ  ضٌٕٞ ذإٔ ٠ٍٝٗٓ   ٝجَوٛحٌٛح، جالٗٓح٤ٗس جُٔؿطٔؼحشِ  جْطوٍج

 .ٝجنطالكحضٜح ُط٘ٞػٜح ٝجٗؼٌحْح   ؾ٤ٔؼٜح،

، ُر٘ح٢ٗ   ًَ ك٢ أٗٚ جُكو٤وسُ   ْ  ضٍجًْ ًٛج جالْالّ، ٖٓ ٢ٖء ٤ٓٓك٢، ُر٘ح٢ٗ ًَ ك٢ ًٔح ج٤ُٓٔك٤س، ٖٓ ٢ٖء ُِٓٓ

ٍ   ٝٛٞ جٌُر٤ٍ، ُر٘حٕ وُٝس ػٍٔ ٖٓ ْ٘س ٓثس نالٍ ضْ  .٣ٝطوىّ ٣طْٞغ ٓؿح

َّٕ  ٝجُٞجهغ، جُكو٤وس جٌٜ ٝػ٠ِ ٓحشِ  ٖٓ جُك٢، جُك٤ُ ًٛج كا ِّٞ ِٚ  ْحٛٔص هى ُر٘حٕ، ك٢ جُٔٗطٍى جُؼ٤ٕ ٓو  ذِ

 جُك٢ جُك٤ُ ًٛج جُٔهطِلس، جُِر٘ح٤ٗس جُؿحٓؼحش ٝك٢ جٌُحغ٤ٌ٤ُٞس جُطؼ٤ِْ ٓإْٓحش ك٢ ٜٓ٘ح، هْٓ ضٍذ٠َّ ػ٤ِٔس   ٗهد  

فُّ  ال أٓحٗس ٝٛٞ ُٚ جٍُؾحء ٝٓلطحـ ُر٘حٕ ٓٓطورَ ٛٞ جُٔٗطٍى، جُؼ٤ٕ ٖٓ ِٛ  .ػٜ٘ح جُطه٢ِ ٣َ

 



 غح٤ٗس، ؾٜس ٖٓ جُـٍخ وٍٝ ٝذ٤ٖ ٝذ٤ْٜ٘ أ٠ُٝ، ؾٜس ٖٓ ذ٤ْٜ٘ ك٤ٔح جُوط٤ؼس، ذػوحكس ٝػٍخ ُر٘ح٤ٕٗٞ ضٍِٔ ُوى

َوز، ُر٘ح٣ٞٗس ٚلحء ذاْْ ٍٓز ػى٣ىز؛ ٍٓجش ٟٓص ػحّ ٓثس نالٍ طٗىِّ  جُو٤ٓٞس، ذحْْ ٝغحُػس ج٤ُٓحٌ ذحْْ ٝغح٤ٗس ُٓ

 …جالْالّ ذحْْ ٝنحٓٓس ٝجُؿ٘ٞخ، جُٗٔحٍ ذ٤ٖ ُِطٞجَٕ وػٞز ذحْْ ٌٝجذؼس

 ٍٖه٤س، جٖطٍج٤ًس وٍٝ ٓٞجؾٜس ك٢ ؿٍذ٤س ٤ًُٗٞٞح٤ُس وٍٝ ه٤حّ ٍٓقِس ك٢ ًحٗطح ُٜح ٝجُىػٞز ضِي، جُوط٤ؼس كػوحكس

 ذحٗوٟحء جٗو٠ٟ ٓح٤ٞح   أٚركص غوحكس ٢ٛٝ ٝو٢ُٝ، جه٢ٔ٤ِ الْطوطحخ ْٝؼ٢ ذحٌوز، قٍخ ٓؼ٣ٌٍٜٓح ذ٤ٖ

 …ظٍٝكٜح

 ٝه٤ٔٚ، جُؼٍٛ ٗطحم نحٌؼ ٗؼ٤ٕ ٝػٍذ٤س ُر٘ح٤ٗس ًٔؿطٔؼحش ٝأٗ٘ح ٓ٘ح، ؿلِس ك٢ ضـ٤ٍ هى جُؼحُْ ذإٔ ٝجُٞجٞف

ٍَ  أْثِطُ٘ح ِٞذَطَُ٘ح جُؼحُْ، أْثَِِسِ  ؿ٤ ٍَ  ٝأؾ  .جُؼحُْ أؾٞذس ؿ٤

 ٗٓوح   ٣ؼٌّ ئوٓحؾ٢، ٢ًٗٞ ً٘ظحّ جُؼُٞٔس ٝضىجٛٔ٘ح ٝجالْطٜالى، جُك٤حز ١ٔٗ ك٢ ضـ٤٤ٍج   ضلٍٜ هحوٓس جُكىجغس

ََ  ٣ٝؼ٤ى ؾى٣ىج ، ٝه٤ٔ٤ح   جهطٛحو٣ح   ٍَ  ج٤ُٓح٤ْسِ  جألٗظٔسِ  ض٤ٌٗ ، ٝأٌٖح ٍِ َٝ  جُط٢ جُكى٣ػس، ج٤٘٠ُٞسِ  جُىُٝسِ  ٖٓ كحٗطوِ٘ح جُُى

ٛح ٍُ َ   ج٠ُ ج٤ُٓحو٣س، ج٤ُٓح٤ْس جُكٌٞٓس ضُى٣  ٠ر٤ؼس ٝضـ٤ٍش جإلوج٣ٌس، جُكٌٞٓحش ٢ٛ جُكٌٞٓحش، ٖٓ ؾى٣ى   ٌٖ

ِِٞٗٚ ك٢ ٚ٘حػ٢ ٓ٘طٞؼ أل١ جُٟٔحكس جُو٤ٔس ٝضًٍُش ٌذك٤طٜح، ٝٓٛحوٌ جإلٗطحؾ٤س جُؼ٤ِٔس ٌَ ٍِك٢، ُٓ ْؼ َٔ  جُ

شْ  ٍَ ٍُ  ٝضـ٤َّ َُ  ٝأ٣َُِصْ  أْٞجهِٜح، ٝقىٝوُ  جُطِؿحٌزِ  أٌٖح ً  ٍِ ٍِ  ٝجُكىٝوِ  جُؼٞجتنِ  أٌٖح َِ  جُِٓغِ  الٗطوح  ٝجٍُْح٤ٓ

ٍ   جال٤ٌٞسُ  ٝجٌٍُزُ  ػح٤ُٔس ، جُؼُِّٞ  ػح٤ُٔس ، جُٔؼِٞٓسُ  ٝجُػوحكِس، ٝجُؼِِّٞ  ٝجألكٍجوِ   ذ٣ُحوزِ  ٓكٌٞٓس   ٝجقى ، ٓؿح

ِٚ  ٝضٗؿ٤غِ  جُلٍوِ  ئٗطحؾ٤سِ   ٢ٛ؛ ه٤ٔ٤س ٓٓطؿىجش أٌذؼس جًٌُٞد ػُٞٔس ْٝٔحش. ئذىجػحضِٚ ٝقٔح٣سِ  ئذطٌحٌجضِ

 ٖٓ يُي ٣ٓططرغ ٓح ٓغ ئذىجع، ٌَُ ًٔ٘طِؽ جهطٛحو٣س ه٤ٔس ٌُٜ٘ح جناله٤س، ه٤ٔس جالٗٓح٤ٗس، ٝه٤ٔطٚ ق٣ٍطٚ جُلٍو، •

 .جذىجػٚ ٝكٟحء ق٣ٍطٚ ٠ٍٖٝ جُٓٞجء ػ٠ِ ضإٖٓ ٤ْح٤ْس، أٗظٔس ضأ٤ٖٓ

 جُؿٞوز ذٔؼح٤٣ٍ ٝجالُطُجّ ٝجالضوحٕ جُٞهص النطٛحٌ ٝجٍُٓػس جالٗطحؼ ًػحكس ٖٓ ضؼ٤٘ٚ ذٔح جالٗطحؾ٤س، •

 .ٝٓٞجٚلحضٜح

ٌٍَز   ِْٝغ   ؾى٣ىز، قحؾحش   آكحمَ  ٣ٝلطف ؾى٣ىز   أوٝجش   نِنَ  ٣ٓطٞك٢ ذٔح جُؼ٢ِٔ جُركع ػرٍ جالذطٌحٌ • رطَ غُ  ُٓ ِّْ ٞ٣ٝ 

 .جالْطٜالى هحػىزَ 

ْ٘طِؽُ  ذٔح جُط٘حك٤ٓس • مُ  ِْؼح   ٣ُ َّٞ ٌ   ٓطحقس   ٝضٌٕٞ ٝٝظحتلٜح، ذُٔج٣حٛح ضَطَلَ  .جالؾطٔحػ٤س جٍُٗجتف ألْٝغ ض٘حك٤ٓس   ذأْؼح

٣َِّٞط٘ح ٝضؿى٣ى  ك٢ جُؼُٞٔس ج١ ”جُؼٌٞذس“ جٖطوحهح   ٠ٔٓ٣ ٓح جٝ جُؼُٞٔس، ك٢ جالٗهٍج٠ ٣َططِدُ  جُؼٍذ٤س، جُِر٘ح٤ٗس ٛ

 ٓٞجؾٜطٜح، ال وجنِٜح ٖٓ جُط٘حكّ ذَ ٓؼٜح، جُوط٤ؼس ال ج٤ُٓح٤ْس، ٍٓضٌُجضٜح ذطأ٤ٖٓ ٝجالُطُجّ جُؼٍخ كٟحء

 جُؼح٢ُ ضؼ٤ِٔ٘ح ٝضكى٣ع جُطؼ٤ٔ٤ِس، ذٍجٓؿ٘ح ضأ٤َٛ ٝئػحوز ذطٓحٌػٜح، جالٗرٜحٌ ال ُٔٞجًرطٜح جالٗطحؾ٤س ٣َٝحوز

 ٌٝكغ جُو٢ٓٞ جُ٘حضؽ ٣َٝحوز جالهطٛحو١ جُ٘ٔٞ ك٢ أْح٤ْح   ػحٓال   جُؼ٢ِٔ جُركع ٝؾؼَ ئٗؿحَجضٜح، ٖٓ ُالْطلحوز

 .ٓٞج٤٘٠٘ح ٓؼ٤ٗس ٓٓطٟٞ

  



 

 ٝإٔ ذًجضٚ، ًٔرىع ذحُلٍو ٗؼطٍف إٔ ٛٞ كؼِٚ ٗٓطط٤غ ٓح ٌكٟٜح، أٝ جُؼُٞٔس هرٍٞ ذ٤ٖ جالنط٤حٌ ضٍف ِٗٔي ال

 ٝٗ٘ؼْ جٗؿحَجضٜح ك٢ ك٘ٓحْٛ ٝجالذطٌحٌ، ٝجُط٘حك٤ٓس جالٗطحؾ٤س ٌكغ ٓٞهغ ٖٓ ذٜح، ُالٗهٍج٠ ٖٝرحذ٘ح ٖؼر٘ح ٗإَٛ

 .ذػٔحٌٛح

 ق٤ٖ ٢ٛٝ جُٔٓطورَ، ُر٘حء ٌٖٝس ضٌٕٞ جٕ ٝغح٤ٗح   ”ٌقرس َٝٚ ٣ٞٛس“ جٝال   ضٌٕٞ إٔ ٛٞ ٣َُّٞٛط٘ح ضؿى٣ى ٠ٍٖ جٕ

 ٍٓٗٝع ُطٛرف جُوحضِس، ج٣ُٜٞحش ٓؼِٞف ج٤ٖٓ ٌأ١ ػ٠ِ أٝ جُٔط٘حقٍز ج٣ُٜٞحش ٍٚجع ضطؿحَٝ ًًُي، ضٌٕٞ

ٜٜٞٗ  ُُِٚ ِٔ  الْططحُس آنٍ، ٝؾٜح   ئالَّ  قو٤وس ك٤ِٓص جُٔأَٝٓس جأله٤ِحش ٣َّٞٛحش ٝأٓح ٝؾحٓؼس ، ًٍٓرس   ٣ٞٛس   ضَْك

 .ٝٓأَه٘ح جَٓحض٘ح

 َّٕ  ًلحءز ٠ٍُٝٗ ذَ ككٓد، جُؼُٞٔس ه٤ْ ُ٘ظحّ كو١، ٤ُّ ٤ًٗٞح   ٠ٍٖح   أٚركص جألْح٤ْس، ٝقوٞهٚ جُلٍو ق٣ٍس ئ

 جُط٢ جُلٍوج٤ٗس، ُكٔح٣س جٗٔح٠ح   جُكٌْ ٝجٗظٔس ج٤ُٓحْس ٝجٚركص ٌٝذك٤طٜح، جٗطحؾ٤طٜح ٝٓٓطٟٞ يجضٜح جُؼُٞٔس

 جذكحغٚ ٍٝٓجًُ جُؼحُْ ػٞجْٚ ًَ ك٢ جُكو٤و٤س، جٍُٛجع ٓؿحالش ٌِٖص جُط٢ ٝجالذطٌحٌجش، جالذىجػحش ض٘طؽ

 .ك٤ٜح جُوٍجٌ ٚ٘حػس ٍٝٓجًُ ٝؾحٓؼحضٚ،

ُْٝ ٕ ِّٞ ٌَ ٌَّ ذَ كؼ٤ِس، قٍٝذح   ”جُكٟحٌجش ٍٚجع“ ٣ُ  ٌَٝٓٞ ٗظ٣ٍحش ك٤ٜح، ضطٛحٌع ج٣ى٣ُٞٞؾ٤س ٓ٘ظٞٓحش ٖ

 ٣طحٍ ضٞجَٕ أ١ ْحقحضٚ، ػٖ ٣ـ٤د ك٤ٔح ٝكٟحت٤حش، ًٝطد كطحٟٝ ٝػٔحوٙ ًٍٝج٤ٛحش، ٝػٞج٠ق ٝػوحتى

 ٣طرىٟ ًٔح ٍٚجػحضٜح، ذطو٤٘حش ضؼحوٍ أ١ جٝ جُٔطوحضِس، ُِوٟٞ ٓؼوٍٞ ض٘حْد ٝأ١ جُٔطوحذِس، جُٔؼٌٍٓجش

 .ضِي جُُٔػٞٓس جُكٍخ ك٢ جُٔ٘ه٠ٍس ُأل٠ٍجف جُىجػٔس جالهطٛحوجش ٓوحٌٗس ػ٘ى جُلحوـ جالنطالٍ

 ضوىٜٓح وٌؾحش ٝقٓد ٝٗهرْٜ، جُؼحُْ ٖؼٞخ ٌُٖ جُطح٣ٌه٤س، ْٜٝ٘٘ح جُر٣ٍٗس هٞج٤ٖٗ ٖٓ هحٕٗٞ جٍُٛجع

 ٖٓ ٣ٝطأذى ٗطحتؽ، أٝ قٍِٞ ذىٕٝ ٣ٝٓطٍٔ ٣ىٍٓ، ٢ٌُ ٣رىأ ج١ًُ ج٣ُٜٞحش ٍٚجع ػوٞو ًٓ٘ ضًٍص ٝقٟحٌضٜح،

 .جُهٓحٌز ذطؼْ ٍٓ ك٤ٚ، ٍٗٛ أ١ ٠ؼْ الٕ ٗط٤ؿس ج١ نٞٞٚ ٖٓ ضطكَٛ ٝال ؾ٤َ، ج٠ُ ؾ٤َ

 

 نافذة على فكر كمال جنبالط: -

 آراء ومواقف: 

 ازمة حكومة ام ازمة سلطة 

 النظام ازمة فً تنعكس مبادئ وازمة ، رجال ازمة هً ، عامة السلطة وازمة ، وتؤلٌفها الحكومة ازمة ان"

 لبنان والدة ٌسبق الذي" المرٌض للرجل" البطٌا الموت هذا القدٌم لبنان وموت نزاع مرحلة فً فنحن. ذاته

 قبل الوطنٌة واالتجاهات المبادئ تؤلٌؾ لمفارقات االطالق على تحمسنا عدم الناس ٌالحظ عندما لذا. الجدٌد

 ... حامٌة الجنازة" الدارج المثل ، بال كل وعلى بالنا على ٌخطر ، النسبٌة ووبرودتنا آخر، شًء اي وفوق

 ال ام الحكومة فً نشارك ان ٌهمنا وال ، بالدعاٌات ننخدع ال الننا ، عنده نزال وال الصحٌح، موقفنا هو هذا

 اال نشترك ان  نرٌد ال: نقول ان دٌموقراطً وجهاز  برلمانً نظام فً الحرٌة كل لنا لٌس النه  ، نشارك



 تعطل التً المنحرفة الجهات نسمً وان ، حال كل فً تتحقق ان ٌجب التً المطالب تحدٌد استطعنا  اذا

 . الوطنٌة والمطالب االهداؾ هذه تحقٌق

 (272. ص االول الجزء – ومواقؾ ولقاءات مإتمرات عبر الوطن الى دعوة كتاب:  المرجع)

  المجتمع توافق ومشاركة ارادات معٌنة 

 وسبب.  مراحله احدى فً تبرز التً والسٌاسٌة االجتماعٌة العقابد من واكبر اوسع بخطى ٌسٌر التارٌخ ان

 ، الوجود الى تبرز عندما ، التقدم فً وطلٌعٌة  وتعددٌة متطورة تكون التً العقابدٌة او االٌدٌولوجٌة ان ذلك

 كل فً االصٌلة التجرٌبٌة الروح عن بها تبتعد واسالٌب ومفاهٌم قواعد فً وتتحجر تتجمد ان من تلبث ال

 مناسبة من اكثر فً لٌنٌن الٌها ٌشٌر التً البراؼماتٌكٌة الذهنٌة هذه وعن ، ومتطور ناضج بشري عمل

 السٌاسٌة العقابد ٌصٌب ، باستمرار والمتؽٌر المتبدل الواقع عن واالبتعاد والتعقد التحجر وخطر ومكان

 العلم الن ، جدا   بسٌط  لسبب  ، ذاته العلم ومفاهٌم والعلم العلمٌة النظرٌات ٌصٌب مما اكثر واالجتماعٌة

 الى بالعلماء تدفع  السابقة القابمة العلمٌة النظرٌة  تناقض تجربة فكل. شًء كل فً واالختبار التجربة ٌتبنى

 . التناقضات هذه واقع تفسر ان بمكنها جدٌدة  نظرٌة تكوٌن

 كل فً التناقضات جمٌع وتفاعل اعتماد االعتبار فً تؤخذ التً الصحٌحة العلمٌة المواجهة هذه من

 ٌجب وما ، ذاته والتراث  الحضارة وتطور االجتماعٌة والشخصٌة البشرٌة الشخصٌة تإلؾ التً المستوٌات

 . المعاصر االنسان حٌاة فً ٌتحقق ان

 (275. ص االنسانٌة العدالة رسالتً  كتاب: المرجع)

 

 

 من اقواله: 

  لك االرض والمٌاه 

  لبنان مٌاه فهً بنً ٌا المٌاه هذه امسك

 ، ؼناء جنة فً وانت

  لبنان فً اال ، كالثاعبٌن تلفك الصحراء اتجهت اٌنما ، الشرق اقطار جمٌع فً حولك القاحلة الصحراء

 والباروك والصفا وافقا قادٌشا مٌاه ، المٌاه وهذه االرض عروق فً ٌجري الذي الدم النه الماء على احرص

 .البحر الى السماء اعالً من تنحدر ، لبنان حٌاة هً ، واللٌطانً والعاصً

 .الرب وارز حرمون وجبل السوداء والقرنة  صنٌن ارض ومن

 ...والروح والجسد الٌد طهارة فً القوة فان المٌاه، كهذه طاهرا كن



ٌّرا   كن  نحو امامك الصاعدة الطرٌق جانبً على الخٌر اؼرس ، االخالق وسمو ، الروحانٌة منك تشع خ

 الفرح ، الباكر الصباح فً تزؼرد عندما لبنان كمٌاه جذال   فرحا   كن. ؼّناء حولك جنابن الدنٌا واجعل.  النور

 .وطمؤنٌنة لقوة  مصدر

 حصى حفنة فً وشجرة..  القاحلة الٌبوسة من والخضرة ، الموت من  الحٌاة فتنبت لبنان كمٌاه خالقا   كن

 .الجدود رفات من مزٌج فهً ، بٌدك بنً ٌا التربة هذه امسك. وتراب

 منك، والحٌوٌة الٌك القوة تمر منها....  تتجزأ ال واحدة فهً. والمسلم والدرزي المسٌحً دم بها  لقدامتزج

 ."منها وانت ملكك هً... عروقك فً والدم

 (23. ص"  االنسان زاد المعرفة" كتابه: المرجع)

 

  الشرعة السٌاسٌة 

  الٌونانً الحكٌم تعبٌر حد على ، االخٌر الممتاز العلم نجعلها ان علٌنا السٌاسة نصحح ان اردنا ان

 والنفسً والمعنوي  االخالقً العسٌر واالمتحان. االخرى العلوم لجمٌع تتوٌجا   جعلها الذي" فٌتاؼورس"

 الذٌن السٌاسٌٌن من كثٌرا   عصرنا فً رأٌنا مرة من وكم  ، الحقٌقٌة النخبة ارباب اال الٌه ٌعبر ال الذي

 فعلوا ما ففعلوا  الشعوب قٌادة مرتبة الى وصلوا قد ، العظمة جنون بعضم ٌصٌب وربما ، االتزان ٌعوزهم

 . تصرفهم مرارة الناس وذاق

 تبرز ان تستطع لم واذا. الٌوم ٌحصل كما ، الخدمات لٌست  مفهومً فً والنخبة النخبة لحكم ادعو انا

 ان اذن ٌمكن فكٌؾ ، العمٌق والفكري واالخالقً النفسانً واالختبار االمتحان خالل من الحقٌقٌة النخبة

 ٌستطٌع وكٌؾ ، الدٌموقراطٌٌن تحدٌد حد على الشعب مصلحة وألجل الشعب بواسطة  الشعب حكم ٌصلح

 الحالة هذه فً انهم...  الحقٌقٌة الشعب مصلحة هً ما ٌعرفوا ان متاهاتهم فً ٌقودونه والذٌن الشعب

 ." الحفرة فً الوقوع الجمٌع ونهاٌة" اعمى ٌقودهم عمٌان" االنجٌل تعبٌر حد على ٌشبهون

 (66.  ص"  االنسان زاد المعرفة" كتاب: المرجع)

 

 : هكذا نكافح ؼالء المعٌشةمطالب ومشارٌع اصالحٌة -

 االجور بزٌادة ٌتم ال وهذا ، اللبنانً للشعب واالساسٌة الكبرى االجتماعٌة المطالب العهد ٌحقق ان نؤمل

 بل ، بلؽت مهما االجور زٌادة اساس على ٌحل ال المشكلة اساس ان نعتقد ونحن.  االخرى دون معٌنة لفبات

 :اهمها ربٌسٌة اسس على

 ٌوجد  العالم بلدان كل ففً.  للتاجر% 5 ٌتجاوز ال ربح وتؤمٌن ، البالد فً الحاجٌات كل تسعٌر -2

 للحاجٌات تسعٌرة

 اكثر اصبح لبنان فً العلم فاحتكار ، مجانا للجمٌع ٌإمن ان ٌجب الذي التعلٌم قضٌة ثم من  هناك -0

  تجارة من



 على الدولة تضعها لتسعٌرة خاضعا   المنزل صاحب ٌجعل قانون  وضع ٌجب حٌث السكن قضٌة -1

 شعبٌة مساكن انشاء سٌاسة اعتماد ٌجب كما. بنابه تكالٌؾ من% 5 نسبة تتجاوز ال ان ٌجب والتً ، بٌته

 . طوٌلة آجال على تقسط معقولة بؤسعار للمحتاجٌن

 استٌراد تؤمٌم ان.  العالم فً لهما مثٌل ال واحتكار استثمار موضع تزال ال التً االدوٌة قضٌة -2

 .طابل دون تحته رزح طالما ثقٌال عببا   اللبنانً كاهل عن ٌزٌل  الدواء

 تصل ضرابب الحماٌة شعار تحت الشعب على ٌفرضون والتجار الصناعٌٌن كبار من فبة هناك -3

 ومشاركة المصانع تؤسٌس فً مباشرة الدولة بتدخل اال تحل ال القضٌة وهذه%. 256 و 246  الى احٌانا  

 .وتصرٌفها انتاجها وتحسٌن ادارتها فً الصناعٌٌن

 . المعٌشة ألزمة وجذرٌا   معقوال   حال   تإمن التً االمور هً هذه

 (225. ص – االول الجزء – ومواقؾ ولقاءات مإتمرات عبر الوطن الى دعوة كتابه: المرجع)

 

 –جرٌدة النهار  -المضلّلة؟  األخبار ونشر ابتكار االصطناعً للذكاء ٌمكن هل: علوم وتكنولوجٌا -

 0602كانون االول  64

 من زاد ما سرٌع، وقت فً واسع بشكل باالنتشار أنواعها، مختلؾ على لألخبار، التكنولوجً التطّور سمح

 .انتشارها فً أٌضا   ٌُساهم أو المتلّقً ٌصّدقها قد التً والمضلِّلة، الكاذبة األخبار# انتشار احتمال

ٌّات الّسرٌع التقّدم ظلّ  وفً  عن كبٌر بشكل مسإولة تكنولوجٌا#ال هذه أصبحت االصطناعً، الذكاء# لتقن

 .تكذٌبها أو األخبار هذه نشر

ٌّن مقاال  " واالستشراؾ للبحث االصطناعً الذكاء صحافة" مإّسسة موقع نشر فقد  الذكاء قدرة ٌُب

 مقاطع إنتاج االصطناعً للذكاء ٌمكن" أنه وأّكد والكاذبة، المضلّلة األخبار إلنتاج التطّور على االصطناعً

ٌّة بطرٌقة ملفّقة صورا   أو كاذبة فٌدٌو  الوهم" أو" العمٌق التزٌٌؾ" تسّمى جدٌدة تقنٌة باستخدام للؽاٌة احتراف

 أو بالّصورة التالعب طرٌق عن كاذبة أدلّة وتقدٌم آخر شخص جسد على شخص وجه وضع مثل ،"العمٌق

 ".الّصوت

 

ٌّة وبرامج أدوات ابتكار تمّ  بؤّنه المقال وأفاد ٌّات على تعتمد تكنولوج ٌّة دقٌقة خوارزم  عن للكشؾ وذك

 .لنشرها ال المضلّلة المعلومات لمكافحة تستخدم لكنها أٌضا ، االصطناعً الذكاء باستخدام الكاذبة، األخبار

 Full" شركة ،"The Factual"، "Logically" تطبٌق: الكاذبة األخبار عن تكشؾ التً األدوات وأبرز

Fact"، "Sensity AI "وؼٌرها. 

 



 –ؾ٣ٍىز جٍُٗم جال١ْٝ  - «ًٌٞٝٗح»ْالـ ؾى٣ى ٞى «... جإلٗطٍك٤ٍٕٝ»ذهحل :  وغذاءصحة  -

90/21/1912 

 جألٗق، ك٢ جُٔ٘حػ٢ ٝجُؿٜحَ« 20 – ًٞك٤ى» ذ٤ٖ جُٔؼًٍس ك٢ جُٔرٌٍز جألقىجظ ػ٠ِ ؾى٣ىج   ٞٞءج   جُؼِٔحء أُو٠

 جُهال٣ح أٗٞجع ؾ٤ٔغ» إٔ جُر٣ٍطح٤ٗس ٤ًٗٞحَْ ؾحٓؼس ك٢ جُهرٍجء ٝٝؾى. ُِل٤ٍِٝ ٌت٤ٓ٤س ونٍٞ ٗوطس ٝٛٞ

 ٖٝٓ. «جُؼىٟٝ ٖٓ أػ٠ِ ٓٓط٣ٞحش ٣ىػْ ٝجإلكٍج٣َس، جُٜىذ٤س جُهال٣ح ٓػَ ذؼٟٜح، ٝإٔ ُِؼىٟٝ ٓؼٍٞس جألٗل٤س

 ك٤ٍِٝ ٓغ جألٗق ذطحٗس ذٜح ضطلحػَ جُط٢ جُط٣ٍوس ٝؾىٝج جألٗق، ُهال٣ح جُٔ٘حػ٤س جالْطؿحذس ضكى٣ى نالٍ

 ك٢ «جإلٗطٍك٤ٍٕٝ» ٓحوز ٣ٓطهىّ ٍُِٜٔ ػالؾح   ٝجهطٍقٞج ،«20 – ًٞك٤ى» ٣ٓرد ج١ًُ جُٔٓطؿى، «ًٌٞٝٗح»

 .ذهحل ٌَٖ

 

 جضهًضٜح جُط٢ جألن٤ٍز جُهطٞز ،«٤ٌ٤٘٤ًٖٓٞٗ ٤ٗطٍٗ» ٓؿِس ك٢ أّٓ ٖٓ أٍٝ ٍُٗٗش جُط٢ جُىٌجْس، ٝضؼَُ

 جٗطٗحٌ ٖٓ جُكى ُٔكحُٝس جُٔطحؾٍ ٝك٢ جُؼحّ جُ٘وَ ْٝحتَ ك٢ جُٞؾٚ أه٘ؼس جْطهىجّ ُلٍٜ جُر٣ٍطح٤ٗس جُكٌٞٓس

 .جُل٤ٍِٝ

 

 ٍٗٗٙ ضو٣ٍٍ ك٢ جُىٌجْس هحو ج١ًُ ٤ًٗٞحَْ، ذؿحٓؼس جُطر٤س جُؼِّٞ ٤ًِس ٖٓ وٌٗحٕ، ٣ًٍٓطٞكٍ جُىًطٌٞ ٣ٝوٍٞ

 جُؼالؾحش ضط٣ٍٞ ك٢ ضٓحػى إٔ ٣ٌٖٔ جُ٘طحتؽ» ئٕ جُىٌجْس، ٍٗٗ ٓغ ذحُطُجٖٓ ُِؿحٓؼس جإلٌُط٢ٍٗٝ جُٔٞهغ

 أ٤ٔٛس ٣ؼَُ ٓح ْٞجء، قى ػ٠ِ ٝئ٤ٌ٤٘٤ًِس ػ٤ِٔس ألْرحخ ٌت٢ٓ٤ ذكع ًٝٛج جُؼىٟٝ، ٖٓ ُِٞهح٣س جُٔٓطور٤ِس

 جُؿٜحَ ذ٤ٖ جُٔؼًٍس ٗط٤ؿس ضٌٕٞ إٔ جٌُٖٔٔ ٖٓ: »٤ٟ٣ٝق. «جُل٤ٍِٝ جٗطوحٍ ُطو٤َِ جُٞؾٚ أؿط٤س جٌضىجء

 كوى ذٍٓػس جْطٜىجكٜح ضْ ٝئيج ٍُِٜٔ، ٜٓٔح   ٓكىوج   ُألٗق جُٔهح٢٠ جُـٗحء ك٢ ٝجُل٤ٍِٝ جُلط١ٍ جُٔ٘حػ٢

 .«جُؼىٟٝ ٖٓ جُكى ك٢ ضٓحػى

 

 ٓطوىٓس ضو٤٘حش ٝجْطهىٓٞج ج٣ٍُٔٝ أٗق نُػس ٓحوز ٖٓ ٗٔص جألٗق ُرطحٗس ٗٔٞيؾح   جُؼِٔحء ٝجْطهىّ

 ػِْ ك٢ جُٔطه٤ٖٛٛ ك٣ٍن هحّ غْ جُٔلٍوز، جُهال٣ح ٓٓطٟٞ ػ٠ِ جُٔ٘حػ٤س ٝجالْطؿحذحش جُؼىٟٝ ُطٗه٤ٙ

 جُٔٛحذس، جُهال٣ح ُٓجٌع ك٢ جُٔ٘طؿس جُرٍٝض٤٘حش ؾ٤ٔغ ذو٤حِ جُٜٞجء ٓؿٍٟ ٝذ٤ُٞٞؾ٤ح ٝجُؿ٤ّ٘ٞ جُٔ٘حػس

 جُٟٔحوز جُٔٞجو ػ٤ِٜح ض٤ٜٖٔ ه٣ٞس، ٓ٘حػ٤س جْطؿحذس ئٗطحؼ نالٍ ٖٓ ُِؼىٟٝ ضٓطؿ٤د جألٗل٤س جُهال٣ح إٔ ٝٝؾىٝج

 ػ٠ِ ج٠ٍُٞٔ وٌجْحش ك٢ «جإلٗطٍك٤ٍٕٝ» جْطؿحذس ئغرحش ٝضْ. «جإلٗطٍك٤ٍٕٝ» ذحْْ جُٔؼٍٝكس ُِل٤ٍْٝحش

. جالْطؿحذس ًٛٙ ضرىأ أ٣ٖ ٖٓ جُٞجٞف ؿ٤ٍ ٖٝٓ جُك٤حز، ٣ٜىو ج١ًُ أٝ «جُٗى٣ى ًٞك٤ى» ٞى ْٜٓ ٝهحت٢ ػحَٓ أٜٗح

 ٖٓ جُٔرٌٍز جٍُٔجقَ ك٢ ُألٗق جُٔهح٢٠ جُـٗحء ك٢ ضرىأ «جإلٗطٍك٤ٍٕٝ» جْطؿحذس إٔ ئ٠ُ جُىٌجْس ٗطحتؽ ٝض٤ٍٗ

 .جُؼىٟٝ

 

 ك٢ ُطرىأ أ٠ٍٞ ٝهطح   ضٓطـٍم جإلٗطٍك٤ٍٕٝ جْطؿحذس إٔ ٌأ٣٘ح أٗ٘ح ُالٛطٔحّ، جُٔػ٤ٍ ٖٓ: »وٌٗحٕ جُىًطٌٞ ٣ٝوٍٞ

 جُٔٓطؿى ًٌٞٝٗح إٔ ئ٠ُ ٤ٗ٣ٍ ٓح جإلٗلُِٞٗج، ٓػَ جألنٍٟ، جُط٘ل٢ٓ جُؿٜحَ ذل٤ٍْٝحش جُٔٛحذس جألٗل٤س جُهال٣ح

 جالْطؿحذس، ًٛٙ ئٗٗحء ذٔؿٍو يُي، ٝٓغ: »٤ٟ٣ٝق. «جُٔرٌٍز جٍُٔجقَ ك٢ جالْطؿحذس ًٛٙ ُطه٣ٍد ٠ٍم ُى٣ٚ

 أٗٚ ٝؾىٗح جإلٚحذس، هرَ جإلٗطٍك٤ٍٕٝ أٞل٘ح ػ٘ىٓح ًٛج، ٓغ ٝضٔح٤ٖح   جُل٤ٍِٝ، ضٌحغٍ ئػحهس ك٢ جإلٗطٍك٤ٍٕٝ ذىأ

 ػ٤ِٜح جُٔٞجكوس ضٔص جُط٢ جإلٗطٍك٤ٍٕٝ، جْطهىجّ ئػحوز ئٌٓح٤ٗس ٣لطف ًٝٛج كؼحٍ، ذٌَٗ جُل٤ٍِٝ ضٌحغٍ ٣ٔ٘غ

 جُكحالش ذؼٝ ك٢ 20 - ًٞك٤ى ُؼالؼ ُألٗق ًٍيجي ج٠ٍُٞٔ، ك٢ جألنٍٟ جُل٤ٍْٝ٤س جالُطٜحذحش ُؼالؼ

 .«ُِوحقحش ؾ٤ى ذٌَٗ ٣ٓطؿ٤رٕٞ ال ج٣ًُٖ جألٖهح٘ ُكٔح٣س ٝهحت٢ ًؼالؼ جْطهىجٓٚ ٣ٌٖٝٔ جُٗى٣ىز،

 

 



 اخبار الرابطة  -

الدكتور ٌقظان التقً ٌمّثل الرابطة فً حفل توقٌع الدكتور عماد شٌا لكتابه "كمال جنبالط  -

 والصحافة: تارٌخ تفاعل مع االحداث" 

 الكرٌم اٌها الحضور

بالدؾء على الرؼم من الصقٌع السٌاسً ، ومع كمال جنبالط موعد دابم مع مإانسة الطبٌعة  شعور

ٌّة  والجمالٌات ، ربٌع والدة المفكر والفٌلسوؾ التً تعبر فصوال   والحاضر باسترهافاته ومجازاته الموح

ٌّا ، وٌبقى الكتاب   .ر مساحات التعبٌر والفكر والحرٌةاخمن كتاب الى كتاب ، وامامنا كتاب الدكتور عماد ش

ٌّا  سعدنا بهذا المنتج للعزٌز وهو   بعنوان : " كمال جنبالط والصحافة تارٌخ متفاعل من االحداث"  ش

 عنوان ٌكتسب اهمٌة واضافة علمٌة. ٌشرحها الكاتب فً فصول كتابه .

خ واالجتماع واالعالم هو خطوة فً السٌاسة والفلسفة والتارٌ  كل قراءة جدٌدة فً مدارات فكر جنبالط

 مباركة .

 فً مدى مفتوح من الرإٌا الواضحة لالحداث .  كمال جنبالط دوما ٌخترق ، ٌتقدم

االستاذ عباس   ٌشرفنً فً هذا المحفل الكرٌم ان امثل ربٌس رابطة اصدقاء كمال جنبالط معالً الصدٌق

وٌثنً   الّؽز .واالستاذ خلؾ ٌرسل لكم تحٌاتهخلؾ واالصدقاء اعضاء الرابطة وامٌن سّرها العزٌز سعٌد 

ٌّا البحثٌة .  على جهود الدكتور ش

ٌّا  حسنا بتحفٌزنا على قراءة المعلم مجددا ، نحن بحاجة الى قراءته بحواس ونظرات جدٌدة   فعل الدكتور ش

 . رجل شكل نهضة حقٌقٌة فلسفٌة ، وسٌاسٌة ، وانسانٌة .

والصحافً . من ٌإثر على من اكثر ؟ من ٌصنع من   ت بٌن السٌاسًما جاء به العنوان مهم : العالقا

السٌاسً ام الصحافً ؟ ، الصحافً ٌشكل صورته لدى االعالمً ، والعكس ٌشكل الصحافً او االعالمً 

 صورته لدى السٌاسً ، وعملٌة التاثٌر متبادلة ومعقدة جدا .

اكثر من بعد . تحتاج الى تجاوز النص  اكثر . فٌها  عند كمال جنبالط ، منهجٌة القراءة توسعٌة

والى ما   الى تؤطٌر تحلٌل المضمون ، وتجاوزه الى ما هو تحلٌل واستشراؾ فً منهجٌة متماسكة  التوثٌقً

ٌهضم وٌلتقط عمق الظاهرة الجنبالطٌة الصحافٌة فً االفتتاحٌات والتفاصٌل ، هذا الصحافً كمال جنبالط 

الفلسفٌة فً سٌاقات تارٌخٌة من المذاهب   الذي ٌقدم الفكرة  مإرخالصحافً. وهناك كمال جنبالط ال

 والتٌارات التً ساهمت فً تطور الفكر السٌاسً .

 الصحافً ٌعرض التارٌخ / موزاٌٌك من مقاالت وافتتاحٌات وصور كمال جنبالط .

 اي المعمارٌة التارٌخٌة . Structureفٌما المإرخ ٌشتؽل على 

 كل والالٌقٌن ، التارٌخ هو الٌقٌن ، ال اقول ان كمال جنبالط هو كل الٌقٌن . كال .الصحافً سٌوفنا فً الش

 سنوات من التحلٌل قد تواجه نقدا بٌوم واحد من التركٌب او احٌانا من التفكٌك .

ٌّا . حتى التوثٌق فٌه اكثر من بعد ، واكثر من شهادة ، وٌحتاج الى مراجع  المهمة صعبة على الدكتور ش

 ٌحتاج الى اكثر من مادة ، ما ٌجعل االمر صعبا فً مادة تحلٌل واحدة . كثٌرة .

ٌّا ٌستخدم تؤطٌر المضمون او كالسٌكٌة .   بمرجعٌات ثابتة  المادة موجودة فً فصول الكتاب . الدكتور ش

حوالت ازاء كم هابل من المتؽٌرات والت  والمكانٌة  هذا مربك ٌحتاج العودة بالنصوص الى سٌاقاتها الزمنٌة

 التً تجري فً وتابر متسارعة .

ا ، نسج عالقة بٌن السٌاسً والصحافً ؼٌر تقلٌدٌة   كمال جنبالط نظام افكار  ٌ لٌس تكرارا بٌروقراط

 تذهب معها الى مكان اخر اكثر استثنابٌة .  تماما

 اختٌار عنوان موفق .



 الصحافة فً جوهرها هً السٌاسة .

بالمقارنة الٌوم فً هذه الصورة اشٌاء كثٌرة تهدمت . فً شًء ما فقد الثقافة فً الجوهر هً السٌاسة . 

فً لبنان لالسؾ هذه الموهبة . فً شًء ؼلط عام ؟ مع   ذكاءه السٌاسً . انهم ال ٌقرأون جٌدا ! فقدنا

ة ، مع قلة قلٌل  ولدٌه نهم على القراءة  مثقؾ خطر  منها نجل كمال جنبالط الزعٌم ولٌد جنبالط  استثناءات

 جدا من اقرانه .

بالعودة الى كمال جنبالط كان حالة خاصة ، حالة فكرٌة وفلسفٌة واعالمٌة فً ان . كٌؾ تفكك هذه الظاهرة 

 .  . االمر صعب جدا

ما عاد عنا فالسفة   لماذا الفلسفة ؟ الن الفلسفة هً العقل والنقد ، هً فوق الدٌن والمذاهب واالٌدٌولوجٌات .

واحمد   ، وضاح شرارة  لراحل بولس خوري ، لدٌنا ناصٌؾ نّصار ومشٌر عونفً لبنان ، اخرهم ا

 بٌضون ٌشعالن الموقع السوسٌولوجً واللؽوي اكثر .

ؼٌاب الفلسفة ٌعنً ؼٌاب الة قٌاس العقل والمنطق . ال ٌقراون ال فً   مدٌنة لٌس فٌها نقد هً مدٌنة مٌتة .

والفلسفة وهذا ٌفسر كم من العبث والفوضى والتقهقر   تارٌخعلم االجتماع وال فً علم االنتروبولوجٌا وال

 السٌاسً فً البلد .

 كؤن البلد ضد الثقافة . والسلطة ضد الثقافة .

كانت تعنً فكرة الدٌمقراطٌة ، فكرة التماهً مع الحرٌة ، فكرة الخروج من   الصحافً عند كمال جنبالط

والمتؽٌر المستقل . امر بالػ   اعً ، الى دابرة الفكر المستقلالسٌاسً والمالً واالجتم  مثلث الدابرة المؽلق

 االهمٌة كمال جنبالط كان داخل الدابرة لحٌن والالعب االساسً خارج الدابرة احٌانا كثٌرة .

السابد ، والسإال عنده كٌؾ ٌمكن تشكٌل انسان جدٌد   تابو الموروث السوسٌولوجً  كمال جنبالط كسر

والبروتوكولٌة واشكال من التمٌٌز ،   عالما قدٌما من التراتبٌة  تٌجة التً واجهتهسٌاسً فً لبنان . الن

 واالفكار الماضوٌة . عملٌا تحطم كل شًء ووصلنا تراكما الى التقهقر السٌاسً الحالً .

فاقد  والعبث والمجهول والال متوقع . واللبنانً فاقد الحرٌة ، فاقد الجدٌد ،  نعٌش الٌوم عالما من الالٌقٌن

وعالم   فً مطل الثورة الصناعٌة والتكنولوجٌة الرابعة  االرادة ، االنسان القدري والدٌنً اكثر . فاقد االثر

ٌجسد فً صٌرورته التقدمٌة كثٌر من االفكار التً تدافع عن حرٌة   نجد كمال جنبالط  الذكاء الصناعً،فٌما

 افاته لحٌاة انسانٌة اكثر سعادة ورفاهٌة .وما بعدها وما خلفها فً كتبه وارابه واكتش  االفكار

مما ٌحمله من كتب وما ٌقراه من صحؾ ومجالت ، كتب   كنت تعرؾ االخر  فً الستٌنات والسبعٌنات

والبٌر كامو ، وانطون سعاده ، وابعد توما االموٌنً وجون   وجان بول سارتر  وجٌنٌه  لروسو وفلوببر

وصالح عبد الصبور   وخلٌل مطران  راء عند احمد شوقًوالقدٌس اوؼسطس .. او كتاب الشع  لوك

 وجبران خلٌل جبران .. وجنبالط كان ٌقرأ ما بعد هذه االفكار .  ونجٌب محفوظ ، ومٌخابٌل نعٌمة

الٌوم فً شًء ؼلط . الفلسفة كانوا ادباء وشعراء وروابٌٌن ، سارتر , فلوبٌر، ؼوته / بول وٌكور ، البٌر 

 بار الفالسفة ٌقرإون فً الشعر واالدب وٌحضرون المسرح والمعارض ..كامو كان فٌلسوفا ، ك

 الذات ال تنتج الذات . الذات تذهب الى االخر . هذا هو كمال جنبالط .

هذا البحث ٌشبك مع ارشٌؾ " النهار " ، جرٌدة ٌمٌن الوسط التً اعطت   بالعودة الى الكتاب . منهجٌا

كّتاب العمود الصحافً. مٌشال ابو جودة رفع كمال جنبالط الى رتبة كمال جنبالط الكثٌر ، واحد من اشهر 

 القداسة !

وبتواصل مع االحداث كان   كذلك ٌشبك الكتاب مع جرٌدة السفٌر ، التً ورثت المد "القومً والٌساري"

كمال مجلس كمال جنبالط فٌهما مجلسا سٌاسٌا . لكنه كان مجلسا صحافٌا بامتٌاز . ام ٌجرإ احد على تؽٌٌب 

فً لبنان وحٌن حدث ذلك مع طالل سلمان"   جنبالط ، او المختار. كمختبر للدٌمقراطٌة واللعبة السٌاسٌة



 حدث سجال كبٌر وتصدى له البلد .  مجالس االسد "

والثقافٌة والبٌبٌة وادب الحٌاة الذي مثله كمال   السٌاسٌة والفكرٌة  الصحافة عكست هذه التواصلٌة والتفاعلٌة

والتفكٌكٌة النقدٌة فً منظومة   والبنٌوٌة والوجودٌة  الذي مزج بٌن المثالٌة االؼرٌقٌة واالشتراكٌة جنبالط

 افكار حّرة ولٌبرالٌة . كؤنه هضم كل المدارس ومذاهب الفكر السٌاسً فً شخصه .

 هل كان ٌمكن البناء المنهجً على اشكالٌة محددة فً الكتاب ؟

 اكثر من االجوبة .  مفتوحة  لى اسبلةوع  االشكالٌة تبنى على فرضٌات

والرهان على تحدٌثها وسٌاخذنا الدكتور عماد الى مكان   تؤطٌر المضمون ٌسمح بالتوسع فً هذه الدراسة

حول رجل " ماسً   على نحو اكثر توسعا وتواصلٌة . تشكٌل مادة  من تشكٌل مادة صحافٌة واحدة  اخر

ولالسؾ لم ٌنصؾ كثٌرا فً تحدٌث المراجع خالل   لٌمً والدولًفً االعالم المحلً واالق  صنع سحره  "

الثالثٌن سنة الماضٌة . الن مسار االفكار لٌس فقط فً لبنان بل فً العالم تحول مسار افكار ناصرٌة . 

جنبالط مصطلح " الدكتٌلو " للتعبٌر عن رفض   ونقرأ فً الكتاب بعض النقاط المهمة من نوع كٌؾ اطلق

وكتابه   االمنٌة .اصدار قانون " من اٌن لك هذا " مع العمٌد رٌمون اده . مطالعته البرلمانٌة تدخل االجهزة

كتابا . والرجل  33و  افتتاحٌة فً جرٌدة " االنباء" 1333" رسالتً كنابب " . .. هذا الى افتتاحٌاته 

 استشهد فً عمر الشباب ، فً عمر ازدهار االفكار واالبداعٌة !

الدٌمقراطٌة ، التارٌخ ، السٌاسة ، الفكر ، الدٌن ، الحضارة ، علم   ً كل القضاٌا:ف  نصوص مفتوحة

االجتماع ، التربٌة ، االقتصاد ، البٌبة ، وباللؽات كافة ، واللؽات لٌست امرا تقنٌا ، بل جوهرٌا فً ؼنى 

 المصادر والمراجع التً تركها جنبالط السٌما فً المكتبة الفرنسٌة.

 (.33نتقال جنبالط الى الحداثة ) صالصحافة وثقت ا

 مجددا .  هذه اشكالٌة تجد فرضٌاتها

والفلسطٌنً بالعمق ، واالسالمً المعتدل   العروبً  اي بحث سٌواجه مشكلة تشكٌل االبعاد فً فكر جنبالط

الدولة فً المطلق الروحانً ، والمسٌحً فً طبٌعته االٌمانٌة والرجابٌة . كان خٌارا سقراطٌا ، الى تمسكه ب

 الوطنٌة .

الحقٌقٌة اال عندما ٌتوافق اي حق تعبٌر للصحافً مع   " ال ٌمكن تحقٌق دور الصحافة الدٌمقراطٌة

والذي ٌطمس الحقابق.   (. نحن الٌوم فً اطار اعالم الرأي191مسإولٌته االجتماعٌة تجاه المجتمع ) ص

 انونٌة ؟ .وق  بوسابل دٌمقراطٌة  ونحن نسال هل تمارس الصحافة ادوارها

اشكالٌة اخرى ٌجب التصدي لها : هل ٌمكن التمٌٌز بٌن كمال جنبالط المحلً واالقلٌمً والدولً . واٌن 

 ، او البعد البٌبً المعاصر ؟  نجده اكثر فً الفصل الصحافً ، اوالفلسفً ، ما فوق الطابفً، ما فوق الدٌن

 عالمً ولٌس العكس .ٌمكن الحسم ان كمال جنبالط نموذج للسٌاسً الذي ٌصنع اال

ٌّا امثال كمال   اعادنا الى زمنٌٌن. وبٌروتٌٌن ، زمن من الحنٌن الى االفكار والكبار  كتاب الدكتور ش

والرهان مجددا على الربط بٌن المتؽٌرات والتحوالت   الذي عكس زمنا من التواصلٌة والتفاعلٌة  جنبالط

 ة الذي جعلت من جنبالط ذلك السحر الجاذب عالمٌا .فً تلك العالقة االستثنابٌ  واكتشاؾ افاق جدٌدة

الى المعلم ، من شكل لؽة داخل اللؽة ، وجماال والقا فً   تحٌة من رابطة اصدقاء كمال جنبالط  فً مٌالده

 قلب االفق .

ٌّا  شكرا للمإلؾ عماد ش

 شكرا للحضور الكرٌم .

 

 التقً استاذ جامعً واعالمً . ٌقظان د



ٌّارابطة اصدق  ) كلمة  صوفر -فً القصر البلدي   اء كمال جنبالط. فً حفل توقٌع الدكتور عماد ش

3-12-2021) 

 بمناسبة االعٌاد توجه الرابطة للبنانٌٌن الرسالة التالٌة : -

 

 0602 االول كانون 02 فً بٌروت

 القادمة االعٌاد فً للبنانٌٌن تمنٌاتنا

 من جنبالط كمال اصدقاء رابطة تتقدم ، الجدٌدة السنة ورأس المجٌد المٌالد عٌد قدوم بمناسبة

 ، كورونا ووباء االمراض مواجهة فً الجٌدة بالصحة لهم التمنٌات بؤخلص جمٌعا   اللبنانٌٌن

 ارباب من وخاصة الجمٌع من وتؤمل.  المعاناة من والخروج واألمنٌة المعٌشٌة االحوال وبتحسن

 القابمة الفوضى وراء الكامنة الحقٌقٌة  االسباب واخالص بتجرد ٌتفهموا ان والسٌاسة السلطة

 تقدٌم بضرورة وٌقتنعوا والمواطنٌن، الوطن مصٌر تهدد التً المتفاقم، والعجز المسٌطر والفساد

 فقط وبهذا. تفّرق التً والفبوٌة الشخصٌة والطموحات المصالح على تجمع التً الوطنٌة المصالح

 .العادلة المواطنة دولة بناء واعادة المعاناة من الخروج الى نتوصل

 

 خلؾ عباس

 جنبالط كمال اصدقاء رابطة ربٌس

 

 الرابطة تواصل حملة التوعٌة ضد وباء كورونا : -

 

 رصد متحور جدٌد شدٌد العدوى من كورونا  -

اعلنت السلطات الصحٌة فً دولة جنوب افرٌقٌا عن رصد متحور جدٌد من فٌروس كورونا وصفه عالم 

دي اولٌفٌرا" انه شدٌد العدوى ، سرٌع االنتشار النه ٌكشؾ عن ارتفاع كبٌر فً الفٌروسات "خولٌو 

وما ٌثٌر القلق فً  ”B.2.2.307“الطفرات اكثر من متحور "دلتا." المتحور الجدٌد ٌحمل اسم "اومٌكرون" 

حالٌا  ضد انحاء العالم من المتحور الجدٌد ان العلماء ٌجهلون حتى االن ما اذا كانت اللقاحات المتوفرة 

كورونا فعالة ضد المتحور الجدٌد. حكومات العالم سارعت التخاذ تدابٌر الحماٌة من وصوله الى بلدانها. 

ونحن فً لبنان، على ضوء ما نكابده من معاناة ، قد نكون بؤمس الحاجة لالسراع فً تشدٌد المراقبة فً 

الجمٌع للتقٌد التام بتدابٌر الوقاٌة ، وتسرٌع  المطار والحدود البرٌة والبحرٌة لمنع تسرب الفٌروس ، ودعوة

 حمالت التلقٌح.

 

 اللبنانٌون فً مواجهة الموجة الرابعة من وباء كورونا -

تصاعد اعداد االصابات والوفٌات فً لبنان بفٌروس "كورونا" ٌإكد ان لبنان بدأ ٌواجه الموجة الرابعة من 

مناطق االطراؾ السٌما فً البقاع والشمال فً عكار  الوباء والذي ٌتمدد فً مختلؾ المناطق، خصوصا  فً

تحدٌدا ، حٌث نسبة التلقٌح متدنٌة . وخوفا  من تسرب متحور "اومٌكرون" الى لبنان، وتسببه برفع نسبة 

المخاطر الوبابٌة ، سارعت الهٌبات الصحٌة الرسمٌة الى اتخاذ قرار بوقؾ الرحالت الجوٌة مع عدد من 



سرٌع عملٌات التلقٌح فً المدارس للتالمذة ، والطلب من المواطنٌن التقٌد التام بتدابٌر الدول االفرٌقٌة ، وت

 الحماٌة والوقاٌة .

 

 االزمات الحٌاتٌة تسّرع تفشً وباء كورونا فً لبنان -

فً حٌن ٌواصل عداد كورونا قفزاته القلقة مسجال ارقاما  عالٌة فً االصابات والوفٌات ، ٌترافق 

ارباب السلطة عن اٌجاد حلول لالزمات الحٌاتٌة التً تزداد تفاقما . وهذا بالطبع ذلك مع عجز 

ٌنعكس على االمكانات الضبٌلة التً التزال متوفرة لمواجهة الوباء، سواء على صعٌد التلقٌح ، ام 

وفرة الدواء والتجهٌزات الطبٌة والقدرات االستشفابٌة، ام السٌطرة على حاالت االصابة لدى 

 دٌن الى لبنان من الخارج ، وتسبب ذلك بانتشار واسع للوباء فً مختلؾ المناطق.الواف

فً مواجهة كل هذه المخاطر ، وانعدام القدرات الرسمٌة على التصدي للوباء ، اللبنانً مطلوب منه 

 االتكال على الذات ، واتخاذ ما ٌلزم لحماٌة نفسه ، ومن حوله، وبالتالً حماٌة المجتمع.

 

 

 الجرعة المعززة من لقاحات كورونا تتوسعاعتماد  -

اصبحت الوالٌات المتحدة احدث بلد ٌسمح لجمٌع البالؽٌن الحصول على جرعة ثالثة معززة من اللقاحات 

المضادة لكورونا . ورأى علماء ٌتتبعون البٌانات الوبابٌة ان هذا هو الوقت املناسب لهذه الخطوة ، مع ان 

ما زالت فعالة للؽاٌة ، من حٌث تقلٌل معدل االشكال الحادة من الوباء  اللقاحات التً اعطٌت بجرعتٌن

والوفٌات . فقد اظهرت البٌانات ان فعالٌة اللقاحات، بعد الحصول على الجرعة المعززة ارتفعت الى 

 % ضد الوباء المصحوب بؤعراض.73.4

 

 جنبالط فً علٌائه بمناسبة ذكرى والدة المعلم كمال جنبالط: رسالة الى روح المعلم كمال  -

 ولكن ، ٌدوم البقاء لٌت اال

 محال الدنٌا هذه فً الحال دوام

 فٌها االحوال بتحسن نؤمل وال

ٌّب ان بعد  الكمال امثال عنها ؼ

 تمضً الموت نحو فٌها الناس وكل

 كمال عنها مضى كما برحلتها

 

 اوفٌاء لذكراك ونحن المستقبلٌة، ورإاك واصالحك ونضالك بفكرك ، معنا البقاء، دابم انت ، معلم ٌا

 .خطاك على متابعون وللمسٌرة



 

 الغز سعٌد

 جنبالط كمال اصدقاء رابطة سر امٌن

 

 من الصحافة اخترنا لكم : -

  عزت  – 0600بالتفاصٌل: شفط المصارؾ للدوالرات بالرسوم والعموالت ابتداء من

 24/20/0602 –جرٌدة المدن  –الحاج حسن 

 وأمورا   وعموالت رسوما   فتفرض مودعٌها، حسابات على منظم" سطو" بعملٌات اللبنانٌة المصارؾ تقوم

 تقوم. حساباتهم كانت مهما العمالء أموال من جزء اقتطاع تستهدؾ ُمبتكرة، مسمٌات تحت اخرى،

 الرقابة ولجنة المتفرج، موقؾ القضاء فٌه ٌقؾ وقت فً العمالء، بحق أخالقٌة وال قانونٌة ؼٌر بممارسات

 .المصارؾ عن األمامٌة الدفاع صفوؾ فً المصارؾ على

  

 قسرا   المصارؾ تتقاضاها التً القانونٌة ؼٌر والعموالت الرسوم فٌها نعرض التً األولى المرة تكون ال قد

 الدورٌة االقتطاعات سٌاسة تعتمد المصارؾ أن هو معرفته العمالء على ٌجب ما لكن. عمالبها جٌوب من

 قانونً مسوغ أي دون من مستمر، بشكل والرسوم العموالت قٌمة رفع ٌخولها عملها، فً ونهج كؤسلوب

 .والرسوم العموالت تلك مقابل وخدمات تقدٌمات أي ؼٌاب فً وطبعا ،. تبرٌرات وأي

 

Blom وAudi 

 كانون شهر من ابتداء والعموالت الرسوم رفع نٌتها اإللكترونٌة مواقعها على عّممت المصارؾ بعض

 والرسوم العموالت رفع إلى ٌتجه الذي ،Blom Bank والمهجر لبنان بنك بٌنها من ،0600 العام من الثانً

 لدٌه، المحتجزة الدوالر حسابات من دوالرات 6و باللٌرة، الحسابات على لٌرة ألؾ 23 إلى ٌتقاضاها التً

 بتلك المصرؾ ٌكتفً وال. الفرٌش الدوالر حسابات من دوالرات 2و اللوالر، بحسابات ٌسمونها ما أو

 قٌمة مع وتتصاعد األدنى، بالحد دوالرات 26 أٌضا   منها ٌقتطع الخارج من الدوالر فتحوٌالت العموالت،

ٌُضاؾ. المبلػ  .سحب عملٌة كل على رسوم إلٌها و

 الرسابل وتكلفة الخدمات رسوم منها عدٌدة، تسمٌات تحت وعموالت رسوما   المصارؾ ؼالبٌة تتقاضى

 تسمٌة إلٌها Audi Bank عودة بنك أضاؾ وقد.. وؼٌرها التحوٌالت على والعموالت الشهرٌة والرسوم

 من تبدأ التحوٌالت قٌمة من عالٌة نسبة عودة بنك وٌقتطع. السحوبات مصادقة أو السحوبات ختم هً جدٌدة

 واحد ودوالر خدمة، رسم دوالرات 4و الفرٌش، السحب عملٌات على كرسم دوالرات 3و األلؾ، فً 06

 !دوالرات؟ 4 بدل المصرؾ علٌها ٌتقاضى التً تلك هً خدمات وأي.. شهرٌا   رسما   دوالرات 1و للرسابل،

 



 عودة فبنك. المصارؾ شكاوى كل ونوعٌتها بؤعدادها تفوق عودة بنك عمالء عن تصدر التً الشكاوى

 الذٌن مودعٌه أبلػ المذكور البنك أن وأحدثها. قانونٌة ؼٌر بممارسات المصارؾ بٌن السّباق ٌكون ما ؼالبا  

 بإمكانه ٌعد لم عودة بنك فً الحساب صاحب أن بمعنى! العملٌات هذه بوقؾ حساباتهم فً شٌكات ٌودعون

 إلى الشٌكات ٌعٌدون بدورهم الذٌن السوداء، السوق لتجار بٌعه علٌه وبالتالً،. حسابه فً شٌك إٌداع

 .عٌنه المصرؾ

 

 رابطة من المحامً وٌجزم. واالقتطاعات والرسوم العموالت تلك مقابل تقدٌمها ٌتم مصرفٌة خدمات ال

 تقوم أنها خصوصا   المصارؾ، ممارسات قانونٌة بعدم ،"المدن" إلى حدٌث فً الدبس، فإاد المودعٌن،

 وهذا. العمٌل موافقة على االستحصال دون من أي. واحد طرؾ من لكن العمالء، مع المبرمة العقود بتعدٌل

 .قانونً ؼٌر أمر

 

Sgbl 

 إلى األمر به وصل جنرال سوسٌتٌه بنك فإن وٌسارا ، ٌمٌنا   والعموالت الرسوم تقتطع المصارؾ كانت وإذا

 بؤكثر لبنان مصرؾ شدد التً الحسابات وهً. sub accounts الفرعٌة الحسابات على عموالت اقتطاع

 من المستفٌدٌن على خّوات ٌفرض Sgbl فمصرؾ وحسب، ذلك ولٌس. رسوم أي من بإعفابها له تعمٌم من

 واضح 236 فالتعمٌم. اإلجراء قانونٌة وال أحقٌة عدم من الرؼم على نقدا ، دوالرات 3 بقٌمة 236 التعمٌم

 .عموالت أي من منه المستفٌدٌن إعفاء لجهة

 

 إجراء وهو دوالرات، 2 بقٌمة شهرٌة القتطاعات فتخضع Sgbl لدى المحتجزة الدوالرٌة الحسابات أما

 وتقتطع الدوالرٌة، المودعٌن حسابات على عنوة ٌدها تضع فالمصارؾ. وبطشا   وقاحة عداه ما كل ٌفوق

 من باللٌرة الحسابات تنجو وال. وؼٌرها خدمات رسوم إلى باإلضافة شهرٌة، ورسوم عموالت قسرا   منها

 عملٌات تخضع كذلك. لٌرة 2366 سحب عملٌة كل وعلى لٌرة آالؾ 4 شهرٌا   منها فٌقتطع ،Sgbl تسلّط

 آالؾ 26 الفواتٌر وتوطٌن لٌرة، آالؾ 26 بقٌمة اللبنانً الشٌك منها لعموالت المصرفٌة الشٌكات إٌداع

 .دوالرات 5 بقٌمة( اللوالر) المصرفً الدوالر وشٌكات لٌرة،

 

Bank of Beirut وBank Med 

 مستوى إلى ترقى اقتطاع لعملٌات لدٌه والتحوٌالت الفرٌش الدوالرٌة الحسابات فتخضع بٌروت، بنك أما

 حساب، كرسوم شهرٌة دوالرات 2 و الخارج، من بالدوالر الحواالت على دوالرا   06 فٌفرض. السرقة

. تصاعدٌا   وكذلك دوالر، 0666بالـ 25و باأللؾ 5 ٌقتطع عٌنها الدوالرات من سحب عملٌة كل وعلى

 إلى ٌرد دوالر كل من إلٌه استطاع ما ٌستنزؾ أن المصارؾ بقٌة كما المصرؾ ٌحاول آخر بمعنى

 .المصرفً العمل وأصول القوانٌن كل الحابط عرض ضاربا   عمالبه، حسابات



 

 من دوالرات 26 بقٌمة شهرٌة رسوما   ٌقتطع الذي ،Bank med المتوسط البحر بنك كذلك BOB وكما

 وٌحسم ،236 التعمٌم من المستفٌدٌن على عموالت ٌفرض الذي Fransabank ومثله الفرٌش، الحسابات

 .فرٌش دوالر 0 حساباتهم من

 

 ٌُحاسب؟ من

 قبل الدبس، ٌقول المصارؾ؟ على الرقابة لجنة أٌن القانونٌة؟ ؼٌر المصارؾ ممارسات من القضاء أٌن

 بالدرجة المصارؾ بمراقبة تعنى التً المصارؾ، على الرقابة للجنة دور هناك القضابٌة اإلجراءات

 لم هنا، من. المصارؾ ممارسات ومراقبة العمالء لحماٌة مكتب تتضمن هً بل وحسب، ذلك ولٌس. األولى

 للقضاء بالنسبة أما. المصارؾ عن بالدفاع تعنى باتت بل المصارؾ، بمراقبة بمهامها تقوم الرقابة لجنة تعد

 عن ناهٌك. المحاكم فً طوٌال   وقتا   تؤخذ باتت القضاٌا أن إلى أضؾ. بالقضاء ثقة لدٌهم ٌعد لم فالمودعون"

 القضاء جعل الواقع هذا. بحقها الدعاوى على ردا   الحسابات بإؼالق إجراءات تتخذ المصارؾ بعض أن

 جدا   بارزة قرارات أخذوا الذٌن القضاة بعض باستثناء المصارؾ، مواجهة عن عاجزا   بات ألنه كلٌا   معطال  

 ".الحقا   إبطالها ٌتم أسؾ بكل لكن. ومنصفة

 

 ؟"َمن على" رقابة لجنة

 حساباتنا على عموالت المصرؾ ٌفرض أن ٌمكن كٌؾ BLF الفرنسً اللبنانً البنك عمالء أحد ٌسؤل

 أحد إلى" المدن" به توّجهت المصارؾ، شتى فً العمالء آالؾ عن ٌعّبر الذي السإال هذا الُمحتجزة؟

 على الرقابة لجنة أن وٌوضح اسمه، ذكر عدم على ٌصر الذي المصارؾ، على الرقابة لجنة أعضاء

 تكون أن هّمها وهً. المصارؾ إجراءات فٌها بما السوق، ومراقبة متابعة عن لحظة تتوان لم المصارؾ

 من التحوٌالت على تتكلؾ المصارؾ إن ٌقول المعقول؟ هذا هو وما. المعقول ضمن والرسوم العموالت

 العموالت كانت إذا فٌما وتقرر األمور تلك كل تدرس فاللجنة. لبنان مصرؾ تجاه التزامات ولدٌها الخارج،

 فسعر. تكالٌؾ هناك لكن. المصارؾ فً والرسوم العموالت مسؤلة مواكبٌن نحن"و. منصفة ؼٌر أم منصفة

 الدوالر؟  صرؾ بسعر مرتبطة الحسابات على والعموالت الرسوم وهل". باستمرار ٌرتفع الدوالر صرؾ

 فً موظفون هناك المثال سبٌل فعلى. المصارؾ على تزٌد كبٌرة تكالٌؾ هناك نعم،: جرأة وبكل ٌقول

 .بالدوالر رواتبهم ٌتقاضون IT المعلوماتٌة موظؾ ومنهم المصارؾ،

 

 تحصٌل إلى الهادفة المصارؾ، ممارسات تؽطً أنها المصارؾ على الرقابة لجنة حدٌث من ٌُستشؾ إذا ،

 تدعً. الزبابن على المفروضة والخّوات والعموالت الرسوم من موظفٌها، رواتب فٌها بما التشؽٌلٌة، نفقاتها

 الُمدافع الدور عٌنه الوقت فً وتلعب محقة، ؼٌر أم محقة كانت إذا ما وتحدٌد والرسوم بالعموالت التدقٌق

 عمولة إسقاط مصرؾ على فرضت المصارؾ على الرقابة لجنة أن عن ٌوما   سمعتم وهل. المصارؾ عن

 مبّرر؟ ؼٌر رسم إلؽاء أو قانونٌة ؼٌر



 

  جرٌدة النهار  –د. اٌمن عمر  –كابٌتال كونترول: تشرٌع لتحمٌل المودعٌن خسابر االزمة

– 23/20/0602 

 اآلن وإلى تشرٌن، 25 ثورة منذ به المناداةُ  بدأت الذي كونترول الكابٌتال عن متكّرر بشكل الحدٌث ٌستجدّ 

ًّ  النقد صندوق متطلّبات كؤحد المقترح القانون مشروع حول الجدل ٌُحسم لم  على آلٌت قد أّننً ومع. الدول

ًّ  المرشد حدٌث أنّ  إال النهابٌة، بصٌؽته إقراره ٌتمّ  حتى عنه الحدٌث عدم نفسً  الحالٌة للحكومة المال

ٌّة الحلقات إحدى فً للتعافً خطتها ومنّظر ٌّة الحوار ٌّات تفاصٌل فً للبحث شّدا   قلمً شدّ  قد التلفزٌون  وخلف

 األهداؾ فهم نستطٌع الكابٌتال قانون# منّظري أهمّ  أحد تصرٌح خالل من ألنه المقترح، المشروع وفلسفة

ٌّة  .منه الحقٌق

   

 كونترول والكابٌتال التعافً خطة

 ٌحمل طبعا   وهذا للتعافً، النقد صندوق شروط أهمّ  ضمن ٌدخل كونترول الكابٌتال أن على التسوٌق ٌتمّ 

ٌّة شروطا   هناك ألن كاملة، الحقٌقة ال الحقٌقة من جزءا    النقد صندوق متطلّبات ضمن من وهً أهّم، إصالح

 ًّ ًّ  بالمرشد وكؤّنً. الدول  النقد صندوق واقترحه ٌطلبه ما هو المقترح القانون مشروع بؤنّ  ٌسّوق المال

ٌّة ٌُعطٌه ما وهذا الّتعافً؛ خّطة فً األساس إنه بل مندرجاته بكلّ  الدولً  ٌجانب لكّنه إلقراره، الشرع

 الخسابر من جزء تحمٌل مسؤلة هً الراهنة بصٌؽته المقترح القانون هذا فً الخطورة إن. والحقٌقة الصدق

 الخسابر بؤنّ  النابب سعادة ذلك وأّكد الّتعافً، خّطة علٌه تقوم أن إلى المسسإولون ٌسعى ما وهو للمودعٌن،

 األخٌرٌن وكؤن. أٌضا   والمودعٌن المصارؾ، لبنان، مصرؾ# الدولة،: عّدة أطراؾ على تتوّزع أن ٌجب

 .حقوقهم وضٌاع العام المال وهدر األموال نهب وعن األزمة عن المسإولون هم

  

 والقانون الدستور بحمى ُمصانة الناس ودابع

ًّ  محّدد من النابب سعادة انطلق  الودابع على القانونٌة الصفة إضفاء وهو كونترول، الكابٌتال إلصدار أساس

". للمودع قانونٌا   حقا   ٌعطً" كونترول الكابٌتال قانون إن بالقول وذلك المودعٌن؛ لصؽار خاصة وحماٌتها

 عن ؼاب أنه ٌبدو ٌتعلّم، وأن ٌقرأ، أن علٌه ٌجب بؤّنه الحلقة فً المشارك االقتصادي للّصحافً اتهامه ومع

 قد وأمالكهم، أموالهم ضمن وتدخل الناس، أموال وهً الودابع، أن - الدستوري إلمامه لضعؾ - سعادته

 .والقوانٌن التشرٌعات لجمٌع ومصدر قانونً مصدر أعلى وهو اللبنانً، الدستور حفظها

  

 والملكٌة الفردٌة المبادرة ٌكفل حرّ  االقتصادي النظام" أن على تنصّ  التً ،"و" الفقرة الدستور مقّدمة ففً

 وتنصّ . الودابع ضمنها ومن حجمها أو نوعها أو شكلها كان مهما الخاصة الملكٌة ٌكفل فالدستور ،"الخاصة

 العامة المنفعة ألسباب إال ملكه أحد عن ٌنزع أن ٌجوز فال القانون حمى فً الملكٌة" أن على منه 23 المادة

 أن وواضح صرٌح نصّ  وهذا ، عادال   تعوٌضا   منه تعوٌضه وبعد القانون فً علٌها المنصوص األحوال فً



 أحد عن ٌنزع أن ألحد ٌجوز وال" القانون، حمى فً هً - للملكٌة نوع أهمّ  هً والودابع واألموال – الملكٌة

 .الدستور لنصّ  فاضحة مخالفة المودعٌن ألموال احتجاز من المصارؾ به تقوم ما وبالتالً ؛"ملكه

 قانون من 165 المادة ألحكام الودابع تخضع: "أنه على والتسلٌؾ النقد قانون من 201 المادة وتنصّ 

ٌّتها ،"التجارة  له، مالكا   ٌُصبح النقود من مبلؽا   الودٌعة سبٌل على ٌتلقّى الذي المصرؾ إن" تقول وحرف

 أو المهل بحسب أو المودع من طلب أول عند عّدة دفعات أو واحدة دفعة تعادل بقٌمة ٌرّده أن علٌه وٌجب

ٌّن المسبق اإلعالن  عقد   اإلٌداع" أن على والعقود الموجبات قانون من 476 الماّدة وتنص". العقد فً المع

 الودٌعة حفظ على ما أجر للودٌع ٌحقّ  وال. ورّده حفظه وٌلتزم منقوال   شٌبا   المودع من الودٌع ٌستلم بمقتضاه

 ال: "أنه على أٌضا   والعقود الموجبات قانون من 562 المادة تنصّ  وكذلك". العكس على الفرٌقان اتفق إذا إال

 ٌجب وإنما مشروع، لسبب إاّل  علٌه المتفق األجل قبل ودٌعته استرداد على المودع ٌُجبر أن للودٌع ٌجوز

 ".بعد ٌحل لم لرّدها المضروب الموعد ٌكون وأن المودع ٌطلبها حٌنما الودٌعة ٌردّ  أن علٌه

 

  

 الكونترول الكابٌتال فلسفة

 األزمات عند خاّصة خارجه، إلى البلد داخل من الرسامٌل هروب منع هو كونترول الكابٌتال فً األصل

، النقديّ  االستقرار تحقٌق فً أهّمٌتها إلى نظرا   ًّ  مجّرد تكون أن أو للودابع القانونٌة إعطاء ولٌس والمال

ًّ  مستند ًّ  ورق ٌّة المنّظمات إلى تقدٌمه مطلوب قانون ٌّة الواجبات سلّة ضمن الدول  أموال َثم   ومن. المنزل

 عند األموال تهرٌب منع هو قانون إلى ٌحتاج ما بل لحماٌتها، مخّصص قانون إلى تحتاج ال وحقوقهم الناس

 استعادة على أوال   ومندرجاته القانون فلسفة تقوم أن ٌجب. منها ُهّرب ما واستعادة بل الخارج، إلى األزمات

 الدولة أركان المسإولٌن بعض ِقَبل ِمن قبلها بل األزمة اندالع عند الخارج إلى المهّربة األموال جمٌع

 تخفٌض فً ساهمت ألنها أخالقٌة ؼٌر بالتؤكٌد أنها إال قانونٌة بطرٌقة خرجت وإن األموال، هذه العمٌقة؛

 ًّ ٌّة الضمانة هو والذي الدوالرات، من لبنان مصرؾ احتٌاط  منع فإن وطبعا ،. النقديّ  لالستقرار األساس

ٌّة ٌناقض ال خروجها ٌّة الهو ٌّة االقتصاد ٌّا   إجراء   اإلجراء هذا باعتبار الحرٌة على تقوم التً اللبنان  عند طبٌع

ٌّتنا فإنّ  الهامش، وعلى. األزمات ٌّة هو  .الصمٌم فً تهشٌمها تمّ  قد اللٌبرال

  

 الودابع قٌمة خسارة تشرٌع

 فهل. المودعٌن لمصلحة وهو كبارهم، قبل صؽارهم المودعٌن، ٌحمً كونترول الكابٌتال بؤن سعادته ٌتشّدق

ًّ  المبّرر إعطاء عبر تحصل المودعٌن مصلحة  قٌمة وتقٌٌد بتحدٌد وللمصارؾ لبنان لمصرؾ القانون

 ردّ  تقتضً منهم، الّصؽار خاّصة المودعٌن، حماٌة ألٌست وودابعها؟ الناس أموال من النقدٌة السحوبات

ًّ  من وتؤمٌنه حدوثه باإلمكان األمر وهذا ودابعهم؟ ًّ  االحتٌاط  ودابع من مكّون باألساس هو الذي اإللزام

ٌّة قاعدة ال حٌث الناس، ًّ  أن على ثابتة علم  الودابع قٌمة من% 23 نسبته تكون أن ٌجب اإللزامً االحتٌاط

 من صادر تعمٌم على بناء   تؤتً هً وإنما النسبة، هذه على ٌنصّ  ال والتسلٌؾ النقد قانون إن بل بالدوالر

 نسبة) العالم دول معظم تفعل كما والنقد االقتصاد حاجات حسب تعدٌلها وباإلمكان لبنان، مصرؾ

- النروج وفً ،%2 األوروبً واالتحاد فرنسا فً ،%صفر األمٌركٌة المتحدة الوالٌات فً االحتٌاطً



 تتمّ  ال النقدٌة األوراق سحوبات أن على مواّده أحد فً ٌنصّ  وهو المودعٌن، ٌحمً لقانون كٌؾ%(. 6.6

 تقلّ  والتً صٌرفة منّصة سعر ضمن ومنها لبنان، مصرؾ ٌضعها التً الشروط وضمن اللبنانٌة، باللٌرة إال

 الناس؟ ودابع لقٌمة مإّكدة خسارة وتالٌا   الحقٌقً، الصرؾ سعر عن

  

 الناهً اآلمر لبنان مصرؾ

ٌّة من المودع ٌُخرج" القانون هذا أن الّنابب ٌّدعً  البنود أن العلم مع" لبنان ومصرؾ المصارؾ استنساب

 أو لبنان مصرؾ وضعها التً للشروط السحوبات هذه تخضع أن على تنصّ  جمٌعها بالسحوبات المرتبطة

 الناس حقوق بمصٌر ٌتحّكم أن على واختالسات فساد بقضاٌا مّتهم شخص   ٌإتمن وهل. الحقا   سٌضعها التً

ٌّة سلطة وللمصارؾ لبنان لمصرؾ ٌُعطً المقترح القانون أن إلى باإلضافة وأموالهم؟  التحاوٌل فً استنساب

 رفع عدم على حدٌثه فً سعادته وٌحضّ . المساءلة عن وبعٌدا   رقٌب، أو حسٌب دون من والسحوبات

 صؽار أن بحجة حقوقهم على والتعّدي الناس ألموال احتجازها فً المصارؾ ضدّ  القضابٌة الدعاوى

 .ذلك بسبب سٌتضّررون المودعٌن

  

ٌّة، هذه إن ٌّة أهمّ  بها ُتدار التً العقل ٌّة، قض ٌّة مالٌة انعكاسات ذات حقوق  الحقابق تعمٌة على قابمة ونقد

 وإلى والّناس المسإولة الّسلطات بٌن الثقة أزمة تعمٌق فً وسُتسهم الحقٌقٌة، أهدافها عن القضاٌا وتموٌه

ٌّة األزمة مسار فً االنحدار من مزٌد  .الكارث

 

  00/20/0602 –جرٌدة الشرق االوسط  –تارٌخ الدٌموقراطٌة االمٌركٌة 

. والرفعة والنمو التقدم فً العالمٌة للتجربة كبٌرة إضافة كان ما األمٌركٌة التجربة فً ٌوجد أنه هو المإكد

 بما وتتقدم به، ازدهرت بما تزدهر أن جدٌد، معاد عالم إلى أتوا الذٌن المهاجرٌن، من ألمة ممكنا   ٌكن ولم

 فً سواء السٌاسً، المجال بٌنها ومن شتى، مٌادٌن فً وابتكار وعمل جهد من به قامت ما لوال به، تقدمت

 .التطبٌق فً أو النظرٌة

 ودراسة فحص من والحقة سابقة أخرى تجارب له تعرضت لما التجربة إخضاع من بد ال فإنه ذلك، ومع

 بٌن العالم تقسٌم على تقوم جدٌدة مرحلة إلى تنتقل الحالً التارٌخً دورها فً أنها خاصة عمٌق، وفهم

 إنقاذ فً معها تتعاون لكً األخرى األمم الوقت نفس فً تدعو بٌنما ناحٌة، من والسلطوٌة الدٌمقراطٌة

 البشري، التارٌخ من اإلمبراطورٌة الفترات فً طبٌعٌة دوما   كانت المرحلة هذه. األرض وكوكب البشرٌة

 عندما مفهومة كانت التً ضدنا أو معنا إما قاطعة، اختٌارات أمام الكوكب سكان ٌضع منها كل كان حٌنما

 .مشتركة كبرى قضٌة بال للعالم تقسٌم اآلن ولكنها اإلرهاب، مع التعامل القضٌة كانت

 القوة هرم فً الكبرى التؽٌرات تالحظ تعد لم عظمى دولة بخٌالء تفعلها المتحدة الوالٌات فإن المرة هذه

 هو خطورة األكثر. الباردة والحرب الثانٌة العالمٌة الحرب نهاٌة عند علٌه كان عما كثٌرا   تؽٌر الذي العالمً

 بالمسؤلة الخاص تارٌخها وتتجاهل تنسى فإنها «دٌمقراطٌا  » ٌكون أن للعالم المتحدة الوالٌات ترٌد بٌنما أنه



 األخٌر العقد خالل الحدٌثة التجربة أو األمٌركٌة، الدولة إنشاء عند ماضٌا   كان ما سواء ذاتها، الدٌمقراطٌة

 .األمٌركً السٌاسً النظام فً جوهرٌة عٌوبا   أظهر الذي

 القابمة المثالٌة الصورة تلك على دابما   تكن لم األمٌركٌة الدٌمقراطٌة فإن تقرٌبا ، قرن ونصؾ قرنٌن خالل

 الحل تكفل التً واألقلٌة األؼلبٌة قاعدة على التؤكٌد إلى تإدي التً الدورٌة واالنتخابات السلطات توازن على

 سمات من والصحة القوة ٌجعل الذي «الطبٌعً االختٌار» من نوعا   ٌمثل الذي وهو للنزاعات، السلمً

 االحتالل على ثورة أكتاؾ على قامت التً الدولة مولد مع كانت البداٌة. السٌاسً ونظامها واألمة الدولة

 ما على هذه البداٌة نقطة. والدستور األمٌركً؛ االستقالل إعالن وثٌقتان؛ نتابجها من وكان البرٌطانً،

 كانت الوقت ذات فً فإنها االختٌار، على وقدرته اإلنسان حرٌة ناحٌة من هاما   دابما   ظل تراث من أنتجته

 األمٌركٌة الدولة. ذاتها األمٌركٌة التجربة نضج ومدى وقتها المعاصر األمٌركً الواقع مع جدا   متالبمة

 إلى لوك، جون من األوروبً، السٌاسً األدب عرفوا الذٌن الرق ومالك البٌض من شخصا   26 على قامت

 تؤخذه ما لدٌها كان ناحٌة، من. الشخصٌة مزدوجة دولة ٌنتجوا لكً االجتماعً، العقد فالسفة إلى مونتسكٌو،

 والحرٌة الحٌاة حقوق فً متساوٌن ولدوا قد البشر كل أن تقرر التً اإلنسانً، الفكر مراحل أرقى من

 الحاكم سلطة من للحد محكم إطار من الدستور قدمه ما ورؼم أخرى، ناحٌة ومن. السعادة عن والبحث

 شن مع األصلٌٌن المواطنٌن استعباد ومعها العبودٌة أقرت الوقت ذات فً فإنها السلطات، بٌن والفصل

 العامة؛ للحرٌات الرابع اإلطار هذا ضمن واقعة تكن لم المرأة حقوق فإن طوٌلة ولفترة. ضدهم إبادة حرب

 الثورة مبادئ بنفس تطالب لكً الفرنسٌة الثورة حدوث مثل حاد سٌاسً اختبار أول فً الدولة وقعت وعندما

 بٌنما «والؽرباء الفتنة» قانون أنتجت عندما «السلطوٌة» جانب إلى انحازت السٌاسٌة النخبة فإن األمٌركٌة

 .السلطة فً المتحدة للوالٌات الثانً والربٌس األمٌركٌة الثورة رموز أحد «آدامز جون» كان

 ما بٌن أو والدستور، االستقالل إعالن بٌن فقط لٌس األمٌركٌة السٌاسٌة النخبة داخل واضحا   االنقسام كان

 بٌن ما أٌضا   وإنما الدولة، وبناء األمة بناء بٌن أو ،«هاملتون إلكساندر»و «جٌفرسون توماس» مثله

 الحرب نشبت حتى األساس هذا على واستمر الدولة، قٌام منذ بقوة ذلك وظهر. «التنوع»و «االتحاد»

 الحقوق مواجهة فً االتحاد على الحفاظ كان جوهرها ولكن الرق، لتحرٌر ظاهرها فً كانت التً األهلٌة

 مكونات من لها أتوا ومن األصلٌٌن السكان من سكسونٌة األنجلو ؼٌر المكونات جانب من بها المطالب

 ورؼم. واألدٌان المذاهب من ؼٌره أو الكاثولٌكً للمذهب معتنقٌن دٌنٌا   كانوا ومن أخرى، وأصول أفرٌقٌة

 نطاق من توسع لكً( 23و 22و 21 التعدٌالت) عدة دستورٌة تعدٌالت األهلٌة الحرب أعقاب فً جرت أنه

 من األمٌركٌٌن عن التصوٌت عملٌة حجب بعدها عقود فً السٌاسٌة العملٌة فً جرى ما فإن االنتخابات،

 فً علٌها حصلت قد المرأة كانت وبٌنما. العشرٌن القرن من الستٌنات منتصؾ حتى وؼٌرهم أفرٌقٌة أصول

 فً والبقاء التصوٌت حق على حصل اإلبادة حروب بعد األصلٌٌن السكان من تبقى من فإن ،2727 عام

 .خاصة طبٌعٌة محمٌات

 أنها على التؤكٌد وإنما األمٌركٌة، الدٌمقراطٌة ضد نقاط إحراز منه مقصودا   لٌس الطوٌل التارٌخ هذا عرض

 هناك ٌكن ولم. الواقع هذا مع التكٌؾ أجل من كبٌرة جهودا   بذلت بحٌث واقعها مع التعامل فً عبقرٌة كانت

 فاز عندما 2746 عام فً إال كاثولٌكٌا   الربٌس ٌكن ولم اآلن، حتى السٌاسٌة السلطة امرأة تتولّ  لم أنه صدفة

 أسود ربٌس ٌؤتِ  ولم. باٌدن الربٌس جاء قرن نصؾ من أكثر وبعد الرباسٌة، االنتخابات فً كنٌدي جون

 كفاءة مدى فً أٌضا   وإنما والتنوع، االنسجام بٌن حربا   فقط تكن لم القضٌة لكن. أوباما باراك جاء حتى

 السبعة العقود خالل التراجع فً أخذت التً الكفاءة وهً المختلفة، قضاٌاه مع التعامل فً األمٌركً النظام



 واألفؽانٌة والعراقٌة الفٌتنامٌة الحرب فً الهزٌمة دون حابال   األمٌركً السٌاسً النظام ٌكن فلم. األخٌرة

 من الذي والدٌمقراطٌٌن، الجمهورٌٌن بٌن الشدٌد االنقسام نتٌجة ذاته الدولة دوالب إدارة فً وإنما فقط،

 التنفٌذٌة القرارات إلى الربٌس ولجوء العمل عن الحكومة عجز مإداه سٌاسً، شلل إلى أدى العملٌة الناحٌة

 .الدولة بها ٌدٌر لكً

 سابقه أخذها ربٌسٌة قرارات لٌلؽً ال السلطة، إلى ترمب بدونالد أتى ما سرعان الحاد واالستقطاب االنقسام

 البٌت عن رحٌله وقبل. كافة الدولٌة عن فضال   األمٌركٌة، المإسسات ضد حملة أكبر لٌبدأ وإنما فقط،

 نتابج فً التشكٌك هما ذاتها، الدٌمقراطٌة الفكرة هّزتا عملٌتٌن أخطر فً األمٌركً الربٌس تواطؤ األبٌض،

 .0602( الثانً كانون) ٌناٌر 4 فً ذاته الكونؽرس مهاجمة على الجماهٌر وحثّ  االنتخابات،

 ٌعقده أن به األحرى كان ربما العالم، دول من 226 فٌه ودعا باٌدن، الربٌس عقده الذي الدٌمقراطٌة مإتمر

 الدولة داخل الدٌمقراطٌة الفكرة لمراجعة مضى وقت أي من أكثر تحتاج التً ذاتها المتحدة الوالٌات فً

 الربٌس. وعالمً داخلً جدٌد واقع مع التكٌؾ ٌمكنها وكٌؾ للدولة، العلٌا المصالح تحقٌق فً كفاءتها ومدى

 للدول، الموضوعٌة بالظروؾ عالقة لها لٌست مطلقة، حالة هً ذاعت، كما الدٌمقراطٌة، أن ٌتصور باٌدن

 لم األمٌركٌٌن وحدة تحقٌق هدؾ فإن والٌته، من عام من ٌقرب ما وبعد. مقدمته فً المتحدة والوالٌات

 .التفكٌر من كبٌرا   قدرا   تحتاج أمٌركا. كفاءة أكثر أصبحت« 27 - كوفٌد» مقاومة وال ٌتحقق،

 

 Nuclear negotiators in Vienna face struggle to resurrect Iran deal – 

Financial Times – 1/12/2021 

As talks begin this week to refloat the nuclear restraint deal with Iran which was 

torpedoed three years ago by former president Donald Trump, it looks as if the 

attempted return to the status quo by the US and five other world powers is not 

going to happen.  

The moribund 2015 accord, formally backed by France, Germany, the UK, China 

and Russia even after America’s unilateral withdrawal, seemed close to 

resurrection before the summer, after six rounds of talks in Vienna. Although Iran 

and the US liaise with each other only indirectly through the European 

signatories, there was real hope that the outline of the so-called Joint 

Comprehensive Plan of Action — as the first deal was titled — was on the table. It 

might have been, in its essentials. But outgoing pragmatists in Tehran could not 

possibly turn back a clock that Trump had ripped both hands off.  

The wrong actors were assembling offstage in Tehran. Ebrahim Raisi, a prosecutor 

with a sanguinary record, replaced the pragmatic Hassan Rouhani as president in 

the summer elections. Raisi then appointed as foreign minister Hossein 



Amirabdollahian, a diplomat with close to ties to the Islamic Revolutionary Guard 

Corps (IRGC), in place of Mohammad Javad Zarif — the silky face of Iranian 

diplomacy who had been co-architect, with Rouhani, of the JCPOA. 

 Yet ultimate power has always rested with the supreme leader, Ayatollah Ali 

Khamenei, enforced by his IRGC praetorians, the judiciary and the panoply of non-

elected theocratic guardians answerable only to him. So it is not just a clean 

sweep by the hardliners that is responsible for the hardening of Iranian policy. It 

was Khamenei, after all, who gave his blessing to the 2015 breakthrough. 

 Instead, vested interests of the Islamic Republic — such as the IRGC, whose 

empire of businesses prosper precisely because Iran’s sanctioned and dislocated 

economy is largely closed, rather than open to the world as the JCPOA envisaged 

— always saw the 2015 deal as the slippery slope to regime change. 

 Indeed, sherpas who guided the nuclear diplomacy up the mountain to 2015 

point out that the turning point came when the White House insisted it was not 

seeking the overthrow of the Tehran regime. 

 There were hopes the appointment as foreign minister of Amirabdollahian, a 

man with lines into Iran’s deep state, unlike his predecessor Zarif, would make 

returning to a nuclear deal more feasible.  

Yet the hardliners not only loathed the idea of a more open economy and society 

integrating with the world. They — and Iranians across the spectrum — came to 

see the 2015 accord as a swindle.  

Even before Trump tore up the deal and reimposed sanctions intended to strangle 

Iran’s economy, the US Treasury under former president Barack Obama used an 

array of non-nuclear sanctions that in effect kept Iran out of the dollar system and 

cut it off from international banking, deterring trade and investment. 

 Iran’s chief nuclear negotiator, Ali Bagheri Kani, laid out his position 

unequivocally in the Financial Times last week. The US must lift all post-JCPOA 

economic sanctions forthwith as the prelude to re-entering an accord it 

unilaterally abandoned. Tehran correctly says it stuck to the letter of the JCPOA 

for a year after the US left. The ball is therefore in Washington’s court before 

Tehran comes back into compliance. Well, up to a point.  



Hundreds of measures imposed on Iran after 2018 relate to its non-nuclear 

activity, such as using Arab Shia militia proxies to wield power in the Levant and 

the Gulf, and the development and deployment of ballistic missile and drone 

weapons — such as those that devastated a Saudi Aramco oil hub in 2019. US 

sanctions on such activity continue under president Joe Biden, even if Iran 

considers him a softer touch. Talk in Washington of offering sanctions-lifting as a 

carrot to encourage Tehran are not on the same page as Bagheri’s demands.  

A second Iranian requirement, that anything agreed now must be binding on 

future presidents, is undeliverable and disingenuous — even if Iran might crave 

certainty after its long, visceral animosity with the US.  

Third, even if Iran goes back to 2015-level enriched uranium stockpiles and agrees 

to dial down the level of purity far below weapons grade, it has installed a new 

generation of centrifuges — in place of old ones hit by cyber attacks and 

sabotage, presumably from Israel and the US — and that can hardly be undone. 

The result of Trump’s vandalism is that whereas the JCPOA, which he called “the 

worst deal ever”, mothballed enough of Iran’s nuclear programme to place it a 

year or so from bomb capability, Tehran is now within months — some say weeks 

— of being able to create a weapon. The negotiators in Vienna are dealing with a 

different reality.   

 

 Saudi Arabia boosts defence sector in drive for self-reliance – 

Financial Times – 23/11/2021 

On the outskirts of Riyadh, officials show visitors around one of the latest 

investments by the sovereign wealth fund at the forefront of Crown Prince 

Mohammed bin Salman’s plans to modernise the economy of the Gulf state: a 

defence electronics factory. 

 Advanced Electronics Company, whose Riyadh factory makes parts for bombs 

and drones, is the “crown jewel” of Saudi Arabia’s nascent military industry, say 

the kingdom’s officials. AEC was bought last year by Saudi Arabian Military 

Industries (Sami), the company set up four years ago by the Public Investment 

Fund to localise defence production. 



 Saudi Arabia has one of the world’s biggest defence budgets. The kingdom spent 

$57bn on protecting the country last year, according to the Stockholm 

International Peace Research Institute. AEC is at the heart of its plan to increase 

local production to 50 per cent of its defence spending within a decade. In 2017, 

the year Sami was established, it accounted for just 3 per cent.  

The project, in line with Prince Mohammed’s Vision 0616 plan to diversify the oil-

dependent economy, is ambitious, but analysts said it would be a mistake to 

dismiss it.  

“Just look at the amount the Saudis spend on weapons . . . that type of budget can 

get you an industry if you want it,” said Francis Tusa, a defence consultant and 

editor of Defence Analysis. “They will get a capability. Absolutely.” 

 The plan also reflects Saudi Arabia’s desire for self-reliance — Riyadh is at war in 

neighbouring Yemen, its oil facilities and other infrastructure are exposed to 

drone and missile attacks from Iran-backed rebels, and weapon sales from the US, 

its biggest supplier, often face opposition in Washington. Two motions are at 

present making the rounds in Congress to block a $650m sale of air-to-air missiles 

to Saudi Arabia. 

 “There is a strong need to boost military capabilities and self-sufficiency and 

strengthen defence ecosystems in our region, including Saudi Arabia’s, so I see big 

defence budgets being ramped up,” said Walid Abukhaled, Sami’s chief executive, 

in an interview with the Financial Times.  

“One of the main reasons Sami has been established is sovereignty, you want that 

self-sufficiency. Another is the time it takes sometimes to repair and maintain a 

product, to wait for a spare part can take two years,” he said. 

 To accomplish that, Sami wants arms manufacturers to move production and 

maintenance to the kingdom. “All my partners know, the good old days . . . [the 

original equipment manufacturers (OEMs)] who come sign a contract and deliver 

it all from abroad are gone. That’s not going to happen any more,” Abukhaled 

said.  

“That’s forcing the big players to say we need to think differently, we need to 

work with Sami, or other Saudi local partners, to win contracts. OEMs could build 

their own facility in the kingdom,” he said. 



 Sami is already looking to assemble Lockheed Martin’s Blackhawk helicopters in 

Saudi Arabia with local labour, and armoured vehicles in partnership with a 

United Arab Emirates company. Sami, whose divisions include aeronautics, 

defence systems and missiles, is in talks with other companies as well. 

 “Other companies and countries have taken 16 to 36 years to do it, so it’s 

impossible to do it all organically, so you have to look outside and look at 

acquisitions,” Abukhaled said. 

 One of its priorities will be a drone defence system, he added. A 2019 drone and 

missile attack that Iran was accused of masterminding temporarily knocked out 

two Saudi oil facilities and took offline about 5 per cent of global oil production.  

Still, Sami, which has begun to manufacture its first surveillance drone, is a 

latecomer to domestic military production in the region. Its neighbour, the UAE, 

already produces surveillance drones and armoured fighting vehicles that saw 

combat temporarily in the Yemen and Libya wars. Israel, whose military budget is 

less than half of Saudi Arabia’s, makes some of the world’s most advanced 

armaments. Iran, its main regional rival, has an increasingly sophisticated 

domestic arms industry. 

 Given the massive spending on arms, the Saudi market is too big for the foreign 

defence industry to pass up, said Charles Forrester, lead analyst for Middle East 

industry and budgets at Janes, the defence specialist. “For them Saudi Arabia is 

too big to ignore and there are some countries and companies out there that are 

realising they need to catch up because they have lost ground over the past few 

years,” he said. 

 For now, the facility in Riyadh has become a showcase for reforms sweeping the 

kingdom, which include the “Saudization” of a workforce traditionally reliant on 

foreigners, and the entry of women into the workplace.  

The AEC foyer features some of its products — circuit boards for US-made F-15 jet 

fighters, military radios and, at the centre of the display, an upright laser-guided 

missile for which the company makes components. 

 A young Saudi woman who led the FT on a tour of the factory pointed out that 

her compatriots made up more than 80 per cent of the workforce. In a hallway, 



she paused at an old group picture of the company’s employees, all men, and 

noted that she needed to get it updated, before continuing the tour.  

 

 

 


