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عباس  – ان قادراً على تحملها!!اعباء لم ٌعد لبن النزوح السوري الى لبنان وتداعٌاته:: ملح االرض -

 خلؾ

، على مواكبة االحداث الطاربة فً 2010حرصت رابطة اصدقاء كمال جنببلط منذ تؤسٌسها سنة  

لبنان ودنٌا العرب ومنطقة الشرق االوسط خاصة . وكانت تؤمل ان تتكلل الثورات العربٌة البلعنفٌة بالنجاح 

الدٌموقراطٌة والحرٌة والعدالة والمساواة، لكن اصرار  للشعوب العربٌة امانٌها المشروعة فً وتحقق

والتدمٌر، سمح لقوى اقلٌمٌة ودولٌة ان تتدخل ،  والقتلاالنظمة الدٌكتاتورٌة على ممارسة سٌاسة القمع 

 ت الشعب السوري.تشت  وتعسكر الثورات خاصة فً سورٌا التً واجهت مؤساة حقٌقٌة

كانون الثانً  24اطرها على سورٌا وبلدان الجوار ، نظمنا بتارٌخ فً مواجهة هذه المؤساة ، والتنبه لمخ

شارك فٌها  ، ندوة بعنوان : "النازحون من سورٌا الى لبنان : مشكلة آخذة بالتفاقم، كٌؾ سنواجهها"2013

ٌومها مع االسؾ، لم تجد تحذٌراتنا  .  خلؾ ملحم والدكتور نادر سامً الدكتور ، فاعور أبو وابل النابب

المؤساة وازدادت تعقٌداً وخطورة ، وترتبت علٌها تداعٌات آمنٌة  واستمرتناً صاؼٌة ، آذا

 وصحٌة وتربوٌة من الصعب جداً تحمل نتابجها.  واقتصادٌة واجتماعٌة  وسٌاسٌة

ومن مراقبتنا لهذه االحداث وانعكاساتها، ظهر جلٌاً ان تزاٌد اعداد النازحٌن بؤبعادها الخطٌرة اصبحت 

ابرز القضاٌا التً تواجه دول المنطقة وشعوبها وتشؽل بال المسإولٌن فً العالم للبحث عن ى احدتشكل 

 حتى اآلن. حلول لها، لم تعط ثمارها المرجوة

من هنا ، كان قرارنا فً الرابطة ان نجعل قضٌة النزوح من سورٌا والعراق بؤسبابها وتداعٌاتها عنواناً 

من اهل المسإولٌة  نخبة، وقد حرصنا على اختٌار 04/12/2014لمإتمر الرابطة السنوي فً 

واالختصاص والخبرة من لبنان واالردن والمانٌا، ممن كانت لهم بحكم مواقعهم ومسإولٌاتهم وتجاربهم 

قدرة على تسلٌط الضوء على مختلؾ نواحً القضٌة المعالجة ، ومحاولة تقدٌم اقتراحات وحلول من شؤنها 

 اطر والتداعٌات، وربما معالجة االسباب التً كانت وراء نشوب ازمة النزوح.المساعدة فً الحد من المخ

 وقلت ٌومها فً كلمتً الفتتاح المإتمر ما ٌلً:

ان حجم مشكلة النزوح وآثارها الخطٌرة على وجود لبنان كدولة وككٌان مستقل وشعب موحد ، ٌتطلب 

 برأٌنا تنفٌذ الخطوات اآلتٌة :

ة الفورٌة للقٌام بإجراءات استثنابٌة على كافة الصعد االمنٌة واالقتصادٌة اوالً" المبادر         -

والتربوٌة واالجتماعٌة تعجز عنها السلطة فً وضعها الحالً، بسبب شؽور مركز رباسة 

الجمهورٌة ، رأس الدولة والقابد االعلى للقوى المسلحة ، وؼٌاب مجلس نٌابً منتخب بموجب 

، وفً عدم قدرة االدارة العامة   ً عدٌد وعتاد الجٌش والقوى االمنٌةالدستور ، والنقص الهابل ف

على تؤمٌن االمساك الفاعل بالوضع االمنً واالداري والقضابً فً ظروؾ بالؽة التعقٌد وحافلة 

بالمخاطر المصٌرٌة والمبادرة فورا النتخاب ربٌس للجمهورٌة ، والمباشرة بورشة عمل اصبلحٌة 

 الدولة ، والتصدي للفساد المستشري بمختلؾ اشكاله. جدٌة فً كافة ادارات



5 
 

ثانٌاً: تجمٌع النازحٌن المنتشرٌن عشوابٌاً على كافة االراضً اللبنانٌة فً مخٌمات مسٌطر          -

علٌها امنٌاً بشكل صارم ، مع ضمان مستلزمات االمان والرعاٌة الصحٌة الفورٌة للمقٌمٌن فً هذه 

 المخٌمات.

ثا: بذل الجهود لقٌام تعاون بٌن السلطات الرسمٌة والمجتمع المدنً للمباشرة بحمبلت توعٌة ثال         -

بمختلؾ وسابل التواصل للتخفٌؾ من حدة االحتقان الشعبً الذي سٌعود بضرر كبٌر على العبلقات 

 االخوٌة اللبنانٌة السورٌة .

 ومرت االٌام ، والتداعٌات تتفاقم ، والمعالجات تتراجع. 

جدٌد ، انتدبنا انفسنا فً رابطة اصدقاء كمال جنببلط ، للتصدي لهذه المؤساة المتمادٌة فً ؼٌاب اٌة  ومن

بعنوان "لبنان فً مواجهة مشكلتً النزوح  2017نٌسان  26معالجات جدٌة ونظمنا ندوة جدٌدة فً 

 واللجوء، تحدٌات وخٌارات" تناولت ثبلثة محاور :

 لٌات العودة وتداعٌات النزوحالنزوح السوري: اشكا       - أ

 اللجوء الفلسطٌنً: اشكالٌات سبلح المخٌمات والعودة  - ب

 السٌاسات والتدابٌر الواجب اتخاذها لمواجهة تداعٌات المشكلتٌن. -جـ

وزٌر لشإون النازحٌن ، ؼٌر ان   وكانت الرابطة تتوقع ان تجد صدى لمحاوالتها هذه المرة بعد تعٌٌن

لحلول والمعالجات اة استمر كبلماً ببل افعال ، والمسإولون المطلوب منهم اٌجاد الكبلم عن المعالج

 اكتفوا بالمطالبة بالحلول وكؤن ؼٌرهم هو المسإول. 

على  بؤثقالها، ال زالت مشكلة النزوح تتفاقم وترخً 2021وها نحن الٌوم ، فً الثلث االخٌر من العام 

طة لومعطل ومعرقل على مستوى الس مستدامن ٌعانً من فراغ اللبنانٌٌن والنازحٌن على السواء. ولبنا

على مستوى االدارة والقضاء والسلطة التشرٌعٌة ، والناس تعانً وعجزالتنفٌذٌة ، وبشلل واالجرابٌة 

المطالبة الٌوم بضرورة اعادة بناء  نلّح فًوكما طالبنا سابقاً من فقدان كل مقومات العٌش الكرٌم . 

القطاعات وعلى كل   والمبادرة إلٌجاد الحلول للمشكالت المتفاقمة فً مختلفالسلطات فً لبنان 

المستوٌات ، والقٌام بعمل جدي ٌكفل العودة اآلمنة للنازحٌن السورٌٌن الى دٌارهم، واال سٌواجه 

 .غاٌة فً المأساوٌةلبنان واللبنانٌون والنازحون على ارضه اوضاعاً 

 

 

 سعٌد الؽز – لبنان هم الداء، وبناء دولة المواطنة هو الدواء مستؽلو الطابفٌة فً :مع االحداث -

 ِٕطمخ رؾٙذٖ صاٌذ ٚال ؽٙذرٗ ِب ٚثؾىُ ، ٌزى٠ٕٛٗ اٌزبس٠خ١خ اٌظشٚف ٚثؾىُ ، اٌغغشافٟ ِٛلؼٗ ثؾىُ ، ٌجٕبْ

 ثبٌّنطٙذ٠ٓ ٚرذفغ دفؼذ ، ِز٘ج١خ اٚ هبئف١خ اٚ ػٕقش٠خ هج١ؼخ راد دا١ِخ اؽذاس ِٓ ، االٚعو اٌؾشق
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 ٚاٌٝ ، ٚػشل١خ ٚد١ٕ٠خ ِٚز٘ج١خ هبئف١خ فغ١فغبء اٌٝ رؾٛي ٌٚزٌه ٌجٕبْ اٌٝ اٌٍغٛء اٌٝ االؽذاس زٖ٘ مؾب٠ب

 .ٌٍزؼذد٠خ ثٍذ ، اٌّىٛٔبد ٘زٖ وً ٌزؼب٠ؼ ِخزجش

 اٌؾشق ِٕطمخ فٟ ٚاٌزؼذد٠خ اٌّؾزشن ٌٍؼ١ؼ ٚإٌّٛرط اٌشعبٌخ ثٍذ دٌٚخ، ِٓ اوضش ٠ىْٛ اْ ٌٗ اس٠ذ ، ٘زا ٌجٕبْ

 .االٚعو

 اٌذٚس ٘زا ػطٍذ اٌطٛائف صػّبء ِّٚبسعخ ، االِٛس ٚالغ ٌٚىٓ ، اٌٍجٕب١ٔخ ٌٍزغشثخ االٔغبٟٔ ّجزغٝاٌ وبْ ٘زا

ْ اٌزٟ االل١ٍبد فّغّٛػبد. االصِبد ِٓ عٍغٍخ فٟ ٌجٕبْ ٚاغشلذ ّٛ  ٚإٌغ١ظ اٌٍجٕبٟٔ اٌّغزّغ ِٕٙب رى

. ٌٍٛهٓ اٌٛالء  ػٍٝ ِٕٙب ٌىً ًاٌّّض ٌٍؾضة اٚ ٌٍّز٘ت، اٚ  ٌٍطبئفخ اٚ ٌٍؼشق اٌٛالء ا٠ٌٛٚخ لذِذ اٌٍجٕبٟٔ،

 .اثٕبئٗ ٌٛالء اٌّفزمذ  اٌٛهٓ اسك ػٍٝ ؽؼٛة ِٓ ِزغبٔظ غ١ش خ١ٍو اٌٝ ٌجٕبْ ٚرؾٛي

 ٚال  اٌشئ١غ١خ ٌجٕبْ ِؾىٍخ وبٔذ هبئف١خ، اعظ ػٍٝ ،2282 عٕخ اٌشإ٘خ ثؾذٚد٘ب اٌٍجٕب١ٔخ اٌذٌٚخ ل١بَ فّٕز

 فٟ هبئفٟ فش٠ك ع١طشح ٌفشك اٌذائُ اٌطبئف١خ ٍِٟغزغ ٚعؼٟ اٌطبئفٟ ٚاٌزؼقت ، اٌطبئف١خ اٌزفشلخ رضاي

 ػٍٝ ارفك ِب ٘زا اٚ اٌفشلبء، عبئش ػٍٝ ، االعزّبػ١خ اٌقؾ١خ ٚاٌشػب٠خ ٚاٌؼٍُ ٚااللزقبد ٚاٌٛظبئف إٌّبفت

 ع١ّذ ٌّٛاص١ك اعزٕبدا   اٌغ١بع١خ اٌؾ١ؼ١خ صُ ، اٌغ١بع١خ ٚاٌغ١ٕخ ، اٌغ١بع١خ اٌّبس١ٔٚخ:  اٌزٛاٌٟ ػٍٝ رغ١ّزٗ

 ِزفبٚرخ اعزّبػ١خ خنبد اٌٝ اٌجٍذ ٠ؼّشك ِنب١ِٕٙب، ػٓ خشٚط وً ٚوبْ. هبئف١خ ٚالؼٙب فٟ ٟٚ٘ ٚه١ٕخ

 صاي ٚال. 2222 اٌؼبَ ؽزٝ اعزّشد 2221 عٕخ دا١ِخ اؽذاس ِٓ ٌٗ ٌجٕبْ رؼشك ِب الغب٘ب وبْ ، اٌخطٛسح

 .ا١ٌَٛ اٌٝ رذاػ١برٙب ِٓ ٠ؼبٟٔ ٌجٕبْ

 ٠ٚطبٌجٛٔٙب ػٕٙب ٠ذافؼْٛ أُٙ هٛائفُٙ اثٕبء ٚأّٚ٘ٛا ، ئف١خاٌطب اٌغش٠ضح اعزغٍٛا اٌطٛائف ثؾمٛق اٌّزبعشْٚ

 اٌؾخق١خ ٌّقبٌؾُٙ ٠غزغٍٛٔٙب ِٕبفجُٙ فٟ اٌضػّبء ٘ئالء ثمبء اعً ِٓ ٌٍّٛد ٚاالعزؼذاد االػّٝ ثبٌٛالء

 .اٌؾضث١خ اٚ اٌفئ٠ٛخ اٚ

 ٠غىزْٛ. ؽٟء وً ػٍٝ ززبيٚاالل االخزالف اٌٝ اٌٍجٕب١١ٔٓ ٚعشّ  اٌؼبدٌخ اٌذٌٚخ ل١بَ ػطً االعزغالٌٟ إٌٙظ ٘زا

 ٠ؾزّْٛ اٌّزضػّْٛ ٘ئالء الْ. ِٚؾبوّزٗ ِغبءٌزٗ دْٚ ٠ٚؾٌْٛٛ ، ٚاٌّزآِش ٚاٌفبؽً ٚاٌفبعذ اٌّشرىت ػٓ

 رٌه ػٍٝ د١ًٌ ٚافذق. هبئفزُٙ اثٕبء ثّقبٌؼ ٠نش ٠شرىجٖٛ ِب وبْ ٌٛ ؽزٝ أفغُٙ، ٌؾّب٠خ هٛائفُٙ ثؾمٛق

 ال: اٌطٛائف ٘زٖ ثبعُ اٌؾبوّخ إٌّظِٛخ ا١ٌٗ اٚفٍزُٙ ِّب بءاعزضٕ دْٚ اٌطٛائف ع١ّغ اثٕبء ِٕٗ ٠ؼبٟٔ ِب

 اِشاك، ثً ػٍُ، ٚال ، ػًّ ٚال أزبط، ال ِؾشٚلبد، ال ، هؼبَ ال ، ِبء ال ، االعزؾفبء ػٍٝ لذسح ال دٚاء،

 . ٚاٌزم١ٕخ اٌؼ١ٍّخ لذسارٗ ٌجٕبْ رفمذ  ٚ٘غشح ٚافالط ٚػٛص ِٚغبػخ

 ٌزؾى١ً اٌّؼطً ِغٍىُٙ فٟ اٌطٛائف ثؾمٛق اٌّزبعش٠ٓ اعزّشاس ٛ٘ ، ا١ٌَٛ ٌجٕبْ ٠ٛاعٙٗ ِب اخطش ٌٚؼً

 ِقبٌؼ اٌٛالغ فٟ ٟ٘ اٌزٟ اٌطبئف١خ اٌؾقـ ػٓ اٌذفبع ثؾغخ اٌجالد ؽئْٚ اداسح ػٍٝ اٌمبدسح اٌغٍطبد

 اال ٌٍجٕبْ خالؿ ٚال ٚٚعٛد٠خ، و١ب١ٔخ ِخبهش اٌٍجٕب١ْٔٛ ٠ٛاعٗ اٌزقشفبد ٘زٖ ٚثغجت. فئ٠ٛخ اٚ ؽخق١خ

 اٌؼٍّب١ٔخ اٌّذ١ٔخ اٌّٛاهٕخ دٌٚخ ثٕبء ِغبس فٟ ٌالٔطالق ػُٕٙ ٚاٌزخٍٟ ، ؽٟء ثىً ٌّزبعش٠ٓا ٘ئالء ثفنؼ

 ٚآخش ِٛاهٓ ث١ٓ ر١١ّض دْٚ اٌفشؿ ٚرىبفئ ٚاٌّغبٚاح اٌؼذاٌخ ٚرؾم١ك ٚاٌذعبر١ش اٌمٛا١ٔٓ رخذَ ٚؽذ٘ب اٌزٟ

 وٕف فٟ اٌؾؼت، ٠ٚزٛؽذ ٌى١بْا ٠غٍُ فمو فجٙزا. إٌّطمخ اٚ اٌطبئفخ اٚ اٌذ٠ٓ اٚ اٌؼشق اٚ اٌغٕظ اعبط ػٍٝ

 .ٚاٌؾّب٠خ اٌشػب٠خ دٌٚخ
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 د. ٌقظان التقً –السٌاسة تعاسة كبٌرة فً لبنان  : مقال سٌاسً -

 ٌعرض الذي عسلً ابو منٌر الكبٌر التربوي كتاب من خبلصة ،"  لبنان فً كبٌرة تعاسة السٌاسة" 

 . والحساسة ربٌسةال عوالمها من والتربٌة ، المإسسات بناء فً شهاب فإاد لتجربة

 من لبنان خرج وقت فً.  والتعلٌم التربٌة زمن فً  جدٌدا  عصرا العالم دخل 8222 العام منذ

 المعروؾ وهو للخارج ٌنتجها التً ، والثقافٌة واالكادٌمٌة التربوٌة المهارات بفضل بٌبنه مع تكٌفه

 .  اللبنانً بالذكاء

 هذا.  والخارجٌة الداخلٌة بٌبته خارج ، والفصول الٌوم خارج ، اللحظة هذه خارج لبنان الٌوم

 ، باذاكاء بالضرورة والمرتبط  والسبعٌنات الستٌنات فً ازدهر الذي الثقافً الوعً بطبٌعة ٌرتبط

 كبٌرفً تفلت من شهده ما لجهة  الحرب بعد للمعارؾ المتطور التراكم هذا لبنان فقد ولبلسؾ

 . والتخطٌط والتوقع الوعً

 على القدرة وتضٌٌق ، اساسً بشكل الذاكرة انهٌار هو انهٌارات من اللبنانٌون ٌواجهه ما اخطر ان

 الحرب نهاٌة بعد افتقرت اصطناعٌة ثقافٌة لٌوتوبٌا نهبا البلد ٌكون وان ، ٌجري ما الى االنتباه

 تكرره كٌان واي ، الكٌان عن االساسٌة الدفاع ،قوى السٌاسٌة االفكار وتشكٌل المهمات الى االهلٌة

 والمجتمع والمإسسات الدولة:  تماما موظب ؼٌر بلد فً. المجتمع فً  الموجودة التوازنات

 .  المجهول على مفتوحا ٌكون والشارع والمدرسة والجامعة واالهل واالعبلم

 موضوع كورونا ازمة بعد الٌوم حسم فقد.  ثالثة صناعٌة ثورة عقد عشٌة 8222 العام فً كنا واذا

 ! شٌا كل لبنان ٌفقد ان مفارقة. شًء كل على ٌحتوي صار زمن فً ، الرابعة اعٌةالصن الثورة

 بوتابر ٌجري وما ، الفوري الوقت دوران خارج ، الفصول خارج واكثرٌعٌش سنة لعشرٌن بلد

 انخرطت ولبلسؾ  التقلٌدي، المفهوم فً  الرإٌة من مفتوح ؼٌر مدى.  الصعد كل على متسارعة

 للنهوض االساسً الهدؾ من التفلت فً ونقابات واحزاب واعبلمٌة ربوٌةت ومإسسات  جامعات

 وخدمات  واعبلنات خدمات نشروشراء  مقابل  والدٌمقراطٌة المعرفة اسس  تقوٌض والنتٌجة

 استخدمت اصبل توتاالرٌة انظمة ذات منطقة فً السٌما ، العام الراي وتضلٌل االنتخابات فً للتاثٌر

 .  اكثر شعوبها لمعاقبة جدٌدةال والمٌدٌا المعرفة

 احد ، نوبل حابز برٌؽوجٌن اٌلٌا ٌبلحظ"  اعداده نستطٌع ولكننا بالمستقبل التكهن نستطٌع ال نحن" 

 ؼسان الراحل  اذكراحدهم ، اللبنانٌة النخبة الحظته هذا..  ، الكٌمٌاء وعالم الفٌزٌاء هقول اهم

 الترجمة ، العربً الكتاب معرض فً"  النهار ردا"  جناح فً  كبٌرة احتفالٌة وفً  قدم توٌنً

 عالم انه:  " باندٌه جٌروم وناببه ماٌر فٌدٌرٌكو للٌونٌسكو السابق العام المدٌر كتاب من العربٌة

 " !  جدٌد

  اٌلول 22 احداث مع االنسانٌة العالمٌة المطالعة انتهت ، االمام الى ٌتطلع العالم كل كان

 من واشكال االرهاب مواجهة خدمات تحت  عاما عشرٌن بعد العالم الز وما ،  ماسً سمبتمبرالى

 العالم الى بالنظرة العمٌق والتعثر ،  والمرٌبة التعٌسة واالنسحابات واالنقبلبات الحروب

 . والمجتمعات
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 الثالثة الصناعٌة الثورة بعد ستاتً ذلك مع ، العالم الى ساذجة بنظرة التوقع فً الفٌزٌاء عالم ذهب

 . جذرٌا تحوال اٌضا  المجتمعات معها تحولت  رابعة صناعٌة ةثور

 كان)   ، المالٌة االزمات مواجهة فً نجح ، العولمة فً فاعل صؽٌر بلد ، معقوال مجتمعا لبنان كان

 الحرٌري رفٌق مشروع مع قلٌلة ولسنوات ،(  الدامور فً حدٌثة تكنولوجٌة مدٌنة انشاء عن الكبلم

 الكبٌر لبنان مبٌوٌة تاتً ان جمٌعا نراعً كنا حتى.  الفرعٌة الممرات شرك لدالب تجاوز االعماري

 ومستشفٌات وجامعات مدارس:  الفرص لتعزز الحوٌك الٌاس االستقبلي البطرٌرك ارث ،

 ادارة الى مبوٌتها فً  االخٌرة تتحول ان قبل ، حدٌثة دولة انتاج عناصر وتعزٌز..  ومصارؾ

 . شٌا كل فً الفشل

 .   اندثار ٌعنً ، افكار ابتكار ال ، والتعلٌمً الثقافً الفشل هو الفشل انواع اخطر

 الثقافة كما جوهرها فً والصحافة ، مٌتة مدٌنة هً نقد دون ومن مستقلة صحافة دون من مدٌنة

 . االنتقابٌة والتقسٌمات والمذاهب الدٌن فوق ، والنقد والعقل الفلسفة ٌعنً ، سٌاسة هً

 السٌاسً الفشل باٌقاع لها نظٌر ال جهنما وانتهت ، تطورات سبقتها بل انٌة جهنم موجة كانت ما

 .  اللبنانٌة المجتمعات ونظام

 . وعوده بكل واالخبلقً والتربوي واالقتصادي واالجتماعً السٌاسً العقد سقط

 فً خٌاتارٌ  معروؾ لمٌناء والعزلة، الموت معنى لها حكاٌة ، مٌناإها فجر التً المدٌنة صورة

 .  مفتوح مدٌنً مجتمع ؼلى نافذة  العالم مناطق اؼلب

 دمرت حٌث ، االول التجاري المرفق حول العام الدٌموؼرافً الحٌز فكرة معنى طرح اعاد انفجار

 فً لفكرة منتج لبنانً اٌقاع ٌعكس ماكان ،.. وبرلمان لٌلٌلة ونوادي ومستشفٌات وجامعات مدارس

)  الخبلق الخلٌط وذلك اللٌبرالً الفكر من كاملة ومنظومة ، قراطٌتهاودٌم الناس حرٌة هً جوهرها

 التعددي النموذج دوبرٌه رٌجٌس المفكر ٌعتبره ما ،(  المرفؤ فً االداري الفساد لموضوع تجاوزا

 المدٌنة مطل من والعشرٌن الواحد القرن محاورات واهم عالمٌا نموذجا تعمٌمه ٌمكن الذي اللبنانً

 .  اوسطٌة شرق عاصمة ودورها بٌروت

  االنفجار قبل اذكر.  عنه ٌدافع من ، ٌحمٌه من ٌنتظر الحوٌك ارساه الذي االرث.  البلمتوقع حصل

 عن والحدٌث االشرفٌة فً االحتفالٌة اجتماعات حول  كانت ، واالقتصادي المالً االنهٌار وبداٌة

 وندوات واخرٌن البستانً وامٌل شٌحا مٌشال عن كتب  اصدارات  ومنها ضخم ببرنامج مواكبتها

 .. باسره المجتمع تشؽل معارض وتنظٌم

 المجتمع فً"   الروح امراض"  ولزٌادة  عامة لفوضى قاسٌة محاكاة فً متخبطا ٌقع البلد فاذا

 .  التسعٌنات فً بدأت حقٌقٌة فرصة من المساعدة لبنان وخسر ، اللبنانً

 عامٌن انقطاع بعد مدارسهم ابواب على ٌقفون الؾاال بمبات لبنانٌٌن لطبلب الٌوم صورة لعل

 الصورة هذه ، الصمود مقومات كل اللنانٌٌة العابلة افقدت بنٌوٌة وانهٌارات كورونا تداعٌات بسبب

 الى النوعبة النخبة من ولبنانٌة لبنانً الؾ 02222 دفع الذي والرعب التعٌسة االوقات تعكس

 بااللتحاق ٌؽامرون الذٌن ،  العلٌا الدراسات فً الماستر حملة من المبات بٌنهم ، لبنان مؽادرة

 سٌصب الذي الحضاري المنتج ، العلٌا دراساتهم لمتابعة الكثٌر ٌملكون ال وهم الؽربٌة بالجامعات

 .  مقبلة ولسنوات المضٌؾ البلد لمصلحة
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 لم وعناصر ، ًعلمان خبلص بفكرة مرهونا االمر كان البلد، استمرار لضمانة الكثٌر هناك ٌعد لم

 زادت قوة بتوازات معززة اٌدٌولوجٌة نزعات بروز مع ، تقدمٌة مدنٌة دولة بقٌام مبرمجة تعد

 البلشٌا مواجهة فً اللبنانً والشعب  بمسإولٌاته ٌضطلع ان ٌرٌد ال احدا ان السٌما. تعقٌدا االمور

 .  واالؼنٌاء سلطوٌة وقوى

 

 السٌاسً لبنان مستقبل لٌس لكن. لها معنى وال ابله ٌروٌها شكسبٌرٌة حكاٌة لبنان حكاٌة صارت

 ، والجامعات المدارس ابواب على ٌقؾ االن الضابع المستقبل ان اذ ، للخطر المعرض هو وحده

 العابلٌة الحٌاة نوعٌة عن عدا ، والصحٌة التربوٌة الرعاٌة لتقدٌم خطط اي  ؼٌاب فً

 .  لحربا سنوات اقسى فً صمدت التً  واالسرٌةالمتهالكة

 اوضاع ظل فً ،  متاحة عادت ما فرصة هذه.  ابنابه تعلٌم اجل من شٌا بكل ٌضحً اللبنانً

 . الحضٌض الى متهاوٌة اقتصادٌة

 ٌظهر به فاذ ؟ محٌطه تؽذي التً  الثقافٌة بنخبته اشتهر مكان فً للشراهة االشباع هذا كل لماذا

 .  ومادٌا معنوٌا دهرصٌ وٌفقد  الجماعً االنتحار ٌشبه ما على القدرة

)  الشهابٌة التجربة على درس كان بعضها وكبٌرة صؽٌرة دول مع مقارنة ،"   ذكاء"  االكثر البلد

 بمواصفات الرابعة التكنولوجٌة الثورة عصر دخلت واخرى ،..(  ومصروالهند الجنوبٌة كورٌا

 جتى و وتعلٌمه وسكنه ، وصحته ، وسعادته االنسان ورفاهٌة والدٌمقراطٌة االنسان حقوق دولة

  ،.. ( سنؽافورة)   والطبلق الزواج شإون

 ٌختفً ٌكاد ، النقاد اختفى ، الحرة االقبلم ،ؼابت ، الٌوم اٌضا الماسوٌة اللحظات احدى الثقافة

 الفترات مإرخو ٌكتب وسوؾ  لوباء ا ضحٌة الحرٌة عن التعبٌر مساحات اخر المسرح ، الكتاب

 ابله اي ، والتشكٌلٌٌن والمسرحٌٌن والموسٌقٌٌن والروابٌٌن واالدباء شعراءال ببلد حل ماذا الحرجة

 طانٌوس صخرة تشفع ،ولم العرب وؼٌر للعرب انسانٌا مختبرا تعتبر ، مدٌنة نسٌج ٌدمر ان قرر

 .. بٌروت مثل عالمٌة ومدٌنة حضارة اضمحبلل امام

 الفرز من الملح الطؽٌان وذلك ، والفساد السٌاسً واالرتجال واالرتهان  التخبط ثقافة عن نتحدث ال

 .. المستقبل ازاء  االعمى مثل الٌوم ٌكون ٌكاد  الذي اللبنانً، والمناطقً والحزبً المذهبً

 االفبلس وقضاٌا واالجتماعٌة االقتصادٌة االوضاع تعالج حكومة لتشكٌل االهمٌة اولى العالم صحٌح

 والعقد والصحة والتعلٌم التربٌة  عن ماذا ، التحتٌة البنٌوٌة التوازنات عن ماذا لكن.  والفساد

 سلوكٌات فً انهار العقد هذا.   متراكمة النهٌارات النفسٌة واالثار والقٌمً واالخبلقً االجتماعً

 وكذلك ، وتكوٌنه  منا كل ثقافة عن الصحٌة كورونا ازمة بعد المحروقات  ازمة كشفت.  الناس

 . استهبلكً  بعد ما مجتمع ثقافة.  كفاٌة ثقافته تكن ولم  وسلوكنا بمشاعرنا عبلقتها

 االجتماعٌة الخدمة على التدرٌب سلوك وكذلك استباحة فً والحزن السعادة مشاعر بالتاكٌد

 ان"   تعنً فالٌري بول ٌقول كما الثقافة.   واالحترام واالصؽاء التربٌة ٌتطلب هذا ، التشاركٌة

  طبٌعٌا هل. وسلوكٌات ومسإولٌات ترجمة الى ٌحتاج هذا. "  وٌدا عقبل ٌكون ان االنسان على

 االدوٌة واقتناء االمراض مع الصحً التعامل ٌعرفون ال اللبنانٌٌن"  ان  رشٌد اٌلٌا االخصابً ٌقول

 ؟"  المحددة تواقٌته فً والعبلج
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 حدةالمت االمم عام امٌن ٌقول المجتمع ازاء واالعبلم الصحافة مسإولٌة عن حدٌثه معرض فً

  مإكدة علمٌة  وتحلٌبلت انباء من تقدمه بما الترٌاق تقدم التً هً الصحافة ان: " ؼوتٌرٌش انطونٌو

 والنشاط ، المعلوماتً التبادل فً  الثقافٌة الممارسة لطبٌعة وصفه بعد وذلك ،"  بالوقابع ومدعومة

 االجتماعٌة لٌةالمسإو ضمن  التخلؾ من العقول وتحرٌر الوعً عن البحث طرٌق فً  الفكري

 توافر ٌتطلب هذا.  بالشابعات والتضلٌل التزٌٌؾ ولٌس للمعلومات االٌجابً والتلقً االرسال لعملٌة

  تبدو والحٌاة ، لبنان مثل"  المخرب الرادٌو"  بـ ٌكون ما اشبه بلد فً المناسبة االجتماعٌة البٌبة

 الفقر من مزٌدا علٌك وٌفرض بقكٌس قد وؼٌرك ، الرقمٌة التكنولوجٌا عصر فً الخطى متسارعة

 فً  والتخلؾ الجهل من ومزٌد ، وفكرا بضاعة له، مستهلكة سوقا ٌجعلك ، منك التمكن لمجرد

 . الوعً تصنع التً العلمٌة المنهجٌة ؼٌاب

 ومشاكل واالجتماعٌة والصحٌة االقتصادٌة واالنتكاسات اللبنانٌٌن اصابت التً الخوؾ هواجس الى

 النقدي الجانب ؼٌاب وحساسا خطٌرا امرا االزمة كشفت ، المنازل فً الصحً رالحج لجهة نفسٌة

 توثٌقها مجرد ٌكفً ال حقابق امام ٌقفان والعالم اللبنانٌٌن جعلت ، الناس من للكثٌر والتقوٌمً

.   دالبل فً الجدٌدة االجٌال النقاذ الخبلقة الحلول احدى ، التعلٌم ثم.  التعلٌم انه.  المؤل على وطرحها

 مثل صارت المجتمعات.  واحدة حالة فً عموما االنسان وال واحدة حالة فً اللبنانً المجتمع ٌعد لم

 وال نفسها الحقابق.  والصناعة والتكنولوجٌا الرأسمالٌة بسبب وتتحول بسرعة تنهار ، الرمل كثبان

 االجتماعٌة للصراعات نهبا  الحقٌقة بعد ما موضوع صار لبنان ان ٌخشى.    واقعا تصٌر

 الفكر ٌسمى ما فً تصب وكانت علٌها قام التً واالفكار المبادئ كل تحطٌم بعد والثقافٌة والسٌاسٌة

 .. الصٌروري او التقدمً

 .جامعً واستاذ اعالمً التقً ٌقظان. د

 

و١ف ٠ّىٓ اعزخذاَ ؽمٛق اٌغؾت اٌخبفخ اٌزٟ خققٙب فٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ : مقال اقتصادي -

 ٌب ؼبرٌل د. نس –؟ٌٍجٕبْ

 من دوالر ملٌار 012 ٌوازي ما بتخصٌص قراره الحالً العام من آذار 80 فً الدولً النقد صندوق أعلن

 دعم أجل من وذلك الصندوق؛ فً األعضاء للبلدان( Special Drawing Rights) الخاصة السحب حقوق

 . الخارجً التموٌل من دانالبل هذه احتٌاجات فجوة وتقلٌص األجنبٌة بالعمبلت البلدان هذه احتٌاطً

 استحدثه دولً احتٌاطً أصل هً الخاصة السحب حقوق فإن الدولً، النقد صندوق تعرٌؾ وحسب

 التوزٌع هذا وكان. األعضاء ببلدانه الخاصة الرسمٌة لبلحتٌاطٌات مكّمبل لٌكون 2202 عام فً الصندوق

 على البلدان ومساعدة الطوٌل، المدى ىعل لبلحتٌاطٌات العالم حاجة معالجة ٌستهدؾ للمخصصات األخٌر

 الدوالر هً عمبلت خمس من لسلة وفقا الخاص السحب حق قٌمة وتتحدد. كورونا جابحة تؤثٌر تجاوز

ٌُستخدم. اإلسترلٌنً والجنٌه الٌابانً والٌن الصٌنً والٌوان والٌورو األمرٌكً  كوحدة الخاص السحب حق و

 .خرىاأل الدولٌة والمنظمات الصندوق فً حساب

 السحوبات من ملٌون 02208 للبنان خّصص أنه آب 80 فً الدولً النقد صندوق قال السٌاق، هذا فً

ا لبنان حصل وقد. دوالر ملٌون 208 ٌوازي ما أي الخاصة، ًٌ  20201 ٌوازي ما على أٌلول 20 فً رسم
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 من دوالر ملٌون 821و 8282 للعام دوالر ملٌون 200 إلى مقّسمة الخاصة، السحوبات من دوالر ملٌار

 تداعٌات لمواجهة األعضاء للدول دوالر ملٌار 812 العام ذلك فً النقد صندوق خّصص حٌث ،8222 العام

 .  الوقت ذلك فً العالمٌة المالٌة األزمة

 وجهة لتحدٌد السٌاسٌٌن من كبٌر عدد تسابق للبنان، األموال هذه تخصٌص عن الصندوق أعلن أن ومنذ

 فهناك. اللبنانً الشاطا إلى المتوسط األبٌض البحر أمواج قذفته كنز   على عثروا وكؤنهم المبلػ، هذا إنفاق

 مصرؾ الستمرار المبلػ استخدام ٌرٌد ومن التموٌلٌة، البطاقة على دوالر ملٌار 20201لا صرؾ ٌرٌد من

 ٌرٌد ومن ام،ع نقل شبكة إلنشاء االموال هذه انفاق ٌرٌد ومن النفطٌة، المشتقات استٌراد بدعم لبنان

 وأجور رواتب لزٌادة ٌذهب أن ٌجب المبلػ أن ٌعتقد ومن والمستشفٌات، الصحً القطاع لدعم تخصٌصها

 ٌجب المبلػ ان ٌعتقد ومن العام، التعلٌم على الملٌار إنفاق ٌرٌد ومن العام، القطاع فً العاملٌن ومخصصات

 االحتباس لمحاربة حتى و الدواء سعر لدعم تخصٌصه الى باإلضافة كورونا، جابحة مكافحة على ٌُنفق ان

 إن علٌها، النفقات أن نرى واالقتراحات، األفكار هذه كل جمعنا وإذا. الحصر ال الذكر سبٌل على المناخً،

 أقلّ  على دوالر ملٌار العشر تتخطى بل الخاصة، السحوبات عن الناتج المبلػ فقط لٌس تتخطى قد تحققت،

 .تقدٌر

 مصراعٌها على فُِتَحت الخاصة السحوبات إلنفاق السٌاسٌة الطبقة شهٌة أن إذ أحد، اجاٌف أن ٌجب ال وهذا

 بها التصرؾ ٌمكنهم عزٌز صدٌق من هدٌة هو المبلػ أن االعتقاد ومع النٌابٌة، االنتخابات موعد اقتراب مع

 خصصها التً ةالخاص السحوبات استخدام ووجهة طرٌقة أن إذ تماًما، مختلؾ الواقع ولكن. ٌشاإون كما

ٌّة عن مإشر بمثابة ستكون للبنان، الصندوق  التً المتراكمة األزمات مع بالتعاطً السٌاسٌة السلطة جد

 والنقدٌة والمالٌة االقتصادٌة البنٌوٌة اإلصبلحات بتطبٌق السلطة إرادة مدى وسٌعكس بلبنان، تعصؾ

 . واالجتماعٌة والمعٌشٌة

 بالعمبلت لبنان مصرؾ احتٌاطً ستدعم الخاصة السحوبات وقحق أن الدولً النقد صندوق أشار وقد

 هذه أن الصندوق أضاؾ كما. اللبنانً للشعب الملّحة الضرورات لمواجهة البلد وستساعد األجنبٌة،

 الصندوق حث كما. األمد الطوٌلة البنٌوٌة لبنان لمشاكل الحلّ  تكون أن شؤنها من لٌس المخصصات

 منها ٌستفٌد بطرٌقة واستخدامها وعقبلنً، مسإول بشكل الخاصة السحوبات مالاستع على اللبنانٌة السلطات

 سٌادي قرار هو الخاصة السحوبات صرؾ أن وأضاؾ. مستدامة وبطرٌقة فّعال بشكل اللبنانً والشعب البلد

. والاألم هذه سُتستخدم كٌؾ ٌعرؾ أن اللبنانً الشعب حق من أنه اعتبر لكنه اللبنانٌة، الدولة إلى وٌعود

 استخدام طرٌقة فً والمحاسبة الشفافٌة تؤمٌن على والدولٌٌن المحلٌٌن لبنان شركاء الصندوق دعى لذلك

 . الخاصة السحوبات حقوق من لبنان مخصصات وصرؾ

 المبلػ صرؾ أن أي ،8282فً اللبنانً المحلً الناتج من بالمبة خمسة دوالر ملٌار 20201لا مبلػ وٌوازي

 الضروري من لذلك. االقتصاد لحجم نسبة لحجمه نظًرا اللبنانً، االقتصاد على اعٌاتتد له سٌكون بكامله

 احتٌاطً مرتبة بنفس واعتباره المبلػ، هذا ٌخص فٌما الزاحفة بالشعبوٌة المؽلّفة االنتخابٌة المزاٌدات وقؾ

 المساس بعدم أي الذهب، احتٌاطً ٌعاَمل كما الخاصة السحوبات مع والتعامل لبنان مصرؾ لدى الذهب

 . األجنبٌة للعمبلت لبنان مصرؾ احتٌاطً ضمن من واحتسابه بالمبلػ
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 العامة، النفقات لتقلٌص البنٌوٌة اإلصبلحات نحو توجٌهها األجدى فمن السٌاسٌة، الطبقة لشهٌة بالنسبة أما

 القطاع واشراك التهرٌب، بوقؾ قرار واتخاذ والجمركً، الضرٌبً التهّرب ومكافحة الجباٌة، وتفعٌل

 واالتصاالت كالكهرباء الٌوم لؽاٌة العام القطاع وٌدٌرها ٌحتكرها التً الحٌوٌة القطاعات إدارة فً الخاص

 وبإٌجاد العامة الموازنة فً العجز وبتقلٌص الخزٌنة إٌرادات بارتفاع سٌسمح ما وهذا. والمرافق والمٌاه

 اللبنانً والمؽترب المواطن ثقة باستعادة واألهم، اجتماعً، استقرار شبكة إنشاء على لصرفها أموال

 .العام المال عن السٌاسٌٌن شهٌة وٌطفىء ٌد وبكؾّ  الدولً، والمجتمع

 

 د. محمد شٌا  –: مناقشة اولٌة لمشارٌع الفدرالٌة المقترحة دراسة -

 أعلنت عّدة، ومسودات أفكار بل لبنان، فً للقدرالٌة مطروحة نهابٌة مشارٌع ال أن القول أوالً  ٌتوجب  

 .فقط بعضها أفكار فسؤتناول وعلٌه مختلفة، بطرق

 والسٌاسً الدستوري لئلنتظام شكبلً  الفدرالٌة خٌار تبّنً إلى الٌوم المرء ٌندفع أن المفهوم، بل السهل، من

ٌّلها كما الكبٌر لبنان صورة عن تماماً  مختلفة الحالٌة لبنان فصورة. للبنان  ،2282 سنة المإسسون األباء تخ

 تكون أن وسعها فً إنسانً، حضاري بؤفق دٌنً تنوع رسالة بلبنان أولبك حلم فقد. أٌضاً  ذلك قبل بماور

 المذهبً، والتعصب الطابفً التطرؾ ونزعات الدٌنٌة األصولٌات عن بعٌداً  الشرق فً أخرى لبلدان نموذجاً 

 .  وآخرون السودا وٌوسؾ شٌحا مٌشال له نّظر حقٌقً وطن فً

: األصح وربما الدولة، لفشل عنوان بل ودٌنً، ثقافً تنوع رسالة لٌس اآلن، وخصوصاً  فترة، منذ لبنان لكن

 .ذلك ثمن لبنان وٌدفع والدولً، العربً النظامٌن فشل

 قبلت فحٌن. والمإسسٌن التؤسٌس لبنان ؼٌر هو األسؾ، مع الٌوم، إلى ،2202 سنة القاهرة اتفاقٌة منذ لبنان

 تدرٌجاً  تفتتح كانت إنما الوطنٌة، أرضها من جزء على مسإولٌتها عن التخلً ٌومذاك لبنان فً السلطة

 مسإولٌة عن 2222 منذ التخلً وآخرها تقرٌباً، باب كل فً مسإولٌاتها عن التخلً حاالت من طوٌلة سلسلة

 مرة محلٌة أهلٌة لجهة ثم أوالً  إقلٌمٌة لجهة – أخرى مرة ونفاقاً  مرة قسراً  – وتسلٌمه والسلم، الحرب قرار

 بوظابفها، قٌامها وإمكانٌة وهٌبتها الدولة وجود تدمٌر ذلك مآل أن مدركة، ربما أو ، مدركة ؼٌر ثانٌة،

 سوق فً ورقة مجرد جعلها خبلل من بالذات، الوطن وحدة تدمٌر واحتمال الفوضى إلى وصوالً 

 .والدولٌة اإلقلٌمٌة والصفقات المفاوضات

                                           II 

 عامل( معظمهم فً مسٌحٌون ودعاته) الٌوم، لبنان فً الفدرالٌة طلب خلؾ أن إذاً، القول اإلنصاؾ باب من

 : وهو معلن، ؼٌر أو معلن ربٌسً،

 والمذهبٌة الطابفٌة األكثرٌات( أ) من مهددة باتت التً والثقافٌة الدٌنٌة والتوازنات الخصوصٌات حماٌة

 منذ" اآلخر" صورة على ٌؽلب الذي والرجعٌة والتشدد والتعصب التخلؾ مناخ ،(ب)و ان،لبن فً الجدٌدة

 . والخِطر المتعّصب، األصولً، موقعها إلى جّرنا فً حقاً  نجحت قد الصهٌونٌة أن لو كما فترة،
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 ألؼلب،ا فً مإقتة وقابع إلى الحقٌقة فً  تستند إنما أنها إال تلك، المخاوؾ مشروعٌة من وبالرؼم لكن، 

 قاعدة ٌصلح ال القانون، علماء ٌقول كما والمإقت، جمٌعاً، اللبنانٌٌن على قسراً  إقلٌمٌة ظروؾ فرضتها

 . للتشرٌع

 ٌومنا وإلى عقود بضعة منذ الفدرالٌة إلى الدعوة أن إذ. خطورة وأشد االتصال شدٌد باألول متصل ثان أمر

 كؽاٌة اإلنسان محورها جامعة، ومواطنٌة إنسانٌة ة،حضارٌ عقبلنٌة، إصبلحٌة، مقدمات من تنطلق ال هذا

 صورة أفضل على أخٌراً  واإلسهام وأقلٌات، أفراداً  للبنانٌٌن، اإلنسان وحقوق المواطنة روح وتعزٌز مطلقة،

 دون منطقة ولٌس) المناطق وكل ،(منهم واحدة فبة ال) اللبنانٌٌن كل ازدهاره لٌعمّ  المستقبل، لبنان قٌام فً

 الذي العقبلنً المقترح إلى منه إنفعالً، فعل، ردّ  إلى أقرب هو الٌوم، الفدرالٌة مقترح ذلك، بخبلؾ(. سواها

 . عنه الدفاع ٌمكن

 حصراً،" الطابفٌة" منطلقاتها هو اآلن، السابدة الفدرلة دعوات فً ما أخطر إن وضوحاً، أكثر بمفردات

 الفدرالٌة مبررات بكل برأًٌ تذهب ثبتة،الم" الخطٌبة" هذه. العرٌض وبالبنط أصحابها، باعتراؾ

 .بها التبشٌر فً أصحابها ٌجهد التً( المفترضة)

 تنزلق أنها هً( الٌوم ونسمعه نراه ما وفق) الطابفٌة - الفدرالٌة الدعوات مخاطر أظهر إن عٌنه، السٌاق فً

 انتهاك فً" خراآل" إمعان تحت وبخاصة ذلك، دون ٌحول شًء ال. صرٌحة تقسٌمٌة دعوات إلى بسرعة

 النوع من بوضوح، ستكون، تلك العملٌة نتاجات لكن. الحدٌث اللبنانً الكٌان أساسها على قام التً التوازنات

 االخر مع لٌس العبثً، واالقتتال الفوضى وعنوانه بعدها، وربما ،2222-2221 حقبة طوال رأٌناه الذي

 . نفسه المقترح" الكانتون" داخل بل فقط،

 سطحً، استشراقً، منهج إلى  بوضوح ٌحٌل الفدرلة لدعاة العام فالمنطق األصل، وفً ،ذلك من أعمق

 االستشراقً المنطق هذا قاعدة على. أكثر ال وطوابؾ أدٌان هو ولبنان، الشرق، أن ملّخصه وخادع،

 زٌةموا مناطقٌة كٌانات تتضمن فدرالٌة، قٌام إلى عبلنٌة الٌوم البعض ٌدعو( الخبٌث ولكن التبسٌطً)

 . وشٌعً سنً، درزي، مسٌحً،: أربعة الكٌانات خارطة وُجعلت فٌها؛ الؽالبة الطابفٌة للمكّونات

ٌّله كما كذلك، والشرق لبنان هل: بدٌهً سإال على ٌجٌب ال هذا المنطق لكن  المنّظرون األنثربولوجٌون تخ

 ومنهم) ، العشرٌن القرن ومطلع عشر التاسع القرن نهاٌة عموماً  واالستعمار االنتداب لشرعٌة المرّوجون

 للبنان واالجتماعً االقتصادي التارٌخ أٌن أكثر؟ ال فقط، ومذاهب وطوابؾ أدٌان حقاً  هو( المنس األب

 أٌن ذلك، وفوق الصفحات؟ أالؾ فً( الموسوعٌٌن المإرخٌن من وؼٌره) حرٌق إٌلٌا كتبه الذي والمنطقة

 العوام،\المثقفون الفقراء،\األؼنٌاء األرٌاؾ،\المدٌنة: سهانف والمذاهب الطوابؾ داخل األفقٌة الصراعات

 اختزال ٌعقل هل. الكثٌر وؼٌرها العلمانٌون،\الدٌن رجال الجمهور، سابر \االقطاعٌة النخب الرجال،\النساء

 سنة البستانً بطرس المعلّم" مدرسة" منذ أقلّه) التنوٌر من القرن ونصؾ لقرن الممتدة اللبنانٌٌن ثقافة

  ومذهبٌة؟ طابفٌة موروثة، عامودٌة انقسامات مجرد إلى( 2200
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 منذ استفحلت التً" )الطابفٌة" صبلحٌة مدى عن تماماً، عملٌة وجهة من ٌسؤل، أن المراقب حق من بل

" للفدرالٌة" التشرٌع قاعدة تكون كً( الفض الخارجً والتدخل الفاسدة الحاكمة المنظومة بفعل 2222

  الكارثٌة؟ بل المسمومة، وثمارها مآلها اللبنانٌٌن، كل اللبنانٌون، ذاق بعدما صاً خصو للبنان، المقترحة

 وفً نفسه؟ المنطق وفق أٌضاً، مذاهب أم طوابؾ، لبنان فً نحن حقاً  هل الطابفً، بالمنطق جدالً  سلمنا وإذا

 سبب وهو مثٌله؛ت مقترحة طابفٌة\فدرالٌة أٌة تستطٌع ال تذرر المعاٌٌر، بكل تذرر من من فٌه ما ذلك

 .خفة بعدها ما بخفة المطروحة الخرابط ارتباكات

 بعضهم بنٌه ٌشدّ  دٌمقراطً، سٌاسً نظام ذي تعددي، حدٌث، وطن ؼٌر ٌستوعبه ال ذاك( الطبٌعً) التذرر

 منها المرضً النفسً الهذٌان إلى أقرب هً عملٌة فً الماضً نبش ال المستقبل، فً معاً  الدخولُ  بعض إلى

 .ٌاسةالس إلى

 

 

                                        II             

 انجزها التً واألبحاث الدراسات من جبل هناك الفدرالٌة، دعاةُ  ٌظهره الذي المستؽرب التبسٌط مقابل

 جمٌعها خرجت -مسٌحٌون ومعظمهم –اللحظة هذه وإلى الماضً القرن عشرٌنٌات منذ لبنانٌون مفكرون

 : واحدة بخبلصة

 اآلفة المشكلة، هو مصالحهم؛ قٌاس على الفرنسٌون صممه منذ  اللبنانً، الكٌان مرض هً الطابفٌة

 سنة، مبة منذ اللبنانٌٌن بٌن الحقٌقٌة الوطنٌة للوحدة إمكانٌة كل بتدمٌر تكفل الذي السرطان بل  المدمرة،

 ا؟مشاكلن لمعالجة والمدخل الدواء الفدرلة، مقترح مع اآلن، تكون فكٌؾ

 

 مؽٌزل جوزٌؾ المرحوم كتبه ما ببعض إلٌها، مستند خطاب وكل الطابفٌة تفكٌك دراسات جبل من أكتفً

 :ٌقول العامة، وحٌاتنا دولتنا أمور تسٌٌر  فً معٌاراً  الطابفٌة إدخالنا عّرى حٌث الموضوع فً

 النظام عنٌت: العاجز النظام من الفاشلة، التجربة من العقٌم، المإقت الموقؾ من نمر ألن الوقت حان لقد"...

 حقوقنا مواطنٌن كؤشخاص لنا ٌضمن الذي الصحٌح الوطنً النظام إلى السلٌم، النهابً الموقؾ إلى الطابفً،

 .واالجتماعٌة والثقافٌة االقتصادٌة

ٌّاً  ٌحلّ  ولن لم الطابفً النظام إن  وبةالعر." )وتعقٌدها خلقها فً ٌسهم هو بل ال وأزماتنا، معضبلتنا من أ

 (12-10 ص والطابفٌة،

 :أخٌر استنتاج إلى ذلك من مؽٌزل وٌخلص
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 مع ولنقل. المرجوة ثمارها جهودنا وٌعطً حٌاتنا حاجات ٌلبً المتحرر العلمانً الوطنً النظام وحده"

 .’" لبنان فً مباركة شاملة وطنٌة ٌقظة ساعة هً الطابفٌة إلؽاء فٌها ٌمكن التً الساعة إن: ’الصلح رٌاض

 .2280 أٌلول  81 بتارٌخ استقبللٌة، لبنانً حكومة ألول الوزاري البٌان من                 

                                                

 سٌاسٌاً  نظاماً  طابفٌة قواعد ذات فدرالٌة أٌة تنتهً أن عجبَ  فبل المقدمات، نوع من دابما هً النتابج وألن

 هذه من وبسبب  . والدٌن والسبلح المال رجال: األقوٌاء تحالؾ إذذاك علٌها ٌهٌمن الجمٌع، لدى فاسداً 

 الٌوم، نعٌشه ذرٌع فشل إلى سنة مبة بعد الحدٌثة اللبنانٌة الحضارٌة التجربة انتهت عٌنها، الطابفٌة المقدمات

 :كارثة إلى بل

ً   منها كل ثقافٌة جمعٌات للطوابؾ، ممثلة أحزاب  الطوابؾ بعدد رٌاضٌة أندٌة لب طابفته، خطاب بنشر معن

 من السلة كرة فً نادٌٌن بٌن رٌاضٌة مبارة أن حد إلى الرٌاضٌة، ال الطابفٌة بالروح مشحونة والمذاهب

 . أهلٌة حرب شفا على العاصمة ٌضع أن كفٌبلً  كان مختلفتٌن طابفٌتٌن بٌبتٌن

 التجربة أفضل للبنان نستنسخ هل: مشروعاً  الفدرالٌة المشارٌع أصحاب إلى الموّجه السإال ٌصبح وعلٌه،

 من تقّدمه أن ٌتوقع الذي وما نفسه؟ النوع من فرعٌة تجارب فً( وعملٌاً  نظرٌاً ) الفاشلة الطابفٌة األصلٌة

 .والمتكررة السابقة، المّرة تجاربها من ذقنا مما أفضل جدٌد

 هو إنما السرطان بل العلة أن ن،المسلمٌ قبل مسٌحٌون اللبنانٌٌن، المفكرٌن ومبات مؽٌزل جوزؾ مع أكرر،

 اللٌبرالٌة مزاٌا بكل فذهب خبلله، من السٌاسً نظامنا نفهم بتنا الذي المدّمر الطابفً المدخل فً تحدٌداً 

 .الٌوم إلٌه وصلنا ما وإلى رجعة، ؼٌر إلى السٌاسً، نظامنا ركٌزتا والدٌمقراطٌة،

 سٌاسً نظام إلى للتحّول ال السماء، مثال على البشر لجعل وُجد إنما نفسه والِدٌنُ  المرض؛ هً الطابفٌة،

ٌّزنا الذي ما وإالّ  – سٌاسً نظام كل السٌاسٌة، للنظم اساساً  أو األرض، على  الدعوات أصحاب من ٌم

 المتعصبة؟ اإلقصابٌة العنصرٌة والطابفٌة الدٌنٌة

 ولنكن المبلحظة، إال بالمراق ٌستطٌع ال حولها، نختلؾ ال أن وٌجب أعبله، القاعدة ووفق وعلٌه،

 إذا ستكون، الطابفً أو الدٌنً االنتماء أساس على والموّزعة المقترحة الفدرالٌة الكٌانات أن صرٌحٌن،

 . الوراء إلى كبٌرة وخطوة صرٌحة، طابفٌة كٌانات نشؤت،

                                            III 

  الٌوم؟ الفدرالٌة دعاة ٌرٌده ما هذا هل

: ٌومٌاً  اللبنانٌة ثقافتنا فً له نرّوج الذي لبنان هو أبٌنا، أم شبنا الفدرالٌة، مع سٌنشؤ الذي الطابفً لبنان هل

 التً الحضارٌة الرسالة لبنان والتسامح؟ واالنفتاح التنوع لبنان الواحد، العٌش لبنان الثانً، فخرالدٌن لبنان

 عشر؟ التاسع القرن منتصؾ منذ نٌةالعثما السلطنة لٌل فً الشرق من بعضاً  أنارت
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 نعرفه الذي لبنان شًء فً ٌشبه ال الطوابؾ، – لبنان ،"الفدرالً لبنان" أن الكثٌرٌن، واعتقاد اعتقادي، فً

 .به لبلقتداء للعرب مثاالً  صورته وكانت

 نفإ الكثٌرٌن واعتقاد اعتقادي فً سوءاً، األكثر المحتملة النتابج حساب وفً عملٌة، وجهة ومن

 نرجو؟ سلم   أيُ  وعندها مرّجحاً، احتماالً  سٌكون المقترحة األربعة الكٌانات بٌن المفتوح الصراع\التنافس

 متنافسة طابفٌة كٌانات إلى والواقع الدستور فً الموّحد لبنان تقسٌم خبلل من نبحث استقرار   أي وعن

 خارج كان أي لحماٌة للتدخل ستعدم وؼٌر الفوضى إلى أقرب هو راهن عالم   فً متقاتلة وربما متباؼضة

 أوروبا؟

 . لبنان فً المحتملة ومآالتها الفدرالٌة لفرضٌة والنظرٌة السٌاسة فً محاكمة هذه

 - فشلها أو الفدرالٌة نجاح واستنتاج علٌها القٌاس ٌمكن واقعٌة، تارٌخٌة تجربة ذلك، من أكثر لدٌنا، أنه إال

 .الٌوم الفدرالٌة تصّور عن البعٌدة ؼٌر -2202و 2288 نبٌ لبنان جبل فً القابمقامٌتٌن نظام هً

 جلبت هل المعروفة؟ البلحقة العنؾ جوالت منعت هل المعاٌٌر؟ من معٌار بؤي تلك التجربة نجحت هل

 رعاٌا بالعكس كانوا القابمقامٌتٌن فً مواطنٌها أن أم لمواطنٌها؟  والدٌمقراطٌة واالستقرار االزدهار

 اإلقطاع لدى ثانٌة جهة من خدماً  و أقناناً  بل وفبلحٌن جهة، من المسٌطرة نٌةالدٌ للهٌبات خاضعٌن

 القابمقامٌتٌن؟ فً المحلً، قبل األجنبً المستجد، والمالً الزراعً،

 ؼزو بدأوا الذٌن الصٌارفة، مع المتحالؾ اإلقطاع مارس إذ ومعروفة؛ جلٌة ألنها اإلجابات، فً أتوّسع لن

 األوروبٌة، الحرٌر لصناعة القز دود استخراج فً االستثمار إؼراء تحت عشر عالتاس القرن مطلع لبنان

 الدٌن، رجال) ذاك التحالؾ ٌتورع ولم والشخصً؛ االجتماعً االستبداد أنواع أبشع سواها، قبل والفرنسٌة

 إلى( اتالعامٌ) قابمقامٌة كل داخل للفبلحٌن المطلبً االجتماعً الحراك تحوٌل عن( المال رجال اإلقطاع،

 ال طاحنة، أهلٌة حرب إلى القابمقامٌتٌن فً بالفبلحٌن ولٌدفع المقابلة، القابمقامٌة مع مفتوح طابفً صراع

 إلى لبنان منها ٌبرأ لم التً النفسٌة وتداعٌاتها االقتصادٌة كوارثها عدا الضحاٌا أالؾ حصدت تخّصهم،

 عهد فً تحققت إنما الحدٌثة لبنان وجبل بٌروت إنجازات أن المإرخون ٌجمع ذلك، من أكثر.  الٌوم

 .التقسٌم وال القابمقامٌات ال الوحدة حقبة خبلل فً أي المتصرفٌة،

ٌّر لن  ورجال الجامعات وأساتذة المثقفٌن سلطة تحت تكون لن فهً. المقترحة الكانونات فً كثٌراً  األمر ٌتؽ

 الهٌبات: المتحالؾ الثبلثً هٌمنة تحت تحدٌداً ( عةاألرب الكانتونات) ستكون بل المتفابلون؛ ٌعتقد كما القانون،

 فً الخبرة وذات( المهٌمن اإلقطاعً محل اآلن حلّت التً) المسلحة واألحزاب المال، رجال الدٌنٌة،

 .العامة المرافق على السٌطرة

 عشر بلمقا أمام، إلى واحدة وهمٌة - نفسٌة خطوة: للبنان المقترح الفدرالً النظام من نرٌده ما هذا هل

 . الوراء إلى فعلٌة خطوات

 :المإكدة الخسابر حساب فً واحد موضوع أخٌراً  ٌبقى
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 األباء أسماء لمعت لقد الشرق؟ فً التنوٌري المسٌحً، بل اللبنانً، الدور عن الٌوم الفدرلة دعاة ٌتخلى كٌؾ

 فً االستقبلل راٌة فعوار ألنهم بل مسٌحٌة كانتونات دعاة كانوا ألنهم ال عشر التاسع القرن فً المإسسٌن

 إنشاء مع ولمعت،. لذلك ثمناً  حٌاته بعضهم ودفع التترٌك، وجه فً العروبة وراٌة العثمانٌة، السٌطرة وجه

 ومٌشال السودا، ٌوسؾ الحوٌك، البطرك مثل من – آخرٌن مإسسٌن أباء أسماء الحدٌث، اللبنانً الكٌان

 جزبً، باستقبلل الفرنسٌٌن نصابح حتى رفضوا ممن – وآخرٌن المعلوؾ، نصري الخوري، وبشارة شٌحا،

 مجد صنع من على ٌنتفضون، أو الٌوم، الفدرلة دعاة ٌتبرأ هل األطراؾ؟ فٌه تدخل ال ،"صؽٌر لبنان" أو

 الحضاري الوجه أي عنصرٌة، ولكل الصهٌونٌة للعنصرٌة نقٌضاً  للعالم، وربما للشرق، بتقدٌمهم لبنان

 المعلّم شعار ٌقوده حضاري، عربً شرق/ الشرق علٌه ٌكون أن ٌجب الذي قراطًالدٌم اللٌبرالً اإلنسانً

 جامعة، وطنٌة شخصٌة ؼٌر مع وحدٌثاً  ،"للجمٌع والوطن هلل الدٌن" الوطنٌة ومدرسته – البستانً بطرس

 (. ُكُثر وؼٌرهما) خضر جورج والمطران حداد ؼرٌؽوار المطران من

 الملل نظام" فً ظهر ما أول ظهر مشترك، ؼربً-تركً اختراع السٌاسة فً الطابفٌة أن جمٌعاً  أولبك أدرك

 العٌش من سنة ألؾ طوال ذلك من برٌباً  كان شعبنا وأن عشر، التاسع القرن خمسٌنٌات أواسط" العثمانً

 تنظٌم فؤي ومذهبً، دٌنً تنوع فٌها وبلداته لبنان قرى نصؾ أن بدلٌل عقبلء، حّكام ظل فً المشترك

 ثقافة وذو السكان، متداخل المساحة، صؽٌر العظم، حتى متنوع لبنان مع ٌتعامل أن ٌستطٌع دمعق فدرالً

 .  وآدابها اكتشافه إعادة فً سواهم قبل النهضة مسٌحٌو أسهم – واحدة أولى ولؽة واحدة

 وتبّرمهم ٌاهمنوا لّحسن الكامل التفّهم مع الٌوم، لبنان فً الفدرالٌة لفكرة المبّسطٌن الدعاة برسم أسبلة هذه

 .الوطن حالُ  إلٌه آل مما

 مستوى على) الموسعة والبلمركزٌة التعددي، الدٌمقراطً الوطنً المشروع فٌبقى للفدرالٌة البدٌل أما

 الوزٌران أنجز وقد للتطبٌق، القابل المباشر اآلنً المستوى على( الطابفٌة الكانتونات ال المحافظة

 . ذلك تفصٌل فً متقدمة عملٌة خطوات بارود وزٌاد قبانً خالد المشّرعات

 المجهول، فً خطوة: باختصار هو طابفً توزٌع إلى مستندة لفدرالٌة مقترح كل واحدة، ختامٌة كلمة فً

 .النتابج محسوبة ؼٌر ومؽامرة

 

 نافذة على فكر كمال جنبالط: -

 :آراء ومواقف 

 بهذا تحٌا الدٌموقراطٌة السٌاسٌة وتنمو         -

الذي   االنظمة، الن العالم الجدٌد الذي سٌنمو سٌرشدنا الى الطرٌق  ل االسهام فً تطوٌرقدر هذا الجٌ

 ٌتوافق مع اوضاع الحضارة القابمة ومع حقٌقة واقع االنسان.

 فعلى الدٌموقراطٌة السٌاسٌة ان تنفتح لتحٌا ولتنمو فً اتجاهات تؤسٌسٌة ثبلثة:
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لجماعة ، خاصة فً هذا العصر الذي تنزع فٌه كل جماعة الى االتجاه االجتماعً ، المتبلزم لكٌنونة ا –أ 

المزٌد من االتحاد واالنصهار واالنتظام العضوي، وذلك بفضل التكّثؾ البشري والمعنوي المتصاعد الذي 

 ٌلّفنا وٌدفعنا من كل جانب.

االشتراكٌة  االتجاه المهنً االقتصادي المبلزم لثورة هذا العصر، الذي ٌتبلور فً مختلؾ االنظمة -ب

 واالجتماعٌة .

وحده، فً حقل التمثٌل ، عن مصلحة الجماعة وعن ارادة  ٌعّبراالتجاه التضامنً التعاونً الذي  -ج

 الجماعة.

 (33 - 33)المرجع : كتابه "محطات انسانٌة وفكرٌة وسٌاسٌة فً تارٌخ النضال " ص. 

 

 خط االستقامة         -

داد لمبادئ الدٌن فً المجتمع ، اي تطبٌق عملً للمساواة واالخّوة وللتعاون االشتراكٌة التً نإمن بها هً امت

والمحبة بٌن ابناء البشر... ونرٌد ، فوق ذلك، الجمع بٌن نظام المشاركة والمساواة الوظٌفٌة والشعور 

 باالخوة االنسانٌة الحقٌقٌة، وبٌن قٌم االخبلق والروح التً هً قٌم المجتمع.

 حاد الحقٌقً هو فً التنكر لمبادئ الدٌن االساسٌة : االخّوة ، المساواة ، المحبة ، التعاون .ففً نظرنا ان االت

 وٌتم االلحاد عملٌاً بتؽلٌب ارباب االحتكار االقتصادي والمالً فً البلد على مصالح افراد الشعب .

تهازٌة الؽاٌات وانتهازٌة وااللحاد ٌكون فً التعاون مع اعداء الشعب العربً ، وفً انتهازٌة االسالٌب وان

 الحلفاء.

نحن لسنا ضد احد ، بل ضد النهج الملتوي فً الحٌاة السٌاسٌة ، الخط امامنا واضح، فلٌستقم من ٌستقم، 

 ولٌلتوي من ٌلتوي!

 (121محطات انسانٌة وفكرٌة وسٌاسٌة فً تارٌخ النضال" ص. "المرجع: كتابه )

 

 :من اقواله 

 الى لبنان المهاجرصوت لبنان المقٌم          -

 "ٌا اخً المهاجر ، لك علٌنا حق ولنا علٌك حقوق فً هذه الفترة الخطٌرة من حٌاتنا.

حقك علٌنا ان نحافظ على االستقبلل ، وان ال نشّوه بؤٌدٌنا رسالة لبنان ووجه لبنان .... فخجلنا ٌتزاٌد وذلّنا 

 ٌنا والى حالنا وآالمنا .من اعماق انفسنا ٌتصاعد ، اذ ننظر بعٌن االجنبً وبعٌنك ال
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انً اسمعك تقول: "هذه ببلدي كما هً ببلدكم فماذا فعلتم بها؟ هً ببلد الحرٌة ، فلماذا اقمتم فً المظالم 

 معالماً، والنطبلق الفكر انكسار ، ونكسة وانكفاء، وللحرٌة قٌوداً؟"

 هً ببلد الحق والخٌر، فلماذا ادخلتم الٌها الشر والظلم والعدوان؟

 لد النزاهة والتجرد ، فماذا تبعثون؟هً ب

 هً موطن العقل والتنظٌم ، فعبلم هذه الفوضى وهذا االستهتار؟

 هً ببلد الوبام والتفاهم الرحب ، فما بالكم على انفسكم تنقسمون شٌعاً وطوابؾ وفرقاً واحزاباً؟

 ٌا اٌها المهاجر لنا علٌك حقوق ولنا منك بعض العذر

دى كل اللواتً مرت على هذه الببلد ، فهً ، فً الواقع ، ازمة حكم وازمة نظام ، االزمة التً نجتازها تتع

 وهً فوق كل هذا ازمة اخبلق وكفاءة رجال.

حقنا على المهاجرٌن ، وقد رأٌتم وادركتم بؤعٌنكم وبصٌرتكم ما ادركتم من حالة لبنان الداخلٌة ، ان تمدوا 

راداً وجماعات قبلبل. فنحن الى شخصكم والى روحكم احوج منا لنا ٌد الفضل والمعونة. عودوا الٌنا، ولو اف

الى رإوس االموال وشتى انواع المساعدات. ففً نزعة المهاجر للفردٌة الصحٌحة وللدٌموقراطٌة البهٌة ، 

 امل لنا بعد ان اوشكت آمالنا ان تتحطم. "

، وردت فً كتابه  1/3/1143)المرجع: خطاب له فً زحلة فً حفل افتتاح تكرٌم المغتربٌن فً 

 (3"محطات انسانٌة وفكرٌة وسٌاسٌة فً تارٌخ النضال " ص. 

 

 الحرٌة جوهر كٌنونة االنسان وجوهر العقل البشري          -

( من ان الدٌموقراطٌة السٌاسٌة 1961لٌس ادّل من هذا المإتمر )مإتمر االحزاب العربٌة فً بٌروت 

ة هً فً اساس مشكبلت الشعوب ، وفً محور انطبلق تطورها، وانظمة التمثٌل الشعبً تعانً ازمة حاد

هً ازمة تحول ونمو وتطور فً اتجاه جدٌد ، او بالحري ازمة تصحٌح وتوفٌق مع الواقع االقتصادي 

 واالجتماعً الذي نعٌشه، ومع واقع حقٌقة االنسان.

ان ... فاالنسان ٌنزع ا جوهر كٌنونة االنسهال ٌمكن ان تتقلص وتزول على وجه االرض الن فالحرٌة

دة وٌنشد السعادة ، النها هً والسعادة واحدة. وكل كابن حً ٌطلب السعا صلبهبطبٌعته الى الحرٌة النها من 

عنً لن تزٌد وتترفع فً الكابن الحً اال على قدر تدرجه وصعوده فً سلم االجناس الحٌة ، نوالسعادة التً 

 ٌبلػ مرتبة االنسان. وظهوره حتى  وفً معراج نمو العقل وتبلوره

الحرٌة ال ٌمكن ان تزول وتضمحل النها من جوهر العقل. وقد صنع العقل من الوعً الظاهر، اي من 

الحرٌة اي من الكٌنونة المطلقة الجوهرٌة. وكل مطلب او تحقق للحرٌة فً هذا الوجود الظاهر ، ومن 

 االصٌلة فٌنا. ضمنه السٌاسٌة هو انعكاس ال اكثر ، وتجسد جزبً لهذه الحرٌة
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انما الحرٌة السٌاسٌة تمر الٌوم فً ازمة وتبدو فً الظاهر كؤنها تتقلص وتنهار، وتستبدل بشتى االنظمة 

 الكلٌة والعسكرٌة وسواها، وذلك الننا نحن كنا لجهلنا وتمسكنا بالتقلٌد المنذر، السبب المباشر لهذه االزمة.

ً كتابه "محطات انسانٌة وفكرٌة وسٌاسٌة فً تارٌخ وردت ف 14/1/1131)المرجع: جرٌدة االنباء فً 

 (32النضال" ص. 

 

 
 

 هذا ما نفعله اذا حكمنا لبنان: مطالب ومشارٌع اصالحٌة 

 ِقٍؾخ ث١ٓ االٔغغبَ ٠نّٓ اٌزٞ اٌزؼبٟٚٔ إٌظبَ ثبػزّبد ٕٔبدٞ ، االٔغبْ ػٕذ االٔب١ٔخ إٌضػخ رخف١ف ألعً"

 ٔضػبد ثؼل رقمً اٌزٟ االعزّبػ١خ اٌّذاسط افنً ِٓ ١بدفبٌزؼبٚٔ.  اٌغّبػخ ِٚقٍؾخ اٌخبفخ اٌفشد

 .ٚرظٙش٘ب االٔغبْ

 دعزٛسٞ، ، صبْ ِغٍظ ٚثبٔؾبء ، اٌغ١بع١خ اٌطبئف١خ اٌغبء ثؼذ االٔزخبثبد فٟ إٌغجٟ اٌّجذأ ثبػزّبد ٚاهبٌت

 ١ٔبدٚرؼبٚ ، اٌضمبف١خ ٚاٌفئبد ٚاٌغبِؼبد اٌؾجبة ِٕٚظّبد ٚاٌطالة اٌخذِبد ٚاسثبة اٌؼّبي ف١ٗ ٠ّضً

 ِؾ١ٍخ ِغبٌظ أؾبء اٌٝ ٚادػٛ. اٌجالد فٟ ٚاٌؾؼج١خ اٌزم١ٕخ إٌؾبهبد ِٓ ٚعٛا٘ب ٚاٌّضاسػ١ٓ اٌفالؽ١ٓ

 رٛع١غ اٌٝ ادػٛ ، اٌجٍذ٠بد فؼ١ذ ٚػٍٝ. إٌّطمخ فٟ اٌؼًّ ِٓ ثمغو رمَٛ لبئّمبَ وً عبٔت اٌٝ ِٕزخجخ

 اٌٝ دٚس٠ب   ٠نبفْٛ اٌجٍذح فٟ االؽخبؿ ِٓ ِؼ١ٓ ػذد لجً ِٓ اٌذٚس٠خ  اٌّؾبسوخ  ِجذأ ٚاػزّبد فالؽ١برٙب،

 ٠غت ، اٌّؾبسوخ ػقش فٟ ٚٔؾٓ.  اٌشئ١غ١خ اٌمنب٠ب ِٓ ػذد ػٍٝ ؽٙش وً ٔٙب٠خ فٟ اٌزق٠ٛذ ٠ٚجذأ اٌّغٍظ

 .ٚاٌّبي اٌٛعب٘خ ٚؽخق١بد ٚااللطبػ١بد اٌؼبئالد ؽىُ ِٓ اٌزخٍـ

 اْ ػٍٝ ٌٍّقبٔغ، عغشاف١خ ض٠خِشو ال ٚثبػزّبد ، ٚاٌضساػخ اٌقٕبػخ ٌز١ّٕخ ر٠ًّٛ ِقبسف ثبٔؾبء ٚاهبٌت

 ، اٌىٙشثبء اعؼبس  وخفل رغ١ٙالد ِغ ، ِقبٔؼُٙ ٌزؤع١ظ اٌؼًّ ألسثبة ٌٙب اساك ثزمذ٠ُ اٌذٌٚخ رغبُ٘

 اٌقٕبػخ ٔغبٚس ٚاْ ، ٌالٔغبْ هج١ؼ١خ ث١ئخ ٔخٍك اْ اٌُّٙ. عٕخ 21 ػٓ رمً ال ٌّذح اٌذخً ٚمش٠جخ ٚاٌّبء

 اٌقٕبػٟ اٌؼقش ِؾبوً ِٓ االٔغبْ الٔمبر اٌٛؽ١ذح ش٠مخاٌط ٟٚ٘ ، ٚاٌضساػٟ اٌؾشفٟ اٌؼًّ ٚٔالصَ

 .ٚظالِبرٗ

 اٌضساػخ فٟ االعجٛع فٟ ٠ِٛب اٌؼًّ ػٍٝ ٠زذسثْٛ اٌطالة ٚعؼً ، ٚاعغ ِٕٟٙ رؼ١ٍُ اٌقٕبػ١خ، خطزٕب ِٚٓ

 ٚال. ع١ٍّب   الزقبد ال ، ع١ٍُ ِغزّغ ٚال ، ع١ٍُ ِغزّغ خٍك اٌُّٙ. ٚاؽذح اعزّبػ١خ سٚػ ٌخٍك ٚاٌقٕبػخ،

 ."ع١ٍّب   ِٛاهٓ ال ع١ٍُ ّغِغز

 في وسياسية وفكرية انسانية محطات" كتابه في ورد ، 12/7/2772 بتاريخ االنباء في مقال: المرجع)

 (72. ص" النضال تاريخ
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جرٌدة النهار  –: ثورة فً تقنٌات التهوٌة لتجنب االمراض وتسرٌع الخروج من االؼبلق علوم وتكنولوجٌا

 82/2/8282فً 

 أوامر إصدار إلى الحاجة من الحدّ  إلى تإّدي أن شؤنها من التهوٌة عالم فً" ثورة" إلطبلق رالٌاأوست تستعدّ 

 حجمه وزٌادة االقتصاد تعزٌز وفً" 22-كوفٌد" عدوى انتشار منع فً تساهم وأن المنازل، بمبلزمة

 .واإلنفلونزا العادي الزكام على القضاء خبلل من الدوالرات بملٌارات

 

 لمنع البناء معاٌٌر إصبلح بصدد أسترالٌا أن" هٌرالد مورنٌنػ سٌدنً ذي" صحٌفة ذكرت ،التفاصٌل وفً

 ذات العمل أماكن تسّببت إذا القانونٌة للمبلحقة ٌتعّرضون قد العمل أصحاب وأن كورونا، فٌروس انتشار

ٌّبة التهوٌة  مهماً  دوراً  تإّدي قد والتؽٌٌرات اإلصبلحات هذه أن إلى البعض وٌشٌر. األمراض تفّشً فً الس

 .الفٌروس ضد المعركة فً التلقٌح بقدر

 

 مدّونة اعتماد أجل من والنقابات العمل وأصحاب الوالٌات حكومات بٌن مفاوضات تجري الصدد، وبهذا

 وباء انتقال من موظفٌهم حماٌة على العمل أصحاب إرؼام بهدؾ قانونٌاً  للتنفٌذ قابلة الممارسة لقواعد

 .لجوا فً" 22-كوفٌد"

 

 على العمل بصدد هً البناء، قوانٌن تضع التً الفٌدرالٌة، الهٌبة أن أٌضاً " آٌج صنداي ذي" صحٌفة وعلمت

 األدنى الحدّ  إلى ٌُقلّل بما الهواء وتنقٌة للتهوٌة بخصابص الجدٌدة المبانً تجهٌز تفرض قواعد صٌاؼة

 السكنٌة والشقق والمنازل والمدارس المطاعم أيّ  فالمبانً،. المؽلقة األماكن فً األمراض مسّببات انتشار

 عدد فً الهواء ونوعٌة األوببة؛ لتفّشً األعلى الخطر مستوى ذات المواقع بؤنها ُتصنَّؾ تزال ال والمكاتب،

 أسوأ هً األخٌرة، كورونا موجات من العدٌد ظهر حٌث فٌكتورٌا، والٌة فً التدرٌس قاعات من كبٌر

 .بها الموصى النوعٌة من مرات 801 بمعّدل

 

 من األعظم السواد ٌزال وال التهوٌة، ذكر على الحكومٌون والمسإولون السٌاسٌون ٌؤتً ما نادراً  ولكن

 الحإول بهدؾ وتحسٌنها الهواء نوعٌة فً للتدقٌق اّتباعها ٌُمكن التً البسٌطة الخطوات عن ؼافبلً  الجمهور

 .واألمراض األوببة تفّشً دون
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 تفّشً كبح فً نجحت التً اآلسٌوٌة، الدول أدركت فقد. المجال هذا فً أسترالٌا على عّدة بلدان تفّوقت وقد

 إلى وإٌرلندا بلجٌكا مثل أوروبٌة دول تعمد فٌما للوباء، األولى المراحل منذ التهوٌة أهمٌة كورونا، فٌروس

 .العمل بٌبة فً نظٌؾ هواء تؤمٌن واألعمال الشركات على تفرض قوانٌن إقرار

 مبالػ دوالر، ملٌار 202 بقٌمة للمدارس باٌدن جو األمٌركً الربٌس أعلنها التً التموٌل، حزمة ملوتش

 لمكافحة األمٌركٌة المراكز أجرتها دراسة خلصت وقد. المناسبة التهوٌة بتقنٌات المدارس لتجهٌز مخّصصة

ٌّة أكثر المبلبمة التهوٌة أن إلى الماضً أٌار فً األمراض  انتشار من الحدّ  فً الكمامات ارتداء من فاعل

 هً التهوٌة أن إلى كراب، برندان البروفسور بورنٌت، معهد مدٌر وأشار. المدارس فً" 22-كوفٌد" وباء

 لن ألنه العام اإلؼبلق عن التخلًّ إلى أسترالٌا سٌقود الذي المسار تسرٌع شؤنها من التً" المفقودة الحلقة"

 المقاربة فً األكبر اإلخفاق هو جواً  الفٌروس انتشار مع التعامل أسلوب" أن معتبراً  ضرورٌاً، ٌعود

 ".األوسترالٌة

 

 األمراض، لمكافحة األمٌركٌة والمراكز العالمٌة، الصحة منظمة ؼرار على الصحٌة الوكاالت أن إلى ٌُشار

 جواً، تقلٌن كورونا فٌروس بؤن اإلقرار فً تؤّخرت أوسترالٌا فً المعدٌة األمراض على السٌطرة وهٌبة

 .الوباء انتشار فً العامل هذا ٌإّدٌه الذي األساسً للدور واسع إدراك اآلن هناك بات ولكن

  

ٌّة، سفن متن على ؼرفهم فً المحجورٌن الرّكاب بٌن الوباء تفّشى عّدة، حاالت ففً  إلى العلماء دفع ما سٌاح

 مقٌمة باحثة وهً موراوسكا، لٌدٌا أشارت اإلطار، هذا وفً. الجو عبر العدوى انتقال احتماالت فً التحقٌق

 أن إلى جواً، الفٌروسات انتقال بشؤن التوعٌة نشر فً العالمٌة الساحة على رابداً  دوراً  وأّدت أوسترالٌا، فً

ًّ " جذريّ  تحّول" حدوث استوجبت الجابحة  األمراض من وؼٌره" 22-كوفٌد" وباء مكافحة سبل فً مجتمع

نة بؤنظمة مزّودة مبان   تشٌٌد على المترّتبة تكلفةال أن واعتبرت. التنفّسٌة ض للتهوٌة محسَّ  خبلل من ُتعوَّ

 .أفضل بصحة المجتمع ٌكون حٌن تحقٌقها ٌمكن التً االقتصادٌة المنافع

 

 الرعاٌة قطاَعً فً التهوٌة أنظمة تحسٌن فً األوسترالٌة فٌكتورٌا والٌة فً الحكومة تنظر الصدد، وبهذا

 .الحكومٌة األجهزة مختلؾ عن ممثلٌن من مإلّفاً  الؽرض لهذا خاصاً  فرٌقاً  أنشؤت وقد ،والتعلٌم الصحٌة

  

 ما مصاب، شخص من العدوى إلٌهم تنتقل الذٌن األشخاص عدد متوّسط ٌخّفض أن التهوٌة تحسٌن شؤن من

 هذه إلى لللوصو البلزم التلقٌح ومستوى القطٌع مناعة لتحقٌق المطلوبة العتبة خفض إلى بدوره ٌإّدي

 .كراب البروفسور ٌقول ما وفق العام، اإلؼبلق إلى حاجة هناك تعود ال الطرٌقة، وبهذه. العتبة
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 الخبراء مع نقاشات البناء لقوانٌن األوسترالً المجلس ٌخوض المبانً، فً التهوٌة معاٌٌر تحسٌن أجل ومن

 إلى التؽٌٌرات هذه تإّدي قد. البناء نونقا فً بالتهوٌة تتعلّق مواصفات إدراج بشؤن الصناعٌة والمجموعات

 البعض بدأ وقد اإلصبلح، من مفرّ  ال أنه تدرك القطاع هذا فً الفاعلة الجهات ولكن البناء، تكالٌؾ زٌادة

 .الجودة فابقة تهوٌة أنظمة ذات مبان   بتشٌٌد طوعاً 

 فً بالتوّعك موظفوهم أصٌب إذا قانونٌة تحّدٌات أٌضاً  العمل أصحاب ٌواجه أن ٌُمكن عٌنه، السٌاق وفً

 .الهواء جودة لناحٌة المطلوبة المعاٌٌر ُتراعً ال مبان  

 

ٌّة، للنقابات األوسترالً للمجلس العام األمٌن أوبرٌان، لٌام أشار وقد  أن فً تكمن الصعوبة" أن إلى العمال

 باألمور مقارنةً  األمر استٌعاب علٌهم ٌصعب ولذلك النظٌؾ، ؼٌر الهواء رإٌة ٌستطٌعون ال األشخاص

 شؤن من أنه وأضاؾ". مثبلً  العطس بسبب الرذاذ وانتشار القذرة األسطح مثل وضوحاً  األكثر األخرى

ٌّبون الذٌن الموظفٌن أعداد انخفاض فً ٌساهم أن العمل مكان فً المناسبة التهوٌة أنظمة اعتماد  بسبب ٌتؽ

ٌّة زٌادة وفً المرض،  .اإلنتاج

  

 خبلل من بسهولة، معالجتها ٌمكن التهوٌة سوء عن الناجمة المشكبلت من كبٌراً  عدداً  إن الخبراء ٌقول

 مثل األحٌان معظم فً التكلفة منخفضة حلول واعتماد الكربون، أكسٌد ثانً مستوٌات لرصد أجهزة تركٌب

ٌّة، والفابقة المحمولة الهواء تنقٌة أجهزة  .ٌّةالمنزل األدوات متاجر فً إٌجادها ٌُمكن التً الفاعل

  

 فً ُتستخَدم التً الهواء، تنظٌؾ أجهزة شراء حول توجٌهات ٌتضّمن دلٌبلً  ملبورن جامعة أصدرت وقد

 ؼرؾ من ٌنتقل الهواء أن االختبارات كشفت بعدما فٌكتورٌا، والٌة فً المستشفٌات وبعض الحجر فنادق

 .باألشخاص المكتّظة األروقة إلى المستشفى

  

 ،RMIT جامعة لدى المستدام البناء مجال فً االبتكار مختبر مدٌرة اجاؼوباالن،ر برٌا البروفسورة وأشارت

 البناء معاٌٌر ضمن التهوٌة وإدراج التدرٌس، قاعات فً الكربون أكسٌد ثانً مستوٌات فحص ٌجب أنه إلى

 .المدارس فً

 

 

 



24 
 

ٌة فً جرٌدة الجمهور –: ماذا ٌجب ان تفعل اذا اصبت بعدوى اختراق "كورونا" صحة وغذاء

82/2/8282 

 لدٌهم" 22-كوفٌد" فحص نتٌجة وظهرت التطعٌم، تلقّوا حال فً به القٌام ٌجب ما حول كثٌرون ٌتساءل

 جمًٌعا علٌهم ٌجب هل األسرة، أفراد عن ماذا متى؟ وإلى الذاتً للعزل ٌخضعوا أن ٌجب هل إٌجابٌة،

 احتمال من بالقلق ٌشعر شخصال تجعل أن ٌجب التً األعراض أنواع ما ؟"22-كوفٌد" فحص إجراء

 كان إذا اللقاح، على الحصول فً ٌشّككون الذٌن المتشككٌن مع تتعامل وكٌؾ اللقاح؟ اختراق بعدوى إصابته

 كورونا؟ بفٌروس اإلصابة بإمكانك ٌزال ال

 حتى إذ ،%222 بنسبة فّعال لقاح ٌوجد ال ولكن الفٌروس، عدوى ضدّ  للؽاٌة فّعالة" 22-كوفٌد" لقاحات ُتعدّ 

 .بالعدوى ٌُصابوا أن ٌمكنهم" 22-كوفٌد" ضد بالكامل التطعٌم تلقّوا الذٌن األشخاص

 ترّكز تقارٌر إلى واستناًدا. تحدث التً" 22-كوفٌد" لقاح اختراق حاالت عدد تحدٌداً  المعروؾ ؼٌر ومن

 %.2 نسبة من بكثٌر أقل االختراق بعدوى اإلصابة معدل إنّ  الصحٌة، الرعاٌة مشكبلت على

 واألستاذة الطوارئ طبٌبة ون، لٌنا الدكتورة ،CNN لدى الطبٌة المحللة بحسب لتساإالتكم، اإلجابات إلٌكم

 .واشنطن جورج جامعة فً مٌلكن معهد فً العامة الصحة كلٌة فً الزابرة

 ه؟أسرت أفراد من بعًٌدا للعزل ٌخضع أن ٌجب هل اختراق؟ بعدوى الشخص أُصٌب إذا فعله ٌجب الذي ما •

 أعراض؟ علٌه ظهرت إذا ٌهمّ  هل

 بروتوكوالت اتباع" 22-كوفٌد"لـ إٌجابٌة فحصه نتٌجة وظهرت التطعٌم تلّقى الذي الشخص على ٌجب"

 .لآلخرٌن نقلها على والقدرة العدوى لدٌه الشخص أنّ  نفترض أن ٌجب ألننا الصارمة، العزل

 اعتباًرا األقل، على أٌام 22 لمدة للعزل عٌخض أن فٌجب المرض، أعراض من ٌعانً الشخص هذا كان وإذا

 طالما العزل فترة إنهاء وٌمكنه األمراض، مكافحة لمراكز وفًقا األعراض، فٌه بدأت الذي األول الٌوم من

ن مع ساعة 88 من ألكثر بالحمى ٌُصب لم أّنه  .األخرى األعراض تحسُّ

 لمدة معزواًل  ٌبقى أن فٌجب إٌجابٌة، فحص نتٌجة لدٌه ٌزال ال ولكن الشخص، على األعراض تظهر لم وإذا

 .الفحص نتٌجة ظهور من أٌام 22

 كما لآلخرٌن، العدوى نقل ٌمكنه حٌث العامة، األماكن إلى الخروج علٌه ٌنبؽً ال الشخص أنّ  ٌعنً والعزل

 المنزل من جزء فً البقاء أمكن، إن ٌعنً، وهذا الوثٌقة، المنزلٌة االختبلط جهات من بعًٌدا العزل ٌعنً

 .الخاصة ؼرفة فً اآلخرٌن، من بعًٌدا

 فقد التطعٌم، تلقّى قد كان إذا ما العزل لؽرض ٌهمّ  ال ،"22-كوفٌد"بـ الشخص إصابة بمجرد أساسً، وبشكل

ا ٌكون ًٌ  ".القٌاسٌة العزل إجراءات اتباع إلى وٌحتاج لآلخرٌن معد

 ؟"22-كوفٌد" لفحص الجمٌع خضعٌ أن ٌجب فهل مفاجبة، بعدوى األسرة أفراد أحد أُصٌب إذا •
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 البقاء أّنه على ،"الوثٌق االختبلط" تحدٌد مع للفحص، القرٌبة االختبلط جهات جمٌع تخضع أن ٌجب" -

 .ساعة 88 فترة خبلل األقل على دقٌقة 21 لمدة أقدام 0 بعد على

 الخضوع ق،وثٌ بشكل" 22-كوفٌد" بعدوى مصاًبا شخًصا خالطوا حال فً الملّقحٌن، ؼٌر على وٌجب

 فحص نتٌجة لدٌهم ظهرت إذا أٌام، 2 إلى الصحً الَحجر مدة تقصٌر وٌمكنهم أٌام، 22 لمدة الصحً للَحجر

 ٌمكن ال الصحً، الَحجر فترة وخبلل. بالعدوى المصاب للشخص التعّرض من األقل على أٌام 1 بعد سلبٌة

 ".العامة األماكن إلى الخروج

 ٌزال ال" 22-كوفٌد" بعدوى مصاب لشخص وتعّرض التطعٌم لقّىت الذي الشخص أنّ  ٌعنً هذا هل •

 العمل؟ إلى الذهاب بإمكانه

 وٌلتزم أعراض، من ٌعانً ال الشخص هذا أنّ  طالما ذلك، ٌمكنه األمراض، مكافحة مراكز لتوجٌهات وفًقا"

 .مصاب لشخص التعّرض من أٌام 1 إلى 0 بعد للفحص وٌخضع األوقات جمٌع فً كمامة بوضع

 مرتاًحا ستكون هل المثال، سبٌل على مهم، بسٌط فارق إلى األمراض مكافحة مراكز إرشادات فتقدوت

 ُشّخصت قد الشخص هذا زوجة أنّ  تعلم كنت إذا اجتماعات طاولة حول العمل فً زمٌل جانب إلى للجلوس

 أننا أعتقد بذلك، قٌامال ٌمكن أّنه على األمراض مكافحة مراكز إرشادات نّصت إذا وحتى ؟"22-كوفٌد"بـ للتو

 .أًٌضا السلٌم المنطق بعض استخدام إلى بحاجة

 بك، الخاص كورونا فٌروس فحص نتٌجة تنتظر زلت وما ،"22-كوفٌد"بـ مصاًبا طفلك أو زوجك كان وإذا

 على تحصل حتى األقل على المنزل من العمل بإمكانك كان إذا ما ومعرفة مشرفك، إخبار على أحثك فؤنا

 ".سلبٌة حصف نتٌجة

 ؟"22-كوفٌد" لقاح اختراق عدوى أعراض هً ما •

 التطعٌم تلقّوا الذٌن وأولبك خطٌرة، بؤعراض اإلصابة احتمالٌة من ٌقلّل أّنه هً للتطعٌم الربٌسٌة الفابدة"

 .الملقحٌن ؼٌر باألشخاص مقارنة خفٌفة بؤعراض لئلصابة احتمااًل  أكثر هم كورونا بفٌروس وأصٌبوا

 فٌجب الملّقحٌن، ؼٌر منها ٌعانً التً تلك من اعتدااًل  أكثر تعدّ  التطعٌم متلّقً لدى األعراض ألنّ  ونظًرا

 والتعب، والسعال، والقشعرٌرة، الحمى، وتشمل ،"22-كوفٌد" أعراض من واحد عرض من حتى الحذر

 حاسة وفقدان ،واإلسهال والؽثٌان، األنؾ، وسٌبلن الحلق، والتهاب والصداع، الجسم، أو العضبلت وآالم

 .الشم أو التذوق

 ونظًرا. أًٌضا أخرى فٌروسٌة أمراض إلى تشٌر أن وٌمكن األعراض، من واسعة قابمة هذه وبالطبع،

 لم حال وفً. قصوى تؤهب حالة فً رادارك على حافظ العالم، أنحاء معظم فً كورونا فٌروس النتشار

 ".الفحص بإجراء قم ٌرام، ما على بؤّنك تشعر

 العمل؟ فً الزمبلء ٌخبر أن ٌجب فهل ،«22-كوفٌد»لـ إٌجابٌة الشخص فحص نتٌجة هرتظ إذا •
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 قد الذي مدٌره، إلى ٌتحدث أن وٌجب عمله، مكان فً اإلجراءات إتباع بالعدوى المصاب الشخص على»

. بلطاالخت جهات تعّقب فً المساعدة ٌمكنه آخر، شخص إلى أو الشركة فً البشرٌة الموارد قسم إلى ٌوّجهه

 الفترة فً وثٌق بشكل بمخالطتهم المصاب الشخص قام الذٌن األفراد تحدٌد ذلك ٌشمل قد عام، وبشكل

ا، خبللها ٌكون أن الممكن من كان التً الزمنٌة ًٌ  .«األعراض بداٌة قبل ساعة 82 إلى تصل ما عادةً  معد

 مل؟الع إلى بالعودة له ٌُسمح أن قبل آخر فحص إجراء إلى الشخص ٌحتاج هل •

 تتحسن، األخرى األعراض وأنّ  ساعة 88 من ألكثر بالحمى ٌُصب لم بالعدوى المصاب أنّ  بافتراض ال،»

 األمراض، مكافحة مراكز بها أوصت كما العزل، فترة هً األعراض بداٌة من أٌام 22 بعد العزل فترة فإنّ 

 .«اآلخرٌن مع والتفاعل للعمل والعودة العزل إنهاء ٌمكن ذلك بعد

 االختراق؟ عدوى تقلٌل فً اللقاح من معززة جرعة ستساعد هل •

 قرار ٌكون ال وربما. المستقبل فً االختراق عدوى ستمنع معززة جرعة أنّ  نتوقع إذ األرجح، على»

 .«الطبٌة ظروفك بحسب فردي قرار ولكنه الجمٌع، ٌناسب واحد مقاس ذات توصٌة بمثابة المعززة الجرعة

 اختراق؟ عدوى حدوث الممكن من ٌزال ال كان إذا التطعٌم من الهدؾ ام األشخاص بعض ٌسؤل قد •

 وفًقا خطٌرة، بؤعراض اإلصابة احتمالٌة من ٌقلّل التطعٌم أنّ  تذّكر. لسببٌن اللقاح على نحصل نحن»

 مرة 81 بحوالى منها، والوقاٌة األمراض مكافحة مراكز بٌانات لتقدٌرات

ا، ًٌ  الملّقح الشخص مرض احتمالٌة وتقلّ  مرات، 2 بنحو« 22-كوفٌد«بـ صابةاإل من أًٌضا التطعٌم ٌقلّل وثان

 .الملقح ؼٌر بالشخص مقارنة العدوى، ونقل« 22-كوفٌد«بـ

 ٌكون ال قد وحده اللقاح أنّ  لدرجة مرتفع الفٌروس مستوى أنّ  إلى االختراق عدوى حدوث فً السبب وٌعود

ا ًٌ  عالٌة البٌبات عدد من ٌقلّل أن ٌمكن كما الكمامة، عوض ٌساعد أن ٌمكن السبب ولهذا لحماٌتك، كاف

 للقٌام طرٌقة وأفضل حولنا، من الفٌروس مستوى تقلٌل إلى نحتاج النهاٌة، وفً. فٌها تتواجد التً الخطورة

 .«للقاح الجمٌع تلقًّ خبلل من هً بذلك

  

 اخبار الرابطة

 فاروق البربٌرالرابطة تنعً الصدٌق االستاذ  -

 2021ٌلول ا 02بٌروت فً 
     

ببالػ األسؾ واألسى، أنعً صدٌق العمر ورفٌق النضال الوطنً والقومً الوزٌر السابق وناشر 
 مجلّة "العرب والعالم"، والكاتب الصحافً القدٌر فاروق البربٌر.

ٌّة فً بٌروت.  تعود صداقتنا للخمسٌنات من القرن الماضً، إنطبلقا من الزمالة فً الجامعة األمٌرك

 وما رجل مبدأ ووفاء وصدٌق صدوق.كان د
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 سوؾ نفتقد محّبته وظرفه وجلساته العامرة بالموّدة والفكر والطرافة.

ًّ القدٌر وبركته.  وداعا أبا ناصر، أنت اآلن فً رعاٌة العل

 عّباس خلؾ

  

-  

 

 

 

 

 الرابطة تواصل حملة التوعٌة من وباء كورونا وهذا نموذج عنها -

 

 كورونا من ٌعالج قد عاماً  22 عمره قدٌم عقار.. سارة بشرى

 من علماء كشؾ فقد المستوٌات، كل على كورونا فٌروس لمرض عبلج إلى للتوصل العلمٌة الجهود تستمر

 مضاداً  عبلجاً  أن" Nature Reports" موقع على نشرت بحثٌة دراسة فً األمٌركٌة، جورجٌا جامعة

 .التنفسً الجهاز تصٌب التً وساتالفٌر من وؼٌره كورونا ضد فعاالً  ٌكون قد النقرس لمرض
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 مضادة بخصابص ٌتمتع النقرس، لمرض المضاد( Probenecid) عقار أن التجارب وأظهرت

 التنفسً الجهاز فٌروسات بل كورونا عدوى فقط لٌس لمكافحة ربٌسٌاً  خٌاراً  ٌجعله قد ما للفٌروسات،

 .الممٌتة األخرى

 والدواء الؽذاء إدارة من معتمد أنه كما عاماً، 82 نحو ذمن األسواق فً متوفر هذا الدواء أن إلى ٌشار

 .قلٌلة جانبٌة آثارا له بؤن ٌمتازو ،(FDA) األمٌركٌة

 

 تلقائٌاً؟ الحماٌة نفقد هل... التطعٌم من أشهر 2 بعد المضادة األجسام تراجع

 لفٌروس المضاد تطعٌمال تلقوا الذٌن الهند فً الطبً القطاعفً  العاملٌن من عدد كبٌر شملت دراسة أظهرت

 تلقً من أشهر أربعة ؼضون فً لدٌهم 22-كوفٌد لمرض المضادة األجسام فً" كبٌرا" نقًصا كامبل، كورونا

 .األولى الجرعة

 جرعة تعطً أن ٌنبؽً كان إذا ما بشؤن قرار اتخاذ على الهندٌة الحكومة الدراسة نتابج تساعد أن وٌمكن

 .الؽربٌة الدول بعض فعلت كما اللقاحات من تنشٌطٌة

 أنّ  إذ المرض، مقاومة على القدرة لدٌه تعد لم الشخص أن بالضرورة المضادة األجسام تراجع ٌعنً وال

 الحكومً المعهد مدٌر ذكره لما وفًقا كبٌرة، حماٌة لتوفٌر التدخل بإمكانها زال ما الجسم فً الذاكرة خبلٌا

 .الدراسة أجرى الذي

 ستة بعد: "باتً سانجامٌترا الهند فً اإلقلٌمً الطب أبحاث مركز مدٌر قال ،"روٌترز" وكالة مع حدٌث وفً

 ".تعطى أن ٌمكن ومتى تنشٌطٌة لجرعات حاجة هناك كانت إذا ما أكبر بوضوح نبلؽكم أن ٌمكننا أشهر

 بٌونتك/فاٌزر لقاحات من جرعتان توفرها التً الحماٌة إن الماضً الشهر قالوا قد برٌطانٌون باحثون وكان

 .أشهر ستة خبلل التراجع فً تبدأ وأسترازٌنٌكا

 

 

 األطعمة هذه تقربوا ال.. كورونا من للمتعافٌن

 بعد ما بمتبلزمة اإلصابة حالة فً عنها التخلً ٌجب التً الؽذابٌة المواد من عدد عن روسً خبٌر كشؾ

 .التعافً دبع أشهر لمدة أحٌاًنا المستجد كورونا فٌروس أعراض تستمر أن وٌمكن. 22-كوفٌد

 إلى بالتؽذٌة، والعبلج التؽذٌة لبحوث الروسً سامارا معهد مدٌر ؼٌنسبورغ، مٌخابٌل البروفٌسور، وأشار

 ومضاد فعال ؼذابً نظام اتباع ٌجب لذلك الجسم، فً االلتهابً النشاط زٌادة إلى تشٌر المتبلزمة هذه أن

 .الروسٌة اإلعبلم وسابل عنه نقلت ما بحسب لبللتهابات،
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 الدقٌق منتجات مثل مرتفع، سكر بمإشر واألطعمة السكر عن التخلً اإلمكان قدر الضروري من" إنه قالو

 فول وزٌت والذرة الشمس وعباد النخٌل زٌت عن التخلً وكذلك. واألرز والبطاطس المنخول، األبٌض

 الؽنٌة األطعمة نسبة ةزٌاد أهمٌة على وشدد ،"المعالجة واللحوم الحمراء واللحوم النباتً والسمن الصوٌا

 والخضراوات الزٌتون وزٌت الكتان بذور وزٌت البحرٌة األسماك مثل الدهنٌة، واألحماض" 0-أومٌؽا"بـ

 إدراج ٌجب وكذلك. السكر من منخفضة نسبة على المحتوٌة والفواكه الورقٌة والخضراوات والثمار

 والخبز والشوفان السوداء الحنطة مثل المعقدة والكربوهٌدرات سكر دون من المخمرة األلبان منتجات

 .الٌومٌة الوجبات إلى بالنخالة

 

 

 من الصحافة اخترنا لكم :

 1/9/2021 فً النهار جرٌدة – عطاهلل سمٌر – والمهالك …والممالك المسالك -
 انٌونالعلم .البؽض تؤكٌد فً أو محبة عن التعبٌر فً ذلك قٌل .اعبلنه قبل ما منذ بالموارنة لبنان اسم ارتبط

 من متسع، اسبلمً عالم فً صؽٌر لبلد الوجود علّة هم الموارنة إن الذم، وفً المدٌح فً قالوا الطابفٌون، أو
 مدرسً، فرض مثل توضع والدراسات استقبلله، ثم لبنان قٌام ومنذ .األطلس جبال إلى المتوسط شاطا
 ؼابرٌٌل مثل وجودٌون، سفةفبل لبنان لفكرة أصبح الزمن ومع .الوطن عشق أو ”الكٌان“ رفض حول

 .سارتر مثل مبلحدة أو مارسٌل،
 اسماء سوى ٌقرأوا لم ٌرفضونها، أو لبنان فكرة ٌقدسون الذٌن معظم .الؽلو إلى الفرٌقان ذهب الحالتٌن، فً

 أو االتجاه هذا فً عمٌق، ألٌمان سطحٌة وسٌلة وحده العنوان واتخذوا .كتبهم عناوٌن من وشٌباً  المفكرٌن
 الصؽٌرة الدولة حول اإلقلٌمٌة والنزاعات الدولٌة فالصراعات .صعباً  مشترك حل إلى الوصول وكان .ذاك
 نشوء من األمة، وفً اإلقلٌم فً حقٌقٌة، مخاوؾ إلى اّدى إسرابٌل وقٌام .الموضوعً للتؤمل فكرة ُتبقِ  لم

 الثقافة إلى المسٌحٌة لبٌةالؽا اتجاه المؽالٌة، المخاوؾ هذه من وزاد .آخر طروادة وحصان ؼرٌبة دولة
 وتضّمن .الحرٌة وشكل العروبة رمز كونها فً تتصاعد والٌسارٌة القومٌة التٌارات كانت فٌما الؽربٌة،
 ٌبقَ  ولم السّنة، من والعاصمة الدروز، من الجبل الموارنة أخذ فقد .الطابفً العنصر هو خفٌاً  ضلعاً  الصراع
ًّ  جنوب سوى للشٌعة  وحاول شهاب، فإاد جاء ان إلى السورٌة، باللٌرة أهله تعاملٌ مهمل، وبقاع منس
 .واالجتماعٌة السٌاسٌة الخرٌطتٌن، تصحٌح

 
 
 

 قرأت فٌهم النخب لكن .صخور وطاحنو كادحون وهم أمٌر، وفوقها .حسن جده اسم رجبلً، الموارنة خشً
 الصٌؽة ضمن مدنٌة ؽةصٌ عن البحث النخب هذه وبدأت .التارٌخ وتحوالت الجؽرافٌا متؽٌرات جٌداً 

 رإٌتها، تدعٌم أجل ومن .والمساواة العدالة هو واحد شعار تحت تعمل مشتركة ملتقٌات وعن الدستورٌة،
 واول .واللؽة والشعر األدب :المقدمٌن موقع استحقاق فً الكبرى مساهماته عن المارونً التارٌخ فً بحثت
 وآدابها مصر صحافة فً المساهمات وروعة .االمٌركً المهجر ورٌادات .الشرق فً عربٌة مطبعة
 القصر فً ”ثابت كرٌم”و ”االهرام“ فً الجمٌل انطون باشوات، ٌصبحان الصحافٌٌن من وإثنان .وفنونها
 الخالدة ”العربٌة الٌقظة“ صاحب انطونٌوس جورج اآلخر الدٌرانً ظهر ومعهما .القمر ودٌر بكفٌا .الملكً
 نجٌب وكان فلسطٌن، نجدة إلى للقٌام بارٌس من للعرب ٌإذن نمَ  الموارنة فً ظهر ثم .اآلن حتى
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 أوسع مفرد، عنوان تحت شعراً  النكبة ملحمة كتب من اول سبلمة بولس جاره كان فٌما الرابد، العازوري
 .”فلسطٌن“ الجمع من

 تكفلت مث .”الواقعً الجوار“ وموارنة ”الملهم الجٌل“ موارنة .األمر بادئ فرٌقٌن، إلى الموارنة انقسم
 ركوب جلّهم، أو بعضهم، وأتقن .طبقات إلى أٌضاً  وتقّسموا .وجمعٌات واحزاب كتل :التقسٌم بتقسٌم السٌاسة

 دخل بل فشلوا، ولو منعها ٌحاولوا فلم قادمة، االهلٌة الحرب ورأوا .شاهٌن طانٌوس علم ورفع الكادٌبلك،
 ٌرى ال عالمً، ابتبلؾ وجه فً المحتمة ارةالخس ؼمار المثقفون، وحتى والمتعلمون، ومحاموهم اطباإهم

 واقعة واترلو إلى لبنان تحّول بلجٌكا، فً االنكلٌز نابولٌون حارب مثلما .ذرٌعة أو ساحة من أكثر لبنان فً
 .الجمٌع بٌن

 وشبابهم مقاتلوهم وسقط .شراسة أكثر وأصبحوا .البعض بعضهم نحو الموارنة استدار عندما األسوأ حدث
 .اهلهم وهّجروا .احد ٌدّكها لم كما البعض بعضهم بٌوت ودّكوا .لبنان جبهة بدل رباسةال جبهة على

 تحدث نفسها البشاعات وكانت .االؼتٌال ومارسوا .الخّوات علٌهم وفرضوا .وحقّروهم مواطنٌهم واحتقروا
 الكلً إللؽاءا وسطوة األنا قباحات ظهرت الموارنة عند لكن األهلٌة، الحروب كل فً كما ،”الؽربٌة“ فً

 ووصل .ربٌس عن البحث بدأ عندما فاشتعلت عادت قلٌبلً، تهدأ الحرب بدأت وحٌنما المنافسٌن، وابادة
 .المظاهر بؤسفل الزعران اقتحمها التً بكركً، حرم إلى الحرٌق
 ٌجب اسسه، فً مشرقة دولة لبنان ٌبقى لكً .بها المإمنٌن من ازال وال كنتُ  جوهرٌة، دعوة برزت ٌومها

 المعارك عن إبعاده فً آخر حل من وما .مارونٌاً  بالضرورة ٌكون ان ؼٌر من مسٌحٌاً  ربٌسه ٌبقى ان
 والقاتلة الصؽٌرة الصراعات خارج وٌبقون االبداعً دورهم إلى الموارنة ٌعود .والحٌاة للوقت المضٌعة
 الورقة وال األول، الناخب هم ٌعودوا لم حال، أي وفً .الجمهورٌة رباسة هو واحد، هاجس حول والمدمرة،
 التجدٌد؟ أو االنتخاب موعد حان كلما تفجٌرٌاً  وسبباً  وطنٌاً  كابوساً  ٌبقى فلماذا .الحاسمة
 أجل من الحروب سمعتهم وصارت .المٌثاق لمعنى وتزوٌراً  الدستور على تجدٌفاً  الرباسة صورة صارت
 القصر على وهانت .الملء مثل مؤلوفاً  بعبدا فً الفراغ أصبح ولذلك، .لبنان أجل من التضحٌة ال الرباسة،

 ربٌساً  أو للوزراء مكلفاً  ربٌساً  عون الجنرال رباسة من عقد نصؾ نحو شاؼل، دون من شاؼراً  ٌبقى ان
 مع وتباسم معراب، إلى عون الجنرال وطلع .األمس اعداء تصالح الرباسة أجل ومن .للجمهورٌة منتخباً 
 .لحق وبما سبق بما سٌلحق الذي االتفاق توقٌع وتم جعجع، سمٌر

 ان قال عندما والتورٌث الرباسة معركة بداٌة بنفسه أعلن حتى عون الجنرال انتخاب على شهور تمِض  لم
 ان لبنان لبث ما لكن مرشحه، وحق الربٌس حق طبعاً  هذا .السباق فً ؼٌره على متقدماً  ٌبدو جبران الوزٌر
 خاصة، طابرة فً إما ٌتنقل الرجل وصار .للربٌس ال لمرشح،ل حاطط، ومهرجان طابر مهرجان إلى تحّول
 ٌصل ان وقبل .والعالم بالعرب لبنان عبلقات قلب القصر إلى طرٌقه وفً .بالمسٌح تشبّهاً  اثان، على وإما
 .صاحبها وجه فً ٌرمٌها ومن الحقابب، ٌوزع ومن الحكومات، ٌشّكل من هو صار الرباسة إلى

 لؽٌر متؽطرساً  تحدٌاً  ذلك وبدا واحد، أٌقاع على وٌنام ٌفٌق بلد صورة لبنان فً الٌومٌة الصورة صارت
 االحزاب جمٌع ضد الورٌث مع نفسه وجد الموّرث ان ولو عادي، فاألمر بٌنهم، فٌما وأما .ولهم الموارنة
 عادٌاً  ٌكن لم الذي .عادي .الفاتٌكان ثم الروم، مطرانٌة ثم بكركً، ثم والمردة، والكتابب، القوات، :المسٌحٌة

 ان الوزٌر قرر فقد .السّنة كل وجه فً الموارنة وكل الشٌعة، من جزء وجه فً الموارنة من جزء وضع
 .بعده ٌكلؾ ومن مٌقاتً، نجٌب وبعده الحرٌري، سعد تربٌة خبلل من السّنة، ”تربٌة“ هً مقدسة مهمة علٌه
 الداخل من فقط تفتح ابواب .المكلفون عومل كما حداً،ا اللبنانٌة الجمهورٌة ربٌس ٌعامل ان بؤحد البقاً  ٌكن لم

 جرح هذا للمعنٌٌن، جرحاً  لٌس هذا .اآلخر الجانب من لٌخرج الضٌؾ منها ٌدخل دوارة ابواب .للخارجٌن
 ال لمواطن كرامة ال درباس، رشٌد األستاذ ٌقول حال، أي وفً .بلده وكرامة بكرامته معنً مواطن لكل

 حرقاً  منتحر أو بنزٌن محطة أمام قاتل إلى وتحّوله والوقود، والنور والدواء رؼٌؾال الجمهورٌة له تإّمن
 ال الوالّدة الكرسً تلك أجل من صورتهم، هذه تكون ان ابداً  بالموارنة ٌلٌق ال اإلنجاز وٌصبح .مدرسة أمام
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 ٌبقَ  ولم بالسٌادة لنا اءج أنه اسابٌع قبل أبلؽنا والذي .الحزٌن المؤتم هذا فً لبنان هو فؤٌن .لبنان أجل من
 .وٌكتفً عقولنا إهانة عن ٌكؾ أن علٌه االصبلح، لنا ٌحمل ان سوى

 سوى اللبنانً ٌعطى وال .والعمر المال خسارة أو الٌؤس، او الضرر، أو اإلهانة به تلحق لم أحد ٌبقَ  لم
 فً مٌاه ببل أٌضاً  والناس إرث أي .النحاة وتملك النحو أمراض مثل سقٌمة وفذلكات واجتماعات بٌانات
 قعر فً شًء كل فٌما عشر، أو اثنتٌن او حقٌبة فً وٌجادل وٌوّدع ٌستقبل والقصر قضٌة أي .الٌنابٌع ارض
 ٌرتضً شعب أي .العبث هذا ثقل تحت ٌموت ان حقهم من فلٌس الموارنة بفعل قام قد لبنان كان إذا .التهلكة

 مؤخوذ وجٌشها وتحتضر، تبن نفسها الجمهورٌة بٌنما الحصص حول اجتماعاً  40 جمهورٌته ربٌس ٌعقد ان
 انه مرة الجمهورٌة ربٌس عنه قال الذي الجٌش هو هذا هل المزورة؟ المخازن ومصادرة الطرقات بفتح
 لبنان؟ حماٌة على قادر ؼٌر
 الكبٌب الحطام هذا ٌكون ماذا اتخٌل .التواضع وَقَسم المساواة قٌم حماٌة وعلى .اهله حماٌة على قادر لكنه

 وان نفسه، ال شعبه، ٌحب ان الجٌش ٌتعلم .لقسمه وتقدٌسه وشهامته وهّمته الجٌش خلق لوال لبنان، المسّمى
 .اللٌالً وضنك األٌام شقاء فوق والخطر، للهبلك دوماً  ٌعّرضها ان ال الناس، ٌحمً
 األول الدستوري لمنصبا فً الحق فلٌكن .للمجلٌّن إالّ  ٌعطى ال استحقاق هو وظٌفة أو عمل أو منصب أقل

 االكفاء لٌسوا بالتؤكٌد لكنهم بٌنهم، كثٌرون موارنة هناك حتماً  .المسٌحٌٌن بٌن العشر الوزنات لصاحب
 القرن، زهاء الصٌؽة هذه ُجربت لقد .كحق ٌحق وال كشرط ٌجوز ال العابلً، أو الطابفً النسب .الوحٌدٌن

 .البرٌستو وطناجر والعجوة البطاطا استٌراد فً فقط تكون ال االحتكار محاربة إن .فٌه نحن ما إلى واّدت
 اإلنسانً المٌزان ٌختل ال لكً مسٌحٌاً  ٌكون ان بد وال .مشارك ربٌس سوى ٌنقذه ال المتآكل الوجود

 كفاهم لكن .الممٌزة والسٌرة والعدل الكفاءة سباق خوض الموارنة حقوق أبسط ومن .الشرق فً والتارٌخً
 وأهلك الموارنة أتعب ”السٌاسٌة المارونٌة“ الصلح منح سّماه ما .ضدهم والنعرات بٌنهم ما فً االحقاد إثارة
 .لبنان

 
 

جرٌدة نداء الوطن فً  – رفٌق خوري  - معركة الخبث والتفاهة وحرب التحّدٌات المصٌرٌة -
4/9/2021 

 تشكلت، وإن والحكومة،. كذلك بدت ولو ،"المعارك أم" لٌست تألٌفها فً والصالحٌات الحكومة معركة
 دوره أنه ٌتصور الذي الدور ٌلعب المعركة فً طرف فكل. منها أكبر لصراعات مسرح من أكثر لٌست

 الغبار وسط ٌتوقف وتفاهة، بسذاجة ٌلعبون ومن خبثب ٌلعبون من بٌن أحد وال. أهدافه ٌخدم الذي الطبٌعً
. العالم باب على متسوالا  منه، الرغم وعلى ٌفعلونه، ما بسبب صار الجمٌع به ٌتغنى الذي لبنان أن لٌرى
 اإلٌرانً، النفط إلستٌراد اإلذن ٌطلب لم أحداا  أن المتواطئة العاجزة السلطة تدعً أن السخرٌة وقمة
. النفط بواخر بإستجالب السماح الطاقة وزارة من سٌطلب إٌران من بالصوارٌخ أتًٌ الذي"هللا حزب"كأن
 عبر لبنان على الحرب فً المعركة تخدمه ما رؤٌة تجاهل أو فقدان هو الحكومة معركة فً ما أخطر لكن

 .مصٌرٌة وتحدٌات جبهات ثالث
 

 فً الدٌموغرافً التبدل حول ٌدٌةالتقل الحسابات ٌتجاوز الذي الدٌموغرافً التحدي هً األولى الجبهة
 العلمٌة والنخب األدمغة هجرة حٌث ورباها، علّمها التً الكفاٌات من نوعٌاا  ٌفرغ فالبلد. الطوائف أوضاع
 الجامعٌة لدراساته بلداا  ٌجد أن هو شاب كل هاجس. شامالا  مداا  صارت واإلقتصادٌة والقانونٌة والطبٌة
 أعداد كمٌاا  تتزاٌد وبالمقابل. آخر بلد فً أبنائها مستقبل تأمٌن هو أسرة كل وهاجس. بلد أي فً وعمالا 

 الدخول على القدرة خارج هم وال بلدانهم، الى العودة فً لهم أمل وال ٌتكاثرون، والذٌن لبنان الى الالجئٌن
 :لها"شولتز جورج العظٌم"قول" الجدٌدة أمٌركا" رئٌسة سلوتر ماري-آن وتروي. اإلجتماعً النسٌج فً
 ".المستقبل تشكل التً والقوى العالم لفهم الدٌموغرافٌا على التركٌز دائماا  ٌجب"

https://www.nidaalwatan.com/author/63-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A
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 العصبٌات من موجة الى قاد الحكومة معركة به تدار فما. والسٌاسً الوطنً التحدي هً الثانٌة الجبهة

 وحقوق اتوالمقام الصالحٌات عناوٌن تحت المسٌحٌٌن من وقسم السّنة بٌن صراع. مبرر دون من الطائفٌة
 أو المسٌحٌٌن حقوق اسمه شًء ال أن ٌعرف والكل. الشٌعة من لقسم الحَكم دور ترك مع الطوائف،
 أي فً ٌخسرون والمسٌحٌون. الطائف على الحفاظ ٌرٌدون فالسّنة. المواطنٌن حقوق غٌاب فً المسلمٌن

 الطائف، تغٌٌر من تربح تًال الوحٌدة الطائفة هم والشٌعة. البعض أوهام برغم وعلٌه، الطائف من خروج
 .إٌران تقوده إقلٌمً مشروع فٌها" هللا حزب" ولدى

 
 على والمٌلٌشٌوٌة والمالٌة السٌاسٌة المافٌا وسطو واإلقتصادي المالً اإلنهٌار بالطبع هً الثالثة والجبهة

 دواء، ال. قلٌلة امألٌ راتبه ٌكفٌه ال وظٌفة لدٌه ومن%. 40 الى وصلت فالبطالة. الخاص والمال العام المال
. الحجري العصر وإما" جهنم" إما هو والخٌار. ماء حتى وال مازوت ال كهرباء، ال بنزٌن، ال غذاء، ال

 .معاا  فٌهما ونحن
 

". كشاتبٌن لعب" مجرد هً السٌاسة كأن والتصرف والتغابً بالتشاطر األخطار هذه مواجهة الوهم ومن
 عنف من لبنان فً ٌحدث وما". للعنف السٌاسً اإلقتصاد هو ادالفس: "صالح برهم العراقً الرئٌس ٌقول

 .أكبر منظم لعنف مقدمات األسف، مع هو، الرهٌب، الفساد وسط فردي
 

 –الشرق االوسط  جرٌدة – إٌاد أبو شقرا -" الرمادٌة"والسٌاسات  "العبثٌة"الشرق األوسط... بٌن  -
 5/9/2021فً 

 خارج الطبٌعٌة الظروؾ فً ٌعتبر ال قد أمر دمشق، السورٌة العاصمة لبنانً حكومً وفد ٌزور أن
... أمٌركً «تصّور» على بناءً  الزٌارة هذه تؤتً أن «البلمؤلوؾ» خانة فً ٌندرج قد ما لكن. المؤلوؾ
 ،«هللا حزب» هٌمنة ظل فً ُشكلت «ٌلةمستق أعمال تصرٌؾ حكومة» فً وزراء األرض على ترجمه
 من بلػ كبٌر أمنً موظؾ وٌرافقهم ،«هللا حزب»لـ الحلٌؾ الجمهورٌة ربٌس عون مٌشال الربٌس عهد وفً
 .المقبلة الحكومة فً وزراء تسمٌة بل، والخارج، لبنان وبٌن الرإساء بٌن التوسط الهابل نفوذه
 سورٌا انتفاضة تفجر منذ مرة ألول - اللبنانً الوزاري الوفد زٌارة جانب إلى أٌضاً، «البلمؤلوؾ» خانة فً
 قانون» بعقوبات إٌرانٌاً، المدعوم األسد، بشار نظام تبتزّ  رسمٌاً  زالت ما واشنطن أن أمٌركً، وبتشجٌع -

 .النظام هذا مع – ومإسسات أفراداً  – اللبنانٌٌن المتعاونٌن ٌطال الذي «قٌصر
 معاناة من التخفٌؾ» هو «استثنابً» وإنسانً إؼاثً أمٌركً تبرٌر تحت لزٌارةا هذه تؤتً ننسى، أن قبل ثم

 المرتهن السبلح هٌمنة واقع أن تناست أو نسٌت واشنطن أن ؼٌر. القاتلة الوقود شح أزمة من «اللبنانٌٌن
 ٌاروانه العمل وفرص واألدوٌة األؼذٌة كشحّ  أخرى؛ وأزمات األزمة هذه عن األول المسإول هو للخارج،
 .وؼٌرها المالٌة والخدمات والسٌاحة والقضاء واالستشفاء التعلٌم قطاعات

 لدى حكومة تشكٌل اللحظة حتى فٌه وٌتعّذر ،«19 - كوفٌد» جابحة وتحاصره ُمفلس بلد فً ٌحصل هذا كل
 سهارأ على – الدولٌة القوى تحرص ومتعّمد مستمر تعطٌل بفعل التشكٌل، ُكلّفوا مرشحٌن ثبلثة «استهبلك»

 .وراءه ٌقؾ َمن تجهٌل على – وفرنسا المتحدة الوالٌات
 الوزراء زٌارة «الصارخة» إفرازاتها من كان التً الحالٌة للمحنة داخلً ُبعد وجود فً إطبلقاً  شك ال

 بشارة الكاردٌنال المارونً، البطرٌرك أن ذلك على والدلٌل. دمشق إلى النافذ األمنً ومرافقهم المستقٌلٌن
 إلى ٌدعو عندما حتى المارونً، الجمهورٌة ربٌس عن الدٌنً ؼطابه سحب ٌرفض زال ما الراعً،

ٌُبدي الشرعً، ؼٌر السبلح بنزع وٌطالب «الحٌاد»  طالما أنه والحال،. الفٌدرالٌة الطروحات مع تعاطفاً  و
 اتهوارتباط وسبلحه «هللا حزب» لهٌمنة الدستوري الؽطاء توفٌر وواصل الرباسة، سدة فً عون ظل

 .الطابفٌة( المافٌات بل) والمافٌا الطابفٌة المٌلٌشٌا بٌن «التكاتفً العٌش» حالة ستستمر اإلٌرانٌة، اإلقلٌمٌة

https://aawsat.com/home/writer/Eyad%20Abushakra
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 جزءاً  أن ذلك. آخر إشعار حتى قابم احتمال الجمهورٌة رباسة فً «العونٌة الحالة» بقاء فإن هذا، من أكثر
 جبران لربٌسهم المنصب «تورٌث» على «العونٌٌن» رإصرا ٌمّثله الداخلٌة التعطٌل حسابات من به بؤس ال

 «السٌنارٌوهات» أما. «هللا حزب»لـ المعلنٌن المرشحٌن أبرز وأحد... الجمهورٌة ربٌس صهر باسٌل،
 جدٌة وتبلػ باسٌل، شخص إزاء المسٌحً االنقسام فً لبنان داخل فتتمثل «الحالة» هذه لرؼبات المعاكسة

 القوات» حزب زعٌم جعجع سمٌر الدكتور مقدمهم فً مناوأته على «داداألض» جمعه حد االنقسام هذا
 عند باسٌل أسهم تدّنً ذلك إلى وٌضاؾ. «المردة تٌار» زعٌم فرنجٌة سلٌمان السابق والوزٌر «اللبنانٌة
 .بّري نبٌه النواب مجلس ربٌس ٌتزعمها التً ،«الشٌعً الثنابً» ثانً ،«أمل» حركة
 االنتخابات موعد اقتراب ومع بطرٌركً، مارونً بؽطاء متمتعاً  الرباسة فً عون بوجود الجو، هذا فً

 على التؤثٌر فً بالرؼبة الوزارٌة الحصص على( الظاهر) الخبلؾ تربط لبنانٌة جهات هناك المقبلة، النٌابٌة
 جانب عن إال رٌعب ال اللبنانً الداخلً الشق أن إال. الجمهورٌة رباسة انتخابات والحقاً  االنتخابٌة، العملٌة
 شهدنا التً الدراماتٌكٌة الطرٌقة نتٌجة وأخطر أكبر وتداعٌات زواٌا اكتسبت التً األكبر، المشكلة من واحد
 .أفؽانستان من األمٌركً االنسحاب فٌها
 الشرق منطقة فً األمٌركٌة السٌاسة مستقبل حول وهناك هنا المتطاٌرة والتخمٌنات كاُبل، مطار مشاهد بعد

 .تشكٌكاً  أو تذاكٌاً  أو مناكفةً  أو شماتةً ...  بدالبهم أدلوا إذا المشككون ٌُبلم ال لكبٌر،ا األوسط
 الفوضى» بفكرة واشنطن فً السلطة مإسسة تٌارات بعض اقتناع عن قصٌرة ؼٌر فترة منذ سمعنا نعم،

 عربً إدمان ٌوجد ،العدٌدة العربٌة التجارب واقع من إنه ثم. األوسط الشرق كٌانات فً وتعمٌمها «المنظمة
 ولكن ٌتراجع، لم اإلدمان هذا أن والحقٌقة. أمٌركً تحرك أي بحث عند «المإامرة نظرٌة» على مزمن
 مقاربات باعتماد اكترثت قلّما واشنطن ألن أٌضاً  بل فقط، المزمنٌن العربٌٌن واإلحباط الضعؾ بسبب لٌس

 وانقبلب «الخمٌنٌة الثورة» منذ المطاؾ، نهاٌة وفً. الشابكة اإلقلٌمٌة للقضاٌا مبدبٌة أو صرٌحة جذرٌة
 ابتداءً  اإلقلٌمٌة، األزمات إزاء األمٌركٌة بااللتزامات الوثوق نسبة تراجعت 1979 عام الشاه على واشنطن

 اإلسبلم» مع التعاٌش أو بالتعامل ومروراً  اإلٌرانً، التوسعً بالتهدٌد وانتهاءً  الفلسطٌنٌة، القضٌة من
 .«السٌاسً

 حزب» من بدعم – دمشق نظام إلى اللبنانٌة «األعمال تصرٌؾ حكومة» وزراء وفد زٌارة تتزامن هنا،
ٌّات أحدث مع – واشنطن ومباركة «هللا . السوري الجنوب منطقة قلب درعا، فً التهجٌري المسلسل تجل

 :ٌلً لما مهمة تقاطع عقدة تشكل التً هً المنطقة هذه وبالمناسبة،
 .العربً المشرق قلب إلى عّمان ومن وعّمان، دمشق بٌن حٌويال االقتصادي الخط -
 انتشار بعد الدٌموؼرافٌة، الهندسة بموجة الٌوم المهّددة لدمشق العربً والسٌاسً االستراتٌجً العمق -

 .السوري الجنوب فً بعضها وتوطن وتمركزها اإلٌرانٌة المٌلٌشٌات
 ٌكون قد وعلٌه،. ؼرباً  وإسرابٌل شرقاً  األردن من لكل خمالمتا والمذهبً واإلثنوؼرافً الجؽرافً الحزام -

 الساحل مناطق فً النفوذ مناطق فرز إنجاز بعد «المستقبل سورٌا» شكل تحدٌد من نصٌب المنطقة لهذه
 – دمشق – بؽداد – طهران ممر»و الفرات، وشرق حلب، وشمال ،(النصارى ووادي العلوٌٌن جبال)

 .«بٌروت
 العراق من لبلنسحاب الٌوم ُتِعدّ  سنة، 20 استمرا واحتبلل حرب بعد أفؽانستان تترك التً واشنطن، إن

 عن تؽاضت ثم ،2003 منذ والمذهبٌة اإلثنوؼرافٌة وتركٌبته السٌاسٌة هوٌته تؽٌٌر على أشرفت الذي
 من سنوات أربع وبعد. روسً – إٌرانً تكتٌكً تحالؾ ٌدي على سورٌا فً مورس الذي الممنهج التهجٌر

 فلسطٌنً سبلم فرص من تبقى ما فً األرض على جدٌدة حقابق ترمب دونالد فٌها فرض الجمهورٌٌن كمح
 التطبٌع عملٌة إٌقاع تسرٌع إلى - الحكم استعادتهم منذ - الدٌمقراطٌون عاد قد ها للحٌاة، قابل إسرابٌلً –
 .دمشق نظام تؤهٌل وإعادة طهران، مع

 االستراتٌجٌة بالرإٌة فٌها ٌُضّحىَ ... «العبثٌة» من تخلو ال «ةرمادٌ» حقبة فً اآلن نحن وبالتالً،
 .والبلملتزمة العابرة االستنسابٌة المصلحة أجل من المبدبٌة والمواقؾ
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 المنطقة فً بها موعودٌن نكون أن أخشى وما أفؽانستان، فً رأٌنا التً النتٌجة إلى أفضى ما بالضبط، هذا
 .العربٌة

 
 

عش٠ذح اٌؾشق  – ؽغبَ ػ١زبٟٔ -( ِٚق١جخ اٌٍجٕب١١ٔٓ ِغ أصش٠بئُٙ )رؾ١ًٍ  "اٌفمش ِزؼذد األثؼبد" -

 4/9/0202فٟ  –االٚعو 

 رفبلُ ِٓ( اعىٛا) «آع١ب ٌغشة ٚاالعزّبػ١خ االلزقبد٠خ اٌّزؾذح األُِ ٌغٕخ» اٌّشح ٘زٖ أهٍمزٗ عذ٠ذ رؾز٠ش

 .اٌؾشِبْ ِؼبٔبح ػٓ ِٕؤٜ فٟ وبٔذ ٚاعؼخ فئبد اٌٝ رذاػ١برٗ ٚٚفٛي ٌجٕبْ، فٟ اٌؾبًِ اال١ٙٔبس

 

 اٌٝ ٠ٕنُ «ِجّٙخ ٚآفبق أ١ٌُ ٚالغ: 0202 - 0229 ٌجٕبْ فٟ األثؼبد اٌّزؼذد اٌفمش» ػٕٛاْ ؽًّ اٌزٞ اٌّٛعض

 إٌٛاؽٟ، وً ِٓ اٌٍجٕب١١ٔٓ ِٚغزمجً ٌؾبمش وبٌؾخ فٛسح رشعُ اٌزٟ ٚاٌذ١ٌٚخ اٌّؾ١ٍخ اٌزمبس٠ش ِٓ ػذد

 ػ١ٍّخ خطٛح أٞ ارخبر ػٓ اٌؾبوُ اٌغ١بعٟ اٌزؾبٌف بعٚاِزٕ اٌغ١بعٟ، االعزؼقبء اعزّشاس ِغ خقٛفب  

 .ٚاٌّم١ّ١ٓ اٌّٛاه١ٕٓ ػٍٝ اٌّزذ٘ٛسح األٚمبع ٚهؤح ِٓ ٌٍزخف١ف

 

 ِٕز ػذح، رمبس٠ش فٟ أؽبسا، لذ ث١شٚد فٟ األ١ِشو١خ اٌغبِؼخ فٟ «األصِخ ِشفذ»ٚ «اٌذٌٟٚ اٌجٕه» ٚوبْ

 ٔبدٞ»ٚ «اٌمب١ٔٛٔخ اٌّفىشح» ِٕٙب ؽمٛل١خ، عٙبد رٌّٛذ ف١ّب اٌفمش، ٔغجخ فٟ اٌٙبئً االسرفبع اٌٝ ػبَ، ِٓ أوضش

 ٚػٟ ػٓ االعزّبػ١خ، - االلزقبد٠خ ٌألصِخ اٌغ١بع١خ اٌّّبسعبد رؼ١ّك اٌٝ اٌزٕج١ٗ ٚغ١شّ٘ب، ،«اٌمنبح

 .وبًِ

 

 ِزؼذد اٌفمش»ثـ ٠قفٗ اٌزٞ ٌٍفمش عذ٠ذ رؼش٠ف رمذ٠ُ ٘ٛ «اإلعىٛا» أفذسرٗ اٌزٞ اٌغ١بعبد ِٛعض فٟ اٌغذ٠ذ

 ٚاٌؾقٛي» اٌقؾ١خ اٌخذِبد ِٓ اٌؾشِبْ أ٠نب   ١ٌؾًّ اٌزم١ٍذٞ اٌّبدٞ اٌؾشِبْ ٠زغبٚص اٌزٞ ،«األثؼبد

 .«ٚاٌّّزٍىبد ٚاألفٛي ٚاٌّغىٓ ٚاٌؼًّ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌخذِبد األد٠ٚخ، ػٍٝ

 

 وبٔذ ارا األثؼبد، اٌّزؼذد اٌفمش ِٓ رؼبٟٔ ثؤٔٙب» رُقَّٕف األعشح أْ ففؾبد عذ ِٓ اٌّئٌَّف اٌّٛعض ٠ن١ف

 األعشح» أْ رٌه ػٍٝ ِضبال   ٠ٚمذَ ،«ِبد٠ب   فم١شح رىٓ ٌُ ٚاْ ؽزٝ اٌؾشِبْ، ِٓ أوضش أٚ ٚاؽذ ٚعٗ ِٓ ٟٔرؼب

 سغُ ٚرٌه األثؼبد، اٌّزؼذد اٌفمش ِفَٙٛ ؽغت فم١شح رقّٕف أْ ٠ّىٓ... اٌىٙشثبئٟ اٌز١بس ِٓ اٌّؾشِٚخ

ٌٙب اٌزٟ اٌّبد٠خ اِىبٔبرٙب ّٛ  .«ِزبؽب   رٌه وبْ اار ٌٍىٙشثبء، خبؿ ٌِّٛذ فٟ االؽزشان رخ

 

 ثؾغت األثؼبد، اٌّزؼذد اٌفمش ٔغجخ رقً ٌجٕبْ، فٟ اٌؾشِبْ أٚعٗ ل١بط ػٕذ» أٗ اٌمٛي اٌٝ اٌّٛعض ١ٌخٍـ

 ٌٛ ؽزٝ اٌفمشاء، ػذاد فٟ ثبد اٌغىبْ أسثبع صالصخ ػٍٝ ٠ض٠ذ ِب أْ أٞ. «اٌّبئخ فٟ 20 اٌٝ ،(اإلعىٛا) أسلبَ

 ٚاٌىٙشثبء األد٠ٚخ ِضً أعبع١خ، خذِبد اٌٝ اٌٛفٛي ػٍٝ لبدس غ١ش داَ ِب اٌّبد٠خ، اٌمذساد ثؼل اِزٍه

 .اٌقؾ١خ ٚاٌشػب٠خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 

ٓ ٔغجخ اْ «اإلعىٛا» ٚرمٛي  ٚرؾًّ اٌّبئخ، فٟ 44 رجٍغ اٌٍجٕب١١ٔٓ ِٓ األثؼبد ِزؼذد اٌّذلغ اٌفمش ِٓ ٠ؼبٟٔ َِ

 ػٍٝ اٌمذسح ػذَ ٟ٘ أثؼبد، ثغزخ اٌّٛعض ٠ؾذدٖ اٌزٞ اٌفمش ِٓ ٚاؽذ عبٔت ِٓ أوضش ثٙب ٠ؾ١و اٌزٟ اٌفئبد

 فٟ ٠ٚذخً. ٚاٌذخً اٌؼًّ ٚأخ١شا   ٚاٌّّزٍىبد، ٚاألفٛي ٚاٌّغىٓ اٌؼبِخ ٚاٌخذِبد ٚاٌقؾخ اٌزؼ١ٍُ رٛف١ش

 .اٌزفق١ٍ١خ اٌّئؽشاد ِٓ ػذد ٘زٖ األثؼبد

 

 اٌزمبس٠ش غشاس ٚػٍٝ. اٌىبسصخ آصبس ِٓ رخفف أٔٙب ٚامؼٖٛ ٠شٜ اٌزٟ االلزشاؽبد ِٓ ػذدا   اٌّٛعض ٠ٚمذَ

 دْٚ رؾٛي اٌزٟ اٌغ١بع١خ اٌؼٛائك اٌٝ ٚال االلزشاؽبد، ٘زٖ رؾم١ك و١ف١خ اٌٝ «اإلعىٛا» رؾ١ش ال األ١ِّخ،
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 اٌخبؿ، ثبٌمطبع ٌٍٕٙٛك أمبر خطخ ٚٚمغ اٌّغزّؼٟ، ٌٍزنبِٓ ٚهٕٟ فٕذٚق أؾبء اٌٝ داػ١خ رٌه،

 أزبط ص٠بدح ػٍٝ ٚاٌؼًّ اٌغٓ، ثىجبس ا٘زّبَ ٚا٠الء ٚاٌّزٛعطخ، ٚاٌقغ١شح عذا   اٌقغ١شح اٌّئعغبد ٚرؾذ٠ذا  

 .اٌىٙشثبء

 

 اٌخشٚط ٠ؼ١ك ع١بعٟ ارفبق اٌٝ اٌٛفٛي ػٓ اٌؼغض ٚأْ اٌجذا٘بد، ثبة فٟ رذخً وٙزٖ الزشاؽبد أْ ِفَٙٛ

 األِشاك ثؼالط وف١ً ٚؽذٖ اٌّزوٛس االرفبق أْ رٌه ٠ؼٕٟ أْ دْٚ ِٓ. لؼش٘ب فٟ ٌجٕبْ ٠مجغ اٌزٟ اٌٙب٠ٚخ ِٓ

 .ػمٛد ِٕز ب١١ٔٓثبٌٍجٕ رفزه اٌزٟ اٌؼنبي

 

 ال ٚٔغجزُٙ ٌجٕبْ، فٟ اٌضشٚاد رٚٞ» ٚعغ فٟ أْ رمذ٠شٖ «اإلعىٛا» ِٛعض فٟ ٌالٔزجبٖ اٌالفزخ إٌمبه ِٚٓ

 ال ع٠ٕٛخ ِغبّ٘بد رمذ٠ُ خالي ِٓ اٌفمش، ػٍٝ اٌمنبء وٍفخ رغذ٠ذ اٌغىبْ، ِغّٛع ِٓ اٌّبئخ فٟ 22 رزغبٚص

 .«صشٚارُٙ ِٓ اٌّبئخ فٟ اص١ٕٓ ٔغجخ رزؼذٜ

 

 أؾ١بص أٚ ع١بعٟ ِٛلف ػٓ رُٕ اعزٕزبعبد رمذ٠ُ اٌؼبدح فٟ رزغٕت اٌّزؾذح ٌألُِ اٌزبثؼخ إٌّظّبد وبٔذ ٌٚئٓ

 «اٌضشٚاد رٚٞ» اسرجبه ِذٜ ػٓ ١ٌظ ػذح أعئٍخ رطشػ اٌّؾمخ اٌّالؽظخ ٘زٖ فبْ غ١ش٘ب، دْٚ فئخ اٌٝ

 اٌضشٚاد ٘زٖ ِقذس ػٓ ًث فؾغت، اٌغّبػز١ٓ ث١ٓ اٌؾبعغ االٔفقبي ثبألؽشٜ أٚ ا٢خش٠ٓ، ثبٌٍجٕب١١ٔٓ

 ػٍٝ ٌٍمنبء «اإلعىٛا» رمزشػ ِب ػٍٝ ِٕٙب، اٌّبئخ فٟ اص١ٕٓ ٌٚٛ رخق١ـ، ػذَ ٚعجت عّؼٙب، ِٓ ٚاٌغب٠خ

 .اٌفمش

 

 «اٌضشٚاد رٚٞ» ٚسفل ٚؽشِبْ، فمش ِٓ اٌّٛعض ٠قفٗ اٌزٞ اٌٛالغ ث١ٓ ِذ٘ؾخ اٌّفبسلخ ٕ٘ب رجذٚ

 .اٌفمش ػٍٝ - رم١ٍقٗ ٚال اٌفمش ِٓ اٌزخف١ف ١ٌٚظ - نبءاٌم ِّٙخ إلٔغبص أِٛاٌُٙ ِٓ ٠ُزوش ال فزبد رخق١ـ

 

 اٌفغبد عجً ِٓ عبءد أّب ا١ٌٙب اٌّؾبس اٌضشٚاد أْ ِٓ اٌٍجٕب١ْٔٛ ٠ؼشفٗ ِب ٠ؼشفْٛ ال سثّب اٌّٛعض ٚامؼٛ

 األِش ٚالغ فٟ ٟ٘ اٌضشٚاد ٘زٖ اْ ثً ِٛاه١ُٕٙ، ثشفبٖ ِؼ١١ٕٓ غ١ش أفؾبثٙب ٚأْ ٚاٌخبسط، اٌذاخً فٟ

 .ٚارالٌُٙ اٌٍجٕب١١ٔٓ ِال١٠ٓ رغ٠ٛغ خالي ِٓ ٌٚٛ اٌضػبِبد، ٚرؤث١ذ اٌزجؼ١خ، كٌزؼ١ّ أدٚاد

 

 

 ِشوض وبس١ٔغٟ –ثغبه  ػبِش -االعزمشاس  إلسعبء هبسة ثشٔبِظ اٌٝ اٌؾبعخ ثؤِظ ٌجٕبْ -

 

 ساٌّغب أْ ِٚغ. اٌّظٍُ إٌفك سع١ّ ب اٌجالد دخٍذ اٌٍجٕب١ٔخ، االلزقبد٠خ األصِخ ػٍٝ رمش٠ج ب ػب١ِٓ ِشٚس ثؼذ

ب ٠غت االلزقبدٞ، ٌإلفالػ هّٛؽخ خطخ رطج١ك ٠مزنٟ االلزقبدٞ اٌزؼبفٟ ٔؾٛ األفنً  اٌزؾٍّٟ أ٠ن 

ا اٌّغزجؼذ فّٓ. ثبٌٛالؼ١خ  ٚاٌشئبع١خ ا١ٌٕبث١خ االٔزخبثبد اعشاء لجً اإلفالؽ١خ اٌؼ١ٍّخ ٘زٖ ِضً فٟ اٌؾشٚع عّذ 

 اٌم١بدح أفّىذ ِب اٌّغجٛق، غ١ش ئعغبرٟٚاٌّ االلزقبدٞ اال١ٙٔبس ِٓ اٌشغُ ٚػٍٝ. 2222 اٌؼبَ فٟ اٌّضِؼخ

 فٟ. ٔفٛر٘ب ٚثبٌزبٌٟ اٌمبئُ، إٌظبَ فٟ ِٚىبعجٙب ؽققٙب رٙذ٠ذ ؽؤٔٗ ِٓ عّذٞ افالػ أٞ رؼشلً اٌغ١بع١خ

 ٠ٍمٝ ثشٔبِظ ف١بغخ فٟ ٚال ثُٙ ٠ُؼزذ لبدح رؾى١ً فٟ اٌّغزّغ فٟ اٌزغ١١ش٠خ اٌمٜٛ رٕغؼ ٌُ رٌه، غنْٛ

 رئٚي لذ س١ٕ٘زٙب ٌجٕبْ ٠مغ اٌزٟ اإلل١ّ١ٍخ األؽذاس ثٛفٍخ أْ ٠جذٚ ٚال. ١١ٔٓاٌٍجٕب ففٛف فٟ ا٠غبث١خ أفذاء

 .اٌؼبعً اٌمش٠ت فٟ ؽبعّخ أغبصاد رؾم١ك اٌٝ
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 رٍه اٌٝ اٌٛفٛي لجً ٌىٓ ؽبٍِخ، افالؽ١خ خطخ ٌجٕبْ ٠طجك أْ اٌّطبف ٔٙب٠خ فٟ اٌنشٚسٞ ِٓ ع١ىْٛ

 االلزقبد ف١ّب ٠زّّضق اٌٛهٕٟ فبٌٕغ١ظ. فٛسٞ ثؾىً ب٠ٚخاٌٙ ٔؾٛ ا١ٙٔبسٖ ٠ٍغُ أْ األٚي اٌّمبَ فٟ ػ١ٍٗ اٌّشؽٍخ

 اٌؾش، عمٛهٙب فٟ فّبم١خ   اٌٍجٕب١ٔخ ا١ٌٍشح أِب. ل١بع١خ ِغز٠ٛبد فٟ ٠ؾٍّك اٌزنخُ ث١ّٕب وغبد، ؽبٌخ فٟ ٠مجغ

 اٌفٛمٝ ٚأزؾبس اٌٙغشح، ٚر١شح ٚرغبسع اٌقؾٟ، إٌظبَ ٚا١ٙٔبس األعبع١خ، اٌغٍغ فٟ اٌّطّشد إٌمـ ظً فٟ

 .ِمٍك ثؾىً اٌطبئف١خ اٌزؾّٕغبد رٕبِٟ ٚلغ ػٍٝ ١خ،اٌّذٔ

 رؾم١ك اٌٝ ٠فنٟ االعزمشاس، إلسعبء هبسة ثشٔبِظ ٚمغ اٌنشٚسٞ ِٓ اٌّؼط١بد، ٘زٖ وً مٛء ػٍٝ

 ٌٍىغبد ؽذ   ٚمغ األ٘ذاف ٘زٖ رؾًّ. ثذائ١خ اٌجؼل ٠ؼزجش٘ب لذ اٌزٟ األعبع١خ، األ٘ذاف ِٓ ِغّٛػخ

 اٌخذِبد فٟ اٌؾبفً إٌمـ رغط١خ اٌٝ امبفخ   االلزقبد، فٟ اٌنشٚسٞ اٌّبي سأط ٚمخّ  االلزقبدٞ

 ٚوجؼ ػ١ٍٗ، ٚاٌؾفبظ ا١ٌٍشح فشف عؼش اعزمشاس ٚرؾم١ك األعبع١خ، اٌؾى١ِٛخ اٌخذِبد ٚاعزئٕبف األعبع١خ،

 االعزمشاس إلسعبء اٌطبسة اٌجشٔبِظ ٠ىْٛ أْ ٠غت ثبٌٕغبػ، األ٘ذاف ٘زٖ وً رزىًٍّ ٌٚىٟ. اٌزنخُ عّبػ

ا ا اٌؾشٚع ٠ّىٓ ثؾ١ش ٚثغ١ط ب ع١بع١ ب، ٌٍزؾم١ك لبثال   خ١بس   ال لق١شح ٍِٙخ مّٓ – ثٕٛدٖ رطج١ك فٟ فٛس 

 ٘زا أْ اٌٝ اإلؽبسح ِٓ ثذّ  ٚال. اٌغشػخ عٕبػ ػٍٝ ٍِّٛعخ ٔزبئظ ٠ؾمّك أْ ٠ٕجغٟ وّب – ٠َٛ اٌّئخ رزغبٚص

ًّ  ثٗ ٠ُشاد ال االعزمشاس إلسعبء اٌطبسة اٌجشٔبِظ  ػٍٝ اٌجالد ٚمغ أٚ ّئعغبر١خ،ٚاٌ اٌج٠ٛ١ٕخ ٌجٕبْ ِؾبوً ؽ

 اٌٍجٕبٟٔ االلزقبد فٟ اٌطبسة اٌجشٔبِظ ٘زا ع١جضّٙب اٌزٟ االعزمشاس سٚػ ٌىٓ. اٌفّؼبي االلزقبدٞ اٌزؼبفٟ عىخ

 رؾبفش٘ب اٌزٟ ؽذح األوضش االلزقبد٠خ ٌٍّؾبوً اٌزقّذٞ أعً ِٓ سع١ٍٙب ػٍٝ ٌٍٛلٛف فشفخ اٌجالد عزّٕؼ

 .ٚفٛة ؽذة وً ِٓ

ٍٙب ػٍٝ ٌجٕبْ ٠مٜٛ ال ِغزفؾٍخ أصِخ   ّّ  رؾ

ب إٌبؽئخ األعٛاق ثؤصِبد ؽج١ٙخ وبٔذ االلزقبد٠خ ٌجٕبْ ِآعٟ ثذا٠خ اْ اٌمٛي ٠ّىٓ  ِ  د٠ْٛ ثٍغذ فمذ. ػّٛ

 ٚلذ. اٌّذفٛػبد ١ِضاْ فٟ ٘بئً ػغض ٚعو ِالءرٗ، اٌّقشفٟ اٌمطبع ٚفمذ ِغزذاِخ، غ١ش ِغز٠ٛبد اٌجالد

 فٟ د٠ٛٔٙب عذاد ػٓ رخٍّفذ أْ اال اٌؾىِٛخ ِٓ وبْ فّب. زٛلؼخِ ٚاْ ٌِٙٛخ، رذاػ١بد ػٓ األصِخ ٘زٖ أعفشد

 ِب ُٚعشػبْ. األ١ِشوٟ اٌذٚالس أِبَ اٌٍجٕب١ٔخ ا١ٌٍشح فشف عؼش رضج١ذ ع١بعخ ػٓ وزٌه ٚرخٍّذ ،2222 اٌؼبَ

 ؽشوخ ػٍٝ فبسِخ ل١ٛد فشك اعززجغ ِب اٌّقبسف، ػٍٝ اٌّٛدػْٛ ٚرٙبفذ وج١ش، ثؾىً ا١ٌٍشح ل١ّخ رٙبٚد

 إٌمذ فٕذٚق لّذس ار االلزقبدٞ، إٌؾبه رٛلّف ٌزٌه، ٚٔز١غخ  . اٌخبسط اٌٝ ٚاٌزؾ٠ٛالد اٌٛدائغ ِٓ اٌغؾٛثبد

ب عّغً اٌّؾٍٟ إٌبرظ اعّبٌٟ أْ اٌذٌٟٚ  ِغ رٌه ٚرشافك. 2222-2222 فزشح فٟ اٌّئخ فٟ 43 ثٕغجخ أىّبؽ 

ا دفغ ِب ،ٚاٌضشٚاد اٌّذاخ١ً ٚرآوً اٌجطبٌخ، ِؼذالد ٚاسرفبع اٌزنخُ، ٚر١شح رغبسع  ِٓ ِزضا٠ذح أػذاد 

 .اٌفمش ثشاصٓ ٔؾٛ اٌغىبْ

ا وبسص١خ إٌزبئظ أرذ ٚلذ. لجً ِٓ اؽزٛاإ٘ب ٠ّىٓ ٚوبْ األصِخ، اؽزٛاء اٌنشٚسٞ ِٓ ٌىٓ،  ثغجت رؾذ٠ذ 

 ثقٕذٚق اٌخبفخ اٌؼبٌّٟ االلزقبد آفبق ث١بٔبد لبػذح رُظٙش. اٌالصِخ اإلعشاءاد ارخبر ػٓ اٌزبَ اٌزمبػظ

ب اٌؼبٌُ دٚي ف١ٙب ؽٙذد ؽبٌخ 223 اٌذٌٟٚ إٌمذ  ث١ٓ ِٓ. عٕز١ٓ فزشح خالي أوضش أٚ اٌّئخ فٟ 22 ثٕغجخ أىّبؽ 

 ارا اإلهالق ػٍٝ األعٛأ ٚ٘ٛ اٌؼبٌُ، فٟ ِؼّذي أعٛأ ػبؽش ٘ٛ ٌجٕبْ فٟ االٔىّبػ ِؼذي اْ اٌؾبالد، ٘زٖ

١ٓ خالي ٌجٕبْ عّغً ٚلذ. ثبٌؾشٚة اٌّشرجطخ اٌؾبالد اعزض١ٕٕب َِ  اٌزٞ اال١ٙٔبس ِٓ ٔفغٗ ٜٛاٌّغز فمو ػب
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ب رُؼطٝ اٌزٟ – فٕض٠ٚال ا١ٌٗ ٚفٍذ  خنُ فٟ ٚرزخجّو اداسح عٛء ِٓ رؼبٟٔ اٌذخً ِزٛعطخ دٌٚخ ػٓ ّٔٛرع 

 .عٕٛاد عذ فزشح خالي - ِب١ٌخ أصِخ

 اٌذٌٚخ عّذدرٙب اٌزٟ ثبٌنشثبد ٚففٗ ٠قؼّ  فّب. اٌّؤعبٚٞ اٌذسن ٘زا اٌٝ ٌجٕبْ فٟ اٌؾبٌخ رقً أاّل  ٠ّىٓ وبْ

 اٌزٟ االلزقبدٞ اٌزؼبفٟ خطخ رطج١ك سفنٙب ٚأثشص٘ب األصِخ، ؽّذح وج١ش ثؾىً فبلّذ ٔفغٙب اٌٝ جٕب١ٔخاٌٍ

. ثبٌذٌٚخ اٌضمخ فمذاْ اٌٝ أّدٜ ِب ،2222 أثش٠ً/١ٔغبْ فٟ د٠بة ؽغبْ اٌغبثك اٌٛصساء سئ١ظ ؽىِٛخ ألّشرٙب

 اٌزغط١خ ػٍٝ ثذٚسٖ رٌه ٚأصّش خ،اٌطبل ِٛاسد فٟ ٔمـ ؽذس ٌجٕبْ، فٟ اٌذػُ سفغ خطخ اداسح ٌغٛء ٚٔز١غخ  

 ٠ُنبف. اال١ٙٔبس اعزفؾبي فٟ أعُٙ ِب اٌخذِبد، ِٓ ٚغ١ش٘ب ٚاإلٔزشٔذ ٚاٌّبء اٌٛلٛد ٚاِذاداد اٌىٙشثبئ١خ

. اٌضشٚاد رجّخش ٚفبلُ اٌّٛدػْٛ رىجّذ٘ب اٌزٟ اٌخغبئش صاد اٌّقشفٟ اٌمطبع ِغ اٌزؼبًِ فٟ اٌزؤخش أْ رٌه اٌٝ

س غ١ش اٌزؤّخش أِب  ٚاٌزؾ٠ٛالد إٌمذ٠خ اٌغؾٛثبد ػٍٝ ل١ٛد ٌفشك وٛٔزشٚي اٌىبث١زبي لبْٔٛ الشاس فٟ اٌّجشَّ

 ٌزؾف١ض اعزخذاِٙب( ٠ٕجغٟ وبْ ثً ال) ٠ّىٓ وبْ اٌخبسط اٌٝ أِٛاي سإٚط رذفّك اٌٝ فؤّدٜ اٌّقشف١خ،

 ِؼذالد اسرفبع ػٓ اٌّغئٌٚخ غ١ش إٌمذ٠خ اٌغ١بعخ أعفشد رٌه، ػٍٝ ػالٚح  . اٌّؾ١ٍخ االلزقبد٠خ األٔؾطخ

 .اٌّؾ١ٍخ اٌؼٍّخ ا١ٙٔبس ٚفبلّذ اٌزنخُ

. اٌمبع ٔؾٛ ٌجٕبْ ٌزذؽشط اٌىبٍِخ اٌمقخ اٌىٍٟ االلزقبد ِغزٜٛ ػٍٝ اٌفبدؽخ اٌزذاػ١بد ٘زٖ رشٚٞ ال رٌه، ِغ

ب اٌخج١ش اإلّ٘بي ٘زا خٍّف ثً ؼ ٚٔذٚث ب عشٚؽ   ٘زٖ أثشص ٠زّضًّ. ثغٌٙٛخ رٕذًِ ال ٚلذ ه٠ٛال   رغزّش أْ ٠ُشعَّ

 إٌبصف اٌغشػ أِب. ٌٍجٕبْ ٚإٌّزظ إٌبثل اٌمٍت ُٚ٘ اٌّٙبساد، ٚرٚٞ ٌٍؾجبة اٌّزغبسػخ اٌٙغشح ٟف إٌذٚة

ب ٌجٕبْ، ٠ٛ٘خ ثٕبء فٟ عبّ٘ذ ثشِزٙب لطبػبد رمٙمش فٙٛ اٌضبٟٔ . ٚاٌقؾٟ اٌزؼ١ٍّٟ اٌمطبَػ١ٓ ٚخقٛف 

 ِٓ ِذ٠ذح فزشاد ربس٠خ١ ب أػمجزٗ اٌزٞ ٚاٌّز٘جٟ اٌطبئفٟ اٌؾؾٓ ِٓ ِٛعخ   سإ٘ ب رؾٙذ اٌجالد أْ ٚاألعٛأ

 .اٌؼٕف

 االعزمشاس إلسعبء اٌطبسة اٌجشٔبِظ أ٘ذاف

 األصِخ خٍّفزٙب اٌزٟ اٌٛخ١ّخ اٌؼٛالت ِٓ اٌؾذّ  اٌٝ رٙذف أ٠ٌٛٚخ االعزمشاس إلسعبء هبسة ثشٔبِظ ٚمغ ٠ُؼزجش

 ِٓ إٌٛع ٘زا ثٛمغ هبسئخ رؾش٠ؼ١خ فالؽ١بد رّزٍه ِغزمٍخ ؽىِٛخ رزٌّٛٝ اٌّضب١ٌخ، األٚمبع فٟ. اٌٍجٕب١ٔخ

 خبسهخ االعزمشاس إلسعبء اٌطبسة اٌجشٔبِظ ٠ؾّىً أْ ٠ٕجغٟ ٌزا،. ٌجٕبْ ؽبٌخ فٟ ِغزجؼذ رٌه ٌىٓ. اٌجشاِظ

 ٘زٖ ٔز١غخ ثم١ذ ٚاْ ؽزٝ سإ٘ ب، رؤ١ٌفٙب ثؾؤْ اٌزفبٚك ٠غشٞ اٌزٟ اٌزم١ٍذ٠خ ٌٍؾىِٛخ الزقبد٠خ هش٠ك

 ِؾشٚه ب اٌّغبػذاد رمذ٠ُ اٌذٌٟٚ اٌّغزّغ ؼ٠ًغ أْ اٌّغزؾغٓ ِٓ رٌه، ػٍٝ ػالٚح  . ِجّٙخ اٌّؾبدصبد

 .االعزمشاس إلسعبء اٌطبسة اٌجشٔبِظ عذ٠ذح ؽىِٛخ أٞ ثزطج١ك

 ِٓ ٠زّّىٓ ٌٚٓ ٚاٌّئعغبر١خ، اٌج٠ٛ١ٕخ االلزقبد٠خ ٌجٕبْ ِؾبوً ٠ؼبٌظ ٌٓ اٌجشٔبِظ ٘زا أْ اٌٝ اإلؽبسح ِٓ ثذّ  ال

ًّّ ػٍٝ اٌمذسح اعزذاِخ رؾم١ك  سدَ أٚ اٌّبٌٟ، إٌظبَ افالػ أٚ اٌّقشفٟ، اٌمطبع ١٘ىٍخ اػبدح أٚ اٌذ٠ٓ، رؾ

ٞ   اٌٝ ٠زطّشق ٌٚٓ. اٌّشوضٞ اٌّقشف ِذفٛػبد ١ِضاْ فٟ اٌفغٛح  ٚاإلداس٠خ اٌمطبػ١خ اإلفالؽبد ِٓ أ

ساد اٌٍجٕب١ٔخ االٔزخبثبد ِٕٙب أخشٜ، ػٛاًِ ٚصّخ. ا١ٌٙب اٌؾبعخ رؾزذ اٌزٟ ٚاٌزٕظ١ّ١خ ّٛ  عزؾّذد اإلل١ّ١ٍخ، ٚاٌزط

 .ثٙب ٠ُؼزذ افالؽبد ٌزطج١ك أطالق ٔمطخ اٌجشٔبِظ ٘زا ؾّىًع١ ارا ِب

 إٌمذ٠خ اٌزؾ٠ٛالد ؽشوخ ٚرٕظ١ُ اٌذػُ ٔظبَ أٙبء
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 غ١ش اٌذػُ ٔظبَ اٌغبء فٟ االعزمشاس إلسعبء اٌطبسة اٌجشٔبِظ ِٕٙب ٠ٕطٍك أْ ٠غت اٌزٟ األٌٚٝ إٌمطخ رزّضًّ

 ِغ اٌّؾ١ٍخ اٌغٍغ أعؼبس رزّبؽٝ أْ ٠غت ذٚاء،ٚاٌ وبٌخجض األفٕبف ثؼل فجبعزضٕبء. ٚاٌؼؾٛائٟ اٌّغزذاَ

 ا٢ْ ٠ؾقٍْٛ األغ١ٕبء اْ ار ؽّذ، ألقٝ اٌٝ رٕبصٌٟ ِٕؾٝ فٟ اٌؾب١ٌخ اٌخطخ رغ١ش. ٌالعز١شاد اٌفؼ١ٍخ اٌىٍفخ

 اٌذػُ خطخ رغججذ ٚلذ. اٌّغبػذح اٌٝ ؽم ب ثؾبعخ ُ٘ ِٓ ثذي اٌّذػِٛخ اٌغٍغ ِٓ ِزٕبعجخ غ١ش ؽقخ ػٍٝ

 اٌّطبف ٔٙب٠خ فٟ عزُجزي اٌزٟ اٌّغبػٟ رمذ٠ش ألً ػٍٝ ع١ؼمّذ ِب األعٕج١خ، اٌؼّالد هٟاؽز١ب فٟ ؽبد ثزشاعغ

 ٚاٌزخض٠ٓ اٌزٙش٠ت أػّبي اعزّشاس اٌٝ إٌظبَ ٘زا أّدٜ رٌه، ػٍٝ ػالٚح  . اٌّقشفٟ اٌمطبع ١٘ىٍخ إلػبدح

ًّ  اٌزٞ األِش اٌغٍغ، ِٓ اٌىض١ش فٟ ؽبد ثٕمـ رغجّجذ اٌزٟ اٌش٠غ رؾم١ك اٌٝ اٌشا١ِخ ٚاألٔؾطخ  فٟ االلزقبد ٠ؾ

 .اٌشا٘ٓ اٌٛلذ

ا اٌذػُ أٙبء ٠ُؼزجش ؽ١ٓ ٚفٟ  اٌزؾ٠ٛالد ٔظبَ رطج١ك فٛسٞ ثؾىً اٌخطٛح ٘زٖ ٠ٍٟ أْ اٌُّٙ ِٓ ؽز١ّ ب، أِش 

ا األوضش اٌفئبد ٌّغبػذح إٌمذ٠خ  ثبٌؼّالد أعؼبس٘ب ِغ رّبؽ١ ب اٌّغزٛسدح اٌغٍغ أعؼبس رؾذ٠ذ أْ اٌؾبي ٚالغ. فمش 

 ثٙب ٠زخجّو اٌزٟ األصِخ ثغجت األِّش٠ٓ ٠ؼبٟٔ ٌّغزّغ اٌؾشائ١خ اٌمذسح رق١ت رنخ١ّخ فذِخ ذسع١ُؾ األعٕج١خ

ّٛك أْ االعزمشاس إلسعبء اٌطبسة اٌجشٔبِظ ػٍٝ ٠ٕجغٟ ٌزا،. ٌجٕبْ  رؾ٠ٛالد خالي ِٓ اٌّزؤصشح ٌٍفئبد ٠ؼ

ب اٌطٍت، إلداسح ٠خِؼ١بس أداح اٌزؾ٠ٛالد ٘زٖ ِضً ثبرذ ٚلذ. دٚالس ١ٍِبس 2.1ٚ 2 ث١ٓ رزشاٚػ ٔمذ٠خ  ّ  ثؤْ ػٍ

 ف١شٚط أصِخ خالي اعزخذِزٙب أفش٠م١ب، ٚعٕٛة ٚاٌجشاص٠ً وبألسعٕز١ٓ اٌغٛاء، ػٍٝ ٚٔبؽئخ غ١ٕخ الزقبداد

 .اٌّغزغذ وٛسٚٔب

 اعزٙذفذ ؽبي ٚفٟ. أؽٙش صالصخ غنْٛ فٟ إٌمذ٠خ اٌزؾ٠ٛالد خطخ رٕف١ز فٟ اٌؾشٚع اٌّّىٓ ِٓ أْ ٚاألُ٘

 ثقٛسح اٌّغبػذح اٌٝ ثؾبعخ ُ٘ ٌّٓ االعزٙالو١خ اٌغٍخ ِؼظُ رغط١خ ػٍٝ دسحلب عزىْٛ اٌقؾ١ؾخ، ٚعٙزٙب

 ٚاعزغالٌٙب ٌٍّؾغٛث١خ، أداح اٌٝ ٚرؾ٠ٍٛٙب اٌخطخ إلفغبد عزُجزي ػّذح ِؾبٚالد أْ فٟ ؽهّ  ال. ِؾشٚػخ

 ف١شٚط ؾخٌّىبف ف١ٙب أخشه اٌزٟ إٌبعؾخ اٌزطؼ١ُ ؽٍّخ ثؼذ اٌذٌٟٚ، اٌجٕه ػٍٝ ٠زؼ١ّٓ ٌزا،. أزخبث١خ ألغشاك

ا ٠ئدٞ أْ ،21-وٛف١ذ  .ِٚشالجزٙب إٌمذ٠خ اٌزؾ٠ٛالد خطخ رٕف١ز فٟ أعبع١ ب دٚس 

 صّخ ار األعٕج١خ، اٌؼّالد ِٓ ٌجٕبْ اؽز١بهٟ اٌٝ اٌٍغٛء دْٚ ِٓ ٘زٖ إٌمذ٠خ اٌزؾ٠ٛالد خطخ رطج١ك ٠ّىٓ

ٌٙب اٌغشػخ، ٚعٗ ػٍٝ ٌقشفٙب أِبِٗ ِزبؽخ وج١شح خبسع١خ ِجبٌغ ّٚ  ل١ّزٙب رقً اٌزٟ ٌٟاٌذٚ اٌجٕه لشٚك أ

ب ػ١ٍٗ اٌّٛافَك اٌمشك ٚرؾًّ دٚالس، ١ٍِْٛ 135 اٌٝ  أِبْ ؽجىخ إلٔؾبء دٚالس ١ٍِْٛ 235 ثم١ّخ أعبع 

 ٘زٖ ػٍٝ اٌؾقٛي ٌىٓ. ػ١ٍٙب اٌّٛافَك األخشٜ اٌمشٚك أِٛاي رٛظ١ف اػبدح اٌٝ امبفخ   هبسئخ، اعزّبػٟ

. ِغزؼق١خ ث١شٚلشاه١خ ِزب٘خ فٟ ػٍمذ اٌزٟ زّبػٟاالع األِبْ ؽجىخ اٌؾىِٛخ ثبٔؾبء أٚال   ِؾشٚه األِٛاي

ُّ  اٌزٟ اإلٔغب١ٔخ اٌّغبػذاد ِٓ دٚالس ١ٍِْٛ 472 ِجٍغ صّخ رٌه، اٌٝ امبفخ    ِئرّش خالي ثزمذ٠ّٙب االٌزضاَ ر

ا. فشٔغب ثشػب٠خ 2222 أغغطظ/آة 3 فٟ أؼمذ اٌزٞ ٌجٕبْ ٌذػُ اٌذ١١ٌٚٓ اٌّبٔؾ١ٓ ا، ١ٌٚظ أخ١ش   ٠غت آخش 

 ِجٍغ عّغ ِٓ االعزمشاس، إلسعبء اٌطبسة اٌجشٔبِظ رٕف١ز اٌٝ ٚرغؼٝ ثبٌّقذال١خ رزّزّغ ىِٛخؽ أٞ رزّىٓ أْ

 ٚغ١ش ؽى١ِٛخ ٚوبالد ِٓ أغب١ٔخ ِغبػذاد ؽىً ػٍٝ دٚالس ١ٍِْٛ 122ٚ 422 ث١ٓ ٠زشاٚػ امبفٟ

 .األٚسٚث١خ ٚاٌذٚي اٌخ١ٍغٟ اٌزؼبْٚ ِغٍظ دٚي ِٓ ؽى١ِٛخ
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 ٠ٛؽه وٛسٚٔب، ف١شٚط ٚثبء ِىبفؾخ فٟ اٌذٚي ِغبػذح أعً ِٓ ؼب١ٌّخاٌ اٌغٙٛد ِٓ ٚوغضء رٌه، اٌٝ امبفخ  

. وبفخ أػنبئٗ اٌٝ ٚاؽذح ٌّشح اٌخبفخ اٌغؾت ؽمٛق ِٓ ِخققبد رٛص٠غ ػٍٝ اٌذٌٟٚ إٌمذ فٕذٚق

 ؽقخ ٚعزجٍغ. وبْ غشك ألٞ اعزخذاِٙب ٌٍؾىِٛبد ٠ّىٓ ِؾشٚهخ غ١ش ٘ذ٠خ اٌّخققبد ٘زٖ ٚرُؼزجش

 ٘ٛ ٌجٍذ ِزٛلّؼخ ٚغ١ش مخّخ ٔؼّخ ٟٚ٘ ،(دٚالس ١ٍِْٛ 052 ٠ؼبدي ِب أٞ) ٚؽذح ِال١٠ٓ 527.2 ٌجٕبْ

 .اٌغ١ٌٛخ اٌٝ اٌؾبعخ ثؤِظّ 

ُّ  أْ ػٍٝ االلزقبد، فٟ فٛس٠خ ثقٛسح األِٛاي ٘زٖ رٛظ١ف ِٓ ثذّ  ال ثبٌزؤو١ذ،  ٚعٗ أفنً ػٍٝ رٛع١ٙٙب ٠ز

 وٛسٚٔب، ف١شٚط أصِخ خالي ع١ّب ٚال األخ١شح، اٌذ١ٌٚخ اٌزغبسة رؾٟ رٌه، ِغ. اإلٔزبؽ١خ اٌمطبػبد ٌّغبػذح

ب فّؼبٌخ رىْٛ أْ ٠ّىٓ ِجبؽشح   االعزٙالن رذػُ اٌزٟ إٌّؼ ثؤْ  فٟ رسٚرٗ االعز١بء ثٍغ رٌه، ػٍٝ ػالٚح  . أ٠ن 

ب ٠غزؾك اٌٍجٕبٟٔ اٌّغزّغ أْ فٟ ؽه ٚال ٌجٕبْ، ب رؼ٠ٛن  ب ٠ؼ١ؾٙب اٌزٟ اٌؾذ٠ذح اٌّؼبٔبح ػٓ عش٠ؼ   ّ  .ظٍ

 اٌؾى١ِٛخ اٌخذِبد اعزئٕبف

. االعزمشاس إلسعبء اٌطبسة ٌٍجشٔبِظ اٌشئ١غخ األ٘ذاف مّٓ اٌؾى١ِٛخ ٚاٌخذِبد اٌّٙبَ اعزئٕبف ذسط٠ٕ

١ٓ ث١ٓ اٌّئخ فٟ 52 ثٕغجخ اٌفٛائذ دْٚ ِٓ اٌؾىِٟٛ اإلٔفبق رشاعغ اٌٝ اٌّئٌّف ؽغبثبد ٚرؾ١ش َِ  2221 اٌؼب

 فٟ اإلٔفبق ل١ّخ ثٍغذ ١ٙٔبس،اال فٛسح رٛم١ؼ أعً ِٓ. اٌّزٕبِٟ اٌزنّخُ ِغ ١ٌزّبؽٝ رؼذ٠ٍٗ ثؼذ ،2222ٚ

 اٌٝ ثبٌٕغجخ أِب. 2222 اٌؼبَ فٟ دٚالس ١ٍِبساد 2.1 اٌٝ ٚأخفنذ دٚالس ١ٍِبساد 1 ؽٛاٌٝ 2221 اٌؼبَ

 .ؽذح أؽذ ثزشاعغ رُٕزس اٌّئؽشاد ٌٚىٓ ثؼذ رزٛفش ٌُ فبٌّؼط١بد ،2222 اٌؼبَ

ؼذَّي اٌؾىِٟٛ اإلٔفبق فٟ اٌٙبئً اٌزذ٘ٛس ٠ؼىظ ُّ  ألعٛس اٌؾشائ١خ اٌمذسح رآوً اٌّزٕبِٟ، زنخُاٌ ِغ ١ٌزّبؽٝ اٌ

 أٚ اٌقؾ١خ اٌشػب٠خ أٚ اٌزؼ١ٍُ ِضً األعبع١خ، اٌؾى١ِٛخ ٌٍخذِبد اٌزبَ ؽجٗ ٚاٌغ١بة اٌؼبَ اٌمطبع ِٛظفٟ

 االعزمشاس إلسعبء اٌطبسة اٌجشٔبِظ ػٍٝ ٠ٚزؼ١ّٓ. اٌمِٟٛ األِٓ ؽزٝ أٚ ٚاٌّشافك اٌزؾز١خ اٌجٕٝ ف١بٔخ

 أعٛس سفغ ٌز٠ًّٛ( إٌمذ٠خ اٌزؾ٠ٛالد ثشٔبِظ عبٔت اٌٝ) األدٔٝ ثبٌؾذ ٚالسد ١ٍِبساد 4 ِجٍغ رخق١ـ

 ثٙذف ٚرٌه اٌقؾ١خ، ٚاٌخذِبد األعبعٟ اٌزؼ١ٍُ رٕؾ١و ٚاػبدح االعزّبػٟ، ٚاٌنّبْ اٌؼبَ، اٌمطبع ِٛظفٟ

 .اٌؾى١ِٛخ ٌٍخذِبد اٌطبسة االعزئٕبف

ب اٌؼبِخ اإل٠شاداد ؽٙذد ا، رشاعؼ   ١ٍِبساد 2.4 اٌٝ 2221 اٌؼبَ فٟ دٚالس ساد١ٍِب 1.1 ِٓ ٚأخفنذ ؽبد 

 اٌّزوٛس اٌؾىِٟٛ ٚاإلٔفبق اٌؼبِخ اٌّقبس٠ف ر٠ًّٛ ٚثٙذف. اٌّئٌّف ؽغبثبد ٚفك ،2222 اٌؼبَ فٟ دٚالس

ا اٌقؼت ِٓ. اإل٠شاداد رؼض٠ض اٌٝ االعزمشاس إلسعبء اٌطبسة اٌجشٔبِظ ٠غؼٝ أْ ٠غت آٔف ب،  ص٠بدح عذ 

 فٟ اٌؾب١ٌخ ٚاٌغ١بع١خ االلزقبد٠خ اٌج١ئخ فٟ اٌّنبفخ اٌم١ّخ ػٍٝ اٌنش٠جخ أٚ اٌؾخقٟ اٌذخً مش٠جخ ِؼذالد

 ػٍٝ ٚاٌنشائت اٌغّشو١خ اٌشعَٛ لٛاػذ رم١١ُ فبػبدح. اإل٠شاداد ٌذسّ  ٔغج١ ب أعًٙ هشق رزٛفّش ٌٚىٓ ٌجٕبْ،

ب ٠ئدٞ رٌه، اٌٝ ٚثبإلمبفخ. اٌؼبِخ اإل٠شاداد ِٓ ٘بِخ ٔغجخ رٌّٛذ لذ اٌفؼ١ٍخ األعؼبس ِغ ٌززّبؽٝ األِالن  أ٠ن 

 اٌذخً ِقبدس رىفٟ ٌٓ ٚالؼ١ ب، ٌٚىٓ. اإل٠شاداد ص٠بدح اٌٝ اٌفؼ١ٍخ اٌىٍفخ ػٓ ٌزؼجّش إٌّبفغ أعؼبس رؼذ٠ً

 ػمذ ِغ االعزمشاس إلسعبء اٌطبسة اٌجشٔبِظ ٠زشافك أْ ثبٌزبٌٟ ٠ٚغت. اإلمبفٟ اإلٔفبق ٌز٠ًّٛ ٘زٖ اٌغذ٠ذح

 .اٌّزٛفشح ٚاإل٠شاداد اٌّطٍٛة اإلٔفبق ث١ٓ اٌفغٛح عذ اٌٝ ٠ٙذف ٌجٕبْ ٌذػُ دٌٟٚ ِئرّش

 ا١ٌٍشح ل١ّخ رضج١ذ
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ب رؾًّ  ؽؾذد ارا ٚثبٌفؼً،. اٌزنخُ ٚمجو اٌٍجٕب١ٔخ ا١ٌٍشح فشف عؼش رضج١ذ اٌشئ١غخ اٌجشٔبِظ أ٘ذاف أ٠ن 

 اٌغؾت ٚؽمٛق اٌذٌٟٚ اٌجٕه لشٚك مّٕٙب ِٚٓ – آٔف ب اٌّزوٛسح وبفخ اٌخبسع١خ اٌّغبػذاد اٌؾىِٛخ

 فٟ ِؼزذي اسرفبع   اٌٝ رئدٞ ٚلذ ا١ٌٍشح، اعزمشاس فٟ اٌّزذاٌٚخ اٌذٚالساد و١ّخ عزغبػذ ٔفمزٙب،ٚأ – اٌخبفخ

 .إٌمذٞ االعزمشاس اسعبء إلػبدح ٠ىفٟ ٌٓ ثبٌم١ّخ االسرفبع ٘زا ٌٚىٓ ل١ّزٙب،

ب ٠زنّٓ ،. ارخبر٘ب ٠ٕجغٟ أعبع١خ اعشاءاد صالصخ االعزمشاس إلسعبء اٌطبسة اٌجشٔبِظ أ٠ن   ٛلذاٌ ؽبْ أٚال 

 ٌجٕبْ ٠زٍمٝ صب١ٔ ب،. اٌخبسط اٌٝ األِٛاي سإٚط رذفك ػٍٝ ٌٍغ١طشح رذاث١ش ٚمغ اٌٝ رشِٟ ؽض١ضخ عٙٛد ٌجزي

 رؾشؿ آ١ٌخ اٌجشٔبِظ ٠نغ. اإلٔغب١ٔخ ٚاألِٛاي اٌّب١ٌخ اٌؾٛاالد ِضً اٌٛافذح، األِٛاي سإٚط ِٓ وج١شح ٔغجخ

 خالي اإلعشاء ٘زا اعزخذاَ ٚؽبع. ثبٔفبلٙب مخاٌّزؼٍ األ٠ٌٛٚبد ٚرؾذد اٌٛافذح اٌزذفمبد ٘زٖ ِشوض٠خ ػٍٝ

 أِب. اٌغٕٛث١خ ٚوٛس٠ب ٚرؾ١ٍٟ األسعٕز١ٓ فٟ ع١ّّب ٚال أخشٜ، ٔبؽئخ ثبلزقبداد عبثم ب ؽٍّذ اٌزٟ األصِبد

 ِطٍغ ِٕز اٌّزذاٚي إٌمذ و١ّخ فٟ اٌٙبئٍخ اٌض٠بدح ػٍٝ اٌغ١طشح ثبؽىبَ ف١زّضًّ سثّب، ٚاألُ٘ األخ١ش اإلعشاء

 .2222 اٌؼبَ

 اٌذ١ٌٚخ اٌؼاللبد اداسح

 ٌجٕبْ اٌزضاَ فٟ االعزمشاس إلسعبء اٌطبسة اٌجشٔبِظ خالٌٙب ِٓ ع١ئصّش اٌزٟ اٌطش٠مخ األخ١شح إٌمطخ رزٕبٚي

 ارفبق اٌٝ ٌٍزٛفً اٌمقٜٛ األ٠ٌٛٚخ ِٕؼ ٠غت. األهشاف اٌّزؼذدح ٚاٌّئعغبد األعٕج١خ اٌّبٔؾخ اٌغٙبد رغبٖ

 ػ١ٍٙب، اٌّٛافَك األخشٜ اٌمشٚك رخق١ـ ٚاػبدح اٌطبسئخ، العزّبػٟا األِبْ ؽجىخ ثؾؤْ اٌذٌٟٚ اٌجٕه ِغ

ب اٌّغزؾغٓ ِٚٓ. ٌجٕبْ ٌذػُ األخ١ش اٌذٌٟٚ اٌّئرّش فٟ ثزمذ٠ّٙب األهشاف رؼّٙذد اٌزٟ اٌّجبٌغ ٚاربؽخ  أ٠ن 

 ِٓ اٌجشٔبِظ اهبس فٟ رؾممذ اٌزٟ إٌزبئظ خالٌٗ رُؼشك أؽٙش، صالصخ غنْٛ فٟ ٌجٕبْ ٌذػُ آخش ِئرّش ػمذ

 .اٌؼبِخ اٌّٛاصٔخ ألغشاك األِٛاي عّغ أعً

 ٠زؼٍّك ِب فٟ ثبٌٛالؼ١خ اٌزّغه ِٓ ثذّ  ٚال اٌذٌٟٚ إٌمذ فٕذٚق ِغ اٌّفبٚمبد رؼم١ذ ِذٜ أؽذ ػٍٝ ٠خفٝ ال

ا اٌّجبؽشح ٠غت. ٔغبؽٙب ثبؽزّبالد  ث١ٓ ٠ُجشَ ثبرفبق اٌجشٔبِظ رطج١ك ٠شرٙٓ أْ ٠غٛص ٚال اٌف١ٕخ، ثبٌٕمبؽبد فٛس 

 اعشاءاد رطج١ك اٌذٌٟٚ إٌمذ فٕذٚق ٚع١فشك فؼجخ اٌّفبٚمبد عزىْٛ. اٌذٌٟٚ إٌمذ قٚفٕذٚ ٌجٕبْ

ًّّ ػٍٝ اٌمذسح ثبعزذاِخ ٚع١زّّغه االعزمشاس، إلسعبء اٌطبسة اٌجشٔبِظ ٔطبق رزغبٚص  عززطٍت اٌزٟ اٌذ٠ٓ رؾ

 ارفبق اٌٝ زٛفًثبٌ االوزفبء ٚػذَ اٌّشوضٞ، اٌّقشف سعٍّخ ٚاػبدح اٌّقشفٟ اٌمطبع ١٘ىٍخ اػبدح ثذٚس٘ب

ب ٚع١طبٌت. اٌذائ١ٕٓ ِغ  لطبػ١خ ٚثبفالؽبد اٌّبٌٟ ٌٍٕظبَ هّٛػ ١٘ىٍٟ ثبفالػ اٌذٌٟٚ إٌمذ فٕذٚق أ٠ن 

 ٔغؾذ ؽبي ٚفٟ. اٌّمجً اٌؼبَ اٌّشرمجخ االٔزخبثبد لجً رطج١مٙب األسعؼ ػٍٝ اٌّغزؾ١ً ِٓ ٚرٕظ١ّ١خ ٚاداس٠خ

 ثزٕف١زٖ اٌّىٍّفْٛ اٌغ١بعبد فبٔؼٛ اوزغت ؽبي ٚفٟ اس،االعزمش إلسعبء اٌطبسة اٌجشٔبِظ رٕف١ز فٟ اٌؾىِٛخ

 اٌٛػٛد ػٍٝ ٠شرىض اٌذٌٟٚ إٌمذ فٕذٚق ِغ ِؾذٚد ارفبق مّبْ ِٓ ٔظش٠ ب اٌؾىِٛخ رزّىٓ فمذ اٌّقذال١خ،

 .إٌز١غخ ٘زٖ ػٍٝ اٌزؼ٠ًٛ ػذَ األفنً ِٓ ٌٚىٓ. االٔزخبثبد ثُؼ١ذ ثبإلفالػ

  خبرّخ

 ثشٔبِظ فم١ّخ. ٍِّٛعخ ا٠غبث١خ رؤص١شاد ِؼٗ ع١ؾًّ االعزمشاس سعبءإل هبسة ثشٔبِظ رطج١ك أْ فٟ ؽه ال

 ثؾمٕخ أؽجٗ عزىْٛ اٌٍجٕبٟٔ اٌّؾٍٟ إٌبرظ اعّبٌٟ ِٓ اٌّئخ فٟ 1 اٌٝ 4 ِٓ عززشاٚػ اٌزٟ إٌمذ٠خ اٌزؾ٠ٛالد
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 ًثؾى ثذٚسٖ فغ١غُٙ اٌنشائت، ِؼذالد سفغ ِمبثً ؽزٝ اٌؾى١ِٛخ، اٌخذِبد اعزئٕبف أِب. ِّٕؾطخ الزقبد٠خ

 ؽذح ِٓ ٠خفّف أْ اٌغٍغ وٍفخ ِغ رّبؽ١ ب أوضش أعؼبس لبئّخ رؾذ٠ذ ؽؤْ ِٚٓ. االلزقبدٞ اٌزؼبفٟ رؾف١ض فٟ وج١ش

 أْ ٠ُشّعؼ. ٚاٌزخض٠ٓ اٌزٙش٠ت ِٓ اٌؾذ ػٓ ٔب١٘ه ٚاألد٠ٚخ، اٌّؾشٚلبد ِضً أعبع١خ ِٛاد فٟ اٌؾبفً إٌمـ

 ِٓ ِؾذٚد عضء رؾش٠ش ِٓ اٌّقبسف رزّىٓ أْٚ األ١ِشوٟ، ثبٌذٚالس اٌغ١ٌٛخ سفغ اٌٝ اإلعشاءاد ٘زٖ رئدٞ

 أُٔٙىذ اٌزٟ اٌٍجٕب١ٔخ ا١ٌٍشح رجذأ ٚأْ االؽز١بهٟ، ٔض٠ف ا٠مبف اٌٝ ٌجٕبْ ِقشف ٠ؼّذ ٚأْ اٌّٛاه١ٕٓ، ٚدائغ

 عزشرفغ اٌزنخُ ِؼذالد أْ فؾ١ؼ  . ِزٛامغ ثؾىً ٚاْ اٌزؼبفٟ، ٔؾٛ ِغبس٘ب ل١ّزٙب ِٓ اٌىض١ش ٚخغشد

ب عزؾٙذ ٕٙبٌى اٌذػُ، سفغ ٔز١غخ ثذا٠خ   ا أخفبم   إٌمذ٠خ اٌغ١بعخ رؾذ٠ذ فٟ اٌؾشٚع ػٕذ ل١ٍٍخ أؽٙش ثؼذ ؽبّد 

 .األعٕج١خ اٌؼّالد فشف عؼش فٟ االعزمشاس ٚرؾم١ك

 ِؤصلٗ ِٓ ٌٍخشٚط ٌجٕبْ ٠ؾزبعٙب اٌزٟ اٌطّٛؽخ اٌخطخ ١ٌظ االعزمشاس إلسعبء اٌطبسة اٌجشٔبِظ أْ ِغ

 فٟ اٌّزغبسع االلزقبدٞ اال١ٙٔبس ٌٛلف رؼطٝ أْ ٠غت ا١ٌَٛ خاألعبع١ األ٠ٌٛٚخ أْ اال اٌشا٘ٓ، االلزقبدٞ

ب اٌجٍذ ٘زا ٠جمٝ ال لذ ٘زا، ثبٌّخبهش اٌّؾفٛف ِغبسٖ ٌجٕبْ ربثغ فبرا. اٌجالد  ّ  اػبدح عٙٛد رُجزي ؽزٝ أفال   لبئ

 ٌىٓ اٌّغزمجً، فٟ ٌجٕبْ أعً ِٓ أؽًّ خطخ اهالق ٚلذ س٠ت ال ع١ؤرٟ. األفنً ٔؾٛ ٚرغ١١شٖ اػّبسٖ

ا ٠قجؼ س٠ضّب ٌجٕبْ فّٛد ػٍٝ اٌؾفبظ رمزنٟ ا٢ْ ٠ٌٛخاألٚ  .اٌّمجٍخ ٌٍّشؽٍخ عب٘ض 

 
 

- Lebanese Lawyers Sue UK-Registered Company Over Beirut 
Port Blast - Financial Times - 22 Aug 2021 
 

Lebanese lawyers have sued a UK-registered chemical company at the 
High Court in London over its alleged role in the massive explosion last 
year at Beirut’s port that killed more than 200 people.  
 
The lawsuit was filed against Savaro Ltd this month by the Beirut Bar 
Association and four others, including a survivor of the blast and the 
families of two people who were killed. It alleges that the chemical 
company failed to properly store or dispose of hundreds of tonnes of 
ammonium nitrate that ignited on August 4 last year, causing one of the 
largest non-nuclear explosions in history. 
 
Lawyers said the case was an attempt to hold to account those allegedly 
responsible for the explosion, which devastated huge areas of Beirut, killed 
at least 218 people, wounded thousands of others and caused about $4bn 
of damage to the Lebanese capital. 
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Families of the victims have increasingly pinned their hopes on 
international investigations to bring them justice, blaming Lebanon’s ruling 
elite for hampering a domestic probe. 
 
This case is being brought in London because Savaro, listed as a chemical 
wholesaler, is registered in the UK. The lawyers are seeking damages from 
the company, although these will be quantified later. 
 
The legal challenge argues that Savaro owned the 2,750 tonnes of 
ammonium nitrate, which was destined in 2013 for an explosives company 
in Mozambique. The ageing ship transporting the cargo foundered in 
Beirut’s port en route to southern Africa and the chemical material, which is 
used in explosives, was offloaded in 2014 to a port warehouse on the 
instructions of a Lebanese court. 
 
Richard Slade, a lawyer at the eponymous legal firm that is representing 
Savaro, said the chemicals company ―has never traded‖ and did not enter 
into the transactions referred to in the claim. 
 
Slade said the company would make its defence ―in due course‖. A new 
Savaro director was appointed on Friday, Ukrainian lawyer Volodymyr 
Hliadchenko, who said he had ―acquired the company’s corporate 
ownership‖. 
 
The lawsuit is being led by Camille Abousleiman, a former Lebanese labour 
minister, and law firm Dechert, where he is a partner.  
 
Abousleiman told the Financial Times he believed Savaro was the owner of 
the ammonium nitrate, and as such Savaro was responsible under 
Lebanese law for its proper storage, disposal and any damage caused by 
it. 
 
―The victims and the surviving family members of the victims believe that 
anybody who has direct or indirect responsibility for this blast should be 
brought to justice, both criminal and civil, wherever there is jurisdiction,‖ 
Abousleiman said. ―I don’t think anybody should escape justice in this 
particular horrendous situation.‖  
 
An FT investigation last year found Savaro had made inquiries about the 
shipment in 2015, but the FT was not able to confirm whether the company 
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took further action after learning from a Lebanese court-issued report that 
more than half of the bags holding the ammonium nitrate were damaged.  
 
Since its incorporation in 2006, Savaro has often filed accounts as a 
―dormant‖ firm. 
 
―We are highly confident that we’re going to have evidence of who the 
beneficial owner is,‖ Abousleiman said last week, adding that he was 
seeking to include them in the claim. ―We want to bring this person to 
justice either in England as part of the current action or in some other way.‖ 
He declined to comment on the newly declared owner. 
 
Slade declined to comment on Savaro’s ownership. 
 
The company had sought to begin liquidation proceedings in January but 
that process has been halted by the lawsuit. 
 
Abousleiman said other potential defendants could be pursued. 
 

 
- Middle Eastern leaders have learnt not to count on the US - 

Financial Times - 1 Sept 2021 
The limits to American geopolitical reach now on show in Afghanistan could 
yet lead to new ways of wielding power DAVID GARDNER Add to myFT 
Afghans struggle to show their credentials to western forces as they try and 
flee the country via Kabul airport evacuation flights © Akhter 
Gulfam/EPA/Shutterstock Share on twitter (opens new window) Share on 
facebook (opens new window) Share on linkedin (opens new window) Save 
David Gardner SEPTEMBER 1 2021 37 Print this page US foreign policy 
updates Sign up to myFT Daily Digest to be the first to know about US 
foreign policy news. The last American flight has left Kabul airport, to the 
din of celebratory Taliban gunfire. The US and western debacle in 
Afghanistan is setting off alarms from eastern Ukraine to the Taiwan Strait. 
The Taliban’s lightning seizure of the country after a 20-year war has 
spread a chill across Central and South Asia. Yet in the Middle East, arena 
of serial Anglo-American forays, leaders’ reaction to the US capitulation 
has been restrained. It was already dawning on allies and adversaries alike 
that they cannot count on the US. No one is blind to the military might the 
US possesses in unique abundance. But long before Washington accepted 
defeat in Afghanistan, the 2003 US-led invasion and occupation of Iraq 
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showed the limits to America’s power and its inability to shape geopolitics 
in the region. Despite trillions of dollars spent in Iraq and Afghanistan on 
training and equipping their armed forces, an Iraqi army hollowed-out by 
corruption and sectarianism melted before the Isis onslaught from Syria in 
2014, just as the Afghan military, left to its own devices by the US, 
imploded against the Taliban. But American unreliability has led leaders 
across the Middle East to start dialogue aimed at detente, rather than 
depending on outsiders. Critics worldwide have rounded on President Joe 
Biden for bungling the withdrawal from Afghanistan. Yet in the Middle East 
officials discern a pattern stretching back many presidencies. George W 
Bush chose to stay in Afghanistan while shifting US attention and 
resources to the fiasco in Iraq. This rekindled the ancient conflict between 
Sunni and Shia into region-wide proxy wars headed by Saudi Arabia and 
Iran or their clients. Barack Obama in 2013 failed to enforce his ―red line‖ 
against the Syrian regime using nerve gas on the Sunni rebels Washington 
had egged on from the sidelines. Recommended Rachman Review 
podcast24 min listen America’s Afghan legacy Donald Trump was already 
heading chaotically for the exit in Syria and Iraq when, in February last 
year, he struck his withdrawal deal with the Taliban, undermining the 
Afghan government he did not even bother to consult. Most disconcerting 
for US allies, Trump declined to come to Saudi Arabia’s aid after Iran 
exposed the kingdom’s vulnerability with a devastating drone and missile 
attack on Saudi Aramco in 2019. Binning American security guarantees, 
Trump decided it was the Saudis, not the US, that had been attacked. ―The 
basic problem is Arab dependence on foreigners, and then, when the 
foreigners change their policies, we’re lost,‖ a veteran Arab foreign minister 
observed before Trump’s reaction to Iran’s assault. Now Arab leaders are 
trying to get ahead of the wave of events before it crashes over them. 
Visceral enemies are talking to each other. Iran and Saudi Arabia, at 
loggerheads from Yemen to Syria and Iraq to Lebanon, began meeting in 
April. The United Arab Emirates and Egypt, on opposite sides to Turkey 
and Qatar in Libya’s civil war, are trying to mend fences. Iraq, struggling to 
survive as a unitary state, last Sunday hosted a summit bringing together 
the region’s adversaries. All this is tentative. Trump was offering blank 
cheques to Saudi Arabia and Israel. Yet Biden has been dismissive of the 
impulsive Mohammed bin Salman, crown prince and de facto Saudi ruler, 
and firmer towards an Israel encouraged by Trump to unilaterally annex 
occupied Palestinian territory. Last week, Israeli and Palestinian leaders 
met for the first time since Obama’s peace efforts collapsed in 2014. But 
Biden now has to find a way of preventing the Afghan disaster from further 
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emboldening Iran. US policy has helped Tehran build a Shia axis across 
Arab land since the invasion of Iraq brought its coreligionist majority to 
power there. A key Biden objective is to revive the 2015 nuclear restraint 
deal Iran signed with the US and five world powers, from which Trump 
unilaterally withdrew in 2018. The US and its allies also want to restrain 
Iran’s aggression and Tehran-backed Shia paramilitaries in the Levant and 
the Gulf. Indirect meetings in Vienna brought Washington and Tehran 
tantalisingly close to a nuclear deal before the election of new hardline 
Iranian president Ebrahim Raisi. He has said Iran will back a nuclear deal 
that lifts the sanctions Trump reimposed. The US says that is on the table 
in Vienna. But Biden may need to go further. The US withdrew from the 
2015 deal unilaterally, but Iran only started breaching its nuclear limits a 
year later. Biden could start lifting sanctions just as unilaterally, setting a 
deadline for Iran to return verifiably to compliance. Iran may also be willing 
to collaborate with the US on Afghanistan (as it did after the 9/11 attacks) 
to guard against a re-incubation of Isis. The US and Iran were aligned 
against the group after it swept into Iraq from Syria in 2014. Iran needs 
economic relief, and Arab leaders want to concentrate on development and 
diversification away from oil — imperatives across a region bursting with 
the unmet expectations of young populations. The US withdrew from 
Afghanistan, even sharing intelligence with the Taliban, in line with its own 
perceived interests. In a region that has just been taught one more lesson 
in US unreliability, it would surely be worth Washington’s while to explore 
the power of the self-interest of others. 

 

- Shifting geopolitics offer glimmer of hope for Lebanon’s new 
government – David Gardner – 15 Sept 2021 

After squabbling for more than a year in a country with an economy in 
freefall, Lebanon’s political and financial clans just greenlighted a new 
government. Yet nothing suggests Lebanon will escape the sectarian 
dynasties and superannuated warlords who have plundered its treasury, 
confiscated the wealth of its middle classes and wielded power without 
responsibility for decades.  
The latest government, succeeding the one that resigned in August last 
year after a giant stockpile of chemicals exploded in the port of Beirut, 
leaving central districts of the capital in shreds, is headed by Najib Mikati, a 
billionaire telecoms tycoon who has been premier twice before.  
It is a mix of technocrats and placemen, nominated by the country’s Shia, 
Sunni, Christian and Druze power brokers. In this latest compromise, the 
puppeteers ostensibly share power without surrendering it. It follows a long 
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tug of war that paralysed policy and governance during a crisis the World 
Bank rates as one of the worst economic depressions since the mid-19th 
century. Leading economist and former Lebanese economy minister 
Nasser Saidi says real GDP has declined by a cumulative 45 per cent since 
2018 and 77 per cent of Lebanon’s population is below the poverty line, 
amid a mass exodus of doctors, engineers, teachers and consultants — the 
lifeblood of the formerly upper middle-income country. 
 The economy was felled by a compound fiscal, financial, debt, banking, 
currency and balance of payments crisis. All this was well advanced before 
the civic uprising of October 2019, the Covid pandemic, and last August’s 
catastrophic port blast, one of the biggest non-nuclear explosions in history.  
While almost any government appears welcome, and better than armed 
conflict, the forces behind it have dug Lebanon into a worse hole than even 
the 1975-90 civil war. This temporary pause in digging has been welcomed 
by the country’s foreign donors. Mikati has made the right noises about 
reform and the Lebanese are supposed to be grateful to the ―poligarchs‖ 
that treat them as supplicants rather than citizens.  
The new team does have some impressive members, such as health 
minister Firass Abiad, acclaimed leader of the fight against the pandemic, 
who has denounced Lebanon’s unequal access to healthcare. Yet even if 
the government is serious about reform, it has only until general elections 
next May to make a mark. Its ultimate patrons look focused on doing the 
minimum necessary to muddle through until then.  
The government will go back to the IMF, which, faced with Lebanese 
obfuscation, last year froze talks on a standby package French-led donors 
were prepared to back. But the political class is banking on the IMF 
releasing $1.14bn in special drawing rights, reserve assets held by the 
fund. The outgoing caretaker government did much of the unpopular work 
of removing subsidies on fuel, medicines and bread. Its successor gets to 
issue 500,000 families with ration cards worth up to $126 a month.  
Yet will it be up to getting to grips with the fiscal crisis and fixing the 
exchange rate? The Lebanese pound has lost 90 per cent of its value 
against the dollar over the past two years, yet import levies are still at the 
artificial rate fixed in 1997 — a huge loss of revenue that is worth even 
more than the smuggling by the political factions.  
The government is even less likely to restructure public debt, which is 
estimated to be at least twice the size of the economy, since that would 
mean restructuring an insolvent banking system and auditing central bank 
losses the last government estimated at $50bn. Lebanese bankers and 
their political partners reaped windfall profits, which they kept lending back 
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to the government and central bank at ever rising rates. Recommended 
Rachman Review podcast22 min listen Is Lebanon a failed state? 
 Having lent 70 per cent of their assets to a bankrupt state — leaving a hole 
in the banking system the government last year calculated at $83bn — the 
banks still claim to be solvent. In fact, their strategy is to inflate themselves 
out of the crisis, forcing dollar depositors to withdraw in Lebanese pounds 
at a fraction of the market rate, an expropriation of Lebanese savings.  
In an ideal world, what Lebanon needs is a new republic shorn of its 
parasitical political class. The mass protests that erupted two years ago 
were national and included all sects. But they have yet to come up with a 
structure or leadership able to challenge the traditional power brokers, who 
are strengthened by the exodus of Lebanon’s middle and professional 
classes. Lebanese unable to leave will be even more dependent on 
sectarian patronage, however diminished.  
Yet if the politics are the same, the geopolitics may be changing somewhat. 
France has been lobbying for a government of independents for a year, but 
recently President Emmanuel Macron targeted Iran, calling the new Iranian 
president, Ebrahim Raisi directly. Once Tehran assented to the new 
government, Hizbollah, its Lebanese paramilitary proxy, followed and, as a 
de facto parallel state, ensured the support of its Christian allies, headed by 
Michel Aoun, the president who had vetoed various cabinets.  
This looks to be part of a pattern after the US withdrawal from Afghanistan, 
and its gradual pullback from Syria and Iraq. Regional actors from Iran to 
Saudi Arabia are exploring de-escalation. If that progresses, countries like 
Lebanon, arenas of deadly competing influences, might just benefit.  
 

  


