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 عباس خلف –والوطن  المواطن بناء نعٌد الهادفة بالتربٌةملح االرض:  -

لبنان الٌوم فً العناٌة الفابقة ، فمعاناته قاتلة اذا لم ٌسارع المسإولون الى اعتماد خطة انقاذٌة شاملة : 

ٌات ٌواجهها معظم اللبنانٌٌن باستثناء انهٌارات ومعاناة فً مختلؾ القطاعات والمجاالت، وعلى كل المستو

مافٌات الفساد واالحتكار واالستؽالل والتالعب باالسعار . ولعل اخطر ما ٌتعرض له اللبنانٌون الٌوم هو ما 

آلت الٌه االوضاع فً القطاع التربوي . فالمعاناة المتفاقمة مالٌا  واقتصادٌا  واجتماعٌا  بسبب انعدام الحلول 

لحاكمة فً السنوات االخٌرة مضافا  الٌها المفاعٌل السلبٌة لجابحة "كورونا"، ترتب علٌها وفشل السلطات ا

صعوبات كبرى فً القطاع التربوي ، وتراجع خطٌر فً القدرة على مواصلة العمل فً هذا القطاع بشقٌه 

لتقنً. وما الرسمً والخاص وعلى كل المستوٌات التعلٌمٌة من الحضانة الى الجامعة ، فً العام وفً ا

نشهده من معوقات إلطالق العام الدراسً الحالً اصدق دلٌل على ما وصلت الٌه االمور من حٌرة وعدم 

قدرة على العمل واٌجاد الحلول ، وتخبط على مختلؾ المستوٌات: السلطات المختصة ، المشرفون على 

ؤزق خانق فً ؼٌاب الحلول االنقاذٌة ادارة المإسسات ، الجهاز التعلٌمً ، االهل ، الطالب ... الجمٌع فً م

 وفشل الحلول الترقٌعٌة المجتزأة.

كان سبق لنا، فً رابطة اصدقاء كمال جنبالط ، ان استشعرنا هذه المخاطر فً القطاع التربوي فً بداٌاته  

فً التداعٌات والحلول"  –ندوة بعنوان : " التعلٌم الخاص ٌواجه ازمة : االسباب  9225آب  25فنظمنا فً 

 سوق الؽرب ، شارك فٌها المسإولون عن التعلٌم فً القطاع الخاص وفً وزارة التربٌة: –جامعة البلمند 

 مدٌر عام وزارة التربٌة –االستاذ فادي ٌرق 

 ربٌس جمعٌة المقاصد الخٌرٌة –االستاذ فٌصل سنو 

 ربٌس االتحاد العمالً العام -االستاذ بشارة االسمر 

 امٌن عام المدارس الكاثولٌكٌة –االب بطرس عازار 

طرحت خالل هذه الندوة المشكلة بمختلؾ وجوهها، واقترحت حلول برسم المسإولٌن آنذاك ، وكان ابرزها 

، وألهمٌته وشمولٌته وصالحٌته اعدنا طرحه فالقى  2634طرح كان اطلقه المعلم كمال جنبالط سنة 

ه باختصار: "هل نحن بحاجة ألعجوبة كدولة ، اذا تبنٌنا استحسانا  وترحٌبا  من المتحاورٌن. وهذا ما تضمن

منهاجا  للتعلٌم ٌجمع فً ادارة واحدة لمصلحة واحدة بٌن التعلٌم العام الرسمً ، والتعلٌم الخاص، فٌستفٌد 

التعلٌم الرسمً من مناهج التهذٌب االخالقً والروحً المستخدمة فً بعض المعاهد الخاصة ، وٌستفٌد 

خاصة من المرحلة الثانوٌة من االساتذة الرسمٌٌن المتخرجٌن جامعٌا  والحابزٌن على كفاءات  التعلٌم الخاص

كبرى ، ٌقومون بواجب التعلٌم والتثقٌؾ على افضل وجه ، واذ ذاك ٌكون دور الحكومة مراقبة مناهج 

موٌل هذه التعلٌم الموحدة على ٌد كبار االختصاصٌٌن وارباب التربٌة من مدنٌٌن وروحٌٌن ، وفً ت

المإسسات التربوٌة المشتركة الجامعة ألفضل االسس التربوٌة ، فتخفؾ االعباء عن كاهل االهل وعن 

 المإسسات التعلٌمٌة ، وتضمن معاشات البقة للمعلمٌن ."
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فعلى ضوء ما ٌعانً منه التعلٌم الٌوم فً القطاعٌن الرسمً والخاص ، هل من ٌفكر فً السلطة الحاكمة 

، والتً ال تزال 2634تنطلق من االفكار التً طرحها كمال جنبالط لحل مشاكل التعلٌم سنة بدراسة حلول 

 تتكرر وتتفاقم وبعانً منها اللبنانٌون باستمرار الى الٌوم.

من هنا تبرز اولوٌة التربٌة والتعلٌم فً وضع خطة شاملة للنهوض الوطنً ، تضمن تامٌن الموارد البشرٌة 

تها، تماشٌا  مع التقنٌات الحدٌثة ، لترقٌة المكتسبات العلمٌة والمهارات والقدرات وتعزٌزها وتطوٌر كفاءا

 التقنٌة .

ولكن مع شدة الحاح ذلك  وتقدٌمه على كل ما عداه ، ٌبقى المنطلق والهدؾ ، الوسٌلة والؽاٌة، المواطن 

زال وسٌبقى هو اللولب وهو المحّرك، االنسان اكان تلمٌذاّ او طالبا  ، معلما  ام مدٌرا  ، حاكما  ام سلطة ، ما 

وهو االداة والمنتهى الذي لن تستقٌم االمور ان لم ٌستقم امره ، ولن تصلح النفوس ان لم ٌصلح او ٌصلح 

 نفسه .

وٌحضرنً فً سٌاق هذه العجالة، كالم كتبه وزٌر التربٌة الصدٌق المؽفور له جان عبٌد فً تقدٌمه لمناهج 

التً انجزت فً عهده وجاء فٌها: "نحن بحاجة الى الكثٌر فً التربٌة لٌستقٌم التعلٌم . التعلٌم العام الجدٌدة  

والكثٌر من االرضاء لنكون راضٌن ، والكثٌر من االنصاؾ للؽٌر لنكون منصفٌن ، والى الكثٌر من 

المستدام  الواجبات لنكون  محقٌن ومستحقٌن . علٌنا ان نمٌز ونقدم الثابت على اآلنً المتحرك ، والمقٌم

على العابر، والمواطنٌة االنسانٌة على  االثرة والتقوقع واالنانٌة ، فالعالم ٌتحول الى قرٌة صؽٌرة ، 

والتربٌة الوطنٌة  والمواطنٌة  الصحٌحة عندنا هً التً تجعلنا متوازنٌن عاقلٌن ومتبصرٌن اصالء 

ٌة واالمة والكوكب االرضً ، بٌن الحقوق ومحدثٌن، موفقٌن ومإلفٌن بٌن االنا والؽٌر ، بٌن الوطن والقوم

 والواجبات ، بٌن الحداثة واالصالة، بٌن الدٌن والدنٌا ، وبٌن االرض والسماء. "

فهل نحن فاعلون ؟ المهمة صعبة ومعقدة ، ولكنها تستحق منا العناء والمحاولة ، والعمل  إلنجازها ألنها 

 الوحٌدة الكفٌلة بإعادة بناء المواطن والوطن.

ن الفرصة حالٌا  سانحة بوجود الدكتور عباس الحلبً على رأس وزارة التربٌة الوطنٌة، وهو الكفوء علما  ا

وقدرة على االنجاز، لكً ٌتولى المبادرة بمهمة االصالح التربوي ، ولو ضمن الحدود التً ٌسمح بها الوقت 

 المتاح لدٌمومة الحكومة الحالٌة . نتمنى له التوفٌق.

 

 الغز سعٌد - الواقع؟ ارض على لبنان ٌواجهه مما والحكومة الحكم اٌن :مع االحداث -

ses libertés et ses droits il devient  Quand un peuple ne défend plus

mûr pour l'esclavage 

 "عندما ٌتخلى شعب عن الدفاع عن حرٌاته وعن حقوقه ، ٌصبح مؤهال ألن ٌكون مستعبداً." 

 جان جاك روسوالفٌلسوف الفرنسً   

بعد نٌل الحكومة ثقة المجلس النٌابً اللبنانً ، مرت االسابٌع واللبنانٌون ٌنتظرون افعاال  انقاذٌة  من 

"حكومة معا  لالنقاذ". وبدال  من ذلك سمعوا من ربٌسها تصرٌحا  ٌعلن فٌه ان حكومته هً "حكومة العٌن 
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رار االرتفاع المتفلت لالسعار،  وفقدان المحروقات بصٌرة والٌد قصٌرة". وعلى هذا ، تسجل الفشل ، واستم

والسلع االساسٌة واالدوٌة ، والتالعب بتسعٌر الدوالر، ولجوء المسإولٌن من جدٌد الى اعتماد اسالٌب 

الشحادة على ابواب المإسسات الدولٌة، واعتاب الدول الشقٌقة والصدٌقة . وبات من ؼٌر المفهوم ان ال 

المفترض انها تضم اختصاصٌٌن خبراء ومجّربٌن وناجحٌن ومستقلٌن ومتضامنٌن تتحول هذه الحكومة ، 

لٌشكلوا فرٌق عمل متجانس الى خلٌة عمل مفتوحة ٌومٌة ، لبحث الخطط واتخاذ القرارات بدل التلهً 

ات بالتعٌٌنات الزبابنٌة والتنفٌعات الشبٌهة بما اقدمت  علٌه المنظومة الحاكمة من محاصصات قبٌل االنتخاب

 .9225النٌابٌة سنة 

ولعل ما شهده لبنان فً منتصؾ شهر تشرٌن االول من تجاوز مفضوح وممجوج للقوانٌن والدساتٌر 

واالعراؾ ، ومن تحدٌات وتهدٌدات اعادت للذاكرة االحداث االمنٌة المإلمة التً نشبت فً المثلث : 

 .2642ٌة المشإومة سنة عٌن الومانة ، وكانت منطلقا  للحرب االهل –الشٌاح  –الطٌونة 

ودون الدخول فً التفاصٌل التً رافقت هذه االحداث الدامٌة وتحدٌد المسإولٌات ومكامن التجاوز 

واالستفزاز ، والفعل ورد الفعل، نسنتنكر هذه االحداث، ونؤمل ممن تبقى من سلطات امنٌة وعسكرٌة 

الشفافٌة فً اتخاذ القرارات، واصدار االحكام وقضابٌة ان تعالجها بروح العدالة والمساواة امام القانون و

 العادلة بعٌدا   عن الرضوخ للمداخالت  والتهدٌدات.

ونقول لمن ٌرٌد ان ٌسمع سواء كان مسإوال  حكومٌا  او تشرٌعٌا  او امنٌا  او قضابٌا  او سٌاسٌا  او حزبٌا  او 

بالفعل ازمة القوى السٌاسٌة فً الحكم وفً  مجرد مواطن، ان االزمة الخانقة التً ٌواجهها لبنان الٌوم ، هً

المعارضة التً ادارت شإونه، وبددت بذور الدٌموقراطٌة التً تؤسس علٌها الوطن ، وحولت نظامه 

الدٌموقراطً  الى نظام استبدادي فعطلت الدستور وانتهكت القوانٌن ، ودمرت المإسسات ، واستباحت القٌم 

، وما سبقه 9292تشرٌن االول  21فصل بٌن السلطات. وما حصل فً والؽت المبدأ الدستوري باحترام ال

وتاله  من مواقؾ وانفعاالت  وتهدٌدات ، وتوجٌه اتهامات ، هو فصل من فصول الحملة الممنهجة على 

السلطتٌن القضابٌة واالمنٌة العسكرٌة  اللؽاء ما تبقى من استقاللٌة  للقضاء ، ومن فعالٌة لألمن  الستكمال 

ٌد على مختلؾ السلطات الرسمٌة والمالٌة واالدارٌة والتعلٌمٌة ، وتحوٌها الى فروع تابعة ألجهزة وضع ال

المخابرات ، كما هً الحال فً انظمة الحزب الواحد الحاكم بإسم الدٌن او الطابفة او المذهب  او القومٌة ، 

 او االممٌة .

فاده ،  نقول مع الفٌلسوؾ الفرنس جان جاك الى كل لبنانً حرٌص على بلده ووطنه ومستقبل اوالده واح

روسو : " عندما ٌتخلى شعب عن الدفاع عن حرٌاته وعن حقوقه ، ٌصبح مإهال ألن ٌكون مستعبدا ." نرٌد 

من اللبنانً ان ٌكون حرا  وسٌدا  ال عبدا  راضخا  ومستكٌنا  لمستبد اٌا  كان ، رؼم  انسداد االفق الٌوم ، 

ة . ال نزال نؤمل بٌقظة وطنٌة  تنتصر على كل ما عداها من والءات ، وتحقق ومالمح االخطار الداهم

 للوطن والمواطن العزة والكرامة والحٌاة الحرة.

، لعل فً التذكٌر افادة لمن  2629، فؤنتجت الثورة البٌضاء  سنة  2622آذار  12كمال جنبالط اطلقها فً 

 ٌرٌد ان ٌعتبر :

"ان الشعب الذي ال ٌعً ان فً مقدوره ان ٌبدل اوضاع بالده وانظمتها ، وان ٌتحرر، عن ؼٌر طرٌق 

االنتقامات الشخصٌة والتحدٌات المؽشوشة واالؼتٌاالت  وزرع القنابل ، هو شعب ؼٌر جدٌر  بالحرٌة 
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ا  لمملوك ، او وبممارساتها ، ال ٌستطٌع ان ٌتحرر من مقومات الضعؾ والجبن ، وسٌظل ابدا  مستسرق

 مسبٌا  لمتنفذ متحزب رجعً ، او نعجة مسّخرة القطاعً."

 (2622آذار  12)مقال فً جرٌدة االنباء فً 

 

 

 حتي واصيف - األوجه متعددة صزاعاث مسزح.. انمتىسظ األبيض انبحزمقال سٌاسً:  -

 

 حألكيحع ًُي ػ٠ِ طيٍ ًٔخ حُي٤ُٝش ٝحالهظٜخى٣ش ح٤ُٔخ٤ٓش حُــَحك٤ظ٤ٖ ك٠ حُٔظ٢ٓٞ حألر٤ٞ حُزلَ أ٤ٔٛش طِىحى

 أْٛ ًبكيٟ رؤٍٝٝرخ حُ٘ؼز٤ش ح٤ُٜٖ ٣َر٢ أٓخ٤ٓخ رل٣َخ َٓٔح ٣ؼظزَ حُٔظ٢ٓٞ كَ٘م. حُٔ٘طوش ك٠ ٝحُظطٍٞحص

 ًٝخٗض. ٝحكي ٣َ١ن ٝحكي كِحّ رٔزخىٍس طؼَف حُظ٠ حُي٠ُٝ ح٠٘٤ُٜ حُظٔيى حٓظَحط٤ـ٤ش ٓزخىٍس ك٠ حُوطٞحص

 أ٠٣خ ٣ٝالكع. حُٜيى ٌٛح ك٠ حُ٘ؼز٤ش ح٤ُٜٖ ٓغ طلخْٛ ًٌَٓس ٢ٕٔٓ ػخّ ٝهؼض ؿَر٤ش ىُٝش أٍٝ ا٣طخ٤ُخ

 حُٔ٘طوش طِي ك٠ ٓ٘خٍٝحص ٝاؿَحء حُٔظ٢ٓٞ َٗم ك٠ رخُظٞحؿي ح٣ٍُٞٔش حُزٞحرش ػزَ ح٠َُٓٝ حالٛظٔخّ حُى٣خى

 ُٝٞ رخأل٤ٔٛش ىحثٔخ ٣لظ٠ حُـَر٠ حُظًَِٔ ك٤ٔخ ح٤َُٓٝش، حأل٣ُٞٝخص ك٠ حُٔ٘طوش طِي ٓٞهغ ػ٠ِ أ٠٣خ ًَٓخُش

 .أهَٟ أٝ ُلظش ك٠ ىُٝش ر٤ٖ حُظلي٣خص ٓوخٍرش حهظِلض أٝ حأل٤ٔٛش ٌٛٙ حهظِلض

 ٣ظيحهَ ٓخه٘خٕ َٛحػخٕ ٛ٘خُي أٝال: ٝحُٔظَحرطش حُٔظيحهِش حُظلي٣خص ٖٓ حٌُؼ٤َ «حُٔظٞٓط٠ حَُٔٔف» ٣ٜٝ٘ي

 ٌَُ حُٜخّ حالٓظَحط٤ـ٠ حُٔٞهغ طؼو٤يحطٜٔخ ٖٓ ٣ِ٣ٝي ٤ُٝز٤خ ٣ٍٞٓخ ٖٓ ًَ ك٠ ٝحُي٠ُٝ رخإله٠ٔ٤ِ حُٔل٠ِ ك٤ٜٔخ

 حُظخ٣ٍو٠ حَُٜحع ٛ٘خُي ػْ.. حإله٤ِْ ك٠ ٝحَُٜحػخص حُظٞطَحص ػ٠ِ ٣ٝظـ٣ٌخٕ ٣ـ٣ٌخٕ َٛحػخٕ. حُيُٝظ٤ٖ ٖٓ

 ٓئهَح طٞطَح ٜٗي ٝحٌُٟ ٝحُ٘لًٞ، ٝحالهظٜخى ٝح٤ُٔخٓش حُظخ٣ٍن َٛحع: ٝهزَٙ ح٤ُٞٗخٕ ٓغ حُظ٠ًَ حُظو٤ِيٟ

( «ح٤ُٞٗخ٤ٗش هزَٙ» ىُٝش ؿخٗذ ا٠ُ حُظ٤ًَش هزَٙ ىُٝش اهخٓش أٝ) هزَٙ ك٠ حُيُٝظ٤ٖ ُلَ ط٤ًَخ ىػٞس ٓغ

 حُٜخثِش حُطز٤ؼ٠ حُـخُ حكظ٤خ١خص حُٔظ٢ٓٞ ك٠ حَُٜحػخص كيس ٖٓ ٣ِ٣ي ٝٓخ. حُظخ٣ٍو٠ حُظ٠ًَ حُٔٞهق كٔذ

 ؿخٗذ ا٠ُ ٌٓؼذ هيّ ط٤ِ٣َٕٞ ٕٕٔ رليٝى أٜٗخ ا٠ُ حُيٍحٓخص رؼٞ هيٍطٜخ ٝحُظ٠ حُزلَ ٌٛح ك٠ حُٔٞؿٞىس

 ٝال. حالٛظٔخّ ٌٛح ٢ٕٔٓ ػخّ حُٔظ٢ٓٞ َٗم ؿخُ ٓ٘ظيٟ اٗ٘خء ٣ٝؼٌْ حُ٘ل٢، ٖٓ ًز٤َس ٤ًٔخص ٝؿٞى رخُطزغ

 .ر٤ٜ٘خ حُزل٣َش حُليٝى ط٤َْٓ ر٘ؤٕ حُٔظ٢ٓٞ ىٍٝ ر٤ٖ حُٜخثِش رخُوالكخص حُٜيى ٌٛح ك٠ حُظ٤ًٌَ ٖٓ ري

 ؿ٘ٞد ٖٓ حَُ٘ػ٤ش ؿ٤َ ُِٜـَس َٓٔح رخػظزخٍٙ حألٍٝٝر٤ش ُِيٍٝ أٓخ٠ٓ هِن ٜٓيٍ «حُٔظ٢ٓٞ» ٣ٝٔؼَ

 ػ٠ِ رؼوِٜخ طِو٠ حُظ٠ ٝحُٔ٘خه٤ش حُز٤ج٤ش حُظـ٤َحص إٔ ًٔخ. هخٙ رٌَ٘ ح٤ُِز٤ش حُزٞحرش ػزَ أك٣َو٤خ ك٠ حُٜلَحء

 طيحػ٤خص طلَٔ رلؼخ٤ُش، ٓؼٜخ حُظؼخَٓ ٣ظْ ُْ اًح حُؼخُْ ك٠ أهَٟ ٓ٘خ١ن ٓغ ٓوخٍٗش ًز٤َ رٌَ٘ حُٔظ٢ٓٞ ٓ٘طوش

 ٝطٌَ٘ حُزطخُش كـْ ٖٓ ط٣ِي كٌٜٙ. حُٔظ٢ٓٞ َٝٗم ؿ٘ٞد ك٠ هخٛش حُٔ٘طوش، حهظٜخى٣خص ػ٠ِ هط٤َس

 ُِز٤جش حُٔظليس حألْٓ رَٗخٓؾ ػٖ ٓئهَح ٛيٍ طو٣ََ ٤٘٣َٝ. ُِٜـَس ٝرخُظخ٠ُ ٌُِٔخٕ ١خٍىح ػَٜ٘ح رخُظخ٠ُ

 .حُؼخُْ ك٠ أهَٟ ٓ٘خ١ن ٓغ ٓوخٍٗش حُِٔز٤ش رظيحػ٤خطٚ حُٔ٘خه٠ حُظـ٤٤َ ٌُٜح أَٗٗخ، ًٔخ حَُٔطلؼش، حُٞط٤َس ػٖ

 ١َٗ ٝٛٞ حالٓظوَحٍ، ػيّ حُٔظ٢ٓٞ َٝٗم ؿ٘ٞد ك٠ حالهظٜخى٣ش حُظ٤ٔ٘ش ػ٠ِ أ٠٣خ حُِٔز٤ش حألٍٓٞ ٖٓ

. حُوَٕ ٌٛح ٖٓ حأله٤َس حُؼ٣َ٘ش ك٠ كِٜض حُظ٠ ٝحُظـ٤َحص حُؼٍٞحص ػٖ ٗظؾ حٌُٟ ًخف، ؿ٤َ ُٝٞ ٍَٟٟٝ

 رخٌُٖٔٔ ًُي ٣ٌٖ ُْٝ طٞظ٤لٜخ، أكٖٔ ٓخ اًح كي٣ٖ ًٟ ٤ٓق ٠ٛٝ حُيٍٝ، ٌٛٙ ك٠ حُ٘خرش حُي٣ٔـَحك٤خ إٔ ًٔخ

 ٌٛٙ ٓـظٔؼخص ك٠ ُِٜـَس ىحكغ ػَٜ٘ أٝ آهَ ٟـ٢ ػَٜ٘ أ٠٣خ ٌِٗض ططٍٞحص ٖٓ ا٤ُٚ أَٗٗخ ُٔخ ٗظَح

 ح٤ُٔخٓش ًٔخ حُٔ٘طوش، ك٠ حأله٤َس حُؼ٣َ٘ش ططٍٞحص. حُٔظ٢ٓٞ ٓ٘طوش ك٠ حُظٞطَ ٓٔظٟٞ ٖٓ ُحى ٓٔخ حُيٍٝ

 حألْٓ ػ٠ِ حُلِٔط٤٘٤ش حُو٤٠ش ُظ٣ٞٔش ٝٝحهؼ٤ش ؿي٣ش ٓوخٍرش أٟ ٍك٠ٜخ ك٠ حٓظَٔص حُظ٠ حإلَٓحث٤ِ٤ش

 حُٔ٘طوش ك٠ حأل٣ُٞٝخص ؿيٍٝ ػ٠ِ حُلِٔط٤٘٤ش حُو٤٠ش ٓٞهغ طَحؿغ ٍؿْ ًُٝي حُٔؼَٝكش، حُي٤ُٝش ٝحَُٔؿؼ٤خص

 حالطلخى» ػ٠ِ ًخٕ حٌُٟ حألٓخ٠ٓ حُيٍٝ َِٗ أٝ طؼط٤َ ك٠ ٓخٛٔض ٓخروخ، ا٤ُٜخ أَٗٗخ حُظ٠ حُظطٍٞحص رٔزذ
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 حَُ٘حًش ٣ٍٝغ ٝٛٞ ٢ٕٓٓ ػخّ حالطلخى اٗ٘خء ٍٝحء ًخٕ حٌُٟ حُيٍٝ. رٚ حُو٤خّ »حُٔظ٢ٓٞ أؿَ ٖٓ

 ٤ٛٝؾ رَٔػخص ُٝٞ ٝحَُ٘حًش حُظؼخٕٝ ُظؼ٣ِِ( ٢٢١ٔ ػخّ حٗطِوض حُظ٠ رَِٗٞٗش ػ٤ِٔش) حألٍٝٝٓظٞٓط٤ش

 َٝٗم ؿ٘ٞد ىٍٝ ك٠ حالهظٜخى٣ش حُظ٤ٔ٘ش طؼ٣ِِ ػ٠ِ كخُؼَٔ. حُٔظٞٓط٤ش حُٔ٘طوش ك٠ ٝٓظؼيىس ٓوظِلش

 حُيٍٝ، ٌٛٙ ك٠ حُظٞطَ ٜٓخىٍ أْٛ اكيٟ حُزطخُش، آكش ٝٓلخٍرش حُؼَٔ كَٙ هِن ك٠ ريٍٝٙ ٣ٔخْٛ حُٔظ٢ٓٞ

 أؿَ ٖٓ ُالطلخى ٣ٝٔـَ. حُٔظ٢ٓٞ َٝٗم ؿ٘ٞد ىٍٝ ك٠ حُٔـظٔؼ٠ حالٓظوَحٍ طؼ٣ِِ ك٠ ٣ٔخْٛ ٝرخُظخ٠ُ

 ك٠ حألٓخ٤ٓش حُظلي٣خص اكيٟ ٣ٌَ٘ حٌُٟ حألَٓ ٝحُٔ٘خم، حُز٤جش ُو٠خ٣خ كخ٤ُخ ٣ؼط٤ٜخ حُظ٠ حأل٣ُٞٝش حُٔظ٢ٓٞ

 ٓطِغ حُز٤جش ٍُٝحء حؿظٔخع ك٠ حُٔٔؤُش ٌٛٙ كٍٞ طو٣ََٙ ا١الم هالٍ ٖٓ ٓخروخ، أَٗٗخ ًٔخ حُٔظ٢ٓٞ، ٓ٘طوش

 َٝٛحػخص ًز٤َ ر٤ج٠ طِٞع ٓ٘طوش حُٔظ٢ٓٞ إٔ حألَٓ هالٛش: حألَٓ ٌٛح كٍٞ حُوخَٛس ك٠ حُٔخ٠ٟ حألٓزٞع

 .ٝٓظ٘خرٌش ٝٓظؼيىس ػي٣يس ٓوظِلش ٝأٌٗخٍ رؤٓٔخء ٤ٓخ٤ٓش

 

 0202تشرٌن الثانً  22نشرت فً اٌضاً فً جرٌدة الشرق االوسط بتارٌخ 

 

ٌَّة: مقال اقتصادي - قد  َمجلِس   ولٌسَ  الَحلّ  هً المركزي البنك إستقالل البروفسور نٌكول بلّوز  –النَّ

 باٌكر

 

ٍَّ ٓلوٍٞى  ٍس ٣ظويَّّ ك٤ٜخ حُ٘ؤٕ حالهظٜخى١ ٝحَُّ٘وي١ هطٞسً ٗلٞ ك ََّ ٓ َِّ ُٔطخُِزش ك٢ ً رخص ٓٞػٞىحً، طَؼٞى حألٛٞحص حُ

زش ا٠ُ أًؼ٣َش ٓئ٣ِّي٣ٚ،  (Currency Board) ”ٓـِْ ٗوي“ربٗ٘خِء  كظلخٍٝ إٔ طؼِٞ كٞم ٛٞص حٌُخٍػش. رخُِّ٘ٔ

 ُْ ٣ظؼيَّٟ ٓـِْ حَُّ٘وي ًَٞٗٚ طـَرشٌ هخرِش ُِ٘وخٕ حُؼ٢ِٔ. كٜٞ ؿخُزًخ ٓخ ٣ََطَو٢ ر٘ظَْٛ ا٠ُ َٓطزش حُؼوخثي حُظ٢ ٣ُٜخَؿ

ََِٜشٓؼخ ـَ خِف حُ َٜ َٓ ٍِ رْٜ ا٠ُ   .ٍٟٞٛخ ػزَ حُظ٤ٌ٘ي ر٤َّٜ٘ٔظْٜ كظ٠َّ حالِٗليح

َُٓطزطش  َّٕ ٌٛٙ حُ٘ـخكخص  َي ك٤ٜخ. ااّل أ ِٔ َّٕ ُٔـِْ حَُّ٘وي ٗـخكخص ٓٞػَّوش ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُزِيحٕ حُظ٢ حػظُ ال ٗيَّ ك٢ أ

ال طظطخرن ٓغ ٝحهغ ُز٘خٕ ٝحهظٜخىٙ حٍطزخ١خً ٝػ٤وخً رخهظٜخىحص ٌٛٙ حُزِيحٕ ٝك٤ؼ٤خطٜخ حُـ٤ٓٞ٤خ٤َّٓش ٢ٛٝ 

ِٚ. ك٢ ٓوخٍرظٚ ُٟٔٞٞع ٓـِْ حَُّ٘وي، ٣َُليِّى ٛ٘يٝم حَُّ٘وي حَُي٢ُٝ ١َٝٗخً ػالػش ٠ُٔخٕ كخػ٤ِش  ٝه٤َّٜٛٞظِ

ُّٚ ح١َُ٘ حُؼخ٢ٗ ػ٠ِ اهَحٍ  ٍ ػ٠ِ ٍَٟٝس طؤ٤ٖٓ حكظ٤خ١خص ًخك٤ش، ك٢ ك٤ٖ ٣َُ٘ ّٝ ١ََ٘ حأل ى حُ يِّ َ٘ ػِٔٚ. ٣ُ

خ ح١َُ٘  (Restrictive Fiscal Policies) طو٤٤ي٣َّش ٝططز٤ن ٤ٓخٓخص ٓخ٤َُّش َّٓ ٍْ ٤ٓخ٢ٍّٓ ٝحٓغ. أ طلظ٠ ريػ

ٍّ ٓخ٢ٍُّ ٤ِْٓ. اٗطالهخً ٖٓ ٌٛٙ ح١َُٝ٘ حُؼالػش ٗٔؤٍ: ٖٓ أ٣ٖ ُِز٘خٕ  ًِِّ ػ٠ِ أ٤َّٔٛش ٝؿٞى ٗظخ حُؼخُغ ك٤َُ

 ”ال ٜٗخث٤ش“؟ أ١ُّ ه٤ٔش حالكظ٤خ١خص حٌُخك٤ش ٝٛٞ ُْ ٣زَن ُي٣ٚ ااّل ر٠ؼش ٤ِٓخٍحص ٖٓ حالكظ٤خ٢١ حإلُِح٢ٓ

(Infinite Value)  َؼض ُكل٘ش ح٤ُِٔخٍحص ٌٛٙ أٓخّ حٌُظِش حُ٘وي٣َّش حُٜخثِش ِٟ ُٝ َف اًح ٓخ  َّٜ ي ُٔؼَ حُ َٔ ٓظُؼظَ

ظِح٣يس ٖٓ حُؼِٔش حُٔل٤َِّش حُظ٢ طُطَزَُغ طزخًػخ؟ ٖٓ ٤ُٓطزِّن ٤ٓخٓخص ٓخ٤َُّش طو٤٤ي٣َّش طَُولِّٞ حإلٗلخم حُل٢ٌٓٞ أٝ  ُٔ ٝحُ

د ح٣َ٠ُز٢ ٟٝز٢ حُليٝى ٝٝهق حُٜيٍ هزَ ًُي؟ ػٖ طَكغ ح٠ُ َُّ ٤َُْ ٖٓ حألؿيٟ حُليُّ ٖٓ حُظََٜ َٝ َحثذ؟ أَ

َ٘ش ٝؿ٤خد حالٓظوَحٍ ح٤ُٔخ٢ٓ؟ إ ًخٕ ُز٘خٕ ال  َٔ ٓالٓش أ١ِّ ٗظخّ ٓخ٢ٍُّ َٜٝٓك٢ٍّ ٗٔؤٍ ك٢ ُٖٓ حُظؼؼَُّ ٝح٤َُٜ

٘يٝم حَُّ٘وي ٝٛٞ آهَ حُ ُٛ ٌَِّ ٓـِْ ٣ٔظٞك٢ أ٣ًّخ ٖٓ ح١َُٝ٘ حُظ٢ كيَّىٛخ  َ٘ لَٙ رخػظَحف حالؿِز٤َّش، ك٤ٌق ٣ُ

َ ُز٘خٕ ح٣ُِٔي ٖٓ حُظ٘خه٠خص ٝحُـيٍ؟ ِٔ ٘يٝم ٗلٔٚ؟ َٛ ٣َلظَ ُٜ  حُ٘وي كالً ٣وزِٚ حُ
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الص حهظٜخى٣َّش  ُّٞ َِٜيص طل َٗ  ٍٕ َف ك٢ رِيح َّٜ َق ك٢ طؤ٤ٖٓ حٓظوَحٍ ٓؼَ حُ ـَ َٕ ٓـِِْ حَُّ٘وي هَي َٗ ٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌَٞ ٖ حُ ِٓ

َُ ري٣الً، رَ أ٤ٛالً ك٢ ر٣ٞ٤َّ٘ش. ك٢ رِيحٕ أُ  ٌِّ َ٘ هَٟ، هخّ ٓـِْ حَُّ٘وي ػ٠ِ أٗوخٝ حُٜٔخٍف ح٣ًَُِٔشّ كِْ ٣ُ

َوش طٜيف أٝ طٔخْٛ ك٢ اُـخء ىٍٝ  لَوَّ ُٓ ؿ٤خد حأل٤َٛ. أٓخ ك٢ ُز٘خٕ، كِٖ ٣ٌٕٞ ٓـِْ حَُّ٘وي ااّل ٤ٛـشٌ 

٤ِّٔخٓخص حُل٤ٌَّٓٞش  س. ٤ُْ ػيّ حَُٜٔف ح١ًَُِٔ حُ٘خظْ ٤ُِٔخٓخص حُ٘وي٣َّش ٝحُيَّحػْ ُِ ُِٜٝٔخٍف حُٔظؼؼَِّ

ـِِْ حَُّ٘وي كالًّ إ ًخٕ ٣ُؼخُُؾ  َٓ ٤ٌَق ٣ٌٕٞ  حٓظوَحٍ ٓؼَ حَُٜف أكي حٓزخد أُٓش ُز٘خٕ رَ اكيٟ ٗظخثـٜخ، ك

 َ ظَّٜ ُٓ . ك٢ ٤ٓخٍم أهَ  ّٞ ١ٌٞ٘ رخُ٘ٔ َٓ َّٕ ه٤ٔش حَُّ٘وي َٓطزطش رخإلٗظخؽ ٝحٓظوَحٍٛخ  حُ٘ظخثؾ ٣َٝـلََ ػٖ حألٓزخد؟ ا

ٌِّٕٞ ٗٔؤٍ ػٖ حَُظزِ  ُ٘٤ٓ ٖ َٓ ٌَقِّ ٣َي حَُٜٔف ح١ًَُِٔ ًٔخ ػٖ ٣َّٞٛش ٝحٗظٔخء  ؼخص حالؿظٔخػ٤ّش ٝح٤ٌِ٤َُّٜش ُِ

ٌَِّ حُظ٘خؿْ، ال رَ  ٍٝ ك٢ هَٜ حُؼيٍ ٣َٝؼ٤ُغ ك٤ٚ حُلٔخُى ك٢ حألٍٝ كُٜٞاًل. ٣ُ٘ ٓـِٔخً ُِ٘وي ك٢ رِي ٣َُٜيَُّى ك٤ٚ هخ

ٜخص ح٤ُٔخ٤َّٓ  ش حُٔزذ حألٓخّ ح١ٌُ أىَّٟ ا٠ُ طلخهْ حألُٓش حُِز٘خ٤َّٗش ٝا٠ُ حُظٞح١ئ، ر٤ٖ ح٤ُٔخٓخص حُ٘وي٣َّش ٝحُظٞؿُّ

َطزطخً رخٓظوال٤َُّش  ُٓ ١ حَُٜٔف ح١ًَُِٔ ٝحُٜٔخٍف ك٢ ط٣َٞٔ حُلٔخى ٝحُؼ٘ٞحث٤ش. حُٟٔٞٞع ٣زيٝ  ٍُّ َٞ طَ

ُٔ ْ ٌَ ل ُٓ ُُ٘ٚ ٖٓ حُو٤خّ ريٍٝٙ، ٤ُْٝ ربُـخء ح٤ُٔخٓش حُ٘وي٣َّش ػزَ طؼز٤ض  ٌِّ َٔ ؼَ حَُٜٔف ح١ًَُِٔ، حُظ٢ طُ

َّٕ حٓظوال٤َُّش حَُٜٔف ح١ًَُِٔ ػٖ حُِٔطش ح٤ُٔخ٤َّٓش ٍَٟٝس ٌُزق ؿٔخف  ُٚ ٓـِْ حَُّ٘وي. ا ُٟ َِ َف ٣َل َّٜ حُ

٢ّّٔٓ ٝػٖ ح٤ُٔخٓخص  ظؼخهزش ٗلٞ حُٜٔخُق ٝحألٛيحف ح٤٠ُِّوش ريٕٝ حرظؼخىٛخ ٖٓ حإل١خٍ حُٔئ ُٔ حُلٌٞٓخص حُ

ش ُِيَُّٝش َّٓ  .حالهظٜخى٣َّش حُؼخ

ُق حالٓظوال٤َُّش ُ َٔ ْ طَٔ َي ٓؼيٍَّ ط٠وُّ ِٔ ّٞ رؼي إٔ ٣َؼظَ ُُ٘ٚ ٖٓ ط٣َٞٔ حُُ٘ٔ ٌِّ َِٜٔف ح١ًَُِٔ إٔ ٣َظَّزغ هخػيس ٗوي٣َّش طُٔ

ظَّزَؼش ػ٠ِ حٓظوَحٍ حألٓؼخٍ  (Target Inflation Rate) ُٓٔظَٜيف ُٔ ُّ رٚ. طُٔخِػي ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش حُ٘وي٣َّش حُ ٣َِظِ

ا٠ُ طٞهُّؼخص ؿ٤ِّيس. ٣ٌُٖٔ طَو٣ْٞ حٓظوال٤َُّش  (Rational Anticipations) َػزَ طل٣َٞ حُظٞهُّؼخص حُؼوال٤َّٗش

 :حَُٜٔف ح١ًَُِٔ ػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص ػالػش

، ٢ٛٝ طُؼ٠٘ ر١َِٝ٘ ٝٓيَّس طؼ٤٤ٖ حُلخًْ، حُٔـِْ (Organic Autonomy) حالٓظوال٤َُّش حُُؼ٣ٞ٠َّش -ٔ

َُ ٝط٤َس حُظ٘خٝد حُٞظ٤ل٢ حُزُؼي حألًؼَ اػخٍس ُِـيٍ ر٤ٖ ٌٛٙ ٌِّ َ٘ حُٔؼخ٤٣َ. ٣ََِلع رؼٞ حُ٘ظ٣َخص  ٝح٤ُٜجخص. طُ

ٝؿٞى ػالهش ا٣ـخر٤َّش ر٤ٖ ٓيَّس روخء حُلخًْ ك٢ ٜٓ٘زٚ ٝحٓظوال٤َُّش حَُٜٔف ح١ًَُِٔ ُ٘خك٤ش طلي٣يٙ ح٤ُٔخٓخص 

حً ر٤ٖ ح٤ُٔخٓخص حُ٘وي٣َّش ٝحُِٔطش  ٍَّ ُْ طٞح١ُئحً ٟخ ٌُ َّٕ حٓظيحى كظَس حُلٌْ هي طَؼ حُ٘وي٣َّش. طَؼظَزَ ٗظ٣َخص أُهَٟ أ

 .شح٤ُٔخ٤َّٓ 

ُِ ػ٠ِ حٓظوال٤َُّش حُٜيف )ٓؼَ حَُٜف  ، ٢ٛٝ (Functional Autonomy ) حالٓظوال٤َُّش حُٞظ٤ل٤َّش -ٕ ٌِ طََطَ

أٝ أٛيحف ح٤ُٔخٓش حُ٘وي٣َّش(، ٝػ٠ِ حٓظوال٤َُّش حُٞٓخثَ )حٓظويحّ أىٝحص ح٤ُٔخٓش حُ٘وي٣َّش ٝكوًخ ُألٛيحف حُٔليََّىس(. 

ٍُ حإلٗخٍس ا٠ُ ٝؿٞى ػالهش ػ٤ٌّٔش  ْ رل٤غ ٓخْٛ حٗظٜخى ٌٛٙ حالٓظوال٤َُّش طَـُي ر٤ٖ حالٓظوال٤ُش حُٞظ٤ل٤ش ٝحُظ٠وُّ

 .ك٢ ٓخ ِٝٛ٘خ ا٤ُٚ ك٢ ُز٘خٕ ٖٓ هٔخثَ ٓخ٤َُّش ٝحهظٜخى٣َّش

ُّٚ رظلي٣ي حُٞٓخثَ حُٔخ٤َُّش ُظلو٤ن حََُٜيف (Financial Autonomy) حالٓظوال٤َُّش حُٔخ٤َُّش -ٖ ، ٢ٛٝ طوظًّ

 .حُٔ٘٘ٞى
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ٍِكِش طلو٤ن حٓ َ ػ٠ِ حُلَٜ ر٤ٖ ح٤ُٔخٓظ٤َٖ حُ٘وي٣َّش طزيأ  َٔ ظوال٤َُّش َٜٓف ُز٘خٕ رب١الِم ٍٍٝٗش ط٣َ٘ؼ٤َّش طَؼ

ٝحُٔخ٤َُّش رٜيف ؿؼِٜٔخ ٤ِٓٝظ٤َٖ ٓظٌخِٓظ٤َٖ طُلوِّوخٕ حالٓظوَحٍ. طِحًٓ٘خ، ٣وّٞ حُٔـِْ ح٤ُ٘خر٢ رَٔحؿؼش ٗخِٓش 

ِٝ حُيُٝش ٝ ظؼِّوش ربهَح ُٔ خ حُٔٞحى ألكٌخّ ٓٞحى هخٕٗٞ حَُّ٘وي ٝحُظ٤ِٔق حُ . ال ٗيَّ ك٢ ٢ٔٝ ٢ٓٝ ٢٢ٝ ٢٢ال ٤َّٓٔ

َّٕ حُؼَٔ ػ٠ِ ٟز٢ َٝٓحهزش )أٝ كظ٠ اُـخء( حُٔخىس  طِزخً ًح رُؼٍي ٢٘١ٝ.  ٢ٔأ َٓ  ٌَِّ ٖٓ هخٕٗٞ حَُّ٘وي ٝحُظ٤َِٔق ٣ُ٘

ظؼخهِزش ٖٓ ط٣ََٞٔ حُيَّػْ ٝحُلٔخى َػزَ حػظزخٍٛخ ؿ٤ٔغ حُظَٝف حٓظؼ٘خث ُٔ ٌََّ٘ض حُلٌٞٓخص حُ ٤ش كٌٜٙ حُٔخىَّس ٓ

َّٕ حٓظوال٤َُّش حَُٜٔف ح١ًَُِٔ ال رُيَّ ٖٓ إٔ  ّٚ حُوخ٢ٗٞٗ ٝطل٤َٔحطٚ. َِٗلُُض ا٠ُ أ حُوطٍٞس هالكخً َُٝك٤َّش حَُ٘

طُوخرُِِٜخ آ٤ُخص ٍهخر٤ش ط٠ٖٔ حُ٘لَخك٤َّش ٝحُٔلخٓزش. أٗخٍص اكيٟ ىٍحٓخص ٛ٘يٝم حَُّ٘وي حَُي٢ُٝ َُٗ٘ص ك٢ حُؼخّ 

َّٕ حالٓظوال٤َُّش ” ٝحالٓظوال٤َُّش ك٢ حُٜٔخٍف ح٣ًََُِّٔش حُ٘لخك٤َّش ٝحُٔلخٓزش“طلض ػ٘ٞحٕ  ٢ٕٔٓ ا٠ُ أ

َٛ ر٤ٖ  َٝ َّٕ حُ٘لَخك٤َّش ٢ٛ رٔؼخرش ِٛش  ِٕ ُؼٍِٔش ٝحكيس. ٖٓ ٗخك٤ٍش ػخ٤ٗش حػظزَص حُيٍحٓش أ ؿٜخ َٝ ٝحُٔلخٓزشُ 

 .حالٓظوال٤َُّش ٝحُٔلخٓزش حُي٣ٔٞهَح٤١َّش

 Golden Rule of) ش طظَّزغ ٜٗؾ حُوخػيس حٌُٛز٤َّش ُإلٗلخمال رّي ٤ُِٔخ٤ٓش حَُّ٘وي٣ّش إٔ طظَحكن ٓغ ٤ٓخٓش ٓخ٤َُّ 

Government Spending)  ى َُ حالٓظيحٗش رخالٓظؼٔخٍ أٝ طَُليِّ ُٜ طََر٢ ٌٛٙ حُوخػيس حإلٗلخم رخإل٣َحىحص ٝطَُل

ليَّىس ٖٓ حُ٘خطؾ حُٔل٢ِِّ رٔخ ٣٘زٚ، ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ال حُلَٜ، ٤ٓؼخم حالٓظوَحٍ ٝحُ٘ٔ ُٓ ّٞ ك٢ حَُؼـِ ر٘ٔزش 

 .(European Stability and Growth Pact) حُزِيحٕ حالٍٝٝر٤ش

 :ك٢ حُٜ٘خ٣ش ُ٘خ حُلنُّ إٔ ٗٔؤٍ

٤ش  ّٔ ُى ػ٠ِ أٛ ٘يٝم حَُّ٘وي حَُي٢ُٝ، ٝٛٞ حُٔالً حُظ٢ِّ٣ٞٔ ٝحإلٛالك٢ّ حأله٤َ ُِز٘خٕ ٝحُِز٘خ٤٤ٖٗ، ٣٘يِّ ُٛ اًح ًخٕ 

 حٓظوال٤َُّش حُٜٔخٍف ح٣ًََُِّٔش؛

خً الٓظوَحٍ حُزِيحٕ حُظ٢ طٔؼ٠ ا٠ُ حُلَٜ ر٤ٖ ٤ٓخٓخطٜخ حُ٘وي٣َّش ٝاًح ًخٕ حُٜ٘يٝم ٣َؼظَ  َّٔ ٜ ُٓ زَِ حالٓظوال٤َُّش ػخٓالً 

الص ح٤ُٔخ٤َّٓش؛  ٝحُظيهُّ

 ٝاًح ًخٕ رََُِيٗخ ال ٣ٔظٞك٢ أ٣ًّخ ٖٓ ١َٝٗ ٛ٘يٝم حَُّ٘وي ٗلٔٚ رخُ٘ٔزش ا٠ُ ط٤ٌَ٘ ٓـِْ َٗوي،

 كٔخ حُل١َُّ ر٘خ إٔ ٗلؼَ؟

٤خٓش ح ِّٔ ٍَ طلؼ٤ِٜخ؟أٗٔظـ٢٘ ػٖ حُ ٤خٓش حإلهظٜخى٣ش، رََي ِّٔ  ُ٘وي٣َّش، ٢ٛٝ أَكي ؿ٘خَك٢ حُ

ٌُِٔ٘ش، ا٠ُ ٓخ ٛٞ أػزض ٓ٘ٚ كٜٞالً؟ ٍ ٖٓ ٓؼَ حَُٜف حُؼخرض، ح١ٌُ ٣ؼظزَٙ حُـ٤ٔغ أكي أٓزخد حُ َّٞ  أٗظل

ِِذ ىٓظٍٞٗخ؟ ُٛ َْ ٗوٍي أّ ُٗيِهَ حٓظوال٤َُّش حَُٜٔف ح١ًَُِٔ ك٢  ت ٓـِ ِ٘  أُٗ٘

 هى خاطز مارون وانبزوفسىر اإلقتصاديَّت. انشؤون في وباحخت أكاديميت بايكزهي بَهّىس ويكىل انبزوفسىر

 واإلقتصاديَّت. انمانيَّت انشؤون في وباحج أكاديمي
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 النقٌب ملحم خلف - *الحلّ  المبادرة"... الدولة نستردّ  معاً "دراسة قانونٌة:  -

 

 ٌٖ ٌَّد؛ ًِّ٘خ  -ًٔخثَ حُٔٞح٤٘١ٖ -أٗخ ٓٞح١ ؼ ُٓ  ٌٍ ؛ ًِّ٘خ ٗ٘ؼَ  ِز٘خ٤٤ٖٗٗٔٔغ أ٤ٖٗ ٝؿغ حُؿخٌٟذ ٓوٜٞ

َّ أٛوخع حألٍٝ...  رٜي٣َ ؿ٠زْٜ، ٝهي َٝٛ َٛحم ٝؿؼْٜ ح٠ُ ً

ٖ ١ٖٝ ٝؿ٣ٍٜٞٔش ٝاٗٔخ٤ٗش؛ ِٓ َّ ٣لَ٘ حُٔؼ٤ٕ٘ٞ ك٢ اهَحؿ٘خ ٖٓ حألُٓخص، ٝاٗوخً ٓخ طزو٠ّ  ٞ٣ 

لوِّش، ك٢ اػخىس ط٣ٌٖٞ حُِٔطش ٝحُؼزٍٞ ح٠ُ حُيُٝش: ى ُٔ ّٖٔ ٓطخُذ حُ٘خّ حُ َّ طُٜ ُٝش حُوخٕٗٞ، ىُٝش ٣ٞ

 حُؼيحُش، ىُٝش حُلّن ٝحُلوٞم، ىُٝش حإلٗٔخٕ؛

ٖ ىُٝش ٓ٘خًٍش ك٢ ٛٞؽ َٗػش كوٞم حإلٗٔخٕ ح٠ُ ىُٝش ر٤ٔ٤ُٞش أ٤٘ٓش  ِٓ ٍ ىُٝش ُز٘خٕ حٌُز٤َ  َّٞ َّ طُل ٞ٣

َّ حٗٞحع حُظ٤َٛذ ٝحُظو٣ٞق ٝحُٞػ٤ي؛ ِٜ٘ش ً ٔظ ُٓ َّ أٗٞحع كوٞم حإلٗٔخٕ، ٝ ٌِٜش ً  ٓ٘ظ

   

َّ ٣ُؼطََّ ػَٔ  ٍ أٍٝهش هٍٜٞ حُؼيٍ ٝحُٔلخًْ ح٠ُ ٌٓرلش الٓظوال٤ُش ٣ٞ َّٞ حُو٠خء ٣ُٝؼَهََ حُُٞٞؽ ُِؼيحُش ٝطُل

 حُو٠خء، ٝح٠ُ ُِٜٓش حالٗلَحف ك٢ ططز٤ن حُوٞح٤ٖٗ ٝحالٓظٌ٘خف ػٖ اكوخم حُلوٞم؛

َّ طؼٞى ُـش حالٗظوخّ ٝحٓظ٤لخء حُلّن رخٌُحص ٣َٗٝؼش حُـخد ٝػيحُش حُوزخثَ؛ ٞ٣ 

َّ ٠ُ٣طٜي حُوخ٢ٟ   ح٣ُِ٘ٚ حٌُلٞء حُزخكغ ػٖ حُلو٤وش ٝكخ٢ٓ حُلوٞم؛٣َٞ

 ِ ـَ َّ ٣َُٜيٍ ٓٔظوزَ حُ٘خّ ٝط٤٠غ ّٓيهَحطْٜ ٝٝىحثؼْٜ ك٢ حُٜٔخٍف، ٣َُٝٔ٘غ حُظيه٤ن حُٔخ٢ُ حُـ٘خث٢، ٣ُٝؼ ٞ٣

َّ حُوطخػخص ٝك٢ طؤ٤ٖٓ حُلّي حألى٠ٗ ٖٓ حُؼ٤ٖ ح٣ٌَُْ؛  طٞح١ئحً ػٖ ٌٓخكلش حُلٔخى، ٣ُٝولَن ك٢ ط٤٤َٔ ً

  

َـّ  َّ طُل زش ك٢ طخ٣ٍن ح١ُٖٞ، ٝال ٣َّف ؿلٖ، ٝطظؼؼَّ ٣ٞ ًّ َ ُٓ َ حُؼخٛٔش ر٤َٝص ٝأؿٔخى حألر٣َخء رؤًزَ ؿ٣َٔش 

 ٓٔخٍحص حُو٤٠ش ٝطُطْٔ حُلوخثن ٝطُـظخٍ حُؼيحُش؛

َّ ٣َٜ حُٟٞغ ح٠ُ ٓخ ٗلٖ ػ٤ِٚ، ٤ُ٘لـَ ك٢ ٝؿٚ حألر٣َخء ػ٠ِ حُطَهخص، ك٢ ٓظخؿَ حُٔٞحى حُـٌحث٤ش، ك٢  ٞ٣

 ك٢ ٓلطخص حُٞهٞى؛ ح٤ُٜي٤ُخص، ك٢ حُٜٔخٍف،

ٖ حألُٓش حألهاله٤ش حُظ٢ أُٝهَِؼض رٜخ حُزالى؛ ِٓ َّ حُٔزخىٍحص ُِوَٝؽ  َّ طَُكَٞ ً ٞ٣ 

ى ٝحالٓظـالٍ ٝحُٔو١ٞ؛ َّ ٌٍّ ٝحُظل َّ ٗيهَ ُٖٓ حُزئّ ٝحُ ٞ٣ 

ف رخُلَٝد ٝحُظوخطَ ٝحُل٠ٟٞ؛ َّٞ َُِ٣ َّ ٞ٣ 

  

ّ ٣لَ٘ حُٔؼ٤ّٕ٘ٞ ك٢ طؤ٤ُق كٌٞٓش ػ٠ِ هيٍ ١ٔٞكخص حُ٘خّ، رَ  َٞ ّْ حٓظ٤الى كٌٞٓش ه٣َ٤ٜ٤خً، رؼي ٣  ٣13ظ

ُٔلخٜٛخص ٝحُِرخث٤َّ٘خص ٝحالٓظِوطخرخص. ُٜٔخ ٓز٤٘ش ػ٠ِ حُ  َٜٗحً ٖٓ حُلَحؽ، أُٓ

ّٕ ُز٘خٕ حَُٓخُش ك٢ ػٔوٚ حُل٠خ١ٍّ ٓٔظٜيف.  ٣ٜٞٓخ، حػِٔٞح ؿ٤يحً أ

ف ك٢ ُلظش ٝٗلٖ أر٘خء ٌٛٙ حُو٤٠ش ٓؼ٤ٕ٘ٞ رظل٣ََٛخ ٖٓ ٓوخُذ حُظالّ، ُ٘ؼ٤ي رؼ٠خً ٖٓ ٍٗٞٛخ حُٔوطٞ

 ٍٛٔٞى، ط٤ٜٔيحً ُ٘ؼٍِش ٣ظّٞٛؾ ٖٓ هالُٜخ ُز٘خٕ حَُٓخُش ٓـيىحً.

 حُِلظش حَُحٛ٘ش ٓؤ٣ٞٓش.

 حُِلظش حَُحٛ٘ش طٔظِ٘ك٘خ.

  

َّ حألٛؼيس.  حُِلظش حَُحٛ٘ش طَُحٖٛ ػ٠ِ ٣ؤٓ٘خ ٝهزُٞ٘خ روٟٞ حألَٓ حُٞحهغ ػ٠ِ ً

ّٖ حُِلظش حُظخ٣ٍو٤ش ط٘ظظَ طلًَخً ّٓ٘خ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُو٤٠ش حُ٘  ز٤ِش حُظ٢ ٗ٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ.ٌُ

ْٕ ُٗلخٓذ حَُٔطٌز٤ٖ حُٔـ٤َٖٓ ك٢ ٜٗؾ ه٠خث٢ ال ط٘ٞرٚ ِٓحؿ٤خص ٝحٓظ٘ٔخر٤خص  حُِلظش حُظخٍه٤ّش طظَهّذ أ

 ٝحٓظِالٓخص ٝحٓظوٞحءحص ٝطط٣ٞؼخص ٝط٤َٛزخص ٝاؿٞحءحص.

 حُِلظش حُظخ٣ٍو٤ش ٝحػيس.

ٍَ ُ٘ؼِٖ أٗ٘خ ُٔ٘خ ك٢ حٌٗلخٍء ػٖ حُ٘ؤٕ حُؼخّ ٓ  ٖ رخرٚ حُو٢ّٔ٤، رَ ٗلٖ ك٢ ٓٞحؿٍٜش ٓلظٞكش.ٗلٖ أٓخّ ٝهلش ٤ٟٔ
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حٓظٜيحف حُٔ٘ظٞٓش حُلخًٔش ُِؼٞحرض حُظخ٣ٍو٤ش حُظ٢ هخّ ػ٤ِٜخ ُز٘خٕ ػ٠ِ ٓيٟ ٓجش ػخّ، ٠٣ؼ٘خ أٓخّ ه٤خٍ 

 طخ٣ٍو٢ ك٢ طَك٤َ أًٍخٕ ٌٛٙ حُٔ٘ظٞٓش ػزَ اػخىس ط٣ٌٖٞ حُِٔطش الٓظَىحى حُيُٝش.

  

لوٞم حُ٘ؼذ حُِز٘خ٢ّٗ رؤٓخٗش حإلٗٔخٕ ٝأٓ٘ٚ. ٛ٘خ ك٢ اػخىس ط٣ٌٖٞ اػخىس ط٣ٌٖٞ حُِٔطش ر١َٝ٘ أّٜٗخ حَُحػ٤ش ُ

َّ حُوٟٞ  ْٕ ٗظلَٔ ٓٔئ٤ُٝظٜخ حُـ٤ٔٔش ىٕٝ طَّىى رخُظؼخٕٝ ٓغ ً حُِٔطش الٓظَىحى حُيُٝش، ٓؼخىُش ىه٤وش ٣ـذ أ

 حُٔـظٔؼ٤ش حُل٤ّش.

 ال ٌٓخٕ ُِظَّىى، ٝطي٣َٝ حُِٝح٣خ.

ْٕ ٣ل٤خ ك٢ ٝؿٚ ٖٓ ٣ٔظؤٓي ك٢ كٌلٌش أٝٛخٍ  ال ٌٓخٕ ُِوٞف ك٢ ٌٛٙ حُٔٞحؿٜش حُٔلظٞكش ر٤ٖ ٖٓ ٣َ٣ي ُِز٘خٕ أ

 حُؼوي حالؿظٔخػ٢ حُـخٓغ.

ٔ٘خ ػ٠ِ ح٠ُ٘خٍ ألؿَ اٗوخً ُز٘خٕ حَُٓخُش. ّٔ  ٗلٖ ٛ

ٍٍ ًخٍػ٢ّ، ًخٕ ال رُيَّ ٖٓ ٓزخىٍس اٗوخ٣ًَّش ٤٘١َّٝ  ّٕ حُُِّز٘خ٤ّٗخص ٝحُُِّز٘خ٤ّ٤ٖٗ ك٢ كخُش ٖٓ حُاّل أكُن، ٝحُيَُّٝش ك٢ ح٤ٜٗخ  شٝأل

ِطش ك٢ ٓٔخٍ ىٓظ١ٍّٞ ى٣ٔٞهَح٢ّ١ ٢ِّٔٓ ؿ٤َ ػ٘ل٢ّ. كٌخٗض حُٔزخىٍس  ُّٔ ُٜٓخ حٓظَىحى حُيَُّٝش ربػخىس ط٣ٌٖٞ حُ أٓخ

حإلٗوخ٣ًش ح٤٘١ُٞش "ٓؼــخً ٗٔــــظَىُّ حُيَُّٝـش"، ُ٘وخرخص حُٜٖٔ حُلَس ٝحُؼخثالص حَُٝك٤ش ٝحُـخٓؼخص ٝحُلخػ٤ِّخص 

، ُٔ٘خٓزش 2020ط٣َٖ٘ حُؼخ٢ٗ  23ٟ ٓـظٔؼ٤ش، حُظ٢ أُػِٖ ػٜ٘خ ك٢ حالهظٜخى٣ش ٝح٤ُٜجخص حُؼٔخ٤ُش رٔٔخٗيس هٞ

 ك٢ هٜــــــــــــَ ػيٍ ر٤َٝص، هخػش حُُوط٠ ح٠ُخثؼش. 2020حٓظوالٍ 

٘ض رٍٞٗش  َّٜ ٣ٍٖ ٝطل َّ حٗطِوض ك٢ حُؼخّ حُٔخ٢ٟ ٖٓ ٗوخرش حُٔلخ٤ٖٓ ك٢ ر٤َٝص، ُٝػَٟض ك٢ ٗوخرش حُٔل

س ك٢ ٗوخرش حُٔلخ ََّ َّٓغ طل٤ٜٜ٘خ رخُٔٞحُحس ٓغ حُـخٓؼخص، ػَٔ ُ٘وخرخص حُٜٖٔ حُل ٤ٖٓ ك٢ ١َحرِْ، ٝطٞ

 ٖٓ َّْ ٝحٓظٌَٔ طل٤ٜٜ٘خ ٓغ حُؼخثالص حَُٝك٤َّش ًخكش ٝحُلخػ٤َِّخص حالهظٜخى٣َّش ٝح٤ُٜجخص حُؼٔخ٤َُّش، ُظٞحًذ ٖٓ ػ

َّ حُٔ َّ حٗلظخٍف ػ٠ِ ً خ ى٣٘خ٤َّٓش ٓلظٞكش ُِـ٤ٔغ. هخٍرض حألُٓش رٌ ٗخص ىٕٝ أ١ّ هٟٞ ٓـظٔؼ٤َّش ك٢ حُظؤ٤ًي أَّٜٗ ّٞ ٌ

اهٜخٍء ألكي، ٍٝٓٔض هط١ٞ هخ١ٍش ٣َ١ن ػ٤ِٔش ِٜٓش حُظ٘ل٤ٌ الٓظَىحى حُيُٝش ٝاػخىس ط٣ٌٖٞ حُِٔطش، ػ٠ِ 

 َٓكِظ٤ٖ، ُٗؼ٤ي َٗ٘ ٠ٜٓٔٞٗخ:

  

 األونى: انمزحهت في

٤ّٜٜٖ رٜالك٤ّخص ط٣َ٘ؼ٤َّش  اُلخك٤ش ط٤ٌَ٘ كٌٞٓش، كخػِش، ٛخىكش، ػخىُش، ٓٞػٞم رٜخ ٖٓ ٓٔظو٤ِٖ ٓظو

َِّْ أ٣َُّٞٝخطٜخ: ُٓ  ٓليٝىس ٝٓليَّىس ٟٖٔ ِٜٓش ٤َُّ٘ٓش ٓليَّىس ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ 

 حؿظٔخػ٤َّش طوُّٞ ػ٠ِ حألُْٓ حُظَّخ٤ُش: -حهظٜخى٣ّش -أٝالً: اهَحٍ ريء ط٘ل٤ٌ هطَّش اٗوخ٣ًَّش ٓخ٤َُّش

أٍرؼش: حُظَر٤ش،  طؼ٣ِِ حُلٔخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش ُِ٘ؼذ حُُِّز٘خ٢ٗ ربهخٓش ٗزٌش أٓخٕ حؿظٔخػ٤ش ػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص -أ

 حُّٜلش، حُـٌحء ٝح٤ُ٘وٞهش.

 طلو٤ن حُؼيحُش ك٢ ه٤٠َّش طلـ٤َ َٓكؤ ر٤َٝص. -د

ط٘ل٤ٌ هطش ٤٘١ٝش ٌُٔخكلش ؿخثلش ًٍٞٝٗخ ٝٓلخػ٤ِٜخ ٝحُلّي ٖٓ حٗظ٘خٍٛخ، ٝحُظ٤ٔ٘ن ك٢ ٓخ ر٤ٖ ُٝحٍحص  -ؽ

ٟخص ٝح٤َُٟٖٔٔ، ٝٗوخرش حُٜلش، حُظَر٤ش ٝحُيحه٤ِش، ٝٗوخرظ٢ حأل١زخء ك٢ ر٤َٝص ١َٝحرِْ، ٝٗوخرش حَُٔٔ

 حُٔؼخُـ٤ٖ حُل٣ِ٤خث٤٤ٖ، ٝطٞك٤ي حَُإ٣ش ٝحُوطٞحص ح٣ٍَٝ٠ُش ك٢ ٓٞحؿٜش ٌٛٙ حُـخثلش.

ا١الم ٓٔخٍ حإلٛالكخص حُل٣ٍٞش حُز٣ٞ٤َّ٘ش ٝحُوطخػ٤َّش ٝحطّوخً حُظيحر٤َ ح٣٥ِش ا٠ُ اهخٓش ٜٗؾ ؿي٣ي ُٔ٘خ٠ٛش  -ى

َّ أٌٗخٍ حُلٔخى ك٢ حُل٤خس حُؼخٓش، ٝػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخ ً:ٍ 

 ٓٞحؿٜش حألُٓش حُٔخ٤ُش ٝحالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ّش.·

 ٓٞحؿٜش أُٓش حٌَُٜرخء ٝطلَُِّ حُز٠٘ حُظلظ٤َّش.·

 ٝهق حُٜيٍ.·

 اهَحٍ هخٕٗٞ حٓظوال٤َُّش حُو٠خء.·

ش ك٢ حُوِطخع حُؼخّ، رٔخ ك٤ٜخ · َّ حُٔئٓٔخص حُؼخٓش ٝحُٜٔخُق حُٔٔظوِِّ طل٤ٜٖ ٝطلؼ٤َ حُظيه٤ن حُـ٘خث٢ ك٢ ً

 َٜٓف ُز٘خٕ.

 اٛالف ٓٔخٍ اطٔخّ حُٔ٘خهٜخص ك٢ حُوِطخع حُؼخّ.·

 ٕٛٞ حُل٣َّخص حُلَى٣ّش ٝحُؼخٓش ٝك٣َّش حإلػالّ.·
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هطت: تكىيه إعادة في -حاويا    انسُّ

ٝك٤َّش  -أ َُ ط٘طِن ربهَحٍ هخٕٗٞ ٓـِْ ٤ٗٞم رلٔذ ٓخ ٍٝى ك٢ حُُيٓظٍٞ، ًُٝي ُظٞك٤َ ٟٔخٗخص ُِؼخثالص حُ

حالٗظِوخرخص ح٤ُ٘خر٤ّش ٖٓ حُو٤َْي حُطَّخثل٢ّ ٝحٌُٔٛز٢ّ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ، رٔخ ٣ٞحثْ ر٤ٖ كٔخ٣ش  حُُِّز٘خ٤َّٗش ٖٓ ٗخِك٤ش، ٝط٘و٤َِش

ّْ حالٗظٜخء  حُو٤َّٜٛٞخص حُطخثل٤َّش ٝحٌُٔٛز٤ش رخُٔؼ٠٘ حُل٠خ١ٍ ٣ٝلظق حُٔز٤َ ٗلٞ ؿ٣ٍّٜٞٔش حُٔٞح١٘ش. )ٝهي ط

ّْ ٟٝؼٚ ٖٓ هزَ أهٜخث٤٤ٖ ؿخٓؼ٤٤ٖ(.  ٖٓ َٓ٘ٝع ٓظٌخَٓ ط

ٍ، رٔخ ٣ُطٔجٖ حُِز٘خ٤٤ٖٗ اهَحٍ هخٗ -د ُّٞ ّْ طؼ٤ٔن حُ٘وخٕ ك٢ ٌٛح حُظل ٕٞ حٗظوخر٢ هخٍؽ حُو٤ي حُطخثل٢، ػ٠ِ إٔ ٣ظ

ْٖ ٟٖٔ ٓوق حُٔٞح١٘ش حُلخػِش. )ه٤ي حُيٍحٓش(. َّٕ ه٤َّٜٛٞخطْٜ حُطخثل٤ش ٝحٌُٔٛز٤ّش ٜٓٞٗش ٌُ  ا٠ُ أ

ِّ ٗلٔ -ؽ ْٞ ٤ُ٘ٞم ك٢ ح٤َُ  ٚ.اؿَحُء حٗظِوخرخص ٤ٗخر٤َّش ٝحٗظِوخرخص ٓـِْ حُ

 

٤ِِٖٔ رٔخ ٣ُؼ٤ي حالٗظظخّ حُؼخّ ا٠ُ ططز٤ن ٓ٘يٍؿخص  ـْ َٔ َّٖٓ ط٤ٌَ٘ ِٓطش ٗظخّ حُ َّٕ حَُٔكِش حأل٠ُٝ ٌٛٙ طئ ا

ِّٓٔش ٗلٞ ىُٝش حُٔٞح١٘ش ٝؿ٣ٍَّٜٞٔش حإلٗٔخٕ.  حُيُّٓظٍٞ ك٢ هطٞس ٓئ

 

 انخاويت: انمزحهت في

ح٤ُ٘ٞم ك٢ حَُٔكِش حإلٗوخ٣ًَّش حأل٠ُٝ  ه٤خّ ٓـِْ ٤ٗخر٢ّ ٓ٘ظوذ هخٍؽ حُو٤ي حُطَّخثل٢ ٝحٌُٔٛز٢ّ ٝاٗ٘خء ٓـِْ

َّٔخص أٓخ٤ٓش: ٠ُ ػالع ٜٓ ّٞ ٖ ط٤ٌَ٘ كٌٞٓش ؿي٣يس طظ ِّٓ  ٣ئ

 -حالهظٜخى٣َّش–حٓظٌٔخٍ طل٤ٜٖ ططز٤ن حإلٛالكخص حُز٣ٞ٤َّ٘ش ٝحُوِطخػ٤َّش ٓغ طيػ٤ْ حُوطَّش حإلٗوخ٣ًَّش حُٔخ٤َُّش -أٝالً 

ش. ِِلَّ ُٔ  حالؿظٔخػ٤َّش حُ

٣ًََِّ  -ػخ٤ٗخً  ي١ ط١ّٞٔ٘ ٓخ ر٤ٖ حُٔ٘خ١ن ٖٓ ٟٖٔ ٤ٓخٓش اٗلخً حُالَّٓ ُٟ ش حإلىح٣ٍَّش ٓغ اٗ٘خء ٛ٘يٝم ٢٘١ٝ طؼخ

َِش طُزو٢ ٍٝحر٢ ٝكيس ح١ُٖٞ. ِٓ ش ٓظٌخ َّٓ  ػخ

 اهَحٍ هخٕٗٞ أكِحد ػ٠ِ هخػيس ٤٘١ٝش ؿ٤َ ١خثل٤ش. -ػخُؼخً 

َّٕ ٛخط٤ٖ حَُٔكِظ٤ٖ طئٓ٘خٕ حٓظؼخىس ر٤٘خٕ حُيُٝش ٝطٔٔلخٕ، ٖٓ هالٍ ه٤خّ ٓئٓٔخطٜخ، ربػ ِّٔطش ا خىس ط٣ٌٖٞ حُ

ّٓٔخٕ ُو٤خٍحص حٓظَحط٤ـ٤ش رَإ٣ش  ػ٠ِ هٞحػي ىٓظ٣ٍّٞش ى٣ٔٞهَح٤١ّش ٤ِّٔٓش طٔظو٤ْ ٓؼٜخ حُل٤خس حُؼخٓش، ٝطئ

َّ ٓخ  ًُ ْٜ٘ٞ ٓؼخ ١ٖٝ "حُؼ٤ٖ حُٞحكي" حُٔز٢٘ ػ٠ِ حُظؼخٟي ٓغ  َّ حُٔٔظ٣ٞخص، ُُ٘ ٤٘١ٝش ؿخٓؼش ٝحٟلش ػ٠ِ ً

ٔخص كخِػِش ك٢  ِٓ ٣َِّٓش ٖٓ  ََّ  حُٞؿيحٕ حُؼخ٢ُّٔ.طلِٔٚ ٌٛٙ حُ

 

ّٕ ٓزخىة ٌٛٙ حُٔزخىٍس، رويٍ ٓخ ٢ٛ ططز٤ٌن ُٔ٘يٍؿخص حُيٓظٍٞ ٝٓوَٝٗش روطٞحٍص ػ٤ِّٔش ٝحٟلش حُٔؼخُْ  ا

 ِٜٝٓش حُظ٘ل٤ٌ، كبٜٗخ رخُويٍ ٗلٔٚ ػ٠ِ كـْ أٝؿخع حُ٘خّ ٝآٓخُْٜ.

َّ حُٜٞحؿْ، كال ٓ ّٕ ٓزخىة ٌٛٙ حُٔزخىٍس طزو٠ ٓلظٞكشً ُِ٘وخٕ حُز٘خء رٔخ ٣طٔجٖ ً ِّٔٔخص اال اٗوخً ُز٘خٕ ٝا

خ حُٔطِٞد كٞحكي: أٛلخد حإلٍحىحص حُِٜزش ُظ٘ل٤ٌٛخ! ّٓ  ٝحُؼ٤ٖ حُٞحكي ك٤ٚ. أ

 

ْٕ ٗ٘خهٖ ٠ٜٓٔٞٗخ، ك٢ حُٞهض حُيحْٛ، ُظل٤ٜٔ٘خ  ْٕ ٗؼٞى ح٠ُ ٌٛٙ حُٔزخىٍس، ٝأ ٖٓ ح١َ٤ُٜٔ، ك٢ ُلظظ٘خ ٌٛٙ، أ

ْٕ ٗوّٞ رظل٤ٜٜ٘خ ٖٓ هالٍ َٗ٘ طز٤ٜ٘خ ٖٓ  أًزَ ػيٍى ٖٓ حُ٘خّ ٖٝٓ حُوٟٞ حُٔـظٔؼ٤ش ػ٠ِ حُٔٔظ٣ٞخص ًخكش، ٝأ

ْٕ ٗٔؼ٠ ر٘ظ٠ّ حُطَم ُلَٟٜخ ػ٠ِ حُٔؼ٤٤ٖ٘.  حُل٤ّش، ٝأ

. َّ  "ٓؼخً ٗٔظَّى حُيُٝش" ٢ٛ حُٔزخىٍس حُل

  

 11/10/2021*وشزث ايضا  في جزيدة انىهار بتاريخ 

  

مىريس  – انكهزباءمهياراث دوالر في انطاقت انمتجددة يمكه أن تحّم أسمت   6.7دراسة اقتصادٌة:  -

 11/10/2021وشزث في جزيدة انىهار في   -متى 
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كّيػض حُلٌٞٓش حُِز٘خ٤ٗش ػزَ ُٝحٍس حُطخهش ٝح٤ُٔخٙ هطش ػِٜٔخ ح٤٘١ُٞش ُِطخهش  2018ك٢ حُؼخّ 

 2023% ٖٓ كخؿخص ُز٘خٕ ٖٓ حٌَُٜرخء رلٍِٞ 30حُٔظـيىس ُظِلع حٍُٞٛٞ ح٠ُ ٛيف طؤ٤ٖٓ ٗٔزش 

 .حُٔظـيىس طَ٘ٔ حإلٗظخؽ ٖٓ ح٣َُخف ٝحُطخهش ح٤ُٔٔ٘شٖٓ هالٍ ٓ٘خ٣ٍغ ُِطخهش 

ٓخػخص كيح حه٠ٜ  ٣3ؼخ٢ٗ ُز٘خٕ كخ٤ُخ أٓٞأ حُٓش ًَٜرخء ك٢ طخ٣ٍوٚ، ك٤غ ال طظوط٠ حُظـ٣ٌش رخُظ٤خٍ حُـ 

٤ٓٞ٣خ، ك٤ٔخ طؼخ٢ٗ ٓؼخَٓ حالٗظخؽ ٝٗزٌخص حُظ٣ُٞغ أػطخال رخُـِٔش طٜيى ىهٍٞ حُزالى ك٢ أ١ ُلظش ك٢ حُؼظٔش 

ٞٛخ ك٢ ظَ أُٓش ٗوٚ حُل٤ٍٞ ٝحُؼِٔش حُٜؼزش ُظ٣َٞٔ ح٤ُٜخٗش. أٓخّ ٌٛح حُٞحهغ ح٣ََُٔ طؼٞى حُ٘خِٓش، هٜ

ح٠ُ حُٞحؿٜش أ٤ٔٛش حُظ٤ًَِ ك٢ حَُٔكِش حَُحٛ٘ش ػ٠ِ ط٣ٞ٘غ ٜٓخىٍ حُطخهش ٝطؼ٣ِِ حالٓظؼٔخٍ رخُطخهش حُزي٣ِش 

خص حالٓخ٤ٓش حُظ٢ ٣ـذ ٝحُٔظـيىس، ك٢ ٝهض ًخٗض حُوطش ح٤٘١ُٞش ُِطخهش ط٠ٔ٘ض ػ٘ي ٟٝؼٜخ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤

حُؼَٔ ػ٤ِٜخ ٜٝٓ٘خ حُطخهش ح٤ُٔٔ٘ش الٗظخؽ حٌَُٜرخء، ٝحُطخهش ح٤ُٔٔ٘ش ُظٔو٤ٖ ح٤ُٔخٙ، حٟخكش ح٠ُ حُطخهش حُظ٢ 

٣ظْ اٗظخؿٜخ ٖٓ ح٣َُخف ٝحُطخهش حُٔخث٤ش ح٤ُٜيًٍَٜٝرخث٤ش حُٔخث٤ش، ١ٝخهش كَحٍس ؿٞف حالٍٝ، ًَٝ ًُي 

. ٝك٢ طو٣ََ 2020% ٖٓ حُطخهش حإلؿٔخ٤ُش ك٢ ُز٘خٕ ٓغ كٍِٞ 12 ٍُِٞٛٞ ح٠ُ حٕ طٔؼَ حُطخهش حُٔظـيىس ٗلٞ

  (IRENA)ٛيٍ ػٖ حًَُِٔ حُِز٘خ٢ٗ ُللع حُطخهش حُؼخّ حُٔخ٢ٟ رخُظؼخٕٝ ٓغ حًُٞخُش حُي٤ُٝش ُِطخهش حُٔظـيىس

 ٤ٓ6.7ـخٝح١ ٖٓ حُطخهش حُٔظـيىس ك٢ ُز٘خٕ ٣زِؾ ٗلٞ  4214ُٝٝحٍس حُطخهش ٝح٤ُٔخٙ، حٕ ٓظ٢ٓٞ ًِلش ط٤ُٞي 

 :٤ِٓخٍحص ىٝالٍ، ػ٠ِ إٔ طظٌٕٞ ٌٛٙ حُطخهش ٖٓ ٜٓخىٍ ػيس ٢ٛ

 .٤ِٓخ١ٍ ىٝالٍ ٤ٓ2.6ـخٝح١ رٌِلش   2500 : (Solar PV)حُطخهش ح٤ُٔٔ٘ش

 .٤ِٓخٍ ىٝالٍ ٤ٓ1.8ـخٝح١ رٌِلش  1000ح٣َُخف: 

 .٤ِٓخٍ ىٝالٍ ٤ٓ1.9ـخٝح١ رٌِلش   601 :(Hydropower)حُطخهش حُٔخث٤ش

 .٤ِٕٓٞ ىٝالٍ ٤ٓ50ـخٝح١ رٌِلش   13 :(Biogas )حُـخُ حُل١ٞ٤

ًِّس  .ٓال٤٣ٖ ىٝالٍ ٤ٓ309ـخٝح١ رٌِلش   100 :(CSP)حُطخهش ح٤ُٔٔ٘ش حَُٔ

ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، ٣ؼظزَ حُزخكغ ك٢ ٓـخٍ حُطخهش ك٢ ٓؼٜي ػٜخّ كخٍّ ك٢ حُـخٓؼش حال٤ًَ٤ٓش ك٢ ر٤َٝص 

ح١ كو٢ ٓؼظٔيس ػ٠ِ ٜٓيٍ ٝحكي ٤ٓـخٝ 600ٝ 500ٓخٍى أ٣ٞد حٕ ٗزٌش حٌَُٜرخء طٜ٘خٍ ٗظ٤ـش اٗظخؿٜخ ٓخ ر٤ٖ 

ٛٞ حُل٤ٍٞ حُؼَحه٢، ك٤ٔخ ٣ـ٤ذ ػٖ حُٔؼخَٓ أ١ ٤ٛخٗش ى٣ٍٝش رٔزذ حُلخؿش ا٠ُ حُؼِٔش حُٜؼزش. ٝك٢ ظَ 

حالُٓخص حُٔظالكوش ٝحُظٜي٣ي رخُؼظٔش حُ٘خِٓش ٝٗق حُل٤ٍٞ حُٔظٞحَٛ، ال ٣ٌٖٔ اال حُُٞٞؽ ٗلٞ حُطخهخص حُٔظـيىس 

ٗخِٓش ُِوطخع، ٖٓ هالٍ حالػظٔخى ػ٠ِ ١خهظ٢ حُْ٘ٔ ٝح٣َُخف ًـِء ال ك٢ حَُٔكِش حُٔوزِش ٖٓ ٟٖٔ ٍإ٣ش 

 .٣ظـِأ ٖٓ ح٣ُِٔؾ حُطخه١ٞ ُِزالى

ك٢ حٓظطالٍع ٣ٍَٓغ أؿَحٙ ٓؼٜي ػٜخّ كخٍّ ٤ُِٔخٓخص حُؼخٓش ٝحُ٘ئٕٝ حُي٤ُٝش ك٢ حُـخٓؼش حأل٤ًَ٤ٓش ك٢ 

ش، طز٤ّٖ أٜٗخ طِوّض ٓخ ر٤ٖ ًَٗشً طؼَٔ ك٢ ٓـخٍ حُطخهش ح٤ُّٔٔ٘  20َٝٗٔ  2021ر٤َٝص، ر٤ٖ طُٔٞ ٝآد 

حص حُطِذ  5-١3ٍِذ ُظ٤ًَذ ٗظخّ ١خهش ٤ٔٔٗش، أ١ ر٣ِخىٍس طَٜ ا٠ُ  6700ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ ٝطُٔٞ ٗلٞ  َّ ٓ

َ ك٢  ـّ  ١516ِذ، كو٢  6700ٌَُ ًَٗش. ٝرلٔذ حالٓظطالع، ٤٘٣َ أ٣ٞد ح٠ُ حٗٚ ٖٓ أَٛ  2019حُٔٔ

ّٕ ًِلش ٌٛٙ حألٗظٔش حُّٔٔؼَس رخُيٝالٍ حُ٘وي١ ٓؼِّض % ٝحُٔزذ ٣ظؼِّن ر7.7ٜٓ٘خ أرَٜص حٍُّ٘ٞ، أ١ ٓخ ٗٔزظٚ  ؤ

، ك٢ٜ طوّيٍ 516ػخٓالً ِٓز٤خً ك٢ حٗظوخٍ حُطِزخص ا٠ُ َٓكِش حُظ٘ل٤ٌ. أٓخ حُويٍس حإلٗظخؿ٤ش حإلؿٔخ٤ُش ُِٔ٘خ٣ٍغ حُـ

٤ٓـخٝح١. ٝطـيٍ حإلٗخٍس ا٠ُ إٔ حُطِذ ػ٠ِ ٓ٘خ٣ٍغ حُطخهش ح٤ُٔٔ٘ش ًخٕ ٓويٍحً ك٢ حُٔ٘ٞحص  7.75ر٘لٞ 

 :ُٔخ٤ٟش، رلٔذ حُظو٣ََ ح١ُٞ٘ٔ حُٜخىٍ ػٖ حًَُِٔ حُِز٘خ٢ٗ ُللع حُطخهش، ػ٠ِ حُ٘لٞ ح٥ط٢ح

. ٌُٖ أ٣ٞد ٣ظٞهّغ إٔ ٤ٓ2020ـخٝح١ ك٢  89.84، ٤ٓ2019ٝـخٝح١ ك٢  78.65، ٤ٓ2018ٝـخٝح١ ك٢  56.37

َ ك٢  ـّ حُٔوخٝف ٖٓ كويحٕ ٛٞ حألًزَ ٗظَحً ح٠ُ حإلهزخٍ حُٔطَّى ػ٤ِٜخ ك٢ ظَ ط٘خ٢ٓ  ٣2021ٌٕٞ حُطِّذ حُٔٔ

 .ًَٜرخء حُيُٝش ٝطي٢ٗ هيٍحص حُُٔٞيحص رٔزذ ٗق حُٔخُٝص

ًٔخ ٣ؼظزَ ح٣ٞد حٕ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔٔظؼ٣َٖٔ ٖٓ حُيٍٝ ٝحُـٜخص حُٔخٗلش ػزَّص ك٢ ٓ٘خٓزخص ػيس ػٖ حٛظٔخٜٓخ 

َٓ ٓغ رخ٢٠ُٔ هيٓخ رٔ٘خ٣ٍغ ًٌٜٙ طؼُِ اٗظخؽ حُطخهش حُٔظـيىس، ٌُٖٝ حالْٛ ٛٞ طَٞٛ ُز٘خٕ ح٠ُ حطلخم ٗخ
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ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ كٍٞ رَٗخٓؾ ط٢ِ٣ٞٔ ٣ِلع ك٢ ؿِثٚ حالٛالك٢ ِٓق حُطخهش ٝحٌَُٜرخء ٤ًٝل٤ش حُظؼخ٢١ 

ٓغ ٌٛح حُوطخع ك٢ حَُٔكِش حُٔوزِش ٝحٓظوطخد ًَٗخص ػخ٤ُٔش ُِيهٍٞ ًٔٔظؼ٣َٖٔ ك٤ٚ ١َٗ طؤ٤ٖٓ حال٤ٍٟش 

ؼ٣َٖٔ حُي٤٤ُٖٝ ٛٞ طؤ٤ٖٓ ح٤ٍٟش ٓٔظوَس حالٓظؼٔخ٣ٍش حُٔ٘خٓزش. كخالْٛ رخُ٘ٔزش ح٠ُ حُيٍٝ حُٔخٗلش ٝحُٔٔظ

ُإلٓظؼٔخٍ ٝىػْ حُوطخع ػ٠ِ حٕ طئى١ ٌٛٙ حُوطش ك٢ كخٍ ٗـخكٜخ ح٠ُ كٍِٞ ًحص َٓىٝى ٣َٓغ ٝٓٔظيحّ، 

ُ٘خك٤ش ٣ُخىس ٓخػخص حُظـ٣ٌش رخٌَُٜرخء. أٓخ طؼ٣ِِ اٗظخؽ حُطخهش حُٔظـيىس رخُ٘ٔزش ح٠ُ حألكَحى ٝحُٔئٓٔخص ٜٝٓ٘خ 

ًخص ٝؿ٤َٛخ، ك٤ؼظزَ ح٣ٞد حٕ حالػظٔخى كخ٤ُخ ػ٠ِ حُطخهش ح٤ُٔٔ٘ش ٣ولق حالُٓش ٓغ حُٜٔخٗغ ٝحُٔ٘خٍُ ٝحَُ٘

ٍَٟٝس حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُ٘ٞػ٤ش حُـ٤يس ُِٔؼيحص، ًٔخ حُظل٤ٌَ رٜٔخىٍ ط٣َٞٔ طللِ حُٔٞح٤٘١ٖ ػ٠ِ حالٓظؼٔخٍ 

 .ك٢ حُطخهش حُٔظـيىس

% 30ٗخٍ ح٠ُ هيٍس ُز٘خٕ ػ٠ِ طٞك٤َ ، أٛيٍص حًُٞخُش حُي٤ُٝش ُِطخهش حُٔظـيىس طو٣ََح أ2020ٓ٘ظٜق حُؼخّ 

٤ِٕٓٞ ىٝالٍ ٣ٞ٘ٓخً ك٢ حُٔظ٢ٓٞ ًُٝي  249ٝطٞك٤َ  2030ٖٓ حٌَُٜرخء ٖٓ حُطخهش حُٔظـيىس رلٍِٞ ػخّ 

رٌَ٘ ٍث٢ٔ٤ ٖٓ هالٍ طٞك٤َ حٓظ٤َحى حُل٤ٍٞ حُٔطِٞد ُٔؼخَٓ حٗظخؽ حٌَُٜرخء. كِز٘خٕ ٣ٔظِي ٓٞحٍى ١خهش 

ُي حُطخهش ح٤ُٔٔ٘ش ١ٝخهش ح٣َُخف، ٣ٝزِؾ اؿٔخ٢ُ هيٍس حُطخهش حُٔظـيىس ٓظـيىس ًؼ٤َس ٣ٌٖٔ حٓظـالُٜخ رٔخ ك٢ ً

زش ٓـظٔؼش ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ اٗظخؿٜخ  ًّ ٤ٓـخٝح١، آظ٘خىح ح٠ُ حًُٞخُش حُي٤ُٝش ُِطخهش حُٔظـيىس، ٝطظ٠ٖٔ  350ٝحَُٔ

 ٤ٓ56.4ـخٝح١ ٖٓ ٌٓذ حُ٘لخ٣خص، حٟخكش ح٠ُ ط٤ُٞي  ٤ٓ7ـخٝح١ ٖٓ ٜٓخىٍ حُطخهش حٌَُٜٝٓخث٤ش ٝ 286

 .٤ٓـخٝح١ ٖٓ حُطخهش ح٤ُٔٔ٘ش

% ٖٓ كخؿخطٚ ك٢ ٓـخٍ 12اٗظخؽ ٓخ ٗٔزظٚ  2009طؼّٜي ُز٘خٕ هالٍ هٔش ًٞرٜ٘خؿٖ ُِظـ٤َ حُٔ٘خه٢ ك٢ حُؼخّ 

ىس، ح١ حُطخهش ح٤ُٔٔ٘ش ٟٝـ٢ ح٤ُٔخٙ ٝح٣َُخف ٝؿ٤َٛخ.  حُطخهش ٖٓ هالٍ حالػظٔخى ػ٠ِ ٜٓخىٍ حُطخهش حُٔظـيِّ

س طلخْٛ ُِظؼخٕٝ حُظو٢٘ ٓغ رَٗخٓؾ حألْٓ حُٔظليس حإلٗٔخث٢، رٜيف ًٌَٓ 2010ٝهّغ َٜٓف ُز٘خٕ ك٢ حُؼخّ 

٣ٜٞٓخ أ١ِن َٜٓف   .(NEEREA)ا١الم، ٝاٗـخف، حُٔزخىٍس ح٤٘١ُٞش ُظلؼ٤َ حُطخهش ٝحُطخهخص حُٔظـيىس

، ٣ظ٠ٖٔ آ٤ُش ط٣َٞٔ طظ٤ق ُِٜٔخٍف، ػٖ 2010ُز٘خٕ ٌٛٙ حُٔزخىٍس ٖٓ هالٍ طؼ٤ْٔ أٛيٍٙ ك٢ ط٣َٖ٘ حُؼخ٢ٗ 

ثٜخ ٖٓ حالكظ٤خ١ حإلُِح٢ٓ، ط٣َٞٔ ٓ٘خ٣ٍغ طٞك٤َ حُطخهش ٝحُطخهخص حُٔظـيىس ٝحألر٤٘ش حُو٠َحء ٣َ١ن اػلخ

ٓ٘ش.  14رٔؼيالص كخثيس طَحٝف ٓخ ر٤ٖ ٛلَ ٝٝحكي ك٢ حُٔجش، ٝرلظَحص ط٣َٞٔ ٣ٞ١ِش حألٓي طَٜ ا٠ُ 

٣غ حُطخهش ٤ِٕٓٞ ىٝالٍ ُظ٣َٞٔ ٓ٘خٍ 150ٝهٜٚ َٜٓف ُز٘خٕ هَٟٝخ ٓيػٞٓش رو٤ٔش اؿٔخ٤ُش هخٍرض حُـ 

، أ١ِوض ُٝحٍس حُطخهش 2010ٓ٘ٞحص. ٝك٢ حُؼخّ  10% ػ٠ِ 0.3حُزي٣ِش ُِوطخػ٤ٖ حُؼخّ ٝحُوخٙ رلخثيس 

ٝح٤ُٔخٙ رَٗخٓؾ ىػْ ٓوخٗخص ح٤ُٔخٙ ح٤ُٔٔ٘ش رخَُ٘حًش ٓغ َٜٓف ُز٘خٕ، رٜيف حٍُٞٛٞ ا٠ُ "ٓوخٕ ٤ٓخٙ 

ٍف رلخثيس ٛلَ ك٢ حُٔجش ٝرلظَس ٢ٔٔٗ ٌَُ ٍِٓ٘"، ُٗلٌِّ ٌٛح حَُٔ٘ٝع ٣ٜٞٓخ ٖٓ هالٍ هَٝٝ ػزَ حُٜٔخ

ٓيحى ُـخ٣ش هْٔ ٓ٘ٞحص، ٓغ حٌٓخٕ كٍٜٞ حُٔوظَٝ ػ٠ِ ٓ٘لش ٖٓ ُٝحٍس حُطخهش ػزَ َٜٓف ُز٘خٕ رو٤ٔش 

 .حُظخرغ ُُِٞحٍس  LCECىٝالٍ ٌَُ ٓوخٕ ٢ٔٔٗ ٓٞحكن ػ٤ِٚ ٖٓ حًَُِٔ حُِز٘خ٢ٗ ُللع حُطخهش 200

حُٔظـيىس ك٢ ظَ أُٓش حٌَُٜرخء حُظ٢ ٣ؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ ُز٘خٕ ك٢ ح٤ُّٞ، طؼٞى ح٠ُ حُٞحؿٜش أ٤ٔٛش طلل٤ِ اٗظخؽ حُطخهش 

حُٞهض ح١ٌُ ٣زلغ ػٖ أ١ ٜٓيٍ ُظ٣َٞٔ حُٔ٘خ٣ٍغ ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش حُيه٤وش حُظ٢ ٣َٔ رٜخ. ٝطئًي ٜٓخىٍ 

َٜٓف ُز٘خٕ حٕ هَحٍ آظويحّ حالٓٞحٍ حُظ٢ ِٝٛض ح٠ُ حُز٘ي ح١ًَُِٔ ٓوخرَ كوٞم حُٔلذ حُوخٛش ٖٓ 

َُِٜٔف حٕ ٣ٔظويٜٓخ حال رخُظ٤ٔ٘ن ٓغ حُلٌٞٓش، هٜٞٛخ حٕ ٌٛٙ حالٓٞحٍ ال ٣ٌٖٔ  ٛ٘يٝم حُ٘وي، ال ٣ٌٖٔ

اهَحٟٜخ، رَ ٣ـذ آظويحٜٓخ ك٢ حال٣ُٞٝخص حُظ٢ ٣ٜ٘ق ٛ٘يٝم حُ٘وي رخػظٔخىٛخ. أٓخ رخُ٘ٔزش ح٠ُ حػخىس طلؼ٤َ 

٣ِٜٞخ ؿٜخص حُوَٝٝ حُٔيػٞٓش ُِطخهش حُٔظـيىس، كٌٜٙ حُوطٞس ٣ـذ حٕ طؤط٢ ٟٖٔ هطش ٗخِٓش طٔخْٛ ك٢ طٔ

ى٤ُٝش حٝ ىٍٝ ٓخٗلش حٝ ٛ٘خى٣ن ه٠َحء، ٌُٕٞ حالٌٓخٗخص حُلخ٤ُش ١ًَُِِٔ ال طٔٔق ُٚ رخَُ٘ٝع رؤ١ 

هَٝٝ ٤َٓٔس، كخال٣ُٞٝش كخ٤ُخ ٢ٛ ُألى٣ٝش ٝحُٔلَٝهخص ٝحُٔٔظِِٓخص حُطز٤ش ٝحُؤق، ٝرخٌُخى ٣ٌٖٔ طؤ٤ٖٓ 

ٕ أ١ حطلخم ٓغ ٛ٘يٝم حُ٘وي هي ٣لٔق ك٢ حُؼٔالص حُٜؼزش ُظ٣َٞٔ حٓظ٤َحىٛخ. ٌُٖٝ، طؼٞى حُٜٔخىٍ ُظئًي ح

 .حُٔـخٍ حٓخّ ُز٘خٕ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ط٣َٞٔ اٟخك٢ ٌُٜح حُ٘ٞع ٖٓ حُوَٝٝ
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 :نافذة على فكر كمال جنبالط

 آراء ومواقف  -

 ٌتجزأ ال نظرنا فً االصالح 

 والثقافٌة والتقنٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة والمٌادٌن المإسسات كل فً شامل بانقالب نطالب نحن"

 .ٌتجزأ ال نظرنا فً االصالح ألن والروحٌة،

 مظهرٌة بدوره هو الذي والتقدم ، االنسان طبٌعة فً ذلك الن واهدافه الشامل التطور مبادئ نتبنى نحن

 المرحلة فً الحً التٌار تحقٌقها الى ٌنزع التً االهداؾ من نراه ما فهذا شامل بانقالب نطالب لذا.  الحٌاة

 كل النه بنٌانه فً شامل كل وهو معنى، من الكلمة لهذه ما بكل انقالبا   تشكل وهً.  التارٌخ من  المقبلة

 . " مستوٌاته مختلؾ فً االخرى االجزاء عن اجزابه فً ٌنفصل ال معنوي

 "(962. ص شإونها وتنظٌم اللبنانٌة الدولة بناء اسس" كتابه:  المرجع)

 

 اللبنانً للوطن مفهوم فً جمٌعنا نتوحد ان المطلوب 

 المفهوم هذا.  وآسٌا العرب وحضارات اوروبا حضارة بٌن. والؽرب الشرق بٌن وصلة وممر جسر لبنان"

 واقع كّرس النه وللدولة للوطن اللبنانً الشعب مفاهٌم توحٌد دون تحول عقبة ٌزال وال كان اللبنانٌة للقضٌة

 . والشعبٌن والدٌنٌن والقومٌتٌن واالستقطابٌن  والحضارتٌن اللؽتٌن

 وقومٌتٌن بلدٌن لتالقً موضع الجسر وعّبارة ، ممر وعلى ، فاصل وعلى ، جسر حافتً على وطن ٌقوم ال

 .عامة طرٌق قارعة على لجماعة بٌت ٌبنى وال... وألمة لدولة وزمانٌة مكانٌة قاعدة ٌشكل وال ، وشعبٌن

 بالوطنٌة وثٌقا   اتصاال   متصال اللبنانٌة وللشخصٌة اللبنانً للوطن مفهوم فً جمٌعنا نتوحد ان المطلوب

 ودولة مستقال   وكٌانا   عربٌا   وطنا   لبنان نرٌد.. وتارٌخٌا   جؽرافٌا   منها ومنبثقا   ، العربٌة وبالقضٌة العربٌة

 ."بنٌه وحدة وضمان لبنان لبقاء اساسً شرط هً العلمانٌة الن  ، حدٌثة علمانٌة

 (45. ص –"  شإونها وتنظٌم اللبنانٌة الدولة بناء اسس: "كتابه: المرجع)

 

 من اقواله -

 لكم رأٌكم فً الحٌاة ولنا رأٌنا"   :نقول نفوسهم باعوا الذٌن الى" 

 عدم الى ، والخوؾ الضعؾ مرّكب  النقص، مرّكب نفوسها فً عشعش الناس من فبة اللبنانً البلد هذا فً

 ، تلك او الدولة هذه على معلقة  وآالمهم آمالهم فؤضحت ، كبشر وبحٌاتهم وببالدهم وبحقٌقتهم بنفوسهم الثقة

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

 كان... نفوسنا فً ، شعوبنا فً ، بالدنا فً النهاٌة فً ٌتقرر لن – االنسان معركة – الحقٌقً المعركة

  ، والمال السلطان مابدة على العٌش لقمة المتطلبٌن المعوزٌن كالشحاذٌن سنستجدٌه او سنستعٌره، النصر

 .ذاك او المحور هذا فً  ، ذاك او المعسكر هذا فً االسٌاد مابدة على من
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 لنا ٌكون ان تقبلون ال وانتم رأي، لكم ٌكون ان نقبل نحن... رأٌنا ولنا الحٌاة فً رأٌكم لكم:  نقول هإالء الى

 وفً االنسانٌة المعركة فً وبفعالٌته بالحق نإمن.  الحقٌقٌة بالدٌموقراطٌة نإمن اننا وبٌنكم بٌننا والفرق رأي

.  الماركسٌة او الرأسمالٌة المكٌافٌلٌة متاهات فً مضللٌن  تتوهمون وانتم... االرض وجه على معركة كل

 بلوغ وتحاولون ، الؽاٌة سبٌل فً الوسٌلة تسّخرون ، تقررون ال بما وتؤتمرون.  تفكرون ال بما  تقولون

 الشر،  ٌجلب الشر ان تدركون وال ، الذات وخٌانة والحقد الشر طرٌق عن وللشعوب لألفراد السعادة شاطا

 الشعوب امام بها تلوحون التً السعادة وان ، بالخٌانة تعمر الخٌانة وان ، الذات وخٌانة الحقد ٌنّمً والحقد

 بؤفضل فاذا... وكرامته االنسان لجهد شابن واستؽالل ، دابمة كراهٌة ماكٌافٌلٌتكم  بفضل ستكون الجاهلة

 .جدٌدة عبودٌة الى او جدٌدة صنمٌة  الى اٌدٌكم بٌن تتحول والمبادئ والؽاٌات النٌات

 (65. ص –"  السٌاسٌة والذهنٌة اللبنانٌة الشإون فً عامة نظرة" كتابه: المرجع)

 اللبنانٌة السٌاسٌة الذهنٌة 

 االخبار تروٌج من مستنقعا   او حاجزا   او سدا   نواجه اننا نشعر اللبنانً السٌاسً للواقع مواجهتنا فً

 والدس  الوقٌعة روح ومن التوجهات تفاهات ومن االعمال صؽابر ومن الخاصة المصالح ومن والشابعات

 السٌاسة على المتؽلب اللبنانً الطبع كؤن. الحق فعل عن  والتقاعس الواجب فً الكسل مآسً ومن والخداع

 ، لنا تظهر اللبنانٌة السٌاسة لواقع  تارٌخٌة دراسة ولعل... تكوٌنه بروز ومنذ اصالته فً وازدواجً ثنابً

 . اللبنانٌة السٌاسة فً االنحطاط وهذا ، االزدواج هذا اسباب الطابفٌة االدارٌة التجربة عبر

 . اخر شٌبا   وٌفعل شٌبا   وٌقول شٌبا   ٌضمر االنسان كؤن ، صرٌحة اشٌاء توجد ال البلد هذا ففً

 المصلحٌة بتجربته طبع  اللبنانً االقتصاد من االهم للقطاع وتكوٌنه العاجل ونموه التجاري النظام

 المصالح فساد كانت وادخل وتخلؾ  ازدواجٌة من علٌه كانت ما فوق اللبنانٌة السٌاسة خلق  واالنتهازٌة

 . اللبنانٌة السٌاسة الى المال وفساد الفردٌة

 فً تهدٌما   ٌمعن ، المصالح شبكات وتنظٌم الفردٌة الزعامات ونظام اللبنانً السٌاسً النظام استمر كما

 الطالب صفوؾ فً خصوصا   النظام على المعنوٌة الثورة من حالة الى وصلنا ان الى السٌاسٌة االخالق

 .والعمال والشباب

 (12/29/2642 بتارٌخ االنباء جرٌدة فً له مقال: المرجع)

 

 بلبنان ضّنا   نرٌده ما هذا:  مطالب ومشارٌع اصالحٌة -

"ان ما نرٌده هو تبدٌل وجه لبنان الطابفً ،وتوجٌه مإسساته وانظمته وذهنٌة شعبه الى تكوٌن وطن ودولة 

 وفً سبٌل ذلك نرٌد تحقٌق ما ٌلً:

قبل المحاكم المختصة بحق الرإساء والوزراء والنواب  تطبٌق مشروع "من اٌن لك هذا؟" من -2

السابقٌن وموظفً االدارة العامة ، الن ذلك هو الوسٌلة العادة هٌبة الحكم والقضاء على الرشوة 

 المستحكمة فً اجهزة الدولة .

احالة تحقٌقات هٌبة تفتٌش الدولة على القضاء وهً تتناول رإوسا  كبٌرة سابقة من موظفٌن  -9

 ورإساء سابقٌن  ووزراء
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وضع مٌزانٌة خاصة للتخصص العالً ٌرصد معظمها لفابدة الفبات المتخلفة اجتماعٌا  وعلمٌا .  -1

وانشاء جامعة لبنانٌة وطنٌة ، تدرس جمٌع العلوم  والفنون ، وانشاء مدارس ثانوٌة ومهنٌة فً 

 المناطق.

المناطق المتقدمة فً حقل االزدهار وضع مٌزانٌة خاصة للمناطق المتخلفة بؽٌة المساواة بٌنها وبٌن  -1

 والعمران.

 انشاء مستشفٌات فً المناطق ، وتطبٌق الضمان الصحً االجتماعً -2

 تحقٌق الالمركزٌة االدارٌة والمالٌة والثقافٌة على اوسع نطاق ممكن. -3

 انشاء محكمة علٌا تهٌمن على القضاء وتبحث فً دستورٌة القوانٌن والقرارات والتصرفات العامة  -4

 تؤمٌم استٌراد االدوٌة ." -5

صفحة  –الجزء االول  –)المرجع: كتاب "دعوة الى الوطن عبر مؤتمرات  ولقاءات ومواقف" 

42  ) 

 

 

 رابطة اصدقاء كمال جنبالط تتذكر الشٌخ عبدهللا العالٌلً بعد ربع قرن على رحٌله -

 

سلٌمان بختً ، الشٌخ بعد ربع قرن على رحٌله، تتذكر رابطة اصدقاء كمال جنبالط مع االستاذ 

عبدهللا العالٌلً الذي رافق المعلم كمال جنبالط فً مرحلة تؤسٌس الحزب التقدمً االشتراكً 

وشارك فً وضع مٌثاق الحزب.، وتنشر المقال الذي كتبه سلٌمان بختً عنه فً جرٌدة النهار 

 3/22/9292بتارٌخ 

 

 سلٌمان بختً -والعقل واإلصالح واللغة  ربع قرن على رحٌل الشٌخ عبدهللا العالٌلً: مفتً القلب

( ربع قرن وال ٌزال حضوره وازنا  فً الثقافة 2663-2621مضى على رحٌل الشٌخ عبدهللا العالٌلً )

 ًّ العربٌة، وٌشار بالبنان إلى عمق بٌانه وأفق انفتاحه وأهمٌة دوره. أذكر زٌارتً األولى له فً منزله فً ح

. ما كدت أصدق أن هناك ٌسكن األسطورة. وأّنى لصورة فً ذهن أو 2661البطرٌركٌة فً بٌروت عام 

بال أن تضاهً األسطورة. أذكره فً جلسته الهادبة مترّبعا  أمام طاولته الصؽٌرة. كـؤّنه راهب فً صومعة، 

وإمام فً محرابه أو زارع ورد فً حدٌقة ال تفنى. والكتب مزدانة حوله. وفً داخله جذوة مشتعلة تجري 

 .وتسبق وتضًء الجهات. قندٌل طافح بالضوء ومقٌم على دربة النوروتبحث 

 

( كانت صحته تتدهور وتستقٌم وأحٌانا  2662” )إشارات النص واإلبداع“قصدته لحوار خاص لكتابً 

ٌصعب علٌه النطق. ال ٌفوته إذا لم تسعؾ الذاكرة أن ٌشٌر إلى الكتاب المرصوؾ على هذا الرؾ أو ذاك 

انا  الصفحة. رؼم مرضه ونوبات السعال أصّر على متابعة الحوار، ولم ٌبخل، وعلى وإلى الفصل وأحٌ

كما اعتدنا مخاطبته ال ٌتحرج من السإال أو ” شٌخنا“تسدٌد أجوبته باكتناز وإٌجاز مستهدفا  المعنى. كان 

واللؽة،  الموقؾ أو الشخص أو التارٌخ. اذكر سإالً األول كٌؾ تعثرت فً صٌاؼته وهو عن عالقة الفكر
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مقوم إن إمكان التفكٌر ٌستند إلى “وهل ٌمكن نشوء حالة تفكٌر معٌنة خارج اللؽة؟ كان جوابه مثل رد الفعل: 

 .”اللؽة التً تستخدم فً إبراز عناصر الفكر، ففرض إنسان بدون لؽة معناه فرض إنسان بال تفكٌر

 

كانت رحلته فً محطاتها ومعالمها هذا الشٌخ العالمة األزهري األدٌب المفكر الشاعر اللؽوي كٌؾ 

 ومواقفها وآمالها وخٌباتها؟

 

فً حً شعبً بجوار سوق البازركان فً بٌروت.  2621تشرٌن الثانً  9ولد الشٌخ عبدهللا العالٌلً فً 

أدخل إلى  2692والده كان ٌعمل فً تجارة المحاصٌل الزراعٌة. درس فً طفولته لدى الكّتاب. وفً سنة 

مقاصدٌة. وبعد أربعة أعوام سافر إلى القاهرة والتحق باألزهر وكان من أساتذته الجٌزاوي مدرسة الحرش ال

. ثم 2614وقفل عابدا  إلى بٌروت عام  2612والمرصفً وبخٌت وشاكر والدحوي. وتخّرج فً األزهر عام 

لثانٌة للعودة إلى حٌن اضطرته الحرب العالمٌة ا 2612رجع إلى القاهرة منتسبا  إلى كلٌة الحقوق حتى العام 

، حٌث تؤثر بالتٌارات السٌاسٌة ومنها تٌار ”أعوام فً مصر“لبنان. وكتب عن تلك المرحلة مذكرات عنوانها 

النزعة اإلسالمٌة الهادفة إلى إٌقاظ الشرق وتجدٌد اإلسالم. تؤثر بؤفكار الوطنً مصطفى كامل االستقاللٌة 

اإلسالمٌة واإلصالح الدٌنً واالجتماعً. أصدر العالٌلً قبل وأفكار جمال الدٌن األفؽانً الداعٌة للوحدة 

( صّور فٌه واقع المجتمع المصري 2612” )أدباء وحشاشون“#مؽادرته مصر كتابا  جاحظً النكهة بعنوان 

الٌسارٌة االتجاه. وإزاء الواقع المثخن ” عصبة العمل القومً“فً طبقاته المختلفة. نشط العالٌلً فً إنشاء 

مات السٌاسٌة والطابفٌة دعا إلى وعً قومً من خالل سلسلة مقاالت نارٌة جمعها فً كتاب بعنوان باالنقسا

تابع العالٌلً نشاطه السٌاسً ”. دستور العرب القومً“اصدر كتابه  2612(، وفً العام 2612” )إنً اتهم“

الوقت بالتندٌد باالنتداب  وشعاره وحدة األمة العربٌة وحفلت مقاالته فً ذلك” النداء القومً“مإٌدا  حزب 

شارك العالٌلً فً نشاط  2614الفرنسً وأسالٌبه القمعٌة مثٌرا  الشعور الوطنً فً نفوس الشباب. عام 

” كل شًء“التً نادت بإصالح سٌاسة الحكم. وواظب على كتابة مقاالت صحافٌة فً ” كتلة التحرر الوطنً“

 .”شًء صرٌح“تحت عنوان 

 

فً كتاباته حملة شعواء على التخاذل العربً الذي أّدى إلى نكبة فلسطٌن ومّكن  شّن العالٌلً 2615عام 

أنشؤ السٌاسً اللبنانً كمال جنبالط الحزب التقدمً  2616الصهاٌنة من اؼتصابها وتشرٌد شعبها. عام 

الجمع االشتراكً وكان العالٌلً من المإسسٌن وشارك فً كتابة البٌان التؤسٌسً للحزب. وسعى جاهدا  إلى 

بٌن هذا الحزب وحزبً النجادة والكتابب فً سبٌل تجاوز الطابفٌة وتحقٌق التقدم والوحدة. لم ٌستمر 

ومع تؤسٌس  2622العالٌلً زمنا  طوٌال  فً الحزب لكنه لبث محتفظا  بصداقته لجنبالط والحزب. عام 

بٌروت ”و” كل شً“التحذٌرٌة فً  كان العالٌلً فً طلٌعة مإٌدٌها. واصل كتابة مقاالته” أهل القلم“جمعٌة 

كما اتخذ له منبرا  آخر فً الجامع العمري فً بٌروت أٌام الجمعة. ولما شؽر منصب ” النهار”و” المساء

طالبته الهٌبات بترشٌح نفسه ففعل وحاربته السلطات خوفا  من نهجه اإلصالحً  2629اإلفتاء عام 

عالٌا بؤكثرٌة ضبٌلة. كل ذلك لم ٌثبط هّمته فاستمر فً ووضعت أمامه العراقٌل ففاز منافسه الشٌخ محمد 

 .2621الكتابة والخطابة وواصل تؤلٌؾ معجمه الذي ضّم أربعة أجزاء وأصدره عام 
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الٌسارٌة االتجاه وكانت تضم المفكر ربٌؾ خوري، ” حركة أنصار السلم“فً تلك الفترة توثقت عالقاته مع 

” الطرٌق“علما  أن مقاالته فً ”. الشٌخ األحمر“وأطلق علٌه لقب فاّتهم باالنتساب إلى الحزب الشٌوعً 

شّددت على المبادئ اإلنسانٌة والعدالة االجتماعٌة ومؽبة استؽالل اإلنسان لإلنسان. بقً ” الثقافة الوطنٌة”و

 لؽة“وكان ٌرّدد ” المرجع“هّمه اللؽوي وتحدٌث العربٌة ٌالزُمه فانكّب على وضع قاموس أطلق علٌه اسم 

ولكنه ما استطاع أن ٌنشر من المرجع سوى الجزء األول ووقؾ عند ”. بدون قاموس دولة بدون دستور

 .حرؾ الجٌم

 

اإلمام “كتابه  2649وأصدر عام ”. أصدقاء الكتاب“نال فً بداٌة السبعٌنات جابزة تقدٌرٌة من جمعٌة 

جٌه كتب مفتوحة إلى زعماء عمد العالٌلً إلى تو 2642ومع اندالع الحرب فً لبنان عام ”. الحسٌن

 .األحزاب ٌدعوهم فٌها إلى التعّقل ووأد الفتنة، والى الملوك والرإساء العرب إلنقاذ لبنان

 

 .”أسعفوه جمعوا أوصاله/ قبل أن ٌضحً بقاٌا مومٌاء“وكتب شعرا : 

 

(. وفً 2644” )قصابد دامٌة الحرؾ بٌضاء األمل من اجل لبنان“أصابته الخٌبة من تدهور األوضاع فكتب 

لٌس محافظة التقلٌد مع الخطؤ، ولٌس خروجا  “ومعه عبارته األثٌرة ” أٌن الخطؤ“أصدر  2645العام 

فهاجمه أهل التقلٌد واتهموه بالهرطقة ودعوا إلى محاكمته ومنع كتابه من ” التصحٌح الذي ٌحقق المعرفة

فانتشر بشكل واسع وبال أي  2669ام دخول بعض الدول العربٌة. والالفت أن الكتاب نفسه أعٌد إصداره ع

 .احتجاج

 

وكانت حالته المرضٌة تتفاقم حتى جاد ” مشاهد وقصص –من أٌام النبّوة “صدر كتابه األخٌر  2669عام 

أشعة من حٌاة “(، 2615” )مقدمة لدرس لؽة العرب“. نذكر من آثاره: 2663بنفسه األخٌر فً العام 

” المعري ذلك المجهول“(، 2612” )تارٌخ الحسٌن“(، 2612)( 9و 2” )إنً اتهم”( و2616” )الحسٌن

(، 2622” )العرب فً المفترق الخطر“(، 2621” )المعجم“(، 2615” )مثلهن األعلى خدٌجة“(، 2611)

” مقدمات ال محٌد من درسها جٌدا  لفهم التارٌخ العربً“(، 2649” )اإلمام الحسٌن“(، 2631” )المرجع“

(، 2616بٌت فقد أكثرها سنة  2222)قصٌدة من ” رحلة إلى الخلد“(، 2616)” أدباء وحشاشون“(، 2661)

 .عدا الكثٌر من المقاالت فً الصحؾ والدورٌات التً لم ُتجمع أو ُتنشر فً كتب

 

أنا سمح مع كل فكر وإن كان مناقضا  لما اعتقد، حتى لو “تمٌز العالٌلً باالنفتاح على كل فكر وكان ٌقول: 

”. . ٌهّمنً الفكر لذاته من أي مصدر فال ربٌع بدون شتاء، أي ال رونق زهر بدون عاصفةكان فكرا  هّداما  
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ودعا إلى أدب ٌكون مرآة الحٌاة وٌوجه المجتمع نحو العدالة الحّقة والحرٌة والحٌز العام بؤسلوب جمٌل. 

أفضل “بكلمته المؤثورة تؤثر العالٌلً بؤساتذته باألزهر وبالمصلح الكبٌر جمال الدٌن األفؽانً وكان ٌستشهد 

وتؤثر بتلمٌذ األفؽانً محمد عبده وكذلك برابد النهضة ”. الفضابل قول كلمة حق فً حضرة سلطان جابر

شبلً الشمٌل كما تشبع بقراءة القرآن والحدٌث الشرٌؾ ونهج البالؼة وأدب الجاحظ وأبً العالء واالطالع 

ماء اللؽوٌون لتطوٌر اللؽة العربٌة وخصوصا  البساتنة على الفكر الماركسً. توقؾ بإعجاب بما أنجزه العل

 .وابراهٌم الٌازجً والشدٌاق

 

ٌّة. واذكر جوابه الجمٌل حول لؽة الضاد متسابال :  لماذا ال ٌقولون لؽة “لبثت عالقة العالٌلً باللؽة عالقة ح

و ٌابٌة العٌن بمعنى اكتنز الصاد أو الطاء؟ وتبٌن لً بعد التمحص والتتبع أن المعنى الحقٌقً بضاد ٌضٌد وه

”. لؽة كانزة مكتنزة وصابدة متصٌدة، بحٌث تقبل المعنى المكتنز معنى اكتنازٌا  آخر… وأوسع فً االكتناز

إن الكلمة فٌها لٌست داللة فقط، بل قدر قٌمة أٌضا . “وكان دابما  ٌستشرؾ تجلٌا  فً عبقرٌة اللؽة العربٌة إذ 

عمل على استحداث بعض المصطلحات واستخدمها فً ”. تقدر قٌمته فهً إذ تنهض بالتعبٌر عن الشًء

كان البٌان أساسا  قضٌة القضاٌا. الٌوم لٌس “كتبه. هذا اللؽوي الكبٌر كان صادما  بآرابه، قال ؼٌر مرة: 

قضٌة. البٌان نفسه لم ٌعد قضٌة. عّبر كٌفما تشاء ما دمت تعّبر عن شًء له محتوى وقٌمة. الٌوم ٌبحث عن 

 .”ٌمة الفكرٌة بقطع النظر عن الحامل، أي النصالق

 

أمام هذا التارٌخ الذي مثله العالٌلً فً انهماكاته الفكرٌة واللؽوٌة والسٌاسٌة واالصالحٌة وبعد اآلمال 

… أإمن الٌوم باإلنسان“، فقال بسرعة كؤنه ٌقرأ: ”بماذا ٌإمن العالٌلً الٌوم؟“والخٌبات وددت سإاله 

الكلٌة اآلدمٌة هً التً كّرمته التً جعلته ” كّرمنا بنً آدم“وفق التعبٌر القرآنً تماما ، ولقد اإلنسان اٌنما كان 

 .”اإلنسان فً معناه األدبً كذلك” لقد خلقنا اإلنسان فً أحسن تقوٌم“كرٌما  ثم 

 

دا  بعد ربع قرن على رحٌله ال ٌزال الشٌخ عبدهللا العالٌلً حاضرا  ناضرا  فً كتبه وفً مسٌرته راب

إصالحٌا  نهضوٌا  متنورا  وال نزال ننتظر آراءه وفتاوٌه علما  من أعالم المدٌنة وعناوٌنها الكبرى. فال عجب 

ٌُفتى والعالٌلً خرج من المدٌنة“أن ٌكتب الشاعر شوقً أبً شقرا فً ٌوم وداعه  كؤنه خرج من المدٌنة ” أ

  .لٌدخل فً التارٌخ والذاكرة والحضارة العربٌة واإلنسانٌة

 

جرٌدة الشرق  -العواقب؟  تقدٌر فً العلماء أخفق هل: المناخ لتغٌر الدولٌة الهٌئةعلوم وتكنولوجٌا: 

 07/6/0202 –االوسط 

 

، ٌرسم مإرخا العلوم ناومً أورسكس وإٌرٌك كونواي صورة مستقبلٌة «انهٌار المدنٌة الؽربٌة»فً كتابهما 

ٌُّر المناخ، مما ٌإدي إلى حصول االنهٌار العظٌم سنة  . 3104قاتمة لضعؾ الحكومات فً مواجهة مشكلة تؽ
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لسل األحداث، حٌث لم تتحول وٌتوقع الكاتبان فشل محاوالت اإلصالح البٌبً التً لم تستطع إٌقاؾ تس

 .المعرفة إلى قوة مإثرة، رؼم إدراك الجمٌع لما ٌحصل

 

، «الصٌؾ السرمدي»سنة  3134وٌعرض األكادٌمٌان األمٌركٌان قراءتهما لما سٌحدث مستقبال ، فٌجعالن 

سٌصبح الجفاؾ وموجات  3151ألؾ شخص حول العالم. وٌتوقعان أنه فً سنة  611الذي سٌودي بحٌاة 

لحّر أمرا  اعتٌادٌا  فً كل مكان، وتتبعها فً السنة التالٌة موجة حّر أقوى تقضً على المحاصٌل وتإدي ا

 .إلى هجرات واسعة واضطرابات نتٌجة نقص الؽذاء

 

ٌُصنَّؾ ضمن ُكُتب الخٌال العلمً، وإن استند إلى 3125كتاب أورسكس وكونواي، الذي صدر سنة   .

حٌنه. وخالل السنوات التً تلت صدور الكتاب، تابعت درجات حرارة المعطٌات العلمٌة المتاحة فً 

هً األعلى حرارة منذ  3131إلى  3125الكوكب صعودها محققة أرقاما  قٌاسٌة ؼٌر مسبوقة. فالسنوات من 

الوكالة الوطنٌة األمٌركٌة للمحٌطات والؽالؾ »عاما . وتتوقع  253البدء بتسجٌل درجات الحرارة قبل 

 .ما هو مسّجل فً السنوات القلٌلة التً سبقتها 3132ٌقارب متوسط حرارة سنة أن « الجوي

 

 

 ثؽرة فً توقع المستقبل

 

موجات حّر وفٌضانات وحرابق واسعة فً أكثر من مكان، حٌث أظهرت الكوارث  3132شِهد صٌؾ 

ل والنفوذ األخٌرة أن تؤثٌرات المناخ ٌمكن أن تضرب من دون اعتبار للحدود الوطنٌة ومستوى الدخ

السٌاسً. فً الوالٌات المتحدة، اختنق الؽرب األوسط بدخان حرابق الؽابات التً اندلعت على ُبعد مبات 

الكٌلومترات فً كندا. كما عانت ألمانٌا من أضرار بملٌارات الدوالرات من فٌضانات ٌولٌو )تموز( التً 

 .أودت بحٌاة العشرات

 

ٌُّر المناخ فشلت فً توقُّع شّدة الفٌضانات فً الالفت أن النماذج المناخٌة للهٌبة ا لحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽ

ألمانٌا وقساوة موجة الحّر فً شمال أمٌركا. وٌتعّذر حتى اآلن تقدٌر ما إذا كانت مناطق مثل ألمانٌا أو شمال 

ٌل تقارٌر الهٌبة سنوات أو حتى سنوٌا . وؼالبا  ما تم 21سنة أو كل  31أمٌركا ستواجه ظروفا  مماثلة كل 

إلى التحفظ والبحث عن التوافق بٌن أؼلب اآلراء التً تتجاذبها السٌاسات، ولذلك تخضع السٌنارٌوهات 
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 .األكثر تطرفا  للتهمٌش

 

وٌبدو أن الوقابع ستفرض نفسها فً النهاٌة، حٌث ٌشٌر تقرٌر الهٌبة، الذي صدر فً أؼسطس )آب( 

منذ آخر مراجعة قامت بها الهٌبة « تعّزز»لظواهر المناخٌة المتطرفة الجاري، إلى أن التؤثٌر البشري على ا

 .، خاصة فٌما ٌتعلق بموجات الحّر واألمطار الؽزٌرة والجفاؾ واألعاصٌر3125سنة 

 

وٌسلّط التقرٌر الضوء أٌضا  على زٌادة محتملة فً األحداث المتطرفة المرّكبة، عندما تتسبب كارثة مناخٌة 

من حّدتها. وكمثال على ذلك، ٌبرز ما حدث مإخرا  عندما سّجلت قرٌة لٌتون فً  بكارثة أخرى وتزٌد

درجة مبوٌة، ثم تبعتها فً  5096رقما  قٌاسٌا  لدرجات الحرارة فً كندا عند « برٌتش كولومبٌا»مقاطعة 

 .الٌوم التالً حرابق ؼابات مدمرة

 

ٌُّر المناخ، فٌما زادت الثقة وٌنّوه التقرٌر إلى أن العلماء تجنبوا فً السابق تعلٌل أح داث الطقس الفردٌة بتؽ

اآلن للربط بٌن المعطٌات وقٌاس تؤثٌر ارتفاع درجات الحرارة. وٌظهر ذلك جلٌا  بعد الموجة الحارة فً 

شمال ؼربً المحٌط الهادئ وكندا فً أواخر ٌونٌو )حزٌران( الماضً، إذ وجدت مجموعة من العلماء أن 

ٌُّر المناخ الذي ٌ  .مرة على األقل 261سببه اإلنسان زاد من فرصة حصول هذه الموجة تؽ

 

ٌُّر المناخ، أنه  وٌذكر التقرٌر على نحو قاطع، ألول مرة فً سلسلة تقارٌر الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽ

ٌُّر المناخ، فهذا األمر « ٌُؽّذون»ال ٌوجد شك علمً متبٍق بؤن البشر  لفو التقرٌر وٌقول مإ«. ال لبس فٌه»تؽ

إن عدم الٌقٌن الوحٌد المتبقً هو ما إذا كان العالم قادرا  على حشد القدرات لدرء مستقبل أكثر قتامة من 

 .المستقبل الذي فرضناه على أنفسنا

 

وٌشٌر التقرٌر إلى أن ثانً أكسٌد الكربون فً الؽالؾ الجوي ارتفع إلى مستوٌات لم ٌشهدها الكوكب منذ 

ت المحٌطات تتحول إلى حمضٌة، واستمرت مستوٌات البحر فً االرتفاع، وتابع الجلٌد ملٌونً سنة، وأخذ

فً القطب الشمالً ذوبانه، وازدادت الكوارث المرتبطة بالطقس حّدة، وأصبحت تإثر على مناطق واسعة 

 .فً جمٌع أنحاء العالم

 

ألؾ دراسة، باإلضافة إلى  25مإلفا ، بمشاركة آالؾ الباحثٌن، إلى أكثر من  345وٌستند التقرٌر، الذي أعده 
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مجموعة من بٌانات الرصد الجدٌدة من األقمار االصطناعٌة ومحطات الطقس، التً أعطت العلماء مزٌدا  

 .من التفاصٌل ؼٌر المسبوقة حول ما ٌحدث على كوكب األرض

 

 

 لظواهر المتطرفةاستشراؾ ا

 

ٌُّر المناخ.  بعٌدا  عن حالة الٌقٌن التً ٌتضمنها التقرٌر، ٌزداد القلق من قدرة العلماء على تقدٌر عواقب تؽ

إن احتماالت »وٌقول زٌك هاوسفاثر، مدٌر المناخ والطاقة فً معهد برٌكثرو والمساهم فً إعداد التقرٌر: 

لدٌنا أي حاالت مرجعٌة للمقارنة فً آخر ملٌونً سنة أو  المجهول أصبحت كبٌرة على نحو متزاٌد. لٌست

 .«نحو ذلك. وهذا ٌجعل التنبإ بما سٌحدث ألنظمة األرض أمرا  صعبا  للؽاٌة

 

وٌستدرك التقرٌر هذه الفجوة، فٌحّذر من أنه فً المستوٌات األعلى من االحترار تزداد صعوبة التنبإ بكٌفٌة 

ٌوتر المتطورة تصبح ؼٌر مإكدة، وال ٌمكن للعلماء البحث بسهولة عن استجابة الكوكب، ألن نماذج الكومب

ٌُّر المناخ شدٌدا  للؽاٌة وٌحصل  أدلّة فً الماضً، ألنه ال ٌوجد وقت مسّجل فً تارٌخ البشرٌة كان فٌه تؽ

بسرعة كبٌرة مشابهة لما نشهده الٌوم. كما أن االحترار الذي ٌتجاوز عتبة الدرجتٌن المبوٌتٌن فوق 

ٌُّر المناخ وٌصعب تحدٌد مس توٌات ما قبل النهضة الصناعٌة ٌحمل أٌضا  مخاطر كامنة تتسبب فً تسارع تؽ

 .أبعادها

 

مع ارتفاع درجات الحرارة، سٌتابع الجلٌد الدابم فً القطب الشمالً ذوبانه، مما قد ٌإدي إلى إطالق 

ن أن ٌشق المٌثان المحاصر فً أعماق الكربون الذي ظل محتجزا  فً حالة تجمد عمٌق آلالؾ السنٌن. وٌمك

البحار طرٌقه إلى الؽالؾ الجوي، كما ٌمكن أن تحّول حرابق الؽابات مالٌٌن الفدادٌن من الؽابات الؽنٌة 

بالكربون إلى مصدر إضافً لؽازات الدفٌبة. ومن المتوقع أن تستمر نوعٌة الهواء فً العدٌد من األماكن 

 .بالتدهور

 

ذج المناخٌة على التنبإ بالظواهر المتطرفة موضع تساإل، بعد حوادث الطقس الشدٌدة لقد باتت قدرة النما

التً اجتاحت العالم خالل السنوات القلٌلة الماضٌة. وكانت دراسة أجراها باحثون من المعهد الفٌدرالً 

ركا الشمالٌة السوٌسري للتكنولوجٌا فً زٌورٌخ، على نماذج حاسوبٌة لمحاكاة موجة الحّر التً شهدتها أمٌ
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وأوروبا مإخرا ، خلُصت إلى أن احتمالٌة حدوث مثل هذه الظواهر القٌاسٌة ترجع إلى حٍد كبٌر للسرعة التً 

 .ترتفع بها درجة حرارة األرض، ولٌس فقط إلى درجة الحرارة ذاتها

 

ً ربط موجة وقد أبدى ِؼٌرت جان فان أولدنبورغ، الباحث فً المعهد الملكً لألرصاد الجوٌة الذي نجح ف

ٌُّر المناخ، قلقه من أن بعض النماذج المناخٌة أشارت إلى استحالة  الحّر األخٌرة فً أمٌركا الشمالٌة بتؽ

ارتفاع درجات الحرارة إلى األرقام القٌاسٌة التً شهدتها المنطقة. وٌنّوه بٌتر ستوت، من مكتب األرصاد 

م تتوقع شّدة بعض الظواهر المناخٌة اإلقلٌمٌة المتطرفة، الجوٌة فً برٌطانٌا، بؤن النماذج المناخٌة األقدم ل

 .كتلك التً ُسّجلت مإخرا  فً كندا

 

وٌتفق العلماء على أن الوصول إلى مستوٌات أعلى من الدقة فً بعض النماذج المناخٌة ٌستلزم حوسبة 

خٌة المتطرفة فقط، متقدمة للؽاٌة. ولن ٌساعد تحسن القدرة على معالجة المعطٌات فً رصد الظواهر المنا

بل سٌساهم أٌضا  فً تقدٌم توقعات مناخٌة ممتدة على سنوات طوٌلة. وٌدعو بعض العلماء إلى تحالؾ 

ٌُّر المناخ، وٌقوم على مشروع « سٌرن»دولً، ٌماثل منظمة  لفٌزٌاء الجسٌمات، على أن ٌكون خاصا  بتؽ

 .ملٌون ٌورو سنوٌا   311حوسبة عمالق ٌمكن تشؽٌله بنحو 

 

ٌُّر المناخ وإبالغ أنظمة اإلنذار المبكر لتجنب الوفٌات.  إن ٌُّؾ مع تؽ تحسٌن النماذج المناخٌة أمر حٌوي للتك

ولكن النماذج المناخٌة الدقٌقة ال تكفً وحدها لتحوٌل المعرفة إلى قوة تؽٌٌر مإثرة فً مجتمعات ٌصعب 

ٌُّل أشٌاء لم تحصل بعد. وأٌا  تكن إخفاقات الماضً أو ٌُعتبر كل إجراء إلبطاء  علٌها تخ احتماالت المستقبل، 

ٌُّرات اآلتٌة، كما أن كل درجة من  ٌُّؾ مع التؽ وتٌرة االنبعاثات الكربونٌة فرصة لمزٌد من الوقت للتك

 .درجات االحترار ٌتجنبها البشر تساهم فً وقؾ كوارث ٌجب أال تحدث

 

 –طفٌف  بشكل القلب التهاب مخاطر ٌ زٌد" فاٌزر" لقاح... كورونا لمصابً األكبر الخطرصحة وغذاء: 

 05/6/0202 –جرٌدة النهار 

 

أظهرت دراسة، نشرت ٌوم األربعاء، فً دورٌة "نٌو إنؽالند جورنال أوؾ مٌدٌسٌن"، أّن استخدام لقاح 
ٌُزٌد مخاطر التهاب القلب زٌادة طفٌفة لكّن الخطر األكبر بٌن  11-/بٌونتٌك" المضاد لمرض كوفٌد#فاٌزر"

 .#كورونا أولبك المصابٌن بفٌروس
 

ات من "كاللٌت" للخدمات الصحٌة، وهً مإسسة كبٌرة لتقدٌم الخدمات وقال الباحثون، استنادا  إلى بٌان

https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b2%d8%b1
https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7
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ٌُصاب على األرجح ما بٌن  100الطبٌة فً إسرابٌل، إّنه من بٌن كل  ألؾ شخص حصلوا على اللقاح س
 شخص وخمسة أشخاص بالتهاب عضلة القلب.

 
 بوا بفٌروس كورونا.ألؾ، بٌن الذٌن أصٌ 100لكل  11وأضافوا أّن ذلك المعدل ٌكون أعلى بكثٌر، 

 
وتؤتً البٌانات بعد أٌام من الموافقة على استخدام لقاح "فاٌزر/بٌونتٌك" فً الوالٌات المتحدة كؤول لقاح تتم 

عاما  وهً خطوة من المحتمل أن تقنع المتشككٌن بؤخذ  11الموافقة علٌه بشكل كامل لمن تزٌد أعمارهم عن 
 جرعة اللقاح.

 

 اخبار الرابطة

 

 جدٌد للسٌدة روال خلفتقدٌر  -

صّنفت صحٌفة "عرب نٌوز" السٌدة روال خلؾ ابنة ربٌس الرابطة االستاذ عباس خلؾ ، ربٌسة تحرٌر 

 جرٌدة "فاٌنانشال تاٌمز" فً المرتبة االولى فً قابمة االعالمٌات العربٌات الرابدات.

 

 الرابطة تواصل حملة التوعٌة من وباء كورونا وهذا نموذج عنها -

 "كورونا" لقاح تلقً قبل فعله ٌجب ما هذا

 على الحصول قبل كاؾٍ  بمعدل والنوم الراحة الى الخبراء ٌدعو ، كورونا لقاح من القصوى لالستفادة

 ٌبدو التلقٌح حمالت اثناء ، لذلك.  المناعة جهاز لتقوٌة قصوى اهمٌة له ، كافٌة بمعدالت النوم ان اذ اللقاح،

 التً االساسٌة النصابح فمن.  المناعة نظام وعلى الصحة على حفاظا   الحٌاة نمط ضمن االولوٌات، من النوم

 ٌقوي جٌدة نوم نوعٌة على والحصول كافً بمعدل النوم ان ،Webmd فً ورد ما بحسب ، الخبراء ٌقدمها

 .تلقٌه لدى التجاوب معدل وٌحّسن اللقاح، من حد اقصى الى الجسم وٌستفٌد المناعة

 

 "كورونا" لفٌروس متحور اخر" دلتا"

 فٌروس تحورات اشرس تعتبر التً" دلتا ساللة" ان للعلوم االمٌركٌة الوطنٌة االكادٌمٌة عضو اكد

 ٌكون وقد ، الفٌروس هذا لتطور القاعدة بمثابة المستجد، الفٌروس سالالت بٌن حالٌا   وتهٌمن" كورونا"

 .له االخٌر المتحور

 ، الزمن من لفترة مسٌطرا   دلتا متحور ٌظل ان المرجح من انه ٌفٌد تقرٌرا ، الروسٌة" تاس" وكالة ونشرت

 من نوع بالتؤكٌد وهناك الساللة تطور صعوبة زادت ، الحالٌة للظروؾ وفقا   الفٌروس تعدٌل تم  كما النه

 .العالم انحاء سابر فً بنشاط تنفٌذها ٌتواصل التً التلقٌح عملٌات بسبب االستقرار
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 نفسها؟ المخاطر والبالغون االطفال ٌواجه هل": كورونا" بـ االصابة

 لكنهم ، تقرٌبا   البالؽٌن مثل" كورونا" بفٌروس لالصابة معرضون االطفال ان مإخرا   نشرت دراسة اظهرت

 "ان.ان.سً" لشبكة وفقا   ، الوباء باعراض لالصابة عرضة اقل

 ان ، تكساس فً لألطفال مستشفى فً المعدٌة االمراض اختصاصٌة ،" مونور فلور" الدكتورة وافادت

 مقارنة" كورونا" بعدوى لالصابة مماثل لخطر معرضون االعمار جمٌع من  االطفال ان توضح الدراسة

 فً وكذلك ، الوباء مكافحة جهود فً االعتبار فً تإخذ ان ٌجب الجدٌدة النتابج ان واضافت. بالبالؽٌن

 االطفال لدى وسالمته اللقاح لفاعلٌة السرٌع التقٌٌم الى الحاجة ٌإكد وهذا. والعالجات اللقاحات ابحاث

 .اصؽر عمرٌة فبات ٌشمل كً التلقٌح نطاق لتوسٌع

 

 من الصحافة اخترنا لكم

 الذي ما... األسود الخمٌس إلى تشرٌن 25 من لبنان فً الدولة قٌام تعوقان والتبعٌة الطائفٌة -

ٌّر؟  03/22/0202 - الجمهورٌة جرٌدة - حمٌة محمد - تغ

َحكن ُ٘٘ٞء ح٤ٌُخٕ  ُٔ ال ٣ٌٖٔ كْٜ حُٞحهغ ح٤ُٔخ٢ٓ ح١ٌُ ٣ؼ٤٘ٚ ُز٘خٕ، ٖٓ ىٕٝ حُؼٞىس ا٠ُ ح٤ُٔخم حُظخ٣ٍو٢ حُ

ٍَٓٝحً  2054ا٠ُ حٓظوالٍ  2031حُِز٘خ٢ٗ ٝططٍٞٙ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُــَحك٢ ٝحالؿظٔخػ٢، ٖٓ اػالٕ ُز٘خٕ حٌُز٤َ 

 3116ػْ حؿظ٤خٍ حَُث٤ْ ح٤ُٜ٘ي ٍك٤ن حُل١َ٣َ  2001ٝحطلخم حُطخثق  2096ٝٛٞالً ُلَد  2061رؤكيحع 

ٝهزِٜخ حُظٞطَحص حٌُٔٛز٤ش  3120ط٣َٖ٘  29ػْ حٗظلخٟش  3111أ٣خٍ ٝحطلخم حُيٝكش  9ٝٓخ طالٙ ٖٓ أكيحع 

 .3132ٝأكيحع حُط٤ٞٗش  3131ٝكَٝد حإلٍٛخد كظ٠ طلـ٤َ َٓكؤ ر٤َٝص 

   

«. حُالآظوَحٍ»٤ش حأل٤ُٔش ٝطوظٍِ ػ٘ٞحٗخً ٓٞكيحً ٛٞ كخُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ حُِز٘خ٢ٗ ٛٞ ٗظخؽ ٌٛٙ حُٔلطخص حُظخ٣ٍو

، ُْ ٣ٜ٘ي ُز٘خٕ حٓظوَحٍحً ٤ٓخ٤ٓخً ٝأ٤٘ٓخً ٝحهظٜخى٣خً ٌٓ٘ حُلَد حأل٤ِٛش كظ٠ 3116 - 2001كزخٓظؼ٘خء َٓكِش 

ٌّْ ك٢ حُٜٔ٘ي  ٣ٞٓ٘خ ٌٛح، رَ ُطخُٔخ ًخٕ حَُٜحع ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُطخثل٢ ٝحٓظيحىحطٚ حُوخٍؿ٤ش ٛٞ حُلخًْ ٝحُٔظل

 ه٢ِ ٝططٍٞ حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش ك٤ٚ.حُيح

  

كٔخ ح١ٌُ كخٍ ىٕٝ ر٘خء ىُٝش كو٤و٤ش طـٔغ ٓٞح٤٘١ٜخ رٌَ ١ٞحثلْٜ ٝطال٣ْٜٝ٘ ح٤ُٔخ٤ٓش طلض ٓوق حُؼيحُش 

ٝحُٔٞح١٘ش ٝح٤ُٔخىس؟ ُٝٔخًح طوخػٔض حُلٌٞٓخص ٝحُٔـخُْ ح٤ُ٘خر٤ش حُٔظؼخهزش ػٖ طلو٤ن ٌٛح حُٜيف؟ كَٜ حُِؼِّش 

وض ٌٛح حُ٘ظخّ ريٍ طـ٤٤َٙ أٝ ػ٠ِ حألهَ ك٢ حُطز٤ؼش حُظ٤٘٣ٌٞش  ّٔ حُظؤ٤ٔ٤ٓش ُِ٘ظخّ، أّ ك٢ حُطزوش ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ ػ

طو٣ْٞ حػظالُٚ ٝحػٞؿخؿٚ، ٝحٓظٔيص حٓظَٔح٣ٍظٜخ ٖٓ َٗػ٤ظٜخ حُيٓظ٣ٍٞش ًِٔطش هخثٔش ٖٝٓ َٓؿؼ٤خطٜخ 

 حَُٝك٤ش ٖٝٓ ٝٛؾ حُوخٍؽ حإله٢ٔ٤ِ ٝحُي٢ُٝ؟

  

حػظالٍ ٝحٗلالٍ ١َٓٝخٕ كظي رخُـٔي حُِز٘خ٢ٗ، ٝهي ٟٝغ حُطخثق ٤ُْ هخك٤خً إٔ حُطخثل٤ش ٢ٛ ٜٓيٍ ًَ 

حُيحء »حُ٘خُف ٝكّيى هخ١ٍش ٣َ١ن ُؼالؿٚ رو٤ض كزَحً ػ٠ِ ٍٝم، رَ طؼٔن « ؿَف حُطخثل٤ش»اٛزؼٚ ػ٠ِ 

ُُٚ ؿؼش ٛخٓيس ٓغ روخ٣خ ٍٝف ؿَٟ طؤه٤َ « ح١َُٔخ٢ٗ ّٞ َ ك٢ ًخَٓ ؿٔي ح٤ٌُخٕ ٝهال٣خٙ َٝك ـَ أًؼَ ٝطَِّٔ ٝطـِ

ّٖ حُ٘ظ٤ـش ًخٗض طُٜذ ك٢ اػالٕ ٝك خطٜخ ٓغ اٗؼخٜٗخ رظ٣ٞٔخص ٤ٓخ٤ٓش ؿِث٤ش ٝرـَػخص ٓخ٤ُش هخٍؿ٤ش، ٌُ

 اػخىس اٗظخؽ حُ٘ظخّ ٝحُظـي٣ي ُطزوظٚ ح٤ُٔخ٤ٓش.

  

حُطخثل٤ش حُٔئٓٔخص حُيٓظ٣ٍٞش  -كوٞح٤ٖٗ حإلٗظوخد ٝهخٕٗٞ حألكِحد ًخٗٞح ٓلخط٤ق الكظالٍ حألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش 

ء ٝحُٔئٓٔخص حأل٤٘ٓش ٝحُو٠خث٤ش ٝحُٔخ٤ُش ٝحُ٘وي٣ش ػ٠ِ هخػيس حُٔ٘خٛلش ك٢ حُزَُٔخٕ ٝٓـِْ حٍُُٞح
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ش ُِٔٞحهغ ٝحُٔ٘خٛذ ٝحُٜلوخص ٝحًُٞخالص ٝحَُٔٔٔحص ٝاىحٍس حُوطخػخص  ّٛ وخ ُٔ ٝحُٔلخٜٛش ٝحُٔوخٓٔش ٝحُ

حُظـخ٣ٍش، كظ٠ َٟرض حُطخثل٤ش ح٤ُّٞ رؤ١٘خرٜخ ربه٠خع ٝظخثق ٓؤ١ٍٞٓ حألكَحٕ ٝهلَحء حُـٔخٍى ا٠ُ 

لش، كظ٠ طل٠٘ حَُٔٝ حُُؼ٠خٍ ك٢ حُـْٔ حُو٠خث٢ ٝأًٍخٕ حألؿِٜس حأل٤٘ٓش، ٝطـٔي ًُي ك٢ طلـ٤َ حُٔ٘خٛ

َٓكؤ ر٤َٝص ٝٓٔخٍ حُظلو٤وخص ٝهِل٤خص حُوَحٍحص حُو٠خث٤ش، ٤ُؤط٢ أىحء حُوخ٢ٟ ١خٍم حُز٤طخٍ ٤ٌُٕٞ حُ٘ؼَس 

ٝٓلخًْ حُظ٤٤ِٔ  حُظ٢ طؤْ ظَٜ حُزؼ٤َ ػ٠ِ أٓخّ ١خثل٢ ك٢ ٓـِْ حٍُُٞحء ٝٓـِْ حُو٠خء حألػ٠ِ

ٝحإلٓظج٘خف ٝح٤ُ٘خرخص حُؼخٓش ٝحُٔلٌٔش حُؼ٣ٌَٔش ٝحألؿِٜس حأل٤٘ٓش ٝحُ٘خٍع ٝأٛخ٢ُ ٜٗيحء حُظلـ٤َ، كزخص ٌَُ 

ٍٝ ٝٓلٌٔش ٝؿٜخُ أ٢٘ٓ ٣ٞحثٕٔٞ هَحٍحطْٜ ًحص حُوِل٤ش حُطخثل٤ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٓغ ِٜٓلش  ١ٍَف ٤ٓخ٢ٓ هخ

َّ حُٞحهغ حال هظٜخى١ حُطٞحثق ا٠ُ ٣ِٓي ٖٓ حُظوٞهغ ٝحإلٗـالم، كٌَ ١خثلش حُطخثلش حُظ٢ ٣٘ظٕٔٞ ا٤ُٜخ، ر٤٘ٔخ ؿ

ٍٓٔض هط١ٜٞخ ٝكيٝىٛخ حُــَحك٤ش ٝأٜٓ٘خ حٌُحط٢ ٝحُـٌحث٢، ٝٗٔخ رٔٞحُحس ًُي ٗظخّ هخٙ رخُطٞحثق، كزخص 

ٌَُ ١خثلش أٝ ٌٓٛذ ٓئٓٔخطٚ حُوخٛش حُظَر٣ٞش ٝحُي٤٘٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝكظ٠ حُ٘وي٣ش، ًَ ًُي أٟؼَق حُِٔطش 

ٔش حُٔالُٓش ُِ٘ظخّ  ح٣ًَُِٔش ِٔ أًؼَ كظ٠ ػـِص ػٖ طؤ٤ٖٓ حُٔلَٝهخص ُٔٞح٤٘١ٜخ، ٝٛخٍص حُطخثل٤ش حُ

 ح٤ُٔخ٢ٓ، كخٓظط٤َذ حُٔٔئُٕٝٞ رٌٜح حُـطخء ُٔٔخٍٓخطْٜ ٝكٌْٜٔ حُٔئري.

  

ٌَّ َٓؿؼ٤ظٚ حُي٤٘٣ش  ٝال ٣وظِق ىحء حُطخثل٤ش ػٖ ٝرخء طزؼ٤ش أؿِذ حألكِحد ُِوخٍؽ، كٌَ كٍِد ٣ظزغ ُيُٝش ط٘

ؼِّوخً رٜخ، كظٌٕٞ ٓ٘خًٍظٚ أٝ حُ ُٓ َٓالًٙ ٤َٜٓٝٙ ٝٝؿٞىٙ ٟٝٔخٗش ٌٓخٓزٚ ك٢ حُ٘ظخّ  ٤ٔخ٤ٓش أٝ حُٔخ٤ُش، ك٤َٟ 

ك٢ حُٔـِْ ح٤ُ٘خر٢ ٝحُلٌٞٓش ٓٔؼالً ٌُٜٙ حُيٍٝ ٝحٓظيحىحً ُٜٔخُلٜخ ٤ٓٝخٓخطٜخ ٤ُْٝ ٖٓ حُلٔخرخص ح٤٘١ُٞش 

ٕ ٣ز٘ٞح ىُٝش ٓٔظوِش طـٔغ ٓٞح٤٘١ٜخ ك٢ حُوخُٜش. ك٤ٌق ٣ٌٖٔ ألكِحد أٝ ٓٔئ٤ُٖٝ ٣ي٣ٕ٘ٞ رخُٞالء ُِوخٍؽ أ

رٞطوش ٝحكيس؟ كزخص ُز٘خٕ ٓلٌّٞ رٔؼخىُش: هخٍؽ اه٢ٔ٤ِ ى٢ُٝ ٣ل٢ٔ ٓ٘ظٞٓش ٤ٓخ٤ٓش ١خثل٤ش ٓخ٤ُش ٓوخرَ إٔ 

ّٖٓ ُٚ ٜٓخُلٚ.  طئ

  

كؼ٘ي طوخ١غ ٜٓخُق ٌٛح حُوخٍؽ، ٣٘ؼْ ٌٛح حُِز٘خٕ رخإلٓظوَحٍ حُـِث٢ ٝحَُٜٖ، ٝػ٘يٓخ طٜطيّ طلَ أُٓخص 

 يَٓس.ىحه٤ِش ٓ

  

ى٢ُٝ ٣ظ٘خُػٚ ًَ كٍِق ُويٓش ٜٓخُلٚ، ًٔخ إٔ  -ال ٣ٌٖٔ اؿلخٍ ػخَٓ ٝهٞع ُز٘خٕ ػ٠ِ كخُن حٗظزخى اه٢ٔ٤ِ 

ح١ٌُ « كِد هللا»ٝؿٞى ح٤ٌُخٕ حإلَٓحث٢ِ٤ ػ٠ِ كيٝىٙ حُـ٘ٞر٤ش ٣ّٜيى حالٓظوَحٍ رٌَ٘ ىحثْ، اٟخكش ا٠ُ ىٍٝ 

َحم، ٓخ حٓظيٍَؽ كٜخٍحً أ٤ًَ٤ٓخً ه٤ِـ٤خً أَٜٗي ط٘خ٠ٓ ك٢ حاله٤ِْ رؼي طيّهِٚ ك٢ كَد ٣ٍٞٓخ ٝح٤ُٖٔ ٝحُؼ

 حهظٜخىٙ.

  

ََٙ ٝثخّ ٝٓالّ اه٢ٔ٤ِ  ص كُ َّ ى٢ُٝ ر٤ٖ حُٔؼِغ حأل٢ًَ٤ٓ حُٔؼٞى١ ح١ٍُٞٔ،  -ٝػ٠ِ ٍؿْ ٌٛٙ حُٔؼٞهخص، ٓ

ًخٕ ٣ٌٖٔ ُِطزوش ح٤ُٔخ٤ٓش حٓظـالُٚ ػزَ ططز٤ن ر٘ٞى حُطخثق رخطـخٙ ىُٝش ٓي٤ٗش ػ٣َٜش ػزَ اُـخء حُطخثل٤ش 

٤ٓش ٝط٤ٌَ٘ ٓـِْ ٤ٗٞم ٝحُال٣ًَِٓش حإلىح٣ٍش ٝاػخىس ر٘خء حالهظٜخى ػ٠ِ أْٓ حإلٗظخؽ ُظلو٤ن حالًظلخء ح٤ُٔخ

حٌُحط٢ َٝٗٔؾ ٤ٓخٓش هخٍؿ٤ش ٓٞكيس ٝكوخً ُِٜٔخُق ح٤٘١ُٞش. كٌخٕ ٛٞص حَُث٤ْ ٗز٤ٚ ر١َ ٣ٜيف ىحثٔخً 

ؼَ ح١ٌُ ٣َٜم ك٢ حُز٣َش. 66رظطز٤ن حُطخثق ٝحُٔخىس  ِٔ ً ٌُٖ ،ٚ٘ٓ 

  

ع رخُٞٛخ٣ش ح٣ٍُٞٔش ُؼيّ ططز٤ن حُطخثق، كبْٜٗ ُْ ٣ٔظـِٞح ُلظش حُظ٠خٖٓ ح٢٘١ُٞ كٍٞ ٝاًح ً ٍّ خٕ حُزؼٞ طٌ

ٜٗخىس حَُث٤ْ حُل١َ٣َ ٝرؼي هَٝؽ حُـ٤ٖ ح١ٍُٞٔ ٖٓ ُز٘خٕ، ك٢ اػخىس ر٘خء حُيُٝش، رَ ؿَٟ ط٤٤ْٔ 

ُض ا٠ُ ٓ٘خٓزش ُإلٗؤخّ ح٤ُٔخ٢ٓ حُلخى ر٤ٖ ك٣َو٢  ّٞ وض حُطخثل٤ش ٝحٌُٔٛز٤ش آًحٍ كظ٠  25ٝ 1حُـ٣َٔش ٝطل ّٔ طؼ

 أًؼَ.

  

ٌَّ كَٛش طخ٣ٍو٤ش ُٞكيس حُِز٘خ٤٤ٖٗ ك٢ ٓخكظ٢َ حُٜ٘يحء ٣ٍٝخٝ حُِٜق ُيكغ  29ٝؿخءص حٗظلخٟش  ط٣َٖ٘ ُظ٘

حُطزوش ح٤ُٔخ٤ٓش ح٠ُ طـ٤٤َ حُ٘ظخّ أٝ ػ٠ِ حألهَ اٛالكٚ، ٌُٖ أ٠٣خً ؿَٟ حٓظـالٍ حُـٔٞع ٝاػوخٍ حإلٗظلخٟش 

حهش ٝٗؼخٍ َّ ٌَّ ٓلَ حٗؤخّ كخى، ًبٓوخ١ حُ٘ظخّ ٝٓالف حُٔوخٝٓش رؼ٘خ٣ٖٝ ٤ٓخ٤ٓش ر حص ٍّٗخٗش طؼـ٣ِ٤ش ٝط٘

ٝحُظطز٤غ ٓغ آَحث٤َ... كِْ طٜٔي أًؼَ ٖٓ أ٣خّ هزَ إٔ طؼِٖ ٓٞطٜخ رخٗٔلخد ػِؼ٢ حُٔظظخ٣َٖٛ ا٠ُ ٓ٘خُُْٜ 
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غ ك٢ ه٘خىهٜخ ك٤ٔخ حٓظُوِيّ ٖٓ طزو٠ّ ٝهٞىحً ُـذ حُطِذ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُظوي٣ْ حُوخٍؿ٢، ٝػخىص حُـخُز٤ش ُِظٟٔٞ

 ٖ ِٓ ١خثلظ٢ أٝالً »ا٠ُ ٗؼخٍ « ال ُِطخثل٤ش ًِٖٝ ٣ؼ٢٘ ًِٖ»حُطخثل٤ش، ٝطـ٤َّ حُ٘ؼخٍ ح١ٌُ ٛظلٞح ُٚ ك٢ حُٔخكخص 

، ُظزِؾ ًٍٝس حُظط٤٤ق ك٢ أكيحع حُو٤ْٔ حألٓٞى ػ٠ِ ه٢ حُظٔخّ حُطخثل٢ «ًِٖٝ ٣ؼ٢٘ ًِٖ اال ُػ٤ْ ١خثلظ٢

ط٣َٖ٘، ٓخ ٣ٌ٘ق حُٔ٘ٔٞد حَُٔطلِغ ُِطخثل٤ش حُظ٢  29لخٟش ك٢ حُط٤ٞٗش رؼي ػخ٤ٖٓ رخُظٔخّ ٝحٌُٔخٍ ٖٓ حٗظ

٣ـذ اُحُظٜخ ٖٓ حُ٘لّٞ هزَ حُٜ٘ٞٙ. ٝٛخ ْٛ حُِز٘خ٤ٕٗٞ رؼي ػخ٤ٖٓ ٣ول٠ٕٞ ٓوق آٓخُْٜ ١ٝٔٞكخطْٜ 

ٝٓطخُزْٜ ا٠ُ حُلي حألى٠ٗ ٖٓ آوخ١ حُ٘ظخّ ٝٓلخًٔش أًٍخٗٚ ٝحُو٠خء ػ٠ِ حُلٔخى، ا٠ُ ٟٝغ كي ُطٞحر٤َ 

ُٞهٞى ٝحألكَحٕ ٝح٤ُٜي٤ُخص ٝطٞك٤َ حُٔلَٝهخص ٝطول٤ٞ أٓؼخٍ حُِٔغ َٝٛف حُيٝالٍ حٌٍُ أٓخّ ٓلطخص ح

 ٍٝكغ ريٍ حُ٘وَ ٝحُلي حألى٠ٗ ُألؿٍٞ ٍٝٝحطذ حُوطخع حُؼخّ.

  

ِٝى حُِز٘خ٤٤ٖٗ، ٝرخص أه٠ٜ ١ٔٞكْٜ طؤ٤ٖٓ  ّٕ آوخ١ حُ٘ظخّ أٝ حُيُٝش حُٔي٤ٗش رخص أكالٓخً طَُح ػزظض حُٞهخثغ رؤ

ص حُطز٤ؼ٤ش الٓظَٔحٍ حُؼ٤ٖ، كَٜ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظٞكي حُِز٘خ٤ٕٗٞ ػ٠ِ حُٔطخُذ حُل٤خط٤ش حألٖٓ ٝطٞك٤َ حُويٓخ

ّٕ ُٔخٕ كخٍ حُٔٞح٤٘١ٖ ٣وٍٞ ُِطزوش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِٝ٘ظخّ:  حُطز٤ؼ٤ش ٣ٝلَٟٕٞ ػ٠ِ حُطزوش ح٤ُٔخ٤ٓش طلو٤وٜخ؟ ًٝؤ

حإلٗظوخرخص ح٤ُ٘خر٤ش  ال ٣َٗي آوخ١ٌْ رَ اروٞح ٝطّ٘ؼٔٞح رـْ٘ حُِٔطش، ٝٗلَٔ ػٌْ٘ حُـَّ ٝٓ٘ـيى ٌُْ ك٢»

 «.حُٔوزِش، ٌُٖ ٝكَّٝح حُلي حألى٠ٗ ٖٓ ٓوٞٓخص حُؼ٤ٖ
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مىذ عقٍد وويف يىشغم انعزب وبعض اندونييه باألحداث انمأساويت انمتالحقت في نبىان، وبانهبىاوييه 

 .انمىقسميه عهى كم شيٍء وأمز

ْٝٛ ٓ٘ؤٕٔٞ أ٠٣خً ػ٠ِ ٓيٟ حٛظٔخّ حُؼَد ٝحُؼخُْ رْٜ.. كل٣َن ٣وٍٞ: ُٞ ًخٕ حُؼَد ٝحُي٤ُٕٝٞ ٜٓظ٤ٖٔ 

ّٕ حُؼَد ٝحُي٤٤ُٖٝ  رِز٘خٕ ُٔخ طًَٞح حُلِد حَُِّٔٔق ٤ٔ٣طَ ػ٤ِٚ، أٓخ حُلِد ٝأٜٗخٍٙ ك٤ٌٛزٕٞ ا٠ُ أ

زّغ حُلظ٘ش ك٤ٚ ُإلَٟحٍ رـ"حُٔوخٝٓش حُؼظ٤ٔش" حُوخرؼش ػ٠ِ أٗلخٓٚ ٜٓظٕٔٞ، ٤ُْ رخٓظوَحٍ ُز٘خٕ ٝٓالٓٚ، رَ ر

 !ٝأٗلخّ حُؼَد أؿٔؼ٤ٖ

ّٕ ًَ أ٣ي١ حُلَهش  ّٞ حُ٘ظَ ػٖ ٛلش ٌٛٙ حُٞؿٜش أٝ طِي، كخ١ٌُ ٣ـ١َ ػ٠ِ حألٍٝ، ٤٘٣َ ا٠ُ أ ٝرـ

 .ٝحالٗؤخّ، رَ ا١الم حُ٘خٍ، ٢ٛ أ٣ٍي ُز٘خ٤ٗش

 َّ ّٕ حُيٝحكغ حُظخَٛس ػ٠ِ حأله ٢ٛ أ٠٣خً ُز٘خ٤ٗش حُٔ٘٘ؤ.. ك٤ٔطَس حُلِد حُِّٔٔق ػ٠ِ حألٍٝ  ٝأًخى أؿِّ أ

ٝحَُٔحكن ٝك٢ حُٔئٓٔخص حُيٓظ٣ٍٞش "ثخٓش حُـ٣ٍٜٞٔش، ٍٝثخٓش ٓـِْ حُ٘ٞحد، ٍٝثخٓش حُلٌٞٓش" ٓخ ؿِزض 

 !أٓ٘خً ٝال حٓظوَحٍحً ٝال ٓؼش ك٢ حُؼ٤ٖ، ٝال ػالهخص كٔ٘ش رخُـٞحٍ ٝحُؼخُْ

ٍَ ػ٠ِ ًُي ٖٓ حُوخٍؽ حُو٣َذ  ُوي حٓظطخع حُلِد حَُِّٔٔق إٔ ٣ؼٍِ ٍٝ ًز٤ ُز٘خٕ ػٖ حُؼخُْ ىٝٗٔخ حػظَح

ٝحُزؼ٤ي.. اٗٔخ ػ٠ِ ٝهغ حألكيحع حُٔظٔخٍػش هالٍ ٓ٘ٞحص "ػٕٞ" حُؤْ ك٢ حُوَٜ حُـ١ٍٜٞٔ، ريح حُلِد 

ى١ حَُِّٔٔق أه٤َحً ٗي٣ي حُوِن.. كٜٞ ٛخكذ ح٤ُي حُؼ٤ِخ ك٢ حُ٘ظخّ، ٓخ حٓظطخع ا٣وخف حال٤ٜٗخٍ حُٔخ٢ُ ٝحالهظٜخ

ٝحُٔؼ٢٘٤ ٍؿْ "حُوَٝ حُلٖٔ" ٝحُزٞحهَ حإل٣َح٤ٗش.. رَ اٗٚ ٓخ حٓظطخع ١ٞحٍ ٗلٞ حُؼخّ ٜٝٗق حُؼخّ اه٘خع 

ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش رخُٔٔخف رظ٤ٌَ٘ كٌٞٓش، ٣ٌٖٔ إٔ طٟٞغ ػ٠ِ ًخِٜٛخ حُٔٔئ٤ُٝخص أٝ رؼ٠ٜخ ػٖ حُظؼؼَ 

 .ٝحُظٜيع ٝٓآ٢ٓ ح٤٘١ُٖٞٔ
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ّٕ حُل َّ حُيُٝش ٝأْٜٗ كِ٘ٞح ك٢ ًُي، رَ ٌٌٝٛح كوي طَِٔ ُِٔٞح٤٘١ٖ حالػظوخى أ ِد ٝحُؼ٤٤ٖٗٞ أٍحىٝح حُلٍِٞ ٓل

خ ك٢  ح ٓلَِّٜ اْٜٗ ا٠ُ ؿخٗذ رو٤ش حُطزوش ح٤ُٔخ٤ٓش ْٛ ح٣ٌُٖ ىأرٞح ػ٠ِ حٓظٜلخء ٓٞحٍى حُيُٝش حُ٘خٟزش، ٝكُِّٞ

 .حالٓظ٤الء ػ٠ِ حَُٔحكن حُظ٢ ٓخ ػخىص ٓيحه٤ِٜخ طٜذ ك٢ حُو٣ِ٘ش، رَ ك٢ ؿ٤ٞرْٜ

حإلىٍحى حُ٘ؼز٢ ُٔخ ٣ـ١َ ػ٘يٓخ حٜٗخٍص ح٤َُِس، ٝٗيٍص حُٔلَٝهخص ٝحألى٣ٝش ٝحألؿ٣ٌش، ػْ ريأ ٝهي ريأ ٌٛح 

 .ٍكغ حُيػْ ػٜ٘خ كؤ٤ُٟق ا٠ُ حُ٘يٍس حُـالء حُلخكٖ ح١ٌُ ال ٣ٔظط٤غ طلَٔ طٌِلظٚ ٓؼظْ حُِز٘خ٤٤ٖٗ

ِ ُٓ ّٖ هيٍحطٜخ  زض كخٌٗ٘ق حُٔخُزٕٞ رخال٤ٜٗخٍ ًخٗض حُيُٝش حُِز٘خ٤ٗش اًحً ىُٝش حؿظٔخػ٤ش، طظلَٔ ٓغ حُٔٞح٤٘١ٖ، ٌُ

 .حُلخَٛ

ٌُُٝي، ٝك٢ أكيحع ػٍٞس ط٣َٖ٘ هزَ ػخ٤ٖٓ، ٤ٓطَ ٗؼخٍ "ًُِّٖ ٣ؼ٢٘ ًِّٖ"، أ١ ح٤ُٔخ٤ٕٓٞ حُٔظلٌٕٔٞ ك٢ 

ّٕ حُلِد "رَ حُؼ٘خث٢ ح٤ُ٘ؼ٢" ٝحُؼ٤٤ٖٗٞ ًخٗٞح أّٗي حُٔٞحؿ٤ٜٖ ُلًَش حُظـ٤٤َ  حُٔٞحٍى ٝحُٔخُزٕٞ ُٜخ. ٌُٜٝح، كب

 .ٍ أْٜٗ ْٛ حُٔوٜٞىٕٝ رٔو٢ حُ٘خّ ًَٝح٤ٛظْٜحُٔخُلش طِي، رخػظزخ

ٝؿخء ٝرخء "ًٍٞٝٗخ" ح١ٌُ أكيع ٤ٟوخً ٗي٣يحً ٢ٓٝ حال٤ٜٗخٍ، ػْ ؿخء طلـ٤َ حَُٔكؤ حألٓط١ٍٞ ٤ُوِذ حُٔٞح٣ُٖ 

 .طٔخٓخً 

ّٕ ٌٛٙ ح٠ُـ١ٞ حُؼالػش حُظ٢ ال ٣٘لغ ك٤ٜخ حٓظويحّ حُٔالف ًٔخ ًخٕ حُلِد ٣لؼَ هالٍ ط٤ٌَ٘  ٝرخُلؼَ، كب

أهَؿض حُلِد ػٖ ١ٍٞٙ.. ٛخٍ حُلِد ٣٘لن ػ٠ِ ٓلخ٣ُزٚ ٝأٜٗخٍٙ رخُيٝالٍ ٍؿْ إٔ ُػ٤ْ حُلٌٞٓخص، 

حُلِد هخٍ اٗٚ ٣َ٣ي ًَٔ حُيٝالٍ)!(، ٝطٜيٟ ُِٔظظخ٣َٖٛ ر٘ؼخٍحص حُٔـٔٞػخص حُٜخٍهش، ٤ٗؼش ٤ٗؼش، 

 !صٝكظق ٓٞرَٓخًٍخص ُز٤غ حُِٔغ رؤٓؼخٍ ٓول٠ش، ٝحٓظٍٞى حألى٣ٝش ٖٓ ا٣َحٕ ٣ٍٞٓٝخ، ٝأه٤َحً حُٔخُٝ

ٝٓخ ؿطّض ٌٛٙ حإلؿَحءحص ٤ٗجخً، كظ٠ ُيٟ ؿٍٜٔٞٙ.. ٌُ٘ٚ ٝٛٞ ٣وّٞ رٌُي ًِّٚ، ٝؿي إٔ حُظلو٤وخص ك٢ ؿ٣َٔش 

 (!)طلـ٤َ حَُٔكؤ طظـٚ ّٟيٙ

ٜٗخ  ِّ ٓ٘ٞحص رخَُٔكؤ ك٤غ ؿَٟ  7كٖٔ ح١ٌُ ؿِذ ٗظَحص حأل٤ّٗٞٓٞ، ٖٝٓ أُِٜٗخ ٖٓ حُٔل٤٘ش حُٔظٜخٌُش، ٖٝٓ ه

َ ح٤ٌُٔش حُٔظزو٤ش؟ط٣َٜذ ػِؼ٤ٜخ ا٠ُ ٣ٍٞٓخ ُٜ٘غ حُز ـّ  !َح٤َٓ حُٔظلـَس، ٝأه٤َحً ٖٓ ح١ٌُ ك

ّٕ حُٔٞظل٤ٖ حٌُزخٍ رخَُٔكو٤ٖ  ُوي ًخٕ ٓؼَٝكخً إٔ حُلِد ٤ٔ٣طَ ػ٠ِ حَُٔكؤ ٝحُٔطخٍ ٝحُٔؼخرَ ٓغ ٣ٍٞٓخ، ٝأ

 .ٓؼظْٜٔ ػ٤ٕٗٞٞ ٝأ٤ِٕٓٞ ٖٝٓ أٜٗخٍ حُلِد

ّٖ حُوخ٢ٟ حُز٤طخٍ حطـٚ ٤ُِٔخ٤٤ٖٓ ٓ ٍَ ٝهي حػظُوَ ٓؼظْ حُٔٞظل٤ٖ، ٌُ زخَٗس ٝطَى حُٔٞظل٤ٖ ٍرٔخ ا٠ُ أؿ

الكن، ُٝٝع أٝحَٓ ٝهَحٍحص رخُـِذ ٝحإلك٠خٍ ٝحُوزٞ ػ٠ِ ػيس ٍُٝحء ٓخرو٤ٖ، ٝػ٠ِ ٍث٤ْ حُلٌٞٓش 

ّٔخٕ ى٣خد، ٝٛٞ رخُطزغ "ٗخٛي ٓخٗخكٖ كخؿش  (!)"حُٔخرن ك

٤ُٔخ٤٤ٖٓ ٝال ري ٖٓ حٓظزخم ٍىس حُلؼَ حُٜخثـش ٖٓ ؿخٗذ ُػ٤ْ حُلِد، رٔالكظش إٔ ٝٓخثَ حإلػالّ ٝح

ح٤ُٔٔل٤٤ٖ، ٝػ٠ِ ٍأْٜٓ حُيًظٍٞ ؿؼـغ، هخثي حُوٞحص حُِز٘خ٤ٗش، حٓظطخػٞح هالٍ أَٜٗ ؿؼَ ِّٓق حُظلـ٤َ ِٓلخً 

٤ٔٓل٤خً ٗزٚ هخُٚ، ًٔخ ؿؼِٞح ٖٓ حُوخ٢ٟ حُز٤طخٍ رطالً ُِؼيحُش ٝحالٓظوخٓش، كٜخٍ حُٔوظُٕٞٞ ٤ٔٓل٤٤ٖ، أٓخ 

 !ؼظْٜٔ ِٕٓٔٔٞح٣ٌُٖ حٓظيػخْٛ حُز٤طخٍ رظٜٔش حٍطٌخد حُـ٣َٔش كٔ

َِ حالٓظـخرش ُِٔطِذ، ٗوَ  حُْٜٔ، ١خُذ ُػ٤ْ حُلِد ربهٜخء حُز٤طخٍ ك٢ هطخرخص ٓظٞح٤ُش.. ٝػ٘يٓخ ُْ طـ

حألَٓ ا٠ُ ٓـِْ حٍُُٞحء كظٞهلض حؿظٔخػخطٚ، ػْ ا٠ُ حُ٘خٍع ك٢ ٓظخَٛحٍص ٗؼز٤ش ٣وّٞ رٜخ أٜٗخٍ حُؼ٘خث٢ 

 .حُؼيٍح٤ُ٘ؼ٢، ٝطوظَم أك٤خء ر٤َٝص ح٤ُٔٔل٤ش ٝٛٞالً ا٠ُ هَٜ 
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ٝٓخ ًخٗض طِي ٢ٛ حَُٔس حأل٠ُٝ حُظ٢ طظلَٕ هالُٜخ ٓـٔٞػخص ٤ٗؼش، ٤ٗؼش، رخألك٤خء ح٤ُٔٔل٤ش حُٔلخ٣ًش 

ُألك٤خء ح٤ُ٘ؼ٤ش رَ٘م حُٔي٣٘ش ٝٗٔخُٜخ، ٌُُٝي ًخٗض حألِٓؿش كخثَس، ٝحُل٣َوخٕ ػ٠ِ ٓالكٜٔخ، كخّٜٗذ 

 .، ُٝؿَف ػَ٘حص7حَُٛخٙ ػ٠ِ حُٔظٞؿ٤ِٖ ٝهُظَ ْٜٓ٘ 

ّ، ريح حُوخ٢ٟ حُز٤طخٍ ٓ٘ظؤخً ٠ُِلخ٣خ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ.. أٓخ كخ٢ٓ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ، ك٤خس ًَٝحٓش ك٢ حَُأ١ حُؼخ

 15ٝٓٔظٌِخص، ك٤ظٜيٟ ٌُُي، حُيًظٍٞ ؿؼـغ.. ٝأًزَ حُوخ٣َٖٓ حَُث٤ْ َٜٝٛٙ ك٤ِلخ "كِد هللا" ٌٓ٘ 

ّٕ "2008ٜٗػخٓخً.. ٝهي أ٣يح حُلِد ك٢ ًَ كَٝرٚ، ٜٝٓ٘خ حكظالٍ ؿَد ر٤َٝص ػخّ  َ هللا" ح١ٌُ .. ٌٌٝٛح كب

 .هَٔ حُٔ٘ش روظَ حُل١َ٣َ ٝحكظالٍ ر٤َٝص، هَٔ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ ح٥ٕ ٜٗخث٤خً 

ظَٜص حَُحى٣ٌخ٤ُظخٕ ح٤ُٔٔل٤ش ٝح٤ُ٘ؼ٤ش ك٢ ُز٘خٕ ك٢ حُٔزؼ٤٘٤خص.. كؤٓخ حَُحى٣ٌخ٤ُش ح٤ُ٘ؼ٤ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُِٔٔلش 

٤ٔل٤ش كخٌَٗٔص ػ٠ِ ٝهغ كخٓظَٔص ك٢ حُ٘ٔٞ ٝحالُىٛخٍ ٝحُظ٘ؼذ كظ٠ ٛخٍص ػخ٤ُٔش، ٝأٓخ حَُحى٣ٌخ٤ُش حُٔ

 .حَُٜحع ر٤ٖ ػٕٞ ٝؿؼـغ ٌٓ٘ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ٝحإلؿٔخع حُؼَر٢ ٝحُي٢ُٝ ػ٠ِ اٜٗخء حُلَد

ًَ "ػٕٞ" رؼي  ػخٓخً رـ"َٜٗ هللا" ٍٝحى٣ٌخ٤ُظٚ ارّخٕ طؼِٔوٜخ، ٍٝحف ٣ٔظٜل٢ رٔؼخٝٗظٚ "كوٞم"  20ػْ ال

يُٝش ٝأكْ ح٤ُٔٔل٤ٕٞ رخُؤخٍس ح٤ُٔٔل٤٤ٖ ٖٓ حُٔ٘ش.. ٝٓخ طوَد ٌٛح "حُظلخُق" اال ػ٘يٓخ ٓوطض حُ

 ."حُؼظ٠ٔ ٗظ٤ـش حُو٠ٞع ُؼٕٞ ٝرخ٤َٓ، ٖٝٓ ٍٝحثٜٔخ "َٜٗ هللا

ؿؼـغ" حؿظْ٘ كَٛش حَُٔحٍحص ح٤ُٔٔل٤ش كؼخىص حَُحى٣ٌخ٤ُش ح٤ُٔٔل٤ش "حَُِّٔٔلش" ُِظٍٜٞ، ٝريأص رخُوظَ ٓؼَ "

 !حَُحى٣ٌخ٤ُش حألهَٟ، ٝاال ك٤ٌق طٌٕٞ حُلٔخ٣ش؟

ٝال ٓالّ ك٢ ُز٘خٕ ٓؼٜخ، ٝٛٞ حألَٓ ح١ٌُ أػزظٚ "َٜٗ هللا" ػ٘يٓخ هخٍ ٓٔخء حالػ٤ٖ٘ ال روخء ٓغ حَُحى٣ٌخ٤ُخص، 

 !أُق ٓوخطَ! ٗؼْ، حُيّ ٣ٔظٔو٢ حُيّ 100إ ػ٘يٙ  2021-10-18ك٢ 

 

 21/22/0202 - الوطن نداء جرٌدة - خوري رفٌق - لبنان" فكرة" إسقاط: اإلنتخابات من أبعد -

 

النٌابٌة مزدهر على أمل التؽٌٌر، بصرؾ النظر عن الحسابات الواقعٌة. موسم الرهان على اإلنتخابات 

ولٌس أكبر من رهان المجتمع الدولً على دور المجتمع المدنً والمزاج الشعبً الؽاضب على التركٌبة 

السٌاسٌة الفاسدة، سوى رهان المجتمع المدنً على دور المجتمع الدولً والشارع. واألكبر منهما هو رهان 

الممانعة"على الحإول بكل الوسابل دون حدوث تؽٌٌر ٌقلب األكثرٌة النٌابٌة الحالٌة. لكن السإال قوى"

المعلق فوق رإوس المراهنٌن جمٌعا  هو: بؤي حال ٌصل لبنان المؤزوم الى اإلنتخابات، وبؤي حال ٌخرج 

بدٌل الؽابب العاجز عن منها؟ ألٌس ما ٌوازي مشكلة التركٌبة الحاكمة والمتحكمة مع الناس هو مشكلة ال

تكوٌن كتلة شعبٌة تارٌخٌة، والمصر على خوض اإلنتخابات بالمفّرق واإلنقسامات؟ ألٌست قمة التزٌٌؾ 

والتقزٌم للبنان وقضاٌاه ومصٌره هً تصوٌر الصراع بٌن ما تسمى "جماعة السفارة األمٌركٌة" و"جماعة 

 ات وفٌها؟السفارة اإلٌرانٌة" كؤنه "أم المعارك" قبل اإلنتخاب
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الواقع أن "صندوق باندورا" الذي ٌحوي كل الشرور، حسب األسطورة، مفتوح من زمان فً لبنان بما 

ٌتجاوز بكثٌر ما جاء فً "أوراق باندورا" المكشوفة مإخرا . وال فابدة من تكبٌر اآلمال على الحكومة خشٌة 

تناتش" الصالحٌات داخل السلطة ألن اللعب أن تكبر خٌبة األمل، ألن اللعبة خارجها. وال معنى للتنافس و"

على هامش التحدٌات الوطنٌة ٌبقى فً باب المضحك المبكً. أما تدوٌر الزواٌا، فإنه مهمة مستحٌلة فً 

قضاٌا السٌادة وقرار الحرب والسلم، وسط محاولة الطرؾ القوي لـ"تدوٌر زواٌا لبنان" بحٌث تصبح "كوعا  

 .ان آخرطوٌال " ٌسمح بالعبور الى لبن

 

ذلك أن اإلنتخابات فً لبنان كما فً العراق محكومة بإعادة إنتاج التركٌبة نفسها، ولو مع قلٌل من تؽٌٌر 

اإلٌرانٌة. فاإلنتخابات هً مجرد آلٌة  -الوجوه ضمن الحسابات المحلٌة وحسابات اللعبة األمٌركٌة 

والدولة الوطنٌة هو المواطنة. وال مواطنة دٌموقراطٌة، ال كل العملٌة الدٌموقراطٌة. وشرط الدٌموقراطٌة 

فً نظام طابفً وقبلً. والمسؤلة فً لبنان تتجاوز األزمات السٌاسٌة والمالٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة. 

فهذه، على أهمٌتها، لها عالجات وحلول. المسؤلة هً العمل على إسقاط "فكرة" لبنان كمؽامرة حرٌة فً هذا 

لطوٌة سواء كانت عسكرٌة أو دٌنٌة، حٌث تجمعت كل العوابق لتفشٌل الثورات الشرق المحكوم بؤنظمة س

 ."الشعبٌة والحركات السلمٌة المطالبة بإقامة دول مدنٌة دٌموقراطٌة خالل "الربٌع العربً

 

وأقل ما ٌسمعه الحالمون بالتؽٌٌر والدولة المدنٌة فً لبنان هو أن الوقت فات حتى على األحالم. فالموازٌن 

دلت. والتؽٌٌر حدث، وإن لم ٌكتمل بعد، على الطرٌق الى دولة دٌنٌة أو أقله فً نقلة من مبة سنة طابفٌة تب

 ."منذ لبنان الكبٌر الى مبة سنة مذهبٌة فً لبنان آخر. لبنان "الوالٌة

 

 ٌقول صاموٌل جونسون: "األزمة هً النقطة التً ٌصل المرض فٌها الى أن ٌقتل أو ٌتؽٌر نحو األفضل".

 .ولبنان المؤزوم وصل الى هذه النقطة، حٌث القدر والخٌار

 

 

ٌّة أصبحت والصٌن المتحدة الوالٌات بٌن الباردة الحرب -   هٌر بول - حتم

Foreign Policy -  21/22/0202 فً الوطن نداء جرٌدة ترجمة   

أعلن عدد كبٌر من المحلّلٌن والمعلّقٌن أن الوالٌات المتحدة والصٌن تتجهان إلى خوض حرب باردة جدٌدة، 

أو سبق وبدأت هذه الحرب بٌنهما. ٌشٌر هذا المصطلح فً تحلٌالتهم إلى منافسة استراتٌجٌة ثنابٌة بٌن قّوَتٌن 
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نافسة مشابهة للحرب الباردة بٌن الوالٌات نووٌَتٌن وفكرهما اإلٌدٌولوجً. من المتوّقع أن تكون هذه الم

المتحدة واالتحاد السوفٌاتً، حٌث ٌتسابق الطرفان للهٌمنة على العالم وٌجبران الدول األخرى على االختٌار 

بٌن الدٌموقراطٌة واالستبداد. لكن ستبقى هذه الحرب "باردة" ألن أّي طرؾ ال ٌرٌد خوض مواجهة 

آلخر. عملٌا ، ستنحصر الحرب الباردة األمٌركٌة الصٌنٌة فً المجاالت عسكرٌة مباشرة أو ؼزو البلد ا

 ًّ  .االقتصادٌة والتكنولوجٌة والسٌاسٌة بشكٍل أساس

ٌإكد مراقبون آخرون بكل ثقة على عدم حصول حرب باردة بٌن الطرفٌن ألن واشنطن وبكٌن ال تخوضان 

ٌو، ال تسعى الصٌن إلى فرض هٌمنتها على صراعا  إٌدٌولوجٌا  للسٌطرة على العالم. وفق هذا السٌنار

الساحة الدولٌة أو تدمٌر الرأسمالٌة وأسلوب الحٌاة األمٌركً. ولن تنقسم بقٌة دول العالم بٌن المعسكَرٌن 

 .األمٌركً والصٌنً

 

ٌثبت هذا االنقسام فً المواقؾ أن اقتناع أي معسكر باقتراب الحرب الباردة بٌن الوالٌات المتحدة والصٌن 

توقؾ على اختٌار التعرٌؾ المناسب لهذا المصطلح. تبقى الحرب الباردة بٌن األمٌركٌٌن والسوفٌات ٌ

السابقة التارٌخٌة الوحٌدة حتى اآلن لألسؾ، وقد أّثرت جوانبها االستثنابٌة والتراكمٌة على هذا المفهوم. لكن 

ذي اخترع مصطلح "الحرب ٌجب أال ٌنحصر تعرٌفه فً هذا اإلطار. كان الصحافً جورج أوروٌل ال

، قبل أن تّتضح معالم الصراع األمٌركً السوفٌاتً، ٌعتبر هذا المفهوم 1191الباردة" فً تشرٌن األول 

 .مرادفا  لعبارة "سالم ال ٌشبه السالم"، ما ٌعنً نشوء حالة من العداء لكن من دون اندالع صراع مسلّح

 

ة تتطابق مع هذا الوصؾ الٌوم. قد ال تسعى بكٌن إلى الهٌمنة ٌبدو أن المنافسة بٌن الصٌن والوالٌات المتحد

على العالم أو استبصال الدٌموقراطٌة أو تدمٌر الرأسمالٌة، لكنها تحاول اكتساب شرعٌة دولٌة لنموذج 

"االشتراكٌة ذات الخصابص الصٌنٌة". كذلك، تسعى الصٌن إلى زٌادة ثرواتها وقوتها ونفوذها نسبة  إلى 

الوالٌات المتحدة لطالما اعُتِبرت المعٌار العالمً للثروة والقوة والنفوذ. تظن بكٌن أن واشنطن  واشنطن، ألن

تبّنت سٌاسة احتواء حقٌقٌة لمقاومة زٌادة النفوذ الصٌنً. هذا ما ٌدفع القادة الصٌنٌٌن إلى إضعاؾ قدرة 

ة الصٌنٌون استؽالل الشرخ الوالٌات المتحدة على كبح الطموحات الصٌنٌة. فً ؼضون ذلك، ٌرٌد القاد

 .القابم بٌن الوالٌات المتحدة ودول أخرى كً ال تتعاون هذه األخٌرة مع واشنطن

 

ٌزداد الوضع سوءا  بسبب ؼٌاب أي شكل من التعاطؾ االستراتٌجً فً المعسكَرٌن. ٌبدو أن بكٌن 

لتحركات المرتقبة. وواشنطن تعجزان عن فهم وجهة نظر الطرؾ اآلخر أو توقّع ردود األفعال على ا

اّتضحت هذه الحقٌقة فً التبادالت الدٌبلوماسٌة األخٌرة حٌث تكلم كل فرٌق عن مواضٌع مختلفة وهاجم 
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كالم الطرؾ اآلخر. من الطبٌعً أن ٌإجج ؼٌاب التفاهم والثقة المتبادلة المعضلة األمنٌة الكامنة وٌدفع كل 

 .ٌة لدى الطرؾ اآلخرطرؾ إلى إساءة فهم الدوافع والنواٌا االستراتٌج

 

ٌتفاقم هذا الشرخ بدرجة إضافٌة ألن كل طرؾ مقتنع على ما ٌبدو بؤنه متفّوق فً هذه المنافسة. أكدت 

واشنطن على أنها ستتعامل مع الصٌن "من موقع قوة"، ورفض القادة الصٌنٌون من جهتهم هذا الموقؾ 

. كذلك، ٌبدو أن بكٌن مقتنعة بؤن الصعود الصٌنً و التراجع األمٌركً وصال إلى نقطة مفصلٌة، صراحة 

حٌث أصبحت الصٌن اآلن فً وضٍع ٌسمح لها بمقاومة الضؽوط األمٌركٌة وفرض شروطها الخاصة فً 

 .هذه العالقة. بعبارة أخرى، من الواضح أن الطرَفٌن ٌبالؽان فً تقدٌر قوتهما وٌستخفان بنقاط ضعفهما

 

ٌُعتبر الطرفان ضعٌَفٌن  فً العمق. وراء التبجح الظاهري، ٌواجه المعسكران ذلك الضعؾ كالهما مخطا! 

داخلٌا  بطرٍق تزٌد احتمال اندالع حرب باردة حقٌقٌة بٌنهما )بحسب تعرٌؾ أوروٌل(. كما أن الوضع 

السٌاسً المحلً فً الوالٌات المتحدة والصٌن ٌدفع البلَدٌن نحو مقاربة صدامٌة "ال ؼالـب فٌها وال 

 ."مؽلوب

 

جانب األمٌركً، ٌنجم جزء من القناعة القابلة إن الصٌن تطرح تهدٌدا  مشابها  للخطر السوفٌاتً على على ال

الوالٌات المتحدة عن االختالالت السٌاسٌة واالنقسامات والضابقة االقتصادٌة التً بدأت تتطور منذ أكثر من 

أزمة كورونا. كما كان متوقعا ، أدت عشر سنوات، لكنها تفاقمت نتٌجة تداعٌات عهد الربٌس دونالد ترامب و

هذه الظروؾ إلى نشوء شكٍل من الهشاشة الوطنٌة التً أنتجت بدورها مفاهٌم مبالؽا  فٌها عن التهدٌدات 

الخارجٌة، ال سٌما تلك المرتبطة بالصٌن. باإلضافة إلى لوم الممارسات التجارٌة الصٌنٌة على االنتكاسات 

اد األمٌركً، ُتعتبر العملٌات الصٌنٌة الخارجٌة المإثرة تهدٌدا  على أو زٌادة نقاط الضعؾ فً االقتص

الدٌموقراطٌة األمٌركٌة، وتطرح مساحة تلك العملٌات وقدراتها السٌبرانٌة خطرا  على األمن األمٌركً. 

الػ تشّكل هذه التكتٌكات واألدوات الصٌنٌة تحدٌات حقٌقٌة وجوهرٌة بالنسبة إلى الوالٌات المتحدة، لكن ٌب

 .الكثٌرون فً تقدٌر المخاطر التً تطرحها على أسلوب الحٌاة األمٌركً

 

فً مطلق األحوال، ٌبدو أن إدارة باٌدن تعجز عن طرح تقٌٌم حٌادي ومبنً على التجارب واألدلة لتحلٌل 

بار التحدٌات التً تطرحها الصٌن ألن هذا النهج قد ٌدفع الجمهورٌٌن، وحتى بعض الدٌموقراطٌٌن، إلى اعت

هذه اإلدارة األمٌركٌة متساهلة مع تهدٌدات الصٌن. كذلك، ٌبدو االنقسام الحزبً متكافبا  ومتوازنا  على نحو 

دقٌق وسط الرأي العام والكونؽرس معا  لدرجة أال ٌمٌل باٌدن أو أي ربٌس جمهوري محتمل إلى المجازفة 

وقؾ أصال  فً عجز باٌدن أو عدم استعداده بمنح الحزب المعاِرض هذا النوع من األفضلٌة. اّتضح هذا الم
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للتراجع عن جزء من مواقؾ ترامب المبالػ فٌها حول الصٌن. ولهذه األسباب أٌضا ، لن ٌمٌل باٌدن إلى 

االعتراؾ صراحة  بالتراجع االستراتٌجً النسبً للوالٌات المتحدة )وتداعٌات االضطرابات المحلٌة على 

االعتراؾ ٌفرض تواصال  بّناء  مع الصٌن. بل إنه أصّر على شعار  مصداقٌة البلد خارجٌا ( ألن هذا

"الوالٌات المتحدة عادت إلى الساحة"، وأّكد على المنافسة اإلٌدٌولوجٌة مع الصٌن لالختٌار بٌن 

 .الدٌموقراطٌة واالستبداد وعلى أهمٌة منافسة بكٌن بدل التعاون معها

 

القابلة إن الوالٌات المتحدة تطرح تهدٌدا  وجودٌا  على الصٌن  على الجانب الصٌنً، ٌستند جزء من القناعة

إلى مواقؾ سٌاسٌة أمٌركٌة أٌدت على مر السنٌن تؽٌٌر النظام فً بكٌن، صراحة  أو ضمنا . أدت هذه 

المواقؾ إلى ترسٌخ المخاوؾ المشروعة لدى قادة الحزب الشٌوعً الصٌنً، ال سٌما تلك المرتبطة بتوّسع 

المحلٌة بتحرٌٍض من جهات خارجٌة. لكن تنجم اآلراء السلبٌة التً ٌحملها الرأي العام االضطرابات 

الصٌنً تجاه الوالٌات المتحدة أٌضا  عن تارٌخ حافل باالنتهاكات األجنبٌة للسٌادة الصٌنٌة، حٌث أدت 

ؤثٌر التحركات الوالٌات المتحدة دورا  مإثرا  منذ حقبٍة تسبق عهد الحزب الشٌوعً الصٌنً، وال ننسى ت

األمٌركٌة الدولٌة المتؽطرسة فً العقود األخٌرة. ال تكّؾ الحمالت الدعابٌة التً ٌطلقها الحزب الشٌوعً 

 .الصٌنً عن استعمال هذه المفاهٌم لصالحه، لكنها تحمل جزءا  من الحقابق التارٌخٌة

 

زب الشٌوعً الصٌنً إلى فً ظل هذه الظروؾ، لن ٌمٌل الربٌس شً جٌن بٌنػ وزمالإه فً قٌادة الح

ٌّفٌة تجاه الوالٌات المتحدة. هم لن ٌتحّملوا أن ٌعتبرهم الشعب الصٌنً متساهلٌن مع  إطالق مقاربة تك

التهدٌدات األمٌركٌة. كذلك، لن ٌتخلى هإالء القادة عن صعود الصٌن وسعٌها إلى اكتساب مكانة عالمٌة 

سنة. ٌظن الصٌنٌون أن الوقت حان كً تفرض الصٌن  110ونفوذ دولً ألن هذا الشرط كان أساسٌا  طوال 

نفسها كقوة عظمى ولن ٌسمحوا للوالٌات المتحدة بمنعهم من تحقٌق هذا الهدؾ. اّتضحت هذه العقلٌة فً 

دٌبلوماسٌة "الذبب المحارب" الصٌنٌة، وبرزت خصابصها بشكٍل أساسً فً دٌبلوماسٌة البلد المحورٌة 

صٌنٌٌن آخرٌن وكتاباتهم عن تقّدم الصٌن وتحّولها إلى محور شإون العالم، وخطابات شً جٌن بٌنػ وقادة 

 .بما ٌتماشى مع ثرواتها وقوتها فً القرن الواحد والعشرٌن

 

تكمن المفارقة فً مٌل الفرٌَقٌن إلى تبّنً مواقؾ تنم عن أعلى درجات الؽطرسة وانعدام األمان بدل اللجوء 

ل مع هذه العالقة الثنابٌة. من الواضح أنهما ٌفضالن منطق "ال ؼالب إلى مقاربة منطقٌة ومدروسة للتعام

وال مؽلوب" واالرتٌاب االستراتٌجً. ٌحمل كل طرؾ مفهوما  مبالؽا  فٌه حول تفّوقه المادي )وحتى 

األخالقً( على الطرؾ اآلخر، ما ٌعٌق أي محاولة تسوٌة فً المسابل المهمة أو أي مقاربة متبادلة وصادقة 

ه طرٌقة التعامل بٌنهما. فً الوقت نفسه، ٌواجه الطرفان تحدٌات داخلٌة شابكة وذاتٌة الصنع: بدأت لتوجٌ
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الدٌموقراطٌة األمٌركٌة تتآكل، وأصبحت "االشتراكٌة ذات الخصابص الصٌنٌة" هشة جدا  على األرجح. مع 

هما أو ُتحّوال األنظار عنهما ذلك، من األسهل على واشنطن وبكٌن على ما ٌبدو أن تتبادال اللوم على مشاكل

على األقل مقابل التركٌز على "التهدٌد" الخارجً المزعوم بدل مواجهة تلك المشاكل وتجاوزها. هذا الوضع 

 .كفٌل بترسٌخ معنى التهدٌدات المبالػ فٌه، ما ٌمنع كل طرؾ من تقٌٌم نفسه وتحسٌن وضعه

 

شؤ منافسة مبنٌة على مبدأ "ال ؼالب وال مؽلوب" ظاهرٌا  ما هً النتابج المتوقعة من هذا الوضع إذا ؟ قد تن

سعٌا  وراء الثروات والنفوذ بٌن أكبر قوَتٌن فً العالم حٌث تتعارض األنظمة السٌاسٌة واالقتصادٌة السابدة 

وٌسعى الطرفان إلى كسب الدعم الدولً لتلك األنظمة. كذلك، تضمن الدٌنامٌات السٌاسٌة الداخلٌة فً البلَدٌن 

ال تجّرب بكٌن أو واشنطن مقاربة تكٌفٌة أو أكثر منطقٌة تجاه الطرؾ اآلخر بما ٌفوق المقاربة الراهنة. أ

ٌُعتبر التفاهم والثقة  ُتعتبر التنازالت محفوفة بالمخاطر دوما  وال ٌمكنها أن تستمر من الناحٌة السٌاسٌة، و

ٌُرّكز الطرفان فً المقام األول على التفوق من  المتبادلة نهجا  عقٌما  أو وهمٌا . لهذا السبب، من المتوقع أن 

الناحٌة االستراتٌجٌة والبنٌوٌة والتنافسٌة. لكنهما سٌبذالن قصارى جهدهما على األقل لتجنب اندالع أي 

صراع عسكري مباشر ألنهما ٌدركان التكالٌؾ الكارثٌة المحتملة لهذا الصراع، وال ٌثق أيٌّ منهما بقدرته 

 .صرعلى تحقٌق الن

 

 

Violence accelerates Lebanon’s descent into state failure - David Gardner – 

Financial Times - 20/10/2021 

Last week’s street fighting in Beirut was not just the deadliest violence in the 

Lebanese capital for more than a decade. It is part of a battle waged by Hizbollah, 

the Iran-backed politico-military force, and its allies to ensure the judicial 

investigation into the August 2020 explosion in Beirut goes nowhere. If they get 

their way and extinguish this last flicker of the rule of law, Lebanon will be well on 

the way to becoming an Iranian protectorate on the Mediterranean. 

 

 

The tensions recall the international tribunal that investigated the 2005 

assassination of former premier Rafiq Hariri. Last summer, 15 years after the 

crime and an estimated $1bn in costs, that court convicted one Hizbollah member 
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in absentia but left intact the culture of impunity lasting since the end of the 

1975-90 civil war. Many of those with knowledge of the Hariri plot met violent 

ends. The Shia paramilitaries and their network of enablers intend to block the 

latest inquiry, too. 

 

 

The Shia movement, a state-above-the-state, is determined not to take the blame 

for last year’s disaster, one of the biggest non-nuclear explosions in history. For 

sure, every sectarian powerbroker in Lebanon has brushed off responsibility for 

the storage of a stockpile of combustible ammonium nitrate at the port. Yet 

Hizbollah militants tried immediately to seal the blast site, a warehouse to which 

access had been limited. 

 

 

The conflict over the port investigation is accelerating the collapse of a country 

already hurtling towards state failure. That process took an ominous turn with the 

murder of Hariri, the Sunni prime minister who rebuilt postwar Lebanon. His 

death removed a roadblock to the Shia corridor Iran and its proxies have carved 

through Iraq, Syria and Lebanon. 

 

 

Hassan Nasrallah, leader of the Shia Islamists, complained last week that Tareq 

Bitar, the judge investigating the port blast, was biased and would have to go, just 

as his predecessor, Fadi Sawan, was removed after political pressure. Both tried 

to subpoena and in two cases arrest leading politicians and securocrats, many 

linked to Hizbollah. Then Hizbollah and Amal, a Shia militia turned party led by 

Nabih Berri, the Speaker of parliament, staged a show of strength outside the 

palace of justice. 
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This is just inside the staunchly Christian district of Ain al-Remeneh, but bordering 

a mainly Shia area, along an old civil war frontline. Shia leaders say snipers from 

the Lebanese Forces (LF) — a Maronite Christian militia from the civil war, now an 

opposition party — opened fire, killing seven Shia. The picture is still unclear but 

witnesses say Shia activists pushed into Christian side-streets, shouting “Shia! 

Shia!”, a chant with which they mark out new territory, and vandalising cars and 

shops. Shia fighters emerged with assault rifles and rocket-propelled grenades. 

 

 

The last time there was fighting this bad was in 2008, when Hizbollah over-ran 

Sunni areas of west Beirut, after which the government withdrew a decree to take 

over the movement’s dedicated telecoms network. Shia attempts to encroach on 

Sunni territory at Khalde south of Beirut led to clashes this year and last, 

and attacks on a Hizbollah wedding and funeral. Meanwhile, the port blast, which 

devastated the Christian heart of Beirut, has snapped the patience of many 

Christians and encouraged their leaders to jostle for position ahead of elections 

next year. 

 

 

Since 2016 Hizbollah has had a Christian ally in the presidency, former army chief 

Michel Aoun, and since 2018 a parliamentary majority alongside Amal and the 

Free Patriotic Movement (FPM), the biggest Christian party, led by the general’s 

son-in-law, Gebran Bassil. With feelings running high after the port disaster, Samir 

Geagea, the LF’s chief, is trying to undermine the FPM by contesting 

encroachment by Aoun’s Hizbollah allies. 

 

 

 

Given the meltdown of Lebanon’s economy and society, this manoeuvring is a bit 

like rooting for truffles in a swamp. But it may be working. Aoun has backed judge 
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Bitar while Bassil, targeted by US sanctions, denounced Geagea and the LF as 

criminals. 

 

 

In a speech on Monday, Nasrallah reminded everyone of the power of his forces. 

He claims they number 100,000 fighters — bigger than Lebanon’s army. Whether 

or not that is a boast, they have been blooded by decades of fighting. More 

chilling was his implicit warning that Christians might be risking their survival. 

“The biggest threat for the Christian presence in Lebanon is the Lebanese Forces 

party and its head,” Nasrallah said. 

 

 

After the exodus over the past two decades of Christians from Iraq and Syria, that 

is not to be taken lightly. 

 

 

 

Iranians say ‘I do’ to state-sanctioned online romance - Financial Times - 

24/9/2021 

 

Ali, a devout Shia Muslim, went online to find a woman “not ugly nor beautiful” 

but religious with a university degree. Sara applied for a man “not short nor tall; 

not thin nor fat” but with a masters degree and an average income. Two months 

after they were introduced to each other, they got married, one of 3,700 couples 

in Iran to have found lasting love through Tebyan, a state-affiliated website that 

encourages marriage. In July, amid growing official concern about falling marriage 

rates, Tebyan launched Hamdam, an app. “Hamdam is a child of its time,” said 

Mohammad Bagher Ghalibaf, Speaker of the parliament who attended its launch, 

a sign of official backing for the site and its philosophy of encouraging traditional 
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marriage via modern means. Online dating apps, including Tinder and Bumble, are 

widely available in Iran but Hamdam and Tebyan are free, rely on a volunteer 

matchmaking service and can be seen as a policy tool for a regime that fears the 

encroachment of western morals. In its first two months, 170,000 people have 

signed up via the app. Official figures show that the number of marriages that 

take place every year in Iran has fallen by more than a third over the past decade, 

while the number of divorces has risen by a quarter. Over the same period, the 

number of live births has declined by a fifth.  

During a June election campaign, he recalled asking “young people once why they 

didn’t get married? They said ‘With what housing?’ and ‘With which job?’” This 

week, Iran’s vice-president for women and family affairs, Ensieh KhazAli, 

underlined official concern about falling marriage rates. “We have to help young 

people get married when they are at their most fertile age,” she said. In reality, 

many people in the Islamic republic, whose regime swept to power in 1979 

promising a return to more traditional values, increasingly desire freedoms they 

see elsewhere. Authorities often have little choice but to turn a blind eye to 

people’s private relationships, choosing not to intervene in “white marriages”, 

where unmarried people live together. “Children no longer see life through their 

parents’ eyes and question principles like marrying one person for life,” said Alieh 

Shekarbeigi, a sociologist. While most Iranian families still favour traditional 

values such as early marriage, so-called modern families, focused on education 

and independence, “have doubled in number and are on a sharp rise”, she said. 

Cultural divides clearly exist, say analysts. Leaders of Friday prayers in the cities of 

Karaj and Yazd this month expressed regret that women preferred pets to 

children. Iran’s supreme leader Ayatollah Ali Khamenei has labelled internet 

usage as “unruly”. “Iranians are now confused about how to identify themselves: 

with Iranian nationalism? Shiism? Tradition? Or their desire for western lifestyle?” 

said one sociopolitical analyst. “Who are the role models? Clergy? Or celebrities, 

each of whom have millions of followers on Instagram?” Recommended News in-

depthIran Raisi vows to restore ‘trust’ with disillusioned Iranian public Komeil 

Khojasteh, director of the Tebyan Institute which is behind the website and app, 

said the internet can be used to encourage more traditional lifestyles. His aim is 

for 2m of the country’s unmarried people to sign up to Hamdam. “Society has 

become modern which needs a new approach so that it does not threaten our 

deep-rooted characteristics of identity,” he said. “In the modern world, the family 
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institution has been weakened.” Those who sign up to Tebyan come from a wide 

range of backgrounds, said Sara, who did not want her real name to be published. 

“I saw modern women filling up forms at the website and men who held PhDs,” 

she said. “There even was one genius who came with bodyguards as he was a 

designer of fighter jets and helicopters.” Sara and Ali knew little about each other 

when they first met in the presence of their parents. “I was told: she is 94 years 

old, is an urban woman, holds a masters and her parents are teachers. I was not 

told how she looked,” said Ali. Sara had requested a man of Persian ethnicity; 

between 170cm and 182cm tall. She stipulated no ponytails and said a good 

temper was essential. Ali qualified. Volunteer social workers at Tebyan monitored 

their initial meetings, including working successfully as mediators in negotiations 

over the dowry. Happily settled in married life, Sara and Ali say they have 

concerns about their future. “We’d like to have kids but are not confident about 

our future and the economic situation,” said Sara. But for Ali “despite all 

challenges, marriage is the best decision”. 

 

Autocracy has filled the ideological vacuum in the Middle East - Financial Times - 

28/9/2021 

Kais Saied, a professor of constitutional law, is an unlikely man of providence or 

saviour of his country. Yet Tunisia’s president has shoved aside the post-

revolutionary and democratic constitution of 2014 to govern by decree. After 

dismissing the prime minister and parliament in July, this stickler for legal nicety 

last week moved emphatically towards one-man rule. Tunisia - the one country 

that kept aloft some of the soaring hopes of the so-called Arab spring of uprisings 

across the region triggered by the toppling of Zine el-Abidine Ben Ali’s 

dictatorship in 2011 - looks to have crash-landed. Enraged by a bickering and 

corrupt political class too incompetent to resolve a fiscal and debt crisis that is 

sinking the economy and spreading poverty and unemployment, Tunisians 

elected Saied as president in a 2019 landslide seen as an indictment of their elites. 

Many, polls say a majority, greeted his July power-grab as a welcome new broom. 

Even Ennahda, the once powerful Islamist party and largest force in parliament, 

has split because of dissent with a leadership that both dithers and overreaches. 

A social conservative with firm conviction that he knows what is best for his 

people, Saied has predictably attracted backing from Saudi Arabia and the United 
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Arab Emirates as well as Egypt. The absolutist Gulf dynasties, along with Abdel 

Fattah el-Sisi, the former army chief ruling Egypt since a then-popular 2013 coup 

against the elected Muslim Brotherhood government, see Saied as a welcome 

addition to their anti-Islamist front. The US and Europeans have urged Saied to 

return to democratic norms, along a scale from mild rebuke to a slap on the wrist. 

This reticence is part of a re-emergence of the fatal western attraction to Arab 

autocrats — a preference for trusty despots rather than dodgy democrats, 

especially as a bulwark against political Islam. US president Joe Biden, after 

withdrawing from Afghanistan’s 92-year war, may well pull back from America’s 

positions in Syria and Iraq, if not from the Gulf. President Emmanuel Macron 

doesn’t only support Saied and Sisi. France has backed strongmen like Khalifa 

Haftar, the Libyan warlord. The west is leaving an ideological vacuum across the 

wider Middle East at a time when it is perceived as unreliable by democrats and 

despots alike. Russia and China are quite open about their preferences for 

autocracy but America and the Europeans are seen as hypocrites, hawking their 

hardware behind hollow nostrums, hoping they can manage the Middle East’s 

episodic crises. Conniving in the survival of tyranny abets jihadism and spurs the 

migration that foments populist extremism in the west. Most people in the Arab 

world want change that gives them security and fulfilling lives and livelihoods. 

Depriving them of rights is not the way to achieve this. It is particularly haunting 

that Tunisia, which unlike, say, Syria, had nurtured vibrant institutions such as 

trade unions and gradually reformed to provide quality education, should 

succumb to failures of governance. While the attraction of liberal democracy has 

dimmed and populists are testing the rule of law to destruction from Brasília to 

Budapest - not to mention Washington - rulers across the wider Middle East are 

reaching for alternative narratives to legitimise their autocracy. Their populism 

often takes the form of resurgent nationalism and reclaiming past civilisational 

and cultural glories. Most obviously, the Iranian theocracy’s construction of a 

paramilitary axis across the Levant through Iraq and Syria to Lebanon, and down 

into Yemen and the Gulf, is widely felt as a Shia Muslim incursion by new Persian 

imperialists who condescend culturally to their neighbours. Saudi Arabia, Iran’s 

Sunni Arab arch-rival, emphasises its role as the birthplace of Islam and custodian 

of its holiest sites at Mecca and Medina, the closest modern equivalent to the 

historic Muslim caliphate. Turkey, which abolished the last caliphate a century 

ago, under the Islamist populism of Recep Tayyip Erdogan has long made neo-
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Ottoman irredentist claims to past holdings in Iraq and Syria, and elaborated a 

doctrine of the “blue homeland” (“mavi vatan”) that stakes huge maritime claims 

from the Black Sea to the Aegean and East Mediterranean. Egypt, for its part, is 

harking back to the pharaohs to assert itself as what Mohammed Soliman at 

Washington’s Middle East Institute calls a “civilisation state”, likening it to Russia, 

China, India or Turkey. All of these rulers are asserting a historic sense of destiny 

and entitlement that western outsiders interrupted. But in the more sordid 

present they are seeking to mask autocracy and endow it with a new legitimacy 

that now seems to have spread to Tunisia, former cradle of democratic hope. The 

chain of Arab upheavals that began there in 2011 may have failed to banish 

tyranny, but certainly revealed the hollowness of some Arab dictatorships and the 

brittleness of others. It was briefly axiomatic, moreover, that Arab despotism, far 

from being an effective barrier to Islamism, is an assembly line for manufacturing 

jihadi extremists. That is unlikely to change.     


