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  خلف عباس – االرض ملح

 االوسط؟ الشرق منطقة على افغانستان فً الفاشلة االمٌركٌة المغامرة تأثٌر ما

 المتحدة الوالٌات ان ٌخبرنا والتارٌخ. المستقبل ٌخببه ما توقع فً خبرة ٌكتسب التارٌخ قراءة ٌحسن من

 للعدٌد جدٌدة خرابط وترسم االحالؾ تقٌم ، الحر العالم سٌدة اصبحت ، الثانٌة العالمٌة الحرب فً المنتصرة

 ولكنها. الشٌوعً المعسكر مع الباردة حربها وفً ، اوروبا فً كبرى نجاحات حققت وقد. العالم دول من

 .العالم من اخرى مناطق فً اخفقت

 رعاٌتها، تحت الكورٌة الجزٌرة شبه توحٌد فً وفشلت ، الكورٌة االزمة فً حلفاإها ومعها تدخلت

 وشمالٌة المتحدة للوالٌات موالٌة جنوبٌة: كورٌتٌن الى الجزٌرة شبه تقسٌم بحل وقبلت للواقع ورضخت

 .الٌوم الى حاله على الوضع ٌزال وال ، الشٌوعً للمعسكر تابعة

 فً ومعنوٌا ، ومادٌا   بشرٌا   علٌها الكلفة بالؽة ضروس حرب فً انؽمست الماضً، القرن ستٌنات وفً

 نصرا   منه" منه هوشى" لٌسجل للفٌٌتنامٌٌن، مآس مخلّفة خاببة تنسحب ان ،6731 سنة واضطرت فٌٌتنام

 .الشٌوعً للمعسكر مبٌنا  

 هذا من السوفٌات اخراج فً ونجحت ، هناك االسالمٌة االصولٌة بداٌة شجعت ، افؽانستان فً االمر وكذلك

 فً  افؽانستان على سٌطرت التً طالبان حركة وحلٌفتها القاعدة تنظٌم مخاطر تصاعد مع انها ؼٌر. البلد

 الدامٌة، االرهابٌة نٌوٌورك جرٌمة فً 0226 سبتمبر – اٌلول 66 فً ذروتها بلؽت والتً ، التسعٌنات

 ولكن. هناك لها تابعا   نظاما   واقامت وطالبان، القاعدة ضد ضروس حرب الى االمٌركٌة االدارة اندفعت

 الٌوم هً وها.  االطلسً حلؾ من حلفاإها الحرب هذه فً وشاركها تواصلت، والخسابر استمر النزاع

 التً  طالبان لحركة سابؽة لقمة شعبه تاركٌن  العبثٌة،  الحرب انهكته الذي البلد هذا من  ٌهربون وحلفاإها

 .معدودة اٌام فً افؽانسان على سٌطرتها استعادت

 مستقبل حول ، االوسط الشرق بلدان مختلؾ فً االسبلة من العدٌد ٌطرح افؽانستان فً االمور الٌه آلت ما

 زلنا ال: بالخٌر  تبشر ال الوقابع ، االمٌركٌة االدارات مع دولها من العدٌد تجارب ضوء فعلى.  المنطقة هذه

 ، السلطة الشٌعة االسالمٌٌن بتسلم وقبلوا ، لهم حلٌؾ اكبر اٌران شاه عن االمٌركٌون تخلى كٌؾ جٌدا   نتذكر

 الشٌعٌة للمٌلٌشٌات واتاحوا العراق اجتاحوا كٌؾ اٌضا   جٌدا نتذكر كما. اٌران فً االسالمٌة الدولة واقامة

 .العراق مقدرات على تسٌطر ان ، إلٌران الموالٌة العراقٌة

 لبشار واتاحوا ، سنوات عشر منذ سورٌا وتشهده شهدته مما مواقفها فً االمٌركٌة االدارة تردد نتذكر كما

 ٌشكل الحكم هذا بؤن معرفتهم رؼم ، شعبه نصؾ تشرٌد بعد البلد هذا حكم فً ٌستمر ان اٌران حلٌؾ االسد

 .ودمشق بؽداد فً مرورا   بٌروت، – طهران محور إلقامة الضرورٌة الوصل حلقة

 رؼم اسرابٌل امن هو االمٌركٌٌن فعال   ٌهم ما ان االوسط الشرق قضاٌا تطورات فً الوقابع تثبت

 الدابرة المفاوضات نجحت حال وفً. معها للتطبٌع العربٌة الحكومات على والضؽط وعدوانٌتها، عنصرٌتها

 فمن ، االقلٌمٌة مشارٌعهم من اسرابٌل بتحٌٌدهم االٌرانٌٌن بإقناع ، االٌرانً النظام مع والعلن السر فً
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 واتاحة ، لهم بالنسبة اهمٌته بترولها فقد ان بعد ، االوسط الشرق منطقة من االمٌركٌٌن انسحاب االرجح

 كما ، وحدها مصٌرها لمواجهة البلدان هذه شعوب وترك ،" اٌرانً" اوسط شرق إلقامة لالٌرانٌٌن الفرصة

 . الٌوم االفؽانً الشعب حال هً

 

 سعٌد الؽز –: لبنان ... بلد الالءات المتناقضة مع االحداث

 ٌا لبنانً نٌالك ، بمنظومة حكامك، على جهنم وصلوك، وقالولك "دّبر حالك"!!

وتثٌر القرؾ فً لبنان الٌوم بات مكبال  بالالءات. الءات معٌشٌة تقض مضاجع اللبنانٌٌن ، وتصدمهم 

نفوسهم ، والؽضب على جمٌع الذٌن اوصلوهم الى هذا الدرك من االنهٌار. الشعار الٌومً الذي ٌواجه 

اللبنانً كل ٌوم ، دبر حالك بما تستطٌع الحصول علٌه لالستمرار فً العٌش ، ولو من قلة الموت ، او 

ب على الجمٌع . ٌواجه اللبنانً صباح التحول الى العنؾ والدخول فً فوضى مروعة ؼٌر محسوبة  العواق

كل ٌوم بهذه الالءات: ال كهرباء، ال بنزٌن ، ال مازوت ، ال ؼاز ، ال خبز ، ال دواء ، ال عمل ، ال مدخول، 

ال قدرة على تامٌن لقمة العٌش ، ال قدرة على االستشفاء ومواجهة المرض، ووباء كورونا ، االمن متفلّت 

منٌة والعسكرٌة من جهود لضبطه ، بسبب العراقٌل التً تضعها فً وجهها قوى رؼم ما تقوم به القوى اال

االمر الواقع ، وخاصة فً مجال وقؾ التهرٌب عبر الحدود. وال قضاء مستقل لتدخالت ارباب السلطة 

 وجعله استنسابٌا ، بعٌدا  عن تحقٌق العدالة.

فساد ، ونهب المال العالم والفشل فً ادارة وفً المقابل على مستوى ارباب السلطة ، الجمٌع ٌتكلم عن ال

شإون البالد وضرورة المحاسبة والمساءلة والمعاقبة ، والتحقٌق الجنابً... ولكن فً الوقابع: ال ربٌس 

الدولة ٌعتبر نفسه مسإوال ، وال دولة رإساء الحكومات ، وال رباسة المجلس النٌابً ، وال الوزراء وال 

مختلؾ الوزارات واالدارات والمإسسات العامة. وكذلك ال ارباب  المإسسات  النواب ، وال الموظفون فً

الخاصة وعلى رأسها البنك المركزي وادارات المصارؾ. وال ارباب الصناعة والتجارة والخدمات. الجمٌع 

ٌقول: انا ؼٌر مسإول ، االخرون مسإولون ، وهذا ترجمته : ال احد مسإول ، ولذلك ال محاسبة على فاسد 

او فاشل او مرتكب او ناهب او متالعب مضارب على العملة الوطنٌة او باالسعار او باحتكار المواد او 

 تهرٌبها الى بلدان الجوار ، وحرمان اللبنانً منها.

فً مواجهة هذه الالءات او تلك ، نوع ثالث من الالءات مطلوب من اللبنانٌٌن رفعها فً وجه ارباب السلطة 

مواقعهم ومستوٌاتهم : ال سكوت عن الفساد والمفسدٌن ، ال سكوت عن الفاشلٌن  والحكم على اختالؾ

والمقصرٌن ، ال سكوت عن ناهبً المال العام ، ال سكوت عن مهرب االموال ، ال سكوت عن المضاربٌن 

ن على العملة الوطنٌة . ال سكوت عن المتطاولٌن والمكابرٌن ضد القضاء والعدالة ، ال سكوت عن المحتكرٌ

والمتالعبٌن باالسعار  ومهربً المحروقات والدواء والؽذاء الى خارج لبنان وحرمان اللبنانً من القدرة 

على تؤمٌن احتٌاجاته المعٌشٌة والصحٌة والتعلٌمٌة والتشؽٌلٌة، وال سكوت عن السٌاسٌٌن الذٌن اوصلوا 

 البالد الى هذا االنهٌار ؼٌر المسبوق.
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ور على حكامه ألسباب اقل بكثٌر مما ٌعانٌه الٌوم ، فما بال هذا اللبنانً الساكت كان اللبنانً عبر تارٌخه ٌث

والخاضع والذلٌل فً طوابٌر الحصول على ما هو حق طبٌعً له للعٌش بكرامة ، ماذا ٌنتظر لٌثور على 

 من اوصله الى هذه المعاناة الوجودٌة ؟

رٌة والطابفٌة والعابلٌة والمناطقٌة ، واالنطالق المطلوب لتحقٌق ذلك تجاوز االرتباطات الحزبٌة والممحو

من قواعد وطنٌة مدنٌة علمانٌة ، وحدها توّحد وتحمً وتكفل التقدم وتحقٌق العٌش الكرٌم للجمٌع بالعدل 

 والمساواة وتكافإ الفرص.

 

ٌّة: مقال سٌاسً ٌّرت قواعد اللعبة السٌاس ٌّس - !إعادة تشكٌل الدولة الحدٌثة: تؽ  رامً الر

 

ٌّرت طبٌعة  مع ٌّة، تؽ ٌّة أو التقلٌد دخول عدٍد من الالعبٌن السٌاسٌٌن والعسكرٌٌن من خارج نادي الدول القوم

ٌّة، وتبّدلت بشكل جذري أشكال الصراع، وإتخّذت النزاعات منعطفاٍت جدٌدة ال تقل خطورة  العالقات الدول

ٌّة، ال بل إنها قد تضاهٌها فً إتساع رقعتها ٌّة عن الحروب الكالسٌك  .ونتابجها ومفاعلٌها السلب

ٌّة أو الشرق األوسط بمعزل عن هذا التطور الدراماتٌكً، ال بل           بطٌبعة الحال، لٌست المنطقة العرب

ٌّة التً تعٌد تشكٌل المنطقة وفق عناصر ومعطٌاٍت جدٌدة ووفق  هو فً صمٌم هذه التحوالت االستراتٌج

ٌّة ومرتكزها موازٌن قوى مؽاٌرة عن الحقبات  ٌّة أساس العالقات الدول السابقة التً كانت تشكل الدول الوطن

 .األساسً

ٌّة شهدت إستٌالد العشرات من تلك المنظمات التً تتصؾ           إستطرادا ، ٌمكن القول بؤن المنطقة العرب

ٌّة الخطٌرة. إّنها منظمات ؼالبا  ما تكون مسلحة وتمتلك  ٌّة قد تفوق بعدٍد من العناصر التكوٌن قدراٍت عسكر

ٌّات الدول التً ُولدت وترعرت ونمت فٌها. إن طؽٌان العامل األمنً والعسكري على عمل هذه  إمكان

ٌّة للدول التً تنشط فٌها حٌث من المفترض أن تمارس الحكومات  ٌُشكل خرقا  للسٌادة الوطن المنظمات 

ٌّا  وظٌفة إحتكار السالح وحماٌة ٌّة حصر  .الحدود والدفاع عن األراضً والهٌبات الرسم

كما أّنها هً منظمات تدٌن بالوالء إلى أنظمة ومحاور لها أجنداتها الخاصة، وهً ال تخفً ذلك، بل تجاهر 

به وتسعى إلى إشهاره فً إطار إعتزازها بهذا الوالء حتى ولو كان على طرفً نقٌض مع سٌاسات الدول 

ا . بال ٌّ ٌّا  ونظر تالً، فإن أي والءاٍت عابرة للحدود من شؤن تقوٌض لٌس فقط السٌادة التً تنتمً إلٌها جؽراف

ٌّة والتنّوع ٌّز بالتعدد ٌّما فً الدول التً تتم ٌّة، إنما أٌضا  النسٌج المجتمعً الدقٌق ال س  .الوطن

صحٌٌح أن المد القومً وحركات التحرر الوطنً ومبدأ حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها التً إزدهرت فً 

والستٌنات من القرن الماضً قد تراجعت بفعل نٌل معظم الدول إستقاللها وتخلصها من االحتالل  الخمسٌنات

واالنتداب ومعظم أشكال االستعمار )بإستثناء فلسطٌن(؛ إال أن مستوٌات االنفتاح بٌن الدول وتوفٌر الشروط 

ٌّة إنتقال األفراد والبضابع كانت متفاوتة بٌن القارات  .المالبمة لحر

ا ، بقٌت على حالها فً أمكنة أخرى مثل أفرٌقٌا فً ا ٌّ ٌّة تدرٌج لوقت الذي تساقطت الحدود بٌن الدول األوروب

مثال  التً تواصلت معاناتها فً التراجع والفقر واألمٌة واألوببة وتزاٌدت أطماع الدول الكبرى بمواردها 

ٌّة التً تدافعت فً سبٌل إستؽاللها بمنؤى عن المص ٌّة الثر ٌّة للسكان األصلٌٌنالطبٌع  .الح الفعل



7 
 

ٌّة، فبقٌت أشكال التعاون العربً المشترك دون المستوى المطلوب ودون  أما على صعٌد المنطقة العرب

ٌّة الصرفة، ذلك أن التعاون اإلقتصادي العربً ٌّة ودون تحقٌق المصلحة اإلقتصاد  -توقعات الشعوب العرب

ٌّة  ٌّة، حتى ولو أتى من العربً فٌه مصلحة أكٌدة لألطراؾ العرب ٌّة أو العقابد بمعزل عن الخالفات السٌاس

موقع النقٌض التام للعروبة. إن عناصر التقارب اإلقتصادي كفٌلة بؤن تحقق تقّدما  ملحوظا  إال أن ؼٌاب 

ٌّة لم ٌإد إلى قٌام هذا التعاون فحسب، بل ذهب فً اإلتجاه المعاكس تماما  وهذا نق ٌّة العرب اش اإلرادة السٌاس

 .آخر ٌطول ولٌس موقعه المناسب فً هذه المقالة

ٌّات العامة التً ُتصادر من قبل  ٌّة والحر ٌُضاؾ إلٌها ؼٌاب الدٌمقراط ٌّة هذه،  إن عناصر الضعؾ المركز

ٌّة تحت شعارات زابفة وواهٌة، إنما أّدى وٌإّدي إلى نمو تلك المنظمات على ضفاؾ  األنظمة الدٌكتاتور

ٌّة مست ٌّة كما التراجع االقتصادي وؼٌاب الرإٌة والبرامج الدول المركز ٌّة واالجتماع ؽلة اإلنقسامات السٌاس

ٌّة  .اإلنماب

ٌّة بات ٌنذر بعواقب وخٌمة من  من هنا، فإن إستمرار تلك المنظمات فً التوسع األفقً نحو الساحات العرب

ٌّة( وأن شؤنها أن تإّدي إلى إهتزاز ركابز وُبنى النظام العربً )ولٌس المقصود  هنا طبعا  األنظمة الرسم

ٌّة نحو المنطقة وتنّفذ سٌاساتها وأجنداتها ومخططاتها  ٌُفسح المجال تالٌا  إلى أن تتقّدم الدول ؼٌر العرب

 .ومشارٌعها التً تتناقض بتكوٌنها وتركٌبتها وأهدافها مع الواقع العربً

ة بما ٌتٌح إستعادة التوازن االقلٌمً المفقود ثّمة حاجة ملحة أن ُتعاد صٌاؼة األهداؾ فً المنطقة العربٌّ 

لصالح الدول األخرى التً تؽلؽلت فً نفوذها التوسعً إلى مستوٌات ؼٌر مسبوقة وصارت تملك القدرة 

الكبٌرة على تؽٌٌر موازٌن القوى وإختطاؾ القرار السٌاسً لتلك البلدان من خالل أدواتها وأذرعها وسحبها 

 .التارٌخً والتراثً والجؽرافً والثقافًنحوها بعٌدا  عن مسارها 

لبنان بطبٌعة الحال لٌس بمنؤى عن كل هذه التطورات، ال بل هو فً قلبها وعمقها، وسقوط النموذج اللبنانً 

 !ٌعنً سقوط المنطقة برمتها

 

 د. ؼسان العٌاش – رفع الدعم ال ٌحمً مخزون النقد األجنبً: مقال اقتصادي

ٌهدؾ إلى الحفاظ على االحتٌاط  ”رفع الدعم“األوهام التً ٌجري بٌعها للبنانٌٌن أن ما سّمً أخٌرا  من

أي ما تبّقى لدى مصرؾ لبنان من أموال للمودعٌن بالعمالت األجنبٌة. وواقع الحال أن رفع الدعم  ،اإللزامً

 إنمركزي، كما سنرى، بل ال ٌحمً مخزون العمالت األجنبٌة فً المصرؾ ال ستّتبعبالطرٌقة التً 

ارتفاعات ال سابق لها فً  فً وقت نشهد فٌهإلى االستمرار فً استعمال االحتٌاط،  مضطر المصرؾ

 مستوى األسعار.

أي أن الضرر الوحٌد الجانب الذي كان ٌنحصر باستنزاؾ االحتٌاط سٌصبح ضررا متعّدد الجوانب، 

 . األسعارمع ارتفاع  فٌتزامن قضم مخزون العمالت األجنبٌة

حٌث ٌقول إنه قام بكل ما حٌال األزمة، خطاب ربٌس الجمهورٌة  فحوىومن األمور ؼٌر الواقعٌة أٌضا 

ٌمكنه من إجراءات لوقؾ التدهور، وطرق كل األبواب التً ٌسمح له الدستور بولوجها، لكنه فشل فً 
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خذلوه ولم ٌساعدوه وٌساعدوا تحقٌق ؼاٌته ألن مجلس النّواب وحكومة تصرٌؾ األعمال ومصرؾ لبنان 

فؽالبٌة اللبنانٌون تعتقد  أن ربٌس الجمهورٌة قادر  اللبنانٌٌن فً لجم أزمات المحروقات والؽذاء والدواء.

بمفرده على تحسٌن الشروط االقتصادٌة واالجتماعٌة فً البالد إذا قّدم تنازالت سٌاسٌة محدودة فً موضوع 

 تشكٌل الحكومة.

فً دفاع الربٌس عن موقفه أن مصرؾ لبنان تمّرد على تعلٌماته، بعدما وعد باستمرار والنقطة المركزٌة 

قرار حاكم  كً ٌتزامن رفع الدعم التدرٌجً مع صدور البطاقة التموٌلٌة، "إالّ أنالدعم حتى شهر أٌلول 

 . "وضعمصرؾ لبنان وقَؾ الدعم من دون العودة إلى الحكومة وقبل صدور البطاقة التموٌلٌة، خّرب ال

المصرؾ طٌلة  مثابرةبالعكس، فإن  .خالفا لذلك، فإن تمّرد مصرؾ لبنان، إذا صّح، لٌس هو سبب األزمة

وأحكام  دوره الطبٌعًتؽلٌب أهداؾ الحكومة والمصالح السٌاسٌة لمكّونات النظام على  علىالسنوات السابقة 

إلى فقدان الثقة  تأزمة المحروقات وحسب بل أدّ كن سببا فً انفجار تلم  المثابرة ههذقانون النقد والتسلٌؾ، 

 بنظام االبتمان فً لبنان.

باإلمكان معالجة موضوع سٌاسة الدعم من خالل مقاربات أعمق تتجاوز العالقة بٌن مصرؾ لبنان والسلطة 

  وشعوره أن كّل مإّسسات الدولة رهن أوامره. هذا الربٌس أو ذاك،أو نرجسٌة  ،السٌاسٌة

ٌّق تتبّدى لنا العٌوب الصارخة لنظام الدعم الراهن فً لبنان، فإذا أخرجنا  الموضوع من هذا اإلطار الض

الفبات الفقٌرة فً المجتمع اللبنانً. بل  ٌساند. فهو نظاٌم أعمى ال بالعمالت األجنبٌة القابم على دعم االستٌراد

 م قبل الفقراء وأكثر منهم.إن أؼنى األؼنٌاء فً البلد لدٌهم فرصة االستفادة من منافع هذا النظا

، فإن رفع دعم االستٌراد كما أعلن عنه ال ٌحمً موجودات وفً عودة إلى نقطة البداٌة ،من جهة أخرى

مصرؾ لبنان بالعمالت، ألن المصرؾ بموجب "رفع الدعم" التدرٌجً من اآلن وحتى أٌلول، سٌستمّر فً 

ر أعلى من األسعار المتدّنٌة التً اعتمدت منذ ولكن وفقا لسعر صرؾ للدوال فتح االعتمادات المستندٌة

انفجار األزمة. أي أن مصرؾ لبنان سٌفتح نفس االعتمادات كالسابق، لكنه سٌتقاضى تسدٌدا لها مبالػ أكبر 

 باللٌرات اللبنانٌة، فكٌؾ سٌخّفؾ ذلك من استعمال موجوداته بالعمالت األجنبٌة؟

ّمس التدهور المستمّر فً هذا الرصٌد بسبب الدعم فً من خالل قراءة رصٌد المركزي بالعمالت نتل

السنوات القلٌلة الماضٌة. ففاتورة استٌراد المحروقات وحدها تصل إلى أربعة ملٌارات دوالر، بما فً ذلك 

البنزٌن والمازوت والفٌول والؽازولٌن لمإسسة كهرباء لبنان. وإذا أضفنا إلى ذلك مبلػ استٌراد األدوٌة 

لطبٌة والقمح وسلة وزارة االقتصاد تتراوح فاتورة االستٌراد التً ٌتوالها مصرؾ لبنان بٌن والمستلزمات ا

 ملٌارات دوالر سنوٌا. 7و 6
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ننتظر أن ٌوضح مصرؾ لبنان فً وقت قرٌب كٌؾ ٌإّدي اعتماد أسعار أعلى لصرؾ الدوالر إلى تخفٌؾ 

االعتمادات بمبالػ أكبر باللٌرة ال ٌساعد على  استعمال مخزون النقد األجنبً، ألن االنطباع السابد أن تسدٌد

 الحفاظ على النقد األجنبً.

أما إذا كان الرهان على أن رفع الدعم على هذا النحو ٌإّدي تراجع التهرٌب، فقد ال ٌكون اعتماد أسعار 

ر أعلى سببا كافٌا لتراجع التهرٌب، إلى سورٌا على األقّل. ألن سورٌا تحتاج إلى الدوالرات فً عص

 العقوبات، وهً تحتاج إلى استٌراد حاجاتها من خالل لبنان، مهما كان الثمن.

 

 "نداء الوطن"جرٌدة  –د. عالء ؼانم  –: كٌؾ ٌمكن لهذا البلد الصؽٌر تجاوز ازمته الكبرى دراسة

30/7/2021 

 مدى على ما بلد منها عانى التً األزمات وأخطر أسوأ من لبنان على تمر التً المالٌة األزمة تعتبر

 الفحص أن إال الحاالت، هذه مثل فً طبٌعً أمر العملة قٌمة تراجع أن حٌن فً. الماضٌة 150 الـ السنوات

"( Advisory and Business Company "A&B" )كومبانً بزنس اند ادفٌزري" لشركة الدقٌق

 فً قٌمتها من أقوى تكون أن ٌجب اللبنانٌة للعملة الحقٌقٌة القٌمة وأن فٌه مبالػ السوق فعل رد أن ٌظهر

 .الموازٌة السوق

 

  

 

 The Gold) الذهبً المعٌار هما مختلفتٌن لتقنٌتٌن وفقا   اللبنانٌة اللٌرة بتقٌٌم" A&B" دراسة تقوم

Standard )الشراء سعر وتعادل (Purchasing Price Parity "PPP .)"حالة هو الذهبً المعٌار 

 بدال   الذهب بقٌمة الوطنٌة العملة قٌمة ترتبط حٌث( Board Currency) العملة مجلس أسلوب من محددة

 لتحدٌات ومواجهته كبٌرة بمخاطر االقتصاد مرور حال فً النموذج هذا استخدام ٌفضل. األجنبٌة العملة من

 االحتٌاطٌات وال المركزي البنك فً القانونٌة االحتٌاطٌات الحسبان فً السٌنارٌو هذا ٌؤخذ ال. متوقعة ؼٌر

 بمعنى. الموارد بهذه اللٌرة قٌمة ترتبط ال الطرٌقة وبهذه المصرفً، القطاع فً األجنبٌة بالعمالت األخرى

 وفقا  . المستقبل فً االقتصاد تنمً التً المشارٌع فً أساسً بشكل المبالػ، هذه استثمار إعادة ٌمكن آخر،

 .أمٌركً دوالر لكل 4566 اللبنانٌة للٌرة الفعلٌة القٌمة تبلػ الذهبً، المعٌار لطرٌقة

 

 بتسعٌر ٌقوم الذي وهو للتقٌٌم إضافٌة كؤداة( PPP) الشراء سعر تعادل طرٌقة أٌضا  " A&B" إستخدمت

 الحسبان فً ٌؤخذ أنه أي آخر بلد فً بسعرها مقارنة ما، بلد فً المنتجة السلعة سعر على باالعتماد العملة



10 
 

 وفقا  . بدقة المحلٌة العملة بتسعٌر ٌقوم األجنبً الصرؾ سوق كان إذا ما تحدٌد فً الشرابٌة القوة تعادل

 فً 68 بنسبة أقل هذا. أمٌركً دوالر لكل لبنانٌة لٌرة 5545 قدرها عادلة قٌمة اشتقاق تم ،PPP لتقنٌة

 .الحالً الموازي السوق سعر من المبة

 

 خطة تتبعها أن على ومالٌة اقتصادٌة إجراءات بتطبٌق البدء خالل من إاّل  القٌمة هذه إلى الوصول ٌمكن ال

 .االجراءات هذه أبرز ٌلً ما فً سنعرض. شاملة

 

 القٌمة؟ هذه إلى نصل كٌؾ

 

" A&B" شركة تإمن. األزمة هذه خالل لمساعدتهم الفقٌرة لألسر مالً دعم خطة اعتماد إلى لبنان ٌتجه

 اللبنانً للشعب الشرابٌة القوة تدهور استمرار إلى سٌإدي ألنه المجتمع، وال االقتصاد ٌساعد لن هذا أن بقوة

 تقدٌم من أفضل حال   تعتبر الرواتب زٌادة فإن بالمقابل،. وضعٌؾ جدٌد اقتصادي نموذج إلى البالد وسٌنقل

 قٌمة تقلٌص من الحكومة ستتمكن بٌنما الشرابٌة، قوتهم على الحفاظ على الناس ستساعد ألنها المالً الدعم

 السنة وخالل الرواتب، زٌادة من مباشر بشكل شخص ألؾ 420 حوالى سٌستفٌد. ستتكّبده الذي الدعم

 والتقاعد واألجور الرواتب) اإلجمالٌة التكلفة أن" A&B" تتوقع الرواتب، زٌادة تطبٌق من األولى

 أمٌركً، دوالر ملٌون 561 ٌعادل ما أي لبنانٌة، لٌرة ملٌار 9821 ستكون( الخدمة نهاٌة وتعوٌضات

 فً المالً الدعم تكلفة نصؾ ٌقارب هذا. الواحد للدوالر لٌرة 17500 البالػ الموازٌة السوق سعر حسب

 االقتصاد وسٌبدأ تلقابٌا   الخاص القطاع موظفً ورواتب أجور تتكٌؾ سوؾ. التموٌنٌة البطاقة إقرار حال

 .المتوازن النمو من جدٌدة دورة

 

 سعرا   الحكومة ستطبق. والرسوم الضرابب فً المتوقعة الزٌادة خالل من الرواتب فً الزٌادة تموٌل سٌتم

 على الجمارك احتساب سٌتم. الرسمٌة المعامالت فً أمٌركً دوالر/  لبنانٌة لٌرة 4566 ٌعادل بالدوالر

 من نفسه، الوقت وفً. المعدل لهذا وفقا   األخرى والضرابب المضافة القٌمة وضرٌبة المستوردة المنتجات

 ٌوضح. لالقتصاد كمحفز شهرا   18 لمدة الثلث بمقدار الضرابب معدالت جمٌع تخفٌض ٌتم أن األفضل

 وسٌنتج بل العام القطاع لموظفً الجدٌدة الرواتب لدفع كافٌة ستكون الحكومٌة اإلٌرادات أن المالً نموذجنا

 قٌمة دفع من وسٌتمكنون أعلى دخل على الموظفون سٌحصل نفسه، الوقت فً. ملموس فابض ذلك عن

 تتوقع ،2021 العام من الثانً النصؾ فً التوصٌات هذه تطبٌق تم إذا. والخدمات للمنتجات أعلى اسمٌة

 إلى العام لكامل الضرٌبٌة اإلٌرادات تصل أن" Advisory and Business Company"  شركة

 لٌرة، ملٌار ألؾ 16.5 إلى بها المرتبطة والمصارٌؾ الرواتب تصل بٌنما لبنانٌة، لٌرة ملٌار ألؾ 30.2

 القادمة السنوات فً الفابض هذا سٌرتفع. الحالً العام خالل لٌرة ملٌار ألؾ 13.7 قدره فابض عنه ٌنتج مما
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ٌُستخدم وهو  من جزء سداد أٌضا   للبنان وٌمكن الرأسمالٌة، والنفقات أخرى، تشؽٌلٌة نفقات تموٌل فً س

 .والدولٌة المحلٌة سنداته على الفابدة

 

 خزانة أذون إصدار منها اللبنانٌة، باللٌرة السٌولة إلدارة مالٌة أدوات استخدام إمكانٌة لبنان لدى بالتوازي،

 المحلٌة، والشركات لألفراد المالٌة األوراق هذه بٌع سٌتم(. فقط ٌوما   28 إلى 7 من) قصٌر أجل ذات

 ٌمكن أنه ذلك من واألهم األصول، ببعض األذونات هذه دعم ٌمكن. بهم موثوق وسطاء خالل من أو مباشرة

 الشروط هذه ستقلل. األمر لزم إذا السوداء السوق فً األجنبً الصرؾ سعر فً هابل تؽٌٌر أي من التحوط

 فً تؤخذ الفوابد معدالت كانت إذا خاصة فٌها، االستثمار على والشركات األفراد وتشجع المخاطر من

 باللٌرة السٌولة المتصاص ستستخدم أنها فً المالٌة األدوات هذه أهمٌة تكمن. المحتملة المخاطر االعتبار

 ذلك، إلى باإلضافة. النقود طباعة إلى الحاجة ٌقلل مما الحكومة وإلى المالً القطاع إلى وإعادتها اللبنانٌة

 مما األمٌركً الدوالر إلى تحوٌلها ٌتم ولن السندات هذه فً السوق فً المتوافرة السٌولة بعض استثمار سٌتم

 عوابد تحقٌق أجل من المالٌة األوراق هذه فً االستثمار فً الناس سٌبدأ. الموازٌة السوق فً الطلب ٌقلل

 فً الخزانة أذون على الطلب وسٌبدأ الثقة بناء سٌتم قلٌلة، أسابٌع بعد. قصٌرة زمنٌة فترة فً مرتفعة

 للبنان ٌمكن توازٌا ،. السندات استحقاق فترة وتطول الفابدة أسعار تنخفض أن ٌمكن لذلك ونتٌجة الزٌادة،

 بما والسٌاحة والخدمات المنتجات وصادرات األجنبٌة الحواالت من الصعبة العمالت من احتٌاجاته تؤمٌن

 .الدٌبلوماسٌة والبعثات الٌونٌفٌل فٌها

 

 االقتصاد فً اإلٌجابً التقدم وسٌساعد الصعبة العملة من القانونً باالحتٌاطً االحتفاظ سٌتم علٌه، وبناء  

 إعادة على أكبر قدرة وسٌمتلك قروضه من جزء سداد من لبنان سٌتمكن. إضافٌة احتٌاطٌات بناء على

 االضطرابات انتهت إذا سٌما ال أخرى مرة البالد ٌدخل أن األجنبً لالستثمار ٌمكن. المدفوعات جدولة

 ٌشجع مما اإلنتاجٌة، القطاعات نحو األجنبً االستثمار توجٌه ٌمكن الصحٌح، التخطٌط خالل من. السٌاسٌة

 .المستقبل فً التجاري المٌزان عجز وٌقلل المحلً اإلنتاج

 

 اإلرادة ٌفتقد لكنه القدرة لدٌه لبنان

 

 ال لكن أزمته، تجاوز على القدرة لدٌه لبنان أن Advisory and Business Company شركة تعتقد

. بذلك للقٌام اإلرادة البالد فً القرار صانعً لدى كان إذا إال الفعلٌة قٌمتها إلى تصل أن المحلٌة للعملة ٌمكن

 األجنبٌة العمالت احتٌاطٌات تظهر فسوؾ المطلوبة، التصحٌحات تطبٌق فً القرار صانعو فشل إذا أما

 التضخم من سنوات عدة إلى هذا سٌإدي. األموال من المزٌد طباعة إلى الحكومة وستحتاج إضافٌا   انخفاضا  

 .المفرط
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 نافذة على فكر كمال جنبالط:

 آراء ومواقف 

 لبنان الذي نرٌد -

 بالظلمة المشبع الجو هذا من نختنق نكاد لبنان فً هنا نحن ، المنطقة فً المتعاقبة االحداث ؼمرة فً

 على والقلق الخوؾ وتنشر ، تفتعله ان اللبنانٌة الفبات بعض تحاول التً البؽٌضة وبالعصبٌة وبالضٌق

 على الدابم والخوؾ ، المستمرة الخشٌة على وطنا   نبنً ان نستطٌع ال اننا ٌفقهون ال هإالء. المصٌر

 ال واالرادة، والعزم ، بالنفس والثقة الشعور اٌجابٌة على اال ٌبنى وال ٌإسس ال الوطن الن ، المصٌر

 الوطن هذا مصٌر على االكبر والخطر. وعربً وطنً هو ما كل وعن العربً العالم عن واالنعزال بالعزلة

 .بؤسره العالم عن ثم ومن العرب عن انفسنا نعزل بؤن البلهاء المحاوالت هذه فً هو وكٌانه

 لبنان فً الدولة تصبح عندما اال اوزاره من ٌتحرر لن لبنان ان:  تعلن ان ٌجب والحقٌقة الواقع ان على

 واالجتماعٌة االقتصادٌة والمساواة العدالة تضمن والتجرد، باالخالق علٌها القابمون ٌتحلى ، علمانٌة دولة

 .الحرٌات وتصون تمٌٌز وال تفرقة دون المواطنٌن لجمٌع

 (61/7/6717 بتارٌخ االنباء لجرٌدة افتتاحٌة: المرجع)

 ال دٌموقراطٌة مع الطابفٌة وال شعب موحد بدون العلمانٌة  -

 شعوبا   منه وجعلت ، اللبنانً الشعب شمل مزقت ، لبنان فً الحكم نظام علٌها القابم السٌاسٌة الطابفٌة

 .ومتعددة متنوعة طوابؾ الى انتمابها قدر على سٌاسٌا ، ومتعددة متنوعة

 كل علٌه تقوم الذي الربٌسً المبدأ تطبٌق دون تحول زالت وال ، حالت لبنان فً بها المعمول الطابفٌة هذه

.  والسٌاسٌة الشخصٌة الحقوق فً القانون وامام ، السلطة امام الكاملة المساواة به ونعنً  ، دٌموقراطٌة

 توحٌد ٌتحقق ال  علمانٌة فبدون الدولة، علمانٌة اقامة ٌفترض خاص بشكل البرلمانً الدٌموقراطً والنظام

 االحٌان معظم فً اقفل ، العامة والقوانٌن الحكم وفً الدستور فً السٌاسٌة الطابفٌة قواعد فتطبٌق. الشعب

 ادارة شإون تولً فً المشاركة من والعلمٌة واالخالقٌة والمعنوٌة السٌاسٌة الكفاءة ارباب وجه فً االبواب

 .الدولة رجال ؼٌاب فً والزبابنٌة واالفساد للمحسوبٌات فقط متاحة استمرت التً الدولة

 (60/0/6717 فً الٌوم جرٌدة مع له مقابلة: المرجع)
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 من اقواله:

 اخطاء ارباب السلطة -

 تهدد وتكاد فعال به تحٌق التً والخارجٌة الداخلٌة واالخطار ، البلد احوال من الٌوم نراه عما اؼنانا كان ما"

 وشك على العاتٌة العواصؾ وكان. ومحمومة مسمومة نعٌشها التً فاالجواء.  شعبه ووحدة ووجدانه كٌانه

 تمزق والمذهبٌة والفبوٌة السٌاسٌة والمنازعات فالحزبٌات. الوجود مقومات كل على والقضاء الهبوب

 .المتاهات فً لبنان وتؽرق ، النزاعات نار اندالع على تساعد لبنان عن الؽرٌبة واالصابع ، لبنان اوصال

 معارضة ؼٌاب فً ، وتتفاقم تتعقد االزمات ونرى ، وتتضخم تزٌد السلطة اخطاء نالحظ ، ٌمر ٌوم كل ففً

ُ  قدرا   وكؤن ، السلطة ارباب اخطاء عن تقل ال اخطاإها جدٌة  ، ذلك ومع. جمٌعا   بمصٌرنا ٌلعب محتوما

 علٌه هً ما عكس  واالحوال ، االشٌاء فٌبصرون ، والخداع الشدٌد الؽرور بهم ٌتحكم المسإولٌن نرى

 انوفهم رإوس من ابعد ٌرون ال النهم ، نهاٌة ال ما الى جدٌدة اخطاء ارتكاب فً فٌستمرون تماما،

 . الشخصٌة ومصالحهم

 كشعب تاخرنا سبب هو الكذب الن ، الصدق هو السلطة ارباب من اللبنانٌون به وٌطالب نطلبه ما ان

 .وكؤفراد

 الٌوم نجد ال وبتنا ، وتتعمم تتزاٌد فالنقمة ، فٌه وبمن بالعهد تهب عاصفة اعنؾ ٌواجه الٌوم الدولة ربٌس

 نهجهم عن وٌعودوا ، االمور المسإولون ٌتدارك لم واذا. تردٌا   المتفاقمة االحوال عن راضٌا   احدا  

 انتم فماذا ٌحترق البٌت: " للمسإولٌن نقول ولذا جدا ، خطرة الحالة... اكثر الوضع فسٌتفاقم واخطابهم،

 "؟ فاعلون

 الوطنً والجسر لبنان" كتابه من الصفحة فً وردت – 01/4/6713 فً االنباء لجرٌدة افتتاحٌة: المرجع)

 "(المقطوع

 

 الى الربٌس ... النقاط على الحروؾ  -

 وكقادة ، كمواطنٌن الوطنً واجبنا من ان وندرك ، والبساطة الصراحة نفّضل الننا ، لقب بدون نخاطبك"

 الدستور عن ندافع وان ، القابم السٌاسً النظام ممارسة فً الحاصل الخلل الى الحكام نلفت ان سٌاسٌٌن

 ، الدستور تعلٌق ظل فً وفعال   واقعا   نعٌش اصبحنا وكؤننا خصوصا   البرلمانً الدٌموقراطً النهج وعن

 السلطة نرى ان نفوسنا فً ٌحز...  الدستورٌة الحقوق ألبسط ونقضا   انحرافا   ٌوم كل فً نواجه كؤننا حتى

 الدستور وتنحر  ، البرلمانً الدٌموقراطً للنظام بالصوا ممارسة عن االحٌان معظم تنحرؾ الحاكمة

 التراث فهذا.  الدٌموقراطٌة فً وعرٌقة  عدٌدة دوال   فٌها نشارك التً االسس وفً ، وبمحتواه بتقلٌده

 وتصحٌحه ، العام صراطه فً وابدا   دابما   به ونستهدي ، ونرعاه نحترمه ان جمٌعا   علٌنا ٌفرض البرلمانً

 الشعوب تجربة مثال من استٌحاء علٌه تكون ان ٌجب كما البرلمانٌة الدٌموقرطٌة تحقٌق الى ٌعود فٌما احٌانا  

 .ذاته الشعبً بالحكم العرٌقة الٌدموقراطٌة
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 التوجهات تفرض البرلمانً الدٌموقراطً وللنظام للدستور االساسٌة والممارسات والموجبات المبادئ ان

 : للدٌموقراطٌة العملٌة الممارسات من التالٌة

 بمهمة تضطلع التً المإسسة وهو. كلها السلطات مصدر الشعب من المنتخب النٌابً المجلس ٌعتبر -6

 ، المعاهدات وتبرم والتوصٌات التوجٌهات وتصدر ، الحساب وتناقشها ، الحكومة اعمال تراقب ، التشرٌع

 . السالم على وتوافق الحرب وتعلن

 تمارس التً هً  بتشكٌلها تكلٌفه بعد الجمهورٌة ربٌس ال الحكومة ربٌس اختارها التً الحكومة -0

 وال والتعٌٌنات المناقشات وتجري المقررات تتخذ. احد ذلك فً ٌشاركها وال ، وحدها الحكم صالحٌات

 .الحكومة ربٌس وتوقٌع المختص الوزٌر وتوقٌع موافقة بدون مرسوم اي ٌوقع ان الجمهورٌة ربٌس ٌستطٌع

 : ثالث على تقتصر الجمهورٌة ربٌس صالحٌات -7

 على وٌشرؾ ، الجراء المرعٌة بالقوانٌن القابم الحكم مساس عدم على ٌسهر الذي االول القاضً هو – أ 

  ، القانون تطبٌق مهمتها مستقلة كسلطة القضاء

 اٌا ، الحكم وٌسلمها النٌابٌة االكثرٌة تجرد بكل ٌستخلص الذي العدل الكاتب" هو الجمهورٌة ربٌس -ب

 .للدستور مخالؾ ذلك الن حال اي فً الوزراء على القرارات تفرض وال ، االكثرٌة هذه كانت

 الربٌس قسم معنى هو وهذا.  الحكم ممارسة فً عبث كل من الدستور حماٌة ٌضمن الجمهورٌة ربٌس -جـ

 والتقالٌد الدستورٌة الممارسة ٌحترم بؤن ٌتعهد الجمهورٌة فربٌس ، النٌابً المجلس امام الدستوري

 ."المواطنٌن وفبات االحزاب بٌن حكما   الربٌس من تجعل الصفة وهذه.  والبرلمانٌة الدٌموقراطٌة

 بناء اسس" كتابه من 017 الصفحة فً وردت – 6737 شباط 8 فً االنباء جرٌدة فً له افتتاحٌة: المرجع)

 "(شإونها وتنظٌم اللبنانٌة الدولة

 

 ومشارٌع اصالحٌة :مطالب 

 مواجهة ازمة العٌش فً لبنان 

 

ازمة العٌش فً لبنان ناجمة عن عوامل متنوعة فً رأسها اهمال العهود ، باستثناء العهد الشهابً ، لكل 

 فكرة تطوٌر متناسق لالقتصاد الوطنً ولكل تفكٌر اجتماعً.

دون اٌة ؼاٌة اخرى ، نشعر بؤزمة  وسط نظام اقتصادي منفلت من كل قٌد شعاره الربح والربح –والٌوم 

العٌش تشد الخناق على الموظؾ والعامل والفالح وارباب الفبات الوسطى ، اي على الكثرة الساحقة من 
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افراد الشعب اللبنانً . هذه االزمة لٌست ناجمة عن مستوى االجور ، والمداخٌل الفردٌة  والعابلٌة بمقدار ما 

 هً ناجمة عن االسباب التالٌة:

 نخفاض مستوى تصنٌع البالد، والعجز عن تامٌن فرص عمل لمن هم فً سن العمل ا -

 ارتفاع اٌجارات البٌوت بشكل ال ٌقبل به عقل وال ضمٌر -

 ؼالء المدارس الفاحش والكتب المدرسٌة الذي هو وصمة عار على جبٌن الثقافة والعلم  -

لون الموت على االستشفاء وخراب ؼالء االدوٌة والتطبٌب واالستشفاء ، وتزاٌد الناس الذٌن ٌفض -

 البٌت وعوز االهل واالوالد

ؼالء مواد االكل والملبس الناجم عن تداول اٌدي السماسرة والتجار والوسطاء للسلعة ذاتها فً  -

 الحلقة التً تربط المستهلك بالمنتج

 صعوبة تصرٌؾ منتوجاتنا الزراعٌة والصناعٌة -

 الحلول التالٌة :فً مواجهة هذه االزمة ٌتبادر الى ذهننا 

احداث وزارة للصناعة وللتنمٌة الصناعٌة تنحصر مهمتها فً انشاء المعامل والمصانع ،  وتوزٌع  -6

 ذلك  فً مختلؾ المناطق اللبنانٌة ، بمشاركة الرأسمال الوطنً.

مواجهة ؼالء االٌجارات بإصدار تشرٌعات عادلة تضمن  ان ال تتعدى بدالت االٌجار معدل   -0

بة ربحا  مشروعا  للمالك . مواجهة ؼالء المدارس بإنشاء عشرٌن مدرسة ثانوٌة وتعمٌم الخمسة بالما

 التعلٌم االبتدابً وتوسٌع نطاق دور المعلمٌن ، وتوسٌع الجامعة اللبنانٌة 

مواجهة ؼالء المؤكل والملبس بإنشاء مخازن عامة تمولها وتفتحها الدولة لبٌع فبات العمال  -7

 الٌه وفق بطاقات توزع علٌهم.والموظفٌن ما هم بحاجة 

 تسهٌل فرص تصرٌؾ انتاجنا الزراعً والصناعً باعتماد سٌاسة الحٌاد وعدم االنحٌاز واالنفتاح. -4

بهذه الروح العامة من مواجهة الحقابق نستطٌع ان نحل ازمة العٌش المتفاقمة فً لبنان. وكل حلول سوى 

 التجار على حساب المستهلك.ذلك لن ٌفٌد منه فً النهاٌة اال اصحاب الرسامٌل و

من كتابه: "اسس بناء الدولة  680وردت فً الصفحة  – 60/0/6714)المرجع: افتتاحٌة لجرٌدة االنباء فً 

 اللبنانٌة وتنظٌم شإونها"(

 

 : مخاض ما قبل االصالح"6371"المجمع اللبنانً  –كتاب الدكتور ؼسان العٌاش قرأنا لكم: 

 تعرٌف بالمؤلف: -

فً بٌروت ، حابز على شهادات الدراسات العلٌا فً العلوم السٌاسٌة من الجامعة  6743من موالٌد سنة 

 نانتٌر. –اللبنانٌة ، ثم على شهادة الدكتوراه فً القانون العام من جامعة بارٌس العاشرة 
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ٌّن ربٌس دابرة فً رباسة الجمهورٌة سنة  ، واختٌر ناببا  6780ثم انتقل الى العمل المصرفً سنة  6733ع

وبعد انتهاء والٌته ، عاد الى القطاع المصرفً الخاص وتبوأ اعلى  6772لحاكم مصرؾ لبنان سنة 

 المناصب وال ٌزال.

 كاتب مقاالت وافتتاحٌات فً كبرى الصحؾ اللبنانٌة . 

 عضو مإسس فً رابطة اصدقاء كمال جنبالط وامٌن صندوق الهٌبة التؤسٌسٌة للرابطة.

 

 كتاب:تعرٌف بال

 23x15صفحة من قٌاس  285

 0202طبعة ثانٌة سنة 

 الناشر: دار سائر المشرق 

بعنوان "مجمع  6776ٌقول المإلؾ عنه فً المقدمة انه طبعة ثانٌة منقحة عن طبعة اولى نشرت سنة 

 " وٌضٌؾ:6371اللوٌزة 

االقتراب من قضاٌا العقٌدة "لٌست مهمة هذا الكتاب معالجة المسابل الدٌنٌة اال عندما ٌقتضً البحث 

واالٌمان ، فالمهمة الربٌسٌة له هً القاء الضوء على الجانب السٌاسً  واالنتروبولوجً الصالح الكنٌسة 

المارونٌة ، وتؤثٌر هذا االصالح على الحٌاة  السٌاسٌة واالجتماعٌة فً جبل لبنان ، ومن ثم دوره ؼٌر 

 المباشر فً والدة الجمهورٌة اللبنانٌة ."

وفً تقٌٌمه الصالحات المجتمع اللبنانً ، ٌرى الدكتور ؼسان العٌاش  "مقاربتٌن متناقضتٌن لتقوٌم 

 االصالحات من حٌث تاثٌرها على  الحٌاة السٌاسٌة فً لبنان.

ترى المقاربة االولى ان االصالحات زودت الكنٌسة المارونٌة بالتنظٌم والقوة اللذٌن مكناها من بلورة وقٌادة 

مشروعها السٌاسً واقامة امارة مارونٌة فً جبل لبنان. وادى ذلك  الى اهراق دماء ؼزٌرة على ارض 

 الجبل ألنه وضع الموارنة فً مواجهة دموٌة مع العثمانٌٌن ، واخرى مع الدروز.

ه قاد، اما المقاربة الثانٌة فتنطلق  من الدور التنوٌري لالصالحات التً فرضها المجمع اللبنانً ، وترى ان

لٌس الى تقدم المجتمع والكنٌسة المارونٌٌن فحسب ،  بل الى تطور المجتمع اللبنانً بؤسره ،   واالسهام فً 

بعث  النهضة فً الثقافة العربٌة النه فرض التركٌز على التعلٌم ، واٌالبه اهتماما  كبٌرا  فً مقررات 

ة الرومانٌة الكاثولٌكٌة ، وبفرنسا ، جلبت الى المجمع. وعلى هذا ٌمكن القول ان عالقة الموارنة بالكنٌس

 لبنان ، بكل طوابفه التقدم والتنور والثقافة وكذلك الحروب االهلٌة .."
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 ماذا نقرأ فً هذا الكتاب؟ -

 قّسم المإلؾ كتابه الى اربعة فصول وخاتمة وملحق حول المدارس والتعلٌم من مقررات المجمع اللبنانً 

وفٌه ٌتناول المإلؾ مسار نشؤة  اللٌتنة حلم الباباوات والملوك"حمل الفصل االول عنوان " -

المارونٌة وترسخها فً لبنان ومحاوالت ربطها بالفاتٌكان ،  وعالقاتها مع فرنسا، وتعاملها مع 

 الصلٌبٌٌن ، ثم مع المرسلٌن الدٌنٌٌن وعلى رأسهم الٌسوعٌون.

 من الكتاب نقرأ: 61ففً الصفحة 

نة فً الشرق الى جذب مسٌحًٌ المنطقة الى اعتناق كل المعتقدات والعادات "لقد سعى مشروع اللٌت

روما، واخضاع كنابس الشرق كافة لسلطتها التسلسلٌة. اال ان هذا المشروع  –الالهوتٌة لكنٌسة 

بقً فً حالة كر وفر مع النزعة االستقاللٌة للكنابس الشرقٌة طٌلة العهود الصلٌبٌة وبعدها ، وقلّما 

اٌجاد طابفة كالموارنة الذٌن ارتضوا االلتحاق بروما ، واعترفوا بسلطتها ، والتزموا  وّفق فً

 تجاههها الطاعة العمٌاء، وتخلوا عن العقابد التً تخالؾ عقابدها."

" ٌستعرض المإلؾ تارٌخ  فً الفصل الثانً الذي حمل عنوان "الكنٌسة المارونٌة قبل االصالح -

به من مشاكل ومصاعب وانعزال ، وصراع مع االقطاع على المال الكنٌسة المارونٌة ، وما مرت 

والسلطة. والصراع الداخلً على المناصب البطرٌركٌة. كما ٌتناول نشؤة الرهبنة المارونٌة 

 من الكتاب نقرأ: 41وصراعها مع البطاركة. وفً الصفحة 

مؽاور واالدٌار. وحملوها الى "وقد التزم اتباع ما مارون بالحٌاة النسكٌة والرهبانٌة فً الجبال وال

 جبال لبنان الشمالً عندما انتقلوا الٌه وتوسعوا فٌه فً زمن الحق.

 :16كما نقرا فً الصفحة 

كما هً الحال عند شعوب الشرق االوسط ، امتزج االنتماء الدٌنً لدى الموارنة باالنتماء القومً 

الدٌنً للطابفة والقابد الذي ٌجتمع حوله والسٌاسً ، واصبح البطرٌرك بالتالً هو الزعٌم السٌاسً و

شعبه .  وتعزز دوره بفعل السلطات الزمنٌة التً تركها الحكم االسالمً لقادة الطوابؾ المسٌحٌة . 

وبفعل العزلة الجؽرافٌة للموارنة التً جعلتهم فً ادارة شإونهم الذاتٌة بعٌدٌن عن تؤثٌر السلطات 

كرة الدٌنٌة عند الموارنة قد التحمت بالفكرة الوطنٌة ، حتى المركزٌة واالقلٌمٌة. واذا كانت الف

 صاروا ٌشعرون بؤنهم شعب مستقل وامة تامة. "

 وما ٌلٌها( 783الجزء االول صفحة –تارٌخ الموارنة  –)المرجع: االب بطرس ضو 

 

 وحمل الفصل الثالث عنوان"مهمة السمعانً" -

طرٌركٌة وتعذر التوصل الى حلول توافقٌة. ومع انتخاب مع استمرار الصراع على اشده بٌن الرهبانٌة والب

، ٌوسؾ الخازن ، وفشل مساعً االتفاق تقرر رفع االمر  الى الكرسً الرسولً 6374بطرٌرك جدٌد سنة 

ٌسة  طالبٌن اٌفاد رسول بابوي الى جبل لبنان لٌرأس مجمعا  كنٌسا ، وٌساعد فً حل الخالفات الناشبة فً الكن

 ما ٌلً: 87انً . ونقرأ عن ذلك فً الصفحة ن ٌوسؾ السمعواقترحوا ان ٌكو
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ٌّروا الٌنا زابرا  رسولٌا  معززا  بسلطاتكم. مسندا  الٌه سلطان العقد والحل على ان ٌكون  "اننا نرى ان تس

 ضالعاُ فً لؽتنا ناشبا  فً وطننا."

 (671)المرجع: المجمع اللبنانً ، ترجمة المطران ٌوسؾ نجم  صفحة 

 :76فً الصفحة وورد فً 

"حمل السمعانً التفوٌض الحبري واتجه الى جبل لبنان وبٌده الى جانب الرسابل والبراءات، مشروع 

اصالحً متكامل  للكنٌسة المارونٌة اعده بإشراؾ مجلس البروباؼندا. وبعد اخذ ورد وانقسامات 

اٌلول سنة  72بدأ اعماله فً  وصراعات  متواصلة بٌن البطرٌرك والرهبانٌة ، اتفق على عقد المجمع الذي

انهى اعماله واقر دستورا  الهوتٌا  تنظٌمٌا  للطابفة المارونٌة وبرنامج  6371تشرٌن االول  20. وفً 6371

 ("624عمل متكامل لتطوٌر الكنٌسة )ص. 

، مور بسهولة الن الصراعات تواصلتلم تمر اال الفصل الرابع: تطبٌق االصالحات معبد باالشواك. -

االمور فً جهاد طوٌل لتطبٌق االصالحات،  استمرت قرابة قرن من الزمن . ونقرأ فً ودخلت 

"هكذا قضت الكنٌسة المارونٌة سنوات طوٌلة قبل ان تنفذ مبادئ ومقررات  671ذلك فً الصفحة 

المجمع اللبنانً. بعد صراع طوٌل بٌن االصالحٌٌن من انصار اللٌتنة الكاملة واخصامهم المتمسكٌن 

 نقرأ: 647عد التقلٌدٌة للنظام الكنسً المارونً". وفً الصفحة بالقوا

"ٌعود الى المجمع اللبنانً الفضل فً تحوٌل الكنٌسة المارونٌة من جهاز متخلؾ ٌسوده الفساد 

وٌخضع للنفوذ االقطاعً ، وٌقوده رجال بمعظمهم اّمٌون الى مإسسة منظمة تنظٌما  حدٌثا ومبنٌة 

 ة مستمدة من النظام الكنسً الالتٌنً."على اسس بٌروقراطٌة جدٌد

ٌمتاز هذا الكتاب بالجدٌة والدقة واالستناد الى مراجع موثوقة باللؽة العربٌة وباللؽات الفرنسٌة 

ا مهما لالطالع على المسار الذي مرت به  واالنجلٌزٌة بؤسلوب علمً موثوق ، وٌمثل بالتالً مرجع 

 الكنٌسة المارونٌة فً تارٌخها.

 

 

 76/3/0206فً  "نداء الوطن"ترجمة جرٌدة  –جورج فرٌدمان  –القاتل   Facebook: وتكنولوجٌاعلوم 

 ثم. اإلنترنت: أخرى ؼرٌبة ظاهرة من مشتقة ؼرٌبة ظاهرة شكل على االجتماعً التواصل مواقع ظهرت

 الحكومات تستعملها أداة أصبحت أنها حتى العام، الرأي توجٌه على وقادرة بارزة عالمٌة قوة إلى تحولت

 اقتصادٌة قوة االجتماعً التواصل شركات أصبحت كذلك،. الدول وداخل بٌنها العالقات لرسم الوطنٌة

 مرحلة الٌوم بلؽت وقد سنوات منذ العملٌة هذه بدأت. االقتصادٌة األنظمة عمل طرٌقة ُتحدد كونها ضخمة

 لٌس الوضع هذا. منهم قوة وأكثر لهم عدّوة باعتبارها االجتماعً التواصل شركات بمواجهة للرإساء تسمح

 .اآلن مسبوقة ؼٌر إشكالٌة ٌطرح بات لكنه مستجدا ،
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 التواصل مواقع على كورونا بفٌروس المرتبطة التضلٌل حملة عن باٌدن جو األمٌركً الربٌس ُسِبل

 تثبت وهً دولة، ربٌس عن تصدر حٌن خطٌرة تهمة إنها. األمٌركٌٌن ٌقتل فٌسبوك إن فقال االجتماعً،

 دورة كل نهاٌة فً ؼرٌبا   منحى   تتخذ العامة والخطابات الرباسٌة المناصب إن القابلة نظرٌتً األقل على

 هذا وٌسمح فٌسبوك، على للقاحات مضادة مزاعم نشر عن األصل فً التهمة هذه تنجم. واقتصادٌة اجتماعٌة

 األشخاص هإالء ٌموت ثم اللقاحات، تلقً بعدم القراء تقنع الحمالت هذه. المنشورات تلك ببقاء الموقع

 .الحقا  " 67 - كوفٌد" فٌروس بسبب

 

ٌّر ثم اللقاح لتلقً ٌستعد كان فٌسبوك مستخدمً من عددا   أن ٌثبت شًء ال  منشورات قراءة بعد رأٌه ؼ

 ٌمٌل قد. ثابتة شبه باللقاح المتعلقة اآلراء تبدو األمٌركً، التارٌخ من المرحلة هذه فً. للجدل مثٌرة وأخبار

 المسابل، جمٌع فً ٌحصل كما. المعسكر هذا فً الٌسارٌٌن أعداد تتراجع لكن ٌقرأه، بما االقتناع إلى البعض

 كبٌر عدد ٌمتنع فٌما اللقاح تلقً إلى الٌسارٌون ٌمٌل إذ والٌسار، الٌمٌن بٌن صراع إلى الموضوع هذا تحّول

 مشاكل بظهور المتعلقة الفكرة ُتعتبر. والؽضب الفضٌلة بٌن مواجهة إنها. أخذه عن الؽاضبٌن الٌمٌنٌٌن من

 قتل على كورونا فٌروس بقدرة المتعلقة الفرضٌة وُتقاَبل. ذاتها بحد هرطقة اللقاح بسبب كثٌرة مستقبلٌة

 احتمال بعد أستبعد لم أننً مع اللقاح تلقٌتُ  شخصٌا   أنا. مزورة المستعملة البٌانات أن مفادها بتؤكٌدات الناس

 حقا   الطرفان وٌملك الموضوع، هذا حول عمٌق انقسام ثمة باختصار. دماؼً فً دقٌقة رقابق ٌزرعوا أن

 .رأٌهما عن بالدفاع دستورٌا  

 

 التً الؽرٌبة الخالفٌة الفكرة عن بعٌدا   فٌسبوك، على أفكارهم ٌنشروا أن األشخاص لهإالء ٌحق هل لكن

 هذه ٌنشر أنه لمجّرد فٌسبوك موقع إلى القاتل صفة تعطً أو قاتال   للقاحات المعارض المعسكر تعتبر

 منصة مجّرد بل للمقاالت ناشرا   لٌس أنه الموقع هذا ادعى لطالما. فٌسبوك بطبٌعة كله الوضع ٌتؤثر. األفكار

 بطرَفً خاصة مقاالت بساطة بكل ٌنشر أنه ٌعلن أن فٌسبوك ٌستطٌع صحٌحا ، االدعاء هذا كان لو. لنشرها

 أن بما. واضحة بؤكاذٌب ملٌبة باعتبارها المقاالت بعض نشر الماضً فً فٌسبوك رفض لكن. خالؾ أي

 الحجج أن وبما. علٌه الربٌس ضؽوط تزٌد أن الطبٌعً من الحقٌقة، على كوصً نفسه طرح فٌسبوك

 لكن. الموضوع هذا عن مقاالت أي ٌنشر أال ٌجب فٌسبوك أن باٌدن ٌظن كاذبة، اللقاحات لرفض المستعملة

 كان لو حتى آخر، شخص إلى بالنسبة راسخة حقٌقة األشخاص أحد كذبة اعتبار فً الحقٌقٌة المشكلة تكمن

 على األحكام ٌصدر بدأ حٌن المشاكل من متداخلة شبكة فً فٌسبوك تورط لقد. البالد ربٌس الشخص ذلك

 فً. أٌضا   زوكربٌرغ مارك على ذلك وٌنطبق رأًٌ، إلعطاء مإهال   لستُ  شخصٌا   أنا. واألكاذٌب الحقابق

 .طبٌعٌة أمور إنها. ؼدا   سخافة مجّرد الٌوم المعلنة الحقابق تصبح قد الطب، مجال

 

 التحرٌر ربٌس ٌختار. آلخر وقتٍ  من التحرٌر رباسة مهام استالم فً برؼبته الحقٌقٌة فٌسبوك مشكلة تتعلق

 محررٌن إلدارة الصحؾ تخضع نظرٌا ،. ومصداقٌتها المواد تماسك من للتؤكد وٌراجعها العادة فً المقاالت
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 آرابه فً متعنتا   فٌسبوك ٌبدو لكن. الحٌادي والتمثٌل بالحقٌقة المطالبة مجال فً الخبرة واكتسبوا تدربوا

. متماسك بشكلٍ  المنشورات على ٌسٌطر ال أنه ٌعنً ما استهالكٌة، خدمة مجّرد بل ناشرا   ٌصبح أال لدرجة

 بعض ٌمنع وال زوكربٌرغ، أصدقاء أو الحكومة مثل خارجٌة، قوى له تسمح ما بقدر سٌطرته ٌفرض هو

 .عابداته ومستوى عمالبه عدد زٌادة بهدؾ مهنٌة اعتبارات على بناء   بل التحرٌر مبادئ من انطالقا   اآلراء

 

 

 

 الناشطٌنلكن المستخدمٌن مالٌٌن الجدد فٌسبوك لمستخدمً ثابت تدفق

 

 

 

 الهواتؾ ؼرار على. ذاتها بحد خدمة االجتماعً للتواصل أخرى ومنصات وتوٌتر فٌسبوك مواقع أصبحت

 هذا تحقق لقد. األفكار ونشر للتواصل أولٌة ووسٌلة عالمٌة حاجة إلى المنصات هذه تحولت والكهرباء،

 جمع وبعد. واسعا   جمهورا   وتكسب مجانا   البرامج المواقع هذه تقّدم. والرادٌو التلفزٌون محاكاة عبر الهدؾ

 هذا الكتساب األساسٌة الرسوم دفع هإالء ٌستطٌع طالما إلٌها الولوج حق للمعلنٌن وتبٌع تعود الجمهور، هذا

 اإلعالنات كانت. للمعلنٌن بٌعه ٌمكن جمهورٍ  لكسب وسٌلة الترفٌه والرادٌو التلفزٌون عالم اعتبر. االمتٌاز

ٌّدا   التلفزٌون بقً. إذا   العمل محور  الشبكات إن القابلة والقوانٌن النظرٌات بموجب: واحد مستوى على مق

 وبث البقة مواد بتقدٌم المرتبطة القواعد بعض الفدرالٌة الحكومة فرضت عامة، أدوات عبر موادها تبث

 .األخبار نشرات

 

 ترفٌهٌة وسابل شراء بدل لكن المعلنٌن، إلى جاهز جمهور تقدٌم تولى فهو ذلك، من أبعد فٌسبوك ذهب

 مساحة االجتماعً التواصل مواقع أصبحت هكذا. بنفسه الترفٌهٌة المواد تقدٌم على الجمهور شّجع مكلفة،

 مع التكلم أرادوا إذا نصٌة أو إلكترونٌة رسالة كتابة ٌستطٌعون هم. العالم أفكار لقراءة الناس فٌها ٌجتمع

 من عدد أكبر جذب تضمن بطرٌقة أفكارهم نشر إلى ٌمٌلون قد العالم، مع التواصل أرادوا إذا لكن. أهالٌهم

 المواد بتؤمٌن للمستخدمٌن السماح إلى الترفٌه مقابل المال لدفع االضطرار من مبهر تحّول حصل لقد. القراء

 .هولٌوود مع تتقاسمها ولم األموال جمٌع االجتماعً التواصل مواقع جمعت لذلك، نتٌجة  . الترفٌهٌة
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 من أكثر لالهتمام مثٌرة منشوراتهم قراءة وتكون النفسٌٌن، المرضى من كبٌر بعدد ككل العالم ٌعجّ  لكن

 ثم. الجمهور من عدد أكبر جذب فً المتزنٌن ؼٌر األشخاص هإالء ٌنجح. المملٌن المستخدمٌن أفكار قراءة

 بالمواد فٌسبوك ٌهتم ال. أشهر ثالثة خالل المالٌٌن بكسب لها تسمح التً المنتجات الجماهٌر هذه تشتري

 المعروضة، المواد على محرر أي ٌشرؾ ال. واضحة بطرٌقة للقانون مخالِفة تكون ال طالما لها ٌرّوج التً

 من كافٌا   عددا   الكتابات تلك تجذب بل. منطقٌة حتى أو متماسكة أو عمٌقة بالضرورة الكتابات تكون ال لذا

 ألن إذا   االجتماعً التواصل مواقع حول ٌدور الكون بدأ. حقٌقٌة ثروة لجمع كافٌة إعالنات وتبٌع المشاهدٌن

 .التواصل لمتابعة ضرورٌة أصبحت المنصات هذه

 

 اعتبرها فٌما الجماهٌر، من النوع هذا تجذب التً لألفكار حرا   منفذا   االجتماعً التواصل مواقع شّكلت لكن

 أخرى هامشٌة وجماعات األطراؾ هذه تمكنت فجؤة ،. مسإولة ؼٌر أو خبٌثة أدوات الصحفٌون المحررون

 حصل لكن. المطروحة األفكار ؼرابة زادت كلما تتدفق واألموال ٌتوسع الجمهور راح: العالم اختراق من

ٌّن تؽٌٌر  أفكارها انتقلت وقد واسع، جمهور إلى تصل أن الٌوم المجتمع فً الهامشٌة األطراؾ تستطٌع. مع

 فً الكثٌرون بدأ وقد عدة، مراكز ثمة بل لألفكار واحد مركز من ما عملٌا ،. التركٌز محور إلى الهامش من

 أو األفكار تلك ٌتبنى االجتماعً النظام راح أن إلى الطبٌعٌة وؼٌر الؽرٌبة األفكار ٌصدقون األوساط هذه

 .هٌمنتها تفرض الهامشٌة الجهات وبدأت ٌستبعدها

 

 ٌستحق مبدأ   األؼلبٌة ُحكم وٌعتبرون العالم فً األؼبٌاء من هابلة أعداد بوجود الخدمة هذه مإسسو ٌعترؾ

 السٌاسة تجعل التً اإلجراءات عن فضال   االنتخابً، المجمع مثل مإسسات تنشؤ. أحد ٌطّبقه ال لكن االحترام

 عبر األموال أخرى مماثلة وجهات فٌسبوك وٌجنً. الُحكم إلى الوصول من األؼبٌاء لمنع ومملة، معقدة

 أعداد وجذب الكتابة على القادرٌن باألؼبٌاء تحدٌدا   المنصات هذه ترّحب لكن القادمٌن، بجمٌع الترحٌب

 األفكار ٌصدقوا أن وٌسهل نافعة ؼٌر منتجات بشراء إقناعهم ٌسهل الذٌن اآلخرٌن األؼبٌاء من هابلة

 .أمامهم المطروحة الجنونٌة

 

 تعتبرها التً األطراؾ استبعاد بل االجتماعً التواصل مواقع إلؽاء إلى الٌوم المتزاٌدة الضؽوط تهدؾ ال

 مٌل فً المشكلة تكمن لكن. المناسب الوقت فً الؽبٌة األفكار لمنع قوانٌن سَتصُدر. ؼبٌة النافذة الشخصٌات

 األفكار تصنٌؾ حول أخرى قرارات اتخاذ إلى سٌبة فكرة للقاحات المعادٌة الحركة تعتبر التً الحكومة

 الحكومة، ال المجتمع، ٌسٌطر أن هإالء أراد لقد. الخدمة هذه مإسسو ٌرٌده ما آخر إنه. والحمقاء اإلٌجابٌة

 التحول على والقادرة المرٌعة األفكار ترصد التً التصنٌفات الدول ُتصِدر أال ٌجب. األطوار ؼرٌبً على

 .مإثرة قوة إلى
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 ذلك، ؼضون فً. إسكاته إلى ٌسعى أال ٌجب ذلك ومع مخطا، للقاحات المعادي المعسكر أن باٌدن ٌظن قد

 من مفر ال أخرى، بؽاٌات أو الدعابٌة بالحمالت األساسً الهدؾ تعلّق سواء. السٌطرة عن ٌخرج الوضع بدأ

 وأنا بساطة، بكل اللزوم من أكثر دٌمقراطً موقع فٌسبوك. الشبكة هذه على والمجانٌن الالمعون ٌجتمع أن

 ٌخوضها التً الحقٌقٌة المعركة هً هذه. مإسسٌه ؼرار على الصرٌحة الدٌمقراطٌة أحبذ ال شخصٌا  

 .سابقا   فّوتها التً التارٌخ حصص لحضور إذا  " هارفارد" جامعة إلى األخٌر هذا ٌعود قد. زوكربٌرغ

 

عو٣لح " – ثٌز٤و٣ب اإلّو٤ٌ٣خ اُو٤ُٗٞٞخ ٝاَُب٤ُٗٞٔال ٝا٤َُِز٤و٣ب ك٢ ٛؼبٓ٘ب... ٗؤًَ كَبكاً! :صحة وغذاء

 13/8/2021ك٢  "اُٜ٘به

 مرتفعة، مستوٌات بلؽت اختالفها، على اللبنانٌة المناطق تشهدها التً التسّمم، حاالت أن أحد على خافٌا   لٌس
 عوامل كلّها الؽذاء سالمة على الرقابة وؼٌاب والتبرٌد، التخزٌن وسوء الكهربابً، بالتٌار التؽذٌة فتقنٌن
ٌّة ًّ  الوضع تفاقم على ساعدت أساس ًّ  الؽذاب  لبنان. فً والصح

 
ًّ  فرٌق أعّدها حدٌثة، دراسة كشفته ما مفاجبا   ٌكن لم  الجامعة فً الؽذاء مٌكروبٌولوجٌا مختبر فً ٌعمل بحث

 والعلوم األؼذٌة كلٌة فً والؽذابٌة الجرثومٌة العلوم فً رالبروفٌسو بإشراؾ بٌروت، فً األمٌركٌة
 ظلّ  فً وجرثومً بكتٌري تلّوث من األجبان تحتوٌه ما حول قاسم، عصمت األمٌركٌة الجامعة فً الزراعٌة
 الصحٌة. المعاٌٌر وفق والتخزٌن التبرٌد أزمة وتفاقم التٌار انقطاع

 
ٌّة أجرتها سابقة دراسة أظهرت ،2017-2015 العامٌن فبٌن  %30 أن األمٌركٌة الجامعة فً الزراعة كل
ٌّنة 350-300 أن الدراسة معّدو وجد وقد جرثومٌا . مطابقة ؼٌر واألجبان األلبان من  تحتوي الجبنة من ع
 وبكتٌرٌا (salmonella) السالمونٌال على وبعضها (،coli-E ) القولونٌة اإلشرٌكٌة بكتٌرٌا على

 استهالكها. عند خطٌرة وجمٌعها (Listeria) اللٌستٌرٌا
 الكهرباء، فً وتقنٌنا   شّحا   المناطق كلّ  فً نعانً الٌوم ولكّننا محروقات، أزمة ٌومها نعانً نكن لم وعلٌه،

 منطقة. كلّ  حسب أكثر أو تقرٌبا   ساعات 6 كلّ  مولّدات أو كهرباء دون من لساعتٌن متواصال   وانقطاعا  
ًّ  تلّوث من لسابقا فً موجودا   كان ما وبالتالً،  مضاعفة. أضعافا   سٌزداد جرثوم

 
 انقطاع نتٌجة أعدادها وزٌادة البكٌترٌا وتكاثر مرة، 80بـ الطبٌعً المعّدل من أعلى األجبان تلّوث الٌوم،

ٌّة النتابج هذه إلى أّدت التبرٌد وسوء الكهرباء  الؽذاء. سالمة فً الكارث
  



23 
 

 

 
 
  

ٌّل أن وعلٌك ان،األجب من واحد صنؾ عن نتحّدث نحن  األلبان من األخرى األصناؾ تحتوٌه قد ما تتخ
 هذه أن ننسى أن علٌنا وؼٌرها...ولٌس البهارات الدجاج، كاللحمة، األخرى باألطعمة ناهٌك واألجبان،

ٌّنة  باقً فً الحال فكٌؾ ما، نوعا   مٌسورة وُتصّنؾ بٌروت، فً المناطق بعض من فقط مؤخودة الع
 منها. الفقٌرة السٌما المناطق،

 
ٌّنة 20  ٌُعلق النبع، ورأس الجنزٌر ساقٌة قرٌطم، اللجا، حً فردان، من جمعها تمّ  العكاوي جبنة من ع

 عصمت األمٌركٌة الجامعة فً الزراعٌة والعلوم األؼذٌة كلٌة فً والؽذابٌة الجرثومٌة العلوم فً البروفٌسور
 والمس فٌها، جدا   عالٌة البكتٌرٌا وأعداد تلوثا ، أكثر رتعتب التً نتابج 5 "ُنشرت فٌقول: لـ"النهار" قاسم

E- ) القولونٌة اإلشرٌكٌة بكتٌرٌا من 79600الـ الجنزٌر ساقٌة فً الموجودة الجبنة فً الجرثومً المحتوى
coli،) ًفقد اللجا، حً فً أما .1000الـ ٌتخّطى أال ٌجب لٌبنور، مإشر وفق األقصى، الحدّ  أن حٌن ف 
 ،2000 فردان وفً ،4724 قرٌطم وفً ،7984 النبع رأس وفً ،20400الـ الجرثومً ىالمحتو المس
ٌّنات هذه معظم أن علما    مؽلّفة". الع
 

ٌّة مضادات وجود المخبرٌة الفحوص أظهرت كذلك ٌّنات فً مقاومة حٌو  أٌضا ، مرتفعة بنسب الجبنة ع
ٌّة مشكلة وهذه ٌّة، جد  كلّ  مرة "تتكاثر البكتٌرٌا أن شارحا   ٌة،ومستعص مستدامة أمراض إلى تإّدي وربٌس
 مستهلكٌها، على خطورة فٌها ُتشّكل مرحلة إلى لتصل التبرٌد، ؼٌاب ومع مرتفعة، حرارة تحت دقٌقة 20
ٌّنات مع الحال هً مثلما  على أشهر منذ عنه كشفنا لما مشابه نتابج من الٌوم ظهر وما المؤخوذة. الع

 coliforms و Coli-E نسب فإن فحصها، قبل وتقطٌعها نظٌفة ٌاهبم ؼسلها من وبالرؼم الخضراوات.
 مرتفعة. جاءت
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 وشحّ  الكهرباء انقطاع نتٌجة التبرٌد "ؼٌاب أن واحدة حقٌقة تإكد والحدٌثة السابقة النتابج هذه كل وعلٌه،

 معالجة ٌستدعً ما مستطرد، بشكل األطعمة فً التلوث نسبة زٌادة إلى ٌإّدي البٌبً والتلوث المازوت
ٌّة بطرٌقة األمور  إّنما المعٌشة وسوء الفقر نتٌجة محّددة مناطق فً محصورة المشكلة تعدّ  لم وسرٌعة. فور

 شاملة. أصبحت
 الدولة ؼٌاب ظلّ  فً الؽذاء سالمة ملؾ متابعة على واظبت التً سابقا ، الصادرة لألبحاث تكملة صدر وما

 الملؾ. بهذا والمعنٌٌن
 
 

 ٥٥٦١١ تحلٌل تضّمنت الؽذابٌة والعلوم الزراعة كلٌة – األمٌركٌة الجامعة فً أجرٌت سابقة دراسة ففً
ٌّنة  جرثومٌا . مطابقة ؼٌر األطعمة من % 28 أن النتابج أظهرت ،2017-2015 العامٌن بٌن طعام ع

 اآلتً: الشكل وفق جاءت الجرثومً للتلوث عرضة األكثر الطعام أصناؾ أن الدراسة وأظهرت
 مطابقة ؼٌر %34 حمراء لحوم على تحتوي التً لمؤكوالتا *
 مطابقة ؼٌر %30 الدواجن *
 مطابقة ؼٌر %28 األلبان *
 مطابقة. ؼٌر %49 البهارات *

 وجود عن نتحّدث وعندما جرثومٌا . مطابقة ؼٌر وجبات 4 من 1 أن ٌعنً ذلك فإن النسب، لهذه قراءة وفً
 على المطابقة ؼٌر األطعمة هذه ُتسّببها التً األمراض عن نتحّدث فنحن أطعمتنا، فً وفٌروسات بكتٌرٌا
 والطوٌل. القصٌر المدى

ٌّإا ، إسهاال   البطن، فً ألما   التسّمم أعراض تكون قد  ٌُسّبب قد ذلك من أبعد إلى األمور تطّور ولكن وتق
 وفاة. تحدث وقد الدم، فً التسّمم الكلوي، الفشل مثل مستعصٌة أمراضا  
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ٌّا ؛ موضوعا   تكون أن ٌمكن ال الؽذاء سالمة مثل مسؤلة ولكن اقتصادٌة، أزمة فً "أننا قاسم برأي  فما ثانو
ٌّة تداعٌات من عنه ٌنتج  فالناس الصحٌة. والفاتورة االستشفابً القطاع على العبء تزٌد أن شؤنها من صح

 وتوجٌه الؽذاء، سالمة مراقبة تعزٌز علٌنا لذلك االلتهاب. ومضادات أدوٌة إلى وستحتاج أكثر، ستمرض
 على تحتوي ألنها النٌبة والجبنة النٌبة، اللحمة استهالك تجّنب ذلك ومن تناوله، ٌجب ما إلى الناس

 البكتٌرٌا".
 
 

 المواد بعض أن لبنان فً الؽذاء سالمة حول الدراسات ٌعّدون كانوا الذٌن المراقبٌن، بعض الحظ وقد
 لٌسا واللون الرابحة أن علما   االنتهاء، على صالحٌتها شارفت وقد المطاعم، بعض فً موجودة الؽذابٌة
 سالمته. ومدى المنتج جودة لتحدٌد معٌارٌن
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 سالمة فً حتى ومتداخلة مترابطة األمور حٌث ومتكاملة، مؽلقة، حلقة فً ندور "أننا على قاسم وٌشّدد
 قاسم البروفسور بإشراؾ األمٌركٌة الجامعة فً بحث فرٌق أعّدها دراسة صدرت ذلك، على وتؤكٌدا   الؽذاء.
 كبٌر عدد مقاومة على قدرة اكتسبت األنهار مٌاه فً الموجودة Coli-E البكتٌرٌا من %46 أن إلى تشٌر
 للسباحة، صالحة ؼٌر األنهار مٌاه من %30 نحو أن إلى باإلضافة لاللتهابات، المضادة األدوٌة من
 للري. صالحة ؼٌر منها %70و

 تبرٌد؛ دون من والسوبرماركت المطاعم إلى تباعا   ُتنقل التً المزروعات، لري بها نستعٌن التً الري ومٌاه
 سالمة مدى معرفة أو التمٌٌز من المواطن ٌتمّكن أن دون من تنتقل الريّ  مٌاه فً الموجودة البكتٌرٌا وهذه
 ٌتناوله. ما
 
 

 تكون التً األطعمة تجّنب الناس وعلى الؽذاء، سالمة حول والتوعٌة الرقابة تشدٌد علٌنا الواقع، هذا وأمام
، للتلوث ؼٌرها من أكثر معّرضة ًّ . ٌنالتقن ظلّ  فً خصوصا   الجرثوم ًّ  "بعدم قاسم ٌنصح لذلك الكهرباب
 الحرارة على تموت التً والبكتٌرٌا الفٌروسات نسبة من للتخلّص طهوها وٌفّضل نٌبة، األجبان تناول

 تبقى حتى الكهرباء انقطاع عند علٌها الباب فتح وعدم الثالجة، فً واألجبان األلبان فرز ٌجب كما العالٌة.
 داخل التقنٌن ساعات فً جٌدا   تبرٌدها لضمان علٌها ثلج أكباش ضعو أو منخفضة حرارة ضمن مخّزنة

 الثالجة".
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 اخبار الزابطت

 الرابطة تواصل حملة التوعٌة من وباء كورونا وهذا نموذج عنها -

 حملة كورونا

 متحور "دلتا" ٌجتاح لبنان... وٌهدد بالمزٌد -

لبنان ، وتتجاوز اآلالؾ من جدٌد. االسباب ٌوما بعد ٌوم ، اعداد االصابات بمتحور "دلتا" تتزاٌد فً 

متنوعة، الفوضى والتقصٌر فً تدابٌر الحماٌة فً المطار وعلى المعابر الحدودٌة، استهتار الناس والتخلً 

عن تدابٌر الوقاٌة ، االنفالت االجتماعً فً المناسبات االجتماعٌة والحفالت الجماهٌرٌة ، والمنتجعات 

بٌة وؼٌرها. االمكانٌات المتوفرة لمواجهة هذه الموجة  محدودة جدا : على صعٌد البحرٌة، والتجمعات الحز

السلطات الصحٌة، والطواقم الطبٌة والتمرٌضٌة، والقدرات االستشفابٌة، وفقدان االدوٌة والمستلزمات 

 لمالٌة .الطبٌة. وقبل كل ذلك االنهٌار العام والشامل الذي ٌعانً منه اللبنانٌون بعد انهٌار قدراتهم ا

على ضوء ما اشرنا الٌه، ندعو الجمٌع للٌقظة وادراك ما ٌتهدد صحتهم وحٌاتهم اذا استمروا فً استهتارهم 

 ونقول لهم: انقذوا انفسكم ومن حولكم ، عودوا بجدٌة الى التقٌد الصارم بتدابٌر الوقاٌة والحماٌة.

 

 ذا نحن فاعلون فً لبنان؟دول العالم تتجه لفرض التصرٌح الصحً فً مواجهة الوباء، فما -

مع تزاٌد مخاطر متحور "دلتا" السرٌع االنتشار ، وظهور موجة رابعة خطٌرة من وباء "كورونا" تحركت 

السلطات فً العدٌد من دول العالم ، وقررت فرض التصرٌح الصحً ، اي الحصول على اللقاح الكافً ، 

على انواعها ، الخاصة والعامة ، وذلك تالفٌا  للعودة او افادة عدم االصابة بالفٌروس للدخول الى المإسسات 

الى االقفال العام الذي ٌعطل النشاط االقتصادي. إلنقاذ لبنان ندعو الى االسراع فً عملٌات التلقٌح ، 

 واالتجاه الى فرض التصرٌح الصحً كما تفعل سابر الدول .

 

 عداد كورونا فً لبنان... ٌحلّق بؤرقام صادمة -

وفٌات، لٌدق ناقوس الخطر  1اصابة و  0176الى رقم  0206آب  66ونا فً لبنان بتارٌخ قفز عداد كور

بدخول لبنان فً المرحلة الرابعة من الوباء ، مع الموجة الجدٌدة من االنتشار عبر متحورة "دلتا". وهذا 

ر الوقاٌة والتباعد ٌنذر بتفاقم المخاطر الصحٌة على  اللبنانٌٌن مجددا  خصوصا  بسبب عدم االلتزام بتدابٌ

االجتماعً وارتفاع عدد االصابات الوافدة من الخارج وعدم الجدٌة فً المراقبة وفً الحجر الصحً 

المطلوب . كل هذا ٌحصل فً ؼٌاب القرارات الحازمة والشؽور الحكومً وتراكم المآسً المعٌشٌة على 

 اللبنانٌٌن .
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تطال مختلؾ الفبات العمرٌة لتشكٌل مناعة مجتمعٌة المطلوب فورا  ضرورة التوسع فً حمالت التلقٌح ل

 شاملة.

 هي الصحافت اخخزًا لكن:

"جزيدة الجوهىريت" في  –هسعىد هعلىف )سفيز سابك(  –حداعياث االًسحاب االهيزكي هي افغاًسخاى 

21/8/2021 

ّْ  اُن١ أكـبَٗزبٕ، ٖٓ األ٤ٓو٢ً اُؼٌَو١ اإلَٗؾبة هواه  اهرلاكارٚ ىاُذ ٓب ٜٓٔبً  ؽلصبً  ًبٕ أ٣بّ، ٓ٘ن ر٘ل٤نٙ ر

ّٕ  ٝٓغ. اُؼبُْ أٗؾبء ٓقزِق ك٢ رزلبػَ ّْ  ام ٓلبعئًب، ٣ٌٖ ُْ اُوواه ٛنا أ  ث٤ٖ 2020 ّجبٛ ٓ٘ن ػ٤ِٚ اإلرلبم ر

 ٛنا ًٝبٕ هطو، ك٢ اُلو٣و٤ٖ ث٤ٖ ُػول ُوبء ك٢ ،«ٛبُجبٕ» ؽوًخ ٝه٤بكح روآت كٝٗبُل اَُبثن اُوئ٤ٌ اكاهح

ّٕ  ااّل  ،2021 أ٣به ٖٓ األٍٝ ك٢ األ٤ٓو٢ً ثبإلَٗؾبة ٣و٢ٚ اإلرلبم  اُوئبٍخ، رَِّٔٚ ثؼل ثب٣لٕ، عٞ اُوئ٤ٌ أ

 .اُغبه١ آة ؽز٠ اإلَٗؾبة ر٘ل٤ن أّعَ

 ُٝٞٓبً  ٝرقجطبً  ثِجِخ ٍجّجذ اُز٢ ر٘ل٤نٙ ٛو٣وخ ك٢ ٝاٗٔب اإلَٗؾبة، هواه ٕٓٚٔٞ ك٢ ٤َُذ اماً  كبٌُِْٔخ

 ث٤ٓٞ٤ٖ، اإلَٗؾبة ثؼل أكـبَٗزبٕ ا٠ُ أ٤ٓو٢ً ع٘ل١ آالف 6 اهٍبٍ اػبكح هّوه ثؼلٓب فٖٕٞبً  ُجب٣لٕ،

 اُـوث٤٤ٖ اُوػب٣ب ٖٓ ٝؿ٤وْٛ األ٤ٓو٤٤ًٖ ٝأُٞا٤ٖ٘ٛ اُل٣جِٞٓب٤٤ٍٖ اعالء ٍالٓخ ٝرؤ٤ٖٓ ًبثٍٞ، ٓطبه ُؾٔب٣خ

 ك٢ ٝرؼِوّْٜ أُلاهط، ٝك٢ أُطبه ٓؾ٤ٜ ك٢ ُألكـب٤٤ٖٗ أُو٣جخ ٝأُْبٛل. اُجالك ثٔـبكهح ٣وؿجٕٞ اُن٣ٖ

 ًض٤وح، رلاػ٤بد ُٚ ًبٗذ اُن١ اإلَٗؾبة، ٛنا هاكن اُن١ اُز٘ظ٤ْ ٍٞء ػ٠ِ ٝاٙؾخ كالُخ أُـبكهح، اُطبئواد

 .اُؼبُْ ٖٓ ًض٤وح ٓ٘بٛن ك٢ أ٣ٚبً  ثَ ٝأكـبَٗزبٕ، أُزؾلح اُٞال٣بد ك٢ كوٜ ٤ٌُ
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 أُزؾلح اُٞال٣بد ك٢: أٝالً 

 ٖٓ أ٣ٚبً  ٌُٖٝ اُغٜٔٞه١، اُؾية ك٢ فٖٞٓٚ ٖٓ كوٜ ٤ٌُ المػخ، ٝأؽ٤بٗبً  ًض٤وح، الٗزوبكاد ثب٣لٕ رؼّوٗ

 ّؼج٤زٚ، ك٢ ٛجٞٛ ا٠ُ اإلٍزطالػبد، ثؼ٘ أّبهد ٝهل. ُٚ ٝٓئ٣ّل٣ٖ اُل٣ٔٞهوا٢ٛ اُؾية ك٢ أػٚبء

ًّي اإلٗزقبث٤خ، ؽِٔزٚ ك٢ ًبٕ، أّٗٚ فٖٕٞبً   ك٢ ػٚٞاً  ًبٕ ام اُل٤ُٝخ، اُوٚب٣ب ك٢ اُط٣ِٞخ فجورٚ ػ٠ِ ٣و

 ُِوئ٤ٌ ٍ٘ٞاد 8 ُٔلح ٝٗبئجبً  ا٤ُْٞؿ، ٓغٌِ ك٢ اُقبهع٤خ اُْئٕٝ ُِغ٘خ ٝهئ٤َبً  ا٤َُٖ٘، ُؼْواد اٌُٞٗـوً

 ٝأكـبَٗزبٕ اإل٣وا٢ٗ ا١ُٝٞ٘ ٝأُِق ٝا٤ُٖٖ ه٤ٍٝب ٓغ ٓؼوّلح ك٤ُٝخ ِٓلبد ٓؼبُغخ ًِّلٚ اُن١ أٝثبٓب، ثبهاى

ّٕ  األكـب٢ٗ، أُٞٙٞع ك٢ اُزقجّٜ ٛنا ٓ٘طِن ٖٝٓ. ٝؿ٤وٛب ثبُناد  ّز٠ ك٢ أُوجِخ ثب٣لٕ هواهاد كب

ّْ  ٝاُزَبإٍ، ُِْي ػوٙخ ٍزٌٕٞ أُٞا٤ٙغ  ٖٓ اإلَٗؾبة ػ٘ل ؽَٖ ثٔب اُؼبّ اُوأ١ ٝرن٤ًو رن٤ًوٙ ٤ٍٝز

ّٕ  اُؼِْ، ٓغ ٛنا. أُ٘بٍجبد ّز٠ ك٢ أكـبَٗزبٕ  ؽٍٖٞ ؽبٍ ٝك٢ ثؼل، ٤ًِبً  ٣ُ٘غي ُْ ىاٍ ٓب اإلَٗؾبة أ

ّٕ  ّي كال ع٤ٔؼبً، اعالئْٜ ٖٓ اُزٌٖٔ ػلّ أٝ أكـبَٗزبٕ، ك٢ أ٤ٓو٤٤ًٖ ٓٞا٤ٖ٘ٛ ػ٠ِ اػزلاءاد  اُِّٞ إٔبثغ أ

زّٞعٚ ٙ ثب٣لٕ ا٠ُ ٍُ ّٞ  .ؽٌٔٚ ٕٞهح ٍٝزْ

 ػ٠ِ ا٤َُطوح" ٛبُجبٕ" اٍزطبػخ ك٢ ًبٕ إ ثب٣لٕ ٍُئَ أُب٢ٙ، اُْٜو اإلَٗؾبة هواه ػٖ ؽل٣ضٚ ػ٘ل

 ك٢ ع٤َٔخ أفطبء أٝ ٗؤ ٝعٞك ا٠ُ كالُخ مُي ٝك٢. هبٛؼخ ثٖٞهح مُي ؽٍٖٞ آٌب٤ٗخ ك٘ل٠ اُجالك،

 اإلٍزقجبه١ اُلَْ ٛنا ػٖ أَُئ٤ُٖٝ ٓغ اُالىٓخ اُزؾو٤وبد اعواء ٣٘جـ٢ ُٝنُي األهٗ، ػ٠ِ اإلٍزقجبهاد

 .ٝٓؼبهجزْٜ
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ّٕ  ٛ٘ب، اُزن٤ًو أُل٤ل ٖٓ  ًٔب ػبٓبً، 20 فالٍ ك٢ كٝاله رو٤ِ٣ٕٞ ٗؾٞ أكـبَٗزبٕ ك٢ أٗلوذ أُزؾلح اُٞال٣بد أ

ّٕ  ٣ٝجلٝ األُـبّ، ك٢ أٝ أُؼبهى ك٢ ُعوؽٞا اُن٣ٖ ا٥الف ػلا ٓب ع٘ل٣بً، 2448 فَود أّٜٗب  اُقَبهح ٛنٙ ًَ أ

ٌٌّٕٞ ْٝٛ ٣ُنًو، ٛلف أ١ رؾو٤ن هجَ اإلَٗؾبة ك٢ ثبإلٍواع ٣زٜٔٞٗٚ ثب٣لٕ ٝفّٖٞ ٛجبء، مٛجذ ْ٤ٍ 

 .ٓ٘بٍجخ هواهاد ارقبم ػ٠ِ ثولهرٚ

 أكـبَٗزبٕ ك٢: صب٤ٗبً 

 ّٕ  ػ٠ِ" ٛبُجبٕ" ُؾوًخ أُلبعئخ ا٤َُطوح ًبٕ اٗغبىٙ، هجَ ٝؽز٠ األ٤ٓو٢ً، اإلَٗؾبة هواه رلاػ٤بد أ٠ُٝ ا

 ٛو٣وخ ك٢ عٞٛو٣خ رـ٤ّواد ٖٓ مُي ٤ٍواكن ٓب ٓغ ،(ٛجؼبً  ًبثٍٞ اُؼبٕٔخ ٓطبه ٓؾ٤ٜ ثبٍزض٘بء) اُجالك ًَ

 أص٘بء ػ٤ِٚ ًبٗذ ٓب ا٠ُ أكـبَٗزبٕ رؼٞك إٔ علاً  أُوعؼ ٖٓ ام. ٝؽوٞهٜب ثبُٔوأح ٣زؼِن ٓب ك٢ فٖٕٞبً  اُؾ٤بح،

ّٕ  اُؾوًخ، هبكح أؽل أػِٖ ٝهل ،2001 ػبّ األ٤ٓو٢ً اُـيٝ هجَ" ٛبُجبٕ" ؽٌْ  اُْو٣ؼخ ثؾَت ٍزُؾٌْ اُجالك أ

ّٕ  أُب٢ٙ، ػٖ رـ٤٤و ٣ؾَٖ ُٖ أّٗٚ ا٠ُ ٣لٍ ٝمُي اإلٍال٤ٓخ،  ُْ اُغ٤ٔغ، ٣ؼوف ًٔب اإلٍال٤ٓخ، اُْو٣ؼخ أل

 .اُؾبٍ ثطج٤ؼخ رزـ٤ّو

 ُْ اُن١ األكـب٢ٗ، اُغ٤ِ ٖٓ ػ٤ِٜب ؽِٖذ" ٛبُجبٕ" رٖوف ك٢ ٓزطٞهح أ٤ٓو٤ًخ أٍِؾخ ٛ٘بى ثبد ًنُي

 اُؾل٣ضخ األٍِؾخ اُغ٤ِ ٛنا ىٝكد إٔ أُزؾلح ُِٞال٣بد ٍجن ٝهل اُظوٝف، ٛنٙ ك٢ هزب٤ُخ هؿجخ أ١ ٣ُظٜو

ّٕ  ا٠ُ ثبإلٙبكخ ٛنا الٍزؼٔبُٜب، اُالىّ ٝاُزله٣ت  اُز٢ اُؾوًخ ا٠ُ اٗٚٔذ اُغ٤ِ ػ٘بٕو ٖٓ ًج٤وح أػلاكاً  أ

 .اٍزؼٔبُٜب ػ٠ِ اُوبكهح ٝاُؼ٘بٕو األ٤ٓو٤ًخ األٍِؾخ ؽٞىرٜب ك٢ إٔجؼ
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ّٕ  األ٤ٓو٤ًخ، اإلػالّ ٍٝبئَ ثؼ٘ ْٗو ٝهل ٍّ  ،2019 اُؼبّ ك٢ أكـبَٗزبٕ ك٢ ؽَٖ ًبٕ ُِوأ١ اٍزطالػبً  أ  ك

ّٕ  ا٠ُ ّٕ  ااّل  ،"ٛبُجبٕ" ؽوًخ ٣ئ٣ّل ال األكـب٢ٗ اُْؼت ٖٓ% 85 أ  اُغ٤ِ ٓوبٝٓخ ٝػلّ أُب٤ٙخ األ٣بّ أؽلاس أ

 .رٔبٓبً  مُي ػٌٌ ا٠ُ ٣لالٕ ًبثٍٞ، اُؼبٕٔخ ك٤ٜب ثٔب أُ٘بٛن ٓؼظْ ك٢ اُؾوًخ ُزوّلّ

 ٝا٣وإ ٝا٤ُٖٖ ه٤ٍٝب ك٢: صبُضبً 

" ٛبُجبٕ" ؽوًخ رَِّْ ك٢ ٝعل، ثب٣لٕ ٣ٌٕٞ ٝهل أكـبَٗزبٕ، ك٢ ٣غو١ ثٔب فبٓ اٛزٔبّ ُٜب اُضالس اُلٍٝ ٛنٙ

 رز٤ّٔي اُز٢ اُلٍٝ ٛنٙ ٖٓ ٌَُ ٌْٓالد ُقِن كوٕخ األ٤ٓو٢ً، اُغ٤ِ اَٗؾبة ثؼل اُجِل ٛنا ك٢ اَُِطخ

 :ٝاٙؾخ ثَِج٤خ ٝاّ٘طٖ ٓغ ػالهبرٜب

 ٛجؼبً  ٣ٝٔوّ  اُزبه٣ق٢،" اُؾو٣و ٛو٣ن" ػٖ ؽل٣ضخ َٗقخ ٝٛٞ ،"ٝاُؾياّ اُطو٣ن" ْٓوٝع ُل٣ٜب كب٤ُٖٖ 

 كٕٝ ثالكٙ رٌجّلرٜب اُز٢ اُقَبئو ًَ ثؼل أكـبَٗزبٕ ٖٓ اإلٙطواه١ ثبَٗؾبثٚ ثب٣لٕ، ٣ٌٕٞ ٝهل. ثؤكـبَٗزبٕ

 ُؼوهِخ كوٕخ أكـبَٗزبٕ، ٓولهاد" ٛبُجبٕ" رَِّْ ٝك٢ اإلَٗؾبة ك٢ ٝعل هل األهٗ، ػ٠ِ ٗز٤غخ أ٣خ رؾو٤ن

 ا٤َُّ٘خ" ٛبُجبٕ" ؽوًخ ث٤ٖ روبهثبً  ٣زٞهغ هثٔب أّٗٚ ام ًجوٟ، أ٤ٔٛخ ا٤ُٖٖ ػ٤ِٚ رؼِّن اُن١ أُْوٝع ٛنا

 ُٔ٘طوزْٜ، مار٢ ثبٍزوالٍ ٣طبُجٕٞ اُن٣ٖ ٤ُِٖٖ، اُـوث٤خ اُؾلٝك ػ٠ِ ا٤َُّ٘خ، األ٣ٝـٞه ٝعٔبػبد أُزّْلكح

 .اُؼٌَو٣خ ثبُوٞح ثؤؼْٜ ا٤ُٖٖ ٝروّٞ

 ٝػجو أكـبَٗزبٕ، ك٢" ٛبُجبٕ" ثؾٌْ اَُو٣غ اػزواكٜب ػجو اُزوبهة ٛنا ٓضَ ؽٍٖٞ رغّ٘ت ا٤ُٖٖ ؽبُٝذ

 ًجبه َُبٕ ػ٠ِ ا٣غبث٤خ رٖو٣ؾبد ٝػجو ،"ٛبُجبٕ" ُؾوًخ األػ٠ِ اُوبئل ٓغ ا٢٘٤ُٖ اُقبهع٤خ ٝى٣و ُوبء
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" ٛبُجبٕ" ٓٞهق ٤ٍُظٜو اُوو٣ت" أَُزوجَ" اٗٔب اُجِل، ٛنا ك٢ اُؾبِٕخ اُزطٞهاد ػٖ ك٤ٜب اٌُجبه أَُئ٤ُٖٝ

 .أُٞٙٞع ُٜنا ثزول٣وارٚ ٤ٖٓجبً  ثب٣لٕ ًبٕ اما ٝٓب ا٤ُٖٖ، ٓغ ػالهزٜب ٖٓ

ّٕ  أ٣ٚبً  ٣ؼزول ثب٣لٕ ٣ٌٕٞ هل ه٤ٍٝب، ا٠ُ ٝثبَُ٘جخ  اُؾوًبد ٓغ ع٤لح ػالهبد ٍزو٤ْ" ٛبُجبٕ" ؽوًخ أ

ٌَّ ٓب ثٞر٤ٖ، كالك٤ٔ٣و اُوئ٤ٌ ُؾٌْ أُ٘بٛٚخ اُو٢ٍٝ اإلرؾبك عٜٔٞه٣بد ك٢ اإلٍال٤ٓخ  ٕؼٞثبد ٣ْ

 ثب٣لٕ رٞهؼبد ٌُٖٝ. أُزؾلح ٝاُٞال٣بد ه٤ٍٝب ث٤ٖ ؽب٤ُبً  اُوبئٔخ ا٤َُئخ اُؼالهبد فِل٤خ ػ٠ِ اُو٢ٍٝ ُقٖٔٚ

ّٕ  رٖؼ، ال هل ّٕ  أػِ٘ذ ٝهل ،"ٛبُجبٕ" ٓغ كائٔخ ارٖبالد رو٤ْ ه٤ٍٝب أل  ًبثٍٞ، ك٢ ٓلزٞؽخ ٍزجو٠ ٍلبهرٜب أ

 ".ٛبُجبٕ" ؽٌْ رؾذ أكـبَٗزبٕ ٓغ ثالكٙ ػالهبد رؼي٣ي ا٠ُ ٣َؼ٠ ٝثٞر٤ٖ

ّٕ  ثب٣وإ، ٣زؼِن ٓب ك٢ أٓب  اُز٤ٌَ٘ ٖٓ ربه٣ـ ٖٓ ُٜب ٓب ٓغ أُزْلكح، ا٤َُّ٘خ اُؾوًبد ٖٓ" ٛبُجبٕ" ًٕٞ كب

ّٕ  ُِجالك، اَُبثن ؽٌٜٔب أص٘بء أكـبَٗزبٕ ك٢ ا٤ُْؼ٤خ اُطبئلخ ثؤث٘بء " ٛبُجبٕ" رَِّْ ك٢ ٣وٟ األ٤ٓو٢ً اُوئ٤ٌ كب

 ٣ٚطوٛب هل ٓب اُْوه٤خ، ؽلٝكٛب ػ٠ِ ػلائ٤خ هثٔب ثؤٝٙبع ٝاّـبُٜب ا٣وإ، إلىػبط كوٕخ ٓغلكاً  اَُِطخ

 ا٣ُٝٞ٘خ، اإلرلبه٤خ اؽ٤بء إلػبكح ك٤٤٘ب ك٢ أُزؾلح اُٞال٣بد ٓغ أُجبّوح ؿ٤و ٓلبٝٙبرٜب ك٢ ٓٞهلٜب ر٤٤ِٖ ا٠ُ

 .اَُبثوخ اإلكاهح ٖٓ رّْلكاً  أًضو أّٜٗب ػٜ٘ب ٓؼوٝف ٜٛوإ، ك٢ عل٣لح اكاهح رَِّْ ثؼل فٖٕٞبً 

 ثبُناد ُج٘بٕ ٝك٢ األٍٜٝ اُْوم ك٢: هاثؼبً 

 ك٢ األٝٙبع رطٞهاد ٖٓ ٝاٙؼ ٓٞهق أ١ ثؼل ٣ؼِ٘ٞا ُْ اُق٤ِظ، ٝك٢ األٍٜٝ اُْوم ك٢ أ٤ٓوًب ؽِلبء

َّ  ك٢ أكـبَٗزبٕ  اُوئ٤ٌ ا٤ُٜب ُغؤ اُز٢ أُزؾلح، اُؼوث٤خ اإلٓبهاد كُٝخ ثبٍزض٘بء األ٤ٓو٢ً، اإلَٗؾبة ظ

ّٕ  ػِٔبً  ؿ٢٘، أّوف أُقِٞع األكـب٢ٗ  ٍزوّٞ اُق٤ِغ٢، اُزؼبٕٝ ُٔغٌِ اُؾب٢ُ اُوئ٤ٌ ثٖلزٜب اُجؾو٣ٖ، أ
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ّٕ  ٝٝاٙؼ. أُٞٙٞع ٖٓ ّٓٞؽل ٓٞهق ارقبم ُٔؾبُٝخ أُغٌِ، أػٚبء ٍبئو ٓغ ثبُزْبٝه  ا٠ُ رَؼ٠ رو٤ًب أ

 اهكٝؿبٕ، ٤ٛت هعت اُوئ٤ٌ ًٕٞ األ٤ٓو٢ً، اإلَٗؾبة ػٖ اُ٘بعْ اُلواؽ َُٔء أكـبَٗزبٕ ك٢ ٓب كٝه ُؼت

 ٝهل أكـبَٗزبٕ، ٓضَ ٤ٍّ٘خ كُٝخ أّٜٗب فٖٕٞبً  اه٤ٔ٤ِخ، ًوٞح رو٤ًب أ٤ٔٛخ اظٜبه ٣ٝؾبٍٝ ااّل  كوٕخ ٣زوى ال

ّٕ  ااّل  اُجالك، ك٢ كٝهاً  ٤ٍؼط٤ٜب ًبٕ ٓب ًبثٍٞ، ٓطبه ؽٔب٣خ ٍزز٠ُّٞ رو٤ًب ًبٗذ  ػٖ اُ٘بعٔخ اُزطٞهاد أ

 ُؾٔب٣خ اُغ٘ٞك آالف اهٍبٍ ا٠ُ أُزؾلح اُٞال٣بد اٙطود األكـب٤ٗخ، االها٢ٙ ًَ ػ٠ِ" ٛبُجبٕ" ٤ٍطوح

ّْ  اُن٣ٖ ٝاُوػب٣ب اُل٣جِٞٓب٤٤ٍٖ ّٕ  اُؼِْ ٓغ ٛنا أُطبه، ػجو روؽ٤ِْٜ ٤ٍز  ثبُزلّفَ ًض٤واً  رضن ال" ٛبُجبٕ" أ

ّٕ  ًٔب ،(اُ٘برٞ) األ٢َِٛ ّٔبٍ ؽِق ك٢ ػٚٞ رو٤ًب ًٕٞ اُزو٢ً،  ٓغوك ؽز٠ روك٘ ًبٗذ اُؾوًخ ٛنٙ أ

 .ٗلَٚ َُِجت ُزو٤ًب كٝه أ١ ا٥ٕ رؼط٢ إٔ اُٖؼت كٖٔ ًبثٍٞ، ٓطبه ك٢ األرواى اُغ٘ٞك ٝعٞك

 ػ٠ِ" ٛبُجبٕ" ٤ٍطوح ٗز٤غخ األهٗ ػ٠ِ ٍِٓٔٞخ رؾوًبد أ١ ا٥ٕ ؽز٠ رُوٕل كِْ ثِج٘بٕ، ٣زؼِن ٓب ك٢ أٓب

 ٛنا ُج٘بٕ، ّٔبٍ ك٢ اإلٍال٤٤ٖٓ ٖٓ ػلك ُلٟ اُزطٞهاد ثٜنٙ اُزوؽ٤ت ػٖ اُزؼج٤و ثؼ٘ ثبٍزض٘بء أكؼبَٗزبٕ،

ّٕ  اُؼِْ ٓغ  اُؾ٤بح ك٢ اٌُجوٟ ٝاُٖؼٞثبد اُؾبٙو، اُٞهذ ك٢ ُج٘بٕ ٜٓ٘ب ٣ؼب٢ٗ اُز٢ أُقزِلخ األىٓبد أ

 ؽبٍ ك٢ ٝفٖٕٞبً  اُقبهع٤خ، ُِزلّفالد فٖجخ أهٙبً  اُجِل ٛنا رغؼَ اُِج٘ب٢ٗ، اُْؼت ٣ٞاعٜٜب اُز٢ ا٤ٓٞ٤ُخ

 إٔ هّوهد اما أٝ ،"اُوبػلح" ٓضَ ٝاإلهٛبث٤خ أُزطوكخ اإلٍال٤ٓخ ُِؾوًبد ِٓغؤ ًٜٞٗب ا٠ُ" ٛبُجبٕ" ػبكد

 إٔ اُِج٘ب٤٤ٖٗ ثؼ٘ ٣ق٠ْ أُ٘طِن، ٛنا ٖٓ". كاػِ" ر٘ظ٤ْ ٓضَ اهٛبث٤خ ٝٓ٘ظٔبد ٓغٔٞػبد ٓغ رزؾبُق

 ّْ ّْ  ػ٘لٓب أُب٢ٙ، اُووٕ صٔب٤ٗ٘بد ك٢ ؽَٖ ٓب ؿواه ػ٠ِ ُج٘بٕ، ارغبٙ ك٢ األكـب٤ٗخ اُضٞهح رٖل٣و ٣ز  ر

 .اَُٞه٣خ اُؾوة اثّبٕ أٝ اُجبهك، ٜٗو ٓق٤ْ ك٢ ؽَٖ ٓب أٝ اإل٣وا٤ٗخ، اُضٞهح رٖل٣و



34 
 

ّٕ  ٣جو٠  ٖٓ ًج٤واً  اٗيػبعبً  ٓ٘يػغٕٞ اُؼبُْ، اٗؾبء ًبكخ ٝك٢ األٍٜٝ اُْوم ك٢ أُزؾلح اُٞال٣بد ؽِلبء أ

 ٝفٖٜٞٓب أُزؾلح اُٞال٣بد أػلاء ٗوٟ اُن١ اُٞهذ ك٢ أكـبَٗزبٕ، ك٢ األ٤ٓو٢ً ثؾ٤ِلْٜ ُؾوذ اُز٢ اُٜي٣ٔخ

 اٌُْٞى ثلأد ٝهل. اُل٢ُٝ اُٖؼ٤ل ػ٠ِ ًِٓٔٞ رواعغ ٖٓ اُلُٝخ ثٜنٙ ُؾن ثٔب ٝكوؽْٜ ّٔبرزْٜ ٣قلٕٞ ال

ّٕ  ػِٔبً  َٓزوجالً، اُؼبُْ ك٢ ًجوٟ أىٓبد ٝهٞع ُلٟ ه٤بك١ ثلٝه اُو٤بّ ػ٠ِ أُزؾلح اُٞال٣بد هلهح ؽٍٞ رظٜو  أ

 ك٢ أكـبَٗزبٕ ك٢ اُٜي٣ٔخ عبءد ٝهل روآت، كٝٗبُل اَُبثن اُوئ٤ٌ أ٣بّ ٣زال٠ّ ثلأ أل٤ٓوًب اُو٤بك١ اُلٝه ٛنا

 كٍٝ ك٢ رلّفِٜب ُلٟ ػٌَو٣خ اٗزٖبهاد رؾو٤ن ػ٠ِ أُزؾلح اُٞال٣بد هلهح ػلّ ُزُظٜو ثب٣لٕ، عٞ ػٜل

 .أفوٟ

 ّٕ  اُٖؼ٤ل ػ٠ِ ٍٞاء ُِجالك، اكاهرٚ ك٢ ٍِٓٔٞخ ٗغبؽبد ٣ؾون إٔ ٝػ٤ِٚ ػٜلٙ، ثلا٣خ ك٢ ىاٍ ٓب ثب٣لٕ ا

. أكـبَٗزبٕ ك٢ اُزطٞهاد عواء ٖٓ فَوٙ اُن١ اُزؤ٤٣ل ثؼ٘ ٣َزؼ٤ل ٢ٌُ اُقبهع٢، اُٖؼ٤ل ػ٠ِ أٝ اُلاف٢ِ،

 ؿ٤و اُٜغوح َُٔؤُخ ٓؼبُغزٚ هثٔب أٝ ،"كُزب" ٓزؾٞه ٓغ رغّلكد اُز٢ ًٞهٝٗب ُغبئؾخ ٓؼبُغزٚ رٌٕٞ ٝهل

 ٝاُلػْ أَُبػلح أ٣ٚبً  أٝ ػٜلٙ، ك٢ ه٤ب٤ٍخ أههبٓبً  ثِـذ ٝاُز٢ ا٤ٌَُٔي، ٓغ اُؾلٝك ػجو أُزلكوخ اُْوػ٤خ

 فَبئو ا٠ُ ٝأّكد رِزٚ اُز٢ ٝاُل٤ٚبٗبد ٙوثٜب اُن١ اٌُج٤و اُيُياٍ اصو ػ٠ِ ٛب٣ز٢ ُلُٝخ ٣وّلٜٓٔب اُِنإ

 أ١ ك٢ ُجب٣لٕ ٣ٌٕٞ هل اُؼبُْ، ك٢ كُٝخ أكوو رُؼزجو هثٔب اُز٢ اُلُٝخ ٛنٙ ك٢ اُزؾز٤خ، ٝاُج٠٘ األهٝاػ ك٢ ًجوٟ

 .اُوئب٢ٍ ػٜلٙ ُ٘غبػ ا٤ُٚ ٣ؾزبط اُن١ اُزؤ٤٣ل الٍزؼبكح كوٕخ اُؾبالد ٛنٙ ٖٓ

 

 



35 
 

 22/8/2021 –"جزيدة الشزق االوسظ"  –اياد ابى شقزا  –لبٌاى بلد الوىاجهاث الحكىهيت 

 افزوام ػٖ اإلػالٕ اُضوخ، ٖٓ ٝاُو٤َِ اُٖجو ٖٓ ثبٌُض٤و ٣٘زظوٕٝ اُِج٘ب٤ٕٗٞ ًبٕ أُوبٍ ٛنا ًزبثخ أثلأ إٔ هجَ

 ا٤ُّٞ ٍززٌَِ اُز٤ٌَْ عٜٞك ًبٗذ اما ٓب أػوف ال ا٢٘ٗ أهٍٞ ٝثؤٓبٗخ. أُؤُٓٞخ اُؾٌٞٓخ ر٤ٌَْ ا٠ُ ٣ل٢ٚ ٓب

و إٔ ُٜب ه٤ِّ٘ ٓب اما ثؤٗٚ رٔبٓبً  ٝاصن ٢ٌُ٘٘. ثبُلَْ رجٞء أٝ... ثبُ٘غبػ ؿل ثؼل أٝ ؿلاً  أٝ ِٖ  ُٖ ك٢ٜ اُ٘ٞه رج

 .ٍبثوبرٜب ٖٓ ؽبالً  أكَٚ رٌٕٞ ُٖ صْ، ٖٝٓ رؾٌْ،

 

 ٛنٙ ٝرٔض٤َ... ٛ٘ب ٖٓ ٝىاه٣خ ؽٖخ ٖٓ ثٌض٤و أًجو ػٕٞ، ٤ْٓبٍ اُوئ٤ٌ ػٜل ك٢ اُجلا٣خ ٓ٘ن ًبٗذ أَُؤُخ

 ُج٘بٕ ٣ٞٛخ ػ٠ِ اُٖواع رياٍ ٝال ًبٗذ أَُؤُخ. ٗؼْ. ٛ٘بى ٖٓ رِي أٝ اُٞىاه٣خ اُؾو٤جخ ثٜنٙ اٌُزِخ أٝ اُطبئلخ

 :٢ِ٣ ٓب ك٢ أٜٛٔب ا٣غبى ٣ٌٖٔ األٍجبة، ٖٓ ُغِٔخ ٝاُل٤ُٝخ، اإله٤ٔ٤ِخ ٝاُٖواػبد أُؼبكالد ٖٓ ٝٓٞهؼٚ

 

 ُج٘بٕ ٣ٞٛخ ُؾَْ ؽبعخ صٔخ ًبٗذ ،1920 ػبّ اُؾب٤ُخ ثؾلٝكٙ ُج٘بٕ رؤ٤ٌٍ ٓ٘ن أٗٚ مُي. ا٣ُٜٞخ ٓٞٙٞع أٝالً،

ٗبد ؿبُج٤خ رلػٜٔب «ػوٝثخ» ث٤ٖ ّٞ  ٝك٢. ا٤َُٔؾ٤خ أٌُٞٗبد ؿبُج٤خ ا٤ُٜب رطٔؼ «ُج٘ب٤ٗخ ٤ًب٤ٗخ»ٝ أَُِٔخ أٌُ

 ٍٞاءً  ٝاإلُـبء، اإلهٖبء كهعخ ا٠ُ ؽبكاً  ٣ٌٖ ُْ أٗٚ اال عّل٣بً  اُٖواع ًبٕ ثؤفوٟ، أٝ ثٖٞهح أُوؽِخ، رِي

ٗبد كافَ ّٞ ٗبد أٝ أَُِٔخ أُنٛج٤خ أٌُ ّٞ  ثؼلٓب اُلو٢َٗ، االٗزلاة رٌٖٔ ُول ثَ،. ا٤َُٔؾ٤خ أُنٛج٤خ أٌُ

 «٤ٍب٢ٍ رؼب٣ِ» ُؼجخ هٞا٤ٖٗ كوٗ ٖٓ اُغل٣ل، «اٌُج٤و ُج٘بٕ» ؽلٝك هٍْ ك٢ أٍب٤ٍبً  كٝهاً  ثبه٣ٌ ُؼجذ
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 ظَ ك٢ ٛنٙ اُزؼب٣ِ ُؼجخ ٝاٍزٔود. ُِطٞائق ػبثوح ػبئ٤ِخ ٗقت ٖٝٓبُؼ ؽيث٤خ هٟٞ ك٤ٜب رزؾٌْ عل٣لح

 ٝعٞك٣خ رؾل٣بد رْٜل أفند ٌُٜ٘ب... 1943 ػبّ االٍزوالٍ ثؼل «ا٤ُ٘ٛٞخ اٌُزِخ»ٝ «اُلٍزٞه٣خ اٌُزِخ» ر٘بكٌ

 ثٌ٘جخ أُزؤصو) ٝاُضٞه١ االٗوالث٢ اُؼوٝث٢ ٝاُيفْ ،«اُجبهكح اُؾوة»ٝ ،1948 ػبّ «كَِط٤ٖ ٌٗجخ» ٓغ

 اُؾوة» ٜٝٗب٣خ 1967 ث٤ٖ أَُِؼ اٌُلبػ ظبٛوح ٝالؽوبً  ،1967ٝ 1952 ث٤ٖ( اُجبهكح ٝاُؾوة كَِط٤ٖ

 .األ٤ٓو٤ًخ األؽبك٣خ ػٖو ٝثلء «اُجبهكح

 

 ػبّ ا٣وإ ك٢ «اُق٤٘٤ٔخ اُضٞهح» أؽلصذ ُول. األك٠ٗ اُْوم ٝٓ٘طوخ ُِج٘بٕ ٝأُنٛج٤خ اُل٤٘٣خ اُقو٣طخ صب٤ٗبً،

 ه٤بّ ػ٠ِ هٞح رلاػ٤برٜب روَ ال اُِؾظخ، ؽز٠ ٝرؼٖق رزوكك ىاُذ ٓب اُؼوث٢، اُؼبُْ كافَ ٓٞعبد 1979

 ٍوٞٛ ثؼل كفِزٚ اُن١ اَُجبد ٖٓ اُؼوث٤خ ا٣ُٜٞخ «كَِط٤ٖ ٌٗجخ» أ٣وظذ ًٝٔب،. 1948 ػبّ اٍوائ٤َ كُٝخ

 اإل٣وا٢ٗ اإله٢ٔ٤ِ اُطٔٞػ ٝربه٣ـ أٝالً، اإلٍال٢ٓ اُزبه٣ـ ك٢ ٓئُٔخ ًٞآٖ اُق٤٘٤ٔخ ؽّوًذ اُؼضٔب٤ٗخ، اُلُٝخ

 .صب٤ٗبً 

 

 ُْ ث١ِٜٞ هٙب ٓؾٔل ا٣وإ ّبٙ إٔ ٝٓغ. ٝاؽلح ككؼخ اُؼب٤ِٖٓ ٛن٣ٖ «اُضٞهح رٖل٣و» هاك٣ٌب٤ُخ عٔؼذ ُول

 ُٝج٘بٕ اُؼوام كافَ اُ٘بّط٤ٖ اُل٣ٖ هعبٍ ثؼ٘ ػجو ؽز٠ ٝٓبهٍٚ اإله٢ٔ٤ِ، ا٣وإ «ٛٔٞػ» ٓطِوبً  ٣ُققِ 

هرٚ ام. أُنٛج٢ اُؼبَٓ اٍزـالٍ ػ٠ِ إٔالً  ث٤َُ٘ذ اُق٤٘٤ٔخ االٍزوار٤غ٤خ كبٕ أفوٟ، ٝكٍٝ ٝاُجؾو٣ٖ ّٞ  ك٢ ٛ

. ٝاٍوائ٤َ اُـوة ٙل «رؾو٣و٣خ»ٝ «صٞه٣خ»ٝ «اٍال٤ٓخ» ّؼبهاد رؾذ أُ٘طوخ الفزوام ٕبُؾخ هٞاُت
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 اُـيٝ كبٕ ،«اإل٣وا٤ٗخ - اُؼواه٤خ اُؾوة» ث٘ز٤غخ ٓئهذ ُزغ٤ٔل رؼّوٙذ «اُضٞهح رٖل٣و» ؽِٔخ إٔ ٝٓغ

 «رؤ٤َٛ أػبك» صْ، ٖٝٓ. اُؼوث٤خ أُ٘طوخ ػٖ ككبع ًقٜ ثـلاك ٓٞهق أٙؼق 1990 ػبّ ٣ٌُِٞذ اُؼواه٢

 مُي، ا٠ُ أٙق. أَُِؾخ ر٘ظ٤ٔبرٚ ػجو اُؼوث٤خ اُلٍٝ ك٢ رغبٝىارٚ ًَ هؿْ... ٝػوث٤بً  ؿوث٤بً  اُق٢٘٤ٔ اُ٘ظبّ

 ك٢ أعٜ٘ اُن١ ا١ُٝٞ٘ اُؼوام ْٓوٝع ػ٠ِ اٍوائ٤َ، ٝٓؼٜب اٌُجوٟ، اُـوث٤خ اُلٍٝ رٖجو ُْ ث٤٘ٔب أٗٚ

 أُزٞهغ ٖٓ ٓؼٜب ارلبم رٞه٤غ ا٠ُ ٕٝٞالً ... ا١ُٝٞ٘ ا٣وإ ْٓوٝع ػٖ ٣ٞٛالً  اُطْوف ؿٚذ كبٜٗب ٜٓلٙ،

 .اُؾب٤ُخ ك٤٤٘ب ٓلبٝٙبد ك٢ ا٤ُٚ اُؼٞكح

 

ع ؽبُخ ًبٕ ٝعٞكٙ، ٓلّٜٞ ْٗٞء ٓ٘ن ُج٘بٕ، ّٞ  أُٞهغ إٔ ٝاُؾو٤وخ. ٕٝلٜب ك٢ ٝأُؾِِٕٞ أُئهفٕٞ افزِق ر٘

 اُوج٤ِخ، ٝاُٜغواد اُزغبه٣خ، اُوٞاكَ ٛوم أٓبّ ٓلزٞؽخ أهٙبً  عؼِٚ ًِٚ أُزٍٜٞ ّوم َُبؽَ اُغـواك٢

 اُوج٤ِخ اُؼٖج٤بد ٖٓ األك٠ٗ ثبُؾل اَُبؽَ ػ٠ِ أُطِّخ اُغجبٍ ؽبكظذ ث٤٘ٔب ٌٝٛنا،. اُؼٌَو٣خ ٝاُؾٔالد

ٗذ ٝاُؼْبئو٣خ، ّٞ  اَُبؽ٤ِخ اٌَُب٤ٗخ ُِزغٔؼبد اٌَُب٤ٗخ اُزو٤ًجخ ًبٗذ(... ٝٓنٛج٤خ ك٤٘٣خ) كئ٣ٞخ «ٓالماد» ًٝ

 ٝٛواثٌِ ثب٤ٗبً ًؾبٍ( ٓؾ٤طٜب أٝ) اَُبؽ٤ِخ أُلٕ ك٢ ٝأٍٞاه هالع ث٘بء اهز٠ٚ ٓب ٝٛنا. كائْ رـ٤ّو ك٢

 .ػٜ٘ب اُلكبع أعَ ٖٓ... ٝػٌب ٤ٕٝلا
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ًّي ث٤٘ٔب ا٤َُّ٘خ، أَُِٔخ ثبُـبُج٤خ ٓؤٍٛٞ ٝٓؾطبرٚ، اُوٞاكَ ٛوم ك٤ٚ رٔو ًبٗذ اُن١ اَُبؽَ، ٛنا ٓؼظْ  رزو

 كبٕ ُج٘بٕ، عجبٍ ك٢ ًج٤وح ٤ٍ٘خ ثِلاد ٝعٞك ٝهؿْ. اُغجبٍ ك٢ ٝاُؼوه٤خ ٝأُنٛج٤خ اُل٤٘٣خ األه٤ِبد ٓؼظْ

 .ُٜب أُغبٝهح ٝأُ٘بٛن اَُٞاؽَ ٣وطٕ٘ٞ اَُ٘خ ٖٓ اُؼظ٠ٔ اُـبُج٤خ

 

 ٓزٖوك٤خ» فبهط ٤ٕٝلا ٝٛواثٌِ ث٤وٝد األًجو اُِج٘ب٤ٗخ أُلٕ ك٤ٚ ثٔب ا٢َُّ٘ اَُبؽَ ًبٕ 1920 هجَ

 ٓغ ،1920 ػبّ «اٌُج٤و ُج٘بٕ» ا٠ُ أُلٕ ٛنٙ ْٙ ثؼل ٓئصواً  ٤ٍٝب٤ٍبً  ػلك٣بً  الػجبً  ٕبهٝا اَُ٘خ ٌُٖ. «ُج٘بٕ

 ٝٛنا اُق٤ِظ، ا٠ُ أُؾ٤ٜ ٖٓ أُٔزلح ٣ُٜٞزْٜ «اُؼوث٢ اُجؼل» ػٖ ٣زقِٞا إٔ كٕٝ ٖٓ ا٤ٌُبٕ ٛنا كفِٞا أْٜٗ

 .«اُق٤٘٤ٔخ اُؾوجخ» هجَ ا٤ُْؼخ ػ٠ِ ثؼ٤ل ؽل ا٠ُ ٣٘طجن ًبٕ

 

 - اَُ٘خ ر٤ِٜٔ اُلؼ٢ِ ٛلكٚ ا٣وا٢ٗ - ٓبه٢ٗٝ رؾبُق ثلَٚ اُغٜٔٞه٣خ هئبٍخ ا٠ُ ا٥ر٢ أُبه٢ٗٝ ػٕٞ،

 – 1975 ؽوة» ثؼل ُج٘بٕ ث٘بء أػبك اُن١ «اُطبئق ارلبم»ُـ هاكٚبً  اُجلا٣خ ٓ٘ن ًبٕ - اُلهٝى ٝؽِلبئْٜ

٘زَيػخ «ؽوٞهبً »ٝ ٍِطبد اَُ٘خ أػط٠ االرلبم ٛنا إٔ ٣ؼزجو اٗٚ ام«. 1990  ٤ًبٕ ك٢ أُبه٤ٗٝخ اُطبئلخ ٖٓ ُٓ

ٌٍّ  ٖٓ اكواؿٚ ػجو ػ٤ِٔبً  االرلبم ٕٓٚٔٞ َٗق ػ٠ِ ٣ؼَٔ كٜٞ ُٝنا،. ٖٓبُؾْٜ ٝٝكن ا٤َُٔؾ٤٤ٖ أعَ ٖٓ أ

ّ  . «ُِلكبع األػ٠ِ أُغٌِ»ثـ ٓٔض٤ِٖ ٝاُؼٌَو٤٣ٖ أُل٤٤ٖٗ َٓزْبه٣ٚ ػجو اُؾٌْ ٝٓٔبهٍخ ٓٚٔٞٗٚ،  ٝٓؼِٞ

 ػٕٞ، - «هللا ؽية» رؾبُق إٔالً  كوٜٙب هل ًبٕ «أػٔبٍ رٖو٣ق ؽٌٞٓخ» ثٞعٞك ٣ؾَٖ ٛنا إٔ

 - ػٕٞ ػطََ أُب٢ٙ، اُؼبّ ٤ٕق ك٢ االٗلغبه مُي ٓ٘ن ٝؽوبً،. ث٤وٝد ٓوكؤ اٗلغبه ثؼل ُالٍزوبُخ ٝاٙطود
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 فو٣ق ك٢ أَُزو٤َ) اُؾو٣و١ ٍٝؼل أك٣ت ٖٓطل٠ ثز٤ٌِْٜب ًِق ؽٌٞٓبد ه٤بّ - «هللا ؽية» ثٔجبهًخ

 .٤ٓوبر٢ ٗغ٤ت ا٤ُّٞ صْ(... «هللا ؽية»ٝ ػٕٞ ؽٖبه أٌٜٗٚ ثؼلٓب 2019

 

 ٍِطخ»ُـ ٝاعٜخ ٍٟٞ رٌٕٞ ُٖ كبٜٗب اُؾٌٞٓخ، ر٤ٌَْ ك٢ ٤ٓوبر٢ «ٗغبػ» ؽبٍ ك٢ ؽز٠ أٗٚ اُوٍٞ، فالٕخ

 ا٣وإ، ٖٓ اُٞهٞك اٍز٤واك ثبػالٗٚ «هللا ؽية»ُـ اُؼبّ األ٤ٖٓ أف٤واً  ٝعٞكٛب أًل «ٍِطخ» ٝٛنٙ. «ٝاهغ أٓو

 ُل٣ٜب ك٣ِٝخ ظَ ك٢ روّٞ ؽٌٞٓخ كؤ١ ٝػ٤ِٚ،. اُل٤ُٝخ ُِؼوٞثبد االًزواس أٝ اُلُٝخ ا٠ُ اُؼٞكح كٕٝ ٖٓ

 ٓضَ - أَُزٞهكح ٤ٓٝيا٤ٗزٜب اُؾلٝك، فبهط اُؼبِٓخ ٝع٤ّٜٞب اُقبٓ، ٍٝالؽٜب أُٞاى٣خ، ٓئٍَبرٜب

 .رؾٌْ ُٖ ٝٛجؼبً، رئّفو، ُٖٝ روّلّ ُٖ... اُقبهط ٖٓ - آ٣ل٣ُٞٞع٤زٜب

 

 21/8/2021"جزيدة الٌهار"  –جهاد الزيي  –اهيزكا حٌهزم اهام ههزوهيي حضارياً وال هسخقبل لهن 

 أُزؾلح اُٞال٣بد أَُٔبح اُلُٝخ ٛنٙ ٗلَٜب ٖٓ ٝاصوخ ”اُؼ٤ٔوخ ٓئٍَزٜب”ٝ ه٣ٞخ ٢ٛ ًْ …أُظبٛو هؿْ

ٌّٖ ٢ٌُ األ٤ٓو٤ًخ  اُؼبُْ ٖٓ ٓزقِلخ هٟٞ ٝأٓبّ ػبٓبً  ف٤َٖٔ ٖٓ أهَ ؿٕٚٞ ك٢ ٓواد   االٜٗياّ ٖٓ رزٔ

 !اُضبُش
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 ٌَّ ػظ٠ٔ ٝألٜٗب اُؼظ٠ٔ اُلُٝخ ٛنٙ رؾزَٔ.أكـبَٗزبٕ ك٢ ٝا٥ٕ( اُؾوة ثؼل ٓب) اُؼوام ك٢ ك٤٤ز٘بّ ك٢ 

 . رجؼبرٜبأُؼ٣ٞ٘خ ًَٝ اُٜي٣ٔخ

 

ط َّٝ ِٛ  كٌوحُ  ٍزُو  .أكـبَٗزبٕ ٖٓ االَٗؾبة ْٓبٛل أٓبّ األ٤ٓو٤ًخ اُوٞح اٗؾطب

 ػٌَوٛب ػٖ ٗب٤ٛي أ٤ٓوًب، هٞح. ”ٛبُجبٕ“ ؽوًخ ٓغ ٝهّؼزٚ هٙبئ٢ ثبرلبم اَٗؾبة أٗٚ ٠َ٘ٗ ال كػٞٗب ٌُٖٝ

 ّٝوًبرٜب ٝصوبكزٜب ٝعبٓؼبرٜب ٝػِٔبئٜب اهزٖبكٛب ك٢ ٢ٛ اُقبهع٤خ، اُؼٌَو٣خ أُـبٓواد رقل٤ق هّوهد ٝهل

 ُوبػ ،19 ًٞك٤ل ٙل اُؼ٤ِٔخ أُؼوًخ ك٢ كؼب٤ُخ األًضو اُِوبػ اٗزبط ك٢ ػب٤ُٔخ ”ؽوة“ آفو هثؾذ ٝهل

 أٓبّ أٝال ُ٘لهّن.ٝا٤ُٖٖ ٝه٤ٍٝب األٝهٝث٢ ٝاالرؾبك ثو٣طب٤ٗب ٝثؤّٞاٛ، ثٞٙٞػ ٝهاءٛب ٝٝٙؼذ ثلب٣يه،

 :األ٤ٓو٤ًخ أُزؾلح اُٞال٣بد ”اٜٗيٓذ“ ٖٓ

 

 ٣ٌٕٞ ُٖ ٝإُٔٚٔٞ اٌَُْ ك٢ ٓزقِّلخ هٞح ٌُٜٝ٘ب هزب٤ُخ ػو٤لح ماد ٓزٔبٌٍخ ك٤٘٣خ ؽيث٤خ هٞح أٓبّ اٜٗيٓذ 

 هوٕ ٖٗق ثؼل ك٤٤ز٘بّ ٢ٛ ٛب. اُؼٖو ثٔؼب٤٣و ُِجوبء ٝهبثِخ ٓؼبٕوح كُٝخ ث٘بء ػ٠ِ اُولهح أَُزوجَ ك٢ ُل٣ٜب

 اُوزب٢ُ اإلهس ًَ ٖٓ ثو٢ ٓبما. ا٤ُٖٖ ٙل أُزؾلح اُٞال٣بد ٓغ ٝا٤َُب٢ٍ االهزٖبك١ اُزؼبٕٝ رَزغل١

 ٣وُٞٞا إٔ األ٤ٓو٤ًٕٞ اُؼٌَو٣ٕٞ ٣ؾت ًٔب ٗلَٜب رٜيّ أ٤ٓوًب ٝعؼَ ٣ّٞ ماد اُؼبُْ أكِٛ اُن١ اُل٤٤زٌٞٗـ٢
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 ٤ٌُٝ كافِٜب ٖٓ أ٤ٓوًب ٛيٓذ اُز٢ ٢ٛ أ٤ٓوًب ك٢ اُلاف٢ِ االؽزغبط ؽوًبد رؼزجو ٤٘٤ٔ٣خ ٗظو ٝعٜخ ٖٓ

 . اٗزٖو ٖٓ اُل٤ز٘ب٤ٕٓٞ ا٤ُْٞػ٤ٕٞ

 

 اُن١ – ٝالػٖو٣خ الك٣ٔٞهوا٤ٛخ – كُٝخ ث٘بء ػ٠ِ ؿ٤واُوبكه أُلزّذ اُؼوام ك٢ أ٤ٓوًب اٜٗياّ ٖٓ ثو٢ ٓبما

 ٌَُبٗٚ؟ ٝاالٍزْلبء اٌُٜوثبء ٣ئٖٓ إٔ ٣َزط٤غ ٝال ٣ٍٞ٘بً  اُلٝالهاد ٤ِٓبهاد ثؼْواد ٗلطٚ ٣ج٤غ

 

 رٌٕٞ إٔ ٣ؼوَ اُقبّ؟َٛ ٝٓٞاكٙ ا٤ُٖٔ ٓضَ اُقبّ ٝٓٞاكٛب ٤ُج٤ب ٓضَ اُقبّ ٝٓٞاكٛب أكـبَٗزبٕ ٖٓ ٤ٍجو٠ ٓبما 

 ك٢ رؼزجو ٝاُز٢ اُلٝاّ ػ٠ِ ٓلَِخ ّجٚ كُٝخ رل٣و اُز٢ اُجبًَزب٤ٗخ اُؼٌَو٣خ أُئٍَخ رل٣وٛب اُز٢ ”ٛبُجبٕ“

 إٔ ٣ؼوَ َٛ …ُِٜ٘ل ػلائٜب أ٣ُٞٝخ ثَجت ا٤ُٖٖ ٓغ ا٤ُٛٞلح ػالهزٜب هؿْ ُٞاّ٘طٖ ٓؼوالً  ا٤َُب٤ٍخ اُغـواك٤ب

 األ٤ٓو٤ًخ؟ أُزؾلح اُٞال٣بد ػ٠ِ اٗزٖود رٌٕٞ

 

 ٖٓ أُٞهق ٣جلٝ ًٔب اؽواعبً  األًضو ٌُٖٝ األهٟٞ ُؾظبرٜب اؽلٟ ك٢ ا٤ُّٞ ٢ٛ األ٤ٓو٤ًخ اُجواؿٔبر٤خ 

 أُزؼٖج٤ٖ ٜٛوإ ؽٌبّ ؽ٤بٍ اَُّ٘خ أُزؼٖجٕٞ ًبثٍٞ ؽٌبّ ٤ٍزّٖوف ٤ًق ُ٘وٟ ٍ٘٘زظو. أكـبَٗزبٕ

ًُْٜ ٤ٌٍٕٞ ٤ًٝق ا٤ُْؼخ  ٖٓ ػلكا إٔ ا٤ُّٞ ؽز٠ ٣جلٝ ا٤َُ٘خ؟ أَُِٔخ اإل٣ـٞه ٝأه٤ِخ ا٤ُٖٖ ؽ٤بٍ ٍِٞ

 ٓغ ٓضِٜب ُٝوثٔب هطو ك٢ األ٤ٓو٤٤ًٖ ٓغ أُلبٝٙبد فالٍ ”ٛبُجبٕ“ ثٜب هبٓذ أُؼِ٘خ ؿ٤و االُزيآبد
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 ٖٓ أُ٘طوخ رِي ك٢ اُغل٣لح ”األْٓ ُؼجخ“ ٛج٤ؼخ ُ٘وٟ اُٞهذ ٖٓ أُي٣ل ٗ٘زظو إٔ ػ٤ِ٘ب ٌُٖٝ ٝا٣وإ ا٤ُٖٖ

 . اُؼبُْ

 

 ٝال٤ٍٔب أث٘بئٜب ٖٓ أُي٣ل ٜٓ٘ب ٣ٜوة ٝٓزقِّلخ كو٤وح أكـبَٗزبٕ ٍٟٞ أهٟ ال: أَُزوجَ ك٢ ”ِٗؼت“ كػٞٗب

 كوواً  أًضو ثبًَزبٕ ٍٟٞ أهٟ ٝال أث٘بئٜب ٖٓ أُي٣ل ٜٓ٘ب ٣ٜوة كو٤وح ا٣وإ ٍٟٞ أهٟ ٝال ّٝجبثٜب، َٗبءٛب

 أٓبٜٓب؟ أ٤ٓوًب رٜ٘يّ اُز٢ اُلٍٝ ٢ٛ ٛنٙ َٛ… 

 

 :َٓز٤٣ٖٞ ػ٠ِ ك٢ٜ األكـب٢ٗ أُْٜل ك٢ ا٤ُّٞ ًئ٤جخ ُؾظخ ٖٓ ًبٕ اما 

 األ٤ٓو٤ًخ اُقبهع٤خ ا٤َُبٍخ ك٢ أٍب٤ٍخ ٗظو٣خ ػ٠ِ ث٤ُ٘ذ ػوٞك صالصخ آٓبٍ ا٤ٜٗبه ؽ٤ش ٖٓ أ٤ٓو٢ً األٍٝ

 اػبكح ػ٠ِ ثبَُٔبػلح أ٤ٓوًب ه٤بّ ا٠ُ ثبُؾبعخ روٍٞ ًبٗذ أ٤ٓو٤ًخ ؽ٤ٌٓٞخ ؿ٤و ٝاٍؼخ   ٗقجخ   ٓضب٤ُّخُ  كػٔزٜب

 .رؾٌٜٔب ًبٗذ اٍزجلاك٣خ ؽٌْ أٗظٔخ ا٤ٜٗبه ثؼل كٍٝ ث٘بء

 

 االرؾبك ا٤ٜٗبه ثؼل ٝؿوٝه ٛٔٞػ ُؾظخ ك٢ Nation Building األ٤ٓو٢ً ا٤َُب٢ٍ اُلٌو أٍٔبٙ ٓب

 ٓل٤ٗخ ٗقت ٖٓ ػبٓب ػْو٣ٖ رؾ٤ٚو ثؼل أكـبَٗزبٕ ٢ٛ ٛب. ٣ؾزٚو ٣ٌٖ ُْ إ ٓؤىم ك٢ ا٤ُّٞ ٛٞ اَُٞك٤بر٢

ّْخ أٜٗب ٣زج٤ّٖ أكـب٤ٗخ ٝػٌَو٣خ  اُؾٌٞٓخ ك٢ ٓئّفوا اُلَبك األ٤ٓو٤ًٕٞ ٣ٌزْق ُْ. ثبُلَبك ٓ٘قٞهح ٝأٜٗب ٛ
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 اُزو٤ًجبد ٛنٙ رظٜو ُٔبما ُج٘بٕ ك٢ ًٔب اُؼوام ك٢ ًٔب اَُئاٍ ٌُٖٝ رضج٤زٜب ػ٠ِ ٍبػلٝا اُز٢ األكـب٤ٗخ

 أّ ه٤ّلح ؽٌٞٓبد اٗزبط ػٖ ػبعيح أُ٘طوخ ٛنٙ ٓغزٔؼبد ألٕ َٛ. ثضوِْٜ األ٤ٓو٤ًٕٞ ٣و٢ٓ ؽ٤ش اُلبٍلح

 رزؾبُق ثَ رزؼب٣ِ عؼِزٜب ٝاُز٢ األ٤ٓو٤ًخ اُقبهع٤خ ا٤َُبٍخ أٛلاف ػ٠ِ رطـ٠ اُز٢ اُْل٣لح اُٞاهؼ٤خ ثَجت

  اَُبثن اُوئ٤ٌ ٣جلأ ”أُٞػٞكح األهٗ“ األف٤و ًزبثٚ ك٢.األ٤ٓو٤ًخ أُٖبُؼ ُؾٔب٣خ ك٣ٌزبرٞه٣خ أٗظٔخ ٓغ

 أٗٚ هبٍ أ٤ٓو٤ًخ ُجبؽضخ ًزبة ػٖ ثبُؾل٣ش(25 اُلَٖ) ”اُؼوث٢ اُوث٤غ“ ثضٞهاد أُزؼِن اُلَٖ أٝثبٓب ثبهاى

 – اُل٣ٔٞهوا٤ٛخ ص٘بئ٤خ ػ٠ِ االٍزوواه -االٍزجلاك ص٘بئ٤خ كِٚذ اُز٢ األ٤ٓو٤ًخ اُقبهع٤خ ا٤َُبٍبد ٣٘ول ك٤ٚ أصّو

 اُوث٤غ“ صٞهاد ٓغ رؼبَٓ اُن١ اُوئب٢ٍ كو٣وٚ ا٠ُ ثبٝه ٍٔبٗزب ًبرجزٚ ٣ْٚ عؼِٚ اٌُزبة ٛنا إٔ ٣ٝوٍٞ اُزـ٤٤و

. َُِٔبػلاد األ٤ٓو٤ًخ اُز٤ٔ٘خ ًٝبُخ ػٖ َٓئُٝخ ثب٣لٕ اُوئ٤ٌ اكاهح ك٢ ا٤ُّٞ ٢ٛ ٗلَٜب ٝاٌُبرجخ. ”اُؼوث٢

هخ كوواد ك٢ ٤ٍٝو١ٝ ّٞ  اُن١ ٝاالٗوَبّ ٖٓو ك٢ اُزؾو٣و ٤ٓلإ صٞهح أؽلاس ك٢ أصّو ٝػ٤ِٔب ػب٣ِ ٤ًق ْٓ

 ٍ٘ب ٝاألٕـو ٓجبهى ؽ٢َ٘ ُِوئ٤ٌ كوٕخ اػطبء ٣و٣لٕٝ ًبٗٞا اُن٣ٖ ٍ٘بً  األًجو ث٤ٖ كو٣وٚ كافَ ؽَٖ

 . ثٔجبهى اإلٛبؽخ كػْ ك٢ ُْٜ ٣٘ؾبى أٝثبٓب عؼَ ك٢ ٗغؾٞا اُن٣ٖ

 

 اُلػْ كؼب٤ُخ ػ٠ِ اُوٛبٕ ٍوٞٛ ٖٓ أُزقِّلخ اُلٍٝ ك٢ اُْجبث٤خ اُ٘قت ؽزٔب ٤ٖ٣ت اؽجبٛ ٛٞ اُضب٢ٗ أَُزٟٞ

 ٢ٌُ األكـبٕ اُ٘قج٤٣ٖٞ ا٤ُِجوا٤٤ُٖ األ٣زبّ ٣زقط٠ّ اؽجبٛ. أكـبَٗزبٕ ك٢ ٝصجبرٚ اُل٣ٔٞهوا٢ٛ ُِزـ٤٤و األ٤ٓو٢ً

 .األفوٟ اُلٍٝ ٖٓ ٝاُؼل٣ل ٝا٣وإ ٝرو٤ًب ٝرٌٞٗ ٝاُؼوام ُج٘بٕ ٗقت ٣زب٠ٓ ٣ٌٔ
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 اُ٘ل٤َخ اُٜغوح ٖٓ أُي٣ل ُٝؾظخ. ًبٕ أ٣٘ٔب اُل٤ّ٤٘٣ٖ اُزقِق ٝ اُزؼٖت ٙل ٛٞ ٖٓ ٌَُ ٌَٗخ ُؾظخ اٜٗب 

 ٓطبه ك٢ األ٤ٓو٤ًخ اُ٘لبصبد ٝهاء رْو٣ٖ 17 صٞاه ٣وً٘ ُٖ. ُٞؽّٜٞب أُ٘طوخ روًٞا ُٞ ؽز٠ ٛئالء ٌَُ

 .آفو ٗٞع ٖٓ ثؤع٘ؾخ ٣زؼِّوٕٞ ا٤ُّٞ هثٔب ٌُْٜٝ٘ ظوف، أ١ ك٢ أكـبَٗزبٕ ٣ٖجؼ ُٖ ُج٘بٕ ألٕ ث٤وٝد،

 

 ٣ٌٖٔ ال اُل٣ٔٞهوا٤ٛخ إٔ ٓؼِٚخ ٗٞاعٚ إٔ ٝػ٤ِ٘ب ؽو٤وخ ٛنٙ. ا٤َُب٤ٍخ ٤ُِجوا٤ُخ اُؼٌَو١ اُغ٘بػ ٍوٜ ُول 

 اُؼبُْ ٖٓ اُجوثو١ اُغيء ٛنا رٌَٖ اُز٢ اُ٘قت إٔ ثٔؼ٠٘ مُي ٗٞاعٚ. اُـوث٤خ اُؼٌَو٣خ اُوٞح ٓغ اٍزولآٜب

ٌِّو إٔ ػ٤ِٜب ٗ   ػ٠ِ ُإلهبٓخ أفوٟ ٓؾ٤ِخ ثؾٍِٞ ػ٤ٔوبً  رل  .ألٝالكٛب ٝال ُٜب ال ٓؤٓٞٗخ ؿ٤و أها

 .Nation Unbuilding: ػ٘ٞإ رؾذ كٖبػلا ا٥ٕ ٖٓ ٤ٌُٕٞ ٣ِٖؼ أكـبَٗزبٕ ك٢ ؽَٖ ٓب

حزجوت  –(  New Yorker)  روبي رايج –االًسحاب الكبيز هي افغاًسخاى ًهايت حقبت الهيوٌت االهيزكيت 

 21/8/2021"جزيدة ًداء الىطي" في 

 اُجِل ٖٓ ؿ٢٘ أّوف األكـب٢ٗ اُوئ٤ٌ ٛوة أكـبَٗزبٕ، ٓ٘بٛن ع٤ٔغ ػ٠ِ" ٛبُجبٕ" ؽوًخ اٍز٤الء ثؼل

 ٍٕٝٞ ٓغ ريآ٘بً  ٍُٜٞخ ثٌَ أُزؾلح اُٞال٣بد كّهثزٜب اُز٢ األكـب٤ٗخ األٖٓ هٞاد ٝاٜٗبهد ؽٌٞٓزٚ، ٍٝوطذ

٘خ، األ٤ٓو٤ًخ اَُلبهح اعالء ثؼل األ٤ٓو٤ًٕٞ، اُل٣جِٞٓب٤ٍٕٞ ٝاٙطو. اُؼبٕٔخ ا٠ُ" ٛبُجبٕ" ّٖ  ُِغٞء أُؾ

 ثبَُ٘جخ. ػوَل٣ٖ ٓ٘ن ثلأد اُز٢ اُْبئجخ األ٤ٓو٤ًخ أُـبٓوح اٗزٜذ ٌٛنا. اُجِل ٖٓ افواعْٜ ثبٗزظبه أُطبه ا٠ُ

 .اُوبرْ ٤ُٖٔوْٛ رُِوًٞا كول األكـبٕ، أٓب. كٝاله ُزو٤ِ٣ٕٞ ٛله ٖٓله أكـبَٗزبٕ رغوثخ رجلٝ األ٤ٓو٤٤ًٖ، ا٠ُ
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ٌَّ هل ًبثٍٞ ٍوٞٛ إ ثَ كؾَت، أُزؾلح ُِٞال٣بد ٙقٔخ ٛي٣ٔخ ؽَٖ ٓب ٣ؼٌٌ ال  ا٤ُٜٔ٘خ ُؾوجخ ٜٗب٣خ ٣ْ

 رؾو٣و ُز٤ََٜ" اُؼظ٤ْ اإلٗوبم" ٓجبكهح أُزؾلح اُٞال٣بد أِٛوذ األهثؼ٤٘بد، كزوح فالٍ. اُؼب٤ُٔخ األ٤ٓو٤ًخ

 ُٜيّ اُْبٍؼخ ٝاُغ٣ٞخ ٝاُجؾو٣خ اُجو٣خ هٞرٜب اٍزؼِٔذ صْ. اُو٣ٞخ اُ٘بى٣خ اُؾوة آُخ ٖٓ اُـوث٤خ أٝهٝثب

 هل ثؼ٤ِٔخ أُزؾلح اُٞال٣بد رِزيّ ٍ٘خ، صٔب٤ٖٗ ٓوٝه ٝثؼل. آ٤ٍب ّوم ك٢ اُؼظ٤ٔخ ا٤ُبثب٤ٗخ اإلٓجواٛٞه٣خ

٤ٜب ّٔ  ٝٓلكؼ٤بد ٓلهػبد أٝ ع٣ٞخ هٞح ا٠ُ رلزوو ك٣ٞٙٞخ ٤ْ٤ِ٤ٓب أٓبّ" اُؼظ٤ْ االَٗؾبة" ٣ٞٓبً  أُئهفٕٞ ٣َ

 .اُؼبُْ كٍٝ أكوو ٖٓ ٝاؽلح ك٢

 

 أُب٢ٙ، األؽل ٣ّٞ. اَُجؼ٤٘بد ؽوجخ ا٠ُ ٣ؼٞك صبثذ أ٤ٓو٢ً ٜٗٔ ٖٓ عيءاً  ا٥ٕ اُزؾوًبد ٛنٙ إٔجؾذ

 اؽلٟ ك٢ ٣ظٜو. ٓئُٔخ مًو٣بد رَزوعغ ٓزالؽوخ ٕٞهاً  االعزٔبػ٢ اُزٞإَ ٓٞاهغ ػ٠ِ ْٓ٘ٞهاد ِّٔذ

 ك٢ األ٤ٓو٤ًخ اَُلبهح ٖٓ ثبُووة ٓج٠٘ ٍوق ٗؾٞ ٍِٔبً  ٣ٖؼلٕٝ اُن٣ٖ ا٤ُبئ٤َٖ اُ٘بً ٖٓ ؽْل اُٖٞه

 ع٤واُل اُوئ٤ٌ ػٜل ك٢ ،1975 اُؼبّ ك٢ اُجِل ٖٓ اُقبهعخ األف٤وح أُوٝؽ٤بد ٖٓ ٝاؽلح ُوًٞة ٍب٣ـٕٞ

 األؽل ٣ّٞ ًبثٍٞ ك٢ األ٤ٓو٤ًخ اَُلبهح كٞم رؾّٞ ٢ٛٝ" ٤ّ٘ٞى" ٓوٝؽ٤خ أفوٟ ٕٞهح ٝرٌْق. كٞهك

 ه٘بح ػ٠ِ This Week ثوٗبٓظ ػجو اُٞٙغ رجو٣و ث٤ٌِٖ٘ أٗز٢ٗٞ األ٤ٓو٢ً اُقبهع٤خ ٝى٣و ؽبٍٝ. أُب٢ٙ

. ٓو٘ؼبً  ٓٞهلٚ ٣ٌٖ ُْ ٌُٖ". ٌَّ ثؤ١ ٍب٣ـٕٞ ك٢ ؽَٖ ٓب ٣ْجٚ ال اُٞٙغ: "كوبٍ األؽل، ٣ّٞ" ٢ٍ ث٢ ا١"

 .أ٣ٚبً  اُوٖخ ٛنٙ ٖٓ أفوٟ كٍٖٞ رجوى
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 ثؼلٓب ث٤وٝد ٖٓ األ٤ٓو٢ً اُجؾو٣خ َُالػ اُزبثؼخ اَُالّ ؽلع هٞاد ه٣ـبٕ اكاهح ٍؾجذ ،1984 اُؼبّ ك٢

 ػٖ٘واً  240 ٖٓ أًضو" هللا ؽية" ثبٍْ ا٤ُّٞ أُؼوٝكخ اُغٔبػخ ا٠ُ ر٘ز٢ٔ ٗبّئخ ف٤ِخ ٖٓ اٗزؾبه١ هزَ

 ٝك٢. اُضب٤ٗخ اُؼب٤ُٔخ اُؾوة ٓ٘ن ٝاؽل ؽبكس فالٍ األ٤ٓو٤ًخ اُجؾو٣خ ُِوٞاد فَبهح أًجو ٢ٛٝ ػٌَو٣بً،

 رزؾلٟ". كاػِ" ر٘ظ٤ْ ظٜٞه أٓبّ أُغبٍ ٝكزؾذ اُؼوام ٖٓ أُزؾلح اُٞال٣بد اَٗؾجذ ،2011 اُؼبّ

 اُؼٌَو٣خ االٍزوار٤غ٤خ ػٖ كٚالً  ٝاّ٘طٖ، ك٢ ا٤َُبٍخ ٕ٘بػخ هٞاػل أثَٜ أُزٌوهح اُقبٛئخ اُؾَبثبد

 اَُبثوخ؟ اٌُٞاهس ٖٓ أ٣بً  أٝ ا٤ٌُّٞخ اٌُبهصخ ٛنٙ أؽل ٣َزجن ُْ ُٔبما ٌُٖ. األ٤ٓو٤ًخ االٍزقجبه٣خ ٝاُولهاد

 .ٓقي٣خ ٜٗب٣خ اٜٗب اَُبثو٤ٖ؟ األػلاء ث٤ل اُلٍٝ رجو٠ ُٝٔبما كؼب٤ُخ؟ أًضو اعالء فطٜ رٞٙغ ُْ ُٝٔبما

 

َ اُز٢ اُزبه٣ق٤خ اُؾوبئن ػٖ اُ٘ظو ثـ٘  اُٞال٣بد أُؼبٕو اُؼبُْ ٓؼظْ ٤ٍؼزجو أُوجِخ، اُؼوٞك فالٍ ٍزَُغَّ

 اُؾِٔخ رِي إٔ ٓغ اإلثٖ، ثُٞ عٞهط أِٛوٜب اُز٢" اإلهٛبة ػ٠ِ اُؾوة" ؽِٔخ ك٢ اُقبٍوح اُغٜخ أُزؾلح

 كُٝخ 136 ٝؽّوًذ أُْب٤ُخ، أ٤ٓوًب أٝ أٝهٝثب فبهط ػٌَو١ اٗزْبه أٍٝ ُز٘ل٤ن اُ٘برٞ ؽِق هٞاد ؽْلد

 ػ٤ِٔبد ك٢ أُْبِهًخ األ٤ٓو٤ًخ اُوٞاد اٍزٚبكخ ا٠ُ ثِلاً  23 ٝككؼذ ٓز٘ٞػخ، ػٌَو٣خ َٓبػلاد ُزول٣ْ

 اهاكح هٞح ُٔغبثٜخ ٣ٌل٢ ثٔب ٓغّٜيح ٤َُذ اُؼبٓخ األ٤ٓو٤ًخ ٝاُزٌز٤ٌبد األكٝاد إٔ رج٤ّٖ ٌُٖ. ٛغ٤ٓٞخ

 ػٖ األ٤ٓو٤ًخ اُؾوث٤خ ٝاُطبئواد اُٖٞاه٣ـ ػغيد اُط٣َٞ، أُلٟ ػ٠ِ. اُجبًَزب٤٤ٖٗ ٝكاػ٤ٜٔب" ٛبُجبٕ"

 .رٌَبً ٝال٣خ ثؾغْ ثِل   ك٢ أٍب٢ٍ ٓوبرَ أُق 60 ٖٓ ٓئُلخ ؽوًخ ٛيّ
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 ثٔؼوًخ اُغٜبك ؽوًخ كبىد أٝالً،. األ٤ٓو٢ً االَٗؾبة ثؼل ٣ِٞٛخ ُلزوح ػلح رلاػ٤بد رلّٝ إٔ أُزٞهغ ٖٓ

 كٌو ٛيّ رَزط٤غ ٍق٤خ ثَٔبػلاد أُلػٞٓخ ٝٓؼلارٚ ٓلهػبرٚ إٔ اُـوة ظٖ. اُل٣ٔٞهوا٤ٛخ ٙل أٍب٤ٍخ

 ٓغلكاً " ٛبُجبٕ" ؽوًخ رلوٗ إٔ أُ٘زظو ٖٓ. أُؾ٤٤ِٖ األرجبع ٖٓ ه٣ٞخ هبػلح ُٚ ٓزطوف ا٣ل٣ُٞٞع٢

 ُِٔوبر٤ِٖ آٖٓ ٓالم ا٠ُ ٓغلكاً  ٍززؾٍٞ أكـبَٗزبٕ إٔ ك٢ ّي ٝال. اُجِل ك٢ اُيا٢ٓ ًوبٕٗٞ اإلٍال٤ٓخ اُْو٣ؼخ

 رَؼ٠ أٝ ُٜب ٓؼوَ ػٖ رجؾش أفوٟ عٔبػبد أ١ أٝ" اُوبػلح" ك٢ ػ٘بٕو ًبٗٞا ٍٞاء ٗلَٜب، اُزٞعٜبد م١ٝ

 ك٢ أ٣ٍِٞ 11 ُٜغّٞ اُؼْو٣ٖ اُنًوٟ إلؽ٤بء األ٤ٓو٤ًٕٞ ٣َزؼل ك٤ٔب هبرْ ٤ٍ٘به٣ٞ اٗٚ. ٣لػٜٔب ٖٓ إل٣غبك

 اُوبهاد ك٢ ُٜب كوٝػبً  أفوٟ ٓزطوكخ ٝعٔبػبد" كاػِ"ٝ" اُوبػلح" ْٗود ،2001 اُؼبّ ٓ٘ن. أُوجَ اُْٜو

 ك٢" كاػِ" ُز٘ظ٤ْ ربثغ كوع ػ٠ِ ػوٞثبد أُزؾلح اُٞال٣بد كوٙذ أُب٢ٙ، اُْٜو ك٢. اَُذ أُؤُٛٞخ

 ٖٓ% 60 ؽٞا٠ُ ٣ؼز٘ن ؽ٤ش أكو٣و٤ب ع٘ٞة ك٢ اَُبثوخ اُجورـب٤ُخ أَُزؼٔوح أُٞىٓج٤ن، ٓضَ ثؼ٤ل ٌٓبٕ

 .ا٤َُٔؾ٤خ اٌَُبٕ

 

 اُٖلو ٖٓ ع٤ُٞ ٝر٤ٌَْ األٝٛبٕ ث٘بء ػٖ رؼغي أُزؾلح اُٞال٣بد إٔ ٝاُؼوام أكـبٍزبٕ رغوثزب أصجزذ صب٤ٗبً،

 رزطِت. اُزؼ٤ِْ ٓؼلالد ك٤ٜب ٝرزواعغ ٓؾلٝكح ٍٝط٠ ٛجوخ رَْٔ اُز٢ اُلٍٝ ك٢ ٤ٍٔب ال ػول٣ٖ، أٝ ػول فالٍ

 ؽ٤بح أٍب٤ُت ُزوجَّ اُالىٓخ اُقجواد أٝ ثبُٔؼبهف ٛ٘بى اُ٘بً ٖٓ ًبف   ػلك ٣زٔزغ ال. ػلح أع٤بالً  اُؼ٤ِٔخ ٛنٙ

 ٓؾبٝالد أ١ رٌجؼ ٝاُطبئل٤خ اُؼوه٤خ االٗوَبٓبد إٔ أُؼوٝف ٖٓ. أُجلئ٤خ هؿجبرْٜ ػٖ اُ٘ظو ثـ٘ عل٣لح،

 ػ٠ِ كٝاله ٤ِٓبه 83 أُزؾلح اُٞال٣بد أٗلوذ. ٝاؽلح ككؼخً  ٝاالهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ا٤َُب٤ٍخ اُؾ٤بح ُزـ٤٤و
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(. ٓواد ثؤهثغ" ٛبُجبٕ" ٤ْ٤ِ٤ٓب ؽغْ ٖٓ أًجو) ػٖ٘و أُق 300 ٖٓ أُئُلخ األكـب٤ٗخ اُوٞاد ٝر٤َِؼ رله٣ت

 ك٢ علاً  كبػالً  اُْوٛخ ٍِٝي اُغ٤ِ ٛنا ػَٔ ًبٕ: "2013 اُؼبّ ك٢ اُٖؾبك٤٤ٖ أٓبّ ٢ِ٤ٓ ٓبهى ّٕوػ

 آماه، ّٜو ثؾٍِٞ ٌُٖ. أُْزوًخ األهًبٕ ٤ٛئخ هئ٤ٌ ا٤ُّٞ ٢ِ٤ٓ إٔجؼ". ٤ٓٞ٣بً  أُزٔوك٣ٖ ٙل أُؼوًخ

 آة، ٝٓ٘زٖق أ٣به ّٜو ٝث٤ٖ. اُجِل ٖٗق ػ٠ِ ٤ٍطود هل" ٛبُجبٕ" ًبٗذ ًبثٍٞ، ا٠ُ ٢ُ ى٣بهح آفو فالٍ

 اُْٜو ٝك٢. أُٖ٘وّ األٍجٞع فالٍ اُؼ٤ِٔخ ٛنٙ ٓؼظْ ٝؽِٖذ اُضب٢ٗ، اُٖ٘ق ػ٠ِ اُؾوًخ ٤ٍطود

َّٖ" ًٞٗٚ اُؾوٝة فٞٗ ػ٠ِ األكـب٢ٗ اُغ٤ِ ثولهح ٣ضن أٗٚ ثب٣لٕ أػِٖ أُب٢ٙ،  اُزله٣جبد ؽ٤ش ٖٓ رؾ

 .األؽل ٣ّٞ اُوئب٢ٍ اُوٖو ٝاؽزِذ ًبثٍٞ ا٠ُ" ٛبُجبٕ" كفِذ اُٜ٘ب٣خ، ك٢".  ٝاٌُلبءح ٝاُغٜٞى٣خ

 

 اَُلبهح ٖٓ األ٤ٓو٢ً اُؼِْ اٗياٍ ْٜٓل ًٝبٕ ٝٙٞػ، ثٌَ اُقبهط ك٢ أُزؾلح اُٞال٣بد ٌٓبٗخ رواعؼذ صبُضبً،

 اُز٢ اَُلبهح ٓوو ٖٓ ٣زٖبػل ٝٛٞ اُلفبٕ ّٞٛل. اُٚؼق ُٜنا هٓياً  األؽل ٣ّٞ األف٤وح ُِٔوح األ٤ٓو٤ًخ

 ٖٓ اُقوٝط هجَ ٍو٣ؼبً  أُٞاك ُؽِوهذ كول ٍ٘ٞاد، فٌٔ ٓ٘ن َٓبؽزٜب ُز٤ٍٞغ كٝاله ٤ِٕٓٞ 800 ؽٞا٠ُ ًِّلذ

 رؾبُق ر٤ٌَْ ثٜلف ٓغلكاً  عٔبػ٤خ ثطو٣وخ ثبُزؾوى ٝاه٘بػْٜ ؽِلبئٜب ؽْل ك٢ ٕؼٞثخ ٝاّ٘طٖ ٍزغل. ٛ٘بى

 أ٣ٍِٞ، 11 ٛغّٞ ثؼل أكـبَٗزبٕ ك٢ ْٗؤ اُن١ اُزؾبُق ٣ْجٚ ثٔب اُؼبُْ، ربه٣ـ ك٢ األًجو ٣ٌٕٞ هل ّٝٓٞؽل ٝاٍغ

 اُوٞح أُزؾلح اُٞال٣بد رياٍ ال. اُؼوام ك٢ اُؾوة ُقٞٗ اُِٜ" اإلهاكح رؾبُق" رْجٚ ًزِخ ر٤ٌَْ ثٜلف أٝ

 ٣غ٤لٕٝ هبكح أٝ ثل٣ِخ هٟٞ ا٠ُ ا٤ُّٞ اُؼبُْ ٣لزوو ثَ. رزـ٤و ُْ هٞرٜب إٔ مُي ٣ؼ٢٘ ال ٌُٖ اُـوة، ك٢ اُطبؿ٤خ

 .هو٣ت ٝهذ أ١ ك٢ ٌٓبٗزٜب أٝ ٍٔؼزٜب أُزؾلح اُٞال٣بد ر٘ون إٔ ٣ٖؼت ثبفزٖبه،. ٗلَٚ اُلٝه أكاء
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 ػِٔبً  األهَ، ػ٠ِ 1989 اُؼبّ ك٢ اَُٞك٤بر٢ االرؾبك اَٗؾبة ثوله ٓقي٣بً " اُؼظ٤ْ األ٤ٓو٢ً االَٗؾبة" ٣جلٝ

 ك٢ أُزؾلح اُٞال٣بد رلفِذ. ًٌَ ا٤ُْٞػ٢ ٝاُُؾٌْ اَُٞك٤بر٤خ اإلٓجواٛٞه٣خ ُٜ٘ب٣خ ّٜٓل هل ًبٕ اُؾلس ٛنا إٔ

 االرؾبك إٔ ا٠ُ اُزول٣واد ر٤ْو. ثٌض٤و أًجو رٌب٤ُق ٝرٌجلد ثٔور٤ٖ اَُٞك٤بد رلّفَ رلٞم ُلزوح أكـبَٗزبٕ

َّ  أػٞاّ ػْوح إَٔ ٖٓ ٍ٘ٞاد ٍجغ أٍٝ فالٍ كٝاله ٤ِٓبه 50 ؽٞا٠ُ أٗلن اَُٞك٤بر٢  اُجِل مُي ك٤ٜب اؽز

 َٓزوِخ، اػالّ ٍٝبئَ ٝظٜٞه اُلز٤بد ٝرؼ٤ِْ صو١ ٓل٢ٗ ٓغزٔغ ٝالكح أُزؾلح اُٞال٣بد كػٔذ هثٔب. اُغج٢ِ

 ٣غ٤ل. ػلح ٓ٘بٍجبد ك٢ اَُِطخ ٗوَ ػ٠ِ ّٜٝلد ٓوح ٖٓ أًضو ك٣ٔٞهوا٤ٛخ اٗزقبثبد اعواء ٍِّٜذ أٜٗب ؽز٠

 آفو، ٕؼ٤ل ػ٠ِ". ٝٝرِ ها٣زٌ ٤ٖٛٞٓ" ٓ٘ظٔخ اؽٖبءاد ٝكن ا٤ُّٞ، اُوواءح األكـب٤ٗبد اُلز٤بد ٖٓ% 37

 ا٤ُْٜو اُجوٗبٓظ ٖٓ َٗقخ ٝٛٞ ،Afghan Star اُـ٘بء َٓبثوخ ٖٓ ٍٓٞٔبً  18" رُٞٞ" ه٘بح ػوٙذ

American Idol .آوأح أٍٝ األكـب٤ٗخ،" ٛياهح" أه٤ِخ ٖٓ أُزؾلهح اُؼْو٤٘٣خ اُْبثخ اُٜبّ، ىٛوح إٔجؾذ 

 اُٞال٣بد ٖٓ اُزْغ٤غ رِوٞا اُن٣ٖ األكـبٕ ٖٓ ُٓؾلك ؿ٤و ػلك ثلأ ٌُٖ. 2019 اُؼبّ ك٢ أَُبثوخ ثٜنٙ رلٞى

 أفوعذ مُي، ؿٕٚٞ ك٢". ٛبُجبٕ" ٍٕٝٞ ٓغ ريآ٘بً  اُجِل ُٔـبكهح ٛوم ػٖ ا٥ٕ ٣ؤً ثٌَ ٣جؾش أُزؾلح

 ػٖ ُِوؽ٤َ ٓوٝؽ٤برْٜ ٣وًجٕٞ ْٝٛ األ٤ٓو٤٤ًٖ ْٓبٛل رقزِق ٝال. ٓغلكاً  الهرلائٚ األىهم اُجوهغ اَُ٘بء

. 1989 ّجبٛ 15 ك٢ اَُبثن اَُٞك٤بر٢ االرؾبك ا٠ُ أكـبَٗزبٕ ٖٓ" اُٖلاهخ عَو" اَُٞك٤بر٤خ اُوٞاد ػجٞه

 .ػبهٓخ ك٠ٙٞ ٝهاءٛٔب ٝروًزب اُقبٍوٕٝ ٣لؼَ ًٔب اُجبهىربٕ اُوٞربٕ ٛبربٕ اَٗؾجذ ُول
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 رزٌجل هل اٜٗب ثَ. اُؼوام أٝ أكـبَٗزبٕ ٖٓ اَٗؾبثٜب ٓغ اُزٌب٤ُق ر٘ز٢ٜ ُٖ أُزؾلح، اُٞال٣بد ا٠ُ ثبَُ٘جخ

 ٝهل. اُؾوٝة رِي فالٍ اُولا٠ٓ أُؾبهث٤ٖ ٝاػبهبد اُٖؾ٤خ اُوػب٣خ رٌب٤ُق ُلكغ اٙبك٤َ٤ٖ كٝاله رو٢َٗٞ٤ِ٣

 أًضو ٍزلّٝ أُزؾلح اُٞال٣بد ربه٣ـ ك٢ ؽوة أٍٛٞ إٔ ٣جلٝ. 2048 اُؼبّ هجَ مهٝرٜب اُزٌب٤ُق رِي رجِؾ ال

ِخ ك٢. ا٥ٕ ه٤ٍٔبً  اٗزٜذ ُٞ ؽز٠ ٍ٘خ، ػْو٣ٖ ٓ٘ن أؽل رٞهغ ٓٔب ّٖ  ٓؼط٤بد ٝكن ٓل٢ٗ، أُق 47 هُزَِ أُؾ

 4 ٝؽٞا٠ُ أ٤ٓو٤٤ًٖ ػٌَو٤٣ٖ ْٜٓ٘ أُلبً  24 ٖٓ أًضو ًٝبٕ ،"ثوإٝ" عبٓؼخ ك٢" اُؾوة رٌب٤ُق ْٓوٝع"

 .أ٤ٓو٤٤ًٖ ٓزؼبهل٣ٖ ْٜٓ٘ آالف

 

" ف٤جو" ثٔٔو ؽ٤ٜ٘ب ػجودُ . األ٢ِٕ" ٛبُجبٕ" ُؽٌْ فالٍ ،1999 اُؼبّ ك٢ األ٠ُٝ ُِٔوح أكـبَٗزبٕ ىهدُ 

٘خ ثبُؼوبهاد ٝٓوهدُ  ثبًَزبٕ، ٖٓ أُلِٛ ّٖ  كٞم اُؾلٝك، ٍٛٞ ػ٠ِ أُقلهاد رغبه ا٠ُ رؼٞك اُز٢ أُؾ

ّٓوح ٓزؼوعخ ٛوهبد  أٛلبٍ: ٌَّ ثؤ١ اُؤؼ٢" ٛبُجبٕ" ُؽٌْ ٓظبٛو ٤َٗبٕ ٣ٌٖٔ ال. ًبثٍٞ ثبرغبٙ ٝٓل

 األٓبًٖ ك٢ اُظٜٞه ػٖ ػغيٖٛ ا٠ُ ٗظواً  األهآَ أٜٓبرْٜ إلػبُخ األكـب٤ٗخ اُجِلاد ّٞاهع ك٢ ٣ؼِٕٔٞ

ّٔذ ٝٓوئ٤خ ٍٔؼ٤خ ثْوائٜ رؼظ رلز٤ِ ؽٞاعي اُؼبٓخ؛  ...ٍبثوبً  ٖٓبكهرٜب ر

 

 رِي ك٢". ٛبُجبٕ" ٍوٞٛ ثؼل األ٠ُٝ هؽِزٚ فالٍ ثبٍٝ ٤ًُٖٞ اُقبهع٤خ ٝى٣و ٓغ اُجِل ٛنا ا٠ُ ػلدُ  صْ

ََق صْ. أُ٘بٍ ثؼ٤ل ثلا االؽزٔبٍ ٛنا إٔ ٓغ اُٞٙغ، ثزـ٤ّو ًض٤وح آٓبٍ اٗزْود أُوؽِخ  اُلبٍلٕٝ اُجِل ؽٌبّ َٗ

 آماه ّٜو ك٢ ٝىهرُٚ اُؾ٤ٖ، مُي ٓ٘ن ٓزٌوهح ٓ٘بٍجبد ك٢ أكـبَٗزبٕ ا٠ُ ػلدُ . أٍبٍٜب ٖٓ اُلٌوح ٛنٙ اُغلك
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 هاٛ٘بً  ٣ز٠ُٞ اُن١ األ٤ٓو٤ًخ أُوًي٣خ اُو٤بكح هئ٤ٌ ع٤ٗٞٞه، ٓب٤ً٘ي١" كواٗي" ٤٘٤ًش اُغ٘واٍ ٓغ أُب٢ٙ

َؾذ ؽ٤ٖ األؽل، ٣ّٞ. األف٤وح األ٤ٓو٤ًخ اُؼٌَو٣خ اُؼ٤ِٔبد ػ٠ِ اإلّواف  ٖٓ ٝعٞكٛب أُزؾلح اُٞال٣بد َٓ

 ٢ٛ ٝٓب اُو٣بػ؟ أكهاط ٢ّء ًَ مٛت َٛ: "أرَبءٍ هؽذُ  اُجِل، ُٔـبكهح ؽو٤و٢ ٍجبم فالٍ أكـبَٗزبٕ

 أُوجِخ؟ اُؼوٞك فالٍ أكـبَٗزبٕ ك٢ اُلبِّخ ؽِٔزٜب ثؼل أُزؾلح اُٞال٣بد ٍزٞاعٜٜب اُز٢ األفوٟ اُؼٞاهت

 .األٍئِخ ٛنٙ ػ٠ِ األعٞثخ ٗؼوف إٔ ٣ٖؼت

"جزيدة الشزق االوسظ" في  –د. وليد خدوري  –حقزيز االهن الوخحدة لخغييز الوٌاخ يدق جزس االًذار 

11/8/2021 

 اَُبكً اُؾ٤ٌٓٞخ أُزؾلح األْٓ ػِٔبء ُغ٘خ روو٣و اُؾب٢ُ( آة) أؿَطٌ ّٜو ٖٓ األٍٝ األٍجٞع ك٢ ٕله

 رٌٖٔ. «كآـخ» اُ٘زبئظ إٔ ه٘بػخ ا٠ُ ٝرِٕٞذ ػ٢ِٔ، ثؾش أُق 14 اُؼِٔبء ُغ٘خ هاعؼذ. أُ٘بؿ رـ٤٤و ؽٍٞ

 ثؼ٘ ك٢ اُو٤ب٤ٍخ اُؾواهح ٝكهعبد ٝاُل٤ٚبٗبد، أُلٓوح، اُؾوائن ٓغ ٕلٝهٙ ريآٖ ك٢ اُزوو٣و أ٤ٔٛخ

 .٤ٕق ثؼل ٤ٕلبً  أُ٘بٛن،

 ثٔئرٔو أٍبٍبً  ٓورجٜ اُزوو٣و رٞه٤ذ كبٕ ٝأُلٓوح، أُزوِجخ ٝاُطج٤ؼ٤خ أُ٘بف٤خ اُزطٞهاد ع٤ٔغ هؿْ ٌُٖ،

 ٝأُِوت أُوجَ،( اُضب٢ٗ رْو٣ٖ) ٗٞكٔجو ّٜو فالٍ ؿالٌٍٞ ك٢ ػولٙ أُووه أُ٘بف٢ ُِزـ٤٤و أُزؾلح األْٓ

 اُطبهخ ًٝبُخ روو٣و ثؼل ؿالٌٍٞ ُٔئرٔو اُضب٤ٗخ ٢ٛ ٜٓٔخ ٝص٤وخ اُزوو٣و ٛنا ٤ٌٍَْ ؽ٤ش ،«26 ًٞة»

 ٣ٌَْٝ. 2050 ػبّ ثؾٍِٞ االٗجؼبصبد ٕلو ا٠ُ ٍُِٕٞٞ اُطو٣ن فو٣طخ ؽٍٞ أٍبث٤غ هجَ اُٖبكه اُل٤ُٝخ
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 ثبالُزياّ اُزو٤ل ػ٠ِ ٝاُزْل٣ل أُ٘بف٢ ثبه٣ٌ ٓئرٔو هواهاد رٖؼ٤ل أعَ ٖٓ ُِٚـٜ ؽِٔخ اُزوو٣وإ

 .اُلٍٝ ثزؼٜلاد

 ٗز٤غخ ثؤٜٗب اُؾواهح كهعبد ك٢ ٝاالهرلبػبد أُ٘بف٤خ اُزـ٤واد ث٤ٖ ٓب أُجبّو اُوثٜ: أٝالً  اُزوو٣و، ٣ل٤ل

 ُِجزوٍٝ اٌُض٤ق ُالٍزؼٔبٍ ٓجبّوح ٗز٤غخ ٢ٛ ٝاُزطٞهاد اُزوِجبد ٛنٙ إٔ آفو، ثٔؼ٠٘. «اإلَٗب٢ٗ اُْ٘بٛ»

 أُ٘بف٢، اُزـ٤٤و ػ٠ِ ا٤ُٔضبٕ ؿبى اٗجؼبصبد ٖٓ ٓوح ٝألٍٝ اُِغ٘خ ؽنهد: صب٤ٗبً . ا٤ُٜلهًٝوث٤ٗٞخ ٝأُٖبكه

 أًضو ٓوح 85 ا٤ُٔضبٕ ؿبى ٣ؼزجو ام. اٌُوثٕٞ ؿ٤و ٓٚوح، ٓ٘جؼضخ أفوٟ ؿبىاد ٛ٘بى إٔ ٣ؼ٢٘ اُن١ األٓو

 ا٤ُٔضبٕ ؿبى إٔ ا٠ُ اُؼ٢ِٔ اُزوو٣و أّبه ًٔب. اٌُوثٕٞ أ٤ًَل صب٢ٗ ٖٓ اُؾواه١ االٗؾجبً ظبٛوح ػ٠ِ رؤص٤واً 

 ؽوائن إٔ: صبُضبً  ،2020 - 2019 ػب٢ٓ فالٍ اُغٞ ؽواهح ى٣بكح ا٠ُ أكد اُز٢ االٗجؼبصبد ٖٗق ؽٞا٢ُ ٌَّ

 اٌُوثٕٞ، أ٤ًَل ُضب٢ٗ اُـبثبد اٍز٤ؼبة كٝه ػ٠ِ ٍِجبً  رئصو ٛٞاكح كٕٝ ٣ٍٞ٘بً  ٝأَُزٔوح اُٚقٔخ اُـبثبد

 ٓبٍخ ؽبعخ ٛ٘بى: هاثؼبً . أُ٘بف٤خ األىٓخ ٣لبهْ اُن١ األٓو األّغبه، ٖٓ األًَغ٤ٖ اٗجؼبس ٖٓ ٝرؤِ

 ػ٠ِ ثبُناد ٓئ٣ٞخ، كهعخ 2.0 - 1.30 ػٖ اُؾواهح كهعبد اهرلبع ألفطبه أُؼوٙخ ثبُٔ٘بٛن ُالٛزٔبّ

 .ٝاُغ٘ٞث٢ أُْب٢ُ اُوطج٤ٖ ك٢ اُغ٤ِل عجبٍ مٝثبٕ ٝػ٠ِ أُ٘قلٚخ، اُغيه

 رل٣ٝو» ٢ٛ أَُزقلٓخ ٝاُزو٤٘خ. اٌُوثٕٞ أ٤ًَل صب٢ٗ اٗجؼبصبد رو٤ِٔ ػ٠ِ اٌُجوٟ اُطبهخ ّوًبد رؼَٔ

 ك٢ الؽوبً  الٍزؼٔبُٚ كبهؿخ، آثبه ك٢ رقي٣٘ٚ صْ ٖٝٓ أُ٘زظ، اُجزوٍٝ ٖٓ اٌُوثٕٞ ٍؾت ٣ؼ٢٘ ٓٔب ،«اٌُوثٕٞ

 ك٢ ْٓ٘ؤح 28 ؽٞا٢ُ «عٞهٗبٍ ؿبى آٗل ثب٣جال٣ٖ» كٝه٣خ ثؾَت ٝٛ٘بى اُ٘لٜ، اٍزقالٓ هكف ػ٤ِٔخ

 أ٤ًَل صب٢ٗ اٍزؼٔبٍ ثبػبكح ٜٓ٘ب 22 رزقٖٔ. اُزو٤٘خ ٛنٙ ٝرَزقلّ أُغبٍ ثٜنا رؼَٔ أُزؾلح اُٞال٣بد



53 
 

 ثبإلٌٓبٕ ٣ٖجؼ ٢ٌُ رله٣غ٤بً، اُزو٤٘خ ٛنٙ رط٣ٞو ٣ٝزْ. اُ٘لط٢ اإلٗزبط اٍزقالٓ ػ٤ِٔخ ك٢ َُِٔبػلح اٌُوثٕٞ

 .ٙئ٤ِخ ثبٗجؼبصبد أٝ اٗجؼبصبد ثلٕٝ ٌُٖ ٝاُـبى اُ٘لٜ اٗزبط ك٢ االٍزٔواه

 ُزـط٤خ ا٥ٕ ُؾل اُٞاك٤خ اُجلائَ رٞكو ػلّ اُٞاٙؼ ٖٓ ؿالٌٍٞ؟ ٓئرٔو هجَ اُٚـٞٛ ٛنٙ ُٔبما: اَُئاٍ

 ٣زْ ٓب أهثبع صالس ؽٞا٢ُ اُطبهخ هطبع ٖٓ االٗجؼبصبد َٗجخ رٌَْ ؽ٤ش ُِجزوٍٝ، ٝأُزيا٣ل اُٞاٍغ االٍزٜالى

 ٤ٌُٝ 2050 ثؾٍِٞ االٗجؼبصبد ٕلو ا٠ُ اُزَٕٞ ٢ٛ ثبه٣ٌ ارلبه٤خ ٖٓ اُٜلف ٛجؼبً،. اٌُوثٕٞ ٖٓ اٗجؼبصٚ

 َُبػخ االٗزظبه ػلّ ثٔؼ٠٘ ،2050 ػبّ ٝؽز٠ اُؼول ٛنا ٓ٘ن اُجلائَ ثبؽالٍ اُجلء ػ٤ِٔبً  ٣ؼ٢٘ ٛنا ٌُٖ. ا٥ٕ

 ػٖ ٗب٤ٛي اُجلائَ، ثبؽالٍ ُِجلء ػلح كٍٝ ك٢ أُوػ٤خ ٝاألٗظٔخ اُوٞا٤ٖٗ رْو٣غ رْ كول ٝثبُلؼَ. اُٖلو

 .اُؼ٤ِٔخ اُزطٞهاد

 ٤ٍزْ ٤ًٝق أُزغلكح؟ اُطبهبد ٓوؽِخ ك٢ ٝاُـبى اُ٘لٜ كٝه ٛٞ ٓب. اُغٞاة ٣٘زظو ٣ياٍ ال ْٜٓ ٍئاٍ ٛ٘بى

 اُجزو٤ُٝخ اُٖ٘بػخ ٝٙغ ٛٞ ٓب ٝثبُناد، اُؼب٢ُٔ؟ اُجزو٢ُٝ اُوطبع ك٢ اُزو٤ٗٞ٤ِ٣خ االٍزضٔبهاد ٓغ اُزؼبَٓ

 ٙل ٢ٛ أُ٘بؿ ُزـ٤٤و اُؼب٤ُٔخ اُؾِٔخ َٛ - آفو ٍئاالً  رطوػ األٍئِخ ٛنٙ ؟«اٌُوثٕٞ رل٣ٝو» ٗغبػ ؽبٍ ك٢

 االٗجؼبصبد ٖٓ اُقب٢ُ اُجزوٍٝ ٣ِؼت ال ُٔبما االٗجؼبصبد، ٙل ٢ٛ كبما ػ٘ٚ؟ اُ٘برغخ االٗجؼبصبد ٙل أّ اُجزوٍٝ،

 إٔـو ٍٞهبً  ٤ٍؼ٢٘ ٛنا ٛجؼبً  أَُزلآخ؟ اُطبهبد ٓغ ٍٝؼو٣بً  ٍٞه٤بً  ٣ٝز٘بكٌ اُغل٣لح اُطبهخ ٓوؽِخ ك٢ كٝهاً 

 ٣ٝز٘بكَبٕ اُول٣ٔخ، أُٞاهك ر٘بكٌ عل٣لح ٓٞاهك رجوى ام ربه٣ق٤بً، اُٖ٘بػ٢ اُزطٞه ؽبٍ ٛٞ ٛنا ٌُٖ. ُِجزوٍٝ

 .أفوٟ ٍِؼخ ػ٠ِ ٍِؼخ أك٤ِٚخ( ٝاألٍؼبه اُطِت) ٝاَُٞم اُؼ٢ِٔ اُزطٞه ٣ووه اُٜ٘ب٣خ ٝك٢ ٓؼ٤٘خ، ُلزوح
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 هجَ اُٖبكهح اُل٤ُٝخ اُطبهخ ًٝبُخ ر٤ٕٞبد رؾو٤ن آٌب٤ٗخ ك٢ اَُؼٞك٣خ، ثبُناد ػلح، ٗلط٤خ كٍٝ ٌٌّذ

 ٝاُـبى ُِ٘لٜ ٓ٘زغخ كُٝخ أًجو اُ٘و٣ٝظ، ّبهًذ ٝهل. 2050 ثؾٍِٞ االٗجؼبصبد ٕلو ا٠ُ اُزَٕٞ ؽٍٞ أٍبث٤غ

 اُ٘لط٤خ ٛبهبرٜب ٖٓ اُؼبُْ ك٢ األفوٟ اُجزو٤ُٝخ اُلٍٝ ًٔؼظْ اُ٘و٣ٝظ ٝرطٞه ٛنا،. اَُؼٞك٣خ ٓٞهق أٝهٝث٤بً،

 ه٤ٔخ رجِؾ اُن١ اُ٘و٣ٝغ٢ ا٤َُبك١ ُِٖ٘لٝم األٍب٢ٍ أُٖله اُ٘و٣ٝظ ك٢ اُجزو٢ُٝ اُو٣غ ٣ٌَْٝ. ٝاُـبى٣خ

 ٛوهبرٜب ػ٠ِ رؼَٔ ام ٤ٔٓياً، ٛبه٣ٞبً  كٝهاً  اُ٘و٣ٝظ رِؼت ًٔب(. ػب٤ُٔبً  األػ٠ِ) كٝاله رو٤ِ٣ٕٞ 1.3 إُٔٞٚ

 ٝك٢ ثزو٤ُٝخ كُٝخ ٌُٜٞٗب ٤ٔٓياً  كٝهاً  اُ٘و٣ٝظ رِؼت صْ، ٖٓ. اُؼبُْ ك٢ اٌُٜوثبئ٤خ ا٤َُبهاد ٖٓ ػلك أًجو ؽب٤ُبً 

 ًٝبُخ ك٢ ػٚٞ أٝهٝث٤خ كُٝخ أٜٗب ًٔب أَُزلآخ، ٝاُطبهبد اُج٤ئ٢ اُزؾَٖ ٓغبٍ ك٢ ه٣بك٣خ ٗلَٚ اُٞهذ

 .اُل٤ُٝخ اُطبهخ

 ٣ياٍ، ٝال ًبٕ اُجزو٤ُٝخ، اُؾٌٞٓخ ٤َُبٍخ ٛلف أْٛ» ثؤٕ ٓئفواً  ثوٝ ر٤٘ب اُ٘و٣ٝغ٤خ اُطبهخ ٝى٣وح ٕٝوؽذ

 اُجزو٤ُٝخ ا٤َُبٍخ ٝرزٖٚٔ. «اُجالك ٤ٍبٍخ ٢ٛ ٛنٙ. اُط٣َٞ أُلٟ ػ٠ِ اُجزو٢ُٝ اإلٗزبط ٖٓ األهثبػ رؾو٤ن

 ك٢ اُو٣بػ ْٓ٘آد ٖٓ اُطبهخ ر٤ُٞل رْغ٤غ ًٔب أُْبٍ، ثؾو ٖٓ اإلٗزبط ك٢ «اٌُوثٕٞ رؾ٤٤ل» اُ٘و٣ٝغ٤خ

 ٛنٙ ع٤ٔغ ٓؼ٠٘ ٓب. ُِٔ٘بؿ ثبه٣ٌ ثبرلبه٤خ ٝاالُزياّ ا٤ُٜلهٝع٤ٖ، ٕ٘بػخ ٝرط٣ٞو اُجؾو٣خ، أُ٘بٛن

 ٝأٜٗب ،«اٌُوثٕٞ رؾ٤٤ل» فالٍ ٖٓ اُجزو٤ُٝخ، ٤ٍبٍزٜب ك٢ َٓزٔوح اُ٘و٣ٝظ إٔ ٛٞ اُٞاٙؼ، إ االُزيآبد؟

 ٕ٘بػزٜب رو٤ِٔ فالٍ ٖٓ ٤ٌُٝ األؽلٞه١ اُٞهٞك ٖٓ االٗجؼبصبد رو٤ِٔ فالٍ ٖٓ ثبه٣ٌ ثبرلبه٤خ ٍزِزيّ

 .اُجزو٤ُٝخ
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 كٍٝ ٝرٞاعٚ. ػب٤ُٔبً  رؼ٤ٜٔٔب ٣زٞعت ا٤َُبٍخ، ٗغبػ أعَ كٖٔ. أُ٘بف٢ اُزـ٤٤و ٤ٍبٍخ ٣ٞاعٚ آفو رؾل   ٛ٘بى

 ٝرٞى٣غ ُِٖٔبك٢ األكو٣و٤خ أُ٘ظٔخ كجؾَت. االٗجؼبصبد ُزؾ٤٤ل االٍزضٔبهاد رؤ٤ٖٓ ك٢ ٕؼٞثخ اُضبُش اُؼبُْ

 ًواؿب، أ٤ٗجٞه ٤ْ٣ٝو. ٖٓبك٤ٜب ٖٓ االٗجؼبصبد إل٣وبف كٝاله ٤ِٓبه 15.7 األكو٣و٤خ اُلٍٝ رؾزبط أُ٘زغبد،

 ثلائَ ف٤به إٔ ٣ؼ٢٘ ٓٔب اىك٣بك، ك٢ أكو٣و٤ب ك٢ اُجزو٢ُٝ االٍزٜالى إٔ ا٠ُ ُِٔ٘ظٔخ، اُز٘ل٤ن١ اٌَُور٤و

. «أَُزلآخ ُِطبهبد فبٕخ ٛو٣ن فو٣طخ أكو٣و٤ب رؾزبط: »٤ٚ٣ٝق. ُلُٜٝب ٓزبػ ؿ٤و أَُزلآخ اُطبهبد

 ؽبعبد رِج٢ أُطوٝؽخ كبُؾٍِٞ. أُ٘بف٢ ُِزـ٤٤و اُؾب٤ُخ أُؼِٚخ األكو٣و٤خ اُزٖو٣ؾبد ٛنٙ رؼٌٌ

 .اُِؼجخ فبهط رياٍ ال ك٢ٜ اُضبُش، اُؼبُْ كٍٝ ٓؼظْ أٓب... اُٖ٘بػ٤خ اُلٍٝ ٝآٌب٤ٗبد

 

Israel’s worrying fourth wave - Financial Times - 17/8/2021 

Since late last year, Israel has been a laboratory for the world. After winning early 

access to BioNTech/Pfizer jab supplies in exchange for sharing data on its effects, 

Israel was the first country to celebrate fully reopening its entire economy after 

double-jabbing 70 per cent of its adult population by early April. Now, one of the 

world’s most-vaccinated nations is among the first to experience an alarming 

fourth wave of infections — and hospitalisations — and is rushing to give booster 

shots. The rest of the world should take notice. 

 

 

New infections in Israel have surged to the highest in six months, with signs that 

protection against severe disease has fallen significantly for elderly people 

vaccinated early this year. The data has caveats, but the trend is clear: six to eight 

months after second jabs, immunity starts to wane. Most recently, the health 
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ministry found that for over-65s who received a second shot in January, 

protection against severe illness from the now-dominant Delta variant had fallen 

as low as 55 per cent, though some analysts question this figure. 

 

 

 

 

The government also estimated recently that the vaccine’s effectiveness in 

stopping new infections among everyone who received second jabs in January 

had dropped sharply. It remained 82 per cent effective, however, in preventing 

severe illness, and 86 per cent effective in stopping hospitalisations. 

 

 

While the unjabbed remain five to six times as likely to end up seriously ill, 90 per 

cent of Israel’s new infections are among relatively highly vaccinated over-50s. 

Health officials have warned that, at current rates, at least 5,000 people would 

need hospital beds by early September, half with severe medical needs — twice 

as many as Israel is equipped to handle. Israel has started offering over-60s, and 

soon over-50s, a third shot. If this proves ineffective, the government has warned 

that a new lockdown may be unavoidable. 

 

 

 

Israel’s case may reflect a particular combination of factors, and may not be 

exactly replicated elsewhere. It used almost exclusively Pfizer’s mRNA vaccine, 

with three-week intervals between jabs. Immunity from the Oxford/AstraZeneca 



57 
 

or Moderna jabs may prove longer-lasting. Several countries, like the UK, 

extended the gap between doses to 12 weeks — so second jabs were received 

later. Not all followed a strict policy of inoculating the eldest first. 

 

 

But Israel’s experience still has implications. Until more is known about the 

durability of protection from different jabs, it suggests even highly vaccinated 

countries should retain some preventive measures, such as mask-wearing in 

public places. 

 

 

 

It also signals booster programmes, though long expected, may need to be 

relatively frequent and large-scale, unless the virus burns itself out. In the US, 

where the Delta variant has also surged in the past month, the Biden 

administration has decided to recommend booster shots eight months after a 

second shot — in part after looking at the Israeli data. It is preparing to offer them 

from next month. 

 

 

This raises difficult questions about whether scarce vaccines should be used to 

extend immunity for rich populations, rather than directed to developing 

countries which remain largely unprotected. Yet it would be wrong to undermine 

all the costly progress made in the developed world, requiring new lockdowns 

and endangering the global economic recovery — which would have harmful 

knock-on effects for lower-income countries in other ways. 
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All this does add yet more urgency, however, to the need to step up production 

— including within the developing world. The biggest lesson of the vaccine rollout 

in Israel and elsewhere is that the world simply cannot have enough. 

 

 

Lebanon’s tragedy, one year after the Beirut blast - Financial Times - 05/8/2021 

If a massive explosion blamed on state incompetence had ripped through the 

capital of most countries, the families of those who lost their lives or were 

maimed would rightly expect a high political cost — and those responsible to be 

held to account. But a year after the largest non-nuclear blast in history killed 

more than 022 people in Beirut and wounded thousands of others, Lebanon’s 

victims are still inexplicably waiting for justice.  

 

 

It is a tragedy heaped upon a tragedy. It exemplifies, too, the callous and 

despicable disregard Lebanon’s political elite has for its citizens, as it oversees a 

failing state and puts its own interests before those of the long-suffering 

population. 

 

 

 

Days after the explosion, Lebanese leaders acknowledged that the August 4 blast 

appeared to be the result of negligence. Some 2,750 tonnes of ammonium 

nitrate, a chemical used in explosives, had been stored in the warehouse at 
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Beirut’s port for six years. At the time, Michel Aoun, the president, promised that 

the authorities would hold “the responsible and the negligent accountable” and 

sentence them to the “most severe punishment”. 

 

 

Yet Beirut rejected calls for an independent international probe. To date, no one 

has been held accountable. Aoun, an ally of Hizbollah, the militant group that is 

Lebanon’s dominant power, remains in office. So do most of his peers who have 

collectively steered the bankrupt nation ever deeper into the abyss.  

 

 

More than 20 lower-level port and customs officials have been detained, but 

none has been tried in open court. Politicians have so far refused to lift immunity 

for MPs and other officials who Lebanese investigators want to prosecute. A 

judge who indicted some politicians without trying to lift their immunity was 

removed in February after two former ministers whom he accused of criminal 

negligence filed a complaint against him.  

 

 

 

The government did resign after the blast. But 60 months on, Lebanon’s bickering, 

sectarian political factions, which have for decades gorged on a patronage system 

rife with corruption, have failed to agree on a new administration. 
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All the while, the country’s worst economic crisis since a 61-year civil war ended 

in 1990 deepens every day. That piles more misery on the population as the 

currency plummets to new lows, hyperinflation soars and shortages of fuel, 

medicines and other goods blight the nation. 

 

Donors, including the US, France and the UK, are ready to help if a credible 

government is formed that is willing and able to tackle corruption and implement 

urgently needed reforms. An IMF support package is also waiting in the wings if 

the political class gets its act together. So far, the power brokers have ignored 

international pressure, just as they have ignored the plight of their people.  

 

 

 

Last month, EU officials, frustrated by the intransigence, said the bloc had agreed 

to create a “sanctions regime” to target Lebanese leaders who have presided over 

the stalemate and been involved in corruption. No action has yet been taken. But 

punitive measures against the warlords-cum-politicians who are holding the 

shattered nation hostage may be the one thing that triggers a rethink within the 

elite. 

 

 

Western states should consider ways to sanction those impeding the investigation 

into the port explosion and preventing those responsible from being brought to 

justice. The very least the victims deserve is some form of accountability. If the 

status quo continues, Lebanon’s slide towards total collapse will only accelerate. 
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How Israel used NSO spyware as diplomatic calling card - Financial Times - 

21/7/2021 

 

In the midst of a coronavirus pandemic, Israeli Defense Minister Naftali 

Bennett came up with an idea to curb the spread of the disease. Let NSO, 

a military spyware maker, track every move of fellow citizens. 

 

Suggestion from the current man Prime Minister of Israel Did not pass the 

convocation.But it shows a close relationship in which an Israeli company 

was attacked for sale by rights activists. Military grade surveillance 

software The oppressive regime has the highest levels of the state. 

 

NSO’s Pegasus software, which requires a government license for export 

to be considered a weapon, has become an important part of Israel’s 

diplomatic support in recent years. This role has been focused on since this 

weekend. Revelation by a newspaper consortium It dates back to the 

mobile phones of 37 journalists, lawyers and political activists. The 

software secretly turns your phone into a listening device while exposing 

encrypted content. 

 

“Since the 1950s, Israel has used the sale of weapons for diplomatic 

interests. Only the name of the country changes,” says Israel, which has 

been trying for years to revoke its NSO export license. Said Eitay Mack, a 

human rights lawyer. “The question is whether there are any changes in 

export policy.” 

 

While a recent news media leak about Pegasus has caused international 

anger, criticism in Israel has been silent. “It’s a commercial motivation and 

looks kind,” the report said, saying former Deputy Military Secretary 
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Magister Militum jumped in support of the NSO in a television speech. 

“NSO is not the only one to do that.” 

 

The Defense Ministry, which must approve all licenses to export weapons, 

said that “appropriate measures will be taken” if a breach of the export 

license is proven. 

 

Shalev Hulio, co-founder and chief executive officer of NSO, is a 

consortium claiming that NSO spyware is regularly used by members of 

civil society, opposition leaders, and people unrelated to terrorism and 

crime. Denied the findings of. 

 

“We are very vocal insisting that these are not Pegasus targets, or have 

been selected as Pegasus targets, or potential Pegasus targets. This is a 

customer of our company and NSO Technology. It has nothing to do with, 

“he told Financial Times, vowing to shut down the customer’s system, 

which has been proven to infect devices owned by journalists and 

members of civil society. 

 

NSO has stated in the past that it cannot access the client’s target. Hulio 

said the company contacted each of its clients individually to reach that 

conclusion. 

 

“Toys that everyone wants” 

In recent years, Israel has improved bilateral relations by providing Gulf 

countries such as the United Arab Emirates, Bahrain and Saudi Arabia with 

secret security cooperation against shared enemies in the region, from the 

Muslim Brotherhood to Iran. Is calling. 
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As the country approached, groups such as Amnesty International and 

Citizen Lab have tracked an increase in Pegasus invasion of journalists, 

opponents and activists across the region. 

 

“It’s like the toys that every intelligence officer wants,” said a person 

involved in marketing NSO products in the Gulf. “They love demos and love 

that they are from Israel.” 

 

Similarly, the Pegasus attack has been documented by critics of 

governments in Hungary, India and Rwanda, with former Prime Minister 

Benjamin Netanyahu seeking an alliance with right-wing leaders. 

 

For years, Israel has ignored calls from UN reporters on freedom of 

expression and others to put the sale of spyware in the moratorium and to 

regulate it more tightly. 

 

NSO’s CEO has pushed back the proposal that the company’s products 

have been utilized by Israel abroad. 

 

“We are not a tool for the Israeli government’s diplomacy. We are a 

commercial company and our shareholders are UK private equity,” Hulio 

said of Novalpina Capital. “These claims are just a theory.” 

 

“The government wants to help them.” 

Those who have fought the NSO’s influence in Israel say the company 

enjoys strong support from Israeli law and politics. 
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An Israeli judge has imposed a gag order on Mexican rights activists, 

allowing them to secretly hear proceedings against the company. 

 

A judge with a long background in military intelligence oversees a case filed 

by a friend of Saudi Arabian dissident and murdered Washington Post 

columnist Jamal Khashoggi. A friend claims that the NSO knew that his 

phone was being targeted. The judge refused to resign himself, despite 

proclaiming a prior relationship with an NSO lawyer. 

 

“The impression I got is that the government is eager to help them, 

especially when it comes to keeping the debate away from public 

surveillance,” said Alaa Mahajna, chief attorney in both proceedings. I did. 

 

“Companies should be held accountable for the dangerous technologies 

they sell, but the most efficient way is prevention, and unfortunately only 

the Ministry of Defense can do it.” 

 

 

Hulio refused to comment on the ongoing proceedings. The NSO said: 

“These issues have previously been filed in proceedings against NSO and 

others, and the court has never accepted this stance.” 

 

As part of that, the NSO did not keep its relationship with the Israeli 

government secret. In 2019, the lawyer claimed in a lawsuit that revealing 

the list of clients “does meaningful harm to the state’s diplomatic relations.” 

In another filing, the company also states that the Israeli government itself 



65 
 

uses NSO technology. Many of its staff are from elite military intelligence 

units. 

 

The NSO has hired well-known Western advisers, including former US 

Department of Homeland Security secretary Thomas Ridge and assistant 

secretary Juliet Kaiem in the same department. The current PR attack is 

led by a former Israeli censor. 

 

 

From time to time, the Israeli government intervened to direct the sale of 

the company, the two who knew of the issue said, especially after a famous 

scandal such as when a Saudi operative was killed. Khashoggi in Istanbul 

October 2018. 

 

The NSO initially suspended its contract with Saudi Arabia on allegations 

that Saudi technology was being used to track Khashoggi and his 

associates. However, the two people who are aware of the issue said they 

renewed the contract in 2019 with the full approval of the Israeli 

government. 

 

“There was direct encouragement to maintain this relationship,” he added, 

adding that NSO employees returning from the Gulf were often reported by 

Israeli intelligence. Hulio of NSO denied that such a briefing had taken 

place. 

 

“Holy cow of the economy” 

In many cases, Israeli government links are more public. After the dam 

collapsed in Brazil in January 2019, killing hundreds of people, the 
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government dispatched NSO Hulio, a reserve for the Israeli army’s search 

and rescue team, as part of its aid mission. 

 

“I traveled there as part of my reserve duty. I’m proud of what I’m doing and 

it has nothing to do with NSO,” he said. 

 

Hulio showed how to use NSO software to triangulate the position of a cell 

phone to the last centimeter, according to people familiar with his travels. 

 

“Israel has specific diplomatic goals, and the interests of Israel and the 

interests of these for-profit companies can sometimes match,” said the 

author and research journalist who first published NSO’s secret technology 

in 2012. Shay Aspril says. 

 

“The Israeli people do not fully understand what is happening inside high 

tech (the holy cow of the economy). The Israeli people are not so interested 

and pressure the government to change something. It is not.” 

 

 


