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 عباس خلف  –ملح االرض 

 عن اٌة دولة مدنٌة ٌتحدثون؟

لبنان الٌوم مهدد بكٌانه ، وبمعاناة شعبه التً لم ٌشهد لها مثٌالً فً اصعب مراحله التارٌخٌة : انهٌار مالً 

هجرة تواجه اقفال ابواب السفارات فً وجهها، دول شقٌقة  واقتصادي، اختناق اجتماعً، فقر مدقع وبطالة،

وصدٌقة تحولت عن االهتمام بالقضاٌا اللبنانٌة بعدما تعّذر على السلطات الحاكمة فً لبنان االستجابة الى 

الدعوات االصالحٌة االنقاذٌة والتلهً بالمناكفة والكٌدٌة التً تحول دون تشكٌل حكومة مهمات انقاذٌة قبل 

 االوان،  طمعاً بمكاسب آنٌة او مستقبلٌة.فوات 

وبدالً من االنصراؾ الى البحث عن حلول لالزمات المتنوعة  والسعً لوقؾ تدهورها اكثر، ترتفع بعض 

االصوات مطالبة بتؽٌٌر  النظام واقامة دولة مدنٌة . ولكن السإال الذي ٌطرح نفسه هو : كٌؾ ألشخاص 

ٌة، ان ٌنقذوا لبنان واللبنانٌٌن من النظام السٌاسً الطابفً  الفاسد  وهم مواقفهم وتصرفاتهم طابفٌة او مذهب

 من اوصل االوضاع فً لبنان  الى ما انحدرت الٌه من سوء. 

ان اخراج لبنان من معاناته لن ٌتم عن طرٌق  جماعات هً فً تفكٌرها وفً تصرفها وفً تطلعاتها طابفٌة 

 العقلٌة والمسلكٌة . ومذهبٌة ، بل ٌتطلب قٌادات من خارج هذه

وكان المعلم كمال جنبالط سّباقاً فً وصؾ الداء اللبنانً ، واقتراح البدٌل القادر على انقاذ اللبنانٌٌن من 

معاناتهم . وهذه مواقؾ له نعٌد التذكٌر بها لعلها تفٌد فً تحقٌق الصحوة والوعً المطلوبٌن القامة  الدولة 

 المدنٌة المستوفٌة الشروط.

م الطابفً المقام فً لبنان ٌحّول الطوابؾ احزاباً، او ٌجمع بٌن  احزاب فرٌق من هذه الطوابؾ ، "النظا

فٌتعطل لدى هذا الفرٌق او ذاك  الفكر السٌاسً  وتنشط المصلحة الطابفٌة وتتقدم  على ما عداها ، وتظهر  

نقسام كما هو حاصل الٌوم  العصبٌة التً  ال  تلبث ان تتجسد  فً التعصب  فتقوم المنازعات  وٌقع اال

 الهستٌرٌا الطابفٌة  مرض عضال ٌستدعً  عالجاً حقٌقٌاً حتى ال ٌستفحل اكثر وٌودي بالكٌان والوطن".

 (2976سنة  – 236)المرجع: كتاب كمال جنبالط "لبنان وحرب التسوٌة "ص. 

 وفً مكان وبمناسبة اخرى اعلن:

ء السٌاسٌٌن التقلٌدٌٌن المتالعبٌن بمصٌر الناس والوطن. "الفوضى تعود الى لبنان من جدٌد على ٌد هإال

الشعب ٌتزاٌد قلقه على المصٌر ، وٌسحب الثقة عن هذا المجلس النٌابً ، وعن الطبقة الحاكمة وٌعلن قرفه 

 من النظام القابم وٌطالب بتطوٌره واصالحه... مسكٌن لبنان، فالى متى سٌظل ٌحكمه هإالء الناس".

 (2976سنة  – 245.  )المرجع ذاته ص

وبعد هذا التوصٌؾ الذي ٌإكد استحالة حصول التطوٌر  واالصالح على ٌد هذه الطبقة السٌاسٌة الطابفٌة ، 

 ٌطالب كمال جنبالط :
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"لجمٌع هذه االسباب والمحاذٌر، نطالب بحكومة من خارج المجلس النٌابً، ومن خارج االحزاب ، تباشر 

، وتحاول تحقٌق اصالح حقٌقً ال سطحً ، ولو استمع المسإولون لما فوراً بوضع اسس علمٌة  لالصالح

 ٌطالب به الشعب لكّنا شكلنا مثل هذه الحكومة منذ اشهر ، وباشرنا بتحقٌق مضامٌن االصالح المنشود."

 (2959سنة  – 262)المرجع ذاته ص. 

تنظٌم شإونها" تحت عنوان : من كتابه "اسس بناء الدولة اللبنانٌة و 952وفً مقاله له وردت فً الصفحة 

 علمانٌة الدولة شرط بقاء لبنان وضمان وحدة بنٌه ، نقتطؾ منها ما ٌؤتً :

 "لبنان بلد عربً ، وكٌان سٌاسً مستقل، ودولة علمانٌة ال تمٌٌز فٌها بٌن المواطنٌن.

الشعور العام ونشر روح المفهوم العلمانً  ٌتعاظم اثره فً حٌاة الفرد والجماعة وٌشكل دافعاً اساسٌاً لتوحٌد 

االخّوة  والمساواة ، واالرتفاع  بالمواطن فوق فكرة المصلحة االنٌة الفردٌة الخاصة وانسجامها مع مصلحة 

الجماعة ،  وتكوٌن فكرة الوطن ، وبعث روحٌة النهضة العمرانٌة والحضارة . وفً المرحلة الراهنة التً 

كٌان لبنانً مستقل ضرورة وطنٌة ، على ان ٌتحرر اللبنانٌون من  ٌمر بها العالم العربً ولبنان  ٌعتبر قٌام

العصبٌة السٌاسٌة الطابفٌة ونزعاتها الهدامة. ونرى ان مهمة العهد القابم وكل عهد ٌجب ان تنحصر فً 

توجٌه نشاطات المواطن، وجهود السلطة الى علمنة الدولة. لبنان الذي نرٌد ٌحترم حقوق جمٌع مكوناته، ال 

قومٌاً مسٌحٌاً، وال وطناً قومٌاً اسالمٌاً، وال طؽٌاناً سٌاسٌاً لطابفة على الطوابؾ االخرى، بل دولة   وطناً 

 مدنٌة علمانٌة تحترم مبادئ االدٌان وتستند الٌها. فعلمانٌة الدولة شرط بقاء لبنان وضمان وحدة بنٌه".

 عّبر عنه بما ٌلً : وحول المطالبة  بفصل الدٌن عن الدولة، كان لكمال جنبالط  موقؾ

"ٌقول الكثٌرون "نرٌد فصل الدٌن عن الدولة" ، وهذا تعبٌر خاطا، فً دالالته وفً مفهومه. وقد ٌودي الى 

التباس محتوم ، وانما ٌقصد منه فصل الطابفٌة عن الدولة ، وفصل الدولة عن الطابفٌة . ونعنً بذلك خاصة 

لوطن الواحد، اي المجتمع الواحد  ان ال ٌكون جمٌع نظام الطابفٌة السٌاسٌة النه ال ٌجوز، ضمن ا

المواطنٌن متساوٌن بالحقوق المجتمعٌة اي المدنٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة امام الدولة ، فال تحكم فبة شرعة 

وقانون ال تخضع له الفبات االخرى ، واال تصبح الطابفة دولة ضمن الدولة ، وتصبح الدولة المركزٌة اتحاد 

 ذا ، بالطبع، مناؾ للمفهوم الدٌموقراطً للدولة ، ولمبدأ المساواة ، واالخوة التامة بٌن البشر."طوابؾ. وه

سنة  – 228)المرجع: كتاب كمال جنبالط  "نظرة عامة فً الشؤون اللبنانٌة والذهنٌة السٌاسٌة " ص. 

2968) 

 

 سعٌد الؽز  –: من واشنطن الى بٌروت المخاطر على الدٌموقراطٌة تتصاعد مع االحداث -

 االربعاء لٌل ففً. واشنطن االمٌركٌة العاصمة شهدتها التً االحداث الشهر هذا فً االضواء خطفت

 له تعّرض بما العالم، دول مختلؾ فً والتواصل االعالم وسابل انشؽلت. 9291 الثانً كانون 25 الموافق

 والٌته المنتهٌة الربٌس مباشرة علٌه حّرض متطرؾ، عنصري  ؼوؼابً اقتحام من االمٌركً الكونؽرس
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 جو الدٌموقراطً المرشح الرباسة سدة الى واوصلت خذلته التً االنتخابات لنتابج الرافض ترامب دونالد

 .باٌدن

 المتحدة الوالٌات فً مسبوقة ؼٌر كبرى صدمة شّكل االرعن التصرؾ هذا الى اوصل الذي التعنت هذا

 الى واعاد االمٌركٌٌن، ولمعظم بمجلسٌه الكونؽرس ألعضاء الحدٌثة، العصور فً الدٌموقراطٌة راعٌة

 واعتبرتها العالمٌة القٌادات واستنكرتها 1752 سنة بالدهم لها تعرضت التً االهلٌة الحرب اهوال ذاكرتهم

 احداث وصؾ باٌدن جو المنتخب االمٌركً الربٌس. االمٌركً الدٌموقراطً النظام على صارخاً  تعدٌاً 

 وطالب االمٌركٌة، المتحدة الوالٌات فً النافذة والتقالٌد والقوانٌن الدستور على تمرد  بؤنها واالقتحام العنؾ

 ومحاسبة القضاء، على المرتكبٌن بإحالة السواء على والدٌموقراطً الجمهوري الحزبٌن من الكثٌرون

 فً والٌته انتهاء من اٌام قبل ولو الرباسً منصبه من وعزله التحرٌض مسإولٌة وتحمٌله ترامب الربٌس

 .9291 الثانً كانون 92

 ، انفصالٌة واعالم ٌافطات ورفع عنصرٌة شعارات من رافقه وما حدث ما هالهم االمٌركٌٌن من والحكماء

 ؼٌر انفصالٌة حروب الى ٌإدي قد ، بانقسام مهددة االمٌركٌة االمة ان ٌإكد خطٌراً  مإشراً  واعتبروه

 والنزعات الشخصٌة الطموحات على الدٌموقراطٌة االمٌركٌة االمة روح تؽلٌب الى ودعوا. فٌها مرؼوب

 الدٌموقراطٌة انتصار الشهر هذا من العشرٌن فً باٌدن الربٌس تنصٌب احتفاالت اثبتت وبالفعل،. العنصرٌة

 عنه والدفاع للدستور احترامه الجدٌد الربٌس اعالن مع المؽامرة الشعبوٌة واندحار. المتحدة الوالٌات فً

 انتصار اكدت سلمٌة خواتم الى انتهى الذي االمٌركً الحدث ان اال. الوحدة الى  االمٌركٌٌن ودعوة

 النظام على الخطورة بالؽة محاوالت من حالٌاً  لبنان ٌشهده ما مراقبة ٌنسنا لم ، الؽوؼابٌة على الدٌموقراطٌة

 الدستور هو للربٌس االول الحصن ان الدٌموقراطٌة الدول فً المعروؾ فمن. البلد فً المعتمد الدٌموقراطً

 دولة بانً  شهاب فإاد الربٌس ان نقول وللتذكٌر. الرباسة سدة تسلمه عند به وٌحتمً حماٌته على ٌقسم ،

 فً القوى مراكز مواجهة فً  بالدستور تحصنوا ممن مستشارٌه اختار. والمإسسات والقانون الدستور

 والشلل، والعزلة بالحصار نفسه على المفرط ٌحكم تفرٌط كل ومع مراراً، بالدستور ٌفرطون والٌوم. الدولة

 حصل وما. والقضابٌة والتنفٌذٌة التشرٌعٌة السطات بٌن الفصل خارج تقوم ال الدٌموقراطٌة ان تناسى النه

 بدعة واكبت الصالحٌات فً تداخالت من ، لبنان على السورٌة الوصاٌة عهد منذ ، ٌحصل زال وما

 فً السلٌم الحكم قٌام دون ٌحول الذي االمر ، وادوارهم لصالحٌاتهم المتجاوزون الثالثة والرإساء  التروٌكا

 واالجتماعٌة واالقتصادٌة المالٌة المجاالت كافة وفً المستوٌات مختلؾ على  باالسوأ وٌهدد  ، لبنان

 ممارسات تبرز عندما حكومٌة، تشكٌلة على خالؾ من بكثٌر اخطر باتت والقضٌة.  والصحٌة  والثقافٌة

 افشله الذي النظام بتؽٌٌر المطالبة االصوات وترتفع  الدستورٌة القواعد على الخروج وٌستمر ، االخر الؽاء

 وبقاء الوطن وسالمة الناس بمصالح الحابط عرض الضاربة الشخصٌة وطموحاتهم بسٌاساتهم السٌاسٌون

 .الكٌان

 من جنبالط كمال استشفه بما والتذكٌر الماضً الى العودة الى ٌدفعنا اللبنانٌة الساحة على الٌوم ٌحدث ما

 .ٌعتبر ان علٌه لمن عبرة علٌه االطالع فً لعل الكٌان على مخاطر

 :وقال والبالهة التفاهة نظام من الخروج الى الماضً القرن سبعٌنات فً دعا جنبالط كمال
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 والفوضى الفساد بالد ، الدكان البلد: عنا ٌقال وان ، افواه  مضؽة كله العالم فً اصبحنا قد اننا كفانا"

 بلد ، واالحقاد المتناقضة والعصبٌات  الطابفً التقاتل بلد ـ والملٌشٌات العصابات بلد ، القٌم بكل واالستهتار

 لٌس نعوت من  ذلك سوى ما الى ، المخدرات وتصدٌر ، المشترك  والتكاذب القال والقٌل والتفرقة التمٌٌز

 ٌحصلون مشروعة وؼٌر مشروعة كانت وسٌلة بؤٌة المال ثم ، المال سوى ٌهمهم ال الحكام هإالء ان:  اقلها

 ." علٌه

 ( 999. ص" التسوٌة وحرب لبنان" كتابه: المرجع)

 :طالب لبنان على القادمة المخاطر من توّجسه وبعد

 والقسمة الطرح عملٌات عن ٌترفعوا وان فشلهم، ام نجاحهم امر جانباً  ٌتركوا ان المسإولٌن الى نتوجه اننا"

 فً التفاهة بسبب الكثٌر ٌعانً بتصرفاتهم بات الذي البلد لمصلحة الجدي العمل الى وٌنصرفوا والحصص،

 التً المذهبٌة  االنقسامات وزٌادة ، الطابفٌة الروح وؼلٌان القٌم وانحطاط السلطة، فً والضعؾ ، الحكم

 والعمل ضمابر صحوة ٌستدعً الذي االمر بالبلد، حلّت التً  والكوارث للمآسً مباشرة اسبابا كانت

 ." وطنٌة ضرورة باتت التً الوطنٌة للمصالحة

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

 والقانون الدستور دولة وتعود الضمابر وتستفٌق ، الظلمة تنقشع متى:  نسؤل ، اللبنانٌٌن سابر كما ، ونحن

 ؟ لبنان الى والعدل والحق

 نجاة شرؾ الدٌن –باٌدن  جو زمن: مقال سٌاسً -

 ومدى واالقتصادٌة السٌاسٌة بخٌاراته باٌدن جو االمٌركً الربٌس سٌفعله عما الحدٌث المبكر من ربما

 ترك االبٌض البٌت من ترامب دونالد السابق الربٌس خروج مجرد ان اال ، والخارجٌة الداخلٌة تؤثٌراته

 ظله ٌزال ال ترامب ان صحٌح.االمٌركٌة المتحدة الوالٌات فً القطاعات مختلؾ على انعكس واسعا ارتٌاحا

 بعودته اوحى عندما مفتوحا الباب ترك انه وصحٌح ، امٌركً ملٌون ٤٧ تؤٌٌد على حصل فهو حاضرا،

 ان ،اال به خاص حزب انشاء او الجمهوري الحزب داخل مإٌدٌه بعض  خالل من العمل ومحاولته ثانٌة

 التً وتداعٌاته الكابٌتول بمشهد ونهاٌته الماضٌة االربع السنوات  فً رافقه الذي  االعالمً ترامب ضجٌج

 من سٌكون ،  الشٌوخ مجلس فً مالحقته واستمرار الكونؽرس من مرتٌن عزله ان كما  طوٌال ستالزمه

 بالعمل االبٌض البٌت الى وصوله لحظة منذ بدأ الذي باٌدن جو زمن فً  تجاوزه االمٌركٌٌن على الصعب

 وامكانٌة اوروبا مع والعالقات الخارجٌة والسٌاسات والمناخ الهجرة قوانٌن فً سلفه خربه ما إصالح على

 . وؼٌرها اٌران مع النووي االتفاق الى العودة

  

 مهنبؤً  اوباما باراك االسبق الربٌس  ؼرد ، باٌدن جو واالربعٌن السادس االمٌركً الربٌس تنصٌب ٌوم فً

 فً باٌدن جانب الى اوباما وقوؾ ان فٌه شك ال مما" . This is your time زمنك هو"  قابال  صدٌقه

 من واسعة شرٌحة تصوٌت ساهم كما  ، األبٌض البٌت الى بوصوله بعٌد حد الى ساهم االنتخابٌة حملته
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 تؤٌٌدا نالوا اللذٌن القالبل االمٌركٌٌن الرإساء من هو اوباما. باٌدن مع فقط ولٌس ترامب ضد  االمٌركٌٌن

 به بؤس ال بعدد االستعانة عبر باٌدن مساعدة على حرٌص وهو ، االبٌض البٌت مؽادرتهم بعد واسعا شعبٌا

 كما الجرٌبة ولخطواته له الداعمة التؽرٌدات من عددا أطلق وهو والسٌاسً االداري الرباسً فرٌقه من

 . للمناخ بارٌس اتفاق الى بالعودة ٌتعلق فٌما ، اسماها

 

 سٌعمل انه واالرجح ، سناً  االمٌركٌٌن الرإساء أكبر من فهو ، طوٌال ٌكون لن زمنه ان باٌدن جو ٌعلم

 الى مرة الول وصلت التً العملٌة العصرٌة المرأة هارٌس كامٌال ناببته امام ، الثانٌة للوالٌة الطرٌق لتعبٌد

 ومن ،  الناس من والقرٌبة البسٌطة المرأة بصورة  فوغ مجلة ؼالؾ على وظهرت  الربٌس نابب منصب

 ترامب له وضعها التً والعراقٌل الكمابن من العدٌد رؼم المقبلة سنوات االربع فً ٌنجز ان ٌرٌد فهو هنا

  ؟ نسبٌا القصٌر الوقت هذا فً باٌدن ٌنجزه ان ٌستطٌع الذي فما.

 الى اقرب ٌبدو ، والسٌاسً واالمنً االداري وفرٌقه ، الكونؽرس ثقة ٌنال الذي الحكومً فرٌقه خالل من

 وتشدٌد المناخٌة، بارٌس واتفاقٌة الهجرة ملؾ فً واضحا كان وهذا ترامب خطوات من كبٌر عدد الؽاء

 وزٌر وضع وقد  االجتماعً، والتباعد الكمامات بارتداء االلتزام مثل كورونا بجابحة الخاصة االجراءات

 ربٌسٌا خصما الصٌن اعتبار خالل من الخارج فً لسٌاسته العرٌضة الخطوط بلٌنكن أنتونً  خارجٌته

 ترامب ادارة فً مسإولٌن على عقوبات  الصٌن فرض بعد سٌما ال سهلة تكون لن الملؾ هذا ومعالجة

 . للتفاوض استعدادا أبدى فهو روسٌا مع بالعالقة ٌتعلق فٌما اما. بومبٌو ماٌك السابق خارجٌته وزٌر ومنهم

 ان اال ، االقتصاد تنشٌط واعادة كورونا جابحة ومواجهة الصحً الملؾ فً اولوٌة  على ٌركز الذي باٌدن

 االتفاق الى العودة وامكانٌة االٌرانٌة االمٌركٌة العالقة هو االوسط الشرق مسإولً ٌإرق الذي الملؾ

 قطر دعوة مع تزامن ،والذي  اٌران الى خاصا امٌركٌا مبعوثا مالً روبرت تعٌٌن مع االٌرانً النووي

 ماكرون اٌمانوٌل الفرنسً الربٌس بٌن المطول الهاتفً االتصال الفتا كان فٌما اٌرانً، خلٌجً لحوار

 االٌرانً النووي الملؾ بشؤن المتحدة الوالٌات مع سٌتعاون انه ماكرون بعده قال والذي باٌدن والربٌس

 . الدولً باالمن ٌتعلق فٌما النظر وجهات فً الكبٌر التقارب مإكدا لبنان فً والوضع

 لدور االعتبار أعاد باٌدن جو زمن لكن ، والخارجٌة الداخلٌة سٌاساته من تحقٌقه سٌستطٌع عما النظر بؽض

 وتكرٌس الشمل ولملمة االمٌركٌٌن وحدة على ركز الذي وخطابه التنصٌب لحظة من بدأت وهً المإسسات

 لن  الترامبٌة  مرحلة اعباء تخطً ومسؤلة الخارجٌة، كما  الداخلٌة االمٌركٌة واالولوٌات الدٌمقراطٌة اسس

 كامٌال الربٌس وناببة االمٌركً النواب مجلس ربٌس بٌلوسً نانسً الثالثً تعاون ان اال سهلة، تكون

 ... الخسابر من  الحد االقل على تحاول باٌدن الربٌس مع هارٌس

  98/1/9291جرٌدة اللواء  –د. لوٌس حبٌقة  –: االقتصاد والصحة اولوٌتان مقال اقتصادي -

 حد هنالك كان. البعٌدة قبل القرٌبة الماضً مشاكل على نترحم تجعلنا كبرى بؤزمات المجتمعات كل تمر

 واالجتماعٌة االقتصادٌة قبل الصحٌة فاألوضاع الٌوم، أما. المجتمع أفراد كل بها ٌنعم الرفاهٌة من أدنى

 بدرجات ٌكن وإن وسٌاسٌا واقتصادٌا اجتماعٌا تتوجع ال دولة هنالك لٌست. والقلق والتنبه للٌقظة تدعو
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 والتكلفة الوسابل بل الشروط هً وما ومتى السابقة الحٌاتٌة األوضاع الى العودة ٌمكن هل. مختلفة

 فترة وأن خاصة اللقاح سالمة من متؤكدون نحن وهل اللقاح بعد طبٌعتها الى األمور تعود هل  المطلوبة؟

 المرحلة؟ لدقة تحترم لم السالمة من للتؤكد الضرورٌتٌن السنتٌن

 

 ذي لبنان فً أٌضا الحال هو كما المواجهة فً حقٌقً عجز وهنالك كبٌرة الصحٌة المشكلة أوروبا، فً

 االصؽاء مجرد.  الصحة فً حتى شًء كل على تختلؾ والتً المتجانسة ؼٌر والقٌادات المحدودة القدرات

 وتوقٌت طرق فً الضٌاع ناحٌة من نقلق ٌجعلنا المثال، سبٌل على والعربً والبرٌطانً الفرنسً لالعالم

ة عدد هو الدول بال ٌشؽل ما أن الحقٌقة. المتبعة المعالجات ونتابج  ال وأن المستشفٌات فً المناسبة األسرَّ

 ضروري االقفال.  واالسبانً االٌطالً المشهدٌن الى نعود ال كً منها أعلى الكورونٌة االصابات عدد ٌكون

 فال صحة، دون من اقتصاد ال كما. واالقتصاد الصحة بٌن والمصالح األهداؾ فً التوازن احترام شرط

 .كافٌة اقتصادٌة قدرات دون من صحة

 

 جدٌا االعتراؾ رفضت السابقة الترامبٌة االدارة ألن بكثٌر أخطر فهو األمٌركً الكورونً الوضع أما

 الشروط تحترم لم ترامب الربٌس نظمها التً أو األبٌض البٌت فً حدثت التً اللقاءات وجمٌع بالكورونا

 زٌادة أما. 9292 فً% 3,2 حدود فً كان السلبً والنمو تعثر االقتصاد.المعروفة البدابٌة الكورونٌة

 الى أكثر تشٌر بل الحقٌقً عن المالً االقتصاد انفصال فتإكد المختلفة، األمٌركٌة البورصات مإشرات

 .المجتمع ضمن والثروة الدخل فً الكبٌرة الفجوة

 

 المشاكل كبرت التً المذكورة الفجوة معالجة عدم بسبب كما الصحة بسبب االنتخابات ترامب الربٌس خسر

 أعضابه معظم فرٌق مع للمعالجة سٌسعى جدٌدا ربٌسا وانتخبوا الوالٌات فً الؽاضبون تجمع. ماعٌةاالجت

 بعد خاصة قرٌبا واالقتصادٌة الصحٌة األوضاع تحسن فً كبٌر أمل هنالك لذا. والكفاءة بالجدٌة معروفون

 من وؼٌرها العالمٌة الصحة منظمة عضوٌة على الحفاظ وبعد للمناخ بارٌس مإتمر الى جدٌد من االنضمام

 الٌوم حتى المحاوالت كل أن علما عالمٌا المناخ ٌتردى واقعا.  السٌاسً الطابع ذات االجتماعٌة االتفاقٌات

 الكورونا مع خطٌر العالمً المناخً الوضع.  المإشرات تحسٌن الى ولٌس االنحدار تخفٌؾ الى تهدؾ

 هً ٌحصل ما أسوأ.  الحكومات وعشرات الناس مالٌٌن قبل من المناخً التردي تجاه اهمال وهنالك وقبلها

 ننسى ال.  عالمٌا الحرارة مستوى ارتفاع الى تشٌر والتً والحدابق الؽابات من العدٌد فً الخطٌرة الحرابق

 .الشوابب من وؼٌرها األرضٌة والهزات الفٌاضنات

 

 األحٌان معظم فً جدٌة ؼٌر واالحصابٌات وأخطر، أكبر والنامٌة الناشبة الدول فً الصحٌة المشاكل طبعا

 الصحٌحة االحصابٌات ان اذ العربٌة الدول أكثرٌة فً الكورونا تقٌٌم ٌستطٌع من.  الحقابق قصدا تؽطً بل
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 القدرات ؼٌاب والى الصحً الوضع تردي الى المعلومات تشٌر الالتٌنٌة وأمٌركا وآسٌا أفرٌقٌا فً  ؼاببة؟

 هل نفسها، الرسمٌة القٌادات تسؤل أن ٌجب المجتمعات جمٌع وفً حال كل فً. المناسبة والتقنٌة المادٌة

 المطلوب  السكان؟ ألكثرٌة أقله أو للجمٌع أفضل المستقبل وهل المعالجات سبل هً وما مقبول الوضع

 .كارثٌة تكون ال حصلت وان المفاجاءت، تحصل ال كً الدراسات على مبنٌة واقعٌة رإٌة

 

 

 مسإولو ٌستطٌع كٌؾ. المستدامة التنمٌة نحو الضرورٌة لبنان مسٌرة كثٌرا آب 3 انفجار أّخر لبنان، فً

 ومعنوٌات وخسابر لوجع مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل مسببون وهم لٌال ٌناموا أن السابقة السبع السنوات

.  ٌحصل أن ٌجب لما فقط بداٌة لكنه جٌد هو المسإولٌن من عدد مع تحقٌقات من ٌجري ما الناس؟ وآمال

 .خطرة مفرؼة حلقة فً ندور السٌاسٌٌن، المسإولٌن مع الجدي التحقٌق ٌتم لم طالما

 

 الى تصلنا أن ٌمكن عوامل هنالك  الٌها؟ نصل وكٌؾ التحقٌق صعبة هً وهل مجتمعاتنا أهداؾ هً ما

 التقدم هنالك.  المستقبل أجٌال الى ونقلها الحٌاة نوعٌة على الحفاظ مع الجاد العمل منها المستدامة، التنمٌة

 الموارد نفس من أكثر سلع بانتاج فٌسمح مواردها، على الحفاظ على المجتمعات ٌساعد الذي التكنولوجً

 .التلوث تزٌد ال متطورة تكنولوجٌا دون من األمد الطوٌل النمو تحقٌق ٌمكن ال.  والبشرٌة المادٌة

 

.  المعٌشٌة األوضاع تحسن متواصلة مرتفعة نمو نسب عبر االزدهار تحقٌق أوال واقلٌمٌا عالمٌا المطلوب

 العالم فً تصح ال فالخطط.  شًء كل فهو التخطٌط أما الفابدة، عدٌمة هً الخطط أن أٌزنهاور الربٌس قال

 أكثر فهو التفكٌر، وحسن والذكاء الوعً على المبنً التخطٌط أما.  النتابج على السٌطرة ٌمكن وال المعقد

 فً تدخل التً التوقعات على مبنٌة السٌاسات كل تبقى.  التحدٌات لمواجهة به القٌام من بد وال ضروري من

 تكون للنتابج توقعات على قراراتها تبنً الضرابب، تخفٌض أو زٌادة تقررالحكومة عندما.  القرارات تحدٌد

 فهً شركات، أو أشخاص على عقوبات مإسسة أو دولة أي تضع عندما. لألوضاع تبعا خاطبة أو صحٌحة

 .جدا مهم التصرؾ تؽٌٌر لكن مجدٌة ؼٌر ذاتها بحد العقوبة أن اذ التصرؾ فً تؽٌٌرا تتوقع

 

 فً التنوع.  تفشل مختلفة ألسباب المفككة المجتمعات أن أي الشعبً والتضامن االجتماع المطلوب

 فً.  والرإٌة واألهداؾ العقٌدة فً الجدٌة االنقسامات مستوى كثٌرا ٌرتفع ال أن شرط مهم المجتمعات

 أزماتها من تستفٌد التً هً الذكٌة المجتمعات.  المهمة كما التافهة األمور على كبٌرة االنقسامات لبنان،

 أن نرى لذا المرة، تجاربها من تستفٌد المجتمعات من القلٌل لألسؾ. مماثلة مستقبلٌة كوارث لتتجنب

 .الوقت مع خطورة أكثر تصبح وربما تتكرر المشاكل
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 ٌواجه أن ألحد ٌمكن ال أنه «هوؼو فٌكتور» قال.  والشفافٌة المحاسبة قاعدتً عبر فمطلوبة الحوكمة أما

 االداء، وسوء الفوضى ضمن ٌعملون مثال لبنان فً السٌاسٌون.  الحوكمة حال هو وهذا وقتها، حان فكرة

 وتواجه وعمٌقة قوٌة الدول بعض فً أصبحت لكنها قدٌمة لٌست الحوكمة.  ضعٌفة زالت ما والحوكمة

 .والمستؽلٌن الفاسدٌن

 

 العلوم طبعا.  الحلول وٌعقد مضر الوقت هدر.  للمشاكل الحلول اٌجاد االقتصادٌة العلوم تحاول أخٌراً 

 ٌشكل دابما المتطورة االقتصادٌة العلوم على االعتماد.  الواقع أرض على الكبٌرة التؽٌرات لمواجهة تتطور

 االقتصادٌة العلوم فً زاوٌة أهم.  والخسابر التكلفة وتخفٌؾ المخاطر لتجنب التؤمٌن أو الضمانة من نوعا

 أهداؾ اعتماد من بد وال ومكلؾ مستحٌل األجل القصٌرة التؽٌرات تنبإ ألن الطوٌل المدى على التحلٌل هو

 .واالحصابٌات والمنطق الواقعٌة على مبنٌة

 

 نافذة على فكر كمال جنبالط:

 آراء ومواقف: -

 موقفه من نهج الحكام فً معالجة القضاٌا اللبنانٌة 

 فً والبالد....  والتستر التموٌه من فابدة وال ذلك انكار من مفر ال...  وسٌاسٌة اقتصادٌة ازمة فً البالد"

 الحكام وجود صحّ  لو. الحكم فً سٌاسٌة ازمة من طوٌل زمن منذ تعانً الواقع فً  النها اقتصادٌة ازمة

 قامت كانت ولما ، والتنمٌة واالقتصاد المال حقل فً  الصواب النهج زمن، منذ لوجدوا  ، القادرٌن العارفٌن

 .واالقتصاد المال فً ازمة واستطالت البالد فً

  ، ذلك سٌفعل انه وتتؤكد  تفعله، ان ٌجب هذا له تقول ان تستطٌع الذي المسإولٌن من الرجل هو من ولكن

 .ذلك ٌنفذ ان باستطاعته او

 ادارٌة مراكز فً انصاره بعض تعٌٌن  فرصة له نتٌح وان ، وزٌر او ربٌس شعبٌة على نحافظ ان ٌكفً ال

 نوفر ان ٌكفً ال.  االعتبار فً تإخذ توصٌاته تعد لم الذي المدنٌة الخدمة مجلس لقانون خالفاً  ذلك تم ولو

 بذلك ونكتفً ، خاللهم من نفسه وٌخدم محاسٌبه ٌخدم لكً مركزه فً التربع فرصة الوزٌر او للربٌس

 .واالجتماعٌة واالدارٌة والمالٌة االقتصادٌة شإونها جمٌع اصالح الى بحاجة ولٌست بخٌر البالد ان وندعً

 اللبنانٌٌن من احد ٌقبله ال وهذا والناطور، المختار بعقلٌة لبنان قضاٌا نعالج نكون ، هكذا نتصرؾ عندما اننا

 القرٌب الؽد فً وال الٌوم ال نوافق ان نستطٌع ال ونحن النهج، هذا مثل على نوافق ان منا ٌرٌدون. الواعٌن

ًّ  فانظروا مركزي فً جالس انا" بسٌاسة اكتفوا الذٌن واالشخاص. البعٌد او  الى نتوجه ان اال ٌمكننا ال" ال

 ."والبعٌد القرٌب المستقبل فً علٌنا ٌعتبوا اال وعلٌهم ، حٌن كل فً محاسبتهم
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 "( العثمانً الطربوش" عنوان تحت ، 98/6/1856 بتارٌخ االنباء جرٌدة فً مقال: المرجع)

 

 موقفه الرافض للوضع القابم فً البالد 

 اللبنانً ٌخرج فال ، قضٌة الٌة وجذري، اساسً حل اي منه ٌخرج ال الذي القابم الوضع من اللبنانٌون سبم"

 وال صحٌح، بشكل  حلها على ٌتجرأ ال وراءه ٌجّرها الحاكم ٌستمر بل تماماً، حلت وقد مطروحة قضٌة من

 .التارٌخ نسٌان حافظة فً فتدخل تركها من ٌتمكن

 الستكمال واالداة السبل له وجدت ، واالجتماعً  االقتصادي االنماء وال ، حلّ  له وجد  الزراعً االنتاج فال

 اسعار وؼالء االدوٌة قضٌة وال حال، لها السلطة اوجدت وقضاٌاها اللبنانٌة الجامعة وال وتطوره نموه

 لها اوجدت االهمٌة بعض لها اخرى قضٌة اٌة وال ، المصارؾ مشكلة وال المدارس فً االقساط وال مبٌعها،

 .مفٌداً  نهابٌاً  واحداً   حال السلطات

 ٌدري ال... المخاطر نجتاز وكٌؾ الربان، هو ومن سفٌنة اٌة وعلى ، ٌدري احد ال ؟ ذاهبون نحن اٌن الى

 المسإولٌن؟ من احد ٌدري ان ٌرٌد وال

 نقؾ ثم ومن االنظار بها تتلهى جدٌدة رواٌة او قصة المهرجون لنا ٌخرج ٌوم كل فً انه والحاصل  والواقع

 االساسٌة والقضاٌا الوقابع عن كملهاة جدٌدة رواٌة او جدٌدة قصة الى واالنتقال. الشًء ثم... الحد هذا عند

 .عملٌة حلول الى تحتاج التً

 وسٌطرة الكارثٌة المإسفة النٌابٌة االنتخابات بعد الداخلٌة االخطار اقسى ٌواجهون اللبنانٌون بٌنما هذا

 الخارجٌة السٌاسة وعلى واالستقالل الوطنٌة الوحدة على المإامرات عهد فً ودخولنا  ، الطابفٌة العصبٌة

 ".لبنان خالل من جمٌعاً  العرب وعلى ، الصحة وعلى ، والتنمٌة االنتاج وعلى

 ( 16/7/1857 بتارٌخ االنباء لجرٌدة مقال: المرجع)

 من اقواله: -

 نقد السلطة اللبنانٌة المتهاونة فً معالجة الوضع االقتصادي 

 الوضع انقاذ الجل مبادرة اٌة الدولة هذه فً احد ٌتخذ بؤن  امل من ما انه وٌبدو الفراغ، وٌستمر االٌام تمر"

 على ٌتؽلبوا ان من المسإولٌن تمّكن فً االفق فً تلوح امل بارقة من وما المتردي، والمالً  االقتصادي

 فً االقل على  ٌبدأوا لكً الهرمً تدرجها فً الثالثة السلطة اجهزة على المسٌطرٌن واالحجام الضعؾ

 تتخذ ان دون ، المواجهة ظروؾ اقسى منفردة مواجهتها فً اللبنانٌة المصارؾ تعانٌها التً االزمة معالجة

 استسالمه او انهٌاره او اللبنانً المصرفً النظام اضعاؾ دون للحإول عمالنً جذري تدبٌر اي السلطة

 .االجنبً للرأسمال
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 ازمة هً والمجاالت النشاطات جمٌع فً القابمة االزمة ان واالحداث االمور مجرٌات من ٌظهر والذي

 والتطوٌرٌة االصالحٌة بالمسإولٌة باالضطالع ٌلٌق ال لبنان فً الحكم نظام ان اي ، سٌاسٌة قضٌة

 .عاتقه على الملقاة والتنظٌمٌة واالنمابٌة

 اٌة عن واالمتناع. االمور معالجة فً والجدٌة العلمٌة الروح عن واالبتعاد الالمباالة من الظاهرة هذه وٌإكد

 ٌعرؾ، المسإول ٌعود فال تتراكم، ال لكً وسرٌعاً، تباعاً  وحلها المعضالت معاٌنة فً بناءة اٌجابٌة مبادرة

 ."ٌنتهً وكٌؾ ٌبدأ اٌن من ، وعمله وارادته تفكٌره فً العقالنً النهج لمجانبته

 ( 12/2/1856 بتارٌخ االنباء جرٌدة فً له مقال)

 عودوا الى الواقع واتركوا االلهٌات الدستورٌة  ألربابها 

 صمٌم الى تدخل ان ال لبنان حدود على تبقى ان ٌجب كان التً بالقضاٌا الحكم ارباب وٌلهٌهم الناس ٌتلهى"

 .والمإلم القاسً واالجتماعً االقتصادي واقعه عن فتحوله شعبه

 ٌفكر ان نود كنا وكم ، العقٌمة االستشارات وهذه اللبنانٌٌن الى الدولة ربٌس بها توجه التً الرسالة فعوض

 وتخفؾ واالجتماعٌة االقتصادٌة مشاكلنا لتداوي قادرة حكومة تؤلٌؾ فً باالسراع جدٌاً  الجمهورٌة ربٌس

 اٌضاً  بل ، والمال االقتصاد كبار فقط لٌس تصٌب اخذت والتً القابمة الخانقة االزمة من محسوساً  شٌبا

 تسمٌته امكننا بما الجمهورٌة ربٌس تمسك بسبب الوسطى الطبقة وافراد والفالحٌن العمال آالؾ وخصوصاً 

 تطبٌق على حرصه ٌثبت الجمهورٌة ربٌس  السابق فً ٌجعل لم الذي القسم هذا. الدستوري القسم مٌتافٌزٌقٌا

 القضابً التطهٌر قانون من كل مفاعٌل تعلٌق عن نجم بما الدستور مضامٌن وتنفٌذ اللبنانٌة القوانٌن

 بالدعاوى البت ابطاء ألجل الشورى مجلس لدى والتدخل المشروع، ؼٌر االثراء وقانون العام، واالداري

 ؼٌر على التصرؾ من الدولة ربٌس القسم هذا ٌمنع لم كما. بحقوقهم المطالبٌن المواطنٌن من المقاومة

 . دستوري برلمانً اساس

 وان تعمل ان ترٌد النس المنٌؾ، القصر فً المستشارٌن حضرة وٌا الربٌس فخامة ٌا تعٌش ان ترٌد الناس

 ترٌد ألوالدها، مستقبالً  تضمن ان ترٌد ، الؽذابٌة والمواد الدواء شراء على قادرة تكون ان ترٌد عمالً، تجد

 ".وطن لها ٌبقى ان

 ( 4/6/1858 بتارٌخ االنباء جرٌدة فً له مقال: المرجع)

 

 مشارٌع ومطالب اصالحٌة: -

  مشروع قانون لمنع الجمع بٌن النٌابة والوزارة 

  :نصه وهذا 3/3/1848 بتارٌخ والحكومة شهاب فإاد للربٌس المشروع هذا جنبالط كمال قّدم

 :التالً بالنص واستبدلت اللبنانً الدستور من 97 المادة ألؽٌت:  وحٌدة مادة"
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 متسقٌالً  ٌعتبر الوزارة عضوٌة النٌابً المجلس اعضاء احد قبل واذا. والوزارة النٌابة بٌن الجمع ٌجوز ال

 .النٌابة من حكماً 

 :الموجبة االسباب

 والفساد الحزبٌة المحسوبٌة حٌث من ، عام بشكل البالد ووضع لبنان فً العام االدارة وضع ٌصلح ال

 استثمار على قضٌنا اذا اي  ، الحكومة فً وزٌراً  ٌصبح ان النٌابً المجلس عضو بٌن حٌل اذ اال المسٌطر،

 .العامة القوانٌن مع ٌتنافى ما كثٌراً  بشكل، ومساعدتهم ناخبٌه لصالح التروٌج ألجل الحكم لوظٌفة النابب

 فً العدالة ٌإمن ، المدنٌة للخدمة مستقل مجلس بإنشاء اقترن اذا اللبنانً الدستور فً االصالح هذا مثل ان

 به توحً اصالح وهو ، الحكم شإون انتظام وفً المواطنٌن، على العامة المصالح توزٌع وفً الدولة ادارة

 ." االداري وللموظؾ للمواطن السٌاسً الخلق وواقع لبنان واقع هو مما والعبرة الخبرة

 ( 35. ص" المواطنة لتحقٌق وتطوٌرها الدولة لهٌكلة قوانٌن مشارٌع" كتابه: المرجع)

  

 أبً جوزف أرشٌف من) الصورة النادرة لكمال جنبالط ٌضحك: انا اقطاعً ولو باشتراكٌتً... -

 (ضاهر
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 من نصنعه، أن جمًٌعا مّنا ٌنتظر المستقبل. تكفً ال وصلبهم رجاالته ومحاكمة الماضً إلى العودة»

 .«ودماء سمسرات دفع دون

 

 كانت مثّقفٌن، من المإلفة( 1858 ربٌع) «شاهٌن طانٌوس لجنة» استقباله بعد جنبالط، كمال قالها

 ) (. االقطاع محاربة: اهتماماتهم أّولى

 

 .«باشتراكٌتً ولو االقطاع من أنا: »ضٌوفه ومازح وضحك جلس

 

 تصّرؾ بحّدة تذّكر وأحدهم اللجنة، تؤلفت ولماذا عنده، ما ٌقول ضٌؾ كلّ  وبدأ الشفاه، االبتسام َقَضم

 .السماء تاج تلبس أنها تظن   عابالت

 

 لتبرٌر تناقضات إلى جًٌدا ٌستمع السرٌعة، مالحظاته بدقة زّواره بهر الذي االشتراكً، الزعٌم كان

ٌّة» من معالجات  من بعض على حقدٍ  نتٌجة أو حماسٍة، من تطلع ال آراءً  وٌعطً الدولة، «مقاطعج

  الٌوم ٌحصل ما أمام..  القدٌسٌن من كانوا. - تصرفاتهم إلى ٌُلمح كان

 

 .الدفٌن الحقد وبّدد الشكوى، أسقط

 

ٌّة ثٌاب فً - التخوٌؾ مارسوا أنهم صحٌح  على» لتمرّ  كانت ما المشبوهة الصفقات لكن – رسم

 مؤكل فً الجشع، من جسده ٌحمً من أن» وخّبرنا... المتصّوؾ الزعٌم باعتراؾ «األمٌر عهد

... «وبرطٌلٍ  وسرقةٍ  سمسرةٍ  إلى تمتد أن قبل مّرة ألؾ أصابعه ٌعضّ ... دون وما مشرب، وفً

 1816) براون هارٌسون الكٌمٌابً األمٌركً للعالم كتاب فً قرأها وحكاٌة وشهادات أمثلة وروى

 :تقول(. 1871 –

 

 إذا والخضار الخضار، أكل على األرانب وتعٌش األرانب، افتراس على ؼذابه فً الثعلب ٌعٌش»

 .«الثعالب وماتت األرانب وماتت منها، تقتات التً الناس ماتت اضمحلت

 

... الثعالب وأما األرانب، تضمحل وال خضرتها، تفقد فال الطبٌعة ٌحمً من إلى بحاجة نحن: »ختم

 .«األرض هذه ؼٌر فً لها ؼذاء عن فلتبحث

 

  بؤكلنا بدأت... واألرانب األرض، تكفٌها عادت ما الثعالب أن: أظن

 

 –سنة العلوم لكن االوساط العلمٌة لٌست متفابلة  9292ٌتوج سنة  18: كوفٌد علوم وتكنولوجٌا -

  98/19/9292الشرق االوسط فً 
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 تطوٌر بها تم التً بالسرعة لقاح تطوٌر من الباحثون تمكن أن الطبٌة العلوم تارٌخ فً ٌحصل لم

 اللقاحات تطوٌر ٌستؽرق فٌما أشهر، عشرة من أكثر ٌستؽرق لم الذي ،«18 - كوفٌد» ضد اللقاح

 .سنوات عشر، وأحٌاناً  ثمانً، إلى خمس من عادة

 

 بٌن التنافس أثاره الذي االهتمام من القدر هذا المعقدة العلمٌة البحوث استقطبت أن ٌسبق ولم

 خالل المستجد، كورونا فٌروس ضد لقاح وإنتاج لتطوٌر العالمٌة والشركات المختبرات كبرٌات

 سنة» لقب جدارة عن واستحقت أوصالها، وقطعت الحٌاة مقاٌٌس قلبت التً الملعونة السنة هذه

 .االقتصادٌة والمعادالت السٌاسٌة الحسابات وقع على سوى ٌتحرك ال عالم فً ،«العلوم

 

 إدارة فً العلمٌة البحوث بدور لالعتراؾ وهللت االهتمام، بهذا رحبت التً العلمٌة األوساط لكن

 على القضاء بعد المستقبل فً والدعم االهتمام هذا ٌستمر بؤن متفابلة لٌست الحدٌثة، المجتمعات

 تتخٌل لم التً المتطورة، الرفاه مجتمعات فً العٌش ألفوا الذٌن المالٌٌن حٌاة دمرت التً الجابحة

 .والموت الرعب هذا كل علٌها ٌنزل بؤن ٌوماً 

 

 

 المتطورة التكنولوجٌا عصر فً تحذٌر أو إنذار بدون فجؤة الوباء هذا ظهر كٌؾ تساءلوا كثٌرون

 منذ تحذر كانت العلمٌة األوساط أن هً الحقٌقة لكن حٌاتنا، فً وواردة شاردة كل ترصد التً

 .الصاؼٌة اآلذان المسإولٌن عند تحذٌراتها تلقى أن ؼٌر من فٌروسٌة جابحات من سنوات

 

 على كلٌاً  تعتمد مجتمعات فً نعٌش إننا» ٌقول ساؼان، كارل الشهٌر األمٌركً الفٌزٌابً العالم كان

 لوقوع أكٌدة وصفة وهذه عنها، شٌباً  ٌفقه ال الناس من األعظم السواد لكن والتكنولوجٌا، العلوم

 تكون عندما لكن الناس، وعامة العلمٌة األوساط بٌن القدم منذ قابم االنفصال أن صحٌح. الكوارث

 بالػ أمراً  االنفصال هذا ٌصبح فٌها، الحٌاة ولدورة لمجتمعاتنا األساس العماد هً التكنولوجٌا

 .«الخطورة

 

 من المابة فً 62 من أكثر بؤن الماضً، العام أواخر صدرت ،«الٌونٌسكو» لمنظمة دراسة تفٌد

. ضعٌفة العلمٌة معرفته أن ٌعتبر النصؾ من أكثر وأن ٌفهمونها، ال لكنهم بالعلوم، ٌثقون الناس

 قلة على تقتصر ال الناس وعموم العلمٌة األوساط بٌن القابم االنفصال أسباب أن الدراسة وتضٌؾ

 وقلة الباحثون فٌها ٌعٌش التً بالعزلة ترتبط ما ؼالباً  بل المجتمع، فً العلمً االطالع أو التؤهٌل

 .محٌطهم خارج واسع نطاق على تواصلهم

 

 والدراسات البحوث عدد على ٌقتصر ٌكاد العلمٌة األوساط فً النجاح إن الٌونٌسكو خبراء وٌقول

 وبالتالً الباحثٌن، لتقوٌم الوحٌد السبٌل باتت التً المتخصصة الدورٌات فً المنشورة والمقاالت

 «الفناء أو النشر» الشابع باالصطالح ٌعرؾ ما أو أبحاثهم، لمواصلة المالٌة الموارد على لحصولهم
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(Publish or Perish .)من أطنان بٌن عزلة فً الباحثٌن من العدٌد وضع إلى ذلك أدى وقد 

 ونشرها بحوثهم، نتابج نقل ضرورة وأنستهم واإلعالمً، االجتماعً المحٌط عن أقصتهم الوثابق،

 .العام اإلدراك من قرٌبة بلؽة

 

 وتٌرة مع مواقٌتها تتضارب العلمٌة للبحوث والمعقدة الطوٌلة المسالك أن ذلك إلى ٌضاؾ

 أن ننسى وال. ومختصرة سرٌعة زمنٌة لمعاٌٌر وفقاً  النجاح قٌاس اعتادت التً الحدٌثة المجتمعات

 العلماء بكبار ٌدفع ما البلدان، معظم فً عقود منذ تتراجع العلمٌة للبحوث المخصصة الموارد

 ؼالباً  االقتصادي للنفوذ عالمٌة مراكز إلى تحولت التً األدوٌة شركات أحضان إلى واألخصابٌٌن

 تحت حساب ؼٌر ومن بسخاء تموٌلها إلى مإخراً  معظمها هب التً الدول على أولوٌاتها تفرض ما

 .الكارثٌة االقتصادٌة وتداعٌاتها الصحٌة األزمة وطؤة

 

 الوبابٌات عالم تقول العالمٌة، الصحة منظمة فً العامة الصحة قسم مدٌرة مع مطول حدٌث وفً

 الشرق بلدان فً عالٌة صحٌة جهوزٌة بفضل العالم، تمكن الماضٌة السنوات فً» نٌٌرا، مارٌا

 عام فً الخنازٌر إنفلونزا ثم ،9229 عام فً سارس فٌروس تجاوز من الحظ، من ومقدار األقصى

 مستوى إلى تتطور لم ألنها ،9215 عام فً زٌكا وفٌروس ،9213 عام فً إٌبوال وفٌروس ،9228

( آذار) مارس من عشر الحادي فً( كوفٌد) جابحة الصحة منظمة أعلنت عندما لكن. الجابحة

 القدم كرة مبارٌات وراء منقاداً  العام والرأي السٌاسٌة صراعاته فً ؼارقاً  العالم وكان الفابت،

 من تمكنا قد كنا إذا: »نٌٌرا وتضٌؾ. «جاهزة العلمٌة األوساط كانت التلفزٌونٌة، والمسلسالت

 سنوات منذ ٌعملون كانوا الذٌن والباحثٌن العلماء فبفضل أشهر، عشر من أقل فً لقاحات تطوٌر

 أوصلتنا التً هً الكلل تعرؾ ال ومثابرة صلبة بإرادة لكن شحٌحة، وموارد جداً  متواضعة برواتب

 .«الٌوم فٌه نحن ما إلى

 

 تارٌخ فً له مثٌل ال الجابحة هذه ظهور منذ العالم شهده الذي البحثً السباق أن إلى اإلشارة تجدر

 قد العالم بلدان شتى فً الباحثون كان الفٌروس، ظهور على فقط أشهر أربعة مرور فبعد. البشرٌة

 على التعرؾ تسهٌل أجل من بالفٌروس لمصابٌن( جٌنوم) وراثً تسلسل ألؾ 82 من أكثر نشروا

 ألؾ 32 من أكثر نشروا قد الباحثون كان أشهر ستة من أقل وفً. التحورٌة ومواصفاته خصابصه

 «سارس» فٌروس عن نشرت التً البحوث عدد ٌتجاوز لم بٌنما«. 18 - كوفٌد» عن دراسة

 فً مستشفى 332 ٌضم الفابت( أٌار) ماٌو منذ برنامجاً  وضعت قد الصحة منظمة وكانت. األلؾ

 .الفٌروس ضد تجربها التً العالجات فاعلٌة حول والبٌانات المعلومات لتقاسم بلداً  24

 

 بٌن التعاون فً القٌاسٌة األرقام كل حطمنا لقد: »تقول إذ وتؤثرها اعتزازها نٌٌرا تخفً وال

 العام، أنحاء كل من واألخصابٌٌن بالخبراء نتصل كنا... حٌاتً فً مماثالً  شٌباً  أشهد لم. الخبراء

 كل متجاوزٌن النداء ٌلبون جمٌعاً  وكانوا األولى، الفجر ساعات فً أو اللٌل منتصؾ بعد أحٌاناً 

 العطاء فً السخاء هذا وزمالبً، أنا ننسى، أن ٌمكن ال. كثٌرة حاالت فً التجارٌة االعتبارات
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 واالستعداد العبر الستخالص مصدراً  تكون عساها تارٌخٌة لحظة أنها ٌدرك وكلنا والتعاون،

 .«للمستقبل

 

 التجارٌة والمنافسة الجٌوسٌاسٌة الصراعات تداعٌات من كثٌراً  تخشى المستقلة العلمٌة األوساط لكن

 التً الثالث الشركات من أي تتقدم لم الٌوم حتى بؤنه وتذكر اللقاحات، حول تدور التً المحمومة

 الجهات إلى بحوثها بنتابج ،(ومودرنا فاٌزر، آسترازٌنٌكا،) العالم على الموزعة اللقاحات تنتج

 .لمقارنتها المختصة العلمٌة

 

 ٌروجون الذٌن العلماء بعض «ؼطرسة» من مإخراً  حذرت الكندٌة الملكٌة الجمعٌة أن كما

 افتتاحٌة فً «البرٌطانٌة الطبٌة الجرٌدة» نبهت فٌما اإلعالم، وسابل عبر مإكدة ؼٌر لنظرٌات

 تضعؾ أن ٌجب ما بقدر كبٌرة،( كوفٌد) عن المتحدث ثقة تكون ما بقدر» أنه إلى األخٌر عددها

 فترة مثل عنها، أكٌدة إجابة أحد ٌعرؾ ال الوباء حول كثٌرة أسبلة ثمة بؤن مذكرة ،«ٌقوله بما الثقة

 انخفاض أسباب أو المتحورة، السالالت خطورة ومستوى بالفٌروس، اإلصابة عن تنشؤ التً المناعة

 .المدارس فً السرٌان نسبة

 

  14/1/9291جرٌدة الجمهورٌة فً  –ٌة اساسٌة فً الحمٌة ذ: مضادات التؽصحة وغذاء -

 من ٌكفً ما على الحصول بهدؾ األٌام، هذه صحً ؼذابً نظام اتباع الكثٌرون ٌحاول ربما

 .جودة األقل األطعمة من والحد الجٌدة المؽذٌات

  

 .التؽذٌة ومضادات والفٌتامٌنات، والدهون األلٌاؾ مثل ؼذابٌة بمواد االهتمام ذلك وٌشمل

 

 لكم أإكد أوكالهوما، والٌة جامعة فً العامة الصحة لتؽذٌة المساعدة األستاذة جوٌس، جٌل وتقول

 .تتناولها التً المؽذٌة، األطعمة لجمٌع الشرٌر العدو لٌست التؽذٌة مضادات أن

 

 وفً. قلق مصدر لٌست التؽذٌة مضادات فإن ومتنوعا، متوازنا ؼذابٌا نظاما تتبع أنك وطالما

 .الصحٌة الفوابد من العدٌد بالفعل لدٌها أن العلماء ٌدرك الواقع،

 

  المؽذٌات؟ مضادات هً ما

 

 عملها طرٌقة من االسم وٌؤتً. والحٌوانٌة النباتٌة األطعمة فً طبٌعً بشكل توجد مواد بؤنها ُتعرؾ

 من األخرى للمؽذٌات جسمك امتصاص كٌفٌة مع تتداخل أو تمنع إنها. تناولها بمجرد جسمك فً

 .ذلك بعد استخدامها ٌمكنك حتى الدم، مجرى إلى أمعابك
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 وطورت. والزنك والمؽنٌسٌوم والبوتاسٌوم والحدٌد الكالسٌوم امتصاص مع شابع بشكل وتتداخل

 .والفطرٌات والبكتٌرٌا والطفٌلٌات الحشرات ضد دفاعٌة كآلٌة المركبات هذه النباتات

 

 ترؼب لن للطعام؛ مرا طعما تسبب أن المؽذٌات مضادات لبعض ٌمكن المثال، سبٌل وعلى

 .المستقبلٌة للشتالت الؽذاء لتوفٌر المثال، سبٌل على البذور، ترك مع أكلها، فً الحٌوانات

 

 من تخرج عندما البذور وتتشتت. تناولها ٌتم التً البذور هضم المؽذٌات مضادات بعض وتمنع

 تكتٌكات وتساعد. جدٌدة نباتات زراعة فً تستمر أن وٌمكن الحٌوان فضالت فً اآلخر الطرؾ

 .واالنتشار النمو على النباتٌة األنواع هذه البقاء

 

 فً طبٌعً بشكل موجودة مؽذٌة مضادات الؽالب فً ستجد الناس، ٌؤكلها التً باألطعمة ٌتعلق وفٌما

 . والبقولٌات الكاملة الحبوب

 

 جدا كبٌرة بكمٌات استهالكها ٌتم لم ما قلق مصدر لٌست المؽذٌات مضادات أن الدراسات وتظهر

 الصورة فً لتؽٌٌر حالٌا المؽذٌات مضادات وتخضع. عدٌدة صحٌة فوابد ولها - واقعٌة وؼٌر

 .تجربتها تمت التً الؽذابٌة لأللٌاؾ جدا مشابه

 

 ترتبط أن ٌمكن األلٌاؾ ألن ونظرا. بالناس ضارة الؽذابٌة األلٌاؾ أن العلماء اعتقد ما، مرحلة وفً

 .تجنبه ٌجب شًء وكؤنه األمر بدا البراز، فً الهضمً الجهاز من وتسحبها بالمؽذٌات

 

 إزالة إلى عشر التاسع القرن أواخر فً الحبوب معالجة أدت المتصورة، المشكلة هذه ولمعالجة

 على وتشجع للؽاٌة مهمة الؽذابٌة األلٌاؾ أن اآلن ٌعرفون العلماء ولكن. األطعمة من األلٌاؾ

 القلب وأمراض الدم ضؽط وارتفاع السمنة مخاطر من األلٌاؾ من الكثٌر تناول وٌقلل. استهالكها

 .الهضمً الجهاز أمراض وبعض والسكري، الدماؼٌة والسكتة

 

 مؽذٌات اآلن تعتبر التؽذٌة مضادات من العدٌد فإن تجنبه، ٌجب شًء من بدال الطرٌقة، وبنفس

 .العدٌدة لفوابدها نظرا الصحة تعزز وظٌفٌة وأطعمة

 

 :الفوابد مع تؤتً والتً متكرر، بشكل تناولها ٌتم التً التؽذٌة مضادات أكثر لبعض مقدمة ٌلً وفٌما

 

 بالسرطان اإلصابة خطر من وٌقلل المناعة جهاز ٌعزز أن ٌمكن البقولٌات، فً الشابع السابونٌن، -

 التجاوٌؾ، تقلٌل إلى وٌإدي لألطعمة، الدم فً السكر نسبة استجابة من وٌقلل الكولٌسترول، وٌقلل

 القلبٌة النوبات فً ٌظهر الذي الدم تخثر وٌحارب الكلى بحصوات اإلصابة خطر من وٌقلل

 . الدماؼٌة والسكتات
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 القلب بؤمراض اإلصابة خطر بانخفاض مرتبطة والبقولٌات، الحبوب فً الموجودة اللٌكتٌنات، -

 . السمنة أو الوزن وزٌادة السرطان، أنواع وبعض والسكري الدموٌة واألوعٌة

 

 مضادات وهً والجبن، المصنعة واللحوم والقهوة الشاي فً شابع بشكل الموجود التانٌنز، -

 مستوٌات من تقلل وقد والخمٌرة، والفطرٌات والفٌروسات البكتٌرٌا نمو تمنع أن ٌمكن التً األكسدة

 . الدم وضؽط الكولٌسترول

 

 المزٌد إقرأ

 كورونا محاربة فً دورا تلعب األمعاء بكتٌرٌا: دراسة

 كورونا محاربة فً دورا تلعب األمعاء بكتٌرٌا: دراسة

 الخالٌا وموت المناعة وظابؾ بزٌادة ترتبط والذرة، واألرز والشعٌر القمح فً الموجودة الفٌتات،

 . وانتشارها السرطانٌة الخالٌا نمو انخفاض عن فضال السرطانٌة،

 

 .السرطانٌة الخالٌا نمو تمنع القرنبٌط، مثل النحاسٌة الخضروات فً الموجودة الجلوكوزٌنات، -

 

ٌُشار  لها التً المؽذٌات مضادات من قلٌل عدد من واحدة أنها على ،Oxalates بـ ٌسمى ما إلى و

 .الجسم على الؽالب فً سلبٌة تؤثٌرات

 

 والبرتقال البري والتوت والتوت البقولٌات ذلك فً بما الشابعة، األطعمة من الكثٌر فً وتوجد

 اللون ذات والخضروات والبٌرة والشاي والقهوة والصودا القمح ونخالة والتوفو والشوكوالتة

 .الحلوة والبطاطا الداكن، األخضر

 

 فً الجسم من وإزالته الهضمً الجهاز فً بالكالسٌوم االرتباط ،Oxalatesلـ السلبٌة اآلثار وتشمل

 .األشخاص بعض لدى الكلى بحصوات اإلصابة خطر من تزٌد أن أٌضا وٌمكن. األمعاء حركات

 

 األطعمة تجنب عدم تشجٌع وٌجب. السلبٌات المؽذٌات، مضادات إٌجابٌات تفوق الواقع، وفً

 .والبقولٌات الكاملة والحبوب والخضروات الفواكه أساسً بشكل - علٌها تحتوي التً الصحٌة

 

 كبٌرة بكمٌات األطعمة هذه استهالك تم إذا فقط قلق مصدر للمؽذٌات المضادة العناصر وتصبح

 التً األطعمة من المؽذٌات مضادات من كبٌرة نسبة فقدان أو إزالة ٌتم ذلك، إلى وباإلضافة جدا،

 من ؼٌرها أو الؽلٌان أو التبٌٌض أو النقع حالة فً خاصة وطهوها، معالجتها أثناء الناس ٌؤكلها

 .الحرارة عالٌة العملٌات
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 اخبار الرابطة

 

 .نشاطات الرابطة هذا الشهر حّد مناستمرار تدابٌر االقفال والحجر بسبب وباء كورونا ، 

  0202من فرح فً موعده نهاٌة شهر كانون الثانً  46اصدار العدد  -2

 رابطة اصدقاء كمال جنبالط تنعً الصدٌق المهندس محمود عبد الباقً: -0

 

  9291كانون الثانً  14بٌروت فً 

ٌّب الموت فجؤة الصدٌق العزٌز محمود عبد الباقً الذي شارك فً تؤسٌس الرابطة منذ عام  ، 9212ؼ

 نشاطاتها الفكرٌة والتوعوٌة لنشر تراث المعلم كمال جنبالط. وواكب ودعم كل

كان الشٌخ محمود مثاالً للوفاء واالخالص، والعطاء ، وااللتزام بالقٌم االخالقٌة واالنسانٌة وبمحبة الناس 

 واالهتمام بشإونهم وشجونهم. كما كان طٌب المعشر ٌمتاز ببدٌهة متوّقدة وظرؾ لّماح.

ورفٌق الدرب على خطى كمال جنبالط: بإسم الهٌبة االدارٌة ورفاقك ورفٌقاتك ابو عماد: صدٌقً 

واصدقابك وصدٌقاتك فً رابطة اصدقاء كمال جنبالط، نوّجه تحٌة محبة وتقدٌر وإكبار الى روحك 

 الطاهرة، ونقول لك ستبقى ذكراك مإبدة.

 باركك هللا وأسكنك الى جواره حٌث تستحق ان تكون.

 

 عباس خلف

 ابطة اصدقاء كمال جنبالطرئٌس ر

 

 رد السٌدة هدى عبد الباقً على الرسالة:

Good morning...I am Hoda,  Mahmoud.A.Baki's wife.I would like to thank 

you  for the warm message you sent after he passed away...I know how 

much Mahmoud used to appreciate you.. Thanks again asking God to 

bless you and your family.. 

 

 طراد: سامً الدكتور الصدٌق تنعً جنبالط كمال أصدقاء رابطة -3
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  9291كانون الثانً  92بٌروت فً 

بمزٌد من األسؾ والحزن، تلقٌنا نبؤ وفاة الدكتور سامً طراد، الصدٌق الداعم بإخالص ووفاء 

والثقافٌة. ونتقّدم بكل إحترام من عابلته الكرٌمة بؤحّر  لنشاطات رابطة أصدقاء كمال جنبالط الفكرٌة

 التعازي، سابلٌن هللا ان ٌشمله برحمته ورضوانه، وٌسكنه فسٌح جناته.

  

 عّباس خلف

 رئٌس رابطة أصدقاء كمال جنبالط

 

 

 

 مواصلة حملة التوعٌة من وباء كورونا وهنا نموذج عنها: -4

 كورونا القاتل ، خطر بالغ الخطورة على حٌاة اللبنانٌٌن 

عّداد االصابات فً وباء كورونا تحلّق فً لبنان وتتخطى كل اعتاب التوقعات. وهذا كان متوقعاً بعدما وقع 

المحظور  فً ظل التفلت الذي شهده لبنان فً موسم االعٌاد فً ؼٌاب القرار الصارم واالجراءات الوقابٌة ، 

فً العدٌد من المختبرات المرخصة من وزارة الصحة. لجؤت السلطات  PCRوعدم دقة فحوص الـوفوضى 

المختصة من جدٌد الى قرارات االقفال الملؽومة بالعدٌد من االستثناءات ؼٌر المبررة ، وكالعادة ظهرت 

ماد الوساطات الخروقات الواسعة لالقفال فً العدٌد من المناطق ، واستمر التحاٌل على القرارات واعت

للتوسع فً االستثناءات ، وواصل العدٌدون التصرؾ باستهتار ادخل العدوى الى معظم العابالت ، وسط 

عجز متزاٌد فً عجز المستشفٌات عن استقبال مرضى الكورونا . والنتٌجة الطبٌعٌة لكل ذلك : حٌاة 

 اللبنانٌٌن فً خطر.... فهل من وعً ٌقلب هذه المعادلة؟

تباعد حتماً... مسؤولٌة وواجب كل مواطن ومواطنة وكل من ٌقٌم على االراضً الكمامة وال

 اللبنانٌة

 

 

 من الصحافة اخترنا لكم:

جرٌدة  –السفٌر د. هشام حمدان  –لبنان بٌن مطرقة السٌاسٌٌن وسندان الشخصنة لدى المواطن  -

  9/2/0202اللواء فً 
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ٌّة االعتبارات هً هل مآسٌه؟ كل رؼم لبنان فً السٌاسٌون ٌظهرها التً القوة هذه تؤتً أٌن من  الطابف

ٌّة؟ ٌّة؟ والبرامج والرموز القٌادٌة الشخصٌات فقدان هً هل والمذهب  كان ربما والفقر؟ الحاجة هً هل الوطن

 لبنان تجتاح الثورة أن ٌقول المنطق فإن بعده أما ،9218 تشرٌن 16 قبل التبرٌرات هذه بمثل القبول ٌمكن

 .وجبله وبٌروته بقاعه إلى جنوبه، إلى شماله من

 

ٌّة، شخصٌات أنتجت والثورة. والمذهبٌة الطابفٌة اإلعتبارات بوضوح أسقطت الثورة  البرامج وعشرات قٌاد

ٌّة،  وكل تمٌٌز، أي دون من الجمٌع على ضاعت األموال. والحاجة الفقر فً تساووا اللبنانٌٌن أن كما الوطن

 .اللبنانٌٌن على ٌطؽى الذي المإسؾ المبرر هذا هو ما إذا. إمكانٌاته انهارت اللبنانٌة باللٌرة دخله هو من

 

 أصحاب من عشرات لماذا؟. المجموعات عشرات. الثورة مجموعات بٌن موجود الجواب الواقع فً

 أحالم حملوا منهم وكثٌرون. مساء ذاك ومع صباحا هذا مع ٌصرخون المجموعات، بٌن ٌجولون الطموحات

 تشّتتها أن فإما الكاملة؛ أهدافها تحقٌق من الثورة تمنع منتقاة، شعارات برفع المذهبٌة على متحاٌلٌن أحزابهم

 أو الساحات، فً سواء الصراخ، على قادرٌن اآلن صاروا صوت لهم ٌكن لم والذٌن. إلؼراضها تحّولها أو

 التً الشخصنة بقوة برزت. شخصه ٌرضً ما بحسب هواه على ٌؽنً كل. المجموعات صفحات على

. اآلذان فً والهمس األبواب، على والوقوؾ اإلستزالم، ونظام المحاصصة، ونظام الطابفً، النظام زرعها

ٌّات العدالة تسودها مناسبة حاضنة بٌبة دون من عالجها ٌصعب ثقافٌة مشكلة هً  .اآلخر واحترام والحر

 

 وفاشل كفرد، متفوق اللبنانً إن: ٌقال كان لذلك. اللبنانٌة الثقافة فً بقوة موجودة الشخصنة كانت لطالما

 هٌبة تزول فعندما. الشخصنة هذه إلى اإلنتظام من حالة أدخلتا النظام، وهٌبة القانون، فعل لكن. كمجموعة

 .الشخصنة تطؽى القانون، وفعل النظام

 

 إذا؟ الحل هو ما ترى

 

 جامع وطنً بموقؾ صراحة طالبنا لذلك. الواقع على الدٌن رجال ثورة فً ٌكمن الحل أن مرارا، قلنا نحن

ٌّة لقٌادات ٌّة الصراعات من لبنان إخراج بؽٌة الدولً، المجتمع به تخاطب الطوابؾ، كل من روح  اإلقلٌم

ٌّة، ٌّة ووضع السٌاسة، رجال إضعاؾ فً ٌساعد مما والدول ٌّة آل  . والقانون النظام إلى للعودة مرحل
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 برنامج إلى بحاجة نحن. اللبنانً إلنساننا الكبٌر والحلم المؤساوي الواقع بٌن انتقالٌة مرحلة إلى بحاجة لبنان

 حقوقنا معرفة إلى بحاجة نحن. الحالة هذه من للخروج المشتركة، القواسم ٌجمع فضفاض، وؼٌر محدود

ٌّة  الدستور علٌها ٌنص التً المقابلة موجباتنا إحترام وإلى الدولً والقانون الدستور إٌاها ٌمنحنا التً الوطن

 بعد سٌما ال البنود، هذه تكرار إلى اآلن حاجة ونجد األمور توضٌح إلى مرارا سعٌنا وقد. الدولً والقانون

 جزءا هللا حزب سالح تناول جعلت فقد. واإلقلٌمٌة العربٌة والساحة اللبنانٌة الساحات شهدتها التً التطورات

ٌّة المتصلة المطالب من ٌتجزأ ال ٌّة بؤ  من المخاوؾ منسوب من كثٌرا رفع مما والمنطقة، لبنان فً تسو

 .لبنان تشمل واسعة حروب

 

 . النٌابً المجلس حلّ   تمّ  إذا وخاصة قادم، تطّور ألي اإلستعداد بؽٌة التالً، البرنامج تبنً إلى ندعو نحن

 

 

 لترجمة دستورٌٌن قانونٌٌن من مختص عمل فرٌق وإعداد حذافٌره، بكل الدستور تطبٌق موجب -1

 . قوانٌن مشارٌع إلى المطلوب

 

ٌّة اإللتزام موجب -9  إطار فً لبنان فً خارجً تدخل أي جهة من تمنع التً ،1838 لعام الهدنة بإتفاق

 أكثرهم وما إسرابٌل أعداء جانب من أو وحلفابها، إسرابٌل جانب من سواء األوسط، الشرق صراعات

ٌّا، بها المعترؾ الوطنٌة الحدود أخرى جهة من وتحفظ واإلقلٌمٌة، العربٌة الساحة على إعالمٌا،  وتبعد دول

 الدول جامعة إطار فً علٌه مّتفق حلّ  إلى الوصول قبل إسرابٌل مع والسالم واإلعتراؾ التطبٌع كؤس عّنا

 .العربٌة

 

ٌّة سالح ؼٌر سالح أي إزالة لجهة األمن مجلس بقرارات اإللتزام موجب -2 ٌّة، الشرع  ٌنصّ  لما وفقا اللبنان

 .اللبنانً الدستور علٌه

 

 مع دستورٌة مادة إلى واإلقلٌمٌة، العربٌة الصراعات عن اإلٌجابً لبنان حٌاد مبدأ لتحوٌل العمل -3

 .الدولً القانون لقواعد وفقا النفس عن الّدفاع بحقّ  اإلحتفاظ
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ٌّة واإلقلٌمٌة العربٌة للصراعات ضحاٌا وشعبه لبنان» شعار رفع -4  والمطالبة ،«1858 عام منذ والدول

 .وطننا فً النزاع بعد السلم بناء برامج وتفعٌل لبنان، دٌون وإلؽاء المناسبة، بالتعوٌضات

 

ٌّة برعاٌة وطنً مإتمر إلقامة العمل -5  إفرٌقٌا، جنوب مإتمر ؼرار على والمصالحة للمصارحة دول

 .الجدٌدة بالحقبة والبدء السابقة، المرحلة حقبة إلقفال

 

 .المنهوبة األموال واستعادة الفساد لمكافحة دولٌٌن خبراء بمساعدة خاصة وطنٌة محكمة إلنشاء العمل -6

 

 مطالبة خالل من بلبنان، الخاصة المحكمة بدأته الذي اإلرهابً التفجٌر لضحاٌا العدالة مطلب إستكمال -7

 إحالة ذلك فً بما المرفؤ، تفجٌر لضحاٌا بالعدالة أٌضا، المطالبة ومتابعة. المحكمة حكم تنفٌذ األمن مجلس

ٌّة الجنابٌة المحكمة إلى التفجٌر  .الدول

االنوار االلكترونً فً  –تسألون بعد: لماذا ثار الناس، ولماذا سٌنزلون من جدٌد الى االرض  -

9/2/0202 

 .المستقبلِ  كما الحاضرِ  لبنانَ  صورةَ  وأسودَ  وحزٌنٍ  مقلقٍ  بشكلٍ  جنبالط ولٌد رسمَ  

 لبنانًٍ  قرارٍ  ومن لبنانًٍ  دورٍ  من تبقَّى عّما جنبالط سؤل ؼانم مرسال مع التلفزٌونٌةِ  األخٌرةِ  إطاللتهِ  فً

 .األزمةِ  جوهرُ  هو وهذا.. لبنانَ  على الخارجٌةِ " األجانداتِ " فً التزاحمِ  هذا وسطَ 

 لحٌاةٍ  عودة   ومعه لبنانًٍ  استقرارٍ  تثبٌتُ  ٌمكنُ  كٌؾ الخارجٌةِ  األدوارِ  إلى السٌادةِ  إلى األمنِ  إلى الحدودِ  من

 مسرحاً  استمرَ  وإذا الخارجٌةِ  التناقضاتِ  بركانِ  على ٌنامُ  لبنانُ  كان إذا واقتصادٌاً  ومالٌاً  اجتماعٌاً  آمنةٍ 

 ..تزالُ  وال سنواتٍ  منذ لبنانَ  دّمرت التً للتجاذباتِ 

 والتوّجهاتِ  واالحكامِ  القراراتِ  كلِ  فً السٌادةَ  ٌملكُ  وانه السلطةِ  مصدرُ  حقٌقةً  هو انه الشعبُ  ٌشعرُ  متى

 ..وألجٌالٍ  لسنواتٍ  مصٌرهُ  تقررُ  التً

ٌِّد   وأنه قرارٍ  أي فً شرٌك   أنه المواطنُ  ٌشعر لم الساحاِت، إلى ٌنزلُ  الشعبَ  جعلَ  ما وهذا الٌوم، لؽاٌةِ   س

 ..اإلذعانِ  سوى قوةَ  وال له حولَ  ال وهو علٌهِ  تفرضُ  إمالءات   هو ٌجري ما فكل أرضِه، على

 ٌستمرونَ  ٌزالونَ  ال وهم..  الٌوم ولؽاٌةِ  سنةٍ  منذ وٌجري جرى مما شٌباً  البالدَ  ٌقودونَ  من ٌتعلمْ  لم

 .آخر شًءٍ  أي قبل السٌاسةَ  تحكمَ  أن ٌجبُ  التً األخالقِ  ومعاٌٌرِ  مقاٌٌسِ  بكل الحابطِ  عرضَ  بالّضربِ 

 أساساً  هً أعمالٍ  تصرٌؾِ  حكومةِ  وسطَ  بالكاملِ  منهار   بلد   ٌعٌشَ  ان ٌعنً ماذا السٌاسٌةُ  الطبقةُ  تدركُ  هل

 قادرٍة؟ وؼٌرُ  وعاجزة   شرعٌةٍ  وؼٌرُ  للثقةِ  فاقدة   حكومة  



27 
 

 ربٌسِ  بٌن له نهاٌةَ  ال سٌاسٌاً  كباشاً  بالكاملِ  منهار   بلد   ٌعٌشَ  أن ٌعنً ماذا السٌاسٌة الطبقةُ  تدركُ  هل

 باالستفادةِ  وحتماً  األعٌادِ  لمناسبةِ  إجازتهِ  فً" وكتر وقتهُ  أخذَ " الحكومةِ  بتشكٌلِ  مكلّؾٍ  ربٌسٍ  وبٌن جمهورٌةٍ 

 المسدوِد؟ الجدارِ  خرقِ  إمكانٌةِ  فً عجزٍ  عن تعبٌراً  صامتاً  ٌعودُ  به فإذا للكورونا، المناسبِ  اللقاحِ  أخذِ  من

 ِمن وذاكَ  َمن حصةِ  ِمن الوزٌرُ  وهذا المعطلُ  الثلثُ  من ٌدِ  فً الناسِ  همِّ  آخر أن البلدَ  ٌقودونَ  َمن ٌدركُ  هل

 لهم أحّباءَ  وتؤخذُ  لحظةٍ  كلُ  كورونا منهم تسلبها حٌاة   للحٌاِة، ٌناضلوا وأن ٌعٌشوا أن الناس ٌرٌدُ  َمن، نصٌبِ 

 اللً" العبارةِ  وبصرٌحِ ".. هرب هرب واللً ضرب ضرب اللً" وبٌكون أشهرٍ  بعد اللقاحُ  سٌؤتٌه بلدهم فٌما

 ..ٌسؤل أحدَ  وال" انصاب انصاب واللً مات مات

*** 

 فً نقعُ  الٌومَ  نحنُ  وها.. أحد   إلٌنا ٌستمع لم كورونا نتٌجةَ  الصحً النظامِ  انهٌارِ  من أشهرٍ  قبلَ  حّذرنا عندما

 الصحةِ  وزٌرُ  ٌعلنُ  فٌما المسإولٌةَ  ٌتناتشانِ  والدولةَ  المستشفٌاتِ  أن واألسوأُ .. الكارثةِ  فً بل ال المحظورِ 

 إمكانٌاتِ  لتعزٌزِ  الدولً البنكِ  قرِض  من باالستفادةِ  القرارَ  اتخذ كورونا من سنةٍ  بعد أنه صراحةٍ  بكلِ 

 ...الخاصةِ  المستشفٌاتِ 

 .موجودةً  كانت القرِض  أموالَ  أن طالما للٌومِ  االنتظارُ  لماذا

 الرإٌةُ  لدٌنا تكن ألم الخاصِة؟ للمستشفٌاتِ  إعارتها ستتمُ  جدٌدةٍ  تجهٌزاتٍ  لنطلبَ  األمسِ  حتى انتظرنا ولماذا

 ؟18 كوفٌد انتشارِ  لمعرفةِ 

 ومصانعَ  أخرى دولٍ  من عروضاً  نستدرجْ  لم ولماذا واحدةٍ  بجهةٍ  حصرهُ  ولماذا اللقاح؟ عن ماذا واستطراداً 

 .أخرى

 وتوزٌعها؟ اللقاحاتِ  إعطاءِ  فً ؼداً  واسطاتٍ  وجودِ  عدمَ  ٌضمنُ  ومن

 تدفعُ  ال دولة  ..  آب 3 بعد مدمرة   مستشفٌات   مصابون، وممرضات وممرضون أطباء  .. ٌهاجرون أطباء  

 نتٌجةَ  الخارجِ  من وأدوٌةٍ  وتجهٌزاتٍ  مستلزماتٍ  لشراءِ  لها إمكانٌةَ  ال والمستشفٌاتُ .  للمستشفٌاتِ  مستحقاتها

 ..الصحً الدوالرِ  دعمَ  تحكمُ  التً والمزاجٌةِ  األسعارِ  وارتفاعِ  الدوالرِ  شحِّ 

ً   قطاع   سٌستمرُ  فكٌؾ  ٌنهاُر؟ ال وكٌؾ صح

*** 

 تتبخرُ  بها فإذا الصدٌقةِ  الدولِ  من هباتٍ  جاءتنا التً المٌدانٌةِ  المستشفٌاتِ  مع التعاطً فً الخفّةِ  عن ناهٌكَ 

 .لها وجودَ  وال

 نعٌُش؟ ؼابةٍ  أي وفً نتحدثُ  دولةٍ  أي عن

 ؟ استطاعَ  بمن لٌطٌحَ  قرٌباً  سٌعودُ  ولماذا ، تشرٌن 16 فً الحضاري لبنانَ  شعبُ  انتفضَ  لماذا.. وتسؤلونَ 
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  7/2/0202الشرق االوسط فً  –حازم صاغٌة  –عن التطبٌع ومسائل الحرٌة والدٌموقراطٌة  -

ٌّة الثورات تكن لم ٌّة مسابل بوصفها إسرابٌل مع والسالم التطبٌع مسابل عاملت حٌن الحكمة قلٌلة العرب  ثانو

اً  ٌّ ًّ  الشعب بحقّ  تمّسكت لقد. نسب ٌّة الفلسطٌن ٌّته، وبؤحق  لم كما والتطبٌع السالم أمام األبواب تؽلق لم لكّنها قض

ٌّة إلى مدخل التطبٌع إنّ  تقل لم. تفتحها ٌّة الحّر ٌّة مقتل إّنه تقل ولم والدٌمقراط ٌّة للحّر  .والدٌمقراط

ٌّة طالبةً  فبوصفها ٌّات بدت أّوالً، للحّر ٌّة مسؤلة ٌضع االختالؾ هذا. مختلفة الثورات أولو ٌّة الحّر  والدٌمقراط

 .إٌجاباً  أم إلٌه النظر كان سلباً  التطبٌع، فٌها ٌقٌم التً الخانة ؼٌر خانة فً

 .دونه ومن بتطبٌع وٌقوى ٌعمل أن للقمع ٌمكن آخر، بمعنى

ٌّة ٌّة الحّر  التً المهّمة فالقضاٌا الزاوٌة، هذه من. عدمه أو بالتطبٌع لها عالقة ال ألسباب ُهزمتا والدٌمقراط

ٌّة واألنظمة المجتمعات بتكوٌن تتعلّق التركٌز تستحقّ  ٌّة والمدن الجٌوش ومواقؾ القراب  والعالم والبورجواز

 ًّ  .الخارج

اً  التطبٌع وعدم التطبٌع تساوى إذا لكنْ  ٌّ ٌّة مصابر على التؤثٌر قلّة فً عمل ٌّة، الحّر  ال فإّنهما والدٌمقراط

ٌّاً  ٌتساوٌان ٌّة ٌملك ٌقال، والحقّ  التطبٌع، عدم: نظر اً، إّنه. بذاته التطبٌع ٌملكها ال مز ٌّ  أحسن وفً جوهر

ٌّة ٌضع أحواله، ًّ  التناقض»بـ وٌربطها ٌسّخفها لم إن ٌإّجلها إّنه. الثانً المكان فً الحّر  بصوت أو «الربٌس

ًّ  العسكريّ  ٌتقّدم أن بدّ  ال التطبٌع، مناهضة فً. آخر صوت علٌه ٌعلو ال الذي الشهٌر المعركة  والنضال

ًّ  على  .بالواقع احتكاك أدنى ٌعّطلها ومقاالت آراء تبقى البعض ٌزعمها التً التوفٌق محاوالت. المدن

ٌّان وحساب موقؾ المعنى، بهذا التطبٌع،  فً وامتداده التطبٌع، عدم. ٌّتفق ال أو المرء معهما ٌّتفق قد سٌاس

ًّ  موقؾ والمقاومة، الصراع  هكذا إّنه. ممانع دجل مجّرد لٌس هذا. خابن فهو عنه ٌشذّ  َمن ومقّدس، خالص

ٌّة مع وخالفه فعالً، ٌّة إرادة أنّ  لو مثالً  ماذا: والرؼبات بالكالم ٌُحلّ  ال الدٌمقراط ًّ  نظام فً شعب  دٌمقراط

ٌّدت ًّ  أخلّت: أي التطبٌع، أ  والمقّدس؟ بالخالص

 إسرابٌل، مع الحرب أداة هً إذ للجٌوش؛ الحماسة ؼالة هم التطبٌع مناهضة ؼالة أنّ  داللة بال لٌس لهذا؛

ًّ  الجٌش ُحلّ  حٌن صراخاً  الدنٌا مألوا الؽالة هإالء. لشعوبها القمع أداة نفسه، الوقت فً لكّنها،  عام العراق

ًّ  الحلّ  ٌكون أن ؼٌر ومن لكْن،. 9222  احتلّ  حٌن ،9213 فً الجٌش هذا تبّدى شافٌاً، عالجاً  األمٌرك

. «الباسل» السوريّ  للجٌش حماسة األشدّ  هم أنفسهم الؽالة. ٌلزم ال ما لزوم الموصل، مدٌنة «داعش»

 التصّدي» األولى ذرٌعته كانت الجٌشٌن عن الدفاع. شعبه ضدّ  كان الجٌش هذا أباله الذي الحسن البالء

 .«إلسرابٌل

 ٌطّبع من أنّ  بالضرورة ذلك ٌعنً أن دون من كثٌرة، والقمع التطبٌع بٌن الصلة بضعؾ تقطع التً الحجج

ًّ  ؼٌر  كان السادات أنور المطّبع. كثٌرة والقمع التطبٌع مكافحة بٌن الصلة بقّوة تقطع التً الحجج. قمع

اً، ٌّ ٌّته لكنّ  قمع ٌّة األنظمة أكثر السوريّ  النظام«. المقاوم» الناصريّ  العهد عرفه ما بحر فً نقطة قمع  العرب

ٌّة ٌّة األنظمة وأكثر القمع فً وحش  .للتطبٌع عداء العرب



29 
 

ًّ  فالمثال المقابل، فً ٌّة. المفقود الربط هذا إنشاء إلى لألسؾ، ٌدفع، لم الفلسطٌن  على تكن لم الدٌمقراط

ٌّة تمثٌل على تعاقبوا الذٌن الزعماء أعمال جدول ٌّة القض  حلمً وأحمد الحسٌنً أمٌن فً هذا ٌصحّ . الفلسطٌن

 مشعل وخالد ٌاسٌن وأحمد حواتمة وناٌؾ حبش جورج فً ٌصحّ  مثلما عرفات، وٌاسر الشقٌري وأحمد

ٌّة واسماعٌل ٌّات تعّدد رؼم واحدة، شذوذ حالة هناك لٌست. عّباس ومحمود هن  واألزمنة اآلٌدٌولوج

 الثورة مإّسسات. ٌجب كما الدٌن تطبٌق فً فشلوا كلّهم: ٌقولون الذٌن المإمنٌن مثل بتنا لقد. والتجارب

ٌّة، ٌّة الربط هذا ٌزّكً نموذجاً  تقّدم لم الفصابل، باقً إلى التحرٌر منّظمة من الفلسطٌن ٌّة بالحّر . والدٌمقراط

ٌّة عن تعبٌراً  األقلّ  مع الوقوؾ تختار دابماً  كانت المجاورة البلدان مسابل من المواقؾ ٌّة الحّر . والدٌمقراط

ٌّة حٌاة تقوٌض فً ساهما اللذان المباشران والتسلّح السالح اختٌر لبنان، فً  للتطوٌر قابلة كانت برلمان

ٌّا، فً. واإلصالح  ،«هللا حزب. »وحروبه حسٌن صّدام اختٌر العراق، فً. شعبه ضدّ  األسد اختٌر سور

ٌّة، المقاومة بإر آخر صّفى الذي . والعواطؾ القلوب حوله التفّت بل فحسب، فعلته على ٌُساَمح لم الفلسطٌن

 .«قانوناً » صارت حّتى تكّررت «الُصدؾ»

ٌّة بٌن القطٌعة تكّرس لم هذه الخٌارات ٌّة القض ٌّة مسابل وبٌن المإّكد وحّقها الفلسطٌن ٌّة، الحّر  بل والدٌمقراط

ٌّة أفقرت ً   هو ما بكلّ  صلتها وأضعفت نفسها القض  فشٌباً  شٌباً . داخله وكذلك المباشر، نطاقها خارج ح

ٌّة صارت ٌّة   تجّسدها، ملموسة أجساد دون من روحاً  القض ٌّة هً وؼن  تتجّسد، ال التً األرواح فً الشكّ  قابل

ٌّة أشكال فً التجّسد عن مّرة بعد مّرةً  وتمتنع  .ملموسة ماد

ٌُخشى. ٌإّخر وال ٌقّدم ال كلّه، هذا فً التطبٌع، أنّ  الظنّ  أؼلب  نتابج من العنوان هذا تضخٌم ٌكون أن و

ٌّة انتفاخات إلى والرجوع العناوٌن تؽٌٌر حاولت التً الثورات هزٌمة  .قدٌمة هواب

 البلدان فً هذا ٌحصل لم. تفعل لم وُتسقطه تهبّ  سوؾ إّنها التطبٌع خصوم قال التً «الجماهٌر» لكنّ 

ٌّة البلدان فً وال الكبرى، وال الصؽرى  «الجماهٌر»بـ استبدلوا الخصوم هإالء بعض. الفقٌرة أو الؽن

  باٌدن جو منها المٌإوس

 الخزانة من نستلّهما اللتٌن الفقٌرتٌن العبارتٌن خارج والمراجعة التفكٌر إلى ٌدفع لم وأٌضاً  أٌضاً  التطّور هذا

 ٌقال الوفرة حاالت وفً ،«اإلذعان إلى فجّروها الجماهٌر أنهكوا الحّكام» ٌقال القلّة حاالت فً: العتٌقة

 محفوظات عن المسافة وبعض والمراجعة التفكٌر ٌستحقّ  بات األمر. «فارتشت الجماهٌر رَشوا الحّكام»

 .الزمن مرور علٌها ٌسري ال مقّدسة

 

- Syrian refugees : here to stay, however miserable – Economist – Jan 9th 

2021  

On december 26th a scuffle broke out between Syrian refugees and residents of 

the Lebanese town of Bhanine, north of Tripoli. That night the row, allegedly over 

unpaid wages, turned ugly. Shots were fired. Armed villagers then set fire to the 
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refugees’ tents, causing them to flee and sleep rough in nearby fields. When they 

returned the next morning their makeshift camp was little more than a patch of 

charred debris. 

 

The past year has been difficult for everyone in Lebanon. The country has 

endured covid-19, the collapse of its currency and a huge explosion at Beirut’s 

port in August. But the consequences of all this have been particularly bleak for 

the 884,000 Syrian refugees living there. The United Nations estimates that 89% 

of them live in extreme poverty (up from 55% in 2019). That means they make 

under 309,000 Lebanese pounds a month—a sum that is less than half the 

minimum wage and worth a mere $36 at unofficial exchange rates. 

 

Some Lebanese politicians, including a former foreign minister, Gebran Bassil, 

have whipped up public anger towards refugees, blaming them (wrongly) for 

Lebanon’s economic collapse. The outrage in Bhanine was not an isolated 

incident: in November, after a Syrian refugee killed a Lebanese man in the 

northern town of Bcharre, hundreds of Syrians fled amid calls for their expulsion. 

 

Yet for all their difficulties, Syrians in Lebanon are not clamouring to return home. 

The number of registered refugees has fallen by 23% from its peak of 1.1m in 

2014, a decrease of 263,000. Only 55,000 of those have returned to Syria, though. 

At the average pace over the past five years, it will take until around 2041 for the 

last Syrian refugee to leave Lebanon. 

 

Eager to speed their exodus, the Lebanese government has increased pressure on 

refugees, stepping up deportations and restrictions. In November, when Bashar 

al-Assad’s regime in Syria hosted a garish conference urging refugees to return to 

his shattered country, Lebanon was the only Arab state to send a delegation. 
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Researchers from the Immigration Policy Lab at Stanford University and ETH 

Zurich, a Swiss university, and the London School of Economics and University of 

California, Santa Barbara, argue that such measures will fail. In a working paper 

published in November, they found that 63% of Syrian refugees in Lebanon hope 

to return home one day. Just 5%, however, expected to do so within the coming 

year, a stark gap between what refugees intend to do and what they are actively 

preparing to do. Moreover, they found no correlation between the well-being of 

refugees in Lebanon and their desire to return home. 

 

 

What matters, they argue, are the conditions not in Lebanon, but in Syria—and 

those are increasingly bleak. Extortion starts at the border, where the Syrian 

government requires every citizen returning home to convert $100 into the 

debased local currency. Once inside, Syrians encounter queues in which people 

wait for hours, sometimes days, to obtain essentials such as bread and fuel. Those 

returning face the threat of forced conscription by a regime starved of manpower, 

and of arbitrary detention by a regime starved of cash. A Syrian activist group, 

founded by a former inmate in the notorious Sednaya prison, reckons the 

government has squeezed $822m in bribes out of detainees’ families since the 

war began. 

 

The trend is similar in Egypt, Jordan and Turkey, which together host two-thirds of 

the 6.6m registered Syrian refugees (see map). Turkey has been the most 

hospitable, offering access to education and social services, though official and 

public hostility is mounting. Egypt and Jordan have been less generous, but still 

offer more support than Lebanon. Regardless of conditions, the results are the 

same: in all three countries the number of registered refugees has stayed roughly 

the same since 2017. Without a real change in Syria, the refugees scattered across 
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the region (and in Europe) are probably there to stay. And as long as Mr Assad is 

in power, no real change is expected. 

- Joe Biden will find ample potential for acrimony in the Middle East – 

Financial Times – Jan 20
th

 2021  

In March 2010, then vice-president Joe Biden, a stalwart supporter of Israel, 
arrived in Jerusalem with a brief from President Barack Obama to try to revive 
moribund peace negotiations between Palestinians and Israelis. Benjamin 
Netanyahu, then and now Israel’s prime minister, had reluctantly agreed to a 
temporary moratorium on Jewish settlement expansion in the occupied West 
Bank.  

 

Yet Mr Biden had no sooner pledged unyielding US support for Israel than the 
Netanyahu government unveiled a big expansion of settler housing on Palestinian 
land annexed to occupied Arab East Jerusalem after the 1967 Arab-Israeli war. 
Instead of kick-starting stalled negotiations, Mr Biden got a kick in the teeth he is 
unlikely to have forgotten.  

 

That is perhaps just as well. There is much rumination about how Mr Biden, who 
takes office as US president today, can retrieve the nuclear deal with Iran — from 
which his predecessor Donald Trump unilaterally withdrew in 2018. But the 
incoming president may face bigger problems with America’s traditional allies in 
the Middle East than its adversaries. In addition to Israel, there is ample scope for 
acrimony with Saudi Arabia and Turkey, whose leaders, like Mr Netanyahu, were 
shielded from the consequences of wilful and ruthless behaviour by Mr Trump. In 
case Mr Biden did not remember 2010, Mr Netanyahu has probably jogged his 
memory by approving another big settlement expansion. Israel’s irredentist right, 
intent on colonising the West Bank and expanding settler numbers, got much of 
its wishlist under Mr Trump. By contrast, the right sees the Biden team as a 
reincarnated Obama administration under which Israeli-US relations became 
poisonous. Mr Biden is not expected to reverse Mr Trump’s signature move of 
relocating the US embassy in Israel from Tel Aviv to the contested city of 
Jerusalem. More probably the new president will reopen the US consulate-
general in the city’s Arab eastern half as a sort of embassy to the Palestinians, to 
whom he will also restore American aid.  
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Last year, the Trump administration, in its self-styled “deal of the century”, gave 
US blessing in principle to Israeli annexation of all Jewish settlements. This adds 
pressure on Mr Netanyahu, facing a fourth election in two years while charged 
with corruption, to honour his promise to expand Israel’s borders. The veteran 
Israeli premier, more risk-averse than his rhetoric suggests, has preferred 
incremental colonisation of the West Bank to an overt land grab that would 
damage Israel’s international legitimacy. But he is fighting for his political life. 

 

The Biden team opposes unilateral annexation, but this issue is nowhere near top 
of its crowded agenda. Yet it is tangled and treacherous enough to soak up a lot 
of diplomatic energy — and even to jeopardise Israel’s recent breakthroughs in 
relations with Gulf Arab states. 

 

Saudi Arabia, the Gulf and Arab leader, has yet to commit to formal diplomatic 
and commercial relations with Israel. This would be a tricky decision for the House 
of Saud, custodians of Islam’s holy cities of Mecca and Medina. Doing so would 
risk being seen as condoning Israel’s dominion in Jerusalem, holy to Muslims and 
Christians as well as Jews. 

 

But the main issue for the new US administration, may well be the ruthless and 
reckless behaviour of Mohammed bin Salman, the young crown prince and de 
facto ruler of the kingdom. During the campaign, Mr Biden threatened a review of 
the 75-year old US-Saudi alliance.  

 

Prince Mohammed, who was stunned by Mr Trump’s defeat, is essaying 
statesmanlike moves in regional and oil politics as Mr Biden moves onstage. Yet a 
realistic appraisal of US interests in the Gulf — factoring in not just the rise of 
American shale oil output but re-engagement with climate change goals — could 
see US ties to Saudi downgraded anyway. 
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And then there is Recep Tayyip Erdogan’s Turkey, a wobbly Nato ally that buys 
Russian missiles and busts US sanctions on Iran, while deploying hard power 
across the region. This multi-barrelled adventurism is, no doubt, powered in part 
by Mr Erdogan’s need to expand his neo-Islamist base and win over the 
ultranationalist right. But the US (and Europe), who find Ankara unpredictable and 
hostile, need to realise the past pattern, which saw Turkey as a subordinate 
power, has ended. The desire to see Turkey treated as an autonomous actor with 
legitimate regional interests has widespread support beyond the Erdogan camp. 

 

For now, the Turkish strongman, like Prince Mohammed and Mr Netanyahu, is 
presenting his more amiable face to the new US president.  

 

Indeed, when Mr Netanyahu tweeted congratulations to Mr Biden, he reminded 
him of their “long and warm personal relationship”. Martin Indyk, a Middle East 
mainstay of both the Bill Clinton and Obama administrations, replied tartly that 
while it is true that the Israeli premier has known the incoming president for 
decades, “it’s also true that Joe Biden has known Netanyahu for nearly 32 years”. 
Well enough to know not to turn his back. 

 

- The Lebanese conundrum – Daily Star – Jan 12th 2021  

Lebanon is probably the only country in the world that is teetering on the brink of 

total collapse while, at the same time, is desperately resisting international efforts 

to save it. The scene is truly Kafkaesque: an international community making 

frantic and repeated efforts to stop a Lebanese meltdown, while the Lebanese 

governing cabal is even more frantically trying to thwart these efforts. 

 

Yet, there are rational reasons for this irrational situation. 

 

On the international side, the countries directly involved in Lebanon’s rescue 

operation -- France, on behalf of the European Union, and the United States -- 
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have special interests of their own for doing so. France created Lebanon a 

hundred years ago as its main foothold in the Middle East, and Lebanon is still the 

only country in the region that is, at least partly, in France’s sphere of influence. 

More importantly perhaps, Lebanon is host to a large refugee community, mostly 

Syrian and Muslim, so France and Europe are particularly concerned that a 

Lebanese meltdown will trigger a mass movement of these refugees toward 

Europe. The United States, on the other hand, fears that the failure of Lebanon 

would present an opportunity for Daesh [ISIS] and other Islamic groups, already 

present in force in western Syria and the northern border of Lebanon, to 

rejuvenate. Moreover, a failed Lebanon might draw Israel into a war with 

Lebanese Hezbollah, while the United States is embarked in a process aiming to 

draw the maritime borders between Israel and Lebanon that will permit Western 

companies to drill for gas and oil in this sea area. 

 

On the Lebanese side, we find a government mired in corruption and 

incompetence. In a recent global Gallup poll (2019) which asked if people thought 

corruption was widespread throughout their respective governments, 94 percent 

of Lebanese answered in the affirmative, the highest percentage in the world. 

Furthermore, this percentage has been high (not less than 83 percent) at least 

since 2006 when the polling started. In another recent international Gallup poll 

(2019) the question was asked whether people thought their government does a 

good job ensuring the safety of their food, water and power lines, Lebanon 

ranked third from the bottom beating only Yemen and Afghanistan for the lowest 

ranking. Things, of course, got worse in 2020, especially after the Beirut Port 

explosion which is said to be the strongest nonnuclear explosion in modern 

history, and which left thousands dead and injured and physical damage 

estimated in the billions of dollars. 

 

The French initiative that was presented by President Emmanuel Macron during 

his visit to Lebanon last August included a priority condition for financial 

assistance: the formation of a government of independent technocrats. This was 
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the most alarming part of the initiative to Lebanese political groups. The system 

they were working to establish involved assigning different ministries to specific 

groups, long term, thus allowing the creation of stable corrupt infrastructures 

inside ministries. The past political confrontations that accompanied the 

formation of governments, therefore, were mostly on what groups would get the 

most lucrative ministries. A government of independents, however, holds the risk, 

of not only cutting off the inflow of illicit income to politicians, but also exposing 

their past illicit activities. In other words, giving in to western pressure in this 

instance would not only mean less enrichment, it may also result in ruined 

political careers, and maybe jail. The Lebanese elite’s resistance to change has, 

therefore, stiffened. 

 

The present French initiative is, of course, the last in a series of similar 

international efforts led by the French to assist the Lebanese economy. All were 

conditional on the undertaking of reforms that would minimize corruption. All 

failed. The Lebanese resistance was insurmountable. 

 

But in the present face-off, the international community has stronger weapons 

than it had in the past to face the stiffening Lebanese resistance. The French-

European coalition is now backed by the heavy artillery of American sanctions 

designed to fight terrorism (Patriot Act of 2001 and later measures), prosecute 

human rights offenders and corrupt individuals around the world (Magnistky Act), 

punish individuals and entities conducting business with the Assad regime in Syria 

(Caesar Act), and in effect pursue any person, institution or country the U.S. 

deems as deserving to be sanctioned. Sanctions under the general umbrella of 

terrorism (assisting Hezbollah) that were imposed last September on two senior 

Lebanese politicians were apparently effective in inducing Lebanon to begin a 

long -- awaited negotiation with Israel on the maritime border between the two 

countries. Further sanctions imposed, two months later, on another leading 

politician, this time under the Magnitsky Act, did not seem to facilitate the 
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formation of the government of independents, but further sanctions might be in 

the pipelines. 

 

How can this status quo be broken? 

 

Many in Lebanon believe that Iran is holding off the formation of a government, 

the first step in the French initiative, pending the formal accession of Joe Biden to 

the presidency of the United States on the 20th of this month. Iran, the argument 

goes, wants to use Lebanon as one of its bargaining chips in the coming 

negotiations on the Iran nuclear deal that Biden has indicated will be pursued by 

his administration. But since any negotiations that may take place on this subject 

will not probably be initiated anytime soon after the beginning of the Biden 

presidency, and will take a long time to reach the serious bargaining stage and the 

exchange of chips between the two sides, this scenario implies that Lebanon will 

be without a government for a long time, too long for Lebanon not to fall into the 

chaos that none of the parties concerned wants. 

 

The truth of the matter is that the Lebanese conundrum is difficult to solve given 

the political cabal that has ruled Lebanon for the past couple of decades. 

Changing the cabal is not easy either. Early Parliamentary election, as demanded 

by some of the opposition, is unlikely to be approved by the present Parliament 

and, in any case, will probably result, at best, in a small change in the Parliament’s 

composition that is insufficient to make a major difference. 

 

So, we’re left with what Macron knew all along: we must work with what we 

have, the old corrupt cabal of politicians, but this time with the sword of 

Damocles hanging over their heads. The threat of sanctions and the lure of 

asylum might prod them to forego some illicit income in order to elicit some 

foreign assistance. 
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Who knows? It might work. 

 

Riad Tabbarah is a former Ambassador to the United States. 

 

 

 


