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 المحتوى

  رابطة اصدقاء كمال جنبالط تتذكر: 9997كانون االول  26بمناسبة ذكرى والدته فً  -

ٌحاكً الحاضر وٌشكل خارطة طرٌق النقاذ الوطن واعادة  9975نداء اطلقه كمال جنبالط سنة 

 بمؤسساتها واداراتها وسلطاتهابناء الدولة 

 

 عباس خلف -ملح االرض: اي مستقبل للبنان بعد هجرة الشباب والكفاءات؟  -

 

مع االحداث: ملف النزوح السوري الى لبنان ٌتطلب من المسؤولٌن اللبنانٌٌن حلوالً عملٌة ال  -

 سعٌد الغز –مزاٌدات كالمٌة شعبوٌة 

 

 غٌالنائب فٌصل الصا –االزدهار  إلى االنهٌار من االنتقال وفرص الرئاسةمقال سٌاسً:  -

 

ما الذي ٌمىع لبىان مه أن ٌكون سوٌسزا الشزق؟ قزاءة إقتصادٌت فً األسمت مقال اقتصادي:  -

 اسم عجاقةجد.  – الحالٍت

 

 البروفسور - جدٌدة؟ هدنة إتفاقٌة: وإسرائٌل لبنان بٌن البحري الترسٌمدراسة قانونٌة:  -

 95/99/2222جرٌدة نداء الوطن فً  –كسم  أبو أنطونٌوس

 

... خالصاث ورشت عمل  االقتصاد ال ٌتعافى مه دون حماٌت اجتماعٍتدراسة اقتصادٌة اجتماعٌة :  -

المجلس االقتصادي واالجتماعً عه التكامل بٍه السٍاساث االجتماعٍت واالقتصادٌت وبزامج 

 11/11/2022 –جزٌدة وداء الوطه  –خالد ابو شقزا  -االصالح المىشودة 

 

طة اصدقاء كمال جنبالط تتذكر فراج الثامنة عشرة: رابابو فً ذكرى رحٌل الدكتور عفٌف  -

 ه، وتشارك زوجته الصدٌقة د. عاٌدة خداج ابو فراج وتنشر لها هذه الدراسة عنهعطاءات

 

 نافذة على فكر كمال جنبالط: -

 آراء ومواقف -

  ًلبنان؟من المسؤول عن الفساد وسٌاسة الدكاكٌن ف 

 تحدٌد الصالحٌات فً السلطة التنفٌذٌة هو الحل 

 من اقواله: -

  ًكل نهر ٌجب ان تذهب مٌاهه فً اتجاه مسارها الطبٌع 

  الدولة هً الغائب االكبر عما ٌجب عمله 

 مطالب ومشارٌع اصالحٌة : قانون االنتخاب الذي نرٌد -
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 - ؟"Silicon Valley" إصالح ٌمكن هل: التكنولوجٌا صنعته الذي العالمعلوم وتكنولوجٌا:  -

  29/99/2222ترجمة جرٌدة الوطن فً  - Foreign Affairs -  أومارا مارغرٌت

 

 

صحة وغذاء: ما المطلوب لتجنب االمراض فً فصل الشتاء عن جرٌدة الجمهورٌة فً  -

99/99/2222 

 

 اخبار الرابطة -

 

 من الصحافة اخترنا لكم: -

 

 ٌَّة الحرب... الموندٌال جرٌدة الشرق االوسط فً  –غسان شربل  – الناصعة العالم

28/99/2222 

  24/99/2222جرٌدة الشرق االوسط فً  –فؤاد مطر  –تأمالت فً قمم المنتجعات 

  جرٌدة الجمهورٌة فً  –د. غسان الشلوق  –مفارقة دور الدولة من لبنان الى العالم

24/99/2222 

  22/99/2222جرٌدة الشروق فً  –د. ناصٌف حتً  -لبنان الى اٌن؟ 

  توماس هومر دٌكسون وجوان روستروم  –ماذا ٌحدث عندما تصطدم سلسلة من االزمات

 29/99/2222جرٌدة نٌوٌورك تاٌمز عن جرٌدة الشرق االوسط فً  –

 Netanyahu’s alliance with the far right bodes ill for Israel – Financial 

Times - NOVEMBER 3, 2022  

 Upsurge in violence heightens anxiety over stability of West Bank – 

Financial Times – NOVEMBER 23, 2022 

 Saudi Arabia opens economic zone in push for foreign investment - 

Financial Times - 1 NOVEMBER 2022 

 Iran seeks to exploit widening gulf between Russia and the west – 

Financial Times - 23 OCTOBER 2022 

 

 

 

 مالحظة: المقاالت والدراسات التً تنشر فً "فرح" تعّبر عن آراء كاتبٌها
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  رابطة اصدقاء كمال جنبالط تتذكر: 9997كانون االول  26بمناسبة ذكرى والدته فً  -

خارطة طرٌق النقاذ الوطن واعادة ٌحاكً الحاضر وٌشكل  9975نداء اطلقه كمال جنبالط سنة 

 بناء الدولة بمؤسساتها واداراتها وسلطاتها

"ان اللبنانً الذي ٌعً تارٌخه وتراثه وحاضره ومصٌره، وان المواطن المخلص الذي تعمر فً نفسه روح 

ته ومع الوطنٌة والكرامة والشهامة، البد ان ٌكون له ثبلثة اشكال من الوالء، اذا كان فعبل صادقاً مع قضٌ

 شعوره وعقله ووطنه.

 الوالء لوطنه االصٌل لبنان  -1

 الوالء لوطنه العربً االكبر -2

 الوالء للوطن االنسانً العالمً االوسع  -3

وفً تشابك وتمازج وانصهار هذه االلوان الثبلثة من الوالء، ٌقوم وٌبرز وٌتركز، متفاببلً وقادراً وثابتاّ 

لبنان وشعبه وتقالٌده وبضرورة االسهام بتطوٌره نحو مفهوم  كرسوخ الجبال ، هذا الشعور بالتعلق بؤرض

الوطن الحقٌقً المتحرر من قٌود الطابفٌة السٌاسٌة واالقطاع السٌاسً الدٌنً وانعزالٌة االنانٌة ، ومن الجهل 

 والحرمان .

عاصر ، ٌوم وهذا المفهوم الوطنً اللبنانً ، هو التعبٌر الصادق أللؾ سنة من تارٌخ نضال اللبنانٌٌن الم

قامت بٌنهم اول امارة عربٌة لبنانٌة مستقلة فً العصور الحدٌثة ، ثم توالت هذه االمارات على ٌد المعنٌٌن 

والشهابٌٌن واللمعٌٌن فً وجه موجات االستعمار الصلٌبً والعثمانً على السواء ، وفً مواجهة الفتح 

تنفصبلن اصبلً احداهما عن االخرى فً تراث لبنان واالحتبلل الفرنسً فٌما بعد... فالعربٌة واللبنانٌة ال 

ونضاله وتقالٌده  وتارٌخه وحاضره ومصٌره ، كما ال ٌنفصل هذا الشعور الدابم المتزاٌد بؤننا جزء ال ٌتجزأ 

 من الشرق، ومن العالم فً تقدمه نحو الحرٌة واالزدهار وتشابك الحضارات وخدمة االنسان.

طنً اللبنانً ال ٌمكن توحٌد اللبنانٌٌن فٌما ٌتعدى معتقداتهم واحزابهم وبدون اعتماد هذا المفهوم الو

وتصوٌب نضالهم وبعث روح التضامن واالعتماد على النفس فً صفوفهم ، وال ٌمكن بالتالً جعل هذا 

 الشعب قادراً ان ٌكّون وطنا ودولة .

نقوله ونسعى الٌه ، فلم ٌتعرؾ الٌها اما فكرة الوطن القومً الطابفً التً توحً بانتقادنا احٌانا فٌما 

اللبنانٌون اال فً عهد االنتداب  وبفضل تركٌز جهد الفرنسٌٌن على تقوٌة عناصر االنقسام والتناقض 

وسٌطرة الرجعٌة والعصبٌات ونفوذ المال ، ولم ٌتعرؾ الٌها لبنان فً حقبة من حقبات تارٌخه الطوٌل . 

ب ان نكشؾ عنها وان نحاربها الى ان تضمحل وتزول فً مفهوم فهً بضاعة فكرٌة اجنبٌة مستوردة ، ٌج

 علمانً تقدمً للدولة وللكٌان االجتماعً اللبنانً ، ٌتصل باالختبارات السٌاسٌة التارٌخٌة الحٌة .

وبعد، لٌس ألحد، ال ٌفكر تفكٌرنا ، اي تفكٌر الكثرة الساحقة من اللبنانٌٌن ، ان ٌناقش فً هذه االمور جزافاً 

ممن ال ٌسهم بؤي اسهام عبر التارٌخ ، ال بتضحٌاته وال بدمابه  وال بنضاله وال بفكره ، كما اسهم وهو 

 ؼٌره من القادة والفبات اللبنانٌة المتشابكة المتراصة الطوابؾ فً تكوٌن الفكرة والكٌان اللبنانً المعاصر.
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عنٌٌن والشهابٌٌن ومن عزمهم ومن لٌس فً دمه او فً عقله او شعوره ، قطرة من دم التنوخٌٌن والم

 وانطبلقهم، فاالفضل اال ٌتعرض للقضاٌا الوطنٌة اللبنانٌة وتطورها فً المرحلة الخطٌرة الحالٌة .

 نحن ثورة على دنٌا ودنٌا فً ثورة

اطلب منك اٌها اللبنانً واٌتها اللبنانٌة ، ان تقرأ هذا البٌان مرتٌن ، وان تكتنهه اكتناهاً وان تؽمض عٌنٌك 

توقؾ تفكٌرك وتصّم خٌالك  هنٌهة من الزمن ، وان ترهؾ سمعك لصوت الحق ٌصعد من اعماقك ، و

فتشعر كؤنك فٌه وكؤنه فٌك ... وان تإمن اٌمانً بحق لبنان فً الحٌاة واٌمانً بقوة الروح ، ارٌد منك ان 

حة ، ان تشعر بؤن فٌك تشعر مثلً عندما تمر امام المصفحات وامام الجنود شاكٌا )...(، المدججٌن باالسل

 قوة تتؽلب على هإالء، وانهم فً النهاٌة مقتنعون بما تقول الن فٌك الحق الؽبلب.

نضالنا نضال العلم ضد الجهل ، نضال المعرفة ضد السطحٌة ، والتضحٌة الكبرى ضد االنانٌة الشخصٌة . 

ضد الهمجٌة ، التً تمثل نضالنا فً  نضالنا الٌوم هو فً سبٌل ان ٌبقى لبنان متمدناً. نضالنا نضال المدنٌة

سبٌل العامل والفبلح والصؽٌر. نضالنا للحرٌة ضد االسالٌب  االرهابٌة التً تتعامل بها الحكومة الٌوم لكبت 

االصوات وضد االرهاب االجتماعً . نضالنا نضال العقل ضد المكٌافٌلٌة. نضالنا فً سبٌل تثبٌت شرعٌة 

للبنانً ، تلك الشرعٌة التً تتمثل  فً القوانٌن العامة وفً الدستور وفً الحكم وشرعٌة العمل الحكومً ا

 روح العدل  والتً عزمت علٌها دابما المإسسات العامة فً لبنان.

فكم اسخر من القدر عندما تإول بعض اعمالنا وتصرٌحاتنا بالنسبة الى االشخاص ال بالنسبة الى العقابد 

كبر وفً محاولتنا الكبرى قد تعدٌنا جمٌع هإالء المتربعٌن فً السراي التً تمثلها... فنحن فً صراعنا اال

 او فً قصر النجمة ، الى ما هو اعلى منهم بكثٌر، فهً ارفع من ان تتدنس بفكرة وبعاطفة بشرٌة صؽٌرة .

كما ارٌد ان ال ٌتصور احد اننا نسعى الصبلح صؽٌر كالذي تعّودته بعض الممالٌك فً ظل الدساتٌر 

 انٌة البالٌة .البرلم

فاالصبلح الذي ننشده هو اصبلح شامل لجمٌع مإسسات الدولة ولجمٌع نواحً الحٌاة العامة وهو اصبلح 

 للفرد وللعابلة وللنسل  وللمجتمع.

 هو نظرة فلسفٌة جدٌدة للحٌاة وفً تكوٌن المفاهٌم ولصٌرورة الحٌاة فً الفرد والمإسسات. 

 نحن ثورة على دنٌا ودنٌا فً ثورة .

ٌّات ضمٌرك." ًّ فً اعماقك وفً ط  ٌا اخً اللبنانً اصػ ال

 من كتابه "نظرة عامة فً الشؤون اللبنانٌة والذهنٌة السٌاسٌة"( 92ورد فً الصفحة  –)كمال جنبالط 

 عباس خلف -ملح االرض: اي مستقبل للبنان بعد هجرة الشباب والكفاءات؟  -
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اللبنانٌٌن ومستقبل اجٌالهم ، وعلى الكٌان والوجود "نحن ندرك فداحة االوضاع وخطورتها على حاضر 

كدولة. وما من احد ٌنكر ذلك ، او ٌعلم الى اٌن تتجه االمور وسط فشل عام وعجز كامل عن اتخاذ ما ٌلزم 

 من تدابٌر النقاذ لبنان واللبنانٌٌن من المعاناة واالنهٌار وربما الزوال."

 (94/3/9959االنباء بتارٌخ )المرجع: من مقال لكمال جنبالط فً جرٌدة 

بداٌة ، البد من االشارة الى ان لبنان الصؽٌر بمساحته ، والمحدود بإمكانٌاته، زاخر بقدرات ابنابه  

وطموحاتهم التً تدفعهم الى الهجرة الى مختلؾ بلدان العالم بحثاً عن ظروؾ افضل للعٌش وفرص اكبر 

ان موجات هجرة تنشط احٌاناً، وتضعؾ احٌاناً اخرى ، وفقاً للعمل والتقدم. فعلى مر تارٌخه الطوٌل شهد لبن

للظروؾ والدوافع واالمكانٌات. وكانت هذه الهجرات وال زالت لها منافع شخصٌة وعابلٌة ومالٌة 

واقتصادٌة وحضارٌة من جهة، ولها مساوئ ابرزها احداث خلل فً تركٌبة الهرم السكانً فً الوطن حٌث 

الشباب، وبٌن الذكور واالناث، تنعكس نقصاً فً نسبة العابلٌن ، وتراجعاً فً  تحصل فجوة عمرٌة فً فبات

 مستوٌات االنتاج والمعٌشة ، كما فً الزواج والتفكك العابلً.

هذا كان ٌحصل فً الماضً. واستطاع لبنان ان ٌتعاٌش معه ، وٌفاخر بؤن ابناءه المنتشرٌن على مساحة 

جاز العلمً والتقنً والمالً والثقافً والسٌاسً حٌث ٌتواجدون وٌبرعون العالم ، ٌساهمون فً االنتاج واالن

 وٌتفوقون. واالمثلة على ذلك اكثر من ان تحصى .

 فماذا عما ٌشهده لبنان الٌوم ؟ وبماذا ٌختلؾ؟

ٌمر لبنان الٌوم فً مرحلة هً االخطر فً مراحل تارٌخه الطوٌل ، وما ٌشهده لبنان منذ عدة سنوات من 

سٌاسٌة  وحزبٌة وطابفٌة ومذهبٌة ، ومن تعطٌل للسلطات واالدارات ، ومن فساد وافساد فً  مناكفات 

مختلؾ المجاالت ، انعكس شلبلً فً االدارات، وفشبلً ذرٌعاً على مستوى السلطات التنفٌذٌة والتشرٌعٌة 

ٌّر الظروؾ  والمالٌة والقضابٌة انتج تداعٌات بالؽة الخطورة على القطاعات االقتصادٌة والمالٌة كما ؼ

المعٌشٌة والتعلٌمٌة والصحٌة ، وانسداداً فً االفق امام الشباب اللبنانٌٌن واصحاب الكفاءات العلمٌة والتقنٌة 

 والقانونٌة والفكرٌة.

هإالء الذٌن هم فً مراحل االعداد والتخصص والبحث عن مجاالت للعمل وبناء المستقبل وتكوٌن عابلة ، 

متصاعدة وبؽضب شدٌد على المنظومة الحاكمة وعلى المافٌات الناهبة لكل مقدرات باتوا ٌشعرون بمرارة 

الوطن ، والتً تحرمهم حتى من االمل بؽد افضل بعدما أنتجت مجلساً نٌابٌاً مفككا وؼٌر قادر على التشرٌع، 

ربٌس  وتشكٌل حكومة قادرة على ادارة شإون الوطن  والمواطنٌن . وعاجزاً عن المسارعة الى انتخاب

للجمهورٌة. هإالء المواطنٌن والمواطنات قرفوا من كل ما ٌحٌط بالبلد سٌاسٌاً ومالٌاً واقتصادٌاً واجتماعٌاً 

وتعلٌمٌاً وصحٌاً وبٌبٌاً ومعٌشٌاً، وفقدوا حس الوالء واالرتباط بالوطن والثقة بالسٌاسٌٌن والحّكام ... وهنا 

وطنه ٌستقبله، وٌشكل له بدٌبلً عن وطنه الذي خذله تتكشؾ الخطورة . الجمٌع ٌتطلع الى مكان ؼٌر 

 .2222 – 2221واوصله الى "جهنم". وقد تخطى عدد المهاجرٌن الملٌون تقرٌباً خبلل 

تخٌلوا لبنان فً العقود القادمة: تركٌبة عمرٌة متهالكة. اكثرٌة سكانٌة هرمة بحاجة لمن ٌعٌلها وٌكفل لها 

االجتماعٌة ، وفبة عمرٌة من االطفال والفتٌان بحاجة لمن ٌضمن ضمان الشٌخوخة والضمانات الصحٌة و
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لها االعالة والتعلم واالعداد للعمل واالنتاج فً ؼٌاب فبة الشباب التً هاجرت وتركت ذوٌها ببل معٌل، وال 

سلطات تدٌر شإون الدولة والناس. هل ٌدرك الحّكام والسٌاسٌون فداحة ما ارتكبوا بحق المواطنٌن والوطن؟ 

هل ستحصل اعجوبة وصحوة ضمٌر دفٌن فٌنتصرون على الذات والنزوات واالصطفافات االقلٌمٌة 

والدولٌة، رحمة بالمواطنٌن وضماناً لمستقبل الوطن والكٌان ، فٌسارعوا الى انتخاب ربٌس للجمهورٌة 

االنحٌاز ٌكون رجل دولة فً تكوٌنه، فً تفكٌره ونهجه، وفً قدرته على ان ٌكون راعٌاً للوطن فوق 

الحزبً والطابفً والمذهبً والعابلً ، فٌلتّؾ الجمٌع حوله وٌمنحوه ثقتهم ودعمهم ، وٌعمل الجمٌع بصدق 

لتشكٌل حكومة كفاءات قادرة ان تعمل كفرٌق عمل واحد ومتجانس وسٌد قراره. حكومة تنصرؾ فوراً 

وكفاءة تكسبها ثقة المواطنٌن فً وبدون عراقٌل الى وضع خطة انقاذ شاملة قابلة للتنفٌذ بتجرد واخبلق 

الداخل ، والدول الشقٌقة والصدٌقة فً الخارج. وفً هذه الحالة فقط  ٌستعٌد المواطنون الثقة بالوطن، 

واالمل بالمستقبل، وتخّؾ موجة الهجرة ، وٌتّم انقاذ الوطن من الضٌاع والمواطن من التشتت فً اصقاع 

 االرض. 

 االحتفاظ بشعلة االمل والرجاء، فبعد الظبلم البد ان ٌبزغ النور.كلمة اخٌرة، ٌجب علٌنا 

 

مع االحداث: ملف النزوح السوري الى لبنان ٌتطلب من المسؤولٌن اللبنانٌٌن حلوالً عملٌة ال  -

 سعٌد الغز –مزاٌدات كالمٌة شعبوٌة 

وٌبقى الشعب فوق الجمٌع. "الى ارباب السلطة والسٌاسة فً لبنان نقول: الوطن ٌبقى اكبر منكم جمٌعاً. 

وعاجالً ام آجالً، لٌس امام الفاشلٌن ، مهما كابروا ، اال االنسحاب الذلٌل من مواقعهم ، وافساح المجال 

لقٌادات جدٌدة ، تتمتع بالصدقٌة والنزاهة والقدرة على اتخاذ ما ٌلزم من قرارات تنقذ الوطن من 

 معاناته."

، ورد 28/1/1967لوضع الخطٌر وطرٌق االنقاذ" لجرٌدة االنباء فً )كمال جنببلط فً مقال له بعنوان "ا

 من كتابه "لبنان والجسر الوطنً المقطوع"(. 166فً الصفحة 

هذا الملؾ على اهمٌته وخطورته وضرورة اٌجاد حلول عملٌة له ، تحول فً الفترة االخٌرة من عمر العهد 

شعبوي ، ٌرفعونه فً مختلؾ المناسبات المحلٌة العونً لدى ارباب السلطة والسٌاسة الى مجرد شعار 

واالقلٌمٌة والدولٌة ، وٌروجون له على انه المدخل االلزامً لحل سابر الملفات الساخنة على الساحة 

اللبنانٌة. وتتوقؾ المساعً عند هذا الحد. فبل ملؾ النزوح وجد المسإولون له سببلً عملٌة للحل. وكذلك 

فات ، وسط الشلل التام، على مستوى السلطات واالدارات ، وتفاقم مآسً اللبنانٌٌن االمر بالنسبة لسابر المل

 نتٌجة للمناكفات بٌن ارباب الحكم.

هذا الواقع االلٌم ٌدفع الى طرح السإال الكبٌر: لماذا االصرار على الطرح الشعبوي لملؾ النزوح فً كل 

؟ ولماذا االستمرار فً مطالبة االخرٌن باٌجاد حلول المناسبات ؟ وما خلفٌة الفشل فً اٌجاد حلول عملٌة له 

 لهذا الملؾ؟
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االجابة عن هذه التساإالت تتطلب منا العودة السرٌعة الى مراجعة شرٌط االحداث التً انتجت هذا الملؾ 

الشابك والضاؼط الٌوم ، وهذا من شؤنه تسلٌط الضوء على ما اكتنفه من خفاٌا ، واظهار من هم وراء ابقابه 

 .2222الى الٌوم فً العام  2211لقاً طٌلة هذه المدة ، منذ العام مع

، اندلعت االحداث الدامٌة فً سورٌا ، وساءت االحوال ، وتفاقمت المخاطر. وطلباً 2211فً شهر آذار 

للنجاة من الموت المحّتم، اندفع المبلٌٌن من السورٌٌن نحو الحدود مع البلدان المجاورة ومن بٌنها لبنان. 

تها، ومن دون تردد ، بدافع االخوة واالنسانٌة ، فتح اللبنانٌون حدود ببلدهم وبٌوتهم لبلشقاء السورٌٌن وق

النازحٌن ، وافردوا لهم المساحات البلزمة فً مختلؾ المناطق لبلقامة المإقتة ، رٌثما ٌتوقؾ االقتتال فً 

 سورٌا، وتتحسن االحوال فٌعودوا الى دٌارهم بسبلم وامان.

االٌام واالشهر والسنوات ، واستمر االقتتال  فتعطلت العودة لعدم توفر السبلمة والتموٌل البلزم ومرت 

لمواكبتها وانجاحها. ووجد لبنان الذي ٌعانً الٌوم من اسوأ ازماته واخطرها على كٌانه ووجوده ، ان علٌه 

قات ذلك التً تجاوزت عشرات االستمرار فً تحمل اعباء اقامة النازحٌن السورٌٌن على ارضه ، وتكبد نف

 ملٌارات الدوالرات لٌتقاسم معهم ما تٌسر له تؤمٌنه من متطلبات العٌش المختلفة .

هذا باختصار الوجه الظاهر من الصورة ، ولكن ما هو المخفً فً وجهها االخر الذي تسبب فً ابقابها دون 

 حل ، رؼم الكبلم العالً من الحكام ؟

 فة من ٌقؾ وراء استمرارها نبرز ثبلثة مستوٌات ربٌسٌة :لكشؾ هذه الخفاٌا ، ومعر

 المستوى االول : -9

ٌكشؾ لنا هذا المستوى تقاعساً متزٌداً من المجتمع الدولً والمنظمات الدولٌة فً احترام تعهداتها تجاه 

لتقاعس ، مشكلة النزوح سواء لجهة برامج الرعاٌة الحٌاتٌة للنازحٌن ، او لجهة الدول المضٌفة لهم . هذا ا

انعكس التزامات مكلفة جداً على الدول المضٌفة ، تفاقم مع السنوات ، وما وصل الٌه الوضع من تعّثر 

 وتداعٌات على النازحٌن والمواطنٌن هو نموذج صارخ.

 

 المستوى الثانً : -2

عاطٌهم بهذا ، وكٌفٌة ت2211هذا المستوى ٌتعلق بالمسإولٌن اللبنانٌٌن الذٌن تعاقبوا على الحكم منذ العام 

الملؾ التً اوصلته الى ما اصبح علٌه الٌوم من تعقٌد. فالتردد واالرتباك والعجز عن اتخاذ القرارات 

البلزمة فً الوقت المناسب، واعتماد اسالٌب المناكفة والشعبوٌة ، ورمً التهم المتبادلة بٌن المسإولٌن حول 

نها المشاركة فً اٌجاد الحلول على التراخً المسإولٌة فً الفشل ، شجع االطراؾ االخرى المطلوب م

وعدم التجاوب مع الطلبات  اللبنانٌة . الطرؾ االممً ٌعلن على الدوام انه ال ٌعارض العودة الطوعٌة 

االمنة للنازحٌن . والطرؾ السوري ٌرحب بعودة  من هو موال للنظام شرط ان تتحمل المنظمات االممٌة 

ً سورٌا . والمإسسات االنسانٌة الحرٌصة على سبلمة النازحٌن وامنهم وسبل والدولٌة كلفة اعادة االعمار ف

عٌشهم تسؤل من ٌكفل ذلك لهم بعد العودة، خاصة وان النظام السوري القابم لٌس هو صاحب القرار فً 
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ام مناطق سورٌة ٌتقاسم النفوذ والسلطة علٌها االتراك واالٌرانٌون واالكراد الموالٌن للوالٌات المتحدة، 

المنظمات الجهادٌة المتطرفة ؟ كل هذا ادى الى فشل المحاوالت الخجولة التً ادارتها المدٌرٌة العامة لبلمن 

العام اللبنانً رؼم الدعاٌة االعبلمٌة الواسعة التً رافقت كل  محاولة . وكان اخرها المحاولة االخٌرة التً 

عابلة سورٌة ، وافق النظام السوري على  1522، واعلن انها ستضم 2222جرت خبلل شهر تشرٌن اول 

اعلن عن تؤجٌلها وعند  422اشخاص ، على ان تلٌها دفعة من  312، لتنتهً عند التنفٌذ على 522اعادة 

 فقط. 322التنفٌذ هبط الرقم على 

 

 المستوى الثالث: -3

قول الشًء انه المستوى االخطر الذي ٌكشؾ الخفاٌا وٌفضح المستور وٌحدد المسإولٌن عن التذاكً و

وعمل نقٌضه. المطالبة بالكثٌر دون االنتقال من الخطاب الشعبوي الى التصرؾ المسإول . عند هذا 

المستوى ٌنكشؾ وجود تواطإ وتقاسم عابدات مادٌة بٌن هإالء وبٌن ارباب المافٌا الناشطة فً مختلؾ 

الكبلمٌة الدابمة بالعمل على اقفال مجاالت التهرٌب بٌن لبنان وسورٌا بحّرٌة تامة  رؼم تعهدات المسإولٌن 

معابر التهرٌب. فهذا التواطإ المشٌن كانت له وال تزال انعكاسات بالؽة الخطورة على االوضاع المالٌة 

واالقتصادٌة واالجتماعٌة والمعٌشٌة فً لبنان . فما تنفقه السلطة من مال منهوب من ودابع اللبنانٌٌن 

الملحة ٌتوزع على ثبلثة اثبلث: ثلث ٌذهب للبنانٌٌن ، وثلث ثان ومدخراتهم لتؤمٌن مستلزمات العٌش 

للنازحٌن ، والثلث الثالث تستولً علٌه المافٌات وتهربه الى الداخل السوري وتتقاسم عابداته مع بعض 

المسإولٌن فً لبنان وسورٌا الذي ٌإمنون لهذا التهرٌب الرعاٌة والحماٌة واالستمرارٌة . هإالء المتواطبون 

الذٌن ال مصلحة لهم بإقفال ملؾ النزوح وضبط الحدود، حتى مع علمهم ان تداعٌات ذلك تإدي الى  هم

االنهٌار التام فً لبنان . اللعبة باتت مكشوفة ، وكما ٌقول المثل : "الشمس طالعة والناس قاشعة " ، ولهذا 

لصادقة ، واالرادة الحازمة ، المطلوب بإلحاح انتاج قٌادات جدٌدة للسلطات فً لبنان ، لدٌها الرؼبة ا

والنزاهة ، واالقدام على اتخاذ القرارات االنقاذٌة البلزمة الخراج لبنان واللبنانٌٌن من معاناتهم وفً مقدمتها 

 اقفال الحدود واٌجاد حلول عملٌة لملؾ النزوح.

 

 غٌالنائب فٌصل الصا –االزدهار  إلى االنهٌار من االنتقال وفرص الرئاسةمقال سٌاسً:  -

ٌّاً  عقدٌن آخر فً القابمة السٌاسٌة الممارسة حسمت  النتخاب النواب مجلس فً المطلوب النصاب أنّ  عرف

 انتصار المستحٌل شبه من أّنه بالتالً ٌعنً ما والثانٌة، األولى الجولتٌن فً الثلثان هو للجمهورٌة ربٌسٍ 

 اجتهاد أيّ  أنّ  كما. األخٌرة النٌابٌة االنتخابات أفرزتها التً التوازنات ظلّ  فً اآلخر، على سٌاسً فرٌقٍ 

 المجلس قِبل من جدٌداً  تفسٌراً  سٌفرض ٌلٌها، وما الثانٌة للجلسة كنصابٍ " واحد زابد النصؾ" العتماد

 .حالٌاً  متوّفر ؼٌر كهذا اتفاقاً  أنّ  ٌعلم والجمٌع الثلثٌن، بؤكثرٌة النٌابً

 الربٌس انتخاب سبقت التً الشؽور لمرحلة مشابهةً  ستكون الحالٌة المرحلة أنّ  عن الٌوم الحدٌث وٌكثر

ٌُحكى عون، مٌشال السابق  شخصٌة، وحساباتٍ  لؽاٌاتٍ  الشؽور، هذا أمد إطالة فً البعض رؼبة عن و
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 لها ستكون المنظار هذا من األمور رإٌة لكنّ  أخرى؛ أسماءٍ  أمام المجال وفتح أسماء حرق الى وصوالً 

 2214 العامٌن بٌن ما الممتدة الفترة عن جّدي بشكلٍ  تختلؾ الٌوم فاألوضاع. لبنان على الكارثٌة تداعٌاتها

 تكن ولم دوالر، ملٌار ٠ٓ عن ٌزٌد لبنان مصرؾ احتٌاط وكان مفلسة، الدولة تكن لم فٌومها ،2216و

 فمجّرد الٌوم أما.. ودابعهم على ٌحصلون والناس تعمل، تزال ال كانت والمصارؾ الكثافة، بهذه الهجرة

 وؼٌاب للكهرباء، الكامل االنقطاع وعن الفقر، خطّ  تحت باتوا اللبنانً الشعب من٪ ٥٠ أنّ  عن الحدٌث

 ٌومٌاً، الحاصل االستنزاؾ مع دوالر، ملٌارات تسعة إلى المركزي احتٌاطً وانخفاض العامة، الخدمات

 األمور، تطّور منع االستحقاق، بهذا معنٌة نٌابٌة وككتلٍ  كلبنانٌٌن علٌنا أنّ  ٌعنً ما خطٌر، إنذارٍ  جرس ٌقرع

 .2216 انتخابات قبل حدث كما الشؽور، إطالة ومعها

 القادم الجمهورٌة ربٌس اسم وربط المحاصصة، تسوٌق محاوالت إعادة حول ٌندرج اآلخر الخطٌر الكبلم

ٌُكلّؾ بمن ٌّد ٌكون أن بمعنى العهد، حكومات أولى تشكٌل س  السراي وسٌد آذار، ٨ فرٌق من بعبدا قصر س

 أن ٌفترض التً التنفٌذٌة السلطة تعطٌل وفً التدمٌر، فً ساهمت النظرٌة هذه. آذار ١ٔ فرٌق من قرٌباً 

 وبإجراء الدولً، النقد صندوق مع ومحّدد واضح برنامجٍ  بإقرار تبدأ للعمل، موحدة رإٌةٍ  على متوافقةً  تكون

 من الفساد مكافحة قوانٌن وتطبٌق القضابٌة، السلطة استقبللٌة وتثبٌت العام، للقطاع فورٌة بنٌوٌة إصبلحات

 ربٌس كما الجمهورٌة، فربٌس. والجوٌة والبحرٌة البرٌة اللبنانٌة الحدود عبر التهرٌب وضبط تمٌٌز، دون

 والخدمات العامة اإلدارة عن السٌاسٌة خبلفاتنا نفصل أن وعلٌنا اللبنانٌٌن، لجمٌع هم والوزراء، الحكومة

 ٌمثل إنما وفبته، مركزه ٌكن أٌاً  فالموظؾ. الدولة وظابؾ فً األكفؤ لتعٌٌن المجال وإفساح للناس، الٌومٌة

 .طابفته أو حزبه ولٌس جمٌعاً، الناس خدمة واجباته ومن لبنان، مصالح

 

 السٌاسً للعمل انتظام فبل. لبنان فً الحلول لبداٌة المفتاح هو الجمهورٌة رباسة ملؾ أنّ  ٌعً الجمٌع

 مفترق على ونحن والدمار، الشرذمة فً ٌساهم ٌمرّ  ٌوم وكلّ  ربٌس، انتخاب دون من والمالً واالقتصادي

 واإلعمار، االزدهار مرحلة إلى بلبنان االنتقال ٌعنً ما للؽاز، منتجة دولةً  نكون أن ٌمكننا حٌث طرق،

 اتفاقٌة فٌما. للتنقٌب شركة أيّ  تؤتً لن ومعه الشؽور، سلسلم فٌستمر أنفسنا، ونعزل ننؽلق أن أٌضاً  وٌمكننا

 اإلقلٌمً المستوٌٌن على واقتصادٌة، سٌاسٌة تقاطعاتٍ  لحظة بالتقاط تحقٌقه جرى إنجازاً  تشكل الترسٌم

 .والدولً

 ما إلى والعودة الجنوب، جبهة على استقرارٍ  إلى العسكري المستوى على ستإدي الترسٌم اتفاقٌة أنّ  وٌبدو

 النفط ثروة الستؽبلل االتفاقٌة هذه من لبنانٌاً  االستفادة لكنّ . تطبٌع وال حرب ال أي ،١٤ الـ هدنة ٌشبه

 ونظامٍ  سٌادة، ذات حقٌقٌة دولةً  تكون أن على الدولة، بناء إعادة األول: متبلزمٌن شرطٌن تتطلب والؽاز،

 السٌاسٌة، لبنان هوٌة ترسٌخ والثانً. الطابفٌة والمحاصصة الفساد عن بعٌداً  والحوكمة، الشفافٌة على ٌقوم

 ربٌسٌاً  مكّوناً  واعتباره العربٌة، لبنان هوٌة رجعةٍ  ؼٌر إلى كّرس الذي الطابؾ اتفاق وتنفٌذ تثبٌت خبلل من

 ثروتنا من االستفادة عن الحدٌث عبثاً  سٌكون ذلك، وبؽٌر. الدولٌة المنظومة من وجزءاَ  العربٌة، المنطقة فً

 فنزوٌبل هو نقول ما على دلٌل وخٌر لبلستخراج، ضماناتٍ  على الترسٌم اتفاقٌة نّصت ولو حتى الؽازٌة،

 .السٌاسً وتموضعهما خٌاراتهما نتٌجة الضخمة، ثرواتهما استؽبلل عن تعجزان اللتان وإٌران
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األسمت ما الذي ٌمىع لبىان مه أن ٌكون سوٌسزا الشزق؟ قزاءة إقتصادٌت فً مقال اقتصادي:  -

 عجاقةاسم جد.  – الحالٍت

اٌزذاخً اٌمٛٞ ث١ٓ اٌّغبي اٌغ١بعٟ ٚاٌّغبي اإللزظبدٞ وج١ش ٠ٕٚجغ ِٓ اٌؾظش٠خ اٌزٟ أػطب٘ب اٌذعزٛس 

اٌٍجٕبٟٔ ٌٍؾىِٛخ فٟ ٚػغ ٚرطج١ك اٌغ١بعبد اإللزظبد٠خ ٚاإلعزّبػ١خ. ٘زٖ اٌؾظش٠خ رغؼً ِٓ اٌالػج١ٓ 

س١ٕ٘خ اٌمشاساد اٌزٟ رزخز٘ب اٌؾىِٛبد ٚاٌزٟ لذ رّٕغ اٌم١ّخ اإللزظبد١٠ٓ، عٛاء وبٔٛا أُعش أٚ ششوبد، 

 اٌّؼبفخ اٌزٟ ٠مّذِٙب ٘ئالء اٌالػجْٛ ٌٍّغزّغ فٟ ظً اؽبس ِٕظُ رشاػبٖ اٌذٌٚخ ِٓ دْٚ أْ رشزشن ف١ٗ.

إٌظش٠خ اٌغ١بع١خ رّٕض ػٍٝ أْ األ٠ذ٠ٌٛٛع١بد ٠غت أْ رىْٛ ِىزٛثخ فٟ ِمذِبد اٌذعبر١ش. ٘زٖ 

اإلعزّبػٟ اٌزٞ رزٛافك ػ١ٍٗ ِىٛٔبد اٌّغزّغ،  –اإللزظبدٞ  –زبط اٌؼمذ اٌغ١بعٟ األ٠ذ٠ٌٛٛع١بد ٟ٘ ٔ

ٚرىْٛ ثبلٟ ِٛاد اٌذعزٛس ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ ٠ُمّش٘ب اٌّغٍظ ا١ٌٕبثٟ ٟ٘ رطج١ك ٌٙزٖ األ٠ذ٠ٌٛٛع١خ اٌزٟ رٕض 

 ٚثشىً ٚاػؼ ػٍٝ ػذد ِٓ اٌّجبدة اٌغ١بع١خ ٚاإللزظبد٠خ ٚاإلعزّبػ١خ.

وؼ١ف -زٟ رغزبػ اٌؼٍَٛ اإللزظبد٠خ رطبي األ٠ذ٠ٌٛٛع١بد اٌغ١بع١خ اٌزٟ رفشع ٔفغٙب اٌّخبٚف األعبع١خ اٌ

ػٍٝ اٌٛالغ االلزظبدٞ ٚثبٌزبٌٟ رٍُغٟ وً اٌؾمبئك اٌؼ١ٍّخ ٌظبٌؼ أ٠ذٌٚٛع١خ لذ ال رىْٛ األٔغت ٌٍّغزّغ  -صم١ً

ٕزخجخ ِٓ اٌشؼت ُِ  .ٌٚىٕٙب ِفشٚػخ ع١بع١ًب ثؾىُ أْ اٌغٍطخ 

اإلعزّبػ١خ اٌزٟ رؼؼٙب اٌؾىِٛبد ٚرُمّش فٟ اٌّغبٌظ ا١ٌٕبث١خ، ٠غت أْ رخذَ اٌغ١بعبد اإللزظبد٠خ ٚ

ُّ ؽظش اٌمذساد اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّغبي اإللزظبدٞ  األ٠ذٌٚٛع١خ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ِمذِخ اٌذعزٛس . ٚثبٌزبٌٟ ر

شً٘ٛٔب ػّٓ اؽبس أ٠ذ٠ٌٛٛع١ب رفشػٙب اٌغٍطخ اٌؾبوّخ ٚاٌزٟ رغؼً ِٓ رؼظ١ُ ػًّ اٌّبو١ٕخ اإللزظبد٠خ ِ

ثؼٛاًِ ػذ٠ذح ٚػٍٝ سأعٙب اٌؼٛاًِ اٌغ١ٛ الزظبد٠خ اٌزٟ رزؼٍّك ثذٚس٘ب ثبٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼٛاًِ األخشٜ ِضً 

 .اٌؼٛاًِ اٌغ١ٛع١بع١خ، ٚاٌغغشاف١خ، ٚاٌضمبف١خ

 –ٚرٕض األثؾبس اإللزظبد٠خ ػٍٝ أْ ادخبي اٌمطبع اٌؼبَ وؼٕظش ِؾٛسٞ فٟ اٌذ٠ٕب١ِى١بد اٌغ١بع١خ 

اإللزظبدٞ. ٠ُٚظٙش ٘زا إٌّٛرط أْ اٌالػج١ٓ ٠ّزٍىْٛ ٚظ١فخ  –ػٓ اٌزذاخً اٌغ١بعٟ اإللزظبد٠خ ٟ٘ ّٔٛرط 

ِٕفؼخ طش٠ؾخ رذِظ اٌّزغ١شاد االلزظبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ فٟ ٚلذ ٚاؽذ،  ٠مشسٚٔٙب ثّٛعت ِغّٛػخ ِٓ اٌم١ٛد 

ٕطٍك ٠ؤرٟ دٚس ٔضا٘خ ٚاعزمال١ٌخ اٌمطبع اٌؼبَ ١ٌٍؼت دٚ ُّ ًسا ِؾٛس٠ًب فٟ االلزظبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ. ِٓ ٘زا اٌ

 .ٔٙٛع اٌذٌٚخ االعزّبػٟ ٚاإللزظبدٞ

ِٓ اٌّؼشٚف أْ األؽضاة اٌزٟ رغؼٝ ٌٍغٍطخ، رّزٍه اٌشغجخ ثبٌؾفبظ ػٍٝ اٌغٍطخ ٠ُٚظجؼ ٘زا األِش ٘ذفًب 

سئ١غ١ًب ٌٙب. ٌٚىٓ فٟ وً ثٍذ ف١ٗ ِغزٜٛ ِٓ اإلسرمبء اٌغ١بعٟ ٕ٘بن أ٠ًؼب أ٘ذاف أ٠ذ٠ٌٛٛع١خ عٛاء وبٔذ ٔزبط 

بط ػغٛؽ داخ١ٍخ أٚ خبسع١خ، ثبإلػبفخ اٌٝ أ٘ذاف ؽ٠ٍٛخ اٌّذٜ رجغٝ االعزمشاس ٚاٌشفب١٘خ ؽزٝ لٕبػخ أٚ ٔز

ىٍفخ ػٍٝ اٌّذٜ اٌمظ١ش ِٓ ٔبؽ١خ اٌشؼج١خ أٚ ٔزبئظ  ُِ ٌٛ وبٔذ اٌخ١بساد اٌزٟ رزخز٘ب اٌؾىِٛبد ٌٙب أصّبْ 

جٟ ٌٍٕبخج١ٓ، ٠غؼً االٔزخبثبد. ٕٚ٘ب رّٕض ٔظش٠خ دٚسح األػّبي اٌغ١بع١خ ػٍٝ أْ "لظش إٌظش إٌغ

 Optimized)  اٌؾىِٛبد ر١ًّ اٌٝ ػذَ اعزمشاس االلزظبد" وّب رفشػٗ ٔظش٠خ اٌغ١بعخ االلزظبد٠خ اٌّضٍٝ

Policies) أزخبث١خ ِف١ذح  –، ٚرزغٗ اٌؾىِٛبد اٌٝ ٔٛع ِٓ صػضػخ اعزمشاس االلزظبد ثطش٠مخ ع١بع١خ

 .ٌألؽضاة فٟ اٌغٍطخ

ذٚي فٟ ؽٛس إٌّٛ ٟ٘ األوضش ػشػخ ٌٙزا إٌٛع ِٓ اٌغٍٛن اٌغ١بعٟ. رُش١ش اٌزؾب١ًٌ ا١ٌّذا١ٔخ اٌٝ أْ اٌ

ب اٌٝ ٘شٚة سإٚط األِٛاي ٚ٘غشح األدِغخ ِغ رشاعغ فٟ إٌبرظ اٌّؾٍّٟ  ًّ فٛػغ ع١بعٟ غ١ش صبثذ ٠ئّدٞ ؽى

اإلعّبٌٟ ٚص٠بدح فٟ اٌزؼّخُ. ٠ُٚؼطٟ اٌجبؽش "عبْ الفٟ" ِضباًل ػٓ رٌه اٌّئعغبد اٌذٌٚخ اٌزٟ رخغش 

ي ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٌه رغزّش فٟ ػٍّٙب إلػزجبساد ع١بع١خ ػٍٝ ؽغبة اإلػزجبساد اإللزظبد٠خ اٌزٟ األِٛا

ُّغزؾ١ً فُٙ اٌغ١بعبد  رفشع اٌغبء٘ب أٚ اػبدح ١٘ىٍزٙب ثبٌؾّذ األدٔٝ. ٚثبٌزبٌٟ ٠خٍض اٌجبؽش اٌٝ أٔٗ "ِٓ اٌ

ذ اٌغ١بعٟ اٌزٞ ٠جشص أوضش ِٓ دٚسٖ اإللزظبد٠خ فٟ اٌجٍذاْ غ١ش إٌب١ِخ أٚ فٟ ؽٛس إٌّٛ ِٓ دْٚ ادخبي اٌجؼ

زطٛسح ؽ١ش ٠زّزغ إٌبخت ثٛػٟ الزظبدٞ أوجش" ُّ   .فٟ اٌجٍذاْ اٌ
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 ُّ ٚفٟ ِؾبٌٚخ ٌّٕزعخ ٘زٖ اٌظب٘شح، لبَ اٌجبؽش "الفٟ" ثشعُ  د٠ٕب١ِى١خ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌغ١بعخ ٚاإللزظبد ٚلغ

 :اٌشعُ اٌٝ صالصخ د٠ٕب١ِى١بد ػٍٝ اٌشىً اٌزبٌٟ

زخزح ٚإٌّفّزح ِٓ لجً اٌذ٠ٕب١ِى١خ األٌٚ - ُّ ٝ:  رؾٛٞ ػٍٝ اٌزؤص١شاد اإللزظبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ ٌإلعشاءاد اٌ

 اٌؾىِٛخ ٚاٌالػج١ٓ اٌخبسع١١ٓ وظٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ِضاًل؛

اٌذ٠ٕب١ِى١خ اٌضب١ٔخ:  رؾٛٞ ػٍٝ سدح اٌفؼً اإللزظبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ ٌٍؾىِٛخ ػٍٝ أؽذاس الزظبد٠خ  -

ؼ١ّٕخ ؛ ُِ  ٚع١بع١خ 

 .اٌضبٌضخ:  رشًّ رجش٠ش ٌٍّغبػذاد اٌخبسع١خ ثؾغت اإلؽبس االلزظبدٞ ٚاٌغ١بعٟ اٌمبئُ آ١ًٔباٌذ٠ٕب١ِى١خ  -

٠ٚغزٕزظ اٌجبؽش أْ اٌمطبع اٌخبص ٘ٛ اٌؼٕظش اٌشئ١غٟ فٟ اٌؼاللبد اإللزظبد٠خ خظًٛطب فٟ رؾم١ك إٌّٛ 

اٌؾشوبد اٌؼّب١ٌخ اإللزظبدٞ، ٚاٌزغبسح ِغ اٌخبسط، ٚاٌٛظبئف، ٚاٌزؼّخُ... ٚغ١ش٘ب. ٚثبٌزبٌٟ رزفبػً 

س ٘زٖ اٌّئششاد ِٓ خالي اؽزغبعبد ٚاػشاثبد رُزشعُ ػبدح ثضّٓ أزخبثٟ رذفؼٗ  ّٛ ٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ ِغ رط

ًّ أٚ  ُِغزّؼٟ وج١ش. ٌىٓ فٟ اٌذٚي اٌزٟ ف١ٙب ٚػٟ أل اٌمٜٛ اٌغ١بع١خ فٟ اٌجٍذاْ اٌزٟ ف١ٙب د٠ّٛلشاؽ١بد ٚٚػٟ 

خ، رزؼمذ األِٛس ثشىً أوجش ٠ٚزغٗ اٌٛػغ اإللزظبدٞ ٚاإلعزّبػٟ ٠ٍؼت اٌجؼذ اٌّز٘جٟ دًٚسا فٟ اٌٍؼجخ اٌغ١بع١

 ٔؾٛ اٌزآوً ِٓ دْٚ رؼذ٠ً فٟ اٌٛالغ اٌغ١بعٟ.

اٌشخظٟ ثً -٠مٛي اٌجبؽش "ص٠ف ِبإص" ِٓ عبِؼخ وب١ٌفٛس١ٔب، اْ اٌجؼذ اٌذ٠ٕٟ ال ٠شًّ فمؾ اٌجؼذ اٌفشدٞ

بٔبد اٌذ١ٕ٠خ! ٚثبٌزبٌٟ ٠ُظجؼ ٌٙزٖ اٌّئعغبد ٠طبي أ٠ًؼب اٌؾ١بح اٌؼبِخ اٌزٟ ٠ئصّش ف١ٙب ِٓ خالي ِؤعغخ اٌى١

دًٚسا فٟ اٌزؤص١ش األ٠ذ٠ٌٛٛعٟ ٚاٌؼّالٟٔ 

د  ّٛ ػٍٝ األسع داخً ِغّٛػبد رُظ

ػبدح ثٕفظ اإلرغبٖ فٟ االٔزخبثبد. ٚ٘ٛ ِب 

ُّ اعزغالٌٗ ِٓ لجً اٌمٜٛ اٌغ١بع١خ فٟ  ٠ز

ارغبٖ ِظبٌؼ ع١بع١خ الزظبد٠خ رئّدٞ ػبدح 

ِٙب اٌٝ ػشة اٌذ٠ّٛلشاؽ١خ ثّفٙٛ

إٌظشٞ اٌمبئُ ػٍٝ لبْٔٛ األػذاد اٌىج١شح 

ٚخ١بساد ؽّشح ِج١ٕخ ػٍٝ ٚػٟ إٌبخت 

 .اإللزظبدٞ

ُِشىٍخ اٌذ٠ٓ  وبسي ِبسوظ ٚاٌزٞ ػبٌظ 

ٚدٚسٖ فٟ اٌغ١بعخ ػّٓ اؽبس اٌفٍغفخ 

اٌغ١بع١خ، أظٙش أْ إٌخت اٌزم١ٍذ٠خ 

ٚاٌجشعٛاص٠خ رغزخذَ اٌذ٠ٓ ٌذػُ اٌج١ٕخ 

ٚ٘زا ِب ٠ُجشّس "إٌّظٛس اٌزسائؼٟ" ٌٍذ٠ٓ ٚإٌظش٠خ اٌغ١بع١خ.  ِٓ ٘زا  اٌطجم١خ ٚخؼٛع اٌجش١ٌٚزبس٠خ.

ٕطٍك، ٠ُّىٓ اإلعزٕزبط أْ اٌزمبػظ فٟ ارخبر اٌمشاساد اإللزظبد٠خ، اٌزٟ ِٓ اٌّفشٚع أْ رُخشط ٌجٕبْ ِٓ  ُّ اٌ

ح اإللزظبد٠خ أصِزٗ اٌؾب١ٌخ، ٠ىّٓ فٟ لغُ وج١ش ِٕٗ فٟ اٌؾغبثبد اٌغ١بع١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ اٌزٟ رُغ١طش ػٍٝ اٌؾ١ب

 اٌٍجٕب١ٔخ. 

ٕٚ٘ب ٠ؾك ٌٕب أْ ٔغؤي: ٌّبرا ال ٠مَٛ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚاٌؾشوبد اٌؼّب١ٌخ فٟ ٌجٕبْ ثبؽزغبعبد وّب رٕض ػ١ٍٗ 

ُّ اػطبإ٘ب فٟ رؾب١ًٌ اٌخجشاء ِٕٙب أْ اٌشؼت  إٌظش٠خ اٌغ١بع١خ ٚاإلعزّبػ١خ ٚاٌفٍغف١خ؟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزجش٠شاد ر
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ذ، أٚ اإلسرٙبْ ٌٍمٜٛ اٌغ١بع١خ ٚاألؽضاة، أٚ اإلعزفبدح اٌّبد٠خ ِٓ ٘زٖ ٌُ ٠ظً اٌٝ ٔمطخ اٌّغبػخ ثؼ

ُّغزّغ اٌٍجٕبٟٔ اٌٝ ِغّٛػبد. ٚثبػزمبدٔب، ٚوّب طّشػ وبسي ِبسوظ،  األؽضاة، أٚ اٌجؼذ اٌذ٠ٕٟ اٌزٞ ٠مغُ اٌ

ُّغزّغ اٌٍجٕبٟٔ ؽم١مخ اٌٛالغ اٌّّش اٌزٞ ٚطً ا١ٌٗ اال ِغ اٌـ ٞ رؼّشع ٌٗ اٌز  social dumping ٌٓ ٠ؼٟ اٌ

مجٍخ ثشىً ػ١ٕف لذ ٠مٛد اٌٝ سداد فؼً ػ١ٕفخ ػٍٝ شىً ِب ؽظً فٟ  ُّ ٚاٌزٞ عزظٙش آصبسٖ فٟ اٌّشؽٍخ اٌ

 .سِٚب١ٔب فٟ رغؼ١ٕ١بد اٌمشْ اٌّبػٟ

١ٌظ ثخفٟ ػٍٝ أؽذ اْ ِب ٠ؼ١شٗ ٌجٕبْ ِٓ فغبد ػطًّ اٌؼًّ اٌغ١بعٟ اٌّمشْٚ ثبٌفؼ١ٍخ وّب ّٔظذ ػ١ٍٗ 

٘ٛ اسس ؽ٠ًٛ ٚصم١ً ؽ١ش ِٕٚز ٔشٛء اٌذٌٚخ اٌٍجٕب١ٔخ ٚؽزٝ لجً رٌه ثىض١ش، ػجش  ٔظش٠خ أفالؽْٛ. ٘زا اٌفغبد

اٌفغبد ٚال ٠ضاي ثؤٚطبي اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ ٚاإللزظبد٠خ ٚاإلعزّبػ١خ. ٠ُٚزّوشٔب أسش١ف اٌظؾف اٌٍجٕب١ٔخ ثفظبػخ 

أ٠بس ِٓ  71ٟ ٚشّٛي اٌفغبد فٟ إٌظف اٌضبٟٔ ِٓ اٌمشْ اٌّبػٟ فٟ ٌجٕبْ ؽ١ش ػٕٛٔذ عش٠ذح األٔجبء ف

ب، اٌّطٍٛة أمالة ع١بعٟ عٍّٟ إلطالػ  7711اٌؼبَ  ًِ ػٍٝ طفؾزٙب األٌٚٝ " اٌفغبد فٟ اٌجالد طبس ػب

ب فٟ أ٠بِٕب ٘زٖ ِغ وً ِب ٠ؾٍّٗ ٘زا اٌؼٕٛاْ ِٓ ِؼبٟٔ ال ٠ؼشفٙب اال ِٓ  ًّ اٌؾبي"، ٚ٘ٛ ػٕٛاْ ال ٠ضاي لبئ

 ٠ؼ١ش فٟ ٌجٕبْ.

 ؼخ اٌٍجٕب١ٔخأعزبر اإللزظبد فٟ اٌغبِ –عبعُ ػغبلخ 

 

 البروفسور - جدٌدة؟ هدنة إتفاقٌة: وإسرائٌل لبنان بٌن البحري الترسٌمدراسة قانونٌة:  -

 95/99/2222جرٌدة نداء الوطن فً  –كسم  أبو أنطونٌوس

إّن اتفاقٌة ترسٌم الحدود البحرٌة ما بٌن لبنان وإسرابٌل بوساطة أمٌركٌة وبمساعدة فرنسٌة وبرعاٌة 

ٌّة بامتٌاز ذات أبعاد اقتصادٌة. فإّن هذا االتفاق ال ٌراعً مبادئ القانون األمم المتحدة،  هً اتفاقٌة أمن

ٌّة ٌّة بالطرق السلم  .الدولً لقانون البحار، بل ٌستند إلى مبدأ حّل النزاعات الدول

 

ٌّة التً تشوب االتفاقٌة  أهّم الثؽرات القانون

 

تزامات األطراؾ ال تترّكز على المصدر القانونً نفسه. إّن الركٌزة القانونٌة لبلتفاق ضعٌفة جداً، فال

فحسب المرفق )أ( من االتفاقٌة، إّن الرسالة التً ٌلتزم لبنان بإرسالها لؤلمم المتحدة بخصوص 

اإلحداثٌات الجدٌدة، تستند إلى اتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار، فً حٌن أّن رسالة إسرابٌل لؤلمم 

ن االتفاقٌة(، ال تستند إلى أّي مصدر قانونً. وعلٌه، أرسل لبنان اإلحداثٌات المتحدة )المرفق ب م

، (MZN.161.2022.LOS وفقاً لرسالة مطابقة للمرفق أ )المرجع 27/10/2022الجدٌدة بتارٌخ 

فً حٌن أّن إسرابٌل أرسلت جدوالً ٌتضّمن فقط اإلحداثٌات الجدٌدة ومن دون أن تحظى بمرجع تدوٌن 
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 .شإون المحٌطات وقانون البحارمن قبل قسم 

 

ال ٌحّدد النص الربٌس لبلتفاقٌة صراحة المناطق البحرٌة التً ٌجري ترسٌم حدودها، فلم ٌتم ذكر 

 .المنطقة االقتصادٌة الخالصة إال ضمن المرفقٌن أ و ب، ولٌس هناك ذكر للجرؾ القاري

 

، بالرؼم من أّنها نّصت 2011ان سنة التً اعتمدها لبن 23عادت هذه االتفاقٌة واستندت إلى النقطة 

د(، فً حٌن وحسب اإلحداثٌات الجٌودٌزٌة التً  -1)القسم 23،22،21،20على أّنه تّم استبدال النقاط 

أ( بقٌت هذه النقاط على حالها. إّن ما تّم استبداله فعلٌاً، هو النقاط  -1تضّمنتها االتفاقٌة )القسم 

 .23، و22، 21ٌض عنها بالنقاط اللبنانٌة والتً استع 35، و34، 1اإلسرابٌلٌة 

 

شّكلت هذه االتفاقٌة ترسٌماً بحرٌاً مجتزأً، فؤقرب نقطة من الساحل ال تقّل عن سّتة كٌلومترات، حٌث إّن 

ٌّة للمنطقة االقتصادٌة الخالصة  .خّط الطفافات ال ٌشّكل حدوداً رسم

 

 معادلة حقل قانا مقابل حقل كارٌش؟

 

بعٌد عسكرّي حاسم فً دفع المفاوضات والوساطة األمٌركٌة باتجاه االتفاق بعد تهدٌد كان لهذه المعادلة 

أّنه لن ٌسمح إلسرابٌل باستخراج النفط والؽاز من كارٌش ما لم ٌتّم االتفاق على ترسٌم « حزب هللا»

ٌّة األمنٌة  .لبلتفاق الحدود والسماح للبنان ببدء التنقٌب. وكؤّن التصعٌد كان مطلوباً إلبراز الخلف

 

ٌعود للبنان بالكامل. فحسب اإلحداثٌات، إّن قسماً من هذا الحقل « الُمحتمل»لٌس صحٌحاً أّن حقل قانا 

ٌقع ضمن المنطقة االقتصادٌة الخالصة إلسرابٌل. وإاّل لكان اعتمد خط متعّرج لٌكون الحقل من ضمن 

 .المنطقة االقتصادٌة الخالصة اللبنانٌة

 

ٌّة -2لبنان سٌادة كاملة على المكمن المحتمل، فحسب القسم واألهّم، أّنه لٌس ل ج من االتفاق، إّن عمل

ٌتّم باتفاق الطرفٌن اللبنانً واإلسرابٌلً، على أن تكون شركة دولٌة ؼٌر « 9مشّؽل البلوك رقم »اختٌار 

على اختٌار خاضعة لعقوبات دولٌة، وأاّل تكون شركة إسرابٌلٌة أو لبنانٌة؛ على أن تنطبق هذه الشروط 

ٌّداً وال ٌتّم إال بالتوافق  .أّي شركة فً المستقبل. إّن خٌار لبنان ألّي مشّؽل محتمل فً المستقبل سٌكون مق
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، بما أّن جزءاً من حقل قانا ٌقع «9تعوٌض من مشّؽل البلوك »وحسب االتفاق، ستحصل إسرابٌل على 

لها من أي مخزونات محتملة فً الحقل ضمن منطقتها االقتصادٌة الخالصة، لقاء الحقوق العابدة 

ٌّة حّل للمسابل االقتصادٌة «. المحتمل إّن مشكلة تقاسم أرباح الموارد المحتملة، هً خلّو االتفاق من آل

المرتبطة. كذلك، ال توفر االتفاقٌة نظاماً للتعوٌض عن األحداث التشؽٌلٌة التً ٌمكن أن تإدي إلى 

 .كوارث بٌبٌة كاالنسكابات النفطٌة

 

 آثار االتفاقٌة على قبرص

 

 1. إاّل أّن النقطة رقم 23وتبّنت النقطة رقم  1حسب إحداثٌات االتفاق، تنازلت إسرابٌل عن النقطة رقم 

 2010المستبدلة، هً نقطة أساس مشتركة اتفق علٌها الجانبان القبرصً واإلسرابٌلً فً العام 

رص هذا التعدٌل؟ هل ستخطر األمم المتحدة لمنطقتٌهما االقتصادٌتٌن الخالصتٌن. فهل ستقبل قب

ً  -باإلحداثٌات الجدٌدة لمنطقتها االقتصادٌة الخالصة؟ هل ٌتطلّب هذا األمر اتفاقاً ثبلثٌاً لبنانٌاً   -قبرصٌا

إسرابٌلٌاً؟ من الظاهر أّن لبنان بموقع حرٍج فً ما خص ترسٌم الحدود البحرٌة مع قبرص، حٌث إّن 

 .ره تركٌا من ضمن قبرص التركٌةالترسٌم ٌبلػ جزءاً تعتب

 

ال ٌمكن إلزام إسرابٌل وفقاً للقانون الدولً لقانون البحار، بعكس لبنان الذي صادق على اتفاقٌة مونتٌؽو 

. هل من اتفاقٌة دولٌة ال ٌستند أطرافها إلى المرجع القانونً نفسه؟ هذا ٌعّزز نظرٌة 1995باي سنة 

ٌّة حّل النزاع عبر الوسٌط األمٌركً الصٌاؼة السٌاسٌة ؼٌر القانونٌة ال محترفة لبلتفاقٌة، إضافًة إلى أّن آل

 .التً ال تستند إلى معاٌٌر القانون الدولً، فالطابع السٌاسً األمنً ٌطؽى على الطابع القانونً لبلتفاقٌة

 

 2022العناصر األمنٌة التفاقٌة الترسٌم للعام 

 

، إال أّنه ٌشارك باجتماعات األمم المتحدة بحضور بالرؼم من عدم اعتراؾ لبنان بدولة إسرابٌل

ٌّة، آخرها مإتمر المناخ فً شرم الشٌخ  .مسإولٌن إسرابٌلٌٌن، أو خبلل مإتمرات دول

 

، قرار مجلس 1996، تفاهم نٌسان 1949ثبلث اتفاقٌات هدنة جمعت لبنان وإسرابٌل، اتفاقٌة الهدنة 
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ٌُضاؾ إلٌها اتفاقٌة الترسٌم البحري التً اقترنت المثبِّت التفاق وقؾ إطبلق  1701/2006األمن  النار. 

من اتفاقٌة فٌٌنا لقانون  2والتً تعتبر معاهدة بمفهوم المادة  27/11/2022بتوقٌع الربٌس اللبنانً فً 

 .1969المعاهدات لعام 

 

ٌّة  ٌّة أمن ٌّة هذه االتفاقٌة أّنها مكّملة ألهداؾ اتفاقٌات الهدنة، فشّكلت آل دبلوماسٌة تحت إطار  -تكمن أهم

ُر من تداعٌاته فً أروقة األمم المتحدة ٌُحذَّ  .قانونً لسحب فتٌل االشتباك الذي كان متوّقعاً، والذي كان 

 

على الوضع الراهن بالقرب من الشاطا على ما هو علٌه، بما فً »ب -1إّن إبقاء االتفاقٌة فً القسم 

د بواسطتهذلك على طول خّط الطّفافات البحرٌة الحالً وعل ، دلٌٌل على جزبٌة الترسٌم «ى النحو المحدَّ

البحري عبر إبقاء جزٍء متنازٍع علٌه. احتفظت إسرابٌل إذاً بمنطقة بحرٌة قرٌبة من الحدود البرٌة 

والدلٌل، أّن االتفاقٌة، لم «. منطقة أمنٌة»المتنازع علٌها تّم ترسٌمها بواسطة العّوامات، لتكون بمثابة 

والتً لم تستبدل. وبحسب االتفاقٌة،  33،32،31وال للنقاط اإلسرابٌلٌة  19و 18اللبنانٌة  تتطّرق للنقاط

التً تشّكل  31ٌعترؾ الطرفان بخّط إسرابٌلً أمنً قبالة مستوطنة روش هنٌكراه، ٌنطلق من النقطة 

خر طفافة، لٌنحنً كلم تقرٌباً حتى بلوغ آ 7، وٌمتّد لمسافة 1نقطة االنطبلق الشمالٌة الشرقٌة للخّط رقم 

 .23فً اتجاه خط النقطة  20عند النقطة 

 

ٌّة؟  لبنان دولة نفط

 

ل االتفاق لبنان إلى دولة نفطٌة بالرؼم من الدعاٌة السٌاسٌة؛ على لبنان أن ٌتحّول أوالً إلى دولة  ٌَُحوِّ لم 

فط قبل االنتقال إلى قانون قادرة على اتخاذ التشرٌعات المناسبة بؽٌة البدء بمرحلة استكشاؾ الؽاز والن

مرحلة االستخراج التجاري. إّن اإلجراءات تتطلّب أربع سنوات تقرٌباً للبدء باالستخراج، إذا سارت 

ًّ بسبب المحاصصة أو بسبب األطماع اإلسرابٌلٌة التً تحفّزها ثؽرات  األمور من دون تعطٌل سٌاس

 .االتفاقٌة أم بسبب تبّدل السٌاسة األمٌركٌة

 

اً. فحسب الحاالت المقارنة، ال تشّكل االتفاقٌة حبلً إّن الموضوع  ٌّ هو موضوع سٌادي أكثر منه تجار

ٌّة االستخراج بناًء على حاالت استخراج الؽاز فً  ألزمات لبنان المالٌة واالقتصادٌة ولو زادت كم

ٌُبعد حاالت مشابهة )حقل ظهر/مصر، حقبل كالٌبسو وؼبلوكس/قبرص(. إّن االتفاقٌة توّفر ستاتٌكو أ منٌاً 
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لبلهتمام « حزب هللا»نوعاً ما العقوبات األمٌركٌة وٌسّهل مساعدات المجتمع الدولً للبنان، وٌحفّز 

بالوضع السٌاسً فً الداخل بعد استراحة المحارب فً سورٌا والتطورات فً إٌران. إّن شرعنة خّط 

ٌُبقًِ ٌُتٌح لئلسرابٌلً الدخول إلى هذه المنطقة س مصٌر الحدود البّرٌة معلّقاً، وٌترك  الطّفافات والذي 

ٌُبقًِ على معادلة   .«إسرابٌل عدّو محتلّ »مقابل « الحزب تهدٌٌد إلسرابٌل»للمقاومة هامش تحّرك و

 

حتماً، الشّك بانحٌاز اإلدارة األمٌركٌة لصالح إسرابٌل، كون أمنها االقتصادي شرطاً لنمّوها االقتصادي 

، انفتحت صفحة ازدهار جدٌدة لتل 2020انفجار مرفؤ بٌروت سنة  بؽٌة االستمرار والتوّسع. جّراء

باتفاقٌة هدنة جدٌدة متطّورة تضمن  2022أبٌب عبر استنهاض مرفؤ حٌفا، تكلّلت فً تشرٌن األول 

 .المبلحة اآلمنة إلسرابٌل ولحلفابها

 

(*)  ًّ ًّ وأستاذ جامع  محاٍم دول

  

 

... خالصاث ورشت عمل  ٌتعافى مه دون حماٌت اجتماعٍتاالقتصاد ال دراسة اقتصادٌة اجتماعٌة :  -

المجلس االقتصادي واالجتماعً عه التكامل بٍه السٍاساث االجتماعٍت واالقتصادٌت وبزامج 

 11/11/2022 –جزٌدة وداء الوطه  –خالد ابو شقزا  -االصالح المىشودة 

عش٠ؼبً ػٍٝ اٌشؤْ االعزّبػٟ. اٌزذ٘ٛس ٌؾىِٛخ اٌشئ١ظ ٔغ١ت ١ِمبرٟ ” خطخ اٌزؼبفٟ اإللزظبدٞ“ِّشد 

طفؾخ.  23اٌشبًِ ٌألؽٛاي اٌّؼ١ش١خ ألوضش٠خ اٌششائؼ ٌُ ٠غزؤً٘ أوضش ِٓ طفؾز١ٓ فٟ اٌخطخ اٌٛالؼخ فٟ 

١ٌظ فٟ األِش عًٙ ٌٍٛالغ، أّب ٚػٟ وبًِ ٌزغخ١ف اٌّشىٍخ ٚؽظش٘ب ثفئبد ل١ٍٍخ، ٌّؼبٌغزٙب ِغزمجالً 

رذ اٌخطخ فبػؾخ اعزّبػ١بً، ثؼذِب ُػشثذ الزظبد٠بً ِٓ ث١ذ أث١ٙب. ٌُٚ اٌّغبػذاد اٌخف١فخ. فؤ” ِغّىٕبد”ثـ

٠زغشأ ٚاػؼٛ٘ب ٌغب٠خ اٌٍؾظخ ػٍٝ رؾذ٠ذ ِٛػذ ٌّٕبلشزٙب فٟ ِغٍظ إٌٛاة، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ الشاس٘ب فٟ أ٠بس 

 .، ٚرؼذ٠ٍٙب ِشح عذ٠ذح فٟ أٚائً أ٠ٍٛي اٌفبئذ3233

اٌٛسشخ “ؾخ ٚاٌزؼ٠ٛؼبد إٌبلظخ، ارفك اٌّغزّؼْٛ فٟ ػ١ذاً ػٓ أسلبَ اٌفغٛح اٌغبؽمخ، ٚا١ٌٍٍشح اٌفبػ

، اٌزٟ ُػمذد فٟ ”اٌزشبسو١خ ػٓ اٌزىبًِ ث١ٓ اٌغ١بعبد االعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ ٚثشاِظ االطالػ إٌّشٛدح

، ثذػٛح ِٓ شجىخ إٌّظّبد اٌؼشث١خ غ١ش اٌؾى١ِٛخ ٌٍز١ّٕخ، ػٍٝ ”اٌّغٍظ االلزظبدٞ ٚاالعزّبػٟ ٚاٌج١ئٟ“

خطخ اٌؾىِٛخ ال رؼجش ػٓ ع١بعخ ”ٞ خطخ ال رٌٟٛ اٌجؼذ االعزّبػٟ األ١ّ٘خ اٌّطٍٛثخ. فـاعزؾبٌخ ٔغبػ أ

، ثؾغت اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ٌٍشجىخ ص٠بد ”اعزّبػ١خ ثمذس ِب ٟ٘ ِغّٛػخ ِٓ اٌزذاث١ش اٌغش٠ؼخ إٌّٛٞ ارخبر٘ب

أ، ٚٚعٛد خطخ رٌه ػٍٝ اٌشغُ ِٓ االٔفبق االعزّبػٟ اٌشعّٟ اٌىج١ش ٔغج١بً أّب اٌّغزض“ػجذ اٌظّذ، 

ٚاػؾخ ٠زُ رذاٌٚٙب ِٓ اٌّجبدساد اٌّغزّؼ١خ ٚثذػُ ِٓ إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ، رؼزّذ ِمبسثخ ِخزٍفخ ٔٛػ١بً فٟ 

اؽبس ِؼبٌغخ اٌزؾذ٠بد االعزّبػ١خ. ِب ٠ؾزُ اٌؾبعخ اٌٝ اػزّبد االعزشار١غ١خ اٌٛؽ١ٕخ اٌزٟ رٕطٍك ِٓ اٌّمبسثخ 
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ِؾبٚس أعبع١خ ٟ٘: االعزغبثخ اٌغش٠ؼخ ٌالؽز١بعبد  2زٟ رؼبٌظ اٌؾمٛل١خ، اٞ اٌؾك ثبٌؾّب٠خ االعزّبػ١خ. ٚاٌ

 .اٌّزضا٠ذح. اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ. رؤ١ِٓ اٌؼذاٌخ فٟ اٌفشص

   

 افمبس شبًِ

  

ٍِفبد “ِشىٍخ اٌغ١بعخ االعزّبػ١خ فٟ خطخ اٌزؼبفٟ اٌؾى١ِٛخ فٟ ٔغخزٙب األخ١شح، اٌّذسعخ رؾذ ػٕٛاْ 

، أٔٙب رؼبٌظ األصِخ 3233أ٠ٍٛي  3ربس٠خ ” طالػ اٌّبٌٟ ٚااللزظبدٞاٌؾىِٛخ اٌٍجٕب١ٔخ فٟ ع١بعبد اال

، ثؾغت اٌخج١ش ”االعزّبػ١خ ِٓ صا٠ٚخ اٌفمش. ٚ٘زا ِب ال ٠ٕطجك ا١ٌَٛ ػٍٝ اٌٛالغ ٌُٚ ٠ىٓ ٠ٕطجك فٟ اٌغبثك

اد عٕٛ 2فٟ اٌّئخ. ٚثؼذ  23رمذس ثـ  8332ٔغجخ اٌفمش فٟ ٌجٕبْ وبٔذ فٟ اٌؼبَ ”فٟ اٌز١ّٕخ أد٠ت ٔؼّٗ. فـ

ٌُ ٠ؼذ ٠غٛص اٌؾذ٠ش ػٓ فئخ فم١شح رؾزبط اٌٝ اٌّغبػذح أّب ػٓ رذ٘ٛس  3283ػٍٝ أفغبس األصِخ فٟ اٌؼبَ 

 .‖فٟ االؽٛاي اٌّؼ١ش١خ ٌٍّٛاؽ١ٕٓ اٌٍجٕب١١ٔٓ ٚافمبس شبًِ

  

دٚالس أ١ِشوٟ اسرفؼذ ِٓ  ٠022ظٙش ثؾغت األسلبَ ثٛػٛػ أْ ٔغجخ األعش اٌزٟ رزمبػٝ دخالً ٠مً ػٓ 

فٟ اٌّئخ  2. ٠ٚج١ٓ اٌغذٚي اٌّشفك أدٔبٖ أْ 3233فٟ اٌّئخ فٟ اٌؼبَ  28اٌٝ  3283ئخ فٟ اٌؼبَ فٟ اٌّ 82

 (8دٚالس. )سعُ سلُ  022فمؾ ِٓ اٌؼبئالد ٠ض٠ذ دخٍٙب اٌشٙشٞ ػٓ 

  

 ػّبٌخ غ١ش ٔظب١ِخ %62

  

اٌٝ االؽظبء  اعزٕبداً  3283ثبٌّمبسٔخ ِغ اٌؼبَ  3233ِٓ اٌّئششاد اٌخط١شح اٌزٟ عغٍٙب ٌجٕبْ فٟ اٌؼبَ 

 :اٌّشوضٞ، ٟ٘

  

١ٕٓ طؾ١بً ِٓ  – ِّ  .فٟ اٌّئخ 83فٟ اٌّئخ اٌٝ  33أخفبع ٔغجخ اٌغىبْ اٌّئ

  

 .(فٟ اٌّئخ )ؽجمبد ٚعطٝ 88فٟ اٌّئخ اٌٝ  33رشاعغ ٔغجخ اٌزؤ١ِٓ اٌظؾٟ اٌخبص ِٓ  –

  

 .فٟ اٌّئخ 82فٟ اٌّئخ اٌٝ  83رشاعغ ِؼذي إٌشبؽ االلزظبدٞ ِٓ  –
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فٟ اٌّئخ )ثؾغت اٌزشػ١ف اٌؼ١ك( ٚاسرفبع اٌجطبٌخ  22فٟ اٌّئخ اٌٝ  88.8اٌجطبٌخ ِٓ  اسرفبع ِؼذي –

 .فٟ اٌّئخ 08فٟ اٌّئخ اٌٝ  33اٌغضئ١خ فٟ أٚعبؽ اٌشجبة ِٓ 

  

فٟ اٌّئخ، ٚرشاعغ ٔغجخ  03فٟ اٌّئخ ِٓ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ اٌٝ  33اسرفبع ٔغجخ اٌؼًّ غ١ش إٌظبِٟ ِٓ  –

 .فٟ اٌّئخ 23فٟ اٌّئخ اٌٝ  83بع إٌظبِٟ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ إٌظب١١ِٓ فٟ اٌمط

  

 .فٟ اٌّئخ 88فٟ اٌّئخ اٌٝ  3اسرفبع ٔغجخ االػزّبد ػٍٝ اٌّغبػذاد اٌؾى١ِٛخ ِٓ  –

  

 .فٟ اٌّئخ 83فٟ اٌّئخ اٌٝ  82اسرفبع ٔغجخ األعش اٌزٟ رزٍمٝ رؾ٠ٛالد ِٓ أفشاد٘ب اٌّغبفش٠ٓ ِٓ  –

  

 اٌّؼبٌغبد اإلعزّبػ١خ أٚالً 

  

ػ١ٍّخ افمبس شبًِ، ِمبثً ٚعٛد لٍخ ل١ٍٍخ ٌُ رغزطغ اٌّؾبفظخ “اٌّئششاد اٌغٍج١خ رؼزجش ثؾغت ٔؼّٗ وً ٘زٖ 

ٌٚٙزا االِش رجؼبد ِؼبوغخ رّبِبً ٌٍزشو١ض ”. ػٍٝ ٚػؼٙب اٌغبثك فؾغت، أّب اعزفبدد ٚصادد صشٚارٙب

فٟ اٌّئخ  81فؾخ فمش ٔؾٛ االؽبدٞ اٌغبٔت فٟ اٌّؼبٌغبد اٌزٞ ٠شرىض ػٍٝ ع١بعبد اٌؾّب٠خ االعزّبػ١خ ِٚىب

ػشٚسح اػبدح االػزجبس ٌٍّىْٛ االعزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌغ١بعبد االعزّبػ١خ “ِٓ اٌغىبْ. ِٓ ٕ٘ب ٠شٜ ٔؼّٗ 

ثّؼٕب٘ب اٌؼبَ، ٚفٟ ط١ّّٙب اٌؾّب٠خ االعزّبػ١خ. ٚػٍٝ اٌّؼبٌغبد أْ رجذأ ثبٌجؼذ االعزّبػٟ، ِٚٓ ثؼذٖ 

اٌطج١ؼٟ اٌزٞ ٠غت أْ رىزت ػٍٝ أعبعٗ خطخ اٌزؼبفٟ، ٚ٘ٛ االلزظبدٞ ِٚٓ صُ اٌغ١بعٟ. ٚ٘زا ٘ٛ اٌّغبس 

اٌّغبس إٌّغغُ ِغ رٛل١غ ٌجٕبْ ػٍٝ أ٘ذاف االٌف١خ ٌٍز١ّٕخ اٌّغزذاِخ، اٌزٟ رشوض ػٍٝ رؾم١ك اٌز١ّٕخ ثّفِٙٛٙب 

 .االلزظبدٞ ٚاالعزّبػٟ اٌشبًِ

  

جىخ األِبْ االعزّبػٟ ِششٚع ش“أٞ  ESSN فٟ اٌٛلذ اٌزٞ رشوض ف١ٗ خطخ اٌزؼبفٟ ٌٍذٌٚخ ػٍٝ ثشٔبِظ

١ٍِْٛ دٚالس، فبْ اٌجذ٠ً ثشأٞ ٔؼّخ ٠زّضً فٟ االٔزمبي اٌٝ ّٔٛرط  380أٌف ػبئٍخ ثىٍفخ  881اٌّخظض ٌـ 

 ٚا١ٔٛ١ٌغف ILO ثذ٠ً شبًِ ٠ّىٓ رٕف١زٖ فٟ ٌجٕبْ. ٚلذ عشٜ ٚػؼٗ ثبٌزؼبْٚ ث١ٓ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ

UNICEF. ( ُ٘زا ثبالػبفخ اٌٝ أٗ ال ِؼ3ٕسعُ سل ) ألٞ اعشاء اعزّبػٟ ِب ٌُ ٠غَش ػجؾ اال١ٙٔبس ٝ

إٌمذٞ ٚرذ٘ٛس عؼش اٌظشف ِغ اٌمذسح ػٍٝ رؤ١ِٓ اٌخذِبد اٌؼبِخ ٌٍّٛاؽ١ٕٓ ٚفٟ ِمذِٙب اٌىٙشثبء ٚإٌمً 

 .اٌؼبَ
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 اٌخطخ ٚاٌؼشائت

  

ػشة اٌّؼّْٛ االعزّبػٟ ٠ظٙش ثٛػٛػ فٟ اٌغ١بعخ اٌؼش٠ج١خ إٌّٛٞ ارجبػٙب. ؽ١ش عزشرفغ اٌؼشائت 

أػؼبف  8، ثّبٌّمبسٔخ ِغ ص٠بدح ثؤلً ِٓ 3230ٚ 3238ش اٌّجبششح ثّمذاس رغؼخ أػؼبف ث١ٓ اٌؼب١ِٓ غ١

 .(2ٌٍؼشائت اٌّجبششح ٌٍفزشح ٔفغٙب )سعُ سلُ 

  

فٟ اٌّئخ عزجمٝ  83اٌٝ  88فٟ اٌٛلذ اٌزٞ ع١ُؼًّ ف١ٗ ػٍٝ ص٠بدح ٔغجخ اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ِٓ 

ٟ اٌّئخ. ٚ٘زا ِب ٠ّضً أؾ١بصاً الزظبد٠بً ثؾغت ٔؼّخ. الْ ٘ذفُٙ ١ٌظ ص٠بدح ف 81ػش٠جخ اٌششوبد ػٕذ ؽذٚد 

 .‖سفب١٘خ اٌّٛاؽ١ٕٓ، أّب ِشاػبح ثؼغ اٌّظبٌؼ اٌخبطخ

  

 خطخ ِفىىخ

  

اٌٍمبء اٌؾٛاسٞ اٌزشبسوٟ ػُ ِغّٛػخ ِٓ اٌخجشاء ٚٚاػؼٟ اٌغ١بعبد، وبْ لذ افززؾٗ سئ١ظ اٌّغٍظ شبسي 

ٍظ اٌخطخ ِٓ دْٚ اٌّشبسوخ ثٛػؼٙب. ِغ اٌؼٍُ أْ اعزطالع سأٞ اٌّغٍظ ػشث١ذ ثبػالٔٗ ػٓ رجٍغ اٌّغ

أطجؼ اٌضا١ِبً ثىً ِب ٠زؼٍك ثبٌخطؾ ٚاٌشإٜ راد اٌطبثغ االلزظبدٞ ٚاالعزّبػٟ ٚاٌج١ئٟ. أِب فٟ ِب ٠زؼٍك 

 ثبٌخطخ فٟٙ ألشة ٌٍّفب١ُ٘ ِٕٙب اٌٝ خطخ ِزىبٍِخ. ٚاٌالفذ فٟ سأٞ ػشث١ذ أْ أسلبَ اٌخطخ ٟ٘ ػجبسح ػٓ

اعمبؽبد رطشػ أعئٍخ أوضش ِّب رمذَ أعٛثخ ٚرؾذ٠ذاً فٟ اٌشك اٌّبٌٟ ٚإٌمذٞ. ٟٚ٘ اػغض ػٓ اػبدح رفؼ١ً 

االلزظبد ٚاؽالق ػغٍزٟ إٌّٛ ٚاٌز١ّٕخ، خظٛطب ِغ ػذَ أخز٘ب ثبالػزجبس اٌزغ١شاد اٌّغزّؼ١خ اٌزٟ ؽظٍذ 

خ ِٕجضمخ ِٓ اٌمبػذح اٌزٟ رؼُ وً ِغ ثذء األصِخ. ٚػ١ٍٗ ػٍٝ اٌخطخ أْ رىْٛ أوضش شّٛالً ٚأوضش رشبسو١

 .أطؾبة اٌّظٍؾخ

  

ال شج١ٗ إلّ٘بي اٌؾىِٛخ فٟ خطخ اٌزؼبفٟ ٚع١بعبد ِؼبٌغخ اٌفمش اال دفٓ إٌؼبِخ سأعٙب فٟ اٌشِبي. ٚوّب ٌٓ 

رخزفٟ إٌؼبِخ، عزجمٝ اٌّشبوً االعزّبػ١خ ٚفٟ ِمذِٙب اٌفمش ػٍخ اٌّغزّغ ٚعججبً ٌؼذَ اصد٘بسٖ ٚ رؼبف١ٗ ِّٙب 

 .االسلبَ ٚاٌّئششاد االلزظبد٠خ ثبال٠غبث١خ ص٠ٕذ

 

طة اصدقاء كمال جنبالط تتذكر فراج الثامنة عشرة: رابابو فً ذكرى رحٌل الدكتور عفٌف  -

 ه، وتشارك زوجته الصدٌقة د. عاٌدة خداج ابو فراج وتنشر لها هذه الدراسة عنهعطاءات
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 في ذكرى رحيؿ الدكتور عفيؼ ابي فراج الثامنة عشرة 

رابطة اصدقاء كماؿ جنبالط تثّمف عاليًا مساىمتو الرصينة في االضاءة عمى فكر كماؿ جنبالط مف خالؿ ما 
 كتبو عنو:

 "كماؿ جنبالط: المثالي الواقعي"

 "حواراتو بيف جدلية ىيغؿ وجدلية كماؿ جنبالط "

 وترجماتو

 "ثورة في عالـ االنساف" الى المغة االنجميزية

 تاب "ربع قرف مف النضاؿ" الى المغة االنجميزية""مقدمة كماؿ جنبالط لك

وتشارؾ زوجتو الصديقة الدكتورة عايدة خداج ابي فراج في ىذه الذكرى ، وتنشر في مجمتيا "فرح" ىذه 
 الدراسة التي اعدتيا عف عطاءاتو الغزيرة والقّيمة.

 

 فرّاج  ابي عفيف

(2431 – 1003) 
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 النيضوي التنويري

 في ذكراه

 الثامنة عشر

 عائدة خّداج أبي فرّاج

الكاتب قد مات،  ىل تبحث عن الكاتب؟ ألم تسمع أنيتساءؿ الفيمسوؼ األلماني فردريؾ نيتشو ويقوؿ:   
 وأن المكتوب ىو الحّي الباقي الذي يحفر عميقًا في الوعي؟

في الروح لتتجسد  أن الكاتب لم يمت، بل ىو حّي في المكتوب، يخمع جسده فتنطمقأما نحف فنجيب: 
 الكممات، تحيييا وتحيا فييا.

وىذا ىو حاؿ المفكر، والكاتب، والباحث، والناقد، واألستاذ األكاديمي عفيؼ فّراج، فجمر فكره ما زاؿ يتوقد   
 ويتوىج كأف الزمف لـ يمّر عميو الزماف، وكأف الفارس لـ يترجؿ أو ُيبرح المكاف.

التي تكتب صاحبيا  وليا، وأن األفعال العظيمة ىيأن الحياة بعمقيا وليس بطكاف عفيؼ يردد دومًا   
نيي الكالـ، كاف ، كأنو كاف يعمـ أف قممو سيستريح قسرًا، وأنو سيرحؿ قبؿ أف يُ وترّسخو في الذاكرة والوجدان

في سباؽ مع الزمف، منيمكًا في العطاء، يحاوؿ أف يفرغ ما تراكـ مف ثقافة ومعرفة عمى امتداد سنوات 
عمـ أف الكاتب سيصبح مكتوبًا، وأف قممو الذي أتقف رصؼ الكممات سيجؼ مداده، وأف فكره العمر، لـ يكف ي

النّير المستنير سيغّض الطرؼ عف مجريات الثقافة، وأف القدر كاف لو بالمرصاد، وأف مرضًا خبيثًا كاف 
 يتسمؿ الى الرأس في غفمة عّنا وعنو ليسرؽ أغمى ما لديو.

 
 لمحرّية عفيف فرّاج المثّقف العاشق 

الكتابة بالنسبة اليو  كان جزءًا من جيش التمرد الكبير... شّكمتلـ يطمب عفيؼ يومًا منصبًا أو مكسبًا، 
عاشقًا لمحرّية، طميؽ  كافعمى أعتاب.  فعل التزام.. ظّل أمينًا لدوره كمثقف... لم يمارس سمطة ولم يقف

ذا ما تعارضت حريتو مع إيديولوجيات األحزا ب ومجالس القبائؿ، كاف يدير الظير ليا ويخرج الجناحيف، وا 
مف شرنقتيا الى األفؽ الوسيع، مرددًا قواًل لجمجامش: دع عينّي تصافحاف الشمس، منبع الحرّية، تتابع بحثيا 
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ة وكؿ ة والفردانيّ الحقيقة وعف سّر الوجود. ومف يسعى الى الحقيقة، يترّفع عف المادّية، والشيئيّ  –عف النور 
عصب. لذلؾ فتح عفيؼ نوافذ العقؿ عمى كؿ المذاىب الفكرّية والعقائدّية، فكاف محاورًا منفتحًا يتمتع أنواع الت

 بحّس نقدي موضوعي، وىو اليساري النيج والتفكير.
كاف عفيؼ التمميذ واألستاذ والكاتب ينتمي الى الوطف بكؿ أطيافو ومناطقو، فمـ تحّده الجغرافيا، ولـ تكّبمو   

آثر الصمت فترة االقتتاؿ الطائفي والشرذمة ومحاوالت ففحافظ عمى موضوعيتو ونقائو الفكري  الّطائفّية،
لن أكتب لنصف الوطن، لن أكتب لغرب بيروت أو شرقيا، سأنتظر التقسيـ. وكاف يردد عمى مسمعي: 

لحّرة والرأي لذلؾ لـ يجمع عفيؼ الى الكتابة ذلؾ الطقس التنظيمي الذي يقّيد الكممة ا وأكتب لكل الوطن.
المستقؿ، فمـ يمتـز عفيؼ باألحزاب، عمى يساريتيا وعممانيتيا ااّل ألشير معدودة، ليحّمؽ طميقًا، يطارد الكممة 

 الحؽ حيثما كانت. 
كاف عفيؼ، كأستاذ في التعميـ الثانوي الرسمي يتنّقؿ بيف ثانويات بعقميف واألشرفّية وعمر فروخ، يغرس   

عرفة وحب الحرّية والديمقراطية والمساواة. وعفيؼ الحائز عمى دكتوراه دولي في األدب عقوؿ تالميذه ببذار الم
المقارف وعمـ الثقافات، تابع مسيرتو ورسالتو التربوّية أستاذًا لمادة دراسات حضارية، ومجتمع وفكر، واألدب 

 –ة جمة، متنّقاًل بيف الجامعة المبنانيّ ة، والحضارة العربّية االسالمّية والتر اإلنجميزي والعالمي، والعموـ اإلنسانيّ 
ة في صيدا ة األميركيّ الفرع األوؿ، جامعة الوطف الجامعة ألبنائو، وجامعة البممند شمااًل، والجامعة المبنانيّ 

 ة ساحاًل، أي عمى اتساع خارطة الوطف.الكندّية شوفًا، والجامعة اإلسالميّ  –جنوبًا، وجامعة الحريري 
رئيسًا لمكتب العالقات الخارجّية ومركز البحوث مف قبؿ رئاسة الجامعة  1992وعّيف عفيؼ منذ العاـ  

وألربع دورات متتالية عضوًا إدارّيًا  1976. وانُتخب منذ العاـ 2003المبنانّية الى أف أقعده المرض في العاـ 
في العديد مف المؤتمرات داخؿ لبناف وخارجو. وختـ ة، وشارؾ في اتحاد الكتّاب المبنانييف ورئيسًا لمجنة الثقافيّ 

الفرع األوؿ حتى أدركتو المنوف قبؿ عاميف مف سف التقاعد سنة  –ة مديرًا لكمّية التربّية مسيرتو التربويّ 
2004. 
 عفيف فرّاج المفّكر والباحث: ثورّية تتنافى والعصبّيات الوثنّية 

فكاف وترًا مشدودًا عنيؼ اإليقاع، تتمازج فيو شراسة الرفض أّما عفيؼ فّراج المفكر والكاتب والباحث، 
ات اليّدامة. لقد ة الفكرّية والعصبيّ وشراسة الحوار. رفد الثقافة الوطنّية بدـ جديد وثورّية دائمة تتنافى والوثنيّ 
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لشمس ر، فأقاـ في بيت الفكر المنفتحة نوافذه عمى اتسؤ مؾ، وعاؼ السمطة كي ال يُ متعاؼ التممؾ كي ال ي
 بأفكاره اليسارّية التقدمّية في وجو مف يحاوؿ تكميـ كممتو. يجاىروالريح، 

كاف يقرأ بشغؼ كأف متع الدنيا كميا انحسرت في كتاب، يبحث عف فكرة جديدة في ثنايا المعرفة يغني بيا   
والتربّية، والنقد األدبي، الثقافة. كتب في التاريخ، والفكر، والثقافة، والحضارة، والفمسفة، والديف، وعمـ النفس، 

والقضايا السياسّية الوطنّية والقومّية واألممّية الكبرى بأفكار بكر ىي ثمرة اختمار طويؿ مف القراءات، 
 .ؼوالتأمؿ، والمعاناة، واالستشرا

 ينتمي عفيؼ فّراج الى جيؿ المثقفيف الذيف عاشوا انتصارات الثورات التقدمّية الكبرى وشيدوا انكساراتيا  
دوية، وواكب نشوء األحزاب العممانّية الوطنّية والعربّية. وىو مف جيؿ أدماه جرح فمسطيف النازؼ والسخيف مال

المخزية، فعاش األمؿ وذاؽ مرارة اإلحباط وعمقـ  1967حتى الساعة، وعاش تداعيات ىزيمة حزيراف 
 التخاذؿ العربي في آف.

عفيؼ طريقو ككاتب ومثقؼ يساري عمماني، نيضوي  في ىذا اإلطار التاريخي والسياسي العاـ، شؽّ  
رًا مف أي سمطة تحاوؿ عقؿ عقمو. فاعتمى مختمؼ رّ ات الى واحة الفكر متحوتنويري، فخرج مف آتوف العصبيّ 

مجّمة المنابر الثقافّية محاضرًا، وتصّدرت مقاالتو وأبحاثو الصحؼ والمجالت كاتبًا. بدأ كتاباتو األولى في 
ـّ انالطريق ـّ في مجمة الحرّيةتقؿ الى اليسار الجديد ليكتب في ، ث ، ومجمة البالغ، مجمة دراسات عربّية، ث

ممحق النيار ، وتصّدرت كتاباتو غالؼ ومجمة األسبوع العربي، ومجمة الفكر التقّدمي، ومجمة اآلداب
ة األنباء وجريدة جريد، وكتب الكثير مف المقاالت في جريدة السفير، وواكب نشوء ومسيرة العربي والدولي

 . الحياة
وتنوعو. وقد شّكمت كتبو األربعة عشر  غزارتوليس مف السيؿ اإلحاطة بفكر عفيؼ فّراج في مساحة ضّيقة ل

 ة وازنة في الثقافة العربّية، صدر لو منيا ستة قبؿ رحيمو، وثمانية بعد غيابو.محطات فكريّ 
 دراسات يسارّية في الفكر اليميني 

( باكورة كتبو التي موضعت عفيؼ 1970)دار الطميعة،  يسارّية في الفكر اليمينيدراسات شّكؿ كتاب 
دىا عمى المتركد مف األفكار والممارسات. كواحد مف جيؿ األنتمجنسيا اليسارّية بكؿ نقمتيا وطموحاتيا، وتمرّ 

الرأسمالي  ة الطامحة الى التغيير وموضعيا بيف االنحطاطورّكز فيو عمى الحركات الطالبّية العالميّ 
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واالنحراؼ الشيوعي، وعمى تداعيات ىزيمة الخامس مف حزيراف التي كشفت ىشاشة األنظمة العربّية 
 وركاكتيا، وعمى التشّوه البيروقراطي واالقتصادي لالشتراكية السوفياتية متنبئًا بانييارىا وسقوطيا.

، ما الماركسّية بفكر عتيق يتجاوز األستاذ جنبالط مثالي جديدوقد تضمف الكتاب دراسة مطولة بعنواف   
يا عّمي، نحن بدنا شباب يفكروا ويكتبوا، استفّز بعض الشباب الذيف قصدوا المعمـ يشتكوف عفيؼ، فأجابيـ: 

 ىذه كانت ديمقراطية كماؿ جنبالط الذي آمف بالنخبوية الفكرّية. حّمو عّنو خميو يكتب متل ما بدو.
ة األبحاث العربية )مؤسسّ  الحرّية في أدب المرأةتب، فجاء كتابو الثاني وبقي ىاجس الحرّية يطارد عفيؼ الكا

(، ليشّكؿ ظاىرة ثقافية عمى مستوى العالـ العربي، وعماًل رائدًا في بابو، تناولتو األقالـ 1985 3وط  1975
ـو المرأة لحريتيا في عدد مف البمداف العربّية وأقيمت حولو الندوات. تناوؿ الكتاب اإلنتاج األدبي النسوي ومفي

كجزء مف اىتماـ عفيؼ باإلنساف المسَتَمب اإلرادة والحقوؽ، متصّديًا لممفكريف الذيف وصفيـ بالجالديف الذيف 
حكموا عمى المرأة بالقصر العقمي الذي يتطمب وصاية ذكرّية راشدة. وقد تضمف الكتاب دراسات نقدية لنتاج 

تدئات المواتي شّكمف ظاىرة ثقافية نمت مع انتشار الفكر اليساري في روائيات رائدات، ولعدد مف الروائيات المب
 ات يعانين فيان البطالت النسائيّ لبناف والعالـ العربي في أواخر الستينيات. ويخمص عفيؼ الى القوؿ: 

انعكس سمبًا عمى فيمين ما ة واالجتماعّية والفكرّية، غالبيتين العظمى ضمورًا في ىمومين اإلنسانيّ 
في  ة، وتيفّ لقد حّمقت معظـ بطالت الروائيات بأجنحة شمعّية طرّية، أذابتيا شمس الحرّية الحقيقيّ ّية. لمحر 

، مع استثناءات قميمة في  البحث عف الخالص في المكاف الخطأ، وىربف مف الرجؿ وعدف اليو كقدر محتـو
 ىذا المضمار.

 اشتراكّية كمال جنبالط األكثر انسانّية 
، واغتيؿ كماؿ جنبالط واغتيؿ معو حمـ الشباب اليساري 1977آذار مف العاـ  16الكبرى في وحّمت الكارثة 

بالتغيير، وكذلؾ البرنامج المرحمي لمحركة الوطنّية الذي أرىب الزعامات العشائرّية والطائفّية واالقطاعّية في 
ة واألوليغارشّية والعسكرّية، ليتاريّ الداخؿ، وشّكؿ خطرًا داىمًا، في حاؿ تحققو، عمى األنظمة العربّية التوتا

فكاف ما كاف. شعر عفيؼ بفداحة الخسارة، وشّكؿ اغتيالو المدوي حافزًا لو كي يقرأ فكر كماؿ جنبالط 
ويتعمؽ في أبعاده الفمسفّية واالنسانّية، ويكتشؼ سّر ىذا القائد الذي مأل الدنيا وشغؿ الناس، فصدر كتابو 

في طبعتيف متتاليتيف، ثـّ عف الدار التقدمّية مف  1977 –)دار ابف خمدوف  عيكمال جنبالط: المثالي الواق
ة كماؿ جنبالط ىي ضمف مجموعة كماؿ جنبالط الكاممة(، الذي يخمص فيو الى قناعة مفادىا أف اشتراكيّ 
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كماؿ جنبالط  ة السائدة التي شوىتيا البيروقراطّية. ويتناوؿ الكتاب فكرة مف األنماط االشتراكيّ األكثر إنسانيّ 
 –المتمفصؿ عمى المعرفي والعرفاني والفمسفي. فغاص الكاتب الى عميؽ فكر المعمـ متابعًا جدلّية المثالي 

الواقعي المتجذرة في فمسفات الشرؽ القديـ، ورؤيا أفالطوف المثالّية، وفمسفة فيتاغوراس وطاليس وىيرقميطس، 
ىيغؿ وصوفيتو العقمّية والجدلّية. كاف ىـ كماؿ جنبالط وشاغمو  وفكرة التوحيد الفاطمّية االسماعيمّية، وفمسفة

جدلّية واالرتقاء بالواقع الى مصاؼ المثاؿ عمى قاعدة الجدلّية األساس الواقع، ىو متابعة تجمي الفكر في 
 الخير والشر، والنور والظممة.

قة فكره بالماركسّية، ومحاولتو فرض وأقاـ الكاتب حوارًا بيف جدلّية ىيغؿ وجدلّية كماؿ جنبالط، وعرض لعال  
المواطن الحّر، الفكرة األخالقّية عمى التاريخ. وتناوؿ رؤياه الحضارّية القائمة عمى إيجاد بديؿ حضاري لخمؽ 

ًا حتى الجشع، ًا ومعرفيّ االشتراكي القانع ماديًا حتى التقشف، والمتطمب عمميّ  واالنسان ،والشعب السعيد
ويخمص عفيؼ الى القوؿ: أّف الغاية والحتمّية لدى جنبالط، ىي ىيغمّية  ي الكوكبة.الى الجمعنة ف والساعي

 يسارّية، ترى في االشتراكّية طريقًا حتميًا ليذه الغاية.
ثورة في ، استحضر عفيؼ مجددًا انساف جنبالط الذي حاوؿ خمقو عمى مثالو، فترجـ كتابو 1990وفي العاـ 

ربع قرن من (، وترجـ كذلؾ مقدمة جنبالط لكتاب 1990 –لدار التقدمّية الى اإلنجميزية )ا عالم االنسان
 ، ولكنو لـ ينشر حتى الساعة.النضال

 
 التوحيد في مرايا أخناتون وىرمس اليرامسة 

(، وكاف لو 2000)دار إشارات  دراسات في التوحيدشارؾ عفيؼ في اصدار كتاب  2000في العاـ 
، قّمب االشراقي من ىرمس الى أفالطون والمسار، ة قائدىا أخناتونثقافيّ التوحيد ثورة دراستاف وازنتاف حوؿ 

ة، وما فييما عفيؼ صفحات التاريخ القديـ، مسّمطًا الضوء عمى التوحيد الفمسفي الذي سبؽ األدياف االبراىيميّ 
األولى في التاريخ ة زاؿ قائمًا كتيار فمسفي توحيدي حتى يومنا الحاضر. تناوؿ عفيؼ الثورة التوحيدّية الثقافيّ 

أخناتوف الذي أبطؿ أسطورة اآللية المتحجرة، المستبدة، والمتحّكمة  –عمى يد الفرعوف أمنحوتب الرابع 
الحقيقة  -، ىو نور الشمس دين المحبة إلو رؤوف، رّب الرحمة وينبوعلو أخناتوف ىو ا  بمصائر البشر و 

 ا.الذي يوّحد بيف الجميع ويساوي بيف مخموقات اهلل برمتي
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ـّ يستحضر عفيؼ ىرمس اليرامسة واضع شرعة العرفاف، رّب الكممة البدء، ومخترع المغات، ومبدع الكتابة،  ث
وأوؿ مف أّسس فمسفة دينّية، أخذ بيا كؿ مف الفالسفة اليونانييف: أورفيوس، وفيتاغوراس، وأفالطوف، وسقراط، 

 وطاليس وىيرقميطس.
  بالييودّية بين ثقافة الشرق وسياسة الغر 

أما الكتاب الذي فتح الباب عمى مصراعيو ليكّرس عفيؼ فّراج كمفكر عمى مستوى العالـ العربي، والذي 
مف حيث الموضوع ومنيجيتو العممّية، وكاف األكثر  2003احتؿ مرتبة أفضؿ كتاب في العالـ العربي لمعاـ 

لييودّية بين حضانة الشرق كتاب امبيعًا في معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب في نفس العاـ، ىو 
(. وقد عرض فيو الكاتب المكّونات الشخصّية 2002–-)دار اآلداب  الغرب السياسّية ة وحضانةالثقافيّ 

ة التي تخضع المبادئ والقيـ لممصمحة المادّية الشخصّية، وتجعؿ الماؿ ليس فقط سمعة السمع، إنما ييوديّ لم
ياء والبشر المشيؤوف. ويبحث فيو الكاتب في أسباب بقاء الييودي قيمة مطمقة ومعيارًا شموليًا تقاس بو األش

الفمسطيني في أرضو في الشرؽ. في الغرب  بعداّ ستستبعدًا في الغرب، ليتحوؿ الى غربي كولونيالي مُ شرقيًا مُ 
و الييودي فرضًا حيث تنامت الروح الييودي الديني القومي في المعازؿ، فأصبحت األرض ىي تُفرض الغي

، أرض أرض الميعاداإللو العبري، فوضعوا نصب أعينيـ  –دوس الموعود الذي وعدىـ بو الرّب الفر 
 فمسطيف التي حّولوىا اؿ غيتو حشروا فيو الفمسطينييف أصحاب األرض األصمييف.

ان الغرب األوروبي، وعمى اختالف أنظمتو القيصرية والرأسمالية والفاشية، ساق الييود الى فمسطين، 
وأفرغ حمولتو الزائدة عمى شواطئيا، وحّوليا الى وطن بديل عن أوطانيم األوروبّية األصمّية. فدفعت 

لذلؾ عقد يخ والجغرافيا. أوروبا المشروع الصييوني الى التشكل في تاريخ وجغرافيا يعاكسان مجرى التار 
ىيرتزؿ عيدًا جديدًا )كما فعؿ الييود مع ييوه إلو البركاف والعاصفة(، مع اإللو اإلمبريالي الذي وعد بأف 

ومخفرًا أمامّيًا ، أن يكون الييود جزءًا من السور األوروبي ضد آسيايعطي الييود أرض فمسطيف مقابؿ 
 لمحضارة في وجو البربرّية.

 
 فيزيائي الصوفيآينشتين: ال 

)دار  ودولة الييود رؤية آينشتاين لمييودّيةاف اىتماـ عفيؼ بالييودّية ساقو الى إصدار كتاب جديد حوؿ 
 1955)االنساف، صاحب نظرية النسبّية ألبرت آينشتايف ) –(، فتعّمؽ في فكر العالـ الفيزيائي 2003اآلداب 
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والمكافح مف أجؿ السالـ العالمي، والمعادي لمتسمح ، وصاحب الرؤية الحضارية والتربوّية، 1879 –
ة بالمبادىء األخالقيّ المتمّسؾ والعسكرة وقانوف التجنيد اإلجباري، والعاشؽ لفمسفة سبينوزا التوحيدّية الحمولّية، و 

 الكانطّية، وبالثقافة الييودّية.
الشعوب، وال يوقع  اهلل ال يفاضل بينأن وخالفًا لالعتقاد الييودي بحصرّية اإللو اإلسرائيمي، آمف آينشتيف 

جماعة دون أخرى، وليس لو شعبًا  عيدًا مع شعب دون سواه، وال يفّرق بين شعوب األرض، وال يصطفي
من المختارين... وأّن اإللو الشمولي الذي يرتدي جسد الكون، ال  أنا ييودي، لكني لست. ثـ يقوؿ: مختاراً 

 .اً قومّيًا أو مميّ  يمكن أن يكون إلياً 
وينتقد آينشتيف مثنوّية األدياف السماوّية الثالثة التي فصمت اهلل عف الطبيعة وتعالت بو عف الكوف والبشر، 

الخارج، في االنسان والمكان والزمان. وان  أّن اهلل ىو في الداخل وفيوموضعتو خارج العالـ، فيقوؿ: 
وتعالى عف المناصب، وزىد بالثروة والشيرة تحرير نفسو من نفسو.  الكون يومئ إليو مثل منارة تدعوه الى

لي  ال عالقةوىذا ما يثبتو رفضو لمنصب رئاسة الدولة العبرّية. وقطع عالقتو بالجماعة الييودّية، وقاؿ: 
نظرّية  1905. ولـ يبؽ في الجّبة إاّل عالـ الفيزياء الذي سرح خيالو في كوف بال حدود، لينتج عاـ بإسرائيل

 مت انقالبًا في نظرة االنساف الى ىذا الكوف.النسبّية التي شكّ 
وكاف القدر لو بالمرصاد، فرحؿ عفيؼ فّراج وىو في عّز اخضرار عطائو، بعدما توقؼ نبض الجسد وعاء   

، فمـ يمتمئ مف العالـ وال امتأل ىذا منو، تاركًا 19/11/2004الروح، وبعد معاناة طالت لتتجاوز السنة في 
جزيف، وعشرات األبحاث العاصفة باألفكار وتنوع حقولو المعرفية. فقطعت عمى بيف يدي كتابيف غير من

نفسي عيدًا، يوـ ذكرى أربعينو أف ُأنجز ما لـ ُينجز، وأجمع دراساتو الوازنة في كتب، وأف أترجـ ما أعجـ. 
 وىكذا كاف، فكاف أوؿ الغيث بعد رحيمو كتابو:

الذي تركو دوف مقدمة أو خاتمة أو حتى  واإلسالمّية االجتيادّية ة اإلغترابّيةة النيضة بين الميبراليّ إشكاليّ 
عنواف. لذلؾ استعنت بصديقو المفكر الكبير الدكتور صادؽ جالؿ العظـ كي يكتب المقدمة، واستعضت عف 

 الخاتمة ببحث يتالءـ ومضموف الكتاب.
بامتياز، والمنفتح عمى شتى لقد ىجس عفيؼ بموضوع النيضة العربّية وآلمتو إخفاقاتيا، وىو النيضوي   

إّن أىم ي، قائاًل: فالتيارات والمذاىب الفكرّية. قارب عفيؼ الفكر النيضوي مف باب التحاور والتكامؿ ال التنا
اإلصالحي من جية،  –ي التيارين اإلسالمي فبالنيضة ىي في تنا ة التي ُوصفتات الحقبة الميبراليّ إشكاليّ 
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أخرى، فكانت النيضة ضحّية ىذا التنافي. والمطموب كان تجاوز ىذا التنافي والراديكالي الميبرالي من جية 
الى فمسفة نيضوّية تعّين القيم العربّية واإلسالمّية المميزة لشخصيتنا الحضارّية، وُتستكمل بنسيج ثقافي 

الكتاب،  وسأكتفي بالقميؿ مما كتبو الدكتور صادؽ جالؿ العظـ في مقدمةعالمي يحاك حول نواتيا الصمبة. 
عصر النيضة بروح نيضوّية حقيقّية، وبمنيجّية حّساسة أعادت لو واقعيتو  تناول عفيف فرّاجقائاًل: 

التاريخية الممتبسة كعصر انتقالي... وتمّيز الكتاب بالمنيج االستقرائي المنفتح، مبتعدًا كل البعد عن أسر 
جانب. ترك عفيف الوقائع والوثائق تقوده الى أي من ىذه العناصر داخل نطاق أية منظومة فكرّية وحيدة ال

حيث تريد وليس الى حيث يريد ليا أن تذىب، لحقيا ىو بدل أن ُيمحقيا بأناه... وترك الحرّية لمقارئ 
 ليتوصل ىو الى أحكامو واستنتاجاتو.

 عفيف فرّاج يعيد الحضارة الى جذورىا الشرقّية 
(. بدأ عفيؼ 2007)اآلداب  ةلجذور الشرقّية لمثقافة اليونانيّ اأما كتابو الثاني بعد رحيمو فكاف تحت عنواف 

البحث في موضوع الكتاب قبؿ أربع سنوات مف رحيمو. وقبؿ أف ُينجزه ويجمع فصولو جاءني بأوراقو التي 
يحين وقتيا. لقد فاتني أن مضمون الكتاب ىو من صمب  احتفظي باألوراق حتىتنوء بحمميا، ليقوؿ: 

ا في الجامعات، فمن أسمح أن ُيقال أّن عفيف فرّاج تاجر ثقافة، وأنو يتوخى الكسب المواد التي أعممي
 المادي عن طريق بيع الكتاب لطالبو.

لمممت األوراؽ عمى مضض، وكاف مف نصيبي أنا أف أنيي وأصدر الكتاب في العاـ الذي كاف مف 
 المفترض أف يكوف عاـ تقاعده، وفاًء لرغبتو.

ة في تربة بالد ما بيف النيريف، ضاحضًا لمفرضّية المضاّدة التي تدعي ثقافة اليونانيّ حاوؿ عفيؼ تجذير ال  
 . الجّد األول لمثقافة الغربّية أن اليونان ىي بداية التقميد الثقافي الغربي، وأن ىوميروس ىو

نسانّية الى حاضنتيا الشرقّية، استنادًا الى واقع مسار الحضارات، فأجرى اإلحاوؿ عفيؼ أف يعيد الحضارة 
بحثًا ثقافيًا مقارنًا ومعمقًا يظير المؤثرات الثقافية الشرقّية عمى الثقافة اليونانّية أدبًا وفمسفة وعممًا. وبما أف 

 اإللياذة واألوذيسةمتي ىي أوؿ األعماؿ األدبّية الكاممة في تاريخ األدب العالمي، وممح جمجامشممحمة 
ىما أوؿ األعماؿ األدبّية اليونانّية الكاممة، لذلؾ رّكز عفيؼ بحثو عمى المقارنة بيف الممحمة السومرّية األقدـ 

األكادّية عمى الحضارة الغربّية. ويشّكؿ ىذا  –والممحمة اليوميرّية التي تعكس مؤثرات الحضارة السومرّية 
ر تواصؿ العصب الثقافي الشرقي مف ىوميروس الى شكسبير، مرورًا بالتراجيدييف الكتاب مدخاًل تأسيسيًا يظي
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اليونانييف سوفوكميس وأسخيميوس. كما يظير كذلؾ أثر الديانات والفمسفات الشرقّية مف مصرّية وفارسّية 
يطس وغيرىـ وىندّية وصينّية عمى الحضارة الغربّية مرورًا بكبار فالسفة اليوناف، أفالطوف، أرسطو، وىيرقم

 الكثير.
  غرب -عفيف فرّاج وثنائية شرق 

( وىو 2008 -)دار اآلداب  غرب –ثنائّية شرق ثـّ صدر كتاب عفيؼ الثالث بعد رحيمو تحت عنواف  
 ة مختمفة.كناية عف أبحاث معمقة في ىذا المضمار يجمع بينيا وحدة الموضوع، ولكنيا كتبت في فترات زمنيّ 

ة بدءًا بييغؿ، أقدـ غرب الراحؿ منذ بداياتو ككاتب، فتابع مسار ىذه الثنائيّ  –رؽ ة شلقد شغؿ موضوع ثنائيّ 
 .االستبداد الشرقيمؤسسي مفيـو 

حاوؿ عفيؼ تبياف ما يمارسو المؤرخوف الميبراليوف الغربيو االنتماء والمستشرقوف مف إقصاء وانتقاص لتاريخ 
ي، والحواسي، واالستبدادي والغيبي كما يدعوف، صورة يالدوني، والبربري، والعنف صفونوالشرؽ الحضاري، وي

تتناقض وماىّية الغرب العقالنّية الحضارّية، وذلؾ مف منطمؽ عرقي شوفيني واستعالئي، متجاىميف الحقبات 
 ة الغربّية التي قامت عمى العنؼ واالستغالؿ واالستبداد.االستعماريّ 

غؿ لمغرب الثقافي، واعتباره أف ىذه الثنائّية ىي رديؼ غرب جمّية في انحياز ىي –وتتبدى ثنائّية شرؽ   
السّيد بالقوة والفعل، والعبد التابع في  وىي ثنائّية، بربري –وروماني ، بربي –يوناني لمثنائّية القديمة: 
بالشمس الخارجّية التي تعميو عن شمسو الداخمية، شمس  أن الشرقي منخطفويقوؿ:  الجوىر والواقع،
واف أسطورة  ىو مستقر الشمس اآليبة من الوجود الى الماىّية، أي من الخارج الى الداخل. الوعي. والغرب

العنقاء التي تبعت مف رمادىا ىي أسطورة شرقّية تتصؿ برؤية دائرّية لتاريخ ُيعيد نفسو. وألف حركة التاريخ 
 في دورة جديدة.عند ىيغؿ ىي لولبّية وليست دائرّية، فإف شمس العقؿ ال تعود لتشرؽ مف الشرؽ 

الحر، وىي التي تحدد  طاردة لمشرق من تجمّيات الروحأما الفيمسوؼ اإلنجميزي برتراند راسؿ، فطروحاتو   
وعي الشرقي بالدين الطبيعي، وتغرب روحو في الخارجي الحّسي، وتعطل ارادتو السياسّية وابداعيتو 

 الواحد المتحد باهلل. الجمالّية الفنّية والعممّية باستبدادّية السمطان الشرقي
أما المؤرخ األميركي بوؿ كنيدي، فيو يكتب التاريخ بأسموب المثنوّية الحضارّية التي تنقسـ فييا الثقافات   

. ويعتبر كنيدي أف النسؽ الثقافي الغربي ىو النمط االنسانوي الوحيد عالم شرقي وعالم غربيوالديانات بيف 
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العالـ الثالث الى مفارقة دياناتيـ وثقافاتيـ، وتتمثؿ بقيـ الحداثة البورجوازّية المؤىؿ لمعالمّية. ويدعو دوؿ 
 الغربّية.

وفي موقؼ مضاد لممؤرخيف الشوفينييف الغربييف، وعمى جذر ماركسي، يبني روجيو غارودي، الفيمسوؼ  
ـّ األصوليّ  األصولّية ىي عقدة ات كميا. وىذه النزعة الفرنسي الذي اعتنؽ اإلسالـ، نقده لمغرب بوصفو أ

 التفوؽ الغربّية التي تمظيرت في غزوات استعمارّية عديدة، آخرىا حرب الخميج.
، فتنتقد الغرب الذي حّوؿ المعرفة الى قوة، ووّظؼ الثقافة جارية االستشراقّيةأما نصوص أدوار سعيد   

مؿ مع اآلخر تعامؿ الذات مع ، وحدد دائرة الحضارة داخؿ القارة األوروبّية وتعاتسعى الى خدمة السياسة
األداة. ويتشارؾ أدوار سعيد وفانوف الرأي أف االمبريالّية قد دفنت ثقافة مجتمعات ما قبميا، واف ميمة المثقؼ 
التحرري ىي إعادة نبش ىذه القيـ الحضارّية واستنقاذىا وذلؾ لبناء مجتمعات أكثر فرحًا، وأقؿ جريمة وأمّية 

  ومرضًا وبطالة وعنصرّية.
 

 عبد الناصر في مرايا كمال جنبالط 
 –في السياسة واألدب السياسي )دار اآلداب وقد صدر لمراحؿ عفيؼ كتاب آخر وفي نفس العاـ بعنواف 

1002 .) 
ة لكماؿ ة مصر وشخص عبد الناصر، والرؤية الثوريّ تضمف الباب األوؿ مف الكتاب ابحاثًا عف شخصيّ 

جنبالط، وعف عالقة الزعيميف العربييف المذيف لمعا كشيابيف في تاريخ األّمة العربية، والمذيف شكؿ حضورىما 
 وغيابيما مراحؿ مفصمية في تاريخنا المعاصر. 

يعرض الكاتب لعمر مصر الحضاري الذي يداني السبعة آالؼ سنة وتكونيا السياسي االجتماعي في ظؿ 
 لقرف السادس عشر قبؿ المسيح. دولة مركزية في ا

ًا ويذكر الكاتب اف مصر التي عصت عمى الثقافة الفارسية وعمى الييمنة والرومنة، أسممت نفسيا دينيّ 
 ًا لمعرب المسمميف لتتالفى مع ذاتيا. ًا وثقافيّ وعسكريّ 

تقاطع الدوائر ومع شخص وقيادة عبد الناصر، تعود مصر لتعيد تاريخيا المجيد، فيتكرس موقع مصر في 
ة. ويضيء عفيؼ عمى المراحؿ المشرفة في مسار عبد الناصر، مف ة واإلسالميّ ة، واالفريقيّ الثالث: العربيّ 

وقياـ كتمة عدـ االنحياز، الذي خرج  1955مؤتمر باندونغ، الذي دعت اليو الصيف واليند وأندونيسيا عاـ 
ة. واستثمرت ة األميركيّ الشرؽ ضد مشاريع األحالؼ العسكريّ منو عبد الناصر قائدًا كبيرًا لمعالـ الثالث ليحرؾ 

ة بعد كسر مصر عبد الناصر احتكار الغرب لمسالح ووقعت عمى صفقة مسيرة عبد الناصر التصاعديّ 
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السعودي في وجو حمؼ بغداد، ومعركة  –سموفاكيا، والتحالؼ المصري السوري و األسمحة الشييرة مع تشيك
 . ورّية المصرّيةالسقناة السويس والوحدة 

الذي يمكف اعتباره ثورة في عالم االنسان ة في كتابو ويعرض الكتاب ايضًا لرؤية كماؿ جنبالط الخالصيّ 
ة جنبالط الى الخمؿ التاريخي في الثورات البورجوازيّ  والذي يشير فيوالبيان االشتراكي اإلنساني، بمثابة 

ثورة داخل الوعي ة تقوـ عمى ثورتيف: البديؿ وىو رؤية ثوريّ ة التي حولت الحمـ الى مآسي، فيقدـ واالشتراكيّ 
  -الذاتي تحرر العقل من الغرائز. وثورة في العالم الظاىر يعيد فييا االنسان خمق البنى السياسية 

ة التي تسمح لمروح ومثاالتيا بالتفتح في بيت جماعي ال تدخمو رياح التنافس والجزع االقتصاديّ 
المعرفي عمى السياسي، ويؤلؼ بيف السياسة والمعرفة عمى طريقة  -بالط الثقافيويغمب جناالجتماعي. 

ة يتنافى فييا الخير والشر، ة سقراطيّ ة عقميّ ة جنبالط ىي جدليّ الحاكـ، وجدليّ -أفالطوف في شخص الحكيـ
 ومبدأ النور العقمي مع مبدأ الظممة الغرائزي. 

ًا جنبالط وعبد الناصر، وتماىي االثنيف وطنيًا وعروبيّ  وجديد الكتاب ىو رصد الكاتب لمعالقة بيف كماؿ
، اخذ يماثمو برعمسيس الثاني، وعمر بف 1955ًا. بعد زيارة جنبالط لعبد الناصر عاـ ًا وفمسطينيّ وانسانيّ 

ويرسـ جنبالط قديسو وسط ىالة  يجمع بين محبة الناصري وعدالة محمد.الخطاب، وصالح الديف، وأنو 
 عمى صورة مثاالت ذاتو.
، ويتناوؿ مواقؼ أميف الريحاني ونجيب عازوري وسميـ خياطة مف األدب السياسيأما الباب الثاني فيو في 

ة، وطالب بريطانيا بتمزيؽ وعد بمفور، محذرًا ة. فقد حّذر الريحاني مف مخاطر الصييونيّ ة الفمسطينيّ القضيّ 
وأشار الى اف التقدـ الحضاري ال يعطي الصياينة الحؽ في القفز الى نار العرب والمسممين، الييود من 

 اغتصاب األرض وطرد العرب. 
أن الصياينة ىم الوجو البربري وتحسس سميـ خياطة الخطر الصييوني المحدؽ بفمسطيف، واعتبر 

دامى، وىيجة غرائزّية دينّية عمياء االستعماري لمغرب الحضاري، وليسوا سوى نسخة متجددة لمصميبيين الق
اما نجيب عازوري الموزع تسعى الى اصطناع دولة باسم اسباط نصف متوحشة اندثرت منذ ألفي سنة. 

ان الييودي ىو المنافس التجاري المالي لممسيحيين، لذلك يجب مواجيتو بيف مسيحيتو وعروبتو فاعتبر 
 واقصاءه من ىذه المنافسة. 

 
 بداعإلوا المرأة بين الفكر 
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لقد شكؿ اىتماـ عفيؼ بقضّية المرأة ودفاعو عف حقوقيا جزءًا ال يتجزأ مف اىتمامو بقضايا اإلنساف الُمسَتمب 
 –المرأة بين الفكر واإلبداع )دار اآلداب الحقوؽ واإلرادة، فصدر لو كتابو الثاني حوؿ قضايا المرأة بعنواف 

1004 .) 
ة األخرى، ة اجتماعّية ال يمكف الفصؿ بينيا وبيف القضايا اإلنسانيّ أعتبر عفيؼ اف قضّية المرأة ىي قضيّ 

وليست قضّية جندرّية فقط كما يشاع، لذلؾ تابع دراسة مسار قضّية المرأة في الفكر العربي وتياراتو المختمفة 
عي لممرأة والمتباينة. ولما كانت المرأة عقاًل لإلبداع وليست جسدًا لالستيالؾ، قاـ بدراسة المسار اإلبدا

 العربّية عامة ولممرأة المبنانّية خاصة. 
يتمحور الباب األوؿ مف الكتاب حوؿ موقؼ المفكريف العرب مف قضّية المرأة الذيف وضعيـ في ثالثة 
تيارات: التيار الميبرالي الذي طالب المرأة العربّية التمثؿ بالمرأة الغربّية المتحررة، وقد ضـّ بيف صفوفو 

نصار التحديث عمى الطريقة البورجوازّية، أمثاؿ لطفي السّيد وطو حسيف، واالشتراكييف أمثاؿ الميبرالييف أ
 سالمة موسى وشبمي الشمّيؿ وفرح أنطوف وغيرىـ. 

أما التيار الثاني فيو التيار الميتافيزيقي المغرؽ في رجعيتو، يقاوـ تحرر المرأة باألفكار نفسيا التي سادت 
ىذا التيار عّباس محمود العّقاد وسّيد قطب وعمي وافي وأحمد شبمي وغيرىـ مف  عصور الظممة، وفي مقدمة

األزىرييف المتزمتيف. أما التيار الثالث فيو التيار التوفيقي الذي سعى الى إصالح وضع المرأة واألّمة عف 
ار الطيطاوي طريؽ التربية والتعميـ، وعف طريؽ تطوير الشرع واإلجتياد في الديف. وأبرز رموز ىذا التي

 وقاسـ أميف ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا واألفغاني وجميؿ بييـ وغيرىـ. 
أما الباب الثاني مف الكتاب فيتناوؿ المسار اإلبداعي لممرأة بدءًا باألديبات والصحافّيات الرائدات خاصة 

داع األدبي، وأنين المواتي كّن األبكر حضورًا من شقيقاتين العربّيات في حقول اإلب ات منينالمبنانيّ 
وقد تضمف ىذا الجزء مف الكتاب صاحبات اإلرىاصات الروائّية والقصصّية والمسرحّية والصحافّية األولى. 

موضوعة المرأة والحرب كما رسمتو األديبات بأقالميف، وذلؾ لمتأكيد مف جديد عمى أف المرأة ليست جسدًا 
لمحرّية اإلنسانّية. وفي ىذا اإلطار ينيي عفيؼ الكالـ  لالستيالؾ، إنما عقاًل مبدعًا، ومنتجًا، ومتعطشاً 

 بالقوؿ: 
المطموب ىو امرأة عاقمة، محصنة بحرّية عاقمة، سالكة طريقين ال ثالث ليما: طريق المساىمة في  أنّ 

 اإلنتاج، عندىا فقط تحقق إنسانيتيا الكاممة غير المنقوصة.
 

  القمع السياسي وجذوره التاريخّية 
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( 2013دار اآلداب القمع السياسي وتجمياتو في نماذج مختارة من الرواية العربّية الحديثة ) أما كتاب
، فيو رسالة الدكتوراه التي كتبيا الراحؿ بالمغة وطارؽ عفيؼ أبي فّراج ترجمة عائدة خداج أبي فّراج

 اإلنجميزية.
نذ ساد اإلنساف أخاه اإلنساف، يبحث فيو الكاتب في ظاىرة القمع السياسي الضاربة في عميؽ التاريخ م

فيطارد الظمـ أينما كاف ومف أية جية أتى. ثـ يقمب عفيؼ صفحات أدب السجوف ليمقي الضوء عمى المظالـ 
 والعذابات التي ذاؽ عمقميا األحرار، أبناء الحرّية. 

مارّية واالنتقاصّية في الباب األوؿ مف الكتاب يحاوؿ الكاتب نبش الجذور التاريخّية لمنظرة الغربّية اإلستع
لمشرؽ والعودة بيا الى بدايات الصراع القديـ والمستمر منذ اليوناف القديـ حتى أوروبا اإلمبريالّية الحديثة. لقد 

عرقّية انتقاصّية مثؿ  –نسب الغرب القمع الى الشرؽ، وعّبر عنو بمصطمحات ذات مضاميف ثقافية 
ليؤكد ضمنًا أف الحرّية ىي امتياز يعود حصريًا الى ان الشرقي، االستبداد الشرقي، واليمجية الشرقية والطغي

قناعًا إلخفاء أطماعو اإلستعمارّية، واصفًا كؿ ما يقع خارج الثقافية  –الييمنة الغرب. فكما اتخذ اإلسكندر 
عسكرّية قناعًا لحمالتيـ ال النصرنة، فاف بارونات القروف الوسطى اختاروا اليمجي والبربريو بػػػ يتإمبراطور 

وتشبيًا بأسالفيا أخذت البورجوازّية األوروبّية ة. الحروب الصميبيّ الدموّية ضد العرب والمسمميف تحت إسـ 
التقدم الحضاري باليد األخرى، وذلك لتسخير حاممة سيؼ المستعِمر بيد، وبشارة  ميمة تمدنّية،عمى عاتقيا 

لعمل المأجور بيد حديدّية قمعّية، بحجة أن ال وجود العالم المتخمف لمصالحيا، ولفرض العبودّية والّرق وا
 .لحضارة خارج أوروبا

أما الباب الثاني مف الكتاب، فيعرض مفيوـ الحرّية في اإلسالـ القائـ عمى التوحيد والمساواة والعدؿ حسب 
اء الراشديف النص الديني، لكف سرعاف ما تحولت السمطة في اإلمبراطورّية اإلسالمّية بعد انقضاء حقبة الخمف

الى سمطة أوليغارشّية تسمطّية غابت عنيا المؤسسات الديمقراطّية، وانعداـ مبدأ الشورى، ليحؿ مكانيا مبدأ 
الوراثة بعدما أصبح لمخميفة اإلسالمي ىالة مف القداسة والسمطة التي يستمدىا مف اهلل، عمى غرار مموؾ 

 أوروبا.
ة مف أدبيات السجوف تروي قصص السجناء، ماذج روائيّ وفي القسـ األخير مف الكتاب يورد الكاتب ن

الذي يستبيح الحرمات، ويضرب ويجمد، يالحؽ  العسكري األسودوقصص القمع واالضطياد، قصص 
لطاىر عبد الحكيـ أىـ وثيقة تاريخّية األقدام العارية ويغتصب، يعّنؼ ويأكؿ المحـ الحّي. وتعتبر رواية 

 في السجوف المصرّية. 1964و 1959والمثقفيف بيف عامي  سجمت عذابات السجناء الشيوعييف
ليس القمع السياسي ميزة حصرّية لبمد أو عرق أو دين أو منطقة جغرافّية، ويخمص عفيؼ الى القوؿ: 

ألنو مرتبط بماىّية السمطة القمعّية، وباالستغالل االقتصادي الذي يستتبع تبعّية الٌمستَغل لمٌمستِغل، لذلك 
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عمى األساطير العرقّية الحضارّية ىو بداية الطريق، والحوار الحقيقي بين الحضارات ينتظر فان القضاء 
 ة العرقّية.نياية اإلمبراطوريات والسياسة اإلمبريالّية التي تشكل الرحم الحاضن والخصب لإليديولوجيّ 

)دار الفارابي دراسات في الفمسفة، الفكر، الدين، السياسة، الثقافة، واألدب أما كتاب الراحؿ ما قبؿ األخير 
جريدة السفير، لتزامف صدوره والذكرى األربعيف لتأسيس كتاب السفير فقد صدر في إطار ، (2014 –

صرار صديؽ عمره طالؿ سمماف عمى إصداره ىو شخصيًا وفاًء لصديقو عفيؼ الذي واكب  منذ السفير وا 
 . بداياتيا

لقد امتشؽ عفيؼ قممو ليكتب عف مفكريف وكتاب نخبوييف شغموا المسرح الثقافي عمى امتداد عقود مف 
الزمف. وعفيؼ السابح في بحور المعرفة، يقتفي آثارىـ ونتاجيـ الفكري، يغوص باحثًا عف مآثرىـ ليسبر 

 أغوارىا، باحثًا عف آللئ الفكر المكتنزة داخؿ اصدافيا. 
ىًا قد رحمت، وأخرى مازالت تجوب مياديف الثقافة، سالحيا الثقافة، ومدادىا المعرفة. يستحضر عفيؼ وجو 

ة والعربّية، مف الشييد حسيف مروة الى أحمد دكروب وخميؿ حاوي، ومف الياس وجوه انارت ثقافتنا الوطنيّ 
د الصبور الديري الى يوسؼ حبشي األشقر وتوفيؽ يوسؼ عواد، ومف أحمد عبد المعطي حجازي وصالح عب

 الى حبيب صادؽ ومحمد الفيتوري، وصواًل الى صاحب السفير طالؿ سمماف. 
يوليو  12حوار الحضارات في اإلسالم، وإضافة الى ىذه القامات الفكرّية، يتضمف الكتاب دراسات أبرزىا 

القة إصالح ال ثورة، وسقوط النظام العراقي وتيافت خطاب العولمة، وضعف األحزاب، قوة القبائل، وع
 جدلية بين السياسة واألدب في الثقافة الوطنّية.

وسأكتفي بمقطع اقتطفو مف بحثو األخير حوؿ عالقة المثقؼ بالسمطة، كتبو بمرارة معاناة الرسوؿ الذي ال 
 يجد لو مكانًا بيف قومو، قائاًل: 

التقميدّية.. يغسل  يخرج المثقف من مجمس القبيمة ويذىب الى غربتو.. عاجزًا عن الحمول عن ىمزة القطع
 المثقف يديو من الحرب.. يقدم استقالتو لقادتيا.. يحمل أوراقو وقممو الى أبعد من مرمى أسمحتيم كافة.

، الذي تأخر الموروث الشرقي لمثقافة العبرّيةويبقى في الجعبة كتابو الثامف واألخير بعد رحيمو وىو بعنواف 
 وطف، والفاقة التي يعيشيا المواطف، آمميف أف يصدر قريبًا. صدوُره بسبب المخاض العسير الذي يمر بو ال

وكي ال أتيـ بالالموضوعّية وأنا أكتب عف عفيؼ فّراج، سأقتطؼ باقة مما قالو رئيس اتحاد الكتاب المبنانييف 
 الشاعر الكبير الراحؿ جوزيؼ حرب يـو ذكرى اربعينو، اذ قاؿ: 

السنبمة عمى سرير الطحين، وغياب بيت الّشعر وما بمغت  موت عفيف فرّاج، شبيو بنوم السنديان، وموت
بعد مساء القافية... كم كان عفيف فراج صادقًا كوعد البحر بالموج، ومترفعًا كسيرة السيف بين الخناجر، 

وصارمًا كقرار األعاصير، ونبياًل كروح الصيف، عاصفًا في الحق، وصوانيًا في المواقف... ولم يعش 
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عمى أحد. كان إذا جاع تقوت بكسرات من قمح شرفو. كان ممكًا تاجو الحبر وصولجانو  عفيف فرّاج عياالً 
 القمم، بيرقو الورقة ورعيتو الكالم وقصره الكتاب.

 
 

 نافذة على فكر كمال جنبالط: -

 آراء ومواقف -

 من المسؤول عن الفساد وسٌاسة الدكاكٌن فً لبنان؟ 

وانا ال اوافق على هذا القول ، ال لٌس النظام هو ٌقولون ان النظام اللبنانً هو المسإول ، 

المسإول ، بل االخبلق والسٌاسة اللبنانٌة هً السبب، الن احداً من رإساء الجمهورٌة لم 

ٌحكم بتجرد كامل ، اذا استثنٌنا فإاد شهاب فً عهد االستقبلل ، اٌوب ثابت وشارل دباس 

 فً عهد االنتداب .

 ٌعرفون معنى االلتزام بالضمٌر والتجرد عن الهوى الزعماء السٌاسٌون فً لبنان ال

وممارسة وظٌفتهم بروح المسإولٌة وبلباقة رجل الدولة . والنظام اللبنانً مسإول اٌضاً، 

اقصد بذلك نظام التمثٌل السٌاسً لبلكثرٌة . وللنظام الطابفً اثره اٌضاً فً عدم تمكٌن 

طابفٌة السٌاسٌة وتطبٌق التمثٌل النسبً فً النخبة من ان تتمثل. لذلك نحن نطالب بالؽاء ال

لتقاعد النابب وسواها من االصبلحات الجوهرٌة  64االنتخابات النٌابٌة ، وبإقرار سن الـ

لضمان نزاهة النابب والوزٌر والربٌس. وسوء االخبلق السٌاسٌة ٌطال معظم النواب 

وروا السٌاسة وكؤنها دكاناً والوزراء الذٌن طؽت علٌهم ذهنٌة المركنتٌلٌة السٌاسٌة ، فٌتص

كسابر الدكاكٌن المفتوحة فً البلد ولٌس على اساس انها مهنة شرٌفة ، بل واشرؾ المهن 

على االطبلق النها مهمة قٌادة الرجال للرجال. ثم هناك ضعؾ معظم الرإساء ورإساء 

 الحكومات، ونرى ان اكثرهم ال ٌستحقون ان ٌكونوا باش كاتب فً الدولة .

، نشرته جرٌدة المحرر ، وورد 23/9/1976ع: حوار صحفً مع سونٌا بٌروتً فً )المرج

 من كتاب "كمال جنببلط حوار سٌاسً لبنانً وعربً وعالمً"( 131فً الصفحة 

  

 تحدٌد الصالحٌات فً السلطة التنفٌذٌة هو الحل 

فً رد على سإال حول رأٌه فً موضوع المشاركة الذي ٌطالب به البعض قال كمال 

جنببلط : "هإالء لو بٌاخدوا باالقتراحات التً قدمناها منشان تعدٌل الدستور ، كانوا 

بٌرتاحوا وكل شً بٌنحّل. ونحن قدمنا بهذا الخصوص اقتراحاً ٌرمً الى تعزٌز 

الدٌموقراطٌة ، ومنها تسمٌة ربٌس الوزراء من قبل المجلس النٌابً ، على ان ٌكون له 

ا اٌضاَ تحدٌد صبلحٌات ربٌس الجمهورٌة بالنسبة لحل وحده حق تعٌٌن الوزراء ومنه

 المجلس النٌابً وهكذا تتحدد الصبلحٌات.

اما مطلب المشاركة فهو مطلب عشابري الن هناك قوانٌن ٌجب ان تنفذ بحذافٌرها. ربٌس 

الوزراء ٌملك الصبلحٌات ، وربٌس الجمهورٌة هو ربٌس السلطة االجرابٌة ، هو الحكم 
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ول. وفً مجلس الوزراء تتخذ القرارات باالكثرٌة ومن بٌنها صوت ربٌس وهو القاضً اال

الجمهورٌة ، ٌلً االحكام وال ٌحكم. ٌجب احترام النظام البرلمانً الدٌموقراطً. ٌجب 

 احترام االعراؾ الدستورٌة ."

)المرجع: من حوار اجراه معه ابراهٌم مرعً وموفق مدنً لجرٌدة المحرر فً 

 (92كتابه "حوار سٌاسً لبنانً وعربً وعالمً" ص.  ، ورد ف19/3/1973ً

 

 من اقواله: -

  ًكل نهر ٌجب ان تذهب مٌاهه فً اتجاه مسارها الطبٌع 

من وقت آلخر تثار قضاٌا حول االفادة من مٌاه عدد من االنهار اللبنانٌة ، وعلى االخص 

 مٌاه نهر اللٌطانً وتنفٌذ المشروع الموضوع له .

جنوب حٌث ٌمر نهر اللٌطانً ٌجب ان تذهب كلها الى الجنوب ، اي ونحن نقول ان مٌاه ال

من قرٌة مركبة فتروي معظم اراضً الجنوب باالضافة طبعاً الى المشارٌع التً كانت 

موضع بحث اٌام الربٌس فإاد شهاب، واٌام الربٌس شارل حلو، بإنشاء سدود عند قلعة 

 الشقٌؾ وفوقها بقلٌل .

مٌنها من مشروع درسته النقطة الرابعة االمٌركٌة ، وٌقام بظرؾ اما مٌاه بٌروت فٌمكن تؤ

سنتٌن على االكثر على مٌاه نبع الصفا، وٌكفً لري جمٌع اراضً جبل لبنان بما فٌها 

 متر تقرٌباً بإنشاء سد على نهر الباروك. 822السواحل حتى ارتفاع 

ٌجوز ان ٌستثمره احد  وعلى العموم، كل نهر ٌجب ان ٌذهب فً اتجاه رٌه الطبٌعً ، وال

على حساب احد. هكذا ٌقتضً العدل، وهكذا تقتضً االخوة ، وهكذا تقتضً النظرة 

 الشاملة للبنان ككل ال كجزء.

)المرجع: من مقابلة له مع ابراهٌم مرعً وموفق مدنً لجرٌدة المحرر نشرت فً 

 وعالمً"(من كتابه "حوار سٌاسً لبنانً وعربً  84، ووردت فً الصفحة 19/3/1973

 

  الدولة هً الغائب االكبر عما ٌجب عمله 

نحن دابماً نعمل جهدنا العادة العبلقات بٌن لبنان والعالم العربً ، بعد االساءات التً 

 وجهها مسإولون لبنانٌون لبعض البلدان العربٌة وزعمابها.

لجمٌع فباته، ونحن نعتبر ان كل ربٌس لبنانً اذا شاء ان ٌظل على تفاهم مع العالم العربً 

علٌه ان ال ٌدخل فً سٌاسة المحاور ، وال ان ٌلقً فً كل ٌوم الكبلم على عواهنه ضد هذا 

 او ذاك من حكام الدول العربٌة .

وفً رأٌنا ان الدولة ؼاببة ، بل هً الؽابب  االكبر، ولعلها ؼاببة عن نفسها اٌضاَ. ومن 

ن الذٌن ٌشرفون على لون من الوان المإسؾ ان نقول  ان ربع الحكومة مإلؾ من كبار الس

ضٌاع الذاكرة ، ان لم نقل اكثر، والربع الثانً منشؽل بالمكاسب والصفقات، والربع الثالث 

 ٌشؽله جهلة عن القٌام بؤي مبادرة اٌجابٌة ، والربع الرابع ال تسؤل عنه فهو مجرد دمى.
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وورد فً  27/1/1973)المرجع: حوار مع عرفات حجازي ، نشرته جرٌدة االنوار فً 

 من كتاب "كمال جنببلط: حوار سٌاسً لبنانً وعربً وعالمً "( 67الصفحة 

 

 مطالب ومشارٌع اصالحٌة : قانون االنتخاب الذي نرٌد 

نحن نطالب بقانون جدٌد لبلنتخابات، ونإٌد االنتخاب على اساس البلبحة المصؽرة نظراً 

مراعاتها اذا كانوا ٌرٌدون الؽاء الطابفٌة للقضٌة الطابفٌة التً تفرض نفسها والتً ٌجب 

السٌاسٌة . ففً الدابرة المصؽرة مكان للجمٌع دون االضطرار الى تقسٌم الناس شرعٌاً 

وسٌاسٌاً وفقاً النتمابهم الى هذه الطابفة او تلك. وفً بعض المناطق ٌمكن ان ٌتم االقتراع 

 فً مناطق اخرى . على اساس فردي ، الى جانب االقتراع على اساس البلبحة

ان الخطر الناجم عن التضٌٌق ٌصبح النابب مختاراً كبٌراً، وٌنصرؾ الى االهتمام بالقضاٌا 

الصؽٌرة والمصالح العابدة الى ناخبٌه . وهذا ال ٌخلو من الخطر بالنسبة الى التمثٌل 

 والسٌاسٌة .السٌاسً الوطنً ، خصوصاً فً بلد تسود فٌه الفردٌة االقلٌمٌة والطابفٌة 

نحن نإٌد التمثٌل النسبً على اساس االحزاب اي اننا مع االقتراع على اساس البلبحة 

شرط ان ال ٌكون لبلبحة الفابزة اكثر من ثلثً المقاعد والثلث االخر لبلبحة الفاشلة ، 

 فالثلثان ضرورٌان لتؤمٌن اكثرٌة نٌابٌة كافٌة فً المجلس النٌابً ، واتاحة السٌطرة والحكم

 لفرٌق معٌن ، فٌما ٌشكل الثلث االخر المعارضة .

، ورد فً كتابه 18/2/1967)المرجع: تصرٌح لجرٌدة االورٌان نشرته جرٌدة االنباء فً 

 (19"حوار سٌاسً لبنانً وعربً وعالمً " ص. 

 

 - ؟"Silicon Valley" إصالح ٌمكن هل: التكنولوجٌا صنعته الذي العالمعلوم وتكنولوجٌا:  -

  29/99/2222ترجمة جرٌدة الوطن فً  - Foreign Affairs -  أومارا مارغرٌت

 

 والبرمجٌات الكمبٌوتر معدات إنتاج مجال فً العالم فً قٌمة األعلى العشر الشركات من ستّ  تنشط الٌوم،

 على فابقة بحواسٌب أشبه هً كهربابٌة سٌارات «تٌسبل» السابعة الشركة تنتج. المتحدة الوالٌات فً وتقع

 بتمكٌن مرتبطة وعودٍ  بفضل ضخمة أصبحت وقد الؽربً، الساحل من كلها الشركات هذه تنحدر. عجبلت

ٌّر» مثل شعارات تطرح وهً المجتمعات، وتحسٌن األفراد  أو ،«شرٌراً  تكن ال» أو ،«تفكٌرك طرٌقة ؼ

 مإسسات إنها بل تجارٌة، مشارٌع مجّرد المعاصرة التكنولوجٌا شركات ُتعتبر ال. «التارٌخ اصنع»

 .إنقاذي طابع ذات أهداؾ تقودها اجتماعٌة

 أدى ما التفاإلٌة، الشعارات هذه قوة لتختبر األخٌرة السنوات فً والسٌاسٌة االجتماعٌة االضطرابات جاءت

 وجمع للنمو ركٌزة وشّكلت البٌانات استخراج إلى تستند التً العمل بنماذج للتدقٌق مكثفة حملة إطبلق إلى

 الحلول أنظمة على القابمة االجتماعً التواصل مواقع منصات نجحت. «فالً سٌلٌكون» منطقة فً الثروات

 التطرؾ ومظاهر التضلٌل حمبلت المقابل فً ضّخمت لكنها البشرٌة، فبات معظم ربط فً الحسابٌة

 العمال من جٌوش على االتكال عبر سلسة راحة وسابل الخلوٌة الهواتؾ على التطبٌقات قّدمت. السٌاسً
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 مفهوماً  زوبوؾ، شوشانا االجتماعٌة، النظرٌات واِضعة طرحت ،2219 العام فً. المتدنٌة األجور ذوي

 حققوا الذٌن الكّتاب من كبٌر عدد استعمل ما سرعان. «المراقبة رأسمالٌة: »البٌانات تعقب عن وسلبٌاً  الذعاً 

 بحد وفكرة وصناعة كمكان «فالً سٌلٌكون» لمنطقة الذعة انتقادات لتوجٌه المصطلح هذا المبٌعات أعلى

 .ذاتها

 

 نحو المستخدمٌن من المزٌد لُِتوّجه« 19 - كوفٌد» جابحة جاءت العام، التناقض مظاهر توّسع رؼم لكن

 اكتسبت لذلك، نتٌجةً . مإّسسٌه ثروات وزٌادة التكنولوجٌا قطاع سوق قٌمة تحلٌق إلى أدى ما المنصات،

 .مسبوقة ؼٌر قوة الكبرى التكنولوجٌا شركات

 

 The Internet Is Not What You كتاب فً. «فالً سٌلٌكون» وضع تقٌٌم على جدٌدة كتب ثبلثة ُتِصرّ 

Think It Is (تظن ما لٌست اإلنترنت)، أصل لتفسٌر الماضً أحداث سمٌث جاستن الفٌلسوؾ ٌراجع 

 Work Pray كتاب وفً. وتؽٌٌرهم واستنزافهم مستخدمٌها إلهاء على الشبكة هذه وقدرة الحقٌقً اإلنترنت

Code (والصبلة العمل رمز)، فً والمإثرة الؽامرة العمل ثقافة تشٌن كارولٌن االجتماع عالِمة ُتفّصل 

 عضو ٌتطلع ،(رقمً عصر فً الكرامة) Dignity in a Digital Age كتاب وفً. الٌوم «فالً سٌلٌكون»

 تحدٌد وإعادة التكنولوجٌة، الجؽرافٌا ابتكار إعادة إلى فٌطمح المستقبل، إلى خانا رو األمٌركً الكونؽرس

 .السٌاسٌة البٌبة تشكٌل وإعادة التكنولوجٌا، قطاع فً العاملة الٌد مواصفات

 

 «التكنولوجٌا آلهة» ٌعٌش ربما. اآلن بالٌاً  أصبح موضوعٍ  عن جدٌدة نظرة الثبلثة الكتب هذه تطرح

 .النقاد هإالء أفكار إلى اإلصؽاء من ٌستفٌدون قد لكنهم الٌوم، الناس عن ٌداً بع عروشهم على المعاصرون

 

 فً ٌكتب هو. انتقاداته فً سمٌث فعل مما أوسع سٌاقٍ  فً اإلنترنت اختراع أحد وضع أن ٌسبق لم

 الموارد، الستخراج الشركات تطلقها عالمٌة حملة من مستهَدفٌن أصبحنا لقد: »كتابه من األولى الصفحات

 مجّرد الضخمة الحملة هذه أحد ٌعتبر أال ٌجب لكن. «قبل من العالم ٌشهده لم مستوىً  الجهود هذه بلؽت وقد

 تدمٌر أو بتفكٌك سمٌث ٌطرحها التً «اإلنترنت فلسفة» تنشؽل ال. المراقبة رأسمالٌة من أخرى نسخة

 .«معها نتعامل التً القوة طبٌعة توضٌح» إلى تهدؾ ما بقدر الكبرى التكنولوجٌا شركات

 

 ٌتلقونها التً المعلومات وفرة إلى نظراً  اإلنترنت أهمٌة استٌعاب ٌستطٌعون الناس ٌعد لم سمٌث، برأي

 ال إذ المستمر، التقّطع على مبنٌة حٌاةً  ٌعٌشون فهم الواقع، عن ومنفصلٌن مشّتتٌن المستخدمون أصبح. ٌومٌاً 
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: سمٌث ٌضٌؾ. اإلنترنت مجتمع فً ٌختبرونها التً والذعر القلق أجواء بسبب دماؼهم ٌتشّوش أن من مفر

 عاجزٌن أصبحنا والمختلفة، التافهة العناصر من سٌلٍ  مع التعامل على بإجبارنا لئلنترنت السماح خبلل من»

 ومصادر والتطبٌقات المنصات فً الرقمً العالم ركٌزة تكمن. «الحقٌقٌة الشبكة أهمٌة على التركٌز عن

 .وتارٌخٌة وسٌاسٌة مادٌة خصابص لها ملموسة قوة عن عبارة وهً المتنوعة، اإللهاء

 

 سٌلٌكون» فً السابدة العمل ثقافة خصابص التكنولوجٌا بقطاع المتخصصون الصحافٌون ووّثق سبق

 عن أوسع أبعاد لها فكرة لطرح ُمَرّكز اجتماعً منظور من كتابها فً تشٌن كارولٌن تنطلق لكن. «فالً

 هاببلً  نفوذاً  واألفراد الشركات من صؽٌرة مجموعة فٌه تستعمل عالمٍ  فً واألمان المعنى عن البشر بحث

 .المنافسات فً الفابزٌن وهوٌة المهمة المسابل لتحدٌد

 

. المفرطة الضخامة مظاهر ضد الطوٌلة األمٌركٌة للثورة ساخراً  تتوٌجاً  التكنولوجٌا شركات صعود ٌعكس

 أو متناؼماً  لٌس أنه ولو مشترك، إطار فً المجتمعات تماسك تضمن كانت التً المإسسات أن الواضح من

 فقدت ،(ذاتها بحد والحكومات والنقابات، المدنٌة، والجماعات الكنابس، أبرزها) بالضرورة منصفاً 

 ادٌةاالقتص للعولمة المستقرة والقطاعات الوظابؾ استسلمت بعدما تؤثٌرها نطاق تراجع أو مصداقٌتها

. منها المؽزى واكتشاؾ لحٌاتهم معنى إٌجاد إلى اآلن حتى الناس ٌحتاج لكن. النفقات تخفٌض إلى والنزعة

 هذا ملء إلى الشمالٌة أمٌركا من الؽربً الطرؾ على وتفاإلً وممٌز جّدي معقل سارع السبب، لهذا

 .الفراغ

 

 أوباما، باراك إدارة فً مسإوالً  خانا كان. مؤلوفاً  طابعاً  السٌاسً المرجع هذا ٌحمل خانا، كتاب إلى باالنتقال

 تشرٌعٌة وأفكار إنسانٌة بقصص كتابه ٌعجّ . راهناً  األمٌركً الكونؽرس فً «فالً سٌلٌكون» ٌمّثل وهو

 .انتخابٌة سنة بداٌة فً كتابه نشر واختار كبٌراً  سٌاسٌاً  طموحاً  ٌحمل ُمشّرع صاؼها

 

 شركات من صؽٌر عدد تروٌض خبلل من األمٌركٌون ٌواجهها التً األزمة حل ٌمكن ال خانا، برأي

 بحماٌة األساسً الهدؾ ٌتعلق أن ٌجب. المجتمع أولوٌات تنظٌم إعادة العملٌة هذه تتطلب بل التكنولوجٌا،

: خانا ٌكتب. سٌن أمارتٌا نوبل، بجابزة الفابز االقتصاد خبٌر من خانا استوحاه مفهوم وهو اإلنسان، كرامة

 فرصة األماكن جمٌع فً الناس بمنح أساسٌة خطوة تقضً واألدٌان، األعراق متعددة دٌمقراطٌة لبناء»

 بؤسلوب ٌتكلم هو. «خصابصه وتحدٌد الرقمً العصر فً المساهمة ذلك فً بما كرٌمة، حٌاة لعٌش

 ال. التؽٌٌر من النوع هذا إلحداث فاعلة وسٌلة المدروسة العامة السٌاسة وٌعتبر مقنع تفاإلً تكنوقراطً

 ،«فالً سٌلٌكون» ابتكرته الذي العالم فً األمٌركٌون ٌعٌش قد. السٌاسٌة اإلرادة إال العملٌة هذه تتطلب

 .حولهم من العالم تحسٌن ٌستطٌعون لكنهم
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 وتّتضح شرسة، أفعال ردود إطبلق إلى التكنولوجٌا قطاع فً الثقافٌة والرسامٌل الشركات قوة َتَركُّز أدى

 جمع آلة إبطاء فً تنجح لم كلها الضجة هذه لكنّ . ذكرها اآلنؾ الثبلثة الكتب فً الوضع هذا تداعٌات

 القدٌمة، والتصنٌفات الخانات وأعاق هاببلً، تضخماً  الرقمً االقتصاد َشِهد. «فالً سٌلٌكون» فً الثروات

 هذه من األمٌركٌون ٌتذمر. اإلنترنت شبكة على المجٌدة الفوضى إلى انضمامهم لتسهٌل الناس وحّرر

 تصفّح من ٌنزعجون هم. ُتوّجههم التً هً االجتماعً التواصل مواقع بؤن وٌعترفون المضطربة المرحلة

 التً االجتماعٌة والشبكات المعلومات على ٌتكلون لكنهم انتباههم، مستوى تراجع ومن الوقت طوال المواقع

 .محدودة وؼٌر ٌابسة بدرجة اإلنترنت تقّدمها

 

 البلمساواة مظاهر الجابحة كشفت خانا، برأي. الجمٌع أمام المعضلة هذه لتوضح كورونا جابحة جاءت

 والمهارات الثروات ٌوزع قد ُبعد عن العمل أن أٌضاً  أثبتت لكنها ،«الرقمٌة الرأسمالٌة» فً الفاضحة

 لذا ،2217و 2213 العامٌن بٌن مقابلة مبة من أكثر تشٌن أجرت المقابل، فً. اإلنصاؾ من أعلى بدرجة

 فً البلمساواة بتوسٌع ٌسمح ُبعد عن العمل أن تذكر لكنها كتابها، نهاٌة فً الجابحة موضوع بمناقشة تكتفً

ٌُرّسخ «فالً سٌلٌكون»  من التقنٌون الزم. المعاصرة األمٌركٌة الحٌاة ٌشوب الذي االقتصادي التفاوت و

 حسابهم على والعاملٌن والسابقٌن الصٌانة عّمال آالؾ اضطر بٌنما أمان، بكل منازلهم المكاتب موظفً

 من طردهم ٌتجنبوا أن وحاولوا مجانٌاً، طعاماً  تقّدم التً المراكز أمام االنتظار صفوؾ فً للوقوؾ الخاص

 .إقامتهم أماكن

 

 أزمة خبلل التام اإلقفال فترة ألن كتابه أصدر فهو الجابحة، عن صرامة التعلٌقات أكثر سمٌث ٌطرح لكن

 اضطر لذا. السنة تلك فً إجازته خبلل استعمالها ٌنوي كان التً السجبلت احتجاز مع تزامنت كورونا

 االجتماعات على ٌتكل وكان الوحٌدة، مصادره الرقمٌة والنسخ اإللكترونٌة الكتب وكانت منزله، لمبلزمة

 .جماعٌة محادثات إلجراء «زوم» تطبٌق عبر

 

 النزعات سّرعت بل العمل معاٌٌر ُتجّدد لم كورونا أزمة فرضتها التً الخاصة الترتٌبات أن سمٌث ٌدرك

 هذا اعتبار نحاول قد: »أسؾ بكل سمٌث ٌستنتج. الرقمً العالم من راسخاً  جزءاً  المهنٌة الحٌاة تجعل التً

 .«أصبلً  إلٌها نتجه كنا التً العتبة نتجاوز جعلتنا الجابحة لكنّ  المإّقت، التعوٌض من شكبلً  الوضع

 

 التً الجابحة وجاءت العقبلنٌون انتصر لقد. مصّمموها توّقعه ما كل تفوق بدرجة التقٌٌم آلٌات نجحت

 رؼم ثرواتهم وتزٌد بالملٌارات األثرٌاء كبار ٌتبرع أن لدرجة التكنولوجٌا قطاع لُتؽنً المجتمعات دّمرت
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 شركات خمس ألكبر اإلجمالٌة السوقٌة القٌمة بلؽت ذلك ومع ،2222 العام بداٌة فً األسواق تخّبطت. ذلك

 ٌكفً ما العمبلقة الشركات هذه جمعت«. 522 بورز أند ستاندرد» مإشر قٌمة ِخْمس من أكثر تكنولوجٌا

 .األزمة بعد قوتها وزٌادة االقتصادي للتراجع للتصدي السوق وحصص األرباح من

 

 األفراد ٌدفع ما ،«فالً سٌلٌكون» ابتكرته الذي «الثنابٌة الشفرة» بنظام محاصراً  العالم أصبح لقد

 االسترخاء، تطبٌقات منها القدٌمة، لؤلدٌان الصوفٌة الجوانب عبر الحلول عن البحث إلى والشركات

. كلها النشاطات هذه محور الشركات شعارات وتكون المشً، أثناء التؤمل ومتاهات الٌوؼا، وممارسات

 الدابم التحدٌق مع تترافق التً المعاصرة الحٌاة عن بعٌداً  قصٌرة استراحة مجّرد هذه اإللهاء مصادر ُتعتبر

 الٌوم أصبحت التً الرقمٌة األدوات واستعمال الذكٌة، والهواتؾ المفاتٌح لوحات على والنقر بالشاشات،

 فً مثالً تناسق ثمة: »سمٌث ٌقول اإلنترنت، عبر الكتابة تجربة على تعلٌقاً . المعاصر العقل مع مندمجة

 من شكبلً  أٌضاً  ٌشمل بل والعٌن، الٌد بٌن التنسٌق على ٌقتصر ال وهو والحواسٌب، البشر بٌن التفاعبلت

 .إلهً شبه منحىً  ٌتخذ أن لدرجة متكامل تناؼم إنه. «والعالم والعٌن الٌد بٌن التواصل

 

  

الجمهورٌة فً صحة وغذاء: ما المطلوب لتجنب االمراض فً فصل الشتاء عن جرٌدة  -

99/99/2222 

  

ّْ دسعخ ؽشاسح اٌطمظ اٌّزذ١ّٔخ رُؾفّض ظٙٛس اػطشاثبد طّؾ١خ وض١شح ِضً َع١الْ األٔف، ٚأٚعبع اٌغغُ،  ا

ّْ ػذداً ػئ١الً ِٓ األشخبص ٠غزط١غ اٌٙشٚة ِٓ أِشاع ِٛعُ اٌجشد. ّّٝ... ٚثبٌزبٌٟ فب  ٚاٌؾ

ّْ اٌشزبء ال ٠ُّٙذد اإلٔغبْ ثبالٔفٍٛٔضا  فؾغت، أّب ٠ض٠ذ أ٠ؼبً ِٓ أزشبس ف١شٚعبد أخشٜ رشًّ  83-ٚاٌىٛف١ذا

اٌف١شٚط اٌّخٍٛٞ اٌزٕفغٟ، ٚاٌف١شٚط اٌغّذٞ، ٚاٌف١شٚط األٔفٟ... ٚاٌزٟ لذ رىْٛ ِغئٌٚخ ػٓ أِشاع 

 شز٠ٛخ ػذ٠ذح ِضً اٌزٙبة اٌشؼت اٌٙٛائ١خ، ٚٔضالد اٌجشد، ٚاٌزٙبة اٌؾٍك.

  

شاع اٌغٙبص اٌزٕفغٟ خالي اٌشزبء اٌٝ ػٛاًِ ِخزٍفخ، أثشص٘ب ٚٚفك خجشاء اٌظّؾخ، ٠شعغ اسرفبع أِ

اعزٕشبق اٌٙٛاء اٌجبسد اٌزٞ ٠جّشد اٌغشبء اٌّخبؽٟ ٌٍمٕبح اٌزٕفغ١خ اٌُؼ١ٍب ٠ُٚؼطًّ ػٍّٙب اٌٛلبئٟ ػّذ اٌف١شٚعبد، 

 ٚأخفبع لطش اٌمظجبد اٌٙٛائ١خ ثغجت اٌجشد، ٚثبٌزبٌٟ ؽذٚس اػطشاة اٌزٕفظ، ٚرٛاعذ األشخبص غبٌجبً 

غٍمخ ٚع١ّئخ اٌز٠ٛٙخ، ِب ٠ض٠ذ ِٓ خطش أزمبي اٌؼذٜٚ. ُّ  فٟ األِبوٓ اٌ

  

 ّْ ُّغزطبع ػّذ األِشاع اٌزٟ رُّٙذدٖ فٟ اٌشزبء، ٕ٘بن ِغّٛػخ عٍٛو١بد صجُذ ػ١ٍّبً أ ٌٚزؾظ١ٓ اٌغغُ لذس اٌ

ًٍ ٍِؾٛظ ِٓ خطش أزمبي اٌؼذٜٚ ٚاٌف١شٚعبد، ٚرؾذ٠ذاً:  االٌزضاَ ثٙب ٠ُمًٍّ ثشى

 ذإٌَٛ اٌغ١ّ  -

ّْ لٍّخ إٌَٛ رغؼً اٌغغُ أوضش ػشػخ ٌألِشاع، ٚرُط١ً فزشح اٌزؼبفٟ ِٓ اٌششؼ ٚاٌّشىالد اٌظّؾ١خ  ا

 عبػبد ِٓ إٌَٛ وً ١ٌٍخ. 3اٌٝ  1األخشٜ اٌزٟ رظٙش فٟ اٌشزبء. ٠ُٕظؼ ثزٛف١ش 
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 ششة اٌىض١ش ِٓ ا١ٌّبٖ -

ّْ اٌزٛط١خ ثششة اٌىض١ش ِٓ ا١ٌّبٖ ال رمزظش فمؾ ػٍٝ األ٠بَ اٌؾبس ح، أّب ٠غت أْ رُطجّك أ٠ؼبً ػٍٝ ِذاس ا

ُّؾبسثخ اٌؼذٜٚ، ٚثبٌزبٌٟ ٠ُٕظؼ  ّْ رشؽ١ت اٌغغُ أعبعٟ ٌِ اٌغٕخ، ٚخظٛطبً خالي اٌشزبء. فٟ اٌٛالغ، ا

ًّ ػٓ   ٌزش ِٓ ا١ٌّبٖ فٟ ا١ٌَٛ. 3ثششة ِب ال ٠م

  

 اعزٙالن إٌّزغبد اٌّٛع١ّخ -

اٌغزائ١خ اٌغ١ّذح. ٌٚزؾم١ك رٌه، ٠غت رؼذ٠ً إٌظبَ ٌزفبدٞ اإلطبثخ ثبألِشاع، ال ثّذ ِٓ اِزظبص اٌؼٕبطش 

زبؽخ خالي ٘زٖ اٌفزشح الؽزٛائٙب ػٍٝ أػٍٝ عشػخ  ُّ اٌغزائٟ ِغ ثذء ِٛعُ عذ٠ذ، ٚاخز١بس إٌّزغبد اٌطج١ؼ١خ اٌ

ِٓ اٌف١زب١ِٕبد ٚاٌّؼبدْ اٌزٟ ال ٠غزط١غ اٌغغُ ِؾبسثخ اٌف١شٚعبد ِٓ دٚٔٙب. أّٙب رشًّ اٌّٛص، ٚاٌزفبػ، 

 ، ٚاٌشّٕذس، ٚاٌغضس، ٚاٌىشفظ، ٚا١ٌمط١ٓ، ٚا١ٌٍّْٛ، ٚاٌفطش، ٚاٌى١ٛٞ...ٚاألفٛوب

  

 اٌم١بَ ثبٌؾشوخ -

ّْ اٌؾشوخ اٌجذ١ٔخ  ّْ ؽشاسح اٌطمظ اٌّزذ١ّٔخ رذفغ اإلٔغبْ اٌٝ رفؼ١ً اٌجمبء فٟ إٌّضي. غ١ش أ ال شّه فٟ أ

ذ فٟ ِٛاعٙخ االٌزٙبثبد. ٌزٌه ػشٚس٠خ ٌٍؾفبظ ػٍٝ طّؾخ ع١ّذح. أّٙب رغّؼ ثبؽالق اٌغ١زٛو١ٕبد اٌزٟ رغبػ

ُِّىٕخ ِؽفبظبً ػٍٝ اٌؾشوخ، ِضً ِّبسعخ اٌش٠بػخ فٟ إٌبدٞ، أٚ اٌزّٛعٗ اٌٝ ِىبْ  ٠غت اٌجؾش ػٓ أٞ ٚع١ٍخ 

اٌؼًّ َع١شاً ػٍٝ األلذاَ ارا أِىٓ رٌه، أٚ ؽزٝ اسرذاء اٌّالثظ اٌّالئّخ ٌٍشوغ فٟ اٌخبسط ثاِل خٛف ِٓ 

 اٌجشد.

  

 ٓ اٌف١زب١ِٕبدرٛف١ش عشػبد ػب١ٌخ ِ -

ّْ اٌف١زب١ِٕبد رغبػذ اٌغغُ فٟ ارّبَ ٚظبئفٗ ع١ذاً ِٚىبفؾخ اٌؼذٜٚ ٚاٌغشاص١ُ. ٠ُٕظؼ خالي اٌشزبء ثبٌزشو١ض  ا

ّّض، ٚاٌفبط١ٌٛبء، ٚاٌخؼبس  Bرؾذ٠ذاً ػٍٝ اٌف١زب١ِٕبد  )اٌغّه، ٚاٌذعبط، ٚاٌج١غ، ِٕٚزغبد اٌؾ١ٍت، ٚاٌؾ

 Dاٌجٕذٚسح، ٚاٌجطبؽب، ٚاٌجشٚوٍٟ، ٚاٌمشٔج١ؾ، ٚاٌفش٠ض(، ٚ)اٌؾّؼ١بد، ٚاٌفٍفً، ٚ Cاٌٛسل١خ اٌخؼشاء(، ٚ

)اٌغٍّْٛ، ٚاٌزٛٔخ، ٚاٌغشد٠ٓ، ٚطفبس اٌج١غ، ٚاٌفطش، ٚاألؽؼّخ اٌّذّػّخ ثٗ(، ٚأ٠ؼبً ِؼذَٟٔ اٌؾذ٠ذ 

)اٌٍؾَٛ اٌؾّشاء، ٚاٌفبط١ٌٛبء، ٚاٌفبوٙخ اٌّغففخ وبٌّشّظ، ٚاٌٛسل١بد اٌخؼشاء وبٌغجبٔخ(، ٚاٌضٔه 

 َ اٌؾّشاء، ٚاٌذعبط، ٚاٌجم١ٌٛبد، ٚاٌّىّغشاد(.)اٌّؾبس، ٚاٌٍؾٛ

  

 االعزفبدح ِٓ ػٛء إٌٙبس -

٠غت ِؾبٌٚخ رّؼ١خ ثؼغ اٌٛلذ فٟ اٌٙٛاء اٌطٍك ٌالعزفبدح ِٓ ػٛء إٌٙبس. عٛاء الزظش األِش ػٍٝ اٌزّٕضٖ 

ّْ اٌّشٟ ل١ٍالً   فٟ اٌخبسط ٠ذػُ ل١ٍالً ثؼذ ٚعجخ اٌغذاء، أٚ اٌز٘بة اٌٝ اٌغٛثش ِبسوذ ع١شاً ػٍٝ األلذاَ... ا

 طّؾخ اٌغغُ خالي اٌشزبء.

 

 

 اخبار الرابطة -

 

 الرابطة تواصل حملة التوعٌة للوقاٌة من وباء الكولٌرا وهذه نماذج: -

 

 هل فقدنا السٌطرة على الكولٌرا فً لبنان  -
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تتوسع رقعة انتشار الكولٌرا فً لبنان ، وٌرتفع عدد االصابات فً مختلؾ المناطق فً الوقت الذي 

فٌه وزٌر الصحة ناقوس الخطر مإكدا ان اعداد المصابٌن الى تزاٌد ، ونحن بحاجة الى التعاون دق 

والوعً للحد من انتشار الوباء . وشدد الوزٌر على ان البنى التحتٌة مهتربة وتستدعً االسراع فً 

خدمات اٌجاد حلول لهذه المعضلة فً ظل التدهور المعٌشً واالقتصادي المستمر وتراجع مستوى ال

 الصحٌة .

 

 الكولٌرا فً انتشار مستمر وارقام التلقٌح ضدها مشجعة  -

ابدى وزٌر الصحة ارتٌاحه لبلقبال الواسع على اخذ اللقاح والتجاوب مع الحملة الناشطة فً مختلؾ 

المناطق للحماٌة والوقاٌة . ولفت الى ان االرقام تشٌر الى االستمرار فً انتشار الكولٌرا ، ٌقابلها 

 . ت وهذا دلٌل حسً على نجاح الحملةللوفٌات وتراجع اعداد المصابٌن الوافدٌن الى المستشفٌا صفر

 

 الرابطة تنعً الراحل العمٌد رجا حرب: -

 2222 الثانً تشرٌن 23 فً بٌروت

 حرب رجا العمٌد تنعً جنبالط كمال اصدقاء رابطة

 سبقه بمن لبللتحاق ، البقاء دار الى الفناء عالم من حرب رجا العمٌد انتقال الرابطة تنعً الحزن من بمزٌد

 جنببلط كمال المعلم برسالة مإمناً  تقدمٌاً  وطنٌاً  مقداماً  عرفناه الكبٌر فالراحل.  الصالحٌن االبرار من الٌها

 العلمانً والتقدم والمساواة والحرٌة العدالة وطن لبنان عن شجاعاً  ومدافعاً  النضالً بخطه ملتزماً  ، وبنهجه

 .الشهٌد المعلم اراده كما

ًّ  وتسؤل تضحٌاته، ومقّدري المحبٌن ومن الكرٌمة العابلة من التعازي بؤحر الرابطة تتقدم  ان القدٌر العل

 .جناته فسٌح وٌسكنه وؼفرانه برحمته ٌشمله

 خلف عباس

 جنبالط كمال اصدقاء رابطة رئٌس

 

 

 بمناسبة ذكرى االستقالل الرابطة تصدر البٌان التالً: -

 2222تشرٌن الثانً  23فً  بٌروت

 بٌان
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 فً ذكرى االستقالل هذا العام

 رابطة اصدقاء كمال جنبالط تعلن وتتذّكر

حزٌن لبنان كان فً الثانً والعشرٌن من تشرٌن الثانً من هذا العام فً ذكرى االستقبلل. ؼٌاب كلً 

قع الرباسة المفروض بشاؼله ان لمظاهر االحتفاالت الرسمٌة والشعبٌة بهذه المناسبة الوطنٌة . شؽور فً مو

ٌترأس هذه االحتفاالت. تصرٌؾ اعمال عادٌة تقوم به حكومة مستقٌلة بعد تعذر تشكٌل حكومة كاملة 

الصبلحٌات. مجلس نٌابً  مفكك ومتناكؾ عجز منذ انتخابه فً شهر اٌار الماضً عن القٌام بما ٌنتظره 

هورٌة . القوى العسكرٌة واالمنٌة رؼم افتقادها لمقومات الناخبون منه تشرٌعاً وانتخاباً لربٌس جدٌد للجم

االستمرار فً تؤدٌة مهامها تواصل العمل بشق النفس لحماٌة االمن فً البلد. القضاء معطل بسبب 

المداخبلت والمناكفات على مستوى الحكام والسٌاسٌٌن . والشعب المفترض به االحتفال والفرح وتجدٌد 

المنظومة الفاسدة والفاشلة فً اسوأ ازمة معٌشٌة، ولذا من حقه ان ٌسؤل حكامه االمل بالمناسبة اؼرقته 

هإالء: اٌن اصبح االستقبلل؟ الى اٌن اوصلتم الوطن والمواطنٌن، وما زلتم تواصلون ؟ اٌن السٌادة؟ ماذا 

بلجٌال الشابة فعلتم بعبلقات لبنان مع العرب والعالم؟ اٌن اصبح دور لبنان  الرسالة؟ واي مستقبل تعّدون ل

 التً بسبب فشلكم اصبحت تبحث عن اوطان بدٌلة ؟

اللبنانٌون ٌطالبون حكامهم ونوابهم بصحوة ضمٌر والتخلً عن المطامح الشخصٌة والمطالب الزبابنٌة 

والشعارات الفارؼة الشعبوٌة واالسراع الى انتخاب ربٌس قادر على جمع الكلمة وقٌادة حركة االنقاذ، 

تجانسة وقادرة على رسم الخطط االنقاذٌة وحسن تنفٌذها ، ونواب ٌمارسون مهامهم وتشكٌل حكومة م

التشرٌعٌة كما ٌرٌد ذلك منهم الشعب الذي انتخبهم واال الرحٌل وافساح المجال لقوى جدٌدة اقدر منها على 

 تحقٌق ما ٌطالب به اللبنانٌون بإعادة بناء الدولة الجامعة الراعٌة والواعٌة والعادلة .

ومن جدٌد نعود الى المعلم ورإاه المستقبلٌة الصاببة ، ونضع بتصرؾ الحكام  او من سٌحّل مكانهم، رإٌته 

 لبلستقبلل وكٌفٌة المحافظة علٌه من خبلل خرٌطة تكفل دٌمومة الوطن وسعادة المواطن.

لمحتفٌن به ، ومن قلعة االستقبلل فً راشٌا خاطب كمال جنببلط ا1964تشرٌن االول من العام  17ففً 

 قاببلً:

"ال استقبلل حقٌقً بدون اعتماد سٌاسة وطنٌة بّناءة." واضاؾ: "ان المحافظة على االستقبلل هً خٌر من 

االستقبلل ذاته ، حٌث ٌجب ان ال ننسى ان ثمار االستقبلل التً نقطفها وننعم بها الٌوم ما هً اال نتٌجة 

بلفنا واجدادنا فً محاربة الطامعٌن والؽاصبٌن ، وعلٌنا نضال مرٌر عّمدناه بالدم ، وجهاد طوٌل بذله اس

الٌوم التٌقظ وعدم السماح لهإالء بمعاودة المحاوالت ، فبلدنا الجمٌل لم ولن ٌكون بعد الٌوم الي طامع او 

 ؼاصب او دخٌل اوعمٌل ممراً او مقراً.

 

 

 ان االستقبلل الحقٌقً اٌها االعزاء ، ٌقوم على ثبلث دعابم:
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 الوطنٌة البناءة:السٌاسة  -9

وهذا ٌعنً السعً لتحقٌق وحدة وطنٌة دابمة بٌن جمٌع فبات الشعب اللبنانً ، والعمل الجاد لتوعٌة 

وتعببة هذا الشعب لٌصبح فً مستوى االحداث فً الحقلٌن المدنً والعسكري ، وٌتحمل مسإولٌة 

لعربٌة فً مختلؾ الدفاع عن ارض الوطن وسٌادته ، والتعاون الصادق مع اشقابه الشعوب ا

 المجاالت المشتركة ، والتعامل مع سابر شعوب العالم على اساس النّد للنّد واالحترام المتبادل.

 

 التكافؤ االقتصادي: -2

وهذا ٌعنً ان ٌسعى المسإولون والحكام جادٌن لزٌادة االنتاج االقتصادي وضمان تصرٌفه ، 

 نسبة تتبلءم مع التزاٌد فً عدد السكان .والعمل لمضاعفة الدخل القومً فً كل مدة من الزمن ب

 

 العدالة االجتماعٌة  -3

وهً ان تتوزع عابدات االنتاج على ابناء الشعب دون تمٌٌز او تفرقة لكل حسب حاجته ،  وان 

تتاح فرص العلم والعمل امام الجمٌع ، وان تإمن الخدمات االجتماعٌة من تطبٌب واستشفاء ودواء 

 بحاجة الٌها مجانا.واسكان وؼٌرها لكل من هو 

فما قٌمة هذا الوطن اذا لم ننظر الى القاعدة الشعبٌة والتحسس بآالمها، ونشعر بآمالها ونعززها 

رافعٌن عنها ما تبلقٌه من فقر وجهل ومرض. وما قٌمة هذا البلد اذا استمرٌنا نراعً فقط اصحاب 

 "المصالح الذٌن ٌعتبرون لبنان مزرعة لهم.

 (94جنبالط "لبنان وطن نفدٌه ال ملجأ نرتضٌه" ص. )المرجع: كتاب كمال 

 

الرابطة تشارك جمعٌة كمال جنبالط الفكرٌة فً الدعوة لحضور الفٌلم الوثائقً عنه: الشاهد  -

 والشهادة
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 من الصحافة اخترنا لكم: -

 ٌَّة الحرب... الموندٌال جرٌدة الشرق االوسط فً  –غسان شربل  – الناصعة العالم

28/99/2222 

ً   حلمٌ  الموندٌال ً   رٌاض ًُّ  العرسُ  هذا ُولد األوروؼواي أرض على 1932 فً. عنٌد وإنسان  وأوقع الدول

ً  . اإلدمان من نوع فً الكوكبَ  سكان  التً األعاصٌر قاوم. برٌَقه وٌضاعؾ أعوام 4 كلَّ  شباَبه ٌجّدد تسعٌن

 حٌاته من دورتٌن شطبِ  على أرؼمته الثانٌة العالمٌة الحربُ  وحدها. البقاء فً بحقه وتمسك العالم ضربت

 .لٌبقى جاء أنَّه لٌعلنَ  البرازٌل من 1952 فً مجدداً  أطلَّ  لكنه ،1946و 1942 فً

 معهم وؼاب سونػ، إٌل وكٌم وماو ودٌؽول وتشرشل وروزفلت ستالٌن ؼاب. كثٌرة صفحاتٍ  العالم قلب

 والفرح، والتنافس البرٌبة اإلثارة إلى المتعطش العالم إهداء على القدم كرةِ  جنراالت وأصرَّ  جنراالُتهم

 أزمات أم طاحنة حروباً  أكانت سواء السوداء الفصول أمام الموندٌال حلم ٌتنازل لم. ٌتكّرر جمٌبلً  موعداً 

 .وحروبها المستدٌرة بالساحرة األرض سكان أكثرٌة شؽؾ احترم. كبرى اقتصادٌة

 طرح وضرورة المبلكمة، وقسوة المصارعة وحشٌة عنها تؽٌب التً الحضارٌة الرٌاضة هذه الناسُ  أحبَّ 

 واسعاً  المجال وتفسح الطوٌل االستعداد وثمار الّصلبة باإلرادات تكتفً أنٌاب ببل مبارزة. أرضاً  الَخصم

 واإلعبلم التكنولوجٌا ثورة وجاءت. والبراعة واالبتكار واالحتمال المراوؼة على والقدرة اللٌاقة إلبراز

 تواكب التً الشاشات وهو المتطاحنة الجٌوش جنراالتُ  سابقاً  إلٌه افتقر ما القدم كرة لجنراالت لتوفر

س البلعبٌن هجماتِ  مباشرة ت. وانكسارهم زهوهم ولحظات وجوههم مبلمح على وتتجسَّ  قامات تخطَّ

 مإسساتٌ  توكؤت حٌن خصوصاً  المطحونة والمدن الحروب جنراالت قاماتِ  الكروٌة المبلعب جنراالت

 ؼٌر لمعاناً  المبلعب لسحرة اإلعبلمً التطور وفَّر. لمنتجاتها لتروج البلعبٌن لمعان على ضخمة تجارٌةٌ 

 وصار ستالٌنؽراد، جنرال جوكوؾ من أشهرَ  بٌلٌه صار وهكذا. الناس وذاكرة التارٌخ فً وزرعهم مسبوق

 .«الصحراء ثعلب» رومل من أشهرَ  مارادونا

حؾُ  وجدت. العالمً االهتمام عرش على القدم كرة نجوم تربع  على مرؼمةً  نفَسها الرصٌنة السٌاسٌة الصُّ

 أنَّها خصوصاً  النتقاالتهم، المذهلة والصفقات والنوادي المدربٌن مع ومناكفاتهم ومناوراتهم أهدافهم رصدِ 

ج  بحروبهم االنشؽال إلى أٌضاً  الصحؾ اضطرت. تزٌد وقد مدٌنة إعمار إلعادة تكفً فلكٌة بؤرقام أحٌاناً  تتوَّ

 جوالة مشاعل إلى تحولوا أنهم والحقٌقة. منازع ببل قراءة األكثرَ  هً نوادرهم وصارت عشقهم، وقصص

 موقعها على فضبلً  المراهقٌن ؼرؾ جدران على صورهم ُعلّقت حٌن خصوصاً  وتؤثٌر، إلهام ومصدر

 ٌعرفون الذٌن عدد. المبلعب سحرةِ  حضورَ  ٌوازي حضوراً  كتابه أعظمَ  العالمُ  ٌمنح لم. جواالتهم فً الممٌز

 البلتٌنٌة أمٌركا عرش على تربَّع الذي ماركٌز ؼارسٌا ؼابرٌٌل ٌعرفون الذٌن عددَ  بمرات فاق مارادونا

 الذٌن عددَ  بالتؤكٌد ٌفوق الٌوم، مبابً الفرنسً البلعب ٌعرفون الذٌن وعدد. نوبل بجابزة وفاز لآلداب

 .كامو ألبٌر أو هوؼو فٌكتور ٌعرفون

 الحروب هذه إدمانَ  وعلموها أجٌاالً  سرقوا. والجامعات والمدارس المنازل إلى المبلعب سحرةُ  تسلَّل

 هذا من تنل لم. االحتفال موعد وانتظار والمتابعة الصبر تعلَّموا. أصابهم بما المدمنون وابتهجَ . الذهبٌة

 فرصة أحٌاناً  توفر البدٌلة الحروب من نوعاً  القدم كرة ٌاتمبار اعتبرت التً االنتقادات المتمادي العرس
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 ال. ؼرٌباً  لٌس والكبلم. المإلمة التوارٌخ نبش إلى وتإدي عنصرٌة، أو عرقٌة أو قوٌة حساسٌات إلٌقاظ

د  ضد إنجلترا منتخب لعب إذا الدامً التارٌخ مواجهات من مفردات استحضار فً الشعبوي اإلعبلمُ  ٌتردَّ

 .وألقها جاذبٌتها من تنل لم الكرة حروب إلى توّجه التً االنتقادات كل لكن. فرنسا منتخب

 الموندٌال عن تفصل التً الفترة ففً. إلٌها الحاجة أمس فً كانوا إجازةً  العالم لسكان قطر موندٌال وفَّر

 اخترق«. 19 كوفٌد» اسمه وحش «الكونٌة القرٌة» على انقض. الكآبة من بحر فً العالم وقع السابق

 بطمؤنٌنة الشعور تقوٌض وحاول االقتصادات وأنهك الجنازات مبلٌٌن أنجب. والمنازل والمدن القارات

ر حتى أنفاسه ٌلتقط العالم كاد وما. والطبً العلمً التقدم  اسمه لشهٌد الثؤر ساعة أنَّ  بوتٌن فبلدٌمٌر قرَّ

 الوباء كان. أطلسٌة أحبلم بارتكاب المتهمة أوكرانٌا لحم فً بالتوؼل قواِته فؤمر حانت، قد السوفٌاتً االتحاد

 على الساعة حتى اقتصرت ولو بوتٌن تسدٌدة عن نفسه الشًء قول ٌمكن. المواصفات كاملة عالمٌة حرباً 

 العالمٌة الحرب إلى العالم انجذب متعاقبتٌن عالمٌتٌن لحربٌن المدّمرة اآلثار رؼم وعلى. األوكرانً الشباك

 .الموندٌال ٌشّكلها التً الناصعة

 ببل وخسارات. دم ببل حروب. بمعاركه واالستمتاع فٌه الوقوع ؼٌر العالم أمام خٌار ال. جمٌل فخ   الموندٌال

 فً السرٌع بالطواؾ ورواٌاتهم الموندٌال رواٌة ٌكتبون وسحرة. وتصفٌق وهتاؾ وإثارة أضواء. ركام

 شباك صاعقة ضربة تهزُّ  حٌن وباالحتفال السرٌعة، والتمرٌرات المفاجبة وبالتسدٌدات الملعب أرجاء

 .ٌنام ال الذي «العدو»

 الفواتٌر وأرقام التضخم أحادٌثُ  أٌاَمهم ُتسّمم الذٌن األوروبٌون. العالم ٌقضٌها إجازة أجمل الموندٌال

روا أوجاعهم تناسوا الطاقة إمدادات وأوضاع المقترب الشتاء ومخاوؾ  نفسه األمر. الشاشات أمام وتسمَّ

 ٌتابع كان الذي العالم. الكؤس برٌق مع عودتهم على وراهنت فرسانها أرسلت التً الدول كل إلى بالنسبة

 انشؽل األوكرانٌة، التحتٌة البنٌة على ومسٌراِته صوارٌَخه سوروفٌكٌن الروسً الجنرال ٌوزع كٌؾ

 قرٌبة دول من توافدوا قدامى وعشاق وفتٌان فتٌات. وؼٌرهم ومبابً ومٌسً رونالدو ومسٌرات بصوارٌخ

 .بها ٌبخل أن العالم عادة من فرح أٌام. الراقٌة والمواجهات واألضواء األهداؾ عرس فً للمشاركة وبعٌدة

 «األخضر الساحر» هزم حٌن الرٌاض فً «واإلعبلم لؤلبحاث السعودٌة المجموعة» مقر فً كنت

 أن أجملَ  ما. والببلد المدٌنة اكتسحت الفرح من هابلة موجة أن شعرت. األرجنتٌن على وفاز التوقعات

 أمواج. واإلصرار الجهد بثمار االحتفال ونكهة البهجة من أمواجاً  بلدانهم الساحرة المستدٌرة سحرة ٌهدي

 موضوع عن مرة ولو للكتابة فرصة وجدتها. الموندٌال سحر فً وقعنا. أخرى عواصم على هبَّت مشابهة

 .اثنٌن كلَّ  منها االقترابَ  أحاول التً الكبٌبة الموضوعات من بعٌداً  مفرح،

  

  24/99/2222جرٌدة الشرق االوسط فً  –فؤاد مطر  –تأمالت فً قمم المنتجعات 

 الفتاح عبد الربٌس استضافها التً« 27 كوب» المناخ قمة من المتبلحقة؛ األممٌة القمم أجواء فً التؤمل عند

 الربٌس استضافها التً العشرٌن قمة إلى - 2222( الثانً تشرٌن) نوفمبر 6 - الشٌخ شرم فً السٌسً
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 مناطقها، إحدى فً زلزالها األرض تزلزل أن قبل ،(نوفمبر 15 الثبلثاء) بالً فً وٌدودو جوكو اإلندونٌسً

 القمة إلى ،(نوفمبر 18 الجمعة) بانكوك فً «أبٌك» قمة إلى ؼادروا، العشرونً القوم كان وبعدما

 حالنا، مثل القمم هذه ألجواء المتابع فإن ،(نوفمبر 19 السبت) بتونس جربة فً 18ا دورتها فً الفرنكوفونٌة

 حقها وأخذت ونمت االنحٌاز عدم حركة فٌه نشؤت الذي الزمن ذلك الستٌنات، أجواء تستحضر ذاكرته ٌجد

 التسلح سباق فً وشؽفهم بصراعاتهم الدولً الشؤن كبار ٌزعزع أن قبل حولها، الشعبً االلتفاؾ من

 .رموزها لكل والمتتابع المفاجا الرحٌل ذلك فً مستؽلٌن الرحلة، تلك بنٌان لحروب تإسس التً والمناكفات

 ٌكون ربما. دونهم َمن على الكبار وتشاوؾ الصراع لمفردات ملحوظ انحسار األربع النوفمبرٌة القمم فً

 بعدما فٌه البهجة ٌبعث الذي بالساحل بدءاً  منتجعات فً اسُتضٌفت القمم حٌث ذلك، فً العوامل أحد المكان

 كانوا الذٌن الروس وبالذات قصدوها الذٌن ألباب خلبت مصرٌة رٌفٌٌرا إلى الشٌخ شرم مصر حولت

 تبقى أن مفضلٌن حرب فً رماهم بوتٌن فبلدٌمٌر ربٌسهم أن لوال مطاعمها وأطاٌب شواطبها دؾء قاصدٌن

 تكراراً  بحرب، الروسً األصل إلى األوكرانً الفرع استعادة كابوس دون ومن علٌه هً ما على الحال

امً للكابوس مرٌراً  امً العراق بمقتضاه حاول الذي الصدَّ  أن إلى انتهى األمر لكن الكوٌت، التهام الصدَّ

 من انتقاماً  هتبؽٌ ما فاها الفاؼرة اإلٌرانٌة للثورة وحقق العراق التهم برٌطانٌة - أمٌركٌة بقٌادة دولٌاً  تحالفاً 

ام عراق ألحقها هزٌمة  المعادلة فً األهمٌة بالػ كرقم وشؤنه وعروبته العراق سٌادة بقضم البدء ثم بها، صدَّ

 .الدولٌة - اإلقلٌمٌة - العربٌة

 فإن اإلنسانٌة، الضرورات أمام نسبٌاً  تتراجع السٌاسٌة التطلعات جعلت الشٌخ شرم منتجع أجواء وكما

 واعتماد السٌطرة هوس نفوسهم فً الذٌن بعض جعل الساحرة اإلندونٌسٌة الجزر إحدى بالً فً االنعقاد

 لكً البشر بنً إلى العالمٌن رب من هبة هو الذي المكان جمالٌات فً ٌتؤملون لهم، قوة عنصر القبضة

 فً الطبٌعة سحر فإن الحال، وبطبٌعة. الٌوم شمس إشراقة مع وتعالى سبحانه هلل الشكر وٌجددوا فٌه ٌنعموا

 االنعقاد كان ما خبلؾ البالػ تؤثٌره له إندونٌسٌا فً بالً وجزٌرة مصر فً الشٌخ شرم ساحل مثل مكان

 ٌكتم الذي والمناخ والسٌارات البشر تكدس من تختنق تكاد عواصم فً اإلؼبلق ُمْحكمة قاعات فً سٌتم

 تجاوز التً والمدن العواصم حول الحصر ال المثال سبٌل على وجاكرتا القاهرة فً الحال هً كما األنفاس

. العبلج ٌتوجب ما فٌعالج طرٌقه المناخً السعً ٌشق أن انتظار فً االختناق نقطة فٌها السكانً االكتظاظ

 فً الناس وتشرٌد الكهرباء تولٌد ومحطات التحتٌة البنى وتدمٌر الحرب بنوازع المسرَبل لٌت ٌا وللمناسبة

 خارجٌته، وزٌر ٌرسل ولم اآلخرٌن كما بالً إلى أتى بوتٌن، الربٌس لكبذ ونعنً مذعورٌن، الشوارع

 وحجباً  حرباً  فعله ما على الؽاضب الدولً الجمع خواطر تهدبة النووٌة، بالمفردات ولٌس بالحسنى وحاول

 بٌن والمحبة األرض على السبلم أن ترى العالم دول أكثرٌة فً مجتمعات عن القارس للبرد استباقاً  للؽاز

 سماح وال هٌروشٌما فً انتهى النووي الهوس واعتبار عباده على هللا نَِعم على والشكر والحمد الناس

 الناس مطالب فً التؤمل وعدم السبلح هذا امتبلك نحو اإلٌرانً للجنوح تنبٌهاً  مالكٌه جانب من الستعماله

 بتوسٌع الحاالت هذه ومعالجة الشعبً الؽضب لحاالت الخشونة بالػ تصوٌباً  واإلمعان األدنى الحد هً التً

ع لكنه حٌن إلى ٌردع قد العقاب هذا أن االعتبار فً األخذ دون من العقاب منسوب  الثورة تٌنٌع فً ٌسرِّ

ب الخمٌنٌة  جانب من شؤنه فً خطوة اتخاذ الموجب التصحٌح ومع. خامنبً مرشدها نظام قطاؾ حٌن وٌقرِّ

 على لهم مضافة إلى الحاضرٌن دعوة عنه، اإلفصاح ٌصعب اعتذاراً  ولٌس القبول ٌلقى توضٌح بوتٌن،
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 الٌد إلى الروسٌة الٌد وممدودة حاضراً ( األوكرانً) اآلخر فبلدٌمٌر فٌها ٌكون األسود البحر شواطا

 الخمس القارات فً البشر بنً فسابر فاألوكرانً الروسً العام بالرأي بدءاً  الناس ٌرٌده ما وهذا. األوكرانٌة

 .النفوس من الطمؤنٌنة وتخطؾ المضاجع تقض المناخ عادٌات باتت التً

 بزابرها ترحٌب خٌر رحبت التنمٌة، فً مشهودة تجربة رمز عاصمة وإنما سٌاحٌاً  منتجعاً  بانكوك تكن لم

 إدارته فً طموحاً  ودوراً  مكانة المتمٌز سلمان بن محمد األمٌر السعودي الوزراء مجلس وربٌس العهد ولً

 محمد األمٌر انتهج فقد. بهم الصراعات ترتبط الذٌن الكبار وبالذات العالم دول مع والتعامل المملكة لسٌاسة

 رابد ٌبدو جعلْته وفرنسا وبرٌطانٌا والصٌن وروسٌا المتحدة الوالٌات من كل مع المتوازٌة العبلقة من نهجاً 

 إلى الحاجة وال تلك أو الكبرى الدول هذه من خوؾ ال أنه بمعنى االنحٌاز، عدم لتجربة جدٌد لمفهوم نهج

 القادرة المتماسكة الدولة بناء وإنما الباقٌات، الثبلث الدول وإلى البعٌد ؼٌر الماضً فً كما وروسٌا أمٌركا

 دولة عن كبرى دولة تفضٌل عن النؤي نفسه الوقت وفً الماسة، الحاجة طلب عن منؤى فً تبقى أن على

 الموقؾ كان بارداً  صراعاً  االصطفاؾ، درجة وإلى موقعها مراعاة ضرورة بداعً أو الخشٌة بداعً سواء

 على الدلٌل أوكرانٌا فً الروسٌة الحرب مع عموماً  اإلماراتً - السعودي التعامل فً ولنا. طاحنة حرباً  أو

 بالنظرة االنحٌاز عدم سٌاسة من بنكهة متمٌزاً  الموقؾ كان وكٌؾ «ناتو»ا دول مع المتوازن الموقؾ

لة  .الستٌنات فً االنحٌاز عدم تجربة بسٌاسة قٌاساً  السٌاسة لهذه المعدَّ

 والماء الصحً والمناخ السابد والسبلم الهانا العٌش حول هً اآلن بعد الشعوب اهتمامات إن القول خبلصة

 زمن... اآلتً الزمن معالم أحد تشكل المنتجعات قمم أفرزته وما. النفوس فً له مكان ال ذلك عدا ما. النقً

 ...األرض على والخٌر النفوس فً الطمؤنٌنة ٌنشر ما إلى االنحٌاز

 

  .الهداٌة إلى الحاجة أشد فً الذٌن لهداٌة مستمرة والدعوة

 

  جرٌدة الجمهورٌة فً  –د. غسان الشلوق  –مفارقة دور الدولة من لبنان الى العالم

24/99/2222 

 بؽالبٌة الدولً المجتمع بٌن الدولة دور فً هابل وتناقض كبٌرة ومفارقة واضحة إشكالٌة فترة منذ ُتسّجل

 ٌشبه ما مقابل فً العالمً، المستوى على الدولة دور تعاظم فً والتناقض المفارقة وتتمثل. ولبنان دوله

 .لبنان فً الدور لهذا االنهٌار

. اٌضاً  الثالث العالم دول من عدد وفً طبعاً  المتقدمة الدول فً خارجاً  ٌحصل ما وراء ربٌسٌان عامبلن ٌقؾ

 وأبرز االقتصادي، المستوى على« 19 كوفٌد» لجابحة الواسعة السلبٌة االنعكاسات فً ٌتمثل االول العامل

 خسابر تسجٌل او للمإسسات واسع وإقفال النمو معدالت فً وبالتالً االنتاج، فً الحاد التراجع وجوهها

 وانخفاض الفقر وحاالت البطالة اتساع الى إضافة العمل، فً استمرت التً تلك من كبٌر قسم فً كبٌرة

 ...العالمٌة التجارة حجم
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 المستوى على كبرى نتابج خلّفت والتً االوكرانٌة، ـ الروسٌة الحرب نتٌجة نشؤ فقد الثانً، العامل اما

: ربٌسٌٌن مجالٌن فً وأشّده التموٌن، حلقة فً الواسع االضطراب وجوهها أبرز من خصوصاً  المعٌشً،

 او البرد تواجه سواها، وفً خصوصاً  اوروبا فً عدة، مجتمعات جعل مما والمحروقات، الؽذابٌة المواد

 .االسعار فً حاداً  وارتفاعاً  التؽذٌة نقص

 االقتصادٌة المجاالت كل فً تدّخلها زٌادة إلى العالم انحاء شتى فً المختلفة الدول العامبلن هذان دفع وقد

 بارتفاع التدّخل هذا ُترجم وقد. المواطنٌن على المعٌشٌة األزمات حّدة من التخفٌؾ لمحاولة واالجتماعٌة،

. العام الدٌن وتفاقم العجز زٌادة وبالتالً القومً، الناتج فً الدولة حصة وزٌادة العام القطاع إنفاق حجم

 دعم وتقدٌم لؤلسر، وعٌنٌة مالٌة مساعدات تقدٌم منها مختلفة، عدة وجوهاً  عملٌاً  السٌاسة هذه وأخذت

 الطاربة للبطالة اٌضاً  استثنابً ودعم علٌها، والضرابب الرسوم خفض او إلؽاء او للمحروقات استثنابً

 .كثٌر وؼٌرها الصحة لمشكبلت واسعة تؽطٌة الى إضافة المتعثرة، وللمإسسات

 مستوى على القومً الناتج من الدولة حصة ارتفعت إذ. العمومٌة المحاسبة فً بوضوح التدّخل هذا وانعكس

 حسب اآلن حتى مستمر ارتفاع وهو ،2222 فً% 3451 الى 2228 فً% 2559 من العالمً االقتصاد

 الذي الفساد انتشار من والحدّ  الحوكمة لتعزٌز عدة بتدابٌر الدولة دور نمو وترافق. الدولً البنك تقدٌرات

 .العامة النفقات زٌادة من عادة ٌستفٌد

 وصوالً  الدولة دور من للحدّ  عملٌاً، ثم اوالً  نظرٌاً  متزاٌدة دعوات برزت كانت وقت فً التطور هذا وٌؤتً

 الجمٌع لتذّكر الكبرى األزمات وأتت. البعض مذهب فً «األدنى الحدّ  دولة» ٌكون ان ٌمكن ما الى ربما

 .المطلق فً الدولة الؽاء باستحالة

 إقفال شبه الصارخة، وجوهه من العامة للمإسسات انهٌار شبه: تماماً  تختلؾ الصورة فإنّ  لبنان، فً اما

 سعر انهٌار الوطنٌة، الرسمٌة للجامعة توقؾ شبه القضاء، تعّطل االسبوع، فً عدة اٌاماً  العامة لبلدارة

 كل وبالتالً الضامنة المإسسات انهٌار العام، القطاع فً خصوصاً  واالجور اللبنانٌة العملة صرؾ

 االدنى الحدّ  بات حٌث بالمحروقات، بدءاً  االسعار فً قٌاسً وارتفاع والتعلٌمٌة، الصحٌة التؽطٌات

 دور أي ذلك كل وسط وٌؽٌب. فٌه عام نقل ال بلد فً بنزٌن، صفٌحة سعر من اقل لبلجور( الرسمً)

 .واسع نطاق على الفساد وٌتفشى للسلطة

 إذ لبنان، فً ووضوح بسرعة الدور هذا تراجع عالمٌاً، القومً الناتج فً الدولة لدور ملفت نمو مقابل وفً

 وربما ،2221 فً% 8-7نحو الى 2219 فً%  2755ونحو 2218 فً الناتج من% 23نحو من انخفض

 العامة النفقات ونزلت. وللناتج العامة للنفقات( الرسمٌة) األولٌة التقدٌرات حسب ،2222 فً%  5-4 الى

 ؼارقاً  النواب مجلس ٌستمر بٌنما سنوات، ثبلث خبلل فً فقط ملٌار 1522 إلى دوالر ملٌار 1455 نحو من

 والتنفٌذٌة التشرٌعٌة المراهقة ٌشبه ما فً مستقٌلة حكومة مع وٌمضً للجمهورٌة، ربٌس انتخاب فشل فً

 .مطلوبة أساسٌة مشارٌع مع التعامل فً
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 ال مرضٌة حالة وبالتؤكٌد، أخرى عدة مإشرات مع تعكس لبنان فً الدولة دور حول الكبرى المفارقة هذه

 واسع بتؽٌٌر االّ  تنتهً وال السٌاسٌة بالجوانب طبعاً  تبدأ جذري، طابع ذات بخطوات ااّل  معالجتها ٌمكن

 .المختلفة واالجتماعٌة والمالٌة االقتصادٌة السٌاسات ٌشمل

  

 جرٌدة الشروق فً  –د. ناصٌف حتً  -أٌن؟  إلى لبنان: الطائف التفاق 33الـ الذكرى

22/99/2222 

 إلى التوصل عدم فى انعكست لبنان ٌعٌشها سٌاسٌة أزمة خضم فى الطابؾ اتفاق لوالدة ٣٣الـ الذكرى تؤتى

 فراغ فى لبنان ودخول أكتوبر ٣ٔ فى انتهت التى الدستورٌة المهلة ضمن للجمهورٌة جدٌد ربٌس انتخاب

 االقتصادٌة األوضاع أسوأ فى ٌعٌش ولبنان ذلك ٌؤتى. منه؟ الخروج ٌتم متى أحد ٌدرى ال رباسى

 رباسى فراغ. الوطن مستقبل وعلى المجتمعى االستقرار على والمختلفة الخطٌرة بتداعٌاتها االجتماعٌة

 عملٌة وتقود وترعى تطلق سلطة إنتاج إعادة إلى فٌه الحاجة بؤمس لبنان وقت فى مستقٌلة وحكومة

 المركب» إلنقاذ السٌاسى، إلى االقتصادى إلى المالى من األبعاد، والمترابط المطلوب الشامل اإلصبلح

 .الؽرق من «اللبنانى

 وحروب اللبنانٌة الحروب) ٤٥٠ٔ عام انفجرت التى الحرب إنهاء أوال: مهمتٌن الطابؾ اتفاق حمل

 وفر دولٌا مدعوما( عربى) خارجى تفاهم على قامت شاملة تسوٌة عبر( واللبنانٌٌن لبنان عبر اآلخرٌن

 لٌعكس جاء الذى الجدٌد الوطنى العقد أو االتفاق إلى التوصل عملٌة سهل بل ال وشجع ودفع والدعم الؽطاء

 .االستقبلل من ونٌؾ أربعة عقود بعد الوقت مع استقرت التى المختلفة الداخلٌة المعطٌات

 الصراعات على تتؽذى التى الداخل فى المتقاتلة الهوٌات حرب جهة؛ من الحرب صفحة االتفاق طوى

 النظام لتطوٌر جدٌدة صفحة فتح أنه كما جهة من ذاته بحد كبٌرا إنجازا هذا وكان. اإلقلٌم فى االستراتٌجٌة

 .أخرى جهة من

 منها التخلص دون للطابفٌة التدرٌجى النزع منها لئلصبلح وضرورٌة مهمة مجاالت على االتفاق نص ثانٌا،

 فٌه تتمثل للشٌوخ مجلس واستحداث طابفى ال وطنى أساس على نٌابى مجلس انتخاب على العمل) كلٌا

 ذلك ٌعنى ال لكن. اللبنانى الواقع بسبب( المصٌرٌة األمور فى صبلحٌاته وتنحصر الروحٌة العاببلت جمٌع

 لبنان فى والسٌاسى المجتمعى بالجسم دابما ٌفتك الذى المرض لهذا الجذرٌة المعالجة أمام رسمٌا الباب إقفال

 الكثٌر دونه ولكن المستحٌل باألمر لٌس منه التخلص إن ما بقدر والذى الوطنٌة الحٌاة مجاالت مختلؾ فى

 على أكد الطابؾ اتفاق أن كما. تدرجى مسار إلى اللجوء ٌستدعى الذى األمر. والعوابق الصعوبات من

 .أوجهها بكل المناطقٌة وللتنمٌة لئلصبلح أساسى مدخل وهى اإلدارٌة البلمركزٌة أهمٌة

 دون العربٌة الدول جامعة بمواثٌق ملتزمة عربٌة دولة لبنان: واالنتماء الهوٌة جدل أٌضا االتفاق وحسم

 اإلقلٌم فى معٌنة لحظة فى المفهوم ذلك عنوان كان أٌا سٌاسى أو عقابدى مفهوم أى االنتماء هذا تحمٌل

 على أخرى دول مصالح تخدم التى الصراعات. واآلخرٌن اللبنانٌٌن صراعات فى توظٌفه ٌجرى بحٌث
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 فى الرسابل لتبادل برٌد صندوق أو اآلخرٌن لصراعات الملعب دور من التخلص فالمطلوب لبنان، حساب

 .اآلخرٌن وخبلفات صراعات

 فى بالسلطة بالفعل ٌمسك من حول السٌاسٌة للمذهبٌات الموسٌقٌة الكراسى لعبة من الخروج المطلوب

 باالنتقال تسمح التى الصٌؽة وفر الطابؾ. بالقانون متساوٌن بٌن بالفعل األول هو من تحدٌدا أو معٌنة مرحلة

 بالممكن ولكنه العوابق، من الكثٌر ودونه بالسهل لٌس مسار. للطابفٌة التدرٌجى النزع من إلٌه أشرنا ما نحو

 من كل طوابفٌة، فدرالٌة على بالفعل تقوم دولة ولٌس الوطنٌة الدولة بناء نحو للذهاب بالضرورى واألهم

 تؽطى أو تتؽطى ما عادة والتى عنها ٌدافع التى المصالح عن دفاعا الفٌتو حق ممارسة قدرة ٌملك أطرافها

 فى والمذهبى الطابفى التنوع دولة لبنان؛ فى المدنٌة الدولة بناء عملٌة وحدها. المذهب أو الطابفة بمصلحة

 .للتنوع حاضنة تشكل التى والوحدة الوحدة، وٌعزز ٌؽنى الذى التنوع. الوطنٌة الوحدة إطار

 لحظة توازنات تعكس والتى والهشة الظرفٌة التسوٌات سٌاسة فى نبقى هل. طرق مفترق أمام الٌوم لبنان

 بالسهل ولٌس ضرورى، من أكثر طوٌل إنقاذى/إصبلحى مسار فى ننخرط أم اإلقلٌم وفى الداخل فى معٌنة

 بالمستحٌل؟ لٌس ولكنه

 

  توماس هومر دٌكسون وجوان روستروم  –ماذا ٌحدث عندما تصطدم سلسلة من االزمات

 29/99/2222جرٌدة نٌوٌورك تاٌمز عن جرٌدة الشرق االوسط فً  –

 نهاٌة من تقترب كورونا فٌروس جابحة: المتزامنة األزمات من «كاملة عاصفة» العالم ٌواجه ٌبدو، ما على

 ظواهر تضرب بٌنما ذلك ٌؤتً. نووٌة تصبح بؤن بؤوكرانٌا الحرب فٌه تهدد الذي الوقت فً الثالث، عامها

 عقود منذ مسبوقة ؼٌر معدالت إلى التضخم وٌصل وأفرٌقٌا، وآسٌا وأوروبا الشمالٌة أمٌركا متطرفة مناخٌة

 التزامن هذا إلى اإلشارة هنا العاصفة استعارة استخدام من والمقصود. العالم أنحاء مختلؾ االستبداد وٌجتاح

 فً السٌطرة عن ٌخرج كؤنه ٌبدو شًء كل أن البشرٌة حظ سوء لمن إنه ـ ومإقتة مإسفة صدفة باعتباره

 .ذاته الوقت

 المإكد حكم فً ٌكون وٌكاد للؽاٌة، ضبٌل مصادفة مجرد الحالٌة الفوضى تكون أن احتمال فإن الواقع، فً

 رإٌة عن كبٌر حد إلى عاجزون فإننا القابمة، األزمات نرى أننا ومع. وخطورة إصراراً  أشد شٌباً  نواجه أننا

 الحقٌقٌة المخاطر وكذلك ـ البعض بعضها تفاقم فً األزمات تلك خبللها من تتسبب التً الخفٌة العملٌات

 .جمٌعاً  بنا تحدق ربما التً

 أسهم مصطلح وهو مركبة، عالمٌة أزمة أنها على الٌوم نعٌشها التً الفوضى فهم األفضل من فإنه وعلٌه،

 مع تتعامل اإلنسانٌة أن إلى المصطلح ٌشٌر. األخٌرة بالفترة انتشاره فً كولومبٌا بجامعة توز آدم المإرخ

 على األزمات هذه وألن. بعمق متشابكة الواقع فً لكنها بعضها، عن مختلفة تبدو أزمات من مركبة عقدة

 .الفردٌة األضرار مجموع من بكثٌر أكبر عالمٌة أضراراً  تسبب فإنها للؽاٌة، متشابكة التحدٌد وجه
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 إلى وبالنظر. سٌباً  منحى أساسٌة بصورة األمور اتخذت الماضٌة، العشر السنوات خبلل أنه المبلحظ

 الحدود، وعبر البلدان داخل االنتقال على أُجبروا الذٌن المهاجرٌن وأعداد العالمً، الجوع معدالت

 المستمرة والصراعات العنٌفة المظاهرات واشتعال اإلنسان حقوق وانتهاكات السٌاسً، االستبداد ومستوٌات

 .شدٌداً  االرتفاع جاء الحاالت بعض وفً ارتفعت، أنها نجد ـ مإذٌة مإشرات وجمٌعها ـ

 فً عام 7256 من ،2221 عام فً عام 72596 إلى لئلنسان المتوقع العمر متوسط تراجع نفسه، الوقت فً

 .1952 عام فً البٌانات هذه جدولة المتحدة األمم بدأت أن منذ انخفاض أول فً ـ 2219 عام

 أن ٌمكن التً واالجتماعٌة الطبٌعٌة الضؽوط تحدٌد ٌجري ما ؼالباً  بعضها، عن بمعزل إلٌها النظر وعند

 وتفشً العالمً، االحترار المخاطر هذه وتتضمن. «نظامٌة مخاطر» باعتبارها عالمٌة أزمة إلى تإدي

 وتفاقم البٌولوجً، التنوع وتدهور ،(البشر إلى الحٌوانات من المنقولة األمراض) المنشؤ حٌوانٌة األمراض

 وتفاقم اإللكترونٌة والهجمات اآلٌدٌولوجً، والتطرؾ المالً، النظام استقرار وعدم االقتصادٌة، التفاوتات

 .الجٌوسٌاسٌة واالختبلالت والسٌاسٌة االجتماعٌة االضطرابات

 تفشً مسؤلة فإن ،«19 ـ كوفٌد» فٌروس أحدثه الذي الدمار من ٌتضح مثلما فإنه المثال، سبٌل على

 .أكبر بمعدالت وتحدث حدة، أكثر أصبحت المنشؤ حٌوانٌة الفٌروسٌة األمراض

 وتواتر شدة فً سرٌعاً  ارتفاعاً  كذلك الٌوم ونعاٌن عالمٌاً، الحرارة درجات ارتفاع تسارع فقد وبالمثل،

 ٌضر الذي األمر الحرارة، وموجات والعواصؾ والفٌضانات الجفاؾ مثل المتطرفة، المناخٌة الظواهر

 والصراعات، االجتماعً االستقرار وعدم السكان نزوح من بدوره وٌضاعؾ األشخاص بملٌارات

 .آسٌا شرقً وجنوب الكبرى الصحراء جنوب أفرٌقٌا فً خصوصاً 

 الموارد استهبلك حجم ٌإدي: أوالً . وتسارعها المخاطر تضخٌم إلى بقوة ٌقودان عامبلن ثمة عام، بوجه

 ارتفاع مخاطر تفاقم عن بدوره ٌسفر الذي األمر الطبٌعٌة، النظم مرونة إضعاؾ إلى التلوث وناتج البشرٌة

 االتصال أدى: ثانٌاً . المصدر حٌوانٌة الفٌروسات وتفشً البٌولوجً التنوع وتدهور المناخ، حرارة درجة

 للمواد المدى بعٌدة التدفقات وسرعة حجم فً حادة زٌادة إلى واالجتماعٌة االقتصادٌة أنظمتنا بٌن األكبر

 والتفاوتات واألوببة المالً النظام استقرار عدم مثل مخاطر تفاقم إلى أدى ما والمعلومات، والطاقة

 .ًاآلٌدٌولوج والتطرؾ االقتصادٌة

 ربما أنه الحقٌقة. المخاطر تزامن ـ ٌجري آخر شٌباً  ثمة أن إلى كذلك بها نمر التً األزمات تزامن وٌشً

 والبٌبٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة النظم بٌن كبٌر حد إلى بها المعترؾ وؼٌر المعقدة السببٌة الروابط تتسبب

 التزامن فإن كذلك، األمر كان وإذا. تقرٌباً  نفسه الوقت فً حرجاً  المخاطر من كثٌر جعل فً العالم، فً

 المجتمع قدرة على النهاٌة فً ٌطؽى وربما ٌستمر أن المحتمل من وإنما مإقتة، صدفة مجرد لٌس الظاهري

 .هاٌتً فً اآلن نشهده أن ٌمكن ما ؼرار على التام، االنهٌار إلى المناطق بعض ٌدفع ما التكٌؾ، على

 تقٌٌم فً الخبراء ألن ال، أم بالفعل، القابم الوضع هو هذا كان إذا ما الٌقٌن وجه على نعرؾ ال أننا بٌد

 علم أو االقتصاد فً مثبلً، ـ مجاله فً كل بعمق ومنعزلة متخصصة بمعرفة عموماً  ٌتسمون المخاطر

 وكٌؾ الفاعلة، األخرى النظامٌة للمخاطر مفصل فهم إلى المعرفة هذه ترجمة تجري ما ونادراً . األوببة
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 فً المتخصصٌن أن حٌن فً المثال سبٌل على أنه نجد وعلٌه،. بعض على بعضها ٌإثر أن بدورها ٌمكن

 حرارة درجة ارتفاع بها ٌإدي التً الكٌفٌة عن أموراً  ٌعرفون المناخٌة للتؽٌٌرات االقتصادٌة التؤثٌرات

 عن للؽاٌة القلٌل سوى ٌعرفون ال فإنهم بٌنها، وفٌما المجتمعات داخل االقتصادٌة التفاوتات تفاقم إلى المناخ

 فً تعمل قد السببٌة أن الحتمال اهتمام أدنى ٌولون ال أنهم كما. اآلٌدٌولوجً التطرؾ على تؤثٌره كٌفٌة

 .المناخ حرارة درجة ارتفاع من ٌفاقمان قد والتطرؾ التفاوتات أن بمعنى ـ كذلك المعاكس االتجاه

 وٌسبب الناس بصحة المناخ احترار ٌضر بحٌث الٌوم، تعمل العملٌات هذه كل أن المحتمل من ذلك، ومع

 األفقر، البلدان وداخل. الكوكب أنحاء جمٌع فً الؽذاء وإنتاج التحتٌة البنٌة على وٌإثر مناخٌة، كوارث

 النمو انخفاض وٌإدي. القابمة االقتصادٌة التفاوتات وتوسٌع االقتصادي النمو تقٌٌد على التؽٌٌرات هذه تعمل

 التطرؾ هذا ٌجعل أن المرجح ومن. اآلٌدٌولوجً التطرؾ حدة تنامً إلى حدث، أٌنما التفاوتات، وزٌادة

 ما الحراري، االحتباس لظاهرة المسببة الؽازات انبعاثات خفض حول ودولً وطنً إجماع بناء الصعب من

 .مطرد بشكل بالتفاقم العالمً االحترار لمشكلة ٌسمح

. التعزٌز ذاتٌة «اإلٌجابٌة الفعل ردود» العلماء ٌسمٌه ما هً المفرؼة الحلقات من األنواع هذه تحدٌداً 

 بحاجة نحن ولذلك،. كامبلً  برمته الوضع نرى ال لكننا سببٌة، حلقة من أجزاء رإٌة إلى نمٌل عام، وبوجه

 ما تحدٌد أجل من بها، معترؾ ؼٌر تزال ال التً تلك واكتشاؾ ومراقبتها هذه األفعال ردود تحدٌد إلى ماسة

 .ال أم العالم، فً النظامٌة المخاطر مزامنة فً تسهم كانت إذا

 هذا ٌتؤلؾ بحٌث المخاطر، هذه بٌن تعمل التً السببٌة اآللٌات لتحدٌد عالمٌاً  علمٌاً  تعاوناً  نقترح وهنا،

 التً اآللٌات لدراسة األول، المقام فً تكرٌسه، وٌجري وطنٌاً، الممولة المعاهد من عالمً اتحاد من التعاون

 بتحدٌد االهتمام كذلك االتحاد لهذا وٌنبؽً. العالمٌة النظامٌة المخاطر ومزامنة وتسرٌع تضخٌم على تعمل

 من ٌمكن طرق عن البحث إلى إضافة األمر، هذا فً البشرٌة بها تتدخل أن ٌمكن التً العملٌة الطرق

 .أفضل نتابج إفراز نحو الربٌسٌة والبٌبٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة األنظمة تحوٌل خبللها

 المتحدة، لؤلمم العام األمٌن اقترحه الذي «المستقبل مختبر»لـ علمٌاً  مكمبلً  العالمً االتحاد هذا وسٌعمل

 الكبرى واالتجاهات التنبإ بخصوص البشرٌة جهود» دمج إلى ٌهدؾ والذي ؼوتٌرٌش، أنطونٌو

 بهدؾ العالمً والجمهور المشاركة الحكومات من كل إلى منتظمة تقارٌر ٌقدم أن المقرر ومن. «والمخاطر

 .الٌوم البشر ٌواجهها التً المتعددة األزمة لمعالجة العمل تحفٌز هو واضح؛

 .البرٌطانٌة بكولومبٌا رودز روٌال جامعة فً «كاسكٌد معهد»لـ التنفٌذي المدٌر دٌكسون هومر. د* 

 بوتسدام بجامعة األرض نظام علوم وأستاذ «المناخ تؤثٌر ألبحاث بوتسدام معهد» مدٌر: روكستروم. د* 

 «تاٌمز نٌوٌورك» خدمة* 
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 Netanyahu’s alliance with the far right bodes ill for Israel – 

Financial Times - NOVEMBER 3, 2022  

After 18 months in opposition, Benjamin Netanyahu, who has towered over Israeli 

politics for more than a decade, is on his way back. Following Tuesday‘s 

parliamentary election, his rightwing bloc is projected to secure 64 seats in the 

120-member Knesset, returning the 73-year-old to the prime minister‘s office for a 

sixth term. His victory may ease a period of tumult that caused Israel to hold five 

elections in three-and-a-half years. There is little else to cheer as his chosen path to 

success now threatens to undermine the very democratic values the Jewish state 

has long professed to espouse. 

 

Aside from Netanyahu, the biggest winner is Itamar Ben-Gvir, an anti-Arab 

ultranationalist previously convicted of incitement to racism: a fringe politician 

whose entry into the mainstream not long ago seemed unthinkable. But thanks to 

Netanyahu‘s cynical machinations, Religious Zionism, which is led by Ben-Gvir 

and Bezalel Smotrich, another far-right politician, is set to become the third-largest 

party in the Knesset. Netanyahu brokered the deal that brought the pair together to 

form a key part of his rightwing bloc. 

 

Both now demand cabinet posts. Their rise to the corridors of power would mark a 

dark chapter for a nation that has lurched ever more to the right over the past 

decade. 

 

High on Smotrich‘s agenda is legal reform that would severely undermine the 

independence of the judiciary. Ben-Gvir has said he would support legislation to 

dismiss the corruption trial that has dogged Netanyahu for two years (critics argue 

that avoiding conviction is Netanyahu‘s ultimate aim). 

 

The results are also a disaster for the increasingly marginalised and isolated 

Palestinians, and risk stoking tensions in the intractable Israeli-Palestinian conflict. 
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Ben-Gvir, like Smotrich, advocates annexation of the occupied West Bank. He 

once threatened to expel Palestinians with Israeli citizenship. He has moderated 

this to expelling only those who are ―disloyal‖. Granting his demand for the public 

security ministry would be catastrophic for both Israelis and Palestinians, who in 

2021 endured the worst communal violence in the Jewish state in years. 

 

Israel‘s western allies should monitor events with deep concern. The US-Israeli 

relationship will no doubt endure. But the inclusion of Ben-Gvir and Smotrich in 

government would create discomfort in Washington, particularly if they get the 

security posts they desire. The Biden administration should refuse to engage with 

the extremists if they are given positions in the cabinet. 

 

Another contentious point will be Iran, as long as Biden tries to revive the 

moribund 3283 nuclear accord with Tehran. The focus of Netanyahu‘s foreign 

policy has been to scupper the deal, even at the expense of relations with 

Democrats, a position that will be reinforced as he aligns with the far right. 

 

The inclusion of Ben-Gvir and Smotrich would also create awkwardness for Arab 

states that in 2020 agreed to formalise relations with Israel, notably the United 

Arab Emirates. They were, however, happy to sign the Abraham Accords with 

Netanyahu when he was last in office. The move highlighted how the UAE‘s 

concerns over Iran, and its desire to co-operate with Israel on security, trumped the 

Palestinian cause. That calculated approach may continue, although it would be 

tested. 

 

But Netanyahu has created a monster. The key question is whether he will use his 

political skills to contain the extremists he has empowered. He is typically risk 

averse when in power; a sabre-rattler, but cautious to act. The alarming alternative 

is that he has let the genie out of the bottle, risking a catastrophe for Israel and the 

Palestinians. 
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 Upsurge in violence heightens anxiety over stability of West Bank 

– Financial Times – NOVEMBER 23, 2022 

  

Late last month, Israeli commandos entered Nablus under cover of darkness to 

confront the Lions‘ Den, a newly formed Palestinian militant group behind a string 

of attacks on Israeli soldiers and settlers in the occupied West Bank this summer. 

 

For more than an hour, the narrow alleyways of the old city echoed with 

explosions and gunfire. By the time the weapons fell silent, one Lions‘ Den leader 

and four other Palestinians were dead. A further 20 were injured. 

 

The shootout was one of the most intense of a series of violent incidents in the 

West Bank this year that has fuelled longstanding fears that the security situation in 

the territory — which Palestinians seek as the heart of a future state, but which 

Israel has occupied since 1967 — could spiral out of control. Tor Wennesland, the 

UN‘s Middle East envoy, recently warned of ―a deadly cycle of violence that is 

increasingly difficult to contain‖. 

 

Israel began conducting near-nightly raids in the territory following a spate of 

attacks by Palestinians that began in the spring and have killed 30 Israelis this year. 

According to the UN, Israeli forces have killed 122 Palestinians in the West Bank 

this year, putting it on course to be the bloodiest for Palestinians there since 2005, 

the end of the uprising known as the second intifada. 

 

Many of the Israeli raids have focused on Jenin and Nablus, two restive cities in 

the north of the West Bank where the Palestinian Authority (PA) has limited 

influence, with Nablus increasingly targeted as the Lions‘ Den‘s activity 

accelerated this summer. 
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The group, made up of a few dozen young Palestinians, never had comparable 

capabilities to the established militant factions, according to security officials. 

―They‘ll tap into whoever will support their activity, but there‘s not a massive 

infrastructure of transactions like we see with Hamas or Islamic Jihad,‖ an Israeli 

military official said. 

But its emergence captured the imagination of Palestinians who long ago lost faith 

in the stalled peace process, and are deeply disillusioned by their leaders in the PA. 

Posters of its dead fighters line the stone walls of Nablus‘s old city. The house 

where one of its early leaders was killed quickly became a shrine, while its account 

on the Telegram app has more than 230,000 followers. 

 

―People . . . feel there‘s no hope for a solution,‖ said Bassel Kittaneh, a community 

activist from Nablus who was jailed in 3222 for affiliation to Hamas‘s military 

wing. ―So when they find a group of guys like this, they will support them.‖ 

 

Avi Melamed, a former Israeli intelligence official, said the fact the Lions‘ Den 

was not affiliated with any existing faction was also part of its appeal. ―The most 

significant factor in the story of Lions‘ Den is that it meets the Palestinian need for 

something new,‖ he said. 

 

Over recent weeks, however, the group has been steadily weakened. Two days 

before the October raid another of its leaders was killed by an explosive device 

hidden on a motorbike that detonated as he walked past. Others have handed 

themselves over to the Palestinian security services. 

 

But analysts say that even if the Lions‘ Den is dismantled, it is unlikely to change 

the broader patterns of conflict in the West Bank. ―It‘s a matter of time before we 

see a new Lion‘s Den or another group somewhere else,‖ said Michael Milstein, 

head of the Palestinian Studies Forum at the Moshe Dayan Center of Tel Aviv 
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University. ―And the main problem is that the PA has a very limited impact on 

these organisations.‖ 

 

 

Diplomats said the PA‘s accelerating decline was a key reason violence had flared 

this year. It has faced simmering infighting as rival factions position themselves to 

succeed its 87-year-old leader Mahmoud Abbas. 

 

―The PA‘s loss of credibility and legitimacy has spilled over into the ability of the 

Palestinian security forces to maintain law and order,‖ said a western diplomat. ―If 

they‘re not seen as defending Palestinians, but as just co-ordinating with Israel, the 

perception [among Palestinians] is that they‘re not only sidekicks, but also 

traitors.‖ 

 

Officials in Nablus said other broader factors were also at play4 anger at Israel‘s 

55-year occupation, and the coming of age of a generation too young to remember 

the 1990s Oslo Accords, which briefly raised hopes of a resolution to the conflict 

and an independent Palestinian state. 

 

―There‘s unemployment . . . the blockage by Israelis of Palestinian land, the 

construction of settlements all over the West Bank and Nablus, restrictions on 

movement from one place to another,‖ said Sami Ahmad Hijjawi, mayor of 

Nablus. ―All these things have brought frustration.‖ 

 

For now, Israeli officials say talk of a third intifada comparable to those that 

erupted in the late 8322s and early 3222s is overdone. ―This is not an all-out 

national uprising,‖ said the military official. ―If we see a burning coal we come and 

put it out so we don‘t have an all-out fire.‖ 
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But others argue that, in such a fragile environment, a single spark could ignite a 

broader conflagration. Both Israeli and Palestinian analysts warn that the steady 

decline of the PA‘s writ is making the situation increasingly volatile. And some 

fear this process could be accelerated if, as expected, Benjamin Netanyahu forms a 

new Israeli government that includes an extreme-right party whose leader has 

called for the organisation to be disbanded. 

 

Ibrahim Dalalsha, director of the Horizon Center, a Ramallah-based think-tank, 

said4 ―What we‘re seeing is not an intifada, but the upturn in violence in the past 

few months is a sign of the weakness in the PA‘s ability to prevent the formation 

of armed groups like in Nablus. 

 

―But if there were a breakdown in security co-ordination, a further weakening of 

the PA, it could lead to such a confrontation.‖ 

 

 Saudi Arabia opens economic zone in push for foreign investment 

- Financial Times - 1 NOVEMBER 2022 

 

Saudi Arabia has unveiled its first integrated economic zone as it seeks to position 

itself as the region‘s leading logistics hub and attract foreign investment, officials 

said. 

 

Apple has agreed to set up its Middle East distribution hub in the 3mn-square-

metre economic zone in Riyadh. The zone, which will be tax-free for companies 

for up to 32 years, is part of a plan to diversify the country‘s economy away from 

oil. 
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The ambitions place Saudi Arabia in competition with its smaller Gulf neighbour 

the United Arab Emirates, whose tax-free zones such as Jebel Ali have made it a 

regional hub for multinationals. 

 

Abdulaziz al-Duailej, head of the General Authority of Civil Aviation, said the 

creation of economic zones and cargo villages were key to ―ensure we achieve its 

objective of being the leading logistical hub in the Middle East‖. 

 

The kingdom aims to handle 4.5mn tonnes of air freight by 2030, up from an 

expected 0.8mn tonnes this year. 

 

Saudi Arabia wants companies doing business in the kingdom to establish their 

regional headquarters in the country by the start of 3238. Most multinationals‘ 

regional HQs are based in the UAE, which is to impose a 9 per cent corporate tax 

next year outside of its free zones, lower than Saudi Arabia‘s current rate of 32 per 

cent. 

 

The newly launched economic zone ―adds to the long list of generous initiatives 

aimed at attracting international companies to the Kingdom‖, said Tarek Fadlallah, 

chief executive of Nomura Asset Management in the Middle East. 

 

―The Saudi market is huge but there are several attractive economic zones across 

the region already. Economic zones across the region have competitive incentives 

that will be hard to beat,‖ he said. 

 

Saudi authorities hope their regulatory incentives, in addition to the zone‘s location 

in the political and commercial capital Riyadh, will help attract investors. In 

addition to companies incurring no income tax they will pay no value added tax on 
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products moved to and from the zone for reassembly, servicing or maintenance, he 

said. 

 

Labour force requirements will also be more flexible than the rest of the kingdom, 

where authorities have set quotas for Saudi hires. 

 

―You have a bundle of incentives that are being offered in the zone to make it 

really attractive for investors, especially in logistics,‖ Al-Duailej said. 

 

The country, which is enjoying a windfall from higher oil prices sparked by 

Russia‘s invasion of Ukraine, is the Arab world‘s largest economy and is projected 

to have the highest rate of economic growth in the G20, according to the IMF. It is 

using its budget surplus to plough ahead with its diversification programme and a 

number of large projects steered by the sovereign Public Investment Fund. 

 

One of the projects is a new airline scheduled to be announced this year. Officials 

for the provisionally named RIA are in talks with Boeing and Airbus for a fleet of 

planes, according to people familiar with the matter. The airline is expected to 

overtake Saudia as the national carrier. 

 

Al-Duailej said the kingdom was looking to triple the number of passengers by 

2030 and more than double the number of destinations to 250 by 2030, with the 

new airline and Saudia each serving 100mn passengers a year. 
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 Iran seeks to exploit widening gulf between Russia and the west - 

23 OCTOBER 2022 

Iran‘s supreme leader used a recent address to academics to praise the 

effectiveness of his country‘s military drones, which according to Kyiv and the 

west are being sold to Russia and used to pummel Ukraine‘s big cities. 

  

Whereas once people doubted our technology, Ayatollah Ali Khamenei said, ―now 

they‘re saying4 ‗Iranian drones are very dangerous, why are you selling it to so and 

so?‘.‖ 

 

Ukraine‘s president Volodymyr Zelenskyy has accused Russia of deploying the 

Iran-made Shahed-136s against his country, saying Moscow had already ordered 

thousands more. Iran and Russia deny any trade in combat drones, but what are not 

in doubt are the increasingly cordial relations between Moscow and Tehran since 

the full invasion of Ukraine in February. 

 

This was evident during Vladimir Putin‘s most recent visit to Tehran, when 

Khamenei credited Russia‘s president with taking ―the initiative‖ in the war before 

the west imposed a similar conflict on him. 

 

An appreciative Putin responded by calling for enhanced military co-operation 

between the two countries and held out the prospect that Iran could join trilateral 

military drills with China. 

 

Iran‘s leaders are capitalising on the chasm that has opened up between Russia and 

the west since the invasion to establish a strategic relationship with the Kremlin 

that can help minimise the impact of painful US sanctions, analysts say. 
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Curbs have severed Iran‘s links to the global financial system and ability to trade, 

and deprived it of the revenues needed to keep its economy functioning. Better 

relations with Moscow can offset that, through trade and investment. Access to 

Russian military hardware is another aim. 

 

―The mindset in Tehran is that the more the gulf between Russia and the west 

widens, the bigger the opportunities for Iran,‖ said Elaheh Koolaee, an 

international relations professor at the University of Tehran, noting how it had 

already paved the way for Iran to join the Eurasian Economic Union and the 

Shanghai Cooperation Organisation. 

 

―These can help Iran develop its trade ties with other countries, which is an 

opportunity Iran can‘t ignore,‖ Koolaee said. 

 

There are few signs yet that Moscow views Tehran as a permanent partner, Iranian 

analysts say, with the relationship for now largely dependent on the course of the 

war and the stalled process to restore the 3283 deal on Iran‘s nuclear programme. 

But the Islamic regime sees no other choice but to bet on Putin. 

 

Iran views the US with deep suspicion and suspects its goal is to overthrow the 

Tehran regime. Iranian politicians say European countries may not share this goal, 

but they do fully comply with US sanctions that make improvement of trade ties 

and oil sales impossible. 

 

The US this week assessed that not only were Russian forces using Iranian drones, 

but that Iranian forces were on the ground in occupied Crimea helping with 

training. Russia has received dozens of unmanned aerial vehicles from Iran, the 

White House said, expressing concern that it was seeking additional advanced 

weapons from Tehran. 
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Experts say feeding the Kremlin‘s war was, for Iran, a first step towards a wider 

relationship that includes replacing its ageing fleet of fighter aircraft with Russian-

made Sukhoi jets. 

 

Decades of US sanctions on arms sales to Iran have prevented it from modernising 

its air force, while leading it to focus on the development of cheaper ballistic 

missiles and drones. 

 

―The most modern fighter jets Iran has are MiG-29s bought from the Soviet 

Union,‖ said Mohsen Jalilvand, a member of the scientific board at Islamic Azad 

University, meaning even Tehran‘s best military craft are decades old. 

 

―Iran now hopes to buy modern jets such as Sukhoi Su-34 — but whether Russia 

will sell them to Iran or not is unclear.‖ 

 

Relations between the two countries have not always been straightforward. 

President Ebrahim Raisi and other Iranian leaders know Moscow has never been a 

reliable partner, recalling 19th-century treaties that led to the loss to Russia of 

modern-day Dagestan, Georgia, Azerbaijan and Armenia. More recently, the 

contract with Russia to build the Bushehr nuclear power plant in southern Iran has 

been beset with delays. 

 

The two countries, however, collaborated to keep Syria‘s president Bashar al-

Assad in power. Russia also backed restoring the nuclear accord that collapsed 

when the US withdrew in 2018. Talks on the issue remain deadlocked after Tehran 

and Washington failed to agree on the most recent proposal by the EU. 
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Iran remains interested in a long-term deal with Russia similar to the one it signed 

with China in 2021. That agreement was to expand co-operation in areas from 

energy, petrochemicals and nuclear power to the high-tech and military sectors. 

 

There are signs of a pick-up in Iran-Russia trade. Hessameddin Hallaj, deputy for 

international affairs at Tehran‘s chamber of commerce, said Russian business 

delegations had visited Iran regularly since May. 

 

Trade between the countries rose to $1.2bn in the six months to September, a third 

higher than the same period the year before, according to official figures. 

 

Saeed Laylaz, an analyst of Iran‘s political economy, pointed out that Russia-Iran 

trade was limited by the fact that neither needed to buy the other‘s most valuable 

commodity: hydrocarbons. 

 

―Can we sell oil and gas to Russia or vice-versa? No,‖ he said. ―The best potential 

for co-operation is in the military sector.‖ 

 

 

 


