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-1ئایدیا :گۆڤارێكە گرنگی بە لێكۆڵینەوە و وەرگێرانی بابەتی فیكری و فەلسەفی دەدات ،لەگەڵ هەر
ژمارەیەكیشدا فایلێكی تایبەت لەسەر فەیلەسوف و بیرمەندێكی رۆژئاوایی باڵودەكاتەوە.
-2ئایدیا دیبلۆماتیك :گۆڤارێكی سیاسیيە و گرنگی بە لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی سیاسەتی نێودەوڵەتی
دەدات.
-3كوردستان دیبلۆماتیك :گۆڤارێكی سیاسیيە گرنگی بە لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی ئەو روداوانە دەدات،
كە تایبەتن بەكورد لە هەر چوار پارچەی كوردستان ،لەگەڵ وەرگێڕانی ئەو بابەتانەی دەربارەی دۆزی كورد
دەنوسرێت بە زمانە جیاوازەكان.
-4باران :گۆڤارێكی ئەدەبییە و گرنگی بە لێكۆڵینەوەی ئەكادیمی ،ئەدەبی جیهانیی و بەپلەی یەکەم
ناوخۆیی دەدات ،لەگەڵ هەر ژمارەیەكیشدا چەند فایلێك لەسەر شاعیر و نوسەرە كوردەكان ،یان بیانییەكان
باڵودەكاتەوە ،لەگەڵ باڵوكردنەوەی شیعر و چیرۆك بە زمانی كوردی و وەرگێڕان لە زمانە بیانییەكانەوە.
-5فۆکەس :وەرزنامەیەکی تایبەتە و هەر ژمارەیەک فۆکەس لەسەر بابەتێکی تایبەت و گەرم و هەنووکەیی
جیهان دەکات.
 -6فاکت :گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی .گرنگی دەدات بە وەرگێڕان و
لێکۆڵینەوەی ئەو بابەتانەی ڕەخنە لە هۆشیاریی ساختەی ئایینی دەگرن و بەرچاوی مرۆڤ ڕووندەکەنەوە.
 -7پڕۆژەی چەمکە فکری و فەلسەفییەکان :پڕۆژەیەکی نوێی دەزگای ئایدیایە و خۆی لە زنجیرە کتێبێکی
گەورەدا دەبینێتەوە ،هەر کتێبێک تایبەتە بە چەمکێک ،هەموو الیەنەکانی ئەو چەمکە دەخاتەڕوو و
لە ڕەهەندە جیاوازەکانەوە پێناسەیەکی تێروتەسەلی لەسەر دەنووسرێت یان وەردەگێڕدرێت و ڕاڤە و
شیکردنەوەی تەواوی بۆ دەکرێت.
 -8پڕۆژەی ( )100نامیلكەی فەلسەفی :پڕۆژەیەكی فكری فەلسەفەییە بەشێوەیەكی وەرزی ( )20نامیلكە
باڵودەكاتەوە ( )80لەوانە باڵوكراوەتەوەو ئەوانی تریش پڕۆژەی داهاتووی دەزگاكەیە.
 -9پڕۆژەی ( )100نامیلكەی توێژینەوەی جیهانی )100( :نامیلكەی سیاسی ئابووریە و توێژینەوەی پسپۆڕان
و شارەزایانی جیهانی و ناوچەیی و ناوخۆیین .گرنگی بەڕوداوگەلی گڵۆباڵ و ناوچەیی دەدات.
 -10پڕۆژەی كتێب :پڕۆژەیەكی هەمەالیەنی بواری سیاسی ،فەلسەفی ،فكری و بوارەكانی ترە ،تا ئێستا
نزیکەی ( )300كتێب چاپكراوە.
 -11پڕۆژەی ( )100کتێبی ئەدەبی :پێکدێت لە  100کتێب لەسەر  100ئەدیب و نووسەری جیهانی .بۆ هەر
یەکێکیان پێکدێت لە ناساندنێکی تەواوی ژیان و شیکردنەوە و خستنەڕووی دەق و الیەنە جۆربەجۆرەکانی
ئەزموونی نووسینیان.
 -12پڕۆژەی کتێبی گیرفان :پڕۆژەیەکی تایبەتی دەزگای ئایدیایە و کار لەسەر چاپ و باڵوکردنەوەی کتێبی
قەبارە بچووک دەدات ،بە جۆرێک کە لەبار بێت بۆ خوێنەرانی ئەم سەردەمە .ناوەڕۆکی کتێبەکانی ئەم
پڕۆژەیەش ،خۆیان دەبیننەوە لە چەند دەقێکی نوێ و هەستیار و دەست بۆ نەبراو لە بوارەکانی سیاسەت
و ئایین و زانست و مێژوودا.
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ژمارەی ڕابردووی گۆڤاری فۆکەس ئێستا لە بەر دیدەی خوێنەراندایە

01زانیاری دەربارەی نیتراتی ئامۆنیۆم
کە هۆکاری تەقینەوەکەی بەیروت بوو
مادەیەکی کیمیایی ڕەقە و بە
شێوەیەکی سروشتی دەتوێتەوە و
لە پیشەسازیدا خەرجیی کەمە
ناسراوە بە ”بەردی خوێیی“ و
داڕشتە کیمیاییەکەی بریتییە لە
()NH4NO3

هۆکاری چەندین تەقینەوە بوە لە سەرتاسەری
جیهاندا( :ئەڵمانیا– ( )0290فەڕەنسا -سااڵنی
( )9110 ،0291ئەمریکا– )9102

لە شێوەی کریستاڵی بێ بۆندایە،
لەگەڵ بەرکەوتنی بە هەوا بە
ئاسانی شل دەبێتەوە

بەکار دێت لە دروستکردنی
بۆمب و تەقینەوەکانی تایبەت
بە تەقاندنەوەی کانەکان

بە هۆی بەرزیی پێکهاتەی
ئازۆتەوە ،شێوەیەکی بەرباڵو
لە سەمادی کشتوکاڵیدا بە
کار دێت

یەکێکە لە ئۆکسێنەرەکان،
ئەگەر چی گڕ ناگرێت ،بەاڵم
دەبێتە هۆی گڕگرتنی مادە
گڕگرتوەکانی دی

2020

پێویستە بە دوور لە شلەمەنییە
سووتەنییەکان هەڵبگیرێت،
هەروەها دوور لەو شلەمانییانەی
دەبنە مایەی داخوران و لە مادە
ڕەقە سووتەنییەکان

بە گشتی لە زۆرینەی بارەکانی
کەشوهەوادا جێگیرە ،چوونکە
گڕگرتن و تەقینەوەی گەلێک
زەحمەتە

تەنها کاتێک دەتەقێتەوە کە
بەر مادەیەکی نەساز یاخود
سەرچاوەیەکی بەهێزی گەرمی

سەرچاوە :

بیۆگرافیاى کۆمارى لوبنان

پێگەى جوگرافي لوتٌاى

یەکێکە لە واڵتەکاًی خۆرهەاڵتی ًاوەڕاست دەکەوێتە تاشووری خۆرئاوای ئاسیاوە

ڕێژەى داًیشتواى

( )4,259,000کەش

ژیاًي شارستاًي

( )%88داًیشتواًی واڵت لە شارەکاى دەژیي

تەرزتریي لوتکە

قوڕًەى ڕەش

ڕووتەر

 10452كن²

زهاًي فەڕهي

زهاًي عەرەتی

گروپە ئیتٌییەکاى

()%94عەرەب)%5( ،ئەرهەى )%1( ،ئەواًی تر

ًاوەًذى تەهەى

( )79.584ساڵ

سیستوي حوکن

کۆهاریي پەڕلەهاًی

سەرۆک کۆهار

هیشال عۆى (هەسیحي)

سەرۆکي پەڕلەهاى

ًەتی تڕى (هوسوڵواى شیعە)

ڕۆژى سەرتەخۆیي

22ى ًۆڤەهثەرى ساڵي ()1943

داهەزراًذًي دەوڵەتي لوتٌاًي گەورە

1ى سێپتەهثەرى ()1920

دەرچووًي دەستوورى لوتٌاى

23ى ئایارى ()1926

کشاًەوەى هێسەکاًي فەڕەًسا

31ى دیسەهثەرى ()1946

تێکڕاى سااڵًەى داهاتي ًاوخۆ

( )61.581هلیار دۆالر

داهاتي تاکە کەش

( )155557دۆالر

تێکڕاى یەدەگي دارایي

( )55541155325096دۆالرى ئەهەریکي

پۆلێٌکردًي گەشەى ئاتوورى

تەرز پلەى ()71

ڕێژەى تێکاریی

ڕێژەى ()2016( )%6

پوختەیەک لە مێژووی سیاسی و کارگێڕیی لوبنان
لە کۆڵۆنیالیزمی فەڕەنسییەوە بۆ سەربەخۆیی
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لوبنــان بــە نــاوی ڕەســمیی کۆمــاری لوبنــان ،واڵتێکــی گچکــە و
شــاخاوییە لــە خۆرهەاڵتیــی ناوەڕاســت و کەوتوەتــە خۆرئــاوای
ئاســیاوە .لــە خۆرهەاڵتییــەوە دەریــای ســپیی ناوەڕاســت
و لــە باکــوور و خۆرهــەاڵت لەگــەڵ ســووریا و لــە باشــوور
هاوســنووری فەلەســتینە .هەڵکەوتــەی جوگرافیــی لوبنــان لــە
خاڵــی جیابوونــەوەی دەریــای ســپیی ناوەڕاســت و جیهانــی
عــەرەب ســەری کێشــاوەتەوە فۆرمۆلەبوونــی مێژوویــی
دەوڵەمەنــد و فرەدینــی ،ڕەگــەزی و کەلتوورییــەوە .لوبنــان بــە
بووکــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت نــارساوە و بەیــرووت لــە الیەنــی
چۆنایەتــی ژیانــەوە بــە باشــرین شــارەکانی دونیــای عــەرەب
دادەنرێــت و لوبنــان بەرزتریــن داهاتــی ســااڵنەی تاکــی نەوتــی
لــە جیهانــی عەرەبــدا هەیــە.
یەکەمیــن ئاماژەکانــی شارســتانیەت لــە لوبنــان بــۆ پێــش ()7000
ســاڵ دەگەڕێتــەوە ،ئــەو واڵتــە زادگای فینیقییــەکان (539–1550
پ.ز) و پادشــاکانی بــوە .لوبنــان لــە ســاڵی ( 64پ.ز) لــە ژێــر
هەژموونــی ئیمپراتۆریەتــی ڕۆمــدا بــوە و دواتــر بوەتــە یەکێــک
لــە ناوەنــدە بەرچاوەکانــی مەســیحییەت .نەریتــی ڕەهبانــی بــاو
لــە ناوچــەی شــاخاوی لوبنــان ســەری کێشــایە بونیادنانــی کڵێســای
مارۆنییــەوە .لــە ســەردەمی ئیســامی و دوای فەتحکردنــی ئــەو
واڵتــە بــە دەســتی عەرەبــە موســوڵامنەکان ،مارۆنییــەکان ئاییــن و
شووناســی خۆیــان پاراســت .پاشــان بــە بناغەداڕێــژی مەزهەبــی
دروزی ،ئــەو مەزهەبــە لــە سەرانســەری واڵت بــاو بــوەوە ،بــەاڵم
مارۆنییــەکان لــە ســەردەمی شــەڕەکانی خاچدروشــمی لــە پێوەنــد
بــە کڵێســای کاســۆلیک و ئیمپراتۆریەتــی ڕۆمــاوە ،شووناســی
خۆیــان ڕیفــۆرم کــردوە.
ئــەو ناوچەیــە لــە نێــوان ســاڵەکانی ( 1516تــا  ،)1918کەوتــە ژێــر
هەژموونــی ئیمپراتۆریەتــی عوســانییەوە .بــە پاشەکشــەکردنی
ئیمپراتۆریەتــی عوســانی دوای شــەڕی یەکەمــی جیهــان ،فەڕەنســا
ئــەو ناوچەیــەی بــۆ پێنــج بەشــی گچکــە دابــەش کــرد ،کــە لوبنــان
بەشــێکیان بــوو و تــا ســاڵی ( )1943و ڕاگەیاندنــی ســەربەخۆیی
لوبنــان بــەردەوام بــوو .هەنوکــە لوبنــان خــاوەن سیســتمێکی
دابەشــکردنی دەســەاڵتی تایبەتییــە لــە ســەر بنچینــەی گروپــی
مەزهەبــی.
بەشــارە ئەلخــوری (یەکەمیــن ســەرۆک کۆمــاری لوبنــان) ،ڕیــاز
ئەلســلح (یەکەمیــن ســەرۆک وەزیــران) ،مەجیــد ئەرســەالن

(یەکەمیــن وەزیــری بەرگــری) دامەزرێنەرانــی کۆمــاری لوبنــان و
پاڵەوانانــی نیشــتامنی ئــەو واڵتــەن ،کــە ڕاپەڕینــی ســەربەخۆیی
لوبنــان تــا چوونــە دەرەوەی دوا هێــزە ســەربازییەکانی بێگانــە لــە
()31ی کانوونــی یەکەمــی ( )1946ڕێبەرایەتییــان کــرد.
لوبنــان تــا پێــش شــەڕی ناوخــۆ لــە ســاڵی ( )1975واڵتێکــی زۆر
هێمــن و خــۆش بــوو ،کــە ئابووریەکــەی لــە ســەر گەشــتیاری،
کشــتوکاڵ ،بازرگانــی ،خزمەتگــوزاری دارایــی و بانکدارییــە.
بەیــرووت پایتەختــی ئــەو واڵتەیــە و بــە پاریســی خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت یــان ســەرچاوەی پەلکێشــکردنی گەشــتیارانە .لــە
ســااڵکانی دوای شــەڕیش هەوڵێکــی ف ـراوان بــۆ نۆژەنکردنــەوەی
ژێرخــان و ئابووریــی لوبنــان ئەنجــام دراوە و هەنوکــەش بــۆ
ســەردەمی لوتکــە دەگەڕێتــەوە ،بــە هەمــان شــێوە کــە ئێســتا
لوبنــان واڵتێکــی لــە گەشــەکردندایە لەگــەڵ کۆمەاڵنــی خەڵکــی
جــوان و شــیکپۆش بــە داهاتــی بــااڵ ئەژمــار دەکرێــت و النــی کــەم
داهاتــی کرێــکاران ( )490دۆالرە لــە مانگێکــدا ،کــە لــە واڵتێکــی
وەک تورکیــا بەرزتــرە .هەڵبەتــە تێچوونــی ژیانیــش بــە ڕێژەیــی
بااڵیــە.
ئــەو واڵتــە لــە مانگــی تەممــوزی ( ،)2006شــەڕێکی خوێنــاوی
لەگــەڵ ئیرسائیــل بــە خۆیــەوە بینــی ،کــە بــە شــەڕی ( )33ڕۆژە
نــارساو ســەرەنجام لوبنــان ســەرکەوتنی تێــدا بــە دەســت هێنــا.
لوبنــان ()%59.7ی هاواڵتییەکانــی موســوڵامنن کــە لــە (شــیعە،
ســوننە و دروزی) پێــک هاتــوە)%39( .ی مەســیحی (کاســۆلیکی
مارونــی ،ئەرتەدۆکســی یۆنانــی ،ئەرتەدۆکســی ئەرمەنــی و.)...
()%3.1ی باقــی مەزهەبەکانــی دیکەیــان هەیــە.
چاوخشاندنێک بە حیزبەکان و سیاسەتی دەرەوەی لوبنان
ستراکچەری سیاسیی لوبنان

حکوومــەت لــە لوبنــان :حکوومــەت لــە لوبنــان کۆمارییــە لــە
جــۆری دیموکراســی پەرلەمانــی و بنەمــای لێکجیاکردنــەوەی
دەســەاڵتەکان لــە دەســتووری لوبنــان جەختــی لــێ کراوەتــەوە.
فرەیــی دیینــی و تاییفــەکان لــە لوبنــان :فرەیــی دینــی و
تاییفــەکان لــە لوبنــان بــە درێژایــی مێــژوو هــۆکاری ســەرهەڵدانی
شــەڕ و گرفتارییــەکان بــوون ،کــە شــەڕی ناوخــۆ ( 1975تــا )1990
بــە گرینگرتیــن و دوورودرێژتریــن شــەڕ لــەم واڵتــەدا ئەژمــار
دەکرێــت .ئــەو فرەیــی تایفــی و پشــێووییەکانی ڕیشــەگرتوو لێــی

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

بــوە هــۆی ئــەوەی سیســتمی سیاســیی نــاوازە لــەم واڵتــەدا لــە
چوارچێــوەی دیموکراســیی ســازان پێــک بێــت.
دوای ( )15ســاڵ شــەڕی ناوخــۆ ،گروپــە سیاســییەکانی لوبنــان بــە
بانگهێشــتکردنی ســعوودیە لــە تایــف کــۆ بوونــەوە و لــە ()30ی
ئەیلوولــی ( )1989ڕێککەوتننامــەی تایفیــان واژۆ کــرد .بــە گوێــرەی
ئــەو ڕێککەوتنامەیــە ،سیســتمێکی سیاســیی نــوێ پێــک هــات و
هــەوڵ درا بــۆ هەمــوو تاییفەکانــی لوبنــان پێگەیــەک لــە هەیکەلی
سیاســیی واڵت لــە بەرچــاو بگیرێــت .ســێ دەســەاڵتەکەی واڵت
لــە نێــوان ســێ تایفــەی ســەرەکی (مەســیحی مارونــی ،ســوننە،
شــیعە) دابــەش ک ـرا ،کــە بــەو پێیــە پۆســتی ســەرۆک کۆمــار بــۆ
مارۆنییــەکان و ســەرۆک وەزیــران بــۆ ســوننەکان و ســەرۆکی
پەرلەمانیــش بــۆ شــیعەکان .بــە ســەرنجدان بــەوەی مەســیحییە
ئەرتەدۆکســەکان لــە ڕووی ژمــارەی دانیشــتوانەوە لــە نــاو تایفــەی
مەســیحی لوبنــان بــە دوەمیــن تایفــە ئەژمــار دەکرێــن ،بۆیــە
جێگــری ســەرۆک وەزی ـران لــەو تایفــە هەڵدەبژێررێــت.
هەروەهــا ئــەو دابەشــکردنە لــە پەرلەمــان بــە شــێوەیەکی وردتــر
لــە بەرچــاو دەگیرێــت و پشــکی تاییفەکانــی دیکــەی لوبنــان
بــە تایبــەت کەمینەکانیــش لــە بەرچــاو گیــراوە .پەرلەمانــی
لوبنــان ( )128ئەندامــی هەیــە کــە لــە ســەر بنچینــەی سیســتمی
(هاوســەنگی) یــان دابەشــکردن بــۆ دووبــەش ،بــە شــێوەیەکی
یەکســان لــە نێــوان مەســیحییەکان و موســوڵامنان دابــەش کـراوە.
ئــەو دابەشــکردنە لــە نــاو هــەر یــەک لــە دوو تاییفــەی مەســیحی
و موســوڵامنان جێبەجــێ کــراوە و ڕەچــاوی هەمــوو تاییفــەکان
بــە گوێــرەی ژمــارەی دانیشــتوانیان لــە بەرچــاو گیــراون .بــە
پێــی دەســتوور ئەندامانــی پەرلەمــان بــە دەنگــی ڕاســتەوخۆی
کۆمەاڵنــی خەڵــک بــۆ خولێکــی ( )4ســاڵە هەڵدەبژێررێــن.
ستراکچەری حکوومەتی لوبنان بە شێوەیەکی گشتی:

دەســتووری لوبنــان ئــەو مافــە بــە هاواڵتییــان دەدات
حکوومەتەکــەی خۆیــان بگــۆڕن .لەگــەڵ ئەوەیشــدا لە ناوەڕاســتی
حەفتــاکان تــا هەڵبژاردنــی پەرلەمــان ( )1992شــەڕی ناوخــۆ بــە
کۆســپ لــە بــەردەم جێبەجێکردنــی مافــە سیاســییەکان دان ـراوە.
بــە پێــی دەســتوور چــوار ســاڵ جارێــک ڕاســتەوخۆ هەڵبــژاردن
ئەنجــام دەدرێــت .پێکهاتــەی پەرلەمــان لــە ســەر بنەمــای
ئایینــی و نەتەوەییــە و بەپێچەوانــەی مەســەلە ئایدۆلۆژییەکانــە.
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سـراکچەری دەســەاڵتی سیاســیی لــە لوبنــان لــە ســەر هاوســەنگی
تاییفــی چــڕ دەبێتــەوە ،کــە کۆمەڵێــک تاییفــەی جۆراوجــۆر،
ســراکچەری سیاســیی لوبنانیــان پێــک هێنــاوە .لــە لوبنــان فــرە
مەزهەبــی و حەڤــدە گروپــی دیینــی بە ڕەســمی دەنارسێــت :یازدە
گروپــی مەســیحی( :مارۆنــی ،ئەرتەدۆکســی ،کاســۆلیک ،ئەرمەنییــە
ئەرتەدۆکســەکان ،ئەرمەنییــە کاســۆلیکەکان ،پرۆتســتانەکان،
رسیانییــە ئەرتەدۆکســەکان ،رسیانییــە کاســۆلیکەکان ،التینــەکان،
کلدانییــەکان و نەســتورییەکان) .پێنــج گروپــی ئیســامی( :شــیعە،
ســوننە ،دروزی ،عەلــەوی و ئیســاعیلییەکان) .یــەک گروپــی
جوولەکــە .ناوکــی ســەرەکی ناجێگیریــی لوبنــان گروپگەراییــە کــە
هەژموونــی بــە ســەر ئــەو واڵتــەدا کــردوە.
حیزبەکان

بــە گشــتی حیزبەکانــی لوبنــان بــە پێــی الیەنگریــی تاییفــی پۆلێــن
دەکرێــن .دوو حیزبــی بەرچــاوی شــیعە لــە بــواری سیاســیی ئــەو
واڵتــە ئامادەیییــان هەیــە ،کــە بریتییــن لــە حیزبولــای لوبنــان
(بــە ڕابەرایەتــی حەســەن نەرسولــا) و جوواڵنــەوەی هیــوا
(بــە ڕابەرایەتــی نەبــی بــەڕی) .گرینگرتیــن حیــزب و گروپــە
سیاســییەکانی ســوننەکان بریتییــن لــە ڕەوتــی ئاینــدە (ســەعد
حەریــری) ،کۆمەڵــی ئیســامی لوبنــان (ئیرباهیــم میــری) ،حیزبــی
یەکێتــی (عەبدولڕەحیــم مـراد) ،جوواڵنــەوەی یەکبوونــی ئیســامی
(بیــال شــەعبان) ،کۆمەڵــەی خێرخــوازی ئیســامیی (حســام
قراقیــرە) ،کۆمەڵــەی ئامانجــە خێرخوازییــەکان (تەمــام ســەالم)،
جوواڵنــەوەی گــەل (شــێخ عەبدولنــارس جەبــەری) و هتــد.
چاالکرتیــن حیــزب و گروپــە مەســیحییەکان ڕەوتــی ئازادیــی
نیشــتامنی (میشــێل عــەون) ،حیزبــی کەتائیــب (ئەمیــن
جومەیــل) ،هێــزە لوبنانییــەکان (ســەمیر جەعجــەع) و ڕەوتــی
بەرەنگاربوونــەوە (ســلێامن فەرەنجییــە) .لــە دروزییەکانیــش
ڕەوتــی سۆسیالیســتی پێشــکەوتنخوازی لوبنــان (وەلیــد
جونبــەالت) ،حیزبــی دیموکراتیکــی لوبنــان (تــەالل ئەرســەالن)،
حیزبــی یەکبوونــی عەرەبــی (وئــام وەهــاب) و حیزبــی عەرەبــی
لوبنانــی (فەیســەڵ داود) ڕۆڵ دەبینــن .حیــزب و گروپەکانــی
دیکــەی نــا تاییفــی وەک حیزبــی ســووری نەتەوەیــی کۆمەاڵیەتــی
(ئەســعەد حــردان) ،ڕێکخــراوی جەمــاوەری نارسیــی (ئوســامە
ســەعد) ،جوواڵنــەوەی جەماوەریــی (نەجــاح واکیــم) ،حیزبــی
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بەعــس (فایــز شــوکر) ،کۆنگــرەی جەماوەریــی لوبنــان (کەمــال
شــاتیال) و هتــد .دوای ڕووداوی تیرۆرکردنــی ڕەفیــق حەریــری لــە
ســاڵی ( ،)2005الیەنگرانــی بەرەنگاریــی بــە نــاوی بــەرەی ()8ی
ئــازار و دژەکانیــان بــە نــاوی بــەرەی ()14ی ئــازار نــارسان ،کــە
هەڵبەتــە پێــک هاتــەی ئــەو هاوپەیامنییــە لــە مــاوەی ســااڵنی
ڕابــردوو گۆڕانــی بــە ســەردا هاتــوە.

عەرەبیــش جەختــی لــێ کراوەتــەوە .بــەو پێیــە لوبنــان پێوەندیــی
بــاش و ئاســایی لەگــەڵ زۆرتریــن واڵتانــی عەرەبیــدا هەیــە.
هەڵکەوتــەی جیۆپۆلەتیکــی و جیۆسـراتیجیی لوبنــان بــە تایبــەت
دراوســێ بوونــی لەگــەڵ فەلەســتین ،بوەتــە هــۆی ئــەوەی
ئــەو واڵتــە جێــگا ســەرنجی کارەکتەرانــی گــەورەی بــواری
سیاســەتی نێودەوڵەتــی بێــت .هەنوکــە زۆربــەی دامــەزراوە
نێودەوڵەتییەکانیــش لــە بەیــرووت نووســینگەیان هەیــە.
بەرچاوتریــن کارەکتەرانــی دەرەکــی لــە لوبنــان ،پێنــج واڵتــە:

حیزبولــای لوبنــان پارتێکــی سیاســی و گروپێکــی چەکداریــی
ئیســامیی شــیعەیە لە لوبنــان .باڵی میلیشــیایی حیزبولاڵ دەســتەی
جیهــادە و باڵــی سیاســیی لــە پەرلەمانــی لوبنــان وەفــاداری بــۆ
بــەرەی بەرگرییــە .حەســەن نەرسولــا لــە دوای مردنــی عەبــاس
موســەوی لــە ( ،)1992ســکرتێری گشــتییە .گروپەکــە لەگــەڵ باڵــی
ســەربازییەکەی لــە الیــەن ویالیەتــە یەکگرتــوەکان ،ئیرسائیــل،
کەنــەدا و لوتکــەی عەرەبــی ،بــە ڕێکخراوێکــی تیرۆریســت
دانــراوە .ھەروەھــا ئەنجوومەنــی ھاوکاریــی کەنــدا ،شانشــینی
یەکگرتــوو ،ئوســتڕالیا ،ئەڵامنیــا ،ئەرجەنتیــن ،ھۆڵەنــدا ،پاراگــوای،
کۆڵۆمبیــا ،ھینــدۆراس و یەکێتیــی ئەورووپــا تەنهــا باڵی ســەربازیی
حیزبولاڵیــان قەدەغــە کــرد.
حیزبولــای لوبنانــی ،لــە هەشــتاکان لــە جیهانــی عەرەبــدا
گەشــەی کــرد و ســەری هەڵــدا .حیزبولــا هــەر لــە ســەرەتای
دامەزراندنییــەوە لــە ســێ بــەرەی جیــاواز شــەڕی ڕاگەیانــد :شــەڕ
دژی ئیرسائیــل ،شــەڕ دژی حکوومەتــی ئەمیــن جومەیــل کــە بــە
گوشــاری ئەمریــکا و ئیرسائیــل هاتبــوە ســەرکار ،شــەڕ دژی بوونــی
هێزەکانــی خۆرئــاوا (بــە تایبــەت ئەمریــکا و فەڕەنســا) لــە لوبنــان.
حیزبولــا لــە یەکــەم مانیفێســتی خــۆی بــۆ ناســاندنی گروپەکــە،
بــە دەستنیشــانکراوی وەک «دوژمــن» نــاوی ئیرسائیلــی هێنابــوو
و ڕزگارکردنــی لوبنــان و لــە ناوبردنــی ئــەو دوژمنــەی کردبــوە
ئامانــج .ســازدانی خەڵــک و مانــەوە لــە ســەنگەری خۆڕاگــری
و ڕووبەڕووبوونــەوە بــە دەســتدرێژیکاران ،ئامانجــی ســەرەکی
حیزبولاڵیــە.

ئێــران ،ســووریا ،ســعوودیە ،ئەمریــکا و فەڕەنســایە:

پێگەی حیزبولاڵ لە ستراکچەری سیاسیی لوبنان دا

سیاسەتی دەرەوە

لــە دیباچــەی دەســتووری لوبنــان ،جگــە لــە ئاماژەکــردن بــە
پابەنــدی ئــەو واڵتــە بــە ڕاگەیەنــراوی نەتــەوە یەکگرتــوەکان،
ناســنامە (عەرەبــی) و پابەندبوونــی بــە ڕاگەیەنــراوی یەکێتیــی

فەڕەنســا :پێشــینەی ئامادەیــی و دەســەاڵتی فەڕەنســا لــە لوبنــان،
وای کــرد کەلتــوور و سیاســەتی فەڕەنســا لــەو واڵتــە بــە تایبــەت
لــە کۆمەڵــگای مەســیحی بــاوی بێــت و هەژمــوون بــکات .بۆیــە
زمانــی فەڕەنســی زمانــی دوەمــی ئــەو واڵتەیــە و کەلتــووری
فەڕەنســی توانیوویەتــی هــەر وەک هەژموونــی خــۆی بــە ســەر
بەشــێکی گــەورە لــە کۆمەڵــگای لوبنانــی دا بپارێزێــت .بەوپێیــە
هەنوکــە لوبنــان بــە واڵتــی فرانکوفــۆن ئەژمــار دەکرێــت.
ئەمریــکا :بــە هــۆی سیاســەتی پشــتیوانیکردنی هەمــە الیەنــەی
ئەمریــکا لــە بەرژەوەندیــی سیاســیی ،ســەربازی و ئاساییشــی
ئیرسائیــل و هــەر وەک پارێزگاریکــردن لــە بەرژەوەندیــی نەوتــی
خــۆی لــە ناوچەکــە ،لوبنــان بوەتــە ناوەندێکــی گرینــگ بــۆ
ئامادەبوونــی نفــوزی ئەمریــکا.
ســعوودیە :ئامادەیــی کاریگــەری ئەهلــی ســوننەت لــە لوبنــان
و ڕەهەنــدی ناوچەیــی و نێودەوڵەتــی وەرچەرخانــی ئــەو واڵتــە،
بوەتــە هــۆی ئــەوەی واڵتانــی گــەورەی عەرەبی وەک ســعوودیەش
فۆکەســی تایبەتــی بخەنــە ســەر ئــەو واڵتــە .ئــەو ئامادەییــە لــە
ســەردەمی ڕەفیــق حەریــری بــە دواوە فـراوان و قووڵــر بوەتــەوە.
ســووریا :پێوەندیــی لوبنــان و ســووریا بــە هــۆی پێوەندیــی
مێژوویــی و تایفەیــی ،ســنووری هاوبــەش )30( ،ســاڵ بوونــی
هێزەکانــی ســووریا لــە لوبنــان (لــە ســاڵی  1975تــا ســاڵی ،)2005
تایبەمتەندێتــی تایبەتــی هەیــە و زۆر جــار وەرچەرخانەکانــی ئــەو
دوو واڵتــە کار لــە یەکــر دەکــەن.
ئێــران :بــە نــاوی پشــتگیریکردن لــە بەرەنگاربوونــەوەی ئیرسائیــل،
ئامادەییەکــی زۆری هەیە.
میدیاکان

لوبنــان تــۆڕی هەواڵیــی دینامیزمــی ،پێشــکەوتوو و فرەجــۆری

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

هەیــە کــە دەربــڕی واقیعییەتــی فــرە حیزبــی بوونــی گــروپ و
کەمینــەی نەتەوەیــی جۆراوجــۆرە لــەو واڵتــەدا .لوبنــان یەکــەم
واڵت بــوو لــە جیهانــی عــەرەب مۆڵەتــی بــە تــۆڕی ڕادیــۆ و
تەلەڤزیۆنــی بێالیــەن دا (ئەهلــی) ،بــەاڵم حکوومــەت مافــی
دەســتێوەردانی لــە بەڕێوەبردنــی تــۆڕەکان و پەخشــکردنی
هەواڵەکانیانــی بــۆ خــۆی پاراســتوە .سیاســەمتەدارانی پلــە بــااڵ
خاوەنــی هەندێــک لــەو میدیایانــەن .تــۆڕی تەلەڤزیۆنــی ئەملەنــار
لــە الیــەن گروپــی میلیشــیای حیزبولــاوە پشــتگیری دەکرێــت و
زۆر بــاس ورووژێنــەرە و هەروەهــا زۆربــەی میدیاکانــی ئێســتا لــە
ســاڵەکانی دوای شــەڕی ناوخــۆ لــە الیــەن گروپــە جۆراوجۆرەکانــی
موســوڵامنان و مەســیحییەکانەوە دامــەزراون و ســوودوەرگرتن لــە
تــۆڕی ســەتەالیت و کێبڵــی لــە لوبنــان گشــتییە (هەمەگیــرە).
لــە مــاوەی شــەڕی ناوخــۆدا هیــچ چاودێرییەک بــە ســەر تۆڕەکانی
ڕادیــۆوە نەبــوو .ئەمــە ببــوە هــۆی ئــەوەی زیاتــر لــە ( )100ڕادیــۆ
لــەو واڵتــەدا هەبێــت ،بــەاڵم بــە پەســندکردنی یاســایەک لــە ســاڵی
( )1996لــە پێوەنــد بــە پابەندبــوون بــە دەرهێنانــی مۆڵــەت،
حکوومــەت توانــی هەژمــوون بــە ســەر میدیاکانــدا بــکات و لــە
ئەنجامــدا ژمــارەی ڕادیــۆ بێالیەنــەکان کــەم بکاتــەوە .یەکەمیــن
تــۆڕی تایبەتــی و بازرگانــی تەلەڤزیۆنــی چاالکییەکانــی خــۆی لــە
کۆتاییــی پەنجاکانــدا لــە لوبنــان دەســت پــێ کــرد« .کۆمپانیــای
تەلەڤزیۆنــی لوبنــان» لــە ســاڵی ( )1959و «تەلــە ئۆرنێــت» ،بــە
پشــتگیری دارایــی تــۆڕی (بــی بــی ســی) ئەمریــکا ،لــە ســاڵی
( )1962دەســتییان بــە چاالکییەکانــی خۆیــان کــرد.
ڕۆڵی فەڕەنسا لە لوبنان -دەستووری لوبنان

فەڕەنســا یەکێــک لــە کارەکتــەرە ســوننەتییەکانە لــە پانتایــی
سیاســیی لوبنــان و واڵتــی لوبنــان ،وەک ئەمــڕۆ لــە ســەر جوگرافیــا
دەرکەوتــوە بەشــێکە لــە ســووریای گــەورە کــە لــە ئیمپراتــۆری
عوســانی جیــا ببــوەوە ،واڵتانــی ڕزگارکــەر لــە ڕەوتــی شــەڕی
یەکەمــی جیهانــی بــە ســەرنجدان بــە سیاســەتی ئیســتعامریی
هەوڵیــان دا ســووریای گــەورە دابــەش بکــەن و هــەر بەشــێکی
بخەنــە ژێــر هەژموونــی یەکێــک لــە واڵتانــی ڕزگارکــەرەوە .لــە
نێــوان واڵتانــی ڕزگارکــەری شــەڕی ڕووســیا بــە هــۆی ڕوودانــی
شۆڕشــی کۆمۆنیســتی لــە ( )1917و بوونــی کێشــەی ناوخۆیــی
لــە پانتایییەکــە چــوە دەرەوە و بەریتانیــا و فەڕەنســا ئــەو
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ناوچەیەیــان لــە نێــوان خۆیــان دابــەش کــرد ،کــە لــە ســاڵی ()1923
کۆمەڵــەی نەتــەوەکان ،ســووریا و لوبنانــی بــە ڕەســمی خســتە
ژێــر هەژموونــی فەڕەنســاوە ،کــە دەوڵەتــی لوبنــان بــە هــۆی
فەرماندارێکــی فەڕەنســییەوە بەڕێــوە دەبــرا.
فەڕەنســا لــە ئایــاری ( ،)1926دەســتووری لوبنانــی ڕا گەیانــد
و حکوومەتــی ئــەو واڵتــە بــوە کۆماریــی .ســەرەنجام ،دوای
ڕووداوی جیــا جیــا و ڕاپەڕینــی جۆراوجــۆری جەماوەریــی بــۆ
دەســتەبەرکردنی ســەربەخۆیی واڵتەکــەی خۆیــان ،لــە ســاڵی
( )1943فەڕەنســا ســەربەخۆیی لوبنانــی ڕاگەیانــد ،بــەاڵم واڵتــی
لوبنــان ســەرەڕای بــە دەســتهێنانی ســەربەخۆیی ،هەمیشــە
ڕووبــەڕووی قەیرانــی ناوخۆیــی بوونەتــەوە و لــەو نــاوەدا هێــزە
دەرەکییەکانیــش پشــکی بەرچاویــان لــە تەشــەنەکردنی قەیرانــی
ناوخــۆی لوبنانــدا هەیــە ،کــە لــەو پێوەندیــەدا نابێــت ڕۆڵــی
فەڕەنســا لــە دانانــی دەســتوورێکی ئاڵــۆز و گرفتخوڵقێنــی لوبنــان
و چاوچنۆکــی فراوانخوازانــەی ئیرسائیــل لــە بەرچــاو نەگریــن.
فەڕەنســییەکان لــە ســاڵی ( )1920بــە دروســتکردنی لوبنانێکــی
گــەورەی بریتــی لە کەمینەیەکی گرینگی موســوڵامن ،ئــەو واڵتەیان
کــردە بۆمبێکــی دواخـراو ،کــە وەرچەرخانــی دانیشــتوانەکەی کاتی
تەقینــەوەی دیــاری دەکــرد ،چونکــە موســوڵامنەکان لــە پەنجــاکان
زۆرینــە بــوون و لــە ئەنجامــدا ســەقامگیری ئــەو دامەزراوانــەی
بــە پێــی هەژموونــی مەســیحییەکان بونیــاد نرابــوون ،لــەرزۆک
بــوون .دەســتێوەردانی فەڕەنســا لــە دانانــی دەســتووری لوبنــان
بــەم شــێوەیە بــوو :دەبێــت ســەرۆک کۆمــار لــە نــاو مەســیحییە
مارۆنییــەکان ،ســەرۆک وەزی ـران موســوڵامنانی ســوننە ،ســەرۆکی
پەرلەمــان لــە نــاو موســوڵامنانی شــیعە و وەزیرەکانــی کابینــە
لــە نــاو نووێنەرانــی گروپــە گرینگــەکان واتــا ئەرتەدۆکســەکان
و کاســۆلیکەکانی یۆنانــی هەڵببژێررێــن ،بــەاڵم پاشــان بــە
هــۆی زۆربوونــی ڕێژەیــی ژمــارەی دانیشــتوانی موســوڵامن و
بەرزبوونــەوەی فیکــری نەتەوەگــەرای عــەرەب لــە واڵتێــک کــە
بونیادەکــەی لــە ســەر دامــەزراوەی کۆمەڵــی لێکجیــا دانـراوە ،بــوە
هــۆی شــەڕی ناوخــۆ کــە لــە ســاڵی ( )1958دەســتی پــێ کــرد.
بــە شــێوەیەک لــەو ســەردەمەدا هەڕەمــی دەســەاڵت نەخشــەی
کێــرا ،کــە ســەرۆک کۆمــار ڕۆڵــی بــااڵی هەبێــت و ئەمەیــش
ســەری کێشــایە ناکۆکیــی گــەورە و ســەرەنجام شــەڕی ناوخــۆی
لــێ کەوتــەوە .شــەڕی ناوخــۆ لــە ســاڵی ( 1975تــا  )1990درێــژەی
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کێشــا ،بــەاڵم بــە کۆبوونــەوەی گروپــە سیاســییەکان لــە شــاری
تایفــی ســعوودیە کــە پێشــر باســان کــردوە ،بــە شــێوازێک یاســا
و سیســتمی دەســەاڵت ڕیفــۆرم ک ـرا ،کــە ڕۆڵ و پێگــەی ســەرۆک
وەزی ـران و تــا ســنوورێک پەرلەمــان زیــاد ک ـرا و ڕۆڵــی ســەرۆک
کۆمــار هەمــوار کرایــەوە تــا هەمــوو گروپــەکان لــە پێشــر زیاتــر
بەدڵیــان بێــت و بــە ئاشــتی بــە یەکــەوە بژیــن.
لــەو سیســتمەدا ،پۆســتەکانی حکوومــەت ،خزمەتگــوزاری گشــتی،
ســوپا و دەســەاڵتی دادوەری بــە گوێــرەی هاوپێوەنــدی تایفــی و
ئایینــی دابــەش ک ـراون ،نــەک بــە پێــی کەســی شــیاو بــۆ شــوێنی
شــیاو .بەمەیــش ،پابەندبوونــی گروپیــی (تاییفــی) کەوتوەتــە
ســەرووی پابەندبوونــی نەتەوەیییــەوە .بــە هــۆی بوونــی ناکۆکیــی
دایمــی ،هەمیشــە بــارودۆخ بــۆ دەســتێوەردانی بێگانــەکان،
بــۆ تەشــەنەکردن و هەژموونکــردن بــە ســەر ناکۆکییــەکان و
تێهەڵچوونــە سیاســییەکان لــە ناوخــۆی لوبنــان لــە بــار بێــت.
لــە لوبنــان ( )18تاییفــە هەیــە کــە ()12تایفــەی مەســیحی
و ( )6تایفــەی موســوڵامنن .ئــەو ( )18تایفــە بــە پێــی ژمــارەی
الیەنگرانیــان لــە دەســەاڵت بەشــدارن .بــە داخــەوە بــە
ســەرنجدان بــە تــەواوی ئــەو هەواڵنــەی دران تــا بارودۆخــی
تایفەگەرایــی بۆڕەوتێکــی دیموکراتیکــی پێشــکەوتوو بگۆڕێــت
و تاکــە میللەتێکــی دیموکراســی بێتــە دی ،بــەاڵم ئــەو هەواڵنــە
ســەرکەوتوو نەبــوون.
لــە لوبنــان ( )5تایفــەی گرینــگ بریتیــن لــە شــیعەکان ،ئەهلــی
ســوننە ،مارۆنــی ،دروزی و ئەرمەنــی بوونیــان هەیــە و لــەو
نــاوەدا ســێ تایفــەی شــیعە ،ســوننە و مەســیحی ســەرەکین.
مارۆنییــەکان پێشــینەی مێژوویــی پێوەنــد بــە فەڕەنســایان هەیــە
بــە شــێوەیەک کــە بــە فەڕەنســا دەڵێــن «دایکــی میهرەبــان».
زۆربــەی هاواڵتییانــی مارۆنــی پێوەنــدی و هۆگرییەکــی زۆریــان
بــە فەڕەنســاوە هەیــە کــە خــاوەن دوو ڕەگەزیــی لوبنانــی و
فەڕەنســین .تەنانــەت زۆر جــار لــە نــاو لوبنانییەکانــی خــاوەن
پۆســتی سیاســی و ڕاپەڕانــدن وەهــا ڕێککەوتــوە کــە هــاوکات لــە
لوبنــان و فەڕەنســا بەرپرســیارێتییان هەبــوە .بــۆ منوونــە وەزیــری
پێشــووی ڕۆشــنبیری ڕاوێــژکاری یەکێــک لــە وەزیرەکانــی کابینــەی
فەڕەنســا بــوە .تەنانــەت خــودی ڕەفیــق حەریــری هــاوکات کــە
ســەرۆک وەزیرانــی لوبنــان بــوو ،ڕەگەزنامــەی ســعوودیەی هەبــوە
و شــانازی بــە پێوەندیــی خــۆی بــە عەرەبســتانی ســعوودیەوە

کــردوە .هــەر لــە ئەزەلــەوە فەڕەنســییەکان ئــەو س ـراکچەرەیان
پێشــنیار کــردوە.
هــەر چۆنێــک بێــت فەڕەنســا ســەرەڕای نەخشــەی تێکــدەری
خــۆی لــە سـراکچەری دەســەاڵتی لوبنــان و دروســتکردنی ناکۆکــی
و قەیرانــی جیاجیــا لــەو واڵتــە ،لــە بارودۆخــی ئێستایشــدا بــە
شــێوەیەکی فـراوان دەســتێوەردان لــە بارودۆخــی لوبنــان دەکات.
هــەر چەنــد بــە پێڕەویکردنــی بــێ چەندوچوونــی خــۆی لــە
سیاســەتەکانی ئەمریــکا ،فەڕەنســا وەبەرهێنانــی سیاســی و
کەلتووریــی بــە هــەدەر دەدات ،کــە لــە لوبنــان ئەنجامــی داوە.
فەڕەنســا کەوتوەتــە کاوێ(چاڵێ)کــەوە ،کــە ئەمریکییــەکان بۆیــان
هەڵکەنــدوە.
دەربــارەی ســەربەخۆیی لوبنــان  /هەوڵــدان بــۆ ڕزگار بــوون لــە
کۆڵۆنیالیزمی فەڕەنســا

فنیقییــە کۆنرتیــن نــاوە ،کــە بــە لوبنانــی ئەمــڕۆ گوتــراوە.
فینیقییــەکان وەک دەریاوانــەکان بێبــاک و بــە بازرگانانــی
چوســتوچاالک بــە ناوبانگــن .لــە واقیعــدا نــاوی فنیقییــە بــە
پەراوێــزی درێژکۆڵــەی کەنــاری ســووریا دەگوترێــت ،کــە لە ســوور
لــە باشــوور تــا ئۆگاریــت لــە باکــوور درێــژ بوەتــەوە .فینیقییــەکان
نەتەوەیەکــی دەریــاوان و بــازرگان پیشــە بــوون ،کــە ســنووری
پێــش ( )3500ســاڵ بــۆ کەناراوەکانــی لوبنانــی ئێســتا کۆچیــان
کــردوە .گرینگرتیــن کاری ئابووریــی فینیقییــەکان دروســتکردنی
ڕەنگــی ســووری ئەرخەوانــی بــوە ،کــە لــە جۆرێــک ســەدەفی
دەریایــی دروســت ک ـراوە .یۆنانییــەکان بــەو خەڵکانەیــان گوتــوە
فینیقییــەکان ،کــە هــەم مانــای ڕەنگــی ئەرخەوانــی و هــەم نــاوی
ئــەو ســەدەفەیە ،کــە ڕەنگــی ئەرخەوانــی لــێ بەرهــەم هاتــوە.
هــەر لــە ســەردەمی کۆنــەوە وشــەی لوبنانیــش بــرەوی ســەند.
لوبنــان واتــا واڵتــی ســپی و لەوانەیــە لەبــەر ســپی پۆشــینی
شــاخەکانی ئــەو واڵتــە ،پێــی گوت ـراوە لوبنــان .لوبنــان لــە زمانــی
التینــی بــە شــێوەی لیبانــوس و بــە فەڕەنســی لیبــان و لــە زمانــی
ئینگلیــزی بــە شــێوەکانی لبنــان و لبانــن دەنوورسێــت .هەنوکــە
ژمــارەی دانیشــتوانی کۆمــاری لوبنــان ســنووری ( )35ملیۆن کەســە
و لــە پــاڵ دەریــای ســپی ناوەڕاســت و دراوســێیەتی ســووریا و
فەلەســتین هەڵکەوتــوە .دانیشــتوانەکەی عــەرەب و زۆربەیــان
موســوڵامن و مەســیحیین.
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ئــەو واڵتــە بــۆ مــاوەی چــوار ســەدە بەشــێک بــوە لــە ئیمپراتــۆری
عوســانی ،بــەاڵم تــا ڕادەیــەک خۆســەر (ئۆتۆنــۆم)ی بــوە .تــا
لــە ئەیلوولــی ( )1920فەڕەنســا ،لوبنانــی وەک یەکێــک لــە
ســەرزەمینەکانی گەمــارۆدراوی ســووریا دامەزرانــد و لوبنــان دوای
ئــەوە بــۆ مــاوەی ( )23ســاڵ کەوتــە ژێــر هەژموونــی فەڕەنســاوە.
ئــەو واڵتــە توانــی لــە شــەڕی دوەمــی جیهانــی ســەربەخۆیی خــۆی
بــە دەســت بێنێــت.
بۆچی لوبنان بۆ کۆڵۆنیالیزمگەرایان گرینگە؟

لوبنــان لــە ســەردەمی کۆنــەوە جێگــە ســەرنجی گەشــتیاران،
پادشــایان و بــە تایبــەت بازرگانــان بــوە .ئــەو واڵتــە لــە ڕوانگــەی
پێوەندییەکانــەوە کەوتوەتــە ناوچەیەکــی هەســتیار و گرینگــەوە
و لــە ڕێــگای دەریــای ســپی ناوەڕاســتەوە کیشــوەرەکان بــە
یەکــری دەبەســتێتەوە .ئــەو ناوچەیــە لــە ڕوانگــەی ئابوورییــەوە
شــوێنی دانوســتانی خۆرهەاڵتــی و خۆرئاوایییــەکان بــوە.
خۆرئاوایییــەکان پێداویســتییەکانی خۆیــان بــە تایبــەت لــە بــواری
کەرەســتەی ســەرەتایی و خــاو لــەو ناوچەیــە دابیــن دەکــرد و
کااڵ ئەورووپییەکانیــش لــەو ڕێگایــەوە بــەرەو خۆرهــەاڵت ڕەوانــە
دەکــران .ئەورووپییــەکان هەســتیان کــرد تەنهــا بــە ســەرنجدان
بــە تەکنیکــی باشــر ،هەژمــوون بــە ســەر خۆرهەاڵتییەکانــدا
دەکــەن و بــۆ گەیشــن بــەو ئامانجــە ،واڵتانــی ئەورووپــی
کۆڵۆنیالــی لــە قاڵبــی گروپــی جیاجیــای وەک بــازرگان ،ســەربازی،
بانگەوازخوازانــی ئایینــی و ...بــە ئامانجــی جۆراوجــۆری کۆڵۆنیالــی
بــەرەو خۆرهــەاڵت هاتــن .ئــەو گروپانــە وردەوردە بــە ســەر
خۆرهەاڵتــدا زاڵ بــوون و خۆرهەاڵتییــەکان بــە زۆرەملــێ ملیــان
بــۆ پێڕەویکــردن لــە ئەورووپییــەکان و سیاســەتی کۆڵۆنیالییەکــەی
ئــەوان دا.
سیاسەتەکانی فەڕەنسا لە لوبنان

بــە فۆکــەس خستنەســەر پێگــەی ئابــووری و سـراتیژییەتی لوبنــان،
ئــەو واڵتــە لــە چاوتێبڕینــی کۆڵۆنیالــەکان دوور نەبــوە .واڵتانــی
کۆڵۆنیــال بــە سیاســەتی دروســتکردنی دووبەرەکــی خۆیــان لــە
نــاو خەڵکــی لوبنــان ،نەیــان هێشــتوە خەڵکــی ئــەو ناوچەیــە
لــە ڕوانگــەی سیاســی ،ئابــووری ،کەلتــووری و پیشەســازییەوە
ســەربەخۆ بــن .گرینگرتیــن سیاســەتی فەڕەنســا لــە لوبنــان،
دروســتکردنی دووبەرەکــی بــوە لــە نــاو ئاییــن و مەزهەبــەکان و

ئازادیخوازانی لوبنان بە هۆی
سەرکوتکردنی توند لە الیەن
فەڕەنساوە لە ( 1933تا ،)1935
شێوەی ئاشتیانەتریان بۆ
ڕووبەڕووبوونەوە بە کۆڵۆنیالیزم
گرتە بەر ،لوبنانییەکان بە
بایکۆتکردنی فراوان ،ناڕەزایەتی
خۆیان لە فەڕەنسا پیشان دا.
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گــەورە پیشــاندانی ناکۆکیــی نێوانیــان ،دروســتکردنی قوتابخانــە و
ناوەنــدی پەروەردەیــی و ئەکادیمــی و هەروەهــا پشــتگیریکردنی
هەندێــک گروپــی ئایینــی بــۆ جێبەجێکردنــی سیاســەتی
دەســەاڵتخوازانەی خۆیــان لــەو ناوچەیــە.
کۆڵۆنیالیزمەکانــی فەڕەنســا هەوڵیــان دەدا مندااڵنــی لوبنــان لــە
ڕوانگــەی فیکــری ،ئەخالقــی و کۆمەاڵیەتــی هاوشــێوەی مندااڵنــی
فەڕەنســا و هۆگری فەڕەنســا پــەروەردە بکەن .بەمەیــش بەرنامەی
قوتابخانــەکان و زانکــۆکان لــە الیەنــی ئامانجــی کۆڵۆنیالییــەوە
ڕێــک خرابــوون ،بــە شــێوەیەک خوێندکارانــی هەمــوو قۆناغەکانــی
خوێنــدن زیاتــر لــە مێــژوو و جوگرافیــای واڵتــی خۆیــان ،زانیارییــان
دەربــارەی مێــژوو و جوگرافیــای فەڕەنســا هەبێــت .بەمەیــش
منــدااڵن و خوێنــدکاران لــە هەمــوان زیاتــر جێــگای ســەرنج و
ئامانجــی بانگەوازخــوازان بــوون .هــەر وەک دامەزراوەیەکــی زۆر
لــە الیەنــی دەســەاڵتی فەڕەنســا بــە ســەر پــەروەردە و فێرکــردن و
ناوەندەکانــی خوێنــدن لــە لوبنــان دامــەزران.
هەوڵدان بۆ سەربەخۆیی

هێــزە هاوپەیامنــەکان لــە کۆتایــی شــەڕی یەکەمــی جیهــان،
لوبنانیــان خســتە ژێــر هەژموونــی فەڕەنســاوە ،بــەاڵم زۆربــەی
دانیشــتوانی ئــەو واڵتــە نەیاندەویســت ،لــە ژێــر هەژموونــی
فەڕەنســادا بــن ،بەڵکــوو زیاتــر دەیانویســت بەشــێک بــن لــە
واڵتــی ســووریای گــەورە یــان واڵتێکــی عەرەبــی .لــە حەقیقەتــدا،
کاتێــک لوبنــان لــە ژێــر هەژموونــی فەڕەنســادا بــوو ،پــەروەردە،
پیشەســازی و پێوەیدییــەکان پێشــکەوتنیان بــە خــۆوە بینیــوە
و بەیــرووت بوەتــە ناوەندێکــی بازرگانــی گــەورە .بەمەیــش
دەســتێوەردانی فەڕەنســا لــە کاروبــاری ئابووریــی لوبنــان بــوە
مایــەی گەشــەکردن و پەلوپۆهاویشــتنی ئابــووری و هەروەهــا
بــوە هــۆی باشــبوونی بارودۆخــی هەڵگرتــن و گواســتنەوە و
فەڕەنســییەکان ڕێگاوبانگەلێکیــان بــۆ ئاســانکاریی لــە کاری
ئابــووری و بــە دەســتهێنانی مــادەی ســەرەتایی دروســت
کــرد ،بــەاڵم بــە ســەرنجدان بــە ئامادەیــی سیاســی و ئابووریــی
فەڕەنســا و هەژموونکــردن بــە ســەر لوبنــان ،واڵتانــی پیشەســازیی
ســووربوون لــە ســەر ئــەوەی بەرهەمهێرناوەکانــی خۆیــان بــۆ
ئــەو واڵتــە هەنــاردە بکــەن و لــە بەرانبــەردا مــادەی خــاو وەک
ئاوریشــمی بەرهەمهێـراوی ئــەو واڵتــە هــاوردە بکــەن .هەروەهــا

دەرکەوتنــی وەرچەرخانــی ئابــووری ســەری کێشــایە گەشــەکردنی
کۆمەڵــگای شــاری و بــازاڕی ئابوورییــەوە .بەمەیــش هــەر وەک
چینــی مامناوەنــد گەشــەی دەکــرد ،هەســتی گشــتی و هۆگریــی
نەتەوەیــی بــۆ ســەربەخۆیی دەرکــەوت و لــە ئەنجامــدا بــە هاتنــە
ئــارای حیزبــەکان و گروپــی زۆر ،کــە زۆربەشــیان دژی دەســەاڵتی
بێگانــە بــوون لــە واڵتەکەیــان ،فیکــری ســەربەخۆخوازی و
خۆبەســیی لــە لوبنــان هاتــە کایــەوە.
بــەم شــێوەیە ئازادیخوازانــی لوبنانــی کــە بــۆ جیابوونــەوە لــە
عوســانییەکان ،هەوڵێکــی زۆریــان بــۆ ســەربەخۆییخوازی
دابــوو ،جارێکــی دیکــە و هــەر لــە یەکــەم ڕۆژی هەژموونــی
فەڕەنســا بــە ســەریانەوە ،بــۆ دەســتەبەرکردنی ســەربەخۆیی
درێژەیــان بــە خەباتــی چەکدارانــەی خۆیــان و جوواڵنــەوەی
ســەربەخۆییخوازانەیان دا .شــاخەکانی دروز ،ناوەنــدی ســەرەکی
شــەڕی چەکدارانــەی ئازادیخوازانــی ئــەو واڵتــە بــوو ،کــە ئــەو
شــەڕانە لــە ناوەڕاســتی بیســتەکان دژوار بــوون ،بــەاڵم ئــەو
شــەڕانە پــاش ماوەیــەک بــە تونــدی ســەرکوت ک ـران .بەمەیــش
ئــەو خەباتــە دژە کۆڵۆنیالییــەی خەڵکــی لوبنــان لــە مــەودای نێوان
دوو شــەڕی جیهانــی هــەوراز و نشــێوییەکی زۆری بــە خــۆوە
بینــی .ئازادیخوازانــی لوبنــان بــە هــۆی ســەرکوتکردنی تونــد لــە
الیــەن فەڕەنســاوە لــە ( 1933تــا  ،)1935شــێوەی ئاشــتیانەتریان
بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە بــە کۆڵۆنیالیــزم گرتــە بــەر ،لوبنانییــەکان بــە
بایکۆتکردنــی فـراوان ،ناڕەزایەتــی خۆیــان لــە فەڕەنســا پیشــان دا.
بــۆ منوونــە جووتیــاران بــە بەشــداریکردن لــە خەباتــی چەکدارانــە
و کرێــکاران بــە بایکۆتکــردن ،ڕۆڵــی زیاتریــان لــەو جوواڵنەوەیــەدا
بینــی.
کەوایــە لــە ( )1943بــە ئــاگاداری فەڕەنســییەکان ،هەڵبــژاردن
بــۆ ســەرۆکایەتی کۆمــار ئەنجــام درا .حکوومەتــی هەڵبژێــرراو
دەســتوورێکی نوێــی جێبەجــێ کــرد ،کــە هەژموونــی فەڕەنســای
لــە لوبنــان ڕەت دەکــردەوە .لــە ()11ی ترشینــی دوەمــی (،)1943
هەنــگاوی فەڕەنســییەکان ســەری کێشــایە وەســتاندنی زیاتــری
ئەندامانــی حکوومەتــی لوبنــان بــۆ شــۆڕش و شــەڕ ،ئــەو شــەڕە
بــە دەســتێوەردانی بەریتانیــا کۆتایــی پــێ هــات و فەڕەنســییەکان،
حکوومەتیــان ئــازاد کــرد و دەســەاڵتیان بــۆ گێڕایــەوە .بەمەیــش
لــە ( ،)1943لوبنــان بــە شــێوەیەکی تەواوەتــی هێــزی فەڕەنســای
تێــدا نەمــا و بــە ڕەســمی ســەربەخۆ بــوو.

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

چ نەخشەیەک بۆ داهاتووی لوبنان کێشراوە؟

چەنــد ڕۆژێــک پێــش تەقینەوەکــەی بەیــرووت ،وەزیــری
دەرەوەی فەڕەنســا ســەردانی لوبنانــی کــرد و بــۆ دەســەاڵتدارانی
حکوومەتــی ئــەو واڵتــە کــە چەنــد مانگێکــە قەیرانــی ئابــووری
و پشــێوی کۆمەاڵیەتــی ســەرچاوەگرتوو لێــی دەســتوپەنجە نــەرم
دەکات ،خەتــی داوە و هــەر جــۆرە پشــتگیریکردن و هاوکارییەکــی
دارایــی نێودەوڵەتــی بەســتەوە بــە کارکــردن بــە داوای الیەنێکــی
تایبــەت لــە واڵتانــی جیهــان وەک ئەمریــکا ،ســعوودیە و فەڕەنســا،
بابەتێــک بــوو ســەری کێشــایە کاردانــەوەی ســەرۆک وەزی ـران و
زیاتــر گرژکردنــی نێــوان پاریــس و بەیــرووت.
لەگــەڵ ڕوودانــی کارەســاتی تەقینەوەکــە ،ئەمانوێــل ماکرۆنــی
ســەرۆکس فەڕەنســا ســەردانی بەیرووتــی کــرد و لەگــەڵ
ســەردانکردنی شــوێنی ڕووداوەکــە هەمــان مەرجــی پێشــر
ڕاگەیەنـراوی بــۆ حکوومەتــی لوبنــان دووبــارە کــردەوە و تەنانــەت
کاتــی بــۆ لوبنــان دیــاری کــرد و ســەرەنجام الیەنگیــری بــۆ یەکێــک
لــە ڕەوتــە سیاســییەکانی ئــەو واڵتــە دەربــڕی ،کــە پێداگرییەکــی
زۆر ســەیر لــە ســەر لێکۆڵینــەوەی نێودەوڵەتــی دەربــارەی
کارەســاتی بەنــدەری بەیــرووت دەکات.
قەیرانــی ئابــووری لوبنــان کــە دەرئەنجامــی گەندەڵــی و خەمســاردی
حکوومەتــە بــە گشــتی وابەســتە بــە حیزبەکانــی ()14ی ئــازاری
ســااڵنی ڕابــردوو بــوە و تەنانــەت لــە زســتانی ڕابــردوو ()2019
ســەعد حەریــری ناچــار بــە دەستلەکارکێشــانەوە کــرد ،بــە
هــۆکاری ســەرەکی پشــێووییە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە قەڵــەم دراوە،
کــە تــا پێــش تەقینەوەکــەی بەیــرووت ،بــە دەگمــەن توندوتیــژی
لــێ کەوتوەتــەوە.
بــەاڵم تەنهــا دوای ( )2ڕۆژ لــە کارەســاتی تەقینەوەکــەی بەنــدەری
بەیــرووت ،کــە زیاتــر لــە ( )220کــوژراو و ( )5هــەزار برینــداری
لــێ کەوتــەوە ،بەیــرووت بــوە توندتریــن شــوێنی پێکدادانــی
توندوتیــژی بــە تایبــەت لــە الیــەن گروپــی ناڕازییــەوە.
تەقینەوەکــەی بەیــرووت دوای ( )6ســاڵ لــە هەڵگرتنــی ()2
هــەزار و ( )750تــەن نیرتاتــی ئامۆنیــۆم لــە کۆگاکانــی بەندەرەکــە،
ڕێــک کاتێــک ڕووی دا ،کــە گوشــارە ناوخۆیــی و نێودەوڵەتییــەکان
دژی حکوومەتــی حەســەن دیــاب تونــد بــوو و ئەمریکــی و
فەڕەنســییەکان و هاوپەیامنــە ســعوودیەکەیان گوشــارەکانی
ئاشــکرا کــرد و بــە ڕاشــکاوی هەوڵیــان دا ،مەیــل و نیــازی خۆیــان
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بــۆ حکوومەتــی دیــاب پیشــان بــدەن و ســەرەکیرتین ئامانجیــش
حیزبولــای لوبنــان بــوە.
باڵوێــزی ئەمریــکا لــەو الیەنانــە بــوە لــە مانگــی حوزەیرانــی
( )2020لــە بەیــرووت ڕەوتــی دژی حیزبولــای بەگــەڕ خســت.
لێدوانەکانــی (دوروتــی شــیا) ئاڵۆزیــی بەرپــا کــرد و ڕووداوەکــە
بــە ئاســتێک گەیشــت کــە محەمــەد مازحــی قــازی داهاتــووی
لوبنــان ،ڕێــگا نــەدات باڵوێــز لێدوانــی دەســتێوەردەرانە و ناکۆکــی
ئامێــز بــدات ،کــە ناچــار بــوو دەســت لــە کار بکێشــێتەوە.
میدیاکانــی خۆرئــاوا و ســعوودیە خێــرا پەنجــەی تۆمەتیــان بــۆ
حیزبولــای لوبنــان درێــژ کــرد ،ئەوەیــش کاتێــک کــە هێشــتا هیــچ
شــتێک دیــار نەبــوو و حیزبــە نەیــارەکان بــە تایبــەت ()14ی ئــازار
داوای لێکۆڵینــەوەی نێودەوڵەتییــان کــرد ،بــەاڵم لــە هەمــووی
پێکەنیناویــر پەالمــاری کەســانێک بــوو کــە لــە چوارچێــوەی
خۆپیشــاندانی جەمــاوەری ،خۆیــان گەیانــدە وەزارەتەکانــی
دەرەوە ،واڵت و ئابــووری و زۆربــەی دۆســییەکانیان لــە نــاو بــرد.
حەســەن نەرسولــای ســکرتێری حیزبولــای لوبنــان لــە وتــە
هۆشــیارییەکانی کــە لــە ئێــوارەی هەینــی لــە کاردانــەوە بــەو
تۆمەتانــە هەیبــوو جەختــی کــردەوە حیزبولــا هیــچ کــۆگا،
چــەک و تەنانــەت گوللەیەکیشــی لــە بەنــدەری بەیــرووت نییــە
و لــە بنەڕەتـڕا ئیدارەدانــی ئــەو بەنــدەرە بــە دەســت حیزبولــاوە
نەبــوە.
هەنوکــە ئەگەرچــی جووڵــەی کات بــۆ حکوومەتــی لوبنــان،
بــە قەبــارە بــەو زیانانــەی بــە هــۆی تەقینەوەکــەی بەنــدەری
بەیــرووت کەوتوونەتــەوە زۆر گرینــگ بــوە ،بــە وەاڵمدانــەوەی
ئــەو پرســیارانەی کــە دەکرێــت لــە ئاڕاســتەی داهاتــووی میللەتــی
لوبنــان و حیزبــەکان و ڕەوتــە نەتەوەیــی ،نیشــتامنییەکانی ئــەو
واڵتــە کاریگــەر بێــت ،هاوکارییەکــی جێــگا ســەرنج بــە ڕەوتــی
چارەســەرکردنی مەســەلەی ئــەو واڵتــە دەکات.
 ئاشــکرا بکرێــت ئیدارەدانــی بەنــدەری بەیــرووت بــە دەســتکێــوە بــوە و چ کااڵ و کەرەســتەیەک لــەوێ هەڵگیــراوە؟
 دەبێــت شــارازایانی ســەربازیی بێالیــەن بــۆ وەاڵمدانــەوەیئــەو بانگەشــانەی خۆرئاواییــەکان و ســعوودییەکان کــە چــەک و
تەقەمەنــی لــەو بەنــدەرە هەڵدەگیرێــت و کاریگەریــی بــە ســەر
فراوانــی و قەبــارەی تەقینەوەکــە هەبــوە ،هاوردەکەر و پشتبەســن
بــە بەڵگــە و دەلیلــی وێنەگیــراو و هەروەهــا لێکۆڵینــەوە لــە
شــوێنی تەقینەوەکــە ،ئایــا چــەک و تەقەمەنییەکــەی ئــەوێ
کاریگەرییــان هەبــوە؟
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 بەڕێوەبــەران و بەرپرســانی کام حیــزب و ڕەوتــەکان دەســتیانلــە هەڵگرتنــی ئــەو قەبارەیــە لــە نیرتاتــی ئامۆنیــۆم لــە بەنــدەری
بەیــرووت هەبــوە و کەمتەرخــەم بــوون؟
 هەوڵــی نەیارانــی حەســان دیــاب پێوەندییــان بــە ســەرنەکەوتنیحکوومەتەکــەی دیــاب و توندکردنــی گوشــاری ئابــووری واڵتانــی
خۆرئــاوا و عەرەبــی و هەروەهــا ڕووداوی دواتــر وەک تەقینــەوەی
بەیــرووت چییــە؟ ئایــا ئــەو گریامنەیــە بوونــی نییــە ،بــۆ لێدانــی
تیــری یەکجارەکــی لــە کابینــەی دیــاب ،ئــەو هەڵگرتنــە ( )6ســاڵەی
نیرتاتــی ئامۆنیــۆم لەگــەڵ کــۆگای دانەوێڵەیــان لــە نــاو بردبێــت؟
بــە تایبــەت هــەر کــە ماکــرۆن پێــی نایــە نــاو لوبنانــەوە ،بــۆ
پشــتگیریکردن لــە حکوومەتــی بە تونــدی گیــرۆدەی تەقینەوەکەی
بەیــرووت مــەرج دادەنێــت و هەڕەشــەی دەســتێوەردانی
ڕاســتەوخۆ دەکات؟
 دەڵێــن گەندەڵیــی حکوومــەت هــۆکاری ئــەو تەقینەوەیەیــە،حکوومــەت و لەگەڵیــدا بەڕێوەبەرێتــی بەنــدەری بەیــرووت تــا
چەنــد مانگێــک لەمــەو پێــش بــە دەســت کام ڕەوتــەوە بــوە؟
 پێداگــری هاوکاتــی حیزبــە نەیارەکانــی حکوومــەت و واڵتانــیدەســتێوەردەر لــە ســەر لێکۆڵینــەوەی نێودەوڵەتــی دەربــارەی
تەقینەوەکــە هۆکــەی چییــە؟
 ڕۆڵــی لێدوانەکانــی ئەمانوێــل ماکــرۆن ،ســەرۆک کۆمــاریفەڕەنســا لــە توندبوونــی بارودۆخــی کۆمەاڵیەتــی لوبنــان چــۆن
دەبێــت؟
 ئایــا لێدوانەکانــی ماکــرۆن لــە پێدانــی مۆڵــەت بــە حکوومەتــیلوبنــان و دیاریکردنــی مــاوە بــۆ حکوومەتــی ئــەو واڵتــە،
پێشــێلکردنی ســەروەری نیشــتامنی لوبنــان و ســووکایەتیکردن نییە
بــە میللەتــی ئــەو واڵتــە و بۆچــی ڕەوتــە نەیارەکانــی حکوومــەت
لــە بەرانبەریــدا بێدەنــگ بــوون و تەنانــەت پشــتگیرییان کــردوە؟
 مانــای هەڵســوکەوتی ئەمریکییــەکان لــە کاردانــەوە بــەتەقینەوەکــەی بەیــرووت چییــە؟ پۆمپیــۆ یەکســەر پێوەنــدی بــە
ســەعد حەریرییــەوە دەکات؟ ئێســتا حەریــری هیــچ پێگەیەکــی
لــە حکوومــەت دا نییــە؟
بارودۆخــی هەنوکــەی لوبنــان زۆر هەســتیارە و جوواڵنــی ڕەوتــە
سیاســییەکانی ئــەو واڵتــە وەکــوو هەنگاونــان لــە کێڵگــەی میــن
دەچێــت .هەندێــک لــە ڕەوتــە سیاســییەکانی ئــەو واڵتــە بــۆ
داکوتانــی حکوومەتــی دیــاب ،تەنانــەت تــا لــە نــاو بردنــی
حکوومەتیــش ئامــادەن ،لەگــەڵ ئــەوەی کۆمەڵێــک شــاهیدی
پیشــانی دەدات هەندێــک لــە دەســەاڵتە دەرەکییەکان ســەرگەرمی

جێبەجێکــردن و پراکتیکردنــی بەرنامــەی خۆیانــن لــە لوبنــان،
بــە هــەر نرخێــک بێــت ،هەنوکــە لەگــەڵ کارەســاتی ڕوودراو
دەپررسێــت «ئایــا نەخشــەیەک بــۆ داهاتــووی لوبنــان کێـراوە و
لــە جێبەجێکــردن دایــە؟»
ئــەم پرســیارە لــەو بــوارەدا دەکرێــت کــە چــا دەکرێــت ســەعد
حەریــری ،وەلیــد جونبــەالت و ســەمیر جەعجــەع و یــان حیزبــی
ئەلکەتائیــب و حیزبەکانــی دیکــە نەزانــن کــە دەنگــی پێــی
تەکفیریــی و تیرۆریســتەکان گەیشــتوەتە بناگوێیــان؟ النــی کــەم
ســەعد حەریــری باشــر لــە هــەر کەســێک تامــی پارێــزەران و
زڕباوکانــەی ئــەو گروپــە تیرۆریســتییانەی چێژتــوە و بــێ گومــان
ڕۆژێــک کــە لــە فڕۆکەخانــەی ڕیــاز ڕفێــراوە و ســاتەکانی
وەســتانی لــە بــەردەم کامێــرادا فەرامــۆش نەکــردوە .لێــرەدا
جێــگای سەرســوڕمانە کــە ئــەو ســەرۆکە بــە ئەزموونانــە (لــە
ڕوانگــەی تەمــەن و لــە بەردەســتدابوونی دەســەاڵت النــی کــەم
لــە مــاوەی ســێ دەیــە) هیــچ فۆکەســێکیان لــە ســەر الیەنگرانــی
گروپــە تەکفیرییــەکان نییــە لــە ناوچــە جۆراوجۆرەکانــی لوبنــان.
هــەر بــەو جــۆرەی ئەمــڕۆ دڵســوزانی لوبنــان جەختیــان لــێ
کــردەوە ،ئــەو واڵتــە زیاتــر لــە هــەر کاتێــک پێویســتی بــە
یەکێتــی و یەکبوونــە ،ســەرەکیرتین بەنــدەری هــاوردەی کااڵ و
هەڵگرتنیــان وێــران بــوە و ئەمــڕۆ کێشــەی لوبنــان گەیشــتوەتە
نــان ،هــەر بۆیــە بــۆ ســاڕێژکردنی برینــە کوشــندەکانی نیشــتامنی
لوبنانــی ،چاوەڕوانــی ئەوەیــە هەمــوو ڕەوتــەکان ،حیزبــەکان،
کەســایەتییەکان و گروپــە سیاســییەکان ،کۆمەاڵیەتــی و
کەلتوورییــەکان بێنــە دەنــگ.
ئەمــڕۆ دۆخــی لوبنــان لــە هەلومەرجێــک دایــە کــە دەبێــت
هــەر کەســێک بوونەکانــی بێنێتــە گــۆڕێ و هەمــوان بــە هاودڵــی
و هەڵســوکەوتی گونجــاو ،واڵت لــەم قۆناغــەی ئێســتادا تــێ
بپەڕێنــن ،بێجگــە لەمــە پەلکێشــکردنی لوبنــان بــۆ پێکدادانی ســەر
شــەقامەکان و هــەر وەک دوو یــان بــە چەنــد جەمســەرکردنی
کۆمەڵــگا ،ئــەو واڵتــە بــەرەو ژێــر هەژموونــی دەســەاڵتی دەرەکــی
دەبــات.
سەرچاوەکان:
https://www.irna.ir/news
https://fa.alkawthartv.com/news/88618
https://fa.alkawthartv.com/news
https://fa.wikipedia.org

قۆناغەکانی ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی لوبنان
لە بەرەبەیانی مێژوەوە تا ئێستا

20

 FOCUSساڵی چوارەم ژمارە ( )11سێپتەمبەری 2020

لۆًاغە ضەرەحایییەکاى
ڕووصاو

هێژوو
 010111پ0ز 0هرۆڤی ًیاًضرحاڵ لە لىبٌاى ژیاوە
 0111پ0ز0

کەًعاًییەکاى لە کەًارەکاًی لىبٌاى ًیػخەجێ بىوى ،لەگەڵ فیٌیمییەکاًیػضا

 2686پ0ز0

جەبیلییەکاى صەضخیاى بە بازرگاًی کرص لەگەڵ فیرعەوًەکاى

 1456پ0ز0

پاظ جەًگی "هەجضۆ"( ،حەدخاهىضی ضێیەم)ی فیرعەوًی هیطڕی ،غارەکاًی لىبٌاًی صاگیر
کرص
ضەربەسۆیی غارە فیٌیمییەکاى بۆ هاوەی ضێ ضەصە
باڵو بىوًەوەی پیخەکاًی ئەلفبێ لە واڵحاًی صەریای ًاوەڕاضج
صروضخکرصًی صاگیرگەی فیٌیمییەکاى لە صوورگەکاًی صەریای ًاوەڕاضج و ضەپاًضًی
صەضەاڵحی صەریاواًیی سۆی

 875پ0ز0

ئاغىورییەکاى صەضخیاى بە ضەر غارەکاًی لىبٌاًضا گرث
صا ًیػخىاًی ضۆر و بیبلۆش صژ بە فەرهاًڕەوایی ئاغىورییەکاى ڕاپەڕیي ،بەاڵم ضەرکىث
کراى

 721پ0ز0

ڕاپەڕیٌی غاری ضۆر صژ بە ضەرجۆًی ئەکەصی ،بەاڵم ضەرکىث کرا

 681پ0ز0

ئەضەردەصۆى غاری ضەیضای حااڵى و وێراى کرص و لە ضەر صاروپەرصوەکەی غارێکی ًىێی
صروضج کرص

 608پ0ز0

کۆحاییهاحٌی فەرهاًڕەوایی ئاغىورییەکاى و پێکهێٌاًی صەوڵەحی بابل
غاری ضۆر بۆ هاوەی ( )00ضاڵ بە ڕووی گەهارۆیەکی بەهێسی ًەبىسسًەضڕی بابلی
بىەوە ،پێع ئەوەی صاگیر بکرێج و سەڵکەکەی بەصیل بگرێج
فارضەکاى صەضخیاى بە ضەر ًاوچەکاًی لىبٌاًضا گرث
فیٌیمییەکاى صژ بە صارای یەکەم ڕاپەڕیي

 333پ0ز0

یۆًاًییەکاى فەرهاًڕەوایی لىبٌاًیاى گرحە صەضج
بەرەًگاریی غاری ضۆر صژ بە ئەضکەًضەر و وێراًکرصًی
حێکضاًی بەضخی هەئرەب و هەڵکػاًی (بەًى عاهیلە) لە یەهەًەوە بۆ لىبٌاى

 64پ0ز0

صەوڵەحی ڕۆهاى ًاوچەکاًی لىبٌاًی سطخە ژێر صەضەاڵحی سۆیەوە
عیطای هەضیخ یەکەم پەرجىوی سۆی لە ًاوچەی "لاًا"ی لىبٌاى ًیػاى صا

 451زاییٌی

کىغخاری ًاوسۆی هەضیذییەکاى و هاحٌی هارۆًییەکاى بۆ چیاکاًی لىبٌاى

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

فەرهاًڕەوایی عەرەبی -ئیطالهی

ضەرًج7
لێرە بە صواوە ضاڵەکاى
ضەرًج7
گىزارغخي لە ضاڵی زاییٌی
لێرە بە صواوە ضاڵەکاى
گىزارغخي لە ضاڵی زاییٌی

فەرهاًڕەوایی عەرەبی -ئیطالهی
ضەرصەهی ئىهەوی
هێژوو

ڕووصاو

635
هێژوو

ڕووصاوی بەعلەبەک لە ضەر صەضخی (ئەبى عىبەیضەی جەڕاح)
ڕووصاو

636
635
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ضەرصەهی ئىهەوی

بیسەًخییەکاًی حێک غکاًض لە جەًگی
وەلیض) هێسە
کىڕی
(سالیض ی
عىبەیضەی جەڕاح)
(ئەبى
صەضخی
هىضىڵواى ضەر
ضەرکرصەیبەعلەبەک لە
ڕووصاوی
یەرهىکضا ،بەهەیع صەرگای واڵحی غام و لىبٌاًی کرصەوە لە بەرصەم لە غکری
ضەرکرصەی هىضىڵواى (سالیض ی کىڕی وەلیض) هێسە بیسەًخییەکاًی حێک غکاًض لە جەًگی
هىضىڵواًاًضا0
یەرهىکضا ،بەهەیع صەرگای واڵحی غام و لىبٌاًی کرصەوە لە بەرصەم لە غکری
فەرهاًڕەوایەحیی ئىهەوییەکاى لە لىبٌاى
هىضىڵواًاًضا0

636

زهاًی فەرهی لە ضەرجەم صاهىصەزگاکاًی ئىهەویضا ،لە
زهاًی عەرەبی
بەکارهێٌاًی
وەک لىبٌاى
ئىهەوییەکاى لە
فەرهاًڕەوایەحیی
بریی زهاًی یۆًاًی0
بەکارهێٌاًی زهاًی عەرەبی وەک زهاًی فەرهی لە ضەرجەم صاهىصەزگاکاًی ئىهەویضا ،لە
سەڵکی "جبل عاهل"
بەغیعەبىوًییۆًاًی0
بریی زهاًی

695
695

بەغیعەبىوًی سەڵکی "جبل عاهل"
فەرهاًڕەواییی عەباضییەکاى
هێژوو
 750هێژوو

756
750
756

ڕووصاو
عەباضییەکاى
فەرهاًڕەواییی

صەضخپێکی فەرهاًڕەوایی عەباضییەکاى

ڕووصاو

عەباضییەکاىبىوى
لىبٌاى ًیػخەجێ
ئەرضەالًییەکاى لە
فەرهاًڕەوایی
صەضخپێکی

صەضەاڵحی عەباضییەکاى ڕاگەیاًض
ضەربەسۆیی سۆی لە
هیری (ضۆر)
ًیػخەجێ بىوى
ئەرضەالًییەکاى لە لىبٌاى
فەرهاًڕەوایی فاحیوییەکاى
ضەربەسۆیی سۆی لە صەضەاڵحی عەباضییەکاى ڕاگەیاًض
هیری (ضۆر)

بىوًە هەڵگری ئاییٌی (هىدەهەصییەکاى) یاسىص (صروز)
صۆڵی "الخین"
غیعەکاًی
فاحیوییەکاى
فەرهاًڕەوایی

کڵێطای
سۆرئاوا
هەۆلیکی
(هىدەض
کڵێطای کا
گەورە لە
ڕووصاًی
1054
یاسىصو(صروز)
صییەکاى)
ًێىاىئاییٌی
هەڵگری
صابەغبىوًێکیبىوًە
غیعەکاًی صۆڵی "الخین"
ئەرحەصۆکطی سۆرهەاڵحی لە ضەرصەهی صەضەاڵحی پاپا لیۆًی ًۆیەم
ڕووصاًی صابەغبىوًێکی گەورە لە ًێىاى کڵێطای کاضۆلیکی سۆرئاوا و کڵێطای
1054
ئەرحەصۆکطی سۆرهەاڵحی لە ضەرصەهی صەضەاڵحی پاپا لیۆًی ًۆیەم
هێرغی ساچضروغوەکاى
هێژوو

ڕووصاو

1096

صەضخپێکی هێرغی ساچضروغوەکاى

1109

صەضخبەضەرصاگرحٌی حەڕابلىش لە الیەى ساچضروغوەکاًەوە

1110

صەضخبەضەرصاگرحٌی بەیروث و ضەیضا لە الیەى ساچضروغوەکاًەوە

1113

پاحریارکی هارۆًی (ئەرهیا عەهػیخی) ضەرصاًی ڕۆهای کرص

1124

ساچضروغوەکام صەضخیاى بە ضەر غاری "ضۆر"صا گرث

1170

غەهابییەکاى ساچضروغوەکاًیاى صەرکرص و ئەو غارەیاى کرصە پێگەی سۆیاى

1182

هارۆًییەکاى بىوًە کاحۆلیک و غىێٌکەوحەی و صڵطۆزیی سۆیاى بۆ کڵێطای ڕۆها و پاپا
صووپاث کرصەوە

1250

فەڕەًطا لە ڕێگای بەڵگەًاهەیەکەوە کە ئیوسای غا لىیطی ًۆیەهی لە ضەر بىو ،بەڵێٌی
پاراضخٌی هارۆًییەکاًی صا0

ضەرصەهی هەهالیکەکاى

1182

هارۆًییەکاى بىوًە کاحۆلیک و غىێٌکەوحەی و صڵطۆزیی سۆیاى بۆ کڵێطای ڕۆها و پاپا
صووپاث کرصەوە

1250

فەڕەًطا لە ڕێگای بەڵگەًاهەیەکەوە کە ئیوسای غا لىیطی ًۆیەهی لە ضەر بىو ،بەڵێٌی
پاراضخٌی هارۆًییەکاًی صا0
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ضەرصەهی هەهالیکەکاى
هێژوو

ڕووصاو
کۆحایی فەرهاًڕەوایی ساچضروغوەکاى و ضەرەحای هەهالییکەکاى
غیعەکاى لە ًاوچەکاًی ضىوریا و عێراق و صوورگەی عەرەبی و ًاوچەکاًی باکىوری
بىلاع و کەضرەواى و غاسەکاًی باکىوری بەیروث ًیػخەجێ بىوى

1284

هەغۆلەکاى گەیػخٌە صۆڵی (الخین) لە ضەر ڕێگای صاگیرکاریی ضىوریا و فەڵەضخیي

1291

غیعە و صروزییەکاى بە ضەر هەهالیکەکاًضا ضەرکەوحي

1305

صاگیرکرصًی ضىوریا و لىبٌاى لە الیەى هەهالیکەکاًەوە

1308

هەهالیکەکاى صەضخیاى گرحەوە بە ضەر غیعەکاًضا ،کە ًاچاریاى کرصى لە ًاوچەی
کەضرەواى صوور بکەوًەوە و ڕوو لە باغىوری لىبٌاى بکەى
غەهابییەکاى و حەلذىلییەکاى و هەعٌییەکاى و بٌەهاڵەی ًەکەص هاحي و لە ًاوچەکاًی صۆڵی
(الخین) و کەًاراوەکاًی بەیروث ًیػخەجێ بىوى

1401

هاحٌی حەیوىوری لەًگ و صاگیرکرصًی بەعلەبەک

ضەرصەهی عىضواًییەکاى
هێژوو

ڕووصاو

1516

ض ىپای ضىڵخاى ضەلیوی یەکەم صەضخی بە ضەر لىبٌاًضا گرث و صەضەاڵحی عىضواًی
بەرلەرار بىو

1545

هارۆًییەکاى گەڕاًەوە بۆ کەضرەواى

1548

کۆلیژی هارۆًی لە ڕۆها صاهەزرا

1585

هارۆًییەکاى گەڕاًەوە بۆ ًاوچەی "غۆف"

هیرًػیٌی هەعٌییەکاى
هێژوو

ڕووصاو

1590

فەسرەصیٌی صوەم هیرًػیٌەکەی صاهەزراًض و فەرهاًڕەوایی هەعٌییەکاى صەضخی پێ کرص

1610

صاهەزراًضًی یەکەم چاپشاًەی عەرەبی لە ًاوچەی (صير هار لسديا)
فەسرەصیي هەاڵث بۆ حۆضکاًیا

1624

عىضواًییەکاى فەسرەصیٌیاى کرصە هیری ًاوچەکاًی دەلەب حا عەریع

1633

والی صیوەغك هێرغی کرصە ضەر فەسرەصیي

1635

فەسرەصیي لە صیوەغك لە ضێضارە صرا

1649

پاصغا لىیطی چىارصەیەم ڕای گەیاًض کە هارۆًییەکاى صەپارێسێج

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات
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هیرًػیٌی غەهابییەکاى
هێژوو

ڕووصاو

1697

هیر بەغیری غەهابیی یەکەم صەضەاڵحی گرحە صەضج و فەرهاًڕەوایەحیی لە هەعٌییەکاًەوە
گىاضخرایەوە بۆ غەهابییەکاى

1711

جەًگی عەیي صارا

1759

لە ئەًجاهی بىهەلەرزەیەکەوە لە ًاوچەی ضەیضا ،بازرگاًە فەڕەًطییەکاى لەو ًاوچەیە
کػاًەوە و ڕوویاى لە بەیروث و حەڕابلىش کرص ،بەهەیع بەًضەری بەیروث گەغایەوە

1770

غێز (زاهیر عىهەر) صەضخی بە ضەر بەًضەری ضەیضاصا گرث

1820

ڕاپەڕیٌی جىوحیاراى صژ بە هیر بەغیر

1823

لە صایک بىوًی (یىوضف بەگ کەرەم) لە ئیضهي

1831

هذەهەص عەلی پاغا لىبٌاًی صاگیر کرص

1834

هژصەصەرە ئەهریکییەکاى چاپشاًەیاى لە هاڵخاوە گىاضخەوە بۆ بەیرووث

1840

عاهیەی صێر ئەلمەهەر
ڕێککەوحٌٌاهەی لەًضەى هذەهەص عەلی پاغا ًاچار صەکاث لە هەرێوەکاًی باکىور بکػێخەوە،
بە لىبٌاًیػەوە

1841

صروزەکاى صەضخیاى گرث بە ضەر باغىوری لىبٌاى ،ئەوەظ صوای ڕاپەڕیٌیاى صژ بە
بەغیری ضێیەم ،ئیضی ورصەورصە واڵحاًی ئەورووپا صەضخیاى بە صەضخێىەرصاى کرص لە
کاروباری لىبٌاى

1843

پێکهێٌاًی ضیطخوی لائیوماهیەث

1845

ڕاپەڕیٌی جىوحیاراى بە ضەر صەرەبەگەکاًضا

1847

عیطاییەکاى چاپشاًەی سۆیاى لە لىبٌاى صاهەزراًض

1847

صاهەزراًضًی کۆهەڵەی زاًطخیی ضىوری

1859

غۆڕغی (حاًیۆش غاهیي)

1860

کىغخارگەی بێ بەزەییاًە لە ًێىاى هارۆًییەکاى و صروزەکاى ،کە حەواوی لىبٌاى و غاهی
گرحەوە

1860

صاهەزراًضًی زاًکۆی ئەهریکی لە لىبٌاى

24
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ضیطخوی هىحەضەڕیفی
هێژوو

ڕووصاو

1861

صەضخێىەرصاًی سەضخی ئەورووپا لە کاروباری لىبٌاى و صاهەزراًضًی ضیطخوی
هىحەضەڕیفی بە گىێرەی پڕۆحۆکۆڵی ضاڵی ()0530

1862

صاهەزراًضًی لىحابشاًەی صاوصیە لە لەبیە

1864

عىضواًییەکاى هەر صوو ویالیەحی حەڕابلىش و ضەیضایاى یەکشطج و ویالیەحی بەیروحیاى
لێ صروضج کرص

1865

صاهەزراًضًی کۆلیژی پاحریارکی

1866

صاهەزراًضًی کۆلیژی ضىوریی ئیٌجیل لە الیەى هژصەصەرە ئەهریکییەکاًەوە ،کە صواحر بىە
زاًکۆی ئەهریکی لە بەیروث

1867

یىوضف بەگ کەرەم لىبٌاًی بە جێ هێػج لىبٌاًی جێ هێػج بەرەو جەزائیر بە هۆی
ڕەحکرصًەوەی پڕۆحۆکۆڵی ضاڵی (0)0530

1875

صاهەزراًضًی زاًکۆی (لەغە یىوضف) لە الیەى عیطاییەکاًەوە

1888

عىضواًییەکاى هەر یەکە لە لیىاکاًی عەکاً ،ابلىش ،غام و الزلیەیاى سطخە پاڵ ویالیەحی
بەیروث

1895

صروضخکرصًی هێڵی غەهەًضەفەر لە ًێىاى بەیروث و صیوەغمضا

1897

صروضخکرصًی لىحابشاًەی عىضواًی 0هەروەها صروضخکرصًی لىحابشاًەکاًی کچاى و
کىڕاًی کۆهەڵەی (الوماصض اإلضالهيت)

1908

بۆ یەکەم جار (یىوضف ضۆصا) لە ڕێگای ًىوضیٌەکاًییەوە لە هیطڕ ،باش لە ًاضیۆًالیسهی
لىبٌاًی صەکاث

1912

جەًگێکی صەریایی ڕوو صەصاث بەراًبەر کەًاراوەکاًی بەیرووث لە ًێىاى هێسی صەریایی
ئیخاڵی و کەغخیگەلە حىرکییەکاى

1914

جەًگی جیهاًیی یەکەم صەضخی پێ کرص و حىرکیا چىە بەرەی واڵحاًی هیذىەرەوە

1915

برضێخی و ًەبىوًی لە لىبٌاى ضەری هەڵضا بە هۆی کاریگەرییەکاًی جەًگ و جێبەجێکرصًی
ضیطخوی بێگار

1916

ڕێککەوحٌٌاهەی ضایکص بیکۆ ،کە واڵحاًی سۆرهەاڵحی صابەظ کرص

1917

بەضخٌی پەیواًی بلفۆر ،کە جەسخی لە صاهەزراًضًی صەوڵەحێکی ًەحەوەیی صەکرصەوە بۆ
جىولەکەکاًی فەڵەضخیي

1918

لە هاًگی ئۆکخۆبەرصا هێسەکاًی هاوپەیواًاى هاحٌە ًاو ساکی لىبٌاًەوە

ئیٌخیضابی فەڕەًطی
هێژوو

ڕووصاو

1918

جەًگی یەکەهی جیهاًی کۆحایی هاث و کۆهەڵەی ًەحەوەکاى کۆهەڵێک ڕاضپارصەی صەرکرص
و لىبٌاًی سطخە ژێر دکىهی ئیٌخیضابی فەڕەًطییەوە

1919

لىبٌاًییەکاى بەغضاریی کۆًگرەی ئاغخییاى کرص لە پاریص

1920

ڕاگەیاًضًی صەوڵەحی هەزًی لىبٌاى بە سطخٌەپاڵی ًاوچەکاًی ضادیل و بیماع و باغىور

1926

ئەًجىوهەًی ًىێٌەراى صەضخىوری پەضەًض کرص و صاهەزراًضًی کۆهاری لىبٌاًی ڕا گەیاًض0
فەڕەًطییەکاًیع کۆهاری لىبٌاًیاى ڕا گەیاًض

1943

ضێپخەهبەر 7بەغارە سىوری بە ضەرۆکی لىبٌاى هەڵبژێررا0
ئۆکخۆبەر 7غۆڕغی بەغاهۆى و ضەربەسۆیی لىبٌاى

1944

جاًیىەری 7صاًاى بە لىبٌاًضا وەک صەوڵەحێکی ضەربەسۆ
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لۆًاغی ضەربەسۆیی
هێژوو

ڕووصاو

22 1945ی هارش 7ئیوساکرصًی صاهەزراًضًی جاهیعەی واڵحاًی عەرەب و چىوًی لىبٌاى بۆ ًاو ئەو
ڕێکشراوە
23ی ئۆکخۆبەر 7لىبٌاى چىە ًاو ڕێکشراوی ًەحەوە یەکگرحىەکاًەوە
31 1946ی صیطەهبەر 7کػاًەوەی ضىپای فەڕەًطا
29 1947ی ًۆڤەهبەر کۆهەڵەی گػخیی ًەحەوە یەکگرحىەکاى بڕیاری صابەغکرصًی فەڵەضخیٌی پەضەًض کرص
01 1948ی های 7جەًگی ًەهاهەحی (الٌکبت) و صاهەزراًضًی صەوڵەحی ئیطرائیل
 23 1949ی هارش 7ئیوساکرصًی ڕێککەوحٌٌاهەی ڕاگرحٌی غەڕ لە لەگەڵ ئیطرائیل و پاغەکػەی ئیطرائیل لە
حەواوی ساکی لىبٌاى
جىاڵی 7هەوڵی هاًگرحٌێکی چەکضاری و هێرغ کرصًە ضەر صەوڵەث ،کە ًاوی کىصەحای ضپی بىو ،بە
ڕابەرایەحیی ضەرۆکی پارحی ًەحەوەیی کۆهەاڵیەحیی ضىوری (ئەًخىاى ضەعاصە)
 1952هاًگرحٌی گػخی لە واڵحضا ،کە بەرەی ضۆضیالیطخی ًیػخواًی باًگەوازی بۆ کرص و هەر یەکە لە
(کەهال جىًبىاڵث ،کەهیل غەهعىوى ،غەضاى حىویٌی ،عەبضولاڵ یافی و چەًض کەضێکی صیکە) چىوًە
پاڵ هاًگرحٌەکە ،ئەهەیع (بەغارە سىوری)ی ًاچار کرص صەضج لە ضەرۆکایەحیی واڵث بکێػێخەوە0
کەهیل غەهعىوى وەک ضەرۆکی واڵث هەڵ بژێررا0
 1953حیرۆرکرصًی (ڕیاز هىضڵیخ) لە لىبٌاى
 1958ڕووصاًی ئاڵۆزی لە ًێىاى عروبییەکاى و الیەًگراًی پەیواًی بەغضاص
 02ی جىاڵی( 7ئایسًهاوەر) هێسێکی هارێسًی ًارصە لىبٌاى بە هەبەضخی ضٌىورصارکرصًی گرژی و
ئاڵۆزییەکاى
20ی ضێپخەهبەر( 7فىئاص غەهاب) وەک ضەرۆک کۆهار هەڵبژێررا0
22ی ًۆڤەهبەر 7کػاًەوەی هێسەکاًی ئەهریکا لە لىبٌاى0
02 1959ی هارش( 7فىئاص غەهاب) و (جەهال عەبضولٌاضڕ) لە ضەر ضٌىوری لىبٌاى چاویاى بە یەک کەوث
و "بەڵگەًاهەی غەرەف"یاى ئیوسا کرص0
 1961یەکەم ڕۆژی ضاڵ 7هەوڵێکی غکطخشىارصووی کىصەحا لە الیەى پارحی ًەحەوەیی کۆهەاڵیەحیی
ضىورییەوە
22 1964ی ضێپخەهبەر 7هەڵبژارصًی (غارل دەلۆ) بە ضەرۆک کۆهار
3 1967ی جىى 7جەًگی ًطکۆ لە ًێىاى عەرەب و ئیطرائیل
 1969ئۆکخۆبەر7جەًگی ًێىاى ضىپای لىبٌاى و فیضاییە فەڵەضخیٌییەکاى
0ی ًۆڤەهبەر 7ئیوساکرصًی ڕێککەوحٌٌاهەی لاهیرە لە ًێىاى دکىوهەحی لىبٌاى و فیضاییەکاًی فەڵەضخیي
22 1970ی ضێپخەهبەر 7هەڵبژارصًی (ضىلەیواى فرەًجیە) بە ضەرۆک کۆهار
01 1973ی ئەپرێڵ 7ئیطرائیل ضەرکرصە فەڵطخیٌییەکاى حیرۆر صەکاث لە بەیرووث
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جەًگی ًاوسۆیی
هێژوو

ڕووصاو

1975

23ی فێبریىەری 7حیرۆرکرصًی پەڕلەهاًخار (هەعرووف ضەعض)
00ی ئەپرێڵ 7ضەرەحای جەًگی ًاوسۆ بە ڕووصاوی پاضەکەی عەیي ڕوهاًە
3ی صیطەهبەر 7ڕووصاوەکاًی ڕۆژی غەهوەی ڕەظ

1976

05ی جاًیىەری 7جەًگی کارًخیٌا
21ی جاًیىەری 7جەًگی صاهىور
هاًگی فێبریىەری 7صابەغکرصًی بەیرووث بۆ صوو ًاوچە 7سۆرئاوای هىضىڵواى و سۆرهەاڵحی
کریطخیاى
00ی هارش( 7عەبضولعەزیس ئەدضەب) کىصەحایەکی کرص و ڕەوحی هەڵبژارصًی ضەرۆک کۆهاری
سێراحر کرص0
20ی ئەپرێڵ 7صاهەزراًضًی ضىپای عەرەبی لىبٌاًی ڕاگەیەًرا
5ی های( 7ئەلیاش ضەرکیص) وەک ضەرۆک کۆهار هەڵبژێررا
ئۆکخۆبەر 7هاحٌەًاوەوەی هێسە عەرەبییەکاًی بەرپەرچضاًەوە

1977

03ی هارش 7حیرۆرکرصًی کەهال جۆًبىاڵث

1978

01ی هارش 7صاگیرکرصًی باغىوری لىبٌاى لە الیەى ئیطڕائیلەوە
های 7پػخێٌەی ضٌىوریی باغىور ڕاصەضخی ضىپای لىبٌاى کرا کە لە الیەى ئیطرائیلەوە
پػخیىاًیی صەکرا
00ی جىى 7جەًگی ئەهضەى و حیرۆرکرصًی پەڕلەهاًخار (حۆًی فەڕەًجیە)
00ی ئۆگۆضج 7بسربىوًی ضەیض هىضا ضەصڕ لە لیبیا
ئۆکخۆبەر 7کػاًەوەی هێسەکاًی ضىوریا لە ًاوچەکاًی بەیرووحی سۆرهەاڵحی هەضیذیٌػیي0

1980

4ی جىاڵی 7صەضخپێکی غەڕەکاًی پاکخاوکرصًی هەضیذییەکاى لە ضەفرا

1981

2ی ئەپرێڵ 7جەًگی "زەدلە" ،هێسەکاًی صاگیرکاریی ضىوریا گەهارۆی غاری زەدلەیاى صا و
هێسەکاًی لىبٌاى بەرەو ڕوویاى وەضخاًەوە
04ی جىاڵی 7ئیطڕائیل پێگەکاًی فەڵطەحیي لە بەیرووث بۆرصوهاى صەکاث

1982

3ی جىى 7ئیطڕائیل باغىوری لىبٌاًی صاگیر کرص
01ی جىاڵی 7هێسەکاًی ئیطڕائیل چىوًە ًاو غاری بەیرووث
02ی ئۆگۆضج 7ئیطڕائیل بۆرصوهاًێکی حىًضی ئەًجام صا وێڕای بەرەوپێػچىوًی صاًىضخاًەکاى
05ی ئۆگۆضج 7گەیػخٌە ڕێککەوحي بۆ ڕاگرحٌی غەڕ لە ًێىاى لىبٌاى و ئیطڕائیل و هێسە
فەڵەضخیٌییەکاى
05ی ئۆگۆضج 7گەیػخٌی یەکەیەکی فەڕەًطیی لە هێسە فرەڕەگەزەکاى
20ی ئۆگۆضج 7هەڵبژارصًی (بەغیر جەهیل) وەک ضەرۆکی لىبٌاى
21ی ئۆگۆضج 7گەیػخٌی هارێٌسی ئەهریکی
25ی ئۆگۆضج 7گەیػخٌی یەکە ئیخاڵییەکاى
01ی ئۆگۆضج 7صەرچىوًی هێسەکاًی فەڵەضخیي لە لىبٌاًەوە بۆ حىوًص
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01ی ضێپخەهبەر 7حیرۆرکرصًی (بەغیر جەهیل)
02ی ضێپخەهبەر 7هەڵبژارصًی (ئەهیي جەهیل) وەک ضەرۆک
03ی ضێپخەهبەر 7کىغخارگەی ضەبڕا و غاحێال0
1983

05ی ئەپرێڵ 7لە کرصەیەکی سۆکىژیضا کىًطىڵشاًەی ئەهریکا لە بەیرووث وێراى کرا
04ی هایۆ 7ڕێککەوحٌٌاهەی ئاغخی لە ًێىاى لىبٌاى و ئیطڕائیلضا
0ی ضێپەرهبەر 7جەًگی غار لە ًێىاى صروزەکاى و هێسە لىبٌاًییەکاى و کۆچکرصًی
هەضیذییەکاى لە گىًضەکاًیاى ،بۆ ًوىوًە لە غۆف و عالیە و بەعبضا
20ی ئۆکخۆبەر 7حەلیٌەوەکاى صژ بە هێسەکاًی هارێٌسی ئەهریکی و هێسە فەڕەًطییەکاى لە
بەیرووث
01ی صیطەهبەر 7کاولکەری "ًیىجێرضی" پێگە لىبٌاًییەکاًی بۆرصوهاى کرص
21ی صیطەهبەر( 7یاضر عەرەفاث) لىبٌاًی جێ هێػج و ڕووی کرصە حىوًص

1984

05ی جاًیىەری 7حیرۆرکرصًی ضەرۆکی زاًکۆی ئەهریکی
3ی فێبریىەری 7ڕاپەڕیٌی "غەغی غىباث" و صەرکرصًی ضىپای لىبٌاى لە بەیرووحی سۆرئاوا
5ی فێبریىەری 7کاولکەری "ًیىجێرضی" پێگەکاًی ضىوریای لە بىلاع بۆرصووهاى کرص
21ی فێبریىەری 7کػاًەوەی هێسەکاًی ئیخاڵیا
21ی فێبریىەری 7کػاًەوەی هێسەکاًی ئەهریکا
00ی هارش 7کػاًەوەی هێسەکاًی فەڕەًطا

1985

ئەپڕێڵ 7لەًاوبرصًی بسووحٌەوەی ضىوًیگەریی "هەڕابیخىى"
های 7صەضخپێکی گەهارۆی سێىەحگە فەڵطەحیٌییەکاى لە الیەى بسووحٌەوەی ئەهەلەوە

1987

0ی جىاڵی 7حیرۆرکرصًی ضەرۆکی ئەًجىوهەًی وەزیراى (ڕەغیض کەراهی) ،لە ضەر صەضخی
ضەرۆکی هێسەکاًی لىبٌاى (ضەهیر جەعجەع)

1988

صوو دکىوهەث پێک هاث بە ضەرۆکایەحیی (ضەلین ئەلذەش) و (هیػایل عۆى)

1989

00ی ئۆگۆضج 7غەڕەکاًی غاری (ضىق الغرب) لە ًێىاى ضۆضیالیطخەکاى و ضىپای لىبٌاًیضا0
بۆ یەکەم جار هێڵی حەهاضی ًاوچە ئازاصکراوەکاى بەزێٌرا ،هیػایل عۆًیع ساڵ و بڕگەکاًی
کۆهیخەی ویساریی عەرەبیی پەضەًض کرص

1989

هارش 7هیػایل عۆى جەًگی ڕزگاریی صژ بە هێسەکاًی ضىوریا ڕاگەیاًض
01ی ضێپخەهبەر 7ڕێککەوحٌٌاهەی حائیف
2ی ًۆڤەهبەر 7هەڵبژارصًی ضەرۆک (ڕێٌیە هەعەوەز)
20ی ًۆڤەهبەر 7حیرۆرکرصًی (ڕێٌیە هەعەوەز)
21ی ًۆڤەهبەر 7هەڵبژارصًی ضەرۆک (ئیلیاش هەراوی)

1990

00ی جاًیىەری 7هیػایل عۆى جەًگی هەڵىەغاًضًەوەی ڕاگەیاًض صژ بە هێسەکاًی لىبٌاى
2ی ئۆگۆضج 7جەًگی یەکەهی کەًضاو
 00ی ئۆکخۆبەر 7هێسەکاًی ضىوریا گەیػخٌە ًاو کۆغکی ضەرۆکایەحی و ضەرۆک هیػایل
عۆًیاى وەصەرًا
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لۆًاغی ڕاضپارصەکاًی ضىوریا
هێژوو

ڕووصاو

1991

ئیوساکرصًی هەر صوو ڕێککەوحٌٌاهەی "برایەحی و هاریکاری و هەهاهەًگی" و "بەرگری و
ئاضاییع" لە ًێىاى ضىوریا و لىبٌاى

1992

03ی های 7ڕووساًی دکىوهەحەکەی عەهر کەڕاهی بە فػاری سۆپیػاًضاًە جەهاوەرییەکاى

1993

صەضخگیرکرصًی کارەکخەرە هەضیذییە ًەیارەکاًی بىوًی هێسەکاًی ضىوریا

1994

 20ی ئەپرێڵ 7صەضخگیرکرصًی (ضەهیر جەعجەع) بە حۆهەحی حەلاًضًەوەی کڵێطای "الٌجاة"

1995

ئۆکخۆبەر 7صرێژکرصًەوەی هاوەی ضەرۆکایەحیی (ئیلیاش هەراوی) بۆ هاوەی ضێ ضاڵ

1996

00ی ئەپرێڵ 7ئیطڕائیل هێرغی کرصە ضەر پێگەکاًی لىبٌاى ،کە ئەم هێرغەی ًاو ًابىو
"ئۆپڕاضیۆًی هێػىوی حىوڕەیی"
05ی ئەپرێڵ 7ئیطڕائیل کىغخارگەی "لاًا"ی سىڵماًض
23ی ئەپرێڵ 7ڕاگەیاًضًی "ڕێککەوحٌٌاهەی ًیطاى" لە ًێىاى دیسبىلاڵ و ئیطڕائیل

1998

21ی ًۆڤەهبەر( 7ئەهیل لەدىص) وەک ضەرۆک کۆهاری لىبٌاى هەڵبژێررا

2000

22ی های 7کػاًەوەی هێسەکاًی ئیطڕائیل لە لىبٌاى ،جگە لە کێڵگەکاًی "غەبعا"
01ی جىى 7هرصًی ضەرۆکی ضىوریا (دافس ئەضەص)
ضەرەحاکاًی جىوڵەی ضیاضیی لىبٌاًییەکاى بۆ صاسىازیی جێبەجێکرصًی ڕێککەوحٌٌاهەی
"حائیف" ،کە جەسج لە کػاًەوەی ضىوریا صەکاث بۆ بیماع

2001

01ی ئەپرێڵ 7پێکهێٌاًی گرصبىوًەوەی "لرًت غهىاى"

2002

25ی هارش 7بەضخٌی کۆًگرەی لىحکەی عەرەبی لە بەیرووث و ڕاگەیاًضًی صەضخپێػشەریی
بەیرووث بۆ ئاغخی

2004

صەضخپێکی ئاڵىگۆڕی صیلەکاى لە ًێىاى دیسبىلاڵ و ئیطڕائیل
2ی ضێپخەهبەر 7صەرچىوًی بڕیاری ئەًجىوهەًی ئاضاییع بە ژهارە " "0226کە صاوای
کػاًەوەی گػج هێسە چەکضارەکاى صەکاث لە لىبٌاى0
22ی ًۆڤەهبەر 7صرێژکرصًەوەی هاوەی ضەرۆکایەحیی (ئەهیل لەدىص) بۆ هاوەی ضێ ضاڵ

2005

01ی فێبریىەری 7حیرۆرکرصًی ضەرۆک وەزیراًی لىبٌاى (ڕەفیك دەریری)
5ی هارش 7دیسبىلاڵ سۆپیػاًضاًێکی گەورە ڕێک صەساث بۆ پػخیىاًیی ضىوریا
01ی هارش 7سۆپیػاًضاًی گەورە کە صاوای صەرچىوًی ضىپای ضىوریای صەکرص لە لىبٌاى
22ی ئەپرێڵ 7صەرچىوى و کػاًەوەی صواییي ضەربازی ضىوری لە لىبٌاى
ئەپرێڵ 7ئەًجىوهەًی ئاضاییع بڕیاری ژهارە ""0262ی صەرکرص حایبەث بە پێکهێٌاًی
کۆهیخەیەکی لێکۆڵیٌەوەی ًێىصەوڵەحی ضەبارەث بە حیرۆرکرصًی ڕەفیك دەریری0
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دۆسێیەکی تایبەت دەکات
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لۆًاغی پاظ ڕاضپارصە ضىورییەکاى
هێژوو

ڕووصاو

2005

2ی جىى 7حیرۆرکرصًی ڕۆژًاهەًىوش (ضوير لطير)
20ی جىى 7حیرۆرکرصًی ضیاضەحوەصار (جۆرج داوی)
0ی جىاڵی 7حۆهەحبارکرصًی کۆهەڵێک لە ئەفطەراًی ئاضاییع بە حێىەگالى لە حیرۆرکرصًی
دەریری و صەضخگیرکرصًیاى
24ی جىاڵی 7صەرچىوًی (صکخۆر ضەهیر جەعجەع) لە زیٌضاًی وەزارەحی بەرگری
21ی ئۆکخۆبەرً 7ەحەوە یەکگرحىوەکاى بڕیارێکی صەرکرص حێیضا ضىوریا و
صەضخىپێىەًضەکاًی حۆهەحبارکرصى بە جێبەجێکرصًی کرصەوە حیرۆریطخییەکاى0
02ی صیطەهبەر 7حیرۆرکرصًی ڕۆژًاهەًىوش (جىبراى حىویٌی)

2006

02ی جىاڵی 7ڕفاًضًی ضەربازاًی ئیطڕائیلی لە الیەى دیسبىلاڵوە
صەضخپێکرصًی "جەًگی حەهىوز"ی ئیطڕائیل صژ بە دیسبىلاڵ
01ی ئۆگۆضج 7ئیطرائیل جەًگی حەهىوزی صەضج پێ کرص صژ بە دیسبىلاڵ
20ی ًۆڤەهبەر 7حیرۆرکرصًی وەزیر و پەڕلەهاًخار (بیار ئەهیي جەهیل)
 0ی صیطەهبەر 7صەضخپێکی هاًگرحٌی ئۆپۆزضیۆى لە ًاوەڕاضخی بەیرووث و صاسىازیی
صەضخلەکارکێػاًەوەی دکىوهەث

2007

00ی هایً 7ەحەوە یەکگرحىەکاى بڕیاری ژهارە ()0424ی صەرکرص حایبەث بە پێکهێٌاًی
صاصگایەکی ًێىصەوڵەحی بۆ صاصگاییکرصًی بکىژاًی دەریری
00ی جىى 7حیرۆرکرصًی پەڕلەهاًخار (وەلیض عیضۆ)
جىى 7کۆحاییهاحٌی هاوەی ضەرۆکایەحیی (ئەهیل لەدىص) و گرحٌەصەضخی صەضەاڵث لە الیەى
ئەًجىوهەًی وەزیراًەوە
06ی ضێپخەهبەر 7حیرۆرکرصًی پەڕلەهاًخار (ئەًخىاى غاًن)

2008

2ی های 7دکىوهەحەکەی (فىئاص ضیٌیۆرە) بڕیارێکی صەرکرص بۆ صاهڵیٌی چەک لە صەضخی
بەرەی بەرەًگاری (هماوهت)
4ی های 7وەک وەاڵهضاًەوەیەک بۆ بڕیارەکەی دکىوهەحی ضەًیۆرە ،بەرەی بەرەًگاری
کۆًخڕۆڵکرصًی بەیرووث و هەًضێک غار و غارۆچەکەی صەوروبەری کرص لە ڕووی
ضەربازییەوە
20ی های 7بە هۆی ڕووصاوەکاًی ( 4ی های) ،کۆبىوًەوەی ضەرکرصەکاًی لىبٌاى لە
صەودە بەضخرا و "ڕێککەوحٌٌاهەی صەودە" ئیوسا کرا0
22ی های 7ضەرکرصەی ضىوپا (هیػایل ضىلەیواى) وەک ضەرۆک کۆهار هەڵبژێررا0
ئۆکخۆبەر 7ضىوریا و لىبٌاى بۆ یەکەم جار پێىەًضییە صیپلۆهاضییەکاًیاى ئاڵىگۆڕ صەکەى0

2016

00ی ئۆکخۆبەر 7هەڵبژارصًی (هیػێل عۆى) وەک ضەرۆک کۆهاری لىبٌاى

تەقینەوەکانى بەندەرى بەیرووت
وردەکاریی ڕووداوەکە و قەبارەی زانیارییەکان

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

تەقینــەوە بەهێــزەکاىن ڕۆژى سێشــەمە ()4ى ئــاىب ( )2020لــە
بەنــدەرى بەیــرووت ،کــە لــە الیــەن زۆرێــک لــە لوبنانییــەکان و
چاودێرانیشــەوە بــە «بەیرووتشــیام» نــاو دەبرێــت ،بــە هــۆى
لێکچوانــدىن ئــەوەى لــە بەیــرووت ڕووی دا ،بــەو نەهامەتییانــەى
لــە ســاڵى ()1945دا بــە ســەر شــارى هێرۆشــیامى ژاپۆنــدا هــات
لــە ڕێــگاى بەکارهێنــاىن بۆمبــى ئەتۆمییــەوە .ســەرەتا تەقینــەوە
بەهێزەکــەى بەنــدەرى بەیــرووت بــە دوو قۆنــاغ لــە کــۆگاى
ژمــارە ( )12ڕووی دا و دووکەڵــە هەورێکــى قارچکئاســاى زۆر
گــەورەى لێــوە دروســت بــوو ،کــە شــێوەکەى لــە هێالنــەى
قەلــەڕەش دەچــوو .تەقینــەوەکان هێنــدە بەهێــز بــوون ،کــە بــوە
هــۆى تێکــدان و خاپوورکــردىن زۆربــەى ئــەو بینــا و باڵەخانانــەى
لــە بەندەرەکــەوە نزیکــن ،لەگــەڵ ڕووخانــدىن بینــا و خانــوەکان
زۆرێــک لــە گەڕەکــەکاىن بەیــرووىت پایتەخــت.
قەبارەى گشتى زیانەکان

بــە پێــى دواییــن ئــەو ئامارانــەى کــە ئاژانــى نیشــتامىن لوبنــان
ســەبارەت بــە تێکــڕاى زیانــە گیانییــەکاىن تەقینەوەکــە بــاوى
کردوەتــەوە ،ئاشــکراى کــردوە ،کــە تەقینەوەکــە بوەتــە هــۆى
کــوژراىن زیاتــر لــە ( )170کــەس و برینداربــووىن زیاتــر لــە
( )6500کــەس ،کــە هاواڵتییــاىن بیانیــش لــە نێــو کــوژراوەکان
و بریندارەکانیشــدا هەیــە .ئەمــە لــە کاتێکدایــە ،کــە وەزارەىت
تەندروســتى لوبنــان و ڕاپۆرتــە هەواڵییــەکان ئاماژەیــان پــێ
کــردوە ،کــە ژمــارەى ئەوانــەى هێشــتا بێسەروشــوێنن لــە نێــوان
( )40تــا ( )50کەســدایە و نزیکــەى ( )300000هاواڵتیــی لوبنانیــش
بــە بــێ ماڵوحــاڵ ماونەتــەوە ،چونکــە نزیکــەى ( )50000یەکــەى
نیشــتەجێبوون زیــاىن ڕاســتەوخۆیان بەرکەوتــوە و وێــران بــوون.
لــە الیەکــى تــرەوە هــەر یەکــە لــە پارێــزگارى بەیــرووت (مــەروان
عەبــوود) و ســەرۆک کۆمــارى لوبنــان (میشــێل عــۆن) کــۆى
گشــتى زیانەکانــی تەقینەوەکانیــان بــە ( )10تــا ( )15ملیــار دۆالرى
ئەمریکــى مەزەنــدە کــردوە .هەروەهــا دەزگا ئەمنییــەکاىن لوبنــان
ئاشــکرایان کــردوە ،کــە هــۆکارى ســەرەکى پشــت تەقینــەوەکاىن
بەنــدەرى بەیــرووت بریتییــە لــە هەبــووىن بڕێکــى زۆرى مــادەی
(نیــراىت ئامۆنیــۆم) ،کــە تەقینــەوەى بەهێــزى لــێ دەکەوێتــەوە
و مــاوەى ( )6ســاڵە لــە بەندەرەکــەدا هەڵگیرابــوو .ئــەو دەزگا
ئەمنیــە فەرمییانــەى لوبنــان ئــەو دەنگۆیانــە ڕەت دەکەنــەوە ،کــە
ڕاســتەوخۆ لــە دواى تەقینــەوەکان لــە ڕاگەیاندنــە بیانییەکانــدا
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باڵوکرایــەوە گوایــە چــەک و تەقەمــەىن لــەو شــوێنەدا هەبــوە و لــە
ئەنجامــدا ئــەو تەقینــەوە بەهێــزەى لــێ کەوتوەتــەوە .یــەک ڕۆژ
لــە پــاش تەقینــەوەکان ،واتــا ڕۆژى ()5ى ئــاب بــە فەرماىن ســەرۆک
وەزیــراىن دەستلەکارکێشــاوەى لوبنــان (حەســان دیــاب) کرایــە
ڕۆژى ماتەمــى نیشــتامىن و حکوومــەت بــارى نائاســایى ڕاگەیانــد،
لەبــەر ئــەوەى کــە بەیــرووت وەکــوو شــارێکى کارەســاتبار درایــە
قەڵــەم و دانیشــتوانەکەى بــە دۆخێکــى نائاســاییدا تــێ دەپــەڕن،
ئەمــە لــە کاتێکدایــە کــە ماوەیەکــە لوبنــان بــە نــاو قەیرانێکــى
ئابــوورى و سیاســیدا گــوزەر دەکات و ئابوورییەکــەى تــووىش
هەڵئاوســان و کورتهێنانێکــى زۆر بــوە.
لــە دواى تێپەڕبــووىن کەمــر لــە هەفتەیــەک بــە ســەر
تەقینەوەکانــدا ،ڕۆژى ()10ى ئــاىب ( ،)2020ســەرۆک وەزیــران
(حەســان دیــاب) دەستلەکارکێشــانەوەى حکوومەتەکــەى
ڕاگەیانــد ،ئەوەیــش کاریگەریــى خراپــى بارودۆخەکــەى لــە ســەر
کۆڵــى لوبنانییــەکان زیاتــر کــرد.

باکگڕاوندى ڕووداوەکە

واڵىت لوبنــان لــە پێــش تەقینــەوەکاىن ()4ى ئــاب لــە قەیرانێکــى
ئابووریــى قورســدا دەژیــا ،حکوومــەىت بەیــرووت نەیدەتــواىن ئــەو
قــەرزە دەرەکییانــەى لــە ســەرى کەڵەکــە بــوە بیداتــەوە ،هەروەها
بەهــاى لیــرەى لوبنــاىن زۆر دابــەزی و ڕێــژەى بێکارییــش بــۆ زیاتــر
لــە ( )%50بــەرز ببــوەوە ،ســەرەڕاى ئەمەیــش ئــەو بارگرانیانــەى
پەتــاى ڤایــرۆىس کۆرۆنــا دروســتى کــردوە وای کــرد زۆربــەى
نەخۆشــخانەکاىن لوبنــان بــە دەســت کەمــى دەرمــان و چارەســەرى
پزیشــکییەوە بناڵێنــن ،بەڵکــوو ئیــر نەیاندەتــواىن پێشــوازى لــە
نەخــۆش و توشــبوەکان بکــەن ،ســەرەڕاى ئەوەیــش حکوومــەت
نەیدەتــواىن مووچــەى فەرمانبــەرەکاىن بــدات بــە هــۆى ئــەو
داڕووخانــە ئابوورییــەوە ،کــە ڕووبــەڕووى واڵتەکــە بوەتــەوە .لــە
ڕاســتیدا ،بەنــدەرى بەیــرووت بــە شــادەمارى ســەرەکى دەریایــى
لوبنــان دادەنرێــت ،جگــە لــەوەى کــە بەندەرێکــى گرینــگ
و ژیارییــە بــۆ هاوردەکــردىن کااڵ و کەلوپــەىل ســەرەکى .ئــەم
بەنــدەرە سـراتیژییە ،کــە حکوومــەىت لوبنــان خاوەندارێتــى دەکات
( )4حــەوزى گــەورە لــە خــۆ دەگرێــت ،کــە قووڵییــان دەگاتــە ()24
مەتــر ،ســەرەڕاى هەبــووىن ( )16ڕۆخ و ناوچــەى بارکــردىن کااڵ و
شــمەک ،کــە بــە گشــتى لــە ( )12کــۆگاى گــەورە پێــک هاتــوە،
جگــە لــە ســایلۆکاىن هەڵگرتنــى گەنــم و دانەوێڵــە ،کــە عەمبارێکى
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یەدەگــى س ـراتیژییە بــۆ هەڵگرتــن و تاقەتکــردىن گەمنــى هەمــوو
واڵتەکــە .لــە الیەکــى تــرەوە بنکــەى دەریایــى بەیــرووت بەشــێکى
تــر بەندەرەکەیــە.
لــە ()23ى ئەیلــووىل ســاڵى ()2013دا ،کەشــتییەکى ڕووىس بــە
نــاوى ( ،)MV Rhosusکــە ئــااڵى مۆڵدۆڤیــاى هەڵکردبــوو لــە
بەنــدەرى (پاتــووم)ى جۆرجیــاوە بــە بارێکــى ( )2750تــۆن لــە
مــادەى نیـراىت ئامۆنیــۆم بــەرەو شــارى (پیـرا)ى مۆزەمبیــق بــە ڕێ
کــەوت ،لــە کاىت گەیشــتنى بــە بەنــدەرى ئیســتانبووڵ بــۆ مــاوەى
دوو ڕۆژ وەســتا ،پێــش ئــەوەى دووبــارە دەســت بکاتــەوە بــە
ڕۆیشــن لــە ڕۆژى ()3ى ترشینــى یەکەمــى (.)2013
کاپتنــە ڕووســییەکە لــە هەوارگەیەکــی ســەر دەریــای ڕەشــەوە
بــۆ ڕۆژنامەیەکــى ئەمریکــی دواوە ،باســی ( )2013و بەڕێکەوتنــی
کەشــتییەکەی کــردوە و دەڵێــت «بزنســانێکی ڕووســی بــە نــاوی
ئیگــۆر گریچکۆشــکین ،کــە لــە قوبــرس دەژی کەشــتییەکەی بەکرێ
گــرت بــۆ گواســتنەوەی بــڕی زیاتــر لــە ( )2000تــۆن لــە مــاددەى
نیرتاتــی ئامۆنیــۆم بــۆ بەنــدەری پیــرا لــە واڵىت مۆزەمبیــق».
کاپتنەکــە دەڵێــت «نەمتوانــی کەشــتییەکە لــە بەنــدەری ســوێىس
میــر دەربــاز بکــەم ،چونکــە خاوەنەکــەی ئــاگاداری کردمــەوە
کــە پــارەی پێویســتی نەمــاوە بــۆ ئــەوەی باجــی پەڕینــەوەی
کەشــتییەکە بــدات ،بۆیــە داوای لــێ کــردم ڕوو بکەمــە بەنــدەری
بەیــرووت ،تاکــوو لــەوێ هەندێــک ئامێــر بــار بکــەم و بــە
هۆیــەوە پــارەی پەڕینــەوەی کەشــتییەکە لــە بەنــدەری ســوێس
پەیــدا بکــەم» .ڕوونــی کردوەتــەوە کەشــتییەکە پــاش دوو مانــگ
لــە بەڕێکەوتنــی لــە جۆرجیــاوە ،گەیشــتە کەنــارى لوبنــان.
لــە مــاوەى گەشــتەکەیدا کەشــتییە ڕووســییەکە ناچــار بــوو لــە
()21ى ترشینــى دوەمــدا لــە بەنــدەرى بەیــرووت بوەســتێت بــە
هــۆى دروســتبووىن کێشــەیەک لــە بزووێنەرەکەیــدا .لــە دواى
پشــکنینى کەشــتییەکە ،کــە دەســەاڵتداراىن چاودێریکــردن لــە
بەنــدەرى بەیــرووت ئەنجامیــان دا ،دەرکــەوت کــە بزووێنــەرى
کەشــتییە ڕووســییەکە کێشــەى گــەورەى هەیــە و بــە کەڵکــى
ئــەوە نایــەت تاکــوو لــە گەشــتەکەى بــەرەو مۆزەمبیــق بــەردەوام
بێــت ،بۆیــە ڕێــگاى پــێ نــەدرا .تاقمــى کەشــتییەکە پێــک هاتبــوون
لــە ( )8ئۆکــراىن و یــەک هاواڵتیــی ڕووىس ،پاشــان بــە هــاوکارى
سەرکونســوڵى ئۆکـراىن ( )5ئۆکرانییەکــە ئــازاد کـران و گەڕێرنانــەوە
بــۆ واڵتەکەیــان ،بــەاڵم ( )4کــەس لــە ئەندامــاىن تاقمى کەشــتییەکە

مانــەوە لــە نێوانیانــدا کاپتنــى کەشــتییەکە بــۆ سەرپەرشــتیکردىن
کەشــتییەکە مایــەوە.
ســەبارەت بــە وردەکارییــەکاىن ڕاگرتنــى کەشــتى (،)MV Rhosus
پێگــەى «شــیپ ئەریســتید کــۆم» ،کــە تۆڕێکــە گرینگــى بــە ســکااڵ
یاســایییەکاىن کــەرىت گواســتنەوەى دەریایــى دەدات ،ڕای گەیاند کە
خــاوەىن کەشــتییە ڕووســییەکە دواى ماوەیەکــى کــورت مایەپــووچ
بــوە و پاشــان دەســتبەردارى مافــەکاىن بــوە لــە کەشــتییەکەى،
ئەمەیــش پاڵــى بــە خــاوەن قەرزەکانــەوە نــاوە داواى یاســایى لــە
دژى بــەرز بکەنــەوە ،بــەم شــێوەیەش گرینگیپێــداىن ئــەو الیەنــەى
کەشــتییەکەى بــە کــرێ گرتبــوو بــەو بــارەى هەڵــی گرتبــوو نەمــا،
ئەمــە لــە کاتێکــدا بــوو کــە تاقمــى کەشــتییەکە بــە هــۆى ڕێــکار
و یاســاکاىن کۆچــەوە نەیاندەتــواىن لــە کەشــتییەکە بێنــە خــوارەوە.
پارێــزەران مشــتومڕى زۆریــان کــرد تاکــوو تاقمــە ( )5کەســییەکە
لەبــەر هــۆکارى مرۆڤایــەىت بگەڕێرنێنــەوە بــۆ واڵتەکانیــان .لــە
ڕاســتیدا ،بــە هــۆى مەترســی ئــەو مــاددە کیمیاییــەى هێشــتا
لــە نــاو کەشــتییەکەدا بــوو ،دادوەرى بارودۆخــە بەپەلــەکان
لــە بەیــرووت ڕێگــەی دا ،بــە تاقمــى کەشــتییەکە بگەڕێنــەوە
بــۆ واڵتەکەیــان پــاش ئــەوەى بــۆ نزیکــەى یــەک ســاڵ لــە ســەر
کەشــتییەکە گیریــان خــوارد.
لــە ســاڵى ()2014دا بــە فەرمــاىن دادگاى لوبنــان ،دەســەاڵتداراىن
بەنــدەرى بەیــرووت دەســتیان کــرد بــە بەتاڵکــردىن ئــەو بــارە
مەترســیدارەى کەشــتییە ڕووســییەکە و بارەکــە گواســرایەوە بــۆ
کەنــار دەریــا بــە هــۆى ئــەو مەترســیانەى ،کــە مــاددەى نی ـراىت
ئامۆنیــۆم لــە ســەر پشــتى کەشــتییەکە دروســتى کردبــوو ،بــەو
شــێوەیە دەســەاڵتداراىن بەنــدەرى بەیــرووت ئــەو بــڕە زۆرەى
نیــراىت ئامۆنیۆمیــان لــە کــۆگاى ژمــارە ()12ى بەندەرەکــە
داگــرت و بــۆ مــاوەى ( )6ســاڵ لــەوێ مایــەوە تــا کارەســاتەکە
«تەقینەوەکــەى 4ى ئــاب» ڕووی دا.
گرینگیپێنەدان و پشتگوێخستن کارەساتى لێ کەوتەوە

لــە مــاوەى ئــەو چەنــد ســاڵەدا ،زۆرێــک لــە بەرپرســاىن گوومرگــى
لوبنــان نامــە و ڕوونکردنەوەیــان بــۆ دەســەاڵىت دادوەریــى لوبنــان
نــاردوە و داوایــان کردوە کێشــەى ئەو ماددە دەستبەســەرداگیراوانە
چارەســەر بکــەن ،بەڵکــوو پێشنیاریشــیان کــردوە مــاددەى نیـراىت
ئەمۆنیــۆم بگەڕێرنێتــەوە بــۆ شــوێنى خــۆى ،یــان ڕادەســتى ســوپاى
لوبنــان بکرێــت ،یــان بفرۆرشێــت بــە کۆمپانیایەکــى تایبــەىت

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

باوەڕپێک ـراوى ســوپا ،کــە نــاوى (کۆمپانیــاى لوبنــاىن تایبــەت بــە
تەقینــەوەکان) .دۆکیۆمینتــەکان ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەکــەن ،ئــەو نامــە و پەیامانــە
لــە ســااڵىن ( )2014و ( )2015و ( )2016بــۆ دەســەاڵىت دادوەریــى
لوبنــان نێــرراوە و یەکێــک لــە نامــەکان ،کــە لــە ()20ى ئایــارى
ســاڵى ()2016دا بەڕێوەبــەرى گشــتى گومرگــى لوبنــان (شــەفیق
مەرعــى) ناردوویــەىت ،تێیــدا دادوەرى کارە بەپەلــەکاىن لــە لوبنــان
ئــاگادار کردوەتــەوە ،کــە پەلــە بکرێــت لــە چارەســەرکردىن ئــەم
کێشــەیەدا ،ئــەوەش لــە دواى نــاردىن زنجیرەیــەک نامــە و پەیامــى
تــر بــوە ،کــە وەاڵمیــان نەدراوەتــەوە .شــەفیق مەرعــى لــە کۆتایــى
نامەکەیــدا نوســیوویەىت« :لــە کاتێکــدا تاکــوو ئــەم ڕێکەوتــە
هیــچ وەاڵمێکــان لــە الیــەن ئێــوەوە وەرنەگرتــوە ،بــەاڵم بــە
هــۆى ئــەو مەترســییە زۆرەى مانــەوەى ئــەم ماددانــە لــە نــاو
کــۆگادا لە ســایەى کەشــوهەوایەکى نەگونجــاودا دروســتى دەکات،
ئێمــە دووبــارە پێداگــرى لــە ســەر داواکەمــان دەکەیــن ،کــە داوا
لــە ئاژانــى دەریایــى بکرێــت خێــرا و بــە بــێ دواکەوتــن ئــەو
ماددانــە هەنــاردەى دەرەوە بکاتــەوە لەبــەر پاراســتنى ســەالمەىت
بەندەرەکــە و ئەوانەیــش کــە کارى تێــدا دەکــەن ،یاخــود چــاو
بخشــێرنێتەوە بــە بابەتەکــە و ڕەزامەنــدى پیشــان بدرێــت لە ســەر
فرۆشــتنى ئــەو بــڕە لــەو ماددەیــە بــە کۆمپانیانیــاى باوەڕپێک ـراو
لــە الیــەن ســەرکردایەىت ســوپاوە ،وەک لــە نــوورساوى پێشــوودا
ئامــاژەی پــێ ک ـراوە».
چەنــد دۆکیۆمێنتێکــى دادوەری ئاشــکرایان کــردوە ،کــە
بەڕێوەبــەرى ئێســتاى گومرگــى لوبنــان (بــەدرى زاهــر) ،چەنــد
ســاڵێک هۆشــدارى داوە لــە بەرانبــەر مەترســییەکاىن مــاددەى
نی ـراىت ئامۆنیۆمــى هەڵگی ـراو لــە یەکێــک لــە کــۆگاکاىن بەنــدەرى
بەیــرووت .لــە نامەیەکیــدا لــە ســاڵى ( )2017بــۆ دەســەاڵىت
دادوەرى لوبنــان ،بەڕێوەبــەرى گومرگــى لوبنــان ئامــاژەى بــۆ
هەوڵــە بەردەوامــەکاىن کــردوە بــە مەبەســتى خۆڕزگارکــردن لــەو
ماددانــەى نیــراىت ئامۆنیــۆم ،کــە لــە بەندەرەکــە هەڵگیــراوە،
ئــەوەىش ڕاگەیانــدوە ،کــە ( )6نامــەى بــۆ ئــەو مەبەســتە نــاردوە
و داواى کــردوە ئــەو بــارە لــە بەندەرەکــە دوور بخرێتــەوە ،لــە
کاتێکــدا نەدەبــوو دەســتەى بەڕێوەبــردىن بەندەرەکــە ڕێــگا بــەو
کەشــتییە بــدات مــاددە کیمیاوییــەکان لــە بەنــدەرى بەیــرووت
دابگرێــت ،لــە کاتێکــدا ئــەو کەشــتییە لــە ڕێــگادا بــوە بــەرەو
واڵىت مۆزەمبیــق نــەوەک لوبنــان .لــە ()7ى ئــاىب ( )2020واتــا
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ســێ ڕۆژ لــە دواى تەقینــەوەکان ،کۆمپانیــاى مۆزەمبیــق بــۆ
پیشەســازى مــاددەکاىن تەقینــەوە ڕای گەیانــد :ئــەو بــارەى نیـراىت
ئامۆنیــۆم کــە ( )2750تــۆىن مەترییــە ،کــە دەســەاڵتداراىن لوبنــان
( )7ســاڵ لەمەوبــەر دەســتیان بــە ســەردا گــرت و بــوە هــۆکارى
تەقاندنــەوەى بەنــدەرى بەیــرووت ،تایبــەت بــوو بــە کۆمپانیاکــە و
لــە جۆرجیــاوە بــەرەو مۆزەمبیــق کەوتبــوە ڕێ ،بــەاڵم نەگەیشــت.
لێکۆڵینــەوە بەرایییــەکان ئاشــکرایان کــردوە ،کــە لــە خولەکــەکاىن
ســەرەتادا لــە کاتژمێــر ()15:00ى ئێــوارەى ()4ى ئــاىب ()2020
بــە ئاســۆى ناوخۆیــى لوبنــان ئاگرێــک لــە نــاو کــۆگاى ژمــارە
()9ى بەنــدەرى بەیــرووت کەوتــەوە ،دوایــى تەشــەنەى کــردوە
بــۆ کــۆگاى ژمــارە ( ،)12کــە مــاددەى نیــراىت ئامۆنیۆمــى تێــدا
هەڵگیرابــوو ،ئەنجامەکــەى ئــەوە بــوو بــە دوو قۆناغــى جیــا
دوو تەقینــەوەى لــێ کەوتــەوە ،تەقینــەوەى یەکــەم «تەقینــەوەى
بچــووک» و تەقینــەوەى دوەم واتــا «تەقینــەوە گەورەکە» لــە کاتژمێر
()18:08ى ئێــوارە ئــەوە بــوو ،کــە ئــەو هەمــوو وێرانــکاری و زیانــە

گەورەیــەى بــە بەیــرووىت پایتەخــت و دانیشــتوانەکەى گەیانــد.
هەندێــک لــە شــایەتحاڵەکان بــۆ کەناڵــەکاىن ڕا گەیانــدن باســیان
کــردوە ،کــە لــە دوورى ( )10کیلۆمەتــر لــە شــوێنى تەقینەوەکــە
زیــان بــەر خانــوەکان و باڵەخانــەکان کەوتــوە و شووشــەى دەروازە
و پەنجــەرەکاىن چڕژانــدوە و دیوارەکانیانــی تەقانــدوە .بــە پێــى
لێکۆڵــەرەوەکان ،بــە درێژایــى مێــژووى لوبنــان ئەمــە گەورەتریــن
و بەهێزتریــن تەقینەوەیــە لــەو واڵتــەدا ڕووی داوە ،تەنانــەت
لوبنانییــەکان لــە ڕۆژگارەکاىن شــەڕى ناوخــۆ و ئۆپەراســیۆنە
ئاســانییە بەهێــزەکاىن ئیرسائیــل بــۆ ســەر بەیــرووت لــە ســاڵى
()1982دا تەقینــەوەى بەهێــزى وایــان بــە خۆیانــەوە نەبینیــوە .بــە
پێــى ســەرچاوەکان دەنگــى تەقینەوەکــە لــە ئیرسائیــل و ســووریا و
یۆنــان و قوبــروس هەســتى پــێ ک ـراوە.
هۆکار و پاڵنەرەکان

عەبــاس ئیرباهیــم ،بەڕێوەبــەرى گشــتى هێــزەکاىن ئاســاییىش
ناوخــۆى لوبنــان لــە لێدوانێکــدا ئاشــکرای کــردوە ،کــە ڕوانگــەى

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

تەقینــەوەکاىن بەیــرووت مــاددەى زۆر مەترســیدار و خێــرا
گڕگرتــووى لــێ بــوە ،نــەوەک چــەک و تەقەمــەىن حیزبێــک یــان
الیەنێــک وەکــوو لــە ئاژانســەکاىن ڕاگەیانــدىن نیشــتامنیدا بــاو
کرایــەوە .لــە الیەکــى تــرەوە عەمیــد (محەمــەد فەهمــى) وەزیــرى
ناوخــۆى لوبنــان بەیاننامەیەکــى ڕاگەیانــد و داواى کــرد ،کــە
پێویســتە چــاوەڕواىن لێکۆڵینــەوەکاىن الیەنــە پێوەندیــدارەکان
بیــن تاوەکــوو هــۆکارى ســەرەکى پشــت تەقینــەوەکاىن بەنــدەرى
بەیــرووت دیــارى بکەیــن .هەروەهــا هــەر یەکــە لــە حەســان
دیــاب ،ســەرۆک وەزی ـراىن دەستلەکارکێشــاوەى لوبنــان و بــەدرى
زاهــر بەرێوەبــەرى گومرگــى لوبنــان لــە دواى ڕووداوەکــە
ئاماژەیــان بــەوە کــرد ،کــە هــۆکارى ســەرەکى تەقینــەوەکان
هەبــووىن ســەدان تــەىن مەتریــی لــە مــاددەى نی ـراىت ئامۆنیۆمــى
هەڵگیـراو بــوە لــە بەنــدەرى بەیــرووت ،کــە لــە ســاڵى ()2014وە
لــەوێ عەمبــار کــراوە.
لــە الیەکــى تــرەوە ،ڕۆژى ()7ى ئــاىب ( ،)2020حەســەن
نەرسولــا ئەمینــدارى گشــتى حیزبولــاى لوبنــاىن لــە گوتارێکــى
تەلەڤیزیۆنیــدا گــوىت« :ئەمــڕۆ بــە شــێوەیەکى لێبڕاوانــە و ڕەهــا
ڕای دەگەیەنــم ،کــە ئێمــە هیــچ شــتێکامن لــە بەنــدەرى بەیــرووت
نییــە ،هیــچ کۆگایەکــى چــەک یــان کــۆگاى مووشــەک و تەقەمەنــی
و بۆمــب یــان نیــراىت ئامۆنیۆمــى ئێمــە هەرگیــز لــەو شــوێنەدا
بــووىن نییــە .حیزبولــا هێنــدەى زانیــارى لــە ســەر بەنــدەرى
حەیفــا هەیــە ،هێنــدە زانیــارى لــە ســەر بەنــدەرى بەیــرووت و
دامــەزراوە و پێکهاتــەکاىن نییــە ،چونکــە ڕۆڵــى ئێمــە بــە تەنهــا
بەرەنگاربوونەوەیــە».
قەبارەى زیانە مادییەکان

ئــەو دیمەنانــەى لــە دواى ڕووداىن تەقینــەوەکان تۆمــار کــراون
دەریدەخــەن ،کــە لــە پانتایــى ( )8کیلۆمەتــر چوارگۆشــە لــە
دەوروبــەرى ســەنتەرى بەنــدەرى بەیــرووت ،کــە چەقــى
تەقینــەوەکان بــوو ،هــەر لــە خانــوەکان و بینــا و باڵەخانــەکان و
هۆتێــل و نەخۆشــخانەکان و ناوەنــدە بازرگانییــەکان وێ ـران بــوە
دار و بــەردى هەڵوەشــاند و ڕووخــاىن ئــەو شــوێنانە لــە هەمــوو
الیەکــەوە دەبیرنێــت ،ســەدان ئۆتۆمبێــل تێکشــکان و وەرگــەڕاون،
شــەقام و ڕێــگا گشــتییەکان تێکچــوون و چاڵوچۆڵــى زۆریــان تێــدا
دروســت بــوە .بــە پێــى ڕاگەیەنــدراوى حکوومــەىت لوبنــان ،دوەم
گــەورە بەرزکــەرەوەى ســایلۆى دانەوێڵــە لــە بەیــرووت تــەواو
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تێــک شــکاوە ،ئەوەیــش بــوە هــۆى زیادبــووىن کەمــى خــۆراک،
کــە لــە بنەڕەتــدا بــە هــۆى باڵوبوونــەوەى پەتــاى کۆرۆنــا و خراپــى
بژێــوى خەڵــک و ئــەو قەیرانــە داراییــەى بەرۆکــى لوبنــاىن گرتــوە،
ڕووبــەڕووى قەیـران ببــوەوە .باڵیۆزخانــەى ئەمریــکا لــە بەیــرووت
هۆشــداری دا ،لــە کاریگــەرى ئــەو گازە ژەهراوییــەى بــە هــۆى
تەقینەوەکانــەوە کەشــوهەواى شــارەکەى پیــس کــردوە .بــە هــۆى
تەقینەوەکــەوە ( )3نەخۆشــخانەى تایبــەىت و ( )1نەخۆشــخانەى
حکوومــى وێــران بــوون ،کــە خزمەتگــوزارى تەندروســتییان
بــۆ نزیکــەى یــەک ملیــۆن کــەس دابیــن دەکــرد ،هەروەهــا ()2
نەخۆشــخانەى تریــش زیانیــان بەرکەوتــوە .لــە ڕاســتیدا بــە هــۆى
وێرانبــووىن نەخۆشــخانەکانەوە لــە دواى تەقینەوەکــە نەدەتوان ـرا
پێشــوازى لــە برینــدارەکان بکرێــت ،بەڵکوو نەخۆشــخانەى (ســانت
جــۆرج) ،کــە تەنهــا یــەک کیلۆمەتــر لــە شــوێنى تەقینەوەکــەوە
دوورە لــە ســەر شــەقامەکان چارەســەرى برینــدارەکاىن دەکــرد.
بــە تێکــڕاى گشــتى زەرەر و زیانــەکان ()%80ى ژێرخــان و
باڵەخانــەکاىن لــە ناوچــەکاىن :دۆرە ،ئەلجمیــزە ،مار مخایــل ،کرنتینا،
جعیتــاوى و کــەرەم زەیتــووىن گرتــەوە ،ســەرەڕاى زیانکەوتــن
لــە نزیکــەى ( )34قوتابخانــە و بەرکەوتنــى زیــاىن گــەورە لــە
تــۆڕەکاىن گواســتنەوە و دابەشــکردىن ئــاو و کارەبــا لــە ناوچــەى
ئەرشەفیــە و ناوەنــدى گشــتى دامــەزراوەى کارەبــاى لوبنــان و
تــۆڕەکاىن ئــاوى خواردنــەوە .باڵەخانــەى چەندیــن باڵیۆزخانــەى
واڵتانیــش لــە لوبنــان بێبــەش نەبــوون لــە زیانپێکەوتــن .بــۆ منوونــە
باڵیۆزخانــەکاىن ئوســتورالیا ،فینلەنــدا و قوبــروس ،کــە لــە شــوێنى
تەقینەوەکــەوە نزیکــن زیــاىن گەورەیــان بەرکەوتــوە .هەروەهــا
ژمارەیەکــى زۆر لــە هێــزى ئاشــتیپارێزى ســەر بــە نەتــەوە
یەکگرتــوەکان ،کــە لــە چوارچێــوەى هێــزى (یونیفیــل) لــە لوبنــان
خزمــەت دەکــەن برینــدار بــوون.
زیانەکانى کەرتى ئابوورى

تەقینــەوەکاىن بەنــدەرى بەیــرووت بــوە هــۆى وێرانکــردىن
ســێکتەرى گەشــتوگوزارى لــە لوبنــان ،وەک ئاشــکرایە کــە لوبنــان
واڵتێکــى گەشــتوگوزارى سەرنجڕاکێشــە و ســااڵنە بــە ســەدان
هــەزار گەشــتیار لــە سەرتاســەرى جیهانــەوە ڕووى تــێ دەکــەن.
قەبــارەى زیانــەکاىن کــەرىت گەشــتوگوزار بــە زیاتــر لــە یــەک
ملیــار دۆالر مەزەنــدە دەکرێــت .ڕێــژەى ()%70ى چــڕى شــوێنە
گەشــتیارییەکاىن لوبنــان کەوتوەتــە ڕوانگــەى بەیــرووىت گــەورە ،کــە
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بــە گشــتى ژمارەیــان دەگاتــە ( )10000دامــەزراوەى گەشــتوگوزارى
لــە هۆتێلــەکان ،خواردنگــەکان ،بــاڕەکان ،قاوەخانــەکان ،یانــەکان،
کۆمپانیــاکاىن بەکرێــداىن ئۆتومۆبێــل ،شــووقەى ڕاخـراو ،دوکانــەکاىن
شــیرینى و ســاردەمەنی و چەندیــن شــوێنى گەشــتوگوزارى
تــر زیــاىن گەورەیــان بەرکەوتــوە ،کــە بــە ســەدان هــەزار دۆالر
دەخەمڵێرنێــت ،بــەاڵم زیانــە نامادییــەکان قەبارەیــان زیاتــرە.
بــۆ منوونــە بــە پێــى لێــدواىن (تــۆىن ڕامــى) ،جێگــرى ســەرۆکى
ســەندیکا گەشــتوگوزارییەکان لــە لوبنــان زیاتــر لــە ()100000
کرێــکارى کــەرىت گەشــتوگوزار بێــکار ماونەتــەوە.
ڕەوشى لێکۆڵینەوە تاوانکارییەکان

ڕۆژى دواى تەقینــەوەکان ،بــە سەرپەرشــتى ســوپا ،دەســەاڵتداراىن
لوبنــان لێپــررساواىن ئاســاییش و هەڵگرتــن و تاقەتکردنیــان لــە
بەیــرووت خســتە ژێــر بــارى ڕاگرتنــى زۆرەملــێ ،تــا ئــەو کاتــەى
پرۆســەى لێکۆڵینــەوە لــە تەقینەوەکــە تــەواو دەکرێــت ،هەروەهــا
بــارى نائاســایى بــۆ مــاوەى دوو هەفتــە ڕاگەیەنــرا .ڕۆژى ()6ى
ئــاىب ( )2020داواکارى گشــتى داواى لــە دەســتەى لێکۆڵینــەوەى
تایبــەت بــە ڕووداوەکــە کــرد حســاباىت بانکــی هــەر یەکــە لــە
(بــەدرى زاهــر) بەڕێوەبــەرى گشــتى گومــرگ و (حەســەن
قریتــم) بەڕێوەبــەرى بەنــدەرى بەیــرووت و (شــەفیق مەرعــى)
بەڕێوەبــەرى پێشــووى گومرگــى لوبنــان و چەنــد فەرمانبەرێکــى
تــری تێــوەگالو ســڕ بکرێــت لەوانــە (نیعمــە ئەلرباکــس ،نایلــە
ئەلحــاج ،جــۆرج زاهــر ،میشــال نەحــول) ،هەروەهــا داواکاریــى
گشــتى بڕیارێکــى دەرکــرد بــۆ ڕێگەگرتــن لــە ســەفەرکردىن
ئەوانــەى لــە ســەرەوە ناوییــان هاتــوە.
ڕۆژى هەینــى ()7ى ئــاىب ( ،)2020جێگــرى گشــتى لــە دادگاى
تێهەڵچوونــەوە دادوەر (غەســان عوێــدات) دوو بریکارنامــەى
قەزایــی ســەبارەت بــە ڕێــکارەکاىن پەیوەســت بــە لێکۆڵینــەوەکان
لــە تەقینــەوەکاىن بەنــدەرى بەیــرووت دەرکــرد:
بڕیکارنامــەى یەکــەم :ڕاســپاردىن بــەىش لێکۆڵینــەوەى جینــاىئ
ناوەنــدی بــۆ پێداچوونــەوەى ئــەوەى پێویســتە ســەرکردایەىت
ســوپا و بەڕێوەبەرایــەىت گشــتى فڕۆکــەواىن مــەدەىن ئــاگادار
بکرێنــەوە ،کــە بــە زووتریــن کات ئاگاداریــان بکــەن ،ئایــا هەســت
بــە هەبــووىن هیــچ جووڵەیەکــى فڕۆکــەى واڵتێکــى دوژمــن یــان
دۆســت لــە ئاســاىن لوبنــان یــان لــە ســەر خاکــى لوبنــان لــە
ڕۆژى ()4ى ئــاىب ( )2020هەســتى پــێ کـراوە ،بــە تایبــەىت لــە کاىت

ڕووداىن تەقینــەوە گەورەکــەى بەنــدەرى بەیــرووت.
بڕیکارنامــەى دوەم :داواى پێداچوونــەوە بــە هــەر چییــەک
پێویســت بــکات لــە ســەنتەرى نیشــتامىن جیۆفیزیایــى ســەر
بــە ئەنجوومــەىن نیشــتامىن لێکۆڵینــەوە زانســتییەکان ،بــۆ
ئــەوەى ڕاپــۆرىت هێــزى ئــەو شــەپۆالنە ئاشــکرا بــکات ،کــە لــە
کاتژمێــر ( )17:30تاکــوو کاتژمێــر ()18:30ى ڕۆژى ()4ى ئــاىب
( )2020ڕوویــان داوە ،واتــا لــە پێــش و لــە ســاتەوەختى ڕووداىن
تەقینــەوەکاىن بەندەرەکــە ،ئەوەیــش بــە پێــى ئــەو پێــوەرەى
ســەنتەرەکە پشــتی پــێ دەبەســتێت.
لێکۆڵــەرەواىن پۆلیــى ســەربازى و یەکــەى زانیارییــەکاىن ســەر
بــە هێــزەکاىن ئاســاییىش ناوخــۆ وێنایەکــى بەرایییــان دەســت
کــەوت لــە ســەر ئــەو دوو تەقینەوەیــەى لــە عــەرسى ڕۆژى ()4ی ئــاىب
( )2020لــە بەنــدەرى بەیــرووت ڕووی دا .ئەوەیــان بــۆ ڕوون
بــوەوە ،کــە ســەرەتا ئاگرەکــە بــە هــۆى کارى لەحیمکــردىن
دەالقەیەکــى دیــوارى کــۆگاى ژمــارە ()12وە بــوە ،کــە پانتاییەکــەى
( 50بــە  )50ســانتیمەتر بــوە لــە الیــەن دەســتەى بەڕێوەبــردىن
بەندەرەکــەوە ،بــەو هۆیەشــەوە ئاگرێکــى گــەورە لــە کــۆگاى
مــاددە کیمیاوییــەکان دروســت بــوە ،کــە بــە پێــى ڕاپــۆرىت
ئاســاییىش دەوڵــەت دواتــر پێیــان کۆنــرۆڵ نەکــراوە ،چونکــە
کۆگاکــە سیســتمى ئاگرکوژێنــەوەى تێــدا نەبــوە ،لــە ئەنجامــدا
ئاگرەکــە شــۆرىت کارەبایــى لــێ کەوتوەتــەوە و بەرەبــەرە ئاگرەکــە
گەورەتــر بــوە و ئــەو تەقینــەوە گەورەیــەى لــێ کەوتــەوە ،کــە بــە
پێــى ڕاپــۆرىت بەرایــى لێکۆڵینــەوەکان نزیکــەى ( )45مەتــر زەوى
بەندەرەکــەى قــووڵ کــردوە.
کاردانەوەکان لە سەر ئاستى ناوخۆ

 میشــێل عــۆن ،ســەرۆک کۆمــارى لوبنــان تەقینەوەکــەى بــە«کارەســاتێکى گــەورە بــۆ لوبنانییــەکان» وەســف کــرد و ڕای
گەیانــد ،کــە حکوومــەت کۆمــەک و هــاوکارى پێشــکەىش هەمــوو
ئاوارەبــوەکان و ئــەو خێزانانــە دەکات ،کــە ماڵوحاڵیــان بــە
هــۆى تەقینەوەکــەوە لــە دەســت داوە ،وەزارەىت تەندروســتیش
هەڵدەســتێت بــە لــە ئەســتۆگرتنى چارەســەرى هەمــوو
برینــدارەکان.
 ئەنجوومــەىن بــااڵى بەرگــرى لوبنــان داواى کۆبوونەوەیەکــىبەپەلــەى کــرد لــە کۆشــکى کۆمــارى «بەعەبــدا» بــە مەبەســتى
تاوتوێکــردىن کارەســاتەکە و لێکۆڵینــەوە لــە هــۆکارى ڕووداىن و
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دیاریکــردىن ئەوانــەى کەمتەرخەمییــان کــردوە .کۆبوونەوەکــە
چەنــد ڕاســپاردەیەکى بــە پەلــەى بــۆ ئەنجوومــەىن وەزیــران
گەاڵڵــە کــرد لــە ناویانــدا دەستنیشــانکردىن بەیــرووت وەکــوو
شــارێکى کارەســاتبار و ڕاگەیانــدىن بــارى نائاســایى لــەو شــارەدا،
هەروەهــا ڕاســپاردىن لێژنــەى لێکۆڵینــەوە لــە ڕووداوەکــە و
دروســتکرىن خانــەى قەی ـران بــۆ بەدواداچــووىن ورد لــە هــۆکارو
دەرهاویشــتەکاىن تەقینەوەکــە و بەرزکردنــەوەى ڕاپــۆرت بــۆ
دامــودەزگا بــااڵکان.
 ســەرۆک وەزیـراىن دەستلەکارکێشــاوەى لوبنــان (حەســان دیــاب)ڕۆژى ()5ى ئــاىب ()2020ى وەک ڕۆژى ماتەمینــى نیشــتامىن
ڕاگەیانــد و بەڵێنــی دا بــە لێپرســینەوە لــەو کەســانەى بەرپرســیارن
لــە ڕووداوەکــە و ئاشــکراکردىن زانیارى پێویســت دەربــارەى ڕەوىش
کــۆگاکاىن بەندەرەکــە لــە ســاڵى ( )2014کــە بوەتــە هــۆکارى
ســەرەکى ئــەو تەقینــەوە گەورەیــە.
 مــەروان عەبــوود ،پارێــزگارى بەیــرووت ،شــارەکەى وەکــووشــارێکى کارەســاتبار نــاوزەد کــرد و تەقینەوەکــەى بــەو تەقینــەوە
ئەتۆمیــە شــوبهاند ،کــە لــە (هیڕۆشــیامن) و (نــاکازاىن) ژاپــۆن
ڕوویــان دا.
 ســەعد حەریــرى ســەرۆکى پێشــووى حکوومــەىت لوبنان-یــش ڕایگەیانــد« :قەبــارەى زیانــەکان لــە بەیــرووت زۆر لــەوە گەورەتــرە،
کــە بــاىس دەکرێــت ،بەیــرووت داواى فریاگــوزارى دەکات و
ئــەوەى بــە ســەرى هاتــوە دڵ بــۆى ژان دەکات».
 وەلیــد جونبــواڵت ،ســەرۆکى حیزىب سۆسیالیســتى پێشــکەوتنخوازســەبارەت بــە تەقینەوەکــە گــوىت« :باشــرە چــاوەڕواىن
لێکۆڵینــەوەکان بکەیــن و بــە ســەر دەرئەنجامەکانــدا بــاز نەدەیــن.
مــن لەوانــە نیــم کــە بــاىس تیــۆرى پیالنگێــڕى دەکــەن ،بــەاڵم ئــەو
ماددانــەى تەقینــەوە بــۆ بەرژەوەندیــى کــێ هێـراون و بۆچــى ئەو
مــاوە زۆرە لــە بەنــدەرى بەیــرووت هێڵرایــەوە؟ حکوومــەىت لوبنان
و ئەوانــەى پارێــزگارى لــێ دەکــەن نەفــرەت و شــوومییە بــۆ گــەىل
لوبنــان» .لــە دواى ڕووداوەکــە وەلیــد جونبــواڵت لەگــەڵ ســەرۆکى
حیــزىب دیــدارى دیموک ـراىت (تەیمــور جونبــواڵت) ســەرداىن ماڵــى
(ســەعد حەریرى)یــان کــرد بــۆ دڵنیابــوون لــە ســەالمەىت حەریــرى.
کاردانەوەکان لە سەر ئاستى ناوخۆ

 زۆرێــک لــە دەوڵەتــاىن عــەرەىب و جیهــاىن پشــتیواىن و هاوخەمــىخۆیــان بــۆ لوبنــان و لوبنانییــەکان دەربــڕى ،لەوانــە :فەلەســتین،
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میــر ،کوێــت ،ســعوودیە ،تورکیــا ،ئەمریــکا ،کەنــەدا ،فەڕەنســا،
بەریتانیــا یۆنــان ،قوبــروس ،ســووریا ،عێــراق ،یەمــەن ،ئێــران،
جەزائیــر ،تونــس ،مەغریــب و قەتــەر.
 حکوومــەىت ئیرسائیــل ،کــە بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان پەنجــەىتۆمــەىت بــۆ ڕادەکێرشێــت کــە لــە پشــت ڕووداوەکــە بێــت ،بــە
فەڕمــى ڕای گەیانــد ،کــە هیــچ پێوەندییەکــى بــەو تەقینــەوەوە
نییــە.
 دۆناڵــد ترەمــپ ،ســەرۆکى ئەمریــکا نیگــەراىن خــۆى بــۆ ئــەوکارەســاتەى لوبنــان ڕاگەیانــد و پێشــنیارى پێشکەشــکردىن
کۆمــەک و هــاوکارى کــرد لــە الیــەن حکوومــەىت واشــنتۆنەوە.
ترەمــپ ئامــاژەى بــۆ ئەوەیــش کــرد ،کــە تەقینەوەکــەى بەنــدەرى
بەیــرووت هێرشــێکە بــە بەکارهێنــاىن بۆمبێــک ،بــەاڵم وەزیــری
بەرگــرى ئەمریــکا (مــارک ئیســپەر) ئاشــکرایان کــرد ،کــە هیــچ
ئاماژەیــەک لــە ئــارادا نییــە ســەبارەت بــەوەى ،کــە تەقینەوەکــەى
بەیــرووت هێــرش یــان پەالمــاردان بێــت ،ئەوەیــش بــە ڕووىن
پێچەوانــەى لێدوانــەکاىن ترەمپــە.

سەرچاوەکان:
/https: //bbcarabic.com
www.skynews.com
https://ar.wikipedia.org/wiki

سيناريۆ پێشبینیکراوەکانى پشت تەقینەوەکەى بەیرووت
لە ئیسرائیلەوە تاکوو حیزبولاڵ و پێشگومانى تریش
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دەگوترێــت هێــزى تەقینەوەکــەى ڕۆژى ()4ى ئــاىب ()2020ى
بەنــدەرى بەیــرووت چەندیــن جــار لــە گوژمــى ئــەو تەقینەوەیــە
بەهێزتــر بــوە ،کــە لــە ســاڵى ()2005دا بــوە هــۆى کــوژراىن (ڕەفیق
حەریــرى)ی ســەرۆک وەزیــراىن پێشــووترى لوبنــان .بــە پێــى
لێکۆڵینــەوە فەرمییــەکان و بــە بۆچــووىن لێکۆڵەرى سیاســیی لوبناىن
(محەمــەد ســەعید ئەلــڕوز) ،هێــزى تەقینەوەکــەى بەنــدەرى
بەیــرووت بەرانبــەرە بــە ( )8تــۆن لــە مــاددەى تەقینــەوە ،بــەاڵم
ئــەوەى حەریریــى تێــدا کــوژرا هێزەکــەى بەرانبــەرە بــە تەنهــا
( )2تــۆن مــاددەى تەقینــەوە .بــە پێــى ئــەو لێکۆڵــەرە لوبنانییــە،
ڕەوىش بەیــرووىت پایتەخــت لــە دواى تەقینەوەکــە بــە کارەســاتبار
دادەنرێــت ،چونکــە گوژمــى تەقینەوەکــە هێنــدە بەهێــز بــوە ،کــە
بــە پێــى شــارەزایاىن بــوارى تەقینــەوە بەهێــزەکان خێراییەکــەى لــە
یــەک چرکــەدا ( )7000مەتــر بــوە ،ئەمەیــش مانــاى وایــە کــە ئــەو
هێــزە بــە گوژمــە چەنــد ناوچەیەکــى زۆرى بەیــرووىت بــە قووڵــى
( )2کیلۆمەتــر خاپــوور کــردوە و بەشــێکى زۆرى گەڕەکــەکاىن
بەیــرووىت کــردوە بــە ناوچــەى کارەســاتبار و تــەواو وێرانبــوو .لــە
الیەکــى تــرەوە( ،تــەاڵڵ ئەلعەتریــى) ،بەرێوەبــەرى ئەنیســتیۆىت
زانســتە سۆســیۆلۆژییەکان لــە زانکــۆى لوبنــان پێــى وایــە« :لوبنــان
بــە بارودۆخێکــى هەســتیار و ناڕەحەتــدا گــوزەر دەکات لــە ڕووى
ئابــوورى و ئەمنــى و سیاســییەوە.
لــە ســەر ئاســتى ئەمنیــى ،لوبنــان هەمیشــە نیگەرانــە لــە ڕووداىن
هــەر بەرەنگاربوونەوەیــەک بــە ئیرسائیــل ،ئەگــەر لــە ڕێــگاى
هێــرىش فڕۆکــەى ئاڕاســتەکراو بێــت بــە بەزانــدىن ســەروەرى
ئاســاىن لوبنــان یــان هــەر جــۆرە پەالماردانێکــى تــر کراوەیــە و
ڕێــى تــێ دەچێــت ڕوو بــدات .ئەمــە ســەربارى ئــەوەى ،کــە لوبنان
بــە هــۆى باڵوبوونــەوەى بەرچــاوى ڤایــرۆىس کۆرۆنــاوە قەدەغــەى
هاتوچــۆى ڕاگەیانــدوە ،لــە الیەکــى تریشــەوە ڕووبــەڕووى فشــارى
ناوخۆیــى و دەرەکــى زۆر بوەتــەوە ،کــە هەڕەشــەى کەوتنــى
حکوومــەىت لــێ دەکــەن .بــە بۆچــووىن ئەلعەتریــى «ئــەم هەمــوو
دۆخــە پــڕ نیگەرانییــە و هەبــووىن فشــارى زۆر و قەیـراىن ئابــووری،
ئــەم تەقینەوەیــەش ڕووی دا و هێنــدەى تــر بارودۆخــى واڵتەکــە
خراپــر بــوو ،بــەاڵم بــا ئــەم پرســیارەیش لــە خۆمــان بکەیــن :ئایــا
ئــەو تەقینەوەیــە پێوەندیــى بــە یەکێــک لــەم تەوەرانــەوە هەیــە؟
لــە کاىت خۆیــدا دەتوانیــن قســە لــە ســەر تەوقیتــى تەقینەوەکــە
بکەیــن».
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بــە بۆچــووىن لێکۆڵــەرى سیاســی محەمــەد ســەعید ئەلــڕوز،
پرســیارە گرینگەکــە ئەمەیــە :چــى وای کــرد ئــەو بــڕە زۆرەى
تەقینــەوە بهێرنێتــە کــۆگاى ژمــارە ()12ى بەنــدەرى بەیــرووت؟
ئەلــڕوز ڕوونــی دەکاتــەوە ،کــە ( )3ســیناریۆى ســەرەکى لــەم
بابەتــەدا بوونیــان هەیــە :ســیناریۆى یەکــەم ،دەســەاڵتداراىن
حکوومــەىت لوبنــان لــە ســاڵى ()2014وە ئــاگادار بوون لــە هەبووىن
ئــەو مــاددەى تەقینەوەیــە ،هــاوکات لەگــەڵ هەبــووىن چەندیــن
هۆشــدارى و ئاگادارکردنــەوە ،کــە لەگــەڵ بەرزبوونــەوەى پلــەکاىن
گەرمــادا ئــەم ماددانــە دەتەقنــەوە ،بــەاڵم گوێیــان پــێ نــەداوە.
ســیناریۆى دوەم :دەوڵــەىت لوبنــان دەســتى بــە ســەر نزیکــەى
( )11000بەرمیــى پــڕ پاشــاوەى ژەه ـراوی و مــاددەى کیمیــاوى
و ئەتۆمیــی وەک نیــراىت ئەلەمنیۆمــدا گرتــوە ،کــە یەکێــک لــە
میلیشــیا چەکــدارەکان هێنابــووى بــۆ لوبنــان و تەنهــا مانگێک پێش
تەقینەوەکــە حکوومــەت دەســتى بــە ســەردا گرتــوە ،کــە دواتــر
بــە هــۆى ڕووداوێکــى دیــاری کــراو یــان ئاگرکەوتنەوەیەکــەوە
تەقییــەوە.
ئایا حیزبولاڵ تێوەگالوە لە تەقینەوەکە؟

ســیناریۆى ســێیەم :ئەوەیــە کــە حیزبولــاى لوبنــاىن بە ســەرۆکایەىت
حەســەن نەرسولــا ،کۆمەڵێــک مــاددەى تەقینــەوەى لە نــاو کۆگاى
بەندەرەکــە هەڵگرتــوە ،بــە پشتبەســن بــە کاریگەرێتــى گــەورەى
لــە ســەر بەندەرەکــە بــە هــۆى هاوپەیامنێتــى حیزبولــا لەگــەڵ
ڕەوىت نیشــتامىن ئــازاد ،کــە ســەرۆکى بەنــدەرى بەیــرووت ســەر
بــەم ڕەوتــە سیاســییەیە .ئەلــڕوز ڕایشــی گەیانــدوە« :ئیرسائیــل
بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان کــۆگاى چــەک و تەقەمەنییــەکاىن
حیزبولــاى بۆردوومــان کــردوە و لــە ئەنجــام دا ئــەو تەقینــەوە
گەورەیــە ڕووی داوە ،کــە هەموومــان بینیــان ،تەقینەوەیــەک بــەو
بەهێزییــە هــەروا بــە شــێوازێکى ئاســایى ڕوو نــادات بــە هــۆى
شــۆرتێکى کارەبایــى یــان کێشــەیەکى تــرەوە ،بۆیــە ئاشــکرایە کــە
ڕووداوێکــى پالنبۆدارێــژراوە و کــردەى بکەرێکــە» .ئــەو لێکۆڵــەرە
سیاســییە لوبنانییــە بــە گرینگییــەوە ئامــاژەى بــۆ قســەى هەندێــک
لــە شــایەتحاڵەکان کــردوە ،کــە بینیویانــە مووشــەکێک لــە دەریــاوە
بــە ئاڕاســتەى بەنــدەرى بەیــرووت دەڕوات لــە کاتێکــدا فڕۆکــە
جەنگییــەکاىن ئیرسائیــل لــە ئاســاىن لوبنــان بــوون و بە ئەنقەســت
ســنوورى بەربەســتى دەنگیــان بڕیــوە .بۆیــە زۆربــەى بۆچوونــەکان
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بــەو ئاڕاســتەیەیە و پەنجــەى تاوانبارکــردن بــۆ تێــوەگالىن حیزبولــا
ڕادەکێرشێــت ،کــە لــە بنەڕەتــدا ئــەو تەقینەوانــەى لــەو شــوێنەدا
هەڵگرتــوە و لــە ئەنجــام دا بــوە هــۆى تەقاندنــەوەى ژێرخــاىن
ئابــوورى و دروســتکردىن ئــەو کاولکارییــە گەورەیــە لــە لوبنــان.
نزیکترین سیناریۆ

فــادى عاکــوم ،لێکۆڵــەر و میدیــاکارى دیــارى لوبنــاىن ســەبارەت بە
ڕووداوى تەقینەوەکــەى بەنــدەرى بەیــرووت دەڵێــت« :ســەرەڕاى
ئــەوەى کــە هێشــتا کاتەکــە زوە بــۆ دەستنیشــانکردىن هــۆکارەکاىن
پشــت تەقینەوەکــە و دەرهاویشــتەکاىن ،بــەاڵم ئێمــە ئێســتا لــە
بــەردەم دوو ســیناریۆى ســەرەکیداین:
یەکــەم ســیناریۆ ،بریتییــە لــە ئەگــەرى هەبــووىن چەکــەکاىن
حیزبولــا و تەقاندنەوەیــان لــە الیــەن ئیرسائیلــەوە ،ئەگــەر لــە
ڕێــگاى بۆمبێکــى چێــراوەوە بــوە یــان بــە هــۆى فڕۆکەیەکــى
ئاڕاســتەکراو .ئەمــە مشــتومڕێکى کـراوە ســەبارەت بــە چەکــەکاىن
حیزبولــا و پێویســتى ڕادەســتکردىن بــە حکوومــەىت لوبنــان
دەوروژێنێــت ،لــە ڕێــگاى قەتیســکردىن بڕیــارى شــەڕ و ئاشــتى و
خۆپڕچەککــردن بــە تەنهــا لــە دەســتى ســوپاى لوبنــان-دا».
ســیناریۆى دوەم بریتییــە لــە «گریامنــەى هەبــووىن هەندێــک
مــاددەى تەقینــەوە وەکــوو نی ـراىت ئەلەمنیــۆم ،کــە بــە بۆچــووىن
(عاکــوم) ئەمەیــان زیاتــر ڕێــى تــێ دەچێــت .لــە ڕاســتیدا،
زانیارییــەکان ئاشــکرا بــوون ســەبارەت بــە کــۆگاکاىن بەندەرەکــە،
کــە ( )2700تــۆن لــەو مــاددە مەترســیدار و قەدەغەک ـراوەى لــە
ســەر ئاســتى نێودەوڵــەىت تێــدا هەڵگیــراوە .ئێســتا پرســیارەکە
ئەمەیــە :کێیــە لــە پشــت هێشــتنەوەى ئــەو ماددانــە لــەو مــاوە
زۆرەدا ســەرەڕاى ئــەوەى کــە لــە ســاڵى ()2014وە بڕیارێکــى
دادوەرى بــۆ کۆنتڕۆڵکــردىن هەیــە» .بــە بۆچــووىن بەشــێک لــە
شــارەزایان و لێکۆڵــەرەوان ،ڕووداوى تەقینەوەکــەى بەنــدەرى
بەیــرووت بــە هــۆى جۆرێــک لــە پشتگوێخســن و گەندەڵییــەوە
بــوە ،بــە تایبــەىت لــە ڕووى شــێوازى هەڵگرتنــى ئــەو مــاددە
تەقینەوانــەى ،کــە حکوومــەىت لوبنــان لــە ڕێــگاى یەکێــک لــە
کەشــتییەکانەوە لــە بەنــدەرى بەیــرووت دەســتى بــە ســەردا
گرتــوە .چەندیــن پرســیار ورووژێـراوە ســەبارەت بــەوەى ،کــە ئایــا
هیــچ پێکهاتــن و ســەودایەک لــەو کاتــەدا ڕووی داوە و چــۆن
ئــەو تەقینەوەیــە ڕووی دا ،ئایــا بــە هــۆى گەرمییــەوە بــوە یــان
بــە هــۆى ڕادەى شــێ ،ئایــا ئــەو تەقینەوەیــە بــە ئەنقەســت

لە ئێستادا بەشێکی زۆرى
لوبنانییەکان لە ساڵى ( ،)2005لە
پاش تیرۆرکردنی (ڕەفیق حەریری)
سەرۆک وەزیرانی پێشووی لوبنان،
هیچ متمانەیان بە دادگاکان و
ئاساییشی لوبنان نەماوە ،بەڵکوو
لەو بڕوایەدان هەر ئەنجامێک کە
لێکۆڵینەوەکان پێی بگات بۆ خۆى
«جێگەی گومانە»

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

ڕووی داوە بــۆ ئــەوەى فشــار بخرێتــە ســەر حکوومــەىت لوبنــان
و بەرپرســیارێتى قەی ـراىن ئابــوورى و کۆمەاڵیــەىت ئێســتاى لوبنــان
بخرێتــە ئەســتۆى ،بــە تایبــەىت لە ســایەى ئــەو بارودۆخــە دژوارەى،
کــە لــە ئێســتادا لوبنــاىن پێــدا تــێ دەپەرێــت؟
لــە ئێســتادا بەشــێکی زۆرى لوبنانییــەکان لــە ســاڵى ( ،)2005لــە
پــاش تیرۆرکردنــی (ڕەفیــق حەریــری) ســەرۆک وەزیرانــی پێشــووی
لوبنــان ،هیــچ متامنەیــان بــە دادگاکان و ئاساییشــی لوبنــان نەماوە،
بەڵکــوو لــەو بڕوایــەدان هــەر ئەنجامێــک کــە لێکۆڵینــەوەکان
پێــی بــگات بــۆ خــۆى «جێگــەی گومانــە» ،بۆیــە داوا دەکرێــت
لیژنەیەکــی نێودەوڵەتــی یــان نێودەوڵەتــی -عەرەبــی -لوبنانــی
بــۆ گەیشــن بــە ڕاســتییەکان ســەبارەت بــە ڕووداوەکــە پێــک
بهێرنێــت.
لــە الیەکــى تــرەوە ،ڕۆژنامــەی (تاگــس شــپیگل)ى ئەڵــاىن لــەو
بارەیــەوە نووســیویەتی :ئــەو ڕووداوە نــە هەڕەمەکــی و نــە
ڕووداوێکــى رسوشــتییە ،بەڵکــوو لــە ئەنجامــی نەبوونــی هەژمووىن
حکوومەتــدا ڕووی داوە .ئــەو ڕۆژنامــە دەشپرســێت :ئایــا چــۆن
دەبێــت هــەزاران تــۆن لــەو مــاددە کیمیاییــە مەترســیدارە بــۆ
ئــەو مــاوە زۆرە « 6ســاڵ» لــە ناوجەرگــەی شــارى بەیــرووت
هەڵبگیردرێــت؟ ئەگــەر کەمتەرخەمــەکان ســزا نەدرێــن ،ئــەوا
ڕووداوی لــەوە گەورەتریــش ڕوو دەدات و هــەزاران کەســیش
دەبنــە قوربانــی کەمتەرخەمــى و بێموبــاالىت دەســەاڵتداران و
جیهــاىن دەرەوە ناتوانێــت س ـزای دەســەاڵتی سیاســی و حکوومــی
لوبنــان بــدات ،بەڵکــوو ئــەوە گــەىل لوبنــان دەبێــت مشــوورێکی
خۆیــان بخــۆن و فریــاى واڵتەکەیــان بکــەون.
ڕۆژنامــەی فرانکفۆرتــە ئەلگێامینــە زایتۆنــگ بــە هەمــان شــێوە
نووســیویەىت :ســەرکردایەتی سیاســیی لوبنــان بــاش دەزانێــت،
کــە ئــەو هەمــوو تۆنــە لــە مــاددەى نیرتاتــی ئەمۆنیــۆم چەنــد
مەترســیدارە و ڕەوا نییــە ئــەو هەمــوو ســاڵە لــە بەنــدەری
بەیــرووت هەڵبگیرێــت ،ئــەو کارەســاتە مرۆییــەی ڕووی دا،
تاوانەکــەی لــە ئەســتۆی نوخبــەى دەســەاڵتدارى لوبنانــە ،کــە
ژیانــی کۆمەڵــگای لوبنانیــان خســتوەتە مەترســییەوە .ڕۆژنامــەی
« »Times Of Israelلــە ئایــاری ڕابــردوودا ئاشــکراى کــردوە،
کــە دەزگای هەواڵگــرى ئیرسائیــل (مۆســاد) زانیارییــەکاىن داوەتــە
دەســەاڵتدارانی ئەڵامنیــا ،لــە بــارەی هەبوونــی کۆگایەکــی ســەر بە
حیزبولــاى لوبنــاىن لــە باشــووری ئەڵامنیــا ،کــە ســەدان کیلۆگ ـرام
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نیرتاتــی ئەمۆنیۆمــی تێدایــە .ئاشــکراىش کــردوە ،کــە هێزەکانــی
ئاساییشــی ئەڵامنیــا داویانــە بــە ســەر کۆگاکــەدا و دوو ئەندامــی
حیزبولــا و دەســتیان بــە ســەر مــاددەى نیرتاتــی ئەمۆنیۆمەکــەدا
گرتــوە.
لێکۆڵــەرى سیاســیی (ئەلعەتریــى) بــە دوورى دەزانێــت
تەقینەوەکــە کارێکــى تێکدەرانــە بێــت و پێــى وایــە بابەتەکــە
پێوەندیــى بــە سیاســەتەوە هەبێــت ،ئەمــەش لــە لوبنــان شــتێکى
بــاوە و ڕوو دەدات ،هــەر وەک لــەو بڕوایەدایــە ڕووداوەکــە
ببێتــە دەرفەتێکــى بــاش بــۆ حکوومــەىت لوبنــان بــۆ کردنــەوەى
دۆســییەکاىن گەندەڵــى و لێپێچینــەوە لــە گەندەڵــکاران و
تێــوەگالوەکان .زۆرێــک لــە لوبنانییــەکان بــە تایبــەىت ڕۆشــنبیران
و خۆپیشــاندەران لــە ســەر شــەقامەکان داواى ئاشــکراکردىن نــاوى
تێــوەگالوەکان دەکــەن ،ئەوانــەى کــە هەســتاون بــە هاوردەکــردىن
ئــەو ماددانــە و هێشــتنەوەى لــە لوبنــان بــۆ ماوەیەکــى زۆر،
ئەمــە لــە پــاڵ هەبــووىن گومــان لــە ســەر تێــوەگالىن هەندێــک
الیــەىن سیاســی ،بــە تایبــەىت ،کــە دروســتبووىن تەقینەوەیەکــى لــەو
جــۆرە پێویســتى بــە خســتنەوەى ئاگرێکــى گەورەیــە تاکــوو پلــەى
گەرمــى شــوێنەکە بــەرز بێتــەوە و ئــەو ماددانــە چــاالک بــکات
بــۆ تەقینــەوە.

سەرچاوەکان:
https://al-ain.com/article/lebanon-explosionscenario
www.dw.com
https://aawsat.com
https://www.aljazeera.net/specialfiles

نیتراتی ئامۆنیۆم لە بەیرووت

ئایا تەقینەوەکە دەستی حیزبولاڵی تێدایە؟
بەشار حەلەبی  -نورا میقداد  -ڕەبیع جەمیل

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

ڕۆژنامــەی «ڤێڵــت»ی ئەڵامنــی بــە شــێوەیەکی بەهێــز هاتوەتــە
ســەر هێڵــی شــیکردنەوەی ڕۆژنامــە خۆرئاوایییــەکان ســەبارەت بــە
تەقینــەوەی بەنــدەری بەیــرووت ،وەک هەوڵێــک بۆ ئاشــکراکردنی
ڕادەی تێوەگالنــی حیزبولــا لــەم کەیســەدا .لــە ڕاپۆرتێکــدا بــە
ناونیشــانی «ئاســەوارەکانی تەقینەوەکــەی بەیــرووت دەگەڕێتــەوە
بــۆ حیزبولــا» ،لــە ( ،)2020/8/19ڕۆژنامەنــووس (دانیــال
دیــان بۆمــەر) کۆمەڵێــک زانیاریــی تایبــەت و نەبیســراوی
بــاو کردوەتــەوە ،کــە ســەرچاوەکەیان دەزگا هەواڵگرییــە
خۆرئاوایییەکانــە .ئــەو هەوااڵنــە بــاس لــە بوونــی پێوەنــدی و
دەســتی ڕاســتەوخۆی حیزبولــا ناکــەن لــە تەقینەوەکــەدا ،بــەاڵم
جەخــت لــەوە دەکەنــەوە کــە حیزبولــا بڕێکــی زۆر مــادەی
نیرتاتــی ئامۆنیۆمــی کڕیــوە و عەمبــاری کــردوە ،کــە مادەیەکــەی
تەقینــی گەلێــک بەهێــزە.

حیزبولاڵ و نیتراتی ئامۆنیۆم ...مێژوویەکی درێژ

ڕاپۆرتەکــە ئــەوە دەخاتــەڕوو کــە حیزبولــا لــە ڕابــردوودا ســێ
وەجبــەی گــەورە نیرتاتــی ئامۆنیۆمــی پــێ گەیشــتوە:
یەکەمیــان :لــە ( ،)2013/7/16کــە بڕەکــەی دەگەیشــتە ( 270تۆن).
ڕاســتەوخۆ لــە ئێرانــەوە گواسـرابوەوە بــۆ لوبنــان ،بەهاکەشــی بــە
( 179هــەزار یــۆرۆ) دەخەمڵێرنێت.
دوەمیــان :لــە ( ،)2013/10/23کــە بڕەکــەی هــەر ( 170تــۆن) بــوو،
بــەاڵم بەهاکــەی دەگەیشــتە ( 140هــەزار یۆرۆ).
ســێیەمیان :لــە ( ،)2014/4/4بڕەکــەی بــە دیاریک ـراوی نازانرێــت،
بــەاڵم مەزەنــدە دەکرێــت بەهاکــەی گەیشــتبێتە نزیکــەی (61
هــەزار یــۆرۆ).
بــە گوێــرەی ڕاپۆرتەکــەی «ڤێڵــت» ،قەبــارەی خەمڵێــراوی
وەجبــەی ســێیەم ،بــەراورد بــە نرخــی دوو وەجبەکــەی دیکــە،
دەگاتــە نزیکــەی ( 90بــۆ  130تــۆن) .کەواتــە ئــەو بــڕە نیرتاتــی
ئامۆنیۆمــەی بــە گوێــرەی زانیارییــە هەواڵگرییــەکان لــە ژێــر
دەســتی حیزبولــادا بــوە ،گەیشــتوەتە ( 630بــۆ  670تــۆن).
ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە ،گەیشــتنی ئــەو ســێ وەجبــە نیرتاتــی
ئامۆنیۆمــە بــۆ حیزبولــا ،تــا ڕادەیــەک هاوکاتــە لەگــەڵ گەیشــتنی
بارهەڵگرەکــەی بەیــرووت .ڕاپۆرتەکــە ئامــاژە بــەوە دەدات کــە
فەیلەقــی قودســی ســەر بــە ســوپای پاســدارانی ئێ ـران ،بەرپرســی
ڕاســتەوخۆ بــوو لــە گەیاندنــی ئــەم کەشــتییە بارهەڵگرانــە ،بــاس
لەوەیــش دەکرێــت کــە لــە ژێــر سەرپەرشــتیی قاســم ســولەیامنیدا
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بەڕێــوە چــوون ،کــە ســەرکردەی پێشــووی فەیلەقەکــە بــوو ،پێــش
ئــەوەی لــە ســەرەتای ســاڵی ()2020دا بکوژرێــت لــە بەغــداد.
ڕێڕەوەکانی نیترات ...و کانی ،دەریایی ،ئاسمانی

لــەو ســێ ئۆپراســیۆنەدا ،چەنــد ئامڕازێکــی گواســتنەوە بــە کار
هاتــوە .لــەو دەمــەی گومــان دەکرێــت هــەر دوو وەجبــەی یەکــەم
و ســێیەم لــە ڕێــگای وشــکانییەوە (ســنوورەکانی ســووریاوە)،
یاخــود لــە ڕێــگای دەریاییــەوە گەیشــتبنە لوبنــان ،بــەاڵم پێدەچێت
وەجبــەی دوەم لــە بــە بــاری یەکێــک لــە فڕۆکەکانــی کۆمپانیــای
فڕۆکەوانــی (ماهــان)ی ئێرانییــەوە هێرنابێــت ،کــە هــەر هەمــان
ئــەو کۆمپانیایــە بــوو ســاڵی ( )2019هەمــوو جــۆرە گەشــتێکی لــە
فڕۆکەخانەکانــی ئەڵامنیــا لــێ قەدەغــە ک ـرا بــە هــۆی پێوەندییــە
ڕاســتەوخۆکانی بــە ئۆپراســیۆنەکانی ســوپای پاســدارانی ئێرانــەوە.
پــاش ئــەو هەنــگاوەی ئەڵامنیــا ،هــەر یەکــە لــە فەڕەنســا و
ئیتالیــاش هەمــان هەنگاویــان گرتــە بــەر و هەمــوو فڕۆکەیەکــی
کۆمپانیــای ماهــان ئێــر لــە فڕۆکەخانەکانیــان قەدەغــە ک ـرا.
وەزارەتــی خەزێنــەی ئەمریــکا لــە کۆتایــی ســاڵی ()2011وە
کۆمپانیــای ماهانــی لــە ڕیــزی سپۆنســەرەکانی تیــرۆردا پۆلێــن
کــردوە ،ئەوەیــش بــە هــۆی پێشکەشــکردنی پشــتیوانیی دارایــی و
تەکنەلــۆژی بــۆ فەیلەقــی قودســی ســەر بــە ســوپای پــازداران.
بــە گوێــرەی ڕۆژنامــەی ڤێڵــت ،بــارە چەکەکانــی ئێـران بــە گشــتی
لــە ڕێــگای ســووریاوە دەنێررێــن بــۆ لوبنــان ،یاخــود هــەر لــە نــاو
ســووریادا ڕادەســتەی یەکەکانــی حیزبولــا دەکرێــت.
کەسە تێوەگالوەکان کێن؟

ڕاپۆرتەکــەی ڤێڵــت بــاس لــە تێوەگالنــی ســێ کــەس دەکــەن
لــە پڕۆســەی گواســتنەوەی ئــەم بارانــە و دەســتگرۆییان.
دەگوترێــت لــە الیەنــی ئێرانییــەوە یەکــەی لۆجیســتیی فەیلەقــی
قــودس ،کــە (موجتەبــا موســەوی تەبــەڕ) ســەرۆکایەتیی دەکات،
پڕۆســەی گەیاندنەکــەی ئەنجــام داوە ،ئەمــە وێ ـڕای ئــەوەی کــە
بەڵگەنامــەکان ئــەو نــاوە لــە خــۆ ناگــرن ،بــەاڵم ڕوونــە کــە ئــەم
بابەتــە لــە میکانیزمەکانــی کاری ئەفســەرانی پاســداراندا لــە الیــەن
کێــوە دەکرێــت .هەروەهــا نــاوی کەســێکی دیکــەش دێــت بــە
نــاوی (بەهنــام شــەهریاری) ،کــە زیــاد لــە دە ســاڵە بــە هــۆی
پشــتیوانییەکانیەوە بــۆ حیزبولــا ،لــە نــاو لیســتی ســزادراوانی
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2

دەستەي دامەزرێىەران :محەمەد حسیه فەزلەڵاڵ ،راغة حرب ،عثاش مىسەوي ،سىتحً

3

سکرتێري گشتیان :حەسەن وەسروڵال

4

تارەگاي سەرەکیان لە تاشىوري لىتىاوە

5

ئایدیۆلۆژیاي حیستىڵاڵ :یەکثىووً ئیسالمً ،دوژمىایەتی کردوً ئیسرائیل ،تەهێسكردوی جیهادي
شیعەکان ،دوژمىایەتی کردوً خۆرئاوا

6

حیستىڵاڵ رۆژوامەیەک دەردەکات تە واوي (العهد)

7

تەشدار تىوە لە جەوگً واوخۆیً لىتىان و ملمالويً وێىان ئیسرائیل و لىتىان و جەوگً لىتىان لە ساڵً
 .2006لەگەڵ ڕووداوەکاوً  7ئایار و جەوگً واوخۆیً سىریا و عیراق

8

هاوپەیماوەکاوً تریتیه لە :تسووتىەوەي (امل)ي شيعً ،حىسیيەکان ،تسووتىەوەي حەماش ،حەشدي
شەعثً ،تەرەي تۆلیساریۆ

9

خاوەوً  20.000سەرتازە کە سىپای پاسداراوً شۆڕشً ئیسالمً ئێران مەشقیان پێدەکات ،تىدجەي
سەرتازي سااڵوەي حیستىڵاڵ دەگاتە یەک ملیار دۆالر

10

خاوەوً چەودیه مىوشەک و دژە مىوشەکً فڕۆکە و کەشتیە ،جگە لە هەزاران هاوەن و زرێپۆشً جەوگ

ئەمریکادایــە .ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە شــەهریاری خاوەنــی
ســەرۆکی ئەنجوومەنــی بەڕێوەبردنــی کۆمپانیایەکــی گواســتنەوەی
ئێرانییــە بــە نــاوی (کیــش) ،کــە حیزبولــا نیرتاتــی ئامۆنیۆمەکــەی
لــە ڕێــگای ئــەو کۆمپانیایــەوە پــێ گەیشــتوە.
لــە بــەرەی لوبنانیشــەوە نــاوی (محەمــەد قەســیر)ی تەمــەن (57
ســاڵ) دێــت ،کــە ئەمیــش بــە هەمــان شــێوە لــە ســاڵی ()2018وە
لــە نــاو لیســتی س ـزادراوەکانی ئەمریکادایــە .محەمــەد بــە خاڵــی
بــە یەکگەیشــتنی نێــوان حیزبولــا و ئێــران و ڕژێمــی ســووریا
دادەنرێــت ،کــە بــە گوێــرەی ڕاپۆرتەکــە مــاوەی بیســت ســاڵە
لێپــررساوی لۆجیســتیی حیزبولاڵیــە و بەرپرســی پارەدانــی هــەر
ســێ بارەکــە بــوە.
بــە گوێــرەی وێنەیــەک کــە ئاژانســی «تەســنیم» بــاوی کردوەتــەوە
و مێژوەکــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ شــوباتی ســاڵی ڕابــردوو ،محەمــەد
لــە پشــت هــەر یەکــە لــە (بەشــار ئەســەد)ی ســەرۆکی ســووریا و
(حەســەن ڕۆحانــی)ی ســەرۆکی ئێرانــەوە دەر دەکەوێــت .ئــەوەی

کــە زۆر بــە باشــی کاریگەریــی ئــەم پیاوەمــان بــۆ دەر دەخــات
ئامادەبوونیەتــی لــەم کۆبوونەوەیــەدا ،کــە تەنانــەت بــۆ خــودی
ســەرۆکی ئێرانیــش کۆبوونەوەیەکــی کتوپــڕ بــوو ،تەنانــەت وەزیری
دەرەوەی ئێ ـران (محەمــەد جــەواد زەریف)یــش ئامادەیــی نەبــوو
لــە کۆبوونەوەکــەدا ،هــەر ئەمەیــش وای لــە زەریــف کــرد نامــەی
دەستلەکارکێشــانەوە پێشــکەش بــکات ،بــەاڵم دواتــر کێشــەکە
چارەســەر ک ـرا و گەڕایــەوە.
دەرکەوتنــی نــاوی قەســیر ،کــە نــارساوە بــە (حاجــی فــادی)،
دەگەڕێتــەوە بــۆ ناوەڕاســتی ســاڵی ( ،)2010کاتێــک ڕۆژنامــە
عەرەبــی و بیانییــەکان باســیان لــە ڕۆڵــی ئــەم کەســە کــرد وەک
لێپــررساوی یەکــەی ( )108لــە نــاو ڕیزەکانــی حیزبولــادا ،کــە
ئــەم یەکەیــە بــە تــەواوی تایبەتــە بــە گواســتنەوەی موشــەکە
دوورهاوێــژەکان لــە ســووریاوە بــۆ لوبنــان بــە ســنوورە
وشــکانییەکاندا ،لــەم ئەرکەشــدا هــەر دوو یەکــەی ( )100و ()112
بەشــدارن لەگەڵیــدا (ئەمــەش بــە گوێــرەی ڕاپۆرتەکانــی ناوەنــدی

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

نەهێشــتنی تیــرۆر لــە ئەمریــکا).
پــاش ئــەوەی حیزبولــا وەک الیەنێــک چــوە نــاو جەنگــی
ســووریاوە ،ڕۆڵــی حاجــی فــادی گەلێــک فــراوان بــوو ،ئیــدی
بــوە لێپــررساوی دابینکردنــی کەرەســتە و هێڵــی پڕچەککــردن
لــە ئێرانــەوە بــۆ بەیــرووت بــە نــاو ســووریادا .بــە گوێــرەی
ڕاپۆرتــەکان براکــەی حاجــی ،لــە یەکەمیــن جێبەجێکارانــی پڕۆســە
خۆکوژییەکانــی حیزبولــا بــوە ،کــە ســاڵی ( )1982بارەگاکانــی
ئیســڕائیلی کــردە ئامانــج کــە شــاری (ســۆر)یان داگیــر کردبــوو.
دیســان ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە لــەو هێرشەشــدا مــادەی
نیرتاتــی یۆرانیــۆم بــە کار هاتــوە و نزیکــەی ( )75ســەربازی
ئیس ـڕائیلی و ( )14دیلــی عەرەبیــی گیانیــان لــە دەســت دا ،بــێ
گومــان لەگەڵیانــدا براکــەی حاجــی فادییــش.
کێ بەیرووتی تەقاندەوە؟

ڕاپۆرتەکــەی ڤێڵــت بوونــی پێوەنــدی ناســەملێنێت لــە نێــوان ئــەو
کەرەســتانەی حیزبولــا وەری گرتــوون لــە نێــوان ســااڵنی (-2013
 ،)2014لەگــەڵ ئــەو بــارە کوشــندەیەی لــە بەیــرووت تەقییــەوە،
کــە هەتاوەکــوو ئێســتایش هــۆکاری هەڵگرتنــی لــە بەنــدەری
بەیــرووت بــە تــەواوی نازانرێــت.
بــەاڵم زانیارییــە هەواڵگرییــەکان ئامــاژە بــەوە دەدەن کــە حیزبولاڵ
بڕێــک لــە نیتارتــی ئامۆنیۆمــی لــە هەمــان مــاوەدا عەمبــار کــردوە،
کــە ڕەنگــە بڕێکــی بــە هەڵگیـراوی لــە نێــو بەندەرەکــە مابێتــەوە.
ئایا ئەو نیتراتە بۆ پشتیوانی لە ئۆپراسیۆنەکانی
حیزبولاڵ لە سووریا هەڵگیراوە؟

لــە چوارچێــوەی لێکۆڵینەوەکانــی ڕۆژنامەکــەدا ســەبارەت بــە
ڕادەی ڕاســتی و دروســتیی زانیارییــەکان ،قســە لەگــەڵ یەکێــک
لــە پســپۆڕە ئەمنییەکانــی خۆرئــاوا دەکات و ئامــاژە دەدات بــە
لێکنزیکیــی ئــەم زانیارییانــە لەگــەڵ ئــەوەی کــە زانـراوە ســەبارەت
بــە تێوەگالنــی حیزبولــا لــە هەڵگرتنــی ئــەم مادەیــەدا.
پســپۆڕەکە پێویســتیی حیزبولــا بــۆ ئــەم بــڕە لــە نیرتاتــی
ئامۆنیــۆم ،دەبەســتێتەوە بــە دوو هــۆکارەوە :یــان بــۆ کردەکانــی
خــۆی لــە ســووریا بــۆ پاڵپشــتیی ڕژێمــی بەشــار ئەســەد ،یاخــود
بەکارهێنانــی لــە شــەڕدا دژ بــە ئیســڕائیل.
تەنهــا پــاش ڕۆژێــک لــە تۆمەتبارکردنــی یەکێــک لــە ئەندامــە
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ســەرکردایەتییەکانی حیزبولــا بــە نــاوی (ســەلیم عەیــاش) لــە
تێوەگالنــی لــە پیالنگێڕیــی تیرۆرکردنــی ســەرۆک وەزیرانــی
پێشــووی لوبنــان (ڕەفیــق حەریــری)دا ،جارێکــی دیکــە ئــەم
حیزبــە گەڕایــەوە بــۆ ڕووپــەڕی ڕۆژنامــە خۆرئاواییــەکان ،بــۆ جاری
دوەمیــش لــە ســەر یــەک ،ئەگــەر بــە ڕێگایەکــی ناڕاســتەوخۆش
بێــت ،نــاوی ســەلیم عەیــاش بەسـرایەوە بــە کــردەی تەقینەوەکەی
بەیرووتــەوە.
ئــەو ســەرچاوەیە باســی لــەوە کــرد کــە هیــچ بەڵگەیەکــی
ڕاســتەوخۆ نییــە ســەبارەت بــە پێوەندیــی حیزبولــا بــە
بارهەڵگرەکــەوە ،کــە ڕاپۆرتەکــەی ڤێڵتیــش بــاس لەمــە دەکات،
بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیشــدا ڕوون و ئاشــکرایە کــە حیزبولــا تاکــە
هێــزی لوبنانییــە لــە نــاو ســەرجەم هێزەکانــی دیکــەدا زۆرتریــن
بەرکەوتــن و دۆســتایەتیی لەگــەڵ مــادەی نیرتاتــی ئامۆنیۆمــدا
هەیــە ،هــەم لــە هەڵگرتــن و هــەم لــە بەکارهێنانــدا.
ئەگــەر مەســەلەکە ئــەوە بێــت کــە نەزانرێــت و هیــچ الیــەک
ئــاگاداری ئــەوە نەبێــت کــە الیەنێــک هەیــە خەریکــی هەڵگرتــن
و هەڵگرتنــی مــادەی نیتارتــی ئامۆنیۆمــە بــەم بــڕە زۆرە لــە نــاو
دڵــی ئابــووری و دارایــی واڵتێکــدا ،ئەمــە بــە ڕاســتی کارەســاتە؛
خــۆ ئەگــەر ئاگادارییــش هەبێــت و بزانرێــت کــە الیەنێــک ئــەم
مادەیــەی هەڵگرتــوە و لــە بارودۆخێکــدا کــە هەمــوو ســاتێک
دەشــێت تەقینەوەیەکــی نیمچــە ئەتۆمــی بقەومێنێــت لــە نــاو
پایتەختــدا و بێدەنگیــی لەمــە کردبێــت ،ئــەوە کارەســاتەکە
گەورەتــرە.
ســیناریۆ و شــیکارییەکان زۆروزەوەند و هەمەچەشــنن .پرســیارەکە
ئەوەیــە ئایــا کۆمەڵێــک شــتی دیکــە مــاون کــە بــە تێپەڕینــی کات
ئاشــکرا بــن؟ بــێ گومــان ،بــەاڵم ئــەوەش ناگۆڕێــت کــە حیزبولــا،
کــە ســەرکەوتنی یەکلەدواییەکــی بــە دەســت هێنــاوە ،ئەمــڕۆ
ســەرکەوتوانە لــە گۆڕەپانــی واڵتێکــدا بااڵدەســتە ،لەبــەر ئــەوەی
واڵتەکــە لــە ڕووی ئابــووری و سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەوە داتەپیوە
و ئەمیــش دەســتی کراوەیــە لــە ڕووی ســەربازی و ئابوورییــەوە و
بوەتــە کۆڵەکــەی ڕاگرتنــی ڕژێمێکــی وەک ســووریاش.
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لەناوچوونی بەندەری بەیرووت واتە
لەلێدانکەوتنی دڵی لوبنان

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

بەنــدەرى بەیــرووت ســەرەکیرتین بەندەرى ســەر دەریایــە لە واڵىت
لوبنــان ،کــە دەکەوێتــە بــەىش خۆرهــەاڵىت کەنــداوى ســان جــۆرج
لــە ســەر کەنــارى باکــوورى دەریــاى ناوەڕاســت و خۆرئــاواى
ڕووبــارى بەیــرووت .پێگەکــەى دەکەوێتــە ســەر هێڵــى یەکرتبــڕى
درێژیــى ( )35.57پلــە لــە خۆرهــەاڵت و هێڵــى پانیــی ()35.15
پلــە لــە باکــوورەوە .ئــەم بەنــدەرە بوەتــە ســەنتەرى بــە یەکــر
گەیشــتنى هــەر ســێ کیشــوەرى :ئەورووپــا و ئاســیا و ئەفریقیــا،
ئەمــەش وای کــردوە ببێتــە دەروازەیــەک بــۆ تێپەڕینــى کەشــتیگەلە
بازرگانییــەکان لــە نێــوان خۆرهــەاڵت و خۆرئــاواى جیهــان.
لــە دەیــەى حەفتــاکاىن ســەدەى بیســت ،بەنــدەرى بەیــرووت
گرینگرتیــن وێســتگەى بــازرگاىن نێودەوڵــەىت بــوو لەگــەڵ دەوڵەتاىن
عــەرەىب نزیــک لــە لوبنــان تاکــوو ڕۆژى تەقینــەوە گەورەکــەى ()4
ئــاىب ( ،)2020کــە بەندەرەکــەى وێ ـران کــرد .ئــەم بەنــدەرە کــە
حکوومــەىت لوبنــان خاوەندارێتــى دەکات لــە ( )4یەقــاو پێــک
هاتــوە ،کــە قووڵیــان دەگاتــە ( )24مەتــر ،یەکێکــى تریشــیان لــە
دروســتکردندایە ،ســەرەڕاى ( )16شۆســتە و ناوچــەى بارکــردىن
گشــتى ،کــە هەمــووى لــە ( )12کــۆگا و ســایلۆى هەڵگرتنــى گەنــم
و دانەوێڵــە پێــک هاتــوە ،کــە بــە گەورەتریــن کــۆگاى یەدەگــى
ســراتیژى گەنــم لــەو واڵتــەدا دادەنرێــت .هەروەهــا بنکــەى
دەریایــى بەیــرووت بەشــێکى تــرى ئــەم بەنــدەرە پێــک دەهێنێت.
بەندەرەکە لە سەردەمى عوسمانیدا

کاتێــک عوســانییەکان هێرشــیان کــردە ســەر بەیرووت و واڵىت شــام،
هەســتیان بــە گرینگــى ئابــوورى و س ـراتیژى بەنــدەرى بەیــرووت
کــرد ،هــەر وەک دەوڵەتــە بیانییەکانیــش هەســتیان بــەو گرینگییەى
کــردوە لــە هــەر دوو بــوارى ئابــوورى و سـراتیژییەوە ،لەبــەر ئــەوە
گرینگــى شــارى بەیــرووت وەکــوو شــارێکى تــازە هەڵکەوتــوو بــە
ڕووىن دەرکــەوت .لە ســەدەى هــەژدەى زاینیدا بەیــرووت پێگەیەکى
ئابــوورى دیــار و شایســتەى پەیــدا کــرد و بــوە گەورەتریــن کەنــارى
واڵىت شــام لــە ڕووى گەشــەکردىن بــازرگاىن و چــڕى دانیشــتوانەوە،
ئەوەیــش بــە هــۆى ژیاریــی بەندەرەکــەى و چەنــد فاکتەرێکــى
ئابــوورى تــرەوە بــوو ،ئەمەیــش پاڵى بــە بازرگانــە فەڕەنســییەکانەوە
نــا ،کــە لــە (ســیدا) دەژییــان تاوەکــوو لــە ســاڵى ()1753دا پەیــام بــۆ
حکوومەتەکەیــان بنووســن و داواى نــاردىن هەندێــک لــە بازرگانــان
و پیشەســازان بنێــرن بــۆ بەیــرووت و ناوچــەکاىن دەورووبــەرى ،بــە
تایبــەىت ئەوانــەى لــە ڕســن و چنینــى لۆکــەدا شــارەزایییان هەبــوو
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بــۆ ئــەوەى بــە شــێوازێکى گونجــاو گرینگــى بە گەشــەى پیشەســازى
و بــازرگاىن لــەو بــوارەدا بــدەن.

گرینگى مێژوویى بەندەرى بەیرووت

لێکۆڵینــەوە مێژووییــەکان و ڕاپــۆرىت قۆنســوڵییەتەکان ئاماژەیــان
پــێ کــردوە ،کــە بەنــدەرى بەیــرووت هــەر لــە کۆنــەوە باشــرین
بەنــدەر بــوە بــۆ لەنگەرگرتنــى کەشــتییەکان ،چونکــە تاکــە
بەنــدەر بــوە کــە تێیــدا کەشــتی و بەلەمــەکان هەمــوو وەرزەکان
بــە ئارامــى لێــى ماونەتــەوە .کاتێــک لــە کۆنــدا کەشــتییەکان لــەوێ
لەنگەرییــان گرتــوە ،کرێــکارەکاىن بەندەرەکــە ســێرەى تەختــەى
پانیــان بــە کار هێنــاوە بــۆ پەڕینــەوەى گەشــتیاراىن هاتــوو لــە
پردەکــەوە بــۆ ســەر وشــکاىن و داگرتنــى کااڵ و کەلووپەلــەکان
لــە ســەر شۆســتەى بەندەرەکــە ،بــەاڵم ئــەو کەشــتییە گەورانــەى
کــە بــۆ بەنــدەرى بەیــرووت دەهاتــن ،لــە هاوینــدا بــە ئاڕاســتەى
بەیــرووت دەوەســتان ،بــەاڵم لــە زســتاندا پەنایــان بــۆ کەنــداوى
ســەوز لــە نزیکــى کەرەنتینــا دەبــرد ،کــە لــە نزیــک ســەرچاوەى
ڕووبــارى بەیرووتــە .بەندەرەکــە وەکــوو شــانەى هەنــگ وا
بــوە ،کــە تێیــدا بــازرگاىن بەیــرووىت پێشــوازى لــە بــازرگاىن
دیمەشــقى ،حەڵــەىب ،حومــى ،جەزائیــرى ،مەغریبــى ،توونــى،
فەڕەنــى ،ئیتــاىل ،ماڵتایــى ،نەمســاوى و بەریتــاىن کــردوە و کارە
بازرگانییەکانیــان ئەنجــام داوە.
لــە ئەنجامــى گەشەســەندى بــازرگاىن لــە بەیــرووت ،هەروەهــا بــە
هــۆى زیادبــووىن گرینگــى پێگــەى بەندەرەکەى ،چەنــد بەندەرێکى
تــرى تایبەمتەنــد لــە ڕوانگــەى بەنــدەرى بەیــرووت دروســتبوون،
لەوانەیــش :بەنــدەرى ئەلتــورز ،بەنــدەرى بەتیــخ ،بەنــدەرى
(الخشــب) ،بەنــدەرى (القمــح ،بەنــدەرى (البصــل) .بــە هــۆى ئــەم
گەشــە و پێشــکەوتنە ئابوورییــە گەورەیــەى شــارى بەیــرووت و
بەندەرەکــەى بــە خۆیانــەوە بینــى ،دەوڵەتــە ئەورووپیــەکان بنکــە
و نووســینگەى خۆیــان لــێ کــردەوە ،هەروەهــا دەســتیان کــرد بــە
کردنــەوەى قونســوڵگەرییەکانیان ،کــە لــە پێشــدا بــووىن نەبــوو .لــە
ســاڵى ()1822دا وەزارەىت دەرەوەى فەڕەنســا کونســوڵخانەى خــۆى
لــە بەیــرووت کــردەوە ،پــاش ئــەوەى ئــەم شــارە بــوە ناوەندێکــى
بــازرگاىن گرینــگ و گەشــەکردوو ،هەروەهــا تێکــڕاى کەشــتییە
بەریتانییــەکان لــە بەنــدەرى بەیــرووت ســااڵنە گەیشــتە ()150
کەشــتى.
بەنــدەرى بەیــرووت ســەنتەرى ژمارەیەکــى زۆر لــە دامــودەزگا
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فەڕەمییــەکاىن دەوڵــەىت عوســاىن بــوو ،بــۆ منوونــە باڵەخانــەى
بانکــى عوســاىن و پۆســتە و گەیانــدىن لــێ بــوو ،جگــە لــە
چەندیــن بینــا و باڵەخانــەى تــرى فەرمــى .بــە شــێوەیەکى گشــتى
گرینگیپێــدان بــە بەندەرەکــە بــەردەوام لــە هەڵکشــاندا بــوو.
بــۆ منوونــە لــە ســاڵى ()1863دا کۆمپانیــاى «مســاگیرى مــار یتیــم»
پڕۆژەیەکــى بــە نەخشەســازییەوە پێشــکەش کــرد بــۆ پەرەپێــدان و
باشــرکردىن بەندەرەکــە ،نەخشــەکەى لــە الیــەن (قەیســەرىل
پاشــا) فەرمانــڕەواى ویالیــەىت (ســیدا)وە پێشــنیار کــرا ،کــە
بەیــرووت ســەر بــەو ویالیەتــە بــوو .کــۆى گشــتى ئــەو پڕۆژەیــە
بــە ( )6.371.300ملیــۆن فرەنکــى فەڕەنــى مەزەنــدە کـرا ،بــەاڵم
تاکــوو ســاڵى ( )1880نەخرایــە بــوارى جێبەجێکردنــەوە .لــە ســاڵى
()1888دا کۆمپانیــا عوســانییەکە پــڕۆژەى بەنــدەرى بەیــرووت و
شۆســتە و کــۆگاکاىن تــەواو کــرد بــە ســەرمایەیەک ،کــە بڕەکــەى
( )5ملیــۆن فرەنــک بــوو .ئــەو کۆمپانیایــە لــە بنەڕەتــدا فەڕەنــى
بــوو ،بۆیــە ئــەوە بەریتانییــەکاىن نیگــەران کــرد ،کــە پێیــان وا بــوو
ئــەو پڕۆژەیــە بێســودە و شکســت دەهێنێــت ،بــە هــۆى نەبــووىن
هێڵــى ئاســنین لــە نێــوان بەیــرووت و بەنــدەرەکاىن تــرى شــام.
لــە ســەرەتاى ســەدەى بیســت بەنــدەرى بەیــرووت فراوانــر ک ـرا
و پێشــوازی کــرد لــە کەشــتى بــازرگاىن گەورەتــر ،جگــە لــە هاتنــى
کارواىن حاجییــەکان ،کــە لــە ڕێــگاى بەندەرەکــەوە بــە کەشــتى
دەگوازرانــەوە بــۆ شانشــینى ســعوودیە ،بــەاڵم بــە هــۆى ڕاکێشــاىن
هێڵــى ئاســنینى لــە نزیــک شۆســتەى بەندەرەکــەوە لــە ســەردەمى
ســوڵتاىن عوســاىن (عەبدولحەمیــدى دوەم) ،ئەمــە وای کــرد
حاجییــەکان لــەو ڕێگایــەوە ڕووبکەنــە خاکــى پیــرۆز (قــودس).
هــەر چۆنێکبێــت ،بەنــدەرى بەیــرووت لــە پێــش هەڵگیرســاىن
جەنگــى یەکەمــی جیهــان گەشەســەندنێکى خێــرا و بەرچــاوى
بــە خۆیــەوە بینــى ئەمەیــش ڕاســتەوخۆ کاری کــردە ســەر ژیــاىن
ئابووریــى هاواڵتییــاىن بەیــرووت و لوبنــان و واڵىت شــام بــە گشــتى.
ئێســتاش هەندێــک لــە بەیرووتییــەکان لــە بیریانــە کــە فڕۆکــە
تایبەتییــەکاىن ســەر ئــاو لــە بەنــدەرى بەیــرووت دەنیشــتنەوە لــە
پێــش دروســتکردىن فڕۆکەخانــەى (بــر حســن) لــە ناوچــەى ئــەو
شــارى وەرزشــیەى ئێمــڕۆ لــەو شــوێنە دروســت ک ـراوە.
ڕەوشى بەندەرى لوبنان لە ئێستادا

ئیمــڕۆ بەنــدەرى بەیــرووت لــە ســەر ئاســتى لوبنــان یەکەمــە و
بوەتــە گەورەتریــن یەقــاوى خۆرهەاڵىت دەریاى ســپى ناوەڕاســت و

دەرچــەى دەریایــى ســەرەکى بــۆ دەوڵەتــاىن عــەرەىب لــە کیشــوەرى
ئاســیا .بەنــدەرى بەیــرووت مامەڵــە لەگــەڵ ( )300بەنــدەرى تــرى
جیهانــدا دەکات و ژمــارەى ئــەو کەشــتییانەى لــەوێ لەنگــەر
دەگــرن ســااڵنە بــە ( )3100کەشــتى مەزەنــدە دەکرێــت .لــە ڕێگاى
بەندەرەکــەوە زۆربــەى کارەکاىن هاوردەکــردن و هەناردەکــردىن
لوبنــان ئەنجــام دەدرێــت و ئــەو کااڵ و شــمەکانەى ،کــە دێتــە
بەندەرەکــە بــە ڕێــژەى ()%70ى کــۆى ئــەو کااڵ و شــمەکانە
مەزەنــدە دەکرێــت ،کــە دێتــە لوبنــان .هەروەهــا پلــەى یەکەمــى
داهاتــەکاىن گرتــوە ،کــە دەگاتــە ( ،)%75ســەرەڕاى ڕۆڵــى بەرچاوى
وەکــوو ناوەندێکــى ســەرەکى بــۆ بــازرگاىن هەناردەکردنــەوە و
بــازرگاىن (ترانزێــت).
ڕووبــەرى یەقــاوەکاىن (حــەوزەکاىن) دەگاتــە نزیکــەى ()660000
مەتــر ،ســەرەڕاى بــووىن هەبــووىن ناوچەیەکــى ئــازاد و ســایلۆکاىن
هەڵگرتنــى گەنــم و دانەوێڵــە ،کــە بــۆ یەدەگــى خۆراکــى لوبنــان
زۆر گرینگــە .بەندەرەکــە باشــرین ئامێــرەکاىن بەتاڵکــردن و
بارکــردىن تێدایــە ،لەگــەڵ پێڕەوکــردىن باشــرین مەرجــەکاىن
هەڵگرتــن و تاقەتکــردن ،بــەاڵم ڕووبــەرى ناوچــەى ئــازاد لــە
بەندەرەکــەدا دەگاتــە ( )81000مەتــر چوارگۆشــە و کاریــش لــە
ســەر فراوانکــردىن دەکرێــت بــۆ ئــەوەى ڕووبەرەکــەى بگەیەنرێتــە
( )124000مەتــر چوارگۆشــە و بڕیاریــش بــوو فراوانــر بکرێــت و
بینــا و باڵەخانــەى زیاتــرى تێــدا دروســت بکرێــت لــە ئاینــدەدا،
بــەاڵم تەقینەوەکــەى ســەرەتاى مانگــى ئــاىب ( )2020هەمــوو
پالنــەکاىن ئــاوەژۆ کــردەوە و بەندەرەکــە لــە چەنــد خولەکێکــدا
بــە تــەواوەىت وێ ـران بــوو.

سەرچاوە:

www.mawdoo.com
https://ar.wikipedia.org/wiki

( )7دەوڵەت لە ناو ( )1دەوڵەتدا
دۆخی لوبنان لە سایەى قەیرانەکاندا و
پێگەى بنەماڵە و هێزە دەستڕۆیشتوەکان

50

 FOCUSساڵی چوارەم ژمارە ( )11سێپتەمبەری 2020

لــە دواى تەقینــەوە گەورەکــەى بەنــدەرى بەیــرووت ،هــاوکات
لەگــەڵ تێپەڕبــووىن لوبنــان بــە قەیرانێکــى ئابــوورى و دارایــی
گــەورەدا ،لــە پــاڵ بێمتامنەیــى و بێزاریــى خەڵکــى ئــەو
واڵتــە لــە حکوومــەت و سیاســییەکان و حیزبــە سیاســییەکان،
شــەپۆلێک خۆپیشــاندان ئــەو واڵتــەى گرتــەوە بــۆ داواکاریــی
دەستلەکارکێشــانەوەی هەمــوو سیاســییەکانی واڵتەکــە ،کــە
بوونەتــە هــۆکارى دروســتبوونی قەیــران لــە دواى قەیــران.
شــارەزایەکی ئابووریــی ڕووســیا بــاىس ئــەوە دەکات ،کــە
قەیـراىن ناوخــۆى لوبنــان قەیرانێکــى قووڵــە ،تــەواوى جومگــەکاىن
بەڕێوەبــردىن سیاســەت و ئابــووری و بوارى کۆمەاڵیەتــی واڵتەکەى
گرتوەتــەوە .ماوەیەکــی زۆرە لوبنانییــەکان لــە ژێــر بــاری قەرزێکی
دەرەکیــی کەڵەکەبــووى زۆردا دەتلێنــەوە و لــە ئێســتادا تێک ـڕای
خەرجییــەکاىن ژیانکــردن لــەو واڵتــەدا بــە ڕێژەیەکــی بەرچــاو
بــەرز بوەتــەوە و گرانیــی شــمەک و کااڵ و پێداویســتیی ڕۆژانــەى
هاواڵتییــان دروســت بــوە.
توێــژەری سیاســی و لێکۆڵــەری ڕووســی «ئەلیکســاندەر نــازارۆف»
لــە میانــەى ڕاپۆرتێکــدا کــە ماڵپــەڕی ( )Russia Todayبــاوی
کردوەتــەوە ،نوســیوویەىت« :لوبنانییــەکان ماوەیەکــی زۆرە لــە
ژێــر بــاری قەرزێکــی درێژخایەنــدان و لــە ئێســتادا تێکــڕای
خەرجییــەکاىن ژیــان لــەو واڵتــەدا بــە ڕێژەیەکــی بەرچــاو زیــادی
کــردوە و بارودۆخەکــەش لــە خراپــەوە بــەرەو خراپــر دەچێــت».
هەروەهــا دەشــڵێت« :بــە درێژایــی شــەڕی ناوخــۆی لوبنــان لیرەی
لوبنانــی لەگــەڵ دۆالرى ئەمریکیــدا گــرێ دراوە ،لــەو ماوەیەشــدا
بانکــی نیشــتامنی لوبنــان نرخــی لیــرەی بــە بــەرزی هێشــتوەتەوە،
ئەمــە لــە کاتێکدایــە کــە دەبوایــە بەهاکــەی دابەزێرنێــت،
ئەوەیــش کێشــەی گرانبوونــی نرخــی پێداویســتییەکانی ڕۆژانــەى
هاواڵتییــاىن لــە بــازاڕدا چارەســەر دەکــرد ،کــە ئێســتا یەکێکــە لــە
گرفتــە ســەرەکییەکانی خەڵکــى ئــەو واڵتــە».
لــە کاتێکــدا حکوومەتــی لوبنــان لــە ژێــر بــاری قەرزێکــی زۆری
نێودەوڵەتیدایــە و ئەگەریــش هەیــە جارێکــی دیکــە بانکــە
جیهانییــەکان قەرزێکــی ( )10ملیــار دۆالری بدەنــە ئــەو واڵتــە.
ئــەوەی کێشــەکەی لوبنــان قورســر دەکات حکوومەتــی واڵتەکــە
ناوچەیەکــە بــۆ دراوی ناوخۆیــی بــە تەنهــا ،واتــە مایەپوچبوونــی
دراوی بیانــی وێـران نــاکات ،بەڵکوو دارایی لوبنــان هەڵدەتەکێنێت
کــە کێشــەی ســەرەکی ئابووریــی واڵتەکەیــە ،لــە الیەکی تریشــەوە

چارەســەرکردنی کێشــەی دارایــی لــە ڕێــگای قــەرز لــە بانکــی
نێودەوڵەتــی و دابەشــکردنی بــە ســەر هاواڵتییانــدا لــە بنەڕەتــدا
بــە نــاو «چاکســازییەوە» هەنگاوێکــى بەتاڵــە .کێشــەیەکی دیکــە
لــەو واڵتــەدا کــە لــە ســەر ئاســتی سیاســی هەیــە و کــەم وێنەیــە
ئەویــش بــووىن هێــزی ئۆپۆزســیۆنە لــەو واڵتــەدا ،کــە بــەردەوام
بوەتــە هــۆکارى گــرژى و ناســەقامگیرى.
تێکــڕای بازرگانــی دەرەوەى لوبنــان ناهاوســەنگە بــە جۆرێــک
ڕێــژەى ()%27ی بودجــە بــۆ ئــەو کەرتــە تەرخــان کــراوە ،لــەو
ڕوەیشــەوە لوبنــان لــە دوای کۆنگــۆ چــوارەم واڵتــە لــە جیهانــدا.
لوبنــان واڵتێکــى هــاوردەکارە نــەوەک هەنــاردەکار ،ئەمەیــش وای
کــردوە ئاســتى بەرهەمهێنــاىن ناوخۆى کەم بێت و هەمیشــە پشــت
کااڵ و شــمەکى بیــاىن دەبەســتێت بــۆ پڕکردنــەوەى پێداویســتییە
ســەرەکییەکاىن هاواڵتییــان .حکوومەتــی بەیــرووت تێک ـڕای دراوی
قورســی واڵتەکــەی بــە ڕێــژەی ( )%151بــەرز بوەتــەوە ،کــە
لــە دوای ژاپــۆن و یۆنــان ئــەوە بەرزتریــن ڕێژەیــە ،بــەاڵم ئــەم
هەنــگاوە تەنهــا مایەپوچبــووىن حکوومەتــی بەیــرووىت بــۆ چەنــد
ســاڵێکى تــر دوا خســتوە ،ئەگینــا لــە ســەر لێــوارى هەرەســهێنان
وەســتاوە .لــە ڕاســتیدا ،ئــەو قــەرزەی حکوومــەىت لوبنان لــە ماوەی
چەنــد ســاڵی ڕابــردوو کردوویەتــی قورســاییەکی زۆری لــە ســەر
بودجــەی حکوومــەت دروســت کــردوە ،لــە کاتێکــدا کورتیهێنانــی
بودجــەی ســااڵنەی ()%11ى تــێ پەڕانــدوە ،کــە شەشــەم بەرزترین
کورتهێنانــە لــە ســەر ئاســتی جیهــان .حکوومەتــی لوبنــان لــە ســێ
ڕێــگاوە دەتوانێــت چاکســازی لــەو بــوارەدا بــکات ،کــە پێویســتی
بــە کاتێکــی زۆر دەبێــت بــۆ قەرەبووکردنــەوەی ،ڕێکارێکــى تریــش
کــە بیگرێتــە بــەر بریتییــە لــە کەمکردنــەوەی ئاســتى بەکاربــردن
و کەمکردنــەوەی هەمــوو خەرجییەکــی ناپێویســت لــە داهاتــوودا.
لوبنــان لــە دوای بەدەســتهێناىن ســەربەخۆیی كەوتــە نــاو گێــژاوى
شــەڕی ناوخــۆ و تیــرۆری سیاســییەوە و لــە ســااڵنی ( )1981تــا
( )1989گیــرۆدەى شــەڕێکى خوێنــاوى ناوخــۆ بــوو لــە نێــوان
مەســیحییە مارۆنییــەکان و ســوننەکان و شــیعەكاندا ،کــە لــە
ئەنجامــدا کــوژران و برینداربــووىن ســەدان کــەس و تیرۆرکــردىن
دەیــاىن تریــى لــێ کەوتــەوە ،لــە نێوانیانــدا چەندیــن ســەرکردەى
دیــارى لوبنــان هــەن ،بــۆ منوونــە وەکــوو ڕەشــید کەڕامــى و کەمال
جونبــواڵت و بەشــیر جومەییــل.

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

پاشــان بــە گوێــرەى ڕێكکەوتننامــەی «تائیــف» بــە سەرپەرشــتى
عەرەبســتاىن ســعوودیە ،كێكــی دەســەاڵت لــە نێــوان لوبنانییــەکان
دابــەش ك ـرا ،بــە جۆرێــك ســەرۆكوەزیران بــۆ ســوننە و ســەرۆك
كۆمــار بــۆ مەســیحییەکان و ســەرۆكی پەرلەمانیــش بــۆ شــیعە و
كورســییەكانی پەرلەمانیــش بــە ســەر پێكهاتەكانــدا دابــەش ك ـرا،
ئــەم ڕێكکەوتنــە تاکــوو ئێســتا لــە ســەر زەوى كاری پــێ دەكرێــت.
بــە پێــی ڕێكکەوتنەكــە جۆرێــك لــە هاوســەنگی لــە نێــوان
هێــز و ئاییــن و بــەرە جیــاوازەكاىن لوبنانــدا دروســت بــوە ،بــە
هــۆی ئــەوەی تاکــوو ســاڵى ( )2004لوبنــان لــە ڕووی ئەمنــی
ســەربازییەوە لــە ژێــر دەســەاڵتی ســووریادا بــوو ،لــە دواى
کشــانەوەى هێزەکانیــى جۆرێــك لــە هێمنــی و ســەقامگیرى باڵــى
بــە ســەر ئــەو واڵتــەدا و هێــزە سیاســییەكان لــە چەكەکانیــان
داماڵــران ،بــەاڵم بــە هــۆی هێرشــی ئیرسائیــل بــۆ ســەر لوبنــان
لــە ســاڵی ()1999دا ئــەو هاوســەنگی هێــزە تێكچــوو ،چونکــە
حیزبولــاى لوبنــان بــە هــاوكاری ڕژێمــى ســووریا بــەرەی بەرگــری
دروســت كــرد و هێزێكــی چەكــداری گــەورەی پێــک هێنــا بــە
جۆرێــک کــە کاریگەریــى سیاســی و ســەربازى بەرچــاوى لــە
ســەر دۆخــى ناوخۆیــی لوبنــان دانــاوە .ئــەم دۆخــە ناڕەزایەتــی
هێــز و الیەنەكانــی تــری لوبنــاىن لــێ کەوتــەوە ،لــە ئەنجامیشــدا
فەڕەنســا پشــتیوانی مارۆنییــە مەســیحییەكان و ســعوودیە و
ئیامراتیــش پشــتیوانی ســوننەكان و ئێـران و ســووریاش پشــتیوانی
شــیعەكان واتــا (حیزبولــا ،بزووتنــەوەی ئەمــەل) دەکــەن .لــە
دوای تیرۆركردنــی (ڕەفیــق حەریــری) ســەرۆكوەزیرانی پێشــووترى
لوبنــان لــە ســاڵی ( )2005شۆڕشــی برنــج (االرز) لــە لوبنــان
بەرپــا بــوو لــە دژی ســووریا ،چونكــە ســووریا بــە تێــوەگالىن لــە
تیرۆركردنــی ڕەفیــق حەریــری تۆمەتبــار كــرا.
دۆخی لوبنان لە سایەى قەیرانەکاندا

کۆمــارى لوبنــان لــە دوای بەدەســتهێناىن ســەربەخۆییەوە ،تاکــوو
ئێســتا لــە الیــەن چەنــد بنەماڵــە و چەنــد هێزێكــەوە بەڕێــوە
دەبرێــت ،كــە هــەر یەكەیــان دەســتی بــە ســەر پانتاییەکــى
جوگرافیــدا گرتــوە و خاوەنــی ئابووریــی تایبــەت بــە خۆیانــن
بــە جۆرێــك کــە ( )7دەوڵەتیــان لــە ناوجەرگــەى یــەك دەوڵەتــدا
دروســت كــردوە و هیــچ كەســێك تەنانــەت ســوپای لوبنانیــش
بــە بــێ ڕەزامەنــدی ناتوانێــت بچێتــە ســنوورى ناوچــەی ژێــر
دەســەاڵىت ئــەو هێــز و الیەنانــەوە ،چونکــە هەموویــان خــاوەىن
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هێــزی چەكداریــن و پێگــە و دەســەاڵتیان هەیــە .بــە گشــتى ئــەم
هێــز و الیەنــە دەستڕۆیشــتوانە بریتیــن لــە (بنەماڵــەى وەلیــد
جونبــواڵت ،بنەماڵــەى حەریــری ،بنەماڵــەى جومەییــل ،حەســەن
نەرسولــا ،بزووتنــەوەى ئەمــەل بــە ســەرکردایەىت نەبــی بەڕیــى،
مارۆنییــەکان ،ئەرمەنــەکان و میشــێل عــون).
هەبــووىن دەســەاڵت لــە دەســتى ئــەو بنەماڵــە و هێزانــە وای
كــردوە پێگــەى حكوومــەت الواز بێــت و گەندەڵییەكــی زۆریــش
لــە نــاو جومگــە ســەرەکییەکاىن حكوومەتــدا بــووىن هەبێــت ،بۆیــە
بــە ناچــاری پەنــا بــۆ زیادكردنــی بــاج دەبرێــت لــە ســەر شــاىن
هاواڵتییــان ،بــە جۆرێــك حکوومــەت چەنــد جۆرێــك باجــی نــوێ
بــە ســەر هاواڵتییانــدا ســەپاندوە ،تەنانــەت ســەپاندنی بــاج لــە
ســەر بەكارهێنانــی «واتــس ئــەپ و ماســنجەر»یش.

سەرچاوەکان:
www.skynewsarabic.org
www.middleeaet-online.com
al-akhbar.com/issues/273834
http://diplomaticmagazine.net/politics

ناڕەزایەتییەکانی لوبنان لە ژێر سایەی
تەپوتۆزی تەقینەوەکەی بەیرووتدا

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

تەقینــەوە گەورەکــەی لوبنــان بــوە هــۆی وێرانکارییەکــی بێهاوتــا
و خوێنڕژانێکــی یەکجــار زۆر لــە پایتەختــی لوبنــان .ئــەم
تراژیدیایــە کارەســاتێک بــوو کــە چــاوەڕوان دەک ـرا ،بوەتــە هــۆی
ورووژاندنــی توڕەیــی کۆمەاڵنــی خەڵــک بەرانبــەر بە دەســتەبژێرە
گەندەڵەکــەی ســەرەوەی کۆمەڵــگا( .ئــاالن وودس) نووســیویەتی:
تەنهــا ملمالنێــی چینــی کرێــکاران دەتوانێــت کۆتایــی بــەم دۆخــە
نالەبــارە بهێنێــت.
ڕۆژی تەقینەوەکــە بەیــرووت لــە خــەو هەســتا تاکــوو لێکەوتەکانی
تەقینەوەیەکــی کارەســاتبار ببینێــت کــە بــوە هــۆی داڕووخانــی
ناوەنــدی پایتەختــی لوبنــان ،ڕووخانــی باڵەخانــەکان ،وەرگەڕانــی
ئۆتۆمۆبێــل ،وردووخاشــبوونی پەنجــەرەکان لــە مەودایەکــی زۆر
بەرفراوانــدا.
بــە درێژایــی چەندیــن ســاڵ ،بەیــرووت چەندیــن دیمەنــی
ترســناکی وێرانکاریــی بەخۆیــەوە بینیــوە ،بــەاڵم دەشــێت ئەمەیــان
سەرســووڕهێنەرترین ڕووداویــان بووبێــت لــەم شــارەدا.
ئــەو ڤیدیۆیانــەی لــە مۆبایلــی خەڵکییــەوە گیــراون چەنــد
هەورێکــی چــڕی دووکــەڵ نیشــان دەدەن ،کــە پــاش چەنــد
چرکەیــەک تەقینەوەیــەک بــە دوای خۆیــدا دەهێنێــت ،کــە
شــەپۆلی ئــەو تەقینەوەیــە چەندیــن کیلۆمەتــر تــێ دەپەڕێنێــت.
دوای یەکــەم تەقینــەوە تەقینەوەیەکــی نــوێ و زۆر گەورەتــر ڕوو
دەدات ،کــە دەکــرا لــە قوبروســەوە خەڵکــی گوێبیســتی بــن.
هەورێکــی گــەورەی قارچــک شــێوە ،کــە لــە شــێوەی هــەوری
ترســناکی پــاش تەقینــەوەی بۆمبــی ئەتۆمــی دەچــوو ،بڵنــد بــوەوە
لــە ئاســانی ئــەو شــارەدا .جەهەنــدەم دەرکــەوت ،کاتێــک
باڵەخانــەکان داڕمــان و چەندیــن تــەن شووشــە وەک تــەرزەی
نووکتیــژ بــە ســەر ئــەو خەڵکــە تۆقیــوەدا دابــاری.
ســەدان کەســی خوێنــاوی و پەشــۆکا و بــە شــەقامەکاندا وێڵ بوون
بــە شــوێن هاوکارییەکــدا ،بــەاڵم نەخۆشــخانەکانی بەیــرووت ،کــە
لــەو کاتــەدا بــە هــۆی پەتــای ڤایرۆســی کۆرۆنــاوە پــڕ بــوو ،هێنــدە
برینداریــان بــۆ دەڕۆیشــت کــە جێگــەی کــەس نەدەبوەوە .هێشــتا
چەندیــن کــەس لــە ژێــر پاشــاوەی باڵەخانەکانــدا کەوتــوون.
ناوەنــدی ئــەو شــارە پــڕ شــکۆیە بــوە بــە پاشــاوەی وێرانەیــەک.
تاکــوو ئێســتا ژمــارەی وردی کــوژراوەکان نەزانـراوە ،بــەاڵم دەبێــت
زۆر زیاتــر بێــت لــە ئامــاری ڕاپۆرتــە ســەرەتایییەکان کاتێــک دەڵێن
«چەنــد دەرزەنێــک» کــوژراوون .ڕووداوەکــە لــەو کاتــەدا بــوو کــە
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خەڵکــی زۆر جــار پــاش کۆتاییهاتنــی گەرمــای ئــەو ڕۆژە لــە شــاردا
پیاســەیان دەکــرد .لــە کەنــار دەریــادا ڕووی دا ،ناوچەیــەک پــڕ لــە
بــاڕ و ڕێســتۆرانتەکان.
ســەرۆکی ڕێکخ ـراوی خاچــی ســووری لوبنانــی دەڵێــت زیــاد لــە
چــوار هــەزار کــەس برینــدار بــوە ،هەندێکیــان لــە دۆخێکــی
مەترســیداردان ،دەشــێت ژمــارەی گیانلەدەســتدان بگاتــە ســەد
کــەس .گــەر بڕوانینــە مــەودای وێرانکارییەکــە ،تەنانــەت ئــەو
ژمارەیــەش وەک ژمارەیەکــی بچــووک دەردەکەوێــت.
کەســانێکی زۆر تاکــوو ئێســتا بــێ سەروشــوێنن .هەندێــک لــە
قوربانییــەکان هێشــتا لــە ژێــر باڵەخانــە ڕووخاوەکانــدا گیریــان
خــواردوە ،لــە کاتێکــدا کارمەندانــی فریاگوزاریــی بــەردەوام
لــە گەڕانــن بــە نــاو ئــەو وێرانەیــەدا ،ژیانــی خۆیــان دەخەنــە
مەترســییەوە ،چونکــە باڵەخانــە زیــان پێگەیشــتوەکان هێشــتا لــە
دۆخێکــی جێگیــردا نییــن و مەترســی ئەوەیــان هەیــە بــە ســەر
کارمەندانــی فریاگوزاریــدا دابڕمێــن.
تەقینەوەکــە بــوە هــۆی ڕووخانــی چەنــد ســایلۆیەکی گرینگــی
گەنــم لــە نزیــک بەندەرەکــە .لوبنــان بــۆ ()%80ی ڕێــژەی
پێویســتی گەنــم پشــت بــە هــاوردە دەبەســتێت ،بــەاڵم بەنــدەری
بەیــرووت بــۆ ماوەیەکــی نادیــار کارا ناکرێتــەوە.
ئەمــە تراژیدیایەکــی مرۆیییــە لــە ســەر ئاســتێکی ڕاســتەقینەی
تۆقێنــەر .چەنــد دەرئەنجامێکــی زۆر خراپــی دەبێــت لــە ســەر
لوبنــان.
قەیرانی لوبنان

ئــەم تەقینــەوە گەورەیــە کرۆکــی کۆمەڵــگای لوبنانیــی هەژانــد.
کاتێــک ڕووی دا ،کــە لوبنــان خــۆی بــە هــۆی قەیرانــە ئابــووری و
کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکانەوە دەینااڵنــد.
قەیرانــی ئابــووری ببــوە هــۆی دابەزاندنــی ئاســتی زۆرینــەی
دانیشــتوانی لوبنــان بــۆ ئاســتی هــەژاری .کرێــکارە لوبنانییــەکان
ڕووبــەڕووی چەنــد دۆخێکــی تۆقێنــەر بوونەتــەوە ،هــاوکات
لەگــەڵ دراوێکــی داڕمــاو و بەرزبوونــەوەی نرخــی شــمەک و
زیادبوونــی ڕێــژەی بێــکاری .تــا بێــت ژمارەیەکــی زیاتــری کرێکاران
ناتوانــن خۆیــان بەخێــوو بکــەن.
سیاســەمتەدارە تۆقیــوەکان ،کــە لــە کاردانــەوەی دانیشــتوانێکی
تــووڕە دەترســن ،هەمــوو هەوڵێکــی خۆیــان دەدەن بــۆ
ڕزگارکردنــی بڕێکــی زیاتــر لــە پۆســت و دەســەاڵتەکانیان ،کــە
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تەنانــەت پێــش ئــەم کارەســاتەیش بــەرەو ڕووخــان دەچــوو.
ئێســتا ئــەوان بەڵێنــی هەمــوو شــتێک دەدەن :تاوانبــاران ســزا
دەدرێــن ،خانــوەکان دروســت دەکرێنــەوە ،ملیۆنێــک پەنجــەرەی
شــکاو بــە هــۆی تەقینەوەکــەوە ،چــاک دەکرێنــەوە ،هەمــوو
ئەمانــە لــە ســەر حســابی حکوومــەت.
(حەســەن دیــاب)ی ســەرۆک وەزیرانــی لوبنــان بەڵێنــی دا ،ئــەو
کەســانەی بەرپرســیارن بەرانبــەر بــە تەقینەوەکــەی بەیــرووت
«باجــی خۆیــان دەدەن» .ئــەو تۆمەتــی کارەســاتەکەی ئەمــڕۆی
نایــەوە بــە ســەر تەقینــەوەی ( )2700تــەن نیرتاتــی ئامۆنیــۆم دا،
کــە دەکرێــت ئــەم ماددەیــە لە دروســتکردنی ســەمادی کشــتوکاڵی
و هەروەهــا لــە دروســتکردنی تەقەمەنیــدا بــە کار بهێرنێــت.
بــەاڵم زۆر ئاســانرتە ئــەو مەعجیــزە بەڵێندراوانــە جێبەجــێ بکرێــت
وەک لــەوەی ســومعەی شــکاوی دەســتەی حکومــڕان چــاک
بکرێتــەوە .چیــر هیــچ کەســێک متامنــە بــەم حکوومەتــە نــاکات.
هیــچ کــەس بــاوەڕی بــە قســەی ئــەم حکوومەتــە نەمــاوە .ئێســتا
خەڵکــی داوای ڕوونکردنــەوەی ئــەو کارەســاتە دەکــەن کــە ڕووی دا.
کێ بەرپرسیارە؟

یەکــەم بیرۆکــە کــە بــە مێشــکی زۆربــەی زۆری خەڵکیــدا هــات
ئــەوە بــوو کــە دەشــێت ئــەم ڕووداوە هێرشــێکی تیرۆریســتی
بێــت .بــە هــۆی ناســەقامگیریی ناوچەکــەوە ،بــە هــۆی دۆخــی
هەســتیاری لوبنانــەوە بــە تایبەتــی ،ناکرێــت ئەگەرێکــی لــەم
جــۆرە دوور بخەینــەوە ،بــەاڵم لــە ئێســتادا ئــەو ئەگــەرە لــە
ڕوونکردنەوەیەکــی مەعقــول ناچێــت.
ئەگەرێکــی دیکــە ئەوەیــە کــە دەشــێت ئــەم کارە لــە الیــەن
دەســەاڵتێکی بیانییــەوە ئەنجــام درابێــت .زۆر لــە مێــژە لوبنــان
لــە الیــەن هەمــوو جــۆرە دەســەاڵتێکی بیانییــەوە هەراســان
دەکرێــت ،هــەر بۆیــە ئــەم ئەگەرەیــش وەک گریامنەیەکــی
لۆژیکــی دەردەکــەوت .دەکرێــت پەنجــەی تۆمــەت ئاڕاســتەی
واشــنتۆن بکرێــت ،کاتێــک هەڵوێســتی تــوڕەی دۆناڵــد ترەمــپ
بەرانبــەر بــە ئێــران لوبنــان دەکات بــە ئامانــج.
بــەاڵم لــەم بەشــە مەترســیدارەی جیهانــدا ،ئەمریکییــەکان
لــە ئەزموونــی ســەختی خۆیانــەوە فێربــوون مەترســی
دەســتێوەردانێکی نزیکــی واڵتەکانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت
چییــە .ئەگــەر ئەمریــکا بیەوێــت کارێکــی تیرۆریســتی گــەورەی
لــەم چەشــنە ئەنجــام بــدات ،ئــەوا داوای هــاوکاری لــە هاوڕێکانــی

دەکات لــە ئیســڕائیل.
پێوەندییەکانــی نێــوان لوبنــان و ئیسـڕائیل گرژییەکــی زیاتــری بــە
خۆیــەوە بینیــوە ،تابێــت ژمــارەی ئاڵۆزییــە توندوتیژەکانــی ســەر
ســنووری نێــوان ئــەم دوو واڵتــە زیــاد دەکات .پێشــر هێرشــێکی
ئیس ـڕائیلی لــە نــاو ســووریادا ســەربازێکی حیزبولــای لوبنانیــی
کوشــت ،ئەوانیــش لــە بەرانبــەردا ســوێندیان خــوارد تۆڵــە
بکەنــەوە .کەواتــە ئایــا ئیس ـڕائیلییەکان بەرپرســیاربوون بەرانبــەر
بــەم کردەوەیــە؟
ئیســڕائیلییەکان دەســتبەجێ هەمــوو جــۆرە بەرپرســیارێتییەکی
تەقینەوەکــەی لوبنانیــان ڕەت کــردەوە .بــە دڵنیایییــەوە ،دەکرێــت
ڕەتکردنەوەیەکــی فەرمیــی لــەو جــۆرە بــە تامــاوی ســوێرییەوە
وەربگیرێــت ،بــەاڵم لــەم حاڵەتــەدا ،دەشــێت ئیســڕائیلییەکان
ڕاســت بکــەن.
بــەدەر لــە هەمــوو شــتێکی دیکــە ،ئــەم جــۆرە ڕەتکردنــەوە تونــدە
جیاوازییەکــی ئاشــکرای هەیــە لەگــەڵ کاردانــەوە نەریتییەکانــی
ئیسـڕائیل بەرانبــەر بــە هــەر تۆمەتێــک ،کە خۆیــان بە شــێوەیەکی
نەریتــی نــە تۆمەتــەکان پشتڕاســت دەکەنــەوە و نــە تۆمەتــەکان
ڕەت دەکەنــەوە .زۆر بــە دەگمــەن ئیس ـڕائیلییەکان لــەم شــێوازی
کاردانەوەیــەی خۆیــان ال دەدەن ،ئەمەیــش وامــان لــێ دەکات
باوەڕیــان پــێ بکەیــن ،النــی کــەم بــۆ ئــەو ڕووداوە.
ئــەوەی لێــرەدا تــەواو جێــی ســەرنجە کاردانــەوەی حکوومەتــی
لوبنانییــە .بەرپرســی ئاساییشــی ناوخــۆی لوبنــان دەڵێــت:
تەقینەوەکــە لــە ناوچەیەکــدا ڕووی دا ،کــە کــۆگای تەقەمەنــی
بــوو .دەشــێت ڕووداوەکــە بــەو چەشــنە بووبێــت ،بــەاڵم ئــەم
جــۆرە ڕوونکردنەوەیــە هیــچ شــتێک ڕوون ناکاتــەوە.
هــەر چەنــدە تاکــوو ئێســتا هــۆکاری دیاریکــراوی تەقینەوەکــە
ڕوون نییــە ،بــەاڵم ئاشــکرا دیــارە کــە هەرگیــز دڕندەییەکــی لــەو
چەشــنە ڕووی نــەدەدا ئەگــەر پەیوەســت نەبوایــە بــەو گەندەڵییــە
بەربــاوەی بوەتــە مۆرکــی ئــەو نوخبــە کاپیتالیســتییە حوکمڕانــەی
کــە بــۆ چەندیــن ســاڵە لوبنــان تــااڵن دەکــەن و دەیچەوســێننەوە.
تەنهــا ئێســتا ،پــاش ڕوودانــی کارەســاتێکی دڵتەزێن ،زۆربــەی زۆری
لوبنانییــەکان زانیــان کــە ( )2750تــەن لــە نیرتاتــی ئامۆنیۆمی بکوژ
بوونــی هەبــوە ،کــە لــە کۆگایەکــی نزیــک بەنــدەری شــارەکەدا بــۆ
مــاوەی شــەش ســاڵی ڕابــردوو هەڵگیراوە.
بــەاڵم تۆمــار و دۆکیۆمێنتــە گشــتییەکان نیشــانی دەدەن کــە
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بەرپرســە بااڵکانــی لوبنــان بــە درێژایــی ئــەو ماوەیــە زانیویانــە
ئــەو بــڕە لــە ئامۆنیــۆم لــە کــۆگای ژمــارە ()12ی بەنــدەری
بەیرووتــدا هەڵگی ـراوە .زۆر بــاش ئــاگاداری مەترســییەکانی ئــەو
دۆخــە بــوون.
کارەساتێک ڕوودانی چاوەڕوان کراو بوو

دەزگای میدیایــی (ئەلجەزیــرە) کەمێــک ڕووناکــی دەخاتــە ســەر
بنەچــەی ئــەم بــارە کوشــندەیە:
«لــە ســێپتەمبەری ()2013دا بــاری نیرتاتــی ئامۆنیــۆم گەیشــتە
لوبنــان ،لــە ســەر کەشــتییەکی بارهەڵگــری ڕووســی کــە ئــااڵی
مۆڵدۆڤــی لــە ســەر هەڵکرابــوو .بــە گوێــرەی زانیارییەکانــی
چاودێریــی کەشــتیوانی( ،ڕۆســۆس) و (فلیتمۆنــت) لــە جۆرجیــاوە
بــەرەو مۆزەمبیــق بــەڕێ دەکــەوت.
«بــەاڵم بــە گوێــرەی قســەی چەنــد پارێزەرێــک کــە نوێنەرایەتــی
تاقمــی کەشــتییەکەیان دەکــرد ،ئــەو کەشــتییە بــار هەڵگــرە
ناچــار بــوو لــە بەیــرووت بوەســتێت پــاش ئــەوەی دووچــاری
چەنــد کێشــەیەکی تەکنیکــی بوویــەوە لــە دەریــادا ،بــەاڵم
بەرپرســانی لوبنــان ڕێگریــان کــرد لــەوەی کەشــتییەکە درێــژە بــە
گەشــتەکەی بــدات ،ســەرئەنجام ،کەشــتییەکە لــە الیــەن خــاوەن و
تاقمەکەیــەوە جێهێڵــرا.
«دواتــر بــارە مەترســیدارەکەی ئــەم کەشــتییە داگیـرا و لــە کــۆگای
ژمــارە ()12ی بەنــدەری بەیرووتــدا هەڵگی ـرا ،کــە باڵەخانەیەکــی
گــەورەی خۆڵەمێشــیی بــوو و ڕووی کردبوویــە شــەقامی ســەرەکی
چوونــە نــاوەوەی پایتەخــت.
«چەنــد مانگێــک دواتــر و لــە ()27ی حوزەیرانــی ()2014دا،
(شــەفیق مەرحــی)ی بەڕێوەبــەری پێشــووی نەریتــە لوبنانییــەکان
نامەیەکــی نــارد بــۆ ‹دادوەرێکــی پرســە هەنوکەییــەکان› کــە
ئامــاژە بــە نــاوی نەک ـراوە ،بــە گوێــرەی ئــەو دۆکیۆمێنتانــەی لــە
ئینتەرنێتــدا بــاو کراونەتــەوە لــەم نامەیــەدا داوای چارەســەر
کردنــی ئــەو بــارە ک ـراوە.
«لــە ســێ ســاڵی دواتــردا بەرپرســانی داب و نەریــت النــی کــەم
پێنــج نامــەی دیکەیــان نــاردوە – لــە ()5ی دیســەمبەری (،)2014
()6ی ئایــاری ()20( ،)2015ی ئایــاری ()13( ،)2016ی ئۆکتۆبــەری
()27( ،)2016ی ئۆکتۆبــەری ( –)2017لــە نامەکانیانــدا داوای
ڕێنامیییــان کــردوە .ئــەوان پێشــنیاری ســێ بژاردەیــان کــردوە:
هەناردەکردنــی ئــەو بــارەی ئامۆنیــۆم ،ڕادەســتکردنی ئــەو بــارە

هەر چەندە تاکوو ئێستا هۆکاری
دیاریکراوی تەقینەوەکە ڕوون نییە،
بەاڵم ئاشکرا دیارە کە هەرگیز
دڕندەییەکی لەو چەشنە ڕووی
نەدەدا ئەگەر پەیوەست نەبوایە
بەو گەندەڵییە بەرباڵوەی بوەتە
مۆرکی ئەو نوخبە کاپیتالیستییە
حوکمڕانەی کە بۆ چەندین
ساڵە لوبنان تااڵن دەکەن و
دەیچەوسێننەوە.
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بــە ســوپای لوبنــان ،یاخــود فرۆشــتنی بــە کۆمپانیــا لوبنانییــە
تایبەتییەکانــی بــواری تەقەمەنــی».
«نامەیەکــی ســاڵی ( )2016ئامــاژە بــەوە دەکات کــە ‹هیــچ
وەاڵمێــک› لــە دادوەرانــەوە نەبــوە بــۆ داخوازییەکانــی پێشــووتر.
«داوا دەکات:
«بــە ڕەچاوکردنــی مەترســیی هێشــتنەوەی ئــەم کااڵیانــە لــە
نــاو کۆگاکــە لــە کەشــوهەوایەکی نەشــیاودا ،ئێمــە دووبــارە داوا
دەکەیــن بــۆ ڕاســپاردنی دەزگای دەریایــی تاکــوو دەســتبەجێ
ئــەم کااڵیانــە هەنــاردە بــکات لــە پێنــاو پاراســتی ســەالمەتی
بەندەرەکەمــان و ئــەو کەســانەی لەوێــدا کار دەکــەن ،یاخــود
ڕەزامەنــدی بفەرمــوون بــە فرۆشــتنی ئــەو بــڕە بــە کۆمپانیــای
تەقەمەنیــی لوبنانــی.
«دووبارە ،هیچ وەاڵمێک نەبوو».

«ســاڵێک دواتــر( ،بــەدری زاهــر) ،بەڕێوەبــەری نوێــی
بەڕێوەبەرایەتــی دابونەریتــی لوبنانــی دووبــارە نامــە بــۆ
دادوەرێــک دەنووســێت.
«لــە نامەکــەی ()23ی ئۆکتۆبــەری ســاڵی ()2017دا،
(زاهــر) داوا لــە دادوەر دەکات بڕیارێــک لــە ســەر ئــەم
پرســە بــدات بــە ڕەچاوکردنــی ‹مەترســیی  ...جێهێشــتی
ئــەم کااڵیــە لــەو شــوێنەدا ،مەترســییەکانی لــە ســەر
ئــەو کەســانەی لەوێــدا کار دەکــەن›.
«نزیکــەی دوای ســێ ســاڵ ،هێشــتا ئــەو بــڕە ئامۆنیۆمە
لــە کۆگاکــەدا بوو».
ڕژێمێکی کاپیتالیستیی گەندەڵ

چاودێــر و ڕۆژنامەنووســە بیانییــەکان ،کــە تاوانبــارن بە
ســاویلکەێتی یاخــود گەمژەێتییەکــی لــە ڕادەبــەدەر،
دەپرســن چــۆن دەکرێــت ئــەو بــڕە زۆرەی مــاددەی
تەقەمەنــی بــۆ ماوەیەکــی هێنــدە زۆر هەڵبگیرێــت
(وادیــارە لــە 2014ەوە هەڵگیــراوە) لــە ناوەڕاســتی
ناوچەیەکــی چــڕی دانیشــتوان لــە ناوەنــدی پەیتەختــی
واڵتێکــدا؟
دەشــێت الی ئــەوان ئــەم جــۆرە شــتانە مایــەی
سەرســووڕمان بــن .هێندەیــر ســەریان ســووڕما کاتێــک
زانیــان هیــچ کــەس دەربــارەی ئــەم دۆخــە نالەبــارە
پرســیاری نەکــردوە .هیــچ لێکۆڵینەوەیــەک نەکــراوە.

یاخــود ،ئەگــەر لێکۆڵینــەوەش کرابێــت ،هیــچ ڕاپۆرتێــک بــاو
نەکراوەتــەوە ،هیــچ کــەس دەســتگیر نەک ـراوە ،ئــەم بــڕە بارووتــە
لــە شــوێنی خۆیــدا جێهێڵــراوە تاکــوو بەنــدەری بەیرووتــی بــە
ئاســاندا بــرد.
بــەاڵم هیــچ کــەس لــە لوبنــان خــەون بــە پرســینی ئــەم جــۆرە
پرســیارانەوە نابینێــت ،لەبــەر ئــەوەی وەاڵمەکانیــان زۆر بــاش
دەزانــن .لــە لوبنــان کاروبــارە گشــتییەکان بــەم چەشــنە بەڕێــوە
دەبرێــن .شــتەکان بــەم چەشــنەن .هەمیشــە بــەم چەشــنە
دەمێننــەوە تاکــوو ئــەو کاتــەی ڕێــگا بــەم سیســتمە بۆگەنــەی
ئێســتا دەدرێــت بــەردەوام بێــت.
بەشــێکی زۆری لوبنانییــەکان زۆر بــە ڕوونــی دەزانــن هــۆکارە
ســەرەکییەکان چیــن :هەڵــە بەڕێوەبردنێکــی گشــتگیر لــە
دەوڵەتێکــدا کــە لــە الیــەن چینێکــی سیاســیی کاپیتالیســتیی
گەندەڵــەوە بەڕێــوە دەبرێــت .بەنــدەری بەیــرووت لــە الی
خەڵکــی ئــەو ناوچەیــە بــە «ئەشــکەوتی عەلیبابــا و چــل دزەکــە»

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

نــارساوە .جێگەیــەک کــە تێیــدا بڕێکــی یــەک جــار زۆری داهاتــی
دەوڵــەت ،کــە بــە شــێوەیەکی نەشــیاو بــە کار دەهێرنێــت ،لێــرەدا
هەڵدەگیرێــت و بەرتیلــی زۆر بــە بەرپرســان دەدرێــت تاکــوو لــە
ڕســوماتی قــوورس دوور بکەونــەوە.
سیاســەمتەدار و بیرۆکراتــەکان چەندیــن دەیەیــە بــە بــێ سـزا بــەم
تاوانانــەوە بــۆی دەرچــوون ،بــەاڵم هەمــوو شــتێک ســنووری خــۆی
هەیــە .لــە ئێســتادا چیــر کۆمەاڵنــی خەڵکــی لوبنــان ســەبریان
نەمــاوە .تەقینەوەکــەی دوێنــێ تەنهــا یــەک دەزووی زیــادە بــوو
کــە پشــتی حوشــرەکەی شــکاند.
دەزگای میدیایــی (ئەلجەزیــرە) وتــەی (ڕیــا ماجیــد) ،کۆمەڵنــاس
و چاالکوانێکــی سیاســیی لوبنانــی ،دەگەیەنێــت:
«بەیــرووت تێداچــوو و ئــەو کەســانەی لــە چەند دەیــەی ڕابردوودا
حوکمــی ئــەم واڵتەیــان دەکــرد ناتوانــن هــەر وا بــۆی دەرچــن.
ئــەوان تاوانــکارن و دەشــێت ئەمەیــان گەورەتریــن تاوانیــان بێــت
تاکــوو ئێســتا».
داڕمانی ئابووری

ئــەو دەســتە دزەی واڵت بەڕێــوە دەبــەن لــە ســەر داڕمانێکــی
ئابووریــی بــێ هاوتــاوە ڕاوەســتاوون .ئــەم کەســانە تــا ســەر
ئێســقان گەندەڵــن .داڕمانێکــی بەرچــاوی دراوی لوبنانــی ڕووی دا.
لیــرە بەشــێکی گــەورەی بەهــای خــۆی لــە دەســت داوە.
بــەاڵم لــە کاتێکــدا نرخــی فەرمــی لیــرە ( )1500لیــرەی لوبنانییــە
بەرانبــەر بــە دۆالرێــک ،دەکرێــت لــە بــازاڕی ڕەشــدا ()4300
لیــرە بەرانبــەر بــە دۆالرێــک بکڕرێــت .دەوڵەمەنــدەکان دەتوانــن
کوشــتارگەیەکی خێـرا دروســت بکەن لــە ڕێــی خەماڵندنەکانیانەوە
بــۆ ئــەو دراوەی لــە داڕماندایــە .تەنانــەت ئــەوان دەوڵەمەندتــر
دەبــن ،لــە کاتێکــدا هەڵئاوســانی دراو ســتانداردی ژیانــی هەژارانی
وێــران کــردوە و تــەواوی پاشــەکەوتی چینــی ناوەڕاســتی بەتــاڵ
کردوەتــەوە.
تەنهــا چەنــد مشــەخۆرێکی کاپیتالیســتی زێــدە دەوڵەمەنــد
لــە ڕێــی دزی و گەندەڵییــەوە ســامانێکی زەبەالحیــان پێکــەوە
نــاوە .ئــەوان داهاتــی گشــتییان بــە تــااڵن بــردوە ،تەنهــا خۆیــان
دەوڵەمەنــد کــردوە لــە کاتێکــدا قــەرزی گشــتی هێنــدە زیــادی
کــردوە کــە ســەرئەنجام حکوومەتــی لوبنانــی لــە کۆتایــی مانگــی
مارســدا ڕای گەیانــد کــە ناتوانێــت قەرزەکانــی بداتــەوە .ئــەوان بــە
مانــای کەلیمــە واڵتەکەیــان مایەپــووچ کــردوە.
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حکوومــەت ڕوو دەکاتــە ڕێکخ ـراوی نێودەوڵەتیــی قــەرزی جیهانــی و
چەنــد جــۆرە قەرزێکــی نێودەوڵەتیــی دیکــە ،بــەاڵم بۆرژوازییــە
نێودەوڵەتییــەکان ئــارەزووی ئەوەیــان نەدەکــرد بڕێکــی پــارەی زۆر
ڕادەســتی چەنــد دزێکــی گەندەڵــی بەیــرووت بکــەن.
نــەک لەبــەر ئــەوەی لــە الیەنــە ئەخالقییەکانــی گەندەڵــی
دەترســان ،بەڵکــوو تەنهــا لەبــەر ئــەوەی دەترســان (و حەقــی
خۆیانــە برتســن) کــە ئــەو بەڕێزانــەی بەیــرووت هەمــوو پارەکــە
بخەنــە گیرفانــی خۆیــان و بکەونــە قەرزێکــی نوێــوە ،کــە نەتوانــن
بــە هیــچ شــێوەیەک ئــەم قــەرزە بدەنــەوە.
ســەرئەنجام ،کلکــی خۆیــان بــە دوای خۆیانــدا ڕاکێشــا ،بــەاڵم بــە
هــەر حــاڵ ،ئێســتا کاتێــک ڕووبــەڕووی تراژیدیایەکــی مرۆیــی
زەبــەالح دەبنــەوە ،ئــەوان ناچــار دەبــن النــی کــەم شــتێک
ببەخشــن .دووبــارە دەیڵێمــەوە ،ئەمــە لەبــەر چەنــد هۆکارێکــی
مرۆڤانــە نییــە ،بەڵکــوو لــە ترســی داڕمانــی تەواوەتیــی لوبنانــە لــە
تــەواوی ناوچەکــەدا.
بــەاڵم هاوکارییــە بیانییــەکان چارەســەری کێشــەی لوبنــان نــاکات.
تەنهــا کەڵەکەکردنــی قــەرز هیــچ شــتێک چارەســەر نــاکات .هیــچ
کام لــە کێشــە بنەڕەتییــەکان چارەســەر نەکـراون ،و دوا جــار گەلــی
لوبنــان حســابی قەرزەکــەی وەردەگرێــت.
پەتــای (کۆڤیــد ،)19 -کــە هێرشــێکی توندتــری کــردە ســەر لوبنــان
بــەراورد بــە واڵتانــی دیکــە ،نەهامەتییەکــی گشــتیی زیــاد کــردوە.
کرێــکاران دوو بژاردەیــان لــە بــەر دەســتدایە ،یــان ئەوەتــا لــە
ماڵــەوە لــە برســان مبــرن یاخــود ڕووبــەڕووی مــەرگ ببنــەوە لــە
ســەر دەســتی ئــەو ڤایرۆســە.
هەموویان دەربکەن!

تــا ئــەو ڕۆژەی لوبنــان لــە الیــەن دەســتەیەک ملیاردێری چاوبرســی
و تووتکــە ســەگە سیاســییە گەندەڵەکانیانــەوە کۆنتــڕۆڵ بکرێــت،
لــە ڕاســتیدا هیــچ شــتێک ناگۆڕێــت.
حیزبولــا ،کــە گوایــە پاڵپشــتی لــە خەڵکــی هــەژار دەکات ،لــە
دوای هەڵبژاردنەکانــی ســاڵی ()2018ەوە حکوومەتێکــی یەکێتیــی
نەتەوەیــی بەڕێــوە دەبــات ،بــەاڵم ئایــە ئــەم حیزبــە چــی کــردوە
تاکــوو یارمەتــی هــەژاران و چینــی کرێــکاران بــدات؟ چەنــد
پێڕەوێکــی توندوتیــژی گرتوەتــە بەر ،کــە دژ بــە بەرژەوەندییەکانی
دەنگدەرانێتــی.
حکوومەتــی نوێــی لوبنــان ،کــە لــە الیــەن (حەســەن دیــاب)ەوە

ڕابەرایەتــی دەکرێــت ،بــە تەواوەتــی شکســتی هێنــاوە لــە
چارەســەرکردنی ئــەو کێشــانەی ڕووبــەڕووی واڵت دەبنــەوە.
نابێــت کــەس ســەری لــەم حەقیقەتــە بســوڕمێت ،چونکــە ئــەو
حکوومەتــە هەرگیــز ئامانجــی چارەســەرکردنی کێشــەکان نەبــوە.
ئــەو حکوومەتــە لــە الیــەن حیزبولــا و بزووتنــەوەی ئەمــەل و
بزووتنــەوەی نیشــتامنیی ئــازادەوە پاڵپشــتی دەکرێــت.
هەمــان ئــەم حیــزب و سیاســەمتەدارانە بەشــداربوون لــە
حکوومەتەکــەی پێشــوودا ،کــە بــۆ زیــاد لــە دوو ســاڵ حووکمــی
واڵتــی دەکــرد .ئــەم حکوومەتــە حکوومەتێکــی گــۆڕان نییــە ،بــەاڵم
حکوومەتێکــی ئاســایییە کــە لوبنانــی گەیانــد بــەو گرێکوێرەیــەی
ئەمــڕۆ ڕووبــەڕووی بوەتــەوە.
چیــر ناتوانرێــت متامنــە بــە نیمچــە -پێــڕەوی سیاســەمتەدارەکانی
نــاو دەســەاڵت بکرێــت .دەبێــت هــەر هەموویــان البربێــن.
کۆمەاڵنــی خەڵــک بــە تەنهــا دەتوانــن متامنــە بــە هێزەکانــی
خۆیــان بکــەن.
چەند گۆڕانێکی بنەڕەتی پێویستە

ســاڵی ڕابــردوو ،واڵت بــە هــۆی خۆپیشــاندانە جەماوەرییەکانــەوە
هەژێ ـرا ،ئــەو خۆپیشــاندانانە بوونــە هــۆی یەکگرتنــی ســەرجەم
الیەنەکانــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی چەوســاوە دژ بــە حکوومــەت،
هەمــوو ســنوورێکی دابەشــبوونی ئایینــی و ڕێبــازی بەزانــد.
لــە واڵتێکــی بچووکــی شــەش ملیــۆن کەســیدا ،نزیکــەی دوو
ملیــۆن کــەس ڕژانــە ســەر شــەقامەکان و داوای ڕووخاندنــی
حکوومەتیــان دەکــرد .ئەمەیــش ئیلهامێکــی واقیعــی بــوو بــۆ
کرێــکاران و گەنجانــی سەرانســەری خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت – لــە
ڕاســتیدا ،سەرانســەری گشــت جیهــان.
تەنانــەت پەتــای ڤایرۆســی کۆرۆنــاش نەبــوە هــۆی ڕاگرتنــی
شــۆڕش .لــە ()28ی مانگــی نیســاندا دووبــارە کۆمەاڵنــی کرێــکار
لــە منایشــێکی ئاشــکرای هێــزدا دژ بــە حکوومــەت ڕژانــە ســەر
شــەقامەکانی لوبنــان.
کرێکاران و الوانی لوبنان!
کاتی ئەوە هاتوە کۆتایی بەم دۆخە نالەبارە بهێنرێت.

ئــەوەی پێویســتە ئــەم ڕیفــۆرم و ئــەو ڕیفــۆرم نییــە ،بەڵکــوو
گۆڕانێکــی بنەڕەتییــە .لــە ڕاســتیدا ،ئــەوەی پێویســتە شۆڕشــێکە.
ئێــوە دەســەاڵتێکی مەزنتــان لــە دەســتدایە .تاکــە گڵۆپێــک
داناگیرســێت ،تاکــە چەرخێــک ناســووڕێت ،تاکــە تەلەفۆنێــک

زەنــگ لــێ نــادات بــە بــێ ڕەزامەنــدی چینــی کرێــکاران.
پێویســت دەکات ئــەو هێــزە بخرێتەگــەڕ بــۆ ڕووخاندنــی ئــەو
ڕژێمــە گەنــدەڵ و نادادپــەروەر و چاوبرســییەی کــە واڵتەکەتانــی
گەیانــدوە بــەم دۆخــە ناهەمــوارەی ئیســتا.
گــوێ لــەو کەســانە مەگــرن هــەوڵ دەدەن قایلتــان بکــەن تاکــوو
لــە شــەقامەکان دوور بکەونــەوە ،کــە هــەوڵ دەدەن باوەڕیــان
پــێ بکــەن بــۆ چاوەڕێکردنــی ســەردەمێکی باشــر و هــەوڵ دەدەن
بــاوەڕ بــە هەمــان ئــەو کەســانە بکــەن کــە ژیانتانیــان وێـران کــرد و
گوایــە ئێســتا لــە بــری ئێــوە موعجیزەیــەک دەخوڵقێنــن.
ئەمــە درۆیــە ،درۆیەکــی ئاشــکرا و بــێ ئابــڕوە – هــەر وەک
هەمــوو ئــەو درۆیانــەی چەندیــن ســاڵە بۆتانــی دەکــەن.
هیــچ متامنــە بــە حکوومــەت مەکــەن ،هیــچ متامنەیــەک بــەو
حیــزب و ســەرکردانە مەکــەن کە پاڵپشــتی لــە حکوومــەت دەکەن،
جــا چ بــە شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ بێــت یاخــود نــا ڕاســتەوخۆ.
ئــەو هێزانــەی هــەوڵ دەدەن لــە ســەر بنەمــای ئاییــن و ڕێبــازەکان
جیــاوازی جیاتــان بکەنــەوە زۆر مەترســیدار و دژە -شۆڕشــگێڕن.
تاکــە هێــزی چینــی کرێــکارن لــە یەکێتییەکەیدایەتــی .نابێــت
ڕێــگا بــە هیــچ کــەس یاخــود هیــچ شــتێک بدەیــن ئــەم یەکێتییــە
بشــێوێنێت.
مەســیحییەکان و موســوڵامنان ،ســوننە و شــیعە ،ژن و پیــاو ،گەنــج و
پیــر – دەبێــت هەمــوو ســتەملێکراوان و چەوســاوەکانی نــاو
کۆمەڵــگا یــەک بگــرن دژ بــە دوژمنــی هاوبەشــیان .بــە یەکێتــی
دەمێنینــەوە ،بــە دابەشــبوومنان شکســت دەهێنیــن! بــا ئەمــە
ببێــت بــە دروشــمی تێکۆشــانی شۆڕشــی سۆسیالیســتیی لوبنانــی!
کۆمەاڵنــی خەڵــک تەنهــا دەتوانــن متامنــە بــە هێزەکانــی خۆیــان
بکــەن .هــەر ئەوەنــدە بجوڵێــن لــە پێنــاو گۆڕینــی کۆمەڵــگادا،
هیــچ هێزێکــی ســەر زەوی ناتوانێــت شکســتتان پــێ بهێنێــت!

پێیەك لە ئیسرائیل ،پێیەك لە لوبنان
سەمیر جەعجەع؛ لە كەتائیبی لوبنانییەوە بۆ
سەرۆکایەتیى هێزە لوبنانییەكان
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ســەمیر فەریــدا جەعجــەع كەســێكی مەســیحی (مارۆنــی)
لوبنانییــە ،لــە ()25ی ئۆكتۆبــەری ســاڵی ( )1952لــە دایــك
بــوە .سیاســییەكی لوبنانییــە و یەكێكــە لــە دیارتریــن ســەرکردە
بەشــداربوەکان لــە شــەڕى ناوخــۆى لوبنــان لــە ســەرەتاى دەیــەى
حەفتــاکان و هەشــتاکاىن ســەدەى ڕابــردوو .نازنــاوى (الحکیــم)ى بــە
شــێوە زاریــی لوبنــاىن بــە ســەردا بـڕاوە ،واتــا «پزیشــک» ،چونکــە
لــە بــوارى پزیشــکیدا خوێندوویــەىت ،بــەاڵم بــە هــۆى هەڵگیرســاىن
شــەڕەوە تــەواوى نەکــردوە .ژیــاىن هاوســەریی لەگــەڵ (ســرێدا
جەعجــەع) پێــک هێنــاوە و منداڵیــان نییــە .جەعجــەع ســەرۆکى
دەســتەى جێبەجێــکارى حیــزىب هێــزە لوبنانییەکانــە ،کــە یەکێکــە
لــە میلیشــیا مەســیحییەکاىن پێشــووى لوبنــان و ڕۆڵــى گرینــگ
و بــااڵى لــە شــەڕى ناوخــۆى لوبنــان گێ ـڕاوە ،بــەاڵم لــە ئێســتادا
گــۆڕاوە بــۆ حیزبێکــى سیاســی و لــە حکوومــەىت ئێســتاى لوبنانــدا
بەشــدارە.
ســەمیر جەعجــەع بــە تۆمــەىت دەرکــردىن فەرمــاىن تیرۆرى سیاســی و
لەســێدارەدان تۆمەتبــار کـراوە ،کــە بــە هۆیــەوە ســەرۆک وەزیـراىن
پێشــووترى لوبنــان (ڕەشــید کەڕامــى) لــە ســاڵى ()1987دا بــوە
قوربــاىن ،جگــە لــە ئەنجامــداىن هەوڵێکــى شکســتخواردوو بــۆ
تیرۆرکــردىن وەزیــرى بەرگــرى (میشــێل ئەملــوڕ) لــە ســاڵى ()1991
دا .ماوەیــەک سـزا دراوە و لــە زینــداىن تاکەکەســیدا هێڵراوەتــەوە
لــە ژێــر زەمینێکــى باڵەخانــەى وەزارەىت بەرگریــى لوبنــان بــۆ
مــاوەى ( )11ســاڵ زینــداىن ک ـراوە ،پاشــان ئازادیــان کــردوە.
لــە دواى شــۆڕىش (االرز)ى لوبنــان و کشــانەوەى هێــزەکاىن
ســووریا لــە لوبنــان ،پەرلەمــاىن تــازە هەڵبژێــرراوى لوبنــان دەنگــی
لــە ســەر لێبــووردىن ســەمیر جەعجــەع دا ،ئــەوە بــوو دووبــارە
گەڕایــەوە ســەر شــانۆى سیاســیی لوبنــان و ڕۆڵــى بەرچــاوى لــە
ژیــاىن سیاســیی لوبنانــدا بینیــوە.
سەرەتاى ژیانى جەعجەع

ســەمیر جەعجــەع لــە ناوچــەى (عیــن الرمانــە) لــە خێــزاىن
«مەســیحى مــارۆىن) لــە دایــک بــوە ،کــە یەکێکــە لــە گەڕەکــەکاىن
بەیــرووت .لــە ســەردەمى هەرزەکارییــدا چــوە پــاڵ باڵــى
خوێنــدکاراىن حیــزىب کەتائیبــى لوبنــاىن لــە زانکــۆى ئەمریکــى
لــە بەیــرووت دەســتى بــە خوێنــدىن پزیشــکى کــردوە ،بــەاڵم بــە
هــۆى هەڵگیرســاىن شــەڕى ناوخــۆى لوبنــان لــە ســاڵى ()1975دا
وازى لــە خوێنــدن هێنــاوە و چوەتــە زانکــۆى (قەدیــس یوســف)

لــە ناوچــەى مەســیحییەکان لــە بەیــرووت ،بــەاڵم لــە ســاڵى
()1976دا دووبــارە وازى لــە خوێندنەکــەى هێنــاوە بــۆ ئــەوەى
بەشــدارى شــەڕ بــکات لــە دژى هێــز و الیەنــە فەلەســتینییەکان و
جوواڵنــەوەى نیشــتیامىن لوبنــان.
کار و کردەوەکانى لە کاتى شەڕى ناوخۆى لوبنان

لــە پــاش هاتنە ناوەوەى ســوپاى ســووریا بۆ لوبنان و دەســتپێکردىن
شــەڕى (تــل الزعــر) لــە الیــەن میلیشــیا مەســیحییەکانەوە،
جەعجــەع گەڕایــەوە بــۆ خوێنــدىن زانکــۆ ،بــەاڵم چەنــد مانگێــک
لــە پێــش دەرچــووىن وازى لــە خوێنــدن هێنایــەوە و چــوە بــەرەکاىن
شــەڕ .ســەرۆک بەشــیر جومەییــل داواى لــێ کــرد بچێتــە پــاڵ هێزە
لوبنانییــەکان ،کــە لــەو ســەردەمەدا پێکهێرنابــوو .لــەو شــەڕانەدا
جەعجــەع بــە ســەختى برینــدار بــوو ،بە مەبەســتى چارەســەرکردن
نێــردرا بــۆ فەڕەنســا .پــاش گەڕانــەوەى ســەرکردایەىت ئــەو گروپــەى
کــرد ،کــە بەشــیر جومەییــل نــاردى بــۆ (ئەهــدن) بــۆ شــەڕکردن
لــە دژى هێــزەکاىن پەرلەمانتــار (تــۆىن فەرنجیــە) ،کــە ســەرکردەى
میلیشــیاکاىن مــەرەدە بــوو ،ئــەوەش لــە چوارچێــوەى پالنــەکاىن بــۆ
یەکخســتنى هێــزە مەســیحییەکاىن لوبنــان .لــە پــاش گەشــەکردىن
پێگــە و دەســەاڵتەکاىن و ڕەخنەگرتنى لە ســەرکردە مەســیحییەکان،
کــە بــە ســەرکردە کالســیکییەکان نــاوزەدى دەکــردن ،لــە کەتائیبــى
لوبنــاىن دەرکـرا ،بــەاڵم لــە ســاڵى ()1985دا بــە هــاوکارى (کەریــم
بەقــرادۆىن) و (ئێــى حەبیقــە) شۆڕشــێکى لــە دژى ســەرۆکى
میلیشــیا مەســیحییەکان (فوئــاد ئەبــو نــازر) ئەنجــام دا و ئێــى
حەبیقــە کرایــە فەرمانــدەى گشــتى میلیشــیاى هێــزە لوبنانییــەکان،
بــەاڵم لــە ســاڵى ()1986دا لــە ســەر کار البـرا و لــە پــاش واژۆکــردىن
ڕێککەوتننامــەى ســێقۆڵى لــە الیــەن حەبیقــەوە« ،نەبــی بــەڕى»
ســەرۆکى بزووتنــەوەى ئەمــەل و «وەلیــد جونبــواڵت» ســەرۆکى
حیــزىب پێشــکەوتنخوازى سۆسیالیســتى بــە سەرپەرشــتى ســووریا
ڕابەرایــەىت هێــزە لوبنانییەکانیــان گرتــە دەســت .جەعجــەع
بــە ڕابەرایــەىت عیــاد (میشــێل عــۆن) ،ســەرکردایەىت شــەڕێکى
بەهێــزى کــرد لــە دژى ســوپاى لوبنــان .لــە دواى ڕێککەوتننامــەى
(تائیــف) ،بــە پێویســت زان ـرا هێــزەکاىن لوبنــان وەکــوو هەمــوو
میلیشــیا بــە شــەڕ هاتــوەکاىن تــر ببنــە حیــزىب سیاســی .ســەمیر
جەعجــەع بــە یەکێــک لــە دیارتریــن ســەرکردەکاىن هاوپەیامنێتــى
()14ى ئــادار دادەنرێــت لەگــەڵ هــەر یەکــە لــە وەلیــد جونبــواڵت
و (ســەعد حەریــرى) کــوڕى ڕەفیــق حەریــرى ســەرۆکى پێشــووترى

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات
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حکوومــەىت لوبنــان.
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میشێل عۆن؛ بووکەڵەیەک لە سەرۆکایەتیى لوبنان
بە خواستى حیزبولاڵ و سووریا ئاڕاستە دەکرێت

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

میشــێل عــۆن ،ســەرۆک کۆمــارى ئێســتاى لوبنــان ،لــە ()18ى شــوباىت
ســاڵى ()1935دا لــە دایــک بــوە ،ژەنــەڕاڵ و سیاســییەکى لوبنانییــە و
دامەزرێنــەرو ســەرۆکى پێشــووى «ڕەوىت نیشــتامىن ئازاد»ە لــە لوبنان.
لــە ســاڵى ( )1984تاکــوو ( )1989کراوەتــە فەرمانــدەى ســوپاى لوبنان
و بــە ســەرۆکى حکوومــەىت ســەربازیی لوبنان دەستنیشــان کـراوە ،کە
لــە ()22ى ئەیلــووىل ســاڵى ( )1988دامەزرێـرا .پاشــان بوەتە ئەندامى
ئەنجوومــەىن نوێنــەراىن لوبنــان (پەڕلەمــان) و لــە ()1ى ئایــارى ســاڵى
( )2005تاکــو ()31ى ئۆکتۆبــەرى ســاڵى ( )2016وەک پەرلەمانتــار
ماوەتــەوە و هــەر لــەو بــەروارەوە بــە ســەرۆک کۆمــارى نوێــى لوبنــان
هەڵبژێــرراوە ،لــە پــاش قەیرانێکــى ســەرۆکایەتیى درێژخایــەن ،کــە
ســاڵ و نیوێکــى خایانــد.
ســەرەتاى چوونــە نــاو ڕایەڵــەى ســەربازى کاتێــک بــوو ،کــە عــۆن
وەکــوو خوێندکارێکــى خــوىل ئەفســەران لــە ســاڵى ()1955دا وەک
خۆبەخــش بەشــدارى کــرد و پلــەى بــەرز کرایــەوە تاکــوو گەیشــتە
پلــەى (عەمیــد) ئینجــا لــە ()23ى حوزەیــراىن ســاڵى ()1984
وەکــوو فەرمانــدەى گشــتى ســوپاى لوبنــان دامەزرێــرا ،بــەاڵم
پێــش ئــەوەى بکرێتــە ســەرۆکى ســوپا چەنــد پلــە و پۆســتێکى
ســەربازى تــرى بڕیــوە ،بــە تایبــەىت دامەزرانــدىن وەک ســەرۆکى
ئــەرکاىن هێــزەکاىن ســوپاى لوبنــان لــە ()14ى ئــاىب ( )1982بــۆ
پارێزگاریکــردن لــە ئارامــى و ئاســاییىش بەیــرووىت پایتەخــت .لــە
کاىت خزمــەىت ســەربازى دوورودرێــژی ،میشــێل عــۆن لــە نــاوەوە
و دەرەوەى لوبنــان چەندیــن خــوىل ســەربازى لــە فەڕەنســا و
ئەمریــکا تــەواو کــردوە و چەندیــن مەدالیــا و ڕێزلێنــاىن پــێ
بەخــراوە.
قۆناغى حکوومەتى سەربازیى

لــە کۆتایــى ســااڵىن شــەڕی ناوخــۆ لــە الیــەن ســەرۆکى پێشــووترى
لوبنــان (ئەمیــن ئەلجومەییــل)وە ڕاســپێررا بــۆ ســەرۆکایەتیکردىن
ئەنجوومــەىن وەزی ـران و پێکهێنــاىن حکوومەتێکــى ســەربازیى لــە
پــاش شکســتهێنان لــە هەڵبــژاردىن ســەرۆکێکى نــوێ لــە شــوێنى
ئەلجومەییــل .لــە دواى پێکهێنــاىن ئــەو حکوومەتــە ســەربازییە،
ســەرۆک ئەلجومەییــل دەســەاڵتەکاىن ڕادەســتى کــرد بــۆ
ڕووبەڕووبوونــەوەى حکوومــەىت مــەدەىن لوبنــان بــە ســەرۆکایەىت
(ســەلیم ئەلحــوس) ،لــە ئەنجامــدا وەزیــرە موســوڵامنەکاىن
حکوومــەت دەســتییان لــە کار کێشــایەوە و بــەو شــێوەیە لــە
لوبنــان دوو حکوومــەت هەبــوو.
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لــە پــاڵ دانــاىن بــە ســەرۆکى حکوومــەىت ســەربازى ،کرایــە وەزیــرى
بەرگــرى نیشــتیامىن و وەزیــرى ڕاگەیانــدن لەگەڵیشــیدا پارێزگاریــى
لــە پلــە ســەربازییەکەى لــە ســوپادا کــرد .لــە ()4ى ئۆکتۆبــەرى
ســاڵى ( )1988ڕاســپێررا بــۆ پۆســتى وەزارەىت دەرەوە و کۆچبــەران و
وەزیــرى پــەروەردەى نیشــتامىن و وەزیــرى ناوخــۆ بــە وەکالــەت
تــا ئــەو ماوەیــەى وەزیــرى ناوخــۆ لــە پۆســتەکەى دوور دەبێــت.
ڕێککەوتننامەى تائیف و دەرهاویشتەکانى

لــە ئــاىب ســاڵى ()1989دا لوبنانییــەکان بــە نێوەندگیــرى ســعوودیە
لــە تائیــف گەیشــتنە ڕێککەوتــن ،کــە بــوە ســەرەتاى کۆتاییهاتنــى
شــەڕى ناوخــۆى لوبنــان ،بــەاڵم پێودانگــى دەرەکــى ڕێککەوتنەکــە
ڕەتکرایــەوە ،لەبــەر ئــەوەى کــە جەختــى دەکــردەوە لــە ســەر
بــاو کردنــەوەى ســوپاى ســووریا لــە نــاو خاکــى لوبنــان و هیــچ
میکانیزمێــک بــۆ کشــانەوەى دیــارى نەکردبــوو .لــە دواى چەنــد
شــەڕ و پێکدادانێکــى قــورس عــۆن لــە ()13ى ئۆکتۆبــەرى ســاڵى
( )1990لــە ڕێــگاى پرۆســەیەکى لوبنــاىن – ســوورى هاوبەشــەوە
لــە کۆشــکى ســەرۆکایەىت باعەبــدا دوور خرایــەوە و پەنــاى بــرد
بــۆ باڵیۆزخانــەى فەڕەنســا لــە بەیــرووت ،کــە ماوەیــەى لــەوێ
مایــەوە تاکــوو لــە ()28ى ئــاىب ()1991دا ڕێــگاى پــێ درا بــڕوات
بــۆ تاراوگــە لــە فەڕەنســا.

گەڕانەوەى عۆن لە تاراوگە و چوونە ناو پەرلەمانى
لوبنانەوە

لــە ()7ى ئایــارى ســاڵى ()2005دا ،میشــال عــۆن لــە دواى
مانــەوەى بــۆ مــاوەى ( )15ســاڵ لــە فەڕەنســاوە گەڕایــەوە بــۆ
لوبنــان و لــە فڕۆکەخانــە ژمارەیەکــى زۆر لــە دۆســت و الیەنگـراىن
پێشــوازییان لــێ کــرد .پاشــان بەشــدارى لــە هەڵبــژاردىن پەڕلەمانیی
حوزەی ـراىن ســاڵى ()2005دا کــرد بــە ســەرۆکایەىت فراکســیۆنێکى
پەرلەمانــی چــوە نــاو ئەنجوومــەىن نوێنــەراىن لوبنــان ،کــە لــە ()21
پەرلەمانتــار پێــک هــات و دوەم گەورەتریــن فراکســیۆىن پەرلەمــان
بــوو .لــە ()6ى شــوباىت ســاڵى ()2006دا عــۆن لــە کڵێســاى مــار
میخایــل یاداشــتى لێکتێگەیشــتنى لەگــەڵ حیزبولــاى لوبنــان
واژۆ کــرد .بەشــدارى لــە کۆنگــرەى دەوحــە کــرد ،کــە لــە ()21
ى ئایــارى ســاڵى ( )2008واژۆکــردىن ڕێککەوتننامــەى (دۆحــە)
ى لێکەوتــەوە و لــە دواى ڕێککەوتنــى دۆحــە بڕیــار لــە ســەر
پێکهێنــاىن حکوومەتێکــى نیشــتامىن درا ،کــە نوێنەرایــەىت هەمــوو
هێــز و پێکهاتــەکاىن لوبنــان بــکات و فراکســیۆنە پەرلەمانییەکــەى
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میشــال عــۆن ( )5وەزیــرى لــەو حکوومەتــەدا بەرکــەوت .لــە دواى
کشــانەوەى هێــزەکاىن ســووریا لــە خاکــى لوبنــان ،عــۆن پێوەندیــى
دراوســێیەتی بــاىش لەگــەڵ ســووریا دروســت کــرد ،بــەو شــێوەیەش
ئــەو بەڵێنانــەى جێبەجــێ کــرد ،کــە لــە کاىت وەرگرتنــى پۆســتى
ســەرۆکى حکوومــەىت ســەربازیى بــە خەڵکــى لوبنــاىن دابــوو.
ئــەوێ ڕۆژێ داوای کــرد هێــزەکاىن ســووریا لــە لوبنــان بکشــێتەوە
بــۆ ئــەوەى باشــرین پێوەنــدى لــە نێوانیانــدا بێتــە کایــەوە .لــە
دواى دوژمنایەتیکردنــی ڕژێمــى ســەرۆکى پێشــووى ســووریا حافــز
ئەســەد ،عــۆن ســەرداىن ســووریاى کــرد و لەگــەڵ ســەرۆک بەشــار
ئەســەدا کــۆ بــوەوە ،پاشــان لــە هەڵبژاردنــەکاىن ســاڵى ()2009
دا تــواىن ژمــارەى پەڕلەمانتــاراىن ســەر بــە فراکســیۆىن گــۆڕان و
چاکســازى بــۆ ( )27نوێنــەر زیــاد بــکات.
سەرۆکایەتى کۆمارى لوبنان

لــە دواى تێپەڕبــووىن لوبنــان بــە نــاو قەیرانێکــى ســەرۆکایەىت ،کــە
ســاڵ و نیوێکــى خایانــدا ،دوا جــار میشــێل عــۆن بــە دەنگــداىن
ئەنجوومــەىن نوێنــەراىن لوبنــان لــە ( )31ترشینــى یەکەمــى ســاڵى
( )2016بــە ســەرۆک لوبنــان هەڵبژێــررا و ( )83دەنگــى بە دەســت
هێنــا و هەڵبــژاردىن بــە پێــى ڕێککەوتنــى نێــوان هێزە سیاســییەکاىن
لوبنــان بــە ئەنجــام گەیشــت .ئــەوەى گرینگــە لــە پشــتگیریکردىن
حەریــرى لــە میشــێل عــۆن بارودۆخــى حیزبولاڵیــە لــە لوبنــان ،بــە
دیاریکراویــش دۆخــى پڕچەککــردن و بــاو بوونــەوەى ســەربازیى
لــە لوبنــان ،چونکــە عــۆن بەرگریکارێکــى سەرســەختى ئــەو
چەکــە ناشــەرعیەیە ،بۆیــە گەیشــتنى بــە کــورىس ســەرۆکایەىت لــە
مــاوەى مانــەوەى لــەو پۆســتەدا ئــەم دۆســیەیە بــە داخـراوى لــە ژێــر
دەســەاڵت و هەژموونــی حیزبولــادا دەهێڵێتــەوە ،کــە زۆربــەى
خاکــى لوبنــان دەگرێتــەوە ،دەســەاڵىت ســوپاى پاســداراىن ئێــران
لــە نــاو لوبنــان بەهێزتــر دەکات بــۆ ئــەوەى پڕۆژەکــەى ئێـران لــە
عێ ـراق و ســووریا و لوبنــان تــەواو بکرێــت.
لــە ســەر ئاســتى ناوخــۆ کۆمەڵێکــى زۆر خــاڵ و وێســتگەى بــاش
هەیــە ،کــە وایــان کــردوە میشــێل عــۆن لــە الى جەماوەر کەســێکى
پەســەندکراو نەبێــت ،بەڵکــوو لــە الى گــەىل لوبنــان یــان النــی کەم
چیــن و توێژێکــى بەرچــاو جێگــەى ڕێــز و ستاییشــکردن نییــە،
ئــەوەش بــە هــۆى گۆڕینــى هەڵوێســتە سیاســییەکاىن پێشــووى و
گواســتنەوەى ســەنگەر لــە الیەکــەوە بــۆ الیەکــى تــر بــە گوێــرەى
گونجــان و بەرژەوەندییــەکاىن و خەونــە دەســەاڵتخوازییەکە،

یاخــود بــە هــۆى ســووربووىن دەســتى بــە خوێنــى ڕۆڵــەکاىن گــەىل
لوبنــان ئــەو کاتــەى کــە فەرمانــدەى ســوپاى لوبنــان و ســەرۆکى
حکوومــەىت ســەربازى لوبنــان بــوو بــە هــۆى ســەرهەڵداىن قەیـراىن
کــورىس ســەرۆکایەىت لوبنــان ،کــە ماوەیەکــى زۆرى خایانــد.
بــەاڵم ســەبارەت بــە مێــژوو دۆســیەى ڕەىش میشــێل عــۆن،
لێــرەدا دەکرێــت بــە شــێوەیەکى گشــتى لــەم چەنــد وێســتگەیەى
خــوارەوەدا ئامــاژەى پــێ بکەیــن:
 میشــێل عــۆن یەکــەم ئەفســەرى ســوپاى لوبنانــە ،کــە لــە کاىتداگیرکــردىن بەیــرووىت پایتەخــت تەوقــەى لەگــەڵ ئەفســەراىن
ســوپاى ئیرسائیــل کــرد ،لــەو ســاتەوەختەدا عــۆن شــانازیى بــە
هەڵوێســتى خۆیــەوە دەکــرد و لــە بــەردەم زوومــى کامێراکانــدا
پــێ دەکــەىن.
 عــۆن لــە کاىت وەرگرتنــى پۆســتى ســەرۆکى حکوومــەىت لوبنــانبــە وەکالــەت فەرمــاىن بۆردومانکــردىن هاواڵتییــاىن مەدەنــی
دەرکــردوە ،کــە لــە ئەنجــام دا ســەری کێشــاوەتە کــوژران و
بریندارکــردىن ســەدان هاواڵتیــی لوبنــاىن.
 میشــێل عــۆن کەســێکى تائیفــى پلــە یەکــە ،ئەمەیــش لــەڕێــگاى لێدوانــەکاىن و جموجووڵەکانیــدا لــە دواى ســاڵى ()2005
وە دەرکەوتــوە ،چونکــە هەڵوێســتەکاىن لــە ڕوانگەیەکــى
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نیشــتامنییەوە نەهاتــوە ،بەڵکــوو ئاماژەیــە بــۆ پارێزگاریکــردن
لــە پێگــەى سیاســیی تائیفــەى مــارۆىن مەســیحى ،تەنانــەت
نزیــک بوونــەوەىش لــە حیزبولــا لــە ڕابــردوو ئێســتاش لــە پێنــاو
مســۆگەرکردىن کــورىس ســەرۆکایەتیدا بــوە.
_ میشــێل عــۆن کەســێکى مەزاجییــە و زوو زوو هەڵوێســتە
سیاســییەکاىن دەگۆڕێــت ،دەکرێــت لــەم ڕووەوە بگەڕێینــەوە بــۆ
لێدوانــەکاىن لــە ســەرەتاى دەســتپێکردىن قەی ـراىن ســەرۆکایەىت بــۆ
دڵنیابــوون لــە بــێ هەڵوێســتى لــە پێنــاو خزمەتکــردىن خواســتەکاىن
بــۆ وەرگرتنــى کــورىس ســەرۆکایەىت.
 میشــێل عــۆن بــە تــەواوەىت ســەر بــە ئێـران و ســوپاى پاســدارانو حیزبولــا و ســەرکردایەىت ســووریایە ،بــەم هۆیەشــەوە ئەگــەر
ئــەو دەوڵــەت و دامودەزگایانــە ڕەزامەنــدى لــە ســەر نــەدەن
بڕیــارەکاىن دەرنــاکات و ســەرناگرێت ،ئەمەیــش لوبنــاىن خســتۆتە
گێــژاوى هەژمــووىن ڕاســتەقینەى ئێرانــەوە.
 میشــێل عــۆن کەســێکە ئالــوودەى دەســەاڵتە ،پێشــریش لــەپێنــاو بەرژەوەندیــى خۆیــدا بەیــرووت و کۆشــکى کۆمــارى وێـران
کــرد بــۆ ئــەوەى خــۆى لــە ســەر کــورىس ســەرۆکایەىت دابنیشــێت.
 میشــێل عــۆن لــە ڕێــگاى ئەزموونــە سیاســییەکەیەوە ئــەوەىســەملاندوە پشــتگیرى ئــەو گروپــە دەکات ،کــە لــە ڕووى سیاســی و
بنەماڵەییــەوە لێــوەى نزیکــن ،بــە تایبــەىت لــە حیزبییــەکان و
پیــاواىن خاوەنــکار .ئــەم بابەتــە پــەىل کێشــاوە بــۆ نــاو جمگــەکاىن
دەســەاڵت لــە ڕووى دامەزرانــدن لــە وەزارەت و دامــودەزگا
حکوومییــەکان ،هەروەهــا عــۆن بەوەیــش نــارساوە کــە زاوا و
کەســە نزیکــەکاىن کــردوە بــە وەزیــر و بەرپــرس.
 ســەرۆک میشــێل عــۆن ڕازى نییــە ددان بنێــت بــە هەبــووىنســەدان ســەربازیى لوبنــاىن و زیندانیــاىن مــەدەىن لــە نــاو ســووریا،
ئەمــە ســەرەڕاى ئــەوەى کــە بەشــێکى زۆریــان لــە دواى هەاڵتنــى
و لــە کاىت داگیرکــردىن کۆشــکى ســەرۆکایەىت لــە الیــەن هێــزەکاىن
ســووریاوە دەســتگیر ک ـراوون.
 میشــێل عــۆن کەســێکى لــە ڕووى ســایکۆلۆژییەوە ناهاوســەنگە و لــەڕابــردوودا چارەســەرى دەرووىن بــۆ ک ـراوە و بــە ڕاســتى خراوەتــە
نەخۆشــخانەى چارەســازیى دەروونىیــەوە.
 عــۆن کۆمەڵێــک نەخــۆىش تــرى هەیــە و ڕۆژانــە بڕێــک حــەپ وچارەســەر دەخــوات ،کــە بــێ گومــان کاریگــەرى دەبێــت لــە ســەر
بڕیــارداىن ڕاســتەقینە لــە بەرژەوەندیــى واڵتەکەیــدا.
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 ئێســتا تەمــەىن میشــێل عــۆن ( )82ســاڵە ،بــەاڵم چــۆن کەســێکلــەم تەمەنــەدا بەرپرســیار دەبێــت لــە خــاک و هاواڵتییــاىن واڵتێکى
وەکــوو لوبنــان ،کــە بــەردەوام لــە قەی ـران و کێشــەى سیاســی و
کۆمەاڵیــەىت و ئابــوورى گــەورەدا دەژى؟.
 میشــێل عــۆن کەســێکى دژ بــە ئــازادى میدیــا و ئــازادىڕادەربڕینــە .کۆمەڵێــک منوونــەى زۆرمــان بینــی ســەبارەت بــە
شــێوازى مامەڵەکــردىن لەگــەڵ کەناڵــەکاىن ڕاگەیانــدن لــە ڕێــگاى
بەکارهێنــاىن دەســتەواژەى ســووک و نەگونجــاو ،هەروەهــا ڕازی
نەبــووىن بــە قســەکردن بــۆ کەناڵــەکاىن ئۆپۆزســیۆن ئەگــەر بــە
ئاســتێکى کەمیــش بێــت.
 میشــێل عــۆن لە دژى شــۆڕىش (ئورز) و شــەهیداىن شۆڕشــەکەیە،کەواتــا چــۆن گــەىل لوبنــان یــان النــی کــەم نیــوەى ئــەو گەلــە
بــاوەڕ و متامنــە بــە کەســێکى بــەم شــێوەیە دەکات؟.
 لــە دواى ڕووداىن تەقینــەوە بەهێزەکــەى بەنــدەرى بەیــرووت،لێــدوان و هەڵوێســتەکاىن میشــێل عــۆن الوازییــان پێــوە دیــار
بــوو ،بــە تایبــەىت لــەو ڕوەوە کــە میدیــا جیهانییــەکان ئاماژەیــان
بــە هەبــووىن کــۆگاى چــەک و تەقەمــەىن حیزبولــاى لوبنــان لــەو
بەنــدەرەدا کــرد ،هــەر چەنــدە حەســەن نەرسولــا ئەمینــدارى
گشــتى حیزبولــا بــە تونــدى ئــەو تۆمەتانــەى ڕەت کــردەوە و
ڕای گەیانــد ،کــە حیزبولــا هیــچ پێوەندییەکــى بــە تەقینەوەکــەوە
نییــە و زانیــارى لــە ســەر بەنــدەرى حەیفــاى ئیرسائیــل زیاتــرە لــە
زانیارییــەکاىن لــە ســەر بەنــدەرى بەیــرووت.
بــە کــورىت ئەمەیــە دۆســییەى وێســتگەکاىن ســەرۆکى ئێســتاى
لوبنــان (میشــێل عــۆن) لــە ڕابــردوودا ،زۆر شــتى تریــش هەیــە
کــە لێــرەدا ئاماژەیــان پــێ نەکـراوە .بــە هــۆى ئــەو هەمــوو خــاڵ و
وێســتگە نەرێنیانــەى ژیــاىن سیاســی و ڕابــردووى میشــێل عــۆن ،لــە
ئێســتادا لوبنــان لــە ســەردەمى بووکەڵــەى ســەرۆکایەتیدا دەژى،
کــە لــە الیــەن دەســتە ڕاســتى ئێــران «حیزبولــاى لوبنــان»وە
دەجووڵێرنێــت.
سەرچاوەکان:

https://www.rosaelyoussef.com
https://www.marefa.org
https://ar.wikipedia.org/wiki
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دواجــار هێــز و الیەنــە ســوننەکاىن لوبنــان ڕایــان گەیانــد ،کــە
پێکهاتــوون لــە ســەر دەستنیشــانکردىن (مســتەفا ئەدیــب) ،باڵیۆزى
لوبنــان لــە ئەڵامنیــا بــۆ پۆســتى ســەرۆکى داهاتــووى حکوومــەىت
لوبنــان لــە پــاش دەستلەکارکێشــانەوەى ســەرۆک وەزیـراىن پێشــوو
(حەســان دیــاب) لــە ()10ى ئــاىب ( )2020بــە هــۆى کاریگەریــى
تەقینەوەکــەى بەنــدەرى بەیــرووت لــە ســەرەتاى مانگــى ئــاىب
( .)2020ئەدیــب لــە الیــەن ڕەوىت (املســتقبل) بــە ســەرۆکایەىت
ســەعد حەریــری و هــەر دوو هێــزى شــیعى (حیزبولــا) بــە
ســەرۆکایەىت حەســەن نەرسولــا و بزووتنــەوەى (ئەمــەل) بــە
ســەرۆکایەىت نــەىب بــڕى پشــتیواىن لــێ دەکرێــت ،ســەرەڕاى ڕەوىت
نیشــتیامىن سۆسیالیســتى ئــازاد بــە ســەرۆکایەىت ســەرۆک کۆمــار
(میشــێل عــۆن).
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ســەرۆک کۆمــارى لوبنــان (میشــێل عــۆن) داواى ئەنجــام داىن
چەنــد ڕاوێژپێکردنێکــى پەرلەمــاىن کــرد ،کــە لەبــەر ڕۆشــنایى ئــەو
گفتوگــۆ و ڕاوێژکردنانــەدا ،دواجــار ئــەو کەســایەتییە ســوننەیە
دەستنیشــانکرا لــە ڕێــگاى بــە دەســتهێناىن زۆرتریــن دەنگــەکان
لــە پەرلەمــاىن لوبنــان بــۆ پێکهێنــاىن کابینــەى نوێــى حکوومــەىت
لوبنــان .ســەرۆک حکوومەتــەکاىن پێشــووترى لوبنــان لــە نێویانــدا
ســەعد حەریــرى و فوئــاد ســەنیورە لــە میــاىن کۆبوونەوەیەکیانــدا
تــەواو پێکهاتــن لــە ســەر دەستنیشــانکردىن مســتەفا ئەدیــب و
هیوایــان خواســت کــە حکوومەتەکــەى لــە نزیکرتیــن دەرفەتــدا
پێــک بهێنێــت .بــەاڵم ئەســتێرەی ئــەم فریادڕەســە چاوەڕوانکـراوە
زۆر بــە خێرایــی کوژایــەوە و ناچــار بــوو دەســت لــە کار
بکێشــێتەوە و جارێکــی دیکــە لوبنــان ڕووبــەڕووی قەیرانێکــی
درێژخایەنــی دیکــە بکاتــەوە.
باڵیــۆز (مســتەفا ئەدیــب)
ى تەمــەن ( )48ســاڵ،
خــاوەىن بڕوانامــەى دکتۆرایــە
لــە زانســتە سیاســییەکان
و مامۆســتاى زانکۆیــە.
لــە ســاڵى ()2013دا وەک
باڵیــۆزى لوبنــان لــە ئەڵامنیــا
دامەزرێــرا و کەســێکى
زۆر نزیکــە لــە (نەجیــب
میقــاىت) ســەرۆک وەزیــراىن
پێشــووترى لوبنــان.

سەرچاوەکان:

سەرچاوە :فرانس 24
سایتى (النهار)

(فوكس) مجلة فصلية تهتم بقضايا و ملفات دولية خاصة
السنة الخامسة – العدد ( )11أیلول 2020
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