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پاڵنەر و ئامانجەکانى خۆپیشانەکانى لوبنان 
لــە پشــت هەمــوو  پاڵنەرێکــى ڕەوا  ئاشــکرایە چەنــد 

ــێوەیەکى  ــە ش ــە ب ــتاون، ک ــاندەرانەوە وەس ــەو خۆپیش ئ

هاوکاتــە  کــە  شــەقامەکان،  ســەر  ڕژانــە  خۆڕســکانە 

ــەژارى و  ــکارى و ه ــژەکاىن بێ ــەوەى ڕێ ــەڵ بەرزبوون لەگ

بەرزبوونــەوەى ڕێــژەى کورتهێنــاىن بودجــە و وەســتاىن 

گەشەســەندىن ئابــوورى، ســەرەڕاى ئــەوەى کــە دامــودەزگا 

دارایییــە نێودەوڵەتییــەکان لــە هەمــوو ئاســتەکاندا بــە 

ــەن.  ــان دەک ــى لوبن ــاى دۆخ ــى تەماش ــێوەیەکى نەرێن ش

ــان  ــژى گەنج ــەىت توێ ــە تایب ــاندەران، ب ــەى خۆپیش زۆرین

ئەوەیــان دووپــات کــردەوە، کــە هیــچ داهاتوویەکیــان 

ــۆ دەرەوەى  ــت ب ــدا نایانەوێ ــە کاتێک ــە، ل ــان نیی ــە لوبن ل

ــتگۆیى و  ــەرەڕاى ڕاس ــەاڵم س ــەن، ب ــۆچ بک ــان ک واڵتەکەی

دەربڕینــى ئــەم هەڵوێســتانە دەبینیــن هەمــوو کێشــە 

ئابوورییــەکاىن لوبنــان بــۆ خــۆى »ئەنجامــە« نــەوەک 

و  سیاســی  قەیــراىن  ئــەو  کــۆى  هــۆى  بــە  »هــۆکار« 

ــوە. ــرۆدە ب ــە دەســتیانەوە گی ــان ب ــە لوبن ــەوە، ک ئەمنییان

ــزە  ــییەکان و هێ ــە سیاس ــتى حیزب ــەى هەڵوێس ــەو کەس ئ

خۆپیشــاندانەکاندا،  کاىت  لــە  بخوێنێتــەوە  لوبنانییــەکان 

بــۆی دەردەکەوێــت کــە بــارى ئابووریــى شکســتخواردووى 

ــە  ــەر ئەوەی ــۆىش، لەب ــەوەک نەخ ــە ن ــان بەرئەنجام لوبن

کــە زۆرێــک هیوایەکیــان لــە ســەر ســەرکەوتنى ئــەو 

ــان  ــەىت لوبن ــە حکووم ــوە، ک ــخەرییە هەڵنەچنی دەستپێش

ــاوە  ــراىن دەستلەکارکێش ــەرۆک وەزی ــەرۆکایەتیى س ــە س ب

ســەعد حەریــرى پێشــکەىش کــرد. ئایــا کارى لــە پێشــینەى 

لوبنانییــەکان لــە هەمبــەر ئــەم هەلومەرجــە مێژووییــەدا 

و  لوبنــان  ڕزگارکــردىن  لەپێشــینە  کارى  ئایــا  چییــە؟ 

چارەســەرکردىن دەردە ڕاســتەقینەکەیە یــان ڕزگارکــردىن 

ــکێن  ــکارى ئازارش ــک ڕێ ــەى هەندێ ــە ڕێگ ــە ل حکوومەت

و ســەپاندىن ڕێــژەى %35ى بــاج بــە ســەر بانکەکانــدا، 

یەخســیرى  بوەتــە  لوبنــان  ئەمەیشــدا  لەگــەڵ  بــەاڵم 

ئەجێندایەکــى  الیــەن  لــە  لەخشــتەبردن  شــێرپەنجەى 

»نەخشــەڕێگەیەک«  ئایــا  گوماناوییــەوە؟  هەرێمیــی 

هەیــە بــۆ دەربازکــردىن لوبنــان لــەو تونێڵــە تاریــک و 

ــا  ــوە و ت ــى کەوت ــردوو تێی ــااڵىن ڕاب ــە س ــژەى ل دوورودرێ

ئێســتایش بەردەوامــە؟ 

ــان  ــەىل لوبن ــە گ ــە، ک ــان لەوەی ــاژەکان ڕووی ــوو ئام هەم

ــۆن«ى  ــال ع ــە »میش ــە دەدات، ک ــەو ڕێککەوتن ــى ئ باج

حەریــرى«  »ســەعد  و  کۆمــار  ســەرۆکایەتیى  بــەرەو 

ســەرەڕاى  بــرد،  حکوومــەت  ســەرۆکایەتیى  بــەرەو 

ــن  ــەوەى زۆرتری ــۆ کۆکردن ــران ب ــداىن ســەرۆک وەزی هەوڵ

ــە  ــدا، ک ــەى حکوومەتەکەی ــاو کابین ــە ن ــیاىس ل ــزىب س حی

ــە  ــرەکان ل ــا و الیەنگ ــەرکەوتنى حیزبول ــى س ــە ئەنجام ل

دواهەمیــن هەڵبــژاردىن پەرلەمانــی لوبنانــدا دروســت 

خۆپیشاندان و ناڕەزایییە جەماوەرییەکانى لوبنان لە 17ى ئۆکتۆبەرى 2019 بە تووڕەیى دەستیان 
پێ کرد، ئەوەیش لە ئەنجامى شکستهێنانى حکوومەتەکەى سەعد حەریرى دەستلەکارکێشاوە 
لە دۆزینەوەى ڕێگەچارەى خێرا بۆ ئەو قەیرانە ئابوورییەى لوبنان. خۆپیشاندانەکان سەرەتا 
بە شێوەیەکى ڕاستەوخۆ لە ئەنجامى ڕاگەیاندنى چەند پالنێکى حکوومەت بوو بە ئامانجى 
سەپاندنى باجێکى زیاتر بە سەر کەرتى بەنزین و تووتندا، سەرەڕاى وەرگرتنى باجى تۆڕى 
پێوەندیی تەلەفۆنی لە ڕێگەى ئینتەرنێتەوە، وەک واتسئاپ. پاشان ڕووبەرى خۆپیشاندانەکان 

فراوانتر بوو تا ئاستى داواکردنى هەڵوەشاندنەوەى هەر سێ سەرۆکایەتییەکەى لوبنان. 
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بــوو، بــەاڵم حیزبولــا و گەورەتریــن پشــتیوانیى »کۆمــارى 

ــردىن  ــوە دەرفەتێــک بــۆ بەهێزک ــران« وەک ــامیى ئێ ئیس

بەکارهێنــاىن سیاســییانەى هەژمــووىن ئێــران بــە ســەر 

ــرد و  ــەدا ک ــەڵ بابەتەک ــەى لەگ ــان مامەڵ حکوومــەىت لوبن

بــە تــەواوى لوبنــاىن بــە پــڕۆژەى ئێرانــەوە پەیوەســت کــرد 

ــا  ــەوە حیزبول ــەر ئ ــڕى. لەب ــەرەىب دای ب ــاىن ع ــە جیه و ل

و هــاوکارەکاىن خۆیــان تەرخــان کــرد بــۆ پەکخســتنى 

بــە ســوود و قازانجــى گــەىل  هــەر هەنگاوێــک، کــە 

لوبنــان بشــکێتەوە، بەڵکــوو گــەىل لوبنــان بــوو باجــى 

بەشــداریکردىن وەزیــرەکاىن حیزبولــاى لــە حکوومەتەکەى 

 بیۆگرافیاى کۆمارى لوبنان 

 

 یەکێکە لە واڵتەکاوی ڕۆژھەاڵتی واوەڕاست دەکەوێتە باشووری ڕۆژئاوای ئاسیاوە پێگەى جوگرافي لوبىان

 کەش 4,259,000 ڕێژەى داویشتوان

 لەسەدی داویشتواوی واڵت لە شارەکان دەژیه 88 ژیاوي شارستاوي

 قوڕوەى ڕەش بەرزتریه لووتکە

 ²كم 20452 ڕووبەر

 زماوي عەرەبی زماوي فەڕمي

 % ئەواویتر2% ئەرمەن، 5% عەرەب،  94 گرووپە ئیتىییەکان

 ساڵ 795584 واوەودى تەمەن

 کۆماریي پەڕلەماوی سیستمي حوکم

 میشال عۆن )مەسیحي( سەرۆک کۆمار

 وەبی بڕى )موسوڵمان شیعە( سەرۆکي پەڕلەمان

 2943ى وۆفەمبەرى ساڵي 22 ڕۆژى سەربەخۆیي

 2920ى سێپتەمبەرى 2 دامەزراودوي دەوڵەتي لوبىاوي گەورە

 2926ى ئایارى 23 دەرچوووي دەستورى لوبىان

 2946ى دیسەمبەرى 32 کشاوەوەى ھێسەکاوي فەڕەوسا

 ملیار دۆالر 625582 تێکڕاى سااڵوەى داھاتي واوخۆ

 دۆالر 25,557 داھاتي تاکە کەش

 دۆالرى ئەمەریکي 55,422,532,096 تێکڕاى یەدەگي دارایي

 (72بەرز پلەى ) پۆلێىي گەشەى ئابوورى

 (2026%  )6ڕێژەى  ڕێژەى بێکارى
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ســەعد حەریــرى دا، دواى ئــەوەى کــە دامــودەزگا دارایییــە 

عــەرەىب و نێودەوڵەتییــەکان ڕازى نەبــوون هیــچ کۆمــەک و 

هــاوکاری و قەرزێــک بدەنــە حکوومەتێــک، کــە حیزبولــا 

لیســتى  لــە  ئەمەریــکا  کاتێکــدا  لــە  بەشــدارە،  تێیــدا 

تیرۆریســتدا دای نــاوە، ئەوەیــش بــە هــۆى بەشــداریکردىن 

بــە مــاددەی هۆشــبەر و  لــە بازرگانیکــردن  حیزبولــا 

دەســتێوەردانەکاىن لــە کاروبــارى دەوڵەتــاىن ناوچەکــە. 

هەڕەشەکاىن حەسەن نەرسولا 

لــە میــاىن لێکدانــەوەى وتــەکاىن حەســەن نەرسولــا و 

لوبنــان  دەرەوەى  وەزیــرى  باســیل  جوبــران  وتــەکاىن 

کۆشــکى  لــە  ئــازاد  نیشــتامنیى  ڕەوىت  ســەرۆکى  و 

لوبنــان، کــە میراتگریــى ســەرۆکایەتییە  ســەرۆکایەتیى 

ــەوە  ــاو کرای ــە ئاژانســەکاىن هــەواڵ ب ــەکاىن ل ــک وێن کاتێ

لەگــەڵ ئەندامــاىن ســەر بــە بزووتنــەوەى ئەمــەل، کــە بــە 

ــە ئامانجــى ترســاندىن  ــان مناییــش کــردوە ب چەکــەوە خۆی

خۆپیشــاندەران، تەنهــا یــەک شــت دەڵێیــت: ئــەو تیمــەى 

کــە بــە درێژاییــى ســااڵىن ڕابــردوو لوبنانیــان لــە بــار بــرد، 

ــڕۆژە  ــەم پ ــى ئ ــە دی ــان بکەن ــت لوبن ئێســتایش دەیانەوێ

ــت  ــانازى دەکرێ ــەوە ش ــە هۆی ــە ب ــە ســنووربڕە، ک ئێرانیی

بــە کۆنرتۆڵکــردىن 4 پایتەختــى عــەرەىب لــە نێوانیانــدا 

ــە  ــەم تیمــە نایەوێــت حکوومــەت دەســت ل بەیــرووت. ئ

کار بکێشــێتەوە، یــان لــە ســەر کار البربێــت لــە پێنــاو 

دەربازکــردىن واڵتەکــە یــان ترســانیان لــە چوونــە نــاو 

ــوورى،  ــیاىس و ئاب ــەى س ــووىن متامن ــازەى نەب ــى ت دۆخێک

لوبنــان و  دەیانەوێــت جڵــەوى هێشــتنەوەى  بەڵکــوو 

حکوومەتەکــەى بکــەن وەک »دەســتکەال« بــۆ بەدیهێنــاىن 

ــان  ــک ی ــە نزی ــە ل ــران، ک ــڕۆژەى ئێ ــەکاىن پ بەرژەوەندیی

لــە دوور هیــچ پێوەندییەکــى بــە خەونــەکاىن گەنجــاىن 

ــە.   ــەوە نیی لوبنان

و  ئــازاد  نیشــتامنیی  ڕەوتــی  لەگەڵیــدا  و  حیزبولــا 

جومگەكانــی  كۆنرتۆڵــی  زیاتــر  هاوپەیامنەكانیــان 

ــەو  ــە ڕێگــەی ئ ــان كــردوە، ئەوەیــش ل دەســەاڵتی لوبنانی

ــە،  ــا هەی ــران و حیزبول ــۆ ئێ ــان ب ــە وەالئی ــەی ك وەزیران

لەگــەڵ  هاوكاتیــش  لوبنــان.  بــۆ حكوومەتــی  نــەوەك 

گەرمبوونــی ئــەو خۆپیشــاندانانەی كــە داوای ڕووخاندنــی 

و  حیزبولــا  كــرد،  لوبنانیــان  سیاســیی  سیســتمی 

بزووتنــەوەی ئەمــەل و ڕەوتــی نیشــتامنیی ئــازاد دروشــمی 

ڕووخاندنــی حكوومەتیــان ڕەت كــردەوە، لــە كاتێكــدا 

دەستلەكاركێشــانەوەی حكوومەتــی  داوای  تــر  ئەوانــی 

حەریری-یــان كــرد. قســەكانی ســەعد حەریــری زۆر ڕوون 

ــی  ــك هــەن كاروبارەكان ــد الیەنێ ــی، چەن ــك گوت ــوو كاتێ ب

حكوومــەت پــەك دەخــەن، لــە ئاماژەیەكــدا بۆ پەكخســتنی 

پەســەندكردنی بودجــە لــە الیــەن وەزیرەكانــی حیزبولــا و 

ڕەوتــی نیشــتامنیی ئــازادەوە، كــە لــە ئەنجامــدا هۆكارێــك 

بــوو بــۆ بێبەریكردنــی لوبنــان لــە )11( ملیــاری دامــەزراوە 

دارایییــە نێودەوڵەتییــەكان، جگــە لەمەیــش سیاســەتەكانی 

حیزبولــا یارمەتیــدەر بــوون لــە هەاڵتنــی وەبەرهێنــەر و 

گەشــتیاران لــە لوبنــان. هەروەهــا دەســتێوەردانەكانی 

بــوە  عەرەبــی  دەوڵەتانــی  كاروبــاری  لــە  حیزبولــا 

هــۆكاری كەمبوونــەوەی داهاتەكانــی لوبنــان لــە دەرەوە، 

ــی و  ــتنی یارمەت ــۆ پەكخس ــە ب ــش فاكتەرێك ــە لەوەی جگ

ــەردەوام ســوودی  ــان ب ــەكان، كــە لوبن ــە عەرەبیی هاوكاریی

ــوە.  ــێ وەرگرت ل

حســاباتەكانی  بــە  چاوخشــاندنەوەیەك  ئــەوەی 

ئەو کەسەى هەڵوێستى حیزبە سیاسییەکان 
و هێــزە لوبنانییــەکان بخوێنێتەوە لە کاتى 
خۆپیشاندانەکاندا، بۆی دەردەکەوێت کە بارى 
ئابووریى شکستخواردووى لوبنان بەرئەنجامە 

نەوەک نەخۆشى

,,
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ــی  ــت، ڕەوت ــۆی دەردەكەوێ ــكات ب ــان ب ــی لوبن حكوومەت

نیشــتامنیی ئــازاد بــە تــەواوی دەســتی بــە ســەر كۆمپانیــای 

ــەی  ــڕای بودج ــە %33ی تێك ــوە، ك ــدا گرت ــای لوبنان كارەب

لوبنــان پێــك دەهێنێــت، هەروەهــا دەستپێشــخەرییەكانی 

ــە دەرەوەی داڕشــتنی پەیكــەر و سیاســەتی  حكوومــەت ل

ــەاڵم ئەمــە مەرجێكــی دامــودەزگا  ــە، ب ــەم كۆمپانیایەدای ئ

پێشكەشــكردنی  بــۆ  نێودەوڵەتییەكانــە  دارایییــە 

كۆمــەك و یارمەتــی بــە لوبنــان. حیزبولــا لــە ڕێگــەی 

دەستبەســەرداگرتنی بەنــدەرەكان و بــواری پێوەندییــەكان 

و گەیانــدن وەزارەتــی دارایــی لوبنانــی لــە 2 ملیــار دۆالری 

داهاتــی بەنــدەرەكان و 5 ملیــار دۆالری كۆمپانیاكانــی 

گواســتنەوە و گەیانــدن بێبــەش كــردوە، لەبــەر ئەمەیــە كــە 

ئــەو الیەنــە سیاســییانە لــە ڕێگــەی وەزیرەكانیــان لــە نــاو 

ــەی  ــنیار و پڕۆژان ــوو پێش ــەو هەم ــان ئ ــی لوبن حكوومەت

وەزیرانــی  ســەرۆك  كــە  خســتوە،  پــەك  چاكســازییان 

پێشــوو ســەعد حەریــری بــە ئاراســتەی دەربازكردنــی 

واڵتەكــە لــە قەیــران پێشكەشــی كــردوە، بەڵكــوو حەســەن 

لوبنــان  حیزبولــای  گشــتیی  ئەمینــداری  نەرسولــا 

كــە  كــردوە،  لوبنــان  لــە خۆپیشــاندەرانی  هەڕەشــەی 

دەتوانێــت شــەقام بجووڵێنــێ و لێــی مبێننــەوە. لــە نیســانی 

2013وە كێشــەكانی لوبنانییــەكان زیادیــان كــرد كاتێــك 

ــداریی  ــەی بەش ــد، حیزبەك ــا ڕای گەیان ــەن نەرسول حەس

ــران  ــەوە قەی ــەم هۆیەیش ــووریا دەكات، ب ــەڕی س ــە ش ل

تایبەتــی  بــە  لوبنــان زیاتــر هەڵكشــان،  و كێشــەكانی 

ــان  ــی لوبن ــەاڵم ئابووری ــییەكان، ب ــی و سیاس ــە ئەمن كێش

لــە شــەڕی ناوخــۆی  لــەو بەشــداریكردنەی حیزبولــا 

ســووریا گەورەتریــن زیانــی بــەر كــەوت، ئەمــە جگــە لــە 

ــراق  ــە عێ ــا ل ــە حیزبول ــەر ب ــی س ــكرابوونی ئەندامان ئاش

دیمەنێک لە خۆپیشاندانەکانى لوبنان
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ــە  ــی ب ــێوەیەك زیان ــە ش ــێوەیەك ل ــە ش ــە ب ــەن، ك و یەم

ــدوە.  ــان گەیان ــۆی لوبن ــەی ناوخ گەش

سیناریۆكانی داهاتوو چییە؟ 
پێداگریكردنــی  و  نەرسولــا  حەســەن  هەڕەشــەكانی 

ناڕووخێــت،  ئــەوەی حكوومەتــی حەریــری  لــە ســەر 

لوبنانییــەكان،  ویســتی  بــۆ  تەحەدایەكــە  خــۆی  بــۆ 

بەڵكــوو لــە گۆشــەیەكی تــرەوە ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی  

كاریگــەر  ئاییندەیــی  مەترســیی  ڕووبــەڕووی  لوبنــان  

ــە وەك بارودۆخــی بەغــدا و  ــەوە، بەڵكــوو دوور نیی دەبێت

ــەوەی  ــی دوای ئ ــە تایبەت ــت، ب ــێ بێ ــی ل باشــووری عێراق

خۆپیشــاندەرانی عێــراق و لوبنانیــش لــە دروشــمەكانیاندا 

داوای ڕزگاربوونیــان كــرد لــە میلیشــیاكانی ســەر بــە ئێــران، 

ــەوە  ــی و نەت ــەی نێودەوڵەت ــەر كۆمەڵگ ــە س ــش ب ئەمەی

بگەڕێــن  ڕێگەچــارە  لــە  دەســەپێنێت  یەكگرتوەكانــدا 

بــۆ پاراســتنی گەلــی لوبنــان لــە هەڕەشــەی ســێقۆڵی 

ــی نیشــتامنیی  ــەل – ڕەوت ــەوەی ئەم ــا – جوواڵن »حیزبول

لــە  ئێســتا هەرگیــز  ئــازاد«. ڕووخاندنــی حكوومەتــی 

بەرژەوەندیــی حیزبولــا و جوواڵنــەوەی ئەمــەل و ڕەوتــی 

نیشــتامنیی ئــازاد نییــە بــە ســەرۆكایەتیی جوبــران باســیل، 

لەبــەر ئــەوەی بارودۆخــی لوبنــان بــۆ ئــەم هاوپەیامنێتییــە 

ســێقۆڵییە باشــرتە نــەك پێچەوانەكــەی، ئەمــە لــە كاتێكدایە 

ــە مەســیحییەكان  كــە هەمــوو الیەنــە سیاســییەكانی تــر ل

و الیەنــە ســوننەكان لــە بەردەوامبوونــی ئــەو حكوومەتــە 

زیانیــان بــەر دەكەوێــت، بەڵكــوو خــودی دەوڵەتــی لوبنان 

ــت.  ــەر دەكەوێ ــی ب زیان

پێكهێنانــەوەی  ئەوەیــە،  لوبنــان  تــری  تەڵەزگەیەكــی 

حكوومــەت لــە ســەر بنەمــا سیاســییەكانی پێشــوو دەبێتــە 

هــۆی زیاتــر تووڕەكردنــی شــەقامی لوبنانــی، كــە پێداگــری 

لــە ســەر حكوومەتــی بێایــەن دەكات تــا لــەو تەكنۆكــرات 

ــان  ــن پێوەندیی ــە كەمرتی ــت، ك ــك بێهێرنێ ــارەزایانە پێ و ش

ئەمەیــە  لەبــەر  نەبێــت.  سیاســییەكانەوە  چینــی  بــە 

كــە نەخشــەی لوبنانــی داهاتــوو لــە بــەردەم چەنــد 

ــی حكوومەتێكــی  ــەاڵم پێكهێنان بژاردەیەكــی قورســدایە، ب

ــە  ــری، ك ــە ســەرۆكایەتیی ســەعد حەری ــوێ ب ــەی ن تێكەڵ

لــە تەكنۆكــرات و سیاســییە ژیــرەكان پێــك بێــت، ئەمەیــان 

جێگــەی ڕەزامەندیــی جوبــران باســیل نییــە، بەڵكــوو ئەمــە 

بــە تێكشــكانێك بــۆ بــەرەی ســەرۆك میشــێل عــۆن و 

پیانگێڕییــەك لــە الیــەن جەمســەكانی دەســەاڵت دەبینێت 

ــەوە،  ــە كورســیی ســەرۆكایەتی دووری بخەن ــۆ ئــەوەی ل ب

یاخــود ڕۆیشــن بــۆ بژاردەیەكــی نیمچــە ئەســتەم، ئەویــش 

ــە  ــراوە ل ــی بچووكك ــی حكوومەتێك ــە پێكهێنان ــە ل بریتیی

الیــەن حەریــری-وە، بــەاڵم ئــەم بژاردەیەیشــیان جێگــەی 

لوبنــان  سیاســییەكانی  الیەنــە  هەمــوو  ڕەزامەندیــی 

ــی  ــەردەم قەیرانێك ــە ب ــا دەخات ــوو حیزبول ــت، بەڵك نابێ

ــە چەترێكــی  ــەک پێویســتی ب ــە الی ڕاســتەقینە، چونكــە ل

مەســیحییەكان دەبێــت، كــە هــەر دوو جەســەری عــۆن–

باســیل لــە نــاوەوە و دەرەوە لــە خــۆ بگرێــت، لــە الیەكــی 

تــرەوە واڵت ڕووبــەڕووی قەیرانێكــی ئابــووری دەكاتــەوە 

و ســەرۆك حەریــری دەكاتــە ژمارەیەكــی قــورس و بەهێــز 

ــا.          ــەر حیزبول ــە بەرانب ل

سەرچاوەكان:

https://al-ain.com/article/lebanon-
policy-economie

h t t p : / /www. l ebanon f i l e s . com /
n e w s / 1 5 2 9 1 8 2
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و  شــێواو  پێوەندییەكــی  كــە  تــاران،  حكوومەتــی 

ناســەقامگیری لەگــەڵ ڕوانگــەی هەرێمــی و جیهانــدا 

ــد  ــراو و پابەن ــی دیاریك ــت وەك دەوڵەتێك ــە، ناتوانێ هەی

ــت  ــا ناتوانێ ــكات، هەروەه ــار ب ــنوورەكەیەوە ڕەفت ــە س ب

هەمیشــە تەبــا بێــت لەگــەڵ دەوروبەرەكەیــدا. عێــراق بــە 

تایبەتــی و لەگەڵیــدا لوبنــان وا پێویســت دەكات ڕێگری لە 

دروســتبوونی هــەر گۆڕانكارییــەك لــە ناوخۆیانــدا بكــەن، 

چونكــە بــە پێــی تێڕوانینــی ئێــران، دوو پێگــەی ســرتاتیژیی 

گرنگــن، هەروەهــا لــە بارودۆخــی شــەڕدا قوربانیــدان بــە 

پێگەیەكــی جەنگیــی گرنگــی ئــاوا لــە الیــەن فەرمانــدەی 

ــە  ــەم بۆچوون ــە.  ئ ــن نیی ــی بەرگەگرت ــەوە جێ جەنگاوەران

دەوڵەتانــی  كــە  ڕووداوانەیــە،  ئــەو  وەاڵمدانــەوەی 

خۆرهەاڵتی عەرەبی لە دوای دروســتبوونی ترســی كۆمەڵی 

نێودەوڵەتــی لــە بەرنامــەی ئەتۆمــی ئێــران بــە خۆیانــەوە 

ــی  ــاڵی 2003 ئەنجوومەن ــی س ــە، هاوین ــۆ منوون ــوە. ب بینی

ــرد،  ــی دەرك ــۆم بڕیارێك ــی وزەی ئەت ــی نێودەوڵەتی ئاژانس

ــرا و  ــتاندنی خێ ــی »وەس ــە مەرج ــد دەكات ب ــاران پابەن ت

تەواوەتــی كارەكانــی پیتاندنــی یۆرانیــۆم و واژۆكردنــی 

پرۆتۆكۆڵــی تایبــەت بــە ڕێككەوتننامــەی ڕێگرتــن لــە 

ــە  ــدان ب ــۆم، هەروەهــا ڕێگەپێ ــەوەی چەكــی ئەت باوبوون

پشــكنینی دامــەزراوە ئەتۆمییەكانــی ئێــران بــێ هیــچ 

ــەوەی  ــش درێژكردن ــاڵی 2004ی ــك«. س ــپ و مەرجێ كۆس

مــاوەی ســەرۆكایەتیی ئەمیــل لەحــود بــوە ناونیشــانی 

پێداگریكــردن لــە ســەر بەدوورزانینــی هەمــوو جــۆرە 

ــەاڵم  ــان. هەمــان ویســت و خواســت، ب ــە لوبن گۆڕانێــك ل

بــە ڕێژەیەكــی گەورەتــر لــە الیــەن ڕژێمــی ســووریاوە بــوو 

ــكاوە،  ــەن ئەمەری ــە الی ــراق ل ــی عێ ــی پەالماردان ــە كات ل

هــەر لــە ســاڵی 2004دا بــوو خەڵكــی قامیشــلی لــە دژی 

ــارە  ــاری ژم ــا بڕی ــن، هەروەه ــەد ڕاپەڕی ــەاڵتی ئەس دەس

ــان  ــو لوبن ــرا تاوەك ــوەكان دەرك ــەوە یەكگرت )1559(ی نەت

ــت.  ــەقامگیری هەبێ ــێكی س ڕەوش

كەمكردنەوەی توندیی ناڕەزاییەكان 
ئابوورییــەكان  ئێرانییــەكان وای بۆچــوون كــە هــۆكارە 

گــۆڕاوی ســەرەكیی ئــەو ناڕەزاییانــەن و هــۆكارن بــۆ 

ــە  ــان ل ــا چاوی ســەرهەڵدانی خۆپێشــاندانەكان، ئەمــەش ت

ــە  ــە پشــكداربوون ل ــدات، ك ــی دیكــە الب ســەر هۆكارەكان

ســەرهەڵدانی ناڕەزاییــەكان، كــە پەیوەســن بــە پەیوەنــدی 

ئێــران بە میلیشــیا پاشــكۆكانی لەو دوو دەوڵەتەدا. ســەرەتا 

ــوو،  ــان ب ــراق و لوبن ــی عێ ــتیوانی حكومەتەكان ــران پش ئێ

ــەی بەشــداری  ــەو الیەنان ــەی ئ ــراق زۆرین ــە عێ ــە ل چونك

ــش  ــە لوبنانی ــن. ل ــی ئێران ــك و هاوپەیامن ــن، نزی حكومەت

ــە  ــە ب ــەت درێژەدان ــتیوانیكردنی حكووم ــە پش ــج ل ئامان

بەشــداریی  بــەوەی  حیزبولــا  مانــەوەی  شــەرعیەتی 

حكوومەتــە. پوختــەی قســە ئەوەیــە، كــە ئێــران وردە وردە 

لێكچوون لە نێوان هەر دوو جوواڵنەوەی عێراق و لوبنان و لە نێوان پیالن و هەلومەرجە 
هەرێمییەكاندا نادروستە، لەبەر ئەوەی لە هۆشیارییەكی نادروست و گەندەڵەوە سەرچاوەی 
گرتوە، کە بریتییە لە بۆچوونێكی پیالنێگڕییانەی ئاوێتە بوو بە ویستێكی قووڵ بۆ بەكارهێنانی 
هەرد وو واڵت )عێراق و لوبنان( لە ملمالنێ هەرێمییەكاندا. لە هەردوو حاڵەتە شۆڕشئاساكەی 
عێراق و لوبنان، هەموو جۆرە تیۆرەكان الواز و بێتوانان لە ئاستی پەیبردن بە ڕۆڵێكی زەقی 
ئێران لەو ڕووداوانەدا، نەك بە مانایەكی پیالنگێڕی، بەڵكوو  بەو واتایەی كە هەوڵ بدات لەو 
بارودۆخەدا بابەتییانە بێت، كە لە وتە و لێدوانەكانی حەسەن نەسرولاڵ ئەمینداری گشتیی 
قابیلی  ئێران  بااڵی  ڕابەری  خامنەئی  تویتەكانی عەلی  لە  و  و هەڵسوكەوتەكانیدا  حیزبولاڵ 

سەلماندنە. 

,,
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ــگاو  ــتەوخۆ هەن ــداریكردنی ڕاس ــوەگان و بەش ــەرەو تێ ب

دەنێــت لــەو ناڕەزایییانــەی تووشــی لوبنــان و عێــراق بــوە، 

ــەو  ــە ئ ــە، ك ــی هەرێمیی ــە الیەن ــە تاك ــی وای ــە پێ چونك

ــرن. ــی دەگ ــە ئامانج ــاندانانە ب ــی و خۆپێش ناڕەزای

بەشــداریكردنی  لــە  بریتییــە  مەترســیدارترە  ئــەوەی 

ــەوەی شۆڕشــی ســووریا.  ــە دامركاندن ــا ل ــران و حیزبول ئێ

دروســتبوونی گــۆڕان لــە ناوچەكانــی ژێــر قەڵەمــڕەوی 

رسوشــتی  حوكمــی  بــە  تــاران  و  قەدەغەیــە  ئێــران 

سیســتمە سیاســییەكەی هەمیشــە لــە ســایەی ئــەم جــۆرە 

ــی  ــەڵ هەبوون ــۆزەدا دەژی. هــاوكات لەگ ــە ئاڵ بارودۆخان

 بیۆگرافیاى جوبران باسیل، سەرۆکي ڕەوتي نیشتیماني ئازاد

 
  

ي 15لەدایک بىوە. سیاسیەکً لىبنانیە و لە  1970ي تەمىوزي 21جىبران باسیل لە  پێناسً کەسیً

 وە کراوەتە وەزیري دەرەوەي لىبنان2014ضىباتً ساڵً 

سەرۆکایەتً ڕەوتً نیطتیمانیی ئازاد دەکات، کە ڕەوتێکً مەسیحیە. لە هەڵبژاردنً  پێگەي سیاسً

لەسەر ضاري ئەلبترۆن کىرسیەکً پەرلەمانً بەدەستهێناوە. لە کاتً  2018ساڵً 
ي ئادار وەک یەکێک لە سەرکردەکانً ئۆپۆزسیۆن 14قەیران لەگەڵ هاوپەیمانێتً 

 دەرکەوت و ڕەخنەي تىوندي لە حکىومەت گرت کە گەضە بە تیرۆر دەدات

ژیانً زانستً و 

 پراکتیکً

 1993بڕوانامەي لە بىاري ئەندازیاري ضارستانً بەدەستهێناوە، لە ساڵً  1992ساڵً 

 بڕوانامەي ماستەري لە بىاري گەیاندن لە زانکۆي ئەمەریکً بەیروت بەدەستهێناوە

کراوە بە وەزیري گىاستنەوە و گەیاندن، وەزیري وزە و  2016تا  2008لە نێىان سااڵنً  پۆستە وەزارییەکانً

ئاو، وەزیري دەرەوە لە کابینەکانً حکىومەتً فىئاد سەنیىرە و نەجیب میقاتً و 
 سەعد حەریري

ضکستهێنانً لە 

 هەڵبژاردنەکان

دوو جار حیسبەکەي هەڵبژاردنً پەرلەمان و جارێکیص هەڵبژاردنً ضارەوانییەکانً 

 دۆڕاندووە، ئێستاش بۆ جاري سێیەم پاڵێىراوە

لەگەڵ )ضانتال( کچً سەرۆک میطال عۆن هاوسەرگیري کردووە و سێ  1999لە ساڵً  ژیانً خێسانداریی
 منداڵیان هەیە
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ــی  ــە ئەزموون ــە، ل ــی پێگ ــارە و گرنگ ــی قەب جیاوازییەكان

ــای  ــان بنەم ــە هەم ــوودا دەگەین ــی پێش ئیمپراتۆریەتەكان

قەڵەمڕەویانــدا  و  هەژمــوون  نیشــاندانی  لــە  سیاســی 

بەســەر واڵتانــی دەوروبــەردا. 

ــدە  ــدا هێن ــاىن خۆرهەاڵت ــەڵ واڵت ــاران لەگ ــتى ت هەڵوێس

ئەمەریــکا  خۆمەاڵســداىن  کــە  ڕاســتە  نییــە،  جیــاواز 

دەرفــەىت ئاوارتــەى بــۆ دابیــن کــردوە، هەروەهــا ئــەو 

پاشــاگەرانیەى لــە ســااڵىن ڕابــردوودا هەبــوو جۆرێــک 

ــۆ  ــۆى ب ــنتۆن خ ــە واش ــتکردوە، ک ــۆ دروس ــایى ب ــە بۆش ل

پڕکردنــەوەى ئامــادە کــردوە، بــەاڵم ئەمــە بــە تەنهــا بــەس 

ــەوت  ــدا دەرک ــە عێراق ــەرەتا ل ــەیەى س ــەو کێش ــە. ئ نیی

پاشــان لــە لوبنــان، ئەوەیــە کــە ئێــران توانــاى دروســتکردىن 

بارودۆخــى ئەڵتەرناتیفــى نییــە، یارمەتیــدەر بێــت بــۆ 

خــۆى  بــۆ  ئەمــە  بەرەنگاربوونــەوەى،  و  لەباربــردىن 

ــە  ــراوە، ک ــنووردار ک ــووچ و س ــۆرى پ ــى ئیمپرات پڕۆژەیەک

ــردن و  ــوارى لەبارب ــە ب ــت ل ــت دێنێ ــەرکەوتن بەدەس س

ــە  ــدە بەس ــت. هێن ــت دێنێ ــەوە شکس ــە ڕووى بونیادیش ل

لــە ســەروەت و  فۆکــس بخرێتــە ســەر کەڵکوەرگرتــن 

ســاماىن عێــراق بــۆ بەرەنگاربوونــەوەى ئــەو گەمارۆیــەى لــە 

الیــەن ئەمەریــکاوە خراوەتــە ســەرى. ئێســتاش لــە ســایەى 

ئــەو دۆخــى هەڵکشــان و ناڕەزایەتیــە بەربــاوەى عێراقــى 

گرتــەوە لــە دژى گەندەڵــى و گەندەڵــکاران، هێنــدە دیــارە 

ــتە دەکات.  ــراپ بەرجەس ــى خ ــاران منوونەیەک ــە ت ک

ــر  ــەیەکى ت ــدا، کێش ــى ئێران ــە و گرفت ــەر کێش ــە بەرانب ل

ــە  ــت. ب ــان بێ ــە لوبن ــان ل ــراق ی ــە عێ ــا ل ــوە، ئای هەڵتۆقی

دەیەوێــت  هێشــتا  جیاوازیــەوە،  لــە  جۆرێــک  هــۆى 

ــنوورى  ــاىن س ــە واڵت ــت ل ــەاڵتەوە بگرێ ــە دەس ــت ب دەس

قەڵەمڕەویــدا و لــە هەمــان کاتیشــدا ئەمــەى ناوێــت. لــە 

ڕاســتیدا بارودۆخێکــى ئــاوا هەمیشــە قابیــى تەقینەوەیــە، 

بــە تایبــەىت لــە ســایەى قەیرانــە ئابووریــە خنکێنەرەکانــدا. 

دواى  لــە  ڕەوشــەکە:  ئاراســتەى  بدەینــە  ســەرنج  بــا 

وەســتانەوە لــە بەرامبــەر هێــزە مەزهــەىب و ئیتنییەکانــدا، 

ــوە و گەیشــتوەتە ئاســتى  ــر ب ــراق ئاڵۆزت هەلومەرجــى عێ

پێکهەڵپــژان لــە نــاو ژینگــەى خــودى شــیعەگەراییدا. 

لــە لوبنــان بــۆ یەکەمجــار دابــڕان و دڕدۆنگیەکــە لــە 

نێــوان حیزبولــا و ژینگەکــەى و نێــوان هەندێــک لــە 

ــەى  ــە ڕێگ ــە ل ــەم پڕۆژەی ــەوت. ئ ــدا دەرک هاوپەیامنەکانی

ســەرکردەکانیەوە لــە بەغــدا و بەیــروت ســەریهەڵداوە، کــە 

بــە ســەر جۆرێــک لــە سیاســەتدا کــراوە نییــە. هــەر کاتێک 

ــدا  ــە گۆڕەپانێک ــاىن ل ــان لوبن ــى ی ــاوواڵىت عێراق ــەزار ه ه

کۆبوونــەوە، ئــەوە هێــزە دەستڕۆیشــتوەکان لــە ئێــران 

دەترســێنێت و بــە هۆشــدارییەوە لێــى دەڕوانــن. ئەمــە بــۆ 

خــۆى دۆخێکــە هەمیشــە لــە پەراوێــزدا گەشــە دەکات، کە 

ــە  ــە ب ــارى دەکات، ک ــدا ی ــۆزى و توندوتیژی ــوان ئاڵ ــە نێ ل

ــەوە  ــوى هاواڵتیان ــوورى و بژێ ــارى ئاب ــى ب ــەرى خراپ فاکت

گرێــدراوە، بۆیــە یــان ئەوەتــا ئــەم پڕۆژەیــە گەشــە دەکات 

و ئــەو گەالنــە زیاتــر دادەڕزێنێــت، کــە داواى گۆڕانــکارى 

و گۆڕینــى ســیتمى فەرمانــڕەوا دەکــەن، لــە کاتێکــدا لێیــان 

و  بنەمــا  و  ڕوودەدات  گۆڕانــکارى  یاخــود  قەدەغەیــە، 

دیــدگاى ئێــران لەبــەردەم شــەپۆىل تووڕەیــى و ناڕەزایەتــی 

ــت.  ــت دەهێنێ ــدا شکس خەڵکی

پرتەقاڵــى  جوواڵنــەوەى  پەیامەکانــى  ئایــا 
ــە؟   چی

لــە ڕاســتیدا خۆپیشــانداىن الیەنگــراىن ڕەوىت نیشــتامنیى 

ئــازاد لــە ڕوانگــەى کۆشــکى )بەعەبــدا(، لــە پــاڵ وتــەکاىن 

ســەرۆکى لوبنــان میشــال عــۆن و وەزیــر جوبــران باســیل 

بــۆ ئاپــۆراى خۆپیشــاندەران، چەنــد پەیامێکــى هەڵگرتــوە. 

ئــەوە ئاشــکرایە کــە ڕەوىت نیشــتامنیى ئــازاد، کــە لــە دواى 

دەســتپێکردىن ڕاپەڕینــى 17ى ترشینــەوە کەوتە ســەنگەرى 

کەوتــە  بەرەیەکــەوە  چەنــد  لــە  بــەاڵم  بەرگرییــەوە، 

ــۆ بەدەســتهێنانەوەى  ــدا ب ــە هەوڵێک ــە، ل ــرىش پێچەوان هێ

دەستپێشــخەرى ســیاىس و جەماوەریــی، هەروەهــا بــۆ 

ناوخــۆدا.  لــە  هێــزەکان  هاوســەنگى  بونیادنانــەوەى 

بــە  پێوەندیــدارەکان  الیەنــە  کــە  ئــەوەى  ســەرەڕاى 

بەڕێوەبــردىن خۆپیشــانداىن پرتەقاڵــى پێداگرییــان لــە ســەر 

ــە  ــە دژى جوواڵنەوەک ــجانە ل ــەو مەس ــە ئ ــرد، ک ــەوە ک ئ
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دەکــەن  تــەواو  یەکــرتى  بەڵکــوو  نەکــراوە،  ئاراســتە 

ئــەو  داواکارییــەکاىن  و  خواســت  بەدەنگەوەهاتنــى  و 

خەڵکەیــە، بــۆ دژایەتیکــردىن گەندەڵــى و ئەنجامــداىن 

ــەاڵم  ــردوە، ب ــدا ک ــداریان تێ ــتگۆیانە بەش ــازى ڕاس چاکس

ئەمــە ڕەىت ئــەوە ناکاتــەوە، کــە ڕەوىت نیشــتامىن ئــازاد 

لــە ڕێگــەى منایشــکردىن هێــز و پێگــەى جەمــاوەری و 

کۆکردنــەوەى الیەنگرەکانیــەوە ویســتوویەىت دوو ئامانجــى 

ــت:  ــت بێنێ ــە دەس ــەرەکى ب س

کرۆکــى  جۆشــداىن  و  کۆکردنــەوە  ســەرلەنوێ   .1

بــە  ئاســتى مــۆرأىل،  جەماوەرەکــەى و بەرزکردنــەوەى 

تایبــەىت لــە دواى کشــانەوە و الوازبــووىن لــە ژێــر بــارى ئەو 

تۆمەتــە توندانــەى، لــە الیــەن هەندێــک لــە بەشــداربواىن 

ــان  ــەوە، پاش ــە کرای ــەڕووى ڕەوتەک ــەوە ڕووب جوواڵنەوەک

خــۆى ســازو ئامــادە کــرد بــۆ داڕشــتنى بنەمــا )عۆنییــەکان( 

تاوەکــو بگوازێتــەوە بــۆ قۆناغێکــى ســیاىس نــوێ و جیــاواز 

ــە  ــەوە، ب ــی و تایتڵەکانی ــزم و ئامرازەکان ــە ڕووى میکانی ل

ــوە.  ــە پێشــدا هەب ــەوەى ل ــاواز ل جی

خــاوەن  ئــەو  بــۆ  ڕاســتەوخۆ  مەســجێکى  نــاردىن   .2

نــاو گۆڕەپانــەکاىن  کــە خزانــە  ئەجێنــدا سیاســییانەى، 

وەشــاندىن گــورز لــە میشــال عــۆن و جوبــران باســیل، 

واتاکــەى ئەوەیــە کــە شــەقامى »ڕەوىت نیشــتامىن« هێشــتا 

دەســتى بەرنــەداوە و دەتوانێــت لەگــەڵ شــەقامەکاىن 

تــردا هاوســەنگى دروســت بــکات، هەروەهــا ڕووخانــدىن 

بــەرەى )العهــد(، یــان کودەتاکــردن بــە ســەریدا کارێکــى 

ــداىن و  ــۆ لێ ــەکان ب ــد هەڵمەت ــەر چەن ــە، ه ــن نیی مومکی

تەنگەتاوکــردن و ســنووردارکردىن زیاتــر پەرەیــان ســەندوە. 

باڵێکــى تــر بــۆ هاوکێشــەى هاوســەنگى نێــوان »شــەقامە 

ڕۆژاىن  لــە  ڕووىن  بــە  کــە  بــوو،  زیــاد  سیاســییەکان« 

پرتەقاڵیــدا دەرکــەوت،  خۆپیشــاندانەکاىن جوواڵنــەوەى 

)هێــزە  الیەنگــراىن  جوواڵنــەوەى  ڕێگــەى  لــە  یــان 

هێزەکانى حیزبوڵاڵى لوبنانى  
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لوبنانییــەکان(وە، کــە ئامادەیــى باشــیان لــە خۆپیشــاندان 

و ناڕەزایەتییــەکاىن خۆرهــەاڵىت بەیــروت هەبــوو، یــان 

لــە ڕێگــەى هەڵنــاىن جەمــاوەرى خۆپیشــاندەر بــەرەو 

)ڕەوىت ئاینــدە( بــە ســەرۆکایەىت ســەعد حەریــرى، کــە 

ڕاســتەوخۆ لــە دواى دەســتلەکار کێشــانەوەى حەریــرى لــە 

ســەرۆکایەىت حکوومــەىت لوبنــان بــە مەبەســتى پشــتگیرى 

لــە  ســێیەم  هەنــگاوى  وەک  یــان  ڕاپەڕیــن،  لێکــردىن 

ڕێگــەى الیەنگــران و پشــتیواناىن بزووتنــەوەى )ئەمــەل( و 

)حیزبولــا(وە بــوو، کــە دەســتیان بــە کاردانەوەیەکــى توند 

کــرد لــە بەرامبەر هێرشــکردنە ســەر ســەرکردەکانیان. ڕەوىت 

پرتەقاڵــى هەســتى بــەوە کــرد، کــە لــە هەوڵــى تیرۆرکــردىن 

ــە  ــە ل ــوە، ک ــازى ب ــیەوە دەرب ــى و سیاس ــە ڕووى مۆراڵ ل

الیــەن ئــەو نەیارانەیــەوە لــە دژى کــرا، کــە خۆیــان لــە نــاو 

ــپەکەى  ــوارى ئەس ــاردەوە و س ــەدا ش ــى جوواڵنەوەک بەرگ

بــوون. بــەم شــێوەیە خۆپیشــانداىن بەعەبــدا لــە بەشــێکیدا 

وەک خۆپیشــانێکى تۆڵەســەندنەوە بەدەرکــەوت، نــەوەک 

ــار.  ــەرۆک کۆم ــە س ــتیواىن ل ــانداىن پش وەک خۆپیش

دەرکەوتنــى ســەرۆک میشــال عــۆن لــە نــاو ئاپــۆراى 

خۆپیشــاندەردان لــە شــێواز و ناوەرۆکــدا، ئــەوەى نیشــاندا 

ــە  ــت ب ــش بێ ــى کەمی ــۆ کاتێک ــدا ب ــەرۆک بڕیاری ــە س ک

ڕوحیــەىت ژەنــراڵ دەربکەوێــت، بــە تایبــەىت دواى ئــەوەى 

جلوبەرگــى فەڕمــى وەک ســەرۆک تەنگەتــاوى کــرد و 

دووریەکــى خســتە نێــواىن خــۆى و ئــەو سیاســەتەوە، کــە 

ــەڵ  ــاوکات لەگ ــەرۆکایەىت. ه ــکى س ــاو کۆش ــۆ ن ــاى ب هێن

ڕابوونــەوەى بنەمــا عۆنییەکانــدا، باســیل تیــرەکاىن )گوتارى 

بەهەنــد وەرگرتــن(ى ئاراســتەى هاوبەشــە هەڵگــەڕاوەکان 

کــرد، بــەاڵم بێئــەوەى ناویــان بێنێــت کاتێــک ئامــاژەى بــۆ 

ــان  ــک و تەالرەکانی ــکاران کۆش ــە »گەندەڵ ــرد، ک ــەوە ک ئ

بــە ســاماىن دەوڵــەت و پــارەى خەڵــک بونیــاد نــاوە، 

توولەمارەکانیــش هەســتان بــە داناىن کۆســپ و تەگەرەکان 

و شــەڕ و ماڵوێرانیــان بەبیــر هێناینــەوە«. لــە الیەکــى 

ــەوە  ــە ب ــردەوە، ک ــەوە ک ــەر ئ ــە س ــرى ل ــەوە پێداگ تریش

ڕازى نابێــت شــۆڕش بــە مانــەوەى گەندەڵــەکان و الچــووىن 

کەســە چاکــەکان کۆتایــى پێبێــت. جوبــران باســیل لــە وردە 

سەعد حەریرى - میشال عۆن - نەبی بەڕى
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ــد،  ــەىش نەپەڕان ــک لەوان ــیەکەیدا، هەندێ ــاباتە سیاس حس

کــە لــە ســەر ژینگــەى ڕەوىت نیشــتامىن ئــازدا ئەژمــار 

دەکرێــن، کاتێــک ســەرنجى ئــەوەى دا، کــە »لــە کاىت 

قەیرانــە گەورەکانــدا ئــەو تــرس و ناپاکیانــە دەردەکەوێــت، 

کــە لێــى تێناگــەن، بۆیــە پێویســتە تــرس و کەســاىن ناپــاک 

لــە نێوامنانــدا نەبێــت«، ئــەوەش لــە ئاماژەیەکــى ڕوون بــۆ 

پەلەمانتــار عەمیــد شــامل ڕۆکــز، کــە لــە بــەرەى تەکتــوىل 

لوبنــاىن بەهێــز کشــایەوە. بەشــێک لــە قســەکاىن جوبــران 

باســیل کاتێــک گــوىت: »ڕۆڵ لــە پێگــە و پۆســت گرنگــرتە، 

ــە  ــە پێگــە هەندێــک جــار کــۆت دەبێــت، ل ــەر ئەوەی لەب

کاتێکــدا ڕۆڵ هەمیشــە ئــازادە و شــکۆش لــە هەردووکیــان 

گرنگــرتە، چونکــە لەبــەردەم شــکۆ و کەرامەتــدا پۆســتەکان 

گرنــگ نییــە«. ئەمــە ئاماژەیەکــامن پــێ دەڵێــت، کــە 

هەمــوو ئەگەرێــک ڕێگــەى تێدەچێــت ســەبارەت بــە 

مانــەوەى لــە حکوومــەىت داهاتــوودا یــان دەرچــوون لێــى، 

لــە هەمــان کاتیشــدا ئــەو پێــی وایــە نابێــت گەندەڵــکاران 

ــام  ــەوەى هێ ــڕۆن، وەک ئ ــەکان ب ــە چاک ــەوە و کەس مبێنن

نێــوان  نزیککردنەوەیەکــى  هــەر  ئــەوەى،  بــۆ  بــکات 

ــەوە  ــە بیرکردن ــت ل ــتە دوور بێ ــدە پێویس ــژاردەکاىن ئاین ب

لــە  حســاباتەکان.  پاکتاوکــردىن  و  تۆڵەســەندنەوە  لــە 

بارودۆخــى لوبنــان ئــەو هاوکێشــەیە بەرجەســتە بــوە، 

ئەگــەر هەندێــک جــار دابینکــردىن ئاســایش بــە ڕازیکــردن 

ــە ڕازیکــردن  ــەوە ســەملێرناوە، چاکســازى ب ــەاڵم ئ ــت، ب بێ

ــتەمە. ئەس

جەمــاوەرى  وایــە،  پێــی  هەمیشــە  باســیل  جوبــران   

گەندەڵــکاران  و  گەندەڵــى  بــە  دژ  لوبنــاىن  بەرفــراواىن 

هاوپەیــامىن بابەتییانــەى ئــەون نــەوەک نەیــار، هەندێــک 

هــەوڵ دەدەن ئەمــەى بــۆ دەرببــڕن. ئێســتا لوبنانییــەکان 

ــە  ــت ب ــێ دەکرێ ــان ل ــر داوای ــر زیات ــى ت ــەر کاتێک ــە ه ل

تونــدى فشــار بخەنــە ســەر سیاســییەکان بــۆ ئــەوەى 

ــەرکارەکان و  ــا ب ــردىن یاس ــەرەو جێبەجێىک ــن ب ــان بنێ پاڵی

پەســەندکردىن ئــەو پــڕۆژە یاســایانەى پێشــنیار کــراون، 

ــاىن  ــى و بەدیهێن ــەوەى گەندەڵ ــى بەگژداچوون ــە ئامانج ب

تەنهــا  بــە  ئــەوەى  لەبــەر  لێپرســینەوە،  ئامانجــى 

سیاســییەکان نیــن حوکمــى لەســێدارەدان بــۆ خۆیــان واژۆ 

دەکــەن.   

لــە جوبــران باســیل ئاشــکراى  ســەرچاوەیەکى نزیــک 

ئەوەیــە  ســەرقاڵى  ئــازاد  نیشــتامىن  ڕەوىت  کــردوە، 

کریســتیانەکان  مافــەکاىن  بەدەســتهێنانەوەى  شــەڕى 

بگوازێتــەوە بــۆ شــەڕى بونیادنــاىن دەوڵــەىت مــەدەىن و 

جێبەجێکــردىن ئــەو بڕگانــەى لــە دواى ڕێککەوتننامــەى 

تائیــف جێبەجێنەکــراون، ئەمــەش لــە ئاماژەیەکــدا بــۆ 

گوتــارى یەکســاىن و ڕاســتکردنەوەى ڕەوىت هاوســەنگى 

ــان، کــە ئامانجەکــەى پێــکاوە. ئێســتا کاىت هاتــوە  ــە لوبن ل

ــى  ــدىن دەوڵەتێک ــەى دامەزران ــە پرۆس ــت ب ــت بکرێ دەس

ــە  ــەوە، ئەم ــە و جومگەکانی ــوو پێکهات ــە هەم ــەدەىن ب م

ڕووبەڕووبوونەوەیەکــى  بــۆ  خۆئامادەکــردن  پــاڵ  لــە 

ــە  ــکاران ل ــەت و گەندەڵ ــزەکاىن تائیفی ــەڵ ڕەم ــد لەگ تون

ــە  ــە ک ــڕواى وای ــیل ب ــە باس ــان، بۆی ــاىن لوبن ــەر گۆڕەپ س

ڕەوىت  و  پێهاتــوە  کۆتایــى  بەڕێکــردن  کات  ســەردەمى 

ــى  ــۆ ســەر چین ــەى ب ــێکى پێچەوان ــازاد هێرش نیشــتامىن ئ

ســیاىس دەســەاڵتدارى گەنــدەڵ دەســت پــێ کــردوە و ئــەو 

ــش  ــەم وەک دۆخــى پێ ــى یەک دۆخــەى دواى 17ى ترشین

ــت.                  ــانە نابێ ــەم ناونیش ئ

سەرچاوەكان:          
h t t p : / /www. l ebanon f i l e s . com /

n e w s / 1 5 2 9 1 8 3
 http://www.Algamhuria.com

https://al-ain.com/article/lebanon-
policy-economie
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دەرئەنجامــی  لوبنــان  ئــەم جــارەی  خۆپیشــاندانەكانی 

چەندیــن  كــە  تووڕەیییەكــە،  جــۆرە  كەڵەكەبوونــی 

ــەر  ــتەوەیە و چارەس ــە پش ــی ل ــی خراپ ــە حوكمڕانی دەیەی

نەکــراوە. لوبنــان بــۆ خــۆى واڵتێكــە بــە دەســت كەمیــی 

ــی  ــو و گەندەڵی ــی داتەپی ــەکان و ژێرخانێك خزمەتگوزاریی

دارایییــەوە دەناڵێنێــت. هــەر چەنــد بروســكەی یەكەمــی 

ســەر  لــە  بــاج  دانانــی  هــۆی  بــە  خۆپیشــاندانەكان 

قەیرانــی  بــەاڵم  بــوو،  واتســئاپەوە  بــە  پێوەندیكــردن 

ئێســتای لوبنــان ڕیشــەیەكی قووڵــی سیاســیی هەیــە، 

ــبوونە  ــردوودا دابەش ــاڵی ڕاب ــە 30 س ــار ل ــەم ج ــە یەك ك

ئــەو واڵتــەی كاڵ كردوەتــەوە. تایفییەكانــی 

بونیادێکى ئابووریی داتەپیو 
ــەعد  ــەرۆکایەتیى س ــە س ــان ب ــووى لوبن ــی پێش حكوومەت

تێکــڕاى  ملیــار دۆالر »واتــە ٪4ی  بــڕى دوو  حەریــرى 

ــە  ــی ب ــتیوانیی دارای ــی واڵت« وەك پش ــارەی ئابووری قەب

كارەبــا  کاتژمێــر   24 ناتوانێــت  كــە  داوە،  كۆمپانیایــەك 

دابیــن بــكات. هێڵــی ئینتەرنێــت یەكێكــە لــە خاوتریــن و 

گرانرتیــن هێــڵ لــە جیهانــدا، قەیرانــی کۆبوونــەوەى زبڵــی 

ئــەو واڵتــە قەیرانێكــی ژینگەیــی نیمچــە بەردەوامــى 

ــردوە،  ــت ك ــت دروس ــای نێوەڕاس ــی دەری ــە كەناراوەكان ل

٪37ی دانیشــتوان لــە خــوار تەمــەن 35 ســاڵییەوە بێــكارن. 

21ی ئۆكتۆبــەرى 2019 حكوومەتەکــەی ســەرۆك وەزیرانی 

چاكســازیی  پاكێجێكــی  لوبنــان،  دەستلەکارکێشــاوەى 

ــژەى  ــان ڕێ ــی دا كورتهێن ــدا بەڵێن ــد، تێی ــی ڕاگەیان ئابووری

ــوارەدا  ــەم ب ــت، ل ــۆ %0.6 داببەزێنێ ــە بودجــەی 2020 ب ل

 16 و  نیشــتەجێكردن  بــۆ  قــەرز  دۆالرى  ملیــۆن   160

ملیــۆن دۆالرى بــۆ خێزانــە كەمدەرامەتــەكان تەرخــان 

کــرد و بڕیــاری دا وێســتگەی نوێــی بەرهەمهێنانــی كارەبــا 

دامبەزرێنێــت، هەمــوو ئــەم پرۆژانەیــش بە بــێ زیادكردنی 

ــن. ــى نابین ــە ســەر خەڵكــی ئاســایی ڕووناک ــاج ل ب

بــۆ دابینكردنــی خەرجییەكانــی ئــەم پڕۆژانــە، حكوومــەت 

ــەو بودجــە تایبەتــەی كــەم کــردەوە، كــە  ڕێــژەى ٪70ى ل

بــۆ باشــوور و ئاوارەكانــی شــەڕی ناوخــۆ تەرخــان کرابــوو، 

بڕیــار درا مووچــەی وەزیــر و پەرلەمانتــارەكان بــە ڕێــژەى 

٪50 كــەم بکرێتــەوە، هەروەهــا داوا لــە بانكەكانیــش کــرا 

ــەن.  ــازییەكاندا بك ــداریی چاكس ــار دۆالر بەش ــە 3.4 ملی ب

هیــی  لوبنــان  حكوومەتــی  قەرزەكانــی  زۆری  بەشــی 

بانكەكانــی كەرتــی تایبەتــی ئــەو واڵتــەن، كــە سیاســەتوان 

و كەســوكارەكانیان خاوەنیانــن و ســااڵنە ٪50ی تێکــڕاى 

داهاتــی حكوومــەت وەك ســوودی قــەرز دەچێتــە گیرفانی 

ــەوە.  ئەوان

قوواڵیــی ناڕەزایییەكانــى خەڵــک لــە ڕووى 
سیاســییەوە 

ــی  ــەیەكی قووڵ ــان ڕەگوڕیش ــی لوبن ــە ئابوورییەكان قەیران

لە دواى خۆپیشاندانەکانى تشرین لە هەر یەکە لە عێراق و لوبنان، ئێستا ئێران چاودێریی 
ئەوەی  لەبەر  نەك  تێیاندا هەیە،  کە هەژموونى  دەكات،  واڵتە  دوو  ئەو  ڕووداوەكانی  وردی 
دروشمەکانی خۆپیشاندەران دژ بە هەژموونی ئێران بوون لە الیەن خۆپیشاندەرانى هەر دوو 
واڵتەوە، بەڵكوو لەبەر ئەوەیە خۆپیشاندانەكان هاوكاتن لەگەڵ توندکردنى فشارە هەرێمی و 
نێودەوڵەتییەكان لە سەر ئێران، كە سااڵنێکە یەخەی تارانیان گرتوە سەبارەت بە كەمكردنەوەی 
17ی تشرینی  ئەتۆمییەكەی.  پرۆگرامە  بە  تایبەت  ڕێككەوتنی  بڕگەكانی  بە  وابەستەبوونی 
پێوەندییەكانی  تۆڕى  سەر  لە  باجی  دانانی  پێشنیازی  لوبنان  حكوومەتى   ،2010 یەكەمى 
واتسئاپ کرد. ئەم بڕیارە بوە مایەى ناڕەزایى، لەبەر ئەوەی بە پێی ڕاپۆرتێكی ساڵى 2017ی 
وەزارەتی ئابووریی لوبنان، نرخی پێوەندییە تەلەفۆنییەکان لە لوبنان پێنج هێندەی ئەردەن 
و 20 هێندەی میسرە، لوبنانییەكانیش بۆ پێوەندیكردنی ناوخۆیی و دەرەكی واتسئاپ بە کار 

,,دەهێنن.
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سیاســییان هەیــە. ڕێككەوتنــی تائیــف لــە ســعوودیە، كــە 

ــان بــە شــەڕی ناوخــۆی  30 ســاڵ لەمەوبــەر بــۆ كۆتاییهێن

لوبنــان واژۆ كــرا، سیســتەمی دابەشــكردنی دەســەاڵتی 

لــە ســەر بنەمــای جیاوازییــە تائیفییــەكان لــە لوبنــان 

ــە  ــۆ، كــە هەتاکــوو ئێســتایش بەردەوامــە. ل كــردە دیفاکت

ــەربازییەکان  ــدە س ــتمەدا فەرمان ــەو سیس ــوەی ئ چوارچێ

بوونــە  لوبنــان  ناوخــۆی  شــەڕی  هەڵگیرســێنەرانی  و 

ــان. ــە لوبن ــاردەر ل ــەاڵتدار و بڕی ــەمتەدار و دەس سیاس

ماڵــی  نــاو  لــە  کەلێــن  دروســتبوونى 
ا ند کا شــیعە

لوبنــان پێشــینەیەکى لــە ناســەقامگیرى و ڕاپەڕیــن هەیــە 

ــارەی شــۆڕش  ــە قەب ــە خۆپیشــاندان ل ــەم جــار نیی و، یەك

ــەك  ــە ی ــر ل ــوباتی 2005، زیات ــت. ش ــدا بکرێ ــان ڕاپەڕین ی

هێزەكانــی  دەرچوونــی  داوای  خۆپیشــاندەر  ملیــۆن 

ســووریا-یان لــە لوبنــان كــرد. ئــەو خۆپیشــاندانە كــە 

دواتــر بــە شۆڕشــی »ئــورز« ناوبانگــى دەركــرد، ئامانجــى 

خــۆى پێــكا، بــێ ئــەوەی پێکهاتــەى شــیعە تێیــدا بەشــدار 

ــت.  بێ

خۆرهــەاڵىت  کاروبــارى  لــە  لێكۆڵەرێــک  بــڕواى  بــە 

ناوەڕاســت لــە واشــنتۆن، دۆخــى ئێســتاى لوبنــان بــە 

ــدەی  ــچ شــتێك هێن ــە، چونكــە هی ــا نیی خواســتى حیزبول

ــت  ــان ناتوانێ ــیعەی لوبن ــگای ش ــاو كۆمەڵ ــەکاىن ن ناكۆكیی

بخاتــە  حیزبولــا  بوونــی  تەنانــەت  و  بڕوابەخۆبــوون 

پێوەندییەكــی  ڕابــردوودا حیزبولــا  لــە  مەترســییەوە«. 

پتــەوی لەگــەڵ بنكــە جەماوەرییەكەیــدا هەبــوە، لــە 

ــى  ــا توانی ــە 2018 حیزبول ــان ل ــی گشــتیی لوبن هەڵبژاردن

بــەاڵم  بهێنێــت.  دەســت  بــە  پەرلەمــان  كورســیی   13

هەڵبژاردنــەدا،  ئــەو  كەمپینەكانــی  مــاوەی  لــە  هــەر 

ــەوەى  ــەر ئ ــان ئاراســتەى کــردوە، لەب ــی ڕەخنەی الیەنگران

وەکــوو جــاران خزمەتگوزارییــەکان و پشــتیوانیی داراییــان 

پێشــكەش نــاكات، لەبــەر ئــەوەی شــەڕی ناوخــۆی ســووریا 

خەرجییەكــی زۆری خســتوەتە ســەر شــانی حیزبولــاى 

ــان. لوبن

ــی  ــیعى نیگەرانی ــەل(ى ش ــەوەى )ئەم ــا و بزووتن حیزبول

ــی  ــی هێزەكان ــوون دوای دەرچوون ــان ب چارەنووســی خۆی

ســووریا لــە ســەر خاکــى لوبنــان، هــەر بۆیــە داوایــان لــە 

ــی  ــە شۆڕش ــان ل ــرد خۆی ــان ك ــی خۆی ــەی جەماوەری بنك

ئــورز بــە دوور بگــرن. شــیعەکانی لوبنــان لــە ترســی 

داهاتــووی نادیــاری خۆیــان لــە دواى چوونــەدەرەوەى 

هێزەكانــی ســووریا، بــە دەم داوای ئــەو دوو حیزبــەوە 

بڵێیــن  دەتوانیــن  بــەاڵم  کەوتــن.  فریایــان  و  چــوون 

ــی  ــەی شۆڕش ــە پێچەوان ــارە ب ــەم ج ــاندانەكانی ئ خۆپیش

ئــورز لــە ســەر بنەمــای ئەجێندایەكــی سیاســی و تائیفــی 

ــی  ــە شۆڕش ــەى ل ــردوە قەبارەك ــش وای ك ــوو، ئەمەی نەب

ئــورز گەورەتــر بــێ و كۆمەڵــگای شــیعەی لوبنانیــش 

ــەن. ــدا بک ــداریى تێ بەش

دا  ڕووی  لوبنــان  لــە  ئــەوەی  چاودێــران  بــڕواى  بــە 

ــە  ــە ل ــی دژوارە، ك ــی بژێوی ــانی دۆخ ــی درێژەكێش ئاكام

ــەل  ــەوەى ئەم ــش بزووتن ــە الیەکی ــا و ل ــەک حیزبول الی

ئەمینــداری  نەرسولــا،  حەســەن  پشــتگوێیان خســتوە. 

گشــتیی حیزبولــا لــە وتارێكــی تەلەفزیۆنیــدا پشــتگیریی 

خــۆی بــۆ داواكانــی خۆپیشــاندەراىن لوبنــان دەربــڕی، بەاڵم 

ــە  ــرد، چونک ــی ك ــەى حكوومەت ــی کابین ــی گۆڕین دژایەتی

حكوومەتەکەی سەرۆك وەزیرانی دەستلەکارکێشاوەى 
لوبنان، پاكێجێكی چاكســازیی ئابووریی ڕاگەیاند، 
تێیــدا بەڵێنــی دا كورتهێنــان ڕێژەى لــە بودجەی 
2020 بۆ %0.6 داببەزێنێت، لەم بوارەدا 160 ملیۆن 
دۆالرى قەرز بۆ نیشتەجێكردن و 16 ملیۆن دۆالرى 

بۆ خێزانە كەمدەرامەتەكان تەرخان کرد 

,,
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ــی  ــی حكوومەتێك ــە، دامەزراندن ــەو بڕوایەدای ــا ل نەرسول

ــە  نــوێ دوو ســاڵی دەوێــت، ئەمەیــش بۆشــایى ســیاىس ل

حوکمڕانیــدا دروســت دەکات. بــە دەگمــەن ڕێکەوتــوە کــە 

ــج  ــە ئامان ــارە ل ــەم ج ــوو ئ ــان وەک ــاندەرانی لوبن خۆپیش

و داواكانیانــدا یەکگرتــوو بــن و کەســایەتییە سیاســییە 

دیارەكانــی ئــەو واڵتــە وەک ســەعد حەریــری و حەســەن 

نەرسولــا لــە بەرانبــەر ئــەو داواکارییانــەدا یەكهەڵوێســت 

بــن.

حیزبولــاى  كۆتاییــی  ئەمــە  گشــتیى  شــێوەیەکى  بــە 

ــەواداری  ــیعییە ه ــە ش ــەم حیزب ــە ئ ــە، چونك ــان نیی لوبن

سەرسەختیشــی کــەم نیــن، هەروەهــا کۆمــارى ئیســامیى 

ــە  ــێ دەكات، جگ ــەختانەی ل ــتگیرییەكی سەرس ــران پش ئێ

لەمەیــش چــەك و جبەخانــەى ســەربازی لــە خــودى 

ــەوە  ــت ل ــا جەخ ــەاڵم حیزبول ــرە، ب ــان زیات ــوپای لوبن س

دەكاتــەوە، ڕووداوەكانــی ســەر گۆڕەپــاىن لوبنــان ئامــاژەن 

بــۆ ئــەوەی حیزبولــا زیاتــر لــە جــاران هەســت بــە 

مەترســی و هەڕەشــە بــکات، بــە دیاریکراویــش لەبــەر 

ــی  ــوو دەنگدەران ــی هەم ــر كۆنرتۆڵ ــی ت ــە چی ــەوەی ک ئ

خــۆی پــێ  ناكرێــت و بــە دووریــش نازانرێــت بەرەبــەرە 

ســەنگى لــەو واڵتــەدا بــەرەو الوازبــوون بچێــت، ئەمەیــش 

نیگەرانییەکــى زۆرى لــە الى ســەرکردایەىت و ئەندامــاىن 

ــردوە.  ــت ک ــا دروس حیزبول

سەرچاوەکان: 
پێگەى )المستقبل(، پێگەى )الجزیرە( 

 

 


