
لێپرسراوی دەزگا

ئەنوەر حسێن )بازگر(

خاوەنی ئیمتیاز 

دەزگای ئايديا بۆ فكر و لێكۆڵینەوە

هەر  لەگەڵ  دەدات،  فەلسەفی  و  فیكری  بابەتی  وەرگێرانی  و  لێكۆڵینەوە  بە  گرنگی  گۆڤارێكە  1-ئایدیا: 
ژمارەیەكیشدا فایلێكی تایبەت لەسەر فەیلەسوف و بیرمەندێكی رۆژئاوایی باڵودەكاتەوە.

2-ئایدیا دیبلۆماتیك: گۆڤارێكی سیاسیيە و گرنگی بە لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی سیاسەتی نێودەوڵەتی 
دەدات.

3-كوردستان 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.
یەکەم  بەپلەی  و  جیهانیی  ئەدەبی  ئەكادیمی،  لێكۆڵینەوەی  بە  گرنگی  و  ئەدەبییە  گۆڤارێكی  4-باران: 
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.

5-فۆکەس: وەرزنامەیەکی تایبەتە و هەر ژمارەیەک فۆکەس لەسەر بابەتێکی تایبەت و گەرم و هەنووکەیی 
جیهان دەکات.

و  وەرگێڕان  بە  دەدات  گرنگی  سیاسی.  ئیسالمی  و  ئایینی  ڕەخنەی  بە  تایبەتە  گۆڤارێکی  فاکت:   -6
لێکۆڵینەوەی ئەو بابەتانەی ڕەخنە لە هۆشیاریی ساختەی ئایینی دەگرن و بەرچاوی مرۆڤ ڕووندەکەنەوە.

7- پڕۆژەی چەمکە فکری و فەلسەفییەکان: پڕۆژەیەکی نوێی دەزگای ئایدیایە و خۆی لە زنجیرە کتێبێکی 
و  دەخاتەڕوو  چەمکە  ئەو  الیەنەکانی  هەموو  چەمکێک،  بە  تایبەتە  کتێبێک  هەر  دەبینێتەوە،  گەورەدا 
و  ڕاڤە  و  وەردەگێڕدرێت  یان  دەنووسرێت  لەسەر  تێروتەسەلی  پێناسەیەکی  جیاوازەکانەوە  ڕەهەندە  لە 

شیکردنەوەی تەواوی بۆ دەکرێت.
8- پڕۆژەی )100( نامیلكەی فەلسەفی: پڕۆژەیەكی فكری فەلسەفەییە بەشێوەیەكی وەرزی )20( نامیلكە 

باڵودەكاتەوە )80( لەوانە باڵوكراوەتەوەو ئەوانی تریش پڕۆژەی داهاتووی دەزگاكەیە.
9- پڕۆژەی )100( نامیلكەی توێژینەوەی جیهانی: )100( نامیلكەی سیاسی ئابووریە و توێژینەوەی پسپۆڕان 

و شارەزایانی جیهانی و ناوچەیی و ناوخۆیین. گرنگی بەڕوداوگەلی گڵۆباڵ و ناوچەیی دەدات. 
10- پڕۆژەی كتێب: پڕۆژەیەكی هەمەالیەنی بواری سیاسی، فەلسەفی، فكری و بوارەكانی ترە، تا ئێستا 

نزیکەی )300( كتێب چاپكراوە.
11- پڕۆژەی )100( کتێبی ئەدەبی: پێکدێت لە 100 کتێب لەسەر 100 ئەدیب و نووسەری جیهانی. بۆ هەر 
یەکێکیان پێکدێت لە ناساندنێکی تەواوی ژیان و شیکردنەوە و خستنەڕووی دەق و الیەنە جۆربەجۆرەکانی 

ئەزموونی نووسینیان.
12- پڕۆژەی 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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فۆکەس وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر دۆسێیەکی تایبەت دەکات دەزگای ئایدیا دەریدەکات
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ژمارەی ڕابردووی گۆڤاری فۆکەس ئێستا لە بەر دیدەی خوێنەراندایە



 

 نیتراتی ئامۆنیۆمدەربارەی  زانیاری01
 بووبەیروت کە هۆکاری تەقینەوەکەی 

مادەیەکی کیمیایی ڕەقە و بە 
شێوەیەکی سروشتی دەتوێتەوە و 

 لە پیشەسازیدا خەرجیی کەمە

و “ بەردی خوێیی”ناسراوە بە 
داڕشتە کیمیاییەکەی بریتییە لە     

(NH4NO3) 

هۆکاری چەندین تەقینەوە بوە لە سەرتاسەری 
سااڵنی  -( )فەڕەنسا0290 –جیهاندا: )ئەڵمانیا

 (9102 –( )ئەمریکا9110، 0291

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

 کار دێت

لە شێوەی کریستاڵی بێ بۆندایە، 
لەگەڵ بەرکەوتنی بە هەوا بە 

 ئاسانی شل دەبێتەوە

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

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

 زەحمەتە

تەنها کاتێک دەتەقێتەوە کە 
بەر مادەیەکی نەساز یاخود 
 سەرچاوەیەکی بەهێزی گەرمی

پێویستە بە دوور لە شلەمەنییە 
سووتەنییەکان هەڵبگیرێت، 

هەروەها دوور لەو شلەمانییانەی 
دەبنە مایەی داخوران و لە مادە 

 ڕەقە سووتەنییەکان

بەکار دێت لە دروستکردنی 
بۆمب و تەقینەوەکانی تایبەت 

 بە تەقاندنەوەی کانەکان

 سەرچاوە :

 

2020 



 بیۆگرافیاى کۆمارى لوبنان 

 

 
  ئاوای ئاسیاوەخۆرهەاڵتی ًاوەڕاست دەکەوێتە تاشووری خۆرلە واڵتەکاًی  یەکێکە پێگەى جوگرافي لوتٌاى

 کەش (4,259,000)  داًیشتواىڕێژەى 

  داًیشتواًی واڵت لە شارەکاى دەژیي (88%)  ژیاًي شارستاًي 
 قوڕًەى ڕەش وتکە تەرزتریي ل

  ²كن 10452 ڕووتەر
 زهاًي عەرەتی زهاًي فەڕهي

 تر ئەواًی( %1) ،ئەرهەى(%5)  ،عەرەب%(94)  وپە ئیتٌییەکاىگر
 ساڵ (79.584)  ًاوەًذى تەهەى

  کۆهاریي پەڕلەهاًی کنوسیستوي ح
 هیشال عۆى )هەسیحي( کۆهار  سەرۆک

 ًەتی تڕى )هوسوڵواى شیعە( سەرۆکي پەڕلەهاى
 (1943)ەهثەرى ساڵي ڤى ًۆ22 ڕۆژى سەرتەخۆیي 

 (1920)ى سێپتەهثەرى 1 داهەزراًذًي دەوڵەتي لوتٌاًي گەورە
 (1926)ى ئایارى 23 رى لوتٌاىودەرچووًي دەستو

 (1946)ى دیسەهثەرى 31 کشاًەوەى هێسەکاًي فەڕەًسا
 هلیار دۆالر (61.581)  تێکڕاى سااڵًەى داهاتي ًاوخۆ

 دۆالر( 155557) داهاتي تاکە کەش
 دۆالرى ئەهەریکي( 55541155325096) تێکڕاى یەدەگي دارایي

 (71تەرز پلەى ) ي گەشەى ئاتوورىکردًپۆلێٌ
 (2016) (%6) ڕێژەى ڕێژەى تێکاریی

 



پوختەیەک لە مێژووی سیاسی و کارگێڕیی لوبنان
لە کۆڵۆنیالیزمی فەڕەنسییەوە بۆ سەربەخۆیی



ساڵی چوارەم ژمارە )11(  سێپتەمبەری  102020 FOCUS

ــە و  ــان، واڵتێکــی گچک ــاری لوبن ــاوی ڕەســمیی کۆم ــە ن ــان ب لوبن

ــاوای  ــە خۆرئ ــت و کەوتوەت ــی ناوەڕاس ــە خۆرهەاڵتی ــاخاوییە ل ش

ناوەڕاســت  ســپیی  دەریــای  خۆرهەاڵتییــەوە  لــە  ئاســیاوە. 

لــە باشــوور  باکــوور و خۆرهــەاڵت لەگــەڵ ســووریا و  لــە  و 

هاوســنووری فەلەســتینە. هەڵکەوتــەی جوگرافیــی لوبنــان لــە 

جیهانــی  و  ناوەڕاســت  ســپیی  دەریــای  جیابوونــەوەی  خاڵــی 

مێژوویــی  فۆرمۆلەبوونــی  کێشــاوەتەوە  ســەری  عــەرەب 

ــە  ــان ب ــەوە. لوبن ــەزی و کەلتووریی ــی، ڕەگ ــد و فرەدین دەوڵەمەن

بووکــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت نــارساوە و بەیــرووت لــە الیەنــی 

چۆنایەتــی ژیانــەوە بــە باشــرین شــارەکانی دونیــای عــەرەب 

ــی  ــی ســااڵنەی تاکــی نەوت ــن داهات ــان بەرزتری ــت و لوبن دادەنرێ

ــە. ــدا هەی ــی عەرەب ــە جیهان ل

یەکەمیــن ئاماژەکانــی شارســتانیەت لــە لوبنــان بــۆ پێــش )7000(

ــەکان )1550–539  ــە زادگای فینیقیی ــەو واڵت ــەوە، ئ ســاڵ دەگەڕێت

ــر  ــە ژێ ــاڵی )64 پ.ز( ل ــە س ــان ل ــوە. لوبن ــاکانی ب پ.ز( و پادش

ــک  ــە یەکێ ــر بوەت ــوە و دوات ــدا ب ــی ڕۆم ــی ئیمپراتۆریەت هەژموون

ــاو  ــی ب ــدە بەرچاوەکانــی مەســیحییەت. نەریتــی ڕەهبان ــە ناوەن ل

لــە ناوچــەی شــاخاوی لوبنــان ســەری کێشــایە بونیادنانــی کڵێســای 

ــەو  ــی ئ ــامی و دوای فەتحکردن ــەردەمی ئیس ــە س ــەوە. ل مارۆنیی

واڵتــە بــە دەســتی عەرەبــە موســوڵامنەکان، مارۆنییــەکان ئاییــن و 

ــی  ــژی مەزهەب ــە بناغەداڕێ ــان پاراســت. پاشــان ب شووناســی خۆی

دروزی، ئــەو مەزهەبــە لــە سەرانســەری واڵت بــاو بــوەوە، بــەاڵم 

مارۆنییــەکان لــە ســەردەمی شــەڕەکانی خاچدروشــمی لــە پێوەنــد 

بــە کڵێســای کاســۆلیک و ئیمپراتۆریەتــی ڕۆمــاوە، شووناســی 

ــان ڕیفــۆرم کــردوە.   خۆی

ئــەو ناوچەیــە لــە نێــوان ســاڵەکانی )1516 تــا 1918(، کەوتــە ژێــر 

ــەکردنی  ــە پاشەکش ــامنییەوە. ب ــی عوس ــی ئیمپراتۆریەت هەژموون

ئیمپراتۆریەتــی عوســامنی دوای شــەڕی یەکەمــی جیهــان، فەڕەنســا 

ئــەو ناوچەیــەی بــۆ پێنــج بەشــی گچکــە دابــەش کــرد، کــە لوبنــان 

ــی ســەربەخۆیی  ــا ســاڵی )1943( و ڕاگەیاندن ــوو و ت بەشــێکیان ب

لوبنــان بــەردەوام بــوو. هەنوکــە لوبنــان خــاوەن سیســتمێکی 

ــی  ــەی گروپ ــەر بنچین ــە س ــە ل ــەاڵتی تایبەتیی ــکردنی دەس دابەش

ــی. مەزهەب

ــاز  ــان(، ڕی ــاری لوبن ــەرۆک کۆم ــن س ــوری )یەکەمی ــارە ئەلخ بەش

ئەرســەالن  مەجیــد  وەزیــران(،  ســەرۆک  )یەکەمیــن  ئەلســلح 

ــان و  )یەکەمیــن وەزیــری بەرگــری( دامەزرێنەرانــی کۆمــاری لوبن

ــی ســەربەخۆیی  ــە ڕاپەڕین ــەن، ک ــەو واڵت ــی نیشــتامنی ئ پاڵەوانان

لوبنــان تــا چوونــە دەرەوەی دوا هێــزە ســەربازییەکانی بێگانــە لــە 

ــرد.   ــان ک ــی )1946( ڕێبەرایەتیی ــی یەکەم )31(ی کانوون

ــە ســاڵی )1975( واڵتێکــی زۆر  ــا پێــش شــەڕی ناوخــۆ ل ــان ت لوبن

ــتیاری،  ــەر گەش ــە س ــەی ل ــە ئابووریەک ــوو، ک ــۆش ب ــن و خ هێم

بانکدارییــە.  و  دارایــی  خزمەتگــوزاری  بازرگانــی،  کشــتوکاڵ، 

ــی  ــی خۆرهەاڵت ــە پاریس ــە و ب ــەو واڵتەی ــی ئ ــرووت پایتەخت بەی

لــە  پەلکێشــکردنی گەشــتیارانە.  یــان ســەرچاوەی  ناوەڕاســت 

ــەوەی  ــۆ نۆژەنکردن ــراوان ب ســااڵکانی دوای شــەڕیش هەوڵێکــی ف

ژێرخــان و ئابووریــی لوبنــان ئەنجــام دراوە و هەنوکــەش بــۆ 

ــتا  ــە ئێس ــێوە ک ــان ش ــە هەم ــەوە، ب ــە دەگەڕێت ــەردەمی لوتک س

ــی خەڵکــی  ــەڵ کۆمەاڵن ــە گەشــەکردندایە لەگ ــان واڵتێکــی ل لوبن

جــوان و شــیکپۆش بــە داهاتــی بــااڵ ئەژمــار دەکرێــت و النــی کــەم 

ــە واڵتێکــی  ــە مانگێکــدا، کــە ل ــکاران )490( دۆالرە ل ــی کرێ داهات

ــی  ــە ڕێژەی ــش ب ــی ژیانی ــە تێچوون ــرە. هەڵبەت ــا بەرزت وەک تورکی

ــە.  بااڵی

ــاوی  ــەڕێکی خوێن ــوزی )2006(، ش ــی تەمم ــە مانگ ــە ل ــەو واڵت ئ

ــە شــەڕی )33( ڕۆژە  ــە ب ــی، ک ــەوە بین ــە خۆی ــل ب لەگــەڵ ئیرسائی

ــا.  ــە دەســت هێن ــدا ب ــان ســەرکەوتنی تێ ــارساو ســەرەنجام لوبن ن

ــیعە،  ــە )ش ــە ل ــوڵامنن ک ــی موس ــان )59.7%(ی هاواڵتییەکان لوبن

ــوە. )39%(ی مەســیحی )کاســۆلیکی  ــک هات ســوننە و دروزی( پێ

مارونــی، ئەرتەدۆکســی یۆنانــی، ئەرتەدۆکســی ئەرمەنــی و...(. 

ــە. ــان هەی ــی دیکەی ــی مەزهەبەکان )3.1%(ی باق

چاوخشاندنێک بە حیزبەکان و سیاسەتی دەرەوەی لوبنان  

ستراکچەری سیاسیی لوبنان

ــە  ــە ل ــان کۆماریی ــە لوبن ــەت ل ــان: حکووم ــە لوبن ــەت ل حکووم

لێکجیاکردنــەوەی  بنەمــای  و  پەرلەمانــی  دیموکراســی  جــۆری 

ــەوە.  ــێ کراوەت ــی ل ــان جەخت ــە دەســتووری لوبن دەســەاڵتەکان ل

فرەیــی دیینــی و تاییفــەکان لــە لوبنــان: فرەیــی دینــی و 

تاییفــەکان لــە لوبنــان بــە درێژایــی مێــژوو هــۆکاری ســەرهەڵدانی 

شــەڕ و گرفتارییــەکان بــوون، کــە شــەڕی ناوخــۆ )1975 تــا 1990( 

بــە گرینگریــن و دوورودرێژتریــن شــەڕ لــەم واڵتــەدا ئەژمــار 

دەکرێــت. ئــەو فرەیــی تایفــی و پشــێووییەکانی ڕیشــەگرتوو لێــی 
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ــە  ــەدا ل ــەم واڵت ــاوازە ل ــەوەی سیســتمی سیاســیی ن ــوە هــۆی ئ ب

ــت.  ــک بێ ــازان پێ ــیی س ــوەی دیموکراس چوارچێ

دوای )15( ســاڵ شــەڕی ناوخــۆ، گروپــە سیاســییەکانی لوبنــان بــە 

ــە )30(ی  ــەوە و ل ــە تایــف کــۆ بوون بانگهێشــتکردنی ســعوودیە ل

ئەیلوولــی )1989( ڕێککەوتننامــەی تایفیــان واژۆ کــرد. بــە گوێــرەی 

ــک هــات و  ــوێ پێ ــە، سیســتمێکی سیاســیی ن ــەو ڕێککەوتنامەی ئ

هــەوڵ درا بــۆ هەمــوو تاییفەکانــی لوبنــان پێگەیــەک لــە هەیکەلی 

ــەاڵتەکەی واڵت  ــێ دەس ــت. س ــاو بگیرێ ــە بەرچ ــیی واڵت ل سیاس

ــوننە،  ــی، س ــیحی مارون ــەرەکی )مەس ــەی س ــێ تایف ــوان س ــە نێ ل

ــۆ  شــیعە( دابــەش کــرا، کــە بــەو پێیــە پۆســتی ســەرۆک کۆمــار ب

مارۆنییــەکان و ســەرۆک وەزیــران بــۆ ســوننەکان و ســەرۆکی 

ــیحییە  ــەوەی مەس ــەرنجدان ب ــە س ــیعەکان. ب ــۆ ش ــش ب پەرلەمانی

ئەرتەدۆکســەکان لــە ڕووی ژمــارەی دانیشــتوانەوە لــە نــاو تایفــەی 

ــە  ــن، بۆی ــار دەکرێ ــە ئەژم ــن تایف ــە دوەمی ــان ب ــیحی لوبن مەس

ــەو تایفــە هەڵدەبژێررێــت. ــران ل جێگــری ســەرۆک وەزی

هەروەهــا ئــەو دابەشــکردنە لــە پەرلەمــان بــە شــێوەیەکی وردتــر 

لــە بەرچــاو دەگیرێــت و پشــکی تاییفەکانــی دیکــەی لوبنــان 

پەرلەمانــی  گیــراوە.  بەرچــاو  لــە  کەمینەکانیــش  تایبــەت  بــە 

لوبنــان )128( ئەندامــی هەیــە کــە لــە ســەر بنچینــەی سیســتمی 

ــێوەیەکی  ــە ش ــەش، ب ــۆ دووب ــکردن ب ــان دابەش ــەنگی( ی )هاوس

یەکســان لــە نێــوان مەســیحییەکان و موســوڵامنان دابــەش کــراوە. 

ئــەو دابەشــکردنە لــە نــاو هــەر یــەک لــە دوو تاییفــەی مەســیحی 

ــەکان  ــوو تاییف ــاوی هەم ــراوە و ڕەچ ــێ ک ــوڵامنان جێبەج و موس

بــە گوێــرەی ژمــارەی دانیشــتوانیان لــە بەرچــاو گیــراون. بــە 

ــتەوخۆی  ــی ڕاس ــە دەنگ ــان ب ــی پەرلەم ــتوور ئەندامان ــی دەس پێ

ــن. ــاڵە هەڵدەبژێررێ ــی )4( س ــۆ خولێک ــک ب ــی خەڵ کۆمەاڵن

  

ستراکچەری حکوومەتی لوبنان بە شێوەیەکی گشتی:  

دەدات  هاواڵتییــان  بــە  مافــە  ئــەو  لوبنــان  دەســتووری 

حکوومەتەکــەی خۆیــان بگــۆڕن. لەگــەڵ ئەوەیشــدا لە ناوەڕاســتی 

ــە  ــی پەرلەمــان )1992( شــەڕی ناوخــۆ ب ــا هەڵبژاردن ــاکان ت حەفت

ــراوە.  ــە سیاســییەکان دان ــی ماف ــەردەم جێبەجێکردن ــە ب کۆســپ ل

ــژاردن  ــتەوخۆ هەڵب ــک ڕاس ــاڵ جارێ ــتوور چــوار س ــی دەس ــە پێ ب

بنەمــای  ســەر  لــە  پەرلەمــان  پێکهاتــەی  دەدرێــت.  ئەنجــام 

ــە.  ــەی مەســەلە ئایدۆلۆژییەکان ــە و بەپێچەوان ــی و نەتەوەیی ئایین

ســراکچەری دەســەاڵتی سیاســیی لــە لوبنــان لــە ســەر هاوســەنگی 

تاییفــی چــڕ دەبێتــەوە، کــە کۆمەڵێــک تاییفــەی جۆراوجــۆر، 

ــرە  ــان ف ــە لوبن ــاوە. ل ــک هێن ــان پێ ــیی لوبنانی ــراکچەری سیاس س

مەزهەبــی و حەڤــدە گروپــی دیینــی بە ڕەســمی دەنارسێــت: یازدە 

گروپــی مەســیحی: )مارۆنــی، ئەرتەدۆکســی، کاســۆلیک، ئەرمەنییــە 

پرۆتســتانەکان،  کاســۆلیکەکان،  ئەرمەنییــە  ئەرتەدۆکســەکان، 

ــەکان،  ــۆلیکەکان، التین ــە کاس ــەکان، رسیانیی ــە ئەرتەدۆکس رسیانیی

کلدانییــەکان و نەســتورییەکان(. پێنــج گروپــی ئیســامی: )شــیعە، 

گروپــی  یــەک  ئیســامعیلییەکان(.  و  عەلــەوی  ســوننە، دروزی، 

جوولەکــە. ناوکــی ســەرەکی ناجێگیریــی لوبنــان گروپگەراییــە کــە 

ــردوە. ــەدا ک ــەو واڵت ــە ســەر ئ ــی ب هەژموون

 

حیزبەکان

بــە گشــتی حیزبەکانــی لوبنــان بــە پێــی الیەنگریــی تاییفــی پۆلێــن 

دەکرێــن. دوو حیزبــی بەرچــاوی شــیعە لــە بــواری سیاســیی ئــەو 

ــان  ــای لوبن ــە حیزبول ــن ل ــە بریتیی ــە، ک ــان هەی ــە ئامادەییی واڵت

هیــوا  جوواڵنــەوەی  و  نەرسولــا(  حەســەن  ڕابەرایەتــی  )بــە 

)بــە ڕابەرایەتــی نەبــی بــەڕی(. گرینگریــن حیــزب و گروپــە 

سیاســییەکانی ســوننەکان بریتییــن لــە ڕەوتــی ئاینــدە )ســەعد 

حەریــری(، کۆمەڵــی ئیســامی لوبنــان )ئیرباهیــم میــرسی(، حیزبــی 

یەکێتــی )عەبدولڕەحیــم مــراد(، جوواڵنــەوەی یەکبوونــی ئیســامی 

)حســام  ئیســامیی  خێرخــوازی  کۆمەڵــەی  شــەعبان(،  )بیــال 

ــەالم(،  ــام س ــەکان )تەم ــە خێرخوازیی ــەی ئامانج ــرە(، کۆمەڵ قراقی

ــد.  ــەری( و هت ــارس جەب ــێخ عەبدولن ــەل )ش ــەوەی گ جوواڵن

ئازادیــی  ڕەوتــی  گروپــە مەســیحییەکان  و  چاالکریــن حیــزب 

)ئەمیــن  کەتائیــب  حیزبــی  عــەون(،  )میشــێل  نیشــتامنی 

جومەیــل(، هێــزە لوبنانییــەکان )ســەمیر جەعجــەع( و ڕەوتــی 

دروزییەکانیــش  لــە  فەرەنجییــە(.  )ســلێامن  بەرەنگاربوونــەوە 

)وەلیــد  لوبنــان  پێشــکەوتنخوازی  سۆسیالیســتی  ڕەوتــی 

ــەالن(،  ــەالل ئەرس ــان )ت ــی لوبن ــی دیموکراتیک ــەالت(، حیزب جونب

ــام وەهــاب( و حیزبــی عەرەبــی  حیزبــی یەکبوونــی عەرەبــی )وئ

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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ــال  ــان )کەم ــی لوبن ــرەی جەماوەری ــوکر(، کۆنگ ــز ش ــس )فای بەع

شــاتیا( و هتــد. دوای ڕووداوی تیرۆرکردنــی ڕەفیــق حەریــری لــە 

ــەرەی )8(ی  ــاوی ب ــە ن ــی ب ــی بەرەنگاری ســاڵی )2005(، الیەنگران

ــە  ــارسان، ک ــازار ن ــەرەی )14(ی ئ ــاوی ب ــە ن ــان ب ــازار و دژەکانی ئ

ــااڵنی  ــاوەی س ــە م ــە ل ــەو هاوپەیامنیی ــەی ئ ــک هات ــە پێ هەڵبەت

ــوە. ــەردا هات ــە س ــی ب ــردوو گۆڕان ڕاب

پێگەی حیزبولاڵ لە ستراکچەری سیاسیی لوبنان دا

حیزبولــای لوبنــان پارتێکــی سیاســی و گروپێکــی چەکداریــی 

ئیســامیی شــیعەیە لە لوبنــان. باڵی میلیشــیایی حیزبولا دەســتەی 

ــۆ  ــاداری ب ــان وەف ــی لوبن ــە پەرلەمان ــیی ل ــی سیاس ــادە و باڵ جیه

ــاس  ــی عەب ــە دوای مردن ــا ل ــەن نەرسول ــە. حەس ــەرەی بەرگریی ب

موســەوی لــە )1992(، ســکرتێری گشــتییە. گروپەکــە لەگــەڵ باڵــی 

ســەربازییەکەی لــە الیــەن ویایەتــە یەکگرتــوەکان، ئیرسائیــل، 

تیرۆریســت  ڕێکخراوێکــی  بــە  عەرەبــی،  لوتکــەی  و  کەنــەدا 

ــینی  ــدا، شانش ــی کەن ــی ھاوکاری ــا ئەنجوومەن ــراوە. ھەروەھ دان

یەکگرتــوو، ئوســتڕالیا، ئەڵامنیــا، ئەرجەنتیــن، ھۆڵەنــدا، پاراگــوای، 

کۆڵۆمبیــا، ھینــدۆراس و یەکێتیــی ئەورووپــا تەنهــا باڵی ســەربازیی 

ــرد. ــە ک ــان قەدەغ حیزبولای

عەرەبــدا  جیهانــی  لــە  هەشــتاکان  لــە  لوبنانــی،  حیزبولــای 

ــەرەتای  ــە س ــەر ل ــا ه ــدا. حیزبول ــەری هەڵ ــرد و س ــەی ک گەش

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.

ــە یەکــەم مانیفێســتی خــۆی بــۆ ناســاندنی گروپەکــە،  حیزبولــا ل

ــوو  ــی هێناب ــاوی ئیرسائیل ــە دەستنیشــانکراوی وەک »دوژمــن« ن ب

ــوە  ــەی کردب ــەو دوژمن ــی ئ ــە ناوبردن ــان و ل ــی لوبن و ڕزگارکردن

ئامانــج. ســازدانی خەڵــک و مانــەوە لــە ســەنگەری خۆڕاگــری 

و ڕووبەڕووبوونــەوە بــە دەســتدرێژیکاران، ئامانجــی ســەرەکی 

ــە.  حیزبولای

 سیاسەتی دەرەوە

لــە دیباچــەی دەســتووری لوبنــان، جگــە لــە ئاماژەکــردن بــە 

پابەنــدی ئــەو واڵتــە بــە ڕاگەیەنــراوی نەتــەوە یەکگرتــوەکان، 

ــی  ــراوی یەکێتی ــە ڕاگەیەن ــی ب ــی( و پابەندبوون ــنامە )عەرەب ناس

عەرەبیــش جەختــی لــێ کراوەتــەوە. بــەو پێیــە لوبنــان پێوەندیــی 

ــە.  ــدا هەی ــی عەرەبی ــن واڵتان ــەڵ زۆرتری ــایی لەگ ــاش و ئاس ب

هەڵکەوتــەی جیۆپۆلەتیکــی و جیۆســراتیجیی لوبنــان بــە تایبــەت 

ئــەوەی  هــۆی  بوەتــە  فەلەســتین،  لەگــەڵ  بوونــی  دراوســێ 

بــواری  گــەورەی  کارەکتەرانــی  ســەرنجی  جێــگا  واڵتــە  ئــەو 

دامــەزراوە  زۆربــەی  هەنوکــە  بێــت.  نێودەوڵەتــی  سیاســەتی 

هەیــە.  نووســینگەیان  بەیــرووت  لــە  نێودەوڵەتییەکانیــش 

بەرچاوتریــن کارەکتەرانــی دەرەکــی لــە لوبنــان، پێنــج واڵتــە: 

فەڕەنســایە: و  ئەمریــکا  ســعوودیە،  ســووریا،  ئێــران، 

فەڕەنســا: پێشــینەی ئامادەیــی و دەســەاڵتی فەڕەنســا لــە لوبنــان، 

وای کــرد کەلتــوور و سیاســەتی فەڕەنســا لــەو واڵتــە بــە تایبــەت 

ــە  ــکات. بۆی ــاوی بێــت و هەژمــوون ب ــگای مەســیحی ب ــە کۆمەڵ ل

زمانــی فەڕەنســی زمانــی دوەمــی ئــەو واڵتەیــە و کەلتــووری 

ــە ســەر  ــی خــۆی ب ــی هــەر وەک هەژموون فەڕەنســی توانیوویەت

ــە  ــت. بەوپێی ــی دا بپارێزێ ــگای لوبنان ــە کۆمەڵ ــەورە ل بەشــێکی گ

ــت. ــار دەکرێ ــۆن ئەژم ــی فرانکوف ــە واڵت ــان ب ــە لوبن هەنوک

ــەی  ــە الیەن ــە هــۆی سیاســەتی پشــتیوانیکردنی هەم ــکا: ب ئەمری

ئەمریــکا لــە بەرژەوەندیــی سیاســیی، ســەربازی و ئاساییشــی 

ــە بەرژەوەندیــی نەوتــی  ئیرسائیــل و هــەر وەک پارێزگاریکــردن ل

خــۆی لــە ناوچەکــە، لوبنــان بوەتــە ناوەندێکــی گرینــگ بــۆ 

ئامادەبوونــی نفــوزی ئەمریــکا. 

ــان  ــە لوبن ــوننەت ل ــی س ــەری ئەهل ــی کاریگ ســعوودیە: ئامادەی

ــە،  و ڕەهەنــدی ناوچەیــی و نێودەوڵەتــی وەرچەرخانــی ئــەو واڵت

بوەتــە هــۆی ئــەوەی واڵتانــی گــەورەی عەرەبی وەک ســعوودیەش 

ــە  ــە ل ــەو ئامادەیی ــە. ئ ــەو واڵت ــە ســەر ئ ــی بخەن فۆکەســی تایبەت

ســەردەمی ڕەفیــق حەریــری بــە دواوە فــراوان 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 1975 تــا ســاڵی 2005(، 

تایبەمتەندێتــی تایبەتــی هەیــە و زۆر جــار وەرچەرخانەکانــی ئــەو 

ــەن. ــر دەک ــە یەک ــە کار ل دوو واڵت

ئێــران: بــە نــاوی پشــتگیریکردن لــە بەرەنگاربوونــەوەی ئیرسائیــل، 

ــی زۆری هەیە.   ئامادەییەک

میدیاکان

لوبنــان تــۆڕی هەواڵیــی دینامیزمــی، پێشــکەوتوو و فرەجــۆری 
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ــروپ و  ــی گ ــی بوون ــرە حیزب ــی ف ــڕی واقیعییەت ــە دەرب ــە ک هەی

ــەم  ــان یەک ــەدا. لوبن ــەو واڵت ــۆرە ل ــی جۆراوج ــەی نەتەوەی کەمین

واڵت بــوو لــە جیهانــی عــەرەب مۆڵەتــی بــە تــۆڕی ڕادیــۆ و 

تەلەڤزیۆنــی بێایــەن دا )ئەهلــی(، بــەاڵم حکوومــەت مافــی 

پەخشــکردنی  و  تــۆڕەکان  بەڕێوەبردنــی  لــە  دەســتێوەردانی 

ــااڵ  ــە ب ــەمتەدارانی پل ــتوە. سیاس ــۆی پاراس ــۆ خ ــی ب هەواڵەکانیان

خاوەنــی هەندێــک لــەو میدیایانــەن. تــۆڕی تەلەڤزیۆنــی ئەملەنــار 

ــاوە پشــتگیری دەکرێــت و  ــی میلیشــیای حیزبول ــەن گروپ ــە الی ل

زۆر بــاس ورووژێنــەرە و هەروەهــا زۆربــەی میدیاکانــی ئێســتا لــە 

ســاڵەکانی دوای شــەڕی ناوخــۆ لــە الیــەن گروپــە جۆراوجۆرەکانــی 

موســوڵامنان و مەســیحییەکانەوە دامــەزراون و ســوودوەرگرتن لــە 

ــرە(.  ــتییە )هەمەگی ــان گش ــە لوبن ــی ل ــەتەالیت و کێبڵ ــۆڕی س ت

لــە مــاوەی شــەڕی ناوخــۆدا هیــچ چاودێرییەک بــە ســەر تۆڕەکانی 

ڕادیــۆوە نەبــوو. ئەمــە ببــوە هــۆی ئــەوەی زیاتــر لــە )100( ڕادیــۆ 

لــەو واڵتــەدا هەبێــت، بــەاڵم بــە پەســندکردنی یاســایەک لــە ســاڵی 

)1996( لــە پێوەنــد بــە پابەندبــوون بــە دەرهێنانــی مۆڵــەت، 

ــە  ــکات و ل ــدا ب ــە ســەر میدیاکان ــی هەژمــوون ب حکوومــەت توان

ــن  ــەوە. یەکەمی ــەم بکات ــەکان ک ــۆ بێایەن ــارەی ڕادی ــدا ژم ئەنجام

تــۆڕی تایبەتــی و بازرگانــی تەلەڤزیۆنــی چاالکییەکانــی خــۆی لــە 

ــای  ــرد. »کۆمپانی ــێ ک ــت پ ــان دەس ــە لوبن ــدا ل ــی پەنجاکان کۆتایی

ــە  ــت«، ب ــە ئۆرنێ ــە ســاڵی )1959( و »تەل ــان« ل ــی لوبن تەلەڤزیۆن

ــاڵی  ــە س ــکا، ل ــی( ئەمری ــی س ــی ب ــۆڕی )ب ــی ت ــتگیری دارای پش

ــرد.  ــان ک ــی خۆی ــە چاالکییەکان )1962( دەســتییان ب

ڕۆڵی فەڕەنسا لە لوبنان- دەستووری لوبنان

فەڕەنســا یەکێــک لــە کارەکتــەرە ســوننەتییەکانە لــە پانتایــی 

سیاســیی لوبنــان و واڵتــی لوبنــان، وەک ئەمــڕۆ لــە ســەر جوگرافیــا 

ــۆری  ــە ئیمپرات ــە ل ــەورە ک ــووریای گ ــە س ــێکە ل ــوە بەش دەرکەوت

ــەڕی  ــی ش ــە ڕەوت ــەر ل ــی ڕزگارک ــوەوە، واڵتان ــا بب ــامنی جی عوس

ــتعامریی  ــەتی ئیس ــە سیاس ــەرنجدان ب ــە س ــی ب ــی جیهان یەکەم

ــێکی  ــەر بەش ــەن و ه ــەش بک ــەورە داب ــووریای گ ــان دا س هەوڵی

ــە  ــەرەوە. ل ــی ڕزگارک ــە واڵتان ــک ل ــی یەکێ ــر هەژموون ــە ژێ بخەن

ــی  ــۆی ڕوودان ــە ه ــیا ب ــەڕی ڕووس ــەری ش ــی ڕزگارک ــوان واڵتان نێ

ــی  ــەی ناوخۆی ــی کێش ــە )1917( و بوون ــتی ل ــی کۆمۆنیس شۆڕش

ئــەو  فەڕەنســا  و  بەریتانیــا  و  دەرەوە  چــوە  پانتایییەکــە  لــە 

ناوچەیەیــان لــە نێــوان خۆیــان دابــەش کــرد، کــە لــە ســاڵی )1923( 

ــتە  ــمی خس ــە ڕەس ــی ب ــووریا و لوبنان ــەوەکان، س ــەی نەت کۆمەڵ

ــۆی  ــە ه ــان ب ــی لوبن ــە دەوڵەت ــاوە، ک ــی فەڕەنس ــر هەژموون ژێ

فەرماندارێکــی فەڕەنســییەوە بەڕێــوە دەبــرا.

فەڕەنســا لــە ئایــاری )1926(، دەســتووری لوبنانــی ڕا گەیانــد 

کۆماریــی. ســەرەنجام، دوای  بــوە  ئــەو واڵتــە  و حکوومەتــی 

ڕووداوی جیــا جیــا و ڕاپەڕینــی جۆراوجــۆری جەماوەریــی بــۆ 

دەســتەبەرکردنی ســەربەخۆیی واڵتەکــەی خۆیــان، لــە ســاڵی 

ــی  ــەاڵم واڵت ــد، ب ــی ڕاگەیان )1943( فەڕەنســا ســەربەخۆیی لوبنان

هەمیشــە  ســەربەخۆیی،  دەســتهێنانی  بــە  ســەرەڕای  لوبنــان 

ــاوەدا هێــزە  ــەو ن ڕووبــەڕووی قەیرانــی ناوخۆیــی بوونەتــەوە و ل

ــی  ــە تەشــەنەکردنی قەیران ــان ل ــش پشــکی بەرچاوی دەرەکییەکانی

ناوخــۆی لوبنانــدا هەیــە، کــە لــەو پێوەندیــەدا نابێــت ڕۆڵــی 

فەڕەنســا لــە دانانــی دەســتوورێکی ئاڵــۆز و گرفتخوڵقێنــی لوبنــان 

و چاوچنۆکــی فراوانخوازانــەی ئیرسائیــل لــە بەرچــاو نەگریــن.  

ــی  ــتکردنی لوبنانێک ــە دروس ــاڵی )1920( ب ــە س ــییەکان ل فەڕەنس

گــەورەی بریتــی لە کەمینەیەکی گرینگی موســوڵامن، ئــەو واڵتەیان 

کــردە بۆمبێکــی دواخــراو، کــە وەرچەرخانــی دانیشــتوانەکەی کاتی 

تەقینــەوەی دیــاری دەکــرد، چونکــە موســوڵامنەکان لــە پەنجــاکان 

ــەی  ــەو دامەزراوان ــەقامگیری ئ ــدا س ــە ئەنجام ــوون و ل ــە ب زۆرین

ــەرزۆک  ــوون، ل ــاد نراب ــیحییەکان بونی ــی مەس ــی هەژموون ــە پێ ب

ــان  ــی دەســتووری لوبن ــە دانان ــوون. دەســتێوەردانی فەڕەنســا ل ب

ــاو مەســیحییە  ــە ن ــوو: دەبێــت ســەرۆک کۆمــار ل ــەم شــێوەیە ب ب

ــران موســوڵامنانی ســوننە، ســەرۆکی  ــەکان، ســەرۆک وەزی مارۆنیی

ــیعە و وەزیرەکانــی کابینــە  ــوڵامنانی ش ــاو موس ــان لــە ن پەرلەم

ــەکان  ــا ئەرتەدۆکس ــەکان وات ــە گرینگ ــی گروپ ــاو نووێنەران ــە ن ل

بــە  پاشــان  بــەاڵم  هەڵببژێررێــن،  یۆنانــی  کاســۆلیکەکانی  و 

هــۆی زۆربوونــی ڕێژەیــی ژمــارەی دانیشــتوانی موســوڵامن و 

ــە  ــک ک ــە واڵتێ ــەرەب ل ــەرای ع ــری نەتەوەگ ــەوەی فیک بەرزبوون

بونیادەکــەی لــە ســەر دامــەزراوەی کۆمەڵــی لێکجیــا دانــراوە، بــوە 

ــێ کــرد. ــە ســاڵی )1958( دەســتی پ هــۆی شــەڕی ناوخــۆ کــە ل

ــەو ســەردەمەدا هەڕەمــی دەســەاڵت نەخشــەی  ــە شــێوەیەک ل ب

ــش  ــت و ئەمەی ــااڵی هەبێ ــی ب ــار ڕۆڵ ــەرۆک کۆم ــە س ــرا، ک کێ

ــۆی  ــەڕی ناوخ ــەرەنجام ش ــەورە و س ــی گ ــایە ناکۆکی ــەری کێش س

لــێ کەوتــەوە. شــەڕی ناوخــۆ لــە ســاڵی )1975 تــا 1990( درێــژەی 
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ــاری  ــە ش ــییەکان ل ــە سیاس ــەوەی گروپ ــە کۆبوون ــەاڵم ب ــا، ب کێش

تایفــی ســعوودیە کــە پێشــر باســامن کــردوە، بــە شــێوازێک یاســا 

و سیســتمی دەســەاڵت ڕیفــۆرم کــرا، کــە ڕۆڵ و پێگــەی ســەرۆک 

ــی ســەرۆک  ــاد کــرا و ڕۆڵ ــا ســنوورێک پەرلەمــان زی ــران و ت وەزی

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 کــراون، نــەک بــە پێــی کەســی شــیاو بــۆ شــوێنی 

شــیاو. بەمەیــش، پابەندبوونــی گروپیــی )تاییفــی( کەوتوەتــە 

ســەرووی پابەندبوونــی نەتەوەیییــەوە. بــە هــۆی بوونــی ناکۆکیــی 

بێگانــەکان،  دەســتێوەردانی  بــۆ  بــارودۆخ  هەمیشــە  دایمــی، 

بــۆ تەشــەنەکردن و هەژموونکــردن بــە ســەر ناکۆکییــەکان و 

ــت.  ــار بێ ــە ب ــان ل ــۆی لوبن ــە ناوخ ــییەکان ل ــە سیاس تێهەڵچوون

)12(تایفــەی مەســیحی  کــە  تاییفــە هەیــە   )18( لوبنــان  لــە 

ــارەی  ــی ژم ــە پێ ــە ب ــەو )18( تایف ــوڵامنن. ئ ــەی موس و )6( تایف

بــە  داخــەوە  بــە  بەشــدارن.  دەســەاڵت  لــە  الیەنگرانیــان 

ســەرنجدان بــە تــەواوی ئــەو هەواڵنــەی دران تــا بارودۆخــی 

تایفەگەرایــی بۆڕەوتێکــی دیموکراتیکــی پێشــکەوتوو بگۆڕێــت 

ــە  ــەو هەواڵن ــەاڵم ئ ــە دی، ب ــی بێت ــی دیموکراس ــە میللەتێک و تاک

نەبــوون. ســەرکەوتوو 

ــی  ــە شــیعەکان، ئەهل ــن ل ــگ بریتی ــەی گرین ــان )5( تایف ــە لوبن ل

لــەو  ســوننە، مارۆنــی، دروزی و ئەرمەنــی بوونیــان هەیــە و 

نــاوەدا ســێ تایفــەی شــیعە، ســوننە و مەســیحی ســەرەکین. 

مارۆنییــەکان پێشــینەی مێژوویــی پێوەنــد بــە فەڕەنســایان هەیــە 

ــان«.  ــی میهرەب ــا دەڵێــن »دایک ــە فەڕەنس ــە ب ــێوەیەک ک ــە ش ب

ــان  ــی زۆری ــدی و هۆگرییەک ــی پێوەن ــی مارۆن ــەی هاواڵتییان زۆرب

بــە فەڕەنســاوە هەیــە کــە خــاوەن دوو ڕەگەزیــی لوبنانــی و 

ــاوەن  ــی خ ــاو لوبنانییەکان ــە ن ــار ل ــەت زۆر ج ــین. تەنان فەڕەنس

پۆســتی سیاســی و ڕاپەڕانــدن وەهــا ڕێککەوتــوە کــە هــاوکات لــە 

لوبنــان و فەڕەنســا بەرپرســیارێتییان هەبــوە. بــۆ منوونــە وەزیــری 

پێشــووی ڕۆشــنبیری ڕاوێــژکاری یەکێــک لــە وەزیرەکانــی کابینــەی 

ــە  ــری هــاوکات ک ــق حەری ــەت خــودی ڕەفی ــوە. تەنان فەڕەنســا ب

ســەرۆک وەزیرانــی لوبنــان بــوو، ڕەگەزنامــەی ســعوودیەی هەبــوە 

ــعوودیەوە  ــتانی س ــە عەرەبس ــۆی ب ــی خ ــە پێوەندی ــانازی ب و ش

ــەو ســراکچەرەیان  ــەوە فەڕەنســییەکان ئ ــە ئەزەل ــردوە. هــەر ل ک

ــردوە.  ــنیار ک پێش

هــەر چۆنێــک بێــت فەڕەنســا ســەرەڕای نەخشــەی تێکــدەری 

خــۆی لــە ســراکچەری دەســەاڵتی لوبنــان و دروســتکردنی ناکۆکــی 

ــە  ــدا ب ــی ئێستایش ــە بارودۆخ ــە، ل ــەو واڵت ــا ل ــی جیاجی و قەیران

شــێوەیەکی فــراوان دەســتێوەردان لــە بارودۆخــی لوبنــان دەکات. 

هــەر چەنــد بــە پێڕەویکردنــی بــێ چەندوچوونــی خــۆی لــە 

و  سیاســی  وەبەرهێنانــی  فەڕەنســا  ئەمریــکا،  سیاســەتەکانی 

ــان ئەنجامــی داوە.  ــە لوبن ــە ل ــە هــەدەر دەدات، ک ــی ب کەلتووری

فەڕەنســا کەوتوەتــە کاوێ)چاڵێ(کــەوە، کــە ئەمریکییــەکان بۆیــان 

هەڵکەنــدوە. 

دەربــارەی ســەربەخۆیی لوبنــان / هەوڵــدان بــۆ ڕزگار بــوون لــە 

کۆڵۆنیالیزمی فەڕەنســا

گوتــراوە.  ئەمــڕۆ  لوبنانــی  بــە  کــە  نــاوە،  کۆنریــن  فنیقییــە 

بازرگانانــی  بــە  و  بێبــاک  دەریاوانــەکان  وەک  فینیقییــەکان 

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 

ــنووری  ــە س ــوون، ک ــە ب ــازرگان پیش ــاوان و ب ــی دەری نەتەوەیەک

ــان  ــتا کۆچی ــی ئێس ــی لوبنان ــۆ کەناراوەکان ــاڵ ب ــش )3500( س پێ

ــتکردنی  ــەکان دروس ــی فینیقیی ــن کاری ئابووری ــردوە. گرینگری ک

ــەدەفی  ــک س ــە جۆرێ ــە ل ــوە، ک ــی ب ــووری ئەرخەوان ــی س ڕەنگ

ــان گوتــوە  دەریایــی دروســت کــراوە. یۆنانییــەکان بــەو خەڵکانەی

فینیقییــەکان، کــە هــەم مانــای ڕەنگــی ئەرخەوانــی و هــەم نــاوی 

ــوە.  ــەم هات ــێ بەره ــی ل ــی ئەرخەوان ــە ڕەنگ ــەدەفەیە، ک ــەو س ئ

ــەند.  ــرەوی س ــش ب ــەی لوبنانی ــەوە وش ــەردەمی کۆن ــە س ــەر ل ه

لوبنــان واتــا واڵتــی ســپی و لەوانەیــە لەبــەر ســپی پۆشــینی 

شــاخەکانی ئــەو واڵتــە، پێــی گوتــراوە لوبنــان. لوبنــان لــە زمانــی 

التینــی بــە شــێوەی لیبانــوس و بــە فەڕەنســی لیبــان و لــە زمانــی 

ــە  ــت. هەنوک ــن دەنوورسێ ــان و لبان ــە شــێوەکانی لبن ــزی ب ئینگلی

ژمــارەی دانیشــتوانی کۆمــاری لوبنــان ســنووری )35( ملیۆن کەســە 

ــووریا و  ــێیەتی س ــت و دراوس ــپی ناوەڕاس ــای س ــاڵ دەری ــە پ و ل

فەلەســتین هەڵکەوتــوە. دانیشــتوانەکەی عــەرەب و زۆربەیــان 

موســوڵامن و مەســیحیین.
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ئــەو واڵتــە بــۆ مــاوەی چــوار ســەدە بەشــێک بــوە لــە ئیمپراتــۆری 

ــا  ــوە. ت ــۆم(ی ب ــەر )ئۆتۆن ــەک خۆس ــا ڕادەی ــەاڵم ت ــامنی، ب عوس

لــە  یەکێــک  وەک  لوبنانــی  فەڕەنســا،   )1920( ئەیلوولــی  لــە 

ســەرزەمینەکانی گەمــارۆدراوی ســووریا دامەزرانــد و لوبنــان دوای 

ئــەوە بــۆ مــاوەی )23( ســاڵ 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 

ــەوە  ــتیار و گرینگ ــی هەس ــە ناوچەیەک ــەوە کەوتوەت پێوەندییەکان

و لــە ڕێــگای دەریــای ســپی ناوەڕاســتەوە کیشــوەرەکان بــە 

یەکــری دەبەســتێتەوە. ئــەو ناوچەیــە لــە ڕوانگــەی ئابوورییــەوە 

بــوە.  خۆرئاوایییــەکان  و  خۆرهەاڵتــی  دانوســتانی  شــوێنی 

خۆرئاوایییــەکان پێداویســتییەکانی خۆیــان بــە تایبــەت لــە بــواری 

ــرد و  ــن دەک ــە دابی ــەو ناوچەی ــاو ل ــەرەتایی و خ ــتەی س کەرەس

کااڵ ئەورووپییەکانیــش لــەو ڕێگایــەوە بــەرەو خۆرهــەاڵت ڕەوانــە 

ــەرنجدان  ــە س ــا ب ــرد تەنه ــتیان ک ــەکان هەس ــران. ئەورووپیی دەک

بــە تەکنیکــی باشــر، هەژمــوون بــە ســەر خۆرهەاڵتییەکانــدا 

ئەورووپــی  واڵتانــی  ئامانجــە،  بــەو  گەیشــن  بــۆ  و  دەکــەن 

کۆڵۆنیالــی لــە قاڵبــی گروپــی جیاجیــای وەک بــازرگان، ســەربازی، 

بانگەوازخوازانــی ئایینــی و... بــە ئامانجــی جۆراوجــۆری کۆڵۆنیالــی 

بــەرەو خۆرهــەاڵت هاتــن. ئــەو گروپانــە وردەوردە بــە ســەر 

ــان  ــێ ملی ــە زۆرەمل ــەکان ب ــوون و خۆرهەاڵتیی ــدا زاڵ ب خۆرهەاڵت

بــۆ پێڕەویکــردن لــە ئەورووپییــەکان و سیاســەتی کۆڵۆنیالییەکــەی 

ــەوان دا.  ئ

سیاسەتەکانی فەڕەنسا لە لوبنان

بــە فۆکــەس خستنەســەر پێگــەی ئابــووری و ســراتیژییەتی لوبنــان، 

ــی  ــوە. واڵتان ــەکان دوور نەب ــی کۆڵۆنیال ــە چاوتێبڕین ــە ل ــەو واڵت ئ

ــە  ــان ل ــی خۆی ــتکردنی دووبەرەک ــەتی دروس ــە سیاس ــال ب کۆڵۆنی

ــە  ــەو ناوچەی ــی ئ ــتوە خەڵک ــان هێش ــان، نەی ــی لوبن ــاو خەڵک ن

لــە ڕوانگــەی سیاســی، ئابــووری، کەلتــووری و پیشەســازییەوە 

ســەربەخۆ بــن. گرینگریــن سیاســەتی فەڕەنســا لــە لوبنــان، 

ــاو ئاییــن و مەزهەبــەکان و  ــە ن دروســتکردنی دووبەرەکــی بــوە ل

ئازادیخوازانی لوبنان بە هۆی 
سەرکوتکردنی توند لە الیەن 

فەڕەنساوە لە )1933 تا 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 

سیاســەتی  جێبەجێکردنــی  بــۆ  ئایینــی  گروپــی  هەندێــک 

ــە. ــەو ناوچەی ــان ل ــەاڵتخوازانەی خۆی دەس

ــە  ــان ل ــی لوبن ــان دەدا مندااڵن ــی فەڕەنســا هەوڵی کۆڵۆنیالیزمەکان

ڕوانگــەی فیکــری، ئەخاقــی و کۆمەاڵیەتــی هاوشــێوەی مندااڵنــی 

فەڕەنســا و هۆگری فەڕەنســا پــەروەردە بکەن. بەمەیــش بەرنامەی 

ــەوە  ــی کۆڵۆنیالیی ــی ئامانج ــە الیەن ــۆکان ل ــەکان و زانک قوتابخان

ڕێــک خرابــوون، بــە شــێوەیەک خوێندکارانــی هەمــوو قۆناغەکانــی 

خوێنــدن زیاتــر لــە مێــژوو و جوگرافیــای واڵتــی خۆیــان، زانیارییــان 

دەربــارەی مێــژوو و جوگرافیــای فەڕەنســا هەبێــت. بەمەیــش 

ــەرنج و  ــگای س ــر جێ ــوان زیات ــە هەم ــدکاران ل ــدااڵن و خوێن من

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، 

ــەی  ــەاڵم زۆرب ــاوە، ب ــی فەڕەنس ــر هەژموون ــتە ژێ ــان خس لوبنانی

دانیشــتوانی ئــەو واڵتــە نەیاندەویســت، لــە ژێــر هەژموونــی 

ــە  ــن ل ــێک ب ــت بەش ــر دەیانویس ــوو زیات ــن، بەڵک ــادا ب فەڕەنس

واڵتــی ســووریای گــەورە یــان واڵتێکــی عەرەبــی. لــە حەقیقەتــدا، 

کاتێــک لوبنــان لــە ژێــر هەژموونــی فەڕەنســادا بــوو، پــەروەردە، 

پیشەســازی و پێوەیدییــەکان پێشــکەوتنیان بــە خــۆوە بینیــوە 

بەمەیــش  گــەورە.  بازرگانــی  ناوەندێکــی  بوەتــە  بەیــرووت  و 

ــوە  ــان ب ــی لوبن ــاری ئابووری ــە کاروب ــا ل ــتێوەردانی فەڕەنس دەس

مایــەی گەشــەکردن و پەلوپۆهاویشــتنی ئابــووری و هەروەهــا 

بــوە هــۆی باشــبوونی بارودۆخــی هەڵگرتــن و گواســتنەوە و 

کاری  لــە  ئاســانکاریی  بــۆ  ڕێگاوبانگەلێکیــان  فەڕەنســییەکان 

دروســت  ســەرەتایی  مــادەی  دەســتهێنانی  بــە  و  ئابــووری 

ــی  ــی و ئابووری ــی سیاس ــە ئامادەی ــەرنجدان ب ــە س ــەاڵم ب ــرد، ب ک

فەڕەنســا و هەژموونکــردن بــە ســەر لوبنــان، واڵتانــی پیشەســازیی 

ســووربوون لــە ســەر ئــەوەی بەرهەمهێرناوەکانــی خۆیــان بــۆ 

ــادەی خــاو وەک  ــەردا م ــە بەرانب ــاردە بکــەن و ل ــە هەن ــەو واڵت ئ

ئاوریشــمی بەرهەمهێــرناوی ئــەو واڵتــە هــاوردە بکــەن. هەروەهــا 

دەرکەوتنــی وەرچەرخانــی ئابــووری ســەری کێشــایە گەشــەکردنی 

ــەر وەک  ــش ه ــەوە. بەمەی ــازاڕی ئابووریی ــاری و ب ــگای ش کۆمەڵ

ــی  ــرد، هەســتی گشــتی و هۆگری ــد گەشــەی دەک ــی مامناوەن چین

نەتەوەیــی بــۆ ســەربەخۆیی دەرکــەوت و لــە ئەنجامــدا بــە هاتنــە 

ئــارای حیزبــەکان و گروپــی زۆر، کــە زۆربەشــیان دژی دەســەاڵتی 

و  ســەربەخۆخوازی  فیکــری  واڵتەکەیــان،  لــە  بــوون  بێگانــە 

ــەوە. ــە کای ــان هات ــە لوبن ــیی ل خۆبەس

ــە  ــەوە ل ــۆ جیابوون ــە ب ــی ک ــی لوبنان ــێوەیە ئازادیخوازان ــەم ش ب

ســەربەخۆییخوازی  بــۆ  زۆریــان  هەوڵێکــی  عوســامنییەکان، 

دابــوو، جارێکــی دیکــە و هــەر لــە یەکــەم ڕۆژی هەژموونــی 

فەڕەنســا بــە ســەریانەوە، بــۆ دەســتەبەرکردنی ســەربەخۆیی 

درێژەیــان بــە خەباتــی چەکدارانــەی خۆیــان و جوواڵنــەوەی 

ــەرەکی  ــدی س ــاخەکانی دروز، ناوەن ــەربەخۆییخوازانەیان دا. ش س

ــەو  ــە ئ ــوو، ک ــە ب ــەو واڵت ــی ئ ــەی ئازادیخوازان ــەڕی چەکداران ش

شــەڕانە لــە ناوەڕاســتی بیســتەکان دژوار بــوون، بــەاڵم ئــەو 

ــش  ــران. بەمەی ــەرکوت ک ــدی س ــە تون ــەک ب ــاش ماوەی ــەڕانە پ ش

ئــەو خەباتــە دژە کۆڵۆنیالییــەی خەڵکــی لوبنــان لــە مــەودای نێوان 

دوو شــەڕی جیهانــی هــەوراز و نشــێوییەکی زۆری بــە خــۆوە 

ــە  ــد ل ــە هــۆی ســەرکوتکردنی تون ــان ب ــی لوبن ــی. ئازادیخوازان بین

ــا 1935(، شــێوەی ئاشــتیانەتریان  ــە )1933 ت ــەن فەڕەنســاوە ل الی

بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە بــە کۆڵۆنیالیــزم گرتــە بــەر، لوبنانییــەکان بــە 

بایکۆتکردنــی فــراوان، ناڕەزایەتــی خۆیــان لــە فەڕەنســا پیشــان دا. 

بــۆ منوونــە جووتیــاران بــە بەشــداریکردن لــە خەباتــی چەکدارانــە 

و کرێــکاران بــە بایکۆتکــردن، ڕۆڵــی زیاتریــان لــەو جوواڵنەوەیــەدا 

ــی.  بین

کەوایــە لــە )1943( بــە ئــاگاداری فەڕەنســییەکان، هەڵبــژاردن 

ــرراو  ــی هەڵبژێ ــام درا. حکوومەت ــار ئەنج ــەرۆکایەتی کۆم ــۆ س ب

دەســتوورێکی نوێــی جێبەجــێ کــرد، کــە هەژموونــی فەڕەنســای 

لــە لوبنــان ڕەت دەکــردەوە. لــە )11(ی ترینــی دوەمــی )1943(، 

ــری  ــتاندنی زیات ــایە وەس ــەری کێش ــییەکان س ــگاوی فەڕەنس هەن

ــەو شــەڕە  ــۆ شــۆڕش و شــەڕ، ئ ــان ب ــی لوبن ــی حکوومەت ئەندامان

بــە دەســتێوەردانی بەریتانیــا کۆتایــی پــێ هــات و فەڕەنســییەکان، 

ــش  ــەوە. بەمەی ــۆ گێڕای ــرد و دەســەاڵتیان ب ــازاد ک ــان ئ حکوومەتی

لــە )1943(، لوبنــان بــە شــێوەیەکی تەواوەتــی هێــزی فەڕەنســای 

تێــدا نەمــا و بــە ڕەســمی ســەربەخۆ بــوو.



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
17دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

 چ نەخشەیەک بۆ داهاتووی لوبنان کێشراوە؟

وەزیــری  بەیــرووت،  تەقینەوەکــەی  پێــش  ڕۆژێــک  چەنــد 

دەرەوەی فەڕەنســا ســەردانی لوبنانــی کــرد و بــۆ دەســەاڵتدارانی 

ــووری  ــی ئاب ــە قەیران ــد مانگێک ــە چەن ــە ک ــەو واڵت ــی ئ حکوومەت

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، 

ــران و  ــەوەی ســەرۆک وەزی ــوو ســەری کێشــایە کاردان ــک ب بابەتێ

ــرووت.  ــس و بەی ــوان پاری ــی نێ ــر گرژکردن زیات

لەگــەڵ ڕوودانــی کارەســاتی تەقینەوەکــە، ئەمانوێــل ماکرۆنــی 

لەگــەڵ  و  کــرد  بەیرووتــی  ســەردانی  فەڕەنســا  ســەرۆکس 

پێشــر  مەرجــی  هەمــان  ڕووداوەکــە  شــوێنی  ســەردانکردنی 

ڕاگەیەنــراوی بــۆ حکوومەتــی لوبنــان دووبــارە کــردەوە و تەنانــەت 

کاتــی بــۆ لوبنــان دیــاری کــرد و ســەرەنجام الیەنگیــری بــۆ یەکێــک 

ــە دەربــڕی، کــە پێداگرییەکــی  ــە ڕەوتــە سیاســییەکانی ئــەو واڵت ل

دەربــارەی  نێودەوڵەتــی  لێکۆڵینــەوەی  ســەر  لــە  ســەیر  زۆر 

کارەســاتی بەنــدەری بەیــرووت دەکات.

قەیرانــی ئابــووری لوبنــان کــە دەرئەنجامــی گەندەڵــی و خەمســاردی 

ــازاری  ــی )14(ی ئ ــە حیزبەکان ــتە ب ــتی وابەس ــە گش ــە ب حکوومەت

ــردوو )2019(  ــتانی ڕاب ــە زس ــەت ل ــوە و تەنان ــردوو ب ــااڵنی ڕاب س

بــە  کــرد،  دەستلەکارکێشــانەوە  بــە  ناچــار  حەریــری  ســەعد 

هــۆکاری ســەرەکی پشــێووییە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە قەڵــەم دراوە، 

کــە تــا پێــش تەقینەوەکــەی بەیــرووت، بــە دەگمــەن توندوتیــژی 

ــەوە.  ــێ کەوتوەت ل

بــەاڵم تەنهــا دوای )2( ڕۆژ لــە کارەســاتی تەقینەوەکــەی بەنــدەری 

ــداری  ــە )220( کــوژراو و )5( هــەزار برین ــر ل ــرووت، کــە زیات بەی

لــێ کەوتــەوە، بەیــرووت بــوە توندتریــن شــوێنی پێکدادانــی 

ــەوە.  ــی ناڕازیی ــەن گروپ ــە الی ــەت ل ــە تایب ــژی ب توندوتی

 )2( هەڵگرتنــی  لــە  ســاڵ   )6( دوای  بەیــرووت  تەقینەوەکــەی 

هــەزار و )750( تــەن نیراتــی ئامۆنیــۆم لــە کۆگاکانــی بەندەرەکــە، 

ڕێــک کاتێــک ڕووی دا، کــە گوشــارە ناوخۆیــی و نێودەوڵەتییــەکان 

بــوو و ئەمریکــی و  دژی حکوومەتــی حەســەن دیــاب تونــد 

گوشــارەکانی  ســعوودیەکەیان  هاوپەیامنــە  و  فەڕەنســییەکان 

ئاشــکرا کــرد و بــە ڕاشــکاوی هەوڵیــان دا، مەیــل و نیــازی خۆیــان 

ــدەن و ســەرەکیرین ئامانجیــش  ــاب پیشــان ب ــی دی ــۆ حکوومەت ب

ــوە.  ــان ب ــای لوبن حیزبول

باڵوێــزی ئەمریــکا لــەو الیەنانــە بــوە لــە مانگــی حوزەیرانــی 

ــت.  ــەڕ خس ــای بەگ ــی دژی حیزبول ــرووت ڕەوت ــە بەی )2020( ل

ــە  ــرد و ڕووداوەک ــا ک ــی بەرپ ــی شــیا( ئاڵۆزی ــی )دوروت لێدوانەکان

ــووی  ــازی داهات ــی ق ــەد مازح ــە محەم ــت ک ــتێک گەیش ــە ئاس ب

لوبنــان، ڕێــگا نــەدات باڵوێــز لێدوانــی دەســتێوەردەرانە و ناکۆکــی 

ــە کار بکێشــێتەوە.  ــوو دەســت ل ــار ب ــە ناچ ــدات، ک ــز ب ئامێ

ــۆ  ــان ب ــەی تۆمەتی ــرا پەنج ــعوودیە خێ ــاوا و س ــی خۆرئ میدیاکان

حیزبولــای لوبنــان درێــژ کــرد، ئەوەیــش کاتێــک کــە هێشــتا هیــچ 

شــتێک دیــار نەبــوو و حیزبــە نەیــارەکان بــە تایبــەت )14(ی ئــازار 

داوای لێکۆڵینــەوەی نێودەوڵەتییــان کــرد، بــەاڵم لــە هەمــووی 

پێکەنیناویــر پەالمــاری کەســانێک بــوو کــە لــە چوارچێــوەی 

وەزارەتەکانــی  گەیانــدە  خۆیــان  جەمــاوەری،  خۆپیشــاندانی 

دەرەوە، واڵت و ئابــووری و زۆربــەی دۆســییەکانیان لــە نــاو بــرد.

لــە وتــە  لوبنــان  حەســەن نەرسولــای ســکرتێری حیزبولــای 

ــەو  ــەوە ب ــە کاردان ــی ل ــوارەی هەین ــە ئێ ــە ل ــیارییەکانی ک هۆش

کــۆگا،  کــردەوە حیزبولــا هیــچ  تۆمەتانــە هەیبــوو جەختــی 

ــە  ــرووت نیی ــدەری بەی ــە بەن ــەت گوللەیەکیشــی ل چــەک و تەنان

و لــە بنەڕەتــڕا ئیدارەدانــی ئــەو بەنــدەرە بــە دەســت حیزبولــاوە 

ــوە.   نەب

لوبنــان،  بــۆ حکوومەتــی  کات  جووڵــەی  ئەگەرچــی  هەنوکــە 

ــدەری  ــەی بەن ــۆی تەقینەوەک ــە ه ــەی ب ــەو زیانان ــارە ب ــە قەب ب

ــەوەی  ــە وەاڵمدان ــوە، ب ــگ ب ــەوە زۆر گرین ــرووت کەوتوونەت بەی

ئــەو پرســیارانەی کــە دەکرێــت لــە ئاڕاســتەی داهاتــووی میللەتــی 

ــەو  ــتامنییەکانی ئ ــی، نیش ــە نەتەوەی ــەکان و ڕەوت ــان و حیزب لوبن

ــی  ــە ڕەوت ــەرنج ب ــگا س ــی جێ ــت، هاوکارییەک ــەر بێ ــە کاریگ واڵت

چارەســەرکردنی مەســەلەی ئــەو واڵتــە دەکات.

ــت  ــە دەس ــرووت ب ــدەری بەی ــی بەن ــت ئیدارەدان ــکرا بکرێ - ئاش

ــراوە؟  ــەوێ هەڵگی ــتەیەک ل ــوە و چ کااڵ و کەرەس ــوە ب کێ

- دەبێــت شــارازایانی ســەربازیی بێایــەن بــۆ وەاڵمدانــەوەی 

ــە چــەک و  ــەکان و ســعوودییەکان ک ــەو بانگەشــانەی خۆرئاوایی ئ

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 

ئــەوێ  تەقەمەنییەکــەی  و  چــەک  ئایــا  تەقینەوەکــە،  شــوێنی 

ــوە؟  ــان هەب کاریگەریی
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ــتیان  ــەکان دەس ــزب و ڕەوت ــانی کام حی ــەران و بەرپرس - بەڕێوەب

لــە هەڵگرتنــی ئــەو قەبارەیــە لــە نیراتــی ئامۆنیــۆم لــە بەنــدەری 

ــوون؟ ــوە و کەمتەرخــەم ب ــرووت هەب بەی

- هەوڵــی نەیارانــی حەســان دیــاب پێوەندییــان بــە ســەرنەکەوتنی 

ــاب و توندکردنــی گوشــاری ئابــووری واڵتانــی  حکوومەتەکــەی دی

خۆرئــاوا و عەرەبــی و هەروەهــا ڕووداوی دواتــر وەک تەقینــەوەی 

ــا ئــەو گریامنەیــە بوونــی نییــە، بــۆ لێدانــی  بەیــرووت چییــە؟ ئای

تیــری یەکجارەکــی لــە کابینــەی دیــاب، ئــەو هەڵگرتنــە )6( ســاڵەی 

نیراتــی ئامۆنیــۆم لەگــەڵ کــۆگای دانەوێڵەیــان لــە نــاو بردبێــت؟ 

ــۆ  ــەوە، ب ــاو لوبنان ــە ن ــی نای ــرۆن پێ ــە ماک ــەر ک ــەت ه ــە تایب ب

پشــتگیریکردن لــە حکوومەتــی بە تونــدی گیــرۆدەی تەقینەوەکەی 

دەســتێوەردانی  هەڕەشــەی  و  دادەنێــت  مــەرج  بەیــرووت 

ڕاســتەوخۆ دەکات؟

ــە،  ــەو تەقینەوەیەی ــۆکاری ئ ــەت ه ــی حکووم ــن گەندەڵی - دەڵێ

ــا  ــرووت ت ــدەری بەی ــی بەن ــدا بەڕێوەبەرێت ــەت و لەگەڵی حکووم

ــوە؟ ــەوە ب ــت کام ڕەوت ــە دەس ــش ب ــەو پێ ــک لەم ــد مانگێ چەن

ــی  ــەت و واڵتان ــی حکووم ــە نەیارەکان ــی حیزب ــری هاوکات - پێداگ

دەســتێوەردەر لــە ســەر لێکۆڵینــەوەی نێودەوڵەتــی دەربــارەی 

ــە؟ ــەی چیی ــە هۆک تەقینەوەک

کۆمــاری  ســەرۆک  ماکــرۆن،  ئەمانوێــل  لێدوانەکانــی  ڕۆڵــی   -

ــان چــۆن  ــی لوبن ــی بارودۆخــی کۆمەاڵیەت ــە توندبوون فەڕەنســا ل

دەبێــت؟ 

- ئایــا لێدوانەکانــی ماکــرۆن لــە پێدانــی مۆڵــەت بــە حکوومەتــی 

واڵتــە،  ئــەو  حکوومەتــی  بــۆ  مــاوە  دیاریکردنــی  و  لوبنــان 

پێشــێلکردنی ســەروەری نیشــتامنی لوبنــان و ســووکایەتیکردن نییە 

بــە میللەتــی ئــەو واڵتــە و بۆچــی ڕەوتــە نەیارەکانــی حکوومــەت 

لــە بەرانبەریــدا بێدەنــگ بــوون و تەنانــەت پشــتگیرییان کــردوە؟

بــە  کاردانــەوە  لــە  ئەمریکییــەکان  هەڵســوکەوتی  مانــای   -

ــە  ــدی ب ــۆ یەکســەر پێوەن ــە؟ پۆمپی ــرووت چیی ــەی بەی تەقینەوەک

ــی  ــچ پێگەیەک ــری هی ــتا حەری ــەوە دەکات؟ ئێس ــەعد حەریریی س

لــە حکوومــەت دا نییــە؟

ــە  ــان زۆر هەســتیارە و جوواڵنــی ڕەوت بارودۆخــی هەنوکــەی لوبن

ــن  ــە کێڵگــەی می ــان ل ــە وەکــوو هەنگاون ــەو واڵت سیاســییەکانی ئ

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 کێــراوە و 

ــە؟«   ــردن دای ــە جێبەجێک ل

 ئــەم پرســیارە لــەو بــوارەدا دەکرێــت کــە چــام دەکرێــت ســەعد 

حەریــری، وەلیــد جونبــەالت و ســەمیر جەعجــەع و یــان حیزبــی 

ئەلکەتائیــب و حیزبەکانــی دیکــە نەزانــن کــە دەنگــی پێــی 

ــەم  ــی ک ــان؟ الن ــی و تیرۆریســتەکان گەیشــتوەتە بناگوێی تەکفیری

ــزەران و  ــی پارێ ــێک تام ــەر کەس ــە ه ــر ل ــری باش ــەعد حەری س

ــە تیرۆریســتییانەی چێژتــوە و بــێ گومــان  زڕباوکانــەی ئــەو گروپ

ســاتەکانی  و  ڕفێــرناوە  ڕیــاز  فڕۆکەخانــەی  لــە  کــە  ڕۆژێــک 

وەســتانی لــە بــەردەم کامێــرادا فەرامــۆش نەکــردوە. لێــرەدا 
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ــان.  ــی لوبن ــە ناوچــە جۆراوجۆرەکان ــە ل ــەکان نیی ــە تەکفیریی گروپ

هــەر بــەو جــۆرەی ئەمــڕۆ دڵســوزانی لوبنــان جەختیــان لــێ 
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لوبنانــی، چاوەڕوانــی ئەوەیــە هەمــوو ڕەوتــەکان، حیزبــەکان، 
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ئەمــڕۆ دۆخــی لوبنــان لــە هەلومەرجێــک دایــە کــە دەبێــت 
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و هەڵســوکەوتی گونجــاو، واڵت لــەم قۆناغــەی ئێســتادا تــێ 

بپەڕێنــن، بێجگــە لەمــە پەلکێشــکردنی لوبنــان بــۆ پێکدادانی ســەر 

ــەرکردنی  ــد جەمس ــە چەن ــان ب ــەر وەک دوو ی ــەقامەکان و ه ش

کۆمەڵــگا، ئــەو واڵتــە بــەرەو ژێــر هەژموونــی دەســەاڵتی دەرەکــی 

ــات.   دەب

 

سەرچاوەکان:
https://www.irna.ir/news

https://fa.alkawthartv.com/news/88618
https://fa.alkawthartv.com/news

 https://fa.wikipedia.org
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 ەکاىیلۆًاغە ضەرەحایی
 هێژوو ڕووصاو

 پ0ز0 010111 هرۆڤی ًیاًضرحاڵ لە لىبٌاى ژیاوە
 پ0ز0 0111 کەًعاًییەکاى لە کەًارەکاًی لىبٌاى ًیػخەجێ بىوى، لەگەڵ فیٌیمییەکاًیػضا

 پ0ز0 2686 فیرعەوًەکاى جەبیلییەکاى صەضخیاى بە بازرگاًی کرص لەگەڵ
ضێیەم(ی فیرعەوًی هیطڕی، غارەکاًی لىبٌاًی صاگیر  پاظ جەًگی "هەجضۆ"، )حەدخاهىضی

 کرص
 پ0ز0 1456

  ضەربەسۆیی غارە فیٌیمییەکاى بۆ هاوەی ضێ ضەصە
  باڵو بىوًەوەی پیخەکاًی ئەلفبێ لە واڵحاًی صەریای ًاوەڕاضج

صروضخکرصًی صاگیرگەی فیٌیمییەکاى لە صوورگەکاًی صەریای ًاوەڕاضج و ضەپاًضًی 
 صەریاواًیی سۆیصەضەاڵحی 

 

 پ0ز0  875 ئاغىورییەکاى صەضخیاى بە ضەر غارەکاًی لىبٌاًضا گرث
ًیػخىاًی ضۆر و بیبلۆش صژ بە فەرهاًڕەوایی ئاغىورییەکاى ڕاپەڕیي، بەاڵم ضەرکىث صا

 کراى
 

 پ0ز0  721 ڕاپەڕیٌی غاری ضۆر صژ بە ضەرجۆًی ئەکەصی، بەاڵم ضەرکىث کرا
حااڵى و وێراى کرص و لە ضەر صاروپەرصوەکەی غارێکی ًىێی ئەضەردەصۆى غاری ضەیضای 

 صروضج کرص
 پ0ز0  681

 پ0ز0  608 کۆحاییهاحٌی فەرهاًڕەوایی ئاغىورییەکاى و پێکهێٌاًی صەوڵەحی بابل
ضاڵ بە ڕووی گەهارۆیەکی بەهێسی ًەبىسسًەضڕی بابلی  (00)غاری ضۆر بۆ هاوەی 

 بىەوە، پێع ئەوەی صاگیر بکرێج و سەڵکەکەی بەصیل بگرێج
 

  فارضەکاى صەضخیاى بە ضەر ًاوچەکاًی لىبٌاًضا گرث
  فیٌیمییەکاى صژ بە صارای یەکەم ڕاپەڕیي

 پ0ز0  333 یۆًاًییەکاى فەرهاًڕەوایی لىبٌاًیاى گرحە صەضج
  ئەضکەًضەر و وێراًکرصًیبەرەًگاریی غاری ضۆر صژ بە 

  حێکضاًی بەضخی هەئرەب و هەڵکػاًی )بەًى عاهیلە( لە یەهەًەوە بۆ لىبٌاى
 پ0ز0  64 صەوڵەحی ڕۆهاى ًاوچەکاًی لىبٌاًی سطخە ژێر صەضەاڵحی سۆیەوە

  صا عیطای هەضیخ یەکەم پەرجىوی سۆی لە ًاوچەی "لاًا"ی لىبٌاى ًیػاى
 زاییٌی  451 کىغخاری ًاوسۆی هەضیذییەکاى و هاحٌی هارۆًییەکاى بۆ چیاکاًی لىبٌاى

  



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
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 ضەرًج7
لێرە بە صواوە ضاڵەکاى 

 گىزارغخي لە ضاڵی زاییٌی

 ئیطالهی -فەرهاًڕەوایی عەرەبی

 ضەرصەهی ئىهەوی
 هێژوو ڕووصاو

 635 ڕووصاوی بەعلەبەک لە ضەر صەضخی )ئەبى عىبەیضەی جەڕاح(
غکاًض لە جەًگی  ی کىڕی وەلیض( هێسە بیسەًخییەکاًی حێکضەرکرصەی هىضىڵواى )سالیض

ع صەرگای واڵحی غام و لىبٌاًی کرصەوە لە بەرصەم لە غکری یبەهە یەرهىکضا،
 هىضىڵواًاًضا0

636 

  فەرهاًڕەوایەحیی ئىهەوییەکاى لە لىبٌاى
اهىصەزگاکاًی ئىهەویضا، لە بەکارهێٌاًی زهاًی عەرەبی وەک زهاًی فەرهی لە ضەرجەم ص

 بریی زهاًی یۆًاًی0
695 

  بەغیعەبىوًی سەڵکی "جبل عاهل"
 
 

 ی عەباضییەکاىیفەرهاًڕەوای
 هێژوو ڕووصاو

 750 صەضخپێکی فەرهاًڕەوایی عەباضییەکاى
 756 ئەرضەالًییەکاى لە لىبٌاى ًیػخەجێ بىوى

  ڕاگەیاًضهیری )ضۆر( ضەربەسۆیی سۆی لە صەضەاڵحی عەباضییەکاى 
  فەرهاًڕەوایی فاحیوییەکاى

  صییەکاى( یاسىص )صروز(هەغیعەکاًی صۆڵی "الخین" بىوًە هەڵگری ئاییٌی )هىدە
ۆلیکی سۆرئاوا و کڵێطای ضڕووصاًی صابەغبىوًێکی گەورە لە ًێىاى کڵێطای کا

 ئەرحەصۆکطی سۆرهەاڵحی لە ضەرصەهی صەضەاڵحی پاپا لیۆًی ًۆیەم
1054 
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 وغوەکاىساچضرهێرغی 

 هێژوو ڕووصاو
 1096 غوەکاىصەضخپێکی هێرغی ساچضرو

 1109 وغوەکاًەوەصاگرحٌی حەڕابلىش لە الیەى ساچضرصەضخبەضەر
 1110 وغوەکاًەوەی بەیروث و ضەیضا لە الیەى ساچضرصەضخبەضەرصاگرحٌ

 1113 پاحریارکی هارۆًی )ئەرهیا عەهػیخی( ضەرصاًی ڕۆهای کرص
 1124 صەضخیاى بە ضەر غاری "ضۆر"صا گرثوغوەکام ساچضر

 1170 صەرکرص و ئەو غارەیاى کرصە پێگەی سۆیاى وغوەکاًیاىغەهابییەکاى ساچضر
ی و صڵطۆزیی سۆیاى بۆ کڵێطای ڕۆها و پاپا یەکاى بىوًە کاحۆلیک و غىێٌکەوحەهارۆًی

 صووپاث کرصەوە
1182 

لىیطی ًۆیەهی لە ضەر بىو، بەڵێٌی ی بەڵگەًاهەیەکەوە کە ئیوسای غا افەڕەًطا لە ڕێگ
 پاراضخٌی هارۆًییەکاًی صا0

1250 

 
 

 ضەرصەهی هەهالیکەکاى
 هێژوو ڕووصاو

  یکەکاىیوغوەکاى و ضەرەحای هەهالکۆحایی فەرهاًڕەوایی ساچضر
غیعەکاى لە ًاوچەکاًی ضىوریا و عێراق و صوورگەی عەرەبی و ًاوچەکاًی باکىوری 

 ًیػخەجێ بىوى غاسەکاًی باکىوری بەیروثبىلاع و کەضرەواى و 
 

 1284 ی صاگیرکاریی ضىوریا و فەڵەضخیياهەغۆلەکاى گەیػخٌە صۆڵی )الخین( لە ضەر ڕێگ
 1291 غیعە و صروزییەکاى بە ضەر هەهالیکەکاًضا ضەرکەوحي
 1305 صاگیرکرصًی ضىوریا و لىبٌاى لە الیەى هەهالیکەکاًەوە

بە ضەر غیعەکاًضا، کە ًاچاریاى کرصى لە ًاوچەی هەهالیکەکاى صەضخیاى گرحەوە 
 کەضرەواى صوور بکەوًەوە و ڕوو لە باغىوری لىبٌاى بکەى

1308 

غەهابییەکاى و حەلذىلییەکاى و هەعٌییەکاى و بٌەهاڵەی ًەکەص هاحي و لە ًاوچەکاًی صۆڵی 
 بىوى )الخین( و کەًاراوەکاًی بەیروث ًیػخەجێ

 

 1401 رکرصًی بەعلەبەکهاحٌی حەیوىوری لەًگ و صاگی
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 ضەرصەهی عىضواًییەکاى

 هێژوو ڕووصاو
ىپای ضىڵخاى ضەلیوی یەکەم صەضخی بە ضەر لىبٌاًضا گرث و صەضەاڵحی عىضواًی ض

 بەرلەرار بىو
1516 

 1545 هارۆًییەکاى گەڕاًەوە بۆ کەضرەواى
 1548 کۆلیژی هارۆًی لە ڕۆها صاهەزرا

 1585 ًاوچەی "غۆف"هارۆًییەکاى گەڕاًەوە بۆ 
 
 

 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 فەسرەصیٌیاى کرصە هیری ًاوچەکاًی دەلەب حا عەریععىضواًییەکاى 

 1633 والی صیوەغك هێرغی کرصە ضەر فەسرەصیي
 1635 فەسرەصیي لە صیوەغك لە ضێضارە صرا

 1649 پاصغا لىیطی چىارصەیەم ڕای گەیاًض کە هارۆًییەکاى صەپارێسێج
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 کەضرەواى صوور بکەوًەوە و ڕوو لە باغىوری لىبٌاى بکەى

1308 

غەهابییەکاى و حەلذىلییەکاى و هەعٌییەکاى و بٌەهاڵەی ًەکەص هاحي و لە ًاوچەکاًی صۆڵی 
 بىوى )الخین( و کەًاراوەکاًی بەیروث ًیػخەجێ

 

 1401 رکرصًی بەعلەبەکهاحٌی حەیوىوری لەًگ و صاگی
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 هیرًػیٌی غەهابییەکاى

 هێژوو ڕووصاو
صەضەاڵحی گرحە صەضج و فەرهاًڕەوایەحیی لە هەعٌییەکاًەوە  یەکەم هیر بەغیری غەهابیی

  ىغەهابییەکا ۆگىاضخرایەوە ب
1697 

 1711 جەًگی عەیي صارا
لە ئەًجاهی بىهەلەرزەیەکەوە لە ًاوچەی ضەیضا، بازرگاًە فەڕەًطییەکاى لەو ًاوچەیە 

 بەیروث گەغایەوەع بەًضەری یوویاى لە بەیروث و حەڕابلىش کرص، بەهەڕکػاًەوە و 
1759 

 1770 غێز )زاهیر عىهەر( صەضخی بە ضەر بەًضەری ضەیضاصا گرث
 1820 ڕاپەڕیٌی جىوحیاراى صژ بە هیر بەغیر

 1823 بىوًی )یىوضف بەگ کەرەم( لە ئیضهي صایک لە
 1831 لىبٌاًی صاگیر کرص هذەهەص عەلی پاغا

 1834 وثوگىاضخەوە بۆ بەیرهژصەصەرە ئەهریکییەکاى چاپشاًەیاى لە هاڵخاوە 
 1840 صێر ئەلمەهەر عاهیەی

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

 

ى صژ بە صوای ڕاپەڕیٌیاصروزەکاى صەضخیاى گرث بە ضەر باغىوری لىبٌاى، ئەوەظ 
ورصە واڵحاًی ئەورووپا صەضخیاى بە صەضخێىەرصاى کرص لە بەغیری ضێیەم، ئیضی ورصە

 بٌاىکاروباری لى

1841 

 1843 پێکهێٌاًی ضیطخوی لائیوماهیەث
 1845 جىوحیاراى بە ضەر صەرەبەگەکاًضا ڕاپەڕیٌی

 1847 عیطاییەکاى چاپشاًەی سۆیاى لە لىبٌاى صاهەزراًض
 1847 صاهەزراًضًی کۆهەڵەی زاًطخیی ضىوری

 1859 غۆڕغی )حاًیۆش غاهیي(
کە حەواوی لىبٌاى و غاهی کىغخارگەی بێ بەزەییاًە لە ًێىاى هارۆًییەکاى و صروزەکاى، 

 گرحەوە
1860 

 1860 صاهەزراًضًی زاًکۆی ئەهریکی لە لىبٌاى
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 ضیطخوی هىحەضەڕیفی
 هێژوو ڕووصاو

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

1861 

 1862 صاهەزراًضًی لىحابشاًەی صاوصیە لە لەبیە
عىضواًییەکاى هەر صوو ویالیەحی حەڕابلىش و ضەیضایاى یەکشطج و ویالیەحی بەیروحیاى 

  لێ صروضج کرص
1864 

 1865 صاهەزراًضًی کۆلیژی پاحریارکی
هژصەصەرە ئەهریکییەکاًەوە، کە صواحر بىە صاهەزراًضًی کۆلیژی ضىوریی ئیٌجیل لە الیەى 

 لە بەیروث زاًکۆی ئەهریکی
1866 

هۆی  جێ هێػج بەرەو جەزائیر بەلىبٌاًی  یىوضف بەگ کەرەم لىبٌاًی بە جێ هێػج
 (05300پڕۆحۆکۆڵی ضاڵی ) ڕەحکرصًەوەی

1867 

 1875 صاهەزراًضًی زاًکۆی )لەغە یىوضف( لە الیەى عیطاییەکاًەوە
و الزلیەیاى سطخە پاڵ ویالیەحی  مهەر یەکە لە لیىاکاًی عەکا، ًابلىش، غا عىضواًییەکاى

 بەیروث
1888 

 1895 لە ًێىاى بەیروث و صیوەغمضا صروضخکرصًی هێڵی غەهەًضەفەر
رصًی لىحابشاًەکاًی کچاى و صروضخکرصًی لىحابشاًەی عىضواًی0 هەروەها صروضخک

 (الوماصض اإلضالهيتکىڕاًی کۆهەڵەی )
1897 

ی ًىوضیٌەکاًییەوە لە هیطڕ، باش لە ًاضیۆًالیسهی ابۆ یەکەم جار )یىوضف ضۆصا( لە ڕێگ
 لىبٌاًی صەکاث

1908 

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

1912 

 1914 چىە بەرەی واڵحاًی هیذىەرەوەجەًگی جیهاًیی یەکەم صەضخی پێ کرص و حىرکیا 
برضێخی و ًەبىوًی لە لىبٌاى ضەری هەڵضا بە هۆی کاریگەرییەکاًی جەًگ و جێبەجێکرصًی 

 ضیطخوی بێگار
1915 

 1916 ڕێککەوحٌٌاهەی ضایکص بیکۆ، کە واڵحاًی سۆرهەاڵحی صابەظ کرص
ەوە بۆ ًەحەوەیی صەکرصبەضخٌی پەیواًی بلفۆر، کە جەسخی لە صاهەزراًضًی صەوڵەحێکی 

 جىولەکەکاًی فەڵەضخیي
1917 

 1918 لە هاًگی ئۆکخۆبەرصا هێسەکاًی هاوپەیواًاى هاحٌە ًاو ساکی لىبٌاًەوە
 

  

 
 

 ئیٌخیضابی فەڕەًطی
 هێژوو ڕووصاو
کرص ًەحەوەکاى کۆهەڵێک ڕاضپارصەی صەرکۆهەڵەی جیهاًی کۆحایی هاث و  ییەکەهجەًگی 

 هی ئیٌخیضابی فەڕەًطییەوەىو لىبٌاًی سطخە ژێر دک
1918  

  1919 لىبٌاًییەکاى بەغضاریی کۆًگرەی ئاغخییاى کرص لە پاریص
 1920 ماع و باغىوریڕاگەیاًضًی صەوڵەحی هەزًی لىبٌاى بە سطخٌەپاڵی ًاوچەکاًی ضادیل و ب

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

1926  

 ضێپخەهبەر7 بەغارە سىوری بە ضەرۆکی لىبٌاى هەڵبژێررا0
 ی بەغاهۆى و ضەربەسۆیی لىبٌاىئۆکخۆبەر7 غۆڕغ

1943  

  1944 جاًیىەری7 صاًاى بە لىبٌاًضا وەک صەوڵەحێکی ضەربەسۆ
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 لۆًاغی ضەربەسۆیی
 هێژوو ڕووصاو

ئیوساکرصًی صاهەزراًضًی جاهیعەی واڵحاًی عەرەب و چىوًی لىبٌاى بۆ ًاو ئەو ی هارش7 22
 ڕێکشراوە

 ی ئۆکخۆبەر7 لىبٌاى چىە ًاو ڕێکشراوی ًەحەوە یەکگرحىەکاًەوە23

1945 

 1946 ىپای فەڕەًطای صیطەهبەر7 کػاًەوەی ض31
 1947 فەڵەضخیٌی پەضەًض کرصی ًۆڤەهبەر کۆهەڵەی گػخیی ًەحەوە یەکگرحىەکاى بڕیاری صابەغکرصًی 29
 1948 ( و صاهەزراًضًی صەوڵەحی ئیطرائیل)الٌکبت ًەهاهەحی جەًگیی های7 01
ی هارش7 ئیوساکرصًی ڕێککەوحٌٌاهەی ڕاگرحٌی غەڕ لە لەگەڵ ئیطرائیل و پاغەکػەی ئیطرائیل لە 23

 حەواوی ساکی لىبٌاى
بە کرصًە ضەر صەوڵەث، کە ًاوی کىصەحای ضپی بىو، هەوڵی هاًگرحٌێکی چەکضاری و هێرغ7 جىاڵی

 ئەًخىاى ضەعاصە(ڕابەرایەحیی ضەرۆکی پارحی ًەحەوەیی کۆهەاڵیەحیی ضىوری )

1949 

باًگەوازی بۆ کرص و هەر یەکە لە  واًیحضا، کە بەرەی ضۆضیالیطخی ًیػخهاًگرحٌی گػخی لە واڵ
چىوًە  عەبضولاڵ یافی و چەًض کەضێکی صیکە(حىویٌی، )کەهال جىًبىاڵث، کەهیل غەهعىوى، غەضاى 

ع )بەغارە سىوری(ی ًاچار کرص صەضج لە ضەرۆکایەحیی واڵث بکێػێخەوە0 یپاڵ هاًگرحٌەکە، ئەهە
 را0ەهعىوى وەک ضەرۆکی واڵث هەڵ بژێرکەهیل غ

1952 

 1953 حیرۆرکرصًی )ڕیاز هىضڵیخ( لە لىبٌاى
 گراًی پەیواًی بەغضاصڕووصاًی ئاڵۆزی لە ًێىاى عروبییەکاى و الیەً

ی جىاڵی7 )ئایسًهاوەر( هێسێکی هارێسًی ًارصە لىبٌاى بە هەبەضخی ضٌىورصارکرصًی گرژی و 02
 ئاڵۆزییەکاى

 )فىئاص غەهاب( وەک ضەرۆک کۆهار هەڵبژێررا0ی ضێپخەهبەر7 20
 ی ًۆڤەهبەر7 کػاًەوەی هێسەکاًی ئەهریکا لە لىبٌاى220

1958 

)فىئاص غەهاب( و )جەهال عەبضولٌاضڕ( لە ضەر ضٌىوری لىبٌاى چاویاى بە یەک کەوث  7ی هارش02
 و "بەڵگەًاهەی غەرەف"یاى ئیوسا کرص0

1959 

یەکەم ڕۆژی ضاڵ7 هەوڵێکی غکطخشىارصووی کىصەحا لە الیەى پارحی ًەحەوەیی کۆهەاڵیەحیی 
 رییەوەوضى

1961 

 1964 کۆهار رۆکهەڵبژارصًی )غارل دەلۆ( بە ضەی ضێپخەهبەر7 22
 1967 جەًگی ًطکۆ لە ًێىاى عەرەب و ئیطرائیل 7ی جىى3

 فەڵەضخیٌییەکاى فیضاییەىپای لىبٌاى و جەًگی ًێىاى ض7ئۆکخۆبەر
 هەحی لىبٌاى و فیضاییەکاًی فەڵەضخیيوئیوساکرصًی ڕێککەوحٌٌاهەی لاهیرە لە ًێىاى دکى 7ی ًۆڤەهبەر0

1969 

 1970 کۆهار )ضىلەیواى فرەًجیە( بە ضەرۆکصًی هەڵبژار 7ی ضێپخەهبەر22
 1973 ئیطرائیل ضەرکرصە فەڵطخیٌییەکاى حیرۆر صەکاث لە بەیرووث7 ی ئەپرێڵ01
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 جەًگی ًاوسۆیی
 هێژوو ڕووصاو

 ی فێبریىەری7 حیرۆرکرصًی پەڕلەهاًخار )هەعرووف ضەعض(23
 بە ڕووصاوی پاضەکەی عەیي ڕوهاًە ی ئەپرێڵ7 ضەرەحای جەًگی ًاوسۆ00
 ی صیطەهبەر7 ڕووصاوەکاًی ڕۆژی غەهوەی ڕەظ3

1975 

 ی جاًیىەری7 جەًگی کارًخیٌا05
 ی جاًیىەری7 جەًگی صاهىور21

چە7 سۆرئاوای هىضىڵواى و سۆرهەاڵحی وصابەغکرصًی بەیرووث بۆ صوو ًاهاًگی فێبریىەری7 
 کریطخیاى

کۆهاری  هەڵبژارصًی ضەرۆککی کرص و ڕەوحی ی هارش7 )عەبضولعەزیس ئەدضەب( کىصەحایە00
 سێراحر کرص0

 ىپای عەرەبی لىبٌاًی ڕاگەیەًراصاهەزراًضًی ضی ئەپرێڵ7 20
 کۆهار هەڵبژێررا )ئەلیاش ضەرکیص( وەک ضەرۆک ی های57

 هاحٌەًاوەوەی هێسە عەرەبییەکاًی بەرپەرچضاًەوەئۆکخۆبەر7 

1976 

 1977  حیرۆرکرصًی کەهال جۆًبىاڵث 7ی هارش03
 صاگیرکرصًی باغىوری لىبٌاى لە الیەى ئیطڕائیلەوەی هارش7 01

کرا کە لە الیەى ئیطرائیلەوە  ىىپای لىبٌای باغىور ڕاصەضخی ضپػخێٌەی ضٌىوریهای7 
 پػخیىاًیی صەکرا

 جەًگی ئەهضەى و حیرۆرکرصًی پەڕلەهاًخار )حۆًی فەڕەًجیە(ی جىى7 00
 ی ئۆگۆضج7 بسربىوًی ضەیض هىضا ضەصڕ لە لیبیا00

 کػاًەوەی هێسەکاًی ضىوریا لە ًاوچەکاًی بەیرووحی سۆرهەاڵحی هەضیذیٌػیي0ئۆکخۆبەر7 

1978 

 1980 ی جىاڵی7 صەضخپێکی غەڕەکاًی پاکخاوکرصًی هەضیذییەکاى لە ضەفرا4
گەهارۆی غاری زەدلەیاى صا و جەًگی "زەدلە"، هێسەکاًی صاگیرکاریی ضىوریا  7ی ئەپرێڵ2

 ڕوویاى وەضخاًەوەهێسەکاًی لىبٌاى بەرەو 
 فەڵطەحیي لە بەیرووث بۆرصوهاى صەکاث ی جىاڵی7 ئیطڕائیل پێگەکاًی04

1981 

 ی جىى7 ئیطڕائیل باغىوری لىبٌاًی صاگیر کرص3
 چىوًە ًاو غاری بەیرووثی جىاڵی7 هێسەکاًی ئیطڕائیل 01
 صاًىضخاًەکاىوێڕای بەرەوپێػچىوًی صا  ئەًجامی ئۆگۆضج7 ئیطڕائیل بۆرصوهاًێکی حىًضی 02
گەیػخٌە ڕێککەوحي بۆ ڕاگرحٌی غەڕ لە ًێىاى لىبٌاى و ئیطڕائیل و هێسە ی ئۆگۆضج7 05

 فەڵەضخیٌییەکاى
 فەڕەًطیی لە هێسە فرەڕەگەزەکاى یەکەیەکی گەیػخٌی ی ئۆگۆضج057
 ی ئۆگۆضج7 هەڵبژارصًی )بەغیر جەهیل( وەک ضەرۆکی لىبٌاى20
 گەیػخٌی هارێٌسی ئەهریکیی ئۆگۆضج7 21
 ی ئۆگۆضج7 گەیػخٌی یەکە ئیخاڵییەکاى25
 ی ئۆگۆضج7 صەرچىوًی هێسەکاًی فەڵەضخیي لە لىبٌاًەوە بۆ حىوًص01

1982 
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 ی ضێپخەهبەر7 حیرۆرکرصًی )بەغیر جەهیل(01
 ی ضێپخەهبەر7 هەڵبژارصًی )ئەهیي جەهیل( وەک ضەرۆک02
 کىغخارگەی ضەبڕا و غاحێال0ی ضێپخەهبەر7 03
 کرصەیەکی سۆکىژیضا کىًطىڵشاًەی ئەهریکا لە بەیرووث وێراى کرای ئەپرێڵ7 لە 05
 ی هایۆ7 ڕێککەوحٌٌاهەی ئاغخی لە ًێىاى لىبٌاى و ئیطڕائیلضا04
هێسە لىبٌاًییەکاى و کۆچکرصًی ی ضێپەرهبەر7 جەًگی غار لە ًێىاى صروزەکاى و 0

 هەضیذییەکاى لە گىًضەکاًیاى، بۆ ًوىوًە لە غۆف و عالیە و بەعبضا
ئۆکخۆبەر7 حەلیٌەوەکاى صژ بە هێسەکاًی هارێٌسی ئەهریکی و هێسە فەڕەًطییەکاى لە  ی20

 بەیرووث
 ًیىجێرضی" پێگە لىبٌاًییەکاًی بۆرصوهاى کرص"کاولکەری ی صیطەهبەر7 01
 هێػج و ڕووی کرصە حىوًص ی صیطەهبەر7 )یاضر عەرەفاث( لىبٌاًی جێ21

1983 

 زاًکۆی ئەهریکیی جاًیىەری7 حیرۆرکرصًی ضەرۆکی 05
 ىپای لىبٌاى لە بەیرووحی سۆرئاواەڕیٌی "غەغی غىباث" و صەرکرصًی ضی فێبریىەری7 ڕاپ3
 هاى کرصوی فێبریىەری7 کاولکەری "ًیىجێرضی" پێگەکاًی ضىوریای لە بىلاع بۆرصو5

 ی فێبریىەری7 کػاًەوەی هێسەکاًی ئیخاڵیا21
 کػاًەوەی هێسەکاًی ئەهریکای فێبریىەری7 21
 هارش7 کػاًەوەی هێسەکاًی فەڕەًطای 00

1984 

 ئەپڕێڵ7 لەًاوبرصًی بسووحٌەوەی ضىوًیگەریی "هەڕابیخىى"
  های7 صەضخپێکی گەهارۆی سێىەحگە فەڵطەحیٌییەکاى لە الیەى بسووحٌەوەی ئەهەلەوە

1985 

حیرۆرکرصًی ضەرۆکی ئەًجىوهەًی وەزیراى )ڕەغیض کەراهی(، لە ضەر صەضخی ی جىاڵی7 0
  هێسەکاًی لىبٌاى )ضەهیر جەعجەع(ضەرۆکی 

1987 

 1988  هەث پێک هاث بە ضەرۆکایەحیی )ضەلین ئەلذەش( و )هیػایل عۆى(وصوو دکى
 ىپای لىبٌاًیضا0( لە ًێىاى ضۆضیالیطخەکاى و ضالغربضىق غەڕەکاًی غاری )ی ئۆگۆضج7 00

بۆ یەکەم جار هێڵی حەهاضی ًاوچە ئازاصکراوەکاى بەزێٌرا، هیػایل عۆًیع ساڵ و بڕگەکاًی 
 کۆهیخەی ویساریی عەرەبیی پەضەًض کرص

1989 

 هارش7 هیػایل عۆى جەًگی ڕزگاریی صژ بە هێسەکاًی ضىوریا ڕاگەیاًض
 ڕێککەوحٌٌاهەی حائیفی ضێپخەهبەر7 01
 ی ًۆڤەهبەر7 هەڵبژارصًی ضەرۆک )ڕێٌیە هەعەوەز(2

  ی ًۆڤەهبەر7 حیرۆرکرصًی )ڕێٌیە هەعەوەز(20
  ی ًۆڤەهبەر7 هەڵبژارصًی ضەرۆک )ئیلیاش هەراوی(21

1989 

 ڕاگەیاًض صژ بە هێسەکاًی لىبٌاى هەڵىەغاًضًەوەی ی جاًیىەری7 هیػایل عۆى جەًگی00
 یەکەهی کەًضاوی ئۆگۆضج7 جەًگی 2

ی ئۆکخۆبەر7 هێسەکاًی ضىوریا گەیػخٌە ًاو کۆغکی ضەرۆکایەحی و ضەرۆک هیػایل 00
 عۆًیاى وەصەرًا

1990 
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 لۆًاغی ڕاضپارصەکاًی ضىوریا
 هێژوو ڕووصاو

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

1991 

 1992 هەحەکەی عەهر کەڕاهی بە فػاری سۆپیػاًضاًە جەهاوەرییەکاىوی های7 ڕووساًی دکى03
 1993 صەضخگیرکرصًی کارەکخەرە هەضیذییە ًەیارەکاًی بىوًی هێسەکاًی ضىوریا

 1994 ی ئەپرێڵ7 صەضخگیرکرصًی )ضەهیر جەعجەع( بە حۆهەحی حەلاًضًەوەی کڵێطای "الٌجاة"20
 1995 ئۆکخۆبەر7 صرێژکرصًەوەی هاوەی ضەرۆکایەحیی )ئیلیاش هەراوی( بۆ هاوەی ضێ ضاڵ

ئیطڕائیل هێرغی کرصە ضەر پێگەکاًی لىبٌاى، کە ئەم هێرغەی ًاو ًابىو ی ئەپرێڵ7 00
 "ئۆپڕاضیۆًی هێػىوی حىوڕەیی"

 ی ئەپرێڵ7 ئیطڕائیل کىغخارگەی "لاًا"ی سىڵماًض05
 "ڕێککەوحٌٌاهەی ًیطاى" لە ًێىاى دیسبىلاڵ و ئیطڕائیلی ئەپرێڵ7 ڕاگەیاًضًی 23

1996 

 1998 کۆهاری لىبٌاى هەڵبژێررا )ئەهیل لەدىص( وەک ضەرۆکی ًۆڤەهبەر7 21
 غەبعا"ی های7 کػاًەوەی هێسەکاًی ئیطڕائیل لە لىبٌاى، جگە لە کێڵگەکاًی "22
 ی جىى7 هرصًی ضەرۆکی ضىوریا )دافس ئەضەص(01

ضیاضیی لىبٌاًییەکاى بۆ صاسىازیی جێبەجێکرصًی ڕێککەوحٌٌاهەی  ضەرەحاکاًی جىوڵەی
 "حائیف"، کە جەسج لە کػاًەوەی ضىوریا صەکاث بۆ بیماع

 

2000 

 2001 "لرًت غهىاىپێکهێٌاًی گرصبىوًەوەی " ی ئەپرێڵ017
ی لە بەیرووث و ڕاگەیاًضًی صەضخپێػشەریی ىحکەی عەرەبی هارش7 بەضخٌی کۆًگرەی ل25

 بەیرووث بۆ ئاغخی
2002 

 صەضخپێکی ئاڵىگۆڕی صیلەکاى لە ًێىاى دیسبىلاڵ و ئیطڕائیل
" کە صاوای 0226ع بە ژهارە "یی ضێپخەهبەر7 صەرچىوًی بڕیاری ئەًجىوهەًی ئاضای2

 چەکضارەکاى صەکاث لە لىبٌاى0 کػاًەوەی گػج هێسە
 صرێژکرصًەوەی هاوەی ضەرۆکایەحیی )ئەهیل لەدىص( بۆ هاوەی ضێ ضاڵی ًۆڤەهبەر7 22

2004 

 وەزیراًی لىبٌاى )ڕەفیك دەریری( ی فێبریىەری7 حیرۆرکرصًی ضەرۆک01
 دیسبىلاڵ سۆپیػاًضاًێکی گەورە ڕێک صەساث بۆ پػخیىاًیی ضىوریای هارش7 5

 ضىوریای صەکرص لە لىبٌاىىپای گەورە کە صاوای صەرچىوًی ضی هارش7 سۆپیػاًضاًی 01
 صەرچىوى و کػاًەوەی صواییي ضەربازی ضىوری لە لىبٌاىی ئەپرێڵ7 22

بە پێکهێٌاًی  "ی صەرکرص حایبەث0262ع بڕیاری ژهارە "یئەپرێڵ7 ئەًجىوهەًی ئاضای
 کۆهیخەیەکی لێکۆڵیٌەوەی ًێىصەوڵەحی ضەبارەث بە حیرۆرکرصًی ڕەفیك دەریری0

2005 
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 ڕاضپارصە ضىورییەکاىلۆًاغی پاظ 
 هێژوو ڕووصاو

 (يرطضوير لحیرۆرکرصًی ڕۆژًاهەًىوش )ی جىى7 2
 ی جىى7 حیرۆرکرصًی ضیاضەحوەصار )جۆرج داوی(20
کۆهەڵێک لە ئەفطەراًی ئاضاییع بە حێىەگالى لە حیرۆرکرصًی  ی جىاڵی7 حۆهەحبارکرصًی0

 دەریری و صەضخگیرکرصًیاى
 صکخۆر ضەهیر جەعجەع( لە زیٌضاًی وەزارەحی بەرگریی جىاڵی7 صەرچىوًی )24
ضىوریا و کرص حێیضا ەکاى بڕیارێکی صەروًەحەوە یەکگرحىی ئۆکخۆبەر7 21

 حیرۆریطخییەکاى0 وەجێبەجێکرصًی کرصەهەحبارکرصى بە ۆصەضخىپێىەًضەکاًی ح
 ی صیطەهبەر7 حیرۆرکرصًی ڕۆژًاهەًىوش )جىبراى حىویٌی(02

2005 

 ی جىاڵی7 ڕفاًضًی ضەربازاًی ئیطڕائیلی لە الیەى دیسبىلاڵوە02
 صەضخپێکرصًی "جەًگی حەهىوز"ی ئیطڕائیل صژ بە دیسبىلاڵ

 ئیطرائیل جەًگی حەهىوزی صەضج پێ کرص صژ بە دیسبىلاڵ ی ئۆگۆضج7 01
 پەڕلەهاًخار )بیار ئەهیي جەهیل(ی ًۆڤەهبەر7 حیرۆرکرصًی وەزیر و 20
ی صیطەهبەر7 صەضخپێکی هاًگرحٌی ئۆپۆزضیۆى لە ًاوەڕاضخی بەیرووث و صاسىازیی 0

 هەثوصەضخلەکارکێػاًەوەی دکى

2006 

(ی صەرکرص حایبەث بە پێکهێٌاًی 0424ژهارە )ًەحەوە یەکگرحىەکاى بڕیاری ی های7 00
 صاصگایەکی ًێىصەوڵەحی بۆ صاصگاییکرصًی بکىژاًی دەریری

 حیرۆرکرصًی پەڕلەهاًخار )وەلیض عیضۆ(ی جىى7 00
جىى7 کۆحاییهاحٌی هاوەی ضەرۆکایەحیی )ئەهیل لەدىص( و گرحٌەصەضخی صەضەاڵث لە الیەى 

 ەزیراًەوەو ئەًجىوهەًی
 حیرۆرکرصًی پەڕلەهاًخار )ئەًخىاى غاًن(ی ضێپخەهبەر7 06

2007 

کرص بۆ صاهڵیٌی چەک لە صەضخی ەی )فىئاص ضیٌیۆرە( بڕیارێکی صەرهەحەکودکىی های7 2
 ری )هماوهت(ەرەًگابەرەی ب

رەی بەرەًگاری هەحی ضەًیۆرە، بەووەک وەاڵهضاًەوەیەک بۆ بڕیارەکەی دکىی های7 4
صەوروبەری کرص لە ڕووی  ەیغارۆچەکی بەیرووث و هەًضێک غار و کرصًۆڵڕکۆًخ

 ضەربازییەوە
ی های(، کۆبىوًەوەی ضەرکرصەکاًی لىبٌاى لە 4ی های7 بە هۆی ڕووصاوەکاًی )20

 صەودە بەضخرا و "ڕێککەوحٌٌاهەی صەودە" ئیوسا کرا0
 کۆهار هەڵبژێررا0 وپا )هیػایل ضىلەیواى( وەک ضەرۆکی های7 ضەرکرصەی ضى22

 ىەًضییە صیپلۆهاضییەکاًیاى ئاڵىگۆڕ صەکەى0ێبۆ یەکەم جار پ لىبٌاىئۆکخۆبەر7 ضىوریا و 

2008 

 2016 کۆهاری لىبٌاى ەڵبژارصًی )هیػێل عۆى( وەک ضەرۆکی ئۆکخۆبەر7 ه00
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تەقینــەوە بەهێــزەکاىن ڕۆژى سێشــەمە )4(ى ئــاىب )2020( لــە 

ــەکان و  ــە لوبنانیی ــک ل ــەن زۆرێ ــە الی ــە ل ــرووت، ک ــدەرى بەی بەن

چاودێرانیشــەوە بــە »بەیرووتشــیام« نــاو دەبرێــت، بــە هــۆى 

لێکچوانــدىن ئــەوەى لــە بەیــرووت ڕووی دا، بــەو نەهامەتییانــەى 

لــە ســاڵى )1945(دا بــە ســەر شــارى هێرۆشــیامى ژاپۆنــدا هــات 

ــەوە  ــەرەتا تەقین ــەوە. س ــى ئەتۆمیی ــاىن بۆمب ــگاى بەکارهێن ــە ڕێ ل

بەهێزەکــەى بەنــدەرى بەیــرووت بــە دوو قۆنــاغ لــە کــۆگاى 

ژمــارە )12( ڕووی دا و دووکەڵــە هەورێکــى قارچکئاســاى زۆر 

گــەورەى لێــوە دروســت بــوو، کــە شــێوەکەى لــە هێانــەى 

قەلــەڕەش دەچــوو. تەقینــەوەکان هێنــدە بەهێــز بــوون، کــە بــوە 

هــۆى تێکــدان و خاپوورکــردىن زۆربــەى ئــەو بینــا و باڵەخانانــەى 

ــوەکان  ــا و خان ــدىن بین ــەڵ ڕووخان ــەوە نزیکــن، لەگ ــە بەندەرەک ل

ــت.  ــرووىت پایتەخ ــەکاىن بەی ــە گەڕەک ــک ل زۆرێ

قەبارەى گشتى زیانەکان
ــان  ــى نیشــتامىن لوبن ــە ئاژان ــەى ک ــەو ئاماران ــن ئ ــى دوایی ــە پێ ب

ســەبارەت بــە تێکــڕاى زیانــە گیانییــەکاىن تەقینەوەکــە بــاوى 

کردوەتــەوە، ئاشــکراى کــردوە، کــە تەقینەوەکــە بوەتــە هــۆى 

لــە  زیاتــر  برینداربــووىن  و  کــەس   )170( لــە  زیاتــر  کــوژراىن 

)6500( کــەس، کــە هاواڵتییــاىن بیانیــش لــە نێــو کــوژراوەکان 

و بریندارەکانیشــدا هەیــە. ئەمــە لــە کاتێکدایــە، کــە وەزارەىت 

پــێ  ئاماژەیــان  هەواڵییــەکان  ڕاپۆرتــە  و  لوبنــان  تەندروســتى 

ــوان  ــە نێ ــەى هێشــتا بێسەروشــوێنن ل ــارەى ئەوان ــە ژم ــردوە، ک ک

)40( تــا )50( کەســدایە و نزیکــەى )300000( هاواڵتیــی لوبنانیــش 

بــە بــێ ماڵوحــاڵ ماونەتــەوە، چونکــە نزیکــەى )50000( یەکــەى 

ــوون.  ــران ب ــوە و وێ ــتەوخۆیان بەرکەوت ــاىن ڕاس ــتەجێبوون زی نیش

لــە الیەکــى تــرەوە هــەر یەکــە لــە پارێــزگارى بەیــرووت )مــەروان 

عەبــوود( و ســەرۆک کۆمــارى لوبنــان )میشــێل عــۆن( کــۆى 

گشــتى زیانەکانــی تەقینەوەکانیــان بــە )10( تــا )15( ملیــار دۆالرى 

ئەمریکــى مەزەنــدە کــردوە. هەروەهــا دەزگا ئەمنییــەکاىن لوبنــان 

ــەوەکاىن  ــە هــۆکارى ســەرەکى پشــت تەقین ــردوە، ک ئاشــکرایان ک

ــە هەبــووىن بڕێکــى زۆرى مــادەی  بەنــدەرى بەیــرووت بریتییــە ل

ــەوە  ــێ دەکەوێت ــزى ل ــەوەى بەهێ ــە تەقین ــۆم(، ک ــراىت ئامۆنی )نی

ــەو دەزگا  ــوو. ئ ــاڵە لــە بەندەرەکــەدا هەڵگیراب ــاوەى )6( س و م

ئەمنیــە فەرمییانــەى لوبنــان ئــەو دەنگۆیانــە ڕەت دەکەنــەوە، کــە 

ــدا  ــە بیانییەکان ــە ڕاگەیاندن ــەوەکان ل ــە دواى تەقین ــتەوخۆ ل ڕاس

باوکرایــەوە گوایــە چــەک و تەقەمــەىن لــەو شــوێنەدا هەبــوە و لــە 

ئەنجامــدا ئــەو تەقینــەوە بەهێــزەى لــێ کەوتوەتــەوە. یــەک ڕۆژ 

لــە پــاش تەقینــەوەکان، واتــا ڕۆژى )5(ى 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، 

ــى  ــاو قەیرانێک ــە ن ــان ب ــە لوبن ــە ماوەیەک ــە ک ــە کاتێکدای ــە ل ئەم

ئابــوورى و سیاســیدا گــوزەر دەکات و ئابوورییەکــەى تــووىش 

ــوە.  ــى زۆر ب ــان و کورتهێنانێک هەڵئاوس

ســەر  بــە  هەفتەیــەک  لــە  کەمــر  تێپەڕبــووىن  دواى  لــە 

تەقینەوەکانــدا، ڕۆژى )10(ى ئــاىب )2020(، ســەرۆک وەزیــران 

حکوومەتەکــەى  دەستلەکارکێشــانەوەى  دیــاب(  )حەســان 

ڕاگەیانــد، ئەوەیــش کاریگەریــى خراپــى بارودۆخەکــەى لــە ســەر 

کۆڵــى لوبنانییــەکان زیاتــر کــرد.

باکگڕاوندى ڕووداوەکە 
ــى  ــە قەیرانێک ــاب ل ــەوەکاىن )4(ى ئ ــش تەقین ــە پێ ــان ل واڵىت لوبن

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 )50%( بــەرز ببــوەوە، ســەرەڕاى ئەمەیــش ئــەو بارگرانیانــەى 

پەتــاى ڤایــرۆىس کۆرۆنــا دروســتى کــردوە وای کــرد زۆربــەى 

نەخۆشــخانەکاىن لوبنــان بــە دەســت کەمــى دەرمــان و چارەســەرى 

ــە  ــوازى ل ــواىن پێش ــر نەیاندەت ــوو ئی ــن، بەڵک ــکییەوە بناڵێن پزیش

ــەت  ــش حکووم ــەرەڕاى ئەوەی ــەن، س ــبوەکان بک ــۆش و توش نەخ

نەیدەتــواىن مووچــەى فەرمانبــەرەکاىن بــدات بــە هــۆى ئــەو 

داڕووخانــە ئابوورییــەوە، کــە ڕووبــەڕووى واڵتەکــە بوەتــەوە. لــە 

ڕاســتیدا، بەنــدەرى بەیــرووت بــە شــادەمارى ســەرەکى دەریایــى 

لــەوەى کــە بەندەرێکــى گرینــگ  لوبنــان دادەنرێــت، جگــە 

و ژیارییــە بــۆ هاوردەکــردىن کااڵ و کەلوپــەىل ســەرەکى. ئــەم 

بەنــدەرە ســراتیژییە، کــە حکوومــەىت لوبنــان خاوەندارێتــى دەکات 

)4( حــەوزى گــەورە لــە خــۆ دەگرێــت، کــە قووڵییــان دەگاتــە )24( 

ــردىن کااڵ و  ــووىن )16( ڕۆخ و ناوچــەى بارک ــر، ســەرەڕاى هەب مەت

ــوە،  ــک هات ــەورە پێ ــۆگاى گ ــە )12( ک ــتى ل ــە گش ــە ب ــمەک، ک ش

جگــە لــە ســایلۆکاىن هەڵگرتنــى گەنــم و دانەوێڵــە، کــە عەمبارێکى 
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یەدەگــى ســراتیژییە بــۆ هەڵگرتــن و تاقەتکــردىن گەمنــى هەمــوو 

واڵتەکــە. لــە الیەکــى تــرەوە بنکــەى دەریایــى بەیــرووت بەشــێکى 

ــە.  ــر بەندەرەکەی ت

لــە )23(ى ئەیلــووىل ســاڵى )2013(دا، کەشــتییەکى ڕووىس بــە 

نــاوى )MV Rhosus(، کــە ئــااڵى مۆڵدۆڤیــاى هەڵکردبــوو لــە 

ــە  ــۆن ل ــى )2750( ت ــە بارێک ــاوە ب ــووم(ى جۆرجی ــدەرى )پات بەن

مــادەى نیــراىت ئامۆنیــۆم بــەرەو شــارى )پیــرا(ى مۆزەمبیــق بــە ڕێ 

کــەوت، لــە کاىت گەیشــتنى بــە بەنــدەرى ئیســتانبووڵ بــۆ مــاوەى 

دوو ڕۆژ وەســتا، پێــش ئــەوەى دووبــارە دەســت بکاتــەوە بــە 

ــى )2013(.  ــى یەکەم ــە ڕۆژى )3(ى ترین ــن ل ڕۆیش

ــەوە  ــای ڕەش ــەر دەری ــی س ــە هەوارگەیەک ــییەکە ل ــە ڕووس کاپتن

بــۆ ڕۆژنامەیەکــى ئەمریکــی دواوە، باســی )2013( و بەڕێکەوتنــی 

کەشــتییەکەی کــردوە و دەڵێــت »بزنســامنێکی ڕووســی بــە نــاوی 

ئیگــۆر گریچکۆشــکین، کــە لــە قوبــرس دەژی کەشــتییەکەی بەکرێ 

گــرت بــۆ گواســتنەوەی بــڕی زیاتــر لــە )2000( تــۆن لــە مــاددەى 

لــە واڵىت مۆزەمبیــق«.  پیــرا  بەنــدەری  بــۆ  ئامۆنیــۆم  نیراتــی 

کاپتنەکــە دەڵێــت »نەمتوانــی کەشــتییەکە لــە بەنــدەری ســوێى 

ــەوە  ــاگاداری کردم ــەی ئ ــە خاوەنەک ــەم، چونک ــاز بک ــرس دەرب می

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 

ــوێس  ــدەری س ــە بەن ــتییەکە ل ــەوەی کەش ــارەی پەڕین ــەوە پ هۆی

پەیــدا بکــەم«. ڕوونــی کردوەتــەوە کەشــتییەکە پــاش دوو مانــگ 

ــان. ــارى لوبن ــتە کەن ــاوە، گەیش ــە جۆرجی ــی ل ــە بەڕێکەوتن ل

ــە  ــوو ل ــار ب ــییەکە ناچ ــتییە ڕووس ــتەکەیدا کەش ــاوەى گەش ــە م ل

ــە  ــرووت بوەســتێت ب ــدەرى بەی ــە بەن ــى دوەمــدا ل )21(ى ترین

هــۆى دروســتبووىن کێشــەیەک لــە بزووێنەرەکەیــدا. لــە دواى 

پشــکنینى کەشــتییەکە، کــە دەســەاڵتداراىن چاودێریکــردن لــە 

ــەرى  ــە بزووێن ــەوت ک ــان دا، دەرک ــرووت ئەنجامی ــدەرى بەی بەن

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 

ــاوکارى  ــە ه ــان ب ــی ڕووىس، پاش ــەک هاواڵتی ــراىن و ی ــە )8( ئۆک ل

سەرکونســوڵى ئۆکــراىن )5( ئۆکرانییەکــە ئــازاد کــران و گەڕێرنانــەوە 

بــۆ واڵتەکەیــان، بــەاڵم )4( کــەس لــە ئەندامــاىن تاقمى کەشــتییەکە 

ــۆ سەرپەرشــتیکردىن  ــى کەشــتییەکە ب ــدا کاپتن ــە نێوانیان ــەوە ل مان

ــەوە.              ــتییەکە مای کەش

 ،)MV Rhosus( ســەبارەت بــە وردەکارییــەکاىن ڕاگرتنــى کەشــتى

پێگــەى »شــیپ ئەریســتید کــۆم«، کــە تۆڕێکــە گرینگــى بــە ســکااڵ 

یاســایییەکاىن کــەرىت گواســتنەوەى دەریایــى دەدات، ڕای گەیاند کە 

خــاوەىن کەشــتییە ڕووســییەکە دواى ماوەیەکــى کــورت مایەپــووچ 

ــتییەکەى،  ــە کەش ــوە ل ــەکاىن ب ــتبەردارى ماف ــان دەس ــوە و پاش ب

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. 

ــان کــرد تاکــوو تاقمــە )5( کەســییەکە  پارێــزەران مشــتومڕى زۆری

ــە  ــان. ل ــۆ واڵتەکانی ــەوە ب ــەىت بگەڕێرنێن ــۆکارى مرۆڤای ــەر ه لەب

ڕاســتیدا، بــە هــۆى مەترســی ئــەو مــاددە کیمیاییــەى هێشــتا 

بەپەلــەکان  بارودۆخــە  بــوو، دادوەرى  نــاو کەشــتییەکەدا  لــە 

لــە بەیــرووت ڕێگــەی دا، بــە تاقمــى کەشــتییەکە بگەڕێنــەوە 

ــە ســەر  ــۆ نزیکــەى یــەک ســاڵ ل ــەوەى ب ــاش ئ ــان پ ــۆ واڵتەکەی ب

ــان خــوارد.  کەشــتییەکە گیری

ــان، دەســەاڵتداراىن  ــاىن دادگاى لوبن ــە فەرم ــاڵى )2014(دا ب ــە س ل

ــارە  ــەو ب ــردىن ئ ــە بەتاڵک ــرد ب ــتیان ک ــرووت دەس ــدەرى بەی بەن

ــۆ  ــرایەوە ب ــە گواس ــییەکە و بارەک ــتییە ڕووس ــیدارەى کەش مەترس

ــراىت  ــاددەى نی ــە م ــەو مەترســیانەى، ک ــە هــۆى ئ ــا ب ــار دەری کەن

ــەو  ــوو، ب ــتى کردب ــتییەکە دروس ــتى کەش ــەر پش ــە س ــۆم ل ئامۆنی

شــێوەیە دەســەاڵتداراىن بەنــدەرى بەیــرووت ئــەو بــڕە زۆرەى 

بەندەرەکــە  )12(ى  ژمــارە  کــۆگاى  لــە  ئامۆنیۆمیــان  نیــراىت 

ــاتەکە  ــا کارەس ــەوە ت ــەوێ مای ــاڵ ل ــاوەى )6( س ــۆ م ــرت و ب داگ

»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 نیــراىت 

ئەمۆنیــۆم بگەڕێرنێتــەوە بــۆ شــوێنى خــۆى، یــان ڕادەســتى ســوپاى 

لوبنــان بکرێــت، یــان بفرۆرشێــت بــە کۆمپانیایەکــى تایبــەىت 
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ــە  ــەت ب ــاىن تایب ــاى لوبن ــاوى )کۆمپانی باوەڕپێکــراوى ســوپا، کــە ن

تەقینــەوەکان(. دۆکیۆمینتــەکان ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەکــەن، ئــەو نامــە و پەیامانــە 

دادوەریــى  دەســەاڵىت  بــۆ   )2016( و   )2015( و   )2014( ســااڵىن  لــە 

ئایــارى  )20(ى  لــە  کــە  نامــەکان،  لــە  یەکێــک  و  نێــرراوە  لوبنــان 

ــان )شــەفیق  ــى لوبن ــەرى گشــتى گومرگ ســاڵى )2016(دا بەڕێوەب

مەرعــى( ناردوویــەىت، تێیــدا دادوەرى کارە بەپەلــەکاىن لــە لوبنــان 

ــەم  ــە چارەســەرکردىن ئ ــت ل ــە بکرێ ــە پەل ــەوە، ک ــاگادار کردوەت ئ

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 وەاڵمێکــامن لــە الیــەن ئێــوەوە وەرنەگرتــوە، بــەاڵم بــە 

ــاو  ــە ن ــە ل ــەم ماددان ــەوەى ئ ــییە زۆرەى مان ــەو مەترس ــۆى ئ ه

کــۆگادا لە ســایەى کەشــوهەوایەکى نەگونجــاودا دروســتى دەکات، 

ــن، کــە داوا  ــە ســەر داواکەمــان دەکەی ــارە پێداگــرى ل ئێمــە دووب

ــەو  ــن ئ ــێ دواکەوت ــە ب ــرا و ب ــت خێ ــى بکرێ ــى دەریای ــە ئاژان ل

ماددانــە هەنــاردەى دەرەوە بکاتــەوە لەبــەر پاراســتنى ســەالمەىت 

ــاو  ــود چ ــەن، یاخ ــدا دەک ــە کارى تێ ــش ک ــە و ئەوانەی بەندەرەک

بخشــێرنێتەوە بــە بابەتەکــە و ڕەزامەنــدى پیشــان بدرێــت لە ســەر 

فرۆشــتنى ئــەو بــڕە لــەو ماددەیــە بــە کۆمپانیانیــاى باوەڕپێکــراو 

ــوودا  ــوورساوى پێش ــە ن ــوپاوە، وەک ل ــەرکردایەىت س ــەن س ــە الی ل

ــێ کــراوە«.  ئامــاژەی پ

کــە  کــردوە،  ئاشــکرایان  دادوەری  دۆکیۆمێنتێکــى  چەنــد 

ــد  ــر(، چەن ــەدرى زاه ــان )ب ــى لوبن ــتاى گومرگ ــەرى ئێس بەڕێوەب

ســاڵێک هۆشــدارى داوە لــە بەرانبــەر مەترســییەکاىن مــاددەى 

نیــراىت ئامۆنیۆمــى هەڵگیــراو لــە یەکێــک لــە کــۆگاکاىن بەنــدەرى 

بەیــرووت. لــە نامەیەکیــدا لــە ســاڵى )2017( بــۆ 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 )6( نامــەى بــۆ ئــەو مەبەســتە نــاردوە 

ــە  ــەوە، ل ــە دوور بخرێت ــە بەندەرەک ــارە ل ــەو ب ــردوە ئ و داواى ک

ــەو  ــگا ب ــردىن بەندەرەکــە ڕێ ــوو دەســتەى بەڕێوەب کاتێکــدا نەدەب

ــرووت  ــدەرى بەی ــە بەن ــەکان ل ــاددە کیمیاویی ــدات م ــتییە ب کەش

ــەرەو  ــوە ب ــگادا ب ــە ڕێ ــتییە ل ــەو کەش ــدا ئ ــە کاتێک ــت، ل دابگرێ

واڵىت مۆزەمبیــق نــەوەک لوبنــان. لــە )7(ى ئــاىب )2020( واتــا 

لە ماوەى ئەو چەند ساڵەدا، 
زۆرێک لە بەرپرسانى گوومرگى 

لوبنان نامە و ڕوونکردنەوەیان بۆ 
دەسەاڵتى دادوەریى لوبنان ناردوە 

و داوایان کردوە کێشەى ئەو ماددە 
دەستبەسەرداگیراوانە چارەسەر 

بکەن
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بــۆ  تەقینــەوەکان، کۆمپانیــاى مۆزەمبیــق  لــە دواى  ســێ ڕۆژ 

پیشەســازى مــاددەکاىن تەقینــەوە ڕای گەیانــد: ئــەو بــارەى نیــراىت 

ئامۆنیــۆم کــە )2750( تــۆىن مەترییــە، کــە دەســەاڵتداراىن لوبنــان 

ــوە هــۆکارى  ــە ســەردا گــرت و ب ــەر دەســتیان ب )7( ســاڵ لەمەوب

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 )15:00(ى ئێــوارەى )4(ى ئــاىب )2020( 

ــارە  ــۆگاى ژم ــاو ک ــە ن ــک ل ــان ئاگرێ ــى لوبن ــۆى ناوخۆی ــە ئاس ب

ــردوە  ــەنەى ک ــى تەش ــەوە، دوای ــرووت کەوت ــدەرى بەی )9(ى بەن

ــدا  ــى تێ ــراىت ئامۆنیۆم ــاددەى نی ــە م ــارە )12(، ک ــۆگاى ژم ــۆ ک ب

هەڵگیرابــوو، ئەنجامەکــەى ئــەوە بــوو بــە دوو قۆناغــى جیــا 

دوو تەقینــەوەى لــێ کەوتــەوە، تەقینــەوەى یەکــەم »تەقینــەوەى 

بچــووک« و تەقینــەوەى دوەم واتــا »تەقینــەوە گەورەکە« لــە کاتژمێر 

)18:08(ى ئێــوارە ئــەوە بــوو، کــە ئــەو هەمــوو وێرانــکاری و زیانــە 

ــد.  ــتوانەکەى گەیان ــت و دانیش ــرووىت پایتەخ ــە بەی ــەى ب گەورەی

ــدن باســیان  ــەکاىن ڕا گەیان ــۆ کەناڵ ــە شــایەتحاڵەکان ب هەندێــک ل

ــە  ــە شــوێنى تەقینەوەک ــر ل ــە دوورى )10( کیلۆمەت ــە ل ــردوە، ک ک

زیــان بــەر خانــوەکان و باڵەخانــەکان کەوتــوە و شووشــەى دەروازە 

ــى  ــە پێ ــدوە. ب ــی تەقان ــدوە و دیوارەکانیان ــەرەکاىن چڕژان و پەنج

لێکۆڵــەرەوەکان، بــە درێژایــى مێــژووى لوبنــان ئەمــە گەورەتریــن 

و بەهێزتریــن تەقینەوەیــە لــەو واڵتــەدا ڕووی داوە، تەنانــەت 

ئۆپەراســیۆنە  و  ناوخــۆ  شــەڕى  ڕۆژگارەکاىن  لــە  لوبنانییــەکان 

ــاڵى  ــە س ــرووت ل ــۆ ســەر بەی ــل ب ــزەکاىن ئیرسائی ئاســامنییە بەهێ

)1982(دا تەقینــەوەى بەهێــزى وایــان بــە خۆیانــەوە نەبینیــوە. بــە 

پێــى ســەرچاوەکان دەنگــى تەقینەوەکــە لــە ئیرسائیــل و ســووریا و 

ــراوە.            ــێ ک ــروس هەســتى پ ــان و قوب یۆن

هۆکار و پاڵنەرەکان 
ئاســاییىش  بەڕێوەبــەرى گشــتى هێــزەکاىن  ئیرباهیــم،  عەبــاس 

ــە لێدوانێکــدا ئاشــکرای کــردوە، کــە ڕوانگــەى  ــان ل ناوخــۆى لوبن
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خێــرا  و  مەترســیدار  زۆر  مــاددەى  بەیــرووت  تەقینــەوەکاىن 

ــان  ــک ی ــەوەک چــەک و تەقەمــەىن حیزبێ ــوە، ن ــێ ب ــووى ل گڕگرت

ــاو  ــتامنیدا ب ــدىن نیش ــەکاىن ڕاگەیان ــە ئاژانس ــوو ل ــک وەک الیەنێ

کرایــەوە. لــە الیەکــى تــرەوە عەمیــد )محەمــەد فەهمــى( وەزیــرى 

ناوخــۆى لوبنــان بەیاننامەیەکــى ڕاگەیانــد و داواى کــرد، کــە 

پێوەندیــدارەکان  الیەنــە  لێکۆڵینــەوەکاىن  چــاوەڕواىن  پێویســتە 

بیــن تاوەکــوو هــۆکارى ســەرەکى پشــت تەقینــەوەکاىن بەنــدەرى 

ــان  ــە حەس ــە ل ــەر یەک ــا ه ــن. هەروەه ــارى بکەی ــرووت دی بەی

دیــاب، ســەرۆک وەزیــراىن دەستلەکارکێشــاوەى لوبنــان و بــەدرى 

ڕووداوەکــە  دواى  لــە  لوبنــان  گومرگــى  بەرێوەبــەرى  زاهــر 

ئاماژەیــان بــەوە کــرد، کــە هــۆکارى ســەرەکى تەقینــەوەکان 

هەبــووىن ســەدان تــەىن مەتریــی لــە مــاددەى نیــراىت ئامۆنیۆمــى 

هەڵگیــراو بــوە لــە بەنــدەرى بەیــرووت، کــە لــە ســاڵى )2014(وە 

ــراوە.  ــار ک ــەوێ عەمب ل

حەســەن   ،)2020( ئــاىب  )7(ى  ڕۆژى  تــرەوە،  الیەکــى  لــە 

ــى  ــە گوتارێک ــاىن ل ــاى لوبن ــتى حیزبول ــدارى گش ــا ئەمین نەرسول

ــا  ــە و ڕەه ــێوەیەکى لێبڕاوان ــە ش ــڕۆ ب ــوىت: »ئەم ــدا گ تەلەڤیزیۆنی

ڕای دەگەیەنــم، کــە ئێمــە هیــچ شــتێکامن لــە بەنــدەرى بەیــرووت 

نییــە، هیــچ کۆگایەکــى چــەک یــان کــۆگاى مووشــەک و تەقەمەنــی 

ــوێنەدا  ــەو ش ــز ل ــە هەرگی ــى ئێم ــراىت ئامۆنیۆم ــان نی ــب ی و بۆم

بــووىن نییــە. حیزبولــا هێنــدەى زانیــارى لــە ســەر بەنــدەرى 

ــرووت و  ــدەرى بەی ــە ســەر بەن ــارى ل ــدە زانی ــە، هێن ــا هەی حەیف

ــا  ــە تەنه ــە ب ــى ئێم ــە ڕۆڵ ــە، چونک ــەکاىن نیی ــەزراوە و پێکهات دام

بەرەنگاربوونەوەیــە«.

قەبارەى زیانە مادییەکان 
ــراون  ــار ک ــەوەکان تۆم ــە دواى ڕووداىن تەقین ــەى ل ــەو دیمەنان ئ

دەریدەخــەن، کــە لــە پانتایــى )8( کیلۆمەتــر چوارگۆشــە لــە 

چەقــى  کــە  بەیــرووت،  بەنــدەرى  ســەنتەرى  دەوروبــەرى 

ــەکان و  ــا و باڵەخان ــوەکان و بین ــە خان ــوو، هــەر ل تەقینــەوەکان ب

ــوە  ــران ب ــەکان وێ ــدە بازرگانیی ــل و نەخۆشــخانەکان و ناوەن هۆتێ

ــە هەمــوو  ــەو شــوێنانە ل ــەردى هەڵوەشــاند و ڕووخــاىن ئ دار و ب

الیەکــەوە دەبیرنێــت، ســەدان ئۆتۆمبێــل تێکشــکان و وەرگــەڕاون، 

شــەقام و ڕێــگا گشــتییەکان تێکچــوون و چاڵوچۆڵــى زۆریــان تێــدا 

دروســت بــوە. بــە پێــى ڕاگەیەنــدراوى حکوومــەىت لوبنــان، دوەم 

ــەواو  ــرووت ت ــە بەی ــە ل ــایلۆى دانەوێڵ ــەرەوەى س ــەورە بەرزک گ

ــۆراک،  ــى خ ــووىن کەم ــۆى زیادب ــوە ه ــش ب ــکاوە، ئەوەی ــک ش تێ

کــە لــە بنەڕەتــدا بــە هــۆى باوبوونــەوەى پەتــاى کۆرۆنــا و خراپــى 

بژێــوى خەڵــک و ئــەو قەیرانــە داراییــەى بەرۆکــى لوبنــاىن گرتــوە، 

ڕووبــەڕووى قەیــران ببــوەوە. باڵیۆزخانــەى ئەمریــکا لــە بەیــرووت 

ــۆى  ــە ه ــەى ب ــەو گازە ژەهراویی ــەرى ئ ــە کاریگ ــداری دا، ل هۆش

تەقینەوەکانــەوە کەشــوهەواى شــارەکەى پیــس کــردوە. بــە هــۆى 

ــخانەى  ــەىت و )1( نەخۆش ــخانەى تایب ــەوە )3( نەخۆش تەقینەوەک

تەندروســتییان  خزمەتگــوزارى  کــە  بــوون،  وێــران  حکوومــى 

ــا )2(  ــرد، هەروەه ــن دەک ــەس دابی ــۆن ک ــەک ملی ــەى ی ــۆ نزیک ب

نەخۆشــخانەى تریــش زیانیــان بەرکەوتــوە. لــە ڕاســتیدا بــە هــۆى 

ــرا  ــە نەدەتوان ــە دواى تەقینەوەک ــووىن نەخۆشــخانەکانەوە ل وێرانب

پێشــوازى لــە برینــدارەکان بکرێــت، بەڵکوو نەخۆشــخانەى )ســانت 

ــەوە  ــە شــوێنى تەقینەوەک ــر ل ــەک کیلۆمەت ــا ی ــە تەنه جــۆرج(، ک

ــرد.  ــدارەکاىن دەک ــەرى برین ــەقامەکان چارەس ــەر ش ــە س دوورە ل

و  ژێرخــان  )80%(ى  زیانــەکان  و  زەرەر  گشــتى  تێکــڕاى  بــە 

باڵەخانــەکاىن لــە ناوچــەکاىن: دۆرە، ئەلجمیــزە، مار مخایــل، کرنتینا، 

جعیتــاوى و کــەرەم زەیتــووىن گرتــەوە، ســەرەڕاى زیانکەوتــن 

لــە نزیکــەى )34( قوتابخانــە و بەرکەوتنــى زیــاىن گــەورە لــە 

ــەى  ــە ناوچ ــا ل ــاو و کارەب ــکردىن ئ ــتنەوە و دابەش ــۆڕەکاىن گواس ت

ئەرشەفیــە و ناوەنــدى گشــتى دامــەزراوەى کارەبــاى لوبنــان و 

ــەى  ــن باڵیۆزخان ــەى چەندی ــەوە. باڵەخان ــاوى خواردن ــۆڕەکاىن ئ ت

واڵتانیــش لــە لوبنــان بێبــەش نەبــوون لــە زیانپێکەوتــن. بــۆ منوونــە 

باڵیۆزخانــەکاىن ئوســتورالیا، فینلەنــدا و قوبــروس، کــە لــە شــوێنى 

ــا  ــوە. هەروەه ــان بەرکەوت ــاىن گەورەی ــن زی ــەوە نزیک تەقینەوەک

نەتــەوە  بــە  ســەر  ئاشــتیپارێزى  هێــزى  لــە  زۆر  ژمارەیەکــى 

یەکگرتــوەکان، کــە لــە چوارچێــوەى هێــزى )یونیفیــل( لــە لوبنــان 

ــوون.  ــدار ب ــەن برین ــەت دەک خزم

زیانەکانى کەرتى ئابوورى
وێرانکــردىن  هــۆى  بــوە  بەیــرووت  بەنــدەرى  تەقینــەوەکاىن 

ســێکتەرى گەشــتوگوزارى لــە لوبنــان، وەک ئاشــکرایە کــە لوبنــان 

واڵتێکــى گەشــتوگوزارى سەرنجڕاکێشــە و ســااڵنە بــە ســەدان 

ــەن.  ــێ دەک ــەوە ڕووى ت ــە سەرتاســەرى جیهان هــەزار گەشــتیار ل

قەبــارەى زیانــەکاىن کــەرىت گەشــتوگوزار بــە زیاتــر لــە یــەک 

ــژەى )70%(ى چــڕى شــوێنە  ــت. ڕێ ــدە دەکرێ ــار دۆالر مەزەن ملی

گەشــتیارییەکاىن لوبنــان کەوتوەتــە ڕوانگــەى بەیــرووىت گــەورە، کــە 
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بــە گشــتى ژمارەیــان دەگاتــە )10000( دامــەزراوەى گەشــتوگوزارى 

لــە هۆتێلــەکان، خواردنگــەکان، بــاڕەکان، قاوەخانــەکان، یانــەکان، 

کۆمپانیــاکاىن بەکرێــداىن ئۆتومۆبێــل، شــووقەى ڕاخــراو، دوکانــەکاىن 

گەشــتوگوزارى  شــوێنى  چەندیــن  و  ســاردەمەنی  و  شــیرینى 

ــەزار دۆالر  ــەدان ه ــە س ــە ب ــوە، ک ــان بەرکەوت ــاىن گەورەی ــر زی ت

دەخەمڵێرنێــت، بــەاڵم زیانــە نامادییــەکان قەبارەیــان زیاتــرە. 

ــەرۆکى  ــرى س ــى(، جێگ ــۆىن ڕام ــدواىن )ت ــى لێ ــە پێ ــە ب ــۆ منوون ب

ســەندیکا گەشــتوگوزارییەکان لــە لوبنــان زیاتــر لــە )100000( 

ــەوە.  ــکار ماونەت ــتوگوزار بێ ــەرىت گەش ــکارى ک کرێ

ڕەوشى لێکۆڵینەوە تاوانکارییەکان 
ڕۆژى دواى تەقینــەوەکان، بــە سەرپەرشــتى ســوپا، دەســەاڵتداراىن 

لوبنــان لێپــررساواىن ئاســاییش و هەڵگرتــن و تاقەتکردنیــان لــە 

ــا ئــەو کاتــەى  ــر بــارى ڕاگرتنــى زۆرەملــێ، ت بەیــرووت خســتە ژێ

پرۆســەى لێکۆڵینــەوە لــە تەقینەوەکــە تــەواو دەکرێــت، هەروەهــا 

ــرا. ڕۆژى )6(ى  ــە ڕاگەیەن ــاوەى دوو هەفت ــۆ م ــایى ب ــارى نائاس ب

ــەوەى  ــتەى لێکۆڵین ــە دەس ــتى داواى ل ــاىب )2020( داواکارى گش ئ

ــە  ــە ل ــەر یەک ــی ه ــاباىت بانک ــرد حس ــە ک ــە ڕووداوەک ــەت ب تایب

)حەســەن  و  گومــرگ  گشــتى  بەڕێوەبــەرى  زاهــر(  )بــەدرى 

ــى(  ــەفیق مەرع ــرووت و )ش ــدەرى بەی ــەرى بەن ــم( بەڕێوەب قریت

ــد فەرمانبەرێکــى  ــان و چەن ــى لوبن ــەرى پێشــووى گومرگ بەڕێوەب

ــە  ــس، نایل ــە ئەلرباک ــە )نیعم ــت لەوان ــڕ بکرێ ــوەگاو س ــری تێ ت

ــى  ــا داواکاری ــول(، هەروەه ــال نەح ــر، میش ــۆرج زاه ــاج، ج ئەلح

ســەفەرکردىن  لــە  ڕێگەگرتــن  بــۆ  دەرکــرد  بڕیارێکــى  گشــتى 

ــوە.           ــان هات ــەرەوە ناویی ــە س ــەى ل ئەوان

ڕۆژى هەینــى )7(ى ئــاىب )2020(، جێگــرى گشــتى لــە دادگاى 

بریکارنامــەى  دوو  عوێــدات(  )غەســان  دادوەر  تێهەڵچوونــەوە 

قەزایــی ســەبارەت بــە ڕێــکارەکاىن پەیوەســت بــە لێکۆڵینــەوەکان 

ــرد:  ــرووت دەرک ــدەرى بەی ــەوەکاىن بەن ــە تەقین ل

بڕیکارنامــەى یەکــەم: ڕاســپاردىن بــەىش لێکۆڵینــەوەى جینــاىئ 

ناوەنــدی بــۆ پێداچوونــەوەى ئــەوەى پێویســتە ســەرکردایەىت 

ئــاگادار  مــەدەىن  فڕۆکــەواىن  گشــتى  بەڕێوەبەرایــەىت  و  ســوپا 

بکرێنــەوە، کــە بــە زووتریــن کات ئاگاداریــان بکــەن، ئایــا هەســت 

ــان  بــە هەبــووىن هیــچ جووڵەیەکــى فڕۆکــەى واڵتێکــى دوژمــن ی

ــە  ــان ل ــى لوبن ــەر خاک ــە س ــان ل ــان ی ــامىن لوبن ــە ئاس ــت ل دۆس

ڕۆژى )4(ى ئــاىب )2020( هەســتى پــێ کــراوە، بــە تایبــەىت لــە کاىت 

ڕووداىن تەقینــەوە گەورەکــەى بەنــدەرى بەیــرووت. 

چییــەک  هــەر  بــە  پێداچوونــەوە  داواى  دوەم:  بڕیکارنامــەى 

پێویســت بــکات لــە ســەنتەرى نیشــتامىن جیۆفیزیایــى ســەر 

بــۆ  زانســتییەکان،  لێکۆڵینــەوە  نیشــتامىن  ئەنجوومــەىن  بــە 

ــە  ــە ل ــکات، ک ــکرا ب ــەپۆالنە ئاش ــەو ش ــزى ئ ــۆرىت هێ ــەوەى ڕاپ ئ

ئــاىب  تاکــوو کاتژمێــر )18:30(ى ڕۆژى )4(ى  کاتژمێــر )17:30( 

ــاتەوەختى ڕووداىن  ــە س ــش و ل ــە پێ ــا ل ــان داوە، وات )2020( ڕووی

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 

ــاىب  ــە عــەرسى ڕۆژى )4(ی ئ ــەى ل ــەو دوو تەقینەوەی ــە ســەر ئ ــەوت ل ک

)2020( لــە بەنــدەرى بەیــرووت ڕووی دا. ئەوەیــان بــۆ ڕوون 

لەحیمکــردىن  کارى  هــۆى  بــە  ئاگرەکــە  ســەرەتا  کــە  بــوەوە، 

دەالقەیەکــى دیــوارى کــۆگاى ژمــارە )12(وە بــوە، کــە پانتاییەکــەى 

ــردىن  ــتەى بەڕێوەب ــەن دەس ــە الی ــوە ل ــانتیمەتر ب ــە 50( س )50 ب

بەندەرەکــەوە، بــەو هۆیەشــەوە ئاگرێکــى گــەورە لــە کــۆگاى 

پێــى ڕاپــۆرىت  بــە  بــوە، کــە  مــاددە کیمیاوییــەکان دروســت 

ئاســاییىش دەوڵــەت دواتــر پێیــان کۆنــرۆڵ نەکــراوە، چونکــە 

ــدا  ــە ئەنجام ــوە، ل ــدا نەب ــەوەى تێ ــتمى ئاگرکوژێن ــە سیس کۆگاک

ئاگرەکــە شــۆرىت کارەبایــى لــێ کەوتوەتــەوە و بەرەبــەرە ئاگرەکــە 

گەورەتــر بــوە و ئــەو تەقینــەوە گەورەیــەى لــێ کەوتــەوە، کــە بــە 

ــر زەوى  ــەوەکان نزیکــەى )45( مەت ــى لێکۆڵین ــۆرىت بەرای ــى ڕاپ پێ

ــردوە.  ــووڵ ک ــەى ق بەندەرەک

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 

بــە  ماڵوحاڵیــان  کــە  دەکات،  خێزانانــە  ئــەو  و  ئاوارەبــوەکان 

ــتیش  ــت داوە، وەزارەىت تەندروس ــە دەس ــەوە ل ــۆى تەقینەوەک ه

هەمــوو  چارەســەرى  ئەســتۆگرتنى  لــە  بــە  هەڵدەســتێت 

برینــدارەکان. 

- ئەنجوومــەىن بــااڵى بەرگــرى لوبنــان داواى کۆبوونەوەیەکــى 

ــتى  ــە مەبەس ــدا« ب ــارى »بەعەب ــکى کۆم ــە کۆش ــرد ل ــەى ک بەپەل

ــۆکارى ڕووداىن و  ــە ه ــەوە ل ــاتەکە و لێکۆڵین ــردىن کارەس تاوتوێک
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دیاریکــردىن ئەوانــەى کەمتەرخەمییــان کــردوە. کۆبوونەوەکــە 

چەنــد ڕاســپاردەیەکى بــە پەلــەى بــۆ ئەنجوومــەىن وەزیــران 

گەاڵڵــە کــرد لــە ناویانــدا دەستنیشــانکردىن بەیــرووت وەکــوو 

ــەو شــارەدا،  ــارى نائاســایى ل ــدىن ب شــارێکى کارەســاتبار و ڕاگەیان

و  ڕووداوەکــە  لــە  لێکۆڵینــەوە  لێژنــەى  ڕاســپاردىن  هەروەهــا 

ــە هــۆکارو  ــۆ بەدواداچــووىن ورد ل ــران ب ــەى قەی دروســتکرىن خان

بــۆ  ڕاپــۆرت  بەرزکردنــەوەى  و  تەقینەوەکــە  دەرهاویشــتەکاىن 

دامــودەزگا بــااڵکان.

- ســەرۆک وەزیــراىن دەستلەکارکێشــاوەى لوبنــان )حەســان دیــاب( 

نیشــتامىن  ماتەمینــى  ڕۆژى  وەک  )2020(ى  ئــاىب  )5(ى  ڕۆژى 

ڕاگەیانــد و بەڵێنــی دا بــە لێپرســینەوە لــەو کەســانەى بەرپرســیارن 

لــە ڕووداوەکــە و ئاشــکراکردىن زانیارى پێویســت دەربــارەى ڕەوىش 

کــۆگاکاىن بەندەرەکــە لــە ســاڵى )2014( کــە بوەتــە هــۆکارى 

ــە.  ــەوە گەورەی ــەو تەقین ســەرەکى ئ

- مــەروان عەبــوود، پارێــزگارى بەیــرووت، شــارەکەى وەکــوو 

شــارێکى کارەســاتبار نــاوزەد کــرد و تەقینەوەکــەى بــەو تەقینــەوە 

ئەتۆمیــە شــوبهاند، کــە لــە )هیڕۆشــیامن( و )نــاکازاىن( ژاپــۆن 

ــان دا.  ڕووی

- ســەعد حەریــرى ســەرۆکى پێشــووى حکوومــەىت لوبنان-یــش ڕای 

گەیانــد: »قەبــارەى زیانــەکان لــە بەیــرووت زۆر لــەوە گەورەتــرە، 

و  دەکات  فریاگــوزارى  داواى  بەیــرووت  دەکرێــت،  بــاىس  کــە 

ــۆى ژان دەکات«. ــوە دڵ ب ــە ســەرى هات ــەوەى ب ئ

- وەلیــد جونبــواڵت، ســەرۆکى حیزىب سۆسیالیســتى پێشــکەوتنخواز 

چــاوەڕواىن  »باشــرە  گــوىت:  تەقینەوەکــە  بــە  ســەبارەت 

لێکۆڵینــەوەکان بکەیــن و بــە ســەر دەرئەنجامەکانــدا بــاز نەدەیــن. 

مــن لەوانــە نیــم کــە بــاىس تیــۆرى پیانگێــڕى دەکــەن، بــەاڵم ئــەو 

ماددانــەى تەقینــەوە بــۆ بەرژەوەندیــى کــێ هێــرناون 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 

ــى  ــواڵت( ســەرداىن ماڵ ــدارى دیموکــراىت )تەیمــور جونب ــزىب دی حی

)ســەعد حەریرى(یــان کــرد بــۆ دڵنیابــوون لــە ســەالمەىت حەریــرى. 

کاردانەوەکان لە سەر ئاستى ناوخۆ 
- زۆرێــک لــە دەوڵەتــاىن عــەرەىب و جیهــاىن پشــتیواىن و هاوخەمــى 

خۆیــان بــۆ لوبنــان و لوبنانییــەکان دەربــڕى، لەوانــە: فەلەســتین، 

ــەدا، فەڕەنســا،  ــکا، کەن ــا، ئەمری ــت، ســعوودیە، تورکی ــرس، کوێ می

بەریتانیــا یۆنــان، قوبــروس، ســووریا، عێــراق، یەمــەن، ئێــران، 

ــەر.   ــب و قەت ــس، مەغری ــر، تون جەزائی

- حکوومــەىت ئیرسائیــل، کــە بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان پەنجــەى 

ــە  ــت، ب ــە بێ ــە پشــت ڕووداوەک ــە ل ــت ک ــۆ ڕادەکێرێ ــەىت ب تۆم

ــەوەوە  ــەو تەقین ــى ب ــچ پێوەندییەک ــە هی ــد، ک ــى ڕای گەیان فەڕم

نییــە. 

ــەو  ــۆ ئ ــۆى ب ــەراىن خ ــکا نیگ ــەرۆکى ئەمری ــپ، س ــد ترەم - دۆناڵ

پێشکەشــکردىن  پێشــنیارى  و  ڕاگەیانــد  لوبنــان  کارەســاتەى 

کۆمــەک و هــاوکارى کــرد لــە الیــەن حکوومــەىت واشــنتۆنەوە. 

ترەمــپ ئامــاژەى بــۆ ئەوەیــش کــرد، کــە تەقینەوەکــەى بەنــدەرى 

ــری   ــەاڵم وەزی ــک، ب ــاىن بۆمبێ ــە بەکارهێن ــێکە ب ــرووت هێرش بەی

ــچ  ــە هی ــرد، ک ــکرایان ک ــپەر( ئاش ــارک ئیس ــکا )م ــرى ئەمری بەرگ

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
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ئــاىب )2020(ى  تەقینەوەکــەى ڕۆژى )4(ى  دەگوترێــت هێــزى 

بەنــدەرى بەیــرووت چەندیــن جــار لــە گوژمــى ئــەو تەقینەوەیــە 

بەهێزتــر بــوە، کــە لــە ســاڵى )2005(دا 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 )8( تــۆن لــە مــاددەى تەقینــەوە، بــەاڵم 

ــا  ــە تەنه ــەرە ب ــەى بەرانب ــوژرا هێزەک ــدا ک ــى تێ ــەوەى حەریری ئ

ــە پێــى ئــەو لێکۆڵــەرە لوبنانییــە،  )2( تــۆن مــاددەى تەقینــەوە. ب

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 )7000( مەتــر بــوە، ئەمەیــش مانــاى وایــە کــە ئــەو 

هێــزە بــە گوژمــە چەنــد ناوچەیەکــى زۆرى بەیــرووىت بــە قووڵــى 

)2( کیلۆمەتــر 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 

ــى و سیاســییەوە.  ــوورى و ئەمن ئاب

لــە ســەر ئاســتى ئەمنیــى، لوبنــان هەمیشــە نیگەرانــە لــە ڕووداىن 

هــەر بەرەنگاربوونەوەیــەک بــە ئیرسائیــل، ئەگــەر لــە ڕێــگاى 

هێــرىش فڕۆکــەى ئاڕاســتەکراو بێــت بــە بەزانــدىن ســەروەرى 

ــە و  ــر کراوەی ــى ت ــان هــەر جــۆرە پەالماردانێک ــان ی ئاســامىن لوبن

ڕێــى تــێ دەچێــت ڕوو بــدات. ئەمــە ســەربارى ئــەوەى، کــە لوبنان 

بــە هــۆى باوبوونــەوەى 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 قەیــراىن 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؟ 

ــى تەقینەوەکــە  ــە ســەر تەوقیت ــن قســە ل ــدا دەتوانی ــە کاىت خۆی ل

بکەیــن«.    

سیناریۆ پێشبینیکراوەکان 
بــە بۆچــووىن لێکۆڵــەرى سیاســی محەمــەد ســەعید ئەلــڕوز، 

پرســیارە گرینگەکــە ئەمەیــە: چــى وای کــرد ئــەو بــڕە زۆرەى 

ــرووت؟ ــدەرى بەی ــارە )12(ى بەن ــۆگاى ژم ــە ک ــەوە بهێرنێت تەقین

ئەلــڕوز ڕوونــی دەکاتــەوە، کــە )3( ســیناریۆى ســەرەکى لــەم 

دەســەاڵتداراىن  یەکــەم،  ســیناریۆى  هەیــە:  بوونیــان  بابەتــەدا 

حکوومــەىت لوبنــان لــە ســاڵى )2014(وە ئــاگادار بوون لــە هەبووىن 

ــن  ــووىن چەندی ــە، هــاوکات لەگــەڵ هەب ــەو مــاددەى تەقینەوەی ئ

هۆشــدارى و ئاگادارکردنــەوە، کــە لەگــەڵ بەرزبوونــەوەى پلــەکاىن 

ــەداوە.  ــێ ن ــان پ ــەاڵم گوێی ــەوە، ب ــە دەتەقن ــەم ماددان ــادا ئ گەرم

ــەى  ــەر نزیک ــە س ــتى ب ــان دەس ــەىت لوبن ــیناریۆى دوەم: دەوڵ س

)11000( بەرمیــى پــڕ پاشــاموەى ژەهــراوی و مــاددەى کیمیــاوى 

ــە  ــک ل ــە یەکێ ــوە، ک ــدا گرت ــراىت ئەلەمنیۆم ــی وەک نی و ئەتۆمی

میلیشــیا چەکــدارەکان هێنابــووى بــۆ لوبنــان و تەنهــا مانگێک پێش 

ــر  ــە دوات ــوە، ک ــە ســەردا گرت ــەت دەســتى ب ــە حکووم تەقینەوەک

ــەوە  ــان ئاگرکەوتنەوەیەک ــراو ی ــاری ک ــى دی ــۆى ڕووداوێک ــە ه ب

ــەوە. تەقیی

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 

ــا لەگــەڵ  ــى حیزبول ــە هــۆى هاوپەیامنێت ــە ســەر بەندەرەکــە ب ل

ــەر  ــرووت س ــدەرى بەی ــەرۆکى بەن ــە س ــازاد، ک ــتامىن ئ ڕەوىت نیش

ــل  ــدوە: »ئیرسائی ــی گەیان ــڕوز ڕایش ــییەیە. ئەل ــە سیاس ــەم ڕەوت ب

ــەکاىن  ــەک و تەقەمەنیی ــۆگاى چ ــێوەکان ک ــە ش ــێوەیەک ل ــە ش ب

ــەوە  ــەو تەقین ــام دا ئ ــە ئەنج ــردوە و ل ــان ک ــاى بۆردووم حیزبول

گەورەیــە ڕووی داوە، کــە هەموومــان بینیــامن، تەقینەوەیــەک بــەو 

ــە هــۆى  ــادات ب ــایى ڕوو ن ــە شــێوازێکى ئاس ــە هــەروا ب بەهێزیی

شــۆرتێکى کارەبایــى یــان کێشــەیەکى تــرەوە، بۆیــە ئاشــکرایە کــە 

ڕووداوێکــى پانبۆدارێــژراوە و کــردەى بکەرێکــە«. ئــەو لێکۆڵــەرە 

سیاســییە لوبنانییــە بــە گرینگییــەوە ئامــاژەى بــۆ قســەى هەندێــک 

لــە شــایەتحاڵەکان کــردوە، کــە بینیویانــە مووشــەکێک لــە دەریــاوە 

ــە  ــدا فڕۆک ــە کاتێک ــرووت دەڕوات ل ــدەرى بەی ــتەى بەن ــە ئاڕاس ب

جەنگییــەکاىن ئیرسائیــل لــە ئاســامىن لوبنــان بــوون و بە ئەنقەســت 

ســنوورى بەربەســتى دەنگیــان بڕیــوە. بۆیــە زۆربــەى بۆچوونــەکان 
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بــەو ئاڕاســتەیەیە و پەنجــەى تاوانبارکــردن بــۆ تێــوەگاىن حیزبولــا 

ڕادەکێرێــت، کــە لــە بنەڕەتــدا ئــەو تەقینەوانــەى لــەو شــوێنەدا 

ــاىن  ــەوەى ژێرخ ــۆى تەقاندن ــوە ه ــام دا ب ــە ئەنج ــوە و ل هەڵگرت

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 

ــە  ــتا ل ــە ئێس ــەاڵم ئێم ــتەکاىن، ب ــە و دەرهاویش ــت تەقینەوەک پش

بــەردەم دوو ســیناریۆى ســەرەکیداین:

 یەکــەم ســیناریۆ، بریتییــە لــە ئەگــەرى هەبــووىن چەکــەکاىن 

ــە  ــەر ل ــەوە، ئەگ ــەن ئیرسائیل ــە الی ــان ل ــا و تەقاندنەوەی حیزبول

ــى  ــۆى فڕۆکەیەک ــە ه ــان ب ــوە ی ــرناوەوە ب ــى چێ ــگاى بۆمبێک ڕێ

ئاڕاســتەکراو. ئەمــە مشــتومڕێکى کــراوە ســەبارەت بــە چەکــەکاىن 

لوبنــان  بــە حکوومــەىت  ڕادەســتکردىن  پێویســتى  و  حیزبولــا 

دەوروژێنێــت، لــە ڕێــگاى قەتیســکردىن بڕیــارى شــەڕ و ئاشــتى و 

ــان-دا«. ــوپاى لوبن ــتى س ــە دەس ــا ل ــە تەنه ــردن ب خۆپڕچەکک

ســیناریۆى دوەم بریتییــە لــە »گریامنــەى هەبــووىن هەندێــک 

مــاددەى تەقینــەوە وەکــوو نیــراىت ئەلەمنیــۆم، کــە بــە بۆچــووىن 

)عاکــوم( ئەمەیــان زیاتــر ڕێــى تــێ دەچێــت. لــە ڕاســتیدا، 

زانیارییــەکان ئاشــکرا بــوون ســەبارەت بــە کــۆگاکاىن بەندەرەکــە، 

ــە  ــەو مــاددە مەترســیدار و قەدەغەکــراوەى ل کــە )2700( تــۆن ل

ــیارەکە  ــتا پرس ــراوە. ئێس ــدا هەڵگی ــەىت تێ ــتى نێودەوڵ ــەر ئاس س

ئەمەیــە: کێیــە لــە پشــت هێشــتنەوەى ئــەو ماددانــە لــەو مــاوە 

زۆرەدا ســەرەڕاى ئــەوەى کــە لــە ســاڵى )2014(وە بڕیارێکــى 

ــە  ــێک ل ــووىن بەش ــە بۆچ ــە«. ب ــردىن هەی ــۆ کۆنتڕۆڵک دادوەرى ب

شــارەزایان و لێکۆڵــەرەوان، ڕووداوى تەقینەوەکــەى بەنــدەرى 

ــە پشتگوێخســن و گەندەڵییــەوە  بەیــرووت بــە هــۆى جۆرێــک ل

بــوە، بــە تایبــەىت لــە ڕووى شــێوازى هەڵگرتنــى ئــەو مــاددە 

ــە  ــک ل ــگاى یەکێ ــە ڕێ ــان ل ــەىت لوبن ــە حکووم ــەى، ک تەقینەوان

کەشــتییەکانەوە لــە بەنــدەرى بەیــرووت دەســتى بــە ســەردا 

گرتــوە. چەندیــن پرســیار ورووژێــرناوە ســەبارەت بــەوەى، کــە ئایــا 

ــۆن  ــەدا ڕووی داوە و چ ــەو کات ــەودایەک ل ــن و س ــچ پێکهات هی

ــان  ــوە ی ــەوە ب ــە هــۆى گەرمیی ــا ب ــە ڕووی دا، ئای ــەو تەقینەوەی ئ

بــە هــۆى ڕادەى شــێ، ئایــا ئــەو تەقینەوەیــە بــە ئەنقەســت 

لە ئێستادا بەشێکی زۆرى 
لوبنانییەکان لە ساڵى )2005(، لە 
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«
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ــان  ــەىت لوبن ــەر حکووم ــە س ــار بخرێت ــەوەى فش ــۆ ئ ڕووی داوە ب

و بەرپرســیارێتى قەیــراىن ئابــوورى و کۆمەاڵیــەىت ئێســتاى لوبنــان 

بخرێتــە ئەســتۆى، بــە تایبــەىت لە ســایەى ئــەو بارودۆخــە دژوارەى، 

ــت؟   ــێ دەپەرێ ــدا ت ــاىن پێ ــە ئێســتادا لوبن ــە ل ک

ــە  ــە ســاڵى )2005(، ل ــەکان ل ــە ئێســتادا بەشــێکی زۆرى لوبنانیی ل

پــاش تیرۆرکردنــی )ڕەفیــق حەریــری( ســەرۆک وەزیرانــی پێشــووی 

لوبنــان، هیــچ متامنەیــان بــە دادگاکان و ئاساییشــی لوبنــان نەماوە، 

ــەوەکان  ــە لێکۆڵین ــک ک ــەر ئەنجامێ ــەدان ه ــەو بڕوای ــوو ل بەڵک

ــت  ــە داوا دەکرێ ــە«، بۆی ــەی گومان ــۆى »جێگ ــۆ خ ــگات ب ــی ب پێ

ــی  ــی- لوبنان ــی- عەرەب ــان نێودەوڵەت ــی ی ــی نێودەوڵەت لیژنەیەک

ــک  ــە پێ ــە ڕووداوەک ــەبارەت ب ــتییەکان س ــە ڕاس ــن ب ــۆ گەیش ب

ــت. بهێرنێ

ــەو  ــامىن ل ــپیگل(ى ئەڵ ــس ش ــەی )تاگ ــرەوە، ڕۆژنام ــى ت ــە الیەک ل

بارەیــەوە نووســیویەتی: ئــەو ڕووداوە نــە هەڕەمەکــی و نــە 

ڕووداوێکــى رسوشــتییە، بەڵکــوو لــە ئەنجامــی نەبوونــی هەژمووىن 

ــۆن  ــا چ ــێت: ئای ــە دەشپرس ــەو ڕۆژنام ــدا ڕووی داوە. ئ حکوومەت

ــۆ  ــیدارە ب ــە مەترس ــاددە کیمیایی ــەو م ــۆن ل ــەزاران ت ــت ه دەبێ

ئــەو مــاوە زۆرە »6 ســاڵ« 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 ســزای دەســەاڵتی سیاســی و حکوومــی 

لوبنــان بــدات، بەڵکــوو ئــەوە گــەىل لوبنــان دەبێــت مشــوورێکی 

ــەون. ــان بک ــاى واڵتەکەی ــۆن و فری ــان بخ خۆی

ــێوە  ــان ش ــە هەم ــگ ب ــە زایتۆن ــە ئەلگێامین ــەی فرانکفۆرت ڕۆژنام

نووســیویەىت: ســەرکردایەتی سیاســیی لوبنــان بــاش دەزانێــت، 

ــد  ــۆم چەن ــی ئەمۆنی ــاددەى نیرات ــە م ــە ل ــوو تۆن ــەو هەم ــە ئ ک

بەنــدەری  لــە  ســاڵە  ئــەو هەمــوو  نییــە  ڕەوا  و  مەترســیدارە 

دا،  ڕووی  مرۆییــەی  کارەســاتە  ئــەو  هەڵبگیرێــت،  بەیــرووت 

تاوانەکــەی لــە ئەســتۆی نوخبــەى دەســەاڵتدارى لوبنانــە، کــە 

ــەی  ــان خســتوەتە مەترســییەوە. ڕۆژنام ــگای لوبنانی ــی کۆمەڵ ژیان

»Times Of Israel« لــە 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 کیلۆگــرام 

ــی  ــە هێزەکان ــردوە، ک ــکراىش ک ــە. ئاش ــی تێدای ــی ئەمۆنیۆم نیرات

ئاساییشــی ئەڵامنیــا داویانــە بــە ســەر کۆگاکــەدا و دوو ئەندامــی 

حیزبولــا و دەســتیان بــە ســەر مــاددەى نیراتــی ئەمۆنیۆمەکــەدا 

ــوە. گرت

دەزانێــت  دوورى  بــە  )ئەلعەتریــى(  سیاســیی  لێکۆڵــەرى 

تەقینەوەکــە کارێکــى تێکدەرانــە بێــت و پێــى وایــە بابەتەکــە 

پێوەندیــى بــە سیاســەتەوە هەبێــت، ئەمــەش لــە لوبنــان شــتێکى 

لــەو بڕوایەدایــە ڕووداوەکــە  بــاوە و ڕوو دەدات، هــەر وەک 

ــەوەى  ــۆ کردن ــان ب ــەىت لوبن ــۆ حکووم ــاش ب ــى ب ــە دەرفەتێک ببێت

و  گەندەڵــکاران  لــە  لێپێچینــەوە  و  گەندەڵــى  دۆســییەکاىن 

ــەىت ڕۆشــنبیران  ــە تایب ــەکان ب ــە لوبنانیی ــک ل ــوەگاوەکان. زۆرێ تێ

و خۆپیشــاندەران لــە ســەر شــەقامەکان داواى ئاشــکراکردىن نــاوى 

تێــوەگاوەکان دەکــەن، ئەوانــەى کــە هەســتاون بــە هاوردەکــردىن 

ئــەو ماددانــە و هێشــتنەوەى لــە لوبنــان بــۆ ماوەیەکــى زۆر، 

ــک  ــوەگاىن هەندێ ــەر تێ ــە س ــان ل ــووىن گوم ــاڵ هەب ــە پ ــە ل ئەم

الیــەىن سیاســی، بــە تایبــەىت، کــە دروســتبووىن تەقینەوەیەکــى لــەو 

جــۆرە پێویســتى بــە خســتنەوەى ئاگرێکــى گەورەیــە تاکــوو پلــەى 

ــکات  ــە چــاالک ب ــەو ماددان ــەوە و ئ ــەرز بێت ــوێنەکە ب ــى ش گەرم

ــەوە.  ــۆ تەقین ب

سەرچاوەکان:          
https://al-ain.com/article/lebanon-explosion-

scenario
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
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ــە  ــز هاتوەت ــە شــێوەیەکی بەهێ ــی ب ڕۆژنامــەی »ڤێڵــت«ی ئەڵامن

ســەر هێڵــی شــیکردنەوەی ڕۆژنامــە خۆرئاوایییــەکان ســەبارەت بــە 

تەقینــەوەی بەنــدەری بەیــرووت، وەک هەوڵێــک بۆ ئاشــکراکردنی 

ــە  ــدا ب ــە ڕاپۆرتێک ــەدا. ل ــەم کەیس ــا ل ــی حیزبول ڕادەی تێوەگان

ناونیشــانی »ئاســەوارەکانی تەقینەوەکــەی بەیــرووت دەگەڕێتــەوە 

)دانیــال  ڕۆژنامەنــووس   ،)2020/8/19( لــە  حیزبولــا«،  بــۆ 

نەبیســراوی  و  تایبــەت  زانیاریــی  کۆمەڵێــک  بۆمــەر(  دیــان 

هەواڵگرییــە  دەزگا  ســەرچاوەکەیان  کــە  کردوەتــەوە،  بــاو 

خۆرئاوایییەکانــە. ئــەو هەوااڵنــە بــاس لــە بوونــی پێوەنــدی و 

ــە تەقینەوەکــەدا، بــەاڵم  ــا ناکــەن ل دەســتی ڕاســتەوخۆی حیزبول

جەخــت لــەوە دەکەنــەوە کــە حیزبولــا بڕێکــی زۆر مــادەی 

ــاری کــردوە، کــە مادەیەکــەی  ــوە و عەمب نیراتــی ئامۆنیۆمــی کڕی

ــزە. ــک بەهێ ــی گەلێ تەقین

حیزبولاڵ و نیتراتی ئامۆنیۆم... مێژوویەکی درێژ
ــێ  ــردوودا س ــە ڕاب ــا ل ــە حیزبول ــەڕوو ک ــەوە دەخات ــە ئ ڕاپۆرتەک

ــتوە: ــێ گەیش ــی پ ــی ئامۆنیۆم ــەورە نیرات ــەی گ وەجب

یەکەمیــان: لــە )2013/7/16(، کــە بڕەکــەی دەگەیشــتە )270 تۆن(. 

ڕاســتەوخۆ لــە ئێرانــەوە گواســرابوەوە بــۆ لوبنــان، بەهاکەشــی بــە 

)179 هــەزار یــۆرۆ( دەخەمڵێرنێت.

دوەمیــان: لــە )2013/10/23(، کــە بڕەکــەی هــەر )170 تــۆن( بــوو، 

بــەاڵم بەهاکــەی دەگەیشــتە )140 هــەزار یۆرۆ(.

ســێیەمیان: لــە )2014/4/4(، بڕەکــەی بــە دیاریکــراوی نازانرێــت، 

ــەی )61  ــتبێتە نزیک ــەی گەیش ــت بەهاک ــدە دەکرێ ــەاڵم مەزەن ب

ــۆرۆ(. هــەزار ی

خەمڵێــرناوی  قەبــارەی  »ڤێڵــت«،  ڕاپۆرتەکــەی  گوێــرەی  بــە 

ــە،  ــەی دیک ــی دوو وەجبەک ــە نرخ ــەراورد ب ــێیەم، ب ــەی س وەجب

ــی  ــڕە نیرات ــەو ب ــە ئ ــۆن(. کەوات ــۆ 130 ت ــەی )90 ب ــە نزیک دەگات

ئامۆنیۆمــەی بــە گوێــرەی زانیارییــە هەواڵگرییــەکان لــە ژێــر 

دەســتی حیزبولــادا بــوە، گەیشــتوەتە )630 بــۆ 670 تــۆن(.

ــە نیراتــی  ــەو ســێ وەجب ــەوەی جێگــەی ســەرنجە، گەیشــتنی ئ ئ

ئامۆنیۆمــە بــۆ حیزبولــا، تــا ڕادەیــەک هاوکاتــە لەگــەڵ گەیشــتنی 

ــە  ــەوە دەدات ک ــاژە ب ــە ئام ــرووت. ڕاپۆرتەک ــەی بەی بارهەڵگرەک

فەیلەقــی قودســی ســەر بــە ســوپای پاســدارانی ئێــران، بەرپرســی 

ڕاســتەوخۆ بــوو لــە گەیاندنــی ئــەم کەشــتییە بارهەڵگرانــە، بــاس 

لەوەیــش دەکرێــت کــە لــە ژێــر سەرپەرشــتیی قاســم ســولەیامنیدا 

بەڕێــوە چــوون، کــە ســەرکردەی پێشــووی فەیلەقەکــە بــوو، پێــش 

ئــەوەی لــە ســەرەتای ســاڵی )2020(دا بکوژرێــت لــە بەغــداد.

ڕێڕەوەکانی نیترات... و کانی، دەریایی، ئاسمانی
ــە کار  ــتنەوە ب ــی گواس ــد ئامڕازێک ــیۆنەدا، چەن ــێ ئۆپراس ــەو س ل

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 

ــت، کــە هــەر هەمــان  ــەوە هێرنابێ ــی )ماهــان(ی ئێرانیی فڕۆکەوان

ئــەو کۆمپانیایــە بــوو ســاڵی )2019( هەمــوو جــۆرە گەشــتێکی لــە 

فڕۆکەخانەکانــی ئەڵامنیــا لــێ قەدەغــە کــرا بــە هــۆی پێوەندییــە 

ڕاســتەوخۆکانی بــە ئۆپراســیۆنەکانی ســوپای پاســدارانی ئێرانــەوە. 

پــاش ئــەو هەنــگاوەی ئەڵامنیــا، هــەر یەکــە لــە فەڕەنســا و 

ــەر و هەمــوو فڕۆکەیەکــی  ــە ب ــان گرت ــاش هەمــان هەنگاوی ئیتالی

ــان قەدەغــە کــرا. ــە فڕۆکەخانەکانی ــر ل ــای ماهــان ئێ کۆمپانی

لــە کۆتایــی ســاڵی )2011(وە  ئەمریــکا  وەزارەتــی خەزێنــەی 

کۆمپانیــای ماهانــی لــە ڕیــزی سپۆنســەرەکانی تیــرۆردا پۆلێــن 

کــردوە، ئەوەیــش بــە هــۆی پێشکەشــکردنی پشــتیوانیی دارایــی و 

ــازداران. ــوپای پ ــە س ــەر ب ــی س ــی قودس ــۆ فەیلەق ــۆژی ب تەکنەل

بــە گوێــرەی ڕۆژنامــەی ڤێڵــت، بــارە چەکەکانــی ئێــران بــە گشــتی 

لــە ڕێــگای ســووریاوە دەنێررێــن بــۆ لوبنــان، یاخــود هــەر لــە نــاو 

ســووریادا ڕادەســتەی یەکەکانــی حیزبولــا دەکرێــت.

کەسە تێوەگالوەکان کێن؟
ڕاپۆرتەکــەی ڤێڵــت بــاس لــە تێوەگانــی ســێ کــەس دەکــەن 

دەســتگرۆییان.  و  بارانــە  ئــەم  گواســتنەوەی  پڕۆســەی  لــە 

دەگوترێــت لــە الیەنــی ئێرانییــەوە یەکــەی لۆجیســتیی فەیلەقــی 

ــەڕ( ســەرۆکایەتیی دەکات،  ــا موســەوی تەب ــە )موجتەب ــودس، ک ق

ــەوەی کــە  ــڕای ئ پڕۆســەی گەیاندنەکــەی ئەنجــام داوە، ئەمــە وێ

بەڵگەنامــەکان ئــەو نــاوە لــە خــۆ ناگــرن، بــەاڵم ڕوونــە کــە ئــەم 

بابەتــە لــە میکانیزمەکانــی کاری ئەفســەرانی پاســداراندا لــە الیــەن 

ــە  ــت ب ــەش دێ ــێکی دیک ــاوی کەس ــا ن ــت. هەروەه ــوە دەکرێ کێ

ــۆی  ــە ه ــاڵە ب ــە دە س ــاد ل ــە زی ــەهریاری(، ک ــام ش ــاوی )بەهن ن

پشــتیوانییەکانیەوە بــۆ حیزبولــا، لــە نــاو لیســتی ســزادراوانی 
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ئەمریکادایــە. ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە شــەهریاری خاوەنــی 

ســەرۆکی ئەنجوومەنــی بەڕێوەبردنــی کۆمپانیایەکــی گواســتنەوەی 

ئێرانییــە بــە نــاوی )کیــش(، کــە حیزبولــا نیراتــی ئامۆنیۆمەکــەی 

ــێ گەیشــتوە. ــەوە پ ــەو کۆمپانیای ــگای ئ ــە ڕێ ل

لــە بــەرەی لوبنانیشــەوە نــاوی )محەمــەد قەســیر(ی تەمــەن )57 

ســاڵ( دێــت، کــە ئەمیــش بــە هەمــان شــێوە لــە ســاڵی )2018(وە 

لــە نــاو لیســتی ســزادراوەکانی ئەمریکادایــە. محەمــەد بــە خاڵــی 

ــووریا  ــی س ــران و ڕژێم ــا و ئێ ــوان حیزبول ــتنی نێ ــە یەکگەیش ب

ــاڵە  ــت س ــاوەی بیس ــە م ــرەی ڕاپۆرتەک ــە گوێ ــە ب ــت، ک دادەنرێ

ــەر  ــی ه ــی پارەدان ــە و بەرپرس ــتیی حیزبولای ــررساوی لۆجیس لێپ

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 

ــۆ دەر دەخــات  ــان ب ــەم پیاوەم ــی ئ ــە باشــی کاریگەری ــە زۆر ب ک

ــۆ خــودی  ــەت ب ــە تەنان ــەدا، ک ــەم کۆبوونەوەی ــی ل ئامادەبوونیەت

ســەرۆکی ئێرانیــش کۆبوونەوەیەکــی کتوپــڕ بــوو، تەنانــەت وەزیری 

دەرەوەی ئێــران )محەمــەد جــەواد زەریف(یــش ئامادەیــی نەبــوو 

لــە کۆبوونەوەکــەدا، هــەر ئەمەیــش وای لــە زەریــف کــرد نامــەی 

دەستلەکارکێشــانەوە پێشــکەش بــکات، بــەاڵم دواتــر کێشــەکە 

چارەســەر کــرا و گەڕایــەوە.

دەرکەوتنــی نــاوی قەســیر، کــە نــارساوە بــە )حاجــی فــادی(، 

دەگەڕێتــەوە بــۆ ناوەڕاســتی ســاڵی )2010(، کاتێــک ڕۆژنامــە 

ــرد وەک  ــەم کەســە ک ــی ئ ــە ڕۆڵ ــەکان باســیان ل ــی و بیانیی عەرەب

لێپــررساوی یەکــەی )108( لــە نــاو ڕیزەکانــی حیزبولــادا، کــە 

ــەکە  ــتنەوەی موش ــە گواس ــە ب ــەواوی تایبەت ــە ت ــە ب ــەم یەکەی ئ

ســنوورە  بــە  لوبنــان  بــۆ  ســووریاوە  لــە  دوورهاوێــژەکان 

وشــکانییەکاندا، لــەم ئەرکەشــدا هــەر دوو یەکــەی )100( و )112( 

بەشــدارن لەگەڵیــدا )ئەمــەش بــە گوێــرەی ڕاپۆرتەکانــی ناوەنــدی 
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ــکا(. ــە ئەمری ــرۆر ل ــتنی تی نەهێش

جەنگــی  نــاو  چــوە  الیەنێــک  وەک  حیزبولــا  ئــەوەی  پــاش 

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 )1982( بارەگاکانــی 

ــوو.  ــر کردب ــۆر(یان داگی ــاری )س ــە ش ــج ک ــردە ئامان ــڕائیلی ک ئیس

لــەو هێرشەشــدا مــادەی  دیســان ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە 

بــە کار هاتــوە و نزیکــەی )75( ســەربازی  نیراتــی یۆرانیــۆم 

ــێ  ــت دا، ب ــە دەس ــان ل ــی گیانی ــی عەرەبی ئیســڕائیلی و )14( دیل

گومــان لەگەڵیانــدا براکــەی حاجــی فادییــش.

کێ بەیرووتی تەقاندەوە؟
ڕاپۆرتەکــەی ڤێڵــت بوونــی پێوەنــدی ناســەملێنێت لــە نێــوان ئــەو 

کەرەســتانەی حیزبولــا وەری گرتــوون لــە نێــوان ســااڵنی )2013-

ــە بەیــرووت تەقییــەوە،  ــارە کوشــندەیەی ل 2014(، لەگــەڵ ئــەو ب

کــە هەتاوەکــوو ئێســتایش هــۆکاری هەڵگرتنــی لــە بەنــدەری 

ــەواوی نازانرێــت. ــە ت ــرووت ب بەی

بــەاڵم زانیارییــە هەواڵگرییــەکان ئامــاژە بــەوە دەدەن کــە حیزبولا 

بڕێــک لــە نیتارتــی ئامۆنیۆمــی لــە هەمــان مــاوەدا عەمبــار کــردوە، 

کــە ڕەنگــە بڕێکــی بــە هەڵگیــراوی لــە نێــو بەندەرەکــە مابێتــەوە.

ئایا ئەو نیتراتە بۆ پشتیوانی لە ئۆپراسیۆنەکانی 
حیزبولاڵ لە سووریا هەڵگیراوە؟

لــە چوارچێــوەی لێکۆڵینەوەکانــی ڕۆژنامەکــەدا ســەبارەت بــە 

ــک  ــەڵ یەکێ ــە لەگ ــەکان، قس ــتیی زانیاریی ــتی و دروس ڕادەی ڕاس

ــە  ــاژە دەدات ب ــاوا دەکات و ئام ــی خۆرئ ــپۆڕە ئەمنییەکان ــە پس ل

لێکنزیکیــی ئــەم زانیارییانــە لەگــەڵ ئــەوەی کــە زانــراوە ســەبارەت 

ــەدا. ــەم مادەی ــی ئ ــە هەڵگرتن ــا ل ــی حیزبول ــە تێوەگان ب

نیراتــی  لــە  بــڕە  ئــەم  بــۆ  حیزبولــا  پێویســتیی  پســپۆڕەکە 

ــی  ــۆ کردەکان ــان ب ــە دوو هــۆکارەوە: ی ــۆم، دەبەســتێتەوە ب ئامۆنی

خــۆی لــە ســووریا بــۆ پاڵپشــتیی ڕژێمــی بەشــار ئەســەد، یاخــود 

ــڕائیل. ــە ئیس ــەڕدا دژ ب ــە ش ــی ل بەکارهێنان

ــە  ــە ئەندام ــک ل ــی یەکێ ــە تۆمەتبارکردن ــک ل ــاش ڕۆژێ ــا پ تەنه

ــە  ــاش( ل ــەلیم عەی ــاوی )س ــە ن ــا ب ــەرکردایەتییەکانی حیزبول س

وەزیرانــی  ســەرۆک  تیرۆرکردنــی  پیانگێڕیــی  لــە  تێوەگانــی 

پێشــووی لوبنــان )ڕەفیــق حەریــری(دا، جارێکــی دیکــە ئــەم 

حیزبــە گەڕایــەوە بــۆ ڕووپــەڕی ڕۆژنامــە خۆرئاواییــەکان، بــۆ جاری 

ــە ڕێگایەکــی ناڕاســتەوخۆش  ــەک، ئەگــەر ب ــە ســەر ی دوەمیــش ل

بێــت، نــاوی ســەلیم عەیــاش بەســرایەوە بــە کــردەی تەقینەوەکەی 

بەیرووتــەوە.

بەڵگەیەکــی  لــەوە کــرد کــە هیــچ  باســی  ئــەو ســەرچاوەیە 

بــە  حیزبولــا  پێوەندیــی  بــە  ســەبارەت  نییــە  ڕاســتەوخۆ 

ــە دەکات،  ــاس لەم ــش ب ــەی ڤێڵتی ــە ڕاپۆرتەک ــەوە، ک بارهەڵگرەک

ــە  ــا تاک ــە حیزبول ــکرایە ک ــدا ڕوون و ئاش ــەڵ ئەوەیش ــەاڵم لەگ ب

ــن  ــی دیکــەدا زۆرتری ــاو ســەرجەم هێزەکان ــە ن ــە ل ــزی لوبنانیی هێ

بەرکەوتــن و دۆســتایەتیی لەگــەڵ مــادەی نیراتــی ئامۆنیۆمــدا 

هەیــە، هــەم لــە هەڵگرتــن و هــەم لــە بەکارهێنانــدا.

ــەک  ــچ الی ــت و هی ــە نەزانرێ ــت ک ــەوە بێ ــەلەکە ئ ــەر مەس ئەگ

ئــاگاداری ئــەوە نەبێــت کــە الیەنێــک هەیــە خەریکــی هەڵگرتــن 

ــاو  ــە ن ــڕە زۆرە ل ــەم ب ــی ئامۆنیۆمــە ب ــی مــادەی نیتارت و هەڵگرتن

ــە ڕاســتی کارەســاتە؛  ــە ب ــدا، ئەم ــی واڵتێک ــووری و دارای ــی ئاب دڵ

ــەم  خــۆ ئەگــەر ئاگادارییــش هەبێــت و بزانرێــت کــە الیەنێــک ئ

ــاتێک  ــوو س ــە هەم ــدا ک ــە بارودۆخێک ــوە و ل ــەی هەڵگرت مادەی

ــاو  ــە ن ــت ل ــی بقەومێنێ ــە ئەتۆم ــی نیمچ ــێت تەقینەوەیەک دەش

کارەســاتەکە  ئــەوە  کردبێــت،  لەمــە  بێدەنگیــی  و  پایتەختــدا 

ــرە. گەورەت

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، 

ــڕۆ  ــاوە، ئەم ــت هێن ــە دەس ــی ب ــەرکەوتنی یەکلەدواییەک ــە س ک

ــەوەی  ــەر ئ ــی واڵتێکــدا بااڵدەســتە، لەب ــە گۆڕەپان ســەرکەوتوانە ل

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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بەنــدەرى بەیــرووت ســەرەکیرین 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 یەکربــڕى 

ــی )35.15(  ــى پانی ــەاڵت و هێڵ ــە خۆره ــە ل ــى )35.57( پل درێژی

ــر  ــە یەک ــەنتەرى ب ــە س ــدەرە بوەت ــەم بەن ــوورەوە. ئ ــە باک ــە ل پل

ــا،  ــا و ئاســیا و ئەفریقی گەیشــتنى هــەر ســێ کیشــوەرى: ئەورووپ

ئەمــەش وای کــردوە ببێتــە دەروازەیــەک بــۆ تێپەڕینــى کەشــتیگەلە 

ــاواى جیهــان.  ــوان خۆرهــەاڵت و خۆرئ ــە نێ ــەکان ل بازرگانیی

لــە دەیــەى حەفتــاکاىن ســەدەى بیســت، بەنــدەرى بەیــرووت 

گرینگریــن وێســتگەى بــازرگاىن نێودەوڵــەىت بــوو لەگــەڵ دەوڵەتاىن 

عــەرەىب نزیــک لــە لوبنــان تاکــوو ڕۆژى تەقینــەوە گەورەکــەى )4( 

ــە  ــدەرە ک ــەم بەن ــرد. ئ ــران ک ــەى وێ ــە بەندەرەک ــاىب )2020(، ک ئ

حکوومــەىت لوبنــان خاوەندارێتــى دەکات لــە )4( یەقــاو پێــک 

ــە  ــر، یەکێکــى تریشــیان ل ــە )24( مەت ــان دەگات هاتــوە، کــە قووڵی

دروســتکردندایە، ســەرەڕاى )16( شۆســتە و ناوچــەى بارکــردىن 

گشــتى، کــە هەمــووى لــە )12( کــۆگا و ســایلۆى هەڵگرتنــى گەنــم 

ــى  ــۆگاى یەدەگ ــن ک ــە گەورەتری ــە ب ــوە، ک ــک هات ــە پێ و دانەوێڵ

ســراتیژى گەنــم لــەو واڵتــەدا دادەنرێــت. هەروەهــا بنکــەى 

دەریایــى بەیــرووت بەشــێکى تــرى ئــەم بەنــدەرە پێــک دەهێنێت. 

بەندەرەکە لە سەردەمى عوسمانیدا 
کاتێــک عوســامنییەکان هێرشــیان کــردە ســەر بەیرووت و واڵىت شــام، 

ــە گرینگــى ئابــوورى و ســراتیژى بەنــدەرى بەیــرووت  هەســتیان ب

کــرد، هــەر وەک دەوڵەتــە بیانییەکانیــش هەســتیان بــەو گرینگییەى 

کــردوە لــە هــەر دوو بــوارى ئابــوورى و ســراتیژییەوە، لەبــەر ئــەوە 

ــە  ــوو ب ــازە هەڵکەوت گرینگــى شــارى بەیــرووت وەکــوو شــارێکى ت

ڕووىن دەرکــەوت. لە ســەدەى هــەژدەى زاینیدا بەیــرووت پێگەیەکى 

ئابــوورى دیــار و شایســتەى پەیــدا کــرد و بــوە گەورەتریــن کەنــارى 

ــازرگاىن و چــڕى دانیشــتوانەوە،  ــە ڕووى گەشــەکردىن ب ــام ل واڵىت ش

ــى  ــد فاکتەرێک ــەى و چەن ــی بەندەرەک ــۆى ژیاری ــە ه ــش ب ئەوەی

ئابــوورى تــرەوە بــوو، ئەمەیــش پاڵى بــە بازرگانــە فەڕەنســییەکانەوە 

نــا، کــە لــە )ســیدا( دەژییــان تاوەکــوو لــە ســاڵى )1753(دا 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 

بــۆ ئــەوەى بــە شــێوازێکى گونجــاو گرینگــى بە گەشــەى پیشەســازى 

و بــازرگاىن لــەو بــوارەدا بــدەن. 

گرینگى مێژوویى بەندەرى بەیرووت 
ــان  ــۆرىت قۆنســوڵییەتەکان ئاماژەی ــەکان و ڕاپ ــەوە مێژوویی لێکۆڵین

پــێ کــردوە، کــە بەنــدەرى بەیــرووت هــەر لــە کۆنــەوە باشــرین 

تاکــە  کەشــتییەکان، چونکــە  لەنگەرگرتنــى  بــۆ  بــوە  بەنــدەر 

بەنــدەر بــوە کــە تێیــدا کەشــتی و بەلەمــەکان هەمــوو وەرزەکان 

بــە ئارامــى لێــى ماونەتــەوە. کاتێــک لــە کۆنــدا کەشــتییەکان لــەوێ 

ــەى  ــێرەى تەخت ــە س ــکارەکاىن بەندەرەک ــوە، کرێ ــان گرت لەنگەریی

ــە  ــوو ل ــتیاراىن هات ــەوەى گەش ــۆ پەڕین ــاوە ب ــە کار هێن ــان ب پانی

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 

ــداوى  ــۆ کەن ــان ب ــە زســتاندا پەنای ــەاڵم ل ــرووت دەوەســتان، ب بەی

ــە نزیــک ســەرچاوەى  ــرد، کــە ل ــا دەب ــە نزیکــى کەرەنتین ســەوز ل

وا  هەنــگ  شــانەى  وەکــوو  بەندەرەکــە  بەیرووتــە.  ڕووبــارى 

بــازرگاىن  لــە  پێشــوازى  بەیــرووىت  بــازرگاىن  تێیــدا  کــە  بــوە، 

ــى،  ــى، توون ــرى، مەغریب ــى، جەزائی ــەىب، حوم ــقى، حەڵ دیمەش

ــردوە و کارە  ــاىن ک ــى، نەمســاوى و بەریت ــاىل، ماڵتای ــى، ئیت فەڕەن

بازرگانییەکانیــان ئەنجــام داوە. 

لــە ئەنجامــى گەشەســەندى بــازرگاىن لــە بەیــرووت، هەروەهــا بــە 

هــۆى زیادبــووىن گرینگــى پێگــەى بەندەرەکەى، چەنــد بەندەرێکى 

ــە ڕوانگــەى بەنــدەرى بەیــرووت دروســتبوون،  ــد ل تــرى تایبەمتەن

بەنــدەرى  بەتیــخ،  بەنــدەرى  ئەلتــورز،  بەنــدەرى  لەوانەیــش: 

)الخشــب(، بەنــدەرى )القمــح، بەنــدەرى )البصــل(. بــە هــۆى ئــەم 

ــرووت و  ــارى بەی ــەى ش ــە گەورەی ــکەوتنە ئابووریی ــە و پێش گەش

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 )1822(دا وەزارەىت دەرەوەى فەڕەنســا کونســوڵخانەى خــۆى 

لــە بەیــرووت کــردەوە، پــاش ئــەوەى ئــەم شــارە بــوە ناوەندێکــى 

بــازرگاىن گرینــگ و گەشــەکردوو، هەروەهــا تێکــڕاى کەشــتییە 

ــتە )150(  ــااڵنە گەیش ــرووت س ــدەرى بەی ــە بەن ــەکان ل بەریتانیی

کەشــتى.

ــودەزگا  ــە دام ــى زۆر ل ــەنتەرى ژمارەیەک ــرووت س ــدەرى بەی بەن
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ــەى  ــە باڵەخان ــۆ منوون ــوو، ب ــامىن ب ــەىت عوس ــەکاىن دەوڵ فەڕەمیی

بانکــى عوســامىن و پۆســتە و گەیانــدىن لــێ بــوو، جگــە لــە 

چەندیــن بینــا و باڵەخانــەى تــرى فەرمــى. بــە شــێوەیەکى گشــتى 

گرینگیپێــدان بــە بەندەرەکــە بــەردەوام لــە هەڵکشــاندا بــوو. 

ــم«  ــار یتی ــاگیرى م ــاى »مس ــاڵى )1863(دا کۆمپانی ــە س ــە ل ــۆ منوون ب

ــدان و  ــۆ پەرەپێ ــرد ب ــکەش ک ــازییەوە پێش ــە نەخشەس ــى ب پڕۆژەیەک

لــە الیــەن )قەیســەرىل  بەندەرەکــە، نەخشــەکەى  باشــرکردىن 

کــە  کــرا،  پێشــنیار  )ســیدا(وە  ویایــەىت  فەرمانــڕەواى  پاشــا( 

بەیــرووت ســەر بــەو ویایەتــە بــوو. کــۆى گشــتى ئــەو پڕۆژەیــە 

بــە )6.371.300( ملیــۆن فرەنکــى فەڕەنــى مەزەنــدە کــرا، بــەاڵم 

تاکــوو ســاڵى )1880( نەخرایــە بــوارى جێبەجێکردنــەوە. لــە ســاڵى 

)1888(دا کۆمپانیــا عوســامنییەکە پــڕۆژەى بەنــدەرى بەیــرووت و 

ــەى  ــە بڕەک ــە ســەرمایەیەک، ک ــرد ب ــەواو ک ــۆگاکاىن ت شۆســتە و ک

)5( ملیــۆن 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 

ــام.   ــرى ش ــدەرەکاىن ت ــرووت و بەن ــوان بەی ــە نێ ــنین ل ــى ئاس هێڵ

لــە ســەرەتاى ســەدەى بیســت بەنــدەرى بەیــرووت فراوانــر کــرا 

و پێشــوازی کــرد لــە کەشــتى بــازرگاىن گەورەتــر، جگــە لــە هاتنــى 

ــتى  ــە کەش ــەوە ب ــگاى بەندەرەک ــە ڕێ ــە ل ــەکان، ک کارواىن حاجیی

دەگوازرانــەوە بــۆ شانشــینى ســعوودیە، بــەاڵم بــە هــۆى ڕاکێشــاىن 

هێڵــى ئاســنینى لــە نزیــک شۆســتەى بەندەرەکــەوە لــە ســەردەمى 

کــرد  وای  ئەمــە  دوەم(،  )عەبدولحەمیــدى  عوســامىن  ســوڵتاىن 

ــودس(.  ــرۆز )ق ــى پی ــە خاک ــەوە ڕووبکەن ــەو ڕێگای ــەکان ل حاجیی

ــاىن  ــش هەڵگیرس ــە پێ ــرووت ل ــدەرى بەی ــت، بەن ــەر چۆنێکبێ ه

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. 

ــە  ــە فڕۆک ــە ک ــە بیریان ــەکان ل ــە بەیرووتیی ــک ل ــتاش هەندێ ئێس

تایبەتییــەکاىن ســەر ئــاو لــە بەنــدەرى بەیــرووت دەنیشــتنەوە لــە 

پێــش دروســتکردىن فڕۆکەخانــەى )بــر حســن( لــە ناوچــەى ئــەو 

ــراوە. ــەو شــوێنە دروســت ک شــارى وەرزشــیەى ئێمــڕۆ ل

ڕەوشى بەندەرى لوبنان لە ئێستادا 
ــە و  ــان یەکەم ــە ســەر ئاســتى لوبن ــرووت ل ــدەرى بەی ئیمــڕۆ بەن

بوەتــە گەورەتریــن یەقــاوى خۆرهەاڵىت دەریاى ســپى ناوەڕاســت و 

دەرچــەى دەریایــى ســەرەکى بــۆ دەوڵەتــاىن عــەرەىب لــە کیشــوەرى 

ئاســیا. بەنــدەرى بەیــرووت مامەڵــە لەگــەڵ )300( بەنــدەرى تــرى 

جیهانــدا دەکات و ژمــارەى ئــەو کەشــتییانەى لــەوێ لەنگــەر 

دەگــرن ســااڵنە بــە )3100( کەشــتى مەزەنــدە دەکرێــت. لــە ڕێگاى 

بەندەرەکــەوە زۆربــەى کارەکاىن هاوردەکــردن و هەناردەکــردىن 

ــە  ــە دێت ــمەکانەى، ک ــەو کااڵ و ش ــت و ئ ــام دەدرێ ــان ئەنج لوبن

بەندەرەکــە بــە ڕێــژەى )70%(ى کــۆى ئــەو کااڵ و شــمەکانە 

مەزەنــدە دەکرێــت، کــە دێتــە لوبنــان. هەروەهــا پلــەى یەکەمــى 

داهاتــەکاىن گرتــوە، کــە دەگاتــە )75%(، ســەرەڕاى ڕۆڵــى بەرچاوى 

وەکــوو ناوەندێکــى ســەرەکى بــۆ بــازرگاىن هەناردەکردنــەوە و 

ــت(.  ــازرگاىن )ترانزێ ب

ــەى )660000(  ــە نزیک ــاوەکاىن )حــەوزەکاىن( دەگات ــەرى یەق ڕووب

مەتــر، ســەرەڕاى بــووىن هەبــووىن ناوچەیەکــى ئــازاد و ســایلۆکاىن 

هەڵگرتنــى گەنــم و دانەوێڵــە، کــە بــۆ یەدەگــى خۆراکــى لوبنــان 

و  بەتاڵکــردن  ئامێــرەکاىن  باشــرین  بەندەرەکــە  گرینگــە.  زۆر 

مەرجــەکاىن  باشــرین  پێڕەوکــردىن  لەگــەڵ  تێدایــە،  بارکــردىن 

هەڵگرتــن و تاقەتکــردن، بــەاڵم ڕووبــەرى ناوچــەى ئــازاد لــە 

ــە  ــش ل ــە و کاری ــر چوارگۆش ــە )81000( مەت ــەدا دەگات بەندەرەک

ســەر فراوانکــردىن دەکرێــت بــۆ ئــەوەى ڕووبەرەکــەى بگەیەنرێتــە 

)124000( مەتــر چوارگۆشــە و بڕیاریــش بــوو فراوانــر بکرێــت و 

ــدەدا،  ــە ئاین ــت ل ــدا دروســت بکرێ ــرى تێ ــەى زیات ــا و باڵەخان بین

بــەاڵم تەقینەوەکــەى ســەرەتاى مانگــى ئــاىب )2020( هەمــوو 

ــدا  ــد خولەکێک ــە چەن ــە ل ــردەوە و بەندەرەک ــاوەژۆ ک ــەکاىن ئ پان

ــوو.                       ــران ب ــەواوەىت وێ ــە ت ب

سەرچاوە: 
www.mawdoo.com

https://ar.wikipedia.org/wiki



)7( دەوڵەت لە ناو )1( دەوڵەتدا
دۆخی لوبنان لە سایەى قەیرانەکاندا و

پێگەى بنەماڵە و هێزە دەستڕۆیشتوەکان
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ــاوکات  ــرووت، ه ــدەرى بەی ــەى بەن ــەوە گەورەک ــە دواى تەقین ل

ــی  ــوورى و دارای ــى ئاب ــە قەیرانێک ــان ب ــووىن لوبن ــەڵ تێپەڕب لەگ

ئــەو  خەڵکــى  بێزاریــى  و  بێمتامنەیــى  پــاڵ  لــە  گــەورەدا، 

واڵتــە لــە حکوومــەت و سیاســییەکان و حیزبــە سیاســییەکان، 

شــەپۆلێک خۆپیشــاندان ئــەو واڵتــەى گرتــەوە بــۆ داواکاریــی 

کــە  واڵتەکــە،  سیاســییەکانی  هەمــوو  دەستلەکارکێشــانەوەی 

قەیــران.  دواى  لــە  قەیــران  دروســتبوونی  هــۆکارى  بوونەتــە 

کــە  دەکات،  ئــەوە  بــاىس  ڕووســیا  ئابووریــی  شــارەزایەکی 

قەیــراىن ناوخــۆى لوبنــان قەیرانێکــى قووڵــە، تــەواوى جومگــەکاىن 

بەڕێوەبــردىن سیاســەت و ئابــووری و بوارى کۆمەاڵیەتــی واڵتەکەى 

گرتوەتــەوە. ماوەیەکــی زۆرە لوبنانییــەکان لــە ژێــر بــاری قەرزێکی 

ــڕای  ــە ئێســتادا تێک ــەوە و ل ــووى زۆردا دەتلێن ــی کەڵەکەب دەرەکی

خەرجییــەکاىن ژیانکــردن لــەو واڵتــەدا بــە ڕێژەیەکــی بەرچــاو 

بــەرز بوەتــەوە و گرانیــی شــمەک و کااڵ و پێداویســتیی ڕۆژانــەى 

ــوە.   ــت ب ــان دروس هاواڵتیی

توێــژەری سیاســی و لێکۆڵــەری ڕووســی »ئەلیکســاندەر نــازارۆف« 

لــە میانــەى ڕاپۆرتێکــدا کــە ماڵپــەڕی )Russia Today( بــاوی 

کردوەتــەوە، نوســیوویەىت: »لوبنانییــەکان ماوەیەکــی زۆرە لــە 

لــە ئێســتادا تێکــڕای  بــاری قەرزێکــی درێژخایەنــدان و  ژێــر 

ــادی  ــە ڕێژەیەکــی بەرچــاو زی ــەدا ب ــەو واڵت ــان ل خەرجییــەکاىن ژی

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، 

دابەزێرنێــت،  بەهاکــەی  دەبوایــە  کــە  کاتێکدایــە  لــە  ئەمــە 

ئەوەیــش کێشــەی گرانبوونــی نرخــی پێداویســتییەکانی ڕۆژانــەى 

هاواڵتییــاىن لــە بــازاڕدا چارەســەر دەکــرد، کــە ئێســتا یەکێکــە لــە 

ــە«.  ــەو واڵت ــى ئ ــە ســەرەکییەکانی خەڵک گرفت

ــاری قەرزێکــی زۆری  ــر ب ــە ژێ ــان ل ــی لوبن ــە کاتێکــدا حکوومەت ل

بانکــە  دیکــە  جارێکــی  هەیــە  ئەگەریــش  و  نێودەوڵەتیدایــە 

ــە.  ــەو واڵت ــە ئ ــار دۆالری بدەن ــی )10( ملی ــەکان قەرزێک جیهانیی

ــان قورســر دەکات حکوومەتــی واڵتەکــە  ئــەوەی کێشــەکەی لوبن

ناوچەیەکــە بــۆ دراوی ناوخۆیــی بــە تەنهــا، واتــە مایەپوچبوونــی 

دراوی بیانــی وێــران نــاکات، بەڵکوو دارایی لوبنــان هەڵدەتەکێنێت 

کــە کێشــەی ســەرەکی ئابووریــی واڵتەکەیــە، لــە الیەکی تریشــەوە 

ــی  ــە بانک ــەرز ل ــگای ق ــە ڕێ ــی ل ــەی دارای ــەرکردنی کێش چارەس

ــە بنەڕەتــدا  ــدا ل نێودەوڵەتــی و دابەشــکردنی بــە ســەر هاواڵتییان

بــە نــاو »چاکســازییەوە« هەنگاوێکــى بەتاڵــە. کێشــەیەکی دیکــە 

لــەو واڵتــەدا کــە لــە ســەر ئاســتی سیاســی هەیــە و کــەم وێنەیــە 

ــەردەوام  ــە ب ــەدا، ک ــەو واڵت ــزی ئۆپۆزســیۆنە ل ــووىن هێ ــش ب ئەوی

ــرژى و ناســەقامگیرى.   ــە هــۆکارى گ بوەت

تێکــڕای بازرگانــی دەرەوەى لوبنــان ناهاوســەنگە بــە جۆرێــک 

ــەو  ــراوە، ل ــان ک ــە تەرخ ــەو کەرت ــۆ ئ ــە ب ــژەى )27%(ی بودج ڕێ

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 

ــەوەى پێداویســتییە  ــۆ پڕکردن ــاىن دەبەســتێت ب کااڵ و شــمەکى بی

ســەرەکییەکاىن هاواڵتییــان. حکوومەتــی بەیــرووت تێکــڕای دراوی 

قورســی واڵتەکــەی بــە ڕێــژەی )151%( بــەرز بوەتــەوە، کــە 

ــەم  ــەاڵم ئ ــە، ب ــن ڕێژەی ــەوە بەرزتری ــان ئ ــۆن و یۆن ــە دوای ژاپ ل

هەنــگاوە تەنهــا مایەپوچبــووىن حکوومەتــی بەیــرووىت بــۆ چەنــد 

ــە ســەر لێــوارى هەرەســهێنان  ــا ل ســاڵێکى تــر دوا خســتوە، ئەگین

وەســتاوە. لــە ڕاســتیدا، ئــەو قــەرزەی حکوومــەىت لوبنان لــە ماوەی 

ــە ســەر  ــی قورســاییەکی زۆری ل ــردوو کردوویەت ــد ســاڵی ڕاب چەن

بودجــەی حکوومــەت دروســت کــردوە، لــە کاتێکــدا کورتیهێنانــی 

بودجــەی ســااڵنەی )11%(ى 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 

ــا  ــااڵنی )1981( ت ــە س ــییەوە و ل ــرۆری سیاس ــۆ و تی ــەڕی ناوخ ش

)1989( گیــرۆدەى شــەڕێکى خوێنــاوى ناوخــۆ بــوو لــە نێــوان 

مەســیحییە مارۆنییــەکان و ســوننەکان و شــیعەكاندا، کــە لــە 

ــردىن  ــەس و تیرۆرک ــەدان ک ــووىن س ــوژران و بریندارب ــدا ک ئەنجام

دەیــاىن تریــىش لــێ کەوتــەوە، لــە نێوانیانــدا چەندیــن ســەرکردەى 

دیــارى لوبنــان هــەن، بــۆ منوونــە وەکــوو ڕەشــید کەڕامــى و کەمال 

ــل.  ــیر جومەیی ــواڵت و بەش جونب
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ــە سەرپەرشــتى  ــف« ب ــەی »تائی ــرەى ڕێكکەوتننام ــە گوێ پاشــان ب

عەرەبســتاىن ســعوودیە، كێكــی دەســەاڵت لــە نێــوان لوبنانییــەکان 

ــۆ ســوننە و ســەرۆك  ــك ســەرۆكوەزیران ب ــە جۆرێ ــرا، ب ــەش ك داب

ــۆ شــیعە و  ــش ب ــۆ مەســیحییەکان و ســەرۆكی پەرلەمانی ــار ب كۆم

ــرا،  ــەش ك ــدا داب ــە ســەر پێكهاتەكان ــش ب كورســییەكانی پەرلەمانی

ئــەم ڕێكکەوتنــە تاکــوو ئێســتا لــە ســەر زەوى كاری پــێ دەكرێــت.

بــە پێــی ڕێكکەوتنەكــە جۆرێــك لــە هاوســەنگی لــە نێــوان 

ــە  ــوە، ب ــت ب ــدا دروس ــاوازەكاىن لوبنان ــەرە جی ــن و ب ــز و ئایی هێ

ــی  ــە ڕووی ئەمن ــان ل ــاڵى )2004( لوبن ــوو س ــەوەی تاک ــۆی ئ ه

ســەربازییەوە لــە ژێــر دەســەاڵتی ســووریادا بــوو، لــە دواى 

کشــانەوەى هێزەکانیــىش جۆرێــك لــە هێمنــی و ســەقامگیرى باڵــى 

ــان  ــە چەكەکانی ــییەكان ل ــزە سیاس ــەدا و هێ ــەو واڵت ــەر ئ ــە س ب

ــان  ــەر لوبن ــۆ س ــل ب ــی ئیرسائی ــۆی هێرش ــە ه ــەاڵم ب ــران، ب داماڵ

ــە  ــوو، چونک ــزە تێكچ ــەنگی هێ ــەو هاوس ــاڵی )1999(دا ئ ــە س ل

حیزبولــاى لوبنــان بــە هــاوكاری ڕژێمــى ســووریا بــەرەی بەرگــری 

ــە  ــا ب ــک هێن ــەورەی پێ ــداری گ ــی چەك ــرد و هێزێك ــت ك دروس

جۆرێــک کــە کاریگەریــى سیاســی و ســەربازى بەرچــاوى لــە 

ــی  ــەم دۆخــە ناڕەزایەت ــاوە. ئ ــان دان ــی لوبن ســەر دۆخــى ناوخۆی

هێــز و الیەنەكانــی تــری لوبنــاىن لــێ کەوتــەوە، لــە ئەنجامیشــدا 

و  ســعوودیە  و  مەســیحییەكان  مارۆنییــە  پشــتیوانی  فەڕەنســا 

ئیامراتیــش پشــتیوانی ســوننەكان و ئێــران و ســووریاش پشــتیوانی 

ــە  ــەن. ل ــەل( دەک ــەوەی ئەم ــا، بزووتن ــا )حیزبول ــیعەكان وات ش

دوای تیرۆركردنــی )ڕەفیــق حەریــری( ســەرۆكوەزیرانی پێشــووترى 

لوبنــان لــە ســاڵی )2005( شۆڕشــی برنــج )االرز( لــە لوبنــان 

ــە  ــوەگاىن ل ــە تێ ــە دژی ســووریا، چونكــە ســووریا ب ــوو ل ــا ب بەرپ

ــرا. ــار ك ــری تۆمەتب ــق حەری ــی ڕەفی تیرۆركردن

دۆخی لوبنان لە سایەى قەیرانەکاندا
ــە دوای بەدەســتهێناىن ســەربەخۆییەوە، تاکــوو  ــان ل کۆمــارى لوبن

ــوە  ــەوە بەڕێ ــد هێزێك ــە و چەن ــد بنەماڵ ــەن چەن ــە الی ــتا ل ئێس

دەبرێــت، كــە هــەر یەكەیــان دەســتی بــە ســەر پانتاییەکــى 

جوگرافیــدا گرتــوە و خاوەنــی ئابووریــی تایبــەت بــە خۆیانــن 

ــە ناوجەرگــەى یــەك دەوڵەتــدا  ــان ل بــە جۆرێــك کــە )7( دەوڵەتی

ــش  ــوپای لوبنانی ــەت س ــێك تەنان ــچ كەس ــردوە و هی ــت ك دروس

ــر  ــەی ژێ ــنوورى ناوچ ــە س ــت بچێت ــدی ناتوانێ ــێ ڕەزامەن بــە ب

ــان خــاوەىن  ــە هەمووی ــەوە، چونک ــز و الیەنان ــەو هێ دەســەاڵىت ئ

هێــزی چەكداریــن و پێگــە و دەســەاڵتیان هەیــە. بــە گشــتى ئــەم 

ــد  ــەى وەلی ــە )بنەماڵ ــن ل ــتوانە بریتی ــە دەستڕۆیش ــز و الیەن هێ

ــل، حەســەن  ــەى جومەیی ــری، بنەماڵ ــەى حەری ــواڵت، بنەماڵ جونب

ــى،  ــی بەڕی ــە ســەرکردایەىت نەب ــەوەى ئەمــەل ب ــا، بزووتن نەرسول

ــون(.  ــێل ع ــەکان و میش ــەکان، ئەرمەن مارۆنیی

هەبــووىن دەســەاڵت لــە دەســتى ئــەو بنەماڵــە و هێزانــە وای 

ــش  ــت و گەندەڵییەكــی زۆری ــردوە پێگــەى حكوومــەت الواز بێ ك

لــە نــاو جومگــە ســەرەکییەکاىن حكوومەتــدا بــووىن هەبێــت، بۆیــە 

ــە ســەر شــاىن  ــت ل ــاج دەبرێ ــی ب ــۆ زیادكردن ــا ب ــە ناچــاری پەن ب

هاواڵتییــان، بــە جۆرێــك حکوومــەت چەنــد جۆرێــك باجــی نــوێ 

ــە  ــاج ل ــەت ســەپاندنی ب ــدا ســەپاندوە، تەنان ــە ســەر هاواڵتییان ب

ــنجەر«یش. ــەپ و ماس ــس ئ ــی »وات ــەر بەكارهێنان س
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تەقینــەوە گەورەکــەی لوبنــان بــوە هــۆی وێرانکارییەکــی بێهاوتــا 

ئــەم  لوبنــان.  پایتەختــی  لــە  زۆر  یەکجــار  خوێنڕژانێکــی  و 

تراژیدیایــە کارەســاتێک بــوو کــە چــاوەڕوان دەکــرا، بوەتــە هــۆی 

ورووژاندنــی توڕەیــی کۆمەاڵنــی خەڵــک بەرانبــەر بە دەســتەبژێرە 

گەندەڵەکــەی ســەرەوەی کۆمەڵــگا. )ئــاالن وودس( نووســیویەتی: 

تەنهــا ملمانێــی چینــی کرێــکاران دەتوانێــت کۆتایــی بــەم دۆخــە 

ــت. ــارە بهێنێ نالەب

ڕۆژی تەقینەوەکــە بەیــرووت لــە خــەو هەســتا تاکــوو لێکەوتەکانی 

ــی  ــۆی داڕووخان ــوە ه ــە ب ــت ک ــاتبار ببینێ ــی کارەس تەقینەوەیەک

ناوەنــدی پایتەختــی لوبنــان، ڕووخانــی باڵەخانــەکان، وەرگەڕانــی 

ــی زۆر  ــە مەودایەک ــەرەکان ل ــبوونی پەنج ــل، وردووخاش ئۆتۆمۆبێ

بەرفراوانــدا.

دیمەنــی  چەندیــن  بەیــرووت  ســاڵ،  چەندیــن  درێژایــی  بــە 

ترســناکی وێرانکاریــی بەخۆیــەوە بینیــوە، بــەاڵم دەشــێت ئەمەیــان 

سەرســووڕهێنەرترین ڕووداویــان بووبێــت لــەم شــارەدا.

چەنــد  گیــراون  خەڵکییــەوە  مۆبایلــی  لــە  ڤیدیۆیانــەی  ئــەو 

هەورێکــی چــڕی دووکــەڵ نیشــان دەدەن، کــە پــاش چەنــد 

کــە  دەهێنێــت،  خۆیــدا  دوای  بــە  تەقینەوەیــەک  چرکەیــەک 

شــەپۆلی ئــەو تەقینەوەیــە چەندیــن کیلۆمەتــر تــێ دەپەڕێنێــت. 

دوای یەکــەم تەقینــەوە تەقینەوەیەکــی نــوێ و زۆر گەورەتــر ڕوو 

دەدات، کــە دەکــرا لــە قوبروســەوە خەڵکــی گوێبیســتی بــن.

ــەوری  ــێوەی ه ــە ش ــە ل ــێوە، ک ــک ش ــەورەی قارچ ــی گ هەورێک

ترســناکی پــاش تەقینــەوەی بۆمبــی ئەتۆمــی دەچــوو، بڵنــد بــوەوە 

ئــەو شــارەدا. جەهەنــدەم دەرکــەوت، کاتێــک  لــە ئاســامنی 

باڵەخانــەکان داڕمــان و چەندیــن تــەن شووشــە وەک تــەرزەی 

ــاری. ــوەدا داب ــە تۆقی ــەو خەڵک ــەر ئ ــە س ــژ ب نووکتی

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 پاشــاموەی باڵەخانەکانــدا کەوتــوون. 

ناوەنــدی ئــەو شــارە پــڕ شــکۆیە بــوە بــە پاشــاموەی وێرانەیــەک.

تاکــوو ئێســتا ژمــارەی وردی کــوژراوەکان نەزانــراوە، بــەاڵم دەبێــت 

زۆر زیاتــر بێــت لــە ئامــاری ڕاپۆرتــە ســەرەتایییەکان کاتێــک دەڵێن 

»چەنــد دەرزەنێــک« کــوژراوون. ڕووداوەکــە لــەو کاتــەدا بــوو کــە 

خەڵکــی زۆر جــار پــاش کۆتاییهاتنــی گەرمــای ئــەو ڕۆژە لــە شــاردا 

پیاســەیان دەکــرد. لــە کەنــار دەریــادا ڕووی دا، ناوچەیــەک پــڕ لــە 

بــاڕ و ڕێســتۆرانتەکان.

ــە  ــاد ل ســەرۆکی ڕێکخــراوی خاچــی ســووری لوبنانــی دەڵێــت زی

چــوار هــەزار کــەس برینــدار بــوە، هەندێکیــان لــە دۆخێکــی 

ــەد  ــە س ــتدان بگات ــارەی گیانلەدەس ــێت ژم ــیداردان، دەش مەترس

کــەس. گــەر بڕوانینــە مــەودای وێرانکارییەکــە، تەنانــەت ئــەو 

ژمارەیــەش وەک ژمارەیەکــی بچــووک دەردەکەوێــت.

ــە  ــک ل ــوێنن. هەندێ ــێ سەروش ــتا ب ــوو ئێس ــانێکی زۆر تاک کەس

ــان  ــدا گیری ــە ڕووخاوەکان ــر باڵەخان ــە ژێ ــتا ل ــەکان هێش قوربانیی

بــەردەوام  فریاگوزاریــی  کارمەندانــی  کاتێکــدا  لــە  خــواردوە، 

ــە  ــان دەخەن ــی خۆی ــەدا، ژیان ــەو وێرانەی ــاو ئ ــە ن ــن ب ــە گەڕان ل

مەترســییەوە، چونکــە باڵەخانــە زیــان پێگەیشــتوەکان هێشــتا لــە 

ــەر  ــە س ــە ب ــان هەی ــی ئەوەی ــن و مەترس ــردا نیی ــی جێگی دۆخێک

کارمەندانــی فریاگوزاریــدا دابڕمێــن.

ــی  ــایلۆیەکی گرینگ ــد س ــی چەن ــۆی ڕووخان ــوە ه ــە ب تەقینەوەک

ڕێــژەی  )80%(ی  بــۆ  لوبنــان  بەندەرەکــە.  نزیــک  لــە  گەنــم 

پێویســتی گەنــم پشــت بــە هــاوردە دەبەســتێت، بــەاڵم بەنــدەری 

ــەوە. ــار کارا ناکرێت ــی نادی ــۆ ماوەیەک ــرووت ب بەی

ــتەقینەی  ــتێکی ڕاس ــەر ئاس ــە س ــە ل ــی مرۆییی ــە تراژیدیایەک ئەم

ــەر  ــە س ــت ل ــی دەبێ ــی زۆر خراپ ــد دەرئەنجامێک ــەر. چەن تۆقێن

ــان. لوبن

قەیرانی لوبنان
ــد.  ــی هەژان ــگای لوبنانی ــی کۆمەڵ ــە کرۆک ــەوە گەورەی ــەم تەقین ئ

کاتێــک ڕووی دا، کــە لوبنــان خــۆی بــە هــۆی قەیرانــە ئابــووری و 

ــد. ــی و سیاســییەکانەوە دەینااڵن کۆمەاڵیەت

قەیرانــی ئابــووری ببــوە هــۆی دابەزاندنــی ئاســتی زۆرینــەی 

ــەکان  ــکارە لوبنانیی ــۆ ئاســتی هــەژاری. کرێ ــان ب دانیشــتوانی لوبن

ڕووبــەڕووی چەنــد دۆخێکــی تۆقێنــەر بوونەتــەوە، هــاوکات 

لەگــەڵ دراوێکــی داڕمــاو و بەرزبوونــەوەی نرخــی شــمەک و 

زیادبوونــی ڕێــژەی بێــکاری. تــا بێــت ژمارەیەکــی زیاتــری کرێکاران 

ــەن. ــوو بک ــان بەخێ ــن خۆی ناتوان

ــتوانێکی  ــەوەی دانیش ــە کاردان ــە ل ــوەکان، ک ــەمتەدارە تۆقی سیاس

بــۆ  دەدەن  خۆیــان  هەوڵێکــی  هەمــوو  دەترســن،  تــووڕە 

ــە  ــەاڵتەکانیان، ک ــت و دەس ــە پۆس ــر ل ــی زیات ــی بڕێک ڕزگارکردن
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تەنانــەت پێــش ئــەم کارەســاتەیش بــەرەو ڕووخــان دەچــوو.

ــزا  ــاران س ــتێک دەدەن: تاوانب ــوو ش ــی هەم ــەوان بەڵێن ــتا ئ ئێس

دەدرێــن، خانــوەکان دروســت دەکرێنــەوە، ملیۆنێــک پەنجــەرەی 

شــکاو بــە هــۆی تەقینەوەکــەوە، چــاک دەکرێنــەوە، هەمــوو 

ــەت. ــابی حکووم ــەر حس ــە س ــە ل ئەمان

ــەو  ــی دا، ئ ــان بەڵێن ــی لوبن ــاب(ی ســەرۆک وەزیران )حەســەن دی

کەســانەی بەرپرســیارن بەرانبــەر بــە تەقینەوەکــەی بەیــرووت 

ــڕۆی  ــاتەکەی ئەم ــی کارەس ــەو تۆمەت ــان دەدەن«. ئ ــی خۆی »باج

نایــەوە بــە ســەر تەقینــەوەی )2700( تــەن نیراتــی ئامۆنیــۆم دا، 

کــە دەکرێــت ئــەم ماددەیــە لە دروســتکردنی ســەمادی کشــتوکاڵی 

ــت. ــە کار بهێرنێ ــدا ب ــە دروســتکردنی تەقەمەنی و هەروەهــا ل

بــەاڵم زۆر ئاســانرە ئــەو مەعجیــزە بەڵێندراوانــە جێبەجــێ بکرێــت 

چــاک  حکومــڕان  دەســتەی  شــکاوی  ســومعەی  لــەوەی  وەک 

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؟
ــدا هــات  ــەی زۆری خەڵکی ــە مێشــکی زۆرب یەکــەم بیرۆکــە کــە ب

ــتی  ــێکی تیرۆریس ــەم ڕووداوە هێرش ــێت ئ ــە دەش ــوو ک ــەوە ب ئ

ــە هــۆی دۆخــی  ــەوە، ب ــەقامگیریی ناوچەک ــە هــۆی ناس ــت. ب بێ

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 

ــان  ــژە لوبن ــە مێ ــت. زۆر ل ــام درابێ ــەوە ئەنج ــەاڵتێکی بیانیی دەس

لــە الیــەن هەمــوو جــۆرە دەســەاڵتێکی بیانییــەوە هەراســان 

گریامنەیەکــی  وەک  ئەگەرەیــش  ئــەم  بۆیــە  هــەر  دەکرێــت، 

لۆژیکــی دەردەکــەوت. دەکرێــت پەنجــەی تۆمــەت ئاڕاســتەی 

ــپ  ــد ترەم ــوڕەی دۆناڵ ــتی ت ــک هەڵوێس ــت، کاتێ ــنتۆن بکرێ واش

ــج. ــە ئامان ــان دەکات ب ــران لوبن ــە ئێ ــەر ب بەرانب

ئەمریکییــەکان  جیهانــدا،  مەترســیدارەی  بەشــە  لــەم  بــەاڵم 

مەترســی  فێربــوون  خۆیانــەوە  ســەختی  ئەزموونــی  لــە 

ناوەڕاســت  نزیکــی واڵتەکانــی خۆرهەاڵتــی  دەســتێوەردانێکی 

ــەورەی  ــت کارێکــی تیرۆریســتی گ ــکا بیەوێ ــەر ئەمری ــە. ئەگ چیی

لــەم چەشــنە ئەنجــام بــدات، ئــەوا داوای هــاوکاری لــە هاوڕێکانــی 

ئیســڕائیل. لــە  دەکات 

پێوەندییەکانــی نێــوان لوبنــان و ئیســڕائیل گرژییەکــی زیاتــری بــە 

ــی ســەر  ــە توندوتیژەکان ــوە، تابێــت ژمــارەی ئاڵۆزیی ــەوە بینی خۆی

ــاد دەکات. پێشــر هێرشــێکی  ــە زی ــەم دوو واڵت ــوان ئ ســنووری نێ

ــی  ــای لوبنانی ــاو ســووریادا ســەربازێکی حیزبول ــە ن ئیســڕائیلی ل

تۆڵــە  خــوارد  ســوێندیان  بەرانبــەردا  لــە  ئەوانیــش  کوشــت، 

ــا ئیســڕائیلییەکان بەرپرســیاربوون بەرانبــەر  ــە ئای بکەنــەوە. کەوات

ــە؟ ــەم کردەوەی ب

ئیســڕائیلییەکان دەســتبەجێ هەمــوو جــۆرە بەرپرســیارێتییەکی 

تەقینەوەکــەی لوبنانیــان ڕەت کــردەوە. بــە دڵنیایییــەوە، دەکرێــت 

ــوێرییەوە  ــاوی س ــە تام ــۆرە ب ــەو ج ــی ل ــی فەرمی ڕەتکردنەوەیەک

وەربگیرێــت، بــەاڵم لــەم حاڵەتــەدا، دەشــێت ئیســڕائیلییەکان 

ڕاســت بکــەن.

بــەدەر لــە هەمــوو شــتێکی دیکــە، ئــەم جــۆرە ڕەتکردنــەوە تونــدە 

ــی  ــەوە نەریتییەکان ــەڵ کاردان ــە لەگ ــکرای هەی ــی ئاش جیاوازییەک

ئیســڕائیل بەرانبــەر بــە هــەر تۆمەتێــک، کە خۆیــان بە شــێوەیەکی 

نەریتــی نــە تۆمەتــەکان پشتڕاســت دەکەنــەوە و نــە تۆمەتــەکان 

ڕەت دەکەنــەوە. زۆر بــە دەگمــەن ئیســڕائیلییەکان لــەم شــێوازی 

کاردانەوەیــەی خۆیــان ال دەدەن، ئەمەیــش وامــان لــێ دەکات 

باوەڕیــان پــێ بکەیــن، النــی کــەم بــۆ ئــەو ڕووداوە.

ــی  ــەوەی حکوومەت ــەرنجە کاردان ــی س ــەواو جێ ــرەدا ت ــەوەی لێ ئ

دەڵێــت:  لوبنــان  ناوخــۆی  ئاساییشــی  بەرپرســی  لوبنانییــە. 

ــی  ــۆگای تەقەمەن ــە ک ــدا ڕووی دا، ک ــە ناوچەیەک ــە ل تەقینەوەک

ــەم  ــەاڵم ئ ــت، ب ــنە بووبێ ــەو چەش ــە ب ــێت ڕووداوەک ــوو. دەش ب

جــۆرە ڕوونکردنەوەیــە هیــچ شــتێک ڕوون ناکاتــەوە.

ــە  ــراوی تەقینەوەک ــۆکاری دیاریک ــتا ه ــوو ئێس ــدە تاک ــەر چەن ه

ــەو  ــز دڕندەییەکــی ل ــارە کــە هەرگی ــە، بــەاڵم ئاشــکرا دی ڕوون نیی

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 )2750( تــەن لــە نیراتــی 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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ــە  ــە زانیویان ــەو ماوەی ــی ئ ــە درێژای ــان ب ــی لوبن ــە بااڵکان بەرپرس

ئــەو بــڕە لــە ئامۆنیــۆم لــە کــۆگای ژمــارە )12(ی بەنــدەری 

ــەو  ــاگاداری مەترســییەکانی ئ ــاش ئ ــراوە. زۆر ب ــدا هەڵگی بەیرووت

ــوون.  ــە ب دۆخ

کارەساتێک ڕوودانی چاوەڕوان کراو بوو
دەزگای میدیایــی )ئەلجەزیــرە( کەمێــک ڕووناکــی دەخاتــە ســەر 

بنەچــەی ئــەم بــارە کوشــندەیە:

ــتە  ــۆم گەیش ــی ئامۆنی ــاری نیرات ــە ســێپتەمبەری )2013(دا ب »ل

ــااڵی  ــە ئ ــی ک ــری ڕووس ــتییەکی بارهەڵگ ــەر کەش ــە س ــان، ل لوبن

مۆڵدۆڤــی لــە ســەر هەڵکرابــوو. بــە گوێــرەی زانیارییەکانــی 

چاودێریــی کەشــتیوانی، )ڕۆســۆس( و )فلیتمۆنــت( لــە جۆرجیــاوە 

ــەوت. ــەڕێ دەک ــق ب ــەرەو مۆزەمبی ب

»بــەاڵم بــە گوێــرەی قســەی چەنــد پارێزەرێــک کــە نوێنەرایەتــی 

تاقمــی کەشــتییەکەیان دەکــرد، ئــەو کەشــتییە بــار هەڵگــرە 

ــاری  ــەوەی دووچ ــاش ئ ــتێت پ ــرووت بوەس ــە بەی ــوو ل ــار ب ناچ

بــەاڵم  دەریــادا،  لــە  بوویــەوە  تەکنیکــی  کێشــەیەکی  چەنــد 

بەرپرســانی لوبنــان ڕێگریــان کــرد لــەوەی کەشــتییەکە درێــژە بــە 

گەشــتەکەی بــدات، ســەرئەنجام، کەشــتییەکە لــە الیــەن خــاوەن و 

تاقمەکەیــەوە جێهێڵــرا.

»دواتــر بــارە مەترســیدارەکەی ئــەم کەشــتییە داگیــرا و لــە کــۆگای 

ژمــارە )12(ی بەنــدەری بەیرووتــدا هەڵگیــرا، کــە باڵەخانەیەکــی 

گــەورەی خۆڵەمێشــیی بــوو و ڕووی کردبوویــە شــەقامی ســەرەکی 

چوونــە نــاوەوەی پایتەخــت.

لــە )27(ی حوزەیرانــی )2014(دا،  »چەنــد مانگێــک دواتــر و 

)شــەفیق مەرحــی(ی بەڕێوەبــەری پێشــووی نەریتــە لوبنانییــەکان 

نامەیەکــی نــارد بــۆ ›دادوەرێکــی پرســە هەنوکەییــەکان‹ کــە 

ئامــاژە بــە نــاوی نەکــراوە، بــە گوێــرەی ئــەو دۆکیۆمێنتانــەی لــە 

ئینتەرنێتــدا بــاو کراونەتــەوە لــەم نامەیــەدا داوای چارەســەر 

ــراوە. ــارە ک ــەو ب ــی ئ کردن

ــردا بەرپرســانی داب و نەریــت النــی کــەم  ــە ســێ ســاڵی دوات »ل

پێنــج نامــەی دیکەیــان نــاردوە – لــە )5(ی دیســەمبەری )2014(، 

)6(ی ئایــاری )2015(، )20(ی ئایــاری )2016(، )13(ی ئۆکتۆبــەری 

داوای  نامەکانیانــدا  لــە   –)2017( ئۆکتۆبــەری  )27(ی   ،)2016(

ــردوە:  ــان ک ــێ بژاردەی ــنیاری س ــەوان پێش ــردوە. ئ ــان ک ڕێنامییی

ــارە  ــەو ب ــۆم، ڕادەســتکردنی ئ ــارەی ئامۆنی ــەو ب ــی ئ هەناردەکردن

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 

ــی«. ــواری تەقەمەن ــی ب تایبەتییەکان

›هیــچ  کــە  دەکات  بــەوە  ئامــاژە   )2016( ســاڵی  »نامەیەکــی 

وەاڵمێــک‹ لــە دادوەرانــەوە نەبــوە بــۆ داخوازییەکانــی پێشــووتر.

»داوا دەکات:

»بــە ڕەچاوکردنــی مەترســیی هێشــتنەوەی ئــەم کااڵیانــە لــە 

ــارە داوا  ــە کەشــوهەوایەکی نەشــیاودا، ئێمــە دووب ــاو کۆگاکــە ل ن

دەکەیــن بــۆ ڕاســپاردنی دەزگای دەریایــی تاکــوو دەســتبەجێ 

ئــەم کااڵیانــە هەنــاردە بــکات لــە پێنــاو پاراســتی ســەالمەتی 

بەندەرەکەمــان و ئــەو کەســانەی لەوێــدا کار دەکــەن، یاخــود 

ــای  ــە کۆمپانی ــڕە ب ــەو ب ــتنی ئ ــە فرۆش ــوون ب ــدی بفەرم ڕەزامەن

تەقەمەنیــی لوبنانــی.

»دووبارە، هیچ وەاڵمێک نەبوو.«
نوێــی  بەڕێوەبــەری  زاهــر(،  )بــەدری  دواتــر،  »ســاڵێک 

بــۆ  نامــە  دووبــارە  لوبنانــی  دابونەریتــی  بەڕێوەبەرایەتــی 

دەنووســێت. دادوەرێــک 

»لــە نامەکــەی )23(ی ئۆکتۆبــەری ســاڵی )2017(دا، 

)زاهــر( داوا لــە دادوەر دەکات بڕیارێــک لــە ســەر ئــەم 

پرســە بــدات بــە ڕەچاوکردنــی ›مەترســیی ... جێهێشــتی 

ــە ســەر  ــییەکانی ل ــەو شــوێنەدا، مەترس ــە ل ــەم کااڵی ئ

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 

ــەدەر،  ــە ڕادەب ــی ل ــود گەمژەێتییەک ــاویلکەێتی یاخ س

ــاددەی  ــڕە زۆرەی م ــەو ب ــت ئ ــۆن دەکرێ ــن چ دەپرس

ــت  ــدە زۆر هەڵبگیرێ ــی هێن ــۆ ماوەیەک ــی ب تەقەمەن

)وادیــارە لــە 2014ەوە هەڵگیــراوە( لــە ناوەڕاســتی 

ناوچەیەکــی چــڕی دانیشــتوان لــە ناوەنــدی پەیتەختــی 

واڵتێکــدا؟

مایــەی  شــتانە  جــۆرە  ئــەم  ئــەوان  الی  دەشــێت 

سەرســووڕمان بــن. هێندەیــر ســەریان ســووڕما کاتێــک 

ــارە  ــە نالەب ــەم دۆخ ــارەی ئ ــەس دەرب ــچ ک ــان هی زانی

ــراوە.  ــەک نەک ــچ لێکۆڵینەوەی ــردوە. هی ــیاری نەک پرس

یاخــود، ئەگــەر لێکۆڵینــەوەش کرابێــت، هیــچ ڕاپۆرتێــک بــاو 

نەکراوەتــەوە، هیــچ کــەس دەســتگیر نەکــراوە، ئــەم بــڕە بارووتــە 

ــە  ــی ب ــدەری بەیرووت ــوو بەن ــراوە تاک ــدا جێهێڵ ــوێنی خۆی ــە ش ل

ــرد. ــامندا ب ئاس

ــۆرە  ــەم ج ــینی ئ ــە پرس ــەون ب ــان خ ــە لوبن ــەس ل ــچ ک ــەاڵم هی ب

پرســیارانەوە نابینێــت، لەبــەر ئــەوەی وەاڵمەکانیــان زۆر بــاش 

ــوە  ــەم چەشــنە بەڕێ ــارە گشــتییەکان ب ــان کاروب ــە لوبن ــن. ل دەزان

چەشــنە  بــەم  هەمیشــە  چەشــنەن.  بــەم  شــتەکان  دەبرێــن. 

ــەی  ــتمە بۆگەن ــەم سیس ــگا ب ــەی ڕێ ــەو کات ــوو ئ ــەوە تاک دەمێنن

ــت. ــەردەوام بێ ــت ب ــتا دەدرێ ئێس

بەشــێکی زۆری لوبنانییــەکان زۆر بــە ڕوونــی دەزانــن هــۆکارە 

لــە  گشــتگیر  بەڕێوەبردنێکــی  هەڵــە  چیــن:  ســەرەکییەکان 

دەوڵەتێکــدا کــە لــە الیــەن چینێکــی سیاســیی کاپیتالیســتیی 

الی  لــە  بەیــرووت  بەنــدەری  دەبرێــت.  بەڕێــوە  گەندەڵــەوە 

خەڵکــی ئــەو ناوچەیــە بــە »ئەشــکەوتی عەلیبابــا و چــل دزەکــە« 
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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 ســزا بــەم 

تاوانانــەوە بــۆی دەرچــوون، بــەاڵم هەمــوو شــتێک ســنووری خــۆی 

ــەبریان  ــان س ــی لوبن ــی خەڵک ــر کۆمەاڵن ــتادا چی ــە ئێس ــە. ل هەی

ــادە بــوو  نەمــاوە. تەقینەوەکــەی دوێنــێ تەنهــا یــەک دەزووی زی

کــە پشــتی حوشــرەکەی شــکاند.

دەزگای میدیایــی )ئەلجەزیــرە( وتــەی )ڕیــام ماجیــد(، کۆمەڵنــاس 

و چاالکوانێکــی سیاســیی لوبنانــی، دەگەیەنێــت:

»بەیــرووت تێداچــوو و ئــەو کەســانەی لــە چەند دەیــەی ڕابردوودا 

ــن.  ــۆی دەرچ ــەر وا ب ــن ه ــرد ناتوان ــان دەک ــەم واڵتەی ــی ئ حوکم

ئــەوان تاوانــکارن و دەشــێت ئەمەیــان گەورەتریــن تاوانیــان بێــت 

تاکــوو ئێســتا«.

داڕمانی ئابووری
ــی  ــەر داڕمانێک ــە س ــەن ل ــوە دەب ــتە دزەی واڵت بەڕێ ــەو دەس ئ

ئابووریــی بــێ هاوتــاوە ڕاوەســتاوون. ئــەم کەســانە تــا ســەر 

ئێســقان گەندەڵــن. داڕمانێکــی بەرچــاوی دراوی لوبنانــی ڕووی دا. 

ــت داوە.  ــە دەس ــۆی ل ــای خ ــەورەی بەه ــێکی گ ــرە بەش لی

بــەاڵم لــە کاتێکــدا نرخــی فەرمــی لیــرە )1500( لیــرەی لوبنانییــە 

بەرانبــەر بــە دۆالرێــک، دەکرێــت لــە بــازاڕی ڕەشــدا )4300( 

لیــرە بەرانبــەر بــە دۆالرێــک بکڕرێــت. دەوڵەمەنــدەکان دەتوانــن 

کوشــتارگەیەکی خێــرا دروســت بکەن لــە ڕێــی خەماندنەکانیانەوە 

ــر  ــەوان دەوڵەمەندت ــەت ئ ــە. تەنان ــە داڕماندای ــەو دراوەی ل ــۆ ئ ب

دەبــن، لــە کاتێکــدا هەڵئاوســانی دراو ســتانداردی ژیانــی هەژارانی 

ــاڵ  ــتی بەت ــی ناوەڕاس ــەکەوتی چین ــەواوی پاش ــردوە و ت ــران ک وێ

ــەوە. کردوەت

دەوڵەمەنــد  زێــدە  کاپیتالیســتی  مشــەخۆرێکی  چەنــد  تەنهــا 

لــە ڕێــی دزی و گەندەڵییــەوە ســامانێکی زەبەالحیــان پێکــەوە 

ــان  ــردوە، تەنهــا خۆی ــااڵن ب ــە ت ــی گشــتییان ب ــەوان داهات ــاوە. ئ ن

ــادی  ــدە زی ــتی هێن ــەرزی گش ــدا ق ــە کاتێک ــردوە ل ــد ک دەوڵەمەن

کــردوە کــە ســەرئەنجام حکوومەتــی لوبنانــی لــە کۆتایــی مانگــی 

مارســدا ڕای گەیانــد کــە ناتوانێــت قەرزەکانــی بداتــەوە. ئــەوان بــە 

ــردوە. ــووچ ک ــان مایەپ ــە واڵتەکەی ــای کەلیم مان

حکوومــەت ڕوو دەکاتــە ڕێکخــراوی نێودەوڵەتیــی قــەرزی جیهانــی و 

ــە  ــەاڵم بۆرژوازیی ــە، ب ــی دیک ــی نێودەوڵەتی ــد جــۆرە قەرزێک چەن

نێودەوڵەتییــەکان ئــارەزووی ئەوەیــان نەدەکــرد بڕێکــی پــارەی زۆر 

ڕادەســتی چەنــد دزێکــی گەندەڵــی بەیــرووت بکــەن.

گەندەڵــی  ئەخاقییەکانــی  الیەنــە  لــە  ئــەوەی  لەبــەر  نــەک 

دەترســان، بەڵکــوو تەنهــا لەبــەر ئــەوەی دەترســان )و حەقــی 

ــرووت هەمــوو پارەکــە  ــەی بەی ــەو بەڕێزان ــە برســن( کــە ئ خۆیان

بخەنــە گیرفانــی خۆیــان و بکەونــە قەرزێکــی نوێــوە، کــە نەتوانــن 

ــەوە. ــەرزە بدەن ــەم ق ــێوەیەک ئ ــچ ش ــە هی ب

ســەرئەنجام، کلکــی خۆیــان بــە دوای خۆیانــدا ڕاکێشــا، بــەاڵم بــە 

ــی  ــی مرۆی ــەڕووی تراژیدیایەک ــک ڕووب ــتا کاتێ ــاڵ، ئێس ــەر ح ه

زەبــەالح دەبنــەوە، ئــەوان ناچــار دەبــن النــی کــەم شــتێک 

ــارە دەیڵێمــەوە، ئەمــە لەبــەر چەنــد هۆکارێکــی  ببەخشــن. دووب

مرۆڤانــە نییــە، بەڵکــوو لــە ترســی داڕمانــی تەواوەتیــی لوبنانــە لــە 

ــەدا.  ــەواوی ناوچەک ت

بــەاڵم هاوکارییــە بیانییــەکان چارەســەری کێشــەی لوبنــان نــاکات. 

تەنهــا کەڵەکەکردنــی قــەرز هیــچ شــتێک چارەســەر نــاکات. هیــچ 

کام لــە کێشــە بنەڕەتییــەکان چارەســەر نەکــراون، 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. 

ــە  ــا ل ــان ئەوەت ــتدایە، ی ــەر دەس ــە ب ــان ل ــکاران دوو بژاردەی کرێ

ــە  ــەوە ل ــەڕووی مــەرگ ببن ــە برســان مبــرن یاخــود ڕووب ــەوە ل ماڵ

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. 

ــە  ــەژار دەکات، ل ــی ه ــە خەڵک ــتی ل ــە پاڵپش ــە گوای ــا، ک حیزبول

دوای هەڵبژاردنەکانــی ســاڵی )2018(ەوە 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 

ــی. دەنگدەرانێت

حکوومەتــی نوێــی لوبنــان، کــە لــە الیــەن )حەســەن دیــاب(ەوە 



لــە  هێنــاوە  شکســتی  تەواوەتــی  بــە  دەکرێــت،  ڕابەرایەتــی 

دەبنــەوە.  واڵت  ڕووبــەڕووی  کێشــانەی  ئــەو  چارەســەرکردنی 

ــەو  ــە ئ ــە بســوڕمێت، چونک ــەم حەقیقەت ــەس ســەری ل ــت ک نابێ

حکوومەتــە هەرگیــز ئامانجــی چارەســەرکردنی کێشــەکان نەبــوە. 

ــەل و  ــەوەی ئەم ــا و بزووتن ــەن حیزبول ــە الی ــە ل ــەو حکوومەت ئ

بزووتنــەوەی نیشــتامنیی ئــازادەوە پاڵپشــتی دەکرێــت.

لــە  بەشــداربوون  سیاســەمتەدارانە  و  حیــزب  ئــەم  هەمــان 

ــە دوو ســاڵ حووکمــی  ــاد ل ــۆ زی حکوومەتەکــەی پێشــوودا، کــە ب

واڵتــی دەکــرد. ئــەم حکوومەتــە حکوومەتێکــی گــۆڕان نییــە، بــەاڵم 

حکوومەتێکــی ئاســایییە کــە لوبنانــی گەیانــد بــەو گرێکوێرەیــەی 

ــەوە.  ــەڕووی بوەت ــڕۆ ڕووب ئەم

چیــر ناتوانرێــت متامنــە بــە نیمچــە- پێــڕەوی سیاســەمتەدارەکانی 

نــاو دەســەاڵت بکرێــت. دەبێــت هــەر هەموویــان البربێــن. 

ــی  ــە هێزەکان ــە ب ــن متامن ــا دەتوان ــە تەنه ــک ب ــی خەڵ کۆمەاڵن

ــەن. ــان بک خۆی

چەند گۆڕانێکی بنەڕەتی پێویستە
ســاڵی ڕابــردوو، واڵت بــە هــۆی خۆپیشــاندانە جەماوەرییەکانــەوە 

ــە هــۆی یەکگرتنــی ســەرجەم  ــرنا، ئــەو خۆپیشــاندانانە بوون هەژێ

ــەت،  ــە حکووم ــاوە دژ ب ــی چەوس ــی خەڵک ــی کۆمەاڵن الیەنەکان

ــد. ــازی بەزان ــی و ڕێب ــبوونی ئایین ــنوورێکی دابەش ــوو س هەم

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 

ــکار  ــارە کۆمەاڵنــی کرێ ــە )28(ی مانگــی نیســاندا دووب شــۆڕش. ل

ــەر  ــە س ــەت ڕژان ــە حکووم ــزدا دژ ب ــکرای هێ ــێکی ئاش ــە منایش ل

شــەقامەکانی لوبنــان.

کرێکاران و الوانی لوبنان!  
کاتی ئەوە هاتوە کۆتایی بەم دۆخە نالەبارە بهێنرێت.

ــوو  ــە، بەڵک ــۆرم نیی ــەو ڕیف ــۆرم و ئ ــەم ڕیف ــتە ئ ــەوەی پێویس ئ

ــەوەی پێویســتە شۆڕشــێکە. ــە ڕاســتیدا، ئ ــە. ل گۆڕانێکــی بنەڕەتیی

گڵۆپێــک  تاکــە  دەســتدایە.  لــە  مەزنتــان  دەســەاڵتێکی  ئێــوە 

داناگیرســێت، تاکــە چەرخێــک ناســووڕێت، تاکــە تەلەفۆنێــک 

زەنــگ لــێ نــادات بــە بــێ ڕەزامەنــدی چینــی کرێــکاران.

ــەو  ــی ئ ــۆ ڕووخاندن ــەڕ ب ــزە بخرێتەگ ــەو هێ ــت دەکات ئ پێویس

ڕژێمــە گەنــدەڵ و نادادپــەروەر و چاوبرســییەی کــە واڵتەکەتانــی 

ــەم دۆخــە ناهەمــوارەی ئیســتا. ــدوە ب گەیان

گــوێ لــەو کەســانە مەگــرن هــەوڵ دەدەن قایلتــان بکــەن تاکــوو 

ــان  ــەوڵ دەدەن باوەڕی ــە ه ــەوە، ک ــەقامەکان دوور بکەون ــە ش ل

پــێ بکــەن بــۆ چاوەڕێکردنــی ســەردەمێکی باشــر و هــەوڵ دەدەن 

بــاوەڕ بــە هەمــان ئــەو کەســانە بکــەن کــە ژیانتانیــان وێــران 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.

ــەو  ــەک ب ــچ متامنەی ــەن، هی ــەت مەک ــە حکووم ــە ب ــچ متامن هی

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 

ــگێڕن.  ــیدار و دژە- شۆڕش ــەوە زۆر مەترس ــان بکەن ــاوازی جیات جی

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 

ــی  ــە یەکێت ــی هاوبەشــیان. ب ــە دوژمن ــەک بگــرن دژ ب ــگا ی کۆمەڵ

دەمێنینــەوە، بــە دابەشــبوومنان شکســت دەهێنیــن! بــا ئەمــە 

ببێــت بــە دروشــمی تێکۆشــانی شۆڕشــی سۆسیالیســتیی لوبنانــی!

کۆمەاڵنــی خەڵــک تەنهــا دەتوانــن متامنــە بــە هێزەکانــی خۆیــان 

ــگادا،  ــی کۆمەڵ ــاو گۆڕین ــە پێن ــن ل ــدە بجوڵێ ــەر ئەوەن ــەن. ه بک

ــت! ــێ بهێنێ ــت شکســتتان پ ــچ هێزێکــی ســەر زەوی ناتوانێ هی

      



پێیەك لە ئیسرائیل، پێیەك لە لوبنان
سەمیر جەعجەع؛ لە كەتائیبی لوبنانییەوە بۆ

سەرۆکایەتیى هێزە لوبنانییەكان
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)مارۆنــی(  مەســیحی  كەســێكی  جەعجــەع  فەریــدا  ســەمیر 

دایــك  لــە   )1952( ســاڵی  ئۆكتۆبــەری  )25(ی  لــە  لوبنانییــە، 

ــەرکردە  ــن س ــە دیارتری ــە ل ــە و یەكێك ــییەكی لوبنانیی ــوە. سیاس ب

بەشــداربوەکان لــە شــەڕى ناوخــۆى لوبنــان لــە ســەرەتاى دەیــەى 

حەفتــاکان و هەشــتاکاىن ســەدەى ڕابــردوو. نازنــاوى )الحکیــم(ى بــە 

شــێوە زاریــی لوبنــاىن بــە ســەردا بــڕاوە، واتــا »پزیشــک«، چونکــە 

لــە بــوارى پزیشــکیدا خوێندوویــەىت، بــەاڵم بــە هــۆى هەڵگیرســاىن 

ــرێدا  ــەڵ )س ــەریی لەگ ــاىن هاوس ــردوە. ژی ــەواوى نەک ــەڕەوە ت ش

جەعجــەع( پێــک هێنــاوە و منداڵیــان نییــە. جەعجــەع ســەرۆکى 

دەســتەى جێبەجێــکارى حیــزىب هێــزە لوبنانییەکانــە، کــە یەکێکــە 

ــگ  ــى گرین ــان و ڕۆڵ ــووى لوبن ــیحییەکاىن پێش ــیا مەس ــە میلیش ل

ــە ئێســتادا  ــەاڵم ل ــڕاوە، ب ــان گێ ــە شــەڕى ناوخــۆى لوبن ــااڵى ل و ب

گــۆڕاوە بــۆ حیزبێکــى سیاســی و لــە حکوومــەىت ئێســتاى لوبنانــدا 

ــدارە. بەش

ســەمیر جەعجــەع بــە تۆمــەىت دەرکــردىن فەرمــاىن تیرۆرى سیاســی و 

لەســێدارەدان تۆمەتبــار کــراوە، کــە بــە هۆیــەوە ســەرۆک وەزیــراىن 

ــوە  ــاڵى )1987(دا ب ــە س ــى( ل ــید کەڕام ــان )ڕەش ــووترى لوبن پێش

قوربــاىن، جگــە لــە ئەنجامــداىن هەوڵێکــى شکســتخواردوو بــۆ 

تیرۆرکــردىن وەزیــرى بەرگــرى )میشــێل ئەملــوڕ( لــە ســاڵى )1991(

دا. ماوەیــەک ســزا دراوە و  لــە زینــداىن تاکەکەســیدا هێڵراوەتــەوە 

لــە ژێــر زەمینێکــى باڵەخانــەى وەزارەىت بەرگریــى لوبنــان بــۆ 

مــاوەى )11( ســاڵ زینــداىن کــراوە، پاشــان ئازادیــان کــردوە. 

هێــزەکاىن  کشــانەوەى  و  لوبنــان  )االرز(ى  شــۆڕىش  دواى  لــە 

ســووریا لــە لوبنــان، پەرلەمــاىن تــازە هەڵبژێــرراوى لوبنــان دەنگــی 

ــارە  ــوو دووب ــەوە ب ــەع دا، ئ ــەمیر جەعج ــووردىن س ــەر لێب ــە س ل

ــە  ــى بەرچــاوى ل ــان و ڕۆڵ ــەوە ســەر شــانۆى سیاســیی لوبن گەڕای

ــوە.   ــدا بینی ــیی لوبنان ــاىن سیاس ژی

سەرەتاى ژیانى جەعجەع 
ســەمیر جەعجــەع لــە ناوچــەى )عیــن الرمانــە( لــە خێــزاىن 

»مەســیحى مــارۆىن( لــە دایــک بــوە، کــە یەکێکــە لــە گەڕەکــەکاىن 

باڵــى  پــاڵ  چــوە  هەرزەکارییــدا  ســەردەمى  لــە  بەیــرووت. 

خوێنــدکاراىن حیــزىب کەتائیبــى لوبنــاىن لــە زانکــۆى ئەمریکــى 

ــە بەیــرووت دەســتى بــە خوێنــدىن پزیشــکى کــردوە، بــەاڵم بــە  ل

ــە ســاڵى )1975(دا  ــان ل هــۆى هەڵگیرســاىن شــەڕى ناوخــۆى لوبن

ــە زانکــۆى )قەدیــس یوســف(  ــاوە و چوەت ــە خوێنــدن هێن وازى ل

لــە ناوچــەى مەســیحییەکان لــە بەیــرووت، بــەاڵم لــە ســاڵى 

ــەوەى  ــۆ ئ ــاوە ب ــەى هێن ــە خوێندنەک ــارە وازى ل )1976(دا دووب

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 

میلیشــیا مەســیحییەکانەوە،  الیــەن  لــە  الزعــر(  )تــل  شــەڕى 

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 

ــەو شــەڕانەدا  ــوو. ل ــەو ســەردەمەدا پێکهێرناب ــە ل ــەکان، ک لوبنانیی

جەعجــەع بــە ســەختى برینــدار بــوو، بە مەبەســتى چارەســەرکردن 

نێــردرا بــۆ فەڕەنســا. پــاش گەڕانــەوەى ســەرکردایەىت ئــەو گروپــەى 

ــۆ شــەڕکردن  ــۆ )ئەهــدن( ب ــاردى ب ــل ن کــرد، کــە بەشــیر جومەیی

لــە دژى هێــزەکاىن پەرلەمانتــار )تــۆىن فەرنجیــە(، کــە ســەرکردەى 

میلیشــیاکاىن مــەرەدە بــوو، ئــەوەش لــە چوارچێــوەى پانــەکاىن بــۆ 

ــاش گەشــەکردىن  ــە پ ــان. ل ــزە مەســیحییەکاىن لوبن یەکخســتنى هێ

پێگــە و دەســەاڵتەکاىن و ڕەخنەگرتنى لە ســەرکردە مەســیحییەکان، 

کــە بــە ســەرکردە کاســیکییەکان نــاوزەدى دەکــردن، لــە کەتائیبــى 

لوبنــاىن دەرکــرا، بــەاڵم لــە ســاڵى )1985(دا بــە هــاوکارى )کەریــم 

بەقــرادۆىن( و )ئێــى حەبیقــە( شۆڕشــێکى لــە دژى ســەرۆکى 

ــى  ــام دا و ئێ ــازر( ئەنج ــو ن ــاد ئەب ــیحییەکان )فوئ ــیا مەس میلیش

حەبیقــە کرایــە فەرمانــدەى گشــتى میلیشــیاى هێــزە لوبنانییــەکان، 

بــەاڵم لــە ســاڵى )1986(دا لــە ســەر کار البــرا و لــە پــاش واژۆکــردىن 

ــە الیــەن حەبیقــەوە، »نەبــی بــەڕى«  ڕێککەوتننامــەى ســێقۆڵى ل

ــواڵت« ســەرۆکى  ــد جونب ــەل و »وەلی ــەوەى ئەم ســەرۆکى بزووتن

ــە سەرپەرشــتى ســووریا  ــزىب پێشــکەوتنخوازى سۆسیالیســتى ب حی

جەعجــەع  دەســت.  گرتــە  لوبنانییەکانیــان  هێــزە  ڕابەرایــەىت 

ــەڕێکى  ــەرکردایەىت ش ــۆن(، س ــێل ع ــامد )میش ــەىت عی ــە ڕابەرای ب

بەهێــزى کــرد لــە دژى ســوپاى لوبنــان. لــە دواى ڕێککەوتننامــەى 

ــوو  ــوو هەم ــان وەک ــزەکاىن لوبن ــرا هێ ــە پێویســت زان ــف(، ب )تائی

ــزىب سیاســی. ســەمیر  ــە حی ــر ببن ــوەکاىن ت ــە شــەڕ هات میلیشــیا ب

جەعجــەع بــە یەکێــک لــە دیارتریــن ســەرکردەکاىن هاوپەیامنێتــى 

)14(ى ئــادار دادەنرێــت لەگــەڵ هــەر یەکــە لــە وەلیــد جونبــواڵت 

و )ســەعد حەریــرى( کــوڕى ڕەفیــق حەریــرى ســەرۆکى پێشــووترى 
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حکوومــەىت لوبنــان.   

سەرچاوەکان: 
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دیارترین ئەو تۆمەت و تاوانانەى خراونەتە پاڵ )سەمیر جەعجەع(



میشێل عۆن؛ بووکەڵەیەک لە سەرۆکایەتیى لوبنان 
بە خواستى حیزبولاڵ و سووریا ئاڕاستە دەکرێت  
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ــوباىت  ــە )18(ى ش ــان، ل ــتاى لوبن ــارى ئێس ــەرۆک کۆم ــۆن، س ــێل ع میش

ــە و   ــییەکى لوبنانیی ــەڕاڵ و سیاس ــوە، ژەن ــک ب ــە دای ــاڵى )1935(دا ل س

دامەزرێنــەرو ســەرۆکى پێشــووى »ڕەوىت نیشــتامىن ئازاد«ە لــە لوبنان. 

لــە ســاڵى )1984( تاکــوو )1989( کراوەتــە فەرمانــدەى ســوپاى لوبنان 

و بــە ســەرۆکى حکوومــەىت ســەربازیی لوبنان دەستنیشــان کــراوە، کە 

لــە )22(ى ئەیلــووىل ســاڵى )1988( دامەزرێــرنا. پاشــان بوەتە ئەندامى 

ئەنجوومــەىن نوێنــەراىن لوبنــان )پەڕلەمــان( و لــە )1(ى ئایــارى ســاڵى 

)2005( تاکــو )31(ى ئۆکتۆبــەرى ســاڵى )2016( وەک پەرلەمانتــار 

ماوەتــەوە و هــەر لــەو بــەروارەوە بــە ســەرۆک کۆمــارى نوێــى لوبنــان 

ــە  ــەن، ک ــاش قەیرانێکــى ســەرۆکایەتیى درێژخای ــە پ ــرراوە، ل هەڵبژێ

ســاڵ و نیوێکــى خایانــد. 

ســەرەتاى چوونــە نــاو ڕایەڵــەى ســەربازى کاتێــک بــوو، کــە عــۆن 

وەکــوو خوێندکارێکــى خــوىل ئەفســەران لــە ســاڵى )1955(دا وەک 

خۆبەخــش بەشــدارى کــرد و پلــەى بــەرز کرایــەوە تاکــوو گەیشــتە 

لــە )23(ى حوزەیــراىن ســاڵى )1984(  پلــەى )عەمیــد( ئینجــا 

ــەاڵم  ــرنا، ب ــان دامەزرێ ــوپاى لوبن ــتى س ــدەى گش ــوو فەرمان وەک

ــتێکى  ــە و پۆس ــد پل ــوپا چەن ــەرۆکى س ــە س ــەوەى بکرێت ــش ئ پێ

ــدىن وەک ســەرۆکى  ــەىت دامەزران ــە تایب ــوە، ب ــرى بڕی ســەربازى ت

ــۆ  ــاىب )1982( ب ــە )14(ى ئ ــان ل ــوپاى لوبن ــزەکاىن س ــەرکاىن هێ ئ

ــە  ــرووىت پایتەخــت. ل ــە ئارامــى و ئاســاییىش بەی پارێزگاریکــردن ل

ــاوەوە  ــە ن ــژی، میشــێل عــۆن ل کاىت خزمــەىت ســەربازى دوورودرێ

و دەرەوەى لوبنــان چەندیــن خــوىل ســەربازى لــە فەڕەنســا و 

ئەمریــکا تــەواو کــردوە و چەندیــن مەدالیــا و ڕێزلێنــاىن پــێ 

ــراوە. بەخ

قۆناغى حکوومەتى سەربازیى
لــە کۆتایــى ســااڵىن شــەڕی ناوخــۆ لــە الیــەن ســەرۆکى پێشــووترى 

ــۆ ســەرۆکایەتیکردىن  ــن ئەلجومەییــل(وە ڕاســپێررا ب ــان )ئەمی لوبن

ئەنجوومــەىن وەزیــران و پێکهێنــاىن حکوومەتێکــى ســەربازیى لــە 

ــە شــوێنى  ــوێ ل ــژاردىن ســەرۆکێکى ن ــە هەڵب ــاش شکســتهێنان ل پ

ــەربازییە،  ــە س ــەو حکوومەت ــاىن ئ ــە دواى پێکهێن ــل. ل ئەلجومەیی

بــۆ  کــرد  ڕادەســتى  دەســەاڵتەکاىن  ئەلجومەییــل  ســەرۆک 

ڕووبەڕووبوونــەوەى حکوومــەىت مــەدەىن لوبنــان بــە ســەرۆکایەىت 

موســوڵامنەکاىن  وەزیــرە  ئەنجامــدا  لــە  ئەلحــوس(،  )ســەلیم 

حکوومــەت دەســتییان لــە کار کێشــایەوە و بــەو شــێوەیە لــە 

لوبنــان دوو حکوومــەت هەبــوو. 

لــە پــاڵ دانــاىن بــە ســەرۆکى حکوومــەىت ســەربازى، کرایــە وەزیــرى 

بەرگــرى نیشــتیامىن و وەزیــرى ڕاگەیانــدن لەگەڵیشــیدا پارێزگاریــى 

لــە پلــە ســەربازییەکەى لــە ســوپادا کــرد. لــە )4(ى ئۆکتۆبــەرى 

ــۆ پۆســتى وەزارەىت دەرەوە و کۆچبــەران و  ســاڵى )1988( ڕاســپێررا ب

ــەت  ــە وەکال ــرى ناوخــۆ ب ــەروەردەى نیشــتامىن و وەزی ــرى پ وەزی

تــا ئــەو ماوەیــەى وەزیــرى ناوخــۆ لــە پۆســتەکەى دوور دەبێــت. 

ڕێککەوتننامەى تائیف و دەرهاویشتەکانى 
لــە ئــاىب ســاڵى )1989(دا لوبنانییــەکان بــە نێوەندگیــرى ســعوودیە 

لــە تائیــف گەیشــتنە ڕێککەوتــن، کــە بــوە ســەرەتاى کۆتاییهاتنــى 

شــەڕى ناوخــۆى لوبنــان، بــەاڵم پێودانگــى دەرەکــى ڕێککەوتنەکــە 

ــەر  ــە س ــردەوە ل ــى دەک ــە جەخت ــەوەى ک ــەر ئ ــەوە، لەب ڕەتکرای

ــە نــاو خاکــى لوبنــان و هیــچ  بــاو کردنــەوەى ســوپاى ســووریا ل

ــد  ــە دواى چەن ــوو. ل ــارى نەکردب ــۆ کشــانەوەى دی ــک ب میکانیزمێ

شــەڕ و پێکدادانێکــى قــورس عــۆن لــە )13(ى ئۆکتۆبــەرى ســاڵى 

ــاىن – ســوورى هاوبەشــەوە  ــگاى پرۆســەیەکى لوبن ــە ڕێ )1990( ل

ــرد  ــاى ب ــەوە و پەن ــدا دوور خرای ــەرۆکایەىت باعەب ــکى س ــە کۆش ل

ــەوێ  ــەى ل ــە ماوەی ــرووت، ک ــە بەی ــا ل ــەى فەڕەنس ــۆ باڵیۆزخان ب

ــاىب )1991(دا ڕێــگاى پــێ درا بــڕوات  ــە )28(ى ئ مایــەوە تاکــوو ل

بــۆ تاراوگــە لــە فەڕەنســا. 

گەڕانەوەى عۆن لە تاراوگە و چوونە ناو پەرلەمانى 
لوبنانەوە 

دواى  لــە  عــۆن  میشــال  )2005(دا،  ســاڵى  ئایــارى  )7(ى  لــە 

ــۆ  ــەوە ب ــاوە گەڕای ــە فەڕەنس ــاڵ ل ــاوەى )15( س ــۆ م ــەوەى ب مان

لوبنــان و لــە فڕۆکەخانــە ژمارەیەکــى زۆر لــە دۆســت و الیەنگــراىن 

پێشــوازییان لــێ کــرد. پاشــان بەشــدارى لــە هەڵبــژاردىن پەڕلەمانیی 

ــە ســەرۆکایەىت فراکســیۆنێکى  ــرد ب ــراىن ســاڵى )2005(دا ک حوزەی

پەرلەمانــی چــوە نــاو ئەنجوومــەىن نوێنــەراىن لوبنــان، کــە لــە )21( 

پەرلەمانتــار پێــک هــات و دوەم گەورەتریــن فراکســیۆىن پەرلەمــان 

ــار  ــە کڵێســاى م ــۆن ل ــاڵى )2006(دا ع ــە )6(ى شــوباىت س ــوو. ل ب

لوبنــان  حیزبولــاى  لەگــەڵ  لێکتێگەیشــتنى  یاداشــتى  میخایــل 

ــە )21( ــە ل ــرد، ک ــە ک ــرەى دەوح ــە کۆنگ ــدارى ل ــرد. بەش واژۆ ک

ى ئایــارى ســاڵى )2008( واژۆکــردىن ڕێککەوتننامــەى )دۆحــە(

ى لێکەوتــەوە و لــە دواى ڕێککەوتنــى دۆحــە بڕیــار لــە ســەر 

ــەىت هەمــوو  ــاىن حکوومەتێکــى نیشــتامىن درا، کــە نوێنەرای پێکهێن

هێــز و پێکهاتــەکاىن لوبنــان بــکات و فراکســیۆنە پەرلەمانییەکــەى 
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میشــال عــۆن )5( وەزیــرى لــەو حکوومەتــەدا بەرکــەوت. لــە دواى 

کشــانەوەى هێــزەکاىن ســووریا لــە خاکــى لوبنــان، عــۆن پێوەندیــى 

دراوســێیەتی بــاىش لەگــەڵ ســووریا دروســت کــرد، بــەو شــێوەیەش 

ــتى  ــى پۆس ــە کاىت وەرگرتن ــە ل ــرد، ک ــێ ک ــەى جێبەج ــەو بەڵێنان ئ

ســەرۆکى حکوومــەىت ســەربازیى بــە خەڵکــى لوبنــاىن دابــوو. 

ئــەوێ ڕۆژێ داوای کــرد هێــزەکاىن ســووریا لــە لوبنــان بکشــێتەوە 

ــە  ــەوە. ل ــە کای ــدا بێت ــە نێوانیان ــدى ل ــرین پێوەن ــەوەى باش ــۆ ئ ب

دواى دوژمنایەتیکردنــی ڕژێمــى ســەرۆکى پێشــووى ســووریا حافــز 

ئەســەد، عــۆن ســەرداىن ســووریاى کــرد و لەگــەڵ ســەرۆک بەشــار 

ــاڵى )2009( ــەکاىن س ــە هەڵبژاردن ــان ل ــوەوە، پاش ــۆ ب ــەدا ک ئەس

ــۆڕان و  ــیۆىن گ ــە فراکس ــەر ب ــاراىن س ــارەى پەڕلەمانت ــواىن ژم دا ت

ــکات.        ــاد ب ــەر زی ــۆ )27( نوێن چاکســازى ب

سەرۆکایەتى کۆمارى لوبنان 
لــە دواى تێپەڕبــووىن لوبنــان بــە نــاو قەیرانێکــى ســەرۆکایەىت، کــە 

ــداىن  ــە دەنگ ــۆن ب ــێل ع ــار میش ــدا، دوا ج ــى خایان ــاڵ و نیوێک س

ئەنجوومــەىن نوێنــەراىن لوبنــان لــە )31( ترینــى یەکەمــى ســاڵى 

)2016( بــە ســەرۆک لوبنــان هەڵبژێــررا و )83( دەنگــى بە دەســت 

هێنــا و هەڵبــژاردىن بــە پێــى ڕێککەوتنــى نێــوان هێزە سیاســییەکاىن 

لوبنــان بــە ئەنجــام گەیشــت. ئــەوەى گرینگــە لــە پشــتگیریکردىن 

حەریــرى لــە میشــێل عــۆن بارودۆخــى حیزبولایــە 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 داخــراوى لــە ژێــر 

ــەى  ــە زۆرب ــەوە، ک ــادا دەهێڵێت ــی حیزبول ــەاڵت و هەژموون دەس

ــران  ــداراىن ئێ ــوپاى پاس ــەاڵىت س ــەوە، دەس ــان دەگرێت ــى لوبن خاک

لــە نــاو لوبنــان بەهێزتــر دەکات بــۆ ئــەوەى پڕۆژەکــەى ئێــران لــە 

عێــراق 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 

ــە،  ــکردن نیی ــز و ستاییش ــەى ڕێ ــاو جێگ ــى بەرچ ــن و توێژێک چی

ئــەوەش بــە هــۆى گۆڕینــى هەڵوێســتە سیاســییەکاىن پێشــووى و 

گواســتنەوەى ســەنگەر لــە الیەکــەوە بــۆ الیەکــى تــر بــە گوێــرەى 

دەســەاڵتخوازییەکە،  خەونــە  و  بەرژەوەندییــەکاىن  و  گونجــان 

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 قەیــراىن 

کــورىس ســەرۆکایەىت لوبنــان، کــە ماوەیەکــى زۆرى خایانــد.    

بــە مێــژوو دۆســیەى ڕەىش میشــێل عــۆن،  بــەاڵم ســەبارەت 

لێــرەدا دەکرێــت بــە شــێوەیەکى گشــتى لــەم چەنــد وێســتگەیەى 

ــن:  ــێ بکەی ــاژەى پ ــوارەوەدا ئام خ

ــە کاىت  ــە، کــە ل - میشــێل عــۆن یەکــەم ئەفســەرى ســوپاى لوبنان

داگیرکــردىن بەیــرووىت پایتەخــت تەوقــەى لەگــەڵ ئەفســەراىن 

ــە  ــانازیى ب ــۆن ش ــاتەوەختەدا ع ــەو س ــرد، ل ــل ک ــوپاى ئیرسائی س

ــدا  ــەردەم زوومــى کامێراکان ــە ب ــرد و ل ــەوە دەک هەڵوێســتى خۆی

ــەىن. ــێ دەک پ

ــان  ــە کاىت وەرگرتنــى پۆســتى ســەرۆکى حکوومــەىت لوبن - عــۆن ل

مەدەنــی  هاواڵتییــاىن  بۆردومانکــردىن  فەرمــاىن  وەکالــەت  بــە 

دەرکــردوە، کــە لــە ئەنجــام دا ســەری کێشــاوەتە کــوژران و 

بریندارکــردىن ســەدان هاواڵتیــی لوبنــاىن.  

- میشــێل عــۆن کەســێکى تائیفــى پلــە یەکــە، ئەمەیــش لــە 

ــە دواى ســاڵى )2005( ــدا ل ــەکاىن و جموجووڵەکانی ــگاى لێدوان ڕێ

ڕوانگەیەکــى  لــە  هەڵوێســتەکاىن  چونکــە  دەرکەوتــوە،  وە 
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نیشــتامنییەوە نەهاتــوە، بەڵکــوو ئاماژەیــە بــۆ پارێزگاریکــردن 

تەنانــەت  مەســیحى،  مــارۆىن  تائیفــەى  سیاســیی  پێگــەى  لــە 

نزیــک بوونــەوەىش لــە حیزبولــا لــە ڕابــردوو ئێســتاش لــە پێنــاو 

مســۆگەرکردىن کــورىس ســەرۆکایەتیدا بــوە.

هەڵوێســتە  زوو  زوو  و  مەزاجییــە  کەســێکى  عــۆن  میشــێل   _

سیاســییەکاىن دەگۆڕێــت، دەکرێــت لــەم ڕووەوە بگەڕێینــەوە بــۆ 

لێدوانــەکاىن لــە ســەرەتاى دەســتپێکردىن قەیــراىن ســەرۆکایەىت بــۆ 

دڵنیابــوون لــە بــێ هەڵوێســتى لــە پێنــاو خزمەتکــردىن خواســتەکاىن 

ــى کــورىس ســەرۆکایەىت.  ــۆ وەرگرتن ب

- میشــێل عــۆن بــە تــەواوەىت ســەر بــە ئێــران و ســوپاى پاســداران 

ــەر  ــەوە ئەگ ــەم هۆیەش ــەرکردایەىت ســووریایە، ب ــا و س و حیزبول

ئــەو دەوڵــەت و دامودەزگایانــە ڕەزامەنــدى لــە ســەر نــەدەن 

بڕیــارەکاىن دەرنــاکات و ســەرناگرێت، ئەمەیــش لوبنــاىن خســتۆتە 

ــەوە. ــتەقینەى ئێران ــووىن ڕاس ــژاوى هەژم گێ

ــە  ــریش ل ــەاڵتە، پێش ــوودەى دەس ــێکە ئال ــۆن کەس ــێل ع - میش

پێنــاو بەرژەوەندیــى خۆیــدا بەیــرووت و کۆشــکى کۆمــارى وێــران 

کــرد بــۆ ئــەوەى خــۆى لــە ســەر کــورىس ســەرۆکایەىت دابنیشــێت. 

ــەوەى  ــییەکەیەوە ئ ــە سیاس ــگاى ئەزموون ــە ڕێ ــۆن ل ــێل ع - میش

ســەملاندوە 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 

دامــودەزگا  و  وەزارەت  لــە  دامەزرانــدن  لــە ڕووى  دەســەاڵت 

حکوومییــەکان، هەروەهــا عــۆن بەوەیــش نــارساوە کــە زاوا و 

ــرس.  ــر و بەرپ ــە وەزی ــردوە ب ــەکاىن ک ــە نزیک کەس

ــووىن  ــە هەب ــت ب ــە ددان بنێ ــۆن ڕازى نیی ــێل ع ــەرۆک میش - س

ســەدان 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 کــراوون. 

- میشــێل عــۆن کەســێکى لــە ڕووى ســایکۆلۆژییەوە ناهاوســەنگە و لــە 

ڕابــردوودا چارەســەرى دەرووىن بــۆ کــراوە و بــە ڕاســتى خراوەتــە 

نەخۆشــخانەى چارەســازیى دەروونىیــەوە. 

- عــۆن کۆمەڵێــک نەخــۆىش تــرى هەیــە و ڕۆژانــە بڕێــک حــەپ و 

چارەســەر دەخــوات، کــە بــێ گومــان کاریگــەرى دەبێــت لــە ســەر 

بڕیــارداىن ڕاســتەقینە لــە بەرژەوەندیــى واڵتەکەیــدا. 

- ئێســتا تەمــەىن میشــێل عــۆن )82( ســاڵە، بــەاڵم چــۆن کەســێک 

لــەم تەمەنــەدا بەرپرســیار دەبێــت لــە خــاک و هاواڵتییــاىن واڵتێکى 

ــران و کێشــەى سیاســی و  ــە قەی ــەردەوام ل ــە ب ــان، ک وەکــوو لوبن

کۆمەاڵیــەىت و ئابــوورى گــەورەدا دەژى؟. 

ئــازادى  و  میدیــا  ئــازادى  بــە  دژ  کەســێکى  عــۆن  میشــێل   -

ــە  ــەبارەت ب ــی س ــان بین ــەى زۆرم ــک منوون ــە. کۆمەڵێ ڕادەربڕین

ــگاى  ــە ڕێ ــدن ل ــەکاىن ڕاگەیان شــێوازى مامەڵەکــردىن لەگــەڵ کەناڵ

ــا ڕازی  ــاو، هەروەه ــووک و نەگونج ــتەواژەى س ــاىن دەس بەکارهێن

ــە  ــەر ب ــیۆن ئەگ ــەکاىن ئۆپۆزس ــۆ کەناڵ ــەکردن ب ــە قس ــووىن ب نەب

ــت.  ــش بێ ــتێکى کەمی ئاس

- میشــێل عــۆن لە دژى شــۆڕىش )ئورز( و شــەهیداىن شۆڕشــەکەیە، 

ــە  ــەو گەل ــوەى ئ ــەم نی ــی ک ــان الن ــان ی ــەىل لوبن ــۆن گ ــا چ کەوات

بــاوەڕ و متامنــە بــە کەســێکى بــەم شــێوەیە دەکات؟.

ــرووت،  ــدەرى بەی ــەى بەن ــەوە بەهێزەک ــە دواى ڕووداىن تەقین - ل

لێــدوان و هەڵوێســتەکاىن میشــێل عــۆن الوازییــان پێــوە دیــار 

ــان  ــەکان ئاماژەی ــا جیهانیی ــەو ڕوەوە کــە میدی ــەىت ل ــە تایب ــوو، ب ب

بــە هەبــووىن کــۆگاى چــەک و تەقەمــەىن حیزبولــاى لوبنــان لــەو 

ــدارى  ــا ئەمین ــەن نەرسول ــدە حەس ــەر چەن ــرد، ه ــدەرەدا ک بەن

ــردەوە و  ــەى ڕەت ک ــەو تۆمەتان ــدى ئ ــە تون ــا ب ــتى حیزبول گش

ڕای گەیانــد، کــە حیزبولــا هیــچ پێوەندییەکــى بــە تەقینەوەکــەوە 

نییــە و زانیــارى لــە ســەر بەنــدەرى حەیفــاى ئیرسائیــل زیاتــرە لــە 

ــرووت.    ــدەرى بەی ــە ســەر بەن ــەکاىن ل زانیاریی

ــتاى  ــەرۆکى ئێس ــتگەکاىن س ــییەى وێس ــە دۆس ــورىت ئەمەی ــە ک ب

ــە  ــش هەی ــتى تری ــردوودا، زۆر ش ــە ڕاب ــۆن( ل ــێل ع ــان )میش لوبن

کــە لێــرەدا ئاماژەیــان پــێ نەکــراوە. بــە هــۆى ئــەو هەمــوو خــاڵ و 

وێســتگە نەرێنیانــەى ژیــاىن سیاســی و ڕابــردووى میشــێل عــۆن، لــە 

ــەى ســەرۆکایەتیدا دەژى،  ــە ســەردەمى بووکەڵ ــان ل ئێســتادا لوبن

ــان«وە  ــاى لوبن ــران »حیزبول ــتى ئێ ــتە ڕاس ــەن دەس ــە الی ــە ل ک

ــت.  دەجووڵێرنێ

سەرچاوەکان:  
https://www.rosaelyoussef.com

https://www.marefa.org

https://ar.wikipedia.org/wiki



فریادڕەسێک لە ناو گێژاوى واڵتێکى داڕماودا 
مستەفا ئەدیب سەرۆکى حکوومەتى نوێى لوبنان



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
67دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

ــە  ــد، ک ــان گەیان ــان ڕای ــوننەکاىن لوبن ــە س ــز و الیەن ــار هێ دواج

پێکهاتــوون لــە ســەر دەستنیشــانکردىن )مســتەفا ئەدیــب(، باڵیۆزى 

لوبنــان لــە ئەڵامنیــا بــۆ پۆســتى ســەرۆکى داهاتــووى حکوومــەىت 

لوبنــان لــە پــاش دەستلەکارکێشــانەوەى ســەرۆک وەزیــراىن پێشــوو 

ــە هــۆى کاریگەریــى  ــاىب )2020( ب ــە )10(ى ئ ــاب( ل )حەســان دی

ــاىب  ــى ئ ــەرەتاى مانگ ــە س ــرووت ل ــدەرى بەی ــەى بەن تەقینەوەک

ــەرۆکایەىت  ــە س ــتقبل( ب ــەن ڕەوىت )املس ــە الی ــب ل )2020(. ئەدی

ســەعد حەریــری و هــەر دوو هێــزى شــیعى )حیزبولــا( بــە 

ســەرۆکایەىت حەســەن نەرسولــا و بزووتنــەوەى )ئەمــەل( بــە 

ســەرۆکایەىت نــەىب بــڕى پشــتیواىن لــێ دەکرێــت، ســەرەڕاى ڕەوىت 

ــار  ــە ســەرۆکایەىت ســەرۆک کۆم ــازاد ب نیشــتیامىن سۆسیالیســتى ئ

)میشــێل عــۆن(. 

ســەرۆک کۆمــارى لوبنــان )میشــێل عــۆن( داواى ئەنجــام داىن 

چەنــد ڕاوێژپێکردنێکــى پەرلەمــاىن کــرد، کــە لەبــەر ڕۆشــنایى ئــەو 

ــوننەیە  ــایەتییە س ــەو کەس ــار ئ ــەدا، دواج ــۆ و ڕاوێژکردنان گفتوگ

ــەکان  ــن دەنگ ــتهێناىن زۆرتری ــە دەس ــگاى ب ــە ڕێ ــانکرا ل دەستنیش

ــەىت  ــى حکووم ــەى نوێ ــاىن کابین ــۆ پێکهێن ــان ب ــاىن لوبن ــە پەرلەم ل

لوبنــان. ســەرۆک حکوومەتــەکاىن پێشــووترى لوبنــان لــە نێویانــدا 

ســەعد حەریــرى و فوئــاد ســەنیورە لــە میــاىن کۆبوونەوەیەکیانــدا 

ــب و  ــتەفا ئەدی ــانکردىن مس ــەر دەستنیش ــە س ــن ل ــەواو پێکهات ت

ــدا  ــن دەرفەت ــە نزیکری ــەى ل ــە حکوومەتەک ــان خواســت ک هیوای

پێــک بهێنێــت. بــەاڵم ئەســتێرەی ئــەم فریادڕەســە چاوەڕوانکــراوە 

زۆر بــە خێرایــی  کوژایــەوە و  ناچــار بــوو دەســت لــە کار 

ــی  ــەڕووی قەیرانێک ــان ڕووب ــە لوبن ــی دیک ــێتەوە و جارێک بکێش

ــەوە. ــی دیکــە بکات درێژخایەن

ئەدیــب( )مســتەفا  باڵیــۆز 

ســاڵ،   )48( تەمــەن  ى 

خــاوەىن بڕوانامــەى دکتۆرایــە 

سیاســییەکان  زانســتە  لــە 

زانکۆیــە.  مامۆســتاى  و 

وەک  )2013(دا  ســاڵى  لــە 

باڵیــۆزى لوبنــان لــە ئەڵامنیــا 

کەســێکى  و  دامەزرێــرنا 

)نەجیــب  لــە  نزیکــە  زۆر 

میقــاىت( ســەرۆک وەزیــراىن 

لوبنــان.    پێشــووترى 

سەرچاوەکان: 
سەرچاوە: فرانس 24

سایتى )النهار( 
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