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 سياسة١٦:٤٢الساعة  ٢٠٢٠شباط  ٢٠الخميس 

 

  

فقدان الحوكمة الرشيدة في لبنان، كما الغياب التام "رأى الرئيس أمين الجميل ان  - وطنية 
للسلطة في مواكبة األزمة الحالية طوال فترة طويلة، تسببت بالمأساة اإلقتصادية والمالية 

واعتبر ان المصارف اللبنانية، وبإيعاز من الدولة ومصرف . ھنةواإلجتماعية والحياتية الرا
لبنان تعمدت الى حل مشكلة السيولة وتمويل الخزينة العامة من وعلى حساب ودائع المقيمين 

والمغتربين في تلك المصارف، األمر الذي كان له انعكاسات خطيرة على صدقية تلك 
  ".رجالمصارف والمؤسسات الرسمية في الداخل والخا

 
  

في سرايا " بيت المستقبل"كالم الرئيس الجميل جاء خالل افتتاحه حلقة حوار نظمتھا مؤسسة 
، بعد ظھر أمس، وشارك "اإلنتفاضة الشعبية بين مطرقة الشغب وسندان الحكم"بكفيا بعنوان 

ين فيھا الوزير والنائب السابق احمد فتفت، الوزير السابق ريشار قيومجيان، وعدد من اإلعالمي
 .والناشطين في المجتمع المدني

 
  

 .وقدمت للحلقة وادارتھا الدكتورة سارة عارف اليافي
 
  

تشرين األول، فلبنان يعاني  ١٧الوضع الذي نعيشه ليس جديدا ولم يبدأ في "واعتبر الجميل ان 
غياب الحوكمة الرشيدة منذ أعوام، وھذا ما ادى الى الضياع على صعيد األدارة والحكم 

 ".عد الشعبيةوالقوا
  

الفساد المتجذر ھو الذي اعاق الدولة من امكان التقدم والتنمية، إضافة الى مشكلة "ورأى ان 
: وسأل. اإلزدواجية في مفھوم السيادة كما الضياع الذي كان سائدا على صعيد الحكم والسلطة



يد عناصر مسلحة  في يد من السلطة اآلن في لبنان؟ ھل في يد الشرعية اللبنانية أم أنھا ھي في
خارج الشرعية؟ من يتحكم بمصير البالد والعباد؟ ھل ھو السالح الشرعي أو السالح المتفلت، 

 !".ام غيره" حزب هللا"أكان سالح 
 
  

الدولة تفتش عن حلول بعيدة من األصول القانونية والمالية ومن مصلحة البلد، "ولفت الى ان 
ية الخزينة وتمويل مصاريفھا على حساب الودائع فتلجأ باالشتراك مع مصرف لبنان الى تغذ

 ".المالية الخاصة لدى المصارف سواء أكان من ودائع المقيمين او المغتربين
 
  

بحسب األرقام الرسمية، فان مجموع الودائع الخاصة في المصارف اللبنانية تبلغ : "واضاف
اجات الخزينة اللبنانية مليار دوالر بقي منھا بسبب سحوبات مصرف لبنان تلبية لح ٧٠نحو 
 ١٧العالمية فأعلنت انه لم يبق في المصارف سوى نحو " فيتش"مليارا، اما مؤسسة  ٢٤نحو 

بدأنا نسمع، وللمرة االولى، ببدعة . وھذا دليل على حجم المأساة التي نعيشھا. مليار دوالر
ن تعابير وغيرھا م) Hair Cut" (ھيركات"و) Capital Control" (الكابيتال كونترول"

 ".تنبئ بكوارث مالية واجتماعية
 
  

يقتضي أن نتوقف عند البعد الخارجي لألزمة، فھو يتمثل بعدم إكتراث العديد من الدول : "وتابع
بمساعدة لبنان، وبالعقوبات التي تضعھا الواليات المتحدة األميركية وبعض المجتمع الدولي 

البنك " -ي تطاول بعض المصارف اللبنانية على اإلقتصاد اللبناني ومن بينھا العقوبات الت
بعض الشخصيات ورجال األعمال، وال سيما من الطائفة  -" بنك جمال"، "الكندي -اللبناني 

 ".الشيعية، وھذا ما يؤثر على بعض المصارف وعلى الوضع المالي عموما
 
  

الدول "لى ان ، الفتا ا"الى أي حد يمكن الحكومة الجديدة ان تحل كل ھذه المشاكل؟: "وسأل
 ".الشقيقة والصديقة غير متحمسة لمساعدة لبنان في ظل ھذه الحكومة وھذه األوضاع

 
  

، "كل ھذه اإلشكاالت تصعب دور اإلنتفاضة الشعبية التي ھي أمل اللبنانيين المتبقي"ورأى ان 
ى تتعزز ھذه اإلنتفاضة وان تتحصن وان يكون ھناك اطار جديد لعملھا للوصول ال"وتمنى أن 

 ".النتائج المرجوة إلنقاذ المرتجى
 
  

 اليافي

ھدفنا ان نناقش حلول للحال المذرية التي وصلنا اليھا في لبنان، : "وقالت الدكتورة اليافي
فالوضع اإلقتصادي والمالي اكثر من كارثي، والفساد مستشر من رأس الھرم الى اصغر مرفأ 

في المئة، فيما الفقر  ٣٠ونسبة البطالة وصلت الى في اإلدارة اللبنانية، والبنى التحتية المھترئة 
في المئة من الشعب اللبناني، اضافة الى الفكر المافيوي الذي يميز الطبقة  ٤٠طاول أكثر من 

الحاكمة التي تمنع الكھرباء والمياه والبيئة السليمة عن الناس، وھذه كلھا ادت الى انتفاضة 
  ".تشرين ١٧اللبنانيين في 

 
  

 يمكن اإلستھانة بالتغيير الذي حققته الثورة حتى االن، وال بالدعم الخارجي الذي ال: "وختمت
 ".حظيت به، وال بانفتاح مناطق لبنانية على بعضھا البعض، وال بالتفاعل بين الطوائف

 

  .وختاما، جرى نقاش بين المشاركين عن الحلول التي يمكن استخالصھا والخروج بھا
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  غياب السلطة والحوكمة الرشيدة تسبب بالمأساة االقتصادية والمالية: الجميل

 

  
  
ي لبنان، كما الغياب التام للسلطة في فقدان الحوكمة الرشيدة ف"رأى الرئيس أمين الجميل ان  

مواكبة األزمة الحالية طوال فترة طويلة، تسببت بالمأساة اإلقتصادية والمالية واإلجتماعية 
واعتبر ان المصارف اللبنانية، وبإيعاز من الدولة ومصرف لبنان تعمدت الى . والحياتية الراھنة

حساب ودائع المقيمين والمغتربين في تلك  حل مشكلة السيولة وتمويل الخزينة العامة من وعلى
المصارف، األمر الذي كان له انعكاسات خطيرة على صدقية تلك المصارف والمؤسسات 

 ".الرسمية في الداخل والخارج
 
  

في سرايا " بيت المستقبل"كالم الرئيس الجميل جاء خالل افتتاحه حلقة حوار نظمتھا مؤسسة 
، بعد ظھر أمس، وشارك "ة بين مطرقة الشغب وسندان الحكماإلنتفاضة الشعبي"بكفيا بعنوان 

فيھا الوزير والنائب السابق احمد فتفت، الوزير السابق ريشار قيومجيان، وعدد من اإلعالميين 
 .والناشطين في المجتمع المدني

 
 .وقدمت للحلقة وادارتھا الدكتورة سارة عارف اليافي

 
تشرين األول، فلبنان يعاني  ١٧ليس جديدا ولم يبدأ في الوضع الذي نعيشه "واعتبر الجميل ان 

غياب الحوكمة الرشيدة منذ أعوام، وھذا ما ادى الى الضياع على صعيد األدارة والحكم 
 ".والقواعد الشعبية

 
  

الفساد المتجذر ھو الذي اعاق الدولة من امكان التقدم والتنمية، إضافة الى مشكلة "ورأى ان 
: وسأل. السيادة كما الضياع الذي كان سائدا على صعيد الحكم والسلطة اإلزدواجية في مفھوم

في يد من السلطة اآلن في لبنان؟ ھل في يد الشرعية اللبنانية أم أنھا ھي في يد عناصر مسلحة 
خارج الشرعية؟ من يتحكم بمصير البالد والعباد؟ ھل ھو السالح الشرعي أو السالح المتفلت، 

 !".ام غيره "حزب هللا"أكان سالح 
 
  



الدولة تفتش عن حلول بعيدة من األصول القانونية والمالية ومن مصلحة البلد، "ولفت الى ان 
فتلجأ باالشتراك مع مصرف لبنان الى تغذية الخزينة وتمويل مصاريفھا على حساب الودائع 

 ".المالية الخاصة لدى المصارف سواء أكان من ودائع المقيمين او المغتربين
 
  

بحسب األرقام الرسمية، فان مجموع الودائع الخاصة في المصارف اللبنانية تبلغ : "فواضا
مليار دوالر بقي منھا بسبب سحوبات مصرف لبنان تلبية لحاجات الخزينة اللبنانية  ٧٠نحو 
 ١٧العالمية فأعلنت انه لم يبق في المصارف سوى نحو " فيتش"مليارا، اما مؤسسة  ٢٤نحو 

بدأنا نسمع، وللمرة االولى، ببدعة . ا دليل على حجم المأساة التي نعيشھاوھذ. مليار دوالر
وغيرھا من تعابير ) Hair Cut" (ھيركات"و) Capital Control" (الكابيتال كونترول"

 ".تنبئ بكوارث مالية واجتماعية
 
  

ن الدول يقتضي أن نتوقف عند البعد الخارجي لألزمة، فھو يتمثل بعدم إكتراث العديد م: "وتابع
بمساعدة لبنان، وبالعقوبات التي تضعھا الواليات المتحدة األميركية وبعض المجتمع الدولي 

البنك " -على اإلقتصاد اللبناني ومن بينھا العقوبات التي تطاول بعض المصارف اللبنانية 
بعض الشخصيات ورجال األعمال، وال سيما من الطائفة  -" بنك جمال"، "الكندي -اللبناني 

 ".الشيعية، وھذا ما يؤثر على بعض المصارف وعلى الوضع المالي عموما
 
  

الدول "، الفتا الى ان "الى أي حد يمكن الحكومة الجديدة ان تحل كل ھذه المشاكل؟: "وسأل
 ".الشقيقة والصديقة غير متحمسة لمساعدة لبنان في ظل ھذه الحكومة وھذه األوضاع

 
  

، "دور اإلنتفاضة الشعبية التي ھي أمل اللبنانيين المتبقي كل ھذه اإلشكاالت تصعب"ورأى ان 
تتعزز ھذه اإلنتفاضة وان تتحصن وان يكون ھناك اطار جديد لعملھا للوصول الى "وتمنى أن 

 ".النتائج المرجوة إلنقاذ المرتجى
 
  

 اليافي
ي لبنان، ھدفنا ان نناقش حلول للحال المذرية التي وصلنا اليھا ف: "وقالت الدكتورة اليافي

فالوضع اإلقتصادي والمالي اكثر من كارثي، والفساد مستشر من رأس الھرم الى اصغر مرفأ 
في المئة، فيما الفقر  ٣٠في اإلدارة اللبنانية، والبنى التحتية المھترئة ونسبة البطالة وصلت الى 

يميز الطبقة  في المئة من الشعب اللبناني، اضافة الى الفكر المافيوي الذي ٤٠طاول أكثر من 
الحاكمة التي تمنع الكھرباء والمياه والبيئة السليمة عن الناس، وھذه كلھا ادت الى انتفاضة 

  ".تشرين ١٧اللبنانيين في 
 
  

ال يمكن اإلستھانة بالتغيير الذي حققته الثورة حتى االن، وال بالدعم الخارجي الذي : "وختمت
 ".ھا البعض، وال بالتفاعل بين الطوائفحظيت به، وال بانفتاح مناطق لبنانية على بعض

 
  

 .وختاما، جرى نقاش بين المشاركين عن الحلول التي يمكن استخالصھا والخروج بھا



 ال بي سي
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 غياب السلطة والحوكمة الرشيدة تسبب بالمأساة االقتصادية والمالية واالجتماعية: الجميل

 

  
  

رأى الرئيس أمين الجميل ان فقدان الحوكمة الرشيدة في لبنان، كما الغياب التام للسلطة في 
مالية واإلجتماعية مواكبة األزمة الحالية طوال فترة طويلة، تسببت بالمأساة اإلقتصادية وال

 .والحياتية الراھنة
 
  
في سرايا بكفيا " بيت المستقبل"واعتبر الجميل، خالل افتتاحه حلقة حوار نظمتھا مؤسسة  

، ان المصارف اللبنانية، وبإيعاز "اإلنتفاضة الشعبية بين مطرقة الشغب وسندان الحكم"بعنوان 
وتمويل الخزينة العامة من وعلى  من الدولة ومصرف لبنان تعمدت الى حل مشكلة السيولة

حساب ودائع المقيمين والمغتربين في تلك المصارف، األمر الذي كان له انعكاسات خطيرة 
 .على صدقية تلك المصارف والمؤسسات الرسمية في الداخل والخارج

 
  

مشكلة واشار الى ان الفساد المتجذر ھو الذي اعاق الدولة من امكان التقدم والتنمية، إضافة الى 
:" اإلزدواجية في مفھوم السيادة كما الضياع الذي كان سائدا على صعيد الحكم والسلطة، سائال

في يد من السلطة اآلن في لبنان؟ ھل في يد الشرعية اللبنانية أم أنھا ھي في يد عناصر مسلحة 
متفلت، خارج الشرعية؟ من يتحكم بمصير البالد والعباد؟ ھل ھو السالح الشرعي أو السالح ال

 !".ام غيره" حزب هللا"أكان سالح 
  
  
  

  ليبانون فايلز
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 السلطة اآلن في لبنان؟في يد من : أمين الجميل

  سياسة١٦:٤٩   ٢٠٢٠شباط  ٢٠الخميس 

  
 
  

فقدان الحوكمة الرشيدة في لبنان، كما الغياب "رأى رئيس الجمھورية السابق أمين الجميل أن 
التام للسلطة في مواكبة األزمة الحالية طوال فترة طويلة، تسببت بالمأساة اإلقتصادية والمالية 

المصارف اللبنانية، وبإيعاز من الدولة ومصرف "، معتبرا أن "الراھنةواإلجتماعية والحياتية 
لبنان تعمدت الى حل مشكلة السيولة وتمويل الخزينة العامة من وعلى حساب ودائع المقيمين 

والمغتربين في تلك المصارف، األمر الذي كان له انعكاسات خطيرة على صدقية تلك 
 ".والخارج المصارف والمؤسسات الرسمية في الداخل

 
 

في سرايا بكفيا، إلى " بيت المستقبل"وأشار الجميل، خالل افتتاحه حلقة حوار نظمتھا مؤسسة 
تشرين األول، فلبنان يعاني غياب الحوكمة  ١٧الوضع الذي نعيشه ليس جديدا ولم يبدأ في "أن 

اعد الشعبية، الفتا الرشيدة منذ أعوام، وھذا ما ادى الى الضياع على صعيد األدارة والحكم والقو
الفساد المتجذر ھو الذي اعاق الدولة من امكان التقدم والتنمية، إضافة الى مشكلة "الى أن 

 ".اإلزدواجية في مفھوم السيادة كما الضياع الذي كان سائدا على صعيد الحكم والسلطة
 
 

ا ھي في يد عناصر في يد من السلطة اآلن في لبنان؟ ھل في يد الشرعية اللبنانية أم أنھ"وسأل 
مسلحة خارج الشرعية؟ من يتحكم بمصير البالد والعباد؟ ھل ھو السالح الشرعي أو السالح 

الدولة تفتش عن حلول بعيدة من األصول "، مؤكدا أن "ام غيره" حزب هللا"المتفلت، أكان سالح 
ذية الخزينة القانونية والمالية ومن مصلحة البلد، فتلجأ باالشتراك مع مصرف لبنان الى تغ

وتمويل مصاريفھا على حساب الودائع المالية الخاصة لدى المصارف سواء أكان من ودائع 
 ".المقيمين او المغتربين

  

بحسب األرقام الرسمية، فان مجموع الودائع الخاصة في المصارف "وأوضح الجميل أنه 
ان تلبية لحاجات الخزينة مليار دوالر بقي منھا بسبب سحوبات مصرف لبن ٧٠اللبنانية تبلغ نحو 

العالمية فأعلنت انه لم يبق في المصارف سوى " فيتش"مليارا، أما مؤسسة  ٢٤اللبنانية نحو 
بدأنا نسمع، وللمرة االولى، . وھذا دليل على حجم المأساة التي نعيشھا. مليار دوالر ١٧نحو 

وغيرھا من ) Hair Cut" (ھيركات"و) Capital Control" (الكابيتال كونترول"ببدعة 
 ".تعابير تنبئ بكوارث مالية واجتماعية



 
  

يقتضي أن نتوقف عند البعد الخارجي لألزمة، فھو يتمثل بعدم إكتراث العديد من "وذكر أنه 
الدول بمساعدة لبنان، وبالعقوبات التي تضعھا الواليات المتحدة األميركية وبعض المجتمع 

 - العقوبات التي تطاول بعض المصارف اللبنانية  الدولي على اإلقتصاد اللبناني ومن بينھا
بعض الشخصيات ورجال األعمال، وال سيما من  -" بنك جمال"، "الكندي -البنك اللبناني "

والى أي حد . الطائفة الشيعية، وھذا ما يؤثر على بعض المصارف وعلى الوضع المالي عموما
الدول الشقيقة والصديقة غير "دا ان ، مؤك"يمكن الحكومة الجديدة ان تحل كل ھذه المشاكل؟

متحمسة لمساعدة لبنان في ظل ھذه الحكومة وھذه األوضاع، وكل ھذه اإلشكاالت تصعب دور 
تتعزز ھذه اإلنتفاضة وان "، متمنيا أن "اإلنتفاضة الشعبية التي ھي أمل اللبنانيين المتبقي

 ".المرجوة إلنقاذ المرتجىتتحصن وان يكون ھناك اطار جديد لعملھا للوصول الى النتائج 
  
  
  

  
  النھار
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 َمن يتحكم بمصير البالد والعباد؟: الجميل
 
  

فقدان الحوكمة الرشيدة في لبنان، كما الغياب التام للسلطة في "قال الرئيس أمين الجميل إن 
والمالية واإلجتماعية والحياتية مواكبة األزمة الحالية مدة طويلة، تسببا بالمأساة اإلقتصادية 

ان المصارف اللبنانية، بإيعاز من الدولة ومصرف لبنان، تعمد الى حل "، مشيراً الى "الراھنة
مشكلة السيولة وتمويل الخزينة العامة من وعلى حساب ودائع المقيمين والمغتربين في تلك 

المصارف والمؤسسات المصارف، األمر الذي كانت له انعكاسات خطيرة على صدقية تلك 
 ".الرسمية في الداخل والخارج

 
  

اإلنتفاضة "في سرايا بكفيا بعنوان " بيت المستقبل"واعتبر في افتتاح حلقة حوار نظمتھا مؤسسة 
الفساد المتجذر ھو الذي اعاق الدولة عن امكان "، ان "الشعبية بين مطرقة الشغب وسندان الحكم

اإلزدواجية في مفھوم السيادة كما الضياع الذي كان سائدا التقدم والتنمية، إضافة الى مشكلة 
في يد من السلطة اآلن في لبنان، ھل في يد الشرعية : "، سائالً "على صعيد الحكم والسلطة

اللبنانية أم أنھا في يد عناصر مسلحة خارج الشرعية؟ من يتحكم بمصير البالد والعباد، ھل ھو 
 ".أكان سالح حزب هللا ام غيره؟السالح الشرعي أم السالح المتفلت، 

 
  

، "ان كل ھذه اإلشكاالت تصّعب دور اإلنتفاضة الشعبية التي ھي أمل اللبنانيين المتبقي"وأكد 
أن تتعزز ھذه اإلنتفاضة وان تتحصن، وان يكون ھناك اطار جديد لعملھا للتوصل الى "متمنياً 

  ".النتائج المرجوة لإلنقاذ المرتجى
  



 وت لبنانص
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فقدان الحوكمة الرشيدة في لبنان، كما الغياب التام للسلطة في مواكبة : الرئيس امين الجمّيل 

 .األزمة تسّببت بالمأساة اإلقتصادية والمالية واإلجتماعية والحياتية الراھنة

  February 20, 2020| سياسة 

 
  

  
  

لغياب التام للسلطة في الرئيس أمين الجمّيل ان فقدان الحوكمة الرشيدة في لبنان، كما ا  رأى
مواكبة األزمة الحالية طوال فترة طويلة، تسّببت بالمأساة اإلقتصادية والمالية واإلجتماعية 

واعتبر ان المصارف اللبنانية، وبإيعاز من الدولة ومصرف لبنان تعّمدت الى . والحياتية الراھنة
المقيمين والمغتربين في تلك حل مشكلة السيولة وتمويل الخزينة العامة من وعلى حساب ودائع 

المصارف، األمر الذي كان له انعكاسات خطيرة على مصداقّية تلك المصارف والمؤسسات 
  .الرسمية في الداخل والخارج

 
  

في سراي “ بيت المستقبل”خالل افتتاحه حلقة حوار نّظمتھا مؤسسة    كالم الرئيس الجمّيل أتى 
بعد ظھر أمس “ ين مطرقة الشغب وسندان الحكماإلنتفاضة الشعبية ب“ :بكفيا تحت عنوان

وشارك فيھا الوزير السابق ريشار قيومجيان، والوزير والنائب السابق احمد فتفت، وعدد من 
 .قدمت الحلقة وادارتھا الدكتورة سارة عارف اليافي. اإلعالميين والناشطين في المجتمع المدني

 
  

تشرين األول، فلبنان  ١٧ليس جديدا ولم يبدأ في  ان الوضع الذي نعيشه: واعتبر الرئيس الجمّيل
يعاني من غياب الحوكمة الرشيدة منذ سنوات طويلة وھذا ما ادى الى الضياع على صعيد 

 .األدارة والحكم وعلى صعيد القواعد الشعبية
 
  

ان الفساد المتجذر ھو الذي اعاق الدولة من امكانية التقدم والتنمية، إضافة الى مشكلة : ورأى
: وسأل. اإلزدواجية في مفھوم السيادة كما الضياع الذي كان سائدا على صعيد الحكم والسلطة

في يد من السلطة اآلن في لبنان؟ ھل في يد الشرعّية اللبنانّية أم أنھا ھي في يد عناصر مسلّحة 
خارج الشرعية؟ من يتحّكم بمصير البالد والعباد؟ ھل ھو السالح الشرعي أم السالح 

 !ت،أكان سالح حزب هللا ام غيره المتفل
 
  



ان الدولة تفتش عن حلول بعيدة عن األصول القانونية والمالية وعن : الرئيس الجمّيل  ورأى
مصلحة البلد، فتلجأ باالشتراك مع مصرف لبنان الى تغذية الخزينة وتمويل مصاريفھا على 

 .ائع المقيمين او المغتربينحساب الودائع المالية الخاصة المودعة لدى المصارف اكان من ود
 
  

بحسب األرقام الرسمية فان مجموع الودائع الخاصة في المصارف اللبنانية تبلغ نحو : واضاف
 ٢٤مليار دوالر بقي منھا بسبب سحوبات مصرف لبنان تلبية لحاجات الخزينة اللبنانية نحو  ٧٠

 ١٧ق في المصارف سوى نحوالعالمية فأعلنت من جھتھا انه لم يب“ فيتش”مليارا، اما مؤسسة 
بدأنا نسمع، وألول مرة ببدعة الكابيتال .مليار دوالر وھذا دليل على حجم المأساة التي نعيشھا

وغيرھا من تعابير تنبىء بكوارث   )Hair Cut(وھيركات) Capital Control(كونترول
 .مالية واجتماعية

 
  

فھو يتمثل بعدم إكتراث . جي لألزمةيقتضي أن نتوّقف عند البعد الخار: وقال الرئيس الجمّيل
العديد من الدول بمساعدة لبنان، كما بالعقوبات التي تضعھا الواليات المتحدة األميركية وبعض 

العقوبات التي تطال بعض المصارف اللبنانية    المجتمع الدولي على اإلقتصاد اللبناني ومن بينھا
خصيات ورجال األعمال، ال سّيما من الطائفة كما بعض الش) البنك اللبناني الكندي، بنك جّمال(

 .الشيعية وھذا ما يؤثر على بعض المصارف وعلى الوضع المالي عامة
 
  

ليس ھناك حماسة   الى أي حد يمكن للحكومة الجديدة ان تحل كل ھذه المشاكل الفتا انه:وسأل
 .اعمن الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة لبنان في ظل ھذه الحكومة وھذه األوض

 
  

ان كل ھذه اإلشكاالت تصّعب دور اإلنتفاضة الشعبية التي ھي امل :وختم الرئيس الجمّيل
اللبنانيين المتبّقي، وتمنى إن تتعزز ھذه اإلنتفاضة وان تتحّصن وان يكون ھناك اطار جديد 

 .لعملھا للوصول الى النتائج المرجّوة إلنقاذ الُمرتجى
 
  

 اليافي
 
  

ھدفنا ان نناقش حلول للحال المذرية التي وصلنا اليھا في لبنان، : في فقالتاما الدكتورة ساره اليا
فالوضع اإلقتصادي والمالي اكثر من كارثي، والفساد مستشري من رأس الھرم الى اصغر مرفأ 
في اإلدراة اللبنانية، والبنى التحتية المھترئة ونسبة البطالة وصلت الى ثالثين في المئة فيما الفقر 

ر من اربعين بالمئة من الشعب اللبناني، اضافة الى الفكر المافياوي الذي يميز الطبقة طال أكث
الحاكمة التي تمنع الكھرباء المياه والبيئة السليمة عن الناس، وھذه كلھا ادت الى انتفاضة 

 .تشرين ١٧اللبنانيين في 
 
  

 بالدعم الخارجي الذي ال يمكن اإلستھانة بالتغيير الذي حققته الثورة حتى االن وال: وختمت
 .حظيت به وال بانفتاح مناطق لبنانية على بعضھا البعض وال بالتفاعل بين الطوائف

 
  

 .وختاما جرى نقاش بين المشاركين عن الحلول التي يمكن استخالصھا والخروج بھا

  
  
  



 الكتائب
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في يد من السلطة اآلن في لبنان؟ ھل في يد الشرعّية أم في يد : الرئيس الجمّيل
 عناصر مسلّحة خارج الشرعية؟

  )بتوقيت بيروت( ٠٣:٥١الساعة  ٢٠٢٠شباط  ٢٠الخميس 

                  

  
 
  

من يتحّكم بمصير البالد والعباد؟ ھل ھو السالح الشرعي أم السالح :" الجمّيلسأل الرئيس أمين 
الفتا الى انه ليس ھناك حماسة من الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة لبنان في ظل " المتفلت؟

 ھذه الحكومة
 
 
  

في الرئيس أمين الجمّيل ان فقدان الحوكمة الرشيدة في لبنان، كما الغياب التام للسلطة   رأى
مواكبة األزمة الحالية طوال فترة طويلة، تسّببت بالمأساة اإلقتصادية والمالية واإلجتماعية 

واعتبر ان المصارف اللبنانية، وبإيعاز من الدولة ومصرف لبنان تعّمدت حل . والحياتية الراھنة
تلك مشكلة السيولة وتمويل الخزينة العامة من وعلى حساب ودائع المقيمين والمغتربين في 

المصارف، األمر الذي كان له انعكاسات خطيرة على مصداقّية تلك المصارف والمؤسسات 
 .الرسمية في الداخل والخارج

 
  

في سراي " بيت المستقبل"كالم الرئيس الجمّيل أتى خالل افتتاحه حلقة حوار نّظمتھا مؤسسة  
بعد ظھرأمس وشارك " حكماإلنتفاضة الشعبية بين مطرقة الشغب وسندان ال:" بكفيا تحت عنوان

فيھا الوزير السابق ريشار قيومجيان، والوزير والنائب السابق احمد فتفت، وعدد من اإلعالميين 
 .قدمت الحلقة وادارتھا الدكتورة سارة عارف اليافي. والناشطين في المجتمع المدني



 
  

تشرين األول، فلبنان  ١٧واعتبر الرئيس الجمّيل ان الوضع الذي نعيشه ليس جديدا ولم يبدأ في 
يعاني من غياب الحوكمة الرشيدة منذ سنوات طويلة وھذا ما ادى الى الضياع على صعيد 

 .االدارة والحكم وعلى صعيد القواعد الشعبية
 
  

ورأى ان الفساد المتجذر ھو ما أعاق الدولة من امكانية التقدم والتنمية، إضافة الى مشكلة 
: وسأل. ما الضياع الذي كان سائدا على صعيد الحكم والسلطةاإلزدواجية في مفھوم السيادة ك

في يد من السلطة اآلن في لبنان؟ ھل في يد الشرعّية اللبنانّية أم أنھا ھي في يد عناصر مسلّحة "
خارج الشرعية؟ من يتحّكم بمصير البالد والعباد؟ ھل ھو السالح الشرعي أم السالح 

 ! ". المتفلت،أكان سالح حزب هللا ام غيره
 
  

ورأى الرئيس الجمّيل ان الدولة تفتش عن حلول بعيدة عن األصول القانونية والمالية وعن 
مصلحة البلد، فتلجأ باالشتراك مع مصرف لبنان الى تغذية الخزينة وتمويل مصاريفھا على 
 .حساب الودائع المالية الخاصة المودعة لدى المصارف اكان من ودائع المقيمين او المغتربين

 
  

بحسب األرقام الرسمية فان مجموع الودائع الخاصة في المصارف اللبنانية تبلغ نحو : "واضاف
 ٢٤مليار دوالر بقي منھا بسبب سحوبات مصرف لبنان تلبية لحاجات الخزينة اللبنانية نحو  ٧٠

 ١٧العالمية فأعلنت من جھتھا انه لم يبق في المصارف سوى نحو" فيتش"مليارا، اما مؤسسة 
بدأنا نسمع، وألول مرة ببدعة الكابيتال . ار دوالر وھذا دليل على حجم المأساة التي نعيشھاملي

وغيرھا من تعابير تنبىء بكوارث   )Hair Cut(وھيركات) Capital Control(كونترول
 .مالية واجتماعية

 
  

م إكتراث فھو يتمثل بعد. يقتضي أن نتوّقف عند البعد الخارجي لألزمة:" وقال الرئيس الجمّيل
العديد من الدول بمساعدة لبنان، كما بالعقوبات التي تضعھا الواليات المتحدة األميركية وبعض 

العقوبات التي تطال بعض المصارف اللبنانية    المجتمع الدولي على اإلقتصاد اللبناني ومن بينھا
سّيما من الطائفة كما بعض الشخصيات ورجال األعمال، ال ) البنك اللبناني الكندي، بنك جّمال(

 ".الشيعية وھذا ما يؤثر على بعض المصارف وعلى الوضع المالي عامة
 
  

الفتا الى انه ليس ھناك " الى أي حد يمكن للحكومة الجديدة ان تحل كل ھذه المشاكل؟: "وسأل
 .حماسة من الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة لبنان في ظل ھذه الحكومة وھذه األوضاع

 
  

ان كل ھذه اإلشكاالت تصّعب دور اإلنتفاضة الشعبية التي ھي امل :"س الجمّيلوقال الرئي
، وتمنى إن تتعزز ھذه اإلنتفاضة وان تتحّصن وان يكون ھناك اطار جديد "اللبنانيين المتبّقي

 .لعملھا للوصول الى النتائج المرجّوة إلنقاذ الُمرتجى
 
  

 اليافي
 
  

نا ان نناقش حلول للحال المذرية التي وصلنا اليھا في ھدف: "أما الدكتورة ساره اليافي فقالت
لبنان، فالوضع اإلقتصادي والمالي اكثر من كارثي، والفساد مستشري من رأس الھرم الى 



اصغر مرفأ في اإلدراة اللبنانية، والبنى التحتية المھترئة ونسبة البطالة وصلت الى ثالثين في 
المئة من الشعب اللبناني، اضافة الى الفكر المافياوي المئة فيما الفقر طال أكثر من اربعين ب

الذي يميز الطبقة الحاكمة التي تمنع الكھرباء المياه والبيئة السليمة عن الناس، وھذه كلھا ادت 
 ".تشرين ١٧الى انتفاضة اللبنانيين في 

 
  

خارجي الذي ال يمكن اإلستھانة بالتغيير الذي حققته الثورة حتى االن وال بالدعم ال: "وختمت
 ".حظيت به وال بانفتاح مناطق لبنانية على بعضھا البعض وال بالتفاعل بين الطوائف

 
  

 .وفي النھاية، جرى نقاش بين المشاركين عن الحلول التي يمكن استخالصھا والخروج بھا

 
 
 
  

imlebanon 
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 غياب الحوكمة الرشيدة تسبب بالمأساة االقتصادية: الجميل

February 20, 2020 04:55 PM  

   

  
  

فقدان الحوكمة الرشيدة في لبنان، كما الغياب التام للسلطة في ”رأى الرئيس أمين الجميل ان 
بة األزمة الحالية طوال فترة طويلة، تسببت بالمأساة اإلقتصادية والمالية واإلجتماعية مواك

 .والحياتية الراھنة
 
  

في سرايا “ بيت المستقبل”كالم الرئيس الجميل جاء خالل افتتاحه حلقة حوار نظمتھا مؤسسة 
أمس، وشارك  ، بعد ظھر“اإلنتفاضة الشعبية بين مطرقة الشغب وسندان الحكم”بكفيا بعنوان 

فيھا الوزير والنائب السابق احمد فتفت، الوزير السابق ريشار قيومجيان، وعدد من اإلعالميين 
 .والناشطين في المجتمع المدني

 
  

تشرين األول، فلبنان يعاني  ١٧الوضع الذي نعيشه ليس جديدا ولم يبدأ في ”واعتبر الجميل ان 
ادى الى الضياع على صعيد األدارة والحكم غياب الحوكمة الرشيدة منذ أعوام، وھذا ما 

 .“والقواعد الشعبية
 
  



الفساد المتجذر ھو الذي اعاق الدولة من امكان التقدم والتنمية، إضافة الى مشكلة ”ورأى ان 
: وسأل. اإلزدواجية في مفھوم السيادة كما الضياع الذي كان سائدا على صعيد الحكم والسلطة

نان؟ ھل في يد الشرعية اللبنانية أم أنھا ھي في يد عناصر مسلحة في يد من السلطة اآلن في لب
خارج الشرعية؟ من يتحكم بمصير البالد والعباد؟ ھل ھو السالح الشرعي أو السالح المتفلت، 

 .“!ام غيره“ حزب هللا”أكان سالح 
 
  

البلد،  الدولة تفتش عن حلول بعيدة من األصول القانونية والمالية ومن مصلحة”ولفت الى ان 
فتلجأ باالشتراك مع مصرف لبنان الى تغذية الخزينة وتمويل مصاريفھا على حساب الودائع 

 .“المالية الخاصة لدى المصارف سواء أكان من ودائع المقيمين او المغتربين
 
 
  

يقتضي أن نتوقف عند البعد الخارجي لألزمة، فھو يتمثل بعدم إكتراث العديد من الدول ”: وتابع
لبنان، وبالعقوبات التي تضعھا الواليات المتحدة األميركية وبعض المجتمع الدولي  بمساعدة

البنك ” –على اإلقتصاد اللبناني ومن بينھا العقوبات التي تطاول بعض المصارف اللبنانية 
بعض الشخصيات ورجال األعمال، وال سيما من الطائفة  –“ بنك جمال”، “الكندي –اللبناني 

 .“ا يؤثر على بعض المصارف وعلى الوضع المالي عموماالشيعية، وھذا م
 
  

الدول ”، الفتا الى ان “الى أي حد يمكن الحكومة الجديدة ان تحل كل ھذه المشاكل؟”: وسأل
 .“الشقيقة والصديقة غير متحمسة لمساعدة لبنان في ظل ھذه الحكومة وھذه األوضاع

 
  

، “الشعبية التي ھي أمل اللبنانيين المتبقيكل ھذه اإلشكاالت تصعب دور اإلنتفاضة ”ورأى ان 
تتعزز ھذه اإلنتفاضة وان تتحصن وان يكون ھناك اطار جديد لعملھا للوصول الى ”وتمنى أن 

  .“النتائج المرجوة إلنقاذ المرتجى
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ة تسبب بالمأساة االقتصادية والمالية غياب السلطة والحوكمة الرشيد: أمين الجمّيل
 واالجتماعية
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 غياب الحوكمة الرشيدة تسبَّب بالمأساة االقتصادية: الجمّيل
   ٢٠٢٠شباط  ٢٠الخميس | الوكالة الوطنية لالعالم : المصدر

  
  

فقدان الحوكمة الرشيدة في لبنان، كما الغياب التام للسلطة في "رأى الرئيس أمين الجمّيل أن 
طوال فترة طويلة، تسببت بالمأساة اإلقتصادية والمالية واإلجتماعية مواكبة األزمة الحالية 

 .والحياتية الراھنة
 
  

في سرايا بكفيا، إعتبر " بيت المستقبل"وفي كلمٍة له، خالل افتتاحه حلقة حوار نظمتھا مؤسسة 
المصارف اللبنانية، وبإيعاز من الدولة ومصرف لبنان تعمدت الى حل مشكلة "الجمّيل أّن 

يولة وتمويل الخزينة العامة من وعلى حساب ودائع المقيمين والمغتربين في تلك المصارف، الس
األمر الذي كان له انعكاسات خطيرة على صدقية تلك المصارف والمؤسسات الرسمية في 

 ".الداخل والخارج
 
  

لبنان تشرين األول، ف ١٧الوضع الذي نعيشه ليس جديًدا ولم يبدأ في "ولفت الجمّيل إلى أّن 
يعاني غياب الحوكمة الرشيدة منذ أعوام، وھذا ما أدَّى الى الضياع على صعيد األدارة والحكم 

 ".والقواعد الشعبية
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غياب السلطة والحوكمة الرشيدة تسبب بالمأساة االقتصادية : أمين الجمّيل
 والمالية واالجتماعية

  



  الشرق
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 غياب الحوكمة الرشيدة سبب المأساة االقتصادية والمالية: الجميل

  ٢٠٢٠, ٢١فبراير في 

  
  

فقدان الحوكمة الرشيدة في لبنان، كما الغياب التام للسلطة في «رأى الرئيس أمين الجميل ان 
مواكبة األزمة الحالية طوال فترة طويلة، تسببت بالمأساة اإلقتصادية والمالية واإلجتماعية 

ومصرف لبنان تعمدت الى واعتبر ان المصارف اللبنانية، وبإيعاز من الدولة . والحياتية الراھنة
حل مشكلة السيولة وتمويل الخزينة العامة من وعلى حساب ودائع المقيمين والمغتربين في تلك 

المصارف، األمر الذي كان له انعكاسات خطيرة على صدقية تلك المصارف والمؤسسات 
 .»الرسمية في الداخل والخارج

 
  

في سرايا » بيت المستقبل«نظمتھا مؤسسة  كالم الرئيس الجميل جاء خالل افتتاحه حلقة حوار
، بعد ظھر أمس، وشارك »اإلنتفاضة الشعبية بين مطرقة الشغب وسندان الحكم«بكفيا بعنوان 

فيھا الوزير والنائب السابق احمد فتفت، الوزير السابق ريشار قيومجيان، وعدد من اإلعالميين 
 .والناشطين في المجتمع المدني

 
  

تشرين األول، فلبنان يعاني  ١٧الوضع الذي نعيشه ليس جديدا ولم يبدأ في «واعتبر الجميل ان 
غياب الحوكمة الرشيدة منذ أعوام، وھذا ما ادى الى الضياع على صعيد األدارة والحكم 

 .»والقواعد الشعبية
 
  

الدولة تفتش عن حلول بعيدة من األصول القانونية والمالية ومن مصلحة البلد، «ولفت الى ان 
جأ باالشتراك مع مصرف لبنان الى تغذية الخزينة وتمويل مصاريفھا على حساب الودائع فتل

 .»المالية الخاصة لدى المصارف سواء أكان من ودائع المقيمين او المغتربين
 
  

بحسب األرقام الرسمية، فان مجموع الودائع الخاصة في المصارف اللبنانية تبلغ «: واضاف
ھا بسبب سحوبات مصرف لبنان تلبية لحاجات الخزينة اللبنانية مليار دوالر بقي من ٧٠نحو 
 ١٧العالمية فأعلنت انه لم يبق في المصارف سوى نحو » فيتش«مليارا، اما مؤسسة  ٢٤نحو 

بدأنا نسمع، وللمرة االولى، ببدعة . وھذا دليل على حجم المأساة التي نعيشھا. مليار دوالر
وغيرھا من تعابير ) Hair Cut(» ھيركات»و) Capital Control(» الكابيتال كونترول«

 .»تنبئ بكوارث مالية واجتماعية
 

  



  الديار
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 في يد من السلطة اآلن في لبنان؟: ميل أمين الج
 ٢٢:٤٠الساعة  ٢٠٢٠شباط  ٢٠

 
 

 
  

فقدان الحوكمة الرشيدة في لبنان، كما الغياب «رأى رئيس الجمھورية السابق أمين الجميل أن 
التام للسلطة في مواكبة األزمة الحالية طوال فترة طويلة، تسببت بالمأساة اإلقتصادية والمالية 

 »والحياتية الراھنة واإلجتماعية
 
  

في سراي بكفيا، إلى » بيت المستقبل«وأشار الجميل، خالل افتتاحه حلقة حوار نظمتھا مؤسسة 
تشرين األول، فلبنان يعاني غياب الحوكمة  ١٧الوضع الذي نعيشه ليس جديدا ولم يبدأ في «أن 

والقواعد الشعبية، الفتا  الرشيدة منذ أعوام، وھذا ما ادى الى الضياع على صعيد األدارة والحكم
الفساد المتجذر ھو الذي اعاق الدولة من امكان التقدم والتنمية، إضافة الى مشكلة «الى أن 

 .»اإلزدواجية في مفھوم السيادة كما الضياع الذي كان سائدا على صعيد الحكم والسلطة
 
  

م أنھا ھي في يد عناصر في يد من السلطة اآلن في لبنان؟ ھل في يد الشرعية اللبنانية أ«وسأل 
مسلحة خارج الشرعية؟ من يتحكم بمصير البالد والعباد؟ ھل ھو السالح الشرعي أو السالح 

الدولة تفتش عن حلول بعيدة من «، مؤكدا أن »حزب هللا ام غيره«المتفلت، أكان سالح 
ى تغذية األصول القانونية والمالية ومن مصلحة البلد، فتلجأ باالشتراك مع مصرف لبنان ال

الخزينة وتمويل مصاريفھا على حساب الودائع المالية الخاصة لدى المصارف سواء أكان من 
 .»ودائع المقيمين او المغتربين

 
  

يقتضي أن نتوقف عند البعد الخارجي لألزمة، فھو يتمثل بعدم إكتراث العديد من «وذكر أنه 
المتحدة األميركية وبعض المجتمع الدول بمساعدة لبنان، وبالعقوبات التي تضعھا الواليات 

 - الدولي على اإلقتصاد اللبناني ومن بينھا العقوبات التي تطاول بعض المصارف اللبنانية 
بعض الشخصيات ورجال األعمال، وال سيما من  - » بنك جمال«، »الكندي -البنك اللبناني «

 .ي عموماالطائفة الشيعية، وھذا ما يؤثر على بعض المصارف وعلى الوضع المال

 
 
  



 كل يوم
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 غياب السلطة والحوكمة الرشيدة تسبب بالمأساة االقتصادية والمالية واالجتماعية: الجميل

  ١٧:٢٠ - ٢٠٢٠شباط  ٢٠الخميس    :أخبار لبنان

  

  

   

لبنان، كما الغياب التام للسلطة في مواكبة رأى الرئيس أمين الجميل ان فقدان الحوكمة الرشيدة في 
 .األزمة الحالية طوال فترة طويلة، تسببت بالمأساة اإلقتصادية والمالية واإلجتماعية والحياتية الراھنة

في سرايا بكفيا بعنوان " بيت المستقبل"واعتبر الجميل، خالل افتتاحه حلقة حوار نظمتھا مؤسسة  
، ان المصارف اللبنانية، وبإيعاز من الدولة "الشغب وسندان الحكم اإلنتفاضة الشعبية بين مطرقة"

ومصرف لبنان تعمدت الى حل مشكلة السيولة وتمويل الخزينة العامة من وعلى حساب ودائع 
المقيمين والمغتربين في تلك المصارف، األمر الذي كان له انعكاسات خطيرة على صدقية تلك 

 .داخل والخارجالمصارف والمؤسسات الرسمية في ال

واشار الى ان الفساد المتجذر ھو الذي اعاق الدولة من امكان التقدم والتنمية، إضافة الى مشكلة 
في يد :" اإلزدواجية في مفھوم السيادة كما الضياع الذي كان سائدا على صعيد الحكم والسلطة، سائال

ھي في يد عناصر مسلحة خارج من السلطة اآلن في لبنان؟ ھل في يد الشرعية اللبنانية أم أنھا 
الشرعية؟ من يتحكم بمصير البالد والعباد؟ ھل ھو السالح الشرعي أو السالح المتفلت، أكان سالح 

 ."!ام غيره" حزب هللا"

 


