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تهافت الأقوياء على مغامن ال�سلطة املتهالكة
وال�صفقات الد�سمة
ماذا ينفع العهد القوي بال دولة قوية و�إقت�صاد قوي و�شعب قوي؟

ثمة ظاهرة مستجدة في احلياة السياسية اللبنانية إسمها «القوة» ،سرعان ما حتولت إلى ما يشبه موجة
هستيرية في ظل تسابق األحزاب والتيارات السياسية على ألقابها :التكتل القوي ،اجلمهورية القوية ،الكتلة
القوية ،التيار القوي ،احلزب القوي ،إلى آخره ،..ووصو ًال إلى العهد القوي ..والرئيس القوي!
إستبشر اللبنانيون خير ًا بألقاب القوة التي أحاطت بالعهد احلالي ،وتركيز فريقه على شعار :الرئيس القوي،
مع تضخيم الدعايات والترويجات اإلعالمية في احلديث عن «ضعف» الرؤساء السابقني ،وكأن عهودهم مضت
بال إجنازات ،أو وكأن ممارساتهم ملهامهم الرسمية والدستورية ،كانت خالية من أي حضور رئاسي مؤثر!
ولكن سرعان ما تبني أن العكس هو الصحيح .فإجنازات إعادة إعمار ما دمرته احلرب التي حتققت في عهد
وتصى ،وحرصه على الصالحيات الدستورية مبوجب دستور الطائف،
الرئيس إلياس الهراوي أكثر من أن تُعد حُ
عززت عالقات التعاون واإلنتاج التي جمعته مع الرئيس رفيق احلريري ،رغم ما كان يعتري جتربتهما من ه ّنات
ال بد منها ،في ثنايا هذا النظام الطائفي املقيت!
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�صالح �سالم

,

«العهد القوي»
�أ�ضاع اااا
ثلث الوالية قبل
�أن تب�صر حكومته
النور يف �سابقة فريدة
من نوعها يف تاريخ
ال�سيا�سة اللبنانية

,,

2019
2018
مقال
لبنان

رغم �أج��واء التوتر التي �سادت يف عهد الرئي�س �إميل
حلود بني الرئا�ستني الأوىل والثالثة ،فقد �أنتجت فرتات
الإن�سجام والهدنات املتفرقة ،على قلتها بني الرجلني،
جمموعة من اخلطوات الإقت�صادية واملالية املهمة ،يف طليعتها
م�ؤمتر «باري�س ،»٢-الذي �أنقذ البلد من حالة �إفال�س حمققة ،و�أعاد
ترميم الثقة املحلية واخلارجية بالإقت�صاد الوطني ،وق��درة البلد
على التغلب على التحديات وال�صعوبات التي تعرت�ض عملية �إعادة
الإعمار ال�ضخمة.
�أما عهد الرئي�س مي�شال �سليمان الذي جاء يف �ساعة �إن�سجام
�إقليمي ودويل ،تزامنت مع هدنة ق�سرية بني فريقي  ١٤و� ٨آذار،
فقد جنح يف جتاوز ذلك الإنق�سام العامودي يف اجل�سم ال�سيا�سي
اللبناين ،وجمع الفريقني حول طاولة احلوار الوطني التي �أنتجت
«�إعالن بعبدا» الذي �أ�ضحى وثيقة اممية يف منظمة الأمم املتحدة،
وعربية يف جامعة ال��دول العربية ،و�إقليمية يف منظمتي امل�ؤمتر
الإ�سالمي وجمموعة دول ع��دم الإنحياز ،وغريهما من الهيئات
الدولية املعنية بحياد لبنان ،وحتييده عن عوا�صف ال�صراعات
املدمرة يف املنطقة.
�سيا�سة التعطيل التي �إنتهجها التيار الوطني احلر وحليفه
حزب اهلل يف عهد الرئي�س �سليمان ،والتي �أدت �إىل هدر �أكرث من
ثلث الوالية يف ت�شكيل احلكومات املتعاقبة ،لن ُ
حتل دون حتقيق
�إجن��ازات �سيا�سية �إ�ستثنائية ،تبقى قي مقدمتها احل�صول على
الهبة ال�سعودية غري امل�سبوقة لتجهيز اجلي�ش اللبناين ب�أحدث �أنواع
الأ�سلحة واملعدات ،ت�صل قيمتها �إىل ثالثة مليارات دوالر �أمريكي،
ف�ضال عن الهبة ال�سعودية املليارية العاجلة للجي�ش والقوى الأمنية،
لت�أمني �إحتياجات املواجهة التي �إندلعت مع املجموعات الإرهابية يف
اجلرود ال�شرقية ،ويف بريوت ومناطق �أخرى يف لبنان.
ورغم �أ�ساليب احلرتقة واملزايدات التي �إ�ستهدفت �سيد العهد
بالذات ،فقد �إ�ستطاع الرئي�س �سليمان بدرايته املعهودة �أن يقود
ال�سفينة ب�أمان ،و�سط تالطم �أمواج ال�صراعات العاتية يف الأقليم،
�إثر �إندالع «ثورات الربيع العربي» ،وتداعياتها على الو�ضع اللبناين،
خا�صة بعد تدخل حزب اهلل الع�سكري يف �سوريا ،وما �أحدثه من خلل
يف التوازنات الداخلية.
 
يف عهد الرئي�س مي�شال ع��ون �إختلفت املنطلقات ،و�إنقلبت
املقايي�س ،حيث �سارع فريق الرئي�س �إىل �إط�لاق حملة ترويجية
�إعتمدت �أ�سا�س ًا على �شعار «ال �ق��وة» ،وو�صلت املبالغة يف بع�ض
تفا�صيلها �إىل حماكاة القوى اخلارقة ،القادرة على حتقيق املعجزات
يف فرتات زمنية ق�صرية ،تكاد تكون مثل ملح الب�صر!
متنى كثري من اللبنانيني �أن تكون تلك احلمالت تعرب عن واقع
احلال ،وتبد�أ عالمات الفرج والإجن��از بالظهور يف الأ�شهر الأوىل
لو�صول الرئي�س �إىل �سدة الرئا�سة .ولكن م�سار الأو�ضاع جرى بغري
ما ت�شتهي �سفن «العهد القوي» .مت التمديد ملجل�س النواب املمدد
له �أ�ص ًال رغم معار�ضة التيار العوين .تعرث و�ضع قانون الإنتخابات
اجل��دي��د ،ث��م ج��اء م�ضمونه م�ب�ت��ور ًا ،وظ�ه��رت ع��ورات��ه يف مهزلة
الإنتخابات الن�سبية .غابت امل�شاريع الإمنائية الأ�سا�سية ،وخا�صة
الكهرباء والنفايات ،بعد اخلالفات على احل�ص�ص بني الأطراف
ال�سيا�سية املعنية ،ومت �إجها�ض �صفقة بواخر الكهرباء الرتكية
املريبة ،رغم حماوالت متريرها �أكرث من مرة يف جمل�س الوزراء.
مع �إطاللة العام اجلديد ،تكون م�ضت على حماوالت ت�شكيل
«حكومة العهد الأوىل» ،ثمانية �أ�شهر بالتمام والكمال ،دون �أن تلوح
يف الأفق نهاية للنفق الأ�سود املهيمن على مناورات الكروالفر بني
الأفرقاء ال�سيا�سيني .وهذا يعني �أن «العهد القوي» �أ�ضاع ثلث الوالية
قبل �أن تب�صر حكومته الأوىل النور ،وهي �سابقة فريدة من نوعها يف
التاريخ ال�سيا�سي اللبناين .و�أكرث من ذلك ،فاملعروف �أن �أوىل �سنتني
من والية �أي عهد ،تكون مبثابة فرتة �سماح وتهادن وتعاون مع العهد
اجلديد ،يليها الثلث الثاين الذي يت�سم عادة بظهور حراك املعار�ضة
و�أحاديث ال�صفقات والف�ساد ،ويكون الثلث الأخري من الوالية زمن
ت�صفيات احل�سابات ال�سيا�سية وغري ال�سيا�سية مع العهد و�سيده!
و«العهد القوي» بد�أ �سنته الثالثة بال حكومة د�ستورية كاملة
ال�صالحية ،بعدما عجزت م�ساعي القريب والبعيد يف معاجلة العقد

اللــواء  -ملحق خا�ص  -العدد ال�سنوي 2019

املتنا�سلة التي تعرت�ض الوالدة احلكومية!
ب��ل على العك�س م��ن ذل��ك مت��ام� ًا� ،إذ �أدت تلك املمار�سات
اجلديدة من خمتلف الأطراف ال�سيا�سية ،وخا�صة من فريق العهد
وحلفائه� ،إىل اخلروج عن الد�ستور ،و�ضرب املبادئ العامة التي قام
عليها امليثاق الوطني ،الذي �أُقر يف م�ؤمتر الطائف ،و�أنهى احلرب
البغي�ضة.
لقد و�صلت الأمور ،مث ًال� ،إىل �إ�صرار التيار الوطني على حتديد
ح�صة القوات الوزارية ،وت�سمية الوزارات التي يحق ملر�شحي معراب
توليها! كما دفعت الإعتبارات املعروفة حزب اهلل على التدخل املبا�شر
يف عملية الت�أليف ،عرب �إ�شرتاطه متثيل تكتل النواب ال�س ّنة ال�ستة،
ومن ح�صة رئي�س احلكومة بالذات ،و�إ ّال ال حكومة وال من يحكمون
حتى لو �إقتَ�ضى الأمر مت�ضية ما تبقى من والية العهد بال حكومة.
وبني هذه املناورة وتلك ،تربز «القطبة املخفية» يف م�سرية
العقد الطويلة ،عندما مت تر�شيح رجل الأعمال جواد عدرا ممث ًال
عن النواب ال�سنّة ،ثم ما لبث اخلالف �أن ظهر �إىل العلن عندما
حانت �ساعة الفرز والت�صنيف ،حيث �أ�صر الوزير جربان با�سيل
على �إعتباره من ح�صة فريق الرئي�س ،للإحتفاظ بالثلث املعطل
يف احلكومة العتيدة ،فيما �إعترب �أع�ضاء اللقاء الت�شاوري ومعهم
حليفهم الأ�سا�سي حزب اهلل� .،أن وزير اللقاء ميثل نوابه ،ولي�س فريق
الرئي�س ،الأمر الذي �أدى �إىل جتميد مبادرة رئي�س اجلمهورية� ،إذا
مل نقل �إىل طوي �صفحتها من الآخر ،ويف كل احلاالت ف�إن املبادرات
وحماوالت معاجلة العقد و�إيجاد احللول� ،إمنا تتم بعيد ًا عن ن�صو�ص
الد�ستور ومبادئ امليثاق الوطني!
الواقع �أن املفارقة املحزنة فع ًال يف احلديث عن «العهد القوي»،
�أن معاناة النا�س املعي�شية والإجتماعية وال�صحية ،تت�ضاعف يوم ًا
بعد يوم ،فيما الأطراف ال�سيا�سية ،ومعها فريق رئي�س اجلمهورية،
يخو�ضون يف ف�ضاء بعيد عن وجع النا�س ،معارك احل�ص�ص واملغامن
وال�صفقات ،وميعنون يف تعطيل ال�سلطة والعهد برمته ،من خالل
العرقالت والعقد املفتعلة التي ي�ضعونها �أم��ام والدة احلكومة
العتيدة!
 
ال بد من الإع�تراف �أن العهد وفريقه لي�سا الوحيدين اللذين
ميار�سان ا�سلوب فائ�ض القوة وفر�ض خيارات معينة على الآخرين.
فاحلليف اللدود للعهد وللتيار الوطني احلر ،حزب اهلل ،ميار�س
مثل هذا الدور على الطرف الآخر من اللعبة.
ولعل املراحل املختلفة التي مرت بها عملية ت�أليف احلكومة
العتيدة ،والتي كان �آخرها ما �سمي»العقدة ال�سنّية» ،التي طرحها
بقوة حزب اهلل ،ت�ؤكد مرة �أخرى �أن النظام ال�سيا�سي يعاين من خلل
يف توازناته الطائفية ،ي�ؤدي ،ب�شكل �أو ب�آخر� ،إىل التعرث احلا�صل،
لي�س على م�ستوى ت�شكيل احلكومة وح�سب ،بل على جممل م�سار
احلكم «القوي» برمته.
لعل الفارق بني احلالتني �أن فريق رئي�س اجلمهورية وتياره
ال�سيا�سي يبالغون يف �إ�ستخدام �شعارات ال�ق��وة ومرادفاتها يف
اخلطاب ال�سيا�سي اليومي ،يف حني يتعمد احلزب «تقنني» �إ�ستخدام
هذا الأ�سلوب يف املفا�صل ال�سيا�سية ،كما ح�صل يف الإ�شهار عن
العقدة ال�سنية يف �آخر خطاب للأمني العام للحزب ،قبل �شهر ون ّيف،
وت�أخذ املمار�سات الأخرى طريقها �إىل التنفيذ ،دون �ضجة الطبول
واخلطابات الفارغة ،وال عرو�ض الع�ضالت املنتفخة!
«ع�ه��د ق ��وي»« ،رئ�ي����س ق ��وي»« ،ت �ي��ار �أو تكتل ق ��وي»« ،حزب
قوي»....،
ولكن �أين «الدولة القوية»� ،أين «الإقت�صاد القوي» ،وقبل كل
�شيء� :أين «ال�شعب القوي»؟ ال �ضرورة للت�أكيد من جديد �أن �شعارات
وممار�سات القوة تمُ ار�س على هذا ال�شعب امل�سكني ،تارة بالقمع
الإجتماعي عرب �سيا�سات التفقري املمنهج للطبقات الو�سطى وما
دون ،وتارة �أخرى بالنهب للخزينة وموارد الدولة ال�شرعية ،وتارات
عديدة بالقمع الأمني لإ�سكات �صرخات احلق واحلرية ،وكتم �أنني
البطون اجلائعة!
ماذا تنفع ممار�سات القوة و�شعاراتها �إذا كانت الدولة على
هذا امل�ستوى من التفكك وال�ضعف ،و�إذا بقي ال�شعب على هذا
القدر من الإنق�سام والهزال؟
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«مكارثية طائفية» يف لبنان:
«متييز كريه» ّ
ي�صدع الدولة والد�ستور
غالبية الالعبني على املسرح اللبناني ،من ممثلي الطواذف ،املعنيني ،بقرار منهم في موقع الرياسة والريادة،
والذين ُحولوا أنفسهم كل أشكال القهر ،والعبث ،باللبنانيني ،املنتسبني إلى طوائفهم ،وفقا لبطاقات الهوية،
أو األحوال الشخصية ،مكارثيون ،ولكنهم ،ال يعرفون شيئ ًا عن املكارثية ،التي تنتسب إلى جوزيف مكارثي ،وهو
السياسي األميركي الذي ولد في مدينة أبليتون بتاريخ  14ت.1908 2
التعرف على طبيعة التحوالت التي
عندما مات مكارثي ،ولد في العام نفسه ،كاتب هذا املقال( .أ ّدت عملية
ّ
عصفت في كل أشكال االجتماع والسياسة واالقتصاد في القرن املاضي ،إلى ق��راءة شيء عن مكارثي ،بوصفه
الشخصية التي وضعت «مبدأ تطهير الوظائف األميركية ،في أجهزة الواليات االحتادية والكونفدرالية ،في فترة
أطلق عليها اسم «الرعب األحمر».

تعمل وفق ًا لهذه املبادئ..
ت�سبب مكارثي ،ب�أفكاره واقرتاحاته الكارثية ،ب�إحلاق ال�ضرر البالغ ب�أعداد
م�ؤلفة من الأبرياء،كان لها الت�أثري ال�سلبي على �سمعة الواليات املتحدة الأمريكية
نف�سها ،فا�ستدعاه الكونغر�س �إىل جل�سة ا�ستجواب متلفزة ،دامت  36يوم ًا،
�أظهرت �أن ما قام به ،من الناحية الفكرية والناحية العملية كان خارج حدود
املنطق ،و�أدانه املجل�س بتهمة ارتكاب انتهاكات تناق�ض تقاليد جمل�س ال�شيوخ
واملبادئ اجلفر�سونية ،فتحول يف نظر الر�أي العام يف العامل� ،إىل مارق ،و�أهملته
ال�صحافة ،ليموت خممور ًا ،موتة مقيت ،منبوذ ،ومكروه ..وليدفنه التاريخ على
مزبلته ،لي�س �إال..
مل تكن العودة �إىل املكارثية� ،سوى ال�سبيل� ،إىل الإ�ضاءة على انتهاكات ممثلي
الطوائف يف لبنان ،حل ّد ال�سلطة ،وحلدود الد�ستور ،ومواده ،املبنية علىحقوق
الإن�سان ،التي وقع عليها لبنان عام  ،1948عندما �أعلنتها الأمم املتحدة يف 10
ك 1من العام نف�سه ،قبل نحو من �سبعة عقود ( 70عام ًا).
�أعود بني الفينة والأخرى �إىل الد�ستور� ،أو ما كان ي�سميه الرئي�س الإ�صالحي،
ن�ص يثري
امللتزم ،املتنور ،والتحديثي ف ��ؤاد �شهاب بالكتاب ،فلم �أع�ثر على ّ
حفيظتي �أو ا�ستفزازي ،فهو منذ �أن �أ�صبح لبنان الكبري الدولة ،ابتداء من
�أول �أيلول �سنة ( 1926املادة /101د) اجلمهورية اللبنانية ،دون �أي تبديل �أو
تعديل �آخر يف اجلغرافيا ،حافظ على د�ستور مبني على الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان ،يف م��واد التي تفوق املائة ( .. )102فاملادة  ،7تن�ص باحلرف :كل
اللبنانيني �سواء لدى القانون وهم يتمتعون بال�سواء باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
ويتحملون الفرائ�ض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم..
واملادة  12تن�ص �أي�ض ًا :لكل لبناين احلق يف تويل الوظائف العامة ،ال ميزة
لأحد على الآخر �إال من حيث اال�ستحقاق واجلدارة ح�سب ال�شروط التي ين�ص
عليها القانون..
وجاء يف املادة  :13حرية �إب��داء ال��ر�أي قو ًال وكتابة وحرية الطباعة وحرية
الإجتماع وحرية ت�أليف اجلمعيات مكفولة �ضمن دائرة القانون.
�أثبتت وقائع ما �أطلق عليه «بالربيع العربي» على �سبيل «الدعاية البي�ضاء»
لي�س �إال ان االمنوذج اللبناين ،املبني على مبادئ الليربالية وحقوق الإن�سان،
وف َّر على البلد و�أهله� ،أوار �صراعات �شبيهة مبا ح�صل يف بلدان «الديكتاتوريات
اجلمهورية» ،التي متزقت فيها الأو�صال بني ال ّنا�س ،وتتعر�ض فيها اجلغرافيا
الخطر ت�ص ّدع منذ انتهاء اال�ستعمار الغربي ،الربيطاين الأمريكي ،غداة �أو بعد
انتهاء احلرب العاملية الثانية.
رمبا ي��ر ّد �أح��د من املتابعني ان احل��رب اللبنانية ،ال �سيما حرب ال�سنتني
� ،1976 -1975شكلت �إدانة لهذا النموذج� ،إذ كادت الطوائف ان تلتهم بع�ضها
البع�ض الآخ��ر ..اال ان اجلواب يت�شكل وفق ًا ملبد�أين :الأ ّول يتعلق ب�أن البلدان
ذات التعدد الإثني والطائفي غالب ًا مل تنج من التقاتل واالحرتاب ،دول البلقان،
�أوروب��ا ،قبل القرن التا�سع ع�شر ال��خ ...والثاين يتعلق بالتدخالت الإقليمية،
وم�صالح اجلبويوليتكا ف�ضال عن ال�صراع العربي -الإ�سرائيلي� ،أو الفل�سطيني-

غالبية الالعبني على امل�سرح اللبناين ،من ممثلي الطواذف،
املعنيني ،بقرار منهم يف موقع الريا�سة والريادة ،والذين ُحولوا
�أنف�سهم كل �أ�شكال القهر ،والعبث ،باللبنانيني ،املنت�سبني �إىل
طوائفهم ،وفقا لبطاقات الهوية� ،أو الأح��وال ال�شخ�صية ،مكارثيون ،ولكنهم،
ال يعرفون �شيئ ًا عن املكارثية ،التي تنت�سب �إىل جوزيف مكارثي ،وهو ال�سيا�سي
الأمريكي الذي ولد يف مدينة �أبليتون بتاريخ  14ت.1908 2
عندما مات مكارثي ،ولد يف العام نف�سه ،كاتب هذا املقال�( .أ ّدت عملية
التع ّرف على طبيعة التحوالت التي ع�صفت يف كل �أ�شكال االجتماع وال�سيا�سة
واالقت�صاد يف القرن املا�ضي� ،إىل قراءة �شيء عن مكارثي ،بو�صفه ال�شخ�صية
التي و�ضعت «مبد�أ تطهري الوظائف الأمريكية ،يف �أجهزة الواليات االحتادية
والكونفدرالية ،يف فرتة �أطلق عليها ا�سم «الرعب الأحمر».
«والرعب الأحمر» يعني �شك ًال من �أ�شكال حماربة ال�شيوعية �إبان احلرب
الباردة ،التي اندلعت بني القوتني العظميني ،اللتني �أفرزتهما احلرب الكونية
الثانية :الواليات املتحدة زعيمة العامل الر�أ�سمايل ،ال�صناعي ،الغربي الليربايل،
واالحتاد ال�سوفياتي زعيم العامل اال�شرتاكي ،ال�صناعي  -املتخلف ،ال�شرقي (�أي
يف رو�سيا ودول �أوروبا ال�شرقية).
يف بدايات العام � 1950أطلق مكارثي حملة معادية «لل�شيوعيني الأمريكيني»
وما يمُ كن �أن يو�صف بلغة اليوم ،الليرباليني الأح��رار ،يف حماولة خبيثة منه
حلماية ما كان يدعوه «بالنموذج الأمريكي».
ومل يقت�صر «اخلبث املكارثي» على «الرعب الأح�م��ر» ،بل ط��اول «الرعب
الأرجواين»� ،أي مالحقة املمثلني واملمثالت ،مبا يف ذلك امل�شاهري �أمثال مارتن
لوثر كينغ ،وت�شاريل ت�شابلن و�آرث��ر ميللر ..وطرد ما يزيد عن � 10آالف ،من
املوظفني والعاملني يف هوليود ،ب�سبب افرتاءات مكارثي..
و�صفت املكارثية كم�صطلح بـ«االرهاب الفكري» ،وتوجيه اتهامات باخليانة
والعمالة ،دون �أي دليل ملمو�س.
مل متر ممار�سات مكارثي م��رور الكرام يف املجتمع الأم�يرك��ي ،فتعر�ض
النتقادات الذع��ة ،و�شبه معار�ضوه مزاعمه بحمالت مطاردة ال�ساحرات يف
القرون الو�سطى ( ,)moyen agesالتي كانت عبارة عن ع�صور ظالم،
وجهل ف�ض ًال عن حماكم التفتي�ش ،وك��ل موبقات االدع ��اءات وامل��زاع��م وبيع
�صكوك الغفران ،وما �شاكل..
اعتدى مكارثي على الد�ستور الأمريكي ،الذي ت�ضمن �إعالن ًا تزامن مع �إعالن
ا�ستقالل الواليات املتحدة الأمريكية عن اجنلرتا يف  4متوز  ،1776جاء فيه «�إننا
ن�ؤمن �أن  ...ال ّنا�س قد خلقوا �سوا�سية ،و�أن خالقهم قد حباهم بحقوق معينة هي
جزء من طبائعهم ال يتجز�أ ،منها «احلياة» و«احلرية» ،والتما�س ال�سعادة.
يعترب جيفر�سون ،الذي �صاغ هذه العبارات� ،أن الظفر باحلقوق ،املن ّوه عنها،
هو امل�س ّوغ ال�شرعي ،الوحيد لإقامة احلكومات يف ال ّنا�س ،فال�سلطات العادلة
ت�ستمد من ر�ضى املحكومني..و�إذا ما انقلبت احلكومة�،أيا كانت لهادمة لتلك
الغايات ،فمن حقّ ال�شعب �أن يغيرّ ها �أو يزيلها ،و�أن يقيم على �أنقا�ضها حكومة

6

د .ح�سني �سعد

اللــواء  -ملحق خا�ص  -العدد ال�سنوي 2019

,

الطوائف انتهت
با�سم اااا
حقبة الدولة املوحدة
التي انتهت اىل
ائتالفات تهتز حتت
وط�أة �أي خالف

,,

2019
مقال
لبنان

الإ�سرائيلي ،الذي �أطاح بتوازنات ال�صيغة اللبنانية ،وفج َّرها وكاد �أن يد ّمرها..
ال تتطرق املقالة� ،إىل ما �إذا كانت الطوائف يف البلد نعمة �أم نقمة ..فهي
نعمة ،كما يرى الإمام ال�س ّيد مو�سى ال�صدر ،لكن النقمة يف املمار�سات الطائفية،
والر�ؤية مل�ؤ�س�س حركة املحرومني ،الذين ال يقت�صرون على طائفة �أو فئة ،بل
ت�شمل كل حمروم لبناين من حقوقه..
لكن الأ�صل ،التي تبنى عليه املقالة ،هو اال�ضاءة ،على ممار�سات ممثلي
الطوائف ،بو�صفها مكارثية من نوع ،قد ال يكون م�سبوق ًا ،وهو ُي�ش ّكل واحد ًا من
مناذج الإعتداء على احلقوق الأ�صلية للب�شر� ،أو ل�سكان بلد ،وا�سع التن ّوع ،ومتع ّدد
الثقافات ،وحيوي ب�شبابه وب�شاباته وفيه قدر هائل من العلم والثقافة ،واحلرية
حتى الفو�ضى.
�أخطر ما �شهده الإجتماع ال�سيا�سي اللبناين ،بلغة �أ�ساتذة علم الإجتماع ،هو
حت ُّول التنظيم احلزبي من فكر علماين� ،أو مييني� ،أو ي�ساري� ،إىل فكر طائفي،
يتجاوز املعمول به يف تاريخ البلد ،جلهة تقا�سمه ال�سلطات� ،أو تقا�سم الإدارة �أو
التنمية يف مناطق دون مناطق� ،إىل فكر طائفي ،مذهبيّ ،
حم�ض..
وال حاجة ،للإ�ضاءة على مكارثية الطوائف يف لبنان من زاوي��ة انتهاك
الد�ستور ،والعودة �إىل نظام الرعية� ،أو الوالء الأعمى ،الذي ي�صل �إىل درجة
العبودية ،الذي كان �سائد ًا يف النظام القدمي ،نظام القرون الو�سطى ،حيث كان
رجل االقطاع� ،أو رجل االكلريو�س ،وامللك والأ�سر املالكة ،يتعاملون مع ال ّنا�س
كرعايا تابعني ،ال حول لهم وال قوة..
منذ ثمانينات القرن املا�ضي ،بدا ان ع�صر ًا جديد ًا يف لبنان �آخذ بالبزوغ..
اجتياح �إ�سرائيلي بلغ العا�صمة بريوت يف  4حزيران  ،1982كان من نتائجه
تفكيك البنى التحتية والع�سكرية ملا كان ي�سمى «بالقوات امل�شرتكة» اللبنانية-
الفل�سطينية( ..خرجت احلركة الفل�سطينية امل�سلحة من لبنان مع خروج يا�سر
عرفات الزعيم الفل�سطيني التاريخي ،وخرجت احلركة الوطنية التي ت�ضم
احزاب ًا علمانية �إىل احلزب التقدمي اال�شرتاكي ذي الأ�صول الدرزية).
ح ّل وليد جنبالط زعيم احلركة الوطنية بعد اغتيال وال��ده عام ،1977
احلركة الوطنية ،واندفع باجتاه �سوريا ،عرب م�صاحلة مل تنت ِه مب�ساحمة ،مع
الرئي�س حافظ الأ�سد رئي�س �سوريا �آنذاك ..مك ّون ًا مع الوقت ،حتالف ًا طائفي ًا مع
نبيه ب ّري ،الذي �أ�صبح رئي�س ًا حلركة «امل» بعد اق�صاء الرئي�س ح�سني احل�سيني،
الذي كان نائب ًا ،قبل �أن يكون رئي�س ًا ملجل�س النواب..
يقال يف الوقائع غري املن�شورة ،ان الرئي�س الأ�سد (االب) �أبلغ رئي�س حكومة
لبنان بعد انتفا�ضة � 6شباط  ،1984ر�شيد كرامي ،وهو ي�شكو من الفو�ضى التي
تثريها امليلي�شيات ال�شيعية والدرزية ،عندما تتقاتل� ،أو تتهادن ،قبل و�ضع ح ّد
لبقايا نفوذ «متفلت» لي�س �إىل ال�شيوعي (احل��زب ال�شيوعي ومنظمة العمل
ال�شيوعي) ،ب�أنه عندما �أطلقت الواليات املتحدة الأمريكية و�إ�سرائيل العنان �إىل
الوح�ش «املاروين» الذي او�صل رئي�س ميلي�شيا «القوات اللبنانية» �أو «ال�شارونيون»
بتعبري الرئي�س الراحل �صائب �سالم ب�شري اجلميل �إىل �سدة الرئا�سة اللبنانية
يف العام نف�سه ،ال��ذي و�صلت فيه «القوات اال�سرائيلية» الغازية �إىل بريوت
واطلقت حرب جبل جديدة بني الدروز وامل�سيحيني ،وما عرف الحق ًا بالتهجري
امل�سيحي من اجلبل ،ا�ضطر الأ�سد بالتحالف مع االحتاد ال�سوفياتي يف عهد
يوري اندربوف ،الزعيم الذي ظن معه كثريون يف العامل انه �سيعيد جمد الرو�س
ال�شيوعي يف ال�شرق الأو�سط� ،إىل �إطالق «الوح�ش الدرزي» ،والوح�ش ال�شيعي
ملواجهة «الوح�ش املاروين».
حرب طوائف جديدة� ،أ�صبح ال�شيعة العبني فعليني يف هذه احل��رب ،يف
الداخل قاتلت حركة «ام��ل» بو�صفها الوريث ال�شرعي للإقطاع ال�سيا�سي،
(الأ�سعد وجماعته ب�صورة رئي�سية) النتزاع ما و�صفته بحقوق طائفية ا�ضاعت
يف «امليثاق الوطني» الذي ه َّم�ش ال�شيعة ،وبني الدولة على �أ�س�س الثنائية الطائفية
(موارنة� -سنة).
ظفرت حركة «ام��ل» بزعامة ب � ّري ،املحامي ،ال�شاب املتح ّم�س� ،إىل رفع
راي��ة وطنية ،بثياب طائفية :مقاومة االحتالل الإ�سرائيلي ،القوات املتعددة
اجلن�سيات ،امليلي�شيات الكتائبية ،ف�صائل فل�سطينية يف املخيمات بعد ان�سحاب
منظمة التحرير.
�أ َّدى هذا االنخراط �إىل تعزيز نفوذ احلركة ،وو�ضع اليد على حقوق ال�شيعة
يف الإدارة ،وحتى الوزارة ،بانتظار ح�صة النواب بها ..يف وقت كان فيه احلر�س
الثوري الإي ��راينُ ،ي�ش ّكل اخلاليا الأوىل ،الط�لاق ح��زب اهلل ،بو�صفه حركة
مقاومة ،تبحث عن جغرافيا مقفلة ،ت�ضمن احلماية ،والتنظيم ،والتجهيز،
و�إدارة املواجهة.
مع الوقت ،ت�ش ّكلت ثنائية �شيعية ،تعترب ان احل�صة الأ�سا�سية لل�شيعة اللبنانية
هي من ح�صة هذه الثنائية ،بقوة احل�ضور والتمثيل ،حتى قبل االنتخابات
النيابية ،التي �سبقها نواب ،بعد اتفاق الطائف ..1989
ا�ضحت جغرافيا ال�شيعة �أو (�شيعت�ستان) (�ستان= �أر�ض باللغة الفار�سية)
حتت �سيطرة «امل» ،التي ما �أ�صبحت ثنائية مع حزب اهلل ،بعد حترير اجلنوب
وحتديد ًا بعد الـ :2005اللحظة التاريخية ،لتوجيه �ضربة قوية التفاق الطائف،
اغتيال رفيق احلريري ،ان�سحاب �سوريا ،الإطاحة باملعادلة العربية الثنائية،
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�سوريا بزعامة �آل الأ�سد واململكة العربية ال�سعودية..
�شكلت جرمية اغتيال الرئي�س ال�شهيد احلريري بداية ،انقالب يف امل�شهد
ال�سني� ،إذ بد�أت ت�ش ّكل طالئع تنظيمية ،حتت عنوان «تيار امل�ستقبل»،
الطائفي ُ
ال��ذي �ش ّرع بعد �سنة �أو �أك�ثر �إىل تنظيم ي�شبه البناء احلزبي ،بزعامة �آل
احلريري ،خلفاء الرئي�س ال�شهيد :جنله �سعد الدين احلريري الذي �أ�صبح رئي�س ًا
ال�س َّنة ،من تيارات حزبية ،علمانية� ،أو
للتيار ورئي�س ًا للحكومة ،ليق�صي خ�صومه ُ
قومية� ،أو نا�صرية� ،أو حتى م�ستقلة..
على ان حتو ًال مماث ًال ،طر�أ على امل�شهد بعد العام � 2005أي�ض ًا ،انقالب يف
امل�شهد امل�سيحي ،بربوز التيار الوطني ،الذي �أ�صبح تنظيم ًا حزبي ًا بعد انتخابات
عام  ،2005وعودة زعيمه مي�شال عون من املنفى ،ليتقا�سم مع زعيم م�سيحي
�آخر ،هو �سمري جعجع ،اخلارج بقوة احداث الـ ،2005من �سجن ،ومن احكام
ق�ضائية ،تراوحت بني امل�ؤبد واال�شغال ال�شاقة واالعدام..
مل يقبل التيار الوطني احلر� ،شراكة مع «القوات اللبنانية» بثنائية ،حتاكي
الثنائية ال�شيعية..
هكذا اكتمل امل�شهد� ،ضمن �صياغات ،غريبة عجيبة ،ال مكان �إال لأحزاب
الطوائف ،وال قوة للطوائف اال ب�أحزابها..
تراجعت بنية الدولة -امل�ؤ�س�سة ،التي حاول رجال حقبة اال�ستقالل ،وما
تالها ،حتى منت�صف الثمانينات ،وتنات�شت الوظائف وامل�صالح ،والتمثيل
الأحزاب واحلركات والتيارات ،التي تلونت مع ظروف ال�سيا�سة املتغرية ،لكنها
مل تخلع عنها ثوب الطائفية..
املوحدة ،التي حت ّولت �إىل ائتالفات،
با�سم الطوائف ،انتهت حقبة الدولة ّ
تهتز حتت وط�أة �أي خالف..
وظهرت لأ ّول مرة ،على نحو دراماتيكي ،بنية م�ؤ�س�سة ه�شة ،غري قادرة على
�إنتاج �إدارة منتجة ،قوية تف�صل فع ًال بني التمثيل الطائفي واملذهبي والدولة
الوطنية ذات ال�سيادة يف الداخل بقوة القانون ،والف�صل بني ال�سلطات وتوازنها،
كما ين�ص الد�ستور ...على �أن الأخطر ،يف غمرة «الإنفكاك» البنيوي لدولة
اال�ستقالل� ،أو دولة امل�ؤ�س�سات التي ي�سعى الر�ؤ�ساء ب�شارة اخل��وري ،وريا�ض
ال�صلح ،وف��ؤاد �شهاب ور�شيد كرامي و�صائب �سالم ،واليا�س �سركي�س وحتى
الرئي�س �سليمان فرجنية �إىل بنائها ،ب�أنها بنية احتواء الطوائف ،يف «بوتقة» تبدو
وك�أنها �أكرب من كل طائفة مبفردها..
مع انحالل الدولة ،وحت ّولها �إىل التقاء م�صالح ممثلي الطوائف املفرت�ضني..
تداعت عالقة املواطن ،امل�ستقل� ،أو املدين� ،أو ال�شخ�صية احلقوقية ،مبعايري
الزمن احل�ضاري احلا�ضر ،وراح يتح ّول �إىل رعية ،تربطة بالدولة وا�سطة،
حركته الطائفية �أو حزبه� ،أو تياره ،وال عالقة انتماء �إ َّال عرب هذا «التو�سط»
اخلطري ،يف بناء جمتمع موحد� ،أو دولة مركزية ،ذات �سلطة عابرة للمذاهب
والطوائف..
ّ
على ان الأنكى ،بعدالأخطر ،ت�شكل مكيافيلية من نوع جديد� ،أو ما يمُ كن
و�صفه «بالنيومكارثية» ،التي حت�صر الوظائف ،واملنافع ،وحتى اال�ست�شفاء
واملعونات بالأتباع ،واملوالني ،ولي�س ،حتى باجلمهور الطائفي نف�سه..
متيزت «املكارثية اللبنانية» بنقل التمييز داخل �أبناء الطائفة نف�سها ..فمن
معنا له ح�صة يف الوظائف الر�سمية ،وك�أن الوظائف� ،آلت تلقائي ًا �إىل �أحزاب
الطوائف ،من دون االك�تراث مب�ؤ�س�سات الدولة ،من ان الدخول �إىل الوظيفة
يكون عرب املباراة ،وعرب جمل�س اخلدمة املدنية..
متاهت الإدارة مع الطائفة ،ومتاهت الطائفة مع «حزبيني» من هنا وهناك..
و�أ�صبحت االرادات العليا ،هي التي تتحكم باملوقف ،مبا ي�شبه حتكم مكارثي
ب�أجهزة الدولة الأمريكية االحتادية ،والفدرالية ،وموظفيها..
راحت الهيمنة ،متتد تباع ًا ،من الإدارة �إىل الوظائف العامة ،فامل�ؤ�س�سات
العامة ،والوزارات والنيابية ..هكذا بدا الت�شكل عامودي ًا و�أفقي ًا ،يك ّون عامل ًا يف
املجتمع اللبناين ،لي�س مق�سم ًا بني الطوائف وح�سب ،بل بني «الرعايا» التابعني
لهذا الزعيم الطائفي �أم ذاك ،واملتفلتني من الوالء ،الذين ينظر �إليهم ،وك�أنهم
من «الي�سار الأحمر �أو الأورجن��ي (الربتقايل) �أو الليربايل ،متام ًا كان كان
يحدث يف زمن جوزيف مكارثي ..الذي �صدم الأمريكيني غداة بدء احلرب
الباردة ،مع االحتاد ال�سوفياتي ،قبل ان يدخل التاريخ كرجل كريه ،وك�سناتور
لطخ وجه الدميقراطية الليربالية ،ومبادئ جفر�سون باالعتداء على مبادىء
حقوق الإن�سان يف هذا الع�صر..
لع َّل املكارثية الطائفية يف لبنان ،هي �إحدى �أب�شع ظواهر االجتماع اللبناين،
الذي كاد يكفر بكل �شيء ..بعد ما مل�س املواطن ان لعبة «الوالء الطائفي» هي
�أ�شبه بعودة ق�سرية خطرية �إىل القرون الو�سطى الغابرة� ،أو �إىل حقبات كريهة
يف التاريخ ،كال�ستالينية ،والنازية والفا�شية ،و�صو ًال �إىل املكارثية ،والأداء
العن�صري ،اللإن�ساين والال�إجتماعي .وال�س�ؤال :متى اخلروج من تيه االعتداء
على املواطن وحقوقه ،با�سم الدفاع عن املواطن الطائفي وحقوقه؟
ومن هنا ،البداية ،لنظام دميقراطي ،ليربايل� ،أو نيوليربايل� ،أو برملاين
جديد ..يعود �إىل الد�ستور و�أحكامه ..ويلتزم مبادئ العدالة واحلق ،وال �شيء
�سواها!
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2019
مقال
لبنان

جمل�س النواب
عودة �إىل جمل�س الإدارة
ما أشبه اليوم بالبارحة ،وها هو التاريخ ُيعيد نفسه ،فقبل
ح��وال��ى املائتي سنة ،أي ف��ي ال��ع��ام  1860عندما كانت دولة
لبنان تقتصر عشلى جبل لبنان ال��ذي يتألف ف��ي أكثرية
سكانه م��ن الطائفتني ال��درزي��ة واملسيحية ،ويشكل جزء ًا
من االمبراطورية العثمانية ،حصلت فتنة بني الطائفتني،
كان أحد اسبابها الرئيسية ذلك الضعف الذي وصلت إليه
االمبراطورية العثمانية التي سميت يومها بالرجل املريض.
د .عامر م�شمو�شي

وس��وء ادارت �ه��ا ل�ل��دول اخلاضعة لها ،ول��م يتوقف القتال بني
أبناء الطائفتني في جبل لبنان اال بعدما تدخلت الدول الكبرى
في ذلك الزمان وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا
وف��رض��ت ح� ً
لا على ال��رج��ل امل��ري��ض يقضي بتحويل دول��ة جبل
لبنان اخلاضعة لسيطرة الدولة العثمانية إلى متصرفية تتمتع
بشيء من االستقالل عنها ،على ان يديرها متصرف تعينه الدولة
العثمانية ،على ان ال يكون من التابعية اللبنانية أو التركية ،على
ان يعاونه في إدارة شؤون الدولة مجلس إدارة من اثني عشر عضو ًا
ينتخبهم ما كان يسمى في ذلك الزمن شيوخ الصلح ،وكان أهم
إيجابية ه��ذا االتفاق ال��ذي فرضته ال��دول اخلمس على الرجل
املريض ان أصبحت دولة جبل لبنان تتمتع بشيء من االستقالل
ع��ن ال��دول��ة العثمانية ،أدى إل��ى االس�ت�ق��رار ف��ي املتصرفية وإلى
عودة التفاهم والتعاون بني الطائفتني الدرزية واملسيحية اللتني
تشكالن األكثرية العددية في جبل لبنان.

,

اااا

,
88
8

اللــواء  -ملحق خا�ص  -العدد ال�سنوي 2018
2019

2018
العدد ال�سنوي 2019
2019
خا�ص -
ال�سنوي
ملحق
العدد
اللــواء -
اللــواء  -ملحق خا�ص -

و�إذا ما ق��ارن �أي متابع ملا يح�صل حالي ًا يف لبنان
الكبري ال��ذي ان�ش�أته فرن�سا ال��دول��ة املنتدبة بعد
�سقوط االمرباطورية العثمانية ومعها انتهاء عهد
املت�صرفية ،لوجد الكثري من اوجه ال�شبه بني تلك املرحلة التي كان
يتخ ّبط بها لبنان باالزمات املتتابعة ،وباالقتتال الداخلي امل�ستمرة
وبالتايل انعدام اال�ستقرار نتيجة �ضعف الدولة املحتلة وبني املرحلة
التي يعي�شها منذ ع�شرات ال�سنني ،وال يزال يتخ ّبط فيها حتى الآن،
وك�أن التاريخ ُيعيد نف�سه ،جلهة ان لبنان الكبري بات عاجز ًا عن
�إدارة نف�سه بنف�سه ،وبات بحاجة ما�سة لتدخل دول خارجية تتوىل
و�ضع نظام يوفّر اال�ستقرار وانتظام عمل الدولة بد ًال من النظام
احلايل الذي �أثبت ف�شله الذريع يف توفري املقومات ال�ضرورية لقيام
دولة قادرة على �إدارة �ش�ؤون مواطنيها مبيزان العدالة وامل�ساواة
وتكاف�ؤ الفر�ص .ويف هذا املجال يتحمل املجل�س النيابي الذي منحه
ال�شعب اللبناين ثقته امل�س�ؤولية الأوىل يف الو�صول �إىل ما و�صلت
اليه احلالة العامة من تروي او�صل الدولة �إىل حافة االنهيار الكبري
حتى انه مل يعد ثمة جمال للمقارنة بينه وبني جمل�س الإدارة الذي
ان�ش�أته الدول اخلم�سة قبل ما يقارب املائتي عام لإدارة دولة جبل
لبنان بعد الأحداث الطائفية الأليمة التي وقعت ب�سبب �سوء و�ضعف
�إدارة الدولة العثمانية �أو الرجل املري�ض كما �أطلق عليها يف ذلك
الزمن.
جمل�س النواب الذي ُي�ش ّكل وفق النظام القائم م�صدر ال�سلطات
وهو الذي ينتخب ر�ؤ�ساء اجلمهورية و�إىل �سلطته تعود احلكومات
التي ت�ش ّكل بحكم ما منحه الد�ستور حق منحها الثقة لتويل �إدارة
�ش�ؤون الدولة وحق ا�سقاطها يف حال اخلت يف القيام بواجباتها جتاه
ال�شعب ويف حال ف�شلها يف القيام باملهمات التي اوكلها �إليها الد�ستور
حت��ت ا��ش��راف ورع��اي��ة ه��ذا املجل�س النيابي املنتخب م��ن ال�شعب
اللبناين �أثبت حتى الآن ف�شله الذريع يف حتمل ال�صالحيات التي
منحه �إياها الد�ستور ،كما �أثبت عجزه عن القيام مب�س�ؤولياته مبا
يجعل ال�شبه بينه وبني جمل�س الإدارة التي ان�ش�أته الدول اخلم�س يف
عهد االمرباطورية العثمانية التي كانت دولة جبل لبنان جزء ًا منها
والذي كان الهدف من �إن�شائها �آنذاك منح دولة جبل لبنان بع�ض ًا من
اال�ستقاللية عن االمرباطورية العثمانية من خالل اعطائه �صالحية
�إدارة ��ش��ؤون البلد وف��ق النظام اجل��دي��د ال��ذي ان�شئ ل��ه ،وتوفري
اال�ستقرار الأمني بعد النزاعات الطائفية بني ال��دروز وامل�سيحيني
التي ع�صفت به ،حتت اعني الدولة العثمانية وبت�شجيع منها كما
يقول الذين �سجلوا احداث تلك املرحلة الع�صيبة من تاريخ دولة جبل
لبنان ومن تاريخ التعاي�ش بني تلك الطائفتني اللتني كانتا ت�شكالن
دولة جبل لبنان .وبالرغم من كل ذلك ال يزال هناك �شبه بني جمل�س
�إدارة املت�صرفية وبني املجل�س النيابي ،فكما ان املجل�س اتى ب�أع�ضائه
املوزعني بني الطوائف يف جبل لبنان �شيوخ ال�صلح وظل خا�ضع ًا يف
كل ما تقوم به �أو متيزه من اجراء لتوجيهات �شيوخ ال�صلح الذين
كان لهم الف�ضل الأ ّول يف اي�صالهم �إىل جمل�س الإدارة ،ف�إن جمل�س
النواب اتى به ر�ؤ�ساء الأحزاب الذين ي�شكلون فيما بينهم املت�صرف
هم الذين كانوا وراء �إي�صال ه�ؤالء �إىل املجل�س النيابي واليهم يعود
القرار الف�صل الذي يرون وجوب اتخاذه يف هذا املجل�س �سواء فيما
يتعلق بانتخاب رئي�س اجلمهورية �أو منح الثقة للحكومة بعد اتفاقهم
على ت�شكيلها �أو يف الت�صويت على م�شاريع واقرتاحات القوانني التي
تعر�ض على الهيئة العامة ملجل�س النواب وحتى يف املواقف التي تتعلق
ب�إدارة �ش�ؤون الدولة ومرافقها العامة ،وبهذا املعنى ي�صح القول ب�أن
ال�شبه كبري بني املجل�سني� ،أي بني جمل�س النواب يف دولة لبنان الكبري
وبني جمل�س الإدارة يف دولة جبل لبنان التي كانت خا�ضعة ل�سلطة
الدولة العثمانية ،وتدخلت الدول اخلم�س الكربى لإعطائها بع�ض ًا من
اال�ستقالل الذاتي عن الرجل املري�ض من خالل تعيني م�سيحي غري
لبناين ،وانتخاب جمل�س �إدارة من قبل ما �سمي ب�شيوخ ال�صلح يف
ذلك احلني ،فهل �أ�صبح لبنان بحاجة ما�سة �إىل تدخل خارجي يتوىل
ترتيب �أو�ضاعه الداخلية كما ح�صل بعد م�أ�ساة  1860بني الدروز
وامل�سيحيني م�ستعين ًا مبت�صرف غري لبناين ومبجل�س �إدارة ي�أتي به
�شيوخ ال�صلح اجلدد الذين يقب�ضون اليوم على ال�سلطة بعد ما حولوا
جمل�س النواب الذي ميثل يف العادة ال�شعب اللبناين ويكون م�صدر
ال�سلطات �إىل جمل�س �إدارة خا�ضع ًا ل�سلطتهم كما كانت احلال يف
ع�صر املت�صرفية ،حيث كان جمل�س الإدارة خا�ضع ًا لإرادته؟ هذا هو
ال�س�ؤال الذي يطرحه اللبنانيون على �أنف�سهم يف �ضوء الغياب التام
للمجل�س الذي اختاروه ليتوىل �إدارة �ش�ؤونهم واحلفاظ على وحدة
الدولة وال�شعب.
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منذ أن أصبح اتفاق الطائف الذي أنهى احلرب األهلية في لبنان ،دستور الدولة اللبنانية في بداية تسعينات القرن
عما كانت عليه في الدستور السابق،
املاضي ،وما تضمنه من تعديالت جوهرية ،طال بعضها صالحيات رئيس اجلمهورية ّ
وال سيما منها حرمانه من حق تسمية رئيس احلكومة ونقل هذه الصالحية للنواب باستشارات ملزمة يجريها معهم،
وحصر مهمة تشكيل احلكومة برئيسها باستشارات يقوم بها مع النواب وإصدار مراسيم تشكيلها مع رئيس اجلمهورية،
ومنح رئيس احلكومة حق دعوة مجلس الوزراء ووضع جدول أعماله وغيرها من الصالحيات في إدارة السلطة واناطة
السلطة االجرائية مبجلس الوزراء ،كلها تعديالت بدلت في النظام السياسي السائد سابق ًا بعد ان كانت معظم هذه
الصالحيات بيد رئيس اجلمهورية ،ولم تقابل بارتياح من قبل معظم رؤساء اجلمهورية السابقني الذين تعاقبوا على
سدة الرئاسة منذ ذلك التاريخ ،وكانت موضع شكوى وتذمر لدى الساسة املسيحيني املوارنة على وجه اخلصوص.
منذ �أن �أ�صبح اتفاق الطائف الذي �أنهى احلرب الأهلية
يف لبنان ،د�ستور الدولة اللبنانية يف بداية ت�سعينات
القرن املا�ضي ،وما ت�ضمنه من تعديالت جوهرية ،طال
بع�ضها �صالحيات رئي�س اجلمهورية ع ّما كانت عليه يف الد�ستور
ال�سابق ،وال �سيما منها حرمانه من حق ت�سمية رئي�س احلكومة
ونقل هذه ال�صالحية للنواب با�ست�شارات ملزمة يجريها معهم،
وح�صر مهمة ت�شكيل احلكومة برئي�سها با�ست�شارات يقوم بها مع
النواب و�إ�صدار مرا�سيم ت�شكيلها مع رئي�س اجلمهورية ،ومنح رئي�س
احلكومة حق دعوة جمل�س الوزراء وو�ضع جدول �أعماله وغريها من
ال�صالحيات يف �إدارة ال�سلطة واناطة ال�سلطة االجرائية مبجل�س
الوزراء ،كلها تعديالت بدلت يف النظام ال�سيا�سي ال�سائد �سابق ًا بعد
ان كانت معظم هذه ال�صالحيات بيد رئي�س اجلمهورية ،ومل تقابل
بارتياح من قبل معظم ر�ؤ�ساء اجلمهورية ال�سابقني الذين تعاقبوا
على �سدة الرئا�سة منذ ذلك التاريخ ،وكانت مو�ضع �شكوى وتذمر
لدى ال�سا�سة امل�سيحيني املوارنة على وجه اخل�صو�ص.
وكان احلديث عن مو�ضوع ال�صالحيات الد�ستورية بني الرئا�ستني
الأوىل والثالثة م��دار ج��دل �سيا�سي ،كلما وق��ع خ�لاف بني رئي�سي
ح�سا�سة �أو فيما يتعلق مب�س�ؤولية
اجلمهورية واحلكومة حول م�س�ألة ّ
كل منهما يف �إدارة ال�سلطة ،وبات يت�سبب يف احيان كثرية باهتزازات
�سيا�سية ،ت�صل �إىل حدود اجلفاء بالتعاطي واالعتكاف �أكرث من م ّرة
كما ح�صل بني الرئي�سني اليا�س الهراوي ورفيق احلريري ولكن ينتهي
اخلالف النا�شب باالحتكام �إىل ن�صو�ص الد�ستور اجلديد الذي كان
ُيطلق عليه الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري «الكتاب» الذي ُيح ّدد
بو�ضوح ودقة متناهية وتف�صيل �صالحية رئي�س احلكومة بالد�ستور
اجلديد وهي بالطبع تختلف ع ّما هي عليه �سابق ًا.
ولكن بالرغم م��ن ك��ل ذل��ك ،ك��ان يتخلل التعاطي ب�ين رئي�سي
اجلمهورية واحلكومة حم��اوالت م�ستمرة م��ن قبل بع�ض ر�ؤ�ساء
اجلمهورية لاللتفاف على ال�صالحيات وجتاوزها عمد ًا ،تارة من
خالل �إعطاء تف�سريات قانونية م�سي�سة �أو تكري�س اع��راف خارج
الد�ستور تتعار�ض كلي ًا مع الن�صو�ص الد�ستورية.
ولعل �أبرز هذه املحاوالت ،جنوح رئي�س اجلمهورية الأ�سبق اميل
حل��ود ،ما ب��ادر به مطلع واليته يف نهاية ع��ام � ،1998سعيه لدى
مبا�شرته باجراء اال�ست�شارات مع النواب لت�سمية �أ ّول رئي�س حكومة
يف عهده ،م�ستغ ًال موقعه لدى النظام ال�سوري يومذاك ،ب�إعطاء نف�سه
�صالحية وحق «جتيري» �أ�صوات بع�ض النواب املوالني له خالف ًا للن�ص
الد�ستوري الذي ُيح ّدد بو�ضوح �آلية الت�سمية ووجوب اطالع الرئي�س
املكلف الزامي ًا على نتائج هذه امل�شاورات ،ما �أدى �إىل رف�ض رئي�س
احلكومة رفيق احلريري يومذاك الت�سليم بهذا التجاوز و�إعالن
اعتذاره عن القبول بت�شكيل احلكومة بالرغم من نيله �أكرثية �أ�صوات
النواب الذين �سموه لتويل رئا�سة احلكومة ،راف�ض ًا ان ي�سجل عليه
هذا التجاوز الد�ستوري.
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ومل تتوقف حم��اوالت االلتفاف �أو جت��اوز الن�صو�ص الد�ستورية
التي حتدد �صالحيات رئي�س احلكومة عند هذه احل��دود �أو قيا�س ًا
على ما ح�صل منذ تطبيق الد�ستور ،بل بقيت هذه املحاوالت ت�أخذ
�أ�ساليب وطرق ًا متعددة وكانت حا�ضرة بقوة ط��وال الأ�شهر التي
تلت و�صول العماد مي�شال عون �إىل �سدة الرئا�سة وبلغت ذروتها يف
م�سار امل�شاورات التي جرت لت�شكيل احلكومة اجلديدة بعد اجراء
االنتخابات النيابية الأخرية ،بعدما رف�ض رئي�س احلكومة املكلف �سعد
احلريري االن�صياع ملطالب و�شروط الفريق امل�ؤيد لرئي�س اجلمهورية
وا�صر على التزام �صالحياته الد�ستورية بامل�شاورات وا�س�س الت�شكيل،

ال�سراي احلكومي

اللــواء  -ملحق خا�ص  -العدد ال�سنوي 2019

رئي�س احلكومة املكلف
ميار�س �صالحياته
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ما �أدى �إىل تعرث عملية ت�شكيل احلكومة و�إطالة �أمد الت�شكيل خالف ًا
ملا كان متوقع ًا من قبل.
�إزاء التعرث احلا�صل يف عملية ت�شكيل احلكومة بفعل ال�شروط
التعجيزية ،لوحظ �صدور �أك�ثر من فتوى �سيا�سية وا�ستنتاجات
ودرا�سات قانونية عن الفريق الرئا�سي نهاية ال�صيف املا�ضي تدعو
�إىل وجوب حتديد مهلة معينة لرئي�س احلكومة املكلف لينجز مهمة
ت�شكيل احلكومة و�صو ًال �إىل ما يتيح يف النهاية �سحب ت�أييد النواب
الذين ايدوا تكليفه لرئا�سة احلكومة ،على �أمل ان ت�شكّل مثل هذه
الدرا�سات التي اع��دت غب الطلب عن�صر ًا �ضاغط ًا على الرئي�س
املكلف للقبول بالأمر الواقع ق�سر ًا واال�ستجابة ملا يطرح عليه ،اال ان
كل هذه الفتاوى والدرا�سات املفربكة مل تلقَ �أي �صدى �أو جتاوب �أو
ت�أثري من معظم الفرقاء ال�سيا�سيني الرئي�سيني كونها تفتقد �إىل �أي
دعامة قانونية يعتد بها ،وتتعار�ض كلي ًا مع الن�صو�ص الد�ستورية التي
حتدد �صالحيات رئي�س احلكومة وال تتناول ما يطرح بخ�صو�ص ُمـ ّدة
التكليف و�سحب �صالحية الت�سمية ،ال من قريب وال من بعيد.
وبالرغم من هذا االحباط الد�ستوري التي قوبلت به فتاوى غب
الطلب ال�سيا�سية لتجاوز �صالحيات رئي�س احلكومة املكلف ،مل تتوقف
حماوالت التع ّدي وجتاوز هذه ال�صالحيات الد�ستورية املحكمة ،حتى
برزت م�ؤخرا مواقف منقولة عن رئي�س اجلمهورية بتهديده اللجوء
�إىل توجيه ر�سالة �إىل املجل�س النيابي يف �إطار �صالحياته الد�ستورية،
لو�ضع م�س�ألة تعرث ت�شكيل احلكومة اجلديدة يف عهدة املجل�س النيابي،
على �أمل ان ُي�شكّل هذا التهديد عام ًال �ضاغط ًا على رئي�س احلكومة
املكلف للقبول على ما يطرح عليه من �شروط تعجيزية �سابقة من
قبل الفريق �إىل �شروط «حزب اهلل» الالحقة لفر�ض توزير �شخ�صية
ال�سنَّة التابعني له خالف ًا مل�ضمون امل�شاورات التي جرت
من النواب ُ
لت�شكيل احلكومة ال�سابقة.
وال �شك ان مثل هذا االجراء الذي لوح به رئي�س اجلمهورية �أكرث
من م ّرة ملواجهة رئي�س احلكومة املكلف يف م�سار ت�شكيل احلكومة
املعقد ،ال ُي�شكّل حماولة لتجاوز �صالحيات رئي�س احلكومة فقط و�إمنا
يحاول توظيف الن�ص الد�ستوري الذي يجيز له توجيه الر�سائل بغري
حمله ،كون الن�ص املذكور ال يتطرق ،ال من قريب �أو بعيد يف جواز
ا�ستعماله �أو اللجوء �إليه يف م�س�ألة ت�شكيل احلكومة ،بالإ�ضافة �إىل
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حماولة ت�صوير م�شكلة الت�شكيل ب�أنها بني رئي�س اجلمهورية ورئي�س
احلكومة املكلف وحماولة �إل�صاق م�س�ؤولية تعطيل ت�شكيل احلكومة
بالرئي�س املكلف خالف ًا للواقع ،لأن اجلميع يعرف ان من عطل ت�شكيل
احلكومة اجلديدة هو قرار الأمني العام للحزب ال�س ّيد ح�سن ن�صر
ال�سنَّة يف ال�ساعات الأخرية
اهلل الذي طرح �شرط توزير �أحد النواب ُ
قبل �صدور مرا�سيم ت�شكيل احلكومة العتيدة ،ناهيك عن ان اللجوء
�إىل اجراء توجيه ر�سالة من قبل رئي�س اجلمهورية �إىل املجل�س النيابي
كما تر ّدد م�ؤخر ًا ،ال ُي�ساعد �إطالق ًا يف حل تعقيدات ت�شكيل احلكومة،
بل �سيت�سبب بانق�سام �سيا�سي حا ّد ،لي�س على م�ستوى املجل�س النيابي
فح�سب ،كون هناك �أكرث من طرف �سيا�سي وكتلة نيابية وازنة لي�ست
متجاوبة مع ه��ذا الت�صرف ال��ذي يتعار�ض مع ن�صو�ص د�ستورية
تتناول �آلية ت�شكيل احلكومة فقط ،بل �سيزيد من التعقيدات التي
حتيط مبلف ت�شكيل احلكومة ولن يو�صل �إىل حل امل�شكلة بتات ًا.
ورغم ال�ضجيج وال�صخب ال�سيا�سي الذي يواكب عادة مثل هذه
املحاوالت الهادفة �إىل جت��اوز �أو االلتفاف على �صالحيات رئي�س
احلكومة الد�ستورية حتت �أي عنوان ك��ان ،يالحظ ان م�صريها
الف�شل والرتاجع لأنها ت�صطدم بالن�صو�ص الد�ستورية التي حتدد
ه��ذه ال�صالحيات بدقة وت�شكل ج ��دار ًا �صلب ًا و�سميك ًا ،ال يمُ كن
غب الطلب �إخرتاقها
للدرا�سات واال�ستنتاجات ال�سيا�سية املع ّدة ّ
ولغياب �أي ثغرات قانونية �أو د�ستورية يمُ كن النفاذ منها ،عدا كونها
تت�سبب ب�إثارة االنق�سامات ال�سيا�سية والطائفية واملذهبية يف معظم
الأحيان.
ولذلك ،ف�إن رئي�س احلكومة الذي ميار�س �صالحياته �إ�ستناد ًا �إىل
هذه الن�صو�ص الد�ستورية ،يبقى مبن�أى عن هذه املحاوالت اليائ�سة
التي تتخذ ا�شكا ًال �شكلت منذ توقيع اتفاق الطائف واقع ًا �سيا�سي ًا
جديد ًا يختلف كلي ًا عن الواقع ال�سيا�سي ال�سابق الذي ت�سبب باهتزازات
و�أزمات متوا�صلة عانى منها اللبنانيون على م َّر عقود طويلة ،يف حني
ان �إثارة مو�ضوع �صالحيات رئي�س احلكومة على النحو الذي يطرحه
البع�ض حالي ًا ،ال يمُ كن ان يتحقق من خالل العودة �إىل الد�ستور القدمي
�إطالق ًا لأن الزمن تخطاه كلي ًا ،بينما يبقى طرح �أي تعديل د�ستوري
مهما كان حمدود ًا م�شرع ًا على احتمال طرح تعديالت د�ستورية
�أخرى ،ال �أحد يعرف كيف تبد�أ �أو �إىل �أين تنتهي.
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لأن البلد ال ّ
يتقدم قيد �أمنلة
�سليمان يطالب عون بالدعوة �إىل حوار وطني جامع

أكد رئيس اجلمهورية السابق العماد ميشال سليمان
ان إعالن بعبدا أرسى حالة هدوء على الساحة اللبنانية
ولم يلجأ أحد إلى األعمال العسكرية في الداخل ،كما
أعطى الثقة عند اللبنانيني بأن التحييد سيأتي يوم ًا
ما ،وق��ال في لقاء مع «ال�ل��واء» إننا في لبنان إستطعنا
ال��وق��وف ف��ي ال��وس��ط ب�ين من��وذج��ي ه��ان��وي وه��ون كونغ
وذل��ك عبر سياسة التحييد وال�ن��اس ما زال��ت موعودة
بتطبيقه كونه حاجة لقيام الدولة الفعلية.
ودع��ا ال��رئ�ي��س سليمان ،رئ�ي��س اجل�م�ه��وري��ة العماد
ميشال عون إلى أن يفاجئ اللبنانيني بدعوته إلى حوار
يتقدم البلد،
وطني يجمع كل األفرقاء في لبنان حتى ّ
يتقدم قيد إمنلة من دون
ألن كل الوقائع تؤكد انه لن ّ
احلوار..
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«اللواء» حتاور �أ�صحاب احلل والربط من �أقطاب ال�سيا�سة اللبنانية

الطائف� :أين اخللل واحلل لتجاوز ال�صالحيات؟
فرضت التطورات السياسية واخلالفات املستحكمة بني العديد من االط��راف السياسية ان لم يكن اكثرها ،طرح اسئلة
مشروعة حول طبيعة العمل السياسي والدستوري وامليثاقي واالجرائي للقوى السياسية القابضة على احلكم واالدارة
والقضاء وبعض املؤسسات االمنية ،بعدما عطلت هذه اخلالفات واملناكفات آلة احلكم في لبنان سنوات عديدة منذ البدء
بتطبيق اتفاق الطائف ودستوره اجلديد ،والذي اشتكى الكثير من النواب الذين ناقشوا واقروا االتفاق في السعودية من انه
بصيغته املطبقة ليس هو االتفاق الذي مت التوصل اليه ،ومت التعبير مرات عدة منذ التسعينيات وحتى االن عن اعتراضات
جدية حول جتاوز نصوص دستور الطائف وال سيما جتاوز هذه السلطة اوتلك لصالحياتها الدستورية على حساب سلطة
اخرى.
كما عطلت خالفات اه��ل احلكم االتفاق على الكثير من االم��ور االجرائية والبديهية والكثير من االم��ور االصالحية
املطلوبة ،عدا تعطيل التوافق على امور استراتيجية اساسية ،ما فرض عقد العديد من طاوالت احلوار الوطني ألقطاب
السياسة ،تارة برعاية رئيس اجلمهورية وطورا برعاية رئيس املجلس النيابي ،لكنها كانت اشبه بـ«حوار الطرشان» ،برغم
االتفاق على عدد من البنود التي كانت تتم مناقشتها ،ولكنها لم تطبق إالاااا
بنسبة ضئيلة او لم تطبق ابدا.
وصلت االزم��ة السياسية حاليا حدا خطيرا نتيجة إدخ��ال معايير جديدة على العمل السياسي ،وال سيما حول قانون
االن �ت �خ��اب وآل��ي��ة ت�ش�ك�ي��ل احل��ك��وم��ات ،وت ��وزي ��ع احلقائب
واحلصص الوزارية ،وتعيينات االدارة ،بحيث اصيبت
البالد بشلل كبير وخطير ،جت��اوزت اث��اره التدميرية
اجهزة الدولة ومؤسساتها ،الى بدء انهيار االقتصاد
وتدهور املالية العامة ،وتراكم االزمات االجتماعية
والتحركات املطلبية ،نتيجة السياسات اخلاطئة
و املناكفات غير املبررة ،والتي تتحكم بها فقط
مصالح الطبقة السياسية املالية والطائفية
واملناطقية ،وقلما وجدنا مؤسسة عامة تعمل
بانتظام من اجل تلبية احتياجات املواطن.
ولذلك ،حاورت «اللواء» عددامن االقطاب
ال�س�ي��اس�ي�ين ورؤس�� ��اء االح�� ��زاب الكبرى
اونوابهم ،فجاوب بعضهم واعتذر البعض
االخ��ر منعا للحرج وحتى ال يزيد مبوقفه
ازمة سياسية جديدة على ازمات البلد القائمة.
وط��رح��ت «ال �ل��واء» على ه��ؤالء االق�ط��اب االسئلة
االتية:
السؤال االول :هل إتفاق الطائف ما زال صاحل ًا كميثاق
للعيش الواحد بني اللبنانيني ،وأي��ن اخللل في تطبيق
العديد من بنوده؟
السؤال الثاني :أدت بعض املمارسات السلطوية إلى
حصول جت��اوزات دستورية فتحت سجاالت حا ّدة حول
ال�ص�لاح�ي��ات ال��دس�ت��وري��ة لكل م��ن رئ�ي��س اجلمهورية
ورئيس مجلس الوزراء.فما احلل؟
السؤال الثالث :أدت اخلالفات السياسية
ب�ين األط ��راف الرئيسية إل��ى ان�ق�ط��اع سبل
ال� �ت ��واص ��ل ف ��ي م ��ا ب �ي �ن �ه��ا م ��ن ج��ه��ة ،وبني
امل��رج�ع�ي��ات ال��رس�م�ي��ة وع ��دد م��ن القيادات
احلزبية.هل ال��وق��ت ُيعتبر مناسب ًا للعودة
إل��ى ط��اول��ة احل ��وار ال��وط�ن��ي ب��رع��اي��ة رئيس
اجلمهورية؟.
وكانت هذه االجابات اخلطية التي ننشرها من دون تصرف كما وردت من اصحابها.

,

الرئي�س مي�شال �سليمان

احلوار ،ولن يتق ّدم البلد قيد �أمنلة من دون احلوار وهذا الكالم قلته �صراحة للرئي�س
عون عند انتخابه ،وبعد االنتخابات النيابية الأخرية ،لأن احلوار هو ر�سالة اىل الداخل
واخلارج يف �آن.و�أعيد التم ّني عرب �صفحات جريدة «اللواء» الدعوة اليوم اىل احلوار،
وامل�صاحلات التي نراها اليوم كانت انطالقتها �أ�سا�س ًا من احلوارات التي كنت ادعو
اليها.
بح�صة وزارية ،اعترب �أن الرئي�س احلايل لديه كتلة
وحول مطالبة رئي�س اجلمهورية ّ
نيابية كبرية تتم ّثل بتكتل «لبنان القوي» ،ومع ذلك ف�إنني �أرف�ض كلمة «ح�صة» �أو االيحاء
ب�أن الرئي�س يريد الثلث ّ
املعطل ،فالرئي�س بالعك�س يريد توجيه القرار ال�سيا�سي يف
البالد وداخل احلكومة ،وهذا الأمر ال يرتجم بعدد وزرائه ،فالرئي�س اذا كان م�ستق ًال
رمبا يحتاج عندها اىل ب�ضعة وزراء لكي يقيم نوع ًا من التوازن داخل كتلتني ،ولكن اليوم
رئي�س اجلمهورية لي�س بحاجة لهذا الأمر ،لأن لديه كتلة نيابية معروفة.
وتط ّرق الرئي�س �سليمان اىل الذكرى الثالثة لت�أ�سي�س «لقاء اجلمهورية» ،معترب ًا �أن
هدفه يكمن يف ا�ستكمال تطبيق اتفاق الطائف ،وحت�صينه لي�ستم ّر �أطول فرتة ممكنة،
لأن هذا االتفاق �أدى اىل نتائج ايجابية على امل�ستوى اللبناين الداخلي ،ولكنه بحاجة
اىل التنفيذ بحذافريه ،وهذا التح�صني يبد�أ بتح�صني لبنان وحتييده وفق ًا لـ»اعالن
بعبدا» ،لي�صل اىل ان�شاء الهيئة الوطنية اللغاء الطائفية ال�سيا�سية وح�صر ال�سالح بيد
اجلي�ش اللبناين والقوى امل�س ّلحة الر�سمية ،باال�ضافة اىل مو�ضوع ا�ستقاللية الق�ضاء،
كا�شف ًا �أن اللقاء طرح بك ّل �شجاعة اال�صالحات الد�ستورية ،وا�ستع ّنا بكبار املراجع
القانونية وال�سيا�سية التي تك ّلمت عن ال�سبل االيلة اىل حت�صني اتفاق الطائف .ناهيك
وي�ضم جميع الفئات
بكون اللقاء هو االطار ال�سيا�سي الوحيد يف لبنان العابر للطوائف ّ
املذهبية والطائفية.
ّ
ور�أى �أن اللقاء ي��دق يف الوقت احلا�ضر جر�س االن��ذار ،عرب بياناته الأ�سبوعية
ومواقف �أع�ضائه ،وطبع ًا بك ّل جت ّرد ووفق القناعات ال�سيادية والوطنية والد�ستورية،
ولكن بعيد ًا كل البعد عن االعتبارات املذهبية ،م�شري ًا اىل �أن اللقاء يطرح يف لقاءاته
مع امل�س�ؤولني الأمميني مطالب عدة ،منها عدم القبول بح ّل �سيا�سي يف �سوريا يعتمد
على التق�سيم الطائفي فيها مبحاذاة لبنان ،لأنه عندها �سن�صبح معزولني بني ا�سرائيل
والدولة ال�سورية التي �ستن�ش�أ وحتمل لون ًا واحد ًا ،وهذا ما يتنافى مع الرتكيبة التعددية
عندنا.
اما بالن�سبة اىل م�س�ألة الأع��راف التي طرحت م�ؤخر ًا ،فاعترب �سليمان �أننا �سبق
وعانينا منها يف ال�سابق وحتديد ًا خالل واليته عند تعطيل احلكومات وجتاوز االعراف
املتبعة ،ومن ثم يف تعطيل االنتخابات الرئا�سية ل�سنتني ون�صف ،و�أي�ض ًا تعطيل اجراء
االنتخابات النيابية عرب التمديد الذي مت للمجل�س النيابي ال�سابق ،فهذا ك ّله ُيدرج
يف خانة جتاوز االعراف واال�صول الد�ستورية،اما احلكومة لتكون وحدة وطنية يجب
ان ت�ضم امل�ستقلني من خارج االقلية او االكرثية النيابية من املثقفني واملجتمع
املدين وبذلك ال تعرت�ضها امل�شكلة االخرية املتعلقة باللقاء الت�شاوري
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ورد ًا على �س�ؤال قال �سليمان« :ال بديل للبنان عن احلوار الوطني ،و�أ�سا�س ًا العامل
�أ�صبح بحاجة لهذا احل��وار ،من ج��راء التطورات التقنية والتكنولوجية والثورة
الرقمية التي هي الثورة ال�صناعية الرابعة ،ف�أ�صبح اختالط العامل بالدول واملدن
وامل�ؤ�س�سات بحاجة حلوار دائم بني �شرائح املجتمع ،والذي هو حاجة داخل امل�ؤ�س�سات و�صو ًال اىل
العائلة ،وذلك لأن الو�سيط بني النا�س قد تال�شى دوره .ورغم كل الأزمات التي م ّرت خالل واليتي،
لدي ،ومل �أغ ّيبه يوم ًا عن احلياة ال�سيا�سية .وعندما �أنهيت فرتة الرئا�سة
ف�إن احلوار بقي ثابت ًا ّ
توقف كل �شيء ،وحتى االن مل نعط ا�شارة اىل اخلارج �أننا نحافظ على �سيادة الدولة ونبتعد عن
ال�صراعات االقليمية.
علي �أن �أدير املرحلة،
و�أ�ضاف« :كنت �أول رئي�س انتخبت بعد خروج ال�سوريني من لبنان ،وكان ّ
فواجهت االره��اب ال��ذي كان �أزم��ة عاملية ،ورغ��م كل �شيء ا�ستطعنا املحافظة اىل ح ّد ما على
اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني واالقت�صادي».
وتابع  « :هناك نفاق ا�سرائيلي وحماولة دائمة لالعتداء على لبنان وايجاد الذرائع ،وهذا
املو�ضوع على الدولة �أن تعرف كيف جتابه اال�سرائيلي ،وكما يقال بالعامية « ياما لها �ستّي عند
ج ّدي» ،فاذا كانوا يعتربون النفق هو خرق حتت الأر�ض ،فانهم يخرقون بكل وقاحة فوق الأر�ض
وعرب البحر ،لذلك هم لديهم دوم ًا نوايا عدوانية ،ولكن نحن يجب �أن نط ّبق القرار  ،1701وال
يجب �أن تُخرق �سيادة اجلي�ش على الأر�ض بقيام ب�أعمال خمالفة لل�سيادة».
ور�أى �أن اعالن بعبدا �صدر يف العام  ،2012و�أر�سى حالة هدوء على ال�ساحة اللبنانية ،واكتفى
الأطراف املعار�ضون لتدخّ ل حزب اهلل يف �سوريا بالعمل ال�سيا�سي واملواقف املتمثلة باعالن بعبدا
ومل يلج�أوا اىل الأعمال الع�سكرية يف الداخل ،ورغم ذلك �أعطى هذا االعالن الثقة عند اللبنانيني
ب�أن التحييد �سي�أتي يوم ًا ما ،ومن عار�ضه هو من �سيطالب به لأنه ال جمال يف لبنان ال�ستكمال
اتفاق الطائف اال بالذهاب �إىل حتييد لبنان الذي ي�ش ّكل �ضمانة لكل اللبنانيني ،لأي فئة انتموا.
والرئي�س نبيه بري ك ّرر هذا االمر عندما كان م�ؤخر ًا يف �سوي�سرا و�شبهها بلبنان وانهم اعتمدوا
الدولة املدنية دون ان يذكر �صراحة انهم قبل ذلك حيدوا بلدهم.
وك�شف �أنه على �أثر التحييد تق ّدمنا با�سرتاتيجية دفاعية ،ومل تُناق�ش ،وعلى �أثر كل ذلك ان�ش�أت
جمموعة الدعم الدولية من اجل لبنان ،وهي على م�ستوى جمل�س الأمن والأمم املتحدة والدول
الكربى ،وحت ّدثت بياناتها عن اال�ستقرار ال�سيا�سي ،واال�ستقرار الأمني ودعم اجلي�ش ،واال�ستقرار
االقت�صادي وت�أ�سي�س ال�صندوق االئتماين للهبات لرتميم البنى التحتية  ،ومن بعدها بد�أ ي�أتي
الدعم للجي�ش اللبناين ،وذلك على �ضوء ما بد�أ يتم احلديث عنه من عودة ال�سيادة انطالق ًا من
احلوار الذي كان قائم ًا ،ونحن مل ننته هنا ،فقبل انتهاء الوالية عدنا وبا�شرنا باحلوار عرب نقطة
مهمة هي �أنه رغم كل احلديث عن امل�ؤمترات الت�أ�سي�سية واال�شاعات التي تطلق يف هذا املجال ،لن
نتجاوز املنا�صفة �أو اتفاق الطائف يف لبنان ،وهو كالم مهم ،ويجب التذكري به دوم ًا».
و�أ�شار اىل �أننا يف لبنان ا�ستطعنا الوقوف يف الو�سط بني منوذجي هانوي وهونغ كونغ ،وذلك
عرب �سيا�سة التحييد ،والنا�س ما زالت موعودة يف تطبيقه كونه بات حاجة لكل الأفرقاء يف لبنان
لقيام الدولة الفعلية يف لبنان ،معترب ًا �أن على رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون �أن يفاجىء
اجلميع بدعوته اىل حوار وطني يجمع كل الأط��راف ،و�أ�سا�س ًا روح الد�ستور اللبناين تتكلم عن
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الرئي�س �أمني اجلميل

واحل��ل �أي�ض ًا بثقافة جديدة على م�ستوى ال�سلطة التنفيذية جتعل
من رئي�س اجلمهورية ورئي�س جمل�س ال��وزراء مبثابة ال�شخ�ص الواحد
املتعاونني ال املت�ضادين ،املتفاهمني ال املتناكفني .فرئي�س احلكومة قد
يكون مفرو�ض ًا على رئي�س اجلمهورية املحكوم مبن ت�سميه الأكرثية
النيابية مبوجب ا�ست�شارات ملزمة بنتائجها ،لكن الرئي�س منذ حلظة
تكليفه ي�صبح فريق ًا واحد ًا اىل جانب رئي�س اجلمهورية لزوم التوازن بني
ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية ،و�إف�ساح ًا يف املجال �أمام كل �سلطة للقيام
بدورها الد�ستوري .و�أي خالف بني بعبدا وال�سرايا يجعل احلكم واحلكومة
معطلني ،ويخرج االثنان خا�سرين ،وين�سحب ف�شلهما على النا�س الذين ال
يعلنون االعت�صامات واال�ضرابات �ضد جمل�س النواب بل �ضد احلكومة.
هكذا ع ّلمتنا التجربة.
فلنرتك احلكومة حتكم ولنرتك جمل�س النواب يراقب ويحا�سب.
�أ ّدت اخلالفات ال�سيا�سية بني الأط��راف الرئي�سية �إىل انقطاع �سبل
التوا�صل يف م��ا بينها م��ن جهة ،وب�ين املرجعيات الر�سمية وع��دد من
القيادات احلزبية.
ً
وهل الوقت ُيعترب منا�سبا للعودة �إىل طاولة احل��وار الوطني برعاية
رئي�س اجلمهورية؟ قال الرئي�س اجلميل:
 طاولة احلوار هي لقاء ا�ستثنائي للخروج مبقررات ا�ستثنائية ال تقدرعليها احلكومة وال حتى جمل�س النواب .ال�سوابق غري م�شجعة ،ونتائج
طاوالت احلوار اما ال �شيء او قرارت عادية او قرارات ا�ستثنائية ال تنفذ.
�أين �صار اعالن بعبدا وحتييد لبنان؟ متى موعد البحث يف اال�سرتاتيجية
الدفاعية؟ وهل من مرحلة �أدق من هذه املرحلة لو�ضعها على م�شرحة
طاولة احلوار وتكري�س �سيادة الدولة املطلقة على الأرا�ضي اللبنان ّية يف
�ضوء انغما�س حزب اهلل يف �سوريا واليمن والعراق ،ويف �ضوء التهديدات
اال�سرائيلية على خلفية االنفاق.
�إن لبنان الرازح حتت �أثقال �سيا�سية ب�سبب الأزمة احلكومية ،و�أمنية
بفعل التدخل الع�سكري حلزب اهلل خارج لبنان ،ومالية ب�سبب الركود،
لن يكون مبقدوره جذب اال�ستثمارات اىل �صحن مهدد بعدم اال�ستقرار.
طاولة حوار ،نعم �شرط الت�سليم مبرجعية الدولة والإلتزام مبق ّرراتها،
والت�سليم بح�صرية ال�سالح ال�شرعي ،وما عدا ذلك �سقوط مهل وتقطيع
وقت ،بل لعب يف الوقت ال�ضائع.

,
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�أج��اب الرئي�س �أمني اجلميل على ال�س�ؤال الأول ،حول هل
�إتفاق الطائف ما زال �صاحل ًا كميثاق للعي�ش الواحد بني
اللبنانيني ،و�أين اخللل يف تطبيق العديد من بنوده؟ فقال:
يجب �أن نعطي �أوال اتفاق الطائف حقه ،فهو ي�شكل مرجعية د�ستورية
ويج�سد ميثاقية م�سيحية�-إ�سالمية و�أ�س�س ًا ملحطة مهمة يف تاريخ لبنان
احلديث� :أوق��ف القتال ،وحقق اال�ستقرار ال�سيا�سي والأم�ن��ي ...و�شدد
يف مقدمة الد�ستور على �أن «ال �شرعية لأية �سلطة تناق�ض ميثاق العي�ش
امل�شرتك».
لكن ه��ذا االت�ف��اق ال��ذي ح��اول �أن يحاكي ال��واق��ع ،ا�صطدم بق�صور
تنفيذي �أقعده عن حتقيق �أبعاده املدنية والتحديثية .ف�أ�صبح من املفيد
تطويره من خالل مراجعته نظري ًا بهدف ترميم النواق�ص ومواطن اخللل
و�س ّد الثغرات لتمكينه من خدمة الغر�ض الذي و�ضع من �أجله.
فلنتذكر �أن الطائف ت�سلل يف حم�أة حرب م�سيحية-م�سيحية ،وترقب
عام للفر�صة ال�سيا�سية ال�سانحة لفر�ض ا�صالحات د�ستورية تطال النظام
و�صالحيات ال�سلطات والقائمني بها.
فلنتذكر �أنه بتاريخ اب��رام اتفاق الطائف ،كانت الأجندة ال�سيا�سية
للطائفتني ال�سنية وال�شيعية غري متعار�ضة ،مقابل اجندة م�سيحية-
م�سيحية منق�سمة عامودي ًا.
�إن تطوير اتفاق الطائف ت�ستدعيه املمار�سة التي �أوجدت �إرباك ًا كبري ًا
يف طريقة تعاون ال�سلطات الثالث مع بع�ضها البع�ض .وبع�ض ال�صالحيات
التي �أخذت من رئي�س اجلمهورية مل تعط خل�صم بل ل�شريك يف الوطن،
ول�سلطة تنفيذية تتمثل مبجل�س ال��وزراء� ،إال �أنها مل حتقق دائم ًا هدف ًا
تفعيلي ًا ،بل غالب ًا ما خدمت واقع ًا تعطيلي ًا.
من هذا املنطلق و�سواه ،ي�صبح التح�صني املطلوب والتنقية املرجوة
ملحني النتظام احلياة ال�سيا�سية ،ومنع �أي �شغور رئا�سي ،و�أي فراغ
حكومي ،و�أي متديد �أو جتديد نيابي .حت�صني الطائف لي�س اذ ًا لغر�ض
ا�سرتداد ال�صالحيات ،بل لر ّد التعطيل الذي عانى منه لبنان الدولة،
وعانى منه اللبنانيون على اختالف انتماءاتهم.
واذا كان وقف التعطيل ي�ستدعي ا�سرتجاع بع�ض �صالحيات رئي�س
اجلمهورية فليكن .واذا كان وقف التعطيل ي�ستدعي حتديد مهلة زمنية
لت�شكيل احلكومة فليكن .املهم لي�س ما ُي�سرتجع ول�صالح من ومن كي�س
من ،املهم ايجاد �آلية جتعل االنتظام �سائد ًا دومنا حاجة عند كل ا�ستحقاق
اىل خلق ب َِدع �أو اال�ستعانة بحلفاء �أو �أو�صياء �أو ما �شابه .فالغمو�ض غري
البنّاء يجعل الأق��وى على الأر���ض والأق��وى بال�سالح �سالب ًا ال�صالحيات
الرئا�سية والنيابية واحلكومية بدليل ال�شغور الرئا�سي و�أزم��ة ت�أليف
احلكومة ،ناهيك بالتعطيل املتمادي الذي �ضرب م�ؤ�س�سة جمل�س النواب.
لكن مهما تكن التعديالت �إال �أن ال�سيا�سة �أخ�ل�اق ،فعبث ًا نحاول
مهما كان الن�ص حا�سم ًا اذا كانت �أخالقيات املهنة ال�سيا�سية مفقودة،
و�أخالقيات الوظيفة العامة مهدورة.
وبالن�سبة لل�س�ؤال الثاين ح��ول �أن بع�ض املمار�سات ال�سلطوية �أدت
�إىل ح�صول جتاوزات د�ستورية فتحت �سجاالت حا ّدة حول ال�صالحيات
الد�ستورية لكل من رئي�س اجلمهورية ورئي�س جمل�س الوزراء ،قال الرئي�س
اجلميل:
ً
 ما يحدث حاليا يف �أروقة ال�سيا�سة �شبيه بفرتة احلرب مع فارق �أنخطوط التما�س كانت يف حينه ع�سكرية� ،أما اليوم فهي �سيا�سية ،لكن
النتيجة املزدوجة واح��دة وك�أننا مل نتعلم من وي�لات احل��رب .النتيجة
الأوىل للحالة العامة اليوم هي تعزيز االنتماء املذهبي على ح�ساب الإنتماء
الوطني ،وبالتايل تكري�س الدولة الطائفية بدل الذهاب اىل الدولة املدنية.
والنتيجة الثانية التهديد الوجودي للبنان بفعل املمار�سات التعطيلية .فال
حل �إال بتعزيز مفهوم املواطنة على ح�ساب املذهب ّية.
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الرئي�س ف�ؤاد ال�سنويرة

�أن لكل خم�سة نواب او اربعة وزير ًا ميثلهم يف احلكومة .هذه البدع اجلديدة
خمالفة للد�ستور ولي�س من احلكمة على االطالق ان ي�صار �إىل انتهاجها
ن�ص عليه الد�ستور اللبناين ،ولكونها ت�ضرب �أ�سا�س
لكونها خمالفة ملا ّ
النظام اللبناين القائم على النظام الدميوقراطي الربملاين �إذ �أنّ احلكومة
لي�ست هيئة متثيلية م�صغرة ملجل�س النواب ،كما يحاولون ابتداعه بل يجب
�أن حتظى بثقته.
وردا على �س�ؤال حول ال�صالحيات الد�ستورية ،قال الرئي�س ال�سنيورة:
�أوىل حم��اوالت التجاوز على الد�ستور ب��د�أت مع ممار�سات الرئي�س اميل
حلود الذي حاول جتاوز الد�ستور عرب ابتداع �سابقة يف احلكومة االوىل من
عهده ،حني طلب من بع�ض النواب تكليفه ت�سمية رئي�س احلكومة املكلف
بالنيابة عنهم خالف ًا ملا ين�ص عليه الد�ستور .وهذه املحاولة �سرعان ما
احبطها الرئي�س رفيق احلريري رحمه اهلل حني رف�ض ا�ستحداث �سوابق
جديدة ّ
وعطل مفاعيلها .ولقد ا�ستمر البع�ض يف املحاولة لإدخال �أعراف
جديدة �أو �سوابق �أخرى ،وكان �آخرها املحاولة الأخرية وذلك عرب الرتويج
ان رئي�س احلكومة املكلف لديه مهلة حمددة ولي�س مهلة مفتوحة لت�أليف
احلكومة ،وذلك حتت طائلة العودة �إىل جمل�س النواب مبا يعطل الهدف
الأ�سا�س لرئي�س احلكومة املكلف ،وهو العمل على ت�أليف حكومة متجان�سة
ومتعاونة ومت�ضامنة قادرة على �إدارة البالد ،وتلك املحاولة مل تنجح ولن
تنجح الن الن�ص الد�ستوري وا�ضح يف هذا ال�ش�أن.
من جهة �أخرى ،ف�إنّ الد�ستور اللبناين ال يلزم الرئي�س املكلف بالتقيد
بحرفية مطالب النواب� ،إذ �إنّ الهم الأ�سا�سي للرئي�س املكلف يرتكز على
ت�أليف حكومة مت�ضامنة ومن�سجمة ت�ستطيع ان حتظى بثقة جمل�س النواب
وان متار�س وب�شكل مت�ضامن احلكم بعد ذلك.
وعما اذا كان الوقت منا�سبا للعودة اىل طاولة احلوار الوطني  ،قال
الرئي�س ال�سنيورة :العودة اىل احلوار دائم ًا ممكنة و�ضرورية ،ولكن بعد
ت�شكيل احلكومة ،وعلى وجه اخل�صو�ص احلوار يف مو�ضوع م�صري �سالح
«ح��زب اهلل» غري ال�شرعي ،وكذلك لبحث اال�سرتاتيجية الدفاعية .لأن
ا�ستمرار الو�ضع على ما هو عليه بوجود دويلة داخ��ل الدولة من �ش�أنه
�ضرب منطق الدولة ووحدانية �سلطتها ال�شرعية ،ف�ض ًال عن �أنه يطيح بكل
التوازنات يف البالد ويدفع نحو املزيد من التوتر والال�إ�ستقرار ال�سيا�سي
الوطني واالقت�صادي واالجتماعي.

,
,

الد�ستور لي�س قانونا ً
خا�ضعا ً للإجتهاد
اااا

الرئي�س جنيب ميقاتي

دوام��ة ال�صراعات .لذلك فالعودة اىل الد�ستور امر مطلوب لتفادي
التجاوزات ،وهو ال�ضامن حلقوق اجلميع .
وحول ال�س�ؤال الثالث قال الرئي�س ميقاتي :حتما احلوار �أمر مطلوب
يف كل وقت لأن البديل عنه هو اخل�صام وال�صراع يف ال�شارع ،ولكن من
خالل م�شاركتي يف عدة لقاءات حوارية كانت جتري �سواء يف الق�صر
اجلمهوري او يف جمل�س النواب ،الحظت ان غالبية االط��راف كانت
تتم�سك مبواقفها وتعترب اجلل�سات احلوارية منا�سبة لعر�ض الع�ضالت،
وبالتايل ما الفائدة من تكرار جتارب ال تبدو الظروف اليوم منا�سبة
الجناحها .احلل يف العودة �إىل الد�ستور وت�شكيل حكومة واطالق ور�شة
عمل حكومية ونيابية ملعاجلة امل�سائل االقت�صادية واالجتماعية واملالية،
وهذا هو التحدي اال�سا�س يف الوقت الراهن .

�سالم :اخللل يف �سوء الأداء وطاولة احلوار لعناوين اخلالف
قال الرئي�س متام �سالم حول �صالحية اتفاق الطائف
واخللل يف تطبيقه :يف كثري من املنعطفات ال�سيا�سية
التي �شهدتها البالد يف ال�سنوات املا�ضية ،وخ�صو�ص ًا
�إ ّب��ان �أزم��ة التكليف احلكومي الأخ�يرة� ،سمعنا كالم ًا كثري ًا عن
«�أزمة نظام» يف البالد ت�ستوجب �إعادة نظر يف د�ستور الطائف
امل�س�ؤول عن كل م�شاكلنا ،وفق ر�أي �أ�صحاب هذه النظرية� .إننا
نرى �أن اخللل الذي تعي�شه البالد ويت�سبب ب�أزمات متوالية لي�س
�سببه الد�ستور ،و�إنمّ ��ا الق�صور و�سوء االداء ال�سيا�سي وعدم
حددت طبيعة نظامنا
االلتزام الوا�ضح بن�صو�ص الد�ستور التي ّ
الربملاين الدميوقراطي ور�سمت �آليات احلكم.
� ّإن د�ستورنا احل��ايل ،املنبثق من وثيقة ال��وف��اق الوطني يف
الطائف ،مازال يف ر�أينا �صاحل ًا برغم ما �أ�س ّميه «االعتداءات»
التي تع ّر�ض ويتعر�ض لها ،التي متثلت يف املا�ضي يف التطبيق
االنتقائي لن�صو�صه ،والقفز فوق بنود جوهرية مثل الغاء الطائفية
ال�سيا�سية وان�شاء جمل�س �شيوخ ،وتتمثل يف احلا�ضر يف حماولة
حتريف ن�صو�صه وابتداع ممار�سات ال عالقة لها بن�ص الد�ستور
وروحه
وحول املمار�سات التي ادت اىل ح�صول جتاوزات
للد�ستور و�سجاالت حول ال�صالحيات ،قال الرئي�س

,

كل ما ي�أتي حتت
م�س ّمى �أعراف من
خارج الن�ص الد�ستوري
خيال ال قانوين
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�أجاب الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة عن ال�س�ؤال االول حول اتفاق
الطائف ب��ال�ق��ول� :أعتقد وم��ن دون �أدن��ى �شك� ،أنّ اتفاق
الطائف ،الذي هو مل�صلحة جميع اللبنانيني ،ولي�س مل�صلحة
فريق منهم فقط ،ال يزال هو ال�صيغة الوحيدة ال�صاحلة لوطن كلبنان غني
بتنوعه ،بكونه ي�ضع يف �أولوياته ق�ضية احلفاظ على العي�ش امل�شرتك ،وي�ؤكد
على املواطنة املت�ساوية بني جميع اللبنانيني ،وكذلك بني جميع مكوناتهم
نظر ًا لأنها ت�شكل القا�سم امل�شرتك وال�صحيح واجلامع بينهم جميع ًا .ويف
هذا الإط��ار ،ف�إين �أرى من املنا�سب ،بل واملفيد �إعادة التذكري ب�أن اتفاق
الطائف هو االتفاق الذي �أنهى احلرب االهلية املدمرة التي ع�صفت بلبنان.
وهي احلرب التي حت ّمل ال�شعب اللبناين ب�سببها �أكرب اخل�سائر يف الأرواح
واملمتلكات .وهي التي نالت من م�ستقبل لبنان ،و�أثرت �سلب ًا على موقعه،
ف�ض ًال عن �أنها حالت دون متكنه بالق ْد ِر الالزم من مواكبة ركب التقدم
الذي حققته الكثري من الأمم وال�شعوب والبلدان الأخرى يف العامل خالل
اخلم�سني عام ًا املا�ضية.
�إىل جانب ذلك ،ف�إنّ هذا االتفاق ،الذي انبثق عنه الد�ستور اللبناين
ب�صيغته اجلديدة ،والذي �أ�صبح يحت�ضن امليثاق الوطني اللبناين ،ي�ؤكد على
نهائية الوطن اللبناين وعلى هويته وانتمائه العربي .وهوما يزال االتفاق
الذي يحمي العي�ش امل�شرتك يف لبنان .وهو االتفاق ال�صالح والنافذ ،الذي
تجُ ْمِ ُع عليه جميع الأطراف اللبنانية ،والذي �أي�ض ًا من �صاحلها احلفاظ عليه
يف ظل التطورات واال�ضطراب اخلطري الذي ت�شهده املنطقة من حولنا.
و�أو ّد �أن �أ�شري هنا� ،إىل �أنّ ال�شعب اللبناين لي�س له طريق اخر للتعبري
عن احرتام العي�ش امل�شرتك الإ�سالمي -امل�سيحي من دون التم�سك باتفاق
الطائف والد�ستور اللبناين .وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أنّ هذا االتفاق يقوم
على احرتام �إرادتني.
احرتام ما يريده الأفراد اللبنانيون ،وذلك عرب م�شاركتهم يف انتخاب
�أع�ضاء املجل�س النيابي الذي يحتكر �سلطة الت�شريع يف لبنان ومن خالله
يتم انتخاب احلكومات او تغيريها ،والتي تتوىل معاجلة جميع ما يطالب به
املواطنون اللبنانيون وما يرغبون يف احل�صول عليه من خدمات.
احرتام �إرادة اجلماعات اللبنانية عرب الن�ص واال�شرتاط على �إن�شاء
جمل�س ال�شيوخ ،وال��ذي مل يطبق بعد ،وهو ال��ذي يفرت�ض �أن يحمي تلك
املكونات من �أي تهمي�ش �أو انتقا�ص حلقوقها.
�إنّ االن�شغال يف البحث عن �صيغ �أخرى الآن غري اتفاق الطائف يعني
بعبارة �أخرى �إعادة البحث بامليثاق الوطني وبالثوابت اللبنانية .وهذه من
احل�سا�سة التي �أظن �أنه من عدم املنا�سب طرحها االن،
االمور والق�ضايا ّ
وعلى وجه اخل�صو�ص يف ظل انفالت ال�سالح غري ال�شرعي يف لبنان ،ويف
ظل �سطوة امليلي�شيات على االو�ضاع الراهنة و�سيطرتها على امل�ؤ�س�سات
الد�ستورية وعلى الدولة ب�شكل عام .وذلك حتى تنجلي هذه الغيوم وتهد�أ
النفو�س وتنخف�ض ح ّدة الت�شنجات الطائفية واملذهبية.
�أم��ا لناحية اخللل يف تطبيق هذا االتفاق واخللل يف تطبيق الد�ستور
اللبناين ،فذلك يعود �إىل عدم املبادرة �إىل ا�ستكمال تطبيق اتفاق الطائف
وكامل بنود الد�ستور الأخرى� .إذ مل يتم العمل بعد على �إن�شاء جمل�س ال�شيوخ
كما �أ�شرنا ،وهو املجل�س الذي يفرت�ض �أن يكون انتخابه على ا�سا�س طائفي
ومذهبي ،وذلك مبا ي�سهم عملي ًا يف احرتام �إرادة اجلماعات اللبنانية� .أهم
ما ي�سهم يف �إيجاد ذلك اخللل عدم �إن�شاء جمل�س ال�شيوخ ،وعدم تطبيق بند
الالمركزية الإدارية .وهذا الأخري هو من البنود الإ�صالحية.
من جهة �أخ��رى ،ي�شهد لبنان حم��اوالت م�ستمرة لتغيري هذا االتفاق
�أوجتاوزه عرب اتفاقات ثنائية تتم بني االطراف على ح�ساب �أطراف �أخرى،
وبالتايل على ح�ساب اتفاق الطائف .ومنهاما يجري ابتداعه من �سابقات
جديدة بهدف تكري�سها ك�أعراف جديدة ،وذلك كما يحاول البع�ض الرتويج
له وهو العمل على تعديل الد�ستور عرب املمار�سات اجلديدة ،ومن ذلك
وعلى �سبيل املثال ،حماولة �إلزام الرئي�س املكلف ت�شكيل احلكومة بقاعدة

قال رئي�س احلكومة اال�سبق الرئي�س جنيب ميقتي ردا على
ال�س�ؤال االول ح��ول اتفاق الطائف :طبعا ال ي��زال اتفاق
الطائف هو احل��ل الوحيد واملنا�سب للبنان ،لأن الذين
و�ضعوا هذا االتفاق يعلمون جيدا االزمات التي يعاين منها
لبنان منذ اال�ستقالل وال تزال م�ستمرة حتى يومنا هذا بوجوه متعددة� .إن
اال�سا�س يف وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت يف مدينة الطائف ال�سعودية
والتعديالت الد�ستورية الناجتة عنها ،هو ح�سن التطبيق والتطبيق
الكامل لها ،فيما نرى اليوم ان ق�سما كبريا من املواد الد�ستورية معلق
تنفيذه .البع�ض يقول �إننا نعاين من �أزمة نظام ،وال�صحيح بر�أيي �أن ال
ازمة نظام بل ت�آمر على النظام وجتاهل التفاق الطائف وروحيته ،بحيث
بات كل فريق من االفرقاء ال�سيا�سيني يريد تطبيقه على ه��واه ووفق
م�صالح القوى والتحالفات القائمة .
ا�ضاف  :الد�ستور لي�س قانونا خا�ضعا لالجتهاد بل يجب تطبيقه
بحرفيته وروحيته وبكل بنوده لأن��ه كل ال يتجزا وال يجوز اخ�ضاعه
لال�ستن�سابية  .واكرب مثال على عدم تطبيق الد�ستور هو وجوب انتخاب
جمل�س ال�ن��واب خ��ارج القيد الطائفي لتجاوز االعتبارات الطائقية
واملذهبية ،على ان يتم ان�شاء جمل�س لل�شيوخ تتمثل فيه الطوائف كافة،
ويكون دوره حماية الطوائف وحقوقها وقول كلمة الف�صل يف املوا�ضيع
املتعلقة بها ،فلماذا مل يتم ان�شا�ؤه بعد؟
اما يف مو�ضوع قانون االنتخاب فنحن نت�صرف كمن يفت�ش عن �شيء
ا�ضاعه يف املكان اخلط�أ .فكل ما يح�صل على �صعيد قانون االنتخاب
هو جتاوز ملا مت االتفاق عليه يف الطائف.
ويف اخلال�صة ان جلميع االط��راف م�صلحة يف تطبيق اتفاق الطائف
كامال �ضمن الروحية التي و�ضعت بها وثيقة الوفاق الوطني يف حينه .
وردا على ال�س�ؤال الثاين ،اجاب :حتما هناك جتاوزات لأن كل طرف
يجتهد على طريقته ،يف وق��ت مطلوب من اجلميع ال�ع��ودة اىل ن�ص
الد�ستور واىل م�سرية الدولة العادلة احلا�ضنة للجميع على قاعدة
امل�ساواة يف احلقوق والواجبات خارج الهيمنة او اال�ستئثار او اال�ستقواء
 .و�أي فريق يعترب نف�سه اليوم رابح ًا وميلك فائ�ض القوة الذي يتيح
له قلب املعادالت ،قد يجد نف�سه غدا يف موقع �آخ��ر ،وهكذا نبقى يف

,
,

ال�سنيورة :الطائف هو ال�صيغة
الوحيدة ال�صاحلة للبنان

ميقاتي :ال �أزمة نظام بل ت�آمرعلى نظام الطائف

اللــواء  -ملحق خا�ص  -العدد ال�سنوي 2019

الرئي�س متام �سالم

89
17

2019
مقال
ملف
و�أو ّد �أن �أذ ّك��ر املجتهدين الكرث ،وخ�صو�ص ًا من يفرت�ض � ّأن
لهم باع ًا طوي ًال يف العمل القانوين ،ب��أن لبنان دفع غالي ًا ثمن
يتم
اتفاق الطائف ،وب�أن تعديل الد�ساتري� ،إذا كان ال ّ
بد منه ،ال ّ
بالقوة �أو بالتذاكي و�إمنا باجتماع �إرادة وطنية على التغيري ملا فيه
م�صلحة البالد والعباد� ،ضمن حد �أدنى من اال�ستقرار ال�سيا�سي
واالقت�صادي .وغري ذلك هو قفز يف املجهول.
وعما اذا كان يرى ان الوقت منا�سب للعودة �إىل طاولة احلوار
مرحب فيه يف
الوطني؟ اج��اب الرئي�س �سالم :احل��وار الوطني
ٌ
كلّ حني ،اذا كان الهدف منه بحث العناوين التي ت�شكل م�صدر
خالف عميق بني اللبنانيني ،مثل مو�ضوع ما ي�سمى باال�سرتاتيجية
الدفاعية �أو البحث يف �إلغاء الطائفية ال�سيا�سية� ،أو غري ذلك
من امل�سائل الوطنية الكربى ،التي تتعلق بر�ؤية لبنان للم�ستقبل
ونظرته اىل نف�سه وعالقته مع العامل� .إما اذا كان الغر�ض اخلو�ض
يف الأم ��ور ال�سيا�سية واالقت�صادية ،فهذه مكانها امل�ؤ�س�سات
الد�ستورية� ،أي جمل�س النواب وجمل�س الوزراء.

�سالم :نعم ح�صلت هذه التجاوزات خ�صو�ص ًا يف الآونة الأخرية.
وميكن جمعها كلّها حتت عنوان واحد هو االفتئات على �صالحيات
رئي�س احلكومة املكلّف .فمنذ �سبعة �أ�شهر� ،سمعنا الكثري من
رتهات والهرطقات الد�ستورية حول �صالحيات الرئي�سني يف
ال ّ
ت�شكيل احلكومة� .سمعنا عن «قواعد ومعايري» ي�ضعها رئي�س
اجلمهورية ل�شكل احلكومة التي ي�شكّلها الرئي�س املكلّف� .سمعنا
عن حتديد مهل للرئي�س املكلّف عليه �أن ي�شكّل حكومته خاللها.
و�سمعنا �أي�ض ًا اجتهادات تعطي احل� ّ�ق ملجل�س ال�ن��واب ب�سحب
التكليف الذي �أعطاه النواب �إىل رئي�س احلكومة يف اال�ست�شارات
امللزمة.
كل هذا ي�أتي حتت م�سمى «�أعراف» من خارج الن�ص الد�ستوري،
وهي من قبيل «اخليال الالقانوين» اجلامح لدى الكثريين هذه
الأي ��ام ،لتطويق رئي�س احلكومة و�إ�ضعافه .وه��ذا النهج قدمي
العهد ،بد�أه بع�ض القوى ال�سيا�سية منذ اللحظة الأوىل التي وقّع
فيها النواب اللبنانيون وثيقة الوفاق الوطني يف الطائف.

عدوان عن «القوات» :بديل الطائف رهانات غري عقالنية

,

88
18

,

اخلال�ص الوحيد املتاح
هو بالعودة
عن ممار�سات تعطيل
الدميوقراطية
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رد نائب رئي�س حزب «القوات اللبنانية» النائب
جورج عدوان على ا�سئلة «اللواء» ،بالقول حول
اتفاق الطائف وامكانية تعديله ،بالقول :مير
لبنان مبرحلة �صعبة على كافة الأ�صعدة ال �سيما الد�ستورية
منها واالقت�صادية واملالية واملعي�شية.
امل�س
عاقل
أي
�
يفكر
م��ن غ�ير العقالين او املنطقي ان
ّ
باتفاق الطائف ،خا�ص ًة ان ال بديلَ ممكنا عنه �إال املجهول
او الرهانات غري العقالنية التي ال ميكن �إ ّال ان ت�ستجلب
الويالت على الوطن.
اما اخللل الأ�سا�سي فيكمن يف التف�سريات املتعددة للد�ستور
وتكييفها كل مرة وفق ًا مل�صالح مف�سريها ،و�إناطة تف�سري
الد�ستور باملجل�س النيابي ،بينما تف�سري الد�ستور يجب ان
ُيناط باملجل�س الد�ستوري ،وكذلك تطبيق الد�ستور وفق
موازين القوى ال�سيا�سية بدل تطبيقه ب�شكل مو�ضوعي.
وع��ن مو�ضوع جت��اوز ال�صالحيات ،ق��ال النائب عدوان:
ال�صالحيات تمُ ��ار���س وف��ق امل��ت��غ�ّيارّات ال�سيا�سية وغري
ال�سيا�سية ولي�س وفق ًا للد�ستور والقانون ،وهي عر�ضة للتبدل
والتغيري مع كل ظرف ،ولعل �أ�صدق تعبري عن ذلك ما جاء
على ل�سان فخامة الرئي�س مي�شال عون عن حماولة �إر�ساء
�أعراف وتقاليد جديدة ،وبالتايل ال ميكن التكلم عن خلل
حقيقي قبل التطبيق الفعلي واملو�ضوعي التفاق الطائف ،
االمر الذي مل يح�صل حتى تاريخه.
لكن لعل اخللل االفدح الذي نعاين منه اليوم ،هو حكومات
ما ي�سمى حكومات الوفاق الوطني ،التي حولت احلكومات
اىل جمل�س نيابي م�صغر ،وا�سقطت الرقابة على احلكومة
من قبل املجل�س النيابي ،تلك الرقابة التي ُتع َترب �أ�سا�س
عمل املجل�س النيابي وانتظام العمل امل�ؤ�س�ساتي ،لأنه مع
ا�سقاط الرقابة الفعلية و�إمكانية طرح الثقة �سقطت اهم
مقومات املحا�سبة ،كما �أدت هذه املمار�سة اىل تعطيل مبد�أ
الت�ضامن ال��وزاري واخلطة املوحدة للحكومة ،ف�أ�صبح كل
وزير يت�صرف وك�أنه وزارة بحد ذاتها.
والبدعة الثانية هي بدعة التعطيل التي �أ�صبحت يف �صلب
املمار�سة الدائمة يف كل مرحلة من املراحل ،من تعطيل
رئا�سي اىل تعطيل حكومي اىل تعطيل نيابي و�أ�صبح التعطيل
النمط الأ�سا�سي بدل ان يكون العمل والإنتاجية وامل�شاركة
وال�شراكة النهج الأ�سا�سي.
وعن جدوى العودة اىل طاولة احلوار ملعاجلة اخلالفات

,

النائب جورج عدوان

واالمور العالقة ،قال النائب عدوان� :أي حوار يف �أي وقت
وزم���ن يفيد��� ،ش��رط ان ي��ق��وم على ا�س�س �أهمها التزام
املتحاورين بتنفيذ ما اتفق عليه.
فمع الأ�سف مل تطبق حتى اليوم مقررات احل��وار الذي
انعقد يف املجل�س النيابي وك��ان ح���وار ًا منتج ًا ،وكذلك
مقررات ح��وار بعبدا واهمها الن�أي بالنف�س ال��ذي يجنّب
لبنان ويالت املحاور وال�صراعات.
لذلك ،وكي ال نعلق اما ًال خاطئة ،من االجدى تفعيل عمل
امل�ؤ�س�سات من حكومة وجمل�س نيابي ،حيث يفرت�ض ان
ترتجم احلوارات اىل م�شاريع قوانني وقوانني وان تنفذ ال
ان تبقى حرب ًا على ورق.
اخل�لا���ص ال��وح��ي��د امل��ت��اح ال��ي��وم ه��و ب��ال��ع��ودة ع��ن هذه
املمار�سات غري ال�سليمة واملعطلة للدميوقراطية ف�إذا
كان غري ممكن ان يكون هناك حكومة مواالت تواجهها
معار�ضة فعالة ،ال يبقى اال خيار ت�أليف حكومة م�صغرة
من �أ�صحاب االخت�صا�ص كل يف اخت�صا�صه ومن امل�شهود
لهم بحرية الر�أي والتحرر العلمي لعلنا نفتح كوة نور يف
هذا الظالم الذي نعي�ش.
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احلوار ميكن �أن
ي�ساهم يف احلد
من التوترات

النائب نقوال �صحناوي

تقدمي تنازالت غري عادلة �أمر ي�ستحق ال�شجب ،و�أي ا�ستخدام للقوة الد�ستورية
ل�ضمان عدالة التمثيل �أمر ي�ستحق الثناء.
اما عندما تتم �إ�ساءة ا�ستخدام ال�صالحيات مل�صالح �شخ�صية ،عندها يكون
ثمن هذه االنتهاكات هائ ًال ،كما هو احلال يف ما يتعلق بامل�ستقبل االقت�صادي
للبالد .هنا تكون الإ�ساءة يف ا�ستخدام ال�صالحيات خطرة ومدانة.
 ويف رد على ال�س�ؤال الثالث ،قال:
احلوار الوطني مهم وميكن �أن ي�ساهم يف احلد من التوترات واجرتاح احللول
للأزمات الو�شيكة .لكن باملقابل ،ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي �إذا مل يتم التو�صل
�إىل �أي اتفاق .ورئي�س اجلمهورية هو االعلم بالتوقيت املنا�سب ال�ستخدام هذه
االداة وحت�ضري امل�شاركني للت�أكد من ان النتائج �ستكون �إيجابية.

ياغي :الطائف مميز بالتوازن والإنفتاح على الإ�صالح

88
20

,

الد�ستور ين�ص
على م�ساءلة اي
م�س�ؤول متجاوز
ل�صالحياته الد�ستورية

,

اعتذر رئي�س احلزب التقدمي اال�شرتاكي وليد جنبالط
ع��ن االدالء بحديث �سيا�سي «ح�سا�س ودق�ي��ق يف هذه
الفرتة» ،ولكن نائب رئي�س احل��زب للعالقات اخلارجية
اال�ستاذ دريد ياغي رد على ا�سئلة «اللواء» ،فقال حول �صالحية اتفاق
الطائف واخللل فيه وامكانية تعديله:
ميكن القول �إن �إتفاق الطائف الذي توافق عليه النواب اللبنانيون
يف  ،1989/10/22كان نتيجة معاناة و�آالم وتراكمات كادت �أن تودي
بالوطن �إىل التمزق والتق�سيم ،لوال م�سارعة اللبنانيني �إىل التم�سك
بوحدتهم ،وتالقى ذلك مع جهود عربية ودولية ايجابية .كل ذلك �ساهم
ب�إخراج هذا االتفاق �إىل حيز الوجود ،وقد متيز بال�شمولية والواقعية
والتوازن ،كذلك العديد من الإ�صالحات التي �ساعدت يف تدعيم النزعة
العلمانية وامل�ؤ�س�ساتية وتوجه برملاين مع حتديد مهام و�صالحيات كل
ال�سلطات.
�إن هذا االتفاق ما زال ي�ستحوذ على ثقة غالبية اللبنانيني وقبول
من معظم القوى ال�سيا�سية وال�شعبية والأح��زاب -برغم �إدراكنا ان
تغيري موازين القوى قد ي�ستدعي لدى البع�ض التفكري ب�إجراء تعديالت
ما عليه -ومن مميزات هذا االتفاق �أنه َمرِ ن ومنفتح على كل �إ�صالح
وتعديل ،ودليل ذلك �أنه جرى تعديل  31مادة منه بتاريخ 1990/9/21
�أي يف غ�ضون �سنة من �إقراره.
�إن �إتفاق الطائف والد�ستور املنبثق عن هذا االتفاق
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قا�سم :تعديل الطائف لي�س مطروحا لدينا بل تطبيقه
ر ّد نائب االمني العام لـ«حزب اهلل» ال�شيخ نعيم قا�سم
عن ال�س�ؤال حول ل��زوم تعديل اتفاق الطائف ،بالقول:
جاء اتفاق الطائف بعد حرب �أهلية داخلية  -خارجية
ا�ستمرت مل��دة خم�سة ع�شر ع��ا ًم��ا ،وه��و نتيجة ت�سوية ب�ين قيادات
الطوائف والقوى ال�سيا�سية يف لبنان ،ومنذ عام � 1990أ�صبح هذا
االتفاق جزء ًا من الد�ستور اللبناين وقاعد ًة للتوافق بني اللبنانيني،
وح َك َم َا لعدم جتاوز احل��دود وال�صالحيات لأي موقع �أو طائفة ،ويف
َ
ر�أي «حزب اهلل» ال يزال هذا االتفاق �صا ً
حلا كميثاق للعي�ش الواحد
امل�شرتك بني اللبنانيني ،ولي�س مطروح َا لدينا يف هذه املرحلة �أن نطلب
�إج��راء تعديالت فيه ،واملطلوب هو االلتزام بتطبيقه ب�شكل �صحيح،
و�إمتام تطبيق بنوده الباقية.
وحول عالج التجاوزات الد�ستورية وال�صالحيات؟ قال ان عالجها يكون
باالحتكام �إىل الد�ستور ،ومبا �أنَّ بع�ض املمار�سات ال�سلطوية جنحت �إىل
تف�سريات ال تنطبق مع الد�ستور ،فاحلل هو االحتكام �إىل امل�ؤ�س�سات
الد�ستورية و�آليات التف�سري املعتمدة يف الد�ستور لو�ضع حد لأي جتاوزات،
ومادامت �أجهزة الرقابة واملحا�سبة خا�ضعة للح�سابات وال�ضغوطات
ال�سيا�سية ،ف�إن االطمئنان �إىل ح�سن �سري االلتزام بالقوانني �سيبقى
متع ًرثا .من هنا تبد�أ املعاجلة من عند الر�ؤ�ساء والقيادات الفاعلة
يف الدولة اللبنانية لتلتزم بالقوانني ،و�إيقاف �أي عمل يخالف القانون
حتى ولو كان من ال�سلطات العليا ،فالر�ؤ�ساء هم الذين يحمون التطبيق
الدقيق ،ذلك �أن كل �شيء يف هذا البلد يعود �إىل التمرت�س الطائفي
حلماية التجاوزات وهذا ما يعيق تطبيق الد�ستور ،تار ًة بحجة التفا�سري
التي ال يتح َّملها الن�ص الد�ستوري ،و�أخرى بحجة امليثاق العريف الذي
يتح َّمل �أبعا ًدا غري من�صو�صة وحممية باحلراك الطائفي واملذهبي.
واكد ال�شيخ قا�سم ردا على �س�ؤال حول جدوى العودة اىل طاولة احلوار،
ان التوا�صل موجود بني جميع الأطراف ،وامل�شكلة يف ا�ستغالل املنا�صب

,

عالج التجاوزات
الد�ستورية
وال�صالحيات ال يكون
�إال بالإحتكام
�إىل الد�ستور

,

,

,

رد نائب رئي�س «التيار الوطني احلر» لل�ش�ؤون ال�سيا�سية النائب
نقوال ال�صحناوي على ا�سئلة «اللواء» وفق الآتي :
حولال�س�ؤال االول ،قال:
ترك اتفاق الطائف ثغرات عدة ،البع�ض يقول �إن االمر مق�صود بحيث ال ميكن
العمل به اال بوجود حكم خارجي ي�ستطيع ان يفر�ض احكامه على اجلميع.
والر�ضاء املكونات الرئي�سية ،اي الطوائف مت و�ضع نظام «الفيتو» املتعدد بني
�أيديهم  :احيان ًا يف يد �شخ�ص واحد ميثل هذه الطوائف (رئي�س اجلمهورية
ورئي�س احلكومة ورئي�س املجل�س النيابي) ،واحيان ًا يف يد جمموعة افراد ميثلون
هذه الطوائف (الكتل الوزارية والكتل النيابية).
ب�شكل عام الأنظمة التوافقية قليلة الفعالية� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن د�ستور الطائف
ال ي�شمل �آليات ل�صنع القرار يف الكثري من احل��االت ،ويف حال حدد بع�ضها
فاملمار�سة العملية لهذه الآليات جاءت َ
لتخفِف او تحُ د من حتمية تطبيقها ،مث ًال
من خالل اعطاء كافة املكونات الرئي�سية اللبنانية احلق يف ا�ستخدام «الفيتو»
او منع �أي قرار حتت �شعار امليثاقية ،وبالتايل فالقرارات التي تتخذ باالجماع
هي الوحيدة التي ميكن تطبيقها.
ي�ستطيع هذا النظام ا�صدار ق��رارات �سريعة وقابلة للتطبيق فقط يف حال
الإجماع بني كل الفرقاء ،الأمر املمكن نظري ًا ولكن ي�صعب حتقيقه فعلي ًا.
اما للجواب على ال�س�ؤال فممكن اال�ستفادة من الطائف يف حال ا�ستطاع
ال�سيا�سيون ف�صل االقت�صاد واالدارات العامة عن ال�صراعات بينهم على
ال�سلطة ،وح�صر ا�ستخدام حق «الفيتو» للم�سائل املتعلقة بال�سيا�سة اخلارجية
والتعديالت الد�ستورية فقط.
و لو كان لدى الفرقاء ال�سيا�سيني الن�ضج املطلوب لكنا قادرين على حتديث
وتطوير د�ستورنا بانتظام ،من دون اال�ضطرار اىل الدخول يف توترات طائفية
او حروب اهلية كما ح�صل يف املرة االخرية.
ال�س�ؤال هنا ،هل منلك فع ًال هذا الن�ضج ؟ و�أكرث ،هل يتمتع الالعبون ال�سيا�سيون
الرئي�سيون باال�ستقاللية عن القوى االقليمية �أم علينا االنتظار حتى ي�صبح
هناك تغريات اقليمية للنظر يف هذا امل�سار؟
وردا على ال�س�ؤال الثاين قال النائب ال�صحناوي:
�إن �أي ا�ستخدام لل�صالحيات لإجبار �أي من املكونات اللبنانية الرئي�سية على

,

ال�صحناوي :ثغرات الطائف �أنه ال ي�شمل �آليات ل�صنع القرار

ما زاال �صاحلني كميثاق للعي�ش الواحد بني اللبنانيني ،و�إن اخللل مل
يكن يف تطبيق بنوده بل كان يف عدم تطبيق هذه البنود �أو يف عدم
املبادرة للتدخل يف �إجراء تعديالت على بع�ضها ،وقد تكون مطلوبة
وهذا �أمر طبيعي ومن املمكن القيام به خا�صة وكما �أ�سلفنا �سابق ًا �أن
ن�ص على �إمكانية التعديل
تعديالت عديدة جرت عليه ،وهو د�ستور َ
والإجراءات القانونية املطلوبة.
ومن الأمثلة عدم تطبيق بع�ض البنود نذكر املادة  95من الد�ستور
والتي تدعو جمل�س النواب لإتخاذ الإج��راءات املالئمة لتحقيق �إلغاء
الطائفية ال�سيا�سية وفق خطة مرحلية ،وت�شكيل هيئة وطنية م�ؤلفة
من رئي�س اجلمهورية ورئي�س جمل�س النواب ورئي�س جمل�س الوزراء،
بالإ�ضافة اىل �شخ�صيات �سيا�سية وفكرية واجتماعية لدرا�سة واقرتاح
الطرق الكفيلة لذلك وتقدميها اىل جمل�س النواب .والآن لننظر ما
�آلت �إليه الأمور حيث �أن قانون االنتخاب احلايل جاء يكر�س الطائفية
واملذهبية ،الأمر الذي يعر�ض الأمن الوطني والعي�ش الواحد والدولة
برمتها �إىل العودة �إىل ما قبل الطائف .ومن الأمثلة �أي�ض ًا :الالمركزية
الإداري��ة ف�صل ال�سلطات االمن��اء املتوازن اال�صالحات االقت�صادية،
التي ت�ؤدي �إىل بناء �إقت�صاد وطني يعتمد على الزراعة وال�صناعة ثم
ال�سياحة واخل��دم��ات ،ونظام �ضرائبي ت�صاعدي وع��ادل يحمي ذوي
الدخل املحدود وال يطالبهم يف لقمة عي�شهم وعملهم!وليكن �شعارنا
(بالعدالة تبنى الأوطان) .
الد�ستور هو القانون الأ�سا�سي الذي ي�شكل الإطار ملمار�سة ال�سلطة
ال�سيا�سية وعليه نذكر دائم ًا ب�ضرورة �إع��ادة ق��راءة مقدمة الد�ستور
والتي تنتهي بالفقرة (ي)« :ال �شرعية لأي �سلطة تناق�ض ميثاق العي�ش
امل�شارك» .وحول ال�سجال اجلاري ب�ش�أن ال�صالحيات الد�ستورية لكل من
رئي�س اجلمهورية ورئي�س جمل�س الوزراء ،قال اال�ستاذ ياغي:
�أو ًال :يف ال�صالحيات الأمور وا�ضحة ومن�صو�ص عنها يف الد�ستور،
�أما جتاوز ال�صالحيات فامل�س�ؤول عنها �صاحبها ،وبالتايل يجب م�ساءلة

�أي متجاوز لل�صالحيات وفق ًا لأحكام الد�ستور نف�سه املادة ( )80منه.
كما و�أن��ه يف � 1990/7/26أي بعد ح��وايل � 64سنة و�شهرين على
�إعالن الد�ستور اللبناين يف العام � ،1926أقر املجل�س النيابي القانون
املحال �إليه من اللجان لي�صدر يف  1990/8/23على �أنه القانون احلايل
لأ�صول حماكمة الر�ؤ�ساء والوزراء �أمام املجل�س الأعلى .
ثاني ًا� :أما ال�سجاالت على �أنواعها ف�إن مكانها الطبيعي هو جمل�س
النواب ،حيث يتم العودة �إىل (الكتاب) �أي الد�ستور ،وهنا ينطبق على
هذا احلال مبد�أ ال اجتهاد يف معر�ض الن�ص ،حيث ال يبقى �سوى تعديل
الن�ص بالطرق القانونية فقط.
وعما اذا كان يعترب �إن اخلالفات ال�سيا�سية باتت ت�ستدعي العودة
اىل طاولة احل��وار؟ قال ياغي :ان اخلالفات ال�سيا�سية بني الأطراف
الرئي�سية وكذلك اخلالف بني املرجعيات احلزبية هو �أمر طبيعي لأننا
يف بلد دميوقراطي ،ولكن يف الوقت عينه يجب �أن نخ�ضع جميعنا للنظام
الأ�سا�سي ونلتزم بالو�سائل الدميوقراطية لف�ض هذه اخلالفات لأننا يف
دولة القانون� .إن احلوار مطلوب ومرغوب دائم ًا لأنه ي�ساهم يف تفهم
الأفكار املختلفة كما ي�ساهم بجالء الهواج�س النا�شئة عن املتباعد
بني كل الأطراف رئي�سية �أو غريها وكذلك املرجعيات والأح��زاب على
تنوعها ،و�إن هذا احلوار ميكن �أن يكون مبا�شر ًا وهو الأف�ضل و�إما �أن
يكون داخل امل�ؤ�س�سات ولي�س يف ال�شوارع ،وو�سائل التوا�صل االجتماعي،
على �أنواعها �شرط �أن يتم هذا احلوار بالأخالقية والوطنية وال�صالح
العام وثوابت العي�ش الواحد.
و�إذا كان املق�صود احلوار حول املوا�ضيع ال�سيا�سة الدفاعية مث ًال،
ف�إن ال �شيء مينع على �أن يكون بعد ت�شكيل احلكومة وعلى �أن توافق
كل الأطراف الإلتزام ب�أ�س�س احلوار وقواعده مهما طال هذا احلوار �أو
ق�صر� .أما �إذا كانت الأمور تتعلق يف م�سائل من �صالحية احلكومة �أو
جمل�س النواب ف�إن اجلهة ال�صاحلة هنا ،هي جمل�س الوزراء �أو جمل�س
النواب.
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ال�شيخ نعيم قا�سم

للعبث بالد�ستور والقوانني،وقال :لقد ذكرنا ح َّلها بحماية امل�س�ؤولني
حل�سن التطبيق وتفعيل �أجهزة التفتي�ش والرقابة ،و�إذا �أراد رئي�س
اجلمهورية �أن يدعو �إىل طاولة حوار لنقا�ش مو�ضوعات حم َّددة فهذا
الأمر يعود �إليه ،ما دامت طاولة احلوار هي لع�صف الأفكار� ،أ َّما �إذا �أراد
بع�ضهم �إجراء تعديل يف ال�صالحيات فهناك �آليات د�ستورية وقانونية
لالقرتاح ومن ثم النقا�ش يف املجل�س النيابي .ويف احلالتني �أي طاولة
احلوار �أو تعديل ال�صالحيات ُنبدي ر�أينا فيهما بح�سب املطروح
ويف وقته ،ولي�س لدينا ما نطرحه �أو ندعو �إليه يف هذه املرحلة.
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�أزمة نظام �أم �أزمة �سالح؟
في األونة األخيرة ،كثر احلديث عن «ازمة نظام» يعاني منها لبنان ،مع سوء فهم عن قصد او عن غير قصد للدستور
اللبناني ،وسوء تفسير ألحكامه ومفرداته واجتهادات وفيرة لتبيانه منتهى الصالحية او رمبا غير صالح منذ إقرار
وثيقة امليثاق الوطني في مدينة الطائف.
بعد مرور اكثر من نصف سنة على تكليف رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري بتأليف حكومة ما بعد االنتخابات،
وملحا في آن« ،هل املشكلة مشكلة
او «حكومة العهد االول��ى» كما يسميها فريق «لبنان القوي» ،بات السؤال ضرور ًيا ًّ
صالحيات وهل هي في عمقها أزمة دستورية مع عدم حتديد مهلة للرئيس املكلف ،وماذا لو حدد املشترع مهلة زمنية
ثم رفض رئيس اجلمهورية اي تشكيلة يقدمها الرئيس املكلف لتمرير املهلة (احملددة) وإنهاء التكليف»؟
يف احلقيقة ومن دون «لف ودوران» امل�شكلة لي�ست يف الد�ستور وال
يف وثيقة الوفاق الوطني التي انهت احلرب االهلية .ا�صل امل�شكلة
يف وج��ود فريق ي�ستقوي على الدولة ب�سالحه غري ال�شرعي،
فيفر�ض ما يريد ويرف�ض ما ال يرغب فيه ،يعطل احلكومات متى
ي�شاء (الـ «وان واي تيكت» حا�ضرة يف الأذهان) ،ويقفل جمل�س النواب متى ر�أى
ان االرادة الربملانية تخالف رغبته وخمططاته وا�سرتاتيجياته ،وهذا ما ح�صل
عندما ادخل البالد يف فرا ٍغ رئا�سي عند انتهاء والية الرئي�س مي�شال �سليمان
بعد تعطيل حكومات عهده للأ�سباب نف�سها ،فراغ عنوانه «العماد مي�شال عون
يف بعبدا �أو ال جل�سة وال رئي�س» .وبعد �إنهاك البالد �سيا�س ًيا وامن ًيا واقت�صاد ًيا
واجتماع ًيا ،كان له ما اراد ور�ضخت غالبية القوى لرغبته يف ت�سوية عرجاء
اثبتت ف�شلها �سيا�س ًيا واقت�صاد ًيا وو�ضعت لبنان يف م�صاف «الدولة الفا�شلة»
او «الدولة املارقة».
بعد اجلولة الرئا�سية الرابحة ،انكب «ح��زب اهلل» على فر�ض القانون
االنتخابي الذي ينا�سبه ح�ص ًرا ،وبعد «كرٍ وف ّر» وم�سرحيات تلفزيونية ومعارك
دونكي�شوتية خا�ضتها بع�ض القوى بهدف اال�ستعرا�ض ،اقر املجل�س النيابي
«قانون حزب اهلل» ..ماذا كانت النتيجة� ،سيطرة حزبية كاملة لعدم قدرة اي
فريق على اخرتاق البيئة الغارقة يف «االنت�صارات» من �سوريا اىل العراق مرو ًرا
باليمن غري ال�سعيد ،ومتكني «احللفاء» من اخرتاق البيئة ال�س ّنية التي اخفقت
يف حتالفاتها ويف ادارة معاركها ،ما او�صل جمموعة نواب �س ّنة ينتمون بفخرٍ
اىل «حمور العقوبات».
ومع ت�سهيل الزعيم اال�شرتاكي وليد جنبالط الت�أليف وتنازله عن املقعد
الدرزي الثالث ل�صالح رئي�س اجلمهورية .وبعد قبول «القوات اللبنانية» مبا
ُعر�ض عليها ،انك�شفت لعبة «ح��زب اهلل» ،غري الراغب يف �إعطاء املر�شح
الرئا�سي جربان با�سيل  11وزير ًا� ،أي الثلث املعطل يف احلكومة العتيدة ،املرجح
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ب�شارة خرياهلل

ان تبقى حتى انتخاب رئي�س اجلمهورية اجلديد ،يف حني اعلن امني عام «حزب
اهلل» ان مر�شحه الرئا�سي بعد رئي�س تكتل «التغيري واال�صالح» مي�شال عون هو
رئي�س «تيار املرده» �سليمان فرجنية ،وهذا ما يربر عدم رغبة «حزب اهلل» يف
متكني با�سيل من االم�ساك يف رقبة احلكومة حتى ذلك احلني.
ال�س�ؤال الذي ُيطرح بعد رف�ض «حزب اهلل» ت�سليم اال�سماء املنوي توزيرها
للرئي�س املكلف حتت �ضغط توزير «�س ّني» من  8اذار« ،ملاذا ال ي�ؤلف الرئي�س
املكلف حكومته مبن ح�ضر وبالتعاون مع رئي�س اجلمهورية كما يقول الكتاب
(املادة  ،»)53اجلواب بب�ساطة ان القدرة على جتاوز «القوات» دميوقراط ًيا
موجودة ،يف حني ال قدرة لأي فريق على جتاوز «حزب اهلل» لأن مواد د�ستوره
م�ستخرجة من « 7ايار» وال يعرتف ب�أي د�ستور اخر.
امل�شكلة لي�ست يف النظام وال يف الد�ستور ،امل�شكلة يف وجود فريق يحمل
ال�سالح ،لديه د�ستوره اخلا�ص وم�شروعه اخلا�ص العابر للحدود ،ولديه «مدعيه
العام التمييزي اخلا�ص» القادر على التحكم ب�أجهزة الدولة ومنعها من القيام
بواجباتها ،ولديه «قائد جي�شه اخلا�ص» الذي ي�ؤمن خروج الدواع�ش بالبا�صات
املكيفة خال ًفا لرغبة الدولة ومن فيها وخال ًفا لرغبة القيادات االمنية ال�شرعية
التي �ألغت االحتفال باالنت�صار على االرهاب بعد حتديد موعده ُب َعيد انتهاء
عملية «فجر اجل��رود» ،ولديه ً
اي�ضا اجندته اخلا�صة املرتبطة عل ًنا وح�ص ًرا
باخلارج االيراين ،ومطالبه اخلا�صة كمعرفة م�ضمون البيان الوزاري م�سبقاً،
�أي قبل ت�سليم ا�سماء الوزراء.
ال حكومة يف االفق قبل حتقيق مطلب «حزب اهلل»� ،أي توزير «�س ّني» من قوى
 8اذار� ،أو تراجعه عن مطلبه لأ�سباب �إقليمية وهذا م�ستبعد ،ومن غري املمكن
وال املنطقي وال املقبول ان يتنازل الرئي�س املكلف �سعد احلريري عن وزير من
ح�صته ل�صالح هذا الفريق ،وهذا � ً
أي�ضا ما يخالف هدف «حزب اهلل» �ضم ًنا،
كونه يرغب يف توزير «�س ّني» من ح�صة «عون – با�سيل» وتقلي�صها من  11اىل
 10وزراء يف حكومة ثالثينية.
احل ّل الوحيد النطالقة «حكومة العهد االوىل» تكمن يف قبول حمور «عون
– با�سيل» ت�سهيل الت�أليف والتنازل عن احل�صة ال�س ّنية مل�صلحة وزير «حزب
اهلل» ال�س ّني ،او توقيع رئي�س اجلمهورية القوي على الت�شكيلة احلكومية التي
يعر�ضها الرئي�س املكلف ت�شكيل احلكومة حتى لو من دون وزراء لـ»حزب اهلل»
�سواء كانت ت�شكيلة �سيا�سية ثالثينية �أم ت�شكيلة حكومة م�صغّرة �أو ت�شكيلة
اخت�صا�صيني (تكنوقراط) ..حينها فقط ،تنطلق العجلة احلكومية وت�ؤخذ
ال�صورة التذكارية ..وينبت الع�شب االخ�ضر وتذهب التهديدات اال�سرائيلية
اىل اجلحيم وتنتهي االزمة ال�سورية بعودة كاملة للنازحني ويخرج النمو من
حتت ال�صفر وتتقل�ص املخاطر البيئية واملالية واالقت�صادية التي تهدد الدولة
باالنهيار ال�شامل وتنتهي رحلة طريان البلد.
د�ستورنا عظيم ،مع وجود بع�ض الثغرات ووجوب معاجلتها بهدوء وحوار
لتح�صينه واحلفاظ عليه ل�ضمان احلفاظ على لبنان ،ثم العمل على تطبيقه
حرف ًيا ب�أخالق د�ستورية عالية ،ال على الطريقة ال�سورية او االيرانية .امل�شكلة
لي�ست م�شكلة د�ستورية وال االزمة هي ازمة نظام ،امل�شكلة يف �شريك «�أكرب من
ال�سي�ستم» ،يتم�سكن يف ال�شكل فيما ي�ضع م�سد�سه على الطاولة يف امل�ضمون
ليتمكن من �سيادة الدولة ،ومينع رئي�س اجلمهورية القاب�ض على �أَ ِز َّمة احلكم
واحل��ال��ف ام��ام ال�برمل��ان ميني االخ�لا���ص للأمة والد�ستور (امل��ادة  )50من
ممار�سة �صالحياته ،والويل والثبور ملن يرف�ض رغباته وال ير�ضخ
لد�ستوره اخلا�ص.
اللــواء  -ملحق خا�ص  -العدد ال�سنوي 2017
2019

ً

قرر قادة دول اخلليج بناء صيغة من التعاون حتمي سماءهم امللبدة بغيوم بدايات املشروع اإليراني الذي
عندما ّ
رجلُه
عنوانه تصدير الثورة ،وبضجيج احلرب الحق ًا بني إيران اخلميني في بداية ثورته العارمة والعراق الذي إرتأى ُ
صدام حسني األخذ بالقول الشعبي «حاول أن تتغداه قبل أن يتعشاك» ،كانت أوضاع اجلميع على أحسن حال.
القوي ّ
بد نقلة في إجتاه تقوية السواعد وتنسيق املواقف
اخلير كثير ،واإللفة قائمة ،واجل��وار ال تشوبه محاذير .ولكن ال ّ
خشية ان تنتقل منطقة اخلليج إلى ساحة صراع إقليمي حاد ،خصوص ًا أن ما كان يصدر من عبارات على لسان هذا
املرجع اإليراني أو ذاك املسؤول تقطع الشك باليقني بأن الدول اخلليجية الست على موعد أن تلفحها مجتمعة أو
كل دولة على حدة عاصفة دولية الطمع مقرونة مبحاوالت إقليمية من التحرش.
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قيام «جمل�س التعاون»
�أثار ارتياحا ً
يف املجتمعات العربية

,

جاءت فكرة ال�صيغة من �أمري الكويت ال�شيخ جابر
الأحمد ال�صباح (رحمه اهلل) رمبا ل�شعور منه �أن
املخاطر تبد�أ بها .وكانت قراءته املبكرة يف حملها.
كان ذلك خالل م�شاورات ثنائية مع �إخوانه قادة دول اخلليج
عندما يتزاورون �أو يت�شاورون عبرْ مبعوثني لهم يف �أمور �سيا�سية
و�إقت�صادية� .إ ّال �أنه �أن�ضج ما يجول يف خاطره حول ال�صيغة يف
�ضوء ت�سا ُرع التطورات يف املنطقة التي ن�ش�أت عن �إنفراد الرئي�س
�أنور ال�سادات بعقد �إتفاقية �سالم مع �إ�سرائيل و�إ�صابة املوقف
العربي امل�شرتك من مو�ضوع ال�صراع العربي -الإ�سرائيلي بالوهن،
حيث �أن الأ�صدقاء التقليديني مل�صر �أدانوا التوجه ال�ساداتي و�أن
تزعمتا الإجتاه امل�سمى «جبهة ال�صمود والت�صدي»
�سوريا وليبيا َّ
فيما العراق ال�صدّامي ن�شط من جانبه يف مو�ضوع جتميد ع�ضوية
م�صر يف اجلامعة العربية ونقْل الأمانة العامة �إىل مقر م�ؤقت يف
تون�س و�إ�ستبدال الأمني العام امل�صري حممود ريا�ض ب�أمني عام
تون�سي هو ال�شاذيل القليبي.
لقي ال�شيخ جابر الكثري من الإ�ستح�سان حول فكرة ال�صيغة من
�إخوانه قادة دول اخلليج امل�شاركني يف القمة العربية احلادية ع�شرة
التي �إ�ست�ضافها يف عمان امللك ح�سني رحمه اهلل من � 25إىل 27
ت�شرين الثاين  ،1980وغادر مع املغادرين متمعن ًا بالقرارات التي
�إتخذتْها القمة العربية احلادية ع�شرة ومنها املوافقة على �إقرتاح
غري م�سبوق �إنتهى قرار ًا بالإجماع من جانب امللوك والر�ؤ�ساء
ويق�ضي بعقد م�ؤمترات القمة دوري ًا وح�سب الرتتيب الهجائي ويف
حال وجود ما يحول دون ع ْقد امل�ؤمتر يف �إحدى الدول الأع�ضاء ِطبق ًا
لهذا الرتتيب ،ينعقد امل�ؤمتر يف الدولة التي تليها �أو يف مقر اجلامعة
العربية.
فكرة رائدة ،ملاذا ال ن�أخذ بها نحن دول اخلليج وجنعلها كيان ًا
�سيا�سي ًا را�سخ ًا وخيمة ُتظ ِّللنا جميع ًا.هكذا ر�أى ال�شيخ الأمري.
يف �أبو ظبي وحتديد ًا يوم � 25أ ّيار � 1981إلتقى القادة اخلليجيون
وبح�ضور الأمني العام للجامعة العربية ال�شاذيل القليبي والأمني
العام ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي (كانت م�صادفة �أن الإثنني
تون�سيان) .كان هنالك جدول �أعمال من ثالث نقاط ولعله الأق�صر
بني جداول �أعمال القمم عموم ًا .وهذا �سببه �أن القادة تفاهموا خالل
الت�شاور الثنائي الذي �سبق الإنعقاد بب�ضعة �أ�سابيع و�أن �إجتماعهم
يف �أبوظبي هو لإطالق ت�سمية «جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية»
على الكيان ال�سيا�سي الذين �إرت�أوا �إ�ستحداثه ،والتوقيع على النظام
الأ�سا�سي لهذا املجل�س .ويف حال �إ�ستجدت �أعمال �أو ُطرحت �أفكار
ف�إن الإجتماع ينظر فيها.
مل ت�ستغرق ق ّمة الت�أ�سي�س طوي ًال وبدا اجلميع على قلب واحد
كما التو�صيف للوفاق املثايل .وكانت لفتة ذكية من جانب القادة يف
�إ�شراكهم الأمينينْ (القليبي عن الأمة العربية وال�شطي عن الأمة
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الإ�سالمية) يف �إجتماعهم وك�أمنا �أرادوا بذلك الإيحاء ب�أنهم يف ما
�إرت�أوا �إن�شاءه لي�سوا حالة خارجة عن الكيانينْ العربي والإ�سالمي
اللذ ْين مي ِّثالن كل دول الأمتني ،و�إمنا هم �صيغة لها خ�صو�صيتها
وتتطلع �إىل جمل�س التعاون يف ما بينها وتطويره �سيا�سي ًا و�إقت�صادي ًا
وع�سكري ًا يحدوهم الأمل �إىل �أن يتكاملوا �إمنا من دون �أن تذوب
�شخ�صية الواحد بالآخر.
�إكتملت وثائق «جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية» فيما كانت
هنالك ت�سا�ؤالت يف �ش�أن عدم �إدراج كل من العراق واليمن يف هذه
ال�صيغة .فالدولتان خليجيتان و�إن �إختلفت بع�ض ال�شيء التقاليد
واللهجات .ولكن الطبيعة الثورية لهما جتعل وجودهما يف املجل�س مثل
عود كربيت بالقرب من برميل نفط� ،أي �أن �إمكانية الإ�شتعال واردة.
هذا �إىل جانب احلالة احلزبية يف العراق واليمن ناهيك بالكثافة
ال�سكانية التي ُتبقي كفة امليزان ل�صاحلهما.
ً
كان قيام «جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية» حدثا مو�ضع
الإرتياح عموم ًا يف املجتمعات العربية ،ور�أت فيه كيان ًا يجمع الوفاق
قادته و�شعوبه فيما هنالك ت�شقق يف احلالة ال�سيا�سية العربية عموم ًا
بعد الذي �إرت�آه الرئي�س �أنور ال�سادات يف �ش�أن الإنفراد مبعاهدة
�سالم مع �إ�سرائيل .ورغم �أن الرئي�س �صدَّام ح�سني �سعى لقيام
جمل�س تعاون �آخر وقد حت َّقق له ذلك بقيام «جمل�س التعاون العربي»
وي�ضم العراق وم�صر والأردن واليمن وبدا هذا املجل�س رد ًا على
املجل�س اخلليجي ،ف�إن قادة اخلليج كانوا متما�سكني وبد�أوا يف عملية
بناء الكيان اخلليجي الذي �إنطلقت اخلطوة الأُوىل على طريق البناء
من �إجتماع �أبوظبي الذي �أ�شرنا �إليه� .إلتزموا مبا مت تثبيته يف النظام
الأ�سا�سي .وحيث �أن �صاحب الفكرة كان ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح
�أمري دولة الكويت فقد ّمت كنوع من التحية له �إختيار الدبلوما�سي
الكويتي املرموق عبد اهلل يعقوب ب�شارة ك�أول �أمني عام للمجل�س �أما
مقر الأمانة فبطبيعة احلال الريا�ض .كما كان هنالك �إلتزام بدورية
القمة .بعد ط ْرح فكرة الإنتقال باملجل�س من �صيغة التعاون �إىل �صيغة
الإحتاد حدثت ح�سا�سيات لدى البع�ض �إمنا من دون ان ت�ؤثر على
�إتخاذ خطوات على طريق التكامل.
ومع �أن احلرب العراقية -الإيرانية وما ن�ش�أ عنها من �إلتزامات
�أحدثت خل ًال يف خطط التنمية اخلليجية� ،إ َّال �أن هذا اخللل لي�س
�شيئ ًا �أمام �إجتهادات من طرف البع�ض �أكرثها ح�سا�سية الإجتهاد
ال َق َطري كونه �إنتهى �إىل �أزمة حادّة بذل �أمري الكويت ال�شيخ �صباح
الأحمد لتخفيف حدة م�ضاعفاتها جهود ًا �إ�ستثنائية بهدف رتْق الثوب
اخلليجي .لكن الأمور تفاقمت وبات اخلليج يف عني العا�صفة وهنالك
ت�صويب متعدد الأغرا�ض عليه .فما يفعله الإيراين والرتكي والأمريكي
والرو�سي وال�صيني كل ب�أ�سلوب وح�سب نواياه ،ي�ضع اخلليج العربي
يف دائرة الطمع الدويل �إىل درجة اجل�شع برثواته .ولنا يف �شراهة
الرئي�س دونالد ترامب ما يعك�س هذا الإحتمال.

,

امللك �سلمان:
جمل�س التعاون
عزز الأمن واال�ستقرار
يف اخلليج

,

العزيز يف كلمة �إفتتاح القمة التي �إ�ست�ضافها وي�ؤكد فيها على وجوب
دميومة املجل�س وتعزيزه قائ ًال�« :إنني واثق �أننا جميع ًا حري�صون على
املحافظة على هذا الكيان وتعزيز دوره يف احلا�ضر وامل�ستقبل» ،ف�إن
هذا م�ؤ�شر �إىل �أن �إ�ستعادة قطر باتت مطلب ًا ،كما �أنها م�شروع دعوة
ب�صياغة �أخوية �إىل قطر ب�أن تعيد التمعن يف ر�ؤاها ال�سيا�سية وتنف�ض
غبار ًا غري �سليمة نوايا ناثريه على الكيان اخلليجي بق�صد بعرثة
�أربعة عقود من التعاون والت�صميم على �أن يتطور املجل�س �إىل حالة
�إحتادية قريبة ال�شبه من الإحتاد الأوروبي ...مع الأخذ يف الإعتبار
مت ُّيز املجل�س اخلليجي ب�أن ال�شعب واحد والل�سان واحد واملذهب
واحد والآمال واحدة وتلك موا�صفات لي�ست موجودة يف الإحتاد
الأوروبي �إ َّال �أنه على درجة من التما�سك رغم �إختالف الر�ؤى .وما
يتمناه املرء للمجل�س اخلليجي هو الإنطالق الثاين بعد �أن ت�ستعاد
قطر وال ت�أخذ بتنظريات الأطراف الإقليمية والدولية التي تز ِّين لها
حما�سن �صيغة الطالق الربيطاين .وعندما نقر�أ قول امللك �سلمان
يف كلمته التي �إفتتح بها القمة «لقد قام جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية من � ْأجل تعزيز الأمن والإ�ستقرار والإمناء والإزدهار والرفاء
ملواطني دول املجل�س الذين هم ثروتنا الأ�سا�سية وبهم تتحقق الر�ؤى
والآمال» ،ويقول ال�شيخ �صباح الذي �إ�ست�ضاف القمة ال�سابقة «�إن

اااا
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ال�سعودية..عهد َ
امل�ستهد
اخلليج
القوةفواحل�سم
إقليمية-أولالدولية
الثاينل
العوا�صف ا
وجه
للبنان تثبيت ًا لل
بعد فهد ..الإنقاذ
ثبات يف �سلمان

مل يبق من جيل الت�أ�سي�س للكيان ال�سيا�سي اخلليجي اجلامع� ،أي
«جمل�س التعاون» �أحد ب�إ�ستثناء ال�سلطان قابو�س .بات الآخرون يف
ذمة اهلل ،من امللك خالد بن عبد العزيز ثم امللك فهد بن عبد العزيز
ثم امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �إىل ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح
�إىل ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة �إىل ال�شيخ خليفة بن حمد �آل
ثاين �إىل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان .ويف ظل ه�ؤالء الراحلني
كانت فر�صة تطويق الأزمات متاحة .لكن دخول الغريب الرتكي
والإيراين والأمريكي والرو�سي وال�صيني والربيطاين والفرن�سي على
اخلط جعل اجلفاء يزداد �إت�ساع ًا وجعل دول املجل�س عموم ًا تتبنى
اخليارات الأحادية مع ن�سبة �شكلية من التن�سيق .و�إىل ذلك بات
املجل�س اخلليجي �شك ًال متعاون ًا لكن لكل دولة ر�ؤيتها كما لكل دولة
م�شاكلها.
ً
من هنا بات الأمل معقودا على تفعيل «�إعالن الريا�ض» الذي
�أ�صدرتْه القمة التا�سعة والثالثني التي �إ�ست�ضافها امللك �سلمان بن
عبد العزيز يف الريا�ض يوم الأحد  9كانون الأ ّول /دي�سمرب ،2018
جلهة ترميم الت�شقق يف الكيان اخلليجي على مدى ثمانية وثالثني
ق ّمة عُ قدت منذ ق ّمة الت�أ�سي�س يف �أبوظبي يوم � 25أيار /مايو .1981
وبعد هذه القمة تو َّزع الإنعقاد على النحو الآتي� :أبوظبي  6قمم،

,

2019
مقالا
عربي

امللك �سلمان بن عبد العزيز وويل العهد حممد بن �سلمان يف قمة الريا�ض

انعقاد هذه الدورة يف موعدها املحدَّد رغم الظروف التي منر بها
ُي�ؤ ّكد ح ْر�صنا جميع ًا على جمل�س التعاون و�إ�ستمرار �آلية �إنعقاد دوراته
ج�سد �إدراكنا لأهمية ثبات املجل�س وحجم الإجنازات التي
كما ُي ّ
حتققت لنا يف �إطاره و�سع ْينا للحفاظ على هذه املنجزات ب�إعتبارها
حتقيق ًا و�إ�ستجابة لتطلعات وطموح �أبناء دول املجل�س »...ثم ين ِّبه من
احلمالت الإعالمية مطالب ًا بوقفها «جتنب ًا مل�صري جمهول مل�ستقبل
عملنا اخلليجي»� ...إننا عندما نقر�أ عبارة امللك �سلمان ومتنيات
يف�سر عنوان مقالنا هذا
ال�شيخ �صباح وخ�شيته من املجهول ،فهذا ّ
جلهة ان اخلليج جمل�س ًا وثروة و�أحالم ًا هو ،حتى �صحوة ال ب ّد منها،
يف عني العا�صفة وم�ستهدَف ًا ،و�أن الثبات يف وجه العوا�صف الإقليمية-
الدولية يحتاج اىل نظرة مو�ضوعية لواقع احلال تكون يف من�أى عن
مفردات ال�شماتة والتحديات .واهلل يهدي الذين عن ر�ؤية ما تخبئه
الأيام الآتية للمنطقة غافلون.

الريا�ض  7قمم ،املنامة  7قمم ،الدوحة  6قمم ،الكويت  7قمم،
م�سقط  5قمم والدمام ق ّمة واحدة.
ما �إنتهت �إليه القمة التا�سعة والثالثون يبعث على الإرتياح ،وكانت
م�ساحة الإرتياح �ست�أخذ مدى �أكرث �إت�ساع ًا لو �أن م�شاركة دولة قطر
كانت يف �شخ�ص �أمريها ال�شيخ متيم بن حمد ولي�س متثيله يف �شخ�ص
وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية �سلطان املريخيِ ،ع ْلم ًا ب�أن ال�شيخ متيم
كان �شارك يف القمة ال�سابقة يف الكويت .لعله يف �ضوء عدم تط ُّرق
«�إعالن الريا�ض» �إىل الأزمة مع قطر ُي�شارك يف القمة املقبلة التي
�ستنعقد يف �أبوظبي وتبد�أ عملية التمهيد مل�شاركته برتطيب اخلطاب
الإعالمي الذي هو مثل احلطب ُيرمى على نار م�شتعلة .ومن اجلائز
الإفرتا�ض �أن �أمري الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد �سيبذل من حيث
تفرمل م�سعاه جهود ًا حثيثة لتقريب قطر من اجلمع اخلليجي.
وعندما ال ي�أتي خادم احلرمينْ ال�شريفينْ امللك �سلمان بن عبد
2019
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النامية من
يكتسب احلوض الشرقي للمتوسط املزيد من األهمية اإلستراتيجية واإلقتصادية ليس مبا متتلك دوله
ّ
ٍ
صراعات شتى على
ألن دوله تعيش حتت وطأة
مخزون كبير من الغاز وليس لقربه من الدول األوروبية الفقيرة املصادر ،بل ّ
يشكل سبب ًا مشروع ًا للتنافس بني دول شرق املتوسط،
احلدود والنفوذ واألدوار .وإذا كان البعد اإلقتصادي للثروة الغازية ّ
احليز األكبر للصراع الذي سيرسم مستقبل وحدود اإلستثمار في هذه الثروةّ .إن اشتباك
فإن البعد اجليوسياسي ّ
ّ
يشكل ّ
الدولية واإلقليمية في احلوض الشرقي للمتوسط يربك ص ّناع القرار في معظم دوله ،ال سيما لبنان وسوريا
املصالح
ّ
وقبرص ،بحيث تبدو اخليارات املطروحة لإلستثمار في هذه الصناعة محدودة ودونها العديد من ال ّتحديات.
اإلشكالية من خالل تقدير املوقف اإلقتصادي واجليوسياسي لشرق املتوسط ،لتبيان اخليارات
ساحأول مقاربة هذه
ّ
املطروحة واملخاطر التي تواجه الصناعة الغازية من التنقيب واإلستخراج وص��و ًال ال��ى التصدير ،واخل��روج ببعض
التوصيات التي تستحق أن تكون مبتناول ص ّناع القرار احلكوميني للمساهمة في وضع اإلستراتيجيات الرشيدة في سبيل
صناعةٍ أكثر أماناً.

�إعالن �شركتي «

�إيني» و«توتال» عن اكت�شاف حقل «كاليب�سو» قبالة ال�ساحل القرب�صي

-1حقول الغاز املكت�شفة وال�شركات النفط ّية املتناف�سة:
تقدّر الإحتياطات الغازية يف �شرقي البحر املتو�سط بـ 122تريليون
يتم العمل فيها حتى الآن،
قدم مكعب من الغاز ،ولكن احلقول التي ّ
ال تتجاوز خمزوناتها الـ 68تريليون قدم مكعب ،كما مي ّثل تناف�س ال�شركات
العاملية على ا�ستحواذ حقول النفط والغاز يف املتو�سط واحتكار �إنتاجه وجه ًا
من وجوه ت�شابك امل�صالح الدول ّية يف املنطقة .وهي تتوزع على ال�شكل التايل:
{ حقل «غزة مارين» على م�سافة  36كم من �شواطئ قطاع غزة ،مبخزون
يقدّر بـ 1تريليون قدم مكعب� .إكت�شفته عام � 2000شركة «بريت�ش غاز» التابعة
ل�شركة «.»British Petroleum
{ حقل «متار» ويقع على م�سافة  90كم من �شواطئ �شمال (فل�سطني
املحت ّلة) ،وبعمق  1650مرت ًا حتت �سطح البحر مبخزون يقدر بــ 10تريليونات
قدم مكعبةّ ،مت �إكت�شافه يف �سنة  ،2009وتعمل فيه �شركة NOBEL
 ENERGYالأمريكية.
{ حقل «�أفروديت» على ُبعد  180كم من ال�شاطئ اجلنوبي الغربي لقرب�ص،
وبعمق  1700مرت حتت �سطح البحر ،مبخزون يقدّر بـــــ 9تريليونات قدم
مكعب� .إكتُ�شف يف العام  ،2009وتعمل فيه �شركة  ENIالإيطالية و�شركة
 TOTALالفرن�سية ،و�شركة  NOBEL ENERGYاالمريكية.
{ حقل «تانني» ،مبخزون يقدر بـــ 1.2تريليون قدم مكعب قبالة �شواطئ
فل�سطني املحت ّلة.
{ حقل «ليفياثان» مبخزون يقدر بـ 17تريليون قدم مكعبة ،ويقع على م�سافة
 135كم من �شواطئ مدينة حيفا ،وبعمق  1600مرت حتت �سطح البحرّ .مت
�إكت�شاف احلقلينّ عام  ،2012وتعمل فيه �شركة NOBEL ENERGY
الأمريكية؟
{ حقل «ظهر» ،عام  ،2015و ُيع ّد حتى اليوم� ،أكرب حقل غاز يف البحر
املتو�سط مبخزون م�ؤ ّكد
 30تريليون قدم مكعب .يبعد عن �شواطئ مدينة بور �سعيد امل�صرية نحو
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العميد الركن
خالد حمادة

االتفاق املبدئي لإقامة خط �أنابيب من قرب�ص �إىل م�صر

 200كلم .وطبق ًا لتقديرات �شركة « »ENIف�إ ّنها �سوف ت�ستخرج منه نحو
مليار قدم مكعبة يف ال�سنة الأوىل للإنتاج ،لرتتفع تدريجي ًا حتى ي�صل اىل 2.5
مليار قدم مكعب يف العام  ،2019وهذا الإنتاج �سي�ش ّكل نحو  %40من �إنتاج
م�صر من الغاز.
{ �إعالن �شركة « »ENIالإيطالية و�شركة « »TOTALالفرن�سية يف
 8فرباير (�شباط)  2018عن اكت�شاف يف منطقة «كاليب�سو» ُقبالة ال�ساحل
القرب�صي(.ر�سم رقم )1
املخاطر اجليو�سيا�سية ،م�صر وتركيا وال�صراع على الدور:
�أف�سحت الإكت�شافات الغازية يف �شرق املتو�سط املجال للتناف�س ال�سلبي
حول ال�سيطرة على خطوط الت�صدير نحو �أوروبا ،حيث �إحت ّلت قرب�ص مركز
ال�صدارة يف املناو�شات اجليو�سيا�سية .ففي حني �سعت �أنقرة لت�أكيد حقها
يف غاز �شمال قرب�ص وا�ستعدادها ل�صراع جديد ،ردّت م�صر بحزم للدفاع
عن حقوق قرب�ص ،و�إزدادت التوترات بني تل �أبيب وتركيا� .إكت�شافات الغاز
مركزي ا�ستقطاب م�صر وتركيا ،تتوزع حولهما دول
امل�ستمرة �أدّت اىل ظهور
ّ
�شرق املتو�سط ،وقد �سعت م�صر لت�أكيد موقعها كوجهة �أكرث كفاءة للإ�ستثمار
من خالل توقيع العديد من الإتفاقيات:
{ الإتفاق امل�صري الإ�سرائيلي بقيمة  15مليار دوالر ل�شراء م�صر الغاز
من حقلي «تامار» و«ليفياثان» يف �إ�سرائيل ،وقد �أعلنت �شركة «نوبل �إنريجي»
مع �شركة «ديليك دريلينج»� ،أنهما تعتزمان فع ًال بيع الغاز �إىل �شركة دولفينو�س
القاب�ضة املحدودة فى م�صر �إبتدا ًء من عام .2020
{ الإتفاق امل�صري القرب�صي املو ّقع بتاريخ  2018/9/19لتزويد م�صر
بالغاز من حقل «�أفروديت» الذي �إكت�شفته �شركة نوبل �إنريجي .يقول وزير
الطاقة القرب�صي «جورجيو�س الكوتريبي�س» ل�شبكة «بلومربج « �إنّ قرب�ص على
و�شك بيع الغاز الطبيعي مل�صانع الغاز الطبيعي املُ�سال فى م�صر ،يف «�إدكو» و
«دمياط « التي تبعد م�سافة  400ميل ( 645كيلومرتا) جنوب قرب�ص.
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ا

لتفاهم الثالثي بني قرب�ص واليونان و�إ�سرائيل لال�ستفادة من غاز م�صر

الإتفاقية .ردّة الفعل �أتت عند �إيقاف �سفن الأ�سطول الرتكي �سفينة احلفر
الإيطالية «�سايبم» التابعة لـ�شركة «�إيني» وهي يف طريقها �إىل موقع احلفر يف
البلوك « »3من املنطقة الإقت�صادية اخلال�صة يف قرب�ص ،وكرثت التحذيرات
بعدها حول حرب موارد جديدة على عتبة �أوروبا.
بدوره �إعترب الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان �إنّ اليونان وقرب�ص
وال�شركات الأجنبية مبوا�صلتها التنقيب عن الغاز ُقبالة �سواحل قرب�ص� ،إمنا
تنتهك «�سيادة تركيا» ،وهدّد ب�أنّ بالده لن ترتدد يف التّدخل ع�سكري ًا.
ما �أثار املخاوف يف اليونان وقرب�ص ولدى �شركائهما يف الإتحّ اد الأوروبي هو
ربط املوقف الر�سمي الرتكي من التنقيب عن النفط يف قرب�ص بدعم الوجود
الع�سكري يف �شمال اجلزيرة.
< ثاني ًا :م�صر ،القدرات الدبلوما�سية واجليو�سيا�سية:
على اجلانب الآخر من منطقة ال�شرق الأو�سط ،و�ضعت القاهرة ثقلها وراء
نيقو�سيا .دافع وزير اخلارجية �سامح �شكري ،عن م�شاريع التنقيب عن الغاز
فى قرب�ص ،و�أك ّد �أنّ الإتّفاق البحري ب�ش�أن املنطقة الإقت�صادية اخلال�صة ال
يزال �ساري املفعول ،و�إنّ �أي حترك تركي �سيعترب هجوم ًا على م�صر وم�سا�س ًا
بحقوقها ال�سياد ّية �أي�ض ًا.
ً
يف �إجراءٍ موازٍ  ،و ّقعت القاهرة ونيقو�سيا �إتفاقا لتحديد املناطق الإقت�صادية
وا�ستك�شاف الغاز فى البحر املتو�سط .وقال املتحدث ب�إ�سم اخلارجية امل�صرية
�أحمد �أبو زيد �أنّ «�إتفاقية تر�سيم احلدود البحرية بني م�صر وقرب�ص تتّ�سق
وقواعد القانون الدويل ،و ّمت �إيداعها ك�إتفاقية دول ّية يف الأمم املتّحدة»� .إ�ضافة
�إىل هذه االتفاقية ف�إنّ املفاو�ضات جارية لرت�سيم احلدود البحرية بني م�صر
واليونان .القرار الإ�سرتاتيجى للتح ّول ملركز �إقليمي للطاقة ّمت �إتّخاذه وفق
جانبي قناة ال�سوي�س ،مع �إمكانية نقل
عوامل هامة تتم ّثل فى موقع م�صر على
ّ
ً
وتخزين وجتارة اخلام واملنتجات البرتولية والغاز .متتلك م�صر حاليا طاقات
تكريرية هائلة ،هذا �إىل جانب �شبكات خطوط الأنابيب لنقل املنتجات والغاز

,

اااا

,

غاز �شرق املتو�سط ..فر�ص الإ�ستثمار
يف �ضوء التقاطعات اجليو�سيا�س ّية و�صراع امل�صالح

{ توقيع �إتفاق مبدئي لإقامة خط �أنابيب ميت ّد من قرب�ص مل�صر يف 22
فرباير� /شباط ( .2018ر�سم رقم )2
{ توقيع مذكرة تفاهم ثالثية بني قرب�ص واليونان و�إ�سرائيل مل ّد خط
�أنابيب �إىل �أوروبا بالتوازي مع توقيع مذكرة مع الإتحّ اد الأوروبى للإ�ستفادة
من غاز م�صر بحيث ي�صبح تنويع م�صادر التز ّود بالطاقة متاح ًا لأوروبا بعيد ًا
عن الأحاد ّية الرو�سية(.ر�سم رقم )3
{ �أُطر تعاون وتدابري ثنائ ّية م�ستمرة بني م�صر والأردن مبوجب مذ ّكرة
تعاون بني م�صر والأردن والعراق لنقل الغاز والزيت اخلام من العراق عرب
الأردن �إىل م�صر.
< �أو ًال :تركيا ،ردود الفعل وال�صراع من �أجل احلفاظ على
الدور:
�أ�ضحت احلدود البحرية لقرب�ص �ساحة مواجهة بني ك ّل من تركيا كقوة
�إقليم ّية �صاعدة من جهة ،وتل �أبيب والقاهرة من جهة �أخرى .فمنذ �إكت�شاف
الغاز ُقبالة �سواحل قرب�ص ك ّثفت تركيا ن�شاطها الع�سكري فى املنطقة ،كما
�أ�شعلت �إتفاقية تر�سيم خط احلدود البحرية املو ّقعة بني م�صر وقرب�ص
(اليونانية) عام  ،2013توتر ًا غري م�سبوق بني القاهرة و�أنقرة� .آخر حلقات
التوتر كانت يف � 5شباطــ /فرباير  ،2018عندما �أعلن وزير خارجية تركيا،
مولود جاوي�ش �أوغلو ،عدم �إعرتاف بالده ب�إتّفاقية تر�سيم احلدود بني م�صر
وقرب�ص ،وحم ّذر ًا �أ ّنه «ال ميكن لأي دولة �أجنبية �أو �شركة �أو حتى �سفينة �إجراء
�أ ّية �أبحاث علمية غري قانونية �أو التنقيب عن النفط والغاز يف اجلرف القاري
لرتكيا».
تركيا الراغبة دائم ًا يف تقدمي نف�سها على �أ ّنها حمور الربط بني منتجي
الغاز فى ال�شرق وم�ستهلكي الغاز يف الغرب �شعرت �أنّ دورها مهدّد نتيجة هذه

يف جميع �أنحاء البالد ،كما متتلك م�صر م�صنعني للغاز الطبيعي امل�سال على
�سواحل البحر املتو�سط فى «دمياط «و»�إدكو» مما ّ
يعظم من دورها فى جتارة
وتداول الغاز .م�صر هى املركز الوحيد لت�صريف غاز �شرق املتو�سط ،مبا فيها
�إ�سرائيل وقرب�ص� ،إىل �أوروبا �أو �أي مكان فى العامل عرب حمطات الإ�سالة
امل�صرية.
بالإ�ضافة �إىل �إعالن �شركة «ديليك» الإ�سرائيلية للحفر عن توقيع عقد مع
حقلي الغاز
�شركة «دولفينو�س» اخلا�صة امل�صرية ،لت�صدير الغاز الطبيعي من ّ
الطبيعي الإ�سرائيليني «متار» و»لفياتان» ،ملدة � 10سنوات ،بقيمة  15مليار دوالر،
التو�سع يف خطط ت�صدير
انطلق الإنتاج الإ�سرائيلي القرب�صي امل�شرتك .ومع ّ
الغاز الطبيعي املُ�سال فى م�صر ،بدا من الطبيعي �إن�شاء حتالف ثالثي جديد
مما �سيح ّول م�صر �إىل مركز غاز دويل حقيقي .هذا الأمر �سريفع من حدّة
التوتر يف العالقات بني �إ�سرائيل وتركيا مما �سيثري �إهتمام الدول الأوروبية
التي تبحث عن بدائل للإ�سترياد من خارج رو�سيا( .ر�سم رقم )4
< ثالث ًا :لبنان و�إ�سرائيل :ترت ّكز الأزمة يف النزاع بني لبنان و�إ�سرائيل على
جزء من البلوك رقم ( )9الواقع عند خط احلدود بني البلدين .رف�ض لبنان
الإتفاقية الإ�سرائيلية القرب�صية ب�سبب عدم موافقته على النقطة الثالثية بني
الدول الثالث والتي �أدّت اىل الإعتداء على ما يقارب  850كم من املنطقة
الإقت�صادية اخلال�صة اخلا�صة به .كذلك تركيا بدورها رف�ضت �إتفاقية تر�سيم
احلدود املو َّقعة عام  2010بني قرب�ص و�إ�سرائيل ،على اعتبار �أنّ اجلزيرة ال
يحقّ لها البدء يف �أ ّية عمليات تنقيب طاملا ظ ّلت �أزمة �إنق�سامها قائمة جلزء
تركي و�آخر يوناين.
�أحدث حلقة يف م�سل�سل ال�صراع على جزء من حقل الغاز الواقع على احلدود
بني لبنان و�إ�سرائيل ،كانت يف  9فرباير� /شباط  ،2018عندما �أعلن لبنان
عن توقيع �إتفاقيتني مع �شركات «توتال» الفرن�سية و«�إيني» الإيطالية و«نوفاتك»

م�صر تتح ّول �إىل مركز غاز حقيقي

الرو�سية ،للتنقيب و�إنتاج النفط والغاز يف البحر يف البلوك  4والبلوك  9الذي
يقع جزء منه يف املياه املتنازع عليها مع تل �أبيب.
لعل النزاع بني لبنان و�إ�سرائيل على الغاز هو الأكرث �إنحدار ًا نحو املواجهة
الع�سكرية ،فوزير اجلي�ش الإ�سرائيلي� ،أفيغدور ليربمان ،قال ال�شهر املا�ضي،
�إنّ «بلوك الغاز رقم  9هو لإ�سرائيل» ،وهو ما اعتربه لبنان تهديد ًا له .جمل�س
الدفاع الأعلى يف لبنان� ،أعلن بدوره �أ ّنه مينح «الغطاء ال�سيا�سي للقوى
الع�سكرية؛ ملواجهة �أي �إعتداء �إ�سرائيلي على احلدود يف الرب والبحر».
رابع ًا� -إ�شكاليات وتو�صيات� :إنّ التهديدات والتّحديات التي مي ّثلها �شرق
املتو�سط تتجاوز حدود الإمكانيات املتوافرة لأي من دوله ،وهي ت�ستلزم تقدير ًا
للموقف بطريقة واقعية لتوزيع املهام وامل�س�ؤوليات .ال يزال �ص ّناع القرار يف
لبنان دون م�ستوى مواكبة ما يجري ،ودون م�ستوى الإملام ال�شامل بكيفية
التعامل مع املتغيرّات الإقليمية.على �ص ّناع القرار �أن يدركوا �أنّ الأمر يحتاج
اىل ما يتجاوز عقود ًا للبحث والإ�ستك�شاف وقوانني ال�شفافية ،و�أ ّنه ال ميكن
�إ�ستثمار الغاز يف لبنان دون الدخول يف �إحدى حلقات التعاون الإقليمي للإجابة
على الإ�شكاليات التالية:
�أو ًال :كيف يمُ كن حماية املن�ش�آت الغازية يف املنطقة الإقت�صادية اخلال�صة
يف ظ ّل هذا ال�صراعات الإقليمية ؟
ثاني ًا :ما هي ح�سنات و�سيئات �إن�ضمام لبنان اىل منظومة �إ�سالة الغاز
الطبيعي يف م�صر (قرب�ص� -إ�سرائيل-اليونان) وهل يمُ كن ف�صل الإ�ستثمار
يف الغاز عن ال�صراع مع �إ�سرائيل؟
�إنّ لبنان مدعو اىل التوا�صل مع دول حو�ض املتو�سط وال �سيما م�صر لبحث
مو�ضوع الإن�ضمام مل�شروع �شبكة الأنابيب لنقل الغاز اللبناين اىل معامل الإ�سالة
امل�صرية ،وحماية املن�ش�آت الغازية و�أنابيب النقل وتطوير القدرات
واملهارات التقنية الوطنية يف مواقع التنقيب والإ�ستخراج.
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املتعددة ،الهادفة إلى تصفية
يواجه الفلسطينيون بصالبة اإلغ��راءات والضغوطات واإلم�ل�اءات
ّ
القضية الفلسطينية ،حتى ال يصابوا بنكبة ثانية ،بعد أكثر من مئة عام على «وعد بلفور» املشؤوم.
ويتمسكون بإقامة الدولة الفلسطينية املستقلّة ،وعاصمتها القدس الشريف ،وبالقرار  ،194القاضي
ّ
بحق عودة الالجئني الفلسطينيني إلى ديارهم ،التي اقتُ لِ عوا منها.
هذا في وقت يسعى فيه الكيان اإلسرائيلي إلى شرعنة يهودية الدولة العنصرية ،عبر قوانني وقرارات
داخلية ،وفي طليعتها من «الكنيست» ،حتمل مضامني عنصرية وإحتاللية واستعمارية ،تضرب عرض
احلائط الدميقراطية والقوانني واملواثيق الدولية.
ُي�شكل الإ�صرار الفل�سطيني كابو�س ًا لدى َم ْن يحاول �شطب
الق�ضية ،وحقيقة ال ي�ستطيع �أحد � ْأن يخذلها �أو يعتدي عليها،
طاملا � ّأن �أ�صحاب الق�ضية والقرار ،ال يوافقون على �أي حلول
مطروحة ت�ستهدف �شطب ق�ضيتهم.
التو�سعية ،بخطر وتهديد
العن�صرية
والعقيدة
وتنذر النوايا الإ�سرائيلية
ّ
م�ستم ّر ،لي�س فقط على الوجود الفل�سطيني ،بل وعلى �شعوب املنطقة
ودولها ،وعلى ال�سالم والأمن القومي لبلدانها.
وير ّكز الإحتالل ب�شكل �أ�سا�سي على مناق�شة الرتتيبات الأمنية ،لأنّه
يحاول الإطباق على القد�س كاملة ،وال ُيق ُّر بوجود دولة فل�سطينية ،وال
تر�سيم احلدود وال عودة الالجئني ،فهو ي�سعى �إىل تعزيز اال�ستيطان،
وا�ستجالب اليهود من العامل ،لأنّه ُيدرك امل�س�ألة الدميغرافية ،التي تُ�ش ّكل
�أكرب مع�ضلة للأمن القومي الإ�سرائيلي واال�ستمرارية ،يف وقت يحتاج فيه
�إىل تعزيز الوجود الع�سكري واالقت�صادي.
وميعن الإحتالل ب�إ�صدار القوانني العن�صرية ،م�ستغ ًال الغطاء الدويل
ال��ذي ت�أمن باالنحياز الأم�يرك��ي الكامل  -غري امل�سبوق بني الر�ؤ�ساء
الأمريكيني كافة ،منذ العام  -1948ب�إعالن الرئي�س دونالد ترامب
املوحدة عا�صمة للكيان الإ�سرائيلي ( 6كانون الأول
اعرتافه بالقد�س ّ
 ،)2017ونقل �سفارة بالده من تل �أبيب �إليها (� 14أيار  ،)2018تزامن ًا
مع احتفال الكيان الإ�سرائيلي بقيام دولته قبل  70عام ًا.
وثبت انحياز الفريق امل�ساعد للرئي�س ت��رام��ب ل�صالح التط ّرف
اليهودي ،والذي يقوده م�ست�شاره و�صهره جاريد كو�شنري ،ومبعوثه �إىل
منطقة ال�شرق الأو�سط جي�سون غرينبالت وال�سفري الأمريكي يف تل �أبيب
ديفيد فريديان.

�إبنة الرئي�س الأمريكي ترامب� ،إيفانكا خالل افتتاح ال�سفارة الأمريكية يف القد�س املحتلة بعد نقلها من تل �أبيب
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هيثم زعيرت

وا�ستغلت �سلطات الإحتالل ،ال�ضغوطات والقرارات التي قامت بها
الإدارة الأمريكية �ضد القيادة الفل�سطينية من خالل:
 �إغالق مكتب ّ«منظمة التحرير الفل�سطينية» يف وا�شنطن (� 10أيلول
 ،)2018بعد رف�ض جتديد الرتخي�ص له ( 18ت�شرين الثاين .)2017
 وقف دعم «الأونروا» ،البالغة حواىل  365مليون دوالر من �أ�صل املوازنةالعامة البالغة  1.2مليار دوالر � -أي ربع املوازنة (� 31آب .)2018
 جتميد امل�ساعدات املالية لل�سلطة الفل�سطينية ،ولي�س �آخرها وقفحتويل  200مليون دوالر �أمريكي كانت تدفعها ( 25حزيران .)2018
 وقف امل�ساعدات �إىل م�ست�شفيات فل�سطينية يف مدينة القد�س كانتتقدمها وتبلغ قيمتها حواىل  20مليون دوالر �أمريكي (� 9أيلول .)2018
 وجاء ذلك بعدما كان الكونغر�س قد اتخذ قرار ًا بوقف امل�ساعداتلل�سلطة الفل�سطينية ،بذريعة �أنّها تدفع الأموال لعائالت فل�سطينيني حكم
عليهم الكيان الإ�سرائيلي �أو اعتقلهم� ،إثر تنفيذ عمليات ( 3كانون الأول
.)2017
 تقلي�ص امل�ساعدات �إىل الأمم املتحدة للعام املايل 2019-2018والبالغة  285مليون دوالر �أمريكي ،علم ًا ب �� ّأن الواليات املتحدة كانت
تدفع  3.3مليارات دوالر �أمريكي �سنوي ًا � -أي ما ن�سبته  %22من ميزانية
ّ
املنظمة الأممية.
 وق��ف امل�ساعدات التي كانت تقدمها �إىل ع��دد من ال��دول ،بعدما�ص ّوتت ل�صالح فل�سطني يف الأمم املتحدة ،وال�ضغط على دول لتخفي�ض
حجم م�ساعداتها.
 تهديد «املحكمة اجلنائية» ب�إجراءات يف حال ا�ستهداف حتقيقاتها�أ�شخا�ص ًا من الواليات املتحدة �أو «�إ�سرائيل» �أو حلفاء.
 �إقرار قانون جديد يتيح ملواطنني �أمريكيني �أ�صيبوا �أو حلقت بهم�أ�ضرار� ،أو قتل �أحد �أقاربهم يف عمليات� ،أن يقدموا �شكوى �ضد �أي دولة
�أو منظمة حت�صل على م�ساعدات من الواليات املتحدة.
ووجه  112ع�ضو ًا يف الكونغر�س ر�سالة �إىل وزير اخلارجية الأمريكي
مايك بومبيو طالبوه فيها بالرتاجع عن قرار وقف دعم «الأونروا» ،ووقف
دعم م�ست�شفيات مدينة القد�س املحتلة ،على اعتبار �أن ذلك يهدد ا�ستقرار
املنطقة ،ويقو�ض قدرة الواليات املتحدة على ت�سهيل املفاو�ضات.
ويراهن الإحتالل على الوقت ،لتمرير ّ
خمططاته ،وفر�ض �أمر واقع
من خالل التغيري اجلغرايف والدميغرايف ،م�ستغ ًال اخلالف الفل�سطيني
ال��داخ �ل��ي ،واالن���ش�غ��ال ال �ع��رب��ي ،وم�ستفيد ًا م��ن االن �ح �ي��از الأمريكي
الالمتناهي ،حيث �أقر العديد من القوانني يف «الكني�ست» ،ويف طليعتها:
املوحدة» ،الذي يقت�ضي موافقة  80ع�ضو «كني�ست»
 «قانون القد�س ّعلى �أي قرار للإن�سحاب من ال�شطر ال�شرقي للقد�س املحتلة بد ًال من
�أغلبية الن�صف زائد ًا واحد ًا من �أ�صل  120نائب ًا التي كان معمو ًال بها (1
كانون الثاين .)2018
 «قانون القومية» ( 19متوز  ،)2018وال��ذي ُيعترب �أخطر القواننيالعن�صرية وما يت�ض ّمنه من خماطر ،ويك ّر�س «�إ�سرائيل دولة يهودية»،
م�ستهدف ًا الوجود الفل�سطيني داخل الأرا�ضي املحتلة منذ العام ،1948
بتنفيذ �سيا�سة التطهري العرقي ،حيث عمل على جتزئة املواطنني �إىل
درجتني:
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الرئي�س حممود عبا�س يلقي كلمته �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة

عبا�س لـ«اللـواء» :الدولة الفل�سطينية
اااا عا�صمتها القد�س ولي�س يف القد�س

,

يهودية الدولة وخيار الدولة

,

2019
إقليميا
�مقال

 الأوىل :لليهود. الثانية :للعرب.وقد جوبه القانون العن�صري ،ب�سل�سلة حتركات وم�سريات ،وبينها تنفيذ
الفل�سطينيني �إ�ضراب ًا عام ًا �شمل �أرا�ضي فل�سطني التاريخية ،املحتلة يف
العامني  1948و ،1967و�أماكن تواجد ال�شتات الفل�سطيني ،وهو الإ�ضراب
العام الأول ال�شامل منذ الإ�ضراب العام يف ثورة  1(1936ت�شرين الأول
.)2018
 ا�ستمرار الإحتالل ت�شريع البناء يف امل�ستوطنات يف القد�س وال�ضفةالغربية يف حماولة لتقطيع �أو�صال هذه املناطق ،واقتالع �أهايل عدد منها
تُعيق التم ّدد بني امل�ستوطنات� ،أو و�صل مناطق ي�سيطر عليها الإحتالل ،ويف
طليعة ذلك اخلان الأحمر ،الذي ي�ؤدي �إىل ف�صل املناطق الفل�سطينية عن
بع�ضها البع�ض ،و�سرقة الأرا�ضي والتجريف وهدم املمتلكات حتت حجج
واهية ،وت�أمني احلماية للم�ستوطنني خالل اعتدائهم على الفل�سطينيني.
ويركز الإحتالل على معركة القد�س من خالل:
 تكثيف دخول امل�ستوطنني �إىل باحات امل�سجد الأق�صى املبارك ،يفحماولة لتغيري الواقع القائم حالي ًا ،وتكري�س التق�سيم الزماين واملكاين،
على غ��رار ما يجري يف احل��رم الإبراهيمي يف اخلليل ،وه��و ما ُي َواجه
ب�صمود املقد�سيني.
 �إ�صدار قوانني وت�شريعات ،وفر�ض �ضرائب ت�ستهدف املقد�سينييف حماولة لل�سيطرة و�سرقة ممتلكاتهم بعد رف�ضهم بيعها ،يف حماولة
لتقلي�ص عدد املقيمني منهم ،واالحتيال بطرق غري م�شروعة لل�شراء،
والت�ضييق على من يواجه ذل��ك ،ويف طليعتهم حمافظ القد�س عدنان
غيث ،خا�صة بعد توقيف ال�سلطة الفل�سطينية �أ�شخا�ص ًا متواطئني يف عملية
ت�سريب الأرا�ضي ،و�إعدام �أحمد �سالمة ب�إطالق النار عليه يف جلجولة (7
كانون الأول  ،)2018و�سبقه رف�ض املفتي ال�شيخ عكرمة �صربي ال�صالة
على �أحد بائعي الأرا�ضي عالء قرق�ش يف امل�سجد الأق�صى ودفنه يف املقربة
الإ�سالمية ( 4ت�شرين الثاين  ،)2018حيث وافق احلاخام الأ�شكينازي
الأكرب يف القد�س �أرييه �سترين ،على دفنه يف قطعة �أر�ض يف مقربة غري
ر�سمية لليهود بالقرب من قرية النبي �صالح.
 قر�صنة �أموال الأ�سرى وعائالت ال�شهداء الفل�سطينيني ،بخ�صم قيمةاملبالغ التي تدفعها ال�سلطة للأ�سرى وذويهم ،وذلك من عائدات ال�ضرائب
التي جتبيها �سلطات الإحتالل ل�صالح ال�سلطة ،وت�شديد فر�ض عقوبات
على منفذي العمليات البطولية وعائالتهم ،واحتجاز جثامني ال�شهداء،
و�إ�صدار �أحكام جائرة بحق الأ�سرى ،ومتديد الإعتقال الإداري.
 الت�ضييق على الكنائ�س امل�سيحية بفر�ض غرامات على الأمالكالعائدة لها ،حيث �أغلق رج��ال الدين امل�سيحيون «كني�سة القيامة» يف
القد�س (� 25شباط  ،)2018يف خطوة غري م�سبوقة ،قبل �أن يعود الإحتالل
عن قراره.
 حث دول على نقل �سفاراتها �إىل القد�س املوحدة. التعامل مع م�ؤ�س�سات «الأونروا» يف القد�س ب�أنها (جهة �أجنبية غريمرحب بها) ،يف حماولة لإقتالعها من املدينة املقد�سة ،متهيد ًا لإلغائها
واال�ستئثار باملهام التي تقوم بها.
لكن تفجر اخلالف داخل «الكني�ست» بعدما جاهر نتنياهو بالقانون
العن�صري ،والهجوم على ال�سلطة الفل�سطينية والرئي�س عبا�س يف افتتاح
دورتها ال�شتوية ( 15ت�شرين الأول .)2018
كما كان للقرار ب�ش�أن التعامل مع تطورات الو�ضع يف قطاع غزة ان�سحابه
على خالفات داخل احلكومة املتطرفة ،فقدم وزير دفاع الإحتالل �أفيغدور
ليربمان ا�ستقالته من من�صبه ( 14ت�شرين الثاين  ،)2018بعد قرار
«الكابينيت» وقف حملته الع�سكرية �ضد غزة.
وكان من تداعيات اخلالفات الإ�سرائيلية ،قرار «الكني�ست» حل نف�سه
( 26كانون الأول  ،)2018لي�شكل مفاج�أة لها الكثري من ال��دالالت يف
توقيتها.
فقد كان نتنياهو ي�سعى لتجنب الو�صول �إىل مثل هذه اخلطوة ،بانتظار
انتخابات عامة جترى ب�شكل طبيعي نهاية العام  ،2019خا�صة �أنه �أراد
�أن يثبت �أن��ه الأق��وى ،و�أن ما يمُ كنه حتقيقه يفوق �إمكانية �أي كان من
الو�صول �إليه ،فهو ا�ستطاع حت�سني عالقات الكيان الإ�سرائيلي مع �أكرث
من جهة خارجية ،ومتيز عالقته مع ترامب ،لكن التطورات الأخرية التي
واجهها �شخ�صي ًا ،والكيان الإ�سرائيلي ب�شكل عام� ،أدت �إىل الإ�سراع بحل
«الكني�ست» ،والتوجه �إىل انتخابات مبكرة يف  9ني�سان  ،2019وهو �أراد
من ذلك:
 �إظهار نف�سه ب�أنه هو من اتخذ قرار حل «الكني�ست» حتى ال ي�ضطر�إىل القيام بذلك حتت �ضغط الإئتالف احلكومي ،وتهديدات �أحزاب
احلريدمي بحلها ،بعد اخلالفات احلادة ب�ش�أن «قانون التجنيد».
 -الهروب من الإدان��ة يف ملفات الف�ساد الأربعة التي تالحقه ،بعدما

با�شر امل�ست�شار الق�ضائي للحكومة �أفيخاي مندلبليت ،عقد جل�سات
ا�ستماع ب�ش�أنها ،وت�صويره للأمر وك�أنه �سيا�سي بهدف تعزيز �شعبيته.
 ال�سعي �إىل التطبيع مع دول عربية و�إ�سالمية ،ا�ستباق ًا لإعالن ترامب«�صفقة القرن» ،و�إن كانت منحازة للكيان الإ�سرائيلي ،و�ستكون لديه
ذريعة للطلب منه ت�أجيل الإعالن عنها �إىل ما بعد الإنتخابات وت�شكيل
احلكومة املقبلة ،يف وقت يوا�صل تنفيذ خمططاته التهويدية.
 التوجه �إىل انتخابات مبكرة تتيح له �أن يبقى الأوفر حظ ًا لت�شكيلاحلكومة املقبلة ،يف والية خام�سة له يف احلكم ،لأنه �ستكون هناك �صعوبة
�أمام الكتل املعار�ضة للتوافق على برنامج �سيا�سي ،وعدم التوافق على
مر�شح بديل عنه ،و�شرذمة املعار�ضة ل�صالح الأحزاب اليمينية املتطرفة،
التي �سيتعاون معها لت�شكيل احلكومة.
وي�ستغل نتنياهو �أي�ض ًا الظروف ب�ش�أن ،عدم الإ�ستقرار يف ال�ضفة
الغربية ،والو�ضع املتوتر على حدود قطاع غزة ،وا�ستمرار اال�شتباك مع
�سوريا واحلديث عن �أنفاق «حزب اهلل» من لبنان التي ت�صل �إىل �شمايل
فل�سطني املحتلة.
 اخل�شية من �إجراءات ق�ضائية دولية ،جراء اجلرائم التي ارتكبهاالإحتالل اغتيا ًال للفل�سطينيني �أو توغل اال�ستيطان.
وبعدما تتعامل الإدارة الأمريكية والكيان الإ�سرائيلي ،وك �� ّأن ملف
القد�س قد �أُزيل عن الطاولة  -على الرغم من �أن كل القرارات الدولية
تعترب القد�س مدينة خا�ضعة للإحتالل الإ�سرائيلي  -ف�إن تركيز �إدارة
البيت الأبي�ض واليمني املتطرف ،هو على البند الثاين ،املتعلق مبلف
الالجئني الفل�سطينيني ،حيث يهدف الإحتالل �إىل �شطب حق عودتهم،
وتوطينهم يف �أماكن تواجدهم ،وحتويل ملفهم �إىل «املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني» ،التي �أُن�شئت بعد نكبة فل�سطني (14
كانون الأول .)1950
لكن ،جاء رد العديد من الدول على القرار الأمريكي بوقف التقدميات
�إىل «الأونروا» بزيادة م�ساهماتها ،والتعهد بزيادة ح�ص�ص متويلها �إىل
الوكالة الدولية.
يف املقابل ،ف� ّإن ال�سلطة الفل�سطينية تتط ّلع �إىل �إقامة دولة فل�سطينية
م�ستقلة ،وعا�صمتها القد�س ال�شريف ،و�إيجاد حل عادل لق�ضية الالجئني
وفق ًا للقرار الدويل  ،194وتعتمد القوى الفل�سطينية� ،سيا�سة ميدانية يف
املقاومة ال�شعبية  -وامل�س ّلحة حيث �أمكن  -لإف�شال ّ
خمطط الإحتالل،
الذي ال ُيقر بدولة فل�سطينية ،بل مناطق مقطعة الأو�صال ،عزل بع�ضها
عن البع�ض الآخر ودون ات�صال جغرايف.
وتتك ّثف التح ّركات الفل�سطينية على �أك�ثر من �صعيد،
داخلي ًا بت�صعيد املقاومة ال�شعبية ،ويف قطاع غزّة بتكثيف
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م�سريات ال�ع��ودة باجتاه ال�شريط
ال���ش��ائ��ك ع�ل��ى احل ��دود اجلنوبية
ل�ل�ق�ط��اع ،ال �ت��ي انطلقت م�ن��ذ 30
�آذار  ،2018وب�ل�غ��ت يف اجلمعة
الأخ�يرة ( 28كانون الأول )2018
الرقم  ،40و�أدت �إىل �سقوط 127
�شهيد ًا و�أك�ثر من  14700جريح،
وا�ستعدادات املقاومة للرد على �أي
عدوان �إ�سرائيلي.
والطلب الفل�سطيني من املدعية
ال�ع��ام��ة ل��دى «امل�ح�ك�م��ة اجلنائية
الدولية» فاتو بن�سودا ،فتح «حتقيق
ف ��وري» يف ج��رائ��م الإح �ت�لال التي
ارتكبت �ضد ال�شعب الفل�سطيني.
وت��وا��ص��ل ال�ق�ي��ادة الفل�سطينية
ات���ص��االت�ه��ا لتج�سيد االع�ت�راف
ال ��دويل ب��ال��دول��ة الفل�سطينية يف
الأمم املتحدة على �أر���ض الواقع،
فل�سطينيون ير�شقون قوات الإحتالل الإ�سرائيلي باحلجارة خالل م�سريات العودة يف غزّة ،وفل�سطينية بالزي الوطني متدهم لوج�ستي ًا
واكت�ساب الع�ضوية الكاملة ،الذي
�ستتقدم بطلبه ه��ذا ال�ع��ام ،واحل�صول على املزيد من االعرتافات
 وعلى �صعيد العالقة مع الإح�ت�لال� ،أك��د املجل�س وقف التن�سيقالدولية بالدولة الفل�سطينية ،وموا�صلة الدخول �إىل امل�ؤ�س�سات والهيئات
الأمني واالقت�صادي وال�سيا�سي معه ،وتعليق االعرتاف بدولة الإحتالل،
واملنظمات الدولية ،وهو ما �أزعج الإدارة الأمريكية ،التي ان�سحبت مع
�إىل حني اعرتافها بالدولة الفل�سطينية على حدود الرابع من حزيران
الكيان الإ�سرائيلي من «اليون�سكو».
 ،1967وعا�صمتها القد�س ال�شريف.
وجاء �إطالق خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
 وب�ش�أن امل�صاحلة الفل�سطينية ،مطالبة «حما�س» ب�إزالة العقبات�آل �سعود« ،قمة القد�س» على «القمة العربية» الـ 29التي عقدت يف مدينة
التي تعرت�ض تنفيذ ما ا ُّت ِفقَ عليه يف القاهرة ( 12ت�شرين الأول ،)2017
الظهران يف اململكة العربية ال�سعودية ( 15ني�سان  ،)2018لي�ؤكد �أن
ا�ستناد ًا �إىل اتفاق امل�صاحلة املوقّع (� 4أيار  )2011يف القاهرة ،وتذليل
الق�ضية الفل�سطينية ما زالت يف �صدارة االهتمام العربي.
العقبات التي اعرت�ضت متكني حكومة الوفاق الوطني من ت�سلّم مهامها
و�سجل دخول الرئي�س عبا�س �إىل قاعة الأمم املتحدة هذه املرة ،مفارقة
كافة يف غ�زّة ،كما يف ال�ضفة الغربية ،خا�صة بعدما كانت الأو�ضاع
عن املرات ال�سابقة بانتخابه رئي�س ًا ملجموعة  77وال�صني التي ت�ضم 134
قد ت�أزمت بعد جناة رئي�س ال��وزراء الدكتور رامي احلمد اهلل ورئي�س
دولة (� 27أيلول  ،)2018وهو ما �شكل �صفعة لرتامب ونتنياهو ،مبا يعني
املخابرات العامة اللواء ماجد فرج من حماولة �إغتيال ،با�ستهداف
من �أهمية انتخاب فل�سطني لرئا�سة املجموعة ،قبل �أن تعود وتتخذ قرار ًا
التوجه لزيارة قطاع غزّة (� 13آذار .)2018
املوكب �أثناء ّ
مبنحها �صالحيات ا�ستثنائية تواكب متطلبات املرحلة بـ� 146صوت ًا (16
دعوة الدول العربية �إىل االلتزام بـ»مبادرة ال�سالم العربية» ،التي َّمت
ت�شرين الأول
 .)2018وفود هامة �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،يف نتنياهو حل
�إقرارها يف «قمة بريوت» يف �آذار  ،2002ببنودها كاملة ،ولي�س البدء
كما �سجلت زي��ارة
من البند الأخري ،بالتطبيع دون التزام الإحتالل بتنفيذ ما هو مطلوب
طليعتها:
«الكني�ست»
منه.
 من الأمري ويليام دوق كامربيدج ،جنل ويل عهد بريطانيا ،لتكونواتخذت املحكمة الد�ستورية العليا ( 12كانون الأول  )2018قرار ًا
هروبا ً
الأوىل مل�س�ؤول رفيع ممثل عن العائلة املالكة يف بريطانيا ،زار رام اهلل
بحل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني وال��دع��وة لإج ��راء الإنتخابات
والقد�س ال�شرقية باعتبارها عا�صمة دولة فل�سطني ( 27حزيران )2018
الت�شريعية خالل � 6أ�شهر.
من ملفات
 رئي�س جمهورية البو�سنة والهر�سك بكر عزت بيجوفيت�ش� ،إىل القد�سهذا فيما ،توا�صلت عمليات املقاومة ال�شعبية ،موجهة ر�سائل للعدو
وال�ضفة الغربية ( 29و� 30آب .)2018
ب�أن الفل�سطيني ما زال يتحكم بتنفيذ ما يقرره ،ويف هذا االطار �أتت
الف�ساد
عقد
عرب
الفل�سطينية
ؤ�س�سات
�
امل
كذلك ا�ستكمال تفعيل احلياة يف
عمليتا �أحمد ن�صر جرار ( 26عام ًا) 9( ،كانون الثاين  )2018و»بركان»
املجل�س الوطني الفل�سطيني دورته الـ 23نهاية ني�سان  ،2018وبداية �أيار
أعاد وقطع الطريق
التي نفذها �أ�شرف وليد �سليمان نعالوة ( 23عام ًا) 7( ،ت�شرين الأول
 ،2018وحملت ا�سم «دورة القد�س وحماية ال�شرعية الفل�سطينية»� ،
.)2018
أع�ضاء
خاللها انتخاب الرئي�س عبا�س رئي�س ًا لدولة فل�سطني
وانتخاب �املركزي على خ�صومه
وعلى الرغم من هدم الإحتالل ملنازل منفذي العمليات� ،إال �أن ذلك
اللجنة التنفيذية اجلديدة للمنظمة و�إع��ادة ت�شكيل املجل�س
مل يثنهم عن موا�صلة ن�ضالهم وعملياتهم البطولية �ضد الإحتالل.
الفل�سطيني ،الذي عقد جل�ستني:
من جهته ،ا�ستغرب الرئي�س عبا�س يف ت�صريح خا�ص لـ»اللـواء»،
 الدورة الـ 29وحملت ا�سم« :دورة ال�شهيدة رزان النجار واالنتقال من«ا�ستمرار احلديث عن �أن الإدارة الأمريكية� ،ستعلن عن �صفقة ،لأنه
ال�سلطة �إىل الدولة» (� 15آب .)2018
يف احلقيقة ال توجد �صفقة ،فالأمريكان قدموا وقالوا ما عندهم ،ومل
 ال��دورة ال�ـ ،30وحملت ا�سم« :اخل��ان الأحمر والدفاع عن الثوابتيبقَ �شيء لديهم يتحدثون عنه ،فهم اعتربوا �أن القد�س عا�صمة موحدة
الوطنية» ( 28ت�شرين الأول .)2018
و�أبدية لـ»�إ�سرائيل» ،ويريدون �إنهاء ملف الالجئني وال يعرتفون باحلدود
واتخذ املجل�س املركزي يف جل�سته الثانية ،ق��رارات هامة �ضمن 22
وال الأر�ض».
بند ًا ،كان يف طليعتها ت�شكيل جلنة برئا�سة الرئي�س عبا�س ،وت�ضم �أع�ضا ًء
و�شدد الرئي�س الفل�سطيني على �أننا «لن ننتظر ما �سيقبلون عليه ،فنحن
عن اللجنة التنفيذية ّ
للمنظمة واحلكومة واللجنة املركزية حلركة «فتح»
رف�ضنا جملة وتف�صي ًال ما قدم لنا ،وال نقبل �إال بالدولة الفل�سطينية على
والأجهزة الأمنية ،مه ّمتها متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها املجل�س
حدود الرابع حزيران/يونيو  1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقية ،ولي�س
املركزي ،ويف مقدمها:
يف القد�س ،وعودة الالجئني وفق ًا للقرار  ،194ولن نقبل ح ًال اقت�صادي ًا،
تنفيذ
إىل
�
الهادفة
املتحدة،
الواليات
إدارة
�
�سيا�سة
 ا�ستمرار مقاطعةبل �سيا�سي ًا و�أمني ًا ب�شكل متالزم» ،م�ؤكد ًا �أن «الإحتالل الإ�سرائيلي يعاين
«�صفقة القرن» بهدف ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ،والعودة عن القرارات
عزلة دولية ب�سبب عدوانه و�سيا�سته العن�صرية ،ومل تنجح حماوالته مبنع
اجلائرة ،التي اتخذتها ل�صالح الكيان الإ�سرائيلي ،مبا ي�ؤكد �شراكتها مع
دخول فل�سطني �إىل حمافل وم�ؤ�س�سات دولية».
الإحتالل.
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امللك سلمان يضع احلجر األساس لـ«القدية»

احلرم املكي

ال�سعودية على عتبة مرحلة جديدة وطموحة

م�شاريع ر�ؤية ويل العهد «»2030
تنقل اململكة �إىل م�صاف الدول املتقدمة
يالحظ ز ّوار السعودية هذه األيام أن اململكة على عتبة مرحلة جديدة وطموحة في تاريخها احلديث ،ستنقلها إلى
محمد بن سلمان عام ،2017
مصاف ال��دول املتقدمة خالل العقد املقبل ،وفق ًا لرؤية  2030التي أطلقها األمير
ّ
حيث ال تتوقف عملية التطوير والتنمية في اململكة العربية السعودية عند حدود ،ألنها تطال كل جوانب احلياة،
مما يجعل البالد نقطة جذب عاملية ،ومحط أنظار العالم ،ألنها تكون وطن االستثمارات وواحات للجمال والثقافة
والرياضة والترفيه واالبداع.
محمد بن سلمان مشروع «نيوم» ،الذي
ففي  24تشرين األول /أكتوبر  2017أطلق ولي العهد السعودي األمير
ّ
يصب في إطار التطلعات الطموحة لرؤية « »2013الذي يحول اململكة إلى إمنوذج رائد على املستوى العاملي سيكون
ذا تقنية عالية وغير مسبوق ،وستكون «نيوم» مدينة حاملة بكل ما في الكلمة من معنى.
الريا�ض  -ر�سالة خا�صة
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ومن امل�شاريع الهامة والكربى التي �سيقوم بها «�صندوق
اال�ستثمارات العامة ك�شفه ع��ن ت�أ�سي�س �شركة «ر�ؤى
احلرم املكي» بهدف تطوير م�شاريع ت�سهم يف رفع الطاقة
اال�ستيعابية ،ال�ست�ضافة االعداد املتزايدة عام ًا بعد عام
للزوار الوافدين لأداء منا�سك احلج والعمرة ،والنهو�ض
مب�ستوى قطاع ال�ضيافة وجودة اخلدمات املقدمة حلجاج
بيت اهلل احلرام ،وفق �أف�ضل املقايي�س واملعايري العاملية.
«ر�ؤى احل��رم امل�ك��ي» ،ي��أت��ي ت�أ�سي�سها مب��ا يتوافق مع
«ر�ؤية اململكة  »2030الرامية �إىل رفع الطاقة اال�ستيعابية
ال�ستقبال �ضيوف الرحمن ،و�إث ��راء رحالتهم الدينية
والثقافية ،واالف�ساح يف املجال لأكرب عدد من امل�سلمني
ل��زي��ارة امل�سجد احل��رام و�أداء �شعائر احل��ج والعمرة،
وبهذا ف�إنه يتوقع �أن يتجاوز عدد ز ّوار مكة املكرمة 30
مليون زائر �سنوي ًا بحلول عام .2030
اجلدير باال�شارة� ،أن هذا امل�شروع يقع �شمال امل�سجد
احل��رام على م�ساحة � 854أل��ف مرت مربع ،ويهدف �إىل
تطوير نحو  115مبنی تت�سم بت�صاميم عمرانية متنوعة
حتاكي الطراز املكي ،وتوفري طاقة ا�ستيعابية فندقية
لنحو � 310آالف نزيل يف ال�ي��وم يف نحو � 70أل��ف غرفة
فندقية ،باال�ضافة �إىل توفري نحو � 9آالف وحدة �سكنية،
ون��ح��و� 360أل ��ف م�تر م��رب��ع م��ن امل �� �س��اح��ات التجارية،
وتخ�صي�ص م�ساحات لل�صالة لأكرث من � 40ألف م�صل،
علم ًا �أن �أبعد نقطة يف امل�شروع تبعد عن الكعبة امل�شرفة

,

اااا

,

2019
عربيا
مقال

�أكرث من  500مليار دوالر �سيتم ا�ستثمارها يف
«نيوم» من قبل �صندوق اال�ستثمارات العامة،
بالإ�ضافة �إىل م�ستثمرين �سعوديني وعامليني،
وبالتايل ،ف�إن م�شروع «نيوم» �سيتميز ب�أنه �سيكون الأكرث
كفاءة عاملية ،وخ�صو�ص ًا ان امل�شروع احللم ،يتم ّيز مبوقع
ا�سرتاتيجي ي�ؤهله لأن يكون نقطة ت�لاقٍ وتوا�صل بني
املنطقة العربية و�آ�سيا و�أفريقيا و�أوروبا و�أمريكيا.
فعلى م�ساحة � 26أل��ف و 500كيلومرت مربع يف �شمال
غرب اململكة يقع امل�شروع ويطل من ال�شمال والغرب على
البحر الأحمر وخليج العقبة بطول  458كيلومرت ًا ،وحتيطه
اجلبال بارتفاع �ألفني و 200مرت من جهة ال�شرق.
و�إىل ذلك ،ف�إن املوقع يعترب حمور ًا يربط قارات� :آ�سيا
و�أوروبا و�أفريقيا ،مبا يمُ كن  70باملائة من �سكان العامل
الو�صول �إىل املوقع خالل ثماين �ساعات كحد �أق�صى.
و�ستعزز مكانة املوقع لأنه يكون املدخل الرئي�سي جل�سر
امللك �سلمان بن عبدالعزيز الذي يربط بني قارتي �آ�سيا
وافريقيا ،مما يعني انه �ستكون له قيمته ودورة ومكانته
االقت�صادية الكربى ،علما ان م�شروع «نيوم» �سيمتد على
�أرا� ٍ��ض داخل احل��دود الأردنية واملنطقة ،يحيث �سيكون
�أول منطقة خا�صة متتد بني ثالث دول ،ومبنزلة نقطة
ربط للمحاور االقت�صادية ،مما يجذب ر�ؤو���س الأموال
واال�ستثمارات العاملية �إل�ي��ه ،مم��ا �سي�سهم على
امل��دى الطويل يف احل�صول على ع��وائ��د �ضخمة
ت�سهم يف ت�ع��زي��ز اق �ت �� �ص��ادي��ات امل�م�ل�ك��ة وتنويع
م�صادر االقت�صاد الوطني.
ويركز م�شروع «نيوم» على  9قطاعات ،وهي:
 م�ستقبل الطاقة وامل �ي��اه ،م�ستقبل التنقل،م�ستقبل التقنيات احليوية ،م�ستقبل ال�غ��ذاء ،م�ستقبل
العلوم التقنية والرقمية ،م�ستقبل الت�صنيع املتطور،
م�ستقبل الإع�لام واالنتاج الإعالمي ،م�ستقبل الرتفيه،
وم�ستقبل املعي�شة ،الذي ميثل الركيزة الأ�سا�سية لبقية
القطاعات.

األمير مح ّمد في مؤمتر دافوس ،الرياض

م�ساحة �ألف و 430مرت ًا فقط.
مت �إط�لاق ور�شة العمل يف ه��ذا امل�شروع ع��ام ،2018
ّ
و�سيتم ت�شغيله عام  ،2024ومن فوائده انه �سيخلق �أكرث
من � 160ألف وظيفة بحلول عام  2030و�سي�سهم بنحو 8
مليارات ريال �سنوي ًا ،و�سريفع م�ستوى التطوير العمراين
يف املنطقة املحيطة بامل�سجد احلرام ليكون من �أف�ضل
النماذج العاملية.
«ر�ؤى املدينة»
�سبق لـ«�صندوق اال�ستثمارات العامة» �أن �أعلن عن
ت�أ�سي�س �شركة «ر�ؤى املدينة» وهي �شركة تطوير عمراين
ت�ه��دف �إىل ت�ع��زي��ز ج��اه��زي��ة منطقة امل�سجد النبوي،
وا�ست�ضافة �أك�بر عدد من ز ّوار املدينة املنورة وتو�ضح
التقديرات الأولية �أن من املتوقع �أن ي�صل �إجمايل عدد
ز ّوار املدينة املنورة �إىل  23مليون زائر �سنوي ًا بحلول عام
.2030
�أم��ا خطة امل�شروع ،فتقوم على تطوير منطقة �شرق
امل�سجد النبوي البالغ م�ساحتها مليون و300
�أل��ف مرت مربع  ،وتطوير الطاقة اال�ستيعابية
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جانب من خمطط مدينة الطاقة

الفندقية ب�إ�ضافة تقدر بنحو � 240أل��ف نزيل يف اليوم
الواحد يف نحو � 80ألف غرفة فندقية وتوفري نحو 500
وحدة �سكنية� .إ�ضافة �إىل م�ساحات لل�صالة تت�سع لأكرث
من � 200ألف م�صل ،علم ًا �أن �أبعد نقطة من امل�شروع تقع
على بعد نحو �ألف مرت من �شرق امل�سجد النبوي.
ول �ه��ذا امل �� �ش��روع ف��وائ��د ك�برى وه��ام��ة �أب��رزه��ا :بناء
�شراكات ا�سرتاتيجية وتوفري فر�ص ا�ستثمارية جمدية
مل�شاركة امل�ستثمرين والقطاع اخلا�ص ،كما �أن امل�شروع
ي��راع��ي قد�سية امل�سجد ال�ن�ب��وي ال�شريف ع�بر �إيجاد
منظومة متكاملة مل�سارات امل�شاة مف�صولة عن حركة
امل��رك�ب��ات وا��س�ت�ح��داث حم�ط��ات للنقل تقع على نهاية
ممرات امل�شاة.
يذكر انه يتوقع ان يوفّر هذا امل�شروع � 200ألف وظيفة،
و�إ�ضافة ما يقدر نحو  7مليارات ريال �إىل الناجت املحلي
يف العام.
اجل��دي��ر بالذكر ،ان ه��ذا امل�شروع �سيتم ت�شغيله يف
العام 2023م.
جدة داون تاون
ّ
لقد �أعلن «�صندوق اال�ستثمارات» يف � 27أيلول� /سبتمرب
 2017عن م�شروع �إع��ادة تطوير الواجهة البحرية يف
جدة ،بهدف حتويلها �إىل منطقة
و�سط كورني�ش مدينة ّ
حيوية ووجهة �سياحية و�سكنية وجتارة فريدة من نوعها،
«جدة داون تاون اجلديدة».
لت�صبح ّ
«جدة داون ت��اون» ،هدفه تهيئة بيئة جاذبة ومتميزة
جدة وطموحاتها ،لتكون �ضمن
ت�سهم يف تطوير مدينة ّ
�أف�ضل مئة مدينة يف ال �ع��امل ،و�سي�سهم ه��ذا امل�شروع
يف تطوير منطقة حيوية منا�سبة للرتويح ع��ن النف�س
وال�ترف�ي��ه والت�سوق ،مب��ا يجعلها وجهة ف��ري��دة ملختلف
فئات املجتمع من ال�سكان والزوار.
وترتكز خطة امل�شروع �إىل تطوير م�سطحات البناء
ب�أكرث من خم�سة ماليني مرت مربع ،تت�سع لأكرث من 58
�ألف ن�سمة ،وحتتوي املنطقة ال�سكنية على � 12ألف وحدة
�سكنية متثل  42باملئة من م�ساحة امل�شروع ،ومتثل مناطق
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التجزئة والرتفيه  35باملئة من م�ساحة امل�شروع ،ومنطقة
املكاتب  12باملئة ،ومنطقة ال�ضيافة تغطي  11باملئة من
م�ساحة امل�شروع.
كما �سيكون يف ه��ذا امل���ش��روع �ست مناطق رئي�سية
هي :مناطق ومراكز لالن�شطة الثقافية واالجتماعية،
مراكز الن�شطة الأعمال واالبتكار ،الن�شاطات التجارية
والت�سوق ،احلدائق واملنتزهات الرتفيهية والن�شاطات
الريا�ضية ،ال�ضيافة وال�ف�ن��ادق واملنتجعات ،ال�شاطئ
والن�شاطات البحرية والتنزه ومر�سى للقوارب واليخوت
اخلا�صة ويبلغ �إجمايل قيمة اال�ستثمار يف هذا امل�شروع
نحو  18مليار ريال على مدى ع�شر �سنوات و�سي�سهم يف
�إيجاد �أك�ثر من � 36أل��ف فر�صة عمل ،علم ًا ان��ه يجري
حالي ًا التخطيط لو�ضع حجر الأ�سا�س لهذا امل�شروع خالل
الربع االول من  ،2019ويزمع افتتاح املرحلة الأوىل منه
يف الربع الأخري من عام .2022
م�شروع البحر الأحمر..
منتجعات �سياحية ا�ستثنائية
�أع�ل��ن ويل العهد ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزير
الدفاع رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق اال�ستثمارات العامة
الأمري حم ّمد بن �سلمان يف  31متوز /يوليو  ،2017عن
�إط�لاق م�شروع �سياحي عاملي يف اململكة حت��ت م�سمى
م���ش��روع البحر الأح �م��ر ،ي�ق��ام على �أح��د �أك�ث�ر املواقع
الطبيعية جماال وتنوعا يف العامل ،بالتعاون مع �أهم واكرب
ال�شركات العاملية يف قطاع ال�ضيافة والفندقة ،لتطوير
منتجعات �سياحية ا�ستثنائية.
و�سي�سهم م�شروع البحر الأحمر يف �إحداث نقلة نوعية
يف مفهوم ال�سياحة وقطاع ال�ضيافة حيث �ستتاح للزوار
فر�صة التعرف على الكنوز اخلفية يف منطقة م�شروع
البحر الأحمر ،وي�شمل ذلك حممية طبيعية ال�ستك�شاف
تنوع احلياة النباتية واحليوانية يف املنطقة ،و�سيتمكن
هواة املغامرة من التنقل بني الرباكني اخلاملة الواقعة
�إىل جوار منطقة امل�شروع ،وع�شاق الغو�ص من ا�ستك�شاف
ال�شعاب املرجانية الوفرية يف املياه املحيطة به.

اللــواء  -ملحق خا�ص  -العدد ال�سنوي 2019

وحتكم امل�شروع معايري جديدة تطمح لالرتقاء بال�ساحة
العاملية عرب فتح بوابة البحر الأحمر ام��ام العامل ،من
�أجل التعرف على كنوزه وخو�ض مغامرات جتذب ال�س ّياح
حد �سواء ،ليكون امل�شروع
حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا على ّ
م��رك��ز ًا لكل ما يتعلق بالرتفيه وال�صحة واال�سرتخاء،
ومنوذج ًا متكام ًال للمجتمع ال�صحي واحليوي.
اما مميزات هذا امل�شروع فيمكن تلخي�صها بالنقاط
التالية:
 ي�ضم �أكرث من  50جزيرة طبيعية بني مدينتي �أملجوالوجه ،ويبعد م�سافات قليلة من منطقة حرة الرهاة
�إحدى املحميات الطبيعية يف اململكة والرباكني اخلاملة.
{ �إىل جانب امل�شروع ،تقع �آث��ار مدائن �صالح التي
متتاز بجمالها العمراين و�أهميتها التاريخية الكبرية.
ولهذا امل�شروع قوانني خا�صة تقوم على:
 حتديد �سقف �أعلى لعدد الزائرين للتواجد باملنطقةيف �آن مع ًا متا�شي ًا مع �أف�ضل املمار�سات العاملية يف جمال
ال�سياحة والآثار ،وو�ضع قوانني و�آليات تخ�ص اال�ستدامة
البيئية ،حيث �سيتم املحافظة على املوارد الطبيعية وفق ًا
لأف�ضل املمار�سات واملعايري العاملية.
ويف تطوير ه��ذا امل���ش��روع كمنطقة خا�صة� ،ستطبق
فيها الأنظمة وفق ًا لأف�ضل املمار�سات واخلربات العاملية،
لتحقيق �أهداف هذا امل�شروع يف جلب ا�ستثمارات مبا�شرة
وجديدة �إىل اململكة ،وجذب و�إع��ادة توجيه م�صروفات
ال���س�ي��اح��ة ال���س�ع��ودي��ة �إىل ال��داخ��ل ،وا��س�ت�ق�ط��اب �أه��م
الأ�سماء الرائدة عاملي ًا يف قطاعي ال�سياحة وال�ضيافة،
وتوفري املزيد من القيمة امل�ضافة لزوار امل�شروع ،وتعزيز
املكا�سب االقت�صادية للمملكة.
اما جلهة التمويل ،ف�إن «�صندوق اال�ستثمارات العامة
�سي�ضخ اال�ستثمارات الأول�ي��ة و�سيتم فتح املجال لعقد
�شراكات مع �أبرز ال�شركات العاملية ،و�سيتم و�ضع حجر
الأ�سا�س لهذا امل�شروع يف الربع الأ ّول من ع��ام ،2019
و�سيتم االنتهاء من املرحلة الأوىل منه يف الربع الأخري
من عام 2022م.
قدية� ..أكرب مدينة ثقافية ريا�ضية ترفيهية
رعى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز م�ساء  28ني�سان /ابريل  2018حفل و�ضع حجر

,

اااا

,

م�شاريع �سكة احلديد
تربط مناطق اململكة

مدينة امللك عبداهلل الإقت�صادية يف الريا�ض

الأ�سا�س مل�شروع «القدية»� ،أكرب مدينة ثقافية وريا�ضية
وترفيهية نوعية يف اململكة ال�ت��ي �سيتم ب�ن��ا�ؤه��ا غرب
العا�صمة الريا�ض.
وكان ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق اال�ستثمارات العامة الأمري
حم ّمد بن �سلمان� ،أعلن يف  7ابريل ني�سان  ،2017عن
�إطالق امل�شروع الذي ينتظر ان ي�صبح معلم ًا ح�ضاري ًا
ب ��ارز ًا وم��رك��ز ًا مهم ًا لتلبية رغ�ب��ات واح�ت�ي��اج��ات جيل
امل�ستقبل الرتفيهية والثقافية واالجتماعية يف اململكة.
وي��دع��م امل���ش��روع توجهات ال��دول��ة ور�ؤي�ت�ه��ا احلكيمة
ال �ه��ادف��ة �إىل حت�ق�ي��ق امل��زي��د م��ن االزده � ��ار والتقدم
للمجتمع ،وامل�ضي قدما يف االرتقاء مب�ستوى اخلدمات
بالعا�صمة الريا�ض لت�صبح واح��دة �ضمن �أف�ضل 100
مدينة للعي�ش على م�ستوى العامل.
ومميزات هذا امل�شروع انه يبعد  40دقيقة تقريبا من
و�سط الريا�ض ،على بعد �ساعة واح��دة بال�سيارة ،من
مطار امللك خالد الدويل.
هذا امل�شروع يقام على م�ساحة  334كلم مربع ويت�ضمن
خ�ي��ارات ترفيهية و�أن�شطة ريا�ضية وثقافية ،وتتجاوز
م�ساحة امل�شروع � 2.5ضعف م�ساحة ديزين وورلد ،وهي
تعادل � 100ضعف م�ساحة �سنرتال بارك ،وي�ستقبل 17
مليون زائ��ر بحلول  ،2030وي�ستقطب  12مليون رحلة
ت�سوق ،ويجذب  2مليون زيارة ملرافق ال�ضيافة ،يوفّر 57
�ألف فر�صة عمل جديدة للمواطنني ،ي�ضم مدينة (Six
 )Flagsالرتفيهية.
اما املكونات فهي :مدن �ألعاب ،مراكز ترفيهية ،مرافق
ريا�ضية ت�ست�ضيف م�سابقات عاملية ،اكادمييات تدريب،
م�ضامري لع�شاق ريا�ضات ال�س ّيارات� ،أن�شطة ترفيهية
ومائية وثلجية� ،أن�شطة م�غ��ام��رات يف ال �ه��واء الطلق،
جتارب �سفاري لال�ستمتاع بالطبيعة ،فعاليات تاريخية
وثقافية وعلمية ،مراكز جتارية ،مطاعم ومقاه ،فنادق،
وم�شاريع عقارية.
ام��ا متويل ه��ذا امل���ش��روع ،ف ��إن «�صندوق اال�ستثمارات
العامة» ،هو امل�ستثمر الرئي�سي للم�شروع ،بالإ�ضافة �إىل
م�شاركة نخبة من كبار امل�ستثمرين املحليني والعامليني.
ويتوقع افتتاح املرحلة الأوىل يف العام .2022
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يف �سوريا طوي ملف التق�سيم..
وفتح ملف التقا�سم

مما ال شك فيه وال ريب ،إن انهيار االحتاد السوفياتي «العظيم» في مطلع تسعينات القرن املاضي ،على أيدي آخر،
شكل ضربة قاسية،
رئيس له ،مخائيل غورباتشوف .بفضل نظريته الفاشلة ،البائسة ،وغير املدروسة« .البيرو سترويكا»ّ ،
وقاصمة ،ألكبر جمهورياته على اإلطالق ،وهي روسيا االحتادية .لم تفق «موسكو» من أثر الضربة التي أصابتها في أم
ونيف .حيث بدأت بحصر اإلرث الكبير ،وترتيب بيتها الداخلي ،محاولة إنقاذ ما
رأسها ،وأطاحت صوابها .إال بعد سنتني ّ
ميكن إنقاذه ،وترميم ما ميكن ترميمه ،بعد تساقط أوراقه وأغصانه ،وانفصال ،واستقالل ،جمهورياته ،بسرعة مذهلة.
وبروز نزعات انفصالية ،داخل روسيا نفسها ،كادت أن تنجح في تفكك الدولة األم ،على عهد الرئيس الذي تال «يلتسني».
تشكل الى عشية السقوط ،أحد اجلبارين في العالم ،والذي كان يشكل
مرت على هذه الدولة ،التي كانت ّ
سنوات عجافّ ،
على مدى عقود ،حتدي ًا جدي ًا للجبار األول ،أمريكا «العم سام» ،محتجب ًا وراء ستار حديدي ،يشوبه الغموض.
عقد من زمن ال �أكرث ،ومنذ مطلع الألفية الثالثة ،بد�أ الدب الرو�سي يظهر
تدريجي ًا وب�شكله الكامل ،وب�صوته الهادر على امل�سرح ال�سيا�سي ،واجلغرايف،
والع�سكري يف هذا العامل ،ويف �أورا�سيا بداي ًة.
ف�أين هي رو�سيا اليوم .و�أين �ستكون يف الغد .وهل ال تزال دب ًا «قهقاع ًا» هادر ًا �أم هي منر
�شر�س �أم ثعلب ماكر؟ �أم هي الثالثة معا؟
رو�سيا ال تزال دب ًا يف الذاكرة ال�سيا�سية .ولكن الرئي�س الرو�سي الذي �أم�سك بتقاليد
احلكم ومبفا�صل الدولة منذ �أكرث من عقدين ،ميتلك دون �شك ذكاء الثعلب ،و�شرا�سة
و�سرعة االنق�ضا�ض لدى النمر ال�سيبريي الأبي�ض .واقت�ضى تعديل القامو�س ال�سيا�سي.
�أتيح لرو�سيا �أن يتوىل �أمرها قبل بداية هذا القرن «القي�صر» اجلديد فالدميري بوتني.
قام برتتيب البيت الداخلي ب�سرعة قيا�سية ،وقمع احلركات االنف�صالية يف ال�شي�شان،
وداغ�ستان ،ومن هي على وزنها .وو�أد مت ّرد «جورجيا» خالل �أيام ،حتت �سال�سل الدبابات.
وعندما متردت «�أوكرانيا» ،قفز اىل �شبه جزيرة القرم Sebastopol .وا�ستعادها.
وقال �أنها كانت قد �أعطيت هدية لها ،من قبل «خروت�شوف» وتبني �أنها ال ت�ستحقها� .أر�سى
عالقة �شراكة وحتالف مع ال�صني اجلار الأك�بر ،مل تكن قبل االنهيار العظيم .وحر�ص
على �إقامة عالقات مع دول املنظومة ،ال�سابقة .ت�صنف بني املقبولة ،واجليدة ،واملمتازة.
با�ستثناء «�أوكرانيا» .التي مل ت ّكف وا�شنطن عن حماولة ا�ستقطابها ،وحتري�ضها على
معاداة مو�سكو وتنا�سيه التاريخ واجلغرافيا والدميوغرافيا .ثم جاء ما ي�سمى بالربيع
العربي .الذي كانت �سوريا �إحدى حلقاته ،حيث اعتربها الرئي�س «بوتني» فر�صة ذهبية.
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لعر�ض ع�ضالته ،وحتقيق طموحاته اال�سرتاتيجية ،وال�سيا�سية ،والع�سكرية .وكان �أولها
حتقيق حلم القيا�صرة بالو�صول اىل املياه الدافئة .ورغم �أن �سوريا منذ نهاية خم�سينيات
القرن املا�ضي ،كانت حليف ًا لالحتاد ال�سوفياتي .ف�إن هذا احللم مل يتحقق كلي ًا فقد كان
ال�سوفيات ،ي�أتون مرف�أي طرطو�س ،والالذقية ،زائرين ويعدون �شاكرين.
فحقق «بوتني» لهم �إقامة دائمة ،من خالل القاعدة البحرية يف مرف�أ طرطو�س ثم تبعتها
قاعدة «حميميم» اجلوية على ال�ساحل ال�سوري.
منذ بداية احلرب ال�سورية يف عام  ،2011ورو�سيا تدعم النظام ال�سوري بالأ�سلحة
واخلرباء والدبلوما�سية� .إال �أن دخولها الفعلي واملك ّثف ،كان يف �أكتوبر  .2015بعد �شهر
من �إعالن الرئي�س الأمريكي «باراك �أوباما» عن قيام «التحالف الدويل ملحاربة الإرهاب
يف �سوريا والعراق» .و�إذا نظرنا اىل اخلارطة ال�سيا�سية ،والع�سكرية ،يف �سوريا .يف ذلك
التاريخ .نرى نهر الفرات ينحدر من تركيا جنوب ًا اىل «الطبقة» ثم يتجه �شرق ًا اىل «الرقة»،
«دير الزور» ثم احلدود العراقية .وجند �أن �شرق �سوريا وجنوبها هما منطقة عمليات ونفوذ
�أمريكية� .أما غرب �سوريا فقد �أعطي ح�صر ًا ملو�سكو .مت ّدد النفوذ الرو�سي نحو ال�شرق،
حيث البادية ،مرور ًا بتدمر .وجنوب ًا حتى احلدود مع الأردن ،وغرب ًا مع اجلوالن املحتل .بعد
املبادرة الرو�سية الأخرية التي وافق عليها اجلميع مبا فيهم �أمريكا و�إ�سرائيل.
وعلى ال�صعيد ال��دويل والدبلوما�سي ،مل تتوقف حركة رو�سيا يف ال�سنوات الأخرية.
وظهر حتول دراماتيكي يف �سيا�ستها اخلارجية ،وقطعت �أ�شواط ًا ال ب�أ�س بها ،يف التح ّول من
الدفاع اىل الهجوم وحماولة امتالك زمام املبادرة يف ال�شرق الأو�سط .دون جهد جهيد،
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بعد �أن ق ّل�ص الرئي�س الأمريكي «�أوباما» دور الواليات املتحدة ووجودها .جنحت رو�سيا يف
�إعادة ت�أهيل حليفيها الأ�سا�سيني يف املنطقة �سوريا و�إيران .وتطبيع عالقات غري م�سبوقة مع
تركيا .والتفت على �إتفاق جنيف  2012و�أفرغته من م�ضمونه .وا�ستطاعت بحنكة� ،أن متنع
هجوم ًا �أمريكي ًا على �سوريا ،كان ميكن �أن يتطور اىل حرب �إقليمية وا�سعة .بعد �أن ملأت
�أ�ساطيل «�أوباما» البحر املتو�سط .فكان الجتماع «بطر�سبورغ» الذي ق�ضى بت�سليم الأ�سلحة
الكيميائية� .أن نزع فتيل هذه احلرب .تزامن ذلك الدور الرو�سي يف االتفاق التاريخي ،بني
�إيران والدول اخلم�سة زائد واحد.حول برنامج �إيران النووي يف يوليو .2015
عند احتالل املو�صل من قبل داع�ش ع��ام  .2014وال�صدمة التي �أحدثتها وتنامي
الإرهاب ،وخا�صة هذا التنظيم يف العامل ومت ّدده الرهيب .قابله متدد �سيا�سي �إيراين عرب
التنظيمات امل�سلحة غري النظامية التابعة له يف املنطقة ،فوقفت رو�سيا حاجز ًا� .أمام من
يعار�ض �أو يعرقل هذا التم ّدد .وعندما قررت �إيران تخفيف وجودها يف �شمال �سوريا ،بعد
حترير حلب.
طلبت منها مو�سكو البقاء قائلة لها .ال�سماء لنا والأر�ض لكم� .أنقذت مو�سكو النظام
ال�سوري من ال�سقوط .ورجحت ميزان القوى الع�سكرية ل�صاحله .و�أر�ست يف الوقت نف�سه،
عالقات جيدة مع اجلميع .مبا فيهم �إ�سرائيل .رغم خيبة هذه الأخرية وف�شلها يف حتقيق
�أي من �أهدافها الع�سكرية ،وال�سيا�سية يف �سوريا عموم ًا ،واجلنوب ال�سوري ح�صر ًا .حيث
ا�ضطرت اىل التخلي عن دعم املجموعات امل�سلحة يف اجلوالن املح ّرر .وتركتها مل�صريها،
وف�شل حلمها ب�إقامة حزام �آمن يف اجلوالن املحتل ،على غرار احلزام احلدودي يف جنوب
لبنان .وقبلت مرغمة ،بعودة اجلي�ش ال�سوري اىل حدود  .1974و�أخ� ً
يرا ال �آخ��راُ .منعت
طائراتها من دخول الأجواء ال�سورية ،بعد �إ�سقاط الطائرة الرو�سية يف الالذقية منذ �أول
�أكتوبر املا�ضي وحتى تاريخه .حافظت مو�سكو على عالقة جيدة مع الكرد( ،قوات حماية
ال�شعب الكردي) �شرقي الفرات الذين بد�أوا ي�شكون يف نوايا �أمريكا امل�ستقبلية ،وبا�شروا
مفاو�ضات ،ولو بطيئة وخجولة مع النظام ال�سوري .حجمت مو�سكو ال��دور الأمريكي يف
�سوريا ،و�أفهم الرئي�س الرو�سي نظريه الأمريكي ،يف قمة «هل�سنكي» �أن ال م�ستقبل له يف
�سوريا .وله ح�صة اقت�صادية يف الكعكة ال�سورية ،غاز ونفط دير الزور ،يحدد حجمها الحق ًا.
ور�سم حدود النفوذ ،بعد �أن الحظ اقتناع «ترامب» ب�أن مكانه هو العراق ولي�س �سوريا .ك�أنه
يقول له «�سوريا لنا دون منازع ،والعراق م�سرحكم.
باخت�صار �أم�ست «مو�سكو» الالعب الأول يف �سوريا .و�ضابط الإيقاع الوحيد «ماي�سرتو»
يف الأورك�سرتا ال�سورية.
�إن طموح رو�سيا غري املحدود ،يعتمد على ا�سرتاتيجية ،و�سيا�سة الأمر الواقع ،لتوطيد
وتو�سعة النفوذ يف �أكرث من مكان .يف حماول للتعوي�ض على ما خ�سرته يف �أوروبا ال�شرقية،
�إذا مل ت�ستطع ا�ستعادته .حماولة ا�ستغالل الرت ّدد ،والتق ّلب ،يف �سيا�سة الرئي�س الأمريكي
ترامب ،وخالفه مع �أوروبا يف �أكرث من ملف .ومنها االتفاق النووي ،ونفقات احللف الأطل�سي،

الرئي�س فالدميري بوتني

,

مبنى الكرملني

واهتمامه الأول بجمع املال وابتزاز دول اخلليج ،وعلى ر�أ�سها اململكة العربية ال�سعودية .كما
ا�ستغلت �سابق ًا انكفاء ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية� ،أثناء والية الرئي�س ال�سابق باراك
�أوباما .لتغيري بع�ض مالمح النظام العاملي يف املنطقة ،بني بحر قزوين والبحر املتو�سط.
مو�سعة ،ترتجم بالتكتيك املدرو�س ،للح�صول على �إعادة
يعتمد «الكرملني» ا�سرتاتيجية ّ
االعتبار للإدارة الرو�سية يف داخل رو�سيا ،والنفوذ يف اخلارج يف �آن واحد« ،فقد رفعت
املناورات ال�سيا�سية املح ّنكة من مكانة مو�سكو العاملية ،ومن دورها كو�سيط دبلوما�سي» كما
تفيد �أكرث التقارير .كما �أر�ست رو�سيا ،عالقات جيدة مل تكن م�ألوفة يف العقدين املا�ضيني،
مع دول عدة حليفة تقليدي ًا مع وا�شنطن يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،فبالإ�ضافة اىل �إ�سرائيل
كما ذكرنا ،حيث زارها رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي �سبع مرات خالل �أربع �سنوات .هنالك
اململكة العربية ال�سعودية ،وم�صر ،والأردن .ناهيك عن ال�شراكة اال�سرتاتيجية واالقت�صادية
مع تركيا .وترى هذه الدول «مو�سكو» �أكرث متا�سك ًا وم�صداقية يف �سيا�ستها ال�شرق �أو�سطية.
بعد �أن بد�أت تلم�س ت�ص ّدع ًا يف التزام وا�شنطن جتاهها.
يقول املحلل البارز يف ال�ش�ؤون الرو�سية «دمي�تري ترنني» «مو�سكو مل حتل بعد حمل
وا�شنطن كالعب �أول� ،أو �ضابط �أمن رئي�سي يف ال�شرق الأو�سط ،ولي�س لها م�صلحة يف
ذلك� .إال �أنها بعد غياب �أعلنت �أنها �ستعود اىل امل�سرح العاملي كالعب جيو�سيا�سي م�ستقل
وكبري ...وك�سرت االحتكار الأمريكي يف ا�ستخدام القوة العاملية».
ومن املهم التذكري ،والتنويه على �أن اال�صطفاف ب�شكل كامل وفاعل مع النظام ال�سوري
وحلفائه يف احلرب ال�سورية .مل يدفع مو�سكو اىل حرب� ،أو حتى خالف عميق مع الع�سكر
الآخر الداعم للمعار�ضة ال�سورية.
مو�سكو حتاور اجلميع .وت�ستقبل اجلميع .وترعى امل�صاحلات .وهذا �أمر غريب بالن�سبة
لدولة اعتادت يف زمن االحتاد ال�سوفياتي� ،أن تتخذ مواقف �إيديولوجية �صارمة وحا ّدة.
فالتقلب ميار�س بدبلوما�سية حم ّنكة .والنمر الأبي�ض ال�سيبريي جاهز لالنق�ضا�ض ،عندما
تقت�ضي ال�ضرورة ،يف الزمان واملكان املنا�سبني.
يف النهاية وخال�صة القول .وكما ذكرنا منذ عام يف العدد ال�سنوي جلريدة «اللواء»
�أغلق ملف التق�سيم يف �سوريا ،وفتح ملف التقا�سم» ونق�صد تقا�سم النفوذ ،واحل�ص�ص
يف الكعكة ال�سورية .حيث �ستكون لرو�سيا احل�صة الكربى بال ريب .املياه الدافئة ح�صلت
عليها يف طرطو�س .والأجواء امل�ستباحة ،واحل�صرية ع�سكري ًا�( ،إال ب�إذن) من خالل قاعدة
«حميميم» يف الالذقية ،وذلك مبوجب اتفاقات وعقود على مدى عقود.
�سيكون لرو�سيا ر�أي حا�سم يف نظام حكم �سوريا اجلديدة .و�سيطرة على املفا�صل
الع�سكرية واالقت�صادية .وح�صة هي الأكرب يف النفط والغاز والالئحة تطول.
و�ستبدو خارطة امليدان ال�سوري ع�سكري ًا ،و�سيا�سي ًا� ،أكرث و�ضوح ًا هذا العام .وكذلك
خارطة املنطقة ب�أ�سرها و�سرنى �أذرع ًا للأخطبوط الرو�سي يف �أكرث من مكان.
و�إن غد ًا لناظره قريب.
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ال�صني� :شظايا الإنفجار الإقت�صادي والدميغرايف

�أطلقت ال�صني برناجمها الإقت�صادي التنوعي يف
عام  ١٩٧٨بقيادة «دنغ �سياوبينغ» ،حيث غر�ست بذور
الر�أ�سمالية يف حقول املزارعني الذين حرروا و�أ�صبح
ب�إمكانهم بيع ثمار �إنتاجهم من دون و�سيط ب��د ًال من ت�سليم
املحا�صيل �إىل اجلمعيات التعاونية التابعة للحزب ال�شيوعي
لبيعها و�أخذ ن�سب كبرية من الأرباح .و�ساعد الإ�ستثمار الأجنبي
املبا�شرعلى دفع الناجت املحلي الإجمايل يف ال�صني �إىل �أكرث
من ع�شرة �أ�ضعاف يف عام واحد .فمنذ �أن بد�أت الإ�صالحات،
تدفقت �إىل ال�صني مبالغ مقدارها �أل��ف و ٨٠٠مليار دوالر،
منها  ٨٩مليار دوالر يف ال�ع��ام املا�ضي .و�ساهم الإ�ستثمار
الأجنبي ب�إن�شاء الآالف من املعامل اجلديدة يف الوقت الذي
طورت احلكومة ال�صينية مناجم الفحم وال�شبكات الكهربائية
الوا�سعة واملطارات والطرق ال�سريعة لتي�سرياحلركة التجارية
و�سهولة توريد املواد الأولية لتلك املعامل .ويف الوقت الذي كانت
فيه ال�صني جتهز على �إنهاء البنية التحتية� ،أن�ش�أت مناطق
�إقت�صادية خا�صة لإمناء املناطق النائية ،ت�ستطيع عن طريقها
ال�شركات الأجنبية الراغبة يف �إن�شاء معامل حديثة توظيف اليد
العاملة الرخي�صة وموا�صلة العمل ل�سنني دون دفع �أية �ضرائب،
و�أن تدع للحكومة بناء الطرق وم�شاريع البنية التحتية الأخرى
الالزمة لها .وعمل هذا كله بدوره على دفع �صادرات ال�صني من
 ٩٣٠مليون دوالر �إىل  ٩٧٤مليار دوالر خالل ثالثة عقود.
وقفز معدل دخ��ل الفرد يف ال�صني من  ١٦دوالر ًا يف عام
� ١٩٧٨إىل  ٣٠٠٠دوالر يف يومنا هذا .فكانت ثورة بال �شعارات
كبرية وزائفة ،تهدف �إىل م�ضاعفة الدخل القومي لل�صني خالل
ع�شرين عاما ،وهو ما حتقق بالفعل ،بل واكرث منه ،حيث ت�ؤكد
كل التقارير التي يتداولها املحللون يف �صندوق النقد الدويل
والأمم املتحدة� ،أنه يف عام  ، ٢٠٠٠كانت ال�صني قد �ضاعفت
دخلها القومي  ،٪٥٠٠وخطاها مزيد من م�ضاعفة هذا الدخل
بثبات ،حتى �أنها ب��د�أت تبث الرعب يف قلوب العامل الغربي
خوفا من اجتياح جتاري يلغي دور ال�صناعة الغربية وي�ضعف
اقت�صاده الوطني .وه��ذا يف�سر الرتاجع ال�سريع يف املواقف
الأوروبية والأمريكية جتاه ان�ضمام ال�صني �إىل منظمة التجارة
العاملية ،وبعد �أن كانت تعار�ض هذا االن�ضمام بد�أت تروج له
وتطالب به حتى يتمكن الغرب من معرفة �أ�سرار هذا التقدم
ال�سريع وحماولة ال�سيطرة عليه �إذا �أمكن .لكن جتربة الثورة
الإقت�صادية الهادئة مل تتم على ح�ساب تغيريات عاجلة و�سريعة
مواكبة يف اخلط ال�سيا�سي والأيديولوجي لل�صني ,كما حدث يف
الإحتاد ال�سوفياتي الذي تعجل االنتقال من الإقت�صاد املوجه �إىل
الإقت�صاد املفتوح وبلمح الب�صر .ويف�سر هذا النجاح ب�أنه ي�أتي
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من جتربة و�سائل العوملة ولي�س العوملة ذاتها� ،أي اال�ستفادة من
الأدوات التكنولوجية التي �أنتجتها العوملة لتنت�شر من خاللها يف
العامل كله ،فقد فتحت ال�صني �أبوابها �أمام تكنولوجيا احلوا�سب
الآلية والهواتف النقالة والإلكرتونيات والتقنية الذكية ،وكل
ما نتج عنها من ا�ستخدامات يف جمال املعلوماتية .بالطبع تبع
ذلك تغريات يف الهيكل الإجتماعي الذي كان قائما وال يزال يف
املجتمع ال�صيني ،املبني على �أ�سا�س الأيديولوجية التي ورثتها
عن «ماوت�سي توجن» م�ؤ�س�س جمهورية ال�صني ال�شعبية ،وذلك
بتو�سيع الطبقة املتو�سطة �إىل �أق�صى درج��ة ميكن الو�صول
�إليها ،حتت ال�سيطرة الكاملة حتى ال تفلت الأمور ويتحول الأمر
�إىل �إنهيار ،وذلك لأن تلك الثورة كانت يف حاجة �إىل الطبقة
املتو�سطة التي تعترب عماد �أي تطلع نحو التقدم الإقت�صادي بكل
ما ت�ؤدي �إليه من فتح املجال �أمام الأفراد لتح�سني �أو�ضاعهم،
مما يجعلهم يبذلون اجلهد املطلوب لتحقيق تلك الأهداف.
من هنا بد�أ احلديث يف ال�صني عن �إقت�صاد ال�سوق الإ�شرتاكي
مقابل تعبري العوملة مبعناها الغربي ،وكانت هذه الت�سمية تنبع
من الرغبة يف التفرد �أوال وثانيا ،االبتعاد عن الدخول يف زواريب
العوملة مبفهومها الغربي ،وال��ذي حت��ول يف النهاية من عوملة
�إقت�صادية مبعناها املتكامل �إىل عوملة مالية ،مبعنى فتح الأبواب
فقط �أم��ام انتقال ر�ؤو���س الأم��وال �أكرث من فتح الأب��واب حرية
التنقل �أمام �أدوات الإنتاج ومنها التكنلوجيا احلديثة.
ورمبا كان هذا هو امللفت للنظر ،والذي بد�أ ي�شد انتباه الغرب
الذي يرى يف الإقت�صاد ال�صيني احلايل حالة نادرة رمبا تتحول
�إىل منوذج لدليل �إقت�صادي يحتذى للهروب من هيمنة العوملة
الغربية .خالل الع�شرين عاما التي ر�سمت فيها ال�صني لنف�سها
م�ضاعفة �إنتاجها القومي ،ف�إن تلك الفرتة �شهدت �سقوط حائط
برلني وتهاوي الإحتاد ال�سوفياتي ،واختفت القطبية الثنائية,
وحتولت الواليات املتحدة �إىل املهيمن الوحيد ،لكن املحللني
ي�ج��دون �صعوبة يف ت�صنيف ال�صني ،لأن�ه��ا �أ�صبحت منوذج
التكامل الإقت�صادي مبفهوم عاملي للتقدم والثبات �أي �أقامت
�إقت�صادا متكامال ي�ؤمن ب�أيديولوجية خمتلفة ويح�صل على
نتائج �أف�ضل من النتائج التي يب�شر بها دعاة العوملة �أنف�سهم،
�إ�ضافة �إىل �صعوبة ت�أثر الإقت�صاد ال�صيني بحركة ر�ؤو�س الأموال
وما ينتج عنها من م�ضاربات وانهيارات هنا وهناك .وبدا هذا
وا�ضحا �أثناء �أزمة النمور الآ�سيوية يف جنوب �شرق �آ�سيا خالل
عامي  ،١٩٩٨-١٩٩٧التي اهتزت لها �أ�سواق العامل من اليابان
�إىل الربازيل ،دون �أن ت�صيب بالطبع من �صنعوا تلك الأزمة يف
الغرب وعلى ر�أ�سهم امل�ضارب املايل «جورج �سورو�س» .خالل تلك
الأزمة انهار منوذج النمور الآ�سيوية الذي كان مثاال على التطور
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ال�سريع الذي كانت حتاول دول الغرب ودعاة العوملة �أن تقدمه
كنموذج يحتذى يف العامل املتخلف الباحث عن النمو .انهارت
�أ�سواق جنوب �شرق �آ�سيا ،حتى �أن عمالتها فقدت خالل ليلة
واحدة ما جمعته خالل �سنوات طويلة ،متاما كجحر النملة الذي
دا�سته قدم الفيل ،حتى �أن اقت�صاد اليابان مل ينجح يف �إعانة
تلك العمالت على الرغم من ارتباطه بها ب�شكل وثيق� .إال �أن
ال�صني ظلت توا�صل طريقها ورف�ضت جمرد التفكري يف تخفي�ض
قيمة عملتها اليوان ،فقد انتظر املراقبون يف الغرب لفرتة طويلة
�أن تنهار العملة ال�صينية �أ�سوة برفيقاتها يف جنوب �شرق �آ�سيا،
ولكن االنتظار طال وظلت العملة ال�صينية ثابتة ،بل حتولت مع
مرور الوقت �إىل ملج�أ �أمان للعمالت الأخرى يف املنطقة.
وعندما وقف نائب رئي�س الوزراء ال�صيني «يل كاي ت�شيانغ»
م�ؤخرا يف ملتقى دافو�س الذي يعترب وكر دعاة العوملة ،لي�ؤكد �أن
بالده لن تتدخل يف حتديد قيمة العملة الوطنية ،تلقف احلا�ضرون
كالمه بال�سخرية ،ويف اب�سط الأحوال تعاملوا مع كلماته على �أنها
نوع من الدعاية املفرطة التي تطلقها ال�صني لت�ؤكد على عافية
اليوان .رمبا دفعت ال�صني ثمنا ب�سيطا لهذا املوقف من عملتها
التي خ�سرت حوايل  ٪٦يف امل�ضاربات العاملية ،لكنها �أكدت لدعاة
العوملة انه من املمكن �أن يكون هناك اقت�صاد خارج ال�سيطرة
املدبرة وبقوة الت�آمر ،وبعيدا عن الأزمات امل�صطنعة ،التي حتاول
�أن ت�ضم �إقت�صاد العامل كله حتت جناحها وتفر�ض عليه العوملة
فر�ضا حتى يتم احلفاظ على الإقت�صاد الغربي وتقويته من خالل
�صنع �أزمات �سريعة من وقت لآخر ويف �شتى امليادين.
و�أيا ما كان الأمر ،فلي�س ثمة �شك فى �أن م�ستقبل ال�صني فى
املرحلة املقبلة لن يكون عر�ضة لأية تغيريات جوهرية �أو عميقة
من حيث املبادئ الأ�سا�سية �أو اخلطوط العري�ضة ،ومن الطبيعى
�أن توا�صل ال�صني جنى ثمار جتربتها الإقت�صادية اخلا�صة و�أال
حتيد عن الطريق الذى اختارته والتعهدات الدولية التي �ألزمت
نف�سها بها .ومن �أهم هذه االلتزامات ان�ضمام ال�صني �إىل منظمة
التجارة العاملية بعد جهود ومفاو�ضات طويلة ا�ستمرت قرابة ١٥
عاما .وقد �شكل هذا االن�ضمام انت�صارا رئي�سيا لل�صني ،بعد
�أن كانت قد بد�أت منذ عام  ١٩٧٨توجها لالنفتاح على العامل
اخلارجي ،وحاولت ا�ستمالة ال�سوق بتخفيف قب�ضة الدولة على
ال�شئون االقت�صادية .وجنحت ال�صني بالفعل فى �أن ت�صبح ثاين
�أكرب قوة جتارية عاملية ،وما يزال البع�ض يرى �أن التغيري الذى
ترتب على االن�ضمام �إىل ع�ضوية منظمة التجارة العاملية من
�ش�أنه �أن ميتد مع الوقت خارج ال�ساحة الإقت�صادية وقد يحقق
تعددية �سيا�سية يف العامل.
وقد تواترت التوقعات املتفائلة بالن�سبة مل�ستقبل الإقت�صاد

,

اااا

,

منذ أربعني عاما بدأت في الصني ثورة تغييرية لم تلفت إنتباه أحد ،حتى قبل أن يطرح إقتصاديو العالم العوملة
كمنقذ أول لسياسات ال��دول النامية .تلك الثورة التغييرية التي قادها «دن��غ سياوبينغ» وه��و السياسي واملنظر
اإلقتصادي الذي قاد جمهورية الصني الشعبية بعد وفاة «ماوتسي تونغ» ،األب الروحي ومؤسس جمهورية الصني
الشعبية ،فقد جلأ «دنغ سياوبينغ» نحو السير في تبني سياسة السوق حيث قام بارسال البعثات احمللية إلى البالد
الغربية لتعلم الهندسة واإلقتصاد وطرق اإلدارة احلديثة بغرض التطوير اإلقتصادي للبالد وهو الذي حاول أن
ينمي بالده بطريقة هادئة على أن تكون منتجة ولها أهداف واضحة واعتمد على هؤالء الذين يسمون تكنوقراطيني
في حل مشاكل احلياتية واإلقتصادية في الصني الشعبية وتطوير نظامها اإلقتصادي وخلق فرص عمل من خالل
تشغيل املواطنني ،فكانت خير نخبة يعتمد عليها في حل املشاكل اإلقتصادية واإلجتماعية في الصناعة والتطوير
العملي واالنتقال من مجتمع زراعي بحت إلى مجتمع صناعي متفوق.

ال�صيني ومن �أبرزها درا�سة للبنك الدويل� ،أظهرت �أن ال�صني
�ست�شهد منوا خالل ال�سنوات الع�شر املقبلة مبتو�سط تبلغ ن�سبته
� %٨سنويا وميكن �أن ت�صبح �آكرب قوة اقت�صادية فى العامل بحلول
عام  .٢٠٣٠ويتوقع اخلرباء �أنه بحلول عام � ٢٠٢٠سيكون قطاع
اخلدمات قد جتاوز قطاعي الزراعة وال�صناعة و�أن تتجاوز
القدرة ال�شرائية مثيالتها فى جميع دول �أوروبا جمتمعة .وهكذا
ف�إن مفتاح النجاح ال يكمن فى النمو ب�أ�سرع وقت ممكن و�إمنا
يف حت�سني نوعية النمو .ومن املعروف �أن ال�صني يف ال�سنوات
الثالث الأخرية حتقق ن�سبة منو �سنوية تقرتب من  ،%١٠ولوال
مراعاة الإدارة الإقت�صادية فى ال�صني للآثار العك�سية لنمو
الكبريعلى معدل الت�ضخم فى البالد لكان ب�إمكان ال�صني �أن
تنمو مبعدالت �أكرب قد ت�صل �إىل �أكرث من � %١٤سنويا ،ولذلك
�سبق �أن خف�ضت ال�صني من معدالت منوها من � %١١إىل املعدل
احلايل ،جتنبا حلدوث موجات من الت�ضخم املتزايدة.
وير�صد املحللون �إىل جانب النجاحات والتوقعات املتفائلة
للإقت�صاد ال�صيني ،امل�صاعب والتحديات التى تواجهها فى
املرحلة املقبلة ،حيث من املتوقع �أي�ضا بحلول عام � ٢٠٢٠أن ال
يبلغ �إجمايل الناجت املحلي ال�سنوي الكرث من  ٥٠٠مليون مواطن
�صيني �سوى ثالثة االف دوالر ،وهو مايظهر لل�صني اهمية بذل
اجلهود ملوا�صلة احلفاظ على منوها الإقت�صادي القوي .ومن
التحديات �أي�ضا �أن ال�صني مازالت تعترب من البلدان التي
تعاين من م�شكلة الفقرحيث �أن بها نحو  ٢٠٠مليون �شخ�ص
يعي�شون �ضمن عائالت تنفق �أقل من دوالر واحد فى اليوم،
وتواجه ال�صني �أي�ضا م�شكلة البطالة املتزايدة ايل يتجاوز
 ،٪١٢و�سيتعني عليها �أن توا�صل نهجها الذى يت�سم اخل�صو�صية
والذي ت�سعى فيه للمواءمة بني �صيغتها اال�شرتاكية اخلا�صة
واجتاهها للر�أ�سمالية واندماجها مع الإقت�صاد العاملي مع
مراعاة البعد الإجتماعي.
�إن ا�ستقالل الإقت�صاد ال�صيني وب��روزه كبديل عن العوملة
املالية املفرو�ضة من الغرب مل يكن وليد ال�صدفة ،بل كان
نتيجة لتفكري هادئ وعاقل� ،إ�ستفاد من التقدم التكنولوجي
املعلوماتي الذي �أ�صبح متوفرا ملن يريد التقدم بف�ضل العوملة
ذاتها ،وتزاوج هذه التكنولوجيا مع احتياجات جمتمع يرغب
يف حت�سني �أو�ضاعه املالية والإجتماعية حتى �أ�ضحت املقولة
الإقت�صادية «�أطلبوا الإقت�صاد البناء من خلف �أ�سوار ال�صني»
دليال للإقت�صاد الواعد والنجاحات املنتظرة!!.
--------------------* خبير مالي ومحلل إقتصادي
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2019
دوليا
مقال

قال رئيس املجلس األوروبي دونالد توسك لصحيفة «بليد» األملانية «أخشى أن يكون خروج بريطانيا مؤشرا ليس
فقط على بداية انهيار االحتاد األوروبي وامنا احلضارة الغربية».
عد بنظر بعض احملللني كارثة بكل املقاييس،
فخروج بريطانيا من االحتاد األوروب��ي أو ما يعرف بـ«بريكست» ُي ّ
ملكانة االحتاد على املستوى الدولي ،حيث س ُيضعف من قوة القرار الدبلوماسي األوروبي ،ويؤثر على وزن االحتاد
في الكثير من امللفات الساخنة في العالم .كما من شأنه أن يضعف من قوة اليورو أمام الدوالر في وقت صدر فيه
أكثر من تصريح أوروبي حذر من تدهور اليورو وتر ّنحه على وقع االنشقاقات املتزايدة في االحتاد االوروبي.
من جهة أخرى بات واضحا ألي مراقب للعالقات عبر األطلسي ،إن الواليات املتحدة وأوروبا على مسار تصادمي؛
حول قائمة طويلة من قضايا السياسة اخلارجية والتجارة.
فالرئي�س االمريكي دونالد ترامب يعامل على نحو متزايد
حلفاء االوروبيني التاريخيني كمناف�سني ا�سرتاتيجيني
وخ�صوم .وهو يتبنى اعتقادا يق�ضي ب�أن �أوروبا طاملا ت�سببت
يف الأذى للواليات املتحدة .ولذلك ي�صر على �أن يكون ا�ستفزازي ًا
ومزعزع ًا وغري قابل للتنب�ؤ جتاه االوروبيني ،متحديا حكمة ال�سيا�سة
اخلارجية التقليدية يف العديد من الق�ضايا .فهو اعلن ان�سحاب
الواليات املتحدة من االتفاقية النووية الإيرانية واتفاق باري�س ب�ش�أن
املناخ ،ونقل ال�سفارة الأمريكية يف �إ�سرائيل �إىل القد�س ،كما فر�ض
ر�سوما جمركية على واردات ال�صلب والأملنيوم من اوروبا .وهو ال يتورع
عن مهاجمة �أملانيا� ،أو االنخراط يف نزاع «تويرتي» غري م�سبوق مع
قادة العامل قبل قمة دولية� ،أو الدعوة �إىل عودة رو�سيا �إىل جمموعة
الدول ال�سبع ،وكيل املديح لزعيم كوريا ال�شمالية (كيم جونغ �أون)� ،أو
حتى الت�شكيك يف القواعد الدبلوما�سية الرا�سخة ،مثل التزام الواليات
املتحدة ب�أمن حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) ،وقيمة االحتاد الأوروبي،
ومزايا التجارة الدولية.
وقد �أ�صبح جليا للقادة الأوروبيني يف الأ�شهر الأخرية� ،أن ترامب ال
ميكن �أن ُيداعب �أو ُي�سحر �أو يتم الت�سلط عليه ،و�أن كل اال�سرتاتيجيات
الحتوائه �أو التخفيف من غلو �سيا�ساته قد باءت بالف�شل الذريع.
فرتامب لي�س لديه اي رغبة يف اال�ستجابة للمنطق �أو العقل ،وعليه �أدرك
الأوروبيون احلاجة �إىل �إعادة التمو�ضع واالنخراط ب�شكل خمتلف مع
الواليات املتحدة ،ولي�ست اجلهود االملانية – الفرن�سية احلالية �سوى
حماولة لالهتداء �إىل ذلك ،رغم ال�صعوبات الداخلية التي واجهتها
امل�ست�شارة االملانية انغيال مريكل �أدت اىل تنحيها عن رئا�سة حزبها
واعالن عدم تر�شحها لقيادة البالد جمددا ،والتي يغرق فيها حاليا
الرئي�س الفرن�سي اميانويل ماكرون يف مواجهة احتجاجات «ال�سرتات
ال�صفراء» غري امل�سبوقة« .ف�شهر الع�سل» الذي بد�أ بني ترامب وماكرون
عقب انتخاب االخري رئي�سا و�ضعت زيارة االول �إىل باري�س احتفاال
بالذكرى املئوية النتهاء احلرب العاملية الأوىل حدا له ،وحتول امل�شهد
�سريعا من �صداقة اىل عداوة مبطنة حتى الآن خ�صو�صا عقب انتقاد
ترامب ت�صريحات ماكرون حول احلاجة �إىل �إن�شاء جي�ش �أوروبي،
و�إدراج الواليات املتحدة �إىل جانب رو�سيا وال�صني كتهديد للأمن
القومي .ومن جانبه �أقر ماكرون يف مقابلة �أجراها مع �شبكة «�سي �إن
�إن» الأمريكية� ،إىل وجود اختالف كبري مع الرئي�س الأمريكي ولكنه «ال
يعترب نف�سه قوميا» يف ا�شارة اىل دعوته ان�شاء جي�ش اوروبي قادر على
حماية القارة العجوز يف حال انفرط عقد احللف االطل�سي املولج بهذه
املهمة منذ ما بعد احلرب العاملية الثانية .ومل يفوت ماكرون فر�صة
من دون التعبري عن امتعا�ضه من �سيا�سة وا�شنطن والطريقة الفوقية
التي يعامل بها ترامب حلفاءه ،م�شددا على �أن فرن�سا حليفة للواليات
املتحدة ولي�ست تابعة لها .وقال ماكرون« :يف كل حلظة من تاريخنا
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كنا حليفني ،واالحرتام بني احلليفني واجب» ،م�شريا �إىل دعم فرن�سا
حلرب اال�ستقالل الأمريكية ودعم الواليات املتحدة لفرن�سا يف احلربني
العامليتني .و�أ�ضاف خالل مقابلة مع حمطة (تي�.إف  )1التلفزيونية
على منت حاملة الطائرات �شار ديغول «ال �أعتقد �أن الفرن�سيني يتوقعون
مني �أن �أرد على تغريدات ،بل �أن �أم�ضي يف كتابة هذا التاريخ املهم».
وتابع�« :إن ترامب ال ي�ستهدف �سوى اجلماهري داخل الواليات املتحدة»،
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وتابع�« :أعتقد �أنه ميار�س لعبة �سيا�سية ،و�أنا �أدعه يلعبها» .وردا على
�س�ؤال عن انتقاد ترامب عرب عدة تغريدات ،لفكرته ب�ش�أن تكوين
جي�ش �أوروبي ،قال ماكرون «الواليات املتحدة كانت و�ستظل حليفتنا
التاريخية .هي احلليف الذي نخو�ض معه كل املجازفات وننفذ �أكرث
العمليات تعقيدا ،لكن كوننا حليفا ال يعني �أن نكون دولة تابعة» .وكان
ترامب قد هاجم يف تغريداته فرن�سا متناوال �شبه هزميتها على يد
�أملانيا يف احلربني العامليتني الأوىل والثانية ،وقطاع �صناعة النبيذ يف
فرن�سا ،ون�سب الت�أييد ال�شعبية املتدنية ملاكرون.
ولكن االمر مل يقف عند هذا احلد ،حتى جاءت االحتجاجات ال�شعبية
على �سيا�سة ماكرون االقت�صادية حمولة ال�شارع الباري�سي الفخم
(ال�شانزليزيه) اىل �ساحة حرب حقيقية ،زادت من حد املواجهات
فيها بني املتظاهرين وقوات ال�شرطة ،تعليقات ترامب على «تويرت»
التي عمقت اجلرح مع ماكرون وجعلت الرئي�س الفرن�سي على قناعة
�شبه حم�سومة على ان لال�ستخبارات االمريكية يد يف حتريك موجهة
االحتجاجات التي كلفت االقت�صاد الوطني الفرن�سي خ�سائر مباليني
الدوالرات ،وزعزعت مكانة الرئي�س ال�شعبية.
حاول ترامب اال�صطياد باملاء العكر الفرن�سي لإثبات �صوابية قراراته
ب�ش�أن املناخ م�ستهزئ ًا برئي�س فرن�سي �ضعيف يرفع �شعبه �صورة رئي�س
اخر (ترامب) على حد زعمه .وبعد  17يوما من االحتجاجات العنيفة،
�أعلن رئي�س الوزراء الفرن�سي �إدوارد فيليب ،تعليق الزيادات املقررة
على الوقود ملدة � 6أ�شهر على الأقل ،وهو الرتاجع الأول الكبري حلكومة
الرئي�س �إميانويل ماكرون بعد � 18شهرا على توليه ال�سلطة .و�سارع
ترامب� ،إىل اعتبار �أن االحتجاجات الوا�سعة النطاق يف فرن�سا على
ارتفاع �أ�سعار الوقود تدل على �صحة قرار الواليات املتحدة باالن�سحاب
من اتفاقية باري�س للمناخ .وكتب يف ح�سابه على «تويرت»« :ي�سعدين �أن
�صديقي �إميانويل ماكرون واملتظاهرين يف باري�س وافقوا على النتيجة

التي تو�صلت �إليها قبل عامني» ،مو�ضحا �أن «اتفاقية باري�س ت�شوبها
عيوب قاتلة ،لأنها ترفع �أ�سعار الطاقة للدول امل�س�ؤولة ،يف حني تتغا�ضى
عن الدول امل�سببة للتلوث يف العامل» .و�أ�ضاف�« :أريد هواء نظيف ًا ومياه
نظيفة وقد قطعت �شوطا كبريا يف حت�سني البيئة الأمريكية ،لكن
دافعي ال�ضرائب الأمريكيني والعمال الأمريكيني ،ال ينبغي �أن يدفعوا
مقابل تنظيف تلوث بلدان �أخرى».
وتبقى دعوة الرئي�س الفرن�سي يف اعتماد اوروبا على قدراتها
الدفاعية الذاتية مثار ت�سا�ؤل فيما �إذا كانت مبنية على ا�سرتاتيجية،
�أم كردة فعل على التفرد الأمريكي يف القرارات التي مت�س الأمن
الأوروبي؟ ف�إذا كانت هذه الدعوة مبنية على ا�سرتاتيجية جديدة،
فهل و�ضع الرئي�س الفرن�سي يف ح�سابه التغلغل املخابراتي الأمريكي
يف جميع مفا�صل امل�ؤ�س�سات الأوروبية؟ وهل �ضمن ماكرون �أ�صال
التوافق الأوروبي على م�شروعه ،مع وجود دولة مثل اململكة املتحدة ال
تخرج غالبا عن اال�سرتاتيجية االمريكية قيد �أمنلة خ�صو�صا يف الوقت
الذي تبتعد فيه فعليا من خالل «بريك�ست» عن االحتاد االوروبي؟ هل
ماكرون و(حليفه االملاين) م�ستعد لكافة ال�سيناريوهات الأمريكية
القادمة ،خ�صو�صا بعد اهتزاز �صورته ب�سبب االحتجاجات ال�شعبية
على �سيا�سته؟ وهل ي�ستطيع جتاوز العقدة الرو�سية لديه �أو لدى �أوروبا،
والإقرار برو�سيا كدولة ال �ضمان لأمن �أوروبا �إال ب�إ�شراكها بحفظه؟
�صحيح �أن فكرة ماكرون باالبتعاد عن الواليات املتحدة يف حفظ
�أمن �أوروبا ،فكرة جريئة لكن الوقائع على الأر�ض �أثبتت �أن دولته
ميكن �أن تكون �أول لقمة لأي ا�ضطراب �أمني قد يع�صف بالقارة
العجوز ،كون البنية االجتماعية لفرن�سا متخلخلة بفعل الهجرة
الكبرية التي تعر�ضت لها ،وما �أحداث الإرهاب التي �شهدتها باري�س
يف العام � ،٢٠١٥إال خري دليل على ه�شا�شة و�ضعها الأمني� .إن مواجهة
احلليف االمريكي الذي يرفع حاليا �شعار «امريكا اوال» لن تكون �سهلة
البتة ،بل �ستجعل �أوروبا اذا ما ارادت اال�ستمرار يف املواجهة يف قلب
حرب خمابراتية عاملية� ،سيكون لها عواقب وخيمة جدا على ال�ساحة
االوروبية .ف�إذا مت �إ�ضعاف رو�سيا اقت�صاديا بوا�سطة حزم العقوبات،
ف�أوروبا �سيكون ن�صيبها اال�ضطرابات الأمنية ،و�سيكون احتادها
مفككا ومنق�سم ًا بني مع�سكر �شرقي و�آخر غربي ،كما هو احلال �إبان
احلرب الباردة .دون ان نن�سى طبعا خطر اليمني املتطرف الذي بات
يلوح يف �أفق ال�سيا�سة الأوروبية ،و�صعودهم يف �صناديق االقرتاع يعني
خلق التوترات يف املجتمعات ،يقابله �صعود تيارات ا�شرتاكية يف جهات
�أخرى ،لي�س من باب عودة ال�شيوعية ،و�إمنا كرد فعل على الطرف
الآخر.
وي�أتي االن�سحاب االمريكي من االتفاق النووي االيراين وتهديد
ترامب مبعاقبة ال�شركات االوروبية عامال تفجرييا �آخر من �ش�أنه
�أن ي�صعد حدة املواجهة بني اوروبا وامريكا خ�صو�صا بعد املوقف
االوروبي اجلريء مبقاومة تهديدات ترامب بالعقوبات وا�ستعداد دول
االحتاد بالرد باملثل على العقوبات .وقد دعت الرئا�سة الفرن�سية يف
هذا ال�سياق �إىل «يقظة �أوروبية» ،م�شددة على �أن «الأحداث احلالية
تفر�ض على �أوروبا �أن حتدد ما تريد :القبول �أم التحرك والبناء،
و�إنها اختبارات ل�سيادتها ،حتى ولو كانت �إزاء �صديق مثل الواليات
املتحدة».
كما اعترب م�ست�شارون ملاكرون �أن ما يح�صل من قبل ترامب «اختبار
ملدى قدرة الأوروبيني على البقاء موحدين �أمام التحديات اخلارجية،
يف ملفات �سيادة اقت�صادية ،ودبلوما�سية».
ازاء هذه التطورات ال�ساخنة دوليا يطرح ال�س�ؤال :هل ان املواجهة
بني وا�شنطن واوروبا التقليدية �ستتطور ف�صولها اىل مواقف ت�صعيدية
على خلفية امللفات ال�ساخنة يف العامل واملنطقة؟ ام �ستنجح اوروبا
بتفادي ال�صدام مع النمر االمريكي وبالتايل اللجوء مرة ثانية اىل
دبلوما�سية امل�ست�شار النم�ساوي كليمان�س فون مرتنيخ (- 1773
 ،)1859الذي �شكل �شخ�صية �سيا�سية حمورية يف القارة الأوروبية يف
الفرتة املمتدة من � 1814إىل  .1848وتركزت اهتماماته على احلفاظ
على ال�سلم يف �أوروبا وعلى مكت�سبات معاهدات م�ؤمتر فيينا ،الذي
انعقد من ت�شرين الثاين � 1814إىل حزيران  .1815هل اوروبا بحاجة
اىل مرتنيخ جديد �أم �أن ال�صدام مع الواليات املتحدة �أ�صبح
حتميا؟
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2019
مقال

املهند�س نبيل اجل�سر رئي�س جمل�س الإمناء والإعمار:
كفانا �أن نكون وطن الفر�ص ال�ضائعة

2019
مقال

ال شك في أن لبنان يقف حالي ًا على مفترق طرق .والسيناريو األس��وأ ،بالنسبة للبنان ،أن
يكون العام  2019عام التحوالت في املنطقة احمليطة به وأن ال يحصد لبنان سوى اخليبات.
هذا السيناريو مبكن تفاديه ،ويجب تفاديه ،ألن لبنان  -الدولة واملجتمع واالقتصاد – لم يعد
يحتمل اخليبات وأن اخليبات ستكون هذه املرة مكلفة جداً.
هذا ما كشف عنه املهندس نبيل اجلسر رئيس مجلس اإلمناء واإلعمار في حديثه لـ«اللواء»
عن خطوات ومشاريع للمجلس ش��رط استقرار الوضع احلكومي وتشكيل احلكومة وجاء
األجوبة احملورية لوضع النقاط على احلروف .وكان هذا احلوار مع املهندس اجلسر:
{ بر�أيكم ،ما هي اخلطوات املطلوبة كي يدخل لبنان
مرحلة التحوالت ،الإيجابية طبعاً؟
 يف الوقت الذي �أجيبك على هذا ال�س�ؤال ،مل تكن قدظهرت بوادر �إيجابية ب�ش�أن خروج احلكومة العتيدة �إىل النور .الدولة
ت�سري من دون حكومة فاعلة منذ �سبعة �أ�شهر ويقت�صر الأمر على ت�صريف
الأعمال علم ًا �أن البلد يحتاج �إىل قرارات جذرية �سريعة والوقت لي�س
ل�صاحلنا� .إن نظامنا ال�سيا�سي ،بعد اتفاق الطائف ،و�ضع ال�سلطة
التنفيذية يف عهدة م�ؤ�س�سة جمل�س الوزراء وبالتايل من البديهي �أن تكون
اخلطوة الأوىل املطلوبة كي ندخل مرحلة التحوالت هي ت�شكيل احلكومة.
{ بر�أيكم ،م��اذا �ستكون �أول��وي��ات احلكومة العتيدة ،بعد
ت�شكيلها ،خا�صة يف املجال الذي يتعلق بعملكم� ،أي التنمية
والإعمار؟
 ال �شك يف �أن احلكومة املقبلة �ستكون �أمامها حتديات هائلة وخا�صةعلى ال�صعيدين االقت�صادي– االجتماعي واملايل .و�أهم هذه التحديات،
بر�أيي ،هي:
< �إعداد موازنة العام  2019بحيث تكون هذه املوازنة بداية لتقلي�ص
العجز ولو�ضع الأ�س�س ال�صحيحة ملعاجلة �أزمة املالية العامة.
< معاجلة و�ضع قطاع الكهرباء الذي يعترب «عقب �أخيل» املالية العامة
واالقت�صاد .فتقلي�ص العجز يف موازنة كهرباء لبنان يعترب �أولوية نظر ًا
لت�أثريه البالغ على العجز يف املوازنة العامة ،بالإ�ضافة �إىل ت�أثريات اخللل
يف هذا القطاع على االقت�صاد والبيئة.
< �إقرار �آليات املتابعة والتن�سيق لتنفيذ مقررات م�ؤمتر باري�س
( )CEDREيف ال�شق املتعلق بربنامج اال�ستثمارات العامة ،و�إقرار
برنامج الإ�صالحات املواكبة لربنامج اال�ستثمارات العامة بالتف�صيل
مع برنامج زمني يحدد كيفية حتقيق الأهداف التي يحددها الربنامج
الإ�صالحي.
< مناق�شة اخلطة املقرتحة من وزارة االقت�صاد والتجارة والتي
�أعدتها ،ل�صاحلها� ،شركة ماكنزي والتي �أجنزت ولكنها مل تعر�ض بعد
على جمل�س الوزراء ملناق�شتها واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.
{ هناك فكرة �سائدة وهي �أن العام � 2019سي�شكل بداية
لإطالق م�شاريع هامة بال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.
ما هو دور جمل�س الإمناء والإعمار يف هذا امل�سار؟
 لقد �صدر قانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف العام 2017وبالفعل بد�أ العمل من قبل الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للخ�صخ�صة
وال�شراكة على عدة م�شاريع بنى حتتية وخدمات عامة ،تطبيق ًا لهذا
القانون� .إن �آلية تنفيذ هذا القانون ال تلحظ دور ًا ملجل�س الإمناء والإعمار
�سوى �أن يكون ممث ًال يف «جلنة امل�شروع» يف حال كان امل�شروع مقرتح ًا من
قبله.
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ونحن نتعاون حالي ًا مع الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للخ�صخ�صة
وال�شراكة وخا�صة يف م�شروعني كانا يف عهدة جمل�س الإمناء والإعمار
و�سينتقالن �إىل عهدة املجل�س الأعلى .هذان امل�شروعان هما:
< �إن�شاء �أوتو�سرتاد خلده  -العقيبه وهو امل�شروع الذي يدمج
الأوتو�سرتاد الدائري ملدينة بريوت (خلده – �ضبيه) مع ما يعرف
بالأوتو�سرتاد الدائري جلونيه (�أو الـ A2املعدل) واملمتد من �ضبيه حتى
العقيبه.
< تو�سعة وتطوير مطار الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري جلهة بناء
وت�شغيل حمطة جديدة للركاب وفق ًا للمرحلة الأوىل من املخطط التوجيهي
املحدّث للمطار.
بالإ�ضافة �إىل هذين امل�شروعني ،تعمل الأمانة العامة للمجل�س الأعلى
على م�شروع مركز املعلومات ( )Data Centerاملقرتح من وزارة
االت�صاالت.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن وزارة الطاقة واملياه تتعاون مع ا�ست�شاري دويل
هو م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ( )IFCلتنفيذ بناء وت�شغيل معملني جديدين
لتوليد الطاقة الكهربائية يف كل من الزهراين و�سلعاتا ،بالطريقة املعروفة
بالـ( )IPPوهي �أحد مناذج ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.
{ بر�أيكم ،هل ي�شكل م�ؤمتر  CEDREفر�صة حقيقية
ت�ساعد لبنان على اخلروج من �أزمته؟
 �إن �أهم ما يف م�ؤمتر  CEDREهو �أنه ر�سالة من املجتمع الدويلتفيد �أنه على ا�ستعداد للوقوف �إىل جانب لبنان وم�ساعدته ملواجهة
التحديات التي لطاملا واجهته بالإ�ضافة �إىل التحدي الإ�ضايف الذي متثله
�أعباء �أزمة النزوح ال�سوري �إىل لبنان.
�إن م�ؤازرة �أ�صدقاء لبنان هي �شرط �ضروري ولكنه غري كاف لأن اجلهود
الأ�سا�سية مطلوبة من اللبنانيني الذين عليهم االعتماد على �أنف�سهم �أو ًال
واالتفاق حول م�صاحلهم امل�شرتكة كدولة وجمتمع لأن فر�صة اهتمام
املجتمع الدويل بلبنان قد ال تتاح مرة �أخرى.
باخت�صار ،كفانا �أن نكون وطن الفر�ص ال�ضائعة.
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2019
مقال

2019
2019
مقال
�أكد �إن لبنان ال يزال يتمتع بالأ�س�س وباملقومات التي ت�سمح له ب�أن يكون مالذا �آمنا لال�ستثمارات

عيتاين :ن�شدد على �ضرورة تطبيق الإ�صالحات
لتح�سني البيئة اال�ستثمارية يف لبنان
اش��ارت دراس��ة مراجعة سياسات االستثمار اخلاصة بلبنان التي اعدها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) ان التدفقات
االستثمارية إلى لبنان أظهرت خالل األع��وام املاضية قوة ومناعة كبيرة ،في وقت تراجعت حركة االستثمارات األجنبية الوافدة إلى منطقة
الشرق األوس��ط وشمالي أفريقيا خالل الفترة املمتدة من العام  2011إلى العام  2017تراجع ًا بشكل كبير ،حتت وط��أة األح��داث السياسية
واألمنية خالل الفترة املذكورة .فما هي تداعيات أزمة «شح» االستثمارات األجنبية الوافدة إلى منطقة الشرق األوسط على لبنان ،وتالي ًا ما
هو مستقبل االستثمار في هذا البلد ،وهل لبنان ما زال جاذب ًا لالستثمارات؟ أسئلة حملتها «اللواء» إلى رئيس مجلس إدارة املؤسسة العامة
لتشجيع االستثمارات في لبنان نبيل عيتاني .وكان احلوار اآلتي:
�إبراهيم عوا�ضة
تقيمون ح��رك��ة اال�ستثمارات
{ كيف
ّ
الأجنبية ال��واف��دة �إىل املنطقة ،ومنها
لبنان منذ بداية اندالع الأحداث الأمنية
وال�سيا�سية يف عدد من دول املنطقة يف العام 2011؟

 خلُ�صت درا�سة اعدتها الأنكتاد �إىل ان التدفقاتاال�ستثمارية �إىل لبنان �أظهرت خالل الأع��وام املا�ضية
قوة ومناعة كبرية ،مواجهة مع التحديات التي تعرت�ض
االقت�صاد يف املنطقة ويف لبنان .وا�ستطاع لبنان خالل
الفرتة ما بني  2012و 2017املحافظة على معدل حلجم
اال�ستثمار يبلغ مليارين و 700مليون دوالر �سنويا .وبلغ
جمموع اال�ستثمارات الرتاكمية  63,6مليار دوالر حتى
�أواخر العام � ،2017أي ما ن�سبته  % 118من الناجت املحلي
الإجمايل ،مقارنة مع  33يف املئة كن�سبة و�سطية لدول
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
ال �شك يف ان الأحداث الأمنية وال�سيا�سية التي �شهدتها
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا كانت لها تداعيات
�سلبية مبا�شرة على قيمة التدفقات اال�ستثمارية الوافدة
�إىل هذه املنطقة� ،إذ تراجعت اال�ستثمارات اليها من 61
مليار دوالر �سنوي ًا �إىل  25مليار ًا �أي ما ن�سبته  65يف املائة.
ولبنان ،مل يكن مبن�أى عن ه��ذه الأح���داث ،حيث تراجعت قيمة
اال�ستثمارات الأجنبية الوافدة �إىل لبنان من  4.4مليارات دوالر
يف العام � 2010إىل  2.630مليار دوالر يف  ،2017وبن�سبة  40يف
املئة .ولكن رغم هذا الرتاجع ،ال يزال حجم اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�شرة ي�شكل  5يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل ،وهو الن�سبة
الأعلى يف املنطقة.

{ ما هي �أه��م الأ�سباب التي �أدت اىل تراجع اال�ستثمارات
الوافدة �إىل لبنان؟

 هناك عدد من الأ�سباب التي �ساهمت جمتمعة يف تراجع قيمةاال�ستثمارات املبا�شرة �إىل هذا البلد ،الأحداث الإقليمي ًة وحاالت
عدم اال�ستقرار ال�سيا�سية املتكررة يف لبنان �إ�ضافة �إىل االحداث
الأمنية التي ح�صلت يف بع�ض الفرتات وتراجع �أ�سعار النفط.
كل هذه الأ�سباب جمتمعة �ساهمت يف تراجع حجم اال�ستثمارات
ال��واف��دة �إىل لبنان وجعلت �شريحتني �أ�سا�سيتني ب�ين �شرائح
امل�ستثمرين و�أعني بهما امل�ستثمرين العرب وال�شركات املتعددة
اجلن�سيات ترتيثان بانتظار التطورات� .إننا ن�ؤمن ان عك�س هذا
االجت��اه غري م�ستحيل ،وميكن ان نحقق نتائج اف�ضل �إذا ما مت
تطبيق الإ�صالحات املوعودة ،فنعزز بذلك موقع لبنان على خارطة
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اال�ستثمار العاملي.

{ بن��اء على ما تقدمتم ب��ه ،كيف ت��رون م�ستقبل
قطاع اال�ستثمار يف لبنان يف املرحلة املقبلة؟

 نحن ن�ؤمن ان لبنان ما زال يتمتع بالأ�س�س وباملقوماتالتي ت�سمح له ب��أن يكون م�لاذا �آمنا لال�ستثمارات ،ال
�سيما �إذا توفّر املناخ ال�سيا�سي والأمني امل�ستقر ،و�أتيح
تطبيق الإ�صالحات يف �سياق م�ؤمتر «�سيدر ،»1-ف�ضال
عن الإ�صالحات ال�صادرة عن اجتماع مراجعة تقرير
اال�ستثمار اخلا�ص بلبنان والذي ُعقد يف جنيف ال�شهر
الفائت .وه��ذه الإ���ص�لاح��ات التي ن�شدد على �ضرورة
تطبيقها لتح�سني البيئة اال�ستثمارية يف لبنان وجعلها
اكرث متا�شيا مع االجتاهات العاملية ،تهدف �إىل حت�سني
البيئة اال�ستثمارية ،ومعاجلة الفجوات التي تعرتيها من
خالل الت�شجيع على ريادة الأعمال ودعم �إن�شاء م�ؤ�س�سات
جديدة تعتمد على التكنولوجيا احلديثة القائمة على
الربط والتطوير با�ستغالل الطاقات الب�شرية املتوافرة،
وكذلك م�ساندة ال�شباب اللبناين يف الو�صول �إىل التمويل
املنا�سب مل�شاريعهم ،وربط القطاعات الإنتاجية ب�سوق
التعليم وامل�ساهمة يف دعم القطاعات االنتاجية.

املهند�س نبيل عيتاين

{ �أي دور للم�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمارات يف لبنان
لدعم املناخ اال�ستثماري يف هذه املرحلة؟

 قامت امل�ؤ�س�سة بالعديد من اخلطوات واملبادرات وابرزها حتديدالقطاعات االقت�صادية ال��واع��دة والفر�ص اال�ستثمارية الواعدة
فيها ،حتفيز ري��ادة الأعمال عرب ت�أ�سي�س وحدة م�ساندة الأعمال
يف امل�ؤ�س�سة وتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية املجانية لها ،الرتويج
للتجمعات االقت�صادية املتخ�ص�صة (One Cluster, One
 )Productبهدف ت�سهيل الو�صول �إىل التمويل وربط ال�شركات
املنتجة بع�ضها ببع�ض خلف�ض الكلفة ،هذا ف�ضال عن اال�ستمرار
يف دع��م امل�شاريع اال�ستثمارية وال��وق��وف �إىل جانب امل�ستثمر يف
ت�أ�سي�س او تو�سيع م�شروعه وم�ساندة القطاعات الإنتاجية يف ت�صدير
انتاجها ال�سيما قطاعي الزراعة وال�صناعات الغذائية.
ويختتم عيتاين :نحن على ثقة مطلقة بقدرة لبنان على تعزيز
موقعه كمركز ال�ستقطاب اال�ستثمارات يف املنطقة ،ولدينا كل
املقومات واملزايا التي ت�ؤهلنا للعب هذا الدور� ،شرط توفّر املناخ
ال�سيا�سي امل�لائ��م ك��ون االرت��ب��اط قائم ًا ووث��ي��ق� ًا ب�ين اال�ستقرار
واال�ستثمار.
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2019
مقال�صاد
اقت

ال�صفر
الدين العام
وال�سرتاتواحل�سم
ال�سعودية..عهد القوة

ال يختلف اثنان في لبنان ح��ول عمق أزم��ة الدين العام وصعوبة حلها بل التقصير
الوطنيةفيلأول
العامل
تثبيت ًا
للبنان
الثاين
فهد ..ا
�سلمان
املسؤولية
االدارة وقلة
إنقاذوس��وء
بسببلالفساد
بعدبسرعة
قدمية تكبر
معاجلتها .هي مشكلة

هنالك نوع من العرف العاملي يقول ب�أن ن�سبة
الدين العام من الناجت ال يجب �أن تتعدى الـ%60
و�أن ن�سبة العجز املايل من الناجت يجب �أن تبقى
دون الـ .%3هذه �أعراف اعتمدتها دول الوحدة النقدية
الأوروبية عرب اتفاقية «ما�سرتيخت» وتعترب نوعا من
امل�ؤ�شرات ال�سليمة املعتمدة دوليا .ف�أين نحن يف لبنان
من هذه الن�سب ،بل ال نحلم بالنزول اليها �أقله يف القريب
املنظور .يف الواقع ،يحاول امل�س�ؤولون اهدار نتائج م�ؤمتر
«�سيدر» كما �أهدرنا غريه يف ال�سابق دون �أن تكون لنا بدائل.
املانحون واملقر�ضون يدفعوننا نحو ت�شكيل حكومة ويقولون
لنا �أن هذه الأموال لن تبقى لنا اذا مل نقم بواجباتنا� ،أقله
ت�شكيل حكومة حتى �أي حكومة .ال يرد امل�س�ؤولون عليهم بل
جنعلهم واقعا ي�شعرون �أننا غري مهتمني بهم .هل يعقل �أن
يكون اخلارج مهتم ًا بنا �أكرث من اهتمامنا ب�أنف�سنا .ال �شك
�أن القوى االقليمية كما اخلارجية م�ستاءة كثريا من �سوء
ت�صرفاتنا خا�صة يف املو�ضوع احلكومي واالداري وكيفية
معاجلة الف�ساد .الواقع يعرب عن قلة م�س�ؤلية داخلية عامة
ال مثيل لها وعن عدم �شعور مع حاجات ال�شعب اللبناين
وم�ستقبله .نحن حقيقة يف و�ضع ال نح�سد عليه.
�أين هي حدود الدين العام اللبناين يف الواقع؟ هل ميكن
ملجتمعنا �أن يتحمل ثقل الدين املتزايد اىل ما ال نهاية.
يرتفع الدين العام ب�سبب ا�ستمرار عجز املوازنة الذي قارب
 %9.2من الناجت يف �سنة  2016وحوايل  %9هذه ال�سنة.
هل ميكن و�ضع موازنة متوازنة يف لبنان؟ هذا م�ستحيل
يف القريب املنظور وبالتايل �سي�ستمر الدين العام يف
االرتفاع .هذا م�ستحيل اذ من غري املمكن تخفي�ض االنفاق
اجلاري بن�سب كبرية �أو رفع االيرادات بن�سب مرتفعة �أي�ضا
خا�صة يف ظل الظروف احلالية االجتماعية ال�صعبة .هل
توزير �شخ�ص من هنا �أو �آخر من هنالك �أهم من تفاقم
الدين وانعكا�ساته؟ هل رفع «ح�صة» م�س�ؤول ما وتخفي�ض
«ح�صة» م�س�ؤول �آخر �أهم من م�ستقبل ال�شعب واالقت�صاد؟
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د .لوي�س حبيقة

ما هذا الكالم العجيب عن احل�ص�ص وك�أن
لبنان هو قالب حلوى يتقا�سمه اجلائعون
الذين مل ي�شبعوا وال ي�شبعون؟ هل انقطع كما
يقال «�شل�ش احلياء» عند امل�س�ؤولني كافة؟
هل �أ�صبحنا فعال يف دولة «الفالج ال تعالج»؟
الي�أ�س مرفو�ض لكن الوقائع على الأر�ض غري
م�شجعة خا�صة للآجيال املقبلة.
قال وزير املال انه حتى يف هذه الظروف
اخلطرة حيث نعي�ش منذ �شهر �أيار املا�ضي من
دون حكومة ،مت توظيف � 5أالف �شخ�ص يف الدولة� .أين هي
روح امل�س�ؤولية والروح الوطنية عند امل�س�ؤولني يف بلد ينوء
حتت ثقل العجز والدين حتى ال نقول التفكك؟ ما يح�صل
يف لبنان اليوم من �صراع �سيا�سي اجتماعي اقت�صادي كبري
ومهم يدعونا اىل الت�سا�ؤل حول �أهلية االدارة و�صوابية
القوانني وامل�ؤ�س�سات و�صحة قواعد اللعبة .منر يف ظروف
ا�ستثنائية تتطلب ادارة ا�ستثنائية وهذا ما ال ننعم به .اذا
انت�شرت ال�سرتات ال�صفر يف دولة منظمة كفرن�سا فما الذي
مينعها من االنت�شار يف �شوارع لبنان وطلب تنفيذ اال�صالحات
احلقيقية؟ اذا كان «ماكرون» رئي�س الأغنياء كما يتهم،
فكيف ن�صف امل�س�ؤولني عندنا؟ هل هم م�س�ؤولون عن �شيء
�أو عن ال �شيء؟
ما هي االنعكا�سات ال�سلبية الرئي�سية حلجم الدين العام
اللبناين؟
�أوال :الت�أثري ال�سلبي على الت�ضخم �أي زيادة االنفاق العام
غري املجدي من دون انتاج مقابل ي�سبب زيادة يف م�ؤ�شر
الأ�سعار ،وهذا ما نراه من وقت لآخر .يتم زيادة االنفاق
على ال�سلع اال�ستهالكية وعلى الأجور ولي�س على الأ�صول
اال�ستثمارية .االنفاق بحد ذاته غري �سيء بال�ضرورة اذا
�أح�سن توظيفه واختيار التوقيت.
ثانيا :زيادة الدين ي�ضعف القطاع اخلا�ص اذ ي�سحب
املال املتوافر له لالقرتا�ض وبالتايل يرفع تكلفة الدين
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والشعبية .ارتفعت نسبة الدين العام من الناجت من  136.6%في سنة  2013الى  154%هذه
السنة ومن املتوقع أن تصل الى  165.7%في سنة  2020اذا ما استمرت األمور على ما هي عليه.
تعتبر هذه النسبة الثالثة في العالم بعد اليابان واليونان .لكن اليابان غنية مع اقتصاد متكامل
وصناعة رائ��دة ودميوقراطية متطورة وخدمات عامة كبيرة .اليابان من االقتصادات األه��م عامليا
واخلامسة في احلجم وال ينقصها اال منو سكاني ايجابي بسبب ضعف االجن��اب وارت�ف��اع العمر
املرتقب ورفض استقبال املهاجرين حتى اآلتني من آسيا .أما اليونان فهي مدعومة من دول الوحدة
النقدية األوروبية وتستطيع االتكال على املؤسسات املشتركة ،وهذا ما حصل عندما تأزم الوضع
املالي .هنالك شروط وضعت على اليونان ،وجنح رئيس الوزراء «تسيبراس» في التجاوب معها وأنقذ
اليونان علما أن الطريق ما زالت طويلة وشاقة .أما نحن في لبنان ،على ما ومن نتكل خاصة وأن
الدول القريبة غارقة في مشاكلها املتنوعة؟ على من نتكل خاصة وأن املنطقة تدور في دوامة أزمات
في غاية اخلطورة من سوريا الى اليمن.

تظاهرات ال�سرتات ال�صفر يف �ساحة ال�شهداء

عليه �أي الفوائد ،كما يخفف من الفر�ص املتوافرة له .يجد
القطاع اخلا�ص �صعوبة يف االقرتا�ض لأن هنالك �سهولة يف
اقرا�ض عميل واحد هو الدولة اللبنانية حيث يتم ا�ستبدال
قر�ض ب�آخر �أي ت�سديد دين وحترير �آخر.
ثالثا :هنالك م�س�ؤولية كبرية من قبل الأجيال احلالية
جتاه الأجيال امل�ستقبلية حيث نحملهم ثقل دين عام كبري
هم غري م�س�ؤولني عنه .فهل هذا �أخالقي وكيف نقتل فر�ص
النهو�ض امل�ستقبلي لالقت�صاد وال�شعب؟ نحملهم م�س�ؤولية
احداث منو كبري لت�أمني معي�شتهم ولت�سديد الديون ال�سابقة
املرتاكمة ب�سبب الفوائد وا�ستمرار العجز املايل.
رابعا :ال ميكن للعجز �أن يبقى مرتفعا من دون حدود وال بد
من ايجاد م�صادر التمويل .فمن �أين ن�أتي بال�ضرائب حيث
ال�شعب غري قادر حتى على القيام بواجباته جتاه نف�سه؟ �أم
ن�أتي بها من االيرادات غري ال�ضرائبية كالهاتف والكهرباء
وغريها من الر�سوم التي ال تنعم بالنوعية اخلدماتية
اجليدة ،فكيف نرفع �سعرها؟
نردد انه من امل�ستحيل اليوم تخفي�ض حجم الدين
العام ،بل �أق�صى ما نحلم به هو تخفي�ض ن�سبة منوه عرب
ال�سيطرة على قيمة العجز املايل ال�سنوي .اذا ما هو احلل
بل ما هي جمموعة احللول املمكنة اذ من غري املجدي و�ضع
م�شاريع حلول م�ستحيلة التحقيق .ما هي احللول املنطقية

التي ميكن تطبيقها اذا �أراد ال�سيا�سيون ذلك وهم قادرون
يف ر�أينا؟
�أوال :العمل اجلدي على تخفي�ض االنفاق �أقله عرب وقف
التوظيف يف كل االدارات وامل�صالح .الغاء عقود االيجارات
مل�ؤ�س�سات الدولة ونقلها كلها اىل عقارات متلكها الدولة وهي
متوافرة يف كل املناطق .ميكن تخفي�ض الكثري الكثري من
االنفاق اال�ستهالكي الذي ال يفيد بل يثقل موازنات الوزارات
وامل�ؤ�س�سات.
ثانيا :العمل اجلدي على زيادة االيرادات عرب ح�سن
التح�صيل خا�صة يف املرافق العامة حيث الهدر هو الأعلى.
هنا تكمن �أهمية بل �ضرورة حماربة الف�ساد حيث ال ن�شعر
وجود جدية يف املكافحة خا�صة و�أن العديد من امل�س�ؤولني
�ضالعون به بل ممولون وم�شجعون له ويتكلمون يف نف�س الوقت
عن حماربته.
ثالثا :حماربة الف�ساد ال حت�سن فقط انتاجية االدارة
العامة بل ترفع قيمة االيرادات املح�صلة كما تخف�ض قيمة
االنفاق وتكلفة املناق�صات واملزايدات .البدء مبحاربة
الف�ساد يربط املواطن �أكرث بدولته التي ن�أمل ب�أن تقوم
بواجباتها قبل ر�ؤية ال�سرتات ال�صفر على الأر�ض قريبا.
رابعا :يجب و�ضع برنامج لتنفيذ وتطوير البنية التحتية
التي ال اقت�صاد من دونها والتي يجب �أن متول بال�شكل
املي�سر عرب الدول ال�صديقة وامل�ؤ�س�سات الدولية.

2019
ال�سنوي2018
العددال�سنوي
خا�ص--العدد
ملحقخا�ص
اللــواء--ملحق
اللــواء

25 4989

2019
مقال

ال�شمايل:
ولبنان
غرفة طرابل�س
القوة واحل�سم
ال�سعودية..عهد
الدائم»
الت�
2018
ألقتثبيت ًا للأول
للبنان
م�سريةالثاين
بعد«فهد ..الإنقاذ
�سلمان

24

50
88

..ومع الوزير جربان با�سيل

دبو�سي مع الرئي�س املكلف �سعد احلريري

من احلدود ال�سورية ،ووجود ثاين �أكرب مرف�أ يف لبنان فيها ،والذي ي�شهد حاليا
ور�شة تطوير خدماتية ولوج�ستية ،ا�ضافة اىل وجود منطقة اقت�صادية خا�صة
يجري �إن�شا�ؤها ،ومن�ش�آت كبرية ،ويد عاملة كلفتها منخف�ضة ن�سبيا».
الرئيس متام سالم
�أعلن الرئي�س �سالم خالل لقائه الرئي�س توفيق دبو�سي و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
عن «ال�شرف الكبري �أن نكون يف غرفة طرابل�س امل�شعة املنرية بامل�شاريع الكربى
من �أجل كل لبنان».
و�أ�ضاف�« :سنبقى مواكبني لغرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل يف م�شاريعها
الطموحة التي ترافقها جهود كبرية ونوايا �صافية يف �أبعادها العملية والتنفيذية
والتي تنعك�س دون �أدنى �شك �إيجابا على كافة امل�ستويات الإقت�صادية الوطنية
وهي حمل �إكبار وتقدير و�أقولها �أنا البريوتي مع م�شروع تو�سعة مرفا طرابل�س وال
اخ�شى املناف�سة مع بريوت».
> بيار رفول وزير الدولة لشؤون رئاسة اجلمهورية:
«م�سرورون ب�أن تتكر�س (طرابل�س عا�صمة لبنان الإقت�صادية)» .وقال« :نالحظ
ب�إ�ستمرار �أننا كلما قمنا بزيارة الرئي�س دبو�سي ،جند �أن هناك �شيئ ًا جديد ًا
وخالق ًا يحدث يف غرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل .ولقد �إطلعنا يف هذا ال�صرح
على م�شاريع �إ�سرتاتيجية كبرية مفيدة للبنان عموم ًا وبالأخ�ص ملدينة طرابل�س،
بحيث �أنه ال بد لنا من �أن نعرب عن �سرورنا ب�أن تتكر�س «طرابل�س عا�صمة لبنان
الإقت�صادية».
> املهندس جبران باسيل وزير اخلارجية واملغتربني:
«نثني على كافة االن�شطة التي يطلقها الرئي�س دبو�سي ال �سيما املرتكزات الأ�سا�سية
التي ت�ستند عليها «مبادرة طرابل�س عا�صمة لبنان الإقت�صادية» والتي تتمثل مبطار
رينه معو�ض يف القليعات ومعامل الكهرباء يف �سلعاتا والبداوي وحمطة الغاز
يف طرابل�س ومزرعة تخزين النفط الإ�سرتاتيجي للبنان يف البداوي واملنطقة
الإقت�صادية اخلا�صة ومرف�أ طرابل�س ومعر�ض ر�شيد كرامي وقطاع ال�سياحة
الدينية والرتاثية وما حتت�ضنه من مواقع �أثرية وتاريخية كثرية يجب ترميمها
وجتميلها وكذلك القطاع الزراعي الذي يجب �أن يكون م�صدر ًا �أ�سا�سيا لعي�شنا
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وحافزا �أ�سا�سيا لزيادة �صادراتنا وبالتايل تطوير�صناعاتنا التي يجب �أن تتمتع
ب�أعلى درجات معايري وموا�صفات اجلودة و�أن هناك �أرا�ضي وم�ساحات �شا�سعة
ووا�سعة الأرجاء ت�صلح للتخزين زراعي ًا و�صناعي ًا».
> وزير العمل محمد عبد اللطيف كبارة خالل زيارته
لغرفة طرابلس ولقائه بالرئيس دبوسي�« :أبارك جهودكم و�أثمن
الدور الكبري الذي تقومون به يف غرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل لتكون «طرابل�س
عا�صمة لبنان الإقت�صادية».
> وزير اإلقتصاد والتجارة رائد خوري:
«نثني على مبادرة �إعتمادية (طرابل�س عا�صمة لبنان االقت�صادية) وهي بيد دولة
الرئي�س �سعد احلريري �ضمن روزنامة �إهتماماته وفخامة الرئي�س العماد مي�شال
عون يو�صينا دائم ًا ب�ضرورة الإلتفات نحو ال�شمال».
> نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان
حاصباني «نحن ن�شجع الرئي�س دبو�سي دائما على هذا الن�شاط الذي ي�صب
يف �أن تكون طرابل�س «عا�صمة لبنان الإقت�صادية» ونحن ندعم املبادرة قو ًال وعم ًال
�أما الفعل فت�شاهدونه وتلم�سونه من خالل التعاون بني القطاعني العام واخلا�ص يف
�سبيل تطوير االقت�صاد وما هو منا�سب لتحقيق تطوير هذا االقت�صاد وحتديثه».
وما ن�شهده اليوم هو جت�سيد ملمو�س خلطوات عملية تتجلى بتوقيع بروتوكوالت
للتفاهم وتكرمي املتدربني واملراقبني ال�صحيني على �سالمة الغذاء يف املنطقة».
> السفير الصيني في لبنان وان كيجيان للرئيس دبوسي:
«احلق �أ�ستطيع القول �أن «كافة م�شاريعكم يف لبنان من طرابل�س الكربى ترتقي
مبكانة لبنان الإقت�صادية والإ�سرتاتيجية وتنطوي على طموحات كربى ويجب
�أخذها بعني الإعتبار النها لي�ست مفيدة على امل�ستوى الوطني اللبناين وح�سب بل
على امل�ستويني الإقليمي والدويل ال �سيما امل�شروع الإ�ستثماري الكبري املتمثل بتو�سعة
مرف�أ طرابل�س».
> السفيرة األميركية إليزابت ريتشارد« :ده�شت و�أعجبت مبا
�شاهدته يف غرفة طرابل�س» خالل تد�شينها ملراكز تذوق زيت الزيتون وجتميع الع�سل
وجتفيف الفاكهة واخل�ضار بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:
�شكرت �سفرية الواليات املتحدة الأمريكية �إليزابت ريت�شارد الرئي�س دبو�سي
على دعوته و�أعربت عن « ده�شتها و�إعجابها مبا �شاهدته يف غرفة طرابل�س ولبنان
ال�شمايل ومل�سته من ر�ؤية ت�ستند على الإبتكار والإبداع يف كافة املجاالت والقطاعات
ال �سيما يف �إحت�ضان تطلعات املزارعني اللبنانيني».
> السفير الفرنسي برونو فوشيه:
«�أعرب عن تقديري لكل الإجنازات التي �أ�شار اليها الرئي�س دبو�سي ال �سيما
مبادرته «طرابل�س عا�صمة لبنان الإقت�صادية» و�أن املدينة « متتلك كل املوا�صفات
والقدرات التي حتدث عنها الرئي�س دبو�سي لكي ت�صبح «عا�صمة لبنان الإقت�صادية
«يف امل�ستقبل العاجل» .
> سفير اململكة العربية السعودية في لبنان وليد
البخاري:
«طرابل�س كما كل ال�شمال ،يليق بها الإمناء والنور والفرح ،خ�صو�صا بوجود
رجاالت جتري يف عروقهم دماء ال�صدق والأمانة ،كرئي�س غرفة التجارة يف طرابل�س
ال�سيد توفيق دبو�سي».
كان ذلك خالل �أول �إحتفالية لبنانية بالعيد الوطني ململكة اخلري على م�ستوى
طرابل�س قال معايل الوزير املفو�ض �سفري اململكة العربية ال�سعودية يف لبنان�« :إن
غاية املمكلة ومرجتاها� ،أن يبقى لبنان قلبا واحدا ويدا واحدة ،يف خدمة نهو�ض
وازدهار �أر�ضه ورخاء �أبنائه ولطرابل�س نقول :متنياتنا لك ولعكار وكل ال�شمال
االزدهار والثبات واال�ستقرار والت�ألق ،وطرابل�س كما كل ال�شمال ،يليق بها الإمناء
والنور والفرح.
> رجل الأعمال الرو�سي مراد جيفكوف من اجلمعية الدولية لكبار رجال

,

اااا

,

متحورت الزيارات التي �شهدتها غرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل
خالل حمطات متفرقة من م�سريتها يف العام  2018والتي قامت بها
الوفود احلكومية والوزارية ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء البعثات الديبلوما�سية
والقادة واملدراء العامون يف امل�ؤ�س�سات والإدارات العامة ووفود �إقت�صادية ورجال
�أعمال و�أ�صحاب كربيات امل�ؤ�س�سات يف القطاع اخلا�ص حول الأهمية الإ�سرتاتيجية
ملبادرة «طرابل�س عا�صمة لبنان االقت�صادية» وامل�شاريع اال�ستثمارية الكربى
املنبثقة منها والتي القت قبوال و�إ�ستح�سانا على �أعلى امل�ستويات اللبنانية والعربية
والدولية ال �سيما م�شروع تو�سعة مرف�أ طرابل�س الذي ينطلق من ميناء طرابل�س
مرورا مبنطقة التبانة والبداوي ودير عمار واملنية والعبدة و�صوال حتى منطقة
مطار القليعات والذي يحت�ضن بدوره عددا من امل�شاريع التي تتالءم مع البيئة
البحرية مبحاذاة ال�شاطىء البحري بطول  ٢٣كلم والتي تتمتع بوظائف متعددة
كاقامة حو�ض جاف لإ�صالح ال�سفن وم�ؤ�س�سات خمتلفة تعنى ب�ش�ؤون الطاقة
والنفط والغاز وهي جماورة مل�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي ال�شا�سعة التي ت�ساعد
على تو�سعة مطار القليعات لي�ضم ماليني الأمتار املربعة وي�صار اىل �إقامة عدة
مدارج للطريان قبالة ال�شواطىء البحرية كما �أن �أ�سعار الأرا�ضي يف حمافظة عكار
هي �أ�سعار معقولة ومهاودة وت�ساعد على �إقامة �أو�سع امل�شاريع الإ�ستثمارية يف مدن
ومناطق �صناعية� ،إ�ضافة اىل فتح املجال وا�سعا �أمام �إ�ستفادة املنطقة الإقت�صادية
اخلا�صة يف طرابل�س من ماليني الأمتار املربعة التي يوفرها لها م�شروع تو�سعة
مرفا طرابل�س وبالتايل �إنت�شالها من بيئة جغرافية جماورة ملكب النفايات وامل�سلخ
وهي بيئة غري جاذبة للإ�ستثمارات على الإطالق.
دولة رئيس مجلس الوزراء
سعد احلريري
خالل زيارته لغرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل وو�ضعه حجر اال�سا�س ملبنى
التنمية امل�ستدامة وازاحة ال�ستار عن مركز اقت�صاد املعرفة وق�ص ال�شريط ملركز
التطوير ال�صناعي وابحاث الغذاء (ادراك)
قال�« :أبدي �إعجابي مبا �شاهدته يف غرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل من م�شاريع
و�إجنازات �ضخمة وانا �أهنىء الرئي�س توفيق دبو�سي عليها بالرغم من �أنني مل يكن
لدي مت�سع من الوقت لكي �أطلع على باقي امل�شاريع والوقوف على اخلدمات التي
تقدمها ملجتمع الأعمال ولكنني �أ�ؤكد �أن لدينا الكثري من الأعمال التي �سنقوم بها
معا ً ،لأن يف طرابل�س �إمكانات �إقت�صادية وب�شرية ت�سمح لها ان تلعب دورا فعاال
يف حتريك الإقت�صاد الوطني وبو�ضع لبنان كله جمددا على خارطة الإ�ستثمار
الأجنبي واملحلي .ومن ميزات طرابل�س التفا�ضلية ،موقعها الإ�سرتاتيجي ،وقربها

..ومع �سفري اململكة العربية ال�سعودية وليد بخاري

االعمال يف رو�سيا الإحتادية« :الرئي�س دبو�سي هو الرجل اللبناين الأول الذي
جنري ونتابع معه م�سرية ال�شراكة والتعاون وكلنا ثقة �أن رئي�س غرفة طرابل�س
ولبنان ال�شمايل ال�صديق توفيق دبو�سي هو �ضمانتنا الأكيدة يف لبنان كما نحن
بدورنا �ضمانتنا على �أر�ض رو�سيا الإحتادية وما زلت �أمت�سك بقاعدة الرئي�س
دبو�سي اننا حينما نربح نربح مع ًا وحينما نخ�سر نخ�سر معا».
> رئي�س �إحتاد الغرف العربية حممد عبده �سعيد �أعرب خالل زيارته
لغرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل عن « ده�شته ملا �شاهده يف الغرفة وما تقوم
به من م�شاريع متعددة الأنواع والإهتمامات جتعل من �أعمالها منوذج ًا ريادي ًا
يحتذى يف جمتمع الأعمال العربية ولطاملا حدثني عنها ال�سيد الرئي�س
ال�صديق والزميل توفيق دبو�سي و�أعتقد �أن الظروف قد �ساعدت على قيامنا
بتلك الزيارة و�إننا ب�صدد الإتفاق مع �سيادته لإقامة «م�ؤمتر وملتقى للإ�ستثمار
العربي يف طرابل�س» يف مناخ من ال�شراكة ،لأن طرابل�س ت�ستحق من جانبنا
الكثري الكثري ،ونحن نهنىء الرئي�س دبو�سي على ما يتم حتقيقه من م�شاريع
غري متواجدة وال يف �أية غرف جتارية �أخرى ونحن ن�شكره على املبادرة غري
امل�سبوقة واملميزة التي جتعل «طرابل�س عا�صمة لبنان الإقت�صادية» التي ت�شرفنا
ب�إ�ستالم ن�سخة منها».
> فؤاد شهاب دندن سفير لبنان في دولة اإلمارات
العربية للرئيس دبوسي« :الفر�ص التي توفرها م�شاريعكم
الإ�ستثمارية يف طرابل�س الكربى تعود باملنفعة على لبنان بكافة مكوناته
ومناطقه وت�شكل حوافز لتقوية وتطوير العالقات الإقت�صادية بني لبنان ودولة
الإمارات العربية يف كافة املجاالت وعلى خمتلف امل�ستويات».
> عساف ضومط قنصل لبنان العام في دبي واإلمارات
الشمالية« :هناك واجب حيوي يف �إطالق �أو�سع حملة ت�شجع على الإ�ستثمار
يف امل�شاريع الكربى يف لبنان من طرابل�س الكربى ،و�أن جمموعة امل�شاريع التي
يطلقها الرئي�س دبو�سي هي م�شاريع غري م�سبوقة من حيث املوقع اجلغرايف
وحجم الأعمال املرتبطة بها ،و�سنعمل على ر�صد كل الإمكانات والقدرات التي
يتم توظيفها ب�إجتاه �إجناح تلك امل�شاريع التي تتعط�ش بيئة الأعمال يف دبي
خ�صو�صا ويف دولة الإمارات العربية عموم ًا اىل �إيجاد �آليات تعاون وتن�سيق
يف تلك امل�شاريع التي توفر الفر�ص الهائلة امام امل�ستثمرين اللبنانيني والعرب
والدوليني ويجب بالتايل �أن تلقى الدعم الكامل كما يجب �أن يتم �إعداد درا�سات
اجلدوى املتعلقة بتلك امل�شاريع ،و�أن ي�صار اىل تهيئة الو�سائل امل�ساعدة على
عر�ضها ب�شكل �شامل ومتكامل خالل �إنعقاد املعر�ض الدويل 2020 EXPO
الذي �سيقام يف دبي».
> شارل هنري جحا ،رئيس مجلس العمل اللبناني
في دبي واإلمارات الشمالية« :ت�شرفنا رئي�س ًا و�أع�ضا ًء ب�إ�ستقبال
توفيق دبو�سي رئي�س غرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل «�صاحب الأفكار والأعمال
والإجنازات التي نتابعها ب�إ�ستمرار».
< احملافظان القاضيان زياد شبيب ورمزي نهرا:
 املحافظ القا�ضي زياد �شبيب «جميع امل�شاريع التي عر�ضها �أمامناالرئي�س دبو�سي وكذلك �إعداد الدرا�سات التقنية واجلدوى منها املتعلقة بها
ت�ؤثر �إيجاب ًا لي�س على نطاق طرابل�س وال�شمال وح�سب ،و�إمنا على م�ستوى كل
لبنان ،ونحن نتطلع اىل �أن تتحقق جمموعة تلك امل�شاريع لننتقل بها من م�سودة
الأوراق الأولية ونقوم برتجمتها على �أر�ض الواقع وكذلك لنحتفل مع ًا ب�إقرارها
وبتنفيذها وتد�شينها ونحن ننحاز اىل جانب الرئي�س دبو�سي ونقف معه يف
تطلعاته الوطنية ال�شاملة».
 حمافظ ال�شمال القا�ضي رمزي نهرا «�أعرب عن تقديره للأعمال املمتازةالتي �شاهدناها ،ويتم حتقيقها يف غرفة طرابل�س ولبنان
ال�شمايل ،وهي م�شاريع حيوية تنه�ض بالإقت�صاد الوطني العام،
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..ومع الوزير حممد كبارة

ولي�س ب�إقت�صاد طرابل�س وال�شمال وح�سب ،و�أن كافة هذه امل�شاريع املمتازة هي
م�شاريع �إ�ستثمارية كربى يجب �أن نعمل من �أجلها مع ًا ومع ال�سلطات امل�س�ؤولة
لن�صل اىل «�إعتماد مبادرة طرابل�س عا�صمة لبنان الإقت�صادية وعلى الدولة �أن
تقف اىل جانب مبادرة الرئي�س دبو�سي ،الن لبنان كل لبنان �سيتاثر بها �إيجاب ًا و�أن
ما يتم مبا�شرته يف كافة امل�شاريع �أمر ممتاز ،و�سيكون له �إرتدادات على خمتلف
ال�صعد ال�شعبية واملعي�شية ونحن ندعو للرئي�س دبو�سي بدوام التوفيق والن�شاط
الريادي و�أن يمُ د ب�سبل القوة والعطاء الدائم».
> مدير عام وزارة األشغال والنقل البحري عبد احلفيظ
القيسي للرئيس دبوسي« :م�شاريعكم الإ�ستثمارية الكربى هي الدواء
ال�شايف لل�شمال ولكل لبنان»
لفت مدير عام وزارة اال�شغال والنقل البحري خالل زيارته لغرفة طرابل�س
ولبنان ال�شمايل« :ما يطرحه الرئي�س دبو�سي من م�شاريع كربى غري م�سبوقة �أرى
فيها الدواء ال�شايف لطرابل�س وال�شمال وكل لبنان ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر
والأهم �أنها تنطوي على نظرة �أكرث �شمولية بحيث ال تعتمد على قطاع بعينه مثل
القطاع التجاري الذي ي�ضم عدد ًا من امل�ؤ�س�سات التجارية التي حتت�ضن عدد ًا
�صغري ًا من الأجراء والعمال بل تت�سع الر�ؤية عند الرئي�س دبو�سي لت�شمل اقامة
م�شاريع �صناعية تتوافر من خاللها �آالف فر�ص العمل املطلوبة».
> بدري ضاهر مدير عام اجلمارك « :نبارك م�سريتكم الرائدة
نحو «�إعتمادية طرابل�س عا�صمة لبنان الإقت�صادية» واحلقيقة �أنه يتوجب �أن يعلق
على �صدركم يف غرفة طرابل�س �أرفع و�سام تقدير ملا تقومون به من �أجل الإقت�صاد
الوطني من طرابل�س و�أن ما يتم دفعه خلزينة الدولة هو مال ال�شعب اللبناين الذي
يجب �أن ينفق على حت�سني ظروف البلد ب�شكل عام».
> وفد «جمعية تراخيص اإلمتياز في لبنان»« :تولدت
إنطباعات إيجابية لدينا خالل زيارتنا لغرفة طرابلس
ولبنان الشمالي عبر عنها كل من السادة يحي قصعة
وربيع كوسا اذ « أكدا على أن ما متت مشاهدته في غرفة
طرابلس على أرض الواقع ،من جناحات وإجنازات ،تسجل
لشخص الرئيس دبوسي أو ًال ولغرفة طرابلس ولبنان
الشمالي التي يرئسها ثاني ًا».
> الدكتور مروان إسكندر« :لدور إقليمي دولي للبنان من
طرابلس الكبرى»
 �أعرب للرئي�س دبو�سي «عن متنياتي بنجاح كافة امل�شاريع الإ�ستثمارية الكربىالتي تعكف على �إعدادها غرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل ،داعيا له بالتوفيق
للنهو�ض بالإقت�صاد الوطني وو�ضع طرابل�س على خارطة الإهتمام الإ�ستثماري
اجلاذب وان يتم اخلروج من النظر ال�ضيق اىل الق�ضايا االقت�صادية و�أن منتلك
جميعنا روح االنفتاح لتخطي �أية �شائبة حتد من ح�ضور لبنان املميز يف عالقاته
الإقت�صادية على امل�ستويني االقليمي والدويل».
> إطالق مؤمتر ومعرض الفرص اإلستثمارية في
طرابلس ألول مرة في لبنان من غرفة طرابلس ولبنان
الشمالي« :ر�أت معايل ريا احل�سن رئي�سة املنطقة الإقت�صادية اخلا�صة يف
طرابل�س خالل الإعالن عن م�ؤمتر ومعر�ض الفر�ص الإ�ستثمارية يف طرابل�س لأول
مرة يف لبنان « ينعقد يف فرتة تتنا�سب يف خريف العام املقبل 2019
ولي�س من امل�ستغرب �أن نعمل على �إطالق امل�ؤمتر الذي �سيقام يف ت�شرين الثاين
من العام  2019لأن امل�ستثمرين و�أ�صحاب امل�صالح الإ�سرتاتيجية ينظرون ب�شكل
م�سبق اىل �إ�ستثماراتهم البعيدة املدى وهم ميتلكون النظرة الأو�سع من نظرتنا
اىل �أمورنا العامة».
> طالل أبو غزالة ومجموعته
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 �أكد طالل �أبو غزالة على «وثوقية العالقات مع غرفة طرابل�س ولبنانال�شمايل والتعاون املحكم يف تنفيذ مبادرة «طرابل�س عا�صمة لبنان الإقت�صادية»
ال �سيما يف وجهها العلمي الذي يج�سده «مركز �إقت�صاد املعرفة» الذي �شرح لنا
الرئي�س دبو�سي مهامه و�أهدافه الآيلة اىل تطوير معارف ال�شباب علميا وتقني ًا
وقد �أكدت للرئي�س دبو�سي �أن جمموعتنا ت�ضع جميع �إمكاناتها بت�صرف «مركز
�إقت�صاد املعرفة» لي�صبح مقر ًا لإدارة م�شاريع التدريب الإبداعية واالبتكار� ،إذ �أن
الريادة املعرفية حمكومة مبيزة تفا�ضلية ،وهي عامل امل�ستقبل الذي ال يعتمد على
اليد العاملة فقط و�إمنا على الفكر املعريف الإبداعي».
ولفت �أبو غزالة اىل �أن هناك « �ضرورة عملية وحيوية بالك�شف عن مواطن
القوة التي تختزنها طرابل�س و�ستقوم جمموعتنا ب�إنتداب فريق متخ�ص�ص لتتم
درا�سة مقومات القوة ب�شكل م�شرتك مع غرفة طرابل�س وبالتايل �إ�ستعرا�ض تلك
املقومات والعمل على بلورة �صيغة تت�ضمن ر�ؤية �إ�سرتاتيجية لـ«املركز» و«املبادرة»
وتتم الإ�ستعانة والإ�ستفادة من اخلربات الدولية ال �سيما ال�صينية منها».
> من جهته حبيب جميل بوأنطون املدير التنفيذي -
مكتب لبنان� :أثنى على «اخلطوات املتقدمة وغري امل�سبوقة التي تخطوها
غرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل يف بيئة الأعمال و�أن املبادرة الإ�سرتاتيجية الكربى
املتمثلة ب�إعتماد مبادرة «طرابل�س عا�صمة لبنان الإقت�صادية» ر�سميا من جانب
احلكومة اللبنانية ت�ستدعي �إعداد ملف متكامل خا�ص بها بحيث تتم درا�ستها
علمي ًا وتقني ًا من قبل فريق متخ�ص�ص ب�إعداد درا�سات اجلدوى ،وبالتايل العمل
امل�شرتك على �إقناع احلكومة اللبنانية ب�ضرورة و�أهمية �إعتمادها ر�سميا ال �سيما
�أنها تهدف اىل تطوير لبنان من طرابل�س».
> املهندس غسان بك املرعبي على رأس وفد اجلامعة
املرعبية� :أعرب غ�سان بك املرعبي خالل �إ�ستالمة لكتيب «مبادرة طرابل�س
عا�صمة لبنان الإقت�صادية عن تقديره العايل لإ�صرار الرئي�س دبو�سي على طرح
املبادرة على الر�أي العام اللبناين والعربي والدويل ب�إعتبارها م�شروع ًا �إ�سرتاتيجي ًا
بحجم وطن تتمحور حوله م�صالح امل�ستثمرين و�أ�صحاب امل�شاريع الكربى وي�شكل
عامل جذب واهتمام بلبنان من طرابل�س الكربى عربيا ودوليا وهي املنطقة التي
تختزن كل م�صادر الغنى الإ�سرتاتيجي املتمثل باملوقع اجلغرايف الفريد وبكربيات
املرافق العامة وتطلعات القطاع اخلا�ص املتوثب نحو امل�ستقبل الواعد».
> املهندس نزار يونس بعد إطالعه على مشروع توسعة
مرفا طرابلس:
«احلقيقة الإنطباع مذهل ومده�ش عن ما رايته ومل�سته خالل جتوايل على
خمتلف امل�شاريع والإجنازات التي تتحقق يف غرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل ،
وما كنت لأنتظر يف هذا الليل الدام�س الذي نعي�شه يف املرحلة الراهنة ان هناك
�شيئا خمتلفا يتم �إحداثه يف غرفة جتارة و�صناعة وزراعة طرابل�س وهو �شيء يتم
اعداده للم�ستقبل.
وما يتم حتقيقه يف الواقع هو وليد رجل الر�ؤية والت�صميم واالرادة و�أنا �أعترب
�أن الرئي�س توفيق دبو�سي هو الإن�سان الذي وهبه اهلل تعاىل ملدينة طرابل�س وهو
بالفعل هدية ،لأنه �إن�سان لديه ق�ضية هي طرابل�س ولبنان وهو حمب ملدينته
وطرابل�س ولوطنه لبنان وهو م�صدر حمبتنا ودعا�ؤنا بنجاح م�سريته.
�أما بالن�سبة مل�شروع تو�سعة مرفا طرابل�س ف�أين �أراه حلم ًا من الإحالم اجلميلة
بالرغم من انني �شخ�صيا م�صاب مبر�ض القرف املزمن واجلارف واذا حتقق
هذا امل�شروع واب�صر النور ف�إنني ابر�أ دون ادنى �شك لأنه قد يكون قد حتقق �شيء
ما ايجابي يف هذا البلد وان هذا امل�شروع يغري وجه لبنان الإقت�صادي وحتى وجه
املنطقة بكاملها وهو م�شروع ر�ؤيوي قادر على �أن يحقق لطرابل�س ما مل ن�ستطع
نحن ان نحققه لبريوت التي بد�أت تختنق بالإكتظاظ و�أن م�ستقبل االقت�صاد
اللبناين اما ان يتحقق يف طرابل�س �أو ال يكون».
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م�ؤ�س�سة ال�صفدي :مركز ال�صفدي
للتدريب املهني املعجل

يف ظ ّل الأو�ضاع الإجتماعية والإقت�صادية املرتدية يف عا�صمة
لبنان الثانية طرابل�س� ،أن�ش�أ الوزير والنائب ال�سابق حممد
ال�صفدي من خالل «م�ؤ�س�سة ال�صفدي» «معهد ال�صفدي
للتدريب املهني املعجل» ،يف �إطار برناجمها التنموي لإعادة �إحياء املدينة
القدمية يف طرابل�س �إجتماعيًا و�إقت�صاديًا.
عمر مب ّكر
يف
املدر�سة
من
ب
ر
املت�س
هدف هذا امل�شروع �إىل �ضمّ ال�شباب ّ
ٍ
م�ستقبل �أف�ضل ،بعيد عن الإنحراف.
حتت جناحيه ،وم�ساعدتهم لإيجاد
ٍ
ف�أ�صبح مبثابة م�ساح ٍة �آمنة يلتجىء �إليها ال�شباب هربًا من الآفات التي
ت�صيب جمتمعهم وحميطهم.
املعجل» بدعم مع الربنامج
وقد ا�ستقبل «معهد ال�صفدي للتدريب املهني ّ
االقليمي للتنمية واحلماية ،ال�شباب بني  16و� 30سنة ،وقدّم لهم تدريبات
جمانية يف  13من املجاالت املهنية العديدة وامله ّمة� ،أبرزها التوريق،
الدهان ،التبليط ،النجارة ،الكهرباء ،م�ساعد طاهي وغريها ...ومل
تدريبات
ي�ستثن «معهد ال�صفدي» الفتيات الراغبات بالإن�ضمام ،فقدّم
ٍ
ِ
يف احلياكة والعناية بالعجزة والأطفال ،حيث ا�ستفادت �أكرث من  400من
ن�ساء طرابل�س وال�شمال .ومل تنت ِه مه ّمة املعهد عند التدريب فقط ،فقد �أفاد
املدرّبون ،املنتقون من النخبة ،املتدرّبون بخرباتهم وا�ستطاعوا �أن يغرزوا
يف نفو�سهم الأمل ويف عقولهم التوعية.
املعجل» قد خ ّرج
ويجدر الذكر �إىل �أنّ «معهد ال�صفدي للتدريب املهني ّ
 961من ال�شباب وال�شابات يف ال�سنة الأوىل على افتتاجه ،وقد ا�ستطاع �أكرث
من ن�صفهم �إيجاد فر�ص عمل يف حميطهم ،بف�ضل ال�شهادات التي ح�صلوا
عليها عند انتهائهم من الربنامج التعليمي املهني.
ومع بداية العام  2019بد�أ املركز با�ستقبال دفعات جديدة من ال�شباب
املتدربني اي�ضا.
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 2019مركز ال�صفدي الثقايف
مقال

من حفل توزيع الهدايا على الأطفال

لوحة راق�صة يف مركز ال�صفدي الثقايف

ُيع ّد «مركز ال�صفدي الثقايف» واحة ثقافية ،لي�س فقط يف طرابل�س ،بل
م�سرحا
ي�ضم
يف ال�شمال ك ّله .واملم ّيز فيه لي�س فقط موقعه ،ومبناه الذي ّ
ً
كب ًريا ي�ستقبل �أجمل الإحتفاالت الفنية والثقافية ،ومكتبة توازي بحجمها
وخدماتها �أكرب و�أهم املكتبات يف لبنان.
�أما على �صعيد اخلدمات التي يقدّمها املركز ،املعروف براعي الثقافة
يف املنطقة ،فهو ُيقيم العديد من بروتوكوالت التعاون مع العديد من
ال�سفارات واملراكز الثقافية التابعة لها يف لبنان ،ويفتح �أبواب �صفوفه
لغات �أجنبيةُ ،يذكر منها الرتكية ،والأملانية،
�أمام الراغبني بتع ّلم ٍ
والإ�سانية ،والرو�سية...

وكان عام  2018عام مهم بالن�سبة للمركز ،فقد �شارك يف العديد من
احلمالت على ال�صعيد الوطني والعاملي� .أبرزها «حملة  16يوم ملناه�ضة
العنف �ضد املر�أة» ،بالتعاون مع الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة اللبنانية،
حيث ا�ستقبل «مركز ال�صفدي الثقايف» لقا ًء حوار ًيا ت�ضمن ً
عر�ضا لفيلم
«نور» للمخرج خليل زعرور تبعه حلقة نقا�ش مع اخت�صا�صيني ومعاجلني
نف�سيني حول الزواج املبكر بني الواقع والقانون ،ح�ضره ح�ش ٌد كبري من
املهتمني.
باحتفاالت ميالدية ت�ضمنت �أهدا ًفا ومبادرات �إن�سانية
واختتم ال�سنة
ٍ
و�إجتماعية حملت �شعار “.”A reason for the season

م�ؤ�س�سة ال�صفدي الثقافية

الوزير والنائب ال�سابق حممد ال�صفدي يلقي كلمة يف م�ؤ�س�سة ال�صفدي

أهم الربامج التي تهدف �إىل
تن�سق مع اجلامعات واملدار�س واملراكز الثقافية ال�شمالية ال�ست�ضافة � ّ
«م�ؤ�س�سة ال�صفدي الثقافية» هي مرجع املث ّقفني يف طرابل�س وال�شمال ،حيث ّ
التنمية الثقافية لدى الفرد واملجتمع خ�صو�صا االطفال وال�شباب منهم.
حلقات تثقيفية ب ّناءة ا�سبوعية ،يحا�ضر فيها نخبة من االخت�صا�صيني واال�ساتذة اجلامعيني؛ وبرنامج «عي�ش
ومن �أبرز براجمها الثابتة ،برنامج «الثقافة للجميع» وهو عبارة عن
ٍ
أهم دور الأوبريا العاملية.
املو�سيقى» الذي ينقل امل�شاهد �إىل عا ٍمل �آخر من املو�سيقى والباليه ،في�شعر �أ ّنه يف � ّ
كذلكّ ،
تنظم «م�ؤ�س�سة ال�صفدي الثقافية» العديد من ور�ش العمل الفنية والثقافية التي ت�ستهدف خمتلف الأعمار والفئات ،والتي متت ّد على مدار ال�سنة ك ّلها.

من حفل تخريج دفعة من الطالب يف مركز ال�صفدي للتدريب

�أثناء احدى املحا�ضرات يف م�ؤ�س�سة ال�صفدي الثقافية
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قطاع العزم للتعليم املهني والتقني:
لزيادة تناف�سية الطالب يف �سوق العمل

معهد ال�سعادة الفني عكار

معهد الفيحاء الفني الر�سمي

جت�سيد ًا ل�شعار «العزم» املتمثل يف «قولنا والعمل» ،و�إميان ًا ب�أهمية
التعليم املهني الذي تتزايد مكانته باطراد ،مت �إطالق «قطاع العزم
للتعليم املهني والتقني» مع مطلع العام الدرا�سي ال�سابق (-2016
 ،)2017بتوجيهات من الرئي�س جنيب ميقاتي ،وحتت �إدارة م�س�ؤول القطاع رامي
حالب.
وكانت باكورة �إطالالت القطاع ،م�شاركته يف االمتحانات الر�سمية املهنية ،اخلطية
والعملية� ،إ�ضافة �إىل الدعم املادي واللوج�ستي للمعاهد املهنية الر�سمية.
وكانت امل�شاركة يف االمتحانات الر�سمية خالل العام املا�ضي عرب:
 امل�شاركة يف اللجنة العليا الفاح�صة التي ت�شرف على جميع االمتحانات املهنيةالر�سمية على �صعيد لبنان.
وهي احلدث الأهم لق�ضاء طرابل�س خا�صة انها مل ت�شارك منذ اكرث من � 15سنة
 امل�شاركة ب�صفة رئي�س ونائب الرئي�س يف جلان الت�صحيح واملراقبة ،و�إعدادالأ�سئلة على �صعيد لبنان ،يف اخت�صا�صات خمتلفة.
 امل�شاركة ب�صفة رئي�س مركز يف االمتحانات املهنية الر�سمية اخلطية لأغلبمراكز ال�شمال ،خا�صة يف طرابل�س.
 �أكرث من � 300أ�ستاذ من قطاع العزم للتعليم املهني �شاركوا ب�صفة مراقب عامومراقب يف االمتحانات اخلطية.
�إ�ضافة �إىل م�شاركة �أكرث من � 200أ�ستاذ ب�صفة مراقب م�صحح يف االمتحانات
الر�سمية العملية.
كذلك� ،شارك �أكرث من � 200أ�ستاذ يف ت�صحيح م�سابقات االمتحانات الر�سمية.
امل�ساعدة العملية
�أما على �صعيد الدعم العملي للطالب ،فكانت دورات دعم لطالب ال�شهادات
الر�سمية يف املراكز واالخت�صا�صات وال�شهادات التالية:
> مركز مدر�سة طرابل�س الفنية  -القبة يف االخت�صا�صات التالية:
  Bt3حما�سبة ومعلوماتية ،الرتبية احل�ضانية ،الإلكرتونيك والإلكرتوتكنيك.�إ�ضافة �إىل م�ساعدة طالب الت�أهيلية املهنية
  BT1يف اخت�صا�ص مراقب �صحي.وطالب  BP2يف اخت�صا�صي رعاية طفل وم�صلح التلفزيون.
> مركز معهد طرابل�س الفني �أبي �سمراء:
 كهرباء عامة وتربية ح�ضانية (.)BT3 م�ساعد حما�سب ()BP2 حما�سبة ومعلوماتية ت�أهيلية مهنية (.)BT1> مركز معهد الفيحاء الفني (امليناء)
 مراقب �صحي ( :)BT1ت�أهيلية مهنية حما�سبة ومعلوماتية ( :)BT1ت�أهيلية مهنية فنون الإعالن ( :)BT1ت�أهيلية مهنية العناية التمري�ضية ( :)BT1التدريب العملي لرفع م�ستوى الطالب. -املعاهد الفنية� :صروح تربوية رائدة:
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�إىل ذلك ،مت خالل العام الدرا�سي الفائت �إن�شاء «معهد الفيحاء الفني» الر�سمي
يف امليناء الذي يدر�س �شهادات :التكميلية املهنية ( ،)BPالبكالوريا الفنية (،)BT
واالمتياز الفني ( )TSوي�ضم  225طالب ًا.
كما افتتح مطلع العام الدرا�سي احلايل ( ،)2018-2017معهد ال�سعادة الفني يف
�أبي �سمراء ،الذي ي�ضم  200طالب ،م�ؤمن ًا فر�ص العمل لعدد كبري من الأ�ساتذة من
حملة الإجازات اجلامعية والفنية.
وافتتح معهد ال�سعادة الفني  -ال�ضنية الذي ي�ضم  140طالب ًا.
�إىل ذلك ،فتح معهد ال�سعادة الفني  -عكار �أبوابه للعام الدرا�سي احلايل ،وهو
ي�ضم  200طالب.
مع العلم ان جميع املعاهد تدر�س وفق االخت�صا�صات وال�شهادات التالية:
مرحلة التكميلية املهنية ()BP
محاسب مساعد
مستكتب مختزل
اخصائي جتميل
التزيني

�إن�سجام ًا مع ر�سالة «جمعية العزم وال�سعادة» يف حتقيق التنمية االجتماعية،
والتزام ًا بتوجيهات الرئي�س جنيب ميقاتي ،تابع القطاع الإمنائي يف «جمعية
العزم وال�سعادة االجتماعية» تنفيذ الع�شرات من امل�شاريع يف مدينة طرابل�س
وحميطها ،متثلت يف ترميم وجتديد الع�شرات من املدار�س وامل�ساجد والأبنية
ال�سكنية .ولأن «العزم» ت�ؤمن بالدولة وامل�ؤ�س�سات �أو ًال و�أخري ًا ،وال ت�سعى بحال
من الأحوال �إىل احللول حمل الدولة ،فقد افتتحت �سل�سلة معاهد مهنية �أن�شاتها
بالتعاون مع وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل ،يف طرابل�س وال�ضنية وعكار،
لتكون رافد ًا ل�سوق العمل ،وت�ؤمن املئات من الوظائف لأبناء طرابل�س وال�شمال.
وهذه املعاهد هي :معهد الفيحاء الفني (امليناء) ،معاهد ال�سعادة الفنية يف �أبي
�سمراء وال�ضنية وعكار.
ويف ما يلي ،نعر�ض �أهم �إجنازات القطاع خالل العام الفائت (:)2017
ت�أهيل ال�سوق العري�ض يف طرابل�س ،ا�ستكمال بناء م�سجد قو�س عكار الكبري،
ت�أهيل وترميم م�ساجد :العطار ،الرحمة (القبة) ،الأمني (�أبي �سمراء) ،م�سجد
ال�شهداء الكبري (مرياطة)� ،إ�ضافة �إىل ت�أهيل قاعة م�سجد الرو�ضة يف طرابل�س،
وت�أهيل م�سجد اللويزات يف ال�ضنية .كما مت ت�أهيل مدر�سة الأمل النموذجية
يف طرابل�س ،ومدر�سة ناتايل عازار يف امليناء .وقد �أن�ش�أ القطاع بركتي عربين
والنيني� ،إ�ضافة �إىل حديقة باب الرمل بالتعاون مع بلدية طرابل�س وبرنامج الأمم
املتحدة لتطوير املدن ،واحلديقة املجاورة ملدفن باب الرمل.
هذا غي�ض من في�ض عمل «العزم» الذي مل يكن يوم ًا ظرفي ًا �أو مرتبط ًا ب�أي
مو�سم كان ،بل منطلق ًا من ر�ؤية �شاملة للواقع التنموي يف املنطقة ،مع التزام
«العزم» بدوام الوقوف �إىل جانب �أهلها يف ال�شمال ،بغ�ض النظر عن �أي اعتبار.

رعاية الطفل
التنشيط االجتماعي
كهربائي أبنية
مصلح تلفزيون  -إلكترونيك

مساعد ممرض

 البكالوريا الفنية (:)BT{ التجميل الداخلي ،فنون الإعالن ،امل�ساحة ،ال�سياحة وال�سفر ،فنون التجميل
(احللقة الثانيو والثالثة) ،التكييف ،الكهرباء ،العناية التمري�ضية� ،أمانة ال�سر
الإدارية ،البيع والعالقات العامة ،املحا�سبة واملعلوماتية ،تكنولوجيا املعلوماتية،الرتبية
احل�ضانية ،املراقب ال�صحي ،الإلكرتونيك ،االلتكروتكنيك ،البناء والأ�شغال العامة.
 االمتياز الفني ()TS{ االلكرتونيك ،الكهرباء ،الفنون الإعالنية والغرافيكية ،الفنون الزخرفية،
الرتبية احل�ضانية واالبتدائية ،املراجعة واخلربة باملحا�سبة ،املعلوماتية الإدارية،
الإدارة والت�سويق ،الإدارة والتنظيم ،الرقابة ال�صحية و�سالمة الغذاء ،امل�ساحة،
العناية التمري�ضية ،العلوم امل�صرفية ،العلوم ال�سياحية ،البناء والأ�شغال العامة،
�صيانة الأجهزة الطبية ،ت�صميم وتنفيذ الأزياء ،ال�سمعي الب�صري والت�سجيل
الرقمي.
وت�أكيد ًا على مواكبة ودعم طالب هذه املعاهد ،مت اال�ستح�صال على ترخي�ص
لتدري�س الإجازة الفنية ( )LTيف كافة املعاهد املذكورة.
{ الإجازة الفنية ()LT
 الإلكرتونيك :فرع االلكرتونيك ال�صناعي ،الطاقة املتجددة ،امل�ساحة ،قيادةتنفيذ الأ�شغال :البناء والأ�شغال العامة ،املراجعة اخلربة باملحا�سبة ،العناية
التمري�ضية ،املعلوماتية :فرع الأنظمة وال�شبكات ،املعلوماتية :فرع الربجميات ،الإدارة
والتنظيم ،الفنون الزخرفية والهند�سة الداخلية ،الفنون الإعالنية والغرافيكية،
العلوم الرتبوية ،الإدارة والت�سويق ،الرقابة ال�صحية و�سالمة الغذاء ،تطوير تطبيقات
الهواتف الذكية ،العلوم املخربية الطبية.
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اااا

ور�شة ترميم امل�ساجد

,

2019
مقال

القطاع الإمنائي جلمعية العزم يف طرابل�س وال�شمال
ترميم العديد من امل�ساجد والأ�سواق واملدار�س القدمية

 ..والقبب

 ..والأ�سواق قبل ..وبعد
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2019
مقال

�أحمد قمر الدين رئي�س بلدية طرابل�س
يف لقاء حول م�شروع تركيب �إ�شارات �ضوئية
ت�أهيل بع�ض التقاطعات فيها مع ا�ستخدام  �أنظمة ذكية للتحكم املروري

,

ر�سم لأحد م�شاريع البلدية

نظمت �شركة تقنيات البناء املتقدمة
 ABTاملتعهدة م�شروع تركيب الإ�شارات
ال�ضوئية على بع�ض التقاطعات الرئي�سية يف
طرابل�س ،لقاء يف مركز ر�شيد كرامي الثقايف البلدي،
نوفل �سابقا ،بح�ضور رئي�س البلدية املهند�س �أحمد
قمرالدين ،رئي�س بلدية امليناء عبدالقادر علم الدين،
�آمر مفرزة �سري طرابل�س الرائد زياد جمال ،رئي�س
جمل�س �إدارة ال�شركة املتعهدة ومهند�سيها واال�ست�شاري
امل�شرف ،وفريق عمل من ال�شركة الإيطالية امل�صنّعة
للإ�شارات .La Semaforica
كما ح�ضر من املجل�س البلدي املهند�سون خالد
الويل ،جميل جبالوي وحممد نور الأيوبي ور�ؤ�ساء
امل�صالح والأق�سام يف البلدية وح�شد من املهتمني.
يف البداية ،حتدث مدير امل�شروع املهند�س ه�شام
ح�شي�شو ،عار�ضا برنامج العمل التقني والو�سائل
والتقنيات امل�ستخدمة يف امل�شروع ،وقال« :ان م�شروع
تطوير وحت�سني التقاطعات املختارة يف طرابل�س
وعددها  11تقاطعا وتركيب ا�شارات �ضوئية عليها
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ر�سم بياين للم�شروع
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,

�آلية م�شروع تركيب الإ�شارات ال�ضوئية يف بلدية طرابل�س

وربطها بغرفة حت ّكم مقرها بلدية طرابل�س ،هو
م�شروع كامل ومتكامل ال�ستخدامه �أحدث الطرق
العلمية يف جمال الإ�شارات ال�ضوئية والأنظمة
الذكية للتحكم املروري».
�أ�ضاف  »:اعتمدنا �أحدث الأنظمة التي و�ضعها
اال�ست�شاري مبوا�صفات �أوروبية وذلك من خالل
التعاون مع �شركة La Semaforicaيف
�إيطاليا ،التي متتلك خربة تزيد عن � 70سنة يف
�إ�شارات املرور يف �أوروبا وبع�ض الدول العربية،
وكذلك �سيتم تركيب كامريات مراقبة متطورة
من ال�شركة املخت�صة  ARHالهنغارية الأوروبية
ذات املوا�صفات العاملية واجلودة العالية ،وتعمل
هذه الكامريات بنظام عمل متطور يلتقط حركة
ال�شارع ولوحات ال�سيارات وبالتايل التحكم بحركة
املرور».
واو�ضح ح�شي�شو» ان العمل بامل�شروع �سينطلق بعد
ا�ستالم �أمراملبا�شرة مطلع العام املقبل».
بعد ذلك ،قدم مندوبو ال�شركتني الإيطالية
والهنغارية عر�ضا م�صورا عن الإ�شارات ال�ضوئية
وكامريات املراقبة وخطة عمل امل�شروع،
الذي يت�ضمن باال�ضافة اىل التحكم بحركة ال�سري،
تركيب كامريات للمراقبة وتعداد ال�سيارات واخرى
قادرة على قراءة لوحات ال�سيارات ،مت ّكن النظام
امل�ستخدم من ت�سطري حم�ضر ظبط اوتوماتكي ًا
باملركبات التي ال حترتم ا�شارة املرور ،كما �أن
النظام امل�شغل لال�شارات هو نظام ديناميكي،
عدل وقت ت�شغيل اال�شارة على التقاطع بح�سب
ُي ّ
عدد ال�سيارات على كل طريق متف ّرع منه ،وذلك
با�ستمرار وبطريقة ذاتية .كما مت عر�ض �آخر حلركة
املرور عرب الإنرتنت من احدى املدن الأوروبية.
و�أو�ضحت بلدية طرابل�س �أن «امل�شروع يعترب
مرحلة �أوىل ،يليها مرحلة ثانية لرتكيب عدد �صاكرب
من الإ�شارات يف املدينة».
ويف اخلتام ،جرى نقا�ش و�أ�سئلة حول
امل�شروع.

اااا

اجلي�ش والبلدية جنب ًا اىل جنب يف حملة توزيع املالحف

من احلملة
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محمد ال�سعودي� :أهم �إجناز ّ
حتقق يف �صيدا عام 2018
�صدور �سندات امللكية بعد معاناة  6عقود

تتشعب اهتمامات ومتابعات رئيس «احت��اد بلديات صيدا  -الزهراني» وبلدية صيدا املهندس محمد السعودي ،فال جتد مجا ًال إال وهناك رعاية أو
ّ
مشاركة أو احتضان لنشاط بلدي وبيئي وسياحي واجتماعي وتربوي وصحي وثقافي وتوعوي ورياضي وكشفي ،فض ًال عن املشاريع اإلمنائية والتنموية،
والعمل على تطوير املدينة ،ومتابعة املشكالت احلياتية التي ُيعاني منها املواطنون من أبناء «عاصمة اجلنوب» أو الذين ُيقيمون فيها ،والعمل على إيجاد
احللول للعديد من القضايا ،التي تُعتبر أولوية للمواطن ،فض ًال عن معاجلة أي طارئ.
هذا في صلب عمل املجلس البلدي ،كفريق واحد ،وعلى رأسه املهندس السعودي ،الذي اكتسب من  8سنوات ونيف في العمل البلدي ،خبرة راكمتها
غيرت معالم مدن ومناطق ،ونقلتها من الصحراء اجلوفاء إلى واحة خضراء.
جتربته العمالنية على مدى عقود ّ
عدة في مشاريع حيويةّ ،
ثريا ح�سن زعيرت
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الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ،النائب بهية احلريري ،املهند�س حممد

ال�سعودي وم�شاركون يف حفل افتتاح
«حديقة �صيدون املائية»

 �إقامة الن�شاطات واملهرجانات الثقافية والفنيةبجوار «قلعة �صيدا البحرية» �أو عند «مدينة الرئي�س رفيق
احلريري الريا�ضية» ،التي ت�شهد �أي�ض ًا ن�شاط ًا ريا�ضي ًا
من كل لبنان.
 �إحياء املنا�سبات الإ�سالمية وامل�سيحية والوطنية.واعترب � ّأن «�أهم �إجناز حتقّق يف مدينة �صيدا يف العام
 ،2018كان �صدور �سندات امللكية يف تعمري عني احللوة
والفيالت ومدينة العمال ورجال الأربعني يف مدينة
�صيدا ،بعد معاناة ا�ستم ّرت حواىل  6عقود من الزمن،
والذي ّ
مت بجهود اجلهات الر�سمية املعنية بتوجيهات من
الرئي�س �سعد احلريري ومتابعة من النائب بهية احلريري
وامل�س�ؤولني».
وختم ال�سعودي م�ؤكد ًا على «�أهمية ال�شراكة بني البلدية
باعتبارها ال�سلطة املحلية واملجتمع املدين وامل�س�ؤولني
للنهو�ض باملدينة ،وحت�سني �أو�ضاع �أهلها وقاطنيها،
والتوا�صل مع ال�سلطات الر�سمية والق�ضائية والأمنية
والع�سكرية التي تعمل على حفظ الأمن واال�ستقرار يف
«عا�صمة اجلنوب» ،التي متتاز بالتعاي�ش الإ�سالمي -
امل�سيحي واحت�ضان الفل�سطينيني ،والتوا�صل مع خمتلف
القوى الفل�سطينية والأطراف اللبنانية واجلوار ،يف �صورة
منوذجية ،لتبقى �صيدا جتمعنا ،مع ال�شكر لكل َم ْن
�ساهم و ُي�ساهم يف م�شاريع تنموية يف املدينة».

2019
ال�سنوي
العدد
خا�ص -
ملحق
اللــواء -
2019
ال�سنوي
العدد
خا�ص -
ملحق
اللــواء -

,

�أكد ال�سعودي � ّأن «حتقيق الإجنازات ي�ستوجب
التن�سيق مع امل�س�ؤولني واملعنيني ،مبا يف ذلك
الإدارات الر�سمية من �أجل انتظام ت�أمني
اخلدمات الأ�سا�سية ،وتنفيذ روزنامة امل�شاريع املق ّررة،
وو�ضع ت�ص ّورات وخطط للكثري من امللفات امل�ستقبلية،
وتوازي ًا العمل على تطوير الكادر الإداري ،والتوا�صل
والتن�سيق مع اجلمعيات الأهلية ال�شريك الرئي�سي يف
ن�شاطات البلدية».
وعدد ال�سعودي �أبرز الإجنازات واملتابعات ،وفق الآتي:
ّ
 معاجلة �أزمة التيار الكهربائي ،ومتابعة م�شروع ربطحمطة الكهرباء اجلديدة يف عربا بال�شبكة ،وما يتط ّلبه
ذلك من متديدات ،ما يزيد �ساعات التغذية للمدينة من
معملي اجلية والزهراين.
 متابعة ق�ضية مولّدات الكهرباء ب�ش�أن تعرفاتا�شرتاكات املولّدات ،خا�صة بعد قرار وزارة الطاقة
برتكيب العدادات.
 معاجلة �أزمة املياه وانقطاعها ج ّراء تقنني التيارالكهربائي.
 ت�أمني ح�صة �صيدا من م�شروع جر مياه الأ ّويل. م�شكلة االزدحام املروري يف مناطق معينة داخلو�س ُبل �إيجاد احللول له ،وتو�سعة الطرقات.
مدينة �صيداُ ،
عدادات مواقف ال�س ّيارات ،مع الأخذ بعني
 و�ضع ّاالعتبار مالحظات املواطنني وبع�ض امل� ّؤ�س�سات ب�ش�أنها.
 متابعة ملف البنى التحتية. ا�ستمرار تناول ملف معمل معاجلة النفايات عندمدخل �صيدا اجلنوبي ،والعمل على معاجلة الروائح
املنبعثة يف حميط املعمل.
 متابعة الفحو�صات املخربية ب�شكل دوري ملياه �شاطئ�صيدا.
 موا�صلة تنفيذ م�شروع املرف�أ التجاري اجلديدللمدينة.
 تنفيذ «حديقة �صيدون املائية» ،التي ت�ضم  4طائراتمدنية و 10مركبات تابعة للجي�ش اللبناين ،ف�ض ً
ال عن
احلدائق العامة يف �صيدا.
 ترميم «خان الق�شلة» الرتاثي يف املدينة ،و»القلعةالبحرية» والأ�سواق التجارية ،وموا�صلة العمل يف «متحف
�صيدا الرتاثي».
 -متابعة م�شروع الفرز وال�ضم يف منطقة الو�سطاين.

,
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النفايات :كل اخليارات غري نظيفة
من الوا�ضح ان «لبنان يا قطعة �سما» ،و»لبنان
اخ�ضر حلو»� ،ستبقى فقط يف اغاين الراحل
وديع ال�صايف ،وفريوز ،و�ستتحول اىل �أمنيات
و�أطالل يقف عليها اللبنانيون عندما يتحدثون عن بيئة
بالدهم بح�سرة ،بعد الكوارث التي ع�صفت بها والتي ال تزال
تع�صف ،بدء ًا من امل�شاحر ،وقطع اال�شجار ،مرور ًا بتلوث
مياه نهر الليطاين الذي ُيعد �شريان حياة اللبنانيني ،وتلوث
بحرية القرعون ونهر الربدوين ،و�صو ًال اىل ازمة النفايات
واملحارق وغريها من «اجلرائم» التي ُترتكب بحق الرتبة
من قبل ال�صناعيني وامل�س�ؤولني الذين ال يحا�سبون املعتدين
على بيئة لبنان ،وحتى ال�شعب الذي يفتقر اىل مفهوم الرتبية
البيئية ال�صحيحة.
ورغم امل�ساعي واحللول التي تلج�أ اليها وزارة البيئة للحد
من هذه اجلرائم ،اال انها تبقى غالبيتها حرب ًا على ورق،
حتى بات اللبناين على ثقة تامة ب�أن «جميع احللول غري
نظيفة» ،خ�صو�صا انه منذ �إقرار جمل�س النواب خطة لإنقاذ
نهرالليطاين ،والتي ر�صد لها �ألف ومئة مليار لرية ،مل يتغري
�شيء حتى يومنا هذا ،ومل تعلن حال الطوارئ رغم التقارير
عن تفاقم الآثار البيئية وال�صحية لتلوث النهر.
ازمة الليطاين �إذا ،تعك�س واقعا مريرا للدولة اللبنانية،
حيث تغيب اال�سرتاتيجيات على كل امل�ستويات كما تظهر غياب
اال�سرتاتيجية املائية وال�صناعية والزراعية ،رغم املليارات االتي ر�صدت
للمعاجلة ،فالليطاين يحتاج اىل اكرث من مبادرة واىل حل طارئ والعالج
ال يكون بامل�سكنات ،بل يجب و�ضعه يف غرفة العناية الفائقة لإنعا�شه و�إعادة
نب�ض احلياة اليه.
االزمة القدمية اجلديدة� ،إزدادت تفاقم ًا م�ؤخر ًا فقد حت ّول هذا النهر
اىل مكب للنفايات ،وجمرور �ضخم لت�صريف املياه الآ�سنة ،لكل القرى
واملدن التي مير فيها �أو بالقرب منها ،من غرب بعلبك حيث ينبع ،حتى بحر
�صور حيث ي�صب.
ففي البقاع الغربي ،تقدر كمية مياه املجاري املنزلية التي ت�صب يف حو�ض
الليطاين يومي ًا ،بحوايل �ستة �آالف مرت مكعب ،وذلك ا�ستناد ًا اىل درا�سة
لدار الهند�سة والت�صميم واال�ست�شارات الفنية يف اطار برنامج ادارة حو�ض
الليطاين وبحرية القرعون.
كما ان هناك اكرث من  60م�صنع ًا ،ت�ستخدم مياهه بطريقة ع�شوائية
وغري قانونية ،بل تتعدى ذلك ،اىل ا�ستخدام جمراه الذي ي�صب يف بحرية
القرعون ،مكب ًا لنفاياتها ال�سامة ،ما يهدد الرثوة ال�سمكية يف البحرية،
وهروب العديد من اال�ستثمارات ال�سياحية من املنطقة.
وللحد من هذه الكارثة ،تقدمت امل�صلحة الوطنية لنهر الليطاين
ب�إخبار امام النيابة العامة التمييزية بوجه  18م�ؤ�س�سة �صحية وم�ست�شفى
يف احلو�ض الأعلى لنهر الليطاين لإقدامها على تفريغ وت�صريف النفايات
ال�صلبة وال�سائلة عن ن�شاطها دون معاجلة اىل نهر الليطاين وروافده ،على
نحو ي�ؤدي اىل تفاقم االمرا�ض القاتلة يف نهر الليطاين وروافده ،مما يكون
جرائم تلويث البيئة املن�صو�ص عنها يف القانون رقم  77ال�صادر يف 13
ني�سان  2018قانون املياه ويف قانون حماية البيئة يف لبنان رقم 2002/444
ويف القانون رقم  1988/64ال�صادر يف � 12آب  1988املحافظة على البيئة
�ضد التلوث من النفايات ال�ضارة واملواد اخلطرة ويف املادتني  747و 748من
قانون العقوبات ،من خالل االمتناع عن تطبيق احكام املر�سوم رقم ،13389
تاريخ  2004/9/18املتعلق بتحديد �أنواع نفايات امل�ؤ�س�سات ال�صحية
وكيفية ت�صريفها ،بالإ�ضافة اىل التعدي على الأمالك العامة وهدر الأموال
العامة.
اال ان امل�ست�شفيات جتتهد يف الت�صرف بنفاياتها� ،سواء ال�سائلة �أم
ال�صلبة ،يف ظل غياب ا�سرتاتيجية وطنية للنفايات ال�صحية .فالقانون 63
(�أقره جمل�س النواب يف  )2016وخريطة الطريق احلكومية التي و�ضعتها
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زينة �أرزوين

رواد �شواطئ لبنان ..نفايات !

اللجنة املعينة مبوجب القرار رقم � ،2014/32أوجبا على وزارة البيئة
معاجلة النفايات ال�صلبة للم�ؤ�س�سات ال�صحية من خالل �إن�شاء مركز لتعقيم
النفايات الطبية يف بعلبك وت�أمني �شاحنات نقل وم�ستوعبات ،والتخل�ص من
النفايات الطبية ال�صادرة عن امل�ست�شفيات يف ق�ضاء زحلة عرب �إر�سالها
�إىل مركز تعقيم النفايات الطبية يف زحلة ،فيما ُترك للم�ست�شفيات م�س�ألة
معاجلة نفاياتها ال�سائلة ال�صحية والطبية عرب حمطات تكرير.

انبعاثات �سامة تنت�شر بال هوادة وال مراقبة« ..على عينك يا تاجر»
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ومع حتول هذا النهر اىل م�ستودع من التلوث
املائي بد�أ الت�أكيد على ان البيئة املحاطة مهددة
باال�صابة بال�سرطان� ،إ�ضافة �إىل ال�ضرر الذي
حلق باملزروعات جراء ر ّيها من مياهه امللوثة،
مما دفعمقال
بع�ض الدول العربية �إىل �إيقاف عملية
ا�سترياد العديد من املزروعات.
كما حت ّولت بحرية القرعون �إىل خزان
�ضخم للتلوث ون�شر اجلراثيم يف البقاع
الغربي  ،وكان قد بلغ التلوث يف هذه البحرية
ال�صناعية التي �أن�شئت يف العام  1959عند �سد
القرعون ذروته يف العام  2017حيث حت ّول لون
املياه يف البحرية �إىل الأخ�ضر ،وذلك بعدما
جتاوزت ن�سبة ال�سموم فيها � 400ضعف احلد
امل�سموح به ،ليرتافق ذلك مع ظهور الطحالب
الزرقاء من نوع aphanizomenon
 ovalusporumوالتي تفرز مواد �سامة
تق�ضي على الكائنات احلية.
وي�ؤكد اخلرباء ان حل �أزمة تلوث حو�ض نهر
الليطاين وجمراه وبحرية القرعون يتطلب خطة
ر�سمية وا�ضحة املعامل ،ا�ضافة اىل �ضرورة البدء
مبوقف جريء من احلكومة الختيار م�ؤ�س�سة
واحدة لإدارة حو�ض النهر من كل جوانبه بدل
تنوع وتعدد اجلهات الر�سمية املعنية به ،و�إيجاد
م�شروع �سريع للمطامر ال�صحية ومعامل الفرز للنفايات ال�صلبة ،وبناء
وت�شغيل حمطات تكرير املياه الآ�سنة و�شبكات خا�صة لتكرير مياه امل�صانع،
م�ؤكدين ان احلل ال�سريع يتطلب �إن�شاء ع�شر حمطات تكرير لل�صرف
ال�صحي لت�أمني حماية نهر الليطاين واحلد من ن�سب تلوثه والبدء ب�إعادته
�إىل و�ضعه الطبيعي.
�شبح االنهيار البيئي يف لبنان و�أو�ضاع الأنهار والبحريات الطبيعية
الكارثية التي حتولت اىل مكبات للنفايات وم�صبات لل�صرف ال�صحي والتي
يوجد فيها معادن كثرية وثقيلة وملوثات متنوعة ومنها الزئبق والنحا�س
والر�صا�ص مبعدالت تفوق بكثري املعدل امل�سموح وهو ما يعر�ض ال�سكان
للموت والأمرا�ض املميتة ،فمع مرور الوقت تدخل اىل �أعماق الأر�ض التي
ي�صعب معاجلتها فيما بعد والتي قد حتتاج اىل ع�شرات ومئات ال�سنني
لتلفظها.
كما تعاين البيئة يف لبنان من خطورة ا�ستنزاف املياه اجلوفية على كامل
الأرا�ضي اللبنانية من خالل الزيادة الكبرية يف عدد الآبار غري املنظمة

يف لبنان جماري الأنهار� ..أقنية لل�صرف ال�صحي والنفايات!

والتي و�صلت �إىل � 80ألف بئر يف حني كانت يف عام  1970ثالثة �آالف بئر.
و�أدى ذلك �إىل زيادة ن�سبة امللوحة يف املياه اجلوفية نظرا لتغذية الأحوا�ض
من مياه البحر ولي�س من املياه العذبة.
وي�ؤكد الباحثون ان بيئة لبنان يف �أ�سو�أ مراحلها ،واوىل هذه الكوارث
تظهر يف تلوث ال�شاطىء ب�أطنان النفايات وامللوثات ال�صناعية ،وتقدر كلفة
التدهور البيئي املتعلق باالر�ض واحلياة الربية مبئة مليون دوالر �سنويا،
وبح�سب اخلرباء ف�إن درجة �سوء املرحلة التي و�صلت احلال اليها ان
اللبنانيني يعي�شون �ضياع ًا اىل من يلج�أون فلي�س هناك نتيجة من الق�ضاء
والقوى االمنية ومكاتب ال�شكاوى.
ففي بلدنا ُيطبق القانون على من ُيقدم على قطع �شجرة لي�ؤمن التدفئة
الوالده ،اما ف�ضيحة �سد جنة  300الف �شجرة ،و�سد ب�سري  5ماليني مرت
مربع من االرا�ضي ،فلم ن�سمع حينها اي قرارات ملنع هذه اجلرائم.
و�سط هذه الكوارث واالزمات ،فال بد من �إعادة فتح النقا�ش حول دور
وزارة البيئة ،خ�صو�صا انها وزارة لي�ست خدماتية فيتوجب عليها حفظ البيئة
واملوارد ،و�أن متنع امل�شاريع غري ال�ضرورية امل�ضرة بالبيئة ،والتقومي البيئي
اال�سرتاتيجي مل�شاريع ال�سيا�سات واخلطط والربامج يف القطاع العام.
واجلدير ذكره ،ان من بني امل�شاريع التي اقرتحتها حكومة ت�صريف
الأعمال على م�ؤمتر «�سيدر» يف جمال البيئة تتعلق ب�إدارة النفايات بكلفة
مليار و 400مليون دوالر ،وتتوزع على �إن�شاء  3حمارق يف بريوت وطرابل�س
والزهراين بقدرة  1200طن يومي ًا ،وبكلفة  375مليون دوالر لكل منها.
�إ�ضافة اىل طلب متويل املعامل التقليدية يف املناطق الريفية يف عكار والبقاع
بكلفة  175مليون دوالر ،و 100مليون دوالر ملعاجلة  962مكب ًا ع�شوائي ًا مع
ا�ست�صالح املطامر.
وب�سبب الأزمات البيئية الكارثية التي مير بها لبنان ،وب�سبب غياب احللول
من قبل امل�س�ؤولني ،ي�شارك مئات املتطوعني وتالمذة املدار�س يف احلمالت
البيئية التي تنظمها اجلمعيات على مدار العام لتنظيف الأماكن العا ّمة،
وتنظيم ور�ش عمل للتوعية يف اجلامعات على �أ�ضرار القمامة والطرق
ال�سليمة للتخل�ص منها.
كما ينظم املركز اللبناين للغو�ص و»الأزرق الكبري» حملة �سنوية لتنظيف
ال�شاطئ اللبناين من الناقورة جنوب ًا حتى العري�ضة �شما ًال بطول 220
كيلومرت ًا ،وتنق�سم العملية �إىل جزءين ،الأول ،يعنى بجمع الأغرا�ض
البال�ستيكية والزجاجات والأوراق والكرتون من قاع البحر ،وو�ضعها يف
�أكيا�س ملعاجلتها و�إعادة تدويرها.
�أما الثاين ،فيرتكز على تنظيف ال�شاطئ من خملفات الزوار غري
املن�ضبطني الذين يرتكون خلفهم نفايات من دون الإكرتاث لل�ضرر الذي
حتدثه على البيئة.
ورغم جهود اجلمعيات البيئية� ،إال �أنّ «يد ًا واحدة ال ت�صفق» ،ففاعلية هذه
اجلهود والتحركات موقتة نظر ًا «لغياب الرتبية البيئية يف الذهنية اللبنانية
وغياب تطبيق القانون يف معاقبة املخالفني� ،سواء كانوا �أفراد ًا �أو م�ؤ�س�سات
ب�سبب الف�ساد املتف�شي وعدم احرتام امل�صلحة العا ّمة ،ويف حال ا�ستمرار
الو�ضع البيئي يف لبنان على ما هو عليه ،فمن امل�ؤكد اننا �سن�صل يف
نهاية املطاف �إىل خلل يف التنمية امل�ستدامة.
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يطل العام امليالدي اجلديد  2019على لبنان
ال��ري��ا��ض��ي ،على وق��ع ح��دث�ين ب��ارزي��ن� ،أولهما
اجناز ت�أهل املنتخب الكروي اىل نهائيات ك�أ�س
االم اال�سيوية املقررة يف االمارات للمرة االوىل بتاريخه
مّ
عن طريق الت�صفيات ،بعدما �سبق وخا�ض مناف�ساتها
ببطاقة دع��وة عرب منحة اال�ست�ضافة بالعام  ،2000اما
اال�ستحقاق الثاين فيتمثل ب�إخفاق املنتخب ال�سلوي من
ح�سم بطاقة ت�أهله اىل بطولة العامل يف ال�صني ،علماً ان
امله ال ي��زال قائماً ،لعله يعو�ض مبباراتيه االخريتني
ما ف�شل به على مدار الت�صفيات بجوالتها اخلم�س.
وع���ش�ي��ة ن�ه��ائ�ي��ات ك ��أ���س �آ��س�ي��ا «الإم � ��ارات  »2019التي
ت�ن�ط�ل��ق يف  5ك��ان��ون ال �ث��اين امل�ق�ب��ل وت���س�ت�م��ر ح�ت��ى اول
��ش�ب��اط�� ،ص�ن��ف امل�ن�ت�خ��ب ال�ل�ب�ن��اين ل�ك��رة ال �ق��دم كاف�ضل
فريق وطني مت�أهل من الت�صفيات بعد اجنازه التاريخي،
باحلفاظ على �سجله اخل��ايل م��ن اخل���س��ارة ،لأك�ثر من
عامني و�سبعة �أ�شهر ،حيث كان اخر تعرث يعود �إىل �شهر
�آذار من العام  ،2016عندما �سقط �أمام م�ضيفه الكوري
اجل �ن��وب��ي  1-0يف � �س �ي��ول ��ض�م��ن ال�ت���ص�ف�ي��ات املزدوجة
لك�أ�سي العامل و�أمم �آ�سيا ،ومن وقتها حافظ على �سجله
خاليا م��ن الهزائم يف  16م�ب��اراة متتالية ،وه��ذا الرقم
ك�سره م�ضيفه الكويتي يف ت�شرين االول  ،2018مبباراة
ودية اجريت بالكويت وح ّقق فيها ا�صحاب االر�ض الفوز
بهدف نظيف بالدقائق القاتلة من اللقاء.
كما ان املنتخب اللبناين يحتل مركز الو�صافة عددياً
ب�ين املنتخبات العاملية بعد نظريه الإ��س�ب��اين ،ال��ذي مل
يتعر�ض بدوره للخ�سارة منذ االول من �أيلول � ،2016إذ
حقق  15انت�صاراً وت�سعة ت�ع��ادالت يف خمتلف املباريات
(ال��ودي��ة ،ت�صفيات امل��ون��دي��ال ،ك��أ���س ال�ع��امل  ،)2018مع
ال�ع�ل��م ب��ان��ه خ���س��ر يف ال ��دور ال �ث��اين م��ن امل��ون��دي��ال �أمام
رو�سيا ،لكن وباعتبار ان ه��ذا التعرث ج��اء بفعل ركالت
الرتجيح بعد نهاية ال��وق��ت الأ�صلي بالتعادل وعندها
حتت�سب نتيجة الـ  90دقيقة فقط.
اال ان لبنان يحتل املركز االول بني كل منتخبات العامل
زمنياً ،حيث الفارق بني اخر خ�سارة ملنتخبنا وتلك التي
تعر�ض لها نظريه الالروخا تبلغ نحو �ستة �أ�شهر.
وي �� �س �ج��ل امل �ن �ت �خ��ب ال �ل �ب �ن��اين ن �ت��ائ��ج ت��اري �خ �ي��ة غري
م�سبوقة بح�سب وك ��االت الأن �ب��اء ال�ع��امل�ي��ة ،ال�ت��ي نوهت
ب�سجله اخل��ايل م��ن ال�ه��زائ��م ،بتحقيقه  16م�ب��اراة دون
خ�سارة ،ب�إ�شراف مقتدر من احتاد اللعبة وبقيادة مميزة
م��ن ج��ان��ب امل��درب ال�صربي م�ي��ودراغ رادول��وف�ي�ت����ش ،مع
الإ��ش��ارة بانه اختتم العام بت�صنيف بقفزة كبرية عاملياً
ب��اح�ت�لال��ه امل��رت�ب��ة  81بت�صنيف ال�ف�ي�ف��ا ،وااله ��م حلوله
باملركز التا�سع بني كبار القارة اال�سيوية.
وع �ل��ى م �� �ش��ارف اال� �س �ت �ح �ق��اق االه � ��م مل �ن �ت �خ��ب لبنان
بالبطولة القارية االبرز ،ي�شدد رئي�س االحتاد اللبناين

ال و�صعباً،
ال طوي ً
اي العب من ا�صل لبناين تتطلب عم ً
ف �ه �ن��اك ا��س�ت�ك���ش��اف ال�لاع �ب�ين ث��م ال �ت��وا� �ص��ل م�ع�ه��م ثم
ط �ل��ب احل �� �ص��ول ع �ل��ى م��واف �ق �ت �ه��م ل �ل �ع��ب م��ع املنتخب،
ه��ذا اذا واف ��ق ال�لاع��ب ع�ل��ى مت�ث�ي��ل ل�ب�ن��ان ،ف�ه�ن��اك من
يرف�ض الدعوة لطموحه �أن يلعب مع منتخبات البالد
التي اكت�سب جن�سيتها ،و يف كثري من الأحيان ال يكون
الالعب يحمل اجلن�سية اللبنانية رغم �أنه لبناين .فكل

املنتخب اللبناين لكرة القدم يقطف ثمار القيادة الإدارية والعناية الفنية..

لكرة القدم املهند�س ها�شم حيدر ،انه ال عودة اىل الوراء
بعد التط ّور والنجاحات التي حققها املنتخب واللعبة
عامة.
واعترب حيدر ان ت� ّأهل لبنان اىل ك�أ�س �آ�سيا مل يكن
وليد ال�صدفة بل هو اجناز نتيجة جهد و تعب ،متمنياً
ل��و ان��ه ك��ان ه �ن��اك �إم�ك��ان�ي��ة ل��دع��م امل�ن�ت�خ��ب م��ن جهات
لبنانية �أخرى �إ�ضافة �إىل ما يتلقاه من دعم من الإحتاد
فهذا املنتخب الذي يحمل لواء الوطن وي�شرف �سمعته
خارجياً ،ي�ستحق �أن يتلقى الدعم من اجلهات القادرة
على ذل��ك �أو املعنية ك��ون املهمة ه��ذه ملقاة دائ�م�اً على
عاتق االحتاد وحده و هذا ما نت�شرف �أن نقوم به لأنها
مهمة وطنية تبقى �أ�سمى من كل االعتبارات.
وقام االحتاد اللبناين برئا�سة حيدر بخطوات كثرية
لتوفري اف�ضل اال��س�ت�ع��دادات وت��دع�ي��م املنتخب ،ومنها
ا�ستعادة جن�سية العبني مغرتبني ،وع��ن ه��ذه الناحية
يو�ضح ح�ي��در« :م��ا ال يعرفه البع�ض ان اج��راءات �ضم
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ه��ذه الأم ��ور ت ��أخ��ذ ال��وق��ت ال�ك�ث�ير ال��س�ت�ع��ادة اجلن�سية
واتخاذ الإجراءات مع الفيفا لل�سماح لالعب باللعب مع
منتخب لبنان.
وي�ؤكد حيدر ان الطموح لن يتوقف عند هذه املحطة
بالت�أهل اىل اال�ستحقاق اال�سيوي االب��رز ،بل يك�شف ان
العمل مل ينت ِه ،اذ بعد ك�أ�س �آ�سيا هناك مرحلة ن�ضال
ج��دي��دة تتمثل بت�صفيات ك ��أ���س ال �ع��امل ،وال ��ذي �سيقام
ب�ن���س�خ�ت��ه امل�ق�ب�ل��ة ال �ع��ام  ،2022ب��دول��ة ع��رب �ي��ة �آ�سيوية
ه��ي ق�ط��ر ،وي���ش��دد ان «ال ع��ودة اىل ال ��وراء ب��ل امل�سرية
م�ستمرة».
وح��ول اال��س�ت�ح�ق��اق االخ��ر وط�ن�ي�اً وامل�ت�م�ث��ل برت�شحه
ملن�صب نائب رئي�س االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم والذي
ي�شغل ع�ضوية مكتبه التنفيذي منذ نحو �أربع �سنوات،
ي�شري املهند�س حيدر اىل ان لبنان لعب دوراً م�ؤثراً يف
العديد من جلان االحتاد القاري االكرب يف العامل طوال
االع��وام املا�ضية «وم��ا الو�صول اىل املنا�صب اال خلدمة

اللعبة ،وهو ما مل�سناه من خالل امل�ساعدات التي زادت
للكرة اللبنانية ومن خالل امل�شاريع التطويرية ومنها
حت�سني املالعب يف خمتلف املناطق اللبنانية.
وم�ق��اب��ل ال�ط�ف��رة ال�ك��روي��ة ف�ن�ي�اً واداري � �اً ،ت�ع��اين كرة
ال�سلة املحلية من جملة تداعيات ترخي بثقلها ،حيث
ان االعتقاد الذي حاول البع�ض ترويجه بان االنقالب
الذي قاده ع�ضو اللجنة الإدارية اكرم احللبي (املح�سوب
على التيار الوطني احل��ر) للإطاحة بالرئي�س ال�سابق
بيار كاخيا (حم�سوب على القوات اللبنانية)� ،سيعطي
اللعبة ا��س�ت�ق��راراً مب��ا تبقى م��ن والي��ة اللجنة الإدارية
احل��ال �ي��ة ،ف��ان ال�ع�ك����س ه��و ال ��ذي ح���ص��ل ،ح�ي��ث ازدادت
االم��ور تعقيداً ،مما انعك�س على ح�ضور اللعبة �شعبياً
وميدانياً ،و�أوىل امل�شاكل التي برزت كان تلزمي االحتاد
ب��ث امل�ب��اري��ات �إل�ك�ترون�ي�اً ع�بر تطبيق الهواتف الذكية،
وه��و م��ا اط �ل��ق م��وج��ة ان �ت �ق��ادات وا� �س �ع��ة ب�ين اجلمهور
ال �� �س �ل��وي ال� ��ذي ي��رف ����ض ان ي �ت �ح��ول م��ن م���ش��اه��د عرب
�شا�شة ،اىل و�سيلة جلني الأم��وال وتغطية العجز املايل
ل�ل�احت��اد ،ه ��ذا االم ��ر ان�ع�ك����س ب��و� �ض��وح ع �ل��ى املدرجات
بانح�سار احل�ضور اال مبا ندر من مباريات.
وزاد ال �ط�ين ب �ل��ة ،اخ �ف��اق امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي بح�سم
ت�أهله لنهائيات بطولة العامل «ال�صني  ،»2019وت�أجيل
ف��ر���ص ال�ت��أه��ل ح�ت��ى امل��رح�ل��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة م��ن الت�صفيات
حيث ي�ست�ضيف لبنان النافذة ال�ساد�سة من جمموعته
ويخو�ض مباراتيه االخ�يرت�ين ام��ام نيوزيلندا وكوريا
اجلنوبية بالأ�سبوع الأخري من �شهر �شباط ،وهو يحتاج
لالنت�صار مب�ب��اراة منهما ب�شرط ع��دم ف��وز االردن باي
م��ن م�ب��ارات�ي��ه ��ض�م��ن ن��اف��ذت��ه ل�ي�ت��أه��ل ب ��د ًال ع �ن��ه ،فيما
يكفي لبنان التفوق مبباراة واحدة بحال خ�سارة االردن
واحدة من مباراتيه.
غري ان اجواء اللعبة راهناً ،ال تعك�س ذلك اال�ستقرار
امل�ط�ل��وب ع�شية ه��ذي��ن اال�ستحقاقني ،فرئي�س االحتاد
�أك��رم احللبي ،وت��ر الأج ��واء عقب اخل���س��ارة ام��ام كوريا
اجلنوبية ،ت�صريحات هجومية �ضد منتخب بالده بقوله
�إن كرة ال�سلة اللبنانية حتتاج �إىل عملية جراحية لعالج
النف�سية املدمرة التي تعي�شها قبل خو�ض �أي لقاء دويل،
و�أ� �ض��اف« :ن�ح�ت��اج جل�ي��ل ج��دي��د م��ن ال�لاع�ب�ين يحبون
لبنان ويعرفون قيمة وطنهم ،اخل�سارة تتعو�ض ،لكن
النف�سية املدمرة املوجودة عند البع�ض� ،أ�صبح يلزمها
عملية جراحية ،لأنها �سرطان منت�شر».
و�أع �ق��ب تلك الت�صريحات حملة ��ش�ع��واء ملفتة �ضد
العب فريق النادي الريا�ضي بريوت امري �سعود ،حيث
حاول االحتاد ومعه املدير الفني ال�سلوفيني �سلوبودان
�سوبوتيت�ش حتميل ��س�ع��ود وم�ع��ه زم�ي�ل��ه ب��ال�ن��ادي جان
عبد النور م�س�ؤولية الف�شل ،علماً ان املنطق كما الواقع
يك�شفان ان امل �� �س ��ؤول االول ه��و امل ��درب امل��ذك��ور نتيجة
�سوء خياراته ،وبالتكافل والت�ضامن مع االحت��اد الذي
مل يوفر الإع��داد الالئق لهكذا ا�ستحقاق ،ال بل يعمل
على توتري الأجواء داخل املنتخب يف وقت يحتاج الأخري
لإعداد نف�سي عقب �سقطاته االخرية.
وال �شك بان ما ي�أمله اللبنانيون ،مع وداع عام وا�ستقبال
اخر ،ر�ؤية منتخباتهم تتقدم مع �أقرانها ،وان يحالف التوفيق
منتخبهم الكروي باملحفل القاري ،كما ال�سلوي ببلوغ
بطولة العامل للمرة الرابعة يف تاريخه.
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2019
ثقافة
عندما ت�أكل القطة �أوالدها دور الن�شر والدفع امل�سبق

(�أمة �إقر�أ) ...ال تقر�أ
اجليب».
ويف منطقتنا التي انتقل �إليها «كتاب اجليب» وتبنته بع�ض الدول
العربية من بينها م�صر والعراق عرفنا هذه الظاهرة الثقافية ولكنها
مل حتدث الت�أثري الإيجابي املطلوب ف�أ�ستمر من�سوب القراءة يف االجتاه
هبوط ًا حتى بتنا من �آخر الئحة االمم املقبلة على القراءة.
و�أتت و�سائل التوا�صل واالنرتنيت لتزيد يف الطني بلة ،كل ذلك على
الرغم من اننا «�أمة اقر�أ».
و�أ�سباب ذل��ك تعود �إىل ع � ّدة عوامل تربوية ومنهجية  -تعليمية،
فالعالقة مع الكتاب باتت وك�أنها على طالق با�ستثناء حاالت قليلة ترتكز
يف �شريحة االعمار املتو�سطة وما فوق.
الو�ضع املرتدي للكتاب

لكن يف املح�صلة ...ما و�ضع الكتاب اليوم؟..
بريوت التي كانت مطبعة العرب مل تعد كذلك ،فالي�سر املادي الذي
عم مناطق عديدة يف املنطقة جعلها تكتفي كفاية ذاتية يف هذا املجال.
َّ
وانعك�س ذلك ب�شكل تراجيدي على و�ضع الكتاب يف لبنان.
كيف؟!..
دور الن�شر ..والدور اخلائب

ثمة ظ��اه��رة ق��د تكون وح�ي��دة يف املنطقة وال ادري ع ّما �إذا كانت
موجودة يف مناطق �أخرى من العامل .لي�س هناك من دار ن�شر يف لبنان
تقوم بطبع الكتاب على ح�سابها �إمنا يكون ذلك على نفقة الكاتب الذي
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دور امل�ؤ�س�سات الر�سمية!..

قد يقول قائل ان هذا �صحيح ولكن �أين الدعم الر�سمي الذي مُيكن ان
ُيخفّف وط�أة هذا الغنب؟..
ن�صل هنا �إىل بيت الق�صيد ..وزارة الثقافة تلك ال ��وزارة التي
تخ�ص�ص لها �أقل ميزانية يف املوازنة العامة ،وذلك يف بلد يدعي حمل
بريق الثقافة واال�شعاع والنور �إىل �آخر املعزوفة التي لي�ست على عالقة
بالواقع.
ف� �م ��اذا ب� ��إم� �ك ��ان ه��ذه
ال��وزارة �أن تفعل �إ ّال �شراء
بع�ض الكتب من �أ�صحابها
ك ��ال ��ذي ي� �ب� � ُّل ري� �ق ��ه بعد
عط�ش.
الكتاب عن�صر �أ�سا�سي
يف ت�أ�سي�س البنية الثقافية
لأي ب�ل��د ع�ل��ى ال��رغ��م من
هجمة التكنولوجيا وزخمها
�إال ان��ه يبقى للورق هيبته
وقيمته �إىل �أين يتجه م�سار
الو�ضع؟!..
م��ن امل���ؤك��د �إىل م��ا هو
�أكرث تردي ًا.
اال �إذا و�ضعت ا�سرتاتيجية
ثقافية ع��ام��ة للبلد ال متنع
ال �ق �ط��ة م ��ن �أك� ��ل اوالده� ��ا
فح�سب ..بل تذهب به �إىل ما
يجب ان يكون عليه..
ول �ك��ن ..ه��ل هناك
حياة ملن تنادي؟!..
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يف مقابلة مع جان بول �سارتر يف ال�ستينات ورد ًا على �س�ؤال
عن �أ�سباب النه�ضة الثقافية الأوروبية ومن ثم الغربية ع ّدد
جملة �أ�سباب ما يهمنا منها �أن��ه اورد من �ضمنها «كتاب

تدفعه رغبته لال�ستدانة يف هذا الو�ضع
لإ�صدار كتاب.
دور الن�شر التي تلعب دور �صلة الو�صل على �صعيد الكتاب ما بني
الكاتب والقارئ وتتحمل كنتيجة لهذا الدور م�س�ؤولية �أ�سا�سية تبدو الآن
وهي تتخلى عن هذه امل�س�ؤولية كالقطة التي ت�أكل اوالدها.
هي م�ؤ�س�سات جتارية تبتغي الربح ال نقا�ش حول ذلك لن مننحها
ال�صفة الطوباوية �أو الر�سولية ولكن هذا ال يعني ان تع�صر الكاتب
حتى �آخر رمق .يدفع كلفة الطباعة م�ضاعفة ثم رغبة منه يف حت�صيل
بع�ض خ�سارته فيذهب �إىل حفل توقيع وت�أتي هنا �إدارة الدار لتقا�سمه
يف قيمة ما يوقع على �أ�سا�س ان التوقيع جرى يف جناحها �أو يف �أي
مكان.
من هنا نفهم �سر غزارة حفالت توقيع الكتب التي حدثت يف معر�ض
الكتاب العربي ال��ذي �أنهى فعالياته منذ �أي��ام ...والتي بلغت ارقام ًا
قيا�سية تزداد عام ًا بعد عام.
وما يزيد من الغنب ان الكاتب عندما يذهب ل�شراء الن�سخ من كتابه
متن عليه بها.
من دار الن�شر تتقا�ضى ثمنه مع ح�سومات ُّ

اليا�س العطروين
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