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نافذة على فكر كمال جنبالط:
آراء ومواقف:
 لبنان والحٌاد السٌاسً لبنان ال ٌستطٌع ان ٌكون تابعا ً ألحدمن اقواله:
 لبنان كٌان مستحدث ٌحمل فً طٌاته مصادر لالنقسام المؽزى الحقٌقً لرسالة لبنانمشارٌع ومطالب اصالحٌة
برنامج عملً فً وزارة التربٌة الوطنٌة سنة 0741





 علوم وتكنولوجٌا" :كوبوت  :"07ادمؽة شابة من لبنان تحارب الوباء بالروبوت صحة وغذاء" :الصحة العالمٌة" :الفٌروس لم ٌتؽٌر ،بل نحن ؼٌرنا سلوكنا اخبار الرابطة من الصحافة اخترنا لكم: هل ٌعلم المسؤولون؟ لٌتهم ٌعلمون – ناٌلة توٌنً – جرٌدة النهار 0101/01/02
 عصر الملٌشٌات والمرتزقة :حروب وصراعات بال نهاٌة – رفٌق خوري – جرٌدة
اللواء 0101/01/04
 الطابفٌة :جهل  ،فساد فكري واؼتراب ثقافً – انطوان مسرة – النهار 0101/01/01
 Three strongmen and their battle for the Middle East – Financial
Times – October 12 2020
–  Chevron’s Purchase Could Unlock Israel’s Natural Gas Bonanza
NYT – October 9 2020
 Failing the poor: Covid-19 has reversed years of gains in the war
on poverty - Economist – September 26 2020
مالحظة :المقاالت والدراسات التً تنشر فً "فرح" تع ّبر عن آراء كاتبٌها.
2

ملح االرض – عباس خلف
قضاٌا الفكر ٌسٌئ الٌها االجتزاء  ،وتستدعً التجرد وحسن االطالع
مناسبة هذا العنوان كالم مجتزأ نسب الى المعلم كمال جنبالط ،وخلق التباسا ً حول رؤٌة صاحبه للبنان
الحداثة ،وصوّ ره داعٌة للتقسٌم الطابفً وفدرالٌة الطوابؾ .وبما اننا فً رابطة اصدقاء كمال جنبالط
مؤتمنون وحرٌصون على ابراز تراث كمال جنبالط الفكري والسٌاسً على حقٌقته ،فهو فً رؤٌته
المستقبلٌة للبنان الوطن ،ناضل بعناد ضد النظام القابم على الطابفٌة السٌاسٌة  ،واعتبرها اخطر ما ٌواجه
لبنان وٌمنع تطوره وتحوله الى دولة مدنٌة علمانٌة تحقق للجمٌع العدالة والمساواة وتكافؤ الفؤص.
الكالم المجتزأ المسنوب لكمال جنبالط مأخوذ من محاضرة له القاها فً الندوة اللبنانٌة بدعوة من ربٌسها
االستاذ مٌشال اسمر بتارٌخ  01كانون االول  0734مدوّ نة فً منشورات الندوة ،وواردة فً كتاب له
عنوانه" :لبنان فً واقعه العربً ومرتجاه" فً الصفحات من  04الى .72
وابرازاً للحقابق وتوضٌحا ً لفكر كمال جنبالط ومسٌرته ،،نورد ما ٌأتً:
"من الوجهة المكانٌة والجؽرافٌة والمناخٌة والسكانٌة ٌشكل لبنان اتحاداً فدرالٌا ً وواقعٌا للقرى واالقالٌم
والتقاطٌع الجؽرافٌة الطبٌعٌة.وفً واقعه الحدٌث ٌشكل اتحاداً فدرالٌا ً ما بٌن جبل لبنان الصؽٌر والمدن
الساحلٌة  ،والوهدة البقاعٌة ،بٌن لبنان المقٌم ولبنان المهاجر .لبنان السٌاسً قابم على هذا التنوع العجٌب،
منه ٌستمد هذه الحرٌة وهذه المساحة وهذه التقالٌد الراسخة فً الشورى والدٌموقراطٌة .لبنان وجد فعالً
لٌكون بلد الالمركزٌة ،ولم ٌنجح حكم فً لبنان سوى حكم الالمركزٌة ".ص14 – 13 .
وفً مكان آخر من المحاضرة تحت عنوان " :وحدة العٌش وحدة الحٌاة المشتركة" اورد كمال جنبالط ما
ٌلً:
"فً هذا االطار الجؽرافً – واقع المكان – وفً هذا القالب المعنوي التارٌخً الحضاري المتصل – واقع
الزمان – كان لبنان ،وال ٌزال  ،بالرؼم من التناقضات والتعاكسات والتنوعات التً ٌحتضنها ،كان وال
ٌزال ٌشكل وحدة للعٌش واحدة ،وقد ٌكون فً ذلك السر والسبب الذي ٌجعل التناقضات والمفارقات
واالختالفات واالزمات كافة تجد فً النهاٌة لها حال واقعٌا منسجما ً وتسوٌة معقولة .فوحدة العٌش ،وحدة
االقتصاد ،وحدة الحٌاة ،وحدة االختالط واالشتراك هً الؽالبة على الدوام .وفً الواقع ،ان الكٌان اللبنانً
رؼم ما ٌمر به من عواصؾ ٌتأكد وٌتثبت على الدوام ،وقد ٌدرك ابناؤه مستقبالً انهم ابناء هذه الوحدة
الحٌاتٌة قبل ان بكونوا نصارى وسنة وشٌعة ودروز وسواها من المذاهب ".ص46 – 44 .
وتحت عنوان "ما نرتجٌه للبنان" ،حدد كمال جنبالط بعض ما ٌلحظه من اتجاهات واهداؾ:
 لبنان بلد العقالنٌة :ففً واقعه انه مجهز لكً ٌلعب دور العقالنٌة السلٌمة فً الشرق االوسطالمجردة من شتى تٌارات الجهالة .فلوال العقالنٌة لما قام لبنان ونما وتطور وسط هذا الكومنولت،
هذا االتحاد الفدرالً الؽرٌب لتنوع اؼرب من االقالٌم والعابالت الروحٌة وملتقى الحضارات القدٌمة
والحدٌثة وسواها من وجوه التنوع فً المنطقة المتوسطٌة  .فجمٌع دول المنطقة تستطٌع ان تتوجه
3

الى الروح الفدرالٌة التً تؤمن االستقرار الداخلً وترضً االقلٌات المذهبٌة واالثنٌة ".ص– 51 .
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 لبنان بلد التقدم والمبادرة الحرة "ان ما نرتجٌه للبنان ان ٌكون بلد التقدم على ان ٌبقى دابما ً بلدالمبادرة الحرة والحٌاة الحرة" (ص)60.
 لبنان بلد التسامح الدٌنً الحقٌقً ،هذا ما نرتجٌه للبنان ال بلد التعاٌش الدٌنً ،اي بلد التعصبوالحقد الدٌنً الدفٌن( .ص)70 .
 وفً مطلع ستٌنات القرن الماضً حدد كمال جنبالط رؤٌته للبنان المستقبل تحت عنوان " :علمانٌةالدولة شرط بقاء لبنان وضمان وحدة بنٌه" جاء فٌه:
 " لبنان قطر عربً وكٌان سٌاسً مستقل ودولة علمانٌة ال تمٌٌز فٌها بٌن مواطن
ومواطن.
 االعتراؾ بالقومٌة العربٌة بمفهومها العلمانً كدافع اساسً لتوحٌد الشعور ونشر روح
االخوة والمساواة.
 فً المرحلة التً ٌمر بها العالم العربً وٌجتازها لبنان ٌعتبر قٌام كٌان لبنان والحفاظ على
استقالله ضرورة وطنٌة ،على ان ٌتحرر اللبنانٌون من العصبٌة السٌاسٌة الطابفٌة ونزعاتها
الهدامة.
 مهمة العهد القابم وكل عهد ورسالة الوعً الوطنً فً لبنان ٌجب ان تنحصر فً توجٌه
نشاطات المواطن وجهود السلطة الى علمنة الدولة.
 احترام حقوق االقلٌات المعنوي  :ال وطنا ً قومٌا ً مسٌحٌا ً فً لبنان – وال وطنا ً قومٌا ً
اسالمٌاً ،وال طؽٌانا ً سٌاسٌا ً لطابفة على طابفة ،بل دولة مدنٌة علمانٌة تحترم مبادئ
االدٌان ،فعلمانٌة الدولة شرط بقاء لبنان وضمان وحدة اللبنانٌٌن ".
(المرجع :كتاب كمال جنبالط "اسس بناء الدولة اللبنانٌة وتنظٌم شؤونها" ص)063 - 064 .
وهكذا:
ان كمال جنبالط كان دوما ً ضد الطائفٌة والتقسٌم الطائفً ،ونصٌراً مناضالً للدولة المدنٌة العلمانٌة

 مع االحداث :لبنان الٌوم على طرٌق الجلجلة  ....اي مصٌر – سعٌد الغزهذا الشهر اٌضاً ،االحداث تتوالى فً لبنان واالوضاع تتفاقم :العجز على مستوى ارباب السلطة الٌزال هو
السابد .البلد ٌسٌر على ؼٌر هدى :ال مال  ،ال اشؽال ،ال كهرباء ،ال محروقات ،كورونا جابحة وال دواء
وال استشفاء اال ألصحاب الثروة والحظوة .حبل انقطاع السلع الؽذابٌة والتجهٌزٌة على ؼاربهٌ ،قابله
التهرٌب المحمً من ذوي القدرة .كل هذا وال اي مسعى رسمً فعلً للبحث عن مخارج وحلول ،اال فً
االطالالت التلفزٌونٌة الدعابٌة للمسؤولٌن.
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"ذهنٌة شمشونٌة" هدامة تحكم لبنان وتتحكم بمصٌر اللبنانٌٌن ،وها هً اعمدة الكٌان اللبنانً مهددة بالسقوط
من دون اي بصٌص امل بوقؾ االنهٌار ،والناس ٌعٌشون كوابٌس تالزمهم فً ٌومٌاتهم مالٌا ً واقتصادٌا ً
واجتماعٌا ً وصحٌا ً وحٌاتٌاً ،وضمابر ارباب السلطة ؼاببة عن الوعً ،وال امل باستفاقة ضمٌرٌة فً المدى
المنظور.
فعلى الصعٌد الحكومً ،ما آلت الٌه المبادرة الفرنسٌة االنقاذٌة ٌؤكد عملٌا ً فقدان االدراك والحس بالمسؤولٌة
لدى الطبقة السٌاسٌة الحاكمة التً ابلؽت الربٌس الفرنسً ماكرون كالما معسوالً ووعوداً براقة مفعمة
باآلمال بالتجاوب مع المبادرة التً تشكل خشبة خالص اخٌرة للبنان للخروج من معاناته ،ثم فجرت الؽاما ً
تعطٌلٌةالجهاضها واجبار السفٌر مصطفى ادٌب على االعتذار لعجزه عن تشكٌل حكومة المهمة االنقاذٌة.
وتحاول منع الربٌس سعد الحرٌري من محاولته تشكٌل مثل هذه الحكومة ،باعتماد اسالٌب التاجٌل والتفخٌخ
والتعطٌل ،السباب وؼاٌات شخصٌة وفبوٌة وحزبٌة لمواصلة تناتش الحصص فً قالب الجبنة الذي فقد
الكثٌر من دسمه.
وعلى صعٌد وباء كورونا ،مازالت المخاطر تزداد وسبل المواجهة والمعالجة تضٌق ،لقلة الموارد
واالمكانٌات من جهة ،ولعدم تجاوب المواطنٌن مع متطلبات الحماٌة والوقاٌة بالمستوى المطلوب.
وبدأت فً هذا الشهر المفاوضات بشأن ترسٌم الحدود الجنوبٌة بحرا وبراً ،بوساطة امٌركٌة ،ورعاٌة اممٌة،
ورافقها من الجانب اللبنانً مواقؾ متباٌنة فً الشكل والمضمون.
ففً الشكل ،رفض الوفد اللبنانً التقاط صور له فً االجتماع التفاوضً  .وفً الشكل حرص الوفد اللبنانً
على توجٌه كالمه الى ممثلً االمم المتحدة والى الوسٌط االمٌركً فقط .وفً الشكل اٌضا برز خالؾ بٌن
رباسة الجمهورٌة والثنابً الشٌعً على تشكٌل الوفد اللبنانً المفاوض.
اما فً المضمون ،فلبنان قبل التفاوض مع دولة اسرابٌل لترسٌم حدوده معها ،وبدا كأن لبنان الرسمً،
والممانع قد تخلى عما تمسك به  ،منذ قٌام اسرابٌل  ،بوصؾ حدوده الجنوبٌة انها حدود مع فلسطٌن المحتلة
او المؽتصبة من العدو االسرابٌلً .وفً المضمون اٌضا ً ٌسعى لبنان الى االتفاق مع اسرابٌل على ترسٌم
الحدود ،سعٌا ً لالستقرار وفض النزاع معها ،واالنطالق الستثمار ثرواته الطبٌعٌة فً البر والبحر  ،ووحده
المضمون فً هذه الحالة ،هو المهم ،خاصة وانه ٌأتً بمباركة الثنابً الشٌعً ومن وراءه فً محور
الممانعة  ،وفً زمن توقٌع دول عربٌة جدٌدة اتفاقات سالم مع العدو االسرابٌلً.
والسؤال الذي ٌطرح نفسه هنا :فلسطٌن ولبنان اي مصٌر؟
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 مقال سٌاسً :ذكرٌات ال تنسى مع كمال جنبالط – محمد قبانًعام  0746وكنت فً السادسة والعشرٌن قام جنبالط ٌرافقه شوكت شقٌر وابراهٌم قلٌالت ببضعة زٌارات
فً بٌروت ضمنها زٌارتً فً منزلً بعٌن المرٌسة وهو الٌوم مكتبً فً بناٌة قبانً .وكان ٌرٌد أن ٌسجل
أن هؤالء وبٌنهم أسامة فاخوري هم رفاقً فً بٌروت.
وكنت التقٌته أول مرة عام  0740فً المختارة مع وفد من حركة القومٌٌن العرب وكان الحدٌث ٌدور حول
جورج حبش المعتقل فً سجون االنفصال.
أختلفت معه مرة واحدة عام  ،0751عندما ذهبت مع وفد إلى المختارة طالبٌن تأٌٌد مرشح فؤاد شهاب
للرباسة وهو الٌاس سركٌس .وكان جوابه إذا ترشح شهاب شخصًٌا فسأصوت له .أما إذا رشح سواه فأنا فً
حل من ذلك .وترك الحرٌة ألعضاء جبهة النضال فصوت نواب الحزب إلى جانب سلٌمان فرنجٌة وصوت
أعضاء الجبهة إلى جانب سركٌس الذي خسر بصوت واحد.
تعززت عالقتً به بعد ذلك وطلب منً عام  0750الترشح فً دابرة بٌروت الثالثة فً البحة بمواجهة
صابب سالم .لكن المخابرات المصرٌة اعترضت ألننً لم أكن على اتصال بها رؼم أننً كنت ناصرًٌا
حتى العظم.

عام  0750أٌضًا اتصلت بعابلة عبد الناصر فً القاهرة من خالل حاتم صادق زوج هدى عبد الناصر
واتفقنا على تألٌؾ لجنة تخلٌد عبد الناصر برباسة كمال جنبالط .وهذا ما حدث.
ذهبت مرة برفقته فً سٌارته المرسٌدس الخضراء التً تحمل الرقم  3666إلى دار الفتوى حٌث حاول
المحتشدون من سكان العاصمة حمل سٌارته دون جدوى.
وال أنسى أننً كنت المشارك الدابم فً لقاءاته مع المفتً حسن خالد .وفً إحدى المرات اضطر إلى تسبٌق
الموعد نصؾ ساعة ولم ٌتمكن من إبالؼً ،فانتظرنً فً قاعة االنتظار عشر دقابق حتى وصلت ودخلت
معه.
ً
منفردا فً سٌارتً دون
وال أنسى طبعًا أنه عام  0754وفً عز الحرب األهلٌة ومخاطرها ركب معً
مرافقٌن ألنه أراد أن ٌتحدث معً على انفراد.
وأذكر أننً كنت جالسً ا بجواره فً ؼرفة طعامه وبدأت كالمً بالقولٌ :ا كمال بك كٌؾ ستنجح فً مخاطبة
العالم العربً وإلى جانبٌك جورج حاوي ومحسن ابراهٌم؟ وعندما استدعاه مرافقه جوزؾ كحالة لالجابة
على الهاتؾ وجدت ًٌدا تربت على كتفً ،فالتفت فإذا بً أرى ولٌد جنبالط ٌقول لً :قل له هٌك ،قل له
هٌك.
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 مقال اقتصادي :األزمة االقتصادٌة تراوح بٌن الكٌدٌات والمسكنات – بهٌج بو غانمظنت القوى السٌاسٌة التً كانت وراء المجًء بحكومة "االختصاصٌٌن؟" برباسة حسان دٌاب ،أو ربما خٌل
لها ،أن هذه الحكومة قادرة على مواجهة األزمة االقتصادٌة والمالٌة والمصرفٌة واالجتماعٌة التً عصفت
بالبالد منذ أواخر الفصل الرابع من العام  ،0107وتفاقمت خالل االحتجاجات الشعبٌة ولٌس بسببها .وحسب
الذٌن شكلوا هذه الحكومة البابسة والهجٌنة إنها ستتمكن من "شٌل الزٌر من البٌر" كما ٌقال.
"إنجازات" هذه الحكومة منذ نٌلها الثقة أوابل العام حتى استقالتها بُعٌد كارثة مرفأ بٌروت خٌبت اآلمال
فأضافت إلى األزمة تعقٌدات أشد صعوبة ،وألقت علٌها أكالفا ً إضافٌة باهظة .وال ٌؽٌر فً هذا الواقع ما
أعلنه حسان دٌاب ذات ٌوم أن حكومته أنجزت  75فً المبة مما ورد فً البٌان الوزاري ،األمر الذي أثار
وال ٌزال السخرٌة واالستهزاء.

والسؤال الواجب طرحه هو :لماذا هذا الفشل؟ولماذا لم ٌتم اتخاذ ولو خطوة واحدة ،من أجل إنقاذ الوضع
االقتصادي الذي كان ٌتردى ٌوما ً بعد ٌوم وعلى مسمع ومرأى الحكومة ومن كان وراء قٌامها؟

وصفات مسكنات
إن العامل األساسً لفشل الحكم والحكومة فً إقرار خطة إنقاذٌةٌ ،عود إلى أسلوب المسكنات الذي انتهجته
الحكومة فً محاولة لشراء الوقت حٌنا ً والعتماد حلول "شعبوبة" ترضً الناس ولبعض الوقت ،وسرعان
ما تتبخر نتابجها بعد حٌن ،فتعود المحاولة من جدٌد لوصفة مسكنات جدٌدة.
والواقع أن كل الحلول التً تم اعتمادها على األصعدة النقدٌة والمصرفٌة واالقتصادٌة سواء الصادرة عن
الحكومة أو البنك المركزي ،باءت كلها بالفشل ،ألنه لم تعد الحلول التقنٌة تجدي نفعا ً ألزمة عمٌقة متراكمة
أوصلت البالد إلى االنهٌار.
إن اجتناب الحلول الجذرٌة واالكتفاء بـ "البانادول" إنما ناتج من اعتبارات عدة لعل أهمها:
الكٌدٌات الداخلٌة والتجاذبات بٌن القوى السٌاسٌة المعنٌة فً صراع المحاصصات سواء فً
-0
التعٌٌنات اإلدارٌة أو فً إقرار المشارٌع .ولعل هذه الكٌدٌات كانت ،دون سواها ،وراء قرار تعلٌق دفع
سندات الدٌن سواء "الٌوروبوندز" أو سندات الخزٌنة.
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العداء الطبٌعً بٌن الطبقة السٌاسٌة الحاكمة وبٌن اي نهج إصالحً أو حقٌقً ٌتمثل بورشة إصالح
-0
اقتصادي – مالً – إداري – اجتماعً .فأي إصالح حقٌقً ٌؤدي بطبٌعته إلى تقلٌص نفوذ السٌاسٌٌن
والمساس بمصالحهم االقتصادٌة سواء لتؽذٌة جٌوبهم وثرواتهم أو لتعزٌز الزبابنٌة واكتساب والء التابعٌن
لهم.
عدم الرؼبة وتالٌا ً القدرة لدى المسؤولٌن على صوغ خطة إنقاذٌة متكاملة تنطلق من رواٌة
-1
واضحة ،ألن ذلك ال ٌتم إال بعد قراءة موضوعٌة لألسباب المتراكمة التً أدت إلى حصول األزمة .ومعرفة
األسباب الحقٌقٌة لألزمة ٌمس مصالح الطبقة السٌاسٌة حاضراً ومستقبالً .ومن هنا كثرت فً االشهر
الماضٌة االتهامات المتبادلة بٌن المسؤولٌن حٌث كل طرؾ ٌحاول إلقاء المسؤولٌة على سواه وتبربة نفسه
من كل ما حصل.
إلى ذلك ،اصطدمت الحلول الجذرٌة بالتناقضات الجٌوسٌاسٌة والسٌاسٌة واالٌدٌولوجٌة حول تحدٌد
-2
هوٌة لبنان ،وحول دوره وأي نظام اقتصادي له .وبرزت هذه التناقضات جلٌا ً فً مقاربة الشأنٌن المالً
والنقدي عند وضع الخطة اإلنقاذٌة ،األمر الذي أدى إلى نشوء خالؾ بٌن الحكومة ومجلس النواب طاول
كٌفٌة المقاربة كما طاول األرقام ،ما أدى إلى تعطٌل الحوار مع صندوق النقد الدولً الذي كان وال ٌزال
المفتاح األساسً والوحٌد ألي معالجة جذرٌة ،وسٌبقى الصندوق هو المالذ الوحٌد رؼم كل المحاوالت التً
تسعى للحٌلولة دون التوصل إلى اتفاق معه.

سلسلة المسكنات
وقد ٌكون من الصعوبة استعراض إجراءات المسكنات التً تم اتخاذها منذ مطلع العام ،إال أنه ٌجدر التوقؾ
عند أبرزها:
أوالً :المحاوالت الٌابسة التً حاولت السلطة النقدٌة القٌام بها ،استجابة لقرارات حكومٌة شعبوٌة من أجل
خفض سعر صرؾ الدوالر الذي وصل إلى عتبة الـ  7111لٌرة بعد صعود متدرج .وتمت لهذه الؽاٌة
محاوالت شتى سواء قبل قٌام المنصة اإللكترونٌة أو بعدها ،سواء من خالل قرار مصرؾ لبنان التدخل فً
سوق القطع وطرح كمٌات من الدوالرات ،وهذا القرار استمر إلى أقل من ثالث أسابٌع .وكل ذلك لم ٌجد
نفعا ً ولم ٌمنع استمرار السوق السوداء الحرة ،علما ً أن السوق األخرى المستندة إلى المنصة اإللكترونٌة
(على أساس  1711لٌرة للدوالر) لم تتمكن من لجم الطلب على الدوالر فً السوق السوداء.
واستهدفت هذه المسكنات محاولة امتصاص االحتجاجات والتذمر الشعبً من انخفاض سعر اللٌرة وتدهور
القدرة الشرابٌة وتزاٌد معدالت التضخم .وكل ذلك لم ٌسهم فً تحقٌق استقرار نقدي على األقل ألن كل هذه
اإلجراءات أؼفلت عاملً العرض والطلب كما أؼفلت عامل فقذان الثقة باللٌرة ولجوء الناس إلى تخزٌن ما
أمكن من مدخرات فً المنازل سواء كان بالدوالر أم باللٌرة .إن المعالجات النقدٌة ال ٌمكن أن تجدي نفعا ً
فً ؼٌاب السٌاسٌات المالٌة ،فأي تدبٌر نقدي له تأثٌره السلبً إذ ٌنفع من ناحٌة وٌضر من ناحٌة أخرى.
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ثانٌا ً :وباألسلوب نفسه ،لجأت الحكومة وبالتنسٌق مع مصرؾ لبنان إل اعتماد سٌاسة دعم لعدد من السلع.
بدأت أوالً بدعم استٌراد المحروقات والقمح واألدوٌة على أساس  0301لٌرة للدوالر ٌخصصها مصرؾ
لبنان وفقا ً لشروط محددة .نجحت هذه السٌاسة فً تثبٌت أسعار األدوٌة إلى حد بعٌد وكذلك المحروقات التً
استنزفت احتٌاطً مصرؾ لبنان بسبب عملٌات التهرٌب المحمٌة من السٌاسٌٌن.
إال أنه عندما طاول الدعم البحة طوٌلة من السلع الؽذابٌة واالستهالكٌة دبت الفوضى وكثر التحاٌل فً ظل
جشع التجار وضعؾ البنٌة اإلدارٌة لوزارة االقتصاد .علما ً أن كل سٌاسات الدعم السابقة التً اعتمدها لبنان
لم تصل إلى مستحقٌها وبالتالً استفادت منها كل فبات الدخل مع اإلشارة إلى أن عملٌات التهرٌب إلى
الخارج تعطل مفعول أي دعم.
وعملٌاً ،فإن األسعار المدعومة لم تصل إلى كل المواطنٌن فً كل المناطق ،ولم ٌتم التمٌٌز بٌنها وبٌن السلع
ؼٌر المدعومة ،األمر الذي أتاح الفرص أمام االستؽالل وتحقٌق األرباح الكبٌرة .فسٌاسة الدعم فشلت فً
ظل الظروؾ العادٌة فكٌؾ تنجح فً ظل ؼٌاب كلً للدولة وانعدام الرقابة والمساءلة وتفشً الفساد؟
ثالثا ً :آخر المسكنات جاء من حاكم مصرؾ لبنان الذي أصدر تعمٌما ً حدد بموجبه سقوفا ً لسحوبات
المصارؾ من مصرؾ لبنان باللٌرة اللبنانٌة .وزعم مصرؾ لبنان أن هذا التدبٌر ٌستهدؾ امتصاص جزء
من الكتلة النقدٌة التً تشكل ضؽطا ً على سعر الصرؾ .كما ٌستهدؾ التعمٌم حفز المواطنٌن على استخدام
السٌولة المخزنة لدٌهم .وبدا جلٌا ً من خالل ردود الفعل على التعمٌم إن المواطنٌن ٌستخدمون ما لدٌهم عندما
تعود الثقة إلٌهم .كما أن التدبٌر دفع بالمؤسسات التجارٌة والخدمٌة كالمستشفٌات والمختبرات ومحالت
السوبر ماركت إلى رفض القبض عبر الشٌكات المحررة باللٌرة ،وكذلك رفض القبض بواسطة بطاقات
االبتمان األمر الذي سٌجعل من اللٌرة عملة صعبة وإعطاء فرصة للصٌارفة بالتعامل مع الشٌكات باللٌرة
شرط فرض حسومات علٌها .أي ٌصرؾ الشٌك بقٌمة  011ملٌون لٌرة بـ  71أو  61ملٌون لٌرة نقداً.

ماذا كانت النتٌجة؟
والسؤال هو :أي نتٌجة حققتها هذه التدابٌر لجهة معالجة األزمة االقتصادٌة والمالٌة ،أو للتخفٌؾ من
تداعٌاتها على األقلٌ .مكن القول بشكل جازم أن ال شًء تحقق بل أن الوضع ٌشتد تأزما ً وٌكبّد االقتصاد
كلفة إضافٌة.
فالناتج المحلً اإلجمالً (ٌ )GDPتوقع بحسب تقدٌرات المؤسسات المالٌة الدولٌة أن ٌنحدر فً
•
العام  0101إلى ما بٌن  16و 17ملٌار دوالر أي بتراجع قدره  03فً المبة عن العام السابق.
الدٌن العام بات ٌمثل  031فً المبة من إجمالً الناتج ،وإذا تم احتساب الدٌون المترتبة على الدولة
•
لصالح الضمان االجتماعً والمستشفٌات والمقاولٌنٌ ،رتفع أقله إلى  001ملٌارات دوالر وترتفع نسبة الدٌن
إلى الناتج إلى نحو  111فً المبة.
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تراجعت إٌرادات الخزٌنة بنسبة  0684فً المبة فً نهاٌة األشهر السبعة األولى من العام مقارنة
•
بالفترة المماثلة من العام .0107
تراجعت اإلٌرادات الضرٌبٌة بنسبة  0582فً المبة فً أول  5أشهر ،فضالً عن تراجع إٌرادات
•
الجمارك  11فً المبة والضرٌبة على القٌمة المضافة  3380فً المبة
•
قٌاسٌة.

تزاٌد االنكماش االقتصادي بسبب تضاؤل القدرة الشرابٌة وارتفاع معدالت التضخم إلى مستوٌات

عدم تمكن السلطات النقدٌة من تحقٌق استقرار فً سعر الصرؾ ،مع استمرار نشاط السوق
•
الموازٌة ،وقٌام أسعار صرؾ مختلفة لالستٌراد واالستهالك.

مرتا ...مرتا
فً خالصة القول ٌقفز إلى األذهان القول المأثور "مرتا ...مرتا" تتحدثٌن عن أمور كثٌرة والمطلوب
واحد" .إن كل التدابٌر التً تم اتخاذها والتً ٌمكن اتخاذها ال تعالج صلب المشكلة المتمثلة بانعدام الثقة
بالدولة سواء على الصعٌد الداخلً أم الخارجً ،وبالتالً فإن الحلول الجذرٌة باتت معروفة وٌرددها الجمٌع
دون العمل على تحقٌقها ،الحلول تكمن فً اآلتً:
-

تشكٌل حكومة توحً بالثقة وتكون قادرة على المباشرة فً تنفٌذ البنود اإلصالحٌة المعلنة.

-

وضع خطة متكاملة والدخول فً مفاوضات مع صندوق النقد تثمر توفٌر قروض مٌسرة للبنان.

-

إن من شأن هذه التدابٌر تحرٌك برنامج "سٌدر" واجتذاب تدفقات مالٌة ولو تدرٌجا ً.

إن هذه التدابٌر تخلق مناخا ً من الثقة وتمكن القطاع المصرفً من الشروع فً عملٌة إعادة هٌكلته
وفقا ً لرؤٌة متكاملة للحلول اإلنقاذٌة.
وخالصة القول أن األزمة المستعصٌة التً وضعت لبنان على حافة االنهٌار واإلفالس ال ٌمكن معالجتها إال
بحلول جذرٌة هً سٌاسٌة بامتٌاز وإذا لم ٌتم ذلك سرٌعاً ،تبقى األزمة تراوح مكانها تتأرجح بٌن الكٌدٌات
والمحاصصات وبٌن تدابٌر "المسكنات".

 نافذة على فكر كمال جنبالط: آراء ومواقف:
لبنان والحٌاد السٌاسً
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"كان الحٌاد السٌاسً مخرجا ً ممكنا ً للبنان السٌد والمستقل ،على منوال سوٌسرا ،والٌزال البعض ٌحلم بذلك.
والمؤسؾ ان هذا الحٌاد السٌاسً السلمً مستحٌل تماما ً فً االطار الجؽرافً والبشري الراهن .ان قطب
الجذب والتوجٌه الجماعً الوحٌد الذي ال ٌزال ممكنا ً وفاعالً بالنسبة للبنان ،هو االسهام الفعلً فً تقدم
االنسان والحضارة ،اي االندماج بالخدمة  ،بالتفاهم وبالتجرد ،فً المتحد االقلٌمً  ،وفً المتحد االنسانً.
ولكن فضالً عما ٌتضمن هذا الحل للمسألة اللبنانٌة تجاه العالم العربً اوالً ،من فكرة تعاون واسع وعمٌق ،
فان هذا الحل  ،مهما صعب تنفٌذه على الصعٌد الفردي ،هو صعب اٌضا ً على الصعٌد الجماعً ،اال اذا
استثٌرت وتطورت فٌنا التوجهات الفكرٌة وانتصرت على النزعة المعادٌة للتعاون.
لٌس امانا خٌار  ...اننا مدعوون ،اذا اردنا البقاء ،الى التطور  ،والخروج من الجمود والخوؾ الى حرٌة
المبادرة  ،اننا مدعوون لالضطالع بهذا الدور المتواضع والمؽامر فً آن  ،الرابع ولكن العمٌق فً
انسانٌته ....اذا لماذا ال نقوم بذلك عن طٌب خاطر؟
ان هذه المخاطرة التً ادعو لبنان الحدٌث الى تحقٌقها وعٌشها هً المخاطرة التً ٌعود لها الفضل فً انقاذه
من ازماته".
(المرجع :محاضرة له القاها فً الندوة اللبنانٌة فً  42آذار )9131
"لبنان ال ٌستطٌع ان ٌكون تابعا ً ألحد"
ال ٌستطٌع لبنان ان ٌكون دولة تابعة ألحد  ،بل دولة حرة تنشر رسالة التضامن والتعاون والمساواة التامة
مع جمٌع فرقاء العقد العربً .وٌرفض لبنان كلٌا ً سٌاسة التدخل فً شؤون الؽٌر الداخلٌة  ،وال ٌمكنه القبول
بها خوؾ ان ٌرتد علٌه هذا القبول بالتدخل بأسوأ العواقب.
ان ما نرتجٌه للبنان ان ٌكون بلد التقدم والتطور  ،وان ٌستمر دابما ً بلد المبادرة الحرة والحٌاة الحرة .فوظٌفة
لبنان ان ٌكون فً هذه المنطقة وطن التقدم والحرٌة  ،وفً حال تخلفه عن المر ّكب ٌفقد احد اهم عناصر
كٌانه ،وسبب وجوده .وما نرتجٌه للبنان اٌضاً ،ان ٌكون بلد التسامح الدٌنً الحقٌقً ال بلد التعاٌش الدٌنً،
اي بلد التعصب والحقد الدٌنً المكبوت ،كما ٌبدو ذلك احٌانا ً فً مسرحٌات التكاذب المظهري للتعاٌش مع
االسؾ.
(من محاضرة له القاها فً الندوة اللبنانٌة بتارٌخ  01كانون االول )0730

من اقواله :
 -9لبنان كٌان مستحدث ٌحمل فً طٌاته مصادراً لالنقسام
ً
"فً الواقع ٌ ،مكن اعتبار االنقسام اللبنانً ناجما ً عن كون لبنان كٌانا ً
مستحدث ،ظهر فً االول من
اٌلول سنة  .0701ولو لم ٌكن الكٌان السٌاسً اللبنانً الحدٌث كٌانا ً مستحدثا ُ لما ظل اكثر من
نصؾ اهله ٌجادلون فً قٌامه وٌعارضون نشأته حتى سنة .0721
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ان لبنان فً واقعه التارٌخً ،وفً واقعه الحاضر ،ال ٌزال ٌعكس كالمرآة ،كل الخالفات المبدبٌة
والنزعات الفكرٌة والعقابدٌة التً نمت وانتشرت فً الشرق االوسط منذ فجر العهود التارٌخٌة.
ثم اطلت فً اٌامنا هذه االفكار والتٌارات الفكرٌة والسٌاسٌة تلجأ الى لبنان لتبقى فٌه حرة.
هذا التكون التارٌخً والحاضر ٌجعل من لبنان مركبا ً فرٌداً فً ذاته ،وملتقى القدٌم والجدٌد الحدٌث.
ملتقى التشٌع وفسٌفساء النوازع والمبادئ والفرق التً برزت على سطح أدٌم الفكر فً هذا الشرق
الواسع .ان هذه االرض كانت وال تزال ملتقى جمٌع التٌارات الفكرٌة تبؽً من خالل تنافرها
الوصول الى تركٌب واحد ،وانسجام ٌشدها ،وتألٌؾ ٌتعداها لٌجمعها وٌرفعها الى مستوى التالقً
الحضاري والروحً الحقٌقً  ،بعد اجتٌازها حواجز التشرذم الطابفً  ،فالطابفٌة السٌاسٌة هً علة
العلل التً ٌعانً منها الكٌان اللبنانً الحدٌث".
(المرجع :مخطوطة له وردت فً كتابه "لبنان فً واقعه ومرتجاه" ص)023 - 020 .
 -0المغزى الحقٌقً لرسالة لبنان
"ال ٌمكن صوغ نظرٌة عن لبنان معاكسة للتارٌخ  ،فلٌدرك اللبنانٌون ان المؽزى الحقٌقً لرسالة
لبنان  ،كأمة هادبة ومسالمة بٌن سابر االمم ،وكوطن وجهته ان ٌكون دولة نموذجٌة او ان ال ٌكون،
بلد ٌنبؽً علٌه بحكم موقعه بالذات على الطرؾ الؽربً من المشرق العربً ،ان ٌنقل للعالم اصؽر
خفقات الحٌاة فً قلب العالم العربً  ،وان ٌلتقط ٌحكم موقعه على الطرؾ الشرقً للبحر المتوسط،
موجات الحٌاة المتوسطٌة االوروبٌة والعالمٌة  ،لكً ٌعٌد بثها الى االمم فً الداخل ،الى هذا العالم
من الرمال والجوامع والشمس ،كجزء من الحقٌقة الخالدة  ،لٌصبح لبنان فً جوهره ملتقى المسٌحٌة
واالسالم "
(المرجع :مقال له لمجلة  La revue du Libanسنة )0723
مشارٌع ومطالب اصالحٌة
برنامج عملً فً وزارة التربٌة الوطنٌة سنة 0741
"هذا برنامج عملً فً وزارة التربٌة الوطنٌة سنة  . 0741اعتبار وزارة التربٌة الوطنٌة اساسا ً جوهرٌا ً فً
تكوٌن الذهنٌة االجتماعٌة اللبنانٌة وبالتالً فً توخٌد المفاهٌم الوطنٌة وتركٌز وحدة الشعب اللبنانً .وفً
هذا السبٌل ٌتوجب تعمٌم الثقافة وتوحٌد مناهج التعلٌم والتوجٌه التربوي العام ،وان تتخذ بشكل خاص
التدابٌر العملٌة التالٌة :
 -0نشر التعلٌم االبتدابً المجانً وتوسٌع التعلٌم الثانوي والمهنً فً مختلؾ المناطق وفقا ً للحاجات
الملحة فً المناطق المتخلفة اجتماعٌا ً واقتصادٌا ً بقصد احالل المساواة فً ما بٌنها وتقوٌة
المؤسسات التربوٌة فً اطار تعمٌم ٌوفر لها تباعا ً عناصر الكفاءة التعلٌمٌة والتجهٌزات الفنٌة
واالبنٌة المدرسٌة الصالحة.
 -0العناٌة بالتعلٌم العالً وتعزٌز الجامعة اللبنانٌة وتوسٌع فروعها.
 -1رفع المستوى المسلكً ألفراد الهٌبة التعلٌمٌة بمختلؾ الوسابل وخاصة :
 باستكمال انشاء دور للمعلمٌن فً سابر المحافظات.
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بتعزٌز االرشاد التربوي والدورات التدرٌبٌة للمعلمٌن.
بإصدار المجلة والمنشورات التربوٌة التً تسهم فً توجٌه المعلم على نحو ٌمكنه من تأدٌة
رسالته التثقٌفٌة والوطنٌة على شكل افضل.
وضع اسس سلٌمة للتعاون الوثٌق بٌن وزارة التربٌة الوطنٌة ومؤسسات التعلٌم الخاصة.
اعادة النظر فً مناهج التعلٌم فً ضوء التطور العلمً والتربوي الحدٌث ،وما تفرضه
الفكرة الوطنٌة المنبثقة من المٌثاق الوطنً سنة  .0721وتوحٌد الكتاب المدرسً.
وضع منهاج خاص ٌهدؾ الى تأمٌن مختلؾ فروع التخصص التً ٌفتقر الٌها لبنان فً
شتى نشاطاته العلمٌة والتقنٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة.
اشراك تالمذة وطالب المعاهد الثانوٌة والجامعٌة فً اعمال اجتماعٌة عمرانٌة تتعاون
ألدابها مختلؾ ادارات الدولة والهٌبات االقلٌمٌة لتنمٌة روح المسؤولٌة والشعور الوطنً
فً نفوس الجٌل الطالع.
انشاء متحؾ للفنون اللبنانٌة والعربٌة "

(المرجع :كتابه "اسس بناء الدولة اللبنانٌة وتنظٌم شؤونها" ص)426 - 423 .
 علوم وتكنولوجٌا" :كوبوت  :"91ادمغة شابة من لبنان تحارب الوباء بالروبوتكتبت مارٌانا معضاد فً “الجمهورٌة”:

ٌعمل  2طالب جامعٌون لبنانٌون من جامعة القدٌس ٌوسؾ  ،USJعلى مشروع علمً قد ٌساهم فً الحد من
انتشار فٌروس كوفٌد 07-بٌن الطاقم الطبً فً المستشفٌات.

بدأ مشروع «كوبوت »07-فً ظل تف ّ
شً فٌروس كوفٌد ،07-بدعوة من الوكالة الجامعٌة
الفرنكوفونٌة ،l’Agence Universitaire de la Francophonieالتً َتج َمع كل الجامعات الفرنكوفونٌة
فً العالم ،و ُتع َنى بإنشاء مشارٌع تشارك بها هذه الجامعات .دعت الوكالة الجامعات المعنٌة إلى إرسال
خطط مشارٌع ٌمكن أن تخدم المصلحة العامة بتموٌل منها .وقد خصّصت ملٌون ٌورو لـ 70مشروعا ً
جامعٌا ً انت َقتها من أصل  0111اقتراح مشروع 2 ،منها من لبنان ،و 0منها من جامعة الـ ،USJومشروع
 Cobot-19هو إحداها ،كما هو موضوعنا الٌوم.

الطالب:
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– جو كرم  /هندسة كهربابٌة

– ألكساندر ربحٌّة  /هندسة كهربابٌة

– رٌتا شماط  /هندسة كمبٌوتر واتصاالت

-مارك ضو  /هندسة كمبٌوتر واتصاالت

صاحب المشروع:

د .جان صوما  /هندسة كهربابٌة

األستاذ المشرؾ:

د .كبلاير خوري  /هندسة كهربابٌة

فً حدٌث لـ»الجمهورٌة» ،فسّر أحد الطالب ،الشاب جو كرم ،أنّ الوكالة َ
أعطت مهلة تمتد من  1أشهر إلى
 4إلنهاء المشروع ،وكانت المجاالت مفتوحة أمام الطالب بحسب اختصاصاتهم ،والهدؾ هو خدمة المجتمع
فً هذا الوقت العصٌب .وقالَ « :بنٌنا خطة مفصّلة حول المهام المتوقعة لكل م ّنا بحسب تخصصه ،كما أقمنا
شراكة مع شركة لبنانٌة ق ّدمت لنا الخبرة الالزمة ونصابح ساعدتنا فً إطالق المشروع».

الروبوت

– إٌصال الطعام إلى المرٌض
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– توفٌر إمكانٌة اجتماع الطبٌب أو الممرض بالمرٌض عبر الفٌدٌو

– أخذ حرارة الجسم ،ومستوى األوكسجٌن فً الجسم ،وضؽط الدم وٌحصل الطبٌب/الممرض على النتابج
عبر تطبٌق خاص بالروبوت

– تنظٌؾ وتعقٌم ذاتً

– القدرة على التن ّقل الذاتً والوصول إلى الؽرفة المطلوبة من دون تسٌٌر بشري

– نظام إضاءة

-فتح األبواب وإؼالقها

وذكر الطالب أنّ المشروع ما زال قٌد التطوٌر ،وهو حالٌا ً فً مرحلة االختبار ،بعد أن نجحوا فً تطوٌر
َ
تطبٌق سهل االستخدام ٌتح ّكم بالروبوت .وللروبوت احتماالن« :الوضع الٌدوي» عبر التطبٌق ،و»الوضع
المستقل» أي القٌادة الذاتٌة.

الحد من احتكاك الطاقم الطبً بمرضى كوفٌد 07-قدر اإلمكان،
وكما ذكرنا سابقاً ،إنّ هدؾ الروبوت هو َ
فمن المعروؾ أنّ هذا الفٌروس شدٌد العدوى ،كما تعانً المستشفٌات فً لبنان نقصا ً فً معدات الحماٌة
الشخصٌة .إنّ عمال القطاع الصحً هم جنودنا فً معركتنا ضد فٌروس كورونا المستجد ،و»كوبوت»07-
الحد من انتشار الفٌروس بٌن الطاقم الطبً ،ما ٌساهم فً حماٌة المجتمع
هو جندي آلًّ ٌمكن أن ٌساعد فً َ
ككل.
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فً ختام المقابلة ،قال الطالبَ « :تب ّنٌنا هذا المشروع لمساعدة المجتمع ،ولكن فً المقابل تعلّمنا الكثٌر ،أكثر
ممّا ك ّنا سنتعلمه فً أيّ تدرٌب جامعً قد َنتل ّقاه .فقد صنعنا منتجا ً صناعٌا ً من األلؾ إلى الٌاء؛ من التصمٌم
والدهان إلى المواد والمواد الكهربابٌة المستخدمة ،فضالً عن الخبرة المالٌة التً اكتسبناها جرّ اء إبرام
وحل مشاكل متعلقة بأزمة الدوالر…»
صفقات تجارٌة َ

 صحة وغذاء" :الصحة العالمٌة" :الفٌروس لم ٌتغٌر ،بل نحن غٌرنا سلوكناعاد فٌروس كورونا لٌتسلل إلى الخرٌؾ األوروبً الذي بدأت تتساقط علٌه أوراق القلق من موسم عزلة
جدٌد ،وٌتم ّدد فٌه الخوؾ من الوباء الذي باتت أرقام انتشاره تهدد بفصل جدٌد من اإلقفال والشلل
االقتصادي.

وأمام االرتفاع المتواصل فً عدادات اإلصابات الجدٌدة والحاالت الخطرة والوفٌات ،تعود الحكومات
األوروبٌة لتواجه المعضلة نفسها التً كانت قد واجهتها إبّان الموجة األولى من الوباء :الموازنة بٌن التدابٌر
الوقابٌة وما تستدعٌه من إجراءات تؤثر على النشاط االقتصادي الذي بدأت تظهر فداحة األضرار الناجمة
عن الشلل الذي أصابه خالل ذروة انتشار الفٌروس فً الربٌع الفابت.

وفً حٌن تجهد الحكومات لتحاشً تجرّ ع علقم العزل التام الذي بات شبه محتوم فً بعض الحاالت ،تقول
منظمة الصحة العالمٌة إن« :الفٌروس لم ٌتؽٌّر ،بل نحن الذٌن تؽٌّر سلوكنا» ،فً إشارة إلى التراخً فً
تدابٌر الوقاٌة التً عمت البلدان األوروبٌة خالل الصٌؾ ،وتذكر بأنها منذ مطالع العام الحالً ،ت ّكرر
للحكومات ما هً التدابٌر التً ٌنبؽً اتخاذها ،وضرورة تطبٌقها بصفتها حزمة متكاملة لتحقٌق النتابج
المنشودة.

وتقول مارٌّا فان كٌركوفً ،المسؤولة فً منظمة الصحة العالمٌة عن األمراض الناشبة والحٌوانٌة المصدر:
«صحٌح أننا لسنا الٌوم فً الوضع نفسه الذي شهدناه فً الربٌع الفابت ،فقد أصبحنا نعرؾ الكثٌر عن
الفٌروس ،والتدابٌر التً ّ
تتخذ الحتوابه فاعلة ،لكن المشكلة ما زالت تكمن فً تنفٌذ هذه التدابٌر والتقٌّد
بها».

وٌقول مدٌر قسم الطوارئ المشرؾ على تنسٌق الفرٌق الدولً لمكافحة «كوفٌد ،»07-ماٌك راٌان« :من
الصعب جداً وقؾ سرٌان الفٌروس بشكل كامل ،إال إذا فصلنا الناس بعضها عن بعض ،وهذا صعب جداً.
لكن إذا تصرّ فنا بحزم من البداٌة ،كما فعلت الٌابان وكورٌا الجنوبٌة ،عندما بدأ الوباء ٌنتشر بسرعة،
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ور ّكزنا على اإلصابات التً تحمل عوارض ،فإن النتٌجة مضمونة .لكن إذا تأخرنا فً اتخاذ التدابٌر أو
تساهلنا فً تطبٌقها ،تزداد صعوبة مكافحة الوباء الذي قد ٌخرج عن السٌطرة».

وأضاؾ« :عندما تعود اإلصابات إلى االرتفاع ،كما ٌحصل حالٌاً ،وهً ستستمرّ  ،ألن الفٌروس ما زال
ٌحمل طاقة قوٌة على السرٌان ،علٌنا التركٌز لٌس فقط على تدابٌر العزل وقٌود االحتواء ،بل على المراقبة
والسهر على تنفٌذها».

وعن التجاذبات السٌاسٌة التً تعرقل إدارة الجابحة فً بعض البلدان ،وتهدد بانفجار الوضع الوبابً ،مثل
إسبانٌا وإٌطالٌا ،قال راٌان« :إن المنظمة على استعداد لمساعدة الحكومات الفٌدرالٌة على التنسٌق بٌن
السلطات المركزٌة واإلقلٌمٌة ،حٌث تبٌّن أن عدم التنسٌق فً أي من االتجاهٌن ٌقضً على فاعلٌّة التدابٌر،
وٌعجّ ل بتدهور المشهد الوبابً .نعرؾ أنه لٌس من السهل تحوٌل البٌانات العلمٌة إلى تدابٌر إجرابٌة ،ومن
الصعب على الحكومات أن تترجم البٌانات والقرابن العلمٌة إلى إجراءات ٌقبل بها الجمٌع ،خاصة فً ضوء
التداعٌات االقتصادٌة لهذه اإلجراءات .لكن هذه مهمة الحكومات» ،ثم أضاؾ« :عندما ٌقع الخالؾ بٌن
السٌاسٌٌن حول إدارة الجابحةٌ ،دفع المواطنون الثمن من أرواحهم».

وفٌما حذرت منظمة الصحة العالمٌة من التضحٌة بالمسنٌن للوصول إلى «مناعة القطٌع» ،ودعت إلى
إعطاء األولوٌة للفبات الضعٌفة التً دفعت الثمن األؼلى خالل الموجة األولى ،قال مدٌرها العام تٌدروس
ملٌاري جرعة لتوزٌعها
أدهانوم إن الهدؾ من التحالؾ العالمً لتطوٌر اللقاح ضد «كوفٌد »07-هو تـأمٌن
َ
بنهاٌة العام المقبل بٌن الدول ،وفقا ً الحتٌاجاتها وقدراتها .وأعلن أن شركة «مودٌرنا» قررت أن تتنازل عن
حقوق براءة إنتاج اللقاح الذي تطوره إلى أن تنتهً الجابحة .وبعد أن شكر الشركة على خطوتها التضامنٌة،
ودعا إلى االقتداء بها ،قال إن المنظمة تنتظر لمعرفة المزٌد حول تبعات هذا القرار على صعٌد نقل
التكنولوجٌا إلى الدول النامٌة ،وكشؾ أن الصٌن وكورٌا الجنوبٌة انضم ّتا هذا األسبوع إلى تحالؾ
«كوفاكس» الذي بلػ عدد أعضابه  050دولة.

 اخبار الرابطة -9مواصلة حملة التوعٌة من وباء كورونا بمعدل ثالث مرات فً االسبوع  ،وهذا نموذج:
لبنان فً دهلٌز "كوفٌد  :"91ال لقاح حتى اآلن واالقفال ضرورة ماسة
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كثٌرون سٌعترضون على قرار االقفال اذا اتخذ مبررٌن ذلك بالقول" :بدنا ناكل" ولهم كل الحق بذلك .ولكن
لو خٌّروا بٌن لقمة العٌش او مواجهة لحظة حرجة حٌن تؽلق ابواب المستشفٌات فً وجوههم ووجوه من
ٌحبون وٌتعرضون للموت ،فماذا سٌختارون؟
ألول مرة ٌعلن الخبراء فً علم االوببة اننا فً لبنان دخلنا فً دهلٌز "كوفٌد  ."07مدٌر العناٌة الطبٌة فً
وزارة الصحة اوضح مؤخراً انه ٌبحث ساعات طوٌلة عن سرٌر فً احد المستشفٌات فً مختلؾ المناطق
النسان مصاب وٌكاد ٌموت اختناقاً .لقد فقدنا كلٌا ً ترؾ الوقت ،والمطلوب قرارات عملٌة صادمة.
اختصاصٌة علم الوبابٌات د .باسكال سالمة والعضو سابقا ً فً لجنة كورونا تقول :وضعنا صعب جداً جداً،
ال بل خطٌر جداً ،فالمستشفٌات الحكومٌة امتألت والخاصة تمتنع عن استقبال المرضى ،واالرقام تتزاٌد مع
بدء الخرٌؾ والشتاء ،والطرٌقة الوحٌدة لمواجهة هذه المخاطر هً االقفال العام .رؼم صعوبة وقعه على
الكثٌرٌن ،ولكنه ضروري ،وحاجة ملحة للصمود والبقاء.
الكمامة والتباعد حتماً ...مسؤولٌة وواجب كل مواطن ومواطنة وكل من ٌقٌم على االراضً
اللبنانٌة
 -0توزٌع بٌان الرابطة عن :اتفاقات التطبٌع مع اسرائٌل
فً خطاب له فً ذكرى نكبة  03اٌار  ،0725القاه فً  03اٌار  0754فً مهرجان التضامن مع الشعب
الفلسطٌنً  ،اعلن كمال جنبالط:
"فً تارٌخ هذه االمة العربٌة كنا نواجه المؤامرات من القوى المعادٌة ،اال ان ما نواجهه الٌوم هو بحق ٌنذر
بحدوث اخطر هذه المؤامرات .فً الماضً كانت الجماهٌر العربٌة تقاوم هذه المؤامرات ،وتحول دون
تنفٌذها ،اما الٌوم فاننا نواجه مؤامرة من نوع جدٌد ،هً مؤامرة مصالحة اسرابٌل واالعتراؾ بشرعٌة
احتاللها واقامة دولتها على ارض فلسطٌن ،عن طرٌق تمرٌر الحل االستسالمً (السالم مقابل السالم)،
ونسٌان حق العودة واقامة الدولة الفلسطٌنٌة .ان ما ٌحصل الٌوم هو مؤامرة تشترك فٌها اكثر من دولة
ونظام وقوى عربٌة ،والهدؾ اسدال الستار على الحق الفلسطٌنً والقضٌة الفلسطٌنٌة".
فً هذا االعالن كان كمال جنبالط  ،ببصٌرته ورؤٌاه المستقبلٌة ٌستشعر فً القادم من االٌام ،المسار
العربً التنازلً  ،واالستسالم للمشارٌع االمٌركٌة – االسرابٌلٌة التً ستعرض على العرب والفلسطٌنٌٌن
مشفوعة بوسابل الترهٌب والترؼٌب .وهذا ما حصل وٌحصل وفقا ً للشرٌط الزمنً التالً:
 فً العام  ،0757اي بعد استشهاد كمال جنبالط ( 04آذار  )0755بسنتٌن فاجأ الربٌس المصري
انور السادات االمة العربٌة بزٌارة القدس واالعتراؾ بإسرابٌل وعقد معاهدة صلح معها برعاٌة
امٌركٌة (اتفاق كامب دٌفٌد)  ،واسترجع سٌناء للسٌادة المصرٌة – وكان الرد العربً على هذه
الخطوة عنٌفا ً مما ادى الى مقاطعة النظام المصري ونقل مقر جامعة الدول العربٌة من القاهرة الى
تونس .كما ان الشعب المصري لم ٌستجب لهذا التطبٌع ،وبقٌت العالقات بٌن مصر واسرابٌل
مقتصرة على السلطات الرسمٌة فً البلدٌن.
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 وفً عقد التسعٌنات ،وقّع الملك حسٌن اتفاقٌة وادي عربة للصلح مع اسرابٌل ،ولم ٌرض ذلك
الشعب االردنً الذي بمعظمه جذوره فلسطٌنٌة  .اال ان الرد العربً الرافض لهذا المسار كان
خجوالً لمجرد رفع العتب .كذلك شهد عقد التسعٌنات توقٌع اتفاق اوسلو بٌن القٌادة الفلسطٌنٌة
والسلطة االسرابٌلٌة برعاٌة امٌركٌة .ونتج عن ذلك اعتراؾ فلسطٌنً باسرابٌل مقابل قٌام سلطة
وطنٌة فلسطٌنٌة فً الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة ،منقوصة السٌادة.
 وفً قمة بٌروت للزعماء العرب المنعقدة سنة  0220تبنى المجتمعون المبادرة العربٌة التً
اطلقها العاهل السعودي الملك عبدهلل بن عبد العزٌز ،والتً تربط االعتراف باسرائٌل باالنسحاب
االسرائٌلً الكامل حتى حدود  3حزٌران  9161لتقوم علٌها دولة فلسطٌنٌة مستقلة وعاصمتها
القدس الشرٌف .اال ان رفض اسرائٌل التعهد بتنفٌذ االنسحاب الكامل من االراضً الفلسطٌنٌة
ّ
عطل االتفاق واستمرت االمور عالقة على حالها .فٌما شهدت الساحة الفلسطٌنٌة انقساما ً حاداً
كان من نتائجه قٌام سلطة خاصة لقطاع غزة.
هذه المراحل الرسمٌة من التطبٌع لم تكن الوحٌدة على ارض الواقع .فعدد من المسؤولٌن فً دول
عربٌة فً المشرق والمؽرب العربً اقامت عالقات ؼٌر رسمٌة مع اسرابٌل ،وتبادلت الزٌارات
معها.
ان رابطة اصدقاء كمال جنبالط الوفٌة لمسٌرة المعلم كمال جنبالط كانت قد اعلنت وقوفها الى
جانب الشعب الفلسطٌنً والحق الفلسطٌنً ،فً رفضه "لصفقة القرن االمٌركٌة" التً اعلن الربٌس
ترامب تفاصٌلها خالل شهر كانون االول  ،0107مع اعالنه االعتراؾ بالقدس عاصمة ابدٌة
السرابٌل .ورأت الرابطة فً هذه الصفقة الثنابٌة بٌن الوالٌات المتحدة واسرابٌل ،ان خلفٌتها
انتخابٌة لصالح بطلٌها ترامب ونتنٌاهو ،واهدافها تثبٌت الكٌان العنصري االسرابٌلً ،وتوسٌع
رقعته الجؽرافٌة .واستخدام مختلؾ وسابل الترهٌب والترؼٌب لتحقٌق هذه االهداؾ .وقد نجحت
هذه االسالٌب التً استطاعت مؤخراً حمل دولتٌن عربٌتٌن خلٌجٌتٌن على توقٌع معاهدة صلح مع
اسرابٌل على اساس مبدأ رفعه نتنٌاهو" :السالم مقابل السالم" عوضا ً عن المبدأ الذي اعتمدته
المبادرة العربٌة "االرض مقابل السالم".
ان ما ٌمٌز هذه االتفاقات عن سابقاتها  ،انها لم ٌقتصر الترحٌب بها على السلطات الرسمٌة  ،بل
رافقها صمت وعدم اعتراض شعبً وانفتاح فوري على الصعٌد الرسمً للتعامل والتطبٌع مع
اسرابٌل فً مختلؾ المجاالت ،كما اٌدتها بعض الدول العربٌة التً قد تقدم مستقبالً على عقد
اتفاقٌات مماثلة مع اسرابٌل.
من الواضح ان الوالٌات المتحدة االمٌركٌة بقٌادة الربٌس ترامب سوؾ تستمر ببذل اقصى الجهود
وتعرض شتى االؼراءات على الدول العربٌة واالسالمٌة التً تبدي استعداداً لسلوك طرٌق التطبٌع
التً سلكتها دولة االمارات العربٌة ودولة البحرٌن  ،خاصة ان ترامب لدٌه قناعة راسخة بأن هذه
"الخطوات  -االنجازات" تخدم حملته االنتخابٌة الرباسٌة التً ستجري مطلع تشرٌن الثانً القادم.
ا ن الواجب وااللتزام القومً ٌفرض علٌنا التذكٌر بأن شرط القٌام بأٌة خطوة فً اتجاه التطبٌع او
السالم مع اسرابٌل هو التزام مندرجات المبادرة العربٌة لقمة بٌروت التً طرجها العاهل السعودي
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الملك عبدهللا بن عبد العزٌز والتً اقرتها الدول العربٌة باالجماع" :االرض مقابل السالم" ودولة
فلسطٌنٌة عاصمتها القدس.
رابطة اصدقاء كمال جنبالط
 من الصحافة اخترنا لكم: هل ٌعلم المسؤولون؟ لٌتهم ٌعلمون – ناٌلة توٌنً – جرٌدة النهار 0202/92/93
معٌب هذا المشهد .مسؤولون ٌتصارعون على ال شًء .نعم لم َ
ٌبق شًء من الوطن ٌتقاسمونه .لألسؾ ،هم
ٌعٌشون فً عوالم بعٌدة من الواقع .كأنهم لم ٌشاهدوا بٌروت المحترقة ،المدمرة ،الحزٌنة ،البابسةٌ .تنافسون
فً المواقؾ المثٌرة ،وال ٌتبرعون بلٌرة واحدة لإلعمارٌ .تهافتون لتشكٌل وفود ،واصدار بٌانات عن
“انجازاتهم” التً ال تجدها على االرض .مضى اكثر من شهرٌن على انفجار المرفأ ،واستقالة الحكومة ،وال
تزال االمور تراوح مكانها .لمن تكون اإلمرة فً حكومة ال تحكم؟ ولمن تلك الحقٌبة الوزارٌة “الفارؼة”؟
ومن ٌمسك ببٌت المال الفارغ من المال؟ ومن ٌسمً اولبك الوزراء الذٌن ال عمل لهم فً بلد ٌكاد ٌنهار،
فال تنفع معه حكومة وال مجلس نٌابً وال رباسة الجمهورٌة؟ ولمن تكون الؽلبة فً بلد خاسر؟ ومن ٌحوز
الثلث المعطل فً البلد المعطل؟ ٌسمونه “الثلث الضامن” فً بلد لٌس فٌه شًء مضمون.
مؤسؾ الواقع الذي بلؽناه مع هذه الطبقة السٌاسٌة التً تذهب الٌوم الى مفاوضات ترسٌم الحدود مع اسرابٌل
منقسمة بعضها على البعض بما ٌتٌح للعدو تعمٌق الحدود الفاصلة بٌن مكوناتها وتحقٌق مشٌبته .سلطة ال
تفاوض “شقٌقتها” فً دمشق على التصدي للتهرٌب ،بل على ضبط الحدود بٌن البلدٌن.
سٌاسة تعادي المحٌط العربً الحاضن الطبٌعً لبلد االرز ،وتورط لبنان فً صراعات محاور ال شأن له
مباشرا بها .طبقة ٌوجّ ه الٌها الربٌس الفرنسً اٌمانوٌل ماكرون كل انواع التأنٌب ،بل االهانة ،وال تحرك
ساكنا .سلطات واحزاب تتنصل من التزاماتها قبل صٌاح الدٌك ،الن مصالحها الضٌقة ،بل الوضٌعة ،لم
تتحقق.
فهل ٌعلم المسؤولون ماذا حل بالبالد والعباد؟
هل ٌعلمون ان الرباسة باتت هشة ،والحكومة ساقطة ،والمجلس النٌابً فقد صدقٌته؟
هل ٌعلمون ان اللبنانٌٌن ٌجوعون بعدما صار الحد االدنى للرواتب ٌساوي  51دوالرا امٌركٌا ،اي اقل من
راتب اي اجٌر مستورد للمساعدة المنزلٌة؟
هل ٌعلم المسؤولون ان الرواتب ذابت كالملح ،وان الذٌن ٌتقاضون نصؾ راتب زاد عددهم على الذٌن
ٌتقاضون راتبا كامال؟
هل ٌعلم المسؤولون ان كثٌرٌن صُرفوا من اعمالهم فرفعوا نسبة البطالة من  15فً المبة قبل اعوام الى
اكثر من  31فً المبة ،والحبل على الجرار؟
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هل ٌعلمون ان اللبنانٌٌن ٌنقصهم الوقود من بنزٌن لسٌاراتهم ،ومازوت لمولدات الكهرباء ،وللتدفبة فً
الجبال حٌث بات الناس ٌشترونه من سوق سوداء؟
هل ٌعلم المسؤولون ان اسواق بٌروت شبه مقفلة وان المجمعات التجارٌة فً العاصمة ،نعم فً العاصمة
ولٌس فً مدن اصؽر منها ،باتت مهددة باإلقفال؟
هل ٌعلم المسؤولون ان شركات كثٌرة ومؤسسات تجارٌة وماركات عالمٌة هجرت لبنان الى ؼٌر رجعة؟
هل ٌعلم المسؤولون ان المستشفٌات تؤجل العملٌات الجراحٌة لنقص فً المعدات ،وان اللبنانً بات ٌستجدي
الدواء وحلٌب االطفال؟
هل ٌعلم المسؤولون ان الجامعات والمدارس متعثرة لٌس فقط بسبب جابحة كورونا ،بل اٌضا بسبب الوضع
المالً فً البالد؟
هل ٌعلمون ان التعلٌم من بُعد ؼٌر مجد فً بلد لم ٌحضّر نفسه ،وٌنقطع فٌه التٌار الكهربابً مراراً ،وسرعة
االنترنت فً المنازل كالسلحفاة رؼم كل الدعاٌة؟
هل ٌعلم المسؤولون ان سعر الكتاب المدرسً تجاوز المبة الؾ لٌرة وبلػ بعضه  531ألفاً ،وان اسعار
الدفاتر تجاوزت الخمسٌن الؾ لٌرة؟
هل ٌعلم المسؤولون ان المزارعٌن ؼٌر قادرٌن على استٌراد المواد الضرورٌة واالسمدة ،وؼٌر قادرٌن
اٌضا على تصدٌر انتاجهم؟
هل ٌعلم المسؤولون ان الصناعة اللبنانٌة تلفظ انفاسها بعدما ارتفعت اسعار المواد االولٌة بشكل جنونً ما
ٌعطل االنتاج؟
هل ٌعلم المسؤولون ان اللبنانً ٌبس من ادابهم ،وقرؾ من تصرفاتهم ،وبات ال ٌصدقهم ،وٌصطؾ
اللبنانٌون على ابواب السفارات طمعا فً تأشٌرة هجرة الى اي بلد فً العالم ٌوفر عٌشهم ،وٌحفظ كرامتهم؟
َمن ٌراقب االداء السٌىء والسٌاسات المبنٌة على اعتبارات شخصٌة ونكاٌات وحسابات مذهبٌة وطابفٌة
ومناطقٌة ضٌقةٌ ،درك جٌدا ان هؤالء لم ٌرتقوا الى مستوى الوطن ،وان سٌاساتهم لن تقود الى حكومة انقاذ
واصالح ،وانهم ال ٌعلمون حقٌقة ما ٌجري .لٌتهم ٌعلمون … وٌفهمون!

 عصر الملٌشٌات والمرتزقة :حروب وصراعات بال نهاٌة – رفٌق خوري – جرٌدة
اللواء 0202/92/96
الحروب بالوكالة لٌست ظاهرة جدٌدة .لكن "االزدهار" الذي شهدته فً أفرٌقٌا وآسٌا أٌام الحرب الباردة
وصراع الجبارٌن األمٌركً والسوفٌاتً ،حٌث استحالة الصدام المباشر ،أقل من "االزدهار" حالٌا ً.
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فنحن فً مرحلة محكومة بعاملٌن :تع ّدد القوى على قمة العالم من دون نظام عالمً ٌضمن "الضبط
المتبادل" ،وتفلّت القوى اإلقلٌمٌة من سطوة القوى الكبرى .والعنوان الكبٌر فً لعبة األمم صعود مٌلٌشٌات
وبروز دور المرتزقة.

وبحسب "معهد ستوكهولم لدراسات السلم الدولً" ،فإن فً العالم عشر شركات خاصة تج ّند مرتزقة لخوض
حروب بالوكالة .من "بالك ووتر" األمٌركٌة وأمثالها إلى "فاؼنر" الروسٌة .أحدث تجنٌد لمرتزقة هو
إرسال تركٌا نحو ألفً مرتزق سوري لخوض المعارك إلى جانب أذربٌجان ضد إقلٌم ناؼورنو قره باغ ذي
األكثرٌة األرمٌنٌة ،بعد إرسال  03ألفا ً من المرتزقة السورٌٌن إلى لٌبٌا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق
ومٌلٌشٌات طرابلس.

وأعلى رقم فً إنشاء المٌلٌشٌات هو من نصٌب إٌران التً أنشأت مٌلٌشٌات تشبه الجٌوش فً لبنان والعراق
والٌمن وسورٌا.

وإذا كانت تركٌا برباسة رجب طٌب أردوؼان تخوض معاركها مباشرة وبالوكالة فً سورٌا والعراق ولٌبٌا
وقره باغ ،فإن إٌران بقٌادة الولً الفقٌه تفضّل الحروب بالوكالة .أمٌركا تقاتل مباشرة وبالوكالة وتحمً
قوات سورٌا الدٌمقراطٌة ذات الؽالبٌة الكردٌة شرق الفرات.

وروسٌا تقاتل مباشرة فً سورٌا كقوة عظمى وبالوكالة من خالل مٌلٌشٌا تسمٌها "الفٌلق الخامس" وترسل
مرتزقة "فاؼنر" للقتال فً لٌبٌا إلى جانب الجٌش الذي ٌقوده خلٌفة حفتر فً بنؽازي.

فً مقال تحت عنوان "العاصفة الكاملة" نشرته "فورٌن أفٌرز" ألستاذة التارٌخ فً جامعة تورونتو
مارؼرٌت ماكمٌالن ،تحدثت المؤلفة عن الكوارث وثالثة أنواع من القادة" :قادة ضعفاء وؼٌر حاسمٌن
ٌمكن أن ٌجعلوا أوضاعا ً سٌبة أسوأ ،كما فعلوا عام  .0702قادة أقوٌاء بال رحمة ٌمكن أن ٌصنعوا حروبا ً
أفظع ،كما فعلوا عام  .0717وقادة حكماء وشجعان ٌمكن أن ٌرشدوا العالم خالل العواصؾ من خالل قراءة
شًء من التارٌخ".
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وفً الواقع الٌوم ،كثٌر من القادة الضعفاء والقادة األقوٌاء وقلٌل من القادة الحكماء والشجعان .والعواصؾ
على قوتها ،لٌست كاملة .فال حرب بالوكالة تذهب إلى النهاٌة بل تستمر حرب استنزاؾ .ال مرتزقة ٌمكن
أن ٌحسموا حربا ً .وال مٌلٌشٌا تستطٌع السٌطرة على بلد ،وإن كانت ّ
تعطل الحكم فٌه.

والنماذج حٌّة أمامنا .حزب هللا ٌعرقل تألٌؾ حكومة تنقذ لبنان ،وٌقاتل فً سورٌا دفاعا ً عن النظام .فصابل
من الحشد الشعبً فً العراق تهاجم المتظاهرٌن وتخطؾ الناشطٌن وتؽتالهم وتطلق الصوارٌخ على المطار
والمنطقة الخضراء بداعً "مقاومة" أمٌركا.

الحوثٌون فً الٌمن ٌقاتلون للحفاظ على االنقالب الذي قاموا به وٌعرقلون التسوٌة السٌاسٌة .المرتزقة
الروس والسورٌون فً لٌبٌا مجرد بٌادق فً صراعات ال تنتهً .والمرتزقة السورٌون الذٌن أرسلتهم تركٌا
إلى ناؼورنو قره باغ ٌعودون قتلى فً معارك تهدد بصنع "سورٌا ثانٌة" فً القوقاز كما ّ
حذر ربٌس
أرمٌنٌا.

وال مستقبل فً سورٌا لحركة "التشٌٌع" التً تقوم بها إٌران فً مناطق س ّنٌة ،حٌث تجند ثمانٌة آالؾ فً
منطقة درعا وستة آالؾ فً البوكمال والمٌادٌن ؼرب الفرات فً مٌلٌشٌا "سراٌا العرٌن".

والهدؾ المباشر فً العراق ،كما ٌقول محمد رضا نقدي ،المنسق العام للجٌش اإلٌرانً ،أن ٌكون الر ّد على
اؼتٌال قابد فٌلق القدس قاسم سلٌمانً "إخراج أمٌركا من المنطقة " ،وال شًء من دون كلفة.

نابب قابد الحرس الثوري علً فدوي ٌقول "كلفة حضور إٌران العسكري فً المنطقة منذ  0114حتى اآلن
بلؽت عشرٌن ملٌار دوالر .وهو لٌس كبٌراً مقابل االنتصارات التً حققتها فً المنطقة ،وأقل من كلفة حرب
السنوات الثمانً مع صدام حسٌن".

وال شًء مجاناً ،إذ ٌؤكد رحٌم صفوي ،المستشار العسكري للمرشد األعلى علً خامنبً أن "إٌران ستستر ّد
كل نفقاتها فً العراق وسورٌا :ندعمهم ونأخذ األموال منهم .أخذنا الدوالر من العراق مقابل مساعدتنا.
و ّقعنا عقوداً مع السورٌٌن لكن الروس استفادوا أكثر منا .وأخذنا الذهب من فنزوٌال مقابل البنزٌن".
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ت ّم نقل  7أطنان من الذهب جوّ اً .وال أحد "ٌربط زند" أردوؼان المؽامر فً كل مكان .ال االتحاد األوروبً،
وال أمٌركا الحلٌؾ التارٌخً ،وال روسٌا الخصم التارٌخً والحلٌؾ الجدٌد.

وكل "الضؽط األقصى" األمٌركً على إٌران ومٌلٌشٌاتها لم ٌدفع طهران إلى تخفٌؾ نفوذها اإلقلٌمً .ومن
سخرٌة التارٌخ أن نجد أنفسنا فً عصر المٌلٌشٌات والمرتزقة ،فً حٌن ٌزدهر اقتصاد المعرفة فً العالم
الذي وصل إلى مرحلة ما بعد الحداثة.

 الطائفٌة :جهل  ،فساد فكري واغتراب ثقافً – انطوان مسرة – النهار
0202/92/94
ننتقد المحاصصة والفساد وبذات الوقت تطالب هذه الطابفة أو تلك بحصة وموقع واستعادة حقوق،
ما ٌعنً أننا مُبرمجون اٌدٌولوجًٌا على نمطٌة ذهنٌة أو باألحرى فساد فكري ،بدون مقاربة علمٌة ومنهجٌة
وجدٌّة وعالجٌة لمضمون وقواعد تطبٌق المادة  73من الدستور اللبنانً.
ان البحث واالنسٌاق فً المطالبة عن مواقع واستعادة مواقع من قبل أي طابفة هو تبرٌر لممارسات فً
المحاصصة والزبابنٌة والهٌمنة الفبوٌة .من منطلق دٌمقراطً ودستوري ووطنً ومصلحة عامة،
ال دفاع عن حقوق طابفة واستعادة حقوق طابفة ،...إال من منطلق مصلحة وطنٌة عامة وتطبٌ ًقا لمعاٌٌر
دستورٌة
ودفاعًا عن مبادئ عامة فً المساواة والمشاركة الدٌمقراطٌة.
بدالً من المطالبة بمواقع واستعادة مواقعٌ ،توجب الخروج عن هذا االجترار والمطالبة الشاملة بتطبٌق
المبادئ البدٌهٌة فً الدستور اللبنانً وفً الممارسة الدٌمقراطٌة أًٌا كانت طبٌعة المجتمع!

لٌست "الطابفٌة" مفهومًا علمًٌا  concept / notionوال تصنٌ ًفا حقوقًٌا .catégorie juridique
انه تعبٌر عام قبل سبعٌنٌات القرن الماضً وقبل تطوّ ر الدراسات العالمٌة المقارنة حول اإلدارة الدٌمقراطٌة
للتعددٌة الدٌنٌة والثقافٌة .اثبا ًتا لذلك ورد فً المادة  73من الدستور اللبنانً تعبٌر "طابفٌة" ،ثم بعد أسطر،
"الطابفٌة السٌاسٌة" ،ما ٌعنً ضرورة التوضٌح .وٌورد مٌشال شٌحا عبارة “ ”confessionnalismeبٌن
مزدوجٌن
).)Michel Chiha, Politique intérieure, Beyrouth, Trident, éd. 1964, 320 p., p. 79
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 .9رٌاض الصلح" :تمهٌدًا واعدادًا"!
اثبا ًتا لحالة االجترار والتكاذب والكسل الفكري والمخادعةٌ ...تم تكرار ما ورد فً البٌان الوزاري
االستقاللً األول فً أٌلول  0721لرٌاض الصلح حول "الطابفٌة" ،ولكن مع اختزال القسم األهم! ٌقول
رٌاض الصلح حرفًٌا مكررً ا عبارتً "تمهٌد واعداد":

" إن الساعة التً ٌمكن فٌها إلؽاء الطابفٌة هً ساعة ٌقظة وطنٌة شاملة مباركة فً تارٌخ لبنان.
وسنسعى لكً تكون هذه الساعة قرٌبة باذن هللا .ومن الطبٌعً أن تحقٌق ذلك ٌحتاج الى تمهٌد وإعداد فً
ً
ً
وإعدادا ،حتى ال تبقى نفس إال وتطمبن كل االطمبنان إلى
تمهٌدا
مختلؾ النواحً ،وسنعمل جمٌعً ا بالتعاون،
تحقٌق هذا اإلصالح القومً الخطٌر.
"وما ٌقال فً القاعدة الطابفٌةٌ ،قال مثله فً القاعدة اإلقلٌمٌة التً إذا اشتدت تجعل من الوطن
الواحد أوطا ًنا متعددة".

ما الذي حصل فً عهود احتالل الجٌش السوري واالحتالل بالوكالة الٌوم اٌرانًٌا والمتعاونٌن فً
الداخل؟ تم تطٌٌؾ كل مفاصل الدولة واإلدارات العامة لجعل أي تطوّ ر مستقبلً فً التطبٌق مستحٌالً! كأنه
ً
ً
واعدادا" ،حسب البٌان الوزاري األول سنة
تمهٌدا
بٌن "الطابفٌة" و"الالطابفٌة" هوة شاسعة وال تدرج" ،
 0721و"حتى ال تبقى نفس اال وتطمبن كل االطمبنان".
ٌعانً اللبنانٌون من برمجة أٌدٌولوجٌة أو اؼتراب ثقافً  aliénationفً ما ٌتعلق بالمنظومة
الدستورٌة اللبنانٌة .اثبا ًتا لذلك عندما خصّصت جلستٌن فً تعلٌم القانون الدستوري اللبنانً فً احدى كلٌات
الحقوق حول المادة  73من الدستور وقاعدة التمٌٌز اإلٌجابً discrimination positive / affirmative
 actionأو الكوتا ،انطال ًقا من الدراسات المقارنة فً أكثر من أربعٌن ً
بلدا ،نقل إلًّ الطالب عن مدٌر
الفرع :علّمهم قانون دستوري! وفً الثمانٌنٌات كتبت مقاالً حول الموضوع فً النهار فصدر رد ألحد
المثقفٌن االٌدٌولوجٌٌن" :أنطوان مسرّ ه ّ
عطار الطابفٌة!" ال ترٌدون الدراسة العلمٌة للمادة  73من
الدستور ...خذوا اذا محاصصة!
المفهوم العلمً ،تشخٌصًٌا ومعالجة ،هو قاعدة التمٌٌز اإلٌجابً أو الكوتا discrimination
 .positive quota / affirmative actionالكوتا معروفة فً ما ٌختص بالنساء وهً تخضع لقواعد
ناظمة .هدؾ قاعدة التمٌٌز اإلٌجابً :أوالً تج ّنب العزل الدابم ألن الدٌمقراطٌة تندرج فً سٌاق من
المشاركة ،وثانًٌا توفٌر األمان النفسً  sécurisation psychologiqueبعدم االقصاء عن المشاركة
الدٌمقراطٌة والمساواة.
أساسا!
 .0مشكلة عربٌة
ً
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"الطابفٌة" فً المفهوم المتداول هً مشكلة عربٌة أساسًا ،حٌث فً كل بلد عربً مشاكل مساواة ومشاركة
بدرجات متفاوتة .وفً األٌدٌولوجٌة الصهٌونٌة تم تجاهل التعددٌة بالتهجٌر وتوطٌد هوٌة دٌنٌة فً مساحة
جؽرافٌة! عندما تتحقق المشاركة والمساواة فً المجتمعات العربٌة وفً المنطقةٌ ،زول كثٌر من العوابق
لبنانًٌا.
المنظومة الدستورٌة اللبنانٌة منذ  ،0704نصًا وروحً ا ،هً من انتاج عباقرة قبل تطوّ ر الدراسات المقارنة
منذ سبعٌنٌات القرن الماضً .اما الممارسة فهً األسوأ عالمًٌا.
ورد تسمٌة السلطة التنفٌذٌة فً دستور لبنان بأنها سلطة "إجرابٌة" ،أي حسب لسان العرب" :جعل
األمور تجري" .لٌس للحكومة فً لبنان وفً أي بلد فً العالم صفة تمثٌلٌة بالمعنى االنتخابً .وورد فً
المادة  73تمثٌل الطوابؾ ،ولٌس قوى سٌاسٌة وأحجام واحتكار مواقع ...وورد فً المادة  73عدم تخصٌص
أي موقع لطابفة .ووردت شروط الكفاءة والمصلحة العامة (المادة  ،00المادة .)...73

 .4السٌادة أوالً اذا أردنا التطوٌر

ٌتطوّ ر تطبٌق قاعدة التمٌٌز اإلٌجابً بفضل تعمٌم المساواة االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة فً المجتمع .لم
ٌكن الوضع مؤاتًٌا منذ  ،0701وتطوّ ر بشكل كامل لؽاٌة الٌوم ،حٌث تتوفر كفاءات عالٌة فً كل الطوابؾ
بدون استثناء .لكن ٌتم تطبٌق القاعدة بأسوأ الممارسات الزبابنٌة ،عمالً بمقولة أحد السٌاسٌٌن" :طالما ان
النظام طابفًٌا نرٌد حصتنا!"
لم ٌتذمر مرة الربٌس فؤاد شهاب من قاعدة التخصٌص اإلٌجابً واختار أعلى الكفاءات من كل
الطوابؾ .كانت الشكوى من آكلة الجبنة  fromagistesومن الذهنٌة السٌاسٌة السابدة.
ال ٌطالب الناس عملًٌا بالمساواة ،بل بالحق بالمساواة .ان تطبٌق قاعدة التخصٌص اإلٌجابً بشكل
مؽلق ،مع احتكار مراكز لطوابؾٌ ،ولد ادرا ًكا بعدم المساواة والؽبن .وٌعمّم تطبٌق قاعدة التمٌٌز اإلٌجابً
خارج معاٌٌر الكفاءة والمصلحة العامة الممارسات الزبابنٌة وتفقد بالتالً اإلدارة صفتها كخدمة عامة .وعلى
العكس ٌؤدي التقٌّد بالمعاٌٌر الدٌمقراطٌة فً التمٌٌز اإلٌجابً إلى تخطً القاعدة اذ ال ٌهمنً اذا كان أي
مدٌر عام من هذه الطابفة أو تلك اذا كان ً
كفؤا وٌُطبق القانون على الجمٌع بدون تمٌٌز "فبوي".
ً
استنادا الى المعاٌٌر الناظمة لها ،الى تخطٌها ومرونتها تدرٌجًٌا ألنه
ٌؤدي تطبٌق قاعدة التمٌٌز اإلٌجابً،
ٌوفر األمان النفسً ولصالح الجمٌع .أما التمادي فً التطبٌق االحتكاري والمؽلق فٌؤدي الى انتشار الزبابنٌة
وفساد اإلدارة وفشل الدولة وانعدام الثقة بٌن المؤسسات والمواطنٌن.
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كٌؾ تتطور وتطبّق قاعدة التمٌٌز اإلٌجابً؟ ٌتم التطبٌق على المستوى الكلً ولٌس فً كل مرحلة تعٌٌن
حصرً ا ،ومع استثناء المراكز العلٌا ذات الطابع التقنً العالً :الجامعة اللبنانٌة ،المصرؾ المركزي،...
وعدم تخصٌص أي مركز لطابفة ...واعتماد الكفاءة والمصلحة العامة واعتماد آلٌات موثوقة فً
التعٌٌنات...
دولة الحق هً التً فً كل الحاالت تحقق األمان النفسً .فً الهند تم خالل أكثر من ثالثٌن سنة
تألٌؾ حوالً عشرٌن لجنة لدراسة كٌفٌة تطبٌق قاعدة التمٌٌز اإلٌجابً لصالح طبقة ما ٌُسمى "المنبوذٌن"
 intouchablesمع التقٌّد بمبادئ الكفاءة والمصلحة العامة
(,Christophe Jaffrelot, Inde: La démocratie par la caste, 1885-2005, Fayard, 2005
.).p 372
المعضلة األساسٌة فً لبنان الٌوم هً السٌادة ،أي الدولة التً تتمتع بكامل الصفات الملكٌة
( ،rex, regis, roi) fonctions régaliennesأبرزها احتكار القوة المنظمة ،أي جٌش واحد ال جٌشان،
واحتكار العالقات الدبلوماسٌة فً "لبنان عربً الهوٌة واالنتماء" (مقدمة الدستور).
عندما تتحقق السٌادة ،التً توفر األمان النفسً للجمٌع ،بدون فرض تؽٌٌرات وممارسات بقوة
السالح وباب عالٌ ،مكن اجراء تؽٌٌرات هً كلها ردٌفة بالنسبة إلى السٌادة .ما ٌُطرح من قضاٌا ردٌفة
ٌخفً استراتٌجٌة هٌمنة خارجٌة مع تحالؾ فبوي خارجً.

 Three strongmen and their battle for the Middle East – Financial
Times – October 12 2020
Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan and Mohammed bin Salman have a lot in
common. The Russian, Turkish and Saudi leaders are all nationalists with regional
ambitions. They are autocrats who have centralised power and have been
ruthless with domestic political opposition. And they are all risk-takers, who are
happy to use military force.

These three strongmen are also believers in the diplomacy of personal relations.
Like mafia dons, they can be best friends one day and bitter enemies the next.
That matters because their often conflicting interests are fomenting conflict
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across a swath of territory from the Middle East to north Africa and the Caucasus.
If their rivalries get out of hand, civilians will suffer.

The relationship between Mr Putin and Mr Erdogan is particularly peculiar. The
presidents of Russia and Turkey have backed conflicting sides in three regional
conflicts — Syria, Libya and now Nagorno-Karabakh. At times, they have clashed
directly — the Turks shot down a Russian plane over Syria in 2015. Turkish troops
were killed in bombing raids in Syria, earlier this year, by Moscow-backed Syrian
forces.

Yet the Russian and Turkish leaders retain a wary friendship. To the outrage of its
Nato allies, Turkey chose to buy S-400 anti-aircraft missiles from Russia. When Mr
Erdogan was almost overthrown in a 2016 coup attempt, Mr Putin quickly offered
support, while the US remained silent.

The reason that the two presidents instinctively understand each other is linked
to why they clash with each other. Both are anti-US autocrats, seeking to expand
their influence into the power vacuum created by a reduced US role in the Middle
East. They are willing to act, while the EU hovers on the sidelines. Mr Putin and
Mr Erdogan are not the only ambitious, strongman leaders jostling for influence in
their shared neighbourhood. A third key player is Prince Mohammed bin Salman
— the crown prince and de facto leader of Saudi Arabia — who is much more
closely aligned with Washington.

The willingness to use violence — at home and abroad — links all three. Mr Putin
annexed Crimea in 2014, intervened in Syria in 2015 and has authorised a range
of intelligence black-ops, including allegedly the attempted murder of Alexei
Navalny, his most dangerous domestic political opponent. Prince Mohammed has
launched a war in Yemen, blockaded Qatar and has taken responsibility as Saudi
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leader for the 2018 murder of the journalist, Jamal Khashoggi, although he denies
personal involvement.

Mr Erdogan has sent Turkish troops into Syria and Libya and is risking another
military conflict in the eastern Mediterranean with Greece — while supplying
military support to Azerbaijan, in its struggle with Armenia. At home, the Turkish
president increasingly locks up political opponents, journalists and civil-rights
activists.

To some extent, these three leaders are engaged in a zero-sum struggle. The
Turkish-backed government of Libya is battling Saudi and Russian-backed rebels.
Turkey’s support for Qatar and the Muslim Brotherhood, and its closeness to Iran,
enrages Saudi Arabia.

The Saudi-Russian relationship is more complex. Mr Putin helped to rehabilitate
Prince Mohammed, after the Khashoggi murder, with an infamous high-five at a
G20 summit in 2018. But the Russian and Saudi leaders fell out badly over oil
prices this year.

By and large, however, the three leaders have been able to manage their
conflicts. Russia and Turkey may be on opposite sides of the Syrian civil war — but
their most urgent priorities are compatible. For Mr Erdogan, it is stopping the
establishment of a secure Kurdish enclave within Syria. For Russia, it is preventing
the fall of Syrian president Bashar al-Assad.

29

But these carefully balanced accommodations can easily come unstuck. After two
weeks of fighting, the Russians brokered a ceasefire in the conflict between
Azerbaijan and Armenia over Nagorno-Karabakh. But the peace is fragile, there
are already reports of fresh fighting and, while Turkey is wholeheartedly behind
Azerbaijan, Russia has a defence treaty with Armenia. Moscow is unlikely to
tolerate the long-term expansion of Turkish influence on former Soviet Union
territory.

All three leaders also have delicate balances to strike between foreign
intervention and domestic stability8 At the time of Mr Putin’s Crimea annexation,
Russians joked that they were faced with a choice between the television and the
refrigerator. The fridge was empty, but the TV was full of news of exciting military
victories8 Mr Putin’s popularity soared after his Crimean success8 But, as the
economy has struggled and nationalist fervour has subsided, he has faced new,
fridge-driven discontent.

Mr Erdogan faces a similar trade-off8 Turkey’s military adventures are bolstering
his popularity at a time of economic weakness. But small wars overseas can
eventually be seen as a waste of resources, particularly if they start to go wrong.
Prince Mohammed has a version of the same dilemma. His decision to launch a
war in Yemen excited many young Saudis. But a quick victory has not materialised
and the Saudi economy is suffering from low oil prices.

As their economies struggle, all three leaders need more than ever to
demonstrate strength overseas. The danger of clashes between them is rising.
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 Chevron’s Purchase Could Unlock Israel’s Natural Gas Bonanza –
NYT – October 9 2020
Chevron, the American oil giant, wrapped up the acquisition on Monday of a
relatively small Houston-based company called Noble Energy, paying about $4
billion.

Until recently, the deal would have been unlikely, if not unthinkable — because
what distinguishes Noble is the large natural gas business it has built in the
eastern Mediterranean Sea, especially in Israel, an area that major oil companies
had until now avoided.

Chevron’s move is the latest milestone in a remarkable shift in perceptions about
a relatively new region for the petroleum industry in the eastern Mediterranean.
Once a dead sea for the oil industry, this area, reaching from the Nile Delta in
Egypt up to Israel and Lebanon and around Cyprus, has come alive with
exploration vessels, drilling rigs and production platforms in recent years thanks
to a series of large natural gas discoveries.

Those finds are drawing major oil companies into the area, attracted not only by
the prospect of further undiscovered resources but by improving relations
between Israel and its former foes Egypt and Jordan.

“This is an area that looks as if it could have the resource quality and the scale to
become a pretty significant energy province,” said Mike Wirth, Chevron’s chief
executive, in an interview.
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International oil giants previously steered clear of Israel, partly, it has been
assumed, to avoid alienating large Arab oil producers like Saudi Arabia. The move
by Chevron, which this week edged ahead of Exxon Mobil to become America’s
largest oil company by market value, indicates that the days when Persian Gulf
states bristle about business with Israel may be over. Recently, the United Arab
Emirates and Bahrain established relations with Israel with apparent Saudi
blessing.

“It is opening up the Israeli market to the world,” Nati Birenboim, a former Israeli
energy official who is now a consultant, said of Chevron’s arrival8 “Everyone
knows when they bought Noble, they bought Israel8”

There are no guarantees that recent progress on energy and other fronts won’t
face setbacks. Longstanding differences between Israel and its neighbors are not
forgotten; expansionist moves by Turkey and its president, Recep Tayyip Erdogan,
to claim some of the underwater riches have alarmed its NATO allies and recently
prompted the United States to deploy a massive Navy ship at a base it shares with
Greece.

More than 01 years ago, Noble helped put the region on the energy industry’s
map. Delek Drilling, an Israeli firm, brought the company to Israel to hunt for
petroleum. The partnership, which began in 1999, has produced major natural gas
finds that not only reduced Israel’s dependence on imported coal and oil but
turned Israel — with some helpful nudging from American diplomats — into an
exporter with long-term contracts worth an estimated $25 billion to help power
the neighboring economies of Jordan and Egypt.
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“I think what Chevron sees is the opportunity” to buy into “massive natural gas
resources located in the center of a region with a lot of demand,” said Yossi Abu,
Delek’s chief executive and now Chevron’s partner, in an interview8

Along with the drilling sites off the coast of Israel, a major discovery called the
Zohr gas field, found by the Italian energy company Eni in Egyptian waters in
2015, has drawn development in the area. Total, the French oil firm, and Eni have
even extended the hunt into the sea off strife-torn Lebanon — although the first
well the partners drilled, this year, turned out to be a dry hole.

From a geological point of view, the eastern Mediterranean has what oil giants
like Chevron are looking for: very large volumes of gas, which many in the
industry view as likely to have a better future than oil as climate change concerns
grow.

“It is a very attractive region,” said Wayne Ackerman, a former executive at Royal
Dutch Shell and an adviser on gas to Saudi Aramco, who has studied the area’s
geology8 “I am convinced there will be more discoveries there,” added Mr.
Ackerman, who now heads gas research at Rapidan Energy Group, a consulting
firm.

The energy business has been shaken by plummeting demand during the
coronavirus pandemic and worries about the viability of fossil fuels. But the
resources that these big fields hold are unlikely to be left in the ground, because
they are already earning substantial revenues by powering the economies of
Israel and its neighbors. Some of the fields in the region, including the largest
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Israeli field, in which Chevron now holds a nearly 40 percent stake, could also be
expanded relatively cheaply for exports.

“Gas is an important part of any future energy transition scenario,” Mr8 Wirth
said8 “Proximity to growing markets with demand is a real advantage for a gas
resource8”

What Chevron is buying in Noble — very cheaply, because Noble’s shares had
been pummeled by the pandemic and worries about the company’s high debt and
the industry’s future — is a combination of a profitable regional gas business and
the opportunity to expand to serve markets farther afield. Noble also has
substantial shale-drilling properties in the United States and some production in
Equatorial Guinea in central West Africa.

Mr. Abu of Delek said he thought the American company would bring the capital,
technology and marketing clout to allow further expansion of the gas fields as
well as new exploration. Delek and Noble, along with Royal Dutch Shell, also share
a large find off Cyprus, called Aphrodite, that they have so far not succeeded in
developing.

The riches lurking beneath the region’s waters have brought their share of
problems.

Turkey has so far been unable to benefit from the prospecting because the gas
fields are in zones claimed by other countries under the U.N. Law of the Sea
Convention. It has responded by muscle-flexing: In recent months, Mr. Erdogan
has sent vessels to drill in waters around Cyprus, including in territory that the
island’s government has already awarded to companies like Eni and Total8
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“It’s quite a novel way of applying pressure,” said Robert Morris, an analyst at
Wood Mackenzie, an energy research firm.
Tensions rose in August when a Greek warship collided with a Turkish warship
that was escorting a survey vessel. Greece called it an accident; Turkey described
it as a provocation. France, Greece, Cyprus and Italy later took part in military
exercises involving ships and planes off the Cypriot coast.

Turkey is not a signatory to the Law of the Sea, and says its neighbors have
divided the waters unfairly.

“Their aim,” Mr8 Erdogan said in a recent magazine interview, “was to confine our
country — which has the longest shore in the Mediterranean — to coastline
where only fishing with a rod is possible8”

Turkey’s actions have slowed exploration work around Cyprus — as has the
coronavirus pandemic.

The wider region, though, is likely to continue to attract interest and investment,
analysts say.

“There are just a few places in the world where you can get into large gas assets,”
said Gerald Kepes, an independent energy consultant who has worked in Egypt.
“These are what big companies are made for8”
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Despite Turkey’s efforts, the lure of gaining access to relatively cheap energy has
pushed former foes like Egypt, Israel and Jordan more toward cooperation than
discord.

Mr. Wirth said recent developments suggested that the region was an “area
where we can expect to see regional ties improve in the coming years,” a trend
likely to promote economic growth and, consequently, demand for gas.

If such trends continue, there is even the possibility of exporting natural gas to
countries in the Persian Gulf, like Saudi Arabia, that are rich in oil but poor in gas
needed for electric power and industry. There is also a longer-term hope: that gas
from the region can help ease Europe’s dependence on energy imports from
Russia.

“I think when you’ve got a large, low-cost resource base like this proximate to
large economies, we will find ways to move the gas to market in a manner that’s
competitive,” Mr8 Wirth said on a call with analysts.

 Failing the poor: Covid-19 has reversed years of gains in the war
on poverty - Economist – September 26 2020
This coronavirus affects everyone, but not equally. The young often shrug off the
virus; the old often die of it. The rich shrug off the economic shock; the poor
cannot. Because of covid-19, the number of extremely poor people (ie, those
making less than $1.90 a day) will rise by 70m-100m this year, the World Bank
predicts. Using a broader measure, including those who lack basic shelter or clean
water and children who go hungry, the ranks of the poor will swell by 240m-490m
this year, says the un. That could reverse almost a decade of progress (see
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article). If a vaccine is found, economies will no doubt bounce back. But
widespread vaccination will take years and the very poor cannot wait that long.
By then, malnutrition will have stunted a tragic number of children’s bodies and
minds.
Governments in rich countries have spent over 10% of gdp to ease the economic
pain. Others cannot be so ambitious. Emerging economies have spent just 3%,
and the poorest nations less than 1%. Safety-nets in low-income countries are
cobweb-thin. Governments there have handed out only $4 extra per person on
social programmes—in total, not per day.
Donors should help. Rich countries are on course to cut direct aid by a third
compared with last year. The imf and World Bank have raised lending, but only
10% more of the bank’s money has reached poor countries, says the Centre for
Global Development, a think-tank, about half the increase in the global financial
crisis, a much smaller shock.

Governments in poor countries, meanwhile, need to spend their money wisely.
Too many offer pork for chums and crumbs for the poor. Since the crisis began,
Mexico has provided no new programmes for the hard-up but has given Pemex,
the state oil giant, tax breaks worth $2.7bn, or $21 per Mexican. India has poured
$7bn down coal mines. South Africa is expected soon to confirm another wasteful
effort to keep its money-losing airline aloft. Even when money is earmarked for
good ends, it is too often wasted or stolen. South African investigators are
probing possible fraud in 658 contracts worth $300m for covid-fighting kit.
Nigeria’s health ministry bought some masks for $31 each8 In a leaked recording,
a voice allegedly belonging to a Ugandan official guffaws as she and her
colleagues appear to plot to pocket money meant for alleviating suffering in the
pandemic.
The best way to help the poor is to give them money directly. The simplicity of
this policy makes it less vulnerable to corruption. With a little extra cash in their
pockets, recipients can feed their children and send them back to school. They
can avoid a fire-sale of assets, such as a motorbike-taxi or a cow, that will help
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them make a living in the future. One country that has done well getting cash into
poor pockets is Brazil, despite President Jair Bolsonaro’s habit of downplaying the
effects of covid-19. Various measures of poverty there have actually fallen, largely
because the government has sent $110 per month for three months to the
impecunious, helping 66m people. A priority for governments should be basic
health care, which the pandemic has disrupted so badly that vaccination rates for
children have been set back about 20 years.
The crisis requires politicians to make hard choices quickly. Mistakes are
inevitable, given how much remains unknown about the disease. But some are
inexcusable8 India’s sudden lockdown threw millions of migrant workers out of
their urban jobs and lodgings, forcing them to head back to their villages on foot
or crowded trains, spreading the virus far and wide. South Africa barred people
from leaving home at night but then evicted tens of thousands of squatters from
shacks on public land, with no place to go. Politicians governing remotely from
their comfortable home offices should think harder about how their decisions
might affect those whom covid-19 is plunging back into dire poverty. It is
shameful when their responses to the pandemic add to the suffering of the least
fortunate. ■
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