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 ملح االرض – عباس خلفالتسوٌة هً الحل لوقف االنهٌار
فً الظروؾ الراهنة التً ٌعانً فٌها اللبنانٌون من االنهٌار فً مختلؾ مرافق الحٌاة الٌومٌة  ،وفً ظل
الفشل المتراكم والعجز المتواصل عن ضمان استمرارٌة السلطات والمؤسسات ،بسبب االصرار على
مواصلة محاوالت االقصاء وااللؽاءٌ ،صبح طرح فكرة اللجوء الى تحقٌق تسوٌة ما للخروج من المعاناة ،
ضرورٌا فً حٌّز المكان والزمان .فهً تعنً التخلً عن شخصانٌة المواقؾ والطموحات الفئوٌة والمذهبٌة
والشخصٌة والتوجه لاللتقاء مع االخر بروح التعاون والقبول  ،والسعً المشترك العادة بناء هٌكلة
مؤسسات الدولة والعمل لوضع خطة انقاذٌة وطنٌة تكفل اخراج لبنان من ازماته الكٌانٌة  ،واللبنانٌٌن من
معاناتهم الٌومٌة والوجودٌة.
والبد فً هذا السٌاق من تذكٌر اللبنانٌٌن عامة والطبقة السٌاسٌة الحاكمة خاصة  ،بأن لبنان فً االساس قام
على التسوٌات .فكل الصراعات التً واجهته انتهت بتسوٌات رافقتها شعارات تبرٌرٌة مثل " :ال ؼالب وال
مؽلوب " "والصلح سٌد االحكام" و "لبنان ٌستمر بجناحٌه" ....وللتذكٌر فقط نقول :ان تداعٌات الحرب
االهلٌة ( )9771 - 9753انتهت بتسوٌات ومصالحات وتعوٌضات  ،وبوثٌقة الوفاق الوطنً (الطائؾ)
التً اعادت هٌكلة الدولة المشرذمة ،واصبحت جزءا من دستور الجمهورٌة اللبنانٌة  .وللتذكٌر اٌضا نقول:
ان الخروج عن مندرجات هذه التسوٌة  ،والخروج على الدستور  ،وعدم تنفٌذ خطة نقل لبنان من جمهورٌة
الطوائؾ السٌاسٌة الى دولة المواطنة المدنٌة هً ما اوصل البالد الى ما تعانٌه الٌوم من مخاطر حٌاتٌة
وكٌانٌة ووجودٌة.
ان دعوتنا للتسوٌة تنطلق من رؤٌة مستقبلٌة للبنان ،اطلقها المعلم كمال جنبالط فً  91كانون االول ،9734
فً محاضرة له فً الندوة اللبنانٌة آنذاك بعنوان " :لبنان فً واقعه ومرتجاه" وهً تقوم على ما ٌلً:
"فً واقع المكان الجؽرافً  ،وفً واقع الزمان التارٌخً الحضاري  ،كان لبنان وال ٌزال  ،بالرؼم من
التناقضات والتعاكسات والتنوعات التً ٌحتضنها ٌ ،شكل وحدة للعٌش واحدة  ،وحدة للحٌاة المشتركة ،وقد
ٌكون فً ذلك السر الذي ٌجعل التناقضات والمفارقات والتنوعات واالختالفات واالزمات على انواعها تجد
لها فً النهاٌة حال ّ واقعٌا منسجما ،وتسوٌة معقولة ومقبولة .فمهما اختلؾ اللبنانٌون البد لهم فً النهاٌة ان
ٌلتقوا وٌتحاوروا وٌتفقوا.
وفً الوقائع التارٌخٌة  ،الكٌان اللبنانً  ،رؼم العواصؾ التً تمرّ به ٌ ،تأكد بعد كل عاصفة  ،وٌثبت على
الدوام فً بصٌرة اللبنانٌٌن  ،فهم ٌدركون انهم ابناء هذه الوحدة الحٌاتٌة قبل ان ٌكونوا نصارى وسنة
وشٌعة ودروز وسواها من المذاهب.
ما ارتجٌه للبنان ان ٌستمر اللبنانٌون فً االقتناع ان لبنان فً واقعه مجهّز لٌكون بلد العقالنٌة  ،وبلد
التسامح الدٌنً الحقٌقً  ،وقبول االخر بانفتاح ومحبة  ،واحترام التعددٌة والرؼبة الصادقة فً العٌش معا".
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فكرة التسوٌة الحقٌقٌة ال تنتجها اال العقول المتنوّ رة المؤمنة بمبدأ قبول االخر والرؼبة فً التحاور معه ،
وادراك ما ٌعترٌه من مخاوؾ لتبدٌدها النجاح فكرة العٌش المشترك  ،وتحقٌق السلم االهلً .والتسوٌة التً
ندعو لتحقٌقها ال نرٌدها تنازال عن االساسٌات الوطنٌة والسٌادٌة  ،وال استسالما الحتالل من عدو ؼاشم ،
او شقٌق طامع  ،وال قبوال بهٌمنة واحد اواكثر من الشركاء فً الوطن على سائر مكونات هذا الوطن  ،بل
تعالٌا عن كل المؽرٌات الشخصٌة والحزبٌة والمذهبٌة والمحورٌةٌ .نطلق منها الجمٌع للتالقً والتحاور
والتوافق على ما ٌنقذ المواطنٌن من معاناتهم  ،وٌضخ الحٌاة السلٌمة من جدٌد فً شراٌٌن الوطن الذي نرٌده
دولة المواطنة المدنٌة العلمانٌة التً تصون الحرٌات وتحقق العدالة والمساواة وتحترم التنوع والتعددٌة
واالمان للجمٌع.

 مع االحداث:اٌها المسؤولون  :البلد ٌغرق  ،والشعب ٌختنق ،فعلى ماذا تتناحرون؟  -سعٌد الغز
هذا الشهر اٌضاَ ،تستمر المأساة فً لبنان  ،اللبنانٌون فً اسوأ احوالهم  :ال دواء  ،ال قدرة على االستشفاء ،
ال تؽطٌة صحٌة من شركات التأمٌن والمؤسسات الضامنة ،ال محروقات لوسائل المواصالت  ،ال انترنت
لوسائل االتصاالت ،ال مازوت وال فٌول للمولدات ولمصانع الكهرباء وبالتالً ال كهرباء  ،وعودة الى
العتمة ،ال طحٌن للخبز وال مواد ؼذائٌة فً المحالت التجارٌة  ،والسلسلة تطولٌ .ضاؾ الى هذا المسلسل
المرعب تفاقم البطالة وتالشً قٌمة المداخٌل والمدخرات المالٌة مع االنهٌار المتواصل لقٌمة العملة اللبنانٌة،
واالستمرار فً التالعب بأسعار الدوالر فً االسواق السوداء.
وفً مقابل هذه المعاناة  ،وتباكً الناس بٌأس على امل مفقود  ،ووعود طنانة بؽد افضل وبوطن اقوى ،
وعهد منقذ ٌحقق االصالح والتؽٌٌر ٌ ،ستمر ارباب السلطة الحاكمة فً لعب دور "شاهد ماشفش حاجة"
وٌواصلون حروبهم العبثٌة كأبطال مسرحٌة طواحٌن الهواء  ،فٌما الفساد ٌستشري والعجز عن المكافحة
والمحاسبة ٌتزاٌد ،واالدعاء المتواصل بإلقاء المسؤولٌات على مجهولٌن  ،مع انهم معروفون  ،ولكن
محمٌون من اطراؾ السلطة  ،فال احد فً اجهزةاالمن او القضاء له القدرة على توقٌفهم او محاكمتهم على
ما سببوه من ضرر بحق الوطن والمواطنٌن .ومع ذلك تستمر المنظمة الحاكمة فً "لعبة الموت السرٌري"
للبنان واللبنانٌٌن  ،طمعا بوزٌر بالزائد قد ٌستخدمونه فً مأساة التعطٌل المتمادي  ،او تحقٌقا لطموح
سٌاسً او رئاسً مستقبلً  ،حتى ولو ادى ذلك الى سقوط هٌكل الوطن فوق رؤوس الجمٌع  ،وانهٌار
الكٌان على سراب اعتقاد البعض بإمكانٌة اعادة هٌكلته على اسس جدٌدة تستجٌب لمشارٌع اقلٌمٌة محورٌة
ال مصلحة للبنانٌٌن فٌها ،النها تقضً على السٌادة لصالح التبعٌة  ،وتفقد لبنان مٌزة التعددٌة والرسالة.
كل هذا ٌقودنا الى طرح سؤال بسٌط  ،كان المعلم كمال جنبالط طرحه على المسؤولٌن فً  91آذار
 ،9731ونحن نعٌد طرحه الٌوم لتشابه الظروؾ فً المبدأوجاء فٌه :اذا استمر الحال على ما هو علٌه من
مكافأة المرتشً والمهرّ ب وحماٌته ،وتطوٌب السارق شهٌدا ،وتؽطٌة القاضً الملوث  ،وانتهاج سٌاسة
المساٌرة مع هذا الطرؾ نكاٌة بأطراؾ اخرى  ،افال ٌؤدي ذلك الى جعل االدارة والقضاء تؽوص اكثر
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فأكثر فً بؤرة الرشوة والفساد والمحسوبٌة والزبائنٌة ؟ وفً مثل هذا الوضع كٌؾ للعهد ان ٌستمر وللناس
ان تعٌش؟
اٌها المسؤولون  ،ال ٌستطٌع المسؤول التهرب من تحمل مسؤولٌة مركزه والتنكر لواجباته وتعهداته
ووعوده ،واالدعاء بأن سواه هم المسوؤلون  .البٌت ٌحترق ،والناس تختنق  ،والتفرج على الحرٌق
واالحجام عن المسارعة الطفائهٌ ،حوّ ل المسؤول الى شبٌه نٌرون المتفرج المتباكً على روما التً تركها
تحترق ولم ٌفعل شٌئا سوى البكاء.
المطلوب ثورة من فوق ٌمكن االمساك بمساراتها وتوجٌهها نحو االصالح والتطوٌر  ،حتى ال نتفاجا بثورة
من تحت ال قدرة للمسؤولٌن على االمساك بمساراتها  ،وال ندري الى اي منعطؾ ستقود البلد والعباد.
اٌها المسؤولون  ،المطلوب بكل صدق ومحبة منكم  ،االنتصار على الذات واالهواء والمصالح والمكاسب
الشخصٌة او الحزبٌة او الفئوٌة او المذهبٌة او المحورٌة وااللتقاء جمٌعا فً مفهوم موحد للوطن اللبنانً
وللشخصٌة اللبنانٌة المرتبطة ارتباطا وثٌقا جؽرافٌا وتارٌخٌا فاعال بالوطنٌة العربٌة وبالقضاٌا العربٌة .
المطلوب فعال ال قوال بناء الدولة فً لبنان كٌانا سٌدا مستقال ،رسالته احترام التعددٌة والتقرٌب بٌن
المكونات المجتمعٌة  ،وعدم االنحٌاز الى اٌة محاور تفقده لعب دور لبنان الرسالة  .المطلوب الؽاء الطائفٌة
السٌاسٌة واقامة الدولة المدنٌة العلمانٌة التً تعتمد الالمركزٌة االدارٌة الموسعة الن هذا هو الشرط
االساسً لبقاء الكٌان وضمان وحدة اللبنانٌٌن وتأمٌن مستقبل افضل ألوالدهم.

 مقال سٌاسً:التحدي المصٌري  -صالح حدٌفه
فً زحمة األزمات التً تتوالى على اللبنانٌٌن ٌمٌنا وشماالٌ ،صبح الحدٌث عن أي شًء آخر فاقدا لؤلهمٌة،
إذ تتقدم معٌشة الناس على كل النظرٌات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة والتحلٌالت والقراءات مهما كانت ثاقبة
وصائبة.
ٌعٌش لبنان واحدة من أسوأ ثالث أزمات مرت بها دول العالم منذ منتصؾ القرن التاسع عشر وفق تقرٌر
للبنك الدولً .وحتى فً حمأة الحرب األهلٌة واالقتتال والمحاور والجبهات لم ٌعش اللبنانٌون مستوى الذل
الذي ٌقاسونه هذه األٌام .طوابٌر االنتظار فً صفوؾ محطات المحروقات وعلى أبواب المستشفٌات ؼٌر
مسبوقة .األدوٌة باتت نادرة التوفر ،الحصول على مستلزمات االستشفاء والعملٌات الجراحٌة أشبه بمن
ٌبحث عن الكنز المدفون ،أما المصابون بأمراض مستعصٌة فاستعصاء تلقً عالجاتهم بات قدرهم .أموال
الناس تبخرت ،القدرة الشرائٌة انخفضت عشرة أضعاؾ بعد أن فقدت اللٌرة اللبنانٌة قٌمتها بعشرة أضعاؾ
إضافٌة .الهجرة تتضاعؾ ،للشباب والمنتجٌن واألطباء والمهندسٌن وؼٌرهم من قطاعات العمل .والحبل
على الؽارب.
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ٌ
مصٌبة ابتلً بها اللبنانٌون منذ أن
وعلى قساوة كل تلك المصائب ،فإن هناك ما هو أعظم منها ،وهً
تحكمت بقرار البالد ذهنٌة األنانٌة القاتلة الى درجة االنتحار .ثمة من ال ٌأبه لكل ما تقدم من أزمات ،وال
ٌعٌر لها أي انتباه أو اهتمام أو أدنى حساب .وهذه الذهنٌة القابضة على عنق البالد ،تخنقها على وقع
المصالح الذاتٌة وارتباطا بمصالح خارجٌة ال شك أنها موجودة ولطالما كانت.
التحدي الٌوم مصٌري بامتٌاز :هل ٌبقى البلد أم ٌندثر؟!
بحكم القراءة البسٌطة لمسار األمور حتى الساعة البلد ذاهب الى االضمحالل على مستوى السلطات
الدستورٌة والمؤسسات واالدارات العامة ،التً تتالشى تباعا وتنهشها التدخالت السٌاسٌة وتدمّرها تداعٌات
االنهٌار المعٌشً والمالً .المجتمع الى مزٌد من التحلل وربما التقوقع بفعل كل العوامل اآلنفة .مالمح
إشكال على محطة وقود او على ؼالون زٌت أو على علبة دواء أو على باب
الفوضى نراها ٌومٌا فً كل
ٍ
مستشفى ...
وألن األمور بهذا الدرك من االنهٌار وفً هذا المستوى من الخطورة ،لم ٌعد من وقت متاح ،ومقومات
الصمود انتهت ،والمطلوب واحد :تؽٌٌر الذهنٌة لكً ٌتؽٌر األداء .التعامل بذهنٌة رجال الدولة ،ذهنٌة
الحرص على الوطن قبل الحرص على مصالح شخصٌة ،ذهنٌة الحس بالمسؤولٌة والواجب ،ذهنٌة الشعور
بمعاناة الناس ،ذهنٌة تحسس الواقع المؤلم ،ذهنٌة االعتراؾ بالواقع ،ذهنٌة االقتناع أن كل ما تمّت تجربته لم
ٌعد مفٌدا ال بل هو مضرّ لدرجة قتل البالد والعباد ،ذهنٌة اإلدراك انه اذا لم ٌبق البلد لن تبقى مواقع وال
كراسً لتولٌها ،ذهنٌة اإلقرار بأن أحدا لن ٌساعدنا قبل أن نصبح بمستوى المساعدة.
فهل ٌدرك المعنٌون ذلك قبل إعالن وفاة لبنان؟

(*) مفوض االعالم فً الحزب التقدمً اإلشتراكً ،ورئٌس تحرٌر جرٌدة "األنبــاء" اإللكترونٌة

 مقال اقتصادي:سٌاسة الدعم الذكٌة  -الدكتور لوٌس حبٌقة
مشكلة أي سٌاسة دعم هو صعوبة الؽائها أو حتى تعدٌلها بسبب المصالح السٌاسٌة واالستفادة
المادٌة الناتجة عنها .مشكلة سٌاسات الدعم عالمٌا انها توضع لمساعدة الفقراء ،لكنها تصب عموما لمصلحة
األؼنٌاء أي عكس السبب الذي وضعت من أجله .رفع الدعم فً العدٌد من الدول كمصر واألردن وتونس
وؼٌرها سبب فوضى ومعارضات شعبٌة كبٌرة ،وبالتالً تكلفة الدعم لٌست مادٌة فقط لكنها سٌاسٌة
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واجتماعٌة أٌضا .هذا هو حال سٌاسات الدعم اللبنانٌة التً تتوجه نحو عدد من السلع الؽذائٌة والمحروقات
كما األدوٌة والتً تفٌد نسبٌا المٌسورٌن أكثر من الفقراء بسبب حجم استهالكهم ومستوى الحٌاة التً ٌنعمون
بها .هكذا ٌبقى الفقٌر بعٌدا عن المستوى المعٌشً الالئق الذي ٌستأهله وٌرؼب فً تحقٌقه.
ٌهدؾ الدعم الحكومً عموما الى أمرٌن .أوال التوجه نحو العدالة فً االستهالك الضروري أي
تسهٌل الحصول على السلع والخدمات األساسٌة كمٌا وبأسعار مقبولة .الهدؾ الثانً هو جعل المجتمع
ٌستفٌد بطرٌقة ؼٌر مباشرة من الدعم أي من توافر السلع والخدمات ومن النمو والتنمٌة التً تلحق به كما
من األسعار المساعدة بشكل عام.
هنالك نوعان من الدعم أي عبر الطلب أو العرض .دعم الطلب ٌعنً اعطاء المساعدات للشاري
مباشرة وهو حال البطاقة التموٌلٌة التً وعدنا بها فً لبنانٌ .قول المشروع أن العائالت ؼٌر المٌسورة
ستحصل على  915دوالر أمٌركً شهرٌا لمدة سنة وال تزٌد التكلفة السنوٌة العامة على  9,1ملٌار دوالر.
تكمن المشكلة فً اختٌار العائالت المستفٌدة ومن ٌختارها وما هً القواعد والشروط وكٌؾ ٌتم التنفٌذ وثم
الرقابة والشفافٌة.
هنالك دعم للعرض أي للمنتجٌن مما ٌمكنهم من تخفٌض أسعار البٌع وبالتالً ٌستفٌد المستهلك أٌضا
كما المجتمع بشكل عام .هل نرٌد وضع الدعم الذي ٌذهب الى المنتج أو المستهلك؟ فً لبنان ندعم حالٌا
الواردات ألن انتاجنا ضعٌؾ وبالتالً ندعم عدد من التجار وال بد من تؽٌٌر هذه السٌاسات ؼٌر المجدٌة
على المدى الطوٌل .ال بد من ترشٌد التكلفة المادٌة المرهقة المتواصلة منذ سنوات وتحسٌن فوائدها.
من الضروري التفكٌر جدٌا قبل وضع أي سٌاسة دعم ألنه من الصعب جدا أن تكون قصٌرة األجل.
سٌاسة دعم الزراعة فً أوروبا كما فً الوالٌات المتحدة مستمرة منذ عقود وتقضً باعطاء الملٌارات
سنوٌا للمزارعٌن كً ٌستطٌعوا االنتاج والبٌع فً األسواق الداخلٌة والعالمٌة .معظم االقتصادٌٌن كما
السٌاسٌٌن ٌعتقدون أنها سٌاسة خاطئة اذ تشجع على الكسل واالهمال وهً مكلفة جدا على االقتصاد العام
كما على الموازنات الوطنٌة .تكمن المشكلة فً عدم القدرة السٌاسٌة على الؽائها أو حتى على تعدٌلها
لتجنب ؼضب المزارعٌن ومن ٌؤٌدهم لكافة األسباب السٌاسٌة واالنتخابٌة واالقتصادٌة.
عندما توضع أي سٌاسة دعم ٌجب دراسة السلع والخدمات التً ٌرؼب المجتمع بدعمهاٌ .جب
معرفة هوٌة المستفٌدٌن أي المنتجٌن أو المستهلكٌن مثالٌ .جب دراسة التكلفة المتوقعة وكٌفٌة تموٌلها.
هنالك سلع وخدمات ٌعتبرها المجتمع الدولً من حقوق االنسان وٌجب على كل دولة دعمها كً تتوافر فً
الكمٌة والنوعٌة والسعر .فً سنة  0191مثال ،اعتبرت األمم المتحدة وجود ماء عذبة وتجهٌزات صحٌة
مناسبة من أولوٌات حقوق االنسان وبالتالً وجب دعمها .هنالك ثلث العالم تقرٌبا ال ٌحصل على مٌاه عذبة
ونظٌفة ،وهنالك حوالً الثلثٌن ال ٌنعم بالتجهٌزات الصحٌة السلٌمة والنظٌفة.
ما هً سٌاسة الدعم الذكٌة للبنان والتً وان تكن مكلفة فً البداٌة ،لها فوائد كبٌرة على المدى
الطوٌل أي على النمو والتنمٌة لالقتصاد ككل؟ لسٌاسة الدعم أهداؾ خٌرة للبناء ولٌس لتشجٌع المافٌات
الواضحة والمقنعة كما ٌحصل الٌوم:
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أوال :وقؾ النظام الحالً واعتماد البطاقة التموٌنٌة لمدة سنة والتفتٌش جدٌا على مصادر مالٌة
مستقبلٌة لنظام جدٌد ذكًٌ .جب دعم القطاعات المنتجة مباشرة لمدة سنة أي اعطاء المال للصناعات
والزراعات المختلفة كما لبعض الخدمات اذ أن معظمها لن ٌحتاج الى دعم .عموما االقتصادٌون هم ضد
الدعم ألنه ٌشجع على االهمال والكسل وسؤ االداء ،اال أننا الٌوم فً وضع لبنانً ال نحسد علٌه وبالتالً
وجب وضع العقائد حتى الصحٌحة منها جانبا واعتماد الجراحة المباشرة .هذا الدعم ٌسمح للمستفٌدٌن
باالنتاج والبٌع فً األسواق الداخلٌة والعالمٌة وبالتالً استقدام "الفرٌش دوالر" أي أوكسٌجٌن االقتصاد
الحالً.
ثانٌا  :ال بد من الدعم المادي المباشر للبحث والتطوٌر حٌث أن جامعاتنا كما مؤسساتنا العامة تملك
األرضٌة التحتٌة والبشرٌة المناسبة لالستمرار فً عملٌات بحث وتطوٌر أكثر طموحا وشموال .سٌعطى
الدعم خاصة للزراعة والصناعة ضمن المؤسسات العامة الحالٌة المرتبطة بوزارتً الصناعة والزراعة.
هذا الدعم القطاعً ٌفٌد المجتمع بطرق أخرى أٌضا أي ٌساهم فً تخفٌؾ التلوث الذي نعانً منه فً مدننا.
نحتاج لدعم قطاعات تفٌد المواطن مباشرة كالنقل العام الذي ٌخفؾ تكلفة النقل واالزدحام كما ضرر البٌئة.
ثالثا :ال بد من الدعم المباشر للشركات الناشئة كً تكبر وتبدأ انتاجها وتصدر فٌما بعد .هنالك
تقنٌات معروفة عالمٌا وممارسة فً العدٌد من الدول النامٌة فً أسٌا وؼٌرها والتً توفر الخدمات األساسٌة
التً تحتاج الٌها الشركات الجدٌدة كما الصؽٌرة والمتوسطة.
رابعا :تؽٌٌر سٌاسات الدعم اللبنانٌة من االستٌراد الى االنتاج سٌوسع حجم االقتصاد وٌحسن مع
الوقت معٌشة اللبنانٌٌن .المهم أن نكون واضحٌن الى أي قطاعات وشركات سٌذهب الدعم ونحن بحاجة
الى نتائج اٌجابٌة سرٌعة ألننا ال نملك ترؾ الوقت .سٌاسة الدعم الحالٌة هً مكلفة تهدر األموال وال تفٌد
االقتصاد على المدى الطوٌل .سٌاسة الدعم المقترحة هً أقل تكلفة الٌوم وتصب فً المكان الصحٌح
وتضرب التهرٌب والفساد الى حد بعٌد.
خامسا :كً تنجح أي سٌاسة دعم جدٌدة ال بد من حصول  1أمور بسرعة منعا للؽرقٌ .جب أن
تحصل على دعم سٌاسً داخلً كبٌر ألن التؽٌٌر سٌحدث معارضات من المستفٌدٌن السابقٌن الذي
سٌحاولون منع التؽٌٌرٌ .جب أن تضع الحكومة وسائل تواصل مع المجتمع لشرح أهداؾ السٌاسات الجدٌدة
وجدوى التؽٌٌر .كما من الضروري وضع آلٌات تعدٌل الدعم أو الؽائه اذا احتاج المجتمع لذلك .كلما دام
الدعم كلما صعب تؽٌٌره ،وبالتالً ٌجب أن تكون لنا رؤٌة واضحة حول كٌفٌة التؽٌٌر أو الخروج كلٌا من
النظام المتبع.
اذا نجحت سٌاسات الدعم الجدٌدة فً األشهر األولى ،ستأتً أموال جدٌدة اضافٌة سخٌة الٌها لٌس
فقط عامة وانما أٌضا خاصة فتصب كلها فً صالح وقلب االقتصاد ولٌس فً جٌوب بعض المستفٌدٌن من
المجتمعٌن المدنً والرسمً.
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 دراسة:لبنان ٌشهد إحدى أسوأ األزمات االقتصادٌة العالمٌة منذ منتصف القرن  21وفقا لتقرٌر أعدّه البنك الدولً
–جرٌدة الشرق االوسط

حذر البنك الدولً( ،الثالثاء) ،من أن لبنان ؼارق فً انهٌار اقتصادي قد ٌضعه ضمن أسوأ عشر أزمات
عالمٌة منذ منتصؾ القرن التاسع عشر ،فً ؼٌاب ألي أفق حل ٌخرجه من واقع مترد ٌفاقمه شلل سٌاسً.

وتوقع البنك الدولً فً تقرٌر جدٌد أن ٌنكمش الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً فً لبنان ،الذي ٌعانً من
«كساد اقتصادي حاد ومزمن» ،بنسبة  7.3فً المائة عام  .0109وأورد التقرٌر أنه «من المُرجح أن
ُتصنؾ هذه األزمة االقتصادٌة والمالٌة ضمن أشد عشر أزمات ،وربما إحدى أشد ثالث أزمات ،على
مستوى العالم منذ منتصؾ القرن التاسع عشر» .وأضاؾ أنه «فً مواجهة هذه التحدٌات الهائلةٌ ،هدد
التقاعس المستمر فً تنفٌذ السٌاسات اإلنقاذٌة ،فً ؼٌاب سلطة تنفٌذٌة تقوم بوظائفها كاملة ،األوضاع
االجتماعٌة واالقتصادٌة المتردٌة أصال والسالم االجتماعً الهش؛ وال تلوح فً األفق أي نقطة تحول
واضحة».

وٌشهد لبنان منذ صٌؾ  0197انهٌارا اقتصادٌا متسارعا فاقمه انفجار مرفأ بٌروت المروع فً الرابع من
أؼسطس (آب) وإجراءات مواجهة فٌروس كورونا .وتخلفت الدولة فً مارس (آذار)  0101عن دفع دٌونها
الخارجٌة ،ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولً حول خطة نهوض عُلقت الحقا بسبب خالفات بٌن
المفاوضٌن اللبنانٌٌن.

وتراجع سعر صرؾ اللٌرة اللبنانٌة أمام الدوالر تدرٌجٌا إلى أن فقدت أكثر من  63فً المائة من قٌمتها،
وبات أكثر من نصؾ السكان تحت خط الفقر ،وارتفع معدل البطالة ،فٌما ٌشترط المجتمع الدولً على
السلطات تنفٌذ إصالحات ملحة لتحصل البالد على دعم مالً ضروري ٌخرجه من دوامة االنهٌار.

لكن البالد ومنذ انفجار مرفأ بٌروت ،ؼارقة فً شلل سٌاسً .وبرؼم الضؽوط الدولٌة التً تقودها فرنسا
خصوصا ،لم ٌتمكن رئٌس الحكومة المكلؾ سعد الحرٌري منذ تكلٌفه فً أكتوبر (تشرٌن األول) ،من إتمام
مهمته .وكانت الحكومة اللبنانٌة استقالت إثر انفجار المرفأ.
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وأورد تقرٌر البنك الدولً بعنوان «لبنان ٌؽرق :نحو أسوأ  1أزمات عالمٌة» ،أن «استجابة السلطات
اللبنانٌة لهذه التحدٌات على صعٌد السٌاسات العامة كانت ؼٌر كافٌة إلى حد كبٌر» ،وٌعود ذلك إلى أسباب
عدة أبرزها «ؼٌاب توافق سٌاسً بشأن المبادرات الفعالة فً مجال السٌاسات» فً مقابل «وجود توافق
سٌاسً حول حماٌة نظام اقتصادي مفلس ،أفاد أعدادا قلٌلة لفترة طوٌلة» ،وفقا لوكالة الصحافة الفرنسٌة.

وفً  ،0101انكمش الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً بنسبة  01.1فً المائة ،بعد انكماشه بنسبة  4.5فً
المائة عام .0197

وقد انخفضت قٌمة الناتج المحلً ،وفق التقرٌر ،من حوالً  33ملٌار دوالر عام  0196إلى ما ٌُقدر بنحو
 11ملٌار دوالر فً  .0101وأضاؾ التقرٌر أنه «فً ظل حالة ؼٌر مسبوقة من عدم الٌقٌن ،فمن المتوقع
أن ٌنكمش الناتج المحلً الحقٌقً بنسبة  7.3فً المائة عام .»0109

 نافذة على فكر كمال جنبالط اراء ومواقف : خالص الدٌموقراطٌة
الدٌموقراطٌة السٌاسٌة الحقٌقٌة  ،هً حكم القانون بما ٌتوافق مع حقوق االنسان وواجباته  ...وهذه الحقوق
تتطور مع الزمن لتبرز فً اوضاع متكاملة اكثر  ،وعاكسة اكثر لبعض وجوه حقٌقٌة االنسان.
وهذه الدموقراطٌة ال تتحقق اال فً ظروؾ مالئمة اهمها:
 على من ٌتولى مسؤولٌة الحكم ان ٌكون على مستوى هذه المسؤولٌة حتى ال تفلت االمور من ٌده.وعلى المجلس النٌابً والحكم المنبثق عنه ان ٌكون فً وضع الكفاءة والقدرة على العمل والجرأة
فً مواجهة المشاكل االجتماعٌة واالقتصادٌة ٌمكنهما من القٌام بأعباء الحكم والتشرٌع كما ٌجب.
 الدموقراطٌة ال تنمو وتزدهر اال اذا حضنتها عدالة سلٌمة . ضرورة الؽاء االقطاع االقتصادي لكً ٌستقٌم الحكم الدٌموقراطً وٌزدهر.(المرجع :مقال فً جرٌدة االنباء بتارٌخ )9741/16/95
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 المفهوم الحقوقً العلمً للدٌموقراطٌة
منعا للتضلٌل واالخطاء فً التعبٌر عن المفاهٌم  ،نورد ما ٌلً:
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النظام الدٌموقراطً هو الذي ٌضمن حقوق وحرٌات المواطنٌن االفراد والجماعات السٌاسٌة
والثقافٌة كاملة بواسطة نظام دستوري ثابت  ،واجهزة حقوقٌة تردع المعتدٌن على هذه الحرٌات
والحقوق.
وجود نظام ٌحقق مبدأ فصل السلطات التشرٌعٌة والقضائٌة واالجرائٌة التنفٌذٌة وتضادها ومراقبتها
بعضها لبعض.
قٌام هٌئات تمثٌلٌة  ،منتخبة بحرٌة دون ضؽوط او اكراه حزبً.
وجود ضمانات للفرد على عمله وملكٌته ونشاطه السٌاسً واالقتصادي.
عدم قٌام عنصرٌة او قومٌة متطرفة الؼٌة لآلخرٌن.

وحٌث تتوفر هذه الشروط تكون الدوٌة دٌموقراطٌة
(المرجع :مقال فً جرٌدة االنباء بتارٌخ )9753/10/93

 من اقواله: بٌن العشائرٌة والدستور
"لماذا ٌرٌدون فً لبنان ان نستمر ونمارس النظام القبلً والعشائري  ،ونستعٌض به عن الدستور والقانون؟
دعاة النظام السٌاسً واربابه فً لبنان ٌ ،طالبون الناس بالتمسك بالنظام القائم  ،وهم ال ٌطبقونه  ،وٌخرقون
الدستور والقوانٌن.
فمن حٌث الطائفٌة السٌاسٌة ٌ ،تمسكون بها وال ٌطبقونها كما هً علٌه بالنسبة للوضع السكانً  ،وٌرفضون
فً آن واحد الؽاء الطائفٌة السٌاسٌة .
والنظام البرلمانً ٌخرقونه فً كل ٌوم على جمٌع االصعدة.
فالمسؤول ٌتصرؾ وكأنه ؼٌر مسؤول  ،وؼٌر المسؤول ٌتصرؾ وكأنه المسؤول.
الؾ مثال ومثال على هذا النهج ٌبتعد بنا عن الدستور وعن القانون  ،وبالتالً عن الدٌموقراطٌة السلٌمة".
(المرجع :مقال فً جرٌدة االنباء بتارٌخ )9751/16/91
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 مواصفات رئٌس الجمهورٌة اللبنانٌة
"على ضوء االوضاع الداخلٌة واالقلٌمٌة والدولٌة  ،رئٌس جمهورٌة لبنان مدعو لاللتزام بالمبادئ التالٌة .
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ان ٌعٌد الى البلد المناخ الدٌموقراطً السلٌم  ،وحكم الرأي والقانون والشرعٌة .
ان ٌعترؾ بالظروؾ الناشئة وٌطوّ ر النظام السٌاسً بؽٌة اشراك القوى الجدٌدة فٌه.
ان ٌتبنى سٌاسة اقتصادٌة واجتماعٌة تقدمٌة تضع فً رأس اهتماماتها مصالح العمال والطالب
والمزارعٌن والفئات الوسطى والدنٌا من الشعب اللبنانً.
ان ٌسهم فً توسٌع رقعة الحرٌات العامة ،وتمكٌن جمٌع القوى السٌاسٌة من ممارسة نشاطاتها
بحرٌة تامة
ان ٌبادر الى وضع وتنفٌذ خطة ترمً الى اعداد الشعب وتعبئته للقٌام بواجب الدفاع عن الوطن.
ان ٌنهج سٌاسة عربٌة واضحة  ،وٌتحرر من عقدة الخوؾ والحذر فً عالقات لبنان مع الدول
االخرى  ،ومن ضؽوط الدول الكبرى التً ال ترٌد لبنان اال مشروعا بٌن مشارٌعها ،ومنطقة نفوذ
لها خارج حدودها ،بما ٌخدم مصالحها".

(المرجع :البٌان الرئاسً لسنة  – 2192ص)050 - 052 .

 مطالب ومشارٌع اصالحٌة :مشروع قانون انشاء الحرس الوطنً
 االسباب الموجبة : رؼبة فً تنمٌة وتطوٌر الروح الوطنٌة والشعور بالمسؤولٌة لدى المواطنٌن
 صهر جمٌع افراد العائلة اللبنانٌة على اختالؾ طوائفهم وفئاتهم االجتماعٌة فً بوتقة وطنٌة
واحدة
 اذكاء التربٌة المدنٌة والعسكرٌة لدى المواطن وجعله اكثر تحسسا بالمسؤولٌة الوطنٌة
واالجتماعٌة
 وضع حد للتسلح الكثٌؾ  ،وحل مشكلة السالح بطرٌقة تسمح باالنتفاع من السالح وانماء
الثقة فً نفوس المواطنٌن.
 المشروع: المادة االولىٌ :نشأ فً لبنان حرس وطنً  ،وقوامه جمٌع المواطنٌن بٌن سن الثامنة عشرة
والخمسٌن سنة الذٌن ٌقتنون اسلحة حربٌة  ،وٌسجلون اسماءهم ونوع اسلحتهم فً وزارة
الدفاع الوطنً  ،حٌث تنشأ مصلحة خاصة لهذه الؽاٌة تدعى "مؤسسة الحرس الوطنً".
 المادة الثانٌة  :توضع االسلحة المجمعة فً كل منطقة او قرٌة او حًّ فً اماكن معٌنة
بإشراؾ ضباط الحرس الوطنً  ،وذلك تحت اشراؾ قٌادة الحرس الوطنً.
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المادة الثالثة ٌ :حق لكل عضو فً الحرس الوطنً ان ٌتنازل عن سالحه وٌسلمه الى
مؤسسة الحرس الوطنً لقاء تعوٌض مادي ٌحدد فٌما بعد.
المادة الرابعة ٌ :قوم اعضاء الحرس الوطنً بتمارٌن دورٌة  ،بإشراؾ ضباط مؤسسة
الحرس الوطنً  ،وعلى هؤالء االعضاء القٌام بواجب العمل التعاونً االجباري فً
االرٌاؾ والقرى واالحٌاء فً مختلؾ انواع النشاط االعماري للدولة والبلدٌات.
المادة الخامسة  :فٌما عدا المهمات الرسمٌة ودورات التدرٌب  ،ال ٌسمح ألعضاء الحرس
الوطنً باقتناء اٌة ذخٌرة  ،وتكون مستودعات الذخٌرة على اختالؾ انواعها باستالم
المرسسات المركزٌة التابعة لقٌادة الحرس الوطنً.
المادة السادسة  :تحدد مهلة معٌنة لتسجٌل االسلحة الفردٌة والجماعٌة فً مؤسسة الحرس
الوطنً .وبعد انتهاء المدة ٌ ،الحق وٌعاقب بشدة كل من ٌنقل او ٌستعمل سالحا ؼٌر
مرخص به .وٌعود النظر فً جمٌع المخالفات ألحكام قانون الحرس الوطنً الى المحاكم
العسكرٌة .

(المرجع :كتابه "مشارٌع قوانٌن لهٌكلٌة الدولة وتطوٌرها " – ص 02.تارٌخ طرحه سنة )2151

 علوم وتكنولوجٌا :كٌف تتجنب عملٌات االحتٌال االلكترونٌة – جرٌدة نداء الوطن فً0202/20/25
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وكأن وباء كورونا لم ٌسرق أٌاما كافٌة من حٌاتنا! ٌبدو أن زمن الوباء أنشأ أٌضا بٌئة خصبة
لعملٌات االحتٌال .رصد "المركز الكندي لمكافحة االحتٌال" زٌادة بنسبة  %10بٌن أواخر العام
 0197ونهاٌة  ،0101أبرزها رسائل إلكترونٌة أو نصوص من متصٌدٌن إلكترونٌٌن ،أو مكالمات
هاتفٌة من جهات مخادعة ت ّدعً أنها ّ
تمثل البنوك أو الحكومات ،أو إعالنات وظائؾ مزٌفة ،أو
عملٌات احتٌال لبٌع المواد الؽذائٌة بالتجزئةٌ .وضح جٌؾ تومسون ،محلل بارز فً "المركز
الكندي لمكافحة االحتٌال"" :ال ٌعنً هذا الوضع أن عدد المحتالٌن زاد ،بل نشأت أشكال أكثر
ابتكارا من االحتٌال وارتفع عدد الناس المستهدفٌن عبر شبكة اإلنترنت .فً الوقت الراهن ،أصبحنا
مضطرٌن للتسوق أو شراء المنتجات عبر اإلنترنت ٌومٌا ،لذا توسعت قاعدة المستخدمٌن"ٌ .توقع
تومسون أن تتكاثر عملٌات االحتٌال على مر العام .0109
إلٌك بعض الخطوات لحماٌة نفسـك من االحتٌال...
تج ّنب الصفقات ؼٌر المنطقٌة
فً المراحل األولى من انتشار وباء كورونا ،تضاعفت عملٌات التسوق عبر شبكة اإلنترنت وزادت
معها خطط االحتٌال الجدٌدة والمعقدة .تشمل معظم عملٌات االحتٌال ماركات معروفة أو منتجات
تحمل توقٌع مصممٌن مشهورٌن.
أصبح المحتالون بارعٌن على نحو مقلق فً عملهم .قد ٌؤسسون مثال مواقع إلكترونٌة مزٌفة إلعادة
البٌع لكنهم ٌهدفون فعلٌا إلى تعقب أشهر منصات ألعاب الفٌدٌو وماركات األحذٌة الرٌاضٌة أو
ٌنشرون إعالنات على مواقع معروفة مثل  eBayو Amazonو Kijijiوٌعرضون معها صور
منتجات المعة وعالٌة الجودة ،فتبدو حقٌقٌة للمستخدمٌن .تتعدد المنتجات المستعملة فً عملٌات
االحتٌال ،منها األجهزة اإللكترونٌة الباهظة (حواسٌب محمولة ،أقراص صلبة ،حواسٌب لوحٌة.)...
فً أفضل األحوال ،قد تشتري المنتج وتكتشؾ أنه شائب أو أن مخزون البٌانات فٌه مختلؾ عما
تو ّقعته .فً حاالت أخرى ،قد تدفع ثمن أحد المنتجات لكنه ال ٌصل إلٌك مطلقا .تتكرر هذه العملٌات
َ
طلبت مجموعة من السلع
مع موقع  eBayتحدٌدا .قد ٌمرّ شهران ،فتنسى المنتج الذي لم تتلقاه ألنك
األخرى .ثم تعود إلى سجالتك قبل شهرٌن وتكتشؾ أن البائع اختفى بكل بساطة.
ٌتعلق أول مؤشر تحذٌري ٌجب أن تتنبه إلٌه بالعامل الذي ٌجذبك إلى المنتج قبل أي شًء آخر:
السعر .إذا بدا لك السعر مثالٌا أكثر من اللزومٌ ،رتفع احتمال أن ٌكون المنتج مزٌفا .إذا كنت تنوي
مثال شراء سترة باهظة ثم تجد ما تبحث عنه على اإلنترنت بسعر زهٌد ،سٌكون العرض مزٌفا
على األرجح .فً حاالت أخرى ،قد ٌنشر البائعون تقٌٌمات خاطئة على مواقع إلكترونٌة مثل eBay
و Amazonكً تبدو حساباتهم شرعٌة .تكون هذه التقٌٌمات سطحٌة جدا بشكل عام ،ف ُتستعمل
عبارات قصٌرة أو ؼٌر متماسكة ،أو تقتصر التقٌٌمات أحٌانا على تصنٌؾ المنتج من دون كتابة أي
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نصوص .من األفضل أن ٌقرأ المستخدم التقٌٌمات بالتفصٌل دوما وٌشكك بها عند الحاجة ،وسٌستفٌد
حتما من اختٌار البائعٌن الناشطٌن فً مجالهم منذ وقت طوٌل والمشاركٌن فً عدد كبٌر من
الصفقات التجارٌة .إذا كان البائع ناشطا على منصة معٌنة منذ  93سنة مثالٌ ،مكنك أن تراجع
سجله.
لتحصٌن نفسك ضد المحتالٌن ،تقضً أفضل طرٌقة باستعمال المنصات المزودة بأنظمة لحماٌة
المستخدمٌن من الخداعٌ .جب أن تبلػ الموقع الذي تستعمله بمخاطر االحتٌال التً تتعرض لها إذا
وُ ِجدت .تقدم خدمة  PayPalمثال تأمٌنا ضد االحتٌال ،وٌشمل موقع  eBayخٌار استرداد األموال
لكنه ٌقتصر على أنواع محددة من المشترٌات.
ال تر ّد على المتصلٌن المزٌفٌن
ال ٌكون المحتالون مجرّ د سارقٌن ،بل إنهم ٌجٌدون التالعب بالناس أٌضا .كان وباء كورونا مثالٌا
لخداع المستخدمٌن ودفعهم إلى اإلفصاح عن معلوماتهم الشخصٌة عبر التكنولوجٌا ألن الناس فً
هذه الظروؾ أصبحوا عاطفٌٌن جدا .هم ٌشعرون بالخوؾ والقلق وٌسهل أن ٌستؽل المخادعون هذه
الحالة .تزداد عملٌات االحتٌال الٌوم عبر المكالمات الهاتفٌة المزٌفةٌ .تالعب المتصل بمخاوؾ
ب ما فً حسابهم أو ٌبلؽهم بوجوب دفع ضرائب أو ؼرامات.
الناس ،فٌصدمهم وٌخبرهم بوجود خط ٍ
حٌن تتصل بك جهات رسمٌة ،قد تطلب التأكد من اسمك أو تارٌخ مٌالدك أو عنوانك ،لكنها لن
تطلب منك رخصة القٌادة أو رقم التأمٌن االجتماعً ولن تطالبك بالدفع الفوري.
قد تشمل االتصاالت المخادعة مُحققا مزٌفا من البنك ،فٌتكلم مثال عن وجود رسوم ؼٌر مصرّ ح بها
فً حسابك المصرفً ،وبالتالً ٌجب أن تدفع الرسم لحماٌة أموالك .تحصل هذه االتصاالت عموما
فً بداٌة فترة الصباح وتستهدؾ أصحاب الخطوط األرضٌة ألن المتصل فً هذه الحالة ٌبقى
موصوال بالشبكة رؼم إقفال الخط .قد ٌطلب منك المتصل أن تقفل الخط وتتصل بالرقم المكتوب
على الجهة الخلفٌة من بطاقة االئتمان ،لكنك لن تؽلق الخط فعلٌا .وعندما تقدم معلوماتك الشخصٌة
إلى الموظؾ الذي ٌ ّدعً أنه ٌنتمً إلى شركة بطاقات االئتمان ،ستتكلم مع الشخص المحتال الذي
ٌتواصل معك منذ البداٌة.

قم بتأمٌن شبكة الواي فاي ضد المتسللٌنمهما كانت كلمة المرور التً اخترتها لشبكة الواي فاي
قوٌةٌ ،ستطٌع المقرصنون التسلل إلى الشبكة .إذا كان شخص معٌّن ٌسرق جزءا من شبكتك ،قد
تالحظ أن سرعتها تباطأت أكثر من العادة ،أو ربما تظهر إعالنات مفاجئة وؼٌر متماشٌة مع
اهتمامات العائلة والمواقع التً تتصفحها ،أو قد تضطر لدفع فواتٌر أعلى كلفة .الكتشاؾ حقٌقة ما
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ٌحصلٌ ،جب أن تتحقق من جهاز التوجٌه "راوتر" لتحدٌد األجهزة المتصلة بشبكتك .قد تستفٌد من
ب ما .سٌكون هذا النوع من التدابٌر الحذرة
هذه الخطوة الذكٌة أصال حتى لو لم تشتبه بوجود خط ٍ
مناسبا خارج المنزل أٌضا :قد تعتبر المقاهً ومساحات العمل المشتركة مجرّ د ذكرى بعٌدة الٌوم،
لكننا سنعود جمٌعا إلى استعمال شبكة الواي فاي العامة ٌوما .احرص حٌنها على تجنب العملٌات
الحساسة إلى أن تعود إلى شبكتك بكل أمان .ال تستعمل الشبكة العامة مثال إلدخال معلوماتك إلى
البنك أو لشراء المنتجات.
َحصِّن كلمات المرورتخلّص فورا من توارٌخ أعٌاد مٌالد األطفال أو أسماء الحٌوانات األلٌفة أو
الف َِرق الرٌاضٌة المفضلة لدٌك! ٌجب أن تختار كلمات مرور طوٌلة وعشوائٌة ومن األفضل أن
تكون خلٌطا من األحرؾ الكبٌرة والصؽٌرة واألرقام والرموز الؽامضة .ستحتاج إلى كلمة مرور
مختلفة لكل حساب .إذا اكتشؾ من ٌحتال علٌك أنك تعٌد استعمال كلمة المرور نفسها ،قد ٌخترق
حساباتك األخرى أو حتى برٌدك اإللكترونً .وبعد الولوج إلى برٌدك ،سٌحصل على جمٌع
المعلومات التً ُتعرّؾ عنك .ننصحك إذا بتنزٌل تطبٌق المصادقة على هاتفك واستخدامه للتحقق
من برٌدك اإللكترونً وكلمات المرور المصرفٌة ألن هذه المنصات تشمل أهم مخزون للمعلومات
وٌسهل أن ٌستفٌد منه المحتالون .اجمع مختلؾ كلمات المرور التً تستعملها فً قاعدة بٌانات
خارج نطاق شبكة اإلنترنتٌ :مكنك تنزٌل نظام التحكم بكلمات المرور على حاسوبك أو تستعمل
التطبٌق الموجود فً هاتفك الذكً .ثم كرر العملٌة نفسها منذ البداٌة :احْ ِم قاعدة البٌانات الخاصة
بكلمات المرور عبر نظام المصادقة المزدوج واختر فً الوقت نفسه كلمة مرور طوٌلة وصعبة.
امنع المواقع من تع ّقب جمٌع تحرّ كاتك
حٌن تشترك فً نشرات إخبارٌة أو تتسجل فً موقع إلكترونً أو تقبل ملفات تعرٌؾ االرتباط
( )Cookiesعلى المتصفح ،أو عندما تطلب منتجا عبر اإلنترنت أو تكتب تعلٌقا فً أحد المنتدٌات،
ستزٌد بذلك حضورك الرقمً وتصبح أكثر عرضة ل ِح ٌَل المخادعٌن الذٌن ٌستؽلون هذه المعلومات
كلها وٌستعملونها ضدك .لتخفٌؾ حجم المخاطر المطروحة ،تقضً إحدى الطرق باستخدام أسماء
مستعارة أو ألقاب عند فتح الحسابات أو التسجّ ل فً المواقع والمنتدٌاتٌ .قضً حل آخر باللجوء
إلى خٌار الرسائل اإللكترونٌة ذات االستعمال الواحد :حٌن ٌطلب الموقع عنوان برٌدك اإللكترونً
للسماح لك بقراءة مقالة أو فتح حساب خاص بكٌ ،مكنك أن تستخدم خدمة اسمها Mailinator
إلعطاء عنوان أحادي االستعمال من دون تعرٌض برٌدك اإللكترونً الحقٌقً للمخاطرٌ .جب أن
تعرؾ أن عناوٌن البرٌد اإللكترونً هً أول جهة تستهدفها عملٌات االحتٌال اإللكترونٌة (برمجٌات
الفدٌة ،التصٌّد ،الرسائل المتكررة .)...قد ٌتابع المحتالون محاوالتهم إلى أن ٌبتكروا خططا
وسٌنارٌوات جدٌدة وٌوقعوك فً الفخ .ستستفٌد إذا من تنظٌؾ تارٌخك الرقمً عبر خدمات مثل
 DeleteMeإلؼالق جمٌع حساباتك أو المواقع التً تسجّ َ
لت فٌها والتحقق دورٌا من عدم إضافة
معلوماتك إلى لوائح الرسائل المتكررة والمزعجة.
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ال تكون ملفات تعرٌؾ االرتباط حمٌدة فً جمٌع الحاالت .ال بأس بها حٌن ٌطلبها أحد المواقع لحفظ
خٌاراتك المفضلة فً ذلك الموقع بكل بساطة .لكن قد تطلب منك مواقع أخرى اإلذن الستعمال
ملفات تعرٌؾ االرتباط الخاصة بطرؾ ثالث ،ما ٌعنً أنها تستطٌع تقاسم المعلومات التً تجمعها
مع جهات أخرى .راجع اإلعدادات على متصفح اإلنترنت الذي تستعمله لحظر تلك الملفات الدائمة.
كذلكٌ ،مكنك أن تستخدم إحدى امتدادات المتصفح المعروفة باسم  :Privacy Badgerإنها أداة
مجانٌة لتعقب ملفات تعرٌؾ االرتباط التً ُتك َتب على حاسوبك ولحظرها قبل انتهائها .حتى أنك
تستطٌع أن تضبط المتصفح كً ٌمحو تارٌخ تصفحك وملفات تعرٌؾ االرتباط تلقائٌا بعد إؼالق
الصفحات.
بشكل تلقائً .قد تضطر لتسجٌل
أخٌرا ،ال توافق ألي سبب على حفظ كلمات المرور التً تستعملها
ٍ
الدخول فً كل مرة تفتح فٌها المتصفح ،لكن ستبقى معلوماتك اإللكترونٌة أكثر أمانا بهذه الطرٌقة.
ٌجب أن تجعل هذه الخطوات كلها جزءا من عاداتك المنتظمة .ال تتعلق المسألة األساسٌة باحتمال
أن تقع ضحٌة سرقة الهوٌة ،بل بقدرتك على منع تعرّ ضك لالحتٌال مسبقا.
 صحة وغذاء :كٌف ٌتسبب "كوفٌد  "21فً تلف رئوي عند استفحاله – جرٌدة الشرق االوسط –فً 0202/20/25

كٌؾ ٌمكن لفٌروس «كورونا» المستجد ،المسبب لمرض «كوفٌد –  ،»97التسبب فً تلؾ رئوي واسع
النطاق ،والهروب من الرئتٌن إلصابة أعضاء أخرى عند المرضى ،إذا ُترك لٌستفحل؟ حملت دراسة نشرت
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فً العدد األخٌر من دورٌة «نٌتشر كومٌنٌكشن» إجابة تفصٌلٌة عن هذا السؤال ،حٌث قدمت أول نموذج
مفصل للتفاعل الذي ٌحدث بٌن بروتٌنٌن ،أحدهما بروتٌن «ؼالؾ» فٌروس كورونا المستجد ،وبروتٌن
بشري ،له وظٌفة أساسٌة للحفاظ على بطانة الرئتٌن ،وأوضحت كٌؾ ٌتسبب هذا التفاعل فً التلؾ الرئوي
واسع النطاق وهروب الفٌروس من الرئتٌن إلصابة أعضاء أخرى.

وتم تنفٌذ هذا النموذج على المستوى الذري باستخدام أحد المجاهر اإللكترونٌة الجدٌدة فً منشأة الهٌكل
الجزٌئً الحٌوٌة ،التابعة لمختبر بروكهافن الوطنً بوزارة الطاقة األمٌركٌة ،وهو مرفق بحثً جدٌد تم
بناؤه بتموٌل من والٌة نٌوٌورك.

وٌقول المؤلؾ الرئٌسً للدراسة ،كون لٌو ،عالم األحٌاء التركٌبٌة بمختبر بروكهافن فً تقرٌر نشره الموقع
اإللكترونً للمختبر ٌ 6ونٌو (حزٌران) الجاري« :من خالل الحصول على تفاصٌل المستوى الذري
لتفاعالت البروتٌنٌ ،مكننا تفسٌر سبب حدوث الضرر ،والبحث عن مثبطات ٌمكنها على وجه التحدٌد منع
هذه التفاعالت ،وإذا تمكنا من العثور على مثبطات ،فلن ٌتسبب الفٌروس فً نفس القدر من الضرر تقرٌبا،
وقد ٌمنح ذلك األشخاص الذٌن ٌعانون من ضعؾ فً الصحة فرصة أفضل بكثٌر ألنظمتهم المناعٌة
لمحاربة الفٌروس بنجاح».

ولهذه األهمٌة التً ٌمكن أن ٌقدمها رصد التفاعل على المستوى الذريٌ ،وضح شون ماك سوٌنً ،مدٌر
منشأة الهٌكل الجزٌئً الحٌوٌة ،أحد المؤلفٌن المشاركٌن فً الدراسة ،أنه تم افتتاح تلك المنشأة الصٌؾ
الماضً قبل الموعد المحدد نظرا ألهمٌتها فً المعركة ضد «كوفٌد –  ،»97حٌث تلعب تقنٌات التصوٌر
المتاحة بها أدوارا مهمة فً فك رموز تفاصٌل البروتٌنات المشاركة فً «كوفٌد – .»97

وأوضح لٌؽو وانػ ،مدٌر العملٌات العلمٌة فً هذه المنشأة البحثٌة ،مؤلؾ آخر مشارك بالدراسة ،أن
«الفحص المجهري اإللكترونً بالتبرٌد ( )cryo - EMالمتاح بالمنشأة مفٌد بشكل خاص لدراسة بروتٌنات
الؽشاء الفٌروسً ومجمعات البروتٌن الدٌنامٌكٌة فً الجسم ،وباستخدامها هذه التقنٌة ،أنشأنا خرٌطة ثالثٌة
األبعاد ٌمكننا من خاللها أن نرى كٌؾ تتالءم مكونات البروتٌن معا».

ووجد الفرٌق البحثً أن «بروتٌن الؽالؾ الموجود على الؽشاء الخارجً للفٌروسٌ ،ساعد جنبا إلى جنب
مع بروتٌن (سباٌك) الشهٌر الخاص بالفٌروس ،على تجمٌع جزٌئات فٌروس جدٌدة داخل الخالٌا المصابة،
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وهو ما ٌتفق مع الدراسات السابقة التً ُنشرت فً وقت مبكر من جائحة كوفٌد  ،97 -التً أشارت إلى دور
مهم تلعبه هذه البروتٌنات فً اختطاؾ البروتٌنات البشرٌة لتسهٌل إطالق الفٌروس وانتقاله».

وٌفترض العلماء أن بروتٌن الؽالؾ الفٌروسً ٌقوم بذلك عن طرٌق االرتباط بالبروتٌنات الموصلة بٌن
الخالٌا البشرٌة ،ما ٌسحبها بعٌدا عن وظٌفتها المعتادة المتمثلة فً إبقاء الوصالت بٌن خالٌا الرئة محكمة
اإلؼالق ،وعندما تتعطل تقاطعات خالٌا الرئة ،تدخل الخالٌا المناعٌة لمحاولة إصالح الضرر ،وتطلق
بروتٌنات صؽٌرة تسمى السٌتوكٌنات .وٌمكن لهذه االستجابة المناعٌة أن تجعل األمور أسوأ من خالل
التسبب فً حدوث التهاب هائل ،ما ٌتسبب فً حدوث ما ٌسمى «عاصفة السٌتوكٌن» ،وما ٌتبعها من
متالزمة الضائقة التنفسٌة الحادة.

وأٌضا ،نظرا ألن الضرر ٌضعؾ اتصاالت الخالٌا الخلوٌة ،فقد ٌسهل على الفٌروسات الهروب من الرئتٌن
والسفر عبر مجرى الدم إلصابة األعضاء األخرى ،بما فً ذلك الكبد والكلى واألوعٌة الدموٌة .وٌقول لٌو:
«فً هذا السٌنارٌو ،ستحدث معظم األضرار فً المرضى الذٌن ٌعانون من المزٌد من الفٌروسات والمزٌد
من بروتٌنات ؼالؾ الفٌروس ،وٌمكن أن ٌصبح هذا حلقة مفرؼة ،فالمزٌد من الفٌروسات تصنع المزٌد من
بروتٌنات الؽالؾ ،والمزٌد من بروتٌنات التوصٌل الخلوي ٌتم سحبها ،ما ٌتسبب فً مزٌد من الضرر،
والمزٌد من النقل ،والمزٌد من الفٌروسات مرة أخرى ،وباإلضافة إلى ذلك ،فإن أي ضرر موجود ،مثل
تندب خالٌا الرئة ،من المرجح أن ٌجعل من الصعب على مرضى كوفٌد  97 -التعافً من الضرر»،
مضٌفا أن «دراسة هذا التفاعل ،لفهم تفاصٌله على المستوى الذريٌ ،ساعد فً معرفة كٌفٌة مقاطعته وتقلٌل
أو منع هذه التأثٌرات الشدٌدة».

 اخبار الرابطةالرابطة تواصل حملة التوعٌة لمواجهة وباء كورونا  ،وهذا نموذج عن الحلقات الثالث التً تبثها
اسبوعٌا
 الوباء ٌتراجع واالمل بالتحصٌن ٌتزاٌد20

اعداد االصابات بفٌروس كورونا تستمر فً التراجع فً مختلؾ المناطق اللبنانٌة  ،والعدٌد من المستشفٌات
اقفلت اقسام كورونا لدٌها .واذا استمر المنحى التراجعً للوباء على النحو الذي نشهده هذه االٌامٌ ،كون
لبنان قد بدأ ٌسجل مناعة جٌدة ٌمكن ان تتحصن خالل الشهرٌن المقبلٌن مع تلقٌح نحو  %41من السكان ،
شرط االستمرار فً االجراءات الوقائٌة تجنبا لموجة جدٌدة من الوباء ،خاصة مع التوصٌات الجدٌدة التً
اصدرتها لجنة متابعة التدابٌر الوقائٌة لفٌروس كورونا  ،بتعدٌل وتمدٌد توقٌت فتح المجمعات التجارٌة
ومراكز التسلٌة لؽاٌة الساعة الثانٌة عشرة والنصؾ بعد منتصؾ اللٌل .وسمحت بإقامة المناسبات كافة
ضمن المساحات المفتوحة والمقفلة بمعدل  %31من قدرتها االستٌعابٌة.
الكمامة والتباعد حتما ...مسؤولٌة وواجب كل مواطن ومواطنة وكل من ٌقٌم على االراضً
اللبنانٌة

 االسراع فً اخذ اللقاح هو صمّام االماناللقاح هو الحل االفضل واالكثر امانا وفعالٌة الٌوم للحد من انتشار فٌروس كورونا ومتحوراته .فكلما ازداد
عدد االشخاص الملقحٌن كلما اكتسبنا المناعة المجتمعٌة بسرعة اكبر.
التردد والتأجٌل فً اخذ اللقاح خطر على صحتكم وصحة االخرٌن .
الكمامة والتباعد حتما ...مسؤولٌة وواجب كل مواطن ومواطنة وكل من ٌقٌم على االراضً
اللبنانٌة

 مشاكل صحٌة دائمة قد ٌواجهها مرضى كوروناتكشؾ دراسة جدٌدة صدرت مؤخرا فً مجلة " "BM and RTاالمٌركٌة ان الذٌن ٌدخلون المستشفٌات
للعالج  ،قد ٌواجه بعضهم مشاكل صحٌة ذات صلة بكورونا بعد تعافٌهم وخروجهم من المستشفى .فهذا
الفٌروس قد ٌؤثر على صحة القلب والدماغ والرئتٌن والكلى والبشرة على المدى الطوٌل .وتسمى هذه
الظاهرة "حالة كوفٌد  97الطوٌلة االمد".
وٌأمل واضعو هذه الدارسة ان تسهم فً تسلٌط الضوء على تداعٌات كورونا المعقدة  ،وتحدٌد االثر الحقٌقً
للفٌروس لدى المرضى فً مسار تعافٌهم ونوع اعادة التأهٌل المناسبة لكل مرٌض.

الكمامة والتباعد حتما ...مسؤولٌة وواجب كل مواطن ومواطنة وكل من ٌقٌم على االراضً
اللبنانٌة
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 من الصحافة اخترنا لكم: دفع لبنان على طرٌق االنهٌار ناجم عن فقدان الرؤٌة لدى المتحكمٌن بالنظام السٌاسً –
د.غسان العٌاش – جرٌدة النهار فً 0202/20/20
أمام استعصاء التوافق بٌن رئٌس الجمهورٌة والرئٌس المكلّؾ على تشكٌلة وزارٌة ترضٌهما معا ،كما
ٌقتضً الدستور ،تسري تكهّنات بأن الجهود التوفٌقٌة ست ّتجه اآلن نحو تشكٌل حكومة انتقالٌة ،تشرؾ على
االنتخابات النٌابٌة .ؼاٌة هذا االقتراح هً تأجٌل الخالؾ بٌن الرئٌسٌن إلى ما بعد انتخاب المجلس النٌابً
المقبل ،الذي ّ
ٌبت المسائل المختلؾ علٌها فً ضوء التوازنات الجدٌدة فً البرلمان الجدٌد.
وراء هذه الفكرة الكثٌر من األحالم والنواٌا الحسنة ،والقلٌل من الواقعٌة وحظوظ النجاح .وإذا كان أصحاب
االقتراح ٌعتقدون أن باإلمكان تحوٌل الحكومة الجدٌدة من حكومة مهمّة إلى حكومة انتقالٌة ،وتأجٌل
القرارات الفائقة الصعوبة المنتظرة من حكومة اإلصالح ،فهم واهمون .ال تتم ّتع الحكومة الجدٌدة بٌوم
سماح واحد ،أٌّا كانت تسمٌتها أو طبٌعتها .لقد وصلت البالد إلى خطوط الفقر واإلفالس والمجاعة ولن تمنح
الحكومة المنتظرة فرصة للتأجٌل والتسوٌؾ ،حتى لو اختبأت خلؾ ٌافطة "إدارة االنتخابات".
تكرارا ،فلننظر إلى الواقع االقتصادي اللبنانً ،ولكن بعٌون البنك الدولً هذه المرّ ة ،الذي قالٌ" :عانً لبنان
من كساد اقتصادي حا ٍد طال أمده حٌث انكمش النموّ فً إجمالً الناتج المحلً بنسبة  %20.3فً عام
،2020
ووصلت معدالت التضخم إلى أكثر من  ،%100وال ٌزال سعر صرؾ اللٌرة اللبنانٌة ٌشهد مزٌدا من
التدهور فً قٌمته ،كما أن معدالت الفقر تتصاعد بشكل حاد.
 ...وتعتبر اآلثار التضخمٌة من العوامل االرتدادٌة على نحو كبٌر ،مما ٌؤثر على نحو ؼٌر متناسب على
الفئات الفقٌرة والطبقة المتوسطة .وٌمكن أن ٌصبح األثر االجتماعً المتفاقم بالفعل كارثٌا ،فمن المرجح أن
ٌقع أكثر من نصؾ سكان لبنان تحت خط الفقر".
ٌسود االعتقاد بأن دفع لبنان على طرٌق االنهٌار ناجم عن فقدان الرؤٌة لدى المتح ّكمٌن بالنظام السٌاسً،
وبسبب أنانٌتهم وضعؾ خبرتهم فً إدارة الشأن العام .لكن تقرٌر "مرصد االقتصاد اللبنانً" الصادر حدٌثا
عن البنك الدولً ٌعرب من جدٌد عن اعتقاده بأن لبنان ٌواجه نوعا من "الكساد المتعمّد" ،ألن الدولة تواجه
أزمات ال سابق لها فً تارٌخ لبنان "بسٌاسات ؼٌر مالئمة عمدا" نتٌجة تولٌفة من عوامل ع ّدة تتح ّكم بطبٌعة
النظام.
قامت التجربة االقتصادٌة اللبنانٌة على ركٌزة أساسٌة هً النظام المصرفً .وما زال األداء السٌاسً منذ
سنوات ٌدمّر هذا النظام دون أن ٌبنً بدٌال له .وٌتم تدمٌر البنٌان المصرفً عن طرٌق السٌاستٌن المالٌة
والنقدٌة ،وعن طرٌق الخلل الكبٌر فً السٌاسة االقتصادٌة المفقودة ،حٌث تؽٌب السٌاسات والمبادرات
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الهادفة إلى تحقٌق التنمٌة وتعزٌز النموّ .
انتشرت فً األسبوع المنصرم معلومات وأرقام عن خسائر القطاع المصرفً ،بالجملة والمفرّ ق ،منذ بداٌة
سنة  2012وحتى نهاٌة الفصل األوّ ل من العام الجاري.
ك فً أن القطاع ٌتعرّ ض للنزؾ ،ولم ٌعد
صحّ ة األرقام التً تسرّ بت تبقى على عاتق ناشرها ،لكن ما من ش ّ
هناك وقت تضٌعه السلطة قبل إنقاذ نظام لبنان المالً بهدؾ استعادته للثقة الخارجٌة والداخلٌة به.
ومن المفارقات الالفتة أن السبب الرئٌسً لخسائر المصارؾ هً استثماراتها فً القطاع العام ،أي سندات
الٌوروبوندز واإلٌداعات الضخمة للمصارؾ فً مصرؾ لبنان .وتطبٌقا لتعمٌم صدر عن مصرؾ لبنان فً
آب الماضًٌ ،توجّ ب على المصارؾ تكوٌن مؤونات مقابل هذه التوظٌفات .هذه المؤونات هً السبب األوّ ل
للخسائر.
إن المهمّة العاجلة للحكومة التً طال انتظارها هً تحدٌد خسائر النظام المالً ،وتوزٌعها بطرٌقة صحٌحة
حتى تظهر األوضاع الحقٌقٌة للمصارؾ وتسهل إعادة هٌكلتها .هذه المهمّة الملحّ ة طال انتظارها.
ربّما كانت مساحة األمل ضٌّقة .قال االقتصادي فرٌدي باز فً حدٌث صحافً فً كانون األوّ ل الماضً:
"ال نستطٌع إعادة هٌكلة المصارؾ فً ظل سلطة فاسدة".

 نهاٌة لبنان ما عادت تعنً سوى اهله – اٌاد ابو شقرا – جرٌدة الشرق االوسط فً
0202/0/21
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أن ٌكون سعد الحرٌري «رجل المرحلة» فً لبنان ...أو ال ٌكون ،وأن ٌش ّكل االنهٌار اللبنانً «عالمة
فاصلة» فً مسلسل االنهٌارات العربً ...أو ال ٌكون ،أمور ال ٌبدو أنها تؤثر كثٌرا فً حسابات المرجعٌات
الدولٌة الكبرى ،بما فٌها تلك التً التقت فً قمة «الـ 5الكبار» ببرٌطانٌا.
عند الـ« 5الكبار» هموم على قٌاسهم.
هموم كبٌرة وكثٌرة ،بٌنها جائحة «كوفٌد  »97 -وتحوّ راتها المتسارعة فً العالم الثالث والهند وتداعٌاتها -
إن هً استمرت أو تفاقمت  -على االقتصاد العالمً .والتح ّدي الصٌنً بكل أبعاده التكنولوجٌة واالقتصادٌة
والجٌو  -استراتٌجٌة والدٌموؼرافٌة .وطبعا« ،روسٌا البوتٌنٌة» العابثة بمصائر الدٌمقراطٌات الؽربٌة
«ساٌبرانٌا» وعنصرٌا ...والمتم ّددة بالتوازي مع النفوذ الصٌنً فً مناطق عدة من أفرٌقٌا.
«الكبار» أكبر منا… وأعقل وأقسى بكثٌر .ولهذا ال تهمهم بشًء معاناتنا وهواجسنا الوجودٌة إال عندما
ُتشوّ ه شوارع مُدنِهم أو معابر حدودهم بـ«إرهابً» هنا ...و«مهاجر ؼٌر شرعً» هناك.
لٌس ضمن أولوٌات «الكبار» احتواء خطر تحوّ ل كٌانات الشرق األدنى إلى أشالء «دول فاشلة» محتلة،
بعدما كانت عواصمها أعظم منائر التارٌخ الحضارٌة .بل ،ما هو أسوأ أن «الكبار» ال ٌستشعرون خطرا
ٌُذكر من إحباطنا وتعصبّنا وتخلّفنا وجهلنا بأبسط أصول السٌاسة ،ال سٌما إذا كان معظم الضّرر سٌظل
محصورا بنا ...ولن ٌبلؽهم منه سوى شرارات متباعدة.
كما نتذ ّكر جٌدا ،أدى رهان إدارة الرئٌس األمٌركً األسبق باراك أوباما على «إعادة تأهٌل» إٌران الماللً
لتكون «الشرٌك األمنً» لواشنطن فً المنطقة ...إلى إطالق ٌد قاسم سلٌمانً ومٌلٌشٌاته المحلٌة الناطقة
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بالعربٌة فً العراق وسورٌا ولبنان والٌمن .وها هو الرئٌس جو باٌدن ،نائب أوباما السابقٌ ،عود إلى
استراتٌجٌة «إعادة التأهٌل» ذاتها عبر مفاوضات فٌٌنا ،بعدما عطلتها حقبة الرئٌس السابق دونالد ترمب.
أما عن ترمب ،الذي «علّق» مؤقتا التم ّدد اإلٌرانً داخل العمق العربً ،فإن سلبٌات سٌاسته الشرق أوسطٌة
تجسّدت فً أمرٌن:
األول ،هو أن مواجهته لذلك التم ّدد جاءت مجزوءة وارتجالٌة فلم «تنسفه» وال هً أسقطت نتائجه الفعلٌة
على األرض .وهكذا بقً «الحشد الشعبً» القوة المتح ّكمة بالعراق ،و«حزب هللا» والحوثٌون مُطب َقٌن على
لبنان والٌمن ،واستمر نظام األسد فً سورٌا بحماٌة روسٌة  -إٌرانٌة.
والثانً ،أن سٌاسة ترمب فً الملؾ اإلسرائٌلً خدمت تماما «قضٌة المقاومة» المزعومة التً كانت  -وال
تزال  -الوقود المحرّك لقاطرة التم ّدد اإلٌرانً والذرٌعة التضلٌلٌة الجاهزة لدعمه فً العالمٌن العربً
واإلسالمً .لقد أ ّدى تب ّنً ترمب سٌاسات بنٌامٌن نتنٌاهو المتطرفة  -حتى تلك التً ال وجود إلجماع
إسرائٌلً علٌها  -إلى إهداء إٌران صدقٌة «مقاومة» زائفة ...وإجبار اإلنسان العربً المُح َبط على الهروب
إلى أحضان ما ٌراه أقل سوءا بٌن احتاللٌن توسّعٌٌن مسلّحٌن الهوتٌٌن فاشٌٌن.
هذا بالنسبة للوالٌات المتحدة.
أما بما ٌخص القوى األوروبٌة ،فإن بٌن «الـ 5الكبار» ،كما نعلم ،دولتٌن كانتا القوتٌن المُنتد َبتٌن على
الشرق األدنى عام  9701لدى انتهاء الحرب العالمٌة األولى بهزٌمة الدولة العثمانٌة وانسحابها من المشرق
العربً.
هاتان الدولتان ،برٌطانٌا وفرنسا ،رسمتا الخرٌطة اإلقلٌمٌة لكٌانات المنطقة عبر «اتفاقٌة ساٌكس  -بٌكو»
و«إعالن بلفور» .ولكل منهما خبرة عظٌمة فً تارٌخها ،تجمّعت لهما من التقارٌر السٌاسٌة والدبلوماسٌة
والعسكرٌة والكنسٌة والتجارٌة والنفطٌة.
مع هذا ،تراجع اهتمام الدولتٌن بمنطقتنا نسبٌا بعد «حرب السوٌس» عام  ،9734ووراثة الوالٌات المتحدة
واالتحاد السوفٌاتً حالة االستقطاب الدولً تحت خٌمة «الحرب الباردة» .ولكن ،لئن كانت البراؼماتٌة
البرٌطانٌة ارتضت للندن االكتفاء بلعب دور المستشار والناصح لواشنطن إزاء قضاٌا الشرق األوسط،
حافظت بارٌس على «رومانسٌة» العالقة الخاصة مع مسٌحًٌ بالد الشام تحدٌدا .ومن ثم ،رأٌنا ،ؼٌر مرة،
منذ عهد الرئٌس شارل دٌؽول ،محاوالت فرنسٌة فردٌة فً التعامل مع الالعبٌن الشرق أوسطٌٌن .ولقد
كانت أحدث هذه المحاوالت «المبادرة» التً أطلقها الرئٌس إٌمانوٌل ماكرون لـ«حل» األزمة اللبنانٌة
األخٌرة.
المشكلة هنا أن الرئٌس ماكرون متحمس لالتفاق النووي مع إٌران ،أي االتفاق الذي توصل إلٌه أوباما
تعد فً طلٌعة الدول األوروبٌة المتشوّ قة إلى التفاهم مع القٌادة
وألؽاه ترمب .باإلضافة إلى أن فرنسا َ
اإلٌرانٌة واالستثمار التجاري والنفطً فً إٌران .ولقد انعكس الموقؾ «اإلٌجابً» لبارٌس من طهران ،فً
ؼٌر مناسبة ،بالمواقؾ الفرنسٌة «المعتدلة» من نظام األسد فً سورٌا و«حزب هللا» فً لبنان.
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وبالفعل ،حتى عندما جاء ماكرون إلى بٌروت فً صٌؾ  0101حامال مبادرته للحل  -بعد «انتفاضة
أكتوبر (تشرٌن األول)  »0197التً أدت إلى استقالة حكومة سعد الحرٌري ،وانفجار مرفأ بٌروت فً
أؼسطس (آب)  - 0101فإنه أجهض مبادرته بنفسه نتٌجة حرصه على استرضاء «حزب هللا» فً
موضوعً االنتخابات العامة وتشكٌل الحكومة.
َ
لقد تجاهل الرئٌس الفرنسً الواقع الذي ٌعرفه اللبنانٌون ،وهو أن «حزب هللا» ٌمسك بكل األوراق السٌاسٌة
واألمنٌة فً البلد ،وهو الذي فرض مرشحه رئٌسا للجمهورٌة ...وبعده فرض قانون االنتخاب الذي ٌناسبه.
بل ،وتجاهل ماكرون أٌضا ،وهو رجل المال والمصارؾ ،حقٌقة الوضع المالً تحت «واقع احتالل»،
مواز» و«معابر ؼٌر شرعٌة» ومٌزانٌات وجباٌات وخدمات و«نشاطات» مالٌة خارج
بوجود «اقتصاد
ٍ
سلطة الدولة اللبنانٌة ،بل خارج أراضً لبنان أٌضا.
لقد حاول ماكرون ،خالل زٌارتٌن متوالٌتٌن للبنان تخللتهما محاولة فاشلة لتشكٌل حكومة تقنٌٌن« ،تدوٌر
الزواٌا» مع علمه التام بحال لبنان ،والبٌئة اإلقلٌمٌة التً ٌتأثر بها ،ومع ذلك قطع وعودا تبٌن الحقا أنه ال
ٌستطٌع أو ال ٌرٌد االلتزام بها.
وفً المقابل ،ارتكب سعد الحرٌري خطأ طرح نفسه ،أو القبول بترشٌحه ،لرئاسة حكومة كان من المفترض
به أن ٌدرك مسبقا أنها ممنوعة من الحكم .وللعلم ،كانت هناك نصائح أسدٌت له بهذا المعنىّ ،
حذرته من أنه
بقبوله المنصب لن ٌكون سوى ؼطاء لمشروع ال سلطة له علٌه .من جهة أخرى ،فإن لمخطط االنقالب
على الدستور واالنقالب على «اتفاق الطائؾ» وتهمٌش السنة  -مع األسؾ  -عمقه اإلقلٌمً فً المنطقة…
من بٌروت إلى طهران ،مرورا بدمشق وبؽداد.
الٌوم صارت األمور واضحة .ووسط االنهٌار العام ،وإصرار السلطة الفعلٌة على ش ّل البلد و«تجهٌل»
المسؤول عنه ،دخل اعتذار الحرٌري عن تشكٌل الحكومة دائرة الجد.
فً نهاٌة المطاؾ ،ال رأي ل َمن ال ٌطاع...
وفضح الواقع المرٌر خٌ ُر ألؾ مرة من القبول بترؤس «حكومة ُدمى» تؽطً «احتالال» ٌتمتع برضى
دولً.

وبري :بوصلة بال إبرة – نقوال ناصٌف – جرٌدة االخبار – 0202/0/00
 حزب هللا بٌن عون ّ
وضع اندالع الصراع بٌن الرئٌسٌن مٌشال عون ونبٌه برّ ي البوصلة فً ٌد األمٌن العام لحزب هللا السٌد
حسن نصرهللا وحده .فً اشتباك كهذا ،ؼٌر مسبوق باحتدامه بٌن الرجلٌن منذ انتخابات  ،0194ال ٌُعثر
على الرئٌس المكلؾ سعد الحرٌري أبدا
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ُ
خرج منه ،من
سواء اختار أن ٌخرج بنفسه من االشتباك الدائر بٌن الرئٌسٌن مٌشال عون ونبٌه برّ ي ،أو أ ِ
الواضح أن الرئٌس المكلؾ سعد الحرٌري بات فٌه تفصٌال ثانوٌا ،هامشٌا هزٌال ،ؼٌر ذي أهمٌة .كأن ال
وجود له فً لعبة هً اآلن بٌن أٌدي مجرَّ بٌن .كذلك تألٌؾ الحكومة صار بال أثر.
بٌن ٌدي حزب هللا بوصلة فٌها إبرة ،لكنه ال ٌرٌد تحرٌكها وال اختٌار أيّ من اتجاهٌها الحتمٌٌن :نحو عون
أم نحو برّ ي؟ اعتاد الحزب محنا أصعب من هذه بكثٌر وأخطر وأكثر كلفة ،قلّما دقت أبواب ؼرفة النوم.
مشكلته الٌوم هً فً السرٌر حتى ،ولٌس فً ؼرفة النوم فحسب.
منذ عام ٌ 0113واجه صعابا وتحدٌات :أوّ ل ،بعد االنقالب الذي أحدثه اؼتٌال الرئٌس رفٌق الحرٌري
ومؽادرة سورٌا لبنان نهائٌا ،وثان ،بعد تداعٌات حرب تموز  -وكانت فً مواجهة إسرائٌل ولٌس الداخل -
عندما اضطر إلى إقفال وسط بٌروت َ
ب حكومة الرئٌس فؤاد السنٌورة فً السراٌا ،وثالث ،عندما أُرؼِ م
وز َر َ
على االحتكام إلى سالحه فً  5أٌار إلنقاذ شبكة اتصاالته ،ورابع ،عندما أطاح معادلة «س س» فأفضت
إلى إسقاط حكومة الحرٌري فٌما رئٌسها فً البٌت األبٌض ،وخامس ،عندما قرر القتال فً سورٌا إلى
جانب نظام الرئٌس بشار األسد بكل األثمان الباهظة التً رافقته ،وسادس ،فً تعطٌل جلسات انتخاب رئٌس
الجمهورٌة ما بٌن عا َمً  0192و ،0194ثم سابع ولٌس أخٌرا ٌوم خاض حرب الجرود ضد التنظٌمات
اإلرهابٌة فً السلسلة الشرقٌة .معظم األحداث هذه  -إن لم ٌكن كلها  -تسبّبت فً تماس س ّنً  -شٌعً لم ٌكن
من السهل إطفاؤه.
ما ٌواجهه حزب هللا الٌوم مختلؾ تماما .هو أشبه ما ٌكون أمام مرآة تفضح صورة خٌاراته إذا كان علٌه أن
ٌفعل.
ألن أولى أولوٌاته البٌت الشٌعً وحماٌته كونه بٌئته اللصٌقةٌ ،جد نفسه أمام المشكلة التً ٌرٌد تجنبها :ال
ٌستؽنً عن رئٌس الجمهورٌة حلٌفه القوي منذ عام  0114وصاحب الؽطاء المسٌحً لسالحه وصاحب
العهد الذي أتاح لحزب هللا أن ٌكون مرجعٌة فوق الدولة وأقوى منها ،وال ٌستؽنً حتما عن توأمه فً الثنائً
الشٌعً رئٌس البرلمان فً سبٌل حماٌة أولى األولوٌات تلك.
مقدار ما أعطى فائض القوة العسكرٌة الحزب سٌطرته على األرض ،أعطاه برّ ي فائض القوة السٌاسٌة التً
أدخلت البالد فً حقبة «الشٌعٌة السٌاسٌة» للمرة األولى .رؼم االمتٌازات الواسعة التً منحها السورٌون
للحزب إبان مرحلتهم ،لم تنشأ حٌنذاك  -كما اآلن  -ما ٌصح تسمٌته «الشٌعٌة السٌاسٌة» التً أضحت
استقراري الداخل ،سٌاسٌا وأمنٌا .من هنا صواب القول أن رئٌس المجلس هو األب
المرجعٌة القاطعة فً
َ
األول للعبارة تلك وللمثالثة السٌاسٌة ،عندما أضحى طوال عقد التسعٌنٌات المفاوض الشٌعً األول والشرٌك
الفعلً فً الحكم .شأن إفتاء الحزب فً األمنٌ ،فتً برّ ي فً السٌاسة.
وألنها المشكلةٌ ،شعر حزب هللا باإلرباك الذي ٌحمله على البحث عن سبل إطفاء المواجهة بٌن عون
وبرّ ي ،دونما أن ٌصل إلى المفاضلة واالختٌار ما بٌنهما.
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ال ٌرٌد حزب هللا خالفا مع ال ُّس ّنة عبر الحرٌري ،وال كسر الجرة مع عون

لٌس خافٌا على حزب هللا أن حلٌفٌه ،المفترض أن كال منهما هو حلٌؾ الحلٌؾ فً الظاهر داخل صفوؾ
قوى  6آذار ،صعبان ،عنٌدان ،ال مكان عندهما للتساهل واللٌونة ،وال ٌستسلمان بسهولة ،أضؾ امتالكهما
سالح المفاجأة والصدمةٌ .حتاج إلى كلٌهما ،فٌما كان طوال سنوات العهد الحالً عازال ما بٌن الرجلٌن ،ولم
تكن المشكالت المباشرة بٌنهما ،كما بٌن تٌارٌهما قلٌلة األثر ،وكذلك االحتكاكاتْ .
مذ أصبحت الطرٌدة
الثمٌنة  -وهً الحرٌري فً ظل قطٌعة السعودٌة له وفقدانه معظم رصٌده اإلقلٌمً والدولً  -بٌن ٌدٌه ،لم
ٌعد من مفر من اشتباك بٌن عون وبرّ ي انطالقا من اشتباك رئٌس الجمهورٌة والرئٌس المكلؾ ،سواء كان
السبب تألٌؾ الحكومة أو التذرع به لسبب آخر ٌضمره الرجالن.
أمام حزب هللا اآلن مشكلة مربكة ومقلقة ،كانت فً األٌام المنصرمة محور اجتماعات قٌادته بٌن نصرهللا
ومعاونٌه العاملٌن على َّ
خطً رئٌسً الجمهورٌة (الممثل بالنائب جبران باسٌل) والبرلمان .مشكلته هذه
اثنتان متطلبتان وملحتان ،وال ٌسعه مقاربتهما بشؽؾ بل بتحد جدي.
أولى ،أنه ال ٌرٌد نزاعا مع الس ّنة من خالل خالفه مع الحرٌري ،الحلٌؾ المكتوم .شأن برّ يٌ ،شعر حزب
هللا بمسؤولٌة حٌاله .هما اللذان ٌحاوالن إعادته إلى السلطة بعدما كان تخلى عنها لدى استقالته فً تشرٌن
األول  ،0197وكان أقرب ما ٌكون إلى ما رافق إسقاط حكومته عام  0199عندما أُبعد عن الحكم فابتعد عن
البالد ثالث سنوات .هما اللذان أمسكا بٌده كً ٌُكلّؾ ،وو ّفرا له الؽالبٌة المرجحة مع أن حزب هللا لم ٌسمّه.
هما أٌضا اللذان ٌمنعانه من االعتذار عن عدم تألٌؾ الحكومة ،وٌعدان نفسٌهما مسؤولٌن عن إبقائه فً هذا
الموقع .ال ٌحتمالن أي انكسار له ،شأن اعتذاره فً أحسن األحوال ،وسٌقاربانه على أنه انكسار لهما ،لكن
أٌضا أقرب ما ٌكون إلى إخالل أخالقً لمجرد تركه ٌهوي.
وصولهما معه إلى واقع كهذا ٌعٌد اضطراب الشارع الس ّنً الذي ٌحرّ كه الحرٌري من حٌن إلى آخر ،كما لو
أنه جرس إنذار فً مناطق تقلق الحزب كالبقاع األوسط وطرٌق بٌروت  -الجنوب وعند كورنٌش المزرعة
خط التماس الس ّنً  -الشٌعً.
كان الحزب تلقّى رسائل س ّنٌة واضحة الداللة ،فً أوقات مختلفة ،طمأنته إلى أن الخطر على لبنان ٌقٌم فً
االشتباك الس ّنً  -الشٌعً ولٌس فً االشتباك الس ّنً  -المارونً ،أو اإلسالمً  -المسٌحً .للتباٌن اإلسالمً
 المسٌحً ،على مرّ حاالته التارٌخٌة فً النزاعات الداخلٌة ،تسوٌات سٌاسٌة مرضٌة تهدئهٌ ،فتقر االشتباكالس ّنً  -الشٌعً إلى الوصول السهل إلٌها ما لم ٌمر بالعنؾ وبالشارع خصوصا وأوال.
ثانٌة ،ال ٌرٌد الحزب كسر الجرة مع رئٌس الجمهورٌة من خالل باسٌل الذي ٌمثله فً كل تفاوض ،وبات
هو المعنًّ السٌاسً المباشر بتألٌؾ الحكومة ،كما بوصول التألٌؾ إلى المأزق .ال ٌرٌد إشعار الرئٌس
بالخذالن والتخلً عنه بعدما ق ّدم له الكثٌر ،وال ٌرٌد الخروج من تحالفهما المبرم فً «تفاهم مار مخاٌل»،
وال ٌرٌد حتما أن ٌكون مسؤوال عن تقوٌض العهد وتحمٌله مسؤولٌة االنهٌار الوشٌك .ال ٌكتم الحزب
انزعاجه من أصوات تعلو فً تٌار باسٌل تنتقده بعنؾ ،وتأخذ علٌه إخالله بالتحالؾ ،وال ٌسعه فً الوقت
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، فً أبسط األحوال ال ُتطلق بال إٌعاز،نفسه التعامل مع ردود الفعل تلك على أنها منفصلة عن قٌادة التٌار
: بذلك ٌواجه الحزب وحلٌفه رئٌس الجمهورٌة وحزبه مشكلة مزدوجة.وبعضها ال ٌخلو من كالم قاتل حتى
. وفً الوقت نفسه فرض مرجعٌته الوحٌدة فً النزاع الناشب مع برّ ي،إعادة الثقة إلى عالقتهما
 تل ّقؾ الحزب، واستطرادا بٌنه والرئٌس المكلؾ،عندما طالب باسٌل نصرهللا بالتحكٌم بٌنه ورئٌس المجلس
 كما لو أن المطلوب من نصرهللا الوصول،ً مفاده توجٌه اإلصبع إلى داخل البٌت الشٌع،الرسالة بتوجّ س
. المعروفة الجواب سلفا، المفاضلة المستحٌلة:إلى ما ال ٌرٌده

 The Palestinian's Dilemma: Resistance or moral persuasion – Dr.Riyad
Tabbarah - The Daily Star - June 7th 2021
In his “Fareed Takes” of May 02, recorded, that is, in the middle of the latest
confrontation between the Palestinians, led by Hamas, and Israel, Fareed Zakaria
argued that the Palestinians of Gaza and the occupied territories were wrong
using force against Israel. The reasons he gives are familiar and, at first sight,
reasonable: Israel’s economy (as measured by GDP and foreign reserves) is
stronger than that of any Arab country; Israel has a very advanced technology
sector; it is militarily strong and has a 100 atomic bombs in its arsenal; in 1967 it
defeated a combined Arab force in six days; in past military confrontations with
Gaza, the ratio of Palestinian to Israeli kids killed was 20 or 30 to one; and the
administration of Mahmoud Abbas is widely considered as corrupt. Since the
Palestinians cannot get their legitimate rights through the use of force, ends the
Zakaria argument, the only way for them is to resort to the admittedly remote
goal of “moral persuasion.” This position, it must be added, is held by many
Western observers, particularly in the United States.
But to begin with, the facts, as presented, are eclectic and tend to obscure reality.
For example, while it is true that in 1967 the Israeli army defeated a combined
Arab force in six days, six years later, during the Yom Kippur War in 1973, that
same army nearly collapsed against the coordinated assault from the armies of
Egypt and Syria, were it not for the last minute strategic US airlift, the operation
Nickel Grass, that delivered weapons and supplies to Israel ensuring its survival.
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Furthermore, while it is also true that the Palestinian administration of Abbas, a
rival of Hamas, is considered corrupt, the Israeli administrations have not always
been known for their high ethical standards either. Ehud Olmert, who conducted
the war against Lebanon in 2006, and ordered a ground invasion of Gaza in 2009,
was later indicted on charges of corruption and bribery and was sentenced to
prison in 2015. The present prime minister, Benjamin Netanyahu, is under trial,
accused of bribery and fraud, and widely expected to go to jail if he loses his
immunity as prime minister.
Let’s go back to the main Zakaria proposition: Israel is economically and militarily
so strong as to make military Palestinian resistance futile. The Palestinians should
await a change of leadership in Israel that will realize that it is in Israel’s national
interest to give the Palestinians their basic rights, a remote possibility as Zakaria
admits.
This Israeli military superiority argument holds true, of course, if the war that is
being waged by the Palestinians against Israel was a classic war of two regular
armies in combat. But this is not the case. This is not a classical war but an
asymmetric one. The latest confrontation has to be seen in this light, a link in a
chain of the asymmetric warfare between the Palestinians and the Israelis.
“Against a superior foe,” wrote naval historian Louis Arthur Norton in US Naval
Institute’s Naval History Magazine in 0195, “modern History has shown *that+
asymmetric warfare can be quite effective.”
The asymmetric war of liberation is known throughout history. Americans know it
from their own experience in the wars of independence, and of 1812, when they
defeated the British who had an overwhelming superiority on the economic,
technological and military fronts. They also know it, in reverse if you will, from
their war in Vietnam. The US GDP, at that time, was probably more than 1,000
times that of Vietnam, the US had thousands of atomic bombs and deployed, at
one time, more than half a million soldiers equipped with the latest and most
lethal weapons known. But America lost the war, nevertheless. The Arabs have
also similar experiences in their recent history. The Algerian war of independence
(1954-1962), for example, pitted a scantily financed and primitively equipped
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National Liberation Front (NFL) against France, an economically advanced country
and a major colonial power that had colonized Algeria since 1830. The men and
women of the NFL, after almost 6 years of untold sacrifices, succeeded in “morally
persuading” the French administration, then under de Gaulle, to agree to Algerian
independence.
Asymmetric warfare may be long and particularly costly to the weaker side. The
wars of independence and of 1812 together lasted over 10 years and the number
of dead among Americans was four to five times that among the British. The
Vietnam War lasted 20 years and was incredibly devastating to the Vietnamese
resistance and its supporters. The defeat of the Americans was humiliating and
enduring.
The American death toll in the two wars was probably three times that of the
British. The Vietnamese death toll in the Vietnam War was more than 20 times
that of the Americans, however it is calculated. The Algerian death toll in their
war of independence was 100 to 300 times that of the French. Nevertheless,
Americans, Vietnamese and Algerians overwhelmingly agree that the results were
well worth the sacrifice.
The life of Palestinians in the occupied territories (OPT) and Gaza is indescribably
bad and has been documented by the international media and by visitors of all
persuasions, including those who are political supporters of Israel. Demolition of
Palestinian homes by Israeli authorities, about 850 last year alone, as well as
arbitrary confiscation of Palestinian property, have been documented by the
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).
Movement in OPT area is extremely restricted. Amnesty International, in its 2020
report, counted 371 checkpoints in the occupied territories that “heavily restrict
the movement of Palestinians” living there, including those going to hospitals,
schools and work. The humiliation of Palestinians at these checkpoints is blatant,
unconscionable and systemic.
One of the worst things facing Palestinians living in OPT, is the Israeli detention
system. At the end of last year, according to Amnesty International, the number
of Palestinian prisoners from the OTP was 4,300, including 157 children. Most
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were “administrative detainees” that, under Israeli law, can be held, without
charges, indefinitely. Torture and ill treatment are commonly committed by the
Israeli prison authorities, including beating, sleep deprivation and prolonged
solitary confinement. The “knock at the door,” in the middle of the night, is not an
uncommon feature of Palestinian life.
In Gaza, though not occupied territory, the situation is much worse. In addition to
the four devastating Israeli bombardments in the past 15 years, Gaza is under
complete sea, air and land blockades by Israel (land blockade also by Egypt) that
restrict movement of persons and goods to and from the area. Shortages are a
way of life, including building material, fuel and other essential commodities. Half
of the labor force is unemployed, and more than half of the population lives
under the poverty line. The blockade limited the spread of COVID-19 at first, but
the disease has now spread to the point that lead the local health authorities to
declare the entire area “red zone,” meaning that community transmission is high.
Shortages of equipment (testing, respirators) and needed infrastructure
(electricity, backup generators) due to the blockade is threatening a health
disaster, according to the Lancet.
As for the Israeli Arabs, finally, many observers, as well as international human
rights organizations (lately Human Rights Watch and the leading Israeli human
rights organization, B’Tselem ), have called the Israeli regime “Apartheid.” This
was openly declared in a recent tweet by Israeli Prime Minister Benjamin
Netanyahu himself: “Israel is not a state of all its citizens,” he tweeted. “According
to the basic nationality law we passed, Israel is the nation state of the Jewish
people – and only it.”
And this is only a snapshot of reality. To live under these conditions, whether in
the occupied Palestinian Territories, Gaza or inside Israel, is not bearable. Fighting
to change them and offering painful sacrifices in the process, is not surprising.
And, as we learned from the Apartheid experience of South Africa and other
asymmetric wars of liberation, changing them is not impossible.
Riad Tabbarah is a former Lebanese ambassador to the United States.
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 Abu Dhabi plans $6bn culture spending to diversify from oil - Simeon
Kerr – Financial Times - June 7th 2021

Abu Dhabi is pledging to invest $6bn in the cultural and creative industries as the
Gulf emirate seeks to increase its post-coronavirus stimulus spending and
diversify away from oil.
Having already committed $2.3bn to projects in the sector, the government will
over the next five years plough another $6bn into building museums, as well as
making investments in sectors ranging from media, gaming and music to cultural
heritage, architecture and the arts. “In terms of growth, we know creative
industries are going to be a major contributor to GDP here in Abu Dhabi,” said
Mohamed Al Mubarak, chair of the emirate’s department of culture and tourism,
in an interview.
The oil-rich capital of the United Arab Emirates launched a separate $13.6bn
stimulus package in 2019 to prepare the emirate for a post-oil future. It is
accelerating diversification plans as it emerges from the coronavirus pandemic
with a renewed focus on economic development.
A “substantial portion” of these new funds is earmarked for building cultural
institutions on Abu Dhabi’s Saadiyat Island, already home to an outpost of the
Louvre, a big tourist attraction.

The Zayed National Museum, showcasing the life of founding father Sheikh Zayed,
is under construction. Preparatory work for the much-anticipated, long-delayed
Guggenheim Abu Dhabi had been awarded, said Mubarak, with the main contract
for the Frank Gehry-designed museum expected “soon”. Two other new
museums are planned.
33

The cultural district is expected to be largely completed by 2025. It will include
the Abrahamic Family House, a facility for interfaith dialogue comprising a
mosque, church and synagogue.
With 20,000 people already employed in the creative and cultural sector, Abu
Dhabi hopes that its investment in infrastructure and partnerships will create
another 15,000 jobs over the next four years. At Yas Creative Hub, a new media
zone with tenants such as CNN, there are plans to welcome 8,000 workers by the
end of the year.
Expanding the creative sector, while aiming to create jobs for nationals, will also
require overseas talent. Abu Dhabi, along with other emirates, has launched a
special visa to facilitate the entry of skilled workers.
Residents of Middle Eastern countries often complain about the difficulty in
securing visas to the security-conscious UAE. But Mubarak said the authorities
were liaising to work on a “seamless” process with rapid checks, as well as
considering grants and other incentives to assist “every single income
demographic” thrive in the expensive city. “If you are an artist, you will have the
opportunity to flourish in the most economically effective way,” he said.

During the pandemic, the emirate invested $200m in film production, he said.
About 1,000 people were involved in the filming of Mission Impossible 7 in the
emirate earlier this year.

The oil-rich capital competes directly with Dubai, the country’s traditional hub for
the creative industries. The capital has previously launched its own financial
centre and technology start-up hub in competition with its oil-poor neighbour.
But Mubarak said the creative industry “pie” was big enough for both cities.
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He also shrugged off concerns about the impact of UAE’s tight restrictions on
freedom of expression. He pointed to broader reforms including the granting of
long-term visas and even nationality to some expatriates.
“We are an evolving state that is evolving with our times,” he said. “We have
already this year seen massive policy changes, so you can see how forward
thinking we are becoming.”

 A new capital in the Egyptian desert: Sisi’s military model for the
economy- Andrew England – Financial Times - June 6th 2021

Egyptian president Abdel Fattah al-Sisi has never been one to shy away from
making bold promises while vowing to revive the Arab world’s most populous
state. But in March, he delivered a prediction that was audacious even by his
standards. Speaking at a military event, he said the inauguration of a “New
Administrative Capital” covering a swath of desert equal to the size of Singapore,
would represent the “birth of a new state”. His words will soon be put to the test.
In August, civil servants will begin making the 45km transition from ministries in
downtown Cairo to the new capital, where construction workers are putting the
finishing touches to the $1bn “government district”. The aim is to have 33,111
staff operating out of more than 30 huge new ministries by the end of the year.
Ultimately, with private developments alongside military projects, the goal is to
have 6.5m people living in the city. The project — forecast to cost $45bn when it
was launched six years ago — embodies Sisi’s vision of development and how it
should be done: the military is unabashedly front and centre and it is being built
on a pharaonic scale. Sisi insists it represents the “declaration of a new republic”
even as sceptics consider it a vanity project a country with more urgent priorities
can ill-afford.
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The new capital east of Cairo is the flagship infrastructure project out of
thousands the military has taken charge of since the former army chief seized
power in a 2013 coup. As a result construction and real estate, along with energy,
have been key drivers in reviving the moribund economy. They have enabled
Egypt to boast the Middle East’s highest rates of growth in gross domestic
product — recording more than 5 per cent per annum in the two years before
Covid hit. But just as the administrative capital provokes contrasting reactions, so
too are some Egyptians asking whether the economic successes cheered by the
president’s supporters are more mirage than reality. “The economy looks healthy
from the outside, but if you poke around it’s all built on quicksand,” says an
Egyptian academic. ‘They have yielded results’ At the core of the concerns is that
the expansion of the military’s role in the state and the economy is crowding out
the private sector and scaring away foreign investors. “The real fear people have
is you go in and set up a project and the military replicates that project next door
and undercuts you,” says an Egyptian economist.
Yet Sisi and his loyalists make no apologies for his deployment of the military —
Egypt’s most powerful institution and the one entity the president trusts — into
all aspects of the economy. “The army can enhance the economy . . . they are very
disciplined, less corrupt,” says Khaled el-Husseiny Soliman, a retired brigadier
general who is spokesman for the Administrative Capital for Urban Development,
a company majority owned by the military and in charge of the new capital
project. “In the Egyptian military we all say the battalion or platoon equals the
commander. The state reflects the leadership . . . I believe now we have a leader.”
Some Egyptians say they understand why Sisi turned to the military after taking
power, following three years of tumult in the wake of the 2011 uprising that
ended Hosni Mubarak’s 11-year rule. He inherited an economy broken by political
upheaval, civil strife and terrorist attacks that spooked domestic and foreign
investors into inertia. By 2016, dwindling foreign reserves and dollar shortages
forced Cairo to turn to the IMF for a $12bn loan. As part of the package, the
regime allowed the Egyptian pound to devalue, causing the currency’s value to
halve, further damaging confidence and eroding purchasing power. Soaring
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inflation and sky-high interest rates have been additional impediments to private
investment.
“*The military+ have tackled areas never tackled and yielded some results,” says
an Egyptian banker. “The fact they can do anything any time in your area does
stop people investing. But the market is bigger than any single entity.” But eight
years after Sisi seized power, there is a growing fear that the military’s muscular
economic expansion will prove irreversible. Economists say the activity is not
generating sufficient productive jobs to tackle rampant youth unemployment and
poverty in the nation of 100m people. The employment rate has fallen from 44.2
per cent among working age Egyptians in 2010 to 35 per cent in the second
quarter of last year, even as an estimated 800,000 graduates annually enter the
jobs market, according to a report by the World Bank’s International Finance
Corporation. And the demographic and social pressures are only going to build as
the fertility rate of 3.5 children per Egyptian woman means the population will
swell by 01m people over the next decade. “We have growth of 3 per cent, but
0.3 per cent comes from minerals *oil and gas+ which brings in money but doesn’t
create employment, which is the only thing that’s going to save us,” the academic
says. “The other 0.3 per cent is real estate *and construction+, which is fictitious
employment. Once you stop building, there are no jobs.”
The World Bank says private investment picked up slightly in 2019, but adds that
its weighting in the economy was still below historical averages and “considerably
lower” than peer countries such as Jordan and the Philippines. Even staunch Sisi
supporters murmur doubts as businesses are forced to contend, or even
compete, with the military, which controls much of Egypt’s land, can use conscript
labour, is exempt from income and real estate taxes and answers only to Sisi, the
commander-in-chief. “Sisi is loved by everybody, including myself, and he’s a
nationalist who does what he thinks is best for the country. But that does not
mean he’s right all the time,” says an Egyptian investment banker. “He should
consult others; he’s ill-advised.” He laments that the myriad structural problems
that long hindered private sector growth, from corruption and red tape to poor
logistics, still deter investment. And “now there’s crowding out by the state — it’s
the army and the government in every single sector”, he says. “You name it.”
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Check on executives Most in the business community welcomed the new regime
after Sisi ended the brief, divisive reign of the democratically elected Muslim
Brotherhood government. The chaotic period reinforced many Egyptians’ belief
that stability came above all else. Three years after the coup, executives, western
bankers and the IMF also applauded when Sisi pushed through tough monetary
and fiscal reforms, including cutting subsidies and the state’s wage bill, while
increasing VAT to secure the $12bn loan.

But Sisi never reciprocated the welcome he received from business. At an early
meeting with Egyptian executives, the president told them they had benefited
under Mubarak and needed to give back — and donate E£100bn to the regime,
according to businessmen who donated. Many suspect Sisi entered the
presidency distrusting the private sector and disgusted by the cronyism rife during
the Mubarak era. He is also wary of businessmen becoming too powerful and
politically influential, viewing it as one of the ingredients that fuelled the 2011
uprising, analysts say. “From the outset he wanted to use the military in project
management and as a tool for large infrastructure projects. My instinct tells me
he would rather have left it like that,” says an Egyptian businessman. “But then he
felt snubbed by the old, large private sector, which he thought couldn’t be trusted
and may constitute some form of political opposition. Then comes the push for
the military to invest across all industries.” The military has been the bedrock of
the state since Gamal Abdel Nasser’s 9730 coup. Its business interests deepened
after the 9757 peace accord with Israel redefined the army’s role. But, until Sisi, it
remained largely in the shadows.

After initially surrounding himself with military advisers, Mubarak, a former air
force officer, gradually courted civilians who began liberalising the economy.
Under Sisi, Egypt has transitioned from a police state to a military-led state,
analysts say. “You always had generals in ministries, but in Mubarak’s time they
were in the basement,” the academic says. “Now the one who decides whether
you stamp this piece of paper is a general.” The army’s tentacles stretch across
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the economy, from steel and cement to agriculture, fisheries, energy, healthcare,
food and beverages. Not even the media has been spared, as entities related to
state security agencies have taken over newspapers, TV channels and production
houses. A lack of transparency makes it difficult to determine the full scale of the
army’s economic role. Last June, prime minister Mostafa Madbouly said Egypt
had completed projects worth E£2.3tn ($065bn) over six years. The army’s
engineering authority commander, Ihab al-Far, said the funds were spent on
20,000 projects, adding that the military invested a further E£1.1tn on 2,800
schemes built by the army. Sisi told the FT in 0194 that the army’s businesses
were to ensure the country’s self-sufficiency, not compete with the private sector.
There are 60 companies affiliated to military entities operating in 19 of the 24
industries of the Global Industry Classification Standards, an industry taxonomy
body, according to the World Bank report. The military’s National Service Projects
Organisation (NSPO) controls 32, a third of which were established after 2015.

Yezid Sayigh, a senior fellow at the Malcolm H Kerr Carnegie Middle East Center,
estimates that in 2019 military-affiliated entities generated income of $6bn-$7bn.
But it is their reach across the economy that is critical. “The real questions are
what are the net impacts on public finances, on the private sector, on the volume
of foreign investment and where it goes,” he says. “The income is significant and
no doubt creates a stake the military will defend at almost any cost, but for now
it’s the role that’s most crucial.” The most visible example of the military’s impact
on the private sector has been in cement. The army opened a new $1.1bn plant in
2018 that added 12m tonnes of annual production capacity to the sector. It did so
even as demand for cement was on the slide and the sector was operating far
below capacity. The military now accounts for 24 per cent of production capacity,
industry officials say. Its intervention pushed several private sector players
towards collapse. It prompted some investors to consider selling, but no buyers
were willing to enter the oversupplied market, the officials say. The military’s
intervention appears to have been based on a false assumption that Egypt’s
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cement consumption would soar. It is a narrative that fits with what Michael
Wahid Hanna, an analyst at the International Crisis Group, describes as Sisi’s
“impulse” to turn to the military “to get things done”.

“It gathers a momentum of its own,” Hanna says. “It’s hard to say there’s a wellconceived economic vision as opposed to an impulse and suspicion.” He believes
one reason for the phenomenon is the fact that Sisi - who leads the most
oppressive regime since Nasser - has no institutional base in society. “They don’t
have any sort of party structures, which is part of the reason why they are so
reliant on the military and the public sector,” Hanna adds. “Their project is to
cripple the civilian-led political order.” Investment cycle Ayman Soliman, chief
executive of The Sovereign Fund of Egypt, insists the government is cognisant of
investors’ concerns and is taking action to address them. The sovereign wealth
fund is overseeing the privatisation of two of 10 companies the military-owned
NSPO was willing to dispose of: Wataniya, which runs about 200 service stations,
and Safi, a water bottling and food company. “This is to open the space for the
private sector to come in, step up and acquire those assets if they want,” Soliman
says. “The economy needs to have the private sector dominate the investment
cycle. The government is paying so much to fuel growth, but this should not be
sustainable.” Egypt has been struggling to balance its books for years as it
grapples with yawning current account and budget deficits. Subsidies, public
sector wages and foreign interest payments account for 110 per cent of revenue,
according to Goldman Sachs.
As the coronavirus pandemic shuttered the vital tourism sector and investors
pulled at least $13bn from its debt and equity markets, Cairo was forced to turn
once more to the IMF last year. It secured more than $5bn in loans, raising Egypt’s
total outstanding credit to the fund to $19bn — the second largest amount after
Argentina. Economists say Egypt’s public finances displayed resilience during the
pandemic, and Cairo was able to tap capital markets in difficult times. But its
debt-to-GDP ratio is projected to rise to 93 per cent in the financial year 2020/21,
according to the IMF, while Cairo’s three key sources of foreign currency are all
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vulnerable to external factors — tourism, remittances and portfolio inflows into
local debt. The latter depends on high interest rates, which act as yet another
brake on private investment. “You cannot keep relying on short-term inflows and
betting on remittances and tourism,” says the economist, adding that the regime
must allow the private sector to breathe, incentivise industry and strengthen
exports. The Egyptian businessman hopes the cement debacle will be a lesson the
regime heeds: the government has been talking to cement companies about their
concerns in recent weeks after some threatened legal action. “There is going to
be a price of the legacy, and there will be an evolution, the question is how long
will it take and how expensive will it be,” he says. But Hanna says it is hard to
imagine Sisi unwinding the military’s role, given the vested interests. “He has his
detractors within the institution itself, he has purged people, he has favoured
military intelligence and so he clearly has to rely on some of this largesse and
patronage within the military,” he says. “Is this the fight he’s going to pick? One,
his world view doesn’t lead him to, and two, his sense of self-preservation doesn’t
either.”
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