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 ملح االرض :ازمة التربٌة والتعلٌم فً لبنان ...هل ال زالت الحلول لها ممكنة؟  -عباس خلف"ٌمر التعلٌم الحدٌث بأزمة كبرى  ،لٌس هنا فً لبنان فقط ،بل فً العالم اجمع  ،نتٌجة للتطورات التً
احدثتها تطبٌقات التكنولوجٌا الحدٌثة قً حٌاة االنسان  ،والتبدالت التً طرأت على مسار الحضارة .
فالتأثٌرات غٌر السلٌمة لتطبٌق التكنولوجٌا فً حٌاة االنسان المعاصر ،حٌث اخذت تنتشر وتسٌطر
عناصر القلق والٌأس والتخمة واالنحالل الصحً والمعنوي واالجتماعً بشكل مفجع واسع لم ٌشهد له
التارٌخ مثٌال .والبد ان نشهد انعكاسات لهذه الموجة الكارثة المادٌة على الحضارة ومستقبل االنسان".
(من رسالة وجهها المعلم كمال جنبالط لطالب الحزب التقدمً االشتراكً فً مؤتمرهم الخامس المنعقد
بتارٌخ )1162/11/11
هذا الكالم للمعلم كمال جنبالط ٌعود زمنٌا لبداٌة انطالق ثورة التكنولوجٌا وفٌه تحذٌر من مخاطر التطبٌقات
ؼٌر السلٌمة للتكنولوجٌا الحدٌثة على االنسان والمجتمع وعلى مستقبل الحضارة  .وما نبّه منه حصل وتتفاقم
المخاطر مع الوقت  .ولهذا  ،تناولنا فً مقالنا السابق من "ملح االرض" استعراض هذه المخاطر وضرورة
البحث عن حلول لها .وفً مقالنا الٌوم سنخصص البحث ألزمة التعلٌم المرتبطة بشكل مباشر بتطورات
التكنولوجٌا وتطبٌقاتها وانعكاساتها  ،مر ّكزٌن على التعلٌم والتربٌة فً لبنان الذي ٌواجه فً مطلع العام
الدراسً الحالً ازمة ؼٌر مسبوقة فً تارٌخه.
هذه االزمة المتفاقمة سنة بعد سنة  ،كان المعلم كمال جنبالط  ،صاحب الرإٌة المستقبلٌة ،قد ّ
حذر منها ،
ومن تداعٌاتها فً دراسة له نشرها سنة  3;95تحت عنوان " :مشكلة التعلٌم وقضاٌاه فً لبنان" ،وردت فً
الصفحة  ;7من كتابه "قضاٌا الشباب والتعلٌم " ،نقتطؾ منها :
"ال ٌمكن الفصل بٌن مختلؾ القضاٌا التً تمثل النتٌجة الحتمٌة للسٌاسة التعلٌمٌة فً لبنان التً ال زالت تقوم
على كل المستوٌات  ،على االرتجال والترقٌع  ،وسٌاسة الوعود التً تفتقر الى الحس بالمسإولٌة الوطنٌة
والتربوٌة  .مشكلة التعلٌم فً لبنان لم ٌعد ممكنا معالجتها بإعطاء المسكنات ،النها تمسّ حٌاة اللبنانٌٌن
عامة ،ومستقبل ابنابهم ووطنهم فً الصمٌم  .وقد تمٌزت قضاٌا التعلٌم بتكرار طرحها مع بداٌة كل عام
دراسً  ،ومحاولة اٌجاد حلول آنٌة لها  ،فً ؼٌاب اٌة خطة تربوٌة وتعلٌمٌة متكاملة ذات ابعاد مستقبلٌة ".
قال كمال جنبالط كلمته ،وارفقها بخطة اصالحٌة شاملة للتربٌة والتعلٌم فً لبنان لم ٌإخذ بها .واستمرت
قضاٌا التربٌة والتعلٌم تعالج بالمسكنات االنٌة  ،والمشكالت تتفاعل  ،والتداعٌات تتفاقم  ،لتصل الى ما
نعانً منه الٌوم على صعٌد التربٌة والتعلٌم  .فالمشكالت التً بقٌت بال حلول عملٌة تحولت الٌوم الى
معضالت قد ٌصعب اٌجاد حلول لها وسط االنهٌار الكامل والشامل الذي ٌعانً منه لبنان فً مختلؾ
المجاالت  ،بسبب انكشاؾ الفشل على مستوى الحكم والحكومة واالدارة .
معضلة التربٌة والتعلٌم الٌوم مطلوب من وزارة التربٌة البحث عن حلول لها  ،تتمثل  :بالصعوبات المالٌة
لتؤمٌن التجهٌز والرواتب وكلفة النقل والتنقل والتشؽٌل وارتفاع كلفة التعلٌم ،واالقساط  ،والكتب
والقرطاسٌة .وعجز ادارات المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة عن تحمل الكلفة التشؽٌلٌة  ،وعدم قدرة
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االهل على تسدٌد االقساط المرتفعة بسبب انهٌار قٌمة العملة اللبنانٌة وفقدان المداخٌل لقٌمتها ومصادرة
المصارؾ لمدخراتهم ٌ .ضاؾ الى كل ذلك المعاناة الكبرى التً تواجهها الجامعة الوطنٌة اللبنانٌة .وتزداد
المعضلة تفاقما مع ّ
تعذر تنظٌم واعتماد التعلٌم الحضوري فً هذه الظروؾ الصعبة  ،مع انه االضمن
واالنجح لكونه ٌحقق التفاعل والنقاش وٌشجع على البحث واالستقصاء واكتساب الخبرة  ،فٌما التعلٌم عن
بعد ٌفتقر لهذه المزاٌا  ،وٌقوم على التلقٌن فقط  ،وعدم القدرة على المراقبة والتقٌٌم الفعلً والتوجٌه التربوي
واالجتماعً والوطنًٌ .ضاؾ الى ذلك ان ادوات اعتماد التعلم عن بعد كلفته عالٌة جدا ،وٌعجز معظم
اللبنانٌٌن عن تحملها  ،فٌبقى العمل بها وقفا على االؼنٌاء فقط  ،وسرد المحاذٌر والموانع ٌطول.
ومن جدٌد نستذكر المعلم كمال جنبالط  ،وتحذٌراته ومطالبه التً لو اخذ بها لما كنا نواجه ما ٌتعذر علٌنا
الٌوم اٌجاد حلول له من معضالت فً مجالً التربٌة والتعلٌم  .ومما طالب به نذكر" :اذا لم تتخذ الدولة
اللبنانٌة الحٌطة فً معالجة شإون التربٌة والتعلٌم  ،واخضاعها للتوجٌه المناقبً والروحً والوطنً
الصحٌح ،سنشهد انهٌارا شامال للمجتمع ولالنسان وللحضارة  .ولن ٌفٌد اذ ذاك التلهً بنتاج التطبٌقات
العلمٌة االخٌرة  ،والتسلح بمقدورات تطبٌقات المدنٌة المادٌة الن الروح االنسانٌة تكون قد ؼادرت هذا
العالم  ،لتترك ابناءه فرٌسة للتناقض والتناحر واالنانٌة واالنطواء  ،ومرتعا للشقاء والضجر والضٌاع".
(من ندوة لكمال جنبالط فً "دار التربٌة والتعلٌم االسالمٌة" فً طرابلس بتارٌخ )3;87/34/38
القطاع التربوي فً لبنان هو الٌوم فً عٌن العاصفة وٌستدعً االسراع فً البحث عن حلول ناجعة  ،قد
ٌكون من المتعذر تحقٌقها فً الظروؾ الراهنة  .ولذا نتوجه الى القادة السٌاسٌٌن ونواب االمة  ،وندعوهم
الى االقدام دون تردد على انتخاب ربٌس جدٌد للجمهورٌة تتوفر لدٌه القدرة على جمع كلمة اللبنانٌٌن وانتاج
حكومة جدٌدة تبادر فورا للعمل بجدٌة وتصمٌم على انقاذ لبنان من معاناته ،ووضع الخطة القابلة للتنفٌذ
فً مختلؾ المجاالت المتعثرة  ،وعلى االخص القطاع التربوي الذي ٌتوقؾ على النجاح فً اٌجاد حلول
لمشاكله مستقبل االجٌال الطالعة ومستقبل الوطن .
 مع االحداث :التصرفات النٌابٌة تفضح الخفاٌا وعدم تحمل المسؤولٌة – سعٌد الغزفً محاضرة له فً الندوة اللبنانٌة بتارٌخ  3:تشرٌن الثانً  3;68تحت عنوان "رسالتً كنابب" ،حدد
المعلم كمال جنبالط رسالة النابب والدور المطلوب منه القٌام به  ،نورد بعضا منها ونضعه بتصرؾ السادة
النواب  ،لعلهم ٌجدون فٌها عبرة  ،وٌعتبرون :
"رسالة النائب تشمل فً الجوهر تفهم وتفهٌم الدٌموقراطٌة الصحٌحة لمواطنٌه ...رسالته ان ٌنشر حوله
تكرٌم الشخصٌة البشرٌة  ،واحترام الحرٌات العامة  :الحرٌة الشخصٌة  ،حرٌة المناقشة  ،حرٌة االجتماع
 ،وحرٌة الرأي  ،وضمان الحقوق المشروعة  :حق التعلم  ،حق العمل  ،حق السكن  ،حق العٌش الكرٌم
 ،وغرسها فً نفسه وفً نفوس االخرٌن  .فهو قبل ان ٌكون مدافعا ً عن مصالح معٌنة  ،قومٌة كانت ام
سٌاسٌة ام محورٌة اقلٌمٌة  ،وقبل ان ٌكون داعٌة لفكرة معٌنة ام لمبدأ او لحزب  ،هو بانً دٌموقراطٌة
ومؤسس دولة ".
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فً عودة سرٌعة الى شرٌط االحداث هذا العام  ، 4244نذ ّكر بفشل مختلؾ سٌنارٌوهات عرقلة اجراء
االنتخابات النٌابٌة  .اجرٌت هذه االنتخابات فً  37اٌار المنصرم  ،واسفرت عن نتابج رقمٌة وازنة لنهج
العمل على التؽٌٌر .وخسارة المنظومة الممسكة بالسلطة اكثرٌتها النٌابٌة  .وعلى االثر طرح العدٌد من
التساإالت ،بعضها ٌتفاءل بالنصر والقدرة على التؽٌٌر ،ووضع البلد على سكة االنقاذ والتعافً من المعاناة
الشاملة  ،وبعضها االخر متشابم ومشكك فً امكانٌة تحقٌق التؽٌٌر المؤمول لقدرة الممسك الفعلً بالقرار فً
لبنان على تعطٌل مفاعٌل االنتخابات وضمان قدرة فرٌقه على االستمرار فً ادارة شإون الوطن
والمواطنٌن رؼم الفشل الذرٌع الذي سجله فً ادارة هذه الشإون .
وفً ما ٌلً – سنترك للوقابع التً تلت هذه االنتخابات ان تجٌب  :اي التساإالت كانت محقة ؟ والى اٌن
تتجه االمور مع المجلس النٌابً الجدٌد؟
الواقعة االولى :انتخاب هٌئة مكتب المجلس النٌابً الجدٌد
دخلت االكثرٌة النٌابٌة هذه االنتخابات مشرذمة ومشتتة  ،بمواقؾ متباٌنة ،وعجز فاضح عن توحٌد
المواقؾ ،تقابلها "اقلٌة" نٌابٌة متماسكة ٌدٌرها "ماٌسترو" صاحب قرار ،فخسرت "االكثرٌة" كل المراكز :
رباسة المجلس  ،نٌابة الرباسة  ،امناء السر  ،اعضاء هٌبة مكتب المجلس  ،وسٌطرت المنظومة ذاتها من
جدٌد على ادارة اعمال ونشاطات المجلس النٌابً للسنوات االربع القادمة .
الواقعة الثانٌة  :انتخابات اللجان النٌابٌة
لم تستدرك "االكثرٌة" النٌابٌة الدرس من فشلها السابق  ،فخاضت هذه االنتخابات مفككة من جدٌد ،
وحصدت الفشل  ،وسٌطرت المنظومة ذاتها على هذه اللجان التً لها دور اساسً فً دراسة مشارٌع
القوانٌن قبل احالتها على الهٌبة العامة القرارها .وهكذا استمر الفرٌق ذاته بإدارة صاحب القرار ذاته
ممسكا بكامل مفاصل عمل السلطة التشرٌعٌة والرقابٌة .
الواقعة الثالثة  :تشكٌل حكومة جدٌدة
وفقا للدستور اللبنانً ،تقدمت الحكومة باستقالتها بعد بدء العقد البرلمانً الجدٌد  ،ودعا ربٌس الجمهورٌة
الجراء استشارات نٌابٌة ملزمة  ،تقرر اكثرٌتها اسم الشخص الذي سٌكلؾ بتشكٌل الحكومة الجدٌدة  .وقد
اسفرت هذه االستشارات عن النتابج التالٌة  76 :صوتا للسٌد نجٌب مٌقاتً  ،و  47صوتا للدكتور نواؾ
سالم  ،واستنكؾ  68ناببا عن تسمٌة اي شخص .ظاهرٌا هذا دلٌل على حرٌة االختٌار  ،وتعبٌر عن
ممارسة الدٌموقراطٌة  .ولكن مبدبٌا واخالقٌا وتفوٌضٌا من المفترض بمجلس نٌابً جدٌد ان ٌختار مجتمعا
الحكومة الجدٌدة التً ستكون مسإولة امامه عن نجاحها او فشلها فً ادارة شإون البلد .وعلى النابب
المنتخب حمل وكالة ناخبٌه والتعبٌر عن ارادتهم ومطالبهم  ،والتصوٌت للحكومة الجدٌدة التً علٌها ان
تتجاوب مع هذه االرادات والمطالب .والموقؾ السلبً من النابب وعدم التسمٌة ٌعتبر خٌانة لهذه الوكالة اٌا
كانت المبررات  ،وكل من اتخذ هذا الموقؾ ساهم  ،عن وعً او عن ؼٌر وعً  ،بإفساح المجال للمنظومة
المشكو من ادارتها الفاشلة لمواجهة المعاناة التً تثقل بكاحلها على اللبنانٌٌن  .واصدق دلٌل ما ترتب على
ذلك من فشل فً تشكٌل حكومة جدٌدة وتفاقم االزمات.
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الواقعة الرابعة :انتخاب رئٌس جدٌد
استنادا للدستور اٌضا حدد ربٌس المجلس النٌابً موعدا لعقد جلسة ٌتم خاللها انتخاب ربٌس جدٌد
للجمهورٌة  ،وعقدت هذه الجلسة التً مع االسؾ تحولت الى مسرحٌة هزلٌة بعٌدة كل البعد عن الجدٌة
المطلوبة النتخاب ربٌس جمهورٌة قبل  53تشرٌن االول  ،فكٌؾ لجلسة بهذه االهمٌة ان ٌشارك فٌها 85
ناببا بالتصوٌت بؤوراق بٌضاء .وبدال من اجراء دورة انتخابٌة ثانٌة كما ٌنص الدستور ٌ ،تدافع العدٌد من
النواب للخروج من القاعة وتعطٌل النصاب .ان هكذا تصرفات ؼٌر مسإولة  ،تهدد بعدم القدرة او بعدم
الرؼبة فً انتخاب ربٌس للجمهورٌة  .تصوروا فقط مفاعٌل هكذا تصرفات :فراغ رباسً ،فشل حكومً،
لتقاعس مجلس النواب عن القٌام بالواجب المطلوب منهم اخالقٌا ودستورٌا ووطنٌا.
على ضوء كل هذه الوقابع ٌتزاٌد التشاإم حول القادم من االستحقاقات .وٌبرز التساإل :هل سنتمكن فً مثل
هذه االجواء واالنقسامات من تشكٌل حكومة جدٌدة  ،وانتخاب ربٌس جدٌد للجمهورٌة ؟ وما مصٌر الوطن
والمواطنٌن ؟ هل ستحصل اعجوبة وعً من النواب وارباب الحكم والسٌاسة  ،قٌقدمون على تقدٌم مصلحة
الوطن على المصالح الشخصٌة والفبوٌة وٌسهلون تشكٌل الحكومة وانتخاب الربٌس؟ وحده مستقبل االٌام
سٌحمل الجواب  ،وما علٌنا سوى االنتظار وقد اصبح اجله قرٌب .ونختم بؤن نضع بتصرؾ السادة النواب
رإٌة المعلم كمال جنبالط حول العمل النٌابً:
"اللعبة البرلمانٌة الحقٌقٌة ال تتم اال ضمن منطوق الصراحة مع النفس ومع االخرٌن  .والصدق فً
مواجهتنا المبادئ والثبات على التمسك بها  ،وانتقاد الحكام واالخرٌن او تأٌٌدهم على اساسها .ونحكم
ونحاسب بعقلنا ووعٌنا ال بمصالحنا .وبهذا فقط نكون نقوم بواجبنا ونعبر بصدق عما ٌرٌده منا من
انتخبونا".
(المرجع :كتاب كمال جنبالط "لبنان والجسر الوطنً المقطوع" ص)126 .

 مقال سٌاسً :كيف فشهج انمفاوظاث انىوويت بيه أميركا وإيران – د .رياض طبارةٚلّغ اٌوئ ٌ١ثبهان أٚثبِب اإلرفبق إٌ ٞٚٛث ٓ١ئ٠واْ ٚاٌلٚي أٌـقٌّ ىائل ٚاؽل (فؤَب ،ئٔغٍزوا ،ه١ٍٚب،
اٌٖٚ ٓ١أِ١ووب ىائل أٌّبٔ١ب) ،ثؼل ػو ٗٙػٍ ٝاٌىٔٛغوً ،ف ٟأ٠به  ،5102أٍ ٞزخ أّٙو فم ٜلجً أزقبة
فٍ١فزٗ كٔٚبٌل رواِتٔ .بي ٘نا اإلرفبق إٔٛاد األغٍج١خ اٌَبؽمخ فِ ٟغٍَ ٟاٌىٔٛغوً ( 011ئٌ 52 ٝفٟ
ِغٌٍ إٌٛاة  89ٚئٌٚ ٝاؽل فِ ٟغٌٍ اٌْٛ١ؿ) ف ٟػوٗ ٔبكه ِٓ اٌزٛافك ث ٓ١اٌؾيث ٓ١اٌغّٛٙهٞ
ٚاٌلّٛ٠لوا .ٟٛهغُ مٌه ،أَؾت رواِت ِٓ اإلرفبق ف ٟأ٠به  5102أ ٞثؼل أهثؼخ أّٙو ِٓ رٍ ٗ١ٌٛلح
اٌوئبٍخ.
ػل ٜػٓ وو٘ٗ اٌؼّ١ك ألٚثبِب ،اػزجو رواِت أْ اإلرفبق غ١و وبًِ ألٍجبة صالصخ .أٚالً أْ ِفؼٕ٠ ٌٗٛزٍٕ ٟٙخ
 (Sunset Clause) 5101ثؼل٘ب ئِب اٌزفب ٗٚػٍ ٝارفبق عل٠ل ٚئِب رطٍك ؽو٠خ ئ٠واْ ف ٟاٌّغبي إٌ.ٞٚٛ
صبٔ١ب ً أْ اإلرفبق اٌنٍٕٚ ٞذ ئٌِ ٗ١غّٛػخ اٌـ  0+2ال ٕ٠ظُ ثؤبِظ اٌٖٛاه٠ـ اإل٠وأ ٟاٌّزملَ ٚاٌنٙ٠ ٞلك
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ع١وأٙب ،ال ٍّ١ب ئٍوائ .ً١صبٌضب ً أْ االرفبق ال  ًّْ٠ػاللخ ئ٠واْ ثلٚي اٌغٛاه فبٕخ ثبٌَٕجخ ٌٍّ١ْ١ٍ١بد
اٌّزؾبٌفخ ِؼٙب ،وبٌؾٛصٚ ٓ١١اٌؾْل اٌْؼجٚ ٟفبٕخ ؽية هللا اٌن ٌٗ ٞاِزلاكاد عغواف١خ رٙلك ػلح كٚي فٟ
إٌّطمخ ف ٟآْ ٚاؽلٚ ،رْىً لٛح ٙبهثخ ػٍ ٝؽلٚك ئٍوائ .ً١وبٔذ ٔ١خ رواِت عٍت ئ٠واْ ئٌٛ ٝبٌٚخ
اٌّفبٙٚبد ثؼل أٙبوٙب ثـ "ػمٛثبد لٍّّٖ "ٜٛذ ف ٟإٌٙب٠خ اٌجٕه اٌّووي ٞاإل٠وأٚ ٟاٌؾوً اٌضٛهٞ
ٚهئ َٗ١اٌّوّل األػٍ ٝػٍ ٟفبِٕئٌٚ ،ٟىٕٗ ٌُ ٠فٍؼ ثنٌه.
ِجبّوح ثؼل  ٌٕٗٛٚئٌٍ ٝلح اٌوئبٍخ ،ؽبٚي ع ٛثب٠لْ ئػبكح اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ئٌ ٝاإلرفبق إٌٌٚ ٞٚٛىٕٗ ٚاعٗ
ثؼ٘ اٌٖؼٛثبد اٌز ٟعؼٍذ اٌّفبٙٚبد غ١و اٌّجبّوح ث ٓ١أِ١ووب ٚئ٠واْ ،ؽٛي ػٛكح أِ١ووب ئٌ ٝاإلرفبق،
رأفن ٚلزب ً ٠ٛٛألً .اٌغٙزبْ اػزملرب أْ اٌٛلذ ٌُ ٠ىٓ كاّ٘ب ئٌ ٝأْ ثلأد ؽوة أٚووأ١ب فّ ٟجب ٛاٌّبٟٙ
ٚثلأد ِؼٙب أىِخ اٌّؾوٚلبد األٚهٚث١خ ٚاٌؼبٌّ١خ.
ثبٌَٕجخ ٌألِ١ووٚ ِٓٚ ،ٓ١١هائّ ُٙووبئ ُٙاألٚهث ،ٓ١١إجؾذ أّ٘١خ اإلرفبق ِغ ئ٠واْ رزؼل ٜإٌ ٞٚٛئٌٝ
ؽلٚك ِب رَزط١غ ئ٠واْ أْ رملِٗ فِ ٟغبي اٌطبلخ ،ئم أصبحت أحدى أولوٌات الؽرب الملحة خفض نسبة
التضخم التً بلؽت مستوٌات لم تعرفها أمٌركا وأوروبا منذ أكثر من أربعٌن عاما والتً أحد أسبابها
الربٌسٌة ارتفاع أسعارالؽاز والبترول مشتقاتهماٚ .ثبٌَٕجخ ٌإل٠وأ ِٓ ٓ١١عٙخ أفو ،ٜثلأ روف اٌٛلذ
٠زٙب ٜٚوٍّب ألزوة ِٛػل االٔزقبثبد إٌٖف١خ األِ١وو١خ ٚاهرفؼذ ئِىبٔ١خ ٔغبػ اٌغّٛٙه ٓ١٠فٙ١بٚ ،ثبٌزبٌٟ
ئِىبٔ١خ ٍ١طود رواِت ٚأرجبػٗ ػٍِ ٝغٍَ ٟاٌىٔٛغوًَِٛ .كح االرفبق إٌ ٞٚٛاٌز ٟوبٔذ ِٛٙٛػخ ػٍٝ
اٌطبٌٚخ ف ٟؽ ٕٗ١رَّؼ إل٠واْ ثزٖل٠و  ْٛ١ٍِ 21ثوِ١ِٛ٠ ً١ب ِمبهٔخ ثألً ِٓ ِ 0ال ٕٓ٠ؽبٌ١بِ ،ب َ٠بػل
ػٍِٛ ٝاعٙخ ِْىٍخ اٌطبلخ اٌَّزغلح ػبٌّ١ب ً ٕ٠ٚفغ ثبٌزبٌ ٟاٌغٙز ٓ١ثبٌٛلذ ٔفٌَٗٚ .نا ٙٚغ اٌفو٠مبْ فالفبرّٙب
اٌّزجم١خ عبٔجب ً ٚألفؼب ئٌ ٝإٌٛٛي ئٌ ٝرفبُ٘ ٠ؼ١ل أِ١ووب ئٌ ٝاإلرفبق.
اٌغ ٛاٌّزفبئً ثبٌَٕجخ ٌٍّفبٙٚبد إٌ٠ٚٛخ أفن ىفّب ً وج١واً ثؼل اٌغي ٚاٌو ٍٟٚألٚووأ١ب .فوغُ اٌزؼضواد اٌزٟ
ّٙلرٙب اٌّؾبكصبد األِ١وو١خ اإل٠وأ١خ غ١و اٌّجبّوح ف ٟرٍه اٌّلحٍٕٚ ،ذ األِٛه ئٌَِ ٝز٠ٛبد ِزملِخ فٟ
أٚائً آة  5155ػٕلِب أػٍٓ اٌّّضً اٌَبٌِ ٟإلرؾبك األٚهٚثٌٍْ ٟإ ْٚاٌقبهع١خ ،عٛى٠ف ثٛه ،ً٠أٔٗ للَ
ٌٍفولبء اٌّؼَِٕٛ" ٓ١١كح أف١وح" ٌإلرفبق إٌٙبئ ٟلبئالًِ :ب ّ٠ىٓ اٌزفب ٗٚؽ ٌٗٛرُ اٌزفب ٗٚف ".ٗ١ففٟ
األٍجٛع األٚي ِٓ أٍٛ٠ي  ًٕٚاٌزفبؤي أٌ ٝأػٍ ٝكهعبرٗٚ ،اهرفغ ِؼٗ ٍؼو ٕوف اٌو٠بي اإل٠وأ02 ٟ
ثبٌّئخ ثأٍجٛع ٚاؽلٚ ،ػبك اٌىالَ ػٓ ارفبق ٔٙبئ" ٟفالي أٍبث١غ ،ثً أ٠بَ".
ف ٟوً ٘نٖ األصٕبء وبْ ٕ٘بن ٔمبُ ؽبك ف ٟئٍوائ ً١ؽٛي ِب ٠غت اٌم١بَ ثٗ ٌٛلف اإلرفبق :اإلوزفبء ثبٌزٙل٠ل
ثاِىبْ ارقبم ئعواءاد أؽبك٠خ ئٍوائ١ٍ١خ ٙل ئ٠واْ ٌؾش أِ١ووب ػٍ ٝاٌزوِ ،ٞٚب وبْ ٠ؾجنٖ هئ ٌ١اٌٛىهاء
٠بئ١و الث١ل ،أَ ِٛاعٙخ اٌيفُ األِ١وو ٟإلثواَ اٌٖفمخ ِٛاعٙخ ِجبّوحِ ٛ٘ٚ ،ب وبْ ٕ٠بك ٞثٗ هئٌ١
اٌّقبثواد اإلٍوائ١ٍ١خ (اٌٍّٛبك) كا٠ف١ل ثبهٔ١ب .ف ٟأٚافورّٛى هعؾذ وف ثبهٔ١ب ٚؽيِذ ئٍوائ ً١أِو٘ب
الٍزؼّبي وً لٛا٘ب اٌَ١بٍ١خ ف ٟأِ١ووب ٌغوٗ ئٔٙبء اٌّؾبكصبد األِ١وو١خ اإل٠وأ١خ ؽٛي إلرفبق ،ك ْٚاٌزقٍٟ
ٛجؼب ً ػٓ ف١به اٌزٙل٠لاد.
أٚي اٌٛافل ٓ٠ئٌٚ ٝإّطٓ ِٓ ئٍوائٌٙ ً١نا اٌغوٗ وبْ َِزْبه األِٓ اٌم ،ِٟٛئ٠بي ٘الرب ،ف 50 ٟآة .وبْ
٘الرب ٠أًِ ثٍمبء ٚى٠و اٌقبهع١خ األِ١وو ٟٔٛٛ ٟثٍٕ١ىٓ اٌن٠ ٞمبي أٔٗ وبْ َِزب ًء ِٓ اٌزلفً اإلٍوائٍٟ١
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ٌلهعخ أٔٗ ؽٛي ٌمبء ٘الرب ِؼٗ ئٌٌ ٝمبء ِغ َِزْبه األِٓ اٌم ِٟٛاألِ١وو ٟع١ه ٍ١ٌٛفبْ .رجؼٗ ثؼل أ٠بَ
هئ ٌ١اٌٍّٛبك ثبهٔ١ب صُ ٚى٠و اٌقبهع١خ ثٕ ٟغبٔزي ٚوود اٌَجؾخ ٌزًّْ ٌمبءاد هف١ؼخ ٌ١ٌ ،فم ٜف ٟأِ١ووب
ثً أٚ٠ب ً ِغ اٌم١بكاد ف ٟأٌّبٔ١ب ٚفؤَب ٚغ١وّ٘ب ِٓ اٌلٚي اٌّؼٕ١خ ٚاٌفبػٍخ.
ف ٟاٌٛلذ ٔفَٗ ،عّْ١ذ ئٍوائ ً١اٌٍٛث ٟاإلٍوائ ٍٟ١األِ١وو ،ٟثقبٕخ ئ٠جبن ،ثْىً لً أْ َ٠جمخ ِض،ً١
ٌإلرٖبي ثبػٚبء اٌىٔٛغوً ٌٍٚغ ٜػٍ ٝاإلكاهح األِ١وو١خ ،ئٙبفخ ئٌٙ ٝغ ٛٛئٍوائ ً١اٌّجبّوح،
ٚاٍزؼٍّذ اإلػالَ األِ١وو ٟثْىً ِىضف ِٓ فالي ْٔواد األفجبه ٚاٌّمبثالد ٚغ١و٘ب .ؽون اٌٍٛثٟ
لبػلرٗ ،ثّب ف ٟمٌه اٌؾبفبِبد ِٓٚ ،ث ُٕٙ١أوضو اٌؾبفبِذ ّؼج١خ ٚاٌّؼوٚف ػبٌّ١بً ،عبوٛة ًّّ٠ٛ
ثٛر١زِ ،اٌن ٞأػٍٓ ،فِ ٟمبثٍخ ِغ رٍفي ْٛ٠فٛوٌ اٌّؾبفع ،ئْ ثب٠لْ ػٍّٚ ٝه رٛل١غ ارفبق ِغ ؽىِٛخ
ئ٠واْ " اٌّٙغ١خ اٌّزٛؽْخ" "ٚاألوجو كاػُ ٌإله٘بة ف ٟاٌؼبٌُ" ٚاٌز" ٟعٕلد ّبة ِٓ ٔ ٛ١عٛهىٌ ٞىٟ
٠طؼٓ ٍٍّبْ هّل ٞثبٌَى ٓ١فٚ ٟال٠خ ٔٛ٠ٛ١هن".
أِب اٌؾغخ اٌَ١بٍ١خ اٌوئ١َ١خ اٌز ٟاٍزؼٍّزٙب ئٍوائٚ ً١اٌٍٛث ٟاإلٍوائ ٍٟ١ف ٟؽٍّزّٙب األِ١وو١خ وبٔذ اٌزنو١و
اٌّزىوه ثبٌْو ٛٚاٌز ٟوبْ لل ٙٚؼٙب رواِت إلػبكح اٌزفبِ ٗٚغ ئ٠واْ :أْ اإلرفبق ٠غت أْ ٖ٠جؼ كائّب،
ٚأْ  ًّْ٠اٌجؤبِظ اٌٖبهٚف ٟاإل٠وأ ًّْ٠ٚ ٟثبألفٔ ؽً اٌّ١ْ١ٍ١بد اٌّزؾبٌفخ ِغ ئ٠واْ ،ثقبٕخ ؽية
هللا اٌىبِٓ ػٍ ٝؽلٚك٘بٌٚ .ىٓ اٌؾً اٌّفٌ ًٚل ٜاٌم١بكاد اٌَ١بٍ١خ اإلٍوائ١ٍ١خٚ ،فبٕخ اٌّؼبهٙخ اٌزٟ
٠وأٍٙب لبئل اٌٍ١ىٛك ثٕغبِٔ ٓ١زبٔ١ب٘ ،ٛوبْ ثبٌؾم١مخ عو أِ١ووب ئٌٙ ٝوة اٌّفبػالد إٌ٠ٚٛخ اإل٠وأ١خ ،هغُ
ػٍّ ُٙثأْ ٘نا ٌٓ ٠زؾمك ئال هثّب ئما ٍٕٚذ ئ٠واْ ئٌ ٝؽبفخ ئٔزبط لٕجٍخ ٔ٠ٚٛخ.
ػٍ ٝوً ؽبي ،هثؾذ ئٍوائ٘ ً١نٖ اٌغٌٛخ ِغ أِ١ووب ثبٌوغُ ِٓ ِؼبهٙخ وج١وح ِٓ لجً ل١بك ٓ١٠ف ٟاإلكاهح
األِ١وو١خ ،فبٕخ فٚ ٟىاهح اٌقبهع١خ .أِب ثبٌَٕجخ ٌٍىٔٛغوً فبٍزطبع اٌٍٛث ٟأْ ٠غٕل ٔٛاة ِٓ اٌؾيث،ٓ١
 ِٓ 00اٌلّٛ٠لوا ِٓ 02ٚ ٓ١١ٛاٌغّٛٙهٌٍ ،ٓ١٠زٛل١غ ػٍ ٝهٍبٌخ ِإهفخ ف ٟأٚي أٍٛ٠ي ِٛ 5155عٙخ ئٌٝ
ثب٠لْ ٠طٍج ِٕٗ ْٛػوٗ أَِٛ ٞكح ارفبق ِغ ئ٠واْ ثقٖ ٓٛثؤبِغٙب إٌ ٞٚٛلجً رٛل١ؼٗ ِؼوث ٓ١ػٓ
لٍم ِٓ ُٙأْ أاالرفبق لل ّ١ّ٠غ اٌؼمٛثبد اٌّزؼٍمخ ثبإله٘بة اٌّفوٙٚخ ػٍ ٝاٌؾوً اٌضٛه ٞاإل٠وأ.ٟ
ِإفواً ثوىد ل١ٚخ ارٙبَ اٌغوة إل٠واْ ري٠ٚل ه١ٍٚب ثطبئواد ثل١ٛ ْٚبه (َِّ١واد) ٚأٍٍؾخ أفوٚ ٜػزبك
ٕٛٚالً ئٌ ٝأرٙبِٙب ثاهٍبي ِمبرٍ ٓ١ئٌّ ٝجٗ عي٠وح اٌموَ ٠م ِْٛٛثزله٠ت اٌو ًٚػٍ ٝاٍزؼّبي اٌَّ١واد.
٘نٖ االرٙبِبد ،هغُ ئٔىبه ئ٠واْ ٌٙب ،أٍٛمذ ٍ١أل ِٓ اٌؼمٛثبد األٚهٚث١خ ٚاألِ١وو١خ اٌغل٠لح ػٍ ٝئ٠واِْ ،ب
عؼً األرفبق إٌٚ ،ٞٚٛػٛكح أِ١ووب ئٌ٠ ،ٗ١غ١جبْ ػٓ اٌوؤ٠ب ئٌ ٝأعً غ١وَِّ.ٝ

 مقال اقتصادي :انبعذ انىفطي نقرار «أوبك بهس» حخفيط اإلوخاج – د .ولٌد خدوريلوه ٚىهاء اٌطبلخ فِ ٟغّٛػخ «أٚثه ثٌٍ» رقف ٘١اإلٔزبط ٍِ ٟٔٛ١ثوِ١ِٛ٠ ً١ب ً ِٓ إٌف ٜاٌقبَ٠ٚ .زٛلغ أْ
اٌزقف١ٍ ٘١ى ْٛفٙٔ ٟب٠خ اٌّطبف ٔؾ ْٛ١ٍِ ٛثوِ١ِٛ٠ ً١بً ،أٔ ٚؾٚ ٛاؽل ف ٟاٌّبئخ ِٓ ِغًّ اإلٔزبط إٌفطٟ
اٌؼبٌّ ٟاٌجبٌغ  ْٛ١ٍِ 011ثوِ١ِٛ٠ ً١ب ً رمو٠جبًٚ ،اٌَجت أْ ثؼ٘ اٌلٚي ٍزٕزظ ثىبًِ ٛبلزٙب ٌالٍزفبكح ِٓ
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األٍؼبه ٚاٌّؾبفظخ ػٍ ٝثؼ٘ أٍٛالٙب ٚكػُ ِٛاىٔبرٙب ِٓ .صُ ،فؾغُ اإلِلاكاد اٌّقفٚخ ٙئٍ١خ علاً.
ٌّبما ارقند «أٚثه ثٌٍ» لواه رقف ٘١اإلٔزبط ف٘ ٟنا اٌٛلذ االلزٖبك ٞاٌّٚطوة ػبٌّ١ب ً ٚاهرفؼذ
اٌٚغخ ػٍ ٝا٢صبه اٌّزورجخ ػٍ٘ ٝنا اٌمواه؟
رلي اإلؽٖبءاد ٚاٌزٛلؼبد االلزٖبك٠خ اٌّزٛفوح أْ ٕ٘بن ػلح أٍجبة ٔفط١خ ٌٍمواه ،أّ٘ٙب ،اٌّإّواد
ٚاٌزٛلؼبد االلزٖبك٠خ اٌٍَج١خ ٌٍٕٖف اٌضبٌٔ ٟؼبَ ٌٚ 2122ؼبَ ِّ .2122ب ٠لي ػٍ ٝأقفبٗ اٌطٍت ػٍٝ
إٌف ٜفالي ٘نٖ اٌّوؽٍخ ٙٚوٚهح رمٍ ٔ١اإلٔزبط ٌٛلف اٌزواعغ ف ٟاألٍؼبه ٌٍؾفبظ ػٍ ٝاٌٍّٖؾخ
االلزٖبك٠خ ٌٍلٚي إٌّزغخ.
فّؼلي ٍؼو ٍٍخ ٔف ٛٛأٚثه لل أقف٘ فالي ّٙو ٍجزّجو (أٍٛ٠ي)  85.6كٚاله ٌٍجوِ ً١ػٓ ّٙو أغَطٌ
(آة)ٖ١ٌ ،جؼ ِؼلٌٗ  2.522كٚاله ٌٍجوِ.ً١
رؼٛك أٍجبة ٘نا االٔقفبٗ اٌَؼو ٞفالي األّٙو اٌّب١ٙخ ئٌ ٝاٌزل٘ٛه ف ٟأٍؼبه أٍٛاق اٌجٛهٕبد اٌؼبٌّ١خ
ٚى٠بكح أٍؼبه اٌفٛائل ِٓ لجً اٌجٕٛن اٌّووي٠خ اٌىجو ،ٜثبإلٙبفخ ئٌ ٝاٌمٍك ٚاٌّقبٚف ِٓ اٌماللً
اٌغ١ٍٛ١بٍ١خ ٔز١غخ اٌغي ٚاٌو ٍٟٚألٚووأ١ب ٚاٌٖواع ؽٛي ربٛ٠اْ ٚاالٙطواثبد اٌَّزّوح ف ٟاٌْوق
األِٚ ٍٜٚب ٕبؽجٙب ِٓ اهرفبع أٍؼبه إٌف ٜا٢عٍخ اٌز ٟرموه ف ٟثٛهٕبد إٌف ٜفٛ٠ٛ١ٔ ٟهن ٌٕٚلْ.
وّب رلي اٌّإّواد أْ إٌّ ٛااللزٖبك ٞاٌؼبٌّ ٟلل كفً فٔ ٟفك ِظٍُ١ٍِ ،ئب ً ثؼلَ اٌ١مٚ ٓ١اٌْىٛنِٓ ،
رٖبػل ِؼلالد اٌزٚقُ اٌؼبٌّ١خ ،اهرفبع أٍؼبه اٌفٛائل ٚاٍزّواه اٌّْبوً ٚاٌزأف١و فٍٍٍَ ٟخ ري٠ٚل اٌٍَغ
ٚاٌجٚبئغ ،إٌبرظ ػٓ ٕوف اٌؼّبي ٚاٌّٛظفٚ ِٓ ٓ١ظبئف ُٙأصٕبء اٌغبئؾخ ٕٚؼٛثخ ئػبكح رؼ ُٕٙ١١ثبٌَوػخ
اٌالىِخ الؽمبً .ثبإلٙبفخ ئٌ ٝوً ٘نإ٘ ،بن ئِىبٔ١خ ػٛكح أزْبه اٌغبئؾخ ف ٟاٌٖ ٓ١فالي فًٖ اٌْزبء
اٌّمجًِّ ،ب أهثه األِٛه وض١واً ،ثبٌناد الٔقفبٗ اٌطبلخ اإلٔزبع١خ اإلٙبف١خ اٌؼبٌّ١خ.
ٚأقفٚذ اٌّإّواد ٚاٌزٛلؼبد اٌٍَج١خ ٌٍّٕ ٛااللزٖبك ٞاٌؼبٌّ 252 ٟف ٟاٌّبئخ ٌؼبَ  25.ٚ 2122ف ٟاٌّبئخ
ٌؼبَ ٚ .2122ف ٟؽبي اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ،أقفٚذ اٌزٛلؼبد ٌّٕ ٛإٌبرظ اٌلفً اٌمٌ ِٟٛؼبَ ٔ 2122ؾ 2 ٛفٟ
اٌّبئخٚ ،ونٌه اٌّإّواد الٔقفبٗ إٌٌّ ٛؼبَ ٔ 2122ؾ 152 ٛف ٟاٌّبئخ .وّب أقفٚذ اٌزٛلؼبد ٌّٕ ٛإٌبرظ
اٌلفً اٌمٌّٕ ِٟٛطمخ اٌٛ١ه ٚف ٟػبَ ٔ 2122ؾ 2 ٛف ٟاٌّبئخٚ ،أقفٚذ اٌّإّواد ثٕؾ 152 ٛف ٟاٌّبئخ
ٌؼبَ ٚ .2122لل أػ١ل رم ُ١١إٌّ ٛااللزٖبك ٞف ٟاٌ١بثبْ ٌؼبَ ١ٌ 2122ورفغ  05.ف ٟاٌّبئخ ٕ١ٌٚقف٘ ف ٟػبَ
ٔ 2122ؾ 051 ٛف ٟاٌّبئخٚ .رٛلؼذ اٌلهاٍبد أقفبٙب ً ٌٍّٕ ٛااللزٖبك ٞاٌٖ ٟٕ١ف ٟػبَ  2122ئٌ 250 ٝفٟ
اٌّبئخ ،ثّٕ١ب اٌزٛلؼبد ٌؼبَ  2122رلي أْ إٌّ١ٍ ٛى ْٛثؾلٚك  856ف ٟاٌّبئخٚ .ف ٟإٌٙل ،ففٚذ اٌزٛلؼبد
ٌؼبَ  2122ئٌٔ ٝؾ 85. ٛػبَ ٌٚ 2122ؼبَ ٔ 2122ؾ .58 ٛف ٟاٌّبئخ .أِب ف ٟاٌجواى ،ً٠فزٛلؼبد إٌّٛ
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االلزٖبكٌ ٞؼبَ  ٌُ 2122رزغ١وَِ ،زّوح ػٍِ ٝؼلي  05.ف ٟاٌّبئخ ،ئال أٔٙب ِزٛلؼخ أْ رٕقف٘ ٌؼبَ 2122
ئٌٔ ٝؾ 0 ٛف ٟاٌّبئخٚ .اٌزٛلؼبد ٌو١ٍٚب لل ػلٌذ ٌزْ١و ئٌ ٝرمٍٔ ٌؼبَ ٔ 2122ؾ .52 ٛف ٟاٌّبئخِ ،غ رٛلغ
ّٔ 152 ٛف ٟاٌّبئخ ٌؼبَ .2122
ٚفّ١ب ٠زؼٍك ثبٌطٍت ػٍ ٝإٌف ،ٜفمل رُ رقفِ ٘١ؼلي اٌطٍت اٌّزٛلغ ٌؼبَ ٔ 2122ظواً ٌٍزٛلؼبد االلزٖبك٠خ
ٚاٌغ١ٍٛ١بٍ١خ ا٢ر١خ :ئػبكح أزْبه «وٛف١ل  »02 -ف ٟاٌٖ ٓ١فالي فًٖ اٌْزبء اٌّمجًٚ .اٌزؾل٠بد
االلزٖبك٠خ ف ٟأٚهٚثب ثَجت ؽظو اٌجزوٚي اٌوٙٚ .ٍٟٚغ ٛٛاٌزٚقُ اٌؼبٌّ١خ.
ِٓ صُٚ ،ػٍٛٙ ٝء اٌزطٛهاد اٌؼبٌّ١خ اٌٍَج١خ اٌّزؼلكح ٚاٌزٛلؼبد ثبٔقفبٗ اٌطٍت ػٍ ٝإٌفٔ ٜؾ 15. ٛفٟ
اٌّبئخ فالي إٌٖف اٌضبٌٔ ٟؼبَ  .2122ثّٕ١ب اٌزٛلؼبد ٌٍطٍت ػٍ ٝإٌف ٜف ٟػبَ  2122لل ففٚذ ئٌِ ٝؼلي
 ْٛ١ٍِ 252ثوِ١ِٛ٠ ً١ب ً.
ٕ٘بن ٍجت أٍبٍ ٟآفو الهرفبع األٍؼبه ِوكٖ االٔقفبٗ اٌؾبك ف ٟاٌطبلخ اإلٙبف١خ اٌؼبٌّ١خ ٌي٠بكح ئٔزبط إٌفٜ
اٌقبَ٠ٚ .ؼٛك اٌَجت اٌوئٌٙ ٌ١نا االٔقفبٗ ئٌ ٝلٛأٚ ٓ١رْو٠ؼبد اٌج١ئخ اٌز ٟرُ رجٕٙ١ب ِٕن ػبَ  210.اٌزٟ
لٍٖذ االٍزضّبهاد اٌؼبٌّ١خ ف ٟلطبع ئٔزبط إٌف ٜوغيء ِٓ اٌؾٍّخ ٌزمٍ ٔ١االٍزضّبهاد ف ٟاٌمطبػبد
األؽفٛه٠خٚ .اٌّؼوٚف ف ٟاٌٖٕبػخ إٌفط١خ ٘ ٛأٔٗ وٍّب رمٍٖذ اٌطبلخ اإلٙبف١خ ئٌ ٝؽلٚك أكٔ ،ٝرورفغ فٟ
اٌٛلذ ٔفَٗ أٍؼبه إٌف ٜاٌقبَٚ ،اٌَجت رقٛف اٌْووبد ِٓ ػلَ رٛفو ئِلاكاد وبف١خ ػٕل ٙوٚهح اٌؾبعخ
ئٌٙ١بٕ٘ٚ .بن رقٛف ِٓ ٘نا إٌٛع ف ٟاألٍٛاق أ ْ٢ظواً ئٌ ٝاٌزمٍٔ ف ٟااللزٖبك اٌٖ ٟٕ١إلغاللبد
اٌغبئؾخ ٚاٌزَبؤي ئما وبٔذ ٕ٘بن ٛبلخ ئٔزبع١خ ئٙبف١خ ف ٟؽبي ػٛكح االلزٖبك اٌٖ ٟٕ١ئٌ ٝػبف١زٗ ػٕل أزٙبء
اٌغبئؾخ ٕ٘بنٚ .رْ١و اٌّؼٍِٛبد ئٌ ٝأْ اٍزضّبهاد اٌْووبد اٌؼبٌّ١خ ف ٟلطبع اإلٔزبط لل رمٍٖذ ٔؾ ٛاٌضٍش
ِٕن ِٕزٖف اٌؼمل اٌّب.ٟٙ
ٚلل هوي ػٍ٘ ٝنا األِو اٌوئ ٌ١اٌزٕف١نٌْ ٞووخ «أهاِى ٛاٌَؼٛك٠خ» ،أِ ٓ١إٌبٕو ،ف ٟوٍّخ ٌٗ فِ ٟإرّو
ثزو ٌٟٚػمل فٌٕ ٟلْ ِإفواً .أّبه إٌبٕو ئٌ ٝأْ اٌطبلخ اإلٔزبع١خ اإلٙبف١خ اٌؼبٌّ١خ رجٍغ ؽبٌ١ب ً  05.ف ٟاٌّبئخ
ِٓ اٌطٍت اٌؼبٌّ ِٓٚ .ٟعبٔجٗ ،موو اٌوئ ٌ١اٌزٕف١نٌْ ٞووخ «ًّ» ثٓ فبْ ث١وكْ ،فالي إٌّزلٔ ٜفَٗ ،أٔٗ
«ال ّ٠ىٕٕب اٌؼ ِ١ف٘ ٟنا اٌؼبٌُ كٛ ْٚبلخ ئٙبف١خ».
وّب ٛوأد ٕؼٛثبد أفو ٜف ٟاٌٖٕبػخ إٌفط١خ اٌؼبٌّ١خ .ئم ٔغل ،ثَجت اٌزْو٠ؼبد اٌج١ئ١خ اٌَّزؼغٍخ رمٍٔ
رْ١١ل ِٖبف رىو٠و عل٠لحٚ .ف ٟاٌٛال٠بد اٌّزؾلح ِضالً ،أػٍٓ اٌوئ ٌ١اٌزٕف١نٌْ ٞووخ «ّ١فو »ْٚأٔٗ ٌُ ٠زُ
ثٕبء ِٖفبح عل٠لح ف ٟاٌٛال٠بد اٌّزؾلح ِٕن ػمل اٌَجؼٕ١بد هغُ اٌي٠بكح إٌَ٠ٛخ ٕ٘بن ف ٟاٍزٙالن إٌّزغبد
اٌجزو١ٌٚخ ،ثبٌناد اٌجٕئٚ .ٓ٠غل ف ٟاٌٛلذ ٔفَٗ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح رٖله إٌّزغبد اٌجزو١ٌٚخ ئٌ ٝاألٍٛاق
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اٌؼبٌّ١خ هغُ األٍؼبه اٌم١بٍ١خ ألٍؼبه اٌجٕي ٓ٠األِ١وو١خ ؽبٌ١بً ِٓ .صُ ،فاْ اهرفبع أٍؼبه اٌجٕي ٓ٠األِ١وو١خ ال
ػاللخ ٌٙب ثاِلاكاد «أٚثه» ،ثً ٔز١غخ ػلَ للهح اٌّٖبف ٟاٌملّ٠خ ٕ٘بن ػٍ ٝرٍج١خ اٌطٍت اٌّزيا٠ل ٍٕ٠ٛبً،
ٌٍٚؼت أِ١ووب كٚه اٌّٖله ِٕن اإلٔزبط اٌٛاٍغ ٌٍٕف ٜاٌٖقو ٞفِٕ ٟزٖف اٌؼمل األف١و.

 دراسة استطالعٌة  :لبنانٌون ٌجوعون ...وٌئ ّنون بصمت!  -لٌلى داغر  -الجامعة األمٌركٌة فًبٌروت – جرٌدة نداء الوطن –  3تشرٌن االول 2022

نشرت الجامعة االمٌركٌة فً بٌروت دراسة ،بقٌادة الباحثة الدكتورة لٌلى داؼر ،ومشاركة الدكتور ابراهٌم
جمالً والدكتور اسامة ابً ٌونس ،شملت نتابج استطالع واسع النطاق حول اآلثار السلبٌة التً خلفتها
االزمة االقتصادٌة فً لبنان ،والتً طالت الوظابؾ والمداخٌل والفقر فً الطاقة وسبل العٌش واستراتٌجٌات
التؤقلم القابمة على الؽذاء والمواقؾ من الهجرة ...وذلك فً  7قطاعات اقتصادٌة.
إعتمدت الدراسة على مسح مٌدانً شمل  931اسرة تعتاش من قطاعات الزراعة والبناء والتعلٌم واالؼذٌة
والمشروبات والصحة والصناعة والتجزبة ...فً كل المحافظات .وت ّم استكمال التحلٌل االحصابً
وتوضٌحه وتعزٌزه باستخدام مدخالت خبراء بارزٌن شاركوا فً خمس مقابالت لمجموعة من الخبراء
الربٌسٌٌن.
وفً ما ٌلً الجزء الخاص باستراتٌجٌات التؤقلم القابمة على المعٌشة والؽذاء:
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إستراتٌجٌات التأقلم الغذائً
أدى حجم ونطاق االزمة االقتصادٌة التً طال أمدها فً لبنان الى تراجع حاد فً دخل الفرد .وٌقدر البنك
الدولً ( )2021أن نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً قد انخفض من  35.1الى  %38.6بٌن عامً
 2017و .2021ودفعت االزمة العابالت اللبنانٌة عبر القطاعات السبعة الى اعتماد استراتٌجٌات تؤقلم
قاسٌة قابمة على المعٌشة .تتراوح بٌن خفض كمٌة (وجودة) المواد الؽذابٌة وتخطً الوجبات .وٌسلط هذا
الجزء من البحث الضوء على مجموعة متنوعة من استراتٌجٌات التؤقلم التً كانت فً معظمها سلبٌة ،والتً
استخدمتها االسر لمواجهة االزمة.
بادئ ذي بدء خ ّفض القسم األكبر من االسر فً القطاعات السبعة كمٌة المواد الؽذابٌة األساسٌة مثل الحلٌب
والفواكه والخضروات والخبز ،وتحولت الى بدابل أرخص أقل جودة للمواد الؽذابٌة األساسٌة.
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ماذا قطاعٌاً؟
إن نسبة المستجٌبٌن من قطاعً البناء والزراعة الذٌن اضطروا الى تخفٌض كمٌة المواد الؽذابٌة األساسٌة
هً األعلى مرة أخرى وتبلػ  %90أو أكثر .وباستثناء القطاع الصناعً ،اضطر  %80أو أكثر من
المستجٌبٌن فً القطاعات المتبقٌة الى اعتماد ممارسات مماثلة .وكان التحول الى البدابل االرخص للمواد
الؽذابٌة األساسٌة استراتٌجٌة تؤقلم سابدة أخرى بٌن المستجٌبٌن فً القطاعات السبعة ،وباستثناء المستجٌبٌن
من قطاع الصناعةٌ ،شٌر أكثر من  %85من المستجٌبٌن فً مختلؾ القطاعات الى ضرورة تطبٌق
استراتٌجٌة التؤقلم هذه.
وتشكل التؽٌرات فً أنماط االستهالك استراتٌجٌة ضرورٌة للتؤقلم وتنفق االسر فً القطاعات السبعة نسبة
كبٌرة من دخلها اإلجمالً على األؼذٌة والمشروبات.
إتساقا مع النتابج السابقة تشٌر النتابج الواردة الى أن قطاعً البناء والزراعة ٌشتمالن على ما ٌبدو على
أكبر نسبة من المستجٌبٌن الذٌن لجؤوا الى استراتٌجٌات التؤقلم القابمة على المعٌشة والتً تنطوي على تناول
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األؼذٌة .وٌنبؽً التشدٌد فً هذا السٌاق على أنه ،باستثناء المستجٌبٌن من قطاعً الصناعة واألؼذٌة
والمشروبات ،أبلػ  %30أو أكثر من المستجٌبٌن فً مختلؾ القطاعات على ضرورة تخطً وجبة ؼذابٌة
خالل األسبوع .باإلضافة الى ذلك ،وباستثناء المستجٌبٌن فً قطاعً البناء والزراعة ،لم ٌتمكن أقل من
 %30من المستجٌبٌن من شراء وجبة مع اللحوم أو الدجاج أو السمك على األقل مرة واحدة فً األسبوع.
ومع ذلك ،فان نسبة المستجٌبٌن الذٌن أبلؽوا عن عدم القدرة على تحمل تكالٌؾ استهالك اللحوم أو األسماك
أو الدجاج مرة واحدة فً األسبوع على األقل لٌست ضبٌلة بالنسبة لهذه القطاعات.

تأثر األطفال
وتماشٌا مع األعراؾ االجتماعٌة اللبنانٌة والتقالٌد العابلٌة فً محاباة األبناء ،تشٌر نتابج المسح الى أن نسبة
األطفال الذٌن اضط روا الى تخطً وجبة طعام واحدة مرة فً األسبوع على األقل كانت أقل مقارنة مع
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البالؽٌن .ومع ذلك ال تزال هذه النسبة ملحوظة فً قطاعً البناء والزراعة .وعموما ثمة أدلة تفٌد أن االزمة
تإثر على التنوع الؽذابً ،وقد تزٌد من حدوث الجوع المستتر أو نقص المؽذٌات اذا استمرت هذه التؽٌرات
فً أنماط استهالك األؼذٌة أو أصبحت أكثر تطرفا.
فوارق مناطقٌة
توضح النتابج بعض الفوارق اإلقلٌمٌة والمناطقٌة فً اعتماد استراتٌجٌات التؤقلم القابمة على المعٌشة فً ما
ٌتعلق بالؽذاء .خصوصا نسبة المستجٌبٌن ممن ٌستطٌعون تحمل تكلفة وجبة مع اللحم أو الدجاج أو السمك
مرة واحدة فً األسبوع على األقل.
الالفت هو أن جمٌع المستجٌبٌن فً المنٌة والضنٌة والبقاع الؽربً أشاروا الى عدم قدرتهم على تحمل
تكالٌؾ وجبة مع اللحوم أو الدجاج أو السمك مرة واحدة فً األسبوع على األقل .إضافة الى ذلك كان على
جمٌع المستجٌبٌن من المنٌة الضنٌة ،والهرمل ،والنبطٌة ،وزؼرتا تقلٌص كمٌة المواد الؽذابٌة األساسٌة التً
ٌستهلكونها .ومما ٌثٌر القلق أن جمٌع المستجٌبٌن من المنٌة الضنٌة أشاروا الى ان طفال فً االسرة ٌتخطى
وجبة طعام أكثر من مرة فً األسبوع.
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النفقات والدخل الشهري
وعند سإا لهم عن قدرتهم على تؽطٌة نفقاتهم على أساس دخلهم الشهري اإلجمالً ،أشار أكثر من  %50من
االسر التً تكسب رزقها من قطاعات الزراعة والبناء والصناعة والمطاعم الى أنهم ال ٌوافقون أو ال
ٌوافقون بشدة على تؽطٌة نفقاتهم على أساس دخل أسرهم.
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أشارت  67و 62و 59و 62و %59من االسر التً تكسب رزقها من قطاعات الزراعة والتعلٌم
والصناعة والتجزبة واألؼذٌة والمشروبات ،الى أنها ال توافق أو ال توافق بشدة على امكانٌتها لتلبٌة
احتٌاجاتها نظرا الى دخلها الشهري ،كما أن نسبة كبٌرة من االسر التً تكسب رزقها من قطاع البناء وهً
 %85ال توافق أو ال توافق بشدة على قدرتها على تؽطٌة نفقاتها نسبة الى اجمالً دخلها الشهري.

المناطق األكثر فقراً
وفً النتابج أٌضا تفاوتات فً القدرة على تؽطٌة النفقات فً االقضٌة .فعلى سبٌل المثال تشٌر نسبة %100
من االسر فً المنٌة الضنٌة والبقاع الؽربً الى أنها ال توافق بشدة على قدرتها على تؽطٌة نفقاتها نسبة الى
دخلها الشهري.
عالوة على ذلك ،فان نسبة االسر التً ال توافق أو ال توافق بشدة على قدرتها على تؽطٌة نفقاتها فً بعلبك (
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 )%92.8وزؼرتا ( )83.3وزحلة ( )76.4والنبطٌة ( .)71.4ومن المثٌر لالهتمام ان نسبة االسر التً
تواجه صعوبات فً تؽطٌة نفقاتها تتسق عموما فً جمٌع المدن :بٌروت ( )60.8وطرابلس ()61.7
وصور ( )66.6وربما تكون على نحو مفاجا أعلى من عكار ( .)53.9أما االسر فً الشوؾ ()37.5
وبعبدا ( )46.3فهً الوحٌدة التً لدٌها أقل من  %50من المستجٌبٌن الذٌن ال ٌوافقون أو ال ٌوافقون بشدة
على قدرتهم على تؽطٌة نفقاتهم نسبة إلجمالً دخلهم الشهري .وبالتالً فان هذه النتابج تعكس على األرجح
الجهود التً تبذلها األحزاب السٌاسٌة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة للحصول على المساعدة االجتماعٌة ،فً
حٌن أن مستوى الدخل األعلى من المتوسط الخاص بهذه األخٌرة من المرجح أن ٌفسر هذه النتٌجة.

بٌع أصول
وتبٌن النتابج اٌضا ان بٌع األصول (على سبٌل المثال العقارات والمجوهرات والسٌارات وما الى ذلك)
واالنخفاض فً المدخرات وتقلٌل المساعدة المقدمة الى االسرة واألصدقاء ...برزت كاستراتٌجٌات تؤقلم
سابدة قابمة على المعٌشة فً القطاعات السبعة.
فً الواقع ،باستثناء المستجٌبٌن من قطاعً التعلٌم واألؼذٌة والمشروبات ،اضطر أكثر من  %43من
المستجٌبٌن الى بٌع أصول تساعدهم على التؤقلم وتبلػ هذه النسبة نفسها  62و %51لقطاعً البناء
والزراعة على التوالً .باإلضافة الى ذلك ،وباستثناء قطاع الصناعة ،اضطر أكثر من  %73من
المستجٌبٌن الى انفاق بعض أو كل مدخراتهم من أجل التؤقلم.
خفض تصنٌف لبنان
خالصة القول إن استراتٌجٌات التؤقلم القاسٌة والمضرة فً بعض الحاالت ،القابمة على أسباب العٌش التً
اعتمدها المستجٌبون فً مختلؾ القطاعات ،تإكد اآلثار الشاملة لعدة قطاعات التً فرضتها االزمة
االقتصادٌة اللبنانٌة على األجور وسبل العٌش .وتتسق استراتٌجٌات التؤقلم هذه أٌضا مع إعادة تصنٌؾ لبنان
من قبل البنك الدولً فً الشرٌحة الدنٌا من فبة الدخل المتوسط ،بعد أن كان فً الشرٌحة األعلى من فبة
الدخل المتوسط.
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الزراعة والتصدٌر
عالوة على ذلك ٌبدو أن المستجٌبٌن من قطاعً الزراعة والبناء قد تؤثروا باألزمة بشكل أعمق من
المستجٌبٌن من القطاعات األخرى .وقد ٌبدو هذا ؼرٌبا للوهلة األولى الن الزراعة قطاع تصدٌري (ولٌس
البناء) .وهذا ٌعنً أن قطاع الزراعة كان ٌمكن أن ٌستفٌد من حٌث المبدأ من زٌادة الصادرات بسبب تعزٌز
القدرة التنافسٌة الناجمة عن االنخفاض الحاد فً قٌمة العملة .ومع ذلك ٌشٌر المشاركون فً جلسات الخبراء
الى أن الوصول الى أسواق التصدٌر اإلقلٌمٌة وعلى وجه التحدٌد أسواق التصدٌر الخلٌجٌة قد تقلص بسبب
الحظر المفروض على المنتجات الزراعٌة اللبنانٌة من قبل معظم دول مجلس التعاون الخلٌجً .ان محدودٌة
الوصول الى أسواق الخلٌج مقرونة بعوامل تثبٌط الصادرات التً ٌحددها البنك الدولً (  2021ب) هً
األسباب الجذرٌة المحتملة لعدم استفادة القطاع الزراعً من تعزٌز القدرة التنافسٌة للصادرات.
عمالة موسمٌة
وتتفق النتٌجة الربٌسٌة التً توصل الٌها المستجٌبون العاملون فً قطاع الزراعة والبناء على نحو أكثر حدة
مع ارتفاع درجة عدم رسمٌة الوظابؾ واآلثار الموسمٌة فً هذٌن القطاعٌن .والواقع أن تقدٌرات الطابع
ؼٌر الرسمً التً قدمتها منظمة العمل الدولٌة ( )2022تضع الزراعة وصٌد األسماك والحراجة والبناء
كقطاعات لدٌها أعلى درجتٌن من العمل ؼٌر الرسمً .وتتماشى هذه التقدٌرات مع نتابج المسح السابقة بشؤن
العمل ؼٌر الرسمً فً الزراعة والبناء التً قدمتها منظمة العمل الدولٌة ().2021
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الصناعة أقل تأثراً ولكن...
وٌبدو أن المستجٌبٌن من قطاع الصناعة أقل تؤثرا باألزمة نسبٌا .وأشار المشاركون فً جلسات الخبراء الى
أن اداء قطاع الصناعة ربما كان أفضل من القطاعات األخرى بسبب االستعاضة عن الواردات بالمنتجات
المصنعة محلٌا .ومن المرجح أن ٌشكل استبدال الواردات هذا بدال من تعزٌز صادرات السلع المصنعة
تفسٌرا لألداء األفضل نسبٌا لهذا القطاع .كما أشار المشاركون فً جلسات الخبراء ،الى أن القدرة التنافسٌة
التصدٌرٌة لقطاع الصناعة قد تؤثرت سلبا بتزاٌد تكالٌؾ تولٌد الكهرباء الخاصة من مولدات الدٌزل .ولكن
بطبٌعة الحال ٌنطبق هذا ؼالبا على الصناعات التً تستهلك الطاقة بكثافة فً حٌن تستفٌد صناعات أخرى
من تكالٌؾ العمل المنخفضة وتكالٌؾ المدخالت األخرى التً تؤثرت بانخفاض قٌمة العملة.
كما حدد المشاركون فً جلسات الخبراء القٌود الشاملة التً تإثر على جمٌع القطاعات ،وأوضحوا على
وجه الخصوص عدم وجود قدرة تنافسٌة معززة للصادرات (وتكالٌؾ أعلى) للصناعة والزراعة .وتشمل
هذه العوامل انقطاع سلسلة التورٌد بسبب تفشً فٌروس كورونا ونقص السلع األساسٌة مثل الدٌزل والبنزٌن
بسبب ازمة مٌزان المدفوعات فً لبنان ،وهجرة االدمؽة وعدم القدرة على الحصول على التموٌل والواقع
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أن القطاع المصرفً فً لبنان هو فً قلب المشهد المالً ؼٌر قادر على أداء مهامه األساسٌة فً الوساطة
المالٌة.
وقف إستخدام أدوٌة األمراض المزمنة أو تخفٌضها وعدم زٌارة الطبٌب عند المرض
أكدت دراسة الجامعة األمٌركٌة أن التكلفة المتزاٌدة للرعاٌة الصحٌة فً ٌولٌو /تموز  2021وأوابل 2022
أجبرت المستجٌبٌن (أو أفراد األسرة) فً جمٌع القطاعات على اللجوء الى استراتٌجٌات تؤقلم قابمة على
سبل العٌش ،تتضمن وقؾ استخدام االدوٌة المزمنة (أو تخفٌضها) وعدم زٌارة الطبٌب عند اإلصابة
بالمرض ،والتحول من الرعاٌة الصحٌة الخاصة الى الرعاٌة الصحٌة العامة والتوقؾ عن استخدام التؤمٌن
الصحً الخاص.
بلػ معدل التضخم فً مكون الرعاٌة الصحٌة فً مإشر أسعار المستهلك  %268خالل الفترة من تموز الى
كانون األول  .2021وقد ارتفع هذا المعدل فً الربع األول من عام  2022لٌصل الى  .%433.1وٌمكن
أن تعزز الزٌادة الحادة فً أسعار الرعاٌة الصحٌة الى إلؽاء اإلعانات .وفً الواقع بلػ معدل التضخم فً
مكون الرعاٌة الصحٌة فً مإشر أسعار المستهلك  %20.9فً المتوسط من كانون اول الى حزٌران
.2021
تشٌر النتابج الواردة مرة أخرى مقارنة بالقطاعات األخرى الى أن نسبة أكبر من المستجٌبٌن من قطاعً
البناء والزراعة اضطروا الى اللجوء الى استراتٌجٌات تؤقلم سلبٌة تشمل تخفٌض استخدام االدوٌة المزمنة
أو اٌقافها وعدم زٌارة الطبٌب عند اإلصابة بالمرض .ومع ذلك فان نسبة المستجٌبٌن فً القطاعات األخرى
التً اضطرت الى أن تحذو حذوها هً أٌضا عالٌة .وباستثناء المستجٌبٌن فً قطاع الرعاٌة الصحٌةٌ ،عمد
 %25أو أكثر من المستجٌبٌن فً مختلؾ القطاعات الى خفض أو ووقؾ استخدام االدوٌة المزمنة .فً حٌن
أن أكثر من  %57من المستجٌبٌن أجلوا أو تؽٌبوا عن زٌارة الطبٌب بعد أن مرضوا .وتبٌن النتابج زٌادة
االعتماد نظام الرعاٌة الصحٌة العامة المتزعزع الى حد كبٌر .وبالفعل توجب على نسبة كبٌرة من
المستجٌبٌن من قطاعات التعلٌم والبناء والزراعة بلؽت  74.4و 80.4و %67.6على التوالً التحول من
الرعاٌة الصحٌة الخاصة الى الرعاٌة الصحٌة العامة .واضطر أكثر من  %54من المستجٌبٌن من قطاعات
األؼذٌة والمشروبات والتجزبة الى القٌام بنفس الشًء .أما قطاعا الرعاٌة الصحٌة والصناعة فهما القطاعان
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الوحٌدان اللذان تقل فٌهما نسبة المستجٌبٌن الذٌن انتقلوا من الرعاٌة الصحٌة الخاصة الى الرعاٌة الصحٌة
العامة عن  .%40وتجدر اإلشارة هنا الى أن هذه النسب المبوٌة تشمل أٌضا أولبك الذٌن حصلوا على
الرعاٌة الصحٌة الخاصة والعامة على حد سواء والذٌن كان علٌهم التخلً عن الرعاٌة الصحٌة الخاصة.
خالصة القول ان االزمة التً ٌعانً منها لبنان قد أجبرت نسبة كبٌرة من المستجٌبٌن فً مختلؾ القطاعات
على اللجوء الى استراتٌجٌات تؤقلم قابمة على المعٌشة تنطوي على الحد من إمكانٌة الحصول على الرعاٌة
الصحٌة ،وربما من نوعٌة الرعاٌة الصحٌة التً ٌتلقونها .وتشكل هذه النتابج تحذٌرا مسبقا من النتابج
السلبٌة المحتملة على الصحة وطول العمر فً المدى القصٌر فً بلد كان ٌعرؾ سابقا باسم مركز االستشفاء
فً الشرق األوسط .وهً تبرز كذلك االعتماد المتزاٌد على نظام الرعاٌة الصحٌة العامة فضال عن العبء
الملقى على كاهله.
خالصات:
%85نسبة الذٌن خفضوا كمٌة المواد الؽذابٌة األساسٌة
%87نسبة الذٌن انتقلوا الى بدابل أرخص للمواد الؽذابٌة األساسٌة
ّ
ٌتخطون وجبات خالل األسبوع
%33نسبة الذٌن
%33نسبة الذٌن ال ٌستطٌعون تحمل كلفة وجبة مع اللحم أو الدجاج أو السمك على األقل مرة فً األسبوع
%17نسبة األطفال فً األسر الذٌن ٌتخطون الوجبات أكثر من مرة فً األسبوع
%30نسبة الذٌن أَوقفوا أو خ ّفضوا عمدا إستخدام أدوٌة مزمنة
%63نسبة الذٌن أَجلوا أو تؽٌبوا عن زٌارة الطبٌب بعد إصابتهم بالمرض.
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 دراسة مالٌة  :بنوك خارج الخدمة – د .سمرا القزي – جرٌدة نداء الوطن فً 2022/10/22فاجؤ تدهور سمعة لبنان المالٌة هٌبات الرقابة المصرفٌة العالمٌة بعدما كان ٌطلق علٌه سابقا لقب سوٌسرا
الشرق بفضل نظامه المصرف ًّ الراسخ .فمنذ بداٌة حراك  -ثورة  39تشرٌن عام ; ،423وللمرة األولى فً
تارٌخ لبنان ،أؼلقت ; 7مصرفا متعثرا مالٌا أبوا َبها فً وجه المودعٌن ،وذلك قـبٌل تخلّؾ الحكومة عن
سداد دٌنها العام.

أ ّدى هذا التعثر الى ظهور نظام بدٌل قابم على النقد ذي الروابط المباشرة مع الفرٌق الحاكم المتمثل
بـ»التٌار الوطنً الحر» وحلٌفٌه «حزب هللا» وحركة «أمل» .تـسٌطر على هذا النظام األؼلبٌة الحاكمة
الحالٌة وهً أٌضا معنٌة عبر المحادثات مع صندوق النقد الدولً بإٌجاد حل ألكثر من سبعٌن ملٌار دوالر
أمٌركً مفقودة من أموال المودعٌن.

من ناحٌة أخرى ،فشلت الوالٌات المتحدة األمٌركٌة على مدار األعوام العشرٌن الماضٌة فً كبح تدخل
«حزب هللا» فً النظام المصرفً ،رؼم إؼالق لبنان ثالثة مصارؾ بناء على اكتشاؾ وزارة الخزانة
األمٌركٌة أن لها عالقات مع «حزب هللا» وحلفابه السورٌٌن وأنشطتهم فً ؼسل األموال.
اختراق النظام المصرفً
ٌش ّكل «بنك المدٌنة» و»البنك اللبنانً الكندي» و»جمّال ترست بنك» ،وهً البنوك التً أؼلقت ،أمثلة عن
محاولة «حزب هللا» وحلفابه السورٌٌن على مدى سنوات عدة اختراق النظام المصرفً اللبنانً .لكن
الالفت ،أنه رؼم كل الرقابة التً فرضتها الخزانة األمٌركٌة على المصارؾ اللبنانٌة عبر السنٌن ،إال أن
«حزب هللا» وحلفاءه تمكنوا بحنكة وذكاء من اإللتفاؾ على العقوبات األمٌركٌة المفروضة علٌهم وأتمّوا
ي ناشا حٌث تعتبر «جمعٌة القرض
سٌطرتهم الكاملة على النظام النقدي فً لبنان .فؤهال بكم فً نظام نقد ّ
الحسن» المإسسة المالٌة الوحٌدة التً ال تزال قابمة.

بالعودة إلى النظام البدٌل ،ما لدٌنا اآلن فً لبنان هو نظام تحوٌل نقدي ٌتح ّكم عبره عدد قلٌل من األشخاص
بجمٌع التد ّفقات النقدٌة الواردة إلى البالد ،فٌتقاضون عموالت كبٌرة .للمفارقة إن هإالء األشخاص هم
أنفسهم المكلَفون بإصالح النظام المصرفً ...و»نِع َمة» اإلصالح.
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اإلستفادة من عدم اإلصالح

فما الذي قد ٌدفع السلطة الحاكمة التً تجنً األرباح من النظام النقدي القابم الى إصالحه؟ وما الذي قد ٌدفع
أٌضا حزبا سٌاسٌا  -مٌلٌشٌوٌا وربٌس تٌار سٌاسً حاكم خاض َعٌن للعقوبات إلصالح النظام ،إذا كان من
شؤن هذا اإلصالح أن ٌحرمهما من جنً األموال؟

وفقا للبنك الدولً ،بلؽت التحوٌالت إلى لبنان  9463ملٌارات دوالر أمٌركً فً عام ; .423وفً عام
 ،4242بلؽت  8485ملٌارات دوالر ،ما ٌشكل نسبة  %4748من الناتج المحلً اإلجمالً .أما فً عام
 ،4243فقد بلؽت  8483ملٌارات دوالر.

واستنادا إلى تصنٌؾ البنك الدولً ،ح ّل لبنان فً المرتبة الثالثٌن بٌن أكبر متل ّقً التحوٌالت فً العالم
والمرتبة السادسة عشرة بٌن االقتصادات النامٌة فً عام  .4243لقد تلقى لبنان تحوٌالت أكثر من ؼانا
( 647ملٌارات دوالر) وكٌنٌا ( 549ملٌارات دوالر) وهاٌتً ( 543ملٌارات دوالر) .كما تلقى تحوٌالت أقل
من السلفادور ( 945ملٌارات دوالر) وهندوراس ( 9ملٌارات دوالر) وسرٌالنكا ( 849ملٌارات دوالر) بٌن
االقتصادات النامٌة.

ٌص َنؾ لبنان األول فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا والثانً عالمٌا (بعد تونؽا ; )%654من حٌث
مساهمة التحوٌالت فً الناتج المحلً اإلجمالً ،والتً بلؽت  %564:عام  ،4243تلٌه الضفة الؽربٌة
وقطاع ؼزة ( %3849من الناتج المحلً اإلجمالً).

إذا ،كٌؾ ٌرسل اللبنانٌون األموال إلى أقربابهم فً الوطن؟
تحوٌل األموال والشركات المحلٌة
ثمة  35شركة ٌمكنها تلقًّ وإرسال التحوٌالت فً لبنان حالٌا وفقا للمصرؾ المركزي ،وهً بحاجة إلى
ترخٌص منه كً تستطٌع العمل .من بٌن هذه الشركات ،تستطٌع  7شركات فقط تحوٌل األموال دخوال
وخروجا.
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إذا كانت هذه الشركات الخمس تتولى االقتصاد النقدي الجدٌد «فرٌش» ،فكم هً قٌمة ما ٌتواله القطاع
المصرفً من هذا «الفرٌش» اآلن؟

وفقا لمصرفًّ بارزٌ ،وجد حوالى  345ملٌار دوالر «فرٌش» فً الحسابات المصرفٌة نقدا وإن حركة
ّ
فتتواله بشكل أساسً تلك الشركات الخمس التً ٌمكنها تحوٌل
دورانه سرٌعة .أما بقٌة االقتصاد النقدي
األموال داخل وخارج البالد.

من حٌث الحصص فً السوقٌ ،بدو أن «وٌسترن ٌونٌون» من خالل وكٌلٌها فً لبنان «أو أم تً» و»بوب
فٌنانس» فً صدارة تولً المبالػ النقدٌة المستلَمة والصادرة ،بحٌث تحتل «أو أم تً» أكبر حصة فً
السوق وتلٌها «بوب فٌنانس».

بناء على ما تق ّدمٌ ،ظهر أن هاتٌن الشركتٌن حلّتا مكان النظام المصرفً لبلد ال ٌتعامل مع المصارؾ
وتقبضان على النظام النقدي بحصتٌهما فً السوق .ففً أٌلول  ،4244أعلنت «أو أم تً» رعاٌتها
«ماراثون بٌروت» ،وهو الحدث الذي اعتادت المصارؾ تقلٌدٌا رعاٌته منذ نشؤته.

فً بحث عن مالكً «أو أم تً» ٌتبٌن أنهما كانا النابب السابق أمل أبو زٌد والسٌد توفٌق معوّ ض ،ولكن
ألسباب ؼامضة ح ّل مكان أبو زٌد فً ملكٌة الشركة ولَداه .فإنضمّا الى توفٌق معوّ ض الذي أدخل اٌضا الى
ملكٌة الشركة إبنته جوٌا معوّ ض زوجة السٌد عماد المشنوق شقٌق وزٌر الداخلٌة األسبق نهاد المشنوق.

تشٌر «أو أم تً» عبر موقعها اإللكترونً الى أن لدٌها  3422فرع فً لبنان لتل ّقً وتحوٌل األموال .إذا
دققنا فً خرٌطة إنتشار المراكز ،فإننا نتساءل إن كان من قبٌل الصدفة أن ؼالبٌة تلك الفروع تقع فً قضاء
بعبدا  -وخصوصا فً الضاحٌة الجنوبٌة  -وفً الجنوب اللبنانً؟

قد ٌكون السبب أن معظم األشخاص «ؼٌر المتعاملٌن مع المصارؾ» ٌقطنون فً تلك المناطق المكتظة.
لكن ٌمكن القول كذلك إن ؼالبٌة النقد المتداول خارج النظام المصرفً تدور فً تلك المناطق ،إذ إن معظم
محالت الصٌرفة (التً تسٌطر على سوق الصٌرفة فً لبنان وٌدٌرها مقرّ بون من «حزب هللا») تتمركز فً
الضاحٌة الجنوبٌة لبٌروت .كما ٌالحظ أن من أصل  3422فرع لـ»أو أم تً»ٌ ،وجد أكثر من  822فرع
فً المناطق ذات األؼلبٌة الشٌعٌة.
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للمقارنة ،فإن «بوب فٌنانس» ،وهً ثانً أكبر منافس لها ،تدٌر  922فرع من مواقع «وٌسترن ٌونٌون»
وتتركز بشكل ربٌسً فً محافظة جبل لبنان .من ؼٌر المستؽرب أن تعمد «بوب فٌنانس» الى تقلٌص
أعمالها فً الجنوب والضاحٌة الجنوبٌة لبٌروت والتوجه أكثر نحو جبل لبنان ،كونها جزءا من «بنك
بٌروت» الذي ٌخضع كمصرؾ لمراقبة شدٌدة من النظام المالً العالمً .مع اإلشارة ،الى أن ربٌس مجلس
إدارته ومدٌره التنفٌذي هو السٌد سلٌم صفٌر الذي ٌشؽل حالٌا منصب ربٌس جمعٌة المصارؾ فً لبنان.

ذكرت «أو أم تً» عبر موقعها اإللكترونً أنها تعاملت عام ; 423بمبلػ  342ملٌون دوالر شهرٌا أي
 3466ملٌار دوالر فً السنة .كما بلؽت التحوٌالت إلى لبنان فً العام نفسه  9463ملٌارات دوالر ،أي أن
«أو أم تً» تعاملت بـ %42من إجمالً هذه التحوٌالت النقدٌة فحلّت أولى فٌما أتت «بوب فٌنانس» فً
المرتبة الثانٌة.

ارتفع حجم التحوٌالت التً تعاملت بها «أو أم تً» بشكل حاد فً عام  .4243وفً حٌن لم تذكر الشركة
الحجم الجدٌد على موقعها اإللكترونً ،فقد ق ّدره االختصاصٌون بما ٌقرب الـ 44:ملٌار دوالر أمٌركً .إن
هذا الرقم ٌشكل حوالى  %64من التحوٌالت لعام  4243والبالؽة  8485ملٌارات دوالر .بناء على ذلك،
ٌمكننا الجزم بؤن الشركة تهٌمن على االقتصاد النقدي فً ؼٌاب قطاع مصرفً كان مرموقا ذات ٌوم.

إذا ،كٌؾ تجنً «أو أم تً» و»بوب فٌنانس» األرباح؟

المحول
رسمٌا ،ثمة طرٌقتان تجنً بهما هاتان المإسستان أرباحهما .إحداهما هً الرسم المحدد للمبلػ
َ
والثانٌة هً الفارق فً سعر الصرؾ بٌن العملة المر َسلة والعملة المستلَمة.

وفقا لسجل بٌانات البنك الدولً ،إذا كنت تعٌش فً فرنسا وأرسلت ماال إلى بٌروت فً الربع األول من عام
 ،4242لكـنت دفعت معدال ٌبلػ  %;49منه كرسوم للمإسسات التً ٌمكنها تحوٌل األموال إلى لبنان.

على سبٌل المثال ،إن أرسلت فً الربع األول من عام  4242مبلػ  422دوالر أمٌركً عبر «وٌسترن
ٌونٌون» من فرنسا إلى وكٌلها «أو أم تً» فً بٌروت ،فقد تم تحصٌل  %34434من المبلػ المرسل
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كرسوم ،أي ما ٌعادل  46446دوالرا أمٌركٌاٌ .تكون هذا المبلػ من رسم مح ّدد قدره  9دوالرات تضاؾ إلٌه
نسبة  %:484من سعر الصرؾ.

إذا أرسلت فً تلك الفترة نفسها مبلػ  722دوالر أمٌركً عبر «أو أم تً» من فرنسا إلى بٌروت ،فستكون
التكلفة  %38496أي ما ٌعادل  :5492دوالرا أمٌركٌاٌ .تكون هذا المبلػ من رسم محدد قدره 58448
دوالرا أمٌركٌا وتضاؾ الٌه نسبة ; %;46من سعر الصرؾ( .المصدر :ؼرفة بٌانات البنك الدولً عن
التحوٌالت).

المحولٌ ،صبح متوسط
فبؤقل تقدٌر ،إذا جمع كل شًء ،وبحسب البلد الذي ٌتم التحوٌل منه وقٌمة المبلػ
َ
تكلفة تحوٌل األموال عبر «وٌسترن ٌونٌون» إلى لبنان بٌن  %34و .%38فٌما ٌشٌر البنك الدولً إلى أن
متوسط التكلفة العالمٌة للتحوٌالت المالٌة  %847وال ٌزال «مرتفعا بشكل مإلم» وتكلفة لبنان حالٌا توازي
ضعؾ هذا المبلػ .مع اإلشارة ،الى ان األمم المتحدة تهدؾ إلى خفضها لـ  %5وهو ٌعتبر من «أهداؾ
التنمٌة المستدامة».

إذا اعتبرنا الحد األدنى من الرسوم ،أي  ،%34فإن المواطن اللبنانً «المتلقً» ٌدفع رسما إضافٌا بنسبة
 %4على االستالم من «أو أم تً» .لذا ،فنحن نقؾ اآلن عند  %36كإجمالً الرسوم.

حٌن تستفسر عن نسبة الـ  %4هذه ،تخبرك «أو أم تً» أنها من أجل التعامل النقدي بالدوالر األمٌركً
وتكلفة نقل النقود ،وهً عملٌة مكلفة فً جمٌع أنحاء العالم .ومع ذلك ،فإن المرء ٌتساءل لِ َم ال تفرض أي
دولة من الدول األكثر مجازفة شٌبا كهذا .فً االتصال األوّ لً ،قٌل لً إنها إلزامٌة من قِبل المصرؾ
المركزي .إال أننً بعد عمل دإوب والكثٌر من التقصً ،إكتشفت أن المصرؾ المركزي ال ٌلزم إعتمادها
بل تفرضها «أو أم تً».

هناك طرٌقة إضافٌة تحصّل «أو أم تً» الرسوم بها وهً عبر جمع الدوالرات من السوق وتسلٌمها إلى
المصرؾ المركزي .سمح التعمٌم  836الصادر عن المصرؾ المركزي فً عام  4243لشركات تحوٌل
األموال العاملة فً لبنان بالتقدم بطلب للحصول على رخصة العمل بـ»فوركس» من أجل تنفٌذ عملٌات
الصرؾ بناء على طلب عمالبها بؤموال واردة من الخارج.
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تجدر االشارة الى أن المصرؾ المركزي منح إستثناء لشركة «ساٌتك» التً ٌملكها السٌد حسن مقلد
المقرّب من ربٌس مجلس النواب نبٌه بري من أجل جمع الدوالرات من السوق وبٌعها للمصرؾ المركزي
رؼم انها مص ّنفة كشركة صٌرفة ولٌست شركة تحوٌالت بٌن الخارج والداخل.
ٌدفع "المركزي" عملة على شراء الدوالر بنسبة  5فً المبة
إٌرادات خٌالٌة
إذا افترضنا ان الشركة تتولى  44:ملٌار دوالر من المعامالت النقدٌة لهذا العام بربح مستمر بنسبة %36
( %34زابد  ،)%4فمن شؤن هذا األمر أن ٌجعل إجمالً إٌراداتها  5;4ملٌون دوالر أمٌركً .أضؾ إلى
ذلك ،إن نصؾ مبلػ الـ  44:ملٌار (أي  346ملٌار) الذي ٌحصَّل وٌسلَّم إلى المصرؾ المركزي مقابل رسوم
( ،%5إن حاكم المصرؾ المركزي ٌقرر من ٌحصل على  %4ومن ٌحصل على  .%5هذا وٌقول معنٌون
فً القطاع إن سالمة ٌعطً األولوٌة لجمع الدوالرات من السوق لشركتً «او أم تً» و»ساٌتك»)،
فستجنً بالتالً  64ملٌون دوالر أمٌركً إضافٌّة .هكذا ٌصل إجمالً اإلٌرادات لهذا العام إلى رقم هابل
بقٌمة  656ملٌون دوالر أمٌركً!

ال تدار األعمال بال نفقات .لذا سنفترض أن تكلفة التشؽٌل لدٌك هً نصؾ هذا المبلػ ،فٌمكن أن تصل
األرباح إلى  439ملٌون دوالر أمٌركً سنوٌا .أرباحك هً إٌراداتك مطروحة منها تكالٌفك .على سبٌل
المقارنة ،وزعت  33ملٌار دوالر كؤرباح فً القطاع المصرفً (; 7بنكا) بٌن األعوام ،423: – 4233
أي  3479ملٌار دوالر سنوٌا لـ; 7بنكا .ما ٌعنً أن «أو أم تً» أصبحت بحجم مصرؾ رٌادي.

إٌرادات «بوب فٌنانس» أقل من «أو أم تً» المهٌمنة ،لكن الشركة ال تزال تحتل المرتبة الثانٌة فً التعامل
باالقتصاد النقدي.

تداخل المصالح مع السٌاسة

ال ٌخفى على أحد إنتماء أمل أبو زٌد السٌاسً .فقد كان على القابمة االنتخابٌة مع «التٌار الوطنً الحر»
ّ
جــزٌن.
مرتٌن ،وخسر مرتٌن فً آخر دورتٌن لالنتخابات البرلمانٌة ،منها مرة أمام النابب زٌاد أسود من
فٌما نجح أن ٌكون ناببا فً إنتخابات فرعٌة عقب وفاة النابب مٌشال حلو .كما أنه لٌس سرا أن سلٌم صفٌر
مقرّب سٌاسٌا من «التٌار الوطنً الحر».
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لم ٌحدث قط أن القطاع المصرفً فً لبنان ّ
مثـل فً أي وقت من األوقات طٌفا سٌاسٌا واحدا .كانت للقطاع
المصرفً والءات متعددة ّ
ومثل جمٌع األحزاب السٌاسٌة عبر التارٌخ .فهل هً مصادفة أن اثنتٌن من أكبر
الشركات المتعاملة بالنقد فً البالد حالٌا تدٌنان بالوالء لـ»التٌار الوطنً الحر» الذي ٌخضع ربٌسه لعقوبات
أمٌركٌة؟ هذا هو الحزب نفسه الذي ٌحكم ولدٌه األؼلبٌة مع حلٌفه الثنابً «حزب هللا»  -حركة «أمل»
والمكلّؾ بإٌجاد حل لألزمة مع صندوق النقد الدولً!

هل هً مصادفة أٌضا عدم إٌجاد حل ألزمة القطاع المصرفً؟

بعدما فشل البعض بالسٌطرة على القطاع النقدي والمصرفً طوال مدة هذا العهد ،ها هو ٌنجح فً تدمٌر
هذا القطاع من خالل سٌاساته اإلقلٌمٌة وإنشاء اقتصاد نقدي بدٌل ٌستفٌد منه األفراد الخاضعون للعقوبات.

إن عالقة أمل أبو زٌد بالربٌس وصهره معروفة .كما أن أمل أبو زٌد من المساهمٌن فً «أسترو بنك» مع
النابب اللواء جمٌل السٌد وفالدٌمٌر سوتوؾ ونسٌم ولد قدور.

تجدر اإلشارة الى أن فالدٌمٌر سوتوؾ كان مدٌرا إدارٌا لشركة «إٌركوت كوربورٌشن» فً روسٌا ،وهً
شركة لتصنٌع األسلحة .كما أن نسٌم ولد قدور هو إبن الربٌس التنفٌذي السابق لشركة «سوناطراك» الذي
اعتقلته اإلنتربول فً تشرٌن األول  4243وسلمته إلى الجزابر حٌث ٌواجه تهما بالفساد .لٌس واضحا ما إذا
كان نسٌم ولد قدور ال ٌزال ٌحتفظ بؤسهمه فً المصرؾ حتى اآلن.

الربٌس التنفٌذي الحالً لـ»أسترو بنك» هو أرٌستٌد فوراكٌس وهو نابب الربٌس التنفٌذي السابق لـ»بنك
عودة» والذي استقال فً عام ; 423خالل الحراك  -الثورة .فهل من باب الصدفة إنتقال نابب الربٌس
التنفٌذي السابق لـ»بنك عودة» إلى مصرؾ ؼالبٌة مساهمٌه من حركة  :آذار؟

فً عام  ،422:تم تعٌٌن أرٌستٌد فوراكٌس كؤحد أعضاء فرٌق استشاري ألحد المصارؾ الدولٌة لتقدٌم
المشورة بشؤن الخٌارات االستراتٌجٌة لـ»بنك عودة» ،بما فٌها دمج بملٌارات الدوالرات مع مإسسة فً
المنطقة ،وذلك إلنشاء مصرؾ ضخم فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا .عمل مع أرٌستٌد السٌد
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كرٌم نجٌم المستشار االقتصاديّ لـ»التٌار الوطنً الحر» والصدٌق المقرب لجبران باسٌل .بعد مرور
عامٌن على هذه الوظٌفة فً «بنك عودة» ،دعً أرٌستٌد الى ترك المصرؾ الدولً فً لندن واالنضمام الى
«بنك عودة» ،ثم انضم الحقا إلى أسترو بنك كربٌس تنفٌذي.

بالعودة الى أموال «التحوٌالت النقدٌة» ،فٌمكن القول إنها ما ٌبقً لبنان على قٌد الحٌاة فً الوقت الحالً فً
ظل إنهٌار قٌمة مداخٌل العدٌد من المواطنٌن .لكن هذه «التحوٌالت النقدٌة» هً نعمة مق ّنعة ،كما أنها أٌضا
«حبة زاناكس» تبعد ضؽط أي ثورة عن اجتٌاح الشوارع فً أي وقت قرٌب أو الضؽط عن الحكومة
إلٌجاد حل .بات الناس مخدرٌن بهذا الدعم.

فؤٌن لبنان من قوانٌن مكافحة ؼسل األموال وقوانٌن مكافحة تموٌل اإلرهاب فً ؼمرة المعامالت النقدٌة
التً تجري الٌوم وواقع اقتصاده الذي تحول نقدٌا بالكامل؟ كان القطاع المصرفً ممتثال لفترة طوٌلة لهذه
القوانٌن .بل فً الواقع ،كان لبنان ٌتعامل قبل األزمة مع  7مصارؾ مراسلة فً الوالٌات المتحدة مقابل
تعامل مصرفٌن مراسلٌن فقط مع المكسٌك! لكن فً ظل االزمة الٌوم ،اصبحت هذه المصارؾ المراسلة
تشترط التعامل فقط على أساس نقدي مع لبنان ما ٌعنً عملٌا إضطرار المصارؾ اللبنانٌة الى إرسال
المبالػ كاملة نقدا الى الخارج وعدم إستخدام االعتمادات .letters of credit

أولبك المستفٌدون من االقتصاد النقدي الحالً لدٌهم وضع مربح فً كلتا الحالتٌن .فكلما طالت مدة بقاء لبنان
من دون خطة خالص زادت أرباحهم النقدٌة ،وإن وضعت خطة ونفذت وأعٌدت هٌكلة القطاع المصرفً،
فسنراهم أول المسارعٌن لشراء المصارؾ بسبب الثروات التً حققوها.
من المسإول عن بإس المواطن العادي؟ هل ما زال المصرفٌون؟
هنا تذكٌر بؤن الحكومة اللبنانٌة لم تتوصل بعد إلى خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولً رؼم مرور ثالث
سنوات على األزمة فً لبنان .ففً نٌسان  ،4244تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفٌن لم ٌنجزه
لبنان .طالب صندوق النقد الدولً الحكومة اللبنانٌة بإصالحات ولم تقم بها.
فً الختام ،صدق راي دالٌو كبٌر مدٌري صندوق مالً فً العالم بقوله« :حٌن تفرغ الخزابن وتوجد حاجة
للمزٌد من النقود ،تطبع النقود ما ٌهبط قٌمة العملة .حٌن ٌكون لدٌك مشاكل مالٌةٌ ،زداد االستقطاب وكذلك
الشعبوٌة من الٌسار ومن الٌمٌنٌ .مكن أن تـنتج عن هذا فترة من الفوضى وٌمكن أن ٌإدي فً النهاٌة إلى
حرب أهلٌة».
(*) خبٌرة األسواق المالٌة العالمٌة
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 نافذة على فكر كمال جنبالط: آراء ومواقف
 ظاهرة الحرمان والجوع المتفاقمة فً العالمفً عصرنا  ،وعلى ضوء الواقع المتفاقم خطره  ،اخذ كبار البحاثة فً العالم ٌعتبرون ان مجرد تكاثر
البشرٌة على وجه االرض ،بهذا الشكل المرٌع  ،هو بحد ذاته تلوث ٌ ،إدي الى اختالل توازن الطبٌعة
واالجناس البشرٌة والنباتٌة والحٌوانٌة  ،بما تقوم علٌه من تضاد فً وحدات من التكامل تؽلفها وحدة تناسق
الجماد والحٌاة الشاملة بدورها لكل مسار ولكل كٌنونة":تكاثرتم حتى زرتم المقابر " .ان هذا الحدث
االنفجاري السكانً هو مشكلة العصر  ،ومعضلة الحضارة واالنسان .وآثاره الضارة المهلكة تنجم عن
مخالفة االنسان الحضاري لسنن الطبٌعة القاضٌة باالنتشار والمحدود لكل جنس على وجه االرض .فال
ٌستطٌع الكابن البشري ان ٌتنكر لهذه الشرٌعة ،نظرا لمحدودٌة االرض ذاتها وبالتالً محدودٌة مواردها ،
وعدم اكتشاؾ اي كوكب فً المجموعة الشمسٌة ٌمكن تؤهٌله واعماره .وماذا ٌفٌد هذا االمر الذي ٌضللنا به
بعض العلماء الطوباوٌون ،اذ انه لو صحّ ،لما كان ٌبدل الثمن الباهظ ،والذي ٌفوق كل تصور ،المتوجب
دفعه فً مقابل تفادي آفات هذا االنتشار؟ّ!
ان العقل  ،وهو شرعة الكون الربٌسٌة ٌ ،ؤمر باالنضباط .فعلً الدول والشعوب والحضارات القابمة ان
تلتزم بذلك  ،وان تبادر الى وضع تشرٌعات تمنع التوالد بدون حساب الذي اضحى عملٌا جرٌمة الؽد
المقبل .فؤمامنا عصر للجوع مقبل ٌفتح شدقٌه لٌلتهمنا ،فماذا عن العلم والصناعة واالنتاج والتقدم لمواجهة
ذلك؟ االقتصاد الحدٌث ٌجب ان ٌحقق هدفٌن :
 -3تحسٌن االوضاع المعٌشٌة
 -4اللحاق بطفرة االبداع الخلقً المتصاعد باستمرار
(المرجع :البٌان الرباسً للعام  ،3;96الوارد فً الصفحة ; 67من كتابه "البٌانات الرباسٌة")

 بروز العرب كقوة ثالثة كبرى فً العالمقد ال ٌق ّدر العرب  ،معظم العرب اهمٌة هذا االنقالب التارٌخً فً موازٌن القوى الدولٌة  ،من جراء
حرب تشرٌن  3;95التً تمٌزت بالقدرة على القتال والصمود ،وبخاصة من نتابج تحدبد تصدٌر النفط
وبٌعه ورفع اسعاره  .فالذي ٌمتلك الطاقة ٌملك القوة ومن ٌحسن التصرؾ بها وفق خطة واضحة
ومحددة مسبقاٌ ،مكنه ان ٌستخدمها كؤداة سٌاسٌة فاعلة .
والعرب ٌملكون طاقتٌن ال طاقة واحدة ولو ان احداهما ناجمة عن االخرى :طاقة "الطاقة المحركة"
لصناعة العالم ولمواصالته ،وطاقة المال الهابل المتدفق علٌهم  ،والذي هو فً ما ٌتعدى جمٌع حاجاتهم
التطوٌرٌة واالنمابٌة المباشرة .
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وٌبدو من المراقبة البدٌهٌة  ،ان الدول كلها  ،بما فً ذلك المعسكر الشٌوعً  ،والعالم الرأسمالً
الصناعً  ،هو بحلجة الى المال" .المال  ،ثم المال  ،ثم المال" كما كان ٌقول نابولٌون بونابرت ،هو فً
اساس كل قوة سٌاسٌة وعسكرٌة واقتصادٌة ،وفً اصل كل نفوذ .والبرهان هو تراكض الجمٌع فً
العالم على هذا المال العربً فال ٌعتب علٌنا احد ،اذا نحن  ،كعرب ،استخدمنا طاقات النفط وعوابده فً
خدمة قضاٌانا الربٌسٌة ،وفً طلٌعتها قضٌة استعادة ارض فلسطٌن المؽتصبة .
(المرجع :البٌان الرباسً للعام  3;96الوارد فً الصفحة ; 68من كتابه "البٌانات الرباسٌة")

 من اقواله :
 السلطة اللبنانٌة  :السلبٌة والالموقفبعد انقضاء سنتٌن على عدوان الخامس من حزٌران ٌ ،3;89بدو ان السلطة اللبنانٌة التً تتمثل فٌها
ابدا سلبٌة الحٌوٌة وردة االنطالق ،لم تفد من عبرة المحنة لكً ترتفع بنفسها وبلبنان الى المستوى الذي
ٌتوجب للقٌادة المسإولة .
بل حصل على نقٌض ذلك تماما ،بما فرضته سٌاسة المصالح االحتكارٌة المستؽلة  ،المتالحمة مع
الرأسمالٌة االجنبٌة  ،عبر المصارؾ االمبركٌة ،بشكل خاص واالستثمارات اللبنانٌة الهاربة فً قصد
الربح السرٌع الى الوالٌات المتحدة واوروبا الؽربٌة  ،تنجذب الى التوظؾ فٌها بعد ان حرمت البالد،
فً هذا العهد ،من خطة للتنمٌة الصناعٌة والحرفٌة والعلمٌة السلٌمة .وبعد ان قضى هذا الحكم من
انسٌاق من الجهل  ،على جمٌع المصارؾ الوطنٌة  ،واضحى لبنان بمصارفه االجنبٌةالمسٌطرة على
السوق المحلً مجرد منطقة عبور لالموال العربٌة المودعة  .وقد تجلت هذه السلبٌة والالموقؾ فً
الحقل السٌاسً بما ٌلً :
-3

-4
-5
-6
-7
-8

بمحاولة المسإولٌن اتخاذ مواقؾ اكثر تحفظا فً الصراع القابم بٌن العرب واسرابٌل  ،وتؽطٌة هذا
التحفظ ،وهذا النزوع الى الحٌاد السلبً بتصرٌحات كالمٌة عامة وفارؼة من اي محتوى تطبٌقً ،
واٌة ارادة للمشاركة او التنفٌذ.
بمحاولة السلطة االتج اه بلبنان وجهة حٌادٌة بالنسبة للعالم العربً ككل  ،وهو المشروع المعروؾ
بتدوٌل الحٌاد اللبنانً على طرٌقة بعض الدول االوروبٌة  ،ومنها النمسا.
التقرب الخفً من اسرابٌل بشكل ؼٌر مباشر عبر بعض سفراء الدول االجنبٌة  ،فً قصد من
المماألة لحماٌة الحدود الجنوبٌة .
ان تهاج سٌاسة تقارب وانحٌاز امٌركٌة ظاهرة فً اعتماد كسب مبدأ الحماٌة المعنوٌة للبالد.
فً االنحراؾ العملً للمسإولٌن عن الخط العربً السلٌم
االمتناع عن اي عمل جدي لتنمٌة وسابل الدفاع اللبنانً  ،ومعارضة التجنٌد االلزامً والتزود
باالسلحة المتطورة .

(المرجع  :البٌان الرباسً للعام ; ،3;8الوارد فً الصفحة  3;6من كتابه "البٌانات الرباسٌة")
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 السلطات اللبنانٌة والخروج على الدستورفً هذا العام ; ،3;8ادى الخروج على القانون والطؽٌان ؼٌر الدستوري  ،الى تعرٌض البالد الى ازمة
كبرى .فقد واصلت بعض السلطات اتخاذ مبادرات واعمال مخالفة للقانون وللدستور  .فامتناع ربٌس الدولة
عن القبول بتشكٌل اٌة حكومة منذ سبعة اشهر تقرٌبا وامتناع ربٌس الحكومة المكلؾ عن تشكٌل حكومته
بذاته  ،وتقدٌم مراسٌم التوقٌع لربٌس الجمهورٌة  ،واتخاذ الحكومة المستقٌلة صالحٌات لها ال ٌمكن قبولها
وتبرٌرها دستورٌا  ،واصدار بٌانات ؼٌر قانونٌة عن بعض السلطات .
ان مثل هذه التصرفات قد اسهم وٌسهم بخلق ذهنٌة واوضاع ؼٌر شرعٌة فً البالد  ،وٌوحى للمواطنٌن
بضرورة االنتفاض الجل انهاء هذه الالشرعٌة العملٌة فً التصرؾ وفً االوضاع.
(المرجع :البٌان الرباسً للعام ; 3;8الوارد فً الصفحة  423من كتابه "البٌانات الرباسٌة")

 مطالب ومشارٌع اصالحٌة :
هذا ما ترفعه االجٌال المطالبة بالتغٌٌر
نحن ال نؤمل العجابب على ٌد هذه السلطة  ،فالجهاز السٌاسً القابم لم ٌنتج الحكومات القادرة على اجراء
االصالح المطلوب  .نحن لدٌنا مشارٌع جاهزة لالصالح منذ العام  .3;65وفً كل وقت  ،وكل مناسبة ،
كما هً الحال الٌوم سنة  3;94نطرح هذه الرإى والمشارٌع التً اوضح فً هذا المجال بعض خطوطها
الربٌسٌة :
 -3احداث مجاس استشاري للرباسة ٌ ،ضطلع بالسلطة االجرابٌة وٌتؤلؾ مناصفة من ممثلً الطوابؾ
الربٌسٌة ٌرأسه مارونً .
 -4اختٌار ربٌس الوزراء من قبل مجلس النواب  ،وتكرٌس هذا التعٌٌن من قبل ربٌس الجمهورٌة .
ٌ -5ختار ربٌس الوزراء زمالءه بقرار منه على ان تبقى اقالتهم مناطة بربٌس الجمهورٌة
 -6فصل الوزارة عن النٌابة  ،اي فصل مصالح النواب عن المصالح العامة.
 -7الجل توازن السلطات حصر حق ربٌس الجمهورٌة بحل مجلس النواب بحالتٌن :عندما ٌر ّد المجلس
الموازنة وعندما ٌدعى لدورة وٌرفض االجتماع.
ّ
للبت فً دستورٌة القوانٌن .
 -8انشاء محكمة علٌا
 -9الؽاء الطابفٌة السٌاسٌة  ،واعتماد قاعدة التمثٌل النسبً ،وتحدٌد سن التقاعد للنابب ،ورفع مستوى
الثقافة للنابب  ،وانشاء لجنة قضابٌة لالشراؾ على االنتخابات .
 -:اعتماد مبدأ االستفتاء الشعبً على القضاٌا االساسٌة.
; -انشاء مجلس لتمثٌل النشاطات المهنٌة واالقتصادٌة والثقافٌة
ٌشترك اعضاء مجلسً النواب والنشاطات فً انتخاب اعضاء مجلس الرباسة.
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انشاء مجالس ؼٌر مركزٌة فً المحافظات
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 علوم وتكنولوجٌا :فً ظل الثورة الرقمٌة – عٌسى مخلوف  -جرٌدة نداء الوطن –  1تشرٌناالول 2222
أ ّدت الثورة الرقمٌّة ،بوجهٌها اإلٌجابً والسلبً ،إلى تؽٌُّرات عمٌقة لٌس فً مسارات الثقافة والمعرفة
وحسب ،وإ ّنما أٌضا فً مختلؾ المجاالت السٌاسٌّة واالقتصادٌّة واالجتماعٌّة .ضمن هذا األفق ،تش ّكل هذه
الثورة َمفصال أساسٌّا فً تارٌخ البشر ،كالذي عرفناه مع اكتشاؾ النار والكتابة ،أو كالثورة العلمٌّة بٌن
القرن الخامس عشر والقرن السابع عشر ،مع ك ّل من كوبرنٌك وؼالٌلٌه ،والتً أ ّكدت أنّ األرض هً التً
تدور حول الشمس ولٌس العكس .بدءا من تلك اللحظة ،دخل العالم فً مدار جدٌد ّ
ٌمثل قطٌعة مع ما كان
سابدا طوال ألوؾ السنٌن ،فتح ّققت بذلك فتوحات واكتشافات علمٌّة هابلة مهّدت لعصر األنوار األوروبً فً
القرن الثامن عشر.
صحٌح أنّ الثورة الرقمٌّة تطبع العالم الراهن ،لكن ،ال ٌزال ثلث س ّكان العالم ،ح ّتى اللحظة الراهنة،
علن عنها فً السادس عشر من
محرومٌن من الوصول إلى اإلنترنت ،وفقا إلحصاءات األمم الم ّتحدة التً أ َ
الشهر الماضً .وهذا ما ّ
ٌمثل  2,7ملٌارات شخص .عشٌّة وباء كورونا ،كانت النسبة أكثر ارتفاعا إذ بلؽت
 3,6ملٌارات .مع ذلك ،فإنّ نسبة الذٌن ٌستعملون اإلنترنت تبلػ الٌوم  5,3ملٌارات نسمة.
الفروق كبٌرة ،بحسب االتحاد الدولً لالتصاالت ،هذه الوكالة التابعة لألمم المتحدة ،والمكرّسة للتطوٌر
صص فً تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت .وهً التً ترصد النسب المبوٌّة على المستوى العالمً
المتخ ّ
وتكشؾ باألرقام أنّ أفرٌقٌا هً األق ّل ا ّتصاال إذ إنّ نسبة الس ّكان الم ّتصلٌن باإلنترنت هناك ال تتجاوز
األربعٌن فً المبة ،بٌنما تبلػ فً األمٌركتٌن وفً أوروبا نسبة  89فً المبة ،أمّا فً العالم العربً فتبلػ 70
فً المبة.
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نحن هنا فً قلب الذكاء االصطناعً .من ٌحمل فً ٌده التلفون الموصول باإلنترنت كمن ٌحمل الكرة
األرضٌّة بؤكملهاٌ .شاهدها أمام عٌنٌه وٌسمع نبضها ،ماضٌا وحاضرا .نقرة واحدة على هذا الرابط أو ذاك
تدخلنا ،كما فً حكاٌات "ألؾ لٌلة ولٌلة ،إلى عوالم ال حدود لها .إ ّنه "السِ حر" ،لكنّ السّحر ال ٌؤتً ،هذه
المرّ ة ،من جهة الخرافة ،بل من جهة العلم .لذلكّ ،
ٌمثل اإلنترنت تق ّدما هابال ٌسمح بتداول المعلومات
والمعرفة بسرعة قٌاسٌّة وبطرٌقة ؼٌر مسبوقة ،كما أ ّنه ٌتجاوز المسافات الجؽراف ٌّة وٌجعل التواصل بٌن
البشر ،أٌنما كانوا ،أمرا ممكنا .لكن تتو ّقؾ العالقة مع هذه التكنولوجٌا الجدٌدة على كٌفٌّات استعمالها ،إذ لها
وجهان ال ٌلتقٌان أبدا ،كوج َهً جانوس فً األسطورة اإلؼرٌقٌّة .وجه إٌجابً ووجه سلبً .ولبن كانت
إٌجابٌّاتها بال حدود ،فال حدود لسلبٌّاتها أٌضا ،كٌؾ ال وهً تسهّل انتشار المعلومات الخاطبة المضلّلة والتً
من شؤنها ،أحٌانا ،أن تترك انعكاسات سلبٌّة ،على تكوٌن مواقفنا وسلوكنا ونظرتنا إلى العالم ،كما ٌمكنها أن
تإدي إلى انقسامات واستقطابات بدال من تشجٌع الحوار وتبادل وجهات النظر.
إنّ شٌوع المعلومات الخاطبة فً شبكة اإلنترنت ووسابل التواصل االجتماعً ،وبشكل مل ّح ومتواصل،
ٌش ّكل تهدٌدا مباشرا للفضاء المعرفً وللسجال المشترك ،وذلك لصالح عالم تضاءلت فٌه إمكانات التبادل
والسجال والتفاعل ،فضال عن أنّ االنؽماس المتزاٌد فً العوالم الرقمٌّة حٌث ٌزول التمٌٌز بٌن الحقٌقً
واالفتراضً تدرٌجٌّا قد ٌإ ّدي إلى مخاطر من نوع آخر.
ثمّة دول بدأت تتنبّه إلى التحوّ الت التً تشهدها المجتمعات اإلنسانٌّة فً الزمن الرقمً ،منها فرنسا التً
دعت عددا من األخصابٌٌن والمإ ّرخٌن وعلماء االجتماع واألنتروبولوجٌا والقانون ،لدراسة األثر الذي
ٌتركه ال َم ّد الرقمًّ على الحٌاة الدٌموقراطٌّة .ولقد صدرت حدٌثا خالصات هذا العمل المشترك فً كتاب
عنوانه "األنوار فً الزمن الرقمً" ،أشرؾ علٌه عالم االجتماع جٌرالد بْرو ّنً ("المنشورات الجامعٌّة
الفرنسٌّة") .تقول إحدى الخالصات إنّ الثورة الرقمٌّة ،إضافة إلى ما ؼٌّرته وتؽٌّره فً مشاعرنا وتفكٌرنا
وحٌاتنا الٌومٌّة وممارساتنا االجتماعٌّة ،جعلتنا على عالقة خاصّة باإلعالم ،ذلك أ ّننا نواجه ٌومٌّا كمّا ضخما
من المعلومات ،تواكبه منافسة واسعة النطاق بٌن وجهات نظر ٌعبَّر عنها بشكل ؼوؼابً وبدون أيّ َؼر َبلَة،
ما ٌستدعً– لحماٌة الثقافة والمعرفة ،بل لحماٌة اإلنسان نفسه– ضبط العالم الرقمً وتركٌبه الحسابً
المع َّقد ،وتشجٌع التفكٌر النقدي الذي ٌساعد المرء على مواجهة طوفان المعلومات التً ٌرزح تحتها ،كما
ٌم ّكنه من التمٌٌز بٌن المعلومات الج ّدٌّة والمعلومات المزٌّفة ،والتدقٌق فً مصادرها والهدؾ من نشرها .إنّ
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عدم االنتباه إلى هذا الوقع ،وفً حال استمراره بهذه الوتٌرةٌ ،ل َؽى شٌبا فشٌبا الفضاء المشترك الضروري
لتفاعل اآلراء واألفكار والقِ ٌَم ،أي الحٌاة الدٌموقراطٌّة نفسها.
الثورة الرقمٌّة ال تزال فً بداٌاتها ،وال ب ّد من َب َلورة األهداؾ بخصوصها ،ضمن سٌرورة عالم م َتؽٌِّر
وتح ّدٌات متزاٌدة تحتاج إلى مواجهة تقوم على التضامن وتوحٌد الجهود ،لكن ،أٌن نحن الٌوم ،من هذا كلّه؟
أٌن نحن من األفكار اإلصالحٌّة ومن النزعة العقلٌّة واإلنسانٌّة؟ وكم ٌحتاج عالمنا المظلم إلى أنوار! هذه
الكلمة التً تحٌلنا فورا إلى ما كتبه الفٌلسوؾ األلمانً إٌمانوٌل كا ْن ْ
ت فً القرن الثامن عشر ،حٌن ح ّدد
مفهومها بعبارته الشهٌرةَ " :ت َج ّر ْأ على َخوض المعرفة! ولتكن لدٌك الشجاعة الكتساب العلوم بالفكر! هذه
هً إذا عقٌدة التنوٌر".

 صحة وغذاء5 :مؤشرات فً العٌن تدل على أمراض ..بعضها "خطٌر" – سكاي نٌوز عربٌة - 12تشرٌن االول 2222

قد تحمل العٌن عالمات تعد بمثابة مإشرات تدل على مجموع من المشكالت الصحٌة التً قد نكون ال
نعرؾ أصال أننا مصابون بها.
وٌعتقد كثٌرون بؤن التؽٌّر فً شكل العٌن أو لونها ٌعتبر مإشرا على إصابة بذلك العضو الحٌوي ،إال أن
ذلك قد ٌدل على وجود أمراض أخرى بحسب الطبٌبة العاملة لدى خدمة الصحة البرٌطانٌة ،راشٌل وارد،
والتً أوضحت فً حدٌث لصحٌفة "الصن" البرٌطانٌة عن أبرز هذه األمراض:
كتل بٌضاء أو صفراء بالقرب من العٌنٌن
قالت الدكتورة وارد ،أنه إذا كانت لدٌك كتل بٌضاء أو صفراء بالقرب من الجفون أو األنؾ ،فقد ٌكون ذلك
عالمة على ارتفاع نسبة الكولٌسترول فً الدم ،موضحة أن "هذه تسمى رواسب الزانثالزما".
وأضافتٌ" :مكن أن تكون هذه إشارة إلى أن لدٌك ارتفاعا فً نسبة الكولٌسترول فً الدم ومن الضروري
إجراء فحص دم إذا رأٌتها".
ووفق وارد ،فإنه ٌمكن أن تتراكم مستوٌات عالٌة من الكولٌسترول فً جدران الشراٌٌن وتقلل من تدفق الدم
إلى القلب ،األمر الذي ٌزٌد من خطر تكوٌن جلطة ،وحدوث أمراض القلب التاجٌة.
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اصفرار العٌون
بحسب وارد "اصفرار بٌاض العٌنٌن ٌشٌر إلى مستوٌات عالٌة من البٌلٌروبٌن فً الدم ،أي اإلصابة
بالٌرقان".
وأشارت وارد إلى أن أسباب الٌرقان عدٌدة ،فقد تكون عدوى فً الكبد أو حصوات بالمرارة ،وصوال إلى
احتمال اإلصابة بالسرطان.
لون الجفن السفلً
عندما تسحب الجفن السفلً للعٌنٌ ،جب أن ٌبدو الجزء الداخلً من الجفن أحمرا وردٌا.
وبٌّنت وارد أن كون الجفن السفلً أفتح من المعتاد ،مإشر على اإلصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحدٌد.
وقد ٌإدي فقر الدم الناجم عن نقص الحدٌد الشدٌد إلى زٌادة خطر اإلصابة بمضاعفات تإثر على القلب أو
الربتٌن.
كذلك فإن النساء الحوامل المصابات بفقر الدم الشدٌد ،معرضات أٌضا لخطر أكبر لإلصابة بمضاعفات قبل
الوالدة وبعدها.
ضعؾ البصر
ٌمثل ضعؾ البصر أو الفقدان الجزبً للرإٌة مإشرا على احتمال وجود خلل فً األعصاب والدماغ،
وصوال إلى إمكانٌة اإلصابة بسكتة دماؼٌة.
ونصحت وارد" :إذا تؤثرت حركات عٌنٌك وواجهت مشاكل فً الكالم ،فاحرص على طلب االستشارة
الطبٌة للتحقق من عدم وجود أي خطر على الدماغ".
جحوظ العٌون
ٌمكن أن ٌكون وجود عٌون منتفخة مإشرا على فرط نشاط الؽدة الدرقٌة.

اخبار الرابطة:
بعد انتشار وباء "الكولٌرا" فً لبنان وتزاٌد مخاطره على السالمة الصحٌة  ،رابطة اصدقاء كمال جنبالط
تباشر حملة الوقاٌة والحماٌة من الوباء وهذه اولى النماذج:
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 وزٌر الصحة ٌدق ناقوس الخطر من "الكولٌرا"بعد جولته التفقدٌة على مناطق انتشار وباء "الكولٌرا" فً لبنان ،واجتماعاته مع الهٌبات الصحٌة المهتمة
بمواجهة الوباء ،دق وزٌر الصحة ناقوس الخطر نظرا الهتراء البنى التحتٌة الذي ٌشكل عابقا اساسٌا امام
تحدي احتواء الوباء ،واشار الى ان برودة الطقس فً الفترة القادمة ستشكل بدورها عامال اضافٌا ٌسهم فً
انتشاره .وشدد على ضرورة تحفٌز الوقاٌة الشخصٌة التً تحد من انتقال العدوى التً ابرز طرق انتقالها
المٌاه واالطعمة الملوثة.
 "الكولٌرا" تنتشر فً لبنان :فكٌف نواجهها؟مسإولة فً منظمة الصحة العالمٌة الدكتورة الٌسار راضً تحدد سبل المواجهة للحد من انتشار العدوى
بالفٌروس بما ٌلً :
 -3تؤهٌل شبكات المٌاه وتنظٌفها
 -4تؤمٌن نظافة الشخص المصاب
 -5تؤمٌن اللقاح المضاد للفٌروس  ،خاصة للذٌن ٌعٌشون فً مناطق تفتقر الى شبكات مٌاه صالحة
ونظٌفة
وتدعو لالسراع فً تقدٌم الدعم للبنان العاجز عن تحقٌق ذلك فً الظروؾ التً ٌعانٌها.

 من الصحافة اخترنا لكم: جمهورٌة الفراغ بال شرعٌة – رفٌق خوري – جرٌدة نداء الوطن فً 2222/12/27
لبنان دفع ؼالٌا ثمن سٌاسة :أنا أو ال أحد .وٌراد له الٌوم أن ٌدفع ما بقً له ثمن سٌاسة :أنا او ال بلد .وآخر
ما بقً له هو «الشرعٌة» التً تسٌّر عمل المإسسات ،ولو كانت شكلٌة .ونحن على الطرٌق الى فقدان
الشرعٌة .ربٌس الجمهورٌة الذي هو «ربٌس الدولة ورمز وحدة الوطن» حسب الدستور تؽٌب شرعٌته
منتصؾ لٌل  53تشرٌن األول الحالً بالشؽور الرباسً المخطط له بدم بارد .المجلس النٌابً ٌفقد شرعٌته
حٌن ٌمتنع عن القٌام بواحد من أهم واجباته ومهامه ،وهو إنتخاب ربٌس للجمهورٌة بصرؾ النظر عن
الفارق بٌن النواب الذٌن اختاروا مرشحا وٌصوتون له والنواب الذٌن ٌصرون على الال إنتخاب سواء
باألوراق البٌض أو الملؽاة أو بتطٌٌر النصاب .حكومة تصرٌؾ األعمال التً تستعد لممارسة صالحٌات
الربٌس بعد الشؽور ٌدور جدل دستوري وسٌاسً حول شرعٌة قٌامها بدور الربٌس .وهذا عملٌا ٌتجاوز
الشؽور الى الفراغ الكامل.

وال احد ٌعرؾ إن كانت القوى العربٌة والدولٌة التً تكرر دعوتنا الى انتخاب ربٌس ستفرض العقوبات
التً تلوح بها على المعرقلٌن .لكن هذه القوى ترفض صراحة تقدٌم المساعدات للبنان عبر األقنٌة الرسمٌة
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ولم تعد تؤتمن التركٌبة الحاكمة والمتحكمة والتً هً عملٌا مافٌا على دوالر واحد .والمفارقة أن علٌنا نحن
ضحاٌا هذه المافٌا التً سطت على المال العام والخاص ولعبت بمصٌر البلد وتالعبت بالشرعٌة ،أن نؤتمنها
على حاضر لبنان ومستقبله.

وال أحد ٌجهل ما ٌنتظرنا من شقاء ٌفوق كثٌرا ما نعانٌه الٌوم .فمن دون ربٌس جمهورٌة وحكومة لٌست
لفرٌق واحد وإصالحات وإتفاق مع صندوق النقد الدولًٌ ،بدو ترسٌم الحدود البحرٌة مع إسرابٌل إلستثمار
ثروتنا الؽازٌة كؤنه اتفاق معلق فً الفراغ ٌصعب تنفٌذه حتى على «توتال» .ومن دون كل ذلك ،فال احد
ٌستثمر قرشا فً أي مشروع إقتصادي إلنقاذ لبنان وإخراجه من أعمق هاوٌة .لكن هذا آخر هموم التركٌبة
السٌاسٌة التً تزداد وقاحة وؼطرسة بمقدار ما تقل شرعٌتها .حتى اإلنهٌار الذي ٌكتمل ،فإنه بالنسبة إلٌها
ورقة للتوظٌؾ السٌاسً حٌث الربح لها والخسارة على الناس.

من األحادٌث المشهورة واحد ٌقول« :هناك أناس ٌجب ان تقاد الى الجنة بالسالسل» .ومن الوقابع المخٌفة
فً لبنان أن هناك مافٌا تهلل وتفاخر وتعتبر نفسها منتصرة ،من خالل دفع اللبنانٌٌن الى جهنم .والمشهد ال
ٌوصؾ :خلٌط من التراجٌدٌا والعبث والسورٌالٌة والمهزلة .وصور من العهر والفساد واإلثراء على حساب
الفقراء واإلستخفاؾ بالعقول والتلذذ بإذالل الناسٌ ،خجل منها أي حاكم فً جمهورٌة موز .وإصرار على
الذهاب الى جمهورٌة الفراغ والحفاظ على المواقع فٌها.

ٌقول جالل الدٌن الرومً« :حٌث توجد آثار متهدمة ،هناك أمل فً العثور على كنز» .لكن ما نعثر علٌه
فً الخراب اللبنانً هو مافٌا تسطو على ما بقً معنا من لٌرات.

 ماذا قبضت اٌران ثمن اتفاق ترسٌم الحدود البحرٌة اللبنانٌة مع اسرائٌل – جهاد الزٌن -
جرٌدة النهار – 2222/12/11
تعلّمت من زٌاراتً لواشنطن واالتصال ببعض الصحافٌٌن الطوٌلً الباع فً تؽطٌة نشاطات اإلدارات
األمٌركٌة وخصوصا من هٌلٌن توماس أن الخبر الجٌد لكً ٌكون جٌدا ٌجب أن ٌؤتً من البٌت األبٌض
ولٌس من أي مإسسة حكومٌة أمٌركٌة أخرى.
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جاء الخبر الجٌّد هذه المرة من البٌت األبٌض فعال وعلى أعلى مستوى .فقد قام الربٌس األمٌركً جو باٌدن
باالتصال بالربٌس ال#لبنانً مٌشال عون وه ّنؤه على إنجاز اتفاق #ترسٌم الحدود البحرٌة بٌن لبنان
وإسرابٌل.

دعونا من الكالم البروباؼاندي .هذا اتفاق سالم اقتصادي ما كان له لٌحصل من دون موافقة #إٌران .اتفاق
ٌضمن مصالح نفطٌة ضخمةإلسرابٌل مقابل مصالح اقتصادٌة كبٌرة للبنان ،مصالح ٌرؼب الشعب اللبنانً
بؤكثرٌته فً لبنان والخارج أن تش ّكل بداٌة عد عكسً للمستوى الذي بلؽته أزمته االقتصادٌة بل انهٌاره
االقتصادي شبه الشامل.

"تبٌع" إٌران االتحا َد األوروبً وإسرابٌل والوالٌات المتحدة موقفا استراتٌجٌا ٌضمن ضم لبنان إلى منظومة
ؼاز شرق المتوسط وٌوسع مصالح إسرابٌل وموقعها فً هذه المنظومة.

ها هو المتطرؾ القوي ٌلعب لعبته فً إقرار نوع من السالم فً المنطقة ولكن هذه المرة إنه إٌران
األصولٌة ولٌس اللٌكود اإلسرابٌلً الذي و ّقع عام  1979على اتفاقٌة السالم (كامب داٌفٌد) مع مصر
الربٌس أنور السادات وقام باالنسحاب من سٌناء بعد تفكٌك المستوطنات اإلسرابٌلٌة فٌها وهو قرار لم ٌكن
لٌجرإ على اتخاذه إال المتطرؾ القوي مناحٌم بٌؽن زعٌم اللٌكود ،كما كان ٌقال فً الصحافة
األمٌركٌةٌومها ،مثلما لن ٌستطٌع سوى المتطرؾ اإلٌرانً الٌوم "التوقٌع" على اتفاق سالم اقتصادي بحري
مع إسرابٌل.

إنها لعبة ال ٌتقنها سوى األقوٌاء والمتطرفٌن .وها هو التارٌخ ٌدور دورته على الشاطا اللبنانً وٌحل السٌد
علً خامنبً زعٌم إٌران مكان مناحٌم بٌؽن زعٌم إسرابٌل المتطرؾ والقوي..

لكنْ مهال :هذا االتفاق ،ترسٌم الحدود البحرٌة ،هو اتفاق ٌنظر إلٌه الشعب اللبنانً نظرة تؤٌٌد بل انتظار
وهو ٌحتاجه بكل ما تعنٌه الكلمةمن معنى .وحدهم المتطرفون أو الدٌماؼوجٌون أو المتضررون فً لبنان ال
ٌإٌدون هذه "الطواعٌة" النادرة اإلٌرانٌة لمصالح حقٌقٌّة للشعب اللبنانً بعد طول مؽامرات إٌرانٌة
باالستقرار واألمن واالقتصاد اللبنانً .ومن الجهة المقابلة بعد مفاوضات شاقة وصعبة مع إسرابٌل حول
الحدود البحرٌة مما لم ٌسمح لها باتفاق سهل فً الحد األدنى .وإذا استثنٌنا مرحلة المقاومة المسلّحة التً
أ ّدت العام ألفٌن إلى تحرٌراألرض اللبنانٌة المحتلة بؽطاء من الشرعٌة الدولٌة المستندة منذ العام  1979ا
إلى القرار  ،425فإن السٌاسة اإلٌرانٌة ومعها سورٌا حافظ االسد كانت أساسٌة فً دعم تحرٌر الجنوب
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ولٌس فً محض استخدام الالاستقرار والتفتت اللبنانٌٌّن .وهو الطابع (الالاستقرار) الذي سادالحقا فً
استخدامات السٌاسة اإلٌرانٌة فً لبنان.

دعونا نع ِّدد المستفٌدٌن الكبار فً اتفاق الترسٌم:

الوالٌات المتحدة ألنه اتفاق ٌضمن المصالح اإلسرابٌلٌة وفً لحظة عزل أمٌركٌة لمصالح روسٌا الؽارقة
فً حرب أوكرانٌا.

أوروبا المحتاجة إلى كل قطرة ؼاز قبل وبعد ،خصوصا بعد ،الحرب الروسٌة األوكرانٌة .ولٌس صدفة أن
تكون شركة توتال الفرنسٌةذات دور أساسً فً مسار التفاهمات الداعمة التفاق الترسٌم هذا.

هكذا إذن تنضم إٌران بتسهٌلها و(حماٌتها الحقا) التفاق الترسٌم وعلى طرٌقتها إلى صدٌقتها تركٌا رجب
طٌّب أردوؼان الذي بادر إلى تعزٌز العالقات التركٌة اإلسرابٌلٌة عارضا تسهٌل مرور الؽاز اإلسرابٌلً
إلى أوروبا .لكن الدهاء اإلٌرانً هو الذي ٌختار أن ٌق ّدم الترسٌم كعمل متماه مع المصالح العلٌا للشعب
اللبنانً .فاإلٌرانٌون استخدموا الخط  29فً لحظة تعقٌد فً المفاوضات وهم الذٌن ؼطوا عملٌةالتراجع عنه
إلى الخط  23فً لحظة االنفراج.

حسنا ،ما هو الثمن أو األثمان الممكن أن تحصل علٌها إٌران من الوالٌات المتحدة األمٌركٌة مقابل هذا
التحول الهابل؟

علٌنا فً مجال التحلٌل أن نراقب نوع العالقات االقتصادٌة ؼٌر المعلن والقابم بؤشكال مختلفة بٌن طهران
وواشنطن فً العراق.

إنه "النموذج العراقً" :ؼض نظر أمٌركً عن المشاركة اإلٌرانٌة فً مصالح الفساد العراقً النفطً
والسٌاسً واألمنً .هكذا ٌتفاهم الطرفان األمٌركً واإلٌرانً على تقاسم النفوذ والمصالح فً العراق ولو
اتخذ هذا التفاهم أحٌانا شكال صدامٌا هو جزء من "اللعبة" نفسها .لكنه تفاهم واقعً مستمر منذ العام 2003
تارٌخ سقوط صدام حسٌن.
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على األرجح لبنان مع عابدات اتفاق الترسٌم مع إسرابٌل مقبل لٌكون من حٌث المداخٌل مشروع عراق آخر
ولو أصؽر من الحجم العراقً .العابدات العراقٌة من النفط والؽاز تتجاوز سنوٌا المابة ملٌار دوالر مرشحة
لالزدٌاد بعد قرار مجموعة دول "أوبك "+خفض االنتاج ملٌونً برمٌل ٌومٌا مما سٌرفع جمٌع عابدات
أعضابها.

لبنان المتلهِّؾ إلى عابدات الؽازو  -دوالر لن ٌصل فً أفضل السٌنارٌوهات إلى الحجم العراقً .ولكن
طبٌعة اختراق النفوذ اإلٌرانً لمواقع الدولة اللبنانٌة سٌسمح بمشاركة المنظومة السٌاسٌة اللبنانٌة الفاسدة
بؤشكال مختلفة منها حجم "مٌلٌشٌات" القطاع العام اللبنانً لتعزٌزهذا النفوذ وهو ما تستفٌد منه بؤحجام
أضخم فً القطاع العام العراقً الذي ٌضم حسب المعلومات مبات آالؾ الرواتب لوظابؾ وهمٌةتؤخذها
المٌلٌشٌات العراقٌة .ناهٌك عن أشكال االستفادة األخرى التً تساهم فً دعم إٌران فً وجه العقوبات
األمٌركٌة التً ترهق بل تسحق اقتصادها.

لنالحظ إذا جاء التؽٌٌر العراقً بانتخاب عبد اللطٌؾ رشٌد ربٌسا للجمهورٌة واختٌار ربٌس جدٌد للحكومة
مإشرا مهماعلى صفقة أمٌركٌةإٌرانٌة أن السإال التالً صار مشروعا:

هل المنطقة فً طور التؽٌّر؟ فعندما ٌحصل التحول اإلٌرانً فً زمن تراجع ؼٌر مسبوق فً العالقات
السعودٌة األمٌركٌة جعل صحٌفة"هآرتس" اإلسرابٌلٌة تقول أمس الخمٌس أن العالقات األمٌركٌة السعودٌة
لن تكون هً ذاتها بعد الٌوم ،ال بد ولو بشكل مبكر من التؤمل العمٌق فً شبكات المصالح الجدٌدة اآلخذة
باالرتسام.

سٌحمل اتفاق الترسٌم بالضرورة الحقا توزٌع حصص على مناطق الطوابؾ اللبنانٌة كما سٌحمل معه
تجدٌدا لمداخٌل الطابفٌّات اللبنانٌةوأجهزتها الفاسدة .وهذا هو البعد الثانً للنموذج العراقً.

رؼم كل ذلك سٌتٌح اتفاق الترسٌم إعادة توسٌع االقتصاد اللبنانً وٌعطً مجاالت لإلنفاق "اإلنمابً" على
المناطق وهذا ٌعٌد ضخ الدم فً اوردة سٌاسٌة وإدارٌة واقتصادٌة جافة.
 ...أخٌرا ...فعلها الدهاء والنفوذ اإلٌرانٌان.
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 هم حسمح هيكهيت االقخصاد انهبىاوي باالسخفادة مه اسخخراج انغاز؟  -جاسم عجاقت – جريذة
انذيار –  35حشريه األول 4244
اٌّزالىِخ إٌٌٛٙل٠خ أ ٚاٌّوٗ إٌٌٛٙل ٟ٘ ٞػجبهح رَُزقلَ ٌٍزؼج١و ػٓ ا٢صبه اٌٍَج١خ الػزّبك االلزٖبك ػٍٝ
اٌّلاف ً١اٌو٠ؼ١خ .فف ٟاٌؼبَ  ،0821رُ اوزْبف اٌغبى ف ٟثؾو اٌّْبي ف ٟعوٕ١ٔٚغٓ (ٌٕ٘ٛلا) ِ ٛ٘ٚب كفغ
اٌٍَطبد ئٌ ٝرٛى٠غ عيء ِٓ ٘نا اٌو٠غ ِٓ فبهط اٌّبوٕ١خ االلزٖبك٠خ ػٍ ٝاٌّٛاِ ٛ٘ٚ ،ٓ١ٕٛب رَجّت ثزواعغ
اٌٖٕبػخ ف ٟاٌجالك .أٙف ئٌ ٝمٌه ،فاْ كفٛي وّ١بد وج١وح ِٓ اٌؼٍّخ اٌٖؼجخ ئٌٌٕٛ٘ ٝلا آٔنان ،أ ّك ٜئٌٝ
رم٠ٛخ اٌؼٍّخ إٌٌٛٙل٠خ ٚثبٌزبٌ ٟإٔجؾذ ٕبكهاد ٌٕ٘ٛلا ألً رٕبفَ١خ ف ٟاٌٛلذ اٌن ٞاهرفؼذ ف ٗ١اٌٛاهكاد
ٔز١غخ اهرفبع اٌملهح اٌْوائ١خ ف ٟظً أقفبٗ إٌْب ٛااللزٖبكِٖ .ٞطٍؼ «اٌّزالىِخ إٌٌٛٙل٠خ»
رُ ّاٍزقلاِٗ الؽمًب ٌٕٛف ؽبٌخ فٕي٠ٚال ٚثؼ٘ إٌّبٛك اٌفؤَ١خ ٚإٌو٠ٚظ.
فالٕخ ٘نٖ اٌّم ّلِخ ٘ ٟأٔٗ ػٕلِب ١َ٠طو اٍزغالي اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ػٍ ٝاٌّبوٕ١خ االلزٖبك٠خٚ ،ػٕلِب ٠زُ
اوزَبة ِلاف ِٓ ً١فبهط اٌلٚهح االلزٖبك٠خ٠ ،لفً االلزٖبك ف ٟؽبٌخ ِٓ اٌّوٗ إٌٌٛٙلٌٍ .ٞزنو١و فاْ وً
ٛبلخ أؽفٛه ٟ٘ ٗ٠ػوٙخ ٌٍٕٛٚة ٚثبٌزبٌ ٟال ُّ٠ىٓ اٌزؼ ً٠ٛػٍ ٝاٍزلاِخ ٘نٖ اٌضوٚح.
اٌق١به األفو ٌالٍزفبكح ِٓ اٌضوٚح اٌغبى٠خ ٘ ِٓ ٟفالي ئكفبي اٌّبوٕ١خ االلزٖبك٠خ فٍٕ ٟت ػٍّ١خ
االٍزقواط .فّٓ اٌّؼوٚف أْ أ ٞثٍل ٔفط٠ ٟؼّل ئٌّ ٝجه أٚإً الزٖبكٖ ف ٟػٍّ١خ اٍزقواط اٌغبى ٚإٌفٜ
ٍٛاء وبْ ِٓ لطبػبد كاػّخ ٌؼٍّ١خ االٍزقواط (ِضً ٕٕبػخ األٔبث١ت أ ٚلطغ غ١به ألكٚاد ٠زُ اٍزقلاِٙب
ف ٟػٍّ١خ االٍزقواط) أ ٚلطبػبد فلِبر١خ رإ ِّٓ فلِبد رْغ١ٍ١خ ٌؼٍّ١خ االٍزقواط (ِضً اٌفٕبكق أ ٚػٍّ١بد
إٌمً ثبٌ١ٍٙىٛثزو ،أ ٚاإلٔزؤذ أ ٚاٌطولبد ،)...أ ٚلطبػبد ِٛاى٠خ ٌؼٍّ١خ االٍزقواط (ِضً ٕٕبػخ
اٌجزوٚوّ١ب٠ٚبد...).
ف ٟاٌٛالغ ػٍّ١خ اٌْجه ٘نٖ ،رَّؼ ثزىج١و ؽغُ االلزٖبك ثَوػخ ِٛاى٠خ ٌؼٍّ١خ االٍزقواط ِٓ فالي لٕبر:ٓ١
اٌمٕبح األ – ٌٝٚػًّ اٌّبوٕ١خ االلزٖبك٠خ ٌلػُ اٍزقواط إٌفٚ ٜاٌغبى ٠غٍت ؽى ًّب اٍزضّبهاد عل٠لحِ ٛ٘ٚ ،ب
٠ؼّٕٛٔ ٟا الزٖبك٠ب ؽزّ١ب.
اٌمٕبح اٌضبٔ١خ – ِٓ ثبة اٍزضّبه لَُ ِٓ ػبئلاد اٌٖٕلٚق اٌَ١بك ٞف ٟااللزٖبك اٌّؾٍّ.ٟ
أّ٘١خ ػٍّ١خ اٌْجه ٘نٖ رىّٓ ف ٟأٔٙب رَّؼ ثجٕبء الزٖبك ِزِٚ ٓ١زٕ ّٛع َِٚزلاَ ؽ١ش ُّ٠ىٓ رٛع ٗ١لَُ ِٓ
االٍزضّبهاد ئٌ ٝلطبػبد ٚاػلح ال ػاللخ ٌٙب ثبٌٚوٚهح ثبٌمطبع إٌفط ٟػٍِ ٝضبي اٌٖٕبػخ اٌولّ١خ أٚ
ٕٕبػخ اٌَ١بهاد (اٌىٙوثبئ١خ؟) أ ٚغ١و٘ب.
ِّب رملَ ٔو ٜأْ ؽىِٛخ اٌوئ١ِ ٌ١مبر ٟأِبَ اٍزؾمبق ِ ُٙػٍ٘ ٝنا اٌٖؼ١ل .فأ ٞف١به ٍزأفن؟ ثبٌطجغ
اٌغٛاة اٌوٍّ١ٍ ٟى ْٛاٌق١به اٌضبٔ ٟأّ ٞجه االلزٖبك اٌٍجٕبٔ ٟثؼٍّ١خ االٍزقواطٌ .ىٓ ػٍّ١خ اٌْجه ال
ُّ٠ىٓ أْ رزُ ِٓ ك ْٚئٕالؽبد الزٖبك٠خِٚ ،بٌ١خٔٚ ،مل٠خٚ ،لبٔ١ٔٛخٚ ،ئكاه٠خ٘ .نٖ اإلٕالؽبد اٌزٌ ٟطبٌّب
ٛبٌت ثٙب اٌّغزّغ اٌلٌٙٛ ٌٟٚغ االلزٖبك اٌٍجٕبٔ ٟػٍَِ ٝبه اٌزؼبف ٟاٌٍَٚ ُ١األو١ل ،رزؼضّو أِبَ اٌٖواع
اٌَ١بٍ ٟاٌّؾزلَ فٌ ٟجٕبْ.
ف ِٓ ًٙإٌّطم ٟأْ اٌؼبَ ّٙ 5109ل صّبٔ١خ أّٙو ِٓ رٖو٠ف األػّبيّٙٚ ،ل اٌؼبَ  ،5108صالصخ أّٙو ِٓ
رٖو٠ف األػّبي ثبإلٙبفخ ئٌّٙ ٝو رؼط ً١ثَجت ؽبكصخ لجوّّ .ْٛوّب ّٙل اٌؼبَ  ،5151فَّخ أّٙو ِٓ
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رٖو٠ف األػّبيٚ ،رَؼخ أّٙو ف ٟاٌؼبَ ٘ٚ .5150ب ٔؾٓ فِ ٟوؽٍخ رٖو٠ف أػّبي ِٕن أزقبثبد أ٠به
اٌّب١ٙخ!
ئ ًما و١ف أل ٞؽىِٛخ أْ رم َٛثإالؽبد ئم ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن ِٓ صجبد ٍ١بٌٍٙ ّٓٚ٠ ٟب اٍزّواه٠خ ألٍّٗ صالس
ٍٕٛاد ٌزطج١ك اإلٕالؽبدٌٚ .ؼً اإلٕالػ األٚي اٌٛاعت ارقبمٖ ػٍ٘ ٝنا اٌَّز ٛ٘ ٜٛرؼل ً٠آٌ١خ أفن
اٌمواهاد (ألٍّٗ اٌمواهاد االلزٖبك٠خ ٚاٌّبٌ١خ ٚإٌمل٠خ ٚاالعزّبػ١خ) إلػفبئٙب ِٓ اٌٖواػبد اٌَ١بٍ١خ اٌزٟ
رُؼطٍّٙب ػٓ غ١و ٚعٗ ؽك!
اإلٕالؽبد اٌّطٍٛثخ وض١وح ثلا٠زٙب ِغ هفغ اٌّ ١ل اٌَ١بٍ١خ ػٓ اٌمطبػبد االلزٖبك٠خ ِٓ ثبة اٌ١ٙئبد إٌبظّخ
اٌٛاعت رطؼّٙ١ب ثْقٖ١بد ِٓ اٌّغزّغ اٌّلٔ ِٓٚ ٟعّؼ١بد هلبث١خ ِٓٚ .صُ ٕ٘بن اإلٕالؽبد االلزٖبك٠خ
اٌز ٟرجلأ ِغ لبٔ ْٛفؼّبي ٌٍزٕبفَ١خ ث ٓ١اٌزغبه ؽ١ش اْ ٌجٕبْ ٠قبٌف كٍزٛهٖ ِٕن أوضو ِٓ صالصخ ػمٛك ِغ
اؽزىبهاد رٚوة وبفخ اٌمطبػبد ثزٛاٛإ ٚاٙؼ ِٓ لجً إٔؾبة إٌفٛم .اٌْووخ ث ٓ١اٌمطبػ ٓ١اٌؼبَ
ٚاٌقبٓ ٠غت أْ رى ْٛػٕٛاْ اٌّوؽٍخ اٌّمجٍخ ِغ ئكاهح اٌّوافك اٌؼبِخ (فًٖٕٛب اٌؾ٠ٛ١خ ِٕٙب) ِٓ لجً
اٌمطبع اٌقبٓ (ِٓ ك ْٚفٖقٖخ) .أًٚ٠ب ٠غت رَ ً١ٙاالٍزضّبهاد ثْىً ّفبف ٚٚاٙؼ ٌألعبٔت
ٌٍٚجٕبٔ ِٓ ٓ١١فالي اٍزؼبكح اٌضمخ ثباللزٖبك اٌٍجٕبٔٚ ٟثؼٍّٗ اٌمٚبئٚ ٟاٌّبٌٚ ٟاٌّٖوفٚ .ٟثبٌزبٌ ٟفاْ ئػبكح
٘١ىٍخ اٌّٖبهف – اٌْو٠بْ اٌؾٌ ٞٛ١اللزٖبك – ِٓ أُ٘ ٚأوضو اإلٕالؽبد رأص١وًا ف ٟاٌضمخ.
ٚال ُّ٠ىٓ َٔ١بْ اٌمطبع اٌؼبَ اٌنُ٠ ٞؼزجو ثبثًب ٌٍيػبِبد فٌ ٟجٕبْ ؽ١ش اْ اٌزٛظ١ف ف٘ ٟنا اٌمطبع ِٓ فبهط
األٛو اٌمبٔ١ٔٛخ (ِغٌٍ اٌقلِخ اٌّلٔ١خ) عؼً ِٓ ٘نا اٌمطبع اٌَّزٙلف األٚي فّ ٟوٕٕ ٛٚلٚق إٌمل
اٌل .ٌٟٚأٙف ئٌ ٝمٌه رواعغ وج١و ف ٟللهح اٌلٌٚخ ػٍ ٝرّ ً٠ٛاٌىٍفخ اٌزْغ١ٍ١خ ٌّوافمٙب اٌؼبِخ.
٠ٚجم ٝاٌمٚبء ٌ٘ ٛت اٌضمخ  ِٓٚك ٗٔٚال ُّ٠ىٓ اٌضمخ ثباللزٖبك اٌٍجٕبٔ ٟؽ١ش ُ٠ؼزجو اٌمٚبء اٌٚبِٓ األٚي ٌٍّؼجخ
االلزٖبك٠خ  ِٓٚك ٗٔٚال ُّ٠ىٓ ٌٍَّزضّو ٓ٠األعبٔت االٍزضّبه فٌ ٟجٕبْٚ .رٕمَُ أثؼبك اٍزمالي اٌغَُ اٌمٚبئٟ
ئٌ ٝلَّ:ٓ١
األٚي – ئٍزمالي اٌمٚبح ف ٟارقبم اٌمواهاد ٘ٚنا  ًّْ٠لواهاد غ١و ِٕؾبىح ،األِٓ اٌٛظ١ف ،ٟاألِٓ اٌّبٌٟ
(اٌزؼٚ٠ٛبد ٚاٌزملّ٠بد)ٔ ،ظبَ اٌزمبػل ،اٌزؼٍٚ ُ١األثؾبس اٌَّزّوّح ،األفالق ِٚؼب١٠و اٌٍَٛنٚ ،اٌَّبءٌخ.
اٌضبٔ – ٟاالٍزمالي اٌّإٍَبرٌٍٍَ ٟطخ اٌمٚبئ١خ  ًّْ٠ٚئكاهح اٌغَُ اٌمٚبئ ِٓ ٟلجً اٌمٚبح ،ئكاهح اٌّؾبوُ،
رؼ ٓ١١اٌمٚبح ،رؼ ٓ١١اٌمٚب٠ب ٌٍمٚبح ،رؾل٠ل ِٛاػ١ل عٍَبد االٍزّبع ،رٛى٠غ لبػبد اٌّؾىّخ ٚئكاهح
اٌّٛظف ٓ١اإلكاه ،ٓ١٠فؾٔ ٍٍٛن اٌمٚبحٛ ،وك اٌمٚبح ،ئكاهح اٌؼاللبد اإلكاه٠خ ٚاٌّإٍَبر١خ ِغ اٌٍَطبد
اٌزْو٠ؼ١خ ٚاٌزٕف١ن٠خ.
ػًٍّ١ب اإلٕالؽبد ِطٍٛثخ ٍٛاء وبْ ٕ٘بن اٍزقواط ٌٍغبى أَ الٍٛٚ ،اء وبْ ٕ٘بن ارفبق ِغ ٕٕلٚق إٌمل أَ
ال .فٍّبما اٌزأف١و ئ ًما ف ٟاٌم١بَ ثٙنٖ اإلٕالؽبد  ٟ٘ٚإٔجؾذ ِؼوٚفخ؟
ِب ر ُّ ئٔغبىٖ ِٓ روٌٍٍ ُ١ؾلٚك اٌجؾو٠خ ٘ ٛأِو ِ ُّ ٙعلًا ٌٍجٕبْ – ػمجخ أٍبٍ١خ ر ّّذ ئىاٌزٙبٌ ،ىٓ ػٍ ٝاٌوغُ
ِٓ أّ٘١خ ٘نا اٌؾلس ،فأٗ غ١و وبف٘ ِٓ .نا إٌّطٍك ّ
فاْ ػٍّ١خ اٍزقواط إٌفٚ ٜاٌغبى فٌ ٟجٕبْ ،ال ُّ٠ىٕٙب
أْ رىّ١ٍٍ ْٛخ ثغ١بة اٌٖٕلٚق اٌَ١بكٚ ٞثل ْٚئٕالؽبد ع٘ٛو٠خ ٍزى ْٛاٌٍ١ٍٛخ اٌٍَّ١خ ٌزٛع ٗ١اٌّلافً١
ٌإلّٔبء ٚاٌوفبءٚ .ثل٘ ْٚنٖ اإلٕالؽبد ّ
فاْ األع١بي اٌَّزمجٍَ١خ ٌٓ رَزط١غ االٍزفبكح ِٓ ٘نٖ اٌضوٚح اٍ٠٢خ
ئٌ ٝإٌٛٚة .فاما ٌُ ٔزون ٌِ ُٙبوٕ١خ الزٖبك٠خ لّ٠ٛخ ِٚزٕ ّٛػخِ ،بما ٍٕزون ٌُٙ؟
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هذه األٌام مثٌرة فعال .لٌس ألنَّ الجنرال الروسً ٌنفذ بقسوة واقتدار مهم َة دفع األوكرانٌٌن نحو النزوح
والظالم والصقٌع .ولٌس ألنَّ برٌطانٌا تف ِّتش فً دفاترها عن منقذ ،فال تعثر على شبٌه لتشرشل ،وال شبٌهة
ٌتلوى على ألحان االحتجاجات ،وتقلّب األذواق الفرنسٌة الصعبة من النبٌذ
لثاتشر .ولٌس ألنَّ سٌد اإللٌزٌه َّ
َ
واألجبان ،إلى السٌاستٌن الداخلٌة والخارجٌة .ولٌس ألنَّ إدارة جو باٌدن ترفض
تصدٌق أنَّ العال َم تؽٌر ،وأنَّ
تؽٌٌر مقاربتِها فً التعامل مع األعداء كما مع األصدقاء .األٌام مثٌرة بسبب ذلك المإتمر الذي عقد فً
علٌها
َ
الح ًّ الصٌنً من «القرٌة الكونٌة».
حكام المقاطعات ؼٌر أن ٌحملوا إلى أطراؾ عرشه انحناء َة
حٌن تنجب الصٌن إمبراطورا ،ال ٌبقى أمام
ِ
التقدٌر وبخور الوالء .وهذا ما فعله قادة الجزر الحزبٌة ،حٌن ص َّفقوا طوٌال فً قاعة المإتمر العشرٌن
لمباٌعة شً جٌنبٌنػ لوالٌة ثالثة ،على رأس الحزب الذي ٌض ُّم فً صفوفه  ;8ملٌون مناضلة ومناضل.
انتخاب ربٌس .إ َّنها تكرٌس لزعامة ،وتفوٌض لرجل
التقط المشاركون فً المإتمر الرسالة .العملٌة لٌست
َ
هواجس تتعلَّق بمهل دستورٌة .لقد أزا َح شً ما كان ٌعترض
قوي أن ٌقو َد المرحلة المقبلة ،ومن دون
َ
طرٌقه فً النصوص ،كما أزا َح َمن كان ٌشتبه أ َّنهم ٌخبّبون موقفا ؼٌر ودي فً طٌات النفوس .وألنَّ الوالٌة
العقارب
الجدٌدة حساسة  -من استعادة تاٌوان إلى إعادة تشكٌل النظام الدولً  -كان على شً أن ٌخر َج
َ
المحتملة من الهٌبات القٌادٌة ،لٌض َعها فً عهدة من رافقوه فً رحلته ،أو عملوا فً ظله .والواضح أنَّ
مإتمر الحزب ص َّدق على عملٌة تطهٌر مفتوحة منذ سنوات تحت عنوان مكافحة الفساد .وفً عملٌة
التطهٌر هذه ،تساقطت رإوس كثٌرة فً المإسسة الحزبٌة والعسكرٌة واألمنٌة .وفً هذا النوع من األنظمة
ُّ
وٌستحق المحاكمة.
الكامل نوعا من الفساد القاتل،
ٌعتبر ؼٌاب الوال ِء
ِ
قراءة الحدث الصٌنً بعٌون ؼربٌة ال تساعد على الفهم .السٌد األمٌن العام ال ٌخ َشى على اإلطالق من
عناوٌن صحؾ الٌوم التالًٌ .عرفها سلفا إن أراد .وال ٌخشى من نشر أخباره على حبال الفضابح فً وسابل
التواصل االجتماعً .الصٌن الحالٌة ال ت َّتسع لهذا النوع من المراهقات التً تنهك الحكومات الؽربٌة .ثم إنَّ
الزعٌم الصٌنً الحالً ال ٌبحث عن تسوٌة بٌن أجنحة ،وال عن شركاء .إ َّنه الجنرال الوحٌد فً الجٌش
والحزب والدولة ،ومن عادة الجنرال أن ٌقو َل« :األمر لً».
تولد هٌبة اإلمبراطور من حكاٌته قبل أن تول َد من صالحٌاتِه الشاسع ِة وقراراتِه الصارمة .وحكاٌة شً
ثمن تلك العواصؾ التً أطلقها ماو تسً تونػ ،وأ َّدت
نسجت بعناٌة .والده مناضل شٌوعً عرٌق دفع أٌضا َ
الثمن مع والده .اضْ طهد وأقا َم فً كهؾ ،وعانى طوٌال ،وحاولوا إؼالق
إلى نكبات واسعة .شً أٌضا دفع
َ
أبواب الحزب فً وجهه .لكنَّ شً لٌس مشروع مٌخابٌل ؼورباتشوؾ بنسخة صٌنٌة ،كما تو َّه َم بعض
بعض الوقت .لن ٌدفع الحزب إلى حتفه ،ولن ٌدفع البالد إلى ركامها .سٌتقدم بحذر وصرامة نحو
الؽرب
َ
المواقع األولى ،وستلحظ حكاٌته قدرات االنتظار واإلصرار والمبادرة والحزم ،فضال عن القسوة حٌن
تقتضٌها الظروؾ.
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صٌن
خٌار أمام العالم ؼٌر التعاٌش معه .صٌن الٌوم لٌست
حٌن ٌختار الحزب الشٌوعًُّ الصٌنًُّ زعٌ َمه ،ال
َ
َ
الماضً .إ َّنها عمالق اقتصادي وتكنولوجً وعسكري .وشً جٌنبٌنػ ال ٌشبه أسال َفه الذٌن تعاقبوا بعد ؼٌاب
الربان المإسس .انتهى المإتمر بالتشدٌد على دوره المحوري .زعٌم طوى مرحلة القٌادة الجماعٌة ،وأزال
عابق الوالٌتٌن الذي كان ٌرمً إلى منع قٌام زعامة مفتوحة بصالحٌات مطلقة .ورسابل المإتمر كانت
صرٌحة .أدرج الحزب فً مٌثاقه رفض استقالل تاٌوان .خٌار ملزم لشً وللفترة المقبلة .الرسالة الثانٌة
الربٌس السابق هو جٌنتاو من القاعة على مرأى من العالم .وهً موجَّ هة للخارج والداخل معا.
كانت إخراج
ِ
لقد ولدت فً الصٌن زعامة استثنابٌة تقترب من زعامة ماو تسً تونػ ،وفً فترة حرجة من عمر العالم .ال
نستطٌع أن نن َسى أنَّ فالدٌمٌر بوتٌن سٌحتاج إلى وقت ؼٌر قصٌر لتضمٌد جروحه األوكرانٌة ،هذا إذا عاد
منتصرا .وأنَّ ارتباك إدارة جو باٌدن ال ٌحتاج إلى دلٌل .لٌست بارعة فً ردع األعداء ،ولٌست بارعة فً
ترمٌم الجسور مع األصدقاء .كل هذا ٌحدث وسط خراب دولً ؼٌر مسبوق.
خد َعنا العالم .كنا نعتقد أ َّنه تعلَّم من الدروس المرٌرة الوافدة من حروب القرن الماضً .ومن الذعر الذي
أثارته أزمة الصوارٌخ الكوبٌة .ومن الؽزو األمٌركً الفظ للعراق فً بداٌات القرن الحالً .ومن الكوارث
الهابلة التً أنجبتها الحروب التً خٌِضت مباشرة أو بالواسطة .وكنا نعتقد أنَّ زمن القرارات المتهورة قد
انقضى .وأنَّ مبادئ األمم المتحدة تو ّفر حصانة تحمً الضعفاء .وأنَّ الحكومات منشؽلة بإخراج مواطنٌها
من الخبز الصعب ،أو التعلٌم الرديء ،أو البطالة القاسٌة .وصل بنا األمر ح َّد التوه ِّم أنَّ اتخا َذ قرار بالحرب
أصعب .وٌفتقر بالتؤكٌد إلى الشعبٌة حتى فً البلدان المؽلقة أو شبه المؽلقة .وأنَّ الحكومات تؤخذ على
صار
َ
محمل الجد ،مسإولٌ َة مكافح ِة الفقر ،واالنخراط فً ورشة التقدم وثورات التكنولوجٌا ،واالشتراك بفاعلٌة
فً مكافحة االحترار المناخً.
القرار إلى الجنراالت والترسانات .فً
لم ٌتراجع العالم عن وحشٌته .ما نشهده ٌوقظ األشبا َح القدٌمة ،وٌعٌد
َ
القرٌة الكونٌة المرٌضة ٌولد اإلمبراطور الصٌنًُّ الجدٌد .بصماته واضحة على حاضر بالده ،ولن َّ
تتؤخ َر
ت األبٌض
فً الظهور على مستقبل العالم .محظوظ اإلمبراطور .القٌصر مصاب بشظاٌا كثٌرة ،وسٌّد البٌ ِ
مرتبك ومتر ّدد ،والقارة القدٌمة قدٌمة فعال.

 White House accuses Opec+ of aligning with Russia – Financial
Times - OCTOBER 5 2022

The White House has accused Opec+ of aligning with Russia after Saudi Arabia led
the group in agreeing deep oil production cuts, prompting a backlash from
countries battling surging energy inflation triggered by Moscow’s invasion of
Ukraine. The Opec+ group said it would reduce production targets by 2mn barrels
a day, equivalent to 2 per cent of global supply, following its first in-person
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meeting in two years in Vienna. The actual cut in output is likely to be closer to
1mn b/d as many weaker members have struggled to hit production targets in
recent months. The decision came despite extensive lobbying by the US
government before the meeting and marked a significant breach with the Biden
administration, which is seeking to drive down oil and petrol prices ahead of
crucial midterm elections in November and to starve Russia of energy revenues.
The Biden administration criticised the cuts, calling it a “shortsighted decision” at
a time when “maintaining a global supply of energy is of paramount importance”4
White House spokesperson Karine Jean-Pierre told reporters on Air Force One it
was “clear” Opec+ was “aligning with Russia”4 Saudi Arabia’s energy minister
Prince Abdulaziz bin Salman dismissed suggestions that the cartel’s cuts would
hurt consumers, arguing that the group’s actions were intended to encourage
long-term investment in oil production4 “Show me where is the act of
belligerence,” he said in response to questions following the announcement4
Energy markets required “guidance without which investment would not
happen”4 In response to the Opec+ decision, the US said it would continue to
release oil from its strategic stockpiles “as appropriate” and that it was exploring
“additional responsible actions” to lift domestic oil supply4 President Joe Biden
will also work with Congress on legislation to “reduce Opec’s control over energy
prices”, the statement added, in an apparent reference to anti-cartel legislation
known as NOPEC that has long been considered by US lawmakers but has not
been passed. Oil prices have risen more than 5 per cent since Friday in the run-up
to the meeting, and international benchmark Brent edged higher to $93.95 a
barrel after news of the cut4 Analysts said Saudi Arabia’s move, which will damage
western governments’ efforts to curb Russian oil income used to sustain its war in
Ukraine, marked a significant moment in Riyadh’s 97-year energy alliance with the
US4 “Saudi Arabia has set Opec on a collision course with the free world4 They
have sided with Russia in the name of protective oil market management — just
as consumers across the world are battling inflation and the rising cost of living,”
said Bill Farren-Price, a veteran Opec watcher at consultancy Enverus4 “There are
bound to be political consequences for Riyadh4” The cartel’s decision came hours
after EU countries agreed to a US plan to impose a price cap on Russian oil
exports, an effort by western countries to drive down prices of crude and fuel.
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Saudi Arabia and other Opec Gulf countries fear this plan would reduce oil prices
across the board and could even be used against them in future. Recommended
ExplainerOpec Opec+ unleashes shockwaves with big cut to oil production “This is
hugely political and a very clear signal of Opec’s discontent regarding the price
cap,” said Amrita Sen, chief oil analyst at Energy Aspects4 “Regardless of whether
the price cap is actually effective, they see this as a dangerous precedent4” Opec
secretary-general Haitham al-Ghais from Kuwait argued the group was providing
“security” and “stability” for energy markets4 “Everything has a price,” he said4
“Energy security has a price as well4” United Arab Emirates energy minister Suhail
Al Mazrouei said the group was focused on averting an oil price crash as in 2008,
and did not want to get involved with discussions over Russia’s role in the market4
“In Europe, they have their own story, in Russia they have their own story. We
can’t be siding with this country or that country,” Mazrouei told the Financial
Times.

 Joe Biden to ‘re-evaluate’ Saudi relations after Opec cuts, White
House says – Financial Times - OCTOBER 11 2022

US president Joe Biden is re-evaluating America’s relationship with Saudi Arabia
after the Opec+ decision last week to cut oil production, a top White House
adviser said on Tuesday, as tensions between Washington and Riyadh continue to
rise4 “I think the president’s been very clear that this is a relationship that we
need to continue to re-evaluate, that we need to be willing to revisit, and
certainly in light of the Opec decision, I think that’s where he is,” John Kirby, the
National Security Council’s senior communications adviser, told CNN on Tuesday.
Kirby’s comments come after senior Democrats on Capitol Hill have been calling
on the White House and Congress to take a much tougher stance on Saudi Arabia
in light of the production cuts, which were announced just four weeks before the
US midterm elections, threatening a new surge in oil prices. Bob Menendez, chair
of the Senate foreign relations committee, called for a freeze in co-operation with
Saudi Arabia, possibly including a halt to weapons sales to the kingdom4 “I will not
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greenlight any co-operation with Riyadh until the kingdom reassesses its position
with respect to the war in Ukraine4 Enough is enough,” Menendez said4 Other
lawmakers, including top Democrats on the Senate judiciary committee, are
calling on Congress to approve “Nopec” legislation, which would empower the
Department of Justice to bring price-fixing cases against oil cartels, stripping them
of sovereign immunity4 Kirby said Biden was “willing to work with Congress” on
punitive steps against Saudi Arabia and that those talks would start immediately.
“I don’t think this is anything that’s going to have to wait, or should wait, quite
frankly, for much longer,” he added4 Recommended US economy US has few good
options in countering Opec oil cuts Biden had already vowed to recalibrate the
US-Saudi relationship early in his White House term after promising to make
Riyadh a “pariah” during the 4242 presidential campaign amid anger at the killing
of journalist Jamal Khashoggi. But after petrol prices rose sharply this year, driven
by Russia’s invasion of Ukraine, US officials sought to patch up ties with Saudi
Arabia. In July, Biden visited the kingdom, greeting Crown Prince Mohammed bin
Salman with a fist bump4 Last week’s production cuts were seen as a major blow
to the relationship in Washington, however4 Biden branded them “shortsighted”
as soon as they were announced, while Janet Yellen, the US Treasury secretary,
told the FT they were “unhelpful and unwise” in an interview ahead of this week’s
IMF and World Bank annual meetings in Washington.

 Saudi Arabia defends oil production cuts after US backlash –
Financial Times - OCTOBER 13 2022

The Saudi Arabian government said on Thursday that the Opec+ decision to slash
oil supply was taken unanimously by the cartel and was not influenced by the
kingdom’s stance on Russia’s invasion of Ukraine, following a backlash from the
US. In an extraordinarily detailed and unusual defence of the Opec+ cuts, the
Saudi foreign ministry also appeared to suggest that the Biden administration had
asked the kingdom to delay a plan to cut oil production by a month. A delay
would have reduced the impact of any increase in crude prices until after the US
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midterm elections, as President Joe Biden and Democratic lawmakers have
defended the party against attacks from Republicans over high inflation and
petrol prices4 The Saudi government’s intervention suggested Riyadh had been
stung by Washington’s backlash to the supply cuts, with Biden warning of
“consequences” for the kingdom and senior Democrats calling to end arms
shipments to the Gulf ally4 The Saudi foreign ministry expressed a “total rejection”
of statements that “described the decision as the kingdom taking sides in
international conflicts and that it was politically motivated against the United
States of America”4 After the oil producer group’s decision last week to slash 4mn
barrels a day from its output quotas, the US said Opec+ had “aligned with Russia”,
Riyadh’s ally in the cartel4 The statement from Saudi Arabia also countered claims
that other Opec+ members had opposed the cartel’s supply cut4 The United Arab
Emirates, Iraq and Bahrain were among the Opec+ members that were
uncomfortable with the reductions, according to people familiar with the
discussions, although none made their dissent public. The Emirati and Iraqi oil
ministers publicly endorsed the decision following the meeting last week in
Vienna4 “The decision was taken unanimously by all member states of the Opec+
group,” the Saudi foreign ministry said4 “The kingdom affirms that the outcomes
of the Opec+ meetings are adopted through consensus among member states,
and that they are not based on the unilateral decision by a single country4”
Recommended Rachman Review podcast28 min listen US-Saudi ties at an all-time
low Following last week’s meeting, oil analysts expressed surprise at the
magnitude of the planned cuts while oil prices remained above $90 a barrel,
almost twice the long-term average price, and just a month ahead of the US
midterms. The Saudi statement said that Opec+ decisions were based “purely on
economic considerations”4 The White House and the state department did not
return requests for comment on the Saudi statement. On Wednesday, US officials
stressed that Biden was serious about re-evaluating the bilateral relationship with
Saudi Arabia and would launch talks with members of Congress about
countermeasures. Recommended The FT ViewThe editorial board The battle for
control of the global oil market “There’s going to be consultation with our allies.
There’s going to be consultation with Congress4 And decisions will be made in a
deliberate way,” said Karine Jean-Pierre, White House press secretary. Ned Price,
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state department spokesperson, added: “Our goal is to see to it that our
relationship with Saudi Arabia is calibrated and recalibrated in such a way that it is
most effectively serving our interests. This is a relationship that, over the course
of years, has not always effectively served our interests4” Price said he could not
confirm the US had asked for a one-month delay in the production cuts during
talks with Saudi officials4 “What I can confirm is that we conveyed a consistent
message to the Saudis: energy supply needs to meet energy demand4”

 Iran’s women have been fighting this fight for a long time Financial Times - OCTOBER 15 2022

The writer is an author and film-maker born in Iran.
When I was a 13-year-old in Tehran in 2001, I campaigned for the right to remove
our headscarves at school. I argued with my principal that since it was an all-girls
institution, why must we hide our hair? I even took in an article about how
essential Vitamin D was for my age group. The principal caved. They mounted a
thick curtain at the entrance, and from then on we took off our hair coverings
upon arrival. But she was an exception. The issue of hijab has less to do with its
religious connotations, and more to do with control. It has been weaponised ever
since the Islamic revolution in 1979. Now, 20 years after my small victory, viral
videos capture young Iranian girls burning their headscarves, swearing at photos
of the supreme leader and chanting death to the dictator 4 4 4 on school premises4
Even with the threat of expulsion or arrest. This generation, seemingly, is no
longer afraid. Recently, young girls have been able to do more with fewer
repercussions, compared to the early days after the revolution. But these small
signs of progress sometimes give the illusion of freedom4 At core, the state’s
political ideology never caught up with society’s demands4 The morality police is
one manifestation of this lag: a draconian, omniscient organisation whose job is
to make you feel like you’ve never left school4 This is the organisation who
arrested Mahsa Amini, a 22-year-old Iranian-Kurdish girl visiting Tehran, whose
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death in detention sparked this entire movement. From the beginning of the
Islamic revolution, hijab was one of the “pillars” of the new regime4 For
totalitarian systems, a congruent visual identity sends a powerful message:
everyone thinks the same. If uniforms are an authoritarian fantasy, then the
freedom to choose how you present yourself is a direct challenge. Mandatory
hijab has gone through many iterations in Iranian history. In 1936 Reza Shah
Pahlavi, inspired by Turkey’s Ataturk, issued a decree for all women to take off
their hijab in a forceful and controversial attempt at modernisation. More than 40
years later, Ayatollah Khomeini introduced mandatory hijab as a way of painting a
brand new aesthetic for the new Islamic republic. Once again, women were not
part of that decision. Over the past 43 years Iranian women have continued to
push the boundaries of what they are meant to look like. About 60 per cent of
Iran’s university graduates are women; they are active in the workforce, tour the
world in sports competitions, they go to raves and sunbathe on their rooftops, are
in underground bands and work in medicine — they are online, informed,
contemporary and unafraid of being seen. Of course, this is not all women —
there are conservatives who campaign for mandatory hijab, and principals who
would never have agreed with the younger me. But increasingly, those
demanding change are willing to take major risks in voicing their discontent. Even
during the 1979 revolution Iranian women protested Khomeini’s hijab decree —
they chanted “we didn’t have a revolution, to go back in time”4 Since then,
they’ve been repeatedly told that there are “more pertinent” causes to fight for,
and the matter of hijab will come later. There are certainly plenty of other archaic
laws: abortion is a crime, divorce and custody laws are all in favour of men,
women can’t be judges or leave the country without their husband or father’s
permission. And yet, we are now witnessing the largest anti-government protests
in the history of the Islamic Republic of Iran, crossing class and ethnic lines. Men
have followed their sisters, wives, or mothers to the street. Dissent is seeping
through society in different ways: an old lady buying bread without her hijab,
university students not showing up to class, shops closing down, hashtags
trending on Twitter, the state TV getting hacked for a few seconds, graffiti artists
tagging towns with names of those who have been killed. And although different
slogans are created everyday, “Woman, life, freedom” remains the beating heart
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of the movement. This is not the first mass protest in Iran. In 1999, there were
widespread student demonstrations under then president Mohammad Khatami.
In 2009, the Green Movement broke out as the public pushed back against
alleged rigged elections. The 2017 and 2019 riots focused mostly around a postsanctioned, ailing economy. Now, the chants are directed at the supreme leader
and the regime itself4 Even Iran’s state TV offered a (relatively two-sided) debate
on the concept of morality police. Some officials voiced that perhaps hijab can be
a personal choice, while others favour continued crackdowns. But Iranians, and
Iranian women, have been fighting this fight for a long time4 And it’s not yet over.
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