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مع االحداث :الى اٌن نحن سابرون – سعٌد الؽز
الحدث االقلٌمً :اتفاقات التطبٌع مع اسرابٌل – رابطة اصدقاء كمال جنبالط
مقال سٌاسً :عودة لبنان الصؽٌر ساحة صراع  -دٌ .قظان التقً
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آراء ومواقف:
 الوطن الذي نرٌد
 من اجل تحقٌق بعض ما ٌصبو الٌه شعب لبنان
من اقواله:
 العلم ٌنبوع سعادة وحٌاة لمن ٌعرؾ الحٌاة
 على عتبة الحكومة الجدٌدة
مشارٌع ومطالب اصالحٌة :
 كمال جنبالط ٌطالب بتحقٌق ثورة دستورٌة وٌحدد شروط تشكٌل حكومة منتجة

علوم وتكنولوجٌا
 لوحات مفاتٌح ورقٌة ،تكنولوجٌا المستقبل -العاب االنترنت :متعة لٌست برٌبة وخطر جسٌم

صحة وغذاء:
 عدوى القلب ...انواعها ومضاعفاتها كٌؾ تعالجون كورونا فً المنزل (جرٌدة الجمهورٌة فً )0202/3/20اخبار الرابطة
من الصحافة اخترنا لكم:
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 من هً الجهة التً ال ترٌد المرفؤ بٌروت – جهاد الزٌن – جرٌدة النهار فً 0202/3/21 المٌثاقٌة المطاطٌة وسإال الٌوم التالً – رفٌق خوري – جرٌدة نداء الوطن فً 0202/3/21 لبنان الكبٌر نحو اللبنانات الصؽٌرة – اٌاد ابو شقرا – جرٌدة الشرق االوسط فً 0202/3/02- No way to run a country – Economist – 8/8/2020
- A geopolitical earthquake just hit the Mideast – NYT – 13/8/2020
– - Emmanuel Macron lays down the gauntlet to Lebanon’s corrupt die
Financial Times

ملح االرض – عباس خلف
العام الدراسً على االبواب :فإلى اٌة مدرسة طالب لبنان عابدون؟
تتصدر االخبار والتساإالت فً لبنان الٌوم  ،رؼم فداحة المشكالت واالزمات االخرى السٌاسٌة
واالقتصادٌة والمالٌة والصحٌة ،مشكلة العودة الى المدارس التً تتؤثر واقعٌا ً بكل هذه االزمات .وزٌر
التربٌة فً حكومة تصرٌؾ االعمال حدد موعد بدء العام الدراسً  ،على مراحل  ،ابتداء من  02اٌلول
الحالً  ،0202وفق خطة ضبابٌة تحت عنوان "التعلٌم المدمج" .وزٌر التربٌة شرح مفهومه لهذا التعلٌم:
نصؾ مناهج ،نصؾ استٌعاب  ،نصؾ حضور ،نصؾ تعلم عن بعد .وتحدث عن تدرٌب المعلمٌن على هذا
النهج التعلٌمً ،وعن تدابٌر السالمة العامة فً المدارس ،وفً وسابل نقل الطالب الى المدارس.
بداٌة ،البد من التذكٌر بما رافق العام الدراسً السابق من مالبسات واخفاقات وقرارات متسرعة ترتب
علٌها تؽطٌة الفشل بإعطاء الطالب افادات دراسٌة وترفٌع من صؾ الى صؾ اعلى دون االعتماد على اٌة
وسٌلة علمٌة للتقٌٌم .انها فعال بداٌة انهٌار تربوي ٌهدد مستقبل لبنان ،فؤجٌاله الصاعدة التً ستتولى ادارة
شإونه لن تتوفر لها الكفاءات العلمٌة الالزمة ،فً حال واصلنا النهج التعلٌمً المتبع حالٌاً.
ان تحدٌد مواعٌد بدء العام الدراسً  ،بدا وكؤنه محاولة لرفع المسإولٌات والتنصّل من الفشل واالخفاق فً
السنة الدراسٌة السابقة.
والسإال الكبٌر الذي ٌفرض نفسه هو :الى اٌة مدرسة نحن عابدون؟؟ فما الذي تؽٌر منذ انتشار كورونا عند
االهل والطالب والمدارس فً االدارة والسلك التعلٌمً؟ ماذا اعددنا لتطوٌر طرق التعلٌم وجعلها قادرة على
التكٌؾ مع المستجدات؟ ما الذي تؽٌر فً االطار المكانً وفً الناس واوضاعهم؟ وماذا عن الحاجة
لمضاعفة اعداد المعلمٌن فً منهج التعلٌم المدمج؟
فٌما ٌؤتً واقع الحال على االرض:
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ادارات المدارس :عجز معلن عن امكانٌة العمل بشكل طبٌعً :صعوبات فً عقد االجتماعات للهٌبات
التعلٌمٌة .عجز عن معرفة عدد الطالب الذٌن سٌنتسبون لكل مدرسة خاصة كانت ام رسمٌة .عجز عن
جباٌة االقساط ،وعجز عن تسدٌد رواتب المعلمٌن التً فقدت  %22من قٌمتها بعد انهٌار العملة الوطنٌة.
عجز عن تدرٌب المعلمٌن على التدرٌس الرقمً عن بعد ،واخٌراً ،هاجس كورونا الٌومً.
االهل :بسبب االزمات التً اشرنا الٌها ،صرؾ العدٌدون من اعمالهم ،وتحولوا الى عاطلٌن عن العمل ،
ٌعانون من ش ّح القدرة على مواجهة اعباء العٌش ،وٌعانون من التوتر النفسً والقلق والخوؾ على مستقبل
االوالد وعدم امكان تامٌن ما ٌلزم من وسابل لهم لتمكٌنهم من متابعة التعلٌم الرقمً عن بعد ،بل حتى عجز
عن شراء الكتب والقرطاسٌة  ،وعن تامٌن موجبات الوقاٌة من فٌروس كورونا.
المعلمون :اضافة الى معاناتهم المعٌشٌة ٌ ،عانً المعلمون من صعوبات مستجدة علٌهم ،لم ٌتم تاهٌلهم
للتكٌؾ معها ،وابرزها القدرة على التحضٌر لثالثة انواع من التعلٌم :حضوري ،عن بعد ،مختلط .وكذلك
العجز عن اٌجاد الطرق المناسبة لتقٌٌم عمل الطالب فً كل نوع من انواع التعلٌم الطاربة علٌهم .كل شًء
قد تؽٌر فجؤة علٌهم ،وهم ٌجهلون كٌفٌة ادارة وانجاح الصؾ االفتراضً ،ولٌس باستطاعة معظمهم من
استخدام تقنٌات التعلٌم المتطورة واقتناء التجهٌزات الالزمة للتدرب على استعمالها .فلٌس من السهل
ممارسة ثالثة انواع من المهارات فً آن واحد.
الكتاب المدرسً :اعلن وزٌر التربٌة عن انتاج نسخ الكترونٌة من الكتاب المدرسً ،وبقً التساإل :هل
ُتؽنً هذه النسخة عن النسخة الورقٌة؟ ام على التلمٌذ االستحصال على النسختٌن بما انه سٌخضع مداورة
لنوعً التعلٌم الحضوري والتعلٌم عن بعد؟ مع العلم ان معظم االهالً باتوا عاجزٌن عن تامٌن الكتب
وخاصة المستورد منها ،والقرطاسٌة الرتفاع االسعار وشح الموارد المالٌة؟
المبانً المدرسٌة :هذا السإال ٌطرح نفسه خاصة بالنسبة للعاصمة بٌروت ،بعد الدمار الذي لحق بالعدٌد
منها باالنفجار الكارثً الذي حصل فً المرفؤ ،ولم ٌباشر بإعادة ترمٌمها حتى انآن  ،فكٌؾ ستحل هذه
المعضلة والعام الدراسً على االبواب؟ ال احد ٌعلم ،وسٌبقى آالؾ الطالب بال مدارس بعد ان اصبحوا بال
بٌوت تؤوٌهم؟
على ضوء كل ما عرضناه لواقع الحال الذي ٌنتظر العام الدراسً الجدٌد .الخوؾ كبٌر من ان ٌكون
مصٌره اكثر فشال من العام الذي سبقه .فتزداد صعوبات الخروج من هذا الوضع المؤساوي الذي بات ٌهدد
مستقبل االجٌال الجدٌدة  ،وٌدفع الكثٌرٌن الى التفكٌر بالهجرة والبحث عن اماكن افضل لعٌشهم وفً قلوبهم
مرارة شدٌدة على وطن فشل المسإولون عنه عن تامٌن فرص العٌش الكرٌم ألبناء الوطن .انها حقا ً مؤساة
على مختلؾ الوجوه والمستوٌات .السإال الذي ٌردده المواطنون والمواطنات بؤسى :الى اٌن تؤخذ "السلطة
الحاكمة" شعب لبنان ومستقبل اجٌاله؟
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 مع االحداث :الى اٌن نحن سابرون – سعٌد الؽزان افجع ما سٌكون علٌه لبنان ان تعود اللعبة السٌاسٌة الى عبثها واستهتارها بالقٌم األخالقٌة  ،وٌرجع
المسإولون الى حجب الحقابق عن الناس لٌضللوهم وٌنموا فً نفوسهم روح المذلّة والخنوع والتزلم ومر ّكب
النقص.
(كمال جنبالط فً  02اٌلول )2310
عنوان جدٌد ،سنط ّل من خالله ،فً الصٌؽة الشهرٌة المعدلة لمجلة رابطة اصدقاء كمال جنبالط االلكترونٌة
"فرح" لمواكبة االحداث التً ٌواجهها لبنان والمنطقة العربٌة .جمٌعنا معنٌون بما ٌحدث فً لبنان والمنطقة،
سواء من هم مواطنون عادٌون ٌهمهم االطالع على االحداث لمعرفة المصٌر الذي ٌنتظرهم  ،ام من هم فً
س ّدة المسإولٌة  ،على مختلؾ المستوٌات ،الذٌن علٌهم التصدي لألحداث واٌجاد الحلول المناسبة لها حماٌة
للمواطن والوطن.
الجمٌع مدعوون  ،خاصة فً هذه االٌام العصٌبة التً تواجه لبنان والمنطقة العربٌة ،الى التٌقظ والتمعن
جٌداً بعوارض انهٌار الدولة  .فنحن جزء من هذه الدولة المتداعٌة  ،نعانً من الفساد المستشري وتراجع
القٌم المعنوٌة واالخالقٌة  ،ومن استمرار البعض فً االستقواء بالؽرٌب القرٌب او البعٌد ،لتحقٌق مكاسب
شخصٌة ام حزبٌة ام طابفٌة مذهبٌة على حساب المصالح المشتركة للوطن وللمواطنٌن .نحن معنٌون
بتسلٌط الضوء على الفساد ومالحقة الفاسدٌن والعاجزٌن والخانعٌن انقاذاً للدولة الن فً قٌامتها بقاء لنا.
اعادة تشكٌل الدولة هً الترٌاق الذي وحده ٌعٌد االمل بقٌامة لبنان الوطن.
فً اطاللتنا االولى هذه ،من الطبٌعً ان نرسم للقارئ صورة عامة عما شهده لبنان من احداث جسام تبٌن له
المعالم التً تإشر الى انهٌار الدولة ،وتلك التً تبشر بقٌامها.







فً  21تشرٌن االول من العام  ،0223اندلعت مع االنتفاضة الشعبٌة بشابر ثورة وطنٌة االبعاد
تتخطى الوالءات الطابفٌة والمذهبٌة والحزبٌة .استبشر اللبنانٌون خٌراً بها على امل ان تنقذ البلد
من االوضاع المتردٌة سٌاسٌا ً ومالٌا ً واقتصادٌا ً واجتماعٌا ً ولكن ...المواجهة القمعٌة كانت قاسٌة...
وبقً االمل بالحل معلقاً.
فً شهر كانون االول  ،0223انفجرت األزمة المالٌة واعلنت السلطة عجزها عن تسدٌد دٌونها.
اقفلت المصارؾ ابوابها فً وجه المودعٌن ،وتمنعت عن االستجابة لمطالبهم فتحولوا الى استعطاء
ال ٌؽنً عن جوع وال ٌسد حاجات .وبدأت تظهر عالبم المصاعب المعٌشٌة  ،فً ؼٌاب شبه تام
للسلطة عن القٌام بالمطلوب لمواجهة االزمة والحد من تداعٌاتها.
فً شهر شباط  ،0202اجتاح فٌروس كورونا لبنان وشل الحركة وقطاعات االعمال ،وفرض
العزل والتباعد ،وزرع الخوؾ والهلع بٌن الناس.
وفً شهر آذار ،تفاقمت التداعٌات :انقطعت الموارد والمداخٌل عن الدولة وعن المواطنٌن على
السواء ،تسرٌح من العمل وتزاٌد اعداد العاطلٌن عن العمل  ،وتخفٌض اجور من بقً فً عمله.
ٌضاؾ كل هذا على استمرار االزمة المالٌة والمصرفٌة ،وعلى استمرار العجز الحكومً عن وضع
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خطة انقاذٌة تخفؾ عن كاهل المواطنٌن صعوبات العٌش بال موارد وال رواتب  ،فٌما العملة
اللبنانٌة تواصل انهٌارها مقابل الدوالر.
 وفً شهر نٌسان  ، 0202اعلنت الدولة افالسها الفعلً وعجزها عن االنقاذ وواصل االنهٌار مساره
على كل المستوٌات وفً مختلؾ القطاعات  ،وازدادت االوضاع المعٌشٌة صعوبة .
 وفً شهر حزٌران  ،بدا الجوع ٌدق االبواب ،ووصلت نسبة اللبنانٌٌن الذٌن باتوا تحت خط الفقر
اكثر من  %12من اللبنانٌٌن .واستمرت السلطة الحاكمة فً ترردها ،وهروبها من مواجهة
االزمات ،من خالل تشكٌل عشرات اللجان ،واستخدام مبات المستشارٌن ،ولكن ...دون اٌة نتابج
على ارض الواقع.
 وفً شهر آب  )0202/2/4(0202حصلت كارثة التفجٌر فً مرفؤ بٌروت ،ودمرت نصؾ المدٌنة،
وحصدت حوالً  022شهٌد ،و  1222جرٌح وشرّ دت حوالً  222الؾ نسمة اصبحوا دون بٌوت.
ومن المفارقات المحزنة والمخجلة فً آن معاً ،انكشاؾ ؼٌاب السلطات بمختلؾ مكوناتها عن السمع،
وعجزها عن العمل ،وانزوابها فً المكاتب والقصور ،وترك الناس ٌتدبرون امورهم بؤنفسهم ،باستثناء
اجهزة الجٌش والصلٌب االحمر والدفاع المدنً واالطفاء والتطبٌب والتمرٌض ،التً اندفعت للمساعدة
والتخفٌؾ من الوٌالت الداهمة .وعلى العكس من مواقؾ السلطة السٌاسٌة اللبنانٌة  ،سارعت الدول القرٌبة
والبعٌدة لتقدٌم ٌد العون للبنانٌٌن مباشرة  ،لعدم ثقتها بالسلطة الرسمٌة حٌث ٌستشري الفساد واالثراء ؼٌر
المشروع .فال الحكومة تعمل وال المجلس النٌابً ٌحاسب .وابرز ما سجل على مستوى االهتمام الدولً
بلبنان مسارعة الربٌس الفرنسً للقدوم الى لبنان فور وقوع كارثة المرفؤ ،واندفاعه للمشاركة فً رفع
االنقاض ومداواة الجراح ،وتشجٌع السلطة السٌاسٌة على وقؾ مناوراتها واالعٌبها ،والسعً لتشكٌل حكومة
قادرة على العمل واستعادة الثقة الداخلٌة والخارجٌة بها.
ونحن ندون هذه االحداث فً العشرٌن من شهر اٌلول  ،0202وما زلنا نننتظر نجاح المسعى الفرنسً ،
وتحقٌق بارقة األمل فً الخروج من النفق المظلم الذي ٌسوّ د حٌاة اللبنانٌٌن  ،وٌزرع الٌؤس ،وٌدفع الى
الهجرة.
سنعود الٌكم فً العدد المقبل على امل ان تكون مسارات االحداث االنحدارٌة قد تبدلت.
 الحدث االقلٌمً :اتفاقات التطبٌع مع اسرابٌل – رابطة اصدقاء كمال جنبالطفً خطاب له فً ذكرى نكبة  21اٌار  ،2341القاه فً  21اٌار  2311فً مهرجان التضامن مع الشعب
الفلسطٌنً  ،اعلن كمال جنبالط:
"فً تارٌخ هذه االمة العربٌة كنا نواجه المإامرات من القوى المعادٌة ،اال ان ما نواجهه الٌوم هو بحق ٌنذر
بحدوث اخطر هذه المإامرات .فً الماضً كانت الجماهٌر العربٌة تقاوم هذه المإامرات ،وتحول دون
تنفٌذها ،اما الٌوم فاننا نواجه مإامرة من نوع جدٌد ،هً مإامرة مصالحة اسرابٌل واالعتراؾ بشرعٌة
احتاللها واقامة دولتها على ارض فلسطٌن ،عن طرٌق تمرٌر الحل االستسالمً (السالم مقابل السالم)،
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ونسٌان حق العودة واقامة الدولة الفلسطٌنٌة .ان ما ٌحصل الٌوم هو مإامرة تشترك فٌها اكثر من دولة
ونظام وقوى عربٌة ،والهدؾ اسدال الستار على الحق الفلسطٌنً والقضٌة الفلسطٌنٌة".
فً هذا االعالن كان كمال جنبالط  ،ببصٌرته ورإٌاه المستقبلٌة ٌستشعر فً القادم من االٌام ،المسار
العربً التنازلً  ،واالستسالم للمشارٌع االمٌركٌة – االسرابٌلٌة التً ستعرض على العرب والفلسطٌنٌٌن
مشفوعة بوسابل الترهٌب والترؼٌب .وهذا ما حصل وٌحصل وفقا ً للشرٌط الزمنً التالً:
 فً العام  ،2313اي بعد استشهاد كمال جنبالط ( 21آذار  )2311بسنتٌن فاجؤ الربٌس المصري
انور السادات االمة العربٌة بزٌارة القدس واالعتراؾ بإسرابٌل وعقد معاهدة صلح معها برعاٌة
امٌركٌة (اتفاق كامب دٌفٌد)  ،واسترجع سٌناء للسٌادة المصرٌة – وكان الرد العربً على هذه
الخطوة عنٌفا ً مما ادى الى مقاطعة النظام المصري ونقل مقر جامعة الدول العربٌة من القاهرة الى
تونس .كما ان الشعب المصري لم ٌستجب لهذا التطبٌع ،وبقٌت العالقات بٌن مصر واسرابٌل
مقتصرة على السلطات الرسمٌة فً البلدٌن.
 وفً عقد التسعٌنات ،وقّع الملك حسٌن اتفاقٌة وادي عربة للصلح مع اسرابٌل ،ولم ٌرض ذلك
الشعب االردنً الذي بمعظمه جذوره فلسطٌنٌة  .اال ان الرد العربً الرافض لهذا المسار كان
خجوالً لمجرد رفع العتب .كذلك شهد عقد التسعٌنات توقٌع اتفاق اوسلو بٌن القٌادة الفلسطٌنٌة
والسلطة االسرابٌلٌة برعاٌة امٌركٌة .ونتج عن ذلك اعتراؾ فلسطٌنً باسرابٌل مقابل قٌام سلطة
وطنٌة فلسطٌنٌة فً الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة ،منقوصة السٌادة.
 وفً قمة بٌروت للزعماء العرب المنعقدة سنة  4224تبنى المجتمعون المبادرة العربٌة التً
اطلقها العاهل السعودي الملك عبدهلل بن عبد العزٌز ،والتً تربط االعتراف باسرابٌل باالنسحاب
االسرابٌلً الكامل حتى حدود  2حزٌران  7691لتقوم علٌها دولة فلسطٌنٌة مستقلة وعاصمتها
القدس الشرٌف .اال ان رفض اسرابٌل التعهد بتنفٌذ االنسحاب الكامل من االراضً الفلسطٌنٌة
ّ
عطل االتفاق واستمرت االمور عالقة على حالها .فٌما شهدت الساحة الفلسطٌنٌة انقساما ً حاداً
كان من نتابجه قٌام سلطة خاصة لقطاع غزة.
هذه المراحل الرسمٌة من التطبٌع لم تكن الوحٌدة على ارض الواقع .فعدد من المسإولٌن فً دول
عربٌة فً المشرق والمؽرب العربً اقامت عالقات ؼٌر رسمٌة مع اسرابٌل ،وتبادلت الزٌارات
معها.
ان رابطة اصدقاء كمال جنبالط الوفٌة لمسٌرة المعلم كمال جنبالط كانت قد اعلنت وقوفها الى
جانب الشعب الفلسطٌنً والحق الفلسطٌنً ،فً رفضه "لصفقة القرن االمٌركٌة" التً اعلن الربٌس
ترامب تفاصٌلها خالل شهر كانون االول  ،0223مع اعالنه االعتراؾ بالقدس عاصمة ابدٌة
السرابٌل .ورأت الرابطة فً هذه الصفقة الثنابٌة بٌن الوالٌات المتحدة واسرابٌل ،ان خلفٌتها
انتخابٌة لصالح بطلٌها ترامب ونتنٌاهو ،واهدافها تثبٌت الكٌان العنصري االسرابٌلً ،وتوسٌع
رقعته الجؽرافٌة .واستخدام مختلؾ وسابل الترهٌب والترؼٌب لتحقٌق هذه االهداؾ .وقد نجحت
هذه االسالٌب التً استطاعت مإخراً حمل دولتٌن عربٌتٌن خلٌجٌتٌن على توقٌع معاهدة صلح مع
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اسرابٌل على اساس مبدأ رفعه نتنٌاهو" :السالم مقابل السالم" عوضا ً عن المبدأ الذي اعتمدته
المبادرة العربٌة "االرض مقابل السالم".
ان ما ٌمٌز هذه االتفاقات عن سابقاتها  ،انها لم ٌقتصر الترحٌب بها على السلطات الرسمٌة  ،بل
رافقها صمت وعدم اعتراض شعبً وانفتاح فوري على الصعٌد الرسمً للتعامل والتطبٌع مع
اسرابٌل فً مختلؾ المجاالت ،كما اٌدتها بعض الدول العربٌة التً قد تقدم مستقبالً على عقد
اتفاقٌات مماثلة مع اسرابٌل.
من الواضح ان الوالٌات المتحدة االمٌركٌة بقٌادة الربٌس ترامب سوؾ تستمر ببذل اقصى الجهود
وتعرض شتى االؼراءات على الدول العربٌة واالسالمٌة التً تبدي استعداداً لسلوك طرٌق التطبٌع
التً سلكتها دولة االمارات العربٌة ودولة البحرٌن  ،خاصة ان ترامب لدٌه قناعة راسخة بؤن هذه
"الخطوات  -االنجازات" تخدم حملته االنتخابٌة الرباسٌة التً ستجري مطلع تشرٌن الثانً القادم.
ان الواجب وااللتزام القومً ٌفرض علٌنا التذكٌر بؤن شرط القٌام بؤٌة خطوة فً اتجاه التطبٌع او
السالم مع اسرابٌل هو التزام مندرجات المبادرة العربٌة لقمة بٌروت التً طرجها العاهل السعودي
الملك عبدهللا بن عبد العزٌز والتً اقرتها الدول العربٌة باالجماع" :االرض مقابل السالم" ودولة
فلسطٌنٌة عاصمتها القدس.
رابطة اصدقاء كمال جنبالط

 مقال سٌاسً :عودة لبنان الصؽٌر ساحة صراع  -دٌ .قظان التقًلو كان المؤرخ ٌوسف ابرهٌم ٌزبك حٌا لكان اصدر الجزء الثانً من كتابه التراجٌدي " الجذور التارٌخٌة
للحرب اللبنانٌة " و كان وسع حواشٌه و هوامشه و استذكاراته مع عودة لبنان الصغٌر ساحة صراع
فً مسار حرب مستمرة ٌتسلى فٌها اللبنانٌون بوقابع تارٌخٌة متجددة  .لٌس أدل على ذلك من السخرٌة
ما بعد الحداثٌة التً تشغل مواقع شبكات التواصل االجتماعً من تهكمٌة سٌاسٌة و من هٌجان الخوف و
الكراهٌة و وقابع متجددة على أشدها اجتماعٌا و لٌس هناك من مواطا قدم ٌتقبل فٌها اللبنانٌون وقابع
متفجرة تكاد ال تبرد  .فاألزمات تتناسل ما دام فً لبنان لبنانٌون متعددو الوالءات و ما دام البلد المعلق
على عدم الوفاق الداخلً ٌعٌش استقرارا هشا و ما دام المسؤولون فً لبنان ٌعنون بأشخاصهم و
مصالحهم فهم لذلك انانٌون  "( ،من الخٌر أن تكلهم الى اضطراب أعصابهم  ،الى الجحٌم " عبدهللا
العالٌلً ) .

فً هذا الوقت البابس شكلت المبادرة الفرنسٌة مناسبة حقٌقٌة للمجتمع السٌاسً فً لبنان ان ٌستعٌد نبض
الحٌاة فً مبوٌة والدة لبنان الكبٌر ٌستعٌد فٌها لبنان جانبا من حٌوٌته بعد ان احال انفجار المرفؤ فً  4آب
عاص مة لبنان بٌروت الى مدٌنة مٌتة  .تاتً المبادرة الفرنسٌة بعد اتفاق الطابؾ و سلسلة االجتماعات فً
جنٌؾ و لوزان و بعد مإتمر الدوحة  .سلسلة اتفاقٌات شكلت مظلة عربٌة و دولٌة للبنان  .الزعماء
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اللبنانٌون فقدوا االرض فً انتفاضة المجتمع المدنً فً  21تشرٌن و كانت السلطة السٌاسٌة اؼلقت البلد
منذ سنوات على المبادرات العربٌة و الخلٌجٌة و كان البلد بحاجة ماسة الى كمٌة هواء للمفارقة حملها
انفجار المرفؤ الكارثً برودة من قلب النٌران مع مبادرة الربٌس الفرنسً التً ٌتفق الجمٌع على أنها
الفرصة االخٌرة النقاذ لبنان من زواله حٌث امتدت ٌد ماكرون تلمٌذ الفٌلسوؾ بول رٌكورد لتصافح
اللبنانٌن المذهولٌن و محاولة انقاذ نظام سٌاسً متعثر فً ذكرى مبوٌة والدته و ؼارق فً ازماته من
االفالس المالً و االقتصادي الى ازمة كورونا الى انفجار المرفؤ و تفكك عمل المإسسات و الفساد و كلها
ازمات تحتاج الى حلول .
المجموعة الدولٌة ترٌد فعال مساعدة لبنان لكنها ال تملك الوسابل و االدوات التً تقنع فٌها اللبنانٌٌن بمساعدة
انفسهم حتى مع تحول البلد الى مسرح ؼروتوفسكً الذي حول حٌاة اللبنانٌٌن مع االنهٌار االقتصادي الى
مسرح فقر و تقشؾ فً بلد نهبت صنادٌقه و فرؼت خزابن مصارفه و هربت اموالها الى الخارج .
و ألن لبنان تربطه عالقات تارٌخٌة ثقافٌة و سوسٌولوجٌة مع بارٌس كانت مبادرة ماكرون مؽامرة
معاصرة النقاذ ما ٌمكن انقاذه من بلد من الصعوبة بمكان اعادة تؤهٌله و ترمٌمه من جدٌد فً ظل نظام
سٌاسً آٌل للسقوط حتى ان احدا لٌس بمقدوره تقدٌم حل ألزمة الكهرباء ما تسبب بؤكثر من ثلث مدٌونٌة
لبنان بالعملة الصعبة .
البلد ال ٌفتقد الى نخب متمٌزة لكنه ٌفتقد الى سلوكٌات ثقافٌة و دٌموقراطٌة تنجح فً السلطة و االدارة
السٌاسٌة الحدٌثة  ،هكذا لبنان الذي تحاصره النٌران و المهدد بشكل آخر من الحرب االهلٌة و حٌث ارتفعت
متارٌس الكراهٌة المناطقٌة وسط االنقسام الداخلً الحاد و ٌصادؾ ان ماكرون ٌؽامر و ٌجترح حضورا ،
ٌعوض هذا الدور السٌاسً و الدبلوماسً اللبنانً  .كؤنه فً دور "آخر اٌام الساموراي " و الحنٌن الى
لبنان بٌن زمنٌن حٌث ٌقع لبنان فً كورٌدور تحتشد فٌه اقدام الفٌلة فً الممر السٌاسً و الدولً المتوتر
اقلٌمٌا فً انتظار نتابج االنتخابات االمٌركٌة المقبلة .
حتى مع نجاح هذه المبادرة و امكانٌة تشكٌل مصطفى ادٌب حكومة  -مهمة  ،فمخاوؾ اللبنانٌٌن تتزاٌد
واللبنانً فقد رصٌده فً العالم فكٌؾ اذا كان زعماء الحرب االهلٌة هم انفسهم من امسكوا بالسلطة بعد
الحرب االهلٌة و مشاكل الٌوم هً مشاكل االمس فً تكرارات بٌروقراطٌة حولت دولة لبنان الكبٌر الى
جزر و اقالٌم و الكل ٌعود الى جزٌرته  .مع ذلك تشكل هذه المبادرة فرصة لخروج المرٌض اللبنانً من
االنعاش و ال تتحمل بالضرورة تحمٌلها فكرة التؽٌٌر السٌاسً من مثل المثالثة او المإتمر التؤسٌسً او
استعادة الصالحٌات وسط متؽٌر اساسً لالعبٌن اساسٌٌن :
 .2العقوبات االمٌركٌة و الكل ٌعرؾ ان مبادرة ماكرون قبل العقوبات شٌا و بعدها شٌا آخر و اي
حكومة ستتشكل سٌكون اداإها مختلفا فً قضاٌا مثل الخارجٌة و الدفاع و الصحة و العدل و لم ٌعد
الزعماء السٌاسٌون ٌملكون متعة التذاكً و المداورة ال سٌما ان حركة  21تشرٌن المدنٌة ٌمكن ان
تتقاطع مع مداخالت خارجٌة اكثر تاثٌرا على الساحة الداخلٌة .
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 .0الموقؾ العربً الذي انتقل من مرحلة الالمباالة و التهكم الى التعبٌرات المباشرة حٌث سمع المجتمع
الدولً الول مرة الملك السعودي سلمان بن عبد العزٌز توصٌفا حادا لدولة ٌهٌمن علٌها حزب هللا
وفً اتهام سٌاسً مباشر له بانه " وراء انفجار مرفؤ بٌروت "
هذان المتؽٌران ٌطرحان اسبلة عما اذا كان ماكرون و فرٌقه ذهب بعٌدا فً االتصاالت مع حزب هللا
وهو الذي ٌعرؾ صعوبة التخلً عن المساعدات العربٌة لعدم رؼبة العرب فً مشروع اعادة اعمار
مرفؤ بٌروت فً ظل بقاء هٌمنة حزب هللا على ؼرار عدم رؼبة العرب فً مشروع اعادة اعمار سورٌا
فً ظل بقاء نظام بشار االسد  .و فً وقت ساهمت التدخالت االٌرانٌة فً شإون المنطقة و تهدٌداتها
المباشرة لعدد من الدول العربٌة للتطبٌع مع اسرابٌل .

اللبنانٌون ال ٌعون مردود هذه االتفاقٌات المباشرة و الى وظٌفتها فً محاصرة اٌران بطلب من امٌركا
والتصعٌد فً المواجهة مع اٌران لمصلحة اسرابٌل فنحن ال نعرؾ اي نوع من هذه االتفاقٌات  :امن
مشترك  ،تبادل دبلوماسً ٌعنً تطبٌعا كامال ٌعنً "انهاء حالة الحرب بمعنى عام "

تطور هذه االتفاقٌات قد ٌلؽً ادوار فً حرب الموانا و الؽاز و النفط و سكك الحدٌد على بوابة الخلٌج
والبحر بٌن جبل علً و اٌالت  .و قد ٌقود تطور هذه االتفاقٌات الى تجفٌؾ تموٌل خلٌجً للسلطة
الفلسطٌنٌة و بالتالً حشر السلطة بالشروط االسرابٌلٌة فً صفقة القرن و هذا ٌفسر انتقال زعٌم حماس
هنٌة لالقامة الدابمة فً لبنان قادما من تركٌا !!
" حتى بعد شهر من فوزه فً االنتخابات ٌقول الربٌس االمٌركً ترامب كل شً ماشً للمفاوضات مع
اٌران " ما ٌعنً مزٌد من التناقضات فً المنطقة و تؽٌٌرات كبٌرة مقبلة .
االكثر خطورة هً الهوة المتسعة بٌن الدولة و المواطن و الشرخ االجتماعً الهابل مع افالسات المواطنٌن
و اندثار الطبقة المتوسطة و تدهور التعلٌم العالً و الفساد الذي ال ٌنام اال فً ساعات تفرغ المسإولٌن الى
قٌلولتهم و بعد تبخر االموال  .قد ٌعزي لبنان نفسه بنظرٌة حابز جابزة نوبل لالقتصاد فرٌدمان من ان ازمة
كورونا هددت النظام اللٌبرالً العالمً مع زٌادة دٌن الدولة العام و التفاوت االقتصادي و الجشع جٌد و لكن
آدم سمٌث اللبنانً لم ٌكن اال انانٌا مطلقا و قد ٌكون ترامب آخر من ٌطبق تعالٌم آدم سمٌث مع العودة الى
زمن االقطاعٌات  .الخطر كٌؾ ٌتعاٌش لبنان فلسفٌا فً ظل دولة ال ٌحكمها قانون واحد  .و الخطر ان
لبنان ٌفقد امتٌازاته فالعالم ٌرتكز على شركات تصدٌرٌة لخدمات االنترنت و رهٌنة هٌمنة هذه الشركات
ولبنان ٌفقد مؽامرة هإالء الشباب فً هجراته و تصدٌر هذه الخدمات  ،اٌضا لبنان ٌفقد دوره كفندق عالمً
حتى السٌاحة فً وجهها الساخن فقدها فً ظل ازمة كورونا التً تسببت فً خسابر عالمٌة بلؽت فً
التصؾ االول من العام الحالً  412ملٌار دوالر .اسرابٌل تحاول ان تحتل هذا الدور فً تحولها من دولة
تستخدم انآلٌات العسكرٌة الى دولة تستخدم استراتٌجٌات القوة اللٌنة و احتكار المٌزات التفاضلٌة التً تمٌز
بها لبنان .
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تبقى ثوابت ال بد منها لبقاء لبنان فً كل االزمات :
 التعاٌش السلمً النموذج التعددي ما اطلقه علٌه الربٌس ماكرون فً الجمعٌة العامة " البلد الكنز " و ما اعتبرهرجٌس دوبرٌه " نموذجا انسانٌا عالمٌا "
 و من الثوابت الحرٌات العامة و ضمان المساواة بٌن المواطنٌن اللبنانٌٌن فً مٌثاق العٌش معاوترمٌم عقد طبٌعً و ثقافً و اخالقً و اجتماعً ٌبقً على لبنان الذي نعرفه
هل ٌنهض لبنان ام انه زمن العشوابٌات السٌاسٌة ؟ هل نبقً على السٌاسة كما هً كصناعة تجمٌلٌة
لواقع مهترئ فً وقت نحن بحاجة الى اٌضاح ما هً اولوٌات الناس  .عالم قدٌم انتهى  .عالم السالح
انتهى  ،انه عالم االنتفاضات و االحتجاجات و نٌران الشارع و حقوق االنسان و التواصلٌة مع العالم
والثورة الصناعٌة الرابعة  .ما بعد كورونا " ولى الزمن ٌا سالحً "  ،العالم فً حجر صحً  .لبنان فً
حجر صحً ضمن الحجر الدابم  .لبنان المؤجل اذ ٌعود ساحة صراع .

 مقال اقتصادي :التحوٌالت المالٌة الى الخارج بٌن الشعبوٌة السٌاسٌة واألرقام العلمٌة – د .نسٌبغبرٌل
إن اندالع الثورة الشعبٌّة فً  21تشرٌن األول من العام المنصرم ،أي منذ سنة تقرٌبًا ،بسبب تر ّدي األوضاع
المعٌشٌّة للمواطن اللبنانً ،أ ّدى إلى فضح سوء إدارة الشؤن العام وتل ّكإ األحزاب السٌاسٌّة عن تحمّل مسإولٌاتها.
وإنهالت اإلتهامات من كل حدب وصوب عن جذور األزمة ومسبّباتها وأحد أبرزها كان وما زال تحوٌل
السٌاسٌٌّن إلى الخارج لألموال التً جنوها من جرّ اء تولٌّهم السلطة ،ممّا تسبّب بؤزمة السٌولة التً أ ّدت بدورها
إلى عدم إمكانٌة المواطن العادي التصرّؾ بودابعه المصرفٌّة ،وخصوصًا ودابعه بالعمالت األجنبٌة.
كما أ ّدى ظهور الشعبوٌة الزاحفة وركوب البعض لموجة الثورة ،واستؽالل البعض انآخر لمعانات الناس إلى إ ّتهام
من اسموهم "أصحاب المصارؾ وكبار المساهمٌن" بتحوٌل أموالهم إلى الخارج وإلى مساعدة كبار المودعٌن
على تحوٌل معظم ودابعهم إلى الخارج فً الوقت الذي أصبح م ّ
ُتعذراً على المواطن العادي تحوٌل أموال أو سحب
ً
مشهدا مختل ًفا عن هذه المعتقدات ،إذ أن التراجع التدرٌجً
ما ٌرٌد من حساباته المصرفٌة .ولكن األرقام تظهر
للثقة ،وألسباب متع ّددة ،أ ّدى إلى تراجع وتٌرة ارتفاع الودابع أوالً ،وإلى الخروج التدرٌجً أٌضًا لنسبة من الودابع
الح ًقا.
وتظهر أرقام المٌزانٌة المجمعة للمصارؾ التجارٌة فً لبنان أن الودابع ارتفعت بـ 1121ملٌار دوالر ،أو بنسبة
 ،212%فً العام  ،0221وبـ 1110ملٌار دوالر ،أو  ،212%فً العام 0222؛ كما ارتفعت ودابع ؼٌر المقٌمٌن
بـ 212ملٌار دوالر ،أو بنسبة  ،211%فً العام  ،0221وبـ 0111ملٌار دوالر ،أو  ،112%فً العام .0222
وسبب هذا التباطإ فً تد ّفق الودابع هو تراجع الثقة من جرّ اء إ ّتساع العجز فً الموازنة العامة ،وإرتفاع الدٌن
العام ونسبة الدٌن إلى الناتج المحلً ،وإهمال االصالحات البنٌوٌّة والمالٌّة واإلدارٌّة بالرؼم من كل التحذٌرات
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التً أتت من جهات ع ّدة ،وفً طلٌعتهم صندوق النقد الدولً ،والبنك الدولً ،ووكاالت التصنٌؾ الدولٌة التً
خ ّفضت التصنٌفات االبتمانٌة للبنان ،والتً ّ
حذرت من تخفٌض إضافً لهذه التصنٌفات إذا تؤخرت اإلصالحات.
كما أن إنخفاض إحتٌاطات مصرؾ لبنان بالعمالت األجنبٌة لعب دورً ا بتراجع الثقة وأثار أسبلة عن إمكانٌة
استمرار مصرؾ لبنان بتثبٌت سعر صرؾ اللٌرة فً ظ ّل ؼٌاب اإلرادة السٌاسٌة لبدء العملٌة اإلصالحٌة لمالقاة
جهود المصرؾ المركزي.
كما أن استمرار العجز فً مٌزان المدفوعات الذي بلػ  21111ملٌون دوالر فً العام  ،0221و 412ملٌار دوالر
فً العام  0222و 1121ملٌار دوالر فً العام  ،0223كان مإ ّشر على أن األموال الخارجة من لبنان هً أكثر من
األموال الوافدة إلى البلد ،ممّا ٌنذر بؤزمة سٌولة بالعمالت األجنبٌة ناتجة ،مرّ ة إضافٌة ،عن تراجع الثقة بقدرة
وإرادة السلطات على اتخاذ إجراءات لتصحٌح االختالالت فً المالٌة العامة وفً الحساب الجاري الخارجً.
وتراجعت الودابع المصرفٌة بـ 21140ملٌار دوالر ،أو بنسبة  ،212%فً العام  .0223كما تراجعت بـ 2111
ملٌار دوالر فً األشهر السبعة األولى من العام  ،0202ما ش ّكل انخفاضًا بنسبة  312%من نهاٌة العام 0223
ونسبة  21%من نهاٌة تموز  .0223وخالفا" لما ٌروجه البعض وما ٌعتقد الكثٌرون ،فإن تراجع الودابع
المصرفٌة بـ 22ملٌار دوالر منذ مطلع الـ 0223ال ٌعنً بالضرورة خروج كل هذه األموال من لبنان.
أوال" ،إن تراجع الودابع فً العام  0223وفً االشهر السبعة األولى من العام  0202ال ٌعود فقط لخروج رإوس
األموال من لبنان ،بل ٌسلّط الضوء على أن حوالً نصؾ تراجع الودابع منذ مطلع الـ  0223لؽاٌة آخر تموز
الـ 0202ذهب لتسدٌد قروض مصرفٌة قبل استحقاقها ،خصوصً ا قروض للشركات والمإسسات بالدوالر
األمٌركً ،ولكن اٌضا" لتسدٌد قروض تجزبة و سكنٌة و شخصٌة ،وذلك من باب تخفٌض المخاطر للشركات
المقترضة و لألفراد كما للمصارؾ على ح ّد سواء .ونتٌجة لذلك تراجعت القروض المصرفٌة لمإسسات وشركات
القطاع الخاص ولألفراد بـ 311ملٌار دوالر فً األشهر السبعة األولى من العام  0202بعد انخفاض قدره 311
ملٌار دوالر فً العام .0223
ثانٌاً ،سبّب سحب المواطنٌن المتواصل منذ أٌلول  0223للودابع بالعمالت األجنبٌة أوالً وباللٌرة اللبنانٌة الحقاً،
إلى تراجع الودابع بـ 2ملٌارات دوالر تقرٌبًا ،وهذا المنحى مستمرّ  ،ولكن باللٌرة اللبنانٌة فقط .والدلٌل على ذلك
انخفاض ودابع القطاع الخاص بـ 212ملٌار دوالر فً كانون الثانً ،و 214ملٌار دوالر فً شباط ،و 012ملٌار
دوالر فً آذار ،و 012ملٌار دوالر فً نٌسان ،و 210ملٌار دوالر فً أٌار ،و 212ملٌار دوالر فً حزٌران و210
ملٌار دوالر فً تموز  .0202وهذا االنخفاض الشهري للودابع حصل فً ظل عدم قدرة المصارؾ على تحوٌل
ودابع الى خارج لبنان وبالتالً وضعها للقٌود التً أصبحت معروفة ،وبالتالً ٌعود هذا التراجع الى سحوبات
نقدٌة محلٌة للشركات ولألفراد فً تلك الفترة.
ثالثاً ،إن التحوٌالت المالٌة إلى الخارج بلؽت ما ٌقارب الـ 1ملٌارات دوالر فً الفترة ذاتها ،أي منذ أٌلول
 ،0223نصفها تقرٌبًا ذهب لتؽطٌة متوجّ بات المصارؾ اللبنانٌة لدى المصارؾ المراسلة وتؽطٌة الخطوط
االبتمانٌة للشركات اللبنانٌة.
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رابعا" ،وبحسب هذه المقاربة المبنٌة على األرقام الرسمٌة ،فإن تحوٌالت األفراد إلى الخارج ُتق ّدر بثالث او اربعة
ملٌارات دوالر تقرٌبًا .وبؽضّ النظرعن من حوّ ل هذه األموال ،فإن هذا المبلػ ٌختلؾ كثٌرً ا عن األرقام التً
تتداولها جهات سٌاسٌّة ألؼراض شعبوٌّة ،هدفها تج ّنب هذه الجهات تحمّل أي جزء من مسإولٌة األزمة المالٌة
واإلقتصادٌة والمصرفٌة التً ٌعٌشها لبنان.
خامسا" ،ان النقطة األساسٌة فً موضوع التحاوٌل الى الخارج والجدال حولها هو ان المسإولٌة عن التخبط
والضبابٌة السابدة تقع بشكل مباشر على عاتق أحزاب السلطة ،اذ انه كان على السلطة التنفٌذٌة اتخاذ إجراءات
فورٌة للجم هلع المودعٌن وتراجع ثقتهم بدأ" بإقرار قانون "الكابٌتال كونترول" الذي ٌنظم وٌحدد التحوٌالت الى
الخارج والسحوبات من العمالت األجنبٌة .وهذا قرار بدٌهً كان على الحكومة اتخاذه فً اول أسبوع من األزمة،
اذ ان السلطات فً اٌسلندا مثال" اقرّ ت هذا القانون بعد ثالث أٌام من اندالع ازمة مماثلة خالل االزمة المالٌة
العالمٌة ،مما ساعد على إٌجاد حلول مستدامة لالزمة فً ذلك الوقت .بٌنما مرّ ت سنة تقرٌبا" على اندالع األزمة
فً لبنان وما زالت األحزاب والتٌارات السٌاسٌة تتقاذؾ مشروع قانون الـ"الكابٌتال كونترول" لتتجنب تحمّل
مسإولٌة اقراره امام الرأي العام .وهذا ما ا ّدى الى تصاعد االتهامات والحمالت الشعبوٌة على حساب األرقام
العلمٌة والوقابع الموضوعٌة .وحتى لم تؤخذ السلطات المعنٌة عناء نشر التحقٌق الذي أجرته لجنة الرقابة على
المصارؾ عن التحاوٌل الى الخارج ،لٌبقى هذا الموضوع خاضعا ً لجدال عقٌم على حساب كرامة المواطن
ومستقبله.
 دراسة :هل بدأ الدوالر مرحلة االنخفاض المزمن – جٌم اونٌل – ترجمة نداء الوطن فً 4242/6/6ٌبدو أن هٌمنة الدوالر لن تتابع التفوق على التراجع النسبً لالقتصاد األمٌركً فً العالم! فً مرحلة معٌنة،
ال مفر من استبداله بخٌارات أخرى ،لكنّ وجهة سعر الدوالر مقابل العمالت مسؤلة مختلفة...
شهدت األسواق المالٌة منذ بداٌة هذا الصٌؾ تطورات بارزة ،منها تراجع قٌمة الدوالر مقابل عمالت عدة،
وتزامنت هذه الظاهرة مع ارتفاع الفت فً سعر الذهب .باإلضافة إلى تحلٌالت السوق االحترافٌة المعتادة
حول حركة الدوالر ،أدى هذا الوضع إلى انتشار توقعات عن بداٌة نهاٌة عصر هٌمنة الدوالر.

ُ
أمضٌت معظم مراحل مسٌرتً المهنٌة كخبٌر فً العمالت ،أرٌد التشدٌد على مسؤلة تعلّم ُتها من
بعدما
تجاربً السابقة :قد ٌشتهر أي محلل طوال  21دقٌقة أحٌانا ً بفضل سوق صرؾ العمالت األجنبٌة ،لكنّ أي
خبٌر فً هذا القطاع ال ٌضاهً مالٌٌن األشخاص المشاركٌن فً هذا السوق العالمً الضخم على مدار
الساعة .أنا شخصٌا ً
ُ
ُ
وكنت ناشطا ً فً معظم تلك الفترة فً
أمضٌت أكثر من  22سنة فً األسواق المالٌة،
ُ
تعلمت بعض ال ِح ٌَل التجارٌة.
سوق صرؾ العمالت تحدٌداً .وعلى مر هذه المسٌرة الطوٌلة ،أظن أننً

فً خضم المحاوالت المتواصلة لإلجابة على األسبلة المرتبطة بالدوالر الٌوم ،تعلّ ُ
مت منذ وقت طوٌل أن
هذا النقاش ٌجب أن ٌنحصر بسإالٌَن منفصلٌَن بالكامل عن الدوالر ،علما ً أن أحدهما ٌتفرع إلى قس َمٌن.
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ٌتمحور السإال األول حول استعمال الدوالر :هل ستتابع هذه العملة السٌطرة على النظام المالً الدولً
باعتبارها وسٌلة التبادل األكثر قبوالً فً العالم؟

هذه المسؤلة لٌست مرادفة ألداء الدوالر الٌومً مقابل العمالت األخرى .هذا ما ٌوصلنا إلى السإال الثانً،
وهو األهم على اإلطالق لفهم حقٌقة ما حصل خالل الصٌؾ :كٌؾ تتؤثر تقلبات قٌمة الدوالر مقابل العمالت
األخرى بعنصر بنٌوي أو تقٌٌمً وآخر دوري؟ ٌمكن تحلٌل كل سإال وحده ،لكن إذا َ
كنت مجنونا ً بما ٌكفً
كً ُتكرّ س السنوات التً خصص ُتها أنا لهذه العملٌة ،قد تتمكن من جمع السإالٌَن معا ً الحتساب القٌمة العادلة
والقابلة للتعدٌل إلى حٌن االقتناع بؤن هذه المقاربة تجمع مختلؾ المعلومات المتاحة فً أي مرحلة من
الزمن.

على مستوى التقٌٌمُ ،تعتبر مقاربة "تعادل القوة الشرابٌة" األكثر شٌوعاً ،وهً تفترض أن أي عملة ،فً
حالة التوازن ،تعكس فً نهاٌة المطاؾ اختالؾ األسعار بٌن بلدٌَن .إذا بقً مستوى التضخم فً الوالٌات
المتحدة أعلى من منطقة الٌورو مثالً ،من المنطقً أن تتراجع قٌمة توازن الدوالر مع مرور الوقت .أنا
طوّ ُ
رت نسختً الخاصة من أسعار العمالت المتوازنة ،بالشكل الذي بدا لً صحٌحا ً فً العالم الحقٌقً ،ما
ٌعنً أن قٌمة التضخم المُع ّدلة الحقٌقٌة للعملة لم تكن مستقرة بل راحت تتؽٌر مع مرور الوقت .عكست هذه
ُ
وأطلقت علٌها اسم  ،GSDEERأي "سعر الصرؾ الحقٌقً للتوازن
النسخة فروق اإلنتاجٌة بٌن بلدَ ٌن
ُ
انضممت إلى الشركة فً العام .2331
الدٌنامٌكً فً بنك ؼولدمان ساكس" ،حٌن

تعلّ ُ
مت من هذه التجربة أن العملة التً تكون بعٌدة عن قٌمتها العادلة بؤكثر من انحرا َفٌن معٌار ٌٌَن تستدعً
مراقبة الوضع عن كثب .وحٌن ٌتؽٌر الزخم القابم ،من األفضل دوما ً أن نعمل على َعكس مسار هذه
النزعة .قد ٌتب ّدل الزخم بنا ًء على تؽٌّر القوى التً أبعدت العملة عن قٌمتها العادلة ،لكن من األسهل رصد
هذه الظاهرة بشكل عام عبر مراقبة تؽٌّر األسعار بكل بساطة.

ٌتعلق أحد العوامل التً أحبطت المشاركٌن فً سوق العمالت على مر العقد الماضً ،باستثناء الفرنك
السوٌسري والجنٌه االسترلٌنً ،بعدم ابتعاد العمالت األساسٌة األخرى عن قٌمتها العادلة بالقدر نفسه مقابل
ً
مقارنة ببعضها البعض .وحتى فً ظل صعود الدوالر خالل السنوات األخٌرة ،بما فً ذلك
الدوالر أو
المرحلة التً سبقت هذا الصٌؾ وبلػ فٌها الدوالر قٌمة مفرطة (باستثناء الجنٌه االسترلٌنً على األرجح)،
لم ٌرتفع الدوالر بؤكثر من انحرا َفٌن معٌار ٌٌَن فوق قٌمته العادلة .فً هذه الظروؾ ،أظن أن الكثٌرٌن كانوا
لٌبحثوا عن فرصة لشراء الجنٌه االسترلٌنً مقابل الدوالر أو ربما مقابل الٌن الٌابانً.
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ٌمكن فهم العنصر الدوري فً حركة العملة المتقلّبة التً تإثر على توازنها بؤفضل طرٌقة على األرجح عبر
ُ
أقنعت نفسً بؤن سعر الصرؾ الفوري والفعلً
سعر الفابدة اإلسمً المُع ّدل بما ٌناسب توقعات التضخم .لقد
للدوالر فً أي ٌوم من األٌام ٌُفترض أن ٌبقى قرٌبا ً من النسخة المُع ّدلة من مقاربة  .GSDEERوإذا لم ٌكن
كذلك ،سٌستفٌد التجار من الوضع.

زادت أهمٌة الدوالر قبل انتشار فٌروس "كوفٌد  "23 -المستجد ،فقد ارتفع بدرجة الفتة على ما ٌبدو مقابل
عمالت كثٌرة ،بما فً ذلك الٌورو .فً هذا السٌاق ،كان الدوالر حساسا ً جداً وسرعان ما تبٌّن أنه ٌبقى هشا ً
تجاه أي تؽٌٌر فً وضع االقتصاد فً الوالٌات المتحدة ومنطقة الٌورو معا ً .انآن وقد لجؤ نظام االحتٌاطً
الفدرالً إلى سٌاسة نقدٌة توسعٌة للؽاٌة ،تزامنا ً مع انخفاض أسعار الفابدة الحقٌقٌةٌ ،بدو تراجع الدوالر
حتمٌا ً فً المراحل الالحقة.

ً
مقارنة بالقٌمة العادلة
وفق األسعار الراهنة ،حتى تارٌخ  01آب ،ال ٌزال الدوالر مكلفا ً ولو بدرجة بسٌطة
المُع ّدلة دٌنامٌكٌا ً .قد ٌستمر تراجع الدوالر لفترة إذاً .فً أواخر الثمانٌنات ومنتصؾ التسعٌنات ،تراجع
الدوالر إلى مستوٌات متدنٌة جداً وخسر قٌمته بدرجة هابلة .تزامنت هذه األحداث مع كثرة الكالم عن
ظاهرة هٌمنة الدوالر ،لكن سرعان ما تبٌّن أنها رإٌة خاطبة فً تلك الحقبة على األقل .أنا أوافق على
الفكرة القابلة إن الظروؾ القابمة ُتمهّد على األرجح لفترة مطوّ لة من ضعؾ الدوالر نتٌجة السٌاسات
األمٌركٌة المعتمدة .لكن للتؤكد من استمرار هذا الوضع ،نحتاج أوالً إلى أدلة قوٌة تثبت قدرة أوروبا
والصٌن ومعظم بلدان آسٌا المتبقٌة على التحكم بفٌروس "كوفٌد  "23 -بطرٌقة أفضل من الوالٌات المتحدة.
ً
مقارنة
ٌجب أن تحقق هذه الجهات أٌضا ً نتابج مفاجبة على مستوى تعافٌها الدوري من الوباء المستجد
بالوالٌات المتحدة.

بالعودة إلى السإال األول المرتبط بتراجع هٌمنة الدوالر ،أكرر أنها مسؤلة مختلفة بالكامل لكنً أحذر
الجمٌع من االنؽماس فً هذه الفكرة والقٌام باستثمارات وافرة أو اتخاذ قرارات حاسمة بنا ًء على هذه
الفرضٌة.

ٌبقى تراجع استعمال الدوالر احتماالً وارداً وقد ٌنذر أٌضا ً بانخفاض منهجً حتى عندما تكون قٌمته عالٌة.
فً آخر سنتٌن ،عندما راحت قٌمته ترتفع بدرجة كبٌرة ،أدت القرارات التً اتخذها صانعو السٌاسة
األمٌركٌٌون الستعمال هٌمنة الدوالر لمعاقبة البلدان األخرى إلى تخفٌض حصة تلك الدول من احتٌاطٌات
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العملة بالدوالر .تش ّكل روسٌا خٌر مثال على ذلك ،وتكشؾ أدلة بسٌطة أن الصٌن تسٌر على الخطى نفسها.
لكن قد ٌكون العكس صحٌحا ً أٌضا ً.

فً النهاٌةٌ ،بدو أن هٌمنة الدوالر لن تتابع التفوق على التراجع النسبً لالقتصاد األمٌركً فً العالم ،وهً
ظاهرة متواصلة منذ  02سنة .فً مرحلة معٌنة ،ال مفر من استبداله بعملة أخرى على ؼرار الرنمٌنبً أو
الٌورو أو البٌتكوٌن أو حتى العودة إلى الذهب .هذه االحتماالت كلها واردة وقد تتبلور على أرض الواقع .قد
تبدأ هذه المرحلة الجدٌدة فوراً ،لكن ٌجب أال ٌخلط أحد بٌن هذا التطور ووجهة سعر الدوالر مقابل العمالت
األخرى خالل األٌام أو األسابٌع المقبلة أو على مر العام .0202

نافذة على فكر كمال جنبالط
من مؤلفاته :كتاب "لبنان وطن نفدٌه ال ملجأ نرتضٌه"
القٌاس21x15 :
عدد الصفحات 332 :صفحة
الطبعة االولى :كانون الثانً 4272
الناشر :الدار التقدمٌة – المختارة – الشوف – لبنان
تعرٌف بالكتاب:
فً سلسلة الكتب التً اصدرتها الدار التقدمٌة للمعلم كمال جنبالط بعد استشهاده ،هذا الكتاب "لبنان وطن
نفتدٌه ال ملجؤ نرتضٌه" .وٌتضمن مجموعة من الخطب والمقاالت والبٌانات ،تم اختٌارها وتصنٌفها  ،وهً
تإرخ لمواقؾ وآراء المعلم خالل مرحلة نضاله الحزبً والسٌاسً .تولى عملٌة التدقٌق اللؽوي لها االستاذ
شوقً حمادة.
مختارات من الكتاب:
 -7من خطاب له فً مهرجان دٌر القمر سنة  7624للجبهة االشتراكٌة الوطنٌة
"اٌها السادة ،هناك فساد وهناك اصالحٌ ،جب ان نه ّدم قبل ان نبنً  .االصالح اصالحان ،اصالح
جبهة المعارضة التً تض ّم عدداً من كرام الشخصٌات ومن كرام االحزاب .تعمل فً سبٌل نهضة
هذا البلد ضمن الممكن ،اما االصالح الثانً فهو اصالح سٌتحقق فً مرحلة ثانٌة عندما ٌتم وعً
اللبنانٌٌن فٌصبح االصالح اصالحا ً شامالً لجمٌع مرافق الدولة ،وٌصبح كل مواطن مالّك ،وٌصبح
الخبز فً متناول كل مواطن .وتصبح الضمانات االجتماعٌة مإمنة للجمٌع .وٌصبح كل عامل
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مالّك ،وكل مالّك عامل .وعلٌنا انآن ان ننهً المرحلة االولى ،مرحلة تهدٌم الفساد واقتالعه من
جذوره ،وعلٌنا ان نبنً ما ٌمكن بناإه على اساس برنامج الجبهة االشتراكٌة الوطنٌة االصالحً".
(ص)1 .
 -4من خطاب له فً مهرجان بعلبك االشتراكً ()7622/8/41
"اجتمعنا الٌوم فً بعلبك التارٌخ العرٌق لنعلن نبذنا للعنعنات الطابفٌة ،وتمسكنا بإٌماننا بلبنان
وبشعب لبنان وباستقالل هذا الوطن الذي ارتضٌناه سٌداً مستقالً عن المعسكرات الدولٌة  ،عربٌا ً فً
سٌاسته وفً تعاونه وفً نضاله .الدجالون جعلوا الدٌن سٌاسة طابفٌة – وجعلوا الناس ٌتوزعون
شٌعا ً وٌتنكرون لبعضهم البعض ،جعلوا الدٌن قاعدة سٌاسٌة تقسم هذا الوطن الى اجزاء ،وطنا ً
للمسلم قبل المسٌحً وللمسٌحً قبل السملم .فلم تشؤ مماشاتهم بمظاهر صلٌب وهالل ٌتعانقان
ظاهراً ،بل وطنا ً ٌتعانق فً قلب كل منا له صلٌب وهالل .فحبذا ٌوما ٌصبح فٌه لبنان حقا وطنا ً
للجمٌع ،وندرك ان الدٌن ٌجمع وال ٌفرّ ق( ".ص)02 .
 -3من مقال له بعنوان "هكذا كنا ...وهكذا سنبقى" بتارٌخ 7626/2/32
"ٌهمنا اخٌراً ان نعلن تمسكنا الذي ال ٌتبدل بكٌان واستقالل لبنان المنبثق من فكرة االتحاد والمٌثاق
الوطنً ،ودعوتنا لجمٌع الفبات اللبنانٌة الى نبذ الدعاوة الى العصبٌات الطابفٌة والشخصٌة والحزبٌة
الضٌقة واالقلٌمٌة المقسمة .اننا نوجه نداءنا الى الشعب اللبنانً بؤن ٌنهض وٌتقدم ،وان ٌناضل
مثلنا ألجل االهداؾ والمبادئ التً ندعوه الى نصرتها وتؤٌٌدها ،وهً التً نعتقد مخلصٌن بؤنها
تحقق تطوراً نحو التقدم واالنتظام والعدالة ،آملٌن ان ندرك جمٌعا ً اي قٌمة تكون لالنسان عندما
ٌتجرد عن انانٌته وصؽابره لٌنطلق وٌتبنى وٌجهد فً سبٌل انآخرٌن ،ولكً ٌحقق ما نصبو الٌه من
حقٌقة وقوة وعدالة( ".ص)42 .
 -2من خطاب له فً مهرجان راشٌا والبقاع الغربً بتارٌخ 7692/72/71
"ان المحافظة على االستقالل هً خٌر من االستقالل ذاته ،حٌث ٌجب ان ال ننسى ان ثمار
االستقالل التً ننعم بها االن ما هً اال نتٌجة نضال مرٌر عمّدناه بالدم ،وجهاد طوٌل بذله اسالفنا
واجدادنا فً محاربة الطامعٌن والمستعمرٌن الؽاصبٌن.
اٌها الرفاق تٌ ّقظوا وال تتٌحوا لهإالء الفرصة كً ٌعٌدوا الكرّ ة من جدٌد ،فبلدنا الجمٌل لم ولن ٌكون
من بعد الٌوم ألي مؽتصب او عمٌل او دخٌل ممراً ام مقراً
ان االستقالل الوطٌد الدابم دعابمه ثالث :سٌاسة وطنٌة ب ّناءة ،تكافإ اقتصادي ،وعدالة اجتماعٌة ،
فالسٌاسة الالبناءة هً ان نسعى الٌجاد وحدة وطنٌة دابمة بٌن جمٌع فبات الشعب اللبنانً وان نجهد
لتوعٌة هذا الشعب وجعله فً مستوى االحداث ،ونحمله تبعٌة الدفاع عن ارض الوطن ،ومسإولٌة
التعاون مع اشقابه العرب والتعامل مع سابر الشعوب على اساس الن ّد للن ّد.
والتكافإ االقتصادي هو ان تسعى الدولة لزٌادة االنتاج والتصرٌؾ .والعمل لمضاعفة الدخل القومً
بما ٌتالءم مع تزاٌد عدد السكان.
والعدالة االجتماعٌة هً ان توزع عابدات االنتاج على ابناء الشعب دون تمٌٌز او تفرقة لكل حسب
حاجته .وان تتاح فرص العلم والعمل امام الجمٌع ،وتتؤمن لهم الخدمات االجتماعٌة والصحٌة".
(ص)241 .
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 -2من خطاب له فً مهرجان بٌروت بتارٌخ  7612/2/6فً سٌنما كابٌتول
"فً هذا الٌوم ،الذكرى الواحدة والعشرٌن لتؤسٌس الحزب التقدمً االشتراكًٌ ،همّنا ان ننوّ ه بشكل
خاص بالحدث الكبٌر الذي وحّ د اتحادات العمال فً اتحاد عام ٌمثلهم وٌوجههم لكً ٌستطٌعوا ان
ٌلعبوا دورهم الكامل فً مصٌر المجتمع.
وعندما حلل الحزب الواقع الشعبً بعد احداث ثورة سنة  2312تبٌن له ان علٌه اختٌار التعاون فً
الحكم والمشاركة فً توجٌهه ،خصوصا ً وان الحكم الشهابً اتخذ طابعا ً من الدرس والتخطٌط
واالٌجابٌة .وكان من ابرز انجازات هذه المشاركة:
 تنظٌم الجهاز االداري وتؤمٌن الحصانة لجمٌع الموظفٌن تحقٌق جهاز الخدمة المدنٌة وجهاز التفتٌش المركزي اللذٌن كان الحزب اول من طالب بهما فًلبنان.
 انشاء مجلس القضاء االعلى لالشراؾ المتجدد على القضاء وهٌبة التفتٌش القضابً. انشاء مجلس القٌادة لمنع التجاوزات فً الترقٌات العسكرٌة. اعتماد نظام المباراة واالمتحان وتثبٌت الموظفٌن وتؤمٌن المساعدات الصحٌة لهم. وضع وتنفٌذ مشارٌع اٌصال المٌاه والكهرباء والطرق ،وتعمٌم هذه المنافع على كل المناطقاللبنانٌة  ،ومضاعفة عدد البلدٌات واحداث االنماء االجتماعً ،ومشروع استصالح االراضً.
 التعجٌل فً تنفٌذ الضمانات االجتماعٌة. تطوٌر الدراسات المتعلقة بالجامعة اللبنانٌة ،وتوسٌع التعلٌم االبتدابً ،وتطوٌر التعلٌم الثانويوالتقنً ،وسواها من مإسسات تدرٌب المعلمٌن (دور المعلمٌن) والموظفٌن.
 انشاء وزارة التصمٌم ...وقد اسهمنا فً كل ذلك من خالل الوزارات التً تولٌناها  :التربٌة،االشؽال العامة ،التصمٌم ،الداخلٌة والعدلٌة.
ان ظروؾ لبنان قد تبدلت وتؽٌرت كثٌراً عما مضى ونرقب تؽٌٌرات اسرع واوسع فً
السنوات القلٌلة المقبلة( ".ص)042 – 020 .
هذا قلٌل من كثٌر من المواقؾ والرإى التً تمٌزت بها مسٌرة المعلم كمال جنبالط النضالٌة
والفكرٌة ،وقد حوى هذا الكتاب العدٌد منها ،لذلك نوصً المهتمٌن بفكر كمال جنبالط ونضاله
االطالع على هذا الكتاب.
ٌ توفر لالطالع لمن ٌرؼب فً مكتبة كمال جنبالط فً رابطة اصدقاء كمال جنبالط.
آراء ومواقف
 الوطن الذي نرٌد"احد اسباب الثورة على االوضاع عدم تمكٌن جمٌع اللبنانٌٌن على السواء من الحصول على العمل
والعلم والتقدم والرقً المعنوي واالقتصادي .فكان وال ٌزال فً لبنان احتكار للعلم وللثروة ولمنافع
الدولة ،واحتكار حتى للقدرة على المعالجة الطبٌة ذاتها.
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قلنا مراراً ونكرر ان المساواة والعدل هما اساس بقاء هذا الكٌان اللبنانً .واذا شاء هذا العهد ان
ٌنجز فً حقل االصالح العمٌق الجوهري خطوة اٌجابٌة تذكر له ،فما علٌه اال ان ٌلبً رؼبة
جماهٌر اللبنانٌٌن المحرومٌن حتى الساعة من الحد االدنى لمطالب الحٌاة ،ولو شاء المتحكمون
الحتجزوا عنهم الماء والهواء.
فلتلػ االوطان الطابفٌة من افكارنا ،ولنإسس وطنا ً ودولة نستطٌع ان نقول فعالً عنها انها وطننا
ودولتنا بكل ما لهذه الكلمات من معنى.
واذا لم نو ّفق فً تحقٌق هذا العمل االٌجابً الب ّناء ،واستمرت االوضاع على حالها ،فان لبنان
سٌتعرّض فً المستقبل القرٌب او البعٌد الى ّ
هزات اجتماعٌة كبرى قد تكون عنفٌة.
نحن بحاجة ماسة ،فً هذه االٌام بالذات الى وضع تخطٌط شامل لطاقاتنا ولمواردنا واحتٌاجاتنا،
وتنفٌذ هذا المخطط ،واال تعرّ ضنا الى انخفاض كبٌر فً مستوى دخلنا القومً ،والى عدم التمكن
من اٌجاد فرص عمل لتشؽٌل االلوؾ من الشباب الذٌن ٌدخلون سن العمل فً كل سنة.
ونحن الٌوم فً ورطة كبرى من جراء التؤخٌر فً اعتماد خطة تنمٌة شاملة وسلمٌة تتجلى فٌها
الرؼبة الصادقة والشفافة فً التجهٌز العام وفً مختلؾ فروع االقتصاد .اننا نواجه مع االسؾ،
مرحلة تتجلى فٌها الذهنٌة المتخلفة فً الحكم والمظلمة فً احتماالتها وتبعاتها ،وتعتبر اخطر ما
واجهه لبنان فً الماضً القرٌب والبعٌد".
(المرجع :مقال بعنوان "العدالة فً االصالح او الوطن الذي نرٌد" لجرٌدة االنباء بتارٌخ
 2313/1/4فً كتابه "اسس بناء الدولة اللبنانٌة  ،وتنظٌم شإونها" ص)222 – 222 .
-

-

من اجل تحقٌق بعض ما ٌصبوا الٌه شعب لبنان
المطالبة بتنمٌة الصناعة والحرف والزراعة
"تنفٌذاً للخطة التً اعتمدناها لتوعٌة جماهٌر اللبنانٌٌن الى مصالحهم وحقوقهم وواجباتهم
االقتصادٌة واالجتماعٌة االساسٌة  ،والرشاد السلطات الى الحلول االٌجابٌة  ،التً ٌتطلبها الوضع
العام  ،قبل ان تتفاقم ازمة االنتاج والعمل والخدمات ،والكارثة المنتظرة ،نرى من واجبنا الدعوة
الى معالجة هذه االزمات قبل استفحالها .ونحن نالحظ تردد السلطات المختصة فً االقدام على اي
تدبٌر عملً انقاذي.
وفً رأٌنا ان بٌن التدابٌر العامة االساسٌة التً ٌجب ان تتبناها الدولة دون تؤخٌر او ابطاء فً
التنفٌذ لؽاٌة انآن ،الرد الموافق على االزمة المتفاقمة لالنتاج والعمل والخدمات فً لبنان .فالتنمٌة
الصناعٌة والحرفٌة والزراعٌة وحدها هً التً توفر فرص العمل وترفع مستوى عٌش المواطن.
فً تنفٌذ ما نطالب به من اصالحات اقتصادٌة واجتماعٌة ومعٌشٌة ٌتم تحقٌق بعض ما ٌصبوا الٌه
شعب لبنان:
توطٌد وتحسٌن مستوى المعٌشة والطمؤنٌنة االجتماعٌة عن طرٌق تعزٌز قوة االنتاج من حٌث
الجودة والكمٌة وخفض تكالٌؾ المعٌشة وتعادل مٌزان الحسابات.
تشجٌع المبادرة وروح االقدام على العمل واالبتكار فً العلوم والتقنٌة والفنون.
اٌجاد نظام ضرابب مناسب وسٌاسة تسلٌؾ وارشاد
تشجٌع الحرؾ والصناعات الجدٌرة بالبقاء فً االسواق الداخلٌة والخارجٌة.
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 تؤمٌن فاعلٌة قصوى للعمل فً االدارات العامة.بهذه الروح وحدها نستطٌع ان نبنً لبنان ،روح العدالة واالخوّ ة والتعاون والمشاركة االنسانٌة".
(المرجع :مقال بعنوان "المطالبة بتنمٌة الصناعة والحرؾ والزراعة" لجرٌدة االنباء بتارٌخ
 2311/22/4وردت فً كتابه "اسس بناء الدولة اللبنانٌة وتنظٌم شإونها " ص)221 - 222 .
من اقواله
 العلم ٌنبوع سعادة وحٌاة لمن ٌعرف الحٌاة"العلم والتربٌة فً نظرنا هما تفاعل نهجٌن تربوٌٌن :احدهما ٌهدؾ الى صقل العقل وتنظٌمه
وشحنه بالمعلومات الالزمة ،وهذه اهم من تعببة الرإوس بما ٌرد فً كتب العلم واالدب والفلسفة
والتارٌخ  ...والنهج الثانً ٌسعى الى تهذٌب العاطفة والتصرؾ .فالعلم لٌس هو سبٌل للعٌش فقط،
بل هو ٌنبوع سعادة وحٌاة لمن ٌعرؾ الحٌاة .فلنفتح المدارس ونعممها وال نخؾ من تعمٌمها.
ولنقؾ جمٌعنا فً لبنان فً وجه كل محاولة ترٌد ان تمنعنا من ان نسٌر كما ٌتوجب على ابناء
البشر ان ٌسٌرواٌ .توقون الى الحرٌة والى االرتواء من ٌنابٌع الحقٌقة ،واالرتفاع بنفوسهم فً
سعٌهم المهنً والمعٌشً النهم ادركوا ان الحٌاة نضال مستمر ،ومن ٌتوقؾ عن النضال تدركه
حشرجة التقلص والتراجع والتخلؾ عن ركب الحٌاة .والتضحٌة واجب ونهج اصٌل فً النفوس
لال رتقاء الدابم النها تزٌل انانٌتنا و تمٌتنا فً كل لحظة لكً نحٌا من جدٌد الحٌاة المنطلقة الزاهٌة ،
العامرة ...ولو لم تكن الحرٌة والحق فٌنا لما سعٌنا الٌها.
واالهم من ذلك ان نكتنز فً قلوبنا هذا االٌمان بامكانٌاتنا وببالدنا وبتعاوننا وتضامننا الجماعً فوق
ترهات الحزبٌات والعنعنات العصبٌة المقٌتة الخاوٌة من كل عرس للحٌاة" .
(المرجع :مقال بعنوان "بٌن العلم والعرفة" لجرٌدة االنباء بتارٌخ  2312/22/1ورد من كتابه
"تمنٌاتً النسان الؽد" ص)04 - 02 .
 على عتبة الحكومة الجدٌدة"امام العهد عقبات ربٌسٌة منها :عدم تفهم السٌاسٌٌن عادة لمقتضٌات االصالح الحقٌقً فً البالد،
وسعٌهم وراء تحقٌق مآربهم الشخصٌة والحزبٌة.
المطلوب من الحكام االبتعاد عن ارادة التشفً وعن ارادة االنتقام من بعض الموظفٌن او المسإولٌن
الذي تصرفوا وفق التوجٌهات التً اعطٌت لهم من رإسابهم .وفً رأٌنا انه ٌجب عدم اللجوء الى
رفع الحصانة عن الموظفٌن ،مما ٌتناقض مع حق اكتسبوه عبر نضال طوٌل ،بل ٌجب اللجوء الى
طرق التطهٌر التً نصت علٌها قوانٌن مجلس الخدمة المدنٌة ،وان ٌعهد الى لجان تحاسب دورٌا ً
فً مطلع كل سنة وتضمن تنقٌة االدارة من الموظفٌن الذٌن اساءوا التصرؾ فً القٌام بالمهام
الموكولة الٌهم.
وٌجب تنفٌذ قانون االثراء ؼٌر المشروع بحذافٌره على جمٌع السٌاسٌٌن والموظفٌن المدنٌٌن
والعسكرٌٌن ،واخضاع حسابات الوزراء والنواب والزعماء السٌاسٌٌن ورإساء االحزاب والنقابات
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وسواها من الهٌبات الى رقابة دٌوان المحاسبة الالحقة .وبدون هذا التدبٌر ال ٌمكن ان ٌستقٌم العمل
فً االدارة بشقٌّها المدنً والعسكري.
وطبعا ً هناك اصالحات اخرى ٌجب ان تتناول تبسٌط المعامالت ،ووضع خطة للتنمٌة االقتصادٌة،
واالصالح االنتخابً والتعلٌمً والصحً".
(المرجع :مقال بعنوان "على عتبة الحكومة الجدٌدة" لجرٌدة االنباء بتارٌخ  ،2312/3/20ورد فً
كتابه "اسس بناء الدولة اللبنانٌة وتنظٌم شإونها" ص)212 - 243 .
مشارٌع  /مطالب اصالحٌة
كمال جنبالط ٌطالب بتحقٌق ثورة دستورٌة وٌحدد شروط تشكٌل حكومة منتجة ٌرضى عنها الرأي العام
الوطنً
بعد المالبسات التً ادت الى فشل حكومة الدكتور امٌن الحافظ سنة  ،2312كتب كمال جنبالط مقاالً
نشرته جرٌدة االنباء بتارٌخ  ،2312/1/21حدد فٌها:
"ان استقالة حكومة الدكتور امٌن الحافظ ،وقٌام حكومة جدٌدة ٌرضى عنها الرأي العام الوطنً ،قادرة على
ممارسة صالحٌاتها ،لن ٌإول الى تبدٌل الوضع المتؤزم بشكل جدي مرض ٌمنع انفجار االوضاع من جدٌد،
اال اذا توفرت فً الحكم الشروط التالٌة:
-2
-0
-2
-4

-1

اجراء تبدٌل جوهري اساسً فً العالقة بٌن السلطة اللبنانٌة والمقاومة.
وضع وتنفٌذ سٌاسة خطة دفاعٌة تهدؾ الى صٌانة االجواء والشواطا اللبنانٌة ،والتخلً عن سٌاسة
استخدام القوى المسلحة لؽاٌة القمع الداخلً والتصدي للتحرك الشعبً الدٌموقراطً.
العودة بالبالد الى تنفٌذ الدستور ومضامٌنه واعرافه البرلمانٌة ،فً سعً جدي لتحقٌق المشاركة
الحقٌقٌة فً سٌاق ما اقترحناه بصدد الممارسة الدستورٌة.
تنقٌة عالقة لبنان الرسمً بالعالم العربً  ،واالبتعاد عن سٌاسة المحاور  ،وعن االنحٌاز الدولً فً
خطة تعبّر ضمن الظروؾ المستجدة ،عن المبادئ االساسٌة التً ارتكز الٌها المٌثاق الوطنً فً
العهد االستقاللً االول.
تحقٌق التوازن الوطنً فً القوى المسلحة لضمان خطة االعتدال فً التقرٌر  ،وهو المقوم الربٌسً
الذي ٌقوم علٌه الكٌان اللبنانً  ،وٌرتكز الٌه التفاهم الشعبً.
ونإكد من جدٌد دعوتنا الى ازالة الطابفٌة السٌاسٌة فً كافة مجاالت االدارة والتمثٌل السٌاسً كً
تتامن المساواة الحقٌقٌة بٌن المواطنٌن حٌث تحل الكفاءة واالمكانٌات ؟؟؟ جمٌع انواع التمٌٌز
الطابفً.
وٌهمنا ان نإكد االهمٌة البالؽة لالسس التً نطالب بتحقٌقها فً هذه المرحلة:
 -2انتهاج سٌاسة خارجٌة مستوحاة من مصلحة لبنان لتوثٌق عالقاته بالدول الصدٌقة  ،واالبتعاد
عن اٌة سٌاسة محورٌة
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 -0تبنً سٌاسة دفاعٌة واضحة تهدؾ الى درء المخاطر االسرابٌلٌة عن لبنان ،والتؤكٌد على دور
لبنان فً المعركة التً تخوضها الدول العربٌة ضد اسرابٌل.
 -2ممارسة النظام الدٌموقراطً البرلمانً وفقا ً للدستور والتقالٌد المتبعة ،وتحقٌق ما تفرضه حتمٌة
التطور والتطلعات الى المستقبل.
 -4ادخال اصالحات على الدستور القابم وعلى قانون االنتخاب تهدؾ الى تنظٌم الحٌاة البرلمانٌة
والدستورٌة.
وباختصار ان تنظٌم الدستور وممارسته اصبح ضرورة ملحة لتؤمٌن الدٌموقراطٌة السٌاسٌة بما
تفرضه فً حرص دابم على مبدأ فصل السلطات وتعاكسها وتناقضها ،لكً تتامن فعالً وواقعا ً
الحرٌة والدٌموقراطٌة السٌاسٌة .
ان مثل هذا التنظٌم ٌخرجنا بشكل دابم وثابت من دوامة االزمة المستمرة التً نعٌشها منذ
االستقالل والتً تسببت بؤكثر من انتفاضة شعبٌة" .
(المرجع :كتاب "اسس بناء الدولة اللبنانٌة وتنظٌم شؤونها" ص)64 - 82 .

علوم وتكنولوجٌا
 -لوحات مفاتٌح ورقٌة ،تكنولوجٌا المستقبل
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كشؾ العلماء عن عملٌة طباعة على الورق ٌمكنها تحوٌل أي قطعة من الورق أو الكرتون إلى لوحة مفاتٌح
مقاومة للماءٌ ،مكن طٌّها ووضعها فً الجٌب ،وال تتطلب مصدر طاقة.
للكومبٌوتر ِ
تعمل التقنٌة من خالل طالء خاص طارد للسوابل والؽبار ،والذي ٌسمح بعد ذلك بطباعة طبقات دوابر
متع ّددة على الورق من دون حدوث أي تداخل بٌن الطبقات.

وعلى الجهة األخرى من الورق أو الكرتون ٌمكن استخدام الطباعة بالحبر العادي أو حتى القلم لرسم مكان
نقاط الضؽط (األزرار) وما تمثله ،وٌمكن طباعة هذه الطبقات بؤي تصمٌم ،من لوحات المفاتٌح الرقمٌة إلى
عناصر التحكم فً الصوت.

وال ٌلزم وجود بطارٌات أو مقابس طاقة لتشؽٌل لوحة المفاتٌح النهابٌة ،و ُتعرؾ هذه التقنٌة باسم «تٌنػ»
( ،)TENGوهً اختصار لمولد النانو كهربابً االحتكاك ،وهو قادر على العمل بالكامل بمجرد اللمس عن
طرٌق الطاقة المٌكانٌكٌة التً ٌتم إنتاجها من هذا اللمس.

وٌقول مهندس الطب الحٌوي رمسٌس مارتٌنٌز من جامعة «بوردو» الفرنسٌة« :هذه هً المرة األولى التً
ٌت ّم فٌها عرض جهاز إلكترونً ٌعمل بالطاقة الذاتٌة على الورق».
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وأضاؾ« :لقد طوّ رنا طرٌقة لجعل الورق طارداً للماء والزٌت والؽبار عن طرٌق طالبه بجزٌبات مفلورة
للؽاٌةٌ ،سمح لنا هذا الطالء بطباعة طبقات متعددة من الدوابر على الورق من دون جعل الحبر ٌنتشر من
طبقة إلى أخرى».

وعندما ٌتم الضؽط على األجزاء المطبوعة من الورقة فإنها تكون قادرة على نقل اإلشارات عبر البلوتوث
إلى جهاز آخر ،مثل الكمبٌوتر المحمول ،وبذلك ستحصل على لوحة مفاتٌح خفٌفة الوزن وقابلة للطً ٌمكن
أخذها إلى أي مكان ومسحها بسهولة عند الحاجة.

كما أنّ هذه األجهزة الورقٌة رخٌصة اإلنتاج أٌضاً ،أقل من  2201دوالر أمٌركً لكل منها ،وفقا ً للباحثٌن،
وتشمل االستخدامات المحتملة التؽلٌؾ الذكً.

وٌقول مارتٌنٌز« :أتخٌّل استخدام هذه التقنٌة لتسهٌل تفاعل المستخدم مع تؽلٌؾ المواد الؽذابٌة ،للتحقق مما
إذا كان الطعام آمنا ً لالستهالك ،أو لتمكٌن المستخدمٌن من توقٌع الطلبات التً تصل إلى المنزل عن طرٌق
سحب أصابعهم فوق الصندوق لتعرٌؾ أنفسهم بشكل صحٌح على أنهم مالكو الطلب».

 العاب االنترنت :متعة لٌست برٌبة وخطر جسٌمفً ركن خاص من الحجرة ،انهمك الطفل ذو األعوام السبعة فً النظر إلى شاشة الهاتؾ المحمول الذكً،
وأصابعه تسارع الزمن فً النقر على الشاشة ،وأصوات طلقات الرصاص تتدفق سرٌعة ،مح ِّدثا ً نفسه:
«كٌل ...كٌل ...لقد فزت ...لقد فزت» .هذا الطفل هو نموذج نآالؾ من األطفال ،بل ربما مالٌٌن من
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الجنسٌات كافة ،بات تشكٌل الوعً لدٌهم فً هذه السن المبكرة من العمر مرتبطا ً بشبكة «اإلنترنت» وما
تبثه من ألعاب الفٌدٌو على اختالؾ أنواعها.
انآباء ٌنظرون إلى أطفالهم وهم ٌلعبون فً المنزل بوصفه أمراً إٌجابٌاً ،إنهم ٌشؽلون أنفسهم بال ضجٌج أو
استفسارات أو طلبات عادٌة أو محرجة ،كما أنهم تحت النظر ،إنهم فً أمان ألنهم فً المنزل .ثمة فارق
كبٌر هنا بٌن التحلٌل الظاهري والسطحً لألمر ،وبٌن المحتوى الموضوعً أو حجم التؤثر والتشكل الذي
ٌحصل علٌه هذا الطفل ،بٌنما انآباء سعداء بلحظات الهدوء الظاهري لألبناء ،هناك منظومة قٌم ومإثرات
نفسٌة وفكرٌة تلحق بالطفل ال ٌدري بها الكثٌر من انآباء واألمهات.
المحتوى الموضوعً ٌتعلق بالمعانً والقٌم التً تتسرب لألطفال من خالل إدمان ألعاب الشبكة المعلوماتٌة
«اإلنترنت» ،األخطر هنا هو الناتج النفسً والسلوكً المتولد عن إدمان تلك األلعاب فً سن مبكرة .ثمة
أنواع لتلك األلعاب فً نسختها الشبكٌة أو نسختها المحمولة للهواتؾ الذكٌة وهً ثالثة ربٌسٌة :األول ألعاب
الترفٌه ،كمنافسات كرة القدم وكرة السلة واكتشاؾ الفضاء والبحار والواقع االفتراضً والمتخٌل .والثانً،
ألعاب معرفٌة تقوم على حل األلؽاز وسرد القصص والحكاٌات التارٌخٌة.
والثالثٌُ ،عرؾ باأللعاب االستراتٌجٌة التً تماثل القتال فً مسارح عملٌات مختلفة ،وهً األخطر من حٌث
تؤثٌراتها النفسٌة ،وتقوم أساسا ً على تعزٌز مفهوم فن البقاء الفردي أو الجماعً فً مواجهة عدو معروؾ أو
مجهول وسط بٌبة عدابٌة وموحشة ،وال ٌنتصر فٌها إال من ٌقتل كل األعداء ،بحٌث ٌبقى هو الوحٌد
المنتصر.
بعض األلعاب الشهٌرة من هذه النوعٌة تمنح فرصة اللعب بٌن مجموعات ،وما دامت اللعبة على
«اإلنترنت» ،تصبح المجموعات المتنافسة أو باألحرى المتقاتلة من جنسٌات مختلفة ٌحارب بعضها بعضا ً.
هنا ٌوجد مزٌج من التعاون بٌن أناس مختلفٌن ،ولكنهم فً النهاٌة علٌهم أن ٌقتلوا آخرٌن من جنسٌات
مختلفة أٌضا ً .وفً كل األحوال على الالعبٌن أن ٌتعلموا فنون القتال ووضع الخطط الحربٌة وتكتٌكات
الحركة كاالختباء والمناورة ورصد العدو وتوقع تحركاته ،إلى جانب معرفة أنواع األسلحة الفردٌة من
بنادق ومسدسات ورشاشات سرٌعة الطلقات وإمكانٌات كل منها ،ومن ٌصنعها وما الذي سٌقاتل به ،وما
الذي سٌواجهه من الطرؾ العدو ،فضالً عن اختٌار الزي الممٌز لكل فرٌق.
ما الذي ٌمكن أن ٌتسرب إلى وعً األطفال أو األوالد من قٌم فً مثل هذه المنافسات الجماعٌة ذات الطبٌعة
العنٌفة ،والتً تقوم على مبدأ واحد فقط ،وهو أن القتل هو سبٌل النجاة والفوز والحصول على مكافآت؟ ال
ٌهم كم العبا ً قتلتهم ،بل األهم وال شًء ؼٌره أال ٌقتلك أحد .لكً تبقى علٌك أن تزٌل انآخر من طرٌقك .ال
سبٌل آخر للتعاٌش مع آخرٌن مختلفٌن .حٌن صرخ الطفل «اقتل ...اقتل.
لقد فزت» ،حدث فعلٌا ً ما أشار إلٌه إعالن إحدى الشركات عن لعبة قتالٌة ،بعد اإلسهاب فً الحدٌث عن
الرسومات المبهرة والتحكم فً مسار اللعبة والشعور بجو الحرب وقوة النٌران الهابلة ،وتنوع أسالٌب القتال
والكفاح من أجل البقاء ،والرسومات الواقعٌة واالستمتاع بتؤثٌرات بصرٌة مذهلة وشخصٌات وخرابط
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مفصلة ،وأخٌراً وصول المنتصر إلى معدل مرتفع من «اإلدرٌنالٌن» ٌُشعره بالسعادة واإلنجاز .ربط
اإلنجاز والسعادة بالقتل والتخلص من منافسٌن صوّ رتهم اللعبة على أنهم أعداء ٌستحقون القتل ،أمر خطٌر.
فهكذا تتشكل أجٌال تتسم بالعنؾ واالفتقار إلى التسامح ،جنبا ً إلى جنب قٌم سلبٌة أخرى ،أشارت إلٌها
دراسات مٌدانٌة رصٌنة ،كاالنعزالٌة وفقدان األصدقاء والمٌل إلى التطرؾ السلوكً وفقدان التسامح،
وصحٌا ً ارتفاع معدالت البدانة بكل مساوبها وآالم الظهر والكتفٌن كنتٌجة مباشرة للجلوس فترات طوٌلة
وعدم الحركة.
تش ُّكل أجٌال جدٌدة ال تعترؾ بحق انآخرٌن فً الحٌاة واالندفاع نحو المؽامرة والرؼبة الدابمة فً االستمتاع
بؽضّ النظر عن الهدؾ المتحقق ،كلها أسباب ترجّح شٌوع حاالت االنفصال عن الواقع ،والمٌل إلى تؽٌٌره
بالقوة والعنؾ.
فً إحدى الدراسات التً ُنشرت مطلع العام الجاري ،فحصت العالقة بٌن جنوح فبات الشباب العراقً
للتمرد على السلطة القابمة فً السنوات الخمس الماضٌة ،وبٌن انتشار لعبة «بابجً» القتالٌة بٌن الفبات
العمرٌة بٌن  22و 02عاماً ،رؼم حظر السلطات لها رسمٌاً ،تبٌن أن التكتٌكات التً استخدمها الشباب
المتمرد فً مواجهة قوى األمن كانت تماثل تلك التً مورست فً اللعبة ،كالتحرك الدابم وعدم البقاء فً
مكان واحد لفترة طوٌلة ،وعدم الظهور كهدؾ محتمل لألعداء ،وتوزٌع األدوار بٌن المجموعات ،وفحص
نقاط الضعؾ لدى القوى األمنٌة واالنقضاض علٌها واالستٌالء على أسلحتها ،واستهداؾ المبانً وقذفها
بالقنابل.
ٌتواصل األمر من حٌث الخطورة مع ما ثبت فً تحقٌقات سلطات بلدان أوروبٌة لحوادث إرهابٌة جرت
على أراضٌها كما فً إسبانٌا وبرٌطانٌا وألمانٌا ،من أن العناصر المتورطة كانت تتواصل فٌما بٌنها عبر
تلك األلعاب الشبكٌة ،وأن الكثٌر من الخبرات القتالٌة التً تملّكوها جاءت من تكتٌكات متوافرة فً ألعاب
القتال االستراتٌجٌة .والثابت أن بعض هذه األلعاب ٌسندها فكر بحثً وعلمً ٌقوم على تصور سٌنارٌوهات
مستقبلٌة لحروب قد تحدث فً مناطق وأقالٌم معٌنة ،تضعها مراكز بحوث عسكرٌة رصٌنة لصالح شركات
األلعاب الشبكٌة مقابل مبالػ بالمالٌٌن ،وبعض نسخها الموجّ هة لشباب بلدان معٌنة تتضمن هزٌمة دابمة
ألحد البلدان ٌقابلها انتصار دابم لبلد منافس ،ما ٌولّد شعوراً دابما ً باإلحباط والهزٌمة للفرٌق األول ،ومن ثم
بناء تصور معرفً زابؾ لدى شرٌحة شبابٌة بؤنهم أبناء بلد مهزوم ،ما ٌولّد بدوره حالة احتقان وعدم رضا
بطرٌق ؼٌر مباشرٌ ،صبّ فً صالح الطرؾ المنتصر افتراضٌا ً .إنها قوة ناعمة جدٌدة تستحق االنتباه من
السلطات المعنٌة.
بعض الدراسات التً فحصت العالقة بٌن ممارسة ألعاب اإلنترنت الجماعٌة ،وبٌن المشكالت السلوكٌة،
انتهت إلى أن األطفال واألوالد الذٌن ٌلعبون ساعة واحدة أو ساعتٌن أسبوعٌا ً تتحسن لدٌهم القدرات
اإلدراكٌة واالستجابات البصرٌة والتمٌٌز بٌن األلوان واألشكال ،أما الذٌن ٌدمنون تلك األلعاب لساعات
طوٌلة ٌومٌا ً فٌتعرضون لمشكالت سلوكٌة أهمها العنؾ وتبلد الحس والعزلة ،وٌظل السإال الجوهري :هل
هناك حل ومخرج من تلك الورطة الكبرى؟ ولما كان المنع ؼٌر مجدٌ ،ظل الحل الممكن هو فً ترشٌد
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استخدام تلك األلعاب ،واختٌار الترفٌهً وذي المحتوى المعرفً الجٌد والمسإول ،واالبتعاد قدر اإلمكان عن
ألعاب القتال والعنؾ والقتل .وتلك بدورها مسإولٌة األسرة أوالً وأخٌراً ،تلٌها سلطات الدولة الواعٌة.

صحة وغذاء:
 -عدوى القلب ...انواعها ومضاعفاتها

الفٌروسات والجراثٌم قد تصٌب أجزا ًء من القلب و ُتسبب عواقب خطٌرة...

ً
مقارنة بمشاكل قلبٌة أخرى ،تبقى عدوى القلب ؼٌر شابعة .لكنها ُتسبب أحٌانا ً التهابات مسٌبة للقلب ،لذا
ٌجب أن ٌعرؾ الجمٌع طبٌعة المخاطر واألعراض المحتملة.

ٌقول الدكتور داٌل أدلٌر ،طبٌب قلب فً مستشفى "برٌؽهام" للنساء التابع لجامعة "هارفارد"" :تبدأ العدوى
فً مناطق مختلفة من الجسم ،مثل الفم أو الربة أو الجهاز الهضمً .لكنها قد تصل إلى القلب عبر مجرى
الدم" .أحٌاناً ،تصٌب الفٌروسات ،بما فً ذلك فٌروس كورونا الجدٌد ،الخالٌا فً عضلة القلب وأوعٌته
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الدموٌة مباشر ًة ،فتحرمها من آلٌتها األساسٌة و ُتسبب التهابا ً مدمّراً .باإلضافة إلى العدوى ،قد ُتسبب أمراض
وإجراءات طبٌة أخرى التهابات فً مناطق مختلفة من القلب .ثمة ثالثة أنواع أساسٌة من التهابات القلب
وٌ ّتضح تصنٌفها بحسب مكان وقوعها .فً ما ٌلً ّ
ملخص ألسباب وأعراض كل نوع منها.

التهاب التامور ()Pericarditis

ٌشٌر التهاب التامور إلى تورم وتهٌّج ؼشاء وقابً مزدوج الطبقات ٌحٌط بالقلب .فً معظم الحاالتٌ ،نجم
هذا االلتهاب عن عدوى فٌروسٌة ،لكنه ٌشتق أٌضا ً من أنواع أخرى من األمراض والعدوى ،أو عالج
السرطان باألشعة ،أو ردة فعل على األدوٌة .تبرز مسببات محتملة أخرى مثل مضاعفات جراحة تحوٌل
مجرى الشراٌٌن أو النوبات القلبٌة.

ٌكون األلم الحاد فً وسط الصدر أو على الجهة الٌسرى منه مإشراً تقلٌدٌا ً على هذا االلتهاب ،وٌتفاقم األلم
عند التنفس بعمق أو التمدد ألن هاتٌن الحرك َتٌن ُتمددان منطقة التامور .تشمل أعراض محتملة أخرى الحمى
والضعؾ واألوجاع العضلٌة والتعب.

فً معظم األوقات ،تتالشى أعراض التهاب التامور خالل بضعة أسابٌع كحد أقصى بمساعدة أدوٌة مضادة
لاللتهاب ،مثل اإلٌبوبروفٌن (أدفٌل ،موترٌن) أو الكولشٌسٌن (كولكرٌس ،مٌتٌؽار) المُستعمل لمعالجة داء
النقرس.

التهاب عضلة القلب ()Myocarditis

ٌحصل هذا االلتهاب فً الطبقة العضلٌة الوسطى للقلب .تشتق معظم الحاالت من عدوى فٌروسٌة ُتسبب
إنفلونزا المعدة أو الزكام العادي .قد ال ٌالحظ المرٌض الحاالت الخفٌفة من التهاب عضلة القلب ،لكنّ
الحاالت الحادة والمفاجبة قد ُتسبب قصوراً حاداً فً القلب واضطرابات فً إٌقاعه.

لكن ٌصعب تشخٌص هذه الحالة النادرة فً معظم األحٌان .من المعروؾ أن التهاب عضلة القلب قد ٌُسبب
أعراضا ً مشابهة للنوبة القلبٌة ،مثل ألم الصدر وضٌق التنفس .لذا من الضروري أن ٌعرؾ الطبٌب إذا
28

أصٌب المرٌض باإلنفلونزا أو أي عدوى أخرى فً األسابٌع األخٌرة .ال تنجح االختبارات الشابعة ،مثل
تخطٌط القلب الكهربابً ،فً التمٌٌز بٌن التهاب عضلة القلب والنوبة القلبٌة دوماً ،لكن ٌكشؾ التصوٌر
بالرنٌن المؽناطٌسً عن مناطق االلتهاب .قد ٌشمل العالج أدوٌة لتحسٌن ضخ الدم فً القلب أو تصحٌح
إٌقاعه الشابب .حتى أن البعض ٌحتاج فً نهاٌة المطاؾ إلى زرع أجهزة لمعالجة هذه المضاعفات.

التهاب الشؽاؾ ()Endocarditis

ٌحصل هذا االلتهاب فً البطانة الداخلٌة للقلب أو فً أحد صماماته وؼالبا ً ما ٌنجم عن جراثٌم تدخل إلى
مجرى الدم وتستقر فً الشؽاؾ أو الصمامات ،ال سٌما تلك المتضررة أو المرٌضة منها.

ال تستطٌع العناصر الدخٌلة فً الجسم ،مثل صمام القلب االصطناعً أو جهاز تنظٌم ضربات القلب ،أن
تطلق استجابة مناعٌة .لهذا السببٌ ،زٌد احتمال أن تتكاثر الجراثٌم التً تمر بالدم على تلك األسطح.
ٌستطٌع الكابن الحً أن ٌدخل إلى مجرى الدم عبر فتحة فً الجلد أو ؼشاء مخاطً .قد ٌحصل ذلك خالل
جراحات فً األسنان أو عملٌات جراحٌة معٌنة أو إجراءات تشخٌصٌة أو نتٌجة أخذ دواء عن طرٌق
الورٌد.

توصً "جمعٌة القلب األمٌركٌة" أكثر األشخاص عرضة اللتهاب الشؽاؾ بؤخذ مضادات حٌوٌة قبل
الخضوع لتلك العملٌات أو أي نوع آخر من اإلجراءات الؽازٌة .تشمل هذه الفبة من الناس:

• المصابٌن بمرض خطٌر فً الصمام.

• الخاضعٌن لجراحة إلصالح صمام القلب أو استبداله.

• المصابٌن بالتهاب الشؽاؾ العدوابً فً الماضً.
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• المصابٌن بعٌوب خلقٌة فً القلب ،حتى لو جرى إصالح الخلل.

تتعدد أعراض التهاب الشؽاؾ ،منها الحمى والقشعرٌرة والتعرق اللٌلً وضٌق التنفسٌ .صاب البعض بثقب
مستجد فً القلب أو ٌتؽٌر وضع ثقب قلبً سابق .قد ٌإدي تضرر صمام القلب إلى مشاكل فً إٌقاعه أو
اإلصابة بقصور القلب ،وتبرز الحاجة أحٌانا ً إلى استبدال الصمام عن طرٌق الجراحة .أخٌراً ،قد ٌُسبب
التهاب الشؽاؾ جلطات صؽٌرة تصل إلى مناطق أخرى من الجسم مثل الدماغ والساق والذراع والجهاز
التنفسًٌ .قضً العالج عموما ً بؤخذ جرعة مرتفعة من المضادات الحٌوٌة الورٌدٌة طوال أربعة أسابٌع على
األقل أو لفترة أطول أحٌانا ً.

 كٌؾ تعالجون كورونا فً المنزل (جرٌدة الجمهورٌة فً )0202/3/20بالتؤكٌد ُتدركون أنّ الحمّى والسعال وضٌق التنفس ُتع ّد من األعراض األكثر شٌوعا ً لـ«كوفٌد .»23-لكن مع
ذلك ،فإنّ الكثٌرٌن ؼٌر ّ
مطلعٌن على ما ٌجب فعله فً ما ٌتعلق بكٌفٌة تخفٌؾ هذه األعراض عند ظهورها.
رؼم أنه ال ٌوجد حالٌا ً أيّ عالج مح ّدد لفٌروس «كورونا»ّ ،إال أنه فً حال ظهور نتابج إٌجابٌة لـ«كوفٌد-
 »23الذي ال ٌستوجب دخول المستشفىٌ ،مكن تخفٌؾ األعراض فً المنزل حتى ٌتعافى المرٌض المُصاب
بحاالت خفٌفة أو متوسطة من الفٌروس ،والتً تتطلّب فقط العزل االجتماعً.

وق ّدمت هٌبة الخدمات الصحّ ٌة الوطنٌة البرٌطانٌة بعض اإلرشادات للمساهمة فً التؽلب على هذه المخاوؾ
وعالج أبرز أعراض «كورونا» فً المنزل:

الحمّى
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إذا كنتم تعانون ارتفاعا ً فً درجة حرارة الجسم ،ما علٌكم سوى أخذ قسط جٌّد من الراحة ،وشرب الكثٌر
من السوابل لتج ّنب الجفاؾ ،علما ً أنّ المٌاه هً الخٌار األفضل ،والحرص على احتساء الكمٌة الكافٌة حتى
ٌصبح لون البول أصفر فاتحا ً وشفافاً ،باإلضافة إلى تناول البراسٌتامول أو اإلٌبوبروفٌن إذا شعرتم بعدم
االرتٌاح.

السعال

فً حال السعال ،من األفضل تج ّنب االستلقاء على الظهر أو على أحد الجانبٌن ،والجلوس مستقٌما ً بدالً من
ذلك .وللمساعدة على تخفٌؾ السعالٌ ،مكن تناول ملعقة صؽٌرة من العسل ،باستثناء األطفال دون 20
شهراً .وإذا لم ٌساعدكم ذلكٌ ،مكنكم االتصال بالصٌدلً للحصول على المشورة بشؤن عالجات السعال.

ضٌق التنفس
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إذا كنتم تشعرون بضٌق التنفس ،فقد ٌساعد الحفاظ على برودة الؽرفة فً مكافحة هذه الحالة .وبالتالً،
حاولوا خفض التدفبة أو فتح النافذة ،وال تستخدموا مروحة ألنها قد تنشر الفٌروس .وتقترح اإلرشادات أٌضا ً
التنفس ببطء من األنؾ وإخراج الهواء من الفم كما لو كنتم تنفخون شمعة بلطؾ .وٌمكن أٌضا ً تجربة
الجلوس منتصبا ً على كرسً ،وإرخاء الكتفٌن ،ث ّم االنحناء إلى األمام قلٌالً ،ودعم النفس من خالل وضع
الٌدٌن على الركبتٌن أو على شًء ثابت مثل الكرسً .واأله ّم من ذلك الحرص على عدم اإلصابة بالذعر
إذا كنتم تشعرون بضٌق التنفس ،فهذا ٌمكن أن ٌزٌد الطٌن بلة.

وقالت هٌبة الخدمات الصحٌّة الوطنٌة البرٌطانٌة« :إذا كنت أنت أو أي شخص تعٌش معه ٌعانً أعراض
فٌروس «كورونا» ،فٌجب علٌكم جمٌعا ً البقاء فً المنزل».

وتابعت« :حاول االتصال بخدمات الطوارئ أو بالصٌدلٌة ،حٌث ٌمكنهم مساعدتك بٌنما ٌتعٌّن علٌك البقاء
فً المنزل للعزل الذاتً».

اخبار الرابطة
 -7الرابطة تهنا اللبنانٌٌن بعٌد االضحى المبارك وتوجه لهم المعاٌدة التالٌة:
بٌروت فً  03تموز 0202
رابطة اصدقاء كمال جنبالط تهنا اللبنانٌٌن بعٌد االضحى المبارك
بمناسبة عٌد االضحى المبارك ،تتقدم رابطة اصدقاء كمال جنبالط من اللبنانٌٌن عامة  ،بؤصدق التمنٌات،
ً
آملة ان ٌحفزهم عٌد التضحٌة على التصدي لجابحة كورونا بكل جدٌة وذلك بااللتزام الصارم بإجراءات
الوقاٌة دون هوادة او تساهل.
كما نتوجه بالدعاء الى العلً القدٌر ان ٌهدي من بٌدهم القرار والسلطة ان ٌخافوا هللا وٌقدموا دون تردد او
وجل على رفع الظلم عن كافة الفبات الشعبٌة ،خاصة تلك التً تعانً من الفقر المدقع والعوز وسوء التؽذٌة
واالذالل.
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عباس خلف
ربٌس رابطة اصدقاء كمال جنبالط

 -4الرابطة توجه للبنانٌٌن عامة ولسكان العاصمة خاصة بعد التفجٌر الكارثً للمرفأ البٌان التالً:
بٌروت فً  26آب 4242
الكالم بداٌة بلسمة للجراح والتضامن الوطنً مفتاح النجاة

ان ما تعرضت له العاصمة بٌروت فً الرابع من شهر آب  0202من تفجٌر اجرامً احدث دماراً شامالً
لبٌروت تداعٌاته بالؽة الخطورة رسم على كل الشفاه السإال الكبٌر "هل سٌخرج سكان العاصمة من هذه
النكبة معافٌن؟"

الصورة قاتمة ،فظٌعة وموجعة .االحزان تلؾ معظم العابالت وتدمً حتى القلوب المتحجرة .الدمار ٌعم
مختلؾ االحٌاء والخسابر افدح من قدرة اللبنانٌٌن على التحمل .وما ٌزٌد الوضع خطورة ان هذه الكارثة
تحصل بعد سلسلة من المآسً تح ّل باللبنانٌٌن :انهٌار مالً واقتصادي ،بطالة متفاقمة بعد تعطل االعمال،
مجاعة ّ
تدق ابواب اكثر من نصؾ الشعب اللبنانً ،ومواجهة وباء كورونا الذي ال ٌزال ٌقضّ مضاجع
اللبنانٌٌن وٌهدد حٌاتهم ،كل هذا وسط معالجات كالمٌة ال توصل الى اي حل ٌنقذ اللبنانٌٌن من معاناتهم.

ونسؤل :ما تؤثٌر هذه الصدمات المتراكمة على اللبنانٌٌن صحٌا ً ونفسٌا ً وعصبٌاُ؟ وماذا ٌعنً :ان نرى كٌؾ
ما نظرنا صراخا ً وبكاء ودماء ودماراً؟ وماذا سٌكون تؤثٌر ارتفاع اعداد الجرحى والمصابٌن والضحاٌا
والمفقودٌن؟

كلمة من القلب من رابطة اصدقاء كمال جنبالط الى المنكوبٌن وذوي الضحاٌا الشهداء حفظناها عن المعلم
كمال جنبالط الذي قال" :كل من ٌعمل وٌضحً بروح متجردةٌ ،تخذ من عمله وتضحٌته صفة البطولة ،بل
صفة القداسة  ،فٌضحً بتمرسه الدابم بهذه الروحٌة بطالً قدٌسا ً وامثال هإالء كرامتهم ومجدهم قابم فً
ذاتهم وهم لٌسوا بحاجتكم الى ان ٌتحدث عنهم الناس".
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من خالل مراقبتنا ومواكبتنا لما حصل فً االٌام االخٌرة نقول ان صفة البطولة التً تحدث عنها كمال
جنبالط تبدو وكؤنها موجهة خصٌصا ً ألبطال االؼاثة فً الصلٌب االحمر اللبنانً وفً الدفاع المدنً وجهاز
االطفاء والى سابر مإسسات الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة ،والى الطواقم الطبٌة والتمرٌضٌة.

فهإالء جمٌعا ً هم فرسان الخالص ،هم حبل النجاة وبلسمة الجراح وبعث االمل وهم طبعا ً االبطال
القدٌسون ،على ما ذكر المعلم "نحن فخورون جداً بهم ،ونشد على اٌدٌهم ،ونتمنى لهم كل الخٌر والنجاح فً
ما ٌعملون".

ومن ناحٌة اخرى ،اثلجت قلوبنا رإٌة المتطوعٌن اللبنانٌٌن على المستوى الشعبً واالجتماعً ٌبادرون الى
النزول على ارض الواقع للتضامن الفعلً مع الثكالى والحزانى والمنهكٌن ،والمشاركة فً معالجة تداعٌات
الكارثة  ،وتقدٌم الدعم الصحً والؽذابً واالٌوابً ورفع الركام .ورافق هذا االندفاع ظهور بشابر تحرك
ضمابر العدٌد من اللبنانٌٌن لمزٌد من العون وتقدٌم المساعدات المادٌة والعٌنٌة .اننا نثمّن عالٌا ً هذه الظاهرة،
وندعو الى تعمٌقها وتعمٌمها ،فهً البرهان على ان التضامن والتكافل هو السبٌل لتمكٌن اللبنانٌٌن من
االنتصار على المعاناة ،ذلك انه من رحم المعاناة تولد الحٌاة وتتجدد.

ومن حظ اللبنانٌٌن ان لهم فً قلوب وافكار الكثٌرٌن فً الخارج الشقٌق والصدٌق من ٌهتم بهم ،وٌندفع الى
مساعدتهم ،وما بدأ ٌشهده لبنان من تسابق ؼربً واقلٌمً ودولً للمساعدة هو اصدق دلٌل .وكانت الزٌارة
الخاطفة للربٌس الفرنسً ماكرون الى بٌروت اصدق دلٌل على هذا االهتمام .فهو قصد التواصل مع الناس
لبلسمة جراحهم ومعاناتهم ،واجتمع الى المسإولٌن والى ممثلً الكتل النٌابٌة وقادة الرأي فً المجتمع
المدنً ،مقترحا ً حلوالً تخرج لبنان من معاناته وواعداً بمتابعة هذا الموضوع بكل اهتمام ،والسعً الى جمع
مإتمر دولً القرار افضل الطرق لدعم اللبنانٌٌن  ،وضمان وصول المساعدات الى المستحقٌن.

رابطة اصدقاء كمال جنبالط تقول شكراً من القلب للربٌس الفرنسً ومن خالله للشعب الفرنسً  ،والى
سابر اصدقاء لبنان من الدول الشقٌقة والصدٌقة .وتعلن انه على الرؼم من اهمٌة هذا الدعم الدولًٌ ،بقى ان
االهم هو التضامن والتكافل بٌن اللبنانٌٌن ألنه السبٌل الوحٌد لقٌامة لبنان من بٌن الركام.
رابطة اصدقاء كمال جنبالط
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 -3الرابطة تطلق حملة " :تذكٌر لمن ٌرٌد ان ٌتذكر" وتنشر الكترونٌا ً احدى عشرة حلقة تناولت
المشارٌع االصالحٌة للمعلم كمال جنبالط ،وقدمت لها بالبٌان المرفق
تذكٌر لمن ٌرٌد ان ٌتذكر ...لعل فً االطالع افادة
كمال جنبالط الحاضر دوما ً بفكره ومواقفه ورإاه لالصالح فً لبنان ٌسؤل " :هل ستتحقق االعجوبة فً
التحرك؟"
"ان ما ٌمٌز الحٌاة عن الموت هو الحركة والتحرك ألجل تنظٌم عالقات االشٌاء والناس بعضها ببعض،
وفقا ً لسنن العقل الذي ٌتمٌز به االنسان .فمتى ندرك هذه الحقٌقة فً لبنان؟ ومتى ٌدركها المسإولون
فٌعتبرون ان العدل ذاته هو قٌاس من نظام العقل نفرضه على االشٌاء واالشخاص فٌتناسق سعٌها وتنسجم
حركتها؟ فهل ستحدث فً لبنان اعجوبة مثل هذا االدراكٌ ،وماً ،فً عقول بعض المسإولٌن؟
ونذكر هنا  ،على سبٌل الع ّد ال الحصر ،موقؾ الجمود والتردد الذي تقفه الدولة بالنسبة لموضوع التطهٌر
واالصالح.
ففً المذكرة االصالحٌة التً رفعناها الى فخامة ربٌس الجمهورٌة سنة  2311معطوفة على المذكرة التً
رفعناها قبالً سنة  2312لفخامة الربٌس السابق .حددنا االسس الربٌسٌة لمثل هذا االصالح الذي وحده ،فً
رأٌناٌ ،ستطٌع ان ٌنقذ لبنان من ازماته ،وٌضعه على سكة التقدم والتطور.
ونحن قلنا وال نزال نقول" :ان االصالح ال ٌمكن ان ٌت ّم واالجواء الفاسدة مسٌطرة على لبنان .فاالصالح ال
ٌت ّم اال بتطبٌق قاعدة الثواب والعقاب ،وفً رأسها تنفٌذ قانون "االثراء ؼٌر المشروع"".
وكنا اخذنا الوعود والعهود بالقضاء على الفساد واالفساد ولكن ما حصل بقً جزبٌا ً ومتعثراً ،ولم تتحقق
مبادرة فعلٌة وفاعلة فً مكافحة الفساد.
ومن المإسؾ ان ما من احد حتى الساعة عرؾ كٌؾ ٌحكم لبنان وٌقضً نهابٌا ً على الفساد واالفساد فً
االدارة والسلطة والسٌاسة واالقتصاد والمجتمع .فهل لنا بحاكم ٌرٌد فعالً ان ٌكون قدوة ومثاالً ال أداة
للتسوٌة وحٌرة قابمة بٌن الظلم والعدل ،والفضٌلة والفسادٌ ،داوي االشخاص واالشٌاء بدواوٌن المعتاد من
تسوّ س سٌاسة ابناء هذا الزمن؟
آن لنا ان نستٌقظ ،وان نشهد تحقق الوعود والعهود فٌما طالبنا به من اصالح شامل ٌشكل وثٌقة سٌطالب
هذا الشعب دابما ً تنفٌذها".
(من مقال له نشرته جرٌدة االنباء بتارٌخ )2311/2/22
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وتتلقى حولها رسالة من السٌدة ٌارا نصار (مؤسسة فرٌدرٌش اٌبرت):
جانب االستاذ سعٌد
مبادرة ممتازة ،كل التقدٌر لجهودكم
مع الشكر
ٌارا نصار
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ومن الدكتور انطوان مسرة:
قرأت باهتمام وفابدة "اإلصالح التربوي"...
هذا السٌاق أرسل لكم دراستٌن وأعتمد من احداها فً "علم النفس التارٌخً" على كتاب كمال جنبالط "من
أجل لبنان"...
تصدر الدراستان فً كتاب...
وٌمكن التعمٌم كما ترونه مناسبًا...
وكل الدعم والتقدٌر
أنطوان مسرّ ه

 -2الرابطة تواكب انتشار فٌروس كورونا فً لبنان ،وتنشر بٌانات توعٌة للوقاٌة ثالث مرات
اسبوعٌا ً ابتداء من تارٌخ  4242/8/72وهذا نموذج عنها  :الحلقة االولى
رابطة اصدقاء كمال جنبالط  ،حملة من اجل:
صحتك مسؤولٌتك ...فكن على قدر المسؤولٌة
الكمامة والتباعد االجتماعً حتما ً

فٌروس كورونا ...عدو قاتل ...وهذا واقع ال وهم
مدٌر عام منظمة الصحة العالمٌة ٌعلن:
"من الواضح ان جابحة كورونا ّ
تمثل اخطر حالة طاربة صحٌة ظهرت فً العالم فً اي وقت
مضى .فاالسابٌع االخٌرة شهدت تضاعفا ً خطٌراً لالصابات فً معظم البلدان ،وال ٌمكن االنتصار
على هذا الفٌروس اال عن طرٌق التطبٌق الصارم لالجراءات الوقابٌة الصحٌة".
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ال تنتظر التدابٌر العامة الرسمٌة  ...خذ المبادرة
تحمً نفسك ...وتحمً عابلتك ومن حولك!!

 -2الرابطة تحول مجلتها االلكترونٌة "فرح" من نشرة فصلٌة الى نشرة شهرٌة ،وتصدر لهذا
الفرض البٌان التالً:
بٌروت فً  46اٌلول 4242
بٌان
الى االصدقاء والصدٌقات الكرام،
مع استمرار موجبات التباعد وتداعٌات االزمات المتالحقة  ،وحرصا ً منها على استمرار التواصل معكم
بالوسابل الممكنة  ،تعلن رابطة اصدقاء كمال جنبالط انها قررت تحوٌل مجلتها االلكترونٌة "فرح" من
صٌؽتها الفصلٌة الى صٌؽة شهرٌة  ،تضعها بتصرفكم لالطالع فً نهاٌة كل شهر ،بعد ادخال بعض
التعدٌالت على المحتوى والحجم ،بهدؾ التسهٌل فً المتابعة والمواكبة االفضل للمستجدات.
ٌصدر العدد االول فً نهاٌة شهر اٌلول الحالً على الموقع /http://farah.kamaljoumblatt.com
مع افضل التمنٌات بدوام الصحة والسالمة والتوفٌق.
عباس خلف
ربٌس رابطة اصدقاء كمال جنبالط

 -9الرابطة تنعً الصدٌق االستاذ ٌوسف رٌشانً
بٌروت فً  46اٌلول 4242
رابطة اصدقاء كمال جنبالط تنعً الصدٌق ٌوسف رٌشانً
ٌنعً ربٌس واعضاء الرابطة الصدٌق العزٌز رجل االخالق والوفاء المهندس ٌوسؾ رٌشانً  ،وٌتقدمون
من السٌدة الفاضلة قرٌنته وانجاله وسابر العابلة الكرٌمة بخالص التعزٌة ،مع الدعاء الى العلً القدٌر ان
ٌسكن الفقٌد الؽالً فسٌح جناته.
عباس خلف
ربٌس رابطة اصدقاء كمال جنبالط
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 -1الرابطة تعلّق على اتفاقات التطبٌع مع اسرابٌل وتنشر البٌان التالً (وردت فً الموقف االقلٌمً )

من الصحافة اخترنا لكم:
 -من هً الجهة التً ال ترٌد المرفأ بٌروت – جهاد الزٌن – جرٌدة النهار فً 4242/6/72

انفجار  4آب على هوله وكشفه لحجم وشمول العفن البٌروقراطً والسٌاسً واالقتصادي للوضع اللبنانً
وللنكبة االنسانٌة والعمرانٌة التً نتجت عنه لم ٌطرح السإال بوضوح :من هً الجهة أو الجهات التً ال
ترٌد دور أو وجود مرفؤ بٌروت؟ لكن الحرٌق الثانً الضخم الذي اندلع ٌوم الخمٌس المنصرم فً هذا
المرفؤ ،وقٌل أنه الحرٌق الثالث بعد  4آب ٌطرح السإال بشكل جدي جدا :هل هناك جهات خارجٌة مصممة
على تعطٌل مرفؤ بٌروت ومنعه من لعب دور فً الدورة االقتصادٌة الجدٌدة فً المنطقة؟
قرأت بعض المقاالت المحلٌة التً تتحدث عن وجود مإامرة إسرابٌلٌة على مرفؤ بٌروت لصالح مرفؤ حٌفا،
كذلك سمعت بعض التكهنات على التلفزٌونات المحلٌة عن هذه المإامرة .حتى أن سٌاسٌا م ّت ِزنا ً كؤمٌن عام
حزب الطاشناق األرمنً وربٌس كتلته فً البرلمان اللبنانً هاؼوب بقرادونٌان روى أنه كان ٌزور ربٌس
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تٌار المستقبل فً بٌته فً وسط بٌروت القرٌب من المرفؤ وسمع أصوات طٌران ثم وقع االنفجار ،انفجار 4
آب.
العدٌد من انآراء ٌرٌد استبعاد مسإولٌة حزب هللا عن ملكٌة وتخزٌن المواد التً انفجرت فً المستودع رقم
 20فً المرفؤ .والعدٌد من انآراء ٌرٌد تؤكٌد وجود هذه المواد لصالح وبمعرفة حزب هللا .الرأٌان ،القصؾ
اإلسرابٌلً والمواد المخزنة لمجهول التً انفجرت بعد طول تخزٌن ،ال ٌتعارضان ألنه باإلمكان وجود
سٌنارٌو تخزٌن ل 0112طنا ً من نٌترات األمونٌوم عابدة لجهة محلٌة أو ؼٌر لبنانٌة قامت إسرابٌل
بتفجٌرها .كذلك نظرٌة الدور اإلسرابٌلً ال تتعارض مع كشؾ االنفجار للهرم البٌروقراطً الفاسد فً
الدولة اللبنانٌة .إذن نظرٌة الدور اإلسرابٌلً
فً التفجٌر تتقاطع مع المحورٌن اللبنانٌٌّن  2و  24آذار حتى لو أن السجال بٌن المحورٌن أصبح منذ
سنوات طوٌلة كخطٌن متوازٌٌن ال ٌلتقٌان على أي خالصة سوى خالصة الفساد التً جعلتها ثورة 21
تشرٌن تشمل بشكل فعال كال المعسكرٌن..
كل ما سبق ال ٌمنع التوقؾ عند نظرٌة المإامرة فً انفجار  4آب والحرٌ َقٌْن اللذٌن تلٌاه.
نعم فً الشرق األوسط الجدٌد ،ولكن من دون حل عادل للقضٌة الفلسطٌنٌة ،سٌتقدم دور مرفؤ حٌفا بسبب
ً
الع َظمة
تحو ِل إسرابٌل إلى دولة عظمى اقتصادٌا مما ٌعنً أن ازدهار مرفؤ حٌفا سٌصبح
ُّ
نتٌجة طبٌعٌة لهذه َ
فكٌؾ إذا كانت إسرابٌل تملك كل إمكانٌات منع استقرار لبنان وسورٌا وحتى العراق.
مٌزات مرفؤ حٌفا :أقرب للخلٌج ،متصل برٌا ومن دون حدود دولٌة بمرفؤ العقبة الذي هو مرفؤ “خلٌجً”
بتسمٌات هذه األٌام وحجازي على البحر األحمر بتسمٌة األطلس الجؽرافً.
مرفؤ بٌروت أقرب إلى أوروبا وهو المرفؤ الطبٌعً التارٌخً لدمشق وجنوب سورٌا .وعندما كانت
الشركات الفرنسٌة تبحث عن األنسب لمد خط سكة حدٌد فً النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر من
دمشق إلى الساحل كانت المنافسة بٌن مرفؤي بٌروت وحٌفا ،وهً المنافسة التً ستربحها ٌومها بٌروت
وستكون أحد أهم عناصر تطوٌر و توسٌع دور مدٌنة بٌروت قبل أن تصبح عاصمة للبنان الكبٌر تحت
الحكم الفرنسً ،بعد أن كانت عاصمة لوالٌة عثمانٌة منذ العام .2222
هناك إذن جذر تارٌخً جدي وحقٌقً فً العالقة الفرنسٌة مع بٌروت سبق االنتداب ،بهذا المعنى الجذر
ّ
الممثل باالنتداب.
االقتصادي والثقافً والتعلٌمً سبق الجذر السٌاسً العسكري
أي “ؼوؼلة” بسٌطة لمرفؤ حٌفا ستكشؾ أن هذا المرفؤ تجاوز مرفؤ بٌروت فً البنٌة الخدمات ومع تولً
توسٌعه وإنشا َء رصٌؾ جدٌد فٌه ،ناهٌك أصال عن كونه متصالً بخطة سكة حدٌد إلى جبال
شركة صٌنٌة
َ
طبرٌا وكل المناطق اإلسرابٌلٌة ،وامتداده قرب شواطا محمٌة بٌبٌاً ،خصوصا نحو الشمال إلى عكا
ونهارٌا وسٌكون أو أصبح جاهزا لكل المرحلة الؽازٌة التً بدأت فً شرق البحر األبٌض المتوسط ومعها
ازدهار اإلنتاج اإلسرابٌلً من حقل لٌفٌاثان المواجه لشاطا حٌفا.
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أخذاً بوقابع التخلؾ والتفكك وضعؾ الحماٌة الداخلٌة ،وكل هذا ظهر بشكل ّ
ْ
مكثؾ فً انفجار مرفؤ بٌروت،
ٌكون بإسنا هو الذي ٌخدم المتآمرٌن علٌنا ،حٌن ال ٌعود من فارق بٌن البإس و المإامرة ،البإس المثٌر
للشفقة والمإامرة المثٌرة للبإس.
السإال االستراتٌجً بات ٌتعلّق بموقع لبنان الممنوع فً الشرق األوسط الجدٌد .بعد ذلك ال قٌمة للمإامرة
ألن التارٌخ نفسه ٌفجر المرافا التً تفجّ ر نفسها.
مرفؤ بٌروت الحالً ال ٌقع سٌاسٌا ً على البحر األبٌض المتوسط بل فً هضبة آسٌا الوسطى.
إلى أن “ٌعود”… لدٌنا أزمنة صعبة جدا .وربما المزٌد من الحرابق أو هو حرٌق لن ٌنطفا حتى وقت
طوٌل آت.

 المٌثاقٌة المطاطٌة وسؤال الٌوم التالً – رفٌق خوري – جرٌدة نداء الوطن فً 4242/6/79لبنان ٌنتقل من المبالؽة فً تصؽٌر الدور الذي ٌلعبه الربٌس المكلؾ تؤلٌؾ الحكومة الى المبالؽة فً تكبٌر
الدور .والحسابات فً الحالٌن تتعلق بادوار الطابؾ وأمرابها تحت عنوان الدستور .ولٌست االحتجاجات،
وبعضها عن حق ،على طرٌقة الربٌس المكلؾ مصطفى ادٌب فً تركٌب التشكٌلة الحكومٌة سوى الوجه
انآخر لصحوة أهل السلطة من “سكرة ” التسلٌم بـ”ؼربة االحزاب” عن الحكومة .وال شًء ٌمنع المحترفٌن
فً خداع اللبنانٌٌن من ان ٌجربوا خداع الربٌس اٌمانوٌل ماكرون .لكن اللعبة دقٌقة جداً .فالربٌس الفرنسً
لن ٌنام بال عشاء اذا وصلت مبادرته الى طرٌق مسدود بمصالح النافذٌن .فً حٌن ان اللبنانٌٌن الذٌن ٌنامون
بال عشاء ٌواجهون االنهٌار الكامل ان فشل االنقاذ.

وال مهرب امام اصحاب المواقؾ ،سواء كانت التعطٌل او التسهٌل ،من سإال انفسهم :ما هً الخطوة
التالٌة؟ ماذا عن الستاتٌكو – التفلٌسة ،الذي ٌستحٌل الحفاظ علٌه وسط اضطراب داخلً ومقاطعة عربٌة
ودولٌة؟ هل ٌعرؾ من ٌبحث عن مكاسب فً كارثة ما ٌفعله فً الٌوم التالً ،وان تصور انه فً “آن ابدٌة”
كما ٌقول ماٌكل ؼٌرسون عن الربٌس دونالد ترامب؟
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ما ٌنقص لبنان لٌس المٌثاقٌة بل الخروج من الهاوٌة المالٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة التً قادتنا الٌها سٌاسات
اهل السلطة تحت عنوان المٌثاقٌة .والمٌثاقٌة لٌست قطعة من المطاط ٌستطٌع اي طرؾ ّ
مطها كما ٌرٌد تبعا ً
لمصالحه .فهً عقد سٌاسً واجتماعً بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن ،ال بالمفرق بٌن المذاهب .واذا صارت
بٌن المذاهب ،فال ٌمكن حصرها بٌن السنة والشٌعة والموارنة ،الن المثالثة فً هذا الباب عودة الى
دٌموقراطٌة العدد وربما الى دٌكتاتورٌة العدد بدل الدٌموقراطٌة التعددٌة .وفً هذه الحال ،فان ما ٌنطبق
علٌنا ونعانً مضاعفاته هو قول الكاهن الفرنسٌسكانً رٌتشارد روهر“ :الشًء الوحٌد االخطر من أنانٌة
الفرد وؼروره هو أنانٌة المجموعة وؼرورها”.

وقمة السخرٌة فً كل هذه األزمات التً تضربنا هً تصوٌر البحث عن فرٌق عمل فً “حكومة مهمات”
لالنقاذ كؤنه “انقالب” على نتابج االنتخابات النٌابٌة األخٌرة .مرحبا ً أكثرٌة وأقلٌة فً حال انعدام الوزن.
فالسلطة الحقٌقٌة ،كما ٌقول البابا فرنسٌس هً “فً الخدمة” .والسلطة التً جاءت بها االنتخابات فقدت
شرعٌتها .ال فقط ألنها قصّرت فً تقدٌم الخدمات للناس بل اٌضا ً النها ال تحمً الوطن وال تجد حرجا ً فً
صنع األزمات واالثراء من خاللها ،وال تملك حلوالً لألزمات.

ٌروي جٌمس بٌكر فً مذكراته “سٌاسة الدٌبلوماسٌة” انه استخدم مثالً امٌركٌا ً فً الحوار مع مسإول عربً
ٌمارس التصعٌد هو“ :كلما تسلق القرد مكانا ً اكثر ارتفاعا ً أمكنت رإٌة مإخرته أكثر”.

ولٌس ؼرٌبا ً ان نسمع مثل هذا الكالم من ماكرون.

 لبنان الكبٌر نحو اللبنانات الصغٌرة – اٌاد ابو شقرا – جرٌدة الشرق االوسط فً 4242/6/42فً تؽرٌدة الفتة ،لكنها ؼٌر مفاجبة لمن ٌعٌش عمق أجواء األزمة اللبنانٌة وأبعادها ،كتب الزعٌم االشتراكً
اللبنانً ولٌد جنبالط …« :سٌكتشؾ أهل المٌثاق القدٌم ،والعُرؾ الجدٌد ،أن ال مال فً بٌت المال ،وأن
مرفؤ بٌروت مات… وأن كل صوارٌخ وراجمات المذهبٌة ،من أي جهة ،لن تحمً لبنان .أخشى أن أقول
رحمة هللا على لبنان الكبٌر».

هذا نعً مهذب وموجع لتجربة بات الدفاع عن بقابها ،بشكلها الحالً ،ضربا ً من السذاجة.
42

ولٌد جنبالط ،الذي كانت أسرته جزءاً من نسج مفهوم الهوٌّة اللبنانٌة من قلب جبل لبنان ،عبر أجٌال متعاقبة
من الزعماءٌ ،فهم تماما ً ما ٌقوله .ثم إن األسرة تعاملت مع القوى الكبرى ووكالبها اإلقلٌمٌٌن ،فكان تعاملها
مجزٌا ً أحٌانا ً… ومؤساوٌا ً مرّ ات عدٌدة.

إذ دفع بشٌر جنبالط ثمن تناقض مصالح «مصر محمد علً» – ومن خلفها فرنسا – من ناحٌة ،ووالة
دمشق وعكا العثمانٌٌن من ناحٌة ثانٌة .و ُؼرّ م سعٌد جنبالط ثمنا ً باهظا ً للصراع الؽربً – العثمانً ،ثم
التنافس األنكلو – فرنسً فً شرق المتوسط ،الذي أثمر «صٌؽة المتصرفٌة» فً النصؾ الثانً من القرن
الـ .23بعد ذلك استوعبت نظٌرة جنبالط اختالل مٌزان القوى منذ  2302فحافظت على الزعامة بؤقل قدر
من الخسابر .ؼٌر أن ابنها كمال والد ولٌد ،الذي ورث لواء الزعامة منها إبان مرحلة االستقالل و«الحرب
الباردة» ،قتله إٌمانه بـ«العروبة» والكفاح من أجل فلسطٌن قبل أن ٌكتشؾ متؤخراً صفقات «الؽرؾ
المظلمة» بٌن كبار العالم وزبابنهم اإلقلٌمٌٌن.

وهكذا ،عندما ٌنعى ولٌد جنبالط «لبنان الكبٌر» ،ذلك الكٌان الجامع للطوابؾ واألدٌان منذ تؤسٌسه قبل 222
سنة ،فإنه ٌفعل بفضل عصارة تجارب ،واستٌعاب دروس ،وخٌبات أمل ،ورهانات سٌاسٌة مكلفة.

ثم إن األشٌاء فً منطقتنا ما عادت تعنً ما أقنعنا أنفسنا طوٌالً بؤنها تعنٌه .نحن الٌوم أمام واقع مختلؾ،
وتحدٌات مختلفة ،وهوٌات مختلفة ،وأولوٌات مختلفة ،وذاكرات مختلفة.

باألمس تساءل أحدهم فً إحدى وسابل التواصل االجتماعً بشًء من الخبث عن «أٌّهما ٌكره (حزب هللا)
احص عدد الذٌن قتلهم هنا ،والذٌن قتلهم هناك ،تحصل على
أكثر… لبنان أم إسرابٌل؟» ،فجاءه رد أخبث « ِ
الجواب!».
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طبعاً ،هذا كالم ال ٌعت ُّد به فً النقاش السٌاسً الج ّدي ،إال أن النقاش الفعلً ،وعلى أعلى المستوٌات
الرسمٌة ،ال ٌختلؾ عنه كثٌراً .والواقع أن فكرة التعاٌش النقً انتهت ،وما عاد االعتراؾ باالرتباط
بمخططات أجنبٌة عٌبا ً .وفً المقابل ،صنعت المزاٌدات الطابفٌة الكٌدٌة «تحالفات» انتهازٌة تجاهلت خطر
المخططات اإلقلٌمٌة ؼٌر العربٌة.

كذلك ،فإن الؽطرسة المبنٌة على فابض القوة محلٌا ً وإقلٌمٌاً ،أثارت رد فعل معاكسا ً حمل مطالبات
كـ«الحٌاد» ،ظنّ اللبنانٌون أنها طوٌت من  ،2302وجرى ترسٌخ طٌها مع االستقالل و«المٌثاق الوطنً»
عام  .2342ثم ،بعد الحرب اللبنانٌة بٌن  2311و ،2332عبر «اتفاق الطابؾ» ،ثبّت ذلك الترسٌخ العُرفً
صا ً .واعتمدت «محاصصة» المناصب القٌادٌة و«المناصفة» فً ؼٌرها… إٌقافا ً للعد السكانً وقطعا ً
ن ّ
للطرٌق على استؽالل المتؽٌرات الداخلٌة والخارجٌة.

أكثر من هذا ،تضمّن «الطابؾ» بندٌن دستورٌٌن أساسٌٌن إقراراً بالتعددٌة وحماٌة للعٌش المشترك ،نصّا
ّ
البت فً
على :نظام الالمركزٌة الموسّعة ،واستحداث مجلس شٌوخ طابفً تتساوى فٌه الطوابؾ وٌتولى
القضاٌا المصٌرٌة التً تمس بالعٌش المشترك.

طبعاً ،الداعً إلى كل هذا الكالم األزمة المصٌرٌة التً تنذر بزوال لبنان.

إنها أزمة ذات عدة أوجه :سٌاسً واقتصادي وأمنً وطابفً ،استدعت تدخالً دولٌا ً علنٌا ً اضطلعت به فرنسا
القوة المنتدبة سابقا ً بٌن  2302و ،2342وتدخالً أمٌركٌا ً ؼٌر مباشر عبر الضؽوط والتلوٌح بالعقوبات.

ؼٌر أن ما ظهر ،لتارٌخه ،أن المساعً الفرنسٌة التً قادها الربٌس إٌمانوٌل ماكرون شخصٌا ً لم ُتح ّقق
النجاح المؤمول.

ومع أن)كثرة من اللبنانٌٌن كانوا ٌدركون أساس المشكلة وعبثٌة المقاربات التجمٌلٌة ،فإنهم فضّلوا الرهان
على التفاإل .وأمِلوا فً أن تتصرّؾ بارٌس بحزم ،وال سٌما ،إذا كان ثمة تنسٌق بٌنها وبٌن اإلدارة
األمٌركٌة.
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إال أن تجاوز العقبة األولى بتسمٌة ربٌس وزراء مكلّؾ ،تلته عثرات ومناورات .ثم ظهرت مواقؾ تصعٌدٌة
اختار «حزب هللا» أن تؤتً باسمه ،بدالً من إٌكالها لجهات أخرى كالربٌس نبٌه برّ ي والمفتً الجعفري
الشٌخ أحمد قبالن.

ما ؼفل عنه الربٌس الفرنسً ،أو أؼفله عمداً ،أن بداٌة الحل ونهاٌته تتمثالن بالتعامل مع الوضع االحتاللً
الشاذ الذي تندرج تحته ،وفً ظله ،وأحٌانا ً تحت حماٌته كل مشاكل لبنان… على األقل منذ عام .0221
وبالتالً ،فإن إقدام مبادرته على «تحٌٌد» الحزب والتعامل معه كـ«مكوّ ن» لبنانً سٌاسً له ملء الحق بؤن
ٌتمثل فً السلطة ،شجّ عت الحزب – بعدما امتص الؽضبة الشعبٌة من كارثة مرفؤ بٌروت – على العودة إلى
التصعٌد.

جاء هذا التصعٌد ،فً بٌان ناري ،قبل أٌام ،رفض فٌه الحزب حكومة اختصاصٌٌن ؼٌر سٌاسٌة كانت قد
وافقت علٌها مختلؾ القوى السٌاسٌة ،وأصر على أن تختار األحزاب وزراء مكوّ ناتها الطابفٌة فٌها .وكذلك
أصرّ على «شٌعٌة» حقٌبة وزارة المالٌة… معتبراً هذه مسؤلة فً صمٌم «المٌثاقٌة» السٌاسٌة.

خلفٌة هذا اإلمالء من قبل «حزب هللا» مفهومة .فهو ٌعرؾ أن بارٌس لم تتردد فً السٌر ضد موقؾ
واشنطن من البرنامج النووي اإلٌرانً .ثم رفضت تؤٌٌد واشنطن فً مجلس األمن الدولً فً موضوع
العقوبات على إٌران.

ومن جهة ثانٌةٌ ،ناور الحزب – ومن خلفه القٌادة اإلٌرانٌة – رافضا ً تقدٌم التنازالت بٌن انآن وموعد
االنتخابات األمٌركٌة فً مطلع نوفمبر (تشرٌن الثانً) المقبل .ومعلوم ،أن القٌادة اإلٌرانٌة تراهن على
انتصار دٌمقراطً فً هذه االنتخابات ٌعٌد تسلٌم الملؾ اإلٌرانً ،بل اإلقلٌمً كله ،إلى «لوبً» طهران فً
واشنطن.

فً ظل هذا الوضع وهذه «الثقافة السٌاسٌة» القابمة على الهٌمنة ،ما عاد شكل «الدولة المركزٌة» قابالً
للحٌاة.

وعلٌه ،درءاً للتقسٌم النهابً الكامل ،وإنقاذ لبنان من المجهول ،فإن البدٌل الوحٌد هو صٌؽة «ال مركزٌة
واسعة» ،وقد تكون «فٌدرالٌة».
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 واحتكار، وطرح قانون الدابرة االنتخابٌة الواحدة،ما عاد ممكنا ً للبنان العٌش فً ظل التهدٌد الدابم بالعددٌة
. واختراق الطوابؾ وتفخٌخها بالعمالء واألدوات،السالح

. هو أن الكٌانات التع ّددٌة تقتلها ؼطرسة القوة، باختصار،ًالدرس اللبنان

!واألحزاب الشمولٌة ال تستسٌػ… وال تجٌد… وال ترٌد الدٌمقراطٌة

- No way to run a country – Economist – 8/8/2020
So powerful was the explosion that rocked Beirut on August 4th that people in
Cyprus, 240km (150 miles) away, thought they had suffered an earthquake.
Scores of people died and thousands were injured in the blast, which left the port
in ruins. The Lebanese government says it was caused by 2,750 tonnes of
ammonium nitrate, which can be used as fertiliser or as an explosive (see article).
This appears to have been confiscated years ago from an abandoned Russianowned cargo ship heading to Mozambique. Customs officials proposed exporting
the stuff, giving it to the army or selling it to an explosives company—but they
needed the judiciary’s approval. Their repeated requests were met with silence.
So the material sat in a warehouse at the port.

What kind of government leaves a mountain of explosive chemicals lying around
unsafely for the better part of a decade? The same kind that cannot agree on a
budget for 11 years and that let its central bank run a Ponzi scheme to defend its
unrealistic currency peg. The kind which is so deluded that it relies on aid, loans
and remittances, spending far more than it collects in taxes. The kind that is
controlled by an out-of-touch elite who fiddle and extort while the economy
burns. In short, it is the government of Lebanon—and it is in desperate need of
reform.
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That much was clear even before the explosion showered Beirut with broken
glass and pieces of rubble. For months Lebanon has been mired in a debilitating
economic crisis, because of a rotten banking sector and a collapsing currency. The
Lebanese pound has lost about 80% of its value on the black market against the
dollar. Because Lebanon imports so much, inflation has spiked. The government
defaulted on its debts months ago. The economy was weak before covid-19
forced politicians to lock down the country for two months earlier this year. Now
it is in a coma. The poverty rate is expected to rise from 45% in 2019 to more than
75% by the end of this year. Many businesses have gone bust. Those that
reopened had to close again recently because of a new surge of infections.

Without answers, the government asked the imf for help. The fund wants a
modest show of good faith, such as a new law on capital controls or a reform of
the loss-making electricity industry. But Lebanese officials cannot even agree on
the severity of the crisis. They have spent weeks bickering over how to estimate
the losses racked up by the central bank. imf officials have looked on with dismay.
Even some in the government have had enough. On August 3rd the foreign
minister quit1 saying that Lebanon risks becoming a failed state2 “I participated in
this government on the basis that I have one employer named Lebanon1” Nassif
Hitti wrote in his resignation letter1 “and I found in my country many employers
and conflicting interests2”

It is a new way of describing an old problem. For decades Lebanon has carved up
political power among its religions and sects as a device for keeping the peace
between them. Though designed to ensure that all Lebanese have a say in
government, the system has been captured by an entrenched elite. This elite
hands out government jobs based on sect. With power guaranteed, it can plunder
ministries. The waste associated with its patronage schemes costs Lebanon 9% of
gdp each year, says the World Bank. Corruption is rife. Residents of Beirut note
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that the explosion occurred in the city’s port1 known locally as the “cave of Ali
Baba and the 42 thieves”1 owing to allegations of theft1 bribery and
embezzlement at the government-owned facility.

Most Lebanese want to ditch the power-sharing system. Ever fewer feel defined
by their religion. (A growing number are not devout at all.) Big protests in October
forced out the previous government, which was also incompetent. The current
one entered office promising change, but has accomplished little.

That is, in part, because interests stand in the way. The warlords who wrecked
Lebanon in the civil war are now the politicians who steal from it. Groups such as
Hizbullah, a Shia militia-cum-political party, face few constraints. Foreign powers,
such as Iran, which backs Hizbullah, and Saudi Arabia, which backs the Sunni elite,
would surely try to scuttle reforms that diminished their clients or benefited their
rivals.

They all play on fears of a sectarian power-struggle that might leave some groups
worse off—or sink the country back into violence. The magnitude of the explosion
at the port called to mind the massive car-bomb that killed the prime minister,
Rafik Hariri, a Sunni, in 2005. A un-backed court is due to deliver a verdict later
this month in the case of four Hizbullah members accused of his assassination.

There was a time when such fears seemed like a good reason to move slowly in
unpicking the power-sharing system. But those in power are using the crisis to
hook more of their followers on the handouts they provide. And the cost of
moving slowly is increasingly clear. It was not fighting or foreign occupation that
led to the destruction of a large part of Beirut. It was incompetence by a corrupt
and broken state. Only bold action will fix it. The government should do away
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with the power-sharing system sooner rather than later, and replace it with
something more democratic and meritocratic.

- A geopolitical earthquake just hit the Mideast – NYT – 13/8/2020
For once, I am going to agree with President Trump in his use of his favorite
adjective: “huge2”

The agreement brokered by the Trump administration for the United Arab
Emirates to establish full normalization of relations with Israel, in return for the
Jewish state forgoing, for now, any annexation of the West Bank, was exactly
what Trump said it was in his tweet: a “HUGE breakthrough2”

It is not Anwar el-Sadat going to Jerusalem — nothing could match that first big
opening between Arabs and Israelis2 It is not Yasir Arafat shaking Yitzhak Rabin’s
hand on the White House lawn — nothing could match that first moment of
public reconciliation between Israelis and Palestinians.

But it is close. Just go down the scorecard, and you see how this deal affects every
major party in the region — with those in the pro-American, pro-moderate Islam,
pro-ending-the-conflict-with-Israel-once-and-for-all camp benefiting the most and
those in the radical pro-Iran, anti-American, pro-Islamist permanent-strugglewith-Israel camp all becoming more isolated and left behind.

It’s a geopolitical earthquake2
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To fully appreciate why, you need to start with the internal dynamics of the deal.
It was Trump’s peace plan drawn up by Jared Kushner1 and their willingness to
stick with it, that actually created the raw material for this breakthrough. Here is
how.

The Kushner plan basically called for Israel and the Palestinians to make peace,
with Israel being able to annex some 30 percent of the West Bank, where most of
its settlers were, and the Palestinians getting to establish a demilitarized,
patchwork state on the other 70 percent, along with some land swaps from Israel.

The Palestinians rejected the deal outright as unbalanced and unjust. But Israeli
Prime Minister Benjamin Netanyahu, who basically helped to write the very proIsrael plan, said he intended to proceed with the annexation part of the plan by
July 1 — without agreeing to the part that his political base of Jewish settlers
rejected: Palestinians later getting a state on the other 70 percent. (I wonder if
Trump’s ambassador to Israel1 David Friedman1 a pro-settler extremist himself,
encouraged Bibi to think he could get away with this.)

It didn’t work1 because Kushner1 who was hearing regularly from Egypt1 Jordan
and the gulf Arabs that such a unilateral Israeli annexation would be a total dealbreaker for them1 told Bibi1 “Not so fast2” Kushner persuaded Trump to block
Bibi’s cherry-picking of the plan by taking annexation now.

This was causing Netanyahu to lose support from the settlers — and, at a time
when he is on trial on corruption charges and facing daily protests outside his
home over his poor performance in leading Israel out of the coronavirus
epidemic, left him sinking in the polls.
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So what Trump, Kushner, Prince Mohammed bin Zayed, the de facto leader of the
Emirates, and Netanyahu did was turn lemons into lemonade, explained Itamar
Rabinovich1 one of Israel’s leading Middle East historians and a former
ambassador to Washington.

“Instead of Israeli annexation for a Palestinian state1 they made it Israeli nonannexation in return for peace with the U2A2E21” said Rabinovich in an interview.
Kushner1 he added1 “basically generated an asset out of nothing1 which Israel
could then trade for peace with the U.A.E. It was peace for peace, not land for
peace2”

This process apparently started after the U2A2E2’s ambassador to Washington1
Yousef al-Otaiba, published a letter in Hebrew in the Israeli newspaper Yediot
Ahronot in June directly warning that Israeli annexation of the West Bank would
undermine the quiet progress Israel had made with the gulf Arabs.

The U.A.E. had been mulling going for more open diplomatic ties with Israel for a
while, but it was the discussions over how to stop annexation that created a
framework where the U.A.E. could be seen as getting something for the
Palestinians in return for its normalization with Israel.

The Netanyahu dynamics here are fascinating, or as Israeli writer Ari Shavit
remarked to me: “Netanyahu is trying to get out of his own personal Watergate
by going to China2 He’s like Nixon in reverse2”

ImagePrime Minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem on Thursday.
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Prime Minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem on Thursday.Credit...Pool photo
by Abir Sultan
What he meant was that Netanyahu had been doing everything he could to
appease the right-wing forces in Israel — with shiny objects like annexation — so
they would side with him in his corruption trial against Israel’s court system and
attorney general.

By taking this deal, Netanyahu, as Nixon did with China, abandoned his natural
ideological allies — the settlers who supported him because they thought he
would deliver annexation — “and this will force Netanyahu to become more
dependent on the center and center-right in Israel going forward1” said Shavit2
“This deal may help save Israeli democracy by now depriving Bibi” of the full army
of right-wing forces “he needed to destroy the Israeli Supreme Court2”

The Palestinian Authority, led by Mahmoud Abbas, was also stripped of
something by this deal, which may force him to the negotiating table. It stripped
him of his biggest ace in the hole — the idea that the gulf Arabs would normalize
with Israel only after the Israelis satisfied the demands of the Palestinian
Authority with a state to its liking.

(Free advice for Abbas: Come back to the table now and say you view the Trump
plan as a “floor1” not a “ceiling” for Palestinian aspirations2 You will find a lot of
support from Trump, the Europeans and the Arabs for that position. You still have
leverage. Israel still has to deal with you, because your people in the West Bank
are not going to just disappear, no matter what happens with the U.A.E. and
Israel.)
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This deal will certainly encourage the other gulf sheikhdoms — Bahrain, Oman,
Qatar, Kuwait and Saudi Arabia — all of which have had covert and overt business
and intelligence dealings with Israel, to follow the Emirates’ lead2 They will not
want to let the U.A.E. have a leg up in being able to marry its financial capital with
Israel’s cybertechnology1 agriculture technology and health care technology1 with
the potential to make both countries stronger and more prosperous.

Three other big winners here are: 1) King Abdullah of Jordan. He feared that
Israeli annexation would energize efforts to turn Jordan into the Palestinian state.
That threat is for the moment defused. 2) The American Jewish community. If
Israel had annexed part of the West Bank, it would have divided every synagogue
and Jewish community in America, between hard-line annexationists and liberal
anti-annexationists. This was a looming disaster. Gone for now. And 3) Joe Biden.
Biden, if he succeeds Trump, will not have to worry about the thorny issue of
annexation, and he should have a much stronger pro-American alliance in the
region to work with.

The big geopolitical losers are Iran and all of its proxies: Hezbollah, the Iraqi
militias, Syrian President Bashar al-Assad, Hamas, Islamic Jihad, the Houthis in
Yemen and Turkey. This is for a number of reasons. Up to now, the U.A.E. has
kept up a delicate balance between Iran and Israel, not looking to provoke Iran,
and dealing with Israel covertly.

But this deal is right in Iran’s face2 The tacit message is: “We now have Israel on
our side1 so don’t mess with us2” The vast damage Israel inflicted on Iran through
apparent cyberwarfare in recent months may have even given the U.A.E. more
breathing room to do this deal.
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But there is another message, deeper, more psychological. This was the U.A.E.
telling the Iranians and all their proxies: There are really two coalitions in the
region today — those who want to let the future bury the past and those who
want to let the past keep burying the future. The U.A.E. is taking the helm of the
first, and it is leaving Iran to be the leader of the second.

When the Trump administration assassinated Qassim Suleimani, the head of
Iran’s Quds Force1 the foreign-operations branch of the Islamic Revolutionary
Guards Corps in January1 I wrote a column saying that America had just killed “the
dumbest man in Iran2”

Why? Because what was Suleimani’s business model1 which became Shiite Iran’s
business model? It was to hire Arab and other Shiites to fight Arab Sunnis in Iraq,
Lebanon, Yemen and Syria — to project Iran’s power2 And what was the result of
all this? Iran has helped to turn all four into failed states2 Iran’s clerical leadership
has become the largest facilitator of state failure in the Middle East — including
its own — which is why so many Lebanese blame it and Hezbollah for their
country’s mismanagement that led to the devastating explosion last week in
Beirut’s port2

I have followed the Middle East for too long to ever write the sentence “the
region will never be the same again2” The forces of sectarianism1 tribalism1
corruption and anti-pluralism run deep there. But there are other currents —
young men and women who are just so tired of the old game, the old fights, the
old wounds being stoked over and over again. You could see them demonstrating
all over the streets of Beirut last week demanding good governance and a chance
to realize their full potential.
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The U.A.E. and Israel and the U.S. on Thursday showed — at least for one brief
shining moment — that the past does not always have to bury the future, that the
haters and dividers don’t always have to win2

It was a breath of fresh air. May it one day soon turn into a howling wind of
change that spreads across the whole region.

- Emmanuel Macron lays down the gauntlet to Lebanon’s corrupt die –
Financial Times
Emmanuel Macron1 France’s president1 descended on a prostrate Lebanon this
week for the second time since the gigantic explosion shredded central Beirut. His
message to the corrupt political elites that have brought the country to its knees
was clear: reform and we will help you; resist change and there will be no aid —
and we will punish you with individually targeted sanctions.

This démarche1 delivered to Lebanon’s ageing president1 a clutch of prime
ministers old and new, and a procession of former warlords in suits, sectarian
dynasts and billionaire power brokers, was extraordinary. Mr Macron laid out his
demands to each of these barons1 mostly from the French ambassador’s
residence.

It was from this stately home that France ran Lebanon under a League of Nations
mandate from 1920 to independence in 1943. Now, almost 80 years later, the
French president demands: a new government within two weeks; “credible
commitments” to reform and transparency within two months1 thereby opening a
path to an IMF deal to help refloat the country; and parliamentary elections
within 12 months.
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Since its civil war ended in 1990, Lebanon has had four big aid packages. But its
leaders mostly failed to deliver reforms. Now, Lebanon is bankrupt. Zombie banks
have lent 70 per cent of their assets to an insolvent state, transferred abroad
billions for the elites but locked ordinary depositors out of accounts. Joblessness
and poverty were already rife before the pandemic. The Beirut blast, as well as
killing at least 200 and wounding 6,000, has made 300,000 homeless and
destroyed businesses. Humanitarian aid has flowed in. But there are no more
carrots for Lebanon’s rulers1 only sharpened sticks2

“There is no blank cheque1” Mr Macron said on Tuesday2 “If your political class
fails1 then we will not come to Lebanon’s aid2” On this1 the French president is
more or less in harmony with the rest of Europe and the US.

French presidents have intervened before at blighted moments. Towards the end
of the civil war, François Mitterrand whisked to safety Michel Aoun, the current
president, who embroiled Lebanon in conflict with Syria and rival Christian forces.
In 2005, after Rafiq Hariri was assassinated, Jacques Chirac arrived uninvited,
snubbed the then president and went straight to the slain prime minister’s Beirut
home.

Yet Mr Macron is taking a huge risk, as he acknowledged in an interview with
Politico. He faces the power, patronage and wealth of entrenched baronial
dynasties, some of which stretch back to the French mandate and its sectarian
divide-and-rule tactics.

Protesters throng the streets and have toppled two prime ministers since
October2 But they seem unable to come up with a plan2 Change will come only “if
the street knows how to produce a leader who leads the revolution and breaks
the system”1 President Macron conceded2
56

The odds are not good. President Aoun, the former French protégé, is now the
Christian pinnacle of a parliamentary majority controlled by Hizbollah, the Iranbacked Shia Muslim political party. The Party of God will not yield readily to a
quasi-independent government or new elections.

“We have moved from a failed political system to a failed state1” laments one
former Lebanese minister, who fears an exodus of the professional classes that
make Lebanon work. But this haemorrhage of doctors, engineers and academics
has already begun.

So many Lebanese face west. But the system they endure — which President
Macron is taking on — faces east to Shia Iran. Formerly an underclass, the Shia
have surged in numbers, wealth and power over the past half century, embodied
by Hizbollah. Mr Macron seems adamant. So are they.
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