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أسعار الفائدة في الغرب بــدأت الرساميل
تـغــادر بـيــروت (ليس فقط بنك إنـتــرا) إلى
ْ
ّ
بلغت
غربية .حيث
مصارف واستثمارات
م ـعـ ّـدالت الـفــوائــد فــي ال ـغــرب ح ــدود ،%12
هو رقــم قياسي مقارنة بمعدالت الفوائد
املعطاة فــي بـيــروت ،الـتــي ال تتجاوز .%4
ْ
استراتيجيته،
كــان على إنـتــرا أن يــراجــع
ّ
ّ
فيقلص استثماراته الطويلة األمــد ،لكنه
لم يفعل.
ف ـ ــي ح ــديـ ـث ــه ع ـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــة امل ـ ـت ـ ـهـ ـ ّـورة

ل ـ ـيـ ــوسـ ــف بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدس ،ي ـ ـق ـ ــدم الـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث م ــا
ْ
ي ـن ــاق ــض فـ ـك ــرة املـ ـ ــؤامـ ـ ــرة« ،ل ـ ــم يـ ـك ــن أح ــد
ّ
يـعـلــم م ــا ي ــدور ف ــي رأسـ ــه ،ل ــم يـضــع حــتــى
ّ
وإداري ـ ــي الـبـنــك فــي ال ـصــورة،
مستشاريه
حــول مــاذا يجري ،ومــاذا يخطط لتوسيع
إمبراطوريته .كان ينقل إمبراطوريته معه،
ّ
حتى ّ
بنوابه في الرئاسة .يعتمد
ولم يثق
عـلــى ال ـغــريــزة ،وال ـح ــدس ،وات ـخــاذ ق ــرارات
استثمارية سريعة ضـ ّـد الـتـيــار الـســائــد».
ينحصر ّ
ْ
تهور بيدس في إدارته للبنك،
لم

م ــن أج ــل ذل ــك ب ــدت املــواف ـقــة الـتــركـيــة على
استعمال قاعدة «أنجرليك» وكأنها خطوة
مدروسة لالنقالب على نتائج االنتخابات
الديموقراطية ،في 7حزيران .لكن واشنطن
وضعت األمــور في نصابها ،فشددت على
ّ
أن التعاون بينها وبني تركيا يدخل البلدان
في عملية تنسيق طويلة األمد ،وأنه ليس
هناك أي اتفاق مقابل السماح باستعمال
قــاعــدة «أنـجــرلـيــك» ،كضرب حــزب «العمال
ّ
ستستمر الـطــائــرات
الـكــردسـتــانــي» .كــذلــك
ّ
األميركية في القيام بغطاء جــوي لحماية
ح ــزب «االتـ ـح ــاد الــدي ـمــوقــراطــي» و»قـ ــوات
الـحـمــايــة ال ـكــرديــة» .وكـ ـ ّـررت أمـيــركــا أن ــه ال
مـنـطـقــة ع ــازل ــة ،وال مـنـطـقــة ح ـظــر ط ـيــران،
بــل منطقة خالية مــن «داع ــش» ،وال تدخل
لقوات برية تركية أو أميركية.
ل ــم ي ـتــأخــر أردوغـ ـ ـ ــان ف ــي إشـ ـغ ــال ال ــداخ ــل
والتصريح بأن الدستور قد ّ
تغير ،وأنه كان
ّ
على الشعب الـتــركــي أن ي ــدرك أن انتخاب
ال ــرئ ـي ــس م ــن ق ـبــل ال ـش ـعــب ي ـع ـنــي تـغـيـيـرًا
ل ـلــدس ـتــور ،ول ـصــاح ـيــات ال ــرئ ـي ــس ،ب ـقـ ّـوة

األمــر الــواقــع ،وبأنه سيمارس صالحياته
ّ
جـمـيـعـهــا .وف ــي ظ ــل اإلع ـ ــداد لــانـتـخــابــات
يـ ــأتـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــراض ك ـ ــل م ـ ــن ح ـ ـ ــزب «ال ـش ـع ــب
الجمهوري» وحزب «الحركة القومية» عن
املشاركة في الحكومة االنتقالية ليعطي،
ول ـ ـ ــو ع ـ ــن غـ ـي ــر ق ـ ـصـ ــد ،ح ـ ـ ــزب «الـ ـشـ ـع ــوب
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» امل ـج ــال ف ــي اإلص ــرارع ـل ــى
مـمــارســة حـقــه فــي امل ـشــاركــة فــي الحكومة
االنتخابية ،مــا سيضعه إلــى جانب حزب
«الـعــدالــة والتنمية» ،ويـحــرج هــذا األخـيــر،
وي ـع ـطــي ال ـن ــاخ ــب ص ـ ــورة ت ـضــم ال ـحــزبــان
فــي حـكــومــة واحـ ــدة ،وبــذلــك سـيـبــدو حــزب
ّ
«ال ـش ـع ــوب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ك ــأن ــه تـخــطــى
دعــوات محاكمته ،أو إقصائه كحزب ،كما
نــادى خصومه ،متهمني إيــاه بأنه الغطاء
السياسي لحزب «العمال الكردستاني».
ي ـصـ ّـرح أردوغ ـ ــان ورئ ـيــس وزرائ ـ ــه املــؤقــت
ّ
داوود أوغ ـلــو ب ــأن اإلحـ ـص ــاءات ت ــدل على
ّ
أن املـ ـ ـ ــزاج الـ ـت ــرك ــي ال ي ـم ــان ــع ال ـض ــرب ــات
ّ
املوجهة إلى حزب «العمال الكردستاني»،
ّ
ّ
ل ـكــن ـه ـمــا ال يـ ــؤكـ ــدان أن ال ـع ـم ـل ـيــة ت ـضــرب

أو فــي عــاقــاتــه النسائية .فقد «خـســر في
ل ـي ـلــة واحـ ـ ــدة مـبـلـغــا خ ـيــال ـيــا ف ــي كــازي ـنــو
ّ
مليوني فرانك
 Divonneالسويسري ،بلغ
ْ
يسدده ،بقي دينًا على دفاتر
سويسري ،لم
ّ
شركة  Bedintraالتي يملكها بيدس .وثمة
ْ
تكررت مع
ديون أخرى في ظروف مشابهة
 Banco di Romaوتشايس منهاتن» .كذلك
َ
اسـ ـت ــدان ب ـيــدس عـبــر «ع ـلــي ع ــرب وهــانــي
ّ
سالم مبلغ مليوني دوالر من بنك الكويت
والـعــالــم الـعــربــي ،كــان سيستعمله لشراء
عقارين باسم إنترا في باريس .لم يوجد
أي أثر أين ذهب املبلغ».انطالقًا من ّ
ّ
تهور
َ
بيدس رفض أعضاء مجلس ّ إدارة «إنترا»
كفالة ّ
أي قــرض حكومي ،ألنـهــم يجهلون
ال ـت ــزام ــات ب ـي ــدس خـ ــارج ل ـب ـنــان (بـحـســب
شهادة فؤاد بطرس).
تـ ـ ّـم ال ـح ـص ــول ع ـلــى م ـع ـظــم أص ـ ــول الـبـنــك
الـ ـط ــويـ ـل ــة األم ـ ـ ـ ــد ،وال ـ ـع ـ ـق ـ ــارات ،ب ـح ـســوم
والـتــزامــات قصيرة األم ــد ،وخـ ّ
ـاصــة ودائــع
تحت الطلب .هكذا أصبح استمرار نجاح
بـ ـي ــدس م ــرت ـب ــط ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار االسـ ـت ــدان ــة.
وب ـع ـكــس فــرضـ ّـيــة ال ـب ــاح ــث ،ي ـبــدو بـيــدس
مـتــاثـرًا بــاملـمــارســات «الـنـيــولـيـبــرالـيــة» في
إدارة إمـبــراطــوريـتــه .مــا يعيدنا بالنقاش
إل ـ ــى أط ـ ــروح ـ ــة الـ ـكـ ـت ــاب ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ،حـيــث

ْ
هدفت
منذ بداية األزمة
َ
الحكومة إلى وضع يدها على
امبراطورية «إنترا» لتحقيق
مصالح النخب الحاكمة
ّ
ُيحاجج الباحث بــأن القضاء على بيدس
ّ
«انـ ـ ـ ـ َ
ـدرج ف ــي س ـي ــاق ح ـم ـلــة إلفـ ـش ــال رواد
الرأسمالية املحلية ،ليكون ممنوعًا على
ْ
لبنان أن يبني اقتصاده الوطني ،ويكون
ً
حـرًا ،سيدًا ،ومستقال» .بالنسبة للباحث،
رف ـ َـع ل ــواء الـ ّـرسـمــالـيــة املحلية شخصيات
من أمثال ميشال شيحا ،شــارل قــرم ،إميل
البستاني ،ومنير أبو حيدر.
ي ـت ـفــاجــأ ال ـ ـقـ ــارئ ك ـي ــف ي ـن ــاق ــض ال ـبــاحــث
فــرض ـي ـتــه ع ـنــدمــا ي ـس ـت ـعــرض ال ـن ـشــاطــات
االق ـت ـص ــادي ــة ل ــأس ـم ــاء املـ ـط ــروح ــة .فـهــي
ال تـعـ ّـبــر ع ــن رؤيـ ــة ت ْـنـمــويــة مـنــاهـضــة ،أو
ْ
تراوحت أعمالهم من
مستقلة عن الغرب ،إذ
ّ
االستحواذ على وكــاالت ملنتجات غربية،
إلى ملكية شركات يقوم نشاطها األساسي
على تنفيذ ّ
تعهدات لـلــدول الغربية ،مثل
شركة «كات» ،التابعة لـ إميل البستاني .أما

اسـتـقــرار تركيا األمـنــي واالق ـت ـصــادي .هي
سياسة حصد املكاسب الشخصية ،التي
يـتـصـ ّـور أردوغ ـ ــان أن ـهــا ستعطيه مــا كــان
يــريــد ،وتـحــول دون تـعـ ّـرضــه لحكم إســاءة
ّ
استخدام السلطة ،والفساد ،مع العلم بأن
هذه الحرب يمكنها أن تعيد توحيد القوة

بحسب استطالعات
الرأي ،فإن حزب العدالة
والتنمية سيكون قاصرًا عن
تأليف الحكومة منفردًا
الـ ـك ــردي ــة ،كـكـتـلــة ان ـت ـخــاب ـيــة ض ــد حـكــومــة
أنقرة ،إذ يمكن أن يتحالفوا مع العلويني،
ومع أحزاب املعارضة ،وهؤالء يمثلون ،مع
األقـلـ ّـيــات األخ ــرى ،أكـثــر مــن نصف الشعب
ال ـتــركــي .وتـفـيــد اسـتـطــاعــات الـ ــرأي ،التي
ّ
جرت مؤخرًا ،بأن حزب «العدالة والتنمية»

رأي

منير أبو حيدر فاشتهر بعالقاته املتميزة
َ
مــع األمـيــركـيــن ،واس ـت ـعــداده العلني نقل
سالح للجيش الفرنسي إلى الجزائرّ ،إبان
الثورة الجزائرية ،عبر شركة طيران TMA
الـتــي يملكها .كــان إمـيــل البستاني يربط
نجاح العالقة مع الغرب بنسيان املاضي.
ّ
امل ـفــارقــة املــده ـشــة أن ال ـبــاحــث يستعرض
ّ
هذه املعلومات دون املالحظة أنها تناقض
ف ـك ــرت ــه ع ــن رواد ال ــرأس ـم ــال ـي ــة الــوط ـن ـيــة،
ّ
خصوصًا أن الدولة اللبنانية لم تعارض
أنشطتهم.
مـ ــا لـ ــم يـ ــذكـ ــره الـ ـب ــاح ــث فـ ــي ح ــدي ـث ــه عــن
شارل قرم وميشال شيحا ،هو انتماؤهم
«للفينيقيني ال ـج ــدد» .فـقــد أص ــدر شــارل
قــرم «املجلة الفينيقية» الـتــي هــدفـ ْـت إلى
ً
إحياء «فينيقيا» هوية ثقافية ،بل قومية،
ل ـل ـت ـمــايــز ع ــن ال ـ ـعـ ــرب ،ونـ ـم ــوذج ــا ل ـب ـنــاء
اق ـت ـصــاد خ ــدم ــات ذات وج ـه ــة خــارج ـيــة.
كـمــا ك ــان ق ــرم رسـ ــول ال ــدع ــوة إل ــى لبنان
املسيحي ،ويرى في املسلمني خصوم دين
وتاريخ ،يفتقدون الوالء للكيان اللبناني.
لغة املسيحيني هــي الفرنسية ،أمــا اللغة
ْ
ّ
فرضت على
العربية فرآها لغة آسيوية،
املسيحيني اللبنانيني باملجازر والرعب.
ب ــال ـت ــوازي ،رأى مـيـشــال شـيـحــا أن املـبــدأ
ْ
األول بالسياسة الخارجية هو أن يرتبط
ل ـب ـن ــان ب ــال ـق ــوة ال ـغ ــرب ـي ــة امل ـه ـي ـم ـنــة عـلــى
املنطقة .كيف يندرج «املشروع الفينيقي»
ف ــي م ـش ــروع رأس ـم ــال ــي وط ـن ــي مـنــاهــض
لـلـمـصــالــح ال ـغــرب ـيــة؟ كـيــف يـمـكــن الجمع
ب ــن ي ــوس ــف بـ ـي ــدس الـ ـع ــروب ــي «ال ــداع ــم
ّ
للناصرية» وشــارل قرم الفينيقي ،املنكر
للعروبة؟
يـ ــرى الـ ـق ــارئ ال ـن ـج ـيــب ب ــوض ــوح ،إذا ما
َ
ـاوز عشرات ّ
الصفحات ،التي تناقش
تـجـ
ّ
أمـ ــورًا ال عــاقــة لـهــا ب ـع ـنــوان ال ـك ـتــاب ،أن
ْ
ال ـبــاحــث ل ــم ي ـكــن أس ـيــر أط ــروح ــة توفيق
كـسـبــار عــن االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي فحسب
(وال ـت ــي ت ــرى الـنـخــب فــي مــرحـلــة مــا بعد
االسـ ـتـ ـق ــال ق ــد س ــاهـ ـم ــوا ،ع ــن ع ـم ــد ،فــي
إجـ ـ ـه ـ ــاض إمـ ـك ــانـ ـي ــة ن ـه ـض ــة ص ـن ــاع ـ ّـي ــة،
وع ـم ـلــوا ع ـلــى تـهـمـيــش ال ــزراع ــة لـصــالــح
ّ
ال ـخ ــدم ــات) إن ـم ــا عـمــل عـلــى إس ـق ــاط هــذه
األط ـ ــروح ـ ــة ع ـل ــى إمـ ـب ــراط ــوري ــة «إنـ ـت ــرا»
ويوسف بيدس ،وعلى من يظنهم ّ
«رواد
الرأسمالية الوطنية» .لكن في مسعاه هذا
ّ
قدم للقارئ ما يقنعه بالعكس.
*باحث لبناني

سيكون قاصرًا عن تأليف حكومة وحــده،
كما يريد ،إذ يمكنه أن يصل إلى عتبة 41,7
 ،%في حني كان قد نال  %40,9في انتخابات
 7حزيرانّ ،أما حزب «الشعب الجمهوري»
فسينال  ،%25,5وحزب «الحركة القومية»
 ،%15,6وحــزب «االشعوب الديموقراطي»
 .% 13,1وتقول استطالعات شركة «آنار»،
املـقـ ّـربــة مــن حــزب «الـعــدالــة والتنمية» ،إنه
ل ــن ي ـكــون ه ـنــاك تـغـيـيــر م ــن الـنــاخـبــن في
االنتخابات املقبلة ،بالرغم من التطورات
ال ـ ـتـ ــي ح ـ ــدث ـ ــت ،ك ــال ـع ـم ـل ـي ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة،
ّ
وال ـت ــده ــور ف ــي ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي ،وإن
حــزب «الـعــدالــة والتنمية» سيحصل على
 ،1أو  %2م ــع ه ــام ــش خـ ـط ــأ .ف ـق ــط ح ــزب
«الـشـعــوب الــديـمــوقــراطــي» هــو مــن سيفوز
في ّ
جو اإلرهاب الذي يسود تركيا.
ّ
بعد سحب صواريخ الباتريوت ،يتضح أن
ّ
الحدود التركية ـ السورية ستسلم للتنسيق
العسكري األميركي ـ التركي ،فيما يصارع
أردوغان الستعادة سلطته في الداخل.
* باحثة لبنانية
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