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نقوال تويني *
يـ ـق ـ ّـدر ال ــدخ ــل ال ـق ــوم ــي لـ ــإمـ ــارات الـعــربـيــة
املـتـحــدة بـحــوالــى  49بليون دوالر ،وحجم
االستثمارات السنوية الواردة الى اإلمارات
ب ـحــوالــى  11ب ـل ـيــون دوالر .وهـ ــذه األرقـ ــام
ل ـي ـســت ب ـع ـي ــدة ع ــن ح ـج ــم ال ــدخ ــل ال ـقــومــي
اللبناني ،كذلك حركة األمــوال الــواردة إليه،
عـلـمــا ب ــأن اإلمـ ـ ــارات ب ــاد مـنـتـجــة لـلـبـتــرول
الذي يمثل حصة كبيرة من الدخل القومي،
بـيـنـمــا ال يـشـكــل بـنــد ال ـب ـتــرول أي مــدخــول
لـلـبـنــان حـتــى اآلن رغ ــم ال ـث ــروة الـبـتــرولـيــة

والغازية الكامنة حسب الدراسات في أرضه
ومياهه اإلقليمية.
ال نـقــوم بـهــذه امل ـقــارنــة لتخفيف أو تثمني
دور أي مــن الـبـلــديــن ،لبنان واإلم ـ ــارات ،بل
ً
لنقول إن للبنان مستقبال واع ـدًا لــو شرع
ف ــي اس ـت ـخ ــراج الـ ـغ ــاز والـ ـبـ ـت ــرول بــالـطـبــع،
ولكن هــذه العملية ســوف تستغرق بعض
الــوقــت .ولــو تمت غـدًا فسوف تزيد وتكثف
م ــن ات ـج ــاه االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي ال ــى الــريــع
واالعتماد على التحويالت الخارجية وهو
اتجاه لم يعد محبذًا اليوم ألسباب عديدة
ال مجال لتبيانها فــي هــذا املـقــال ،عنوانها

الـبـطــالــة وع ــدم ال ـت ــوازن بــن الـكـتـلــة املــالـيــة
واإلن ـت ــاج ،فالتضخم وانـكـشــاف االقتصاد
على العوامل الخارجية.
فكرة االنطالقة الجديدة وعنوان هذا املقال
ه ــو تـحــويــل الـضـعــف الـهـيـكـلــي الـخــدمــاتــي
ف ــي ال ــدخ ــل ال ـق ــوم ــي ال ـل ـب ـنــانــي الـ ــى مكمن
قــوة وثـبــات أال وهــو الـشــروع فــي اتفاقيات
اق ـت ـص ــادي ــة واسـ ـع ــة م ــع س ــوري ــا والـ ـع ــراق،
قاعدتها مبدأ التعامل باملثل لفتح األسواق
اللبنانية والسورية والعراقية بعضها على
بعض والتعامل باملثل في جميع الحريات
االقتصادية بما فيها الطيران املدني وحرية

امل ـل ـك ـيــة ال ـف ــردي ــة أو املــؤس ـســات ـيــة ودخ ــول
وخروج األشخاص واألموال الخ...
قـ ـط ــاع الـ ـخ ــدم ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة امل ـض ـخ ــم فــي
الـبـنـيــة الـلـبـنــانـيــة س ــوف ن ـح ــاول تــوزيـعــه
ع ـل ــى اقـ ـتـ ـص ــادي ــات س ــوري ــا والـ ـ ـع ـ ــراق بـمــا
فيها من املنفعة االقتصادية على البلدين،
حـيــث قـطــاع ال ـخــدمــات ال ي ــزال ضعيفًا في
الـبـلــديــن .كــذلــك فـتــح األس ـ ــواق بــن الـبـلــدان
الثالثة ســوف ينشط الــزراعــة والصناعات
التحويلية الزراعية والكيميائية اللبنانية
وش ــرك ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــات وي ـف ـتــح ســوقــا
واس ـعــة للسياحة والـسـفــر ،فـمـطــار بـيــروت
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المغازلة بين اإليمان والشك هل تنجب حوارًا؟
محمد عبدالله فضل الله *
لـطــاملــا ك ــان مــن يعنيهم أم ــر تـطــور املجتمع
وتحريكه ثقافيًا وفـكــريــا أم ــام فــرصــة جــادة
خــاصــة مــع انـتـشــار الـفـضــاء االع ــام ــي الــذي
ً
بنسبة كبيرة منه بــات لــأســف عبئًا ثقيال
على الحياة بما يعرض من برامج ويثير من
إثــارات ترتد سلبًا على النسيج االجتماعي
وم ـس ـتــوى وع ـي ــه ،ف ـبــن ب ــرام ــج اسـتـهــاكـيــة
تـهــدف إلــى تسليع اإلنـســان وإسـقــاط قيمته
وحـ ـص ــره ــا ف ـق ــط ب ـ ــاإلط ـ ــار املـ ـ ـ ــادي ال ـن ـف ـعــي
ّ
موجهه تتوخى غاية
الرخيص وبني برامج
ظرفية األثر يبقى الوسط اإلعالمي متذبذبًا.
ولكن يظل األمل معلقًا على برامج هادفة إلى
إظهار الحوار الجاد بني املؤهلني له لتعزيز
امل ـعــرفــة ال ـب ـشــريــة واك ـت ـســاب ـهــا ل ــون ــا جــدي ـدًا
لون املناظرة والجدال
تفتقده هذه األيام هو ِّ
واملحاججة املنتج واملحفز بعدما أصبحنا
نـسـمــع عـنــه ون ـق ــرأه ف ــي كـتـبـنــا الـقــديـمــة في
حديثها عــن عصور ذهبية للثقافة والفكر،

ال فـقــط ل ــون اإلثـ ــارة اإلعــام ـيــة الـتــي تنتهي
بنهاية وقتها وتحدث نقاشًا ظرفيًا ويعود
كــل ط ــرف إل ــى مـعـتـقــده إن ـهــا قـضـيــة اإلي ـمــان
واإلل ـح ــاد وال ـتــي عــرضــت مــؤخ ـرًا عـلــى قناة
الـ ـج ــدي ــد ل ــإع ــام ــي طـ ــونـ ــي خ ـل ـي ـف ــة ال ـ ــذي
اس ـت ـض ــاف ال ـع ــدي ــد م ــن األش ـ ـخـ ــاص بـغــض
ال ـن ـظ ــر ع ــن م ـس ـت ــوى إح ــاط ـت ـه ــم وم ـس ـتــوى
م ـق ــارب ـت ـه ــم لـ ـلـ ـم ــوض ــوع ال ـ ـ ــذي شـ ـغ ــل ك ـب ــار
املفكرين والفالسفة على امتداد الزمن.
من هنا نحب أن نطل على تاريخية املسألة
وتوجيهها ،فمسألة اإليـمــان بالله وإنـكــاره
وال ـك ـفــر ب ــه ال ب ــل ب ـكــل صــانــع وم ــوج ــد لـهــذا
ال ـك ــون وم ــا فـيــه لـيـســت ج ــدي ــدة كـمــا يتوهم
البعض بل هي قديمة جدًا قدم اإلنسان وقد
أخذت مجالها الواضح والعلني مع فالسفة
الدهرية الذين تأثروا بفكرة أرسطو القائلة
بقدم العالم وأضافوا بأن الدهر أو الزمن هو
املهيمن على األم ــر كله ال حــد لــه وال انتهاء
وهو يتصرف فينا بال فناء له.
حتى إذا ما جاءت الرسل والرساالت أعلنت

ع ــن اإلي ـ ـمـ ــان ب ــإل ــه واح ـ ــد خ ــال ــق وم ــوج ــد ال
يشبهه أحد متفرد بعظمته وقدرته مهيمن
على الزمان والوجود بال أمد.
وحـ ــاولـ ــت ه ـ ــذه ال ـ ــرس ـ ــاالت م ـخــاط ـبــة ف ـطــرة
اإلنـســان قبل الــولــوج إلــى عقله ألنــه ال يمكن
تكريس التوحيد وزرع اإليمان في النفوس
مــا دام الـشــك ي ـســاور قـلــب اإلن ـســان ويـغــزوه
بني الحني واآلخر بحسب الظروف واملؤثرات

مسألة اإليمان بالله
أو إنكاره ليست جديدة
كما يتوهم البعض

النفسية واالجتماعية وما يتبعها فاعتمدت
ل ــذل ــك م ـفــات ـيــح ب ـس ـي ـطــة غ ـي ــر م ـع ـق ــدة لـلـفــت
االنـتـبــاه إل ــى أن اإلي ـمــان لـيــس فــرضــا وقـهـرًا
مــن السماء على املخلوق بــل فعل استجابة
يـ ـت ــواف ــق مـ ــع أص ـ ــل الـ ـفـ ـط ــرة وص ـف ــائ ـه ــا فــي
تناغمها وتكاملها مــع هويتها اإلنسانية
املتميزة على باقي املخلوقات أيضًا بنعمة
التعقل والفكر اللذين يسيران باملخلوق إلى
تــأكـيــد اإلي ـم ــان وط ــرد اإلل ـح ــاد ال ــذي يجسد
الـعـبـثـيــة وال ـخ ـلــل مــن مـنـظــور اإلي ـم ــان ،ففي
النهاية يسلخ اإلنـســان عن أفضل ما يملكه
وه ــو اإليـ ـم ــان ب ـغــايــة شــري ـفــة كــام ـلــة يسعى
إليها ويرتبط بها ويغتني في كل مسيرته.
ّ
وملــا كــان اإليمان مشاعر وممارسة متكاملة
تـصــوغ فعل اإلن ـســان تـجــاه الـحـيــاة وتدفعه
إل ــى مـعــايـشــة إنـســانـيـتــه بـكــل نـقــاء وأصــالــة،
ع ــادت ج ــذوة اإلل ـح ــاد إل ــى الـتــوقــد مــع بــروز
مالمح النهضة األوروبـيــة بعد فترة طويلة
من الكبت والقهر الديني والتسلط والتشويه
ال ــذي مــارســه كثير مــن الهيئات الدينية في

