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رأي

هـ ــو ن ـ ـمـ ــوذج ج ـي ــد ملـ ـط ــار وإدارة نــاج ـحــة
بــاإلمـكــان تطبيقها فــي امل ـط ــارات الـســوريــة
وال ـعــراق ـيــة ،كــذلــك تــوسـيــع أع ـمــال الـطـيــران
اللبناني من طائرات نفاثة وعادية وإدخال
خ ــدم ــة الـ ـط ــائ ــرات ال ـع ـم ــودي ــة ،ن ــاه ـي ــك عــن
ت ــوس ـي ــع ش ـب ـك ــة املـ ـ ـص ـ ــارف وف ــروعـ ـه ــا فــي
العراق وسوريا .كذلك أن يتوغل االستثمار
اللبناني في الصناعات الذكية من الجيل
الثالث من الهندسة املعمارية الى اإلعــان،
ال ــى عـلــم الـبــرامــج واإللـكـتــرونـيــات املـعـقــدة،
كذلك صناعة املــأكــوالت والضيافة وخدمة
السياح وخدمة املطارات واملوانئ والنقل.

ل ـ ـ ــم يـ ـتـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان م ـ ـ ــن تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ب ـن ـي ـت ــه
االقتصادية املعتمدة على الريع والخدمات
منذ استقالله ،بــل تضخم قطاع الخدمات
وال ــري ــع ب ـش ـكــل م ـط ــرد وان ـخ ـف ــض اإلن ـت ــاج
الزراعي والصناعي في حصتهما في الدخل
القومي وعمت العطالة وسافر شباب لبنان
وكتلة من املثقفني والنخب الى الخارج.
إن تصحيح الخلل وتحويل االقتصاد من
ال ــري ــع وال ـخ ــدم ــات ال ــى اإلن ـت ــاج والــرسـمـلــة
الصناعية والــزراع ـيــة يحتاج الــى توسيع
ال ـســوق اللبنانية لـســوق مــوحــدة لبنانية
سـ ـ ــوريـ ـ ــة عـ ــراق ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال االت ـ ـفـ ــاقـ ــات
السياسية لتحفيز الرأسمال اللبناني في
الـشــروع الــى االستثمار وتــوزيــع الخدمات
على رقعة اقتصادية أوسع تمكن االقتصاد
اللبناني مــن النمو امل ـتــوازن والـســريــع ،بل
باإلمكان القول إن هذا النمو سوف يتخطى
عتبة الـ  %5سنويًا لو نجحنا في ذلك.
إن الـ ـق ــرار ه ــو ق ـ ــرار س ـيــاســي ب ـحــت يـعــود
تحقيقه الى موافقة البلدان الثالثة عليه وإن
هــذه املــوافـقــة سهلة الـيــوم ألن اقتصاديات
البلدان الثالثة تعاني من مشاكل الحروب
وعـ ــدم ت ـ ــوازن ب ـن ـيــوي عـمـيــق وسـ ــوف تعم
الفائدة على البلدان الثالثة في حال اتفاقها
ب ــدون إج ـح ــاف ف ــي ح ـقــوق أي م ــن الـبـلــدان
الثالثة االقتصادية والحياتية.
ـان مــن أن
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ـ
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ـ
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لــو تـمـكــن الـعـهــد الـجــديــد فــي َ ّ
يخطو هــذه الـخـطــوة الـجـبــارة ملــكــنــه أيضًا
ضم بالد أخرى الى هذه املعاهدة كالعبور
بها الــى دول الخليج ،ونـخــص السعودية
ألن ـه ــا س ــوق واسـ ــع وواع ـ ــد واسـتــرات ـي ـجــي
للتكامل االقتصادي بني البلدين ،وسابقة
األعـمــال التاريخية بــن لبنان والسعودية
عـمـيـقــة ومــزم ـنــة ف ــي املـ ـق ــاوالت وال ـخــدمــات
والصناعة والبرمجة والهندسة واإلعــان.
ول ــو ج ــرى ذل ــك ع ـلــى خ ـط ــوات مـتـصــاعــدة،
ف ـســوف ي ـكــون ه ــذا االت ـف ــاق مــع الـسـعــوديــة
ً
مكمال ومحفزًا لبلدان أخرى لالنضمام اليه
كمصر واإلمارات.
وجـ ـ ــب ع ـل ـي ـن ــا ك ـل ـب ـن ــان ـي ــن ع ـ ـه ـ ـدًا وش ـع ـبــا
وجـ ـمـ ـه ــوري ــة أن نـ ـق ــوم بـ ـم ــراجـ ـع ــة كــام ـلــة
ملـ ـ ـس ـ ــاراتـ ـ ـن ـ ــا االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ب ـ ـغ ـ ـيـ ــة بـ ـن ــاء
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة تـ ـس ــد م ـكــامــن
الـ ـضـ ـع ــف وت ـس ـت ـف ـي ــد م ـ ــن مـ ـك ــام ــن ال ـ ـقـ ــوة،
وم ـجــال ـنــا الـطـبـيـعــي ه ــو س ــوري ــا وال ـع ــراق
والخليج ومصر وجميع البالد العربية.
ال يـ ـج ــوز ،وال يـتـحـمــل ل ـب ـنــان واق ـت ـص ــاده
م ــزي ـدًا م ــن ال ــري ــع وال ـخ ــدم ــات ،ح ـيــث اب ـتــدأ
الــريــع بتشكيل عــبء على اإلنـتــاج الــزراعــي
والـصـنــاعــي .الـفــوائــد الريعية تــأكــل القيمة
املـ ـض ــاف ــة اإلن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة ،وتـ ـح ــوي ــل م ـس ـيــرة
االقتصاد اليوم يعتبر إنجازًا استراتيجيًا
ً
ك ـف ـيــا بـتـغـيـيــر كــامــل الـبـنـيــة االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية ،وســوف يعم النفع الهامشي
ّ
والفعلي على كــل البلدان أعــاه لــو اتحدت
فــي خـطــوات سياسية اقـتـصــاديــة ملصلحة
شعوبها.
*وزير الدولة اللبناني لشؤون مكافحة الفساد
(أرسل املقال إلى األخبار بتاريخ  14كانون األول
الجاري)

اإلسـ ــام واملـسـيـحـيــة وأب ـع ــد ال ـن ــاس أو أقـلــه
أضعف ارتباطهم بالله واإليـمــان وتأسست
مخيلتهم على ذلك ،وبعد النهضة األوروبية
الـصـنــاعـيــة وبـ ــروز ال ـح ـضــارة امل ــادي ــة تعمق
الشرخ أكثر إذ بدا أن أطماع اإلنسان ال حدود
لـهــا حـتــى ول ــو ك ــان األم ــر سـلــب اإلي ـم ــان من
النفوس لتكريس املنافع املادية ،فغذت هذه
الـحـضــارة ب ــذور اإلل ـحــاد وهـيــأت األج ــواء له
مــن إعــامـيــة وثقافية وغـيــرهــا ،وخــاصــة في
توظيفها لبعض املنجزات العلمية لدحض
اإليـمــان مــع أن مقوالتها تظل مجرد كــام ال
يقوى على نفي اإليمان مطلقًا.
حتى إن اإللحاد بمعنى النكران لله ال ينسجم
مع طبيعة اإلنسان املوحدة واملفطورة على
الـتــوحـيــد ،ألن ــه إذا ع ــاد اإلن ـس ــان إل ــى نفسه
وأعمل عقله وقلبه سيجد اإليمان مركوزًا فيه
حتى لو لم يكن متعلمًا وكان عاديًا وبسيطًا
ولـهــذا نجد لغة األمـثــال فــي الـقــرآن واألدي ــان
ال ـتــي حــاكــت بـســاطــة ال ـنــاس لتفتحها على
اآلف ــاق الــرحـبــة لــإيـمــان البسيط غير املعقد

وال ــذي ال يحتاج إلــى كثير فكر وبــرهــان بل
أحالتهم على أنفسهم لينصتوا إليها طوعًا.
واإلي ـ ـمـ ــان ل ـي ــس ش ـي ـئــا ج ــامـ ـدًا م ـتــوق ـفــا عــن
الـ ـح ــرك ــة وال ـت ـج ـل ــي فـ ــي ت ـث ـب ـيــت م ــرت ـك ــزات
اإلن ـســان التوحيدية واإليـمــانـيــة بــل كــل يوم
وفـ ــي ك ــل آن ع ـلــى اإلنـ ـس ــان أن ي ـص ـغــي إلــى
صوت نفسه وقلبه وما يدركه عقله من هذا
ال ــوج ــود ويـنـتـفــع ب ــه ،بــاملـقــابــل ف ــإن اإلل ـحــاد
وإن كانت التسمية مسمومة ولها خلفيتها
باعتبار أنه يوجد إنسان شاك وليس ملحد
بمعنى اإلنكار لله ألنه عمليًا بفطرته مؤمنًا
وإن كـ ــان غ ـيــر م ـل ـت ـفــت ،ال يـسـمــح بتنشيط
ال ـف ـعــل ال ـب ـش ــري ب ــل يـحـبـطــه ح ـتــى ل ــو بنى
اإلنـســان حضارة مادية فــإن لم تكن مرتكزة
على حــوار مع العقل والــذات ومصارحة بني
الشاك واملؤمن لن نضع األمــور في نصابها
بـتــاتــا بــل سنبقى فــي دائ ــرة اج ـتــرار الـكــام،
هذا يعرض أدلته املعروفة عن اإليمان وذلك
يتفاخر بتمرده على الله.
* كاتب لبناني
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ال مشكلة لدى
العدوان في
إرسال رسائل
ّإلى كل من
يهدد مصالحه
(أ ف ب)

عودة مشاريع الموت
إلى عدن
عدن ــ مهدي علواني
تـنـبــئ عـ ــودة ال ـت ـف ـج ـيــرات ف ــي ج ـنــوبــي الـيـمــن،
تـ ـح ــديـ ـدًا م ــدي ـن ــة عـ ـ ــدن ،ب ـع ــاص ـف ــة صـ ـ ــراع بــن
فرقاء العمل السياسي ،خاصة املتحالفني مع
ال ـس ـعــوديــة ،لـكـنـهــا تــؤكــد ض ـلــوع جـمـيــع هــذه
التحالفات ،التي تقود حروبها عبر أدواتها في
الداخل ،إلعادة إنتاج املوت ،بما يتخطى قواعد
االشتباك املعقولة.
منذ ﺳﻴﻄﺮﺓ دول التحالف على جنوب اليمن،
في تموز  ،2015ازداد نشاط عناصر تنظيمي
«ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ» ﻭ«ﺩﺍﻋﺶ» ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف م ــدن ــه
الرئيسية ،وعمد االثنان إلى تصفية ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ،إمــا بــإطــاق ال ــرﺻﺎﺹ من
على مــن ﺍﻟﺪﺭاﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍت ،وإمــا
بعشرات الجرائم ﺍﻤﻟﻨﻈﻤﺔ التي ﺷﻤﻠﺖ عمليات
اإلعدام الجماعي ،وليس أخيرًا تنفيذ الهجمات

صارت محافظات الجنوب
ومدنه مثل جزر معزولة
عن الكتلة الموحدة
ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻷﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺳﻔﺔ وبـ ـ ــاﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻤﻟﻔﺨﺨﺔ.
ال ي ــزال أب ـن ــاء ال ـج ـنــوب يـسـلـمــون رقــاب ـهــم إلــى
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،رغ ـ ــم أن امل ـخ ـط ــط االس ـت ـع ـم ــاري
ال ـجــديــد/ال ـقــديــم ال ـه ــادف إل ــى ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
ﻣﻦ ﻛﻮﺍﺩﺭﻩ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ الفعالة ،واض ــح للعيان.
ح ــال ـي ــا ،صـ ـ ــارت م ـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـن ــوب وم ــدن ــه
مثل جزر معزولة عن كتلة املساحة الجنوبية
ً
املوحدة ،فضال على أن ممرات الجنوب املائية
اﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ تحت سيطرة التحالفات الدولية
وأدواتها املختلفة.
ال مشكلة حتى لــدى قــوى ال ـعــدوان فــي إرســال
رســائــل إلــى كــل مــن يـحــاول تهديد مصالحها،
ح ـت ــى لـ ــو ك ـ ــان مـ ــن ح ـل ـف ــائ ـه ــا ،وذل ـ ـ ــك ل ـتــأك ـيــد
رضــوخــه املستمر لــه .واآلن ،يــدرك ال ــرأي العام

في الجنوب أن «القاعدة» ليس من يقف خلف
الـتـفـجـيــرات واالغ ـت ـي ــاالت ،وال «دولـ ــة داع ــش»
حتى لــو أص ــدرت بـيــانــات باسمها ،وكــذلــك لم
يـعــد يـسـيــر ال ـح ــال بــاالت ـهــام امل ـت ـكــرر لــ«خــايــا
صــالــح والـحــوثـيــن» ،ال ــذي يفقد أي دل ـيــل ،بل
تشير التفجيرات األخـيــرة ونوعها وتوقيتها
إل ــى أن وراء األك ـم ــة م ــا وراء هـ ـ ــا ،خــاصــة أنـهــا
طاولت جنودًا جنوبيني رفضوا الذهاب للقتال
فــي الـشـمــال .تـقــول م ـصــادر مـقــربــة مــن قـيــادات
جنوبية إن هــذا الفعل سيتكرر ،ونـحــن ندفع
ال ـي ــوم ضــري ـبــة قـبــولـنــا ال ـت ـحــالــف م ــع تـحــالــف
أخطأ في تقديرات في حربه على اليمن .ال أحد
ينكر هنا خــاف قــوى «الـحــراك الجنوبي» مع
السعودية وخالفهم أيضًا مع عبد ربه منصور
ه ــادي وحـكــومـتــه ،وكـلـهــا خــافــات تطفو على
السطح بصورة ابتزازات وتهديدات يتبادلها
الجانبان من حني إلى آخر.
ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ،ال ـش ــرط ال ـج ـنــوبــي لـلـمـشــاركــة
فــي م ـعــارك الـشـمــال هــو اع ـتــراف س ـعــودي بهم
وبـقــواتـهــم ك ـقــوى مـشــاركــة ضـمــن «الـتـحــالــف»
ومستقلة عن هــادي ،باإلضافة إلى مطالبتهم
الرياض بتأهيل عناصرهم العسكرية ،وغيرها
من املطالب التي ال يزال السعوديون يسامون
ً
عليها ويماطلون ،فضال عن رفض هــادي هذا
االعتراف.
أمــام هــذا االبـتــزاز السعودي حينًا ،واملساومة
حينًا آخر ،اكتفى الحراكيون بحضور قواتهم
ّ
العسكرية ،املشكلة عبر دعم إماراتي ،في رتب
دنيا داخل القوات املسماة «املقاومة الشعبية»،
وه ـ ــم ب ــذل ــك يـ ـ ــرون أن ه ـ ــذا ه ــو ال ـط ــري ــق لـحــل
القضية الجنوبية في إطار ما ستفرزه الحرب
من متغيرات كبيرة.
هـ ــذه اآلمـ ـ ــال تـتـبـخــر م ــع ض ـعــف ح ـض ــور هــذه
ال ـق ــوى عـسـكــريــا وسـيــاسـيــا ف ــي ج ـنــوب اليمن
وش ـ ـمـ ــالـ ــه ،كـ ـم ــا يـ ـ ــرى بـ ـع ــض ال ـج ـن ــوب ـي ــن أن
الـعـمـلـيــات االن ـت ـحــاريــة األخ ـي ــرة تــأتــي بــإيـعــاز
س ـ ـعـ ــودي واض ـ ـ ـ ــح ،وفـ ـ ــي ظـ ــل تـ ــواطـ ــؤ فــاضــح
ل ـح ـكــومــة هـ ــادي م ــن أج ــل إح ـب ــاط امل ـشــروعــن
االستعماري اإلماراتي واالنفصالي الجنوبي
في آن واحد.

