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مجتمع وإقتصاد

والتحرك النتزاع الحقوق واملوقع.
فــي املشهد االنتخابي ،لــم يكن أكبر
ت ـك ـتــل ح ــزب ــي واثـ ـق ــا م ــن ال ـن ـت ـي ـجــة.
ف ـ ــ«ن ـ ـبـ ــض» األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة الـ ـث ــان ــوي ــن
ّ
ك ــان ي ـشــي بـ ــأن «ائـ ـت ــاف» األحـ ــزاب
ال ي ـخ ــوض ان ـت ـخ ــاب ــات س ـه ـلــة ،وأن
ّ
ستخبئ مفاجآت.
صناديق االقتراع
ّ
وت ــداول البعض بــأن «لغة املـحــادل»
ّ
ت ــراج ـع ــت ،وأن ه ـن ــاك تــوج ـهــا لــدى
ّ
األساتذة نحو عدم التقيد باللوائح
ّ
املـ ـع ــلـ ـب ــة ،وإن بـ ـ ــدا أن ال ـك ـث ـي ــر مــن
املقترعني الحزبيني سوف يلتزمون
بقرارات أحزابهم العليا ،وقد تجلى
ذل ــك فــي ســاعــات بـعــد الـظـهــر .لــذلــك،
اسـ ـتـ ـح ــوذ ال ـ ـجـ ــو ال ـت ـن ــاف ـس ــي عـلــى
امل ـن ــدوب ــن ال ــذي ــن ي ـش ـك ـلــون الـهـيـئــة
الناخبة ،فتقاطروا إلى ثانوية عمر

فروخ الرسمية منذ الساعات األولى
لـفـتــح ال ـص ـن ــادي ــق ،وق ــد اق ـت ــرع 456
مندوبًا مــن أصــل  504مـنــدوبــن ،أي
بنسبة  .%90كــذلــك ،ت ــردد أن حركة
التشطيب تفعل فعلها بني محازبي
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وح ــرك ــة أم ــل،
أي داخ ــل التحالف الــواحــد ،مــا دفع
مسؤول املكتب التربوي في التيار،
روك م ـه ـنــا ،الـ ــذي ح ـضــر إل ــى مــركــز
االق ـ ـت ـ ــراع ،إل ـ ــى ن ـف ــي أن يـ ـك ــون ذل ــك
صحيحًا «فنحن على األقــل التزمنا
ب ــال ــائ ـح ــة  ،»%100م ــوض ـح ــا أن ـنــا
«ركــزنــا فــي الصيغة التوافقية على
التوازن الطائفي كي يشعر الجميع
بأنهم معنيون».
أمـ ـ ـ ــس ،رف ـ ـضـ ــت الـ ـ ـق ـ ــوى امل ـت ـح ــال ـف ــة
الـ ـق ــول إن ـه ــا ع ـق ــدت ات ـف ــاق ــا ضمنيًا
عـلــى ال ــرئ ــاس ــة ،ب ــل أرجـ ــأت الـحــديــث
عن املوضوع إلى ما بعد انتخابات
الـهـيـئــة اإلداري ـ ـ ــة ،وبــال ـتــالــي ال ي ــزال
هناك ثالثة مرشحني :نزيه جباوي
(ح ــرك ــة أم ـ ــل) وأحـ ـم ــد ال ـخ ـيــر (ت ـيــار
املستقبل) ومــرشــح للتيار الوطني
ّ
ال ـح ــر ل ــم ي ـف ـصــح ع ــن اسـ ـم ــه .إال أن
قـ ــراءة بـسـيـطــة ل ـتــوزيــع امل ـقــاعــد بني
الـ ـق ــوى ي ـظ ـهــر أن ح ــرك ــة أمـ ــل نــالــت
ال ـعــدد األدن ــى مــن املـقـ ّـاعــد (مقعدين
ف ـق ــط) م ــا ق ــد ي ـشــي بــأن ـهــا م ــوع ــودة
ب ــال ــرئ ــاس ــة .م ــع ذل ـ ــك ،رأى امل ـس ــؤول
ّ
التربوي في التيار الوطني الحر أن
أي اتفاق بني األحزاب يجب أن يكون
ً
شامال ،بمعنى أنه إذا تولى حزب ما
رئاسة إحــدى الــروابــط فال يستطيع
أن يتولى رئاسة رابطة أخرى.
ّ
إلى ذلك ،أظهر فرز األصوات أن أول
الــرابـحــن ،وهــو أحـمــد الخير (تيار
املـسـتـقـبــل) ،نــال  305أص ــوات ،فيما
حــاز أول الخاسرين جــورج سعادة
(ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ـنـ ـق ــاب ــي املـ ـسـ ـتـ ـق ــل) 153
صوتًا.
وتضم الئحة الفائزين :أحمد الخير
( 305أص ــوات) ،نزيه جباوي (،)302
غ ــادة الــزعـتــري ( 298صــوتــا) ،حيدر
خليفة ( 298ص ــوت ــا) ،عـصـمــت ضو
( 295صـ ــوتـ ــا) ،م ــاه ــر م ــرع ــي (295
صــوتــا) ،مــرتــا دح ــدح ( 293صــوتــا)،
ع ـبــد امل ـن ـعــم ع ـط ــوي ( 292ص ــوت ــا)،
اليان الشالوحي ( 287صوتًا) ،علي
يــزبــك ( 286صــوتــا) ،طــونــي الـحــداد
( 284صــوتــا) ،سليمان جوهر (277
صــوتــا) ،وليد الحفار ( 277صوتًا)،
نــاصــر الظنط ( 276صــوتــا) ،أحمد
امل ـعــربــونــي ( 275ص ــوت ــا) ،جيلبير
ال ـس ـخــن (  275ص ــوت ــا) ،كـمـيــل ملو
(  272ص ــوت ــا) وط ــون ــي ن ـهــرا ( 272
صوتًا).

إضاءة

نهر الغدير ...عيب!
ظهر إلى جانبهما الوزير علي حسني خليل .كان يومها
محمد نزال
ّ
ُ
وزيرًا للصحة ،فقال" :نحن أمام كارثة" .املهم ،وعدوا بحل
ّ
يوجد "شيء" في لبنان اسمه نهر الغدير .لسبب ما ُي ّ
صر "األزمــة" .ســاروا في األزقــة ،فغطست أقدامهم في الوحل،
ٍ ّ
الجميع على تسميته كــذلــك .ال ب ــأس .فــي الــواقــع ،إن هذا وإل ــى جــانـبـهــم "ب ــاق ــة" أخ ــرى ِم ــن الـسـيــاسـيــن ،ال ــذي ــن ال
الشيء ،السائل غالبًا ،هو عبارة عن "مجرور" فاخرِ ...
ومن يــزال سبب وجــودهــم فــي تلك الجولة لـغـزًاِ ،منهم :النواب
ّ
صنف فريد جدًا .تصنيفه البيئيِ ،من قبل الخبراء ،يقع في قاسم هاشم وعلي املقداد وإميل رحمة" .جاكيت" األخير
ّ
ُ
ّ
املرتبة األولى ألكثر "األشياء" تلوثًا .هل ثمة لبناني يشاهد الـجـلـ ّ
ـديــة ال ـســوداء أضــافــت رون ـقــا خــاصــا للمشهد .كــان
َ
َ
نـ ّشــرات األخـبــار ،أو يـقــرأ الصحف ،لــم يسمع بــه سابقًا؟ يسير خلفهم األمــن العام للهيئة العليا لإلغاثة ،العميد
ّ
حتى لو نجا بنفسه ِمــن املتابعة الطوعية ،وهــذا صنف إبراهيم بشير ،القابع اآلن في السجن بتهمة "االختالس".
نــادر ،فأين ّ
يفر ِمن "دردشــة" سائق التاكسي أو صاحب اآلن ،مع أزمة "النورس" ومطمر "الكوستا برافا" واملطار،
ّ
الدكان أو "البنشرجي"؟ في
نهاية ّ األمــر ،حتمًا ،سيسمع عاد الحديث ُمجددًا عن نهر الغدير .هذا بحث منفصل.
ُ
ّ
ّ
بنهر الغدير .إنه ذاك "املجرور" املعتق ،الذي تفوق شهرته ،النهر ،أو املجرور الذي ينتحل صفة نهر ،هو قضية قائمة
في هذه البالد،
شهرة األمــازون والنيل والفولغا مجتمعة .بــذاتـهــا .عـشــرات آالف الـنــاس َيسكنون فــي املناطق التي
ّ
شبنا
اليوم وقد كنا صغارًا نسمع عن "أزمــة" الغدير في َيخترقها مجراه .أشبه بساقية .أكوام النفايات وسطه وعند
ّ
ّ
ّ
األشغال
ـر
ـ
ي
وز
ح
ـر
ـ
ص
ـام
ـ
أي
قبل
الشويفات.
م
السل
حـ ّـي
أطرافه يسهل رؤيتها ِمن الطائرة .مئات املصانع واملعامل
ً
ّ
ُ
العامة ،يوسف فنيانوس ،قائال" :إن مياه نهر الغدير لم تعد ترمي نفاياتها فيه ،فيصبح تارة لونه أبيض ،وأحمر تارة
ً
مياهًا ّ
ّ
عادية بل هي مياه مجارير" .بدا ّأن الوزير اكتشف أخرى ،وذات ّ
كيميائية
مرة فعال أصبح لونه أزرق .نفايات
ّ
ّ
األمر ّتوًا .لم تعد مياهًا عادية؟ حسنًا ،متى آخر مرة كانت قاتلة .قبل  11عامًا وقع طفل فيه ومات .مات غيره أيضًا.
ُ
ك ـ ــذل ـ ــك؟ أرشـ ـ ـي ـ ــف ال ـص ـح ــف،
يكفي أن تالمسه حتى تصاب
ّ
ع ـلــى اإلنـ ـت ــرن ــت ،ال ي ـع ــود بنا
بـتـســمــم .أت ــرب ــة ورمـ ــول وأب ـقــار
حيوانية ّ
ّ
أب ـع ــد ِم ــن أواخـ ـ ــر تـسـعـيـنـيــات
تتكدس
نافقة وأمـعــاء
اكتشف
الوزير
ّ
ـث
الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي .ه ـن ــاك حـيـ
فيه .صرف صحي والكثير ِمن
ًا...
تو
األمر
نـجــد ت ـقــاريــر ش ـكــاوى الـنــاس
لم تعد مياهه ّ
"الكاكا" العائمة .يصل في النهاية
عادية؟
وصرخة "وين الدولة"؟ أرشيف
إلى البحر ،صحيح ،ولكن مسألة
ً
ُ
الـ ـصـ ـح ــف الـ ـ ــورقـ ـ ــي ،مـ ــا قـبــل
طيور النورس تصبح تفصيال
ّ
األبدي.
"املجرور"
ذاك
بحكايات
اإلنترنت ،يزخر أيضًا
عند معرفة أن القاطنني قرب "املجرور العظيم" أصبحوا
ّ
ُ
قبل أربــع سـنــوات ،ضربت املنطقة عاصفة قــويــة ،فطاف يألفون مرضًا يصيب العيون .ال يعرفون ما هــو .كذلك
ّ
ّ
الجلدية .ضيق تنفس .هذه أمور ُيمكن معاينتها
"املجرور" ليدخل ّ بيوت "الكائنات" القاطنة على ضفافه .البثور
خرب األثاث وتعطلت الكهرباء (الشحيحة أساسًا).
طافت مباشرةّ .أما السرطان ،ذلك امللعون ،وغيره ِمن األمراض
ِ
ّ
ّ
ً
ّ
َ
كلها .في ّ
حي السلم ال يوجد بنى
املنطقة
تحتية أصال .العميقة ...فمن يدري بأسبابها هناك؟ غير النهر ،في تلك
ُ َ
ّ
ّ
مجازيًا .ال،
هذا ليس تعبيرًا
حرفيًا ال يوجد .هكذا يقولها املنطقة شــيء ُيسمى محطة تكرير ،وه ــذه تجلب إليها
َ
ّ
رئيس ّ
بلدية الشويفات بصوته األجش .تصدر "مجرور" نفايات ومجارير ِمن مناطق بعيدة ،وذلــك تطبيقًا ملقولة
ّ
الغدير آنــذاك أخبار وسائل اإلعــام .أعلنت الحكومة ّ
حي "زيــادة في الخير"ُ .يقال إن "البنك اإلسالمي" قدم سابقًا
ّ
ّ
السلم "منطقة منكوبة" .مشاهد الــذل التي كانت تنقلها هبة بنحو  85مليون دوالر ِمــن أجــل "مشروع الغدير"...
الكاميرات صدمت كثيرين" .في هيك شي"! ساكنو تلك فأين هي؟ هناك حديث عن هبات أخرى موجودة أيضًا.
ً
املنطقة ،أو جيران "املجرور" بمعنى أدق ،هم في غالبيتهم ل ـكــن ،هــل ه ــذا مــوضــوع َيـحـتـمــل انـتـظــار الـهـبــات أص ــا؟
ِمن منطقتي الجنوب والبقاع .فجأة ،ظهر الفرسان على الحديث ليس عــن تزفيت طــريــق .عمومًا ،املسألة قديمة
ّ
ّ
ّ
ّ
الـســاحــة .نــزلــوا لـنـجــدة "امل ـحــرومــن" .إن ـهــم ن ـ ّـواب ووزراء
جدًا ،وأكثر ِمن مملة .حسنًاُ ،يمكن أن ُيقال لكل "املعنيني"
ّ
ّ
تلك "البيئة" .النائب علي ّ
عمار انتعل "جزمة"
جلدية .كان ال تفعلوا شيئًا .دعــوا كــل شــيء على ما هو عليه .دعوا
ً
صامتًا .بــدا حزينًا فعال .إلــى جانبه كــان الــوزيــر حسني الناس هناك يقضون مواتهم بهدوء بعدما اعتادوا األمر.
ّ
ً
الهزلية .لكن ،وأقله يعنيّ ،
ّ
غيروا اسم
ال ـحــاج ح ـســن .ب ــدا مـنـفـعــا .أل ـقــى "س ـتــريــو تــايــب" ب ــأداء بعيدًا عن العراضات
ممتاز .يحفظه عن ظهر قلب .كــان آنــذاك وزيـرًا للزراعة .النهر .عيب.

قطاع خاص
الصادرات في عام :2017
ّ
توقعات باالنتعاش بنسبة %6.5
التقرير الشهري الصادر عن مركز البحوث في مصرف ،SGBL
ّ
اللبنانية فــي عــام .2017
إلــى وجــود ب ــوادر بانتعاش ال ـصــادرات
ّ
ّ
ّ
بتحسن العالقات اللبنانية – الخليجية،
يربط املركز تحليالته
ّ
التي قد تنسحب تحسنًا في تدفق التجارة .فبحسب األرقام التي
ً
يستعرضها التقرير نقال عن إدارة الجمارك ،ارتفعت الصادرات
ً
بنسبة  %0.6وصوال إلى  2.7مليار دوالر أميركي خالل األشهر
ّ
نسبي
الـ 11األولى من عام  2016املاضي .وهو يأتي بعد استقرار
ّ
متتالية
في قيمة الصادرات خالل العام املاضي ،وبعد ثالث سنوات
من االنخفاض ،الذي بدأ مع تصاعد الصراع في سوريا ،وإغالق
البرية إلى العراق واألردن بني عامي  2013و.2015
طرق التجارة ّ
ّ
يشجع نمو صادرات السلع والخدمات في
إلى ذلك ،من املتوقع أن
عام  2017على إعادة فتح طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق
مع خفوت ّ
حدة القتال في بعض املناطق ّ
املحررة من "داعــش" .إذ
ّ
يستند التقرير إلى توقعات "املعهد التمويل الدولي" حول تسارع
ً
النشاط االقتصادي وصــوال إلى  %3.3خالل عام  ،2017بعد أن
ّ
حقق  %1.4في عام  ،2016مع ما يتبع ذلك من نمو صادرات السلع
ّ
الدولية البريطاني ،وذلك بنسبة
والخدمات ،بحسب مرصد األعمال
ّ
متوقعة تجاوز الــ %6.5لتصل إلى  19.6مليار دوالر أميركي في
عام  ،2017أي أعلى بنحو  1.2مليار دوالر أميركي عن عام ،2016
وإلى  20.8مليار دوالر أميركي في عام .2018
عمليًا ،بــدأ النشاط التجاري اللبناني يظهر عالمات ّ
تحسن منذ
ّ
النصف الثاني من عام  ،2016خصوصًا فيما يتعلق بتجارة اللؤلؤ
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ّ
واألحجار الكريمة ،التي تشكل أكبر فئة من الصادرات ،إذ ارتفعت
ّ
الخارجية بنسبة  %91.7ووصلت إلى  780.5مليون دوالر
املبيعات
أميركي ،ولو أنها ما تزال على مقربة من نصف مستوياتها قبل
ّ
السورية .فيما ارتفعت الـصــادرات إلى إيــران أيضًا بنسبة
األزمــة
 %72.5ووصلت إلى  15.4مليون دوالر أميركي.
ّ
إن تعزيز التوقعات حــول ّ
اللبنانية وتصاعد
تحسن الـصــادرات
نشاطها في عام  ،2017يستند إلى ارتباطها بالدوالر األميركي
ّ
حقق نتائج الفتة في نهاية العام املاضي ،بعد أن ّ
سجل اليورو
الذي
انخفاضًا إلى  1.04مقابل الدوالر ،وهو أدنى مستوى له منذ 13
عامًا ،وكذلك األمــر بالنسبة إلــى الجنيه املصري الــذي وصــل إلى
 18.1مقابل الدوالر ،بعد أن كان الدوالر يعادل  7.8جنيه منذ سنة.
وتترجم هذه األرقام على الواقع اللبناني ،بكون الصادرات إلى دول
ّ
ّ
الخارجية املربوطة بالدوالر
الخليج تشكل ربع إجمالي التجارة
ّ
األمـيــركــي ،فــي حــن تمثل الـتـجــارة مــع دول منطقة ال ـيــورو نحو
 %8من حجم التجارة .علمًا أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة %21
في عام  2017بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ،سينعش
ّ
السعودية التي
االقتصاد في دول الخليج العربي ،ومن ضمنها
ُّ
ّ
اللبنانية بعد جنوب أفريقيا ،وهي
تعد ثاني أكبر سوق للصادرات
أص ــدرت ميزانية  ،2017بحيث زادت نسبة اإلنـفــاق بنسبة %6
ّ
( 237.2مليار دوالر أميركي) ،كما أن ّ
اللبنانية
تحسن العالقات
ّ
ّ
بتحسن النشاط التجاري والسياحي اللبناني (يشار إلى أن
يبشر
ّ
ّ
اللبنانية ركدت بني  6.5و 6.8مليار
السياحية
صادرات الخدمات
دوالر منذ عام  2012بسبب التوترات السياسية مع دول الخليج،
إذا تراجعت نسبة الــوافــديــن السعوديني فــي عــام  2016وحدها
بنسبة .)%27.7

