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بسام أبو شريف *
*ان ـت ـقــال إل ــى مــرحـلــة تـثـبـيــت دور إقليمي
شرق أوسطي
*دعـ ـ ـ ـ ـ ــم اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب لـ ـ ــإم ـ ـ ـسـ ـ ــاك بـ ـخـ ـي ــوط ــه
التفاوضية هــي استراتيجية أوبــامــا التي
انتقلت إلى الحكومة اإلسرائيلية.
*إيران العدو الرئيسي ـ من يتحالف معها
عــدو إلســرائـيــل ومــن يختلف معها حليف
إلسرائيل.
*اب ـ ـت ـ ــاع األرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة وش ـط ــب
ال ـق ـض ـيــة وخـ ـل ــق ح ــال ــة إن ـس ــان ـي ــة خـطـيــرة
ع ـبــر الـتـهـجـيــر ال ـق ـس ــري مل ـئ ــات اآلالف من
الفلسطينيني من كافة أنحاء فلسطني.
ّ
منذ أن تسلمت إسرائيل سرب طائرات ال 35
 Fلتكون أول دولــة تستخدم هــذه الطائرة
املتفوقة (حتى قبل سالح الجو األميركي)،
شــرعــت الحكومة اإلســرائـيـلـيــة فــي تطبيق
استراتيجيتها املعدلة في الشرق األوسط.
والتعديل ال ــذي أدخـلـتــه لجنة متخصصة
سياسية عسكرية (ضـمــت رئـيــس األرك ــان
ومدير املخابرات ورئيس لجنة التخطيط
االستراتيجية في وزارة الخارجية وخبراء
آخ ــري ــن) ،ج ــاء انـطــاقــا مــن ال ـت ـطــورات غير
امل ـتــوف ـقــة ف ــي املـ ـع ــارك الـ ــدائـ ــرة ع ـلــى أرض
سوريا والعراق (حلب واملوصل).
فقد استندت إسرائيل فــي استراتيجيتها
ال ـس ــاب ـق ــة إل ـ ــى املـ ـعـ ـل ــوم ــات األكـ ـ ـي ـ ــدة ال ـتــي
شـكـلــت أس ــاس ــا لــاسـتــراتـيـجـيــة األمـيــركـيــة
(اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة) ف ــي املـنـطـقــة وه ــي أن دعــم
ً
داع ــش وف ـصــائــل اإلره ـ ــاب سـيـشـكــل عــامــا
ي ـ ـتـ ــم إرضـ ـ ـ ـ ـ ــاخ بـ ـ ـش ـ ــار األسـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــن خ ــال ــه
وإخـ ـ ـض ـ ــاع سـ ــوريـ ــا ل ـل ـه ـي ـم ـنــة األم ـي ــرك ـي ــة
واالعتراف بإسرائيل والتخلي عن القضية
الفلسطينية .ومع خروج اإلدارة األميركية
الـ ـق ــديـ ـم ــة (أوب ـ ـ ــام ـ ـ ــا) مـ ــن الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـي ــض
م ـت ــأث ــرة بـ ـج ــراح خ ـط ـي ــرة أل ـح ـق ــت ب ـه ــا فــي
س ــوري ــا والـ ـع ــراق ،م ـجــرجــرة نـفـسـهــا ج ــراء
فشلها الذريع (هي وحلفاؤها) في تحقيق
األه ـ ـ ـ ــداف الـ ـت ــي رس ـم ـت ـه ــا (ال ـه ـي ـم ـن ــة عـلــى
س ــوري ــا) وتــوج ـيــه ضــربــة قــاضـيــة للنفوذ
اإليــرانــي ودور حــزب الـلــه ,تشعر الحكومة
اإلســرائـيـلـيــة بــإحـبــاط شــديــد ,خــاصــة منذ
أن ف ــاز ت ــرام ــب .ل ـيــس ألن ت ــرام ــب ال يــدعــم
إسرائيل كليًا ودون تحفظ ،بل ألن للرئيس
ّ
تــرامــب وج ـهــة ن ـظــر ،م ـفــادهــا ،أن مــن يريد
أن يـحــارب داعــش واإلره ــاب عليه أن يدعم
الـحـكــومــة ال ـســوريــة وأن يـتـفــق مــع روسـيــا
حول ذلك.
وأم ــام هــذا ســارعــت الحكومة اإلسرائيلية
للعب دور أفعل في دعم داعش واإلرهابيني
ُ
ـف ذلـ ــك ،ب ــل أعـلـنــه لـيـبــرمــان وزي ــر
ول ــم ت ـخ ـ
ِ ّ
األمن الذي زل لسانه (ربما) عندما قال" :إن
شرطنا لوقف الحرب الدائرة في سوريا هو
رحيل بشار األسد" .وتالقى في موقفه هذا
مع "املعارضة" املسلحة واإلرهابيني وتركيا
الـ ـت ــي م ــا زالـ ـ ــت م ـت ـم ـس ـكــة ب ــذل ــك .والـ ـه ــدف
اإلس ــرائـ ـي ـل ــي واض ـ ـ ــح :ت ـن ـح ـيــة األس ـ ـ ــد ،هــو
مدخل العتراف سوريا بإسرائيل والتخلي
عن قضية فلسطني وقطع الروابط مع إيران.
وق ـ ـ ــررت ال ـح ـك ــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة اإلسـ ـ ــراع
بالحلول مكان اإلدارة األميركية القديمة،

ورافــق ذلــك وتزامن معه ما بــدأ ُينشر علنًا
في الــواليــات املتحدة وهــو دور أميركا في
ّ
وتمدده( .وكان الحشد الشعبي
دعم داعش
في العراق والحكومة السورية وروسيا قد
أعلنت أكـثــر مــن مــرة أن غ ــارات األميركيني
ال تـسـتـهــدف داعـ ــش ،ب ــل ال ـق ــوات الـســوريــة

والعراقية ومواقع الجيشني).
التعديل الــذي أدخــل على االستراتيجية ال
ّ
يمس املوقف ،فقد كان وما زال دعم القوى
الساعية لتدمير سوريا ووحــدة أراضيها
ووحدة شعبها وجيشها .جاء التعديل ّ
كمًا
ُ
ونوعًا فالقرار الذي اتخذ له شقان:

الشق األول :زيادة الدعم بالسالح والذخائر
والصواريخ والطائرات املسيرة.
الـشــق الـثــانــي :املـشــاركــة الفعلية فــي ضرب
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وح ـل ـفــائــه ع ـلــى األرض
السورية.
ومحاولة فتح جبهة غير متوقعة لتشتيت

موقع القطاعات اإلنتاجية في «نهوض لبنان نحو دولة
موسى فريجي
ك ــان ل ــي ش ــرف ح ـضــور حـفــل إط ــاق كـتــاب
"نهوض لبنان" في السراي الكبير في 10/5
والحصول على نسخة منه ومــن ثـ ّـم قــراءة
ّ
العديد من فصوله .ال شك أن املشاركني في
كتابة الفصول هــم مــن خيرة خـبــراء لبنان
واإلنماء والعلوم والسياسة،
فيّ االقتصاد ُ
وأن أبحاثهم وخالصاتهم تستحق املتابعة
من ِقبل املجلس االقتصادي االجتماعي عن
طــريــق إحـيــاء ن ــدوات ملناقشة كــل موضوع
ع ـل ــى حـ ـ ــدة مـ ــع ال ـف ــاع ـل ــن فـ ــي ال ـق ـط ــاع ــات
ّ
املختلفة واملسؤولني ّفي الــوزارات ،لعل في
ذلك ما ُيفضي إلى تبني توصيات واتخاذ
قـ ـ ــرارات وإصـ ـ ــدار مــراس ـيــم وق ــوان ــن تنقل
ّ
املتردي إلى لبنان
لبنان من وضعه الحالي
املستقر الذي يتوق إليه كل مواطن.

ل ـف ـت ـن ــي بـ ـشـ ـك ـ ٍـل خـ ـ ــاص م ـع ــال ـج ــة أوضـ ـ ــاع
ال ـق ـط ــاع ــات اإلن ـت ــاج ـي ــة ،ال ـص ـنــاع ـيــة مـنـهــا
وال ــزراع ـي ــة وال ـت ــي يـشـكــل ال ـعــام ـلــون فيها
واملعتاشون منها غالبية سكان لبنان .فقد
غــابــت نـظــريــة حـمــايــة اإلن ـتــاج الــوطـنــي من
ً
املنافسة الخارجية غيابًا كامال من دون ّأن
ّ
ّ
يحل محلها أي توصية أو استنتاج يحفز
االستثمار ويخلق فــرص عمل فيها سوى
مطالبة الــدولــة بــاملـســانــدة وإح ـيــاء بــرامــج
التحسني ،األمــر الــذي ما زلنا ننتظره منذ
استقالل لبنان من دون جدوى.
ف ـع ـب ـث ــا ح ــاولـ ـن ــا ونـ ـ ـح ـ ــاول رفـ ـ ــع م ـس ـتــوى
اإلنتاج الوطني واالستثمار في القطاعات
ّ
اإلن ـت ــاج ـي ــة ف ــي ظ ـ ــل م ـن ــاف ـس ــة ش ــرس ــة مــن
املـسـتــوردات املــدعــوم إنتاجها وصادراتها
ّ
متقدمة ك ــدول أوروب ــا
مــن بـلــدان صناعية
والواليات املتحدة والصني وتركيا وغيرها.

ـاءات الكتاب
والــدلـيــل ال ــذي ورد فــي إح ـص ـ ً
هو العجز التجاري املتفاقم سنة بعد سنة
ُ
وتراجع مستوى التصدير وزيادة البطالة
وهجرة الرساميل والكفاءات.
ك ـي ــف ي ـم ـكــن ت ـح ـســن ال ـن ــوع ـي ــة وتـخـفـيــف
كلفة اإلنـتــاج فــي القطاعات اإلنتاجية من
دون املــرور بمراحل الخبرة املتراكمة على
ّ
م ـ ّـر ال ـس ـنــن وف ــي ظ ــل امل ـنــاف ـســة الــداخ ـل ـيــة
الـتــي هــي الـضــامــن لـلـحــؤول دون استغالل
للحماية الجمركية.
ُ
إذا أري ـ ـ َـد ِلـلـبـنــان أن يـنـتـقــل مــن فـئــة ال ــدول
دون النامية إلــى دول ــة نامية ثـ ّـم متطورة
ث ـ ّـم صـنــاعـيــة ف ــا ب ـ ّـد م ــن تـحـًفـيــز قـطــاعــاتــه
ّ
اإلنـتــاجـيــة وإل سيبقى دول ــة تــأكــل مـ ّـمــا ال
ُ
ِّ
ّ
تــزرع وتلبس مما ال تصنع وتصدر خيرة
شبابها للعمل والنهوض باقتصاد الدول
األخرى.

ـأت الـ ـكـ ـت ــاب ع ـل ــى ِذك ـ ـ ــر االحـ ـتـ ـك ــارات
لـ ــم ي ـ ـ ـ ِ
واالمتيازات القائمة في لبنان في مجاالت
م ـحـ ّـددة ،منها إنـتــاج اإلسـمـنــت والـكــابــات
الكهربائية وشركة طيران الشرق األوسط،
ن ــاه ـي ـك ــم ع ــن أرب ـ ـ ــاح امل ـ ـصـ ــارف ال ـت ـج ــار ّي ــة
عـلــى حـســاب الـ َّـديــن ال ـعــام امل ـتــراكــم ،مــع أنــه
لإلنصاف أتــى على ِذكــر مساوئ الوكاالت
الحصرية.
ّ
ّ
إن أسوأ ما تضمنه الكتاب حول القطاعات
اإلن ـتــاج ـيــة ه ــو م ــا ورد ف ــي خــاتـمـتــه حــول
"إعادة بناء الصناعة والزراعة" وتأكيد على
ضرورة ضمان تطبيق االتفاقات التجارية
القائمة وزي ــادة عــددهــا وتوفير الــدعــم من
خـ ــال الـ ـح ــواف ــز ومـ ـق ــاوم ــة دع ـ ـ ــوات زيـ ــادة
الحماية وتسريع إج ــراءات االنضمام إلى
منظمة التجارة العاملية.
ّ
إن ه ـكــذا اسـتـنـتــاج لـلـنـهــوض بــالـقـطــاعــات

