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رأي

قـ ــوى ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وت ــوزي ـع ـه ــا وهــي
ج ـب ـه ــة ج ـ ـنـ ــوب سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ب ــالـ ـتـ ـح ــال ــف مــع
األط ـ ــراف الـعــربـيــة املـعـنـيــة وبــال ـت ـعــاون مع
بريطانيا التي وافقت على لعب هذا الدور
وأرس ـلــت ق ــوات خــاصــة إلــى جـنــوب سوريا
وال ــى مـنــاطــق ح ــدودي ــة عــراق ـيــة ـ ـ س ــوري ــة ـ

أردن ـيــة ُ(بـحــث هــذا املــوضــوع بــن العبادي
وامللقي في اللقاء الطارئ بينهما).
وقـ ـبـ ـض ــت ب ــري ـط ــان ـي ــا ثـ ـم ــن ذلـ ـ ــك ب ـتــوق ـيــع
عقود بمليارات ال ــدوالرات لتزويد السالح
وال ــذخ ــائ ــر (املـ ـح ـ ّـرم ــة دول ـ ـيـ ــا) لـلـسـعــوديــة
والخليج ،وبتأجير سفن حربية لهذه الدول

بدأت إسرائيل
تعديل
استراتيجيتها
منذ أن
استعاد
الجيش
السوري حلب

التعديل ال ّ
يمس
الموقف ،فقد كان
وما زال دعم القوى
الساعية لتدمير
سوريا (أ ف ب)

الستخدامها في حرب اليمن .وما التصعيد
الذي يشهده اليمن إال نتيجة وصول أولى
دف ـع ــات ه ــذه األس ـل ـحــة وال ــذخ ــائ ــر املـحــرمــة
دوليًا واستخدامها لضرب الشعب اليمني.
ت ـس ـعــى إس ــرائ ـي ــل ألن ت ـك ــون م ــن األط ـ ــراف
املقررة في مستقبل الشرق األوسط ،ولذلك
تدخل هــذه املـغــامــرة العسكرية السياسية
لتكون طرفًا يمسك بخيوط اإلرهابيني كما
تـفـعــل تــركـيــا اآلن وك ـمــا كــانــت تـفـعــل إدارة
أوب ــام ــا .ذل ــك أن حـكــومــة إســرائ ـيــل تتحدث
كما يتحدث أردوغـ ــان عــن ض ــرورة تعديل
الـ ـح ــدود ب ــن دول ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط .وذل ــك
يعني بالنسبة إلــى إسرائيل ضـ ّـم الجوالن
والضفة الغربية وطرد الفلسطينيني وإقامة
دول اليهود على أرض فلسطني بأكملها.
وستحتدم املعركة ،فــإيــران ليست معزولة
وليست ضعيفة .فقد تراجع ترامب وطلب
مــن أحــد مستشاريه أن يعلن أنــه سيلتزم
بــاالتـفــاق ال ـنــووي لكنه سـيــراقــب تصرفات
إيــران .وإليــران حليف روســي وآخــر صيني
ال يجرى الحديث عنه كثيرًا ،لكن تصعيد
األزمة بني الصني وترامب حول بحر الصني
ً
يجعل عالقة إيــران والصني أكثر ميال إلى
التقارب السريع.
ب ــدأت إســرائـيــل فــي تنفيذ تعديالتها على
استراتيجيتها منذ أن ّ
حرر الجيش العربي
ال ـســوري حـلــب .وقــامــت بــإرســال مساعدات
عـسـكــريــة لـتـجـمــع ال ـن ـصــرة ف ــي ري ــف حلب
الغربي واتصلت بقيادات إرهابية في إدلب،
وأوص ـلــت ذخــائــر إلــى مجموعات إرهابية
عـبــر الـقـنـيـطــرة وع ـبــر حـلـفــائـهــا ه ـنــاك إلــى
ريــف دمشق ،وذلــك بهدف إثــارة معارك في
ريف دمشق وبدء هجوم دموي على حلب.
لـكــن جـهــدهــا الـعـمـلــي األك ـب ــر مـنـصـ ّـب على
مـنــاطــق ج ـنــوب س ــوري ــا ،الـقـنـيـطــرة ودرع ــا
والسويداء ،وال يمكن أن تعتبر الغارة التي
اس ـت ـخــدمــت فـيـهــا إس ــرائ ـي ــل "اف  "35على
م ـطــار امل ــزة إال تـصـعـيـدًا فــي دخــولـهــا هــذه
املغامرة الدموية.
لن يخيف هذا التعديل أحدًا خاصة الجيش
الـ ـع ــرب ــي الـ ـ ـس ـ ــوري ال ـ ـ ــذي ت ــدع ـم ــه روس ـي ــا
وإيران وحزب الله .لكن هذه االستراتيجية
ّ ُ
تتطلب ردًا ويجب أل تـتــرك ّلتأخذ مداها،
ألن حكومة إسرائيل ترى "بغض النظر عن
ّ
النتائج فــي ســوريــا ،أن األرب ــاح على أرض
إســرائـيــل مضمونة وستجنى مــن دون أن
يعترض أحد".
ه ــذا م ــن نــاح ـيــة ،لـكــن لــأمــر نــاحـيــة أخ ــرى
م ـه ـم ــة هـ ــي رؤي ـ ـ ــة االص ـ ـط ـ ــدام األك ـ ـيـ ــد بــن
استراتيجية إسرائيل هذه واالستراتيجية
ال ــروس ـي ــة ال ـج ــدي ــدة ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ــط،
فـ ــإذا ك ــان الــرئ ـيــس بــوتــن يــرغــب بـعــاقــات
اح ـ ـتـ ــرام م ـت ـب ــادل م ــع واش ـن ـط ــن وإذا ك ــان
ّ
ت ــرام ــب ي ــرغ ــب ب ــإي ـج ــاد حـ ــل س ـي ــاس ــي فــي
سوريا ويريد ضرب داعش فعليًا ،فإن هذا
سيعني تضارب استراتيجية نتنياهو مع
استراتيجية بوتني.
وهذا األمر يجب أال ُيترك للتعاطي معه بعد
أن يقع ،بل ال بد من التخطيط ملواجهته قبل
أن يقع .وهذا يتطلب من موسكو أال تضيع
الــوقــت أو الـفــرص .فقد عــادت روسـيــا بقوة
إلــى الـشــرق األوســط عبر مواقفها املبدئية
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الرافضة لالستعمار واإلره ــاب واستغالل
ال ـش ـع ــوب .وبــدع ـم ـهــا س ــوري ــا ،ف ـت ـحــت لها
أبواب الشرق األوسط بعد أن أخرجها منه
ريـغــان ومــن ت ــاه .وال شــك أن روسـيــا تعلم
أن مفتاح السياسة في الشرق األوســط هو
موضوع فلسطني.
هذا من زاوية القوى التقدمية وقوى التحرر
وال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ومـ ـن ــاهـ ـض ــة ال ـع ـن ـصــريــة
واإلم ـبــريــال ـيــة وال ـص ـه ـيــون ـيــة .ل ـكــن الــوجــه
اآلخــر أو الــزاويــة األخ ــرى لقضية فلسطني
هــي إســرائـيــل .ف ــإذا اعتبر أن امل ـبــادئ التي
ذك ــرن ــا ال ت ــزي ــد ف ــي ح ـس ــاب "الـ ـقـ ـب ــان" هــذه
ّ
األي ــام ،ف ــإن اهـتـمــام اإلمـبــريــالـيــة بإسرائيل
ودعـ ـمـ ـه ــا ل ـه ــا وت ـس ـل ـي ـح ـهــا وم ـســاعــدت ـهــا
اقتصاديًا والسكوت على جرائمها يجعل
إس ــرائـ ـي ــل وحـ ـش ــا ال ي ـن ـض ـبــط مل ــدرب ـي ــه أو
صانعيه ،وقــد يتصرف بما يجلب الدمار
والخراب على نطاق واسع.
ف ــي ال ـتــاســع وال ـع ـشــريــن م ــن أي ــار  1988تم
االتفاق بني ريغان وغورباتشيف على حل
الدولتني ،ومنذ ذلك التاريخ تقوم إسرائيل
ب ــاالسـ ـتـ ـي ــاء عـ ـل ــى األرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
وتهويد فلسطني وتسعى لسلب كل األرض
ب ـم ــا ف ـي ـهــا أرض ال ـك ـن ـي ـســة األرث ــوذك ـس ـي ــة
الروسية.
استراتيجية موسكو يجب أن تستفيد من
ال ـفــرصــة ال ـســان ـحــة ،لـيـبـيــا وم ـصــر والـيـمــن
والعراق .إن لدى موسكو فرصة ال تعوض
فـ ــي إعـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـت ـ ــوازن فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
ب ـح ـيــث ال ي ـك ــون الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ضـحـيــة
ت ـح ـكــم دولـ ـ ــة واح ـ ـ ــدة إم ـب ــري ــال ـي ــة ال ـتــوجــه
واأله ــداف كــالــواليــات املـتـحــدة .فمصر تمر
بمرحلة انتقالية صعبة وتخضع لضغوط
لتركيعها وإبقائها ضمن املعسكر الراضخ
لإلمبرياليني وأعوانهم .وهــي بحاجة إلى
دعم روسيا على صعيدي محاربة اإلرهاب
وال ـب ـن ــاء االقـ ـتـ ـص ــادي ،وكـ ــون لـيـبـيــا ج ــارة
مصر هي األخرى بحاجة إلى دعم موسكو
لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي لـ ـ ــإرهـ ـ ــاب وتـ ـجـ ـنـ ـي ــب س ـي ـط ــرة
اإلم ـبــريــال ـيــن ع ـلــى ث ــروات ـه ــا ،ف ــإن روس ـيــا
ق ــادرة على إقــامــة حلف كبير تستثمر فيه
روس ـيــا عــاقــاتـهــا بـمـصــر ولـيـبـيــا ملـحــاربــة
اإلرهاب وللتعاون االقتصادي الذي يراعي
ح ـقــوق ال ـش ـعــوب وي ـخ ــدم مـصــالــح روسـيــا
وشعوب املنطقة دون نهب واستغالل .وهذا
سيوسع دائ ــرة الحلف املتصدي لــإرهــاب
وال ـ ـ ـتـ ـ ــواق ل ـل ـت ـق ــدم وال ـ ـب ـ ـنـ ــاء واالسـ ـتـ ـق ــال
االقتصادي.
أم ـ ــا ال ـ ـعـ ــراق ف ـ ــإن الـ ـع ــراقـ ـي ــن ي ـع ـل ـم ــون أن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ال ـتــي ت ـســاعــدهــم بــاســم
التحالف من جهة ترسل مزيدًا من القوات
إل ــى الـ ـع ــراق ،لـكـنـهــا ت ـقــوم ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
بدعم داعــش لكي تبقى قبضتها متمسكة
ب ــال ـع ــراق وثـ ــرواتـ ــه ،وت ـش ـكــل روس ـي ــا حبل
نجاة للعراق ال بد من مـ ّـده له حتى يمسك
به.
ل ـكــن ال ـ ــذي س ـي ـبــرز ك ـث ـي ـرًا ع ـلــى ضـ ــوء رفــع
وت ـي ــرة ال ـتــآمــر الـصـهـيــونــي ه ــو امل ــوض ــوع
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ...وهـ ــذا يـسـتــدعــي التخطيط
وعدم االكتفاء بدعوة عباس ونتنياهو إلى
موسكو!
* كاتب سياسي فلسطيني

اإلنماء»
ّ
اإلنتاجية اللبنانية إنما يستهدف تحسني
قــدرة لبنان لزيادة صــادراتــه .حبذا لو كان
ّ
املستنتج غاب عن تحليله
ذلك ممكنًا .لكن
ِ
سبب تـ ُ
ـراجــع ال ـص ــادرات وزي ــادة ال ــواردات
ّ
وبالتالي زي ــادة عجز املـيــزان الـتـجــاري .إن
السبب يعود إلى كلفة اإلنتاج املرتفعة في
لبنان ألسباب يعرفها الجميع وليس لغياب
ُّ
التردد في
املهارات أو القدرات العمالنية أو
الشرسة
املنافسة
االسـتـثـمــار بــل هــربــا مــن
ِ
منتجات مستوردة من دول كلفتها أقل
مع
ّ
ألسباب تدني كلفة الطاقة والعمالة والدعم
املباشر ودعــم ُالتصدير األمــر غير املتوفر
في لبنان .وإذا أ َ
ريد من التوصية االستثمار
َ
باالنفتاح ّ
والسير بالعوملة إلى آخر املطاف،
ّ
ـاص بــالـسـيــر في
ف ــإن مـطــالـبــة ال ـق ـطــاع ال ـخـ ّ
العمل بالقطاعات اإلنتاجية إنما هو ضرب
من الخيال بدليل فشل هذه السياسة طيلة

ُ
ربع قرن من اعتمادها .هذا ناهيكم عن عدم
قدرة الدولة على تحقيق أي من التوصيات
املطلوبة منها ،من دعم ِلنتجات ذات قيمة
ُمضافة عالية (وال ندري ما هي؟) أو تبسيط
الـبـيــروقــراطـ ّـيــة اإلداريـ ــة أو اسـتـقــرار البيئة
ّ
املــالـيــة وغـيــرهــا .ف ــإن االعـتـمــاد على الــدولــة
في أي من هذه األمنيات هو ملهاة لإلبقاء
عـلــى سـيــاســة خـنــق ال ـق ـطــاعــات اإلنـتــاجـيــة
الـلـبـنــانـيــة ودع ــم االس ـت ـيــراد واإلب ـق ــاء على
ُّ
حالة التخلف .أي أنها دعــوة خبيثة تخدم
املصدرين والعدو على ّ
ّ
حد سواء.
ُّ
ّ
قائل بأن الحماية َالجمركية ستؤدي إلى
كل
ٍ
ٌ
ّ
رفع سعر املنتجات املحمية هو قــول باطل
ّ
ألن زيادة سعر أي منتج مستورد هي دائمًا
ّ
مبررة لهؤالء بحجة زيــادة سعرها عامليًا؛
أمـ ــا إذا جـ ــاء رفـ ــع ال ـس ـعــر جــزئ ـيــا لتحفيز
ٌ
االسـتـثـمــار وخـلــق ف ــرص الـعـمــل فـهــو عمل

إذا ُأ َ
ريد
االنتقال
نحو الدول
ّالنامية فال
بد من تحفيز
اإلنتاجية

ّ
ّ
بــاطــل .يجب أل يخفى على أحــد أن الغالء
أو الرخص هو مؤشر نسبي وليس مطلقًا.
إنه نسبة إلى دخل الفرد .فما معنى املنتج
ّ
الرخيص ملن ليست لديه فرصة عمل أو أن
ٍّ
دخله متدن جدًا.
َ
كفانا تلطيًا خلف العولة التي قادتنا إلى
ال ـت ــراج ــع م ـنــذ اع ـت ـمــادهــا ف ــي أوائ ـ ــل الـعـقــد
األخير من القرن املاضي .فلو َكان مفعولها
إي ـجــاب ـيــا طـيـلــة ربـ ــع قـ ــرن ل ـب ــان ــت الـنـتــائــج
االقتصادية منذ سنوات .لكنها أتت بإقفال
ُ
وتراجع في إنتاج غذائنا
صناعات عديدة
حتى ِبتنا نستورد  %85من طعامنا.
لقد آن األوان ألن ّ
نغير من سياسة التعاطي
ُ
بوضعها تنافس
مع القطاعات اإلنتاجية
ِ
املـ ـسـ ـت ــوردات وت ـت ــراج ــع أمــام ـهــا لــأسـبــاب
الـ ـ ـت ـ ــي ًذك ـ ـ ــرن ـ ـ ــا ،إلـ ـ ـ ــى س ـ ـيـ ــا ّسـ ــة ح ـم ــاي ـت ـه ــا
حـمــايــة جمركية فاعلة تحفز املستثمرين

ّ
ّ
املحمية .ال يترتب
لالستثمار في املجاالت
ّ
ع ـلــى ال ــدول ــة ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن إل الـتـشــريــع
املالئم من دون أي مطلب آخر منها .حينها
ســوف نــرى اللبنانيني الناجحني فــي عالم
ـام ـلــن
االغ ـ ـتـ ــراب يـ ـت ــواف ــدون إلـ ــى ل ـب ـنــان حـ ِ
معهم مدخراتهم وخبراتهم كي يستثمروا
فـ ــي امل ـ ـجـ ــاالت امل ـح ـم ـ ّـي ــة كـ ــي ي ـن ـت ـج ــوا فـيــه
ويبيعوا منتجاتهم في األســواق اللبنانية
ً
َ
املستورد منها من
التي تعتمد أصــا على
َ
دون ال ـحــاجــة إل ــى طـ ـ ُـرق أب ـ ــواب الـتـصــديــر
ومواجهة املواصفات املغالى بها والعراقيل
التي ال حدود لها.
هكذا ،وهكذا فقط ،يمكننا تحفيز االستثمار
فــي القطاعات اإلنتاجية وتخفيف العجز
فـ ــي املـ ـ ـي ـ ــزان الـ ـتـ ـجـ ــاري واسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب آالف
ّ
والحد من البطالة.
الكفاءات املهاجرة
* كاتب لبناني

