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سياسة

سياسة
تقرير

الكهرباء في «جمهورية زحلة»:
ِّ
مدد لنكد؟
في  25آب ،أعلن
سيزار أبي خليل
الوزير ّ
وجود خطة لمرحلة
ما بعد انتهاء مدة
االمتياز الممنوح
لكهرباء زحلة ،من
دون اإلفصاح عن
تفاصيلها .بحسب
معلومات «األخبار»،
لم ينته العمل
على الخطة بعد،
ويتمحور البحث حاليًا
حول ثالثة خيارات،
أي منها لم يبت
بانتظار ما ستؤول
إليه االتصاالت
في األيام القليلة
المقبلة
استقبل وزير الطاقة أسعد نكد يوم الثالثاء ،بعد ضغوط من وزارة االقتصاد وأحد المستشارين في القصر الجمهوري (هيثم الموسوي)

ليا القزي
«إبــرة املورفني» التي ُحقن بها أبناء
ال ـب ـلــدات ال ـتــي تـتـغــذى بــالـتـيــار عبر
ّ
امـتـيــاز كـهــربــاء زح ـلــة ،ب ــأن التغذية
ّ
الـكـهــربــائـيــة سـتـبـقــى  ،24/24حــتــى
مـ ــا ب ـع ــد األول مـ ــن كـ ــانـ ــون ال ـث ــان ــي
 ،2019مــوعــد ان ـت ـهــاء ع ـقــد االم ـت ـيــاز
واس ـتــرداده مــن الــدولــة .هكذا «وعــد»
ّ
كـ ـ ـ ــل املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن فـ ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
املقيمني في زحلة ،وهذه هي النقطة
الوحيدة «املفهومة» للرأي العام في
ّ
ملف انتهاء مــدة االمتياز في نهاية
ُ
َّ
العام الحالي .خالف ذلك ،لم تقدم أي
ُ
معلومة حول الخطة التي ستعتمد،
والتي أعلن الوزير سيزار أبي خليل
ّ
ف ــي  25آب ال ـح ــال ــي أن ال ـ ـ ـ ــوزارة قــد
وضعتها ،ولكنها ال تزال تتكتم حول
ّ
تـفــاصـيـلـهــا ،بـمــا يــوحــي ب ــأن األم ــور
مـنـتـهـيــة وال يـنـقــص س ــوى اإلعـ ــان.
ّ
ولكن املعلومات تفيد بــأن «الخطة»
ُال تــزال فــي مرحلة دراس ــة الخيارات
املـتــاحــة ،ولــم يتم الـتــوصــل إلــى قــرار
بعد.
وف ــق ه ــذه امل ـع ـلــومــات ،تــوجــد ثــاثــة
سيناريوات مطروحة ،وكل سيناريو
ً
منها يقتضي حال مختلفًا:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـس ـي ـن ــاري ــو األول ،هـ ــو ن ـجــاح
ال ـض ـغــوط ال ـجــاريــة ف ــي تـمــديــد م ـ ّـدة
االمـ ـتـ ـي ــاز املـ ـمـ ـن ــوح ل ـش ــرك ــة ام ـت ـي ــاز
كهرباء زحلة .ولكن هــذا السيناريو
ت ـ ـع ـ ـتـ ــرضـ ــه إشـ ـ ـك ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة دسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة
وقــانــونـيــة .فمنح أي امتياز بحاجة
إل ــى قــانــون فــي مـجـلــس ال ـن ــواب ،في
ّ
ح ــن أن اسـ ـت ــرداد ال ــدول ــة لــامـتـيــاز
ي ـتــم م ــن خـ ــال م ــرس ــوم ف ــي مجلس
ُ
الــوزراء .وبما أن ّ
مدة االمتياز تحدد
ّ
بـ ـق ــان ــون م ـن ـح ــه ،ف ـ ــإن ت ـم ــدي ــد امل ـ ــدة
يـصـبــح بـمـثــابــة مـنــح امـتـيــاز جــديــد.
وم ــن غـيــر امل ـع ـلــوم بـعــد كـيــف سيتم

التعامل مع هــذه اإلشكالية في حال
تقرر التمديد ،فهل سيلتزم مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ب ـمــوجــب ص ـ ــدور ال ـق ــان ــون؟
أم سيرتكب مخالفة مــن ه ــذا الـنــوع
عبر تمديد مدة االمتياز بمرسوم أو
بقرار؟ على أي حال ،هناك اعتراضات
واسـ ـع ــة ل ـل ـت ـم ــدي ــد ،ف ــي ح ــن ي ـطــرح
بعض املعنيني ربط التمديد بتعديل
التعرفة ،إذ إن شركة امتياز كهرباء
زحـلــة تـســدد ملؤسسة كهرباء لبنان
 50ليرة فقط ثمنًا للكيلوواط ساعة
وتجني أرباحًا طائلة من إعادة بيع
الكهرباء للمشتركني ،كما أن الشركة
لم ّ
تقدم حسابات ُمدققة إلى مديرية
االس ـت ـث ـمــار ال ـع ــام ف ــي وزارة الـطــاقــة
منذ سنوات طويلة ،بحسب املعنيني،
وإن ـجــاز ه ــذه الـحـســابــات وتقديمها
يـ ـع ــد ش ــرط ــا ط ـب ـي ـع ـيــا م ـس ـب ـق ــا قـبــل
البحث بسيناريو التمديد.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـس ـي ـن ــاري ــو الـ ـث ــان ــي ،اس ـ ـتـ ــرداد
االمـ ـتـ ـي ــاز وت ــوقـ ـي ــف ع ـم ــل امل ــول ــدات
الكهربائية الخاصة بشركة كهرباء
زحلة ،على أن تتولى مؤسسة كهرباء
ل ـب ـنــان ت ــأم ــن ال ـت ـغــذيــة لـلـمـشـتــركــن
الـحــالـيــن فــي االم ـت ـيــاز بــن  20و24
ساعة يوميًا .ولكن بشرط زيادة سعر
الكيلواط ساعة إلى أعلى من التعرفة
الــرس ـم ـيــة ال ـحــال ـيــة ،ول ـكــن أدنـ ــى من
التعرفة التي تفرضها شركة امتياز
زحـ ـل ــة .ت ـش ـيــر مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة إل ــى
أن هــذا السيناريو دون ــه إشكاليات
كـثـيــرة ،إذ إن املـنــاطــق األخ ــرى التي
ال تـ ـحـ ـظ ــى بـ ـتـ ـغ ــذي ــة ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز 12
س ــاع ــة يــوم ـيــا س ـت ـع ـتــرض وت ـطــالــب
بـمـســاواتـهــا مــع زح ـلــة ،كـمــا ستظهر
مـطــالـبــات بــاعـتـمــاد الـسـعــر الـجــديــد
نفسه في بيروت اإلدارية التي تحظى
بـتـغــذيــة ب ــن  21و 24ســاعــة يــومـيــا،
ً
فـ ـض ــا ع ــن م ـن ــاط ــق وأح ـ ـيـ ــاء وق ــرى
أخــرى مستثناة من التقنني ويسدد

املـشـتــركــون فـيـهــا الـتـعــرفــة الرسمية
املدعومة .كذلك يطرح هذا السيناريو
ً
تـ ـ ـس ـ ــاؤال عـ ــن مـ ـص ــدر الـ ـط ــاق ــة ال ـتــي
ستغذي مؤسسة كهرباء لبنان زحلة
بـهــا ،فـهــل سـيـكــون ذل ــك عـلــى حساب
مناطق أخــرى في ظل العجز الفادح
في اإلنتاج الكهربائي وعــدم كفايته
لتأمني الحاجات الى الكهرباء؟ وفق
املصادر املطلعة ،يمكن للمؤسسة أن
ت ـمـ ّـد زح ـلــة بـطــاقــة إضــافـيــة مـشـتــراة
من سوريا أو من االردن ،على أن يتم
تغطية فــاتــورتـهــا مــن زي ــادة السعر
على املشتركني.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـس ـي ـن ــاري ــو الـ ـث ــال ــث ،اس ـ ـتـ ــرداد
مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان لــام ـت ـيــاز،
ولـكــن مــع اسـتـمــرار الـعـمــل بـمــولــدات
أس ـ ـعـ ــد ن ـ ـكـ ــد .اإلش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ه ــذا
ّ
السيناريو تتمثل في أن شركة زحلة
تـسـتـعـمــل ال ـش ـب ـكــة ال ـع ــام ــة ل ـتــوزيــع
الطاقة املنتجة من قبلها ،وهــذا غير
جائز قــانــونــا ،إال فــي إطــار اسـتــدراج
عــروض وأسـعــار مفتوح يشارك فيه
ال ـع ــارض ــون امل ـه ـت ـمــون .وبــال ـتــالــي ال
يـمـكــن أن ي ـكــون ال ـف ــوز ب ــه محسومًا
ل ـشــركــة ام ـت ـي ــاز زحـ ـل ــة ،إال ف ــي حــال
ُصـ ّـمــم دفـتــر ال ـش ــروط عـلــى قياسها.
ّ
إال أن القانون يجيز ملؤسسة كهرباء
لـبـنــان الـتـعــاقــد بــال ـتــراضــي م ــع أحــد
أشـ ـخ ــاص الـ ـق ــان ــون ال ـ ـعـ ــام ،كـبـلــديــة
ً
زحـلــة م ـثــا .وعـنــدهــا يمكن للبلدية
أن ت ـط ـل ــب الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع امل ــؤس ـس ــة
الستخدام شبكتها العامة في مقابل
بـ ــدل م ــال ــي ،ع ـلــى أن ت ـع ــود الـبـلــديــة
ّ
وتـ ـل ــزم األشـ ـغ ــال إل ــى ش ــرك ــة امـتـيــاز
زح ـلــة كـعـقــد م ــن ال ـب ــاط ــن ،وف ــي هــذه
ال ـح ــال ــة ت ـك ــون ال ـب ـلــديــة ه ــي ال ـطــرف
املتعاقد مع املؤسسة ال أسعد نكد.
ال ـض ـبــاب ـيــة امل ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى مـصـيــر
ّ
وشد الحبال بني التيار
امتياز زحلة،
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر وال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة

ح ـ ــول امل ـ ــوض ـ ــوع ،ح ـ ـ ـ ّـوال املـ ـل ــف إل ــى
مــادة لخطاب شعبوي ،هدفه تغذية
عـصـبـيــة ال ــزح ــاوي ــنُ .ي ـ ــدرك جميع
ّ
السياسيني ،أن هـ ّـم الـنــاس هــو عدم
ع ــودة الـتـقـنــن الـكـهــربــائــي وانـتـشــار
مولدات األحياء مجددًا ،كما أنهم ال
يثقون بـ«وعود» الدولة اللبنانية ،ما
ّ
ولد لديهم نقمة وخوفًا من استرداد
مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان لــام ـت ـيــاز.
ً
فبدال من أن يعمد املعنيون إلى تبديد
ه ــذه ال ـه ــواج ــس وم ـص ــارح ــة ال ـنــاس
ّ
بـ ــأن مــؤس ـســة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ق ــادرة
على إدارة هذا املرفق وتأمني التغذية
على م ــدار ســاعــات الـيــوم وتخفيض
الفاتورة التي يتحملها املشتركون،
سـ ــارع ح ــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة إلــى
رك ـ ـ ــوب «امل ـ ــوج ـ ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة» ،بـلـغــة

ُ
الضغوط التي تمارس،
كمية ّ
بأن ُنكد لن يكون بمنأى
توحي ّ
عن أي حل يتخذ
أب ـع ــد م ــا ت ـك ــون ع ــن م ـن ـطــق ال ــدول ــة.
فـقــد ّ
رد الـنــائــب ج ــورج عقيص على
أب ــي خـلـيــل ،حــن أعـلــن مــن زحـلــة عن
خطة جديدة للكهرباء ،بالقول« :إذا
ك ــان الــزحـلـيــون ي ــري ــدون كـهــربــاء كــم،
فكهرباؤكم ستضيء زحـلــة ،أمــا إذا
كانوا يريدون كهرباء زحلة ،فكهرباء
زحـ ـل ــة سـ ـتـ ـك ــون .وإن غ ـ ـ ـدًا ل ـن ــاظ ــره
قريب» .في «جمهورية زحلة» ،يتوعد
ـاض ســابــق) مؤسسة
نــائــب (وه ــو ق ـ ٍ
ّ
ع ــام ــة ،ويـ ـج ــري ال ـت ـع ــام ــل م ــع مــلــف
ب ـهــذه األه ـم ـيــة عـلــى طــريـقــة تصفية
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـس ـ ّي ــاس ـي ــة .ح ـت ــى مــن
الصف املـعــارض لنكد،
كــان يقف في
ُ
ّ
انضم إلى فريق املطالبني به .النائب

ٌ
قيصر املعلوف مثال على ذلك .فبعد
أن ك ــان األخ ـي ــر ،شــريـكــا ف ــي املــؤتـمــر
الصحافي الذي عقده النائبان سليم
ّ
عــون ومـيـشــال الـضــاهــر لـشــن هجوم
عـلــى حليفهما االنـتـخــابــي ،مــن بــاب
ت ـس ـع ـيــرة الـ ـف ــات ــورة امل ــرت ـف ـع ــة ،كتب
املعلوف على تويتر ُمطالبًا بإسناد
ح ـق ـي ـبــة الـ ـط ــاق ــة إل ـ ــى نـ ـك ــد ،ق ـب ــل أن
ُيطالب البارحة بتسليمها للجيش
اللبناني!
ّ
التيار الوطني الـحـ ّـر أيـضــا« ،لطف»
خـطــابــه تـجــاه املــديــر ال ـعــام لكهرباء
زحـلــة ،مــع التمسك بـضــرورة تعديل
الـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــرة .ف ـ ـ ـبـ ـ ــات ّامل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون
ال ـع ــون ـي ــون ي ـق ــول ــون إن ـ ــه «ال يــوجــد
ق ـ ــرار س ـيــاســي ب ـم ـهــاج ـمــة ن ـك ــد ،وال
ي ـ ـجـ ــري ال ـت ـح ـض ـي ــر مل ـ ـشـ ــروع ب ــدي ــل
ض ـ ّـده أو مـعــه .ف ــإذا ك ــان هـنــاك مكان
له في املرحلة املقبلة ،ضمن الصيغة
القانونية ،كان به».
هذا املنحى اإليجابي في الكالم طرأ
بعد معلومات عن ضغوط مارستها
وزارة االقـتـصــاد وأح ــد املستشارين
فــي القصر الـجـمـهــوري بغية إيجاد
ّ
حل يكون نكد في صلبهً .
بناء عليه،
اجتمع األخير مع سيزار أبــي خليل
يــوم الثالثاء في وزارة الطاقة ،ودام
ال ـل ـق ــاء ق ــراب ــة ثـ ــاث سـ ــاعـ ــات .وك ــان
ّ
تــأك ـيــد ع ـلــى أن ال ـ ـ ــوزارة لـيـســت هي
الجهة الصالحة لتمديد االمتياز ،بل
ّ
النواب ،ألن التمديد بحاجة
مجلس
ّ
إلى قانون ،وأنه من واجبات «الطاقة
ّ
واملـ ـي ــاه» تـحـضـيــر خــطــة بــدي ـلــة ،في
حال استردت كهرباء لبنان االمتياز.
ول ـك ــن ،ل ــم يـفــت أب ــي خـلـيــل الـتـشــديــد
لـنـكــد ع ـلــى ن ـق ـط ـتــن ،ي ـجــب االل ـت ــزام
بـ ـهـ ـم ــا :تـ ــأمـ ــن ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ،24/24
«والـتــوفـيــر عـلــى املــواطــن الــزحــاوي
ّ
ألن ــه يــدفــع أغـلــى فــاتــورة فــي الـبـلــد»،
بحسب مصادر وزارة الطاقة.

مصير العالم بين ّ
قوتين
عامر محسن
ّ
حًا للرئاسة األميركية عام
(إلى روح جون ماكين الذي  -حين كان مرش ّ
مهرجان انتخابي إن منافسه باراك أوباما
 - 2008قالت له امرأة خالل ّ
«كل يا ّ
سيدتي ،بل هو رجل عائلة محترم»،
هو «عربي»؛ فأجابها غاضبًا
ّ
وأن االختالف السياسي ال يجب أن يصل إلى هذا المستوى من البذاءة
واالتهامات)
األمر امللفت في التحقيقات القضائية التي تدور حول الرئيس
ّ ّ
ّ
حتى لو خرج ترامب بريئًا بالكاملّ ،
وتبي
األميركي مؤخرًا هو أنه،
ّ ّ
ّ
ّأنه لم يخرق القانون في ّأي موضع ،ولم ّ
يوجه إليه أي اتهام ،فإننا
ّ
ّ
ترشحه للرئاسة ،عالقات ّ
سر ّية مع
نعرف على األقل أنه قد أقام ،قبيل
ممثلة أفالم إباحية ومع عارضة في «بالي بوي» (وهذه هي الحاالت
ً
التي نعرفهاّ ،
ألن محامي ترامب قد دفع لهما ماال  150 -و 130ألف
دوالر  -حتى يخرسهما وقد وجد املحققون الفيدراليون هذه العقود
ّ
والوثائق في مكتبه) .رئيس الواليات املتحدة األميركية.
ّ
واملسألة هي ّأن ترامب قد يخرج ،بالفعل ،بريئًا أو من دون اتهام
ّ
قضائي من تحقيقات «التدخل الروسي» ،وإدانة رئيس حملته السابق
ّ
مانافورت (الذي يبدو أنه لن ينقلب على ترامب أو ال يملك شيئًا
ّ
ّ
شخصية «محامي
ضده) ،وإدانة محاميه مايكل كوهن (الذي يشبه
املهام القذرة» ،سول غودمان ،في التلفزيون األميركي ،وهو وضع
ّ
ترامب في دائرة االتهام حني أكد أنه قد دفع املال لالمرأتني بناء على
أوامره).
من جهة ،كما تقول «ذا ايكونوميست»ّ ،
ّ
قانوني
شيء غير
ال
فإن
ٍ
ّ
ّ
شيء يتعلق بك .املشكلة
في أن تدفع املال للناس حتى يصمتوا عن
ٍ
ّ
«تقنية» ،وهي ّأن هذه األموال التي ُدفعت كان
في حالة كوهني
ّ
يجب  -بحسب القانون األميركي  -أن تسجل ضمن نفقات الحملة
تبرع من كوهني ،وهذا لم يحصلّ .
االنتخابية وعلى ّأنها ّ
ولكن العرف
ّ
في املحاكم األميركية ّهو أن املخالفات االنتخابية «البسيطة» (وهي
تسويات وغرامات ،وال
ٍ
ُتحصل تقريبًا في كل حملة) تعالج عبرٌ
ّ
عملية خلف ذلك ،فمع
تبطل االنتخابات بسببها  -وهناك حكمة
الكبرى ،من
كمية األموال والتبرعات التي تتخلل الحمالت السياسيةّ ّ
ّ
قرش
كل
املحتم أن تحصل مخالفات تقنية ومكتبية ،وأن ال يسجل
ٍ
ً
ّ
«حنبلية» ،ستصبح كل
املحاكم هنا نظرة
في مكانه ،ولو اعتمدت ً
انتخابات في أميركا عرضة لألبطال.
ٍ
ٌ
عرف آخر في أميركا ّ
ينص
ثانيًا ،تضيف املجلة البريطانية ،هناك
ّ
رئيس فيما هو في منصبه؛
هام إلى
ٍ
على ّأن ال تقوم املحاكم بتوجيه ات ٍ
بل يتم صرف القضية أو تجميدها لحني انتهاء مهامه السياسية
(هذا مع افتراض قضايا ّ
مدنية ّ
عادية ،وليس أنه ارتكب جرائم خطيرة
ّ
ّ
ولكن أساس املسألة هو أن من يمكنه أن يدين
كالقتل أو الخيانة).
الرئيس فعليًا ويخلعه ليست املحاكم ،بل الكونغرس واجراءات
العزل التي تحتاج إلى غالبية فيه؛ و«خطة الطريق» هنا (ومثالها
ّ
ّ
نيكسون و«ووترغايت») تكون في أن تخرج اتهامات خطيرة بحق
ّ
شعبية عليه وعلى حزبه ،فيضطر النواب
الرئيس ،فتحصل غضبة
الجمهوريون  -إنقاذًا لحياتهم السياسية  -ألخذ مساف ٍة عن ترامب
واالنضمام إلى الديمقراطيني في الدعوة إلى عزله.
ال شيء من هذا قد حصل إلى ّاآلن ّ ،رغم ّأن اإلعالم «الليبرالي» الذي
يعتاش على العداء لترامب ال يتكلم إل عن هذه القضايا منذ انتخابه،
ّ
ويجزم يومًا بأنه قد ارتكب «خيانة عظمى» مع بوتني وقد حانت
ّ
ّ
ّ
ٍّ
نهايته ،ويومًا آخر بأنه سينفضح كلص وقواد ،فإن تأثير هذه
األخبار على قاعدة الحزب الجمهوري والناخبني ال يبدو ملحوظًا،
بل ّإن تأييد ترامب يرتفع  -وهنا أفضلية هائلة للشعبوي الذي تقوم
ّ
ّ
منصته السياسية على معاداة اإلعالم املركزي ودعوة الناس إلى عدم
تصديقه ،ويجمع حوله من يعتبر كالم الصحف والتلفزيون كذبًا:
ّ
ّ
في العادة ،يتجنب السياسي الهجوم على اإلعالم واإلعالميني ألنهم
هم من سيصنع صورته بني أنصاره والناخبني ،ويلعب دور «الحكم»
ّ
ٍّ
فإن «اإلعالم\
شعبوي كترامب
وعلى أدائه؛ ولكن في حالة
عليه ّ
ّ
ّ
ّ
العدو» ،كلما قال عنك أمورًا سيئة ،كان ذلك تصديقًا لنظريتك بأنه
ّ
ٌ
ّ
منحاز ّ
وضد جمهورك ،وأنه غير نزيه وال مصداقية ملا يقوله
ضدك
تأثير بني ّ
عنك ،ولن يكون لهذه الهجمات ٌ
مؤيديك مهما كان محتواها.

هدف الحرب
ّ
ّ
ّ
رغم ّأن «الهجوم املضاد» ضد رئاسة ترامب ،الذي يشنه ٌ
قسم من
ّ
مستمرًا من غير نجاح،
املؤسسة السياسية ومن جهاز ّالدولة ،ال يزال
ّ
ّ
ّ
شخصية الرئيس ومتاعبه الداخلية
فإنه من الخطأ أن نبالغ في تأثير
ً
الصدام التجاري مع ّ
على السياسات األميركية الكبرىّ .
الصني ،مثال،
ّ
ّ
ليس نتيجة أمزجة ترامب وأهوائه ،بل هو استراتيجية مبينة ،و«مسار
محتمل» في العالقة مع الصني يكتب عنه الخبراء األميركيون منذ
الثمانينيات .السياق التاريخي هو الذي يصنع ترامب وسياساته
وليس العكس ،ومسار التصادم الحالي مع ّ
الصني هو ،أساسًا ،نتيجة
ّ
ّ
فشل املسار البديل الذي كان يمثله أوباما وأسالفه (احتواء الصني
ّ
املضادة ،واالفتراض ّ
بأن بيجينغ سوف
عبر الدبلوماسية واألحالف
«تتعاون» وتفتح اقتصادها وتتبع القوانني التي يرسمها الغربيون).
كما ّأن املواجهة التي اختارها ترامب ال تخلو من دهاء ونقاط ّقوة،
ّ
يتصور البعض.
وهي ليست سهلة بالنسبة إلى الصينني كما
ّ
العامة هي ّأن ّ
ّ
الصورة ّ
ّ
صناعي ،وهو املصدر األول في
الصني بلد
حرب تجارية
العالم ،ولديه فوائض تجارية هائلة ،ففي وسعه
احتمال ٍ
مع األميركيني .الكثير من هذه التقارير ال يضيف ّ
بأن كامل الفائض

التجاري الصيني (من تجارة ّ
السلع) يأتي تقريبًا من العالقة التجارية
ّ
مع أميركا وحدها؛ بمعنى آخر ،لو أنك لو ألغيت التبادل التجاري بني
أميركا والصني (كتمرين نظري) ّ
تتحول العالقة بني الصني والعالم،
ّ
ّ
ّ
مباشرة ،من
فائض إلى عجز .مثلما أن الصني تصدر كثيرًا ،فهي
ٍ
تستورد الكثير( ،مواد خام ومعادن ونفط وغاز وغذاء) ،وهذا ليس
كمدخالت للصناعة ،بل أيضًا لتلبية الطلب الداخلي الكبير،
فقط
ٍ
ّ
والتوسع في البناء واالستهالك ،وماليني الصينيني الذين يقتنون
سيارات ويستهلكون كالغربيني .هذا االستيراد الصيني الكبير تتم
تغطيته (منذ عام  2001ودخول الصني منظمة التجارة العاملية) عبر
ّ
االستهالكية ،وبخاصة إلى الغرب وأميركا .ال يمكن
تصدير املنتجات
ّ
ّ
وقاس في
بنيوي
تغيير
دون
من
أو
ببساطة،
أميركا
مع
«فض العالقة»
ٍ
ّ
نمط النمو داخل الصني.
ّ
لهذه األسبابّ ،
فإن العرض الذي قدمه الرئيس الصيني إلى ترامب
قبل أشهر ،وظهر ترامب كأنه سيقبل به ّثم رفضه ،كان عرضًا
«ممتازًا» بالنسبة إلى األميركيني .إضافة إلى استيراد املزيد من
السلع األميركية (أساسًا مواد زراعية وطاقة ،وذلك لتخفيض
العجز األميركي على الورق وحفظ ماء وجه الرئيس أمام ناخبيه)
فقد عرض الصينيون أن يستثمروا عشرات املليارات من الدوالرات
في االقتصاد األميركي ،ثمانون مليار دوالر كدفعة أولى ،وفي
قطاعات صناعة وزراعة وطاقة .بمعنى آخر ،كانت بيجينغ ّ
تتعهد
بأن «تعيد استثمار» قسم من الفائض الذي ّ
تحصله من التجارة مع
ٍ
واشنطن داخل االقتصاد األميركي .فوق ذلكُ ،يقال إن الصني كانت
للتعاون مع واشنطن في ملفات إيران وكوريا الشمالية،
مستعدة ّ
ومع ذلك كله رفض ترامب العرض الصيني ،وأطلق حرب التجارة
بني البلدين .ماذا يريد األميركيون أكثر من ذلك؟ يقول املسؤولون
في اإلدارة كالمًا مبهمًا عن الحاجة إلى إصالحات صينية وانفتاح
أكثر ،وتطبيق قوانني امللكية الفكرية ،وأن تتوقف الشركات الصينية
عن نسخ التكنولوجيا الغربية وأن تتوقف الدولة الصينية عن دعم
شركاتها .بمعنى آخر ،أميركا تريد للصني أن تتغير من الداخل ،كما
يقول بعض الغربيني ،أو هي تريد «لجم» الصني ومنعها من حيازة
االستقالل التكنولوجي ،كما ّ
ّ
صينيون ،ولكن املسألة  -في
يرد خبراء
ّ
كل األحوال  -تذهب إلى ما هو أبعد من حسابات امليزان التجاري
وأرقام االستيراد والتصدير.
ّ
خط الدفاع
يوجد ،منذ بدايات دراسة االقتصاد السياسي في الغرب ،جناحان
مختلفان في النظر إلى ّالدولة وعالقتها ّ
بالسوق العاملي .لديك اليوم
ً
مثال ،من ناحية ،النيوليبراليون الذين يتكئون على االقتصاديني
«الكالسيكيني» (آدم سميث وريكاردو) من أجل الدعوة إلى ّ
حرية
ّ
ويتخيلون سوقًا «مثالية» ،بال هوية وال محتوى ،يتبادل
التجارة،
ّ
ّ
األطراف فيها السلع بحرية وفق قواعد وقوانني واضحة ،والجميع
يكسب .ودور الدولة هنا يقتصر على السهر على تطبيق هذه القواعد
مناخ مثالي .ولكن ،في الوقت ذاته،
والقوانني حتى تسير التجارة في ٍ
هناك ّتي ٌار آخر في االقتصاد السياسي ،أبوه االقتصادي األملاني
فريديريتش ليست ،الذي كان يقول ّإن ّالدولة في ّ
السوق العاملي تسعى،
كهدف أوحد ،لتحقيق ّ
الحد األكبر من املكاسب لنفسها ولشعبها،
ٍ
والتأقلم مع السوق العاملي أو تشكيله لصالحها .لو كانت الدولة في
موقع تستفيد فيه من حرية التجارة فهي ستدعو إليها ،وإن كانت
ٍ
بلدًا ناميًا فهي ستدعو للحماية الجمركية .دور ّالدولة الرشيدة هو أن
ّ
بشكل يجعل هذه العالقة
«تتحكم» في عالقتها مع السوق الخارجي
ٍ
ً
حميدة وإيجابية ،فتأخذ أكثر مما تعطي ،وتكون من الكاسبني ال
ّ
من الخاسرين .من هنا ،كان ليست يدافع عن مبدأ الحماية والتحكم
بالواردات والصادرات ،وكان ينصح بها لبلده بروسيا وهي تخطو
ّ
صوب التصنيع  -وقد تنبه أيضًا إلى أنك ،حتى تفرض سياسات
«أدوات»
لصالح بلدك ،فأنت تحتاج إلى
ٍ
ناجحة وعالقة مع الخارج ّ
لتنفيذ هذه السياسات املعقدة ،وال يمكنك أن تترك التصدير
ّ
يتصرف على هواه.
ألفراد أو لـ«سوق»
واالستيراد ،والسياسة النقدية،
ٍ
ّ
حتى نقارب األمر من زاوية أخرى ،الضرائب على األجور والشركات
في الدنمارك وأملانيا هي أعلى بكثير من مثيالتها في ّ
الصني ،فهل
الصني «أكثر رأسمالية» من الدنمارك ّ
يعني هذا ّأن ّ
وأن الدولة في
ّ
أملانيا أقوى من الدولة الصينية؟ املقياس ليس هنا؛ ما يحدد دور
ّالدولة هو ليس نسبة الضرائب ،بل كون الدولة الصينية تملك الكثير
الشركات األساسية في االقتصاد (املؤسسة األم التي أصبحت
من ّ ّ
مظلة لكل شركات الدولة في الصني تقول إن لها رقم أعمال يتجاوز
الـ 3تريليونات دوالر في ّ
السنة ،أي نصف اقتصاد اليابان)؛ والدولة
الصينية تملك أيضًا أكثر البنوك وتتحكم تاليًا بالعملة وتوزيع
االعتمادات والعالقة املالية مع الخارج ،وهي تقدر أيضًا على توجيه
الشركات الخاصة عبر الحوافزّ والقروض  -نريد االستثمار في هذا
قطاع آخر إلخ .هذه
القطاع في هذه املرحلة ،وأن نعلق االستثمار في
ٍ
هي العوامل التي ّ
تحدد دور الدولة في االقتصاد وتسمح بأن تكون لك
«سياسة صناعية» و«سياسة تكنولوجية»ّ ،أما ّ
معدل الضرائب ،فهو
ّ
ّ
يؤثر أساسًا على الفروقات بني طبقات املجتمع والهوة بني األثرياء
والفقراء (وهي اليوم في الصني أعلى منها من الكثير من الدول
الغربية).
املسألة هي ّأن نمط التراكم نفسه هو تحت الهجوم .لتوضيح الفكرة
يتضمن ّ
ّ
مكونني ،تجارة
لبلد
سنعطي املثال التالي :الحساب الجاري ٍ
السلع مع الخارج وتجارة الخدمات (ومن ضمنها السياحة) .مع أنّ
ّ
تحصل فائضًا كبيرًا في تجارة ّ
الصني ّ
السلع فإنها ،حني تضيف

تجارة الخدمات ،تصبح ثالث دولة في العالم من حيث فائض الحساب
الجاري (بعد أملانيا واليابان .بل ّإن ميزان الصني التجاري في الربع
ّ
األول لهذه السنة قد وقع في عجز بسيط)ّ .
السبب؟ السياحة أساسًا.
ٍ
منذ أن فتحت الصني األبواب لخروج السياح في العقد املاضي ،ونشأت
ّ
طبقة صينية مرفهة ،أصبحت ّ
مصدر للسياح في العالم
الصني أكبر

بال منازع .عشرة في املئة ال أكثر من سكان الصني يسافرون إلى
الخارج ،ولكن هذا يعني أكثر من  130مليون رحلة سياحية السنة
املاضية و -بحسب «بلومبرغ»  -إنفاق أكثر من  270مليار دوالر
في الخارجّ .
تخيلوا ،عشرة في املئة من املواطنني ينفقون في باريس
ّ
والبندقية والس فيغاس ما يقارب كامل الفائض الذي يحصله
مواطنوهم من العمل املضني في املصانعّ .
تصوروا ،إذًا ،ما قد يحصل
لـ«النموذج الصيني» لو ّتم تحرير املصارف والحسابات املالية،
والسماح للشركات األجنبية بالدخول من دون قيد ،ورفع الدولة ليدها
عن االقتصاد.
ً
خاتمة :ماكين «بطال»
مع تصاعد التنافس بني أميركا والصني حول العالم ،سوف تنشأ في
ّ
اإلعالم الغربي ثقافة محيطة ،تعمل على شيطنة الصني ،وتحذر من
أسابيع
وجود لها خارج حدودها (على سبيل املثال ،انهار منذ
ّأي
ٍ
ٍ
ّ
سد قيد اإلنشاء في الوس ،وغرقت عشرات القرى وقتل املئات،
ّ
الشركة التي تنفذ السد هي ّ
صينية ،فأنا
كورية ،أما لو كانت الشركة
أضمن بأنكم جميعًا كنتم ستعرفون بالخبر وكان سيظل إلى اليوم
ّ
حديث اإلعالم) .ولكن هذا ال يجب أن يوهمنا بأننا في «جبه ٍة» واحدة
مع الصينيني ضد الهيمنة األميركية  -وإن أصبحت الصني حليفًا
موضوعيًا في أكثر من مكان .ال مجال للمقارنة بني صني األمس ،التي
كانت مشاريعها في الخارج (رغم فقر البلد ومحدودية موارده في
الستينيات) تقوم على تعليم األجانب أن يبنوا بالدهم بأنفسهم ،وأن
ً
كحليف ال كـ«زبون» ،مع سلوكها اليوم .أصال ،من
تنقل إليهم الخبرات
ٍ
ّ
األسباب التي تسمح لإلعالم الغربي بالتحريض على الصني هو أنها ال
تخترق دول الجنوب عبر أيديولوجيا أممية أو دعوى مكافحة الهيمنة،
ً
بل عبر مشاريع «رأسمالية» بالكامل ،تعرض نفسها بديال من أميركا
والغرب وتمويله ،ولكن ضمن شروط السوق نفسها (مع كل املشاكل
التي ترافق ذلك) .من الخطير أن ّ
تتوهم حلفاء غير موجودين ،وحني
ٌ
جبهة في دول الجنوب ّ
ّ
تضمك
تصبح هناك  -بالفعل -
وتضم غيرك
لبس ،ولن تحتاج إلى
دون
من
باألمر
تعرف
في حلف ،فأنت سوف
ٍ
ّ
التكهن وافتراض النوايا.
ّ
الجديد هو أن نظام «التشابك» بني الصني وأميركا أصبح مهددًا ،وتتم

اليوم إعادة النظر فيه ،وهذا سيحمل تحديات هائلة وتغييرات ال يمكن
حصرها .قد تصمد الصني وقد يتم ترميم الوضع القائم وقد تنجح
أميركا في ضربها (باملناسبةّ ،
فإن سيناريو صني مفتوحة ومندمجة
ً
ّ
تستمر هذه الصني في
في االقتصاد العاملي ليس مستحيال .وقد
على طريقة الهند أو مصر ،حيث تزداد الطبقة الناجحة
تحقيق التراكم ّ
ً
ثراء مقابل أن تظل األغلبية عمالة رخيصة وفقيرة ،وتكتفي البلد
ٌ
بصناعة املواد االستهالكية للغرب .هذا طريق يقبل به الكثير من
النخب املهزومة ،كما حصل في االتحاد السوفياتي ،حني ال يكون
هناك ٌ
ّ
التحول) .ولكن،
مانع سياسي أو شعبي أو ديمقراطي أمام ذلك
ّ
مهما حصل ،فإن مستقبل القرن الجديد ،كما تنبأ هادي العلوي منذ
عقود ،سيتقرر في آسيا وسيكون آسيويًا.
ً
ّ
عودة إلى أميركا وجون ماكني ،الذي رحل عنا منذ أيام وكان
ّ
يحمل كراهية خاصة تجاه اآلسيويني .ماكني يمثل أحد آخر رموز
«الجيل الذهبي» في أميركا« ،األميركي املنتصر» مثل ريغان وبوش
وكلينتون .األميركي األبيض الذي يؤمن ،بثقةّ ،
بتفوق أميركا ويرى
ّ
زعامتها للعالم بداهةّ .
ولكن ماكني ،في الوقت نفسه ،كان يمثل شيئًا
آخر في السياسة األميركية :هو األبيض الثري الذي عانى ووقع
في األسر ّ
وتعرض للتعذيب .هذا جعله ،في عني املجتمع السياسي
ً
حرب» ورجال خارجًا من مأساة ،ال يجوز التشكيك
األميركي« ،بطل ٍ
به أو الهجوم عليه .حني يقول ماكني كالمًا عنصريًا عن اآلسيويني
فالجميع «يتفهمه» ألنه قد عانى ،وحني يطالب بالحرب ّ
ضد روسيا
والصني والعراق وإيران ،فهذا ال يعيبه ّ
(ألن األميركي الذي يمرّ
ّ
باملعاناة هو «استثنائي» ،يحق له أن يصاب بالرهاب وكراهية األجانب،
وأن تحكمه الرغبة بإبادة الشيوعيني) .بل لم يجرؤ أحد في السياسة
على التشكيك بروايته عن سنوات األسر ،رغم التناقضات الكبيرة
فيها واملبالغات الواضحة (الجميع يعلم بأن بني ما يرويه السجناء
واألسرى عن حياتهم في الداخل وبني ما جرى في الواقع مسافة،
ُ
وقد أعطي ماكني الحرية الكاملة ليصوغ روايته كما يريد  -ولو كنت
ٌ
أسيرًا لدى ّ
شهود من أبناء جلدتي عن
العدو وخرجت ،لم يكن هناك
ًَ
ّ
لتعذيب
أيام السجن ،فسأدعي بالطبع أنني كنت بطال ،وأني تعرضت ّ ٍ
لم يحصل مثله في التاريخ ،وقد صمدت بصالبة وصفعت املحقق).
ٌ
مفتونني بماكني ،فهذا أصبح
ليس
الغريب أن يكون هناك عرب ّ
ّ
«نمطًا» ّ
مكرسًا بني نخب الجنوب ،التي ظلت إلى البارحة تترحم على
جورج بوش وغزواته .املشكلة هي ّأنهم ّ
يرجعون هذه السياسات إلى
شخصيات وصفاتها (بوش حازم ،أوباما «جبان» ،الخ) ،وال يفهمون
ّأن اإلمبراطورية لها منطقها الخاصّ ،
وأن «زمن بوش» هو الذي مضى،
والحنني لن يرجعه .دعوات ماكني لغزو سوريا كانت تجري فيما
هو وحزبه خارج البيت األبيض ،وليس لكالمه أي تبعات تنفيذية أو
سياسية حقيقية ،الرجل كان ّ
مجرد سيناتور ألريزونا .وأنت ،حني
ّ
تعزي بماكني وتتأسف عليهّ ،
فإن هذا ال يعود إلى صفات ماكني
ّ
املتخيل ،بل يكشف عن شخصيتك أنت.
ودوره
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