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اإلفراط في استعمال 
القوة أثقل خطى 

االقتصاد

ارتفع دينه  ال يمكن إغفال دور االقتصاد، في بلد 
ال���ع���ام خ���ال ع��ق��دي��ن م���ن 50% م���ن ال��ن��ات��ج تقريبًا 
إل����ى أك���ث���ر م���ن %130   

ً
إل����ى ح���وال���ى 95%، وص������وال

ف��ي غ��ض��ون ع��ق��د ق����ادم، وي��ج��د نفسه م��ض��ط��رًا إلى 
اع��ت��م��اد دب��ل��وم��اس��ي��ة أق����ل ت��س��ل��ح��ًا م���ع أن����ه يمتلك 
أك��ث��ر م��ن 130 دولة.  ال��ق��واع��د العسكرية ف��ي  م��ئ��ات 
كما تتضاءل قدرته على ضخ أموال كافية لتحقيق 
أهداف سياسية، فاإلفراط في استعمال القوة أثقل 
خطى االقتصاد أكثر بكثير مما أسهم في تحقيق 

الهيمنة على املوارد الحيوية في العالم. 
ال���ت���ي���ار الرئيسي  ���رو 

ّ
��ف��ق م���ن���ظ

ّ
ل���ه���ذه األس����ب����اب، ي��ت

ف��ي أم��ي��رك��ا ع��ل��ى أن تنشيط االق��ت��ص��اد ه��و املهمة 
ذل�����ك يمتلكون  م����ع  ل��ك��ن��ه��م  ال����راه����ن����ة،  ال���رئ���ي���س���ي���ة 
تقويمات متباينة لتأثير األزمات املالية واملزاحمة 
الذي  ال��ب��ل��د. فالتهديد  ق��وة ذل��ك  االق��ت��ص��ادي��ة على 
ن��اي ال  ي��ورد جوزيف  تواجهه واشنطن حسب ما 
موقعها  تدريجيًا  تستعيد  التي  آسيا  ع��ن  يصدر 
الذي فقدته بعد الثورة الصناعية، بل ينبع أساسًا 
م��م��ا س���ّم���اه ال��ب��رب��ري��ات ال��ح��دي��ث��ة وال��ف��اع��ل��ن غير 
ل��دول non state actors. وف��ي رأي��ه، يشغل  التابعن 
االقتصاد مرتبة وسطًا داخل نموذج مثلث األبعاد 
التي  العسكرية  القدرة  تأتي  الهرم  قمة  في  للقوة، 
ت��ت��ص��دره��ا ال����والي����ات امل��ت��ح��دة دون م���ن���ازع، وفي 
القاعدة هناك عالم املنظمات والهيئات والعاقات 
ال���ع���اب���رة ل��ل��ق��وم��ي��ة، وه����ي م��ت��ن��وع��ة ت��ن��وع��ًا كبيرًا 

تة على نحو يعيق الهيمنة عليها. 
ّ
ومشت

ي���رف���ض ن����اي ال��ف��ك��رة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ع���ن وج�����ود تمدد 
اإلمبراطورية  ال���ق���وة  د 

ّ
ي���ه���د  overstretching زائ����د 

ألميركا ويخل بتوازنها االقتصادي، فبكل بساطة 

الدبلوماسية  وعلى  الدفاع  على  اإلنفاق  ينخفض 
راد نسبة إلى الناتج منذ نهاية الحرب العاملية 

ّ
باط

الثانية. لكن لدى ريتشارد هاس رأي آخر، فالنهج 
األميركية  اإلدارات  ات��خ��ذت��ه  ال���ذي  امل��ح��اف��ظ  امل��ال��ي 
ب��ق��ي ص��ام��دًا ح��ت��ى مطلع األل��ف��ي��ة ال��ج��دي��دة، مبقيًا 
الذي  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ف��درال��ي��ة عند مستواها  ال��دي��ون 
م���ن دون احتساب  )ه����ذا  ال��ن��ات��ج  م���ن  ي�����وازي %35 
ل 

ّ
ال���دي���ون ال���واج���ب���ة ل��ه��ي��ئ��ات ح��ك��وم��ي��ة، ال���ت���ي تمث

إدارة  اتخذتها  ق����رارات  ث��اث��ة  لكن  ت��ق��ري��ب��ًا(.  الثلث 
ج��ورج ب��وش االب��ن وواف���ق عليها الكونغرس أدت 
النهج: خفض الضرائب على  التخلي عن ذلك  إلى 

بكلفة  و2003   2001 عامي  دفعتن 
مدار  على  دوالر  تريليوني  ت���وازي 
عشر سنوات، وزي��ادة اإلنفاق على 
الهائل  والتمويل  الخدمات،  بعض 
ل��ح��رب��ي ال��ع��راق وأف��غ��ان��س��ت��ان. وقد 
التقليدي  امل���ي���ل  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي  ج����اء 
انزياح  ف��ي سياق  امل��وازن��ة،  لتقييد 
مركز الثقل في الحزب الديموقراطي 
إلى اليسار وفي الحزب الجمهوري 
باع 

ّ
إلى اليمن، وهو ما أدى إلى ات

س���ي���اس���ات م��ح��اب��ي��ة ل��خ��ف��ض ال���ض���رائ���ب م���ن جهة 
ول��زي��ادة اإلن��ف��اق، ال��ذي ب��ات ي��وازي مرتن ونصف 
م��رة ما ك��ان عليه في أواس��ط التسعينات من جهة 

ثانية. 
 انهيار 

ّ
ف��ي��رغ��س��ون أن ن��ي��ال  امل�����ؤرخ  ي����رى  وب��ي��ن��م��ا 

الديون  ان��ف��ج��ار مشكلة  م��ع  ي��ب��دأ  اإلم��ب��راط��وري��ات 
العامة، يضع ناي القوة الناعمة في مقابل األزمة، 
ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة النخبة  ل��ك��ون��ه��ا ت���ج���ذب إل�����ى 

الذي  امل���وارد  ن��زف  ث��م ع��ن  العاملية، وتعّوضها م��ن 
تتعّرض له. فرغم األزمة ما زالت الواليات املتحدة 
التكنولوجية  القطاعات  ف��ي  ال��ق��ي��ادة  م��وق��ع  تحتل 
الحديثة، وتحقق تفوقًا في نمو اإلنتاجية، ولديها 
موازنات بحث وتطوير تزيد على ما تنفقه الدول 

اآلسيوية مجتمعة. 
تعتمد  ال  ال��داه��م��ة  املالية  التحديات  مواجهة   

ّ
لكن

التي  الجاهزة«  »القوة  الكامنة بل على  القوة  على 
أميركا  امتاك  ف��ورًا، واملتمثلة في  يمكن تحريكها 
ال��ع��م��ل��ة االح��ت��ي��اط��ي��ة ال���دول���ي���ة، وح���ي���ازت���ه���ا سوق 
س���ن���دات ح��ك��وم��ي��ة ه���ي األك���ث���ر س��ي��ول��ة ف���ي العالم. 
وبعبارة أوضح يدعو أصحاب هذا 
الرأي إلى تفعيل واشنطن للقنوات 
نها من نقل مشاكلها إلى 

ّ
التي تمك

اآلخ��ري��ن. وه��ذا ساعدها حتى اآلن 
فارتفعت  ال��ت��وق��ع��ات،  مخالفة  على 
انهيار  م��ع  بالتزامن  عملتها  قيمة 
الجمع بن  م��ن  نت 

ّ
أس��واق��ه��ا، وتمك

زيادة الدين العام وخفض معدالت 
الفائدة الحقيقية. لكن املشكلة وفق 
وجهة نظر أخرى هي في السياسة 
واملؤسسات قبل االقتصاد، واالختناقات املتزايدة 
ف���ي ال���ن���ظ���ام ال���س���ي���اس���ي، وي��ض��ي��ف ج��اي��م��س فيلو 
)خبير أميركي في شؤون الصن( إلى ذلك االفتقار 
إل���ى ث��ق��اف��ة س��ي��اس��ي��ة ح��ي��وي��ة ق����ادرة ع��ل��ى اجتذاب 

النخب العاملية. 
العراق،  أي��د سابقًا تقسيم  ال��ذي  أم��ا ليسلي غيلب 
فيدعو اليوم إلى تركيز االهتمام على حجم الناتج 
املحلي أكثر من القوة العسكرية، أي إن على واشنطن 

أن تحذو حذو األمم الصاعدة، فتحدد سياساتها 
أساس  على  األمنية  واستراتيجياتها  الخارجية 
اق���ت���ص���ادي، وت��ك��ف ع���ن ال��ن��ظ��ر إل���ى م��ص��ال��ح��ه��ا من 
ما  بإحياء  غيلب  ينصح  تقليدي.  عسكري  منظار 
س��ّم��اه منهج ال��رئ��ي��س��ن دواي����ت اي��زن��ه��اور وهاري 
ترومان، اللذين وضعا االقتصاد في قمة األولويات 
باع 

ّ
ب األمر خفض اإلنفاق العسكري. ات

ّ
حتى لو تطل

ه��ذه امل��ق��ارب��ة يعني ان��ق��اب��ا ث��وري��ًا ف��ي األولويات، 
والجرائم  الشرعية واملخدرات  الهجرة غير  فتغدو 
 م��ن التركيز 

ً
ع��ب��ر ال���ح���دود وال��ت��ه��ري��ب أك��ث��ر أه��م��ي��ة

ح وتغيير أنظمة 
ّ
التقليدي على »اإلره��اب« والتسل

الحكم، عندها تصبح املكسيك الواقعة على الحدود 
قيمة  وتتراجع  أفغانستان،  من  بكثير  أهمية  أكثر 

التهديدات الصادرة عّما يسمى »الدول املارقة«. 
رو التيار الرئيسي في الواليات املتحدة 

ّ
فق منظ

ّ
يت

ع��ل��ى أول���وي���ة االق��ت��ص��اد ف��ي ب��ن��اء ال���ق���وة، مكّرسن 
بذلك القطيعة مع أفكار املحافظن الجدد، ويختلف 
ه���ؤالء ع��ل��ى ت��ق��وي��م ح��ال��ة أم��ي��رك��ا ال��راه��ن��ة، ه��ل هي 
أّم��ة صاعدة أم تتجه نحو االنحطاط، وه��ل عليها 
تغيير املسار تمامًا أم التعامل فقط مع التحديات 

د قوتها الناعمة. 
ّ

التي تبد
لكن دول��ة تضطر إل��ى اق��ت��راض خمسة تريليونات 
م��ن ال�����دوالرات سنويًا الس��ت��ب��دال ال��دي��ون وتسديد 
الفوائد ال شك أنها في مأزق، والخروج منه يتطلب 
خفضًا حادًا وطويل األمد لإلنفاق العام والخاص، 
 ع��ل��ى أم��ي��رك��ا أن ت��خ��ت��ار ول��ل��م��ف��ارق��ة ب��ن حل 

ّ
أي إن

م��ش��اك��ل��ه��ا امل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة، أو ال��ح��ف��اظ على 
ن��م��وذج��ه��ا املعتمد ع��ل��ى اإلن��ف��اق املسرف  ج��اذب��ي��ة 

واإلدارة املالية غير املسؤولة. 

مستقبل القوة األميركية: االقتصاد والحرب والقوة الناعمة 
¶  عبد الحليم فضل اهلل  ¶

ب��ع��د ث����اث س���ن���وات م���ن ال���ت���أخ���ي���ر، ت���ط���رح سوريا 
تاريخها، سندات  في  األول��ى  للمّرة  املقبل،  االثنن 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن »امل���ح���ل���ّي���ن«، لتنويع  ع���ل���ى  خ���زي���ن���ة 
م��ص��ادر تمويل االس��ت��ث��م��ارات ال��ع��اّم��ة، وت��ع��رب عن 

 الطرح سيكون سلسًا. 
ّ

ارتياحها إلى أن
 أداة 

ّ
����َع����د

ُ
وت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة س���ن���دات ال���خ���زي���ن���ة، ال���ت���ي ت

االقتراض العاّمة التقليدّية، 21 مليون دوالر )مليار 
ل��ي��رة س���ورّي���ة( وس��ُي��ح��ص��ر م��ش��ت��روه��ا باملصارف 
اللبنانّية،  امل��ص��ارف  وبينها  س��وري��ا،  ف��ي  املسّجلة 
الفوائد على تلك  الت 

ّ
د السلطات معد

ّ
حد

ُ
على أن ت

ت�����راوح فترات  ف��ئ��ات  ع ع��ل��ى 5 
ّ
ت���ت���وز ال��ت��ي  األوراق 

استحقاقها بن 3 أشهر و5 سنوات. 
امل�����رك�����زي، أدي������ب ميالة،  امل����ص����رف  ل���ح���اك���م  ووف����ق����ًا 
ها 

ّ
إن أي  »ت��ق��ل��ي��دّي��ة«،  س��ت��ك��ون  األوراق  جميع   

ّ
ف���إن

ل���ن ت��ت��ض��ّم��ن أي س���ن���دات ت��م��وي��ل إس���ام���ّي���ة، التي 
»من  العملّية  ستكون  كذلك  الشريعة.  إل��ى  تحتكم 
م��ع وكالة  ف��ي مقابلة   قوله 

ّ
دون مشاكل« على ح��د

 .»Bloomberg«
وت��رغ��ب س��وري��ا م��ن خ���ال ه���ذا ال��ط��رح ف��ي تنويع 

م����ص����ادر األم��������وال ال����ع����اّم����ة، ل��ت��م��وي��ل م���ش���اري���ع في 
ق��ط��اع��ات ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ّي��ة، وت��ح��دي��دًا ع��ل��ى صعيد 
الطاقة، بهدف رفع مقّومات الباد التي تطمح إلى 
وجه  على  والسياحة  عمومًا  الخدمات  قطاع  دع��م 
ال��ت��ح��دي��د. وامل��ش��روع��ان امل��ه��ّم��ان ال���ل���ذان ت��رغ��ب في 
تطبيقهما في أس��رع وق��ت ممكن، هما زي��ادة قدرة 
ميغاواط،  آالف   5 بواقع  الكهربائّية  الطاقة  إنتاج 
ة جديدة في مطار العاصمة. 

ّ
إضافة إلى بناء محط

 
ّ

وي���زور س��وري��ا سنويًا 6.5 م��اي��ن س��ائ��ح، ف��ي ظل
ط��م��وح��ات ب��رف��ع ه���ذا ال��رق��م إل���ى 14 م��ل��ي��ون سائح 
سوريا  ك���ان���ت  اآلن،  ����ى 

ّ
وح����ت  .2015 ع�����ام  ب���ح���ل���ول 

ل %25 
ّ
التي تمث النفط  إي���رادات قطاع  تعتمد على 

نفسها.  الوكالة  تنقله  ما  العاّمة، على  املوازنة  من 
لكن إنتاج هذا البلد العربي من الوقود األحفوري 
تراجع من رقم قياسي بلغ 583 ألف برميل في عام 

1996، إلى 380 ألف برميل في العام الجاري. 
ع أن ينمو االقتصاد، الذي يبلغ حجمه 

ّ
ومن املتوق

60 مليار دوالر، بنسبة 5.5% في عام 2011.
)األخبار( 

قطاعات

الصناعي  القطاع  في  االستثمار  تشجيع  »هدفنا 
ودع��م��ه وح��م��اي��ت��ه، ألن��ن��ا ن��ري��د أن يبقى الصناعي 
ألهمية  ال���ح���ك���وم���ة  إدراك  م����ن  وي���ت���أك���د   

ً
م���ت���ف���ائ���ا

د وزير 
ّ

ال��ص��ن��اع��ة ف���ي االق���ت���ص���اد ال���وط���ن���ي«. ي���ش���د
الصناعة ابراهام داده يان على هذا التوّجه بعدما 
ت السياسات الحكومّية إلى تدمير ممنهج لهذا 

ّ
أد

القطاع الحيوي النطاق االقتصاد. 
د 

ّ
شد جيبل،  منطقة  ف��ي  »صناعّية«  جولة  وخ��ال 

الوزير على أهمّية دعم القطاعات اإلنتاجّية وخفض 
ت��واج��ه الصناعّين، »ألننا  ال��ت��ي  الت األك���اف 

ّ
م��ع��د

 
ّ

نريد صناعتنا تصديرية، فينمو هذا القطاع ويحد
م��ن ال��ه��ج��رة ع��ن ط��ري��ق إي��ج��اد م��ج��االت عمل ورفع 
املستوى املعيشي واالجتماعي«. وتلتزم الحكومة 
ف��ي ب��ي��ان��ه��ا ال������وزاري ب��دع��م ال��ص��ن��اع��ة، غ��ي��ر أن���ه لم 
ى اآلن بسبب التعقيدات السياسّية 

ّ
يظهر شيء حت

ورواس�������ب ال��ح��ق��ب��ة ال��س��اب��ق��ة، ال���ت���ي ك���ان���ت خالها 
الصناعة »مهّمشة، بل كانت سياسة الحكومة ضد 
والزراعة«،  الصناعة  في  اإلنتاجية  القطاعات  هذه 
 تعبير النائب وليد خوري. »لكن هذه األمور 

ّ
على حد

بدأت تتحسن بعدما وعى القّيمون على االقتصاد 
أنه ال يمكن االستمرار بالسياسة القديمة«. وعلى 
 

ّ
أن ي���ان  داده  اب���راه���ام  أوض���ح  التطبيقي،  الصعيد 

ال��وزارة »في صدد تفعيل دور هيئة إنشاء وإدارة 
مراكز التجمع الصناعي عن طريق تعين مجلس 
إدارة ومدير عام للمؤسسة«، وتسعى إلى »تحديد 
املواقع الجغرافية املناسبة إلقامة مناطق صناعية 
على مستوى الئق، حتى تتوافر األراضي الصناعية 
البنى  من  بشبكة  مجهزة  وتكون  مقبولة  بأسعار 
املؤّسسات  أهمّية  إلى  وتطّرق  املناسبة«.  التحتية 
��ل »أح����د الروافد 

ّ
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وّس��ط��ة ال��ت��ي ت��م��ث

األساسية لانطاقة االقتصادية املرجّوة«. وشملت 
الجولة التي حصلت بدعوة من النائب سيمون أبي 
مصانع  الصناعّية،  جمعّية  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  رم��ي��ا 
»ك��اب��ات ل��ب��ن��ان« و»ك��وزم��ال��ن وص��ق��ر غ����روب« في 
نهر إبراهيم، ومجموعة »إندفكو« في حاالت، فيما 
تضّم باد جبيل 213 مصنعًا مرخصًا يعمل فيها 

ف وعامل. 
ّ

10 آالف موظ
)األخبار(

 إلصدار سنداتها األولى: ال مشاكل  
ّ

عد
ُ
حقبة جديدة للصناعة بعد السياسات املدّمرة؟سوريا ت

صناعةأسواق مالّية

باسيل: 
مؤسسات 
املياه بال 

عمال! 

ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه، املهندس  رأى وزي���ر 
ال��دع��م الخارجي  ب��اس��ي��ل، أن  ج��ب��ران 
املوجودة  ال��ث��غ��رة  ي��س��د  أن  يمكنه  ال 
سع يومًا بعد 

ّ
في املؤسسات التي تت

يوم، مشيرًا إلى أن الشغور الوظيفي 
في وزارة الطاقة واملياه يبلغ حجمه 
الجنوب  م��ي��اه  م��ؤس��س��ة  ف��ف��ي   .%88
وال��ش��م��ال، هناك شغور ب����75%، وفي 
م��ؤس��س��ة م��ي��اه ال��ب��ق��اع ه��ن��اك شغور 
ب������69%، وف���ي م��ؤس��س��ة م��ي��اه بيروت 
وج���ب���ل ل��ب��ن��ان ه���ن���اك ش���غ���ور ب�%44 
ال��ع��ام للشغور  امل��ع��دل  إن  أي��ض��ًا، أي 
في مؤسسات املياه يبلغ 67%. وفي 
وسأل:   ،%88 وامل���ي���اه  ال��ط��اق��ة  وزارة 
»ك��ي��ف س��ي��ك��ون ح���ال امل���ي���اه إذًا أيها 
اللبنانيون؟ وكيف سنتأمل مهما كان 
حجم املساعدة والدعم وقدرهما، إذا 
لم يتوافر العنصر البشري لتشغيل 
املنشآت واملؤسسات وتسيير العمل 
ف��ي��ه��ا؟ وق�����ال ب��اس��ي��ل خ����ال رعايته 

ال���ن���دوة ال��خ��ت��ام��ي��ة مل��ش��روع »تطبيق 
املياه«  إلدارة  ال���ت���ق���ن���ي���ة  ال����وس����ائ����ل 
MOTGE إن مؤسسات املياه عاجزة، 
فيما هي املسؤولة عن موضوع املياه 
وال���ص���رف ال��ص��ح��ي، وك���ل م��ا يتعلق 
إدارة وجباية وخ��دم��ة، ال  باملياه من 
الوزارة، وهذا ما ال يعرفه املواطنون، 
لكن هذه املؤسسات معطلة«. وتابع: 
»عندما نتحدث عن التعطيل، علينا 
ل املؤسسات 

ّ
ال��ذي عط أن نبحث عن 

ل���ت���ص���ل إل�������ى م�����ا ه�����ي ع����ل����ي����ه، وهذا 
 وإل���غ���اء لها، 

ّ
، ب��ل ش���ل

ً
ل��ي��س ت��ع��ط��ي��ا

كذلك فإنه م��وت ب��ط��يء«. وأش���ار إلى 
السلطة  ع���ل���ى  ت���ق���ع  امل���س���ؤول���ي���ة  »أن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ف����ي ال����ب����اد ال���ت���ي يجب 
أن ت��ط��ب��ق ال���ق���وان���ن، ف���ي ظ���ل وجود 
رديفة  وع�����ام�����ة  خ����اص����ة  م����ؤس����س����ات 
املؤسسة  ج��ان��ب  إل���ى  كالفطر  تخلق 
األم، وتنزع منها تباعًا الصاحيات 
والقدرات«. وشرح املعاناة التي تمر 

بها امل��ؤس��س��ات وال�����وزارة، الف��ت��ًا إلى 
أن وج����ود امل���ع���دات م��ه��م ج����دًا، لكننا 
لها؛ 

ّ
ُيشغ م����ن  إل�����ى  م����اس����ة  ب���ح���اج���ة 

عنه  م��س��ؤول��ة  األس��اس��ي  فالتقصير 
ه إال 

ّ
اللبنانية، وال يمكن س��د ال��دول��ة 

عبر إيجاد العنصر البشري. 
األوروبي  االت��ح��اد  سفير  ممثلة  أم��ا 
آب��ادي، فلفت إلى  في لبنان سيسيل 
أن م��س��أل��ة ت��ع��رف��ة امل��ي��اه ت��ح��ت��اج إلى 
 في 

ّ
��درس بعناية. ولفتت إلى أن

ُ
أن ت

ب��ع��ض م��ؤس��س��ات امل���ي���اه أق���ل م���ن 20 
في املئة من األسر مشتركة في املياه، 
 من 

ّ
فيما أقل من نصف األسر يرى أن

الضروري دفع فاتورة املياه، مشيرة 
إلى أنه في واقع كهذا، فإن أي مبادرة 
ب��ال��ف��ش��ل. وأشارت  م��ح��ك��وم  ع��م��ل  أو 
أمر  املناسبة  التعرفة  أن  إل��ى  آب���ادي 
ض��روري، بما في ذلك جمع الفواتير 

الازمة وتصحيحها. 
)األخبار(  

متابعة

يرى وزير الطاقة واملياه 
جبران باسيل أن الضعف 

في الكادر البشري في 
مؤسسات املياه وصل إلى 

مستويات خطيرة 


