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وائل قبيسي*

ال��ك��ي��د ال��س��ي��اس��ي ف��ي ل��ب��ن��ان ل���دى ف��ري��ق رئيس 
القضايا  سائر  في  املستمر  والعناد  الحكومة، 
دون االل��ت��ف��ات ال���ى امل��ص��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة، ح��رم��ا 
قطاع  ف��ي  كثيرة  عمل  ف��رص  اللبناني  الشباب 
االت��ص��االت. قطاع ُيعّد، لو جرى تطوير العمل 
به، من أهم القطاعات املنتجة في عصرنا هذا، 
ويؤّمن فرص العمل آلالف الشباب من مختلف 

الشرائح واالختصاصات.
ع��ن��دم��ا درس وزي���ر  ع����ام 2009،  ال��ق��ص��ة  ب�����دأت 
االتصاالت السابق جبران باسيل وخطط وأقّر 
االتصال  مراكز  االتصال.  بمراكز  العمل  قانون 
ه��ي م��ن أه���م ال��ق��ط��اع��ات اإلن��ت��اج��ي��ة ف��ي ال��ع��ال��م 
ال���ث���ال���ث، ف��ه��ي م���راك���ز ت��ش��ّغ��ل��ه��ا ش���رك���ات ل��دع��م 
املنتجات أو التعامل مع االستفسارات وتقديم 
العمل  يحتاج  وال  املستهلكني.  إل��ى  املعلومات 
ف��ي ه��ذه امل��راك��ز ال��ى ش��ه��ادات ودراس����ات عليا، 
بل يتطلب فقط معرفة باللغات األجنبية، وهو 
ما يتميز به اللبناني. تؤّمن هذه املراكز فرص 
عمل ت��ق��ّدر ب���اآلالف. ف��ي ت��ون��س م��ث��ًا، ي��ع��ّد هذا 
 

ّ
ال��ق��ط��اع م��ن أه��م ال��ق��ط��اع��ات املنتجة، وذل���ك ألن
معظم الشباب التونسي يتكلم اللغة الفرنسية 
االتصال  مراكز  املغرب، أصبحت  وف��ي  بطاقة. 
رقمًا صعبًا في االقتصاد املغربي، إذ شهد هذا 
عام  املئة منذ  ف��ي  بنسبة 1000  ت��ط��ورًا  القطاع 
2003، وهو يشّغل اليوم ما يقرب من 300 ألف 
شخص. أما الهند، فتعّد البلد األول في العالم 
العاملة  اليد  االت��ص��ال بسبب  م��راك��ز  ف��ي قطاع 
ال��رخ��ي��ص��ة، وإت��ق��ان اللغة اإلن��ك��ل��ي��زي��ة. وأخ��ي��رًا، 
فقد وصل عدد مراكز االّتصال في دول مجلس 
التعاون الخليجي إلى650 مركزًا في نهاية عام 

 .2008
ي��ض��اه��ي ل��ب��ن��ان ه����ذه ال���ب���ل���دان أه��م��ي��ًة ف���ي ه��ذا 

مراكز االتصال هي من أهم 
القطاعات اإلنتاجية في 

العالم الثالث وتتطلب فقط 
معرفة باللغات األجنبية

يتكلم  اللبناني  الشباب  معظم   
ّ

إن إذ  ال��ق��ط��اع، 
ولكنة  بطاقة  واإلنكليزية  الفرنسية  اللغتني 
ممتازة. يجعل ذلك لبنان سوقًا مهمًا للشركات 
األج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��ح��ث ع���ن ش��ري��ك ل��دي��ه م��رك��ز 

اتصال لتسويق منتجاتها أو لخدمة زبائنها.
بعدما أق���ّر ق��ان��ون العمل ب��م��راك��ز االت��ص��ال في 
ل��ب��ن��ان، ُأع��ط��ي��ت ال��رخ��ص ل��ش��رك��ات ع����ّدة للبدء 
املستثمرون في هذه  لكن فوجئ  القطاع،  بهذا 
ال��ش��رك��ات، ال��ذي��ن اس��ت��وف��وا ال��ش��روط القانونية 
ال�����ى وزارة االت����ص����االت،  ال���ط���ل���ب���ات  ت���ق���دي���م  ف����ي 
»أوج��ي��رو«،  م��ن مؤسسة  امل��ب��رر  غير  بالتأخير 
إلمدادهم بخط »األي وان« )E 1( الذي من دونه 
ال��ب��دء بالعمل. منحت »أوج��ي��رو« هذا  ال يمكن 
ال��خ��ط ل��ع��دد ض��ئ��ي��ل م���ن ال��ش��رك��ات ال يتخطى 
ال��ث��اث، رب��م��ا ك��ي ال ي��ق��ال إّن��ه��ا تعرقل مشروع 
الشركات  تركت عشرات  لكّنها  باسيل،  ال��وزي��ر 
ال����ت����ي أس����س����ت واس���ت���ث���م���رت ودف����ع����ت األم�������وال 
الطائلة كي تبدأ العمل، من دون خط اإلنترنت 
السريع. هذا الواقع أدى الى إفاس بعض هذه 
الشركات، وإغ��اق أخ��رى، وه��روب املستثمرين 
من هذا القطاع بسبب استحالة الحصول على 
الرخصة. وتكبدت الشركات التي تنتظر الفرج 
بسبب  ف��ادح��ة،  خسائر  الخط  على  بحصولها 

هذا التأخير الذي يبدو متعّمدًا.
وال ي��زال امل��دي��ر ال��ع��ام ملؤسسة »أوج��ي��رو« عبد 
املنعم يوسف يحول دون إعطاء أّي رخصة في 
القطاع دون سبب معلن، ويعّطل ويعرقل  هذا 
 ال��ط��ل��ب��ات. أم���ا ال��س��ب��ب م���ن وراء ذل����ك؟ فهو 

ّ
ك���ل

حرمان وزي��ر االتصاالت أّي إنجاز في وزارت��ه، 
دون االلتفات الى حرمان آالف اللبنانيني فرص 
عمل ذهبية، وقطاعًا اقتصاديًا ناجحًا، ضاربًا 
ب���ع���رض ال��ح��ائ��ط م��ص��ل��ح��ة ال��ش��ب��اب ال��ل��ب��ن��ان��ي 

واالزدهار االقتصادي في لبنان.
هذا غيض من فيض تصرفات رئيس الحكومة 
املسؤول، وفريقه السياسي. هكذا تجري األمور 
في لبنان، وهكذا يدار االقتصاد، وهكذا تقضي 
ال��ك��ي��دي��ة السياسية ل���دى ه���ذا ال��ف��ري��ق ع��ل��ى أّي 

بصيص أمل للشباب اللبناني.
امل���ال،  ووزارة  »أوج����ي����رو«،  م��ؤس��س��ة  إدارة  أم���ا 
وش����رك����ة »س����ول����ي����دي����ر«، وش����رك����ة »س���وك���ل���ني«، 
و»طيران الشرق األوسط« فهذه مواضيع أخرى، 

و»يللي مش عاجبو، خّلي الزبالة تطمو«!
* كاتب لبناني

األزمة اللبنانية وانزعاج الوسطاء
اللبنانيني«.  ف��ي  لبنان  مشكلة   

ّ
»إن ومفاجئة: 

وه��و طالبهم ب��ال��ح��وار وب��إق��ام��ة ج��س��ور الثقة 
 مشاكلهم املتفّجرة. 

ّ
في ما بينهم من أجل حل

لم يطلق السفير السعودي هذه العبارة للبناء 
فتدّخل  املستقبل.  ف��ي  أو  ال��ح��اض��ر  ف��ي  عليها 
ال���س���ع���ودي���ة وس����واه����ا ف���ي ال����ش����ؤون ال��داخ��ل��ي��ة 
اليوم وغ��دًا، كما كان  أم��ر سيستمّر  اللبنانية، 
باألمس، وأكثر. لكن هذا التبّرم السعودي، إنما 
»الوسطاء«،  ال��ذي يستشعره  االنزعاج  يعكس 
وه������م غ���ال���ب���ًا أي����ض����ًا م����ت����وّرط����ون ف����ي ال���ت���دخ���ل 
ف��ي ال���ش���ؤون ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، م��ن ش����روط وم��ط��ال��ب 
تتخّطى  وامل��ط��ال��ب  ال��ش��روط  ف��ه��ذه  اللبنانيني. 
 ما هو منطقي وعقاني ووطني، وتتكّشف 

ّ
كل

م��ن خ��ال اإلص���رار عليها، وبالتالي م��ن خال 
رعونة  عن  اإلقليمية،  التسويات  بعض  عرقلة 

وفئوية ال مثيل لهما.       
 ان���زع���اج ال��س��ف��ي��ر ال��س��ع��ودي، ه��و إذًا، أق��رب 

ّ
إن

إل�����ى ل��ح��ظ��ة ض���ي���ق أك���ث���ر م���ّم���ا ه����و ت��ع��ب��ي��ر ع��ن 
لحظة مراجعة في السياسة السعودية بحيث 
تكون اململكة أّول من يأخذ املبادرة، من القوى 
الخارجية، في رفع اليد عن الوضع في لبنان. 
وه��و في ه��ذا السياق، شكل من أشكال تعقيد 
ال��ح��ل��ول وال��ت��س��وي��ات. وم���ن ع���ام���ات م���ا بلغه 
الوضع اللبناني من تعقيد أيضًا، املواقف التي 
أطلقتها القيادة السورية بانتفاء وجود مبادرة 
����� س��ع��ودي��ة ح��ي��ال ل��ب��ن��ان. وه���ي بذلك  س��وري��ة 
مباشرة  غير  بطريقة  ول��و  تعّبر،  كانت  أيضًا، 
وج��زئ��ي��ة، ع���ن ال��ض��ي��ق م���ن ال��ف��ش��ل ف���ي اح��ت��واء 
األزمة اللبنانية من جانب طرفي معادلة السني 

����� سني املعروفة.
ف���ي ه����ذا ال��س��ي��اق أي���ض���ًا، ي���ج���در ال��ت��وق��ف عند 
امل��وارن��ة  املطارنة  أص���دره مجلس  ال��ذي  البيان 
ف���ي ج��ل��س��ت��ه ف���ي م��ط��ل��ع ال��ش��ه��ر ال���ح���ال���ي. ف��ه��ذا 

املجلس ال��ذي يحضر دائمًا في صلب الصراع 
 شلل 

ّ
ق��ال »إن السياسي، قد نطق بالحق حني 

امل��ؤس��س��ات ال��دس��ت��وري��ة وان��ت��ظ��ار ال��ح��ل��ول من 
الخارج يدالن على ضعف في اإلرادة الوطنية«. 
وال���ت���ش���اور  ال���ل���ق���اء  »امل����ط����ل����وب   

ّ
أن رأى  وه������و 

ال��ق��رارات املصيرية التي تجّنب  واالت��ف��اق على 
الباد مزيدًا من الترّدي على الصعد السياسية 

واألمنية واالجتماعية«.
م��وق��ف مجلس  ع��ل��ى  الكثير  ت��ع��وي��ل  ينبغي  ال 
املطارنة. وكثيرًا ما يرّدد أطراف الصراع كامًا 
ي��ن��س��ح��ب  أن  اآلخ����ري����ن دون  ب���ش���أن  ص��ح��ي��ح��ًا 
ن��وع قديم وتقليدي من  إّن��ه  الكام على قائله. 
التناقض ما بني القول والعمل. ومع ذلك ال بّد 
 موقف صحيح مهما شابت 

ّ
من أن نرّحب بكل

أن يتجاوز  صدقيته من أسئلة. املطلوب فعًا 
اللبنانيون الخلل املزمن، الذي ضّخمه ويغذيه 

أبدًا، النظام السياسي القائم.
وال���ت���دخ���ل  ال����داخ����ل����ي  االن����ق����س����ام  م����ع����ادل����ة   

ّ
إن

الخارجي، هي ما يحّدد مسار األزمة اللبنانية 
ويعّقد الوصول إلى الحلول بشأنها. وهي أزمة 
باتت ذات أض��رار وطنية غير محدودة. ولذلك 
 بحث يجب أن يبدأ من هنا. فمن دون 

ّ
 ك��ل

ّ
ف��إن

ف��ي تشخيص  االن���ط���اق م��ن م��ق��ّدم��ات سليمة 
االس��ت��ن��ت��اج��ات  اس��ت��خ��اص  األزم�����ة، يستحيل 

الصحيحة بشأن معالجتها.
ه���ذا ب��ع��د ال��ت��ح��ّدي ال����ذي ي��ص��ف��ع ال��ج��م��ي��ع: من 
ال���ق���وى ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، امل���س���ؤول���ة األس���اس���ي���ة عن 
التغيير، املسؤولة األساسية  إلى قوى  األزم��ة، 
إليجاد  واجتماعية  سياسية  ق��وى  تعبئة  ع��ن 
ال��ح��ل��ول ل��ه��ا. إّن��ه��ا م��ه��م��ة وط��ن��ي��ة ش��ام��ل��ة لكي 
ال��ق��ّي��م��ني عليه  ل��ب��ن��ان بسبب رع��ون��ة  ال يضيع 

بالدرجة األولى.
* كاتب وسياسي لبناني

الكيدية السياسية 
والفرص الضائعة

الخميس  16  كانون األول  2010  العدد  1293

قطر كوسيط عربي: إمساك العصا من الوسط؟ 
 

ّ
السكان القطريني كانوا خصوصًا فرسًا. إال أن

ال��رق��م ت��راج��ع ال��ي��وم بسبب ه��ج��رات العمل من 
النسبة  فوصلت  الشرقي،  والجنوب  الجنوب 

املئوية الى 10 في املئة، حسب التقديرات. 
ل���ه���ذا، ك����ان م���ن امل���ده���ش، دع����وة ق��ط��ر للرئيس 
اإليراني محمود أحمدي نجاد، ألول مرة، الى 
م��ؤت��م��ر منظمة ال��ت��ع��اون ال��خ��ل��ي��ج��ي )ال��دوح��ة 
ال��دوح��ة ع��ن معارضتها  أع��رب��ت  ك��ذل��ك   .)2007
ل���ت���ش���دي���د ال���ع���ق���وب���ات ال����دول����ي����ة ال�����ص�����ادرة ع��ن 
مجلس األمن ضد إيران بسبب النزاع النووي. 
 م��ن رئ��ي��س��ي ووزي���ري 

ّ
ف��ي م����وازاة ذل���ك، ق���ام ك���ل

الخارجية وممثلي البلدين بزيارات متواصلة. 
أربع  زار األمير حمد طهران بني 2006 و2010 
مرات. زي��ارات أدت في شباط 2010 إلى توقيع 
ات��ف��اق أم��ن��ي ل��ل��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن م��ن شأنه 
ض��ب��ط ال����ح����دود وم��ك��اف��ح��ة ت��ه��ري��ب امل���خ���درات 
واالتجار بالبشر. وعلى مدى أبعد، سُيعَلن عن 
عسكرية  وم��ن��اورات  التقنيني  للممثلني  تبادل 
مشتركة، إضافًة الى اإلعان عن اتفاق جمركي، 

وهذا من شأنه بناء الثقة بني البلدين. 
وم�����ن ال����اف����ت ن���ج���اح ق���ط���ر ف����ي ت���أم���ني ال��ق��ب��ول 
قاعدة  رغم وج��ود  الصغيرة،  لإلمارة  اإليراني 
لساح الجو األميركي في منطقة الُعديد على 

أراضي األخيرة. 
ومعروف أن إليران وقطر مصالح كبيرة، تسمح 
بتوفير مزاج إيجابي من خال قنوات االتصال 
ق��ط��ر بنفسها  ت��س��ت��ط��ي��ع  ب��ي��ن��ه��م��ا. ال  ال����واف����رة 
تحقيق نفوذ واسع في السياسة الداخلية من 
دون القيادة اإليرانية. كذلك تساعدها العاقات 
لتكون العبًا رصينًا  الله،  أو ح��زب  مع سوريا 

مقبواًل. 

التحفيز وحدود محاوالت الوساطة القطرية 
مل����اذا ت���ج���ازف ق��ط��ر ع��م��وم��ًا إل���ى ه���ذا ال��ح��د في 
 ال��ن��زاع��ات امل��ع��ّق��دة؟ ظ��اه��ري��ًا، 

ّ
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ح���ل

تحقق املبادرات الدبلوماسية املثيرة لاهتمام، 
أه��داف��ًا ع��دي��دة. ف��ي ب���ادىء األم���ر، تحصل قطر 
ع���ل���ى ع���ام���ة م���م���ي���زة داخ������ل م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون 
الخليجي، وتعزز وضعها التنافسي في وجه 
البحرين، واإلمارات والدول الخليجية األخرى، 

التي تسعى إلى جلب االستثمارات. 
ض���م���ن ه������ذه االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة، ارت�����ض�����ت ق��ط��ر 
اس����ت����ض����اف����ة ف����ع����ال����ي����ات دول�����ي�����ة ض����خ����م����ة، م��ن 
 ذلك من شأنه 

ّ
مؤتمرات الى أحداث رياضية. كل

من  عامليًا  الع��ب��ًا  تصبح  أن  على  يساعدها  أن 
أجل ضمان أمنها تجاه جيرانها. 

أم����ا ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة ل��ق��ط��ر، ف��ت��رج��ع في 
نهاية األمر إلى األمير وزير الخارجية ����� رئيس 

مجلس الوزراء حمد بن جاسم. 
الذي  الرميحي،  ال���وزارة محمد  وكيل  وبفضل 
ع��ّي��ن��ه وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م واإلع�������داد، 
ن��ج��ح��ت ال���ج���ه���ود ال���رس���م���ي���ة ال���ت���ي ق���ام���ت ب��ه��ا 
ال��دوح��ة، ك��ي ت��ك��ون محل ق��ب��ول ك��وس��ي��ط، لدى 

أطراف النزاع ككل. 
بطبيعة الحال، تدرك قطر جيدًا مدى جاذبيتها 
إل��ى معظم األط���راف ف��ي جملة أم��ور،  بالنسبة 
هي: التمويل السخي، وقدرتها على استخدامه 

في مناطق األزمات. 
سواء في السودان أو اليمن ولبنان، أي البلدان 
ك��ان هناك  اإلم���ارة وحيث  التي توسطت فيها 
ال���وس���اط���ة، اس��ت��ث��م��رت  ح��اف��ز لتحقيق ش����روط 
في  ال��س��ائ��دة  ال��ظ��روف  قطر سخاءها ملواجهة 
البنية التحتية التي تضررت  البلدان في  هذه 

نتيجة الصراعات على األغلب. 
ورغم تعاطف الواليات املتحدة مع قطر، ليس 
أقلها بفضل قاعدة العديد، فذلك ليس القضية 
 اإلمارة دخلت في نسج روابط 

ّ
الرئيسية، إذ إن

مع »دول منبوذة« مثل إيران وسوريا. 
وكشريك في جهود الوساطة الغربية في الشرق 
األوس��ط، قّدر للدوحة أن تحل محل الغرب في 
نسج خطوط االت��ص��ال مع ه��ذه الجهات. وفي 
 على الغرب أال يضع آمااًل 

ّ
الوقت نفسه، يتعني

من  فهو  البلد،  ه��ذا  إل��ى  بالنسبة  واقعية  غير 
ناحية مؤسساتية، ليس في وضع يمّكنه من 
العمل من دون دع��م واس��ع النطاق في تطوير 

وحل النزاعات، وتنفيذها ورصدها. 
الغربيني  للشركاء  ينبغي  ذل���ك،  إل��ى  وإض��اف��ًة 
أي���ض���ًا، ض��ب��ط أن��ف��س��ه��م ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق األم���ر 
ب��م��واق��ف دع���م واض��ح��ة وخ��اص��ة ت��ت��ح��رك بها، 
وال س��ي��م��ا ف���ي م���ا ي��خ��ت��ص ب��ص��دق��ي��ة ال��ن��خ��ب��ة 
السياسية في الباد، تجاه األطراف املعارضة، 
ك��رأس م��ال قد يسهم في جر قطر ال��ى سياسة 

املنطقة. 
* أستاذة مساعدة في جامعة هامبورغ األملانية 
وباحثة في شؤون قطر. نشرت هذه الدراسة على 
موقع معهد »غيغا« للدراسات الشرق أوسطية ومقره 
مدينة هامبورغ 
وزير االتصاالت الحالي شربل نحاس في جولة داخل اوجيرو )أرشيف ـ مروان بو حيدر()ترجمة معمر عطوي(


