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¶ عبد الحليم فضل اهلل

¶

هل يولد نظام عالمي جديد؟
تتغير قواعد اللعبة الدولية على نحو ملموس،
وهي التي لم تستقر على حال منذ نهاية الحرب
ً
الباردة .وكان على العالم أن ينتظر خريفًا طويال
من الحماقات واألزم���ات الدموية ،حتى يكتشف
م��ت��أخ��رًا أن أي ن��ظ��ام ب��دي��ل ل��م ي��ق��م ع��ل��ى أن��ق��اض
نظام القطبني ،وأنه كان فريسة موجات فوضى
ع����ارم����ة أط���ل���ق���ت ال���ع���ن���ان ل����ص����راع ه����وي����ات ق���ات���ل،
ولحروب هيمنة ضارية.
وع��ل��ى الصعيد االق��ت��ص��ادي ،ك��ان س��وء التقدير
سيد املوقف أيضًا .فقد نعمت الواليات املتحدة
ّ
ف����ي ال���ت���س���ع���ي���ن���ي���ات ب���ن���م���و م����ط����رد وت�����راج�����ع ف��ي
ال��ع��ج��زي��ن امل��ال��ي وال��ت��ج��اري وزي����ادة ف��ي حركية
رأس امل���ال ،م��ا أع��ط��ى زخ��م��ًا للتعاليم الليبرالية
امل���ت���ط���رف���ة .س������اد ح��ي��ن��ه��ا ش����ع����ور م���ت���ف���ائ���ل ب���أن
ال��ع��ومل��ة ستؤكد تمركز االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي حول
اق��ت��ص��ادات ال���دول الغربية ،وأن ه��ذه ستقتنص
ن��س��ب��ًا م���ئ���وي���ة إض���اف���ي���ة م����ن ث������روة ال���ع���ال���م ك��ل��م��ا
ات��س��ع ن��ط��اق ال��ح��ري��ات االق��ت��ص��ادي��ة .ل��ك��ن م��رك��ز
الثقل االقتصادي أخذ ينتقل باطراد من الغرب
إل��ى ال��ش��رق على نحو مخالف للتوقعات .فقبل
ّ
ع��ق��دي��ن ،ع��ل��ق��ت ع��ل��ى االق���ت���ص���اد ال��ي��اب��ان��ي آم���ال
كبيرة بأن يكون الحصان الرابح في السباق مع
واشنطن نحو القمة .لم تكن الصني تلفت انتباه
أح����د ،وك��ذل��ك ال��ه��ن��د (إال ل��ن��اح��ي��ة ع���دد امل��ه��ددي��ن
باملوت جوعًا) ،وال حتى البرازيل الغارقة حينها
مع جيرانها بأزمة دي��ون خارجية ثقيلة .ال��دول
ال��ث�لاث ه����ذه ،وم��ع��ه��ا روس��ي��ا وج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا،
هي اآلن محط اهتمام االتحاد األوروب��ي الالهث
وراء امل���ع���ون���ات امل���ال���ي���ة ،وه����ي م���رك���ز ال��ث��ق��ل في

العاملي من جهة أخ��رى .ف��دول األس���واق الناشئة
ال���ت���ي راك���م���ت خ��ل�ال ال���س���ن���وات ال��ع��ش��ر امل��اض��ي��ة
نموًا يساوي ضعفي النمو في الدول الصناعية
ال��ك��ب��رى ع��ل��ى األق�����ل ،ل���م ت��س��ج��ل ح���ض���ورًا م��وازي��ًا
ال ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��س��ي��اس��ي وال ع��ل��ى م��س��ت��وى
امل���ؤس���س���ات ال���دول���ي���ة .وم����ا زال ب��وس��ع ال���والي���ات
املتحدة أن تنفق م��ا يزيد على  %43م��ن فاتورة
اإلن��ف��اق العسكري ف��ي ال��ع��ال��م ( 689مليار دوالر
من أص��ل  1630مليارًا) ،ثم تفرض على اآلخرين
م���ش���ارك���ت���ه���ا ف����ي ت��غ��ط��ي��ة ال��ع��ج��ز
املالي والتجاري الناجم عن ذلك.
وإذا أخ����ذن����ا ب���م���ا أورده ال��ك��ات��ب
االق��ت��ص��ادي ج��دع��ون راش��م��ان في
ك���ت���اب���ه «م��س��ت��ق��ب��ل ت���ت���س���اوى ف��ي��ه
األرباح والخسائر» عن أن العوملة
ه����ي ظ����اه����رة ج��ي��واس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
ب���ق���در م���ا ه���ي ظ���اه���رة اق��ت��ص��ادي��ة
وسياسية ،فإن منع أو امتناع دول
األس������واق ال��ن��اش��ئ��ة ع���ن اس��ت��ث��م��ار
نجاحاتها االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي حقل
ال��س��ي��اس��ة ال��ع��امل��ي��ة ،س��ي��ع��رق��ل ق��ي��ام ن��ظ��ام دول���ي
مستقر ،ويحملنا م��ن ث��م م��خ��اط��ر ات��ب��اع ق��واع��د
النظام القديم ال��ذي زال��ت م��ب��ررات وج���وده ،لكنه
يستمر بقوة الهيمنة السياسية والعسكرية.
هناك فرصة ،وال شك في قيام نظام دولي جديد
ال ي��ش��ب��ه امل�ل�ام���ح ال��ب��ائ��س��ة ال��ت��ي رس��م��ه��ا ال��غ��رب
على وجه العالم مأخوذًا بنشوة انهيار الخصم
اإلي��دي��ول��وج��ي ف���ي ب���داي���ة ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات .ول��دي��ن��ا
ث�ل�اث���ة أس����ب����اب ل���ق���ول ذل������ك :ال���ت���ب���دل ال��ع��م��ي��ق ف��ي

دول م��ج��م��وع��ة ال��ع��ش��ري��ن ال��ت��ي ال تحظى ال���دول
الصناعية السبع فيها ب��أي أفضلية على دول
األس��واق الناشئة .وها هي واشنطن اآلن تجهد
الستيعاب أزمتها املالية ،وتقف عاجزة عن مد
ي���د ال���ع���ون ألص��دق��ائ��ه��ا األوروب����ي��ي�ن ف���ي أزم��ت��ه��م
الراهنة ،ويالزمها الفشل حتى في أروقة مجلس
األمن حني أخفقت ديبلوماستها مرتني في ثني
روس��ي��ا وال��ص�ين ع��ن اس��ت��ع��م��ال الفيتو ف��ي وج��ه
قرارات تتعلق بسوريا.
ه�����ذه ال���ح���ق���ائ���ق ت���ق���اب���ل ب���اإلن���ك���ار
م��م��ن ل��م ي��س��اوره��م ال��ش��ك ب��ع��د في
م��س��ت��ق��ب��ل ال���ق���وة األم���ي���رك���ي���ة .ه��ذا
ً
م���ا ي��ف��ع��ل��ه م��ث�لا امل�����ؤرخ األم��ي��رك��ي
ّ
روب��رت كاغان ال��ذي يصر على أن
حصة الواليات املتحدة األميركية
م����ن االق���ت���ص���اد ال���ع���امل���ي ل����م ي��ط��رأ
عليها أي ت��راج��ع منذ ع��ام .1969
ل��ك��ن إذا ص��ح ه���ذا ال��ت��ق��دي��ر ،فعلى
حساب من زادت نسبة االقتصاد
الصيني م��ن  %2,2م��ن االقتصاد
العاملي ع��ام  1980إل��ى  %14,4ع��ام 2011؟! وم��اذا
عن توقعات صندوق النقد الدولي لناحية وصول
ح��ص��ة ال���ص�ي�ن ع����ام  2016إل����ى  %18م���ن ال��ن��ات��ج
العاملي ،مقارنة بـ %17,6فقط للواليات املتحدة؟
تدل الوقائع على أن والدة نظام دولي جديد يرث
ثنائية الحرب الباردة باتت قريبة .مع أن اكتمال
الوالدة يتطلب في ما يتطلبه تحقيق التوازن بني
موقع كل دول��ة من ال��دول على خارطة السياسة
ال��دول��ي��ة م��ن ج��ه��ة ،وب�ين مساهمتها ف��ي اإلن��ت��اج

النجاح االقتصادي
والحضور االستراتيجي
شرطان لتحقيق التوازن
ودرء المخاطر

توزيع ال��ق��درات االقتصادية عامليًا .إخفاق القوة
العسكرية املتفوقة ألميركا في تحويل نجاحاتها
العسكرية إلى مكاسب سياسية ،وانطفاء جاذبية
النموذج الغربي األميركي ال��ذي ل��م يلهم أي��ًا من
امل��ن��ت��ف��ض�ين ف���ي ال��ع��ال��م ال���ع���رب���ي .وب��ت��ع��ب��ي��ر آخ���ر،
ت���زداد ف��رص ق��ي��ام ن��ظ��ام ع��امل��ي م��ت��وازن ومتعدد،
كلما ص��ار صعبًا على واش��ن��ط��ن التعويض عن
ت��راج��ع قوتها االقتصادية ،إن م��ن خ�لال تفوقها
العسكري أو عبر ج��اذب��ي��ة نموذجها السياسي
ون��م��ط حياتها ال��ل��ي��ب��رال��ي .ه��ذا بغض النظر عن
إص����رار ج���وزف ن���اي ع��ل��ى ف��ك��رة ال��ق��وة األم��ي��رك��ي��ة
ال��ن��اع��م��ة ،وق��ي��ام فرانسيس ف��وك��وي��ام��ا ف��ي كتابه
الجديد (بدايات النظام السياسي) بإعادة إنتاج
نظريته عن نهاية التاريخ ،للتأكيد أن النموذج
السياسي األميركي ال يزال املثال الكوني الصالح.
ّ
لكن ت��واف��ر ال��ش��روط ال يكفي وح���ده .فقيام نظام
ً
دول���ي ج��دي��د يتطلب أف��ع��اال وم��ن��اف��س��ات دول��ي��ة،
وربما خ��وض ص��راع��ات ،ويوجب التخلي أيضًا
ّ
ع��ن فرضية أن ال��ن��ج��اح االق��ت��ص��ادي وح���ده ق��ادر
ع��ل��ى تحقيق ال���ت���وازن ال��ت��اري��خ��ي م��ع ال��غ��رب .إذا
كانت ه��ذه ه��ي رؤي��ة الصني التي تنتظر تحول
ن��ج��اح��ات��ه��ا االق���ت���ص���ادي���ة ت��ل��ق��ائ��ي��ًا إل����ى م��ك��اس��ب
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وف����ي ال���وق���ت امل���ن���اس���ب ،ف����إن رؤي���ة
أخرى تشق طريقها بثبات ،هي الرؤية اإليرانية،
وإل����ى ح ّ���د م��ا ال��روس��ي��ة ،وال��ت��ي ت���رى أن ال��ن��ج��اح
االق���ت���ص���ادي ش���رط الزم لتحقيق ال����ت����وازن ،لكن
الشرط الكافي هو تحقيق حضور استراتيجي
يسهم ف��ي درء املخاطر ويتعامل م��ع التحديات
ضمن أوسع دائرة ،وفي أطول مدى ممكن.

عقارات

القطاع العقاري
يرتاح من األسعار
ّ
املتطرفة

محمد وهبة
ً
«االن����ك����م����اش ال���ع���ق���اري ج���ي���د ف��ع�لا
ل����ل����س����وق؛ ف����ال����ق����ط����اع ي����ح����ت����اج إل����ى
اس���ت���راح���ة م����ن األس����ع����ار امل��ت��ط ّ��رف��ة
التي ضربت خالل السنوات الست
األخيرة» .هكذا يقول رئيس شركة
«رام����ك����و» رج����ا م���ك���ارم ف���ي ال��ن��ش��رة

صورة ضبابية
ال تزال التوقعات بالنسبة إلى ما ستكون عليه السوق
العقارية في عام  2012ضبابية ،فهي تنسجم مع
التطورات األمنية في املنطقة ،أما انكماش املبيعات
وتراكم هذا األمر يجب أن يتيح للشارين االستفادة من
صفقات جيدة ،وال سيما إذا كان التجار يحتاجون فعليًا
إلى البيع.

التي يصدرها فصليًا .يؤكد مكارم
أن عام  2011من أوله حتى نهايته
ل��م يكن جيدًا للقطاع ال��ع��ق��اري ،إال
أن النهاية جاء ت لتضفي مزيدًا من
ع��دم االس��ت��ق��رار ف��ي ال��ق��ط��اع بسبب
ال�����وض�����ع اإلق����ل����ي����م����ي وت����داع����ي����ات����ه،
«السوق بصورة عامة حذر».
يشير مكارم إل��ى أن الطبقة العليا
من السوق العقارية هي التي كانت
أكثر تأثرًا .أبرز دليل على ذلك هو
ال����دراس����ة ال�������واردة ف���ي ال��ن��ش��رة عن
أغلى  5شوارع في األشرفية .هناك
شارع جورج حيرمي ،حيث يراوح
معدل سعر املتر املربع الواحد بني
 5250دوالرًا و 5500دوالر ،فيما
ي������راوح امل���ع���دل ف���ي ش�����ارع س��رس��ق
بني  5000دوالر و 5500دوالر ،وفي
ش��ارع عبد ال��وه��اب اإلنكليزي بني
 4500دوالر و 4750دوالرًا ،وف��ي
شارع جورج حداد بني  4500دوالر
و 4750دوالرًا ،وف���ي ش����ارع ودي���ع

قطاعات

محروقات

«االقتصاد» :ال معايير لتوزيع املازوت املدعوم
خ���ل���ص ال���ت���ق���ري���ر ال�������ذي أع ّ�����دت�����ه وزارة االق���ت���ص���اد
والتجارة عن دع��م امل���ازوت األح��م��ر ،إل��ى تشخيص
النتائج التي نجمت عن قصور دعم املازوت األحمر
عن بلوغ مستحقيه ،فتبينّ لها أنه ال وجود ملعايير
تحكم توزيع الحصص على تجار املحروقات فيما
الدعم يكون وفق نمط االستهالك الذي ال يتماشى
ّ
م��ع متطلبات ال��س��وق الفعلية .ه��ذا ال��ك�لام ورد في
امل���ؤت���م���ر ال��ص��ح��اف��ي ل���وزي���ر االق���ت���ص���اد وال���ت���ج���ارة
نقوال ن��ح��اس .ت��ح ّ��دث نحاس ع��ن ملخص التقرير
ال���ذي أع��دت��ه ال�����وزارة ع��ن امل����ازوت االح��م��ر امل��دع��وم،
مشيرًا إلى أن انخفاض الكميات التي وصلت الى
املستهلك ،ال سيما في املناطق الجبلية التي كان
يفترض أن تستفيد أكثر من عمليات الدعم بسبب
قساوة الطقس وشدة البرد ،يعود الى اآلتي:
ـ��ـ��ـ ي��ص��ع��ب ت��ح��دي��د ال��ح��اج��ات ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة للمناطق
امل���ن���وي دع��م��ه��ا ،ألن ن��م��ط اس��ت��ه�لاك ه���ذه امل��ن��اط��ق
خالل فترة الصقيع يختلف عن الفترات العادية من
السنة.
ّ
ـ��ـ��ـ إن ال��ك��م��ي��ات االج��م��ال��ي��ة امل����وزع����ة وض���ع���ت وف��ق��ًا

ن���ع���ي���م ب��ي��ن  4250دوالرًا و4500
دوالر.
ي���س���ت���ن���ت���ج م������ك������ارم م������ن األس�����ع�����ار
السائدة في هذه الشوارع الخمسة،
أن الفجوة في األسعار بني املناطق
ّ
ت���ت���ق���ل���ص ع����ل����ى م����س����ت����وى ال��ط��ب��ق��ة
العليا من سوق السكن في منطقة
األش������رف������ي������ة وف��������ي وس��������ط ب����ي����روت
ال�����ت�����ج�����اري (ي������ع ّ������د وس�������ط ب����ي����روت
املؤشر األساسي في س��وق الشقق
ال��ف��خ��م��ة) .ف���خ�ل�ال ال��ف��ت��رة األخ���ي���رة
كانت أسعار هذه الطبقة العليا في
األش��رف��ي��ة ،ت��ق��ت��رب ب��ب��طء م��ن ال��ح ّ��د
األدنى لألسعار السائدة في وسط
بيروت والبالغة  6000دوالر للمتر
املربع الواحد.
ف���ق���د ت����أث����رت ال���ش���ق���ق ال���ف���خ���م���ة ف��ي
امل��ن��اط��ق ال��راق��ي��ة م��ن األش��رف��ي��ة بما
يحصل في السوق وركود األسعار
خ��ل�ال ال��ع��ام�ين امل���اض���ي�ي�ن ،غ��ي��ر أن
ه���ذا األم����ر ل���م ي��ك��ب��ح امل���ط ّ���وري���ن من

االستمرار في اقتناص كل الفرص
الجديدة.
ف��ي ه��ذه ال��ش��وارع الخمسة ص��ارت
األس���ع���ار م��رت��ف��ع��ة؛ ف���ش���ارع ج���ورج
ح�����ي�����رم�����ي ي�����ق�����ع ع�����ل�����ى م�����ق�����رب�����ة م���ن
الـ « »ABCمول ،فيما يوصف شارع
سرسق بأنه «ألصحاب النخبة في
امل��ج��ت��م��ع» ،وي��ق��ص��د ف��ي��ه��ا األث��ري��اء
حصرًا.
أم��ا ش��ارع عبد ال��وه��اب اإلنكليزي
ف���إن ط��ب��ي��ع��ت��ه ت��س��ت��ق��ط��ب ال��ش��اري��ن،
رغ������م أن ال���ش���ق���ق ه����ن����اك ال ت��ت��م��ت��ع
بإطاللة على مناظر طبيعية .لكن
شارع جورج حداد قريب من منطقة
وس������ط ب�����ي�����روت ،إال أن ت��ص��م��ي��م��ه
مختلف ك��ل��ي��ًا ،لكنه ي��س ّ��وق بسبب
ه��ذا القرب فقط .وأخ��ي��رًا ،إن شارع
وديع نعيم مرغوب نظرًا إلى كونه
���ان ق���دي���م���ة ،رغ���م
ي���ح���ت���وي ع���ل���ى م���ب ٍ
أن ال��ش��ق��ق امل��رت��ف��ع��ة ف��ق��ط ه��ي التي
تتمتع بميزة املناظر املفتوحة.

لالستهالك النمطي للمازوت االحمر ،وهي لم تعد
تتماشى مع متطلبات السوق خالل فترة الدعم.
ـــ لم يتبينّ ل��دوري��ات حماية املستهلك فقدان مادة
املازوت االحمر بشكل قاطع ،ولكن هناك تقطعًا في
ضغط على املستهلك.
تسلمها ،ما يشكل عامل
ّ
ـــ تبينّ أن املشكلة هي بعدم توفر املادة في املحطات
وليست مشكلة أسعار.
ـــ تبني أن هناك عمليات غش في بيع مادة املازوت
بحسب نتائج تحليل العينات.
ـ��ـ��ـ ع���دم ض��ب��ط عملية اع��ت��م��اد ل��وائ��ح امل��وزع�ين وف��ق
مواصفات ومندرجات علمية ودقيقة ،والتي ُت ّ
عد
م��ن األس��ب��اب ال��ت��ي سمحت ب��ع��دم انتظام واي��ص��ال
ّ
امل���ادة امل��دع��وم��ة إل��ى مستحقيها ،سمحت للموزع
بأن يتالعب بمهامه.
ـــ عدم وضع أسس صارمة لتوزيع حصص املازوت
امل���دع���وم وال��ت��ج��اوب م��ع ط��ل��ب��ات م��ت��ف��رق��ة امل��ش��ارب،
جعلت التأكد من توزيع كميات امل���ازوت جغرافيًا
وفق الحاجات الحقيقية للسوق ،صعبًا.
(األخبار)

طاقة

إنتاج الوقود من الطحالب في لبنان
يدرس عدد من الباحثني من لبنان و 5دول شرق
ّ
أوسطية إمكان إنتاج وق��ود الديزل الطبيعي من
الطحالب .امل��ش��روع ّ
ممول من االت��ح��اد األوروب���ي،
وي���ش���ارك ف��ي��ه ب��اح��ث��ون م���ن  12م��ؤس��س��ة أب��ح��اث،
بينها الجامعة األميركية ف��ي ب��ي��روت ،وم��ن دول
ش���رق أوس��ط��ي��ة م��ث��ل ق��ب��رص وال��ي��ون��ان وإيطاليا
ومالطة ومصر ،بالتعاون مع الجمعية اللبنانية
لتوفير الطاقة وللبيئة.
يشرف على املشروع معهد األبحاث الزراعية في
قبرص بالتعاون مع الوكالة القبرصية للطاقة .إال
أن «بيروت ستؤدي دورًا محوريًا في هذه األنشطة
ال��ب��ح��ث��ي��ة» ،ي���ق���ول ب���اح���ث رئ��ي��س��ي ف���ي ال��ج��ام��ع��ة
األميركية في بيروت يوسف أبوجودة .فاملشروع
ي��غ��ط��ي ك���ل م���راح���ل إن���ت���اج ال���وق���ود ال��ط��ب��ي��ع��ي من
الطحالب الدقيقة ،مثل التقاط ن��م��اذج م��ن املياه
العذبة أو مياه البحر ،وتحديد أن���واع الطحالب
امل��ط��ل��وب��ة ،وزراع������ة ه����ذه ال��ط��ح��ال��ب ،وح��ص��اده��ا،
واس���ت���خ���راج ال����وق����ود ال��ط��ب��ي��ع��ي م��ن��ه��ا ،وت��ح��دي��د
ً
مواصفاته باملقارنة مع مواصفات عاملية ،فضال

ّ
تجريبية في
ع��ن أن��ه ستقام م��ش��اري��ع نموذجية
ق��ب��رص وإي��ط��ال��ي��ا وم��ال��ط��ة ول��ب��ن��ان وم��ص��ر .وف��ي
لبنان إن «إن��ت��اج وق��ود من الطحالب يوفر فرص
عمل جديدة ويساعد في التخفيف من االعتماد
الكلي على استيراد الوقود» يقول أبو جودة.
ويؤكد أبو جودة أن الطحالب ال تنافس املحاصيل
ال��زراع��ي��ة ال��غ��ذائ��ي��ة ا ّمل��س��ت��خ��دم��ة ف��ي إن��ت��اج وق��ود
نظيف ،وبالتالي يوفر هذا املصدر تالفيًا للجدل
املتصل باستخراج الدول الكبرى للوقود الحيوي
من القمح واألرز ،أي من غ��ذاء اإلنسان ،ما يسبب
ارتفاع أسعار املواد الغذائية.
وي��ؤك��د أك��ادي��م��ي��ون أن امل��ش��ك��ل��ة ف��ي إي��ج��اد بديل
للمشتقات النفطية يكمن في عدم توافر مواد خام
كافية إلنتاج الوقود الطبيعي ،غير أن الطحالب
ّ
ال��دق��ي��ق��ة ق���د ت��ك��ون ه���ي ال���ح���ل؛ إذ ي��م��ك��ن أن تنتج
كميات مرتفعة من الديزل الطبيعي ،باملقارنة مع
م��واد أخ��رى ذات إنتاجية ضعيفة إلنتاج الطاقة
الطبيعية.
(األخبار)

