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ملف

«المستقبل» يسطو على ساحة الشهداء ...و«ثوار» يلتقون دياب

هل حان وقت إنتاج «قيادة» لالنتفاضة؟
يدور جدل واسع منذ 17
تشرين األول حول ضرورة
إنتاج قيادة أو ممثلين
لالنتفاضة ،يحددون مطالبها
وينطقون باسمها .عند كل
أزمة يواجهها المنتفضون،
يشتعل الجدل من جديد.
يوم أمس ،استقبل الرئيس
المكلف بتأليف الحكومة،
حسان دياب ،عددًا من
الذين يزعمون المشاركة
في التظاهرات منذ اليوم
األول .ما سبق أغضب بعض
المجموعات المنقسمة في
ً
ما بينها أصال حول استقاللية
دياب واالنفتاح عليه أو
مطالبته باالعتذار

رلى إبراهيم
مـ ــن ي ـم ـثــل االنـ ـتـ ـف ــاض ــة؟ ل ـط ــامل ــا أت ــى
ال ـجــواب عــن ه ــذا ال ـســؤال أو األسئلة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـ ـ ــدور فـ ـ ــي فـ ـلـ ـك ــه مـ ـ ــن ب ـعــض
املـ ـجـ ـم ــوع ــات امل ــدنـ ـي ــة ب ـ ــأن «ال قـ ــادة
للثورة» .بــدت الفكرة صائبة يومها،
أي مـنــذ قــرابــة شـهــريــن ،عـلــى اعـتـبــار
أن ق ــادة ح ــراك  2015مــن املجموعات
ن ـف ـس ـهــا ،اخ ـت ـل ـف ــوا ع ـل ــى «ال ــز ُع ــا ّم ــة»
ونـ ـس ــوا األهـ ـ ـ ــداف حـ ـيـ ـن ــذاك ،فــفــضــت
التحركات نتيجة الخالفات الداخلية.
ب ــدت ال ـص ــورة أح ـلــى وأك ـثــر نضوجًا
في البداية ،ووسيلة أنجح لتشجيع
املواطنني على التعبير عن مطالبهم
املختلفة مــن دون فــرض إط ــار محدد
لـهــا وم ـلــزم لـلـحـشــود ،تبعها إص ــرار

امل ـج ـمــوعــات ع ـلــى ع ــدم إن ـت ــاج ق ـيــادة
ل ــان ـت ـف ــاض ــة ت ـع ـيــد عـ ـق ــارب ال ـســاعــة
الــى ال ــوراء وتسهم فــي تفريقهم .لكن
م ــع ذلـ ـ ــك ،ن ـص ـبــت ه ـ ــذه امل ـج ـمــوعــات
خيمًا لها في ساحة الشهداء ،وبدأت
بـعـقــد ن ـ ــدوات وم ـس ــاح ــات ن ـقــاش مع
املحتجني .ذهــب بعضها الــى إصــدار
بيانات تـحــدد املطالب الشعبية ،من
ح ـكــومــة مـسـتـقـلــة ال ــى ت ـمــريــر قــانــون
استقاللية القضاء وانتخابات نيابية
عادلة الــى استعادة األمــوال املنهوبة
ودولة مدنية ونظام اقتصادي عادل.
وه ــو مــا يـتـنــاقــض مــع إصـ ــرار هــؤالء
الدائم على أنهم ال ّ
يدعون تمثيل أحد
إال من هم ّمنضوين تحت رايتهم .إذًا
ُ
كيف تـصــنــف هــذه املـطــالــب فــي خانة
«ما يريده املحتجون» ،في حني أنكم ال

ّ
تمثلونهم؟ يجيبون« :تمكنا في األيام
األول ـ ــى م ــن الـ ـث ــورة م ــن ت ـحــديــد هــذه
املطالب التي كانت تتردد في ساحة
ال ـش ـه ــداء وري ـ ــاض ال ـص ـل ــح» .الــافــت
هـنــا ،أن املـجـمــوعــات املــدنـيــة نفسها،
ال يـتــاقــى بعضها مــع بـعــض فــي ما

سطا أنصار تيار المستقبل
على ساحة الشهداء طوال
يوم أمس
تقول إنها «املطالب الشعبية الثالثة»،
إذ ت ـخ ـت ـلــف ال ـق ــائ ـم ــة ب ــن مـجـمــوعــة
وأخرى .وهي تختلف اليوم على طلب
رئيس الحكومة املكلف حسان دياب
الـ ـح ــوار م ــع «م ـم ـث ـلــن ع ــن الـ ـح ــراك»،

وعلى إذا ما كان واجبًا منحه فرصة
لـلـتــألـيــف ومـحــاسـبـتــه عـلــى األس ـمــاء
املقترحة أو معارضته والـسـعــي الى
إسـقــاطــه فــي ال ـشــارع أي ـضــا ،لينتهي
م ـش ـهــد يـ ــوم أم ـ ــس ،ع ـلــى تـلـبـيــة عــدد
مــن األش ـخ ــاص دع ــوة «فــريــق دي ــاب»
ع ـلــى م ــا ي ـق ــول ــون ،ل ـل ـقــائــه واالط ـ ــاع
منه على «رؤي ـتــه للوضع السياسي
واالق ـت ـص ــادي» .لــم ي ـ ّـدع ه ــؤالء أيضًا
أنهم يمثلون الـحــراك ،بــل أك ــدوا أنهم
أتـ ــوا ب ــ«ص ـفــة شـخـصـيــة وي ـشــاركــون
في التظاهرات منذ اليوم األول»! ومن
بني األسماء املتداولة :وليد عيتاني،
م ـح ـم ــد نـ ـ ـ ــون ،حـ ـس ــن خـ ـلـ ـي ــل ،نـبـيــل
ال ـح ـجــار .وق ــد ت ـعــرض ه ــؤالء لحملة
ً
من االنتقادات ،فضال عن اإلساءة الى
االعالمية وعد الهاشم التي أوضحت

التواصل أنها زارت دياب
على مواقع
ّ
تلبية لــدعــوة تلقتها مــن فــريــق عمل
الرئيس ،حيث شاركت بوجهة نظرها
الـشـخـصـيــة ح ــول الـهـمــوم واملـشــاكــل،
وه ـ ــي ل ــم ت ـت ـع ــود أن تـ ـسـ ـت ــأذن أحـ ـدًا
ملمارسة اقتناعاتها».
مجددًا ،من يمثل االنتفاضة ومن يقف
وراء البيانات التي تأخذ على عاتقها
الحشد كل نهار أحد ،وإطالق تسمية
خاصة عليه ،إن كانت تفتقد القيادة؟
«ه ــو عـمــل تنسيقي بــن املـجـمــوعــات
التي تمكنت مــن الـتــوافــق على بعض
العناوين العريضة وتعقد اجتماعات
دوري ــة ملناقشة الـنـشــاطــات وال ـتــداول
باألفكار» .إذًا ،ملاذا ال يتم االعالن على
املــأ عــن هــذه االجـتـمــاعــات وامل ـقــررات
ح ـتــى ال ي ـت ـكــرر مـشـهــد أمـ ــس ،وحـتــى

اعتداء على منتفضي عاليه
أعلن منتفضو عاليه ،في بيان أمــس ،أنــه «وبعد مغادرتهم خيمتهم للمشاركة
في االعتصام في بيروت ،تسللت مجموعة شباب مناصرين للحزب التقدمي
االشـتــراكــي بأعالمهم الــى خيمة الـثــورة فــي عاليه ،وقــامــت بتسجيل فيديو من
داخلها» .وأكدوا أن «هذه الخيمة ال تقبل وجود أي رموز من أحزاب السلطة فيها
( )..وأي محاوالت من هذا النوع الجبان ،كما كل محاوالت الترهيب التي سبقتها،
لن تثنينا عن االستمرار في النضال للحصول على حقوق الشعب اللبناني ،بما
فيها مناصرو األحزاب تحت شعار كلن يعني كلن» .نتيجة ذلك ،حصل إشكال
ما بني مناصري االشتراكي واملتظاهرين ،أدى الى وقوع  4جرحى ،من دون أن
تتدخل القوى األمنية املوجودة هناك ،والتي خلصت الى الطلب من املتظاهرين
إزالــة الخيمة! وقــال بعض الشبان الذين تواصلت معهم «األخـبــار» أنها ليست
املرة األولى التي تتعرض فيها خيمتهم ألعمال من هذا النوعّ ،
محملني مسؤولية
مــا يصيبهم لـلـحــزب االش ـتــراكــي والـنــائــب أك ــرم شهيب تـحــديـدًا ،وعـمـلــوا على
استفزازهم عبر رفع علم الحزب داخلها ثم عملوا على االعتداء على املتظاهرين،
وبينهم نساء».

تـتــوضــح املـطــالــب ويـتــم فــرضـهــا على
أي حـكــومــة مـقـبـلــة ،ول ــو فــي ظــل عــدم
مشاركة وجــوه من املجموعات فيها؟
املـشـكـلــة الــرئـيـسـيــة ،بحسب البعض،
أن «التنسيق قائم على أن يأتي القرار
مــن الـشــارع .نتفق على طريقة العمل
ول ـيــس عـلــى ال ـق ــرار ال ـس ـيــاســي .وك ــان
واضـحــا أن ال ـشــارع ،كـمــا املجموعات
ُرفضا وانـتـقــدا مــن ذهــب الــى الرئيس
ّ
املكلف ليفاوض باسمهم .وعمليًا ،ال
يملك ه ــؤالء أي تــأثـيــر عـلــى األرض».
وت ـل ــك مـعـضـلــة أخـ ـ ــرى ،إذ يـ ــرى جــزء
م ــن امل ـت ـظــاهــريــن أن «امل ـج ـم ــوع ــات ال
تريد الـحــوار وال التوافق حــول قيادة
وتـقــول إنها ال تمثل الـنــاس ،وعندما
يـ ـح ــدد األف ـ ـ ـ ــراد خ ـي ــارات ـه ــم يـعـمـلــون
ع ـل ــى شـيـطـنـتـهــم فـ ـ ـ ــورًا» .أمـ ــا مـمـثـلــو
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ،فـ ـيـ ـنـ ـف ــون أي م ـس ـعــى
لحرق بعض الطامحني «وهذا حقهم.
حرصنا على رفــض أي قيادة للثورة
تنطلق من تضييع املطالب بالخالفات
ّ
ح ــول ت ـســلــم الـ ـقـ ـي ــادة ...وم ــن ال ـخــوف
مــن شيطنة السلطة لــوجــوهـنــا» .ذلك
ال يـعـنــي أن امل ـج ـمــوعــات غـيــر مــدركــة
ملساوئ ترك الساحة مفتوحة ّ
ليدعي
م ــن يـ ـش ــاء ت ـم ـث ـي ـل ـهــا .األي ـ ـ ــام ال ـثــاثــة
األخ ـي ــرة مـثـلــت مــؤش ـرًا واض ـحــا على
خطورة عدم اإلمساك بأماكن التجمع،
تيار املستقبل،
إذ سطا عليها أنصار
ّ
وســط هتافات طائفية مـنــفــرة .حــاول
البعض هنا أيضًا االستفادة من هذا
ال ـخ ــرق ل ــادع ــاء أن املـتـظــاهــريــن منذ
 60يومًا ما هم إال جمهور الحريري،
فسقط قناعهم الـيــوم« ...خصوصًا أن
حــزب سبعة وضــع مسرحه ومكبرات
صــوتــه بتصرف أنـصــار أش ــرف ريفي
وب ـ ـعـ ــض الـ ـن ــاطـ ـق ــن بـ ـلـ ـغ ــة ط ــائ ـف ـي ــة
واملـطــالـبــن ب ـعــودة ال ـحــريــري» .لــذلــك،
وتـفــاديــا ألي سيناريو مماثل ،تعمل

املـ ـجـ ـم ــوع ــات عـ ـل ــى إنـ ـ ـت ـ ــاج «خـ ـط ــاب
أوضـ ـ ـ ــح واب ـ ـت ـ ـكـ ــار أس ــالـ ـي ــب ج ــدي ــدة
واسـتــراتـيـجـيــة إعــام ـيــة ولوجستية
تسهم في التفريق ما بني املتظاهرين
الحقيقيني وأصـحــاب املطالب املحقة
والجماهير الحزبية والطائفية» .ففي
مقابل هتافات الحريريني أمس ،علت
هـتــافــات جانبية فــي ســاحــة الـشـهــداء
تــرفــض عـ ــودة ال ـحــريــري كـمــا تــرفــض
تكليف حسان دياب ،علمًا أن موضوع
إعطاء دياب فرصة والحكم على أسماء
الـ ـ ـ ــوزراء ،ه ــو م ــوض ــوع ن ـق ــاش واس ــع
بــن ش ـبــاب االنـتـفــاضــة ويـثـيــر خالفًا
فــي مــا بـيـنـهــم .ففيما يــرفـضــه بعض
املجموعات بشكل كــامــل على اعتبار
أنــه «مــن إنـتــاج السلطة التي اختارت
أخيرًا االختباء وراء وجه مبهم وغير
مـ ـ ـع ـ ــروف» ،ي ـ ــرى آخـ ـ ـ ــرون أن تـكـلـيــف
دياب يأتي ضمن مطلب وصول وجه
مستقل وغير حزبي لرئاسة الحكومة.
وي ـف ـتــرض تــالـيــا ان ـت ـظــار بـضـعــة أي ــام
حـتــى يـنـجـلــي بــرنــامـجــه االق ـت ـصــادي
وع ــدة عمله وتتضح أسـمــاء ال ــوزراء.
وهم ال يرون مشكلة في التحاور معه،
ورب ـمــا التمثل داخ ــل الـحـكــومــة أيضًا
إن كــانــت مطابقة لتطلعاتهم .هــؤالء
أيضًا (يرفضون الكشف عن هوياتهم)
ي ـ ــؤي ـ ــدون ال ـ ــوص ـ ــول الـ ـ ــى ص ـي ـغ ــة مــا
لـتـنـظـيــم االن ـت ـف ــاض ــة واالن ـ ـطـ ــاق فــي
خطة عمل فعلية وذات نقاط واضحة
فـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ت ــأل ـي ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة .هــي
الـ ـف ــرص ــة األخ ـ ـيـ ــرة بــال ـن ـس ـبــة ال ـي ـهــم،
فــالـنــاس الــذيــن وث ـقــوا بـهــم فــي الـعــام
 ،2015وم ـن ـحــوهــم ف ــرص ــة ثــان ـيــة في
العام  ،2019سيلعنونهم إذا ما فشلوا
ويـ ـ ـس ـ ــاوون ب ـي ـن ـهــم وب ـ ــن ال ـس ـل ـط ــة...
ال ب ــل ي ـم ـكــن لـلـطـبـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة أن
تـقـنــع «ال ـن ــاس الـتـعـبــانــة بــأنــه أفـضــل
املوجود».

حراك الجنوب يقاطع دياب :يعرف ماذا نريد
آمال خليل
ّ
لم يحل بتلة الخياط أمس أي ممثل عن
ســاحــات ال ـحــراك فــي النبطية وصــور
وكفررمان وصيدا .ناشطو االنتفاضة
الشعبية في الجنوب لم يشاركوا في
ال ـي ــوم امل ـف ـتــوح الـ ــذي خـ ّـص ـصــه أمــس
رئيس الحكومة املكلف حسان ديــاب
للقاء قادة الحراك وناشطيه .منهم من
ّ
تلقى الدعوة ورفضها ومنهم من رغب
باتصال.
في لقاء دياب ،لكنه لم يحظ
ّ
ق ـب ـيــل م ـن ـت ـصــف ل ـي ــل ال ـس ـب ــت ،ت ـلــقــى
ً
الطبيب جمال بدران اتصاال من دائرة

امل ــراس ــم ف ــي رئ ــاس ــة مـجـلــس ال ـ ــوزراء
تبلغه رغـبــة دي ــاب فــي لـقــائــه بصفته
ناشطًا في حــراك كفررمان .بالتزامن،
ّ
تـ ـل ــق ــى زمـ ـيـ ـل ــه ف ـ ــي عـ ـض ــوي ــة امل ـك ـتــب
السياسي للحزب الشيوعي اللبناني
والناشط فــي حــراك النبطية الطبيب
ً
ً
عـ ـ ـم ـ ــران فـ ــوعـ ــانـ ــي ات ـ ـ ـصـ ـ ــاال مـ ـم ــاث ــا
ول ـل ـغــايــة ذاتـ ـه ــا .اس ـت ـم ـهــل الــرف ـي ـقــان
مل ـش ــاورة شــركــائـهـمــا ف ــي الـســاحـتــن،
فكان قرار األكثرية الرفض .في حديث
إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ق ــال ب ـ ــدران إن دع ــوة
ديــاب «نحترمها ،لكن يجب أن يكون
قد حفظ مطالب االنتفاضة عن غايب

وجودنا في
بعد أكثر من شهرين من
ّ
الشارع» .وفي التجمع الــذي نفذ عند
دوار كفررمان يوم أمــس ،تحت شعار
«وقـفــة إص ــرار» ،تضامنًا مــع الجيش
ال ـل ـب ـنــانــي وض ــد ال ـخ ـط ــاب ال ـطــائ ـفــي،
حـ ّـدد الناشطون موقفهم مــن حكومة
دياب« :نحن مستمرون في انتفاضتنا
ون ـج ــدد امل ـطــال ـبــة بـحـكــومــة انـتـقــالـيــة
مــن خــارج املنظومة السلطوية وذات
ص ــاحـ ـي ــات اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ب ــإلـ ـغ ــاء مــا
ي ـس ـمــى الـ ــورقـ ــة اإلص ــاحـ ـي ــة وإقـ ـ ــرار
قانون انتخابات نيابية على أساس
الـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـقـ ـي ــد ال ـط ــائ ـف ــي

واسترجاع املال واالمالك املنهوبة».
رفـ ــض دعـ ـ ــوة ديـ ـ ــاب كـ ــان أك ـث ــري ــا فــي
النبطية أيضًا .وفق إحدى الناشطات
فـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك ،سـ ـ ــام بـ ـ ــدر ال ـ ــدي ـ ــن ،إن
«أول سـبــب لــرفــض ال ــدع ــوة ه ــو أنـهــا
وصلت عبر مدير املــراســم في القصر
ال ـج ـم ـهــوري ل ـح ــود لـ ـح ــود» .املـشـكـلــة
ليست في شخص األخير بل في «عدم
استقاللية دي ــاب عــن أفــرقــاء السلطة.
وما رفضه الحراك للحوار مع رئيس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون ،يـحــاولــون
تمريره عبر دياب» .أما السبب الثاني،
فكان «باختيار فوعاني وبــدران ذوي

الصفة الحزبية» .بدران لم ينف رفض
حراكي النبطية وكفررمان لتمثيلهما
عبر حزبيني ،لكنه أكد أن اختيارهما
لــم يـكــن عـبــر ق ـيــادة حــزبـهـمــا ،بــل عبر
أشخاص على معرفة مسبقة بهما.
صيدا كانت أكثر ّ
تشددًا برفض دعوة
دياب .وقع الخيار لتمثيل الحراك في
لقاءات دياب على الناشطني نادر العر
وأحمد شعيب .وفق مصادر مواكبة،
وصـ ــل االسـ ـم ــان ع ـب ــر أحـ ــد املــوظ ـفــن
ف ــي ال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ال ـصــديــق
ل ــدي ــاب وامل ـ ـشـ ــارك ف ــي حـ ـ ــراك ص ـي ــدا.
بـعــد اس ـت ـشــارة اع ـت ـصــام إي ـل ـيــا ،تـقــرر

عــدم تلبية الــدعــوة .فــي بـيــان لــه ،قال
شعيب إنه اعتذر ألنه «ال يرى جدوى
منه ملصلحة الحراك في ظل الظروف
املحيطة بالتكليف ،خاصة ان اللقاءات
الصغيرة الجانبية تــوحــي بأسلوب
ف ــرق ت ـس ــد» .أم ــا ب ـيــان حـ ــراك «صـيــدا
تنتفض» ،فجاء فيه أن «اللقاءات هي
حفلة العالقات العامة ولن نسهم في
تلميع صورة الرئيس املكلف ،والهدف
املباشر منها خرق صفوف الحراكات
ومحاولة تطويعها .ومن ينجر إليها
ال يمثل إال نفسه».
فـ ــي ص ـ ـ ــور ،ب ـ ــرز ت ـب ــاي ــن واض ـ ـ ــح بــن

ّ
ناشطي الـحــراك ،رغــم أنهم لم يتلقوا
ّ
أي دعوة .الفئة املحسوبة على الحزب
ال ـش ـي ــوع ــي رفـ ـض ــت لـ ـق ــاء دي ـ ـ ــاب .أم ــا
الناشطون املستقلون ،فأصدروا بيانًا
دعــوا فيه إلــى إعـطــاء الرئيس املكلف
ف ــرص ــة ل ـتــأل ـيــف ح ـكــومــة ت ـك ـنــوقــراط.
في حديث إلى «األخبار» قال الناشط
ح ــات ــم حـ ــاوي إن ـه ــم ج ــاه ــزون لـلـقــاء
ديــاب ولديهم ورقــة مطالب واضحة؛
«أص ـب ـح ـن ــا ك ـم ــن ي ـن ــزل إلـ ــى ال ـش ــارع
لـيــرفــض وي ـعــرقــل ول ـيــس لـنـسـهــم في
الوصول إلى حل! الناس تريد أن تأكل
وتشرب».

مقالة

زعران و«زعرات» الخندق الغميق
يضع مؤسس الشركة فشله على إعصار ضرب نيويورك،
جمال غصن
بينما يتقاذف أصحاب الصناديق االستثمارية الشريكة التهم
ّ
السيئ
األزعر في اللغة العربية هو
الخلق أو اإلنسان الذي واإلهانات .الخبرية مضحكة جدًا لوال ماليني الدوالرات من
ّ
ّ
أن
يصادف
نباته.
قل
الذي
فهو
قل خيرهّ .أما الحقل األزعر
الخسائر التي كبدتها للخزينة اللبنانية .هي صياغة حديثة
هذا التعريف ينطبق على حقل االقتصاد الرقمي في لبنان لتجارة جحا بالبيض ،إذ ظن أحدهم بأن بيع الكتب النادرة على
واملتاجرين فيه .القصة كما كل قصة رعب وترهيب في لبنان
اإلنترنت يستحق استثمارات بلغت  24مليون دوالر .لن ندخل
تبدأ بمشروع عقاري واملصارف.
في أوج األزمة السورية والنأي بالنفس اللبناني ،ارتأى البعض في مناقشة سوق الكتب النادرة وال في أسماء األشخاص الذين
في لبنان أن تلك هي الفرصة املثلى لالستثمار في اقتصاد استفادوا من القروض املضمونة وروابطهم بالسلطة وزعرانها،
ُ
املعرفة في لبنان من أجل تحريك تلك العجلة اللعينة (التي بدأ ألن ،في النهاية ،األفراد هنا هم أسفل الهرم في منظومة خلقت
ينتابني الشك أنها ليست ّ
مدورة) ،وترجمة العبقرية اللبنانية على أساس أنها لالستثمار في حقل اقتصاد املعرفة األزعر،
إلى مليارات من الدوالرات الوافدة إلى شركات نشأت هنا وغزت بينما كان القائمون عليها يعرفون جيدًا أنه سيفشل إال في
العالم بابتكاراتها الرقمية واإلبداع اللبناني املبرمج في جيناتنا .إشغال عقارات كانت ستبقى شاغرة لوال هذه البدعة .طبعًا
ّ
املعرفة ،وبطبيعة الحال اقتصادها ،كنز ال يفنى ،إال إذا وضع يده «مش غلط» استغالل الـ  400مليون دوالر املضمونة ليتسلى
ّ
بتفان.
عليه القطاع املصرفي اللبناني ،فحينها يفنى
البعض باختبار أفكار هستيرية ،عل إحداها «تنقش» وتجني
ٍ
ً
مشكلة هذا القطاع على املستوى العاملي هي أن نسبة فشل امللياراتّ .
غرد حساب الـ«بي دي دي» األسبوع الفائت قوال
الشركات الناشئة فيه عالية جدًا ،لكنه ال يزال يجذب الصناديق (باإلنكليزية طبعًا) للممثلة (اإلنكليزية طبعًا) جولي أندروز
االستثمارية التي توزع املخاطر على استثمارات عدة ،على أمل يقول «املثابرة هي أن تفشل  19مرة وتنجح في ّ
املرة العشرين».
ّ
أن تكون أحد املشاريع املستثمر فيها مجدية أوّ على شاكلة نسي مدير الصفحة أن يذكر أن من املفضل أن يكون فشلك
ّ ً
غوغل أو فيسبوك إن كانوا محظوظني .هنا نتحدث عن بلدان
مموال من مال الشعب.
ّ
توجد فيها بيئة حاضنة وداعمة ومحفزة ،وأهم شيء مجهزة في تقرير ّ
أعده البنك الدولي عام  2016عن النظام البيئي
بكل ما يحتاج إليه هذا
القطاع ،ورغم كل ذلك تبقى نسبة الفشل للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجياّ ،
أقر رواد األعمال
عالية جدًا .لذلك ُيفهم ّ
بأموالهم
الرمي
من
املستثمرين
س
توج
الذين قابلهم ّ
ً
معدو التقرير بأن التعميم الرقم  331قد يكون
في قطاع كثير املخاطر أصال ،فما بالك في بلد مثل لبنان حيث
الخدمات والتجهيزات رديئة والدعم والحضانة غائبتان .لكن أفاد مؤسسات مالية أكثر من الشركات الناشئة ،إذ ساهم في
القطاع املصرفي هنا يحب لبنان كثيرًا ،ويكفي أن تشاهدوا االستثمار الزائد في شركات ناشئة ال تملك مكونات النجاح.
إعالنات البنوك خالل تغطية التلفزيونات الثورية لتعرفوا حجم كما أضاف أحدهم إنه لم يعد بإمكانك إيجاد موظفني في قطاع
هذا الحب .البنوك تريد االستثمار في شباب لبنان حتى خشمه التكنولوجيا إذ أصبحوا جميعهم رواد أعمال ممولني بفضل
وخلق فرص العمل لهم ،لكن املخاطر مرتفعة جدًا ،فما العمل؟
التعميم الرقم .331
الحل دائمًا عند مصرف لبنان وحكمة حاكمه .في سنة  ،2013في التقرير نفسه يوجد تحليل للتشبيك في هذه البيئة ويقارنه
أصدر مصرف لبنان التعميم الرقم  331وهو عبارة عن بضعة بمدن أخرى (القاهرة وميديني الكولومبية) ،إذ يعتبر التشبيك
سطور ممهورة بإمضاء الحاكم كانت كفيلة بإزالة كل مخاوف أحد أهم العوامل التي تساعد في مواجهة املخاطر الضخمة
املصارف حول مخاطر حقل ألغام االقتصاد الرقمي وتحويله في القطاع« .بي دي دي» ّ
تروج لفكرة أنها املكان األمثل لهذا
إلى مرج أخضر من الدوالر .في املبدأ،
التشبيك .في تحليل نتائج هذه
ينص التعميم الرقم  331على ضخ 400
ّ
الدراسة ،يظهر بوضوح تفوق ميديني
مليون دوالر معفاة من الفائدة لفترة 7
إسكوبار على قاهرة السيسي ،لكن
سنني تستعملها املصارف لشراء سندات
األكثر وضوحًا في الرسم البياني الذي
خزينة ّ
تدر عليها  7٪فائدة سنوية ،على
ّ
تركز الكاميرات على
يجسد وضع التشبيك (أو باألحرى
أن تستثمر قيمة مماثلة في الشركات
غيابه) في لبنان هو أن كل مكونات
الناشئة في اقتصاد املعرفة أو الشركات من يخرج من الخندق
هذه البيئة تدور في فلك بوطة التعميم
الداعمة لها .فوق كل ذلك ،يضمن مصرف
ال على ما يدخله
الرقم  331وأمواله .يحاجج التقرير أن
لبنان  75٪من املبلغ املستثمر في حال
ّ
إفالس الشركات التي سيفشل معظمها
تبني مصرف لبنان للمخاطر حصر
حتمًا وفق معطيات السوق .إذًا أخذ
االستثمار في القطاع باملستفيدين من
ّ
مصرف لبنان على عاتقه ،وهنا يجب
املنظومة ألنه ال يمكن آلخرين تحمل
ّ
الشعب
جيوب
إال
هو
أن نذكر بأن عاتق مصرف لبنان ما
مخاطر ال يواجهها منافسوهم .مشاكل أخرى برزت مع الوقت
ّ
ّ
اللبناني ،مسؤولية إزالة املخاطر شتى وتحمل خسارات هذه وهي غياب القدرات البشرية والتعليم الالزم ومسرعات األعمال
االستثمارات ّالعالية املخاطر ،وأصبح هاجس املصرف املستثمر وغيرها من املتطلبات إلنجاح هكذا قطاع وال توجد مساحة على
الوحيد هو أل تفلس الشركة الناشئة قبل السنة الرابعة من
ّ
للتعمق في املوضوع .لكن أين اإلعالم في تغطية
هذه الصفحة
إنشائها بعد أن يكون قد ضمن استرجاع استثماره بالكامل.
هكذا يدخل املصرف في استثمار ذي مخاطر عالية من دون هذه «الزعرنات»؟
أن يخاطر بأي من ماله ومن دون أن يخسر أي شيء (إال طبعًا تلفزيون لبنان يبث برنامجًا ترويجيًا أسبوعيًا بعنوان «Startup
إغراء قد يصدر في فترة  .»331مجلة إكزيكيوتيف هي أكثر من يواكب املبادرات الناشئة.
ً
فرصة االستثمار في منتج مالي أكثر
لكن بشكل عام ،تغيب أرقام األرباح والخسائر الناتجة من هذا
االستثمار عن قسم الهندسة في البنك املركزي).
ّ
توفر املال ،بانت البقعة الجغرافية املثلى الستضافة هذا التعميم .في زمن البث املباشر املفتوح من على جسر الرينغ ،لم
مع
ّ
املشروع وهي في منطقة الخندق الغميق التي أعيدت تسميتها يسأل أي من املراسلني كم كلفت جدارية خورخي رودريغيز
ً
بـ«بيروت الرقمية» أسوة بـ«بيروت الوهمية» التي تحدها من خيرادا التي تزين املبنى الفاصل بني الخندق الرقمي عن الخندق
ّ
الشمال ويمكن الولوج إليها إما من فوق أو من تحت جسر البشري ،علمًا بأن بعض أعمال هذا الفنان حول العالم كلفت
الرينغ .لكن االسم املنتشر لهذه املنطقة هو «بيروت ديجيتال مئات آالف الدوالرات .في مقابلة مع موقع «ومضة» ،يقول املدير
دستريكت» ،أو «بي دي دي» ،ألنه يبدو أن اقتصاد املعرفة ال العام لـ«بي دي دي» إن املستأجرين يحظون بأسعار خدمات
يعرف النطق إال باللغة اإلنكليزية .تغيب اللغة العربية عن موقع مدعومة من الدولة ،فهل تحصل شركة «أوبر» ذات الصيت
«بي دي دي» ومنصاتها االجتماعية ،بينما تضاهي نسبة العاطل عامليًا على دعم من الدولة اللبنانية رغم أنها تشكل
التغطية اإلعالمية ملشاريع التعميم الرقم  331باللغة اإلنكليزية
منافسة طاحنة للمبادرات الرقمية املحلية؟
نسبة فشل الشركات الناشئة في هذا القطاع.
تركز الكاميرات على من يخرج من الخندق ال على ما يدخله.
في هذا السياق نشرت مجلة إكزيكيوتيف اللبنانية العام
ً
مفصال عن أكبر عملية إفالس شهدتها منظومة كيف ستكون الصورة لو فتحت املحطات الهواء على مدى
املاضي تقريرًا
التعميم الرقم  331بقلم أولغا الهبر وتوماس شيلني ُينصح األسابيع لتسليط الضوء على أن مئات املاليني من املال العام
بقراءته وترجمته إلى العربية .يتفاجأ الكاتبان بأن أبطال هذه أنفقت لتمويل مشاريع خاصة فاشلة في الخندق الغميق ،وهي
العملية أجابوهما عن أسئلتهما (يذكرني ذلك بمقابلة أجرتها باملناسبة تتضمن مالعب رياضية وإنترنت سريعًا وخدمات
مجلة باليبوي الشهيرة مع وليد جنبالط في عام  1984حيث يحلم بها من يسكن خلف الجدارية.
يغدق جنبالط بإهانة مناصريه بما أنهم لن يقرأوا املقابلة) .على كل حال… يسقط يسقط حكم األزعر!

