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شروط تحرٌر التجارة العربٌة فً عصر  كتاب للراحل باسل فلٌحان األكادٌمً ال السٌاسً ٌحدد
  العولمة

  عبدالرحمن أٌاس

 
 

وربما . بل أحٌانا فً كل مرحلة من حٌاته، وٌواجه تحدي التوفٌق بٌنها ٌلعب اإلنسان، أي إنسان، أدوارا مختلفة فً حٌاته،
السٌاسً، فكٌف إذا كانت  أصعب ما ٌكون حٌنما ٌجد األكادٌمً، أو استطرادا المثقف، نفسه فً موقع القرار ٌكون التوفٌق

التً ٌرى كثٌرون أنها لم تخرج بعد من مرحلة التأسٌس للدولة  الساحة السٌاسٌة المعنٌة لبنان بتشعباتها وتناقضاتها، وهً
 .سنة على قٌام لبنان المستقل  63 الحدٌثة، على رغم مرور

 
التً أصٌب بها لدى انفجار الشحنة الضخمة التً أودت بالرئٌس رفٌق الحرٌري  كان باسل فلٌحان، الذي توفً متأثرا بالجراح

، وهً 0222و 1994 بعد معاناة امتدت أسابٌع، أكادٌمٌا فً الجامعة األمٌركٌة فً بٌروت بٌن عامً ،2005 فً عام
فً جامعتً ٌال وكولومبٌا المرموقتٌن فً الوالٌات  ، قبل أن ٌتابع دروسه4892تخرج فٌها بامتٌاز فً عام  الجامعة التً

 .المتحدة 
 

للمشروع  مستشارا اقتصادٌا لوزٌر المال اللبنانً ومدٌرا 4888و 4881األكادٌمً، عمل بٌن عامً  وإلى جانب عمله
إٌرادات خزٌنة الدولة وتطوٌر إدارة المال العام  دة اإلنمائً المخصص لتعزٌزالمشترك بٌن البنك الدولً وبرنامج األمم المتح

. 
 

فً البرلمان  ٌمكن تسمٌته المنطقة الرمادٌة بٌن العمل األكادٌمً والعمل السٌاسً إذ انتخب نائبا ، تجاوز ما0222وفً عام 
وخالل عمله وزٌرا، .صاد فً حكومته قبل األخٌرة لالقت اللبنانً وعٌنه الحرٌري مستشارا اقتصادٌا له قبل أن ٌعٌنه وزٌرا

 -منظمة التجارة العالمٌة ووقع نٌابة عن لبنان وثٌقة انضمامه إلى الشراكة األوروبٌة  عمل على تسرٌع انضمام لبنان إلى
 .المتوسطٌة 

 
البٌروتٌة، 'دار النهار 'أصدرته األكادٌمً من جدٌد فً كتاب  والٌوم، وبعد أكثر من سنة على غٌابه المفجع، ٌطل علٌنا فلٌحان

العربً  التً أخذت على عاتقها حفظ تراث الرجل وتعزٌز الثقافة االقتصادٌة فً العالم'فلٌحان  مؤسسة باسل'بالتعاون مع 
طراف النظام المتعدد األ:التجاري فً العالم العربً  تحرٌر التبادل':وٌحمل الكتاب الصادر بالعربٌة واإلنكلٌزٌة عنوانا الفتا .

ورق  أن العمل ٌتناول شروط إنشاء المنطقة العربٌة للتجارة الحرة، التً ال تزال حبرا على والالفت.'مقابل النظام اإلقلٌمً 
 .والتً كانت من األحالم التً دغدغت مخٌلة الحرٌري وجهد لتحقٌقها 

 
األطراف والثنائٌة واإلقلٌمٌة  جارة المتعددةفً الواقع دراسة تبحث فً شكل موجز ولكن مكثف فً اتفاقات تحرٌر الت الكتاب

 .أن ٌواجهوا من خاللها االنفتاح المتزاٌد فً نظام التجارة العالمً  فً المنطقة العربٌة، وتستعرض السبل التً ٌمكن للعرب
 

مدٌنة كانكون  فً 0221عام  فلٌحان استقصاء نتائج المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة الدولٌة الذي عقد فً وٌحاول
الصعٌدٌن الفردي والجماعً، فً النظام التجاري العالمً، مع عرض  المكسٌكٌة، وسبل تعزٌز اندماج البلدان العربٌة، على

 .الدول العربٌة فً مفاوضاتها مع المنظمة بعد المؤتمر  للنهج الذي تتبعه
 

، وقد 0223الذي قضى اغتٌاال فً  ،قصٌر ٌرسم حٌن تفحصت الكتاب كان كتاب الصحافً الراحل أول ما خطر فً ذهنً
من  ولٌس التشابه فقط فً الحجم الصغٌر لكل.'تأمالت فً شقاء العرب 'أٌضا، حامال عنوان  صدر بعد رحٌله، المفجع

 المزري للعرب وتقدٌم قراءة مكثفة له، الكتابٌن، بحٌث بدا أقرب إلى الوصٌة، بل ٌتجاوز ذلك إلى تسلٌط الضوء على الواقع
فلٌحان لنا كتابا ٌعرض  لقد ترك.واالجتماع، وفلٌحان فً االقتصاد، واالثنان فً اإلدارة السٌئة للشأن العام  فً السٌاسة قصٌر

 .بتمعن  قصٌر'تأمالت ' فلنقرأه هو و.الواقع السٌئ وسبل االنتقال إلى مستقبل أفضل 

  اقتصاد:الموضوع 
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