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  سويسرا الشرق

  
 العاملين في    اصحاب الفنادق جميعًا ونصف اعضاء الحكومة على االقل، ومعهم آالف من المواطنين           

مليون : التوّقعات اجمل من ان تصّدق    . احد القطاعات المرتبطة بالسياحة، يضعون ايديهم على قلوبهم       
ا الف مصطاف سعودي                   ا مئت نهم ربم آل الغرف    . زائر يفترض قدومهم الى لبنان خالل الصيف، م

ة         ى شتورا وزحل ل، وصوًال ال المطار في وضع التأهب     . في آل الفنادق محجوزة في بيروت والجب
اخرة االسبوع                    اخرة ف وا من ب ين، نزل سياح االوروبي وج من ال تقبل اول ف أ اس بجناحه الجديد، والمرف

ستجمام في     يومًا آامًال في بيروت التي عادت هكذا محطة على خطوط رحالت اال              الماضي ليمضوا 
رار الرسو في                       . شرق المتوسط  سياح ان ق وا عن ال صغير نقل ذا الحدث ال الصحافيون الذين غطوا ه

  .ميناء بيروت لم يّتخذ اال في اللحظة االخيرة لكثرة الشائعات ورهبة المكان
  

سوا انفاسهم                     ى ان يحب سياحة ال ين بال دفع آل المعني ذا          . رهبة الزمان هي التي ت ل ه فكل سنة في مث
ة الفصول  الوقت، تجد من يريد فرض روزنامة سياسية خاصة فال يأبه    ر ألن   .  بروزنام والخوف اآب

ى    . الرهان اعظم  سبة ال ودة بالن سرا  "في قعر االزمة االقتصادية، قد يكون هذا الصيف مؤشر الع سوي
  ".الشرق

  
...  

  
انيين    ن اللبن ال م د اجي ون   تعتق دهم ألن يك وح بل شرق " أّن طم سرا ال رت" سوي اع  م ور القط بط بتط

ة          . المصرفي فيه  ذه البقع ظهر  . والحقيقة ان التشبيه يرقى الى مرحلة لم يكن فيها مصرف واحد في ه
رن التاسع عشر                   ات من الق . عند الرحالة الرومنطيقيين، وعلى وجه التحديد عند المارتين في الثالثين

ذي ت                ل لل اع مماث وحي بانطب ه ت ة          وآان المقصود ان جبال لبنان ووديان شعراء طبيع ده في نفوس ال ول
ة                    . سويسرا ستدل من احد اّول االستعماالت العربي ا ي وذهب تعريب هذا التشبيه في االتجاه نفسه، آم
شرق  "لعبارة   ذي                 "سويسرا ال ر ال ك التقري د جاء ذل وب، وق ر مكت ى االطالق في اث ا عل ا اّوله ، وربم

د بهجت، ا  ق التميمي ومحم روت رفي ة بي وال والي ده عن اح ي اع ة، ف ي االدارة العثماني ان ف لموظف
ة،             . خضم الحرب العالمية االولى    واذ يمّران عرضًا على اوضاع الجبل، الذي لم يكن مشموًال بالوالي

شرق   "يثنيان على جمال طبيعته ويؤآدان انه استحق بجدارة لقب            سرا ال ا وال      ". سوي ديولوجيا هن ال اي
ا  ود له ث ال وج ى مصارف، حي رية مصرفية وال حت لس ي الجب ت عاشت  .  ف ي آان روت الت ا بي ام

انّيين، ووجدت في                        نهضتها ر الموظفين العثم ارتين وتقري ة الم ين رحل ي ب  االولى في الفاصل الزمن
  .مصارفها الناشئة تعبيرًا عن هذا العمران، فال عالقة لها بسويسرا عند التميمي وبهجت

  
امين، و        د ع رس بع ث ان تك ا لب سري م شبيه السوي ر ان الت ل     غي شكل ارادي، ب رة ب ذه الم ن ه لك

اء                  . ايديولوجي ين انته حصل هذا التكريس في فترة شديدة االهمية في التاريخ اللبناني، هي الفاصلة ب
  الحرب الكونية واتفاق سان ريمو الذي اسس لالنتداب الفرنسي واعالن دولة لبنان الكبير، اذ راح
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ة   "ين حول    عدد من دعاة توسيع حدود لبنان، وال سيما المتحلق          ة الفينيقي رم،      " المجل صاحبها شارل ق ل
ة            . يبحثون عن اسباب موجبة لتبرير التوسيع المطلوب       ى مهم شال شيحا عل ه مي وفيما انكب قرم ومع

ات ساحل  اثب ل ال ة اه م ( فينيقي م أنفه ز)رغ ع،    ، رآ ان الموّس صادية للكي ى االسس االقت رون عل  آخ
شّور ا           ين م سرية   واستلهم البر نقاش وجاك تابت وام ة السوي ضًا           .المثول ا اي زًا هن شبيه مرتك ان الت  وآ

ستفيد من           . على الطبيعة الجبلية وما تؤمنه من موارد       ستطيع ان ي وإذ لم يفت هؤالء الكّتاب ان لبنان ي
ي يختز   ة الت ورة المائي ون         نالث ة البييم سرا ومنطق ه سوي ت قبل ا فعل ناعته، آم شيط ص ل لتن ا الجب ه

اورة  دة اال(المج ق الوح ةمنطل ناعة االصطياف  )يطالي ى ص اتهم عل زوا طروح إنهم رآ ت . ، ف وآان
ة     ع قبل رن التاس ي الق صناعة، اذ اضحت ف ذه ال ًا له ًا عالمي سرا عنوان ة سوي ي   للحرآ سياحية الت  ال

  .انخرطت فيها الطبقات الميسورة االوروبية
  

ت في مصارف جنيف      فبخالف ما قد يوحيه تراآم الثروا     . لم يكن االزدهار على الدوام سمة سويسرا      
د           ى حد بعي ر ال د فقي ًا وجه بل ر     . وزوريخ، آانت له بداية غّيرت آلي صاد ان الفق ول مؤرخو االقت ويق

ى                   سريين ال ع بالسوي ة دف السويسري هو الذي حمل بذور االزدهار، بمعنى ان غياب الثروات المنجمي
تفادت المراعي الواسعة التي آانت  وقد اس.استغالل القليل الذي في ايديهم، وال سيما االنتاج الزراعي        

ذي                           شوآوال، ال ى ال ال عل ا، وخصوصًا من االقب د في اوروب تنتج الحليب بوفرة من شيوع ذوق جدي
سرية  صناعة السوي ر ال صبح فخ ن     . سي د م د والمزي ل المزي ة جع واد االولي ى الم ار ال ا ان االفتق آم

ان   تيةالسويسريين يوّجهون جهودهم نحو حرفة الساعا      التي ال تطلب استثمارات آبيرة، وفي لحظة آ
ة    ة يومي سهل حاج ه ال ة، وقياس ة اوروبي صبح قيم ت ي دأ الوق رج  . ب ذي أخ و ال اال ان االصطياف ه

سويسرا من عزلتها، وفتح آمامها اآلفاق، ولعله ساهم اآبر مساهمة في تعريف العالم بصالبة القطاع                
د        المصرفي الذي آان يتطور بدوره والذي تجسّ       شبه المعاب ا واحد      . د هندسيًا في بناء بنوك ت ذا نم وهك

ذه                    م ه د تعل ى صارت المدرسة التي يقصدها آل من يري الم حت من اعرق القطاعات الفندقية في الع
  .المهنة

  
...  

  
شر " النق "من اخبار هذا القطاع العريق ان        سبب الحاشية التي            مست ابيع ب ذ اس ه من  رافقت العاهل      في

في احد الفنادق الذي نزل فيه عدد من المقربين، يشكو بعض الموظفين من ان                 . فالسعودي الى جني  
زالء     ات الن م متطلب ى تالئ ذلك، حت ل آ د العم ت، ومواعي دنيا انقلب املين  . ال م الع أقلمون معظ ع يت  م

وانين                      ى خرق ق ؤدي ال ات ت ذه المتطلب ة ه رغبات النزالء لكن النقابات المهنية تحرآت بحجة ان تلبي
ى   .العمل  وأبعد من النقابات، ذهبت اوساط فندقية الى التخوف من ان يؤدي ثقل الحضور السعودي ال

سها              سرا لنف دها سوي ًا، هي     .هرب الزبائن اآلخرين، وتخريب الرسالة السياحية الجامعة التي تري  طبع
رة النفط   . ليست المرة االولى التي تشهد فيها جنيف حضورًا خليجيًا آبيراً          ة الطف ذ بداي ة، الظاهرة   من ي

   التي غّيرت النظرة؟١١/٩ربما هي انعكاسات . تتكرر آل عام
  

ة       ال مماثل ن ردود افع ر م شرق، ال خط سرا ال ي سوي ات  . ف ا انعكاس اه   ١١/٩هن ي االتج ذهب ف  ت
دل                 . المعاآس د يكون من الع أت شيء ليخّرب الموسم، ق ا          واذا لم ي ة، ومعه ادق اللبناني ع الفن  ان ترف

ن الدنالمطاعم والمالهي،  امة ب ان . صورًا الس ا ان ال مك ذ؟ وبم ال عندئ د االقب د يزي دري، ق من ي
  .الستقبال سّياح آخرين، لن يستطيع االميرآيون التأآد من هذا االثم
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سبة              ١١/٩لكن   ضًا ناجحة بالن  له مفعول آخر، اقل ايجابية، وقد بدا في االشهر الماضية التي آانت اي
ع     . الى القطاع السياحي   ه يرف ائن            ان ى الزب اد يهرب حت ذي آ دي المزمن ال ام الجشع البل آل رادع ام

ل ان  . فما دامت الخدمة مؤمنة، ال احد سيسأل هذه السنة عن السعر      . الخليجيين في االعوام الماضية    ب
  .ما حصل منذ اعياد راس السنة سيشجع على البطر

  
دة             ادق الجدي ين دوالر ٣من شائعات البطر ان فاتورة امير بلغت في احد الفن ه    ا.  مالي م تعجب ر ل المي

ول                         زينة ب، تق ا طل ًا م ه طبع ان ل رش، وآ دهان والف  الجناح الذي نزل فيه، فطلب تغيير الموآيت وال
  .الشائعة

  
...  

  
الزبون ملك، هذا مسّلم به، فكيف عندما يكون في االصل اميرًا؟ طبعًا، لن يحسد احد المستثمرين في                  

سمح         والخزينة. ن عوضوا اعوامًا من الخسارة    القطاع الفندقي والعاملين فيه إ      العامة ليست في حال ت
أفف   سدها اغداق                   . للمواطن بالت ة التي يف يس عن االخالق التجاري ن، أال يضيع شيء؟ والكالم ل ولك

  .االموال، ولكن عن الرقابة المطلوبة حتى ال يكون البطر صنوه الطمع
  

ًا       من انماط البطر والطمع، ان نقطة التقاء الرين        يس فقط خالف غ بكورنيش البحر تم تنفيذها قبل اشهر ل
ًا لخطط  ل وخالف وليدير"للمنطق، ب ادق" س د الفن ام اح زول ام ة الن ع حرآ تالءم م ى ت . االصلية، حت

ى ساحة                 . والمثل يتكرر على مستوى اصغر في حي مونو        د ان يتوجه ال شارع ويري زل ال آل من ين
اه          ،)مرورًا بساحة دباس الشهيدة   (الشهداء   ا مرسوم ليكون في االتج ود اليه ذي يق سبيل ال  يدرك ان ال

  .المعاآس، والدليل عجقة في آل ساعة على هذا التقاطع من طريق الشام
  

ان يفرض        ا آ المنطق آان يفرض تبديل اشارات السير بين الشارعين المتفّرعين من آخر مونو، مثلم
احية الكبيرة والصغيرة، تجعل منطق السير      ان يحرر مدخل نفق الرينغ، لكن مقتضيات الصناعة السي        

ره  .  المهم ان يكون الزبون ملكًا او االمير زبوناً       .ينكسر دبر ام ا في      . اما المواطن، فليت ال انن م من ق ث
  .سويسرا؟ فقط في سويسرا الشرق
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