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اقتصاد

عبد الحليم فضل الله :لبنان يا وطن «الالمساواة»
ألبر داغر *
ق ــدم ال ــدك ـت ــور ع ـبــد الـحـلـيــم ف ـضــل الـلــه
ً
ع ـم ــا تــأسـيـسـيــا بــالـعــربـيــة ف ــي كـتــابــه
الـ ـ ـص ـ ــادر عـ ــن «دار الـ ـ ـف ـ ــاراب ـ ــي» تـحــت
عنوان« :فخ الالمساواة» .كتاب يتناول
مسألة توزيع الدخل وأثر التفاوت في
الــدخــل عـلــى الـنـمــو االق ـت ـصــادي ،وذلــك
في النظرية وفي الحالة اللبنانية.
ّ
ّ
والـ ـكـ ـت ــاب ش ـ ّـي ــق ألن ك ــات ـب ــه م ــن ال ـقــلــة
التي تحمل ّ
هم فهم التجربة اللبنانية
ب ــرم ـت ـه ــا وإلـ ـ ـق ـ ــاء حـ ـك ــم ع ـل ـي ـه ــا .وه ــو
ً
اس ـت ـخ ــدم ت ــوزي ــع ال ــدخ ــل م ــدخ ــا إل ــى
ذل ــك .أم ــا اخ ـت ـيــار ال ـت ـفــاوت ف ــي الــدخــل
ً
والثروة والفقر مدخال لتناول التجربة
ّ
الـلـبـنــانـيــة ،فـلـعــلــه ك ــان نـتـيـجــة الـتــأثــر
ب ــاأله ــداف ال ـتــي وضـعـتـهــا املــؤسـســات
ال ــدولـ ـي ــة وخ ـص ــوص ــا ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي،
م ـنــذ واليـ ــة ول ـف ـن ـســون (،)2005-1995
واعتبرت أن مواجهة الفقر هي الهدف
األول لسياسة التنمية الـتــي تدعمها
(واد.)2010 ،
ي ـت ـضـ ّـمــن ال ـك ـت ــاب أربـ ـع ــة م ــوض ــوع ــات
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـددة :ع ـ ـ ــرض مـ ـسـ ـه ــب ل ــأدبـ ـي ــات
النظرية في ميدان عالقة التفاوت في
ال ــدخ ــل ب ــال ـن ـم ــو .وهـ ــو ي ـض ــع مـنـطـلـقــا
لـ ـلـ ـنـ ـق ــاش أطـ ـ ــروحـ ـ ــة كـ ــوزن ـ ـتـ ــس ،أح ــد
الباحثني األوائل في «اقتصاد التنمية»
ّ
الـ ــذي رأى ع ــام  1955أن ال ـت ـف ــاوت في
ال ــدخ ــل ي ـك ــون ك ـب ـي ـرًا ث ــم يـنـخـفــض مع
تـقـ ّـدم سـيــرورة التنمية والنمو .ثانيًا،
ع ـ ـ ــرض شـ ــامـ ــل لـ ـ ـ ـ ـ ــأدوات واملـ ـف ــاهـ ـي ــم
املـسـتـخــدمــة ف ــي ق ـيــاس ت ـف ــاوت الــدخــل
وال ـف ـق ــر؛ وث ــال ـث ــا اس ـت ـع ــراض الـتـجــربــة
اللبنانية منذ املتصرفية مــع التركيز
عـلــى عـنـصــري ت ـف ــاوت ال ــدخ ــل والـنـمــو
خاللها؛ وأخـيـرًا عــرض للنتائج لجهة
تفاوت الدخل والفقر في حالة لبنان.
ّ
ي ـ ـغـ ــلـ ــب الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب األدب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات الـ ـنـ ـي ــو-
ك ــاس ـي ـك ـي ــة ال ـط ــاغ ـي ــة فـ ــي كـ ــل م ـي ــدان
ف ـ ــي ع ـ ـ ــرض األدبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــذي ي ـق ــدم ــه،
م ـس ـت ـعــرضــا كـ ــل أن ـ ـ ــواع األف ـ ـكـ ــار ال ـتــي
قدمها باحثو هذه املدرسة .أما الفكرة
األســاس التي تــدور حولها النقاشات،

ّ
فهي :هــل أن الـتـفــاوت فــي الــدخــل يعزز
ّ
النمو أم أنه يشكل إعاقة له .وهناك من
ّ
ّ
قالوا إن التفاوت هو شأن جيد لجهة
حفز الـنـمــو ،وأن االقـتـصــادات القائمة
على وجود المساواة كبيرة في الدخل
هي األكثر نموًا.
ال يقتصر الفصل على عرض األدبيات
التي تعتمد منهجية االقتصاد البحت،
لـ ـكـ ـن ــه يـ ـسـ ـتـ ـع ــرض أيـ ـ ـض ـ ــا األدب ـ ـ ـيـ ـ ــات
امل ـ ـحـ ــدثـ ــة ف ـ ــي االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ال ـس ـي ــاس ــي
الـنـيــو -كالسيكي حــول هــذا املــوضــوع.
وق ــد ع ــرض ال ـبــاحــث ث ـمــانــي م ـقــاربــات
مختلفة للمسألة امل ـطــروحــة غـيــر تلك
التي كانت قد اتخذت موقفًا مع أو ضد
كوزنتس .أي أن النقاش في هذا الشأن
واستعراض تفاصيله ،لم يكونا باألمر
ال ـ ـهـ ـ ّـن .وه ـ ــو مـ ــا ح ـ ــدا ب ــال ـب ــاح ــث إل ــى
إعادة تجميع هذه املقاربات في الئحة
وتبويبها تحت أربعة عناوين في آخر
الفصل (ص.)85-84 .
ت ــرد فــي الـكـتــاب أس ـمــاء ممثلي التيار
املــا -بـعــد كـيـنــزي ،خصوصًا نيقوالس
كـ ــالـ ــدور م ــن ج ـم ــاع ــة ك ــامـ ـب ــري ــدج ،مــع
عرض لبعض أفكارهم (ص .)56 .ونحن
ج ـم ـي ـعــا ن ـس ـت ـعــرض ك ــل أن ـ ـ ــواع ال ـه ــذر
الذي تقدمه النظرية النيو -كالسيكية
إلث ـبــات أهليتنا كــاقـتـصــاديــن ونـقــول
عن كينز واملــا -بعد كينزيني ما تقوله
هذه األدبيات .وغالبًا ما نسيء إليهم.
ّ
واألمــل أن الدكتور فضل الله بعد هذا
اإلنجاز املتمثل في استيعاب األدبيات
ال ـن ـيــو-كــاس ـي ـك ـيــة ،سـ ــوف ي ــذه ــب إلــى
أبـعــد ويـتـعـ ّـمــق أكـثــر فــي األدب ـيــات املــا-
بعد كينزية.
خ ـ ّـص ــص ال ـب ــاح ــث ال ـف ـصــل ال ـث ــان ــي من
الـ ـكـ ـت ــاب لـ ـع ــرض م ـن ـه ـج ـي ــات وأدوات
قـ ـي ــاس ال ـف ـق ــر والـ ـتـ ـف ــاوت ف ــي ال ــدخ ــل.
وهـ ــي أدوات ع ــدي ــدة وم ـت ـن ــوع ــة .وق ــد
ً
أجــرى مسحًا شامال لها .وهي ازدادت
كـثـيـرًا مـنــذ ظ ـهــور ردات الـفـعــل األول ــى
على «سياسات التصحيح الهيكلي»،
م ــن خـ ــال م ـق ــول ــة «ال ـت ـص ـح ـيــح بــوجــه
إنـ ـس ــان ــي» أواخ ـ ـ ــر ث ـمــان ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
املــاضــي .وقــد كــان ذلــك على يــد منظمة

ّ
يشكل
تعاطيه
مع
النظرية
باعتبارها
أساسًا
للنقاش
ميزة عنده

اليونيسيف ،قبل أن تعتمد املؤسسات
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة هـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـق ـ ــول ـ ــة وت ـ ـطـ ــورهـ ــا
لـتـصـبــح م ـقــاربــة قــائ ـمــة بــذات ـهــا تحت
عـنــوان «التنمية الـبـشــريــة املـسـتــدامــة»
( .)SHDوي ـ ـ ـصـ ـ ــدر «ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج األمـ ـ ــم
امل ـت ـحــدة لـلـتـنـمـيــة» ( )UNDPمـنــذ عــام
 1990ت ـقــاريــر سـنــويــة ح ــول «الـتـنـمـيــة
ال ـب ـش ــري ــة» ت ـت ـن ــاول م ـخ ـت ـلــف م ـنــاطــق
العالم (غور.)2000 ،
وقد رفض البنك الدولي تناول مسألة
ال ــامـ ـس ــاواة ف ــي ال ــدخ ــل وال ـ ـثـ ــروة فــي
ّ
ت ـ ـقـ ــاريـ ــره ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن هـ ـ ــذه م ـســألــة
«سياسية» ،وأنــه مؤسسة ال تتعاطى
ال ـس ـي ــاس ــة (( )apoliticalواد:2013 ،
 .)2ثـ ــم واف ـ ـ ــق عـ ـل ــى ت ـ ـنـ ــاول م ــوض ــوع
الــامـســاواة فــي الـفــرص فـقــط .وهــذا ما

يفسر تــركـيــزه مــع املــؤسـســات الــدولـيــة
األخرى على موضوع الفقر.
الفصالن التاليان من الكتاب هما قراءة
للتجربة اللبنانية تحت عناوين النمو
والـ ـتـ ـف ــاوت ف ــي ال ــدخ ــل وال ـف ـق ــر .ت ـنــاول
الـكــاتــب تـجــربــة لـبـنــان مـنــذ املتصرفية
ّ
املتخصص
حتى  .2012يفاجأ الـقــارئ
بـجـمـهــرة مــن امل ــراج ــع ال ـتــي ك ــان يجهل
وجودها حول التجربة اللبنانية ،مثل
الكتاب الجماعي الذي أشرف عليه فؤاد
اف ـ ــرام ال ـب ـس ـتــانــي ( )1970أو أط ــروح ــة
كيروز ( .)1970هناك في املقابل إغفال
ف ــي ع ـم ــل ال ـب ــاح ــث ل ـل ـم ـســاه ـمــات ال ـتــي
قدمها سليم نصر ،وروجر أوين ،وكاتب
هذه السطور في قــراءة التجربة .وهذه
األخيرة ألقت حكمًا سلبيًا على التجربة

بــرمـتـهــا .أم ــا ك ـتــاب عـبــد الـحـلـيــم فضل
الله ،فهو قراءة نقدية للتجربة ،مع جهد
إلظهار أنه كان ثمة نمو ونجاحات في
مراحل منها.
ّ
املخصصة لحقبة
والصفحات العديدة
مــا بعد  1992هــي األفـضــل مــن دون أي
شـ ــك .وقـ ــد اس ـت ـخ ــدم ال ـب ــاح ــث ل ــدراس ــة
الحقبة مــراجــع عــديــدة مــن بينها تلك
ال ـت ــي أص ــدرت ـه ــا امل ــؤس ـس ــات ال ــدول ـي ــة.
وقد حوت مساهمته مجموعة واسعة
من املعطيات واألرقام املفيدة .ويا ليت
ال ـبــاحــث أش ــار إل ــى صـفـحــات امل ـصــادر
التي اعتمدها في منت النص لتسهيل
عمل الباحثني.
ّ
ويـفـيــدنــا الـفـصــل الــرابــع فــي إظ ـهــار أن
ل ـب ـن ــان جـ ــاء ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ــرابـ ـع ــة ع ــام
 ،2013بني  174دولة لجهة الالمساواة
فــي تــوزيــع ال ـثــروة ...أي أن هـنــاك ثالث
دول فقط فــي وضــع أس ــوأ مــن وضعنا
ّ
ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد .ك ـم ــا أن ت ــوزي ــع
الثروة في لبنان كان األسوأ بني الدول
العربية (ص .)326-325 .وقد تراجعت
حصة الرواتب واألجــور في الناتج من
 % 35.5عام  1997إلى  % 22عام 2012
(ص.)333-332 .
يسهم الدكتور فضل الله منذ سنوات
فــي ال ـن ـقــاش ح ــول ال ــواق ــع االقـت ـصــادي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ل ـك ـنــه ب ـهــذا
ال ـك ـت ــاب وض ــع ق ــدم ــا ثــاب ـتــة ف ــي وســط
مـ ـح ــدود ع ــددي ــا ي ـم ـث ـلــه األك ــادي ـم ـي ــون
ال ـل ـب ـنــان ـيــون وغ ـي ــر الـلـبـنــانـيــن الــذيــن
ت ـش ـك ــل الـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـ ـي ــدان
اخـتـصــاصـهــم .وكـتــابــه يـعـكــس تـمـ ّـرســا
فـ ـ ــي املـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـقـ ــع ض ـمــن
ّ
سياسات االقتصاد الكلي .كما يعكس
م ـق ــدرة ق ــوي ــة ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام تـقـنـيــات
ّ
االق ـت ـصــاد الـقـيــاســي .ويـشــكــل تعاطيه
مــع النظرية باعتبارها نقطة انطالق
وأس ــاس ــا ل ـل ـن ـقــاش م ـي ــزة عـ ـن ــده .و ّهــي
مـيــزة تضفي أهمية أكـبــر على تدخله
ك ـ ـبـ ــاحـ ــث ،وس ـ ـ ــط ج ـ ــو ت ـ ـعـ ـ ّـن ط ـب ـي ـعــة
النقاش السياسي فيه نخبة سياسية
ّ
أمية في االقتصاد.
* اختصاصي في العلوم االقتصادية

لمحات

أوليفييه روا

محمد الغربي عمران

مسعود حمدان

تزفيتان تودوروف

تشارلز بوكوفسكي

نبيل دبابش

ب ـع ــد «ال ـج ـه ــل امل ـ ـقـ ــدس» ،و«ع ــومل ــة
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام» ،و«تـ ـ ـج ـ ــرب ـ ــة اإلس ـ ـ ــام
السياسي» ،انضم «الجهاد واملوت»
ألوليفييه روا إلــى املكتبة العربية
أخ ـ ـي ـ ـرًا .ف ــي م ــؤل ـف ــه ال ـج ــدي ــد ال ــذي
صــدر عــن «دار الساقي» (تعريب:
ّ
صـ ــالـ ــح األشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر) ،يـ ـح ــل ــل ع ــال ــم
االجـتـمــاع الفرنسي األسـبــاب التي
تدفع بعض الفرنسيني مــن الجيل
الثاني للمهاجرين لالنضمام إلى
ّ
«داعــش» .يركز املؤلف على معظم
الــذيــن ن ـفــذوا عمليات إرهــابـيــة في
فــرنـســا وأوروب ـ ــا ،ويـظـهــر أساليب
داعش في استقطابهم.

ي ـع ــود مـحـمــد ال ـغــربــي ع ـم ــران في
روايـ ـ ـ ــة «م ـم ـل ـك ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــواري» (دار
نوفل ـ هاشيت أنطوان) إلى القرن
ال ـخــامــس ال ـه ـجــري لـيـحـكــي قصة
األمس واليوم .تدور أحــداث الرواية
ال ـتــاري ـخ ـيــة ف ــي ف ـت ــرة ال ـص ــراع ــات
ّ
املذهبية املحتدمة بني إمارات جنوب
شبه الجزيرة العربية .يركز الروائي
والسياسي اليمني على فترة حكم
أروى للدولة الصليحية التي امتدت
لخمسني عامًا ،وعلى ممارساتها
امل ـخ ـت ـل ـفــة ،م ـن ـهــا تــرب ـيــة الـ ـج ــواري
على فنون اإلغواء والحديث والوالء
املطلق لها ،إلخـضــاع أمــراء القالع
والحصون.

«ال ـك ـت ــاب ــة لـلـحـقـيـقــة :تـنـظـيــرات
وإبداعات ّ
عربية حديثة كثقافة
ّ
نقدية» (دار الفارابي) هو عنوان
الكتاب الجديد ملسعود حمدان.
ي ـع ــال ــج الـ ـب ــاح ــث واألك ــاديـ ـم ــي
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي ف ـ ـ ــي مـ ــؤل ـ ـفـ ــه،
ً
تنظيرات وأعماال إبداعية عربية
حديثة فــي النصف الثاني من
القرن العشرين .يحاول الكاتب
تحدي بعض املفاهيم الراسخة
حول استحالة كشف أو معرفة
الحقيقة ،عبر تتبع واستنباط
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــراع ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوة والـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة
وت ـج ـل ـي ــات ـه ــا ف ـ ــي ال ـن ـص ــوص
املختارة.

ُي ـ َـع ـ ّـد امل ـف ـكــر ال ـب ـل ـغــاري الـفــرنـســي
ت ــزفـ ـيـ ـت ــان تـ ـ ـ ـ ـ ــودوروف مـ ــن أبـ ــرز
مـ ـ ــن دح ـ ـ ـضـ ـ ــوا م ـ ـقـ ــولـ ــة «صـ ـ ـ ــدام
ال ـح ـض ــارات» ،داع ـيــا إل ــى ض ــرورة
الـبـحــث عــن ن ـمــوذج ف ـكــري يحمي
الخصائص الثقافية املختلفة .أخيرًا
صـ ــدرت ال ـتــرج ـمــة ال ـعــرب ـيــة ألب ــرز
كتبه بـعـنــوان «نـحــو رؤي ــة جــديــدة
ل ـح ــوار ال ـح ـض ــارات ـ ـ ت ــأم ــات في
الحضارة والديمقراطية والغيرية»
عن «منشورات املتوسط» (ترجمة
وتحرير وتقديم :محمد الجرطي).
يحوي الكتاب أبرز آراء تودوروف،
ّ
ح ــول ضـ ــرورة ت ــوق ــف ال ـغ ــرب عن
تأجيج فكرة «الخوف من البرابرة
املتخلفني».

عام  1989كتب الشاعر األميركي
الراحل تشارلز بوكوفسكي روايته
«هــولـيــود» ،الـتــي تحكي مشروعًا
خـيــالـيــا لـتـحــويــل إحـ ــدى رواي ــات ــه
إل ــى فيلم سينمائي هــول ـيــوودي.
يتكلم بوكوفسكي بلسان هنري
تشيناسكي ال ــذي ُيـطـلــب مـنــه أن
يكتب سيناريو .فــي الــروايــة التي
ص ــدرت أخ ـي ـرًا بــالـعــربـيــة بـعـنــوان
«ه ــول ـي ــود» («م ـن ـش ــورات الـجـمــل»
ـ ـ تــرجـمــة :عـبــد الـكــريــم بــدرخــان)،
يلجأ بوكوفسكي إلــى السخرية
ال ــاذع ــة لـكـشــف أجـ ــواء هــولـيــوود
ال ــداخ ـل ـي ــة وب ـع ــض شـخـصـيــاتـهــا
الحقيقية.

فـ ــي زم ـ ــن األصـ ــول ـ ـيـ ــات ال ــدي ـن ـي ــة،
يحاول نبيل دبابش إعادة تعريف
مفهوم العلمانية ،وتصويب بعض
املغالطات التي تـسـ ّـوق لها القوى
ال ـظــام ـيــة ف ــي ك ـتــابــه «الـعـلـمــانـيــة
وال ـس ـل ـطــة ـ ـ ـ ن ـقــد خ ـط ــاب الـنـخـبــة
الـعــربـيــة» («م ـن ـشــورات ضـفــاف»،
«م ـ ـن ـ ـشـ ــورات االخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف»« ،دار
األم ـ ـ ــان»« ،ك ـل ـمــة ال ـن ـش ــر») .يــدعــو
ّ
الكاتب الـجــزائــري فــي مؤلفه ،إلى
ت ـج ــدي ــد الـ ـنـ ـق ــاش الـ ـفـ ـك ــري ح ــول
موضوع العلمانية وقيمته املعرفية
والسوسيولوجية ،وعالقته بكافة
بالسلطات والـقــوى العربية منها
السياسية والدينية.

