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تجربة لبنان منذ المتصرفية :اإلخفاق التنموي
ألبر داغر *

خمسة أرقام تختصر تجربة لبنان على مدى
 150عامًا ،أي منذ إنشاء املتصرفية عام .1861
أول هذه األرقام هو كثرة املهاجرين من لبنان
بــن عــامــي  1900و ،1913الــذيــن ق ـ ّـدر عــددهــم
بربع سكان املتصرفية .وقد ّ
مهدت تلك الهجرة
ّ
الفادحة ملصيبة أكبر تمثلت باملجاعة خالل
ّ
الحرب العاملية األولى .فقد لبنان الكبير املوزع
آنذاك على املتصرفية ووالية بيروت  %41من
شـعـبــه .ول ــم تـكــن كــارثــة املـجــاعــة لتبلغ الحد
الذي بلغته لو لم تسبقها الهجرة الكثيفة من
املتصرفية .والرقم الثالث هو عدد املهاجرين
من الريف خــال عقد الستينيات وحــده .وقد
طاولت «الهجرة الداخلية»  689ألف شخص،
أو ثـلــث شـ ّعــب لـبـنــان آن ــذاك .أمــا الــرقــم الــرابــع
فهو ما تمخضت عنه الحرب األهلية الطويلة
( )1990-1975م ــن ه ـج ــرة ط ــاول ــت  990ألــف
شخص حتى عــام  .1990أمــا الــرقــم الخامس،
فهو عدد املهاجرين من فئة الشباب بني عامي
 1992و 2007الذي بلغ  466ألف شاب ،أو ثلث
القوى العاملة اللبنانية .هذه األرقام تدل على
إخفاق تنموي ذريع ّ
تسببت به تبعية لبنان
ل ــدول الـغــرب ،ومصلحة نخبته فــي استمرار
هذه التبعية.
تـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــوي ن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــوص ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــث ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر
واالخ ـت ـصــاصــي ف ــي ش ــؤون ال ـش ــرق األوس ــط
ري ـم ــون ــد ه ـي ـن ـبــوش ع ـلــى تـ ـج ــاوز لـلـبـنـيــويــة
القديمة التي تحصر املسؤولية بالخارج في
تفسير ح ــاالت التبعية واإلخ ـف ــاق التنموي.
وهو أخذ من البنيوية القديمة نظرية التبعية
ونظرية املركز واألطراف ونظرية اإلمبريالية،
وأخ ــذ مــن مــدرسـتــي الــواقـعـيــة والـبـنــائـيــة في
ال ـعــاقــات الــدول ـيــة عـنــاصــر إضــاف ـيــة لـبـلــورة
م ـقــاربــة «ب ـن ـيــويــة ج ــدي ــدة» ت ـفـ ّـســر ملـ ــاذا بقي
الـشــرق األوس ــط الحديث فــي أسفل التراتبية
املقاربة
الدولية (هينبوش .)214 :2011 ،وهذه
َ
ت ــأخ ــذ ف ــي االعـ ـ َتـ ـب ــار دور ال ـن ـخ ــب امل ـس ـتــزلــة
وال ـ ــدول امل ـس ـتــزلــة ف ــي إرسـ ــاء حــالــة التبعية
لبلدانها.
وق ـ ـ ــد رس ـ ـ ــم روبـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــون وغ ـ ــااله ـ ــر ()1953
ً
وروبـ ـنـ ـس ــون ( )1972أش ـ ـكـ ــاال م ـخ ـت ـل ـفــة مــن
ت ـع ــاط ــي الـ ـ ـ ــدول االس ـت ـع ـم ــاري ــة مـ ــع ال ـب ـل ــدان
ّ
املتخلفة في القرن التاسع عشر ،لعل أهمها
«الـحـكــم غير املـبــاشــر» ( ،)indirect ruleحيث
تـتــولــى الـنـخــب املـحـلـيــة إدارة ال ـشــأن املحلي
املستعمرة.
ضـمــن إط ــار مــن التبعية لـلــدولــة
ِ
واس ـت ـخ ــدم ال ـبــاحــث الـكـبـيــر واالخ ـت ـصــاصــي
فــي ش ــؤون شبه ال ـقـ ّـارة الهندية ،بــول بــراس،
مفهوم «النخبة املتواطئة» ()collaborationist
لتوضيح عالقة نخب األقاليم الواقعة ضمن
إطار اإلمبراطوريات الكبرى ،كاإلمبراطورية
ال ـن ـم ـس ــاوي ــة  -ال ـه ـن ـغ ــاري ــة واإلمـ ـب ــراط ــوري ــة
العثمانية وغـيــرهـمــا ،بــاملــركــز اإلم ـبــراطــوري
(ب ـ ـ ــراس .)1991 ،وأضـ ـ ــاء ب ـي ـتــر إي ـف ــان ــز على
أدبـيــات التيار املؤسساتي التي أظهرت دور
ّ
يتحدد في ّضوئه نجاح
الدولة املركزي الذي
أو فشل التنمية و«التصنيع املتأخر» موضحًا
أن نوع العالقة التي تنشئها الدولة مع النخب
االس ـت ـث ـمــاريــة ( ،)state-society relationهو
املدخل لفهم حاالت النجاح وحــاالت اإلخفاق
على هذا الصعيد (إيفانز.)1995 ،

 .1األعيان والتبعية في الحقبة العثمانية
جرى استخدام هذه اإلسهامات في الفصلني
األول وال ـثــانــي م ــن ال ـك ـتــاب لـتــوضـيــح عــاقــة
ً
ن ـخ ـبــة ال ـس ـل ـط ـنــة ب ــال ـخ ــارج م ـم ـثــا ب ــأوروب ــا
وعالقة السلطنة بالنخبة املحلية في لبنان،
ولــرســم ص ــورة اإلخ ـفــاق التنموي ال ــذي ُمني
ب ــه لـبـنــان ف ــي الـعـهــد الـعـثـمــانــي .وق ــد عـمــدت
السلطنة العثمانية منذ الـقــرن الـثــامــن عشر
إل ــى تـكـلـيــف ن ـخــب مـحـلـيــة بــال ـجـبــايــة .ونـشــأ
نوع من «خصخصة السلطة املحلية» على يد
هــؤالء األعـيــان فــي مختلف مناطق السلطنة
الذين استمروا في شراء حق جباية الضرائب
حتى  1838رسميًا ،وفعليًا حتى نهاية عمر
السلطنة .ازدادت سلطة األعيان املحليني على
م ــدى امل ـئــة سـنــة األخ ـي ــرة م ــن عـمــر السلطنة
بسبب ضعف هــذه األخـيــرة وحاجتها إليهم
إلرساء سلطتها على الصعيد املحلي كما ّ
بي
ذلك ألبرت حوراني (حوراني.)1968 ،
ع ــام  ،1838وافـ ــق الـسـلـطــان مـحـمــود الـثــانــي
على فتح السلطنة العثمانية لتصدير املواد
األولية الزراعية إلى ّأوروبا واالستيراد منها
كثمن للدعم الــذي وفــرتــه أوروب ــا لــه ملواجهة

محمد عـلــي بــاشــا .بـعــد ذل ــك الـتــاريــخ وحتى
نهاية عمرها ّ
تحولت السلطنة إلــى اقتصاد
زراعــي تابع ينتج املــواد األولية التي تحتاج
أوروبـ ــا .وأدى ذل ــك إل ــى مـنــع السلطنة
إلـيـهــا ّ
من التدخل لحماية املنتجني ،وكذلك منعها
مــن خلق نخب استثمارية تعمل معها على
ت ـح ـق ـيــق «ت ـص ـن ـيــع مـ ـت ــأخ ــر» ،ك ـم ــا جـ ــرى فــي
ال ـي ــاب ــان .وك ــان ــت الـنـخـبــة الـسـيــاسـيــة لحقبة
«امليجي» في اليابان قد انطلقت في األساس
م ــن اع ـت ـب ــار األوروب ـ ـي ـ ــن «ب ـ ــراب ـ ــرة» يـنـبـغــي
االستعداد لصد عدوانهم.
ج ـع ــل ق ـب ــول ال ـس ـل ـط ـنــة ب ـل ـعــب دور اق ـت ـصــاد
تابع ألوروبــا السلطان العثماني ّ
يعول على
ّ
مــاك األرض وغيرهم مــن النخب التقليدية،
الذين لم يكونوا قادرين على إطــاق مشروع
تـحــديــث و«تـصـنـيــع مـتــأخــر» عـلــى شــاكـلــة ما
فعلته النخبة التقليدية في اليابان .وتوضح
املقارنة بني اليابان والسلطنة العثمانية أن
االختالف الجذري بني التجربتني لم يكن فقط
عـلــى مـسـتــوى عــاقــة ال ــدول ــة بــالـنـخــب وإنـمــا
أيـضــا عـلــى مـسـتــوى الـبـنــى اإلداريـ ــة القائمة،
أي طبيعة اإلدارة الحكومية وتكوينها في
كليهما .فقد بنت اليابان إدارة حكومية ّ
فعالة
على قــاعــدة االستحقاق كــان يصار لتنسيب
أوكلت
أفــرادهــا بــواسـطــة املـبــاريــات الوطنية ّ
إل ـي ـهــا ب ـل ــورة م ـش ــروع «ال ـت ـص ـن ـيــع امل ـت ــأخــر»
وتـنـفـيــذه .أم ــا فــي حــالــة السلطنة العثمانية
ف ـكــانــت تــزك ـيــة امل ـس ــؤول ــن ه ــي ال ـق ــاع ــدة في
االنتساب إلــى اإلدارة العامة ،وكــان يتم خلق
مواقع إدارية ال حاجة لها لتوزيع التنفيعات
على املوالني.
يظهر الفصل الثاني حــول نخبة املتصرفية
واقتصادها ،إمكان العودة إلى عام  1711في
التأريخ لعملية تأسيس سلطة املقاطعجيني
ك ــ«أص ـح ــاب سـلـطــة مـحـلـيــة» ف ــي ل ـب ـنــان .في
ذل ـ ــك ال ـ ـعـ ــام ،وبـ ـع ــد م ـع ــرك ــة ع ــن دارة ،أع ــاد
األمير حيدر الشهابي توزيع املقاطعات على
حلفائه .وقــد حصل ه ــؤالء على حــق توريث
أوالده ـ ـ ـ ــم وأصـ ـبـ ـح ــت عـ ــائـ ــات امل ـقــاط ـع ـج ـيــة
ً
تتوارث السلطة املحلية جيال بعد جيل أكثر
من أي مكان آخر في السلطنة .وأنهى انهيار
اإلمارة الشهابية عام  1841دور املقاطعجيني
كـنـخـبــة إمـ ــارة لـكـنــه ل ــم ي ـلـ ِـغ ح ـضــورهــم على
املستوى املحلي.
كــانــت نخبة املقاطعجية اللبنانية نموذجًا
لـ«نخبة متواطئة» مــع ال ـخــارج .وقــد فرضت
السلطنة اإلبـقــاء على املقاطعجيني القدامى
كنخبة محلية .وطـلــب السلطان عبد العزيز
تـعـيـيـنـهــم قــائ ـم ـم ـقــامــن وم ــدي ــري ــن ألقـضـيــة
ومديريات املتصرفية ،واستعاد آلل الخازن
بـ ـي ــوتـ ـه ــم وأم ـ ــاكـ ـ ـه ـ ــم الـ ـ ـت ـ ــي ف ـ ـقـ ــدوهـ ــا ب ـعــد
ث ـ ــورة ف ــاح ــي ك ـ ـسـ ــروان .وح ــاف ـظ ــت ع ــائ ــات
املقاطعجية القديمة على حضورها من خالل
استخدام صالت أفرادها بالسلطنة.
فقد املقاطعجيون حق الجباية ،ولــم يعودوا
امل ـ ـك ـ ـ ّـون ال ــوحـ ـي ــد ل ـل ـن ـخ ـب ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
املـتـصــرفـيــة ،لكنهم اسـتـطــاعــوا الـحـفــاظ على
والء مناصريهم بتوفير منافع خــاصــة لهم.
وحــل نظام قائم على «االسـتــزالم السياسي»
محل النظام املقاطعجي القديم عماده توزيع
منافع خــاصــة الكـتـســاب والءات املستفيدين
منها .وقد «تدقرطت» النخبة السياسية ،على
ما يقول دنيز أكارلي وسيمون عبد املسيح،
بــدخــول وافــديــن جــدد ممن كـ ّـونــوا ث ــروات من
التجارة وغيرها وبات بإمكانهم استخدامها
ل ـل ـت ـحـ ّـول إل ــى «رؤس ـ ـ ــاء ش ـب ـكــات مـحــاسـيــب»
واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــرون ت ـع ـب ـي ــر «اإلق ـ ـط ـ ــاع
السياسي» للداللة على واقــع تـحـ ّـول عائالت
ّ
املقاطعجية من «متولي جباية» إلى «رؤساء
شبكات محاسيب».
تـقــاسـمــت أوروب ـ ــا مــع الـسـلـطـنــة ال ـن ـفــوذ على
املشرق العربي بعد عــام  .1840وقــد اكتسبت
إنجلترا هذا النفوذ بفضل اإلنــزال العسكري
الـ ـ ــذي ق ــام ــت ب ــه ع ـل ــى الـ ـس ــواح ــل ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ودورها املباشر في إلحاق الهزيمة بإبراهيم
بــاشــا ودفـعــه إلــى االنـكـفــاء إلــى مـصــر .أصبح
ألوروب ــا دوره ــا فــي تحديد مــن يكون ومــن ال
يكون على رأس املتصرفية .ومنذ ذلك التاريخ
نشأ تقليد يقضي بأن يكون على رأس الكيان
الشخص الذي يتوافق الخارج عليه.
ً
كــان للخارج ممثال بالقوى األوروب ـيــة دوره
ّ
ال ـح ــاس ــم ف ــي ال ـت ـســبــب ب ــاإلخ ـف ــاق الـتـنـمــوي
للمتصرفية .ألغى إمكان أن تساهم السلطنة
فــي تمويل مــوازنـتـهــا ألن خــدمــة الــديــن العام
العثماني كانت تستنفد مواردها .لكن األسوأ

من ذلك بكثير ،أن النخبة املحلية لم يكن لديها
مشروع تنموي من أي نوع .أمضت الخمسني
عــامــا مــن عمر املتصرفية فــي املـمــاحـكــات مع
اإلدارة املركزية في اسطنبول حول الضرائب
البائسة التي تم فرضها ،وحــول من يحق له
استخدام إيرادها .ووقفت ّ
تتفرج على هجرة
أبـنــاء املتصرفية التي بلغت مستوى كارثيًا
خــال العقد األول مــن الـقــرن العشرين .لــم تر
خطر الـهـجــرة ،ولــم تبلور مقاربة واح ــدة من
شأنها أن توقف سيل املهاجرين .روى روجر
أوي ــن كـيــف انـتـهــت صـنــاعــة نــاشـئــة فــي قطاع
الحرير بسبب سياسة «اليد املرفوعة» التي
اعـتـمــدتـهــا ال ــدول ــة مـمـثـلــة بــالـسـلـطـنــة وإدارة
املتصرفية .هاجر  100ألــف شخص ،أي ربع
سكان املتصرفية ،البالغ عددهم  422ألفًا وذلك
خالل  13عامًا ( .)1913-1900وحني أطلق األب
جوزيف ديلور اليسوعي صرخته عام 1914
لإلضاءة على كارثة الهجرة استخدم صورًا
أظهرت األحـيــاء ّ
املهدمة والبيوت التي باتت
بال سقوف ،بعد هجرة أصحابها.
على أن الكتاب أغفل ،كما كل محاوالت التأريخ
َ
ل ـل ـت ـجــربــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ال ـح ــدي ــث ع ــن س ـنــوات
الحرب العاملية األولى كسنوات مجاعة .كما أن
ّ
تخصص املتصرفية في إنتاج شرانق الحرير،
وإه ـم ــال إن ـت ــاج ال ـح ـبــوب ،وال ـه ـجــرة الكثيفة
للفئات الشابة ،أضعفت قدرة ريف املتصرفية
وواليــة بيروت على مواجهة الحصار ّ
البري
الــذي فرضه العثمانيون ،والحصار البحري
ال ــذي فــرضــه الـحـلـفــاء .ت ـعــاون ال ـطــرفــان على
ّ
يتحدث
ارتـكــاب جريمة إب ــادة لشعب ال أحــد
ع ـن ـهــا ،عـلـمــا بــأن ـهــا أزه ـق ــت أرواح  % 41من
السكان على مدى أربع سنوات.
ً
لــم يـخـ ّـصــص الـكـتــاب فـصــا لحقبة االن ـتــداب
ال ـتــي حــافــظ املـقــاطـعـجـيــون ال ـقــدامــى خاللها
على سلطتهم املحلية .كــانــت قــاعــدة «الحكم
غير املـبــاشــر» الـتــي اعتمدها االسـتـعـمــار في
عــاقـتــه م ــع الـنـخــب الـتـقـلـيــديــة ضـمــانــة بـقــاء
ه ــذه ال ـن ـخــب ال ـت ــي ان ـت ـقــل والء أف ــراده ــا إلــى
امل ـح ـتــل األج ـن ـب ــي ال ـج ــدي ــد .ك ـ ّـرس ــت الـسـلـطــة
االن ـتــداب ـيــة سـيـطــرة ه ــذه الـنـخـبــة التقليدية.
جـ ــاءت ال ـقــوانــن اال ّنـتـخــابـيــة املـتـعــاقـبــة منذ
دس ـت ــور  1926ل ـتــوفــر قــولـبــة للنخبة تعطي
األولــويــة للمكونات املحلية التقليدية فيها.
ّ
املحليون
احتكر «رؤساء شبكات املحاسيب»
التمثيل في البرملان.
ّ
رك ـ ــزت الـسـلـطــة االن ـتــداب ـيــة عـلــى تـعــزيــز دور
بـ ـي ــروت ك ـ ــرأس ج ـس ــر ل ــاس ـت ـي ــراد ،ودوره ـ ــا
ك ـمــدي ـنــة  -م ـس ـت ــودع .ع ـ ّـب ــر ال ـفــرن ـس ـيــون عــن
مــوقـفـهــم مــن لـبـنــان ونـظــرتـهــم االسـتـعـمــاريــة
إل ـيــه ،مــن خ ــال جملة أنــدريــه بـيـســون ،حاكم
مـصــرف اإلص ــدار اللبناني فــي األربعينيات،
حني قال إن مستقبل لبنان هو «شيء ما مثل
سنغافورة» ،حني كانت تلك األخيرة مجموعة
مستودعات لخزن البضائع على الشاطئ.
ّ
ع ـ ــزز االن ـ ـتـ ــداب دور وحـ ـض ــور امل ـس ـت ــوردي ــن
واملـ ـص ــرفـ ـي ــن ،وانـ ـتـ ـه ــج سـ ـي ــاس ــات تـعـكــس
مصالحهم ،وب ــات على الــزعـمــاء التقليديني،
الريف ،أن يوفروا الشرعية
خصوصًا ممثلي ّ
للسياسات الـتــي تحقق مصالح هــذا املـكـ ّـون
اآلخر للنخبة.
ّ
لــم يـكــن الــريــف ،حـيــث غالبية الـسـكــان ،محط
اهتمام االنـتــداب بــأي شكل من األشـكــال .ناله
م ــن ذل ــك إه ـم ــال ك ــام ــل ع ـب ــرت ع ـنــه م ــوازن ــات
الـسـلـطــة االن ـتــداب ـيــة ال ـتــي ل ــم ي ـكــن مـمـكـنــا أن
تلحظ أي إنفاق تنموي له .لم يحقق االنتداب
أي ــة أع ـمــال فــي م ـيــدان الـبـنــى التحتية خــارج
ب ـي ــروت ،ول ــم يـعـتـمــد أي ــة س ـيــاســات دع ــم من
شــأنـهــا تثبيت مــداخـيــل امل ــزارع ــن إلقناعهم
بالبقاء في أرضـهــم .وجــد االنـتــداب الفرنسي
أنه يستطيع خفض كلفة صون األمن الداخلي
ّ
من خالل تكليف ملك األرض الكبار السيطرة
على الـفــاحــن بوسائلهم الـخــاصــة ،كما في
حــالــة عـكــار عـلــى وجــه الـخـصــوصّ .
رس ــخ في
إدراك املــؤسـســات األمـنـيــة الــوطـنـيــة الناشئة
أن ـهــا ال تمتلك االح ـت ـكــار الـقــانــونــي ملـمــارســة
العنف ،وأن عليها أن تتعامل مع أزالم املالكني
الكبار واملقاطعجيني كأنداد لها.
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حقبة االستقالل

ع ـ ـ ّـول ال ـك ـت ـ ّـاب ع ـل ــى م ـس ــاه ـم ــات ج ـم ـه ــرة مــن
الـبــاحـثــن وفـ ــروا وقــائــع لــرســم ص ــورة حقبة
االستقالل ،من بينهم كارولني غيتس ()1998
ومــايـكــل جــونـســون ( )2002وإي ــري ــن غـنــدزيــر
( )1997وسليم نصر ( )1978وكمال الصليبي

( )1976وألـبــر داغــر ( .)1995وقــد أظهر بــاري
ب ــري ـس ـل ــر أن أفـ ـ ـ ــراد ال ـن ـخ ـب ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة هــم
«أصحاب سلطة محلية» ال تعمل الدولة على
الحد من سلطتهم ،بل على العكس تدأب على
تأمني شروط ممارستهم لها (بريسلر:1988 ،
 35و .)51وأع ـطــى مــايـكــل جــونـســون تعريفًا
لهم بوصفهم يعكسون وجود نظام «استزالم
(neopatriarchal
سياسي بطريركي الطابع»
ّ
( )clientelismجونسون .)2002 ،وفرت كتابات
مايكل مــان ( )2004وفــرانــك ستوكس ()1975
وجون أنتليس ( )1973وفالير غانيون ()2004
وستاتيس كاليفاس ( )2004وجــون ميوللر
( )2002وروجــر بروباكر ( )2004ورادا كومار
( )1997وجاغو ساملون ( )2006وماري كالدور
( )1999وويليام رينو ( )2003وبروس كامبل
( )2000ومايكل ماكلينتوك ( )1991إضــاءات
نظرية لفهم طبيعة الحرب األهلية.
يرسم الفصل الثالث صورة للنخبة السياسية
واالق ـت ـصــاديــة فــي مطلع االسـتـقــال مستندًا
إل ــى تــوثـيــق إيــريــن غـنــدزيــر ألح ــداث الحقبة.
وقد اعتمدت الباحثة على أرشيف الخارجية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ال ـ ــذي ت ـض ـ ّـم ــن ص ـ ــورة لـلـنـخـبــة
رسمها أحد موظفي السفارة األميركية خالل
الخمسينيات .فإذا هي ّ
مكونة من مستوردين
بـ ـشـ ـك ــل رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ،ومـ ـ ــن زع ـ ـم ـ ــاء ت ـق ـل ـي ــدي ــن
وسياسيني قاعدتهم االنتخابية ريفية لكنهم
ّ
ُمسخرون بالكامل لحماية الشركات األجنبية.
وكــان األكـثــر نـفــوذًا بينهم محامون لــدى تلك
ً
الشركات .وما ّلبث الخارج ،ممثال بالواليات
املتحدة ،أن تدخل عسكريًا عام  ،1958أي خالل
العقد الثاني بعد االسـتـقــال ،ملنع أي تغيير
في الواقع القائم ولإلبقاء على النخبة ذاتها.
ثبت الستاتيكو القائم الــذي يعطي أرجحية
داخل النخبة لألطراف األكثر ارتباطًا به.
ويظهر الفصل الــرابــع كيفية تعاطي النخبة
السياسية واإلقتصادية مع الريف اللبناني.
فقد أصـ ّـرت هــذه النخبة خــال الخمسينيات
وال ـس ـت ـي ـن ـي ــات ،وهـ ــي ال ـت ــي اسـ ـتـ ـم ـ ّـرت بـفـعـ ّـل
حماية الخارج لها ،على إهمال الريف .وشذ
عــن ه ــذا اإلج ـم ــاع شـخــص واح ــد مــن النخبة
هو كمال جنبالط .قامت سلطة أفــراد النخبة
على توفير منافع خاصة ملن يدعمونهم .وقد
جعل ذلك من هؤالء نخبة غير معنية ببلورة
سياسات وطنية للتنمية من أي نــوع .وقفت
ّ
املتفرج أمام ما كان يجري
هذه النخبة موقف
من تهجير ألهل ريف لبنان ،من دون أن يكون
لها رأي في ما يحصل .وعلى امتداد سنوات
م ــا قـبــل  1975ل ــم ي ـصــدر أي اح ـت ـجــاج واح ــد
تـحــت قـبــة ال ـبــرملــان عـلــى امل ــوازن ــات السنوية
التي كانت تجهد لتحقيق فائض في املوازنة،
على حساب أي إنفاق تنموي تقوم به الدولة.
ّ
مـ ــثـ ــل امل ـ ـه ـ ــاج ـ ــرون م ـ ــن ال ـ ــري ـ ــف خـ ـ ــال ع ـقــد
الـسـتـيـنـيــات وح ــده  689أل ـف ــا ،أو ثـلــث شعب
لـبـنــان ،كـمــا أظـهــر ذل ــك املـســح الـسـكــانـ ُـي الــذي
أج ــرت ــه مــديــريــة اإلحـ ـص ــاء امل ــرك ــزي ون ـش ــرت
نـتــائـجــه ع ــام  .1972وخ ـلــف الـيــافـطــة الـبــراقــة
لـ«سويسرا الشرق» والكالم التقريظي بشأنها
كــانــت ت ـجــري ع ـلــى ام ـت ــداد ع ـقــد الـسـتـيـنـيــات
أعنف تجربة تهجير ألهل ريف لبنان ،وكان
ه ــؤالء يـتـخـلــون عــن أرض ـهــم الـتــاريـخـيــة كما
لو أنها أرض محروقة .كانت الخطوة التالية
لكل ّ ه ــؤالء الهجرة النهائية مــن لبنان لعدم
ت ــوف ــر ع ـم ــل لـ ـه ــم .وقـ ــد اح ـت ـك ــر ال ـح ــدي ــث عــن
القطاع املصرفي كل التأريخ الرسمي لتجربة
لبنان حتى  .1975لم ُينظر إلى الخمسينيات
وال ـس ـت ـي ـن ـيــات إال بــوص ـف ـهــا ح ـق ـبــة اج ـت ــذاب
ال ــرس ــام ـي ــل ال ـعــرب ـيــة ال ـه ــارب ــة وازديـ ـ ـ ــاد عــدد
امل ـصــارف وأزم ــة «إن ـت ــرا» وه ــروب الرساميل
و«عودة الثقة» بدءًا من .1970
ويــوضــح الـفـصــل الـخــامــس كـيــف ك ــان يجري
خ ـ ــال ح ـق ـب ــة ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات ذات ـ ـهـ ــا تـحـضـيــر
قـ ـس ــم مـ ــن ال ـن ـخ ـب ــة ألداء دور قـ ـ ــوى «ثـ ـ ــورة
مـضــادة» ،مــن خــال بناء «منظمات مضادة»
للمعارضة ولحركات التحرر الوطني بوجه
عـ ــام .وق ــد ج ــاء ب ـن ــاء ت ـلــك امل ـن ـظ ـمــات تــرجـمــة
الس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ـص ــدي ل ـح ــرك ــات ال ـت ـح ـ ّـرر
الوطني ( )counter-insurgencyالـتــي انطوت
عليها «عـقـيــدة كـيـنـيــدي» ،وعـمـلــت الــواليــات
املـتـحــدة عـلــى وضـعـهــا مــوضــع الـتـنـفـيــذ منذ
الستينيات في مختلف أنحاء العالم الثالث.
ّ
ويبي هــذا الفصل كيف أن النصف األول من
ً
السبعينيات أظـهــر عـجـزًا كــامــا للنخبة عن
ت ـحـ ّـمــل م ـســؤول ـيــات ـهــا كـنـخـبــة ح ــاك ـم ــة .بــدت
نخبة «غير مسؤولة اجتماعيًا» ،تركت الريف
يـمــوت بتهجير أهـلــه ،ثــم عـجــزت عــن مواكبة

