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ّ
على
عول الكتاب ّ
مساهمات منظرين
ينتمون إلى التيار
الما ـ بعد كينزي

اآلثار التي تركها ارتفاع ّ
معدل التضخم منذ
مطلع السبعينيات ،مــع اآلث ــار الفادحة التي
ّ
خــلـفـهــا ذل ــك عـلــى صعيد غ ــاء املـعـيـشــة .وقــد
جعلتها تبعيتها للدول الغربية تتخلى عن
أدنى موجبات الحفاظ على السيادة الوطنية
لجهة التصدي للعدوان اإلسرائيلي املستمر
الحقبة عمل هذه
على أراضيها .أظهرت تلك
ّ
النخبة على قدم وساق على التحضر إلشعال
الحرب األهليةّ ،
معولة في ذلك على «القوى من
ّ
خــارج الدولة» املمثلة بـ«املنظمات املضادة».
وذلك لحسم النزاع الداخلي بالقوة ،والحفاظ
على الستاتيكو القائم.
ويـ ـظـ ـه ــر الـ ـفـ ـص ــل ال ـ ـس ـ ــادس كـ ـي ــف آلـ ـ ــت إل ــى
«املنظمات املضادة» بالذات مسؤولية إشراع
ال ـح ــرب األه ـل ـيــة ع ــام  .1975أش ــرع ــت النخبة
«ح ــرب ــا ت ـمــوي ـه ـيــة» ب ــال ـت ــواط ــؤ م ــع الـ ـخ ــارج،
مــن أجــل الـتـصــدي لـقــوى املـعــارضــة الداخلية
ال ـتــي كــانــت ت ـحـتـ ّـج عـلــى ع ـجــز ال ــدول ــة وع ــدم
ً
مسؤوليتها .كــان لـلـخــارج ممثال بــالــواليــات
املتحدة دوره املباشر في إطــاق هــذه الحرب
ف ــي ن ـي ـســان  ،1975وفـ ــي اخ ـت ـي ــار ال ـتــوق ـيــت.
عـكــس ه ــذا الـتــوقـيــت رغـبــة اإلدارة األميركية
في إلغاء أي دور ملنظمة التحرير الفلسطينية
ف ــي ال ـت ـســويــة ل ـل ـصــراع ال ـعــربــي-اإلســرائ ـي ـلــي
الـتــي كــانــت تعمل عـلــى فــرضـهــا .ك ــان الـهــدف
ال ــداخـ ـل ــي ل ـل ـح ــرب األه ـل ـي ــة ح ـم ــاي ــة الـ ّنـخـبــة
املوالية للواليات املتحدة .وهو ما تحقق في
نهاية «حــرب السنتني» من خالل فرض حالة
«تـقـسـيــم عـلــى أسـ ــاس أي ــدي ــول ــوج ــي» للبنان
دام ــت حتى  .1990تــم إرس ــاء حــالــة «التقسيم
األيــديــولــوجــي» تلك تطبيقًا لخطة الــواليــات
املتحدة ّ
املعدة منذ  ،1958تحت اسم «فورترس
لـيـبــانــون» أو «ال ـع ــري ــن» .اقـتـضــى ذل ــك إج ــراء
عملية إغالق للمناطق على بعضها البعض،
وتحقيق تطهير سياسي وتطهير «إثني» ،أي
طائفي ،طاوال مئات آالف اللبنانيني.
وي ـبـ ّـن الـفـصــل ال ـســابــع كـيــف أع ـطــى ال ـخــارج
حـجـجــا ل ـت ـبــريــر خ ـفــض س ـعــر صـ ــرف الـلـيــرة
ع ـلــى امـ ـت ــداد ح ـق ـبــة  ،1992-1984م ــن خــال
دور صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي وب ـع ـث ــات ــه فــي
تـبــريــر ه ــذا الـخـفــض والـتـشـجـيــع عـلـيــه .يـقـ ّـدم
هــذا الفصل ق ــراءة اقتصادوية بعض الشيء
لتجربة انهيار سعر صــرف الليرة اللبنانية
خ ــال ال ـحــرب األهـلـيــة .ن ــأت ال ـق ــراءة بالكامل
عــن املـقــاربــة الـنـقــدويــة الـتــي تهيمن فــي حقل
النظرية االقتصادية ،واعتمدت مقاربة أقرب
إلى فكر املؤسساتيني كـألبرت أوتو هيرشمان
ّ
(هيرشمان .)1981 ،رك ــزت على «ال ـنــزاع على
ت ــوزي ــع ال ــدخ ــل» ()distributional conflict
ّ
لتفسير انهيار سعر الصرف .كان كل خفض
لسعر صرف الليرة ،أي ّكل رفع لسعر الدوالر
بــالـلـيــرة اللبنانية ،يـخــفــض القيمة الفعلية،
أي بــالــدوالر ،لكتلة األجــور املدفوعة بالليرة.
كانت للنخبة االقتصادية مصلحة مباشرة
في ذلك .يوضح الكتاب كيفية افتعال خفض

سعر صرف الليرة في التعامالت اليومية في
س ــوق الـقـطــع ،لكنه يبقي مـقـ ّـصـرًا عــن تعيني
املسؤولني عن االنهيار باالسم.
يظهر النص كيف أن خضوع النخبة بالكامل
أليـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة «االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد ال ـ ـح ـ ــر» ج ـعــل
املصرفيني ومــن يتعاملون معهم من النخبة
يـتــولــون افـتـعــال االنـهـيــارات املتالحقة لسعر
صرف الليرة على مدى  8سنوات ،من دون أي
ّ
ويحددون وتيرة هذا االنهيار كما يحلو
رادع،
لهم .أقصى مــا استطاعت النخبة التقليدية
أن تـفـعـلــه خ ــال حـقـبــة ان ـه ـي ــار س ـعــر صــرف
الليرة هو إصدار قانون يمنع تسييل الذهب
املوجود في احتياطي مصرف لبنان ،مانعة
بذلك شفطه بعد تسييله ،بواسطة املضاربة
في سوق القطع ،من قبل فئة من السياسيني
ال ـض ــال ـع ــن ف ــي ال ـ ـحـ ــرب .ل ـك ــن ل ــم ي ــوج ــد فــي
ّ
هـ ــذه ال ـن ـخ ـبــة فـ ــرد واح ـ ــد ي ـشــكــك ف ــي ج ــدوى
وصالحية اإلبـقــاء على نظام للصرف يجعل
املضاربني في سوق القطع هم من ّ
يحدد سعر
ّ
صــرف العملة ووت ـيــرة ان ـه ـيــاره ،ويتسببون
بــآثــار كــارثـيــة عـلــى الـلـبـنــانـيــن .وق ــد اختفت
مــدخــرات شريحة كبيرة مــن اللبنانيني ممن
لم يسارعوا إلى استبدال ليراتهم بالدوالر في
بــدايــة الحقبة .وخــال  1992-1985بلغ معدل
التضخم الوسطي  %140سنويًا ،وانهار الحد
األدنـ ــى لــأجــور إل ــى مـسـتــوى سـبــع دوالرات
شهريًا فــي آخــر عــام  .1986وتعاونت الحرب
األهلية مع انهيار سعر صــرف الليرة لجعل
رصيد الهجرة السنوي يقفز بعد عــام 1986
إلى مستويات غير مسبوقة .وعام  ،1990كان
 990ألفًا من أهل لبنان قد هاجروا.

 .3دور الداخل ودور الخارج في حقبة ما
بعد 1990

ّ
ّ
عول الكتاب على مساهمات منظرين ينتمون
إلى التيار املا-بعد كينزي كماريو سيكاريسيا
ومــارك الفــوا ( )1989ومختصني فــي التنمية
ك ـ ـه ـنــري ب ــري ـت ــون ( )1997وه ــا-ج ــون شــانــغ
( ،)2009ومختصني في االقتصاد السياسي
ك ـ ـ جـ ــان-فـ ــرن ـ ـسـ ــوا م ـ ـيـ ــدار ( )1982وب ــوي ـن ــو
دو مــاس ـك ـي ـتــا ( )2000ودارون أســامــوغ ـلــو
( ،)2004ومـخـتـصــن ف ــي ال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة
ك ـ غيللرمو أودون ـيــل ( )1998وفــي العالقات
الدولية كـ كوستوفيكوفا وبوجيسيك ()2009
وبلومكويست وآخرون ( ،)2011لفهم حقبة ما
بعد الحرب.
ت ـت ـحـ ّـمــل ال ـن ـخ ـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
مـســؤولـيــة اإلخ ـفــاق الـتـنـمــوي لحقبة مــا بعد
الحرب .ثمة رقــم واحــد يختصر هــذا اإلخفاق
هــو ال ـ ـ  466أل ــف لـبـنــانــي ،مــن الـفـئــة الـعـمــريــة
بــن  20و 35عــامـ ّـا ،الــذيــن هــاجــروا بــن عامي
 1992و .2007يمثل هؤالء ثلث القوى العاملة
اللبنانية .وقــد هــاجــروا خــال  15عــامــا فقط.
هـ ــذه ال ـن ـخ ـبــة ه ــي ت ـحــالــف ط ــرف ــن يمثلهما
ال ــزعـ ـم ــاء ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــون مـ ــن جـ ـه ــة ،وال ـت ـج ــار

أرقام الهجرة
تدل على
إخفاق
تنموي ذريع
ّ
تسببت فيه
تبعية لبنان
لدول الغرب
كانت نخبة
المقاطعجية
اللبنانية
نموذجًا
لـ«نخبة
متواطئة»
مع الخارج
أغفل َالكتاب
الحديث عن
سنوات الحرب
العالمية
األولى
كسنوات
مجاعة

وامل ـصــرف ـيــون مــن جـهــة أخـ ــرى .ك ــان مــن ســوء
طالع اللبنانيني أن تجربة لبنان طوال حقبة
م ــا بـعــد االس ـت ـقــال أع ـطــت األول ــوي ــة للقطاع
املصرفي ومن ورائه ملصالح أصحاب الريوع
املالية على حساب املنتجنيّ .قدمت حقبة ما
بعد الحرب تأكيدًا جديدًا على هذه الحقيقة.
ّ
وفـ ــرت ك ـتــابــات ّكـيـنــز نـظــريــة ل ـتــوزيــع الــدخــل
( )repartitionومثلت املرجعية النظرية التي
ال مندوحة عنها لفهم الفارق بني «رأسمالية
أص ـح ــاب ال ــري ــوع امل ــال ـي ــة» (capitalisme de
 )rentiersو«رأس ـم ــال ـي ــة أص ـح ــاب امل ـشــاريــع»
(.)capitalisme d’entrepreneurs
ويوضح الفصالن الثامن والتاسع خصائص
اقتصاد لبنان خالل حقبة ما بعد الحرب .أول
هــذه الخصائص تثبيت سعر صــرف الليرة
مـنــذ  .1993ك ــان ه ــذا التثبيت أح ــد األسـبــاب
الرئيسية لضرب نمو القطاعات املنتجة وذلك
ّ
تحسن سعر صــرف الليرة
ألنــه أخفى وراءه
تجاه عمالت البلدان التي يتعامل معها لبنان
فــي ت ـجــارتــه ال ـخــارج ـيــة .ه ــذا م ــا رف ــع أسـعــار
ال ـس ـلــع املـ ـع ـ ّـدة ل ـل ـت ـصــديــر ،وأف ـق ـ ُـده ــا قــدرتـهــا
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ف ــي ال ـ ـخـ ــارج .وقـ ــد ف ــرض ــت على
املستثمرين شروط منعتهم من االستثمار في
ّ
املعدة للتصدير (.)tradables
قطاعات السلع
لـكــن هــذا التثبيت كــان لــه أثــر «إيـجــابــي» هو
استقطاب التوظيفات املالية اآلتية من الخارج.
وهذا ما سعت إليه النخبة االقتصادية ممثلة
باملصرفيني على وجه الخصوص.
الخاصية الثانية لتجربة لبنان بعد ،1990
هي املديونية الحكومية التي ما فتئت تزداد
ط ــوال الحقبة ،ملغية أي دور تنموي ممكن
لــإنـفــاق ال ـعــام ال ــذي ب ــات ُيـخـصــص بمجمله
لدفع فوائدها .أظهرت تغذية هــذه املديونية
ّ
والتكيف معها مــن قبل النخبة االقتصادية
مـمـثـلــة بــامل ـصــرف ـيــن ،أن «أصـ ـح ــاب ال ــري ــوع
املــالـيــة» لهم مصلحة فــي اإلب ـقــاء على لبنان
دولة رازحة تحت عبء الدين العام .وقد أتاح
ّ
التفرغ لخدمة هذا الدين ،وجعل من
لهم ذلك
ال ــدول ــة ومــديــونـيـتـهــا الــدجــاجــة الـتــي تبيض
ذهبًا بالنسبة لهم.
كان تحصيل حاصل أن يتم بعد الحرب تحرير
جذري للتبادل مع الخارج ،وذلك تماشيًا مع
«النظام االقتصادي الليبرالي الدولي» الذي
كانت املؤسسات الدولية تعمل على إرسائه،
وكإجراء «حسن نية» اعتمدته النخبة لكسب
«ث ـقــة» ه ــذه املــؤس ـســات وثـقــة ال ــدول الغربية
ّ
املعنية بفرض أجندة التنمية النيو-ليبرالية
الطابع .وكان الهدف املباشر ضمان استمرار
تدفق التوظيفات املالية من الخارج.
ويظهر الفصل العاشر كيف أن الخاصية األهم
لحقبة مــا بعد الـحــرب كانت تهميش اإلدارة
إبقائها
الـحـكــومـيــة ،مــن خ ــال اإلصـ ــرار عـلــى ّ
ش ــاغ ــرة ،ورف ــض تــوفـيــر صــاحـيــات تدخلية
لها فــي إدارة االقـتـصــاد .بقي أكـثــر مــن ثلثي
املــواقــع اإلداري ــة املــدرجــة فــي ِاملــاكــات الدائمة
ـإدارة شــاغ ـرًا ط ــوال حـقـبــة مــا بـعــد الـحــرب.
لـ ـ
ّ
وقد وفــرت أيديولوجية الخصخصة شرعية
لهذا التهميش .يعرض هــذا الفصل األبحاث
املحدثة في ميدان االقتصاد السياسي التي
ُتظهر كيف أن ّ
تخصص السياسيني في توفير
منافع خاصة لناخبيهم مقابل دعم هؤالء لهم
يجعلهم غـيــر معنيني بـبـنــاء إدارة حكومية
فـ ّـعــالــة ،تــأخــذ عـلــى عــاتـقـهــا ب ـلــورة سـيــاســات
حكومية توفر منافع عامة للمواطنني .بل هي
تظهرهم مـعــاديــن ألي تـحـ ّـســن مل ـقــدرة الــدولــة
واإلدارة ال ـعــامــة ف ــي إدارة ال ـش ــأن الـتـنـمــوي،
وذل ــك ألنـهــم يـسـتـمــدون سلطتهم مــن املنافع
الـتــي يقدمونها ولـيــس مــن هــذه السياسات.
وهـ ـ ـ ــم ال يـ ـحـ ـت ــاج ــون لـ ـفـ ـئ ــة م ـ ــن امل ــواطـ ـن ــن
ب ـك ــام ـل ـه ــا ،ي ـج ـســدهــا امل ـت ـخ ـ ّـص ـص ــون ال ــذي ــن
ي ـعـ ّـول عليهم فــي ب ـلــورة وتنفيذ السياسات
ّ
ويعبرون عن ضيقهم الشديد بهؤالء.
العامة،
وق ــد أظ ـه ــرت ه ــذه الـحـقـبــة أن دوام سـيـطــرة
السياسيني بعد ال ـحــرب ،ك ــ«رؤس ــاء شبكات
محاسيب» وكــ«أصحاب سلطة محلية» ،كان
العائق أمام إجراء إصالح إداري يعطي اإلدارة
العامة فعالية .وهي فعالية كانت سوف تتيح
ُ
عامة
لو وجدت اعتماد سياسات توفر منافع ّ
للمواطنني ،ووضع سياسة «تصنيع متأخر»
للبنان موضع التطبيق.
ويظهر الفصل الـحــادي عشر كيف أن لبنان
شـهــد بـعــد ع ــام  1990انـحـســار رقـعــة «الــدولــة
الـقــانــونـيــة» ( )legal stateمـقــارنــة بحقبة ما
قبل  .1975وذلــك بمعنى خصخصة السلطة
ملصلحة األق ـط ــاب املـحـلـيــن ،وتـجـيـيــر هــؤالء

ال ـق ــان ــون ملـصـلـحـتـهــم أو عـ ــدم اك ـت ــراث ـه ــم بــه.
ويـسـتـنــد ه ــذا ال ـف ـصــل إل ــى ك ـتــابــات الـبــاحــث
الكبير غيللرمو أودونيل ،الذي ّ
بي أن انحسار
رقعة «الدولة القانونية» كان قاسمًا مشتركًا
للعديد من البلدان بعد ( 1990أودونيل1993 ،
و  .)1998أظ ـهــر الـفـصــل م ــن جـهــة أخـ ــرى ،أن
ّ
تنعم اللبنانيني بالحقوق السياسية ،بمعنى
االنـتـخــابــات ،لــم يـتــرافــق مــع ضـمــان حقوقهم
املدنية وأولـهــا حقهم بــاألمــن .أي أن ممارسة
الـحــريــات السياسية كــانــت تـتــم عـلــى حساب
الحقوق املدنية للمواطنني ،وأولها األمن .وقد
الديمقراطية على إجــراء
اقـتـصــرت املـمــارســة
ّ
االن ـت ـخ ــاب ــات ،م ــن دون أن ت ـتــوفــر لـلـنــاخـبــن
ال ـقــدرة على املحاسبة واملـســاء لــة ،بأشكالها
العمودية واألفقية واملجتمعية .يخلص هذا
الفصل إلى أن لبنان ليس ديمقراطية ليبرالية
بــامل ـع ـنــى ال ـغ ــرب ــي لـلـكـلـمــة ،ب ـس ـبــب االف ـت ـئــات
الصارخ على حقوق مواطنيه املدنية ،ولغياب
املساءلة واملحاسبة من نظامه السياسي.
كان مآل السياسات االقتصادية التي اعتمدت
إضعاف اإلدارة العامة وجعل الدولة فريسة
ّ
سهلة للخارج ( )state weakeningيوظفها في
خدمة مشاريعه .يستعيد الفصل الثاني عشر
ما قاله باحثون من جامعة جــورج واشنطن
م ــن أن أف ـض ــل وصـ ــف ل ـحــالــة ل ـب ـنــان ه ــو أنــه
«ساحة حرب دائمة» (بلومكويست وآخرون،
 .)2011وق ــد اعـتـمــد ه ــؤالء الـبــاحـثــون لـقــراءة
هــذه الحالة مقاربة مــدرســة «مــونـتــريــال» في
العالقات الدولية التي بلورت نظرية «اللعبة
املــزدوجــة» ،أي تــواطــؤ نخب محلية مــع قوى
خــارجـيــة إلش ــراع نــزاع ــات تستفيد كلتاهما
ّ
م ـن ـهــا .وق ــد ســلــط ه ــذا ال ـت ــواط ــؤ ع ـلــى لـبـنــان
شبكة دولية /إقليمية /محلية (transnational
تتولى افتعال أزمــات متوالية فيه.
)network
ّ
وق ــد عـ ّـبــر ت ــدخ ــل الـ ـخ ــارج امل ـبــاشــر ف ــي إدارة
ن ـش ــاط ال ـن ـخ ـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـح ـل ـيــة وإدارة
مؤسسات عــامــة ،مــن ضمن مـشــروع لتأجيج
ال ـن ــزاع األه ـل ــي ،ع ــن مـسـتــوى م ــن ال ـتــدخــل لم
ً
يسبق أن عــرف لبنان مثيال لــه .وك ــان يمكن
ّ
يتحول النزاع الداخلي الذي أثاره الخارج،
أن
ً
ممثال بالواليات املتحدة ،مـ ّـرة بعد مـ ّـرة ،إلى
حرب أهلية فعلية .وقد جرى استغالل حادثة
اغـتـيــال العقيد سمير الحسن عــام  2012في
م ـح ــاول ــة ل ـخ ـلــق خ ـط ــوط ت ـم ــاس ب ــن أح ـي ـ ّـاء
العاصمة ،على قاعدة الفرز هذه ّ
املرة بني سنة
وشيعة.
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ّ
يوفر الفصل الثالث عشر ،في الجزء األول منه،
عرضًا للواقع الــدولــي ولـلــواقــع العربي الــذي
ّ
يـشــكــل لـبـنــان ج ــزءًا م ـنــه ،مـنــذ الـتــاســع عشر.
ُ
خدمت في هذا العرض األدبيات النظرية
است ِ
الـبـنـيــويــة وت ـلــك ال ـعــائــدة لـتـيــار املــؤسـســاتـيــة
ُ
املـقــارنــة وللتيار املــا-بـعــد كـيـنــزي .واعــتـ ِـمــدت
م ـف ــاه ـي ــم ال ـت ـب ـع ـيــة واإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة وال ـع ــومل ــة
لـقــراءة هــذا الــواقــع .أظهر هــذا الـجــزء أيــن هي
مسؤولية الخارج وأين هي مسؤولية النخب
ّ
الداخلية في استمرار واقع التخلف والتبعية.
وأخــذ عــن الباحث الكبير هينبوش تحقيبه
لـلـفـتــرة امل ـم ـتــدة مــن ال ـتــاســع عـشــر إل ــى الـيــوم
إلى ثالث حقب ،أولها مرحلة العوملة األولــى،
الـتــي حصلت فــي ظــل الـتـ ّ
ـوســع االسـتـعـمــاري
ال ـك ــاس ــح خ ــال ال ـت ــاس ــع ع ـش ــر .وق ــد تبعتها
بعد الحرب العاملية الثانية حقبة استقاللية
نسبية لبلدان العالم الثالث .ومع انتهاء عقد
السبعينيات بــدأت حقبة عوملة ثانية جعلت
م ــن بـ ـل ــدان ال ـع ــال ــم ال ـث ــال ــث ،وأولـ ـه ــا ال ـب ـلــدان
العربية ،ضحيتها األولى.
ّ
ويـبـ ّـن الـجــزء الـثــانــي مــن الفصل أن التخلف
والتبعية لــم يكونا قــدرًا بالنسبة لكل بلدان
العالم الثالث بدون استثناء .وقد أمكن ،على
خالف ما كانت تقوله «نظرية التبعية» ،لبلدان
ّ
ع ـ ّـدة أن ت ـخــرج مــن الـتـخــلــف وتـصـبــح بـلــدانــا
إدارات حكومية
صناعية متقدمة .كــان بـنــاء
ّ
ّ
فعالة هو العامل األســاس في تحقق اإلنجاز
الـتـنـمــوي ل ـهــذه ال ـب ـلــدان .يـخـلــص ه ــذا الـجــزء
إلى أن األمثولة األهم التي ينبغي أخذها من
النجاحات التنموية للقرن العشرين هــي أن
ّ
ـوفــر إدارة حكومية ّ
فعالة هــو الـشــرط األول
تـ
لـلـتـنـمـيــة .وه ــي أم ـثــولــة بــرســم ل ـب ـنــان وق ــواه
اإلصالحية والتغييرية.
(مقدمة كتاب لبنان املعاصر :النخبة والخارج وفشل
الـتـنـمـيــة ،بـ ـي ــروت ،امل ــرك ــز االس ـت ـش ــاري ل ـلــدراســات
والتوثيق ،تموز  223 ،2017صفحة)
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