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تقدمي

 يوفر هذا الكتاب مداخل جديدة لفهم اأزمة التنمية يف لبنان وحتليل اأ�سبابها، م�ستنداً 

اإىل مراجعات مكثفة لالأدبيات التنموية ذات ال�سلة، وتاأ�سي�س منهجي مو�سوعي وهادف. 

لين�سم بذلك اإىل �سل�سلة امل�ساهمات النظرية والتحليلية التي حاول من خاللها باحثون من 

اجتاهات عدة، تف�سري اأ�سباب تعرث النموذج اللبناين وتقطع م�ساراته وتبدد وعوده.

لكن اجلديد يف الكتاب هو املزج بني مناهج متعددة، مع الرتكيز على املنهجني التاريخاين 

والبنيوي، يف م�سار معاك�س لثقافة البحث االقت�سادي اجلديدة التي تكاد تقت�رص على التحليل 

التجريبي والتاأطري القيا�سي النمطي، وتربئ نف�سها من اأي ارتباط بحقل االقت�ساد ال�سيا�سي، 

مع اأن هذا االأخري هو االأكرث مالءمة لفهم العوامل الكامنة خلف امل�سكالت االقت�سادية، يف 

البلدان واالمم التي تعاين من متزقات اجتماعية ومع�سالت �سيا�سية �سديدة.

ولعل اال�سافة الرئي�سية التي قدمها الكاتب هو نظرته اخلا�سة لفكرة التبعية، فال يلقي 

باللوم على العالقة غري املتكافئة مع اخلارج فقط، بل يربز اإىل جانب ذلك بدقة ومتّيز، دور 

مدى  على  ارتبطت  التي  وهي  التنموي،  االخفاق  تر�سيخ  يف  وت�رصفاتها  اللبنانية  النخبة 

الوطنية  للم�سالح  نحو جماف  على  م�ساحله،  باأنظمة  واندجمت  باخلارج  الزمن  من  قرنني 

لكنه  التنموي،  التاأخر  تف�سري  التبعية يف  الكتاب من مدر�سة  اأطروحات  تقرتب  والعامة. 

والنيوليربالية،  الكال�سيكية  املقاربات  نقي�س من  يقف على طرف  فيما  متامًا،  يجاريها  ال 

كمدر�سة التحديث، التي ترى ان للتقدم م�ساراً وحيداً ال ميكن عبوره، دون الن�سج على 

منوال التجارب الغربية للنمو وجتاوز العقبات الداخلية التي تعرت�س �سبيلها. 

يف  تاأتي  الكتاب،  هذا  ن�رص  اإىل  والتوثيق  للدرا�سات  اال�ست�ساري  املركز  مبادرة  اإن 

البدائل وتو�سيع  االقت�سادي وا�ستك�ساف  االإ�سالح  �سبل  لدرا�سة  امل�ستمر  �سياق م�رصوعه 

م�ساحات النقا�س وجماالته، يف وقت اأكرث ما نحتاج اإليه يف لبنان خ�سو�سًا والعامل العربي 

عمومًا اإىل تاأ�سي�س نظري جديد، يقودنا الإيجاد منوذجنا االر�سادي اخلا�س للتقدم والتنمية 

اأن يكون ذلك من خارج االأطر والو�سفات املنغلقة على نف�سها، ومبا  والتحديث، على 

يتنا�سب مع حاجاتنا واإمكاناتنا وخرباتنا التاريخية ونظرتنا اىل دورنا املطلوب واملاأمول يف 

املنطقة والعامل.
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مقدمة

جتربة لبنان منذ املت�صرفية: الإخفاق التنموي

خم�سة اأرقام تخت�رص جتربة لبنان على مدى 150 عامًا، اأي منذ اإن�ساء املت�رصفية عام 1861. اأول 

هذه االأرقام هو كرثة املهاجرين من لبنان بني عامي 1900 و 1913، الذين قّدر عددهم بربع �سكان 

العاملية  احلرب  باملجاعة خالل  متّثلت  اأكرب  مل�سيبة  الفادحة  الهجرة  تلك  مّهدت  وقد  املت�رصفية. 

اآنذاك على املت�رصفية ووالية بريوت 41 % من �سعبه. ومل تكن  االأوىل. فقد لبنان الكبري املوّزع 

كارثة املجاعة لتبلغ احلد الذي بلغته لو مل ت�سبقها الهجرة الكثيفة من املت�رصفية. والرقم الثالث هو 

عدد املهاجرين من الريف خالل عقد ال�ستينيات وحده. وقد طاولت "الهجرة الداخلية" 689 

الرابع فهو ما متّخ�ست عنه احلرب االأهلية  اأما الرقم  اآنذاك.  لبنان  اأو ثلث �سعب  األف �سخ�س، 

الطويلة )1975-1990( من هجرة طاولت 990 األف �سخ�س حتى عام 1990. اأما الرقم اخلام�س، 

فهو عدد املهاجرين من فئة ال�سباب بني عامي 1992 و 2007 الذي بلغ 466 األف �ساب، اأو ثلث 

القوى العاملة اللبنانية. هذه االأرقام تدل على اإخفاق تنموي ذريع ت�سّببت به تبعية لبنان لدول 

الغرب، وم�سلحة نخبته يف ا�ستمرار هذه التبعية. 

تنطوي ن�سو�س الباحث الكبري واالإخت�سا�سي يف �سوؤون ال�رصق االأو�سط رميوند هينبو�س على 

جتاوز للبنيوية القدمية التي حت�رص امل�سوؤولية باخلارج يف تف�سري حاالت التبعية واالإخفاق التنموي. 

وهو اأخذ من البنيوية القدمية نظرية التبعية ونظرية املركز واالأطراف ونظرية االإمربيالية، واأخذ من 

مدر�ستي الواقعية والبنائية يف العالقات الدولية عنا�رص اإ�سافية لبلورة مقاربة "بنيوية جديدة" تف�رّص 

ملاذا بقي ال�رصق االأو�سط احلديث يف اأ�سفل الرتاتبية الدولية )هينبو�س، 2011: 214(. وهذه املقاربة 

ة يف اإر�ساء حالة التبعية لبلدانها.  ة والدول امل�ستزملمَ تاأخذ يف االإعتبار دور النخب امل�ستزملمَ

تعاطي  من  خمتلفة  اأ�سكااًل   )1972( وروبن�سون   )1953( وغاالهر  روبن�سون  ر�سم  وقد 

املبا�رص"  "احلكم غري  اأهمها  لعل  التا�سع ع�رص،  القرن  املتخّلفة يف  البلدان  االإ�ستعمارية مع  الدول 

التبعية  من  اإطار  �سمن  املحلي  ال�ساأن  اإدارة  املحلية  النخب  تتوىل  حيث   ،)indirect rule(
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للدولة امل�ستعِمرة. وا�ستخدم الباحث الكبري واالخت�سا�سي يف �سوؤون �سبه القاّرة الهندية، بول 

الواقعة  االأقاليم  لتو�سيح عالقة نخب   )collaborationist( "املتواطئة "النخبة  برا�س، مفهوم 

�سمن اإطار االإمرباطوريات الكربى، كاالإمرباطورية النم�ساوية-الهنغارية واالإمرباطورية العثمانية 

وغريهما، باملركز االإمرباطوري )برا�س، 1991(. واأ�ساء بيرت اإيفانز على اأدبيات التيار املوؤ�س�ساتي 

التي اأظهرت دور الدولة املركزي الذي يتحّدد يف �سوئه جناح اأو ف�سل التنمية و"الت�سنيع املتاأّخر" 

 ،)state-society relation( مو�سحًا اأن نوع العالقة التي تن�سئها الدولة مع النخب اال�ستثمارية

هو املدخل لفهم حاالت النجاح وحاالت االإخفاق على هذا ال�سعيد )اإيفانز، 1995(. 

1ـ الأعيان والتبعية يف احلقبة العثمانية

جرى ا�ستخدام هذه االإ�سهامات يف الف�سلني االأول والثاين من الكتاب لتو�سيح عالقة نخبة 

ال�سلطنة باخلارج ممثاًل باأوروبا وعالقة ال�سلطنة بالنخبة املحلية يف لبنان، ولر�سم �سورة االإخفاق 

التنموي الذي ُمني به لبنان يف العهد العثماين. وقد عمدت ال�سلطنة العثمانية منذ القرن الثامن 

ع�رص اإىل تكليف نخب حملية باجلباية. ون�ساأ نوع من "خ�سخ�سة ال�سلطة املحلية" على يد هوؤالء 

االأعيان يف خمتلف مناطق ال�سلطنة الذين ا�ستمروا يف �رصاء حق جباية ال�رصائب حتى 1838 ر�سميًا، 

وفعليًا حتى نهاية عمر ال�سلطنة. ازدادت �سلطة االأعيان املحليني على مدى املئة �سنة االأخرية من 

عمر ال�سلطنة ب�سبب �سعف هذه االأخرية وحاجتها اإليهم الإر�ساء �سلطتها على ال�سعيد املحلي كما 

بنّي ذلك األربت حوراين )حوراين، 1968(. 

االأولية  املواد  لت�سدير  العثمانية  ال�سلطنة  فتح  على  الثاين  حممود  ال�سلطان  وافق   ،1838 عام 

الزراعية اإىل اأوروبا واالإ�سترياد منهاكثمن للدعم الذي وّفرته اأوروبا له ملواجهة حممد علي با�سا. 

بعد ذلك التاريخ وحتى نهاية عمرها حتّولت ال�سلطنة اإىل اقت�ساد زراعي تابع ينتج املواد االأولية 

التي حتتاج اإليها اأوروبا. واأدى ذلك اإىل منع ال�سلطنة من التدّخل حلماية املنتجني، وكذلك منعها 

من خلق نخب اإ�ستثمارية تعمل معها على حتقيق "ت�سنيع متاأخر"، كما جرى يف اليابان. وكانت 

النخبة ال�سيا�سية حلقبة "امليجي" يف اليابان قد انطلقت يف االأ�سا�س من اعتبار االأوروبيني "برابرة" 

ينبغي اال�ستعداد ل�سد عدوانهم.

جعل قبول ال�سلطنة بلعب دور اإقت�ساد تابع الأوروبا ال�سلطان العثماين يعّول على ماّلك االأر�س 

و"ت�سنيع  م�رصوع حتديث  اإطالق  على  قادرين  يكونوا  مل  الذين  التقليدية،  النخب  من  وغريهم 
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اليابان وال�سلطنة  املقارنة بني  اليابان. وتو�سح  التقليدية يف  النخبة  فعلته  �ساكلة ما  متاأخر" على 

العثمانية اأن االختالف اجلذري بني التجربتني مل يكن فقط على م�ستوى عالقة الدولة بالنخب 

واإمنا اأي�سًا على م�ستوى البنى االإدارية القائمة، اأي طبيعة االإدارة احلكومية وتكوينها يف كليهما. 

فقد بنت اليابان اإدارة حكومية فّعالة على قاعدة اال�ستحقاق كان ي�سار لتن�سيب اأفرادها بوا�سطة 

ال�سلطنة  اأما يف حالة  املتاأّخر" وتنفيذه.  "الت�سنيع  بلورة م�رصوع  اإليها  اأوكلت  الوطنية  املباريات 

العثمانية فكانت تزكية امل�سوؤولني هي القاعدة يف االنت�ساب اإىل االإدارة العامة، وكان يتم خلق 

مواقع اإدارية ال حاجة لها لتوزيع التنفيعات على املوالني. 

يظهر الف�سل الثاين حول نخبة املت�رصفية واقت�سادها، اإمكان العودة اإىل عام 1711 يف التاأريخ 

لعملية تاأ�سي�س �سلطة املقاطعجيني كـ "اأ�سحاب �سلطة حملية" يف لبنان.  يف ذلك العام، وبعد معركة 

عني دارة، اأعاد االأمري حيدر ال�سهابي توزيع املقاطعات على حلفائه. وقد ح�سل هوؤالء على حق 

توريث اأوالدهم واأ�سبحت عائالت املقاطعجية تتوارث ال�سلطة املحلية جياًل بعد جيل اأكرث من 

اأي مكان اآخر يف ال�سلطنة. واأنهى انهيار االإمارة ال�سهابية عام 1841 دور املقاطعجيني كنخبة 

اإمارة لكنه مل يلِغ ح�سورهم على امل�ستوى املحلي.

كانت نخبة املقاطعجية اللبنانية منوذجًا لـ"نخبة متواطئة" مع اخلارج. وقد فر�ست ال�سلطنة 

االإبقاء على املقاطعجيني القدامى كنخبة حملية. وطلب ال�سلطان عبد العزيز تعيينهم قائممقامني 

ومديرين الأق�سية ومديريات املت�رصفية، وا�ستعاد الآل اخلازن بيوتهم واأمالكهم التي فقدوها بعد 

ثورة فالحي ك�رصوان. وحافظت عائالت املقاطعجية القدمية على ح�سورها من خالل ا�ستخدام 

�سالت اأفرادها بال�سلطنة. 

فقد املقاطعجيون حق اجلباية، ومل يعودوا املكّون الوحيد للنخبة ال�سيا�سية يف املت�رصفية، لكنهم 

ا�ستطاعوا احلفاظ على والء منا�رصيهم بتوفري منافع خا�سة لهم. وحل نظام قائم على "اال�ستزالم 

ال�سيا�سي" حمل النظام املقاطعجي القدمي عماده توزيع منافع خا�سة  الكت�ساب والءات امل�ستفيدين 

منها. وقد "تدقرطت" النخبة ال�سيا�سية، على ما يقول دنيز اأكاريل و�سيمون عبد امل�سيح، بدخول 

اإىل  للتحّول  ا�ستخدامها  باإمكانهم  وبات  وغريها  التجارة  من  ثروات  كّونوا  ممن  جدد  وافدين 

"روؤ�ساء �سبكات حما�سيب" وا�ستخدم الكثريون تعبري "االإقطاع ال�سيا�سي" للداللة على واقع حتّول 
عائالت املقاطعجية من "متويّل جباية" اإىل "روؤ�ساء �سبكات حما�سيب". 

تقا�سمت اأوروبا مع ال�سلطنة النفوذ على امل�رصق العربي بعد عام 1840. وقد اكت�سبت اإجنلرتا 
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املبا�رص يف  اللبنانية ودورها  ال�سواحل  الع�سكري الذي قامت به على  النفوذ بف�سل االإنزال  هذا 

من  دورها يف حتديد  الأوروبا  اأ�سبح  م�رص.  اإىل  االإنكفاء  اإىل  ودفعه  با�سا  باإبراهيم  الهزمية  اإحلاق 

يكون ومن ال يكون على راأ�س املت�رصفية. ومنذ ذلك التاريخ ن�ساأ تقليد يق�سي باأن يكون على راأ�س 

الكيان ال�سخ�س الذي يتوافق اخلارج عليه.

كان للخارج ممثاًل بالقوى االأوروبية دوره احلا�سم يف الت�سّبب باالإخفاق التنموي للمت�رصفية. 

األغى اإمكان اأن ت�ساهم ال�سلطنة يف متويل موازنتها الأن خدمة الدين العام العثماين كانت ت�ستنفد 

اأي  اأن النخبة املحلية مل يكن لديها م�رصوع تنموي من  مواردها. لكن االأ�سواأ من ذلك بكثري، 

نوع. اأم�ست اخلم�سني عامًا من عمر املت�رصفية يف املماحكات مع االإدارة املركزية يف ا�سطنبول 

حول ال�رصائب البائ�سة التي مت فر�سها، وحول من يحق له ا�ستخدام اإيرادها. ووقفت تتفّرج على 

هجرة اأبناء املت�رصفية التي بلغت م�ستوى  كارثيًا خالل العقد االأول من القرن الع�رصين. مل تر خطر 

الهجرة، ومل تبلور مقاربة واحدة من �ساأنها اأن توقف �سيل املهاجرين. روى روجر اأوين كيف 

الدولة ممثلة  اعتمدتها  املرفوعة" التي  "اليد  �سيا�سة  ب�سبب  نا�سئة يف قطاع احلرير  انتهت �سناعة 

بال�سلطنة واإدارة املت�رصفية.

هاجر 100 األف �سخ�س، اأي ربع �سكان املت�رصفية، البالغ عددهم 422 األفًا وذلك خالل 13 

عامًا )1900-1913(. وحني اأطلق االأب جوزيف ديلور الي�سوعي �رصخته عام 1914 لالإ�ساءة 

على كارثة الهجرة ا�ستخدم �سوراً اأظهرت االأحياء املهّدمة والبيوت التي باتت بال �سقوف، بعد  

هجرة اأ�سحابها.

على اأن الكتاب اأغفل، كما كل حماوالت التاأريخ للتجربة اللبنانية، احلديثمَ عن �سنوات احلرب 

�س املت�رصفية يف اإنتاج �رصانق احلرير، واإهمال اإنتاج  العاملية االأوىل ك�سنوات جماعة. كما اأن تخ�سّ

على  بريوت  ووالية  املت�رصفية  ريف  قدرة  اأ�سعفت  ال�سابة،  للفئات  الكثيفة  والهجرة  احلبوب، 

تعاون  الذي فر�سه احللفاء.  البحري  العثمانيون، واحل�سار  الذي فر�سه  الرّبي  مواجهة احل�سار 

الطرفان على ارتكاب جرمية اإبادة ل�سعب ال اأحد يتحّدث عنها، علمًا باأنها اأزهقت اأرواح 41 % 

من ال�سكان على مدى اأربع �سنوات.

على  خاللها  القدامى  املقاطعجيون  حافظ  التي  االنتداب  حلقبة  ف�ساًل  الكتاب  �س  يخ�سّ مل 

�سلطتهم املحلية. كانت قاعدة "احلكم غري املبا�رص" التي اعتمدها اال�ستعمار يف عالقته مع النخب 

اأفرادها اإىل املحتل  االأجنبي اجلديد. كّر�ست  التقليدية �سمانة بقاء هذه النخب التي انتقل والء 
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د�ستور  منذ  املتعاقبة  االنتخابية  القوانني  التقليدية. جاءت  النخبة  هذه  �سيطرة  االإنتدابية  ال�سلطة 

1926 لتوّفر قولبة للنخبة تعطي االأولوية  للمكونات املحلية التقليدية فيها. اإحتكر "روؤ�ساء �سبكات 

املحا�سيب" املحلّيون التمثيل يف الربملان. 

رّكزت ال�سلطة االإنتدابية على تعزيز دور بريوت كراأ�س ج�رص لال�سترياد، ودورها كمدينة-

م�ستودع. عرّب الفرن�سيون عن موقفهم من لبنان ونظرتهم االإ�ستعمارية اإليه، من خالل جملة اأندريه 

بي�سون، حاكم م�رصف االإ�سدار اللبناين يف االأربعينيات، حني قال اإن م�ستقبل لبنان هو "�سيء ما 

مثل �سنغافورة"، حني كانت تلك االأخرية جمموعة م�ستودعات خلزن الب�سائع على ال�ساطئ. 

م�ساحلهم،  تعك�س  �سيا�سات  وانتهج  وامل�رصفيني،  امل�ستوردين  دور وح�سور  االإنتداب  عّزز 

وبات على الزعماء التقليديني، خ�سو�سًا ممثلي الريف، اأن يوفروا ال�رصعية لل�سيا�سات التي حتّقق 

م�سالح هذا املكّون االآخر للنخبة.  

مل يكن الريف، حيث غالبية ال�سكان، حمّط اهتمام االنتداب باأي �سكل من االأ�سكال. ناله من 

ذلك اإهمال كامل عربت عنه موازنات  ال�سلطة االنتدابية التي مل يكن ممكنًا اأن تلحظ اأي اإنفاق 

اأية  يعتمد  التحتية خارج بريوت، ومل  البنى  ميدان  اأعمال يف  اأية  االنتداب  يحقق  له.مل  تنموي 

�سيا�سات دعم من �ساأنها تثبيت مداخيل املزارعني الإقناعهم بالبقاء يف اأر�سهم. 

الداخلي من خالل تكليف  االأمن  ي�ستطيع خف�س كلفة �سون  اأنه  الفرن�سي  االنتداب  وجد 

ماّلك االأر�س الكبار ال�سيطرة على الفالحني بو�سائلهم اخلا�سة، كما يف حالة عكار على وجه 

القانوين  اأنها ال متتلك االحتكار  النا�سئة  الوطنية  االأمنية  املوؤ�س�سات  اإدراك  اخل�سو�س. ر�ّسخ يف 

ملمار�سة العنف، واأن عليها اأن تتعامل مع اأزالم املالكني الكبار واملقاطعجيني كاأنداد لها.  

2. دور اخلارج ودور النخبة املحلية يف حقبة ال�صتقالل 

عّول الكتاب على م�ساهمات جمهرة من الباحثني وّفروا وقائع لر�سم �سورة حقبة االإ�ستقالل، 

من بينهم كارولني غيت�س )1998( ومايكل جون�سون )2002( واإيرين غندزير )1997( و�سليم ن�رص 

)1978( وكمال ال�سليبي )1976( واألرب داغر )1995(. وقد اأظهر باري بري�سلر اأن اأفراد النخبة 

ال�سيا�سية هم "اأ�سحاب �سلطة حملية" ال تعمل الدولة على احلد من �سلطتهم، بل على العك�س تداأب 

تعريفًا  51(. واأعطى مايكل جون�سون  35 و   :1988 لها )بري�سلر،  تاأمني �رصوط ممار�ستهم  على 

 neopatriarchal( "لهم بو�سفهم يعك�سون وجود نظام "ا�ستزالم �سيا�سي بطريركي الطابع
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�ستوك�س  وفرانك   )2004( مان  مايكل  كتابات  وّفرت   .)2002 )جون�سون،   )clientelism
)1975( وجون اأنتلي�س )1973( وفالري غانيون )2004( و�ستاتي�س كاليفا�س )2004( وجون ميوللر 

)2002( وروجر بروباكر )2004( ورادا كومار )1997( وجاغو �ساملون )2006( وماري كالدور 

)1999( وويليام رينو )2003( وبرو�س كامبل )2000( ومايكل ماكلينتوك )1991( اإ�ساءات نظرية 

لفهم طبيعة احلرب االأهلية. 

اإىل  م�ستنداً  االإ�ستقالل  مطلع  يف  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  للنخبة  �سورة  الثالث  الف�سل  ير�سم 

االأمريكية،  اخلارجية  اأر�سيف  على  الباحثة  اعتمدت  وقد  احلقبة.  الأحداث  غندزير  اإيرين  توثيق 

فاإذا  اخلم�سينيات.   االأمريكية خالل  ال�سفارة  موظفي  اأحد  ر�سمها  للنخبة  ت�سّمن �سورة  الذي 

هي مكّونة من م�ستوردين ب�سكل رئي�سي، ومن زعماء تقليديني و�سيا�سيني قاعدتهم االإنتخابية 

ريفية لكنهم ُم�سّخرون بالكامل حلماية ال�رصكات االأجنبية. وكان االأكرث نفوذاً بينهم حمامون لدى 

تلك ال�رصكات. وما لبث اخلارج، ممثاًل بالواليات املتحدة، اأن تدّخل ع�سكريًا عام 1958، اأي 

خالل العقد الثاين بعد اال�ستقالل، ملنع اأي تغيري يف الواقع القائم ولالإبقاء على النخبة ذاتها. ثبت 

ال�ستاتيكو القائم الذي يعطي اأرجحية داخل النخبة لالأطراف االأكرث ارتباطًا به. 

ويظهر الف�سل الرابع كيفية تعاطي النخبة ال�سيا�سية واالإقت�سادية مع الريف اللبناين. فقد اأ�رّصت 

هذه النخبة خالل اخلم�سينيات وال�ستينيات، وهي التي ا�ستمّرت بفعل حماية اخلارج لها، على 

اإهمال الريف. و�سّذ عن هذا االإجماع �سخ�س واحد من النخبة هو كمال جنبالط. قامت �سلطة 

اأفراد النخبة على توفري منافع خا�سة ملن يدعمونهم. وقد جعل ذلك من هوؤالء نخبة غري معنية 

ببلورة �سيا�سات وطنية للتنمية من اأي نوع. وقفت هذه النخبة موقف املتفّرج اأمام ما كان يجري 

من تهجري الأهل ريف لبنان، من دون اأن يكون لها راأي يف ما يح�سل. وعلى امتداد �سنوات ما 

قبل 1975 مل ي�سدر اأي احتجاج واحد حتت قبة الربملان على املوازنات ال�سنوية التي كانت جتهد 

لتحقيق فائ�س يف املوازنة، على ح�ساب اأي اإنفاق تنموي تقوم به الدولة. 

مّثل املهاجرون من الريف خالل عقد ال�ستينيات وحده 689 األفًا، اأو ثلث �سعب لبنان، كما 

 .1972 عام  نتائجه  وُن�رصت  املركزي  االإح�ساء  مديرية  اأجرته  الذي  ال�سكاين  امل�سح  اأظهر ذلك 

وخلف اليافطة الرباقة لـ"�سوي�رصا ال�رصق" والكالم التقريظي ب�ساأنها كانت جتري على امتداد عقد 

ال�ستينيات اأعنف جتربة تهجري الأهل ريف لبنان، وكان هوؤالء يتخلون عن اأر�سهم التاريخية كما 

لو اأنها اأر�سًا حمروقة. كانت اخلطوة التالية لكل هوؤالء الهجرة النهائية من لبنان لعدم توّفر عمل 
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لهم. وقد احتكر احلديث عن القطاع امل�رصيف كل التاأريخ الر�سمي لتجربة لبنان حتى 1975. مل 

اإال بو�سفها حقبة اجتذاب الر�ساميل العربية الهاربة وازدياد  اإىل اخلم�سينيات وال�ستينيات  ُينظر 

عدد امل�سارف واأزمة "اإنرتا" وهروب الر�ساميل و"عودة الثقة" بدءاً من 1970. 

ويو�سح الف�سل اخلام�س كيف كان يجري خالل حقبة ال�ستينيات ذاتها حت�سري ق�سم من النخبة 

الأداء دور قوى "ثورة م�سادة"، من خالل بناء "منظمات م�سادة" للمعار�سة وحلركات التحرر 

الوطني بوجه عام. وقد جاء بناء تلك املنظمات ترجمة الإ�سرتاتيجية الت�سدي حلركات التحّرر 

الواليات  "عقيدة كينيدي"، وعملت  انطوت عليها  التي   )counter-insurgency( الوطني 

املتحدة على و�سعها مو�سع التنفيذ منذ ال�ستينيات يف خمتلف اأنحاء العامل الثالث. ويبنّي هذا الف�سل 

كيف اأن الن�سف االأول من ال�سبعينيات اأظهر عجزاً كاماًل للنخبة عن حتّمل م�سوؤولياتها كنخبة 

حاكمة. بدت نخبة "غري م�سوؤولة اإجتماعيًا"، تركت الريف ميوت بتهجري اأهله، ثم عجزت عن 

مواكبة االآثار التي تركها ارتفاع معّدل الت�سخم منذ مطلع ال�سبعينيات، مع االآثار الفادحة التي 

خّلفها ذلك على �سعيد غالء املعي�سة. وقد جعلتها تبعيتها للدول الغربية تتخلى عن اأدنى موجبات 

احلفاظ على ال�سيادة الوطنية جلهة الت�سدي للعدوان االإ�رصائيلي امل�ستمر على اأرا�سيها. اأظهرت 

االأهلية، معّولة يف  التح�رصّ الإ�سعال احلرب  النخبة على قدم و�ساق على  تلك احلقبة عمل هذه 

ذلك على "القوى من خارج الدولة" املمثلة بـ"املنّظمات امل�سادة". وذلك حل�سم النزاع الداخلي 

بالقوة، واحلفاظ على ال�ستاتيكو القائم.

ويظهر الف�سل ال�ساد�س كيف اآلت اإىل "املنظمات امل�سادة" بالذات م�سوؤولية اإ�رصاع احلرب 

االأهلية عام 1975. اأ�رصعت النخبة "حربًا متويهية" بالتواطوؤ مع اخلارج، من اأجل الت�سدي لقوى 

ممثاًل  للخارج  كان  م�سوؤوليتها.  وعدم  الدولة  عجز  على  حتتّج  كانت  التي  الداخلية  املعار�سة 

بالواليات املتحدة دوره املبا�رص يف اإطالق هذه احلرب يف ني�سان 1975، ويف اختيار التوقيت. 

يف  الفل�سطينية  التحرير  لـمنظمة  دور  اأي  اإلغاء  يف  االأمريكية  االإدارة  رغبة  التوقيت  هذا  عك�س 

الت�سوية لل�رصاع العربي-االإ�رصائيلي التي كانت تعمل على فر�سها. كان الهدف الداخلي للحرب 

االأهلية حماية النخبة املوالية للواليات املتحدة. وهو ما حتّقق يف نهاية "حرب ال�سنتني" من خالل 

فر�س حالة "تق�سيم على اأ�سا�س اأيديولوجي" للبنان دامت حتى 1990. مت اإر�ساء حالة "التق�سيم 

االأيديولوجي" تلك تطبيقًا خلطة الواليات املتحدة املعّدة منذ 1958، حتت ا�سم "فورتر�س ليبانون" 

اأو "العرين". اإقت�سى ذلك اإجراء عملية اإغالق للمناطق على بع�سها البع�س، وحتقيق تطهري �سيا�سي 
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وتطهري "اإثني"، اأي طائفي، طاوال مئات اآالف اللبنانيني.

ويبنّي الف�سل ال�سابع كيف اأعطى اخلارج حججًا لتربير خف�س �سعر �رصف اللرية على امتداد 

حقبة 1984-1992، من خالل دور �سندوق النقد الدويل وبعثاته يف تربير هذا اخلف�س والت�سجيع 

اللبنانية  اللرية  �سعر �رصف  انهيار  لتجربة  ال�سيء  بع�س  اقت�سادوية  قراءة  الف�سل  يقّدم هذا  عليه. 

النظرية  التي تهيمن يف حقل  النقدوية  املقاربة  بالكامل عن  القراءة  ناأت  االأهلية.  خالل احلرب 

االقت�سادية، واعتمدت مقاربة اأقرب اإىل فكر املوؤ�س�ساتيني كـاألربت اأوتو هري�سمان )هري�سمان، 

1981(. رّكزت على "النزاع على توزيع الدخل" )distributional conflict( لتف�سري انهيار 

اللبنانية،  باللرية  الدوالر  ل�سعر  اأي كل رفع  اللرية،  �سعر ال�رصف. كان كّل خف�س ل�سعر �رصف 

االإقت�سادية  للنخبة  باللرية. كانت  املدفوعة  االأجور  لكتلة  بالدوالر،  اأي  الفعلية،  القيمة  يخّف�س 

م�سلحة مبا�رصة يف ذلك. يو�سح الكتاب كيفية افتعال خف�س �سعر �رصف اللرية يف التعامالت 

اً عن تعيني امل�سوؤولني عن االنهيار باالإ�سم.  اليومية يف �سوق القطع، لكنه يبقي مق�رصّ

يظهر الن�س كيف اأن خ�سوع النخبة بالكامل الأيديولوجية "االقت�ساد احلر" جعل امل�رصفيني 

ومن يتعاملون معهم من النخبة يتولون افتعال االنهيارات املتالحقة ل�سعر �رصف اللرية على مدى 

8 �سنوات، من دون اأي رادع، ويحّددون وترية هذا االنهيار كما يحلو لهم. اأق�سى ما ا�ستطاعت 

النخبة التقليدية اأن تفعله خالل حقبة انهيار �سعر �رصف اللرية هو اإ�سدار قانون مينع ت�سييل الذهب 

املوجود يف احتياطي م�رصف لبنان، مانعة بذلك �سفطه بعد ت�سييله، بوا�سطة امل�ساربة يف �سوق 

القطع، من قبل فئة من ال�سيا�سيني ال�سالعني يف احلرب. لكن مل يوجد يف هذه النخبة فرد واحد 

القطع هم  امل�ساربني يف �سوق  لل�رصف يجعل  االإبقاء على نظام  ي�سّكك يف جدوى و�سالحية 

من يحّدد �سعر �رصف العملة ووترية انهياره، ويت�سّببون باآثار كارثية على اللبنانيني. وقد اختفت 

مدخرات �رصيحة كبرية من اللبنانيني ممن مل ي�سارعوا اإىل ا�ستبدال لرياتهم بالدوالر يف بداية احلقبة. 

وخالل 1985-1992بلغ معدل الت�سخم الو�سطي 140 % �سنويًا، وانهار احلد االأدنى لالأجور اإىل 

م�ستوى �سبع دوالرات �سهريًا يف اآخر عام 1986. وتعاونت احلرب االأهلية مع انهيار �سعر �رصف 

اللرية جلعل ر�سيد الهجرة ال�سنوي يقفز بعد عام 1986 اإىل م�ستويات غري م�سبوقة. وعام 1990، 

كان 990 األفًا من اأهل لبنان قد هاجروا. 
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3. دور الداخل ودور اخلارج يف حقبة ما بعد 1990 

عّول الكتاب على م�ساهمات منّظرين ينتمون اإىل التيار املا-بعد كينزي كـ ماريو �سيكاري�سيا 

ومارك الفوا )1989( وخمت�سني يف التنمية كـ هرني بريتون )1997( وها-جون �سانغ )2009(، 

 )2000( ما�سكيتا  دو  وبوينو   )1982( ميدار  كـ جان-فرن�سوا  ال�سيا�سي  االإقت�ساد  وخمت�سني يف 

ويف   )1998( اأودونيل  غيللرمو  كـ  ال�سيا�سية  العلوم  يف  وخمت�سني   ،)2004( اأ�ساموغلو  ودارون 

العالقات الدولية كـ كو�ستوفيكوفا وبوجي�سيك )2009( وبلومكوي�ست واآخرون )2011(، لفهم 

حقبة ما بعد احلرب.

تتحّمل النخبة ال�سيا�سية واالقت�سادية م�سوؤولية االإخفاق التنموي حلقبة ما بعد احلرب. ثمة 

رقم واحد يخت�رص هذا االإخفاق هو الـ 466 األف لبناين، من الفئة العمرية بني 20 و35 عامًا، الذين 

هاجروا بني عامي 1992 و 2007. ميّثل هوؤالء ثلث القوى العاملة اللبنانية. وقد هاجروا خالل 15 

عامًا فقط. هذه النخبة هي حتالف طرفني ميثلهما الزعماء التقليديون من جهة، والتجار وامل�رصفيون 

من جهة اأخرى. كان من �سوء طالع اللبنانيني اأن جتربة لبنان طوال حقبة ما بعد اال�ستقالل اأعطت 

االأولوية للقطاع امل�رصيف ومن ورائه مل�سالح اأ�سحاب الريوع املالية على ح�ساب املنتجني. قّدمت 

حقبة ما بعد احلرب تاأكيداً جديداً على هذه احلقيقة.

وّفرت كتابات كينز نظرية لتوزيع الدخل )repartition( ومّثلت املرجعية النظرية التي ال 

 )capitalisme de rentiers( "مندوحة عنها لفهم الفارق بني "راأ�سمالية اأ�سحاب الريوع املالية

 .)capitalisme d’entrepreneurs( "و"راأ�سمالية اأ�سحاب امل�ساريع

ويو�سح الف�سالن الثامن والتا�سع خ�سائ�س اإقت�ساد لبنان خالل حقبة ما بعد احلرب. اأول هذه 

اخل�سائ�س تثبيت �سعر �رصف اللرية منذ 1993. كان هذا التثبيت اأحد االأ�سباب الرئي�سية ل�رصب 

منو القطاعات املنتجة وذلك الأنه اأخفى وراءه حت�ّسن �سعر �رصف اللرية جتاه عمالت البلدان التي 

يتعامل معها لبنان يف جتارته اخلارجية. هذا ما رفع اأ�سعار ال�سلع املعّدة للت�سدير، واأفقدها قدرتها 

التناف�سية يف اخلارج. وقد ُفر�ست على امل�ستثمرين �رصوط منعتهم من اال�ستثمار يف قطاعات ال�سلع 

املعّدة للت�سدير )tradables(. لكن هذا التثبيت كان له اأثر "اإيجابي" هو ا�ستقطاب التوظيفات 

املالية االآتية من اخلارج. وهذا ما �سعت اإليه النخبة االقت�سادية ممثلة بامل�رصفيني على وجه اخل�سو�س.  

تزداد طوال  فتئت  ما  التي  احلكومية  املديونية  1990، هي  بعد  لبنان  لتجربة  الثانية  اخلا�سية 
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فوائدها.  لدفع  ُيخ�س�س مبجمله  بات  الذي  العام  لالإنفاق  تنموي ممكن  دور  اأي  ملغية  احلقبة، 

اأن  بامل�رصفيني،  ممثلة  االقت�سادية  النخبة  قبل  من  معها  والتكّيف  املديونية  هذه  تغذية  اأظهرت 

"اأ�سحاب الريوع املالية" لهم م�سلحة يف االإبقاء على لبنان دولة رازحة حتت عبء الدين العام. 
وقد اأتاح لهم ذلك التفّرغ خلدمة هذا الدين، وجعل من الدولة ومديونيتها الدجاجة التي تبي�س 

ذهبًا بالن�سبة لهم. 

كان حت�سيل حا�سل اأن يتم بعد احلرب حترير جذري للتبادل مع اخلارج، وذلك  متا�سيًا  مع 

"النظام االإقت�سادي الليربايل الدويل" الذي كانت املوؤ�س�سات الدولية تعمل على اإر�سائه، وكاإجراء 
"ح�سن نية" اعتمدته النخبة لك�سب "ثقة" هذه املوؤ�س�سات وثقة الدول الغربية املعنّية بفر�س اأجندة 
من  املالية  التوظيفات  تدفق  ا�ستمرار  �سمان  املبا�رص  الهدف  وكان  الطابع.  النيو-ليربالية  التنمية 

اخلارج. 

االإدارة  تهمي�س  كانت  احلرب  بعد  ما  االأهم حلقبة  اخلا�سية  اأن  العا�رص كيف  الف�سل  ويظهر 

احلكومية، من خالل االإ�رصار على اإبقائها �ساغرة، ورف�س توفري �سالحيات تدّخلية لها يف اإدارة 

االقت�ساد. بقي اأكرث من ثلثي املواقع االإدارية املدرجة يف امِلالكات الدائمة لالإدارة �ساغراً طوال 

حقبة ما بعد احلرب. وقد وّفرت اأيديولوجية اخل�سخ�سة �رصعية لهذا التهمي�س. يعر�س هذا الف�سل 

�س ال�سيا�سيني يف توفري  االأبحاث املحدثة يف ميدان االقت�ساد ال�سيا�سي التي ُتظهر كيف اأن تخ�سّ

منافع خا�سة لناخبيهم مقابل دعم هوؤالء لهم يجعلهم غري معنيني ببناء اإدارة حكومية فّعالة، تاأخذ 

على عاتقها بلورة �سيا�سات حكومية توفر منافع عامة للمواطنني. بل هي تظهرهم معادين الأي 

حت�ّسن ملقدرة الدولة واالإدارة العامة يف اإدارة ال�ساأن التنموي، وذلك الأنهم ي�ستمدون �سلطتهم من 

املنافع التي يقدمونها ولي�س من هذه ال�سيا�سات.  وهم ال يحتاجون  لفئة من املواطنني بكاملها، 

�سون الذين يعّول عليهم يف بلورة وتنفيذ ال�سيا�سات العامة، ويعرّبون عن �سيقهم  يج�سدها املتخ�سّ

ال�سديد بهوؤالء. وقد اأظهرت هذه احلقبة اأن دوام �سيطرة ال�سيا�سيني بعد احلرب، كـ"روؤ�ساء �سبكات 

حما�سيب" وكــ"اأ�سحاب �سلطة حملية"، كان العائق اأمام اإجراء اإ�سالح اإداري يعطي االإدارة العامة 

فعالية. وهي فعالية كانت �سوف تتيح لو ُوجدت اعتماد �سيا�سات توفر منافع عامة للمواطنني، 

وو�سع �سيا�سة "ت�سنيع متاأّخر" للبنان مو�سع التطبيق. 

ويظهر الف�سل احلادي ع�رص كيف اأن لبنان �سهد بعد عام 1990 انح�سار رقعة "الدولة القانونية" 

)legal state( مقارنة بحقبة ما قبل 1975. وذلك مبعنى خ�سخ�سة ال�سلطة مل�سلحة االأقطاب 
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املحليني، وجتيري هوؤالء القانون مل�سلحتهم اأو عدم اكرتاثهم به. وي�ستند هذا الف�سل اإىل كتابات 

الباحث الكبري غيللرمو اأودونيل، الذي بنّي اأن انح�سار رقعة "الدولة القانونية" كان قا�سمًا م�سرتكًا 

للعديد من البلدان بعد 1990 )اأودونيل، 1993 و 1998(. اأظهر الف�سل من جهة اأخرى، اأن تنّعم 

اللبنانيني باحلقوق ال�سيا�سية، مبعنى االإنتخابات، مل يرتافق مع �سمان حقوقهم املدنية واأولها حقهم 

باالأمن. اأي اأن ممار�سة احلريات ال�سيا�سية كانت تتم على ح�ساب احلقوق املدنية للمواطنني، واأولها 

للناخبني  تتوّفر  اأن  اإجراء االنتخابات، من دون  الدميقراطية على  املمار�سة  اقت�رصت  االأمن. وقد 

القدرة على املحا�سبة وامل�ساءلة، باأ�سكالها العمودية واالأفقية واملجتمعية. يخل�س هذا الف�سل اإىل اأن 

لبنان لي�س دميقراطية ليربالية باملعنى الغربي للكلمة، ب�سبب االإفتئات ال�سارخ على حقوق مواطنيه 

املدنية، ولغياب امل�ساءلة واملحا�سبة من نظامه ال�سيا�سي. 

فري�سة  الدولة  العامة وجعل  االإدارة  اإ�سعاف  اعتمدت  التي  االإقت�سادية  ال�سيا�سات  ماآل  كان 

الثاين ع�رص  الف�سل  ي�ستعيد  �سهلة للخارج )state weakening( يوّظفها يف خدمة م�ساريعه. 

ما قاله باحثون من جامعة جورج وا�سنطن من اأن اأف�سل و�سف حلالة لبنان هو اأنه "�ساحة حرب 

الباحثون لقراءة هذه احلالة مقاربة  2011(. وقد اعتمد هوؤالء  دائمة" )بلومكوي�ست واآخرون، 

مدر�سة "مونرتيال" يف العالقات الدولية التي بلورت نظرية "اللعبة املزدوجة"، اأي تواطوؤ نخب 

حملية مع قوى خارجية الإ�رصاع نزاعات ت�ستفيد كلتاهما منها. وقد �سّلط هذا التواطوؤ على لبنان 

�سبكة دولية/ اإقليمية/ حملية )transnational network( تتوىل افتعال اأزمات متوالية فيه. وقد 

موؤ�س�سات عامة، من  واإدارة  املحلية  ال�سيا�سية  النخبة  ن�ساط  اإدارة  املبا�رص يف  تدّخل اخلارج  عرّب 

�سمن م�رصوع لتاأجيج النزاع االأهلي، عن م�ستوى من التدخل مل ي�سبق اأن عرف لبنان مثياًل له. 

وكان ميكن اأن يتحّول النزاع الداخلي الذي اأثاره اخلارج، ممثاًل بالواليات املتحدة، مّرة بعد مّرة، 

اإىل حرب اأهلية فعلية. وقد جرى ا�ستغالل حادثة اغتيال العقيد �سمري احل�سن عام 2012 يف حماولة 

خللق خطوط متا�س بني اأحياء العا�سمة، على قاعدة الفرز هذه املّرة بني �سّنة و�سيعة.

4. البديل التنموي 

يوّفر الف�سل الثالث ع�رص، يف اجلزء االأول منه، عر�سًا للواقع الدويل وللواقع العربي الذي ي�سّكل 

لبنان جزءاً منه، منذ التا�سع ع�رص. ا�سُتخِدمت يف هذا العر�س االأدبيات النظرية البنيوية وتلك العائدة 

لتيار املوؤ�س�ساتية املقارنة وللتيار املا-بعد كينزي. واعُتِمدت مفاهيم التبعية واالإمربيالية والعوملة 

لقراءة هذا الواقع. اأظهر هذا اجلزء اأين هي م�سوؤولية اخلارج واأين هي م�سوؤولية النخب الداخلية 
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يف ا�ستمرار واقع التخّلف والتبعية. واأخذ عن الباحث الكبري هينبو�س حتقيبه للفرتة املمتدة من 

التا�سع ع�رص اإىل اليوم اإىل ثالث حقب، اأولها مرحلة العوملة االأوىل، التي ح�سلت يف ظل التو�ّسع 

ا�ستقاللية  الثانية حقبة  العاملية  تبعتها بعد احلرب  التا�سع ع�رص. وقد  الكا�سح خالل  االإ�ستعماري 

ن�سبية لبلدان العامل الثالث. ومع انتهاء عقد ال�سبعينيات بداأت حقبة عوملة ثانية جعلت من بلدان 

العامل الثالث، واأولها البلدان العربية، �سحيتها االأوىل. 

ويبنّي اجلزء الثاين من الف�سل اأن التخّلف والتبعية مل يكونا قدراً بالن�سبة لكل بلدان العامل الثالث 

بدون ا�ستثناء. وقد اأمكن، على خالف ما كانت تقوله "نظرية التبعية"، لبلدان عّدة اأن تخرج من 

التخّلف وت�سبح بلدانًا �سناعية متقدمة. كان بناء اإدارات حكومية فّعالة هو العامل االأ�سا�س يف 

حتّقق االإجناز التنموي لهذه البلدان. 

للقرن  التنموية  النجاحات  من  اأخذها  ينبغي  التي  االأهم  االأمثولة  اأن  اإىل  اجلزء  هذا  يخل�س 

الع�رصين هي اأن توّفر اإدارة حكومية فّعالة هو ال�رصط االأول للتنمية. وهي اأمثولة بر�سم لبنان وقواه 

االإ�سالحية والتغيريية. 



تكّون النخبة ودورها

يف حقبتي

ال�سلطنة واال�ستقالل

الف�سل االأول
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اأوًل: نخبة ال�صلطنة العثمانية واقت�صادها

نعر�س يف ما يلي كيفية تكّون النخب يف ال�سلطنة العثمانية، وعالقة هذه االأخرية باخلارج 

اأ�ّس�ست لف�سلها التنموي،  املمّثل بالغرب، ودور هذين االأمرين يف اعتمادها خيارات اقت�سادية 

وجعلت اأقاليمها، خ�سو�سًا العربية منها، �سحية هذا الف�سل.

1. نخب الأقاليم العثمانية: اخلّيالة والأعيان وقّطاع الطرق

النخب  ملكافاأة  التيمار  نظام  ال�سلطنة  اعتمدت  العثمانية  احلقبة  من  االأّولني  القرنني  خالل 

والنخبة  االأقاليم  خّيالة  على  ال�سلطنة  اأرا�سي  توزيع  على  يقوم  وهو  واالإدارية.  الع�سكرية 

االأر�س  متّلك  ي�ستطيعون  يكونوا  مل  منه  امل�ستفيدين  اأن  اأي  املداورة.  اأ�سا�س  على  االإمرباطورية 

الدولة من خّيالة  انتزعت  بعد  ما  توريثها الأوالدهم. يف  ي�ستطيعون  نهائي، ومل يكونوا  ب�سكل 

الناري حيازاتهم واأعطتها مكافاأة ملن  بال�سالح  �سيوفهم  ا�ستبدال  يتمكنوا من  الذين مل  االأقاليم 

كانوا يحاربون يف جي�سها وفق ال�رصوط اجلديدة للحرب )باركي، 1994: 75(. توّزعت االأر�س 

املمنوحة اإىل حيازات �سغرية ا�سمها تيمار، وكبرية ا�سمها زعامات. كان امل�ستفيد من هذه االأخرية 

امل�ستفيدين من  الدورية لالأر�س فكان منع  التوزيع  اإعادة  ال�سلطنة من  اأما هدف  ي�سمى زعيمًا. 

تكوين قاعدة موالني حملية ميكن ا�ستخدامها �سد ال�سلطنة. كان النظام املعمول به خمتلفًا عن نظام 

االإقطاع االأوروبي الذي يقوم على ملكية االإقطاعيني الدائمة لالأر�س. 

تخّلت ال�سلطنة عن نظام التيمار بدءاً من القرن الثامن ع�رص وا�ستبدلته بنظام تلزمي اجلباية اإىل 

النظام  اإىل  »التحّول  حقبة  املوؤرخني،  بع�س  �سّماها  احلقبة  هذه  اأكرث.  يدفع  ومن  االأقاليم  اأعيان 

االإقطاعي يف ال�سلطنة«، و�سّماها اآخرون حقبة »خ�سخ�سة ال�سلطة املحلية«. وهي اأر�ست نوعًا 

من المركزية مو�ّسعة يف اأنحاء ال�سلطنة. ا�ستمر االأمر على هذا النحو حتى نهاية عمر ال�سلطنة، مبا 

يف ذلك حقبة ما بعد »التنظيمات« خالل القرن التا�سع ع�رص، التي بقي االأعيان خاللها يتولّون 

اجلباية.
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 )centralization( اأقام الباحثون تعار�سًا بني �سريورة تكّون الدولة احلديثة يف الغرب ومتركزها

وبني جتربة ال�سلطنة العثمانية يف هذا امليدان. يف احلالة االأوىل، وقفت الطبقة االأر�ستقراطية �سد 

�سياق متركز الدولة، وقد ح�سل هذا االأخري على ح�سابها وانتزع منها ا�ستقالليتها و�سلطتها. يف 

احلالة العثمانية كان يقابل منو ال�سلطة االقت�سادية وال�سيا�سية لالأعيان تراجع متزايد لقدرة الدولة 

املركزية على التحّكم باالإنتاج واملبادالت )فالر�ستاين واآخرون، 1987: 91(. اأ�سبح االأعيان هم 

من يحّدد ما الذي ينبغي اإنتاجه ووجهة ت�سويق االإنتاج.

كان جتهيز جيو�س وفق ال�رصوط احلديثة للحرب يتطّلب موارد مل تكن ال�سلطنة قادرة على 

توفريها، خ�سو�سًا اأنه مت خف�س القدرة ال�رصائية اخلارجية لعملتها خم�س مرات بني اآخر القرن 

ال�ساد�س ع�رص ومنت�سف ال�سابع ع�رص )زان�س، 2011: 438(. وقد انك�سف �سعف ال�سلطنة اأمام 

النخب املحلية خالل الن�سف الثاين من القرن الثامن ع�رص ملنا�سبة احلروب مع كاترين الثانية )1768-

1774( )ماك-غوين، 1994: 658(. وهي عّولت على القوى غري النظامية )irregular( التي 

وّفرتها هذه النخب خلو�س احلرب. ويف نهاية القرن الثامن ع�رص كان ثلثا االأرا�سي ال�سلطانية قد 

باتا باأيدي االأعيان )امل�سدر نف�سه: 660(.

تطّورت االإقطاعات الكربى يف غرب االأنا�سول وحميط البحر االأ�سود والبلقان وبالد ال�سام 

على وجه اخل�سو�س، وهي مناطق كان لها قا�سم م�سرتك هو �سهولة التوا�سل بينها وبني اأ�سواق 

الت�سدير يف اأوروبا )زان�س: 439(. وقد توىّل »االأعيان الكبار« الذين ا�ستثمروا هذه املناطق ت�سدير 

احلبوب والتبغ والقطن وال�سوف واحلرير اإىل اأوروبا، رغمًا عن اإرادة ال�سلطنة يف بع�س االأحيان. 

واكت�سبوا اأهمية اأكرب بنظرها حني اأخذوا على عاتقهم حماية احلدود، كما كان �ساأن اآل اجلليلي يف 

املو�سل، اأو اجلزار با�سا يف اإيقاف نابوليون عند اأ�سوار عكا )امل�سدر نف�سه: 440(.

كانوا  الذين   )mültesim( اجلباية«  »ملتزمي  اأو  الكبار،  االأعيان  من  االأعيان  فئة  تكّونت 

املزاد  يف  االلتزام  ب�رصاء  اأو  منها  مبا�رص  بتكليف  اإما  ال�سلطنة،  من  االلتزام  هذا  على  يح�سلون 

»املتزمّلون«  وا�سمهم  املحليني،  االأعيان  على  يوّزعونه  اأو  االلتزام  يوؤّجرون  هوؤالء  كان  العلني. 

االلتزام يخو�سون  املتناف�سون على  االأر�س. كان  اجلباية على  يتولون  الذين   ،)mütesellim(

�رصاعات على م�ستوى االإقليم مع مناف�سيهم للح�سول عليه. وكان »املتزمّلون« يف حالة �رصاع 

ثالث  االلتزام  مّدة  كانت  املحلية.  باجلباية  التكليف  على  للح�سول  البع�س  بع�سهم  مع  دائم 

�سهراً  ع�رص  ثمانية  املحلي،  املقاطعجي  اأو  »املتزمّل«  عليه  يح�سل  الذي  التوكيل  ومّدة  �سنوات، 
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عون فالحيهم ل�ستى اأنواع الع�سف جلعل ا�ستثمارهم  )امل�سدر نف�سه: 441(. وكان هوؤالء ُيخ�سِ

مربحًا. اأ�سهمت حقبة االأعيان يف ال�سلطنة يف اإفراغ مناطق من فالحيها. كان هوؤالء ال يفتاأون 

يهربون من ع�سف وت�سّلط املقاطعجيني.

 .)incorporation( كانت مقاربة ال�سلطة املركزية للعالقة مع النخب يف االأقاليم هي ا�ستيعابها

ي�سح ذلك اأي�سًا يف العالقة مع فئة قّطاع الطرق )bandits( الذين مّثلوا ن�سبة مهمة من نخب 

االأقاليم. ترافق متركز الدولة االأوروبية مع اإن�ساء جيو�س م�سبوطة بنظم وقوانني والتخلي متامًا عن 

ال�سلطنة فقد بقيت  اأما   .)2002 الطرق واملجرمني يف تكوين هذه اجليو�س )ميوللر،  فئة قطاع 

تعتمد على هذه الفئة بالذات يف الكثري من املهمات.

كانت املمار�سات الرتهيبية )terror tactics( عنوان عالقة قّطاع الطرق بجمهور الفالحني 

)باتاال�س، 2002: 154(. وذلك على النقي�س الكامل لل�سورة املتخّيلة واملناق�سة للواقع التي ر�سمها 

اإريك هوب�سباون لهذه الفئة )فاغرن، 2007: 356(. كان هوؤالء يف حقيقة االأمر »اأ�رصار املجتمع 

الريفي« كما تقول كارن باركي )باركي: 21(. وقد اأر�ست ال�سلطنة نوعًا من قاعدة متّثلت باإيكال 

مهمة الت�سدي للمجرمني واخلارجني على القانون اإىل اأنا�س من الفئة ذاتها )باتاال�س: 161(. لعب 

قّطاع الطرق دوراً اأكرث ات�ساعًا مع �سعود فئة االأعيان ودورها يف ال�سلطنة. كان »ملتزمو اجلباية« 

و»املتزمّلون« من االأعيان املحليني الذين يتوّلون اجلباية على االأر�س ي�ستعينون بهم لل�سطو على 

مناطق مناف�سيهم وتخريبها )زان�س: 445(.

عملت ال�سلطنة على تفتيت النخب، وو�سع كل واحد من اأفرادها يف مواجهة االآخر، بحيث 

كانت اخلالفات داخل النخبة متنع اجتماع اأفرادها للت�سدي لل�سلطنة يف اأي اأمر )باركي: 55-

57(. وقد كان هدف نخب االأقاليم اأن ي�سار لقبولها يف هرمية ال�سلطنة. كانت نخب االأقاليم 

متعاونة ومتواطئة على الدوام مع ال�سلطة اخلارجية التي متثلها ال�سلطنة. وحني كانت تثور عليها، 

كان الهدف من ذلك حت�سني موقعها يف الهرمية االإمرباطورية. 

2. ال�صلطنة بعد عام 1838: ال�صيادة »املعّلقة« والتبعية للخارج 

عملت اإنكلرتا كدولة م�سيطرة )hegemon( خالل القرن التا�سع ع�رص على ا�ستتباع اأغلب 

مناطق العامل، اإما باالحتالل املبا�رص )formal empire( اأو بالتاأثري يف احلكومات املعنية من دون 

احتالل )informal rule( )غاالهر وروبن�سون، 1953(. ق�ّسم روبن�سون تاريخ ا�ستعمار الغرب 
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�سادت   ،)1870-1820( االأوىل  املرحلة  يف   .)1972 )روبن�سون،  مرحلتني  اإىل  والعامل  لبالدنا 

متكافئة  اتفاقيات غري  توقيع  العامل على  بلدان  اإنكلرتا  اأجربت  التبادل«، حيث  »اإمربيالية حترير 

معها تتناول اإزالة العوائق على التبادل واإ�سقاط احلماية عن املنتجني املحلّيني وجتنيد هوؤالء خلدمة 

اأ�سواق الغرب وتوفري قرو�س ت�ستخدمها هذه البلدان لتطوير البنى التحتية التي تعّزز املبادالت 

مع اخلارج. كانت اليابان من الدول التي ا�ستطاعت اإنكلرتا اأن جتربها على توقيع اتفاقية حترير 

للتبادل معها عام 1858. اأوقعت القرو�س املوّفرة البلدان املعنّية يف اأزمات مديونية وا�ستدرجت 

ردات فعل عنيفة ممن يقع عليهم ت�سديدها. حينئذ بداأت املرحلة الثانية من اال�ستعمار، حيث جلاأت 

اإنكلرتا اإىل االحتالل املبا�رص لهذه البلدان. وما لبث االأمر اأن حتّول اإىل تناف�س بني القوى الغربية 

حول من �سيتمّكن منها من و�سع اليد على اأكرب عدد من هذه البلدان. وقد اأعطت تون�س يف عام 

1881 وم�رص يف عام 1882 منوذجني لبلدين ا�ستدرجت مديونيتاهما احتالل القوى اال�ستعمارية 

لهما.

اأهّم عن�رص يف تعريف واقع املنطقة خالل الفرتة املمتدة من الن�سف االأول من  مّثلت التبعية 

القرن التا�سع ع�رص حتى هزمية االأتراك يف احلرب العاملية االأوىل. وهي مل ت�سبح قدراً للمنطقة اإال 

الأن �سيادة ال�سلطنة العثمانية على اأرا�سيها كانت »معّلقة« )in abeyance(. وهو اأمر عرّب عنه 

نظام االمتيازات العثماين )capitulations( و»االتفاقيات غري املتكافئة« التي وقعتها ال�سلطنة مع 

الدول االأوروبية خالل القرن التا�سع ع�رص.

تزداد  تفتاأ  امتيازات كانت ال  اإعطاء  ترافق مع  اإىل نظام االلتزام  اأن االنتقال  فالر�ستاين  اعترب 

للتجار االأوروبيني يف ال�سلطنة، واأن جلوء هذه االأخرية اإىل هذين احلّلني كان ملواجهة اأزمة ماليتها 

العامة املرتدية على الدوام )فالر�ستاين واآخرون: 90(. عك�س نظام االمتيازات الذي ُوقِّعت اأول 

اتفاقية ب�ساأنه عام 1536 بني ال�سلطنة العثمانية وفرن�سا تخّليًا من االأوىل عن تطبيق قوانينها على 

اأرا�سيها. هذا النظام جعل الرعايا االأوروبيني يف ال�سلطنة يخ�سعون  االأوروبيني املوجودين يف 

يف الق�سايا املدنية واجلنائية للقانون واالأنظمة ال�سائدة يف بلدهم االأم والتي يتوىل القن�سل املقيم 

تطبيقها. اأي جعل االأوروبيني وقن�سلياتهم يتعاطون مع هذه االأمور كما لو كانوا خارج ال�سلطنة 

باملثل من قبل  2011(. مل يلحظ نظام االمتيازات معاملة  )اأوغ�ستي،   )extra-territoriality(

االأوروبيني للتجار العثمانيني. ومل يرمَ فيه ال�سالطني االأوائل ما ينتق�س من �سيادتهم.

اأر�سى قاعدة �سيادة  اأي بعد موؤمتر و�ستفاليا املنعقد عام 1648، الذي  خالل الفرتة الالحقة، 
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الدول االأوروبية على اأرا�سيها، مل تعترب هذه الدول اأن عليها اأن تفيد ال�سلطنة العثمانية من هذه 

القاعدة. وخالل القرن التا�سع ع�رص اعترب القانونيون االأوروبيون الذين و�سعوا القانون الدويل 

ة«، وا�ستثنوا ال�سلطنة العثمانية من هذه  املعتمد اأن احرتام �سيادة الدول يقت�رص على »الدول املتح�رصّ

ال�سفة )امل�سدر نف�سه: 288(.

اتفاقية  1856، بعد حرب القرم،  وّقعت الدول االأوروبية مع ال�سلطنة يف موؤمتر باري�س عام 

اأقّرت فيها بحق هذه االأخرية بال�سيادة على اأرا�سيها. طالب ممثل ال�سلطنة باإلغاء نظام االمتيازات 

الذي يتعار�س ب�سكل مهني مع ما مت التوافق عليه. ولكن الدول االأوروبية رف�ست التخّلي عن هذا 

ة، وجرى تاأكيد  النظام، بناًء على احلجة ذاتها وهي اأن ال�سلطنة ال تنتمي اإىل نادي الدول املتح�رصّ

ذلك جمدداً يف اتفاقية 1878 )امل�سدر نف�سه: 306(. مل تنفع »التنظيمات« التي اأقّرتها ال�سلطنة يف 

عامي 1838 و1859، والتي انطوت على اعتماد القوانني والنظم االأوروبية يف جماالت الت�رصيع كلها 

ة«. ومل توافق الدول االأوروبية على اإزالة نظام االمتيازات،  يف �سمها اإىل نادي »الدول املتح�رصّ

وال�سماح با�ستعادة تركيا �سيادتها »املعّلقة« على اأرا�سيها، اإال يف موؤمتر لوزان عام 1923، اأي بعد 

زوال ال�سلطنة )امل�سدر نف�سه: 307(.

اأ�سار فالر�ستاين اإىل اأن نظام االمتيازات مل يعد منذ منت�سف القرن الثامن ع�رص حقوقًا الأ�سخا�س 

منحها ال�سالطني العثمانيون مبلء اإرادتهم، بل اتخذ �سكل اتفاقيات ثنائية كان ممنوعًا على ال�سلطنة 

اإىل  اأوروبا  تزايد حاجة دول  توقيع هذه االتفاقيات مع  اأن ترتاجع عنها من طرف واحد. جاء 

املحا�سيل الزراعية التي تنتجها اأقاليم ال�سلطنة، وانتزاعها من هذه االأخرية امتيازات جتارية اإ�سافية 

لها )فالر�ستاين: 92(.

وّقع ال�سلطان حممود الثاين معاهدة كوتاهية مع اإنكلرتا عام 1838 التي كانت »اتفاقية حترير 

للتبادل« اأباحت اقت�ساد ال�سلطنة واأقاليمها للقوى الغربية و�رصبت بعر�س احلائط م�سالح منتجيها 

وفّرطت ب�سيادتها، وذلك مقابل دعم هذه القوى لل�سلطان بغية �رصب حممد علي با�سا وجتربته 

الرائدة يف التحديث وبناء الدولة الوطنية. مثلت جتربته حالة منوذجية لنخبة اإمرباطورية ا�ستدعت 

بنف�سها التدّخل اخلارجي لال�ستقواء به و�سمان ا�ستمرار �سلطتها.

ت هذه  1861. ن�سّ اإنكلرتا يف عام  التبادل مع  ثانية لتحرير  اتفاقية  العثمانية  ال�سلطنة  وّقعت 

االأخرية على اإزالة العوائق اجلمركية التي كانت ال تزال قائمة على الت�سدير )اأوين، 1981: 165(. 

و�سّجعت اإنكلرتا ال�سلطنة على تطوير زراعة احلبوب الأنه كان اأ�سهل عليها اأن تتحّكم بقراراتها، 



28

مقارنة باملنتج االأكرب للحبوب اآنذاك املمّثل برو�سيا القي�رصية التي مل يكن ممكنًا اإجبارها على حترير 

مبادالتها )غاالهر وروبن�سون: 11(. 

3. اإقت�صاد ال�صلطنة يف اآخر اأيامها

انعكا�سًا  من عمرها  االأخرية  العقود  ال�سلطنة خالل  اتبعتها  التي  االقت�سادية  ال�سيا�سة  كانت 

عمرها  من  االأخرية  �سنة  اخلم�سون  واأظهرت  اأرا�سيها.  على  املعّلقة  و�سيادتها  للخارج  لتبعيتها 

�ستيفانيا  االإيطالية  الباحثة  ر�سمت  وقد  التنمية.  جمهود  يف  امل�ساهمة  عن  قبلها  من  كاماًل  عجزاً 

اأت�سيا �سورة لل�سيا�سة االقت�سادية التي اعتمدتها ال�سلطنة العثمانية خالل حقبتي عبد احلميد الثاين 

باموك  اأوين و�سوكت  مـَ روجر  الباحثني املخت�سني ك اأعمال كبار  اإىل  باال�ستناد  الفتاة«،  و»تركيا 

وكمال كربات وخليل اإينال�سيك ودنيز اأكاريل. ا�ستدانت ال�سلطنة بدءاً من منت�سف القرن التا�سع 

ع�رص من القوى اال�ستعمارية الغربية لالإنفاق على البنى التحتية للموا�سالت االآيلة اإىل تعزيز دورها 

بو�سفها اقت�ساداً زراعيًا ينتج �سلعًا للت�سدير. وخالل الربع االأخري من القرن التا�سع ع�رص كانت 

خدمة الدين العام ت�ستحوذ على 60% من االإنفاق العام )اأت�سيا، 2010: 2(. وقبل احلرب العاملية 

االأوىل كانت خدمة الدين العام ال تزال ت�ستهلك 30% من هذه املداخيل، يف حني كانت ن�سبة 

40% من املداخيل احلكومية تذهب لتمويل االإنفاق الع�سكري )امل�سدر نف�سه: 4(. اقت�رص دور 

الزراعية  املناطق  لربط  عليها  يعّول  التي كان  احلديد  �سكك  بناء خطوط  التنموي على  ال�سلطنة 

لة من هذه املناطق. باالأ�سواق الداخلية واخلارجية وتعزيز املداخيل ال�رصيبية املح�سّ

عام 1876، اأعلنت ال�سلطنة توقفها عن ت�سديد ديونها. فتدّخلت القوى العظمى االأوروبية 

العامة  ماليتها  على  االإ�رصاف  توىل  غربية  دول  �ست  ممثلي  من  مكّونًا  اإداريًا  جهازاً  واأن�ساأت 

لتعزيز مداخيلها ودفع ديونها. عّولت ال�سلطنة يف ميدان اإيرادات املالية العامة على ثالثة اأنواع 

املوا�سي،  على  وال�رصيبة  الع�رص  الزراعي، وهي �رصيبة  القطاع  تطاول  التي  اأولها  ال�رصائب،  من 

وثانيها الر�سوم على التجارة اخلارجية. كان مردود هذه االأخرية �سعيفًا بحكم اأن ال�سلطنة وّقعت 

»اتفاقيات حترير للتبادل غري متكافئة« مع الدول الغربية حرمتها من حت�سيل اإيرادات ذات اأهمية 

من الر�سوم اجلمركية على الواردات وعلى ال�سادرات. عام 1861 كانت الر�سوم على الواردات 

فر�ستها  داخلية  جمركية  ر�سوم  ثمة  وكانت   .%1 بن�سبة  ال�سادرات  على  والر�سوم   %8 بن�سبة 

1909 وج�ّسدت  8% ا�ستمر العمل بها حتى عام  انتقال ال�سلع بني االأقاليم بن�سبة  ال�سلطنة على 

اأخرى من  ل ر�سومًا  ال�سلطنة حت�سّ 5(. وكانت  ال�سلطنة )امل�سدر نف�سه:  امل�سدر االأهم ملداخيل 
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االحتكار احلكومي لت�سويق �سلع بعينها كامللح والتبغ والكحول وغري ذلك. وقد اأوكلت اإدارة 

هذه االحتكارات ل�رصكات اأجنبية. وكانت املداخيل التي حت�سلها هذه االأخرية تذهب اإىل جهاز 

»اإدارة الدين العام« لت�سديد الفوائد على هذا الدين. وقبل احلرب العاملية االأوىل، كانت »اإدارة 

8(. وقد منع ن�سوب هذه  العام« ت�ستحوذ على ثلث املداخيل احلكومية )امل�سدر نف�سه:  الدين 

احلرب ال�سلطنة من اإعالن توقفها ت�سديد ديونها للمّرة الثانية.

ُيظهر العر�س اأعاله اأن ال�سلطنة العثمانية و�سلطة االحتالل االإنكليزي مل�رص بعد عام 1882 توّلتا 

حتى احلرب العاملية االأوىل �سفط الفائ�س االقت�سادي للم�رصق العربي بكامله، وحتويله اإىل الغرب 

العربي  بامل�رصق  ال�سلطنة  اخت�سار عالقة  بل ميكن  العام.  الدين  فوائد مدفوعة على  على �سورة 

وبقية االأقاليم باأنها كانت ترى فيها م�سدراً للمداخيل ال�رصيبية، اأوكلت غالبًا اإىل قّطاع طرق اأمر 

جبايتها، وباتت منذ منت�سف القرن التا�سع ع�رص تر�سلها اإىل الغرب. 

4. العالقة بني الدولة والنخب 

تيار  اإىل  املنتمني  املفكرين  اأعمال   1995 عام  �سدر  تاأ�سي�سي  ن�س  يف  اإيفانز  بيرت  ا�ستعر�س 

الدولة  عالقة  اإىل  نظرتهم  جلهة   ،)comparative institutionalism( املقارنة  املوؤ�س�ساتية 

 )policies( بال�سوق ودور الدولة يف التنمية. اأو�سح كارل بوالنيي من بني هوؤالء اأهمية ال�سيا�سات

التي اعتمدتها الدولة يف الغرب لت�سهيل ن�سوء عالقات ال�سوق وتو�سعها، واأو�سح ماك�س فيبري 

اأهمية دور البريوقراطية احلكومية )structures( يف منو الراأ�سمالية بوجه عام، واأظهر مفكرون 

مـَ األك�سندر غر�سنكرون واألبري هري�سمان الدور الذي على الدولة اأن تلعبه لتحقيق التنمية  اآخرون ك

state-( االإ�ستثمارية  النخب  مع  تن�سجها  التي  العالقة  وخ�سو�سًا  متاأخراً«،  »ت�سنيعًا  بو�سفها 

society relations( لهذه الغاية )اإيفانز، 1995: 42-21(.

ب�سكل  مداخيلها  تعّول يف  بقيت  اأنها  االقت�سادية  ال�سلطنة  ل�سيا�سة  املر�سومة  ال�سورة  ُتظهر 

ارا�ٍس  ا�ستثمار  يف  التو�ّسع  وّفرها  والتي  الزراعي،  القطاع  من  لة  املح�سّ ال�رصائب  على  رئي�سي 

زراعية كانت مهملة. وقد اأتاحت هذا التو�ّسع هجرات امل�سلمني املتعاقبة من مناطق البلقان ومن 

رو�سيا بعد حرب القرم ) كربات، 1985(.

 )weakening( اأ�سار فالر�ستاين اإىل ذهاب االإدارة احلكومية لل�سلطنة اإىل مزيد من ال�سعف

على مدى العقود االأخرية من عمرها، بل هي كانت يف حالة من الفو�سى العارمة. وهو االأمر 
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الذي كان جلّيًا يف املقارنة بينها وبني االإدارات احلكومية يف البلدان االأوروبية، ويف تراجع قدرتها 

على التحّكم بال�سياقات الداخلية )فار�ستاين: 95(. انتظرت ال�سلطنة حتى عام 1863 لتكون لها 

موازنة عامة، وحتى عام1880 ليكون لها جهاز حما�سبة عمومية وتدقيق )اأت�سيا: 2(. ومل تنجح يف 

جعل االإدارة احلكومية حتل حمل ماّلك االأر�س املحلّيني يف حت�سيل ال�رصائب )امل�سدر نف�سه: 8(. 

مّثل االنتقال من نظام التيمار اإىل نظام االلتزام اأو بيع توكيل اجلباية ملن يدفع اأكرث ترديًا كبرياً يف 

لون �رصيبة الدولة املمثلة ب�رصيبة الع�رص و�رصيبة االأعناق،  اأو�ساع املنتجني. كان املقاطعجيون يح�سّ

وياأخذون الأنف�سهم ن�سف ما يتبقى من االإنتاج )فالر�ستاين: 91(. اأدى االنتقال اإىل نظام االلتزام 

وتعّمم هذا االأخري اإىل خ�سارة املزارعني امل�ستقلني ملكياتهم وحتّولهم اإىل مرابعني لدى االأعيان 

لت�سديد  اأمواله  ا�ستخدمت   1881 عام  الزراعي  امل�رصف  ال�سلطنة  اأن�ساأت  وحني  املقاطعجيني. 

ديونها )اأت�سيا: 7(.

وقد توىّل املقاطعجيون اإقرا�س املزارعني بفوائد ربوية ما جعل هوؤالء يف حالة مديونية دائمة 

جتاه مقر�سيهم. ومل يكن من م�سلحة املقاطعجيني اأن تتح�ّسن اإنتاجية هوؤالء املزارعني، لكي ال 

يتحّرروا من ديونهم وي�ستقلوا عنهم. ولطاملا �سهدت اأقاليم ال�سلطنة حاالت هروب وتخلٍّ عن 

 االأر�س فردية وجماعية من قبل الفالحني للتخّل�س من االأعباء الفائقة املو�سوعة على عاتقهم.

اأما خارج القطاع الزراعي فقد و�سعت الر�سوم اجلمركية الداخلية التي فر�ستها ال�سلطنة على 

املنتجني املحلّيني هوؤالء يف حالة عدم قدرة على مناف�سة ال�سلع االأجنبية التي كانت معفاة من هذه 

الر�سوم. وقد اأ�سهم ذلك، مع دخول ال�سكك احلديدية اإىل اأقاليم ال�سلطنة يف انهيار الن�ساطات 

احلرفية يف هذه االأقاليم )امل�سدر نف�سه: 5 و12(.

القرى  لتحويل  بالوالة  الكربى عالقتهم  املدن  اأعيان  ا�ستخدم  كيف  األربت حوراين  اأو�سح 

واملناطق التي يتولّون اجلباية منها اإىل ملكيات خا�سة لهم. واأظهر مقدرتهم الفائقة على افتعال 

اأزمات متوين كو�سيلة �سغط من قبلهم على ممثلي ال�سلطة املركزية. واأظهر خ�سوع هوؤالء بالكامل 

ل�سلطة ونفوذ االأعيان املحلّيني )حوراين، 1968(.

واإذا اأخذنا يف االعتبار اأن النخب امل�سيطرة كانت نخبًا زراعية، ممّثلة باالأعيان ماّلك االأر�س 

الكبار، واأن يد ال�سلطنة كانت مكفوفة جلهة مقدرتها على حماية �سناعات نا�سئة، بفعل حرية 

التبادل التي ُفر�ست عليها، فاإنه مل يكن باإمكانها اأن تتوىل و�سع م�رصوع »ت�سنيع متاأّخر« مو�سع 

التنفيذ، بالتعاون مع فئات رجال االأعمال. قامت اإذاً عالقة بني الدولة واملجتمع عنوانها غياب 
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اأي م�رصوع حتويل اقت�سادي )economic transformation(، اأي حالة انعدم فيها وجود اأي 

 .)zero-sum( مردود تنموي للعالقة بني الدولة من جهة والنخب االجتماعية من جهة اأخرى

كان هّم النخب تاأمني �سيطرتها اجتماعيًا )social control(، وانتفت لدى الدولة اأية اإرادة 

للتحويل االقت�سادي.

ثانيًا: نخبة املت�صّرفية واقت�صادها 

بت ال�سلطنة العثمانية »املقاطعجيني« القدامى كنخبة �سيا�سية للمت�رصفية. وجعلت من هذه  ن�سّ

االأخرية اقت�ساداً تابعًا، وتخّلت عن اأي م�سوؤولية تنموية جتاهها. جنم عن ذلك هجرة فادحة، هي 

االأمر االأهم الذي ي�ستحق التوقف عنده يف قراءة التجربة. 

1. نخبة املت�صرفية

�صقوط الإمارة ال�صهابية

الدروز،  الزعماء  مع  ال�رصاع  عناوين هي:  ثالثة  الطويل حتت  الثاين  ب�سري  ميكن و�سع عهد 

وجميء ابراهيم با�سا امل�رصي اإىل بالد ال�سام، وهزمية هذا االأخري يف مواجهة التحالف الغربي. حني 

كان االأمري ب�سري يف عالقة جيدة مع »املقاطعجيني« الدروز، ممثلني بب�سري جنبالط، ا�ستخدمهم 

لقمع انتفا�سة الفالحني املوارنة، يف �سمال جبل لبنان، عام 1821، �سد ال�رصائب الفادحة التي 

كانوا يدفعونها. وحني اأ�سبح قويًا كفاية ت�سّدى لب�سري جنبالط كممثل للزعامة الدرزية بجي�س 

غالبيته من املوارنة، يف معركة املختارة، وت�سّبب باعتقاله من قبل وايل عكا، ومقتله. حفل عهده 

الطويل مبمار�سات كانت ال تفتاأ تعّمق ال�رصخ بني الدروز واملوارنة. اأوكل اإىل ابنه االأمري خليل 

)ك�رصواين،  الداخلي  القمع  مهّمات  توّلت  ح�رصاً  املوارنة  من  مكّونة  ع�سكرية  قطعات  اإن�ساء 

وتثبيت  االإمارة،  ال�سلطة يف  ماأ�س�سة  اإمكانية  ب�سري حمل  االأمري  اأن  اأكاريل  راأى   .)693  :1980

�رصوط ا�ستدامتها، لو مل تاأت املفاجاأة من م�رص، ممّثلة بحملة اإبراهيم با�سا )اأكاريل، 1993: 22(.

�سهد القرن التا�سع ع�رص حتّقق م�ساريع انف�سال عن ال�سلطنة العثمانية، على قاعدة االنتماء االإثني 

يف مناطق اأوروبا ال�رصقية التابعة لها، كان اأولها، واأهمها، انف�سال اليونان. حاول حممد علي با�سا 

بدوره االنف�سال عن ال�سلطنة، وبناء دولة عربية يف امل�رصق. ول�سون ما حّققه حاول الو�سول اإىل 
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تفاهم مع ال�سلطنة، فجاراه ال�سلطان حممود الثاين، �سكليًا، فيما كان يتح�رصّ ملواجهته، معّواًل يف 

ذلك على الدول الغربية.

اأنزل االإنكليز، مدعومني بقطعات من�ساوية، قواتهم على �ساحل جونيه، وهزموا هذا االأخري 

يف معركة بحر �ساف، االأمر الذي جعله ينكفئ اإىل م�رص. كانت قد تراكمت اأ�سباب عّدة لل�سعور 

بالغنب لدى رعايا االإمارة جتاه �سلطة اإبراهيم با�سا، اأهمها التجنيد االإجباري، وال�رصائب الفادحة، 

التي ُفِر�ست عليهم. يوؤكد اأكاريل، م�ستنداً يف ذلك اإىل االأعمال التي حققها موؤرخو تلك احلقبة، 

اأن الكني�سة املارونية دعمت املقاومة �سد اإبراهيم با�سا، واأ�سهمت بذلك يف اإ�سقاط اإمارة ب�سري 

الثاين �سهاب )امل�سدر نف�سه: 25(.

كان الزعماء الدروز قد ثاروا على اإبراهيم با�سا، فنفاهم وجّردهم من ملكياتهم وكّلف حليفه 

بجي�س  �سوريا  الدروز يف  على جبل  احلملة  بينها  من  عدة،  مواقع  مواجهتهم يف  �سهاب  ب�سري 

اأغلبه من املوارنة. عاد املنفيون اإىل لبنان بعد انهيار �سلطة �سهاب، ون�سبت خالفات وا�سعة بني 

املقاطعجيني القدامى وبني م�ستثمري االأر�س من املوارنة وامل�سيحيني حول ملكية االأر�س وممار�سة 

ال�سلطة االإقطاعية. اأ�سهمت الكني�سة يف تو�سيع اخلالف الذي بات طائفيًا بني الدروز واملوارنة 

بت�سجيع الفالحني على عدم اال�ستجابة ملطالب الزعماء الدروز )امل�سدر نف�سه: 27(.

كانت ال�سلطنة مدينة الإنكلرتا بتدّخلها الع�سكري، الذي اأدى اإىل �سقوط م�رصوع حممد علي 

با�سا. وبعد انهيار االإمارة تركت القنا�سل الغربيني يعّبئون النا�س طائفيًا. حتّججت الكني�سة بالدعم 

الكت�ساب  فرن�سا،  هي  خارجية،  قوة  اإىل  تلجاأ  لكي  للدروز  واالإنكليز  العثمانيون  يوفره  الذي 

اأما »املقاطعجيون« الدروز، وهم الذين �سّكلوا قوام النخبة ال�سيا�سية خالل االإمارتني،  الدعم. 

املعنية وال�سهابية، فقد عجزوا عن بلورة م�رصوع يدمج املكّونني الدرزي وامل�سيحي يف م�رصوع 

جديد. 

النخب والكيانات »الإثنية«

 ،)community( جماعة  اإىل   )category( اإثنية  »فئة«  حتويل  ال�سيا�سية  للنخب  يعود 

واإمكان طرح م�رصوع بناء وطن على هذا االأ�سا�س، اإذا وجدت م�سلحة يف ذلك. والفئة االإثنية 

تكون موجودة بفعل وجود خ�سائ�س ثقافية لديها متّيزها عن غريها. واخل�سائ�س املق�سودة هنا 

هي: االنتماء الديني، اأو اللغة، اأو العرق، اأو العادات اخلا�سة يف املاأكل وامللب�س. ميكن اأن تبقى 
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الفئة على ما كانت عليه اإذا مل توجد نخب �سيا�سية حتاول ا�ستثمار هذا التمّيز خللق جماعة يدرك 

اأفرادها القوا�سم امل�سرتكة التي جتمع بينهم ومتّيزهم عن االآخرين )برا�س، 1991: 22 و 263(. ال 

تبلور اجلماعة م�رصوعًا وطنيًا، اأي ال تطالب باإقامة دولة وطنية تعك�س خ�سو�سيتها االإثنية، ما مل 

تكن للنخب ال�سيا�سية م�سلحة يف ذلك.

نحن اإذاً ب�سدد مقاربة و�سائلية )instrumentalist( لعملية تكّون الهوية. لكن النخب ال 

ت�ستطيع »فربكة« هوية متمايزة من ال �سيء. ال ميكن نفي اأهمية وجود قناعة لدى فئة اجتماعية 

اإىل جماعة  اأنها تنحدر من �سلف م�سرتك )descent( يف حتّولها  اأي  اأ�سواًل م�سرتكة،  باأن لها 

وم�رصوع �سيا�سّيني )امل�سدر نف�سه: 72(. وبالتايل فاإنه ال ميكن اإق�ساء التعريف امل�ستند اإىل االأ�سل 

الو�سائلية،  املقاربتان  تتكامل  اجلماعة.  تكّون  يف  دوره  نفي  اأو  للهوية،   )primordialist(

وامل�ستندة اإىل االأ�سل، لتف�سري كيفية حتّول فئة اجتماعية بعينها اإىل جماعة، واإىل م�رصوع �سيا�سي. 

وقد عالج الينت وفريون دور العنف الذي تلجاأ اإليه النخب يف عملية بناء الهوية  ما خّول لهما 

اإطالق �سفة البنائية )contructivism( على عملية تكّون الهوية )الينت وفريون، 1999(.

ر�سد بول برا�س جمموعة كبرية من التجارب، منها ما اأدى اإىل حتّول فئة اجتماعية اإىل جماعة 

وم�رصوع دولة وطنية، ومنها ما مل ين�سجم مع هذا ال�سياق، بحيث بقيت املجموعات التي حتمل 

ا�ستند يف ذلك  بغريها.  اندجمت  اأنها  اأو  اجتماعية،  فئات  متّيزها عن غريها جمّرد  ثقافية  �سفات 

ب�سكل رئي�س اإىل جتربتي اأوروبا ال�رصقية وجنوب �رصقي اآ�سيا.

جماعة  اإىل  االجتماعية  الفئة  لتحويل  التعبئة  دور  ع�رص،  التا�سع  القرن  منذ  نخبتان،  لعبت 

الكبار،  املاّلك  اأو  االأر�س،  باأر�ستقراطية  املمثلة  التقليدية،  النخبة  االأوىل هي  �سيا�سي.  وم�رصوع 

والثانية هي نخبة رجال الدين. عملت النخبة االأر�ستقراطية على بلورة وعي �سيا�سي لدى اجلمهور 

االإثني، حني كانت بالدها جزءاً من اإمرباطورية �سا�سعة، اأي حتكمها �سلطة خارجية، وحني كانت 

يف موقع �سدام مع جهاز الدولة االإمرباطورية هذه. وامتنعت عن ذلك حني كانت مندجمة يف 

الهرمية االإمرباطورية ومتعاونة اأو متواطئة مع ال�سلطة اخلارجية.

ولعبت النخبة الدينية الدور الرئي�س يف التعبئة، على قاعدة الهوية، واإبراز هذه االأخرية حني 

االأر�ستقراطية  النخبة  م�سالح  اأو  اخلارجية  االإمرباطورية  ال�سلطة  م�سالح  مع  م�ساحلها  ت�ساربت 

مكانها  من  اإزاحتها  التب�سري  بوا�سطة  اأخرى حتاول  دينية  نخبة  م�سالح  اأو  اخلارج،  مع  املتواطئة 
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واحللول حملها. ويف مرحلة الحقة، ويف البلدان التي انت�رص فيها التعليم والت�سنيع، دخلت النخب 

اجلديدة املثقفة ميدان التعبئة لتحويل الفئات االإثنية اإىل جماعات �سيا�سية وم�ساريع اأوطان.

بني  »التعاون  يكون  حيث   )collaborationist( املتواطئة  النخبة  مفهوم  اعتماد  ي�سح 

املفهوم  هذا  يكت�سب   .)26 )برا�س،1991:  ال�سائد«  هو  اخلارجية  وال�سلطات  الداخلية  النخبة 

اأهمية خا�سة يف درا�سة امل�رصق العربي ولبنان. وحيث يكون ثمة تعاون فاإن ال�سعور باالنتماء اإىل 

فئة بعينها ال تتم ترجمته اإىل مطالب اإثنية وم�رصوع وطن.

عالقة ال�صلطنة بالدول الغربية

الت�سدي  اأجل  من  الغربي،  االأجنبي  التدّخل  الثاين  حممود  ال�سلطان  ا�ستدعى   1838 عام 

للخطر الذي ج�ّسده حممد علي با�سا على ال�سلطنة وا�ستمرارها. قّدم مقابل ذلك اتفاقيات جتارية 

وامتيازات لكل الدول االأوروبية، ا�سُتكِملت خالل فرتة 1838-1841، كان ماآلها جعل ال�سلطنة 

جمّرد اقت�ساد تابع، وجعل �سيادة الدولة على اأرا�سيها »�سيادة معّلقة«.

ا�ستخدم رونالد روبن�سون مفهوم »اآلية التواطوؤ« )collaborative mechanism( لعر�س 

كيفية بناء عالقة التبعية بني القوى اال�ستعمارية الغربية، وبني دول ونخب االأطراف )روبن�سون، 

1972: 120(. يف تاأريخه للتجربة اال�ستعمارية مّيز روبن�سون بني حقبتني. خالل احلقبة االأوىل 

فر�ستها  التبادل" التي  بـ"اتفاقيات حترير  اإنكلرتا  اكتفت   ،1870 عام  اإىل   1820 عام  من  املمتدة 

على بلدان العامل يف خمتلف اأنحاء املعمورة لتحقيق م�ساحلها. يف املرحلة الثانية بعد عام 1870، 

اأ�سبح االحتالل املبا�رص لهذه البلدان �رصورة فر�سها عجز هذه االأخرية عن ت�سديد ديونها للغرب، 

ون�سوب ثورات وحركات احتجاج رف�ست اخل�سوع الإمالءات الدائنني الغربيني.

كان تعاطي القّوة امل�ستعِمرة مع النخب املحلية يف احلقبة االأوىل كما يف احلقبة الثانية من التجربة 

 indirect rule systems of( اال�ستعمارية، يقوم على العمل وفق قاعدة احلكم غري املبا�رص

اأغلبها حكومي،  املتواطئة معها بحوافز ومكافاآت  النخب  ُتر�سي  collaboration(. كانت 
التكرمي ومن  ال�سلطة واالإدارة، واإفادتها من مظاهر  مبعنى ح�سول هذه االأخرية على مواقع يف 

العقود احلكومية... اإلخ. لكن االأهم يف كل هذا هو التوافقات غري املعلنة بني ال�سلطة امل�ستعِمرة 

وبني النخب املحلية على اأن تتوىل االأخرية اإدارة ال�ساأن املحّلي، واأن ال تتدّخل االأوىل يف �سوؤونها 

)امل�سدر نف�سه: 133-134(. بالتايل، �سّكل اال�ستعمار مبرحلتيه االأوىل والثانية، �سمانة للنخب 

التقليدية لكي ُتبقي �سيطرتها على املجتمع، وُتبقي هذا االأخري على حاله.
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تكت�سب املقارنة بني كّل من الهند وال�سني واليابان وال�سلطنة العثمانية، يف تعاطيها مع الهجمة 

اليابان  نخبة  روبن�سون  �سّنف  خا�سة.  اأهمية  ع�رص،  التا�سع  القرن  خالل  الغربية،  اال�ستعمارية 

التقليدية، التي انخرطت يف م�رصوع التحديث لبالدها، يف فئة النخب املتعاونة التي جنحت يف 

جتيري عالقتها مع الغرب مل�سلحة بناء اقت�ساد ودولة حديثني. وراأى اأن نخبة ال�سني التقليدية عجزت 

اآنذاك عن �سلوك طريق التحديث، وت�سّدت للهجمة الغربية باإعالء �ساأن القيم التقليدية، وت�سعري 

العداء لالأجانب. ومّثلت الهند حالة منوذجية يف عالقة امل�ستعِمر مع القوى املحلية على قاعدة 

»احلكم غري املبا�رص«. وانتمت ال�سلطنة العثمانية اإىل فئة الدول التي عجزت نخبتها التقليدية عن 

االنخراط يف م�رصوع حتديث لالقت�ساد وللدولة، مبعنى »الت�سنيع املتاأخر«، وا�ستبدلت التحديث 

باالنكفاء اإىل القيم التقليدية والتعبئة �سد االأجانب.

1853. ومتّثلت على  اليابان للهجمة اال�ستعمارية، بدءاً من عام  التقليدية يف  النخبة  ت�سّدت 

بيئة  �سّكلوا  الذين   )intellectual aristocracy االأر�ستقراطية«  بـ »مثقفي  وجه اخل�سو�س 

جعلت، يف تلك الظروف بالذات، من املوهبة والكفاءة عن�رصين رئي�سيني يف اختيار املنت�سبني 

هما:  تلك،  اال�ستعمارية  للهجمة  ت�سديها  �سعاران  اخت�رص  والوراثة.  الن�سب  من  بدياًل  اإليها، 

)اإينوكي،  وقويًة«  غنيًة  اليابان  و »جعل  االأجانب خارجًا«  الربابرة  االإمرباطور، وطرد  »تبجيل 

1964: 287(. عنى تبجيل االإمرباطور، كرمز للوحدة الوطنية اإعطاء هذه االأخرية االأولوية على 

كل �سيء. وراأى اليابانيون يف االأوروبيني برابرة يجب الت�سّدي لهم، واإبقاوؤهم خارجًا. وترجموا 

�سعارهم يف جعل اليابان بلداً غنيًا وقويًا من خالل بناء اإدارة حكومية تدّخلية، ال ميكن االنت�ساب 

كانت  القرن،  نهاية  وقبل  فقط.  اال�ستحقاق  قاعدة  وعلى  الوطنية،  املباريات  بوا�سطة  اإال  اإليها 

�سة الإدارتها العامة الفعالة التي حققت »ت�سنيعها املتاأّخر«  اليابان قد بلورت كل الن�سو�س املوؤ�سِّ

)امل�سدر نف�سه: 291(. وقد فر�ست هذه االإدارة العامة نف�سها العمل بت�رصيعات يف ميادين العمل، 

وال�سمان ال�سحي، وعمل الن�ساء، وغري ذلك، �سد اإرادة الراأ�سماليني ومديري ال�رصكات اخلا�سة 

)امل�سدر نف�سه: 294(.

كان يجمع بني الفئات الثالث، الدينية والع�سكرية واملدنية، املكونة للنخبة االإدارية يف ال�سلطنة 

يرتاأ�سون  بتزكية ممن  اإال  االإدارية مل يكن يح�سل  املواقع  احتالل  اأن  قا�سم م�سرتك هو  العثمانية، 

هذه االإدارات. �سّكلت املح�سوبية )patronage( العن�رص االأ�سا�س يف التعيينات االإدارية. لعب 

عامل القرابة الدور االأهم يف هذا االإطار بحيث كان يتم توارث املواقع يف العائلة الواحدة جياًل 

ي�ستعيد الكتاب جتربة لبنان منذ املت�رصفية حتى اليوم. ي�ستخدم اأدوات ومفاهيم علم االإقت�ساد الإظهارها كتجربة 

اإخفاق تنموي ذريع. وي�ستخدم مفاهيم علم ال�سيا�سة الإظهار م�سوؤولية النخبة ال�سيا�سية يف االإخفاق التنموي ويف جعل 

لبنان "�ساحة حرب دائمة" من خالل ت�رصيع التدخالت الغربية. يو�سح الكتاب اأن تبعية النخبة للغرب االإ�ستعماري هي 

املفتاح لفهم الدور الذي لعبته يف جتربة لبنان املعا�رصة. 

تقدم خامتة الكتاب �سورة للبديل التنموي املطلوب. 
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بعد جيل )ت�سامربز، 1964: 304(. مل يلعب عن�رص االإجناز، اأو اال�ستحقاق، اأي دور يف التقليد 

العثماين، كما كان االأمر يف التجربة اليابانية. اأكرث من ذلك، كان يتم خلق املواقع االإدارية الإر�ساء 

اأ�سخا�س بعينهم، وتوزيع تنفيعات. مل حتّقق االإ�سالحات التي اأجراها ال�سلطانان، �سليم الثالث، 

وحممود الثاين، يف الن�سف االأول من القرن التا�سع ع�رص اأي تغيري يف فعالية االإدارة. كما مل يغرّي 

اإن�ساء معهدي غاالتا�رصاي، حيث التدري�س بالفرن�سية، واخلدمة املدنية لتاأهيل االإداريني، خالل 

الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رص، يف اأداء االإدارة العامة )امل�سدر نف�سه: 306(. وجاءت حقبة 

ال�سلطان عبد احلميد الثاين لُت�سِقط اأية اإمكانية لتفعيل االإدارة احلكومية وحتديثها. ا�ستمر التقليد 

القدمي يف اعتماد التزكية من الروؤ�ساء والقرابة وخلق الوظائف الوهمية. واأ�سهم �سعف مداخيل 

االإداريني وعدم انتظام دفع رواتبهم يف تردي جاهزية االإدارة العامة.

1839 ب�رصامة قاعدة عدم قبول غري امل�سلمني  العثمانيون حتى »تنظيمات«  ال�سالطني  طّبق 

ت على امل�ساواة بني رعايا ال�سلطنة، باأية  م �سيغة 1839 هذه، التي ن�سّ يف االإدارة العامة. ومل ترتجمَ

اإجراءات عملية يف ميدان تكوين االإدارة العامة )فندالي، 1982: 341(. ومل تغرّي »التنظيمات« 

ب�سيغة 1859 هذا الواقع. وهي فتحت املجال لغري امل�سلمني لدخول اجلي�س، لكن اأ�سحاب العالقة 

لوا اال�ستمرار يف دفع بدل االإعفاء من اخلدمة الع�سكرية. وبقيت االإدارة العامة املدنية مغلقة  ف�سّ

اأمام غري امل�سلمني، مع ا�ستثناءات قليلة كما يف وزارة اخلارجية، ب�سبب رف�س ال�سلطان، ورجال 

الدولة االآخرين، ا�ستخدام نظام املح�سوبية لتعزيز ح�سور هوؤالء يف االإدارة )امل�سدر نف�سه: 356(. 

ت عليها، تر�سيخ والء غري  كان هدف »التنظيمات« من خالل امل�ساواة بني رعايا ال�سلطنة التي ن�سّ

امل�سلمني لل�سلطنة، لكنها بقيت من دون تطبيق.

العالقة بني ال�صلطنة ونخب الأقاليم

التي  االأولوية  يف  املبا�رص  تعبريه  التحديث،  م�رصوع  عن  النكو�س  يف  ال�سلطنة،  خيار  وجد 

االأقاليم.  الكبار، يف  االأر�س  ماّلك  اأو  االأعيان  اأي  التقليدية،  النخب  مع  العالقة  لتمتني  اأعطتها 

كان اخل�سوع الإرادة هوؤالء هو القاعدة. وهو ما �سّماه األربت حوراين »ال�سيا�سة مبنطق االأعيان«. 

يقول هذا االأخري اأن »حقبة ما بعد التنظيمات زادت قّوة االأعيان بدل اأن ت�سعفهم« )حوراين، 

1968: 60(. هذا االأمر يجد تف�سريه يف ما قاله فالر�ستاين عن جتربة ال�سلطنة خالل القرن االأخري 

من عمرها وهو اأنها ح�سمت خيارها جلهة القبول باأن تكون جمّرد اقت�ساد زراعي منتج للمواد 

االأولية، وتابع لالقت�ساد الغربي )فالر�ستاين واآخرون، 1987: 96(.
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كانت حقبة عبد احلميد الثاين االأكرث تعبرياً عن هذا النكو�س، وعن عجز النخبة عن اجرتاح 

م�رصوع حتديث لل�سلطنة )روبن�سون: 129(. خالل العقد ال�سابع من التا�سع ع�رص، خ�رصت ال�سلطنة 

احلرب �سد رو�سيا، وجنحت رومانيا و�رصبيا يف اال�ستقالل عنها، وخ�رصت ال�سلطنة جراء ذلك 

ن�سف مداخيلها )اأكاريل: 1986: 75(. كان خيار ال�سلطان عبد احلميد الثاين االنفتاح اأكرث على 

االأقاليم العربية، التي بات �سكانها ي�سكلون 30 % من رعايا ال�سلطنة )امل�سدر نف�سه: 87(. كان 

الهدف زيادة املداخيل ال�رصيبية التي حتققها هذه االأقاليم، وا�ستخدام االإ�سالم و�سيلة ال�ستدراج 

والئها، على قاعدة االنتماء الديني امل�سرتك. وقد اتخذ اهتمام ال�سلطنة باالأقاليم العربية مداخل 

عدة اأهمها: 1( تعزيز التعليم الر�سمي الذي كان ي�سّدد على االإ�سالم كقا�سم م�سرتك بني العرب 

النخب  اإر�ساء   )3 العثمانية؛  العامة  االإدارة  مواقع  العرب يف  من  اأكرب  عدد  دمج   )2 واالأتراك؛ 

املحلية بالت�سليم لها بكل ما تريد يف جمال االإدارة املحلية.

املدار�س  عنها جمموع  عرّب  للغاية،  الر�سمي حمدودة  التعليم  تعزيز  على  ال�سلطنة  قدرة  كانت 

االإعدادية الذي مل يتجاوز الـ 17 مدر�سة عام 1906 يف عموم االأقاليم العربية، وجمموع املدار�س 

االبتدائية الذي بقي دون االألف حتى ذلك التاريخ )امل�سدر نف�سه: 79(. ومنع و�سع اليد على 

يتبّق  مل  املحلية.  النخب  لدمج  العامة  االإدارة  ا�ستخدام  من  ديونها  لت�سديد  ال�سلطنة  مداخيل 

مهماتها  وتوىل  منهجيًا،  طابعًا  اتخذت  التي  الدينية  »الربوباغندا«  �سوى  احلميد  عبد  لل�سلطان 

يفعل يف  مل  وهو   .)85 نف�سه:  )امل�سدر  العربية  االأقاليم  اإىل  الدين،  من رجال  ال�سلطنة،  مر�سلو 

ذلك �سوى اأنه عك�س موقف النخب العثمانية الراف�س الأهم ما جاءت به »التنظيمات«، اأال وهو 

امل�ساواة بني رعايا ال�سلطنة.

توفري  منها  املحلية،  النخب  باإر�ساء  احلميد  عبد  ال�سلطان  اهتمام  على  اأمثلة  اأكاريل  اأعطى 

خطوط تلغراف لزعماء البدو كانوا ي�ستطيعون بها االت�سال بق�رصه يف اأي وقت )امل�سدر نف�سه: 

81(. بدت عالقة ال�سلطنة باملتنفذين املحليني اأقرب ما يكون اإىل تلك التي متّيز مناذج اال�ستزالم 

ال�سيا�سي، حيث العالقة بني »رئي�س �سبكة املحا�سيب« وبني امل�ستزملني له تقوم على قاعدة الوالء 

ل�سخ�سه )امل�سدر نف�سه: 86(.

والعمل على حتقيق  العامة،  لالإدارة  التحديث  مبعنى  اأي م�رصوع حتديث،  ال�سلطنة  مل حتمل 

»الت�سنيع املتاأّخر«، من خالل دعم املنتجني املحليني وحمايتهم، على �ساكلة ما ح�سل يف اليابان 

يف ذلك التاريخ بالذات. كان هّمها �سمان والء املتنّفذين املحليني، وك�سب ر�ساهم، من خالل 
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تاأمني ما يعّزز �سلطتهم على املجتمع املحّلي. هذا ما جعل مردود العالقة بني الدولة واملجتمع يف 

ذلك التاريخ �سفراً جلهة التنمية والّلحاق بركب الدول ال�سناعية.

مل ير اأكاريل اأن ال�سلطنة، اأخذاً يف االعتبار لكل ذلك العجز الذي ج�ّسدته، ولنموذج الدولة 

الفا�سلة الذي مّثلته، ولتحالفاتها االجتماعية، كانت رجعية ومتخّلفة وعاجزة بنيويًا عن حمل 

م�رصوع التنمية واخلروج من التخلف. ذهب اإىل اإخفاء ذلك برتتيب م�سوؤولية على املجموعات 

االإثنية والدينية امل�سيحية التي اتهمها باأنها �سكلت عائقًا اأمام وحدة ال�سلطنة بف�سل احلماية االأجنبية 

التي توّفرت لها )امل�سدر نف�سه: 86(. 

ال�صلطنة ونخبة لبنان

من  ب�سيء  وال�سهابية،  املعنية  االإمارتان،  منها  ت�سّكلت  التي  املناطق  النخب يف  تكّون  ات�سم 

باجلباية  يعهدون  التزام«. وكانوا  »اأ�سحاب  ال�سهابيون،  ثم  املعنيون،  االأمراء  كان  اخل�سو�سية. 

اإىل »املتزمّلني« املمثلني بعائالت »املقاطعجية« املحلية. ا�ستطاع »املقاطعجية« توريث التكليف 

باجلباية الذي كانوا يحظون به لذريتهم. كان اآل بحرت، يف الغرب، قد متكنوا منذ مطلع العهد 

اأنف�سهم من نظام املداورة يف توزيع االأرا�سي، وتوريث حيازاتهم )ال�سليبي،  اإ�ستثناء  اململوكي 

1979: 149(. واأعاد االأمري حيدر ال�سهابي، بعد معركة عني دارة، يف عام 1711، تثبيت عائالت 

)ال�سليبي،  التكليف  توريث هذا  قاعدة  فيها، على  اجلباية  تتوىل  التي  املناطق  »املقاطعجية« يف 

1965: 46(. وبالتايل تاأّكد ح�سور طبقة »مقاطعجية« حملية، مكّونة من عائالت كانت الزعامة 

تنتقل فيها من جيل اإىل جيل. ميكن التمييز بني املقاطعجية من امل�سايخ املحليني، واأولئك الذين 

ال جذور حملية لهم. فاالأولون يحتاجون اإىل دعم جمهور الفالحني، وتكون عالقتهم بهم اأقل 

عدائية. ي�سري اأكاريل اإىل اأنه مل تكن هناك قواعد متنع هذه العائالت من اأن يتناف�س اأفرادها يف ما 

اإن اآل جنبالط جنحوا يف منع التناف�س داخل  اأن تنق�سم على نف�سها. ويقول  بينهم، ومتنعها من 

العائلة )اأكاريل، 1993: 16(.

اأعطت »التنظيمات« ب�سيغة 1859 حقوقًا للفالحني، ورف�س »مقاطعجية« اآل اخلازن التخلي 

عن امتيازاتهم. مل جتد انتفا�سة الفالحني �سد اآل اخلازن لقيادتها �سوى مكاري هو طانيو�س �ساهني. 

وحني بداأت حركة هذا االأخري تراوح مكانها، بعد طرد »املقاطعجية«، حاول اأن يعطيها بعداً 

طائفيًا م�سيحيًا، االأمر الذي ت�سّبب بتخويف الدروز كطائفة، وحماولتهم ا�ستئ�سال امل�سيحيني من 
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املناطق املختلطة. اأخذت املذبحة من هوؤالء 11 األفًا، وانتهت باإحراق 200 قرية. تتحّمل ال�سلطنة، 

ك�سلطة مركزية، م�سوؤولية ح�سول املذابح، الأنها مل حتّرك قواتها �سد ميلي�سيات طانيو�س �ساهني 

للت�سدي  قبل تفاقم االأمور. وهي ر�سخت لقرار قن�سل فرن�سا منع قواتها من دخول ك�رصوان 

لعبث امل�سلحني )مقد�سي، 2000: 121؛ داغر، 2012(.

مل تكن مذابح عام 1860 تعبرياً عن ا�سطهاد ديني. كانت »حّمام دم قبليًا« كما يقول الدكتور 

ال�سليبي )ال�سليبي، 1990: 429(. ُتظهر ا�ستعادة اأ�سامة مقد�سي الأحداث 1860، اأن املوارنة مل 

ي�ستجيبوا لدعوات التعبئة التي اأطلقها امللتحقون بـ طانيو�س �ساهني. ومل ي�سهد املوارنة العائدون 

اإىل قراهم، بعد املذابح، �سد امل�سوؤولني عن املجازر واملتوّرطني بها، ومل ي�سّموهم باال�سم خالل 

التحقيقات التي اأعقبت تلك املذابح )ال�سليبي، 1965: 180(. لكن حقبة ما بعد املذابح كانت 

خمتلفة جذريًا عّما قبلها، جلهة القناعة التي تكّونت لدى امل�سيحيني باأهمية احلماية االأجنبية لهم، 

وطلبهم هذه احلماية. هذا ما يخرج به قارئ »تاريخ لبنان احلديث« للدكتور ال�سليبي.

»االمتيازات  اإلغاء  اإىل  االإ�سارة  وردت  للمت�رصفية،  االأ�سا�سي  للنظام  الفرن�سية  ال�سيغة  يف 

االإقطاعية«، يف حني خلت ال�سيغتان العربية والعثمانية منها. تكّونت النخبة ال�سيا�سية بعد 1861 

يف غالبيتها من »املقاطعجيني« القدامى. مّت ا�ستيعاب هوؤالء يف االإدارة العامة للمت�رصفية، التي كانت 

مبثابة »�سنجق« يرتاأ�سه مت�رّصف، يحتوي على �سبعة اأق�سية يرتاأ�س كل منها قائم مقام، وينق�سم كل 

ق�ساء بدوره اإىل نواٍح يرتاأ�س كل منها مدير. عّينهم داوود با�سا كقائم مقامني، ومديرين لالأق�سية 

والنواحي امل�ستحدثة، وذلك بطلب مبا�رص من رئي�س الوزراء العثماين علي با�سا )اأكاريل، 1993: 

149؛ ت�سامربز: 314(. يف بداية عهد املت�رصفية، كان ثمة 16 اأمرياً و�سيخًا مت تعيينهم يف تلك املواقع 

)جون�سون، 2001: 114(. اأورد اأكاريل االإح�ساءات التي كّونها توفيق توما، والتي ُتظهر اأنه كان 

ثمة 37 �سخ�سًا عملوا كقائم مقام بني اأعوام 1864 و1914، و377 �سخ�سًا عملوا كمدير ناحية. 

مّثل اأبناء املقاطعجيني القدامى ن�سبة 62 % من الفئة االأوىل، ون�سبة 77 % من الفئة الثانية )اأكاريل، 

1993: 252(. بقيت العائالت التي كانت موجودة قبل املت�رصفية، كاآل جنبالط واأر�سالن و�سهاب 

واخلازن واأبي اللمع، تت�سّدر امل�سهد يف التعيينات ويف ال�سيا�سة املحلية.

كانت التعيينات تتّم يف مناطق نفوذ هوؤالء التقليدية مل�ساعدتهم يف احلفاظ على هذا النفوذ. 

اأظهر ال�سلطان اهتمامًا خا�سًا باآل اخلازن الذين عملت املت�رصفية على اأن يعودوا اإىل بيوتهم التي 

طردوا منها، وي�ستعيدوا اأمالكهم )امل�سدر نف�سه: 151(. وا�ستعاد الزعماء الدروز ال�سالعون يف 

مذابح 1860 مواقعهم ال�سابقة.
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داأب الزعماء املعّينون على التعاطي مع مهماتهم كما لو كانوا ال يزالون مقاطعجيني. تعاملوا 

مع الدرك املوجودين يف مناطق نفوذهم كما لو كانوا حر�سًا خا�سًا بهم، وتعاملوا مع املوؤ�س�سات 

احلكومية املن�ساأة مبا ينزع عنها �سدقيتها كموؤ�س�سات للكّل. اأعطت املت�رصفية للمديرين بو�سفهم 

املعنّيني بتنفيذ االإجراءات الق�سائية حق اقتطاع ن�سبة من االإيرادات التي كانت تكلفهم بتح�سيلها 

)اأكاريل، 1993: 154(.مل يعد هناك التزام جباية يربط »املقاطعجي« بجمهوره. لكن غالبية هوؤالء 

ا�ستطاعوا اأن يثّبتوا مواقعهم التمثيلية من خالل متكنهم من توفري منافع لبع�س هذا اجلمهور. قّدر 

اأواخر  »املقاطعجية«  باتت حتّققه عائالت  الذي  الوطني  الدخل  االقتطاع من  �سابا حجم  بول 

القرن التا�سع ع�رص بـ 10 % منه، بعد اأن كانت ح�ستها منه 75 % قبل 1830 )�سابا، 1976: 13(.

دور النخب التجارية 

�س جبل  بعد عام 1838، اأتاح فتح اقت�ساد ال�سلطنة بالكامل على الت�سدير واال�سترياد، وتخ�سّ

لبنان باإنتاج احلرير، لالأ�سواق الفرن�سية بعد 1841، واختيار بريوت من قبل الدول االأوروبية كمرفاأ 

للت�سدير وم�ستودع لل�سلع االأوروبية املعّدة للت�سويق يف الداخل العربي، وتو�سيع مرفاأ بريوت، 

وربط املدينة بالداخل ال�سامي، بوا�سطة �سكة حديد، منو �سكان بريوت 20 مّرة بني عامي 1825 

و 1913، حيث اأ�سبح عددهم نحو 200 األف )غايت�س، 1998: 16(. منت فئة التجار وامل�رصفيني 

ر للمواد االأولية الزراعية و�سوق مفتوحة  املحلّيني الذين ا�ستفادوا من ربط ال�سلطنة باأوروبا كم�سدِّ

لال�سترياد. اأتاحت الرثوات التي راكمها هوؤالء، وغريهم من امل�ستفيدين، من تطور خدمات النقل 

اأن ي�ستثمروا ثرواتهم يف قطاع احلرير داخل املت�رصفية، وذلك من خالل  والتاأمني وغري ذلك، 

ت�سليف املنتجني و�رصاء املح�سول. حّل »اخلواجات« هوؤالء، كما ي�سميهم املوؤّرخ �سيمون عبد 

امل�سيح، حمل »املقاطعجيني« القدامى يف اقتطاع الفائ�س والت�رّصف به )عبد امل�سيح، 2014(. وهو 

ما جعلهم قادرين على ممار�سة نفوذ حملي، وبناء �سبكات حما�سيب، ودخول نادي النخبة ال�سيا�سية. 

مل يعد هذا االأخري حكراً على »املقاطعجيني« واملتحّدرين منهم. ا�ستقبلت النخبة ال�سيا�سية كل 

قادر على بناء �سبكة حما�سيب باملنافع التي يوفرها للناخبني. وجد اأكاريل يف »دمقرطة النخبة« هذه 

ما يرّبر له مديح املت�رصفية )اأكاريل، 1993: 161(.

احتّلت نخبة »املقاطعجيني« موقع النخبة ال�سيا�سية للمت�رصفية بف�سل ال�سلطنة، ومل تكن ترى 

م�ستقبلها اإال �سمن ال�سلطنة وبذلك ينطبق عليها تعريف »النخبة املتواطئة« الذي �سبقت االإ�سارة 

اإليه. 
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دور الكني�صة

حالة  يف  بو�سفها  املارونية  بالكني�سة  ممّثلة  الدينية  للنخبة  رئي�سيًا  دوراً  اأكاريل  كتاب  اأعطى 

�سدام مع ال�سلطة اخلارجية ممّثلة بال�سلطنة. اأظهر فئة االأ�ساقفة بو�سفها املعنّية بخو�س املواجهة 

على االأر�س، من خالل التاأثري يف اجلمهور لرف�س االنتماء العثماين وتاأكيد الوالء لفرن�سا. راأى 

اإعداد املت�رصفية، كاأر�سية الإجناح امل�رصوع الذي كانت تعّده  اأنه وقعت على الكني�سة م�سوؤولية 

فرن�سا لل�سيطرة على �سوريا الطبيعية )امل�سدر نف�سه: 49(. انطوى الكتاب على »�سيطنة« للكني�سة 

ودورها، مقابل �سورة لل�سلطنة بو�سفها مليئة مب�ساعر العطف االأبوي جتاه املت�رصفية واأهلها.

تنطوي هذه القراءة على خطاأ يف الت�سخي�س، اإذ اإن الكني�سة املارونية مل تبلور يف اأي وقت 

�سوؤون  اإدارة  يف  ا�ستقاللية  تاأكيد  اإىل  يطمحون  البطاركة  كان  ديني.  اأ�سا�س  على  دولة  م�رصوع 

الكني�سة ال ت�ستوجب موافقة م�سبقة عليها من طرف ال�سلطنة. كان جّل طموحهم نيل اعرتاف 

بهم من جانب هذه االأخرية، يوّظفونه يف التناف�س املحلي على النفوذ )امل�سدر نف�سه: 167(.

2. اقت�صاد املت�صرفية

عك�س اقت�ساد جبل-لبنان، بعد عام 1841، النموذج الذي �ساد على م�ستوى ال�سلطنة. جرى 

التو�ّسع يف حتقيق اإنتاج زراعي معّد للت�سدير وذلك مب�ساهمة مبا�رصة من الفرن�سيني. جرى التو�ّسع 

يف اإنتاج �رصانق احلرير، وحتويلها اإىل خيوط كانت ُت�سّدر اإىل معامل الن�سيج يف ليون بفرن�سا. قبل 

اإنتاج احلبوب، يف  اإىل دم�سق وم�رص، وكان  االإنتاج ي�سّدر  التاريخ، كان اجلزء االأكرب من  ذلك 

املناطق التي �ستتحّول اإىل مت�رصفية، يغطي 40 % من حاجاتها )اأكاريل، 1993: 18؛ �سميلين�سكايا، 

1966(. اأما يف عام 1914 فكانت �رصانق وخيوط احلرير هي االإنتاج الوحيد للمت�رصفية، وكانت 

ن�سبة 99 % منها ت�سّدر اإىل م�سانع احلرير يف فرن�سا.

�سوف تت�ساعف ال�سادرات اإحدى ع�رصة مّرة خالل العقدين اللذين �سبقا مذابح 1860)غايت�س، 

الالحقة، حتى احلرب  �سنة  اأربع مرات خالل اخلم�سني  االإنتاج  �سيت�ساعف  13(، كما   :1998

العاملية االأوىل )اأوين، 1987: 273(. ذكر روجر اأوين، نقاًل عن ا�سماعيل حقي، اأن زراعة �سجر 

التوت غطت 40 % من امل�ساحات املزروعة للمت�رصفية، واأن العاملني يف قطاع احلرير مّثلوا 41 

% من ال�سكان )امل�سدر نف�سه: 274(. ونقل عن اخلبري ديكو�سو اأن عدد م�سانع خيوط احلرير يف 

جبل لبنان بلغ يف العقد االأول من القرن الع�رصين 200 م�سنع كانت ت�سّغل 14 األف �سخ�س، وتنتج 
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500 األف كلغ من خيوط احلرير كل عام، وكانت ت�سّكل اآنذاك خم�س اإنتاج ال�سلطنة بكاملها 

)امل�سدر نف�سه: 271(. كان اإنتاج اليابان يف احلقبة ذاتها ي�ساوي 20 مرة اإنتاج املت�رصفية. لكن 

اإنتاج هذه االأخرية من خيوط احلرير كان ي�ساوي �سعف ما تنتجه فرن�سا منها.

كانت عالقة الدولة باالقت�ساد تتمّثل برهن االإنفاق العام باملوارد ال�رصيبية ال�سحيحة، واعتبار 

ل الدولة من حمل اأية م�سوؤوليات  توازن املوازنة اأولوية، وباعتماد قاعدة »اليد املرفوعة«، مبعنى تن�سّ

اأية �سيا�سة حمائية  تنموية، وبحرّية التبادل، مبعنى االنفتاح الكامل على اال�سترياد، وعدم بلورة 

لت�سجيع االإنتاج املحلي.

املوازنة

حّدد »النظام االأ�سا�سي« للمت�رصفية ب�سيغتي 1861 و1864 موازنة لها تبلغ 3.5 مليون قر�س، 

لتمويل االإنفاق اجلاري ح�رصاً. مّت اإعفاء ال�سلطنة، منذ البداية، من اأية التزامات جلهة متويل االأ�سغال 

العاّمة يف املت�رصفّية. من جهة اأخرى، اأُعفي اأهل املت�رصفية من ت�سديد �رصيبة الُع�رص العثمانية على 

احلرير )امل�سدر نف�سه: 277(. وقد جرى ق�رص واجبات ال�سلطنة على متويل العجز املرتّتب على 

النفقات االإدارية اأو اجلارية يف حال ح�سوله )اأكاريل، 1993: 103(.

اأ�سهمت خالل احلقبة الالحقة ال�رصيبة على االأمالك بن�سبة 74 % من اإيرادات املوازنة، و�رصيبة 

االأعناق بن�سبة 25 % منها )امل�سدر نف�سه: 107(. ومّثل مردود »االأمالك ال�سلطانية« عام 1912-

املنزيل  اال�ستهالك  متطلبات  لتوفري  االإمارة  خالل  خم�س�سة  كانت  التي  احليازات  وهي   ،1913

لالأمراء، ما يوازي 13 % من اإنفاق املوازنة.

وحتى عام 1883، احتاجت اإدارة املت�رصفّية اإىل مبالغ اإ�سافية ل�سد عجز املوازنة. وقد اأ�سهمت 

ال�سلطنة بذلك اأكرث من مّرة م�ستخدمة يف ذلك االإيرادات اجلمركية ملرفاأ بريوت. وابتداء من عام 

اإيفاء ديونها للغرب، واإن�ساء »اإدارة الدين العام« العثماين حتت  1876 وبعد توّقف ال�سلطنة عن 

اإ�رصاف اأجنبي، وو�سع هذه االإدارة يدها على العديد من مداخيل ال�سلطنة لتاأمني خدمة و�سداد 

الدين العام، اأعلنت هذه االأخرية امتناعها ب�سكل نهائي عن توفري اأية م�ساهمة ملوازنة املت�رصفية. 

وهي مل تقّدم اأية اإعانة مالية لها خالل الثالثني �سنة الباقية من عمرها )امل�سدر نف�سه: 111(.

ال�رصيبية،  االإيرادات  ورفع  جديدة،  �رصائب  فر�س  اإمكانية  و1864   1861 ا  ن�سّ جعل  وقد 

مرهونًا مبوافقة جمل�س االإدارة. وجرى ابتداء من 1883 خلق نحو ع�رصين ر�سمًا جديداً، بالتوافق 
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اإ�سطنبول، باالإ�سافة مل�ساهمات  بني املت�رّصف وبني جمل�س االإدارة، ال تخ�سع حما�سبتها الإ�رصاف 

�ست لبناء طرق وج�سور. وقد ُو�سع كل ذلك يف بند »املهموالت«. بلغت موازنة  اأخرى خ�سّ

»املهموالت« 3 ماليني قر�س عام 1914، اأي اأقل بقليل من املوازنة الر�سمية للمت�رصفية )امل�سدر 

نف�سه: 113(.

اأ�سهمت باإيرادات هذه املوازنة الر�سوم على املا�سية وكانت اأقل من املعّدل يف االإمرباطورية، 

وعلى امللح، وعلى التبغ والتنباك، التي كانت احتكارات حكومية تديرها �رصكات اأجنبية خا�سة 

التجارية  واملحال  امل�سانع  وت�سمل  العمل  اأمكنة  على  وال�رصيبة  العام«،  الدين  »اإدارة  مل�سلحة 

واملطاعم وغري ذلك والتي كانت بن�سبة 2 % من االأرباح، والر�سوم على املركبات، ور�سوم الطابع 

�س الر�سم على املوا�سي يف البداية لتمويل عملية اإن�ساء  على امل�ستندات الر�سمية، اإلخ. وقد ُخ�سّ

طرقات وج�سور ح�رصاً. ثم توىّل جمل�س االإدارة توفري م�ساهمات من امل�ستفيدين مبا�رصة من هذه 

االإن�ساءات.

اليد املرفوعة

اأو  اإن جلهة توفري بيو�س دودة احلرير،  الفرقاء اخلارجيني،  االإنتاج بكامله رهن مبادرة  كان 

تقدمي الت�سليفات مبا�رصة، اأو من خالل امل�سارف، وتوفري اأ�سواق الت�سدير، وتقدمي خدمات التاأمني 

)اأوين، 1987: 278(. تراجعت »اإدارة الدين العام« العثمانية عن ت�سجيع اإنتاج حملي للبيو�س اأمام 

�سغط التجار امل�ستوردين الذين احتجوا على حماولة الدولة التدّخل يف هذا االأمر، بحجة اأنه ُين�سئ 

ت عليها اتفاقية اإن�ساء  احتكاراً حكوميًا، االأمر الذي يتعار�س مع مبادئ حرية التبادل التي ن�سّ

املت�رصفية )امل�سدر نف�سه: 277(.

ن�سوء وحدات  االإنتاج  تنظيم  االأ�سكال، يف جمال  �سكل من  باأي  الدولة،  تدّخل  انعدام  منمَعمَ 

اإنتاجية اأكرب قادرة على �رصاء جتهيزات اأحدث. مل يكن هذا االأمر متاحًا للمنتجني ب�سبب �سعف 

املداخيل الناجمة عن ن�ساطهم االإنتاجي. كان خلف�س �سعر �رصف اللرية العثمانية، بدءاً من 1880، 

اأثر كبري على القدرة ال�رصائية للعاملني يف قطاع احلرير، وتوجههم للتفتي�س عن بدائل. ويف حني 

كانت كل لرية عثمانية ت�ساوي ع�رصين فرنكًا فرن�سيًا قبل ذلك التاريخ، اأ�سبحت ت�ساوي خم�س 

اخلارجية  ال�رصائية  قدرتها  اأن  اأي   .)239  :1993 )اأكاريل،   1915-1880 فرنكات خالل حقبة 

له  ل بعد 1880 ربع املبلغ الذي كان يح�سّ انخف�ست اأربعة اأ�سعاف، واأ�سبح املنتج اللبناين يح�سّ

قبل ذلك التاريخ لكل كيلو من احلرير امل�سّدر اإىل فرن�سا.
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غابت الدولة يف ميدان تنظيم االإنتاج، االأمر الذي جعل املنتجني ال�سغار حتت رحمة الو�سطاء. 

كان هوؤالء ي�سرتون ال�رصانق من املنتج، ويقدمون له قرو�سًا ربوية، ويوفرون له بيو�س دودة احلرير. 

كان املنتج يف حالة مديونية دائمة جتاههم. كانت جتربة الت�سنيع االأولية، التي مّثلها قطاع احلرير يف 

لبنان، حمكومة باالندثار ل�سبب جوهري هو ان�سحاب الدولة من اأية م�سوؤولية جتاه هذا القطاع. 

كان املنتجون يف هذا القطاع �سحية ا�ستغالل فادح ومزدوج. حرمهم خف�س �سعر �رصف اللرية 

التاريخ. وكانوا  التي كانوا يحققونها حتى ذلك  املداخيل  اأرباع  1880 من ثالثة  العثمانية عام 

منهم  وي�سرتون  االإنتاج  لتحقيق  الت�سهيالت  لهم  يوفرون  كانوا  الذين  املحليني  الو�سطاء  �سحية 

املح�سول. ج�ّسد خف�س �سعر ال�رصف حالة �رصقة مو�سوفة من الفرن�سيني الأهل املت�رصفية.

كان  احلرير«.  قطاع  الكربى يف  »االأزمة  لواقع   1913 عام  ديكو�سو  ت�سخي�س  اأوين  ا�ستعاد 

اأّول دليل على ذلك دخول م�ستوردات احلرير االآتية من ال�سني واليابان، التي كانت كلفتها اأقل 

بن�سبة 50 % من كلفة احلرير اللبناين. كان الدليل الثاين عجز امل�سانع املحلية عن اإيجاد قوى عاملة 

ا�ستمّرت  التي  الكارثية  الهجرة  اإىل  اأوين ذلك  279(. عزا   :1987 )اأوين،  ن�ساطها  ملتابعة  كافية 

طيلة �سنوات 1900-1913 تاأخذ كل عام 15 األفًا من النا�سطني، ثلثاهم من داخل املت�رصفية. وهو 

احت�سب اأعداد نا�سطي املت�رصفية بـ 200 األف نا�سط.

حكومات املت�صرفية

حاول داوود با�سا، املت�رّصف االأول، اأن يعطي دوره بعداً �سيا�سيًا، كراأ�س لكيان يتمّتع با�ستقاللية، 

منه ملوقعه كموّظف عند  العايل راأى يف ذلك جتاوزاً  الباب  اأن  اإال  املت�رصفية.  يو�ّسع حدود  واأن 

ال�سلطنة. وحني قدم ا�ستقالته كو�سيلة �سغط لتو�سيع �سالحياته ُقبلت على الفور )اأكاريل، 1993: 

40(. تعّلم املت�رصفون الذين جاوؤوا بعده الدر�س.

كان وا�سا با�سا االأ�سواأ بني اجلميع. اأظهرت املرا�سالت بني ال�سلطنة واإدارة املت�رصفية اأن دور 

هذا االأخري اقت�رص على العمل كمخرب لدى ال�سلطنة. ارتاأى نقل الفائ�س من املوارنة اإىل اإحدى 

مناطق االأنا�سول، اأو مناطق �سوريا الفارغة من ال�سكان، للعمل يف الزراعة. ثم تراجع عن اقرتاحه 

املحيط  يلعبوه يف  اأن  الذي ميكن  ال�سلبي  والدور  لهوؤالء،  الي�سوعيني  الرهبان  مرافقة  من  خوفًا 

امل�سلم )اأكاريل، 1992: 114(. كان االأقل قدرة على جعل ال�سكان ينتفعون من ال�سلطنة كاإدارة 

حكومية، واالأكرث ت�سكيًا منهم ود�ّسًا عليهم. وهو �ساأن الفا�سلني الذين لي�س لديهم ما يقدمونه 

لالآخرين.
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بعد داوود با�سا، كان مظفر با�سا االأكرث تعاطفًا مع اأهل املت�رصفية. طرح م�رصوع تو�سيع حدود 

االأ�سا�س. وحاول  امل�سكلة  اأنها  راأى  التي  االأرا�سي  نق�س  م�سكلة  البقاع، حلّل  ب�سّم  املت�رصفية، 

حماية املهاجرين والعائدين من اأذى وايل بريوت العثماين، ر�سيد با�سا، الذي اأن�ساأ »�سبكة اأ�رصار« 

للتنكيل بهم يف منا�سبة ا�ستخدامهم ملرفاأ بريوت كممر اإجباري واقرتح بدياًل هو مرفاأ جونيه. 

لكن ال�سلطنة وّبخته على هذا االقرتاح )اأكاريل: 1993: 66(. كان مظّفر با�سا الوحيد الذي طرح 

فكرة اأن تتوىل الدولة دعم املنتجني يف القطاعني احلريف والزراعي )امل�سدر نف�سه: 69(. وهي 

فكرة مل يت�سّن لها اخلروج اإىل حّيز التنفيذ ب�سبب انعدام االإمكانات االإدارية واملالية التي حتتاج 

اإليها ومعار�سة الزعماء لها.

مل يكن عدد املوظفني املدنيني يف االإدارة العامة للمت�رصفية يتجاوز 329 �سخ�سًا. ومل يتجاوز 

الرئي�س  قول  على  اأكاريل  يرد   .)150 نف�سه:  )امل�سدر   1907 �سخ�سًا يف   926 الع�سكريني  عدد 

ب�ساره اخلوري يف مذكراته اأن ال�سلطنة مل تنفق قر�سًا واحداً يف لبنان، فيوؤكد اأن اإيرادات »االأمالك 

ال�سلطانية« التي مّثلت ما يوازي 13 % من اإنفاق املوازنة البائ�سة كانت »ُتنفق حتى اآخر مليم« 

يف جبل-لبنان )امل�سدر نف�سه: 109(. ويقول اإن وا�سا با�سا تفّوق على الثالثة الذين �سبقوه، الأنه 

اأجنز خالل فرتة حكمه طيلة ت�سع �سنوات 41 كلم من الطرقات، من اأ�سل 149 كلم هي جمموع 

ما مت بناوؤه يف اأربعة عهود وثالثني عامًا. وقد اأعطى ح�سيلة نهائية للمت�رصفية هي 1144 كلم من 

الطرقات التي مت اإن�ساوؤها حتى عام 1914 )امل�سدر نف�سه: 113(. اأراد اإظهار ذلك كاإجناز يف حني 

اأن رداءة املوا�سالت وتخّلفها كانا الدليل االأول على اإخفاق التنمية الذريع يف لبنان، لي�س فقط 

اإبان املت�رصفية بل خالل حقبتي االنتداب واال�ستقالل اأي�سًا.

كان وا�سا با�سا يطمح لتحقيق اإجنازات يف ميدان التعليم تتيح الت�سدي لتاأثري الكني�سة على 

اأية موارد يف هذا املجال واقت�سار دورها على الدعم  ال�سلطنة عن توفري  النا�س. ا�سطدم بعجز 

اأنه يف عام  اأرقام تيودور هانف،  الباحثة لوتوما�س معتمدة  52(. تذكر  املعنوي )امل�سدر نف�سه: 

1914 كان ثمة 3 مدار�س ثانوية تابعة للدولة يف ما اأ�سبح بعد ذلك لبنان، منها املدر�سة ال�سلطانية، 

و125 مدر�سة ابتدائية، واأن ثالثة اأرباع الطالب كانوا يرتادون، يف مطلع القرن الع�رصين، مدار�س 

كاثوليكية )لوتوما�س، 2012: 272(.

بعد اأن عملت ال�سلطنة لكي ي�ستعيد »املقاطعجيون« القدامى نفوذهم، ولكي يكونوا �سهوداً 

على انعدام التنمية وف�سلها، اأ�سبح باإمكان وا�سا با�سا اأن يزدري اأهل املت�رصفية، ويقّلل من قيمتهم. 
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حّملهم م�سوؤولية النظام العقيم الذي اأحتفتهم به ال�سلطنة. اّتهم االأهايل باأنهم هم امل�سوؤولون عن 

ت بـ»املقاطعجية« واملتحّدرين منهم، يف حني اأن ال�سلطنة هي من اأعاد هوؤالء  التعيينات التي ُح�رصِ

اإىل الواجهة )اأكاريل، 1993: 156(.

عناوين النقا�ش العام

كانت العناوين التي اخت�رصت املطالبات باالإ�سالح اآنذاك �سيا�سية الطابع فقط. تناولت حت�سني 

ال�سفة التمثيلية للنظام القائم، واإعطاء �سالحيات اإ�سافية لـ »جمل�س االإدارة« املنتخب من »م�سايخ 

ال�سلح« املحلّيني )امل�سدر نف�سه: 56(. وتناولت اأموراً عرّبت عن احلاجة اإىل مزيد من اال�ستقاللية 

اللبناين،  ال�ساطئ  على  ال�سيادة  وحتقيق  للمت�رصفية،  خا�س  مرفاأ  اإن�ساء  مثل  من  ال�سلطنة،  جتاه 

والت�رّصف بالر�سوم اجلمركية.

الهجرة.  مّثلتها  التي  الدميوغرافية  الكارثة  حجم  اإدراك  عن  املقابل  يف  الكني�سة  عجزت 

�سنة   50 تلّهت على مدى  الهجرة.  من  املجتمع  يحمي  اقت�سادي  برنامج  بلورة  اإىل  تن�رصف  مل 

بالعنرتيّات وحماوالت اإثبات الوجود، مّرة جتاه ال�سلطنة، ومّرات جتاه املت�رصفني.

والرتّقي«  »االحتاد  تيار  من  مواقفه  ا�ستوحى  »ليربايل«  طرف  مواقف  اأكاريل  كتاب  عر�س 

العثماين، ووقف �سد �سلطة الكني�سة وحلفائها، من زعماء اآل اخلازن وحبي�س، وك�سب معركة 

�سدها يف انتخابات ممثل ك�رصوان اإىل جمل�س االإدارة )امل�سدر نف�سه: 71(.

مل ترقمَ هذه املطالبات، يف اأي وقت، اإىل ال�سغط لكي تتدّخل الدولة مبا يتيح ا�ستيعاب القوى 

العاملة يف ن�ساطات اإنتاجية حملية، ويحمي املت�رصفية من الزوال ب�سبب الهجرة. تظهر املرا�سالت 

بني املت�رصفية وال�سلطنة على مدى 50 عامًا عالقة مع دولة فا�سلة تخّلت عن اأي دور تنموي، لي�س 

فقط ب�سبب انعدام املوارد لديها، وهي التي و�سعت القوى العظمى االأوروبية يدها عليها، بل الأنه 

مل يكن لديها يف االأ�سا�س م�رصوع حتديث مبعنى »الت�سنيع املتاأخر«.

عك�س ال�سجال ال�رصيبي بني ال�سلطنة من جهة وجمل�س االإدارة، ممثاًل البيئة املحلية، من جهة 

ثانية، م�سوؤولية الطرفني عن االإخفاق التنموي الذريع للمت�رصفية. كان النقا�س على مدى 50 عامًا 

حول اأمور من نوع هل نرفع الر�سم على املاعز من 2 % اإىل 3.5 %؟ وهل يعود مردود ر�سم الطابع 

ملوازنة املت�رصفية اأم خلزينة ال�سلطنة؟... اإلخ. ويف حني ا�ستمّر الطرفان يت�ساجالن على مدى عقود 

كان �سعب بكامله ُيقتلع من اأر�سه، ويذهب اإىل املهاجر اإىل غري رجعة.
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الكارثة الدميوغرافية

كان ثمة �سعب يخترب جتربة منو دميوغرايف ال �سابق له، اأ�سهم فيه حت�ّسن ال�رصوط ال�سحية للعموم، 

وانخفا�س وفّيات االأطفال. اأظهرت معطيات اإح�سائية حملية، اأمكن تكوينها من تقارير االأجهزة 

الكن�سية يف اإحدى مناطق جبل-لبنان ال�سمايل، ت�ساعف عدد ال�سكان خالل 40 عامًا بني 1852 

و1994 )داغر، 2013(. لكن مرا�سالت املت�رصفية مع ال�سلطنة ت�سري اإىل ت�ساعف هذا العدد خالل 

الع�رصين �سنة االأوىل من عمرها فقط )اأكاريل، 1992: 113(.

منذ  مفزعًا  طابعًا  واتخذت  ا�ستفحلت،  الهجرة  اأن  ال�سلطنة  مع  املت�رصفية  مرا�سالت  تظهر 

1885-1887. كانت اإدارة املت�رصفية حتّث ال�سلطنة على اتخاذ اإجراءات متنع ا�ستمرارها. كانت 

اأوراق ثبوتية ملن يطلبونها بق�سد  اإعطاء  االإجراءات التي مّت التداول ب�ساأنها تتناول االمتناع عن 

الهجرة، ومنع تنقل اأهايل املت�رصفية خارج نطاقها، ومراقبة ال�سواحل، ومالحقة اأ�سحاب ال�سفن 

نف�سه:  )امل�سدر  »تهريبهم«  تتوىل  التي  املحلية  ال�سبكات  ومالحقة  املهاجرين،  نقل  تتوىل  التي 

114(. تك�سف املرا�سالت اأن بر�سلونة كانت اأهم املحطات التي ينزل فيها املهاجرون، قبل اأن 

يتّم نقلهم اإىل االأمريكتني، واأن �سفري ال�سلطنة كان ال يفتاأ يت�سّكى من االأعداد الكبرية للمهاجرين 

ال�سلطنة عند  اإىل �سورة  وي�سيئون  اخلارجي،  »ال�سحاذين« يف مظهرهم  اإىل  اأقرب  كانوا  الذين 

االأوروبيني.

ا�ستفحلت الهجرة خالل العقد االأخري من القرن التا�سع ع�رص. بلغت اأعداد املهاجرين اأحيانًا 

مئات عّدة كل يوم. كانوا ي�سافرون كّلهم مب�ستندات غري قانونية، هي جواز ال�سفر الداخلي الذي 

 ،1898 عام  برّمته حتى  االأمر  اإىل  ال�سلطنة  تنظر  مل  بريوت.  مرفاأ  من  وذلك  املت�رصفية،  ت�سدره 

يقبل  يرتبها عليها. مل  التي  الكلفة  اإال من وجهة نظر  الهجرة،  اإجراءات منع  التخّلي عن  تاريخ 

رئي�س الوزراء العثماين اقرتاح نّعوم با�سا حترير الهجرة خوفًا من اأن يرّتب ذلك اأعباء على ال�سلطنة 

لرتحيل من يقعون يف البوؤ�س ويوّدون العودة. اأ�سدرت البعثات الدبلوما�سية العثمانية جوازات 

�سفر نظامية للقادرين على دفع نفقتها. ورف�س ن�سوحي با�سا، وايل بريوت، االعرتاف بجوازات 

ال�سفر الداخلية التي كان يربزها العائدون )امل�سدر نف�سه: 120(.

عام 1898 تخّلت ال�سلطنة عن اإجراءات منع الهجرة اأو احلد منها. اأ�سبح هذا االأمر متاحًا 

للجميع مقابل التعّهد بتحّمل كلفة العودة يف ما لو �ساءت االأمور )اأكاريل، 1993: 63(. يف�رّص 

تخّلي ال�سلطنة عن اأية م�سوؤولية يف هذا املجال االزدياد الكارثي لوترية الهجرة، خالل العقد االأول 
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من القرن الع�رصين. خالل تلك ال�سنوات ازداد التنكيل بامل�سافرين، ما جعل مظّفر با�سا يفت�س عن 

مرفاأ بديل حلمايتهم، كما �سبقت االإ�سارة. واندلعت عام 1904 مواجهات طائفية يف �سواحي 

بريوت، راح �سحيتها ع�رصات القتلى، ب�سبب ممار�سات وايل بريوت ر�سيد با�سا )اأكاريل، 1993: 

67(. كما اندلعت مواجهات بال�سالح بني جمهور املهاجرين وموظفي مرفاأ طرابل�س )اأكاريل، 

1992: 127(. ُعزل ر�سيد با�سا، واأثبت التحقيق وجود »�سبكة االأ�رصار« التي اأقامها، والتي كان 

تعداد اأفرادها اأقل من مئة �سخ�س. كما اأظهر الر�سوم غري القانونية، التي كان ي�ستوفيها جمل�س اإدارة 

مرفاأ بريوت، والتي مل تت�سح كيفية اإنفاقها.

عدد  كان  االأوىل،  العاملية  احلرب  اإىل  و�سواًل  الع�رصين،  القرن  من  االأول  العقد  امتداد  على 

املهاجرين ي�سل غالبًا اإىل املئة يف اليوم. وعلى خالف امل�سوؤولني االآخرين، الذين كانوا يجدون 

اأنها دائمة، و�ستنتهي باإفراغ املت�رصفية من اأهلها  للهجرة منافع ومرّبرات، كان مظّفر با�سا يرى 

بحيث ال يبقى �سوى االأوالد وامل�سّنني. حرم موته املبكر اأهل املت�رصفية من امل�سوؤول الوحيد الذي 

كان يعطف عليهم ويهتّم الأمرهم.

ال�سلطنة  اهتمام  دائرة  من  املو�سوع  خرج   1898 عام  الهجرة  حترير  مر�سوم  �سدور  بعد 

متامًا. لكن الهجرة عادت مو�سع اهتمامها حني بداأت تطاول امل�سلمني يف املقاطعات املحيطة 

باملت�رصفية. اعتربت ال�سلطنة، على الدوام، اأّن هجرة اأهل املت�رصفية �ساأن ا�ستثنائي ال يعنيها كثرياً 

�رصط اأال يقّلدها االآخرون. راأت يف ذلك تعري�سًا ملقدرتها الع�سكرية للخطر. وقد اأقبل اأهل واليتي 

1895، وخ�سو�سًا بعد  من عام  التجنيد بدءاً  الهجرة بعد �سدور قرارات  بريوت و�سوريا على 

اندالع ثورتي اليمن ومقدونيا، يف اآخر القرن )امل�سدر نف�سه: 135(.

ويف عام 1914 نّبهت كتابات االأب جوزيف ديلور الي�سوعي اإىل حجم الكارثة الدميوغرافية 

التي كانت قد اأ�سحت ماثلة للعيان. ن�رص �سوراً عن فراغ القرى، وتهّدم البيوت، وبوار االأر�س 

اأمر  وهو   .)1914 )ديلور،  املت�رصفية  الأهل  اأ�سود  م�ستقبل  من  وحّذر  الفادحة،  الهجرة  بفعل 

حتّقق باأ�رصع مما كان يظن، حني ن�سبت احلرب العاملية االأوىل. وقد تعاون املجرمون العثمانيون 

واملجرمون احللفاء الإقفال طرق التموين من الداخل ومن البحر. وهو ما كّلف �سعبنا جماعة ا�ستّلت 

اأرواح 41 % منه، يف املت�رصفية ووالية بريوت، وفقًا الإح�ساءات نيقوال�س اأجاي )اأجاي، 1964: 

432(. وهي حّولت �سعبًا كان �ساحب اأكرب جتربة اإنتاجية يف بالد ال�سام، ا�ستمرت ثالثمئة عام، 

اإىل كتلة من املت�سّولني.
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ثالثًا: النخبة يف مطلع ال�صتقالل: تاأثريات التدخل الأمريكي

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  لبنان  جتربة  حول  خمتلفون  باحثون  حّققها  التي  القّيمة  الكتابات  يف 

املعا�رصة، جرى غالبًا اإغفال دور التدّخل اخلارجي، االأمريكي بالتحديد، يف تاأمني ا�ستمرار النخبة 

ذاتها على مدى حقبة اال�ستقالل. ي�سري مايكل جون�سون اإىل دور التدّخل اخلارجي يف احلرب 

االأهلية اللبنانية من دون اأن يبني قراءة عليه )جون�سون، 2001: 223(. ال تذكر اأُطروحة بري�سلر 

�سيئًا عن هذا االأمر )بري�سلر، 1988(. وُتغفل الكتابات التقريظية للنظام ال�سيا�سي هذا البعد يف 

تاأمني ا�ستمرار النظام. انفردت باحثة اأمريكية هي اأيرين غندزير يف تبيان ا�ستحالة فهم جتربة لبنان 

بعد اال�ستقالل من دون اأن يوؤخذ يف االعتبار دور الواليات املتحدة يف �سنعها )غندزير، 1988 

و 1997(. كما انفردت الباحثة نف�سها مع كارولني غيت�س )1998( يف تقدمي قراءة متكاملة يف 

ال�سيا�سة واالقت�ساد لتجربة لبنان يف مطلع حقبة اال�ستقالل.

1. حماية النخبة

�سمح رفع ال�رصية عن وثائق ال�سيا�سة اخلارجية االأمريكية اخلا�سة بلبنان وال�رصق االأو�سط، وفيها 

مرا�سالت الديبلوما�سيني وتقارير وكالة اال�ستخبارات املركزية، للباحثة جندزير باأن تقراأ التجربة 

اللبنانية، كما نظر اإليها و�ساغها موظفو البعثة الديبلوما�سية االأمريكية يف بريوت التي حتّولت اإىل 

�سفارة ابتداًء من عام 1952.

اأهمية خا�سة للبنان بالن�سبة للواليات  اأعطى تقرير وكالة اال�ستخبارات املركزية لعام 1948 

املتحدة، الأن نخبته ال�سيا�سية كانت مع الغرب من دون �رصوط )غندزير، 88: 189(. وعرّب تقرير 

جلنة القوات البحرية يف اخلارجية االأمريكية عام 1948 عن املوقف ذاته معترباً لبنان »قيمة ذات 

 exemplary( »وبدا لبنان كـ»حليف مثايل .)97: 76 �ساأن« )valuable asset( )غندزير، 

ally( للواليات املتحدة خالل اخلم�سينيات )غندزير، 88: 197(. و�سّمى جون فو�سرت داال�س، 
وزير خارجية الرئي�س اأيزنهاور، م�سالح اأمريكا يف لبنان عام 1958 »اأ�سواًل« اأو »موجودات« 

)assets( يجب احلفاظ عليها )غندزير، 97: 12(. ومنذ الن�سف الثاين من االأربعينيات، اأ�سبح 

احلفاظ على النظام ال�سيا�سي القائم، مع متابعة امل�سالح االأمريكية يف لبنان، هّم موظفي البعثة.

قالت الباحثة اإن الديبلوما�سيني مل يكونوا يرتّددون يف نقد النظام القائم، مظهرين ا�ستخدام 

اأفراد الطاقم احلاكم مواقعهم خلدمة امل�سالح اخلا�سة. ونقلت راأي القن�سل الربيطاين عام 1942 
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الذي نف�س يده من م�ستقبل لبنان، الأن ال ح�س وطنيًا لدى اأحد فيه )امل�سدر نف�سه: 70(. ويف 

عام 1952، اأعّد الديبلوما�سي يف ال�سفارة كامينغهام قراءة نقدية للواقع القائم كّلفته نقله من مركز 

عمله يف بريوت )امل�سدر نف�سه: 197(. على اأن تلك الكتابات النقدية مل تكن جتد ترجمة لها يف 

التعاطي مع النخبة ال�سيا�سية التي اأخذت االإدارة االمريكية على نف�سها حمايتها باأي ثمن.

اّت�سح باكراً لالإدارة االأمريكية اأن احلفاظ على الطائفية كطريقة اأو نظام مماأ�س�س لتوزيع املواقع 

القوى  ا�ستمرار  ويوؤمن  امل�سالح،  يف  احلقيقية  التباينات  متويه  يتيح  النخبة،  داخل  واالمتيازات 

االقت�سادية وال�سيا�سية املحلية التي ميكن الركون اإىل اإخال�سها كائنًا ما كان الظرف. �رّصح ال�سفري 

هري عام 1953 باأنه ال ينبغي تعري�س »راأ�س اجل�رص يف ال�رصق« الذي ميّثله لبنان للخطر من خالل 

تغيري النظام الطائفي فيه )امل�سدر نف�سه: 161(. و�سهدت حقبة 1952-1958 موا�سلة التاأكيد على 

اأهمية هذا النظام يف احلفاظ على ال�ستاتيكو يف لبنان. وقد جاء يف تعليمات جمل�س االأمن القومي 

يتحدثون يف  االأمريكيني حني  الر�سميني  اأنه: »)...( على   1958 عام  الديبلوما�سيني  اإىل  املر�سلة 

ال�ساأن اللبناين، الرتكيز داخل لبنان وخارجه على لبنان كتجربة ناجحة، حيث يعمل املنتمون اإىل 

�سعوب وديانات وثقافات خمتلفة معًا ب�سداقة وفعالية من اأجل تقّدم بالدهم« )امل�سدر نف�سه: 16(.

يف عهد الرئي�س ب�ساره اخلوري، كان املرتبطون بامل�سالح الفرن�سية هم االأكرث نفوذاً. عرّب عن 

ذلك املوقع الذي احتّله رينيه بي�سون، مدير م�رصف �سوريا ولبنان، وهو م�رصف فرن�سي كان يف 

الوقت عينه البنك املركزي للبنان. وقد مّثل هذا االأخري ال�سخ�سية االأكرث نفوذاً يف حميط الرئي�س، 

اخليارات  تعيني  يف  تاأثرياً  االأكرث  العويني،  وح�سني  �سيحا  مي�سال  هما  اآخرين  اثنني  مع  وكان 

االقت�سادية للدولة )امل�سدر نف�سه: 82(. وقد ا�ستطاعت النخبة اأن تعّول على احلماية االأمريكية 

لها يف ذلك العهد، من خالل تبّدل موقف البعثة التي اأ�سبحت تنظر باإيجابية اإىل الطائفية. وقد 

اأدرك اأفرادها اأن تغيري النظام االنتخابي يهّدد التوازن ال�سيا�سي القائم الذي يوؤمن الدعم للغرب 

واالأمريكيني )امل�سدر نف�سه: 75(.

كان عهد الرئي�س كميل �سمعون، االأكرث تعبرياً عن مقاربة لل�سيا�سة اخلارجية م�سابهة لتلك 

غالبية نخب  على  تعميمها  اأفريقيا، وميكن  نخب  اإىل  بعد  ما  كري�ستوفر كالفام يف  ن�سبها  التي 

ل�سمان  الباردة  احلرب  اإطار  �سمن  عظمى  دولة  حماية  اإىل  اللجوء  يف  ومتّثلت  الثالث،  العامل 

بقائها يف احلكم )كالفام، 1996(. اأعطى النظام القائم اأهمية ق�سوى لل�سيا�سة اخلارجية كو�سيلة 

لتاأمني بقائه. و�سوف يختار الرئي�س اأن يلجاأ اإىل عالقة ا�ستزالم كاملة مع القوة العظمى املمثلة يف 

الواليات املتحدة.
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وهو بداأ عهده بخف�س عدد اأع�ساء جمل�س النواب من 77 اإىل 44، م�ستعديًا اإياهم، من دون اأن 

يقرتن ذلك بتنفيذ م�رصوع اإ�سالحي من اأي نوع. وذهب بنف�سه اإىل االأمريكيني وا�سعًا نف�سه يف 

ت�رّصفهم، اإىل درجة قبول اأن يجري اجلي�س االأمريكي عام 1954 م�سحًا لالأر�س اللبنانية بكاملها، 

مع  يتعار�س  اأمر  وهو  الع�سكرية.  اال�ستخبارية  االأن�سطة  فئة  يف  ُي�سّنف  من�ساآت،  من  عليها  مبا 

اأب�سط واجبات الدولة يف �سون �سيادتها )غندزير، 97: 187(. اأر�سل ُيطمئن ال�سفارة ب�ساأن دعمه 

الالحمدود لل�سيا�سة االأمريكية، وتوىّل وزير خارجيته �سارل مالك �سوغ م�رصوع يكون لبنان فيه 

االأمريكية يف  امل�سالح  الراديكالية كالنا�رصية، وحلماية  القوى  اإقليمية ملواجهة  من منظومة  جزءاً 

املنطقة.

�سوف ي�سهد ذلك العهد و�سول التعبئة ملكافحة ال�سيوعية اإىل ذروتها يف ظل الرئي�س اأيزنهاور. 

تدّخلت الواليات املتحدة يف ظل تلك االإدارة لدعم النظام القائم اأو االإتيان بنظام مواٍل لها يف 

ت�سعة بلدان على االأقل، هي بورما وكمبوديا والكونغو وغواتيماال واإندوني�سيا واإيران والو�س 

والفيليبني وفيتنام. ذكرت املرا�سالت لقاءات مي�سال �سيحا مع الديبلوما�سيني واقرتاحه اأن يجري 

اإ�سدار كّرا�سات مباليني الن�سخ تنتقد االأفكار ال�سيوعية وحتّذر منها )امل�سدر نف�سه: 193(. وكانت 

مذّكرة الديبلوما�سي كامينغهام وثيقة معّززة باالأرقام، ت�رصح توّزع العاملني اللبنانيني على خمتلف 

القطاعات، للتنبيه من اخلطر على النظام املتمّثل يف النخب املدينية والعاملني يف قطاع ال�سناعة 

198(. مل يكن  ال�سيوعية )امل�سدر نف�سه:  النقابات وجتتذبهم االأفكار  تاأطريهم يف  الذين ي�سهل 

الديبلوما�سيون اآنذاك قادرين على حتّمل اأن يكلَّف بتاأليف احلكومة من ال يتوافقون معه يف الراأي 

على كل �سيء، كما ر�سيد كرامي مثاًل. وكانت االإدارة االأمريكية ترى خطراً من حجم للتبادل مع 

كتلة االحتاد ال�سوفياتي وال�سني ال يتجاوز 2 يف املئة من مبادالت لبنان مع اخلارج )امل�سدر نف�سه: 

.)211

وقد توالت طلبات احلكم للم�ساعدة الع�سكرية. ومل تكن جتد ا�ستجابة يف غالب االأحيان من 

اأ�ّس�ست  االأمريكيني. �سادت مقاربة وحيدة لت�سليح اجلي�س من خالل امل�ساعدات االأمريكية. بل 

لتجربة ما زالت م�ستمّرة حتى اليوم. لن يكون ممكنًا منذ ذلك التاريخ اأن يت�سّلح اجلي�س اإال مبوافقة 

ل ت�سليح قوى  اأمريكية ومن م�سادر اأمريكية. اأظهرت املرا�سالت اأن االإدارة االأمريكية كانت تف�سّ

االأمن الداخلي وتدريبها. واأ�سارت درا�سة ملوؤ�س�سة كارنيغي اإىل اأن االإنفاق على التجهيز والعتاد يف 

موازنة اجلي�س مل يتجاوز 30 مليون دوالر لعام 2009، مقابل 2.3 مليار دوالر يف االأردن و 2 مليار 
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دوالر يف �سوريا يف العام ذاته )كارنيغي، 22 اأيلول 2010(. اأما املرا�سالت الديبلوما�سية احلديثة 

التي ك�سفتها ويكيليك�س، فقد اأظهرت اأنه حني جنح اأحد اأفراد النخبة ال�سيا�سية يف حرمان اجلي�س 

من 77 دبابة قدمتها رو�سيا، اأهدى اإجنازه اإىل ال�سفارة )ويكيليك�س، االأخبار، 8 / 4 / 2011(.

ا�ستعدائه  ب�سبب  املعار�سة حلكمه  تزايدت  �سمعون،  الرئي�س  عهد  من  الثاين  الن�سف  خالل 

الثالثي على  العدوان  بعد  اإنكلرتا وفرن�سا  مقاطعة  العربي يف  االإجماع  للنخبة، وخروجه على 

اأيزنهاور »التي تبيح تقدمي امل�ساعدة الع�سكرية االأمريكية الأي بلد يتعّر�س  م�رص، والتزامه وثيقة 

العتداء من دولة اأو دول تقع حتت �سيطرة ال�سيوعية الدولية« )غندزير، 97: 216(. اقت�سى االأمر 

اأن يتوىل ويلرب اأيفالند رئي�س �سعبة اال�ستخبارات االأمريكية يف بريوت نقل االأموال �سنطة بعد �سنطة 

اإىل الق�رص الرئا�سي ل�رصاء الذمم وربح انتخابات 1957 النيابية )امل�سدر نف�سه: 222(. وقد اأف�ست 

تلك االنتخابات اإىل اإزاحة املعار�سة وعّجلت يف ن�سوب احلرب االأهلية.

ال�سفري االأمريكي  ال�سحايا املدنيني االأبرياء، الأن  باأفواجها من  ُتركت احلرب االأهلية ت�ستمر 

مع  للتفاو�س  الراف�سة  الرئي�س  مواقف  دعم  على  ثابرا  املحلية  اإيه.  اآي.  ال�سي.  وحدة  ورئي�س 

عليه  وي�سفيا  الداخلي،  طابعه  النزاع  عن  يزيال  اأن  خارجيته  ووزير  الرئي�س  حاول  املعار�سني. 

اإثبات التدخل اخلارجي من  طابع ال�رصاع االإقليمي )امل�سدر نف�سه: 240(.كان ثمة �سعوبة يف 

قبل اجلمهورية العربية املتحدة لتربير التدّخل الع�سكري االأمريكي الذي كان ُيعّد له منذ اأ�سهر. 

للغرب  احلليف  امللكي  النظام  اأطاح  الذي  لالنقالب  التايل  اليوم  املارينز يف  باإنزال  وهو ح�سل 

فمَ اإىل منع اأي تغيري يطيح النخب املوجودة يف احلكم. اأقنعت الـ11 األف طلعة  يف العراق. وهدمَ

د. تخّلت الواليات املتحدة عن الرئي�س  طريان من ينبغي اإقناعه، بقوة الواليات املتحدة التي ال ُترمَ

ال�سيا�سي )امل�سدر  اأنه كان �سحية تطّرفه  الذي راأى موفد اخلارجية االأمريكية موريف  �سمعون، 

نف�سه: 341(. وحل الرئي�س فوؤاد �سهاب حمله بتزكية من االأمريكيني وعبد النا�رص. واأظهر حتّول 

النزاع بعد انتخاب الرئي�س، اإىل حرب اأهلية طائفية، كما طريقة تاأليف احلكومات اجلديدة، اأن 

ال�سفري  348(. �سمنت تدخالت  ال�ستاتيكو )امل�سدر نف�سه:  تثبيت  اإعادة  اأمريكا مل تفعل �سوى 

االأمريكي ماكلينتوك مواقع القوى ال�سيا�سية الطائفية، مبا يوؤمن االأر�سية الالزمة ال�ستمرار االنق�سام 

اإىل احلكم،  �سهاب  فوؤاد  بعد جميء  ق  ُيالحمَ 370(. مل  و   355 نف�سه:  )امل�سدر  الطائفيني  والنزاع 

اأحد من امل�سّببني للحرب االأهلية، وامل�سوؤولني عن ته�سيم الن�سيج الب�رصي الوطني، و�سقوط اآالف 

ال�سحايا املدنية. 
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2. �صورة النخبة

بال�سلطة،  املم�سكني  لكتلة  الديبلوما�سيني، �سورة حّية  تقارير  من  انطالقًا  غندزير،  ر�سمت 

وا�ستندت اإىل جهد اخلبري االقت�سادي يف ال�سفارة، �سمويل راّف، لتقدمي �سرية ذاتية الأهم ممثلي 

ما �سّماه الطبقة التجارية. اأعطت و�سفًا دقيقًا ملا �سّماه كمال ال�سليبي »حكم الكون�سور�سيوم«. 

�سبق ا�ستخدام مفهوم »ال�سلطة مبنطق االأعيان« الذي بلوره األربت حوراين لتعريف نخبة ما بعد 

الدولة  م�ساحلها، وجلهة �سعف  تخدم  احلكومية  ال�سيا�سة  على جعل  قدرتها  اال�ستقالل، جلهة 

جتاهها )داغر، 2012: 124-125(. وا�سُتخِدم مفهوم »اأ�سحاب ال�سلطة املحلية« لتعريف اأفراد 

النخبة الذين ينطلقون من ال�سلطة املحلية التي بنوها للتعاطي يف ال�ساأن الوطني.

اأع�سائها  كّل  يكن  مل  التي  النخبة  تلك  من  املدينية  ال�رصيحة  بو�سوح  غندزير  كتاب  اأظهر 

ي�ساركون يف احلكم، لكنهم ميتلكون قدرة فائقة على جعل القرارات احلكومية تلبي م�ساحلم. 

وقد مّثل ارتباطهم يف عهد ب�ساره اخلوري بامل�سالح الفرن�سية مدخلهم اإىل النفوذ واالنتفاع من 

ال�سلطة. اأظهرت ال�سورة اأن اأع�ساء الدوائر الثالث املحيطة بالرئي�س يف العقد االأول من ا�ستقالل 

الكيان، كانوا م�ستوردي ب�سائع وم�رصفيني. وكان االأكرث نفوذاً اأفراداً من عائلة الرئي�س واآخرين 

من اآل فتال وكتانة و�سيحا وفرعون و�سومط والعويني، ياأتي بعدهم يف النفوذ اأفراد من اآل كرم 

و�سحناوي والقطار وطراد وال�سباغ وخديج و�سامل. وكّلهم م�ستوردون اأو م�رصفيون. بلغ تعداد 

الطبقة التجارية اآنذاك 150ــ200 �سخ�س )غندزير، 97: 82(. كان امللحق التجاري الربيطاين قد 

اأطلق عام 1949 على رينيه بي�سون ا�سم »الديكتاتور االقت�سادي للبنان«. وهذا االأخري اإىل انطالقه 

من فكرة اأن يكون لبنان »نوعًا من �سنغافورة« يف ال�رصق االأو�سط، كان ي�ستخدم موقعه كمدير 

مل�رصف جتاري خا�س هو يف الوقت عينه البنك املركزي الوطني، للح�سول على العقود احلكومية 

من ت�سييد االأبنية احلكومية اإىل تنفيذ م�رصوع الليطاين، والإفادة من يرغب بالقرو�س وحجبها عن 

املناه�سني للم�سالح الفرن�سية )غايت�س، 1998: 93(. واأظهرت ال�سور املن�سورة يف الكتاب عدداً 

اأبي �سهال وغريه، بو�سفهم حمامني لل�رصكات االأجنبية، ومنها  ال�سابقني كحبيب  من امل�سوؤولني 

ال�رصكات البرتولية االأمريكية.

عّرفت غندزير بالزعماء االآخرين، ك�سربي حمادة واأحمد االأ�سعد وجميد اأر�سالن، بو�سفهم 

العائالت  باأ�سماء  القائم بو�سفه نظامهم. وقدمت الئحة  النظام  اإىل  ينظرون  اأرا�س كباراً  ماّلك 

املوّزعة على خمتلف الطوائف التي متّثل مواقع �سلطة حملية، ككرامي واملقّدم واجل�رص والعلي وعبود 



54

وفرجنية وحماده واالأ�سعد واأر�سالن وجنبالط، اإلخ. )غندزير، 97: 56(. قالت املرا�سالت اأي�سًا 

اإن البع�س من الزعماء ي�ستطيعون تعبئة جيو�س خا�سة تناف�س بحجمها اجلي�س الوطني )امل�سدر 

نف�سه: 55(. 

برز يف ال�سورة ذاتها دور الرئي�س ح�سني العويني وزيراً للمال ثم رئي�سًا للوزراء. وهو امل�رصيف 

الذي ا�ستمد موقعه من عالقته بامللك عبد العزيز، حني كان مديراً مل�رصف الهند-ال�سينية الفرن�سي 

يف ال�سعودية، وعلى ارتباط مب�رصف �سوريا ولبنان. وهو كان اأحد عنا�رص النخبة ال�سنّية املدينية التي 

تناغمت مع عنا�رص الفئة االأوىل، والتحمت بها يف اإر�ساء منوذج الدولة الليربالية. ا�ستندت جتربة 

الرئي�س احلريري يف ما بعد اإىل تقليد كانت بدايته مع الرئي�س العويني.

يف مقابل مواقف من مثل تلك التي كانت تقول اإنه ال حاجة لل�سناعة لكي ال تن�ساأ نقابات 

كالرئي�س  ال�سناعة  تنمية  ب�رصورة  قائلون  ثمة  82(، كان  نف�سه:  )امل�سدر  ال�سيوعية  اإىل  ونذهب 

م اإىل  �سائب �سالم، اأو الرئي�س عبد اهلل اليايف )امل�سدر نف�سه: 172(. لكنها مواقف مل تكن ُترتجمَ

اإجراءات تّتخذها احلكومات التي راأ�سوها.

ال�سفارة حاماًل مل�رصوع خمتلف  التي ر�سمها موظفو  ال�سورة  الوحيد يف  بدا كمال جنبالط 

جذريًا. �سّبهه موظفو �رصكة التابالين مب�سّدق يف اإيران، وتدّخلوا يف بداية عهد �سمعون ملنع توزيره 

)امل�سدر نف�سه: 163(. طرح م�رصوعًا خالل لقائه مع الرئي�س اليايف يت�سّمن تاأميم �رصكات النفط 

والكهرباء واالأ�سمنت، وتطبيق �سمان اجتماعي �سامل، وفر�س �رصيبة على االأغنياء. انتقد الرئي�س 

اليايف مواقفه الق�سوية، وقال له اإنه يفقد عقله )امل�سدر نف�سه: 165(.

ولعل جنبالط كان الوحيد الذي انتبه اإىل وجود �سيء ا�سمه ريف لبنان، يتطّلب احلفاظ عليه 

عناية خا�سة من الدولة. لكنه مل ينجح يف نقل ذلك الهّم اإىل االآخرين من اأفراد الطبقة ال�سيا�سية. 

بل لعل النموذج ال�سائد اآنذاك يف التغيري، القائم على اأن حتل الدولة حمل قوى ال�سوق، الذي نّظر 

له بول باران وا�ستوحى عنا�رصه من التجربة ال�ستالينية وطّبقته دول عربية ونامية عديدة، مل يكن 

قادراً على ا�ستقطاب راأي عام وا�سع، اأو اأن تطبيقه مل يكن ممكنًا اإال عرب االنقالب الع�سكري. مل 

يكن النموذج االآ�سيوي للتنمية كاأجنح منوذج يف حتقيق الت�سنيع املتاأّخر، الذي تتوىل الدولة دور 

القيادة فيه ويكون القطاع اخلا�س حمّركه، قد ُعِرف بعد.

التا�سع  القارئ �سورة حميد فرجنية كاأحد زعماء الريف. منذ القرن  التي ت�سدم  من االأمور 

ع�رص، كان اأوالد اأُ�رص االأعيان يدر�سون القانون لي�سبحوا حمامني. كان ثمة غلبة �ساحقة للمحامني 
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يف اأو�ساط الزعماء والنخبة ال�سيا�سية. ارتبط البارزون منهم، ومنوذجهم فرجنية، بامل�سالح االأجنبية 

بو�سفهم حماميي تلك ال�رصكات. مل يدِرك هذا االأخري اأنه تخلى عن دوره كزعيم معني مب�ستقبل 

جمموعة ب�رصية بكاملها. وهي جمموعة كانت تختفي من اأمام ناظريه بالهجرة من الريف واالغرتاب. 

مل يفّكر زعماء الريف اآنذاك يف اأن م�سوؤوليتهم طرح م�رصوع بديل يقوم على الت�سّدي للنموذج 

القائم على حرية التبادل ودور بريوت كم�ستودع و�سوق جتارية. مل يدركوا اأن م�سلحة الريف 

الذي ميثلونه ال تتحّقق اإال بدولة تدخلية تدعم املنتجني وت�ستخدم احلماية اجلمركية وفقًا ملتطلبات 

بناء االقت�ساد الوطني. اندجموا يف النخبة التجارية وامل�رصفية، وق�سوا على اإمكان م�رصوع بديل.

3. النتائج 

التجربة  اخت�سار  بها  ميكن  التي  االأربعة  العنا�رص  اآنذاك  املّتبعة  االقت�سادية  ال�سيا�سة  عك�ست 

اللبنانية: 1( اعتماد منوذج الدولة الليربالية التي حتر�س على توازن املوازنة العامة. 2( اعتماد �سيا�سة 

ل من م�سوؤولية حفز اال�ستثمار وتلقي بعبء حتقيق  »اليد املرفوعة« التي تتيح مل�سوؤويل الدولة التن�سّ

النمو على القطاع اخلا�س. 3( اعتماد �سيا�سة حرية التبادل التي تقوم على فتح باب اال�سترياد من 

دون عوائق. 4( اإعطاء االأف�سلية مل�سالح اأ�سحاب الريوع املالية على م�سالح ال�سناعيني ومنتجي 

ال�سلع عمومًا.

اأظهرت الوثائق ديبلوما�سيني يت�رصفون خالل عقد االأربعينيات كما لو كانوا موظفني لدى 

تلك  لعمل  ال�رصوط  اأف�سل  توفري  جاء  واملنطقة.  لبنان  يف  العاملة  االأمريكية  النفطية  ال�رصكات 

ال�رصكات، مبا يف ذلك قوانني العمل املعتمدة، وتاأمني مطارات وت�سهيالت للنقل اجلوي، وعقد 

�سعت  التي  االأهداف  الئحة  راأ�س  يف  االأمريكية  اال�ستخبارات  عمل  وت�سهيل  جتارية،  اتفاقات 

االإدارة االأمريكية لتحقيقها )امل�سدر نف�سه: 66(. ال مبالغة يف القول اإن تطوير مطار بريوت الدويل 

بعد عام 1945 جاء ا�ستجابة لرغبة االأمريكيني يف اإقامة من�ساآت ت�سّهل حركتهم يف املنطقة ككل. 

وقد ا�ستحوذ املطار مع مرفاأ بريوت و�سبكة التلفون، على 60 يف املئة من االإنفاق العام التنموي 

حلقبة 1945ــ1954 بكاملها )غايت�س، 1998: 104ــ105(. وعند كارولني غايت�س، جاء الرتكيز 

 outward( »على حت�سني مرافق النقل واالت�ساالت الإر�ساء »اقت�ساد خدمات منفتح على اخلارج

oriented tertiary economy(. وهي و�سعت جتربة لبنان يف مطلع اال�ستقالل حتت هذا 
العنوان، يف حني و�سع األرب داغر التجربة حتت عنوان اإعطاء االأولوية الأ�سحاب الريوع املالية على 

ح�ساب ال�سناعيني واملنتجني عمومًا )داغر، 2008(.
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الناجت  يف  الثالثة  القطاعات  من  كل  ح�س�س  اإيراد  على  لبنان  يف  املتداولة  الطريقة  درجت 

دلياًل على ازدهار اخلدمات. بدت ح�سة اخلدمات مرتفعة على الدوام يف الناجت، ب�سبب �سعف 

هذا االأخري مقارنة مبا كان ميكن اأن يكون عليه لو مّت تطوير القطاعات املنِتجة لل�سلع. وا�ستمل 

الداخلية واملثّلثة والنقل والرتانزيت وال�سياحة  املالية وامل�رصفية والتجارة  القطاع على اخلدمات 

وقطاعي التعليم وال�سحة. بلغت ح�ستها 57 يف املئة من الناجت عام 1952 )غندزير، 97: 46(. 

وبلغت ح�ستها 62 يف املئة منه عام 1960 يف كتاب �سليم ن�رص وكلود دوبار. وراأى يو�سف �سايغ 

وحممد عطا اهلل اأن ح�سة ما ُي�سّدر منها اإىل اخلارج مّثلت ثلثي الناجت يف ذلك القطاع يف منت�سف 

ال�ستينيات )دوبار ون�رص، 1976: 67(. ويف تقرير ال�سفارة لعام 1952، كانت التجارة واخلدمات 

م�سدر دخل لـ350 األفًا من اللبنانيني، مقابل 700 األف يعتا�سون من الزراعة و 190 األفًا من ال�سناعة 

واحلرف )غندزير، 97: 198(. برز ن�ساطان اآنذاك هما النقل من خالل خدمات املطار واملرفاأ، 

ذلك  قدرة  حمدودية  اإىل  املراقبون  تنّبه  واخلليجي.  العراقي  النفط  ت�سدير  خالل  من  والرتانزيت 

اأن  اأميوين عام 1946 اإىل  القطاع على ا�ستيعاب القوى العاملة اللبنانية. واأ�سار االقت�سادي نعيم 

معمل غزل للقطن واحداً، يوؤّمن عماًل لـ4 اأ�سعاف ما اأّمنته �رصكة الـ اأي.بي.�سي. يف طرابل�س، 

التي انتظرها االأهايل ع�رصين عامًا )امل�سدر نف�سه: 47(. ا�ستقطبت ن�ساطات بالكاد ت�ستفيد منها 

القوى العاملة يف لبنان كل االهتمام.

فعاليتها،  الثالثينيات �سعف  اأُن�سئت يف  التي  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  امل�سرتك بني  القا�سم  كان 

وحاجتها اإىل تدّخل الدولة باحلماية والدعم لتدعيم تناف�سيتها. عرف عدد منها منواً قويًا خالل 

احلرب الثانية بفعل الطلب على منتجاتها من احللفاء. وقفت دولة اال�ستقالل موقف املتفّرج اأمام 

انهيار االإنتاج يف تلك القطاعات بعد انتهاء احلرب. كانت �سناعة الن�سيج قد منت بقوة، ا�ستجابة 

للطلب على منتجات احلرير من اجليو�س احلليفة، وب�سبب الدعم الذي وفرته لها اإنكلرتا. ومبجّرد 

انتهاء احلرب وعودة املناف�سة الدولية، انهار االإنتاج يف خمتلف قطاعات الن�سيج، ومل تكن معامل 

وانخف�ست   .)63  :97 )غايت�س،  املئة من طاقتها  20 يف  بن�سبة  اإاّل   1946 عام  تعمل  االأ�سواف 

ن�سبة الت�سغيل اإىل 20 يف املئة و15 يف املئة يف قطاعي اجللديات واالأحذية )امل�سدر نف�سه: 71-

72(. واختفت �سناعة اأعواد الثقاب بفعل املناف�سة اخلارجية )امل�سدر نف�سه: 75(. ومنعت اإنكلرتا 

حتديث �رصكة االإ�سمنت يف �سكا التي كانت توفر حاجة لبنان و�سوريا معًا، رغم الطلب ال�سديد 

على منتجاتها )امل�سدر نف�سه: 67(.
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وخالل 1946ــ1952، كانت املواد الغذائية والن�سيج واالإ�سمنت متّثل ثلثي االإنتاج ال�سناعي 

يتجاوز  اأن  منها  البع�س  ا�ستطاع  118(. وقد  نف�سه:  )امل�سدر  ثماين �سناعات  انح�رص يف  الذي 

�سدمة حترير التبادل بعد انتهاء احلرب، التي اأُ�سيفت اإليها خ�سارة ال�سوق ال�سورية عام 1950، التي 

كانت ت�ستوعب 60 يف املئة من االإنتاج )امل�سدر نف�سه: 128(، وذلك من خالل جتديد التجهيزات 

وخف�س كلفة اليد العاملة اإىل م�ستوى احلد االأدنى لالأجور، كما يف قطاع الن�سيج، والت�سدير اإىل 

االأ�سواق العربية التي باتت ت�ستوعب ن�سف جمموع ال�سادرات )امل�سدر نف�سه: 123 و129(.

بوترية  ينهار  الريف  كان  »معجزة«،  عن  اخلم�سينيات  اأثناء  يتحّدث  الكّل  كان  حني  ويف 

ت�سديرية،  زراعات  لتطوير  لبنان  مزارعي  من  جهداً  �سهد  قد  العقد  ذلك  كان  واإذا  مت�سارعة. 

�سبكة  فتح  لهم، جعل  التعويل على دعم حكومي  اأو  اأو�ساعهم،  اإمكان حت�ّسن  ياأ�سهم من  فاإن 

الطرق التي و�سلت القرى املعزولة بال�ساحل واملدينة خالل العقد الالحق منا�سبة تركهم اأر�سهم 

التاريخية، كما لو كانت اأر�سًا حمروقة. حلظت اخلطتان لـ1958 و1965 ن�سبة من االإنفاق التنموي 

ال تتجاوز 4 يف املئة الإمناء الريف الذي كان ي�سم ن�سف القوى العاملة اللبنانية، وميّثل احلا�سنة 

مديرية  اأجرته  الذي  العاملة  القوى  م�سح  وذكر   .)149  :2012 )داغر،  لبنان  ل�سعب  التاريخية 

االإح�ساء املركزي يف بداية ال�سبعينيات اأن املعنيني بـ»الهجرة الداخلية« كانوا 689 األفًا اأو ثلث 

ال�سكان )امل�سدر نف�سه: 152(. كان الريف بالداً مقهورة، مل ُيتح لها حتى اأن تئن. كانوا ُي�سِعرون 

اأهلها باخلجل الأنهم فقراء. ت�سّتت يف اأنحاء املعمورة اأولئك النا�س الذين مل يكونوا ميلكون غري 

مهم، وهو بال حدود، وكّل تلك العاطفة التي كانوا قادرين على منحها زاداً لالأجيال املتعاقبة. كرمَ

كان جزء من الكالم الذي انت�رص منذ اخلم�سينيات حول »املعجزة« االقت�سادية يف لبنان، �سخًا 

اإعالميًا تدفع ال�سفارة االأمريكية ثمنه يف ال�سحافة اليومية، لتلميع �سورة النموذج اللبناين )غندزير، 

97: 197(. وجدت تلك االأفكار �سدى لها يف كتابات ما قبل احلرب. كان امل�سرتك بينها هو 

فريدري�س  ملهمه  ذلك عن  �سيحا  مي�سال  اأخذ  اخلا�س.  القطاع  مبادرة  يعوق  الدولة  تدّخل  اأن 

على  يقوم  النموذج  اأن  بدر  وقّرر  ذاته.  ال�سيء  عي�ساوي  و�سارل  بدر  األرب  وراأى  حايك.  فون 

تبعية الظرف الداخلي لعوامل خارجية ال قدرة لالقت�ساد على التحّكم فيها. وهي جمّرد اإ�سارة مل 

ت�ستدِرج اأي اقرتاح مناق�س لذلك التوجه يف ال�سيا�سة االقت�سادية بل العك�س. خل�س بدر اإىل القول 

اإن خ�سائ�س النموذج جتعله ي�ستحق التقريظ. ونقل �سايغ تربير النخب لعدم قبول تدّخل الدولة، 

وهو اأن هذه االأخرية غري فعالة، وال ت�ستطيع اأن متلي راأيها على القطاع اخلا�س )داغر، 1995: 
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18-29(. وكاأن عدم فعالية الدولة اأمر معزول عن طبيعة النظام القائم. ناق�س جمموع تلك االآراء 

التجربة التاريخية للبلدان التي حّققت ت�سنيعها املتاأّخر.

قال روجر اأوين اإن اإن�ساء الكيان اأ�سعف الريف جتاه النخب التجارية املدينية ) اأوين، 1976: 

24(. واأدت التجربة مبجملها اإىل دمار ذلك الريف. اأما كان اأف�سل الأهل ريف لبنان لو مل يوجد 

هذا الكيان الذي كان �سبب تهجريهم؟ 

رابعًا: كيف اأفرغت دولة الإ�صتقالل ريف لبنان من اأهله

1860. ارتبطت على الدوام برتاجع قدرة  لبنان منذ اال�ستقالل، بل منذ  مل تبداأ الهجرة من 

الريف، يف غياب اأي تدّخل للدولة مل�سلحته، على اإعالة اأهله. بل لقد اأدى منط تعاطي الدولة مع 

الريف اللبناين، خالل حقبة اال�ستقالل، اإىل اإفراغه من اأهله على نحو �سبه كامل. 

1. ريف لبنان حتى اخلم�صينيات

اإذا كان ثمة  لبنان.  اأرزة يف و�سط علم  العنرتيات،  يتعاطون غري  و�سع زعماء متخّلفون، ال 

�سجرة ت�ستحق اأن حتتّل قلب ذاك العلم، فهي �سجرة التوت التي اأوجدت �سعب لبنان، واأخرجت 

هذه البالد من العدم الدميوغرايف للقرون اململوكية والعثمانية. ثمة اإجماع بني الباحثني على اأّن 

البداية الفعلية القت�ساد احلرير كانت يف مطلع القرن ال�سابع ع�رص، مع االأمري فخر الدين الثاين.

ومنذ ذلك التاريخ، ال تخلو رواية لالأحداث »ال�سيا�سية« من ذكر اأ�سجار التوت. فحني كان 

املقاطعجية يتقاتلون، كان الواحد منهم يقطع االأ�سجار الواقعة يف »اإقطاع« غرميه. وتذكر املوؤرخة 

اإيرينا �سميليان�سكايا اأّن م�ساغل الن�سيج املزدهرة يف دم�سق، يف القرن ال�سابع ع�رص، كانت ت�ستخدم 

فرن�سا.  اإىل  ي�سّدر  احلرير  اإنتاج  من  الثامن ع�رص، كان جزء  القرن  اللبناين. وخالل  اخلام  احلرير 

وخالل الن�سف االأول من القرن التا�سع ع�رص، كان جزء فقط من احلرير اخلام ي�سّدر اإىل اخلارج 

وتبادل  حملية  �سوق  ثمة  كان  التاريخ،  ذلك  اأّنه حتى  اأي   .)230-229  :1966 )�سميليان�سكايا، 

�س كّل منها. للمنتجات بني مناطق امل�رصق العربي، وفق تخ�سّ

ثم جاءت املعاهدة التي وّقعها العثمانيون مع االإنكليز يف عام 1838، واأر�ست حالة حرية تبادل 

�سبه كاملة مل�سلحة االأوروبيني، وخ�سو�سًا جلهة رفع العوائق على الت�سدير )عي�ساوي، 1966: 

38(، و�سواًل اإىل اإلغائها بالكامل بعد 1861 )داغر، 2010(، فباتت مناطق ال�سلطنة ت�سّدر املواد 
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لبنان، فكانت  اأما ح�سة جبل  ال�سلع االإنكليزية امل�سّنعة.  اأوروبا، وت�ستورد  اإىل  الزراعية  االأولية 

�سًا �سبه كامل باإنتاج احلرير اخلام مل�سلحة ال�سوق الفرن�سية، ابتداًء من عام 1841. و�ست�سهد  تخ�سّ

احلقبة الالحقة، اأي العقدان الفا�سالن عن مذابح 1860، منواً منقطع النظري لهذا االإنتاج.

تراجع  القرن، جنمت عن  ذلك  �سبعينيات  من  ابتداًء  اأزمة  �س دخل حالة  التخ�سّ ذلك  لكن 

ب�سعف  االأزمة  جتّلت  الدولية.  ال�سوق  يف  اآخرين  منتجني  ومناف�سة  للحرير،  الدولية  االأ�سعار 

العاملة املحلية،  اإنتاج احلرير، وبعدم قدرة االقت�ساد على توفري عمل لليد  املداخيل املحّققة من 

اأرا�سيها  اإنتاج امل�رصق العربي كّله من احلرير، واأّن  75 باملئة من  باأّن املت�رصفية كانت توفر  علمًا 

حوت اآنذاك 28 مليون �سجرة توت )�سهاب، 1968: 3(.

لهم.  �سيئًا  تفعل  الدولة مل تكن  املت�رصفية، لكن  ال�رصائب يف  القليل من  يدفعون  النا�س  كان 

القز  بيو�س  من  بديل حملي  تطوير  منع  اإىل حد  ذهبوا  الذين  بريوت،  جتار  تركتهم حتت رحمة 

امل�ستوردة. ي�ستغرب الباحث تقريظ تلك االأخرية ونظامها الذي ي�سادفه عند الكثريين. وقد مثلت 

جتربة اليابان حينذاك، نقي�س �سيا�سة »اليد املرفوعة« التي اعتمدتها دولة املت�رصفية. وّقعت اليابان 

األغت حريتها يف ا�ستخدام ال�سيا�سة  اإنكلرتا يف 1858،  هي االأخرى، مرغمة، اتفاقية جتارية مع 

اجلمركية حلماية �سوقها املحلية. اأطلقت القطاعات االأكرث تنّوراً من النخبة، حتت وطاأة التهديد 

االأوروبي لليابان، ثورة حتديثية »من فوق«. طبقت قاعدة اأّن »الزراعة متّول ال�سناعة« )موري�سيما، 

ـ 87 و98(. مّولت عملية التحديث ال�سناعي التي �رصعت فيها مبوارد وّفرت �سادرات  1982: 86ـ 

احلرير ق�سمًا منها. اأمكن حتقيق ذلك الأّن البريوقراطية احلكومية ال�سديدة الفعالية تولّت حت�سني 

اإنتاجية القطاع الزراعي، وجعله االأقدر على املناف�سة يف االأ�سواق الدولية.

عك�ست الهجرة الو�سع االقت�سادي املاأزوم يف املت�رصفية. بلغ عدد املهاجرين من �سوريا ولبنان 

بني 1860 و1914، 330 األفًا. وارتفع العدد اإىل حّده االأق�سى خالل 1900 ــ 1914، فكان العدد 

)عي�ساوي ودبزيا�س،  لبنانيون  ثلثاهم   ،)269  :1966 ) عي�ساوي،  األفًا   15 للمهاجرين  ال�سنوي 

ما  اأو  املذكورة،  الفرتة  خالل  األف   100 املت�رصفية  من  املهاجرين  جمموع  وبلغ   .)386  :1951

يوازي ربع �سكان هذه االأخرية، البالغني 422 األفًا. مّثل املهاجرون من ثالثة اأق�سية، هي البرتون 

وك�رصوان واملنت، اأكرث من 60 باملئة من املجموع. وبلغ عدد املهاجرين من زحلة ما يوازي 42 

باملئة من املقيمني. اأما من كانوا يعودون من املهاجرين، فكانوا ي�سرتون اأر�سًا، كانت اأ�سعارها 

اأّن  التقديرات،  اأحد  بقرميد. ويف  بيتًا  يبنون  اأو  عليه خارجها،  ما هي  املت�رصفية �سعف  �سمن 
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ة من الدخل العام اأعلى من دخل احلرير )عي�ساوي، 1966: 271-270(. التحويالت مثلت ح�سّ

وقد راأى بع�س مثقفي املوارنة مثل بول�س جنيم وغريه، اأّن تو�سيع نطاق املت�رصفية لي�سمل املناطق 

املحيطة بها، هو احلل مل�سكلة نق�س العمل والبطالة يف �سفوف اأبناء جبل لبنان. وهو خيار انطوى 

على جهل كامل بتجارب البلدان االأخرى التي جنحت يف التحّول اإىل اقت�سادات منتجة حديثة، 

حني تدّخلت الدولة بطرق خمتلفة لدعم املنتجني.

الريف خالل حقبة النتداب

اقت�ساد  اإىل  عودة  عرفت  االأوىل  احلرب  من  اخلروج  بعد  ما  اأّن حقبة  غايت�س  كارولني  تبنّي 

احلرير. وعند اإن�ساء الكيان، كان ثمة 630 األف لبناين، يعي�س ثلثاهم من الزراعة. لكن اإنتاج احلرير 

مل يتجاوز، خالل الع�رصينيات، ثلثي م�ستواه ملا قبل احلرب )غايت�س، 1998: 24(. 

وقد اأ�ساف لبنان الكبري 140 األف هكتار من االأرا�سي الزراعية اإىل الـ 80 األف هكتار التي 

البقاع وعكار هو  االأهم يف  االإنتاج  24(. كان  املت�رصفية )غايت�س:  اإطار  كانت مزروعة �سمن 

االأهم )خوري،  التبغ هو  اأما يف اجلنوب، فكان  وال�سعري والذرة.  القمح  احلبوب، وخ�سو�سًا 

. )81 :1938

واإذا كان لبنان قد ا�ستمّر حتى مطلع عقد الثالثينيات ينتج حريراً، فاإّن اأزمة الك�ساد العاملي 

الكربى خالل ذلك العقد، وما جنم عنها من انهيار لالأ�سعار وتوّقف للت�سدير، دفعت املنتجني اإىل 

التخلي عن ذلك القطاع بالكامل. ترك النا�س االأرا�سي التي ا�ست�سلحوها لزراعة التوت تبور. 

ينقل روجر اأوين لنا تلك النهاية. لكن حتى عنده، هناك �رصد للوقائع ينقطع مل�سلحة خال�سة خمّيبة 

من نوع اأّن النا�س حاولوا اأن يعّو�سوا انهيار قطاع احلرير بالتعويل على التحويالت والعمل يف 

قطاع ال�سياحة )اأوين، 1998: 68(.

ماذا كانت االإدارة العامة الوطنية واالنتدابية تفعل يف تلك االأثناء؟ كان مبداأ الدولة الليربالية 

التي ترف�س حتّمل اأّي عجوزات يف املوازنة مهما تكن االأ�سباب، هو املعمول به. اأي مل يكن ممكنًا 

التعويل على الدولة العتماد �سيا�سة دعم للمنتجني من اأي نوع. كان على هوؤالء اأن ينتزعوا �سوكهم 

باأيديهم. اقت�رصت مبادرات الدولة اآنذاك على توقيع اتفاقية مع م�رصف �سوريا ولبنان، واإن�ساء بنك 

الت�سليف الزراعي وال�سناعي والعقاري يف 1937 و1938، لتوفري قرو�س للمزارعني. قال اخلرباء 

الفرن�سيون اآنذاك، اإّنه كان باالإمكان زيادة م�ساحة االأرا�سي املزروعة اأكرث من ال�سعف، فتنتقل من 

230 األف هكتار اإىل 560 األف هكتار )غايت�س: 45(.
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ر�سم ها�سيموتو، وهو اأحد تالمذة األربت حوراين يف جامعة اأوك�سفورد، �سورة الهجرة من 

البداية، و�سواًل اإىل حقبة ما بني احلربني )ها�سيموتو، 1992: 65-107( م�ستخدمًا ا�ستق�ساءات 

االإدارة االنتدابية. بدت تلك الهجرة »فريدة«، جلهة حجمها ون�سبتها اإىل عدد ال�سكان )امل�سدر 

نف�سه: 65(. ووفقًا الإح�ساء  1932، كان ثمة اأكرث من ن�سف مليون لبناين مهاجر )امل�سدر نف�سه: 

76(، مقابل 855 األف مقيم. كانت غالبية املهاجرين يف الواليات املتحدة والربازيل واالأرجنتني، 

وكانوا يتوزعون على اأكرث من 46 بلداً. راأى ها�سيموتو اأّن الهجرة اللبنانية كانت م�سحوبة على 

عودة  عن  اأمثلة  اأعطى   .)reversible migration( االأم  البلد  اإىل  العودة  باإمكان  الدوام 

كثيفة للمهاجرين، كما ح�سل يف �سنتي 1908 و1909، فمّثل العائدون من الواليات املتحدة ما 

يوازي 95 باملئة من الذين هاجروا خاللهما، ويف �سنوات 1929 ــ 1933، التي �سهدت االنهيار 

االقت�سادي الكبري يف بلدان االغرتاب، وكان عدد العائدين خاللها يوازي 49 باملئة ممن يهاجرون 

اإ�سدار بع�س الدول ت�رصيعات حتظر دخول  تتناول  66 و76(. ويف ن�س ها�سيموتو وقائع  )�س 

اللبنانيني بالتحديد اإىل اأرا�سيها، وتظهر هوؤالء ينتقلون من مكان اإىل اآخر بحثًا عن بلد يوؤويهم.

احلرب العاملية الثانية

كانت حقبة احلرب فرتة منو لالإنتاج الزراعي، ب�سبب توّقف اال�سترياد وارتفاع الطلب على 

الظرف  ذلك  يدفع  مل  و�سوريا.  لبنان  يف  املتواجدة  احلليفة  اجليو�س  طرف  من  الغذائية  ال�سلع 

املنا�سب اإىل اإعادة هيكلة االإنتاج جلهة زيادة احليازات وتو�سيعها ورفع اإنتاجيتها. ذكرت غايت�س 

الغالبية  واأّن  للمنتج،  يدفعونه  الذي  ال�سعر  اأ�سعاف   3 بـ  املحا�سيل  يبيعون  كانوا  الو�سطاء  اأّن 

ال�سلطات  جتد  مل  امل�رصفية.  القرو�س  اإىل  اللجوء  اإمكان  متلك  تكن  مل  املنتجني  من  ال�ساحقة 

االنتدابية ملواجهة ت�سّلط الو�سطاء على املنتجني �سوى ت�سجيع هوؤالء على اإن�ساء تعاونيات زراعية 

)غايت�س، 1998: 44(.

الريف خالل العقد ال�صتقاليل الأول

التقديرات.  70 باملئة، ح�سب  اإىل  40 باملئة  اإىل عموم ال�سكان هي  اأهل الريف  كانت ن�سبة 

وكان عددهم 600 األف يف عام 1948، اأو نحو 120 األف عائلة فالحية )عي�ساوي ودبزيا�س، 

بني  املقارنة  خالل  من  العقد،  ذلك  يف  الريف،  �سورة  واريرن  دورين  ر�سمت   .)395  :1951

االأر�س  ملكية  الكبري يف  التفاوت  كان  اآنذاك.  ولبنان  �سوريا  تقليدية يف  زراعية  مناطق  ثالث 
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الفقر يف ريف  �سبب ذلك  االأر�س كانت  ندرة  اأّن  �سوريا، يف حني  املدقع يف  الفقر  �سبب  هو 

لبنان، اأو االأ�سح عدم وجود ا�ستثمارات من اأي نوع تتناول تطوير الزراعة، مبا يف ذلك تلك 

التي ميكن اأن يحققها مزارعون مي�سورون. كان احلل الوحيد للمزارعني الفقراء هو ترك الريف 

)واريرن، 1948: 91(. وقد طاولت الهجرة اأربعة اإىل خم�سة اآالف لبناين يف عام 1950 )عي�ساوي 

ودبزيا�س، 1951: 387(.

وعند الكثريين اأّن العقد االأول من اال�ستقالل هو حقبة التحّول من اقت�ساد الكفاف زراعيًا 

اإىل اإنتاج ال�سلع املعدة للت�سدير، وخ�سو�سًا الفواكه واخل�سار. حّددت غايت�س م�سكلة القطاع 

الزراعي اآنذاك بـ: 1( �سعف �سبكة الري و�ساآلة م�ساحة الزراعات املروية؛ 2( عدم وجود �سبكة 

فرن�سيون  خرباء  اإليه  اأ�سار  قد  كان  ما  وهو  زراعية،  �سوق  ن�سوء  اأمام  كعائق  وموا�سالت  طرق 

كفولر�س )Weulersse( منذ الثالثينيات )غايت�س، 1998: 25 و130(.

املحّدد  املبداأ  لكن  واملوا�سالت.  للري  مبالغ  االأوىل  اال�ستقاللية  احلكومات  ر�سدت  وقد 

لتعاطيها مع امل�سكالت التي يطرحها اإمناء الريف، متّثل مبوقف مت�سّلب جلهة احلفاظ على توازن 

املوازنة العامة. حكم ذلك املبداأ تعاطيها مع دورها التنموي. تقول غايت�س اإّن الدولة عّولت نتيجة 

ذلك املوقف، على القطاع اخلا�س املحلي، وعلى اال�ستثمار االأجنبي املبا�رص للقيام مبتطلبات واأعباء 

التنمية )غايت�س، 1998: 108-102(.

اأما يف جمال الت�سليف، فقد اأظهر اال�ستق�ساء الذي اأجرته اجلامعة االأمريكية يف جنوب البقاع، 

يف بداية اخلم�سينيات، وطال 146 حيازة يف 8 قرى، اأّن 80 اإىل 90 باملئة من القرو�س كان م�سدرها 

امل�سارف اخلا�سة التي كانت تقر�س بفوائد ت�ساوي 18 باملئة، اأو املرابني واملالكني الكبار اأنف�سهم 

الذين كانوا ي�سّلفون اأ�سحاب احليازات بفوائد ت�سل اإىل 25 ــ 30 باملئة. وقد بلغ اإجمايل الدين 

املرتتب على املنتجني يف العّينة امل�ستق�ساة 30 باملئة من الناجت )غايت�س: 131 ــ 133(. اأما قرو�س 

الدولة، فكانت تذهب اإىل ماّلكي االأر�س الكبار، وُت�سِعف قدرة تلك املوؤ�س�سات على متابعة 

اأعمالها، الأّن امل�ستفيدين منها كانوا متنفذين �سيا�سيًا، وال ي�سّددون القرو�س التي ا�ستلفوها. اأما يف 

باب املراهنة على اال�ستثمار االأجنبي، فقد �رصدت غايت�س ق�سة الهبة االأمريكية التي ح�سل عليها 

لبنان يف 1950، مبوجب برنامج النقطة الرابعة للرئي�س ترومان، وبلغت 34.5 مليون دوالر. وقد 

االأمريكيني  اخلرباء  بريوقرطي من  اإن�ساء جهاز  منها  الواهبة �رصوطًا ال�ستخدامها،  اجلهة  فر�ست 

الإدارتها، بلغ 50 �سخ�سًا »كان االأكرب اآنذاك بني اأمثاله يف العامل«. وقد جعلت تلك ال�رصوط الدولة 

اللبنانية تتخلى عن م�ساريع تطوير البنى التحتية بوا�سطة تلك الهبة )غايت�س: 102(.
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اأّن الواليات املتحدة نف�سها كانت يف تلك االأثناء، وبدءاً من الثالثينيات،  جتدر االإ�سارة اىل 

 state-led agricultural( الدولة  اإ�رصاف  حتت  زراعية  �سيا�سات  اعتمدت  قد 

development(، متّثلت بتمويل االأبحاث الزراعية وا�ست�سالح االأرا�سي واإقامة البنى التحتية 
للري. وهي اأن�ساأت موؤ�س�سات مالية لتوفري قرو�س مي�رّصة للمزارعني. كما �سجعت البلدان التي 

كانت تهمها �سمن اإطار احلرب الباردة، على تطبيق �سيا�سات اإ�سالح زراعي تتناول م�سادرة 

اأمالك املالكني الكبار واإعادة توزيع امللكية )�سانغ، 2009: 2(.

النقل اخلارجي  اإىل تطوير قطاعات  باأّنها هدفت  للدولة  التنموية  ال�سيا�سة  اخت�رصت غايت�س 

واالت�ساالت، متا�سيًا مع التوّجه القا�سي بتعزيز دور لبنان كاقت�ساد خدمات. طاولت اال�ستثمارات 

تو�سيع مرفاأ بريوت، ليتاح له القيام بدور اأكرب يف ميدان التجارة املثلثة، وتطوير مطار خلدة، الذي 

كان االإجناز االأهم للدولة، خالل عقدي االأربعينيات واخلم�سينيات. وجرى تطوير �سبكة التلفون 

التي ارتفع عدد امل�سرتكني فيها من 15 األفًا اإىل 40 األفًا. لكن حتى عند غايت�س، ال تظهر ماأ�ساة 

الريف بو�سوح. عر�ست الباحثة يف اآن معًا اأو�ساع قطاعني يف الزراعة، هما القطاع التقليدي 

املكّون من املزارعني ال�سغار، والقطاع احلديث املكّون من اال�ستثمارات الزراعية الكبرية. طغى 

الكالم عن القطاع احلديث، مقابل ال�سمت عن ما يتعّلق بغالبية اأهل الريف ال�ساحقة )غايت�س: 

134 ــ 135(.

2. تعاطي الدولة اللبنانية مع الريف منذ اخلم�صينيات حتى 1975

ميكن اخت�سار كّل التجربة اللبنانية، منذ ن�سوء الكيان، و�سواًل اإىل اليوم باأربعة عناوين: 1( 

يتجاوز  باأن  ال�سماح  العامة، وعدم  املالية  بتوازن  االلتزام  مبعنى  الليربالية،  الدولة  منوذج  اعتماد 

اخلا�س  القطاع  مبعنى جعل  املرفوعة«،  »اليد  �سيا�سة  اعتماد   )2 لة؛  املح�سّ املوارد  العام  االإنفاق 

م�سوؤواًل عن النمو، ورفع اأية م�سوؤولية عن كاهل الدولة على ذاك ال�سعيد؛ 3( اعتماد حرية التبادل 

مع اخلارج، مبعنى عدم و�سع عوائق على حركتي اال�سترياد والت�سدير، وعلى حركة الر�ساميل، 

مل�سالح  االأولوية  اإعطاء   )4 2010(؛  )داغر،  العمالت  حتويل  حرية  وعلى  وخروجًا،  دخواًل 

ال�سناعيني واملنتجني عمومًا )داغر،  الراأ�سماليني  املالية، على ح�ساب م�سالح  الريوع  اأ�سحاب 

2008(. عك�ست خ�سائ�س النموذج اللبناين تلك، م�سالح واأفكار النخبة ال�سيا�سية واالقت�سادية 

امل�ستفيدة منه.
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اأولوية اأ�صحاب الريوع املالية

مل ت�ستدن الدولة طوال الفرتة املمتدة حتى اآخر ال�ستينيات �سوى مّرة واحدة، يف عام 1949، 

لتعوي�س انخفا�س تغطية اللرية اللبنانية، بعد خف�س �سعر �رصف الفرنك الفرن�سي يف عام 1948، 

وذلك للحفاظ على ثبات �سعر �رصف اللرية، الذي يعّول عليه ال�ستقطاب املودعني والتوظيفات 

اخلم�سية  اخلطة  واقرتحت  القر�س.  اأق�ساط ذلك  ت�سديد  الثمانينيات يف  اإ�ستمرت حتى  املالية. 

االأوىل يف عام 1958، بيع ال�رصايا الكبرية وق�رص العدل، لتمويل بناء جمّمع حكومي جديد، لكي 

اإ�سدار نقدي يوؤثر �سلبًا على �سعر �رصف اللرية. ومنذ اخلم�سينيات  اإىل  العام  ال يوؤدي االإنفاق 

حتى مطلع الثمانينيات، كان �سعر �رصف اللرية عر�سة للتح�ّسن على الدوام، ال التدهور )داغر، 

.)86 :2005

حرية التبادل

كانت الدولة اللبنانية من بني البلدان النامية التي اعتمدت �سعر �رصف مرتفع لعملتها )2.20 

ل.ل./د.(. اإ�ستخدمت هذا ال�سعر الحت�ساب قيمة امل�ستوردات من ال�سلع اال�ستهالكية باللرية. 

اأدى ذلك اإىل خف�س الر�سوم اجلمركية التي ي�سّددها م�ستوردو تلك ال�سلع بن�سبة الثلث، وت�سجيعهم 

على اال�سترياد. اأما بلدان العامل الثالث االأخرى، فقد اعتمدت ابتداًء من اخلم�سينيات، �سيا�سات 

حمائية واأ�سعار �رصف مرتفعة لعمالتها، بهدف خف�س كلفة ا�سترياد املدخالت ال�سناعية وال�سلع 

الرت�سملية التي يحتاج اإليها ال�سناعيون املحليون، وكاأداة ت�سجيع لال�ستثمار )بريتون، 1998(.

مبداأ الدولة الليربالية و�صيا�صة فوائ�ش املوازنة

ــ   1923 فرتة  للدولة خالل  ال�سنوية  املوازنات  تنفيذ  اأّن   ،1956 عام  االأونروا يف  تقرير  بنّي 

1943، مل ُيظهر اأي عجز. ف�رّص روجر اأوين ذلك برغبة ال�سلطة االنتدابية يف عدم حتّمل اأّية اأعباء 

رة. عك�ست جتربة الدولة بعد اال�ستقالل، من 1943 اإىل 1962، التزامًا  ترتبها اإدارة البلدان امل�ستعممَ

دقيقًا بهذا املبداأ. بل اأكرث من ذلك، اعتمدت دولة اال�ستقالل قاعدة حتقيق فوائ�س يف املوازنات 

ال�سنوية على امتداد احلقبة )داغر، 1995: 52-37(.

امل�ستقلة  »ال�سناديق  لتمويل  املرتاكمة،  ال�سنوية  الفوائ�س  اأي  املوازنة«،  »احتياطي  �س  ُخ�سِّ

لالأ�سغال العامة« التي كانت تتوىل االإنفاق التنموي. ا�سرتت الدولة باملبالغ التي اأنفقتها االمتيازات 
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االأجنبية التي كانت توفر خدمات عامة، اأي الرتامواي و�سكك احلديد والتليفون وكهرباء بريوت 

ومياه بريوت. وورد يف م�رصوع اخلطة اخلم�سية االأوىل الذي اأجُنز يف عام 1958، اأّن م�ساريع الري 

مل تكن تغطي اآنذاك اإال 6 باملئة من امل�ساحات املزروعة، واأّن الكهرباء كانت موّفرة لـ300 جتّمع 

�سكني فقط، من اأ�سل 1600 بلدة يف لبنان، واأّن �سبكة الكهرباء مل تكن تغطي �سوى 20 باملئة من 

م�ساحة لبنان، بعد 50 �سنة على دخول الكهرباء اإليه )داغر: 42(. كانت 70 باملئة من قرى وبلدات 

لبنان حمرومة من مياه ال�سفة يف 1956. اأظهرت بعثة اإيرفد االأوىل، اأّن 600 بلدة من اأ�سل 1600، 

كانت ال تزال غري مربوطة ب�سبكة املوا�سالت يف نهاية عقد اخلم�سينيات.

مل تنفق الدولة، بح�سب تقارير اللجنة النيابية للموازنة، �سوى 56 باملئة من االحتياطي املخ�س�س 

لالأ�سغال العامة، خالل فرتة 1944 ــ 1957. مّولت ذلك االإنفاق بالر�سوم اجلمركية التي ارتفعت 

ح�ستها يف اإيرادات املوازنة خالل اخلم�سينيات.

عهد �صهاب

ال�سفة  ومياه  الكهرباء  رئي�سية:  ميادين  ثالثة  �سهاب  عهد  خالل  التنموي  االإنفاق  �سيتناول 

والطرقات، باالإ�سافة اإىل متابعة تنفيذ �سد الليطاين. خ�سع االإنفاق العام خالل ال�سنوات الثالث 

االأوىل من عهد �سهاب، للقاعدة ال�سابقة القائمة على ت�سجيل فوائ�س �سنوية يف املوازنة )داغر: 

53-71(. اإقت�سى انتظار 1961، الإ�سدار قانون الـ84 مليون، الذي هدف اإىل ربط جميع القرى 

املعزولة ب�سبكة الطرق العامة، وفتح ما جمموعه 1700 كلم من الطرق اجلديدة، وتنفيذ االأوتو�سرتاد 

ال�ساحلي بطول 207 كلم. ويف العام ذاته �سدر قانون الـ450 مليونًا الذي ت�سّمن تنفيذ م�ساريع 

ري ومياه �سفة وكهرباء.

كّل  ا�ستخدام  نتيجة  ون�سف،  مرات  ثالث  بن�سبة   1962 يف  التنموي  االإنفاق  ازداد  وقد 

»احتياطي املوازنة« املرتاكم، و�سجلت املوازنة ال�سنوية اأول عجز لها بن�سبة 13 باملئة. لكن قطع 

ـ 6 باملئة. كان النائب جوزيف �سادر يهدئ  ح�ساب عامي 1963 و1964 اأظهر عجزاً ال يتجاوز 4ـ 

من روع النخب املحافظة التي كانت تنتقد ارتفاع االإنفاق، خالل الن�سف الثاين من عهد �سهاب، 

ُمظهراً اأّنه مل يكن ثمة عجز يف موازنات 1962 ــ 1964، كما يو�سح ذلك قطع ح�سابات تلك 

ال�سنوات. مل تكن اخلزينة ت�سدد كّل املبالغ املدرجة يف خانة النفقات، االأمر الذي كان يرفع ن�سبة 

ال�سلفات املدّورة، من �سنة اإىل اأخرى. وقد ارتفعت ح�سة هذه االأخرية اإىل 53 باملئة من املجموع 
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خالل ال�سنوات الثالث املذكورة )داغر: 71(. ويف عام 1964، كان �سخ مياه ال�سفة اإىل بريوت 

قد ت�ساعف مقارنة بـ1958، واإنتاج الطاقة قد ت�ساعف مرة ون�سف مرة، وكان ثمة 664 بلدة 

و�سلت اإليها الكهرباء، مقارنة بـ300 بلدة يف عام 1958.

كان اأول ما فعلته اأوىل حكومات عهد الرئي�س حلو رف�س اخلطة اخلم�سية )1964 ــ 1968( 

التي اأعدتها بعثة اإيرفد، واإنهاء عمل ذلك الفريق، وتكليف جمل�س التخطيط يف وزارة الت�سميم 

ـ 1969( التي اأعدها هذا االأخري، على  العام اإعداد م�رصوع بديل. ا�ستملت اخلطة اخلم�سية )1965ـ 

اإنفاق بقيمة 1080 مليون ل. ل. كانت احلكومات املتعاقبة تلغي بع�س امل�ساريع، وتوؤجل البع�س 

االآخر عامًا بعد عام. ويف نهاية تلك احلقبة، مل يكن قد اأُنفق �سوى 320 مليون ل. ل.، اأو ما يوازي 

30 باملئة من املجموع )داغر: 77(.

عت �سبكة الهاتف، التي زاد عدد م�سرتكيها  وقد اأجُنزت �سبكة االت�ساالت مع اخلارج، وُو�سِّ

بن�سبة 4 اأ�سعاف بني 1958 و1969. ويف 1970، كانت 1496 بلدة قد ُربطت ب�سبكة الكهرباء، 

لت مياه ال�سفة اإىل 1300 بلدة. وذكرت اخلطة ال�سدا�سية )1972 ــ 1977( اأّنه اأجُنزت كّل  واأو�سِ

طرق القرى املعزولة. اأما االأوتو�سرتاد ال�ساحلي، فقد اقت�سى ثالث �سنوات ون�سف الإجناز و�سلة 

ذ منه يف 1967، اأي بعد 6 �سنوات من ال�رصوع فيه، �سوى  �رصبا ـــــ جونية منه، ومل يكن قد ُنفِّ

اإال يف  ال�ساحلي  االأوتو�سرتاد  ُينجز  99(. مل  ــ   73 )داغر:  207 كلم  اأ�سل  من  اأربعةكيلومرتات 

اأواخر الت�سعينيات، اأي بعد نحو اأربعني عامًا على البدء به.

�ش للزراعة الإنفاق احلكومي املخ�صّ

جاءت الكهرباء و�سبكة الطرق يف راأ�س �سّلم اأولويات اخلطة اخلم�سية االأوىل لعام 1958، جلهة 

�سة لها. ومل تلحظ تلك اخلطة يف ما يخ�س الزراعة، �سوى اإن�ساء خمتربات زراعية  املبالغ املخ�سّ

االإنتاج  لت�سجيع  اقرتاحات  واأ�سافت  ال�سناعة،  اإىل  بالن�سبة  نف�سه  االأمر  وفعلت  تقنية.  ومعاهد 

ت عليه اخلطة )جمل�س،  ن�سّ الذي  االإنفاق  باملئة من   4 بن�سبة  الزراعية  امل�ساريع  احلريف. حظيت 

.)1958

»امل�رصوع  بوا�سطة  االأرا�سي  ا�ست�سالح  هما  للزراعة،  م�رصوعني  اأقر  فقد  �سهاب،  عهد  اأما 

)داغر:  والعقاري  وال�سناعي  الزراعي  الت�سليف  بنك  للمزارعني من  قرو�س  االأخ�رص«، وتوفري 

امل�ساريع  وحظيت  للتنمية«.  وطني  »م�رصف  اإن�ساء  قانون   1962 حزيران   12 يف  �سدر   .)60
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الزراعية من معاهد وخمتربات وغري ذلك، بـ51 مليون ل.ل. من الـ1080 مليون ل. ل. املدرجة 

يف اخلطة اخلم�سية )1965 ــ 1969(، اأي ما يوازي 4.7 باملئة من املجموع )وزارة، 1965(. وقد 

األغى قانون موازنة 1968، الت�سليفات للري املدرجة يف قانون الـ450 مليون. منع اخلالف حول 

اإفادة االأرا�سي الواقعة على ارتفاع 600 م ــ 800 م، من ا�ستخدام من�ساآت الري التي كان م�رصوع 

الليطاين قد اأقامها حتى تاريخه. ومل ُي�ست�سلح �سوى 10 اآالف هكتار من الـ100 األف هكتار التي 

ف النظر عن اإن�ساء »امل�رصف  ن�ست عليها اخلطة الع�رصية لـ»امل�رصوع االأخ�رص« )داغر: 79(. و�رصُ

الوطني للتنمية«.

�صيا�صة »اليد املرفوعة«

متثلت �سيا�سة »اليد املرفوعة« يف القطاع الزراعي بـ : 1( رف�س الدولة حتّمل م�سوؤولية تطوير 

ن�ساطات زراعية كانت ت�رصف عليها بنف�سها؛ 2( ترك املنتجني حتت رحمة التجار يف ما يخ�س 

تاأمني املدخالت التي يحتاجون اإليها وت�رصيف االإنتاج.

ع اإنتاج التبغ حتت رحمة موؤ�س�سة حكومية هي »الريجي«، كانت تعطي اإجازات االإنتاج  ُو�سِ

وت�سرتي املح�سول يف ما بعد. ويف الن�سف االأول من ال�سبعينيات، كان 72 باملئة من مزارعي 

اجلنوب يعملون يف هذا القطاع )ن�رص، 1978: 8(. غلبت على عالقة هذه املوؤ�س�سة مع القطاع، 

يف ال�سورة التي ر�سمها لنا �سليم ن�رص، مقاربة اأعطت اأولوية لتحقيق اأرباح للموؤ�س�سة، من خالل 

لزيادة  ا�ستثمار  اإجازات  املزارعني  اإعطاء  ورف�س  االأجنبية،  ال�سجائر  وت�سويق  ا�سترياد  احتكار 

حم�سولهم. كان الو�سع م�سابهًا يف قطاع ق�سب ال�سكر، الذي ُو�سع املنتجون فيه حتت رحمة 

اأدى  وقد  عينه.  الوقت  ال�سكر يف  وا�سترياد  املح�سول  �رصاء  تتوىل  كانت  واحدة،  �رصكة خا�سة 

تعاطيها مع منتجي ذاك القطاع اإىل تخليهم عن تطوير االإنتاج فيه )ن�رص: 9(. وتطّور اال�ستثمار 

من  العالية  املناطق  التفاح يف  منتجو  يتمكن  كبرية. ومل  احلم�سيات، �سمن حيازات  قطاع  يف 

جبال لبنان الغربية ويف البقاع، طوال عقدي اخلم�سينيات وال�ستينيات من التعويل على اأي تدّخل 

حكومي مل�سلحتهم، فيما زاد اإنتاجهم 7 مّرات بني 1955 و1971)ن�رص: 6(.

�سهدت نهاية ال�ستينيات، وخ�سو�سًا الن�سف االأول من ال�سبعينيات، هجمة �رص�سة من التجار 

لزيادة ح�ستهم يف الفائ�س الزراعي الذي يحققه املزارعون ال�سغار، من خالل دورهم يف �رصاء 

املحا�سيل وتاأمني املدخالت الزراعية. ا�ستخدم �سليم ن�رص ن�سني غري من�سورين الأحمد بعلبكي 
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وبطر�س لبكي، لعر�س ذلك الواقع. ذكر اأّن 25 تاجراً كانوا ي�سرتون ثلثي حم�سول التفاح، و20 

ال�رصاء  اأ�سعار  الفارق بني  باملئة من حم�سول احلم�سيات، ويربحون من   80 كانوا ي�سرتون  تاجراً 

واأ�سعار املبيع للم�ستهلك. وذكر اأّن االأ�سمدة الكيماوية ج�سدت يف عام 1974 بني 20 و30 باملئة 

من كلفة االإنتاج. تولت خالل فرتة 1973 ــ 1975 �رصكتان، هما يونيفرت والكونتوار الزراعي، 

الفرتة  مرات، خالل   4 اإىل   3 ت�سوقها  التي  املواد  اأ�سعار  وارتفعت  الكيماوية،  االأ�سمدة  ا�سترياد 

ذاتها. ومّثلت املبيدات 7 اإىل 10 باملئة من كلفة االإنتاج. وكان م�ستوردوها يحققون اأرباحًا ت�سل 

اإىل 300 باملئة خالل احلقبة ذاتها )ن�رص: 8(.

وقد تابع مايكل جون�سون واقع الت�سخم وغالء املعي�سة اآنذاك، واأورد وقائع تظهر اأّن تدّفق 

اأ�سعار العقارات مبعدل مرتني اأو ثالث مرات خالل فرتة 1972 ــ  الر�ساميل الذي ح�سل، رفع 

عام  باملئة خالل   35 اإىل  باملئة   20 بن�سبة  كانت  املعي�سة  لكلفة  الر�سمية  غري  الزيادة  واأّن   ،1973

1973 وحده، واأّن زيادة اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية كاالأرز وال�سكر والفواكه واخل�سار كانت بن�سبة 

100باملئة اإىل 200 باملئة يف عام 1974 )جون�سون، 1986: 165(.

الدولة والريف: مقاربة مقارنة

ميكن الداللة على بوؤ�س تعاطي الدولة اللبنانية مع الزراعة والريف، باإجراء مقارنة مع بلدان 

العاملية  احلرب  بعد  ما  حقبة  مدى  على  مغايرة  زراعية  �سيا�سات  طبقت  التي  الثالث  العامل  من 

state-( الثانية. جرى منذ مطالع اخلم�سينيات، االأخذ ب�سيا�سات زراعية حتت اإ�رصاف الدولة

led agricultural development( يف تلك البلدان، ميكن و�سعها حتت عنوانني كبريين: 
 provision or subsidization of( الزراعية  املدخالت  توفري  عبء  الدولة  حتّمل   )1

inputs(، من القرو�س، اإىل خدمات ا�ست�سالح االأرا�سي، اإىل توفري متطلبات الري، اإىل توفري 
اأ�سعار هذه  اأو باعتماد �سيا�سة دعم  بتوليها مبا�رصة هذه االأمور،  اإما  االأ�سمدة واملبيدات. وذلك 

املدخالت، اإذا توىل القطاع اخلا�س توفريها. كان ثمة اقتناع عام �سائد اآنذاك، باأّنه ال ميكن املراهنة 

2( حتّمل الدولة م�سوؤولية �سمان  التنمية الزراعية؛  على القطاع اخلا�س وحده لتوفري متطلبات 

ثبات مداخيل املزارعني )stability of rural income(، من خالل توفري خدمات التخزين 

للمحا�سيل، وفر�س حدود دنيا لالأ�سعار ال ميكن النزول حتتها، واعتماد الر�سوم اجلمركية والعوائق 

الكمية حلماية االإنتاج الزراعي، وتوفري خدمات التاأمني والت�سويق لالإنتاج )�سانغ، 2009(. طّبقت 

دول ك�سوريا وم�رص والعراق عدداً من تلك ال�سيا�سات التي اأتاحت لها حتقيق منو دميوغرايف جعل 
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ب ح�سابها، فيما ق�ست ليربالية لبنان االقت�سادية على �سعبه بالهجرة. وقد  منها دواًل وطنية ُيح�سمَ

كان معدل النمو الدميغرايف يف �سوريا عام 1947، اأي خالل حقبة حكم االأعيان، ي�ساوي 1.2 

باملئة، يف حني اأّنه كان ي�ساوي 2.2 باملئة يف لبنان )عي�ساوي ودبزيا�س، 1951: 386(. 

الهجرة من الريف

يف  زراعية  اأرا�ٍس  لك�سب  باأيديهم  يعملون  اأنا�س  الأو�ساع  مالئمة  التوت  زراعة  كانت 

اأّنه مل يكن لديهم خيار اآخر. يف القرن الع�رصين،  اإجنازاتهم بواقع  املنحدرات الوعرة. ارتبطت 

ات�سعت اخليارات، اأو االأ�سح باتت الهجرة خياراً بدياًل. مل يكن ممكنًا، اأخذاً باالعتبار للطبيعة 

بناه  كثيف يف  ا�ستثمار  دون  من  اأهله،  باحت�سان  الريف  ي�ستمر  اأن  لبنان،  اأرا�سي  الأكرث  اجلبلية 

التحتية تتواله الدولة، ويتجاوز ما له عالقة بالزراعة ح�رصاً، اإىل تطوير قدرته اال�ستيعابية ال�ستقبال 

االأن�سطة ال�سناعية اأي�سًا.

االأرا�سي  كا�ست�سالح   ،)inputs( املدخالت  من جهة  اهتمام، ال  مو�سع  الزراعة  تكن  مل 

وتوفري خدمات الري واالأ�سمدة واملبيدات وتوفري القرو�س الزراعية املي�رّصة، وال من جهة املنتمَج 

)output(. مل يفكر اأحد ب�رصورة اأن ُيوفَّر للمزارعني دخل ثابت، لكي يتمكنوا من ال�سمود يف 

حيازاتهم. وهو االأمر الذي كان ميكن حتقيقه من خالل حماية الزراعة وتوفري رقابة على اأ�سعارها، 

التخزين والت�سويق، مبا يحد من  اإىل احل�سي�س، وتوفري خدمات  ال�سقوط  متنع هذه االأخرية من 

تقلبات اأ�سعار املنتجات الزراعية ومداخيل املزارعني.

�سرب النا�س طوال عقدين خالل حقبة االنتداب، وثالثة عقود خالل حقبة اال�ستقالل، لعل 

اأو�ساعهم تتح�ّسن. وانتهى بهم االأمر اإىل اأن تركوا اأر�سهم التاريخية يف ما ي�سبه الهجرة اجلماعية، 

خالل �سنوات معدودة.

الطرقات  �سبكة  اإجناز  ال�ستينيات،  اأواخر  اأتاحت  قد  ال�سهابية  الربامج  ـــــ  القوانني  كانت 

اجلديدة ال�سديدة الرداءة، التي و�سلت االأرياف بال�ساحل، كما �سبقت االإ�سارة. �ساهم ذاك، مع 

اقتناع املزارعني باأّنهم مرتوكون مل�سريهم يف مواجهة عوامل الطبيعة من جهة والتجار من جهة 

اأخرى، يف جعلهم يتخّلون عن اأر�سهم.

بدا  ال�سبعينيات،  بداية  املركزي يف  االإح�ساء  اأجرته مديرية  الذي  العاملة  للقوى  امل�سح  ويف 

وا�سحًا من خالل موؤ�رصات عّدة اأّن اإفراغ الريف من اأهله كان قد بات �سبه ناجز يف ذلك التاريخ. 



70

اأفرد اال�ستق�ساء املذكور ف�ساًل ملا �سماه »املهاجرين يف الداخل«، فاإذا هم يف عام 1970، 689 األفًا، 

اأو نحو ثلث اللبنانيني البالغني اآنذاك 2.25 مليون ن�سمة. وقد اجته ثلثاهم من االأرياف نحو بريوت 

و�سواحيها )وزارة الت�سميم، 1972: 75(. ويف عام 1970، كان قد م�سى على وجود 62 باملئة من 

�سكان �سواحي بريوت، اأقل من ع�رص �سنوات )امل�سدر نف�سه: 78(. اأما املنطقتان االأكرث تاأثراً بتلك 

الهجرة احلديثة، فهما حمافظتا جبل لبنان واجلنوب )امل�سدر نف�سه: 79(. وقد ا�ستخدم �سليم ن�رص 

معطيات اأظهرت هبوط ح�سة الزراعة يف القوى العاملة من 50 باملئة منها يف عام 1959، اإىل 20 

باملئة منها يف عام 1970، اأي بانخفا�س بلغ 30 باملئة من تلك القوى خالل عقد واحد )ن�رص: 8(.

3. النخبة والريف

بالن�سبة  بريوت  موقع  الطبيعي،  لبنان عن حميطه  بف�سل  عزز  االنتداب  اأن  اأوين  روجر  يرى 

)اأوين،  والزراعة  ال�سناعة  قطاعي  مواجهة  يف  وامل�سارف  التجارة  قطاعي  و�سيطرة  اجلبل،  اإىل 

1976: 24(. وعند كارولني غايت�س اأن ال�سيا�سة االقت�سادية كانت تعك�س م�سالح »كتلة املم�سكني 

بال�سلطة«، وهم بعد عام 1950 كانوا م�رصفيني وجتاراً وو�سطاء )غايت�س، 1993: 81(. وا�ستخدم 

يف  العثمانية  بالدولة  النخب  عالقة  لو�سف  االأعيان«،  مبنطق  »ال�سيا�سة  مفهوم  حوراين  األربت 

االأقاليم. ميكن اعتماد املفهوم ذاته، لو�سف ا�ستقواء النخبة ال�سيا�سية واالقت�سادية على الدولة يف 

لبنان )داغر، 2010(.

وحني در�ست دورين واريرن يف عام 1948 و�سع الزراعة يف كّل من لبنان و�سوريا، اعتمدت 

اأو�ساع  اإىل  اأجرت فيها حتقيقات على االأر�س، للتعّرف  عّينة من قرى ومناطق زراعية خمتلفة، 

املنتجني فيها )واريرن، 1948: 81 ــ 98(. �سّنفت املزارعني يف تلك املناطق، وفقًا لفئات الدخل 

التي ينتمون اإليها، واقرتحت �سُبل تطوير مداخيلهم، وخ�سو�سًا االأكرث فقراً بينهم. وا�ستعادت 

درا�سة عي�ساوي ودبزيا�س الدرا�سات ب�ساأن »احليازات القابلة للحياة« )viable lot(، وال�رصوط 

التي ينبغي توفريها الإبقاء املزارعني يف اأر�سهم.

كتاب  ن�سه يف  ُن�رصِ  وقد  اإليه.  االإ�سارة  ي�ستحق  تقليدي  قطاع  ثمة  فلي�س  بدر،  األرب  عند  اأما 

كال�سيكي عن النمو االقت�سادي والتزايد ال�سكاين يف امل�رصق العربي، �سدر يف عام 1972 )بدر، 

1972: 161-207(. مل ير هذا االأخري يف القطاع الزراعي خالل حقبة اال�ستقالل، �سوى ارتفاع 

الريف  كان  التي  املاأ�ساة  حجم  مغفاًل   ،)165 )�س  والتفاح  احلم�سيات  من  املنتجة  الكميات 
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م�رصحها طوال تلك احلقبة. حوى الكتاب املذكور ثالثة ن�سو�س عن لبنان وحده ال طائل حتتها، 

احتّلت حيزاً مهمًا منه. وكان الن�س الثاين لفنيَّني، وجدا اأّن م�سكلة القطاع الزراعي كانت يف 

نق�س التكّيف مع التقنيات اجلديدة.

وقد راأى يو�سف �سايغ اأن النظرة اإىل االأمور )perception( التي كانت حتملها النخب،كانت 

جزءاً اأ�سا�سيًا من امل�سكلة )�سايغ، 1978: 303 ــ 304(. ولعل كتابات �سيحا كانت االأكرث تعبرياً 

عن النظرة اإىل االأمور التي حكمت جتربة لبنان احلديثة. وهي وّفرت موقفًا متكاماًل يف ال�سيا�سة 

)�سيحا،  املالية  الريوع  الأ�سحاب  خدمة  العملة  �رصف  �سعر  لثبات  االأولوية  حيث  االقت�سادية، 

1994: 68 و 77(. وهذا ما ميكن حتقيقه مبنع الدولة من اأي اإنفاق يتطلب ا�ستدانة اأو رفعًا ملعدالت 

ال�رصائب )امل�سدر نف�سه: 111 و233 و245(، ويتوافق مع املناداة بحرية التبادل ورف�س احلمائية 

على نحو مطلق )امل�سدر نف�سه: 94 و99(. يتعار�س و�سوح ذلك املوقف مع اإ�رصار األرب بدر على 

»�سعوبة تعريف ال�سيا�سة االقت�سادية للحكومة يف لبنان« )بدر، 1972: 173(.

تن�سح كتابات �سيحا بالت�ساوف. وتعرّب عن ذلك مقولة »ذكاء« اللبنانيني الذي ينبغي اأن يوظفوه 

يف الن�ساطات »للخارج ومع اخلارج«. وهو توظيف ال ينبغي اأن يقف يف وجهه عائق اأو حتّد منه 

رقابة )�سيحا: 109 و 237 و246(. يزدري �سيحا الن�ساطات االإنتاجية، وخ�سو�سًا الزراعة، التي 

يتوالها »�سعب االأرياف بدون م�ستقبل القاطن يف قرانا ال�سائعة« )امل�سدر نف�سه: 245(. ويرى 

اأّن »الرثوة يف لبنان ال جت�سدها الزراعة والتجارة وال�سناعة ذات الطابع املحلي)...( يج�ّسدها 

اقت�سادية ومالية ذات طابع  ق�سايا  بدون كلل  يعاجلون  باخلربة واجلراأة،  مليئون  رجال مبدعون 

دويل« )امل�سدر نف�سه: 239(. يبلغ �سيحا يف هذا ذروة ال�سفاهة. وهو من االأقلية التي ا�ستفادت 

من احتكار ب�سعة اأحياء و�سوارع من بريوت، خلدمات التعليم احلديث التي وفرتها االإر�ساليات. 

1954. وهي بالتحديد،  ــ   1945 وكان ع�سواً المعًا يف »كتلة املم�سكني بال�سلطة« خالل فرتة 

ال�سنوات التي ر�سدت الدولة خاللها 60 باملئة من االإنفاق التنموي ملرفاأ بريوت ومطار خلدة 

والتلفون. اأما املبالغ التي خ�س�ستها لبناء مدار�س جديدة، فلم تتجاوز 0.5 باملئة من جمموع اإنفاق 

»ال�سناديق امل�ستقلة« )غايت�س، 1998: 104-105(. ال ي�سّدق اللبنانيون ال�سباب اليوم اأّن العجز 

عن حتّمل كلفة االنتقال من الريف اإىل املدينة للدرا�سة، كان ُيبقي الغالبية ال�ساحقة من اأهل الريف 

خالل العقود الثالثة االأوىل لال�ستقالل بدون تعليم. وقد انتظر بع�س ذاك الريف املح�سوب على 

املحظوظني من اللبنانيني، حتى مطلع عقد ال�سبعينيات، ليحظى بثانوية ر�سمية.
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�سيا�سات  الريف على  الذين ميثلون  ال�سيا�سيون  تفّرج  تلك احلقبة كيف  اإىل  الناظر  ي�ستغرب 

حكومية كان موؤداها تهجري قواعدهم االنتخابية. هل الأّن اأنظمة اال�ستزالم ال�سيا�سي تقوم على 

توفري منافع لالأفراد، مقابل والءات ذات طابع �سخ�سي ح�رصاً؟ األي�س ذلك ما يف�رّص التفارق بني 

لبناء دولة وطنية و�سلطة مركزية قوية،  اأمام التهديد اخلارجي  اليابان، اندفعت  نخبة تقليدية يف 

وبني نخبة تقليدية يف لبنان، كانت وال تزال ترى قوة الدولة تهديداً الأفرادها كـ»اأ�سحاب �سلطة 

ا�ستقاللية الدولة )autonomy( جتاه النخب،  انعدام  لبنان حالة منوذجية من  اأال ميّثل  حملية«؟ 

وا�ستقواء تلك االأخرية عليها، ومينع الدولة من اإطالق م�رصوع حتويل اقت�سادي؟ تذكر كارولني 

�سة لالأ�سغال العامة كان هدفه ح�رصاً تنفيع حما�سيب املتنفذين يف اأول  غايت�س اأّن اإنفاق املبالغ املخ�سّ

عهدين رئا�سيني بعد اال�ستقالل )غايت�س: 104(.

وهيمنة  املعاِر�سة  النخب  تكوين  كان  الريف.  اأزمة  مواجهة  هّم  �سيا�سي  طرف  يحمل  مل 

»االأعيان« عليها يقّو�س فر�سة اأي تغيري حقيقي يف خيارات لبنان. حول ماذا كان يدور العمل 

ال�سيا�سي اليومي اإذاً؟ يذكر مالكومل كري يف ن�سه عن اتخاذ القرار يف النظام ال�سيا�سي اللبناين، 

�سببني كان ميكن اأن ي�ستدعيا خالفات داخل الطبقة ال�سيا�سية: ق�سايا ال�سيا�سة اخلارجية اأواًل، 

وتوزيع  اخلارجية،  طرف  كل  والءات  نتيجة  كانت  النخبة  خالفات  اأّن  حقيقة  يعك�س  مبا 

املنا�سب االإدارية ثانيًا. كان هّم احلكومات وال�سيا�سيني التاأّكد من اأّنه ال اأحد يتجاوز ح�سته 

»التوازن  حالة  دوام  على  �سهراً  االأكرث  املوؤ�س�سة  احلكومة  كانت  بل  واالمتيازات،  املنافع  من 

الثابت« )static equilibrium( اأو اجلمود )immobility( )كري: 188 ــ 189(.



النخبة واحلرب

الف�صل الثاين
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اأوًل: التهيئة للحرب الأهلية )1975 ــ 1990(

 عر�ض املوؤّرخ كمال ال�شليبي يف كتابه الفريد عن مقدمات احلرب االهلية، �شورة للم�شهد 

ال�شيا�شي الداخلي خالل ثالثة عهود، احتل فيها االأقطاب اأو الزعماء التقليديون قلب هذا امل�شهد. 

ر�شمت حتالفات هوؤالء واملواجهات بينهم وا�شتقطاباتهم �شورة هذا امل�شهد )ال�شليبي، 1976(. 

هنا قراءة ملقدمات احلرب االأهلية لعام 1975 ومل�شوؤولية هذه النخبة يف التهيئة لها.

1. النخبة غيـــر امل�س�ؤولة اجتماعيًا

يوافق االأكادمييون املوؤرخ ال�شليبي على مركزية االأقطاب يف النظام ال�شيا�شي اللبناين. �شّماه 

اأرنولد هوتينغر نظام الزعماء )Za’imism(، وراأى باري بري�شلر اأنه مكّون من »اأ�شحاب �شلطة 

حملية« )Local power holders(، وراأى مايكل جون�شون اإنه يقوم على »روؤ�شاء �شبكات 

حما�شيب« )Patrons de clientèle(. وقد اأ�شاف الحقًا �شفة جوهرية اإىل هوؤالء، بو�شفهم 

اأرث  اأنف�شهم بالقّوة« )Men of Honor( )داغر، 2012(. واأظهر �شتيفان وينرت  »يفر�شون 

 privatization of( االأقاليم«  اأو  املناطق  يف  ال�شلطة  بـ»خ�شخ�شة  املتمثل  العثماين  العهد 

مفهوم  فقّدم  حوراين،  األربت  اأما   .)2010 )وينرت،   )provincial government office
واخلا�شعة  ال�شعيفة  الدولة  لتعريف   ،)Politics of notables( االأعيان«  مبنطق  »ال�شلطة 

الإمالءات ال�شيا�شيني، كما كانت يف االأقاليم اأيام ال�شلطنة، وا�شتمّرت يف لبنان )داغر، 2012(.

اأو  النيابية  االنتخابات  قبل  تنعقد  كانت  االأقطاب  بني  التكتالت  اأن  ال�شليبي  املوؤرخ  اأظهر 

الرئا�شية، بهدف اكت�شاب ال�شلطة اأو مزيداً منها، والعتبارات �شخ�شية بحتة، وال حتمل برامج 

اقت�شادية اأو اجتماعية من اأي نوع. بنّي اأن ال�رصاعات بني هوؤالء كانت غالبًا ما تاأخذ بجريرتها 

امل�شالح العليا للبالد. وهو ما عرّب عنه ب�شكل اأو�شح يف كتابه »بيت مبنازل كثرية«، الذي ر�شم 

�شورة كاحلة لل�شيا�شة واأهلها يف لبنان. 

ال�ستينيات

الزعماء  من  ومناوئيها  ال�شهابية  بني  �رصاع  �شاحة  بو�شفها  ال�شتينيات،  �شرية  ال�شليبي  �رصد 

التقليديني، و�شرية عهد الرئي�ض حلو كا�شتمرار لهذا ال�رصاع، عرّب عنه يف الن�شف الثاين من العقد 
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تكتالن للزعماء، هما »احللف« و»النهج«. عرّب »النهج« والزعماء املنتمون اإليه عن موقف ممالئ 

للنا�رصية، يف حني مّثل »احللف« موقفًا مناوئًا لها، بالتزامه موقف االأنظمة العربية املحاِفظة. اأي 

اإن اال�شتقطاب الداخلي مل يكن يعرّب عن اأجندات متعار�شة يف ما يخ�ض االإ�شالح الداخلي اأو 

التنمية املطلوبة، بل كانت حتدده املواقف من القوى اخلارجية، وااللتحاق بهذا القطب اخلارجي 

اأو ذاك.

كانت ال�شتينيات العقد الذي �شهد تنفيذ القوانني - الربامج التي اأُقّرت خالل الن�شف الثاين من 

عهد �شهاب، جلهة مد �شبكة املوا�شالت وكهربة الريف وتو�شيع �شبكة االت�شاالت وحتقيق تقدم 

يف جمال الري. وكان العقد الذي اأقام �شبكة طرقات جديدة ربطت الريف بال�شاحل، وعّجلت 

يف اإفراغه من اأهله )داغر، 2012(.

عرّبت التجربة االقت�شادية اللبنانية منذ اال�شتقالل وحتى عام 1975، عن اإعطاء اأولوية لتحقيق 

فوائ�ض يف املوازنة على ح�شاب االإنفاق التنموي. وحني اأقدمت الدولة على ا�شتثمارات تنموية، 

�شت 60 % من االإنفاق العام على مدى ال�شنوات الع�رص  ح�رصتها بقطاع اخلدمات. وهي خ�شّ

االأوىل من اال�شتقالل، لتطوير ثالثة مرافق فقط، هي املطار واملرفاأ وتو�شيع �شبكة الهاتف. واأعطت 

االأولوية ال�شتقطاب الودائع اخلارجية من خالل احلفاظ على �شعر �رصف ثابت للعملة. واعتربت 

اأن اال�شتثمار هو م�شوؤولية القطاع اخلا�ض، واأن املطلوب جهد ت�رصيعي فقط، ال ينبغي باأي حال 

اإدارة عامة تدخلية تدعم اال�شتثمار. واعتمدت حرية تبادل مع  اإىل قيام  اأن يوؤدي  من االأحوال 

بقية العامل، بدياًل عن احلمائية التي تعّممت يف اأرجاء العامل الثالث بعد احلرب الثانية. وكان لبنان 

البلد الوحيد يف العامل، الذي اعتمد اإجراءات لت�شجيع اال�شترياد، من خالل �شعر �رصف خا�ض 

بامل�شتوردين يخّف�ض عبء الر�شوم اجلمركية التي يدفعونها.

اخلطتان  له  ر�شدت  التنموية.  م�شوؤولياتها  حتّمل  الدولة  لرف�ض  االأوىل  ال�شحية  الريف  كان 

تا عليه من اإنفاق، يف حني اأنه احتوى على  اخلم�شيتان لـ 1958 و 1965، 4 % من جمموع ما ن�شّ

ن�شف القوى العاملة اللبنانية. وجعل هاج�ض حتقيق فوائ�ض يف املوازنة، االإنفاق الفعلي ال يتعدى 

االأرا�شي  ن�شبة  تبلغ  ومل   .)77  :1995 1965)داغر،  خطة  يف  املر�شدة  املبالغ  من   %  30 ن�شبة 

امل�شت�شلحة بوا�شطة »امل�رصوع االأخ�رص« بعد ع�رص �شنوات من اإن�شاء هذا اجلهاز، �شوى 10 % من 

امل�شاحات املقّررة. وكان النا�ض يتاآزرون وي�شّقون باأنف�شهم الطرقات التي ت�شل بلداتهم بالعامل 

اخلارجي )داغر، 2013(. اأدى تخّلي الدولة عن م�شوؤوليتها التنموية اإىل الت�شّبب بهجرة ق�رصية 
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من االأرياف. اأظهر امل�شح االإح�شائي لعام 1970، اأن هذه الهجرة طالت 689 األف مواطن، مثلوا 

ثلث ال�شعب اللبناين، وذلك خالل عقد واحد هو عقد ال�شتينيات )وزارة الت�شميم، 1972: 75(. 

تلت »الهجرة الداخلية« مغادرة اللبنانيني لبلدهم، ب�شبب خيارات الدولة التي كبحت منو القدرة 

االإنتاجية لالقت�شاد الوطني ومنعته من ا�شتيعابهم. كان ذلك يح�شل يف غفلة من النخبة ال�شيا�شية، 

ال�شاهية عن الف�شل التنموي الذريع الذي عرّبت عنه تلك التحوالت.

ال�سيادة 

املوقف  هو  اهتمامها،  كل  ي�شتقطب  بات  مبو�شوع   ،1965 عام  بعد  نف�شها  النخبة  �شغلت 

من الفل�شطينيني ومنظمة التحرير يف م�شاألة ال�رصاع مع اإ�رصائيل. على مدى ال�شنوات الع�رص التي 

حمور  ال�شيا�شية،  النخبة  لها  اأعطته  الذي  باملعنى  ال�شيادة  مّثلت  االأهلية،  احلرب  اندالع  �شبقت 

النقا�ض العام. كانت ال�شيادة تعني منع القوى الفل�شطينية من اأن يكون لها دور يف مواجهة اإ�رصائيل 

على االأر�ض اللبنانية، والت�شدي لدخولها طرفًا يف ذلك، مع االمتناع عن كل ما ميكن اأن ميّثل 

ا�شتفزازاً الإ�رصائيل. مل ينطِو هذا الفهم لل�شيادة على العمل لرفع جاهزية اجلي�ض وتوفري امل�شتلزمات 

التي تتيح له �شون �شيادة لبنان اخلارجية. مل يكن املعنى املعطى لل�شيادة هو الدفاع عن لبنان جتاه 

اإ�رصائيل، مهما كّلف االأمر. 

اجلي�ش

ج�شد الدور الذي ينبغي اأن يلعبه اجلي�ض اإحدى نقاط اخلالف الكثرية بني �شهاب والزعماء. 

االأكرث كلفة منه، هو عدم جتهيزه. كان  اأمر مكلف، لكن  اإن جتهيز اجلي�ض  يوم،  لهم ذات  قال 

»املكتب الثاين« عر�شة خالل عهد الرئي�ض حلو لهجمات ال�شيا�شيني من املعار�شة، بو�شفه عن�رص 

قوة لل�شهابية )ال�شليبي، 1976: 28(. لكن املنظمات الفل�شطينية بقيت حتى عام 1969، حتت 

ي�شارية  تظاهرة  اأول  34(. ح�شلت  نف�شه:  )امل�شدر  االأردن  كانت يف  مما  اأكرث  لبنان  الرقابة يف 

�شد اجلي�ض بعد غارة اإ�رصائيل على مطار بريوت عام 1968 التي مل ت�شتتبع اأي رد فعل من لبنان. 

وخالل فرتة اأيار - اأيلول 1969، توالت ال�شدامات بني اجلي�ض والتنظيمات الفل�شطينية، وانتهت 

بـ»اتفاقية القاهرة«، التي اأعطت حقًا لهذه املنظمات بالتواجد والعمل انطالقًا من جنوب لبنان. 

يف  ال�شيا�شيون  ي�شّخرها  كان  التي  ال�شجاالت  من  ين�شب  ال  معينًا  �شتوؤمن  التي  االتفاقية  وهي 

�رصاعاتهم، وللمزايدات يف ما بينهم ب�شاأن ال�شيادة.
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الق�ى من خارج الدولة 

ر�شم الدكتور ال�شليبي لوحة املقاربات املختلفة لت�شويغ هوية وطنية لبنانية متمّيزة على امتداد 

القرن الع�رصين، من »الفينيقية« مع مي�شال �شيحا و�شارل قرم و�شعيد عقل، ومعار�شيهم العروبيني 

كمحمد جميل بيهم وعمر فروخ، اإىل فكرة لبنان »امللجاأ«، مع االأب هرني المن�ض. وهو �شّكك، 

يف ن�ض يعود اإىل  عام 1971، باإمكان بناء هوية لبنانية جامعة، ت�شتعدي العروبة )ال�شليبي، 1981: 

.)225-224

اتخذ حزب الكتائب واالأحزاب امل�شابهة، من هذا النقا�ض موقفًا يقوم على االأخذ بالفينيقية 

 )belief system( املعتقدات«  »نظام  لبناء  معًا  املقاربتني  باعتماد  اأي  امللجاأ،  لبنان  وبنظرية 

خا�شتهم )اأنتلي�ض، 1973: 158(. واعتمد القومية اللبنانية بو�شفها نقي�ض القومية العربية. ويف 

املقابالت التي اأجراها الباحث اأنتلي�ض مع م�شوؤويل احلزب، اأو�شح هوؤالء اأنه كان ثمة تعّمد يف 

و�شع الفكرة القومية اللبنانية يف مواجهة القومية العربية )امل�شدر نف�شه: 159(. وقد بلورت قوى 

�شيا�شية يف بلدان عربية اأخرى، مقاربات مماثلة يف عدائها للقومية العربية.

ن�شاأت  التي  الوطنية-اال�شرتاكية  االأحزاب  عائلة  اإىل  احلزب  انت�شاب  هو  املهم،  الثاين  االأمر 

بعد انتهاء احلرب العاملية االأوىل يف اأوروبا، جلهة اأفكارها وطريقة تنظيمها. وجد الكاتب مايكل 

ال�شلبية جتاه  التي تعرّب عنها امل�شاعر  مان، ثالثة م�شرتكات لهذه االأحزاب، هي الوطنية املفرطة 

االآخر املختلف وجتاه اخلارج، والتعويل على الدولة التي تتيح جتاوز النزاع بني الطبقات واإلغائه، 

واعتماد �شكل للتنظيم يقوم على وجود منظمات �شبه-ع�شكرية، توفر اأداة العنف امل�شتخدم يف 

ال�شيا�شة )مان، 2004(. راأى اأنه ال ميكن تعريفها فقط من خالل االأفكار التي كانت حتملها، الأن 

االأ�شا�ض يف جتربتها. وهي  كان  �شبه-الع�شكرية،  املنظمات  على  اعتمادها  اأي  تنظيمها،  �شكل 

 .)organic nationalism( »الع�شوية الباحثون يف خانة »الوطنية  اأفكاراً و�شعها  بلورت 

اإثنيًا اأو �شيا�شيًا. يقول  فاالأمة كيان ع�شوي يجب حمايته ممن يعّر�شونه للخطر، الأنهم خمتلفون 

مان، اإنه لو اقت�رصنا على االأفكار التي حملتها تلك االأحزاب، لكانت جتربتها يف االأكرث، نوعًا من 

العداء لالأجانب الفاقع والكريه. لكن تعويلها على منظمات �شبه-ع�شكرية، اأي موافقتها على 

اعتماد العنف و�شيلة يف ال�شيا�شة، هو ما جعل العنف ال�شيا�شي مرادفًا لكل جتاربها )امل�شدر نف�شه: 

13(. وهو عنف وجد تربيره يف كتابات املنظرين االأوائل الذين اأباحوا اجلرمية لتحقيق ما راأوا اأنها 

اأهداف عليا )امل�شدر نف�شه: 8(.
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215(. وهو لعب   :1975 بالَدين الذي للنموذج االأوروبي عليه )�شتوك�ض،  اعرتف احلزب 

يف ال�شهرين االأخريين من حوادث 1958، بعد ت�شكيل حكومة الرئي�ض كرامي االأوىل، دوراً يف 

اإ�شقاط تلك احلكومة، وذلك من خالل قطع الطرقات واإقفال املناطق، وفر�ض االإ�رصاب على 

اأحياء من بريوت بكاملها. �ُشِمح له اأن ي�شتخدم ذراعه �شبه - الع�شكرية و�شيلة للتاأثري على موازين 

القوى بني املواالة واملعار�شة اآنذاك )�شالم، 1979: 301-36(. وقد اأظهرت قراءة اأيرين غندزير 

حلرب 1958 االأهلية، دور ال�شفري االأمريكي ماكلينتوك يف االإدارة امليدانية للقوى املوالية للرئي�ض 

�شمعون خالل الفرتة االأخرية من احلرب، والتاأ�شي�ض لعالقة مبا�رصة بني ال�شفارة وبني تلك القوى 

)غندزير، 1997(.

وّفرت احلقبة ال�شهابية للحزب منافع، اأولها انتخاب رئي�شه نائبًا دائمًا ابتداء من عام 1960 عن 

اأحد مقاعد بريوت، وا�شتفادته من احلكم لبناء »�شبكة حما�شيب« كانت االأكرب بني التي كان يعّول 

عليها ال�شيا�شيون التقليديون )جون�شون، 1986: 99(. اأ�شبحت قيادة احلزب جزءاً من االإدارة 

ال�شيا�شية للكيان.

االأخريتني  ال�شنتني  يف  الفل�شطينية  واملنظمات  اجلي�ض  بني  املواجهة  احتدام  يوؤدي  و�شوف 

من عهد حلو، ورف�ض الرئي�ض كرامي و�شع حد للعمليات الفل�شطينية يف اجلنوب، اإىل دخول 

حزب الكتائب طرفًا يف ال�رصاع مع الفل�شطينيني، بدءاً من حادثة التعّر�ض ملوكب الفل�شطينيني 

يف الكحالة و�شقوط قتلى، و�شواًل اإىل ن�شوب مواجهات بني الكتائب والفل�شطينيني يف الدكوانة 

وتل الزعرت ا�شتمرت اأيامًا عدة يف اآذار 1970 )ال�شليبي، 1976: 45(.

اأهم ما جاءت به اأطروحة جاغو �شاملون، اإظهار كيف ميثل »تفوي�ض العنف لقوى من خارج 

الدولة« )delegated violence(، ا�شرتاتيجية تلجاأ اإليها النخب املم�شكة بهذه االأخرية، حني 

تتعرث قدرتها على ا�شتخدام القوى النظامية )�شاملون، 2006(. ذكر الدكتور ال�شليبي �رصوع الوزير 

فرجنيه بعد حوادث الكحالة عام 1970، باإن�شاء ميلي�شيا خا�شة به قبل انتخابه رئي�شًا )ال�شليبي، 

1976: 49(، واأن ميلي�شيا حزب الكتائب كانت على عالقة منتظمة مع »املكتب الثاين« واالأمن 

العام )امل�شدر نف�شه: 47(. 

بالتوازي مع رف�ض جعل اجلي�ض قادراً على حتّمل م�شوؤولية الدفاع عن االأر�ض الوطنية، كان 

ثمة اجتاه للتعويل اأكرث فاأكرث على منّظمات �شبه - ع�شكرية، كانت تعّد لتكون رديفًا وبدياًل من 

القوى االأمنية. كانت الفكرة التي تبلورت اآنذاك، وكانت يف اأ�شل احلرب االأهلية بعد �شنوات، 
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اأنه اإذا كان من غري املمكن ا�شتخدام اجلي�ض �شد الفل�شطينيني، فلَم ال ي�شار للتعويل على »قوى من 

خارج الدولة« )non-state actors( لتحقيق هذا االأمر.

دور اخلارج

متّثل لبنان يف موؤمتر القمة الذي اأقر اإن�شاء »منظمة التحرير الفل�شطينية« عام 1964، من دون 

اأن ترتتب على ذلك نتائج على امل�شتوى الداخلي. هذا الو�شع �شوف يتغرّي مع ن�شوء املنظمات 

الفدائية بعد حرب حزيران 1967، التي باتت طروحاتها اجلذرية ودعم االحتاد ال�شوفياتي لها، 

ب�شبط  املطالبني  االأقطاب  الدول حلف  هذه  وقد دعمت  املحافظة.  العربية  للدول  قلق  م�شدر 

حركة املنظمات الفدائية، الذي مثله »احللف الثالثي«، والذي حاز اأكرثية برملانية يف انتخابات 

1968. كذلك دعمت ال�شعودية ودول اخلليج انتخاب الرئي�ض فرجنيه بو�شفه قادراً على ال�شيطرة 

على املنظمات الفل�شطينية، وانتظرت منه اأن ي�شهم بدوره يف الت�شدي ملوجة الراديكالية يف الدول 

العربية )امل�شدر نف�شه: 51(.

2. النخبة ُت�سِقط �ســرعية الدولة

مّثل الرئي�ض حلو مر�ّشح ت�شوية يف املنازلة بني االأقطاب املوالني لل�شهابية ومعار�شيها. وحني 

اأجريت االنتخابات التي اأتت بالرئي�ض فرجنيه، كانت ثمة ثالث كتل يف الربملان هي احللف والنهج 

والكتلة الو�شطية. كان الرئي�ض فرجنيه اأحد موؤ�ش�شي هذه الكتلة، ومعاديًا لل�شهابية.

�سرب اجلي�ش

�شوف تكون انتخابات 1970، وجميء الرئي�ض فرجنيه �شببًا النكفاء ال�شهابية وما مثلته جلهة دور 

اجلي�ض و»املكتب الثاين«. ي�شري الدكتور ال�شليبي اإىل اأن اجلي�ض اأظهر وحدة ومتا�شكًا م�شهودين 

مالحقة  ومع   .)53  :1976 )ال�شليبي،   1969 عام  الفل�شطينية  املنظمات  مع  املواجهات  خالل 

�شباط »املكتب الثاين« التي قامت بها »حكومة ال�شباب«، التي كانت االأوىل برئا�شة �شالم يف 

مراقبة  ميدان  يف  �شنة   12 خالل  راكمه  قد  اجلهاز  هذا  كان  عما  الدولة  تخّلت  اجلديد،  العهد 

املنظمات الفل�شطينية والقوى ال�شيا�شية واال�شتخبارات االأجنبية العاملة يف بريوت )امل�شدر نف�شه: 

57(. واأتاح مقتل قائد اجلي�ض بحادث طائرة، تعيني �شابط متقاعد �شديق للرئي�ض هو اإ�شكندر 

غامن. ومل تتخذ حكومتا الرئي�ض �شالم اإجراءات فّعالة للحد من دخول اأفراد املنظمات الفل�شطينية. 
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كما ف�شلت �شفقة �رصاء �شواريخ كروتال فرن�شية للجي�ض اللبناين، ب�شبب ما �شابها من عموالت 

م�شكلة وجود  لطرح   ،1973 عام  ني�شان  وال�شعودية يف  م�رص  فرجنية  الرئي�ض  زار  وقد  وف�شاد. 

املنظمات الفل�شطينية يف لبنان. ومبا�رصة بعد عودته، نّفذت اإ�رصائيل عملية فردان التي اأودت بحياة 

القادة الفل�شطينيني الثالثة. طالب الرئي�ض �شالم باإقالة قائد اجلي�ض، الأنه مل يتم الت�شّدي للعملية 

االإ�رصائيلية. وملا مل ي�شتجب رئي�ض اجلمهورية لطلبه، ا�شتقال من من�شبه.

�شوف تعطي �شل�شلة من االأعمال املدّبرة واال�شتفزازات، مرّبراً ملعركة جديدة من قبل اجلي�ض 

مع املنظمات الفل�شطينية، خالل الن�شف االأول من اأيار 1973. وهي مل تتح للجي�ض حتقيق ح�شم 

االأر�شية  كانت  املنّظمات،  لتكرار جتربة �رصب  اجلي�ض  اأنه حني عمد  ذلك  ال�شعيد.  هذا  على 

قد باتت خمتلفة، بفعل االأزمة االجتماعية واالقت�شادية املتفاقمة، وتراكم الغنب جتاهه من تكرار 

االعتداءات االإ�رصائيلية على اجلنوب من دون الت�شدي لها، وتردي عالقة الرئي�ض مع االأقطاب 

ال�شّنة.

اأزمة اجتماعية و�سيا�سية

ال�شعيدين  تغيري على  اأي  العهد اجلديد لن يحمل  اأن  للغاية،  يتبنّي خالل فرتة ق�شرية  �شوف 

االقت�شادي واالجتماعي. وقد ُمِنع وزير املال من تعديل الر�شوم اجلمركية مبا يحمي القطاعات 

تراجعت  حتى  االأ�شواق  التجار  اأقفل  العام.  االإنفاق  لتمويل  الدولة  مداخيل  ويزيد  االإنتاجية، 

حرية  من  احلد  من  ال�شحة  وزير  وُمِنع   .)126  :1995 )داغر،   1943 املر�شوم  واألغت  احلكومة 

كم�رصوع  حتديثية،  م�شاريع  واأُهملت   .)122 نف�شه:  )امل�شدر  الت�شعري  يف  االأدوية  م�شتوردي 

�رصيبة  اأية  اإقرار  بكامله  العهد  ي�شهد  ومل   .)118 نف�شه:  )امل�شدر  الدخل  على  املوّحدة  ال�رصيبة 

جديدة مبا�رصة، على الدخل اأو على ال�شفقات العقارية )امل�شدر نف�شه: 216(. 

وقد اأعّد اجلهاز الفني يف وزارة الت�شميم العام اخلطة ال�شدا�شية )1972-1977(، من دون طلب 

من اأحد. وكانت ن�شبة تنفيذ امل�شاريع املدرجة فيها يف اآخر عهد فرجنية �شئيلة للغاية. بقيت قاعدة 

توازن املوازنة وحتقيق الفوائ�ض، هي ال�شائدة على ح�شاب االإنفاق التنموي للدولة. وقد حققت 

املوازنات ال�شنوية للعهد، فوائ�ض يف ثالث �شنوات من االأربع التي �شبقت اندالع احلوادث يف 

باإجناز و�شلة طربجا - طرابل�ض من   1972 208(. وقد بو�رِص عام  1975 )امل�شدر نف�شه:  ني�شان 

االأوتو�شرتاد ال�شاحلي، الذي كان قد بداأ العمل فيه قبل ع�رص �شنوات )امل�شدر نف�شه: 142(. مل 
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ُتنَجز تلك الو�شلة اإال يف اأواخر الت�شعينيات، بعد نحو ربع قرن. واقت�شى اأربعني عامًا ال�شتكمال 

و�شلة االأوتو�شرتاد بني طرابل�ض و�شور. 

واأُن�شئ امل�رصف الوطني للتنمية ال�شناعية وال�شياحية، بعد اأن كانت قد م�شت ت�شع �شنوات 

على �شدور القانون ب�شاأنه. لكنه ا�شطدم مبعار�شة جمعية امل�شارف، ومل يتمّكن من تاأمني املوارد 

التي تتيح له االنطالق )امل�شدر نف�شه: 116(. وُعِقد موؤمتر لالإ�شالح االإداري عام 1972 يف الق�رص 

اجلمهوري، من دون اأن يخرج بنتيجة، اأو يغرّي يف واقع االإدارة التي باتت اأكرث �شغوراً يف املالكات 

وتوفري  املحا�شيب  الإدخال  وال�شيا�شيني  الوزراء  من  ال�شتخدامها  عر�شة  واأكرث  والفنّية،  الدائمة 

التنفيعات )امل�شدر نف�شه: 140(. 

يفاجاأ من يعيد قراءة كتاب االأب رينيه �شامو�شي ال�شادر عام 1978، بو�شوح موقف الكاتب 

التاريخ.  اللبنانيني بعد ذلك  وجراأته )�شامو�شي، 1978(. وهما خا�شيتان افتقدتا لدى الكّتاب 

وغالء  االأ�شعار  ارتفاع  عن  الناجمة  االجتماعية  االأزمة  فيه  طغت  داخليًا  ظرفًا  الكتاب  ُيظهر 

املعي�شة، وباتت فيه التظاهرات املطلبية عن�رصاً بارزاً يف امل�شهد الداخلي. راأى االأب �شامو�شي اأن 

النقابات بلورت خطابًا مطلبيًا، كان ميكن اال�شتجابة له من قبل الدولة واأرباب العمل. وا�شتغرب 

تعاطي هيئات اأرباب العمل هوؤالء مع املطالب املطروحة )امل�شدر نف�شه: 50(. وقد ظهرت ردود 

ال�شلح،  الدين  تقي  الرئي�ض  اأحد وزراء حكومة  منا�شبة طرح  تطرفًا وحّدة يف  اأكرث  فعل هوؤالء 

النائب نزيه البزري، م�رصوعًا ل�شبط االأ�شعار والت�شدي للغالء )امل�شدر نف�شه: 57(. 

اأقّرتها حكومات عهد  املعي�شة،  اإحدى ع�رصة مقاربة خمتلفة ملواجهة غالء  األرب داغر  اأح�شى 

على  ملمو�شة  نتائج  لها  تكون  اأن  اأو  تطبيقها  من  تتمكن  اأن  دون  من  املتعاقبة،  فرجنية  الرئي�ض 

اإزالة القيود الكمية على  اأو  االأر�ض )داغر، 1995: 30-33(. جّربت خف�ض الر�شوم اجلمركية 

بع�ض ال�شلع امل�شتوردة خلف�ض اأ�شعارها يف ال�شوق. وحّدثت ت�رصيعات تعود اإىل احلرب العاملية 

الثانية تتيح حتديد �شقوف االأ�شعار وهوام�ض الربح )امل�شدر نف�شه: 133(. وحتّملت الدولة عبء 

منح  اإىل  البزري  الوزير  م�رصوع  135(. ورمى  نف�شه:  )امل�شدر  اأ�شا�شية  �شلع  ب�شع  اأ�شعار  تثبيت 

االإدارة احلكومية املعنّية بالرقابة على االأ�شعار، احلق بطلب اإحالة املتالعبني باالأ�شعار اأمام النيابة 

اإ�شدار بطاقة متوينية ي�شتطيع حاملوها اال�شتفادة  العامة )امل�شدر نف�شه: 179(. وُطِرح م�رصوع 

من االأ�شعار املدعومة لبع�ض ال�شلع ذات اال�شتهالك اجلماهريي )امل�شدر نف�شه: 212(. وانتهت 

احلكومة اإىل �رصورة تعزيز االإدارة املعنية بالرقابة على االأ�شعار يف وزارة االقت�شاد، بجهاز ب�رصي 
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منا�شب. وقد اأقّر جمل�ض الوزراء ذلك امل�رصوع، ومل يكن باالإمكان تنفيذه، لعدم ر�شد مبالغ له يف 

املوازنة )امل�شدر نف�شه: 184(. 

عمل امل�رصف املركزي من جهة اأخرى، يف �شوء الدخول الكثيف للعمالت ال�شعبة، لزيادة 

الكتلة النقدية باللرية، لكي ال يتح�ّشن �شعر �رصفها جتاه الدوالر، وتنخف�ض ميزانيات امل�شارف 

املجّمعة املقّيمة باللرية. وتعاونت اأولوياته مع عجز احلكومة عن حتقيق الرقابة على االأ�شعار، جلعل 

الغالء الفاح�ض �شمة احلقبة. وقد تراوحت زيادة اأ�شعار ال�شلع الغذائية واخل�شار، بني 30% و%100 

الفرتة  الـ50% خالل  البناء  مواد  اأ�شعار  1973. وجتاوزت  عام  االأوىل من  الثمانية  االأ�شهر  خالل 

ذاتها )امل�شدر نف�شه: 152(. وكانت ن�شبة الغالء يف عام 1974، نحو 36%، وفقًا لتقرير »نيويورك 

تاميز« )امل�شدر نف�شه: 173(. وارتفعت كلفة املرت املربع الواحد من االأبنية ال�شكنية بن�شبة %50 

بني عامي 1972 و1974 )امل�شدر نف�شه: 170(. واأظهر كتاب مايكل جون�شون، اأن ارتفاعات 

االأ�شعار لبع�ض ال�شلع االأ�شا�شية، كال�شّكر واالأرز واخل�رص والفاكهة تراوحت خالل عام 1974 بني 

100% و200% )جون�شون، 1986: 165(. 

وقد جرى ت�شحيح االأجور مرتني. كان االأول بن�شبة 5%، وح�شل عليه القطاع اخلا�ض يف 

عام 1972، والقطاع العام يف اآب من العام التايل. اأما الثاين، فكان بن�شبة 10% يف مطلع عام 1975 

)داغر، 1995: 137 و212(. 

الألرب  يحلو  كان  كما  »م�شمرة«،  اقت�شادية  �شيا�شة  املعتمدة  احلكومية  االإجراءات  مّثلت 

اأن ي�شمياها. لكنها كانت وا�شحة، بل ومتطّرفة يف انحيازها وخ�شوعها  بدر و�شمري مقد�شي 

الإمالءات التجار وامل�رصفيني. اإن�شحب ذلك على االإجراءات املعتمدة يف ميادين ال�شيا�شة التجارية 

وال�شيا�شة النقدية و�شيا�شة �شعر �رصف اللرية والت�شدي للت�شخم و�شيا�شة االإنفاق العام. 

ت�شدى التجار الأي اإجراء يحد من حرية اال�شترياد. وعك�شت ال�شيا�شة التجارية، نزواًل من قبل 

الدولة عند اإرادتهم، جلهة االمتناع عن رفع الر�شوم اجلمركية يف بداية العهد، واال�شطرار لرفعها 

يف خريف 1975، اأي بعد اندالع احلرب االأهلية، لتغطية عجز املوازنة.

واأظهرت اإح�شاءات مدير االإح�شاء املركزي، روبري ك�شباريان، اأن امل�شارف كانت م�شوؤولة 

القطاع  للم�شتثمرين يف  التي وفرتها  بالقرو�ض   ،1974-1971 النقد خالل  60% من خلق  عن 

اأ�شعارها. وت�شبب امل�رصف  ال�شلع وتخزينها ترقبًا الرتفاع  ا�شترياد  اأجل  العقاري، وللتجار من 

اللرية،  النقدي، مقابل م�شرتياته من الدوالر، ملنع حت�ّشن �شعر �رصف  بـ40% من اخللق  املركزي 

نزواًل عند رغبة امل�شارف )امل�شدر نف�شه: 172(. 
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وعجزت الدولة عن اقرتاح �رصائب مبا�رصة تزيد وارداتها، وترفع م�شتوى اإنفاقها على البنى 

التحتية. وكان امل�شتوردون اأول امل�شتكني من عجز الدولة عن االإنفاق لتطوير القدرة اال�شتيعابية 

ملرفاأ بريوت. وبدا ق�شورها اأكرث فداحة يف االإنفاق على �شبكة املوا�شالت، التي تفاقم عجزها عن 

ا�شتيعاب زيادة ال�شيارات بن�شبة 56% بني 1970 و1974 )امل�شدر نف�شه: 192(. اأدى االإ�رصاب 

الذي قادته »جمعية جتار بريوت« عام 1971 اإىل اإلغاء املر�شوم 1943. واحت�شد 900 ممثل ملختلف 

هيئات اأرباب العمل يف موؤمتر خالل �شيف 1974 للت�شدي مل�رصوع الوزير البزري ب�شاأن الرقابة 

على  مراقبني  لتن�شيب  مبالغ  ر�شد  عن  التجار،  �شغط  حتت  احلكومة  وامتنعت  االأ�شعار.  على 

االأ�شعار يف وزارة االقت�شاد. وخ�شعت لل�شغوط ال�شتعادة م�رصوع الوزير �شادر املحال اإىل جمل�ض 

النواب، بهدف فر�ض �رصيبة يتيمة على التح�شني العقاري. وذلك يف حني مل متّثل ال�رصيبة على 

الدخل التي �شددتها امل�شارف عن عام 1973 �شوى ن�شبة 1.12% من واردات املوازنة، وتلك التي 

�شددها التجار وال�شناعيون 3.5 % منها )امل�شدر نف�شه: 205(.

اأبرز كتاب �شمري ق�شري ال�شبب االآخر اخلطري الذي كان يك�شف عجز الدولة وُي�شِقط �رصعيتها، 

اأال وهو االرتفاع اجلنوين لوترية االعتداءات االإ�رصائيلية على اجلنوب اللبناين واملخيمات، وامتناع 

الدولة عن الت�شّدي لها. وهي اأ�شبحت ابتداء من عام 1974 مبعدل �شبعة اعتداءات كّل يوم )ق�شري، 

1994: 65(. هذا هو الو�شع الداخلي حيث الدولة عاجزة عن �شون �شيادتها، مبعنى منع اإ�رصائيل 

من التعدي على اأرا�شيها، والت�شدي لالأزمة االجتماعية املتفاقمة. 

الق�ى من خارج الدولة

كانت املواجهة بني اجلي�ض واملنظمات الفل�شطينية يف اأيار 1973، وبقاء االأمور من دون ح�شم، 

مرّبراً لكل الفرقاء للذهاب اأكرث نحو الت�شّلح والتدريب. وهو ما �شّجع عليه الرئي�ض فرجنيه ووزير 

اإن  الدفاع يف حكومة الرئي�ض ال�شلح، ن�رصي املعلوف )�شاملون: 54(. يقول الدكتور ال�شليبي 

فرجنيه واجلمّيل و�شمعون بحثوا عن متويل وت�شليح يف الدول العربية، واإن بواخر ال�شالح كانت 

تاأتي الواحدة بعد االأخرى اإىل مرفاأ بريوت لتفِرغ حمولتها مبعرفة ال�شلطات، يف حني كان العراق 

االأحرار  والوطنيون  الكتائب  مّثل   .)70  :1976 )ال�شليبي،  الفل�شطينيني  ت�شلح  و�شوريا  وليبيا 

وحرا�ض االأرز والتنظيم، اإ�شافة اإىل »جي�ض التحرير الزغرتاوي« القوى املعنية بالتدريب والت�شليح 

للدفاع عن النظام. 
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يف قراءة اأنتلي�ض حلزب الكتائب، ال نرى �شوى االإيديولوجيا واالأفكار. ي�شّحح �شتوك�ض هذه 

ال�شورة بت�شمني قراءته �شورة للحزب كمنظمة �شبه ع�شكرية، كانت ت�شم قبل احلرب 3 اآالف 

متطّوع )�شتوك�ض: 224(. بدت اأولوية الدولة عند احلزب يف االأهمية املطلقة املعطاة لـ »حمايتها«. 

اأما اأعداوؤها فهم الي�شار الذي هو مبثابة »طابور خام�ض«، والدول العربية الراديكالية واملنّظمات 

الفل�شطينية )امل�شدر نف�شه: 218(. ون�شاأت احلاجة اإىل حمايتها من �شعف اآلتها االإدارية، وعدم 

قدرة القوى امل�شّلحة الر�شمية على احلركة، وغياب االإرادة لدى الزعماء ال�شّنة عن حتّمل امل�شوؤولية 

اأما   .)221 النظام بنف�شه مكّونًا من زعماء حمليني )امل�شدر نف�شه:  يف حاالت الطوارئ، وكون 

اأ�شكال احلماية، فتمّثلت باالإ�شالحات املقرتحة املتعّلقة بالتنمية االقت�شادية واالجتماعية، االآيلة 

اإىل تعزيز �رصعية الدولة. لكن احلزب مل يحمل م�رصوعًا اإ�شالحيًا متمّيزاً يف هذا املجال. اأجهد نائبه 

الدائم يف الربملان، جوزيف �شادر، نف�شه الإقناع اأو�شاط االأعمال يف مطلع ال�شتينيات، باالإنفاق 

التنموي ال�شهابي )داغر، 1995: 71(. كانت حجته يف ذلك، اأن االإنفاق الفعلي �شيكون على 

�شة له، بحيث ال يكون هناك عجز يف املوازنة. ووفرت مداخالته  الدوام اأقّل من املبالغ املخ�شّ

املوازنة، على ح�شاب  لتوازن  االأولوية  اإعطاء  اأجل  الالحقة و�شيلة �شغط من  احلقبة  على مدى 

التي  املواجهة  التجار يف  احلزب يف �شف  84-91(. ووقف  نف�شه:  )امل�شدر  التنموي  االإنفاق 

خا�شوها �شد املر�شوم 1943 )امل�شدر نف�شه: 125(. لكن �شادر، الوزير يف حكومة الرئي�ض تقي 

الدين ال�شلح، وجد من هو اأكرث حمافظة منه، حني رّد جمل�ض النواب م�رصوع االإ�شالح ال�رصيبي 

الذي اأعّده، واقت�رص على اإن�شاء �رصيبة على التح�شني العقاري، ملواجهة العجز يف م�رصوع موازنة 

1975 )امل�شدر نف�شه: 205(. 

حماية  يف  دوراً  احلزب  لعب  ع�شكرية.  كقوة  بالتدّخل  فتمثلت  للدولة،  االأهم  احلماية  اأما 

عدد من االأحياء اأثناء حرب 1967، بناء على طلب الرئي�ض حلو )�شتوك�ض: 228(. وكان تدخله 

1973، من  عام  الفل�شطينية  واملنظمات  اجلي�ض  بني  املواجهات  اأكرث و�شوحًا خالل  الع�شكري 

خالل االنت�شار يف االأحياء املحاذية لل�شاحية اجلنوبية )امل�شدر نف�شه: 229(. كانت حرب 1958 

االأهلية هي التي اأقنعت احلزب اأن له دوراً »م�شتقاًل« يف حماية الدولة، وهو ما عرّب عنه الكتاب 

�شيكون  القوة  الرد على  اأن  اأو�شح  اإذ  ال�شاأن،  بهذا  لرئي�ض اجلمهورية   1973 �شباط  املرفوع يف 

بالقوة )امل�شدر نف�شه: 222(. 

عر�ض �شتوك�ض يف ن�شه املن�شور يف خريف 1975، ا�شرتاتيجية احلزب الع�شكرية التي جرت 
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بلورتها منذ حرب 1958 االأهلية، حتت ا�شم »فورتر�ض ليبانون«. وهي هدفت للدفاع فقط عن 

مناطق جبل لبنان املمتدة من �رصق بريوت اإىل زغرتا �شمااًل، باعتبار اأن املناطق املتبقية من لبنان 

�شوف تقع حتت �شلطة املعار�شة، كما كان االأمر يف حرب 1958 االأهلية )امل�شدر نف�شه: 225(. 

وقد جرى بالفعل تطبيق هذه اال�شرتاتيجية بحذافريها اأثناء »حرب ال�شنتني«. 

ملواجهة  حملية  قوة  دور  للعب  تنّطحه  هو  داخلي،  »اأمني«  �شق  احلزب  ال�شرتاتيجية  كان 

»التخريب« )counter-subversion(، من خالل جمع املعلومات )امل�شدر نف�شه: 231(، 

للتظاهرات  والت�شدي  الي�شار،  اإىل  الفل�شطينيني  من  اإليه،  يلجاأوا  اأن  ملن ميكن  بالقوة  والت�شدي 

واالأرزة  العلم  واأهمها  الوطنية،  الرموز  على  يتطاولون  وملن   ،)229 نف�شه:  )امل�شدر  الطالبية 

)امل�شدر نف�شه: 224(. تطّوعت تلك امليلي�شيا للدفاع عن الدولة من دون اأن ي�شاألها اأحد. 

لل�رصاع  �رصيعة  ت�شوية  على  عربيًا  املراهنني  بني  ال�رصاع  فيه  ا�شتد  وقت  يف  يتم  ذلك  كان 

العربي-االإ�رصائيلي بعد حرب ت�رصين، والراف�شني ملبداأ الت�شوية. وعند الفريق االأول، كان اإ�شكات 

الراف�شني للت�شوية �رصطًا لتحّققها، يف حني وّثق الفل�شطينيون عالقتهم مع قوى الي�شار اللبناين، 

حت�ّشبًا ال�شتهدافهم )ال�شليبي، 1976: 73(.

الأقطاب املعاِر�س�ن

الأنه  للوزراء،  رئي�شًا  احلافظ  اأمني  ت�شمية  ب�شالم وكرامي،  ممثلني  ال�شّنة  االأقطاب  رف�ض  وقد 

من �شخ�شيات ال�شف الثاين. وا�شتقال هذا االأخري بعد انتهاء املواجهات بني اجلي�ض واملنّظمات، 

و�ُشّمي تقي الدين ال�شلح بدياًل منه. و�شتواجه حكومة ال�شلح ازدياداً يف االإ�رصابات والتظاهرات. 

وكانت هذه االأخرية غالبًا ما تنتهي ب�شدامات مع القوى االأمنية و�شقوط قتلى. �شهد عام 1974 

اأي�شًا، دخول االإمام مو�شى ال�شدر بقوة اإىل امل�شهد ال�شيا�شي، ومالقاته لقوى الي�شار يف حتميلها 

للدولة م�شوؤولية التق�شري يف الدفاع عن اجلنوب. اأما الدولة فلم يتغرّي �شيء يف طريقة تعاطيها مع 

تزايد اعتداءات اإ�رصائيل على اجلنوب.

اأمام تزايد التعبئة يف ال�شارع، راأى اأقطاب ال�شّنة التقليديون لزامًا عليهم التحّرك، لوقف �شحب 

الب�شاط من حتت اأرجلهم مل�شلحة القوى الراديكالية ومل�شلحة جنبالط )امل�شدر نف�شه: 77(. وقد 

ن�شاأت جبهة اأقطاب �شمت اإليها مفتي اجلمهورية، كان برناجمها حت�شني م�شاركة ال�شّنة وامل�شلمني 

ي جانبًا منذ اأواخر ال�شتينيات. وقد طرحت مو�شوع جعل  يف احلكم، بعد اأن كان هذا املطلب ُنحِّ

نهار اجلمعة يوم عطلة )امل�شدر نف�شه: 78(. 
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الدكوانة بني حم�شوبني على  اأولها يف  االأر�ض، كان  بدء �شدامات على   1974 عام  �شي�شهد 

امل�شلحني  اآخر بني  ثم كان �شدام   .1974 اآخر متوز  يومني يف  دام  الفل�شطينيني  الكتائب وعلى 

اأيلول. و�شيعرّب حزب الكتائب يف موؤمتره ال�شنوي يف  الكتائب واجلنبالطيني يف تر�شي�ض يف 2 

لها يف  املعار�شني  الت�شوية، و�شد  املوافقة على  العربية  للدول  1974، عن موقف داعم  خريف 

»جبهة الرف�ض«. و�شيعلن رئي�شه دعمه »العمل الفدائي ال�رصيف«، ورف�شه للمتطرفني يف جبهة 

»الي�شار الدويل« )امل�شدر نف�شه: 87(.

وقد ا�شتقالت حكومة الرئي�ض ال�شلح عقب حوادث تر�شي�ض، ورف�ض الرئي�ض �شالم اأن ُي�شّمى 

لت�شكيل حكومة جديدة، ب�شبب احل�شة التي طلبها الرئي�ض فرجنيه فيها. واعتربت جبهة االأقطاب 

الثاين ونائب يدين  النائب ر�شيد ال�شلح لت�شكيل احلكومة، ك�شخ�شية من ال�شف  ال�شّنة ت�شمية 

للموقف ال�شلبي من الرئي�ض جتاهها.  باالأ�شوات االنتخابية التي يح�شل عليها جلنبالط، تاأكيداً 

وت�شّكل »حتالف« معار�ض قوامه �شالم وكرامي واده. 

�سّل اجلي�ش مدخاًل للحرب

و�رصقات  انفجارات  من  احلوادث  باتت  ال�شلح،  ر�شيد  الرئي�ض  حكومة  عهد  بداية  ومنذ 

تلك  التمييز بني م�شادر  ال�شعب  الذي كان يجعل من  االأمر  يومية،  اأموراً  وخطف واغتياالت 

احلوادث، ويتيح للبع�ض ن�شبتها فقط اإىل التجاوزات الفل�شطينية )امل�شدر نف�شه: 91(. 

وخالل ال�شهر االول من عام 1975، ح�شل �شدام بني اجلي�ض وبني املنظمات الفل�شطينية على 

احلدود. تبعت ذلك اإدانات من الزعماء امل�شيحيني، وتقدمي مذكرة من قبل رئي�ض الكتائب لرئي�ض 

اجلمهورية يطلب فيها اإجراء اإ�شتفتاء حول الوجود الفل�شطيني. وهي دلّت على اإ�رصار احلزب على 

التكّر�ض لهذا املو�شوع )امل�شدر نف�شه: 92(. وبعد اأقل من اأ�شبوع، ح�شلت تظاهرة يف �شيدا �شد 

م�رصوع اإن�شاء �رصكة �شيد بحري بر�شاميل لبنانية وكويتية. ويف التظاهرة التالية، اآخر �شهر �شباط، 

كان اأحد ال�شحايا، النائب ال�شابق معروف �شعد. وعند تدخل اجلي�ض بعد اإقفال الطرقات، ح�شل 

�شدام كان �شحيته ع�شكريون ومدنّيون. وقد وافقت حكومة الرئي�ض ال�شلح على �شحب اجلي�ض 

من املدينة بعد احلادثة.

جاء املوقف من اجلي�ض دلياًل على تراجع �شعبيته ال�شديد، لوقوفه متفّرجًا اأمام تزايد االعتداءات 

باأ�شلحة  الفل�شطينية  املخيمات  يزّودون  ال�شوريون  كان  الذي  الوقت  يف  وذلك  اجلنوب.  على 
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وم�شادات ملواجهة االعتداءات االإ�رصائيلية )اخلازن، 2002: 301(. رف�ض الرئي�ض فرجنيه طلب 

اإقالة قائد اجلي�ض بعد حوادث �شيدا. واعترب هوؤالء تعاطي اجلي�ض مع حوادث  ال�شّنة  االأقطاب 

�شيدا، تعري�شًا مبقام رئي�ض احلكومة ال�شّني، وطالبوا بو�شعه حتت �شلطة احلكومة. يف مقابل هذه 

املواقف امل�شّككة بدور اجلي�ض، �شي�شار لتنظيم تظاهرات دعم حا�شدة له يف االأحياء ال�رصقية من 

من  الثقة  �شحب  �شعد،  معروف  وفاة  منا�شبة  االأعلى يف  االإ�شالمي  املجل�ض  اعلن  وقد  بريوت. 

الرئي�ض ال�شلح، واجتمعت ال�شخ�شيات ال�شنية، ومن �شمنها كل روؤ�شاء الوزارة ال�شابقني لطلب 

اإعادة تنظيم اجلي�ض، من خالل اإن�شاء جمل�ض قيادة له، يتمّثل امل�شيحيون وامل�شلمون فيه بالت�شاوي. 

وهو ما رف�شه االأقطاب امل�شيحيون. 

 institutionalized( طائفي«  اأ�شا�ض  على  املنا�شب  توزيع  »ماأ�ش�شة  كانت 

communitarianism(، ت�شّل قدرة املوؤ�ش�شات الر�شمية، خ�شو�شًا الع�شكرية واالأمنية منها، 
على �شون �شيادة الدولة جتاه القوى الداخلية واخلارج. مل يتمّكن اجلي�ض من ح�شد تاأييد وطني له 

يف مواجهة منظمة التحرير الفل�شطينية، الأنه مل يكن ميار�ض دوره يف حماية االأر�ض الوطنية، والأنه 

بات حم�شوبًا اأكرث فاأكرث على فريق بعينه ميّثله رئي�ض اجلمهورية، والأن عالقة هذا االأخري باالأقطاب 

ال�شّنة كانت ال تفتاأ ترتّدى. 

يقارن الدكتور ال�شليبي بني االحرتام العام الذي حازته موؤ�ش�شة اجلي�ض قبل عهد فرجنيه، وما 

اآل اإليه و�شعها على امتداد ذلك العهد )ال�شليبي، 1976: 94(. يبنّي اأن عدم اإزالة ال�شكوك لدى 

امل�شلمني ب�شاأن اجلي�ض، كان يجعل هذه املوؤ�ش�شة غري قابلة لال�شتعمال يف �شون ال�شلم االأهلي 

)امل�شدر نف�شه: 96(. 

وي�شيف عن�رصاً جوهريًا يف تف�شري رف�ض القيادات امل�شيحية التجاوب مع املطالب التي عرّب 

عنها االأقطاب امل�شلمون، هو الدعم القوي الذي كانوا يح�شلون عليه من الدول العربية، خ�شو�شًا 

ال�شعودية وم�رص، واعتبارهم من قبل تلك الدول، راأ�ض حربة يف املواجهة مع الراديكالية. ذلك 

الدعم، م�شافًا اإليه الدعم الغربي املوّفر لهم، كانا يجعالنهم »غري متهّيبني اأمام املغامرة« )امل�شدر 

نف�شه: 97(. 

حزب  من  جمموعة  مع  ب�شتاين  جول  اجلي�ض  خمابرات  مدير  افتعل   ،1975 ني�شان   13 ويف 

الوطنيني االأحرار بالتن�شيق مع ا�شتخبارات اجنبية، مذبحة عني الرمانة، ا�شتناداً اإىل الوثائق التي 

ك�شفها من�شقون عن »املكتب الثاين« عام 1976. كان الهدف جر حزب الكتائب اإىل الدخول يف 

املعركة. وهو ما ح�شل بالفعل.
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 ثانيًا: م�جز يف الأدبيات النظرية التي ت�سهم يف فهم حرب ال�سنتني« 

 )1976-1975(

اللبنانية )1975- التي ت�شّهل قراءة بداية احلرب االأهلية  النظرية  هنا عر�ض لبع�ض االأدبيات 

1990( اأو »حرب ال�شنتني« .

1. نخبة ال�ستاتيك�

نخبة  �شهور وذلك حلماية  �شتة  دام  لبنان  باإنزال ع�شكري يف  اأمريكا  قامت   ،1958 عام  يف 

االأقطاب اأو الزعماء، واالإبقاء على نظام التقا�شم على االأ�شا�ض الطائفي الذي تعتمده )غندزير، 

1997(. وقد ت�شّببت نخبة االأقطاب ال�شيا�شيني هذه، »غري امل�شوؤولة اجتماعيًا« باإفراغ ريف لبنان 

من اأهله خالل ال�شتينيات. واأفقدت الدولة �رصعيتها خالل الن�شف االأول من ال�شبعينيات، بتخليها 

عن موجب حماية لبنان و�شيادته من العدوان االإ�رصائيلي، وتخليها عن احلد االأدنى من م�شوؤوليتها 

يف الت�شدي لالأزمة االجتماعية املتفاقمة ب�شبب الغالء. وقد حتّول الوجود الفل�شطيني امل�شّلح يف 

لبنان مادة �شجال ومزايدة بني اأطرافها.

 diversionary( »كان اإطالق �رصارة احلرب االأهلية يف ني�شان 1975، »ا�شرتاتيجية متويهية

strategy( اعتمدتها نخبة ال�شتاتيكو هذه للدفاع عن النظام القائم. جلاأ القائمون على الدولة 
العتماد طريقة »تفوي�ض العنف« للقوى من خارج الدولة املمّثلة باالأحزاب امل�شيحية املوالية لها. 

هدفت احلرب لتحقيق هدفني معًا هما، مواجهة الوجود امل�شّلح ملنظمة التحرير الفل�شطينية يف 

اأعّدها لل�رصاع  التي  الت�شوية  لبنان، تنفيذاً مل�رصوع كي�شنجر يف �رصب هذه االأخرية، كجزء من 

 .)demobilization( العربي ــ االإ�رصائيلي، واإنهاء التعبئة �شد النظام ال�شيا�شي القائم

»احلرب التم�يهية«

تهدف احلرب التمويهية اإىل افتعال �شدام يحرف االأنظار عن امليدان الفعلي للنزاع. اأظهر 

 diversionary theory of( »الكاتب جاك ليفي يف بحثه حول »النظرية التمويهية للحرب

الدرا�شات  اأن   ،)scapegoat hypothesis( كب�ض حمرقة«  يكون  بديل  و»اخرتاع   ،)war
التاريخية غالبًا ما ربطت بني مواجهة نخب بعينها الأزمات داخلية حادة، وبني جلوئها اإىل افتعال 

نزاع مع اخلارج )ليفي، 1989(. جرى على هذا النحو تف�شري الكثري من احلروب خالل القرنني 

التا�شع ع�رص والع�رصين )امل�شدر نف�شه: 263(.
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مع  نزاع  الفتعال  اللجوء  اإىل  النخبة  تدفع  اأن  ميكن  خمتلفة  داخلية  متاعب  الباحثون  عّدد 

اأول هذه املتاعب حالة م�شتدمية من االحتجاجات )mass protest(، وثانيها عدم  اخلارج. 

 )structural war( وثالثها احلرب على البنى القائمة ،)elite instability( ا�شتقرار النخبة

مبعنى عمل املعار�شة على قلب نظام احلكم )امل�شدر نف�شه: 276(. اأ�شار ليفي اإىل دور امل�شاكل 

االقت�شادية التي ينجم عنها نزاع اجتماعي ومن ثم �رصاع �شيا�شي، يف الدفع اإىل اعتماد ا�شرتاتيجية 

متويهية )امل�شدر نف�شه : 278(. 

قدمت اأعمال الباحث فالري غانيون حول حروب يوغو�شالفيا ال�شابقة �رصحًا لكيفية جلوء النخب 

للنزاع«  افتعال  اإىل اعتماد »ا�شرتاتيجيات  ال�شتاتيكو  التي تريد احلفاظ على  اأو النخب  احلاكمة 

�شدها.  امل�رَصعة  وللتعبئة  �رصعيتها  يف  الرتاجع  حلالة  للت�شدي   )strategies of conflict(

�شّكل افتعال النزاع امل�شّمى »اإثنيًا« و�شيلتها يف نزع التعبئة تلك )غانيون، 2004: 16(. جلاأت 

الفتعال نزاع »اإثني« لُتظِهر للمنتمني اإىل »اإثنياتها« اأنها تدافع عنهم، ولتنزع ال�رصعية عن القوى 

ال�شيا�شية املعار�شة من داخل هذه »االإثنيات« التي كانت حتمل برامج اإ�شالح للنظام ال�شيا�شي 

 )homogenization( �شيا�شي«  »جتان�ض  حالة  فر�ض  من  متّكنت  وقد  القائم.  واالقت�شادي 

اإثني« من خالل  اإزالتها، وحالة »جتان�ض  اأو  املعار�شة  اإ�شكات  االإثنيات، من خالل  داخل هذه 

عمليات »التطهري« )ethnic cleansing( التي جلاأت اإليها.

ال�شتاتيكو  التهيئة للحرب االأهلية »فر�شية كب�ض املحرقة«، مبعنى عمل نخبة  توؤكد �شريورة 

على افتعال نزاع مع اخلارج، هنا الفل�شطينيون، حلرف االأنظار عن النزاع الداخلي املتمّثل بالتعبئة 

املجتمعية �شد النظام ال�شيا�شي القائم. قراأ الباحث جاغو �شاملون احلرب االأهلية اللبنانية بو�شفها 

القائمون على  اعتمدها   )delegated violence( العنف«  ملمار�شة  »تفوي�ض  تعك�ض عملية 

الت�شدي  خطاب  نّحى  وقد   .)2006 )�شاملون،  لها  موالية  وتنظيمات  اأحزاب  وتوّلتها  الدولة، 

للح�شور امل�شّلح الفل�شطيني النقا�ض حول االإ�شالح الداخلي، كما اأخرج العنف هذا النقا�ض من 

دائرة اهتمام اللبنانيني.

2. ديناميكية العنف داخل احلروب الأهلية

انتقد الباحث �شتاتي�ض كاليفا�ض الدرا�شات حول احلروب االأهلية التي ح�رصت هّمها بدرا�شة 

االأ�شباب والنتائج، واأهملت درا�شة ديناميكية العنف بحد ذاته، اأي كيفية ح�شوله وا�شتهدافاته، 

داخل هذه احلروب )كاليفا�ض، 1999: 244(.
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العنف لبناء املجم�عة امل�سّلحة

 )groups( وبني املجموعات )categories( مّيز الباحث روجر بروباكر بني الفئات االإثنية

اأطرافًا  بكاملها  االإثنية  الفئات  اعتبار  انتقد  االثنني.  اخللط بني  وانتقد  ا�شمها،  ت�شّمى على  التي 

)protagonists( يف النزاعات امل�شّماة »اإثنية«، كاأن يقال »امل�شيحيون �شد امل�شلمني«، كما 

كان االأمر يف حالة لبنان، وم�شارعة االإعالم وو�شائل الن�رص والباحثني اإىل و�شف النزاعات التي 

يكونون �شاهدين عليها باأنها »اإثنية« )بروباكر، 2004: 14(. راأى اأن النزاعات ال ت�شع يف مواجهة 

اإرهابية  تنظيمات )organizations( هي جمموعات  بل  اإثنية بكاملها،  فئات  البع�ض  بع�شها 

ومنظمات �شبه-ع�شكرية وع�شابات م�شّلحة واأحزاب �شيا�شية وجتّمعات اإثنية وكنائ�ض و�شحف 

وو�شائل اإعالمية اأخرى، اإلخ )امل�شدر نف�شه: 15(. 

اأظهر جون ميوللر اأن احلروب االأهلية لي�شت عماًل تقوم به جماعات كبرية هي وهمية غالبًا 

ت�شمى »اإثنيات«، واإمنا عمل جمموعات م�شّلحني اأُعّدوا لهذه املهمة بالذات، ي�شكلون ن�شبة ال 

العاديني يف  النا�ض  املرتكب، ال ي�شع  العنف  اأن  يّدعون متثيلها. كما  التي  تذكر من املجتمعات 

التي  ال�شدامات  كبري  حد  اإىل  ي�شبه  واإمنا  »االإثني«،  اختالفهم  ب�شبب  البع�ض  بع�شهم  مواجهة 

تتواجه فيها ع�شابات )ميوللر، 2002: 26(. وعند ميوللر، ال تعك�ض النزاعات »االإثنية« االحتقان 

»االإثني« املتزايد، بل �شعف وعدم فعالية احلكومات )امل�شدر نف�شه: 2(. واأظهر مايكل مان اأن 

 small group( »وجود عنا�رص اعتادت االنخراط يف »اأعمال عنف �شمن جمموعات �شغرية

ت�شتخدم  التي  للقوى  االأداة  يوفر   ،)unpunished( عقاب  دون  من  وبقيت   ،)violence
املنّظمات �شبه-الع�شكرية يف العمل ال�شيا�شي )مان، 2004: 29-28(.

 strategies of( ا�شتفزاز  ا�شرتاتيجيات  املواجهات  تخو�ض  التي  التنظيمات  تعتمد 

ُت�شتثمر يف  ذاته،  النوع  من  فعل  ردات  خلق  منها  الهدف  االأخ�شام،  جتاه   )provocation
 .)14  :2004 )بروباكر،   )strategies of group-making( تكوين وت�شليب املجموعة

يق�شف امل�شّلحون املناطق املواِجهة ع�شوائيًا، فريد امل�شّلحون الذين يواجهونهم باملثل، فيتحّول 

من توّلوا الق�شف حماًة للمناطق التي يتواجدون فيها.

حّلل الينت وفريون بدورهما جمموعة من االأدبيات التي تناولت نزاعات م�شّماة »اإثنية«، الإظهار 

القا�شم امل�شرتك بينها. هذا امل�شرتك هو العنف الذي ي�رصعه املقاولون االإثنيون. يلعب هذا االأخري 

املجموعات  ت�شكيل  ويكون   .)2000 وفريون،  )الينت  االإثنية«  »الهوية  بناء  الرئي�شي يف  الدور 

نتيجة للعنف اأكرث من كونه �شابقًا عليه. هذا ما يوؤكده بروباكر اأي�شًا )بروباكر، 2004: 14(. 
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العنف لتحقيق »الحتكار املحلي للعنف«

تهدف االأطراف التي تلجاأ اإىل العنف اإىل تغيري والءات النا�ض واأف�شلياتهم وهوياتهم. لذلك 

يكون املدنيون هم امل�شتهدفون يف هذه احلروب )كاليفا�ض، 2000: 39(. فوالء املدنيني الأحد 

يحقق  الطرفني حني  اأحد  ينت�رص  ال�رصاع.  نتيجة  يحددان  والئهم،  التغيري يف  اأو  النزاع،  طريف 

 local monopoly of( »للعنف املحلي  يتوىل »االحتكار  اأي حني  املدنيني،  ال�شيطرة على 

يف  املنخرطة  القوى  اأداة  هي  االإرهابية  الو�شائل  تكون   .)8-7 نف�شه:  )امل�شدر   )violence
العنف، للح�شول على اإذعان املدنيني.

 )intimidation( »كان هدف العنف املمار�ض خالل املرحلة االأوىل من احلرب، »التخويف

)كاليفا�ض، 2000: 4(. هدف اإىل جعل من يكون �شاهداً عليه، يخاف ب�شدة اأن يكون هو االآخر 

�شحية له. وقد حفلت االأ�شهر االأوىل بجرائم كانت ُترتكب يف و�شح النهار على مراأى وم�شمع 

من النا�ض. قيل اإن من ارتكبوا تلك اجلرائم كانوا قد تلقوا تدريبات خا�شة لهذه الغاية. كانت 

تلك االأفعال تلقي الرعب يف قلب من يراها اأو ي�شمع بها. هنا العنف هو »اإرهاب« يراد به بناء 

امل�شلكيات الفردية جلهة االإذعان )compliance( )امل�شدر نف�شه: 3(. وهو �شيوفر ملمار�شيه 

»االحتكار املحلي للعنف«. 

توخى امل�شتفيدون من »االحتكار املحلي للعنف« ال�شغط على بع�شهم البع�ض، وا�شتدراج 

 )territorial closure( »و�شاطات. وكان الهدف من العنف يف مرحلة ثانية، »اإقفال املناطق

واإقامة مناطق »متجان�شة« �شيا�شيًا و»مطّهرة« اإثنيًا.

العنف الذي »ل ميّيز بني �سحاياه«

مّيز الباحث فالنتينو بني حقبتني يف كيفية تناول العنف املرتكب �شد املدنيني خالل العقود 

املا�شية. طغت يف االأوىل فكرة اأن العنف يف اأ�شواأ اأ�شكاله من قتل جماعي وتطهري، اإلخ هو عبثي 

ومن دون هدف حمّدد، واأنه نتيجة اأحقاد مرتاكمة ويقوم به اأنا�ض �شاديّون، اإلخ. )فالنتينو، 2014: 

ا�شرتاتيجيات  لتنفيذ  العنف و�شيلة  اأن هذا  ُيجِمعون على  الثانية  الباحثون يف احلقبة  بات   .)92

وخطط يتوالها املقاولون ال�شيا�شيون، اأي اأنه »ا�شرتاتيجي« )strategic( )امل�شدر نف�شه: 98(. 

 indiscriminate( �شحاياه«  بني  ميّيز  »ال  الذي  العنف  بني  كاليفا�ض  الباحث  مّيز 

االأوىل،  احلالة  يف   .)selective( انتقائي  ب�شكل  ي�شتهدفهم  الذي  ذلك  وبني   ،)violence



93

ال�شخ�شية  هوؤالء  مواقف  النظر عن  ب�رصف  اأو طائفة  »اإثنية«  اإىل  املنتمني  كّل  العنف  ي�شتهدف 

مواقفهم  قاعدة  على  �شحاياه  ي�شتهدف  فهو  الثانية،  احلالة  يف  اأما   .)101  :2004 )كاليفا�ض، 

ُقتل  �شحاياه«.  بني  ميّيز  »ال  الذي  العنف  عنوان  حتت  لبنان  يف  ح�شل  ما  يقع  وا�شطفافاتهم. 

بلغ عدد  املفّخخة.  وال�شيارات  الع�شوائي  والق�شف  والقن�ض  باخلطف على احلواجز  اللبنانيون 

القتلى املدنيني خالل اجلوالت ال�شت لـ»حرب ال�شنتني«، بني 13 ني�شان 1975 واأيلول 1976، 

40 األف �شحية )�شامو�شي، 1978(.

راأى كاليفا�ض اأن اأغلب ما ي�شار اإليه على اأنه عنف »ال ميّيز بني �شحاياه« هو يف حقيقة االأمر 

العنف �شحاياه  هذا  ي�شيب   .)102  :2004 )كاليفا�ض،  اأهداف حمّددة  منه خدمة  يراد  انتقائي، 

طابعه  لكن  ارتكبوه.  اأمر  على  عقابًا  يكون  ال  وهو   .)random violence( »بال�شدفة« 

�شيا�شيًا  اال�شت�شالم  اإىل  النا�ض  ويدفع  اأ�شحابه،  ي�شل  �شديد  خوف  ن�رص  اإىل  يوؤدي  املتوّقع  غري 

)abdication( )امل�شدر نف�شه: 104(.

بني �شحاياه«،  ميّيز  »الذي ال  العنف  تناولت  التي  لالأدبيات  �شاماًل  ا�شتعرا�شًا  الباحث  قّدم 

اأكان ذلك يف منا�شبات احلروب اأو احلروب االأهلية، م�شتخدمًا وقائع من جتربة االأملان يف احلرب 

العاملية الثانية واالأمريكيني يف فييتنام واجليو�ض كما املنظمات �شبه-الع�شكرية يف اأمريكا الالتينية، 

اإلخ. واأظهر اأن مرتكبي هذا العنف يعتمدونه باإ�رصار مع معرفتهم باأن مردوده عك�شي بالن�شبة 

�شببني جوهريني العتماده،  النظرية  ا�شتخال�شاته  اأعطى يف   .)counterproductive( لهم 

االأمريكيون يف  ال�شباط  يق�شف  كاأن  اأولهما عدم رغبة مرتكبيه يف خو�ض مواجهات مكلفة، 

فييتنام القرى من دون متييز بدل الدخول يف مواجهات وجهًا لوجه مع الفيتكونغ تكون مكلفة 

لهم )امل�شدر نف�شه: 132(. اأما ال�شبب اجلوهري الثاين العتماده، فهو عدم توّفر حماية من اأي 

نوع لل�شحايا، اأو عدم قدرة هوؤالء على التعويل على اأحد حلمايتهم )امل�شدر نف�شه: 134(.

ولقد بات للبنانيني حكومة يف اآخر حزيران 1975، اأي بعد �شهرين ون�شف ال�شهر من 13 

ني�شان، تاريخ اندالع االأحداث. وهي ا�شتمّرت يف �شّدة امل�شوؤولية طيلة »حرب ال�شنتني«. كان 

االأخرية ج�ّشدت عملية تطبيع مع  اأع�شاء يف احلكومة ذاتها. ولعل هذه  العنف  امل�شاهمون يف 

جرائم ا�شتهداف املدنيني، اأو كّر�شت التطبيع مع عمليات قتل املدنيني كاأداة يف ال�رصاع ال�شيا�شي 

القائم. 
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العنف كعمل »اأوغاد«

راأت اأدبيات اأخرى اأن اأفعال املنخرطني يف العنف حت�شل الأن قياداتهم تكون غري قادرة على 

جلم االرتكابات، اأو غري راغبة بذلك. ويف درا�شة همفريز ووين�شتني امليدانية، اأن التنظيمات التي 

اأكرب  التي تكون م�شوؤولة عن  بنية تنظيمية جدية لها، والتي ال ت�شتطيع �شبط عنا�رصها، هي  ال 

اجلرائم واالرتكابات �شد املدنيني )همفريز ووين�شتني، 2010: 444(. 

ميكن من جهة اأخرى، اأن يكون انعدام التنظيم ا�شرتاتيجية متعّمدة من قبل القائمني على هذه 

امل�شوؤولني من  يعفي  ملتطوعني،  اإىل فوق«  التعبئة »من حتت  �شكل  اأن  اعتبار  التنظيمات. ميكن 

م�شوؤولية �شبط امل�شلحني. كما اأن »تقدي�ض« التعبئة العفوية االآتية من اجلمهور ال�شعبي هو اأحد 

م�شرتكات االأحزاب التي تعّول على املنظمات �شبه-الع�شكرية كاأداة عمل �شيا�شي.

يوغو�شالفيا  من  اللبنانية،  االأهلية  احلرب  بعد  اأتت  التي  احلروب  اأن  الدرا�شات  اأظهرت 

ال�شابقة اإىل رواندا وليبرييا واأفغان�شتان واأندوني�شيا وال�شي�شان، وغريها كثري، كانت من الفئة التي 

التي تخو�شها  وتتناق�ض مع احلروب   ،)criminal warfare( اإجرامية  تخو�شها جمموعات 

)disciplined warfare(. خا�ض  وقواعد  الأنظمة  بها  القائمون  تقليدية، ويخ�شع  جيو�ض 

املواجهات  خو�ض  ويتحا�شون  ال�شخ�شية  منفعتهم  تهّمهم   )thugs( اأوغاد  احلروب  هذه 

اجلدية الأنهم يرون املوت يف املعارك فكرة عبثية )ميوللر، 2002: 4(. وهي اأظهرت دور اأجهزة 

املخابرات يف تعبئة واإدارة املجموعات االإجرامية، التي يكون هدفها الرئي�شي النهب. اأكد ميوللر 

اأن االنتماء »االإثني« هو مهم للتنظيم، لكنه لي�ض وراء قوة دوافع املنخرطني يف العنف، بل النهب 

واإياهم  يت�شاركون  ممن  املجموعات،  لهذه  اخلا�شعون  حتّول  ما  ف�رصعان   .)25 نف�شه:  )امل�شدر 

االنتماء »االإثني« اإىل �شحايا لهم. واأظهرت درا�شة ويليام رينو للجماعات امل�شّلحة يف اأفريقيا هي 

االأخرى اأن التنظيمات التي ال جتمع عنا�رصها �شوى دوافع خا�شة، اأي حتقيق منافع مادية كانت 

االأكرث اإجرامًا بحق املدنّيني )رينو، 2009(.

ويف قراءة جوناتان راندال للحرب، اأن املقاتلني مّثلوا اأقل من 10% من �شحاياها )راندال، 

1983: 151(. كان املدنّيون اللبنانيون �شحية، نتيجة تخّلي الدولة عن حمايتهم، ونتيجة ا�شتهداف 

امل�شّلحني لهم، بدياًل عن خو�ض املواجهات املبا�رصة.
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يف ال�شورة التي ر�شمها روجر بيرت�شن للعامل لي�ض ثمة �شوى جماعات »اإثنية« نادراً ما تتناغم 

امل�شّماة  النزاعات  تف�شري  يف  االأ�شا�ض  الدور  الفردية  للم�شاعر  الباحث  جعل  تتقاتل.  ما  وغالبًا 

»اإثنية« )بيرت�شن، 2001(. وهي ثالث: الغنب واخلوف والكراهية. اأ�شاف اإليها الغ�شب اأو ال�شعار 

 )resentment( بالغنب  املق�شود  عقالنية.  غري  ت�رصفات  اإىل  يقود  �شعور  هو  الذي   ،)rage(

التي  الذي حتتّله اجلماعة  املوقع  ب�شبب  الفرد،  يعي�شه  الذي  باالمتهان  اأو  الر�شى،  ال�شعور بعدم 

اأو  الثاأر  متنع  التي  العوائق  �شقوط  عنفًا، مبجّرد  ينعك�ض  الوطنية. وهو  اجلماعة  اإليها، يف  ينتمي 

االنتقام من االآخر الذي اعُترِب مت�شببًا به. اأما اخلوف )fear(، فهو خوف اجلماعات التي تتواجه 

وتتعاي�ض، الواحدة من االأخرى. وهو يدفعها للتح�رصّ للمواجهة، ويعطي دوراً رئي�شيًا للنخب 

داخلها التي ترفع لواء الدفاع عنها. يلعب خوف اجلماعات من بع�شها البع�ض بالن�شبة اىل بيرت�شن، 

دوراً كارثيًا حني ت�شقط ال�شلطة املركزية اأو ت�شعف قوتها، الأن اجلماعات ال تعود قادرة على اأن 

تعّول عليها حلماية نف�شها. اأما الكراهية )hatred(، فهي امل�شاعر ال�شلبية التي متتلكها جماعات 

معّينة داخل جمتمعات بعينها، جتاه جماعات اأخرى، وتكون لها اأ�ش�ض عّززتها اأو راكمتها ظروف 

تاريخية معّينة. يكفي يف هذه احلالة اأن تن�شاأ ظروف بعينها جتعل االآخر املكروه هدفًا متاحًا، لكي 

ي�شبح عر�شة ملمار�شة العدوانية جتاهه.

اإال على  اأما حالة الغ�شب اأو ال�شعار التي ي�شفها بيرت�شن، فهي ذروة ال يعود �شاحبها قادراً 

frustration-( العدوانية – االإحباط  نظرية  ا�شتخدم  تاأثريها. وهو  بفعل  التعّدي على غريه 

aggression hypothesis( يف تف�شريها )بركويتز، 1989(. يعر�ض الكاتب حالة االإحباط 
املرتاكم )cumulative frustration(، التي تنجم عن تراكم يف املدى الطويل لهذه امل�شاعر. 

وميكن اأن يلجاأ من يحمل هذه امل�شاعر ملمار�شة العدوانية جتاه غريه بعد اأن يكون قد انتهى دور 

من ت�شّببوا له باالإحباط. اأما من يتم االعتداء عليهم، فلي�شوا بال�رصورة من ت�شببوا باالإحباط. ما 

يجعلهم هدفًا هو �شعور املعتدي باأنه قادر على االعتداء عليهم. مل حتتفظ ذاكرة اللبنانيني ب�شيء 

بقدر احتفاظها مبا يذّكر ب�شعار امل�شلحني. كانت حياتهم اليومية على مدى 15 عامًا رهينة هذا 

ال�شعار.

اتهم بيرت�شن الفئات »االإثنية« بكاملها بتقا�شم امل�شاعر التي و�شفها. يف حني اأنها م�شاعر ينبغي 

ح�رصها باأفراد اأو جمموعات معباأة اأيديولوجيًا.
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اندفع الكل خالل »حرب ال�شنتني« وبعدها لقراءة كتاب »ب�شيكولوجية اجلماهري يف االأنظمة 

الفا�شية« للكاتب االإملاين ويلهلم راي�ض، الذي يعك�ض القراءات الطبقية للتجربة النازية، ويقول 

كالمًا كثرياً عن »الربجوازية ال�شغرية« ال طائل حتته، يعمي قلوب قرائه.

دور الأيدي�ل�جيا

اأعادت الباحثة ليا بال�شلز االعتبار للدوافع ال�شيا�شية وللتعبئة االأيديولوجية ك�شببني للحرب 

فيها  تواجه  التي   )1939-1936( االإ�شبانية  االأهلية  للحرب  درا�شتها  معر�ض  يف  االأهلية، 

اجلمهوريون، اأو »الي�شار«، مع اجلرنال فرنكو واأن�شاره، اأو »اليمني«. كانت الدوافع ال�شيا�شية 

واالأيديولوجية ال�شبب االأول للحروب االأهلية يف كتابات اجليل االأول من الباحثني يف �شاأنها، 

ومنهم كالوزفيتز وكارل �شميدت. اأهملت كتابات اجليل الثاين من الباحثني، التي �شبقت االإ�شارة 

ال�شيا�شة واحلرب  انطلقت من متييز ماو ت�شي تونغ بني  الدوافع ك�شبب.  البع�ض منها، هذه  اإىل 

لها خ�شائ�ض حمّددة  فاإن  اأخرى،  �شيا�شية بو�شائل  اإن االأخرية ولو كانت متابعة الأهداف  وقوله 

يجب بحثها على حدة )بال�شلز، 2010: 292(. مّثلت درا�شات كاليفا�ض منوذجًا لهذه الكتابات.

التقليدية  االأهلية  احلروب  فئة  يف  االإ�شبانية  االأهلية  احلرب  بال�شلز  الباحثة  �شّنفت 

 guerilla( الغوار  حروب  عن  خمتلفة  خ�شائ�ض  لها  التي   )conventional civil wars(

292(. يف احلروب االأهلية التقليدية تكون هناك جبهات ومواقع ثابتة  نف�شه:  )امل�شدر   )wars
تر�شم حدود مناطق �شيطرة امل�شّلحني. ينطوي التمييز بني الفئتني على عالقة خمتلفة يف كل من 

احلالتني بني امل�شّلحني واملدنيني. يف حركات الغوار، يكون العنف �شد املدنيني وليد التناف�ض على 

احتالل اأرا�ٍض جديدة. اأما يف احلروب االأهلية التقليدية، فيتعّر�ض املدنّيون لعنف مبا�رص اأكرب مبا ال 

يقا�ض على يد امل�شّلحني. يرتفع هذا العنف مبقدار ما متّثل املعار�شة يف املناطق اخللفية التي ي�شيطر 

عليها امل�شّلحون تهديداً اأكرب لهم )امل�شدر نف�شه: 296(. 

العنف الطائفي

اأو  اأو الديني  القا�شم امل�شرتك العرقي  ال�شيا�شيون لتعبئة اجلمهور،  اأن يوّظف املقاولون  ميكن 

اللغوي اأو اجلهوي اأو القبلي اأو اأية عنا�رص اأخرى توّفر هوية خمتلفة واأ�شا�شًا للت�شامن. ي�شع الباحثون 

 .)politicized ethnicity( »كل اأ�شكال التعبئة هذه حتت عنوان واحد هو »ت�شيي�ض االإثنية

تكون اأهداف التعبئة، اأو »الق�شية« )stake( املعلنة لتربير النزاع، ال�رصاع على احلكم اأو لتقا�شم 
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املوارد االقت�شادية اأو ال�شغط من اأجل فر�ض احرتام رموز اجلماعة اأو ل�شمان �رصوط اإعادة اإنتاج 

الثقافة اخلا�شة بها )بروباكر، 2015: 2(.

عر�ض بروباكر موقفني متعار�شني حول دور الدين يف النزاعات ال�شيا�شية والعنف ال�شيا�شي. 

يرى اأ�شحاب املوقف االأول اأن االنتماء الديني لي�ض اأكرث اأهمية من القوا�شم امل�شرتكة االأخرى 

التي جرت االإ�شارة اإليها، جلهة دوره يف بناء الهوية وتوفري اأ�ش�ض للت�شامن. اأي لي�ض ثمة نزاعات 

»دينية« اإال بو�شفها �شكاًل يتخذه »ت�شيي�ض االإثنية« )امل�شدر نف�شه: 4(.

هناك يف املقابل، القائلون باأن االختالف يف اجلوهر بني االأديان هو م�شدر االختالف والنزاع 

اأحيانًا، واأن ذلك اأمر حتمي ال يحتمل ال�شك. راأى بروباكر من جهته اأن الدين ي�شبح م�شدراً 

احلياة  اجلوهر يف  تغيري يف  اإحداث  اإىل  ترمي  ملطالبات  يوؤ�ش�ض  والنزاع، حني  للتعبئة  ذاته  بحد 

العامة )substantive regulation of public life( )امل�شدر نف�شه: 5(. املق�شود بذلك، 

الربامج االأ�شولية التي تتناول االأمور العائلية كمنع حق االإجها�ض والتعليم الديني والف�شل بني 

اجلن�شني يف املدار�ض، اإلخ يف الغرب. وتتناول تطبيق ال�رصيعة يف البلدان االإ�شالمية.

اإليه، يف مطلع احلرب االأهلية اللبنانية.  مل تكن »الق�شية« دينية باملعنى الذي جرت االإ�شارة 

اعتمد املنخرطون يف العنف تعبئة اتخذت االنتماء الطائفي اأ�شا�شًا لالنتماء الوطني. رّكز جون 

الفرد  ويعطي  غريها،  عن  فئات  ميّيز  م�شرتك  هي  مبا  »االإثنية«،  الو�شائج  ح�شور  على  اأنتلي�ض 

املواقف  انتقد حاملي   .)230  :1981 )اأنتلي�ض،  �شيء جتاهلها  ينفع يف  واأنه ال  باالنتماء،  �شعوراً 

واالأيديولوجيات التي تنتق�ض من دورها. اأ�شار اإىل تعّمق اخلالف مع ن�شوء لبنان الكبري، حول 

طبيعة الهوية الوطنية. اأظهر غنب امل�شلمني ال�شّنة يف االإطار الوطني اجلديد الذي هو لبنان الكبري. 

واأظهر اأن ق�شمًا من النخبة ال�شيا�شية امل�شيحية اأو املارونية، ا�شتند يف الهوية الوطنية التي اقرتحها 

للبنان اإىل فكرتي الفينيقية ولبنان كملجاأ للم�شيحيني، م�شافًا اإليها فكرة املتو�ّشطية، وكان معاديًا 

للقومية العربية ومتوّج�شًا من االإ�شالم )امل�شدر نف�شه: 235(. وعند املوؤّرخ كمال ال�شليبي، اأن 

القوى املوالية للدولة ف�شلت يف ت�شويق �شيغة مقبولة لدى اجلميع للهوية الوطنية، ب�شبب ارتكازها 

على فكرتي الفينيقية ولبنان – امللجاأ بالتحديد، ومعاداتها للقومية العربية )ال�شليبي، 1981: 224؛ 

القوى  هذه  لدى  متعّمداً  خياراً  كانت  العربية  القومية  معاداة  اأن  اأنتلي�ض  اأو�شح   .)78  :1989

)اأنتلي�ض، 1973: 159(. واأظهر اأن »املواقف امل�شبقة جتاه امل�شلمني« عادت بقوة لدى هذه القوى 

والتنظيمات خالل الن�شف االأول من ال�شبعينيات، ب�شبب الوجود امل�شّلح الفل�شطيني. وهي مل 
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تعد معنّية بالدفاع عن النظام التعددي القائم بل اأ�شبح هدفها التق�شيم، مبعنى »خلق جيب ماروين 

�شاٍف« )اأنتلي�ض، 1981: 240( وهي انطلقت يف ما ذهبت اإليه من جهل فادح للقيمة الهائلة التي 

مّثلتها جتربة لبنان التاريخي، منذ فخر الدين على وجه اخل�شو�ض.

 identity( »ما �شّماه بروباكر »ت�شيي�شًا لالإثنية«، �شّمته الباحثة ماري كالدور »�شيا�شة الهوية

 )politics of ideas( »اأقامت الباحثة تعار�شًا بني »ال�شيا�شة على قاعدة االأفكار .)politics
التي تتوّجه اإىل »قلوب وعقول« النا�ض، وتطمح اإىل جمعهم حول اأفكار وروؤى تتناول م�شتقبلهم 

امل�شرتك، وبني »�شيا�شات الهوية« التي تفرزهم حتت »يافطات« خمتلفة، وال تفتاأ تنظر اإىل املا�شي 

لت�شتمد منه ما ي�شمح ب�شحنهم بـ»اخلوف والكراهية«. وهي ت�شتمد دعمهم من خالل و�شعهم 

يف �رصوط من عدم االأمان )insecurity( الكامل )كالدور، 1999: 77 و81(. اأظهرت الباحثة 

ا�شتحالة حتقيق ا�شتقرار �شيا�شي من خالل الركون اإىل املقاولني الذين يعتمدون »�شيا�شة الهوية«، 

نف�شه:  النزاع وجتديده للحفاظ على »�رصعيتهم« )امل�شدر  الدائمة الفتعال  وذلك حلاجة هوؤالء 

 .)110

3. دور اخلارج

العالقة  اإظهار  يتطّلب  اخلارجي  والنزاع  الداخلي  النزاع  بني  العالقة  فهم  اأن  ليفي  اأظهر 

ال�شببية بينهما، واأن هذه العالقة تنطوي اأحيانًا على حتويل للنزاع الداخلي اإىل نزاع مع اخلارج 

)externalization of internal conflict( كما يف حالة »فر�شية كب�ض املحرقة«، واأحيانًا 

 )internalization of external conflict( اإىل الداخل اأخرى على نقل نزاع خارجي 

كما يف حالة احلرب التي توؤدي كلفتها اإىل اإ�شعال ثورة داخلية )ليفي، 1989: 267(.

لكن »اإيجاد بديل يكون كب�ض حمرقة« لي�ض �شوى اأحد اأ�شكال حتويل نزاع داخلي اإىل نزاع مع 

اخلارج، وهو ال يخت�رصها كّلها. اأي اأن البلد الذي تنت�رص الفو�شى فيه، قد يعطي مرّبراً اأو حجة اأو 

فر�شة لتدخل اخلارج لتوجيه التحّوالت ال�شيا�شية فيه. يتحّول النزاع الداخلي يف هذه احلالة اأي�شًا 

اإىل نزاع مع اخلارج. راأى ليفي اأن لبنان ج�ّشد حالة من هذا النوع )امل�شدر نف�شه: 270(. ي�شح 

ما قاله يف تف�شري التدّخل االإقليمي الذي ح�شل بعد اندالع احلرب اللبنانية. لكنه ال ي�شح يف فهم 

ديناميكية حتويل النزاع الداخلي اإىل �رصاع مع اخلارج من خالل اإيجاد »كب�ض حمرقة«، التي كانت 

يف اأ�شا�ض اندالع احلرب.
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اأو�شحت ماري كالدور دور اخلارج يف حالة يوغو�شالفيا ال�شابقة، ممثاًل بـ»الديا�شبورا« يف 

العالقات  1999(. ووّفرت »مدر�شة مونرتيال« يف  الداخلية )كالدور،  باإ�رصاع احلرب  االإ�شهام 

الدولية، من خالل نظرية »اللعبة املزدوجة االأهداف« )two level game(، االإطار النظري 

لفهم كيفية التقاء م�شالح النخب الداخلية مع القوى اخلارجية الفتعال نزاع يحقق م�شاحلهما معًا 

)بلومكوي�شت واآخرون، 2011(. واأو�شحت الباحثتان كو�شتوفيكوفا وبوجي�شيك كيف اأن م�شائر 

 transnational( العديد من البلدان هي رهينة ما تعمل على حتقيقه �شبكات ما-فوق وطنية

networks( يجتمع يف اإطارها العبون حملّيون واإقليميون ودوليون )كو�شتوفيكوفا وبوجي�شيك، 
2009(. واأو�شحت املدر�شة »البنيوية اجلديدة« يف العالقات الدولية، اأن العالقة بني قوى اخلارج 

ممثلة بالواليات املتحدة كدولة م�شيطرة )hegemon( وبالدول الغربية ككل التي متار�ض �شيطرة 

الثالث، هي غري  العامل  بلدان  الداخل يف  نخب  وبني   )collective hegemony( جماعية 

متكافئة وتقوم على تواطوؤ )collaboration( هذه النخب مع اخلارج، ودخولها يف عالقة 

ا�شتزالم له )هينبو�ض، 2011(.

دور ال�ليات املتحدة

تخلو االأدبيات التي عملت على تف�شري ديناميكية العنف يف احلروب االأهلية والتي �شبق عر�ض 

البع�ض منها، من اأي اإ�شارة اإىل دور القوى اخلارجية وخ�شو�شًا الواليات املتحدة يف اإ�رصاع هذه 

احلروب.

لكن الباحثة رادا كومار اأو�شحت يف معر�ض درا�شتها حلرب البو�شنة، كيف اأن القرن الع�رصين 

�شهد ن�شوب العديد من احلروب االأهلية التي اأ�رصعتها القوى العظمى بدءاً باإنكلرتا ثم الواليات 

املتحدة، وكان الهدف منها حتقيق »تق�شيم اأيديولوجي« )ideological partition( يحمي 

االأنظمة ال�شيا�شية والنخب امل�شتزملة لها. عك�شت جتارب كوريا وقرب�ض واأملانيا بعد احلرب العاملية 

الثانية حاالت »تق�شيم اأيديولوجي« فر�شتها القوى العظمى الغربية حلماية االأنظمة املرتبطة بـ»العامل 

بريوت  �رصقي  من  املمتدة  املنطقة  ف�شل  اإىل  ال�شنتني«  1997(. وهدفت »حرب  )كومار،  احلر« 

اأن ا�شرتاتيجية »الثورة  اإىل منطقة زغرتا �شمااًل عن بقية لبنان. واأو�شح الباحث ت�شمربلن كيف 

امل�شادة« )counterrevolution( كانت يف �شلب م�شاريع االإدارات االأمريكية املتعاقبة كاأداة 

للت�شدي لـ»الي�شار الدويل« اأو »الراديكالية الدولية«، واأن التعويل على القوى التي ت�شتخدم الدين 

يف ال�شيا�شة ج�ّشد العن�رص االأهم يف ا�شرتاتيجية »الثورة امل�شادة« تلك )ت�شمربلن، 2008(.
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على خالف الدرا�شات التي اأغفلت دور اخلارج يف اإ�رصاع احلروب االأهلية، تناولت االأدبيات 

�شة يف االإرهاب ال�شيا�شي واإرهاب الدولة، دور الـ �شي. اآي. اإي. كطرف خارجي، يف  املتخ�شّ

جتنيد »فرق املوت« )death squads( اليمينية للت�شدي حلركات املعار�شة، يف خمتلف اأنحاء 

العامل، وخ�شو�شًا بلدان اأمريكا الالتينية. عك�ض وجود هذه التنظيمات، بالن�شبة للباحث كامبل، 

اعتماد دول بعينها �شيا�شات اإرهاب )states of terror( ورغبة القائمني على هذه الدول يف 

اإنكار )deniability( جلوئهم اإىل هذه ال�شيا�شات واإبقائها مغفلة )covert( وجعل جرائم هذه 

التنظيمات فوق �شلطة الق�شاء )extrajudicial( )كامبل، 2000: 6(. اأو�شح الباحث قدرة هذه 

التنظيمات على التفّلت من اإ�رصاف الدولة عليها ومتابعتها اأجندات خا�شة بها )امل�شدر نف�شه: 

نتيجة  التنظيمات هو  ن�شوء هذه  باأن  القائل  منهم وولّبني  اآخرين،  باحثني  15(. و�رصح مواقف 

�شعف الدول املعنّية وعجزها، مع اأخذ جتارب لبنان خالل ال�شبعينيات والثمانينيات وكولومبيا 

و�رصيالنكا اأمثلة على ذلك )امل�شدر نف�شه: 24(.

مايكل  الباحث  قدمه  الذي  بالتاأريخ  ربطها  خالل  من  اأف�شل  ب�شكل  ال�شورة  هذه  تت�شح 

ماكلينتوك لدور الواليات املتحدة يف اإ�رصاع احلروب االأهلية يف العامل بدءاً من 1952. بداأ اآنذاك 

 ،)unconventional war( ض يف ا�شتخدام و�شائل احلرب غري التقليدية� تطوير جهاز متخ�شّ

اأي غري امل�شموح بها وفقًا لالتفاقيات التي تنظم عمل اجليو�ض يف احلروب النظامية )ماكلينتوك، 

1991: 125(. مل يتم ا�شتخدام االإمكانات التي توّفرت اإال يف مطلع عهد الرئي�ض كينيدي الذي دفع 

 )counterinsurgency( »اإىل بلورة عقيدة جديدة حتت عنوان »الت�شدي حلركات التحّرر

بقيت معتمدة حتى الت�شعينيات. بّرر كينيدي ذلك باعتبار اأن ما يتهّدد »العامل احلر« لي�ض فقط 

التهديد النووي، بل العدوان غري املبا�رص عليه الذي جت�ّشده »حركات التحّرر« يف العامل الثالث 

)امل�شدر نف�شه: 123(.

انطوت العقيدة اجلديدة على هدفني هما الت�شّدي للحركات امل�شّلحة حيث هي، والعمل على 

ا�شتباق تكّون هذه احلركات )امل�شدر نف�شه: 148-149(. جرى تخ�شي�ض »القوات اخلا�شة« 

)S.F( يف اجلي�ض االأمريكي لهذه الغاية. وعمل عنا�رص هذه القوات يف حرب فييتنام حتت اإ�رصاف 

الـ �شي. اآي . اإي.

وانتفا�شات،  اإ�رصابات  افتعال  املناه�شة الأمريكا على  البلدان  املعتمدة يف  الو�شائل  ا�شتملت 

وفر�ض عقوبات اقت�شادية، ومتويل احلركات املناه�شة للحكم، وخطف واغتيال امل�شوؤولني، اإلخ. 
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)امل�شدر نف�شه: 131(. جرى تربير الو�شائل املتفلتة من كل القواعد واالأ�شول، باأن حركات الغوار 

)امل�شدر   )counterterror( امل�شاد«  »االإرهاب  ا�شم  عليها  واأُطِلق  اإليها.  االأخرى  تلجاأ هي 

نف�شه: 133(.

ا�شتقر االأمر يف عقيدة »الت�شدي حلركات التحّرر« على تكليف قوى حملية على �شكل قوى 

املعار�شات  مواجهة   )counterorganisations( �شبه-ع�شكرية  ومنظمات  نظامية  غري 

املوجودة يف بلدانها، حتت اإ�رصاف �شباط من »القوات اخلا�شة« )امل�شدر نف�شه: 132(. كانت 

هذه  يف  اأ�شاًل  املوجودة  التمايزات  وتغذية  تظهري  املنّظمات،  هذه  تكوين  يف  االنطالق  نقطة 

املجتمعات على قاعدة »الكراهية« )امل�شدر نف�شه: 136(. وكان التربير االأهم لها هو ت�شنيفها 

كقوى »حماية ذاتية« )self-defense( يف مناطق تواجدها )امل�شدر نف�شه: 137(. ت�شّكلت 

تلك القوى من عملية الدمج بني مفهومي »االإرهاب امل�شاد« و»املنظمات امل�شادة«.

تزامنت حقبة التح�شري للحرب االأهلية ثم اندالعها يف لبنان، مع تبّني الواليات املتحدة عقيدة 

»الت�شدي حلركات التحرر«. ولعل لبنان كان م�رصحًا للعمل بهذه العقيدة منذ ال�شتينيات. يوؤكد 

الدكتور ال�شليبي اأن نخبة االأقطاب التي افتعلت احلرب وخا�شتها، كان ميكن اأن تقّدم تنازالت 

التي  الدويل«  تنازل لقوى »الي�شار  اأي  بتقدمي  لتقبل  العربية، لكنها مل تكن  لبنان  �شاأن هوية  يف 

تتواجه معها )ال�شليبي، 1976: 175(. اأو�شحت درا�شة الباحث االأمريكي وايت املتاأنية وامل�شتندة 

اإىل وثائق ال�شيا�شة اخلارجية االأمريكية التي مت الك�شف عنها، دور كي�شنجر املبا�رص باالإتفاق مع 

ال�شنتني« )وايت،  امليلي�شيات يف »حرب  اأو  املنّظمات �شبه-الع�شكرية  ت�شليح  االإ�رصائيليني، يف 

.)2013

قبل  من  التحّرر«  حلركات  »الت�شدي  عقيدة  اعتماد  اأن  كيف  ماكلينتوك  الباحث  اأو�شح 

واأ�شهم يف  الثالث.  العامل  اأنحاء  احلليفة يف  اجليو�ض  تغيري هيكلية وو�شائل  اأ�شهم يف  االأمريكيني 

تغيري م�شلكيات الع�شكريني واأفراد املنظمات �شبه-الع�شكرية الذين كانوا يتلقون تدريبات على 

اأدىل  التي  الوقائع  واأظهرت   .)145-143  :1991 )ماكلينتوك،  اخلا�شة«  »القوات  اأيدي �شباط 

بها �شباط معتكفون يف اجلي�ض اللبناين دوراً مبا�رصاً لل�شابط الفا�شل جول ب�شتاين كمدير جلهاز 

املخابرات، يف جتنيد عنا�رص الإطالق موجة القتل والتخريب خالل االأ�شهر االأوىل من »حرب 

ال�شنتني« )»النهار«، 16/ 11/ 1975(.
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اأما اإ�رصاف الـ �شي. اآي. اإي. على القوى ال�شيا�شية وجمموعات التخريب التي ن�شطت اآنذاك، 

وم�شوؤوليتها يف العنف املرتكب �شد املدنيني خالل االأ�شهر االأوىل تلك، فهو ما ال ميكن الوقوع 

عليه يف اأي وثائق ر�شمية قد توافق الدولة االأمريكية على ن�رصها. 

ثالثًا: جتربة الإنهيار النقدي 

ت�شخم  عنها  ن�شاأ  عملته،  �رصف  ل�شعر  خف�ض  جتربة   ،1984 العام  من  ابتداًء  لبنان  عرف   

للرية  االإ�شمي  ال�رصف  �شعر  انتقل  وقد  فادحة.  اجتماعية  تكلفة  عليها  وترتبت  هائل، 

 .1992 العام  بنهاية  د.،  ل.ل./   1838 اىل   ،1984 العام  نهاية  يف  د.  ل.ل./   6،8 من  اللبنانية 

لالجور  االدنى  احلد  وانخف�ض  التاريخني،  هذين  بني  �شعفًا   11 بن�شبة  اال�شعار  وارتفعت 

الن�ض ي�شتعر�ض هذا   .1992 العام  64 دوالراً يف  اىل   1983 العام  242 دوالراً يف  يعادل  ما   من 

*، جتربة خف�ض �شعر �رصف العملة اللبنانية على امتداد حقبة 1984 - 1992، مو�شحًا ا�شبابها 

وانعكا�شاتها. 

1. اأثر تغيري �سعر �سرف العملة يف الإقت�ساد ال�طني

اإن الطريقة االأقل اإثارة لاللتبا�ض لتعريف �شعر �رصف العملة الوطنية، هي اعتباره الثمن الذي 

نوؤديه بالعملة الوطنية ل�رصاء وحدة نقدية فقط من العمالت االأجنبية. كاأن نقول على �شبيل املثال، 

اأن �شعر ال�رصف اال�شمي للعملة اللبنانية هو 1500 ل.ل. مقابل كل دوالر اأمريكي.

البلد  اإذا اعتمد  ثابًتا،  اأو مرًنا. ويكون  اأو متحرًكا  ثابًتا  اأن يكون �شعر �رصف العملة  وميكن 

ال�شعر.  ة احلفاظ على هذا  املخت�شّ لالإدارة احلكومية  واأوكل  لعملته،  �شعر �رصف ر�شمي  املعني 

ويكون متحرًكا اأو مرًنا، اإذا �شمح البلد املعني لقوى ال�شوق، اأي لعنا�رص العر�ض والطلب على 

العمالت االأجنبية فيه، اأن حتدد هذا ال�شعر. ويف هذه احلالة، يكون �شعر ال�رصف معّوًما بالكامل. 

اأما اإذا كلف البلد املعني، امل�رصف املركزي مهمة احلد من حركة �شعر ال�رصف �شعوًدا وهبوطًا، 

فيكون نظام ال�رصف املعتمد، هو نظام التعومي اجلزئي. واإذا متكن امل�رصف املركزي من تثبيت �شعر 

ال�رصف اال�شمي، بحيث ال تطراأ عليه اإال تغيريات طفيفة، يكون نظام ال�رصف املعتمد، هو نظام 

ال�رصف املعّوم الزاحف.

ون�شتخدم تعبريي اخلف�ض والتح�ّشن للداللة على التغيريات التي تطراأ على �شعر �رصف العملة 
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اإنه  نقول  اأجنبية،  نقدية  ل�رصاء وحدة  املطلوبة  الوطنية  النقدية  الوحدات  واإذا زاد عدد  الوطنية. 

جرى خف�ض )dévaluation( �شعر �رصف العملة الوطنية، اأو اأن �شعر ال�رصف هذا قد تدهور 

ثابت.  �رصف  نظام  اإطار  �شمن  كنا  اإذا  اخلف�ض،  تعبري  ا�شتخدام  وي�شح   .)dépréciation(

ون�شتخدم تعبري التدهور، اأو التديّن، اإذا كنا �شمن اإطار نظام �رصف مرن.

اإن خف�ض �شعر �رصف العملة، يوؤدي اإىل خف�ض عجز ميزان ملدفوعات يف البلد املعني، النه 

يت�شّبب بزيادة حجم �شادراته، ومداخيل الت�شدير التي يح�شل عليها، والنه يت�شّبب اي�شًا، بخف�ض 

حجم وارداته، وانفاقه على اال�شترياد. وميثل هذا التغيري يف ر�شيد ميزان املدفوعات النتيجة التي 

تتوخاها البلدان املختلفة، حني تخّف�ض �شعر �رصف عملتها.

اإال اأنه ينبغي توفر �رصطني رئي�شيني لكي يوؤدي خف�ض �شعر �رصف العملة اإىل حت�شني املقدرة 

التناف�شية للبلد املعني، وحت�شني و�شع ميزان مدفوعاته. ويتعلق ال�رصط االأول مبرونتي الطلب على 

الواردات والطلب على ال�شادرات. لنفرت�ض على �شبيل املثال، اأن الطلب على الواردات يف بلد ما 

هو غري مرن، اأي اأنه ال ينخف�ض مع ارتفاع اأ�شعار ال�شلع امل�شتوردة بالعملة الوطنية، نتيجة خف�ض 

�شعر �رصفها. يف هذه احلالة، ينجم عن خف�ض �شعر �رصف العملة، ارتفاع يف املبالغ املنفقة على 

اال�شترياد، وتدهور اإ�شايف يف ر�شيد ميزان املدفوعات. كذلك يوؤدي خف�ض �شعر �رصف العملة 

اإىل تزايد عجز ميزان املدفوعات، اإذا كان الطلب اخلارجي على ال�شادرات الوطنية غري مرن، اأي 

اإذا مل يرتتب على انخفا�ض اأ�شعار ال�شلع الوطنية املعدة للت�شدير، زيادة يف الطلب اخلارجي عليها 

)جاكمو-اأ-، 1989: 377(. 

التناف�شية  القدرة  العملة  الثاين الذي يفرت�ض توفره لكي يعزز خف�ض �شعر �رصف  اأما ال�رصط 

لل�شلع الوطنية املعدة للت�شدير، فهو خف�ض التكلفة، من خالل خف�ض االأجر احلقيقي للعاملني يف 

البلد املعني. ويوؤدي خف�ض �شعر �رصف العملة جلعل هذا االأجر يتدّنى. وينبغي اأال يتمكن العاملون 

اأياها خف�ض �شعر  اأفقدهم  التي  باالأجر من فر�ض ت�شحيح اجورهم، وا�شتعادة قدرتهم ال�رصائية 

ال�رصف، واإال انعدمت االآثار االإيجابية املرتتبة عليه )امل�شدر نف�شه: 376(. 

انطالقًا من هذا التاأثري الذي ميار�شه خف�ض �شعر �رصف العملة على العر�ض والطلب الوطنينّي، 

جرى اعتماده منذ بداية الثمانينات على نطاق وا�شع، يف البلدان النامية، �شمن اطار ما ي�شمى 

ب�شيا�شات الت�شحيح الهيكلي. وما ي�شمى ب�شيا�شات الت�شحيح الهيكلي بوا�شطة �شعر ال�رصف، 

كناية عن جمموعة من االإجراءات تطبقها البلدان التي تعاين من عجز املالية العامة وعجز ميزان 
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املدفوعات لديها. ويعترب هذان العجزان بالغي اخلطورة مبجّرد اأن يرتّتب عليهما ارتفاع قوي يف 

املديونية اخلارجية لالقت�شاد املعني. وغالًبا ما يكونان مرتابطني، يف البلدان النامية، ويف احلاالت 

االأكرث �شيوًعا. وجتد هذه البلدان نف�شها مدفوعة لّلجوء اإىل املوؤ�ش�شات الدولية، ك�شندوق النقد 

دائنيها  بينها وبني  للتو�شط  اأو  الدين،  تاأمني خدمة  ت�شتخدم يف  للح�شول على قرو�ض  الدويل، 

هذه  على  الدويل  النقد  �شندوق  ويفر�ض  الديون.  �شداد  اآجال  ومتديد  تاأخري  اأجل  من  الغربيني 

البلدان، مقابل تو�ّشطه من اجلها، تطبيق اإجراءات يتاأّثر بها اأداء االقت�شاد الوطني برّمته يف قطاعيه، 

العام واخلا�ض. وتت�شّمن هذه االإجراءات، خف�ض النفقات اجلارية، والتحكم بنمو الكتلة النقدية، 

واإجبار املوؤ�ش�شات الوطنية على االنفتاح على االأ�شواق اخلارجية، من خالل اإزالة الر�شوم والعوائق 

التي حتمي املوقع الذي حتتله يف ال�شوق املحلية، الخ.

اإال اأن حجر الزاوية يف �شيا�شات الت�شحيح هذه، يتمّثل بخف�ض �شعر �رصف العملة الوطنية. 

التي  اال�شترياد، ولتحفيز �شادراته،  املعني على  البلد  ويعّول على هذا اخلف�ض، ال�شعاف قدرة 

يجعلها هذا اخلف�ض بالذات، ذات مقدرة تناف�شية اكرب يف اال�شواق العاملية. اأما النتيجة امللمو�شة 

التي تتوخاها هذه ال�شيا�شات، فهي حتقيق فائ�ض يف امليزان التجاري، ي�شتخدم لت�شديد الدين. 

لكن اللغة التي تعتمد يف تربيرها تبدو اأكرث طموًحا، اذ تقدم هذه ال�شيا�شات نف�شها على اأنها عملية 

اإعادة هيكلة لالقت�شاد برمته، بهدف تعزيز قدرته على االإنتاج بغاية الت�شدير. وتعد باإيجاد حلول 

ناجحة ونهائية لل�شعف البنيوي الذي تعاين منه هذه االقت�شادات، والذي يعرب عنه �شعف قدرتها 

االإنتاجية و�شعف مقدرتها على توفري ما يكفي من العمالت ال�شعبة لدفع ثمن م�شتورداتها.

ويفرت�ض اأن يتيح خف�ض �شعر �رصف العملة الوطنية ا�شعاف القدرة على اال�شترياد وتطوير 

القدرة على الت�شدير للبلد املعني، وان يتيح له ا�شتعادة توازن ميزان مدفوعاته، من دون اأن يرتب 

عليه خف�شًا مل�شتوى الن�شاط االقت�شادي فيه. اإال اأن �شيا�شة الت�شحيح الهيكلي تنعك�ض انح�شاًرا 

اأن يرتتب عليها تطوير لقدرته  البلد املعني على اال�شترياد، من دون  اقت�شاديًا حني تقل�ض قدرة 

على االإنتاج والت�شدير. وقد اثبتت التجربة انه من النادر الوقوع يف البلدان النامية على هيكليات 

اإنتاجية وطنية ت�شتطيع االإفادة من خف�ض �شعر �رصف العملة الوطنية، لزيادة ح�ش�شها يف االأ�شواق 

اخلارجية. ومل يتحّقق هذا االمر، اإال لعدد �شئيل من بلدان العامل الثالث، متتلك هيكليات اإنتاجية 

متطورة. كما اظهرت التجربة اأن �شيا�شات الت�شحيح الهيكلي بوا�شطة �شعر ال�رصف التي �شيغت 

يف االأ�شا�ض ملعاجلة اختالل توازن ميزان املدفوعات، ا�شتطاعت حتقيق هذا الهدف، من خالل 
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افتعال حاالت انكما�ض اقت�شادي جرى فر�شها ب�شكل متعّمد. وكان التق�ّشف ال�شديد، الثمن 

الذي توّجب دفعه لتقلي�ض عجز ميزان املدفوعات. وهو ما اأ�شارت اإليه الدرا�شات التي تناولت 

جتارب اأفريقيا ال�شوداء وغريها، خالل الثمانينات )جاكمو-ب- ، 1989(.

2. ملحة عن تط�ر نظام القطع يف لبنان، منذ العام 1948

اأ - نظام �سرف معّ�م، و�سندوق لتثبيت القطع منذ العام 1949

اأُخذت املعلومات امل�شتخدمة لعر�ض تطور نظام ال�رصف حتى العام 1948، من ن�شو�ض طالل 

الدين  بدر  االأمري  اأوغورليان )1982( و عبد  �شابا )1961( و جوزيف  جورج )1970( واليا�ض 

)1984(. مثلت الوحدة النقدية العثمانية، العملة املتداولة يف لبنان، على امتداد احلقبة املمتدة من 

العام 1560 اإىل العام 1918. وهي كانت عملة معدنية. وقد فر�شت قوات احللفاء ا�شتخدام العملة 

ا�شتخدام  ثابروا على  النا�ض  1918 و1920. ومل تنجح يف ذلك، الأن  الورقية امل�رصية بني عامي 

العملة العثمانية املعدنية.

اللرية اللبنانية ال�س�رية 

ويف العام 1920، مت اإ�شدار عملة ورقية لبنانية – �شورية جديدة، تنفيذاً لقرار املفو�ض ال�شامي 

اإىل  العملة  باإ�شدار هذه  العام. وعهد  ني�شان من ذلك   2 بتاريخ  ال�شادر   ،129 الرقم  الفرن�شي، 

م�رصف خا�ض، هو بنك �شوريا، الذي كانت متلكه موؤ�ش�شات فرن�شية واإجنليزية. وحددت قيمة 

كل لرية لبنانية-�شورية بـ 20 فرنكًا فرن�شيًا. وت�شّمن القرار اإمكان اإبدال هذه العملة مبا يوازيها من 

الفرنكات يف اأي وقت كان. 

م�ساألة التغطية

ويف العام 1924، وّقعت ال�شلطات االنتدابية مع امل�رصف ذاته، الذي اأ�شبح ا�شمه، بنك �شوريا 

لـ 15  ولبنان الكبري، اتفاقية جديدة، ح�شل هذا االأخري مبوجبها على امتياز اإ�شدار هذه العملة 

�شنة اإ�شافية، تنتهي يف العام 1939. وحددت االتفاقية �شقفًا لكمية النقد املتداول من هذه العملة 

ي�شاوي 25 مليون ل.ل.�ض.، وتغطية لهذا النقد مكّونة ب�شكل �شبه كامل من الفرنك الفرن�شي. 

و�شوف لن تتجاوز التغطية الذهبية لهذه العملة طوال مدة االتفاقية الـ 4 % من جمموع التغطية. وقد 
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كانت االتفاقية مو�شع نقد دائم من قبل الطرفني اللبناين وال�شوري، الأنها ربطت العملة اجلديدة 

بالفرنك الفرن�شي، يف حني اأن �شعر �رصف هذا االأخري كان يتعّر�ض ب�شكل متكّرر للتخفي�ض، 

مفقداً تغطية هذه العملة قيمتها الفعلية.  وقد فقد الفرنك الفرن�شي بني عامي 1920 و 1940، 90 

% من قيمته جتاه الدوالر االأمريكي )جورج، 1970: 58(. كما واأنه تعّر�ض لـ 11 خف�شًا ل�شعر 

اإىل اخلف�ض املتكّرر ل�شعر �رصف عملتهم  �رصفه بني عامي 1920 و 1948. وقد جلاأ الفرن�شيون 

خالل حقبة ما بني احلربني، وحقبة الثالثينيات على وجه اخل�شو�ض، عماًل مبقاربة �شاعت اآنذاك 

يف اأو�شاط الدول ال�شناعية، وبهدف تعزيز القدرة التناف�شية اخلارجية ل�شلعهم املعّدة للت�شدير. 

واأظهر موقفهم هذا ب�شدد الدور الذي ينبغي اأن يلعبه �شعر �رصف العملة، تباينه مع وجهات النظر 

املحلية على هذا ال�شعيد.  

وازاء مطالبة احلكومتني اللبنانية وال�شورية بتعديل اتفاقية العام 1924، مت يف العام 1937 توقيع 

اتفاقية جديدة، رفعت ن�شبة التغطية الذهبية اإىل 10 % من املجموع. لكنها مل تختلف يف �شيء عن 

االتفاقية التي �شبقتها. ورف�شت احلكومة ال�شورية توقيعها. وقد مّددت االتفاقية التي وقعها لبنان 

االمتياز املعطى مل�رصف االإ�شدار نف�شه، الذي بات ا�شمه بنك �شوريا ولبنان، ملدة 25 �شنة اإ�شافية، 

اأي حتى العام 1964. 

احلرب العاملية الثانية والرقابة على القطع

ومع ن�شوب احلرب العاملية الثانية، اأقامت ال�شلطات االنتدابية نظام رقابة على القطع، واأن�شاأت 

هذه  تولت  وقد  ا�شتعمالها.  وتقنني  املتوافرة  ال�شعبة  العمالت  بها جتميع  للقطع ح�رصت  اإدارة 

االدارة توفري املبالغ بالعملة املحلية الالزمة لتمويل اإنفاق اجليو�ض احلليفة. وذلك بوا�شطة �شلفات 

كانت حت�شل عليها من م�رصف �شوريا ولبنان، مقابل العمالت ال�شعبة التي كانت تت�شلمها من 

هذه اجليو�ض. وقد اأدى ذلك اإىل ارتفاع حجم االإ�شدار النقدي بدرجة كبرية، بحيث انتقل �شقف 

بزيادة  اأي   ،1945 مليون ل.ل.�ض. عام   450 اىل   1939 مليون ل.ل.�ض. عام   20 االإ�شدار من 

قدرها 22 �شعفًا. وترّتب على زيادة كمية النقد هذه ارتفاع يف اال�شعار، عرّب عنه انتقال موؤ�رص 

اأ�شعار اجلملة، من 100 يف العام 1939 اإىل 1209 يف العام 1945 )امل�شدر نف�شه: 62(، وانتقال 

موؤ�رص اأ�شعار اال�شتهالك من 100 اإىل 607، بني هذين التاريخني، اأي ت�شاعف اأ�شعار اال�شتهالك 

مبعدل �شتة مرات بينهما )غايت�ض، 1998: 56(. 
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ارتباطها  اللبنانية-ال�شورية من  اللرية  بداية حترير  الثانية، كانت  العاملية  ان حقبة احلرب  اإال 

بالفرنك الفرن�شي. وقد وقعت فرن�شا مع اإنكلرتا اتفاقية يف العام 1941، حددت مبوجبها �شعر 

�رصف ر�شمي لعملتها جتاه اللرية ال�شرتلينية. ومت االمر نف�شه بالن�شبة للرية اللبنانية-ال�شورية. ويف 

العام 1944، وقعت فرن�شا مع لبنان و�شوريا اتفاقية جديدة، التزمت فيها بتعوي�ض اأي انخفا�ض 

يف قيمة التغطية للعملة، يف حال ح�شوله. 

لكن عامي 1945 و 1946 �شهدا تخفي�ض �شعر �رصف الفرنك الفرن�شي ثالثة مرات متتالية. 

تنفيذاً  ال�شورية،  اللبنانية  العملة  تغطية  لتاأمني  مهمة  مبالغ  الفرن�شي  الطرف  على  ذلك  ورّتب 

ملعاهدة 1944. وهذا ما دفعه اإىل اإيقاف العمل باالتفاقية يف العام 1947، ودعوة البلدين لتوقيع 

اتفاقية جديدة معه. وقد ا�شرتطت االتفاقية اجلديدة املعرو�شة على البلدين، اإجراء م�شرتياتهما 

من منطقة الفرنك، واالإبقاء على االمتيازات املمنوحة للم�شالح الفرن�شية فيهما، الخ. وقد وّقع 

لبنان االتفاقية يف العام 1948، يف حني رف�ض اجلانب ال�شوري توقيعها يف بداية االمر. وقد عاد 

الحقًا عن موقفه هذا. وقد بّرر عدم توقيع ال�شوريني لالتفاقية، اإنهاء الوحدة النقدية التي كانت 

قائمة بني البلدين.

اللرية اللبنانية 

 .1947 العام  يف  الدويل،  النقد  �شندوق  اإىل  االن�شمام  اتفاقية  اأي�شًا،  وّقع  قد  لبنان  وكان 

وانطوت هذه االتفاقية على اعرتاف بالعملة اللبنانية، كعملة م�شتقلة. وحددت قيمتها مبا يوازي 

0،455.512 ملغ ذهبًا. كما ُحّدد �شعر �رصفها جتاه الدوالر بـ 2،20 ل.ل./ د.، اأي مبا يتجاوز 

ال�شعر املتداول بن�شبة الثلث. 

كّر�ض   ،)1949/6/1 )ج.ر.،  للنقد  قانونًا  االأوىل  للمّرة  لبنان  اأ�شدر   ،1949 العام  ويف 

و�رصوط  اللبنانية،  العملة  اإ�شدار  �رصوط  القانون  هذا  ت�شمن  وقد  ح�شلت.  التي  التطورات  به 

تغطيتها، مبا يجعلها عملة م�شتقلة. وحدد هذه التغطية على اأ�شا�ض، 50 % من قيمة النقد املتداول، 

لرفع  ي�شار  اأن  ذاته على  القانون  اأوراقًا حكومية خمتلفة. ون�ض  ذهبًا وعمالت �شعبة، و50 % 

ن�شبة التغطية الذهبية من 10 % يف تاريخه، اإىل 30 % يف اآخر العام 1952. وقد جهدت احلكومة 

لتجاوز هذه املعدالت، بحيث بات معدل التغطية الذهبية للنقد املتداول، يعادل 90 % يف اآخر 

العام 1954.
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حترير نظام القطع

وكانت اخلطوة التالية التي خطاها لبنان ابتداء من العام 1948، هي حترير نظام القطع الذي 

و�شوريا،  لبنان  يخ�شع يف  يزال  ما  االأجنبية  العمالت  تداول  التاريخ كان  ذلك  يعتمده. وحتى 

اإدارة  اإن�شاء  اأيلول من العام 1948 قانون  الإ�رصاف مكتب قطع م�شرتك بينهما. وقد �شدر يف 7 

م�شتقلة للقطع يف وزارة املالية )ج.ر.، 1948/9/15(. ثم �شدر يف 5 ت�رصين الثاين من العام ذاته، 

املر�شوم رقم 13532/ 12 )ج.ر.، 11/24/ 1948(، الذي حّرر تداول عدد من العمالت من رقابة  

العام  الرئي�شية. ويف  الرقابة مقت�رصة على عدد من العمالت  مكتب القطع اجلديد، وجعل هذه 

1952، كان قد اأجنز حترير تداول كل هذه العمالت. وباتت املعامالت بالعمالت ال�شعبة جتري 

منذ ذلك التاريخ باأ�شعار ال�شوق احلرة. وقد اأزيلت الرقابة كلًيا عن القطع، مبوجب املر�شوم رقم 

8300 للعام 1952)ج.ر.، 1952/5/21(.

�سندوق تثبيت القطع

وقد فر�ض التحرير التدريجي لنظام القطع، �رصورة اإن�شاء �شندوق لتثبيت القطع. واأن�شيء هذا 

االأخري، مبوجب املر�شوم الرقم 8، بتاريخ 6 ت�رصين االأول 1949، كاأحد عنا�رص نظام الرقابة على 

القطع القائم اآنذاك، الذي ت�رصف عليه وزارة املالية )ج.ر.، 1949/10/12(. وبات دوره احلفاظ 

على ثبات �شعر �رصف العملة اللبنانية، اأي منع ح�شول تقلبات كبرية لهذا ال�شعر. وميكن اعتبار اأن 

نظام ال�رصف الذي بات �شائًدا يف لبنان، منذ العام 1949، هو نظام ال�رصف املعّوم، ولو اأن لبنان 

مل يتخّل عن �شعر ال�رصف الر�شمي للرية الذي �شبق له اأن توافق ب�شاأنه مع �شندوق النقد الدويل. 

وقد اقت�رص ا�شتخدامه لهذا ال�شعر على املعامالت اخلا�شة بالدولة. اأي اأن هذا ال�شعر كان ي�شتخدم 

الحت�شاب املداخيل اجلمركية للدولة، واحت�شاب خمتلف ايراداتها واإنفاقها بالعمالت ال�شعبة.

وخالل ال�شنوات التي تلت عملية حترير تداول العمالت االأجنبية، حتّرك �شعر �رصف العملة 

اللبنانية ب�شكل حمدود ن�شبًيا، بلغ ن�شبة 13% من �شعر ال�رصف الو�شطي، خالل حقبة 1953- 1966 

)بدر الدين، 1984: 22(. واذا ا�شتثنيت ثالث �شنوات من حقبة 1950-1966، �شهدت اأحداثًا 

غري اعتيادية، فاإن تقلبات هذا ال�شعر على امتداد احلقبة كلها كانت اأقل من الهام�ض الذي �شمح به 

نظام بروتون وودز )جورج: 85(. وقد بدا وا�شحًا منذ بداية اخلم�شينيات، اأن خيار ا�شتقطاب 

الر�شاميل وحتويل لبنان اإىل مركز اإقليمي للخدمات املالية، هو ما كان ميلي االهتمام املحلي باحلفاظ 
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على �شعر �رصف ثابت وقوي للعملة اللبنانية. والبع�ض يربط بني �شيا�شة �شعر �رصف العملة املتبعة 

على  منفتح  للخدمات،  منتج  "اقت�شاد  الإقامة  الوقت،  ذلك  منذ  التوّجه  وبني   1948 العام  منذ 

اخلارج" )tertiary outward-looking economy( )غايت�ض: 6(.

وكان حت�ّشن �شعر �رصف العملة اللبنانية جتاه الدوالر هو ال�شمة الغالبة لتلك احلقبة. وقد انتقل 

هذا ال�شعر من 3،73 ل.ل./د. يف العام 1951 اإىل3،00 ل.ل./د، يف العام 1962. واأ�شهمت يف 

ذلك التدفقات املالية اخلارجية التي عرفها لبنان خالل اخلم�شينات، والتي عّززها قانون ال�رصية 

امل�رصفية الذي �شدر يف العام 1956. ويف اغلب االحيان، كان حترك �شندوق تثبيت القطع يح�شل 

ملنع حت�ّشن �شعر �رصف العملة اللبنانية، من خالل �رصاء الدوالر املعرو�ض يف �شوق بريوت. علمًا 

اأنه حترك يف االجتاه املعاك�ض اأكرث من مرة. وقد عمد خالل عامي 1958 و1963 اإىل بيع العمالت 

االأجنبية، ملنع تدهور �شعر �رصف العملة اللبنانية.

ب - دور البنك املركزي، منذ العام 1964، كم�ؤ�س�سة م�ستقلة معنية بتحقيق 

ثبات قيمة العملة:

وابتداء من العام 1964، تاريخ اإن�شاء امل�رصف املركزي، توىّل هذا االأخري مهمة احلفاظ على 

ثبات �شعر �رصف العملة اللبنانية. وهي مهمة اأوكلها اإليه "قانون النقد والت�شليف" الذي �شدر يف 

ذلك الوقت. 

التدّخل يف �س�ق القطع

وقد ن�شت املادة 228 من هذا القانون على اإلغاء ادارة القطع، وحتويل موجوداتها اإىل امل�رصف 

املركزي. كما ن�شت املادة 75 منه، على اإيكال مهمة تثبيت القطع اإىل امل�رصف املركزي، باالتفاق 

مع وزارة املالية، على اأن ت�شّجل العمليات التي جتري �شمن هذا االإطار يف ح�شاب خا�ض، ي�شّمى 

"�شندوق تثبيت القطع". 

وال�سيا�سة النقدية

العملة، عك�ض  �شعر �رصف  ثبات  على  للحفاظ  القطع  �شوق  التدخل يف  يتجاوز جمرد  ومبا 

م�شمون "قانون النقد والت�شليف" اهتمام امل�شارف اخلا�شة باأن حتافظ هذه املوؤ�ش�شة اجلديدة على 
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ا�شتقالليتها جتاه ال�شيا�شات احلكومية، واأن يكون هدف ال�شيا�شة النقدية التي تّتبعها احلفاظ على 

ثبات قيمة العملة الوطنية، ومبا يجعل هذا الهدف اأولوية لديها، اأي ينفي وجود اأهداف اأخرى 

اىل   88 املواد  واأكدت  على ذلك   .)36  :2002 االقت�شادي )ديبه،  النمو  لها، كاالإ�شهام بحفز 

ت على عدم جواز توفري �شلفات من امل�رصف املركزي للدولة، اإال يف احلاالت  92 منه، التي ن�شّ

اال�شتثنائية البالغة الدقة.

وتعريف �سعر �سرف العملة اللبنانية

�شمي  اللبنانية،  للعملة  الر�شمي  ال�رصف  ل�شعر  حتديًدا  والت�شليف،  النقد  قانون  ت�شّمن  وقد 

"ال�شعر االنتقايل القانوين" للرية اللبنانية. وحددت املادة 229 منه، هذا ال�شعر بالن�شبة اىل الدوالر 
االأمريكي، على اأ�شا�ض اأن يكون "اأقرب ما يكون من �شعر ال�شوق احلّرة"، وذلك بانتظار اأن يكون 

قد مت حتديد �شعر �رصف جديد للرية، يعرّب عنه مبا يقابله من الذهب، باالتفاق مع �شندوق النقد 

الدويل. واأخذاً مب�شمون هذه املادة، جرى يف اآخر العام 1964 حتديد "ال�شعر االنتقايل القانوين" 

للرية اللبنانية جتاه الدوالر )قرار، 1964/12/30( ، على اأ�شا�ض 3،08 ل.ل./د. وجرى احت�شابه 

بحيث ميّثل متو�شط اأ�شعار ال�رصف يف ال�شوق احلّرة، خالل اعوام 1962-1964.  وقد ن�ض "قانون 

النقد والت�شليف"على العمل بهذا ال�شعر ملدة ع�رص �شنوات فقط، تنتهي يف العام 1973.

�رصف  اأ�شعار  ثبات  على  القائم  وودز،  بروتون  نظام  كان  هذه،  االنتقالية  احلقبة  وبانتهاء 

اأنظمة �رصف معّومة. االأمر  العمالت، قد انتهى منذ العام 1971. واعتمدت غالبية دول العامل 

�شعر  اعتماد  اإىل  العمل،  الأرباب  املهنية  التجّمعات  مع  بالتوافق  النقدية،  ال�شلطات  دفع  الذي 

�رصف جديد معّوم للعملة اللبنانية. وقد عرّب عن ذلك قرار امل�رصف املركزي، اعتماد "�شعر �رصف 

متحرك" للعملة اللبنانية، يجري حتديده بنهاية كل �شهر، وي�شتخدم الحت�شاب مداخيل الدولة 

واإنفاقها بالعمالت ال�شعبة. وحتدد قيمة هذا ال�شعر، كمتو�شط ح�شابي الأ�شعار ال�رصف اليومية 

ل�شعر �رصف  املقاربة  بهذه  العمل  ا�شتمر  148-150(. وقد   :1995 )داغر،  نف�شه  ال�شهر  خالل 

العملة اللبنانية، منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا.

ال�سيا�سة النقدية يف الن�سف الأول من ال�سبعينيات

لقد عّرفت االأدبيات االقت�شادية بداية حقبة ال�شبعينيات، باأنها حقبة "عودة الثقة"، اأي حقبة 

عودة الر�شاميل من اخلارج، بعد موجة النزوح التي عرفتها اإثر اأزمة بنك اأنرتا. و�شوف يزداد حجم 

التدفقات املالية من اخلارج من �شنة اإىل اأخرى، طوال الن�شف االأول من ال�شبعينيات. وقد اأدى 
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الظرف االقت�شادي اجلديد، املتمثل بتدفق التحويالت والر�شاميل من اخلارج من جهة، وبالفورة 

االقت�شادية الداخلية من جهة ثانية، اإىل تعاط من قبل امل�رصف املركزي مع مو�شوع ال�شيا�شة النقدية 

وثبات قيمة العملة، اأملته هذه الظروف اجلديدة.

وقد اتبع امل�رصف املركزي �شيا�شة "دعم الدوالر" طوال �شنوات 1973-1975، ب�رصاء الدوالر 

من �شوق بريوت مقابل �شيولة اإ�شافية باللرية اللبنانية كان ي�شخها فيها. وكان الهدف من هذه 

ال�شيا�شة تاليف انخفا�ض قيمة املوجودات بالعمالت االأجنبية لدى امل�شارف، التي ت�شكل ن�شبة 

171(. وقد  نف�شه:  )امل�شدر  املرتتبة على ذلك  اخل�شائر  مهمة من جمموع موجوداتها، وجتنيبها 

اللبنانية، جعلت امل�شارف قادرة على زيادة ت�شليفاتها  باللرية  ال�شيا�شة ذاتها �شيولة  وّفرت هذه 

الداخلية بحريّة �شبه كاملة. لكن هذه ال�شيا�شة بالذات، اأ�شهمت بزيادة الت�شخم وغالء املعي�شة 

خالل احلقبة ذاتها. اأي اأنها مل تكن من منظار قانون النقد والت�شليف ذاته، مت�شددة بالقدر الكايف 

يف �شبط زيادة الكتلة النقدية وزيادة االأ�شعار التي رافقتها. ويف كتاب �شمري مقد�شي تفا�شيل عن 

ال�شيا�شة النقدية املّتبعة خالل احلقبة املذكورة، واالإجراءات املتناق�شة التي اعتمدت خاللها، والتي 

اأمالها تعّدد االأهداف املراد حتقيقها )مقد�شي، 1979: 56-58 و 85-83 (.

ويف اأوائل الثمانينيات 

على   ،1982-1979 حقبة  خالل  ت�شدًدا،  اأكرث  موقف  عن  املركزي  امل�رصف  يعرّب  و�شوف 

�شعيد مواجهة الت�شخم. و�شيعمد، ترجمة لهذا املوقف، الإقناع احلكومة برفع اأ�شعار الفائدة على 

�شندات اخلزينة لت�شجيع امل�شارف على االكتتاب بها، مبا يوؤدي خلف�ض ال�شيولة باللرية اللبنانية. 

ا خلف�ض حجم الت�شليف الذي يقدمه لتمويل االإنفاق احلكومي.  و�شيلجاأ امل�رصف املركزي اأي�شً

كما اأن حاكم امل�رصف املركزي �شيواجه خالل عامي 1982 و1983 بالرف�ض، مطالبة ال�شناعيني له 

بخف�ض �شعر الفائدة، معترباً اأنه معني اأواًل باحلفاظ على قيمة العملة اللبنانية. 

3. جتربة عقد الثمانينيات يف جمال خف�ش �سعر �سرف العملة اللبنانية

ي�شتعيد العر�ض املقّدم يف هذه الفقرة اأق�شامًا من درا�شة �شبق ن�رصها بالفرن�شية )داغر، 1992: 

.)195-175
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اأ. عنا�سر حقبة 1982-1984 التي هّياأت لنهيار �سعر �سرف اللرية 

موجة  اإىل   ،1984 العام  من  ابتداء  اللبنانية،  العملة  �رصف  �شعر  انهيار  اأ�شباب  اإرجاع  ميكن 

الهروب من النقد اللبناين )fuite devant la monnaie(، التي بداأت خالل العام 1983. 

وقد اتخذ هذا الهروب، �شكل ا�شتبدال للعملة اللبنانية بعمالت �شعبة. اأي ج�ّشد حالة اإجماع 

لدى اللبنانيني ل�شالح �رصاء العمالت االأجنبية.

اأي اأن خف�ض �شعر �رصف العملة اللبنانية، مل يكن نتيجة �شيا�شة ت�شحيح بوا�شطة �شعر ال�رصف 

معلنة، جرى تطبيقها ب�شورة متعّمدة من قبل ال�شلطات العامة. لكن احلجج التي ت�شتخدم يف 

مّت، والإقناع  الذي  لتربير اخلف�ض  بعد،  ما  اعتمدت يف  ال�شيا�شات،  النوع من  لتربير هذا  العادة 

املت�رصرين منه بجدواه، وجدوى التكيف معه.

زيادة الإنفاق العام والدين العام

وقد متيز الظرف االقت�شادي حلقبة 1983-1984، بتنامي عجزين هما عجز املالية العامة وعجز 

ميزان املدفوعات. وهما تطوران جندهما على الدوام، يف اأ�شا�ض كل جتارب خف�ض �شعر �رصف 

العملة.

وقد زاد االإنفاق العام، كما زاد عجز املالية العامة خالل احلقبة املذكورة، بن�شب مل يعرفها 

لبنان �شابًقا. وقد عمدت احلكومة لالقرتا�ض من امل�شارف التجارية ومن امل�رصف املركزي لتمويل 

اإىل  ذلك  م�شتندة يف  التجارية،  امل�شارف  من  ت�شاء  ما  قدر  ت�شتدين  اأن  لها  اأمكن  وقد  اإنفاقها. 

حق اأعطتها اإياه قوانني املوازنة ابتداء من العام 1980. وقد �شمحت املادة )9( من قانون موازنة 

العام 1980 للحكومة، باإ�شدار �شندات وعقد قرو�ض "�شمن حدود مبلغ يوازي عجز املوازنة". 

�شندات  باإ�شدار  احلق  ح�رصاً،  املالية  لوزير   1981 العام  موازنة  قانون  من   )10( املادة  واأعطت 

خزينة. ورفعت املادة )9( من قانون موازنة العام 1984 حدود اإ�شدار �شندات اخلزينة اإىل مبلغ غري 

حمّدد، "يوازي عجز املوازنة واحتياجات اخلزينة". وتكّرر االأمر نف�شه يف م�رصوع قانون موازنة 

العام 1985)�شابا، 1985: 6(. اأما االقرتا�ض من امل�رصف املركزي، فقد اأجازته اتفاقية عقدت بني 

وزارة املالية وبني امل�رصف املركزي يف العام 1977، �شمحت للحكومة باأن حت�شل على قرو�ض 

ا�شتثنائية، "بغية متويل ت�شيري اأجهزة الدولة، واإعادة التعمري" )مر�شوم ا�شرتاعي، 1977/6/30(. وقد 

رفع �شقف هذه القرو�ض اكرث من مّرة بعد ذلك التاريخ. وكان ذلك يتم مبوجب مادة يف قانون 

املوازنة، جتيز للحكومة تعديل االتفاقية املذكورة مبر�شوم. وقد بقي ارتفاع �شقف هذه القرو�ض 
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حمدوداً حتى العام 1982. اإال اأن حقبة 1982-1984، �شهدت رفعًا ل�شقف الت�شليفات من امل�رصف 

ي�شاوي  الت�شليفات  �شقف هذه  ففي حني كان  اأ�شعاف.  ال�شتة  يتجاوز  مبا  للحكومة،  املركزي 

2500 مليون ل.ل.، بتاريخ 18 اأيلول 1982، اأ�شبح ي�شاوي 16000 مليون ل.ل.، يف اآخر العام 

1984)ج.ر.، 1983/6/16؛ ج.ر.، 1985/1/10(.

 بنتيجة ذلك ارتفع حجم الدين العام، من اأقل من 7 مليارات ل.ل. يف اآخر العام 1981، اإىل 

اأكرث من 14 مليار ل.ل.، يف اآخر العام 1982. اأي اأنه ت�شاعف خالل عام واحد. كذلك اأدت 

الطريقة التي اتبعت ل�رصاء اأ�شلحة للجي�ض، اإىل اإ�شعاف االحتياطي الر�شمي بالعمالت ال�شعبة لدى 

امل�رصف املركزي بدرجة كبرية. وقد جعل اإبقاء امل�شوؤولني احلكوميني، خالل تلك احلقبة، على 

م�شتوى مرتفع من االإنفاق العام، من دون االأخذ باالعتبار لعدم توّفر موارد كافية لهذه الغاية، 

الدولة والقطاع العام مزاحًما للقطاع اخلا�ض، للح�شول على مبالغ باتت حمدودة من االحتياطي 

الذي بداأ ي�شهد مع حلول  القطع  التنازع عن نف�شه يف �شوق  ال�شعبة. وقد عرّب هذا  بالعمالت 

خريف العام 1984، ارتفاع ثمن �رصاء الدوالر يف ال�شوق املحلية. ويتحّمل العهد الرئا�شي اجلديد 

الذي قام اآنذاك، م�شوؤولية مبا�رصة يف ح�شول هذه التطورات كلها.

عجز ميزان املدف�عات

وقد اأدى التحّول الذي طراأ على الظرف االإقليمي، ابتداء من العام 1983، وعرّب عنه تراجع 

االإيرادات البرتولية، اإىل تقلي�ض حجم التحويالت من اخلارج التي اعتاد االقت�شاد اللبناين اال�شتفادة 

منها خالل ال�شنوات ال�شابقة. وكانت هذه التحويالت قد مّثلت طوال حقبة 1979-1982، ما 

يوازي ن�شف الدخل الوطني. اإال اأنه مل ينجم عن تراجع حجم التحويالت، انخفا�ض يف حجم 

اال�شترياد خالل عامي 1983 و1984. وقد حافظت الواردات خالل هاتني ال�شنتني على م�شتويات 

م�شابهة لتلك التي عرفتها خالل ال�شنوات ال�شابقة. وجنم عن ذلك تفاقم للعجز التجاري، وظهور 

مليون  و1242   933 املذكورتني،  ال�شنتني  التوايل، خالل  على  بلغ  املدفوعات،  ميزان  عجز يف 

اآثار التحّول الذي طراأ على الظرف االإقليمي خالل تلك احلقبة انعك�شت على  اأن  دوالر. اأي 

الو�شع االقت�شادي الداخلي، مظهرة ارتباط الظرف االقت�شادي الداخلي بالظرف االإقليمي.

دي�ن امل�سارف

على  التاأثري  املذكور، يف  االقت�شادي  الظرف  عليها  انطوى  التي  ال�شلبية  العنا�رص  تتاأخر  ومل 

القطاع اخلا�ض باأكمله. ووجد القطاع امل�رصيف نف�شه اأمام ن�شبة مرتفعة للغاية من الديون امل�شكوك 
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من   %40 ن�شبة   ،1984 العام  خالل  الديون  هذه  �شكلت  وقد  الهالكة.  والديون  بتح�شيلها، 

الت�شليفات التي وفرها القطاع امل�رصيف ملوؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض، وما يوازي 16% من جمموع 

اأ�شول امل�شارف )داغر، 1989: 28(.

مثلت  1982. وقد  العام  ابتداء من  العام،  لالإنفاق  بقوة متويلها  قد زادت  امل�شارف  وكانت 

العام  يف  بريوت  يف  االأوىل  ال�شبع  امل�شارف  ميزانية  من   %  20 ن�شبة  العام،  للقطاع  الت�شليفات 

1983. وباتت هذه االأخرية تخ�شى مع ا�شتمرار تدهور الو�شع العام، انخفا�ض قيمة الديون التي 

بالتزاماتها.  الدولة، الأن هذه االأخرية ال متتلك ما يكفي من االإيرادات لالإيفاء  ترتبت لها بذمة 

"القوات  ميلي�شيا  اأعلنت  1984، حني  العام  ابتداء من �شيف  امل�شارف هذه،  وتاأكدت خماوف 

اللبنانية" �رصاحة، بل�شان رئي�شها اآنذاك - يف ت�رصيح له اإىل وكالة رويرت، بتاريخ 10 متوز 1984- 

رف�شها اإعادة املرافئ التي كانت ت�شيطر عليها اإىل الدولة، حارمة هذه االأخرية من امل�شدر الرئي�شي 

الإيرادات اخلزينة.

ان�سداد اأفق احلل ال�سيا�سي والهروب من العملة

وميكن و�شع هذه التطورات �شمن اإطار ال�شياق ال�شيا�شي العام الذي طبع حقبة ما بعد العام 

1982، ومتثل بازدياد حّدة النزاعات امل�شلحة الداخلية، وتاأكد حالة االنق�شام الوطني. ووّلد هذا 

املناخ لدى املّدخرين واأ�شحاب الر�شاميل، "ا�شتقطاًبا يف نظرتهم اإىل امل�شتقبل"، ات�شم بالت�شاوؤم 

ال�شديد، واأكد اإجماعهم على حيازة العمالت االأجنبية.

ون�شاأت بالتايل "اإ�شرتاتيجية قائمة على امل�شاربة" طبعت كل امل�شلكيات اخلا�شة اآنذاك، ومثلت 

ترجمة ملقاربة مفادها اأن على كل واحد اأن ينجو بنف�شه، واتخذت �شكاًل اأوحداً، هو الدولرة. 

وكانت عمليات �رصاء الدوالر حت�شل داخل القطاع امل�رصيف ومن خالله، ل�شالح هذا امل�رصف اأو 

ذاك، واأحياًنا باأ�شماء مغفلة، اأو مل�شلحة املودعني اأنف�شهم. وقد جرى تداول اأخبار اآنذاك، ت�شري 

اإىل ان�شاء "جمموعة عمل م�رصفية"، هدفها جمع اأكرب كميات ممكنة من الدوالر، لدعم مع�شكر 

رئي�ض اجلمهورية. وهي اأخبار مل ي�رص الإثباتها، لكنها ت�شتحق اأن ي�شار للتاأكد من �شحتها.

وقد اأ�شهم اإبقاء حاكمية م�رصف لبنان خالل العام 1984�شاغرة، مدة خم�شة اأ�شهر، يف جتفيف 

االحتياطي الر�شمي بالعمالت ال�شعبة لدى امل�رصف املركزي. وقد تدنى م�شتوى هذا االحتياطي 

اإىل 600 مليون دوالر بنهاية العام 1984، يف حني اأنه كان يربو على الثالثة مليارات دوالر يف 

نهاية العام 1981.
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�سعر ال�سرف، كقاطرة لبقية املتغرّيات

و�شينتقل �شعر �رصف اللرية اللبنانية، اأو �شعر الدوالر، من 6،8 ل.ل./د. يف اآخر العام 1984، 

الذي  واالأمر   .1990 العام  اآخر  يف  ل.ل./د.،  و842   1987 العام  اآخر  يف  ل.ل./د.   455 اىل 

يكت�شب التاأكيد عليه اأهمية يف هذا ال�شياق، هو اأن هذا ال�شعر �شيلعب مع انتهاء حقبة 1982-

 )agrégats ( 1984، وعلى امتداد احلقبة الالحقة كلها، دور القاطرة، بالن�شبة لبقية املجمالت

واملتغرّيات )variables( االقت�شادية الكلية االأخرى، املتمثلة مبوؤ�رص اأ�شعار اال�شتهالك، واالأجور 

االإ�شمية، واالإنفاق العام، والكتلة النقدية، الخ. يقول �شبافنتو، اأنه "يف التاأثري الذي متار�شه حركتا 

كل من �شعر ال�رصف واالأ�شعار، ميكن اأن يكون اأحد هذين املتغرّيين، تبعًا للظرف املعني، االكرث 

تاأثرياً، بحيث يجر االآخر خلفه" )�شبافنتو، 1983: 572(. اأي اأن �شعر ال�رصف �شيكون املتغرّي الذي 

يتحّرك اأواًل، ويجر معه هذه االأخرية يف م�شاره الت�شاعدي. كما �شت�شّكل عالقة �شعر ال�رصف 

مبوؤ�رّص االأ�شعار خالل احلقبة املذكورة، نقي�شًا ملا كانت عليه قبل العام 1975، حيث مل يكن لتطّور 

�شعر ال�رصف اأثر يذكر على حركة االأ�شعار )مقد�شي، 1979: 97(. وما �شوف يحدد وجهة ووترية 

حتركه، على امتداد احلقبة املذكورة، هو ا�شتمرار حالة العجز يف املالية العامة، واقت�شار متويل هذا 

العجز على امل�رصف املركزي.

ب - الدولة "تعي�ش على ت�سليفات امل�سرف املركزي" ابتداء من العام 1985

وابتداء من العام 1985 على االقل، �شينطبق على الدولة ما قاله عنها حاكم امل�رصف املركزي 

يف العام 1989، من اأنها "تعي�ض على الت�شليفات التي يقدمها لها م�رصف لبنان". ثمة يف كتاب 

غ�شان العيا�ض عر�ض لعالقة امل�رصف املركزي بالدولة على امتداد حقبة 1985-1992، وللكيفية 

التي كان يجري بها متويل االإنفاق العام ب�شلفات من امل�رصف املركزي )العيا�ض، 1997: 131-

199(. و�شوف ت�شكل االإيرادات اجلمركية ن�شبة 4 % فقط من جمموع ايرادات اخلزينة بني عامي 

1985 و1990، بعد اأن كانت متثل ن�شبة 40 % منها خالل عقد ال�شبعينيات. كما واأن ن�شبة اإيرادات 

اخلزينة، على اختالف اأنواعها، اإىل جمموع االإنفاق العام، لن تتجاوز الـ 14 % منه، طوال احلقبة 

املركزي  امل�رصف  و�شيتطّوع   .)88  ،87  ،86 اإيكو-�شيفر،  و   1989 لبنان،  )م�رصف  املذكورة 

الرئي�شي لهذا االنفاق، دوراً يف  املمّول  اإنفاقها. و�شيلعب بحكم كونه  الدولة ومتويل  الإقرا�ض 

لت�شليف  قواعد   ،1987 العام  من  �شباط  ابتداء من  و�شي�شع  اي�شًا.  منه  احلد  حتديد حجمه، ويف 

الدولة، ويلتزم بها حتى نهاية احلرب )العيا�ض: 162-163(. بل �شي�شل االأمر به اإىل لعب دور 

"حكومة بديلة" خالل حقبة احلكومتني )1988-1990( )امل�شدر نف�شه: 170(. 
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ومبقدار ما ان امل�رصف املركزي �شوف يتوىل متويل عجز املالية العامة، فاإنه �شيواَجه بعنف من 

قبل القطاع اخلا�ض، حني �شيحاول ابتداء من العام 1986، و�شع �شوابط حلركة �شعر �رصف اللرية، 

اأو حركة �شعر الدوالر يف �شوق بريوت. 

ج- تط�ر �سعر ال�سرف بني امل�سرف املركزي وبني القطاع اخلا�ش

لقد �شبقت االإ�شارة اإىل اأن توزع العمالت ال�شعبة على امل�شتفيدين منها، يتم يف لبنان، منذ 

اأواخر االأربعينيات، يف اإطار العمليات التي جتريها امل�شارف يف ما بينها، واأن �شعر الدوالر، اأو 

�شعر ال�رصف االإ�شمي للرية اللبنانية، يتحّدد يف اإطار هذه العمليات ذاتها، واإطار العمليات التي 

جتريها امل�شارف مع زبائنها. كما �شبقت االإ�شارة اإىل اأنه مل يكن للم�رصف املركزي تاريخًيا �شوى 

دور حمدود، يف حتديد هذا ال�شعر.

وابتداء من العام 1986، �شيحاول البنك املركزي اأن يوقف املنحى الت�شاعدي ل�شعر الدوالر. 

و�شيكت�شف حينئذ، اأن ال�رصوط التي حتكم اأداء �شوق القطع يف بريوت، ت�شّهل اإجراء عمليات 

امل�شاربة على العملة، واأنه الطرف االأ�شعف يف املواجهة مع املتعاملني من القطاع اخلا�ض يف 

هذه ال�شوق.

ال�سروط التي حكمت تعاطي امل�سرف املركزي مع �س�ق القطع

واحلقيقة هي اأن اأداة التدّخل الرئي�شية التي كان امل�رصف املركزي ميلكها، لتقرير امل�شتوى الذي 

ينبغي اأن يكون عليه �شعر �رصف اللرية، كانت تتمّثل مبا يتوفر له من عمالت �شعبة، ميكنه اأن يدفع 

بها اإىل �شوق القطع. كما واأن االإطار الت�رصيعي الذي يحكم ن�شاطه، والذي يج�شده قانون النقد 

والت�شليف وقانون ال�رصية امل�رصفية، هو الذي كان ير�شم حدود اإمكاناته على هذا امل�شتوى. وكان 

ير�شم حدود هذه القدرة اأي�شًا، �شعف الرقابة على عمليات امل�شارف، التي تتوىل مهامها جلنة 

الرقابة على امل�شارف.

ويبدو قانون النقد والت�شليف، وكاأنه يعطي امل�رصف املركزي �شالحيات وا�شعة جلهة التحكم 

بالعمليات امل�رصفية. اإال اأن قانون ال�رصية امل�رصفية، الذي يغّلف بال�رصية الكاملة احل�شابات الدائنة، 

كما  امل�رصفية.  املوؤ�ش�شات  الزبائن يف  على ح�شابات  رقابة  اأية  ممار�شة  من  االأخري  هذا  مينع  كان 

اأن اإخ�شاع ق�شم الرقابة يف امل�رصف املركزي الإ�رصاف جهاز م�شتقل عنه، هو جلنة الرقابة على 

امل�شارف، كان يجعل هذه الرقابة اأكرث تعذًرا.
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ومل يكن للم�رصف املركزي، يف عمله اليومي،  اأن يعرف مل�شلحة من يح�شل هذا الطلب على 

العمالت ال�شعبة اأو ذاك. ومل يكن ميلك حق طرح االأ�شئلة عن دوافع الطلب على الدوالر. وحتى 

حني كان يتعّرف اإىل هوية االأطراف التي تفتعل الطلب على العمالت ال�شعبة، فاإنه مل يكن قادًرا 

على اأن ي�شّمي م�شاربني معّينني، وال اأن يحيلهم اأمام الق�شاء بتهمة امل�شاربة غري امل�رصوعة. علمًا 

اأن حاكم امل�رصف املركزي، كان ال يفتاأ يوؤكد وجود "م�شاربني ماليني" ميار�شون �شغًطا متعمًدا 

يف �شوق القطع بهدف حتقيق اأرباح نا�شئة عن امل�شاربة، ويعترب اأن بع�شهم كان يتحرك "مل�شلحة 

بلدان اأجنبية هدفها اإ�شعاف اللرية اللبنانية" )حوار، 1991/1/30(.

اأنه يحظر ك�شف  بيد اأن القانون مل يكن ينطوي على تعريف للم�شاربة غري امل�رصوعة. كما 

اأ�شماء املوؤ�ش�شات التي تتعامل يف �شوق القطع. وكان امل�رصف املركزي ينتهي باأن ير�شل اإىل قا�شي 

املوؤ�ش�شات  من  تلك  اأو  هذه  ومبيعات  م�شرتيات  تظهر  احلا�شوب،  عن  �شادرة  لوائح  التحقيق 

امل�رصفية، من العمالت ال�شعبة، من دون حتديد لال�شم، م�شتبداًل اإياه باأرقام واأحرف. ومل يكن 

هذا االأمر يوؤدي اإىل اأية نتيجة، الأن غياب ن�ض ت�رصيعي يدين عمليات ال�رصاء غري االعتيادية، اأو غري 

املربرة بدوافع معقولة، اأو يفر�ض حدوًدا معينة لهذه امل�شرتيات، كان يعيق اإمكانات التدخل اأو 

الرقابة من قبله يف هذا امليدان.

واأمام هذا التقييد حلركة امل�رصف املركزي يف تعاطيه مع �شوق القطع، كانت نواق�ض جلنة الرقابة 

على امل�شارف يف ممار�شة مهماتها، تاأتي يف املرتبة الثانية من حيث اأهميتها الن�شبية. وقد تبّدت 

هذه النواق�ض يف نق�ض عديدها، ويف تعيني فريق غريب جلهة تاأهيله وجتربته عن عامل امل�شارف 

يف بداية عهد الرئي�ض اأمني اجلميل، ويف احلظر الذي كانت تواجه به اإذا اأرادت الدخول اإىل بع�ض 

امل�شارف، ملمار�شة دورها يف التدقيق اخلارجي يف العمليات امل�رصفية )املوؤ�رص، 1989/2/15(.

و�شيوؤمن االإطار الت�رصيعي الذي �شبق ذكره، للمتعاملني من القطاع اخلا�ض يف �شوق القطع، 

حرية كاملة لربجمة وحتقيق اأية عملية رفع ل�شعر الدوالر �شبق لهم اأن قرروها.

اأداء �س�ق القطع، او كيف ميكن رفع �سعر الدولر ب�سكل م�سطنع

وب�رصف النظر عن الدوافع التي كانت تقف وراء هذه القرارات، والتي �شناأتي على ذكرها 

�شعر  لرفع  القطع،  �شوق  يف  املتعاملون  يعتمدها  كان  التي  بالطريقة  التذكري  ميكن  فاإنه  الحًقا، 

الدوالر. ولنفرت�ض على �شبيل املثال، اأنه جرى افتتاح �شوق القطع على اأ�شا�ض �شعر معني للدوالر. 
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يقابله. ويعرّب  ا  العملة، ال يجد عر�شً بعد حني طلًبا على هذه  ت�شهد  اأن  ال�شوق  تلبث هذه  وال 

الذي  ال�رصاء  �شعر  ارتفاع  املتعاملون  هوؤالء  وينتظر  البيع.  عن  املفرت�شني  البائعني  متّنع  عن  ذلك 

يعر�ض عليهم. االأمر الذي ال يتاأخر باحلدوث. ومبجرد اأن يرتفع هذا ال�شعر اإىل حد معنّي، فاإن 

ارتفاعه يوؤدي اإىل ظهور عر�ض ما لهذه العملة. اإال اأن هذا االأخري يبقى غري كاف لتلبية حاجات 

الطلب، واإيقاف حركة االرتفاع يف ال�شعر. وي�شتمر �شعر الدوالر بال�شعود حتى يبلغ امل�شتوى 

القطع.  القطاع اخلا�ض يف �شوق  املتعاملون من  منا�شًبا،  اعتربه  اأو  الذي قرره،  اأو  يريده،  الذي 

وبالتايل، فاإن ما كنا نقع عليه جلهة العر�ض والطلب، كان يج�ّشد حركات مق�شودة اأو متعّمدة 

بهدف حتقيق تدهور اأو حت�ّشن م�شطنعني ل�شعر �رصف اللرية. وقد كانت اإحدى خ�شائ�ض �شوق 

القطع خالل الثمانينيات اأن مبالغ �شغرية، ال بل زهيدة، كانت تكفي الإ�رصاع عملية رفع ل�شعر 

الدوالر �شبقت برجمتها.

امل�اجهة مع امل�سارف و"الت�س�ية"

العام  من  ابتداء  هذه،  الدوالر  �شعر  رفع  لعملية  الت�شّدي  املركزي  امل�رصف  حاكم  اأراد  وقد 

ا�شتخدامها  والتي كان ميكن  امل�شارف،  لدى  املتوفرة  ال�شيولة  اإىل تخفي�ض حجم  1986. وجلاأ 

لتغذية امل�شاربة. وحتقيًقا لهذه الغاية، عمد الإخ�شاع امل�شارف لزيادات يف االحتياطي االإلزامي 

الذي يتوجب عليها توفريه لدى امل�رصف املركزي، والكتتابات اإجبارية يف �شندات اخلزينة )داغر، 

.)103-93 :1989

ولقد ن�شاأت يف �شوء هذا الواقع مواجهة بني امل�رصف املركزي وامل�شارف التجارية، ا�شتمرت 

زهاء �شنتني. وانتهت يف اآخر العام 1987، اإثر "ت�شوية" ح�شلت بني الطرفني، حتت اإ�رصاف املجل�ض 

االكتتابات  تتناول  التي  االإجراءات  حدة  تخفيف  ظاهريًا،  الت�شوية  هذه  هدف  وكان  النيابي. 

اآخر. فهي عرّبت عن تخلي  الفعلي كان يف مكان  �شندات اخلزينة. لكن مغزاها  االإجبارية يف 

اإدعاء جلهة حتديد �شعر �رصف العملة اللبنانية،  امل�رصف املركزي –وحاكمه بالتحديد- عن كل 

وعن تخّليه عن املحاولة يف هذا امليدان. و�شوف لن تتعدى تدخالته، خالل احلقبة الالحقة، اأكرث 

من حماولة تخفيف حدة تقلبات �شعر الدوالر، من خالل عمليات ال�رصاء واملبيع للعمالت ال�شعبة 

التي كان يجريها. كذلك عرّب هذا االأمر عن تخلي امل�رصف املركزي عن حماولة حتديد "�شعر �رصف 

القانوين  املنحى  املقاربة ذات  اأي حال، مت�شمًنا يف  اللبنانية. وهو تخٍل كان يف  منا�شب" للرية 

مل�شاألة �شعر ال�رصف، التي كان يعتمدها حاكم امل�رصف املركزي.
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غياب حتديد اقت�سادي مل�ست�ى �سعر ال�سرف

وجند يف اأ�شا�ض موقف حاكم امل�رصف املركزي من �شعر ال�رصف اإدانته ملا يعتربه م�شاربة غري 

اأو  امل�شارف  عمل  تتناول  التي  القانونية  االأحكام  تاأويل  ب�رصورة  وقناعته  اللرية،  �شد  م�رصوعة 

تعديلها، بحيث تتيح ممار�شة رقابة على هذه امل�شاربة، واإخ�شاع اأ�شحابها للمالحقة القانونية. 

وقد تقدم ب�شفته قانونًيا، بتاأويل للقانون يعك�ض وجهة نظره هذه، وقدم الحًقا م�رصوًعا لالإ�شالح 

امل�رصيف ت�شّمن معاجلة لهذه امل�شاألة )الب�شاط، 1991(.

اإال اأن مقاربة كهذه ملو�شوع �شعر �رصف العملة اللبنانية، ال تت�شمن تربيًرا اقت�شاديًا العتماد 

�شعر �رصف بعينه، او تعلياًل للفوائد التي تنجم عنه. اأي اأنه لي�ض يف هذه املقاربة ما يف�رص اأ�شباب 

اعتماد هذا ال�شعر اأو ذاك. ويف اأي حال، مل يتقدم اأحد، يف اأي وقت من اأوقات االأزمة، بتعريف 

ال�شعر يعّرف يف  اأن هذا  املنا�شب". علمًا  ال�رصف  لـ"�شعر  اأو بتحديد  ال�رصف،  ل�شعر  اقت�شادي 

العادة، باأنه ذلك الذي يتيح تطوير قدرة البلد املعني على االإنتاج والت�شدير. ويتطلب احت�شابه 

يرتكها عليها  التي  املختلفة، وباالنعكا�شات  الوطني  االقت�شاد  باأو�شاع قطاعات  لة  معرفة مف�شّ

التعديل املقرتح ل�شعر ال�رصف )جاكمو، 1989(.

ا واأن حاكمه  ومل يكن امل�رصف املركزي ميلك يف احلقيقة اأية فكرة عن هذا املو�شوع، خ�شو�شً

مل يطلب على امتداد ال�شنوات ال�شت التي �شغل فيها هذا املن�شب، درا�شة اقت�شادية واحدة حول 

�شعر ال�رصف. كما بدا امل�رصف املركزي، يف نهاية تلك ال�شنوات ال�شت، اأكرث اإدقاًعا جلهة احتوائه 

على اأنا�ض اأكفياء، مما كان يف بدايتها.

وبغياب اأية مقدرة لدى امل�رصف املركزي على تعيني �شعر �رصف معني وتربير اعتماده، والدفاع 

عن �شيا�شة متما�شكة يف هذا امليدان، فقد وجد نف�شه م�شطًرا للموافقة على �شيا�شة يف هذا املجال، 

يخرج اأمر حتديدها عن اإرادته ب�شكل كامل. وتعّززت موافقته هذه، باالنعكا�شات "االإيجابية" 

لتخفي�ض �شعر �رصف اللرية، ومنها على وجه اخل�شو�ض، اخلف�ض املرتتب عليها حلجم الدين العام، 

معرًبا عنه بالدوالر.

وبكالم اآخر، فقد حّلت لدى حاكم امل�رصف املركزي يف نهاية املواجهة التي قامت بينه وبني 

امل�شارف التجارية، "روؤية اإيجابية" ل�شعر ال�رصف الذي جرى خف�شه، وقامت مقام تطّلبه ال�شابق 

على هذا امل�شتوى. ولكي يربر احلاكم موقفه اجلديد، فقد اكتفى باإيراد اإحاالت مبهمة – الأنها غري 

م�شندة باأية درا�شة علمية- اإىل م�شالح ال�شناعيني التي يعّول على �شعر ال�رصف اجلديد باأن يحققها. 



120

وقد تكّفل ال�شجيج االإعالمي الذي اأثري اآنذاك، حول �رصورة اعتماد �شعر �رصف "تناف�شي" وحول 

فوائد هذا ال�شعر بالتغلب على ممانعته و�شكوكه.

كما لعبت ن�شائح خرباء �شندوق النقد الدويل دوراً اأكيداً يف تربير خف�ض �شعر �رصف اللرية. 

ومار�شت هذه الن�شائح تاأثريها على نحو اأفعل، عرب االت�شاالت التي كان يجريها هوؤالء اخلرباء مع 

ممثلي القطاع اخلا�ض، ومنهم على وجه اخل�شو�ض، امل�رصفيون. اأي وجدت هذه الن�شائح اآذاًنا 

�شاغية اأكرث لدى ممثلي القطاع اخلا�ض، واأّمنت لهم حجة نظرية اعتمدوها يف تعاطيهم مع م�شاألة 

�شعر �رصف اللرية.

الدخل  ت�زيع  ب�ساأن  النزاع  اأو   ،1987 العام  منذ  ال�سرف  �سعر  حمددات  د. 

)conflit distributif( كمحّدد ل�سعر ال�سرف
الثمانينيات  الثاين من  الن�شف  لبنان خالل  القطع يف  اأداء �شوق  ال�شابق لكيفية  العر�ض  يتيح 

اخللو�ض بنتيجة هي اأن اتفاق "�شبعة على االأقل من بني الع�رصة م�شارف االأوىل يف لبنان" يف ما 

بينهم، هو ما كان يتيح تغيري وتعيني �شعر �رصف العملة اللبنانية )حوار، 1991(. وقد عرّب ذلك 

عن نوع من اإ�رصاف )régulation( خا�ض على االقت�شاد اللبناين على هذا امل�شتوى. كما واأن 

�شعر �رصف العملة اللبنانية بدا يف �شوء ذلك، اأبعد ما يكون عن جت�شيد اآلية �شوق تقليدية. اأي اأنه 

بدا �شعراً يتمتع بخ�شو�شية متّيزه، ويعود اأمر حتديده لي�ض اإىل ال�شلطات النقدية، واإمنا اإىل املتعاملني 

من القطاع اخلا�ض يف �شوق القطع. كذلك عرّب تخفي�ض �شعر �رصف العملة اللبنانية الذي جرى 

منذ العام 1987 على االأقل، عن كونه  "خف�شًا مبالغًا فيه" )sur-dévaluation( ل�شعر �رصف 

العملة اللبنانية )داغر، 1990(. وبدت �شيا�شة �شعر ال�رصف هذه وكاأنها ت�شتمد تربيرها الرئي�شي 

من اخلف�ض لالأجر احلقيقي الذي كانت توؤدي اإليه.

ولقد كانت امل�شارف، والقطاع اخلا�ض مبجمله من خاللها، قد انخرطت يف �شياق الدولرة 

تقع  القائم، وباعتبارها �شحية حكومة  ال�شيا�شي  للو�شع  انطالقًا من كونها  �شحية  لالقت�شاد، 

حتت طائلة امل�شوؤولية، ب�شبب الطريقة التي اعتمدتها يف متويل عجز املالية العامة. اأما الدولة ذاتها، 

فكانت �شحية امليلي�شيات التي و�شعت يدها على اإيرادات اخلزينة، ووقفت حائاًل اأمام اعتماد 

بدائل عن التمويل بوا�شطة اال�شتدانة. وقد عمد القطاع اخلا�ض الإيجاد  الو�شائل التي متكنه من اأن 

يلقي على غريه االأعباء واخل�شائر التي يتحملها، اأو اأن يخف�شها على االأقل. وقد اأّكد ارتفاع �شعر 
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الدوالر على امتداد احلقبة كلها، واقع كونه الو�شيلة الف�شلى التي اعتمدها القطاع اخلا�ض خلف�ض 

املبالغ باللرية اللبنانية، التي يتوجب عليه دفعها، ومنها االأجور على وجه اخل�شو�ض. وبات التاأكيد 

على هذا االأمر اكرث اأهمية بالن�شبة له، مبقدار ما ان الو�شع اال�شتثنائي القائم كان مر�شحًا الأن تطول 

مدته، ويتك�شف عن �شريورة انكما�ض تراكمي للن�شاط االقت�شادي. االأمر الذي كان يرّتب على 

كل من�شاأة بعينها، �شعوبات اإ�شافية يف حمل عبء اأكالفها والتزاماتها.

العملة  �رصف  ب�شعر  املنوط  الدور  هذا  تاأكيد   ،1983 العام  تبعت  التي  الفرتة  حتقيب  ويتيح 

اللبنانية. ولقد اأدى هروب الر�شاميل الذي ن�شاأ ابتداء من العام 1983 اإىل تدهور كبري يف اأ�شعار 

العقارات. وعّول بع�ض املراقبني على هذا التدهور وعلى خف�ض �شعر �رصف العملة اللبنانية خالل 

اإليها الرغبة باال�شتفادة من التدهور  عامي 1983 و1984، لتحفيز عودة للر�شاميل يكون الدافع 

يف االأ�شعار احلا�شل. اإال اأن هذا االأمر ما كان له ان يتّم، الأن العوامل التي بررت عملية الهروب 

ال�شابقة بقيت قائمة، واأولها االإبقاء على متويل االإنفاق العام بوا�شطة اال�شتدانة، كنتيجة لال�شتقواء 

االإ�شايف للميلي�شيات واالإ�شعاف املرافق له للدولة. وميكن من هذه الزاوية، اعتبار انهيار �شعر 

�رصف اللرية، املقابل الذي كان على اللبنانيني اأن يوؤدوه ثمنًا لنفاذ ا�شرتاتيجيات القوى التي كانت 

وراء ا�شتمرار حالة احلرب واالنق�شام الداخلي القائمة اآنذاك.

وقد عربت املواجهة التي ن�شاأت ابتداء من العام 1986 بني امل�رصف املركزي وبني امل�شارف 

التجارية، عن موقف هذه االأخرية املعار�ض ل�شيا�شة امل�رصف املذكور. وقد انطوت هذه ال�شيا�شة 

بنظرها على تناق�ض ال ميكن قبوله. فهي رمت لتاأمني حاجات التمويل للخزينة العامة، وللتحكم 

بال�شيولة التي تتوفر للقطاع امل�رصيف، من جهة اأخرى.

وقد اأتيح بنهاية هذه املواجهة، للمتعاملني من القطاع اخلا�ض يف �شوق القطع،  التاأّكد من اأن 

ال خطر عليهم من العودة اإىل لرية لبنانية قد يتح�ّشن جمدداً �شعر �رصفها. وذلك الأن القرار بخف�ض 

اأو حت�شني هذا ال�شعر بات يعود لهم، ولهم فقط. ومبقدار ما اأن هذا االأمر بات موؤمًنا لهم، فاإن قرار 

خف�ض �شعر �رصف اللرية بات ممكًنا اأخذه باال�شتناد اإىل االعتبارات التالية: اإما ا�شتباًقا لزيادات يف 

االأجور احلقيقية قد تن�شاأ مبنا�شبة الت�شحيحات التي جتري على االأجور االإ�شمية، اأو ملا ترّدد من اأن 

خرباء �شندوق النقد الدويل يعتربون خف�ض �شعر �رصف العملة �شاأًنا اإيجابًيا، اأو الأن االنكما�ض 

االإ�شايف للحركة االقت�شادية، الأ�شباب اقت�شادية وغري اقت�شادية - ومنها على �شبيل املثال حالة 

احلرب النا�شئة عامي 1989 و1990 - كان يفر�ض عليهم اإجراء خف�ض اإ�شايف على االكالف التي 
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يتحملونها، خ�شو�شًا تلك العائدة لالأجور التي يتوجب عليهم دفعها، اأي �شغط م�شتوى االأجر 

احلقيقي، على نحو اإ�شايف. 

ولقد �شهدت احلقبة االأوىل التي تلت اخلروج من احلرب، تركيًزا من قبل التجمعات املهنية 

الأرباب العمل على م�شاألة خف�ض كتلة االأجور املدفوعة، الأن اأو�شاع املوؤ�ش�شات كانت تتطلب 

ذلك )النهار، 1991/2/9(. وقد طالب هوؤالء باإلغاء بع�ض ما كان يعترب مكت�شبات للعاملني باالأجر. 

وحاولوا يف تلك الفرتة بالذات االمتناع عن دفع ما يرتبه عليهم املفعول الرجعي لت�شحيح االأجور 

اأنهم طالبوا باإقامة ف�شل كامل بني القطاعني العام  اخلا�ض بالن�شف الثاين من العام 1990. كما 

الدولة عن  تتخلى  باأن  اإجراوؤها، وطالبوا  ينبغي  التي  االأجور  الت�شحيحات على  واخلا�ض جلهة 

دورها يف التقرير لالقت�شاد باأكمله على هذا امل�شتوى، وباأن ي�شود التفاو�ض احلر على االأجور 

داخل القطاع اخلا�ض )النهار، 1991/3/14(.

4. جتربة العام 1992 جلهة خف�ش �سعر �سرف العملة اللبنانية

تعطي عملية خف�ض �شعر �رصف العملة اللبنانية، التي ح�شلت خالل العام 1992،  دلياًل اآخر 

على العالقة القائمة بني تطور �شعر �رصف العملة اللبنانية، وبني م�شتوى االأجر احلقيقي. تظهر اأن 

املبادرة االوىل خلف�ض �شعر �رصف اللرية اللبنانية التي متّت اآنذاك، كان الهدف منها خف�ض م�شتوى 

االأجر احلقيقي يف لبنان. ثمة توافق يف الراأي حول هذا التف�شري لعملية اخلف�ض التي ح�شلت، لدى 

من عاينوا هذه امل�شاألة )داغر، 2001: 66-67؛ ديبه، 2002: 47؛ تقرير �شندوق النقد الدويل، 

.)32 :1995

وقد بداأت عملية اخلف�ض هذه يف 20 �شباط من العام 1992. وارتفع من جرائها �شعر الدوالر، 

من 879 ل.ل. يف ذلك التاريخ، اإىل 2010 ل.ل. خالل �شهر اأيار واىل 2825 ل.ل. خالل �شهر 

اأيلول. ثم تراجع بعد ذلك التاريخ، مقفاًل ال�شنة، على 1838 ل.ل.

وكان امل�رصف املركزي قد اتبع يف ال�شنة االأوىل لعودة ال�شلم االأهلي، �شيا�شة هدفت لتثبيت 

�شعر �رصف اللرية. وا�شتطاع خالل االأ�شهر الع�رصة االأوىل من العام 1991، خف�ض �شعر الدوالر 

من 1110 ل.ل. يف كانون الثاين من ال�شنة ذاتها، اإىل 879 ل.ل.، خالل �شهر ت�رصين الثاين منها. 

اأي اأنه ا�شتطاع حت�شني �شعر �رصف العملة اللبنانية، بن�شبة 20،8 % خالل الع�رصة اأ�شهر االأوىل من 

ال�شنة. وقد اأتاحت التحويالت من اخلارج اإجناح هذا االأمر، ومّكنت امل�رصف املركزي من زيادة 
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احتياطيه بالعمالت ال�شعبة، مبا يوازي 700 مليون دوالر خالل احلقبة ذاتها.

اإال اأن العام 1991، �شهد يف الف�شل االأخري منه، امل�شادقة على القانون 108، بتاريخ 7 ت�رصين 

الثاين، الذي ق�شى بزيادة رواتب العاملني يف القطاع العام، بن�شبة 120% من امل�شتوى الذي كانت 

عليه. وا�شتطاعت احلكومة ت�شديد املبالغ التي رتبتها هذه الزيادة، من دون اأن يتاأثر ا�شتقرار �شعر 

الوقت عينه حت�شري  1991. وكان يجري يف  العام  اآخر  االأمر. ومت ذلك يف  بهذا  العملة  �رصف 

م�رصوع موازنة العام 1992. واأظهرت اأرقام هذا امل�رصوع، اأن ثمة ارتفاًعا كبرًيا يف االنفاق العام، 

ت�شببت به املطاليب املتنوعة الأع�شاء املجل�ض النيابي. وا�شطرت احلكومة، اأمام اللغط الذي اأثاره 

هذا امل�رصوع، اإىل �شحبه من التداول يف اآخر �شهر كانون الثاين من العام 1992، بغية اإعادة النظر 

فيه، وخف�ض اأرقامه.

وقد بدت التجمعات املهنية الأرباب العمل، اأو الهيئات االقت�شادية، يف مرحلة اأوىل، وكاأنها 

غري معنية بزيادة الرواتب التي اأقرتها احلكومة للعاملني يف القطاع العام، اأو مبا اأثارته طريقة اإعداد 

املوازنة من ردود فعل. اإال اأن احلقبة ذاتها �شهدت اإ�رصاراً من قبل االحتاد العمايل العام على اإفادة 

العاملني يف القطاع اخلا�ض، من اإجراءات مماثلة لتلك التي ا�شتفاد منها العاملون يف القطاع العام. 

الهيئات  رف�شت  وقد  منها.   % 60 بن�شبة  العاملني،  هوؤالء  اأجور  بزيادة  االأخري  وقد طالب هذا 

االقت�شادية هذا االأمر بحزم. وعرّبت عن ذلك يف بيان وّقعه ممثلو اأحدى ع�رصة هيئة اقت�شادية، يف 

بداية �شهر �شباط. وحذر البيان املذكور من "حتميل القطاع اخلا�ض اأعباء جديدة ال قدرة له على 

الهيئات  هذه  1992/2/4(. وكررت  العام" )الديار،  القطاع  مع  التوازن  �شتار  احتمالها، حتت 

التحذير نف�شه للم�شوؤولني احلكوميني بعد ب�شعة اأيام. كما اأعلنت اأنها يف حالة انعقاد دائم ملواجهة 

هذا االأمر )الديار، 1991/2/11(.

اإال اأن جمل�ض الوزراء مل يقم وزنًا الإ�رصار هذه الهيئات على موقفها، واتخذ يف جل�شته التي 

عقدها م�شاء االأربعاء يف 19 �شباط، قراًرا بزيادة 60 % على االأجر يف القطاع اخلا�ض. ومثل قراره 

هذا خروًجا على تقليد كانت املجال�ض الوزارية تعمل به قبل احلرب، يقوم على االتفاق بينها 

وبني ممثلي الهيئات االقت�شادية على ن�شبة الت�شحيح يف االأجور التي �شتعتمدها، قبل االإعالن عنها 

ر�شمياً.

ويف خالل ذلك النهار، اأي قبل اأن يعقد جمل�ض الوزراء جل�شته امل�شائية،  اأعلن امل�رصف املركزي 

وعرّب  الظهر.  عند  اأ�شدره  بيان  وذلك يف  �شاريًا،  اأو  بائًعا  القطع،  �شوق  التدخل يف  عن  توقفه 
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بذلك عن تخليه عن دوره يف تثبيت �شعر �رصف اللرية اللبنانية. وجاء ذلك بعد تلقيه كمية كبرية 

من ال�شيكات باللرية، اأراد اأ�شحابها �رصاء مبالغ من الدوالر بها. وقد امتنع امل�رصف املركزي عن 

اال�شتجابة لهذه الطلبات.

وخالل االأيام الثالثة االأوىل التي اأعقبت توقف امل�رصف املركزي عن التدخل يف �شوق القطع، 

اأنها رف�شت حتمل م�شوؤولية  امتنعت امل�شارف بدورها عن البيع وال�رصاء للعمالت ال�شعبة. اأي 

حتديد �شعر بعينه للدوالر، وتركت ال�شيارفة يعلنون عن هذا ال�شعر. وقد حدد هوؤالء �شعًرا للدوالر 

ي�شاوي األف لرية، يف اليوم التايل النكفاء امل�رصف املركزي عن التدخل يف �شوق القطع. ويف اأول 

اأيام االأ�شبوع التايل، افتتح امل�رصف املركزي ال�شوق من جديد، بهذا ال�شعر بالذات. وقد اأ�شفى 

بذلك  طابًعا ر�شمًيا على عملية اخلف�ض هذه ل�شعر �رصف اللرية، والتي بلغت ن�شبة 13،7  %  من 

�شعر االأ�شا�ض.

ومل يتوقف �شعر الدوالر عن االرتفاع خالل االأ�شابيع واالأ�شهر التالية. وحتى �شهر ني�شان من 

ا ل�شعر �رصف العملة اللبنانية بن�شبة  100%. اذ بلغ �شعر الدوالر  العام ذاته، كان قد حقق خف�شً

1725 ل.ل. يف نهاية ذلك ال�شهر. ويعتقد الكثريون ان �شعر �رصف اللرية كان قد بات يف ذلك 

قبلهم، الإ�شقاط احلكومة  اأداة �شغط من  ي�شتخدم  واأنه كان  االأطراف،  بع�ض  التاريخ يف عهدة 

يعزو  كما   .)195 العيا�ض:  2002؛  من�شور،  167-170؛   :1993 )من�شور،  بغريها  واالإتيان 

مراقبون، ا�شتمرار انهيار �شعر �رصف العملة اللبنانية، خالل حقبة حكومة الرئي�ض ر�شيد ال�شلح، 

قبل  من  اأداة �شغط  ال�شعر  هذا  ا�شتخدام  اإىل  كرامي،  الرئي�ض  بعد ذهاب حكومة  �شكلت  التي 

�شيا�شيني وزعماء ميلي�شيات �شابقني، بهدف منع ح�شول االنتخابات النيابية، التي جرت �شيف 

 2825 له، هو  اأعلى م�شتوى  ال�شعر  73(. وقد حّقق هذا   :1993-1992 )املقد�شي،  العام  ذلك 

ل.ل.، خالل �شهر اأيلول من العام ذاته. ثم عاد فهبط اإىل م�شتوى 1838 ل.ل. يف نهاية العام.

5. بع�ش نتائج حقبة 1992-1984

تدين �سعر �سرف العملة والت�سخم الكبري خالل احلقبة

لقد �شبقت االإ�شارة اإىل اأن تطور �شعر ال�رصف يف لبنان بات منذ اآخر العام 1984، املوؤ�رص الوحيد 

الذي تتحدد على اأ�شا�شه االأ�شعار الداخلية. وقد بلغ معدل الت�شخم الو�شطي حلقبة 1992-1985، 

140 % �شنويًا، وارتفعت االأ�شعار خاللها اأكرث من 11 �شعًفا. 
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وقد انتقل �شعر �رصف اللرية من 6،8 ل.ل./د. يف اآخر العام 1984، اإىل 18 ل.ل./د.، يف اآخر 

العام 1985. ونتج عن ذلك، معدل ت�شخم �شنوي، بلغ 69 %. اإال اأن �شنوات 1986-1988، هي 

التي �شجلت اأكرب انهيارات ل�شعر �رصف العملة اللبنانية، واأعلى م�شتويات للت�شخم املرافقة لها. 

وقد اأقفل العام 1986 على �شعر �رصف ي�شاوي 87 ل.ل./د. اأما معدل الت�شخم، فبلغ خالل ال�شنة 

ذاتها 100%، م�شجاًل معداًل بثالثة اأرقام، للمرة االأوىل يف تاريخ لبنان منذ احلرب العاملية الثانية. 

لكن العام 1987، هو الذي عرف اأكرب انهيار ل�شعر �رصف اللرية على امتداد �شنوات التجربة كلها، 

اإذ اأقفل على �شعر �رصف ي�شاوي 455 ل.ل./د. وجنم عن ذلك معدل ت�شخم ي�شاوي %487.

اأما العام 1988، فقد �شهد هو اأي�شًا، تراجًعا اإ�شافًيا ل�شعر �رصف اللرية. لكن هذا الرتاجع كان 

اأقل حّدة من ال�شنة ال�شابقة. واأقفل العام على �شعر �رصف للرية ي�شاوي 530 ل.ل./د. وترتب على 

ذلك معدل ت�شخم ي�شاوي %154.

اأما �شنتا 1989 و1990، فلقد �شهدتا ا�شتمرار تراجع �شعر �رصف اللرية. وقد اأقفل العام 1990 

ال�شنتني،  هاتني  الو�شطي خالل  الت�شخم  معدل  وبلغ  842 ل.ل./د.  ي�شاوي  �شعر �رصف  على 

70% �شنويًا. اأما العام 1991، فعرف تراجًعا اإ�شافًيا ل�شعر �رصف اللرية، حيث اأقفلت ال�شنة على 

�شعر �رصف ي�شاوي 879 ل.ل./د.، ومتيزت مبعدل ت�شخم ي�شاوي 51%. وقد �شهد العام 1992، 

جمدًدا، اأكرب انهيار ل�شعر �رصف العملة، بعد ذلك الذي ح�شل خالل العام 1987. واأقفلت ال�شنة 

على �شعر �رصف للرية ي�شاوي 1838 ل.ل./د.، يف حني بلغ معدل الت�شخم ال�شنوي %120.

التف�سريات املختلفة لن�س�ء حالت الت�سخم الكبري ودور �سعر ال�سرف

اأو  الكبري  الت�شخم  حاالت  وبني  املرتفع،  ولو  العادي،  الت�شخم  حاالت  بني  التمييز  ينبغي 

عرفتها  التي  هذه  الت�شخم  حاالت  ن�شوب  كيفية  تف�شري  ليتاح   )hyperinflation( املنفلت

الحقًا.  انتهائها  وكيفية  الالتينية  اأمريكا  دول  واأولها  الثمانينيات،  خالل  العامل  يف  عديدة  دول 

ويعزو االقت�شاديون النيو-كال�شيكيون ن�شوء حاالت الت�شخم العادي، اإىل ال�شيا�شة املالية والنقدية 

للحكومة. وبالن�شبة لهم، توؤدي زيادة االإنفاق العام، اأو خف�ض ال�رصائب، اأو رفع م�شتوى منو الكتلة 

النقدية، اإىل رفع م�شتوى الطلب االجمايل. وينجم عن ذلك ارتفاع يف م�شتوى الت�شخم. كذلك 

 ،)anticipations( يتاأثر عر�ض ال�شلع �شلبًا ويزداد الت�شخم، اإذا ارتفعت التوقعات الت�شخمية

ارتفاع  chocs d'offre(، من مثل   ( ال�شلع واخلدمات  اأو ح�شلت �شدمات تعيق منو عر�ض 
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اأ�شعار املواد االأولّية... الخ. ويكتفي االقت�شاديون النيوكال�شيكيون بهذه العنا�رص لتف�شري الت�شخم 

 ،)structuralistes( البنيوّيون  االقت�شاديون  اأما   .)497-469  :1994 وفي�رص،  )دورنبو�ض 

م�شتوى  رفع  الذكر يف  ال�شالفة  العنا�رص  دور  تنفي  ال  الت�شخم،  الأ�شباب  قراءة خمتلفة  فيقدمون 

الدخل  من  اأكرب ح�شة  االجتماعيني حليازة  االأفرقاء  بني  التنازع  دور  تركز على  وامنا  الت�شخم، 

الوطني )conflits distributifs(، ودور امل�شلكيات الت�شخمية للفئات االجتماعية املختلفة 

)هري�شمان،  الت�شخم  لتف�شري   ،)  comportements inflationnistes de groupe(

1981؛ داغر، 1989: 42-39(. 

ويعتمد االقت�شاديون النيوكال�شيكيون لتف�شري ن�شوء حاالت الت�شخم الكبري، املقاربة نف�شها 

التي ياأخذون بها لتف�شري حاالت الت�شخم العادي. ويحّملون عجز املالية العامة، وطريقة متويل 

�رصيحة  ركزت  ال�شبعينات،  بداية  ومنذ  الكبري.  الت�شخم  حاالت  ن�شوء  م�شوؤولية  العجز،  هذا 

على   ،)Rational Expectations( العقالنية  التوقعات  مبدر�شة  ي�شّمى  ما  اإىل  تنتمي  منهم 

حتدد  التي  العنا�رص  كاأحد  الت�شخم،  ب�شدد  االقت�شاديون  االأفرقاء  يكّونها  التي  التوقعات  دور 

م�شتواه اجلاري. ومّثلت هذه االإ�شافة بنظرهم نقلة نوعية يف فهم اأ�شباب الت�شخم. و�شدد هوؤالء 

االقت�شاديون انف�شهم، يف درا�شتهم حلاالت الت�شخم الكبري، على الدور الذي توؤديه التوقعات 

لتطور  كامل  و�شبه  رئي�شًيا  دوًرا  نيوكال�شيكيني،  اقت�شاديني  ب�شفتهم  واأعطوا  فيها.  الت�شخمية 

الكتلة النقدية يف حتديد م�شتوى الت�شخم. وجعلوا من معرفة الو�شع االقت�شادي من قبل االأفرقاء 

االقت�شاديني اأ�شا�ًشا للقرارات التي يتخذونها. وباال�شتناد اإىل التحليل الذي قدموه، فاإنه يكفي اأن 

يعلن امل�رصف املركزي عن �شيا�شة نقدية مت�شددة، تنطوي على خف�ض حلجم ال�شيولة، لكي يراجع 

الت�شخم  الوقت عينه وفوراً، معدل  االأفرقاء االقت�شاديون توقعاتهم باجتاه اخلف�ض، وليتدنى يف 

اجلاري. 

انتقال هذا  فاإن  الت�شخم،  النقدية مل�شاألة  باملقاربة  ياأخذون  الذين ال  بالن�شبة لالقت�شاديني  اأما 

االأخري من م�شتويات معتدلة اإىل حاالت الت�شخم الكبري، ينجم عن حاالت الهروب من النقد، 

حيث تنتقل اأزمة العملة اإىل مرحلتها الق�شوى، وبحيث ال تعود هذه االخرية قادرة على القيام 

اأ�شباب ذلك اإىل  بوظائفها الثالث، كوحدة ح�شاب وكخزان للقيمة وكو�شيلة دفع. ويرجعون 

ممتلكاتهم  قيمة  تدين  اأمام  اأنف�شهم  عن  للدفاع  كو�شيلة  م�شاربة،  ا�شرتاتيجيات  الدائنني  اعتماد 

التي توؤدي اليها �شيا�شة امل�رصف املركزي، التي تقوم على ت�شييل عجز املالية العامة. وتتخذ هذه 
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ا  اال�شرتاتيجيات يف دول العامل الثالث �شكل اإجماع على حيازة العمالت االأجنبية، وخ�شو�شً

الدوالر. وهي تتيح للذين يعتمدونها، تاليف ذيول املمار�شة النقدية للم�رصف املركزي، وتاأكيد 

ا�شتقالليتهم الن�شبية جتاهها. ومع اختيار الدائنني لهذه االأداة، كو�شيلة للم�شاربة، ال يعود الت�شخم 

الكبري مدفوًعا بزيادة الدين العام، مبا هو م�شدر خللق النقد، كما توؤكد ذلك املقاربة النيوكال�شيكية 

اأو الكمّية )quantitativiste( للنقد، واإمنا ت�شبح معدالته انعكا�ًشا مبا�رًصا لتطور �شعر �رصف 

اأي ُيخ�شع تطور �شعر �رصف العملة الوطنية، يف هذه احلاالت، لوتريته تطور االأ�شعار  العملة. 

1986(. ويندرج  اأرنو والفو،  275-291؛   :1987 الكّلية االأخرى )داغر،  الداخلية واملتغرّيات 

هذا التف�شري للت�شخم الكبري اأو املنفلت، يف خانة ذلك الذي �شبقت اال�شارة اليه، والذي يعترب 

الت�شخم، نتيجة للم�شلكيات الت�شخمية للفئات االجتماعية املختلفة.

الآثار ال�سلبية و"الإيجابية" لتديّن �سعر �سرف اللرية

ولقد كانت االأجور االأكرث تاأثراً بانهيار �شعر �رصف اللرية. وعلى �شبيل املثال، كان احلد االأدنى 

لالأجور يعادل 242 دوالًرا عام 1983، وبات يعادل 19 دوالًرا فقط بنهاية العام 1987. ويف بداية 

اأُقّرت زيادة لالأجور بن�شبة 100 %، رفعت احلد االأدنى لالأجور  الف�شل االأخري من ذلك العام، 

اىل 8500 ل.ل. لكن العاملني باالأجر مل يت�شلموا تلك الزيادة اإال يف نهاية العام. وكان عليهم اأن 

يتدبروا اأمورهم اأثناء ذلك الف�شل، بحد ادنى لالأجور ي�شاوي 4300 ل.ل.، يف وقت كان �شعر 

�شفيحة البنزين ي�شاوي 1500 ل.ل.، وكانت اأ�شعار ال�شلع حتّدد على اأ�شا�ض اأن كل دوالر ي�شاوي 

600 ل.ل. )داغر، 1989: 64(. واأ�شار التقرير الذي �شدر بنهاية اللقاء الذي عقده الوفد اللبناين 

يف باري�ض مع خرباء �شندوق النقد الدويل للعام 1990، اإىل اأن 15% فقط من املوظفني احلكوميني 

باأن  للقول  التنقل و�شعف احلوافز". وهي �شيغة ملّطفة  "ب�شبب �شعوبات  اإىل عملهم  يذهبون 

االأجر مل يكن يكفي لتغطية نفقات االنتقال اإىل العمل )داغر، 1992: 179(. وقد بقي احلد االأدنى 

لالأجور حتت �شقف املئة دوالر، طوال حقبة 1985-1990. كما جاءت ح�شة الرواتب واالأجور، 

يف املرتبة الثالثة بعد خدمة الدين العام ومتويل �رصاء املحروقات، يف جممل االإنفاق احلكومي حلقبة 

 .1990-1985

اأما االإنفاق العام، فلم يعد هو نف�شه يتجاوز خالل اأعوام 1986-1988، ن�شبة 17% من م�شتواه 

لعام 1982. وقد انخف�ض الدين العام من اأعلى م�شتوى بلغه، وهو 6،45 مليار دوالر عام 1982، 

اىل 2،23 مليار دوالر يف العام 1990، يف حني اأنه زاد باالأ�شعار االإ�شمية بني هذين التاريخني، 

مبقدار 40 �شعفًا. 
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العام  عليه خالل  كانت  ما  ن�شف  اإىل   ،1987 العام  الواردات خالل  قيمة  تراجعت  كذلك 

1983. وبنتيجة هذه التطورات، ا�شتعاد ميزان املدفوعات ابتداء من العام 1985 فائ�شه املعهود. 

وقد بلغ هذا الفائ�ض، 648 مليون دوالر يف العام 1988، و�شجل ميزان املدفوعات فائ�شًا خالل 

اأغلب �شنوات هذه احلقبة.

وتظهر املوؤ�رصات التي �شبق تعدادها، حالة االنكما�ض االقت�شادي التي اأدى اإليها خف�ض �شعر 

�رصف العملة خالل احلقبة املذكورة. ويتبدى هذا االنكما�ض على وجه اخل�شو�ض، يف انخفا�ض 

القيمة احلقيقية لالإنفاق العام، وانخفا�ض حجم اال�شترياد خالل احلقبة املذكورة. ويظهر انخفا�ض 

حجم االإنفاق العام، الفر�ض التي اأ�شاعها لبنان، على �شعيد اإقامة وحتديث بناه التحتية، وعلى 

�شعيد اإعماره. كما يظهر انخفا�ض االأجر الفعلي، حالة االفقار ال�شديد للعاملني باالأجر التي اأدى 

اليها هذا اخلف�ض، والتي ترتب عليها انهيار �شامل مل�شتوى اأداء واإنتاجية املوؤ�ش�شات الوطنية، على 

اختالف اأنواعها. وقد اأ�شاب االإفقار اأي�شًا، �رصيحة وا�شعة جداً من اللبنانيني، ميثلون فئة املّدخرين 

املتو�شطني وال�شغار، الذين فاجاأهم خف�ض �شعر �رصف العملة، واألغى ما راكموه من مّدخرات. 

واختفت بالتايل تلك ال�رصيحة من اللبنانيني التي كانت ت�شمى بالطبقة الو�شطى.

اأما اآثاره "االإيجابية"، فقد متثلت يف انخفا�ض قيمة الدين العام يف نهاية العام 1992، اىل ثلث 

ما كانت عليه يف نهاية العام 1982، ويف ا�شتعادة ميزان املدفوعات فائ�شه املعهود، خالل اأكرث 

�شنوات احلقبة. 

اأما اإيجابياته جلهة حفز القدرة الت�شديرية لالقت�شاد اللبناين فهي كانت غري ذات اأهمية. والدليل 

على ذلك، اأن قيمة ال�شادرات اللبنانية بقيت على امتداد �شنوات احلقبة كلها، حتت �شقف املليار 

دوالر. ذلك اأن االقت�شاد اللبناين كان قد فقد منذ بداية احلرب اللبنانية خا�شيته كاقت�شاد منتج 

Economie semi-( وحتّول اىل اقت�شاد �شبه-ريعي ،)Economie de production(

"معتمد على التحويالت". مل يكن ممكنًا �شمن �رصوط احلرب الداخلية القائمة،   ،)rentière
التعويل على خف�ض �شعر �رصف العملة كحافز لال�شتثمار. فاإزالة العوائق اأمام هذا االأخري، كانت 

تتطلب اأكرث بكثري مما كان ميكن اأن يوفره هذا االإجراء.
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رابعًا: الريف والهجرة خالل احلرب الأهلية وبعدها

الهجرة خالل احلرب الأهلية

افتعلت اأحزاب �شيا�شية احلرب االأهلية يف 1975، حلماية النظام ال�شيا�شي واالقت�شادي القائم. 

وجاءت احلرب لتالحق اللبنانيني يف اأماكن �شكنهم اجلديدة، وتدفع بهم خارجًا. وخالل ال�شنة 

االأوىل من احلرب، ترك 400 األف لبناين، اأو 15 باملئة من ال�شكان بالدهم )لبكي، 1992: 607(. 

وبعد حرب ال�شنتني، عاد ق�شم منهم. وخالل احلقبة االأوىل من احلرب، 1975 ــ 1982، كان قد 

اأ�شبح يف اخلارج 250 األف نا�شط اقت�شادي )امل�شدر نف�شه: 610(. ثم عرفت وترية الهجرة قفزة 

كارثية ابتداًء من 1984، اإذ جتاوز ر�شيد الهجرة ال�شايف ال�شنوي الـ60 األفًا من اللبنانيني. وقد ترك 

لبنان خالل حقبة 1975 ــ 1989، 990 األف لبناين، اأو ما يعادل 40 باملئة من ال�شكان )امل�شدر 

نف�شه: 609(.

مل تعد الدولة اإىل ممار�شة دورها يف االإنفاق العام اإال من خالل اال�شتدانة من م�رصف لبنان، 

ومن امل�شارف التجارية ابتداًء من عام 1977. وانهارت اإمكاناتها على نحو اإ�شايف بعد انهيار �شعر 

�رصف اللرية ابتداء من عام 1984، وذلك اإىل درجة اأّن �رصاء املحروقات ل�رصكة كهرباء لبنان خالل 

حقبة 1985 ــ 1990، ا�شتحوذ وحده على اأكرث من ثلث االإنفاق العام كّله، متجاوزاً ح�شتي كّل 

من الرواتب واالأجور وخدمة الدين العام يف ذاك االإنفاق )داغر، 2005: 107(.

الريف والهجرة بعد احلرب الأهلية

اأذهلت عودة الطبقة ال�شيا�شية امل�شوؤولة عن خراب لبنان قبل احلرب االأهلية وخاللها، الباحثة 

اإليزابيت بيكار )بيكار، 2001: 5(. لكن و�شفها للنظام ال�شيا�شي باعتباره توافقيًا بني طوائف، 

والثقافة  النخب  م�شتوى  حت�شني  ينبغي  عنه.  بديل  ت�شّور  على  قادرة  غري  االأخرى  هي  جعلها 

ال�شيا�شية. بهذا تخت�رص االإ�شالح )امل�شدر نف�شه: 26(.

رّكز االإنفاق العام يف حقبة ما بعد احلرب، على زيادة اإنتاج الطاقة الكهربائية، وتو�شيع مطار 

بريوت الدويل، وتطوير �شبكة الهاتف، ومتابعة اإجناز االأتو�شرتاد ال�شاحلي، اإلخ. اأي جاء ن�شخة 

طبق االأ�شل عّما كان عليه خالل العقود الثالثة االأوىل لال�شتقالل. ويف ن�ض �شوغيغ ك�شباريان، 

اأّن ح�شة الزراعة يف القوى العاملة تراجعت من 9.3 باملئة من النا�شطني يف 1997، اإىل 5.5 باملئة 
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منهم يف 2007 )ك�شباريان، 2009، ج1: 51(، مع متو�شط دخل �شهري للعاملني يف هذا القطاع 

ي�شاوي 457 األف ل. ل. اأو 300 دوالر )�ض 86(.

مل يكن متوقعًا اأن تهتم الدولة بريف تركته ميوت حني كان يعج باحلياة، بعدما بات �شبه مقفر 

وموح�ض. يتجّنب النا�ض العودة اإىل قراهم خالل عطلة ال�شيف، الأّن م�شتوى اخلدمات املوفرة من 

طرقات وكهرباء وماء، يخبئ لهم اأ�شواأ املفاجاآت. اأ�شبح الريف فارغًا اإىل حد اأّن مناطق بكاملها، 

مل تعد تتحّمل فتح مطعم اأو معلم �شياحي واحد. مل يعد عزل قرى الأ�شابيع اأو اأ�شهر يف ف�شل ال�شتاء 

ب�شبب انهيارات الطرق، يثري رّد فعل اأو ي�شتدعي خرباً يف جريدة.

يق�شدها  اأن  ميكن  واحدة  عامة  حديقة  ثمة  لي�ض  تطّوراً،  االأكرث  اأّنها  امل�شّنفة  االأق�شية  ويف 

اجلمهور. اأ�شبح تخّلف البنى التحتية للموا�شالت، ولكل ما هو عام وم�شرتك، يتفاقم عامًا بعد 

عام، وي�شاعف �شعور القاطنني ب�شيق املكان، وباأّن حالة بلدهم ترّبر تركهم له.

كان يفرت�ض وفقًا حل�شابات كرباج وفارغ اأن يكون عدد �شكان لبنان 5 ماليني ن�شمة يف عام 

30 عامًا. وقد جاء يف ح�شابات  يت�شاعف خالل  اأن  اأي   ،)74  :1974 2000 )كرباج وفارغ، 

ك�شباريان، اأّن العدد هو يف عام 2007  هو 4 ماليني تقريبًا )�ض 28(، لكن االأخذ باحل�شبان للتزايد 

ال�شكاين يف بلدان م�شتقّرة من العامل الثالث، يظهر اأّن النمو الدميوغرايف كان �شيكون اأكرب بكثري، 

لو قّي�ض للبنان م�شتقبل غري الذي كان له بعد 1975.

اأّن  2001 و2007،  اأُجريا يف عامي  ا�شتق�شاءين  املاأخوذة من  بّينت معطيات ك�شباريان  وقد 

واحداً اأو اأكرث من اأفراد 45 باملئة من العائالت اللبنانية، هاجر خالل العقدين اللذين تبعا توَقف 

احلرب )ك�شباريان، 2009، ج2: 7(، واأّن املهاجرين من ال�شباب )18 ــ 35 عامًا( بلغوا 466 األف 

�شخ�ض خالل فرتة 1992 ــ 2007 )�ض 5(. يعني ذلك اأّن ما يوازي ثلث القوى العاملة اللبنانية، 

البالغة 1.5 مليون �شخ�ض، تركوا لبنان خالل 15 �شنة فقط.

وعلى مدى احلقبة املذكورة، ا�شتمر االقت�شاد اللبناين يرتاجع كاقت�شاد منتج. ا�شتمرت خيارات 

الدولة االقت�شادية تنتج الف�شل املعّمم على امل�شتوى املحلي، وترمي ب�شحاياه يف اخلارج، على 

�شكل هجرات من كل االأنواع. وقد تراجعت ح�شة القطاعات املنتجة لل�شلع )زراعة و�شناعة 

وبناء( يف القوى العاملة من 35.4 باملئة يف عام 1997، اإىل 23 باملئة، اأي اأقل من الربع يف عام 2007، 

فيما باتت اخلدمات على اأنواعها ت�شّغل 72.5 باملئة من القوى العاملة. وي�شّغل قطاع »التجارة 
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وال�شيانة« 22 باملئة من القوى العاملة، اأي اأعلى ن�شبة منها. ويعك�ض هذا القطاع وغريه وجود 

اأن�شطة تتناول خدمة اال�شتهالك الداخلي، تن�شاأ ومتوت على نحو ع�شوائي، وال توفر حياة م�شتقرة 

وكرمية. واإذا اأ�شفنا اإىل ذلك اأّن متو�شط الدخل ال�شهري لنحو 80 باملئة من العاملني هو 639 األف 

ل. ل. )ك�شباريان، ج1: 81 و 86(، واأّن كلفة املعي�شة ترتفع باطراد يف االقت�شاد اللبناين، بحكم 

كونه »قائمًا على التحويالت«، يكون الفارق الكبري بني م�شتوى الدخل واحلاجات املعي�شية، �شببًا 

رئي�شيًا يف ت�شارع وترية الهجرة.

تنقل ال�شحف وقائع تظهر املدى الذي بلغته الهجرة يف لبنان. ثمة على �شبيل املثال، األفا عائلة 

جنوبية تعي�ض من عملها يف املوؤ�ش�شات اململوكة من لبنانيني، التي اأمّمتها حكومة اأنغوال يف متوز 

2011 )مقابلة تلفزيونية، 2011/7/20(. واأورد حتقيق �شحايف اأّن �رصكة »اأوجيه« اململوكة من اآل 

احلريري توّظف 45 األف لبناين، منهم األف فقط داخل لبنان )االأخبار، 2011/7/23(. كان كثريون 

ممن هاجروا خالل احلرب قد عادوا يف مطلع حقبة ال�شلم االأهلي لريوا كيف كانت االأمور. لكن 

�رصعان ما خّيبتهم دولة لبنان الفا�شلة، وجعلتهم ينكفئون اإىل البلدان التي اأتوا منها. وبقيت ن�شبة 

كبرية منهم معّلقة بني بلدها االأ�شلي واملهجر. هناك �شعب مقتلع من اأر�شه، وموقوف بكامله 

للهجرة.





مرحلة ما بعد الطائف

الف�صل الثالث
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اأواًل: اقت�صاد لبنان بعد احلرب

الواقع  لتح�سني  اإمكانية  اأي   )1992-1990( الأوىل  كرامي  عمر  الرئي�س  حكومة  حتمل  مل 

القت�سادي املوروث من حقبة انهيار �سعر �رصف اللرية خالل احلرب. وقد اأدى ذلك النهيار اإىل 

تقّل�س قدرة الدولة على الإنفاق اإىل م�ستوى ال�سفر. جرى تطيري تلك احلكومة من خالل افتعال 

اإىل احلكم. جرى بعد  اأتاح و�سول الرئي�س احلريري  انهيار جديد ل�سعر �رصف اللرية. وهو ما 

ذلك تثبيت �سعر �رصف اللرية. اأتاح ذلك اإزالة الت�سخم. ميكن اخت�سار م�ساكل لبنان التي برزت 

بعد ذلك التاريخ وعك�ست حالة ف�سل ذريع يف التنمية ل تفتاأ تقتلع �سعب لبنان من اأر�سه يف اأربع 

نقاط هي املديونية احلكومية، ودور اأ�سحاب الريوع املالية، وحترير التبادل مع اخلارج، واعتماد 

منوذج »دولة احلد الأدنى«.

املديونية

كانت حقبة ما بعد 1993 حقبة اإنفاق عام بال�ستدانة وارتفاع ل�سعر ال�رصف الفعلي احلقيقي 

وحترير للتبادل مع اخلارج وانهيار لال�ستثمار املنتج. اأتاحت حكومات الرئي�س احلريري املتعاقبة 

�سمان ثبات �سعر �رصف اللرية ال�سمي من خالل العمل على تاأمني �سيل م�ستمر من التدفقات 

املالية اخلارجية. وارتفع يف الوقت عينه الإنفاق العام ب�سكل مل ي�سبق له مثيل بحجة متويل اإعادة 

الإعمار.

رّتبت �سيا�سة الفوائد املرتفعة املدفوعة لتمويل الإنفاق العام منواً �رصيعًا للمديونية العامة حتّولت 

بعد ثالث �سنوات من و�سول الرئي�س احلريري اإىل احلكم اإىل م�سكلة البالد الأوىل. اأ�سبح توفري 

موارد خلدمة املديونية احلكومية ال�سغل ال�ساغل للحكومات املتعاقبة بعد ذلك التاريخ. اخت�رص هذا 

الأمر الأهداف احلكومية و�رصف النظر عن اإمكان اأن تتوىل الدولة حتقيق اأهداف تنموية فعلية. 

اأ�صحاب الريوع املالية

اأخفى تثبيت �سعر �رصف اللرية الإ�سمي جتاه الدولر حت�ّسنًا ل�سعرها جتاه �سّلة عمالت الدول 

التي يتعامل معها لبنان بالإ�سترياد والت�سدير. تعاون هذا الأمر مع ارتفاع الأ�سعار املحلية مقارنة 
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باأ�سعار بقية العامل جلعل �سعر ال�رصف الفعلي احلقيقي يت�ساعف خالل عقد الت�سعينيات. عك�س هذا 

الرتفاع ت�ساعف كلفة ال�ستثمار املحلي وتوّقف ال�ستثمار املنتج الذي يوفر عماًل لأبناء البالد. 

كان ال�ستثمار يف لبنان بغالبيته ال�ساحقة غري منتج، ويح�سل يف قطاعني رئي�سيني: التوظيف املايل 

يف �سندات اخلزينة والتوظيف العقاري يف منطقة �سوليدير )زبيب، 2015(. رّتبت �سيا�سة الفوائد 

املرتفعة املدفوعة لتمويل الإنفاق العام منواً �رصيعًا للمديونية العامة.

عك�س تثبيت �سعر ال�رصف ال�سمي للعملة الأولوية املعطاة مل�سالح اأ�سحاب الريوع املالية، 

الداخلية واخلارجية.  املّدخرات  ا�ستقطاب  للم�سارف  يتيح  ما  ال�سعر هو  ثبات هذا  اأن  باعتبار 

وعك�س ارتفاع �سعر ال�رصف الفعلي احلقيقي املوقف املعادي مل�سالح املنتجني، لأنه ي�رصب تناف�سية 

ال�سلع الوطنية ويلغي اأية رغبة لدى اأ�سحاب امل�ساريع بتحقيق ا�ستثمارات منتجة. �سهد العامل يف 

ظل النيو-ليربالية اكت�ساب اأ�سحاب الريوع املالية الأولوية على امل�ستوى العاملي. كان لبنان �سورة 

طبق الأ�سل عن هذا الواقع الدويل.

املالية من  الريوع  اأ�سحاب  الراأ�سمالية بو�سفه قائمًا بني  التناق�س اجلوهري داخل  عنّي كينز 

جهة، وبني املنتجني، اأ�سحاب م�ساريع وقوى عاملة، من جهة اأخرى. مّيز على الدوام بني الفائدة 

التي هي الدخل الذي يعّول عليه اأ�سحاب الريوع املالية، وبني الربح الذي ميّثل التعوي�س الذي 

ي�ستحقه ويح�سل عليه اأ�سحاب امل�ساريع )�سيكاري�سيا ولفوا، 1989: 62(. قال عن فئة اأ�سحاب 

الريوع املالية اإنها الوحيدة التي ميكن اأن تزدهر و�سط حالة من النكما�س القت�سادي والك�ساد 

الطويل الأمد )امل�سدر نف�سه: 55(. بلغ به عدم الثقة بهذه الفئة اأن اقرتح »تاأميم ال�ستثمار«، اأي 

حلول الدولة حمل القطاع اخلا�س يف حتقيقه على نحو دائم )امل�سدر نف�سه: 57(. جعله اإ�رصاب 

املتمّولني عن الدخول يف م�ساريع ا�ستثمارية منتجة واكتفاوؤهم بامل�ساربات يف اأ�سواق البور�سة 

لتح�سيل الرثوة، ي�سل اإىل هذه النتيجة.

امل�سارف  املالية. حتّقق  الريوع  اأ�سحاب  فئة  قاله كينز عن  لبنان بعد احلرب ما  عك�س واقع 

كل عام مداخيل هائلة من دون اأن ت�سهم باأية �سورة من ال�سور يف بناء اقت�ساد منتج. وهي حتتفل 

بذلك على املالأ، يف حني يذهب �سباب لبنان اإىل املهاجر اإىل غري رجعة. بل ولبنان بعد احلرب 

�سورة طبق الأ�سل عن دولة ال�سلطنة العثمانية حيث املديونية العامة كانت الدجاجة التي تبي�س 

ذهبًا للمقر�سني الأجانب واملحلّيني والعائق الأ�سا�س اأمام حتقيق اأي اإنفاق تنموي. هّجر انعدام 

ال�ستثمار املنتج يف لبنان ثلث القوى العاملة بفئاتها ال�سابة على وجه اخل�سو�س، خالل اأقل من 

عقدين.
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لت�رصيع وترية  م�سوؤوليتها جتاه مواطنيها  الدولة عن  تخّلي  املنتج  ال�ستثمار  انعدام  مع  تعاون 

هجرة ال�سباب. ا�ستطاعت اأ�سعار البناء وال�سقق اأن ترتفع خم�س مرات خالل �ست �سنوات فقط 

)2007-2012(، يف حني بقيت املداخيل على حالها )بي�سون، 2012(. مل ي�سترث ذلك ردات فعل 

من النخبة اأو من اجلمهور. وارتفعت اأق�ساط املدار�س مبعدل 50 % خالل خم�س �سنوات )2009-

2013( من دون اأن يثري الأمر اأي احتجاج )احلاج، 2014(. لي�س ثمة ما ميكن اأن يكون اأكرث �سوءاً 

وكارثية من ح�سيلة العقدين اللذين تليا »الطائف«.

حترير التبادل مع اخلارج

كان البنك الدويل يف تقاريره ال�سنوية لأعوام 1981 و1987 و1993 اأكرث املندفعني اإىل اإقناع 

بلدان العامل الثالث: 1( بالنفتاح على اخلارج من خالل اإزالة العوائق على ال�سترياد والت�سدير، 

2( باإر�ساء منوذج »دولة احلد الأدنى«.

لالن�سمام  ال�سعودية  اململكة  من  حثيثة  حماولت  ميدان  الت�سعينيات  من  الثاين  الن�سف  كان 

التبادل مع اخلارج  انعك�س ذلك يف �سل�سلة من الإجراءات لتحرير  العاملية.  التجارة  اإىل منظمة 

وخلق اإطار ت�رصيعي منا�سب له. كان خف�س الر�سوم اجلمركية على امل�ستوردات اأحد عنا�رص حترير 

املبادلت مع اخلارج. بّز لبنان اجلميع عام 2000 باإجراء خف�س جذري للر�سوم اجلمركية على 

امل�ستوردات. فاق ما قامت به حكومة الرئي�س احلريري اآنذاك، ما ح�سل يف ال�سعودية اأو يف اأية 

دولة اإقليمية اأخرى، جلهة مدى وات�ساع اإجراءات حترير التبادل مع اخلارج.

مل ي�ستطع طرف مدين اأو اأهلي اأن يناق�س احلكومة يف ما ذهبت اإليه. ا�ستكى ال�سناعيون اأنهم 

ُوِعدوا بلقاء مع احلكومة يف هذا ال�ساأن مل يتحّقق. تبنّي يف ما بعد اأن امل�سوؤول عن احلوار با�سم 

ال�سناعيني كان قد تخّلى عن ن�ساطه ك�سناعي، وح�رص عمله بن�ساطه كتاجر. مل يطرح اأحد من 

النواب مقاربة احلكومة هذه يف حترير التبادل على ب�ساط البحث، ومل يناق�س اأي طرف اأو تكّتل 

يف الربملان احلكومة يف جدواها.

يف قراءته لتجربة »ا�ستبدال الواردات«، اأو�سح هرني بريتون اأن البلدان النامية كانت تن�سئ 

ر�سومًا جمركية »غب الطلب«. مل يكن الهدف من ذلك تاأمني اإيرادات للدولة بل كان الهدف 

اقت�سادات  بناء  تلك  احلمائية  ال�سرتاتيجية  اأتاحت   .)912  :1998 )بريتون،  ال�ستثمار  ت�سجيع 

منتجة وحتقيق معدلت منو مرتفعة وبناء دول وطنية ذات �ساأن. ف�سلت هذه البلدان نف�سها يف 
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حتقيق »ت�سنيعها املتاأخر« لأنها مل ت�سع يف راأ�س اأولوياتها اكت�ساب املقدرة التكنولوجية وت�سنيع 

الآلت والتجهيزات مبقدرتها الذاتية. اقرتح بريتون اأن تو�سع ال�سيا�سة اجلمركية يف خدمة عملية 

الر�سوم اجلمركية و�سيلة  اعتماد  اقرتح  الوطنية.  املوؤ�س�سات  التكنولوجية لدى  املقدرة  اكت�ساب 

قبلها،  يقت�سيها »التعّلم والتمرين والتجريب« من  التي  الفرتة  الإنتاجية طيلة  املوؤ�س�سات  حلماية 

بهدف ا�ستيعاب التقنيات امل�ستوردة واإعادة اإنتاجها مبقدرتها الذاتية )بريتون: 931(. 

»دولة احلد االأدنى«

اللبنانية. بات  العامة  �سهدت حقبة ما بعد احلرب حالة تردٍّ م�ستمر ومن دون قرار لالإدارة 

املطلوب منذ مطلع تلك احلقبة حتجيم دور الدولة وخف�س ح�سورها باعتبار اأنها جمّرد عبء على 

القت�ساد الوطني. مّولت قرو�س البنك الدويل وم�ساعداته م�ساريع كثرية لإعادة تنظيم الإدارة 

مبا يحد من كلفتها ويهّم�س دورها. اأفرغت براجمه لإ�سالح الإدارة هذه الأخرية من اإمكاناتها 

الب�رصية وجعلت منها جتّمعًا للفا�سلني. انتزعت منها مقدرتها على توجيه وقيادة م�رصوع التنمية.

مل يكن ممكنًا على مدى حقبة ما بعد احلرب اعتماد نظام املباريات الوطنية لتكوين اإدارة عامة 

جديدة فّعالة. اأ�سبحت التعيينات يف الإدارة تخ�سع لتدخالت �سافرة وفاجرة من قبل املتنّفذين 

حتت �ستى احلجج. لعب الفراغ الإداري دوراً رئي�سيًا يف ف�سل الإدارة وعجزها عن اأن تلعب دوراً 

اإيجابيًا يف التنمية.

منوذجًا  الدولية  املوؤ�س�سات  اعتمدته  الذي  الأدنى«  احلد  »دولة  هدف  بريتون  هرني  �سّفه 

لإ�سالح دول العامل الثالث. بنّي اأن جناح التنمية وحتقيق »الت�سنيع املتاأخر« اقت�سى اأن تخ�سع الدولة 

بذاتها ل�سياق من »التعّلم والتمرين والتجريب« يف معر�س قيادتها مل�رصوع التنمية وتوجيهها له. 

كان التجريب وتقّبل امل�سوؤولني احتمال اخلطاأ وت�سحيحه والنطالق من جديد، اأهم اأوجه عملية 

التعّلم والتمرين احلكومي )government learning( يف التجربة الآ�سيوية )بريتون: 931(.

خال�صة 

الدين  خدمة  حتّول  مبنع  وخ�سو�سًا  اجلدولة،  اإعادة  اأو  بالإلغاء  املديونية  مع  التعاطي  ميكن 

الريوع  اأ�سحاب  دور  مع  التعاطي  التنموية. وميكن  مل�سوؤولياتها  الدولة  تنّكب  اأمام  عائقًا  العام 

املالية باإعادة ت�سويب العمل امل�رصيف جلهة و�سع امل�سارف يف خدمة العملية التنموية وال�ستثمار 
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املنتج. وميكن التعاطي مع عملية حترير التبادل مع اخلارج التي ح�سلت بالعودة عنها، واعتماد 

لتوفري  لها، وخ�سو�سًا  توّفرت حماية  اإذا  تن�ساأ  اأن  ر�سوم جمركية حيث توجد قطاعات ميكن 

دعم للمن�ساآت ال�سناعية املنخرطة يف عملية اكت�ساب املقدرة التكنولوجية واإنتاج الآلت. وميكن 

مواجهة منوذج »دولة احلد الأدنى«، بالت�سّدي للفراغ الإداري من خالل تفعيل نظام املباريات 

القدرة على  الدولة  الت�رصيعية مبا يعطي  الن�سو�س  الوطنية وتن�سيب الأكرث كفاءة، واإعادة �سوغ 

قيادة م�رصوع التنمية. 

ثانيًا: نخبة لبنان بعد الطائف واقت�صاده

اأثبتت نخبة ما بعد الطائف منذ 1990، اأنه ل ميكن التعويل عليها لتحقيق اأي جناح تنموي 

تاأمني  لبنان عن  دولة  تف�رّص عجز  مفاهيم  توّفر  التي  النظرية  الأدبيات  لبع�س  هنا عر�س  للبنان. 

خدمات عامة ، وم�سوؤولية نخبته عن اإخفاقه التنموي املديد.

1. االقت�صاد ال�صيا�صي كمنهجية حتليل

تربط منهجية القت�ساد ال�سيا�سي الواقع القت�سادي لبلد ما، بطبيعة النخبة ال�سيا�سية وطبيعة 

 ،)néo-patrimoniales( ّنفت الدولة اللبنانية يف فئة الدول النيو-باترميونيالية الدولة فيه. �سُ

اأي التي تعتمد قوانني و�سعية حديثة، لكنها يف املمار�سة ل متّيز بني العام واخلا�س، وتبيح »ا�ستخدام 

النخبة ال�سيا�سية للموارد العامة لتوفري منافع خا�سة«. وهي ل تلتزم يف ر�سد املوارد مبعايري عامة 

)universalistes(، بل جتعل من العتبارات اخلا�سة )particularistes( قاعدتها يف ذلك.

اللبنانية كدولة نيو- النظرية يف تعريف الدولة  مّثلت كتابات جان-فرن�سوا ميدار املرجعية 

الثالث،  العامل  دولة  لدرا�سة  الفيربية  املقاربة  اإر�ساء  يف  الأف�سل  وهو  يل.  بالن�سبة  باترميونيالية، 

الدولة  عن  ومتييزها  املتخلفة  الدولة  طبيعة  وفهم  لقراءة  النظري  فيبري  ماك�س  اإرث  ا�ستثمار  اأي 

مهماتها  تنفيذ  يف  الن�س  بحرفية  تلتزم  اإدارة  لديها  لأن  حديثة  الغربية  الدولة  احلديثة.  الغربية 

نة جتاه املداخالت غري الر�سمية يف عملها )ميدار،  )impersonal obligations(، ولأنها حم�سّ

1982: 27(. ودولة العامل الثالث متخّلفة لأن التدخالت غري الر�سمية تطغى على عملها وحتيل 

اآلية ا�ستخدام  الن�سو�س الو�سعية التي حتدد مهماتها حرباً على ورق. مل يرّكز ميدار على �رصح 

اآفة النظم النيو-باترميونيالية الأوىل هي يف  ال�سيا�سيني للموارد القت�سادية، واإن يكن اأو�سح اأن 

منعها النمو القت�سادي، من خالل القتطاع الذي متار�سه على املوارد العامة لتوفري منافع خا�سة 

)ميدار، 1995: 13(.
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 ،)1995 )داغر،   1995 لعام  كتابي  مقدمة  يف  ميدار  اأجنزها  التي  لالأدبيات  عر�سًا  قدمُت 

وا�ستكملت ذلك يف م�ساهمتي حتت عنوان: »الإدارة اللبنانية بعد 1990«، يف موؤمتر »منوذج الدولة 

التنموية والتحديات اأمام لبنان« الذي نّظمه »املركز اللبناين للدرا�سات« يف �سباط 2002 )داغر، 

2004(. متت ا�ستعادة بع�س ما جاء يف تلك الدرا�سة، يف البحث حتت عنوان: »الدولة اللبنانية وفقًا 

ملفهوم دولة القانون«، الذي ن�رصته �سفحة »الق�سايا« يف »النهار« عام 2008 )داغر، 2008(.

ا�ستخدمت يف ن�سي حول »الإدارة اللبنانية...« كتابات لباحثني حول لبنان، اأهمها الن�س 

الرائع لـ رالف كرو الذي مّيز بني »املهام الإدارية املحددة ر�سميًا« )formal(، كما عّينها »قانون 

 informal administrative( »املوظفني« لعام 1959، وبني »امل�سلكية غري الر�سمية يف الإدارة

behavior(، معترباً هذه الأخرية �سبب ف�سل الإدارة العامة والف�سل التنموي يف لبنان )كرو، 
.)181 :1966

الواقع  بت�سخي�س  ُيعنى  الذي  ال�رصف  القت�ساد  منهجية  الأخرى  كتاباتي  كل  يف  اعتمدت 

القت�سادي من دون ربطه بال�رصط ال�سيا�سي للبلد املعني. بقي لدي حذر من منهجيات القت�ساد 

ال�سيا�سي، خ�سو�سًا واأن القت�ساد ال�سيا�سي املارك�سي الذي تعّرفت اإىل �سيء منه يف بداية عهدي 

بدرا�سة القت�ساد، ترك لدي �سعوراً باخليبة. عرّب الأ�ستاذ جهاد الزين الذي ا�ستقبل ن�سو�سي يف 

»النهار« على مدى 11 عامًا عن حتّفظه على ا�ستخدام القت�ساد ال�رصف كمقاربة، وعن احلاجة اإىل 

الربط بني ال�سيا�سة والقت�ساد يف قراءة لبنان.

قطع غياب جان-فرن�سوا ميدار م�سدراً مهمًا لالإبداع النظري يف ميدان حتليل طبيعة الدولة 

املتخّلفة بالن�سبة يل. ثم اكت�سفُت الكتابات النظرية الأكرث حداثة التي تربط بني طبيعة الأنظمة 

مع  و�سل  �سلة  الكتابات  هذه  وّفرت  لبلدانها.  القت�سادية  الفعالية  وبني  ال�سيا�سية  والنخب 

الأدبيات التي كنت قد تعّرفت اإليها. ل نحتاج اأن نقا�سم الكثريين من اأ�سحاب هذه الإ�سهامات 

ا�ستنادهم اإىل »نظرية الألعاب«، اأو حر�سهم على ا�ستخراج مناذج ريا�سية باتت حتتل حّيزاً مهمًا 

من الن�سو�س املن�سورة.

2. بع�ض االإ�صهامات اجلديدة يف االقت�صاد ال�صيا�صي

النخبة  طبيعة  بني  ربطت  مقاربات  املا�سية  الثالثة  العقود  امتداد  على  الباحثون  هوؤلء  بلور 

هذه  اأظهرت  املختلفة.  العامل  بلدان  يف  وجودها  عدم  اأو  اقت�سادية  فعالية  ووجود  ال�سيا�سية 
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املقاربات اأن ال�سيا�سات القت�سادية الفا�سلة والإخفاق التنموي )bad economics(، ميكن 

اأن يكونا و�سيلة ال�سيا�سيني لتاأمني دميومتهم يف ال�سلطة )good politics(. ا�ستخدَمت مدخلني 

هما، عدم الحتكام اإىل القانون وا�ستغالل النق�سام »الإثني«، ل�رصح الو�سائل التي ي�ستخدمها 

للمحا�سبة  التعّر�س  ولتجّنب   ،)longevity( احلكم  يف  وجودهم  تاأبيد  اأجل  من  ال�سيا�سيون 

)accountability(، وذلك رغم اإخفاقهم التنموي ال�سديد. �سّكلت هذه املقاربات تقدمًا يف 

ميدان القت�ساد ال�سيا�سي.

ال�صيا�صيون

قّدم الباحثون من هارفرد وغريها نظرية عامة يف القت�ساد ال�سيا�سي، تف�رّص كيف يوؤّمن ال�سيا�سيون 

بقاءهم )survival( يف ال�سلطة )بوينو دو م�سكيتا واآخرون، 2003(. تق�ّسم هذه النظرية اأفراد كل 

 )disenfranchised( دولة اإىل قاطنني، ينق�سمون بدورهم اإىل فئة من لي�س لهم حقوق �سيا�سية

وفئة من »ي�سهمون يف اختيار« النخبة احلاكمة وراأ�سها )selectorate(. تنبثق من هذه الفئة 

املوارد  م�سوؤولية جباية  تت�سّلم   )winning coalition( الفائزة«  »الكتلة  اأ�سغر هي  جمموعة 

العامة واإنفاقها، وفق رغبة راأ�س الدولة )leader( )امل�سدر نف�سه: 37-55(. راأى هوؤلء الباحثون 

اأن مفاهيم الدميقراطية والأتوقرطية وال�سلطانية، اإلخ، ل ت�ستطيع اأن تغّطي تنّوع اأنظمة احلكم يف 

اأن نظريتهم حتّل هذه امل�سكلة من خالل فرز الأنظمة على تنوّعها  بلدان العامل املختلفة. وراأوا 

النخبة احلاكمة«، وموا�سفات  الكبري وفق معيارين هما، حجم كتلة من »ي�سهمون يف اختيار 

»الكتلة الفائزة«.

ي�سمن راأ�س الدولة ا�ستمرار حكمه بتوزيع منافع عامة )public benefits( ومنافع خا�سة 

)private benefits(. حني تكون هناك موؤ�س�سات توّفر اإمكان م�ساءلة ال�سيا�سيني من »الكتلة 

الفائزة« وتغيريهم، وحني يكون »من ي�سهمون يف الختيار« كتلة وا�سعة، يجد �ساحب ال�سلطة 

نظام احلكم  احلالة. ويكون  بتوزيع »منافع عامة«. تكون هناك دميقراطية يف هذه  ملزمًا  نف�سه 

الفائزة« حم�سورة  ي�سهمون يف الختيار«، وتكون »الكتلة  تنح�رص كتلة »من  اأوتوقراطيًا، حني 

و�سبه مغلقة. يعمد راأ�س الدولة يف هذه احلالت اإىل توزيع »منافع خا�سة« على اأع�ساء الكتلة التي 

تدعمه، بحيث ل يبقى �سيء لتمويل »املنافع العامة« )امل�سدر نف�سه: 42(.
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لكن الدميقراطية لي�ست بال�رصورة مرادفًا للنمو، كما اأن الأوتوقراطية لي�ست مرادفًا لالنهيار 

ال�سيا�سات  لي�س من خالل  ناخبيهم،  اإىل مكافاأة  املنتَخبون  ال�سيا�سيون  يعمد  القت�سادي. حني 

القت�سادية اجلّيدة، بل من خالل التنفيعات )patronage(، تن�ساأ »�سبكات حما�سيب« ويتاأ�ّس�س 

�سوء ا�ستخدام للموارد ي�رصب النمو ويلغيه )بوينو دو م�سكيتا وروت، 2000: 10(. بل ل يحتاج 

ال�سيا�سيون اإىل اإدارة حكومية كفء تنّفذ �سيا�سات توّفر منافع عامة للمواطنني، ولي�سوا بحاجة 

�سني كفوئني، طاملا اأن بقاءهم يف احلكم لي�س مرهونًا بهذه ال�سيا�سات، ويتحّقق بتوفري  اإىل متخ�سّ

منافع خا�سة )بوينو دو م�سكيتا وروت، 2000: 11(.

اإىل  احلاجة  اأظهروا  لالإ�سالح.  ال�رصف  القت�سادية  املقاربات  ق�سور  الباحثون  هوؤلء  بنّي 

اقت�ساد �سيا�سي لالإ�سالح القت�سادي )امل�سدر نف�سه: 2(. ل ت�سّكل الأزمة القت�سادية همًا عند 

ال�سيا�سيني، اإل اإذا جنمت عنها اأزمة �سيا�سية، اأي انفكاك للموالني عنهم ب�سبب نق�س املوارد. يعتقد 

القت�ساديون اأن ال�سيا�سيني جاهزون لتلقف اأي م�رصوع اإ�سالحي مقنع. لكنهم يجهلون اأن لدى 

هوؤلء دوافع جتعلهم يت�سّدون لالإ�سالح اإذا كان يهّدد م�ساحلهم اأو بقاءهم يف احلكم )امل�سدر 

نف�سه: 4(.

االإداريون

اعتمد اأ�ساموغلو واآخرون مفهومًا جديداً لتعريف الدول املتخّلفة، وذلك باعتبارها دوًل ذات 

موؤ�س�سات �سعيفة )weakly-institutionalized polities( )اأ�ساموغلو واآخرون، 2004: 

163(. املوؤ�س�سات املعنية هي موؤ�س�سات ال�سلطتني الت�رصيعية والق�سائية والإدارة العامة وهيئات 

 )informalism( متثيل القطاعات املهنية املختلفة. ميّثل اإهمال الحتكام اإىل الن�سو�س القانونية

القاعدة يف هذه الدول. ميار�س �ساحب ال�سلطة واأعوانه �سغوطًا غري ر�سمية تكون هي العامل 

احلا�سم يف اتخاذ القرار القت�سادي. اتخذ الباحثون اأمثلة على ذلك من خالل حالتني متطّرفتني 

ج�ّسدهما نظاما احلكم اأيام موبوتو )1965-1997( يف الكونغو، واأيام تريخيللو )1961-1930( 

يف جمهورية الدومينيكان. كان القا�سم امل�سرتك بني احلالتني، اأن الرئي�س هو »فوق القانون«، واأن 

اإرادته هي القانون النافذ يف كل اأمر، مبعزل عن الن�سو�س الو�سعية.

اأن  حني  يف  عامًا،   32 طيلة  احلكم  يف  البقاء  يف  موبوتو  جناح  �رص  فهم  الباحثون  حاول 

 .)171 نف�سه:  )امل�سدر   1960 ما كان عليه عام  ي�ساوي ن�سف  اأ�سبح   1992 الوطني عام  الناجت 
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اأن ي�سبح �ساحب ثروة، وتنطبق عليه �سفة »الل�س«  اأن موبوتو كان يريد  نقطة النطالق هي 

)kleptocrat(. ا�ستغل وقوفه »فوق القانون« للتحّكم بالتعيينات الإدارية من م�ستوى جمل�س 

الوزراء حتى اآخر موقع يف الإدارة العامة. كان املعّينون ُيقالون ليحل حملهم اآخرون بوترية �رصيعة. 

هذا ما ي�سميه اأ�ساموغلو و�رصكاوؤه، ا�سرتاتيجية »فّرق ت�سد« )divide-to-rule(. كان الوزراء 

واملدراء املقالون يف�سحون املجال لآخرين كانوا ينتظرون فر�ستهم على اأحر من اجلمر. منع جو 

التزاحم على املنا�سب اأي اإمكان لعمل جماعي من قبل هوؤلء �سد موبوتو. ا�ستفاد هذا الأخري من 

جهة اأخرى، من ثروة بالده الهائلة من املعادن الثمينة ومن م�ساعدات املوؤ�س�سات الدولية، كالبنك 

الدويل وغريه، لتوزيع منافع خا�سة ومراكمة ثروة �سخ�سية، وخ�سو�سًا ل�رصاء اخل�سوم املحتملني، 

ومنع تكّون معار�سة لنظام حكمه.كان قد اأّم ال�رصكات الأجنبية التي انتهت باأن اأ�سبحت ملكًا 

له. مل يتوّفر لهذا البلد منتجون حمليون على قدر من الأهمية كما كان الأمر يف كينيا اأو البو�ستوانا، 

العامل  بلدان  من  غريها  كالكثري  ال�سبب،  لهذا  الكونغو  انتمت  م�ساحلهم.  باحرتام  الدولة  يلزم 

الثالث، اإىل فئة البلدان ذات الإنتاجية ال�سعيفة.

اأ�ساف تريخيللو اإىل اأدوات ال�سيطرة التي اعتمدتها الأنظمة ال�ستبدادية كتاب ال�ستقالة الذي 

اأو ُينتدب لتمثيل املواطنني يف ال�سلطة الت�رصيعية.  كان يوقعه اأي �سخ�س ُيعني يف الإدارة العامة 

كانت اإقالته تكّلف اإ�سافة تاريخ على كتاب ال�ستقالة )امل�سدر نف�سه: 173(.

النامية عن منوذج  البلدان  ال�ساحقة من  الغالبية  املثالني كما يف  العامة يف هذين  ناأت الإدارة 

املباريات  نظام  بوا�سطة  بها  امللتحقني  ال�ستحقاق وتن�سيب  القائمة على  الغربية  الفيربية  الإدارة 

الرتّقي لهم داخل الإدارة. وناأت عن منوذج  العاملني فيها وتوفري �رصوط  تثبيت  الوطنية، وعلى 

بالإجناز  �سعوراً  ومينحهم  فيها  العاملني  يجمع  م�سرتك  هدف  وجود  عدم  جلهة  الفيربية  الإدارة 

والر�سى، وباأنهم يحققون طموحاتهم ال�سخ�سية حني ي�سهمون بتحقيق الأهداف التنموية التي 

ر�سمتها الدولة واآلت على نف�سها حتقيقها )اإيفانز، 1992: 154(.

انتفاء عن�رص ال�ستحقاق يف التعيينات الإدارية، وولء املعّينني ل�سخ�س الرئي�س اأو امل�سوؤول يف 

غالبية بلدان العامل الثالث، وخروجهم يف ممار�ستهم الوظيفية عن الن�سو�س الو�سعية التي حتّدد 

اأي ال�ستفادة ال�سخ�سية من املواقع التي  اإىل »التفتي�س عن الريع«،  مهماتهم، جعلهم ين�رصفون 

يحتلونها، والإثراء بوا�سطتها باأ�رصع وقت.
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االنق�صام »االإثني«

فيها  القت�سادية  الفعالية  عدم  وبني  عديدة  بلدان  يف  »الإثني«  النق�سام  بني  الباحثون  ربط 

العامة  املوارد  ي�ستخدمون  حني  الفعالية  هذه  بانعدام  ال�سيا�سيون  يت�سّبب   .)  2005 )ميكال، 

 patronage( »لإر�ساء من يدعمونهم، الأمر الذي يجعل الإنفاق العام »اإنفاقًا على املحا�سيب

spending( )امل�سدر نف�سه: 1(. يعتمد الزعيم »الإثني« �سيا�سات متييزية يف عملية ر�سد املوارد 
وتوزيع املنافع. ت�ستمل هذه ال�سيا�سات التمييزية على التوظيف يف القطاع العام، ور�سد املوارد 

 )subsidizing( العامة ب�سكل غري عادل بني املناطق والأقاليم، وتوفري اأ�سكال خمتلفة من الدعم

غري الفّعال للجمهور »الإثني«، اإلخ. )امل�سدر نف�سه: 4(. وتعك�س خيار الزعماء توزيع مداخيل 

على �سكل اأجور ومرتبات، بدل الإنفاق على البنى التحتية )امل�سدر نف�سه: 19(.

ي�سبح جمهور الزعيم »الإثني« اأكرث تعّلقًا به، خمافة اأن يوؤدي اأي تغيري لل�ستاتيكو القائم اإىل تردٍّ 

لأو�ساعه على يد الأخ�سام »الإثنيني«. يزداد هذا اخلوف حني ل تكون هناك موؤ�س�سات ت�سبط 

عها ل�رصوط متوافق عليها. ويكرب هذا اخلوف اأكرث حني يكون الزعيم  عملية انتقال ال�سلطة، وُتخ�سِ

»الإثني« قد انخرط يف ممار�سات زادت العداء بني املكونات »الإثنية« يف البلد املعني.

اخلارج

با�ستمرار  عّول  الأول  اأن  ذكروا  وتريخيللو،  موبوتو  لتجربتي  و�رصكائه  اأ�ساموغلو  قراءة  يف 

على التدّخل الع�سكري اخلارجي، ممثاًل بالفرن�سيني اأو البلجيكيني، للبقاء يف احلكم )اأ�ساموغلو 

واآخرون: 172(. اأي اأنه بكالم اآخر مل يكن ممكنًا ت�سّور ا�ستمرار نظام حكمه الذي يفتقد لأية 

كانت  املتحدة  بالوليات  تريخيللو  اأن عالقة  اأي�سًا  ذكروا  التدّخل.  هذا  دون  من  حملية،  قاعدة 

ممتازة، واأنه احتفظ لنف�سه مبن�سب �سفري بالده لدى هذه القوة العظمى )امل�سدر نف�سه: 175(. لكن 

اأ�ساموغلو و�رصكاءه اأ�ساروا اإىل هذين الأمرين من دون اأن يبنوا عليهما اأي ا�ستنتاج، وافرت�سوا اأن 

ا�سرتاتيجية »فّرق ت�سد« كانت العامل احلا�سم يف بقاء هذين الديكتاتورين يف ال�سلطة.

يف ن�سه اجلميل العائد لعام 1987 والذي اأُعيد ن�رصه يف 1992 و1995، عقد الباحث الكبري يف 

التنمية، بيرت اإيفانز، مقارنة بني ثالثة اأنواع من الدول جلهة اإداراتها احلكومية وعالقتها بالتنمية: 

والدولة  وتايوان،  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  ومناذجها  اآ�سيوية،  ال�سمال-�رصق  التنموية  الدولة 

اآنذاك،  الفعالية، ومنوذجاها  النّهابة )predatory( ومنوذجها دولة موبوتو، والدولة املتو�سطة 
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الهند والربازيل. اأثار اإيفانز م�ساألة دور اخلارج يف تاأمني ا�ستمرار حكم موبوتو. ا�ستعاد كتابات 

ني الذين اأكدوا اأن مبادرة القوات الع�سكرية الفرن�سية والبلجيكية اإىل احل�سم الع�سكري يف  املخت�سّ

الأوقات احلرجة، اأّمن بقاء موبوتو يف احلكم )اإيفانز، 1992: 150(. �سّكك الباحث باإمكان بقاء 

اأنظمة كهذه من دون الدعم اخلارجي الدائم والثابت الذي يتم توفريه لها.

3. نخبة ما بعد الطائف

النخبة ال�صيا�صية واالقت�صادية

لي�س ثمة منتجون يف لبنان. داأبت ال�سيا�سة القت�سادية ملا بعد احلرب على ا�ستئ�سالهم. املثال 

على ذلك هو حترير التبادل الذي مت عام 2000، واألغى الر�سوم اجلمركية واأنهى وجود قطاعات 

 % 14.5 اإنتاجية بكاملها. تراجعت ح�سة العاملني يف ال�سناعة يف جمموع القوى العاملة، من 

منهم عام 1997 اإىل 10.2 % عام 2007، تبعًا ل�ستق�ساءات الثنائي ك�سباريان )ك�سباريان،ج1، 

 .)51 :2009

يف قراءة الباحثني ك�سباريان احلديثة ن�سبيًا، كان قطاع »التجارة وال�سيانة« ي�سّغل عام 2007، 

22% من قوى لبنان العاملة. وبلغت ح�سة ال�سناعة 10.2% منهم كما �سبقت الإ�سارة، وح�سة 

قطاعات  ت�سّغل   .)51 نف�سه:  )امل�سدر  منهم   % 8.2 البناء  قطاع  منهم، وح�سة   % 5.5 الزراعة 

اخلدمات الأخرى، كاملطاعم والفنادق وخدمات النقل واخلدمات للموؤ�س�سات والإدارة العامة 

وال�سحة وغريها من اخلدمات، 50.5 % من جمموع العاملني. اأظهر ال�ستق�ساء نف�سه اأن متو�سط 

دخل الفرد بالن�سبة لنحو 80 % من العاملني يف لبنان كان 639 األف ل.ل. �سهريًا، اأي اأقل من 

خم�سماية دولر )ك�سباريان، ج1: 81 و 86(.

و�سع الباحثان »التجارة وال�سيانة« يف بند واحد، وهو الأكرب جلهة ح�سته يف القوى العاملة، 

لتظهري �سورة قطاع يقوم على ال�سترياد من اخلارج، ويقّدم مل�ستهلكي هذه ال�سلع، خدمات ما 

بعد البيع. اأي اأن اقت�ساد لبنان مل يعد »اقت�ساداً منتجًا« باأي حال من الأحوال. وهو »اقت�ساد قائم 

على حتويالت العاملني يف اخلارج«. تبلغ هذه الأخرية يف ال�سنني العادية ما بني 7 و8 مليارات 

دولر. ي�سّنف لبنان بني الدول الع�رصة الأوىل يف العامل جلهة قيمة التحويالت التي يتلقاها.

ال�سنوية.  اأرباح امل�سارف  القطاع امل�رصيف. تدل على ذلك  هناك باملقابل قطاع ناجح، هو 
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يزدهر هذا القطاع و�سط حالة النكما�س القت�سادي الدائم التي يت�سف بها لبنان. يلعب هذا 

القطاع الذي تبلغ ح�سة العاملني فيه 2.3% من جمموع القوى العاملة، دوراً طفيليًا جلهة اقتطاع 

ريع هو الريع املايل، من دون اأن ترتّتب على ذلك م�ساهمة فعلية منه، يف بناء اقت�ساد منتج. حتقق 

امل�سارف الـ 14 الأوىل عائداً �سافيًا من اكتتاباتها يف �سندات اخلزينة، ي�ساوي نحو 4 مليارات 

البنك  2014(. وحني تعجز عن توظيف ن�سبة مهمة من ودائعها، يتطّوع  دولر �سنويًا )وهبه، 

املركزي لقرتا�س هذه املبالغ منها، بفائدة اأعلى من تلك التي حت�سلها من �سندات اخلزينة.

ح�ساباتهم  اإىل  منتظم  ب�سكل  املبالغ  هذه  حتّول  لل�سيا�سيني.  ثابتة  مداخيل  امل�سارف  توؤمن 

امل�رصفية. هذا ما كان الأمر عليه اأيام بنك فرعون و�سيحا يف مطلع ال�ستقالل. يوؤمن هذا الت�سارك 

يف املوارد اللحمة بني طريف النخبة املمّثَلني بالزعماء التقليديني من جهة، وبامل�رصفيني والتجار من 

جهة ثانية. تت�سكل النخبة ال�سيا�سية والقت�سادية من هذين الطرفني، ويوؤدي وجودها اإىل تاأبيد 

القت�ساد  املنتجني يف  ندرة  تف�رّص   .)low productivity( الإنتاجية  اقت�سادي �سعيف  نظام 

اللبناين �سعف الإنتاجية هذا.

تهمي�ض االإدارة

لي�س ثمة رئي�س يف لبنان يعنّي مبفرده ويقيل �ساربًا بعر�س احلائط الن�سو�س التي تنظم العمل 

�سبكات  كـ»روؤ�ساء  التعيينات  مع  يتعاطون  واأحزابًا،  اأفراداً  �سيا�سيون،  باملقابل  هناك  الإداري. 

بني  واجلدد  امل�ستفيدين.  ولءات  لكت�ساب  تعيني  عملية  كل  يف  بثقلهم  ويرمون  حما�سيب«، 

ال�سيا�سيني اأكرث ا�ست�رصا�سًا يف التدّخل يف الإدارة العامة لأنهم بداأوا للتو »الر�سملة« لتكوين حيثية 

ال�سيا�سيني يف  العامة. وقد بات تدّخل  اأما القدامى فلديهم »اإقطاعات« داخل الإدارة  �سيا�سية. 

الطوائف  له �رصعية حتت �سعار »�سون ح�س�س  باتت  اأكرث وقاحة وات�ساعًا.  الإدارة والتعيينات 

يف  الإداري  الرتّقي  ويف  التعيينات  يف  غائبة  وال�ستحقاق  الكفاءة  معايري  تكن  مل  واملذاهب«. 

اأي وقت كما هي غائبة الآن. اأعطت الإدارة العامة ال�سدارة لكمٍّ من الفا�سلني الذين يحّولونها 

جحيمًا للعاملني فيها واملحتاجني لها.

الذين  املعّينني  اأن  درجة  يبلغ  الإدارة.  مراتب  كل  يف  الن�سو�س  اإىل  الحتكام  اإهمال  ينت�رص 

ف مهماتهم يف الإدارات التي ت�ستقبلهم، ول يعرفون ما  يهبطون بالبارا�سوت ل يجدون من يو�سّ

هي املهمات امللقاة على عاتقهم.
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لكن اأهم مظهر ل�ستهداف ال�سيا�سيني لالإدارة العامة، هو تركها �ساغرة، اأوًل، ومفتقدة لأية 

�سالحيات تدخلية يف القت�ساد، ثانيًا. تنتمي الإدارة العامة اللبنانية اإىل فئة الإدارات التي يقت�رص 

دورها على ال�سهر على تطبيق الأنظمة القائمة )regulatory( والتي لي�ست معنية مبتابعة وتنفيذ 

اأهداف تنموية )داغر، 2008(.

الو�سيلة  ي�ساء.  �ساعة  ي�ساء  اإقالة من  تريخيللو،  اأو  اللبناين، كما موبوتو  ال�سيا�سي  ي�ستطيع  ل 

الأجنع للت�سدي لالإدارة العامة بو�سفها قّوة ميكن اأن تخرج عن اإرادة ال�سيا�سيني هي يف اإفراغها من 

مواردها الب�رصية واملادية. ل يدّمر �سخ�س مبفرده الإدارة وفعاليتها كما يف احلالتني ال�سابقتني، بل 

تتواطاأ النخبة بكاملها �سدها. يوؤدي اإفقار الإدارة العامة ب�رصيًا وماديًا وعدم توفري �سالحيات لها 

يف ميدان اإدارة القت�ساد اإىل تهمي�سها، ويلغي دورها كطرف ي�ستحيل من دونه اأن تتحّقق التنمية.

االنق�صام الطائفي واملذهبي

هذا  عن  ينجم  وكيف  لبنان،  يف  واملذهبي  الطائفي  النق�سام  من  ال�سيا�سيون  ي�ستفيد  كيف 

النق�سام عدم فعالية اقت�سادية؟ �سبقت الإ�سارة اإىل الأبحاث التي ترى اأن بقاء ال�سيا�سيني »الإثنيني« 

طوياًل يف احلكم وعدم تعّر�سهم للمحا�سبة من جمهورهم هو وليد خوف هذا اجلمهور من تغيري 

�سيا�سي ياأتي باأخ�سامهم اإىل احلكم وي�رصب املكت�سبات التي حّققوها يف ظل زعيمهم »الإثني«.

اأوكل »اتفاق الطائف« اإىل الزعماء الطائفيني واملذهبيني، عملية تقا�سم ال�سلطة التي اأر�ساها. 

ا�ستفاد هوؤلء الزعماء من حقبة ما بعد الطائف لبناء »�سبكات حما�سيب« على م�ستوى طائفة كٍل 

منهم. دّجن هوؤلء الإدارة من خالل دورهم يف التعيينات. وّفر ح�رص التعيينات بالزعماء الطائفيني 

لهم جمهوراً من املوالني هو امل�سوؤول عن تاأبيد بقائهم يف احلكم وانعدام املحا�سبة لهم.

داأبت هذه احلقبة على تر�سيخ حالة »عزل عمودي« )segmental isolation( ملكونات 

لبنان الطائفية واملذهبية. ح�رصت حما�سبة ال�سيا�سيني بجمهورهم »الإثني«. اأعاقت تكّون حالت 

اأداة  هي  الطائفية  هنا  وطنيًا.  طابعًا  تتخذ  لل�سيا�سيني  م�ساءلة  وتوفر  الطوائف  تتجاوز  اعرتا�س 

ا�سرتاتيجية »فّرق ت�سد« التي تعتمدها النخبة لإعاقة اأي عمل جماعي يهدف اإىل تغيري بنية النظام 

.)collective action problem(

يف الظروف العادية، ي�ستخدم ال�سيا�سيون النق�سام »الإثني« لإفادة قطعانهم النتخابية من 

املوارد العامة ب�سكل ا�ستن�سابي ومتحّيز. تكون املنفعة املوّفرة لهوؤلء هي الهدف. �سهدت حقبة 
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ما بعد 2005، ا�ستخدامًا للموارد العامة على اأ�س�س طائفية ومذهبية، الهدف منه ا�ستفزاز الآخرين 

اإل بفهم  ال�سنوات  ارتكبت على مدى هذه  التي  التجاوزات  املنفعة. ل ميكن فهم  ولي�س جمّرد 

الهدف منها، وهو لي�س املنفعة فح�سب، بل افتعال النزاع الأهلي.

مل ي�سهد لبنان يف تاريخه عملية تبديد للموارد العامة من اأجل منافع خا�سة، كما هو احلال منذ 

عام 2005. يح�سل ذلك بالتوازي مع مثابرة اأو�ساط النخبة ال�سيا�سية على ا�ستخدام الفرز الطائفي 

واملذهبي للتعبئة. قام بع�س املوظفني احلكوميني الذين تراأ�سوا اإداراتهم بتجاوزات مل ي�سبقهم اإليها 

ال�سدام  اأوليائهم وللدفع نحو  ال�سخ�سية ومنفعة  ملنفعتهم  املواقع  �سّخروا هذه  اأفريقيا.  م�ستبدو 

املذهبي.

الدولة حججًا و�سعارات، من مثل »حماية  الطوائف يف  تاآكل ح�س�س  وّفر »اخلوف« من 

ت�ستخدمها  العامة«،  الإدارة  امل�سيحيني يف  اأو »�سون ح�سور  للم�سيحيني«  الد�ستورية  احلقوق 

القوى ال�سيا�سية، لتحافظ على متثيليتها اأو لرتفع م�ستوى هذه التمثيلية، اأو لتغطي على ق�سورها 

قراءة  الزاوية  الفكري والربناجمي كحركات معار�سة وتغيري )challengers(. ميكن من هذه 

العالقة بني النق�سام »الإثني« وعدم الفعالية القت�سادية. يجعل هذا النق�سام احلركات التي تّدعي 

التغيري، تختار ال�سهولة، اأي الدفاع عن م�سالح الطائفة واإهمال اجلهد لبناء اأ�س�س فكرية لتغيري بنية 

النظام. يجعل النق�سام »الإثني« املعار�سات املحتملة، معنية باأهداف تعرّب عن ق�رص نظر. يبقيها 

عدمية الثقافة وعدمية الفهم، وقا�رصة عن بلورة م�ساريع �سيا�سية من �ساأنها اإخراج لبنان من ماأزقه 

التنموي الدائم.

اخلارج

تعّذر على اللبنانيني ملء من�سب رئي�س اجلمهورية الذي بقي �ساغراً بني 2013 و 2016، لأن 

الأمر بيد اخلارج. منذ املت�رصفية و�سوًل اإىل لبنان الكبري، كان اخلارج هو الذي يختار راأ�س ال�سلطة 

يف لبنان، ويختار نخبته ال�سيا�سية. وكان التدّخل الع�سكري اخلارجي العامل احلا�سم مّرة بعد مّرة 

يف تاأمني حماية النخبة اللبنانية وا�ستمرارها.

ل يقت�رص دور اخلارج على حتديد من يكون رئي�س اجلمهورية، ومن يتم تبّنيه وانتخابه كممثل 

لل�سعب يف جمل�س النواب. يتدّخل اخلارج يف عمل موؤ�س�سات الإدارة العامة. يوّفر موارد مالية 

وب�رصية لتعزيز ح�سور موؤ�س�سات على ح�ساب اأخرى، ول�ستثمار وجود هذه املوؤ�س�سات يف تنفيذ 
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اأجندات ميليها عليها. يزج اخلارج الإدارة العامة يف م�ساريع تهدف لإبقاء لبنان »�ساحة حرب 

دائمة«. 

دخول  لهم  توؤمن  اخلارج  ميليها  ا�سطفافات  يف  بالنخراط  ال�سيا�سية  الطبقة  اأفراد  ين�سغل 

جنة احلكم. اأي اأن ال�سيا�سة القت�سادية الأف�سل للبنان لي�ست هي ما ي�سغل بال الطبقة ال�سيا�سية 

ويحرك �سجالتها. بنّي كري�ستوفر كالفام كيف األزمت املوؤ�س�سات الدولية دول اأفريقيا باأجمعها 

اعتماد اأجندات لـ »الإ�سالح القت�سادي« خالل الثمانينيات والت�سعينيات، كانت يتم فر�سها 

من اخلارج مقابل متويل الدين العام خالل الثمانينيات، ومقابل احل�سول على م�ساعدات دولية 

خالل الت�سعينيات. ا�ستملت الو�سفة لكل هذه البلدان بدون ا�ستثناء على حترير التجارة اخلارجية 

واإزالة اإجازات ال�سترياد، وحترير �سعر �رصف العملة، وحترير الأ�سعار مبعنى اإلغاء الأ�سعار الإدارية، 

واخل�سخ�سة للموؤ�س�سات العامة، واعتماد موازنات حكومية متوازنة، واعتماد مبداأ »دولة احلد 

الأدنى« اأو »تر�سيق« الإدارة )كالفام، 1996: 811(.

اخلارج  ا�ستخدم   .1990 بعد  ما  امتداد حقبة  على  الإجراءات  هذه  بدوره كل  لبنان  اعتمد 

ممثاًل باملوؤ�س�سات الدولية، كالبنك الدويل وبرنامج الأم املتحدة الإمنائي وغريها من املوؤ�س�سات 

التجارة اخلارجية وفر�س  العام، لفر�س حترير  الدين  اإىل متويل  لبنان واحلاجة  الأجنبية، مديونية 

الريوع  اأ�سحاب  لبنان مل�سيئة  الأدنى« وفر�س اخل�سخ�سة، ولإخ�ساع  العمل مببداأ »دولة احلد 

ر�سم  يف  اخلارج  اأ�سهم   .)2015 )داغر،  هوؤلء  م�سالح  خلدمة  وم�ستقبله  حا�رصه  ورهن  املالية، 

مالمح اقت�ساد حمّطم ل ُيرجتى منه �سيء، جلهة حتقيق التنمية يف لبنان وجعل هذا البلد قادراً على 

ا�ستعادة اأبنائه.

ثالثًا: النخبة "فوق القانون"

كانت كل عملية حت�سري لالنتخابات النيابية بعد 1990، ت�سع عبئًا اإ�سافيًا على كاهل اللبنانيني 

يرتبه حت�رصرُّ املعنيني بتلك النتخابات خلو�سها. كان اللجوء للعنف والتوتري الأمني اأداة ي�ستخدمها 

الفرقاء املختلفون يف املناف�سة القائمة. ما هو الأهم بالن�سبة للبنانيني، احلريات ال�سيا�سية بالطريقة 

التي متار�س فيها، اأم حقوقهم املدنية، ومن بينها واأولها حقهم ب�سمان اأمنهم ؟  هذا ما نحاول 

.
الإجابة عنه"❊
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1. احلريات ال�صيا�صية واحلقوق املدنية

هل ي�سح ت�سنيف نظام �سيا�سي ما يف خانة الدميقراطيات الليربالية، اإذا كان يوفر حريات �سيا�سية 

ال�سيا�سية  اأو احلقوق  تتج�سد احلريات  ؟  ال�سا�سية  املدنية  للمواطنني، ويحجب عنهم حقوقهم 

للمواطن )political rights( بحرية امل�ساركة يف انتخاب املمثلني يف الربملان، والنت�ساب اإىل 

اأحزاب وهيئات �سيا�سية والتعبري  ال�سيا�سي. اأما احلقوق املدنية )civil rights( فهي بال�سافة اىل 

ما �سبق، حرية احلركة والتنقل والتعاقد وعدم التعر�س للتمييز يف العالقة مع الإدارات احلكومية، 

وقبل كل هذا، حق هوؤلء  القانون.  اأمام  والواجبات  احلقوق  املواطنني يف  ت�ساوي  وخ�سو�سا 

اأخرى على  اأمور  اللبناين من بني  الد�ستور  اأمنهم. وقد ن�ست مقدمة  اأن ت�سمن  على الدولة يف 

"امل�ساواة يف احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني دون متايز اأو تف�سيل". وتكرر هذا الأمر يف 
املادة ال�سابعة منه حيث "كل اللبنانيني �سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بال�سواء باحلقوق املدنية 

وال�سيا�سية ...". بل اإن املزايدة يف �ساأن احلريات وكفالتها جعلت مقدمة الد�ستور والف�سل حول 

حقوق اللبنانيني وواجباتهم يخلوان من ن�س �رصيح حول حقهم يف �سمان اأمنهم. 

من  واحد  اإىل  الليربالية  الدميقراطية  اأو  الليربايل  ال�سيا�سي  النظام  اخت�سار  اإىل  النا�س  وينحو 

عنا�رصها الثالثة، هو عن�رص احلقوق ال�سيا�سية للمواطن. يغفل هذا التعريف �رصطني اآخرين: 1( 

واأولها  للفرد،  املدنية  املواطنية  متطلبات  اأو  املدنية   احلقوق  يوفر  حقوقي  نظام  وجود  �رصورة 

الغرب  يف  احلديثة  الدولة  اأوجدت  وقد  القانون.  اأمام  والواجبات  احلقوق  يف  الكل  ت�ساوي 

هذه احلقوق وال�سمانات، انطالقًا من اعتبار الفرد كيانًا اأو �سخ�سية قانونية، تتمتع بحق ممار�سة 

اأن  قبل  املدنية،  حقوقه  مبنحه  بداأت  وهي   .)8  :1998 اأودونيل،   ( املدنية  مواطنيتها  �رصوط 

امل�ساءلة  معايري  اإىل  ا�ستناداً  النظام  يعمل هذا  اأن   )2 ال�سيا�سية؛  احلريات  متنحه يف مرحلة لحقة 

وتتمثل   .)horizontal( والفقي   )vertical( العمودي  ب�سكليها   ،)accountability(

الأوىل باإمكانية حما�سبة امل�سوؤولني من خالل النتخابات. اأما الثانية فتج�سدها الرقابة على ال�سلطة 

الإجرائية وحما�سبتها من قبل ال�سلطتني الت�رصيعية والق�سائية وموؤ�س�ساتهما. وهناك م�ساءلة عمودية 

جت�سدها امل�ساءلة املجتمعية )societal(. وتهدف ملحا�سبة امل�سوؤولني على اأعمالهم غري القانونية 

اأو على تقاع�سهم عن اأداء واجبهم، مببادرات ت�سدر عن املجتمع املدين. وتعك�س فعاليتها مقدرة 

هذا الأخري وموؤ�س�ساته امل�ستقلة على ال�سغط وت�سحيح الختاللت يف اأداء نظام �سيادة القانون. 

العمودي  ب�سكليها  وامل�ساءلة  املدنية  واحلقوق  ال�سيا�سية  احلريات  ما  �سيا�سي  نظام  يوفر  وحني 
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)اأودونيل،  الدميقراطية  القانون  دولة  اأو  الليربالية  الدميقراطية  ل�رصوط  م�ستوفيًا  يكون  والأفقي، 

.)democratic rule of law( )3 :2004

2. النا�ض "فوق القانون" واحلقوق املدنية

اأ- املثقفون واالنتخابات

وقد توالت الكتابات منذ اأوائل عقد الت�سعينات يف القرن املا�سي حول الدمقرطة مدفوعة 

النتخابي  التناف�س  تعتمد  اأنظمة  اعتماد  باجتاه  البلدان  من  العديد  يف  ح�سل  الذي  بالتحول 

الدميقراطية  وبني  التجارب  هذه  بني  تف�سل  التي  امل�سافة  واأظهرت  للحكم.  ال�سلمي  والتداول 

الليربالية احلقيقية. ومل تظهر كتابات اللبنانيني اأن ثمة ا�ستفادة من قبلهم من الأدبيات الدولية يف 

هذا املجال.

ملتابعة  هدفت  متنوعة  بن�ساطات  لبنان  يف  احلرب  بعد  ما  حقبة  حفلت  اأخرى،  جهة  من 

هيئات  واأُن�سئت  كتب  ندوات و�سدرت  فيه. وعقدت  جُتَرى  كانت  التي  النتخابات  ومراقبة 

ح�رصت همها بهذا الأمر. مل ُتطرح ت�ساوؤلت جادة حول حمتوى هذه الدميقراطية املقت�رصة على 

النتخابات.مل نكن نفهم ما اأهمية التحقق من اأن هذا الطرف اأو ذاك، قد خالفا اأقل اأو اأكرث �رصوط 

النزاهة يف النتخابات، وما اأهمية ذلك بالن�سبة للنظام القائم ككل، طاملا اأن المور الأ�سا�سية يف 

مكان اآخر، اأي يف مدى متكن نظام احلكم الذي ين�ساأ عن النتخابات من اأن يوؤمن �سيادة القانون، 

وي�سمن عدم وجود جزر ومناطق وممار�سات خارجة على �سلطة القانون، ي�سكل وجودها افتئاتًا 

على حقوق املواطن املدنية. 

وكانت تتواىل الدعوات، مع اقرتاب موعد كل انتخابات نيابية، اإىل اإجراء اإنتخابات نزيهة، 

وين�سط عاملون يف احلقل العام لتوفري �رصوط مراقبة العملية النتخابية. وقد اأظهرت تلك الن�ساطات 

والتظاهرات كما لو اأن الأمر ينح�رص بالعملية النتخابية نف�سها، وح�سولها ب�سكل موافق ملعايري 

النزاهة املطلوبة. اإل اأن كل تلك ال�سجة املثارة حول النتخابات كانت تطرح م�ساألة ما اإذا كان 

�سينجم عنها نظام يوؤمن احلقوق املدنية للمواطن، بالإ�سافة اإىل احلريات ال�سيا�سية املوفرة له. 

)state-as-law (  ب - الدولة كعمل بالقانون

�سبق تعريف الدولة اللبنانية وفقًا ملفهوم دولة القانون )داغر، 2008( ، من خالل اإظهار اأنها 

دولة نيو-باترميونيالية، اأي خارجة على مبداأ عمومية احلقوق )universalisme( الذي مييز 
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لتحقيق م�ساحلهم  للدولة  ال�سيا�سيني  يعود اىل م�سادرة  اأمر  الأ�سيلة. وهو  الغربية  القانون  دولة 

اخلا�سة )particularisme(. ومت تعريف الطبقة ال�سيا�سية نف�سها باعتبارها مكّونة من "اأنا�س 

يفر�سون اأنف�سهم بالقوة" )Men of Honour(، اأي يتمتعون بامتياز يجعلهم "فوق القانون"، 

الدولة  العنف. كما اعتربت  القانوين ل�ستخدام  الدولة  جلهة مقدرتهم على نق�س مبداأ احتكار 

اللبنانية غري م�ستوفية ل�رصوط دولة القانون باعتبار اأن اإدارتها العامة تعطي املحددات غري الر�سمية 

بحالة  ذلك  ويرتجم  عملها.  يف   )formelles( منها  الر�سمية  على  الغلبة    )informelles(

الإدارة  تعرفها  التي  الإداري  ال�سغور  نتائجها حالة  التي متيزها، والتي كان من  الت�سيي�س احلادة 

العامة اللبنانية، وانهيار القدرة الإدارية للدولة. 

state-as-( اأوًل  بريوقراطية  بو�سفها  القانون  دولة  لتعريف  اأولوية  تلك  القراءة  اأعطت 

bureaucracy(، يف حني اأن الدولة هي اأكرث من ذلك. اإنها العمل بالقانون واعتماده يف كل 
اأمر )state-as-law(. مبجرد النطالق من التعريف الثاين هذا للدولة، اأي مبا هي قانون وعمل 

به، ي�سبح ممكنا حتليل اأزمة الدولة يف البلدان املتخلفة ب�سكل عام باعتبارها: 1( اأزمة عدم فعالية 

للبريوقراطية احلكومية، وهذا ما عاجلته الدرا�سة امل�سار اإليها؛ 2( اأزمة �سعف امتداد وات�ساع العمل 

بالقانون يف البلد املعني، اأو بكالم اآخر، اأزمة �سعف متّدد الدولة القانونية )legal state(؛ 3( 

اأزمة �سيا�سات اقت�سادية ت�سكل بحد ذاتها اعاقة لتمدد الدولة القانونية، ومنها طرق اخل�سخ�سة 

املتبعة يف البلدان املتخلفة )اأودونيل، 1993: 1361(. وقد رّكزت بياتري�س هيبو على النقطتني 1( 

و 3( يف قراءتها لأزمة الدولة يف البلدان املتخلفة، ا�ستندت فيها اىل الواقع الأفريقي ب�سكل رئي�سي 

)هيبو، 1999(. 

ويف قراءة اأودونيل )O’Donnell( لواقع امريكا الالتينية، �سهدت ت�سعينيات القرن الع�رصين 

اإنح�سارا لرقعة الدولة القانونية يف تلك البلدان، بدل اأن تت�سع هذه الرقعة بفعل الدمقرطة لالأنظمة 

القائمة. وظهر ذلك من خالل متدد امل�ساحات "البنّية" فيها، اأي تلك التي ل يطبق القانون فيها، 

ب�سبب وجود اأنا�س ي�ستاأثرون ب�سلطات تتعار�س مع �سيادة القانون، اأو ب�سبب متتع هوؤلء مبواقع 

ت�سمح لهم بتجاهل القانون، وباأن يكونوا "فوق القانون". فلقد اأوجبت �رصوط املناف�سة النتخابية 

على الالعبني ال�سيا�سيني اأن يتحالفوا مع اأطراف من هذا النوع. 
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 ج-  النا�ض "فوق القانون" والعنف ال�صيا�صي

وقد �سمحت حقبة احلرب الأهلية الطويلة ن�سبيًا يف لبنان لالأقطاب ال�سيا�سيني برت�سيخ وجود 

 .)privatized powers( اإقطاعات فعلية اأو بخ�سخ�سة ال�سلطة  يف مناطق تواجدهم التقليدية

واأ�سبحوا بحكم م�ساركتهم يف ال�سلطة ال�سيا�سية الر�سمية قادرين على جتيري موارد الدولة خلدمة 

هذه الإقطاعات واإفادة قطعانهم النتخابية منها. وبقيت هذه الإقطاعات قائمة بعد انتهاء احلرب. 

متثل مناطق نفوذ هوؤلء الأقطاب م�ساحات "بنّية" باملعنى الذي اأعطاه اأودونيل لهذا التعبري، اأي 

اأو �سعف �سلطة القانون فيها، ومبعنى حتّول الإدارات العامة واملوؤ�س�سات الر�سمية  مبعنى غياب 

1359؛   :1993 )اأودونيل،  املناطق  بهذه  املتحكمني  الأقطاب  �سلطة  من  جزءاً  فيها  املتواجدة 

اأودونيل، 1998: 17(. 

�سلطانية  �سلطة  املناطق  هذه  يف  ميار�سوا  اأن  ميكنهم  املعنيني  الأقطاب  اأن  مبعنى  "بنّية"  وهي 

اىل  الحتكام  اإىل  احلاجة  من  حتى  يتحللوا  اأن  على  قادرين  جتعلهم   ،)sultanic power(

تقاليد ما قائمة، كتلك التي تعطي ال�رصعية ل�سحاب ال�سلطة البرتميونيالية. بل تتك�سف ال�سلطة 

ال�سلطانية التي ميار�سها بع�س هوؤلء عن ممار�سات اإجرامية لديهم. اأي ان النظام ال�سيا�سي اللبناين 

ي�سمح باأن يكون لأ�سخا�س لديهم موا�سفات زعماء الع�سابات )gangesterlike( مواقع يف 

ال�سلطة املركزية، وباأن تكون لهم اإقطاعاتهم ال�سيا�سية داخل الدولة ويف قلبها. 

ول يتعار�س وجود "من يفر�سون اأنف�سهم بالقوة" مع دولة القانون جلهة جتيري املنافع العامة 

مل�سالح خا�سة فقط، بل لأنه يتيح لهم اإ�ستخدام العنف ال�سيا�سي، من دون اأن يتعر�سوا للمالحقة 

 citizen( للمواطنني  العامة  وال�سالمة  الأمن  توفري  على  قادرة  غري  الدولة  ويجعل  القانونية، 

security(،كاأحد حقوقهم املدنية الأ�سا�سية )وايتهيد، 2002: 165-185(. بل قد تكون الدولة 
اللبنانية الأبعد بني كل الدول العربية عن تطبيق القانون واللتزام باحكامه مبا يوؤول اإىل �سون اأمن 

املواطنني واحلفاظ على النظام العام.

ومن جهة اخرى، يكفي وجود "من يفر�سون اأنف�سهم بالقوة" بو�سفهم فئة "فوق القانون" 

 )authoritarian( وم�ستثناة من تطبيقه، لي�سح ت�سنيف الدولة اللبنانية يف فئة الدول الت�سلطية

اأن  3(. ذلك   :2004 اأودونيل،  21؛   :98 اأودونيل،  1360؛   :93 الدميقراطية )اأودنيل،  الدول  ل 

اأحد اأهم اأ�س�س النظام الدميقراطي عدم وجود اأحد لديه ما يبيح له تعليق العمل بالقانون حني يتعلق 

الأمر به. 
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   د -  العنف ال�صيا�صي كما يعّرفه قانون العقوبات اللبناين

ومنذ العام 2005، راأى النا�س طبقة �سيا�سية تغرق كل يوم اأكرث يف ا�ستخدام العنف املبا�رص اأداة 

عمل �سيا�سي، وت�سهم يف انح�سار الدولة القانونية. ومنذ ذلك التاريخ، ولبنان �ساحة �رصاع نفوذ 

يتواجه فيها اأفرقاء خارجيون، لإثبات اهليتهم وح�سورهم الإقليميني، وي�ستغلها زعماء لبنانيون 

لهم هذا  يتيح  �ساأن خارجي.  اإىل  لبنان  داخل  ما يجري  لتحويل  اخلارجي،  التدخل  ا�ستدرجوا 

اللتبا�س اأن يناأوا باأنف�سهم عن املحا�سبة، في�سبح الو�سع وكاأن ل اأهل لهذه البالد، ول دور لهم يف 

حما�سبة �سيا�سييهم. وقد اأقامت القوى الإقليمية عالقات مع فرقاء داخليني، لو كان اأقام مثياًل لها 

اأي فريق داخلي يف بلدانها، لعُترب خارجًا على القانون واأُنزلت به اأ�سد العقوبات. 

بعد  تعديالت حمدودة  عليه  1943، وطراأت  العام  اللبناين" يف  العقوبات  "قانون  وقد �سدر 

ذلك التاريخ )مر�سوم ا�سرتاعي، 1943(. واأ�ساف اإليه تعديل العام 1983 تفا�سيل تناولت اجلرائم 

التي راجت خالل احلرب. اأما تعديالت ما بعد احلرب فتناولت على وجه اخل�سو�س اإعادة النظر 

بالغرامات. وكان اآخر تعديل له يف العام 2003، باإ�سافة ن�س يعّرف "متويل الرهاب" ويحدد 

ال�سيا�سية احلالية. وهو  الطبقة  لي�س من عنديات  ب�سيغته احلا�رصة،  القانون  اأن هذا  اأي  عناوينه. 

قوانني  عن  الأ�سل  طبق  �سيغة  من  نوعًا  والعربية، وج�سد  الفرن�سية  باللغتني  ال�سا�س  �سدر يف 

اإىل )318( منه،  املواد )308(  الغربية. وتتناول  الليربالية  الدميقراطيات  التي اعتمدتها  العقوبات 

الباب  �سمن  الداخلي"،  الدولة  اأمن  على  الواقعة  "اجلرائم  حول  الف�سل  يف  عنها  املن�سو�س 

املخ�س�س لـ"اجلرائم الواقعة على اأمن الدولة"، اأ�سكال العنف ال�سيا�سي التي ت�سنف حتت عناوين 

"الفتنة" و"الإرهاب" و"اجلرائم التي تنال من الوحدة الوطنية اأو تعكر ال�سفاء بني عنا�رص المة". 
وقد بقيت ب�سيغتها الأ�سلية لعام 1943.

وتعنّي املادة )308( منه "العتداء الذي ي�ستهدف اإما اإثارة احلرب الأهلية اأو القتتال الطائفي 

اأو بحملهم على الت�سلح بع�سهم �سد البع�س الآخر واإما باحل�س على التقتيل  بت�سليح اللبنانيني 

والنهب )...("، وحتدد عقوبته بال�سغال ال�ساقة املوؤبدة وت�سل اإىل الإعدام. وتعاقب املادة )309( 

القوة  مقاومة  اأو  مهاجمة  بق�سد   )...( م�سلحة  ع�سابات  من"تراأ�س  املوؤبدة  ال�ساقة  بالأ�سغال 

العامة)...(". وتعني املادة )314( بالأعمال الإرهابية "جميع الأفعال التي ترمي اإىل اإيجاد حالة 

ذعر وترتكب بو�سائل كالأدوات املتفجرة )...(". وحتدد املادة )315( العقوبة لكل عمل ارهابي 

بـ"الأ�سغال ال�ساقة خلم�س �سنوات على الأقل". وت�سل هذه العقوبة اإىل العدام "اإذا اأف�سى الفعل 
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اإىل موت اإن�سان". وحتدد املادة )317( عقوبة "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يق�سد منها اأو 

ينتج عنها اإثارة النعرات املذهبية اأو العن�رصية اأو احل�س على النزاع بني الطوائف وخمتلف عنا�رص 

الأمة )...(، بـ"احلب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات". كما تعرف املواد من )322( اىل )326( "اجلرائم 

الواقعة على ال�سالمة العامة"، ومن �سمنها حمل ال�سلحة والذخائر وحيازتها دون اإجازة، وحتدد 

عقوباتها "اإذا كانت الغاية من حملها اأو حيازتها ارتكاب جناية". وت�ستكمل املواد من )379( اىل 

)385( تعيني "اجلرائم الواقعة على ال�سلطة العامة"، واملواد من )547( اىل )586( تعيني "اجلنايات 

واجلنح التي تقع على ال�سخا�س". بكالم اآخر، ثمة ع�رصات املواد يف قانون العقوبات اللبناين 

حتدد ا�سكال العنف ال�سيا�سي ومظاهره، والعقوبات التي ي�ستحقها من يلجاأ اليه.

ومن جهة اأخرى، ين�س "قانون الدفاع الوطني" )قانون الدفاع، 1983( يف املادة )4( منه على 

اأنه "اإذا تعر�ست الدولة )...( لأعمال �سارة ب�سالمتها اأو م�ساحلها، يكلف اجلي�س باملحافظة على 

الأمن )...( مبر�سوم يف جمل�س الوزراء ملدة حمددة )...(، ولقائد اجلي�س اأن يتخذ جميع التدابري التي 

توؤول اإىل احلفاظ على الأمن )...(، ول�سيما مالحقة املخّلني بالأمن )...(، وحتال على املحاكم 

الع�سكرية جميع الأعمال املخّلة بالأمن )...(". وقد �سادت فكرة �سقيمة مفادها اأنه ينبغي على 

اجلي�س اأن ي�ستح�سل على "غطاء" قبل ال�رصوع مبمار�سة دوره، اأي اأن ي�ستاأذن دائما ال�سيا�سيني قبل 

اأن يتحرك، اأو اأن ينتظر دعوة �رصيحة له مللء هذا الدور تاأتي من ال�سيا�سيني، واأن هذا "الغطاء" 

يتطلب جتديده عند كل خطوة مبفردها يخطوها اجلي�س.    

3. امل�صاءلة

هل تلعب النتخابات الدور املنوط بها جلهة حتقيق تداول ال�سلطة، وهل ميار�س اجلهاز الق�سائي 

مهماته يف الرقابة واملحا�سبة، وهل للمجتمع املدين دور يف تعزيز امل�ساءلة داخل النظام ال�سيا�سي ؟

   اأ - امل�صاءلة العمودية وامل�صاءلة االفقية

تنطوي  التي  امل�ساءلة  موؤ�س�سات  اأ�سل  احلديثة ويف  الدولة  اأ�سل  ثالثة كانت يف  ثمة عنا�رص 

عليها. اأولها، التقليد اجلمهوري الذي ركز على �رصورة الف�سل بني العام واخلا�س، واألزم املعنيني 

ركز  الذي  الليربايل  التقليد  هو  والثاين،  اخلا�سة.  م�ساحلهم  على  باإعالئه  العام  ال�ساأن  مبمار�سة 

على اأهمية �سون احلياة اخلا�سة من افتئات الدولة عليها. والثالث، هو التقليد الدميقراطي الذي 

جعل الكل حتت �سلطة القانون )دياموند وبالترن، 1998: 29-51(. ويت�سارك الثالثة يف امل�ساألة 
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الأ�سا�سية وهي �سيادة القانون. ويت�سارك التقليدان اجلمهوري والدميقراطي يف اإر�ساء اأ�س�س امل�ساءلة 

العمودية، وخ�سو�سا الإنتخابات. كما يت�سارك التقليدان اجلمهوري والليربايل يف اإقامة الف�سل 

موؤ�س�سات  الأخ�س  وعلى  وموؤ�س�ساتها،  الأفقية  امل�ساءلة  اأ�س�س  اإر�ساء  ويف  واخلا�س،  العام  بني 

ال�سلطة الق�سائية، والرقابية منها على وجه اخل�سو�س، اأكان الأمر يتعلق بالرقابة الد�ستورية التي 

تتولها املجال�س الد�ستورية، او الرقابة الإدارية التي تتولها جمال�س ال�سورى والتفتي�س وديوان 

املحا�سبة. 

وبالن�سبة للم�ساءلة العمودية التي يفرت�س اأن النتخابات هي و�سيلتها الأوىل والأ�سا�سية، فاإن 

الواقع اللبناين اأظهر اإ�سفافها بعد احلرب. فهي مل متنع تر�ّسخ نظام ميتلك اأقطابه �سلطة اأن يكونوا 

املبداأين اجلمهوري والدميقراطي، والقدرة على اجلمع بني  يتناق�س مع  القانون" اأول، مبا  "فوق 
اجلمهوري  املبداأين  مع  يتعار�س  ما  وهو  ثانيًا،  اخلا�سة  م�ساحلهم  وحتقيق  العام  ال�ساأن  ممار�سة 

الفعلي  باملعنى  فيه  ال�سلطة  تداول  انتفاء  فهو  النظام،  به  متيز  الذي  الثالث  العن�رص  اأما  والليربايل. 

يعتقد  كما  ذاتها  بحد  النتخابات  ولي�س  للدميقراطية،  املحدد  الرئي�سي  العن�رص  هو  مبا  للكلمة، 

الكثريون. 

ولقد اأظهرت التجربة مقدرة الزعماء من الفئة الأوىل على اأن يعودوا كائنًا ما كانت �سيا�ساتهم، 

لها مواقفهم للبالد.  اأو النعطافات يف املواقف التي يقومون بها، وكائنا ما كانت الكلفة التي حتمِّ

وعرّبت �سلطوية هوؤلء عن نف�سها، من خالل الع�سف الذي ميار�سونه يف تكوين اللوائح النتخابية 

ال�سبه  ال�سديد  التح�سيد  اأي  النتخابية،  "املحادل"  طريقة  اعتماد  ويف  املعاونني  ا�سطفاء  ويف 

بالعنف ال�سيا�سي، بق�سد حتقيق انت�سارات كا�سحة. ولقد زادت يف النظام اللبناين الذي هو قائم 

وامل�ساركة  القرار  املواطنني يف �سناعة  الأزلم على  غلبة  ال�سيا�سي،  ال�ستزلم  الأ�سا�س على  يف 

يف ال�ساأن الوطني. واأكدت حقبة ما بعد احلرب اأكرث من اأي وقت م�سى، اأن ل قيمة للناخبني 

ودورهم يف حما�سبة ال�سيا�سيني، واأنه اإذا كان ثمة حما�سبة يتعر�س لها هوؤلء، فهي بالتاأكيد ل تاأتي 

من هذا اجلمهور.

عمل  تراقب  ورقابية  وق�سائية  ت�رصيعية  موؤ�س�سات  وجود  يوفرها  التي  الأفقية  امل�ساءلة  وجتد 

يف  �سعوبة  بذلك،  يقوم  من  ومعاقبة  القانون،  جتاوز  يتم  ل  اأن  على  وتعمل  الإجرائية  ال�سلطة 

البناء الدميقراطي. وي�سجع  اأ�س�س  ال�سلطات، كاأحد  القناعة ب�رصورة ف�سل  ممار�سة دورها، رغم 

على اإغفال البعدين اجلمهوري والليربايل اللذين يوؤكدان على الف�سل بني العام واخلا�س يف هذا 
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املحا�سبة من  اأنه ميكن حتقيق  الكثريين  اقتناع  ال�سعيد،  امل�ساءلة على هذا  التخلي عن  اأي  البناء، 

خالل الت�سويت يف الأنتخابات الالحقة. وتوؤدي املقاربة للدميقراطية على هذا النحو، اإىل قيام 

ما ي�سمى "الدميقراطية بالإنابة" )delegative or illiberal democracy( التي هي اأقرب 

اإىل دميقراطية الإ�ستفتاءات، حيث تقت�رص العودة اإىل ال�سعب على حقبة الإنتخابات، وتنتفي منها 

امل�ساءلة )اأودونيل، 1992(.

وقد اأ�سهم اخللل يف عالقة ال�سلطة الجرائية مع ال�سلطتني الت�رصيعية والق�سائية يف لبنان يف 

اأول حقبة الت�سعينيات، يف جعل الدين العام ينمو ب�سكل مل ي�سبق له مثيل. واأظهرت حقبة ما بعد 

اأوًل، وجلهة حمدودية قدرتها على ممار�سة دورها  ال�سغور  الرقابية جلهة  املوؤ�س�سات  اأزمة  احلرب 

ثانيًا. واأظهرت اأن الطبقة ال�سيا�سية كانت قادرة اأن توقف عمل موؤ�س�سات امل�ساءلة متى ت�ساء. ويف 

مرحلة ما، بدت الأمور كما لو اأن الطبقة ال�سيا�سية مل تعد تكتفي بتجيري القانون خلدمة م�ساحلها، 

بل اأنها تروم تعليق العمل به ب�سكل كامل. ومن جهة اأخرى، مل تكن امل�سكلة خالل حقبة ما بعد 

احلرب يف نق�س الن�سو�س، بل كانت يف جتاهل الكل لها، ويف افتقاد الق�ساء ملوقع املرجعية يف 

اأغلب الأمور التي تعني املواطنني. 

   ب - املجتمع املدين واملحا�صبة املجتمعية

وتاأتي املحا�سبة املجتمعية يف الغالب، كتعوي�س عن نق�س امل�ساءلة العمودية الأخرى املتمثلة 

بالإنتخابات. وهي ل حتتاج اإىل اأكرثيات برملانية، وت�ستند اىل احلق املن�سو�س عنه يف الد�ستور 

املتمثل بحق توقيع العرائ�س )petition(. وميكن جمع الأفعال التي تنطوي عليها حتت عنوانني 

اأولهما، التعريف بالفعال املخالفة للقانون واإدانتها، وثانيهما، الدفع يف اجتاه تفعيل اآليات امل�ساءلة 

الفقية )�سميلوفيتز وبريزوتي، 2000(. وقد متيزت بلدان امريكا الالتينية باللجوء اىل اآليات امل�ساءلة 

الرقابة واملحا�سبة، من ق�ساء واأمن وغري ذلك، لكي تتحمل  لل�سغط على موؤ�س�سات  املجتمعية 

اإدارات  على  لل�سغط  اأي�سًا،  لبنان  ذلك  مبا يف  اأي مكان،  ت�سلح يف  مقاربة  م�سوؤولياتها. وهي 

وموؤ�س�سات ل تلوي على �سيء، لكي تقوم بواجباتها. 

للمجتمع  اعتبار  اأي  تقيم  ل  اأن  ال�سابقة  ال�سنوات  ال�سيا�سية على مدى  الطبقة  تعودت  وقد 

املدين. بل مل يكن ممكنًا جعلها تخفف عبء �رصاعاتها عنه اإل ب�سغط خارجي. 

ومن جهة اخرى، وعلى مدى حقبة ما بعد احلرب، تعاطى املجتمع الأهلي يف لبنان مع م�ساألة 
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الف�ساد ال�سيا�سي بالهزل. وكان املواطنون يرون من حني لآخر �سيا�سيني ي�ستعر�سون قوتهم على 

�سا�سات التلفزيون يف هذا املجال، كاأن يروي قطب �سيا�سي اأنه كان "يقبل" الر�ساوى ال�سيا�سية اأو 

املال ال�سيا�سي حني يكون "مزنوقًا"، فيغتبط امل�ساهدون بظرفه، وتنتهي الأمور عند هذا احلد. اأو 

يتبجح اآخر اأنه اأّمن وظائف لآلف ال�سخا�س، اأكرثها يف القطاع العام، فال ي�ستنتج اأحد يف ذلك 

اأنه ا�ستخدم موقعه العام لتوفري منافع خا�سة متثل عبئًا على املوؤ�س�سات املعنية، بل �سببًا لنهيارها، 

واأن هذا هو التعريف الدقيق للف�ساد ال�سيا�سي. 

وتعاطى املجتمع املدين مع احلرب ال�سابقة كما لو اأنها مل حت�سل. �سدر كتاب وحيد خالل 

فرتة ما بعد احلرب كلها ميكن اعتباره اإدانة لبع�س امل�سوؤولني عنها وللتجاوزات التي ارتكبوها، هو 

كتاب "كوبرا". حتّول امليلي�سياويون ال�سابقون الذين زرعوا البالد األغامًا اإىل خرباء األغام. اأ�سبحوا 

�سخ�سيات حملية ُي�ستقدمون لإ�سداء الن�سيحة وامل�سورة يف هذا امليدان. 

يف  للم�ساركة  املطلوب  العزم  الطويلة،  الهلية  احلرب  بعد  اللبنانيني  من  كبري  ق�سم  وفقد 

اأيام  اأن يتخلوا عن هذه احلقوق  احلياة ال�سيا�سية التي توفرها احلرية ال�سيا�سية املوجودة. تعودوا 

اأو كانوا يرف�سون ال�رصوط التي اعتمدتها هذه الخرية لتقّبل م�ساركة الآخرين يف  امليلي�سيات، 

العمل ال�سيا�سي. وفقدوا الرغبة بعد احلرب بالنخراط يف املوؤ�س�سات املدنية احلّرة التي ت�سكل 

والول  ال�سا�سي  ال�رصط  تفتقد  اأ�سبحت  بينهم  العالقات  لأن  املدين،  باملجتمع  ي�سمى  ما  قوام 

ملمار�سة هذا النوع من احلرية، وهو الحرتام املتبادل )civility( )وايتهيد، 2002: 89-65(. 

فمن نتائج احلرب الهلية الأكرث خطورة، اأنها عممت م�ساعر الف�سل لدى املواطنني. وجاءت 

حقبة ما بعد احلرب لرت�ّسخ هذا المر اأكرث يف وعيهم. وهي م�ساعر تنتزع من الفرد القدرة على 

الدخول يف عالقات بّناءة مع الآخرين. فالفا�سلون يرغبون يف العادة يف احلط من قيمة الآخرين.   

   ج - تعاطي املجتمع مع العنف ال�صيا�صي

ومل يتغري �سيء يف طريقة تعاطي املجتمع اللبناين مع العنف ال�سيا�سي الذي يتعر�س له مقارنة 

بحقبة احلرب. وقد �سعق اللبنانيون يف العام 2005 بعودة التفجريات والإعتداءات الأخرى التي 

كانت تاأخذ يف طريقها املدنيني العّزل، بعدما كانوا ن�سوا متامًا تلك الأمور على امتداد خم�سة ع�رص 

عامًا. جرى بعد ذلك تكّيف مع الواقع اجلديد. اأ�سبحوا يتفرجون على ما يجري لهم، ويتنّف�سون 

ال�سعداء بعد كل عمل اإجرامي يتعّر�سون له، لأنهم مل يتاأذوا فرديًا، وجنوا بجلدهم مّرة اأخرى 
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اإ�سافية. وكانوا يتجاهلون ماأ�ساة من وقعت القرعة عليه ك�سحية يف امل�سل�سل الدموي اجلاري. 

ويف مرحلة ما كان ميكن توّقع اأذى يلحق باملدنيني، بعد كل جولة احتدام لل�رصاع ال�سيا�سي.كان 

ال�سيا�سيون يتابعون �رصاعهم ال�سيا�سي، يف حني ميوت املدنيون بالتفجريات اأو بغريها. وعلى مدى 

حقبة احلرب الأهلية، مّثل هوؤلء ر�سيداً جاهزاً لال�ستخدام يغرف منه ال�سيا�سيون بال ح�ساب. 

اأحد  ُيقا�س�س  اأن  بالت�سبب مبوتهم، ودون  اأحد  يّتهم  اأن  باجلملة دون  اأو  باملفّرق  كانوا ميوتون 

لذلك. ومل ينل املدنيون املغَفلون يف نهاية حرب كلفت نحو مئتي األف �سحية مدنية، جمّرد ن�سب 

ل�سهدائهم.

ومل ت�سترث الإعتداءات بعد عام 2005، رّدة فعل نوعية منهم.مل يطّور املجتمع مقاربة جديدة 

ملواجهة ا�ستهدافه هذه، خمتلفة عن �سكل تعاطيه معها خالل احلرب. هناك �سعور بالهوان وقدرة 

على رفع ال�سوت كان يفتقدهما ال�سعب اللبناين اآنذاك، وبقي يفتقدهما بعد 2005. 

جرى اأي�سًا اإغفال اأن ثمة بعداً قانونيًا لهذه امل�ساألة. حني تكون نتيجة املمار�سة ال�سيا�سية موت 

عوا على  الأبرياء، ي�ستوجب ذلك اأن تتحّول م�ساألة يتدّخل فيها الق�ساء. كان ميكن للبنانيني اأن يدَّ

�سيا�سييهم. اأق�سى ما مت الو�سول اإليه يف هذا املجال، هو عقد ممثلي "منظمة العفو الدولية" يف لبنان 

موؤمتراً �سحافيًا، طالبوا فيه ال�سيا�سيني بالعتذار من املواطنني )النهار، 2008(. اأغفل اللبنانيون 

واأن  �سيا�سييهم، خ�سو�سًا  العالقة مع  �ساأن  للحكم يف  الدولية  املحاكم  اىل  اللجوء  اإمكان  اأي�سًا 

يف القانون الدويل العام و�رصعة حقوق الن�سان ما يبيح لهم طرح ق�سيتهم اأمام الهيئات الدولية، 

2006. وكان ميكن للبنانيي اخلارج اأن  العام  خ�سو�سًا بعد ان�ساء "املحكمة اجلنائية الدولية" يف 

اأمام  زاوية حقوقية  من  هوؤلء  ق�سية  بطرح  الإ�سهام  فيها، يف  الباقني  بالدهم  اأهل  مع  يت�سامنوا 

الهيئات الدولية. 

امل�سوؤولون  لهم  يرتك  وماذا  القائم،  الو�سع  ظل  يف  يتوقعوه  اأن  اللبنانيون  ي�ستطيع  غد  اأي 

اأن ينتظروا الإنتخابات  وال�سيا�سيون لكي يتمكنوا من متابعة العي�س يف بالدهم؟ وماذا ينفعهم 

النيابية، واأن ين�سووا يف الإ�سطفافات التي تنطوي عليها، واأي طبق هذا الذي ميّنون اأنف�سهم به؟ 

اعتاد اللبنانيون اأن يتخلوا عن حقوقهم، واأن ل يواجهوا الذين يعتدون عليهم. اآن الوان لهم اأن 

يتعاطوا مع اأنف�سهم ومع بلدهم بطريقة خمتلفة. اإن الن�سال الوحيد الذي ي�ستحق اأن ين�رصفوا له هو 

ذلك الذي يرمي اىل فر�س العمل بالقانون، وتو�سيع امتداد "الدولة القانونية" مع ما يتطلبه ذلك 

من تفعيل لآليات امل�ساءلة واملحا�سبة. 
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رابعًا: لبنان »�صاحة حرب« دائمة

ع�سكرية  معارك  فيها  تخا�س  »�ساحة حرب«،  بو�سفها  لبنان  دولة  اأجانب  باحثون  عّرف 

اخلارجيون  الأفرقاء  فيها  ويتغرّي   ،)battleground state( ا�ستقاللها  منذ  واأيديولوجية 

والداخليون، لكنها تبقى »�ساحة حرب« )بلومكوي�ست واآخرون، 2011: 5(. ربطوا هذه احلقيقة 

بعالقات لبنان باخلارج، وا�ستعر�سوا نظريات العالقات الدولية التي تتيح تف�سريها. قالوا اإن النظرية 

الواقعية )realist(، التي ترى اأن هدف ال�سيا�سة اخلارجية هو بناء ميزان قوى يتيح الدفاع عن الأمن 

وال�سيادة الوطنيني، ل تنطبق على و�سع لبنان. وقالوا اإن النظرية البنائية )constructivist( التي 

حتدد م�سمون ال�سيا�سات اخلارجية من خالل ما تهدف اإليه من ن�رص لأفكار واأيديولوجيات، غري 

نفوذ طرف  التي جتعل   )bureaucratic( البريوقراطية النظرية  اأن  الأخرى. وراأوا  كافية هي 

ما داخليًا، حمّدداً ملحتوى ال�سيا�سة اخلارجية، اأكرث فائدة يف حالة لبنان، علمًا اأنه لي�س ثمة �سيا�سة 

خارجية واحدة، بل �سيا�سات بعدد الالعبني الداخليني. وانتهوا اإىل اأن مقاربة »مدر�سة مونرتيال« 

هي الأف�سل لفهم حالة لبنان. ترى هذه الأخرية اأن م�سمون ال�سيا�سة اخلارجية لدولة ما ميكن اأن 

يعك�س »لعبة مزدوجة الأهداف« )two level game(، مبعنى حتقيق اأهداف داخلية وخارجية 

لالعبني اإقليميني وحمليني. ا�ستنتج هوؤلء الباحثون اأن ال�سيا�سة اخلارجية يف لبنان، تعك�س تواطوؤ 

لعبني خارجيني وحمليني، لفتح معارك حتّقق م�سالح الأولني، وتوؤمن الغلبة للمتواطئني معهم من 

الداخل. هذا ما يجعل لبنان »�ساحة حرب« دائمة. ي�سلح هذا التعريف ل�رصح ظروف اندلع 

احلرب الأهلية )1975ــ1990(، وحقبة ما بعد 2005. 

1. حرب 1975 االأهلية

اإىل  تواطاأ لعبون خارجيون وداخليون لفتعال احلرب الأهلية. رمى الالعبون اخلارجيون 

ت�سفية منظمة التحرير الفل�سطينية كحركة حتّرر وطني. اأما الداخليون، فكان هدفهم احلفاظ على 

ال�ستاتيكو ال�سيا�سي القائم.

اأ- هناك حركة حتّرر وطني ينبغي �صربها

اُتِفق على اعتبار »بو�سطة عني الرمانة« واملذبحة يف ذلك اليوم نقطة انطالق للحرب الأهلية. 

ما الهدف من »بو�سطة عني الرمانة«؟ فتح مواجهة بني الأحزاب امل�سيحية الأربعة التي كانت 
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لديها ميلي�سيات �سيا�سية اأ�سبحت ع�سكرية )�ساملون، 2006: 21-24(، وهي الكتائب والوطنيون 

الأحرار والتنظيم وحرا�س الأرز مع الفل�سطينيني . كان الهدف من »بو�سطة عني الرمانة« تغيري 

الأجندة ال�سيا�سية الداخلية، مل�سلحة اإعطاء الأولوية لل�سدام مع الفل�سطينيني.

اإىل  اآنذاك،  كي�سنجر  اأمريكا هرني  اتبعها وزير خارجية  التي  �سيا�سة »اخلطوة خطوة«  اأّدت 

ا�ستبعاد احلل ال�سامل لل�رصاع العربي ـــ الفل�سطيني. بات املطلوب التخّل�س من منظمة التحرير 

الفل�سطينية واإيجاد بديل عن عودة الفل�سطينيني اإىل اأر�سهم. توؤكد وثائق اخلارجية الأمريكية التي 

ت يف �سيف 2010 )هوارد، 2012(، اأن الوليات املتحدة مل تكن عام  ُرفعت ال�رصية عنها وُن�رصِ

1975 يف وارد التدّخل ع�سكريًا كما يف عام 1958، ملنع تغيري النظام ومنع هزمية القوى التي تدافع 

عنه. وهي عو�سًا عن ذلك، اأعطت تفوي�سًا للنظام ال�سوري بالتدّخل الع�سكري ملنع هزمية تلك 

القوى، ومنع اأي انت�سار ملنظمة التحرير الفل�سطينية يعطيها ا�ستقاللية القرار )كراوفورد، 2010(. 

اندفعت �سوريا اآنذاك اإىل حرب ا�ستباقية ملنع اإمكان توريطها لحقًا يف حرب �ساملة مع اإ�رصائيل. 

وكان يف مواجهتها الكثري من التهريج وعدم الكفاية. وقد دفع املدنيون يف نهاية املطاف، غاليًا 

ثمن ذلك التوافق مع الأمريكيني لأنه مل يف�ِس بعد حرب ال�سنتني اإىل نزع �سالح املتقاتلني وا�ستعادة 

م�سار  للتاأثري يف  الركون،  املتحدة  الوليات  لت  ف�سّ ال�سنتني،  الأهلي. على مدى حرب  ال�سلم 

احلرب، اإىل الو�سائل ال�رصية )covert actions( التي تتولها ا�ستخباراتها املركزية بالتعاون مع 

ال�سبكات املحلية. وقد اأر�سى ال�سفري ماكلينتوك اأ�س�س تلك العالقة خالل الفرتة الأخرية من حرب 

1958 الأهلية )غندزير، 1997(.

وقد اندفع الأردن لالنخراط يف مقاربة الوليات املتحدة لالأمور لئال يكون احلل البديل على 

ح�سابه. وكانت ا�ستخباراته قد افتعلت اأكرث من حادثة ل�ستثارة النزاع مع الفل�سطينيني يف لبنان. 

اأ�سار الكاتب ال�سحايف جان عزيز اإىل ما يعرفه البع�س من اأن »ا�ستخبارات دولة �سقيقة كانت 

تعرف لعبة وا�سنطن، املتمثلة باإيجاد حل فل�سطيني بديل، تولّت تدبري »حادثة عني الرمانة«، اأي 

»تركيب« حادثة البو�سطة )الأخبار، 14 حزيران 2012(. اأما امل�ساركون يف احلادثة من الداخل، 

فهم ا�ستخبارات اجلي�س بالن�سبة اإىل القيادي الفل�سطيني اأبو اأياد، وهم اأفراد من حزب الوطنيني 

الأحرار بالن�سبة اإىل املوؤرخ �سقر اأبو فخر )مداخلة على اأو.تي.يف، ت�رصين الأول 2012(. اأي اإن 

توقيت النزول اإىل جحيم احلرب كان قراراً اتِخذ يف اخلارج.

يقول دورنبو�س يف اأ�سباب احلروب الأهلية: »ثمة مناذج تتكّرر )...(، منها ا�سرتاتيجية �رصب 
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ال�ستقرار املتعّمدة )deliberate destabilization( من طرف بلدان جماورة، لأ�سباب جيو 

ـــــ �سيا�سية، كما يف لبنان اأو كمبوديا، اأو لأ�سباب تتعّلق باملنفعة القت�سادية، كما يف الكونغو 

و�سيرياليون« )دورنبو�س، 2006: 102(. تكفي �سناعة الو�سائل امل�ستخدمة وا�ستهداف املدنيني 

ال�سديد خالل تلك الفرتة، للدللة على دور اليد اخلارجية يف ما ح�سل.

ب- احلرب االأهلية كا�صرتاتيجية اعتمدتها نخبة ال�صتاتيكو

ينبغي التمييز بني »الطوائف« وقوى �سيا�سية حمّددة داخل كلٍّ منها. الطرف الداخلي الذي 

كان ذا م�سلحة يف ن�سوب احلرب الأهلية هو نخبة ال�ستاتيكو. ا�ستعجلت هذه الأخرية التعبئة على 

قاعدة الهوية لأنها �سعرت باأنها مهّددة. يقول حليم بركات يف الف�سل الأخري من كتابه ال�سادر يف 

عام 1977، اإن احلرب الأهلية جاءت كـ»ذروة« )culmination( للمواجهة بني القوى املطالبة 

بالتغيري وقوى احلفاظ على ال�ستاتيكو )بركات، 1977: 185(. كان ثمة اأزمة اجتماعية حادة، 

نطاق  الداخليني« يف  »املهاجرين  ال�ستينيات، وجتميع  اأهله خالل  من  الريف  اإفراغ  جنمت عن 

التي  الفورة القت�سادية  ب�سبب  ال�سبعينيات  الأول من  الن�سف  الأزمة خالل  بريوت. وتفاقمت 

ح�سلت وترافقت مع موجة ت�سّخم وغالء معي�سة �سديدين، اأ�سار اإليهما كّتاب عديدون ك�سليم 

ن�رص وبطر�س لبكي ومايكل جون�سون. عجزت الدولة عن مواكبة تلك الفورة، من خالل الرقابة 

على الأ�سعار مثاًل، وعجزت عن الت�سدي للعدوان الإ�رصائيلي املتفاقم على جنوب لبنان )داغر، 

2012: 111-159(. اأفقدها هذا العجز �رصعيتها. وقد اأعطت جتربة يوغو�سالفيا بعد نحو 15 �سنة 

على ن�سوب احلرب اللبنانية، اإثباتًا على �سعف الدولة التي تقوم على ماأ�س�سة التمايز الطائفي اأو 

»الإثني« )institutionalized communitarianism(. وهي تنفرط مبجّرد اأن ت�سعف 

ال�سلطة املركزية، وينفتح جمال املزايدة اأمام نخب املكونات »الإثنية« اأو الطائفية للدولة. �سّهلت 

هذه املاأ�س�سة يف حالة لبنان ت�سنيف اجلي�س يف اأ�سد الظروف حراجة باأنه »فئوي«. وقد عملت 

هذه النخب يف حالة لبنان، على اإظهار معركتها كما لو كانت معركة دفاع عن الوجود بالن�سبة 

اإىل جمهور »اإثني« اأو طائفي بكامله، لكن ما منحها انت�سارها هو التدّخل الع�سكري اخلارجي 

تعبئة  نزع  العنف، يف  بوا�سطة  املطاف،  نهاية  املعركة مل�سلحتها. وهي جنحت يف  الذي ح�سم 

)demobilization( ال�سعب اللبناين من اأجل الإ�سالح.
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ج- تفوي�ض اأطراف من خارج الدولة ا�صتخدام العنف

كيفية  عر�سه  لبنان،  يف  الأهلية  احلرب  عن  �ساملون  الأملاين  الباحث  اأطروحة  يف  ما  اأهم 

اأطراف من خارجها  العنف مل�سلحة  القانوين ل�ستخدام  1975 عن احتكارها  الدولة يف  تخلي 

)delegated violence( )�ساملون، 2006: 33-45(. وهذه الأطروحة رغم نق�س الوقائع اأو 

الكتفاء بتلك املنقولة عن الغري، مفيدة يف تف�سريها لكيفية ن�سوء امليلي�سيات يف لبنان، ثم ماأ�س�ستها 

يف مرحلة لحقة، وذلك قبل اأن تخرج من ال�ساحة عام 1990 على يد املوؤ�س�سة الع�سكرية، التي 

ا�ستعادت بذلك احتكار الدولة القانوين للعنف.

والأهم يف ن�سوء امليلي�سيات اأن القائمني على الدولة، ميكن اأن يلجاأوا اإىل تفوي�س لعبني من 

خارجها تويل ممار�سة العنف. يح�سل ذلك اإذا تخّلت الدولة عن �سيادتها الداخلية طوعًا، لقوى 

موالية، غري ممولة منها بال�رصورة، اأو اإذا ا�ستخدم الأقطاب ح�سورهم داخل املوؤ�س�سات الر�سمية 

جلعلها ت�سهم بن�سوء هذا النوع من امليلي�سيات. توفر احلرب الأهلية اللبنانية والتح�سري لها ما يثبت 

�سكلي التفوي�س هذين.

بداأ هذا التفوي�س يف لبنان قبل عام 1975. يذكر �ساملون طلب الرئي�س حلو من امليلي�سيات 

وزير  ب�سخ�س  الدولة  وموافقة   ،1967 حزيران  حرب  اأثناء  الأمن  حفظ  امل�سيحية  املناطق  يف 

الدفاع ن�رصي املعلوف يف عام 1973 اأن تتوىل الأحزاب تدريب وت�سليح منا�رصيها. وقد وافقت 

الدولة ب�سخ�س رئي�سها على اأن يتوىل ال�سيا�سيون املدافعون عن النظام ت�سليح منا�رصيهم، حني 

قال الرئي�س فرجنيه بعد املواجهة بني اجلي�س والفل�سطينيني يف عام 1973 للقطبني اآنذاك �سمعون 

واجلمّيل اإن الأمر خرج من يد الدولة )امل�سدر نف�سه: 54( . ويف عام 1975، مل تبِد خمافر قوى 

الأمن الداخلي اأية مقاومة جتاه عملية جتريدها من اأ�سلحتها، بل ل ميكن فهم كيفية ا�ست�رصاء العنف 

الطائفي خالل حرب ال�سنتني من دون الأخذ بالعتبار التخّلي املتعّمد من قبل القوى الأمنية عن 

دورها و�سالحياتها يف �سبط الأمن وتوقيف املجرمني.

د- اأ�صكال العنف

ن�رص »اخلوف  الهوية« حتت عنوان واحد هو  قاعدة  »التعبئة على  تعتمد  التي  القوى  جتتمع 

 political( للحكم  املوالية  املتطرفة  القوى  فئة  يف  ت�سّنف  اأطراف  الأمر  تولّت  والكراهية«. 

vigilantism(. تتيح القراءات املقارنة اإظهار دوافع الأفراد وتعريف العنف ال�سيا�سي املُعتمد. 
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وهي اأمور ت�ستلزم درا�سة على حدة. ميكن القت�سار هنا على راأي كاليفا�س، الذي يعنّي هدفني للعنف 

 ،)compliance( اأولهما خلق اخلوف كو�سيلة لتحقيق الن�سياع اخلا�س باحلروب الأهلية، 

وثانيهما، اإبادة الب�رص اأنف�سهم، اأو اإزالة وجودهم يف منطقة جغرافية معينة )كاليفا�س، 2000: 3(. 

يف احلالة الأوىل، يكون العنف و�سيلة لبناء �سلوكية الأفراد، وي�سمى »اإرهابًا«. وقد حفلت الأ�سهر 

الأوىل من احلرب باأعمال اإجرامية هدفت اىل ترويع النا�س والراأي العام. واقت�سى ن�رص الكراهية 

خلق عداوات من ل �سيء يف مناطق الختالط وا�ستدراج ردود فعل عنيفة وخلق خطوط متا�س 

بني الأحياء. وقد ا�ستطاعت امليلي�سيات اأن توفر لنف�سها حرية حركة كاملة على مدى ال�سنوات 

الالحقة، اإزاء جمتمع �سّلت اإرادته، وبات الذعر وتوخي ال�سالمة ميالآن حياة كل فرد فيه.

اتخذ ال�سيا�سيون اأعمال العنف املرتكبة على مدى الأ�سهر الأوىل للحرب و�سيلة �سغط من 

على  القدرة  الأعمال  تلك  يف  للم�ساهمني  القائمة  التعبئة  حالة  اأّمنت  وقد  اجلي�س.  اإنزال  اأجل 

التفّلت من العقاب اأو املحا�سبة. يقول �ساملون اإن طبيعة التعبئة التي �سادت خالل احلقبة الأوىل من 

على  تكّون جمموعات  اأي   ،)bottom-up mobilization( »احلرب »من حتت اإىل فوق

امل�ستوى املحلي لال�سرتاك يف اأعمال العنف، جعلت ردات الفعل العنفية فوق اأية قدرة ل�سبطها 

)�ساملون، 2006: 78(. ومبقدار ما كان العنف الذي ين�رصه امل�سّلحون يجعلهم فوق املحا�سبة، كان 

ُيحِبط الع�سكريني املهّم�سني يف ثكنهم. مل توؤِت و�سيلة ال�سغط التي اأرادها ال�سيا�سيون ثمارها، بل 

اأّدت اإىل انفراط اجلي�س نف�سه، وخروجه من ال�ساحة كطرف ميكنه اأن يعيد اإىل اللبنانيني �سلمهم 

الأهلي.

ميتلئ كتاب �سامي وكا�ستورياد�س امل�سّور عن »حرب ال�سنتني« ب�سور الزعماء وامليلي�سيات 

اأبرياء، وقد تكّومت على  اإىل طرفه جثث مواطنني  الكتاب من طرفه  الأبرياء. جتتاز  وال�سحايا 

الأر�سفة اأو عند مداخل البيوت اأو يف اخلالء، نتيجة القن�س واخلطف والق�سف الع�سوائي. خالل 

دورات العنف الأربع عام 1975، كانت احل�سيلة اليومية للقتلى 35-40 قتياًل من املدنيني. وخالل 

عام 1976 تكّفل الق�سف الع�سوائي بقتل 50-100 مواطن كل يوم )�سامي وك�ستورياد�س، 1977: 

215(. بلغ تعداد ال�سحايا 40 األفًا خالل 18 �سهراً، وهاجر من لبنان 800 األف بني اآذار وت�رصين 

الأول 1976 )امل�سدر نف�سه: 131 و 232(. ا�ستهدفت احلرب املدنيني الأبرياء. هوؤلء هم �سهداء 

لبنان احلقيقيون. 
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2. حقبة ما بعد 2005 واحلرب االأهلية 

 )degenerate( و»منحّطة«   )desperate( »يائ�سة«  تعبريي  كالدور  ماري  ا�ستخدمت 

لو�سف النخبة ال�سيا�سية يف يوغو�سالفيا ال�سابقة التي جّرت بالدها اإىل جحيم احلرب )كالدور، 

1999: 35 و37(. ويف و�سفه لنحطاط النخب ال�سيا�سية يف اأفريقيا، يقول رينو اإن هذه الأخرية 

التمثيلية  الدولة  موؤ�س�سات  للتعبري عنهم يف  �سّلفوها دعمًا  باملثل مع من  بالتعامل  معنية  تعود  ل 

)رينو، 2005: 134(. الأمر نف�سه حني ينتخب ال�سعب نوابًا ليوفروا له تقدميات �سيا�سية اإيجابية، 

اللبنانيون  يرغب  التي  اجلميلة  ال�سورة  له. ويف  مّرة  اأطباق  اإعداد  وقتهم يف  املنَتخبون  فُيم�سي 

تداولها عن وطنهم، اأنه ملجاأ م�سطهدين وموئل اأحرار. ويف احلقيقة التاريخية اأنه كان منطقة 

اأمر اجلباية   )bandits( هام�سية يف ال�سلطنة العثمانية، اأوكلت ال�سلطة املركزية اإىل قّطاع طرق

فيه )باركي، 1994(، وتكونت بيوتاته ال�سيا�سية اآنذاك من هوؤلء.

اأ - الهوية قاعدة للتعبئة يف حروب ما بعد احلرب الباردة

 )identity politics( الهوية«  اأ�سا�س  على  »التعبئة  بتعبري  كالدور  الباحثة  اخت�رصت 

وهي   .)1999 )كالدور،  الباردة  احلرب  بعد  ما  حقبة  خالل  ال�سيا�سية  النخب  ا�سرتاتيجيات 

تعبئة تقوم على فرز النا�س حتت لفتات متعار�سة، وتعتمد ن�رص »اخلوف والكراهية« و�سيلة لها. 

 antagonistic ethnic( لالآخرين  العداء  قاعدة  على  الهويات  بناء  اأن  وفريون  وراأى لينت 

identities( يكون باخلطاب والأفعال، ولي�س له م�سّوغ غري حتقيق م�سالح املقاولني ال�سيا�سيني 
 strategies( الإثنيني«. وراأى غانيون اأن النخب ال�سيا�سية تعتمد ا�سرتاتيجيات افتعال النزاع«

اأو ل�سمان ا�ستمرار الو�سع القائم. وقال بول برا�س اإن  ال�سلطة،  اإىل  ال�سباق  of conflict( يف 
النخب تلجاأ اإىل التعبئة على قاعدة الهوية وافتعال النزاع »الإثني« حني تكون الطريق م�سدودة 

اإىل احلكم، اأو حني تتوافر الفر�سة لقلب امل�سهد ال�سيا�سي القائم )داغر، 2012: 75-110(. وقد 

لبنان والعراق و�سوريا  املجتمع يف  اأ�سباب �سعف  الزين حول  ال�سحايف جهاد  الكاتب  ت�ساءل 

هو  الثالث  التجارب  بني  وامل�سرتك   .)2012 )الزين،  واملذهبي  الطائفي  التفتيت  م�ساريع  اأمام 

اأن النزاع »الإثني« الطائفي اأو املذهبي، كان وليد ا�سرتاتيجيات نخب �سيا�سية اأتاح لها �سعف 

الدولة اأو تدمريها بالعدوان اخلارجي، اإجناح ا�سرتاتيجياتها التفتيتية. اأي اإن امل�سوؤولية تقع على 

 ethnic( النخب وا�سرتاتيجياتها ولي�س على املجتمع. اأما ملاذا طغت النزاعات على اأ�سا�س الهوية

conflicts( خالل حقبة ما بعد احلرب الباردة، وحّلت حمل النزاعات ذات الطابع الأيديولوجي 
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التي مّيزت حركات التحّرر الوطني بعد احلرب العاملية الثانية، فذلك كما يقول ميولر، لأن القوى 

 ،)a-political( ل ا�سطفافات على قاعدة الهوية لأنها تكون منزوعة الت�سيي�س العظمى تف�سّ

بدياًل من ال�سطفافات الأيديولوجية على قاعدة ميني وي�سار )ميولر، 2003: 8(.

تقول الباحثتان كو�ستوفيكوفا وبوجي�سيك اإن حرب يوغو�سالفيا ا�ستدرجت 150 كتابًا خمتلفًا 

يف تف�سريها. اإل اأن ما بقي ناق�سًا، هو الأخذ بالعتبار لدور اخلارج اأو ال�سبكات ما فوق الوطنية، 

يف افتعال النزاع )كو�ستوفيكوفا وبوجي�سيك، 2006 و 2009(. هذا ما اأخذته الباحثة كالدور 

يف العتبار، يف و�سفها »احلروب اجلديدة« )new wars(. ُترِبز هذه الأخرية اأدوار ال�سبكات 

واإقليمية  اأجنبية  حكومات  من  املكّونة   )transnational networks( للدولة  املتعدية 

واملتواطئني معها من الداخل، يف اإ�سعال احلروب الأهلية وتوفري �رصوط ا�ستمرارها، بل يوفر لبنان 

بيئة منوذجية لعمل ال�سبكات املتعدية للدولة هذه، وتبدو وظيفته كـ»�ساحة حرب« كما لو كانت 

عّلة وجوده ومرّبر بقائه ككيان.

ب - دور ال�صبكة الدولية/ االإقليمية/ املحلية يف افتعال النزاع

 يف ال�سبكة اللبنانية، تاأتي الوليات املتحدة اأوًل. يقول مايكل هد�سون اإن »املدر�سة الواقعية 

يف العالقات الدولية التي ترى العامل كناية عن فو�سى عارمة ينت�رص فيها القوي وي�ستكني املهزوم، 

الأمريكية  احلاكمة  النخب  تعتمدها  اأيديولوجيا  اأ�سبحت  بل  العامل،  لفهم  نظرية  فقط  لي�ست 

املحاِفظة، وتت�رصف بوحي منها« )هد�سون، 2004: 177(.

اأ�سبح »مثاليًا«  لبنان حليفًا  1948، �سّنف تقرير ال�ستخبارات املركزية الأمريكية  ومنذ عام 

خالل اخلم�سينيات ب�سبب تبّني نخبه للخيارات الغربية يف ال�سيا�سة اخلارجية وا�ستعدادها لل�سري 

فيها بدون حتّفظ. وراأت الإدارات الأمريكية املتتابعة اأن للبنان اأهمية ا�سرتاتيجية بالن�سبة اإليها، فقط 

لأن نخبه قابلة لال�ستخدام يف تنفيذ اأجنداتها يف ال�رصق الأو�سط. اأقنعت اأمريكا بالإنزال للمارينز 

الذي جلاأت اإليه عام 1958 كل من يجب اإفهامهم على �سعيد املنطقة بقوتها التي ل ُتَرد. و�سمنت 

ا�ستمرار النظام ال�سيا�سي القائم على التوزيع الطائفي للمنا�سب يف لبنان، الذي ي�سمن البقاء يف 

ال�سلطة للنخبة املوالية لها. وعلى مدى احلرب الأهلية، مل تكن معنّية بعودة ال�سلم الأهلي الذي ل 

يتحّقق اإل بتجريد امليلي�سيات من �سالحها، وا�ستعادة الدولة احتكارها القانوين للعنف. اهتّمت 

فقط باحلفاظ على نخبة ال�ستاتيكو التي تلتزم اأجندتها الإقليمية، ومتابعة ال�رصاع على اأر�س لبنان 
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�سمن اإطار احلرب الباردة. اأي اإن الوليات املتحدة هي امل�سوؤولة عن ا�ستمرار حرب اأهلية طيلة 

15 عامًا، انتهت بالهجرة النهائية لـ40 يف املئة من �سعب لبنان. وقد خلقت امليلي�سيات عاملًا ل 

اإن�سانيًا على مدى 15 عامًا، و�رصبت ال�سعور بالنتماء الذي يحتاج اإليه لبنانيون كرث للذود عن 

ح�سورهم، و�رّصعت ان�سحابهم من ق�سايا بلدهم وحميطهم، و�سريهم على طريق الزوال بالهجرة.

ومتثل ال�سعودية منذ عام 2005 على الأقل، مركز ال�سبكة الدولية/الإقليمية/املحلية التي تتعّمد 

افتعال النزاع يف لبنان، مع تغيري يف الأهداف كل مّرة. متار�س ال�سعودية نفوذاً يف لبنان ب�سبب 

العدد الكبري من اللبنانيني العاملني فيها، ولأنها متّول عدداً كبرياً من القوى ال�سيا�سية يف الداخل. 

يعمل يف �رصكة »�سعودي اأوجيه« نحو 70 األف موّظف )الأخبار، 2012/8/31(، منهم نحو 45 

األف لبناين )الأخبار، 2011/7/23(. وقد مّولت القوى ال�سيا�سية املرتبطة بها بـ2 مليار دولر بني 

عامي 2005 و 2010 )الأخبار، 2011/3/28(. 

منهم  املتعطلني  وت�سّغل  البالد،  لإعمار  فيها  املوجودين  اللبنانيني  ت�سّغل  ال�سعودية  اإن  اأي 

اللبنانية  2007، اتخذت احلكومة  املوجودين يف بلدهم جلعله »�ساحة حرب« دائمة. ويف عام 

قرارها ب�رصب »فتح الإ�سالم« يف خميم »نهر البارد«. مل تكن قراءتها للم�سلحة الوطنية هي التي 

اأملت عليها قرارها، بل جاء هذا الأخري تنفيذاً مل�سيئة الدولة ال�سعودية. وقال ممثلو تيار �سيا�سي يف 

منا�سبة دعوتهم اإىل طاولة احلوار يف حزيران 2012، وبعد تلقي رئي�س اجلمهورية ر�سالة من ملك 

ال�سعودية »اإننا �سن�سارك نزوًل عند رغبة امللك« )الأخبار، 6/22/ 2012(. وا�سُتدعي نائبان من 

التيار ذاته اإىل ال�سعودية ليتبّلغا من رئي�س هذا التيار، �رصورة وقف تاأليب النا�س �سد اجلي�س يف 

عكار )الأخبار، 7/17/ 2012(.

تعبئة  على  �سنوات  ثالث  مدى  على  داأب  اأنه  لبنان،  يف  ال�سعودي  ال�سفري  عن  حتقيق  ويف 

ال�سارع ال�سلفي يف �سمال لبنان، وحت�سريه للدخول يف مواجهات، واأن هذا ما يف�رص انقطاعه عن 

ال�سالونات ال�سيا�سية والديبلوما�سية )الأخبار، 2012/5/24(. ويقطن يف ال�سعودية �سيخ �سلفي 

�سوري تعاون مع �سخ�سية �سيا�سية لبنانية يف خطف 11 لبنانيًا اأثناء اجتيازهم �سوريا، والتحّكم يف 

م�سار املفاو�سات لإطالقهم )الأخبار، 2012/9/17(. وقد ات�سل مدير ال�ستخبارات ال�سعودية 

بال�سيا�سيني الذين ين�ّسق معهم بعد اغتيال اللواء احل�سن حلثهم على العمل لإ�سقاط احلكومة يف 

ال�سارع )الأخبار، 2012/10/29(. 
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ج - التفوي�ض واحلرب االأهلية جمددًا

له  عقابًا   ،2005 عام  بعد  ال�سوري  النظام  لإ�سقاط  الدولية/الإقليمية/املحلية  ال�سبكة  هدفت 

ذاتها �رصب  ال�سبكة  اأ�سبح هدف  فقد   ،2006 بعد  اأما  للعراق.  الأمريكي  الغزو  على مواجهته 

حزب اهلل كمقاومة لبنانية وحركة حتّرر وطني. طغى التح�سري للمواجهات الداخلية امل�سّلحة على 

اأيار 2008 وبعده. بّينت برقيات القائمة بالأعمال الأمريكية �سي�سون  اهتمامات ال�سيا�سيني قبل 

امليلي�سيات.  ت�سليح  مبا�رصاً يف  يوؤدي دوراً  اأمني كان  اأن مدير جهاز  التي ك�سفتها ويكيليك�س، 

من  اأفراد  لها  يخ�سع  التي  التدريبات  موا�سلة  على  الزعماء  اأحد  يحّثون  »ممن  كان  املدير  هذا 

تياره )حواىل 15000 فرد يف بريوت واأكرث يف طرابل�س(« )برقية يف 4 ني�سان 2008، الأخبار، 

2011/4/5(. وذكر اأحد ال�سيا�سيني اأنه »يعمل مع هذا املدير بالذات على �رصاء الذخائر للميلي�سيا 

التابعة له وملقاتلي حزب اآخر )تقرير يف 12 اأيار 2008، الأخبار، 2011/5/3(. ويف برقية اأخرى 

قالت القائمة بالأعمال اإنه هو نف�سه »طالب باأ�سلحة خلم�سة اآلف مقاتل تابعني له. قال لنا اإن 

باإمكانه زيادة 5000 مقاتل اإ�سايف �رصيعًا« )الأخبار، 4/5/ 2011(. وكان اأحد ال�سيا�سيني قد زّود 

انت�سار �سبكة ات�سالت حزب اهلل. واأر�سل اآخر  اأماكن  �سي�سون بن�سخة عن اخلريطة التي تظهر 

طائرة خا�سة اىل اململكة ال�سعودية لتزويد امللك ورئي�س ال�ستخبارات بن�سخة من اخلريطة )تقرير 

اإىل  اأدت  التي  ا�ستهداف �سبكة الت�سالت  5 /2011(. ويف   / 10 2007، الأخبار،  اآب   24 يف 

7 اأيار 2008، ت�سّلم املعنيون »اأمر املهمة« لفتعال ذلك ال�سدام مع املقاومة من باري�س بالذات 

وعلى عجل )الأخبار، 25/ 6 /2010(. ويف ما بعد قال �ساحب العالقة الأول يف تلك املعركة 

»كنا اأدوات يف املحور الذي تقوده الوليات املتحدة« )الأخبار، 29/ 6 /2010(. ويف الربقية 

املر�سلة يف 11 اأيار 2008، قالت القائمة بالأعمال اإن الكل بدا مهتمًا بتجهيز املقاتلني واحل�سول 

اإن  اأ�سلحة )الأخبار، 2011/5/5(. ونقلت تلقيها ات�سالت من �سيا�سيني وم�سوؤولني قالوا  على 

وزيرة  من  اأو  ول�س،  اخلارجية  وزيرة  م�ساعد  من  اإما  تلقوها  ات�سالت  بعد  ارتفعت  معنوياتهم 

اخلارجية نف�سها )برقية يف 9 اأيار 2008، الأخبار، 2011/4/5(. ويف برقية اأخرى قالت، اإن من 

التقتهم بدوا كاأنهم يلّمحون لها »»حددي اأنِت« من �سيكون رئي�س احلكومة املقبل« )تقرير يف 

24 اأيار 2008، الأخبار، 2011/5/6(.

منطقة عني-الرمانة ل�ستعادة  ا�ستخدام  النزاع. جرى  اإ�سعال  2010 مبحاولت  عام  وحفل 

والفتنة يف  املختلطة،  زحلة  اأحياء  الفتنة يف  لإ�سعال  احلرب، وجرت حماولت  ممار�سات حقبة 
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جمدليون. واأكدت امل�سادر الأمنية وجود حركة ت�سّلح كبرية يف عدد من املناطق، ووجود �سباق 

ت�سّلح بني جمموعات من فريقي املعار�سة و 14 اآذار يف اإحدى مناطق بريوت احل�سا�سة )الأخبار 

وغري  للخطف  تعّر�سهم  عن  الأمن  قوى  اأمام  كاذبة  مبعلومات  مواطنون  واأدىل   .)2010/6/25

ذلك )الأخبار 2010/10/6(. وكان هناك دور جلهاز ا�ستخبارات دولة عربية يف افتعال ا�ستباكات 

)الأخبار  »ج.م.ع««  دمغة  عليها  لبنانية  اأطراف  اإىل  ذخائر  واإر�سال  و»ت�سليح  حيدر  اأبو  برج 

.)2010/10/1

د - ن�صر »اخلوف والكراهية« لالإم�صاك باالأر�ض

يعود مقدار العنف الذي تتك�ّسف عنه القوى التي تتوىل افتعال النزاعات »الإثنية« اإىل عدم 

جتاوب النا�س مع طروحاتها، ورف�س الغالبية ال�ساحقة من النا�س اخلو�س يف العنف. هذا ما يثبته 

حروب  ب�ساأن  والوقائع  للمعطيات  م�سحًا  ميولر  اأجرى  وقد  يوغو�سالفيا.  اإىل  بالن�سبة  غانيون 

اإ�سعال  تولوا  من  اأن  بنّي  ورواندا،  ال�سابقة  يوغو�سالفيا  الأخ�س يف  وعلى  الأهلية،  الت�سعينيات 

احلروب الأهلية وارتكاب الفظائع فيها هم قّلة �سئيلة للغاية من املواطنني، ومن اأ�سحاب ال�سوابق 

يف كلِّ احلالت )ميولر، 2001(. وقد وفرت لهم اأجهزة ر�سمية الت�سجيع وعدم املالحقة. نفت 

املعطيات ال�سورة اخلاطئة عن هذه النزاعات باأنها حرب الكل �سد الكل، واأظهرت اأن امل�سرتك 

بينها هو حمدودية عدد امل�ساركني فيها. ويف حروب يوغو�سالفيا، كان ب�سع ع�رصات من املجرمني 

يت�سببون بتهجري ع�رصات اآلف املدنيني من مدن �سّكلوا ن�سيجها الب�رصي على مدى مئات ال�سنني.

ا�ستعادت الأحداث عقب اغتيال اللواء احل�سن، الكثري مما حفلت به بدايات احلرب الأهلية عام 

1975، وخ�سو�سًا حماولت امل�سّلحني »تطهري« الأحياء املختلطة، واإيجاد خطوط متا�س مُتار�س 

عربها عمليات الق�سف والقن�س. كانت الطريق الدولية اإىل جنوب لبنان قد باتت منذ اأ�سهر ميدانًا 

ملجموعات تقيم حواجز وتعمد اإىل »توقيف املارة على الهوية« وتعّنفهم وتفر�س عليهم خّوات 

اأقامته هذه املجموعات على  )الأخبار، 2012/10/25(. جنا اأحد املواطنني باأعجوبة من حاجز 

اأوتو�سرتاد الناعمة بعد اغتيال احل�سن. واأورد �سهود عيان كيف اندفع امل�سّلحون اإىل �سارع روما 

قرب »م�ستديرة الكول« لـ»حترير احلي من ال�سيعة« )الأخبار، 2012/10/23(. وبداأت عمليات 

القن�س من ق�سق�س اإىل ال�سياح. وجرى خلق خطوط متا�س بني اأحياء يف بريوت ذات اأغلبيات 

مذهبية خمتلفة يف ثالثة موا�سع )النهار، 2012/10/23(. 
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3. دور املوؤ�ص�صة الع�صكرية

توقفت احلرب الأهلية بعد 15 عامًا من اندلعها. ميكن من وجهة نظر مقارنة القول اإن احللول 

املمكنة كانت ثالثة: 1( التق�سيم؛ 2( التقا�سم بني القوى امل�ستفيدة من احلرب؛ 3( الإنطالق يف 

اإعادة بناء الدولة من فكرة اأن من �سنعوا احلرب ل ميكن اأن ي�سنعوا ال�سالم. جاء اتفاق الطائف 

 reproduction of( اإنتاج الدولة ال�سعيفة اإعادة  تعبرياً عن الأخذ باخليار الثاين. وهو خيار 

اأ�سهمت الأيديولوجيا النيوليربالية الطاغية على امل�ستوى  weak state( حلقبة ما قبل احلرب. 
العاملي يف الدفع اإىل انحالل الإدارة العامة على نحو اإ�سايف. كان الهدف من خطاب اخل�سخ�سة 

اأي�سًا  كان  منه  الهدف  لكن  ال�سيا�سية،  الطبقة  لأفراد  منافع  تاأمني  ذاتها،  بحد  واخل�سخ�سة 

وخ�سو�سًا، �رصب الإدارة العامة واإ�سعاف الدولة )weakening( مبا يجعل ال�ساحة الداخلية 

�سائبة، وي�سّهل ا�ستخدامها مل�سلحة الالعبني اخلارجيني والداخليني.

دفع  بعدما  اإل   )power-sharing( التقا�سم  وتقبل  �سالحها  عن  امليلي�سيات  تتخّل  مل 

اللبنانيون عمومًا وامل�سيحيون خ�سو�سًا كلفة اإ�سافية فادحة. كانت الكلفة للم�سيحيني بالذات 

هجرة 200- 300 األف منهم خالل 1989-1990 )فالونيه: 1995: 369(. ويف ما بعد، مل يكن 

ممكنًا اأن يكون هناك جمتمع مدين، اإذ بقي العّزل وامل�سّلحون يتجاورون يف املجتمع ذاته. يقول 

رينو يف و�سفه لواقع اأفريقيا اأنه لي�س ثمة مكان للمواقف الأيديولوجية والحتجاج ال�سيا�سي ذي 

تتوله  الذي   )private violence( اخلا�س  الطابع  العنف ذي  الربناجمي يف وجود  املحتوى 

امليلي�سيات والقوى امل�سّلحة اخلا�سة )رينو، 2003: 338-339(. وكان ينبغي الأخذ يف احل�سبان 

اأن القوى العظمى هي من اأعطى ال�رصعية للمقاولني »الإثنيني« امل�سّلحني. ذلكم كان الطائف. 

وهو كان ن�سخة مبكرة عن املقاربة نف�سها التي �ستعتمدها القوى الغربية يف نزاعات الت�سعينيات، 

التي اأعطت �رصعية �سيا�سية للمقاولني ال�سيا�سيني »الإثنيني« وجمرمي احلروب.

اأدى التقا�سم اإىل جعل املوؤ�س�سة الع�سكرية يف موقع دوين جتاه ال�سيا�سيني. �ُسِحقت املوؤ�س�سة 

الع�سكرية يف عام 1990 كبيئة لإرادة وطنية جديدة تفر�س نف�سها على ال�سيا�سيني وتعيد �سياغة 

ال�سيا�سيون  كان  بعد،  ما  ويف  التقا�سم.  ميليها  التي  لتلك  مغايرة  بطريقة  ال�سيا�سي  وجماله  لبنان 

يوافقون على الإتيان برئي�س جمهورية من املوؤ�س�سة الع�سكرية ويتغامزون يف ما بينهم وي�سحكون 

يف �رّصهم.
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كانت حقبة 1990-2005 حقبة �سلم اأهلي حتّقق بفعل وجود اجلي�س ال�سوري واأّمن للبالد 

الأمن، وهو اأول ما هو مطلوب يف لئحة التقدميات الإيجابية للدولة الوطنية. ت�ساعف عديد 

اجلي�س 4 مرات خالل �سبع �سنوات، واأ�سبح ي�سم عام 1996، نحو 50 األفًا من الع�سكريني ي�ساف 

اإليهم 25 األفًا من املتقاعدين )بيكار، 1999: 64(. لكنها حقبة تخّلت املوؤ�س�سة الع�سكرية خاللها 

عن تقليد اأُِخذ به قبل 1975، يتناول خدمة العلم. قيل لها اإن الأمر مكلف، وقبلت اأن تتخلى عنه، 

يف وقت كانت فيه كلفة الفوائد التي تدفعها الدولة لبع�س النافذين واملحظيني ت�ساوي اأ�سعافًا 

م�ساعفة. بدا اجلي�س بعد 2005، كما لو كان قوة خارجية حلفظ ال�سالم، مبعنى الف�سل بني املتقاتلني. 

هذا ما جعله اأقّل التزامًا من اجلي�س ال�سوري ب�سون ال�سلم الهلي. بقيت ال�ساحة الداخلية مرتعًا 

لال�ستخبارات الأجنبية بني 2005 و2008، حني جرى تهريب عنا�رصها باملروحيات من ال�سفارة 

الأمريكية يف عوكر. ما الذي بّرر ترك الأر�س اللبنانية �ساحة م�ستباحة لال�ستخبارات الأجنبية تنّفذ 

فيها اأجندة خارجية؟ ما الذي بّرر اإبقاء ال�سعب اللبناين عر�سة لالإرهاب على مدى ال�سنوات؟

م�سافة طويلة قطعتها املوؤ�س�سة الع�سكرية بني عام 1962 حني كانت قادرة على توقيف ع�رصة 

اآلف حمازب بعد حماولة النقالب يف ذلك العام خالل اأيام، وبني و�سعها بعد عام 2005. يف 

مرحلة ما كان اجلي�س ير�سل رجاله ليتوزعوا يف مهمات على خمتلف القرى والنواحي. كان خم�سة 

اأو ع�رصة ع�سكريني يقفون يف �ساحة البلدة وينادون على من يريد التطّوع يف اجلي�س، وكانت 

�ساحناتهم تعود يف اآخر النهار مليئة باملتطوعني. بقيت املوؤ�س�سة الع�سكرية من جهة اأخرى، توؤدي 

على مدى حقبة ما بعد 2005، دوراً فعليًا يف حماية اللبنانيني من ال�سيا�سيني، وخ�سو�سًا زعماء 

امليلي�سيات. منع اجلي�س عودة القوى امليلي�سيوية اإىل احتالل ال�ساحة على نحو �سافر. ومنع تدّخله 

الدائم اأن تتحّول اأزمات معينة اإىل �سدامات بني قوى �سيا�سية. ثمة قطعات توؤدي دور اجلندي 

املجهول الذي يحمي ال�سلم الأهلي، دون اأن يعرف الراأي العام مقدار اأهمية هذا الدور )الأخبار 

.)2010/10/8

وقد فعلت حكومة الرئي�س ميقاتي ما مل تفعله اأية حكومة �سبقتها منذ فوؤاد �سهاب، حني اأقرت 

موازنة على اأربع �سنوات للعتاد والتجهيز مببلغ 3000 مليار ل. ل.، وبحيث ارتفع الرقم ال�سنوي 

للتجهيز من 30 مليون دولر اإىل 500 مليون دولر. ولعل قرارها يكون اأول الغيث يف اخلروج 

ت�سليح اجلي�س. �ساأن  الأمريكيني يف  األ وهي اخل�سوع لإمالءات  الكيان،  اإحدى »ثوابت«   من 

واجلي�س هو الذي حمى ال�رصايا احلكومية من خالل اإبالغه اأحد الزعماء مبا�رصة باأنه لن ي�سمح 
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باقتحامها، بعد اغتيال اللواء احل�سن، كما مل يوؤدِّ دور »قوة ف�سل« بني املتقاتلني يف منطقة الكول، 

)الأخبار،  ال�سكنية  الأحياء  هاجموا  الذين  امل�سلحني  عن  بحثًا  الأحياء  وَدَهم  الأمن  توىل  بل 

2012/10/23(. وبلغ عدد املعتقلني مئة معتقل، ثلثهم من غري اللبنانيني. واأ�سدر مفو�س احلكومة 

24 م�سّلحًا بعد مواجهات �سيدا )الأخبار،  بيانات بحث وحترٍّ بحق  الع�سكرية  لدى املحكمة 

.)2012/11/20

ي�ستبيح ال�سيا�سيون حياة واأمن اللبنانيني. وقد يذهبون بهم اإىل ما هو اأ�سواأ بكثري لكت�ساب 

�سة  املخ�سّ الأدبيات  ت�سري  النتخابات.  منا�سبات  انتخابهم يف  اإعادة  وتاأمني  ال�سيا�سية  ال�رصعية 

للبلدان اخلارجة من حروب اأهلية، اإىل اأن احلياة ال�سيا�سية فيها غالبًا ما تتمحور حول توفري ال�رصعية 

ال�سيا�سية لالأوغاد )politically empowered thugs(. يحّطم مراأى الطبقة ال�سيا�سية رغبة 

مواطني هذا البلد بالبقاء فيه. 



نحو التنمية البديلة

الف�صل الرابع
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اأواًل: مواجهة "العوملة النيو-ليربالية" 

ُتظهر الف�سول املتتالية على مدى الكتاب، جتربة ف�سل تنموي ذريع للبنان، خالل املئة وخم�سني 

عامًا املن�رصمة. تكفي للداللة على ذلك، الهجرة الكثيفة منه على مدى احلقبة. ُتظهر التجربة اأن 

وجود نخبة تابعة للخارج االإ�ستعماري، وعمل هذا اخلارج على حماية هذه النخبة،  كانا �سبب 

هذا االإخفاق. يتعنينّ اإذاً على القوى التي تريد اخلروج من هذا الواقع املزري، تعيني "العوملة النيو-

تتيح  التي  املادية  ال�رصوط  تهيئة  عليها  ويتعنينّ  له.  الت�سدي  الذي يجب  العدو  ليربالية" بو�سفها 

�ص ببناء الدولة التنموية يف لبنان.  ب لهذه امل�سوؤولية. وهي تتلخنّ التنكنّ

لعل اأف�سل من ميكن الت�سبنّه بهم يف هذين االأمرين، هم اليابانيون. وهم اخت�رصوا يف منت�سف 

القرن التا�سع ع�رص املهمات امللقاة على عاتقهم حتت �سعارين: 1( الت�سدي للغربيني كـ "برابرة"؛ 2( 

ة املادية لالأمة. بناء الدولة مبا هي اإدارة حكومية، لكي تتوىل مهام التحديث وبناء القونّ

ي�ستند العر�ص حول العوملة ودورها اإىل اأدبينّات املدر�سة البنيوية اأو البنيوية اجلديدة يف العالقات 

الدولية، كما عر�سها الباحث الربيطاين االإخت�سا�سي يف ال�رصق االأو�سط، رميوند هينبو�ص، يف 

ن�سو�سه ال�سادرة منذ عام 2006 وحتى اليوم. وي�ستند العر�ص حول "الدولة التنموية" اإىل اأدبينّات 

اإيفانز،  بيرت  التنمية،  يف  االأمريكي  الباحث  كتابات  وفنّرت  التي  املقارنة"،  "املوؤ�س�ساتية  املدر�سة 

التاأ�سي�سي ال�سادر عام 1995، عر�سًا لعنا�رصها  منذ عام 1985 وحتى 2008، وخ�سو�سًا عمله 

ومنهجياتها.

الغربي.  امل�ستعِمر  اأقامها  التي  االإمرباطوريات  بف�سل  املعمورة  اأنحاء  اإىل  الراأ�سمالية  متددت 

فر�ست هذه االإمرباطوريات عوملة ق�رصية، مبعنى اإزالة احلواجز واحلدود بني دول العامل ومناطقه 

املختلفة. هنا قراءة لالأ�سكال التي اتخذتها العوملة يف الوطن العربي منذ القرن التا�سع ع�رص. وهي 

اأن هذه  التايل  الن�ص  ُيظهر  نيو-ليربالية" الطابع.  "عوملة  املا�سي  القرن  ثمانينيات  منذ  اأ�سبحت 

والرتاتبية  واالإمربيالية  التبعية  مفاهيم  تعريف  اأواًل  ينبغي  الكربى.  العرب  م�سكلة  هي  االأخرية، 

والدولة امل�سيطرة.
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1. التبعية واالإمربيالية والرتاتبية والدولة امل�سيطرة 

م مب�سري بلدان العامل االأخرى، لتوفري  ن�ساأت التبعية من حاجة البلدان ال�سناعية الغربية للتحكنّ

ف دو �سانتو�ص التبعية باأنها حالة بلد ما تكون خياراته  مواد اأولية ل�سناعاتها واأ�سواق ملنتجاتها. عرنّ

هة لتلبية هذه االإحتياجات  االإقت�سادية وهيكليته وليدتي احتياجات بلد اأو بلدان اأخرى، وموجنّ

)دو �سانتو�ص، 1970: 231( وهي تبعينّة اتخذت اأ�سكااًل خمتلفة تبعًا للمراحل التاريخية املتعاقبة. 

رة فقط عن  راأت مدر�سة "التحديث" بعد احلرب العاملية الثانية، اأن البلدان املتخلنّفة هي متاأخنّ

ت لهذه القراءة "مدر�سة التبعية"، التي راأت اأن  البلدان ال�سناعية، ولن تلبث اأن تلحق بها. ت�سدنّ

العالقة التي تن�سجها البلدان ال�سناعية مع البلدان النامية توؤبنّد تخلنّف هذه االأخرية. متثنّلت مدر�سة 

التبعية مبفكرين قوميني راديكاليني غري مارك�سيني كـ دو �سانتو�ص وكاردوزو، ومبفكرين مارك�سيني 

اأ�سهرهم، بول باران واأندريه غوندر فرانك واإميانويل فالر�ستاين و�سمري اأمني  )بريوير، 1990(. 

اإنتقد الباحث توين �سميث يف قراءة م�سهبة، الطريقة االإختزالية التي قراأت بها "نظرية التبعية" 

عالقة بلدان العامل الثالث بالغرب. بدت هذه االإختزالية يف تركيز املارك�سيني على النظام الدويل 

)international system( بو�سفه امل�سوؤول عن تخلنّف العامل الثالث، من دون اإظهار الدور 

الذي ت�سطلع به القوى املحلية والنخب املحلية يف اإر�ساء حالة التخلنّف هذه )�سميث، 1979(. 

بدت اأي�سًا، يف جتاهل وجود اأنظمة حكم واإدارات حكومية تختلف عن بع�سها البع�ص يف العامل 

الثالث، ويف قدرة البع�ص منها على اإحداث فرق يف عالقة بلدانها مع النظام الراأ�سمايل الدويل 

)امل�سدر نف�سه: 263(.

القوى  اهتمام  عدم  اإىل  لليابان  التنموي  النجاح  عزى  اأنه  باران،  بول  على  الباحث  اأعاب 

ر"  االإ�ستعمارية به، واأنه اأغفل دور ال�رصوط الداخلية التي كانت وراء جناح عملية "الت�سنيع املتاأخنّ

فيه )امل�سدر نف�سه: 257(. 

اأخذ الباحث اأمثلة عديدة من الهند وجنوب �رصق اآ�سيا و�سبه اجلزيرة العربية واأفريقيا ال�سوداء، 

�رصيك  وجود  على  يرتكز  كان  له،  �ست  تعرنّ الذي  االإ�ستعمار  اأن  هو  م�سرتك،  قا�سم  يجمعها 

حملي، مثنّلته القوى والنخب التقليدية املحلية. لعبت هذه االأخرية دور الوكيل املحلي لالإ�ستعمار 

االأجنبي، وحافظت على ال�سلطة التي كانت لها، بف�سل ال�سيطرة االإ�ستعمارية التي وقعت بالدها 

حتتها )امل�سدر نف�سه: 260(. 
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راأى  املبا�رص.  االإ�ستعمار  اأو  الر�سمية"  "االإمرباطورية  بحقبة  االإمربيالية  تعبري  ا�ستخدام  اإرتبط 

الباحث فرد هوليداي، اأن مناهج العلوم االإجتماعية املختلفة يف اجلامعات، كعلم االإجتماع وعلم 

ال�سيا�سة وعلم االإقت�ساد، جتننّبت اإ�ستخدام امل�سطلح. اإكت�سب ا�ستخدامه باملقابل، �رصعية يف ميدان 

 free( "اأطلق الباحثون اإ�سم "اإمربيالية حترير التبادل .)الدرا�سات التاريخية )هوليداي، 2002: 77

دتها  ع الغربي يف اأنحاء العامل، التي ج�سنّ trade imperialism( على احلقبة االأوىل من التو�سنّ
اإ�سرتاتيجية اإجنلرتا يف ا�ستتباع مناطق العامل بوا�سطة "االتفاقيات التجارية غري املتكافئة" )غاالهر 

ة، فتح اأ�سواقهم اأمام  وروبن�سون، 1953(. كان موقعو تلك االإتفاقيات يلتزمون، بر�ساهم اأو بالقونّ

لون اإىل اإنتاج املواد االأولية التي يحتاج اإليها الغرب يف �سناعاته. اإمتدت  املنتجات الغربية، ويتحونّ

تلك احلقبة بني عامي 1820 و1870. 

بني  العالقة  اأن  كيف   ،1972 عام  ال�سادر  ن�سه  يف   ، بنينّ قد  روبن�سون  رونالد  الباحث  كان 

 ،)indirect rule( "امل�ستعِمر الغربي واملناطق امل�ستتبعة، اإتخذت غالبًا �سكل "احلكم غري املبا�رص

حيث تولنّت النخب املحلية ال�سلطة يف اإطار من التبعية للمركز الغربي )روبن�سون، 1972(. بنينّ 

يف ن�سه لعام 1984، اأن ا�ستتباع دول ومناطق العامل كافة من قبل هذا املركز، ا�ستند على الدوام 

اإىل وجود متواطئني اأو متعاونني )collaborators(، وقام على اأ�سا�ص وجود "اتفاقات تعاون" 

)collaborative arrangements( بني الطرفني )روبن�سون، 1984: 45(. 

املبا�رص  اال�ستعمار  اأو   )formal empire( الر�سمية"  "االإمرباطوريات  حقبة  ذلك  اأعقبت 

)colonialism(. اأظهر روبن�سون اأن عدم اإمكان حمل الو�سطاء التجاريني الإجنلرتا اإىل احلكم، 

اأن  االأخرية  هذه  على  حتنّم   ،)informal empire( "الر�سمية غري  "االإمرباطورية  مرحلة  يف 

تعتمد يف املجال ال�سيا�سي، على االأوليغار�سيات احلاكمة والنخب �سبه-االإقطاعية املحلية )امل�سدر 

اإجنلرتا  للثورة عليها، كانت  �ص  الر�سمية تتعرنّ التعاون" غري  "اإتفاقات  46(. وحني كانت  نف�سه: 

ت�سطر الإعادة هيكلة هذا التعاون مع القوى املحلية، من خالل االحتالل املبا�رص للبلدان املعنينّة. 

اإىل احتالل مناطق  الغربية  العظمى  القوى  العامل ب�سبب ت�سابق  اأنحاء  اإىل  املبا�رص  د االإ�ستعمار  متدنّ

العامل املختلفة لي�ص الأ�سباب اقت�سادية فقط، واإمنا الأ�سباب ا�سرتاتيجية اأي�سًا. اإ�ستمرنّ هذا االإ�ستعمار 

من الربع االأخري من القرن التا�سع ع�رص حتى نهاية احلرب العاملية الثانية. 

ت�ساءل الباحث روبن�سون حول اإمكان ا�ستخدام تعبري االإمربيالية خالل حقبة ما بعد االإ�ستعمار 

�ص  التي تخ�سنّ الغربي  املن�ساأ  والقرو�ص ذات  الغربية  امل�ساعدات  اأن  راأى   .)50 نف�سه:  )امل�سدر 
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للبلدان النامية، تهدف اإىل خلق "تعاون" مع النخب املحلية يف ميادين ال�سيا�سة الداخلية وال�سيا�سة 

اخلارجية وال�سيا�سة االقت�سادية، واأنها توؤول اإىل اإف�ساد االإدارة العامة واجل�سم ال�سيا�سي يف هذه 

البلدان. راأى اأن �رصوط ممار�سة "اإمربيالية غري ر�سمية" )informal imperialism( قد ازدادت 

كثرياً خالل حقبة ما بعد االإ�ستعمار )امل�سدر نف�سه: 51(. 

الرتاتبية والدولة امل�سيطرة

اأي نظرية  نة لها،  النظريات املكونّ الدولية، من خالل  العالقات  البنيوية لعلم  وفنّرت املدر�سة 

االإمربيالية ونظرية املركز واالأطراف ونظرية التبعية، مفهوم الرتاتبية )hierarchy(. اأظهرت اأن 

ثمة ناظمًا للعالقة بني دول العامل هو وجود دول حتتل اأعلى الهرم الدويل، تن�سج عالقات ا�ستزالم 

مع دول اأخرى حتتل اأ�سفل الهرم  )clientelist hierarchy( )هينبو�ص، 2011: 213(.  

م�سيطرة"  "دولة  وجود  حول  والبنيوية  والبنائية  والليربالية  الواقعية  املدار�ص  تتوافق 

)hegemon( يف كل مرحلة تاريخية، على امل�ستوى العاملي )هينبو�ص، 2006 )اأ(: 283(. لعبت 

اإجنلرتا هذا الدور منذ مطلع القرن التا�سع ع�رص حتى احلرب العاملية الثانية، وحلنّت الواليات املتحدة 

حملنّها مذ ذاك. ترى املدر�سة الواقعية اأن املنفعة من وجود "دولة م�سيطرة"، هو اأنها حتمي ال�سلم 

�ص هذا ال�سلم للخطر. وتذهب املدر�سة الليربالية  د دول بعينها مبمار�سات تعرنّ الدويل، ومتنع تفرنّ

اإىل اأن الدولة امل�سيطرة توفر "خدمة عامة"، من خالل جعل عملتها اأداة للتبادل الدويل. وهي تلتزم 

يف هذه التدخالت مبا متليه االأعراف واملواثيق الدولية. ويرى باحثون اأن "الدولة امل�سيطرة" تقدم 

للعامل اأكرث مما تاأخذ منه )هينبو�ص، 2006 )ب(: 458(. تن�سوي هذه املقاربات حتت عنوان "نظرية 

اال�ستقرار القائم على ال�سيطرة" )hegemonic stability theory( )امل�سدر نف�سه: 455(.

ال�سورة  هذه  اأن  البنيوية،  تيار  اإىل  املنتمون  والباحثون  الواقعية،  املدر�سة  من  باحثون  يرى 

التقريظية لـ "الدولة امل�سيطرة" ال تتوافق مع الواقع. يرى الباحثون الواقعيون اأن ما يردع "الدولة 

امل�سيطرة" بوجه عام، هو حالة من "توازن القوى" على امل�ستوى الدويل )امل�سدر نف�سه: 459(. 

يرى الباحثون من املدر�سة البنيوية اأن الواليات املتحدة مار�ست يف حقبة "االأحادية القطبية" التي 

اأعقبت �سقوط االحتاد ال�سوفياتي وانتهاء احلرب الباردة، هيمنة على امل�ستوى الدويل غري م�سبوقة، 

لت اإىل "اإمرباطورية قائمة على القهر" )coercitive empire( )امل�سدر نف�سه: 457 (.  وحتونّ

راأى الباحث الكبري �ساملرز جون�سون اأن الواليات املتحدة ت�ستند يف دورها كـ "اإمرباطورية 
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دها �سبكة من الدول امل�ستزمِلة لها، وقواعد ع�سكرية منت�رصة  غري ر�سمية" اإىل مقومات ثالث جت�سنّ

يف اأنحاء املعمورة، و�سيطرتها املبا�رصة على املناطق التي تعتربها اإ�سرتاتيجية، كما حمايتها بالقوة 

الأ�سكال الهيمنة غري الر�سمية التي متار�سها )امل�سدر نف�سه: 457 (. 

ُتو�سح املفاهيم اأعاله ال�رصوط التي متت بها العوملة، يف املا�سي كما يف احلا�رص. هنا عر�ص 

اإعتمد العر�ص التحقيب للعوملة الذي اقرتحه رميوند هينبو�ص  لهذه ال�رصوط يف املنطقة العربية. 

)هينبو�ص، 2012(.

2. العوملة االأوىل

ت ال�سيطرة االإ�ستعمارية عن نف�سها خالل التا�سع ع�رص، من خالل موجة اأوىل من العوملة  عربنّ

ما بني  تبعتها مرحلة  الثانية.  العاملية  امتدت حتى احلرب  )globalization I(. وهي مرحلة 

نيو- ثانية  ال�سبعينيات. وبداأت مرحلة عوملة  اآخر  اإىل  الثانية  العاملية  نهاية احلرب  العهدين، من 

ليربالية الطابع اآنذاك.

التو�ّسع الغربي وال�سرق االأو�سط حتى احلرب العاملية االأوىل

ع الغربي يف اجتاه ال�رصق االأو�سط و�رصق اآ�سيا، كحاجة للراأ�سمالية النا�سئة، منذ القرن  بداأ التو�سنّ

ال�ساد�ص ع�رص. اأدى اآنذاك اإىل تغيري خطوط التجارة الدولية البعيدة املدى، بني ال�رصق والغرب، 

وحرمان االإمرباطورية العثمانية من منافعها. اأو�سح فالر�ستاين ودي�سديل وكا�سابا، كيفية ا�ستيعاب 

لها منذ اأواخر القرن الثامن ع�رص اإىل اقت�ساد  ال�سلطنة العثمانية يف منظومة العالقات الدولية، وحتونّ

زراعي تابع )فالر�ستاين واآخرون، 1987(. 

ميكن اعتبار اتفاقيات حترير التجارة اخلارجية التي وقعتها ال�سلطنة عام 1838 مع اإجنلرتا ثم مع 

لها اإىل اقت�ساد يوفر املواد االأولية الزراعية لالإقت�سادات االأوروبية،  بقية الدول االأوروبية، منطلق حتونّ

واإىل �سوق لت�رصيف املنتجات ال�سناعية لهذه االإقت�سادات. تخلنّت ال�سلطنة منذ ذلك احلني عن اأي 

همنّ حلماية املنتجني املحليني وبناء اإقت�ساد �سناعي حديث، على �ساكلة ما كان يح�سل يف الدول 

رة اإىل الت�سنيع"، اأي بعد اإجنلرتا.  االأوروبية التي "اأتت متاأخنّ

التا�سع ع�رص، مقابل تعاظم دور  القرن  لل�سلطنة على امتداد  ت مقدرة االإدارة احلكومية  تردنّ

االأعيان، الذين كانوا قد احتكروا اجلباية منذ الثامن ع�رص. بعد 1858، اإ�ستطاع االأعيان اأن يتملنّكوا 
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ال�سلطنة،  واأ�سبحت  كبار،  اأر�ص  ك  مالنّ اإىل  لوا  حتونّ منها.  اجلباية  يتولون  كانوا  التي  االأرا�سي 

ك االأر�ص".  خ�سو�سًا يف االأقاليم، "دولة مالنّ

التجزئة ومّلك االأر�ض وو�سع اليد على البرتول

الت التي اأحدثها الغرب بعد احلرب العاملية االأوىل يف املنطقة العربية هي، فر�ص  كانت التحونّ

ك االأر�ص كنخبة حاكمة، وو�سع اليد على م�سادر البرتول  التجزئة على هذه املنطقة، وتن�سيب مالنّ

العربي.

�ست له املنطقة العربية  اأ�سار الباحث �سميث اإىل تواطوؤ النخب املحلية مع االإ�ستعمار الذي تعرنّ

ى هذا التواطوؤ يف "التحالف" الذي عقدته اإجنلرتا كـ "دولة م�سيطرة"  يف مطلع القرن الع�رصين. تبدنّ

مع النخب التقليدية العربية )�سميث: 260(.

اأخلنّت القوى العظمى االأوروبية بالوعود التي قطعتها لل�رصيف ح�سني واأوالده، باإن�ساء مملكة 

مت املنطقة اإىل كيانات تقا�سمت ال�سيطرة عليها. اأ�سار  عربية من طورو�ص اإىل خليج عدن، وق�سنّ

الإرادة  ة  بالقونّ ت�سدى  فاالأول  العربية.  التجربة  م�سطفى كمال عن  اختالف جتربة  اإىل  هينبو�ص 

ة ال�سالح اأن  ت عنها معاهدة �سيفر. اإ�ستطاع بقونّ القوى العظمى تق�سيم وتفتيت تركيا، التي عربنّ

يفر�ص تراجع احللفاء عن م�رصوعهم، ويحفظ وحدة االأنا�سول )هينبو�ص، 2012: 35(. 

فر�ستها  التي  التجزئة  لعملية  بالقوة  ي  الت�سدنّ روا يف  فكنّ ال�رصيف ح�سني وال  اأبناء  ي�ستطع  مل 

قه، اأي احلفاظ على وحدة  اإجنلرتا وفرن�سا على بالد العرب. ما مل ت�ستطع النخب العربية اأن حتقنّ

قه. حافظت كل من ال�سني والهند على اأرثهما  بالدها التاريخية، اإ�ستطاعت دول اأخرى اأن حتقنّ

كاإمرباطوريتني تاريخيتني، ومنعتا الغرب وعلى راأ�سه اإجنلرتا، من تق�سيمهما اإىل كيانات عديدة. 

ك االأر�ص الكبار. كان  اأورثت احلرب العاملية االأوىل املنطقة العربية دواًل حتكمها نخب مالنّ

االإ�ستعمار املبا�رص قد ثبنّت ح�سور هوؤالء بو�سفهم نخبة �سيا�سية يف م�رص منذ احتاللها عام 1882. 

كما ثبنّت ح�سور هوؤالء يف �سوريا والعراق بعد اإن�ساء هذين الكيانني يف مطلع الع�رصينيات.

كانت التجزئة التي اأحدثها االإ�ستعمار للعامل العربي، هي االأوىل يف تاريخه الطويل. جنم عن 

جتزئة البالد العربية ظهور كيانات �سغرية عائمة على البرتول، واأخرى لديها مقومات ب�رصية لكن 

�ص عالقة هذه الكيانات بع�سها مع البع�ص االآخر. وارتبطت  ال موارد لديها. حكم اخلوف والتوجنّ

كلها باملركز الغربي الذي دخلت يف عالقة ا�ستزالم له. 
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اإنتقلت اإجنلرتا اإىل ا�ستخدام النفط بدياًل عن الفحم احلجري يف بوارجها احلربية منذ 1914. 

وجدت يف النفط العربي م�سدراً ملوارد الطاقة التي حتتاج اإليها )هوليداي، 2005: 83(. ربطت 

االإتفاقيات املعقودة بني م�سيخات اخلليج وبني اإجنلرتا هذه الكيانات امل�سطنعة بحاجات اإجنلرتا 

والغرب من النفط. بعد ظهور البرتول كرثوة للعرب، األغت التجزئة اإمكان ا�ستخدام هذه الرثوة 

يف متويل تنمية تنقل هوؤالء اإىل مرحلة الدولة ال�سناعية. 

3.  مرحلة االإنح�سار الن�سبي لل�سيطرة الغربية 

للدولة  وبناء  منو  جتربة  النامية  البلدان  عرفت  كما  فعلية،  منو  جتربة  ال�سناعية  البلدان  عرفت 

ال�سبعينيات  عقد  واآخر  الثانية  العاملية  احلرب  نهاية  بني  املمتدة  احلقبة  يف  وذلك  الوطنية، 

 .)interregnum(

 الكينزية و�سيطرة راأ�ض املال املنتج كرّدة فعل على الثلثينيات

مل يكن االإقت�ساديون على اختالف م�ساربهم يتوقعون اأن تكون حقبة ما بعد احلرب العاملية 

الثانية خمتلفة كثرياً عن حقبة الثالثينيات، جلهة ا�ستمرار الك�ساد و�سعف معدالت النمو. كانت 

رة" بني 1945 و1975، مفاجاأة للجميع جلهة معدالت النمو املرتفعة التي عرفتها  "الثالثون املظفنّ
االإ�سالحية  كينز  كتابات  مار�ست  كاملة.  وعمالة  م  الت�سخنّ انعدام  مع  مرتافقة  الغربية،  البلدان 

الراديكالية تاأثرياً كبرياً على متخذي القرار بعد احلرب العاملية الثانية. ذهب كينز اإىل اأن التناق�ص 

 financial( املالية  الريوع  "اأ�سحاب  بني  القائم  ذلك  هو  الراأ�سمايل  النظام  داخل  الرئي�سي 

ال�سناعيني  بالراأ�سماليني  ممثلة  االإقت�ساد،  يف  الريعية  غري  الفئات  وبني  جهة،  من   )rentiers
والعاملني باأجر. راأى اأن �سيطرة اأ�سحاب الريوع املالية هي التي ت�سبنّبت على مدى الثالثينيات 

االإ�ستثمار  يتخلنّون عن  امل�ستثمرين  �سيطرة هوؤالء جعلت  اأن  اأظهر  اآنذاك.  الكبري  الك�ساد  بحالة 

د الباحثون املا- لون اإىل امل�ساربة يف البور�سة )�سيكاري�سيا والفوا، 1989: 57(. اأكنّ املنتج ويتحونّ

بعد كينزيون هذه احلقيقة من خالل املعطيات التي وفروها عن االإقت�سادات الغربية، والتي اأثبتت 

تالزم �سيطرة اأ�سحاب الريوع املالية مع انخفا�ص االإ�ستثمار املنتج ووجود حالة ك�ساد كبري يف 

الثالثينيات )امل�سدر نف�سه: 63(.  

ذهب كينز يف كتاباته اأواخر الثالثينيات اإىل حد القول اإنه اإذا اأ�رصب امل�ستثمرون عن االإ�ستثمار 
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املنتج، فاإن على الدولة اأن حتل حملنّهم يف هذا املجال. وذلك من خالل تخطيط االإ�ستثمار، واأن 

تتواله بنف�سها حمل القطاع اخلا�ص )امل�سدر نف�سه: 58(. عك�ست ال�سيا�سة االإقت�سادية املتنّبعة يف 

البلدان الغربية بعد احلرب العاملية الثانية هذا االأمر. حلنّت الدولة حمل القطاع اخلا�ص يف القطاعات 

االإنتاجية الرئي�سية ويف التمويل، من خالل التاأميمات للم�سارف وال�رصكات االإنتاجية الكربى 

رة" حقبة �سيطرة حتالف جمع الدولة والنقابات العمالية  يف بداية احلقبة. كانت "الثالثون املظفنّ

ة عنها، يف جتربة من النمو مل ي�سبق اأن عرفها النظام الراأ�سمايل يف اأي وقت.  واالأحزاب املعربنّ

اأفول " دولة مّلك االأر�ض" يف العامل العربي

حقبتا  اأتاحت  للت�سدير.  املعد  الزراعي  االإنتاج  يف  املجزاأة  العربي  العامل  دول  �ست  تخ�سنّ

ال�سلع  اإنتاج  على  يقت�رص  حملنّي  �سناعي  قطاع  تطوير  لها،  الثانية  العاملية  واحلرب  الثالثينيات 

بعد  ق  واملتحقنّ الزراعية  ال�سلع  ت�سدير  اإىل  امل�ستند  االقت�سادي  النمو  كان  اخلفيفة.  االإ�ستهالكية 

ك�سوريا حتى  بلد  ترتاجع يف  الت�سدير  على  القدرة  اأخذت  لقد  بل  االأهمية.  اال�ستقالل حمدود 

االأر�ص"  ك  مالنّ "دولة  �سفة  اإطالق  على  الباحثون  يتفق  هينبو�ص.  ذلك  يو�سح  كما   ،1958

1958. مل يكن ممكنًا حتقيق  ال�سورية حتى  الدولة  )landlord-dominated state( على 

ن االإنتاج و�رصوط حياة العاملني يف الزراعة، الذين كان 60 % منهم، مرابعني  اإ�سالح زراعي يح�سنّ

ك االأر�ص  واأجراء، بدون اأر�ص )هينبو�ص، 1990: 40(. كان 2 % من �سكان الريف، ممثلني مبالنّ

والو�سطاء يح�سلون على 50-60 % من الدخل الزراعي عام 1960 )امل�سدر نف�سه: 37(، وكانت 

كان   .)38 نف�سه:  )امل�سدر  ال�سكان  ن�سف  تبلغ   ،1948 عام  املدقع  الفقر  من  يعانون  من  ن�سبة 

م باالأ�سعار  ك االأر�ص يعار�سون بناء �سوامع للحبوب، ليتاح لهم خلق ندرة م�سطنعة والتحكنّ مالنّ

)امل�سدر نف�سه: 46(. ومل يكن ممكنًا تطوير اإنتاجية القطاع الزراعي الأن الدولة مل تكن قادرة على 

ال�سدود على وجه اخل�سو�ص. وذلك بحكم كونها دولة  اإقامة  القطاع، من خالل  تطوير هذا 

"ليربالية" تعطي االأولوية للحفاظ على توازن املوازنة العامة، وتطبنّق مبداأ "اليد املرفوعة"، اأي عدم 
ل اأية م�سوؤولية يف ميدان االإ�ستثمار. حتمنّ

ك االأر�ص" �رصعيتها  ك االأر�ص" مرتفعة يف اأي وقت. فقدت "دولة مالنّ مل تكن �رصعية نخبة "مالنّ

على نحو اإ�سايف بعد نكبة 1948، وف�سل اجليو�ص العربية يف منع اإن�ساء دولة اإ�رصائيل. وانهارت 

هذه ال�رصعية اأكرث يف بلد ك�سوريا، بفعل تراجع االإنتاج والت�سدير يف القطاع الزراعي، ووجود 

من  اأكرث  اإىل ح�سول  كله  ذلك  اأدى  الو�سطى.  االجتماعية  ال�رصائح  داخل  ا�ستثنائية  قومية  تعبئة 
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انقالب يف العامل العربي عام 1958، واإىل اإن�ساء دولة الوحدة بني م�رص و�سوريا يف ذلك العام، واإىل 

تاأميم االأر�ص الذي مت يف م�رص و�سوريا والعراق. دخل العامل العربي نتيجة ذلك ع�رصاً جديداً، هو 

ع�رص "اجلمهوريات الراديكالية". 

"ا�ستبدال الواردات"  وبناء الدول الوطنية

يف ن�ص لعلنّه االأف�سل يف ما ُكِتب حول جتربة "اإ�ستبدال الواردات"، ا�ستعاد االأكادميي الربيطاين 

اأواخر عقد  لعبه يف  الذي  الهام  الدور  ُمظهراً  للتجربة،  �ص  املوؤ�سنّ النظري  النقا�ص  بريتون  هرني 

االأربعينيات، االأرجنتيني راوول بريبي�ص يف دعوة البلدان النامية اإىل اخلروج من "التق�سيم الدويل 

واملنجمية،  الزراعية  االأولية  للمواد  رة  وم�سدِّ منتجة  بو�سفها  اآنذاك،  عليها  املفرو�ص  للعمل" 

وا�ستبدال ما ت�ستورده من �سلع �سناعية باإنتاج حملي لهذه ال�سلع، مهما كانت كلفة هذا االإنتاج 

)بريتون، 1998: 905(. كانت حجة بريبي�ص الرئي�سية هي "انهيار حدود التبادل"، اأو تراجع ما 

ره اإىل الدول ال�سناعية. هذا "الت�ساوؤم ب�ساأن ال�سادرات"  حت�سل عليه البلدان النامية، مقابل ما ت�سدنّ

دته كتابات غالبية االإقت�ساديني اآنذاك، التي كانت تتوقنّع عودة حالة  )واتربري، 1999: 331(، اأكنّ

الك�ساد اإىل االإقت�سادات الغربية، كما كان االأمر خالل الثالثينيات، واعتماد دول الغرب �سيا�سات 

حمائية للزراعة. 

اأرتري لوي�ص وهارود وغريهما، الذين اخت�رصوا  اإقت�ساديني اآخرين كـ  تاأثنّرت التجربة باأفكار 

النمو اإىل مراكمة لراأ�ص املال ال�سناعي. اأ�سبح همنّ البلدان النامية ت�سجيع االإ�ستثمار املحلي وخلق 

هة ح�رصاً خلدمة الطلب الداخلي. لكن هذه البلدان التي ا�ست�سهلت اإنتاج  �سناعات جديدة موجنّ

الغيار  وقطع  ال�سلع  هذه  مدخالت  ت�ستورد  اأن  ت�سطر  كانت  رة،  ومعمنّ خفيفة  اإ�ستهالكية  �سلع 

نة لها من االأ�سواق الغربية. االأمر الذي جعل فاتورة االإ�سترياد متثنّل عبئًا كبرياً على موازين  املكونّ

رة للمواد االأولية،  املدفوعات. اإ�ستبدلت هذه البلدان تبعيتها ال�سابقة جتاه االأ�سواق الدولية، كم�سدنّ

بتبعينّة جديدة، عربنّ عنها ا�ستريادها الكثيف لالآالت والتجهيزات وقطع الغيار. 

عمدت البلدان النامية خلف�ص االإ�سترياد لباقي ال�سلع، من خالل العوائق اجلمركية والكمينّة التي 

فر�ستها عليها، ومن خالل جملة اأخرى من االأدوات، كانت اأهمها الرقابة على القطع االأجنبي 

اأ�سعار  وتقنني ا�ستخدامه. وكان االإجراء االأهم لت�سجيع االإ�ستثمار الذي اأخذت به، هو اعتماد 
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�ص الكلفة بالعملة الوطنية مل�ستورداتها من ال�سلع التجهيزية وقطع  �رصف مرتفعة لعمالتها، تخفنّ

الغيار. اأتاحت حماية ال�سوق الداخلية بالر�سوم اجلمركية وغريها، تاأمني اأ�سواق ت�رصيف لالإنتاج 

قت اآنذاك عملية منو فعلية لتلك االإقت�سادات.  ق. حتقنّ ال�سناعي املحقنّ

تنطبق هذه ال�سورة على كافة البلدان النامية، اأي تلك التي لعبت فيها الدولة دوراً تدخليًا كبرياً 

جلهة احللول حمل القطاع اخلا�ص يف االإ�ستثمار ال�سناعي، اأو تلك التي توىلنّ فيها القطاع اخلا�ص 

هذا اال�ستثمار. 

اأواخر  خروت�سوف  اأيام  منذ  ال�سوفياتي  االحتاد  لعبه  الذي  املهم  الدور  اإىل  واتربري  اأ�سار 

اخلم�سينيات، يف اإجناح هذه االإ�سرتاتيجية. وذلك من خالل "اإتفاقيات املقاي�سة" التي بداأ العمل 

الثالث احل�سول على االآالت والتجهيزات ال�سناعية  بها عام 1957، وكانت تتيح لبلدان العامل 

التي حتتاجها، مقابل ما ت�سدره اإىل االإحتاد ال�سوفياتي من مواد اأولية و�سلع اإ�ستهالكية )واتربري، 

 .)333 :1999

اجلمهوريات الراديكالية العربية

جلهة  الرئي�سية  العربية  الدول  يف  ح�سل  ما  على  الواردات"  "ا�ستبدال  حول  العر�ص  ينطبق 

ت تاأميمات اخلم�سينيات اإىل اإ�رصاب القطاع اخلا�ص عن  حجمها الدميغرايف ودورها التاريخي. اأدنّ

االإ�ستثمار يف م�رص. واأخذت م�رص و�سوريا والعراق مواقف اأكرث راديكالية على امل�ستوى الداخلي 

منذ مطلع ال�ستينيات، متثنّلت بتاأميم امللكية اخلا�سة ال�سناعية بعد تاأميم االأر�ص. جنم عن التاأميمات 

يف م�رص حتى 1961، والتاأميمات يف �سوريا عام 1964، اإلغاء ح�سور القطاع اخلا�ص يف قطاعي 

االإ�سترياد  املجالني، كما يف جمال  االأخري يف هذين  الدولة حمل هذا  وال�سناعة، وحلول  الزراعة 

والت�سدير. 

كانت ال�ستينيات فرتة بناء للقطاع ال�سناعي يف م�رص بدعم مبا�رص من االحتاد ال�سوفياتي، وتطوير 

للزراعة من خالل بناء �سد اأ�سوان. يقول اإريك رولو اأن ال�سوفيات بنوا قطاعات ال�سناعات الثقيلة 

يف م�رص بكاملها خالل ب�سع �سنوات )رولو، 2012(. وانح�رص اال�ستثمار العام يف �سوريا خالل 

ال�ستينيات يف م�رصوعني كبريين هما االإ�ستثمار يف ا�ستخراج النفط وبناء �سد الفرات. اإنتظر بناء 

تها املوؤمترات العربية  قطاع �سناعي عام يف �سوريا حقبة ما بعد 1973، وتوفنّر م�ساعدات عربية اأقرنّ

ذلك  وبناوؤها خالل  ال�سورية  ال�سناعية  املجمعات  �رصاء  مواجهة. جرى  دولة  بو�سفها  ل�سوريا 



185

العقد على طريقة "مفتاح باليد" )داغر، 2001: 33- 38(. 

"م�ساريع  معها  توؤ�س�ص  اأن  للدولة  ميكن  اخلا�ص  القطاع  من  ا�ستثمارية  نخب  هناك  تعد  مل 

اليابان  يف  التنموية"  "الدولة  مناذج  يف  ح�سل  ما  �ساكلة  على   ،)joint projects( م�سرتكة" 

وكوريا وتايوان. 

"�سيا�سات  بـ  متثنّلت  اجتماعية  �سيا�سات  اعتمادها  هو  التجارب  تلك  يف  املهم  االآخر  االأمر 

ل الدولة عبء توفري هذه ال�سلع  دعم الطلب ال�سعبي على ال�سلع اال�ستهالكية"، من خالل حتمنّ

للكلنّ  والتعليم وجعلهما جمانينّني  الطبابة  وبتاأميم  ال�سوق،  اأ�سعار  باأ�سعار هي دون  للم�ستهلكني 

�ست تلك ال�سيا�سات التفاوت يف الدخل مقارنة مبا كان قائمًا  )هينبو�ص، 1993: 182(. وقد خفنّ

ك االأر�ص"، وكان مردودها االأهم هو على �سعيد النمو الدميغرايف، الذي  يف جمهوريات "مالنّ

كان كبرياً يف تلك البلدان. 

يف  الواحد"  "احلزب  اأنظمة  اإقامة  مع  االقت�ساد،  يف  رئي�سيًا  موقعًا  الدولة  احتالل  ترافق 

ال�سلطوية"  "ال�سعبوية  �سفة  العربية  الراديكالية  االأنظمة  على  الباحثون  اأطلق  التجارب.  تلك 

)authoritarian populism( )هينبو�ص، 1990: 2(.  

اأمريكا وحروبها ال�سرية والثورات امل�ساّدة وم�ساريع التق�سيم"

د هدفان عالقة الواليات املتحدة بالعامل العربي بدءاً من اخلم�سينيات: 1( �سمان ا�ستمرار  حدنّ

�سخ النفط اإىل دول الغرب، "ب�رصوطها هي" وباأ�سعار منخف�سة؛ 2( حماية دولة اإ�رصائيل. 

والت�سدي  العربية،  الدول  ال�سوفياتي يف  االإحتاد  نفوذ  مواجهة  اإىل  املتحدة  الواليات  �سعت 

�سا متابعة هذين الهدفني للخطر. مثنّلت م�رص اأيام  ملوجة القومية العربية الكا�سحة اآنذاك، لئال يعرنّ

دة"  عبد النا�رص و�سوريا والعراق بعد عام 1958، مناذج لـ "اجلمهوريات الراديكالية" العربية "املتمرنّ

على التبعية الأمريكا. اأقام هينبو�ص تقاباًل بني هذه االأخرية وبني تلك التي "م�ست يف ال�سف" وراء 

الواليات املتحدة كـ"دولة م�سيطرة")هينبو�ص، 2011: 224(. 

كانت "احلروب ال�رصينّة" التي اأ�رصعتها الواليات املتحدة من خالل دور ال�سي اآي اإيه، والتي 

ق يف اإيران باكورتها، منوذجًا لتدخالت هذه "الدولة امل�سيطرة" يف  د االإنقالب �سد م�سدنّ ج�سنّ

ر الوطني"  املنطقة. و�سعت الواليات املتحدة مو�سع التطبيق اإ�سرتاتيجية "الت�سدي حلركات التحرنّ
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اأيام كينيدي.كانت و�سيلتها يف ذلك، "املنظمات امل�سادة"  )counter insurgency(، منذ 

الداخلية.  للمواجهات  وحت�سريها  بنائها  على  عملت  التي   )counter organizations(

اأو�سح تاأريخ ت�سمربلن لـ "الثورة امل�سادة" يف البلدان العربية، كيف اأن اإدخال القوى التي تعتمد 

التي  الو�سيلة  كان  ال�سيا�سية،  ال�ساحة  اإىل  دينية  �سعارات  اأ�سا�ص  على  والتعبئة  الديني  اخلطاب 

اعتمدتها الواليات املتحدة للت�سدي ملوجة القومية العربية و�رصبها، خ�سو�سًا يف م�رص. �سننّف 

األرب داغر احلرب االأهلية التي افتعلتها الواليات املتحدة عام 1975 يف لبنان، يف فئة احلروب التي 

ت فر�ص "تق�سيم اأيديولوجي" على البلدان التي ح�سلت فيها. وذلك حلماية النخب املوالية  توخنّ

للغرب، واالأنظمة ال�سيا�سية التابعة له )داغر، 2014(. 

4. العوملة الثانية منذ اأواخر ال�سبعينيات

 globalization( راأى البنيويون اأن الواليات املتحدة هي التي اأطلقت موجة العوملة الثانية

ت من خالل هذه املوجة،  II( منذ الن�سف الثاين من ال�سبعينيات. راأوا اأن الواليات املتحدة توخنّ
اإ�ستخدام راأ�ص املال املايل االأمريكي واالأجنلو�ساك�سوين بوجه عام، حمل راأ�ص املال املنتج، لل�سيطرة 

على امل�ستوى العاملي.

نظام نقدي جديد على يد نيك�سون يعيد ال�سيطرة للواليات املتحدة

عام 1971، األغى الرئي�ص نيك�سون اإمكان اأن ت�ستبدل امل�سارف املركزية دوالراتها بالذهب، 

الذي كان اأحد اأعمدة نظام "بريتون وودز" القائم  منذ 1945. وهو نظام قام على قاعدة ثبات 

اأ�سعار �رصف العمالت. وذلك لو�سع حد لعمليات االإ�ستبدال التي جلاأت اإليها امل�سارف املركزية 

يف العامل، كتعبري عن تراجع ثقتها بالدوالر كاإحتياطي للقيمة. جرى االإنتقال من نظام ال�رصف 

على  جمربة  املركزية  امل�سارف  اأ�سبحت  العاملي.  امل�ستوى  على  م  املعونّ ال�رصف  نظام  اإىل  الثابت 

االإحتفاظ بكميات كبرية من الدوالر متثنّل كتلة مناورة لديها تت�سدى بها للم�ساربني، وتتيح لها 

العاملي.  م على امل�ستوى  اإطار من ال�رصف املعونّ ثابتة لعمالتها، �سمن  اأ�سعار �رصف  االإبقاء على 

�سننّف الباحثون البنيويون اإجراء نيك�سون �سمن اإطار اإ�سرتاتيجية هدفت اإىل فر�ص اعتماد الدوالر 

ة هدفت اإىل تعوي�ص  كعملة وو�سيلة تبادل على امل�ستوى العاملي. وذلك من �سمن اإجراءات عدنّ

االأجنلو- املايل  املال  لراأ�ص  العامل،  م�ستوى  على  بهيمنة  املرتاجع،  االأمريكي  االإنتاجي  ق  التفونّ
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�ساك�سوين )هينبو�ص، 2012: 26(. 

الت�سخم والك�ساد كمدخل للثورة امل�سادة النيو-ليربالية

يف القراءات التي ُقدمت لالأزمة االقت�سادية النا�سبة يف الغرب بعد 1973، املتمثلة بانخفا�ص 

اال�ستثمار ومعدالت النمو واإنتاجية العمل، وبارتفاع الت�سخم والبطالة يف اآن معًا، جرى تو�سيف 

رفع اأ�سعار البرتول عام 1973، باعتباره "�سدمة عر�ص" رفعت كلفة االإنتاج، وكانت ال�سبب يف 

ت�سغط  �سوف   .)499-495  :1990 وفي�رص،  )دورنبو�ص  اال�ستثمار  وانخفا�ص  االأ�سعار  ارتفاع 

ال�سعودية يف منا�سبة احلظر النفطي اأثناء "حرب ت�رصين"، لرفع احلظر. و�سيكون ذلك مقدمة لتوثيق 

العالقة بني الواليات املتحدة وال�سعودية، حيث تلتزم الثانية با�ستمرار �سخ النفط باأ�سعار مقبولة، 

د  مقابل احلماية االأمريكية لهذا البلد )الن�رصاوي، 1991: 111(. وقد ا�ستطاعت ال�سعودية اأن جتمنّ

اأ�سعار النفط خالل خم�ص �سنوات بعد عام 1973، بحيث تراجع ال�سعر الفعلي لربميل النفط عام 

1978، اإىل امل�ستوى الذي كان عليه قبل ارتفاع االأ�سعار يف 1973-1974 )امل�سدر نف�سه: 129(.

 اأعطى النيو-مارك�سيون يف تف�سريهم لالأزمة بعد عام 1973، دوراً رئي�سيًا النخفا�ص معدل 

الربح، العائد اإىل تراجع منو اإنتاجية العمل، مقابل ارتفاٍع لالأجور ب�سغط من النقابات )�سيكاري�سيا 

االإنفاق  دور  على  منهم،  النقدويون  خ�سو�سًا  النيو-كال�سيكيون،  ز  ركنّ  .)8  :1998 وبارغيز، 

العام، واالإجتماعي منه بوجه خا�ص، ممثاًل بالتعوي�سات املوفرة للعاطلني عن العمل، يف االإبقاء 

على اأجور مرتفعة ن�سبيًا، كانت متنع املوؤ�س�سات االإنتاجية من زيادة طلبها على العمل )امل�سدر 

نف�سه: 6(. 

العام  االإنفاق  و�سيا�سات  النقدية  بال�سيا�سات  املمثلة  "الكينزية"  اإنهمر النقد على ال�سيا�سات 

التو�سعية، التي اعتمدت بعد 1973، والتي هدفت لزيادة الطلب للحد من االأزمة. راجت بعد 

االأ�سا�ص يف  ال�سبب  "الكينزية"، بو�سفها  الطلب  "�سيطنت" �سيا�سات حفز  التي  القراءات  ذلك 

ذلك  ر  برنّ  .)stagflation( معًا  اآٍن  يف  م  الت�سخنّ وارتفاع  بالك�ساد  عنها  اً  معربنّ االأزمة،  تفاقم 

االنقالب الذي مت يف �سيا�سات امل�سارف املركزية اأواخر ال�سبعينيات، جلهة اعتماد �سيا�سات نقدية 

م. تق�سفية، عربنّ عنها رفع �سعر الفائدة ب�سكل مل يعهده العامل من قبل، بهدف كبح الت�سخنّ

كانت الواليات املتحدة من خالل "�سدمة فولكر"، رئي�ص امل�رصف املركزي االأمريكي، هي 

التي اأ�رصعت هذا امل�سار اجلديد. وهو اأر�سى �سيا�سات نيو-ليربالية على م�ستوى العامل الغربي كلنّه 
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منذ ذلك التاريخ. راأى الباحثون املا-بعد كينزيون، اأن ما ح�سل بعد 1979، كان وراءه اإجماع 

م )desinflation(، واالإ�رصار على  امل�سارف املركزية على رفع الفوائد، بهدف كبح الت�سخنّ

هذا الهدف، ب�رصف النظر عن كلفة ذلك على �سعيد النمو، وما ت�سبنّب به هذا االأمر من ارتفاع 

حقبة  كانت  الثمانينيات  اأن  راأوا   .)10 وبارغيز:  )�سيكاري�سيا  الغربي  العامل  يف  للبطالة  رد  مطنّ

"انكما�ص اإقت�سادي كبري" )Grande Récession(، وحقبة �سيطرة الأ�سحاب الريوع املالية 
ف واالإنكما�ص  )rentiers financiers(، الذين حققوا منواً كبرياً ملداخيلهم، و�سط حالة التق�سنّ

منت�سف  حتى  الالحقة  احلقبة  �سهدت   .)63  :1989 والفوا،  )�سيكاري�سيا  ال�سائدة  االقت�سادي 

املالية، وبدرجة  الريوع  اأ�سحاب  ع املداخيل والرثوة مل�سلحة  اإ�ستمرار اختالل توزنّ الت�سعينيات 

اأقل حتى االأزمة املالية يف عام 2008 )�سيكاري�سيا والفوا، 2015: 15(. راأى الباحثون البنيويون 

ت ممثلي وزارة اخلزانة  اأن التجربة النيو-ليربالية برمتها، اأ�رصعتها جمموعة من متنّخذي القرار، �سمنّ

االأمريكية والبور�سة يف وول �سرتيت و�سندوق النقد الدويل )هينبو�ص، 2012: 25(.

م�ساكل "اإ�ستبدال الواردات"

جتربة  تقييم  يف  ال�سبعينيات  بداية  يف  منخرطًا  كان  كخبري  موقعه  من  بريتون  هرني  يقول 

 USAID لتها اآنذاك جهات كالـ "اإ�ستبدال الواردات"، اإن هذه التجربة حظيت بدرا�سات لها مونّ
الدرا�سات  تلك  دولة خمتلفة. و�سعت   50 نحو  الدولية"، و�سملت  والتعاون  التجارة  و"منظمة 

وغريها االإ�سبع على االإختالالت التي رافقت تطبيق التجربة، واأهمها اأن اال�ستثمار الذي كان 

ي�سيف با�ستمرار اإىل راأ�ص املال الثابت الوطني، مل يكن يحلنّ م�سكلة البطالة التي كانت ال تفتاأ 

ع لرقعة الفقر يف تلك االقت�سادات )بريتون: 913(. كانت الدول  تتزايد، مع ما يرافق ذلك من تو�سنّ

النامية جتهد نف�سها لزيادة تكوين راأ�ص املال الثابت، من دون اأن تنجح يف خف�ص البطالة. 

كان االأمر الثاين الذي اأثار اهتمام املحلنّلني، هو اأن زيادة راأ�ص املال الثابت، مل تكن ترتافق مع 

اأن يرفع ا�سترياد التجهيزات وقطع الغيار الإقامة �سناعات  اأية زيادة يف االإنتاجية. مل يكن ممكنًا 

جتميعية، هذه االإنتاجية، الأن قيمة املنتج النهائي كانت تعك�ص كلفة راأ�ص املال واليد العاملة، من 

دون اأن تن�ساف اإىل ذلك، اأية قيمة م�سافة يف القطاعات املعنينّة. توقف النمو يف تلك البلدان التي 

بقيت تراوح يف "املرحلة ال�سهلة" من "ا�ستبدال الواردات"، اأي مرحلة اإقامة ال�سناعات التجميعية 

وال�سناعات االإ�ستهالكية. 
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خيار  اإىل  وقت  اأي  يف  الواردات"  "اإ�ستبدال  ا�سرتاتيجية  اعتمدت  التي  البلدان  تذهب  مل 

االآالت  اإنتاج  اإعادة  على  العمل  اأي   ،)capital goods( جتهيزات  اأو  تر�سملية  �سلع  اإنتاج 

اإمتنعت  با�ستريادها.  الذاتية، بداًل من اال�ستمرار  الدولية مبقدرتها  ال�سوق  التي حت�سل عليها من 

جميعها عن اخلو�ص يف جتربة "التعلنّم التكنولوجي"، اأي التعلنّم على تفكيك االآالت امل�ستوردة 

"ت�سنيع  اإطالق �سريورة  تركيبها، مبوا�سفات وطنية جديدة. بقيت جميعها عاجزة عن  واإعادة 

 knowledge and learning( ر" ي�ستند اإىل "مراكمة للمعرفة والتعلنّم" التكنولوجيني متاأخنّ

accumulation( على امل�ستوى الوطني )بريتون: 920(. 

"التقليد  حالتي  يف  احلاجة  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  ر"  املتاأخنّ "الت�سنيع  جتارب  اأظهرت 

اإىل  الت�سنيع،  هذا  اخت�رصا  اللذين  اإبداع"،  على  ينطوي  الذي  "التقليد  املحاكاة" اأو  على  القائم 

تعبئة الطاقات العلمية الوطنية، وحفز ن�ساطات التعليم والتدريب والبحث والتطوير. مل يح�سل 

ق هوؤالء  ذلك يف جتربة "اإ�ستبدال الواردات". طغت بطالة املتعلنّمني وهجرتهم اإىل الغرب، وحتقنّ

باأنف�سهم اأن علمهم ال يو�سل اإىل �سيء.  

الثمانينيات كحقبة "حترير اقت�سادي" �سديد الكلفة على العامل الثالث

طت يف االإ�ستدانة  ت�سبنّب رفع الفوائد الهائل يف مطلع الثمانينيات لبلدان العامل الثالث التي تورنّ

دها توقنّف بلدان عديدة منها عن �سداد  من امل�سارف الغربية، بـ "اأزمات ديون خارجية"، ج�سنّ

ديونها، خ�سو�سًا يف اأمريكا الالتينية. كان التوقف عن ال�سداد الفر�سة التي تلقفها �سندوق النقد 

ل من اأجل تاأمني مقر�سني لهذه البلدان، مقابل اعتماد �سيا�سات جديدة من قبلها،  الدويل، للتدخنّ

ياأتي يف مقدمتها، خف�ص اأ�سعار �رصف عمالتها، وحترير جتارتها اخلارجية، اأي فتح الباب اأمام 

االإ�سترياد والت�سدير. حفلت الثمانينيات بتدخالت لـ �سندوق النقد الدويل يف نحو 120 دولة يف 

العامل، لفر�ص "�سيا�سات الت�سحيح الهيكلي"، من خالل خف�ص �سعر �رصف العملة اأواًل، الذي 

اإليه من  اأكرث قدرة على الت�سدير وتوفري ما حتتاج  التناف�سية، ويجعلها  ز قدرتها  اأنه �سيعزنّ �ص  افرُتِ

عمالت �سعبة، ت�سدد بها ديونها اخلارجية. 

م هرني بريتون على االإجماع الذي �ساد يف اأو�ساط اأ�سحاب �سلطة القرار يف الغرب،  تهكنّ

 outward( اخلارج"  نحو  ه  "التوجنّ اإىل  العامل  بلدان  دفع  يف  وا�سنطن"،  "توافق  بـ  داً  جم�سَّ

على  قادرة  لتكون  تاأهيلها  اإىل  ي�رص  ومل  ره،  ت�سدنّ ما  لديها  يكن  مل  حني  يف   ،)orientation
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الت�سدير واالإ�ستفادة من االإنفتاح املفرو�ص عليها على ال�سوق الدولية  )بريتون، 1998: 926(. 

قال اإن كوريا اجلنوبية وتايوان مثنّلتا حالتني اإ�ستثنائيتني جلهة جهوزية اإقت�ساديهما للتجاوب مع 

ه نحو اخلارج" والت�سدير، واأن متخذي القرار يف الغرب بنوا على هذين االإ�ستثنائني لدفع  "التوجنّ
بلدان العامل  الثالث كلها لالإنفتاح على اخلارج )امل�سدر نف�سه: 920(. مل تكن هذه االأخرية، حني 

رت اأية مقدرة  جاءت حقبة النيو-ليربالية، واإرغامها على االإنفتاح على االأ�سواق الدولية، قد طونّ

وطنية على اإنتاج �سلع جديدة ت�ستند اإىل مقدرة تكنولوجية وطنية. االأمر الذي جعل منها �سحية 

فح�سب لهذا االإنفتاح.  

�سداد  اإىل  حاجتها  الأن  الثالث،  العامل  بلدان  على  الق�سوة  �سديدة  حقبة  الثمانينيات  كانت 

ديونها اخلارجية بالدوالر، وندرة الدوالر فيها، ت�سببتا برفع �سعر هذا االأخري بالعملة الوطنية، اأي 

م مفرط فيها  بخف�ص هائل الأ�سعار ال�رصف فيها )maxi-devaluation(، كان ينجم عنه ت�سخنّ

م  )hyperinflation(. وهو ما رمى قطاعات وا�سعة من �سكانها يف حالة الفقر املدقع، وحطنّ

جمتمعاتها حتطيمًا. 

الت�سعينيات كحقبة اندماج مايل وتدفقات للر�ساميل اأف�ست اإىل اأزمات مالية

الت�سعينيات،  م املفرط يف مطلع  اإنتهى عقد كامل من انهيارات �سعر �رصف العملة والت�سخنّ

حني جرى فر�ص اأ�سعار �رصف ثابتة للعمالت من جديد، واأحيانًا بقوانني، كما يف االأرجنتني عام 

1990. وعلى نقي�ص ما عا�سته بلدان العامل الثالث يف الثمانينيات من ندرة للعمالت ال�سعبة، كانت 

الت�سعينيات بالن�سبة لها حقبة وفرة يف هذه العمالت، ب�سبب حترير حركة الر�ساميل والتدفقات 

للر�ساميل االآتية من الغرب. 

مل يكن حترير حركة الر�ساميل بدون كلفة على بلدان العامل الثالث. كان املودعون االأجانب 

واأ�سحاب اال�ستثمارات املالية، ياأتون ويذهبون. كانت جمرد حملة �سائعات كافية الفتعال موجات 

هروب للودائع، تطلق اأزمات مالية فادحة، تبداأ بانهيار ل�سعر �رصف العملة تتلوه اإفال�سات م�رصفية 

توؤدي بدورها اإىل اإفال�سات يف القطاعات االإنتاجية. 

اأ�سهم حترير حركة الر�ساميل يف تثبيت اأ�سعار ال�رصف االإ�سمية لهذه البلدان، من دون اأن ي�سهم 

ن اأ�سعار ال�رصف الفعلية )effective( لديها،  يف رفع قدراتها االإنتاجية، الأنها مل تنتبه اإىل اأن حت�سنّ

االأ�سواق اخلارجية  تناف�سيتها يف  تتعامل بها،كان ي�رصب  التي  ال�سعبة  العمالت  ت  اأي جتاه �سالنّ
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)باملا، 2003: 362(. مل تنل البلدان النامية �سيئًا، ال من حترير التجارة يف الثمانينيات،  وال من حترير 

لة ويف حالة تراجع. اأظهر حترير  حركة الر�ساميل يف الت�سعينيات، وبقيت قدراتها االإنتاجية معطنّ

التجارة وحترير حركة الر�ساميل اأنهما لي�سا مدخاًل للتنمية، واأن احللنّ يف مكان اآخر.

ال�سعودية واأمريكا واأ�سعار البرتول

كان �سداد الديون التي رتنّبتها احلرب مع اإيران اأكرث �سعوبة على العراق، مع التزام دول اخلليج 

الكويت  نفط  على  ال�سيطرة  كانت  متدننّية.  اأ�سعاره  ُيبقي  للنفط،  العر�ص  دائم يف  فائ�ص  توفري 

احتالل  اأعطى  للنفط.  الدولية  االأ�سعار  على  توؤثنّر  اأن  دون  من  اإ�سافية  مداخيل  للعراق  �ستوفنّر 

اأن  اإمكانية  منع  منها  الهدف  كان  العراق،  على  حرب  ل�سن  املتحدة  للواليات  املربنّر  الكويت 

ر" لعموم  ل هذا البلد اإىل "دولة م�سيطرة اإقليميًا"، ميكن اأن تنطلق منها دينامية "ت�سنيع متاأخنّ يتحونّ

املنطقة )هينبو�ص، 2011: 235(. 

وا�ستخدام  اخلليج،  دول  على  �سيطرتها  اإحكام  فر�سة  املتحدة،  للواليات  احلرب  وفنّرت 

الثانية  احلرب  مثنّلت  فعلية.  اإىل حممينّات  ع�سكرية، وحتويلها  قواعد  الإقامة  الدول  هذه  اأرا�سي 

و�سع  اإىل  خاللها  من  املتحدة  الواليات  هدفت  موارد"،  "حرب   ،2003 عام  يف  العراق  على 

اأتاحت   .)237 نف�سه:  )امل�سدر  اإقليميًا  االأكرب  هو  الذي  للعراق،  النفطي  االإحتياطي  على  اليد 

م بالعر�ص للنفط  احلربان ونتائجهما، �سون موقع ال�سعودية كـ"منتج متاأرجح"، ي�ستطيع التحكنّ

وباأ�سعاره، وفقًا مل�سيئة الواليات املتحدة. 

5. التحوالت التي طراأت على الدولة العربية خلل احلقبة  النيو-ليربالية

البنيويون  اإ�ستخدم  ال�سبعينيات،  من  بدءاً  "االإنفتاح"  بعد  العربية  للتجربة  تو�سيفهم  يف 

 crony( االأ�سحاب"  و"راأ�سمالية  الدولة"،  "برجوازية  اأو  البريقراطية"  "الربجوازية  مفاهيم 

النيو- احلقبة  خالل  طراأ  الذي  التغيري  على  للتدليل  الريعية"،  و"الربجوازية   ،)capitalism
ليربالية، على بنية الدولة ال�سعبوية املوروثة من احلقبة ال�سابقة. اأي اأن م�سطلح "الربجوازية" بقي 

معتمداً عند كل منعطف. وهو ي�سيب بالعماء اأكرث مما يف�رص اأي �سيء.  

اإطار  القادرتني �سمن  احلكومية  والبريقراطية  التنفيذية  ال�سلطة  الدولة"،  "برجوازية  بـ  عنوا 

لها،  املوفنّرة   )rents( الريوع ا�ستثمارية جديدة، من خالل  التدخلية، على خلق نخب  الدولة 
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بالعقود احلكومية املوقنّعة معها، وباالإجراءات احلمائية واإجراءات الدعم املوفنّرة مل�ساريعها. بهذه 

الطريقة ذاتها، كان ي�سار ال�ستقطاب فئات من النخب القدمية التي بقيت موجودة بعد التاأميمات. 

ع قاعدتها االإجتماعية،  اأتاحت العالقات التي ُن�سجت مع النخب اجلديدة والقدمية، للدولة اأن تو�سنّ

وجتد بدياًل عن القاعدة ال�سعبية التي كانت تعتمد عليها �سابقًا. اإنعك�ص ذلك يف انحيازها اأكرث 

اإىل �سيا�سات اأقرب اإىل وجهة النظر النيو-ليربالية، من مثل خف�ص التقدميات االجتماعية للدولة، 

املوروثة من احلقبة ال�سعبوية. 

وعنوا بـ "راأ�سمالية االأ�سحاب" ، واقع اأن امل�ستفيدين الوحيدين من التدخالت احلكومية على 

�سكل عقود وحماية ودعم، هم املحظينّون الذين يدورون يف فلك االأنظمة القائمة، ويحوزون 

ثقة القيادة ال�سيا�سية للبالد، وجتمعهم بها امل�سالح املادية وتبادل املنافع )هينبو�ص، 2012: 33(. 

نت ثرواتها من العالقة مع الدولة،  وعنوا بـ "الربجوازية الريعية"، املقاولني والنخب التي كونّ

والتي يطغى ح�سورها يف قطاعات ال�سياحة واخلدمات وغري ذلك، ما يربر اعتبار هذه النخب 

ريعية يف غالبيتها.   

الدول  هي  االأوىل  الدول.  من  نوعني  اإىل  ال�سبعينيات  عقد  منذ  برمته  العربي  العامل  اإنق�سم 

semi-( اإيرادات ت�سدير النفط. والثانية هي االإقت�سادات �سبه-الريعية ل على  الريعية التي تعونّ

من  املالية  التدفقات  على  فاأكرث  اأكرث  ل  تعونّ باتت  التي  االأخرى،  الدول  كل  اأي   ،)rentières
اخلارج، ممثنّلة بالهبات احلكومية من الدول النفطية، ومداخيل العاملني يف اخلارج، وتوظيفات 

الدول النفطية فيها. 

توفنّر  اأن  الثمانينيات،  من  بدءاً  ال�سبعينيات، و�سوريا  �سبه-الريعية كم�رص يف  الدول  حاولت 

من خالل �سيا�سات "االإنفتاح" التي اعتمدتها، حوافز للقطاع اخلا�ص، بحيث يندفع هذا االأخري 

على  اخلا�ص  للقطاع  اأعطيت  التي  احلوافز  اأن  الكلنّ  يتفق  اال�ستثمار.  اأعباء  من  جزء  ل  حتمنّ اإىل 

امتداد العقود املا�سية، مل جتعله ينخرط اأكرث يف االإ�ستثمار ال�سناعي املنتج، واأنه ح�رص ا�ستثماراته 

يف القطاعات الريعية كال�سياحة، ويف البناء والعقارات، ويف التجارة. بل اأن حجم اإ�ستثمارات 

القطاع اخلا�ص كان �سعيفًا اإىل حد كبري. وقد ذكر هينبو�ص نقاًل عن درا�سة للكاتب جالل اأمني، 

نا 90 % من مواقع العمل اجلديدة يف م�رص بني عامي  اأن الهجرة والتوظيف يف القطاع العام، اأمنّ

1986 و 1996 )هينبو�ص، 2012: 37(.  
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اإرث الدولة ال�سعبوية

لت التقدميات االجتماعية للدولة ال�سعبوية يف بلدان كم�رص و�سوريا وغريهما، عبئًا كبرياً  �سكنّ

على  ي�ستحوذ  االإ�ستهالك  دعم  �سيا�سات  اتباع  يف  االإ�ستمرار  كان  احلكومية.  املوازنات  على 

جزء هام من موازناتها. كانت حمدودية مداخيلها تعيق اال�ستمرار بهذه ال�سيا�سة. مل تذهب هذه 

االأخرية يف اأي وقت اإىل اتخاذ اإجراءات جذرية يف هذا املجال، من �ساأنها اإلغاء "العقد االإجتماعي 

بالكامل. وهي  �رصعيتها  �سي�سقط  كان  الذي  االأمر  الوا�سع.  باجلمهور  يربطها  ال�سعبوي" الذي 

قاومت �سغوط املوؤ�س�سات الدولية عليها خلف�ص الدعم واإزالته. 

مة بالتوظيف غري املنتج )overdevelopment( يف جميع  كان ثمة اإدارة حكومية مت�سخنّ

م االإدارة العامة والقطاع العام يف حالة �سوريا، باحلاجة اإىل تاأمني  هذه البلدان. ربط هينبو�ص ت�سخنّ

اأكرب اإجماع حول الدولة مبا هي "دولة اأمن قومي" )هينبو�ص، 1993: 198(. اأملت م�سلحة الدولة 

اأملته الطبيعة النيو-باترميونيالية لهذه االأخرية )امل�سدر  )raison d’Etat( هذا اخليار، اأكرث مما 

نف�سه: 199(.

راأى هينبو�ص باملقابل، اأن جتربة الدولة ال�سعبوية اأورثت هذه االقت�سادات بريقراطية لها موقف 

عدائي من القطاع اخلا�ص، واأن االإدارة العامة مل تتمكن من توفري حالة "ا�ستقرار ت�رصيعي" يحتاجها 

اأكرث مما ينبغي يف امليدان االإقت�سادي، واأن  القطاع اخلا�ص للعمل، واأنه كان لديها ميل للت�رصيع 

نظرة قطاع االأعمال اإىل الدولة بو�سفها تع�سفية ي�سعب توقنّع خياراتها، كانت تدفعه اإىل تف�سيل 

الن�ساطات التجارية ون�ساطات امل�ساربة والو�ساطة، بدياًل عن الن�ساطات املنتجة التي حتتاج اإىل 

ا�ستثمار طويل االأجل )امل�سدر نف�سه: 196(.

ال�سيا�سات، اأو التعويل على اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر

بتطوير  ر" واالكتفاء  املتاأخنّ "الت�سنيع  متابعة م�رصوع  الرئي�سية عن  العربية  البلدان  تخلنّي  اأدى 

القطاعات الريعية فيها، اإىل تزايد �سعفها جتاه اخلارج، وتزايد انخراطها من موقع دوين يف "النظام 

االإقت�سادي الليربايل الدويل". اأظهر �سارل غور رواج الدرا�سات خالل الثمانينيات والت�سعينيات 

اأعلى من  "النظام"، حققت معدالت منو  انخرطت يف هذا  التي  الدول  اأن  اإثبات  التي حاولت 

غريها )غور، 2000: 793؛ بريتون: 928(. وقد تطلنّب منها ذلك، املثابرة على حترير اإقت�ساداتها، 

يف  الدويل  البنك  كان  عليها.  املبا�رص  االأجنبي  اال�ستثمار  بتدفقات  ممثلة  ذلك،  مفاعيل  وانتظار 
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داً يف  االأكرث عدوانية وت�سدنّ الت�سعينيات هو  واأول  الثمانينيات  الثاين من  الن�سف  تقاريره خالل 

دعوة البلدان النامية اإىل االإنفتاح واملثابرة عليه. 

اأظهرت اخلطة الع�رصية التي اأعدتها االأجهزة احلكومية امل�رصية عام 2012، اأن التعويل على 

التي  االأ�سا�سية  الروافد  اأحد  فهو"ميثل  فيها.  رئي�سيًا  حموراً  ل  �سكنّ املبا�رص"،  االأجنبي  "اال�ستثمار 
االإجراءات  من  العديد  اإتخاذ  جذبه  ويتطلنّب   ،)...( التنمية  متويل  يف  للم�ساركة  عنها  غنى  ال 

وال�سيا�سات" )وزارة التخطيط، 157(. كما واأن "خطة م�ساعفة الدخل القومي ت�ستهدف زيادة 

هذا اال�ستثمار، من 2،2 مليار دوالر عام 2011/2010 اإىل 25،2 مليار دوالر عام 2022/2021") 

امل�سدر نف�سه: 192(.

اأظهر بريتون كيف اأن خطاب املوؤ�س�سات الدولية حول االإ�ستثمار االأجنبي املبا�رص، ناأى عن 

الدرا�سات اجلدية التي حاولت اأن ُتظهر حقيقته، وال�رصوط التي جتعله جمديًا للبلدان النامية. بينّنت 

تلك الدرا�سات اأن االإ�ستثمار الذي تقت�رص مفاعيله على توفري بع�ص فر�ص العمل للقوى العاملة 

اإذا  اإال  بالفعل،  يكون جمديًا  اال�ستثمار ال  هذا  اأن  بينّنت  الق�سري.  املدى  اإال يف  يفيد  ال  الوطنية، 

ترتنّب عليه نقل للتكنولوجيا اإىل البلدان النامية وموؤ�س�ساتها االإنتاجية، اأي امل�ساهمة فعليًا يف عملية 

ي�ستحق  ال�رصط ال  929(. وهو يف غياب هذا  )بريتون:  اإليها  التكنولوجي" التي حتتاج  "التعلنّم 
االإهتمام ال�سديد الذي يحاط به. 

البنى االإدارية: "دولة احلد االأدنى" 

يقول هرني بريتون اأن �سوء فهم جتربتي كوريا اجلنوبية وتايوان من قبل الباحثني الغربيني، كان 

له االأثر الكبري يف بلورة االأفكار النيو-ليربالية اخلاطئة حول دور الدولة يف االإقت�ساد. اأدى �سوء 

ه نحو اخلارج"،  الفهم هذا اإىل اعتماد مقولة "دولة احلد االأدنى" كاأ�سا�ص لـ اإ�سرتاتيجية "التوجنّ

ت بعد ذلك بـ"توافق وا�سنطن" )امل�سدر نف�سه: 929(.  التي ت�سمنّ

ل الدولة �سمن اإطار "ا�ستبدال الواردات"  راأى عدد من الباحثني خالل ال�ستينيات اأن تدخنّ

هات" يف االأ�سعار )distorsions(، ينجم عنها �سوء ا�ستخدام للموارد. كان  كان م�سدر "ت�سونّ

هات" هو احلمائية بوا�سطة الر�سوم اجلمركية وغريها، وت�سجيع الدولة لن�سوء  �سبب هذه "الت�سونّ

هات" هو �سعر ال�رصف املرتفع، الذي كان  احتكارات حكومية وخا�سة. لكن اأ�سواأ هذه "الت�سونّ

مينع اأية اإمكانية لت�سدير �سلع جديدة. 
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اأ�ساف التيار النفعي-اجلديد )new-utilitarism( اإىل هذا النقد خالل ال�سبعينيات، مفهوم 

الدولة بو�سفها  اإىل  النظرة  عك�ص  الذي   ،)government failure( احلكومي"  "االإخفاق 
مرتعًا لـ "الباحثني عن ريوع" )rent seeking(. وكان ثمة اأمر واقع يتحقق منه املراقبون، هو 

ق�سور النخب البريقراطية و�سعف كفايتها يف قيادة م�رصوع التنمية )امل�سدر نف�سه: 923(. 

لني بهذا االأرث النظري. وجدوا يف هاتني  ذهب الغربيون لقراءة جتربتي كوريا وتايوان حممنّ

هات" التي  "الت�سونّ اإزالة  "املبادرة احلرة"، جنحا يف  التجربتني، منوذجني الإقت�سادين قائمني على 

ل الدولة، وجنحا يف الت�سدير اإىل االأ�سواق الغربية. جعلهم االإقت�سار على مقولة  يت�سبنّب بها تدخنّ

العالقة بني  فهم حقيقة  عن  يعجزون  االآ�سيوية،  التجربة  لو�سف  التقليدية  املختلط"  "االإقت�ساد 
الدولة وبني النخب االإ�ستثمارية يف تلك التجربة. كانت الدولة يف كوريا وتايوان، ولي�ص املناف�سة 

ة، هي التي اأجربت املوؤ�س�سات على اكت�ساب الفعالية االإنتاجية ورفع م�ستوى تناف�سيتها.  احلرنّ

ى موقع االإدارة احلكومية واأهليتها ودورها يف التنمية خالل احلقبة النيو-ليربالية يف كل  تردنّ

البلدان النامية. ميكن اأخذ ماآل التخطيط يف هذه البلدان كمثال. حظي التخطيط ب�سمعة ممتازة 

ل عليه ليكون بدياًل عن ال�سوق، ولو اأن اأدواته واملعارف املتعلنّقة  يف اأوائل اخلم�سينيات. كان يعونّ

النامية،  البلدان  اإدارات للتخطيط يف كل  اأقيمت   .)910 اآنذاك )امل�سدر نف�سه:  به كانت بدائية 

واأ�سبحت بلورة خطة اإقت�سادية �رصطًا ت�سعه املوؤ�س�سات الدولية كالبنك الدويل، الإقرا�ص البلدان 

املعنينّة. واكت�سبت موؤ�س�سات التخطيط، مبا هي جمموعات تفكري واأدوات تنفيذية، اأهمية �سديدة 

يف التجربة االآ�سيوية، واحتلنّت موقع القلب يف االأنظمة ال�سيا�سية القائمة. 

مت باملقابل، اإلغاء التخطيط يف العديد من البلدان النامية منذ ال�سبعينيات، كموؤ�س�سات وممار�سة. 

هناك  تعد  مل  املدولنة.  العربية  االإقت�سادات  يف  ال�سفر  م�ستوى  اإىل  االأخري  هذا  موقع  تراجع 

وزارات تخطيط بل "هيئات"، ال دور لها وال عمل �سوى االإ�رصاف على توزيع بع�ص امل�ساعدات 

ق بها املوؤ�س�سات الدولية.  واالأعطيات التي تت�سدنّ

يف قراءة الدكتور حممد عبد ال�سفيع عي�سى للتجربة النيو-ليربالية يف م�رص، اأن العمل مببداأ "دولة 

2.5 مليون موظف  احلد االأدنى" مل يتخذ �سكل خف�ص حلجم الدولة وعديدها. بل مت تن�سيب 

وعامل اإىل االإدارة العامة بعد كانون الثاين/ يناير 2011 )عي�سى، 2017)ب((. عربنّ عن خيار "دولة 

احلد االأدنى"، تخلي الدولة عن اأدوار �سابقة لها يف ميدان الت�سعري على وجه اخل�سو�ص، مل�سلحة 

قوى ال�سوق )عبد ال�سفيع عي�سى، 2017)اأ((. جاء ذلك نتيجة مقاربتها لدور القطاع اخلا�ص حتت 
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�سعار "دعه يعمل، دعه مير". وقد اأدت زيادة الطلب على العمالت ال�سعبة بفعل حترير االإ�سترياد، 

اإىل انهيار �سعر �رصف العملة الوطنية اأو خف�سها يف خريف 2016. االأمر الذي اأ�رصع حالة ت�سخم 

م يف  ل الت�سخنّ كبري وتراجع للقدرة ال�رصائية للمواطنني بن�سبة 50 % )عي�سى، 2017)ب((. بلغ معدنّ

م�رص عام 2016، نحو 25 %، وفقًا لالأرقام الر�سمية )فالتري، 2017: 6(.

الدولة والنخب اال�ستثمارية: غياب �سريورة "تعّلم تكنولوجي"

املعرفة  اكت�ساب  بها  يتم  التي  املختلفة  الطرق  الثمانينيات  منذ  الباحثني  من  كوكبة  �رصحت 

التكنولوجية، اأو "التعلنّم التكنولوجي" يف البلدان النامية. من هذه االأ�سكال، "التعلنّم املكت�سب 

الذي ي�سعب نقله" )tacit knowledge(، و"التعلنّم يف امليدان" )on-the-job(، و"التعلنّم 

اأن  الباحثون  اأظهر هوؤالء  اإلخ.   ،)by using( والتعلنّم باالإ�ستخدام ،)by doing( "باملمار�سة

هذا "التعلنّم" يح�سل بعد جهد جهيد ومثابرة من قبل املوؤ�س�سات االإنتاجية، واأن اكت�ساب التناف�سية 

النظرية  القول  على  تكنولوجيا جديدة، كما حتر�ص  ا�ستخدام  د  ق مبجرنّ يتحقنّ تلقائيًا،  اأمراً  لي�ص 

بني وجود اأ�سكال  الوثيقة  العالقة  اآخرون  بنينّ   .).H.O.S( الليربالية التقليدية للتجارة الدولية

"التعلنّم" هذه يف اقت�سادات بعينها وبني مقدرة هذه االأخرية على الت�سدير )بريتون: 929(. 

اأ�سار روجر اأوين اإىل اأن البلدان العربية هي الوحيدة بني بلدان ال�رصق االأو�سط، التي ال نقع 

االآالت  من  م�ستورداتها  ك  تفكنّ ال  التي  الوحيدة  واأنها  تكنولوجي"،  "تعلنّم  جتارب  على  فيها 

والتجهيزات، لفهم كيفية ا�ستغال هذه االآالت واإعادة تركيبها مبوا�سفات حملنّية  )اأوين، 2015(. 

ر" يف م�رص، اأو ملاذا ال يتم اإنتاج �سيارة وطنية فيها  مل يجب اأحد حول اأ�سباب توقنّف "الت�سنيع املتاأخنّ

بـ"حمتوى حملنّي" كما يف اإيران. 

ل الدولة الرئي�سية، واحلوافز التي  اأظهرت درا�سة الدكتور عبد ال�سفيع عي�سى اأن ميادين تدخنّ

اأي  اخل�سو�ص،  البناء على وجه  بقطاع  اإنح�رصت  االإ�ستثمار،  اأجل  من  اخلا�ص  للقطاع  وفرتها 

بناء املدن اجلديدة، واملناطق ال�سناعية والبنى التحتية للنقل واملوا�سالت، واملجمعات ال�سياحية. 

اأظهرت اأن لي�ص ثمة حوافز موفنّرة للموؤ�س�سات من اأجل "التعلنّم التكنولوجي"، وبناء قدرة وطنية 

على اإنتاج "�سلع تر�سملية" اأو اآالت. 

ال�سيارات  قطاع  تكنولوجي" قي  "تعلنّم  �سريورة  اإطالق  اأن  االإيرانية،  التجربة  اأظهرت  وقد 

القطاعات  خمتلف  يف  "التعلنّم"  انت�سار  اإىل  ق�سري  وقت  خالل  اأدى  الثمانينيات،  اأواخر  املدنية 

ل اإيران اإىل دولة �سناعية. االإنتاجية، وانطالق ثورة علمية وطنية يف خمتلف امليادين، وحتونّ
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بناء االإدارة احلكومية هو االأ�سا�ض

تلك  نقي�ص  هي  ومقاربات  اإجراءات  اعتماد  ينبغي  التنمية،  لتحقيق  اأنه  التجربة  اأظهرت 

اأنه  اأي  املا�سي.  القرن  الثمانينيات من  بها، منذ مطلع  الدولية وجالت  املوؤ�س�سات  التي �سالت 

ينبغي "التعلنّم" تكنولوجيًا الكت�ساب املقدرة على الت�سدير، واأنه ال ينبغي قبول حترير االإ�سترياد 

ب�سكل كامل، لكي يكون باالإمكان حماية املوؤ�س�سات االإنتاجية املنخرطة يف م�رصوع "التعلنّم" 

التكنولوجي، واأنه ال ينبغي اعتماد قاعدة "االأ�سعار احلقيقية"، اأي اأ�سعار ال�سوق، خ�سو�سًا حني 

يتعلنّق االأمر ب�سعر �رصف العملة. كما واأن "تعلنّم الدولة" )government learning( واالإدارة 

التكنولوجي  "التعلنّم"  اأهمية  بنف�ص  هو  ر"،  املتاأخنّ و"الت�سنيع  التنمية  م�رصوع  اإدارة  كيفية  العامة 

على م�ستوى املوؤ�س�سة. ينبغي ا�ستبدال �سعار "دولة احلد االأدنى"، الذي هو �سعار �سخيف وجمرم، 

ب�سعار "تعلنّم الدولة" )بريتون، 1998: 929-931(. ثمة �رصورة  الأن تن�ساأ عالقة اأخرى خمتلفة عن 

القائمة حاليًا، بني الدولة، ممثنّلة باإدارتها احلكومية، وبني النخب االإ�ستثمارية. هذا ما توفنّر منوذجًا 

عنه، االإدارة احلكومية االآ�سيوية. 

ثانيًا: بناء االإدارة احلكومية 

عًا لالأ�رصار، ال  �سادت منذ ثمانينيات القرن املا�سي، قراءة للدولة واإدارتها العامة، باعتبارها جتمنّ

ل عليها يف تقدمي منافع عامة اأو حتقيق التنمية، �ساغها التيار النيو-ليربايل، وتبننّتها املوؤ�س�سات  يعونّ

البريقراطية  عن  متاألنّقة  �سورة  تقدم  التنمية،  يف  العامة  االإدارة  لدور  مغايرة  قراءة  هنا  الدولية. 

ق التنمية. هذا واقع  احلكومية، وُتظهر اأن ح�سور هذه البريقراطية هو �رصط ال بد منه لكي تتحقنّ

قائم يف بلدان كثرية يف العامل، واأهمها بلدان �رصق اآ�سيا.

النيو-مارك�سيون واملوؤ�س�ساتيون والنفعيون اجلدد

اأحد اأهم االإ�سهامات التي قدمتها النظرية االقت�سادية للتنمية، اإظهارها باال�ستناد اإىل الوقائع 

التاريخية، اأن اأهم عامل يف حتقيق التنمية، هو وجود اإدارة حكومية فاعلة. توىل بلورة هذه املقاربة 

رهط من املفكرين منذ مطلع القرن الع�رصين. وثابر اآخرون على ذلك، مثنّلوا بعد احلرب العاملية 

الثانية تيار »املوؤ�س�ساتية املقارنة« )comparative institutional approach(. ومتثنّل هذا 

التيار منذ الثمانينيات بجيل جديد من الباحثني الذين در�سوا التجربة االآ�سيوية.
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كان ال بد لتيار »املوؤ�س�ساتية املقارنة« من اأخذ م�سافة مع النيو-مارك�سية التي طغت يف ميدان 

اقت�ساديات التنمية، عرب »نظرية التبعية« )dependency theory( حتى مطلع الثمانينيات، 

زت على درا�سة الدولة بو�سفها �ساحة �رصاع. وكان ال بد من اأخذ م�سافة اأخرى مع التيار  وركنّ

 new( »الثاين، الذي �سيطر على اأدبيات التنمية منذ اأواخر ال�سبعينيات، املمثنّل بـ »النفعيني اجلدد

utilitarianism( الذين وفنّروا النظرية التي ا�ستندت اإليها �سيا�سات التنمية النيو-ليربالية الرائجة 
منذ ذلك التاريخ.

االنطلق من نقد »نظرية التبعية«

منذ  التنمية  حول  االأدبيات   ،1988 عام  �سدر  ن�ص  يف  و�ستيفانز،  اإيفانز  الباحثان  ا�ستعاد 

 modernization( ال�ستينيات، واملواقف التي عربنّ عنها النقا�ص اآنذاك بني مدر�سة التحديث

approach( ومدر�سة التبعية )اإيفانز و�ستيفانز، 1988(. طغى ح�سور �سخ�سيتني فكرينّتني يف 
ذلك النقا�ص.

االأفكار  اأن  وا�ستنتجت  الفكرية،  البنى  تركيزه على  فيرب  االأوىل من ماك�ص  املدر�سة  اأخذت 

الثانية  املدر�سة  وا�ستندت   .)715 نف�سه:  )امل�سدر  التخلنّف  �سبب  هي  التقليدية  الفكرية  والبنى 

مركز  اأ�سا�ص  على  للعمل  الدويل  بالتق�سيم  املمثلة  املادية  ال�رصوط  يف  ووجدت  املارك�سية،  اإىل 

واأطراف، والذي فر�سته االإمربيالية يف مرحلتي اال�ستعمار وما بعد اال�ستعمار، �سبب التخلنّف. 

ذهبت املدر�سة االأوىل اإىل اأن على الدول املتخلفة اأن تن�سج على منوال الدول املتقدمة للخروج 

من التخلنّف. وذهبت املدر�سة الثانية اإىل اأن �سبب التخلنّف هو عالقة دول االأطراف بدول املركز، 

واأن على االأوىل اأن تقيم قطيعة مع النظام الراأ�سمايل الدويل ك�رصط للخروج من التخلنّف )امل�سدر 

نف�سه: 717(.

كان األربت اأوتو هري�سمان قد اأجرى هو االآخر عام 1981 م�سحًا لالأدبيات يف ميدان »اقت�ساد 

ثالث  �سمن  االأدبيات  هذه  فيه  �سننّف  ال�سبعينيات،  اإىل  اخلم�سينيات  من  ال�سادرة  التنمية« 

وتقف   )économie orthodoxe( امل�سيطرة  املدر�سة  منها  طرف  على  تقف  جمموعات، 

على الطرف االآخر، املدر�سة النيو-مارك�سية )هري�سمان، 1984: 45(. �سننّف هري�سمان املدر�سة 

االأوىل من خالل معيارين، اأولهما عدم اعرتافها بوجود بنى خمتلفة يف البلدان املتخلنّفة تقت�سي 

اأن ثمة  �سيا�سات خمتلفة نوعيًا للتعاطي معها )mono-économisme(، والثاين، اعتبارها 
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منفعة متبادلة من التعاون بني �سمال العامل وجنوبه. و�سف املدر�سة الثانية باعتبارها ترى اختالفًا 

جوهريًا يف بنى الطرفني، مينع دول االأطراف من الن�سج على منوال املركز يف ال�سيا�سات التنموية 

التي تعتمدها، وباأنها ال ترى اأي اإمكان للتعاون بني طريف العامل هذين لتحقيق التنمية )داغر، 

.)2005

بنينّ اإيفانز و�ستيفانز اأن ال�سيغة القدمية لـ»نظرية التبعية« التي كانت متداولة خالل ال�ستينيات 

اأ�سبحت متقادمة وال ميكن االأخذ بها لدرا�سة العالقة بني �سمال العامل وجنوبه،  وال�سبعينيات 

اإال  الطرفني  هذين  بني  العالقة  ترى  ال  »اقت�سادوية«،  اأنها  هو  االأول  ال�سبب  ل�سببني.  وذلك 

بو�سفها تعك�ص �سيطرة ال�رصكات االحتكارية الغربية على دول العامل الثالث )اإيفانز و�ستيفنز، 

1988: 725(. وال�سبب الثاين هو اأنها تنفي اإمكان حتقيق اأي اخرتاق تنموي من قبل دول بعينها 

يف العامل الثالث. لكن هذا هو ما ح�سل بالفعل يف دول �سمال-�رصق اآ�سيا، اأي كوريا اجلنوبية 

وتايوان بالتحديد، التي اأعادت �سوغ عالقتها مع بلدان املركز. مل ينِف الباحثان اأهمية االأ�سباب 

يف  كونهما  اأي   .)727 نف�سه:  )امل�سدر  للبلدين  ق  حتقنّ الذي  النجاح  تف�سري  يف  اجليو-�سيا�سية 

مواجهة النموذج ال�سيوعي، وا�ستفادتهما الكبرية من فتح االأ�سواق االأمريكية اأمام �سادراتهما. 

زا يف الوقت عينه على �رصط اأكرث اأهمية يف تف�سري جناح البلدين، هو مقدرتهما على  اإال اأنهما ركنّ

ق هذا النجاح. اإقامة بنى اإدارية جديدة للدولة كان لها الف�سل االأول يف حتقنّ

التوّقف عن درا�سة الدولة بو�سفها �ساحة �سراع

معاٍد  اأيديولوجي  كموقف  للعامل  النيو-ليربالية  اكت�ساح  عز  ويف  الثمانينيات،  منت�سف  يف 

للدولة، وك�سيا�سات تنمية جديدة متثنّلت اآنذاك ب�سيا�سات الت�سحيح الهيكلي، اأ�سدرت جمهرة 

من الباحثني كتابًا حول كيفية ا�ستعادة دور الدولة يف التنمية كمحور نقا�ص وحتليل )�سكوكبول 

اأواخر  يف  ع�رصاً  طبعاته  عدد  بلغ  حتى  الكتاب  هذا  طبع  ر  تكرنّ  .)1985 واإيفانز،  وري�سماير 

الت�سعينيات. متحورت مداخلة اإيفانز وري�سماير يف الكتاب حول ال�رصوط التي يجب اأن تتوفنّر يف 

ااًل يف التنمية )اإيفانز وري�سماير، 1985(. راأى الباحثان اأن االنتقال بالنقا�ص  الدولة ليكون دورها فعنّ

اإدارية وموؤ�س�سات  بنى  الرتكيز على تعريفها بو�سفها  اإىل  الدولة �ساحة �رصاع،  من م�ساألة كون 

اإدارية، هو �رصط تقدمي �سيء جديد ذي فائدة لدرا�سة دورها يف التنمية )امل�سدر نف�سه: 46(.
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ا يف  اختارا اأن يدر�سا الدولة بو�سفها فاعاًل جماعيًا )corporate actor(، بدل اأن ي�ستمرنّ

ة تتبارز فوقها القوى وامل�سالح االجتماعية املختلفة. وقد  الن�سج على منوال من يرون الدولة من�سنّ

اختارا يف ذلك الناأي عن القراءات النيو-مارك�سية للدولة، مل�سلحة القراءة الفيربية لها. كان مايكل 

الثمانينيات  مطلع  راجت حتى  التي  الدولة  لالأدبيات حول  اخلا�سية  بدوره هذه  انتقد  قد  مان 

وح�رصت همها بتعريف الدولة ك�ساحة �رصاع )مان، 1984 و 2003: 110(.

النفعّيون اجلدد واملوؤ�س�ساتيون

يف ن�سه التاأ�سي�سي الرائع ال�سادر عام 1995، عر�ص اإيفانز مقاربتني لتعريف الدولة بو�سفها 

اإدارة، وتعريف دورها يف التنمية )اإيفانز، 1995(. املقاربة االأوىل هي التي راجت منذ منت�سف 

ال�سبعينيات، واأ�سهمت يف بلورتها جمهرة من االقت�ساديني النفعيني اجلدد، وكان لها االأثر الكبري 

منذ مطلع الثمانينيات، الأنها �سكلت املرجعية الفكرية التي ا�ستندت اإليها �سيا�سات التنمية النيو-

اأقامت تعار�سًا بني الدولة وال�سوق، وراأت  ليربالية الطابع، حتت ا�سم »توافق وا�سنطن«. وهي 

اأن تدخل الدولة يف االقت�ساد يعيق عمل قوى ال�سوق، واعتربت انكفاء الدولة وان�سحابها من 

د عالقات ال�سوق. االقت�ساد هو �رصط متدنّ

ت عنها اإ�سهامات مفكرين منذ مطلع القرن الع�رصين، واأظهرت  واملقاربة الثانية هي التي عربنّ

كارل  بـ  مروراً  فيرب،  ماك�ص  من  بدءاً  الدولة جلعله ممكنًا، وذلك  ل  لتدخنّ ال�سوق  اقت�ساد  حاجة 

اأوتو  واألربت  غر�سنكرون  األك�سندر  كـ  التنمية«  »اقت�ساد  �سمن  رئي�سيني  رين  ومبنظنّ بوالنيي 

هري�سمان، و�سواًل اإىل الباحثني الذين عملوا على جمع الوقائع حول منوذج �سمال-�رصق اآ�سيا 

يف  الناجح  الدولة  تدخل  كيفية  لفهم  الواقع،  هذا  من  انطالقًا  جديدة  مفاهيم  وبلورة  للتنمية، 

االقت�ساد، ومنهم األي�ص اأم�سدن وروبرت واد وبيرت اإيفانز نف�سه.

�سننّف اإيفانز اهتمامات مفكري هذا التيار حتت ثالثة عناوين. عالج بوالنيي ال�سيا�سات التي 

اأتاحت ن�سوء اقت�ساد ال�سوق وتطوره. وعالج فيرب البنى االإدارية اأو البريوقراطية احلكومية، التي مل 

م. وعالج مفكرو ما بعد احلرب العاملية الثانية، كـ  ع الراأ�سمالية وتتعمنّ يكن ممكنًا من دونها اأن تتو�سنّ

ق  هري�سمان وغر�سنكرون، العالقة بني الدولة والنخب اال�ستثمارية، التي اأظهرت عدم اإمكان حتقنّ

التنمية يف البلدان »االآتية متاأخرة اإىل الت�سنيع«، اإذا مل توفر الدولة حوافز للم�ستثمرين من القطاع 

اخلا�ص لالنخراط فيها.



201

االإدارة احلكومية كما و�سفها ماك�ض فيرب

تبدو م�ساهمة ماك�ص فيرب يف و�سف االإدارة احلكومية الغربية غري قابلة للتجاوز. وتظهر اأهمية 

 ،)veberian( »هذه امل�ساهمة يف اأن االإدارة احلكومية الغربية باتت تكننّى ب�سفة »االإدارة الفيربية

بناًء على التو�سيف الذي قدمه فيرب لها. ولعل اأف�سل طريقة لتو�سيح اإ�سهام فيرب يف و�سف هذه 

م بها التيار  الة، هي املقارنة بينه وبني املقاربات االأخرى لالإدارة احلكومية، التي تقدنّ االإدارة الفعنّ

النفعي اجلديد. فاالإدارة احلكومية عند هذا التيار مكونة، ب�رصف النظر عن الزمان واملكان، من 

اإداريني يبحثون عن املنفعة ال�سخ�سية ويقدمون منافع وت�سهيالت ملن يدعمونهم من خارج االإدارة، 

اأكانوا �سيا�سيني اأو اأ�سحاب اأعمال. وذلك من خالل �سالحياتهم يف توزيع املوارد العامة، اأكانت 

وظائف اأو عقوداً اأو غري ذلك، اأو من خالل �سالحياتهم يف بلورة واإ�سدار ت�رصيعات توفر منافع 

وريوعًا لهوؤالء ال�سيا�سيني واأ�سحاب االأعمال، كالر�سوم اجلمركية اأو االحتكارات اخلا�سة، على 

�سبيل املثال )اإيفانز، 1995: 23(. اأي اأن املوظفني احلكوميني وفق هذه املقاربة هم جمموعة اأ�رصار 

ال ي�ستطيعون تقدمي منافع عامة، وال ميكنهم اأن يحققوا امل�سلحة العامة اأو ي�سهموا يف اخلري العام.

يف  وانح�سارها  العامة  لالإدارة  القراءة  هذه  �سعف  الثمانينيات  منذ  الدرا�سات  اأظهرت 

ع الواقع االإداري لدول العامل.  منوذج واحد، االأمر الذي يجعلها غري قادرة على االإحاطة بتنونّ

تعريف  ة يف  الفذنّ فيرب  اأكرث على م�ساهمة ماك�ص  االهتمام  �سلنّط  القراءات  النوع من  اإن هذا  بل 

انبناوؤها على قاعدة  اأوىل خ�سائ�ص االإدارة احلكومية كما و�سفها فيرب، هي  االإدارة احلكومية. 

لتن�سيب  للجميع،  املفتوحة  الوطنية  املباريات  قاعدة  الغربية  البلدان  اعتمدت  اال�ستحقاق. وقد 

املوظفني احلكوميني. يحظى هوؤالء بعد تن�سيبهم بخا�سينّتني اإ�سافينّتني، اأولهما اأنهم يتمتعون باأمان 

�سه اإمكان ممار�ستهم ملهنتهم على مدى ثالثني اأو اأربعني عامًا. وثانيهما، اأنهم يحظون  وظيفي يكرنّ

العمل  االإدارة. واإذا مت  باملباريات داخل  الوظيفية  امل�ستويات  اأعلى  لبلوغ  الوظيفي  الرتقنّي  بحق 

ل اإىل املكان االأف�سل لبناء االأهلية املهنية  بهذه القواعد على وجه الدقنّة، فاإن االإدارة احلكومية تتحونّ

وتوفري اأف�سل اخلرباء )امل�سدر نف�سه: 30(. تثبت التجربة منذ مئتي عام على االأقل وحتى االآن، اأن 

ق النمو االقت�سادي  االإدارة احلكومية يف الغرب التي بنيت بهذه الطريقة، كانت امل�سوؤولة عن حتقنّ

واالزدهار يف هذه البلدان.
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امل�سوؤولية االإ�سافية املرتتبة على الدولة التنموية

انطلق فيرب يف تو�سيفه لتكوين االإدارة ودورها، من واقع البلدان الغربية حيث هناك نخب 

ل االإدارة احلكومية م�سوؤوليتها يف تاأمني  ا�ستثمارية فاعلة. ال حتتاج هذه االأخرية �سوى اإىل اأن تتحمنّ

جو ا�ستثماري �سليم. اإال اأن املفكرين االأوائل �سمن »اقت�ساد التنمية« تنبنّهوا اإىل حقيقة اأن بلدان 

العامل الثالث تفتقد وجود نخب جاهزة ملمار�سة دورها اال�ستثماري، واأن على الدولة اأو االإدارة 

العامة، اأن تتوىل خلق هذه النخب. اأي اأن دور الدولة يتجاوز ما جاء به فيرب، اأال وهو مواكبتها 

للن�ساط اال�ستثماري اخلا�ص.

ويف درا�سة غر�سنكرون لتجربة »الت�سنيع املتاأخر« يف رو�سيا القي�رصية، اأواخر القرن التا�سع 

التكنولوجية  ال�رصوط  التي تتطلبها  الكثيفة  الر�ساميل  تاأمني  الدولة جوهريًا جلهة  ع�رص، بدا دور 

لال�ستثمار اآنذاك، ويعجز عن توفريها امل�ستثمرون االأفراد. اأما هري�سمان، فقد اخت�رص دور الدولة 

مبفردها  تعجز  التي  اال�ستثمارية،  للنخب  اال�ستثماري«  القرار  اتخاذ  على  القدرة  »تعظيم  يف 

عن تبنينّ االإمكانات املتاحة، وتعجز مبفردها عن حتويل رغبتها باال�ستثمار اإىل ا�ستثمارات فعلية 

ر« يف �رصقي اآ�سيا بعد  )امل�سدر نف�سه: 31(. وراأت األي�ص اأم�سدن يف تتبعها لتجربة »الت�سنيع املتاأخنّ

احلرب العاملية الثانية، اأن الدعم احلكومي املوفنّر للم�ستثمرين، ممثاًل باحلماية اجلمركية والتمويل 

ق هذا الت�سنيع )امل�سدر نف�سه: 38(. الطويل االأجل وغري ذلك، كان �رصط حتقنّ

الدولة تخلق القطاع اخلا�ض

 state-society( واملجتمع  الدولة  بني  العالقة  تناولت  التي  لالأدبيات  ا�ستعرا�سه  يف 

مينّز اإيفانز بني طريقتني يف هذا املجال. و�سع جويل ميغدال املجتمع يف مواجهة   ،)relation
 social( حملية  �سلطة  الكت�ساب  التقليديني  املحليني  ذين  املتنفنّ جهد  و�سف  خالل  من  الدولة، 

الدولة ممثلة باالإدارة احلكومية، م�ستنداً يف ذلك اإىل جتربة عبد النا�رص  control( على ح�ساب 
ذين هوؤالء. وهي عالقة بني  يف م�رص. اأي اأنه اختار اأن يدر�ص ح�رصاً همنّ اكت�ساب ال�سلطة عند املتنفنّ

الدولة والنخب ال مردود تنمويًا لها )امل�سدر نف�سه: 37(.

اأما ما فعله هري�سمان وغر�سنكرون، ثم اجليل الثاين من الباحثني الذين در�سوا التجربة االآ�سيوية، 

فهو الرتكيز على العالقة بني الدولة وبني النخب اال�ستثمارية، كما �سبقت االإ�سارة. وهي بدت 

طريقة جمدية اأكرث ملعرفة دور الدولة يف التنمية. وقد اأظهر هوؤالء الباحثون اأن هذه العالقة التي 
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اأثمرت م�ساريع م�سرتكة )joint projects( بني الطرفني، كانت لها نتائج باهرة على �سعيد 

ر« واخلروج من التخلنّف )امل�سدر نف�سه: 41(. وقد اأتاحت خلق قطاع خا�ص  »الت�سنيع املتاأخنّ

ك التنمية يف هذه البلدان. فاعل كان حمرنّ

وتبقى م�ستقلة عنه

الدولة  قبل  من  فاعل  ل  لتدخنّ 1985 �رصطني  لعام  ن�سهما  اإيفانز وري�سماير يف  الباحثان  راأى 

 ،)cohesion( الداخلي  العامة  االإدارة  متا�سك  هما  التنمية،  يف  جماعيًا،  فاعاًل  بو�سفها 

وا�ستقالليتها )autonomy( جتاه املجتمع )اإيفانز وري�سماير: 51(. كان فيرب االأول يف االإ�سارة 

�ص لها من خارجها،  اإىل حاجة االإدارة احلكومية اإىل اأن تكون يف عزلة ن�سبية عن ال�سغوط التي تتعرنّ

م اإيفانز يف ن�سه لعام 1992، اإثباتًا بالوقائع على اأهمية توفنّر  لكي تتمكن من ممار�سة دورها. وقدنّ

ن الدولة من ممار�سة دورها الفاعل يف التنمية  �رصطي التما�سك الداخلي واال�ستقاللية، لكي تتمكنّ

)اإيفانز، 1992(. وقد اتنّخذ من جتارب اليابان وكوريا اجلنوبية وتايوان دلياًل على ذلك.

قت اليابان هذا التما�سك، من خالل ال�سبكات داخل االإدارة التي ربطت بني املوظفني  حقنّ

احلكوميني الكبار )gakubatsu(، وا�ستندت اإىل جتربتهم امل�سرتكة منذ اأيام الدرا�سة والعالئق 

اإدارية )esprit de corps( جعلت كل فرد منهم يرى  ال�سخ�سية بينهم، وخلقت »ع�سبية« 

قًا لطموحاته ال�سخ�سية )اإيفانز وري�سماير: 56؛ اإيفانز،  الو�سول اإىل االأهداف امل�سرتكة لالإدارة حتقنّ

1992: 154(. ووفرت النخبة الع�سكرية التي جاء بها اجلرنال بارك اإىل االإدارة عام 1961، اللحمة 

لهذه االأخرية، التي ان�سافت اإىل خ�سائ�سها »الفيربية«، لرفع م�ستوى فعاليتها اإىل احلد االأق�سى 

)امل�سدر نف�سه: 156(. ووفنّر حزب الكيومنتانغ لالإدارة احلكومية عن�رص التما�سك الداخلي الذي 

هو اخلا�سية امل�سرتكة لهذه التجارب التنموية الثالث )امل�سدر نف�سه: 159(.

يف  فعالية  واأكرث  متا�سكًا  اأكرث  االإدارة  جعلت  التي  هذه  االإ�سافية  اخل�سائ�ص  اإيفانز  ى  �سمنّ

التجربة االآ�سيوية، »العنا�رص من خارج البريوقراطية للبريوقراطية«، اأو »االأ�س�ص غري البريقراطية 

 non-bureaucratic foundations of bureaucratic( البريقراطي«  لالأداء 

59(. واأتاح وجود هذه العنا�رص االإ�سافية، اإطالق �سفة  )اإيفانز وري�سماير:   )functioning
زة« )reinforced veberianism( على االإدارة احلكومية االآ�سيوية )اإيفانز،  »الفيربية املعزنّ

.)153 :1992

وقد اقت�ست امل�ساريع امل�سرتكة بني الدولة والنخب اال�ستثمارية، اأن تكون االإدارة احلكومية 

يف عالقة يومية مع القطاعات االإنتاجية وممثليها. هذا ال�رصط وفنّرته »املوؤ�س�سات الو�سيطة« التي 
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جتمع ممثلي احلكومة مع ممثلي القطاع اخلا�ص هذا ال�رصط. وكان االأمر على النحو ذاته يف كوريا 

وتايوان، ولو اأن العالقة بني الطرفني يف هاتني احلالتني، عك�ست �سلطوية اأكرب من طرف االإدارة 

جتاه القطاع اخلا�ص.

م اإيفانز يف درا�سته حلاالت اليابان وكوريا وتايوان، وقائع تثبت اأن توفنّر �رصطي التما�سك  قدنّ

الداخلي لالإدارة وا�ستقالليتها، هو ما حمى التجربة برمتها من الف�سل وحقق جناحها الباهر. واإال 

لت مطينّة عند النخب اال�ستثمارية اجلديدة التي اأ�سهمت هي نف�سها يف  لكانت االإدارة العامة حتونّ

ل اأفرادها اإىل مرت�سني همهم اإر�ساء هذه النخب مقابل حتقيق منافع فردية الأنف�سهم.  خلقها، وحتونّ

الن�سيج  يف  احلكومية  االإدارة   )embeddedness( »انغرا�ص«  يوؤد  مل  كوريا،  حالة  ويف 

تغيري  اأي  اإىل  الكربى،  ال�رصكات  من  قليل  مع عدد  بالعالقة  نف�سه  عربنّ عن  والذي  االقت�سادي، 

يف طبيعة العالقة بني الطرفني. اأي اأن االإدارة العامة بقيت معنينّة بتحقيق امل�رصوع الوطني الذي 

مون عن�رص االنتفاع ال�سخ�سي  انتدبت له، وع�سينّة على اأية حماوالت ل�رصاء اأفرادها اأو جعلهم يقدنّ

يف تعاطيهم مع القطاع اخلا�ص )امل�سدر نف�سه: 158(. واأظهرت جتربة تايوان اأن االإدارة احلكومية 

الدعم،  اأ�سكال  كل  لها  ووفنّرت  خلقتها  اأن  �سبق  التي  ال�رصكات  �ص  تعرنّ اأن  على  قادرة  كانت 

اإىل  اأ�سواقها، لدفعها  التي حتمي  الر�سوم اجلمركية  اإزالة  املناف�سة اخلارجية، من خالل  ل�سدمات 

حت�سني فعاليتها االإنتاجية وتطوير تناف�سيتها يف املواجهة مع اخلارج )امل�سدر نف�سه: 162(.

ال تكتمل هذه ال�سورة اجلميلة للبريوقراطية احلكومية، التي لي�ست طرحًا طوباويًا بل واقع 

ابة )predatory( يف اأنحاء العامل  قائم يف التجربة االآ�سيوية، اإال مبقارنتها مع مناذج االإدارة النهنّ

ذلك.  مثااًل على  الكونغو،  موبوتو يف  اأيام  احلكومية  االإدارة  اإيفانز منوذج  اأعطى  وقد  الثالث. 

لت هذه االإدارة اآنذاك، اإىل �سوق للبيع وال�رصاء، حيث يعر�ص املوظفون احلكوميون على  وقد حتونّ

ال�سخ�سي)امل�سدر  االإنتفاع  ينا�سبهم من عقود وم�ساريع، مقابل  امل�سالح اخلا�سة، ما  اأ�سحاب 

ون توقنّع قراراته. وامتنع  لت الدولة اإىل طرف ال ي�ستطيع امل�ستثمرون اجلادنّ نف�سه: 151( . وقد حتونّ

لت الدولة اإىل اأهم عائق اأمام التنمية. هوؤالء عن االإ�ستثمار، وحتونّ

الت�سنيع املتاأّخر

باعتباره  اآ�سيا،  �سمال-�رصق  دول  حققته  الذي  ر«  املتاأخنّ »الت�سنيع  اأم�سدن  األي�ص  اخت�رصت 

الثاين من  الن�سف  الت�سنيع« يف  اإىل  رة  البلدان االأوروبية »االآتية متاأخنّ لذلك الذي حققته  مغايراً 

القرن التا�سع ع�رص، والذي كان يقوم على االإبداع )innovation(، اأي اخرتاع وت�سويق �سلع 
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وطرائق تكنولوجية جديدة. اأظهرت الباحثة اأنه كان كافيًا لتحقيق هذا الت�سنيع، ا�سترياد االآالت 

ن الحقًا من اإنتاجها بدل اال�ستمرار  من الغرب )borrowing( واإعادة تفكيكها وتركيبها للتمكنّ

م لين�سو كيم الديناميكية  با�ستريادها )learning by doing( )اأم�سدن وهيكينو، 1993(. وق�سنّ

التكنولوجية اإىل ثالث مراحل، االأوىل بينها تقوم على تقليد ال�سلع املوجودة على قاعدة املحاكاة 

اإبداع«  الذي ينطوي على  الثانية على قاعدة »التقليد  )duplicative imitation(. وتقوم 

على  تكنولوجية جديدة  وطرائق  �سلع  اخرتاع  على  الثالثة  وتقوم   .)creative imitation(

قاعدة »االإبداع االأ�سيل« )original innovation( )كيم، 2001(. واأظهرت اأم�سدن اأن كل 

ر« للقرن الع�رصين، تقع �سمن املرحلتني االأوليني. جتارب »الت�سنيع املتاأخنّ

ر«، اأن احل�سار الدويل املفرو�ص  واأظهرت التجربة االإيرانية كاإحدى اآخر جتارب »الت�سنيع املتاأخنّ

ل اإىل دولة �سناعية. ودلنّت هذه التجربة على وجود عامل هام يف  على هذا البلد مل مينعه من التحونّ

ر« يتمثنّل بدور »املكاتب اال�ست�سارية الهند�سية« املنت�رصة يف الغرب،  ت�سهيل عملية »الت�سنيع املتاأخنّ

التي تتيح ب�رصوط ال�سوق، حيازة البلدان النامية للمعرفة التكنولوجية التي يتطلبها اإنتاج قطع غيار 

�ص امتناع  باالإمكانات واملوارد املحلية )local contents(. وهو ما يتيح لهذه البلدان، اأن تعونّ

ال�رصكات الكربى الغربية عن نقل املعرفة التكنولوجية لها.

الدولة التنموية يف القرن الواحد والع�سرين

الت التي طراأت على االقت�ساد العاملي، وامل�ساهمات النظرية التي  اأخذ اإيفانز باالعتبار التحونّ

والع�رصين  الواحد  للقرن  التنموية  الدولة  لر�سم �سورة  املختلفة،  والنمو  التنمية  نظريات  قدمتها 

زت نظريات التنمية على اأن »اإنتاج االآالت« )capital goods( هو هدف  )اإيفانز، 2008(. ركنّ

التنمية الفعلية. اأظهرت العقود املن�رصمة تراجع ح�سة ال�سناعة يف القوى العاملة يف البلدان االأكرث 

ر، واأولها ال�سني وكوريا، باالإ�سافة اإىل دول اأخرى اأقل جناحًا مثل  جناحًا يف حتقيق ت�سنيعها املتاأخنّ

ر ن�ساطات اخلدمات من كل نوع. توىلنّ هذا القطاع  جنوب اأفريقيا والربازيل. وذلك مل�سلحة تطونّ

توفري العدد االأكرب من مواقع العمل اجلديدة يف هذه البلدان )امل�سدر نف�سه: 10(.

جعلت نظرية النمو الباطني املن�ساأ )endogenous growth(، واأهم اأعالمها بول رومر، 

للنمو.  ورئي�سيًا  اأواًل  م�سدراً   )technological knowledge( التكنولوجية  املعرفة  من 

 )innovations( تنجم عن اكت�ساب هذه املعرفة، »اأفكار« جديدة ميكن حتويلها اإىل خمرتعات

اأنها  املوؤ�س�سات،  درا�سة  على  زوا  ركنّ الذين  النيو-كال�سيكيون  االقت�ساديون  واأظهر  وت�سويقها. 
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اأ�سا�سية لفهم �سياقات النجاح اأو الف�سل يف التنمية. ومن هوؤالء داين رودريك ودارون اأ�ساموغلو. 

وحاججت النظرية التي تركز على بناء االإمكانات لدى االأفراد، اأو التنمية الب�رصية، اأو »التمكني« 

)capability theory(، واأهم اأعالمها اأمارتيا �سن، على اأن هذا هو هدف التنمية يف االأ�سا�ص.

الواحد  القرن  التنموية يف  الدولة  على  اأن  النمو،  نظريات  ومن  الواقع  من  اإيفانز  ا�ستخل�ص 

ز على بناء املوؤهالت الب�رصية كم�سدر رئي�سي للتنمية. يكون عليها اأن تلعب دوراً  والع�رصين اأن تركنّ

اأ�سا�سيًا يف »متكني« راأ�ص املال الب�رصي الوطني، من خالل التعليم والتدريب، وتعزيز قدرة هذا 

ل اإىل خدمات اأو �سلع جديدة، وتكون م�سدراً  االأخري على اإنتاج »االأفكار«، التي ميكن اأن تتحونّ

ر« والرتكيز على بناء املوؤهالت الب�رصية. بل اإن الدولة  للنمو. لي�ص ثمة تعار�ص بني »الت�سنيع املتاأخنّ

التنموية للقرن الع�رصين، كانت االأف�سل مبا ال يقا�ص يف ميدان اال�ستثمار يف التعليم، وتاأهيل راأ�ص 

املال الب�رصي الوطني لتحقيق »الت�سنيع املتاأخر«.

خل�ص اإيفانز اإىل اأن توفنّر املقدرة االإدارية لدى الدولة، اأمر اأكرث اأهمية يف �رصوط القرن الواحد 

تنموية  كموؤ�س�سة  الدولة  مركزية  على  د  اأكنّ الع�رصين.  القرن  يف  االأمر  عليه  كان  مما  والع�رصين، 

)امل�سدر نف�سه: 18(. لكن مهمات الدولة التنموية للقرن الواحد والع�رصين اأكرث ت�سعبًا وتعقيداً، 

الأن عالقتها مل تعد حم�سورة بالنخب اال�ستثمارية كما كان االأمر يف القرن الع�رصين.
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